บทน�ำ

เตียงขาหยั่งกลางห้องเล็กนั้นให้ความรู้สึกเสมือนเขียง บนเขียง

คือเด็กสาววัยย่างสิบห้า ความเจิดจ้าของแสงนีออนเบื้องบนก�ำลังแผดเผา
เธอให้หลอมละลาย ทว่าทีท่ �ำให้มอดไหม้ไปแม้ความหวังและก�ำลังใจทีจ่ ะมี
ชีวติ คืออดีตอันดุจจะเอือ้ มมาจากหุบเหวนรกานต์ และมีเพียงเขาเท่านัน้ ที่
อาจช่วยเธอหนีพ้น
เข่าที่ชันสูง ขาแยกถูกผูกยึดไว้ด้านข้าง ท�ำให้นายแพทย์ผู้อยู่ในชุด
กาวน์ สามารถจ้องเข้าไปเห็นสภาพยับเยิน ‘ภายใน’ ได้หมดจด
ปกติหญิงที่มาท�ำแท้งจะถูกฉีดยาเข้าเส้นเลือดแถวข้อมือ ครั้นเริ่ม
สะลึมสะลือ กระบวนการทั้งหมดจะเกิด ทว่ารายนี้ถูกหามเข้ามาในสภาพ
ย�ำ่ แย่ เธอติดเชือ้ Neisseria gonorrhoeae มาจากฝ่ายชาย เชือ้ แบคทีเรีย
รูปร่างค่อนข้างกลมประกบกันดูคล้ายเมล็ดถั่วนี้เป็นสาเหตุให้ท่อน�ำไข่ถูก
ท�ำลาย โชคดีทภี่ าวะติดเชือ้ ลามไปไม่ถงึ มดลูก หาไม่อาจต้องตัดมดลูกเพือ่
รักษาชีวิต แต่แน่นอน เธอจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีก
แพทย์หนุ่มนึกไม่ออกเลยว่าก่อนถูกส่งตัวมาที่นี่ เธอจะปวดท้อง
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รุนแรงขนาดไหน มันย่อมหนักหน่วงกว่าช่วงทีอ่ าการไข้จากหนองในเริม่ ต้น
ความปวดรุนแรงที่ท้องน้อยและการตกขาว ตอนที่เขาเห็นเธอครั้งแรกใน
ห้องนี้ เลือดไหลท่วมขาจนแดงฉาน เขาได้แต่รีบขยายมดลูก แล้วใช้วิธี
D&C๑ ได้แก่สอดอุปกรณ์ละม้ายช้อนผ่านช่องคลอดสูโ่ พรงด้านในและเริม่
ขูดมดลูก ระมัดระวังไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอืน่ ใดอันน�ำไปสูก่ ารตัดมดลูก
ในท้ายสุด
“ลูก...” ท่ามกลางสภาวะกึง่ เป็นกึง่ ตาย คนไข้บนเตียงขยับปากคราง
แผ่ว ตะกุกตะกักเพราะแรงสะอื้นและความเจ็บปวดที่โถมขึ้นมาเหมือนจะ
ขาดใจ
“...จะตายมั้ย...”
ทั้งที่ต้องเพ่งสมาธิไปที่กระบวนการ น้อยหนึ่งใจก็เผลอสั่นขึ้นมา
เพราะสิ่งที่ได้ยินผ่านหู แพทย์หนุ่มขบกราม ขยี้ความรู้สึกตัวเองให้แน่วนิ่ง
ถึงอย่างนั้นก็ไม่วายพูดด้วยน�้ำเสียงและถ้อยค�ำที่เขาไม่เคยพูดกับใคร
“ถึงลูกจะเป็นอะไร แต่หนูจะยังอยู่ หนูยังมีอนาคต ตั้งแต่วันนี้ หนู
มีอนาคตนะ!”

๑

D&C Dilatation and Curettage

๑

ความผิด-พลาด

แม้บานกระจกใสด้านหน้าจะอนุญาตให้แสงสายสาดเข้ามาจน

ภายในร้านกาแฟเรืองสว่าง ทว่าเหนือเพดานอันจัดต้นไม้ปลอมไว้เพื่อให้
บรรยากาศสวน โคมไฟรูปกาน�้ำที่ห้อยระย้าลงมาก็ยังเปิดไฟนวลไว้ทั่ว
บริเวณ ผนังไม้โอ๊กกอปรกับการจัดแต่งร้าน เพลงสไตล์บอสซาโนวาเบาแผ่ว
และกลิน่ กรุน่ ของเบเกอรีโฮมเมดช่วยให้บรรยากาศดูผอ่ นคลาย ถึงกระนัน้
หญิงสาวทีน่ งั่ อยูบ่ นเก้าอีฝ้ ง่ั ตรงข้ามเด่นชัยกลับดูกระวนกระวายเคร่งเครียด
นายแพทย์หนุ่มใหญ่วัยเจ็ดสิบสะบัดปลายเท้าข้างที่ไขว่ห้างอยู่ ผิว
รองเท้าหนังสีด�ำขัดมันซึ่งมีลายฉลุแบบโบรกชูส์ล้อแสงไปตามจังหวะเพลง
ตาด�ำทีช่ ว่ งขอบเริม่ กลายเป็นสีฟา้ ตามวัย จดจ้องคูส่ นทนาเพียงคนเดียวตรง
หน้าพร้อมรอยยิม้ มุมปาก ไม่ใช่ชนื่ ชม ทว่าเป็นการมองและยิม้ อย่างรับรูถ้ งึ
ชัยชนะในอีกไม่กี่นาทีที่กำ� ลังจะมาถึง
ชายทีก่ ำ� ลังจะเข้ามารับต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการคนใหม่แห่งโรงพยาบาล
เลิศวิชาญเวชยกหูถ้วยกาแฟขึ้นละเลียดอีกครั้งอย่างรื่นรมย์ ผ่านมาหลาย
เดือนตั้งแต่ได้รับโจทย์มหาหิน ต้องท�ำให้ผลประกอบการของโรงพยาบาล
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กลายเป็นสีเขียวให้ได้ ไม่ใช่เขียวธรรมดา ทว่าเขียวสว่างไสว!
ความยากล�ำบากค่อยๆ ถูกคลายไปทีละเปลาะ จากจุดเล็กๆ ทีห่ นึง่
สู่จุดเล็กๆ ที่สอง สู่จุดเล็กๆ ที่สาม เมื่อสาเหตุที่ได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็น
รากฐานของปัญหาถูกแก้ไข จุดเล็กๆ ไม่กี่จุดก็ทำ� ให้ปัญหาใหญ่อีกหลาย
ปัญหาปลาสนาการ หรือไม่ก็อาการทุเลาลง ยังมีเวลาเหลืออีกหลายเดือน
กว่าก�ำหนดการของเขาจะสิน้ สุด แต่กเ็ ช่นเดียวกัน ยังเหลืออีกหลายปัญหา
ที่ดูจะไม่มีทางจบสิ้น ถึงกระนั้นดวงตาของเด่นชัยก็ยังเปล่งประกายสบใจ
เสมอ มันแทบจะเป็นเอกลักษณ์ของคนมองโลกในแง่ดีที่เห็นแต่ทางได้
ไม่เคยเห็นทางเสีย
เหมือนๆ กันกับหนนี้
ในมือขาวของหญิงสาวตรงข้ามโต๊ะ คือแฟ้มเอกสารแสดงข้อมูลใน
รูปกราฟและแผนภาพที่ซ้อนกันอยู่หลายมิติ เพื่อแสดงให้เห็นปัญหาหลาย
อย่างอันโยงใย สายตาของเธอประกาศความเข้าใจในเรือ่ งราวเหล่านัน้ และ
สิ่งที่จะตามมาหากเรื่องราวเหล่านั้นยังด�ำเนินต่อไป
“ผมเห็นว่ามีแค่คุณ ที่จะช่วยได้” ในที่สุด เขาสรุป
หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาสบตา ในสายตายังตั้งค�ำถาม
“นับว่านิวโรศัลย์ยังไม่ถึงกับวิกฤติเหมือนอีกหลายๆ แผนก คุณ
เป็นเอกเป็นคนมีฝีมือ” เขาหมายถึงแผนกประสาทศัลยศาสตร์ หรือ
Neurosurgery ซึ่งอยู่ภายใต้การอ�ำนวยการของนายแพทย์เป็นเอก ภักดีสุรกิจ เป็นที่รู้กันดีว่านอกจากฝีมือการผ่าตัดอันเฉียบคมไม่ผิดปลายมีด
เป็นเอกยังเป็นคนมีวิสัยทัศน์และอุดมการณ์แก่กล้าน่ายกย่อง
“แต่นนั่ ละ” เขาพเยิดปลายคางแทนการชี้ “ปัญหาทีเ่ ด่นชัดทีส่ ดุ ตอนนี้
คือตัวเลขโอทีของหมอบางรายในแผนกทีส่ งู จนน่าตกใจ มันเด่นจนไม่มที าง
ทีค่ ณ
ุ เป็นเอกจะไม่เห็น ผมคิดว่าคงจะดีกบั เราทุกคนถ้าสามารถแก้ไขมันได้”
อย่างเชือ่ งช้า สายตาของเธอค่อยๆ ลดลงไปยังข้อมูลต่างๆ บนหน้า
กระดาษอีกครั้ง ในดวงตาหาได้สะท้อนภาพเหล่านั้น สิ่งที่เขาโน้มน้าวใจ
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ต่อเนื่องมาโดยตลอดต่างหาก
หัวคิว้ ของหญิงสาวยังมีรอ่ งกดเล็กน้อย ริมฝีปากขยับบอก “เข้าใจค่ะ”
การจดจ้องของเขาคงท�ำให้เธอรู้สึกตัว สายตาบนแผ่นกระดาษจึง
ขยับเลื่อนขึ้นมาสบฝ่ายตรงข้ามอีกครั้ง
“ตกลง ดิฉันจะช่วยคุณหมอค่ะ”
“ขอบคุณมาก” เขายิ้มกว้างขึ้น ไม่ถึงกับแสดงความดีใจออกนอก
หน้า ก็อย่างทีบ่ อก เด่นชัยรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าผลจะเป็นอย่างไร “โรงพยาบาลจะได้
ประโยชน์มากๆ จากการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้”
ใช่ มันจะเป็นการตัดสินใจที่ทำ� ให้มีผู้ต้องเสียผลประโยชน์เช่นกัน!

สมาร์ตโฟนจอใหญ่ก�ำลังเปิดแอปพลิเคชันทวิตเตอร์แสดงภาพข่าว

ดาราหนุ่มสุดหล่อ มันถูกวางลงตรงเก้าอี้ตัวข้างๆ เจ้าของสมาร์ตโฟนที่อยู่
ในชุดขาว ประสานมือทัง้ สองข้าง เหยียดแขนจนได้ยนิ เสียงข้อลัน่ จากนัน้
หมุนศีรษะเพื่อขับไล่ความเหนื่อยล้าที่เผชิญมาตลอดทั้งคืน
จงกลเพิ่งออกเวร ปกติเวลาเช่นนี้เธอกลับถึงห้องพักแล้ว พยาบาล
อีอาร์หรือพยาบาลห้องฉุกเฉินเข้าเวรกลางคืนตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้า
แม้จะดูมีชั่วโมงท�ำงานยาวนาน ทว่าที่จริงไม่ถึงกับเหนื่อยมาก ส่วนใหญ่
ผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนมักเป็นประเภทเข้ามาขอใบรับรอง
แพทย์เพือ่ อูง้ านวันพรุง่ หรือเรือ่ งขีห้ มูราขีห้ มาแห้งอย่างคันง่ามเท้าตอนตีสาม
นอนไม่หลับจึงมาขอยาตอนตีสี่ ฯลฯ ซึง่ ดูหา่ งไกลจากค�ำว่าฉุกเฉิน และยิง่
ห่างไกลจากภาพห้องฉุกเฉินที่แสดงอยู่ตามละครทีวี บางคืนจงกลมีเวลาดู
ซีรีส์ได้เป็นเรื่องๆ แต่ละเรื่องล้วนมีดาราหนุ่มขวัญใจแสดงน�ำ สร้างความ
กระชุ่มกระชวยให้คืนอันยาวนาน
แต่คืนที่ผ่านนั้นตรงกันข้าม
มันคือคืนฉุกเฉินอย่างแท้จริง แล้วบัดนี้ เรื่องฉุกเฉินที่ว่าก็ก�ำลัง
ลุกลามเหมือนเปลวไฟไล่กนิ เนือ้ ไม้ พยาบาลสาวรูส้ กึ กดดัน จะว่าไป ความ
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อ่อนเพลียจากชั่วโมงท�ำงานอันหนักหน่วง ยังไม่เท่าอารามกังวลจากสิ่งที่
ก�ำลังจะเดินทางมาถึงในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เลย
จงกลพ่นลมออกจมูกแรงๆ อีกครั้งอย่างจะระงับความตื่นใจ ทั้งที่
พยาบาลในห้องฉุกเฉินอย่างเธอถูกเพือ่ นๆ ใน ‘แก๊งอสรพิษ’ กล่าวขวัญถึง
ความใจหิน ยากจะหวั่นไหว
ลดแขนลงมาเกาะขอบเบาะเก้าอีท้ ตี่ วั เองนัง่ มันตัง้ อยู่ในห้องประชุม
ขนาดกลาง บัดนี้ทั้งห้องเปล่าว่าง ใบหน้าของเธอผู้นั่งอยู่ล�ำพังเบนไปยัง
ประตูทางเข้าเป็นรอบที่ร้อย กระวนกระวายคอยผู้นัดหมาย...
จังหวะนั้นเองโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ข้างกายสั่นขึ้น มือเรียวทว่า
แข็งแรงตะปบข้างกางเกงว่องไวคล้ายเป็นสัญชาตญาณมากกว่า เพราะทีจ่ ริง
ไม่ต้องเปิดดูก็พอรู้ว่าใครติดต่อมา
แก๊งอสรพิษ
ชือ่ แก๊งร้ายกาจ ค่าทีท่ กุ คนในแก๊งล้วนแซ่บสาด สมาชิกทัง้ สีท่ ำ� งานอยู่
ในโรงพยาบาลเดียวกัน ทว่าต่างแผนก ถึงกระนัน้ ก็ยงั กลายมาเป็นเพือ่ นสนิท
กันได้ โทรศัพท์แทบจะสัน่ ทัง้ วันเพราะแชตของคนในกลุม่ จงกลมักตามไม่
ค่อยทันเพราะบางคราวท�ำงานกลางคืน นอนกลางวัน ตรงข้ามกับคนอื่นๆ
รู้ว่าคงมีแต่เรื่องไร้สาระ แต่เนื่องจากรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองจะได้รู้เรื่อง
พร้อมกับใครๆ บ้างแล้ว จงกลจึงรีบหยิบโทรศัพท์ขนึ้ มาดูทงั้ ทีก่ �ำลังปิดปาก
หาวด้วยมืออีกข้าง
ดวงตาพลันกระจ่างเมื่ออ่านข้อความล่าสุดจบ
Kaekiki

เฮ้ย! มีคนตาย!

แม้ในโรงพยาบาลจะมีข่าวประเภทนี้ทุกบ่อย แต่การที่มันโผล่ขึ้นใน

ไลน์กลุม่ แสดงว่าคงเป็นเรือ่ งคอขาดบาดตาย ตอนนีเ้ พิง่ มีคนเห็นข้อความ
ดังกล่าวแค่เธอคนเดียว ให้ตื่นเต้นอย่างไร จงกลจึงกระหยิ่มใจ รีบขยับ
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ปลายนิ้วพิมพ์
ใค...
ไม่ทันเต็มค�ำ ไม่ทันกดส่ง เสียงเปิดประตูห้องประชุมกลับดังขัด
เมื่อพบว่าผู้ก้าวเข้ามาใหม่คือผู้นัดหมาย พยาบาลสาวอีอาร์รีบเก็บ
โทรศัพท์แล้วยืนต้อนรับ
“นัง่ เถอะ” ผู้อำ� นวยการแผนกประสาทศัลยศาสตร์วยั ห้าสิบเก้า ก้าว
เข้ามากระฉับกระเฉงทั้งที่น่าจะเหนื่อยไม่แพ้เธอ
นัน่ แทบจะเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำตัวของนายแพทย์เป็นเอก ภักดีสรุ กิจ คุณจะพบว่าชายร่างเล็กผิวคล�้ำผูน้ ตี้ าแดงก�ำ่ เพราะนอนน้อย ทว่าดวงตา
จะยังเปล่งประกายร่าเริง เจ้าตัวไม่ใช่คนหล่อเหลา ทว่ามีเสน่ห์ร้ายกาจ
นายแพทย์เป็นเอกตบบ่าเล่นหัวได้กบั ทุกคน แต่ขณะเดียวกัน กับเรือ่ งงาน
ชายร่างเล็กผู้นี้จะแผ่รัศมียิ่งใหญ่ กลายเป็นอีกคนที่ขึงขัง และพร้อมจะท�ำ
ทุกอย่างเพือ่ กระชากชะตาชีวติ คนไข้บนเตียงผ่าตัดกลับมาจากอุง้ มือมัจจุราช
จังหวะก้าวของเป็นเอกละม้ายเต้นตามเพลงร็อกแอนด์โรลยุค ๗๐
หลังจากจงกลนัง่ ลง เจ้าตัวหยุดวางมือลงบนพนักเก้าอีท้ ฝี่ ง่ั ตรงข้าม ถามต่อ
พร้อมรอยยิ้ม “ได้พักบ้างรึยัง”
“จะพักตอนไหนล่ะคุณหมอ”
“ประชุมไม่นาน” เจ้าตัวยกมือให้ น�ำ้ เสียงปลอบขวัญ
ยังมีผู้ตามเข้ามาอีกราย จงกลหันไปทัก “หวัดดีค่ะหมอหนึ่ง”
เป็นหนึ่ง ภักดีสุรกิจ คือลูกสาวของนายแพทย์เป็นเอกนั่นเอง หญิง
สาววัยสามสิบสามท�ำงานเป็นประสาทศัลยแพทย์อยู่ในการดูแลของพ่อ
“สวัสดีค่ะพี่จง”
ตรงข้ามกับบิดา เป็นหนึง่ แทบไม่เคยยิม้ เฉิดฉายเห็นฟันสามสิบสอง
ซี่ รอยยิม้ ของเธอแตะมุมปากน้อยๆ น้อยครัง้ จะเผยไรฟัน รูปร่างของหมอ
หนึ่งก็สูงโปร่ง มีรัศมีความงามสะอ้านอันเรืองรองยิ่งกว่าผิวสีน�้ำนมสดของ
เธอ ผมยาวด�ำขลับมักถูกรวบเป็นหางม้า เน้นใบหน้าเรียวได้รูป หน่วยตา
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หลังแว่นกลมบางใสค่อนข้างเรียวและเฉียงขึน้ อย่างตาหงส์ ดวงตาสีนำ�้ ตาล
อ่อนฉายแววจริงจังตลอดกาล ปลายจมูกแหลมรั้น ริมฝีปากบางเคลือบสี
โอลด์โรสก็ติดจะเม้มเป็นเส้นบางลงไปอีก คางมนยกขึ้นแต่น้อยเป็นนิตย์
ด้วยท่าทางอย่างนี้ สมาชิกในแก๊งอสรพิษรายอืน่ ๆ จึงขนานนามว่าหมอหนึง่
คือความงามอันยากแตะต้อง เหมือนนางฟ้าอะไรท�ำนองนั้น จงกลฟังทีไร
ได้แต่ส่ายหน้า
แพทย์สาวก้าวมาลดกายลงนั่งข้างๆ ตรงข้ามกับพ่อของตัวเองเช่น
เดียวกับจงกล คงรับรู้แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรในที่แห่งนี้
ถึงอย่างนั้น การเคลื่อนไหวของหมอหนึ่งก็ยังแช่มช้อยอยู่ดี ความ
แช่มช้อยนีเ้ องท�ำให้ดคู ล้ายเชือ่ งช้า ทัง้ ทีจ่ ริงเจ้าตัวไม่ได้คล่องแคล่วน้อยกว่า
หมอผ่าตัดคนอื่นๆ เลย ในฐานะคนที่ท�ำงานด้วยกัน จงกลรู้ว่าหมอหนึ่ง
ไม่ใช่คนเย่อหยิง่ แม้จะค่อนข้างไว้ตวั แต่ไม่เคยกดหัวคนอืน่ ขณะเดียวกัน
หากสนิทสนมมากพอก็สามารถพูดคุยเล่นได้ นีอ่ าจเพราะจงกลเองไม่ใช่คน
คิดมากด้วย ไม่ชอบจับผิดเล็กๆ น้อยๆ แบบพี่เก๋ และไม่ช่างวิจารณ์แบบ
อีเจ้บุ๋ม แล้วก็ไม่เหมือนยายจ๋อมที่...
ความคิดสะดุดแค่นั้น เพราะเพื่อนสนิทรายสุดท้ายไม่ได้อยู่ในห้อง
แชตอีกต่อไปแล้ว
นางพยาบาลปรับความรู้สึกในใจแล้วหันถามคนข้างๆ “กินข้าวเช้า
แล้วเหรอหมอ”
เมื่อคืนไม่ได้เป็นเวรหมอหนึ่ง อันที่จริงถ้าเป็นเวรหมอหนึ่ง อาจไม่
เกิดเหตุการณ์นี้ จงกลเดาว่าผู้เป็นพ่อคงตามเจ้าตัวมาที่นี่แต่เช้า
“กาแฟค่ะ”
“โถหมอ จะแข่งลดความอ้วนกับพี่เหรอ”
แทรกเสียงข�ำของสาวๆ ผู้อาวุโสฝั่งตรงข้ามถามขึ้น “นี่เจ้าของเรื่อง
ยังไม่มาเราะ เมื่อคืนนอนที่นี่นี่...”
ไม่ทันจบประโยค เสียงประตูเปิดก็ดังขึ้นใหม่พร้อมเสียง ‘ก๊อกๆ’
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เจ้าของเสียงคงเปิดมาทันได้ยินค�ำพูดคนข้างใน จึงลงท้ายด้วยค�ำตอบ
“มาแล้วคร้าบ”
ทั้งที่กังวลแทนเจ้าตัวมาตั้งนาน เจอหน้าปุ๊บ รายนี้ก็ท�ำให้จงกลข�ำ
จนได้
“รีบนัง่ เถอะ เกรงใจจงกลเขานะหมอ” เป็นเอกเร่งเสียงขรึม อย่างจะ
ให้รู้ว่าตัดเข้าสู่โหมดท�ำงานแล้ว
คนมาช้าจึงรีบสาวเท้ามายังโต๊ะประชุมตัวยาว ถึงกระนั้นก็เห็นชัดว่า
ท่าเงอะงะจะนัง่ ไม่นงั่ ดีตรงเก้าอีข้ า้ งๆ เป็นหนึง่ นัน้ คือการแสดงมากกว่า ใน
ที่สุดเจ้าตัวเสแสร้งตัดสินใจก้าวต่อมายังเก้าอี้ตัวที่ติดกับจงกลอีกฝั่ง “นั่ง
ตรงนู้นกลัวโดนดุ”
ตรงข้ามกับแพทย์สาวที่อีกนิดก็จะท�ำท่ากลอกตา พยาบาลสาวต้อง
พยายามกลัน้ ข�ำและหุบยิม้ นีถ่ า้ อยูใ่ นสถานการณ์ปกติ จงกลคงไม่พน้ แซว
ว่า ‘อยู่ตรงนี้ก็โดนดุได้’
นายแพทย์ฟา้ ฟืน้ ผดุงด้าว เป็นหนุม่ ช่างเจรจา เปีย่ มอารมณ์ขนั ชนิด
ควรไปเปิดคณะตลกมากกว่า แล้วก็ยิ่งหล่อจัดๆ จนน่าจะไปเป็นนายแบบ
หรือพระเอกหนังมากกว่าจะมาเป็นประสาทศัลยแพทย์ ตอนนี้ทั้งที่ใบหน้า
ยังอิดโรยละม้ายนอนไม่พอ ผมยุง่ ไม่ได้เซตคงเพราะรีบร้อนมาทีน่ ี่ หมอฟืน
ก็กลับดูดีไปอีกแบบ
ด้วยรูปโฉมที่พอเหมาะพอเจาะ ทั้งยังท�ำงานในแผนกเดียวกัน ใคร
ต่อใครในโรงพยาบาลจึงจับตาลุน้ ความสัมพันธ์ระหว่างหมอฟืนกับหมอหนึง่
เหมือนเป็นคู่จิ้น ฝ่ายชายนั้นสนุกสนานกับ ‘เซอร์วิซ’ กระตุ้นความเกรียวกราว ขณะที่ฝ่ายหญิงซึ่งค่อนข้างวางตัวในภาวะปกติ จะยิ่งไว้ตัวและนิ่ง
เหมือนหุ่น ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นกับเรื่องพวกนี้ ไม่เขิน ไม่ขัน ไม่ใดๆ ทั้งนั้น
จนการ ‘จิ้น’ จ�ำเป็นต้องจ�ำกัดกันอยู่เงียบๆ
ยิ่งเห็นหมอหนึ่งท�ำตัวเหินห่าง หมอฟืนก็เหมือนยิ่งคัน คอยเย้านั่น
แหย่นี่ ดูอย่างตอนนี้ ขนาดเป็นสถานการณ์กดดันทีต่ วั เองจะโดนลงดาบอยู่
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รอมร่อก็ยังไม่วาย
“เหนือ่ ยเลยดิครับ” เจ้าตัวทรุดกายลงนัง่ เก้าอี้ ยักคิว้ ให้จงกลพร้อม
รอยยิ้มสดใส
พยาบาลสาวหน้าหดนิดหนึ่ง หมอฟืนรู้เรื่องแล้ว เจ้าตัวน่าจะเดาได้
แล้วด้วยว่าเธอก�ำลังจะน�ำความเดือดร้อนมาให้ แต่ก็เช่นกัน รอยยิ้ม
ปราศจากความนัยนั้นแสดงถึงความใจกว้าง มีเหตุผลเกินกว่าจะโกรธ
อาฆาต
จะว่าไป ก็เพราะนิสยั อย่างหลังนีเ่ องท�ำให้จงกลหนักใจ หมอฟืนเป็น
กันเอง และน่ารักเกินกว่าที่เธออยากจะให้เขาประสบเรื่องร้าย โดยเฉพาะ
เรื่องร้ายที่เกี่ยวข้องและมีที่มาจากตัวเธอเอง แต่ก็นั่นละ ต้องยอมรับว่า
ความน่ารักเป็นกันเอง บางครั้งก็ท�ำให้เจ้าตัวละเลยเรื่องส�ำคัญจนหย่อน
ยาน...และท�ำให้เกิดเรื่อง
หมอฟืนท�ำมันเองนะ
“เอาละ” นายแพทย์เป็นเอกทิง้ ตัวลงบนเก้าอีฝ้ ง่ั ตรงข้ามบ้าง สองมือ
ประสานกับบนโต๊ะไม้สบี ชี เคลือบเมลามีน “เริม่ เลยนะ เดีย๋ วจะได้แยกย้าย
ไปท�ำงาน”
คนพูดกวาดสายตาดูสญ
ั ญาณตอบรับจากผู้ร่วมประชุมทัง้ สาม จาก
นั้นจึงพยักพเยิดมาทางพยาบาลสาว “จงกล คุณช่วยเล่าทีว่าเกิดอะไรขึ้น”
คนถูกขอเตรียมใจไว้อยูแ่ ล้วว่าจะต้องรับหน้าทีน่ ี้ เธอจึงเพียงสูดลม
หายใจเข้าเล็กน้อยก่อนเริ่มเรื่อง
“เมื่อคืน ประมาณสองทุ่มสี่สิบนาที มีคนไข้รถชนถูกส่งตัวเข้ามาใน
ห้องอีอาร์ค่ะ...”
ชายหนุ่มผู้โชคร้ายรายนั้นถูกหามเข้ามาด้วยอาการหมดสติ หมอ
อีอาร์ประเมินสัญญาณชีพ เอกซเรย์ และท�ำซีทีสแกนแล้วพบว่ากระดูก
ซี่โครงหักหนึ่งท่อน แต่ที่น่าห่วงคืออาการบาดเจ็บที่ศีรษะ
“นอกจากกะโหลกร้าวขนาดใหญ่แล้วยังมีเบรนคอนทูชนั ๒ ต้องผ่าตัด
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ด่วน...”
โดยทั่วไป เคสผู้ป่วยที่แผนกอีอาร์ (หรือฉุกเฉิน) แพทย์อีอาร์จะ
รักษาภาวะเร่งด่วนจนผู้ป่วยอาการคงที่ก่อน ต่อเมื่อปรึกษาแผนกอื่นแล้ว
จึงจะรอผลการตรวจเพิ่ม จากนั้นตามตัวแพทย์คอนซัลต์ หรือแพทย์ที่
ปรึกษาแต่ละแผนกทีเ่ กีย่ วข้องให้มาร่วมรักษา ทว่าเคสอุบตั เิ หตุหนักนัน้ ต่าง
ไป ทันทีทผี่ ้ปู ่วยถูกรับเข้ามา จะใช้วธิ ฟี าสต์แทร็ก ตามลงมาดูพร้อมกันทัง้
แพทย์เฉพาะทางฉุกเฉิน แพทย์แผนกอุบัติเหตุ และประสาทศัลยแพทย์
“เมื่ อ คื น เป็ น เวรคอนซั ล ต์ ข องหมอฟื น จงพยายามโทร. หา...”
ประโยคนั้นถูกแทรกด้วยเสียงของผู้อาวุโสสุด
“ซึ่งที่จริง...”
“ค่ะ” จงกลสบสายตาคมกริบของเป็นเอกแล้วพยักหน้ารับ ถึงอย่าง
นัน้ ถ้อยถัดมาก็ยงั เอ่ยได้ยากเย็น “ทีจ่ ริง หมอฟืนไม่ได้ลงแบบออนคอลไว้
ด้วยซ�้ำ...”
แพทย์เวรคอนซัลต์มีทั้งประเภทที่ต้องอยู่โยงในโรงพยาบาลตลอด
เวลา กับประเภทออนคอล (On Call) คือสามารถออกไปใช้ชวี ติ ส่วนตัวได้
เพียงแต่ต้องคอยสแตนด์บายรับโทรศัพท์ และต้องสามารถเดินทางมาถึง
โรงพยาบาลได้ว่องไวกรณีที่มีเหตุด่วนบังเกิด
ทางลายลักษณ์อักษรเป็นเช่นนั้น ทว่าการปฏิบัติจริงเป็นอีกอย่าง
เนื่องจากประเภทออนคอลนั้นจะไม่ได้รับเงินในกรณีที่ไม่ถูกตามตัว
มารักษา แพทย์ส่วนหนึ่งในโรงพยาบาลแห่งนี้จึงเล่นแร่แปรธาตุด้วยการ
ลงเวรแบบอยู่โรงพยาบาล ทว่าในทางปฏิบัติกลับไม่อยู่ แล้วอาศัยความ
สนิทสนมกับนางพยาบาลให้คอยโทร. ตามเมื่อเกิดเรื่อง
“แต่วา่ หมอฟืนไม่รบั สาย จงเปลีย่ นไปติดต่อหมอหนึง่ แทนก็ยงั ไม่ได้”
เพราะแต่ละนาทีคอื ชีวติ ผูป้ ว่ ย ตามระเบียบจึงก�ำหนดว่าถ้าสัญญาณ
๒

เบรนคอนทูชัน Brain Contusion คือ เลือดออกในสมอง
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ดังกี่ครั้งแล้วแพทย์ไม่รับสาย ผู้ตามจะต้องรีบเปลี่ยนหาแพทย์รายใหม่ที่
ลงชื่อไว้เป็นตัวแทนทันที
“แต่วา่ เมือ่ คืน...” เป็นหนึง่ พูดขึน้ ใบหน้าอันกอปรด้วยปลายคางเชิด
หันมาจ้องจงกลสลับกับแพทย์หนุ่มที่นั่งข้าง
นางพยาบาลสาวรีบตอบ “ค่ะ เมื่อคืนหมอหนึ่งไม่ได้ลงชื่อไว้ แต่
คือ...ปกติหมอฟืนจะให้ชื่อหมอหนึ่งไว้น่ะค่ะ จงเลยลองโทร. หาหมอหนึ่ง
เพราะนึกว่าฝากกันไว้แล้ว” คนเล่าเว้นวรรคนิดหน่อย จึงเกิดสุญญากาศอัน
อาจถมด้วยถ้อย แต่ปรากฏว่าท่าจะไม่ได้ฝากกัน หมอหนึ่งเลยไม่รับสาย
“โชคดีจริงๆ ที่สุดท้ายติดต่อหมอเอกได้ แล้วหมอเอกก็พักอยู่ในคอนโด
ใกล้ๆ โรงพยาบาลนี่เอง ไม่งั้น...”
“ไม่อย่างนัน้ คนไข้กค็ งไม่รอด” ผูอ้ ำ� นวยการแผนกประสาทศัลยศาสตร์
เป็นผู้สรุป ข้อสรุปนัน้ บ่งชีถ้ งึ ความสุ่มเสีย่ งร้ายแรง อันเป็นเหตุให้ต้องตาม
ตัวเพื่อสืบสาวราวเรื่องผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเร่งด่วนในตอนนี้
การประเมินความเสีย่ งของสาธารณสุขจะแบ่งเป็นระดับต่างๆ ตัง้ แต่
คลาส A ถึง F แต่ละระดับมีความร้ายแรงและแผนรับมือต่างกัน คลาส A
คือกรณีความเสี่ยงระดับสูงสุด มีอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วย หากมีความ
เสี่ยงชนิดนี้มากถึงระดับหนึ่ง โรงพยาบาลอาจถูกปรับตกการประเมิน
มาตรฐานโรงพยาบาลหรือ Hospital Accreditation (HA) ได้ อันเป็นผล
ต่อไปถึงชือ่ เสียง ภาพลักษณ์ ระดับ และปริมาณคนไข้ทจี่ ะเข้ามาใช้บริการ
“ผมอยากได้คำ� อธิบายว่าท�ำไมถึงเกิดเรือ่ งแบบนีข้ นึ้ ” ผูอ้ าวุโสสุดเบน
สายตาไปยังต้นเรื่อง
ฟ้าฟืน้ ดูเคร่งเครียดขึน้ เริม่ พูดด้วยน�ำ้ เสียงเป็นการเป็นงาน “เมือ่ คืน
ผมไม่ได้ฝากเรื่องให้หมอหนึ่งครับ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอ”
“คุณรู้ใช่มยั้ แม้แต่การฝากหรือท�ำตัวออนคอลทัง้ มีชอื่ เป็นเวรทีต่ ้อง
อยู่ตลอดเวลาแบบที่คุณท�ำอยู่เป็นกิจวัตรนั่นก็ไม่ถูกต้อง”
ประโยคของเป็นเอกเรียกสายตาหญิงทั้งสองเบนมายังจุดเดียวกัน
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ที่ฟ้าฟื้น
ประสาทศัลยแพทย์หนุ่มไม่ได้หันสบตาเธอ ยังจ้องผู้อยู่ฝั่งตรงข้าม
แน่วแน่ น�ำ้ เสียงก็มั่นคงเมื่อตอบ “ผมยินดีรับผิดชอบเรื่องนี้คนเดียว แต่
ขอคุยกับ ผอ. เป็นการส่วนตัวก่อนได้มั้ยครับ”
ในที่สุด นายแพทย์เป็นเอกจึงถอนหายใจ
“จงกล หมอหนึ่ง ออกไปก่อน”

ดึงประตูปดิ ตามหลังเบาแผ่ว จนแน่ใจว่าสนิทแล้วนัน่ ละ คนเป็นนาง

พยาบาลจึงจะท�ำหน้าเหย “ห่วงหมอฟืนจัง ไม่รู้จะโดนอะไรบ้าง”
ร่างระหงในชุดสีนวลสะอ้านซึง่ เดินน�ำออกมาก่อนชะงัก จงกลสังเกต
เห็นว่าช่วงบ่าของเป็นหนึง่ ยกตัวขึน้ -ลงเล็กน้อย โดยไม่ได้หนั มา เจ้าตัวพูด
ว่า “เขาเป็นลูกรักออกจะตาย”
เสียงนั้นเรียบเฉยจนยากจะจับความรู้สึกหรือความคิด แต่เพราะ
คุ้นเคยกัน จงกลจึงร้อง “แหม หมอหนึ่งก็...”
สิง่ ทีห่ ญิงสาวตรงหน้าพูดมานัน้ ไม่หา่ งจากความจริง ฟ้าฟืน้ สนิทสนม
กับนายแพทย์เป็นเอกมาแต่ไหน สนิทกันมากกว่าที่คุณหมอเอกสนิทกับ
ลูกสาว! แพทย์หนุม่ ต่างวัยมีนสิ ยั และแนวคิดใกล้เคียงกัน ฝีมอื ในทางการ
แพทย์ก็เท่าทันกัน พนักงานที่เข้ามาท�ำงานในโรงพยาบาลใหม่ๆ แล้วได้ยิน
ว่า แผนกประสาทศัลยศาสตร์มีผู้อ�ำนวยการและลูกท�ำงานด้วยกัน ต่างก็
มักเข้าใจว่าฟ้าฟื้นคือลูกเป็นเอกทั้งนั้น
นี่เป็นอีกเหตุผลที่ใครต่อใครยิ่ง ‘จิ้น’ ให้ลูกสาวแท้ๆ ของเป็นเอก
ลงเอยกับฟ้าฟื้น แต่ถงึ อย่างนัน้ เป็นหนึง่ ก็แทบไม่เคยแสดงท่าทีอนั ล่วงไป
ถึงขีดที่ท�ำให้ชาวจิ้นชื่นใจเลย
“หมอฟืนเก่ง เป็นทีพ่ งึ่ แม้แต่กบั หมอหนึง่ ก็เถอะ เขาก็ชว่ ยหมอออก
บ่อยไป ไม่ใจอ่อนเลยเหรอ” พยาบาลสาวถามตรงๆ
ผู้ถูกถามยังง�ำค�ำพูดขณะก้าวต่อไป เฉพาะตัวเองเท่านั้นจึงจะรู้ดีว่า
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ถ้อยดังกล่าวของจงกล ได้ปลดสลักให้กอ้ นถ่านแห่งความทรงจ�ำค่อยๆ ผุด
เปลวสว่างอยู่ในสมองเชื่องช้า
ส�ำหรับเป็นหนึง่ ฟ้าฟืน้ เป็นมากกว่ารุน่ พีท่ ที่ ำ� งานแผนกเดียวกัน เธอ
ไม่คอ่ ยบอกใคร นัน่ ท�ำให้เขาให้เกียรติดว้ ยการไม่บอกใครเช่นกัน ว่าเธอกับ
เขาเคยสนิทกันมาก่อนตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัย แม้จะห่างกันไปจนมา
พบกันอีกครัง้ ทีน่ ี่ ฟ้าฟืน้ ก็ยงั วางตัวเหมือนเดิม เขาชอบฝากเคสในมือ หรือ
ไม่กค็ อยแกล้ง คอยเย้า คอยท�ำให้เธอรูส้ กึ ว่าตัวเองยังเขลา ยังไกลห่างจาก
การเป็นประสาทศัลยแพทย์ที่น่านับถือ
ที่จ�ำได้ดีคือเมื่อสองปีก่อน คนไข้วัยรุ่นชายประสบอุบัติเหตุล้มหัว
ฟาดถูกส่งตัวเข้ามา หลังจากท�ำซีทสี แกน๓ ปรากฏว่าเลือดออกเหนือเยือ่ หุม้
สมองชั้นนอก อันนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากกะโหลกศีรษะ
แตกบาดเส้นเลือดแดงเหนือเยือ่ หุม้ สมองจนฉีกขาด หญิงสาวรีบผ่าเอาเลือด
ออก กรณีเช่นนีห้ ากแพทย์สามารถผ่าตัดได้ไว คนไข้ทอี่ าการยังดีอยูม่ กั จะ
มีอาการดีขึ้นจนถึงหายสนิท ทุกอย่างควรเป็นเช่นนั้น เธอก�ำลังจะปิด
กะโหลก อย่างไรก็ดี จู่ๆ ฟ้าฟื้นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกลับเดินเข้าห้องผ่าตัด
มาด้อมๆ มองๆ แถวจอเครื่องซีทีสแกน
เจ้าตัวมักท�ำอย่างนี้ และเป็นหนึ่งจะต�ำหนิในใจว่า มารยาทไม่ดี แต่
ครั้งนี้ นอกจากดู คนมารยาทไม่ดียังถึงกับพูดลอยๆ ‘จะปิดแล้วจริงเหรอ’
ค�ำนั้นคล้ายแรงกระชาก มือเธอชะงักทันควัน
เป็นหนึง่ เกลียดการพูดลอยๆ แบบนัน้ เพราะแต่ไรมา การพูดลอยๆ
ของฟ้าฟื้นมักตามมาพร้อมการชี้ความผิดพลาดของเธอแม่นย�ำ
๓

CT Scan ย่อมาจาก Computerized Tomography Scan หมายถึง เครือ่ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ หลักการท�ำงานคล้ายเครื่องเอกซเรย์ ยิงรังสีเอกซ์ผ่านร่างกาย ความหนา
แน่นที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนของร่างกายจะท�ำให้เกิดภาพ แต่ซีทีสแกนจะยิงรังสีไป
หลายๆ ทิศทาง จากนัน้ จึงน�ำภาพทีไ่ ด้รบั มาประกอบสร้างใหม่ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ท�ำให้ได้
ภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าเอกซเรย์แบบธรรมดา
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‘คะหมอฟืน?’ คนถามกลับคือนางพยาบาลที่กำ� ลังเป็นลูกมือเธออยู่
ในฟีลด์ผ่าตัด๔
ฟ้าฟื้นตอบด้วยเสียงละม้ายเล่านิทานให้เด็กฟัง เจ้าตัวเดินเข้ามายืน
หลังเป็นหนึ่ง มองการผ่าตัด ‘ดูรา๕ ดูตึงๆ’
เท่านัน้ เอง ศีรษะของเป็นหนึง่ ซึง่ สวมหมวกคลุมอยูค่ ล้ายถูกเปิดโล่ง
เยื่อหุ้มสมองตึง เป็นไปได้ว่ามีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองด้วย!

‘แล้วมันก็ถูกอีกแล้ว?!’

ตอนนัน้ มิลานถามหลังจากผูป้ ว่ ยรายดังกล่าวแข็งแรงขึน้ จนสามารถ
กลับบ้านได้
เป็นหนึ่งจ�ำได้ว่าเธอนั่งอยู่ในร้านกาแฟไม่ไกลจากโรงพยาบาล ผนัง
ด้านหน้าของร้านเป็นกระจกใสเกือบทัง้ บาน ส่วนด้านในตกแต่งเพดานด้วย
ต้นไม้และหญ้าเทียมให้ความรู้สึกของสวนร่มรื่น แขวนโคมรูปกาน�้ำอ้วนๆ
ส่องแสงนวลลออตา
ทัง้ ทีม่ ลิ านเป็นสาวไฮเปอร์เบือ่ ง่าย ทว่ากลับติดใจร้านนี้ นัดพบคนที่
โรงพยาบาลเมื่อไหร่มักไม่พ้นเลือกร้านกาแฟนี่ เจ้าตัวให้เหตุผลว่า อยู่ใกล้
แต่ไม่พลุกพล่าน แถมร้านสวย เพลงเพราะ อาหารก็อร่อย
‘อื้ม ลองเปิดดูราดูแล้วเห็นเลือดอยู่ข้างในจริงๆ เลยต้องเอาออก’
เป็นหนึ่งตอบอ้อมแอ้มเหมือนไม่อยากตอบ แสร้งก้มคนกาแฟในถ้วยของ
ตัวเองอยู่ด้วยซ�้ำ แต่แค่นั้นก็ทำ� ให้เพื่อนสนิทหูตาตื่น
มือของเป็นหนึ่งถูกมือของเพื่อนฉวยหมับ ครั้นเงยหน้าขึ้นงงงวย ก็
พบกับดวงตาทีห่ รีล่ งจนแผงขนตาปลอมงอนยาวแทบประกบกันบนล่าง ‘มัน
ชักจะยังไงๆ!’
๔
๕

ฟีลด์ผ่าตัด หมายถึง ส่วน Sterile หรือพื้นที่ปลอดเชื้อ
ดูรา คือ เยื่อหุ้มสมอง
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‘ยังไงอะไร’ เธอดึงมือกลับ ยกกาแฟขึน้ จิบ ถึงจะท�ำเหมือนไม่มอี ะไร
น่าตื่นใจ แต่กลับไม่รู้รสหรือได้กลิ่นใดๆ ของกาแฟถ้วยนั้น
มิลานท�ำเสียงจึ๊กจั๊กด้วยริมฝีปากอวบอิ่มเคลือบสีโทนส้มปะการัง
ฉ�ำ่ วาว ‘ก็คณ
ุ หมอฟืนสุดหล่อมาช่วยชีวติ คนไข้แกทันเป็นครัง้ ทีส่ ามแล้วนะ!’
‘เบาๆ หน่อย’ เป็นหนึ่งยกนิ้วชี้แตะปาก
‘อย่าโยกโย้’ อีกฝ่ายรู้ทัน จ้องเขม็ง
คนถูกจ้องถอนหายใจ ‘ช่วยลดความเสี่ยงลง’
‘นั่นแหละจ้า ลดความเสี่ยงลง’ มิลานทวนค�ำ ขณะเดียวกันก็ส่าย
หน้าไปมาพลางกลอกตาอย่างมีจริตจะก้าน ครั้นหยุดส่าย หน้าม้าที่ดีดตัว
ไปมาก็คืนทรงเดิมทันทีด้วยเทคนิคมหัศจรรย์ส่วนตัวของเจ้าหล่อน เสียง
สร้อยคอดังกลิ๊กๆ
ท่าทางของมิลานไม่ได้ทำ� ให้เป็นหนึง่ หงุดหงิดเท่าสิง่ ทีเ่ จ้าตัวพูด ทัง้ ที่
มันเป็นสิ่งเดียวกับที่เธอพูดเองนั่นละ
เพราะมันเป็นเรื่องจริง แต่เป็นเรื่องจริงที่เป็นหนึ่งไม่สะดวกใจจะ
ยอมรับนัก!
ใช่แล้ว ถ้าไม่นบั เรือ่ งเล็กน้อยอืน่ ๆ นีเ่ ป็นครัง้ ทีส่ ามทีฟ่ า้ ฟืน้ สอดจมูก
มาช่วยเธอ
กรณีก่อนหน้า หนหนึ่งคนไข้ชายวัยหกสิบเข้ามารักษาด้วยปัญหา
ร่างกายซีกขวาอ่อนแรง หลังจากท�ำซีทีสแกน พบว่าด้านซ้ายของสมองมี
ลักษณะคล้ายฝีหนอง ซึ่งเกิดจากการอักเสบติดเชื้อ ท�ำให้มีโพรงหนองขึ้น
ในเนื้อสมอง เป็นหนึ่งตั้งใจจะผ่าตัดโดยการเจาะดูด ระหว่างนั้นเอง รุ่นพี่
จมูกยาวเข้ามาส่องผลซีทีสแกนของคนไข้เธอ พูดลอยๆ ว่า
‘น่าจะท�ำเอ็มอาร์ไอดูนะ’
‘คะ?’
MRI หรือ Magnetic Resonance Imaging คือเครื่องตรวจ
ร่างกายโดยการสร้างภาพเสมือนจริง ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูง
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และคลืน่ ความถีใ่ นย่านความถีว่ ทิ ยุ ตัวเครือ่ งจะส่งคลืน่ เข้าสูร่ า่ งกายแล้วรับ
คลืน่ สะท้อนกลับมาประมวลผลและสร้างภาพ ปกติใช้ตรวจรอยโรคหรือหา
ภาวะจ�ำพวกเนื้องอก สมองขาดเลือด ไขสันหลังที่ถูกท�ำลาย สุขภาพหัวใจ
หรือแม้แต่ความผิดปกติเกี่ยวกับตา หูชั้นใน และข้อกระดูก แต่เคสนี้จาก
ซีทีสแกนเห็นชัดว่าเป็นฝี มีใครจะต้องมานั่งตรวจอีก?
ด้วยทิฐมิ านะ เป็นหนึง่ ไม่ได้ปริปากถามสาเหตุเจ้าตัว คิดแต่วา่ ถ้าผล
เอ็มอาร์ไอออกมาแล้วไม่มอี ะไรใหม่ เธอจะแสร้ง ‘พูดลอยๆ’ ให้รนุ่ พีไ่ ด้ยนิ บ้าง
อย่างไรก็ตาม ผลจากเอ็มอาร์ไอกลับท�ำให้กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ฟ้าฟืน้
คงเดาได้ จึงแวะมาพูดลอยๆ อีกครั้ง ‘เมื่อกี้ ผลซีทีตรงหนองมันมีเหมือน
เนื้อๆ ด้วยน่ะ’
‘แต่กด็ ทู า่ จะเป็นเนือ้ งอกจริงๆ ด้วย’ เสียงของตัวเองทีเ่ ธอได้ยนิ ช่าง
ฟังดูพ่ายแพ้
แทนทีจ่ ะข�ำ รุน่ พีพ่ ดู คล้ายปลอบ ‘ซีทมี นั แยกหนองกับอย่างอืน่ เช่น
พวกจีบีเอ็ม๖ ล�ำบาก เห็นขอบบางๆ กลมๆ นึกว่าเป็นหนอง แต่ของคนไข้
รายนีข้ อบมันไม่คอ่ ยเรียบ ถ้าสังเกตเห็นเงาเหมือนมีเนือ้ ด้วย มันอาจจะเป็น
ก้อนเนื้อก็ได้’
อีกคราว คนไข้เมาล้ม ท�ำซีทสี แกนแล้วพบเลือดออกใต้เยือ่ หุม้ สมอง
ชั้นกลาง เป็นหนึ่งเข้าใจว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุ กระทั่งฟ้าฟื้น ‘พูดลอยๆ’
เช่นเคยว่า ‘น่าจะท�ำซีทีเอนะ’
CTA หรือ Computed Tomographic Angiography คือการ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดโดยการฉีดสี ใช้เพือ่ ดูรปู ร่างของเส้นเลือด
และการไหลเวียนของเลือด แต่แค่เกิดอุบัติเหตุ ไม่น่าต้องท�ำขนาดนั้น
เช่นเดียวกับหนที่แล้ว เป็นหนึ่งไม่เปิดปาก ทว่ายอมตามทั้งที่ยัง
๖

Glioblastoma multiforme หรือ Glioblastoma มีตน้ ก�ำเนิดจากเนือ้ งอกสมอง เป็น
มะเร็งที่อาจกล่าวได้ว่ามีความรุนแรงสูงสุด อัตรารอดชีวิต ๖ เดือนถึง ๒ ปี
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ขัดใจ ผลที่ได้ยังคงท�ำให้เธอชะงักค้าง
‘เห็นต�ำแหน่งเลือดในซีทมี นั แปลกๆ น่ะ ว่าแล้วเชียว เส้นเลือดสมอง
โป่งพองแตกจริงๆ ด้วย’
การวินิจฉัยครั้งนั้นยังย้อนกลับไปอธิบายสาเหตุของเรื่องทั้งหมด
ทีแ่ ท้เส้นเลือดในสมองแตกท�ำให้คนไข้หมดสติตอนขับรถจนรถชน ไม่ใช่รถ
ชนแล้วจึงเกิดเลือดออกในสมอง!
สาเหตุที่แตกต่าง ย่อมน�ำไปสู่การรักษาที่แตกต่าง หากวิเคราะห์
สาเหตุคลาดเคลื่อน โอกาสที่จะหายก็คง...
ตอนนั้น ประสาทศัลยแพทย์สาวถูกดึงกลับมาในร้านกาแฟอัน
อบอวลด้วยกลิ่นหอมของเบเกอรี เมื่อเพื่อนสาวถามด้วยน�้ำเสียงจริงจัง
‘แกคิดจริงๆ เหรอ ว่าเขาแค่ตั้งใจจะคุยทับว่าเก่งกว่าแกเฉยๆ’
‘แล้วจะให้คิดอะไรมากกว่านั้น’
อีกฝ่ายโน้มตัวข้ามโต๊ะมาใกล้ กระแทกเสียง ‘เขาอาจจะรักแก!’
เป็นหนึง่ รีบตะครุบสร้อยคอเจ้าตัวไว้ไม่ให้หย่อนลงถ้วยกาแฟ ‘ระวัง
หน่อย!’
รู้ว่าเพื่อนสนิทเป็นพวกคิดอะไรแล้วยากจะเปลี่ยนใจ แพทย์สาวจึง
ได้แต่พยักหน้าพรืด ‘ฮื่อ!’
มิลานยิม้ กริม่ มัน่ ใจในตัวเองจนไม่เคยรูต้ วั ว่าถูกใครประชด นิว้ อัน
กอปรด้วยเล็บยาวยกชีก้ รีดกราย ดวงตาหรีล่ ง สายตาทอดไปไกลนอกผนัง
กระจกข้างตัวร้าน
‘ซึง่ นัน่ ก็หมายความว่าเขายังรักแกอยู่ เพราะจริงๆ ความเกลียดก็อยู่
บนเส้นรูส้ กึ เดียวกันกับความรักอยูด่ ี แกน่ะ สวยแซ่บเสน่หแ์ รงจะตายนีย่ ะ’
‘อย่าพูดอะไรที่ไม่ได้คิดจริง จะให้ช่วยลงท้ายว่าไม่ได้เป็นอย่างแกก็
บอก’
‘อ๊ะ’ คนถูกรู้ทันกลั้วหัวเราะ ‘มันก็แน่อยู่แล้ว’ ว่าพลางเอียงไหล่
แอกท่าส่องเงารางๆ ในกระจกใสข้างตัว
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วันนั้น ร่างสูงโปร่งของมิลานอยู่ในชุดเสื้อคอปีนแขนกุดพิมพ์ลาย
แอ็บสแทร็ก กับกางเกงอัดพลีตพลิ้วบางสีพื้น เพิ่มความหรูหราของวัน
ธรรมดาด้วยส้นสูงอันระยิบระยับด้วยเพชรคริสตัล เข้ากันกับสร้อยที่ห้อย
คออยู่
เป็นหนึง่ รูว้ า่ ผมสัน้ ทีไ่ ม่นา่ จะใช้เวลาแต่งนานนัน้ กลับท�ำเพือ่ นนัง่ หน้า
กระจกอยูเ่ กือบชัว่ โมง มิลานมีเทคนิคมหัศจรรย์อนั ท�ำให้หน้าม้าไม่เคยแตก
ขณะเดียวกันก็สามารถส่ายไปมาได้ตามธรรมชาติ ไม่ใช่แข็งโป๊กเหมือนยก
ผมปลอมสวมหัว เบ็ดเสร็จแล้วกว่าจะออกจากบ้านได้ เจ้าตัวต้องเสียเวลา
ไปสองชั่วโมงเป็นอย่างต�ำ่ เพื่อจะสวยพริ้งได้ทุกยาม แต่เชื่อเถอะ นั่นไม่ใช่
ปัญหาถ้าคุณคาบช้อนทองมาเกิด ตั้งแต่เรียนจบมา งานหนักที่สุดที่มิลาน
ท�ำก็คือค้นหาชุดคอลเล็กชันใหม่เพื่อแต่งไปออกงานกับคุณอัมรีผู้เป็นแม่
‘แต่นี่’ เพื่อนชี้นิ้ว แสงสะท้อนจากแอเมทิสต์หัวแหวนวับใส่ตาจน
เป็นหนึง่ รูส้ กึ พร่าพราย ‘แกควรจะคิดดูดๆี นะ หมอฟืนก็ไม่ได้เสียหายอะไร
นี่นา ถ้าแกจะรับพิจารณาเขาไว้’
แพทย์สาวหันมองไปทางกระจกใสบ้าง อาศัยจังหวะนั้นหลบแสง
สะท้อน เช่นเดียวกับความคิดทีอ่ าจจะวาบขึน้ ในดวงตา อันจะท�ำให้อกี ฝ่าย
สังเกตเห็น
ใช่ เธอรู้ว่านั่นเป็นเรื่องจริง จริง แต่ไม่ง่าย
จั ง หวะนั้ น เอง เงาสะท้ อ นรางๆ บนกระจกใสท� ำ ให้ ป ระสาทศัลยแพทย์สาวมองเห็นใครบางคนก้าวเข้ามาจากหน้าร้าน นึกว่าตัวเอง
ตาฝาด เพราะก�ำลังคิดถึงเขา ก็พอดีเสียงหงุดหงิดของมิลานดังขึน้ แทนค�ำ
ยืนยันว่าไม่ใช่
‘หลบมาถึงนี่ยังเจอยายนั่น แล้วมันยังไม่เลิกยุ่งกับเขาอีกเหรอ’
ป้องกันการถูกเข้าใจว่าเธอสนใจผู้ถูกกล่าวถึง เป็นหนึ่งค่อยๆ เบน
หน้าตามอย่างให้ดูเป็นธรรมชาติ
การวางตัวชนิดนี้คือสิ่งที่เธอได้รับถ่ายทอดจากมารดายิ่งกว่าการฝึก
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มันน่าจะสืบทางสายเลือดนั่นเทียว
ภาพที่เห็นคือร่างสูงของฟ้าฟื้นก้าวเข้ามาพร้อมใครอีกคน หญิงสาว
รายนั้นน่าจะอายุเท่าๆ กันกับฟ้าฟื้น นั่นหมายความว่าแก่กว่าเป็นหนึ่ง
ประมาณสองปี ชนัตตรา สูตินรีแพทย์ร่วมโรงพยาบาลมีเรียวขายาวเด่น
กอปรกับจังหวะการก้าวและบุคลิก เจ้าตัวดูระเหิดระหงโดยไม่จ�ำเป็นต้อง
ประเคนแต่งองค์เหมือนมิลานเลย เป็นหนึ่งรู้ว่านี่เป็นอีกอย่างที่ท�ำให้มิลาน
ไม่ชอบขี้หน้า จนอาจเลยถึงขั้นริษยา...
เพื่อระงับความรู้สึกที่ก�ำลังสะท้อนชัดบนใบหน้าเพื่อน เป็นหนึ่งพูด
ดึงความคิดของเจ้าตัวกลับมา ‘แล้วท�ำไมเขาจะต้องเลิกยุ่ง’
‘เพราะหมอฟืนเขาชอบแก!’ คนตรงข้ามโต๊ะสะบัดหน้ากลับรุนแรง
‘ถึงแกจะยังไม่คดิ อะไรกับเขาตอนนี้ ก็ไม่ควรจะมีใครเจ๋อไปรับบัตรคิวก่อน’
‘นี่’ เป็นหนึ่งคว้าข้อมือเพื่อน ‘เราไม่ใช่คนชอบกั๊กแบบนั้น’
‘แต่เราชอบ!’ มิลานลอยหน้า ดึงมือออกจากการเกาะกุม ‘ถ้าแกไม่
ยอมเก็บ เราจะเก็บไว้ให้แกเอง’
‘ยังไง!’ ได้กลิ่นไม่ดี และยิ่งรู้ว่าเพื่อนไม่ใช่พวกที่กัดแล้วจะยอม
ปล่อยง่ายๆ น�้ำเสียงของเป็นหนึ่งจึงเริ่มห้วนด้วยความเฉลียวใจกึ่งปราม
อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรหยุดยั้งคนอย่างมิลาน เจ้าหล่อนหยิบ
โทรศัพท์มือถือในเคสแพรวพราวขึ้นมา ท่านั่งโน้มตัวมาข้างหน้า ท�ำให้
เป็นหนึ่งเห็นชัดว่าเจ้าตัวก�ำลังเปิดเข้าแอปพลิเคชันไลน์
‘จะท�ำอะไร!’ ทั้งที่เสียงเบา แต่แพทย์สาวเริ่มเสียงสูง
เพื่อนไม่ตอบ จวบพรมนิ้วเสร็จไปครู่หนึ่ง คิ้วอันเขียนไว้งามเพรียว
ของมิลานจึงมุ่นลง ‘ไม่ยอมอ่าน’
‘แกมีไลน์พี่ฟืนด้วยเหรอ!’
‘มากกว่าไลน์ก็มี’ ว่าพลางปลายนิ้วกดเรียกสมุดโทรศัพท์ เลื่อนนิ้ว
สองสามทีก็เจอชื่อเป้าหมาย มิลานกดโทร. ไป
‘ไปมีเบอร์เขาตั้งแต่เมื่อไหร่!’
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มิลานไม่สนใจเธอเลย ปลายทางคงรับสายแล้ว เจ้าตัวจึงยิม้ น้อยยิม้
ใหญ่ ‘หมอฟืน หันหลังมาหน่อยซีค้า’
นั่นละ เจ้าของแผ่นหลังกว้างในชุดเชิ้ตฟ้าลายพร้อยจึงหมุนกลับมา
มิลานโบกมือไหวๆ ‘มาทางนี้แป๊บนึงได้มั้ยเอ่ย คนเดียวนะ’
ด้วยต�ำแหน่งที่นั่งอยู่ เป็นหนึ่งหันหลังให้รายนั้น เธอไม่อยากจะหัน
ไป ขัดใจนักที่พบว่าตัวเองค่อยๆ แอบเหลียว
ฟ้าฟื้นพยักพเยิดกับคนที่มาด้วยกัน ชนัตตราหันมาทางนี้ ในระยะ
ค่อนข้างไกลและโดยไม่สวมแว่น เป็นหนึง่ ไม่มที างเห็นว่ารอยยิม้ ของรายนัน้
มีความหมายลึกซึ้งเช่นไรแน่ เจ้าหล่อนรอจนฟ้าฟื้นเริ่มก้าวแยกมาทางนี้
อึดใจหนึง่ จึงหมุนตัวจากไปยังโต๊ะทีต่ วั เองหมายตา ซึง่ เป็นจุดทีค่ นโต๊ะนีไ้ ม่มี
ทางแม้แต่จะชะโงกเห็น
เลื่อนสายตาพบว่าประสาทศัลยแพทย์หนุ่มยิ้มกว้างมาแต่ไกล เป็นหนึ่งรีบหันหนี ไม่นานจึงได้ยินเสียง ‘ว่าไงครับคุณมิลค์’ ดังขึ้นข้างตัว
พร้อมกับความรู้สึกถึงน�ำ้ หนักที่กดลงบนพนักด้านหลังตัวเอง
‘มีคนคิดถึงค่ะ’ มิลานท�ำเล่นหูเล่นตา
เป็นหนึ่งผ่าวร้อนขึ้นทันที ‘จะบ้าเหรอ!’
‘อ้าว!’ ฟ้าฟื้นหันมา ท�ำตาโตอย่างจงใจให้รวู้ า่ เสแสร้ง ‘หนึง่ ก็อยู่ตรง
นี้ด้วย ไม่เห็นเลย’
มิลานหัวเราะข�ำ แต่เป็นหนึ่งเริ่มหน้าคว�ำ่
‘นั่น’ ผู้มาใหม่ยกนิ้ว ก้มเอียงไหล่ลงมา ‘อะไรติดหน้าน่ะหนึ่ง’
อย่างอัตโนมัติ หญิงสาวรีบยกมือแตะมุมปาก ฉุกใจว่าเมื่อครู่ยก
กาแฟจิบอาจท�ำให้เปรอะ ก�ำลังจะค้อนใส่เพือ่ นทีไ่ ม่เตือนกัน ฟ้าฟืน้ ก็พดู ต่อ
‘อ้อ! รอยย่นคิ้ว แหม นึกว่าอะไรติดหน้า’
‘หมอฟืนเนีย่ ฮาจัง’ คนตรงข้ามยิง่ หัวเราะ ส่วนเป็นหนึง่ ก็ยงิ่ หน้าคว�่ำ
หนักขึ้นไปอีก
ฟ้าฟื้นชอบท�ำอย่างนี้ ท�ำให้เราหน้าแตก! ไม่ว่าเรื่องงาน หรือเรื่อง
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เล็กๆ น้อยๆ แล้วก็ไม่เข้าใจว่าท�ำไมเจ้าตัวมักจะเดินเข้ามาเห็นหรือได้ยิน
พอดีตอนทีเ่ ธอสะอึก ส�ำลักน�ำ้ หรือชายกระโปรงติดอยูใ่ นร่องเก้าอีท้ �ำให้ลกุ
ไม่ขึ้น
ครัง้ หนึง่ เป็นหนึง่ ย�่ำไปบนบล็อกปูบาทวิถแี ล้วมีน�้ำเน่าข้างใต้กระเซ็น
ขึ้นมา ครั้นเธอหลุดจากบท ‘นางฟ้า’ สะดุ้งตกใจ พลันได้ยินเสียงหลุด
หัวเราะดังจากจุดไม่ใกล้ไม่ไกลกัน และเช่นเคย ฟ้าฟื้นปรากฏตัวออกมา
พร้อมใบหน้ากลั้นข�ำอย่างพยายามยวดยิ่ง แต่นั่นก็ยิ่งท�ำให้เธอหน้าร้อน
ยวดยิง่ เช่นกัน เหตุการณ์คราวนัน้ จบลงโดยเธอคว้าทิชชูเปียกจากมือเขามา
เช็ดปลีน่องแล้วรีบเดินจากมาทั้งควันออกหู

เนี่ย!

ฟ้าฟื้นเป็นเสียอย่างนี้ แล้วเหตุการณ์สอบสวนในห้องประชุมวันนี้ก็
เป็นเพราะเขาท�ำตัวเอง เธอจะสงสารเขายังไงไหว
ว่าที่จริง หากนายแพทย์รุ่นพี่ต้องกระเด็นไปจากโรงพยาบาลนี้จริงๆ
เธอก็จะกลายเป็นหมอมือทองแทนที่เขา เป็นรองเพียงพ่อคนเดียวด้วยซ�้ำ!
“หมอหนึ่ง!” เสียงดังข้างตัวฉุดหญิงสาวกลับมาหาจงกล พยาบาล
สาวอีอาร์ยังคงหยุดอยู่ข้างหลังเธอ น�ำ้ เสียงร้อนใจในตอนต้นถึงขั้นลุกลน
อย่างน่าประหลาด “หมอยังไม่เห็นข่าวนี้ใช่มั้ย”
แพทย์สาวเลิกคิ้วแล้วหันมา สิ่งที่พบคือหน้าจอกรุ๊ปไลน์ที่มีบท
สนทนาเริม่ ขึน้ ว่า ‘เฮ้ย! มีคนตาย!’ ข้างใต้คอื ภาพทีถ่ กู แคปจากหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ฉบับหนึ่ง โปรยหัวว่า ‘ลูกสาวนักธุรกิจใหญ่ดับสยอง’ ล่างลงมา
ได้แก่ภาพห้องพักคุ้นตา กลางห้องคงเป็นศพที่ว่าจึงมีการเบลอภาพไว้ มุม
ล่างปรากฏภาพหน้าตรงของผู้ตาย
คนในภาพคือมิลาน

๒

ประสาทศัลยกรรม

หลังจากปลายทางรับสาย เสียงสัญญาณหายไป เหลือแต่เสียง
บรรยากาศจากฝั่งนั้น พร้อมเสียงลมหายใจที่เป็นหนึ่งยังจับได้ว่าเจือรอย
สะอื้น
“แม่...” ค�ำแรกจากมารดาของมิลานยังสั่นพร่า “ใช่ลูก แม่เป็นคน
เข้าไปเจอเขาเอง...” พูดได้เพียงนั้น คนพูดก็ปล่อยโฮออกมา
เป็นหนึง่ สะท้อนใจ ต้องพยายามเก็บกลัน้ ความอ่อนแอของตัวเองไว้
ถึงกระนั้นหยดน�้ำตาก็ค่อยๆ รื้นขึ้นคลอตาจนต้องพยายามกะพริบให้มัน
เหือดหาย
การสูญเสียเพือ่ นสนิทท�ำให้ประจักษ์ว่า ตัวเองไม่ใช่คนแข็งแกร่งนัก
หรอก
เธอเองซึ่งเป็นเพื่อนยังขนาดนี้ นี่ย่อมเป็นสถานการณ์ยากยิ่งส�ำหรับ
ผู้เป็นแม่ โดยเฉพาะกับคุณอัมรี
ค่าที่เป็นเพื่อนสนิทกับมิลานมาตั้งแต่สมัยประถม เป็นหนึ่งจึงรู้จัก
และพลอยสนิทสนมกับมารดาของเพื่อนไปด้วย คุณอัมรีมีบุคลิกต่างจาก
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ลูกสาวลิบลับ อ่อนหวาน อ่อนไหว และอ่อนโยน เป็นคนที่ให้ความรู้สึก
นุ่มนวล เยือกเย็น น่าเข้าหา ซึ่งลูกสาวกลับบ่นว่าน่าเบื่อ
ประสาทศัลยแพทย์สาวแทบนึกไม่ออก ตอนที่คุณอัมรีเปิดประตู
เข้าไปในห้องคอนโดของมิลาน แล้วพบศพลูก เจ้าตัวจะช็อกและโศกเศร้า
ปานไหน
“เมื่อคืนเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่น แม่เตือนมิลค์ตั้งแต่บ่ายแล้วว่าเพื่อน
แม่จะขับจากแอร์พอร์ตมาส่งที่คอนโดเขา แม่จะขอค้างกับเขาคืนนึง”
ทีพ่ กั ของมิลานเป็นคอนโดมิเนียมสองห้องนอนอยูแ่ ถวหลังสวน อัน
ที่จริงพ่อของเจ้าตัวซื้อส�ำหรับใช้ที่จอดรถ แต่ต่อมาถูกลูกสาวยึดไว้เอง
มิลานไม่ชอบบ้านแถวนนทบุรที โี่ ตมาแต่เด็ก เพราะเวลาเทีย่ วดึกกลับล�ำบาก
เป็นหนึ่งรู้ว่านั่นเป็นเพียงข้ออ้าง มิลานแยกออกมาล�ำพังเพราะจะได้ห่าง
สายตาพ่อแม่ และมีชีวิตเริงโลดตามใจปรารถนาต่างหาก
“ปกติถา้ แม่มาขอค้าง มิลค์เขาจะงอแงใช่มยั้ ลูก แต่ครัง้ นีแ้ ม่บอกเขา
ตัง้ แต่กอ่ นไปญีป่ นุ่ เขาก็อนุญาตง่ายๆ แถมให้กญ
ุ แจไว้ดว้ ย เพราะแม่กลับ
มาถึงไทยตั้งตีสาม เขาขี้เกียจตื่นลงมารับ...
“ตอนที่ก�ำลังให้เด็กจากบ้านเพื่อนขนของเข้ามาไว้ในห้อง พอดีแม่
สังเกตเห็นลูกบิดประตูหอ้ งนอนของมิลค์เขามีเชือกอะไรมัดอยู่ มันโยงหาย
ขึ้นไปข้างหลังประตู พอลองเปิดดูก็ปรากฏว่าติดอะไรหนักๆ เชือกก็ยึดอยู่
กับอะไรหนักๆ แม่ลองชะโงกเข้าไปดูก็...ก็...”
จากรายงานข่าว ศพของมิลานพิงอยู่ด้านหลังประตูห้องนอน เชือก
จากลูกบิดด้านนอกโยงเข้าไปมัดคอเจ้าตัวแน่นหนา จากลักษณะคาดว่า
มิลานเสียชีวิตหลายชั่วโมงก่อนที่คุณอัมรีและเด็กขนของจะเข้ามาในห้อง
“แม่รี...ท�ำใจดีๆ ไว้ก่อนนะคะ ตอนนี้แม่อยู่ที่ไหน อยู่กับพ่อรึเปล่า
คะ” เป็นหนึง่ เรียกคุณอัมรีวา่ แม่ เพราะผูอ้ าวุโสบอกให้เธอเรียกอย่างนัน้ มา
ตั้งแต่ยังเด็ก ขณะเดียวกัน เธอยังคงเรียกบิดาของเพื่อนว่าพ่อ แม้จะไม่
สนิทกันเท่าไรนัก เนือ่ งจากรายนัน้ เป็นนักธุรกิจมีเรือ่ งยุง่ เหยิงติดพันตลอด
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คนปลายสายเหมือนจะไม่ได้ยิน หรือแม้ได้ยิน ทว่าไม่รับรู้ ละล�ำ่ ละลักต่อไปว่า “แม่เป็นลม กว่า...กว่าจะรู้ตัวอีกทีต�ำรวจก็มาแล้ว เด็กไป
บอกเพื่อนแม่ เขาเป็นคนโทร. แจ้ง แม่...ท�ำอะไรไม่ถูก...พ่อเขาจัดการ...”
ได้ยินอย่างนั้นแพทย์สาวก็โล่งอกขึ้นหน่อย อย่างน้อยเรื่องนี้ และ
คุณอัมรีก็มีคนดูแลแล้ว
“ต�ำรวจเขาว่ายังไงบ้างคะ” เธอถามทั้งที่พอเดาได้
“เขา...ไม่รู้สิลูก...เขาว่ามิลค์ฆ่าตัว...ตาย...แต่...”
“เดีย๋ วคงต้องรอเขาตรวจหลักฐานอะไรกันอีกทีคะ่ แม่” หญิงสาวสรุป
ให้ รู้ว่าคงเป็นเรื่องยากเย็นที่อีกฝ่ายจะยอมรับหรือแม้แต่พูดถึง
“แม่ก็...จ้ะ”
“มีเรื่องนึง หนึ่งไม่แม่ใจว่าแม่รีรู้รึยังคะ”
“หะ...หืม?” เสียงถามเหมือนเสียงสะอื้นมากกว่า
“โน่ค่ะ”
“แฟนมิลค์?”
ใช่ ธโนทัยนัน่ เองคืออีกสาเหตุทที่ �ำให้มลิ านอยากแยกจากบ้านมาอยู่
คอนโดล�ำพัง เป็นหนึ่งยังได้ยินเสียงเพื่อนก้องสะท้อนไปมาในโพรงโสต
‘คนเป็นผัวเมียกันเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันสิยะ!’
หญิงสาวตอบรับผูอ้ าวุโสแล้วอธิบาย “ค่ะ เมือ่ คืนโน่เขาเกิดอุบตั เิ หตุ
รถชน พ่อหนึ่งเป็นคนผ่าสมองให้ ป่านนี้ยังไม่ฟื้นเลย”

ทัง้ ทีน่ สิ ยั ต่างกันมาก เป็นหนึง่ กับมิลานก็สนิทสนมกันมายาวนานจน

ยากจะตัดขาด มิลานคือสีสันที่ขาดหายไปในชีวิตของเป็นหนึ่ง ถึงอย่างนั้น
เธอก็พอใจจะมอง จะเตือน จะหัวเราะไปกับเจ้าตัว มากกว่าจะน�ำสีสนั เหล่า
นั้นมาอยู่บนตัวของตัวเอง
ทัง้ สองต้องแยกกันไปในระดับมหาวิทยาลัย ปกติเป็นหนึง่ เออออตาม
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เพือ่ นเสียมาก ทว่านีค่ อื หนึง่ ในไม่กคี่ รัง้ ทีเ่ ธอไม่รบั ฟัง ไม่ยอมเปลีย่ นใจ ต่อ
ให้วนั ทีป่ ระกาศผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย มิลานจะมาร้องห่มร้องไห้กอด
คอ ขอร้องให้เปลี่ยนใจเป็นครั้งสุดท้าย
หลังจากได้รับค�ำปฏิเสธ เจ้าตัวงอนแล้วหายหน้าไปเป็นเดือน เป็นหนึ่งรู้แกวไม่ติดต่อไป ในที่สุดรายนั้นจึงบากหน้ากลับมา ท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
แล้วบ่นว่าเพื่อนใหม่ในคณะเดียวกันไม่มีใครดีสักราย หรือพูดให้ถูกคือ
ไม่มีใครยอมมิลานเหมือนที่เป็นหนึ่งยอมสักราย
นี่คือค�ำยืนยันว่าคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด เป็นหนึ่งไม่ใช่ลูกไล่ เธอ
รูท้ ที่ างทัง้ ของตัวเองและเพือ่ นดีตา่ งหาก ช่วงต้นของปีหนึง่ มิลานใช้ชวี ติ ใน
รัว้ มหาวิทยาลัยราวกับว่าเป็นนักศึกษาแพทย์รายหนึง่ ก็ไม่ปาน ทุกวันจะเห็น
เจ้าตัวเดินคูอ่ ยูก่ บั เป็นหนึง่ ใต้ตกึ คณะ กว่าจะแยกห่างไปก็เมือ่ มีแฟนแต่ละ
ทีนั่นละ
นี่ท�ำให้เป็นหนึ่งแทบไม่มีเพื่อนสนิทในที่เรียนเลย ก�ำลังจะเข้ากลุ่ม
ไหน มิลานก็หวนกลับมาฉกตัวเธอไปอีก โชคดีที่หญิงสาวเป็นคนเข้าและ
คุยกับใครก็ได้ ภาพลักษณ์ค่อนข้างไว้ตัวต่างหากท�ำให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้า
เข้าหา
มิลานเริม่ รูจ้ กั กับธโนทัยจากแวดวงคนในสังคมเดียวกัน รสนิยมของ
ทั้งคู่เข้ากัน เพราะต่างก็เจ้าส�ำราญไม่แพ้กัน ธโนทัยลอยไปลอยมา มิลาน
ไม่เคยเห็นเป็นปัญหา กระทั่งระยะหลัง
‘นับวันยิง่ น่าร�ำคาญ แถมพ่อบอกว่า มีขา่ วว่าบริษทั ของพ่อโน่มนั เริม่
ส่อแววเหม็นๆ’ คนพูดย่นจมูก ‘ไม่น่าเลย เราน่าจะฉุกใจแต่แรก’
‘ฉุกใจว่า?’
‘ก็ชื่อมันไง ธโนทัย แปลว่ารุ่งเรืองในทรัพย์ แต่ขนาดชื่อเล่นมันยัง
บอกว่าโน่เลย!’
เป็นหนึ่งหัวเราะ รับฟัง แต่ปราศจากค�ำแนะว่าเพื่อนควรท�ำอย่างไร
เพราะรู้ว่าถึงพูดไปมิลานก็มีการตัดสินใจเป็นของตัวเอง เพื่อนสาวระหอง-
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ระแหงแล้วก็กลับมาแน่นแฟ้นกับธโนทัยเป็นรอบที่ล้าน
อย่ า งไรก็ดี อาจเพราะหนนี้มี ตัว แปรเรื่อ งเงิ น ๆ ทองๆ เข้ า มา
เกี่ยวข้อง กับทั้งการคบหาก็เริ่มจะนานเกินไปแล้ว ช่วงหลังเป็นหนึ่งจึงพบ
ว่าเพื่อนสนิทไม่ค่อยเอาใจใส่แฟนหนุ่มอีกต่อไป ไม่โทร. หาเช้า ไม่นัดกิน
ข้าวเย็น ความสนใจของมิลานหันเหไปสู่อีกเรื่องที่เป็นหนึ่งไม่เคยคาดคิด
‘น้องมิกน่าลั้ก! ฮือ...’
เสียงคร�ำ่ ครวญในช่วงหลังทีเ่ จอกัน แสดงให้เห็นว่าเพือ่ นสาวเป็นเอา
มาก ปกติมลิ านไม่เคยสนใจวงการบันเทิงไทย ภาพยนตร์ หรือละครไทยก็
ไม่สนใจดู ไม่รู้เจ้าตัวจับพลัดจับผลูไปดูทีวีซีรีส์วัยรุ่นเรื่องดังนั่นได้ยังไง
รูต้ วั อีกที เพือ่ นซีก้ ค็ อยวิง่ ถือป้ายไฟตามดาราหนุม่ นามว่าคมิกไปทัว่ เสียแล้ว
‘ไหนเมื่อก่อนแกบอกว่าเป็นแม่ยกมันน่าอาย’
‘เรียกดีๆ หน่อย ใครแม่ยก เขาเรียกว่า ‘ติ่ง’ ย่ะ!’
เหมือนทุกเรื่องในชีวิต มิลานมีพลังกระเสือกกระสนล้นเหลือ เห่อ
อะไรขึ้นมาก็สามารถทุ่มเท หรือที่เจ้าตัวเรียกว่า ‘เปย์’ ได้ไม่อั้น กรณีดารา
หนุม่ รายนี้ นอกจากเสียเงินโหวตจนคมิกได้รบั รางวัลมากมาย จองโรงแรม
ห้องข้างๆ กับที่คมิกเข้าพักเวลาไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ หรือซื้อตั๋ว
เครือ่ งบินเพียงเพือ่ จะได้บอร์ดดิงพาสเข้าไปในพืน้ ทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารทีด่ าราหนุม่
รายนัน้ รอขึน้ เครือ่ ง เพือ่ นสาวยังอาศัยเส้นสายของผูเ้ ป็นลุงช่วยให้คมิกคว้า
ต�ำแหน่งแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของโรงพยาบาลเลิศวิชาญเวชได้สำ� เร็จ
มิลานเป็นคนแบบนี้ ไม่เคยมีสักวันที่เสียใจกับการใช้ชีวิต ไม่มีสัก
วันทีใ่ จเฉา เหงาซึม แค่วงิ่ ในสวนสาธารณะแล้วกรวดกระเด็นโดนขา เจ้าตัว
ยังพิโอดพิโอยกลัวเสียโฉม กลัวเชื้อโรคซึมเข้าผิว กลัวจะอายุสั้นอย่างไม่
เข้าเรื่อง...
นี่เอง สิ่งที่ทำ� ให้เป็นหนึ่งยังไม่คลายใจ
ไม่ใช่แค่ อะไรหนอท�ำให้ยายมิลค์ปลิดชีวิตตัวเองได้ ทว่า...
คนแบบยายมิลค์น่ะหรือจะท�ำร้ายตัวเอง!
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คนทัว่ ไปมักไม่คอ่ ยทราบว่าแพทย์ทที่ ำ� งานเกีย่ วกับระบบประสาทนัน้

แบ่งเป็นสองแผนก ได้แก่ อายุรกรรมระบบประสาท หรือ ‘นิวโรเมด’
(Neurology) กับประสาทศัลยกรรม หรือ ‘นิวโรศัลย์’ (Neurosurgery)
อธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายทีส่ ดุ ได้วา่ แผนกแรกเน้นรักษาโรคทีต่ อ้ งได้รบั การ
รักษาด้วยยาหรือวิธีอื่นๆ ขณะที่แผนกหลังเน้นรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น
กลุ่มเนื้องอก อุบัติเหตุ แนวทางที่ต่างกันนี้เองท�ำให้ทั้งสองแผนกมีเรื่อง
ถกเถียงกันเสมอ แม้บางครั้งที่ต้องร่วมมือกันรักษา
ความเข้าใจผิดอีกประการคือ แท้ที่จริงประสาทศัลยแพทย์นั้นหาได้
ผ่าตัดเฉพาะสมอง ทว่ารวมระบบประสาทไว้ทั้งหมด ตั้งแต่สมอง เส้น
ประสาท ตลอดจนไขสันหลัง ซึ่งกินความถึงหมอนรองกระดูกสันหลังและ
การผ่าตัดยึดกระดูกสันหลังด้วย เคสที่เป็นหนึ่งเพิ่งลงมือเสร็จไปไม่ใช่การ
ผ่าตัด แต่คือการดึงกระดูกคอให้เข้าที่ในเด็กชายอายุสี่ขวบ สกรูถูกยึดอยู่
เหนือยอดใบหูเด็กน้อยประมาณสองนิว้ มือ ใช้เชือกถ่วงน�้ำหนักโดยค�ำนวณ
จากน�้ำหนักของกระดูกคอข้อที่หัก ระหว่างที่ดึงกระดูก ตอนแรกเธออาศัย
ยาระงับปวดและยาคลายกล้ามเนือ้ ต่อเมือ่ ไม่ส�ำเร็จจึงต้องใช้วธิ ดี มยาสลบ
แล้วดึงคอแทน
กระบวนการนี้ใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมง เมื่อพบว่าไม่มีผู้ป่วยเข้ามาอีก
หญิงสาวก้าวออกจากห้องผู้ป่วยใน ตั้งใจจะเข้าไปรอในห้องพักแพทย์ ใน
ห้องพักแพทย์นนั้ มีกจิ กรรมหลายอย่าง ทัง้ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์สำ� หรับดู
รายการต่างๆ เรื่อยไปถึงคาราโอเกะหรือตารางหุ้น เกม ห้องท�ำอาหาร แต่
ส�ำหรับเป็นหนึ่งนั้น เธอมักอ่านหนังสือหรือนิตยสารเป็นส่วนใหญ่ นิสัยรัก
การอ่านนีเ่ องช่วยให้ชว่ งเวลาในรัว้ มหาวิทยาลัยทีไ่ ม่มเี พือ่ นสนิทเป็นตัวเป็น
ตนผ่านพ้นไปได้ราบรื่น
ฝีเท้าสะดุดเมือ่ พบว่าประตูหอ้ งเป้าหมายทีอ่ ยูถ่ ดั ไปลิบๆ ถูกผลักเปิด
ผู้ก้าวออกมาคือนายแพทย์รุ่นพี่แผนกเดียวกัน ตอนนี้ฟ้าฟื้นอยู่ในชุดเสื้อ
ยืดคอกลมกับกางเกงขายาวผ้าเดนิมเข้ารูป กระทั่งรองเท้าก็เป็นแตะหูคีบ
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โรงพยาบาลเอกชนระดับกลางไม่จำ� เป็นต้องมีประสาทศัลยแพทย์อยู่
พร้อมหน้ากันหลายคน ไม่ต้องมีหัวหน้าแผนก และบางแห่งนับรวมเข้าไป
ในแผนกศัลยกรรมทั่วไปด้วยซ�้ำ แต่เลิศวิชาญเวชแยกแผนกประสาท
ศัลยศาสตร์ออกมาโดยมีนายแพทย์เป็นเอก บิดาของเธอเป็นผู้อ�ำนวยการ
และยังอุตส่าห์มีลูกน้องอีกถึงสองคน คือเป็นหนึ่งและฟ้าฟื้น ในเวลาปกติ
ที่ไม่มีเหตุฉุกเฉินยิ่งใหญ่ พวกเธอผลัดกันเข้าเวรทีละคน ตัวผู้อำ� นวยการ
นั้นต้องเข้าบ่อยกว่า เพราะมีภาระงานบริหารและการเข้าประชุมต่างๆ
บ่ายวันศุกร์นี้เป็นเวรของเป็นหนึ่ง อีกทั้งไม่มีเหตุการณ์จำ� เป็นใดๆ
หลังราวนด์เช้า คือเข้าเยีย่ มคนไข้ทนี่ อนแอดมิตอยูใ่ นโรงพยาบาลแล้ว ฟ้าฟืน้
คงไปใช้ฟิตเนสของโรงพยาบาล เล่นเสร็จแล้วจึงอาบน�้ำแต่งตัวใหม่โผล่มา
ในสภาพนี้ บางทีเขาอาจจะเข้ามาเอาของ หรือพบใครบางคน
อย่างไรก็ตาม เป็นหนึ่งลอบส่ายหน้า ไม่ใช่เพราะฟ้าฟื้นดูไม่ดี ว่าที่
จริง รูปลักษณ์อย่างเขานั้น ต่อให้เสื้อผ้าแย่กว่านี้อีกสิบเท่า ฟ้าฟื้นก็ยังเอา
อยู่ แต่นั่นไม่ใช่ในฐานะของคนเป็นแพทย์ ที่ถึงจะไม่ได้อยู่ในชั่วโมงท�ำงาน
ในทัศนคติของเธอ เขาก็ควรต้องแบกภาพลักษณ์ความเป็นแพทย์ที่ดีอยู่
นั่นเอง
ฟ้าฟื้นมีรูปร่างสูงโปร่ง เป็นนักกิจกรรมตัวยง อันดับต้นๆ ของ
กิจกรรมเหล่านั้นก็คือการออกก�ำลังกาย ไม่ต้องแปลกใจถ้าวันดีคืนดีหมอ
ฟืนจะมีรปู ถ่ายว่าไปปรากฏตัวอยูต่ ามโครงการวิง่ มาราธอน ไตรกีฬา ปีนผา
ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ ทุกพื้นที่บนร่างกายเจ้าตัวจึงแข็งแรงอัดแน่นไปด้วยกล้าม
เนือ้ ผิวเนียนละเอียดเป็นสีเข้มขับแรงดึงดูดแห่งบุรษุ เพศล้นเหลือ ยิง่ กอปร
กับโครงหน้าโดดเด่น ดวงตาขี้เล่น และรอยยิ้มเหมือนก�ำลังนึกข�ำอะไรสัก
อย่างตลอดเวลา ฟ้าฟื้นจึงไม่เคยตกอันดับหนุ่มทรงเสน่ห์เลย แล้วรอบตัว
ของเขาก็แทบไม่เคยว่างจากสาวๆ เลยเช่นกัน
กระทัง่ ตอนนี้ เดินออกจากห้องพักแพทย์มานิดเดียว เป็นหนึง่ ก็เห็น
นางพยาบาลสาวอีกรายโผล่ตามออกมาส่งของให้ ฟ้าฟืน้ หัวเราะพลางยกมือ
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แตะท้ายทอยท�ำนองเขินอาย เป็นไปได้วา่ รุน่ พีจ่ ะลืมของไว้เลยแวะเข้ามาเอา
จริงๆ
ขนาดเข้ามาเอา ก็ยังมัวแต่คุยกับสาวๆ จนลืมอีก!
ชายหนุม่ พูดอะไรอีกค�ำกับนางพยาบาลแล้วหันกลับ จุดมุง่ หมายของ
ฟ้าฟื้นไม่ใช่ทางที่เป็นหนึ่งก�ำลังเดิน เจ้าตัวจึงไม่ทันสังเกตเห็นเธอ
แล้วถ้าทันสังเกต พี่ฟืนจะท�ำยังไงนะ
ภาพเหตุการณ์เมื่อเช้าค่อยๆ สะบัดเปลวหวนมากลบภาพตรงหน้า
ราวแปดนาฬิกา เป็นหนึ่งขับเชฟโรเลตครูซคันสีขาวเข้ามาในลานจอดของ
โรงพยาบาล ดีใจทีแ่ ม้มาถึงค่อนข้างสาย แต่ยงั ทันซองจอดด้านข้าง มันเป็น
ช่องที่ดีที่สุด เพราะที่จอดรถของที่นี่แบ่งช่องไว้เขียมจัด หากต้องจอดตรง
กลาง เวลามีรถคันอื่นขนาบข้างจะเปิดประตูได้ยากเย็น
ด้วยทีจ่ อดนัน้ ประสาทศัลยแพทย์สาวก้าวลงจากรถได้อย่างสบายใจ
ก�ำลังจะก้าวเข้าตึก ก็พอดีได้ยนิ เสียงทักจากลุงยามคนขยัน ‘ระวังขีห้ มานะ
ครับ!’
‘คะ?!’ คนถูกทักสะดุ้งน้อยๆ หยุดก้มมองปลายเท้าแทบไม่ทัน ต่อ
เมื่อเห็นเพียงพื้นเปล่าว่างจึงหันไปทางต้นเสียง ‘ไม่เห็นมี’
‘ผมกวาดไปรอบนึงตั้งแต่เช้าแล้ว ไม่รู้มันวิ่งมาขี้อีกทีเมื่อไหร่’ เสียง
เดิมพูดต่อ คนหันเพิ่งเห็นว่าคู่สนทนาของลุงยามไม่ใช่เธอ
ภายใต้ทา่ ทางงามสง่า เจ้าของฉายา ‘นางฟ้านิวโรศัลย์’ ก็หลุดโก๊ะได้
ไม่ต่างจากมนุษย์ผู้หญิงสามัญ ดีว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์พรรค์นี้ ด้วย
ภาพลักษณ์ กับทั้งทักษะกลบเกลื่อนแนบเนียนว่องไว เป็นหนึ่งรอดความ
อับอายมาได้ตลอด อย่างมากก็แค่เก็บอาการหน้าผ่าวไว้กับตัวเอง
เมือ่ เช้า ทักษะเดิมก�ำลังจะถูกหยิบใช้ ถ้าไม่เพราะเห็นว่าคนทีล่ งุ ยาม
ก�ำลังคุยด้วยคือฟ้าฟื้น!
ใบหน้าร้อนยิง่ ร้อนวูบ ไม่รเู้ พราะอะไร เกิดเรือ่ งท�ำนองนีท้ ไี ร ฟ้าฟืน้
เป็นต้องอยู่ไม่ไกลเธอทุกที แล้วราวกับมีตาเหมือนแมลงวัน เจ้าตัวจะทัน
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เห็นท่าเปิ่นประหลาดของเธอเสมอ
อย่างไรก็ดี แทนที่จะท�ำกลั้นข�ำให้เธอยิ่งขวยเหมือนทุกครั้ง คราวนี้
รุน่ พีท่ อี่ ยูใ่ นชุดห่างไกลจาก ‘ความเป็นแพทย์ทดี่ ’ี กลับเบีย่ งหน้ากลับไป ยืน
คุยกับลุงยามและไม่สนใจเธอเสียเฉยๆ
‘รีบกวาดไปทิ้งก็ดีครับลุง เดี๋ยวมีใครขับรถมาเหยียบเลอะเทอะจะ
งานหนัก’
‘โชคดีที่ตอนคุณหมอขับเข้ามา ทันหลบก่อนนะครับ’
อย่างไม่ทนั ตัง้ ใจ เป็นหนึง่ ปรายตาไปยังด้านหลังของแพทย์หนุม่ รุน่ พี่
ปกติฟ้าฟื้นขี่จักรยานมาท�ำงาน ทว่าตั้งแต่กรุงเทพฯ เต็มไปด้วยฝุ่น
pm 2.5 ได้ยนิ ว่าเจ้าตัวหันมาขับรถแทน เพราะอย่างน้อยยังติดเครือ่ งฟอก
อากาศได้ เป็นหนึ่งเคยหยันในใจ ไหนล่ะคนออกปากว่ารักษ์โลก สุดท้าย
พอโลกเริ่มไม่รักตัวเอง ก็เปลี่ยนอุดมการณ์มาขับรถเพิ่มฝุ่นกับเขาเหมือน
กันแหละ!
เมื่อเช้า เธอไม่ทันหยัน เพราะภาพที่เห็นคืออีโคคาร์ของฟ้าฟื้นจอด
ซ้อนคันอยู่ด้านใน
ใช่ เขาจอดซ้อน ทัง้ ทีม่ าถึงก่อน ยังเหลือช่องจอดทีเ่ ธอเพิง่ เข้าไปจอด
เมื่อครู่...
‘ผมช่วยเฝ้าให้กอ่ นก็ได้ จะได้ไม่มใี ครพลาด ลุงรีบไปเอาไม้กวาดมา
เถอะ’
‘ขอบคุณครับคุณหมอ’
นอกจากไม่หันข�ำ ฟ้าฟื้นยังท�ำเหมือนหาข้ออ้างไม่เดินมาสมทบเธอ
เสียเฉยๆ
ท�ำไม...
ตั้งค�ำถาม ทั้งๆ ที่ปกติเธอมักภาวนาให้เขาไปไกลๆ
หน�ำซ�้ำ ทันทีที่คำ� ถามถูกตั้ง บางความคิดที่เหมือนจะตกตะกอนอยู่
ก้นใจมาพักใหญ่ก็พลันลอยเอ่อ
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นี่เขาโกรธเราเหรอ
ตั้งแต่เหตุการณ์ในห้องสอบสวนความผิดเช้าวาน เป็นหนึ่งยังไม่ได้
คุยกับรุ่นพี่อีกเลย อันที่จริง แทบไม่มีโอกาสแม้แต่มองหน้าหรือสบตากัน
ตรงๆ
เวรของประสาทศัลยแพทย์เวียนกันทีละคน จะได้เจอหน้ากันก็แค่
ช่วงราวนด์เช้า หรือตอนที่คนหนึ่งก�ำลังจะเข้า อีกคนก�ำลังจะออกเวร เมื่อ
วานเป็นเวรของเขา ราวนด์เช้าเสร็จ เป็นหนึ่งไม่ได้อยู่รอพบ เพราะวางสาย
จากมารดาของมิลาน เธอก็รบี ดิง่ ไปหารายนัน้ ด้วยความเป็นห่วง แล้วความ
วุ่นวายก็ท�ำให้ไม่มีเวลาโทร. หาฟ้าฟื้น อันที่จริงถึงมีเวลา เธอก็อาจไม่รู้สึก
สะดวกใจที่จะโทร. หาอยู่ดี ในเมื่อปกติคนที่เป็นฝ่ายโทร. ล้วนคือเขา
ยิง่ มาเจอกันอีกที ฟ้าฟืน้ กลับท�ำท่าทางเช่นนี้ ปัน้ ปึง่ อย่างทีไ่ ม่เคยท�ำ
มาก่อน! เป็นไปได้ว่าเขาไม่พอใจที่เธอเป็นหนึ่งในสาเหตุอันท�ำให้เรื่องลุก
ร้าย ถ้าคืนก่อนหน้าเป็นหนึง่ รับโทรศัพท์แล้วเข้ามาดูแลธโนทัยทันการ เรือ่ ง
ก็อาจไม่เลยเถิดจนรู้ไปถึงหูพ่อของเธอ และเขาจะไม่ต้องถูกเรียกต�ำหนิ
หรืออาจถูกลงโทษ
ว่าแต่ นี่พี่ฟืนถูกพ่อลงโทษจริงๆ เหรอ
เป็นหนึ่งรู้ว่าเรื่องคราวนี้ค่อนข้างร้ายแรง เพราะแต่ไรมา พ่อรักใคร่
กลมเกลียวฟ้าฟื้นเสียยิ่งกว่าเธอซึ่งเป็นลูกแท้ๆ หญิงสาวจึงเข้าใจว่าหนนี้
อย่างมากพ่อก็คงแค่คาดโทษ หรือเผลอๆ จะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ด้วยซ�้ำ
เพราะคนไข้ก็ได้รับการรักษาทันเวลาแล้ว
พ่อลงโทษอะไรพี่ฟืนนะ
จดจ้องอย่างจะสบเข้าไปในตาของอีกฝ่าย รู้ว่าเขาเท่าทันว่าถูกเธอ
มอง แต่แสร้งไม่ยอมหันมา ท้ายที่สุด เป็นหนึ่งจึงหมุนกลับแล้วก้าวฉับๆ
หนีขนึ้ อาคาร บอกตัวเองว่า ก็เรือ่ งของเขา! ทุกอย่างจะไม่เกิดขึน้ เลยถ้าเขา
ท�ำตัวดีๆ ไม่ใช่หาทางแหกคอกตลอดเวลาแบบนี้
ถึงตอนนี้ คนแต่งตัวแหกคอกก�ำลังจะก้าวออกจากบริเวณหน้าห้อง
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พักแพทย์ อย่างไรก็ตาม ปลายเท้าของเขาสะดุด จากนัน้ หมุนตัวกลับไปอีก
ทาง
ไปห้องน�้ำ?
เป็นหนึ่งเสมองทิศที่เจ้าตัวตั้งใจจะไปแต่ต้น แปลกใจเมื่อพบว่านาง
พยาบาลรายหนึ่งก�ำลังก้าวน�ำต�ำรวจสองนายเข้ามา
“หมอหนึ่งคะ” พยาบาลรายดังกล่าวเห็นเธอเข้าก็รีบร้องเรียก
เป็นหนึ่งหยุดยืนรอ สายตาตั้งค�ำถาม
“คุณต�ำรวจมาขอพบค่ะ”
เธอมองสองคนหลังทีย่ นื ขึงขังจ้องมา “แต่วา่ ตอนนีเ้ ป็นเวร คนไข้อาจ
จะเข้ามา...”
“รบกวนไม่นานครับ” นายต�ำรวจรายที่ดูจะมียศสูงกว่าพูดแทรก
เป็นหนึ่งไม่ชอบให้ใครพูดแทรก
อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวพูดต่อว่า “เรื่องการตายของคุณมิลานครับ”
หญิงสาวจึงจ�ำพยักหน้ารับเรียบๆ
จังหวะทีก่ ำ� ลังจะก้าวต่อไปด้วยกัน ปรายตาทันเห็นฟ้าฟืน้ ก้าวออกมา
จากหลืบห้องน�้ำ ตอนนั้นเองเธอสังเกตว่าถึงชุดจะลายพร้อย ทว่าอาภรณ์
ของเขาเป็นสีขาวและด�ำตลอดร่าง

บทสนทนากับนายต�ำรวจนัน้ อยูแ่ วดล้อมเรือ่ งราวของมิลาน ในฐานะ

เพื่อนสนิท เป็นหนึ่งถูกขอให้เล่าว่าเจ้าตัวใช้ชีวิตอย่างไร ติดต่อกับใครบ้าง
โดยเฉพาะช่วงวันสุดท้ายก่อนเกิดเหตุน่าสลดใจ
“ถ้าจะให้เล่าชัดเจนก็ตอบไม่คอ่ ยถูกเหมือนกันนะคะ เพราะมิลค์เขา
ไม่ได้มีงานท�ำเป็นหลักเป็นแหล่ง แล้วก็ไม่ชอบท�ำอะไรรูทีนด้วย” ค�ำพูด
หยุดลงเล็กน้อยเพื่อเรียกความคิด ตอนนี้เธอกับนายต�ำรวจทั้งสองเข้ามา
อยู่ในห้องประชุมขนาดเล็กของโรงพยาบาล เนื่องจากแพทย์ที่นี่ไม่มีห้อง
ท�ำงานเป็นส่วนตัว นายต�ำรวจคนหนึง่ เป็นผูย้ งิ ค�ำถาม ขณะผูต้ ดิ ตามนัง่ อยู่
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ห่างออกไป รับหน้าที่พรมนิ้วบันทึกลงในคอมพิวเตอร์แลปทอป
“ส่วนใหญ่มลิ ค์เขาก็ไปสังสรรค์กบั เพือ่ น หรือไม่กไ็ ปเทีย่ ว ไปชอปปิง
อ้อ ระยะหลังทีช่ ดั หน่อยก็คอื ตามกรีด๊ ดารา แต่วา่ วันทีเ่ กิดเรือ่ ง รูส้ กึ ว่ามิลค์
จะไปดูหนัง ดิฉนั ยังเห็นเขาลงรูปในไอจีชว่ งบ่ายๆ เลย หนังตลกด้วย จาก
นั้นน่าจะกลับเข้าคอนโดเลย เพราะคืนนั้นแม่เขานัดจะมาค้าง แม่มิลค์เพิ่ง
กลับจากต่างประเทศน่ะค่ะ”
“คุณอัมรีได้เล่าให้เราฟังเหมือนกัน” ผู้ฟังพยักหน้า ก่อนเริ่มค�ำถาม
ใหม่ “คุณหมอพอจะทราบมัย้ ครับว่า ก่อนหน้านีค้ ณ
ุ มิลานเธอมีเหตุขดั แย้ง
กับใครบ้างรึเปล่า”
“ขัดแย้งยังไงล่ะคะ มิลค์เป็นคนปากไว ใจร้อน คุณพอจะนึกภาพ
ออกใช่มั้ย แต่ดิฉันว่าถ้าเป็นเรื่องกับใครจริงๆ จังๆ ก็เห็นจะไม่มี ไม่อย่าง
นั้นเขาคงต้องเล่าให้ดิฉันฟังบ้างแล้ว”
คนตอบวรรคนิดหนึ่ง จ้องตาผู้สอบถาม “ถามอย่างนี้ ต�ำรวจก�ำลัง
คิดว่าการตายของยายมิลค์ไม่ใช่...”
“เรายังไม่ได้สรุปอะไรในตอนนี้น่ะครับ”
เป็นหนึง่ รับทราบ ครอบครัวของมิลานไม่ใช่คนตัวเล็กๆ แล้วพ่อของ
เพื่อนก็คงไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆ
แต่ถึงอย่างไร เธอก็ยังหวัง “พูดตามตรง ฉันเองก็ไม่คิดว่ามิลค์จะ
ฆ่าตัวตาย”
อีกฝ่ายจ้องตรงเข้ามาในตาเธอ “ท�ำไมครับ”
แพทย์สาวเล่าความคิดทีต่ ดิ อยูใ่ นหัว รอยยิม้ ของเพือ่ น ความรักชีวติ
ของเพื่อน และชีวิตอันปราศจากความเศร้าหมองของเพื่อน “ไม่มีสาเหตุ
อะไรที่มิลค์จะฆ่าตัวตายเลย”
“ผมเข้าใจ” ค�ำตอบอันกอปรด้วยท่าทางเรียบเฉย ราวกับว่าความตาย
ของเพื่อนเธอเป็นเรื่องเรื่อยเปื่อยไร้สาระ ฉุดอารมณ์ของเป็นหนึ่งขึ้นมา
เล็กน้อย
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“ถามจริงๆ นี่ผลการชันสูตรศพออกมารึยังคะ”
“คุณหมอ ใจเย็นๆ ครับ”
หญิงสาวถอนหายใจ “ขอโทษค่ะ อย่างที่บอก ดิฉันไม่เชื่อเลยว่า...”
ค�ำชะงัก ความรูส้ กึ บางอย่างพองอัดจากอกขึน้ มาทีค่ อ เข้ามาในปาก
มันตื้อตัน ไม่สามารถพูดอะไรได้
อันที่จริง เป็นหนึ่งนึกว่าความเศร้าที่ตัวเองพยายามเก็บกลั้นนั้นได้
กร่อนสลายไปแล้ว เธอบอกให้ตัวเองตั้งสติ แล้วยอมรับการสูญเสียครั้งนี้
ยายมิลค์จะไม่โผล่กลับมาดึงเราออกจากสังคมไหนไปยึดไว้กับตัวเองอีก!
คนเรายอมรับความจริงได้ ก็น่าจะเข้มแข็งขึน้ ได้มใิ ช่หรือ ไม่คดิ เลย
ที่แท้ความเศร้านั้นเพียงแต่หดซ่อนอยู่ใต้เปลือกเปราะ พอถูกแรงภายนอก
กะเทาะก็พร้อมจะแตกพัง
ให้ถึงอย่างไรเธอก็พยายามเก็บกดมันไว้ เม้มปาก กลืนน�้ำลาย
กะพริบตาถีๆ่ ให้นำ�้ ตาตัวเองหายจากคลองตา ยกมือปฏิเสธกระดาษทิชชูที่
คู่สนทนาสาวแล้วยื่นให้
ครัน้ กลับสูส่ ภาวะปกติ หญิงสาวเปลีย่ นเป็นประโยคใหม่ “ยังมีอะไร
จะถามดิฉันมั้ยคะ”
โชคดีทนี่ เี่ ป็นโรงพยาบาลเอกชน ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐ อย่าหวังเลย
ว่าเธอจะปลีกตัวออกมาได้เช่นนี้ คนไข้จะถูกส่งตัวเข้าห้องผ่าตัดคนแล้ว
คนเล่า ถึงอย่างไรชีวิตของคนที่ยังอยู่ก็ต้องส�ำคัญกว่าคนที่ตายไปแล้ว
นายต�ำรวจพยักหน้า “ขอถามถึงตอนที่เกิดเหตุ ตอนนั้นคุณหมอ
ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ที่ไหนครับ”
“ดิฉันก�ำลังพักอยู่ที่บ้านกับคุณแม่ค่ะ” โดยไม่ต้องให้อีกฝ่ายถาม
เป็นหนึ่งเพิ่มรายละเอียดให้เอง “อยู่แถวราชเทวี”
“พักกันอยู่สองคน?”
“มีลูกจ้างอีกคน แล้วก็คุณพ่อ คุณพ่อก็ท�ำงานเป็นเจ้านายดิฉันที่
โรงพยาบาลนี้ค่ะ ปกติถ้างานเยอะแกจะพักที่คอนโดละแวกนี้ วันนั้นก็
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เหมือนกัน”
“ได้ยินว่าช่วงที่เกิดเหตุ คุณพ่อของคุณผ่าตัดรักษาคนรักของคุณ
มิลานอยู่ที่นี่”
“ค่ะ”
อีกฝ่ายผงกศีรษะ “ตอนนี้อาการของเขาเป็นยังไงบ้างครับ”
“ดิฉนั ไม่ได้เป็นคนดูแลโดยตรงนะคะ เท่าทีท่ ราบ ตอนนัน้ เขาสมอง
ช�ำ้ แล้วก็มเี ลือดออกในสมองด้วย ปกติกรณีแบบนี้ หลังจากผ่าเอาเลือดออก
มาแล้ว สมองจะค่อยๆ บวมขึ้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะ เราจะใช้ยาลดสมอง
บวม ถ้าจะฟื้นก็คงอีกหลายวัน”
“ไม่มพี ยานทีส่ ามารถบอกได้เลยว่าคืนนัน้ คุณธโนทัยก�ำลังท�ำอะไรอยู่
ที่ไหน ก่อนที่จะมาประสบอุบัติเหตุในเวลาเกือบๆ สองทุ่ม”
“แต่...”
ค�ำของเธอยกมุมปากของคู่สนทนาอย่างชื่นชมในความเท่าทัน
“ใช่ครับ ‘แต่’...” เจ้าตัวย�ำ้ เสียง “ดูจากจุดที่รถเกิดเหตุ มีความเป็น
ไปได้วา่ เขาอาจเพิง่ ออกมาจากคอนโดของคุณมิลาน เราคงต้องรอเขาฟืน้ มา
พูด”
มีค�ำถามที่ไม่สลักส�ำคัญอีกเล็กน้อยก่อนบทสนทนาจะจบลง เป็นหนึง่ ก้าวน�ำนายต�ำรวจทัง้ สองออกจากห้อง “ดิฉนั ขอส่งแค่นนี้ ะคะ ต้องกลับ
ไปที่...”
“ไม่เป็นไรครับ” คนในชุดสีกากียิ้มให้ “เรายังไม่กลับตอนนี้”
เรียวคิ้วหลังแว่นตาทรงกลมของแพทย์สาวเลิกขึ้นเล็กน้อยแทน
ค�ำถาม
“จะขอคุยกับคุณหมอฟ้าฟื้นต่อ”
พี่ฟืน?
เป็นหนึง่ เริม่ งงงวย ครูก่ อ่ นทีเ่ ห็นเขา เธอนึกว่าเจ้าตัวมาเอาของ และ
ได้ออกไปแล้ว นี่แสดงว่า...
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“มีอะไรเกี่ยวกับเขาด้วยเหรอคะ”
อีกฝ่ายเงียบไปอึดใจคล้ายไตร่ตรอง และแล้วตัดสินใจตอบ พร้อม
สายตาจ้องทะลุเข้ามาในตาเธอละม้ายจับสังเกต
“เราเช็กโทรศัพท์ของคุณมิลานพบว่า ระยะหลังเธอโทร. หาคุณหมอ
ฟ้าฟื้นบ่อยๆ ครับ”

๓

ต�่ำศักดิ์นักฝัน

ร้านอาหารราคาเยาส�ำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในเวลานี้มีคน
บางตาลง เนือ่ งจากเลยเวลาบ่ายมาพักใหญ่แล้ว ถึงกระนัน้ เจ้าของร้านรอบๆ
ลานที่นั่งอันเต็มไปด้วยโต๊ะเก้าอี้ก็ยังวุ่นวายไม่จบ เสียงฉี่ฉ่าและควันจาก
การประกอบอาหารยังปรากฏขึ้นที่มุมนั้นมุมนี้ กลิ่นหอมอวลลอยอยู่ใน
อากาศ ชนิดว่าแค่ประตูกระจกทางเข้าด้านหน้ามีคนเปิดออกเล็กน้อย เป็นหนึ่งซึ่งยืนหลบมุมอยู่ด้านนอกก็ยังได้กลิ่น
รอกระทัง่ บุคคลเป้าหมายรับชามก๋วยเตีย๋ วมาวางยังโต๊ะหนึง่ จากนัน้
เดินไปซื้อน�้ำเปล่า ประสาทศัลยแพทย์สาวก็รีบก้าวมานั่งลงตรงข้ามโต๊ะ
ด้วยเหตุนี้ ทันทีที่รายนั้นหมุนตัวก�ำลังจะก้าวกลับมา ปลายฝีเท้าจึงมีอัน
ชะงักน้อยๆ ในที่สุด ร่างสูงในเสื้อขาวด�ำลายพร้อยจึงเดินต่อมายังโต๊ะตัว
เก่า นั่งลงเผชิญหน้ากับเธอ
ฟ้าฟื้นเข้าไปคุยกับต�ำรวจนานพอๆ กับเธอ เป็นหนึ่งฝากให้นาง
พยาบาลรายหนึง่ ช่วยจับตาแล้วรายงานทันทีทเี่ ขาออกมาจากห้องสอบปากค�ำ
โชคดีตอนนั้นไม่มีคนไข้ เธอจึงรีบดุ่มดั้นมาหารุ่นพี่ถึงที่นี่

ป ร า ป ต์

l

45

คนตรงข้ามโต๊ะยังดูสดใส ไม่มีวี่แววเหน็ดเหนื่อยสะเทือนใจใดๆ
เลย แวบแรกทีเ่ ขาเห็นเธอ ความประหลาดใจทีป่ รากฏขึน้ ในดวงตาสีน�้ำตาล
เข้มกลมโตนั้น น่าจะเป็นเพราะเห็นเธอมานั่งอยู่ที่นี่อย่างปัจจุบันทันด่วน
มากกว่า เพียงแวบถัดมา แววดังกล่าวก็หาย แทนทีด่ ว้ ยความสงบอันแสดง
ว่าเจ้าตัวน่าจะประเมินได้อยู่แล้วว่าสักวันเธอจะต้องตามมาพบ
“หนึ่งมีเรื่องอยากคุยกับพี่ค่ะ”
“ชัดเลย” ไม่วา่ ฟ้าฟืน้ จะรูส้ กึ กับเธอเช่นไรในตอนนี้ มุมปากของเขาก็
ยังเผยยิ้มซนๆ คล้ายเด็กชายเจ้าเล่ห์ ชายหนุ่มใช้ปลายตะเกียบกระทุ้งกับ
โต๊ะเบาๆ เพื่อให้ซองกระดาษที่หุ้มอยู่ขาด ระหว่างนั้นเอียงคอ พยักพเยิด
ไปที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตรงหน้าเป็นเชิงถาม
“กินเถอะค่ะ หนึ่งเรียบร้อยแล้ว”
“อ๋อ ไม่คลีน”
“ไม่ใช่อย่างนั้น!” ทั้งที่มีบุคลิกเรียบเฉย และเก็บกลั้นอารมณ์ได้ดี
เจอฟ้าฟื้นกวนประสาททีไร เป็นหนึ่งก็ไม่วายหลุดขุ่น
เขาจงใจล้อเลียน!
รุน่ พีร่ วู้ า่ เธอได้รบั ค�ำสัง่ จากมารดาให้รบั ประทานแต่อาหารจืดๆ ชืดๆ
เพือ่ สุขภาพ จืดๆ ชืดๆ ไม่ตา่ งจากชีวติ ของเรา! สายตาของอีกฝ่ายมักมีนยั
เช่นนี้ เป็นหนึ่งไม่อยากจะคิดว่ามันเป็นนัยเดียวกับที่นายแพทย์เป็นเอก
ผู้เป็นพ่อมองเธอ และมองแม่ของเธอ
คุณรมย์ลกั ษณ์ผ้เู ป็นมารดาเป็นคนจู้จแี้ ละอนุรกั ษนิยมสูง เป็นหนึง่
สนิทกับแม่และถูกฝังหัวจนมีลักษณะคล้ายๆ กัน ไม่ถึงกับจุกจิกเท่า แต่
นั่นละ พ่อกับฟ้าฟื้นก็ยังมองว่าเธอกับแม่มีลักษณะคล้ายๆ กัน นั่นท�ำให้
ชายทั้งสองเป็นมนุษย์จ�ำพวกที่เข้ากับเธอได้ยาก
“ล้อเล่นน่า” ท�ำเธอหลุดจากคราบ ‘นางฟ้า’ ได้สำ� เร็จ อีกฝ่ายก็ยงิ่ เผย
รอยแย้ม “ทีพ่ ยักหน้าเนีย่ จะขออนุญาตหนึง่ กินไปด้วยคุยไปด้วยต่างหาก”
คนถามท�ำตาใสแจ๋ว จนเป็นหนึ่งรู้สึกปุดๆ ขึ้นมาอีกระลอก แต่ก็

46

l

ถ่ า น ไ ฟ เ ดี ย ว

เพราะรู้ว่าถ้าเธอ ‘หลุด’ อีก เจ้าตัวจะยิ่งได้ใจ จึงพยายามสูดลมข่มใจ พูด
ต่อไปเหมือนไม่ได้ยิน
“เรายังไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่วันที่พี่ถูกเรียกไปสอบสวนความผิด”
คนตรงหน้าก�ำลังคีบเส้นเล็กขึ้นมาเป่าไล่ควัน ได้ยินอย่างนั้นก็หยุด
เป่า ยิ้มเฉย “ห่วงพี่หรือห่วงคดีของเพื่อน เอาตรงๆ?”
เห็นมั้ย จะไม่ให้ ‘เกลียด’ เขาได้ยังไง!
“ไม่ได้หว่ งใครเป็นพิเศษหรอกค่ะ!” ให้ถงึ อย่างไร ปลายเสียงก็ยงั ติด
กระแทก ความตั้งใจแรกที่กะจะถามเจ้าตัวว่าถูกลงโทษอะไรบ้าง และอาจ
จะ...ขอโทษที่วันนั้นเธอไม่ทันได้รับโทรศัพท์ ทั้งที่ไม่จำ� เป็นต้องขอโทษเลย
มีอันลับไปสิ้น
“มิลค์เองก็...ตายไปแล้ว หนึ่งแค่อยากรู้”
“ว่าแล้ว ต้องผิดหวังตลอด” ท่าส่ายศีรษะบ่นกระปอดกระแปดนั้น
เป็นการแสดงระดับรัชดาลัย คือเล่นใหญ่เหมือนกลัวคู่สนทนาไม่รู้ว่าจงใจ
เสแสร้ง
เกลียดพี่ เกลียดท่าทางแบบนี้ของพี่ชะมัดเลย!
ท่าทางแบบนี้ ครั้งแรกที่ได้เห็น เป็นหนึ่งยังเป็นน้องใหม่ในคณะ
แพทยศาสตร์
นักศึกษาแพทย์ปหี นึง่ ยังมีชวี ติ เหมือนนักศึกษาส่วนใหญ่ เรียนจันทร์
ถึงศุกร์ เฉพาะพุธกับศุกร์เลิกครึง่ วัน จึงมีเวลาท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้มาก วัน
พุธมิลานมักมาจิกตัวเธอไปกินข้าว ซือ้ ของ หรือดูหนังด้วยกัน ส่วนวันศุกร์
เพื่อนมีเรียน เป็นหนึ่งจึงเป็นอิสระ เธอมักเดินเข้ามาในร้านหนังสือเก่าข้าง
มหาวิทยาลัย ภายในร้านมีทงั้ หนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่าง
ชาติอื่นๆ เรียงรายอยู่บนชั้น แม้แต่ที่พื้นก็วางทับกันเป็นตั้งๆ จนบีบเหลือ
ทางเดินคับแคบ ถึงกระนั้น ส�ำหรับหนอนหนังสือ มันกลับเป็นทางเดินที่
ลึกลับกว้างใหญ่ และชวนก้าวเข้าไปค้นหากรุสมบัติ
แน่นอน มิลานเกลียดทีน่ นั่ เจ้าตัวนิว่ หน้าเมือ่ รูว้ า่ เพือ่ นสนิทเสียเวลา
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ขลุกอยู่ในนั้นได้คราวละครึ่งชั่วโมงขึ้นไป
‘เหม็นกระดาษ ไม่รู้มีเชื้อราด้วยรึเปล่า แกเป็นหมอน่าจะรู้นะว่ามัน
อันตราย!’
เป็นหนึง่ รูว้ า่ เพือ่ นไม่ได้เป็นห่วงเธออย่างปากว่า มิลานขัดใจมากกว่า
ที่เธอไม่ท�ำตามสิ่งที่เจ้าตัวแนะน�ำกึ่งๆ สั่ง
‘บ้านก็ไม่ได้จน แม่แกก็ไม่ได้ให้วันละห้าสิบ ท�ำไมไม่ไปเดินในร้าน
หนังสือใหม่ บรรยากาศดีๆ อยู่ในห้างสว่างๆ แล้วก็เย็นสบาย’
เพราะเล่มที่อยากอ่าน เราก็อ่านไปหมดแล้วน่ะซี!
ตอนที่อยู่ในร้านหนังสือเก่าแห่งนี้ เวลาส่วนใหญ่ของเป็นหนึ่งหมด
ไปกับการพลิกหน้าหนังสือเรือ่ งดอนกิโฆเต้ฉบับภาษาอังกฤษของเวิรด์ สเวิรธ์
อีดชิ นั ส์ มันใช้กระดาษเปเปอร์แบ็ก ท�ำให้มนี ำ�้ หนักค่อนข้างเบา แม้หนังสือ
จะค่อนข้างหนา ปกเปือ่ ย กระดาษข้างในบางส่วนก็เป็นด่างดวง แต่ทงั้ หมด
นั้นไม่อาจกลบประกายวับวามของเนื้อหา
หญิงสาวได้ยนิ ชือ่ เสียงของวรรณกรรมเรือ่ งนีม้ ายาวนาน เรือ่ งราวล้อ
เลียนเสียดสีนยิ ายอัศวิน อันว่าด้วย อลอนโซ่ กีฆาโน่ หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม
ดอนกิโฆเต้ สุภาพบุรุษชนบทวัยเกษียณที่อาศัยอยู่ในแคว้นลามันช่า
หมกมุ่นกับนิยายอัศวินจนวิกลจริต เกิดอุดมการณ์อยากเป็นอัศวินผู้เหีย้ ม
หาญขึ้นมาบ้าง จึงออกเดินทางช่วยเหลือเหยื่ออธรรม โดยหารู้ไม่ว่า แท้ที่
จริงตัวเองได้ก่อเรื่องวินาศสันตะโรให้ใครต่อใครไม่รู้จบสิ้น
หลังจากเข้าๆ ออกๆ ไปลูบๆ คล�ำๆ หนังสือเล่มนัน้ อยูน่ าน วันหนึง่
ระหว่างก�ำลังพลิกอ่านข้อความในนั้นซ�้ำเป็นรอบที่ห้า หญิงสาวก็ต้องสะดุ้ง
ตกใจเพราะมีเสียงดังข้างตัว
‘นี่!’
เงยหน้าขึ้น ปรากฏว่าคนที่ยืนเกาะชั้นหนังสือข้างๆ แล้วโผล่หน้ามา
คือชายหนุ่มหน้าคมผิวสองสีผอมกะหร่อง รอยยิ้มสว่างไสว ทว่าดวงตามี
ประกายกระตือรือร้น ดูกึ่งๆ น่ากลัวชอบกล
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เจ้าตัวพยักหน้าท�ำนองคะยั้นคะยอ ‘ถ้าไม่มีตังค์ พี่ออกให้ก่อนก็ได้
นะน้อง’
เป็นหนึ่งมุ่นคิ้ว หันไปรอบๆ ตัว
ไม่มีใคร
‘เราน่ะแหละ เห็นมาดูเล่มนีท้ กุ วันศุกร์เลยไม่ใช่เหรอ ท่าทางจะอยาก
ได้มากๆ ท�ำไมไม่ซื้อไปล่ะ’
ได้รับค�ำยืนยันว่าชายแปลกหน้าท่าทางไม่น่าไว้ใจก�ำลังคุยกับตัวเอง
เป็นหนึ่งเบนหน้ากลับ สอดหนังสือคืนชั้น แล้วเริ่มขยับตัวหนี
‘เฮ้ย ท�ำไมวางซะล่ะ’ เจ้าตัวท�ำหน้าผิดหวัง ‘รูม้ ยั้ ว่าเล่มนีน้ ะ่ เซร์บนั เตส เขียนไว้ตั้งแต่ปี ๑๖๐๕ มันเป็นงานวรรณกรรมชิ้นที่มีอิทธิพลสูงสุด
ในยุคทองของสเปนเลยนะ’
แล้วก็เป็นวรรณกรรมชิน้ ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ เรือ่ งหนึง่ เท่าทีโ่ ลกเคยตีพมิ พ์
มาด้วย
คิดแค่ในใจ ไม่ได้พูดออกไปเป็นเสียง หญิงสาวเสกลับไปหาเจ้าตัว
อีกครัง้ อย่างน้อยตานีก่ ร็ จู้ ริง หรือว่าจะเป็นพนักงานร้านคนใหม่ เราเลยไม่
เคยเห็นหน้า
ค�ำตอบมาเยือนพร้อมกับสาวใหญ่เจ้าของร้าน รายนี้เพิ่งก้าวตามมา
สมทบด้านหลังชายแปลกหน้า ‘ฟืนเขาลุ้น เพราะเป็นมือสองจากเขาเอง’
‘ทีน่ รี่ บั ฝากขายด้วยเหรอคะ’ เป็นหนึง่ ถามเฉพาะกับเจ้าของร้าน เธอ
เข้าใจมาตลอดว่าหนังสือทุกเล่มที่นี่ถูกซื้อขาดจากเจ้าของเดิม
‘ไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะ’ พี่สาวเจ้าของร้านหัวเราะขัน ‘เขาลุ้น เพราะอยาก
ให้มีคนมาอ่านต่อ’
‘เป็นสตอล์กเกอร์จริงๆ ด้วย!’ หญิงสาวตกใจ ท่าตกใจของเธอท�ำให้
อีกฝ่ายหลุดหัวเราะ และแล้วก็ทำ� ท่านัน้ ...การแสดงระดับรัชดาลัย เล่นใหญ่
เหมือนกลัวคู่สนทนาไม่รู้ว่าจงใจเสแสร้ง!
‘เปล๊า! เปล่าเล้ย...’
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เป็นหนึ่งเกลียดเขามาตั้งแต่ตอนนั้นแหละ!
‘แต่ยังไงก็เหอะ น้องซื้อเถอะ ซื้อเถอะน้า’ เจ้าของนาม ‘ฟืน’ ยกมือ
ขึ้นกุมกันตรงหน้า นัยน์ตาเว้าวอน
‘เอ่อ...’
‘ไอ้ฟืน น้องเขากลัวหมดแล้วเห็นมั้ย’
‘ก็หนังสือมันดีนนี่ า ไม่เข้าใจเลย มาอ่านจนจบแล้วจบอีก ชอบขนาด
นี้ท�ำไมยังไม่ยอมซื้อซะที’
เป็นหนึ่งเบิกตา ถอยห่างออกมาอีกหน่อย
‘ขะ...ขอตัวก่อนนะคะ’ หญิงสาวบอกกับพี่เจ้าของร้าน รีบเผ่นออก
นอกตัวอาคาร
‘เฮ้ย! เดี๋ยวดิ ไปไหน’
‘แกนั่นแหละจะตามเขาไปไหน ท�ำลูกค้าพี่หาย’
ได้ยินเสียงดังล้งเล้งจากข้างหลัง หันเห็นคนพูดช่วยยึดแขนชาย
ท่าทางผิดปกติไว้ เป็นหนึง่ จึงถอนหายใจ เร่งฝีเท้าหลบไปด้วยเกรงว่าเจ้าตัว
จะหลุดตามมา
วันนั้นระหว่างทางกลับบ้าน หญิงสาวนึกเถียงในใจ เราไม่ซื้อไม่ใช่
เพราะไม่มีเงิน แต่เพราะมีเงินต่างหาก!
หนังสือเล่มนัน้ เก่ามากแล้ว เธอชอบเนือ้ หาของมัน อยากอ่านบ่อยๆ
แต่ขณะเดียวกันก็อยากเก็บเล่มทีใ่ หม่ออ่ ง ปกแข็ง และมีรปู ประกอบงดงาม
อย่างทีเ่ คยเซิร์ชเจอในอินเทอร์เน็ตมากกว่า ในประเทศไทยหาค่อนข้างยาก
จะรอบินไปต่างประเทศ แม่กไ็ ม่คอ่ ยเห็นด้วยกับการอ่านหนังสืออ่านเล่นสัก
เท่าไหร่ ถ้าเห็นเธอแบกหนังสือพรรค์นนั้ กลับมา คงบ่นอยูน่ นั่ แล้วไม่รแู้ ล้ว
อย่างไรก็ดี ได้รู้ว่าใครเคยเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนั้นมาก่อนก็ดีไป
อย่าง บางครัง้ ผูช้ ายประหลาดนัน่ อาจจะคลัง่ จนถึงกับจุมพิตลงบนกระดาษ
แต่ละหน้าก็ได้ เขานึกว่ามันเป็นสื่อหาคู่รึไง ถึงได้คอยตามดูว่าใครจะหยิบ
มันไปอ่านต่อ แค่คิดก็ขนลุก นี่ท�ำให้เธอตัดใจง่ายเข้า
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ความตัง้ ใจมีอนั พลิกกลับตาลปัตรแค่ไม่กวี่ นั ถัดมา เช้าวันหนึง่ บนฝา
ตู้ล็อกเกอร์ของเธอที่มหาวิทยาลัยมีของไม่พึงประสงค์ปรากฏอยู่ ใครบาง
คนเล่นตลกด้วยการใช้ถุงพลาสติกห่ออะไรบางอย่างแล้วน�ำมาแปะสกอตช์
เทปไว้ บางทีจะเป็นพวกผู้ชายที่พยายามหาทางเข้าใกล้เธอ แต่เป็นหนึ่งไม่
เคยสนใจ...
หันมองข้าง ไม่มีใครแอบมองอยู่เลย หญิงสาวจึงตัดสินใจดึงถุงนั้น
ออกมา
ตกใจเมือ่ พบว่าของทีเ่ ผอิญร่วงจากปากถุง คือหนังสือทีเ่ ธอหมายตา
มาเป็นเดือน
ดอนกิโฆเต้ ของเซร์บันเตสเล่มนั้น!
ด้านในปกมีโพสต์-อิตแปะไว้ ลายมือขยุกขยิกแทบอ่านไม่ออก แกะ
ความได้ว่า
‘เอาเป็นว่าพี่ให้แล้วกัน นานๆ ทีจะเจอคนชอบเล่มนี้เหมือนกัน ดี
กว่าปล่อยให้เก็บคาชั้นจนโดนปลวกแทะ’
เป็นหนึ่งมองของในมือแล้วลังเลใจขึ้นมา ไม่รู้เป็นเพราะความอยาก
ได้ทเี่ ก็บกดไว้กลับทะลักคืนมา หรือเพราะข้อความในโน้ตบดบังภาพจ�ำของ
ชายชื่อ ‘ฟืน’ ไปสิ้น น�้ำเสียงของบันทึกนั้นไม่มีร่องรอยของเล่ห์กลใด ไม่มี
แม้แต่ส�ำเนียง ‘โรคจิต’ อย่างที่เธอเคยปรามาสเขาไว้ด้วยซ�้ำ
ตรงกันข้าม เป็นหนึง่ กลับเข้าใจขึน้ มา ในฐานะคนทีร่ กั หนังสือเหมือน
กัน หลายครั้งมารดาบ่นหนักและอยากขนหนังสือของเธอไปทิ้ง เป็นหนึ่ง
คร�ำ่ ครวญด้วยความเสียดาย ไม่ใช่เสียดายว่าตัวเองจะไม่ใช่เจ้าของพวกมัน
อีกต่อไป ทว่าเสียดายเพราะไม่รู้ว่ามันจะต้องตกกลายเป็นของใครต่างหาก
แล้วเขาคนนัน้ จะรักอย่างทีเ่ ธอรักและรูค้ า่ มันหรือไม่ หรือได้ไปเพือ่ น�ำไปชัง่
กิโลขาย โดยไม่เคยแม้แต่พลิกอ่าน...
เพราะอย่างนั้น จากที่เคยจินตนาการเห็นพี่ฟืนก้มจูบกระดาษ เป็นหนึ่งจึงแย้งตัวเองว่า ใครมันจะไปท�ำอย่างนั้น!
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แต่ถึงอย่างไรเธอก็ไม่ยอมรับไว้ง่ายๆ หญิงสาวน�ำมันกลับไปที่ร้าน
หนังสืออีกครั้ง บอกฝากเจ้าของร้านให้คืนเจ้าตัวให้หน่อย ทว่าพี่สาวใจดี
กลับส่ายหน้า แม้เมื่อเธอจะฝากเงินให้ รายนั้นก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนใจ
‘เชื่อเถอะ ฟืนมันไม่ได้อยากได้อะไรจากน้องเลย’
‘แล้วเขาท�ำอย่างนี้ทำ� ไมคะ’ เธอถาม ทั้งที่จู่ๆ ก็นึกค�ำตอบขึ้นมาได้
เอง
‘มันบอกว่า ของบางอย่าง ก็ควรค่ากับคนแค่บางคนน่ะ’
เป็นหนึง่ จึงไม่สามารถปฏิเสธ เธอรับหนังสือเล่มนัน้ มา แต่กย็ งั ตัง้ ใจ
ว่าจะไม่พลิกอ่าน
ใครจะรู้ ต่อให้นายฟืนอะไรนัน่ ไม่ได้จบู กระดาษแต่ละแผ่นจริงๆ แต่
การที่เขาเอานิ้วลูบพลิกมันแต่ละหน้า ถ้าเธอแตะต่อ มันก็ให้ความรู้สึก
คล้ายๆ เธอแตะร่องรอยจากมือเขา...สัมผัสมือของเขา...อย่างไรชอบกล
ช่างบ้าไม่ต่างจากดอนกิโฆเต้ ถ้าอ่านแล้วกลายเป็นคนบ้าแบบนี้ เรา
ไม่อ่านมันซ�้ำอีกหรอก
บอกตัวเองอย่างนัน้ เพือ่ จะลงท้ายด้วยการอ่านจบอีกรอบในอีกไม่กี่
ชั่วโมงถัดมา
เธอจึงอดรูส้ กึ ไม่ได้วา่ ตัวเองติดหนีช้ ายแปลกหน้ารายนัน้ อยากเจอ
เพื่อปลดหนี้ ขณะเดียวกันก็ไม่อยากเจอเพราะไม่ชอบขี้หน้าเขาอยู่ในที...

เดีย๋ วนีฟ้ า้ ฟืน้ ดูดกี ว่าสมัยก่อนเป็นคนละคน รูปร่างเขาล�่ำสันแข็งแรง

จากการออกก�ำลังกาย อันดูจะท�ำให้มีเลือดฝาด ผิวพรรณสดใส ใบหน้า
เกลี้ยงเกลาเหมือนท�ำทรีตเมนต์ ทรงผมเข้ารูปและรู้จักจัดรูป เช่นเดียวกับ
เสือ้ ผ้า ถึงจะดูสวมสบายแต่กไ็ ม่ใช่เก่าโทรม เสียอย่างเดียว นิสยั บ้าๆ บอๆ
กลับไม่เคยแปรเปลี่ยน
เจ้าตัวก�ำลังสูดและสาวเส้นเล็กเข้าปาก จากนั้นก็พูดทั้งยังเต็มปาก
เต็มค�ำ เป็นความตั้งใจก่อกวน เพราะรู้ว่าเธอไม่สบใจพฤติกรรมท�ำนองนี้
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“พี่ตอบเฉพาะเรื่องที่หนึ่งอยากรู้ ‘จริงๆ’ ก็พอเนอะ” คนพูดยก
ตะเกียบชีม้ าทางเธอ “ต�ำรวจมาหาพีเ่ พราะเช็กเจอว่า หลังๆ คุณมิลค์เขาคุย
โทรศัพท์กับพี่บ่อยๆ”
“มีเรื่องอะไรที่มิลค์จะต้องติดต่อพี่ฟืนคะ”
ที่ผ่านมา แม้คนทั้งคู่หยอกล้อกันบ้าง แต่ทุกครั้งนั้นผ่านการเชื่อม
โยงโดยมีเธออยู่ตรงกลาง จะว่าไป มิลานกับฟ้าฟื้นไม่ได้สนิทสนม ไม่สิ ที่
จริงทัง้ สองคนไม่ได้รจู้ กั กันเป็นการส่วนตัวด้วยซ�้ำ ทีม่ ลิ านเชียร์เธอกับเขาก็
เพราะเห็นว่าฟ้าฟื้นดูดี แถมโพรไฟล์ก็ดูดี ไม่นานนี้เพื่อนของเธอยังหัวฟัด
หัวเหวี่ยงเรื่องชนัตตราอยู่เลย ถ้ามิลานรู้จักกับฟ้าฟื้นมากพอจะโทร. หา
เรื่องของชนัตตราก็ไม่น่าพ้นไปจากการรับรู้
สูตินรีแพทย์เจ้าของเรียวขางดงาม ใบหน้าหวาน ตาโตหวาน และ
รอยยิ้มกับท่าทางก็ยิ่งอ่อนหวานผู้นั้น รู้จักกับฟ้าฟื้นมาตั้งแต่สมัยเรียน
แพทย์ ก่อนจะแยกย้ายไปตามสาขาที่สนใจ ทั้งคู่กลับมาสนิทสนมกันอีกที
ตอนเข้าท�ำงานที่นี่ โดยเฉพาะหลังจากกรณีการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ตกอยู่
ในโคม่า
ตอนนัน้ เลิศวิชาญเวชได้รบั การประสานจากโรงพยาบาลบนเกาะกูด
ว่าจะส่งคุณแม่ผู้โชคร้ายด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกจากการโป่งพอง
เข้ามา แต่เพราะติดพายุ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องต้องเสียเวลาติดต่อกันถีย่ บิ และ
ยาวนานกว่าสัปดาห์เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ ชนัตตราถกเถียงกับ
ฟ้าฟื้นว่าไม่ควรใช้ยาสลบ เพราะอาจท�ำให้ระดับออกซิเจนลดลงและเป็น
อันตรายกับทารก อย่างไรก็ตาม ค�ำค้านตกไปเพราะฟ้าฟื้นให้ความเห็นว่า
โอกาสเสี่ยงที่ทารกจะได้รับผลกระทบจากยาสลบนั้น น้อยกว่าโอกาสเสี่ยง
ทีต่ วั มารดาจะเผชิญสภาวะเส้นเลือดในสมองแตกซ�ำ้ หากไม่ได้รบั การวางยา
ตอนที่คนไข้ถูกส่งตัวมาถึง ชนัตตรา ฟ้าฟื้น และวิสัญญีแพทย์รอ
อยู่ในห้องผ่าตัดแล้ว แม่เด็กยังไม่ถึงกับหมดสติ แต่มีอาการเซื่องซึม
กระบวนการทุกอย่างเป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ หลังจากวิสญ
ั ญีแพทย์ให้คนไข้
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ดมยา ชนัตตรารีบผ่าเอาเด็กออก จากนั้นฟ้าฟื้นรับไม้ต่อ เริ่มตั้งแต่ผ่าเปิด
กะโหลก เปิดเยื่อหุ้มสมองชั้นบนและชั้นกลาง ผ่าเส้นเลือดที่โป่งพองเดิม
แล้วจึงใช้คลิปหนีบ
ผลส�ำเร็จในครัง้ นัน้ สร้างชือ่ เสียงให้แก่โรงพยาบาลเลิศวิชาญเวชเป็น
อย่างมาก ต่อมาถ้ามีเคสท�ำนองนี้จึงถูกส่งเข้ามาให้ชนัตตราและฟ้าฟื้นได้
ร่วมมือกัน จงกลและนางพยาบาลที่เชียร์เป็นหนึ่งกับรุ่นพี่พูดเป็นเสียง
เดียวกันว่า ถ้านางฟ้านิวโรศัลย์จะคลาดแคล้วจากฟ้าฟืน้ ก็นา่ จะเป็นเพราะ
ชนัตตรานีเ่ อง กระนัน้ ระยะหลังเสียงบ่นดังกล่าวเริม่ หายไป เพราะแม้ชนัตตรากับฟ้าฟื้นจะสนิทสนมกันมาก มีคนเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆ
ทว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดูจะไม่เขยิบไกลไปกว่าความเป็นเพื่อนเลย
ถ้ามิลานสนิทสนมกับฟ้าฟืน้ จนถึงกับโทร. ไปคุยได้ มีหรือจะไม่รเู้ รือ่ ง
นี้ มีหรือจะยังโวยวาย...
นอกเสียจาก ถ้าโทร. ไปซัก แล้วมิลานได้รับค�ำยืนยันว่าความ
สัมพันธ์ของคนทั้งคู่ก้าวไปไกลกว่านั้นแล้ว...ก็ว่าไปอย่าง...
“ความลับ” จูๆ่ คูส่ นทนาก็เงยหน้าขึน้ มาจากชามก๋วยเตีย๋ ว ตอบเธอ
ทั้งที่ดวงตาเป็นประกาย ราวกับรู้ว่าเป็นหนึ่งก�ำลังคิดหรือรู้สึกอะไรอยู่
เปล่า เราไม่ได้รู้สึกอะไรเสียหน่อย!
บอกตัวเองแล้ว หญิงสาวกลืนน�ำ้ ลายที่จู่ๆ ก็ระคายคอขึ้นมา
“หมายถึงเรือ่ งทีค่ ณ
ุ มิลค์โทร. มาคุยน่ะ พีบ่ อกหนึง่ ไม่ได้หรอก” เจ้า
ตัววรรคนิดหนึ่ง ดวงตายิ่งวับวาม “หรือหนึ่งคิดว่าความลับเรื่องอะไร”
หญิงสาวสัมผัสได้ว่าตัวเองหน้าเห่อร้อนขึ้นมา
อะไรกัน ท�ำไมอะดรีนาลินมาสูบฉีดตอนนี้!
เจ้าฮอร์โมนบ้าก�ำลังกระตุ้นระบบต่างๆ ในร่างกายให้ทำ� งานผิดปกติ
ดีไม่ดีเดี๋ยวจะพลอยพูดผิดๆ ถูกๆ ตอนนี้มันก�ำลังท�ำให้หัวใจเต้น จนสูบ
ฉีดเลือดไปทั่วร่างรุนแรงกว่าเดิม
หยุดเดี๋ยวนี้นะ เราไม่อยากหน้าแดงต่อหน้าเขา!
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“บอกแล้วไงว่าอย่าท�ำหน้าแบบนี”้ คราวนีอ้ กี ฝ่ายถึงกับหลุดข�ำ ค�ำพูด
ต่อมาลากเสียง “มัน...ดูไม่เป็นนางฟ้าเลย!”
จากร้อนยิบๆ กลายเป็นร้อนเผาทันที ถึงตอนนี้เป็นหนึ่งไม่เหลือสติ
เท่าทันว่าตัวเองก�ำลังหลุดหน้าคว�่ำแล้ว
แต่อีกฝ่ายไม่สนใจ สูดเส้นเล็กกลุ่มสุดท้ายเข้าปากแล้วพูด “ถ้าคุณ
มิลค์เขาอยากให้เพื่อนรู้ก็คงบอกไปตั้งแต่แรกแล้วเนอะ เราควรจะรักษา
เจตนารมณ์ของผู้ตายจริงมั้ย”
พูดจบก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ เตรียมยกชามไปเก็บที่วาง
“อ้อ” เขาพูดเหมือนนึกขึ้นได้ ในขณะที่เป็นหนึ่งยังทั้งเขิน ทั้งโกรธ
ทั้งงง หลังจากถูกยียวนไปมา
คนเป็นรุ่นพี่เลิกคิ้ว พูดต่อไปว่า “สองวันนี้พี่ยังไปร่วมงานศพของ
คุณมิลค์ไม่ได้ ฝากขอขมาด้วยแล้วกันนะ”

ฝั่งซ้ายมือของถนนจตุรทิศมีคลองขนาบ ในคลองมีแพผักตบชวา
บ�ำบัดน�้ำเสียตามพระราชด�ำริลอยน�้ำอยู่เป็นแปลงๆ แต่ละแปลงใบสีเขียว
สดแน่นขนัดให้ความรู้สึกสดชื่น
อย่างไรก็ตาม ผู้นั่งอยู่หลังพวงมาลัยของเชฟโรเลตครูซคันขาวไม่มี
แก่ใจชื่นชมความงามดังกล่าว เรียวคิ้วหลังแว่นใสก�ำลังมุ่นเข้า จนกึ่งกลาง
หน้าผากเกิดร่องลึก ดวงตาเพ่งจ้องไปยังเป้าหมายที่อยู่ห่างไปด้านหน้าราว
สองช่วงคันรถอย่างไม่ยอมให้คลาดสายตา
ไม่ชา้ อีโคคาร์สเี มทัลลิกคันนัน้ ก็เลีย้ วซ้ายลอดใต้ทางพิเศษศรีรชั ต่อ
ไปยังถนนอีกสาย มันเป็นถนนขนาดสี่เลนซึ่งเธอหาชื่อไม่พบ ไม่รู้ว่าจะน�ำ
ไปสู่ที่ไหน ริมทางข้างหนึ่งเป็นอาคารละม้ายแฟลตเรียงราย ขณะที่อีกข้าง
เป็นตึกแถวเก่าโทรมจนให้ความรู้สึกน่ากลัว
ทัง้ ทีอ่ ายุสามสิบต้นๆ เข้าไปแล้ว เป็นหนึง่ ก็ยงั รูโ้ ลกไม่มากไปกว่าช่วง
อายุยี่สิบสักเท่าไร เธอใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผน นั่นหมายถึงทุกวัน
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แทบไม่มีอะไรแปลกใหม่ นอกจากโรคภัยของคนไข้กับปัญหาต่างๆ ใน
โรงพยาบาล
หญิงสาวไม่เคยพิสมัยความตื่นใจชนิดอื่น เธอชอบให้ทุกอย่างรอบ
ตัวปลอดภัย คาดเดาได้ สถานที่ไปจึงมักเป็นที่เดิมๆ ถนนที่ขับก็เป็นสาย
เดิมๆ แม้ได้ยินว่ามีทางลัด หรือเส้นทางเปิดใหม่ที่ช่วยย่นระยะใกล้กว่า
เป็นหนึ่งก็ยังรู้สึกสบายใจกว่าที่จะมุ่งหน้าไปบนเส้นทางเดิม
เพราะอย่างนี้ ตลอดเวลาทีข่ บั ตามมาตัง้ แต่ออกจากโรงพยาบาล แล้ว
เริ่มห่างจากเส้นทางที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ ประสาทศัลยแพทย์สาวจึงยิ่งรู้สึก
อึดอัดใจมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน
จะไปไหนของเขานะ
ทั้งที่รู้ว่าบุคคลเป้าหมายใช้ชีวิตต่างจากเธอราวหน้ากับหลังมือ และ
การคาดหวังว่าจะพบเจ้าตัวเดินทางไปยังที่ที่เธอคุ้นเคยย่อมเป็นไปได้ยาก
เป็นหนึ่งก็ยังอดรู้สึกหงุดหงิดไม่ได้
อันทีจ่ ริง วันนีป้ ระสาทศัลยแพทย์สาวแอบตามจับตาเขามาตัง้ แต่เช้า
เสาร์นี้เป็นเวรของฟ้าฟื้น เจ้าตัวจะต้องราวนด์เช้า คือเข้าเยี่ยมคนไข้ที่นอน
แอดมิตอยูใ่ นโรงพยาบาล ปกติการราวนด์เช้าจะเสร็จสิน้ ราวๆ ๑๑ โมง จาก
นัน้ เหลือเพียงเวรคอนซัลต์แบบออนคอล นัน่ จึงหมายความว่า รุน่ พีจ่ ะเดิน
ทางไปไหนก็ได้ ออกนอกโรงพยาบาลก็ได้ เพียงแต่ตอ้ งสแตนด์บายกลับมา
ให้ทันหากถูกตามตัว
วัดทีจ่ ดั งานศพของมิลานอยูไ่ ม่ไกลจากเลิศวิชาญเวช แต่ฟา้ ฟืน้ กลับ
ไปไม่ได้ ไปไม่ได้ทงั้ ทีม่ ลิ านเป็นหลานของผูบ้ ริหารโรงพยาบาล นอกจากนัน้
การที่ทั้งคู่โทร. หากันถี่จนต�ำรวจสงสัย มันก็น่าจะแสดงถึงความเกี่ยวข้อง
สนิทสนมจนมีนยั ส�ำคัญมิใช่หรือ เป็นหนึง่ ข้องใจ เริม่ รูส้ กึ ว่ารุน่ พีท่ �ำตัวเป็น
ปริศนามากขึ้นทุกที
หลังจบราวนด์เช้า เจ้าตัวไม่ได้รบี ร้อน กลับไปฟิตเนสของโรงพยาบาล
ต่ออีกเกือบสองชั่วโมงก่อนลงมารับประทานอาหาร จากนั้นเอ้อระเหยอีก
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นาน จวบบ่ายแก่จึงขับรถออกมา
เป็นหนึ่งสงสัยนักว่าเขาติดภารกิจอะไร ตอนนี้รถคันหน้าน�ำมาถึง
สีแ่ ยกขนาดใหญ่ ระหว่างรอสัญญาณไฟเขียว หญิงสาวหยิบโทรศัพท์มอื ถือ
ขึ้นมาค้นสถานที่ด้วยแอปพลิเคชันกูเกิลแมป
แยกประชาสงเคราะห์ หรือในอีกนาม แยกโบสถ์แม่พระฟาติมา...
ยังจินตนาการไม่ออก คนกิจกรรมเยอะอย่างเจ้าตัวจะมาท�ำอะไรแถว
นี้ พอดีสัญญาณไฟเปลี่ยนสี เป็นหนึ่งรีบวางโทรศัพท์แล้วเคลื่อนรถต่อ
อีโคคาร์สีเมทัลลิกเลี้ยวขวาเข้าถนนดินแดง แล่นต่ออีกสักพักสารถี
จึงค่อยๆ เบี่ยงซ้ายแล้วหลบเข้าจอดในอาคารรับจอดรถ อันแสดงว่าธุระ
ของเจ้าตัวอยู่แถวนี้ และน่าจะกินเวลานานพอสมควรจึงไม่สามารถจอดริม
ถนนได้
เป็นหนึ่งเลียบรถรอไม่ไกลจากทางออกของที่จอดนั่น ระหว่างนั้นก็
กวาดตาไปสังเกตรอบๆ บริเวณ
อาคารแถวนี้เป็นตึกแถวทั้งสิ้น ที่อยู่ติดกันคือศูนย์รถจักรยานยนต์
คลินิกวางแผนครอบครัว ร้านกาแฟ และ...ห้องกระจกอะไรสักอย่าง
ดูเหมือนจะเป็นร้านชุดวิวาห์...
ไม่กนี่ าทีรา่ งสูงค่อนข้างผอมของฟ้าฟืน้ ก็เดินตัวปลิวออกมา เป็นหนึง่
แอบลุ้นอยู่ในใจให้รุ่นพี่ไม่หันมาทางนี้ ตอนนี้เธออยู่ใกล้เขามากกว่าตอนที่
ติดตามมาบนถนนเสียอีก ถ้าเพียงแต่เจ้าตัวหันมาแล้วสังเกตทะเบียนรถ
แน่นอนว่าคนละเอียดและช่างจดช่างจ�ำอย่างเขาจะต้องนึกออกว่าอะไรเป็น
อะไร
หัวใจของหญิงสาววูบตกไปใต้ตาตุ่มเมื่อจู่ๆ คนในสายตากลับหยุด
ก้าว ท�ำท่าจะเอีย้ วมา เธอรีบหันรีหนั ขวางหาทางปิดบังตัวเอง จากนัน้ ก็หยิบ
พ็อกเกตบุก๊ ทีอ่ า่ นค้างไว้มาเปิดบังหน้า มันเป็นนิยายฆาตกรรมส�ำนวนแปล
ของ ‘วรรัก’ นักแปลชื่อแปลกที่เธอติดตามผลงานมาพักใหญ่
แทบจะถอนหายใจโล่งอกเมือ่ พบว่า สายตาของคนเอีย้ วหลุบลงไปที่
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กระเป๋ากางเกงของตัวเองแทน จากนัน้ มือเรียวสวยของประสาทศัลยแพทย์
หนุม่ ก็ลว้ งหยิบโทรศัพท์มอื ถือขึน้ มาประกบหู ใบหน้าคมคายปรากฏอมยิม้
ขันชนิดที่เขาชอบยิ้มใส่เธอนั่นละ
บ้าจริง!
เป็นหนึ่งสบถในใจ จังหวะการสูดลมหายใจค่อยๆ คืนมาเป็นปกติ
เมือ่ เจ้าตัวเอีย้ วกลับ ก้าวต่อไปบนบาทวิถี ในทีส่ ดุ จึงเลือกผลักประตูเข้าไป
ในร้านกาแฟ
หญิงสาวค่อยๆ เคลือ่ นรถตามไปช้าๆ วินาทีทผี่ า่ นหน้าร้านเป้าหมาย
ทันเห็นว่าโต๊ะที่ชายหนุ่มรุ่นพี่นั่งอยู่นั้นหาได้มีเจ้าตัวเพียงล�ำพัง
คนที่นั่งคู่กันคือชนัตตรา

