
บทน�ำ

“พี่ศร โตขึ้นหนูพราวจะเป็นเจ้าสาวของพี่ศร!”
เสยีงใสๆ ของเดก็หญงิพราวไพลนิท�าใหช้ายหนุม่ในชุดสทูสดี�าสนทิ

ซึ่งก�าลงัคกุเข่า ก้มหน้าก้มตาผกูเชอืกรองเท้าให้เดก็จอมซนชะงกัไปเลก็น้อย 

ต่อเมื่อตั้งสตไิด้หนุม่หน้าละอ่อนจงึหวัเราะร่วน รบียกนิ้วชี้ท�าท่าจปุาก เป็น

เชงิปรามให้คุณหนูน้อยรบียุตเิรื่องดงักล่าวเสยีก่อนที่จะมใีครมาได้ยนิเข้า

“เอาอกีแล้วนะครบั คุณหนูพราว ไม่เอา ไม่พูดแบบนี้แล้วส”ิ 

ต่อให้เคยได้ยินมาหลายครั้งแล้ว แต่มือขวาของแก๊งมาเฟียใหญ่ที่

สบืเชื้อสายจากอติาลกีย็งัหวาดกลวัทุกครั้ง ต้องหนัซ้ายแลขวาอย่างระแวง

ทุกทสีนิ่า

“ท�าไมถงึห้ามหนูพราวพูดล่ะคะ” 

“เพราะถ้านายท่านบงัเอญิได้ยนิเข้า หวัผมคงขาดกระเดน็แน่ๆ”

“คณุพ่อไม่ท�าร้ายพี่ศรหรอกค่ะ ในบรรดาลกูน้องทั้งหมด คณุพ่อรกั

พี่ศรที่สุด หนูพราวมั่นใจ”

“ตอนนี้น่ะใช่ครบั แต่ถ้าท่านได้ยนิว่าคณุหนอูยากเป็นเจ้าสาวของผม
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แล้วละก็ ชีวิตผมคงตกอยู่ในอันตรายแน่ คุณหนูอย่าท�าให้ผมต้องถูก

ลงโทษเลยนะครบั”

“เป็นเจ้าสาวของพี่ศรไม่ดตีรงไหน หนพูราวไม่เข้าใจ” เดก็น้อยเอยีง

ศรีษะ ยงัไม่ยอมหยดุประเดน็ดงักล่าว ความเฉลยีวฉลาดช่างเจรจาเกนิวยั

ของเธอที่ถูกถ่ายทอดมาโดยตรงจากประมุขของแก๊งฟอลโค่ ท�าให้การ

ท�าความเข้าใจกลายเป็นเรื่องยากกว่าที่คดิ เธอจะไม่ยอมหยดุจนกว่าเขาจะ

ให้เหตุผลที่ดพีอ 

“กว่าคณุหนจูะโต ผมกแ็ก่เป็นลงุแล้ว ป่านนั้นคณุหนคูงไม่อยากเป็น

เจ้าสาวของผมแล้วละ อกีอย่างสถานะของผมกบัคุณหนูกต็่างกนัเกนิไป” 

“แต่ว่าหนูพราวอยากเป็นเจ้าสาวของพี่ศรนี่นา พี่ศรใจดี คอยดูแล

หนูพราวมาตลอด”

เหตผุลซื่อๆ ของเดก็หญงิทั้งๆ ที่ปากยงัเคี้ยวขนมไปด้วยท�าให้มอืขวา

แห่งแก๊งฟอลโค่ระบายยิ้มกว้างอย่างเอน็ดู

“เหตุผลแค่นั้นยังไม่มากพอที่คุณหนูจะยอมไปเป็นเจ้าสาวของใคร” 

เขาใช้ผ้าเช็ดหน้าที่พกมาด้วยเช็ดท�าความสะอาดเศษขนมที่เปื้อนปากเด็ก

น้อย “เพราะการเป็นเจ้าสาวของใครสกัคนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และส�าคญัมาก

ในชวีติของลูกผู้หญงิ คุณหนูพราวยงัเดก็ ยงัไม่เข้าใจค�าค�านี้ดพีอที่จะพูด

มนัออกมาหรอกครบั 

“สกัวนัหนึ่งเมื่อคุณหนูเตบิโตขึ้นและเจอใครสกัคนที่คณุหนูรกัยิ่งกว่า

หวัใจตวัเอง เมื่อนั้นคณุหนคู่อยไปบอกเขาคนนั้นนะว่าพร้อมส�าหรบัการเป็น

เจ้าสาวแล้ว”

ก็จริงที่ว่าพราวไพลินในวัยเด็กไม่ได้เข้าใจเหตุผลของศรสักเท่าใด 

เธอกเ็หมอืนเดก็คนอื่น ในขณะที่เธอเตบิโตขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะทายาทคนโต

ท�าให้มีภาระความรับผิดชอบหลายอย่างเพิ่มเข้ามาในชีวิตจนท�าให้รอยยิ้ม

และความสดใสในวยัเดก็ค่อยๆ จางหายไป กลายเป็นความเยน็ชาในสายตา

คนภายนอก



น ว ต า   9

‘นางฟ้าไร้ใจ’ หลายคนเรยีกขานเธอแบบนั้น 

สิ่งที่เธอเคยพูดเอาไว้ในสมัยเด็กกลายเป็นเพียงเรื่องไร้สาระและถูก

ลมืไปตามกาลเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่เคยลมืเลยนั่นกค็อื คนส�าคญัในชวีติ

ของเธอ นอกจากครอบครวัแล้ว ยงัมลีุงพงษ์และพี่ศร มอืซ้ายและมอืขวา

ของบดิานี่แหละที่มคีวามส�าคญัต่อเธอมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งศรที่คอยอยู่

เคยีงข้างเธอมาตั้งแต่เดก็จนโต เธอรูส้กึว่าผูช้ายคนนี้ไม่ได้เป็นเพยีงลกูน้อง 

แต่เป็นทั้งสหายและพี่ชายด้วยในคราวเดยีวกนั 

แม้ในวันที่เธอเติบโตเป็นผู้ใหญ่และแบกรับภาระหน้าที่เอาไว้บนบ่า

มากมาย ความสนทิสนมนี้กไ็ม่ได้จดืจางไปตามวนัและเวลา แต่มนักลบัยิ่ง

แน่นแฟ้นจนเธอรู้สึกว่าศรได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเธอไปแล้ว เธอทั้ง

ชื่นชม นับถือ และศรัทธาเขามาก จนนึกภาพไม่ออกเลยว่า ตัวเธอที่

ปราศจากเขาอยู่เคยีงข้างนั้นมนัจะเป็นอย่างไร

“จบันงัผู้หญงิคนนั้นไว้ อย่าให้มนัขโมยข้อมูลลบัของเราไปได้!”
แม้ศตัรจูะรบัรูถ้งึการแฝงตวัเข้ามาของเธอแล้ว แต่กไ็ม่ได้ท�าให้หวาด

กลวัหรอืร้อนรนแต่อย่างใด พราวไพลนิในชุดเสื้อเชิ้ตรดัรปูกบักระโปรงหนงั

สั้นสีด�าอวดบั้นท้ายกลมกลึงหย่อนอุปกรณ์บันทึกข้อมูลใส่กระเป๋าแล้ววิ่ง

สวนกลุ่มชายฉกรรจ์นับสิบ หลบหลีกห่ากระสุนอย่างรวดเร็ว ศิลปะการ

ป้องกนัตวัที่ร�่าเรยีนมาจากบดิาและคณุป้า ส่งผลให้ศตัรไูม่อาจเข้าถงึตวัเธอ

ได้เลย 

ร่างระหงต่อสู้อย่างมชีั้นเชงิ จี้รูปหวัใจบนล�าคอกวดัแกว่งไปมาตาม

การเคลื่อนไหว ทั้งเหวี่ยงหมัดและตวัดขา ทุกการเคลื่อนไหวรวดเร็วและ

รุนแรงจนซัดศัตรูกระเด็นหงายหลังลอยไปไกล ไม่มีใครขวางเธอได้ จน

กระทั่งหวัหน้าของฝ่ายศตัรูต้องออกโรงเอง 

ชายร่างใหญ่เหมอืนยกัษ์ปักหลั่นกระโจนเข้ามาขวาง ใบหน้าภายใต้

แว่นตาด�าของศตัรูเตม็ไปด้วยหนวดเครารกครึ้ม มนัแสยะยิ้มเหี้ยมเกรยีม
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และเปิดฉากเล่นงานเธอด้วยการยงิใส่รวัๆ อย่างต่อเนื่อง 

คราวนี้พราวไพลนิชะงกั เพราะฝีมอืของฝ่ายนั้นไม่ใช่เล่นๆ เหน็ได้

จากคมกระสนุที่เฉยีดผ่านใบหน้าเธอไป แว่นตาด�าที่สวมใส่เพื่ออ�าพรางและ

ให้กลมกลนืกบัองค์กรที่แฝงตวัเข้ามาหลดุกระเดน็ เผยให้เหน็ดวงตาคูส่วย

ซึ่งไม่เหมอืนใคร 

“ฝีมอืระดบันี้ ตาสแีบบนี้ หรอืว่า...” มนัพมึพ�าอย่างหวัเสยี หนัปลาย

กระบอกปืนมายงัหญงิสาวอย่างโกรธแค้น “จากแก๊งฟอลโค่อกีคนแล้วเรอะ 

ช่างบงัอาจจรงิๆ เอาข้อมูลที่แกขโมยไปคนืมาเดี๋ยวนี้ อย่าให้ต้องมกีารเสยี

เลอืดเนื้อ!”

แต่ว่าแทนที่จะยอมท�าตามที่อีกฝ่ายต้องการ หญิงสาวกลับท้าทาย

อย่างน่าขนลุก

“แต่ฉนัชอบการเสยีเลอืดเนื้อ”

ยงัไม่ทนัที่ศตัรจูะอ้าปากพดูอะไรอกี พราวไพลนิกค็ว้าปืนพกที่เหนบ็

ไว้กบัถงุน่องขึ้นมาเลง็แล้วยงิใส่ศตัรทูนัท ีเลอืดสแีดงสดสาดกระเดน็เปรอะ

เป้ือนเสื้อผ้าและผวิแก้มของผูก่้อการ แต่นั่นไม่ได้ท�าให้หญงิสาวรูส้กึสะทก-

สะท้านแม้แต่นิดเดียว ดวงตาสีอ�าพันคมกริบยังนิ่งไม่มีแววหวั่นไหว เช่น

เดยีวกบัใบหน้าสวยสะกดสายตาที่ไร้ความปรานี

ภารกจินี้ว่าจะไม่เสยีกระสุนแล้ว กต็้องมาเสยีจนได้ 

“คณุหนพูราวครบั รถพร้อมแล้ว เสรจ็ภารกจิหรอืยงัครบั” ศรตดิต่อ

มาหาเธออย่างรู้เวลา 

“เสรจ็แล้ว ทางนั้นเรยีบร้อยดไีหม”

“เรยีบร้อยดคีรบั ผมได้ข้อมลูอกีส่วนมาแล้ว คุณหนูอยูต่รงไหนของ

ตกึ เดี๋ยวผมเอารถไปรบั”

“ไม่เป็นไร รออยู่ที่เดมินั่นละ เดี๋ยวฉนัลงไปหาเอง”

แม้สรรพนามที่เรียกขานจะเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาและวัย แต่

ความรูส้กึของเธอกบัลกูน้องคนนี้กลบัไม่เคยเปลี่ยนไป ศรอายุมากขึ้น เป็น
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ผู้ใหญ่มากขึ้น แต่ยังห่วงใยเธอเสมอ เมื่อเธอขึ้นมานั่งบนรถทั้งๆ ที่ตัว

เปรอะเปื้อนไปด้วยเลอืด เขากถ็อนหายใจเฮอืกใหญ่

“เสยีไปกี่นดัครบัคราวนี้”

“สามนดั มอืมนัไปเอง”

“โธ่ ภารกจินี้เราไม่จ�าเป็นต้องท�าร้ายใครนะครบั”

“ขยะ!” เธอบรภิาษอย่างเผด็ร้อน “ชวีตินกัค้าเนื้อสดแบบพวกมนัก็

แค่ขยะรกโลก แม้แต่ในวงการมาเฟีย ไอ้พวกนี้ก็ยังเป็นชนชั้นที่ต�่าทราม

ที่สุด ก�าจดัทิ้งไปได้กด็แีล้ว”

“แต่นายหญงิคงไม่ชอบใจ ถ้าเหน็คุณหนูเป็นแบบนี้”

“คุณแม่ต้องเข้าใจ เพราะฉันเป็นทายาทคนโตของแก๊งฟอลโค่ ฉัน

เลยต้องเป็นแบบนี้”

“ในฐานะทายาทน่ะใช่ แต่ในฐานะผู้หญงิ ไม่ใช่อย่างยิ่งครบั”

มือขวาของแก๊งฟอลโค่คลายยิ้ม โน้มตัวเข้ามาใกล้จนใบหน้าที่มีไร

หนวดจางๆ ตามแนวกรามเกอืบแนบชดิ ทิ้งลมหายใจอุ่นรนิรดผวิแก้ม 

“ขออนุญาตนะครับ” เขาเอ่ยอย่างสุภาพ ก่อนจะใช้ผ้าเช็ดหน้าซับ

คราบเลอืดให้คุณหนูอย่างรู้หน้าที่ 

แม้นี่จะไม่ใช่ครั้งแรก แต่พราวไพลินก็ยังไม่ชินกับการใส่ใจนี้เสียท ี

คนภายนอกอาจจะเกรงกลวัในอ�านาจของเธอ แต่เวลาอยูก่บัผู้ชายคนนี้ทไีร 

เธอกก็ลายเป็นเพยีงหนูน้อยที่ต้องมคีนคอยดูแลอยู่ร�่าไป 

“ยงัไงคณุหนกูเ็ป็นผูห้ญงิ ลดความโหดลงบ้าง แคน่ี้คนกก็ลวักนัจะ

แย่แล้ว”

ริมฝีปากสีแดงเรื่อแย้มเป็นรอยยิ้มบางๆ เป็นรอยยิ้มแท้จริงที่น้อย

คนนกัจะได้เหน็ นอกเสยีจากคนสนทิเพยีงไม่กี่คน

“กลวัสดิ ีจะได้ไม่มใีครหน้าไหนเหมิเกรมิกล้าต่อกร”

ศรหวัเราะร่วน โคลงศรีษะอย่างอ่อนใจ

“คุณหนูเหมือนนายท่านเมื่อในอดีตไม่มีผิด น่าย�าเกรงและไร้ความ
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ปราน”ี 

เธอฟังเรื่องนี้จนเบื่อหน่ายไปแล้ว ใครๆ ก็พูดกันว่าเธอมีหน้าตาที่

อ่อนหวานเหมอืนมารดา แต่ดวงตาและนสิยักลบัไม่อ่อนหวานอ่อนโยนตาม

ไปด้วย เพราะได้รบัการถ่ายทอดความเฉยีบขาดและความน่าเกรงขามมาจาก

บดิาล้วนๆ 

‘หมาป่าร้อยเขี้ยว’ คือชื่อในวงการที่ทุกคนต่างเรียกขานบิดาเธอ  

เพียงแค่ค�าเรียกขานก็บ่งบอกถึงความน่ากลัวและร้อยเล่ห์ได้เป็นอย่างด ี

วีรกรรมของบิดาในอดีตสั่นสะเทือนไปทั้งวงการสีเทา ในความรู้สึกของผู้

เป็นลกู ไม่วา่ในสมยันี้หรอืสมยัไหน ท่านกเ็ป็นต�านาน เป็นตวัแทนของผูท้ี่

ประสบความส�าเรจ็สูงสุดคนหนึ่งในวงการมาเฟีย 

เธอยดึถอืท่านเป็นต้นแบบตลอดมา เพยีรพยายามฝึกฝนอย่างหนกั 

เพราะอยากเก่งกาจให้ได้สักครึ่งหนึ่งของท่าน แม้ว่าใครต่อใครจะพูดอยู่

เสมอว่า ในบรรดาพี่น้องทั้งห้าคน เธอเป็นทายาทที่มคีวามเหมอืนบดิาที่สดุ 

หากไม่นบัเรื่องการเป็นสตรเีพศ และเพราะการเกดิเป็นสตรนีี่แหละที่ท�าให้

ทุกคนในครอบครวัต้องคอยเป็นห่วงจนออกนอกหน้าไปเสยีหมด 

แม้แต่การท�าเรื่องง่ายๆ เช่นการดแูลแก๊งชั่วคราว ในระหว่างที่ประมขุ

และนายหญงิจะเดนิทางไปตดิต่องานที่ต่างประเทศ กย็งัเป็นเรื่องใหญ่โตที่

ท�าให้เธอถกูถามซ�้าแล้วซ�้าอกี กว่าผูใ้หญ่จะแน่ใจว่าเธอสามารถจดัการเรื่อง

ต่างๆ ที่เมอืงไทยตามล�าพงัได้ กต็้องใช้เวลาพสิูจน์ฝีมอืตวัเองอยู่นาน

“คุณพ่อคุณแม่จะเดนิทางไปรสัเซยีเมื่อไร”

“สปัดาห์หน้าครบั”

เป็นก�าหนดการที่เร็วจนน่าใจหาย แต่ด้วยภาระหน้าที่ในฐานะผู้น�า 

เธอกเ็ข้าใจพวกท่านด ีได้ข่าวมาจากศรว่า มแีก๊งมาเฟยีของรสัเซยีแก๊งหนึ่ง

นามว่า ‘ซาโกเยฟ’ ต้องการเข้ามาอยูภ่ายใต้การปกครองของแก๊งฟอลโค่ด้วย 

บดิาจงึต้องเดนิทางไปตรวจสอบตามขั้นตอนให้แน่ใจ เนื่องด้วยแก๊งฟอลโค่

มกีฎเหลก็หลายประการและไม่ได้รบัใครเข้ามาอยู่ใต้อาณตังิ่ายๆ จงึต้องมี
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การทดสอบกนัเข้มข้น

“นอกจากคุณพ่อคุณแม่ มใีครไปอกีบ้าง”

“คุณพช คุณพชิ คุณพลครบั”

พอได้ยนิชื่อสามทหารเสอืที่ไม่เคยพลาดงานสนกุๆ แบบนี้เลยสกัครั้ง 

พราวไพลนิกห็วัเราะหึๆ  ออกมา ได้แต่หวงัว่าคราวนี้ความบ้าดเีดอืดเลอืด

ร้อนตามประสาวยัรุน่ของเหล่าน้องชายจะเบาบางลงบ้าง มเิช่นนั้นแล้วแทนที่

จะได้ไปช่วยงานของแก๊ง อาจกลายเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มจากการทะเลาะ

กนัเองของเจ้าแฝดแทน

“แล้วศรล่ะ คณุพ่อให้ไปช่วยด้วยไหม” เธอถาม เป็นธรรมดาอยูแ่ล้ว

ที่ประมขุจะพามอืขวาไปด้วย โดยเฉพาะในงานส�าคญัแบบนี้ จนบางทเีธอก็

อดสงสัยไม่ได้ว่า บิดาไว้ใจลูกน้องคนสนิทมากกว่าไว้ใจลูกอย่างเธอหรือ

เปล่า แต่คราวนี้ผดิคาด

“ไม่ได้ไปครบั นายท่านอยากให้ผมอยู่เมอืงไทยคอยดแูลพวกคณุหนู

ร่วมกบัพี่พศิพงษ์ คุณหนูแพรวยงัเลก็และงอแงอยากจะอยู่บ้าน นายท่าน

กบันายหญงิเลยอดเป็นห่วงไม่ได้”

“น้องสาวคนเดยีว ฉนัดูแลได้”

“ผมทราบครบั แต่เพื่อความไม่ประมาท”

หญิงสาวไม่ได้โต้แย้งอะไรอีก ในเมื่อบิดาเชื่อมั่นในตัวของศรและ 

พิศพงษ์ เธอเองก็จะเชื่อมั่นในตัวพวกเขาเช่นกัน ไม่ใช่ในฐานะมือขวา 

และมอืซ้ายแห่งแก๊งฟอลโค่ แต่ในฐานะที่เป็น ‘ลงุพงษ์’ และ ‘พี่ศร’ ของเธอ

พราวไพลนิไม่ได้กงัวลอะไรเลย เธอท�าหน้าที่ประมขุรกัษาการณ์อย่าง

เตม็ก�าลงั ด้วยความเชื่อมั่นในตวัเอง เชื่อมั่นในตวับรวิารทุกคน ส�าหรบัแก๊ง

มาเฟียอันเลื่องชื่อ แก๊งฟอลโค่สงบสุขมานานแสนนานจนเธอนึกภาพไม ่

ออกเลยว่าจะมีวันนี้ วันที่เธอต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเนื่องจากเสียงยิงกราด

ของปืนที่ดงักกึก้องไปทั้งคฤหาสน์ 

หญงิสาวตระหนกัได้ทนัทว่ีามสีิ่งผดิปกตเิกดิขึ้น เธอคว้าปืนที่เกบ็ไว้
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ใต้หมอนมาถอืไว้ในมอื เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่บรวิารผู้ภกัดกีระหดืกระหอบ

เข้ามารายงานสถานการณ์ ทั้งที่เนื้อตวับาดเจบ็แทบปางตาย 

“คุณหนูพราวครบั เราต้องรบีหนกีนัแล้ว!”

“เกดิอะไรขึ้น!”

“เกดิกบฏครบั มคีนทรยศเรา”

มาเฟียสาวชาไปทั้งร่าง 

กบฏในแก๊งฟอลโค่ ไม่จริงใช่ไหม มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ใครกันที่

บงัอาจหกัหลงัพวกเธอ!

“รบีรายงานเรื่องนี้ไปหาคุณพ่อที่รสัเซยี!” เธอสั่งการเฉยีบขาด 

“ผมเสยีใจ แต่มนัไม่ทนักาลแล้วครบัคุณหนู”

“ท�าไมจะไม่ทนั!” 

และแล้วพราวไพลนิกไ็ด้ค้นพบว่า โลกใบนี้โหดร้ายเพยีงใด เมื่อได้

ฟังความจรงิจากปากบรวิาร ลมหายใจของเธอขาดห้วง แทบล้มทั้งยนื 

“เพราะนายท่านและนายหญงิถกูลอบสงัหารแล้วที่รสัเซยี แก๊งฟอลโค่

ล่มสลายแล้วครบั!”



แก๊งฟอลโค่ล่มสลายแล้ว!
ราวกับมีของแข็งกระแทกเข้าที่ศีรษะอย่างรุนแรง มันเกิดขึ้นได้

อย่างไร

แม้จะตกใจแค่ไหนแต่พราวไพลนิกร็ูด้วีา่ไมม่เีวลาคร�่าครวญ เธอยั้ง

ความโทมนสัทั้งหมดเอาไว้ก่อนและพยายามตั้งสต ิเตรยีมการหลบหนอีอก

จากคฤหาสน์ทนัท ีไม่ใช่ความขลาด แต่เป็นความฉลาดที่จะรอจงัหวะ เธอ

จะไม่อยู่รอความตายอย่างโง่งมที่นี่ ต่อให้มั่นใจในฝีมอืตนเองเพยีงใด แต่

เมื่อเทยีบก�าลงัคนแล้ว ฝ่ายเธอเป็นรองอยู่มาก เพราะบรวิารผู้ภกัดตีอนนี้

เหลอืเพยีงแค่หยบิมอืเดยีวคงท�าอะไรไม่ได้ 

พราวไพลินตรงไปหาน้องสาวคนเล็กทันที หมายมั่นว่าจะต้องพาไป

ด้วยกนัให้ได้ แต่หาเท่าไรกห็าไม่พบ หนนู้อยแพรวพลอยที่ควรจะนอนหลบั

อยู่ในห้องนอนกลับหายตัวไปอย่างเป็นปริศนา สร้างความร้อนใจให้แก ่

ผู้เป็นพี่มาก 

“หนูแพรว เธออยู่ที่ไหน ออกมาหาพี่เรว็!”

๑
หัวใจในก�ำมือ
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“คุณหนูพราวครบั เราต้องรบีไปกนัแล้ว ช้ากว่านี้คนของเราจะต้าน

ฝ่ายนั้นไม่อยู่ เราจะออกไปจากคฤหาสน์ยากขึ้นนะครบั”

“ฉนัไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะหาน้องสาวฉนัเจอ!”

“คงมบีรวิารสกัคนช่วยคณุหนแูพรวออกไปแล้วละครบั ไปตั้งหลกัที่

อัครเศวตกันก่อนดีกว่า แล้วค่อยคิดหาหนทางต่อไป เราจะช้ากว่านี้ไม่ได้

เดด็ขาด”

บริวารคนนั้นทั้งดึงทั้งลากเธอให้ตามออกมา แม้จะไม่เต็มใจ แต่

พราวไพลนิกจ็�าต้องยอมหนัหลงัให้แก่คฤหาสน์รณเดโช แล้ววิ่งฝ่าดงกระสนุ

ออกไป จ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่ายงิหรอืซดัใครไปบ้าง รู้แต่ว่าหน้าไหนที่บงัอาจมา

ขวางเธอ เธอถอืว่าพวกมนัเป็นศตัรูที่ต้องสงัหารทั้งหมด 

จดุหมายปลายทางของพวกเธอในคราวนี้คอืคฤหาสน์อคัรเศวต อดตี

ตระกูลมาเฟียที่วางมือไปแล้วจากฝั่งมารดาของเธอ แม้จะไม่ปรากฏตัวใน

วงการนานหลายสบิปีแล้วนบัแต่มารดาเธอขึ้นมาปกครอง แต่พวกเขายงัมี

คนฝีมือดีซ่องสุมอยู่มากพอสมควร สามารถเรียกใช้ได้หากมีเหตุจ�าเป็น 

การกลบัไปตั้งฐานทพัที่นั่นคงเป็นแผนการที่ดทีี่สุดในเวลานี้

พราวไพลนิไม่เหน็วี่แววของศรเลย เช่นเดยีวกบัสมาชกิในครอบครวั

คนอื่นซึ่งไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดอีย่างไร มเีพยีงพศิพงษ์เท่านั้นที่น�ารถยนต์

มาจอดรอนายสาวอย่างรู้หน้าที่ ใบหน้าของเขายงัคงเคร่งเครยีดตลอดการ

เดนิทาง พร�่าพูดแต่ประโยคเดมิซ�้าๆ ไม่ยอมหยุด

“ลุงขอโทษ เป็นความผดิของลุงเอง”

ยงัไม่ทนัได้ถามว่า ‘ค�าขอโทษ’ ดงักล่าวหมายความว่าอย่างไร รถที่

ก�าลังแล่นอยู่บนสะพานก็ถูกรถยนต์สีด�าสองคันแล่นมาขนาบทั้งสองข้าง 

ก่อนจะสาดกระสนุเข้าใส่อย่างไม่ปราน ีพราวไพลนิพยายามตอบโต้กลบัไป 

แต่กไ็ม่ได้ผลเท่าใดนกั เพราะกระสุนมนี้อย และรถยนต์ที่โดยสารมากเ็ริ่ม

เสยีการควบคุม มนัส่ายไปมาจากการที่ถูกคมกระสุนเจาะยาง ก่อนที่รถจะ

เสยีหลกัพุ่งเข้าชนที่กั้นทาง
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ใจจรงิเธออยากจะช่วยพศิพงษ์และบรวิารอกีคนซึ่งสลบเหมอืดอยูใ่น

ซากรถออกมาด้วย แต่คงท�าได้ยาก เพราะเสยีงยงิปืนรวัไม่ยั้งยงัดงัไล่หลงั

เป็นอุปสรรค

“รบีหนไีปเถอะครบั คุณหนูพราว!” พศิพงษ์เร่งเร้า ทั้งๆ ที่ร่างของ

เขายงัถูกอดัตดิอยู่หลงัพวงมาลยั

“แต่...”

“รบีไป ไม่ต้องห่วงลงุ เรว็เข้า อย่าให้ไอ้คนทรยศนั่นจบัตวัคณุหนไูด้

เดด็ขาด!”

ในเมื่อมอืซ้ายของแก๊งยนืยนัเป็นมั่นเหมาะเช่นนี้ พราวไพลนิจงึไมม่ี

ทางเลือก นอกเสียจากรีบคลานออกจากพาหนะที่พังยับเยินอย่างทุลักทุเล 

ตดัใจทิ้งลกูน้องไว้ที่ตรงนั้น หลงัจากหนอีอกมา เธอได้ยนิเสยีงปืนปลดิชพี

ดงัขึ้นหลายนดัชวนให้สงัเวชใจ แต่เธอไม่อาจย้อนกลบัไปได้ มนัสายเกนิไป

แล้วที่จะท�าแบบนั้น 

ร่างเพรยีวบางวิ่งสุดฝีเท้าไปตามทาง เปิดเกมการไล่ล่าระหว่างเธอกบั

กลุ่มมจัจุราชต่อไป แต่โอกาสรอดของเธอรบิหรี่เตม็ท ี เพราะอาวุธมจี�ากดั 

เธอเหลอืเพยีงมดีสั้นสี่เล่มที่เหนบ็อยู่ตรงต้นขาข้างละสองเล่ม และกระสุน

เพยีงนดัเดยีวเท่านั้น

ฝ่ายศตัรทูี่ก�าลงัไล่ตามเธอมด้ีวยกนัห้าคน แปลว่าการใช้อาวธุแต่ละ

ครั้งเธอจะพลาดไม่ได้เลย!

หญงิสาวหอบหายใจถี่เรว็ รู้สกึเจบ็เสยีดที่ชายโครงไปหมด ทั้งๆ ที่

เจบ็ปวดไปทั้งร่างกาย แต่เธอกห็ยุดวิ่งไม่ได้ เธอตั้งสมาธหิลบหลกีกระสุน

ไปเรื่อยๆ พยายามหาจังหวะซัดมีดใส่ผู้ไล่ล่าเพื่อสกัดกั้น และมันก็ได้ผล 

มีดสั้นพุ่งผ่านอากาศโดนศัตรูอย่างจังจนล้มทรุดไปสี่ราย เหลืออีกเพียง 

รายเดยีวเท่านั้น เธอกจ็ะพ้นจากการตดิตาม 

พราวไพลนิหมนุตวักลบัไปลั่นไกกระสนุนดัสดุท้ายอย่างรวดเรว็ จน

ผู้ไล่ล่าคนสุดท้ายล้มทรุดลงไป
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อย่างไรก็ตาม เธอมีเวลาหายใจหายคอได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น 

เพราะหลงัจากจดัการศตัรูคนสุดท้ายไปได้ไม่ทนัไร รถยนต์สดี�าปรศินาอกี

คันก็แล่นตรงมายังทางที่เธอยืนอยู่ด้วยความเร็วสูง คงหมายจะพุ่งชนเธอ

ให้กระเด็น ยังดีที่หญิงสาวไหวตัวทันกลิ้งตัวหลบให้พ้นทาง จึงรอดตาย

อย่างฉวิเฉยีด แต่กไ็ม่ทราบจะเรยีกว่าการรอดตายได้หรอืไม่ เพราะสงครามนี้

เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น

รถยนต์คันนั้นพุ่งแฉลบออกไปแล้วตีวงกลับมาอย่างน่าหวาดเสียว 

แต่ไม่ได้พุ่งเข้ามาหาเธออกีเป็นครั้งที่สอง มนัจอดสนทิ ไฟหน้ารถสว่างจ้า 

เธอรบัรู้เพยีงว่า มกีลุ่มคนเดนิลงมาจากรถคนันั้น อยากวิ่งหนเีหมอืนเคย 

แต่เสยีงสะอื้นไห้ด้วยความหวาดกลวัของเดก็หญงิตรงึเธอไว้กบัที่ 

“พี่พราว ช่วยด้วย ช่วยน้องแพรวด้วย ฮอืๆๆ”

“แพรวพลอย!”

ลมหายใจของคนเป็นพี่สาวขาดห้วงไปเมื่อได้ยินเสียงสะอื้นฮักของ

น้อง พร้อมกบัเสยีงฝีเท้าของศตัรูที่ใกล้เข้ามา

พราวไพลนิหยตีาสู้แสงจ้า มอืทั้งสองข้างจบักระบอกปืนไว้แน่น ทั้งๆ 

ที่รู้ดีว่าไม่มีกระสุนเหลืออยู่ในรังเพลิงแล้ว แต่เธอก็ยังถือมันนิ่งค้างเอาไว้

เพื่อข่มขวญัศตัรู เธอพร้อมจะต่อสู้จนลมหายใจสุดท้าย

“ปล่อยน้องสาวฉนัเดี๋ยวนี้ ไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉนัไม่เตอืน!”

“โถ ยงัจะท�าเป็นเก่งอกี จนตรอกขนาดต้องยกปืนไม่มลีกูขึ้นมาแล้ว

แท้ๆ”

เสียงที่ดังแว่วไกลๆ นั้นคุ้นหูอย่างน่าประหลาด แต่หญิงสาวไม่ม ี

เวลาพอจะไตร่ตรองว่าเคยได้ยินมาจากที่ใด เพราะทันทีที่ฝ่ายศัตรูรู้ทันก็

ตวีงโอบล้อมเข้ามา เธอรู้ว่าไม่มเีวลาจะเสยีแล้ว นี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่

เธอจะได้ตอบโต้และต่อสู ้ร่างเพรยีวบางรบีพุง่ตวัเข้าหากลุม่ศตัร ูหลบหลกี

กระสุนและตวัดขาเตะปืนในมือหนึ่งในพวกมันจนลอยกระเด็น ก่อนที่เธอ

จะคว้ามนัไว้ได้กลางอากาศ เรว็จนสายตาปกตแิทบมองไม่ทนั ครั้นพออาวธุ
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มาอยู่ในมอือกีครั้งกเ็หมอืนปลาได้น�้า มาเฟียสาวลั่นไกใส่ฝ่ายนั้นหลายนดั

ตดิอย่างไม่รรีอ จนกระทั่งเสยีงทุ้มๆ ดงัขึ้นอกีครั้ง 

“พอแค่นี้ดกีว่า ถ้ายงัเป็นห่วงชวีติของน้องสาว!”

กระสนุหนึ่งนดัถกูยงิลงพื้น เฉยีดแฉลบปลายเท้าของเดก็หญงิแพรว-

พลอยอย่างหวุดหวิด เด็กน้อยร้องไห้โฮด้วยความหวาดกลัว เพียงได้ยิน

เสยีงร้องไห้ พราวไพลนิกห็ยดุการกระท�าทกุอย่างเพราะห่วงความปลอดภยั

ของน้องสาว 

จากระยะที่ยนือยู่นี้ ท่ามกลางแสงไฟหน้ารถเจดิจ้า เธอเหน็ใบหน้า

ของศตัรูได้ไม่ชดั แต่ต่อให้ไม่ชดั กไ็ม่ได้ท�าให้ความเกลยีดชงัลดลง ไม่ว่า

มนัเป็นใคร เธอแน่ใจว่ามนัคอืหนึ่งในตวัการผู้ทรยศแก๊งฟอลโค่ 

“วางปืนลง” เมื่อเหน็ว่าหญงิสาวยงัคงนิ่ง ฝ่ายนั้นจงึเร่งอกี “บอกให้

วางปืนลงเดี๋ยวนี้!”

พราวไพลนิก�าหมดัแน่น แม้จะไม่เตม็ใจ แต่ในเมื่อพวกมนัมชีวีติของ

น้องเล็กเป็นเครื่องต่อรอง เธอจึงต้องยอมวางอาวุธลงตามสั่ง แต่กระนั้น

ปากกย็งัตะโกนออกไปด้วยความคบัแค้น

“สุนขัมนัยงัเลี้ยงเชื่องและรู้จกัภกัดตี่อเจ้านาย แล้วแกล่ะ รู้จกัอาย

บ้างไหม แกมนัเกดิมาเสยีชาตเิกดิ!”

“ท�าไมถงึว่าผมแบบนี้ล่ะ ทั้งๆ ที่ตอนเดก็ๆ คณุยงัอยากเป็นเจ้าสาว

ของผมอยู่เลย ลมืไปหมดแล้วหรอืไงครบั คุณหนูพราว” 

คนเกอืบลมืเลอืนอดตีนิ่งขงึไป ความหนาวสะท้านกดักนิตั้งแต่หวัจด

เท้า เมื่อผูพ้ดูขยบักายเข้ามาใกล้จนอยู่ในระยะที่เธอสามารถเหน็หน้าเขาได้

ชดัเจน นอกจากเดก็หญงิแพรวพลอยที่ก�าลงัมสีหีน้าพรั่นพรงึเพราะถกูบตุร

ชายของพศิพงษ์ลอ็กตวัเอาไว้แล้ว ใบหน้าของหวัหน้าทมีกบฏนี่ละที่เธอไม่

อยากจะเชื่อสายตา คดิว่าตวัเองก�าลงัฝันไป แต่ไม่ใช่ เพราะนี่คอืความจรงิ

อนัโหดร้ายที่ต้องเผชญิ

นั่นศร...มอืขวาแห่งแก๊งฟอลโค่!
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“นี่แก...!”

พราวไพลินกัดฟันกรอดด้วยความเจ็บแค้น โทสะอันมหาศาลหลั่ง

ไหลโหมกระหน�่าจนแทบปริทะลักทลายออกมา ศรเป็นคนสุดท้ายที่เธอจะ

เชื่อว่าเขาจะสามารถหนัหลงัให้แก่ความจงรกัภกัดไีด้ 

นี่มนัเกดิอะไรขึ้น เขาท�าอย่างนี้ท�าไม ทั้งๆ ที่เธอไวใ้จเขามาตลอด...

แค่เขาคนเดียวเท่านั้น แต่เขากลับใช้ความเป็นคนสนิทมาหักหลังเธอและ

ครอบครวัได้ลงคอ 

“ไอ้คนทรยศ! แกท�าได้ยงัไง ท�าลายแก๊งฟอลโค่ท�าไม!”

ภาพความทรงจ�าดีๆ ระหว่างเธอกับลูกน้องผุดขึ้นมาในความคิด

พร้อมกบัค�าถามที่ว่า ‘ท�าไม’ นี่เป็นครั้งแรกในชวีติที่หญงิสาวแผดเสยีงออก

มาดงัลั่นอย่างสุดกลั้นเพราะผดิหวงัและคั่งแค้นอย่างที่สุด 

เธอเคยนกึสงสยัมาตลอดว่า การถูกคนที่รกัและเชื่อใจที่สุดหกัหลงั

นั้นมนัรู้สกึอย่างไร แม้จะเคยได้ยนิจากมารดาเสมอว่า มนัเป็นความรู้สกึที่

เจ็บปวดเกินบรรยาย ครั้นพอได้สัมผัสด้วยตัวเองจึงเข้าใจเสียทีว่า มัน

ทรมานมากเพยีงใด...เจบ็แค้นจนเธอแทบทนมชีวีติต่อไปไม่ไหว!

“แก๊งฟอลโค่ไม่เคยถูกท�าลาย มันแค่เปลี่ยนมือไปเท่านั้น” ศรเอ่ย

อย่างเหี้ยมเกรียม เล็งปืนมายังเธอ นัยน์ตาเข้มเต็มไปด้วยความกระหาย

เลอืดจนยากที่จะเชื่อว่า มนัเป็นดวงตาแสนอ่อนโยนคู่เดยีวกนักบัที่เธอเคย

ชื่นชมเสมอมาตั้งแต่เดก็จนโต แท้จรงิมนักแ็ค่การเล่นละครฉากใหญ่เท่านั้น

“ลาก่อน คุณหนูน้อยของผม”

ปัง!

ร่างกายของหญิงสาวสั่นกระตุก ดวงตาสีอ�าพันเบิกโพลง เมื่อคม

กระสนุจากปลายกระบอกปืนของคนสนทิพุง่เข้าเจาะที่หน้าอกข้างซ้าย ทะลุ

เข้าไปยงัหวัใจของเธออย่างแม่นย�า เธอได้ยนิเสยีงหวดีร้องของน้องสาวแว่ว

มาจากที่ไกลๆ ร่างระหงโซซดัโซเซถอยหลงัไปยงัขอบสะพาน ภาพสุดท้าย

ที่เธอเห็น นอกจากภาพของแพรวพลอยที่พยายามดิ้นรนเข้ามาหาเธอแล้ว 
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ยังปรากฏเป็นภาพสีหน้าอันเรียบเฉยของศร ครั้นเมื่อเห็นว่าเธอยังไม่ตาย

ในทนัท ีเขาจงึยกปืนขึ้นอกีครั้งอย่างอ�ามหติ คงหวงัจะยงิซ�้าใส่หวัใจของเธอ

อกีนดั

ไม่เอาไหนเลย นี่เธอจะต้องมาตายแบบนี้จรงิๆ งั้นหรอื พราวไพลนิ

เอ๋ย...ช่างโง่งมเสยีจรงิ นี่ใช่ไหมผลลพัธ์ของการวางหวัใจไว้บนมอืใครสกัคน

เรี่ยวแรงของมาเฟียสาวแทบไม่เหลอื ดวงตาพร่าเลอืน สตสิมัปชญัญะ 

ทั้งหมดก�าลงัจะดบัหาย และก่อนที่ศรจะลั่นกระสุนนดัที่สองใส่เธอ พราว-

ไพลินก็หมดแรงทรงตัวต่อไป หงายหลังข้ามขอบสะพาน ลอยละลิ่วผ่าน

ความมดืตกลงไปยงัแม่น�้าเบื้องล่าง พร้อมๆ กบัที่ทุกอย่างมดืดบัลง

บรรยากาศในแผนกฉุกเฉนิของโรงพยาบาลวุ่นวายเสมอ แม้ในยาม
ดึกสงัดที่คนทั่วไปก�าลังนอนหลับอย่างแสนสบายบนเตียงนอนของตัวเอง 

แต่แพทย์และพยาบาลไม่สามารถหลบัใหลได้ เพราะต้องแบกรบัภาระหน้าที่

อนัใหญ่หลวง ซึ่งกค็อืความเป็นความตายของคนไข้นั่นเอง

และคืนนี้ก็ถึงคิวของคนไข้สาวปริศนา ซึ่งมีพลเมืองดีพบว่าเธอถูก 

ยงิลอยผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ในแม่น�้าจงึรบีเข้าช่วยเหลอืและพาส่งโรงพยาบาล 

พอรถเขน็คนเจบ็ถูกเขน็มาถงึห้องฉุกเฉนิ ทมีเจ้าหน้าที่กเ็ข้ามารุมล้อมเพื่อ

ประเมนิอาการทนัที

“คนไข้เพศหญงิไม่ทราบชื่อ อายุประมาณยี่สบิปี ถูกยงิเข้าที่หน้าอก 

BP๑ ๙๐/๖๐ Heart Rate ๑๒๐ ครั้งต่อนาท ีหายใจ ๒๔ ครั้งต่อนาทคีรบั!”

“อมื เหน็แผลกระสุนแล้ว เข้ากลางหน้าอก ทะลุออกหลงัเยื้องซ้าย 

ขอใส่ทวิป์๒ และตาม CVT๓ ด่วนครบั!” หมอฉุกเฉนิสั่งการอย่างเร่งร้อน

๑ BP หรอื Blood Pressure คอื ความดนัโลหติ
๒ Endotracheal Tube คอื ท่อช่วยหายใจ
๓ CVT เรียกในชื่อเต็มว่า Cardiovascular Thoracic Surgery หมายถึงแพทย์สาขา 

วชิาศลัยกรรมหวัใจและทรวงอก
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หากจะกล่าวถึงศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกอันดับต้นๆ ของ

ประเทศไทย หนึ่งในรายชื่อเหล่านั้นต้องมนีายแพทย์ชารศิรวมอยู่ด้วยเป็น

แน่ หลงัถูกส่งไปศกึษาต่อ ณ โรงพยาบาล Mount Sinai รฐันวิยอร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว เขาก็กลับมาเป็นอาจารย์แพทย์ประจ�าภาควิชา

ศลัยศาสตร์หวัใจและทรวงอกที่โรงพยาบาลชื่อดงัในเมอืงไทย ด้วยวยัเพยีง

สามสิบหกปีเท่านั้น แต่เขากลับสามารถก้าวขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของวงการ

ศลัยศาสตร์หวัใจได้อย่างน่าทึ่ง นอกจากขึ้นชื่อเรื่องฝีมอืการผ่าตดัที่ไม่เป็น

สองรองใครแล้ว ยังขึ้นชื่อเรื่องเนื้อหอมอีกด้วย ด้วยรูปร่างสูงใหญ่ และ

เครื่องหน้าชัดเจนคมคายที่แม้จะซ่อนอยู่ภายใต้กรอบแว่นตาทรงสี่เหลี่ยม

แลดูจรงิจงัในเวลาท�างานกต็าม แต่กไ็ม่อาจลดทอนเสน่ห์ของเขาได้เลย

“ถ้าคนไข้สเตเบลิ ตื่นด ีไม่บลดี กว็นีออฟทวิป์ได้” 

“ค่ะ อาจารย์” 

หลังจากสั่งการกับพยาบาลเรียบร้อย นายแพทย์ชาริศจึงเตรียมตัว

ไปพกัผ่อนที่ห้อง การผ่าตดัเมื่อครู่ผ่านไปด้วยด ีซึ่งเขาต้องทุ่มเทเรี่ยวแรง

ไปตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมา แต่ดูเหมือนว่าคืนนี้เขาคงไม่ได้พักเสียแล้ว 

เพราะถูกเจ้าหน้าที่โทรศพัท์มาตามตวัอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ไปประเมนิอาการ

คนไข้ฉุกเฉนิที่ถูกยงิที่หน้าอกบาดเจบ็สาหสั

“ซวีทีมีาแล้วครบั”

“อ้าว อาจารย์ชารศิ” แพทย์ฉุกเฉนิหนัมองผู้มาใหม่แล้วค้อมศรีษะ

เป็นการแสดงความเคารพและเปิดทางให้แก่อาจารย์หมอ โชคดจีรงิๆ ที่หมอ

ชารศิอยู่ที่นี่คนืนี้ เพราะอาการคนไข้รุนแรงมากทเีดยีว 

ศัลยแพทย์หัวใจเหลือบตามองคนไข้สาวที่สลบไสลไม่ได้สติอยู่บน

เตยีง เลอืดสแีดงฉานเปรอะเป้ือนเตม็หน้าอก ใบหน้าของเธองดงามทว่าซดี

เผอืดราวคนตาย เส้นผมยาวยุ่งเหยงิเปียกโชก ที่ล�าคอระหงมจีี้รูปหวัใจห้อย

อยู่

แพทย์หนุ่มชะงัก แต่เพียงไม่นานเขาก็สรุปได้ว่าตนเองคงเข้าใจผิด
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ไปเท่านั้น เพราะว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วที่สร้อยเส้นนี้จะมาอยู่กับ

สาวน้อยคนนี้ได้ 

ใช่...เขาต้องเข้าใจอะไรผดิไปแน่ จี้รูปหวัใจธรรมดาๆ แบบนี้ใครจะ

มไีว้ในครอบครองกค็งไม่แปลก

เมื่อตั้งสตไิด้ ชายหนุ่มจงึสลดัความคดิยุง่เหยงิออกไปแล้วหนัไปซกั

อาการคนไข้ต่อ

“อาการเป็นยงัไงบ้าง” 

“ตอนนี้ BP ๘๐/๕๐ Heart Rate ๑๒๕ ครั้งต่อนาท ีใส่ทวิป์แล้ว 

Fast Positive ที่เพอรคิาร์เดยีม๔ ครบั” แพทย์อกีคนรายงาน

“อมื เชสต์ฟิล์มมาแล้วใช่ไหม เป็นยงัไง”

“ไม่มนีวิโม๕ ครบั”

“ถ้างั้นกระสนุกน่็าจะโดนแต่หวัใจ” นายแพทย์ชารศิสรุปจากข้อมูลที่

ได้รบัอย่างเฉยีบขาด ก่อนจะหนัไปสั่งการให้ทุกฝ่ายเตรยีมพร้อม รู้ดวี่าจะ

ช้ากว่านี้ไม่ได้ เพราะทุกนาทีที่เสียไปเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของ

คนไข้ เขาไม่รู้ว่าเธอผ่านเรื่องราวหนักหนาอะไรมาบ้างถึงได้ถูกยิงปางตาย

ขนาดนี้ แต่ในฐานะหมอ แม้ไม่ได้รู้จกักนัมาก่อน เขากอ็ยากท�าเตม็ที่เพื่อ

รกัษาชวีติเธอไว้ 

“เซต OR๖ ตามดมยา ตามปั๊ม และทมีด่วน”

“ครบั!”

๔ Pericardium คอื เยื่อหุ้มหวัใจชั้นนอก
๕ Pneumothorax หรอืภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมอีากาศ เป็นภาวะซึ่งมอีากาศอยู่ในโพรง

เยื่อหุ้มปอดในช่องอก ระหว่างปอดกบัผนงัทรวงอก อาจเกดิขึ้นได้กบัผูป่้วยที่เป็นโรคปอด

หรอือาจเกิดจากบาดแผลทะลุถึงโพรงเยื่อหุ้มปอดก็ได้ เช่นบาดแผลจากการถูกแทงหรือ

ถูกปืนยงิ
๖ OR หรอื Operating Room คอื ห้องผ่าตดั
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หลังการเตรียมห้องผ่าตัด ตามทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ 
ผูเ้กี่ยวข้องตามค�าสั่งของอาจารย์หมอชารศิแล้ว ในเวลาเพยีงไม่นานทุกคน

กพ็ร้อมอยู่ในห้อง ชารศิอยู่ในชุดผ่าตดัสฟี้า รมิฝีปากน่าหลงใหลถูกปิดบงั

ภายใต้มาสก์สเีดยีวกนั เช่นเดยีวกบันยัน์ตาคมกรบิสนี�้าตาลเปลอืกไม้ที่แม้

จะซ่อนอยูห่ลงัแว่นตาขยายส�าหรบัผ่าตดัแต่กไ็ม่ไดท้�าให้ประกายแห่งความ

แน่วแน่ลดลงไปเลย

“ดมยาเสรจ็แล้ว จดัท่าได้ค่ะ”

ศัลยแพทย์หัวใจพยักหน้าตอบรับเล็กน้อยเมื่อได้ยินสัญญาณจาก

วสิญัญแีพทย์

“ขอบคุณครับ เดี๋ยวฝากตามเลือดด้วย Packed Red Cell, FFP, 

Platelet conc อย่างละ ๔ ยูนติ”

“ได้ค่ะ” 

“เปิด Cell Saver๗” เขาสั่งการขั้นต่อไปกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่อง 

ล้างและเกบ็เมด็เลอืด ในขณะที่วสิญัญแีพทย์ซึ่งท�าหน้าที่คอยสงัเกตการณ์

หน้าจอเครื่องวดัสญัญาณชพีตะโกนบอกอยู่เป็นระยะๆ

“อาจารย์คะ ตอนนี้คนไข้ BP ๖๐/๓๐ แล้ว!”

“โหลดวอลุมไปก่อน” อาจารย์หมอสั่งเสยีงเข้ม แม้อาการของคนไข้

จะทรุดลงเรื่อยๆ แต่ในฐานะแพทย์เขาจะร้อนรนไม่ได้ จ�าต้องมสีมาธแิละ

สตอิยูเ่สมอ เพราะหากเขาท�าพลาดเพยีงนดิเดยีวนั่นหมายถงึชวีติของคนไข้ 

“ลงมีดครับ” แพทย์หนุ่มบรรจงกรีดมีดลงไปตามแนวหน้าอกเพื่อ

เปิดชั้นผวิหนงั 

“โบว”ี เขาใช้เครื่องมอืตดัผ่านชั้นผวิหนงัและไขมนัจนถงึกระดกูกลาง

อก 
๗ Cell Saver หรอืเครื่องล้างและเกบ็เมด็เลอืดแดง เป็นอปุกรณ์น�าเลอืดผูป่้วยป่ันแยกของ

เสยีออกแล้วน�าเลอืดและส่วนประกอบของเลอืดกลบัคนืให้ผู้ป่วย เหมาะส�าหรบัการผ่าตดัที่

มกีารสญูเสยีเลอืดมาก เช่น การผ่าตดัระบบหวัใจและหลอดเลอืด หรอืการผ่าตดักระดกู
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“ซอว์” เขาเรยีกหาเลื่อยแล้วลงมอืตดักระดูกสเทอร์นมับรเิวณกลาง

อก “สเปรดเดอร์” 

เครื่องมอืคล้ายคมีเหลก็ขนาดใหญ่ถูกวางใส่มอืเขาตามล�าดบั ชารศิ

จดัการแยกกระดูกกลางอกออกจากกนัเพื่อที่จะได้ท�างานสะดวก และแล้ว

เขากม็องเหน็เป้าหมายของการผ่าตดัคราวนี้ ก้อนหวัใจสแีดงขนาดเท่าก�าป้ัน

ของเจ้าของเต้นตุบๆ อย่างแผ่วเบารวยรนิอยู่ข้างใน

ชาริศใช้อุปกรณ์จี้ตัดด้วยไฟฟ้าเพื่อเปิดเยื่อหุ้มหัวใจท�าให้เลือดด�า

ทะลักออกมา ดวงตาเข้มกวาดมองเพียงไม่นานก็พบต้นตอของปัญหาว่า

กระสุนเจาะทะลุต�าแหน่งใด 

“อาร์วแีทร์ หวัใจห้องล่างขวามเีลอืดออก...ซคัชนั” เขาบอกต�าแหน่ง

ของปัญหาให้แก่ทมีผ่าตดั แล้วจงึสั่งการกบัแพทย์ประจ�าบ้านให้ใช้อปุกรณ์

ดูดเลอืดออก  

“โพรลีน ๓-๐ วิทเพลดเจ็ต” เขาเรียกไหมติดเข็มจากผู้ช่วย แล้ว

จดัการเยบ็แผลฉกีขาดอย่างคล่องแคล่ว 

ทว่ายังไม่ทันที่เขาจะเย็บแผลเสร็จดี สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อ

แพทย์ประจ�าบ้านผูท้�าหน้าที่ถอือปุกรณ์ดดูเลอืดอยูน่ั้น พลาดเอาหวัอปุกรณ์

ไปโดนบาดแผลเข้า ท�าให้แผลฉกีกว้างกว่าเดมิ ส่งผลให้โลหติพุง่ทะลกัโดน

ใบหน้าแพทย์คนนั้น

“อาจารย์ ผม...ผมขอโทษครบั!”

ดวงตาอาจารย์หมอวาวโรจน์อย่างน่ากลัว จะด้วยความเหนื่อยล้า

เพราะต้องอยู่เวรติดต่อกันหลายชั่วโมงหรือเป็นเพราะความไม่ระมัดระวัง

กต็ามท ีแต่ความผดิพลาดเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนเปน็แพทย์ไมค่วรจะปลอ่ยให้

เกดิขึ้นเดด็ขาด 

อย่างไรก็ดี ชาริศไม่มีเวลาแม้แต่จะต�าหนิแพทย์ประจ�าบ้านคนนั้น 

เพราะในวนิาทถีดัมาเครื่องวดัสญัญาณชพีคนไข้สาวกด็งัหวดียาว พร้อมๆ 

กบัที่หวัใจของเธอหยุดเต้นไปกะทนัหนั!
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“แย่แล้ว คนไข้อะเรสค่ะ!”

ต่อให้วิสัญญีแพทย์ไม่ตะโกนบอก เขาก็ตระหนักถึงสถานการณ์

อันตรายดี ในระหว่างที่ทุกคนก�าลังเครียดหนักและแพทย์ประจ�าบ้าน 

ผู้ช่วยของเขาก�าลังร้อนรน เหงื่อแตกซิกไม่รู้จะท�าอย่างไร อาจารย์หมอ 

กลบัข่มใจ มสีตไิด้อย่างน่าทึ่ง

เขาจะไม่ปล่อยให้คนไข้จากไปเช่นนี้หรอก...ไม่มทีาง!

ชาริศสอดมือขวารองใต้หัวใจของหญิงสาว ส่วนมือซ้ายก็รีบท�าการ

บบีนวดหวัใจอย่างมุง่มั่น โดยไม่ได้นบัว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใด เฝ้าแต่หวงั

ว่าเธอจะต้องฟื้นคนืมา แต่กย็งัไม่มปีฏกิริยิาตอบรบั

“อาจารย์ครบั ผมคดิว่าคนไข้คงไม่ไหวแล้ว เราช่วยเธอไม่ได้หรอก” 

แพทย์ประจ�าบ้านบอกเสยีงอ่อน

“เงยีบ! ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น!”

“แต่ผมคดิว่า...”

“หน้าที่ของหมอคอือะไร สิ่งที่คุณควรจะคดิตอนนี้กค็อื ท�ายงัไงถงึ

จะช่วยคนไข้ได้ ไม่ใช่มวัมาถอดใจแบบนี้!”

“อะ...อาจารย์”

“ผมจะไม่หยุดและทมีของผมกจ็ะไม่หยุดเช่นกนั เพราะฉะนั้นเงยีบ

เสยีและโฟกสัหน้าที่ของคุณต่อไป!” 

คราวนี้ดวงตาดุๆ จ้องมองมายังผู้ถอดใจอย่างน่ากลัว อยู่ในห้อง

ผ่าตดัทไีร ชารศิกจ็ะกลายเป็นคนละคนทุกท ีสุดท้ายแพทย์ประจ�าบ้านจงึ

ต้องกล่าวค�าขอโทษเสยีงอ่อยและท�าหน้าที่ของตวัเองต่อ

ในส่วนของอาจารย์หมอ เขาก็ยังคงท�าหน้าที่ช่วยชีวิตคนไข้อย่าง

กระตอืรอืร้น บบีนวดหวัใจซึ่งหยดุเต้นไปแล้วอย่างต่อเนื่อง เฝ้าภาวนาซ�้าๆ 

ให้เธอฟื้นขึ้นมา แม้จะรู้ดวี่าเธอไม่อาจรบัรู้ถ้อยค�าเหล่านี้ได้เลยกต็าม 

อย่าตายนะ สาวน้อย กลบัมา...กลบัมาเพื่อสู้ต่อส!ิ

ช่วงเวลาอันตึงเครียดผ่านไปนานเท่าใดเขาไม่ทราบ แต่เขารู้ดีว่าจะ
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ยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้ เพราะหากเขายอมแพ้คนไข้ก็คงไม่มีทางเลือกอื่น

นอกจากแพ้ตามเขาเช่นกนั

กลบัมา...กลบัมาเดี๋ยวนี้! 

และแล้วช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายกผ่็านพ้นไป เมื่อหวัใจดวง

น้อยที่เคยหยดุเต้นไปก่อนหน้านี้ ค่อยๆ กลบัมาเต้นอย่างแผ่วเบาในอุง้มอื

ของแพทย์หนุ่มอกีครั้ง

“หวัใจกลบัมาเต้นแล้วค่ะ”

ทุกคนในห้องผ่าตดัปรบมอืด้วยความชื่นชม สหีน้าบ่งบอกทั้งความ

ดีใจและโล่งอกเป็นอย่างมาก ชาริศพยักหน้าเล็กน้อย เหลือบมองหน้าจอ

วัดสัญญาณชีพ ก่อนจะลงมือเย็บบาดแผลที่หัวใจต่อจนเสร็จท่ามกลาง

บรรยากาศที่ผ่อนคลายลง แม้จะถือว่าผ่านส่วนส�าคัญที่สุดไปแล้วและเขา

สามารถไหว้วานแพทย์ประจ�าบ้านจัดการงานที่เหลือต่อได้ ไม่จ�าเป็นต้อง 

ท�าด้วยตวัเองทุกอย่างกต็าม แต่เขากย็งัไม่ไว้วางใจอยู่ด ี เพื่อป้องกนัไม่ให้

เกิดความผิดพลาดใดซ�้าอีก เขาจึงเลือกที่จะเป็นผู้เก็บเคสทั้งหมดด้วย 

ตวัเอง เข้มงวดทุกขั้นตอนจนเสรจ็สิ้นกระบวนการ

“ย้ายคนไข้ไปไอซยีู คาทวิป์ไว้ก่อน ขอบคุณทุกคนมากครบั”

“เหนื่อยหน่อยนะคะ ได้ยนิว่าเคสนี้หนกัมาก แต่อาจารย์กผ็่าตดัได้
ยอดเยี่ยมเช่นเคย”

ค�าชมจากพยาบาลที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ท�าให้ชาริศซึ่งเพิ่งเปลี่ยน

เสื้อผ้าออกมาจากห้องลอ็กเกอร์ยิ้มแทนค�าขอบคุณ 

“ไม่ถงึขนาดนั้นหรอกครบั”

นสิยัสภุาพ ถ่อมเนื้อถ่อมตวัเช่นนี้เองเขาถงึได้เป็นที่รกัของเพื่อนร่วม

งาน แม้จะเก่งกาจเพยีงใด แต่เขากไ็ม่เคยยกตนข่มใคร รอยยิ้มใจดทีี่เขา

มอบให้ทุกคนนั้นมมีากมายเหลอืล้น น�าความสุขสดชื่นมาสู่ผู้พบเหน็

“จะกลบัไปพกัแล้วใช่ไหมคะ”
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“ครบั ฝากดูคนไข้ผมที่ไอซยีูด้วย”

“ได้ค่ะ จะว่าไปคนไข้รายนั้นจนป่านนี้ยงัไม่มญีาตมิาแสดงตวัเลย”

“ลองโทร. ตดิต่อจากเบอร์ในโทรศพัท์มอืถอืหรอืยงัครบั”

“เธอไม่มีอะไรติดตัวมาสักอย่างค่ะ ไม่มีแม้แต่โทรศัพท์มือถือ 

กระเป๋าเงนิ หรอืบตัรประชาชน มแีค่สร้อยคอเส้นเดยีวที่ตดิตวัเธอมา ไม่

แน่ว่าตอนเกดิเรื่องน�้าอาจจะพดัของส่วนตวัเธอไปหมดแล้วกไ็ด้” 

ประเดน็เรื่องของส่วนตวัของคนไข้สาวท�าให้เขารู้สกึสนใจ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเรื่องสร้อยคอรูปหัวใจเส้นนั้น ต่อให้เห็นแวบเดียวในห้องฉุกเฉิน 

แต่ว่ามันคาใจเขามาก หลังจากชั่งใจอยู่ครู่หนึ่ง เขาก็ตัดสินใจว่าควรจะ

คลี่คลายความสงสยันี้ด้วยการพจิารณาให้เหน็กบัตา

“ขอผมดูสร้อยที่ตดิตวัคนไข้มาหน่อยครบั”

แม้ไม่รู้ว่าศัลยแพทย์หนุ่มต้องการดูของส่วนตัวคนไข้ไปท�าไม แต่

พยาบาลกย็นิยอมที่จะให้เขาดเูป็นกรณพีเิศษ ชารศิรบัซองพลาสตกิมาจาก

อีกฝ่าย หลังจากพินิจรายละเอียดของเครื่องประดับอยู่ครู่หนึ่ง ดวงตาสี

น�้าตาลเปลอืกไม้กเ็บกิกว้างขึ้นอย่างคาดไม่ถงึ 

แม้ว่าจะเลือนรางมากแล้วตามกาลเวลา แต่หากเพ่งดูให้ดีจะเห็น 

ตวัอกัษรที่จารกึอยู่บนนั้นได้อย่างไม่ยาก

‘For my beloved’

มอืใหญ่เริ่มสั่นสะท้าน เขาเอื้อมมอืไปแตะจี้รูปหวัใจแบบเดยีวกนับน

คอของตนเองอย่างลมืตวั ความทรงจ�าในอดตีเริ่มหลั่งไหลท่วมท้น ยงัความ

โทมนสัสู่หวัใจของชายหนุ่มเป็นอย่างมาก

เขารู้ว่ามันเป็นไปได้ยาก แต่ไม่ผิดแน่ เขาจ�าสร้อยเส้นนี้ได้ ทว่า

ค�าถามคอื สร้อยเส้นนี้ไปอยู่กบัสาวน้อยคนนี้ได้อย่างไร 

เธอเป็นใคร เป็นใครกนัแน่!



พราวไพลนิไม่รูเ้ลยว่าตวัเองอยูท่ี่ไหน ในความมดืมดิอนัเหนบ็หนาว 
ร่างกายของเธอล่องลอยเคว้งคว้างอยูใ่นความมดือย่างไม่มทีี่สิ้นสดุ ราวกบั

เวลาของโลกนี้หยุดเดนิไปแล้ว เธอไม่อาจทราบได้เลยว่าสภาวะเช่นนี้จะคง

อยู่อกีนานแค่ไหน ยิ่งเวลาผ่านไปเธอกย็ิ่งรู้สกึเงยีบเหงา แต่เธอคงไม่ต้อง

ตดิอยู่ในสภาวะไร้กาลเวลาอกีแล้ว เพราะจู่ๆ ร่างกายของเธอกเ็ริ่มหนกัอึ้ง

ขึ้นเรื่อยๆ จากที่ล่องลอยอย่างไร้น�้าหนัก ร่างของเธอก็ลอยละลิ่วฝ่าความ

มดืลงมาอย่างรวดเรว็ เป็นการร่วงหล่นที่มาพร้อมกบัความทรมานมหาศาล 

เธอรู้สึกแน่นและเจ็บปวดมากบริเวณหน้าอก ราวกับหัวใจก�าลังจะระเบิด

รอมร่อ

หญงิสาวกรดีร้องสุดเสยีง แต่กลบัไม่มเีสยีงใดเลด็ลอดออกมาสกัค�า 

ในขณะที่เธอพยายามตะเกียกตะกายหาทางรอดจากสภาวะนี้ แต่ร่างกาย

กลับไม่เคลื่อนไหวตามสั่ง มันยังคงร่วงลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งตกลงมาสู่

ก้นบึ้งแห่งชวีติ

ชวีติที่ต้องฝ่าฟันกนัต่อไป

๒
อย่ำเรียกฉันว่ำหนูพรำว
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“คุณคะ...คุณคะ รู้สกึตวัแล้วหรอืคะ”
เสียงเรียกของพยาบาลที่ข้างเตียงท�าให้หญิงสาวต้องปรือตาสีอ�าพัน

ขึ้นมองรอบๆ ตัว กลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท�าให้เธอพอจะเดาได้ว่า

ตนเองอยู่ที่โรงพยาบาล เธอพยายามจะขยบัตวัลุกขึ้นจากเตยีงแต่ท�าไม่ได้ 

ร่างกายหนกัอึ้งไปหมด ทั้งยงัมสีายอะไรต่อมอิะไรระโยงระยาง

“เกดิอะไรขึ้น”

“คณุโดนยงิอาการโคม่า แต่ไม่ต้องห่วงนะคะ เพราะคณุหมอช่วยคณุ

ไว้ได้แล้ว ตอนนี้คุณปลอดภยัแล้วค่ะ แต่อย่าเพิ่งขยบัตวัมากจะดกีว่า”

“โดนยงิ...” 

หญิงสาวยกมือขึ้นกุมขมับอย่างมึนงง คงยังจับต้นชนปลายไม่ถูก 

แม้รู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเหมือนความฝัน ไม่ใช่ความจริงเลยก็ตาม 

แต่เธอกลบัรูส้กึสงัหรณ์แปลกๆ ราวกบัว่าการนอนอยูใ่นโรงพยาบาลนานๆ 

ไม่ใช่ความคดิที่ด ีเธอรู้สกึไม่ปลอดภยัอย่างมากเพราะมจัจุราชอาจจะย้อน

มาหาได้ทุกเมื่อ

“ต้องรบีไปจากที่นี่” เธอพมึพ�าอย่างร้อนรน

“เดี๋ยวสคิะ คุณยงัไม่หายดนีะ”

คนไข้สาวไม่สนใจค�าเตือน แม้อาการสะลึมสะลือจากฤทธิ์ยาสลบ 

ยังหลงเหลืออยู่ผนวกกับความเจ็บปวดที่รุมเร้าอยู่เนืองๆ แต่เธอก็ยังรั้น 

ที่จะไปจากที่นี่ให้ได้ ครั้นเมื่อพยาบาลเข้ามาห้าม เธอกแ็ผลงฤทธิ์ด้วยการ

ผลักพยาบาลจนเซ ส่วนมืออีกข้างก็พยายามแกะสายระโยงระยางตาม 

เนื้อตัวออก แต่ยังไม่ทันได้ท�าส�าเร็จสมดังใจ เสียงทุ้มๆ ก็ดังขัดจังหวะ 

เสยีก่อน

“ท�าไมถงึใจร้อนแบบนี้ล่ะ สาวน้อย ต้องรอให้เลอืดออกน้อยลงกว่า

นี้ก่อน ราวๆ สองวนัถงึจะถอดสายระบายเลอืดออกได้นะ”

เจ้าของเสยีงทุ้มๆ นั้นเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ หน้าตาหล่อเหลาจน

ท�าให้นกึถงึดารามากกว่านายแพทย์ เขาสวมเสื้อเชิ้ตผกูไททบัด้วยเสื้อกาวน์
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สขีาวสะอาดตา เรอืนผมดกหนาถูกเสยขึ้นไปอย่างเนี้ยบกรบิ ดวงตาฉลาด

เฉลียวใต้แว่นตานั้นก�าลังเพ่งมองมาที่เธอ ครั้นเมื่อสาวน้อยที่ว่าสู้สายตา

ด้วยการมองกลับไป เขาก็ชะงักเล็กน้อย คงเพราะไม่เคยเห็นนัยน์ตาที่

งดงามอย่างนี้มาก่อน ต่อเมื่อตั้งสตไิด้ รอยยิ้มบางๆ อย่างเป็นมติรจงึพาด

ผ่านบนรมิฝีปากของชายหนุ่ม เขาเดนิมาหยุดข้างเตยีงคนป่วย พร้อมด้วย

พยาบาลและแพทย์ผู้ตดิตามอกีหลายคน 

แข็งแรงจริงนะ แม่สาวจอมพยศ ถอดท่อช่วยหายใจได้ไม่ทันไรก็ 

ก่อเรื่องแล้ว

“อาจารย์ชารศิ” 

คนที่ถูกเรยีกว่า ‘ชารศิ’ คงจะเป็นหมอเจ้าของไข้ 

เขาพยกัหน้าเลก็น้อย เหน็สหีน้ากงัวลของพยาบาลแล้วกพ็อจะเข้าใจ

ปัญหา จงึหนัไปเตอืนคนไข้จอมรั้นด้วยตวัเอง 

“ผมไม่รูว่้าคณุจะรบีไปไหน แต่คณุเพิ่งผ่าตดัเสรจ็ได้ไม่นาน ควรจะ

พกัผ่อนให้มาก อย่าเพิ่งไปไหนจนกว่าจะแน่ใจว่าอาการเข้าที่เข้าทางแล้ว”

“ที่นี่อนัตราย” 

เสียงใสแจ๋วราวกับนกไนติงเกลนั้นเหมาะกับใบหน้าหวานๆ ราวกับ

เทพธิดาของเธอมาก แต่ในขณะเดียวกันมันก็ขัดกับมาดนางพญาของเธอ

อยู่ในท ีแต่เป็นความขดัแย้งที่มเีสน่ห์และน่าสนใจ

“ที่นี่ไม่มอีนัตรายหรอก”

“อย่ายนืยนัในสิ่งที่หมอเองกย็งัไม่แน่ใจ”

ชารศิหวัเราะในคอกบัความช่างต่อล้อต่อเถยีงของอกีฝ่าย 

“เพราะแน่ใจถงึได้พูดออกมาต่างหาก อย่ากงัวลเลย ตราบใดที่คุณ

อยู่ภายใต้การดูแลของผม ผมจะไม่ปล่อยให้คุณเป็นอะไรทั้งนั้น”

การรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะของนายแพทย์ท�าให้คนไข้สาวเงียบไป  

ชารศิคดิว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดแีล้ว แต่ว่าเปล่าเลย เพราะสุดท้ายแล้ว 

สาวเจ้าก็ยังไม่ยอมแพ้อยู่ดี เธอพยายามจะลุกขึ้นจากเตียง แต่ก็เหมือน
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อย่างที่เขาคาด เพราะอาการบาดเจบ็ยงัไม่หายด ีพอเธอขยบัตวัมากเกนิไป 

แผลผ่าตดับนหน้าอกที่ควรต้องเจบ็ปวดอยู่แล้วจงึเจบ็ปวดหนกัยิ่งกว่าเดมิ 

จนเจ้าตวัถงึกบัทนไม่ไหวล้มตงึลงไปบนเตยีงดงัเดมิ 

“จะ...เจบ็!”

“ไหนขอดหูน่อยซ”ิ แพทย์หนุม่เข้าไปตรวจดอูาการอย่างเป็นห่วง ทั้งๆ 

ที่ปากยังยิ้มไม่หุบเพราะหมั่นไส้ในความดื้อไม่เข้าเรื่องของคนไข้ ท่าทาง 

แบบนี้มนัท�าให้เขานกึถงึใครบางคนเสยีจรงิ “เจบ็มากหรอืเปล่า สาวน้อย”

“อื้อ!” ทั้งๆ ที่เจบ็แทบแย่ แต่เธอกย็งัสู้ไม่ถอย ขู่ฟ่อ “ห้ามเรยีกฉนั

ว่าสาวน้อย!”

“กไ็ด้ ไม่เรยีกกไ็ม่เรยีก งั้นมชีื่อไหมล่ะ สาวน้อย” เขาถามอย่างกวน

อารมณ์

เงยีบกนัไปวนิาทหีนึ่ง ก่อนที่คนไข้สาวจะเอ่ยตอบกลบัมาอย่างยาก

ล�าบาก ไม่ทราบเหมอืนกนัว่าเพราะความทรมานข้างในอกหรอืความทรมาน

ข้างในหวัเธอกนัแน่

“พราว...ฉนัชื่อพราวไพลนิ”

“ชื่อเพราะด ีเอาละ หนูพราว” 

เขาเรยีกเธออย่างน่าเอน็ด ูไม่รูจ้งใจยั่วเย้าหรอืเพราะไม่อยากให้เกดิ

ความห่างเหิน เฉกเช่นเดียวกับที่เขาเรียกคนไข้รายอื่นว่า คุณป้า คุณลุง 

หรอืคุณยาย กไ็ม่ทราบ 

“ในเมื่อยังเจ็บแผลอยู่ ก็ล้มเลิกเรื่องไปจากที่นี่ อย่างน้อยก็จนกว่า

แผลจะดขีึ้น ตกลงไหม”

“อย่า-เรยีก-ฉนั-ว่า-หนู-พราว!”

“ตกลงไหม” เขาย�้าถามอีก โดยไม่สนใจอาการไม่พอใจของคนไข ้

สกันดิ ราวกบัว่าการแกล้งสาวจอมดื้อกลายเป็นเรื่องสนุกของเขาไปแล้ว 

สดุท้ายพราวไพลนิกต้็องเป็นฝ่ายยอมแพ้ เพราะมเิช่นนั้นแล้วเขาคง

ไม่ยอมช่วยให้เธอพ้นจากความเจบ็ปวดนี้เสยีที
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“อื้อ! เจบ็...ท�าอะไรสกัอย่างส ิหมอ!”

เอาอกีแล้ว อายุอานามเธอน่าจะห่างกบัเขาสบิกวา่ปี แต่กลบัใช้วาจา

ราวกบัเป็นเพื่อนเล่นกนัเสยีอย่างนั้น

“เป็นเดก็เป็นเลก็พูดกบัผู้ใหญ่ว่าอื้อๆ ไม่น่ารกัเลย ต้องพูดว่า ‘ค่ะ’ 

สถิงึจะฟังรื่นหู” เขาว่าไม่จรงิจงันกั ก่อนจะหนัไปสั่งยาแก้ปวดกบัพยาบาล 

“ขอมอร์ฟีน ๓ มลิลกิรมั ฉดีให้คนไข้ด้วย ฉดีทุก ๔ ชั่วโมง”

หลงัจากได้รบัยาแล้วอาการปวดแผลของหญงิสาวจงึบรรเทาลงอย่าง

มหศัจรรย์ จนกระทั่งห้วงนทิราเข้ามาเยี่ยมเยอืนตั้งแต่เมื่อไรกไ็ม่อาจทราบ 

เธอสะลมึสะลอื หลบัๆ ตื่นๆ อยู่อย่างนั้น ไม่แน่ใจเหมอืนกนัว่าเวลาผ่าน

ไปกี่วัน อาจจะสองหรือสามวันกระมัง เพราะพยาบาลมาถอดสายระบาย

เลอืดให้เธอในที่สุด 

ชารศิยงัแวะมาตรวจดอูาการของเธอเป็นระยะ ทุกครั้งที่เขามา เขาก็

มกัจะมแีพทย์ประจ�าบ้านตดิตามมาด้วย แต่ส่วนที่น่าร�าคาญไม่ใช่การที่พวก

เขาเหล่านั้นเอาแต่ถือสมุดคอยบันทึกอาการและจดทุกอย่างที่อาจารย์หมอ

พดู แต่เป็นสายตาที่คอยจบัจ้องมองเธอต่างหาก เพราะมนัท�าให้เธอรูส้กึว่า

ตวัเองกลายเป็นตวัอะไรสกัอย่างในสวนสตัว์ แต่นอกจากเรื่องนี้ การอยูใ่น

โรงพยาบาลกไ็ม่ใช่เรื่องเลวร้ายนกั เธอปรบัตวัให้คุน้กบักจิวตัรและสถานที่

ได้แล้ว 

แค่เพยีงกจิวตัรและสถานที่...ไม่ได้หมายรวมถงึคนด้วย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งคนที่ชอบกวนใจเธอทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยการท�าท่าเหมือนว่าเธอ

เป็นหนูน้อยที่ต้องประคบประหงม 

“แผลดูดขีึ้นมาก เดี๋ยวนี้ยงัเจบ็แผลอยู่ไหม”

“ไม่ค่อยแล้ว” 

“ด ีวนันี้ทานข้าวได้เยอะหรอืเปล่า”

“อื้อ”

“ถ่ายหรอืยงั”
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“อื้อ”

“ดูดลูกบอลบรหิารปอด๘ ได้กี่ครั้ง”

“ร้อยกว่าครั้ง”

“ยงัไม่พอ อย่างน้อยควรดูดให้ได้วนัละสองถงึสามร้อยครั้ง พยายาม

ให้มากขึ้นกวา่นี้ ถ้าพรุง่นี้ท�าได้ตามเป้า...” เขากล่าวก่อนจะลว้งมอืเข้าไปใน

กระเป๋าเสื้อกาวน์ หยบิทอฟฟี่รสนมเมด็หนึ่งออกมาวางลงบนมอืของคนไข้ 

“จะให้เพิ่มอกีเป็นรางวลั”

“ไม่อยากได้” 

ชารศิอมยิ้มเมื่อได้ยนิเสียงแขง็ๆ ของสาวเจ้า

“ไม่อยากได้...ค่ะ” เขาเสรมิประโยคให้ฟังดูน่ารกัขึ้น คงหวงัจะสอน

ให้เธอพูดจาให้น่าฟังมากกว่านี้ แม้จะรู้ว่าเปล่าประโยชน์กต็ามท ี“ไม่อยาก

ได้กไ็ม่เป็นไร แต่ผมอยากให้”

จนแล้วจนรอดเธอก็ยังตั้งป้อมกับเขาไม่เลิก เกราะป้องกันตัวคงสูง

มากทีเดียว ท�าให้อยากรู้เสียจริงว่าที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตอย่างไร พอคิดได้

อย่างนั้นชารศิจงึตั้งใจจะสอบถามให้ได้ความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัค�าถาม

คาใจเรื่องสร้อยรูปหวัใจเส้นนั้น เขาอยากรู้ว่าเธอไปได้มนัมาจากไหน 

แต่กน็ั่นละ เขารูด้ว่ีาคงสอบถามต่อหน้าแพทย์ประจ�าบ้านที่คอยตาม

เขามาราวนด์วอร์ด๙ ด้วยไม่ได้ ดงันั้นแล้วเขาจงึแวะมาเยี่ยมเธออกีครั้งใน

ตอนค�่าของวนั พราวไพลนิดไูม่กระตอืรอืร้นที่จะพบเขาเท่าใด เธอก�าลงัฝึก

เดนิกบัพยาบาลอยูใ่นห้อง ซึ่งถอืว่าเป็นเรื่องดเีพราะช่วงนี้เขาอยากให้คนไข้

ได้ออกก�าลงัเบาๆ บ้าง ไม่ใช่เอาแต่นอนตดิเตยีงอยู่ทั้งวนั 

๘ ลูกบอลบรหิารปอด (Tri-ball Incentive Spirometer) เครื่องช่วยบรหิารปอด ใช้ใน 

ผู้ป่วยหลงัผ่าตดัทรวงอก เพื่อฝึกการหายใจเข้าลกึยาว เป็นการบรหิารกล้ามเนื้อทางเดนิ

หายใจ ช่วยให้การท�างานของปอดเป็นปกติ ลดการคั่งค้างของเสมหะและการติดเชื้อใน

ปอด
๙ Round Ward คอืการดูแลผู้ป่วยในตามเวลาราชการในแต่ละวนั
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“ขยนัดนีะ สงสยัอยากออกจากโรงพยาบาลแล้วละส ิอยูท่ี่นี่เบื่อมาก

หรอื”

หญงิสาวเหลอืบตามองคนช่างแซว ก่อนหนัไปใช้สมาธกิบักจิวตัรของ

ตนเองต่อ ราวกบัเมื่อครู่ไม่มใีครมาขดัจงัหวะ

“เปล่า”

“งั้นท�าไมถงึอยากรบีออก”

“เพราะที่นี่ไม่ปลอดภยั”

เป็นอกีครั้งแล้วที่พราวไพลนิพดูถงึเรื่องความไม่ปลอดภยั ท�าให้เขา

อดสงสยัไม่ได้ว่ามนัเกดิเรื่องอะไรขึ้นกนัแน่ เธอถกูส่งตวัมาที่นี่เพราะถกูยงิ

บาดเจบ็สาหสั ตามปกตแิล้วคนไข้ถูกยงิมสีองประเภท หนึ่งคอืพวกที่ไม่รู้ 

อีโหน่อีเหน่ ตกกระไดพลอยโจนเพราะโดนลูกหลง สองคือพวกผู้ก่อการ 

หรอืมสี่วนเกี่ยวพนักบัผู้ก่อการนั่นละ ผู้หญงิคนนี้เป็นประเภทใด แต่หาก

ไม่ได้เกี่ยวพนักบัผู้ก่อการกค็งไม่ร้อนรนที่จะไปจากที่นี่ถงึเพยีงนี้ใช่หรอืไม่ 

ครั้นพอพยาบาลออกไปจากห้องแล้ว เขาจงึได้ฤกษ์ถามไถ่เธออย่าง

เป็นการส่วนตวัเสยีที

“ผมจ�าได้ว่า คุณอยากจะออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกที่มาถึง 

ท�าไมคุณถงึคดิว่าที่นี่ไม่ปลอดภยัส�าหรบัคุณล่ะ”

หญงิสาวมสีหีน้าเปลี่ยนไป ขบรมิฝีปากล่างอย่างไม่แน่ใจในเหตุผล

เช่นกนั

“ไม่รู้”

ค�าตอบสั้นๆ ของเธอไม่ได้ชวนให้หายข้องใจเลย มิหน�าซ�้ากลับยิ่ง

ท�าให้เขางุนงงมากขึ้นอีก เพราะท่าทีของเธอกับค�าว่า ‘ไม่รู้’ นั้นไม่เหมือน 

คนที่ก�าลงัพูดโกหกหรอืก�าลงับ่ายเบี่ยงที่จะตอบแม้แต่นดิเดยีว

“วนัที่จะออกจากโรงพยาบาล ใครมารบักลบับ้าน” เขาตั้งค�าถามต่อ 

อย่างกบัหวงัว่าจะได้ข้อมลูอะไรบ้าง เพราะเขาสงัเกตว่าไม่มใีครมาเยี่ยมเธอ

ระหว่างพกัรกัษาตวัเลย “คุณมคีรอบครวัที่จะมารบัคุณกลบับ้านหรอืเปล่า 
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พวกเขาอยู่ที่ไหน ตดิต่อพวกเขาให้มาที่โรงพยาบาลได้ไหม”

“ครอบครวัหรอื”

“ใช่ ครอบครวัของคุณ พ่อ แม่ พี่น้อง”

“พ่อ...แม่...พี่...น้อง” พราวไพลนิทวนค�า เธอไมรู่ว้า่เกดิอะไรขึ้น ใน

หัวเธอขาวโพลน เป็นค�าถามที่ง่ายแสนง่าย แต่เหตุใดเธอจึงตอบค�าถามนี้

ไม่ได้กัน ทุกอย่างมันว่างเปล่า...ว่างเปล่าไปหมด ครั้นพยายามนึกถึงทีไร

ศรีษะกป็วดราวกบัจะระเบดิ 

“ฉนั...ไม่รู้”

คิ้วเข้มเลกิขึ้นอย่างมคี�าถาม

“หมายความว่ายงัไงที่ว่าไม่รู้”

“ไม่รู้สิ ฉันจ�าไม่ได้” คนไข้สาวสะบัดศีรษะเพื่อขับไล่ความปวดร้าว

ข้างในออกไป แต่ไร้ผล ยิ่งพยายามเค้นความทรงจ�าเท่าไร เธอกย็ิ่งทรมาน

มากเท่านั้น จนสุดท้ายแล้วเธอต้องเป็นฝ่ายยอมรบัว่า ทุกอย่างที่เฝ้าค้นหา

นั้นถกูลบหายไปจนหมดสิ้น เธอไม่รู้ว่าตวัเองเป็นใคร เคยมชีวีติอย่างไร มี

ญาตพิี่น้องหรอืไม่ ที่จ�าได้อย่างเดยีวคงเหลอืเพยีงชื่อเรยีกขานตวัเองเท่านั้น 

“หมอ เกดิอะไรขึ้นกบัฉนั ฉนัจ�า...จ�าเรื่องของตวัเองไม่ได้!”

หญิงสาวหันมามองเขาอย่างตื่นตระหนก เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นว่า

นัยน์ตาสีอ�าพันคู่นั้นซ่อนแววหวาดกลัวเอาไว้เพียงใด เธอหันรีหันขวางอยู่

กลางห้อง เห็นได้ชัดว่าพยายามจะเค้นความทรงจ�าให้ได้ แต่ยิ่งพยายาม

เท่าไร ก็ยิ่งรู้สึกเหมือนมีเข็มที่มองไม่เห็นนับร้อยนับพันเล่มพุ่งเข้าทิ่มแทง

อยู่ข้างในศีรษะอย่างรุนแรงจนร่างกายเซล้มลง โชคดีที่ชาริศถลามารับเธอ

ไว้ได้ทนัก่อนศรีษะกระแทกพื้น ถงึกระนั้นร่างน้อยในอ้อมแขนกย็งัดิ้นเร่าๆ 

อย่างทรมาน เหน็อย่างนั้นแพทย์หนุ่มกต็กใจมาก

แย่ละส!ิ

“หนูพราว หนูพราว ได้ยนิผมไหม!”

ไม่มีเสียงตอบรับใดๆ กลับมา มีเพียงเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด
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กับอาการดิ้นทุรนทุนราย เห็นอย่างนั้นเขาก็รู้แล้วว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้ว 

แพทย์หนุม่รบีพยงุคนไข้ลงนอนบนพื้น เปิดเปลอืกตาเธอขึ้น ใช้ไฟฉายอนั

เล็กในกระเป๋าเสื้อส่องดูปฏิกิริยาของม่านตาเพื่อตรวจสอบอาการผิดปกติ

ทนัที

“ตามนิวโร๑๐ ให้ด้วย!” ชาริศตะโกนบอกพยาบาลด้านนอกอย่าง 

ร้อนรน

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แก๊งฟอลโค่กึกก้องไปด้วยเสียงปืนที่กราดกระหน�่า 
แต่ก็ไม่มีครั้งใดเลยที่จะส�าคัญต่อเขาเท่าครั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าเขาเติบโต

มากพอที่จะมีโอกาสเข้าร่วมสงครามอย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่

สงครามชงิบลัลงัก์ของแก๊งครั้งล่าสุดได้ยุตลิงเมื่อหลายสบิปีก่อน 

พศตุม์ บตุรชายคนโตของพศิพงษ์ มอืซ้ายของแก๊งฟอลโค่เหวี่ยงตวั

ขึ้นไปยืนอยู่บนขอบสะพานข้ามแม่น�้า ร่างสูงก�าย�าในชุดสีด�าทะมัดทะแมง

ตั้งแต่หวัจดเท้ายนืหมิ่นเหม่อยู่บนนั้นครูใ่หญ่ ชะเง้อชะแง้มองลงไปยงัห้วง

ธาราเชี่ยวกรากเบื้องล่าง นี่ก็เป็นอีกคืนแล้วที่เขายังตามหาเบาะแสอะไรไม่

พบ

ดวงตาสนีลิของชายหนุม่หรี่ลงอย่างครุน่คดิ เสยเส้นผมที่ปรกใบหน้า

ออกจนเผยให้เห็นกรอบหน้าเรียวยาวคล้ายอิสตรี แต่ดูดุดันกว่าเพราะคิ้ว 

สดี�าดกเข้ม

นางฟ้าไร้ใจ...ทายาทคนโตแห่งแก๊งฟอลโค่ ก้างชิ้นโตที่อยู่ล�าดบัต้นๆ 

ส�าหรับผู้แปรพักตร์ ครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นเธอ คือเธอถูกยิงเข้าจุดตาย ณ 

บรเิวณนี้ แต่เขากไ็ม่แน่ใจว่าเธอตายไปแล้วจรงิหรอืไม่ เพราะจนป่านนี้กย็งั

หาศพไม่พบ 

มอืใหญ่ก�าแน่นอย่างเป็นกงัวล

๑๐ Neurologist คอืแพทย์สาขาสมองและระบบประสาทวทิยา
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ยงัมชีวีติอยู่หรอืเปล่านะ…อยากรู้จรงิเชยีว

“ได้เบาะแสอะไรหรอืยงั”

“ยงัเลยครบั เราค้นหาตลอดแนวแม่น�้าแล้วแต่ยงัไม่มวีี่แวว”

หากหาในน�้าแล้วไม่พบ กค็งต้องเปลี่ยนที่หาแล้วกระมงั คดิได้อย่าง

นั้นจงึรบีสั่งการกบัทมีผู้ค้นหา

“กระจายกนัไปหาตามโรงพยาบาลทุกแห่ง มองหาผู้หญงิที่ถูกยงิเข้า

ที่อกและมดีวงตาสอี�าพนั ไม่ว่าเธอจะยงัมชีวีติอยู่หรอืกลายเป็นศพไปแล้ว 

เรากต็้องตามหาเธอให้พบก่อนฝ่ายนั้น”

“ครบั!”

หลังจากสั่งการลูกน้องแล้ว ชายหนุ่มจึงกระโดดลงจากขอบสะพาน 

เพิ่งจะเหยียบถึงพื้นอย่างมั่นคงได้ไม่ทันไร เสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้น 

คราวนี้คงเป็นข่าวด ีเพราะรอยยิ้มบางๆ ผุดขึ้นบนใบหน้าของพศุตม์ทนัที

“คุณพศิพงษ์ฟื้นแล้วครบั”

พ่อฟ้ืนแลว้...ดเีลย เพราะเขาจะได้หาค�าตอบที่อยากรูเ้สยีท ีเขาต้อง

รู้ให้ได้ว่า พ่อและผู้สมรู้ร่วมคดิซ่อนทายาทคนอื่นของแก๊งฟอลโค่ไว้ที่ใด

“ฝากบอกนายท่านด้วยนะว่า วนันี้ฉนัจะเข้าไปที่คฤหาสน์รณเดโชช้า

หน่อย” เขาหันไปบอกลูกน้องอย่างมีเลศนัย “พอดีต้องไปเคลียร์ธุระตาม

ประสาพ่อลูกก่อน”

เขารูว่้าพ่อคงไม่อยากพดูกบัเขาเท่าไรนกั ‘ไอ้คนเนรคณุ’ พ่อตราหน้า

เขาไว้แบบนั้น แต่เขาไม่โทษพ่อที่กล่าวหาเขาแบบนั้นหรอก เพราะพ่อน่ะยงั

ไม่เข้าใจเรื่องนี้ดีพอ ไม่เลยสักนิดเดียว จนกว่าจะถึงวันที่พ่อรู้ว่าเขาก�าลัง

พยายามท�าอะไรอยู่ เขาจะปล่อยให้พ่อด่าว่าจนหน�าใจกแ็ล้วกนั

หลงัจากพราวไพลนิทรดุลงไปเพราะอาการปวดศรีษะ เธอกถ็กูส่งตวั
ไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท หญิงสาวได้รับการ

ตรวจร่างกายตามขั้นตอนอย่างละเอยีด ในฐานะที่ชารศิเป็นศลัยแพทย์หวัใจ 



น ว ต า   39

และไม่ได้เชี่ยวชาญสาขาด้านที่เป็นปัญหา เขาจึงแทบท�าอะไรไม่ได้เลยใน

สถานการณ์นี้นอกเสยีจากรอฟังข่าวเท่านั้น ไม่รู้ว่าเหตุใดตนเองจงึกงัวลใจ

ขนาดนี้ จรงิอยู่ว่าพราวไพลนิเป็นคนไข้ของเขา แต่นอกเหนอืจากนั้นเธอก็

ไม่ใช่ญาตขิองเขาเสยีหน่อย 

บางทีอาจเป็นเพราะว่าเขายังมีค�าถามอีกมากที่รอจะถามเธออยู่ก็ได้ 

โดยเฉพาะเรื่องสร้อยที่ยงัคงเป็นปรศินา

ชายหนุ่มลูบวนเบาๆ บนจี้รูปหวัใจซึ่งห้อยคอตนอยู่ 

‘For my beloved’

สัมผัสจากตัวอักษรบนเครื่องประดับท�าให้เขาคิดถึง ‘เธอ’ คนนั้น

จบัใจ 

รอฟังข่าวคราวอยู่หลายชั่วโมงในที่สุดการรอคอยของเขาก็สิ้นสุดลง 

เมื่ออาจารย์แพทย์ด้านสมองเชิญเขาไปรับทราบอาการของคนไข้ในห้องพัก

แพทย์

ชารศิเพ่งมองฟิล์มเอกซเรย์ที่ฝ่ายนั้นเอามาให้ดูแล้วกโ็ล่งใจ

“ไม่มเีลอืดออกในสมองนี่ครบั”

“ใช่ ไม่ม ี แต่กไ็ม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องดหีรอืเปล่า เพราะแปลความได้ว่า

อาการปวดศรีษะของคนไข้มาจากสาเหตอุื่น” อาจารย์แพทย์ด้านสมองกล่าว 

ก่อนใช้ไม้จิ้มบนแผ่นฟิล์มเพื่อระบตุ�าแหน่ง “สมองส่วนฮปิโปแคมปัสได้รบั

ความกระทบกระเทอืน อาจจะเป็นเหตกุารณ์ช่วงเดยีวกบัที่เธอถกูยงินั่นละ 

เธอตกน�้าด้วยใช่ไหม ตอนนั้นศรีษะของเธอน่าจะกระแทกโดนอะไรสกัอย่าง  

ผมประเมนิดูแล้ว คดิว่าเธอเป็น Retrograde Amnesia๑๑ ”

๑๑ ภาวะสูญเสียความทรงจ�าแบบย้อนหลัง คือจ�าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเกิด 

เหตุการณ์นั้นๆ ไม่ได้ เนื่องจากสมองส่วนที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับความจ�าหรือความทรงจ�า  

โดยเฉพาะสมองส่วนที่เรยีกว่า Hippocampus ได้รบัความกระทบกระเทอืน นอกจาก

นี้ยงัเกดิขึ้นจากสาเหตุอื่นได้ เช่น ภาวะทางสุขภาพจติ หรอืการได้รบัยาหรอืสารพิษต่างๆ
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พราวไพลนิมภีาวะสูญเสยีความทรงจ�า! ข่าวดงักล่าวท�าให้เขาตกใจ

มาก เพราะเหตุนี้ใช่ไหมเธอจึงจ�าอะไรเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัวไม่ได้ 

น่าสงสารเสยีจรงิ ถูกยงิเกอืบตายแถมยงัสูญเสยีความทรงจ�าอกี ทุกอย่าง

คงยากไปหมด แล้วอย่างนี้เธอจะให้ปากค�าแก่ต�ารวจที่จะมาสอบเธอในอกี

ไม่นานนี้ได้อย่างไร ในเมื่อตอนนี้เธอไม่รูด้้วยซ�้าว่าตวัเองเป็นใครมาจากไหน 

และไม่อาจทราบด้วยว่าภาวะนี้จะด�ารงไปอกีนานแค่ไหนด้วย อาจารย์แพทย์

ท่านนั้นบอกกบัเขาว่า เคสนี้คงต้องขึ้นอยู่กบัตวัคนไข้เอง อย่างน้อยกต็้อง

ให้เวลาสมองฟื้นฟูตวัเองอย่างช้าๆ

ชารศิวางมอืบนลกูบดิ มองผ่านกระจกเข้าไปในห้องพกัผูป่้วย พราว-

ไพลนิก�าลงันอนหนัหลงัอยู่บนเตยีง จากมมุนี้จงึไมอ่าจทราบไดว้า่เธอก�าลงั

หลบัหรอืตื่นอยู่ เขาอยากจะเข้าไปถามเธอว่า คดิจะท�าอย่างไรต่อไป แต่ก็

ไม่ใจร้ายพอจะท�าแบบนั้น วนันี้เธอเจอเรื่องราวหนกัหนามาพอแล้ว เขาควร

จะปล่อยให้เธอได้พกัผ่อนอย่างเตม็ที่ พอคดิได้อย่างนั้นชายหนุ่มจงึล่าถอย

ออกมา ตั้งใจจะมาเยี่ยมเธออีกครั้งในตอนเช้า แต่ก็นั่นละ เขาไม่รู้เลยว่า 

วนันั้นจะเป็นวนัสุดท้ายที่เขาได้พบเธอ 

วนัต่อมา เขาพบแต่เตยีงอนัว่างเปล่าอย่างเป็นปรศินา พร้อมกบัการ

รายงานจากเจ้าหน้าที่ว่า 

พราวไพลนิหายตวัไปจากโรงพยาบาล!




