
ภาพคนไข้จ�านวนมากที่ยนืรอรบัการรกัษาอยูห่น้าเตน็ท์ของหน่วย
แพทย์อาสา ท�าให้หมอและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต่างจดจ่อกบังานตรงหน้า จน

ไม่มีใครทันสังเกตเห็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ในอาภรณ์สีทึมที่เดินปะปนอยู่

กบัฝงูชน ดตู่างจากชาวบ้านทั่วไป เจ้าของดวงตาคมกรบิราวมดีโกนจ้องดวง

หน้าหวานปนเศร้าของแพทย์หญงิวรสิา ก่อนจะขยบัหมวกปิดบงัใบหน้าขณะ

เบนสายตาไปยงันายทหารหน้าเข้มที่ก�าลงัถอืดอกกล้วยไม้เดนิตรงมาที่เตน็ท์

ชยินมองช่อกล้วยไม้ในมือหนาแล้วท�าหน้านิ่วพร้อมกับยกมือขึ้น

กอดอก เพราะนกึสงสยัว่าอกีฝ่ายคดิจะท�าอะไร จากนั้นกเ็หลอืบมองดวง

หน้าหวานละไมของแพทย์หญิงนภัสชลที่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวและ 

มุ่งมั่น ด้วยแววตานับถือในความทุ่มเทของเธอ แล้วเลยไปมองหญิงสาว 

อกีคนที่เดนิอยู่บนถนนสายอุดมการณ์นั้นด้วยแววตาแบบเดยีวกนั

ใบหน้าสวยผดุผาดของแพทย์หญงิวรสิาที่ตรงึอยูใ่นความรูส้กึ ท�าให้

คนลอบมองอย่างตั้งใจรู้สึกอารมณ์วูบไหว ยิ่งยามเธอคลี่ยิ้มขณะถามไถ่

อาการของคนไข้อย่างอารี ก็ยิ่งท�าให้คนที่แอบมองอยู่เงียบๆ รู้สึกอุ่นวาบ

บทน�ำ
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กลางหวัใจ

ชายหนุม่ถอนใจแผ่วเบา เมื่อเหน็พวกเธอยงัคงมุง่มั่นเดนิอยูบ่นถนน

สายอุดมการณ์ตามสายอาชพีอนัทรงเกยีรตนิั้นไม่เคยเปลี่ยน แม้ว่ากาลเวลา

จะหมุนผ่านไปนานสกัเท่าไร ต่างจากเขาที่เวลานี้เส้นทางสายอุดมการณ์ได้

เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชงิ 

ชยนิเผยรอยยิ้มบางๆ ยามนกึถงึช่วงเวลาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเมื่อครั้ง

ถูกคนของนายพลลอซูถล่มด้วยอาวุธหนกั เขาหลบัตาคมกรบิลงช้าๆ แล้ว

สูดลมหายใจเข้าปอด เมื่อเสยีงปืนดงัอื้อองึรอบด้านหวนกลบัเข้ามาในมโน

ส�านกึอกีครั้ง

ในช่วงวินาทีเป็นตายนั้น เขารู้ว่าหญิงสาวที่ซุกอยู่ข้างตัวหวาดกลัว

ขนาดไหน แต่เธอกลับครองสติได้อย่างดีเยี่ยม และสิ่งที่ท�าให้เขาชื่นชม 

ในความเดด็เดี่ยวของเธอมากขึ้นทกุขณะกค็อื เมื่อฝ่ายตรงข้ามสาดกระสนุ

เข้ามาราวห่าฝน เขากลบัไม่ได้ยนิเสยีงหวดีร้องหลุดออกมา นั่นเพราะเธอ

พยายามกดัฟันข่มความกลวัแล้วหมอบอยู่ในที่ของตน

เวลานั้นแม้อยากดึงร่างบอบบางเข้ามากอดปลอบประโลม แต่เขาก็

ท�าได้เพยีงปลอ่ยให้เธอซกุตวัอยู่ข้างๆ แล้วปกป้องเธอจนสดุความสามารถ 

ตลอดการสู้รบอันดุเดือด เขาท�าได้เพียงเหลือบมองเธออยู่บ่อยครั้งด้วย

สายตาห่วงใย

เสียงปืนที่ดังอื้ออึงอยู่รอบกายท�าให้เขามองร่างบอบบางที่หมอบนิ่ง

อยูข้่างตวัอย่างเหน็ใจ เธอไม่ควรมาเสี่ยงชวีติอยูใ่นสมรภมูทิี่มคีวามขดัแย้ง

ของคนชาตอิื่น...

ดวงตาที่ปิดอยู่เปิดขึ้นช้าๆ จบัจ้องใบหน้างดงามไม่เคยเปลี่ยน แลว้

เลยไปยงัมอืเรยีวที่ครั้งหนึ่งเคยช่วยรกัษาชวีติเขาไว้

ดวงตาคมกริบมองทุกอิริยาบถของแพทย์หญิงวริสา แล้วระลึกถึง

เหตุการณ์เมื่อครั้งที่เขาเข้าไปช่วยวาริส หลังจากให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะอุทิศ

ทุกลมหายใจเพื่อช่วยเหลือบิดาของเธอ แม้ว่ากว่าจะท�าส�าเร็จเขาเกือบเอา
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ชวีติไม่รอดเพราะถูกยงิระหว่างฝ่าดงกระสุนออกมากต็ามท ี

ขณะได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะถูกกระสุนเจาะเข้าร่างถึงสามนัด 

ความเจบ็ปวดจากพษิบาดแผลท�าให้เขาเริ่มถอดใจ ในช่วงวนิาทแีห่งความ

เป็นความตาย เขาได้ยนิเสยีงเตโชตะโกนก้องบอกให้เข้มแขง็ พร้อมกนันั้น

เสยีงอกึทกึของเฮลคิอปเตอร์กด็งัใกล้เข้ามา

เวลานั้นเขารูส้กึเหมอืนตวัเองนอนอยู่บนพรมแดนระหวา่งความเป็น

กบัความตาย ทกุอย่างรอบกายเริ่มเป็นสหีม่น ดวงตาที่เคยมองเหน็แจ่มชดั

ค่อยๆ พร่าเลอืน ส่วนเปลอืกตานั้นกห็นกัอึ้งจนลมืตาแทบไม่ขึ้น เขาไดย้นิ

เสียงลมหายใจผะแผ่วของตัวเองและได้กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งจนรู้สึก

สะอดิสะเอยีน

เมื่อแน่ใจว่าอาการสาหัสเกินเยียวยา เขาจึงปิดเปลือกตาลงแล้ว

พยายามเรียกเตโช หวังเพียงจะฝากฝังแผ่นดินที่เขารักและเอ่ยค�าอ�าลา 

น้องชายคนเดยีว ระหว่างเฝ้ารอให้เตโชขานรบัอย่างจดจ่อ อยู่ๆ กม็เีสยีง

ฝีเท้าเร่งรบีตรงดิ่งเข้ามาพร้อมกบัเสยีงใสๆ ของใครคนหนึ่ง 

‘คุณชยนิ คุณได้ยนิฉนัไหมคะ’

เสียงนั้นท�าให้คนที่มองเห็นความตายอยู่ร�าไรท�าหน้านิ่ว ก่อนจะ

กระตุกยิ้มเพราะคิดว่าเสียงหวานใสดังระฆังแก้วที่ได้ยินคงเป็นเพียงสิ่งที่ 

จติปรุงแต่งขึ้น...เขาคงรู้สกึผดิต่อเธอ...ชายหนุ่มสรุปได้เพยีงเท่านั้น

เมื่อเหตกุารณ์ที่เพิ่งประสบรนุแรงจนไม่น่ารกัษาลมหายใจของตนได้ 

ชยนิจงึบอกตวัเองว่า เวลานี้จติวญิญาณของเขาคงหลดุลอยออกจากร่างไป

นั่งคุกเข่าเพื่อขอให้เธอยกโทษในสิ่งที่ได้กระท�าลงไป ขณะภาวนาขอให้เธอ

ได้ยนิค�าขอโทษจากเขา ปลายนิ้วอุ่นๆ ที่แตะใบหน้ากท็�าให้สตสิมัปชญัญะ

อันรางเลือนหวนกลับมาอีกครั้ง เขาเห็นเธอจ้องมองมาด้วยแววตาตื่น

ตระหนกผ่านสายตาอนัพร่าเลอืน  

เวลานั้นเขาบอกไม่ถกูว่าท�าไมถงึได้รูส้กึดใีจหนกัหนาที่ได้ยนิเสยีงเธอ 

ขณะที่เปลอืกตาก�าลงัจะปิดด้วยความหนกัอึ้ง เสยีงกงัวานใสของเธอกท็�าให้
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เขาพยายามลมืตาขึ้น

‘คุณชยนิ อย่าเพิ่งหลบั มองหน้าฉนั’  

วรสิาตบหน้าชยนิเบาๆ ก่อนจะหนัไปขอเครื่องมอืทางการแพทย์จาก

เตโช แล้วเริ่มลงมอืรกัษาคนเจบ็ที่อาการหนกัเอาการนั้นอย่างเร่งด่วน

‘หมอ...’ เขาได้ยนิเสยีงผะแผ่วของตวัเองร้องเรยีกเธอ

‘อย่าเพิ่งพูดอะไรค่ะ อดทนและพยายามรักษาลมหายใจของคุณไว้

นะคะ’ 

ค�าพูดของหญิงสาวท�าให้คนที่พร้อมเดินหน้าสู่ความตายรู้สึกอบอุ่น

หัวใจอย่างประหลาด จนท�าให้ความรู้สึกเจ็บปวดที่เผชิญอยู่ผ่อนคลายลง

ได้อย่างน่าอศัจรรย์

‘รกัษาลมหายใจไว้...’ ชายหนุ่มทวนค�าเสยีงแผ่ว

‘ใช่ค่ะ คุณต้องรักษาลมหายใจไว้เพื่อตัวเองนะคะ’ วริสาตอบเสียง

อ่อนโยน

รักษาลมหายใจเพื่อตัวเอง...ชยินทวนค�าพูดนั้นกับตัวเองขณะขบ

กรามแน่นเพราะรูส้กึปวดหนบึตรงบาดแผล ใบหน้าเผอืดซดีหนัไปด้านข้าง 

มองเสี้ยวหน้างดงามที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นต่อหน้าที่ของตน ขณะที่

สตสิมัปชญัญะของเขารางเลอืนเตม็ที

เธอไม่เคยเปลี่ยน...คนที่ก�าลังด�าดิ่งอยู่กับอดีตเงยหน้าขึ้นมอง
หญิงสาวที่มีความหมายต่อหัวใจ แล้วเผยรอยยิ้มขณะกระซิบกับตัวเอง...

หมอจะรู้ไหมว่า ในวนันั้นการที่เขาพยายามรกัษาลมหายใจไม่ใช่เพื่อตวัเอง 

แต่ทั้งหมดทั้งมวลกเ็พื่อเธอ หาใช่ใครอื่นไม่

และหมอกค็งไม่รูอ้กีเช่นกนัว่า การผ่าเอากระสนุออกจากร่างกายใน

วนันั้น นอกจากสองมอืนั้นจะช่วยรกัษาชวีติเขาไว้ เธอยงัได้ก�าจติวญิญาณ

ของเขาติดมือไปด้วย แต่ด้วยเป็นเพียงกลุ่มก�าลังคนติดอาวุธที่ไร้อนาคต 

เขาจงึพยายามปฏเิสธความรู้สกึของตวัเอง  
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เมื่อก่อนเขาเคยคดิว่า การที่ยงัจดจ�าแพทย์หญงิวรสิา เป็นเพราะเธอ

เป็นคนช่วยชวีติเอาไว้ รวมถงึรูส้กึผดิที่ดงึเธอเข้ามาเสี่ยงในสงครามระหว่าง

ชาตพินัธุ ์แต่พอกาลเวลาผ่านไป ความทรงจ�าเกี่ยวกบัเธอกย็ิ่งแจ่มชดั โดย

เฉพาะความสวยผุดผาดของดวงหน้าที่ฉายประกายเดด็เดี่ยวได้อย่างน่าทึ่ง 

ยิ่งตราตรงึอยู่ในหวัใจ แม้วนัเวลาจะผ่านไปนานสกัเท่าไรกต็ามที

หลังจากนั่งถาม-ตอบตัวเองมาตลอดสามปี ความทรงจ�ายังติดตรึง

ไม่แปรผนันั้นกท็�าให้เขายอมรบัในที่สุดว่า...ท่ามกลางสมรภูมริบอนัดุเดอืด 

รวมถงึการต่อสูเ้พื่อรกัษาลมหายใจในสภาวะที่ความหวงัก�าลงัดบัมดื การที่

เขารูส้กึเหน็ใจและห่วงใยคณุหมอคนสวยหาใช่ความรูส้กึผดิไม่...แต่มนัคอื

ความรกัที่ก่อเกดิขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตวั

ตลอดเวลาเขาพยายามหักห้ามความคิดถึงที่โบยบินอยู่ในความ 

เพ้อฝัน อกีทั้งเจยีมตวัเจยีมใจ เพราะสถานะของเขาและเธอนั้นแตกต่างกนั 

จนเรยีกว่าเส้นขนานกไ็ม่ผดิ วนัแล้ววนัเล่าเขาได้แต่บอกตวัเองว่า...รกัเธอ 

ไม่ได้

ทว่าจนแล้วจนเล่าเขากไ็ม่อาจหกัห้ามความปรารถนาที่จะละวางความ

ต้องการนั้น แต่ด้วยสถานะของเธอที่แตกต่างราวฟ้ากับดิน รวมถึงความ 

ไม่พร้อมหลายๆ อย่าง เขาจงึท�าได้เพยีงเฝ้ารอเวลาอย่างใจเยน็

จวบจนสถานะทางสงัคมของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชงิ จากผู้กองชยนิ 

นายทหารไร้บ้าน มาเป็นนกัธรุกจิผูม้ั่งคั่ง โดยรากฐานเหล่านั้นมาจากเหมอืง

แร่ทองค�า ซึ่งเป็นเส้นเลอืดใหญ่ในการเปลี่ยนจากอาวุธร้ายใช้ห�้าหั่นแย่งชงิ

อ�านาจมาเป็นขุมทรพัย์อนัมหาศาลให้ชวีติของเขาและคนในปกครอง

หลังจากนายพลอาเชยอมวางอ�านาจ รัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการ

ปกครองมากขึ้น และสิ่งเหล่านั้นก็ท�าให้การเมืองการปกครองมีแนวโน้ม

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดขีึ้นตามล�าดบั

เวลานี้ชวีติของเขาก�าลงัรุ่งโรจน์ ธุรกจิของเขาประสบความส�าเรจ็ใน

เวลาอันรวดเร็ว จนเขาถูกจัดอันดับให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงอันดับ
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ต้นๆ ของยุโรป ต่างจากกลุ่มนายพลลอซูอย่างสิ้นเชงิ เพราะนบัตั้งแต่บดิา

ของเขาหันมาจับมือกับรัฐบาล คนพวกนั้นก็หลบลี้หนีหายราวกับไร้ตัวตน 

แมจ้ะมกีารไลล่า่เพื่อความมั่นคงในอนาคต แต่พวกเขากเ็ร้นกายหายเข้าไป

ในผนืป่าและไม่มใีครได้ข่าวอกีเลย  

ฐานะอันแตกต่างท�าให้ความรักของเขากับเธอวางอยู่บนเส้นขนาน  

จนเขามองไม่เหน็ความเป็นไปได้ว่าจะสามารถบรรจบกนั แต่เมื่อหนัไปมอง

ชายหญิงอีกคู่หนึ่ง...ชยินเบนสายตาไปยังอดีตคู่ปรับที่ก้าวย่างเข้ามาอย่าง

มั่นคงแล้วเผยรอยยิ้มอ่อนละมุน ความรักที่กลั่นจากหัวใจอันกล้าแกร่ง

ถ่ายทอดผ่านสายตาที่จบันิ่งอยู่ที่แพทย์หญงินภสัชล

ภูริช...ชื่อของนายทหารหน้าเข้มที่ดังก้องอยู่ในหัวท�าให้ชยินฉีกยิ้ม

กว้างกว่าเดิมขณะส่ายหน้าน้อยๆ กับความหมายอันลึกซึ้งของชื่อนั้น  

ชายหนุม่เบนสายตาไปยงัคณุหมอคนงาม ดวงตาคมกรบิพนิจิดวงหน้าหวาน

ละมุนของหญิงสาวผู้ก�าหัวใจอดีตสายลับจอมป่วนที่เข้ามาก่อกวนจนเกือบ

ได้วางมวยกนัอยู่บ่อยครั้ง

เขารู้ว่าชื่อของคนทั้งสอง...ชื่อหนึ่งหมายถึงแผ่นดิน ขณะที่อีกชื่อ

หมายถงึท้องฟ้า แม้ฟ้าสูงแผ่นดนิต�่าจะไม่มวีนับรรจบกนัได้ แต่เมื่อชะตา

ชีวิตของคนคู่หนึ่งขีดไว้ด้วยพรหมลิขิต ความเป็นไปไม่ได้ก็ถูกเชื่อมด้วย

สายฝนที่โปรยปรายลงมาจากท้องฟ้า เพื่อชุบชวีิตให้ผืนดนิอันต�่าต้อยและ

ก่อก�าเนดิสิ่งมชีวีติให้แก่โลกแห่งความรกัไปตราบนานเท่านาน

ขนาดฟ้ากบัดนิยงัเชื่อมกนัได้ แล้วท�าไมเส้นขนานจะบรรจบกนัไม่ได้ 

หลงัจากเหน็ว่าทกุข้อจ�ากดัมคีวามเป็นไปได้เมื่ออยูใ่นโลกของความรกั ชยนิ

จงึบอกตวัเองอย่างมุ่งมั่นว่า เมื่อความรกัสั่งให้เขากลบัมาทวงคนืหวัใจ แม้

ต้องตามล่าไปจนสุดปลายฟ้า เขากจ็ะดั้นด้นไขว่คว้ามาให้ได้

ขณะยนืทบทวนห้วงเวลาที่เคยผ่านเข้ามาในชวีติ ชายหนุม่กค็ลาย
มอืออกขณะจ้องนายทหารหน้าเข้มที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคู่ปรบัเดนิแหวกกลุ่ม
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ชาวบ้านไปยนืประจนัหน้ากบัแพทย์หญงินภสัชล ก่อนจะล้วงผ้าเชด็หน้าขึ้น

ซับเหงื่อให้เธอ และภาพนั้นก็ท�าให้วริสาและคนที่อยู่ในบริเวณนั้นปรบมือ

กนัเกรยีวกราว  

“คุณภูรชิ ท�าอะไร ฉนัท�างานอยู่นะ”  

เขาได้ยนิเธอเอ่ยขณะที่ดวงตาคูส่วยกวาดมองไปรอบๆ แล้วยิ้มอย่าง

เขินอาย แต่ค�าตอบที่ได้กลับเป็นดอกกล้วยไม้ช่อใหญ่ที่วางลงตรงหน้า 

พร้อมกับที่เสียงหัวเราะคิกคักรวมถึงเสียงอื้ออึงจากคนรอบข้างเงียบลง

ทนัใด  

ชยนิมองร่างสูงใหญ่ที่ย่อตวัคกุเข่าลงตรงหน้าคณุหมอคนสวย แลว้

เลกิคิ้วกบัการจู่โจมอย่างไม่มปีี่มขีลุ่ยนั้น พลางใช้มอืถูปลายคาง  

ให้ตายเถอะ เขาคาดไม่ถึงเลยจริงๆ ว่า ในวันที่ตัดสินใจเดินหน้า 

ไขว่คว้าหาความรัก จะเป็นวันที่นายทหารหน้าเข้มนามภูริชคุกเข่ามอบ

ดอกไม้ช่อใหญ่ให้ภรรยาของเขา...พร้อมกบัค�าบอกรกัอนัหวานซึ้ง

ชยินบอกไม่ถูกว่าท�าไมเขาถึงรู ้สึกตื้นตันกับการกระท�าของภูริช  

ชายหนุม่มองสหีน้าที่เตม็ไปด้วยความรกัและศรทัธาของแพทย์หญงินภสัชล

ยามมองคนรักของเธอด้วยความอิ่มเอิบใจ จากนั้นก็เหลือบมองดวงหน้า

นวลเนียนของแพทย์หญิงอีกคนที่มองการกระท�านั้นด้วยความตื้นตันยินดี

ในสิ่งที่เพื่อนรกัได้รบั...จากคนรกั

“หมอ ผมขอให้ค�ามั่นว่า ในอีกไม่กี่วัน...ความตื้นตันยินดีนั้นก็จะ 

เป็นของคุณเช่นกัน” ชายหนุ่มกระซิบกับตัวเองขณะค่อยๆ เร้นกายเข้าไป

ในฝูงชน และเดนิหายเข้าไปในแนวป่า

ชยินก้าวขึ้นไปนั่งบนรถคันใหญ่ซึ่งมีสมรรถนะในการขับเคลื่อน 
ดเียี่ยม หลงัจากเสยีงสตาร์ตเครื่องยนต์ดงักระหึ่มขึ้น คนที่ท�าหน้าที่พลขบั

กห็นัไปมองใบหน้าหล่อเหลาแต่เรยีบเฉยแล้วเอ่ย

“ผู้กองไม่คดิจะไปทกัทายพวกเขาเหรอครบั”
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“ไม่ละ ฉนัไม่อยากให้หมอตกใจจนไม่มสีมาธริกัษาคนไข้” ชายหนุ่ม

ตอบเสยีงเรยีบ

“คณุหมอยงัเหมอืนเดมิทกุอย่าง” คนที่คอยตดิตามความเคลื่อนไหว

ของหญงิสาวมาหลายเดอืนรายงาน

“ฉันรู้...ว่าเธอยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์และท�าหน้าที่หมอได้อย่าง 

น่าชื่นชม” เขาพดูพร้อมกบัถอนใจยาวเมื่อนกึถงึใบหน้าสวยผุดผาดที่มคีวาม

มุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลง

“เท่าที่ผมสบืได้ คณุหมอยงัไม่มคีนรกัทั้งๆ ที่มคีนพยายามขอโอกาส 

ผู้กองว่ามนัน่าแปลกไหม”

“การที่เธอไม่มคีนรกัมนัน่าแปลกตรงไหน” ชยนิถามพร้อมกบัเลกิคิ้ว

“กแ็ปลกตรงเธอไม่สนใจใครน่ะสคิรบั จากข้อมูลที่สายรายงาน คน

เข้ามาจบีเธอล้วนมฐีานะและต�าแหน่งการงานในระดบัไม่ธรรมดา”

“บางทเีธออาจก�าลงัรอใครสกัคน” ชยนิเบนสายตาออกไปนอกตวัรถ

แล้วอมยิ้มน้อยๆ เมื่อความคดิก�าลงัยงิทุกอย่างเข้าหาตวัเอง

“หวงัว่าใครสกัคนนั้นคงไม่ใช่...” ซาเยร์หยุดพูด หนัไปมองรอยยิ้ม

ละมุนละไมของผู้เป็นนายแล้วพูดต่อ “ผู้กองอย่าบอกนะครับว่าก�าลังคิด 

เข้าข้างตวัเอง”

ค�าพูดนั้นท�าให้คนก�าลังเคลิบเคลิ้มกับความฝันลมๆ แล้งๆ รู้สึก

เหมอืนถูกใครสกัคนถบีตกจากที่สูง 

“แล้วการที่ฉนัคดิเข้าข้างตวัเองมนัผดิตรงไหน”

“มนักไ็ม่ผดิหรอกครบั ผมแค่เป็นห่วงว่าเกดิมนัไมเ่ป็นอย่างที่ผูก้อง

มโนมนัจะท�าให้ผดิหวงัเปล่าๆ”

“เอาเถอะ ถงึมนัจะเป็นอย่างที่ฉนัคดิหรอืไม่กค็งไม่มคีวามส�าคญัอกี

ต่อไป เพราะเมื่อไรที่ฉนัเดนิเข้าไปขอความรกัจากเธอ เมื่อนั้นหวัใจของเธอ

กจ็ะเป็นของฉนั” เขาตอบด้วยความเชื่อมั่นเตม็เปี่ยม

“ดูเหมือนผู้กองจะเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าคุณหมอจะตอบรับ
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ความรกันั้น”

“ฉันเชื่อมั่นว่าความรักของฉันจะต้องน�าทางและพาหัวใจของเธอมา

ในที่สุด”

“แล้วถ้าเกดิไม่เป็นอย่างที่คดิล่ะครบั”

“แกคอยดูเถอะซาเยร์ คนอย่างฉันไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนมาก่อน 

เมื่อหัวใจฉันเลือกหมอ ฉันก็พร้อมท�าทุกอย่างเพื่อล่าหัวใจเธอ” น�้าเสียง 

ของชยนิเตม็ไปด้วยความมุ่งมั่น

“ถ้าผูก้องมุง่มั่นขนาดนั้น ผมกพ็ร้อมเดนิหน้าเตม็ก�าลงั วา่แต่ผูก้อง

จะเริ่มต้นยงัไง”

“เอาไว้ถงึเวลาแกกจ็ะได้เหน็เอง”  

เขาตอบพร้อมกบัอมยิ้มน้อยๆ เมื่อนกึถงึฉากบอกรกัของผูก้องหน้า

เข้ม เขาคาดไม่ถงึว่านายทหารผูท้รงเกยีรตนิายหนึ่งจะยอมคกุเข่าให้ผู้หญงิ

อนัเป็นที่รกัท่ามกลางฝูงชน ชนดิไม่หวาดหวั่นสกันดิหากใครสกัคนจะมอง

ว่าการกระท�านั้นจะท�าให้ศกัดิ์ศรขีองบุรุษเพศลดน้อยลง



สองสปัดาห์หลงัจากนั้น วรสิาจ้องเอกสารในแฟ้มเสนอเซน็ที่วาง
อยูบ่นโต๊ะท�างานของผูบ้งัคบับญัชาด้วยแววตามุง่มั่น จนคนที่นั่งอยูอ่กีฟาก

ของโต๊ะคลายมอืที่ประสานอยู่ระหว่างอกแล้วยดืตวัขึ้น

“หมอแน่ใจหรือว่าต้องการไปจริงๆ” ค�าถามนั้นบ่งบอกชัดเจนว่า 

คนพูดต้องการให้หญงิสาวตดัสนิใจใหม่

“ดฉินัแน่ใจค่ะท่าน” เธอตอบอย่างหนกัแน่น

“ความเป็นอยู่ที่โน่นมนัล�าบากนะหมอ บอกตรงๆ ว่าผมไม่อยากให้

คุณไปเลย” น�้าเสยีงของคนพูดเตม็ไปด้วยความห่วงใย

“เวลานี้ที่นั่นมีคนมากมายต้องเผชิญกับความเจ็บไข้ และพวกเขา

ก�าลงัต้องการหมอนะคะ”

“แต่คนทางนี้กต็้องการหมอเหมอืนกนั หมอล ีบอกตรงๆ นะว่าผม

ภาคภูมิใจในความเสียสละของคุณที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ แม้ผมจะสนับสนุน

อดุมการณ์ของคณุมากแค่ไหน แต่ผมกไ็ม่เหน็ด้วยหากคณุจะเดนิทางไปท�า

หน้าที่แพทย์อาสาไกลถงึแอฟรกิาใต้ แล้วรูไ้หมว่าไปที่นั่นคณุจะต้องท�างาน

๑
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อย่างหนักจนไม่มีแม้กระทั่งเวลาพักผ่อน ถึงมันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ ก ็

ตามท”ี  

“ดฉินักราบขอบพระคุณท่านผูอ้�านวยการที่ให้ความเมตตาและห่วงใย 

เท่าที่ฟังจากเพื่อนๆ เขาบอกว่าที่นั่นมคีนมากมายรอคอยโอกาสที่ยากเข้าถงึ 

แค่ยาถุงเลก็ๆ เพยีงถุงเดยีวกท็�าให้พวกเขาดใีจมากมาย ดฉินัจงึหวงัค่ะว่า

ความรูค้วามสามารถที่มจีะช่วยสร้างความสุขและความหวงัให้ผูค้นเหล่านั้น” 

วริสาเล่าไปตามสิ่งที่เพื่อนร่วมอาชีพถ่ายทอดมา และมันก�าลังท�าให้สีหน้า

ของอกีฝ่ายเปลี่ยนแปลงไปเลก็น้อย 

พอได้ยินน�้าเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น คนที่ให้ความเอ็นดูผู้ใต้

บงัคบับญัชาเหมอืนลกูกพ็ยกัหน้าน้อยๆ อย่างเข้าใจ ผู้สงูวยักว่ามองดวงหน้า

ผุดผาดแต่ไม่มชีวีติชวีาอย่างเหน็ใจ แล้วเอ่ยออกมา

“ผมขอชื่นชมหมอที่มจีติใจเมตตาต่อเพื่อนมนษุย์ แต่ผมกไ็ม่สบายใจ

อยู่ดถี้าหมอจะต้องไปท�างานในพื้นที่ห่างไกลแบบนั้น”  

“ตามข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าอบรมสองวันก่อน แม้ความเป็นอยู่ 

ที่โน่นจะมข้ีอจ�ากดัแต่กป็ลอดภยัดค่ีะ และที่ส�าคญั ดฉินัไปแค่อาทติย์เดยีว

เองนะคะ”

“แล้วหมอนภสัว่ายงัไงบ้าง” 

ค�าถามนั้นดงัขึ้นพร้อมเสยีงเคาะประต ู ทั้งสองยตุบิทสนทนาชั่วขณะ 

จวบจนคนที่อยู่อกีฟากของประตูก้าวเข้ามา 

“อ้าว...หมอ ผมก�าลงัพดูถงึคณุพอดเีลย” ผูอ้�านวยการเอ่ยทกัผู้มาใหม่

ทนัที

“สวสัดค่ีะท่านผูอ้�านวยการ...ลอียูน่ี่หรอกหรอื” หญงิสาวไหว้ทกัทาย

ผู้สูงวยักว่าแล้วหนัไปมองเพื่อนสนทิ

“หมอมากด็แีล้ว ผมก�าลงัต้องการกองหนุนอยู่พอด”ี

น�้าเสยีงกระตอืรอืร้นนั้นท�าให้หญงิสาวที่นั่งอยูก่่อนหนัไปมองเอกสาร

ตรงหน้าด้วยแววตาเศร้าสร้อย ส่วนหญงิสาวอกีคนเลกิคิ้วแล้วเดนิเข้าไปนั่ง
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เก้าอี้ตวัที่ว่าง  

“ท่านผู้อ�านวยการมอีะไรกบัดฉินัหรอืคะ”  

“ผมอยากให้คณุอ่านข้อความในเอกสารนั่น แล้วช่วยผมคดิหน่อยว่า

เราควรท�ายังไงกันดี” ผู้อ�านวยการประสานมือกับอกขณะพยักพเยิดไปที่

แฟ้มตรงหน้า 

นภสัชลเอื้อมมอืไปหยบิแฟ้มบนโต๊ะขึ้นมาอ่านอย่างว่าง่าย

“อ้อ...ดิฉันทราบเรื่องนี้แล้วค่ะท่าน” หญิงสาวเอ่ยหลังจากอ่าน

ข้อความในเอกสารจบ

“อ้าว...หมอรู้มาก่อนแล้วงั้นหรอื”

“ใช่ค่ะท่าน”

“แล้วหมอไม่คดิห้ามเพื่อนเหรอ” เขาถามด้วยสหีน้าประหลาดใจ

“หากถามในฐานะหมอ ดฉินัยนิดแีละสนบัสนุนความตั้งใจนั้นอย่าง

เต็มที่ เพราะสิ่งที่ลีตั้งใจไม่ใช่แค่การรักษาคน แต่เป็นการอุทิศตน อุทิศ

ความรู้ความสามารถเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จรงิ และถ้าถามในฐานะเพื่อน นั่นก็

ยิ่งท�าให้ดฉินัเหน็ด้วยค่ะท่าน”

“ผมไม่เข้าใจ คุณไม่เป็นห่วงหมอลเีลยหรอื”  

เพราะหญิงสาวทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกัน จึงท�าให้คนที่มองดูความ

สมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานนั้นจ้องหน้าคนทั้งสองอย่างไม่เข้าใจ

“เป็นห่วงสิคะ แต่ดิฉันก็ไม่คิดใช้ความห่วงใยเป็นอุปสรรค จนไป 

ขดัขวางความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้านั้น” นภสัชลพูดพร้อมกบัหนัไปมองหน้า

เพื่อนรกั แล้วยิ้มอย่างภาคภูมใิจในสิ่งที่วรสิาตดัสนิใจไปแล้ว

“ขอบใจมากนะนภัส ขอบใจที่เข้าใจเรา” วริสาดึงมือเพื่อนมาบีบ

กระชบั

“ถ้าเราตวัคนเดยีว รบัรองเลยว่าจะไม่มวีนัปล่อยลไีปคนเดยีวเดด็ขาด” 

ค�าพูดพร้อมรอยยิ้มท�าให้ดวงตาของคนฟังเบกิกว้างแทบจะทนัที

“อะไรนะนภัส พูดใหม่ซิ” วริสาถามขณะจ้องหน้าคนตอบอย่าง 
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ตื่นเต้น

“ก.็..” รอยยิ้มของนภสัชลขยายกว้างขึ้นอกีเท่าตวัเมื่อเธอเหน็ดวงตา

ของคนรอฟังเบกิกว้างจนน่าขบขนั

“อย่าบอกนะว่าเธอก�าลงัม.ี..”  

วรสิาหรี่ตาแล้วเดาขณะใช้มอืประคองดวงหน้าหวานละมุนอย่างระงบั

ความตื่นเต้นไว้ไม่อยู่ พออีกฝ่ายพยักหน้า ความตื่นเต้นนั้นก็ระเบิดเป็น

เสยีงกรดีร้องอย่างยนิด ี 

“โอย...ฉนัดใีจจงัเลยนภสั แล้วนี่เจ้าของผลงานรู้หรอืยงั”

“ฉนัเพิ่งรู้เมื่อเช้าเลยยงัไม่ได้บอก”

“หมายความว่าฉนัรูก่้อนใช่ไหม” พอนภสัชลพยกัหน้า เสยีงหวดีร้อง

ของวรสิากด็งัขึ้นอกีเท่าตวั

“ดีใจโอเวอร์ไปหรือเปล่าคุณหมอลี” นภัสชลมองท่าทางดีใจจนเกิน

พอดขีองเพื่อนอย่างขบขนั

“ไม่ให้ดใีจได้ยงัไง ข่าวใหญ่ขนาดนี้ ที่ส�าคญัรู้ก่อนผู้พนัขี้เก๊กด้วย” 

วรสิาเอ่ยอย่างภูมอิกภูมใิจ

“แล้วอย่าไปเกทบักนัล่ะ” 

“ห้ามได้เหรอ” หญงิสาวเลกิคิ้วอย่างเป็นต่อ แล้วหนัไปยิ้มแหยๆ ให้

ผู้บงัคบับญัชาที่นั่งอ้าปากค้างเพราะตกใจเสยีงกรดีร้องของเธอ  

“ขอโทษค่ะผู้อ�านวยการ ดฉินัดใีจมากไปหน่อย”

“ไม่เป็นไร ผมไม่ถือ ว่าแต่ข่าวดีนั่นเป็นเรื่องจริงใช่ไหมหมอ” ผู้

อ�านวยการพยกัหน้าแล้วหนัไปขอค�ายนืยนัจากนภสัชล

“ค่ะท่าน” 

“ขอแสดงความยินดีด้วยนะหมอ” น�้าเสียงของคนพูดเต็มไปด้วย

ความยนิดี

“ขอบคุณค่ะท่าน”

“ในเมื่อผู้อ�านวยการยนิดกีบันภสัแล้ว กอ็ย่าลมืเซน็อนุมตัแิละยนิดี
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กบัโอกาสของดฉินัด้วยนะคะ” วรสิาอาศยัจงัหวะทนัที

“เฮ้อ! สรุปว่ายงัไงกจ็ะไปให้ได้ใช่ไหม”

“ดฉินัตั้งใจแล้วค่ะ”

“เอาเถอะ แม้ผมจะเป็นห่วงและไม่เหน็ด้วย แต่ในเมื่อมนัเป็นความ

ตั้งใจของหมอ ผมกจ็ะเซน็อนุมตัใิห้ตามประสงค์” 

ผู้อ�านวยการพยกัหน้าอย่างจ�ายอมเพราะเหน็ความมุ่งมั่นอนัแรงกล้า

ของหญงิสาว ขณะที่เขาขยบัปากกาลงลายมอืในเอกสารอย่างไม่เตม็ใจ เสยีง

ใสๆ ของแพทย์หญงินภสัชลกด็งัขึ้น

“เดี๋ยวค่ะ”

“มอีะไรหรอืหมอ” คนที่ก�าลงัลงลายมอืในเอกสารหยดุชะงกัขณะมอง

รอยยิ้มแปลกๆ ของอกีฝ่ายอย่างฉงน

“เมื่อสักครู่คุณแม่โทร. มาค่ะ ท่านเล่าว่าขณะนี้ที่ฝรั่งเศสก�าลัง

ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ จ�านวนแพทย์และพยาบาลกม็ไีม่เพยีงพอ

ต่อการให้บรกิาร แพทย์ตามโรงพยาบาลต้องท�างานหนกั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

แพทย์ฉุกเฉิน นอกจากนั้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยก็ก�าลังต้องการหมอ คุณแม่กับ

เพื่อนๆ ในสถานกงสุลจึงจัดท�าโครงการหน่วยแพทย์อาสาขึ้นเพื่อแลก

เปลี่ยนความรูแ้ละวฒันธรรม และโครงการนั้นกไ็ด้รบัการตอบรบัจากรฐับาล

ทั้งสองประเทศเป็นอย่างด ีท่านกเ็ลยโทร. มาชวนดฉินักบัหมอลคี่ะ”

“ที่ฝรั่งเศสมปัีญหาขาดแคลนแพทย์ด้วยหรอื” ผู้อ�านวยการถามด้วย

สหีน้าประหลาดใจ

“เวลานี้มปีัญหาผู้ลี้ภยัไหลทะลกัเข้าไปในยุโรป ปัญหากน็่าจะคล้าย

ของเรา เพราะหมอที่มีอยู่ต่างก็มีงานล้นมือ จึงท�าให้มีความเป็นไปได้ว่า

จ�านวนบคุลากรทางการแพทย์อาจไม่เพยีงพอ นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายในการ

เขา้รบับรกิารด้านการแพทย์ของที่นั่นกสู็งมาก หลงัจากคยุกบัคณุแม ่ดฉินั

เลยคิดว่าหมอลีน่าจะเปลี่ยนจากแอฟริกาใต้ไปเป็นฝรั่งเศส ผู้อ�านวยการ 

คดิว่ายงัไงคะ”
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“ถ้าเป็นฝรั่งเศสผมคงหมดห่วง เพราะคุณพ่อของหมอลีก็อยู่ที่โน่น

ไม่ใช่หรอื แล้วไหนจะท่านทูตกบัคุณหญงิอกี ไปท�างานกบัคนใกล้ชดิย่อม

ดกีว่าไปอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นเคยกบัใครเลย”

“ถ้าผู้อ�านวยการไม่ขัดข้อง คุณแม่บอกว่าจะรีบส่งเอกสารมา ส่วน

รายละเอียดและการด�าเนินการด้านเอกสาร ท่านแจ้งว่าถ้าทางโรงพยาบาล

ไม่ขดัข้อง จะมเีจ้าหน้าที่ด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายในหนึ่งอาทติย์”

ด้วยฐานอ�านาจของบดิารวมถงึการที่โครงการดงักลา่วเกดิจากความ

ร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ จึงท�าให้การด�าเนินการด้าน

เอกสารเป็นไปอย่างรวดเรว็

“หมอจะไปนานแค่ไหน”

“ประมาณสามเดอืนค่ะ”

“สามเดอืนเลยเหรอ ถ้านานขนาดนั้นผมเกรงวา่ทางโรงพยาบาลอาจ

จะได้รบัผลกระทบ เพราะขาดหมอถงึสองคน” 

“ดฉินัแจ้งคุณแม่ไปแล้วค่ะว่าจะมแีค่หมอล”ี 

ค�าตอบนั้นท�าให้วรสิาหนัไปจ้องหน้าเพื่อนทนัที

“อ้าว! นภสัไม่ได้ไปด้วยกนัหรอื”

“ช่วงนี้เรารู้สึกเหนื่อยๆ คงเป็นผลข้างเคียงจากการที่ฮอร์โมนใน

ร่างกายเปลี่ยนแปลง เอาไว้สขุภาพเตม็ร้อยค่อยว่ากนัใหม่ แล้วลสีนใจอยาก

ไปไหม”  

“กน็่าสนใจนะ แต่ยงัไงกค็งต้องกลบัจากแอฟรกิาใต้ก่อน เพราะถ้า

แจ้งยกเลกิกลางคนัแบบนี้อาจท�าให้เกดิปัญหาได้ นภสัช่วยเรยีนคุณป้าให้

ด้วยนะว่าเราอยากไป”  

ค�าตอบนั้นท�าให้ผู้อ�านวยการสูงวยัส่ายหน้าน้อยๆ ก่อนจะจดปลาย

ปากกาลงในเอกสารอย่างเสยีไม่ได้ เมื่อเซน็เอกสารเสรจ็จงึปิดแฟ้ม วรสิา

ไหว้แล้วยื่นมอืออกไปรบั

“ขอบพระคุณค่ะท่าน”



22  l  ท ว ง ใ จ สุ ด ป ล า ย ฟ้ า

“แล้วจะเดนิทางวนัไหน” 

“อกีสามวนัค่ะท่าน”

“ขอให้เดินทางปลอดภัย และขอให้ความดีและความเสียสละส่งผล

ให้หมอประสบความส�าเรจ็” 

ค�าอวยพรอย่างจรงิใจนั้นท�าให้วรสิายิ้มหวานขณะพนมมอืไหว้ขอบคุณ

“ขอบคุณค่ะท่าน ดิฉันขอให้ค�ามั่นว่า เมื่ออยู่ในหน้าที่ดิฉันจะใช้

ความรู้ความสามารถท�างานอย่างเตม็ที่ค่ะ ขอตวัก่อนนะคะ” หญงิสาวเอ่ย

ขอตวัแล้วพยกัหน้าชวนเพื่อนสนทิ พอวรสิาลุกขึ้นนภสัชลจงึเอ่ยขอตวับ้าง

ผูอ้�านวยการวยักลางคนมองตามหลงัแพทย์หญงิทั้งสองแลว้ถอนใจ

ครั้งแล้วครั้งเล่า ก่อนจะยิ้มให้อุดมการณ์อนัน่านบัถอืของพวกเธอ  

“เฮ้อ! อย่างน้อยกย็งัโชคดทีี่หมอนภสัชลก�าลงัมทีายาท ไม่อย่างนั้น

คงได้ปวดหวักว่านี้แน่” เขาเอ่ยกบัตวัเองแล้วเอนหลงัพงิพนกัเก้าอี้

แม้บอกตวัเองว่าพรอ้มเดนิทางไกล แตเ่มื่อใกล้ถงึวนัเดนิทางเข้า
จรงิๆ วรสิากอ็ดใจหายไม่ได้ขณะนั่งมองข้าวของที่เตรยีมไว้ ดวงตาหวาน

ปนเศร้ามองออกไปนอกหน้าต่าง แล้วถอนใจครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่ออยู่ๆ  

เธอก็นึกถึงใครคนหนึ่ง...คนที่ไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจ�า แม้ว่า 

หลังจากถูกส่งตัวกลับ ทุกเรื่องราวของชยินและเหตุการณ์ของพวกเขาจะ

เงยีบหายราวกบัไม่เคยเกดิขึ้นกต็ามที

“จะคดิถงึเขาท�าไม”  

หญิงสาวพึมพ�า ถอนใจขณะยอมรับอย่างคนปลงตกว่า...เธอกับ 

ผู้กองหน้าดุคงไม่มีโอกาสได้พบกัน ชีวิตของเขาและเธอคงเป็นเหมือน 

เส้นขนานที่ไม่อาจบรรจบกนัได้

ในขณะที่หญิงสาวนั่งถามตัวเองอย่างสับสนกับความรู้สึกที่ตามติด 

อกีด้าน คนที่เข้าไปวิ่งวนอยูใ่นหวัใจของเธอกก็�าลงัเอนกายในท่าสบายๆ อยู่

บนเก้าอี้หวายตรงระเบียงห้องพัก ขณะทอดตามองพระจันทร์ดวงโตสาด



อั ก ษ ร า  l  23

แสงสนีวลอยู่บนท้องฟ้าสทีะมนึ และจ้องอยู่อย่างนั้นมาพกัใหญ่

“ผูก้องมองพระจนัทร์นานๆ ระวงัจะแปลงร่างนะครบั” ซาเยร์กระเซ้า 

“เมื่อไรแกจะเลิกเรียกฉันว่าผู้กองเสียที เวลานี้ฉันไม่ใช่ทหารแล้ว” 

ชยนิหนัไปถามน�้าเสยีงไม่จรงิจงันกั

“ส�าหรับผม เป็นทหารหรือไม่ ผู้กองก็คือผู้กองนั่นแหละครับ ถ้า 

ผู้กองไม่ชอบ ผมจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่พูดก็พูดเถอะ ผมไม่ชิน

จรงิๆ ถ้าต้องเรยีกผู้กองด้วยสรรพนามอื่น”

“เอาเถอะ แกสบายใจเรยีกแบบไหนกเ็ชญิ แล้วยงัไม่นอนอกีเรอะ”

“กว็่าจะนอน แต่เหน็ผู้กองมอีารมณ์สุนทรกีเ็ลยว่าจะมานั่งดื่มเบยีร์

เป็นเพื่อน” ซาเยร์พูดพร้อมกบัยื่นขวดเบยีร์ขนาดเหมาะมอืให้

“เข้าท่าเหมอืนกนั” ชยนิพยกัหน้าขณะยื่นมอืออกไปรบั

“ผู้กองคิดอะไรอยู่หรือครับ” ซาเยร์ถามพร้อมกับกระดกเครื่องดื่ม

ลงคอ

“ฉนัก�าลงัคดิวธิบีุกโรงพยาบาล” 

ค�าตอบนั้นท�าเอาคนที่ก�าลงักลนืเบยีร์ลงคอถงึกบัส�าลกั

“บุก! โรงพยาบาล” ซาเยร์ใช้มือปาดเครื่องดื่มตรงมุมปากแล้วเอ่ย

ทวนเสยีงดงั 

“ใช่”

“โอย...ไม่ไหวมั้งครับ ผมว่าเราเข้าไปพบคุณหมอในฐานะคนรู้จัก 

น่าจะดกีว่าบุกเข้าไปนะครบัผู้กอง”

“ไอ้ดมีนักด็ ีแต่ฉนัยงันกึไม่ออกเลยว่าจะไปพบเธอยงัไง”

“มนัจะยากอะไร ผู้กองกห็อบดอกไม้สกัช่อไปให้เธอสคิรบั ลมืแล้ว

หรอืว่าเรามาที่นี่ในฐานะนกัลงทนุ เวลานี้เราสามารถเข้าออกประเทศไทยได้

อย่างอสิระ ไม่ได้หลบๆ ซ่อนๆ เหมอืนแต่ก่อน”  

“จรงิอยู่ว่าเราเข้าออกประเทศไทยได้อย่างอสิระ แต่ฉนักไ็ม่กล้าเดนิ

ดุ่มๆ เข้าไปหาเธออยู่ด”ี
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“ผู้กองกลวัอะไรหรอืครบั”

“กลวัเหรอ” ชายหนุ่มทวนค�าแล้วครุ่นคดิ

“ครบั ผู้กองก�าลงักลวัอะไร”

“ฉนัไม่ได้กลวั” เขาปฏเิสธน�้าเสยีงจรงิจงั

“แต่ผมว่ากลวั” ซาเยร์จ้องหน้าผู้เป็นนายอย่างจบัผดิ

“แกจะมารู้ดไีปกว่าตวัฉนัได้ยงัไง บอกว่าไม่กลวักไ็ม่กลวัส”ิ  

“ไม่กลวัแลว้ผูก้องรออะไรอยู่เหรอครบั ถ้ารกัชอบหมอแลว้ไม่รบีท�า

คะแนนเดี๋ยวกก็นิแห้วพอด”ี  

“ฉนักร็อจงัหวะไง” คนที่พยายามหลอกตวัเองว่ามคีวามกล้าเตม็ร้อย

เฉไฉ

“กน็ี่ไงครบัจงัหวะ เวลานี้หมอยงัไม่มใีคร ถ้าผู้กองมวัท�าอะไรชกัช้า

อยู่แบบนี้ เกิดเธอตัดสินใจเลือกใครสักคนขึ้นมา ผมว่าผู้กองอกหักแน่”  

ลูกน้องเตอืนด้วยความหวงัดี

“แต่ฉนัก�าลงักงัวลนะซาเยร์” 

ค�าพูดที่เต็มไปด้วยความลังเลนั้นท�าให้กูรูเรื่องรักถึงกับถอนใจ 

แล้วส่ายหน้า

“นั่นไง ชดัๆ เลยว่าผู้กองก�าลงักลวั” 

“ฉนัแค่กงัวล ไม่ได้กลวั” ชยนิแย้ง

“มนักค็วามหมายเดยีวกนันั่นแหละครบั ว่าแต่ผูก้องกงัวลเรื่องอะไร”  

“ฉนักงัวลว่าหากพบกนัหมอจะจ�าฉนัไม่ได้” 

น�้าเสยีงเตม็ไปด้วยความกงัวลนั้นท�าให้คนที่ลุน้ค�าตอบถงึกบัหวัเราะ

ร่วน

“ผู้กองกงัวลเรื่องแค่นี้เองเหรอครบั” ซาเยร์ถามเสยีงกลั้วหวัเราะ

“แกจะหวัเราะอะไรนกัหนา นี่มนัเป็นเรื่องใหญ่ส�าหรบัฉนัเชยีวนะ” 

“โธ่...ผู้กองจะไปกงัวลเรื่องแค่นี้ท�าไมครบั จ�าได้ไม่ได้มนัไม่ใช่สาระ

ส�าคญัเสยีหน่อย เพราะความรกัมนัเริ่มใหม่ได้”  
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“แล้วเกดิฉนัรกัเธออยู่ข้างเดยีวล่ะจะท�ายงัไง” 

ซาเยร์มองสีหน้าคิดหนักของเจ้าของใบหน้าคมคายอย่างขบขัน 

เพราะตั้งแต่ติดตามชยินมา เขาไม่เคยเห็นผู้เป็นนายหนักใจเรื่องอะไร 

มาก่อน

“กจ็บีให้เธอรกัตอบสคิรบั”  

“แต่ฉันไม่เคยจีบผู้หญิงนะ” คนที่ตลอดชีวิตไม่เคยคิดท�าอะไร 

แบบนี้มาก่อนท�าหน้านิ่วอย่างเป็นกงัวล

“แล้วผู้กองอยากมเีมยีไหม”

“อ้าว...ถ้าไม่อยากมแีล้วฉนัจะถ่อมาหาเธอท�าไม”

“กน็ั่นไงครบั ถ้าอยากมเีมยีมนักต็้องลงทุนลงแรงหน่อย”

“ไอ้ลงทุนฉนัพร้อม แต่ไอ้ลงแรงนี่ส ิฉนัไม่รู้จะเริ่มยงัไง”  

“ไม่เหน็ยากเลย ผู้กองกล็งทุนไปซื้อดอกไม้มาสกัช่อ แล้วออกแรง

หอบไปให้เธอสคิรบั”  

“ถ้าเกดิเธอจ�าฉนัไม่ได้แล้วปฏเิสธล่ะ”

“ถ้าคดิมากขนาดนั้น ผูก้องกน็อนดพูระจนัทร์ต่อเถอะครบั ผมจะไป

นอนแล้ว” ซาเยร์ตัดบทพร้อมกับลุกขึ้นหมุนตัวเดินกลับห้องพักไปเสีย 

อย่างนั้น

“อ้าว! เดี๋ยวส”ิ ชยนิตะโกนเรยีก แต่อกีฝ่ายท�าเป็นไม่ได้ยนิ พอเหน็

ลกูน้องคนสนทิเดนิออกไป คนที่นั่งกงัวลกบัสิ่งที่ยงัมาไม่ถงึกไ็ด้แต่ส่ายหน้า 

“เฮ้อ...สรุปฉันจะเอายังไงกับวันพรุ่งนี้ดีวะ” ชายหนุ่มพึมพ�าอย่าง 

คดิไม่ตกว่าวนัพรุ่งนี้เขาจะเริ่มเดนิหน้าอย่างไร



ชยนิใช้เวลาถาม-ตอบตวัเองอยู่หลายวนั ในที่สุดกค็ดิได้ว่า การ
ที่เขานั่งหวาดหวั่นกบัสิ่งที่ยงัมาไม่ถงึนั้น นอกจากจะไม่ได้ก่อให้เกดิประโยชน์ 

ยงัเสยีเวลาเปล่า เมื่อเหน็ว่าควรท�าอะไรให้ดกีว่าเดมิ ชายหนุ่มจงึตดัสนิใจ

ลุกขึ้นเดินหน้าทวงหัวใจ โดยไม่คิดกังวลอีกต่อไปว่าเธอจะตอบรับหรือ

ปฏเิสธ

ซาเยร์มองเจ้านายในชุดล�าลองที่ดูดีตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าแล้ว 

อมยิ้มน้อยๆ

หล่อบาดใจขนาดนี้ ถ้าแพทย์หญิงวริสาจะไม่ใจเต้นก็ให้มันรู้ไป... 

คนที่เชยีร์ให้ทั้งคู่ลงเอยกนัสุดหวัใจบอกตวัเองอย่างชื่นชม

“ผู้กองจะให้ผมเข้าไปด้วยไหมครับ” ซาเยร์ถามขณะเหลือบมอง

ดอกไม้ช่อใหญ่ในมอืผู้เป็นนาย

“ไม่ต้อง แค่ขบัรถไปส่งฉนักพ็อ” ชายหนุ่มปฏเิสธ

“แน่ใจนะครบั” ลูกน้องถามย�้าอย่างไม่เชื่อมั่น

“ท�าไมแกต้องท�าเสยีงเหมอืนไม่เชื่อมั่นในตวัฉนั”  

๒
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“ผมกแ็ค่เป็นห่วง กลวัผู้กองจะป๊อด” 

ค�าตอบนั้นท�าเอาแข้งขาของอดีตผู้กองหน้าดุกระตุก แต่เพราะรู ้

ทางตนีกนัมานมนาน ซาเยร์จงึกระโดดหลบทนัอย่างฉวิเฉยีด

“ไวเป็นลงิป่าเลยนะไอ้ซาเยร์” คนถบีพลาดชี้มอืคาดโทษ

“ตั้งแต่เลกิเป็นทหาร ฝีตนีผูก้องตกไปเยอะเหมอืนกนันะครบั” ซาเยร์ 

พูดจบก็เผ่นแน่บขึ้นไปนั่งประจ�าต�าแหน่งพลขับ เพราะรู้เท่าทันว่าหากยัง

ชกัช้า คนถูกปรามาสคงจดัฝ่าตนีลงบนร่างกายเป็นแน่

“ฉนัเริ่มรูส้กึว่าตวัเองคดิผดิที่อนญุาตให้แกไปไหนมาไหนด้วย เดี๋ยวนี้ 

ความคดิความอ่านชกัล�้าหน้าใหญ่แล้ว”

“คนเรามนักต็้องมกีารพฒันาบ้างสคิรบั ผู้กองจะให้ผมจมอยู่กบัวถิี

เดมิๆ ได้ยงัไง”

“ถ้าแกไม่อยากกลบัไปใช้ชวีติวถิเีดมิๆ กเ็ลกิพล่าม ออกรถได้แล้ว” 

ชายหนุ่มออกค�าสั่งด้วยสีหน้าดุดัน จนคนด้านข้างอดยิ้มไม่ได้เมื่อ

เหน็สหีน้าจรงิจงันั้น

“เอ่อ...ผู้กองจะออกไปรบหรอืครบั” 

ค�าถามกวนอารมณ์พร้อมกับที่เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มขึ้น ท�าให้

คนถูกถามหนัไปมองคนสนทิแล้วท�าหน้านิ่วด้วยความงุนงง

“ฉนัแค่ก�าลงัไปตามหาความรกั อะไรท�าให้แกคดิวา่ฉนัก�าลงัออกรบ

เรอะ”

“กส็หีน้าผูก้องตอนนี้มนัดดุนั เตม็ไปด้วยความมุง่มั่นสดุๆ น่ะสคิรบั 

เหน็แล้วบอกตรงๆ ว่าท�าให้ผมนกึถงึวนัที่ได้ออกไปลยุกบัผูก้องในสนามรบ”

“หน้าฉันมันบ่งบอกขนาดนั้นเลยหรือ” ชายหนุ่มถามพลางลูบหน้า 

ตวัเอง

“บ่งบอกชนดิเหมอืนตะโกนอยู่แนวหน้าเลยทเีดยีว ผมว่าผู้กองลอง

ท�าหน้าตาแบบผ่อนคลายสบายอารมณ์ดไีหมครบั”

“หน้าตาฉนัเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกดิ และนี่มนักเ็ป็นความผ่อนคลาย
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ในแบบของฉนั” 

“แน่ใจเหรอครบั”

“ไอ้ซาเยร์ แกจะมายุง่อะไรกบัหน้าฉนันกัหนา มหีน้าที่ขบัรถกข็บัไป” 

พอถูกกวนอารมณ์หนกัเข้าชยนิจงึตดับท

“ผมเปล่ายุ่งนะครับ แต่ที่จ�าเป็นต้องพูด เพราะผมเกรงว่าถ้าผู้กอง

ท�าหน้าดุดนัแบบนี้คุณหมอคนสวยจะตกใจกเ็ท่านั้น”

“กห็น้าฉนัมนัเป็นแบบนี้ แกจะให้ท�ายงัไงวะ” ชยนิถามอย่างเหลอือด

“ยิ้มไงครับ ผู้กองต้องยิ้ม แบบนี้” ซาเยร์สาธิตวิธียิ้มพิมพ์ใจให ้

เจ้านายดู

“แกจะบ้าเรอะ อยู่ๆ จะให้ฉนัยิ้มโดยไม่มสีาเหตุ ใครเหน็คงคดิว่า

บ้า” ชายหนุ่มตะคอกอย่างไม่สบอารมณ์กับค�าแนะน�านั้น “หุบปากไปเลย 

เลกิยุง่วุน่วายกบัหน้าฉนัและท�าหน้าที่ขบัรถอย่างเดยีวได้ไหม ฉนัชกัร�าคาญ

แล้ว”  

“ใจคอผู้กองจะไปพบคุณหมอด้วยใบหน้าถมงึทงึแบบนี้จรงิๆ เหรอ

ครบั”

“ไอ้ซาเยร์ ฉนัชกัจะหมดความอดทนกบัแกแล้วนะ ถ้าแกยงัเสอืกยุง่

กบัหน้าฉนั วนันี้แกได้กลบัเข้าป่าแน่ ขบัรถไป”

“แต่...” ซาเยร์ที่ก�าลงัอ้าปากจะแย้งรบีหุบปากฉบั เมื่อถูกสกดัด้วย

น�้าเสยีงดุดนัเอาจรงิของเจ้านายจุดเดอืดต�่า

“ยงัอกี!”  

เมื่อเหน็ว่าชยนิไม่ได้สนใจท�าตามค�าแนะน�า คนหวงัดจีงึยอมสงบปาก

สงบค�า ขบัรถไปโดยไม่พดูอะไรนอกจากอมยิ้มน้อยๆ แล้วนกึถงึแพทย์หญงิ 

วริสาว่าเธอจะท�าหน้าอย่างไร หากเจ้านายของเขายื่นดอกไม้ให้เธอขณะที่

สหีน้าเยน็ชาเป็นผดีบิ
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ราวสามสิบนาที รถที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสม�่าเสมอก็เลี้ยว
เข้าไปในโรงพยาบาล เมื่อเข้าเขตโรงพยาบาล ชยินกวาดตามองไปรอบๆ 

ก่อนจะหลบัตาลงเรยีกสมาธแิล้วสูดลมหายใจเข้าปอด แม้รถจะจอดอยู่ใน

ลานจอดรถ แต่เขากย็งันั่งกอดดอกไม้อยู่ในรถอกีชั่วครู่

“โชคดนีะครบัผู้กอง”

“ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าในชีวิตจะต้องมาท�าอะไรแบบนี้” เขาก้มมอง

ดอกไม้ช่อใหญ่ในมอื สหีน้าลงัเล

“คนเราถ้าลองได้ตกลงไปในหุบเหวของความรัก มันยังมีสิ่งมหัศ-

จรรย์ให้ท�าอกีเยอะครบัผู้กอง”

“ท�าเป็นรู้ดี ท�าอย่างกับว่าในชีวิตผ่านความรักมาโชกโชนอย่างนั้น

แหละ”

“ถงึผมจะยงัไม่มคีรอบครวัเป็นตวัเป็นตน แต่หวัใจของผมกไ็ม่ค่อย

ว่างนะครบัผู้กอง” ซาเยร์ยดือกอย่างอวดตวั

“หาเมยีให้ได้เป็นตวัเป็นตนก่อนเถอะแล้วค่อยอวด ฉนัไปละ”  

“ผู้กองกล้าพนันกับผมไหมว่าใครจะมีเมียก่อนกัน” พอถูกดักคอ  

คนที่คดิว่าตวัเองถอืไพ่เหนอืกว่าจงึขอวางเดมิพนั

“เอาส ิฉนัรบัเดมิพนั”  

“ถ้าชนะผมไม่ขออะไรมากหรอกครบั เอาแค่เงนิขวญัถงุสกัสามสี่ล้าน

กพ็อ”  

“ถ้าแกชนะฉันจะแถมบ้านพักตากอากาศพร้อมรถอีกคันก็ยังไหว” 

ชยนิวางของเดมิพนัอย่างใจป�้า

“ดูเหมอืนผู้กองมั่นอกมั่นใจเหลอืเกนินะครบัว่าจะไม่กนิแห้ว”

“แกคอยดูแล้วกนั” พูดจบกเ็ปิดประตูก้าวลงจากรถ  

ซาเยร์มองตามร่างสูงใหญ่เดินประคองช่อดอกไม้เข้าไปในตัวอาคาร

แล้วกระตุกยิ้ม ด้วยเคยจบีหญงิมาหลายสนามจงึท�าให้ชายหนุ่มรู้ดวี่า แค่

ดอกไม้ช่อเดยีวไม่มทีางท�าให้เส้นทางความรกัโรยด้วยกลบีกุหลาบแน่
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โธ่เอ๋ย...ผูก้องผูน่้าสงสาร รจิะจบีผูห้ญงิแต่ไม่รู้จกัท�าการบ้าน งานนี้

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า มือที่หอบช่อดอกไม้อย่างมั่นอก

มั่นใจนั่น จะต้องเปลี่ยนเป็นแบกเข่งแห้วกลบัมาอย่างไม่ต้องสงสยั

ร่างสูงใหญ่ในอาภรณ์เรียบหรูผิดกับคนในพื้นที่เดินเข้าไปใน 
โรงพยาบาลด้วยจังหวะมั่นคง กลายเป็นเป้าสายตาของคนจ�านวนมากที่ 

นั่งอยูใ่นบรเิวณนั้น สายตามากกว่าสามสบิคูม่องชายหนุม่รปูงามหอบดอกไม้ 

ช่อใหญ่ที่เดินไปหยุดหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้วยความสนใจว่าเป็น 

ญาตขิองคนไข้คนไหน  

แม้รู้สึกประหม่ากับสายตาอยากรู้อยากเห็นของคนที่มารอรับการ

รกัษาที่พากนัจ้องเอาๆ ราวกบัเขาเป็นตวัประหลาด แต่ชายหนุ่มกพ็ยายาม

ท�าเป็นไม่สนใจ เพยีงแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเขาต้องการพบแพทย์หญงิวรสิา พอ

แจ้งความประสงค์ เจ้าหน้าที่กเ็หลอืบมองดอกไม้ช่อใหญ่แล้วอมยิ้ม

“คุณหมอมะ...” 

“หมอ! หมอครับ” ชยินซึ่งจดจ่อกับค�าตอบตะโกนขึ้นเมื่อเห็นใคร 

คนหนึ่งเดนิออกจากห้องตรวจ 

“ขอบคุณนะครบั” ชายหนุ่มเอ่ยค�าขอบคุณทั้งที่อกีฝ่ายยงัพูดไม่ทนั

จบ แล้วรบีผละไปหาหญงิสาวที่ยนืจ้องเขาอย่างตกตะลงึในทนัที

“คุณ...ชยนิ!” เจ้าของดวงตากลมโตอุทาน ขณะจ้องชายหนุ่มรูปร่าง

สูงใหญ่ที่เดนิตรงดิ่งเข้ามาด้วยความประหลาดใจ

“สวสัดคีรบัหมอ” ชายหนุ่มทกัทายอย่างยนิดี

“สวสัดค่ีะ คณุมาเยี่ยมใครเหรอคะ” หญงิสาวถามพร้อมมองดอกไม้

ช่อใหญ่ในมอืเขา

“ผม เอ่อ...มาเยี่ยมหมอ” 

ค�าตอบนั้นท�าให้หญงิสาวจ้องใบหน้าคมคายทว่าดดุนัไม่เปลี่ยนแปลง 

แล้วท�าหน้านิ่วด้วยความประหลาดใจ
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“มาเยี่ยมหมอ?” เธอถามย�้าพลางมองดอกไม้ช่องามอย่างไม่สบายใจ 

เพราะเกรงว่าหมอที่เขาต้องการมาเยี่ยมจะเป็นตนเอง 

ขณะรู้สึกอึดอัดกับการปรากฏตัวของบุคคลที่คาดไม่ถึง ด้านหน้า

อาคาร นายทหารหน้าเข้มกเ็ดนิหน้าตงึตรงดิ่งเข้ามา

ภูริชมองภาพชายหนุ่มนิรนามยืนถือช่อดอกไม้พูดคุยกับภรรยาของ

เขาราวกับรู้จักกันมาก่อนอย่างไม่สบอารมณ์นัก เพราะจากภาพที่เห็นมัน

ท�าให้เข้าใจว่า เวลานี้ก�าลงัมไีอ้หนุม่ชะตาขาดคดิจะมาเลื่อยใบทะเบยีนสมรส

ของเขา แม้ไม่พอใจ แต่เขากม็วีุฒภิาวะพอที่จะไม่แสดงความเกรี้ยวกราด

จนสร้างความล�าบากใจให้เธอ

“คุณมธีุระอะไรกบัภรรยาของผมไม่ทราบ” 

ค�าถามห้วนสั้นและไม่เป็นมติรท�าให้ชยนิหนัขวบัไปทางต้นเสยีงทนัที

“มองเทร์! ไม่ใช่ส ิผู้กองภูรชิ เอ่อ...ผู้พนั” ชยนิทกัทายอดตีคู่ปรบั

ด้วยค�าเรยีกที่ยงัไม่คุ้นนกั

“เรยีกผมภูรชิกไ็ด้”  

“ครบั คุณภูรชิ” 

ค�าเรียกขานเต็มไปด้วยความเกรงใจอยู่ในที ท�าให้อดีตสายลับ 

จอมกวนจ้องคนตรงหน้าอย่างพนิจิ

“คณุมาท�าอะไรที่นี่” เขาถามพลางเหลอืบมองช่อดอกไม้อย่างไม่ไว้ใจ  

“เราไปคยุกนัที่ห้องพกัของฉนัดกีว่าไหมคะ” แพทย์หญงินภสัชลเอ่ย

เมื่อเหน็ว่ามสีายตาคนบรเิวณนั้นมองมาบ่อยครั้ง เมื่อคนถูกชวนพยกัหน้า

เธอจงึเดนิน�าไปก่อน โดยมภีูรชิเดนิเคยีงคู่อยู่ไม่ห่าง

ระหว่างเดินไปยังห้องพักของแพทย์หญิงนภัสชล ภาพภูริชที่แสดง

ความรกัและเอาใจใส่ภรรยา ท�าให้คนที่ท�าหวัใจหล่นหายมาหลายปีนกึอจิฉา

ความรกัที่งอกงามอยู่ในทุกย่างก้าวของพวกเขา จนอดตั้งค�าถามกบัตวัเอง

ไม่ได้ว่า ตลอดหลายปีมานี้เขามวัท�าอะไรอยู่

‘ชยนิเอ๋ย...แกมนัหน้าโง่จรงิๆ’ เมื่อตอบค�าถามนั้นไม่ได้ เขาจงึก่นด่า
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ตวัเองที่โง่เขลาอยู่กบัความคดิอนัคบัแคบจนปล่อยให้เวลาล่วงเลยมานาน

พอเข้าเขตส่วนตัว ภูริชเลื่อนเก้าอี้ให้อดีตคู่ปรับตามมารยาท แล้ว

เดินไปนั่งเก้าอี้ตัวที่ว่าง พอชยินนั่งลงภูริชจึงมองไปยังดอกไม้ช่อใหญ่ที่ 

อีกฝ่ายหอบอยู่อย่างทะนุถนอมราวกับมันเป็นสิ่งของล�้าค่าที่น�ามาก�านัลให้

คนส�าคญั

“คุณหอบดอกไม้มาเยี่ยมใครเรอะ” นายทหารขี้หวงถามอย่างไม่

อ้อมค้อม

“ผมมาเยี่ยมหมอ...”

“ที่โรงพยาบาลมหีมอป่วยด้วยเหรอครบั” เขาหนัไปถามภรรยา

“ไม่นี่คะ”

“ผู้กอง อย่าบอกนะว่าคุณหอบดอกไม้ช่อนั้นมาเยี่ยมเมยีผม” 

ค�าถามนั้นท�าให้ชยนิก้มมองช่อดอกไม้แล้วเงยหน้าขึ้นสบตาคนถาม

“ถ้าผมจะหอบดอกไม้มาเยี่ยมเธอ คุณมปีัญหาอะไรงั้นหรอื”

“มสี ิผมไม่ชอบให้ผูช้ายหน้าไหนซื้อดอกไม้ให้เมยี เพราะนั่นมนัเป็น

หน้าที่ของผม” ภูรชิตอบด้วยสหีน้าจรงิจงั

“ใจเยน็ๆ คณุภรูชิ” พอเหน็สหีน้าจรงิจงัของนายทหารหน้าเข้ม ชยนิ

จงึรบียกมอืขึ้นปราม

“ถ้าอยากให้ผมกินน�้าแข็งแทนน�้าเดือด คุณก็รีบบอกมาซะว่าไอ้

ดอกไม้นั่นตั้งใจเอามาให้ใคร”  

“ผมมาหาหมอล”ี เพราะไม่อยากยั่วยอุารมณ์อกีฝ่าย ชยนิจงึรบีบอก

จุดประสงค์ของเขา

“หมอลี!” สองสามีภรรยาทวนชื่อบุคคลที่ชายหนุ่มต้องการพบ 

พร้อมกนั

“ใช่ ผมตั้งใจมาหาเธอ”  

“หมายความว่ายงัไงคะ” นภสัชลถามขณะหนัไปทางสามี

“ผมรกัหมอล”ี  
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“อะไรนะ!” ทั้งสองอุทานขึ้นพร้อมกนั

“ท�าไมพวกคุณต้องตกใจด้วย”  

“คุณก�าลังบอกว่ารักเพื่อนฉัน ถ้าไม่ให้ฉันตกใจแล้วจะให้ฉันท�า 

ยงัไง” นภสัชลถามกลบัทั้งที่ยงัไม่หายจากอาการตกใจ

“คุณก็ดีใจสิครับ” คนที่มองเห็นแต่ถนนสายความรักโรยด้วยกลีบ

กุหลาบตอบด้วยสหีน้าจรงิจงัอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

“เดี๋ยว! ผู้กอง คุณไปรกัหมอลตีอนไหน” ภูรชิถามขึ้นบ้าง

“ก็ตั้งแต่ที่คุณพาหมอแยกไปนั่นแหละ ผมกับเธอผจญความเป็น

ความตายร่วมกันมา คงไม่แปลกใช่ไหมที่ความรักของผมมันจะเริ่มขึ้น 

กลางสมรภูมิรบ เพราะจะว่าไปความรักของพวกคุณก็คงเริ่มจากจุดนั้น

เหมอืนกนั”

“ความรักของผมเริ่มต้นจากความลึกซึ้ง และที่ส�าคัญมันเกิดมา 

ยาวนานกว่านั้น ผูก้อง ผมไม่รูว่้าความรกัของคณุเริ่มจากอะไร หากคณุคดิ

ว่าเพียงแค่ได้ร่วมเป็นร่วมตายกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทึกทักว่าคือความรัก 

บอกตรงๆ ว่ามนัเชื่อยาก”

“ใช่ค่ะ ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเหตุการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนั่นจะท�าให้

คุณรกัหมอล ีอกีอย่างตั้งแต่วนันั้นจนถงึวนันี้กผ็่านมาหลายปี คุณบอกว่า

รักหมอลีแต่ไม่เคยโผล่มาให้เห็น หรือว่าความจ�าเสื่อมเลยเพิ่งนึกได้คะ” 

นภสัชลมองหน้าอกีฝ่ายด้วยสายตาไม่เชื่อถอื 

“หมอพูดถูก คุณบอกว่ารักเธอ แต่ตลอดหลายปีมานี้ไม่เคยแสดง

ตัวหรือท�าอะไรที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อเธอ แล้วอยู่ๆ วันนี้ก็โผล่มา 

บอกรกัพร้อมกบัดอกไม้ช่อนี่เนี่ยนะ ดูหนงัโรแมนตกิมากไปหรอืเปล่าสหาย” 

ภูรชิมคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกบัภรรยา

“การที่ผมไม่เคยแสดงตัวนั่นเพราะผมยังไม่พร้อม คุณก็น่าจะรู้ว่า

สถานการณ์ในตอนนั้นมันไม่เอื้ออ�านวย และอีกอย่างเวลานั้นผมบาดเจ็บ

สาหสั หลงัจากคณุพ่อยอมวางมอืจากอ�านาจ รฐับาลได้เข้ามาบรหิารจดัการ



34  l  ท ว ง ใ จ สุ ด ป ล า ย ฟ้ า

อะไรหลายๆ อย่าง รวมถงึการใช้ประโยชน์จากเหมอืงแร่ทองค�า และเพื่อ

แสดงความบริสุทธิ์ใจ หลังจากรักษาตัวระยะหนึ่ง ผมกับเตโชจึงถูกส่งไป

ฝรั่งเศส แม้การไปของพวกเราจะไม่ใช่ในฐานะผู้ลี้ภัย แต่มันก็เป็นการไป

เริ่มต้นชวีติใหม่ในผนืแผ่นดนิที่เราไม่คุ้นเคย” ชยนิเล่าตามความเป็นจรงิ

“ผมพอทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายอ�านาจนั้น และผมก็ดีใจที่

สถานการณ์ในผนืแผ่นดนิของคุณเปลี่ยนไปในทศิทางที่ดขีึ้น”

“ผมกห็วงัวา่มนัจะดขีึ้น ตลอดหลายปีมานี้ผมพยายามสร้างรากฐาน

ให้ตวัเองและผู้ใต้ปกครอง พวกเราละทิ้งถนนสายอุดมการณ์และวางอาวุธ

ที่ใช้ห�้าหั่นกับคนชาติเดียวกันอย่างไร้ทิศทาง แล้วมุ่งเข้าสู่ถนนสายการค้า

เพื่อสร้างความมั่นคงให้อนาคตที่รออยู่ พวกเราต้องท�างานกันอย่างหนัก 

เวลาทุกวินาทีมีความส�าคัญต่อทุกชีวิตที่ผมต้องรับผิดชอบ แม้หมอจะมี

ความส�าคัญ แต่ผมก็ไม่อาจละทิ้งความรับผิดชอบเพื่อไปไขว่คว้าความสุข

แห่งตน” 

ค�าบอกเล่านั้นท�าให้คนที่ให้ความส�าคัญกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

เข้าใจได้ไม่ยาก ด้วยเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ฝังจติวญิญาณไว้ในแผ่นดนิ ภูรชิ

จงึมองอดตีคูป่รบัซึ่งเขารูซ้ึ้งเป็นอย่างดว่ีาในหวัใจอนัเข้มแขง็นั้นรกัพวกพ้อง

พี่น้องและแผ่นดนิมากแค่ไหนด้วยความนบัถอื

ชยนิ...ถงึอย่างไรกย็งัเป็นชยนิ

“เพื่อพวกพ้องและแผ่นดนิ ผมรูว่้าคณุคงแบกภาระมาอย่างหนกัหนา

สาหสัเลยทเีดยีว” ชายหนุ่มวางมอืลงบนหวัไหล่บกึบนึแล้วตบเบาๆ อย่าง

เข้าใจ

“มนัไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกบัการสร้างฐานรากให้ชวีติที่เปลี่ยนไปจากเดมิ 

พวกคุณอาจไม่เชื่อว่าผมจะรักหมอลีจริงๆ แต่ถ้าคุณเคยยืนอยู่ระหว่าง

ความเป็นกบัความตาย ได้แต่นอนฟังลมหายใจผะแผ่วอย่างสิ้นหวงั แล้ว 

อยู่ๆ  มใีครสกัคนตะโกนบอกให้คณุรกัษาลมหายใจไว้ ส�าหรบัหมอ เมื่อฟัง

แล้วคงไม่รูส้กึอะไร เพราะสองมอืนั้นคงรกัษาชวีติคนมาแล้วนบัไม่ถ้วน แต่
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ส�าหรบัคนที่ก�าลงัสิ้นหวงั สิ่งที่ยื่นเข้ามามนัมคีวามหมายยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด 

คราแรกผมพยายามบอกตวัเองว่าสิ่งที่รูส้กึนั้น แท้จรงิแล้วคอืความรู้สกึผดิ

และการติดค้างบุญคุณ แต่เมื่อเวลาผ่านไปผมจึงเข้าใจว่านั่นคือความรัก 

ต่างหาก”

“กว่าจะเข้าใจคุณใช้เวลานานไปหรอืเปล่าคะ”

“โธ่...หมอ คุณก็รู้ว่าเวลานั้นสถานะของผมกับเธอแตกต่างกันมาก

ขนาดไหน ความต�่าต้อยนั้นท�าให้ผมต้องเจยีมตวั”  

“พวกคุณคิดกันได้แค่นี้เองเหรอคะ” หญิงสาวเหมารวมไปถึงคนที่

เคยเจยีมตวัจนน่าหมั่นไส้เข้าไปด้วย และค�าพูดนั้นกท็�าให้ภูรชิยิ้มน้อยๆ

“การที่ผมคดิแบบนั้นกเ็พราะไม่อยากให้หมอลรีู้สกึน้อยหน้าใคร”

“ข้อนี้ผมเหน็ด้วยกบัผูก้องนะ” ภรูชิสนบัสนนุค�าพดูของชยนิ เพราะ

ตวัเขาเองกเ็คยรู้สกึแบบนั้นเหมอืนกนั

“บางครั้งผูห้ญงิกไ็ม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความรกัที่มั่นคงหรอก

นะคะ”

“แต่ในมมุมองของผม ความรกัที่มั่นคงกต้็องวางอยูบ่นฐานของความ

มั่นคงอื่นๆ ด้วย และวนันี้ผมกม็ทีุกอย่างพร้อมแล้ว”

“ฉนัรูส้กึอยากดใีจกบัหมอลจีงัเลยนะคะ ที่กว่าคุณจะพร้อมกใ็ช้เวลา

หลายปีเลยทเีดยีว” น�้าเสยีงของหญงิสาวกึ่งประชด

“ผมกพ็ยายามสร้างมนัอย่างเรว็ที่สุดแล้วนะหมอ”

“ก็ดีไงคะ เพราะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ใช้เวลาสร้างเท่าชั่วอายุขัยของ

คุณ” 

ค�าพูดสวนกลบันั้นท�าให้ภูรชิเหลอืบไปมองผู้กองหน้าดุแล้วเลกิคิ้ว

เป็นไง ผู้กองหน้าดกุบัค�าพดูอนัคมกรบิยิ่งกว่ามดีผ่าตดัของคุณเมยี 

ได้ยนิแล้วเจบ็ชนดิกรดีลกึไปถงึตบัไตไส้พุง เผลอๆ ทะลุยนัไส้ติ่งเลยไหม

ล่ะ



อดตีผู้กองหน้าดเุล่าเหตกุารณ์ที่เคยผ่านมา รวมถงึความรกัที่เกดิ
ขึ้นฉบัพลนัอย่างไม่ปิดบงั ยิ่งพูดคนฟังกย็ิ่งรู้สกึอบอุ่นหวัใจ สายตาสองคู่

ที่มองเขาอย่างไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในคราแรกเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อแน่ใจว่าชยิน 

มีความรักที่มั่นคงต่อวริสา นภัสชลหันไปมองภูริชคล้ายต้องการแนวร่วม 

พออกีฝ่ายพยกัหน้า เธอจงึถอนใจแล้วพูดว่า

“ถึงแม้ฉันจะเป็นเพื่อนสนิทของหมอลี และต่อให้ฉันสนับสนุน 

ความรกัของคุณ แต่สุดท้ายคนที่ตดัสนิใจกค็อืหมอล”ี

“ข้อนั้นผมทราบด ีวนันี้ผมจงึตั้งใจเดนิหน้ามาทวงถามความรกั และ

หวงัไว้อย่างเตม็เปี่ยมว่า ความรกัของผมจะได้รบัโอกาสจากเธอ”

“ผมขอเอาใจช่วยนะผูก้อง ขอให้คณุประสบความส�าเรจ็อย่างที่ตั้งใจ” 

ภูรชิอวยพร

“ขอบคุณที่เข้าใจผม” ชยนิยิ้มให้ทั้งคู่อย่างเป็นมติร 

รอยยิ้มของชยนิท�าให้สองสามภีรรยาหนัมองหน้ากนั แล้วเบนสายตา

กลับไปจ้องใบหน้าดุดันที่เปลี่ยนเป็นอ่อนโยนอย่างน่าอัศจรรย์นั้นด้วย 

๓



อั ก ษ ร า  l  37

ความทึ่ง

“คุณยิ้มเป็นด้วยเหรอคะ” เพราะไม่เคยเห็นชยินในมุมละมุนละไม 

มาก่อน จึงท�าให้นภัสชลเผลอหลุดค�าถามออกไปอย่างยั้งไว้ไม่อยู่ และ 

ค�าพูดนั้นกท็�าให้รอยยิ้มของชายหนุ่มขยายกว้างกว่าเดมิ

“อะไรท�าให้หมอคดิว่าผมยิ้มไม่เป็นครบั” ชยนิถามน�้าเสยีงกึ่งขบขนั

“ก็ฉันไม่เคยเห็นคุณยิ้มมาก่อน ตอนอยู่ที่หมู่บ้านสีหน้าของคุณ 

เรยีบเฉย จรงิจงั และดุดนัจนอดคดิไม่ได้จรงิๆ ว่าคุณยิ้มเป็นไหม”  

“เวลานั้นผมคงจริงจังกับภาระหน้าที่มากไปหน่อย อีกอย่างสถานะ

ของผมในเวลานั้น รอยยิ้มมันไม่มีความจ�าเป็นเท่ากับความเฉียบขาด”  

ค�าพูดของนภัสชลท�าให้ชยินอดนึกถึงค�าแนะน�าของซาเยร์ไม่ได้...ตกลง 

รอยยิ้มมนัมคีวามส�าคญัขนาดนั้นเลยหรอื

“แลว้ตอนนี้ล่ะคะ คณุคดิว่าอะไรมคีวามจ�าเป็นมากกวา่กนั ระหวา่ง

รอยยิ้มกบัความเฉยีบขาด”  

“เท่าที่เห็นจากสีหน้าของพวกคุณทั้งสอง ผมคิดว่ามันคงมีความ

จ�าเป็นมากเชียวละ นอกจากนั้นก่อนจะมานี่ซาเยร์ก็บอกให้ผมหัดยิ้ม 

เหมอืนกนั”  

“ซาเยร์กม็าด้วยเหรอคะ”  

“ครับ แต่ผมไม่ให้มาวุ่นวาย กลัวจะเสียเรื่อง ตั้งแต่ออกจากป่า 

ไอ้ลงินั่นมนัป่วนเก่งขึ้นทุกวนั” 

ค�าบอกเล่านั้นท�าให้คนฟังเลิกคิ้ว เพราะนึกไม่ออกว่านายทหาร 

คนสนิทของผู้กองหน้าดุซึ่งมีบุคลิกเหมือนผู้เป็นนายราวกับโคลนนิงกันมา 

จะป่วนคนตรงหน้าด้วยอารมณ์แบบไหน

“เวลาท�าให้พวกคุณดูเปลี่ยนไปเยอะเหมอืนกันนะคะ” หญงิสาวยิ้ม

น้อยๆ เมื่อเหน็ความเปลี่ยนแปลงของคนตรงหน้า

“ใช่ครับ เวลาท�าให้อะไรๆ เปลี่ยนแปลงไป แต่น่าแปลกนะครับที่

ความรูส้กึบางอย่างมนัไม่เคยเปลี่ยนไปเลย โดยเฉพาะความรู้สกึมั่นคงที่เรา
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มใีห้ใครสกัคน” 

นภสัชลรูส้กึอบอุ่นใจอย่างประหลาดกบัค�าพดูจรงิจงัเตม็ไปดว้ยการ

รอคอยนั้น

“ฉนัเชื่อแล้วค่ะว่าคุณมีความมั่นคงต่อหมอล ี และเท่าที่สังเกต ฉัน

คดิว่าความรู้สกึรอคอยนั้นมนัไม่ได้มแีค่คุณ แต่...วนันี้โชคยงัไม่ได้อยู่ข้าง

คุณหรอกนะคะ” หญิงสาวเอ่ยพร้อมกับถอนใจเบาๆ ให้เส้นทางความรัก

ของทั้งสองที่ยงัคงเป็นเหมอืนเส้นขนาน

“หมายความว่ายังไงครับ” ชยินถามขณะจ้องสีหน้าหม่นลงของคน

ตรงหน้าอย่างไม่สบายใจ

“เวลานี้หมอลไีม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ”  

“อะไรนะครบั! เธอไม่อยู่?”  

“ใช่ค่ะ”  

“เธอไปไหนเหรอครบั” เขาถามอย่างกระตอืรอืร้น

“หมอลเีดนิทางไปท�าหน้าที่แพทย์อาสาในแอฟรกิาใต้ กวา่จะกลบัมา

กอ็าจจะหนึ่งอาทติย์หรอืนานกว่านั้น”  

“อะไรนะ! ไปท�าหน้าที่แพทย์อาสาในแอฟรกิาใต้ ให้ตายเถอะ ในไทย

ไม่มีคนไข้ให้รักษาแล้วหรือไง ผมละเชื่อเลยจริงๆ” คราแรกเขาคิดว่าเธอ

อาจจะออกไปท�าหน้าที่แพทย์อาสาอยู่ที่ไหนสกัแห่ง แต่ไม่คดิจรงิๆ ว่าเธอ

จะไปไกลถงึขั้นข้ามทวปีไปอกีซกีโลกหนึ่ง

“คนไข้มอียู่ทุกที่นั่นแหละค่ะ แต่บางพื้นที่กม็ขี้อจ�ากดั ท�าให้มผีู้คน

มากมายรอคอยโอกาส พวกเขาต้องการหมอและจ�าเป็นต้องได้รบัการรกัษา 

ผู้กองก็เคยเผชิญหน้ากับความจ�าเป็นนั้นมาแล้ว น่าจะเข้าใจดีนะคะว่า 

ความหวงัของคนที่ยนือยูบ่นความสิ้นหวงันั้นมนัน่าเศร้าขนาดไหน” นภสัชล

ตอบค�าถามนั้นด้วยหวัใจของคนเป็นหมอที่มอีุดมการณ์ฝังอยู่ทุกขณะจติ

“ถ้าหมอทุกคนคิดได้แบบคุณคงดี” ชายหนุ่มเอ่ยอย่างนับถือความ 

ดงีามในหวัใจเธอ
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“หมอทกุคนกค็ดิเหมอืนกบัดฉินันี่แหละค่ะ เพราะต่างกต้็องการเหน็

คนไข้หายจากอาการเจบ็ป่วย ส่วนหมอบางคนที่ไม่ได้ออกหน่วยแพทย์อาสา 

ใช่ว่าพวกเขาจะรักสบายและไม่เสียสละ แต่ความพร้อมของคนเรานั้น 

แตกต่างกนั ทุกคนย่อมมเีหตุผลและหน้าที่ของตน” หญงิสาวพูดในฐานะ

คนที่เป็นหมอ

“ได้ยินแบบนี้แล้วผมรู้สึกนับถือในความเสียสละของหมอลี และ

แน่นอนว่าผมจะสนบัสนนุให้เธอได้ท�างานที่เธอรกัอย่างเตม็ที่ และพร้อมจะ

ช่วยเหลอืทุกอย่าง โดยเฉพาะด้านการเงนิ”

“ถ้าคุณรักหมอลี คุณก็คิดถูกแล้วที่พร้อมสนับสนุนและเดินอยู่บน

ถนนสายเดยีวกนักบัเธอ” ภูรชิเอ่ยอย่างผู้ที่มปีระสบการณ์มาก่อน

“แล้วคุณจะท�ายังไงต่อไปคะ” นภัสชลถามอย่างเห็นใจในความรัก

ของชายหนุ่ม ที่พอเริ่มต้นกม็รีะยะทางเป็นอุปสรรคเสยีแล้ว

“ผมจะตามเธอไปครบั” 

ค�าตอบที่เต็มไปด้วยความมุ่งนั่นนั้นท�าให้คนฟังถามย�้าอย่างคาด 

ไม่ถงึ

“อะไรนะคะ!”

“ผมจะไปแอฟริกาใต้ หมอพอทราบไหมครับว่าเธอไปที่ไหน” ชยิน

ตอบไปโดยไม่ได้ใช้เวลาในการตดัสนิใจเลยแม้แต่น้อย

“คุณแน่ใจเหรอคะว่าต้องการตามหมอลไีปจรงิๆ”  

“แน่ใจสิครับ ผมปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมามากพอแล้ว เวลานี้ผม

พร้อมจะท�าทกุอย่างเพื่อแสดงความตั้งใจจรงิ วนันี้ผมเดนิทางไกลเพื่อมาหา

เธอ และพร้อมเดินทางไปทุกๆ ที่ ต่อให้ไกลสุดขอบฟ้าผมกจ็ะไปตามหา

เธอ” 

ค�าพูดที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ นั้น

ท�าให้คนฟังถงึกบัน�้าตาซมึด้วยความปลื้มใจ 

“ฉนัอยากให้ลไีด้ยนิสิ่งที่คุณพูดในวนันี้ เอาละ ถ้าคุณแน่ใจ ฉนัก็
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ยนิดจีะให้ข้อมูล คุณชยนิ ฉนัหวงัว่าการไปของคุณจะช่วยให้หมอลพีบกบั

ความสมหวงั ตลอดหลายปีมานี้ฉนัรู้ค่ะว่าเธอคดิถงึและเฝ้ารอใครคนหนึ่ง

อยู่” นภัสชลพูดไปตามสิ่งที่เธอพอรับรู้ได้จากการแสดงออกยามที่วริสา

เผลอไผลในบางเวลา

“หากเป็นอย่างที่คุณพูด หวังว่าใครคนหนึ่งนั่นจะเป็นผมนะครับ” 

ชายหนุ่มเพิ่มความหวงัให้ตวัเอง

“ฉันก็ภาวนาขอให้เป็นคุณ นี่ค่ะสิ่งที่คุณต้องการ” นภัสชลยื่น

กระดาษโน้ตที่เธอจดข้อมูลให้ชยนิ

“ขอบคณุมากครบัหมอ คณุด้วยผูพ้นั ขอตวัก่อนนะครบั” ชายหนุ่ม

ขอบคุณพร้อมกบัเอ่ยลา

“ขอให้โชคดนีะคะ” 

“โชคดีนะผู้กอง ขอให้หมอลียอมรับความรู้สึกของตัวเอง ผมขอ

เอาใจช่วยและรอแสดงความยนิดอียู่ทางนี้นะครบั” ภูรชิยื่นมอืออกไป พอ

ชยินยื่นมือออกมากระชับ สายใยแห่งมิตรภาพอันบริสุทธิ์ก็ไหลผ่านเข้าสู่

ความรู้สกึของทั้งคู่

เมื่ออดีตนักรบผู้ฝังจิตวิญญาณให้การพลิกผืนแผ่นดินเพื่อการ

ปกครองอันชอบธรรมก้าวพ้นจากประตู นภัสชลจึงเดินเข้าไปหาอ้อมกอด

อบอุ่นคุ้นเคยที่อ้ารออยู่ หญิงสาวซบใบหน้าลงบนอกแกร่งก�าย�า ปิด 

เปลือกตาลงซึมซับความรักที่โอบล้อมอยู่รอบกาย และยิ้มอย่างเป็นสุขกับ

ความรกัของเพื่อนที่ก�าลงัจะเริ่มต้นขึ้น

การเดนิทางไปแอฟรกิาใต้เป็นไปด้วยความรวดเรว็ เพราะไม่ต้อง
ใช้วีซา และด้วยอ�านาจเงินรวมถึงสถานะของชยิน ท�าให้หลังจากนั้นอีก 

สองวนั เขากบัซาเยร์กป็รากฏตวัอยูท่ี่โจฮนัเนสเบร์ิก ชายหนุม่ได้คนน�าทาง

เป็นคนท้องถิ่นจากความช่วยเหลอืของผู้ประสานงานโครงการ 

เมื่อออกจากสนามบนิ การเดนิทางเป็นไปด้วยความราบรื่น กว่าจะ
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ถงึหน่วยแพทย์อาสากใ็ช้เวลาหลายชั่วโมง เพราะอาสาสมคัรแพทย์ต้องการ

ให้การเข้ารบับรกิารทางการแพทย์เข้าถงึกลุ่มคนด้อยโอกาสที่อยูห่่างไกลให้

มากที่สุด  

ตลอดเส้นทาง แม้ประเทศแอฟรกิาใต้จะมทีวิทศัน์สวยงามแปลกตา 

และมีความเจริญด้านวัตถุรวมถึงความมั่งคั่งจากทรัพยากรอันล�้าค่า แต่

ปัญหาด้านอาชญากรรมกท็�าให้ชยนิไม่ค่อยสบายใจนกั ด้วยความที่เป็นห่วง

เธอ เขาจงึเร่งเดนิทางมาให้เรว็ที่สุด

เมื่อไปถงึหน่วยแพทย์อาสา ชยนิเหน็ผูค้นมากมายยนืรอรบัการรกัษา

อยู่เต็มทุกเต็นท์ คนน�าทางพาชายหนุ่มเดินไปยังเต็นท์หลังหนึ่งซึ่งมีขนาด

เลก็กว่าเตน็ท์อื่นๆ เมื่อไปถงึ เขาพบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและอาสาสมคัรแพทย์

ที่เป็นคนไทยซึ่งน่าจะเป็นหวัหน้าทมีก�าลงัคุยอยู่กบัทมีงานคนหนึ่ง

หลงัจากแนะน�าตวัรวมถงึแจ้งการมาของเขา อาสาสมคัรแพทย์คนนั้น

ซึ่งเขาทราบภายหลงัว่าเธอเป็นแพทย์ที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านอายรุกรรม ได้

พาเขาและซาเยร์ไปยงัเตน็ท์อกีหลงัซึ่งมคีนรอรบัการรกัษาอยูแ่น่นขนดั ภาพ

ที่เห็นท�าให้เขารู้สึกนับถือในความมุ่งมั่นของกลุ่มแพทย์และอาสาสมัครที่

ท�างานอย่างไม่รู้จกัเหนด็เหนื่อย

“ฉนัว่าคนไข้ที่อยูห่่างไกลตามชายแดนล�าบากแล้ว แต่พอมาเหน็ผูค้น

ที่นี่ ฉนัคดิว่าพวกเขายงัดโูชคดกีว่าเยอะเลย ว่าไหม” ชายหนุม่เอ่ยขึ้น และ

ค�าพูดนั้นกท็�าให้ซาเยร์พยกัหน้าเหน็ด้วย

“ผมรู้สกึว่าตวัเองโชคดขีึ้นอกีเป็นร้อยเท่าเลยละผู้กอง”  

“เวลานี้ฉนัรูส้กึรกัหมอขึ้นอกีเป็นร้อยเป็นพนัเท่าเลยทเีดยีว” ชยนิพดู

ขณะมองกลุ่มอาสาสมคัรแพทย์ที่ก�าลงัท�างานอย่างหนกัด้วยความชื่นชม

“เหน็ผูค้นที่ไม่ได้รบัการเหลยีวแลอย่างที่ควรเป็นแลว้รูส้กึหดหูย่งัไง

ก็ไม่รู้นะครับ” ซาเยร์มองดวงตาที่มีความหวังเรืองรองฉายชัดของคนที่

เคยชนิกบัการปล่อยชวีติให้ล่องลอยไปตามชะตากรรมอย่างเหน็ใจ

“เมื่อไรที่ผู้มีอ�านาจรู้จักแบ่งปันความเท่าเทียมไปยังคนในปกครอง 
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เมื่อนั้นความเจรญิและความยากล�าบากกจ็ะไม่กระจุกอยูแ่ค่ที่ใดที่หนึ่ง แต่

น่าเสยีดาย เมื่ออยู่ในอ�านาจพวกเขาจะมองเหน็แต่ความสขุของตวัเองเท่านั้น 

และอ�านาจมกัจะอยู่กบัคนที่ไม่รู้ว่าควรใช้มนัอย่างไร นอกจากสนองความ

ต้องการของตัวเองและพวกพ้อง” คนที่ต่อสู้กับความเหลื่อมล�้ามานานวัน

มองความแตกต่างอย่างไม่เป็นธรรมด้วยความเศร้าใจ



ภาพการท�างานด้วยความเสียสละของอาสาสมัครแพทย์ตรงหน้า 
ท�าให้ชยนิกวาดตามองหาแพทย์หญงิวรสิา แล้วหยุดอยู่ที่หญงิสาวคนหนึ่ง

ที่ก�าลังนั่งจดอะไรบางอย่างอยู่บนโต๊ะ ด้านหน้ามีคนไข้เป็นหญิงผิวด�าอุ้ม 

ลูกน้อยอยู่ในอก

ขณะยืนรอหมอที่เดินหายเข้าไปในเต็นท์ ชยินรู้สึกได้ว่าหัวใจเขา 

เต้นแรงขึ้นราวกบัจะโลดออกมา จนรูส้กึขบขนัตวัเองไม่น้อยที่ความตื่นเต้น

ยนิดที�าให้เขาเหมอืนเป็นเดก็หนุ่มที่ก�าลงัตกอยู่ในห้วงรกั

ดวงตาคมกริบทอประกายอ่อนโยนขณะพยายามมองผ่านฝูงชน

แน่นขนัดไปยังคนที่อยู่ในเต็นท์ ร่างสูงใหญ่ในอาภรณ์เรียบหรูราคาแพง 

ยังคงยืนรออยู่ด้านนอกอย่างสงบ แม้ตลอดการรอคอยนั้นใจของเขาจะ

กระวนกระวายมากแค่ไหนกต็าม

แม้บอกตวัเองว่าพร้อมเผชญิหน้ากบัผู้หญงิที่ก�าหวัใจไว้หลายปี แต่

พอเอาเข้าจริงๆ เขากลับรู้สึกประหม่ากับการพบเธออีกครั้ง ชายหนุ่ม 

หลุบตาลงมองยอดหญ้าตรงปลายเท้าพลางถอนใจครั้งแล้วครั้งเล่า

๔
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ซาเยร์มองท่าทางกึ่งกล้ากึ่งกลวัของผูเ้ป็นนายอย่างขบขนั บอกไปใคร

จะเชื่อว่า ผู้กองหน้าดุผู้ไม่เคยกลัวแม้แต่ความตาย ก�าลังหวาดหวั่นที่จะ

เผชญิหน้ากบัผูห้ญงิ อยูด้่วยกนัมากน็าน ในช่วงวยัหวัเลี้ยวหวัต่อเขาไม่เคย

เห็นชยินให้ความสนใจอิสตรีหรือมีความรู้สึกอ่อนไหวให้ความรัก จวบจน

ชายหนุ่มพบกับแพทย์หญิงนภัสชล ตัวประกันสาวแสนสวยที่มีสถานะ 

แตกต่างกนัชนดิจกัรวาลกบัแกนโลก

เวลานั้นแม้ความรกัจะก่อเกดิ แต่หน้าที่และความรบัผดิชอบ รวมถงึ 

ความไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ท�าให้หัวใจของผู้กองหนุ่มที่เพิ่ง 

อ่อนระทวยให้แก่ความรักถูกปิดล็อกไว้อย่างแน่นหนา...จวบจนประตู 

ความรักนั้นได้เปิดขึ้นอีกครั้ง และเขาเชื่อว่ามันจะเป็นรักสุดท้ายของชยิน 

เพราะตั้งแต่ร่วมเป็นร่วมตายกนัมา เขาไม่เคยเหน็อกีฝ่ายออกไล่ล่าความรกั

อย่างเอาเป็นเอาตายแบบนี้มาก่อน

ทั้งชยนิและซาเยร์ยนืรอการปรากฏตวัของแพทย์หญงิวรสิาด้วยความ

รู้สกึไม่แตกต่างกนัมากนกั ตลอดการรอคอยด้วยระยะเวลาเพยีงไม่กี่นาท ี

ทว่าในความรูส้กึของชายหนุม่กลบัยาวนานราวกบัผ่านไปแล้วนบัชั่วโมง จน

ท�าให้คนรอเริ่มร้อนรุ่มใจ

ดวงตาคมกรบิเพ่งมองยอดหญ้าตรงปลายเท้า เลื่อนไปมองกิ่งไม้แห้ง 

แล้วเลยไปยงัใบไม้ที่ร่วงหล่นบรเิวณนั้น จากนั้นจงึมาหยดุอยูท่ี่รองเท้าผ้าใบ

สขีาวสะอาดตาซึ่งผู้สวมก�าลงัเดนิย�่าไปบนผนืหญ้าอย่างกระฉบักระเฉง

ชยนิไม่กลา้เงยหน้าขึ้นมองเจ้าของรองเท้าผ้าใบ ท�าไดเ้พยีงพยายาม

บอกตวัเองให้ระงบัความตื่นเต้นไว้ ชายหนุม่ยิ้มทั้งที่ยงัก้มหน้าอยูอ่ย่างนั้น 

ขณะที่หัวใจเต้นตึ้กตั้กจนรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนตามจังหวะการเต้น 

ของมนั  

แม้จะเตรียมตัวเตรียมใจรวมถึงเตรียมค�าพูดมาอย่างดี แต่พอเอา

เข้าจรงิ ชยนิกลบัลมืทกุสิ่งทกุอย่างไปจนหมดสิ้น สมองเริ่มขาวโพลนเพราะ

ถกูความตื่นเต้นครอบง�า ขณะก�าลงัล�าดบัค�าพดู เจ้าของรองเท้าผ้าใบที่ท�าให้
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หัวใจของเขาเต้นกระหน�่าชนิดเลือดสูบฉีดเต็มอัตราก็มาหยุดอยู่ตรงหน้า 

ในระยะห่างเพยีงเอื้อมมอืถงึ

ชายหนุม่พยายามระงบัความตื่นเต้นโดยการมองไล่ขึ้นไปช้าๆ พร้อม

กนันั้นกน็กึหาค�าพูดอนัไพเราะเสนาะหูที่คดิว่า หากเอ่ยออกไปแล้วจะต้อง

สร้างความประทบัใจให้แก่เธอ

ชยนิรู้สกึราวกบัยนือยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้นานาพรรณ กลิ่นหอม 

อ่อนๆ จากน�้าหอมชั้นดทีี่ลอยมาเตะจมกูท�าให้ชายหนุ่มเผลอสดูดมแล้วลอย

ละล่องไปกบัความหอมละมนุละไม ยามสายลมพดัโชยมาสมัผสัผวิกายเขา

ก็ยิ่งเคลิบเคลิ้มไปกับบรรยากาศซึ่งอบอวลอยู่ในห้วงรัก จนรู้สึกว่าเวลานี้

หวัใจของเขาก�าลงัโบยบนิราวกบักลบีดอกไม้ลอยล่องอยู่ในกระแสลม

ให้ตายเถอะ...ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าความรักท�าให้โลกหยุดหมุนไป 

ชั่วขณะ ชายหนุม่บอกตวัเองแล้วปล่อยความรูส้กึให้ล่องลอยอยูใ่นความฝัน

อนัแสนหวาน 

ขณะชยินดื่มด�่าอยู่กับความรักที่ใกล้สมหวัง ด้านซาเยร์ก็ก�าลังยืน

ปลงอนิจจังกับความจริงที่ผู้เป็นนายก�าลังจะเผชิญในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้า 

เขามองคนร่างใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าหญิงสาวร่างอรชรด้วยแววตากึ่งขบขัน

กึ่งเหน็ใจ แล้วถอนใจดงัเฮ้อ!

“สวสัดคีรบั...หมอ...” 

ชยนิเงยหน้าขึ้น พอเหน็คนตรงหน้าเตม็ตา ถ้อยค�ามากมายที่ตั้งใจ

จะพูดออกไปกถ็ูกกลนืลงคอ ดวงตาหวานฉ�่าเปลี่ยนเป็นเบกิกว้าง ในขณะ

ที่ริมฝีปากอ้าค้างอยู่อย่างนั้น โลกที่เพิ่งหยุดหมุนเปลี่ยนเป็นโคลงเคลงใน

ทันใด ชยินมองหญิงสาวที่ปรากฏชัดเต็มตาด้วยสีหน้าทั้งตกใจและงุนงง 

ก่อนจะหนัไปทางซาเยร์แล้ววกกลบัมาจ้องเธอใหม่

“สวสัดคี่ะ คุณต้องการพบดฉินัเหรอคะ” เธอทกัทายเขาด้วยสหีน้า

งุนงงไม่ต่างกนั

“เอ่อ...ผมต้องการพบหมอลคีรบั” 
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“ค่ะ ดฉินัคอืหมอล ีไม่ทราบคุณมธีุระอะไรกบัดฉินัหรอืคะ”  

“เอ่อ...ผมคิดว่าน่าจะมีการเข้าใจผิด คือ...หมอลีที่ผมต้องการพบ 

คอืแพทย์หญงิวรสิาครบั” 

ค�าพูดของชายหนุ่มท�าให้คนที่ก�าลังงุนงงกับการปรากฏตัวของเขา 

ร้องอ๋อขึ้นมาทนัที

“อ้อ...คุณหมอล”ี หญงิสาวทวนชื่อบุคคลที่อกีฝ่ายต้องการพบ แล้ว

ยิ้มกว้างขณะมองคนตรงหน้าด้วยสายตาที่คนถกูมองรูส้กึได้ไม่ยากว่า เวลา

นี้สหีน้าที่เตม็ไปด้วยอารมณ์หลากหลายของเขาคงตลกไม่น้อยในสายตาเธอ  

“ใช่ครับ ผมต้องการพบคุณหมอ ไม่ทราบว่าเธอสะดวกไหม” เขา

รู้สกึเหมอืนเสยีงตวัเองที่เปล่งออกไปนั้นแผ่วเบาราวกบัคนหมดแรง

“หมอลีไม่ได้ร่วมเดินทางมากับคณะของเราค่ะ พอดีมีเหตุสุดวิสัย 

ท�าให้แพทย์ที่ต้องเดนิทางไปเคนยาถอนตวักะทนัหนั โชคดทีี่หมอลขีอวซีา

ส�ารองไว้ ทางเราจึงเปลี่ยนให้คุณหมอร่วมเดินทางไปกับคณะอาสาสมัคร 

ที่เดนิทางไปเคนยาค่ะ” 

พอได้ยินว่าวริสาเปลี่ยนเส้นทาง ชยินถึงกับหูอื้อตาลายด้วยความ 

ผดิหวงัที่โถมเข้ามาอย่างฉบัพลนั 

“เธอไม่ได้อยูท่ี่นี่เหรอครบั” ชายหนุม่แทบไม่ได้ยนิค�าถามของตวัเอง 

รวมถึงค�าตอบของคนที่ยืนอยู่ตรงหน้า ถึงกระนั้นเขาก็ยังสอบถามราย-

ละเอยีดของอาสาสมคัรแพทย์อกีกลุ่ม 

หลังจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยแพทย์อาสาที่เดินทางไปเคนยา 

ชยนิยงัคงยนืนิ่งอยูท่ี่เดมิ ในขณะที่หญงิสาวชื่อเดยีวกบัวรสิาเดนิกลบัเข้าไป

ในเตน็ท์ ดวงตาที่เตม็ไปด้วยความหวงัหลบุลงมองปลายเท้าด้วยความรู้สกึ

แตกต่างจากเดมิชนดิหวานเป็นขม

“ผู้กองจะเอายังไงต่อ แต่ผมว่าเราน่าจะกลับไปตั้งหลักกันใหม่  

คราวนี้คงต้องดูฤกษ์ดูชัยก่อนเดินทาง” ซาเยร์เอ่ยหลังจากปล่อยให้ผู้ 

เป็นนายดื่มด�่ากบัความผดิหวงัอยู่ครู่ใหญ่
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“ฉนัจะไปเคนยา แกช่วยโทร. แจ้งเลขาฯ จดัการเอกสารเกี่ยวกบัการ

เดนิทางไปที่นั่นให้เรว็ที่สุด ฉนัจะกลบัไปรอที่โรงแรม” แม้จะเพิ่งลิ้มรสความ

ผดิหวงั แต่เมื่อตั้งใจว่าจะตามเธอไปทุกที่ ชยนิจงึไม่คดิย่อท้อต่ออุปสรรค

ที่ดาหน้าเข้ามาทดสอบ

“ผู้กองเอาจรงิเหรอครบั”

“แกเหน็ฉนัเป็นคนเล่นๆ หรอืไง”

ซาเยร์มองท่าทางจรงิจงัของเจ้านายด้วยความเหน็ใจ แม้ลกึๆ เขาจะ

ไม่เห็นด้วยกับการที่ชายหนุ่มก�าลังวิ่งตามความรักอย่างไร้ทิศทาง แต่เมื่อ

อกีฝ่ายยงัยนืยนัจะเดนิหน้า เขาจงึไม่พดูอะไรอกีนอกจากแจ้งความประสงค์

นั้นไปยังเลขาฯ และไม่ลืมย�้าไปว่าเอกสารที่ต้องการนั้นเร่งด่วนขนาดไหน 

ส่วนคนน�าทาง หลงัจากรบัค่าจ้างเตม็จ�านวน กป็ฏเิสธที่จะกลบัไปพร้อมกนั 

เพราะต้องการอยู่ช่วยงานกลุ่มแพทย์

พอโยนความกดดันไปให้เลขาฯ ซาเยร์ก็เดินตามผู้เป็นนายโดยทิ้ง

ระยะห่างพอสมควร พอถึงรถขณะก�าลังจะเปิดประตูฝั ่งคนขับ เสียง

โทรศัพท์ของชยินก็ดังขึ้น ชายหนุ่มเหลือบมองผู้เป็นนายดึงโทรศัพท์ออก

จากกระเป๋าแล้วกดรบัสาย ก่อนจะหนัหลงัพงิตวัรถ มองผู้คนพลุกพล่านที่

อยู่ห่างออกไปไม่ไกลมาก

“ว่าไงลาฟูร์” ชายหนุ่มทกัทายปลายสายเป็นภาษาฝรั่งเศส

“เซดรกิ เกดิเรื่องใหญ่แล้วครบั” 

ชยนิท�าหน้านิ่วเมื่อได้ยนิเสยีงร้อนรนมาตามสาย

“เกดิอะไรขึ้น”

เขาถามกลับเสียงเข้มก่อนจะขยับตัวเมื่อได้ยินสิ่งที่อีกฝ่ายรายงาน 

แลว้หนัไปมองหน้าคนสนทิที่เปลี่ยนจากอริยิาบถสบายๆ เป็นเตรยีมพร้อม  

ซาเยร์มองสีหน้าเคร่งขรึมอย่างผิดปกติของผู้เป็นนาย พอขยับปากจะถาม 

อกีฝ่ายกย็กมอืห้ามเสยีก่อน

ซาเยร์มองสหีน้าที่เปลี่ยนไปของเจ้านายด้วยความไม่สบายใจ จวบจน 



48  l  ท ว ง ใ จ ส ุด ป ล า ย ฟ้ า

อกีฝ่ายยุตบิทสนทนา เขาจงึขยบัเข้าไปถาม  

“มเีรื่องอะไรหรอืครบัผู้กอง”

“เตโชถูกลอบยงิระหว่างเดนิทางไปลยีง” 

เรื่องนั้นท�าให้คนรอค�าตอบอย่างใจจดใจจ่อรู้สกึตกใจไม่น้อย

“คุณเตโชถูกลอบยิง...เป็นไปได้ยังไง แล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับ 

ผู้กอง” ซาเยร์ถามพลางท�าหน้านิ่วอย่างฉงนใจในข่าวที่เพิ่งได้รบั

“อาการไม่น่าเป็นห่วง โชคดทีี่ลาฟร์ูอยูด้่วย ไม่อย่างนั้นคงแย่” น�้าเสยีง

ของชยนิเคร่งเครยีดอย่างเหน็ได้ชดั

“มนัเกดิขึ้นได้ยงัไงครบั”

“ฉนักไ็ม่รู้ เราคงต้องรบีกลบัฝรั่งเศส” ชายหนุ่มตดัสนิใจในทนัที

“แล้วหมอล่ะครบัผู้กอง”  

“ฉนัจะส่งคนไปดแูลเธอที่เคนยา เอาไว้เสรจ็เรื่องเตโชค่อยว่ากนัใหม่”

“ให้ตายเถอะ ท�าไมฟ้าถึงได้กลั่นแกล้งผู้กองขนาดนี้ ให้มีความรัก

ทั้งท ีจะเอากลบีกุหลาบโรยให้หน่อยกไ็ม่ได้” ซาเยร์เปรยอย่างเหน็ใจ

“ถ้าฟ้าจะทดสอบความพยายามของฉันด้วยอุปสรรคเฮงซวยพวกนี้ 

ฉนักพ็ร้อมสู้กบัมนั ฉนัไม่ล้มเลกิความตั้งใจง่ายๆ แน่” ชยนิมองอุปสรรค

ที่เขาก�าลงัเผชญิอย่างไม่ยอมแพ้ แม้เวลานี้เขาจ�าเป็นต้องถอยกต็ามที

พอกลับถึงฝรั่งเศส ชยินพยายามควานหาศัตรูในมุมมืดว่าเป็น
ใคร เพราะนบัตั้งแต่ย้ายมาอยู่ฝรั่งเศส แม้ธุรกจิจะรุ่งโรจน์ขนาดไหน แต่

งานของเขากไ็ม่ได้สร้างศตัรูทางธุรกจิ ตลอดสองสปัดาห์เขาพยายามไล่ล่า

หาคนร้าย จนในที่สุดกร็ะแคะระคายว่า หมาที่ลอบกดัพวกเขาเป็นคนของ

นายพลลอซูซึ่งแทรกซมึอยูใ่นกลุม่ผูล้ี้ภยัจากกลุม่ประเทศในแถบเอเชยี ซึ่ง

เป็นค่ายลี้ภยัที่ได้รบัการดูแลจากรฐับาลฝรั่งเศสเพื่อรอส่งต่อไปยงัประเทศ

ที่สาม

ในขณะที่ชยนิแทรกซมึเข้าไปในค่ายผูล้ี้ภยัในฐานะผูบ้รจิาครายใหญ่ 
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เขาได้รบัสทิธพิเิศษจากรฐับาล จงึท�าให้การเข้าออกเป็นไปด้วยความสะดวก 

และได้รบัการคุ้มครองราวกบัเป็นบุคคลส�าคญั แต่การควานหาเงามดืที่อยู่

ท่ามกลางกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติและภาษาที่มีราวเจ็ดร้อยคนก็ท�าได้ 

ไม่ง่ายนกั  

แม้จะส่งคนแทรกซึมเข้าไปในฐานะผู้ลี้ภัย แต่ด้วยข้อจ�ากัดหลาย

อย่างจงึท�าให้การท�างานไม่ราบรื่นเท่าไรนกั เขาจงึจ�าเป็นต้องแวะเวยีนเข้าไป

อยูบ่่อยครั้ง ในรปูแบบของการไปเยี่ยมเยยีนและให้ความช่วยเหลอืในดา้น

ต่างๆ ตามความจ�าเป็น และวนันี้กเ็ช่นกนั...

หลังกลับจากมอบสิ่งของที่จ�าเป็นให้กลุ่มผู้ลี้ภัยท่ามกลางอากาศ 

ค่อนข้างอบอ้าว ชยินนั่งอยู่ในรถยนต์คันหรู ระหว่างทางเขาเห็นรถของ

หน่วยแพทย์อาสาหลายคันติดธงสัญลักษณ์ของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

แล่นสวนเข้าไปในค่ายผูล้ี้ภยั แต่เขากไ็ม่ได้สนใจเพราะเหน็ภาพเหล่านั้นจน

ชนิตา จากนั้นกเ็อนหลงัพงิเบาะแล้วหลบัตาลงอย่างเหนื่อยหน่ายกบัความ

วุ่นวายที่ยงัไม่จบสิ้น 

ในขณะที่ชายหนุม่ก�าลงัทอดถอนใจอย่างเบื่อหน่ายกบัวถิชีวีติที่ยงัคง

วนเวยีนอยูก่บัเส้นทางที่เตม็ไปด้วยความขดัแย้งอย่างไม่สิ้นสดุนั้น อยู่ๆ  รถ

ที่ขบัมาดีๆ  กแ็ฉลบลงข้างทางพร้อมกบัที่มเีสยีงกมัปนาทดงัขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

“ผู้กอง! เราถูกลอบยงิ” เสยีงนั้นเป็นของซาเยร์

“มันยิงมาจากทางไหน ส่งปืนให้ฉันด้วย” ชายหนุ่มถามขณะก้มลง

ยื่นมอืไปรบัปืนจากคนสนทิ

“มาทั้งซ้ายและขวาเลยครบัผู้กอง” ซาเยร์ตอบหลงัจากนิ่งฟังจนรู้ว่า

วถิกีระสุนพุ่งมาจากทศิทางใด

“มจี�านวนมากน้อยแค่ไหน”  

“ไม่ต�่ากว่าห้าคน” ซาเยร์ตอบอย่างช�านาญ

“พอฝ่าออกไปได้ไหม” ชยนิถามด้วยสหีน้ากงัวล

“ถ้ามนัไม่ส่องเราด้วยอาวธุหนกักพ็อมหีวงัครบัผู้กอง แต่ผมว่างานนี้ 
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เจด็สบิสามสบิ”

“ไอ้เจด็สบิสามสบิของแกคอือะไร”

“เจด็สบิคอืเราตายเรยีบครบัผูก้อง ส่วนอกีสามสบิเผื่อบาดเจบ็สาหสั” 

ซาเยร์บอกอย่างอารมณ์ดี

“หน้าสิ่วหน้าขวานจนจะลงนรกอยูร่�าไร แกยงัมหีน้ามาพดูเล่นอกีนะ

ซาเยร์” แม้จะเผชญิภาวะกดดนั แต่ชยนิกร็ู้สกึผ่อนคลายไม่น้อยกบัความ

ขี้เล่นนั้น

“ผมไม่อยากให้ผู้กองเครยีดครบั เครยีดมากๆ เกดิยงิพลาดมนัจะ

เปลอืงกระสุนเปล่าๆ” ชายหนุ่มยกัคิ้วปรามาสอกีฝ่ายอย่างทะเล้น

“หุบปากของแกแล้วชี้เป้ามาว่าไอ้พวกลกูหมานั่นมนัซกุหวัอยูต่รงไหน 

ฉันจะได้ส่งมันไปลงนรกเร็วๆ” คนที่มีชีวิตคร�่าหวอดอยู่ในสนามรบออก 

ค�าสั่งเสยีงเหี้ยม

“สบิสองนาฬิกาสอง บนเนนินั่นหนึ่ง เก้านาฬิกาหนึ่ง แล้วกด้็านหลงั

อีกหนึ่ง ผู้กองจะส่องตัวไหนก่อน ผมจะได้กระโดดออกไปเป็นเป้าให้”  

ซาเยร์รายงานอย่างคล่องแคล่ว

“ออกไปเป็นเป้ามนัคงถล่มแกจากทกุทศิ จดุที่พวกมนัซุ่มอยู่ห่างจาก

ค่ายผูล้ี้ภยัไม่มากนกั ถ่วงเวลามนัไว้ก่อน เสยีงปืนดงัขนาดนี้อกีไม่นานพวก

ทหารคงมา” ชยินบอกอย่างมคีวามหวัง ขณะที่สายตาจับจ้องไปยังทิศที่มี

คนกลุม่หนึ่งก�าลงัฮกึเหมิ เพราะคดิว่าตวัเองเป็นมจัจรุาชไล่ล่าคร่าชวีติผูค้น 


