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ว่ากันว่าชีวิตของผู้คนท่ีน่ีมักจะเร่ิมต้นเมื่อตะวันลับฟ้า 

ไปแล้ว คนืนี้กเ็ช่นกนั ตามท้องถนนผู้คนขวกัไขว่ หลากหลายชวีติถูก

ปลุกให้ตื่นจากหลับใหล ทั่วทั้งเมืองสว่างไสวราวกับกลางวัน ที่นี่คือ 

รยิาร์ ประเทศเลก็ๆ ที่ซ่อนตวัอยูใ่นดนิแดนที่ใครๆ กส่็ายหน้าหากนกึถงึ

ทะเลทรายที่ทอดยาวสดุสายตา แต่น้อยคนนกัจะรูว่้ารยิาร์คอืดนิแดน

แห่งความมั่งคั่งและสมบูรณ์พูนสุขไปด้วยทรัพยากร นำ้ามัน ทองคำา 

และแร่ธาตอุื่นๆ 

แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่รินดามายืนอยู่ตรงนี้ แม้ว่าเธอจะเป็นคน

ตดัสนิใจขอทำาภารกจินี้เอง แต่เมื่อถงึเวลาจรงิ รนิดากอ็ดตื่นเต้นไม่ได้ 

เพราะชีวิตขลุกอยู่แต่กับห้องสี่เหลี่ยมที่เต็มไปด้วยกลิ่นยา ทว่าด้วย

นสิยัที่เป็นคนชอบโลดโผน ทกุคนจงึไม่แปลกใจเมื่อผูก้องสาวชาวไทย

ยกมือขึ้นขอมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฉพาะกิจครั้งนี้ด้วยความ

สมคัรใจ 

เสาไฟข้างถนนดเูหมอืนจะเป็นเป้าหมายแรกที่ผูก้องสาวชาวไทย 

ใช้เป็นที่ทำามาหากนิ ด้วยความสูงที่เกนิกว่ามาตรฐานหญงิไทย และ

ส่วนสดัที่สามารถไปเดนิบนแคตวอล์กได้อย่างไม่อาย เธอจงึกลายเป็น

เป้าสายตาของใครต่อใครที่ผ่านไปมา แม้จะรู้สึกเคอะเขินที่จะต้อง

1



6  เจ้าหัวใจพญาเหยี่ยว

ทำาตวัเป็นผู้หญงิขายบรกิาร แต่หน้าที่และความตั้งใจที่อยากทำาอะไร

ให้มันมีชีวิตชีวา มีสีสันมากไปกว่าการเป็นหมอทหาร ทำาให้รินดา 

ยิ้มสู ้เธอกำาลงัโปรยยิ้มและทำาท่าเชญิชวนผูช้ายที่ผ่านไปมาด้วยความ

อดทน

การขอมาเป็นทหารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หนึ่งในเจ้าหน้าที่

ของหน่วยปฏบิตักิารพเิศษที่นี่เป็นอะไรที่รนิดาไม่เคยคดิมาก่อน หาก

ไม่ถกูทรยศหกัหลงัจากคนที่เธอรกัถงึสองคน ความผดิหวงัเสยีใจทำาให้

เธอต้องระเหจ็ตวัเองมาไกลถงึนี่ 

ป่วยการที่จะไปคดิถงึ รนิดาดงึสตขิองตวัเองให้กลบัมาสู่ภารกจิ

ที่ได้รับมอบหมายอีกครั้ง กระจกที่ร้านตรงหน้าสะท้อนให้เห็นเธอใน

อีกบุคลิกหนึ่ง ผู้หญิงไทยที่ปล่อยผมยาวทิ้งตัวลงเลยกลางแผ่นหลัง 

กบัการแต่งหน้าที่ดจูดัจ้านกว่าที่เคยเป็น ชดุเดรสที่แม้จะยาวกจ็รงิ แต่

ดา้นข้างกถู็กผ่าสงูขึ้นไปจนถงึสะโพก ชดุที่แม้ผูห้ญงิเองกย็งัอดจะหนั

กลบัมามองเป็นครั้งที่สองไม่ได้  

รนิดาผวิปากล้อเลยีนตวัเอง ก่อนจะสำารวจปืนพกกระบอกเลก็

ของเธอที่เหนบ็ไว้ที่ขาอ่อนอกีด้าน กองหนนุที่ช่วยให้เธออุ่นใจหากว่า

มนัจะเกดิอะไรที่ร้ายแรงจนไม่สามารถควบคมุสถานการณ์ได้

คนืนี้เธอได้รบัภารกจิสั้นๆ ง่ายๆ คอื ‘เป็นอตีวั’ การลกัลอบขาย

บริการของผู้หญิงต่างด้าวกำาลังเป็นปัญหาต่อริยาร์อย่างหนัก เพราะ

ภาพลกัษณ์ของเมอืงที่สวยงาม สะอาด สงบ ปลอดภยั เหมาะแก่การ

ท่องเที่ยว แต่เพราะความเป็นเมอืงที่รำ่ารวย ผู้ชายสามารถมภีรรยาได้

หลายคน รวมทั้งมฮีาเรม็เป็นของตวัเอง ทำาให้เศรษฐหีรอืผูช้ายบางคน

มคีวามมกัมาก ต้องการเสาะแสวงหาความสขุแปลกๆ ใหม่ๆ กบัผูห้ญงิ 

ไม่ซำ้าหน้า ผู้ชายเหล่านี้จึงนิยมออกมาหาความสำาราญเพื่อเปลี่ยน

รสชาตกิบัผูห้ญงิข้างถนน เพราะว่ากนัว่าการบรกิารของพวกเธอถงึอก

ถงึใจยิ่งกว่าภรรยาที่บ้านหลายเท่านกั และที่สำาคญัไม่มกีารผกูมดั หรอื
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ต้องเลี้ยงดูพวกเธอเหล่านั้นให้เป็นปัญหากบับรรดาสาวๆ ที่บ้าน ด้วย

เหตนุี้ธรุกจิการลกัลอบขายบรกิารจงึมใีห้เหน็อยู่เสมอ

ผู้กองสาวในมาดของอตีวักวาดสายตาไปยงัท้องถนนที่คลาคลำ่า

ไปด้วยผู้คนและรถราที่วิ่งกันพลุกพล่าน ที่นี่คนรวยก็รวยเว่อร์วัง

อลงัการ ภาพของรถหรูราคาแพงจงึมใีห้เหน็แทบจะทกุๆ ห้านาท ี

รินดากวาดสายตามองไปรอบๆ บริเวณที่เธอยืนอยู่ นอกจาก

เสาไฟข้างถนนที่เธอยึดเป็นทำาเลแล้ว ฝั่งตรงกันข้ามยังมีรถยนต์ของ

ลกูทมีจอดซุม่คอยช่วยเหลอื ถดัไปสองสามบลอ็กมผีูห้ญงิขายบรกิาร

ตวัจรงิค่อยๆ ทยอยออกมาจากมมุมดืสองสามคน นี่คอืธรุกจิที่ปราบ

อย่างไรก็ไม่หมด พวกเธอเหล่านี้มักจะเข้าริยาร์ในนามนักท่องเที่ยว 

แต่แท้จรงิแล้วคอืจงใจเข้ามาขายบรกิาร หากถูกจบัได้กแ็ค่ถูกเนรเทศ

กลับประเทศบ้านเกิดเมืองนอน แต่กว่าจะโดนจับพวกเธอก็สามารถ

หาเงินได้เป็นกอบเป็นกำา แล้วก็เปลี่ยนชื่อหมุนเวียนขอวีซาเข้ามา 

เสี่ยงแบบนี้อีก มันเป็นวัฏจักรที่ไม่สามารถจะถอนรากถอนโคนได้ 

เพราะฉะนั้นมาตรการจบัผูซ้ื้อบรกิารจงึถกูนำามาใช้ เมื่อไม่มผีูซ้ื้อกย่็อม

ไม่มผีู้ขาย

ความเย็นเริ่มแผ่กระจายปกคลุม อากาศที่นี่กลางวันร้อนจัด 

ส่วนกลางคืนก็เย็นจัดจับขั้วหัวใจ แทบจะเป่าควันออกจากปากได้   

รินดายังยืนอยู่ที่เดิม คืนนี้ดูเหมือนภารกิจแรกของเธอจะล้มเหลว 

เพราะยงัไม่มรีถคนัไหนจอด ความหนาวเริ่มแผ่ซ่านมาอกีระลอก จน

หญิงสาวสั่นสะท้าน เธอคิดว่าคงไม่มีผู้ชายหน้าไหนมาติดกับเพราะ

เวลาที่ล่วงเลย แต่รินดาก็ยังไม่ถอดใจ มันน่าจะมีใครสักคนที่หลง 

เข้ามาให้เธอได้แสดงฝีมอืไว้ลายแม่เสอืสาวจากเมอืงไทยสนิ่า 

แล้วก็เหมือนโชคจะเข้าข้างไม่ให้ภารกิจของเธอล้มเหลว เมื่อ 

รถหรูราคาแพงของใครคนหนึ่งแล่นผ่านหน้าเธอไป

ดวงตาคมกรบิกบัใบหน้าที่หล่อคมเข้ม นี่เขาช่างกล้าเปิดกระจก
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รถลงจนเธอมองเหน็ และรถเป้าหมายกย็งัตโีค้งจงใจขบัผ่านหน้าเธอ

อีกเป็นครั้งที่สอง ครั้งนี้เขาขับรถช้าๆ ผ่านหน้าเธอไป จนรินดามอง

เหน็ความหล่อคมเข้มของเขาเตม็ๆ ตา ไม่รู้ว่าความสวยหรอืท่ายนืที่

ยั่วยวนของหญงิสาวกนัแน่ที่ทำาให้รถเจ้ากรรมคนันั้นแล่นผ่านหน้าเธอ

ไปอกีเป็นครั้งที่สาม

“สงสยัปลาจะฮบุเหยื่อ” 

รนิดากรอกเสยีงเบาๆ ผ่านไมโครโฟนตวัจิ๋วที่ซ่อนอยู่ในร่องอก 

มคีวามเคลื่อนไหวในรถของลูกทมีบอกถงึการรบัทราบ ดวงตาสนีลิยงั

จบัจ้องไปที่รถหรเูจ้าปัญหาอย่างมนียั ไม่ว่าเขาจะจอดแล้วเรยีกผูห้ญงิ

คนใดก็ตาม เธอและลูกทีมก็พร้อมที่จะเข้าแสดงตัวจับกุม แต่ก็ต้อง

ระมัดระวัง เพราะก่อนมาปฏิบัติการได้รับคำาเตือนว่าหลายต่อหลาย

ครั้งที่ไม่มีหลักฐานจะจะ ผู้ชายหื่นกามเหล่านี้ก็จะลอยนวลจากไป

อย่างหน้าตาเฉย เพราะฉะนั้นคนืนี้เธอกบัลกูทมีจงึวางแผนกนัมาอย่าง

ด ี และกม็หีวงั เพราะรถยนต์สดีำาสนทิคนันั้นยงัแล่นเอื่อยๆ วนเวยีน

ไปมาราวกบัเสอืดำาเยื้องย่างรอเวลาตะครบุเหยื่ออย่างใจเยน็

“ท่าทางไอ้หมอนี่จะช่างเลอืก” ผู้กองสาวกรอกเสยีงไปอกีครั้ง

“หรอืไม่กไ็ม่เคยเหน็อตีวัที่สวยที่สดุ” เสยีงตอบจากลูกทมีของ

รนิดาที่ซุ่มดูอยู่ไม่ห่าง

รถจากวัร์ยงัแล่นผ่านหน้าเธอไปอย่างช้าๆ แล้วกเ็หมอืนคนขบั

จะตัดสินใจอย่างกะทันหัน เพราะจู่ๆ รถก็หยุดกึก แล้วถอยหลังมา

จอดตรงหน้าหญงิสาว กระจกที่ลดระดบัลงจนสดุทำาให้เหน็ความหล่อ

เหลาที่รินดาแทบจะลืมหายใจเมื่อเขามาอยู่ในระยะใกล้ นัยน์ตา

คมกรบิรบักบัจมูกที่โด่งเป็นสนั รมิฝีปากได้รูป หนวดเคราเขยีวครึ้มที่

อยูเ่หนอืรมิฝีปากและปลายคางของเขากม็อีทิธพิลพอที่จะทำาให้รนิดา

ลมืหน้าที่ไปชั่วขณะ ถ้าพูดถงึความหล่อตามแบบฉบบัมาตรฐานของ

ชายแถบทะเลทราย ไอ้หื่นกามของเธอหล่อกว่านั้นหลายร้อยพนัเท่า
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“สนใจอยากนั่งรถเล่นกบัฉนัไหม” เสยีงตะโกนถามดงัออกมา

จากคนในรถ

“ฉนัจะให้ค่าเสยีเวลา คดิมาว่าทั้งคนืเท่าไร”

“ทั้งคนื? ว้าว!” รนิดาทวนคำาอย่างไม่เชื่อหู เกดิมากเ็พิ่งจะมา

หดัเป็นอตีวัอ่อยผู้ชายอยู่ข้างถนนกค็รั้งนี้แหละ

“ใช่ ทั้งคนื จะเอาเท่าไรกว็่ามา ฉนัจ่ายไม่อั้น” ชายคนนั้นบอก

พร้อมกบัพยกัพเยดิให้เธอขึ้นรถ 

รนิดายงัตื่นเต้นไม่หาย เธอคอือตีวั เตอืนตวัเองไว้ ถ้าไอ้หมอนี่

ควกัเงนิจ่ายค่าตวัเธอขึ้นมาเมื่อไรเป็นโดนจบัแน่ 

แล้วกเ็หมอืนโรคเก่ากำาเรบิ เมื่อเหน็ผู้ชายหน้าตาดเีข้าหน่อยเธอ

เป็นต้องเงอะๆ งะๆ งุ่มง่ามขึ้นมาทนัท ี จนอยากเขกกบาลตวัเองนกั 

กระโปรงที่แหวกขึ้นจนสุดคงจะเปิดชะเวิกชะวากตอนที่เธอก้าวขาขึ้น

รถ จงึเหน็ตาอนัคมกรบิของเขาตวดัมองแวบหนึ่ง ก่อนจะกระชากรถ

ออกไปด้วยความรวดเร็ว ไม่กี่นาทีรถของเขาก็ทิ้งห่างจากลูกทีมของ

รนิดาอย่างไม่เหน็ฝุ่น

“บ้าเอ๊ย!” รนิดาสบถอย่างหวัเสยีเมื่อเหน็แสงไฟของรถลูกทมี

ค่อยๆ ลบัหายไปจากสายตา

“มองอะไร” เขาถามขณะที่สายตาจับจ้องไปยังการจราจรบน

ท้องถนน

“มองหารถที่ขบัตามเรามาอย่างนั้นหรอื” นำ้าเสยีงเหมอืนรู้ทนั

“เปล่า” รินดารีบปฏิเสธ แม้ใจจะคิดกังวล เพราะเธอไม่รู้ว่า 

เขาพามาเส้นทางไหน แต่ยงัไม่ทนัจะได้คดิแผนสอง รถกห็ยดุนิ่งสนทิ 

“ที่นี่ที่ไหนคะ”

“จะสนไปทำาไมเล่า” 

“ฉนั...” ยงัไม่ทนัจะได้อ้าปากถาม เธอกถ็ูกเขายกตวัลอยข้าม

มาคร่อมบนตกั ก่อนจะจูบเธออย่างดูดดื่ม  



10  เจ้าหัวใจพญาเหยี่ยว

รนิดาเบกิตาโพลง เธอไม่เคยถูกจูบแบบชำ่าชองอย่างนี้มาก่อน 

อย่างเก่งก็หอมแก้ม แต่กับไอ้หื่นกามคนนี้ ลิ้นร้อนๆ ของเขากำาลัง

บังคับหญิงสาวให้จูบตอบ ริมฝีปากที่บดเบียดลงมาลดระดับความ

หวิโหยลง แปรเปลี่ยนเป็นเนบินาบนุ่มนวลและหยอกเย้า รนิดาหูอื้อ

ตาลาย หญงิสาวสั่นสะท้านไปทั้งตวัเมื่อเขาจบูเธออกีครั้ง มเีสยีงคราง

เบาๆ อย่างพอใจจากลูกค้า 

รินดาพยายามดึงสติกลับ แม้ร่างกายจะอ่อนปวกเปียกเพราะ

พิษสงจากจูบของเขาซึ่งร้ายนัก แต่หญิงสาวก็ยังมีสติพอ เธอเตือน 

ตัวเองอีกครั้งพร้อมขยับมือหาปืนพกในที่ซ่อน แต่สองมือถูกเขาตรึง 

ขึ้นเหนือศีรษะ กลิ่นนำ้าหอมอ่อนๆ ผสมผสานกับกลิ่นของความเป็น

บุรุษเพศ เขากำาลังรุกคืบเพราะเข้าใจว่าเธอเป็นผู้หญิงขายตัว เสียง

เหมอืนเขากำาลงัรูดซปิกางเกง มนัผดิแผน รนิดาพยายามดิ้นรนเบี่ยง

ตัวหนีเมื่อจมูกโด่งๆ ไล่เรื่อยไป และสุดท้ายก็ซุกหน้าอยู่กับทรวงอก

ของหญงิสาว 

“ช้าก่อน...เงนิ...ฉนัต้องการเงนิ” รนิดาละลำ่าละลกับอก

“เธอได้แน่แม่สาวน้อย บอกแล้วว่าฉันจ่ายไม่อั้น บอกค่าตัว 

ของเธอมาส”ิ

“กไ็หนว่าจ่ายไม่อั้น แก เอ๊ย! คณุกเ็อาเงนิมาให้ฉนัก่อนส”ิ

“ฉนัจ่ายแน่ หลงัจากดูสนิค้าเรยีบร้อยแล้ว” จมูกโด่งๆ ซกุไซ้

ตรวจดูสนิค้าต่ออย่างไม่สนหน้าอนิทร์หน้าพรหม 

ถึงนาทีนี้รินดาก็ไม่ขอทนรออีกแล้ว ในเมื่อเขาพร้อมจ่ายแค่นี้ 

เธอกส็ามารถแสดงตวัเป็นเจ้าหน้าที่จบักมุเขาได้เช่นกนั

“หยุดนะ ฉันเป็น...” ยังไม่ทันจะได้บอกว่าเป็นใคร ใบหน้า

คมสนักเ็งยขึ้น แล้วเขากต็ะคอกถามเสยีก่อน

“นี่อะไร” 

รนิดาไม่อยากจะมองไมโครโฟนตวัจิ๋วที่อยูใ่นปากของเขา บ้าฉบิ! 
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เธอถูกจบัได้

“ฉนัถามว่านี่มนัคอือะไร”

“ไมโครโฟน” หญงิสาวตอบอย่างไม่ยี่หระ

“ฉนัรู้” เสยีงที่ตอบหงดุหงดิ

“แต่ที่ฉันไม่รู้คือมันอยู่บนตัวเธอได้อย่างไร ให้ตายสิ! ฉันไม่

อยากเชื่อเลย” ไอ้หื่นของเธอเสยผมสองสามท ีจบัเธอใส่กญุแจมอืด้วย

ความรวดเรว็

“เดี๋ยวๆ แกจะทำากับฉันแบบนี้ไม่ได้นะ” รินดาร้องเสียงหลง  

มนัผดิแผนไปหมดตั้งแต่รถของทมีสนบัสนนุที่ตามมายงัไม่ถงึ แทนที่

เธอจะเป็นฝ่ายจับไอ้หื่นกามใส่กุญแจมือ กลับกลายเป็นว่าตอนนี้ 

เป็นเธอเองที่ถูกไอ้หื่นกามจับ มันตาลปัตรไปได้อย่างไร รินดาอยาก 

จะร้องกรี๊ดๆ นกั

“ทำาแบบนี้น่ะ แบบไหนไม่ทราบ”

“กท็ี่แกใส่กญุแจมอืฉนัอยู่นี่”

“ฉนัคดิว่าเธอชอบเสยีอกี”

“จะบ้าหรอื ฉนัไม่ใช่ผู้หญงิขายตวั ฉนัเป็นเจ้าหน้าที่พเิศษ แก

ถูกจบัแล้ว”

“เจ้าหน้าที่พเิศษ?” อกีคนกวาดสายตามองอย่างเย้ยหยนั

“อย่างเธอนี่นะ เจ้าหน้าที่พเิศษ”

“อย่างฉนันี่แหละ นายถูกจบัแล้ว ข้อหาซื้อบรกิารทางเพศ”

“เก่งนี่” ไอ้หื่นของเธอหรี่ตามอง

“เข้าใจเอาตัวรอด เธอจะปฏิเสธฉันก็ไม่ว่าหรอกนะ แต่อย่า 

แอบอ้างหน่วยเขาให้เสยีชื่อไปด้วยเลย”

“ฉนัไม่ได้แอบอ้าง ฉนัเป็น...”

“อตีวั!” เสยีงเข้มๆ ต่อให้

“ฉนัไม่ยกัรูว่้าเดี๋ยวนี้พวกเธอพฒันาไปไกลกว่าที่คดิ ไมโครโฟน
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นี่คงบอกสถานที่ที่พวกพ่อเล้าทั้งหลายจะตามเธอมาได้ และสุดท้าย 

กอ็าจชงิทรพัย์หรอืปล้นฆ่าเอาทรพัย์สนิของลูกค้าไป มนิ่าเธอถงึถาม

ฉนัว่าที่นี่ที่ไหน ฉลาดเป็นกรดเลยนะแม่คณุ”

“จะบ้าเหรอ ฉนัจะไปทำาอย่างนั้นทำาไม ในเมื่อฉนัเป็นเจ้าหน้าที่

พิเศษ ฉันมาจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวทะเลทราย เพื่อ

กวาดล้างไอ้หื่นอย่างพวกแกอย่างไรล่ะ”

“ฉันดูออกหรอกว่าคนไหนเป็นหน่วยพิเศษ และคนไหนเป็น 

อีตัว อย่ามามั่วหน่อยเลย” นัยน์ตาคมกริบของคนดูออกกวาดมอง

หญงิสาวอย่างจาบจ้วง

“ฉันก็ดูออกว่าหน้าตาอย่างนี้เป็นไอ้พวกหื่นกามตัณหากลับ 

หน้าตากด็หีรอกนะ ไม่นกึว่าจะมนีสิยัหาเศษหาเลยข้างถนน หรอืว่า

คนที่บ้านไม่ชอบใช้กุญแจมือ แกถึงได้เร่มาหาความสุขที่ข้างถนน 

แบบนี้”

“นอกจากกญุแจมอืแล้วฉนัยงัมแีส้ด้วย จะเอาไหมล่ะ” อกีคน

ยงัยั่ว 

รินดายังนั่งหันหน้าเข้าหาเขาอย่างจนตรอก ขยับเขยื้อนหนีก็ 

ไม่ได้

“เธอถูกจบัแล้ว ข้อหาขายบรกิาร”

“แกกถ็ูกจบัข้อหาซื้อบรกิาร และสนบัสนนุให้มกีารขายบรกิาร

ทางเพศ”

“แต่เป็นเธอที่ถูกฉันใส่กุญแจมือ เธอถูกจับแล้วแม่สาวน้อย” 

รมิฝีปากได้รูประบายยิ้มน้อยๆ

“แกนั่นแหละถูกจบั รบีๆ ปล่อยฉนั ก่อนที่พวกของฉนัจะตาม

มาดีกว่า หรือว่าแกอยากจะโดนอีกข้อหาคือกักขังหน่วงเหนี่ยว และ

โดยเฉพาะฉนัที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏบิตักิารพเิศษ คกุหวัโตเลยละ ฉนัจะ

บอกให้” 
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มีเสียงหัวเราะจากคนที่จะติดคุกหัวโต นัยน์ตาคมกริบพราว

ระยบั จบัจ้องรมิฝีปากของหญงิสาวอย่างมนียั

“ความจรงิเรานั่งท่านี้ด้วยกนัทั้งคนืกด็นีะ” 

“บ้า!” รนิดาร้องเสยีงหลง นั่งคร่อมอยูบ่นตกัไอ้หื่นนี่นะ “ปล่อย

ฉนัเดี๋ยวนี้นะ ไม่งั้นแกโดนดแีน่”

“หมดสภาพอย่างนี้ยงัปากเก่งอกีนะแม่คณุ” อกีคนขู่ ก่อนจะ

คว้าโทรศพัท์ขึ้นมาพ่นภาษารยิาร์ลงไปด้วยความรวดเรว็

“รอสกัครู่ ไม่นานเดี๋ยวเธอกจ็ะรู้ว่าใครกนัแน่ที่จะโดนจบั”

“แกนั่นแหละที่จะโดน”

“แล้วตรานี้พอจะทำาให้ฉนัรอดคกุได้ไหม” 

ไอ้หื่นของเธอชูตราหรา ตราที่บ่งบอกว่าเขาเป็นทหาร เป็นเธอ 

เองที่ลมืพกตรามา บ้าฉบิ!

“ฉนั...เอ่อ...แต่ฉนัเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยพเิศษจรงิๆ”

“ไว้ไปแก้ตวักบัตำารวจเถอะ” 

“แต่ฉนัเป็นเจ้าหน้าที่จรงิๆ ไม่เชื่อคณุโทร. หาเจ้านายฉนัได้”

“แล้วทำาไมฉันจะต้องเสียเวลาฟังเรื่องโกหกของเธอด้วย เก็บ

ปากไว้ไปแก้ตวักบัตำารวจเถอะแม่สาวน้อย” 

“แต่ฉนัเป็นเจ้าหน้าที่จรงิๆ”

“มอีะไรยนืยนั” ตาคมกรบิไล่มองตั้งแต่ใบหน้าเธอ ก่อนจะมา

หยดุนิ่งอยู่ที่เนนิอกที่อวดความขาวรำาไร

“เธอมอีะไรยนืยนั นอกจากไอ้หน้าอกตูมๆ นี่ เธอมอีะไรที่ฉนั

พอจะเชื่อได้ว่าเธอไม่ใช่อตีวั”

“แล้วจะมีอีตัวคนไหนที่พกปืนล่ะ” รินดาเชิดหน้าบอก นึกถึง

ปืนพกกระบอกจิ๋วที่ซ่อนอยู่ที่ขาอ่อนโดยมซีองปืนรดัต้นขาไว้

“ปืน?” คนเสียงทุ้มทวนคำา ก่อนที่มือของชายหนุ่มจะสำารวจ 

เรือนร่างหญิงสาวแล้วมาสะดุดที่ปืนกระบอกจิ๋วซึ่งมีตราสัญลักษณ์ 
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ของหน่วยพเิศษที่ปลายกระบอก

“เชื่อฉนัได้หรอืยงัล่ะ” รนิดาได้ทเีชดิหน้าถาม 

“เธอเป็นใคร”

“ฉนัชื่อ รนิ-นะ-ดา ร้อยเอก แพทย์หญงิรนิดา นายทหารแลก

เปลี่ยนมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษเหยี่ยวทะเลทราย เป็นไง

ล่ะ ฉนัร่ายยาวมาขนาดนี้ ทนีี้แกเชื่อได้หรอืยงั แล้วแก เอ๊ย! นายล่ะ 

เป็นใคร”

“ฉนั...ผู้พนัฮอว์ค”

“ผู้พนัฮอว์ค?” รนิดาทวนคำา

“ใช่! ฉนัเป็นคนเดยีวกบัผู้พนัมาลกิ แต่ใครๆ ชอบเรยีกว่าผู้พนั

ฮอว์ค หวัหน้าหน่วยปฏบิตักิารพเิศษ หรอืเหยี่ยวทะเลทรายที่เธอกำาลงั

อ้างถงึอยู่นี่แหละ”

“ถ้างั้น...งั้น...นายกค็อื...”

“พนัโทมาลกิ บนิ อสัฟาน บนิ ฟาอสิ ซมัมาล หวัหน้าหน่วย

ปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวทะเลทราย หรือนัยหนึ่งก็คือหัวหน้าของเธอ

ด้วยเช่นกนั หากว่าเธอจะเป็นนะแม่สาวน้อย” มเีสยีงหวัเราะหึๆ  ใน

ลำาคอ และรอยยิ้มขบขนัอย่างพอใจจากผู้พนั 

‘กรี๊ดๆๆ’ ถ้าเธอสามารถกรดีร้องได้ รนิดากค็งจะลกุขึ้นกระทบื

เท้ากรดีร้องด้วยความอบัอาย จากคดิจะวาดลวดลายแม่เสอืสาวจาก

เมอืงไทย กลายเป็นเสยีหน้าอย่างมากถงึมากที่สดุ รนิดาอยากจะหา

ปี๊บสกัใบมาคลมุหวัเสยีจรงิเชยีว!

การอาบนำา้และถสูบู ่รวมทัง้ใช้นำา้หอมเท่าทีม่ปีระพรมไป 

ทั่วตวั ไม่ทำาให้ผู้กองสาวรู้สกึดขีึ้นมาได้ 

หน็อยแน่! ล่อจับผู้หญิงขายบริการ แล้วไอ้การที่เขาจูบเธอ 

นั่นละ มันคืออะไร อย่าบอกนะว่าเป็นหนึ่งในการแสดงเพื่อล่อซื้อ  
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รนิดาจะเถยีงคอเป็นเอน็เลยละ 

ผูช้ายนะผูช้าย ถงึจะบอกว่าเป็นการล่อซื้อ แต่กย็งัเป็นผู้ชายวนั

ยงัคำ่า เหน็ผู้หญงิหน่อยเป็นไม่ได้ เธอเกอืบจะถูกเขาจดัการอยู่บนรถ

เสยีแล้ว นกึถงึสมัผสัของเขาขึ้นมา รนิดากท็ั้งโกรธทั้งเกลยีด ท้ายสดุ

คือความอับอาย ตั้งแต่เกิดมาจนอายุยี่สิบห้าปี เธอไม่เคยถูกผู้ชาย

จู่โจมแบบถงึเนื้อถงึตวัอย่างนี้มาก่อน จูบของผู้พนั ฝ่ามอืร้อนๆ ของ

เขา และลมหายใจที่เรยีกร้อง 

ไอ้ผู้พนับ้า ไอ้ผู้พนัหื่นกาม...รนิดาได้แต่ฮดึฮดัอยู่ในใจ เพราะ

ถึงอย่างไรวันนี้เธอก็ต้องไปเผชิญหน้ากับเขาที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

เหยี่ยวทะเลทรายอยู่ดี

 

เสยีงพดูคุยถงึปฏบัิตกิารของคำา่คืนทีล้่มเหลวเงยีบลง เมือ่ 

ร่างสูงเพรยีวในชดุลายพรางทหารของผู้พนัฮอว์คก้าวอาดๆ เข้ามาใน

ห้องด้วยความเข้มแข็ง พร้อมกับนายทหารติดตาม ดวงตาคมกริบ

ราวกบัดวงตาของพญาเหยี่ยวกวาดมองไปรอบห้องประชมุ ก่อนจะมา

หยดุนิ่งที่ใบหน้าของหญงิสาวชาวไทยเพยีงหนึ่งเดยีว สายตาที่นิ่งเฉย

ราวกับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำาให้รินดาใจชื้นขึ้น อย่างน้อยเขาก็ยัง 

ไว้หน้า ไม่ส่งยิ้มล้อเลยีน หรอืแสดงอาการอะไรออกมาให้เธออบัอาย 

ขายหน้า

“ฉันอยากรู้ว่ามันเป็นความคิดของใคร ที่ใช้เจ้าหน้าที่ของเรา 

ไปเป็นตวัล่อเมื่อคนืนี้” มาลกิเปิดฉากถามขึ้นทนัท ีแม้การปฏบิตังิาน

ของหน่วยจะได้รบัความเหน็ชอบจากเขาแล้วกต็าม

“เท่าที่จำาได้ แผนของเราไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเกี่ยวข้องเลย 

สกัคน แต่เมื่อคนืนี้มนัคอือะไร เธอเป็นทหารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

จำาเป็นด้วยหรอืที่จะต้องไปทำาภารกจิอย่างนั้น”

“คอื...เรา...” 
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“ไม่ว่าจะเป็นความคิดของใคร ฉันถือว่าพวกนายทำาไปโดย

พลการ และขดัคำาสั่งของฉนั”

“ครบัผม” ผู้ใต้บงัคบับญัชาหลายคนก้มหน้ารบัผดิ

“คงรู้ว่าอะไรจะเกดิขึ้นกบัพวกนาย”

“ครบัผม”

“เอ้อ...ผู้พนัคะ เป็นเพราะฉนัเองที่อาสาขอทำาภารกจินี้” รนิดา

เอ่ยขึ้นอย่างขลาดๆ แต่มนักเ็ป็นความจรงิ ทหารอย่างเธอควรจะได้ทำา

ภารกิจที่หลากหลายนอกเหนือไปจากการทำางานในห้องพยาบาล ที่

อย่างมากก็แค่ทำาแผลหรือจ่ายยาแก้ปวดเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่เพื่อน 

ร่วมงาน และอีกอย่าง เธออยากพิสูจน์ให้เพื่อนร่วมงานในริยาร์เห็น 

ว่าทหารไทยกม็ดีไีม่แพ้ชาตใิดในโลกเช่นกนั

“เพราะคำาว่าทหารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มันเปิดโอกาส 

กว้างๆ ให้ฉันได้ทำาภารกิจที่นอกเหนือไปจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่มี 

แต่กลิ่นอบัๆ ของยาและนำ้ายาฆ่าเชื้อโรค ฉนักเ็ลยขออาสาไปกบัหมวด

อามนีด้วยค่ะ”

“เพราะอยากได้...ประสบการณ์...” มาลกิลากเสยีง 

ดเูหมอืนรนิดาจะเหน็รอยยิ้มที่มมุปากของเขา ใช่...ประสบการณ์ 

แต่เธอก็ยอมรับว่าประมาทไปหน่อยที่ไม่คิดว่าจะเจอประสบการณ์

แบบถงึเนื้อถงึตวัอย่างนั้น

“แล้วเป็นไง เมื่อคนืเธอได้ประสบการณ์อะไรบ้างล่ะ”

“ฉัน...” ผู้กองสาวอึกอัก เพราะภารกิจบ้านั่นทำาให้เธอได้จูบ

มากกว่าจะได้แสดงฝีมอื 

“เธอคอืทหารแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศไทย” มาลกิ 

กวาดตามองหญงิสาวตั้งแต่หวัจดเท้า วนันี้เธอไม่มเีค้าของแม่ยั่วเมอืง

ให้เหน็

“ค่ะ ฉนั ร้อยเอก แพทย์หญงิรนิดา หรญัพฤกษ์ ฉนัมารายงาน



เพฑูรย์  17

ตวัที่นี่กว็นัที่ผู้พนัลาพกัร้อน”

“เธอเลยไม่ได้เจอกบัฉนั และกค็งไม่มใีครบอกเธอว่าทหารแลก

เปลี่ยนที่มาอยู่ที่นี่จะต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของฉัน และที่

สำาคญั ต้องฟังคำาสั่งจากฉนัเพยีงคนเดยีว แล้วเมื่อคนืมนัเกดิอะไรขึ้น 

ทำาไมไม่มใีครบอกฉนัสกัคน” 

มีความเงียบเข้ามาปกคลุมทั่วทั้งห้องประชุม ผู้พันขาโหดของ

เธอกำาลังใช้สายตาและท่าทางตำาหนิการกระทำาของลูกน้องที่ไม่กล้า

แม้จะขยบัตวัหรอืโต้ตอบเลยสกัคน

“เราไม่คดิว่าผูพ้นัจะกลบัก่อนกำาหนดครบั กเ็ลยไม่ได้รายงาน”

“ขอบคุณสวรรค์ที่ดลใจให้ฉันกลับมาทันดูการทำางานของ 

พวกนาย” มาลกิยงัเกรี้ยวกราด

“ถ้าไม่อย่างนั้น ฉันคงไม่รู้ว่าพวกนายอ่อนหัดกับเรื่องนี้กันนัก 

กบัอแีค่จบัผูห้ญงิข้างถนน งานง่ายๆ สบายๆ พวกนายยงัคว้านำ้าเหลว 

คงถนดัแต่งานฆ่าสนิะ” 

ผู้ใต้บงัคบับญัชาหลายคนขยบัตวัอย่างอดึอดั

“มนัเกดิอะไรขึ้น ทำาไมพวกนายถงึตามฉนัไม่ทนั”

“รถของเรายางรั่วครบั”

“ตลกร้าย” ดวงตาคมกริบยังจับจ้องแทบจะมองทะลุตัวผู้ใต้

บงัคบับญัชา

“อ่อนหดั รู้ไปถงึไหนอายเขาถงึนั่น อย่าบอกใครนะว่าพวกนาย

อยู่หน่วยเดยีวกนักบัผู้พนัฮอว์คขาโหด”

“เอ้อ...ความจรงิ...”

“ความจรงิคอืพวกนายประมาท เพราะเหน็ว่าเป็นงานง่ายๆ แค่

ไล่จบัผู้หญงิและไอ้แก่ตณัหากลบัสกัคน พวกนายกเ็ลยประมาท แล้ว

ถ้าเมื่อคนืไม่ใช่ฉนัอะไรจะเกดิขึ้นกบัผู้กอง”

“อย่าตำาหนหิมวดอามนีเลยค่ะ เป็นเพราะฉนัที่ขอไปทำาภารกจิ
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นี้เองค่ะ”

“อะไรทำาให้เธอมั่นใจว่าจะเอาพวกผู้ชายหน้ามืดอยู่” มาลิก 

ตั้งคำาถาม 

“ฉนัมวีธิขีองฉนักแ็ล้วกนัค่ะ”

“ฉนัเหน็แล้ว วธิขีองเธอ” มาลกิหรี่ตามองเธอ “แต่มนัใช้ไม่ได้

ผล”

“ฉนั...”

“เอาละ ไม่ต้องพดูอะไรแล้ว ฉนัรูว่้าเธอจะแก้ตวัให้กบัไอ้พวกนี้ 

แต่ถงึอย่างไรพวกเขากต็้องถูกลงโทษตามกฎของหน่วยอยู่ด”ี

“ครบัผม” ทหารหลายนายนั่งก้มหน้ายอมรบัในชะตากรรม 

รนิดาบงัคบัตวัเองให้มองเพยีงแค่จมกูโด่งได้รปูและหนวดเครา

ที่ตัดเล็มอย่างดี เธอไม่อยากมองเลยขึ้นไปสบกับดวงตาอันแรงกล้า

ของเขา

มาลิกยังคงกวาดสายตาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา เรือนร่างที่สูง

เพรียวทรงอำานาจอย่างเจ้าทะเลทรายอยู่ในเครื่องแบบลายพรางสี

นำ้าตาล หมวกเบเร่ต์สเีขยีว เหนอืกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตดิเหรยีญตรา

บ่งบอกความสามารถที่ไม่ได้มาอย่างง่ายๆ หลายเหรยีญ 

การพบหน้ากบั พนัโทมาลกิ บนิ อสัฟาน บนิ ฟาอสิ ซมัมาล 

อย่างเป็นทางการเตม็ไปด้วยความอดึอดั ภาพของชคีหนุม่เจ้าสำาราญ

ที่เคยอ่านเจอในนยิายมลายหายไปในพรบิตา 

บ้าเอ๊ย! รนิดา เธอต้องเงยหน้ามองเขา อย่าหลบตาทำาเป็นกลวั

หงออย่างนี้สิ

“ฉันไม่อยู่หลายวัน เป็นไงบ้าง สบายดีไหม” ไม่นานมาลิกก็

ปรบันำ้าเสยีงและท่าทใีห้อ่อนลง

“สบายดคีรบัผม” เสยีงตอบกลบัของลูกน้อง

“พกัร้อนเป็นไงบ้างครบัผู้พนั”
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“สนกุด ีเล่นวนิด์เซริ์ฟกนัทั้งวนั ขอบใจที่ถามนะ เอาละ เรามา

เข้าประเด็นในวันนี้เลยดีกว่า” มาลิกเริ่มการประชุมโดยหยิบแฟ้ม 

ขึ้นมา “ปฏบิตักิารอตีวัเมื่อคนืล้มเหลวไม่เป็นท่า” 

มีเสียงกระแอมและขยับตัวอย่างอึดอัดจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

อกีครั้ง

“ปฏบิตักิารไร้เงาครบัผูพ้นั ไม่ใช่อตีวั” อามนีเป็นคนเดยีวที่กล้า

จะแย้ง

“ไร้เงา?” มาลกิโยนแฟ้มลง

“ไร้เงาของไอ้หื่น หรอืว่าไร้เงาของนาย...นาย...นาย...และนาย” 

ผู้พนัหนุ่มชี้ไปที่ผู้ใต้บงัคบับญัชาทลีะคน

“ภารกิจของพวกนายทำาให้ฉันต้องกลับจากการพักร้อนเร็วขึ้น 

เมื่อคนืฉนัลองขบัรถไปตามแผนของเรา เพราะฉนัอยากรู้ว่าพวกนาย

จะสามารถจดัการกบัผู้ซื้อและผู้ขายบรกิารอย่างไร”

“มนิ่า พวกผมไม่คุ้นรถของผู้พนัเลย”

“แน่นอน! ถ้าฉันขับรถของฉันไป แล้วฉันจะรู้หรือว่าพวกนาย

ประมาทเลินเล่ออย่างไร ฉันบอกพวกนายแล้วว่าทุกภารกิจมีความ

สำาคญัเพยีงใด อย่าคดิว่าการไล่จบัผูห้ญงิจะเป็นงานง่ายๆ ถ้าพวกนาย 

คดิอย่างนั้นมนัคอืหายนะ”

“ถ้าพวกเราไม่เจอผู้พนัแผนการกค็งได้ผล” 

“แต่มนักล็้มเหลว กเ็พราะพวกนายประมาท ไม่กถ็นดัแต่งาน

ฆ่าอย่างเดียว งานง่ายๆ แบบนี้ถึงทำาอะไรไม่เป็น ภารกิจล้มไม่เป็น

ท่า”

“ครบัผม!”

“ส่วนเธอ” นยัน์ตาคมกรบิมองผู้หญงิเพยีงหนึ่งเดยีว

“อย่าบอกนะว่าต้องให้ฉนัไปหดัยนืโพสท่าเชญิชวนที่เสาไฟใหม่” 

มเีสยีงหวัเราะเลก็น้อยจากผู้ร่วมทมี ก่อนจะรบีก้มหน้าเมื่อเหน็
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สายตาดุๆ  จากผู้พนัจอมเฮี้ยบ

“เปล่า! แต่จะว่าไป เธอต้องส่งสายตาเชิญชวนให้มากกว่านี้

เวลาเหน็เป้าหมาย”

“แต่เป้าหมายกย็งัมาตดิกบั”

“ฉนัไม่ได้ตดิกบั” มาลกิปฏเิสธ “ที่ฉนัเรยีกเธอขึ้นรถกเ็พราะฉนั

ล่อซื้อเพื่อจบัเธอต่างหาก” 

“ล่อซื้อนี่นะ” รินดาขึ้นเสียงด้วยความลืมตัว ขนาดล่อซื้อนะ 

แล้วถ้าซื้อจรงิเธอมนิ่วมไปทั้งตวัเลยหรอื

“ใช่! ฉนัล่อซื้อ หรอืเธอคดิว่าฉนัหิ้วเธอขึ้นรถเพราะเหตผุลอื่น”

“เปล่าค่ะ”

“เข้าใจกด็แีล้ว และจำาไว้ด้วยว่า ต่อไปนี้ทกุภารกจิของเธอจะ

ต้องได้รบัคำาสั่งหรอืเหน็ชอบจากฉนัคนเดยีวเท่านั้น” 

“รบัทราบค่ะ”

มาลิกยังคงตำาหนิผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาตลอดการประชุม 

ก่อนจะเสร็จสิ้น และอนุญาตให้ออกไปจากห้องได้ แต่ก็ไม่ทั้งหมด

เพราะคนที่ยังนั่งอยู่ตรงหน้าผู้พันหนุ่มมีเพียงรินดา ผู้หญิงหนึ่งเดียว

ของหน่วยปฏบิตักิารพเิศษที่ชื่อว่าเหยี่ยวทะเลทราย
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“เธอเกิดและเติบโตที่กรุงเทพฯ” 

พันโทมาลิกยังไม่ละสายตาไปจากแฟ้มประวัติของผู้กองสาว

ตรงหน้า ท่าทางของผู้พันหนุ่มจริงจัง ผิดกับผู้ชายที่เธอเจอเมื่อคืนนี้

อย่างลบิลบั

“ค่ะ”

“ร้อยเอก แพทย์หญงิรนิดา หรญัพฤกษ์”

“รนิ-นะ-ดาค่ะ”

“รนิ-นะ-ดา ออกเสยีงยากเหมอืนกนันะ” มเีสยีงบ่นลอยๆ จาก

ผู้พนัขาโหด

“แม้จะเป็นหมอ แต่เรื่องยิงปืนก็ใช่ย่อย ที่หนึ่งประเภทปืนสั้น

ยุทธวิธี ผ่านการทดสอบการดิ่งพสุธาแบบร่มกางอัตโนมัติ มีความ

สามารถในด้านกีฬาหลายอย่าง และรำาไทย” ดวงตาคมกรบิไล่เรื่อย

ไปบนเอกสารที่บ่งบอกความสามารถของหญิงสาวชาวไทยตรงหน้า 

การมาเป็นทหารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่รยิาร์ไม่ได้มาง่ายๆ แต่ผูท้ี่

ต้องการมาจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถ และมเีพยีงหนึ่งเดยีว

เท่านั้นที่จะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการทหารที่นี่

“ทำาไมถงึตดัสนิใจมาเป็นทหารแลกเปลี่ยนที่นี่”

2
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“อยากหาประสบการณ์ค่ะ” 

‘ความจริงคือฉันอกหัก...’ แล้วเธอก็ไม่อยากอยู่เห็นหน้าอดีต

คนรกักบัเพื่อนสนทิของเธอ มนัจะมทีางไหนดไีปกว่าการไม่อยูเ่มอืงไทย 

ไม่ต้องเหน็หน้าในที่ทำางานที่มนัชวนให้เธอคลื่นไส้และกระอกักระอ่วน

ใจ ซึ่งโครงการนายทหารแลกเปลี่ยนก็เข้ามาได้อย่างถูกเวลา เธอ 

ไม่ยอมให้โอกาสนี้หลดุลอยไป รนิดาพลกิวกิฤตเิป็นโอกาส เธอทุ่มเท

ฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อคว้าคำาว่าชัยชนะ และตีตั๋วมายังริยาร์เพื่อหนี

ความผดิหวงัชอกชำ้าใจได้อย่างสวยงาม

“เธอรู้จกัประเทศของฉนัดพีอหรอืยงั”

“ถ้าจะให้ตอบตามความจริง ฉันไม่เคยรู้เลยว่ามีประเทศนี้อยู่

ในโลก”

“ตอบแบบไม่ถนอมนำ้าใจกนัเลยนะ”

“แต่ฉนักศ็กึษาข้อมูลมาพอสมควรค่ะ” รนิดารบีแก้ตวั

“ริยาร์เป็นประเทศเล็กๆ ที่เปิดเสรีให้คนต่างประเทศได้เข้ามา

ทำางาน ทำาธรุกจิ หรอืแม้แต่ท่องเที่ยว ประชากรมปีระมาณสบิห้าล้าน

คน สว่นใหญ่จะเปน็ชนเผ่าพื้นเมอืงที่กระจดักระจายอาศยักนัอยู่ตาม

ทะเลทราย ผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาซิร์ กลางวันร้อน ส่วน 

กลางคนือากาศจะเยน็”

“แค่นี้หรอื” นยัน์ตาคมกรบิตวดัมองเธอ

“เอ้อ...มอีฐู แล้วกไ็ม่ตดิทะเล” รนิดายิ้มเก้อๆ เท่าที่อ่านมาและ

จำาได้ ความจริงผู้ชายที่นี่หล่อมากต่างหาก รินดาจำาได้ว่าเมื่อเธอได ้

รับเลือกให้มาที่นี่ เพื่อนๆ ของเธอต่างก็พากันอิจฉาเธอกันยกใหญ่ 

หลายคนกระเซ้าเย้าแหย่ถงึชคีหล่อ รวย หุ่นลำ่า หลายคนวาดฝันว่า

อยากเป็นนางทาสของชีคเถื่อนๆ สักคนภายในกระโจมท่ามกลาง 

ทะเลทรายที่เวิ้งว้างสดุสายตา แต่ในความเป็นจรงิ ชคีที่ว่าไม่ม ีจะมี

ก็แต่ผู้พันจอมหื่นขาโหดที่นั่งมองเธอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวด้วย
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ความสงสยั

“แล้วมอีะไรอื่นอกีไหม ฉนัเหน็เธอนั่งยิ้มอยู่คนเดยีว”

“ปะ...เปล่าค่ะ”

“เอาละ ที่เธอรู้มานั่นเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐาน ริยาร์ของเราเป็น 

ประเทศเลก็ๆ กจ็รงิ แต่กม็คีวามทนัสมยัทั้งด้านความคดิ วฒันธรรม 

และการสื่อสาร รายได้หลกัของรยิาร์นอกเหนอืจากนำ้ามนัดบิ ทองคำา

แล้ว กย็งัมเีรื่องของการท่องเที่ยว เราเป็นประเทศที่ไม่ได้เคร่งศาสนา

จนตกขอบ หญิงชายที่นี่สามารถไปไหนมาไหนด้วยกันได้อย่างเสร ี 

แม้จะไม่ได้เป็นสามีภรรยาหรือว่าญาติพี่น้องกัน เพราะฉะนั้นจึงมี 

นักท่องเที่ยวเข้ามาที่ริยาร์ปีละหลายแสนคน และสร้างรายได้ให้แก่ 

ริยาร์ปีละหลายพันล้านบาท นี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำาให้เธอ

ใช้ชวีติอยู่ที่นี่ได้อย่าง...อย่างไม่รูส้กึอดึอดั ฉนัเชื่อว่าเวลาหนึ่งปีเธอจะ

ได้เรียนรู้ว่าริยาร์เป็นอย่างไร หวังว่าเมื่อเธอกลับไปเมืองไทยแล้วเธอ

จะได้ช่วยเป็นกระบอกเสยีงประชาสมัพนัธ์ และสร้างความเข้าใจอนัดี

ระหว่างรยิาร์กบัประเทศไทยให้ฉนัด้วย”

“รบัทราบค่ะ”

“นอกจากนี้ หน้าที่ของเธอเมื่ออยู่ที่นี่นอกเหนือจากหน้าที่ 

ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ บ้าๆ นั่นก็คือการเรียนรู้การทำางานหมุนเวียน

เปลี่ยนไปตามแผนกต่างๆ และปฏิบัติงานตามสายงานบังคับบัญชา

ของที่นี่ โดยมฉีนัเป็นผู้มอีำานาจเดด็ขาดในการสั่งการ”

“รบัทราบค่ะ”

“ส่วนห้องพกั ฉนัจดัให้พกัในโซนของนายทหาร ที่นั่นจะมคีวาม

เป็นส่วนตัวมากกว่าการพักที่โรงนอน เพราะเป็นห้องพักเดี่ยว ส่วน

อาหารการกนิฉนัคงไม่ต้องบอกละมั้ง เพราะเธออยูม่าหลายวนัแล้วนี่”

“ค่ะ ส่วนใหญ่ฉนัฝากท้องไว้ที่โรงอาหารของเรา”

“ส่วนใหญ่?”
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“เอ้อ...บางครั้งฉันก็ทำาอาหารรับประทานเองบ้างค่ะ...เป็นบาง

มื้อ”

“อาหารไทย?”

“ค่ะ” ถ้าจะนับบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปเป็นอาหารไทย อาหารที่ 

พกพาง่ายเวลาที่คนไทยไปต่างประเทศ รนิดากไ็ม่เถยีง 

“ภารกิจหลักๆ ของที่นี่ก็ไม่มีอะไรมาก เรามีหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ที่จะต้องให้การดูแลรักษาพยาบาลและให้ความรู้เกี่ยวกับ 

สุขอนามัยแก่ชนพื้นเมือง ตรวจตราลาดตระเวนตามแนวรอยต่อของ 

ริยาร์กับเปซาร์เพื่อหารวมทั้งปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติด

และขบวนการค้ามนุษย์เดือนละหนึ่งหรือสองครั้ง ส่วนเวลาที่เหลือก็

ปฏิบัติภารกิจพิเศษตามที่ถูกร้องขอจากตำารวจหรือรัฐบาลเป็นกรณีๆ 

ไป อย่างเช่นภารกจิอตีวัของเธอเมื่อคนืนี้ แต่กใ็ช่ว่าจะมแีต่งานล้วนๆ 

หรอกนะ เพราะวันหยุดเธอก็จะได้ไปเที่ยวชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ของรยิาร์”

“ค่ะ”

“อ้อ! อีกอย่าง” ร่างอันสูงเพรียวเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ทำางาน 

ดวงตาคมกรบิสบกบัดวงตาของรนิดาอย่างจงั

“นายทหารที่นี่จะตื่นมาวิ่งออกกำาลังกายตั้งแต่เช้ามืด แต่เธอ 

ไม่ต้องห่วงหรอกนะว่าจะต้องวิ่งกับพวกเจ้าอามีน เพราะทหารหญิง

จะวิ่งกบัเฉพาะผู้หญงิด้วยกนัเท่านั้น”

“ทราบค่ะ”

“หวังว่าเวลาหนึ่งปีจะทำาให้เธอได้รับความรู้และประสบการณ์

ในการทำางานกบัเรา” มาลกิลกุขึ้น

“เดี๋ยวฉนัจะให้อามนีเป็นคนพาเธอทวัร์รอบๆ หน่วยของเรา”

“หมวดอามีนพาฉันไปแนะนำาให้รู ้จักคนอื่นๆ รวมทั้งหน่วย 

ของเราแล้วค่ะ”
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“จรงิสนิะ” มาลกินกึขึ้นได้

“เธอมาช่วงที่ฉนัพกัร้อนพอด”ี

“สนกุไหมคะ”

“มากทเีดยีวละ” มาลกินกึถงึการโต้คลื่นที่โปรดปรานหนกัหนา 

การไปพักผ่อนต่างประเทศเป็นอะไรที่ทำาให้ผู้พันหนุ่มได้ปลดปล่อย 

และเป็นตวัของตวัเองอย่างเตม็ที่

“แล้วเธอล่ะ มาอยู่ที่นี่หลายวนัแล้วชอบไหม”

“ถ้าไม่นบัภารกจิเมื่อคนื ตั้งแต่มาฉนักย็งัไม่เคยเข้าเมอืงเลยค่ะ”

“อืม...ถึงจะตอบไม่ตรงคำาถาม แต่ฉันก็พอเดาออก” มุมปาก

ของผู้พนัหนุ่มมรีอยยิ้ม

“แล้วอยากเข้าเมอืงกบัฉนัไหม”

“ไปกบัผู้พนัหรอืคะ” รนิดาแทบไม่เชื่อ

“กแ็ล้วทำาไม ฉนัมธีรุะต้องเข้าเมอืงพอด ีหรอืเธอไม่ไป”

“ไปค่ะ” เธอตอบอย่างไม่ลงัเล การเข้าไปเที่ยวชมบ้านเมอืงของ

ริยาร์เป็นอะไรที่รินดาปรารถนาที่สุด เพราะตั้งแต่มาถึงริยาร์ เธอก็

เหมอืนถกูจบัให้อยูแ่ต่ภายในบรเิวณของหน่วยปฏบิตักิารพเิศษเหยี่ยว

ทะเลทรายที่มฉีากหลงัเป็นลานเฮลคิอปเตอร์ ไม่นบัโรงเรอืน โรงนอน 

และโรงเกบ็เครื่องบนิไอพ่นต่างๆ อย่างค่ายทหารทั่วไป

“งั้นไปรอฉันที่รถ ฉันขอดูรายงานบนโต๊ะนี่ก่อนสักสองสาม

นาท”ี มาลกิออกคำาสั่ง

“ไปทั้งชดุทหารอย่างนี้หรอืคะ”

“ใช่” เป็นคำาตอบที่เหมอืนมนัไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะสวมชดุทหาร

เดนิห้างสรรพสนิค้า 

รินดายักไหล่ สีหน้าออกอาการลิงโลดอย่างเห็นได้ชัด เธอ

ทำาความเคารพมาลิก แต่ยังไม่ทันจะได้หมุนตัวกลับเสียงทรงอำานาจ

ของผู้พนัหนุ่มกห็้ามไว้ก่อน



26  เจ้าหัวใจพญาเหยี่ยว

“เดี๋ยว!”

“คะ...”

“หวงัว่าเธอคงเป็นมอือาชพีนะ”

“มอือาชพี?”

“เรื่องเมื่อคนื” คำาพดูของมาลกิทำาให้รนิดาอดจะหน้าแดงไม่ได้ 

“ฉนัไม่ได้คดิถงึมนัอกีแล้วค่ะ”

“ไม่ใช่เรื่องจูบ”

“ฉนักไ็ม่ได้หมายความถงึเรื่องจูบ” เธอเผลอตวัขึ้นเสยีง ความ

จรงิเธอนอนไม่หลบักเ็พราะจูบของเขานั่นแหละ

“ดแีล้วที่เธอไม่เอาเรื่องเมื่อคนืมาเป็นอารมณ์ ที่ฉนัต้องทำาอย่าง

นั้นกเ็พราะฉนัไม่อยากให้ภาพลกัษณ์ของประเทศเสยีหาย ปัญหาการ

ลกัลอบขายบรกิารนบัวนักย็ิ่งหนกัข้อขึ้นเรื่อยๆ การทำางานบางครั้งมนั

กต้็องทุม่เทและเสยีสละ เธอคงเข้าใจ และการที่ฉนัเรยีกเธอขึ้นรถหรอื

ทำาอะไรลงไปนั่นก็เพราะว่าฉันต้องการให้เธอตายใจ ว่าฉันคือผู้ที่มา

ซื้อบรกิารเธอจรงิๆ เธอกร็ู้ว่าอาชพีอย่างเรามนัต้องเสยีสละ” 

เสียสละอย่างเขานี่นะ นี่ผู้พันเรียกการถึงเนื้อถึงตัวเธอว่าเป็น 

การเสยีสละนี่นะ รนิดาอยากจะร้องกรี๊ดๆ 

“แบบนี้ที่เมอืงไทยเขาเรยีกว่าลวนลาม หื่นกามย่ะ เชอะ!”

“เธอว่าอะไรนะ ฉนัได้ยนิเสยีงเชอะ!”

“เปล่าค่ะ ฉนักอ็ยากบอกผูพ้นัเหมอืนกนัว่าเรื่องเมื่อคนืฉนัไม่ได้ 

คดิอะไรนอกเหนอืไปจากภารกจิที่ได้รบัมอบหมาย”

“ดมีาก หวงัว่าหนึ่งปีจากนี้รยิาร์และหน่วยของเราคงจะปฏบิตัิ

ภารกิจหลายๆ อย่างสำาเร็จลุล่วงเพราะความสามารถและทุ่มเทของ

ร้อยเอก แพทย์หญงิรนิดา หรญัพฤกษ์ แห่งประเทศไทย ยนิดตี้อนรบั

สู่รยิาร์และหน่วยปฏบิตักิารพเิศษเหยี่ยวทะเลทราย”

“ขอบคณุค่ะ” รนิดาทำาความเคารพแล้วสาวเท้าออกมายนืคอย
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ตามสั่ง 

หนึ่งปีที่จะได้อยูท่ี่นี่กบัภารกจิที่จะได้รบัมอบหมาย มนัเป็นอะไร

ที่ท้าทายเธอเหลือเกิน ลมร้อนหอบเอาทรายพัดมาวูบหนึ่ง ดึงสติให้

หญิงสาวรับรู้ว่าที่ที่เธอยืนอยู่นี้ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอน แต่มันเป็น

ประเทศที่เตม็ไปด้วยทะเลทราย และเธอกไ็ด้มาแล้วจรงิๆ ในค่ายทหาร

ของหน่วยปฏบิตักิารพเิศษเหยี่ยวทะเลทรายแห่งนี้ และรู้สกึว่าเธอได้

เริ่มปฏิบัติงานจริงๆ ก็ต่อเมื่อร่างสูงเพรียวสมชายชาติทหารในชุด 

ลายพรางก้าวออกมา โดยมอีามนีและนายทหารอกีสามคนตดิตามไป

กบัขบวนรถของผู้บงัคบับญัชาอย่างผู้พนัฮอว์ค

เส้นทางจากหน่วยปฏบิตักิารพเิศษไปถงึตวัเมอืงของรยิาร์ 

นั้น แม้จะลาดยางเป็นถนนสี่เลนไปมาสะดวกสบาย แต่สองข้างทาง 

กเ็วิ้งว้างไปด้วยทะเลทรายที่แห้งแล้ง จะมกีแ็ต่ทุง่หญ้าที่ขึ้นเป็นหย่อมๆ 

ภาพของผู้คนที่เดินจูงอูฐยังมีให้เห็น คงเหมือนกับคนไทยที่ต้อนวัว 

ต้อนควายสนิะ ผดิแต่ว่าตามต่างจงัหวดัของไทยไม่มตีกึสูงตระหง่าน

มากมายเหมอืนกรงุรยิาร์ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเธอในเวลานี้

“โห...” รนิดาอทุานออกมาด้วยความทึ่ง ไม่นกึว่าประเทศเลก็ๆ 

แห่งนี้จะมคีวามเจรญิรดุหน้ากว่าที่เธอวาดฝันไว้มากมาย 

มาลิกยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยภายใต้แว่นกันแดดสีดำาที่รินดา 

ยอมรับว่ามันเสริมให้ใบหน้าของเขาหล่อเหลาและมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น 

แล้วยิ่งเข้าใกล้ตวัเมอืงเท่าไร เธอกย็ิ่งรูส้กึเพลดิเพลนิไปกบัตกึสงูเสยีด

ฟ้าเหล่านั้น รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์แข่งกนัทั้งทางด้านความ

คิดและความหรูหรา จนไม่ทันสังเกตว่ามีการเปิดทางให้แก่ขบวนรถ

ของผู้พนัฮอว์คอยู่เป็นระยะๆ

“ชอปปิงที่นี่แหละนะ” มาลกิบอก 

นั่นแหละรินดาจึงแหงนหน้ามองความหรูหราของห้างสรรพ-
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สนิค้าชื่อดงั

“โอ้โฮ! นี่มนัเป็นห้างอย่างเดยีวหรอืว่าเป็นโรงแรมด้วยคะ ทำาไม

ถงึใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้”

“เป็นห้างอย่างเดยีว”

“ว้าว!” รนิดาอทุานด้วยความทึ่ง ความหรูหราและแอร์เยน็ฉำา่ 

มนัเป็นอะไรที่หญงิสาวชาวไทยถวลิหานบัตั้งแต่เธอมาถงึรยิาร์ นอกจาก 

ไปรายงานตวัที่สถานทตูแล้ว ชวีติของเธอกม็แีต่ฐานปฏบิตักิารเหยี่ยว

ทะเลทรายเท่านั้น

“เธอจะนั่งทำาตาโตอยู่นี่หรอืว่าจะไปเดนิชอปปิง”

“ชอปปิงสคิะ” เธอรบีบอก 

“ฉนัให้เวลาเธอหนึ่งชั่วโมงพอไหม”

“หนึ่งชั่วโมง!” รินดาร้องเสียงหลง หนึ่งชั่วโมงกับการชอปปิง  

ดูท่าผู้พันของเธอจะไม่เคยเดินหิ้วถุงตามหลังผู้หญิงเวลาชอปปิงใน 

ห้างสรรพสนิค้าจรงิๆ 

“มากไป?” เสยีงเข้มๆ ถาม

“เปล่าค่ะ หนึ่งชั่วโมงกห็นึ่งชั่วโมง” เธอพูดอบุอบิอยู่ในลำาคอ 

หนึ่งชั่วโมงกับการชอปปิง แค่ใช้เวลาขึ้นบันไดเลื่อนก็หมดไปชั่วโมง

หนึ่งแล้ว รินดาเป่าผมหน้าม้าอย่างเซ็งจัด แต่ก็ไม่กล้าต่อรอง เดี๋ยว

เกดิผูพ้นัขาโหดหงดุหงดิให้เวลาเธอแค่สามสบินาทมีนัจะยิ่งแย่ไปใหญ่

“เสรจ็แล้วออกมารอฉนัที่นี่”

“แล้วผู้พันจะไปไหนคะ ฉันนึกว่าผู้พันกับหมวดอามีนจะมา

เลอืกซื้อของกนัเสยีอกี”

“เปล่า ฉนัมบีางอย่างที่ต้องทำา” บางอย่างที่ต้องทำาของมาลกิ

คอืลงจากรถแล้วเดนิอาดๆ หายเข้าไปในลฟิต์ส่วนตวัพร้อมกบัอามนี 

และนายทหารตดิตามสองคน 

ส่วนเธอถูกเขาปล่อยทิ้งให้ยนืคว้างอยูก่ลางห้างสรรพสนิค้าอนั
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ใหญ่โต ที่มองไปทางไหนก็ละลานตาไปด้วยข้าวของเครื่องใช้หลาก

หลายแบรนด์ แล้วจะรอช้าทำาไม ในเมื่อมีเวลาแค่หกสิบนาที รินดา 

ยกัไหล่ก่อนจะรบีตรงดิ่งไปยงัแผนกที่เธอต้องการ

รนิดาใช้เวลาหนึง่ชัว่โมงไม่ขาดไม่เกนิเธอกส็ามารถซ้ือของ 

ตามที่ต้องการได้ แต่กย็งัช้ากว่ากลุม่ของอามนีที่มายนืคอยเธออยูแ่ล้ว

“เขามอีะไรหรอืคะ” รนิดาถามหมวดอามนีเบาๆ เพราะสงสยั

เมื่อเห็นผู้หญิงหลายคนกำาลังควักโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปกลุ่มของ 

พวกเธอ 

กลุ่มคนที่ออกันอยู่หน้าประตูห้างสรรพสินค้าเริ่มเพิ่มจำานวน

มากขึ้น รินดาเพิ่งสังเกตว่านอกจากหน่วยรักษาความปลอดภัยของ

ห้างแล้ว ยังมีตำารวจมาทำาหน้าที่กันประชาชนและผู้สื่อข่าวที่ต่างก ็

กดชตัเตอร์ไม่ยั้ง

“เขาถ่ายรูปใคร แล้วการ์ดพวกนั้นเป็นการ์ดของใครหรอืคะ มี

ดาราหรือว่านักร้องมาเดินห้างหรือคะหมวด” เธอทำานำ้าเสียงตื่นเต้น 

อะไรจะโชคดขีนาดนี้ มาไม่ทนัไรกจ็ะได้เจอดาราของรยิาร์แล้วหรอื

“ไม่ใช่ดาราหรอกครบั”

“งั้นกค็นดงัหรอืคะ” เธอยงัมองซ้ายแลขวาหน้าหลงั

“ฉนักไ็ม่เหน็มใีครนี่นา แต่ทำาไมสาวๆ เหล่านั้นถงึทำาท่าจะกรี๊ด

สลบเสยีให้ได้คะ”

“ยิ่งกว่าดาราหรอืนกัร้องอกีครบั คนนี้ดงัจรงิ ดงันาน ดงัทน” 

อามนียิ้มอย่างขำาๆ

“ว้าว! พูดอย่างนี้ยิ่งทำาให้ฉันอยากเห็น ใครกันคะที่ดังนาน  

ดงัจรงิ ดงัทน จนทำาให้สาวๆ เหล่านั้นคลั่งไคล้ได้ขนาดนี้”

“เป็นเรื่องธรรมดาครบั อกีหน่อยผู้กองกจ็ะเหน็จนชนิไปเอง”

“แน้! อย่าบอกนะว่าที่สาวๆ เหล่านั้นเขาถ่ายรูปก็คือหมวด”  
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รนิดาหวัเราะ

“เปล่าครับ” อามีนหัวเราะกลับคืนบ้าง พร้อมกับเบนสายตา

บอกใบ้ว่าเป้าหมายที่แท้จรงิของสาวๆ เหล่านี้คอืใคร เมื่อเจ้าของร่าง

สูงเพรยีวก้าวเดนิอาดๆ ออกมาจากลฟิต์

“ผู้พนัฮอว์ค!” 

“นั่นละครบั คนดงัของเรา”

“ผู้พนัขาโหด เอ๊ย! ผู้พนัของเรานี่น่ะหรอืคะ”

“ครับ ผู้พันของเรานี่แหละ นี่ผู้กองไม่รู้หรอกหรือครับว่าผู้พัน

ของเราเป็นลูกชายของท่านผู้นำาของรยิาร์ และที่พวกสาวๆ เขาพากนั

มาดักรอถ่ายรูปอยู่นี่ก็เพราะผู้พันของเราขึ้นแท่นเป็นหนุ่มโสดที่หล่อ

และเนื้อหอมที่สดุของรยิาร์คนหนึ่งครบั”

“ว้าว! ฉนันี่มนัใกล้เกลอืกนิด่างเสยีจรงิ ว่าแต่ว่าหนุม่โสดที่หล่อ

และเนื้อหอมที่สดุของรยิาร์นี่ยงัมอีกีคนหรอืคะหมวด”

“มคีรบั ท่านอสัวาน พี่ชายของผู้พนันั่นแหละครบั”

อามนีทำาหน้าที่ไขข้อข้องใจให้หญงิสาว ก่อนจะก้าวไปประกบ

มาลกิ ทำาหน้าที่บอดกีาร์ดให้แก่ผู้พนัหนุ่มด้วยความเข้มแขง็  

มาลกิยงัคงโบกมอืและส่งยิ้มให้แก่บรรดาสาวๆ และไม่สาวทั้ง

หลายที่ดกัรออยู่หน้าห้างสรรพสนิค้า ก่อนจะก้าวขึ้นรถฮมัว ีผูพ้นัหนุม่

ยังมีแก่ใจที่จะจับต้นแขนลูกน้องสาวให้ตามเข้าไปในรถ หลังจากที่ 

อกีฝ่ายมวัแต่ตะลงึกบัแสงแฟลชจนทำาตวัไม่ถูก

รินดายังเซอร์ไพรส์ไม่หาย...ผู้พันฮอว์คกับข่าวใหม่ที่เธอเพิ่งรู้  

ผูพ้นัของเธอเป็นถงึลกูชายของท่านผูน้ำาประเทศ ซำ้ายงัขึ้นแท่นเป็นหนุม่

โสดในฝันของสาวๆ เธอช่างใกล้เกลอืกนิด่างแท้ๆ

เสียงของนาฬิกาปลุกที่ดังลั่นไปทั้งห้องทำาให้หญิงสาว 

ชาวไทยดีดตัวลุกขึ้นปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันด้วยความแคล่วคล่อง
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ว่องไว แต่ก็ไม่ลืมที่จะใช้เวลาออกกำาลังกายเรียกความฟิตและ

แข็งแกร่งให้แก่ร่างกาย และที่จะขาดไม่ได้คือทบทวนวิชามวย น้อย

คนนักจะรู้ว่ารินดาเป็นลูกสาวของเจ้าของค่ายมวย ที่พ่อจับเธอฝึก 

เตะต่อยมาตั้งแต่จำาความได้  

หลังเรียกเหงื่อก็ได้เวลามื้อเช้า ห้องพักที่ทางการริยาร์จัดไว้ให้

มคีวามสะดวกสบายพอสมควร เธอมคีรวัเลก็ๆ ที่สามารถปรงุอาหาร

ไทยได้หากวันไหนไม่อยากไปรับประทานที่โรงอาหาร เสียงเพลงไทย

สากลเป็นสิ่งเดียวที่บรรเทาอาการคิดถึงบ้านได้บ้าง เธอฮัมเพลงไป 

จัดการกับกิจวัตรประจำาวันของตัวเองไป แล้วก็นึกขึ้นได้ เมื่อคืนเธอ

ซื้อข้าวของหลายอย่าง แต่ความรู้สกึบอกว่าของหลายอย่างนั้นมนัอยู่

ไม่ครบ มนัต้องมอีะไรสกัอย่างที่หายไป หรอืว่าเธอลมืวางไว้ที่ใดที่หนึ่ง 

แต่กไ็ม่น่าลมืเพราะจำาได้ว่าถอืถงุทั้งหมดขึ้นรถ 

รนิดายงัค้นหาถงุเจ้ากรรมอยูอ่ย่างหวัเสยี จนเธอต้องตั้งสตใิหม่ 

แล้วค่อยๆ หยิบถุงนั้นเปิดถุงนี้ค้นหาอยู่อย่างใจเย็น แต่เย็นอยู่ได้ไม่

นานเธอก็ต้องตาเหลือก เพราะถุงชอปปิงทั้งหลายนั้นมันไม่มีอยู่ถุง

เดยีวคอืถงุที่ใส่อนัเดอร์แวร์

“บ้าฉิบ!” เธอสบถอย่างหัวเสีย ยังหวังว่าตัวเองจะเผลอวาง 

ผดิที่ แต่ทั้งก้มทั้งเงยหาตามซอกมมุต่างๆ กย็งัไม่เจอถงุเจ้ากรรม

“เวรละสิ ฉันต้องลืมไว้ที่รถของผู้พันแน่ๆ เลย” หญิงสาวยัง

ต่อว่าตวัเอง ก่อนจะรบีแต่งตวัเพื่อไปหาตวัช่วยอย่างหมวดอามนี

ห้องทำางานของผู้พันฮอว์คยังเงียบสงบ แสดงว่าผู้พันยัง 

ไม่มา รนิดาดดีนิ้วดงัเป๊าะด้วยความพอใจ เธออยากมาดกัหน้าเขาไว้

ก่อน เพราะไม่อยากให้ผู้พนัขาโหดรู้ว่าเธอลมืของ แล้วที่สำาคญัของที่

อยู่ในถงุนั้นมนัคอืของใช้ส่วนตวัอภมิหาส่วนตวัที่เธอต้องเกบ็งำา และ

ซ่อนเร้นให้ห่างจากสายตาของบรุษุเพศทั้งหลาย
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รนิดานั่งรออยูท่ี่หน้าห้องเขาได้ไม่นาน ขบวนรถของผูพ้นัขาโหด

ของเธอกม็าถงึ พนัโทมาลกิก้าวลงจากรถด้วยท่วงท่าที่สง่างามสมชาย

ชาตรี วันนี้เขาหล่อเหลามีเสน่ห์กับชุดทหารลายพรางและหมวดกรีน 

เบเร่ต์ เหนอืกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตดิเหรยีญตรากล้าหาญ และอกีหลาย

เหรยีญที่หญงิสาวรูว่้าผูพ้นัหนุม่ไม่ได้มนัมาอย่างง่ายๆ หนวดและเครา

ของเขาได้รบัการตดัแต่งอย่างด ีผวิขาวอมชมพูโผล่พ้นปลายแขนเสื้อ

ที่พบัขึ้น แล้วตาคมกรบิกป็ะทะเข้ากบัดวงตาสนีลิของเธอ ก่อนที่เขา

จะเลกิคิ้วขึ้นเป็นเชงิถาม

“มปีัญหาอะไรหรอืผู้กอง ถงึได้มารอฉนัแต่เช้า”

“เปล่าค่ะ ฉนัมารอพบหมวดอามนี” ตอบพลางมองเลยไปยงั

อามนีที่หอบแฟ้มเป็นตั้งก้าวตามผู้พนัมาตดิๆ 

และอารามรบีอามนีจงึไม่ได้ดทูางทำาให้เขาทำาแฟ้มตกเมื่อมาลกิ 

หยดุเดนิกะทนัหนั แฟ้มหลายแฟ้มหล่นลงเสยีงดงัตุบ้ แต่อะไรกไ็ม่ร้าย

เท่าถงุเจ้ากรรมที่วางซ้อนมากบัแฟ้มตกลงไปด้วย และมอีะไรบางอย่าง

ที่เป็นลายเสอืดาวโผล่ออกมา

“เมื่อวานผู้กองลืมของไว้” อามีนทำาหน้าเจื่อน จะยิ้มก็ไม่ใช่  

จะหวัเราะกไ็ม่เชงิ เมื่อตาทกุคู่จบัจ้องไปที่อนัเดอร์แวร์ลายเสอืดาว

“มะ...มะ...มันไม่ใช่ของฉัน” รินดารีบปฏิเสธ กางเกงในลาย 

เสอืดาวนี่นะ ไม่ใครกใ็ครที่เล่นตลก เพราะเธอไม่ได้ซื้อ และไม่คดิจะ

ซื้อมนัมาเดด็ขาด 

มีเสียงกระแอมอย่างกลั้นขำาจากผู้พัน รินดาอยากจะกัดลิ้น 

ตวัเองตายเสยีให้ได้ เพราะความอบัอายสดุขดี

“มนัไม่ใช่ของฉนั” อกีครั้งที่หญงิสาวกดัฟันพูด

“แต่มนัเป็นถงุที่ผู้กองลมืไว้”

“ฉันบอกว่ามันไม่ใช่ของฉัน” รินดาเน้นเสียงทุกพยางค์อย่าง

หนกัแน่น
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“ไม่ใช่กไ็ม่ใช่” อามนียอมจำานน แม้จะอยากแย้งผู้กองสาว แต่

เสยีงห้าวๆ ของคนที่ออกคำาสั่งทำาให้เขาเปลี่ยนความคดิ

“นายควรจะเก็บของให้ผู้กองเขานะอามีน เพราะนายเป็นคน

ทำาร่วง”

“ไม่...ไม่ต้องค่ะ ฉนัเกบ็เองได้” รนิดารบีก้มลงหยบิอนัเดอร์แวร์

ยดัเข้าไปในถงุแล้วลกุขึ้นพร้อมกบัขู่ฟ่อ

“อย่านะ! ผู้พนัไม่ต้องพูดอะไร”

“เธอรูห้รอืว่าฉนัจะพดูอะไร” ผูพ้นัขาโหดอมยิ้ม นยัน์ตาคมกรบิ

แวววบัไปด้วยความขบขนั

“ฉนัรู้กแ็ล้วกนัว่าผู้พนักบัหมวดอามนีกำาลงัหวัเราะฉนั”

“ฉนัหวัเราะเมื่อไรกนั”

“ฉันรู้ก็แล้วกัน” รินดายังลืมตัวว่าเจ้าของร่างสูงเพรียวที่อยู ่

ตรงหน้าคอืผู้บงัคบับญัชาของเธอ

“ถึงไม่หัวเราะตอนนี้ก็ต้องแอบหัวเราะลับหลังฉัน หรือไม่ก ็

กำาลงัหวัเราะในใจ แต่ฉนัจะบอกให้ผู้พนัรู้ไว้นะคะว่า ไอ้เจ้านี่มนัไม่ใช่

ของฉนั สงสยัคนขายต้องหยบิถงุผดิมาให้ฉนัแน่ๆ จะบ้าหรอื ใครจะ

ไปใช้จสีตรงิลายเสอืดาวอย่างนี้” 

“กใ็ครว่าอะไรเล่า”

“ถงึไม่ว่า แต่ฉนัรู้กแ็ล้วกนัว่าผู้พนัและหมวดต้องคดิว่ามนัเป็น

ของฉนั” เธอขู่อกีครั้งก่อนจะรบีหมนุตวักลบัออกไปด้วยความอบัอาย 

“อย่าเชียวนะ!” มาลิกหันมาดุผู้ติดตามที่กำาลังกลั้นขำาเต็มที่ 

นยัน์ตาคมกรบิยงัจบัจ้องตามแผ่นหลงัของผู้กองสาวไป พษิสงใช่เล่น 

หนึ่งปีที่เธออยู่ที่นี่คงทำาให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวทะเลทราย 

มสีสีนัขึ้นมาบ้างไม่มากกน็้อย
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ภาพของ พันโทมาลิก บิน อัสฟาน บิน ฟาอิส ซัมมาล กับ 

ทหารหญิงชาวไทยที่ปรากฏหราอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ประจำาวัน

ทำาให้สุภาพสตรีนางหนึ่งถึงกับนั่งไม่ติด ท่านหญิงฟาร่า สุภาพสตรี

หมายเลขหนึ่งแห่งรยิาร์ถอนหายใจด้วยความหงดุหงดิ มาลกิกบัผูห้ญงิ 

คนใหม่อีกแล้ว หลายครั้งหลายคราที่ลูกชายคนเดียวของเธอทำาตัว 

ไม่ได้ดั่งใจ โดยเฉพาะเรื่องผู้หญิง และก็คงจะเป็นเพราะเรื่องนี้ที่เธอ

เข้มงวดกับลูก มาลิกถึงได้บินไปพักร้อนและใช้ชีวิตอย่างมีอิสรเสร ี

นอกเหนือสายตาของผู้เป็นแม่ จนบางครั้งมีข่าวลือหนาหูว่าเขาซุก 

ผู้หญงิไว้ที่ต่างประเทศ

“ผู้หญงิคนใหม่อกีแล้วหรอืนี่”

“อาจไม่ใช่กไ็ด้ค่ะ เพราะแต่งเครื่องแบบทหาร คงไม่ใช่อย่างที่

ท่านกำาลงักงัวล” นูบ ีหญงิรบัใช้คนสนทิให้ความเหน็ เพราะครั้งนี้ผดิ

จากรูปที่ปาปารซัซแีอบถ่าย กท็กุครั้งผูห้ญงิของพนัโทหนุม่คนนี้มกัจะ

อยู่ในชดุที่อวดเรอืนร่างหรอืไม่กบ็กินินีอนอาบแดดอยู่บนเรอืลำาหรู

“ถงึจะไม่ใช่อย่างที่ฉนัคดิ แต่ฉนักอ็ยากรู้เรื่องผูห้ญงิทกุคนที่เข้า

มาในชวีติของมาลกิ ไปบอกอายนัสบืเรื่องนี้ให้ฉนัท”ี

“ได้ค่ะ”

คำารับรองแข็งขันของคนสนิททำาให้ผู้เป็นนายคลายความกังวล

ใจไปได้ ผูห้ญงิที่คูค่วรกบัลกูชายคนเดยีวของเธอจะต้องไม่ใช่หญงิอื่น

ใดที่ไม่ใช่เจ้าหญิงไลลาแห่งเปซาร์ เพราะเธอต้องการให้มาลิกได้ขึ้น

เป็นผู้นำาของรยิาร์แทนท่านพ่อที่นอนป่วยอยูใ่นเวลานี้ อย่างน้อยเขาก็

น่าจะได้เป็นทายาททางการเมืองอันดับหนึ่ง ไม่ใช่ชีคอัสวานอย่างที่

ดำารงตำาแหน่งอยู่ในเวลานี้ และมนักถ็งึเวลาแล้วที่เธอจะทำาให้ลูกชาย

สดุที่รกัของเธอได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำาของรยิาร์ให้ได้
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หลังจากอามนีสร้างความอบัอายให้เธอด้วยความบังเอญิ 

แล้ว รินดาก็พยายามหลบหน้าหลบตาผู้พันขาโหด ด้วยการขลุกอยู่

กบักองเอกสารที่ได้รบัมอบหมายให้จดัเกบ็ข้อมลูต่างๆ เกี่ยวกบัประวตัิ

คนไข้หรือประวัติการรักษาพยาบาลลงคอมพิวเตอร์ อันเป็นหนึ่งใน

หน้าที่ที่นอกเหนอืจากการปฏบิตัภิารกจิดูแลผู้ป่วยที่ห้องพยาบาล

“ความจริงฉันเป็นหมอ ฉันน่าจะได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

กบัพวกเธอบ้างนะ” หญงิสาวพูดกบันูรนี หมอทหารอกีคนที่เธอรู้สกึ

ถูกชะตา 

นรูนีเป็นหนึ่งในทหารหญงิที่มาปฏบิตัหิน้าที่ที่หน่วยปฏบิตักิาร

พเิศษเหยี่ยวทะเลทราย หน้าที่ของเธอนอกเหนอืจากให้การพยาบาล

แล้ว นูรนียงัให้ความคุ้มครองหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ออกบรกิารให้แก่

ชนเผ่าพื้นเมืองและชนเผ่าเร่ร่อนตามทะเลทรายเดือนละครั้งสองครั้ง

หรอืตามแต่พนัโทมาลกิจะเหน็สมควร

“แล้วแต่ผู้พนัฮอว์ค”

“แล้วคนอื่นๆ ก่อนหน้าฉันที่แลกเปลี่ยนมาล่ะคะ เขาได้ออก

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้างไหม”

“ไม่ได้ออกนะ เพราะเราเกรงว่าร่างกายของพวกเธอจะทนอากาศ 

3
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และความร้อนของทะเลทรายไม่ไหว อกีอย่าง การนั่งรถผ่านทะเลทราย

ไม่ใช่เรื่องสนกุ”

“ฉนัพอรูม้าบ้าง” รนิดานกึถงึการนั่งรถตะลยุทะเลทราย ที่บาง

คนถงึกบัขย้อนข้าวปลาอาหารออกมาเลยทเีดยีว

“แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าเธออยากไปก็ลองขอผู้พันดูนะ เพราะที่นี่ 

นอกเหนือจากหัวหน้าหน่วยแล้ว ผู้พันฮอว์คคือกฎระเบียบของที่นี่ 

เช่นกนั”

“โห...” รนิดาทำาคอย่น ผู้พนัขาโหดนี่นะ

“เธอกลวัหรอื” นูรนีหวัเราะ

“กแ็หงละ” กเ็ธอโดนผู้พนัต่อว่ามาแล้วนี่

“ที่เธอกบัหมวดอามนีโดนนั่น มนัยงัน้อยไปนะผู้กอง”

“โห...มดีกุว่านี้อกีหรอืคะ”

“ม!ี” เสยีงที่ตอบหนกัแน่น

“เฉพาะคนที่ไม่ทำาตามกฎระเบียบ โดยเฉพาะเวลางาน ผู้พัน

จะจรงิจงัมากเพราะไม่อยากให้เกดิการบาดเจบ็หรอืสญูเสยี ที่เธอเหน็

พวกทหารใหม่ฝึกวิ่งกนัท่ามกลางอากาศร้อนๆ วนัละหลายๆ รอบนั่น 

ก็เพราะผู้พันรู้ว่าในชีวิตจริงเมื่อคุณตกอยู่ในทะเลทรายอันร้อนระอ ุ 

คณุจะได้แกร่งและมคีวามอดทน ต่อสู้กบัความร้อนความกระหายนำา้

ได้จนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือ ไม่อย่างนั้นก็ตาย คนแกร่งและ

อดทนเท่านั้นจงึจะมชีวีติอยู่รอดได้ในทะเลทรายอย่างนี้”

“แล้วผู้พนัเขามคีรอบครวัหรอืยงัคะ” เมื่อได้ทรีนิดากเ็จาะลกึ

“ยงั...โสดสนทิ แต่เนื้อหอมเป็นบ้า” นรูนีขยบัเข้ามาใกล้ นยัน์ตา

พราวระยบัเวลาพูดถงึผู้พนัหนุ่ม

“รู้ไหม ผูพ้นัเป็นหนึ่งในหลายๆ เหตผุลที่ทำาให้ฉนัยอมมาทำางาน

อยู่ที่นี่” นูรนีหวัเราะ

“อย่าบอกนะว่าเธอแอบชอบผู้พนั”
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“แหงละ ฉนัชอบ แต่อารมณ์และความรู้สกึมนัไม่ใช่ชอบแบบ

แฟนหรอืคู่รกั ประมาณว่าชอบดาราหรอืคนดงัที่หล่อๆ อย่างนั้น เธอ

เข้าใจไหม” 

รินดาได้แต่พยักหน้า อารมณ์ที่ว่าเธอเองยังไม่รู้จัก เพราะใน

ชีวิตไม่เคยคิดคลั่งไคล้ผู้ชายคนใด จะมีก็แต่ณัฐพลที่ทำาให้หัวใจของ

รนิดาหวั่นไหวและเจบ็ชำ้าในคราวเดยีวกนั

“อย่างฉัน อย่างเธอ แค่ได้มาอยู่ใกล้ๆ ได้ทำางานด้วย แค่นี้ 

ก็บุญแล้ว รู้ไหมว่าผู้พันเราเป็นที่หมายปองของสาวๆ และบรรดา 

เจ้าเมอืงต่างๆ กอ็ยากได้เป็นราชบตุรเขย เท่ากบัว่ายงิกระสนุนดัเดยีว

ได้นกสองตวั เพราะรยิาร์เป็นเมอืงที่อดุมสมบูรณ์ ใครๆ กอ็ยากรวม

ประเทศกับริยาร์ โดยเฉพาะผู้พันที่เป็นถึงลูกชายของท่านผู้นำาแห่ง 

รยิาร์”

“เรื่องนี้ฉนัเองกเ็พิ่งรู้” เป็นเพราะรนิดาไม่ได้หาข้อมูลของรยิาร์

มามากพอนั่นเอง

“แล้วทำาไมผู้พันถึงเลือกมาเป็นทหารอยู่ในหน่วยเสี่ยงตาย 

แบบนี้ด้วยล่ะนูรนี”

“เรื่องมนัยาว” นูรนีป้องปาก

“แม่ของผู้พนัเป็นภรรยาคนที่สองน่ะ การกนัตวัเองออกให้ไกล

จากทำาเนยีบท่านผูน้ำาเป็นการลดแรงปะทะระหว่างผูพ้นักบัท่านอสัวาน 

พี่ชายผู้พันที่เกิดจากภรรยาคนแรก มีเพียงสองคนนี้แหละที่จะได้ขึ้น

เป็นผู้นำาต่อจากท่านพ่อที่นอนแบ็บอยู่อย่างนั้น เพราะลำาดับทายาท

ทางการเมืองถูกวางไว้แล้ว อีกอย่างผู้พันของเราคงคิดว่าตัวเองเป็น 

ลูกเมียรองด้วยมั้ง จึงต้องปล่อยให้พี่ชายมีอำานาจในเมืองไป ส่วน 

ตวัเองขอออกมาอยู่นอกเมอืงอย่างนี้”

“โห...นี่เธอรู้ละเอยีดจงั”

“เขาลอืกนัให้แซ่ด” นูรนีหวัเราะ
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“ความจรงิคอื ฉนัอ่านบทความวเิคราะห์วจิารณ์ทางการเมอืง

น่ะ พวกนั้นยังวิเคราะห์อีกว่า การที่ผู้พันออกมาอยู่อย่างนี้เพราะ 

ท่านอัสวานเกรงว่าผู้พันจะคุมกองกำาลังในริยาร์ แล้วอาจปฏิวัติพ่อ 

ตวัเองกเ็ป็นได้ จะว่าไป ประวตัแิละรูปของผู้พนัหาได้ตามแผงหนงัสอื

ทั่วไป ฮอตยิ่งกว่าดาราฮอลลวีูดบางคนเสยีอกี”

“จรงิน่ะ” รนิดาทำาเป็นไม่เชื่อ แต่ความจรงิเชื่อเพราะประจกัษ์ 

ด้วยสายตามาแล้ว นี่ถ้ากินรี เพื่อนของเธอที่เมืองไทยรู้คงกรี๊ดมา 

ตามสาย และคงจะอจิฉาตาร้อนเธอแน่ๆ 

รินดาอมยิ้มพลางเก็บเรื่องของพันโทมาลิกเข้าลิ้นชักหัวใจ ดึง 

สติให้มาจดจ่อกับงานตรงหน้า นี่ต่างหากที่เธอต้องรีบทำาให้เสร็จ 

หากว่าอยากไปหาประสบการณ์ในการขี่อูฐในทะเลทรายอย่างที่วาด

ฝันไว้

ลูกไฟสส้ีมค่อยๆ ลดแรงแห่งแสงลงอย่างช้าๆ ก่อนจะลา 

ลบัขอบฟ้า ลมร้อนและทรายที่ปลวิมาทำาให้รนิดาต้องรบีหลบัตา เตอืน

ว่าเธอยนือยู่บนผนืแผ่นดนิของรยิาร์ หญงิสาวถอนหายใจ เบื้องหน้า

ของเธอคือเหล่าทหารช่างที่กำาลังจัดการดูแลและซ่อมบำารุงเครื่องบิน

หลายลำาที่จอดนิ่งอยู่บนลานบนิอย่างสงบ ฉากหลงัที่เธอเริ่มชนิตา 

เมื่อครั้งที่มาถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวทะเลทรายใหม่ๆ 

เธอยอมรับว่าคิดถึงบ้านและกลิ่นของความเป็นไทย คิดถึงนำ้าเสียง  

รอยยิ้ม และทุกๆ สิ่งทุกๆ อย่างที่เป็นไทย แต่ด้วยภาระหน้าที่และ 

เป็นเธอเองที่ตัดสินใจมาหาประสบการณ์ที่นี่ ทำาให้เธอต้องยิ้มรับใน

โชคชะตาอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ 

รนิดาถอนหายใจอกีครั้ง ก่อนจะดงึสตใิห้วิ่งจอ็กกงิต่อไป

“ผู้กอง” อามีนร้องเรียก ก่อนที่รถจี๊ปของเขาจะจอดข้างๆ  

หญงิสาว 
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“มธีรุะอะไรกบัฉนัหรอืคะหมวด”

“ผมไม่มหีรอกครบั แต่คนมคีอืผู้พนัฮอว์ค”

“ผู้พนัฮอว์ค?” รนิดาขมวดคิ้ว เวลาเช่นนี้นี่นะที่ผู้พนัขาโหดจะ

มธีรุะกบัเธอ

“ครบั ผู้พนัให้ผู้กองไปพบที่ห้องทำางานภายในสบินาทนีี้ครบั”

“มเีรื่องด่วนอะไรหรอืคะ”

“ผมว่าผู้กองรีบไปดีกว่าครับ ไปถึงแล้วก็คงรู้เองแหละว่าเรื่อง

อะไร” 

รนิดายกัไหล่ให้แก่คำาตอบของอามนี ผู้พนัฮอว์คจะมเีรื่องอะไร

กบัเธอในเวลาเช่นนี้ คดิไปกป็วดหวัเปล่าๆ รนิดารบีเชด็หน้าตาที่เตม็

ไปด้วยเหงื่อก่อนจะตามอามนีไป

“ฉันให้เธอเอาไปอ่าน” 

หนังสือเล่มหนาถูกวางตรงหน้าผู้กองสาวชาวไทย ที่สีหน้า 

บ่งบอกถงึความสงสยัยิ่งนกั 

มาลกิยงัไม่กลบั ผูพ้นัหนุม่ยงัอยูใ่นห้องทำางาน แม้จะอยูภ่ายใน 

แคมป์ แต่กโ็อ่อ่าและดูมมีนตร์ขลงั เพราะข้าวของและเฟอร์นเิจอร์ที่

ตกแต่งล้วนทำาด้วยไม้ สร้างพลงัความแขง็แกร่งให้แก่มาลกิยิ่งนกั

“หนงัสอือะไรคะผู้พนั”

“รยิาร์ ดนิแดนแห่งความฝัน” มาลกิเอนหลงัลงประสานสายตา

กับหญิงสาว เบื้องหลังของพนักเก้าอี้เป็นดาบโบราณที่แขวนประดับ

ไว้บนผนงัห้อง

“ฉันอยากให้เธอเอาไปอ่านและทำาความรู้จักประเทศของฉัน  

ดกีว่าที่เธอจะได้ข้อมูลมาจากอนิเทอร์เนต็หรอืคำาบอกเล่าของคนอื่น”

“โห...เล่มใหญ่จงันะคะ” รนิดาหยบิหนงัสอืขึ้นมาพลกิดูผ่านๆ

“กเ็พราะมนัอดัแน่นไปด้วยเรื่องราวและข้อมลูมากมายเกี่ยวกบั
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ริยาร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เธอจะได้รู้ว่าริยาร์ไม่ใช่แค่ประเทศที่ 

ไม่ตดิทะเลเพยีงอย่างเดยีว”

“ผู้พนั...” รนิดายิ้มแหยๆ นี่ใจคอผู้พนัจะเล่นจำาทกุคำาพูดของ

เธอเลยหรอือย่างไร “กฉ็นัไม่เคยรู้หรอื...”

“นั่นไม่ใช่ประเดน็ ฉนัไม่ได้เรยีกเธอมาพบเพื่อฟังคำาแก้ตวัของ

เธอหรอกนะผู้กอง หนงัสอืเล่มนี้คอืภารกจิใหม่ของเธอต่างหาก”

“ภารกจิใหม่?”

“ถูกต้อง อ่านมนัซะ แล้วกม็าเล่าให้ฉนัฟังทกุวนัจนกว่าฉนัจะ

แน่ใจว่าผู้กองรู้จกัประเทศของฉนัดพีอ”

“รบัทราบค่ะ”

รนิดามองหนงัสอืเจ้ากรรมอกีครั้ง...ภารกจิที่เธอจะต้องอ่านและ

จำาก่อนจะนำามาถ่ายทอดให้เจ้าของประเทศอย่างมาลกิฟัง 

“อ้อ! อกีอย่าง” มาลกินกึขึ้นได้

“คนืนี้ฉนัมธีรุะต้องเข้าเมอืง ถ้าเธออยากจะไปเปลี่ยนของอะไร

บางอย่างที่คนขายเขาสลบัถงุมาให้เธอกไ็ด้นะ”

รินดาทำาคอย่น และกลืนนำ้าลายลงคออย่างลำาบากเมื่อนึกถึง

อนัเดอร์แวร์ลายเสอืดาว

“ไปที่ห้างเดมิน่ะหรอืคะ”

มาลกิพยกัหน้ารบัคำา “ฉนัมธีรุะที่ต้องไปพอด ีถ้าเธอสนใจ”

“กด็เีหมอืนกนัค่ะ เอาไปเปลี่ยนคนืดกีว่าทิ้งไปเปล่าๆ ขอบคณุ

ผู้พนัมากค่ะ”

“สามทุ่ม”

“ได้ค่ะ” รินดารับคำา ก่อนจะหอบหนังสือเล่มหนาเดินตัวปลิว

ออกมา
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แล้วกเ็หมือนฉายหนงัซำา้ เพราะทนัททีีข่บวนรถของมาลกิ 

มาถึง เสียงกรีดร้องด้วยความดีใจของสาวๆ ที่ออกันอยู่เต็มหน้า 

ห้างสรรพสินค้าก็ดังขึ้นพร้อมๆ กับแสงแฟลชที่แข่งกันสาดใส่ไม่ยั้ง  

การได้เหน็หนุม่โสดเนื้อหอมซำ้ายงัเป็นถงึลกูชายของท่านผูน้ำาแห่งรยิาร์

มนัคงเป็นอะไรที่ดตี่อใจของสาวๆ 

รนิดาอมยิ้มให้แก่ภาพที่เหน็ เธอเองกค็งจะกรี๊ดไปกบัพวกผูห้ญงิ 

เหล่านั้นเหมือนกัน หากว่าเธอไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องทำาตัวให้

สงบเสงี่ยมเรยีบร้อยและอยู่ในระเบยีบวนิยั

“ฉนัให้เวลาเธอ...”

“หนึ่งชั่วโมง”

“เปล่า ครั้งนี้ฉนัมเีวลาอยู่ที่นี่สองชั่วโมง”

“สองชั่วโมง?” รนิดาทำาตาโตด้วยความดใีจ

“ขอบคณุผู้พนัค่ะ”

“แล้วมารอฉนัที่นี่เหมอืนเดมิ”

“รบัทราบค่ะ” รนิดารบัคำาด้วยความลงิโลด สองชั่วโมงกบัการ

เดินห้าง แม้ไม่คิดจะซื้อหาข้าวของอื่นใดอีก แต่การได้เดินเที่ยวชม 

สิ่งใหม่ๆ และสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ทำาให้หญิงสาวตื่นตาตื่นใจ 

ยิ่งนกั

รนิดาใช้เวลาไม่ถงึสองชัว่โมงเธอก็มารอมาลกิ สงัเกตเหน็ 

ว่าอามีนและนายทหารติดตามหลายคนถือถุงข้าวของเครื่องใช้พะรุง-

พะรงัเดนิตามหลงัผู้เป็นนาย 

“ฉนักม็บีางเวลาที่อยากจะมาชอปปิงเหมอืนกนั” มาลกิเหมอืน

จะเดาความคดิของผู้กองสาวออก

“และบงัเอญิว่าห้างนี้เป็นของญาตคินหนึ่งของฉนั เพราะฉะนั้น

ฉันแค่แวะมา เสียเวลานิดๆ หน่อยๆ ฉันก็ได้ข้าวของที่ฉันต้องการ 
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ครบถ้วนอย่างไม่ต้องเสยีเวลาเดนิ”

“มนิ่า ผู้พนัถงึมลีฟิต์ส่วนตวั”

“แล้วเธอล่ะ ได้ของที่ต้องการเรยีบร้อยแล้วนะ”

“เรยีบร้อยแล้วค่ะ” รนิดาชูถงุขึ้น ส่งยิ้มจนตาหย ีครั้งนี้เธอจะ

ไม่ยอมลมืหรอืสลบัถงุกบัใครเดด็ขาด เพราะความใจดขีองผูพ้นัคงไม่มี

ครั้งที่สามอย่างแน่นอน

ขบวนรถยนต์ของมาลิกเคลื่อนออกจากห้างสรรพสินค้า  

แต่ไม่ได้มุง่หน้ากลบัหน่วยที่ตั้ง ได้ยนิเสยีงสั่งการเป็นภาษารยิาร์เบาๆ 

รินดาจึงรู้ว่าพลขับกำาลังขับรถพาเธอและผู้พันของเขาชมแสงสีและ 

ตกึรามบ้านช่องที่ทนัสมยัของรยิาร์อกีครั้งหนึ่ง

“ถอืว่าชดเชยครั้งที่แล้วกแ็ล้วกนั”

“ครั้งที่แล้ว...” นึกขึ้นมาแล้วผู้กองสาวก็อยากจะมีเวทมนตร์ 

ดูดตวัเธอให้จมหายไปกบัเบาะของรถยนต์ เพราะภารกจิอตีวัที่ทำาให้

เธอต้องหน้าแตกยบัเยนิ

“ปฏบิตักิารไร้เงา...เงาหวัของไอ้พวกนี้”

มเีสยีงกระแอมและขยบัตวัเลก็น้อยจากไอ้พวกนี้ของผู้พนั 

“ถ้าไม่เจอผู้พนั พวกผมกค็งไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครบั” อามนี

เอียงหน้ามาแย้ง คืนนี้เขาไม่ได้ทำาหน้าที่เป็นพลขับ แต่นั่งตอนหน้า

เคียงข้างพลขับคอยอารักขารักษาความปลอดภัยให้ผู้บังคับบัญชา

หนุ่ม

“ไม่ว่าจะอะไรกแ็ล้วแต่ ฉนัถอืว่าพวกนายประมาท ดนีะที่ผู้กอง

ไม่เป็นอะไร ไม่งั้นงานนี้มกีระทบถงึความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัรยิาร์

เป็นแน่”

‘ถงึไม่เป็นอะไร แต่ผู้กองกถ็ูกจูบค่ะ’ รนิดาได้แต่เถยีงอยู่ในใจ

“ตรงนี้เป็นจัตุรัสกลางกรุงริยาร์” เสียงทุ้มลึกของพันโทมาลิก 
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ดังขึ้น บอกถึงความภาคภูมิใจในมาตุภูมิ เมื่อรถยนต์เคลื่อนตัวผ่าน

จตัรุสัทรายแดงอนัสวยงาม จตัรุสัที่สร้างขึ้นคล้ายพรีะมดิ ทำาด้วยทราย

สแีดง ตรงกลางเป็นนำ้าพทุี่ขึ้นลงด้วยลกูเล่นสลบัไปมารบัแสงสทีี่ทำาให้

ม่านนำ้านั้นเปลี่ยนสไีปเรื่อยๆ อย่างตระการตา

“โห...นำ้าพสุวยจงัเลยค่ะ”

“มนัเต้นระบำาได้ด้วยนะ”

“จรงิหรอืคะ เราจอดดูได้ไหมคะผู้พนั”

“ยงัหรอก” มาลกิระบายยิ้ม ท่าทางของผู้กองสาวเหมอืนเดก็

เล็กๆ ที่รบเร้าอยากได้ของเล่น นัยน์ตากลมโตเปล่งประกายแวววับ

อย่างตื่นเต้น

“ไว้รอให้ถึงวันชาติริยาร์ก่อน เราจะมีการแสดงระบำาหน้าท้อง

ที่นี่”

“กบันำ้าพนุี่หรอืคะ”

“ใช่ กบันำ้าพนุี่แหละ นางระบำาหน้าท้องจะเต้นแข่งกบันำ้าพ”ุ

“ผู้พนัพูดซะฉนัอยากให้ถงึวนัชาตขิองรยิาร์พรุ่งนี้เลยละค่ะ”

รนิดายงัคงตื่นตาตื่นใจกบัความทนัสมยัของรยิาร์ แม้จะอยู่ใน

ดนิแดนที่เรยีกว่าทะเลทราย แต่กน็กึไม่ถงึว่าจะมคีวามเจรญิเทยีบเท่า

อารยประเทศทั้งหลาย

“ตรงนี้เป็นรัฐสภา และตรงโน้น...ตัวตึกที่มียอดโดมปักธงชาติ

ของรยิาร์นั่นคอืทำาเนยีบของผู้นำาประเทศ” พูดมาถงึตอนนี้ เสยีงของ

มาลิกก็แผ่วเบา ดวงตาคมกริบที่เคยทอแสงแรงกล้าหม่นลงเพราะ  

ชีคอัสฟาน บิน ฟาอิส ซัมมาล ผู้นำาของประเทศต้องเข้าๆ ออกๆ  

โรงพยาบาลอยู่หลายปี ก่อนจะอาการทรุดหนักไม่กี่วันหลังจากที่เขา

กลบัมาจากลาพกัร้อน 

แต่รินดาก็ไม่ได้สังเกต เพราะยังตื่นเต้นกับบ้านเมืองของเขา 

รวมทั้งผู้คนที่เริ่มออกมาใช้ชวีติหลงัพระอาทติย์ตกดนิ
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“แล้วด้านนี้ล่ะคะ”

“ตรงนี้คอืพพิธิภณัฑ์ของเรา” มาลกิยงัทำาตวัเป็นไกด์กติตมิศกัดิ์

“แล้วบ้านของผู้พนัล่ะคะ”

“ผ่านมาแล้ว”

“อ้าว! แล้วกไ็ม่บอก” รนิดาเผลอตวัส่งค้อน กริยิาที่ทำาให้ผู้พนั

หนุ่มเอน็ดูในความน่ารกั

“กไ็ม่คดิว่าจะถาม”

“กเ็พิ่งนกึขึ้นได้นี่คะ” หญงิสาวเม้มปาก

“อยากเหน็จรงิอ้ะ”

“ค่ะ” หญงิสาวผงกศรีษะ ทำาตาโตขึ้นอย่างมคีวามหวงั

“ฉันไม่มีบ้านหรอกนะ ยงัไม่คดิจะสร้าง” เพราะยงัไม่คดิจะมี

ครอบครวั เขายงัสนกุที่ได้ใช้ชวีติด้วยการรบัอาชพีทหาร ยงัสนกุที่จะ

ออกปฏบิตักิารไล่ล่าคนร้าย และยงัมคีวามสขุที่จะไม่ผูกมดัตวัเองกบั

ผูห้ญงิคนไหน จะมกีแ็ต่เจ้าหญงิไลลาที่ถกูวางตวัให้เป็นคูห่มั้นคูห่มาย

อย่างไม่เป็นทางการจากแม่ของเขาเท่านั้น

“โน่นไง บ้านของฉนั”

“ไหนคะ” รนิดาชะเง้อมองออกไปนอกรถ “ไม่เหน็มเีลย มแีต่

ตกึ...อย่าบอกนะว่าผู้พนั...”

“ฉนัอยู่นั่นละ บนชั้นที่สูงที่สดุของตกึนี้”

ขาดคำาของพันโทหนุ่ม รินดาก็แหงนหน้าคอตั้งบ่ามองตึกสูงที่

หรูหราและดไีซน์ที่ลำ้าสมยั

“งั้นฉนัขอเดาว่าตวัเอม็ตวัใหญ่ๆ ที่อยูบ่นปลายแหลมของตกึก็

คอืชื่อของผู้พนั ฉนัเดาถูกไหมคะ”

มาลกิระบายยิ้มที่มมุปากแทนคำาตอบ เขาหวัเราะเบาๆ ให้แก่

กริยิาท่าทางเหมอืนเดก็ที่ไร้เดยีงสาของผู้ใต้บงัคบับญัชาสาว มคีวาม

รู้สกึที่เขาเองกต็อบไม่ได้ว่าเพราะอะไรที่ทำาให้เขามองผู้หญงิคนนี้ต่าง
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ไปจากเจ้าหญิงไลลา แม้ว่าเขากับเธอจะเพิ่งได้เจอและได้รู้จักกัน  

รู้เพยีงว่าเขาจะต้องปฏบิตัต่ิอเธออย่างผูบ้งัคบับญัชา และควรจะมอง

เธออย่างผู้ใต้บงัคบับญัชาของเขาเท่านั้น

“และฉนักข็อเดาอกีว่าตกึนี้มผีู้พนัเป็นเจ้าของ”

“ส่วนใหญ่คนที่อาศัยในตึกนี้เป็นเศรษฐีกันทั้งนั้นครับ มีแต่

เจ้าของตกึที่อยูบ่นชั้นสงูสดุเท่านั้นที่เลอืกเป็นทหารปฏบิตักิารอยูต่าม

ชายแดน” 

อามีนเอ่ยขึ้นด้วยนำ้าเสียงชื่นชมเจ้านายหนุ่ม จะมีใครสักคนที่

ทิ้งความหรูหราและความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะหยบิจบัหรอืไปที่ไหน

ใครๆ ในริยาร์ก็ล้วนแล้วแต่เปิดทางหรืออำานวยความสะดวกให้แก่

คนในตระกูลซัมมาล แต่เจ้านายหนุ่มของเขากลับเลือกที่จะมาเป็น

ทหารทำางานเคยีงบ่าเคยีงไหล่กบัลูกน้องด้วยความตั้งใจ

“ถ้าฉันมีบ้านอยู่บนตึกสูงๆ แบบนี้ ฉันจะรีบตื่นแต่เช้ามาดู

พระอาทติย์ขึ้นทกุวนัเลย”

รนิดาเงยหน้ามองไปยงัแสงไฟที่สว่างไสวไปตลอดตกึเอม็ ข้าง

นอกที่ว่าหรูหราแล้ว ข้างในจะเป็นอย่างไรนะ รินดาได้แต่คิดและ 

หวงัว่าสกัวนัหนึ่งจะได้มโีอกาสเข้าไปเยี่ยมชมภายในตกึเอม็ของพนัโท 

มาลกิสกัครั้ง
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ชีวิตในค่ายของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวทะเลทราย 

ของรนิดาเริ่มดขีึ้น เธอปรบัตวัและปรบัวถิชีวีติให้เข้ากบัภมูปิระเทศและ 

วถิชีวีติของคนรยิาร์ ทกุๆ เช้าและหลงัเลกิงาน เธอจะวิ่งออกกำาลงักาย

ไปตามเส้นทางรอบๆ หน่วย ผ่านลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน

ไอพ่น สนามกฬีา และรั้วลวดหนามที่ฉากหลงัห้อมล้อมไปด้วยทะเล-

ทราย จบภารกจิของวนัด้วยการอ่านหนงัสอืที่ได้รบัมอบหมาย หนึ่งปี

ที่เธอจะต้องอยู่ที่นี่เป็นภารกจิที่เธอต้องปฏบิตัมินัให้ได้

เฮลิคอปเตอร์ที่ร่อนลงจอดบนลานบินในช่วงเวลาคำ่าคืนกลาย

เป็นเรื่องปกติที่รินดาเห็นจนชินตา เพราะหนึ่งในภารกิจใหม่ที่พันโท 

มาลิกเป็นผู ้ดูแลรวมทั้งบังคับบัญชาคือการบินออกตรวจตราการ

ลักลอบขนส่งยาเสพติดและขบวนการค้ามนุษย์ตามตะเข็บชายแดน 

ตลอดจนเยี่ยมเยยีนให้ความรู้เกี่ยวกบัสขุอนามยัให้แก่ชนเผ่าต่างๆ

“ฉันว่าฉันกลับดีกว่า ผู้พันมาเหนื่อยๆ จะได้พักผ่อน พรุ่งนี้ 

ฉนัค่อยมาใหม่ หมวดว่าดไีหมคะ” รนิดาละสายตาจากเฮลคิอปเตอร์

ที่ร่อนลงจอดบนลานอย่างนิ่มนวล คืนนี้เธอมีภารกิจที่จะต้องมาเล่า

เรื่องราวของรยิาร์ให้คนรยิาร์อย่างพนัโทมาลกิฟัง

“แต่ผูพ้นัเป็นคนนดัหมายเองนะครบัผูก้อง” ซมีมาให้ความเหน็ 

4
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“ผมว่าถ้าผู้พนัต้องการพกัผ่อนกค็งบอกผู้กองเองแหละครบั”

คำาตอบของซมีมาแม้จะไม่บอกให้เธอต้องคอย แต่โดยนยัเธอก็

ต้องคอยผู้พันหรือรอคำาสั่งของเขาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นว่าจะให้เธอ

อยู่หรอืไป 

เวลาผ่านไปไม่นาน ร่างสูงเพรยีวในชดุของนกับนิกก้็าวเท้าเดนิ

อาดๆ เข้ามาในห้องทำางานพร้อมกบัอามนีนายทหารคนสนทิ

“ฉนัต้องบนิไปส่งผู้หญงิของเผ่านายาคนหนึ่ง เธอเจบ็ท้องใกล้

คลอด” สาเหตกุารมาสายของผู้พนั 

มาลกิยงัมสีหีน้าและท่าทางที่กระฉบักระเฉง แม้ว่าวนันี้เขาจะ

ต้องทำาหน้าที่เป็นนักบินที่หนึ่งขับเครื่องบินลาดตระเวนตามรอยต่อ 

ของริยาร์และเปซาร์เพื่อสกัดขบวนการลักลอบขนส่งยาเสพติด หรือ

แม้แต่ขบวนการค้ามนษุย์

“เอาเป็นว่าคืนนี้เธอกลับไปพักผ่อนได้ แต่พรุ่งนี้ต้องมารอฉัน

แต่เช้า เราจะไปตรวจแถวนายทหารพร้อมกนั”

“รบัทราบค่ะ” พรุง่นี้กพ็รุง่นี้ คนืนี้เธอยงัมเีวลาที่จะอ่านทวนซำ้า

อกีรอบ รนิดากำาลงัจะหมนุตวักลบั แต่เสยีงทุ้มๆ เรยีกไว้ก่อน

“อ้อ! พอดฉีนัเจอไอ้นี่ เหน็ว่าสวยด ีเธอคงชอบ”

ไอ้นี่ของผู้พันทำาให้รินดาตาโตด้วยความประหลาดใจ ต้น

ตะบองเพชรที่มีดอกสีชมพูผลิบานชูช่อสวยงาม กลีบของมันคล้าย 

กบัดอกบวั เกดิมารนิดาเพิ่งจะเคยเหน็

“ว้าว! สวยจงัค่ะผู้พนั ดอกของต้นตะบองเพชรใช่ไหมคะ ผู้พนั

ไปเจอที่ไหนคะ”

“ฉนัแค่บนิผ่านๆ”

คนบินผ่านๆ อมยิ้มอย่างพอใจที่เธอชอบ ก่อนจะถลึงตาใส ่

อามนี นายทหารคนสนทิที่หบุปากได้อย่างทนัท่วงท ีกใ็ครจะไปคดิว่า

เมื่อไปถงึเผ่านายา คำาสั่งแรกที่เขาได้รบัคอืให้รบีไปหาดอกตะบองเพชร
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สีชมพูที่ดูเหมือนผู้พันขาโหดของเขาจะขีดเส้นใต้คำาว่าสีชมพูตัวโตๆ 

จนเขาตามอารมณ์ไม่ทนั จะมาเข้าใจกต็่อเมื่อดอกไม้สสีวยนั่นมาอยู่

ในมอืของผู้กองสาวชาวไทยนี่เอง

“ต๊าย! ขนาดบนิผ่านๆ ยงัมองเหน็ ไปเจอมนัที่ไหนคะ”

“แถวๆ เผ่านายา”

“สวยมากค่ะ ขอบคณุนะคะผูพ้นั ฉนัจะดแูลรกัษาและบำารงุมนั

อย่างดเีลยค่ะ”

“อย่าลมืบอกราตรสีวสัดิ์มนัก่อนนอนทกุคนืด้วยล่ะ”

“ได้ค่ะ ผู้พนั”

คนตวัเลก็หน้าบานที่ได้ของฝากอย่างคาดไม่ถงึ

...

“นายอมยิ้มอะไรอามนี” ลบัร่างผู้กองสาวชาวไทยแล้ว มาลกิ 

ก็หันมาเล่นงานคนสนิทที่กิริยาท่าทางบอกว่ากำาลังล้อเลียนเจ้านาย

หนุ่ม

“เปล่าครบั...”

“ฉนัแค่อยากให้เธอได้เหน็ว่า ถงึทะเลทรายจะแห้งแล้ง แต่กย็งั

มสีิ่งสวยๆ งามๆ ซกุซ่อนอยู่กเ็ท่านั้น”

“ครบั...กเ็ท่านั้น”

อามีนก้มศีรษะ อมยิ้มให้แก่สายตาและท่าทางของผู้พันหนุ่ม

อกีครั้ง จนอกีฝ่ายออกอาการพริธุ

“แล้วนี่จะยืนเซ่ออยู่อีกนานไหม ไปเรียกพวกนายทหารที่อยู่ 

ข้างนอกเข้ามาประชมุสรปุงานกนัได้แล้ว”

“ครบัท่าน” 

ลูกน้องตวัดตีะเบ๊ะรบัคำาสั่ง ก่อนจะกระวกีระวาดออกไป
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ผู้ชายที่สูงเด่นและดูน่าเกรงขามตรงหน้าทำาให้รินดาอด 

จะตะลงึไม่ได้ พนัโทมาลกิ บนิ อสัฟาน บนิ ฟาอสิ ซมัมาล ดูเข้มแขง็

และแข็งแกร่งสมชายชาติทหาร รูปร่างสูงเพรียวอยู่ในชุดพรางทะเล-

ทรายที่ตัดเย็บอย่างประณีตด้วยผ้าทอเนื้อดี ใบหน้าแม้จะมีหนวด 

และเครา แต่ก็ถูกตัดแต่งอย่างเรียบร้อย ความคมเข้มของดวงตาส่ง 

ให้ใบหน้าของผู้พันหนุ่มหล่อเหลาและสะดุดตามากกว่านายทหาร 

ทั้งหลายทั้งมวล

การเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว ทกุย่างก้าวที่ทรงพลงั บ่งบอกถงึ

ความห้าวหาญและมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏบิตัหิน้าที่ยิ่งนกั

“ผู้พนั” 

รินดาทำาความเคารพ เมื่อร่างสูงสง่าของผู้พันหนุ่มปรากฏขึ้น

พร้อมกบัอามนีและซมีมานายทหารคนสนทิ

“เช้าวันนี้เราจะไปตรวจเยี่ยมนายทหารที่ประจำาตามจุดต่างๆ 

ด้วยกนั เริ่มจากฝูงบนิเหยี่ยวเวหา แล้วค่อยไปเยี่ยมทหารม้า” มาลกิ 

บอกภารกิจคร่าวๆ ใบหน้าที่หล่อเหลาอย่างชายชาวตะวันออกกลาง

ถูกบดบงัด้วยแว่นกนัแดดสดีำาและหมวกเบเร่ต์สเีขยีว

“ผู้กอง...” 

“คะ...ค่ะ” รินดาได้สติ เพราะผู้พันทำาให้เธอเผลอคิดถึงชีค 

หล่อลำ่า พระเอกในนยิายตบจูบอยู่รำ่าไป

“เป็นอะไร เหน็ยนืยิ้มอยู่คนเดยีว”

“ปะ...เปล่าค่ะ”

“วันนี้ฉันจะพาเธอไปเยี่ยมชมหน่วยงานย่อยของที่นี่ มันเป็น 

อีกหนึ่งภารกิจที่เธอจะต้องได้รู้ได้เห็นถึงการปฏิบัติงานของริยาร์ ซึ่ง

อาจจะเหมอืนหรอืไม่เหมอืนกบัหน่วยของเธอที่เมอืงไทยกเ็ป็นได้”

“รบัทราบค่ะ” รนิดารบัคำาแขง็ขนั ภารกจิตรงหน้านี้คอืสิ่งที่เธอ

จะต้องใส่ใจ ไม่ใช่พระเอกในนิยายที่เธอละเมอเพ้อพก เพราะชีค 
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ตรงหน้าไม่ใช่ชคีที่จะจบัเธอขงัไว้ในกระโจมแล้วลงโทษเธอด้วยบทรกั

แสนหวาน แต่เป็นชีคที่จะสั่งลงโทษเธอ หากเธอยังมัวแต่อ้อยส้อย

พริี้พไิรตามเขาไม่ทนัอยู่ตรงนี้

อาคารทีท่ำาการของฝงูบนิเหย่ียวเวหาตัง้อยูภ่ายในบรเิวณ

ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวทะเลทราย มีร้อยเอกอามัสเป็น 

ผู้บังคับบัญชาหน่วย และแน่นอน ทุกหน่วยย่อยที่นี่จะต้องมีพันโท 

มาลกิเป็นผู้บงัคบับญัชาชั้นสูงสดุ

“นายทหารของเราส่วนใหญ่มาจากเผ่านายา” มาลกิเกริ่นนำาเขา 

ลงจากรถตรงไปรบัการเคารพและตรวจแถวนายทหาร รบัฟังรายงาน 

และถามไถ่การดำาเนนิงานของฝูงบนิเหยี่ยวเวหา โดยมอีามนี ซมีมา 

และนายทหารติดตามหลายคน จะมีพิเศษก็ผู้กองสาวจากเมืองไทย 

ร้อยเอก แพทย์หญิงรินดา หรัญพฤกษ์ ทหารหญิงเพียงหนึ่งเดียว

เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ติดตามสังเกตการณ์การทำางานของผู้พัน 

มาลกิ

“ทหารที่นี่ส่วนใหญ่มาจากชนเผ่าต่างๆ คงไม่เหมอืนเมอืงไทย” 

มาลิกเอ่ยขึ้นหลังเสร็จสิ้นการตรวจแถว ทหารทุกนายกลับเข้าปฏิบัติ

หน้าที่ประจำาตำาแหน่งตามปกติ

“ฉนัรูว่้าที่เมอืงไทยมกีารเกณฑ์ผูช้ายให้มาเป็นทหาร แต่ที่นี่ไม่ม ี

ถ้าใครอยากเป็นทหารกต็้องมาทดสอบ เมื่อผ่านเกณฑ์ต่างๆ แล้วจงึ

จะรบัเข้าโรงเรยีนนายทหารต่อไป”

“แล้วมจีำากดัไหมคะว่าปีหนึ่งๆ จะต้องรบักี่คน”

“ไม่จำากัด แล้วแต่ความสามารถว่าแต่ละคนจะทดสอบผ่าน

เกณฑ์ของเราหรอืเปล่า”

“ไม่ว่าหญงิหรอืชาย?”

“ถูกต้อง ไม่ว่าหญงิหรอืชาย” 
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ดวงตาคมกรบิสบกบัตาเธอแวบหนึ่ง ก่อนที่เขาจะเดนินำาคณะ

ของนายทหารเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยทหารม้า

หน่วยทหารม้าของมาลิกเป็นหน่วยเล็กๆ ที่มีทหาร 

ประจำาการอยู่ไม่กี่คน แต่มีเนื้อที่มากมายเพราะต้องใช้เป็นสนามไว ้

ฝึกหรอืให้ม้าได้วิ่งออกกำาลงั

“ที่นี่มม้ีาทั้งหมดห้าสบิตวั” มาลกิเดนินำาเธอไปยงัโรงม้า “แต่ละ

ปีม้าพวกนี้จะออกงานกแ็ค่ปีละครั้งคอืวนัชาตขิองรยิาร์”

“แล้วตวัไหนที่ผู้พนัรกัเป็นพเิศษ มไีหมคะ”

“มี ตัวนี้ไง” มือใหญ่ลูบแผงขนของม้าพันธุ์อาระเบียนสีขาว 

ตวัใหญ่อย่างอ่อนโยน

“ฉนัเพิ่งได้มาไม่นาน ยงัไม่มเีวลาทำาความรู้จกักนัเท่าไรเลย”

“มนัมชีื่อไหมคะ”

“The white horse เจ้าม้าขาว”

“จรงิด้วยค่ะ สขีองมนัขาวมาก”

“เธอขี่ม้าเป็นไหม”

“เป็นค่ะ แต่ไม่เก่ง” 

“ไม่เป็นไร ว่างๆ ฉนัจะให้คนสอนให้ อย่างน้อยมาอยู่รยิาร์จะ

ต้องขี่ม้าตะลยุทะเลทรายเป็น” 

ขี่ม้าตะลุยทะเลทราย ความคิดของรินดาเตลิดไปไกล มันคง 

จะมีความสุข และเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำาหรับเธอเป็น 

อย่างยิ่ง

“เอาละ ทนีี้กม็าถงึเรื่องของเธอ” มาลกิวกเข้ามาที่เรื่องสำาคญั 

“อ่านไปถงึไหนแล้ว”

“เกอืบจบแล้วค่ะ”

“งั้นกม็คีวามรู้มากกว่ารยิาร์ไม่ตดิทะเลแล้วสนิะ”
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“ค่ะ” เธอรบัคำาเสยีงอ่อย เพราะรู้ว่าโดนผู้พนัประชดเข้าให้แล้ว

“รยิาร์เป็นประเทศเลก็ๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างเปซาร์กบัมายาว ีเดมิ

นั้นปกครองด้วยชนเผ่านายา และเป็นประเทศเดยีวในแถบนี้ที่รอดพ้น

จากการล่าอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ต่อมาในปีสองพันสี่ร้อย

แปดสบิแปด ได้มกีารทำารฐัประหารขึ้นโดยการนำาของชคีอสิมา เพราะ

ไม่เห็นด้วยที่หัวหน้าเผ่านายาในตอนนั้นจะสถาปนาตัวเองขึ้นเป็น

กษตัรย์ิ เพราะชคีอสิมามคีวามต้องการให้รยิาร์เป็นประเทศที่ปกครอง

ด้วยระบอบประชาธิปไตย แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นชนเผ่า

ต่างๆ ที่กระจดักระจายกนัอยู่ทั่วไปไม่เข้าใจ ทำาให้เกดิการนองเลอืด

กัน แต่ในที่สุดท่านชีคอิสมาก็เป็นฝ่ายชนะ รู้ไหมว่าท่านชีคอิสมา 

เป็นใคร”

“เป็นปู่ทวดของผู้พนัค่ะ”

“เก่งมาก เธอคงรู้แล้วสินะว่าริยาร์ไม่ได้มีแค่ไม่ติดทะเลอย่าง

เดยีว”

“ค่ะ...” เธอยิ้มจนตาหยี

“กต็อนนั้นฉนัไม่รูน้ี่คะ แล้วหนงัสอืเล่มนี้กไ็ม่มขีายในเมอืงไทย

ด้วย”

“เล่มนี้พี่อสัวานของฉนัเพิ่งจะทำาขึ้นมา กเ็พราะประโยคของเธอ

ที่ว่าริยาร์ไม่ติดทะเลนี่แหละ ฉันจึงต้องเอามาให้เธออ่าน มันเป็น

หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของริยาร์ เป็นประตูบานแรกที่เปิดให้คน 

ทั้งโลกได้รบัรู้ ไม่อย่างนั้นคนอื่นๆ กค็งมองรยิาร์เหมอืนกบัที่เธอมอง 

คอืเป็นประเทศที่มแีต่ทะเลทราย รวยขึ้นได้เพราะนำ้ามนั และ...”

“ไม่ติดทะเล” เธอหัวเราะเบาๆ ให้แก่ความไม่เอาไหนของ 

ตวัเอง

“แล้วกไ็ม่มตีำารวจศาสนา เพราะที่นี่นบัถอืศาสนาซริ์ หญงิชาย

ที่ไม่ได้เป็นญาติหรือสามีภรรยากันสามารถไปไหนมาไหนด้วยกันได้ 
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และริยาร์เป็นประเทศแรกในแถบนี้ที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามี

บทบาทในการบริหารประเทศหรือรับราชการเคียงบ่าเคียงไหล่ผู้ชาย

ได้”

“เก่งมาก รู้เรื่องรยิาร์เพิ่มขึ้นตั้งเยอะ”

“นอกจากนี้นะคะ สองสามปีให้หลังนี่เศรษฐกิจของริยาร์ดี 

ขึ้นมาก เพราะนกัท่องเที่ยวและชาวต่างชาตติ่างที่เข้ามาลงทนุที่นี่”

“เหน็ไหม รยิาร์ไม่ได้มแีค่ประเทศไม่ตดิทะเลอย่างเดยีว”

“โห...ผู้พนั...ล้อฉนัอกีแล้ว” 

“เอาละ วนันี้ฉนัรู้เรื่องประเทศของฉนัมากทเีดยีว ไว้พรุ่งนี้เธอ

คงมเีรื่องการท่องเที่ยวของรยิาร์มาเล่าให้ฉนัฟัง”

“ได้ค่ะผู้พนั”

“อ้อ! เดี๋ยวก่อนผู้กอง” เสยีงทุ้มๆ เรยีกไว้ 

“เพื่อนใหม่ของเธอเป็นอย่างไรบ้าง”

และเพราะท่าทางขมวดคิ้วทำาหน้าฉงนของผู้กองสาว จงึทำาให้

ได้เหน็รอยยิ้มของอกีคน

“ดอกตะบองเพชรสชีมพูแสนสวยนั่น เป็นอย่างไรบ้าง”

“อ๋อ มันยังคงสวยงามบานสะพรั่งอยู่เหมือนเดิมค่ะ ฉันตั้งไว้ 

ที่รมิหน้าต่าง”

“อย่าลมืดูแลมนัให้ดลี่ะ”

“รบัรองค่ะ ฉนัจะดูแลมนัให้ดทีี่สดุเลยละค่ะผู้พนั”

คำาตอบของผูก้องสาวชาวไทยทำาให้มาลกิระบายยิ้มออกมาอย่าง 

พอใจ เขายิ้มทั้งปากและนยัน์ตา จนทำาให้หญงิสาวออกอาการเคอะๆ 

เขินๆ เธอรีบทำาความเคารพ ก่อนจะหมุนตัวเดินกลับด้วยหัวใจตุ๊มๆ 

ต้อมๆ 

‘ไม่ได้ๆ’ รนิดาเตอืนสตติวัเอง 

เธอมาเพื่อหาประสบการณ์ ไม่ได้มาเพื่อให้หัวใจของตัวเอง 
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ต้องชอกชำ้าเหมอืนอย่างที่เจอมาไม่ใช่หรอื

หนังสือที่บ่งบอกความเป็นริยาร์ดูเหมือนจะเป็นส่ิงเดียว 

ที่รินดาขาดมันไม่ได้ ไม่ว่าหญิงสาวจะไปทำางาน หรือแม้แต่ปฏิบัติ

ภารกิจที่ไหน หากมีเวลาว่าง รินดาก็มักจะหยิบจับขึ้นมาอ่านและ

บนัทกึข้อมูลไว้เพื่อไปรายงานต่อ พนัโทมาลกิ บนิ อสัฟาน บนิ ฟาอสิ 

ซมัมาล อยู่เสมอ

วันนี้ก็เช่นกัน ผู้กองสาวชาวไทยยังคงนั่งซุกตัวอยู่ภายในมุม 

ห้องทำางานอันเต็มไปด้วยภารกิจที่อัดแน่นของเจ้าของห้อง เพราะ 

ทหารหลายนายผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาประชุมปรึกษาหารือ

กบัพนัโทมาลกิอยูต่ลอดเวลา โดยไม่สนใจว่าที่มมุห้องจะมทีหารหญงิ 

คนหนึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่ แต่สมาธิของเธอกระเจิดกระเจิงเพราะมัว

แต่คอยจ้องผู้พนัของตนตาแป๋ว

“วนันี้ยุง่หน่อย” มาลกิเปรยขึ้นเมื่อห้องทำางานของเขาปราศจาก

นายทหารที่เดนิเข้าออกแล้ว

“ไม่หน่อยละมั้งคะ ฉันเห็นผู้พันไม่ได้เงยหน้าขึ้นจากเอกสาร

เลย”

“แต่ฉนัเหน็เธอกดัเลบ็” คนที่ยุ่งตลอดเวลาพูดขึ้นเบาๆ

“ฉนั...ก.็..” 

‘กฉ็นัเบื่อนี่คะ’ 

“เธอคงเบื่อ”

“เปล่าค่ะ ใครว่าฉนัเบื่อคะ ฉนักำาลงัสนกุกบัเรื่องราวของรยิาร์

อยู่เลย” 

คำาตอบของรนิดาทำาให้พนัโทมาลกิหวัเราะเบาๆ

“ฉันเชื่อว่าเธอสนุก เพราะไม่งั้นเธอคงไม่อ่านหนังสือกลับหัว

หรอก”
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“ผู้พนั...” รนิดายิ้มแหยๆ เหน็ท่าทางเอาการเอางาน ที่แท้กย็งั

มเีวลาแอบมองเธอ คอยจบัผดิเธอจนได้

“ความจรงิ มนักม็บีางเวลาที่ฉนันกึเบื่อบ้างละค่ะ การเหน็รยิาร์

ผ่านตวัหนงัสอืมนัจะสนกุตรงไหนคะ”

“จริงสินะ ผู้กองไม่ใช่เด็กๆ แล้วที่จะมานั่งอ่าน นั่งท่อง และ

คอยตอบคำาถามฉนัเหมอืนเดก็นกัเรยีน เอาเป็นว่าฉนัจะให้ผู้กองได้รบั

ประสบการณ์ตรงดกีว่า”

“ฉนัขอออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ค่ะ ถ้าผู้พนัจะกรณุา” รนิดา

ได้ท ีเธออยากออกไปสมัผสักบัทะเลทรายและวถิชีวีติของคนพื้นเมอืง

จะตายไป

“หอื” มาลกิเลกิคิ้วขึ้น

“โอเคค่ะ ฉันรู้ว่าที่ผ่านๆ มา ทหารแลกเปลี่ยนไม่เคยได้รับ

อนุญาตให้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับพวกคุณเลย แต่ครั้งนี้ฉันขอ

ค่ะ ฉนัอยากออกไปใช้วชิาความรู้เพื่อหาประสบการณ์มากกว่าจะลง

ประวตัคินไข้และรอจ่ายยาแก้ปวด แก้ไข้ ภายในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้น

นะคะผู้พนั”

“เพราะคดิอย่างนี้นี่เอง เธอถงึขออาสาไปทำาภารกจิอตีวั”

“ก.็..มนัตื่นเต้นกว่าไม่ใช่หรอืคะ”

“แน่ใจหรอืว่าผู้กองอยากไป”

“แน่ใจค่ะ”

“มนัร้อน และเป็นงานที่หนกั อกีอย่าง การกนิอยู่หลบันอนมนั

กไ็ม่ได้สบายเหมอืนอยู่ที่ค่ายนี้หรอกนะผู้กอง”

“ฉนัรู้ค่ะ ว่ามาที่นี่แล้วจะต้องเจอกบัอะไรบ้าง”

“ถ้าเธอรู้ เธอคงไม่มหีนงัสอืของรยิาร์อยู่ในมอืหรอก จรงิไหม”

“ฉนั...” รนิดาอกึอกัเมื่อถูกผู้พนัย้อน

“แต่ฉนัอยากไปจรงิๆ นะคะ และหวงัว่าผู้พนัจะทบทวนคำาขอ 
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ของฉนั”

“มนัไม่ใช่เรื่องเล่นๆ”

“ฉนักไ็ม่ได้ขอเล่นๆ เหมอืนกนัค่ะ”

รนิดาตอบเขาด้วยความมั่นใจ เพราะหากว่าเธอกลวัลำาบาก เธอ

คงไม่เลือกมาเป็นทหาร และคงไม่เลือกมายังริยาร์ ดินแดนแห่ง 

ทะเลทรายที่ไม่ได้มแีค่ ‘ไม่ตดิทะเล’ อย่างเดยีวแบบนี้หรอก




