
เตียงขาหยั่งกลางห้องเล็กนั้นให้ความรู้สึกเสมือนเขียง บนเขียง
คือเด็กสาววัยย่างสิบห้า ความเจิดจ้าของแสงนีออนเบื้องบนก�าลังแผดเผา

เธอให้หลอมละลาย ทว่าที่ท�าให้มอดไหม้ไปแม้ความหวงัและก�าลงัใจที่จะมี

ชวีติ คอือดตีอนัดจุจะเอื้อมมาจากหบุเหวนรกานต์ และมเีพยีงเขาเท่านั้นที่

อาจช่วยเธอหนพี้น

เข่าที่ชนัสูง ขาแยกถูกผูกยดึไว้ด้านข้าง ท�าให้นายแพทย์ผู้อยู่ในชุด

กาวน์ สามารถจ้องเข้าไปเหน็สภาพยบัเยนิ ‘ภายใน’ ได้หมดจด 

ปกติหญิงที่มาท�าแท้งจะถูกฉีดยาเข้าเส้นเลือดแถวข้อมือ ครั้นเริ่ม

สะลึมสะลือ กระบวนการทั้งหมดจะเกิด ทว่ารายนี้ถูกหามเข้ามาในสภาพ

ย�่าแย่ เธอตดิเชื้อ Neisseria gonorrhoeae มาจากฝ่ายชาย เชื้อแบคทเีรยี

รูปร่างค่อนข้างกลมประกบกันดูคล้ายเมล็ดถั่วนี้เป็นสาเหตุให้ท่อน�าไข่ถูก

ท�าลาย โชคดทีี่ภาวะตดิเชื้อลามไปไม่ถงึมดลกู หาไม่อาจต้องตดัมดลกูเพื่อ

รกัษาชวีติ แต่แน่นอน เธอจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อกี

แพทย์หนุ่มนึกไม่ออกเลยว่าก่อนถูกส่งตัวมาที่นี่ เธอจะปวดท้อง

บทน�ำ
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รุนแรงขนาดไหน มนัย่อมหนกัหน่วงกว่าช่วงที่อาการไข้จากหนองในเริ่มต้น 

ความปวดรุนแรงที่ท้องน้อยและการตกขาว ตอนที่เขาเห็นเธอครั้งแรกใน

ห้องนี้ เลือดไหลท่วมขาจนแดงฉาน เขาได้แต่รีบขยายมดลูก แล้วใช้วิธ ี

D&C๑ ได้แก่สอดอปุกรณ์ละม้ายช้อนผ่านช่องคลอดสูโ่พรงด้านในและเริ่ม

ขดูมดลกู ระมดัระวงัไม่ให้เกดิภาวะแทรกซ้อนอื่นใดอนัน�าไปสูก่ารตดัมดลกู

ในท้ายสุด

“ลกู...” ท่ามกลางสภาวะกึ่งเป็นกึ่งตาย คนไข้บนเตยีงขยบัปากคราง

แผ่ว ตะกุกตะกกัเพราะแรงสะอื้นและความเจบ็ปวดที่โถมขึ้นมาเหมอืนจะ

ขาดใจ 

“...จะตายมั้ย...”

ทั้งที่ต้องเพ่งสมาธิไปที่กระบวนการ น้อยหนึ่งใจก็เผลอสั่นขึ้นมา

เพราะสิ่งที่ได้ยนิผ่านหู แพทย์หนุ่มขบกราม ขยี้ความรู้สกึตวัเองให้แน่วนิ่ง 

ถงึอย่างนั้นกไ็ม่วายพูดด้วยน�้าเสยีงและถ้อยค�าที่เขาไม่เคยพูดกบัใคร 

“ถงึลูกจะเป็นอะไร แต่หนูจะยงัอยู่ หนูยงัมอีนาคต ตั้งแต่วนันี้ หนู

มอีนาคตนะ!”

๑ D&C Dilatation and Curettage



แม้บานกระจกใสด้านหน้าจะอนุญาตให้แสงสายสาดเข้ามาจน
ภายในร้านกาแฟเรืองสว่าง ทว่าเหนือเพดานอันจัดต้นไม้ปลอมไว้เพื่อให้

บรรยากาศสวน โคมไฟรูปกาน�้าที่ห้อยระย้าลงมาก็ยังเปิดไฟนวลไว้ทั่ว

บรเิวณ ผนงัไม้โอ๊กกอปรกบัการจดัแต่งร้าน เพลงสไตล์บอสซาโนวาเบาแผ่ว 

และกลิ่นกรุน่ของเบเกอรโีฮมเมดช่วยให้บรรยากาศดูผ่อนคลาย ถงึกระนั้น

หญงิสาวที่นั่งอยูบ่นเก้าอี้ฝ่ังตรงข้ามเด่นชยักลบัดกูระวนกระวายเคร่งเครยีด

นายแพทย์หนุ่มใหญ่วัยเจ็ดสิบสะบัดปลายเท้าข้างที่ไขว่ห้างอยู่ ผิว

รองเท้าหนังสีด�าขัดมันซึ่งมีลายฉลุแบบโบรกชูส์ล้อแสงไปตามจังหวะเพลง 

ตาด�าที่ช่วงขอบเริ่มกลายเป็นสฟ้ีาตามวยั จดจ้องคูส่นทนาเพยีงคนเดยีวตรง

หน้าพร้อมรอยยิ้มมมุปาก ไม่ใช่ชื่นชม ทว่าเป็นการมองและยิ้มอย่างรบัรูถ้งึ

ชยัชนะในอกีไม่กี่นาททีี่ก�าลงัจะมาถงึ

ชายที่ก�าลงัจะเข้ามารบัต�าแหน่งผูอ้�านวยการคนใหม่แห่งโรงพยาบาล

เลศิวชิาญเวชยกหูถ้วยกาแฟขึ้นละเลยีดอกีครั้งอย่างรื่นรมย์ ผ่านมาหลาย

เดือนตั้งแต่ได้รับโจทย์มหาหิน ต้องท�าให้ผลประกอบการของโรงพยาบาล

๑
ความผิด-พลาด
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กลายเป็นสเีขยีวให้ได้ ไม่ใช่เขยีวธรรมดา ทว่าเขยีวสว่างไสว! 

ความยากล�าบากค่อยๆ ถกูคลายไปทลีะเปลาะ จากจดุเลก็ๆ ที่หนึ่ง 

สู่จุดเลก็ๆ ที่สอง สู่จุดเลก็ๆ ที่สาม เมื่อสาเหตุที่ได้รบัการวเิคราะห์ว่าเป็น

รากฐานของปัญหาถูกแก้ไข จุดเล็กๆ ไม่กี่จุดก็ท�าให้ปัญหาใหญ่อีกหลาย

ปัญหาปลาสนาการ หรือไม่ก็อาการทุเลาลง ยังมีเวลาเหลืออีกหลายเดือน

กว่าก�าหนดการของเขาจะสิ้นสดุ แต่กเ็ช่นเดยีวกนั ยงัเหลอือกีหลายปัญหา

ที่ดูจะไม่มีทางจบสิ้น ถึงกระนั้นดวงตาของเด่นชัยก็ยังเปล่งประกายสบใจ

เสมอ มันแทบจะเป็นเอกลักษณ์ของคนมองโลกในแง่ดีที่เห็นแต่ทางได้  

ไม่เคยเหน็ทางเสยี 

เหมอืนๆ กนักบัหนนี้

ในมือขาวของหญิงสาวตรงข้ามโต๊ะ คือแฟ้มเอกสารแสดงข้อมูลใน

รูปกราฟและแผนภาพที่ซ้อนกนัอยู่หลายมติ ิเพื่อแสดงให้เหน็ปัญหาหลาย

อย่างอนัโยงใย สายตาของเธอประกาศความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านั้น และ

สิ่งที่จะตามมาหากเรื่องราวเหล่านั้นยงัด�าเนนิต่อไป 

“ผมเหน็ว่ามแีค่คุณ ที่จะช่วยได้” ในที่สุด เขาสรุป

หญงิสาวเงยหน้าขึ้นมาสบตา ในสายตายงัตั้งค�าถาม 

“นับว่านิวโรศัลย์ยังไม่ถึงกับวิกฤติเหมือนอีกหลายๆ แผนก คุณ 

เป็นเอกเป็นคนมีฝีมือ” เขาหมายถึงแผนกประสาทศัลยศาสตร์ หรือ  

Neurosurgery ซึ่งอยู่ภายใต้การอ�านวยการของนายแพทย์เป็นเอก ภกัด-ี

สุรกิจ เป็นที่รู้กันดีว่านอกจากฝีมือการผ่าตัดอันเฉียบคมไม่ผิดปลายมีด 

เป็นเอกยงัเป็นคนมวีสิยัทศัน์และอุดมการณ์แก่กล้าน่ายกย่อง 

“แต่นั่นละ” เขาพเยดิปลายคางแทนการชี้ “ปัญหาที่เด่นชดัที่สดุตอนนี้

คอืตวัเลขโอทขีองหมอบางรายในแผนกที่สงูจนน่าตกใจ มนัเด่นจนไม่มทีาง

ที่คณุเป็นเอกจะไม่เหน็ ผมคดิว่าคงจะดกีบัเราทกุคนถ้าสามารถแก้ไขมนัได้”

อย่างเชื่องช้า สายตาของเธอค่อยๆ ลดลงไปยงัข้อมลูต่างๆ บนหน้า

กระดาษอีกครั้ง ในดวงตาหาได้สะท้อนภาพเหล่านั้น สิ่งที่เขาโน้มน้าวใจ 
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ต่อเนื่องมาโดยตลอดต่างหาก 

หวัคิ้วของหญงิสาวยงัมร่ีองกดเลก็น้อย รมิฝีปากขยบับอก “เข้าใจค่ะ”

การจดจ้องของเขาคงท�าให้เธอรู้สึกตัว สายตาบนแผ่นกระดาษจึง

ขยบัเลื่อนขึ้นมาสบฝ่ายตรงข้ามอกีครั้ง

“ตกลง ดฉินัจะช่วยคุณหมอค่ะ”

“ขอบคุณมาก” เขายิ้มกว้างขึ้น ไม่ถึงกับแสดงความดีใจออกนอก

หน้า กอ็ย่างที่บอก เด่นชยัรูอ้ยูแ่ล้วว่าผลจะเป็นอย่างไร “โรงพยาบาลจะได้

ประโยชน์มากๆ จากการตดัสนิใจของคุณในครั้งนี้”

ใช่ มนัจะเป็นการตดัสนิใจที่ท�าให้มผีู้ต้องเสยีผลประโยชน์เช่นกนั!

สมาร์ตโฟนจอใหญ่ก�าลังเปิดแอปพลิเคชันทวิตเตอร์แสดงภาพข่าว
ดาราหนุ่มสุดหล่อ มนัถูกวางลงตรงเก้าอี้ตวัข้างๆ เจ้าของสมาร์ตโฟนที่อยู่

ในชดุขาว ประสานมอืทั้งสองข้าง เหยยีดแขนจนไดย้นิเสยีงข้อลั่น จากนั้น

หมุนศรีษะเพื่อขบัไล่ความเหนื่อยล้าที่เผชญิมาตลอดทั้งคนื

จงกลเพิ่งออกเวร ปกตเิวลาเช่นนี้เธอกลบัถงึห้องพกัแล้ว พยาบาล 

อีอาร์หรือพยาบาลห้องฉุกเฉินเข้าเวรกลางคืนตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้า 

แม้จะดูมีชั่วโมงท�างานยาวนาน ทว่าที่จริงไม่ถึงกับเหนื่อยมาก ส่วนใหญ ่

ผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนมักเป็นประเภทเข้ามาขอใบรับรอง

แพทย์เพื่ออูง้านวนัพรุง่ หรอืเรื่องขี้หมรูาขี้หมาแห้งอย่างคนัง่ามเท้าตอนตสีาม 

นอนไม่หลบัจงึมาขอยาตอนตสีี่ ฯลฯ ซึ่งดหู่างไกลจากค�าว่าฉุกเฉนิ และยิ่ง

ห่างไกลจากภาพห้องฉุกเฉนิที่แสดงอยู่ตามละครทวี ีบางคนืจงกลมเีวลาดู

ซรีสี์ได้เป็นเรื่องๆ แต่ละเรื่องล้วนมดีาราหนุ่มขวญัใจแสดงน�า สร้างความ

กระชุ่มกระชวยให้คนือนัยาวนาน

แต่คนืที่ผ่านนั้นตรงกนัข้าม

มันคือคืนฉุกเฉินอย่างแท้จริง แล้วบัดนี้ เรื่องฉุกเฉินที่ว่าก็ก�าลัง

ลกุลามเหมอืนเปลวไฟไล่กนิเนื้อไม้ พยาบาลสาวรู้สกึกดดนั จะว่าไป ความ
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อ่อนเพลียจากชั่วโมงท�างานอันหนักหน่วง ยังไม่เท่าอารามกังวลจากสิ่งที่

ก�าลงัจะเดนิทางมาถงึในอกีไม่กี่นาทขี้างหน้านี้เลย 

จงกลพ่นลมออกจมูกแรงๆ อีกครั้งอย่างจะระงับความตื่นใจ ทั้งที่

พยาบาลในห้องฉกุเฉนิอย่างเธอถกูเพื่อนๆ ใน ‘แก๊งอสรพษิ’ กล่าวขวญัถงึ

ความใจหนิ ยากจะหวั่นไหว 

ลดแขนลงมาเกาะขอบเบาะเก้าอี้ที่ตวัเองนั่ง มนัตั้งอยูใ่นห้องประชมุ

ขนาดกลาง บัดนี้ทั้งห้องเปล่าว่าง ใบหน้าของเธอผู้นั่งอยู่ล�าพังเบนไปยัง

ประตูทางเข้าเป็นรอบที่ร้อย กระวนกระวายคอยผู้นดัหมาย...

จังหวะนั้นเองโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ข้างกายสั่นขึ้น มือเรียวทว่า 

แขง็แรงตะปบข้างกางเกงว่องไวคล้ายเป็นสญัชาตญาณมากกว่า เพราะที่จรงิ 

ไม่ต้องเปิดดูกพ็อรู้ว่าใครตดิต่อมา 

แก๊งอสรพษิ 

ชื่อแก๊งร้ายกาจ ค่าที่ทกุคนในแก๊งล้วนแซ่บสาด สมาชกิทั้งสี่ท�างานอยู่

ในโรงพยาบาลเดยีวกนั ทว่าต่างแผนก ถงึกระนั้นกย็งักลายมาเป็นเพื่อนสนทิ

กนัได้ โทรศพัท์แทบจะสั่นทั้งวนัเพราะแชตของคนในกลุม่ จงกลมกัตามไม่

ค่อยทนัเพราะบางคราวท�างานกลางคนื นอนกลางวนั ตรงข้ามกบัคนอื่นๆ 

รู้ว่าคงมีแต่เรื่องไร้สาระ แต่เนื่องจากรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองจะได้รู้เรื่อง

พร้อมกบัใครๆ บ้างแล้ว จงกลจงึรบีหยบิโทรศพัท์ขึ้นมาดูทั้งที่ก�าลงัปิดปาก

หาวด้วยมอือกีข้าง

ดวงตาพลนักระจ่างเมื่ออ่านข้อความล่าสุดจบ

Kaekiki เฮ้ย! มีคนตาย!

แม้ในโรงพยาบาลจะมีข่าวประเภทนี้ทุกบ่อย แต่การที่มันโผล่ขึ้นใน
ไลน์กลุม่ แสดงว่าคงเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย ตอนนี้เพิ่งมคีนเหน็ข้อความ

ดังกล่าวแค่เธอคนเดียว ให้ตื่นเต้นอย่างไร จงกลจึงกระหยิ่มใจ รีบขยับ
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ปลายนิ้วพมิพ์ 

ใค...

ไม่ทนัเตม็ค�า ไม่ทนักดส่ง เสยีงเปิดประตูห้องประชุมกลบัดงัขดั

เมื่อพบว่าผู้ก้าวเข้ามาใหม่คือผู้นัดหมาย พยาบาลสาวอีอาร์รีบเก็บ

โทรศพัท์แล้วยนืต้อนรบั 

“นั่งเถอะ” ผูอ้�านวยการแผนกประสาทศลัยศาสตร์วยัห้าสบิเก้า ก้าว

เข้ามากระฉบักระเฉงทั้งที่น่าจะเหนื่อยไม่แพ้เธอ 

นั่นแทบจะเป็นเอกลกัษณ์ประจ�าตวัของนายแพทย์เป็นเอก ภกัดสีรุ-

กจิ คณุจะพบว่าชายร่างเลก็ผวิคล�้าผูน้ี้ตาแดงก�่าเพราะนอนน้อย ทว่าดวงตา

จะยังเปล่งประกายร่าเริง เจ้าตัวไม่ใช่คนหล่อเหลา ทว่ามีเสน่ห์ร้ายกาจ  

นายแพทย์เป็นเอกตบบ่าเล่นหวัได้กบัทกุคน แต่ขณะเดยีวกนั กบัเรื่องงาน

ชายร่างเลก็ผู้นี้จะแผ่รศัมยีิ่งใหญ่ กลายเป็นอกีคนที่ขงึขงั และพร้อมจะท�า

ทกุอย่างเพื่อกระชากชะตาชวีติคนไข้บนเตยีงผ่าตดักลบัมาจากอุง้มอืมจัจรุาช

จังหวะก้าวของเป็นเอกละม้ายเต้นตามเพลงร็อกแอนด์โรลยุค ๗๐ 

หลงัจากจงกลนั่งลง เจ้าตวัหยดุวางมอืลงบนพนกัเก้าอี้ที่ฝ่ังตรงข้าม ถามต่อ

พร้อมรอยยิ้ม “ได้พกับ้างรยึงั”

“จะพกัตอนไหนล่ะคุณหมอ” 

“ประชุมไม่นาน” เจ้าตวัยกมอืให้ น�้าเสยีงปลอบขวญั 

ยงัมผีู้ตามเข้ามาอกีราย จงกลหนัไปทกั “หวดัดคี่ะหมอหนึ่ง” 

เป็นหนึ่ง ภกัดสีุรกจิ คอืลูกสาวของนายแพทย์เป็นเอกนั่นเอง หญงิ

สาววยัสามสบิสามท�างานเป็นประสาทศลัยแพทย์อยู่ในการดูแลของพ่อ 

“สวสัดคี่ะพี่จง” 

ตรงข้ามกบับดิา เป็นหนึ่งแทบไม่เคยยิ้มเฉดิฉายเหน็ฟันสามสบิสอง

ซี่ รอยยิ้มของเธอแตะมมุปากน้อยๆ น้อยครั้งจะเผยไรฟัน รูปร่างของหมอ

หนึ่งกส็ูงโปร่ง มรีศัมคีวามงามสะอ้านอนัเรอืงรองยิ่งกว่าผวิสนี�้านมสดของ

เธอ ผมยาวด�าขลบัมกัถูกรวบเป็นหางม้า เน้นใบหน้าเรยีวได้รูป หน่วยตา
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หลงัแว่นกลมบางใสค่อนข้างเรยีวและเฉยีงขึ้นอย่างตาหงส์ ดวงตาสนี�้าตาล

อ่อนฉายแววจรงิจงัตลอดกาล ปลายจมูกแหลมรั้น รมิฝีปากบางเคลอืบสี

โอลด์โรสก็ติดจะเม้มเป็นเส้นบางลงไปอีก คางมนยกขึ้นแต่น้อยเป็นนิตย์ 

ด้วยท่าทางอย่างนี้ สมาชกิในแก๊งอสรพษิรายอื่นๆ จงึขนานนามว่าหมอหนึ่ง

คอืความงามอันยากแตะต้อง เหมอืนนางฟ้าอะไรท�านองนั้น จงกลฟังทไีร

ได้แต่ส่ายหน้า 

แพทย์สาวก้าวมาลดกายลงนั่งข้างๆ ตรงข้ามกับพ่อของตัวเองเช่น

เดยีวกบัจงกล คงรบัรู้แล้วว่าจะเกดิเหตุการณ์อะไรในที่แห่งนี้

ถึงอย่างนั้น การเคลื่อนไหวของหมอหนึ่งก็ยังแช่มช้อยอยู่ดี ความ

แช่มช้อยนี้เองท�าให้ดคูล้ายเชื่องช้า ทั้งที่จรงิเจ้าตวัไม่ได้คล่องแคล่วน้อยกว่า

หมอผ่าตัดคนอื่นๆ เลย ในฐานะคนที่ท�างานด้วยกัน จงกลรู้ว่าหมอหนึ่ง

ไม่ใช่คนเย่อหยิ่ง แม้จะค่อนข้างไว้ตวั แต่ไม่เคยกดหวัคนอื่น ขณะเดยีวกนั 

หากสนทิสนมมากพอกส็ามารถพดูคยุเล่นได้ นี่อาจเพราะจงกลเองไม่ใช่คน

คดิมากด้วย ไม่ชอบจบัผดิเลก็ๆ น้อยๆ แบบพี่เก๋ และไม่ช่างวจิารณ์แบบ

อเีจ้บุ๋ม แล้วกไ็ม่เหมอืนยายจ๋อมที่...

ความคิดสะดุดแค่นั้น เพราะเพื่อนสนิทรายสุดท้ายไม่ได้อยู่ในห้อง

แชตอกีต่อไปแล้ว

นางพยาบาลปรับความรู้สึกในใจแล้วหันถามคนข้างๆ “กินข้าวเช้า

แล้วเหรอหมอ” 

เมื่อคนืไม่ได้เป็นเวรหมอหนึ่ง อนัที่จรงิถ้าเป็นเวรหมอหนึ่ง อาจไม่

เกดิเหตุการณ์นี้ จงกลเดาว่าผู้เป็นพ่อคงตามเจ้าตวัมาที่นี่แต่เช้า 

“กาแฟค่ะ”

“โถหมอ จะแข่งลดความอ้วนกบัพี่เหรอ”

แทรกเสยีงข�าของสาวๆ ผู้อาวุโสฝั่งตรงข้ามถามขึ้น “นี่เจ้าของเรื่อง

ยงัไม่มาเราะ เมื่อคนืนอนที่นี่นี่...”

ไม่ทันจบประโยค เสียงประตูเปิดก็ดังขึ้นใหม่พร้อมเสียง ‘ก๊อกๆ’ 
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เจ้าของเสียงคงเปิดมาทันได้ยินค�าพูดคนข้างใน จึงลงท้ายด้วยค�าตอบ  

“มาแล้วคร้าบ”

ทั้งที่กังวลแทนเจ้าตัวมาตั้งนาน เจอหน้าปุ๊บ รายนี้ก็ท�าให้จงกลข�า 

จนได้

“รบีนั่งเถอะ เกรงใจจงกลเขานะหมอ” เป็นเอกเร่งเสยีงขรมึ อย่างจะ

ให้รู้ว่าตดัเข้าสู่โหมดท�างานแล้ว 

คนมาช้าจงึรบีสาวเท้ามายงัโต๊ะประชุมตวัยาว ถงึกระนั้นกเ็หน็ชดัว่า

ท่าเงอะงะจะนั่งไม่นั่งดตีรงเก้าอี้ข้างๆ เป็นหนึ่งนั้นคอืการแสดงมากกว่า ใน

ที่สุดเจ้าตัวเสแสร้งตัดสินใจก้าวต่อมายังเก้าอี้ตัวที่ติดกับจงกลอีกฝั่ง “นั่ง

ตรงนู้นกลวัโดนดุ” 

ตรงข้ามกับแพทย์สาวที่อีกนิดก็จะท�าท่ากลอกตา พยาบาลสาวต้อง

พยายามกลั้นข�าและหบุยิ้ม นี่ถ้าอยูใ่นสถานการณ์ปกต ิจงกลคงไม่พ้นแซว

ว่า ‘อยู่ตรงนี้กโ็ดนดุได้’ 

นายแพทย์ฟ้าฟ้ืน ผดงุด้าว เป็นหนุม่ช่างเจรจา เป่ียมอารมณ์ขนัชนดิ

ควรไปเปิดคณะตลกมากกว่า แล้วกย็ิ่งหล่อจดัๆ จนน่าจะไปเป็นนายแบบ 

หรือพระเอกหนังมากกว่าจะมาเป็นประสาทศัลยแพทย์ ตอนนี้ทั้งที่ใบหน้า

ยงัอดิโรยละม้ายนอนไม่พอ ผมยุ่งไม่ได้เซตคงเพราะรบีร้อนมาที่นี่ หมอฟืน

กก็ลบัดูดไีปอกีแบบ

ด้วยรูปโฉมที่พอเหมาะพอเจาะ ทั้งยงัท�างานในแผนกเดยีวกนั ใคร

ต่อใครในโรงพยาบาลจงึจบัตาลุ้นความสมัพนัธ์ระหว่างหมอฟืนกบัหมอหนึ่ง

เหมอืนเป็นคู่จิ้น ฝ่ายชายนั้นสนุกสนานกบั ‘เซอร์วซิ’ กระตุ้นความเกรยีว-

กราว ขณะที่ฝ่ายหญิงซึ่งค่อนข้างวางตัวในภาวะปกติ จะยิ่งไว้ตัวและนิ่ง

เหมอืนหุ่น ไม่รบัรู้อะไรทั้งสิ้นกบัเรื่องพวกนี้ ไม่เขนิ ไม่ขนั ไม่ใดๆ ทั้งนั้น

จนการ ‘จิ้น’ จ�าเป็นต้องจ�ากดักนัอยู่เงยีบๆ

ยิ่งเหน็หมอหนึ่งท�าตวัเหนิห่าง หมอฟืนกเ็หมอืนยิ่งคนั คอยเย้านั่น

แหย่นี่ ดอูย่างตอนนี้ ขนาดเป็นสถานการณ์กดดนัที่ตวัเองจะโดนลงดาบอยู่
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รอมร่อกย็งัไม่วาย

“เหนื่อยเลยดคิรบั” เจ้าตวัทรดุกายลงนั่งเก้าอี้ ยกัคิ้วให้จงกลพรอ้ม

รอยยิ้มสดใส 

พยาบาลสาวหน้าหดนดิหนึ่ง หมอฟืนรู้เรื่องแล้ว เจ้าตวัน่าจะเดาได้

แล้วด้วยว่าเธอก�าลังจะน�าความเดือดร้อนมาให้ แต่ก็เช่นกัน รอยยิ้ม

ปราศจากความนัยนั้นแสดงถึงความใจกว้าง มีเหตุผลเกินกว่าจะโกรธ

อาฆาต

จะว่าไป กเ็พราะนสิยัอย่างหลงันี่เองท�าให้จงกลหนกัใจ หมอฟืนเป็น

กันเอง และน่ารักเกินกว่าที่เธออยากจะให้เขาประสบเรื่องร้าย โดยเฉพาะ

เรื่องร้ายที่เกี่ยวข้องและมีที่มาจากตัวเธอเอง แต่ก็นั่นละ ต้องยอมรับว่า

ความน่ารักเป็นกันเอง บางครั้งก็ท�าให้เจ้าตัวละเลยเรื่องส�าคัญจนหย่อน

ยาน...และท�าให้เกดิเรื่อง

หมอฟืนท�ามนัเองนะ 

“เอาละ” นายแพทย์เป็นเอกทิ้งตวัลงบนเก้าอี้ฝ่ังตรงข้ามบ้าง สองมอื

ประสานกบับนโต๊ะไม้สบีชีเคลอืบเมลามนี “เริ่มเลยนะ เดี๋ยวจะได้แยกย้าย

ไปท�างาน” 

คนพดูกวาดสายตาดสูญัญาณตอบรบัจากผูร่้วมประชมุทั้งสาม จาก

นั้นจงึพยกัพเยดิมาทางพยาบาลสาว “จงกล คุณช่วยเล่าทวี่าเกดิอะไรขึ้น”

คนถกูขอเตรยีมใจไว้อยูแ่ล้วว่าจะต้องรบัหน้าที่นี้ เธอจงึเพยีงสดูลม

หายใจเข้าเลก็น้อยก่อนเริ่มเรื่อง

“เมื่อคนื ประมาณสองทุ่มสี่สบินาท ีมคีนไข้รถชนถูกส่งตวัเข้ามาใน

ห้องออีาร์ค่ะ...”

ชายหนุ่มผู้โชคร้ายรายนั้นถูกหามเข้ามาด้วยอาการหมดสติ หมอ 

อีอาร์ประเมินสัญญาณชีพ เอกซเรย์ และท�าซีทีสแกนแล้วพบว่ากระดูก

ซี่โครงหกัหนึ่งท่อน แต่ที่น่าห่วงคอือาการบาดเจบ็ที่ศรีษะ 

“นอกจากกะโหลกร้าวขนาดใหญ่แล้วยงัมเีบรนคอนทชูนั๒ ต้องผ่าตดั
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ด่วน...”

โดยทั่วไป เคสผู้ป่วยที่แผนกอีอาร์ (หรือฉุกเฉิน) แพทย์อีอาร์จะ

รักษาภาวะเร่งด่วนจนผู้ป่วยอาการคงที่ก่อน ต่อเมื่อปรึกษาแผนกอื่นแล้ว

จึงจะรอผลการตรวจเพิ่ม จากนั้นตามตัวแพทย์คอนซัลต์ หรือแพทย์ที่

ปรกึษาแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมรกัษา ทว่าเคสอบุตัเิหตหุนกันั้นต่าง

ไป ทนัททีี่ผูป่้วยถูกรบัเข้ามา จะใช้วธิฟีาสต์แทรก็ ตามลงมาดพูร้อมกนัทั้ง

แพทย์เฉพาะทางฉุกเฉนิ แพทย์แผนกอุบตัเิหตุ และประสาทศลัยแพทย์ 

“เมื่อคืนเป็นเวรคอนซัลต์ของหมอฟืน จงพยายามโทร. หา...” 

ประโยคนั้นถูกแทรกด้วยเสยีงของผู้อาวุโสสุด

“ซึ่งที่จรงิ...”

“ค่ะ” จงกลสบสายตาคมกรบิของเป็นเอกแล้วพยกัหน้ารบั ถงึอย่าง

นั้นถ้อยถดัมากย็งัเอ่ยได้ยากเยน็ “ที่จรงิ หมอฟืนไม่ได้ลงแบบออนคอลไว้

ด้วยซ�้า...”

แพทย์เวรคอนซัลต์มีทั้งประเภทที่ต้องอยู่โยงในโรงพยาบาลตลอด

เวลา กบัประเภทออนคอล (On Call) คอืสามารถออกไปใช้ชวีติส่วนตวัได้ 

เพียงแต่ต้องคอยสแตนด์บายรับโทรศัพท์ และต้องสามารถเดินทางมาถึง

โรงพยาบาลได้ว่องไวกรณทีี่มเีหตุด่วนบงัเกดิ 

ทางลายลกัษณ์อกัษรเป็นเช่นนั้น ทว่าการปฏบิตัจิรงิเป็นอกีอย่าง

เนื่องจากประเภทออนคอลนั้นจะไม่ได้รบัเงนิในกรณทีี่ไม่ถูกตามตวั

มารักษา แพทย์ส่วนหนึ่งในโรงพยาบาลแห่งนี้จึงเล่นแร่แปรธาตุด้วยการ 

ลงเวรแบบอยู่โรงพยาบาล ทว่าในทางปฏิบัติกลับไม่อยู่ แล้วอาศัยความ

สนทิสนมกบันางพยาบาลให้คอยโทร. ตามเมื่อเกดิเรื่อง 

“แต่ว่าหมอฟืนไม่รบัสาย จงเปลี่ยนไปตดิต่อหมอหนึ่งแทนกย็งัไม่ได้”

เพราะแต่ละนาทคีอืชวีติผูป่้วย ตามระเบยีบจงึก�าหนดว่าถ้าสญัญาณ

๒ เบรนคอนทูชนั Brain Contusion คอื เลอืดออกในสมอง
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ดังกี่ครั้งแล้วแพทย์ไม่รับสาย ผู้ตามจะต้องรีบเปลี่ยนหาแพทย์รายใหม่ที่

ลงชื่อไว้เป็นตวัแทนทนัที

“แต่ว่าเมื่อคนื...” เป็นหนึ่งพดูขึ้น ใบหน้าอนักอปรด้วยปลายคางเชดิ

หนัมาจ้องจงกลสลบักบัแพทย์หนุ่มที่นั่งข้าง

นางพยาบาลสาวรีบตอบ “ค่ะ เมื่อคืนหมอหนึ่งไม่ได้ลงชื่อไว้ แต่

คอื...ปกตหิมอฟืนจะให้ชื่อหมอหนึ่งไว้น่ะค่ะ จงเลยลองโทร. หาหมอหนึ่ง

เพราะนกึว่าฝากกนัไว้แล้ว” คนเล่าเว้นวรรคนดิหน่อย จงึเกดิสญุญากาศอนั

อาจถมด้วยถ้อย แต่ปรากฏว่าท่าจะไม่ได้ฝากกัน หมอหนึ่งเลยไม่รับสาย 

“โชคดีจริงๆ ที่สุดท้ายติดต่อหมอเอกได้ แล้วหมอเอกก็พักอยู่ในคอนโด

ใกล้ๆ โรงพยาบาลนี่เอง ไม่งั้น...”

“ไม่อย่างนั้นคนไข้กค็งไม่รอด” ผูอ้�านวยการแผนกประสาทศลัยศาสตร์

เป็นผูส้รปุ ข้อสรปุนั้นบ่งชี้ถงึความสุ่มเสี่ยงร้ายแรง อนัเป็นเหตใุห้ต้องตาม

ตวัเพื่อสบืสาวราวเรื่องผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเร่งด่วนในตอนนี้ 

การประเมนิความเสี่ยงของสาธารณสขุจะแบ่งเป็นระดบัต่างๆ ตั้งแต่

คลาส A ถงึ F แต่ละระดบัมคีวามร้ายแรงและแผนรบัมอืต่างกนั คลาส A 

คือกรณีความเสี่ยงระดับสูงสุด มีอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วย หากมีความ

เสี่ยงชนิดนี้มากถึงระดับหนึ่ง โรงพยาบาลอาจถูกปรับตกการประเมิน

มาตรฐานโรงพยาบาลหรอื Hospital Accreditation (HA) ได้ อนัเป็นผล

ตอ่ไปถงึชื่อเสยีง ภาพลกัษณ์ ระดบั และปรมิาณคนไข้ที่จะเข้ามาใช้บรกิาร 

“ผมอยากได้ค�าอธบิายว่าท�าไมถงึเกดิเรื่องแบบนี้ขึ้น” ผู้อาวโุสสดุเบน

สายตาไปยงัต้นเรื่อง

ฟ้าฟ้ืนดเูคร่งเครยีดขึ้น เริ่มพดูด้วยน�้าเสยีงเป็นการเป็นงาน “เมื่อคนื

ผมไม่ได้ฝากเรื่องให้หมอหนึ่งครบั เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกบัเธอ”

“คณุรูใ้ช่มั้ย แม้แต่การฝากหรอืท�าตวัออนคอลทั้งมชีื่อเป็นเวรที่ต้อง

อยู่ตลอดเวลาแบบที่คุณท�าอยู่เป็นกจิวตัรนั่นกไ็ม่ถูกต้อง”

ประโยคของเป็นเอกเรียกสายตาหญิงทั้งสองเบนมายังจุดเดียวกัน  
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ที่ฟ้าฟื้น

ประสาทศลัยแพทย์หนุ่มไม่ได้หนัสบตาเธอ ยงัจ้องผู้อยู่ฝั่งตรงข้าม

แน่วแน่ น�้าเสยีงกม็ั่นคงเมื่อตอบ “ผมยนิดรีบัผดิชอบเรื่องนี้คนเดยีว แต่

ขอคุยกบั ผอ. เป็นการส่วนตวัก่อนได้มั้ยครบั”

ในที่สุด นายแพทย์เป็นเอกจงึถอนหายใจ 

“จงกล หมอหนึ่ง ออกไปก่อน”

ดงึประตปิูดตามหลงัเบาแผ่ว จนแน่ใจว่าสนทิแล้วนั่นละ คนเป็นนาง
พยาบาลจงึจะท�าหน้าเหย “ห่วงหมอฟืนจงั ไม่รู้จะโดนอะไรบ้าง”

ร่างระหงในชดุสนีวลสะอ้านซึ่งเดนิน�าออกมาก่อนชะงกั จงกลสงัเกต

เหน็วา่ช่วงบ่าของเป็นหนึ่งยกตวัขึ้น-ลงเลก็น้อย โดยไมไ่ดห้นัมา เจ้าตวัพดู

ว่า “เขาเป็นลูกรกัออกจะตาย”

เสียงนั้นเรียบเฉยจนยากจะจับความรู้สึกหรือความคิด แต่เพราะ 

คุ้นเคยกนั จงกลจงึร้อง “แหม หมอหนึ่งก.็..”

สิ่งที่หญงิสาวตรงหน้าพดูมานั้นไม่ห่างจากความจรงิ ฟ้าฟ้ืนสนทิสนม

กับนายแพทย์เป็นเอกมาแต่ไหน สนิทกันมากกว่าที่คุณหมอเอกสนิทกับ

ลกูสาว! แพทย์หนุม่ต่างวยัมนีสิยัและแนวคดิใกล้เคยีงกนั ฝีมอืในทางการ

แพทย์กเ็ท่าทนักนั พนกังานที่เข้ามาท�างานในโรงพยาบาลใหม่ๆ แล้วได้ยนิ

ว่า แผนกประสาทศัลยศาสตร์มีผู้อ�านวยการและลูกท�างานด้วยกัน ต่างก็

มกัเข้าใจว่าฟ้าฟื้นคอืลูกเป็นเอกทั้งนั้น

นี่เป็นอีกเหตุผลที่ใครต่อใครยิ่ง ‘จิ้น’ ให้ลูกสาวแท้ๆ ของเป็นเอก

ลงเอยกบัฟ้าฟ้ืน แต่ถงึอย่างนั้น เป็นหนึ่งกแ็ทบไม่เคยแสดงท่าทอีนัลว่งไป

ถงึขดีที่ท�าให้ชาวจิ้นชื่นใจเลย 

“หมอฟืนเก่ง เป็นที่พึ่ง แม้แต่กบัหมอหนึ่งกเ็ถอะ เขากช่็วยหมอออก

บ่อยไป ไม่ใจอ่อนเลยเหรอ” พยาบาลสาวถามตรงๆ 

ผู้ถูกถามยังง�าค�าพูดขณะก้าวต่อไป เฉพาะตัวเองเท่านั้นจึงจะรู้ดีว่า 
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ถ้อยดงักล่าวของจงกล ได้ปลดสลกัให้ก้อนถ่านแห่งความทรงจ�าค่อยๆ ผดุ

เปลวสว่างอยู่ในสมองเชื่องช้า

ส�าหรบัเป็นหนึ่ง ฟ้าฟ้ืนเป็นมากกว่ารุน่พี่ที่ท�างานแผนกเดยีวกนั เธอ

ไม่ค่อยบอกใคร นั่นท�าให้เขาให้เกยีรตด้ิวยการไม่บอกใครเช่นกนั ว่าเธอกบั

เขาเคยสนทิกนัมาก่อนตั้งแต่ตอนเรยีนมหาวทิยาลยั แม้จะห่างกนัไปจนมา

พบกนัอกีครั้งที่นี่ ฟ้าฟ้ืนกย็งัวางตวัเหมอืนเดมิ เขาชอบฝากเคสในมอื หรอื

ไม่กค็อยแกล้ง คอยเย้า คอยท�าให้เธอรูส้กึว่าตวัเองยงัเขลา ยงัไกลห่างจาก

การเป็นประสาทศลัยแพทย์ที่น่านบัถอื 

ที่จ�าได้ดีคือเมื่อสองปีก่อน คนไข้วัยรุ่นชายประสบอุบัติเหตุล้มหัว

ฟาดถกูส่งตวัเข้ามา หลงัจากท�าซทีสีแกน๓ ปรากฏว่าเลอืดออกเหนอืเยื่อหุ้ม

สมองชั้นนอก อันนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากกะโหลกศีรษะ

แตกบาดเส้นเลอืดแดงเหนอืเยื่อหุม้สมองจนฉกีขาด หญงิสาวรบีผ่าเอาเลอืด

ออก กรณเีช่นนี้หากแพทย์สามารถผ่าตดัได้ไว คนไข้ที่อาการยงัดอียูม่กัจะ

มีอาการดีขึ้นจนถึงหายสนิท ทุกอย่างควรเป็นเช่นนั้น เธอก�าลังจะปิด

กะโหลก อย่างไรกด็ ีจู่ๆ ฟ้าฟื้นที่ไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกลบัเดนิเข้าห้องผ่าตดั

มาด้อมๆ มองๆ แถวจอเครื่องซทีสีแกน 

เจ้าตวัมกัท�าอย่างนี้ และเป็นหนึ่งจะต�าหนใินใจว่า มารยาทไม่ด ีแต่

ครั้งนี้ นอกจากดู คนมารยาทไม่ดยีงัถงึกบัพูดลอยๆ ‘จะปิดแล้วจรงิเหรอ’

ค�านั้นคล้ายแรงกระชาก มอืเธอชะงกัทนัควนั 

เป็นหนึ่งเกลยีดการพดูลอยๆ แบบนั้น เพราะแต่ไรมา การพดูลอยๆ 

ของฟ้าฟื้นมกัตามมาพร้อมการชี้ความผดิพลาดของเธอแม่นย�า 

๓ CT Scan ย่อมาจาก Computerized Tomography Scan หมายถงึ เครื่องเอกซเรย์

คอมพวิเตอร์ หลกัการท�างานคล้ายเครื่องเอกซเรย์ ยงิรงัสเีอกซ์ผ่านร่างกาย ความหนา

แน่นที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนของร่างกายจะท�าให้เกิดภาพ แต่ซีทีสแกนจะยิงรังสีไป

หลายๆ ทศิทาง จากนั้นจงึน�าภาพที่ได้รบัมาประกอบสร้างใหม่ด้วยคอมพวิเตอร์ ท�าให้ได้

ภาพที่มคีวามละเอยีดสูงกว่าเอกซเรย์แบบธรรมดา
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‘คะหมอฟืน?’ คนถามกลบัคอืนางพยาบาลที่ก�าลงัเป็นลูกมอืเธออยู่

ในฟีลด์ผ่าตดั๔

ฟ้าฟ้ืนตอบด้วยเสยีงละม้ายเล่านทิานให้เดก็ฟงั เจ้าตวัเดนิเข้ามายนื

หลงัเป็นหนึ่ง มองการผ่าตดั ‘ดูรา๕ ดูตงึๆ’ 

เท่านั้นเอง ศรีษะของเป็นหนึ่งซึ่งสวมหมวกคลมุอยูค่ล้ายถกูเปิดโล่ง

เยื่อหุ้มสมองตงึ เป็นไปได้ว่ามเีลอืดออกใต้เยื่อหุ้มสมองด้วย! 

‘แล้วมนักถ็ูกอกีแล้ว?!’ 
ตอนนั้น มลิานถามหลงัจากผูป่้วยรายดงักล่าวแขง็แรงขึ้นจนสามารถ

กลบับ้านได้

เป็นหนึ่งจ�าได้ว่าเธอนั่งอยู่ในร้านกาแฟไม่ไกลจากโรงพยาบาล ผนงั

ด้านหน้าของร้านเป็นกระจกใสเกอืบทั้งบาน ส่วนด้านในตกแต่งเพดานด้วย

ต้นไม้และหญ้าเทยีมให้ความรู้สกึของสวนร่มรื่น แขวนโคมรูปกาน�้าอ้วนๆ 

ส่องแสงนวลลออตา 

ทั้งที่มลิานเป็นสาวไฮเปอร์เบื่อง่าย ทว่ากลบัตดิใจร้านนี้ นดัพบคนที่

โรงพยาบาลเมื่อไหร่มกัไม่พ้นเลอืกร้านกาแฟนี่ เจ้าตวัให้เหตุผลว่า อยู่ใกล้ 

แต่ไม่พลุกพล่าน แถมร้านสวย เพลงเพราะ อาหารกอ็ร่อย

‘อื้ม ลองเปิดดูราดูแล้วเห็นเลือดอยู่ข้างในจริงๆ เลยต้องเอาออก’ 

เป็นหนึ่งตอบอ้อมแอ้มเหมือนไม่อยากตอบ แสร้งก้มคนกาแฟในถ้วยของ

ตวัเองอยู่ด้วยซ�้า แต่แค่นั้นกท็�าให้เพื่อนสนทิหูตาตื่น

มอืของเป็นหนึ่งถูกมอืของเพื่อนฉวยหมบั ครั้นเงยหน้าขึ้นงงงวย ก็

พบกบัดวงตาที่หรี่ลงจนแผงขนตาปลอมงอนยาวแทบประกบกนับนล่าง ‘มนั

ชกัจะยงัไงๆ!’

๔ ฟีลด์ผ่าตดั หมายถงึ ส่วน Sterile หรอืพื้นที่ปลอดเชื้อ
๕ ดูรา คอื เยื่อหุ้มสมอง
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‘ยงัไงอะไร’ เธอดงึมอืกลบั ยกกาแฟขึ้นจบิ ถงึจะท�าเหมอืนไม่มอีะไร

น่าตื่นใจ แต่กลบัไม่รู้รสหรอืได้กลิ่นใดๆ ของกาแฟถ้วยนั้น

มิลานท�าเสียงจึ๊กจั๊กด้วยริมฝีปากอวบอิ่มเคลือบสีโทนส้มปะการัง 

ฉ�่าวาว ‘กค็ณุหมอฟืนสดุหล่อมาช่วยชวีติคนไข้แกทนัเป็นครั้งที่สามแล้วนะ!’

‘เบาๆ หน่อย’ เป็นหนึ่งยกนิ้วชี้แตะปาก 

‘อย่าโยกโย้’ อกีฝ่ายรู้ทนั จ้องเขมง็

คนถูกจ้องถอนหายใจ ‘ช่วยลดความเสี่ยงลง’

‘นั่นแหละจ้า ลดความเสี่ยงลง’ มิลานทวนค�า ขณะเดียวกันก็ส่าย

หน้าไปมาพลางกลอกตาอย่างมจีรติจะก้าน ครั้นหยุดส่าย หน้าม้าที่ดดีตวั

ไปมาก็คืนทรงเดิมทันทีด้วยเทคนิคมหัศจรรย์ส่วนตัวของเจ้าหล่อน เสียง

สร้อยคอดงักลิ๊กๆ 

ท่าทางของมลิานไม่ได้ท�าให้เป็นหนึ่งหงดุหงดิเท่าสิ่งที่เจ้าตวัพดู ทั้งที่

มนัเป็นสิ่งเดยีวกบัที่เธอพูดเองนั่นละ

เพราะมันเป็นเรื่องจริง แต่เป็นเรื่องจริงที่เป็นหนึ่งไม่สะดวกใจจะ

ยอมรบันกั!

ใช่แล้ว ถ้าไม่นบัเรื่องเลก็น้อยอื่นๆ นี่เป็นครั้งที่สามที่ฟ้าฟ้ืนสอดจมกู

มาช่วยเธอ 

กรณีก่อนหน้า หนหนึ่งคนไข้ชายวัยหกสิบเข้ามารักษาด้วยปัญหา

ร่างกายซีกขวาอ่อนแรง หลังจากท�าซีทีสแกน พบว่าด้านซ้ายของสมองมี

ลกัษณะคล้ายฝีหนอง ซึ่งเกดิจากการอกัเสบตดิเชื้อ ท�าให้มโีพรงหนองขึ้น

ในเนื้อสมอง เป็นหนึ่งตั้งใจจะผ่าตดัโดยการเจาะดูด ระหว่างนั้นเอง รุ่นพี่

จมูกยาวเข้ามาส่องผลซทีสีแกนของคนไข้เธอ พูดลอยๆ ว่า 

‘น่าจะท�าเอม็อาร์ไอดูนะ’ 

‘คะ?’

MRI หรือ Magnetic Resonance Imaging คือเครื่องตรวจ

ร่างกายโดยการสร้างภาพเสมอืนจรงิ ด้วยสนามแม่เหลก็ไฟฟา้ความเข้มสงู
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และคลื่นความถี่ในย่านความถี่วทิย ุตวัเครื่องจะส่งคลื่นเข้าสูร่่างกายแล้วรบั

คลื่นสะท้อนกลบัมาประมวลผลและสร้างภาพ ปกตใิช้ตรวจรอยโรคหรอืหา

ภาวะจ�าพวกเนื้องอก สมองขาดเลอืด ไขสนัหลงัที่ถูกท�าลาย สุขภาพหวัใจ 

หรอืแม้แต่ความผดิปกตเิกี่ยวกบัตา หูชั้นใน และข้อกระดูก แต่เคสนี้จาก 

ซทีสีแกนเหน็ชดัว่าเป็นฝี มใีครจะต้องมานั่งตรวจอกี?

ด้วยทฐิมิานะ เป็นหนึ่งไม่ได้ปรปิากถามสาเหตุเจ้าตวั คดิแต่ว่าถ้าผล

เอม็อาร์ไอออกมาแล้วไม่มอีะไรใหม่ เธอจะแสร้ง ‘พดูลอยๆ’ ให้รุ่นพี่ได้ยนิบ้าง

อย่างไรกต็าม ผลจากเอม็อาร์ไอกลบัท�าให้กลนืไม่เข้าคายไม่ออก ฟ้าฟ้ืน

คงเดาได้ จงึแวะมาพูดลอยๆ อกีครั้ง ‘เมื่อกี้ ผลซทีตีรงหนองมนัมเีหมอืน

เนื้อๆ ด้วยน่ะ’

‘แต่กด็ทู่าจะเป็นเนื้องอกจรงิๆ ด้วย’ เสยีงของตวัเองที่เธอได้ยนิ ช่าง

ฟังดูพ่ายแพ้

แทนที่จะข�า รุน่พี่พดูคล้ายปลอบ ‘ซทีมีนัแยกหนองกบัอย่างอื่น เช่น

พวกจบีเีอม็๖ ล�าบาก เหน็ขอบบางๆ กลมๆ นกึว่าเป็นหนอง แต่ของคนไข้

รายนี้ขอบมนัไม่ค่อยเรยีบ ถ้าสงัเกตเหน็เงาเหมอืนมเีนื้อด้วย มนัอาจจะเป็น

ก้อนเนื้อกไ็ด้’

อกีคราว คนไข้เมาล้ม ท�าซทีสีแกนแล้วพบเลอืดออกใต้เยื่อหุม้สมอง

ชั้นกลาง เป็นหนึ่งเข้าใจว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุ กระทั่งฟ้าฟื้น ‘พูดลอยๆ’ 

เช่นเคยว่า ‘น่าจะท�าซทีเีอนะ’

CTA หรอื Computed Tomographic Angiography คอืการ

เอกซเรย์คอมพวิเตอร์หลอดเลอืดโดยการฉดีส ีใช้เพื่อดูรูปร่างของเส้นเลอืด

และการไหลเวยีนของเลอืด แต่แค่เกดิอุบตัเิหตุ ไม่น่าต้องท�าขนาดนั้น 

เช่นเดียวกับหนที่แล้ว เป็นหนึ่งไม่เปิดปาก ทว่ายอมตามทั้งที่ยัง

๖ Glioblastoma multiforme หรอื Glioblastoma มต้ีนก�าเนดิจากเนื้องอกสมอง เป็น

มะเรง็ที่อาจกล่าวได้ว่ามคีวามรุนแรงสูงสุด อตัรารอดชวีติ ๖ เดอืนถงึ ๒ ปี
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ขดัใจ ผลที่ได้ยงัคงท�าให้เธอชะงกัค้าง

‘เหน็ต�าแหน่งเลอืดในซทีมีนัแปลกๆ น่ะ ว่าแล้วเชยีว เส้นเลอืดสมอง

โป่งพองแตกจรงิๆ ด้วย’

การวินิจฉัยครั้งนั้นยังย้อนกลับไปอธิบายสาเหตุของเรื่องทั้งหมด 

ที่แท้เส้นเลอืดในสมองแตกท�าให้คนไข้หมดสตติอนขบัรถจนรถชน ไม่ใช่รถ

ชนแล้วจงึเกดิเลอืดออกในสมอง!

สาเหตุที่แตกต่าง ย่อมน�าไปสู่การรักษาที่แตกต่าง หากวิเคราะห์

สาเหตุคลาดเคลื่อน โอกาสที่จะหายกค็ง...

ตอนนั้น ประสาทศัลยแพทย์สาวถูกดึงกลับมาในร้านกาแฟอัน

อบอวลด้วยกลิ่นหอมของเบเกอร ีเมื่อเพื่อนสาวถามด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั 

‘แกคดิจรงิๆ เหรอ ว่าเขาแค่ตั้งใจจะคุยทบัว่าเก่งกว่าแกเฉยๆ’

‘แล้วจะให้คดิอะไรมากกว่านั้น’

อกีฝ่ายโน้มตวัข้ามโต๊ะมาใกล้ กระแทกเสยีง ‘เขาอาจจะรกัแก!’

เป็นหนึ่งรบีตะครบุสร้อยคอเจ้าตวัไว้ไม่ให้หย่อนลงถ้วยกาแฟ ‘ระวงั

หน่อย!’

รู้ว่าเพื่อนสนิทเป็นพวกคิดอะไรแล้วยากจะเปลี่ยนใจ แพทย์สาวจึง

ได้แต่พยกัหน้าพรดื ‘ฮื่อ!’

มลิานยิ้มกริ่ม มั่นใจในตวัเองจนไม่เคยรูต้วัว่าถกูใครประชด นิ้วอนั

กอปรด้วยเลบ็ยาวยกชี้กรดีกราย ดวงตาหรี่ลง สายตาทอดไปไกลนอกผนงั

กระจกข้างตวัร้าน 

‘ซึ่งนั่นกห็มายความว่าเขายงัรกัแกอยู ่เพราะจรงิๆ ความเกลยีดกอ็ยู่

บนเส้นรูส้กึเดยีวกนักบัความรกัอยูด่ ีแกน่ะ สวยแซ่บเสน่ห์แรงจะตายนี่ยะ’

‘อย่าพูดอะไรที่ไม่ได้คดิจรงิ จะให้ช่วยลงท้ายว่าไม่ได้เป็นอย่างแกก็

บอก’

‘อ๊ะ’ คนถูกรู้ทันกลั้วหัวเราะ ‘มันก็แน่อยู่แล้ว’ ว่าพลางเอียงไหล่ 

แอกท่าส่องเงารางๆ ในกระจกใสข้างตวั 
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วันนั้น ร่างสูงโปร่งของมิลานอยู่ในชุดเสื้อคอปีนแขนกุดพิมพ์ลาย

แอ็บสแทร็ก กับกางเกงอัดพลีตพลิ้วบางสีพื้น เพิ่มความหรูหราของวัน

ธรรมดาด้วยส้นสูงอนัระยบิระยบัด้วยเพชรครสิตลั เข้ากนักบัสร้อยที่ห้อย

คออยู่ 

เป็นหนึ่งรูว่้าผมสั้นที่ไม่น่าจะใช้เวลาแต่งนานนั้นกลบัท�าเพื่อนนั่งหน้า

กระจกอยูเ่กอืบชั่วโมง มลิานมเีทคนคิมหศัจรรย์อนัท�าให้หน้าม้าไม่เคยแตก 

ขณะเดยีวกนักส็ามารถส่ายไปมาได้ตามธรรมชาต ิไม่ใช่แขง็โป๊กเหมอืนยก

ผมปลอมสวมหวั เบด็เสรจ็แล้วกว่าจะออกจากบ้านได้ เจ้าตวัต้องเสยีเวลา

ไปสองชั่วโมงเป็นอย่างต�่าเพื่อจะสวยพริ้งได้ทุกยาม แต่เชื่อเถอะ นั่นไม่ใช่

ปัญหาถ้าคุณคาบช้อนทองมาเกดิ ตั้งแต่เรยีนจบมา งานหนกัที่สุดที่มลิาน

ท�ากค็อืค้นหาชุดคอลเลก็ชนัใหม่เพื่อแต่งไปออกงานกบัคุณอมัรผีู้เป็นแม่

‘แต่นี่’ เพื่อนชี้นิ้ว แสงสะท้อนจากแอเมทิสต์หัวแหวนวับใส่ตาจน 

เป็นหนึ่งรูส้กึพร่าพราย ‘แกควรจะคดิดดูีๆ  นะ หมอฟืนกไ็ม่ได้เสยีหายอะไร

นี่นา ถ้าแกจะรบัพจิารณาเขาไว้’

แพทย์สาวหันมองไปทางกระจกใสบ้าง อาศัยจังหวะนั้นหลบแสง

สะท้อน เช่นเดยีวกบัความคดิที่อาจจะวาบขึ้นในดวงตา อนัจะท�าให้อกีฝ่าย

สงัเกตเหน็ 

ใช่ เธอรู้ว่านั่นเป็นเรื่องจรงิ จรงิ แต่ไม่ง่าย

จังหวะนั้นเอง เงาสะท้อนรางๆ บนกระจกใสท�าให้ประสาท-

ศัลยแพทย์สาวมองเห็นใครบางคนก้าวเข้ามาจากหน้าร้าน นึกว่าตัวเอง

ตาฝาด เพราะก�าลงัคดิถงึเขา กพ็อดเีสยีงหงดุหงดิของมลิานดงัขึ้น แทนค�า

ยนืยนัว่าไม่ใช่

‘หลบมาถงึนี่ยงัเจอยายนั่น แล้วมนัยงัไม่เลกิยุ่งกบัเขาอกีเหรอ’

ป้องกนัการถูกเข้าใจว่าเธอสนใจผู้ถูกกล่าวถงึ เป็นหนึ่งค่อยๆ เบน

หน้าตามอย่างให้ดูเป็นธรรมชาต ิ

การวางตวัชนดินี้คอืสิ่งที่เธอได้รบัถ่ายทอดจากมารดายิ่งกว่าการฝึก 
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มนัน่าจะสบืทางสายเลอืดนั่นเทยีว

ภาพที่เหน็คอืร่างสูงของฟ้าฟื้นก้าวเข้ามาพร้อมใครอกีคน หญงิสาว

รายนั้นน่าจะอายุเท่าๆ กันกับฟ้าฟื้น นั่นหมายความว่าแก่กว่าเป็นหนึ่ง

ประมาณสองปี ชนัตตรา สูตินรีแพทย์ร่วมโรงพยาบาลมีเรียวขายาวเด่น 

กอปรกับจังหวะการก้าวและบุคลิก เจ้าตัวดูระเหิดระหงโดยไม่จ�าเป็นต้อง

ประเคนแต่งองค์เหมอืนมลิานเลย เป็นหนึ่งรู้ว่านี่เป็นอกีอย่างที่ท�าให้มลิาน

ไม่ชอบขี้หน้า จนอาจเลยถงึขั้นรษิยา...

เพื่อระงับความรู้สึกที่ก�าลังสะท้อนชัดบนใบหน้าเพื่อน เป็นหนึ่งพูด

ดงึความคดิของเจ้าตวักลบัมา ‘แล้วท�าไมเขาจะต้องเลกิยุ่ง’

‘เพราะหมอฟืนเขาชอบแก!’ คนตรงข้ามโต๊ะสะบัดหน้ากลับรุนแรง 

‘ถงึแกจะยงัไม่คดิอะไรกบัเขาตอนนี้ กไ็ม่ควรจะมใีครเจ๋อไปรบับตัรควิก่อน’ 

‘นี่’ เป็นหนึ่งคว้าข้อมอืเพื่อน ‘เราไม่ใช่คนชอบกั๊กแบบนั้น’

‘แต่เราชอบ!’ มลิานลอยหน้า ดงึมอืออกจากการเกาะกุม ‘ถ้าแกไม่

ยอมเกบ็ เราจะเกบ็ไว้ให้แกเอง’

‘ยังไง!’ ได้กลิ่นไม่ดี และยิ่งรู้ว่าเพื่อนไม่ใช่พวกที่กัดแล้วจะยอม

ปล่อยง่ายๆ น�้าเสยีงของเป็นหนึ่งจงึเริ่มห้วนด้วยความเฉลยีวใจกึ่งปราม

อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรหยุดยั้งคนอย่างมิลาน เจ้าหล่อนหยิบ

โทรศัพท์มือถือในเคสแพรวพราวขึ้นมา ท่านั่งโน้มตัวมาข้างหน้า ท�าให้ 

เป็นหนึ่งเหน็ชดัว่าเจ้าตวัก�าลงัเปิดเข้าแอปพลเิคชนัไลน์

‘จะท�าอะไร!’ ทั้งที่เสยีงเบา แต่แพทย์สาวเริ่มเสยีงสูง 

เพื่อนไม่ตอบ จวบพรมนิ้วเสรจ็ไปครู่หนึ่ง คิ้วอนัเขยีนไว้งามเพรยีว

ของมลิานจงึมุ่นลง ‘ไม่ยอมอ่าน’

‘แกมไีลน์พี่ฟืนด้วยเหรอ!’

‘มากกว่าไลน์กม็’ี ว่าพลางปลายนิ้วกดเรยีกสมุดโทรศพัท์ เลื่อนนิ้ว

สองสามทกีเ็จอชื่อเป้าหมาย มลิานกดโทร. ไป

‘ไปมเีบอร์เขาตั้งแต่เมื่อไหร่!’
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มลิานไม่สนใจเธอเลย ปลายทางคงรบัสายแล้ว เจ้าตวัจงึยิ้มน้อยยิ้ม

ใหญ่ ‘หมอฟืน หนัหลงัมาหน่อยซคี้า’

นั่นละ เจ้าของแผ่นหลงักว้างในชุดเชิ้ตฟ้าลายพร้อยจงึหมุนกลบัมา 

มลิานโบกมอืไหวๆ ‘มาทางนี้แป๊บนงึได้มั้ยเอ่ย คนเดยีวนะ’

ด้วยต�าแหน่งที่นั่งอยู่ เป็นหนึ่งหนัหลงัให้รายนั้น เธอไม่อยากจะหนั

ไป ขดัใจนกัที่พบว่าตวัเองค่อยๆ แอบเหลยีว

ฟ้าฟื้นพยกัพเยดิกบัคนที่มาด้วยกนั ชนตัตราหนัมาทางนี้ ในระยะ

ค่อนข้างไกลและโดยไม่สวมแว่น เป็นหนึ่งไม่มทีางเหน็ว่ารอยยิ้มของรายนั้น

มีความหมายลึกซึ้งเช่นไรแน่ เจ้าหล่อนรอจนฟ้าฟื้นเริ่มก้าวแยกมาทางนี้ 

อดึใจหนึ่งจงึหมุนตวัจากไปยงัโต๊ะที่ตวัเองหมายตา ซึ่งเป็นจดุที่คนโต๊ะนี้ไม่มี

ทางแม้แต่จะชะโงกเหน็ 

เลื่อนสายตาพบว่าประสาทศลัยแพทย์หนุ่มยิ้มกว้างมาแต่ไกล เป็น-

หนึ่งรีบหันหนี ไม่นานจึงได้ยินเสียง ‘ว่าไงครับคุณมิลค์’ ดังขึ้นข้างตัว 

พร้อมกบัความรู้สกึถงึน�้าหนกัที่กดลงบนพนกัด้านหลงัตวัเอง

‘มคีนคดิถงึค่ะ’ มลิานท�าเล่นหูเล่นตา

เป็นหนึ่งผ่าวร้อนขึ้นทนัท ี‘จะบ้าเหรอ!’

‘อ้าว!’ ฟ้าฟ้ืนหนัมา ท�าตาโตอย่างจงใจให้รูว้า่เสแสร้ง ‘หนึ่งกอ็ยูต่รง

นี้ด้วย ไม่เหน็เลย’

มลิานหวัเราะข�า แต่เป็นหนึ่งเริ่มหน้าคว�่า

‘นั่น’ ผู้มาใหม่ยกนิ้ว ก้มเอยีงไหล่ลงมา ‘อะไรตดิหน้าน่ะหนึ่ง’

อย่างอัตโนมัติ หญิงสาวรีบยกมือแตะมุมปาก ฉุกใจว่าเมื่อครู่ยก

กาแฟจบิอาจท�าให้เปรอะ ก�าลงัจะค้อนใส่เพื่อนที่ไม่เตอืนกนั ฟ้าฟ้ืนกพ็ดูต่อ 

‘อ้อ! รอยย่นคิ้ว แหม นกึว่าอะไรตดิหน้า’

‘หมอฟืนเนี่ยฮาจงั’ คนตรงข้ามยิ่งหวัเราะ ส่วนเป็นหนึ่งกย็ิ่งหน้าคว�่า

หนกัขึ้นไปอกี

ฟ้าฟื้นชอบท�าอย่างนี้ ท�าให้เราหน้าแตก! ไม่ว่าเรื่องงาน หรือเรื่อง
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เล็กๆ น้อยๆ แล้วก็ไม่เข้าใจว่าท�าไมเจ้าตัวมักจะเดินเข้ามาเห็นหรือได้ยิน

พอดตีอนที่เธอสะอกึ ส�าลกัน�้า หรอืชายกระโปรงตดิอยู่ในร่องเก้าอี้ท�าให้ลกุ

ไม่ขึ้น 

ครั้งหนึ่งเป็นหนึ่งย�่าไปบนบลอ็กปบูาทวถิแีลว้มนี�้าเน่าข้างใต้กระเซน็

ขึ้นมา ครั้นเธอหลุดจากบท ‘นางฟ้า’ สะดุ้งตกใจ พลันได้ยินเสียงหลุด

หัวเราะดังจากจุดไม่ใกล้ไม่ไกลกัน และเช่นเคย ฟ้าฟื้นปรากฏตัวออกมา

พร้อมใบหน้ากลั้นข�าอย่างพยายามยวดยิ่ง แต่นั่นก็ยิ่งท�าให้เธอหน้าร้อน

ยวดยิ่งเช่นกนั เหตกุารณ์คราวนั้นจบลงโดยเธอคว้าทชิชูเปียกจากมอืเขามา

เชด็ปลนี่องแล้วรบีเดนิจากมาทั้งควนัออกหู

เนี่ย! 
ฟ้าฟื้นเป็นเสยีอย่างนี้ แล้วเหตุการณ์สอบสวนในห้องประชุมวนันี้ก็

เป็นเพราะเขาท�าตวัเอง เธอจะสงสารเขายงัไงไหว

ว่าที่จรงิ หากนายแพทย์รุ่นพี่ต้องกระเดน็ไปจากโรงพยาบาลนี้จรงิๆ 

เธอกจ็ะกลายเป็นหมอมอืทองแทนที่เขา เป็นรองเพยีงพ่อคนเดยีวด้วยซ�้า!

“หมอหนึ่ง!” เสียงดังข้างตัวฉุดหญิงสาวกลับมาหาจงกล พยาบาล

สาวอีอาร์ยังคงหยุดอยู่ข้างหลังเธอ น�้าเสียงร้อนใจในตอนต้นถึงขั้นลุกลน

อย่างน่าประหลาด “หมอยงัไม่เหน็ข่าวนี้ใช่มั้ย”

แพทย์สาวเลิกคิ้วแล้วหันมา สิ่งที่พบคือหน้าจอกรุ๊ปไลน์ที่มีบท

สนทนาเริ่มขึ้นว่า ‘เฮ้ย! มคีนตาย!’ ข้างใต้คอืภาพที่ถกูแคปจากหนงัสอืพมิพ์

ออนไลน์ฉบับหนึ่ง โปรยหัวว่า ‘ลูกสาวนักธุรกิจใหญ่ดับสยอง’ ล่างลงมา

ได้แก่ภาพห้องพกัคุ้นตา กลางห้องคงเป็นศพที่ว่าจงึมกีารเบลอภาพไว้ มุม

ล่างปรากฏภาพหน้าตรงของผู้ตาย 

คนในภาพคอืมลิาน



หลังจากปลายทางรับสาย เสียงสัญญาณหายไป เหลือแต่เสียง
บรรยากาศจากฝั่งนั้น พร้อมเสียงลมหายใจที่เป็นหนึ่งยังจับได้ว่าเจือรอย

สะอื้น

“แม่...” ค�าแรกจากมารดาของมิลานยังสั่นพร่า “ใช่ลูก แม่เป็นคน

เข้าไปเจอเขาเอง...” พูดได้เพยีงนั้น คนพูดกป็ล่อยโฮออกมา

เป็นหนึ่งสะท้อนใจ ต้องพยายามเกบ็กลั้นความอ่อนแอของตวัเองไว้ 

ถึงกระนั้นหยดน�้าตาก็ค่อยๆ รื้นขึ้นคลอตาจนต้องพยายามกะพริบให้มัน

เหอืดหาย 

การสญูเสยีเพื่อนสนทิท�าให้ประจกัษ์ว่า ตวัเองไม่ใช่คนแขง็แกร่งนกั

หรอก

เธอเองซึ่งเป็นเพื่อนยงัขนาดนี้ นี่ย่อมเป็นสถานการณ์ยากยิ่งส�าหรบั

ผู้เป็นแม่ โดยเฉพาะกบัคุณอมัรี

ค่าที่เป็นเพื่อนสนิทกับมิลานมาตั้งแต่สมัยประถม เป็นหนึ่งจึงรู้จัก

และพลอยสนิทสนมกับมารดาของเพื่อนไปด้วย คุณอัมรีมีบุคลิกต่างจาก

๒
ประสาทศัลยกรรม
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ลูกสาวลิบลับ อ่อนหวาน อ่อนไหว และอ่อนโยน เป็นคนที่ให้ความรู้สึก 

นุ่มนวล เยอืกเยน็ น่าเข้าหา ซึ่งลูกสาวกลบับ่นว่าน่าเบื่อ

ประสาทศัลยแพทย์สาวแทบนึกไม่ออก ตอนที่คุณอัมรีเปิดประตู

เข้าไปในห้องคอนโดของมลิาน แล้วพบศพลูก เจ้าตวัจะชอ็กและโศกเศร้า

ปานไหน

“เมื่อคืนเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่น แม่เตือนมิลค์ตั้งแต่บ่ายแล้วว่าเพื่อน

แม่จะขบัจากแอร์พอร์ตมาส่งที่คอนโดเขา แม่จะขอค้างกบัเขาคนืนงึ”

ที่พกัของมลิานเป็นคอนโดมเินยีมสองห้องนอนอยูแ่ถวหลงัสวน อนั

ที่จริงพ่อของเจ้าตัวซื้อส�าหรับใช้ที่จอดรถ แต่ต่อมาถูกลูกสาวยึดไว้เอง  

มลิานไม่ชอบบ้านแถวนนทบรุทีี่โตมาแต่เดก็ เพราะเวลาเที่ยวดกึกลบัล�าบาก 

เป็นหนึ่งรู้ว่านั่นเป็นเพียงข้ออ้าง มิลานแยกออกมาล�าพังเพราะจะได้ห่าง

สายตาพ่อแม่ และมชีวีติเรงิโลดตามใจปรารถนาต่างหาก 

“ปกตถ้ิาแม่มาขอค้าง มลิค์เขาจะงอแงใช่มั้ยลกู แต่ครั้งนี้แม่บอกเขา

ตั้งแต่ก่อนไปญี่ปุน่ เขากอ็นญุาตง่ายๆ แถมให้กญุแจไว้ด้วย เพราะแม่กลบั

มาถงึไทยตั้งตสีาม เขาขี้เกยีจตื่นลงมารบั... 

“ตอนที่ก�าลังให้เด็กจากบ้านเพื่อนขนของเข้ามาไว้ในห้อง พอดีแม่

สงัเกตเหน็ลกูบดิประตหู้องนอนของมลิค์เขามเีชอืกอะไรมดัอยู ่มนัโยงหาย

ขึ้นไปข้างหลงัประตู พอลองเปิดดูกป็รากฏว่าตดิอะไรหนกัๆ เชอืกกย็ดึอยู่

กบัอะไรหนกัๆ แม่ลองชะโงกเข้าไปดูก.็..ก.็..” 

จากรายงานข่าว ศพของมลิานพงิอยู่ด้านหลงัประตูห้องนอน เชอืก

จากลูกบิดด้านนอกโยงเข้าไปมัดคอเจ้าตัวแน่นหนา จากลักษณะคาดว่า 

มลิานเสยีชวีติหลายชั่วโมงก่อนที่คุณอมัรแีละเดก็ขนของจะเข้ามาในห้อง 

“แม่ร.ี..ท�าใจดีๆ  ไว้ก่อนนะคะ ตอนนี้แม่อยู่ที่ไหน อยู่กบัพ่อรเึปล่า

คะ” เป็นหนึ่งเรยีกคณุอมัรว่ีาแม่ เพราะผูอ้าวุโสบอกให้เธอเรยีกอย่างนั้นมา

ตั้งแต่ยังเด็ก ขณะเดียวกัน เธอยังคงเรียกบิดาของเพื่อนว่าพ่อ แม้จะไม่

สนทิกนัเท่าไรนกั เนื่องจากรายนั้นเป็นนกัธรุกจิมเีรื่องยุง่เหยงิตดิพนัตลอด
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กาล 

คนปลายสายเหมอืนจะไม่ได้ยนิ หรอืแม้ได้ยนิ ทว่าไม่รบัรู้ ละล�่า- 

ละลักต่อไปว่า “แม่เป็นลม กว่า...กว่าจะรู้ตัวอีกทีต�ารวจก็มาแล้ว เด็กไป

บอกเพื่อนแม่ เขาเป็นคนโทร. แจ้ง แม่...ท�าอะไรไม่ถูก...พ่อเขาจดัการ...”

ได้ยินอย่างนั้นแพทย์สาวก็โล่งอกขึ้นหน่อย อย่างน้อยเรื่องนี้ และ

คุณอมัรกีม็คีนดูแลแล้ว

“ต�ารวจเขาว่ายงัไงบ้างคะ” เธอถามทั้งที่พอเดาได้

“เขา...ไม่รู้สลิูก...เขาว่ามลิค์ฆ่าตวั...ตาย...แต่...”

“เดี๋ยวคงต้องรอเขาตรวจหลกัฐานอะไรกนัอกีทค่ีะแม่” หญงิสาวสรุป

ให้ รู้ว่าคงเป็นเรื่องยากเยน็ที่อกีฝ่ายจะยอมรบัหรอืแม้แต่พูดถงึ

“แม่ก.็..จ้ะ”

“มเีรื่องนงึ หนึ่งไม่แม่ใจว่าแม่รรีู้รยึงัคะ”

“หะ...หมื?” เสยีงถามเหมอืนเสยีงสะอื้นมากกว่า

“โน่ค่ะ” 

“แฟนมลิค์?” 

ใช่ ธโนทยันั่นเองคอือกีสาเหตทุี่ท�าให้มลิานอยากแยกจากบ้านมาอยู่

คอนโดล�าพงั เป็นหนึ่งยงัได้ยนิเสยีงเพื่อนก้องสะท้อนไปมาในโพรงโสต

‘คนเป็นผวัเมยีกนัเขากต็้องอยู่ด้วยกนัสยิะ!’ 

หญงิสาวตอบรบัผูอ้าวโุสแล้วอธบิาย “ค่ะ เมื่อคนืโน่เขาเกดิอบุตัเิหตุ

รถชน พ่อหนึ่งเป็นคนผ่าสมองให้ ป่านนี้ยงัไม่ฟื้นเลย”

ทั้งที่นสิยัต่างกนัมาก เป็นหนึ่งกบัมลิานกส็นทิสนมกนัมายาวนานจน
ยากจะตดัขาด มลิานคอืสสีนัที่ขาดหายไปในชวีติของเป็นหนึ่ง ถงึอย่างนั้น 

เธอกพ็อใจจะมอง จะเตอืน จะหวัเราะไปกบัเจ้าตวั มากกว่าจะน�าสสีนัเหล่า

นั้นมาอยู่บนตวัของตวัเอง 

ทั้งสองต้องแยกกนัไปในระดบัมหาวทิยาลยั ปกตเิป็นหนึ่งเออออตาม
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เพื่อนเสยีมาก ทว่านี่คอืหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่เธอไม่รบัฟัง ไม่ยอมเปลี่ยนใจ ต่อ

ให้วนัที่ประกาศผลการสอบเข้ามหาวทิยาลยั มลิานจะมาร้องห่มร้องไห้กอด

คอ ขอร้องให้เปลี่ยนใจเป็นครั้งสุดท้าย

หลงัจากได้รบัค�าปฏเิสธ เจ้าตวังอนแล้วหายหน้าไปเป็นเดอืน เป็น-

หนึ่งรู้แกวไม่ติดต่อไป ในที่สุดรายนั้นจึงบากหน้ากลับมา ท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้

แล้วบ่นว่าเพื่อนใหม่ในคณะเดียวกันไม่มีใครดีสักราย หรือพูดให้ถูกคือ 

ไม่มใีครยอมมลิานเหมอืนที่เป็นหนึ่งยอมสกัราย

นี่คอืค�ายนืยนัว่าคนส่วนใหญ่มกัเข้าใจผดิ เป็นหนึ่งไม่ใช่ลูกไล่ เธอ

รู้ที่ทางทั้งของตวัเองและเพื่อนดต่ีางหาก ช่วงต้นของปีหนึ่ง มลิานใช้ชวีติใน

รั้วมหาวทิยาลยัราวกบัว่าเป็นนกัศกึษาแพทย์รายหนึ่งกไ็ม่ปาน ทกุวนัจะเหน็

เจ้าตวัเดนิคูอ่ยูก่บัเป็นหนึ่งใต้ตกึคณะ กว่าจะแยกห่างไปกเ็มื่อมแีฟนแต่ละ

ทนีั่นละ 

นี่ท�าให้เป็นหนึ่งแทบไม่มีเพื่อนสนิทในที่เรียนเลย ก�าลังจะเข้ากลุ่ม

ไหน มิลานก็หวนกลับมาฉกตัวเธอไปอีก โชคดีที่หญิงสาวเป็นคนเข้าและ

คุยกบัใครกไ็ด้ ภาพลกัษณ์ค่อนข้างไว้ตวัต่างหากท�าให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้า

เข้าหา 

มลิานเริ่มรูจ้กักบัธโนทยัจากแวดวงคนในสงัคมเดยีวกนั รสนยิมของ

ทั้งคู่เข้ากนั เพราะต่างกเ็จ้าส�าราญไม่แพ้กนั ธโนทยัลอยไปลอยมา มลิาน

ไม่เคยเหน็เป็นปัญหา กระทั่งระยะหลงั

‘นบัวนัยิ่งน่าร�าคาญ แถมพ่อบอกว่า มข่ีาวว่าบรษิทัของพ่อโน่มนัเริ่ม

ส่อแววเหมน็ๆ’ คนพูดย่นจมูก ‘ไม่น่าเลย เราน่าจะฉุกใจแต่แรก’

‘ฉุกใจว่า?’

‘กช็ื่อมนัไง ธโนทยั แปลว่ารุ่งเรอืงในทรพัย์ แต่ขนาดชื่อเล่นมนัยงั

บอกว่าโน่เลย!’ 

เป็นหนึ่งหวัเราะ รบัฟัง แต่ปราศจากค�าแนะว่าเพื่อนควรท�าอย่างไร 

เพราะรู้ว่าถงึพูดไปมลิานกม็กีารตดัสนิใจเป็นของตวัเอง เพื่อนสาวระหอง-
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ระแหงแล้วกก็ลบัมาแน่นแฟ้นกบัธโนทยัเป็นรอบที่ล้าน 

อย่างไรก็ดี อาจเพราะหนนี้มีตัวแปรเรื่องเงินๆ ทองๆ เข้ามา

เกี่ยวข้อง กบัทั้งการคบหากเ็ริ่มจะนานเกนิไปแล้ว ช่วงหลงัเป็นหนึ่งจงึพบ

ว่าเพื่อนสนทิไม่ค่อยเอาใจใส่แฟนหนุ่มอกีต่อไป ไม่โทร. หาเช้า ไม่นดักนิ

ข้าวเยน็ ความสนใจของมลิานหนัเหไปสู่อกีเรื่องที่เป็นหนึ่งไม่เคยคาดคดิ

‘น้องมกิน่าลั้ก! ฮอื...’ 

เสยีงคร�่าครวญในช่วงหลงัที่เจอกนั แสดงให้เหน็ว่าเพื่อนสาวเป็นเอา

มาก ปกตมิลิานไม่เคยสนใจวงการบนัเทงิไทย ภาพยนตร์ หรอืละครไทยก็

ไม่สนใจดู ไม่รู้เจ้าตัวจับพลัดจับผลูไปดูทีวีซีรีส์วัยรุ่นเรื่องดังนั่นได้ยังไง 

รูต้วัอกีท ีเพื่อนซี้กค็อยวิ่งถอืป้ายไฟตามดาราหนุม่นามว่าคมกิไปทั่วเสยีแล้ว

‘ไหนเมื่อก่อนแกบอกว่าเป็นแม่ยกมนัน่าอาย’

‘เรยีกดีๆ  หน่อย ใครแม่ยก เขาเรยีกว่า ‘ติ่ง’ ย่ะ!’

เหมือนทุกเรื่องในชีวิต มิลานมีพลังกระเสือกกระสนล้นเหลือ เห่อ

อะไรขึ้นมากส็ามารถทุ่มเท หรอืที่เจ้าตวัเรยีกว่า ‘เปย์’ ได้ไม่อั้น กรณดีารา

หนุม่รายนี้ นอกจากเสยีเงนิโหวตจนคมกิได้รบัรางวลัมากมาย จองโรงแรม

ห้องข้างๆ กบัที่คมกิเข้าพกัเวลาไปต่างจงัหวดัหรอืต่างประเทศ หรอืซื้อตั๋ว

เครื่องบนิเพยีงเพื่อจะได้บอร์ดดงิพาสเข้าไปในพื้นที่พกัผูโ้ดยสารที่ดาราหนุม่

รายนั้นรอขึ้นเครื่อง เพื่อนสาวยงัอาศยัเส้นสายของผูเ้ป็นลงุช่วยให้คมกิคว้า

ต�าแหน่งแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของโรงพยาบาลเลศิวชิาญเวชได้ส�าเรจ็ 

มิลานเป็นคนแบบนี้ ไม่เคยมีสักวันที่เสียใจกับการใช้ชีวิต ไม่มีสัก

วนัที่ใจเฉา เหงาซมึ แค่วิ่งในสวนสาธารณะแล้วกรวดกระเดน็โดนขา เจ้าตวั

ยังพิโอดพิโอยกลัวเสียโฉม กลัวเชื้อโรคซึมเข้าผิว กลัวจะอายุสั้นอย่างไม่

เข้าเรื่อง... 

นี่เอง สิ่งที่ท�าให้เป็นหนึ่งยงัไม่คลายใจ

ไม่ใช่แค่ อะไรหนอท�าให้ยายมลิค์ปลดิชวีติตวัเองได้ ทว่า...

คนแบบยายมลิค์น่ะหรอืจะท�าร้ายตวัเอง!
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คนทั่วไปมกัไม่ค่อยทราบว่าแพทย์ที่ท�างานเกี่ยวกบัระบบประสาทนั้น
แบ่งเป็นสองแผนก ได้แก่ อายุรกรรมระบบประสาท หรือ ‘นิวโรเมด’ 

(Neurology) กบัประสาทศลัยกรรม หรอื ‘นวิโรศลัย์’ (Neurosurgery) 

อธบิายให้เข้าใจอย่างง่ายที่สดุได้ว่า แผนกแรกเน้นรกัษาโรคที่ต้องได้รบัการ

รักษาด้วยยาหรือวิธีอื่นๆ ขณะที่แผนกหลังเน้นรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น

กลุ่มเนื้องอก อุบัติเหตุ แนวทางที่ต่างกันนี้เองท�าให้ทั้งสองแผนกมีเรื่อง 

ถกเถยีงกนัเสมอ แม้บางครั้งที่ต้องร่วมมอืกนัรกัษา

ความเข้าใจผดิอกีประการคอื แท้ที่จรงิประสาทศลัยแพทย์นั้นหาได้

ผ่าตัดเฉพาะสมอง ทว่ารวมระบบประสาทไว้ทั้งหมด ตั้งแต่สมอง เส้น

ประสาท ตลอดจนไขสนัหลงั ซึ่งกนิความถงึหมอนรองกระดูกสนัหลงัและ

การผ่าตดัยดึกระดูกสนัหลงัด้วย เคสที่เป็นหนึ่งเพิ่งลงมอืเสรจ็ไปไม่ใช่การ

ผ่าตดั แต่คอืการดงึกระดูกคอให้เข้าที่ในเดก็ชายอายุสี่ขวบ สกรูถูกยดึอยู่

เหนอืยอดใบหเูดก็น้อยประมาณสองนิ้วมอื ใช้เชอืกถ่วงน�้าหนกัโดยค�านวณ

จากน�้าหนกัของกระดูกคอข้อที่หกั ระหว่างที่ดงึกระดูก ตอนแรกเธออาศยั

ยาระงบัปวดและยาคลายกล้ามเนื้อ ต่อเมื่อไม่ส�าเรจ็จงึต้องใช้วธิดีมยาสลบ

แล้วดงึคอแทน 

กระบวนการนี้ใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมง เมื่อพบว่าไม่มีผู้ป่วยเข้ามาอีก 

หญงิสาวก้าวออกจากห้องผู้ป่วยใน ตั้งใจจะเข้าไปรอในห้องพกัแพทย์ ใน

ห้องพกัแพทย์นั้นมกีจิกรรมหลายอย่าง ทั้งคอมพวิเตอร์ โทรทศัน์ส�าหรบัดู

รายการต่างๆ เรื่อยไปถงึคาราโอเกะหรอืตารางหุ้น เกม ห้องท�าอาหาร แต่

ส�าหรบัเป็นหนึ่งนั้น เธอมกัอ่านหนงัสอืหรอืนติยสารเป็นส่วนใหญ่ นสิยัรกั

การอ่านนี่เองช่วยให้ช่วงเวลาในรั้วมหาวทิยาลยัที่ไม่มเีพื่อนสนทิเป็นตวัเป็น

ตนผ่านพ้นไปได้ราบรื่น

ฝีเท้าสะดดุเมื่อพบว่าประตหู้องเป้าหมายที่อยูถ่ดัไปลบิๆ ถกูผลกัเปิด 

ผู้ก้าวออกมาคือนายแพทย์รุ่นพี่แผนกเดียวกัน ตอนนี้ฟ้าฟื้นอยู่ในชุดเสื้อ

ยดืคอกลมกบักางเกงขายาวผ้าเดนมิเข้ารูป กระทั่งรองเท้ากเ็ป็นแตะหูคบี 
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โรงพยาบาลเอกชนระดบักลางไม่จ�าเป็นต้องมปีระสาทศลัยแพทย์อยู่

พร้อมหน้ากนัหลายคน ไม่ต้องมหีวัหน้าแผนก และบางแห่งนบัรวมเข้าไป

ในแผนกศัลยกรรมทั่วไปด้วยซ�้า แต่เลิศวิชาญเวชแยกแผนกประสาท

ศลัยศาสตร์ออกมาโดยมนีายแพทย์เป็นเอก บดิาของเธอเป็นผู้อ�านวยการ 

และยงัอุตส่าห์มลีูกน้องอกีถงึสองคน คอืเป็นหนึ่งและฟ้าฟื้น ในเวลาปกติ

ที่ไม่มเีหตุฉุกเฉนิยิ่งใหญ่ พวกเธอผลดักนัเข้าเวรทลีะคน ตวัผู้อ�านวยการ

นั้นต้องเข้าบ่อยกว่า เพราะมภีาระงานบรหิารและการเข้าประชุมต่างๆ 

บ่ายวันศุกร์นี้เป็นเวรของเป็นหนึ่ง อีกทั้งไม่มีเหตุการณ์จ�าเป็นใดๆ 

หลงัราวนด์เช้า คอืเข้าเยี่ยมคนไข้ที่นอนแอดมติอยูใ่นโรงพยาบาลแล้ว ฟ้าฟ้ืน

คงไปใช้ฟิตเนสของโรงพยาบาล เล่นเสรจ็แล้วจงึอาบน�้าแต่งตวัใหม่โผล่มา

ในสภาพนี้ บางทเีขาอาจจะเข้ามาเอาของ หรอืพบใครบางคน

อย่างไรกต็าม เป็นหนึ่งลอบส่ายหน้า ไม่ใช่เพราะฟ้าฟื้นดูไม่ด ีว่าที่

จรงิ รูปลกัษณ์อย่างเขานั้น ต่อให้เสื้อผ้าแย่กว่านี้อกีสบิเท่า ฟ้าฟื้นกย็งัเอา

อยู่ แต่นั่นไม่ใช่ในฐานะของคนเป็นแพทย์ ที่ถงึจะไม่ได้อยู่ในชั่วโมงท�างาน 

ในทัศนคติของเธอ เขาก็ควรต้องแบกภาพลักษณ์ความเป็นแพทย์ที่ดีอยู่

นั่นเอง 

ฟ้าฟื้นมีรูปร่างสูงโปร่ง เป็นนักกิจกรรมตัวยง อันดับต้นๆ ของ

กจิกรรมเหล่านั้นกค็อืการออกก�าลงักาย ไม่ต้องแปลกใจถ้าวนัดคีนืดหีมอ

ฟืนจะมรีปูถ่ายว่าไปปรากฏตวัอยูต่ามโครงการวิ่งมาราธอน ไตรกฬีา ปีนผา 

ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ ทุกพื้นที่บนร่างกายเจ้าตวัจงึแขง็แรงอดัแน่นไปด้วยกล้าม

เนื้อ ผวิเนยีนละเอยีดเป็นสเีข้มขบัแรงดงึดดูแห่งบรุษุเพศล้นเหลอื ยิ่งกอปร

กบัโครงหน้าโดดเด่น ดวงตาขี้เล่น และรอยยิ้มเหมอืนก�าลงันกึข�าอะไรสกั

อย่างตลอดเวลา ฟ้าฟื้นจงึไม่เคยตกอนัดบัหนุ่มทรงเสน่ห์เลย แล้วรอบตวั

ของเขากแ็ทบไม่เคยว่างจากสาวๆ เลยเช่นกนั

กระทั่งตอนนี้ เดนิออกจากห้องพกัแพทย์มานดิเดยีว เป็นหนึ่งกเ็หน็

นางพยาบาลสาวอกีรายโผล่ตามออกมาส่งของให้ ฟ้าฟ้ืนหวัเราะพลางยกมอื
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แตะท้ายทอยท�านองเขนิอาย เป็นไปได้ว่ารุน่พี่จะลมืของไว้เลยแวะเข้ามาเอา

จรงิๆ

ขนาดเข้ามาเอา กย็งัมวัแต่คุยกบัสาวๆ จนลมือกี!

ชายหนุม่พดูอะไรอกีค�ากบันางพยาบาลแล้วหนักลบั จดุมุง่หมายของ

ฟ้าฟื้นไม่ใช่ทางที่เป็นหนึ่งก�าลงัเดนิ เจ้าตวัจงึไม่ทนัสงัเกตเหน็เธอ

แล้วถ้าทนัสงัเกต พี่ฟืนจะท�ายงัไงนะ

ภาพเหตุการณ์เมื่อเช้าค่อยๆ สะบัดเปลวหวนมากลบภาพตรงหน้า 

ราวแปดนาฬิกา เป็นหนึ่งขับเชฟโรเลตครูซคันสีขาวเข้ามาในลานจอดของ

โรงพยาบาล ดใีจที่แม้มาถงึค่อนข้างสาย แต่ยงัทนัซองจอดด้านข้าง มนัเป็น

ช่องที่ดทีี่สุด เพราะที่จอดรถของที่นี่แบ่งช่องไว้เขยีมจดั หากต้องจอดตรง

กลาง เวลามรีถคนัอื่นขนาบข้างจะเปิดประตูได้ยากเยน็ 

ด้วยที่จอดนั้น ประสาทศลัยแพทย์สาวก้าวลงจากรถได้อย่างสบายใจ 

ก�าลงัจะก้าวเข้าตกึ กพ็อดไีด้ยนิเสยีงทกัจากลุงยามคนขยนั ‘ระวงัขี้หมานะ

ครบั!’

‘คะ?!’ คนถูกทกัสะดุ้งน้อยๆ หยุดก้มมองปลายเท้าแทบไม่ทนั ต่อ

เมื่อเหน็เพยีงพื้นเปล่าว่างจงึหนัไปทางต้นเสยีง ‘ไม่เหน็ม’ี

‘ผมกวาดไปรอบนงึตั้งแต่เช้าแล้ว ไม่รู้มนัวิ่งมาขี้อกีทเีมื่อไหร่’ เสยีง

เดมิพูดต่อ คนหนัเพิ่งเหน็ว่าคู่สนทนาของลุงยามไม่ใช่เธอ

ภายใต้ท่าทางงามสง่า เจ้าของฉายา ‘นางฟ้านวิโรศลัย์’ กห็ลดุโก๊ะได้

ไม่ต่างจากมนุษย์ผู้หญิงสามัญ ดีว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์พรรค์นี้ ด้วย

ภาพลกัษณ์ กบัทั้งทกัษะกลบเกลื่อนแนบเนยีนว่องไว เป็นหนึ่งรอดความ

อบัอายมาได้ตลอด อย่างมากกแ็ค่เกบ็อาการหน้าผ่าวไว้กบัตวัเอง 

เมื่อเช้า ทกัษะเดมิก�าลงัจะถกูหยบิใช้ ถ้าไม่เพราะเหน็ว่าคนที่ลงุยาม

ก�าลงัคุยด้วยคอืฟ้าฟื้น!

ใบหน้าร้อนยิ่งร้อนวบู ไม่รูเ้พราะอะไร เกดิเรื่องท�านองนี้ทไีร ฟ้าฟ้ืน

เป็นต้องอยู่ไม่ไกลเธอทุกที แล้วราวกับมีตาเหมือนแมลงวัน เจ้าตัวจะทัน
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เหน็ท่าเปิ่นประหลาดของเธอเสมอ

อย่างไรกด็ ีแทนที่จะท�ากลั้นข�าให้เธอยิ่งขวยเหมอืนทุกครั้ง คราวนี้ 

รุน่พี่ที่อยู่ในชดุห่างไกลจาก ‘ความเป็นแพทย์ที่ด’ี กลบัเบี่ยงหน้ากลบัไป ยนื

คุยกบัลุงยามและไม่สนใจเธอเสยีเฉยๆ 

‘รีบกวาดไปทิ้งก็ดีครับลุง เดี๋ยวมีใครขับรถมาเหยียบเลอะเทอะจะ

งานหนกั’

‘โชคดทีี่ตอนคุณหมอขบัเข้ามา ทนัหลบก่อนนะครบั’

อย่างไม่ทนัตั้งใจ เป็นหนึ่งปรายตาไปยงัด้านหลงัของแพทย์หนุม่รุน่พี่

ปกตฟิ้าฟื้นขี่จกัรยานมาท�างาน ทว่าตั้งแต่กรุงเทพฯ เตม็ไปด้วยฝุ่น 

pm 2.5 ได้ยนิว่าเจ้าตวัหนัมาขบัรถแทน เพราะอย่างน้อยยงัตดิเครื่องฟอก

อากาศได้ เป็นหนึ่งเคยหยนัในใจ ไหนล่ะคนออกปากว่ารกัษ์โลก สุดท้าย

พอโลกเริ่มไม่รักตัวเอง ก็เปลี่ยนอุดมการณ์มาขับรถเพิ่มฝุ่นกับเขาเหมือน

กนัแหละ!

เมื่อเช้า เธอไม่ทนัหยนั เพราะภาพที่เหน็คอือโีคคาร์ของฟ้าฟื้นจอด

ซ้อนคนัอยู่ด้านใน

ใช่ เขาจอดซ้อน ทั้งที่มาถงึก่อน ยงัเหลอืช่องจอดที่เธอเพิ่งเข้าไปจอด

เมื่อครู่...

‘ผมช่วยเฝ้าให้ก่อนกไ็ด้ จะได้ไม่มใีครพลาด ลงุรบีไปเอาไม้กวาดมา

เถอะ’

‘ขอบคุณครบัคุณหมอ’

นอกจากไม่หันข�า ฟ้าฟื้นยังท�าเหมือนหาข้ออ้างไม่เดินมาสมทบเธอ

เสยีเฉยๆ 

ท�าไม... 

ตั้งค�าถาม ทั้งๆ ที่ปกตเิธอมกัภาวนาให้เขาไปไกลๆ 

หน�าซ�้า ทนัททีี่ค�าถามถูกตั้ง บางความคดิที่เหมอืนจะตกตะกอนอยู่

ก้นใจมาพกัใหญ่กพ็ลนัลอยเอ่อ 
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นี่เขาโกรธเราเหรอ 

ตั้งแต่เหตุการณ์ในห้องสอบสวนความผิดเช้าวาน เป็นหนึ่งยังไม่ได้

คุยกบัรุ่นพี่อกีเลย อนัที่จรงิ แทบไม่มโีอกาสแม้แต่มองหน้าหรอืสบตากนั

ตรงๆ 

เวรของประสาทศัลยแพทย์เวียนกันทีละคน จะได้เจอหน้ากันก็แค่

ช่วงราวนด์เช้า หรอืตอนที่คนหนึ่งก�าลงัจะเข้า อกีคนก�าลงัจะออกเวร เมื่อ

วานเป็นเวรของเขา ราวนด์เช้าเสรจ็ เป็นหนึ่งไม่ได้อยู่รอพบ เพราะวางสาย

จากมารดาของมลิาน เธอกร็บีดิ่งไปหารายนั้นด้วยความเป็นห่วง แล้วความ

วุ่นวายกท็�าให้ไม่มเีวลาโทร. หาฟ้าฟื้น อนัที่จรงิถงึมเีวลา เธอกอ็าจไม่รู้สกึ

สะดวกใจที่จะโทร. หาอยู่ด ีในเมื่อปกตคินที่เป็นฝ่ายโทร. ล้วนคอืเขา 

ยิ่งมาเจอกนัอกีท ีฟ้าฟ้ืนกลบัท�าท่าทางเช่นนี้ ป้ันป่ึงอย่างที่ไม่เคยท�า

มาก่อน! เป็นไปได้ว่าเขาไม่พอใจที่เธอเป็นหนึ่งในสาเหตุอันท�าให้เรื่องลุก

ร้าย ถ้าคนืก่อนหน้าเป็นหนึ่งรบัโทรศพัท์แล้วเข้ามาดแูลธโนทยัทนัการ เรื่อง

ก็อาจไม่เลยเถิดจนรู้ไปถึงหูพ่อของเธอ และเขาจะไม่ต้องถูกเรียกต�าหน ิ

หรอือาจถูกลงโทษ

ว่าแต่ นี่พี่ฟืนถูกพ่อลงโทษจรงิๆ เหรอ

เป็นหนึ่งรู้ว่าเรื่องคราวนี้ค่อนข้างร้ายแรง เพราะแต่ไรมา พ่อรกัใคร่

กลมเกลียวฟ้าฟื้นเสียยิ่งกว่าเธอซึ่งเป็นลูกแท้ๆ หญิงสาวจึงเข้าใจว่าหนนี้ 

อย่างมากพ่อกค็งแค่คาดโทษ หรอืเผลอๆ จะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ด้วยซ�้า 

เพราะคนไข้กไ็ด้รบัการรกัษาทนัเวลาแล้ว

พ่อลงโทษอะไรพี่ฟืนนะ 

จดจ้องอย่างจะสบเข้าไปในตาของอีกฝ่าย รู้ว่าเขาเท่าทันว่าถูกเธอ

มอง แต่แสร้งไม่ยอมหนัมา ท้ายที่สุด เป็นหนึ่งจงึหมุนกลบัแล้วก้าวฉบัๆ 

หนขีึ้นอาคาร บอกตวัเองว่า กเ็รื่องของเขา! ทกุอย่างจะไม่เกดิขึ้นเลยถ้าเขา

ท�าตวัดีๆ  ไม่ใช่หาทางแหกคอกตลอดเวลาแบบนี้ 

ถงึตอนนี้ คนแต่งตวัแหกคอกก�าลงัจะก้าวออกจากบรเิวณหน้าห้อง
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พกัแพทย์ อย่างไรกต็าม ปลายเท้าของเขาสะดดุ จากนั้นหมนุตวักลบัไปอกี

ทาง 

ไปห้องน�้า?

เป็นหนึ่งเสมองทศิที่เจ้าตวัตั้งใจจะไปแต่ต้น แปลกใจเมื่อพบว่านาง

พยาบาลรายหนึ่งก�าลงัก้าวน�าต�ารวจสองนายเข้ามา

“หมอหนึ่งคะ” พยาบาลรายดงักล่าวเหน็เธอเข้ากร็บีร้องเรยีก 

เป็นหนึ่งหยุดยนืรอ สายตาตั้งค�าถาม

“คุณต�ารวจมาขอพบค่ะ”

เธอมองสองคนหลงัที่ยนืขงึขงัจ้องมา “แต่ว่าตอนนี้เป็นเวร คนไข้อาจ

จะเข้ามา...”

“รบกวนไม่นานครบั” นายต�ารวจรายที่ดูจะมยีศสูงกว่าพูดแทรก 

เป็นหนึ่งไม่ชอบให้ใครพูดแทรก 

อย่างไรกต็าม เจ้าตวัพูดต่อว่า “เรื่องการตายของคุณมลิานครบั” 

หญงิสาวจงึจ�าพยกัหน้ารบัเรยีบๆ

จงัหวะที่ก�าลงัจะก้าวต่อไปด้วยกนั ปรายตาทนัเหน็ฟ้าฟ้ืนก้าวออกมา

จากหลืบห้องน�้า ตอนนั้นเองเธอสังเกตว่าถึงชุดจะลายพร้อย ทว่าอาภรณ์

ของเขาเป็นสขีาวและด�าตลอดร่าง

บทสนทนากบันายต�ารวจนั้นอยูแ่วดล้อมเรื่องราวของมลิาน ในฐานะ
เพื่อนสนทิ เป็นหนึ่งถูกขอให้เล่าว่าเจ้าตวัใช้ชวีติอย่างไร ตดิต่อกบัใครบ้าง 

โดยเฉพาะช่วงวนัสุดท้ายก่อนเกดิเหตุน่าสลดใจ 

“ถ้าจะให้เล่าชดัเจนกต็อบไม่ค่อยถกูเหมอืนกนันะคะ เพราะมลิค์เขา

ไม่ได้มีงานท�าเป็นหลักเป็นแหล่ง แล้วก็ไม่ชอบท�าอะไรรูทีนด้วย” ค�าพูด

หยุดลงเล็กน้อยเพื่อเรียกความคิด ตอนนี้เธอกับนายต�ารวจทั้งสองเข้ามา

อยู่ในห้องประชุมขนาดเล็กของโรงพยาบาล เนื่องจากแพทย์ที่นี่ไม่มีห้อง

ท�างานเป็นส่วนตวั นายต�ารวจคนหนึ่งเป็นผูย้งิค�าถาม ขณะผู้ตดิตามนั่งอยู่
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ห่างออกไป รบัหน้าที่พรมนิ้วบนัทกึลงในคอมพวิเตอร์แลปทอป

“ส่วนใหญ่มลิค์เขากไ็ปสงัสรรค์กบัเพื่อน หรอืไม่กไ็ปเที่ยว ไปชอปปิง 

อ้อ ระยะหลงัที่ชดัหน่อยกค็อืตามกรี๊ดดารา แต่ว่าวนัที่เกดิเรื่อง รูส้กึว่ามลิค์

จะไปดหูนงั ดฉินัยงัเหน็เขาลงรปูในไอจช่ีวงบ่ายๆ เลย หนงัตลกด้วย จาก

นั้นน่าจะกลบัเข้าคอนโดเลย เพราะคนืนั้นแม่เขานดัจะมาค้าง แม่มลิค์เพิ่ง

กลบัจากต่างประเทศน่ะค่ะ”

“คุณอมัรไีด้เล่าให้เราฟังเหมอืนกนั” ผู้ฟังพยกัหน้า ก่อนเริ่มค�าถาม

ใหม่ “คณุหมอพอจะทราบมั้ยครบัว่า ก่อนหน้านี้คณุมลิานเธอมเีหตขุดัแย้ง

กบัใครบ้างรเึปล่า”

“ขดัแย้งยงัไงล่ะคะ มลิค์เป็นคนปากไว ใจร้อน คุณพอจะนกึภาพ

ออกใช่มั้ย แต่ดฉินัว่าถ้าเป็นเรื่องกบัใครจรงิๆ จงัๆ กเ็หน็จะไม่ม ีไม่อย่าง

นั้นเขาคงต้องเล่าให้ดฉินัฟังบ้างแล้ว” 

คนตอบวรรคนดิหนึ่ง จ้องตาผู้สอบถาม “ถามอย่างนี้ ต�ารวจก�าลงั

คดิว่าการตายของยายมลิค์ไม่ใช่...”

“เรายงัไม่ได้สรุปอะไรในตอนนี้น่ะครบั”

เป็นหนึ่งรบัทราบ ครอบครวัของมลิานไม่ใช่คนตวัเลก็ๆ แล้วพ่อของ

เพื่อนกค็งไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆ 

แต่ถงึอย่างไร เธอกย็งัหวงั “พูดตามตรง ฉนัเองกไ็ม่คดิว่ามลิค์จะ

ฆ่าตวัตาย”

อกีฝ่ายจ้องตรงเข้ามาในตาเธอ “ท�าไมครบั”

แพทย์สาวเล่าความคดิที่ตดิอยู่ในหวั รอยยิ้มของเพื่อน ความรกัชวีติ

ของเพื่อน และชีวิตอันปราศจากความเศร้าหมองของเพื่อน “ไม่มีสาเหตุ

อะไรที่มลิค์จะฆ่าตวัตายเลย” 

“ผมเข้าใจ” ค�าตอบอนักอปรด้วยท่าทางเรยีบเฉย ราวกบัว่าความตาย

ของเพื่อนเธอเป็นเรื่องเรื่อยเปื่อยไร้สาระ ฉุดอารมณ์ของเป็นหนึ่งขึ้นมา 

เลก็น้อย 
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“ถามจรงิๆ นี่ผลการชนัสูตรศพออกมารยึงัคะ”

“คุณหมอ ใจเยน็ๆ ครบั”  

หญงิสาวถอนหายใจ “ขอโทษค่ะ อย่างที่บอก ดฉินัไม่เชื่อเลยว่า...” 

ค�าชะงกั ความรูส้กึบางอย่างพองอดัจากอกขึ้นมาที่คอ เข้ามาในปาก 

มนัตื้อตนั ไม่สามารถพูดอะไรได้ 

อันที่จริง เป็นหนึ่งนึกว่าความเศร้าที่ตัวเองพยายามเก็บกลั้นนั้นได้

กร่อนสลายไปแล้ว เธอบอกให้ตวัเองตั้งสต ิแล้วยอมรบัการสูญเสยีครั้งนี้ 

ยายมลิค์จะไม่โผล่กลบัมาดงึเราออกจากสงัคมไหนไปยดึไว้กบัตวัเองอกี! 

คนเรายอมรบัความจรงิได้ กน่็าจะเข้มแขง็ขึ้นไดม้ใิช่หรอื ไม่คดิเลย 

ที่แท้ความเศร้านั้นเพยีงแต่หดซ่อนอยู่ใต้เปลอืกเปราะ พอถูกแรงภายนอก

กะเทาะกพ็ร้อมจะแตกพงั

ให้ถึงอย่างไรเธอก็พยายามเก็บกดมันไว้ เม้มปาก กลืนน�้าลาย 

กะพรบิตาถีๆ่  ให้น�้าตาตวัเองหายจากคลองตา ยกมอืปฏเิสธกระดาษทชิชูที่

คู่สนทนาสาวแล้วยื่นให้ 

ครั้นกลบัสูส่ภาวะปกต ิหญงิสาวเปลี่ยนเป็นประโยคใหม่ “ยงัมอีะไร

จะถามดฉินัมั้ยคะ”

โชคดทีี่นี่เป็นโรงพยาบาลเอกชน ถ้าเป็นโรงพยาบาลรฐั อย่าหวงัเลย

ว่าเธอจะปลีกตัวออกมาได้เช่นนี้ คนไข้จะถูกส่งตัวเข้าห้องผ่าตัดคนแล้ว 

คนเล่า ถงึอย่างไรชวีติของคนที่ยงัอยู่กต็้องส�าคญักว่าคนที่ตายไปแล้ว

นายต�ารวจพยักหน้า “ขอถามถึงตอนที่เกิดเหตุ ตอนนั้นคุณหมอ

ก�าลงัท�าอะไรอยู่ที่ไหนครบั”

“ดิฉันก�าลังพักอยู่ที่บ้านกับคุณแม่ค่ะ” โดยไม่ต้องให้อีกฝ่ายถาม 

เป็นหนึ่งเพิ่มรายละเอยีดให้เอง “อยู่แถวราชเทว”ี

“พกักนัอยู่สองคน?”

“มีลูกจ้างอีกคน แล้วก็คุณพ่อ คุณพ่อก็ท�างานเป็นเจ้านายดิฉันที่ 

โรงพยาบาลนี้ค่ะ ปกติถ้างานเยอะแกจะพักที่คอนโดละแวกนี้ วันนั้นก็
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เหมอืนกนั”

“ได้ยินว่าช่วงที่เกิดเหตุ คุณพ่อของคุณผ่าตัดรักษาคนรักของคุณ 

มลิานอยู่ที่นี่”

“ค่ะ”

อกีฝ่ายผงกศรีษะ “ตอนนี้อาการของเขาเป็นยงัไงบ้างครบั”

“ดฉินัไม่ได้เป็นคนดแูลโดยตรงนะคะ เท่าที่ทราบ ตอนนั้นเขาสมอง

ช�้าแล้วกม็เีลอืดออกในสมองด้วย ปกตกิรณแีบบนี้ หลงัจากผ่าเอาเลอืดออก

มาแล้ว สมองจะค่อยๆ บวมขึ้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะ เราจะใช้ยาลดสมอง

บวม ถ้าจะฟื้นกค็งอกีหลายวนั”

“ไม่มพียานที่สามารถบอกได้เลยว่าคนืนั้นคณุธโนทยัก�าลงัท�าอะไรอยู่

ที่ไหน ก่อนที่จะมาประสบอุบตัเิหตุในเวลาเกอืบๆ สองทุ่ม”

“แต่...”

ค�าของเธอยกมุมปากของคู่สนทนาอย่างชื่นชมในความเท่าทนั 

“ใช่ครบั ‘แต่’...” เจ้าตวัย�้าเสยีง “ดูจากจุดที่รถเกดิเหตุ มคีวามเป็น

ไปได้ว่าเขาอาจเพิ่งออกมาจากคอนโดของคณุมลิาน เราคงต้องรอเขาฟ้ืนมา

พูด”

มีค�าถามที่ไม่สลักส�าคัญอีกเล็กน้อยก่อนบทสนทนาจะจบลง เป็น-

หนึ่งก้าวน�านายต�ารวจทั้งสองออกจากห้อง “ดฉินัขอส่งแค่นี้นะคะ ต้องกลบั

ไปที่...”

“ไม่เป็นไรครบั” คนในชุดสกีากยีิ้มให้ “เรายงัไม่กลบัตอนนี้”

เรียวคิ้วหลังแว่นตาทรงกลมของแพทย์สาวเลิกขึ้นเล็กน้อยแทน

ค�าถาม 

“จะขอคุยกบัคุณหมอฟ้าฟื้นต่อ”

พี่ฟืน? 

เป็นหนึ่งเริ่มงงงวย ครูก่่อนที่เหน็เขา เธอนกึว่าเจ้าตวัมาเอาของ และ

ได้ออกไปแล้ว นี่แสดงว่า...
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“มอีะไรเกี่ยวกบัเขาด้วยเหรอคะ”

อกีฝ่ายเงยีบไปอดึใจคล้ายไตร่ตรอง และแล้วตดัสนิใจตอบ พร้อม

สายตาจ้องทะลุเข้ามาในตาเธอละม้ายจบัสงัเกต

“เราเชก็โทรศพัท์ของคณุมลิานพบว่า ระยะหลงัเธอโทร. หาคณุหมอ

ฟ้าฟื้นบ่อยๆ ครบั”



ร้านอาหารราคาเยาส�าหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในเวลานี้มีคน
บางตาลง เนื่องจากเลยเวลาบ่ายมาพกัใหญ่แล้ว ถงึกระนั้นเจ้าของร้านรอบๆ 

ลานที่นั่งอันเต็มไปด้วยโต๊ะเก้าอี้ก็ยังวุ่นวายไม่จบ เสียงฉี่ฉ่าและควันจาก

การประกอบอาหารยังปรากฏขึ้นที่มุมนั้นมุมนี้ กลิ่นหอมอวลลอยอยู่ใน

อากาศ ชนดิว่าแค่ประตกูระจกทางเข้าด้านหน้ามคีนเปิดออกเลก็น้อย เป็น-

หนึ่งซึ่งยนืหลบมุมอยู่ด้านนอกกย็งัได้กลิ่น

รอกระทั่งบคุคลเป้าหมายรบัชามก๋วยเตี๋ยวมาวางยงัโต๊ะหนึ่ง จากนั้น

เดินไปซื้อน�้าเปล่า ประสาทศัลยแพทย์สาวก็รีบก้าวมานั่งลงตรงข้ามโต๊ะ 

ด้วยเหตุนี้ ทันทีที่รายนั้นหมุนตัวก�าลังจะก้าวกลับมา ปลายฝีเท้าจึงมีอัน 

ชะงกัน้อยๆ ในที่สุด ร่างสูงในเสื้อขาวด�าลายพร้อยจงึเดนิต่อมายงัโต๊ะตวั

เก่า นั่งลงเผชญิหน้ากบัเธอ

ฟ้าฟื้นเข้าไปคุยกับต�ารวจนานพอๆ กับเธอ เป็นหนึ่งฝากให้นาง

พยาบาลรายหนึ่งช่วยจบัตาแล้วรายงานทนัททีี่เขาออกมาจากห้องสอบปากค�า 

โชคดตีอนนั้นไม่มคีนไข้ เธอจงึรบีดุ่มดั้นมาหารุ่นพี่ถงึที่นี่ 

๓
ต�่าศักดิ์นักฝัน
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คนตรงข้ามโต๊ะยังดูสดใส ไม่มีวี่แววเหน็ดเหนื่อยสะเทือนใจใดๆ 

เลย แวบแรกที่เขาเหน็เธอ ความประหลาดใจที่ปรากฏขึ้นในดวงตาสนี�้าตาล

เข้มกลมโตนั้น น่าจะเป็นเพราะเห็นเธอมานั่งอยู่ที่นี่อย่างปัจจุบันทันด่วน

มากกว่า เพยีงแวบถดัมา แววดงักล่าวกห็าย แทนที่ด้วยความสงบอนัแสดง

ว่าเจ้าตวัน่าจะประเมนิได้อยู่แล้วว่าสกัวนัเธอจะต้องตามมาพบ

“หนึ่งมเีรื่องอยากคุยกบัพี่ค่ะ”

“ชดัเลย” ไม่ว่าฟ้าฟ้ืนจะรูส้กึกบัเธอเช่นไรในตอนนี้ มุมปากของเขาก็

ยงัเผยยิ้มซนๆ คล้ายเดก็ชายเจ้าเล่ห์ ชายหนุ่มใช้ปลายตะเกยีบกระทุ้งกบั

โต๊ะเบาๆ เพื่อให้ซองกระดาษที่หุ้มอยู่ขาด ระหว่างนั้นเอยีงคอ พยกัพเยดิ

ไปที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตรงหน้าเป็นเชงิถาม

“กนิเถอะค่ะ หนึ่งเรยีบร้อยแล้ว”

“อ๋อ ไม่คลนี”

“ไม่ใช่อย่างนั้น!” ทั้งที่มีบุคลิกเรียบเฉย และเก็บกลั้นอารมณ์ได้ด ี

เจอฟ้าฟื้นกวนประสาททไีร เป็นหนึ่งกไ็ม่วายหลุดขุ่น 

เขาจงใจล้อเลยีน! 

รุน่พี่รูว่้าเธอได้รบัค�าสั่งจากมารดาให้รบัประทานแต่อาหารจดืๆ ชดืๆ 

เพื่อสขุภาพ จดืๆ ชดืๆ ไม่ต่างจากชวีติของเรา! สายตาของอกีฝ่ายมกัมนียั

เช่นนี้ เป็นหนึ่งไม่อยากจะคิดว่ามันเป็นนัยเดียวกับที่นายแพทย์เป็นเอก 

ผู้เป็นพ่อมองเธอ และมองแม่ของเธอ 

คณุรมย์ลกัษณ์ผูเ้ป็นมารดาเป็นคนจูจ้ี้และอนรุกัษนยิมสงู เป็นหนึ่ง

สนทิกบัแม่และถูกฝังหวัจนมลีกัษณะคล้ายๆ กนั ไม่ถงึกบัจุกจกิเท่า แต่

นั่นละ พ่อกบัฟ้าฟื้นกย็งัมองว่าเธอกบัแม่มลีกัษณะคล้ายๆ กนั นั่นท�าให้

ชายทั้งสองเป็นมนุษย์จ�าพวกที่เข้ากบัเธอได้ยาก

“ล้อเล่นน่า” ท�าเธอหลดุจากคราบ ‘นางฟ้า’ ได้ส�าเรจ็ อกีฝ่ายกย็ิ่งเผย

รอยแย้ม “ที่พยกัหน้าเนี่ย จะขออนญุาตหนึ่งกนิไปด้วยคยุไปด้วยต่างหาก”

คนถามท�าตาใสแจ๋ว จนเป็นหนึ่งรู้สึกปุดๆ ขึ้นมาอีกระลอก แต่ก็
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เพราะรู้ว่าถ้าเธอ ‘หลุด’ อกี เจ้าตวัจะยิ่งได้ใจ จงึพยายามสูดลมข่มใจ พูด

ต่อไปเหมอืนไม่ได้ยนิ

“เรายงัไม่ได้คุยกนัเลยตั้งแต่วนัที่พี่ถูกเรยีกไปสอบสวนความผดิ”

คนตรงหน้าก�าลงัคบีเส้นเลก็ขึ้นมาเป่าไล่ควนั ได้ยนิอย่างนั้นกห็ยุด

เป่า ยิ้มเฉย “ห่วงพี่หรอืห่วงคดขีองเพื่อน เอาตรงๆ?”

เหน็มั้ย จะไม่ให้ ‘เกลยีด’ เขาได้ยงัไง! 

“ไม่ได้ห่วงใครเป็นพเิศษหรอกค่ะ!” ให้ถงึอย่างไร ปลายเสยีงกย็งัตดิ

กระแทก ความตั้งใจแรกที่กะจะถามเจ้าตวัว่าถูกลงโทษอะไรบ้าง และอาจ

จะ...ขอโทษที่วนันั้นเธอไม่ทนัได้รบัโทรศพัท์ ทั้งที่ไม่จ�าเป็นต้องขอโทษเลย 

มอีนัลบัไปสิ้น 

“มลิค์เองก.็..ตายไปแล้ว หนึ่งแค่อยากรู้”

“ว่าแล้ว ต้องผดิหวงัตลอด” ท่าส่ายศรีษะบ่นกระปอดกระแปดนั้น 

เป็นการแสดงระดับรัชดาลัย คือเล่นใหญ่เหมือนกลัวคู่สนทนาไม่รู้ว่าจงใจ

เสแสร้ง

เกลยีดพี่ เกลยีดท่าทางแบบนี้ของพี่ชะมดัเลย!

ท่าทางแบบนี้ ครั้งแรกที่ได้เห็น เป็นหนึ่งยังเป็นน้องใหม่ในคณะ

แพทยศาสตร์ 

นกัศกึษาแพทย์ปีหนึ่งยงัมชีวีติเหมอืนนกัศกึษาส่วนใหญ่ เรยีนจนัทร์

ถงึศกุร์ เฉพาะพุธกบัศกุร์เลกิครึ่งวนั จงึมเีวลาท�ากจิกรรมต่างๆ ได้มาก วนั

พธุมลิานมกัมาจกิตวัเธอไปกนิข้าว ซื้อของ หรอืดหูนงัด้วยกนั ส่วนวนัศกุร์

เพื่อนมเีรยีน เป็นหนึ่งจงึเป็นอสิระ เธอมกัเดนิเข้ามาในร้านหนงัสอืเก่าข้าง

มหาวทิยาลยั ภายในร้านมทีั้งหนงัสอืภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาต่าง

ชาตอิื่นๆ เรยีงรายอยู่บนชั้น แม้แต่ที่พื้นกว็างทบักนัเป็นตั้งๆ จนบบีเหลอื

ทางเดินคับแคบ ถึงกระนั้น ส�าหรับหนอนหนังสือ มันกลับเป็นทางเดินที่

ลกึลบักว้างใหญ่ และชวนก้าวเข้าไปค้นหากรุสมบตัิ

แน่นอน มลิานเกลยีดที่นั่น เจ้าตวันิ่วหน้าเมื่อรู้ว่าเพื่อนสนทิเสยีเวลา
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ขลุกอยู่ในนั้นได้คราวละครึ่งชั่วโมงขึ้นไป

‘เหมน็กระดาษ ไม่รู้มเีชื้อราด้วยรเึปล่า แกเป็นหมอน่าจะรู้นะว่ามนั

อนัตราย!’

เป็นหนึ่งรูว่้าเพื่อนไม่ได้เป็นห่วงเธออย่างปากว่า มลิานขดัใจมากกว่า

ที่เธอไม่ท�าตามสิ่งที่เจ้าตวัแนะน�ากึ่งๆ สั่ง 

‘บ้านกไ็ม่ได้จน แม่แกกไ็ม่ได้ให้วนัละห้าสบิ ท�าไมไม่ไปเดนิในร้าน

หนงัสอืใหม่ บรรยากาศดีๆ  อยู่ในห้างสว่างๆ แล้วกเ็ยน็สบาย’

เพราะเล่มที่อยากอ่าน เรากอ็่านไปหมดแล้วน่ะซ!ี

ตอนที่อยู่ในร้านหนังสือเก่าแห่งนี้ เวลาส่วนใหญ่ของเป็นหนึ่งหมด

ไปกบัการพลกิหน้าหนงัสอืเรื่องดอนกโิฆเต้ฉบบัภาษาองักฤษของเวร์ิดสเวร์ิธ 

อดีชินัส์ มนัใช้กระดาษเปเปอร์แบก็ ท�าให้มนี�้าหนกัค่อนข้างเบา แม้หนงัสอื

จะค่อนข้างหนา ปกเป่ือย กระดาษข้างในบางส่วนกเ็ป็นด่างดวง แต่ทั้งหมด

นั้นไม่อาจกลบประกายวบัวามของเนื้อหา 

หญงิสาวได้ยนิชื่อเสยีงของวรรณกรรมเรื่องนี้มายาวนาน เรื่องราวล้อ

เลยีนเสยีดสนียิายอศัวนิ อนัว่าด้วย อลอนโซ่ กฆีาโน่ หรอืที่รูจ้กักนัในนาม 

ดอนกิโฆเต้ สุภาพบุรุษชนบทวัยเกษียณที่อาศัยอยู ่ในแคว้นลามันช่า 

หมกมุน่กบันยิายอศัวนิจนวกิลจรติ เกดิอุดมการณอ์ยากเป็นอศัวนิผูเ้หี้ยม

หาญขึ้นมาบ้าง จงึออกเดนิทางช่วยเหลอืเหยื่ออธรรม โดยหารู้ไม่ว่า แท้ที่

จรงิตวัเองได้ก่อเรื่องวนิาศสนัตะโรให้ใครต่อใครไม่รู้จบสิ้น

หลงัจากเข้าๆ ออกๆ ไปลบูๆ คล�าๆ หนงัสอืเล่มนั้นอยูน่าน วนัหนึ่ง 

ระหว่างก�าลงัพลกิอ่านข้อความในนั้นซ�้าเป็นรอบที่ห้า หญงิสาวกต็้องสะดุ้ง

ตกใจเพราะมเีสยีงดงัข้างตวั

‘นี่!’

เงยหน้าขึ้น ปรากฏว่าคนที่ยนืเกาะชั้นหนงัสอืข้างๆ แล้วโผล่หน้ามา 

คอืชายหนุ่มหน้าคมผวิสองสผีอมกะหร่อง รอยยิ้มสว่างไสว ทว่าดวงตามี

ประกายกระตอืรอืร้น ดูกึ่งๆ น่ากลวัชอบกล
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เจ้าตวัพยกัหน้าท�านองคะยั้นคะยอ ‘ถ้าไม่มตีงัค์ พี่ออกให้ก่อนกไ็ด้

นะน้อง’

เป็นหนึ่งมุ่นคิ้ว หนัไปรอบๆ ตวั 

ไม่มใีคร

‘เราน่ะแหละ เหน็มาดเูล่มนี้ทกุวนัศกุร์เลยไม่ใช่เหรอ ท่าทางจะอยาก

ได้มากๆ ท�าไมไม่ซื้อไปล่ะ’

ได้รับค�ายืนยันว่าชายแปลกหน้าท่าทางไม่น่าไว้ใจก�าลังคุยกับตัวเอง 

เป็นหนึ่งเบนหน้ากลบั สอดหนงัสอืคนืชั้น แล้วเริ่มขยบัตวัหนี

‘เฮ้ย ท�าไมวางซะล่ะ’ เจ้าตวัท�าหน้าผดิหวงั ‘รู้มั้ยว่าเล่มนี้น่ะ เซร์บนั-

เตส เขียนไว้ตั้งแต่ปี ๑๖๐๕ มันเป็นงานวรรณกรรมชิ้นที่มีอิทธิพลสูงสุด 

ในยุคทองของสเปนเลยนะ’

แล้วกเ็ป็นวรรณกรรมชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สดุเรื่องหนึ่งเท่าที่โลกเคยตพีมิพ์

มาด้วย

คดิแค่ในใจ ไม่ได้พูดออกไปเป็นเสยีง หญงิสาวเสกลบัไปหาเจ้าตวั

อกีครั้ง อย่างน้อยตานี่กร็ูจ้รงิ หรอืว่าจะเป็นพนกังานร้านคนใหม่ เราเลยไม่

เคยเหน็หน้า

ค�าตอบมาเยอืนพร้อมกบัสาวใหญ่เจ้าของร้าน รายนี้เพิ่งก้าวตามมา

สมทบด้านหลงัชายแปลกหน้า ‘ฟืนเขาลุ้น เพราะเป็นมอืสองจากเขาเอง’

‘ที่นี่รบัฝากขายด้วยเหรอคะ’ เป็นหนึ่งถามเฉพาะกบัเจ้าของร้าน เธอ

เข้าใจมาตลอดว่าหนงัสอืทุกเล่มที่นี่ถูกซื้อขาดจากเจ้าของเดมิ

‘ไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะ’ พี่สาวเจ้าของร้านหวัเราะขนั ‘เขาลุ้น เพราะอยาก

ให้มคีนมาอ่านต่อ’

‘เป็นสตอล์กเกอร์จรงิๆ ด้วย!’ หญงิสาวตกใจ ท่าตกใจของเธอท�าให้

อกีฝ่ายหลดุหวัเราะ และแล้วกท็�าท่านั้น...การแสดงระดบัรชัดาลยั เล่นใหญ่

เหมอืนกลวัคู่สนทนาไม่รู้ว่าจงใจเสแสร้ง!

‘เปล๊า! เปล่าเล้ย...’
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เป็นหนึ่งเกลยีดเขามาตั้งแต่ตอนนั้นแหละ!

‘แต่ยงัไงกเ็หอะ น้องซื้อเถอะ ซื้อเถอะน้า’ เจ้าของนาม ‘ฟืน’ ยกมอื

ขึ้นกุมกนัตรงหน้า นยัน์ตาเว้าวอน 

‘เอ่อ...’

‘ไอ้ฟืน น้องเขากลวัหมดแล้วเหน็มั้ย’

‘กห็นงัสอืมนัดนีี่นา ไม่เข้าใจเลย มาอ่านจนจบแล้วจบอกี ชอบขนาด

นี้ท�าไมยงัไม่ยอมซื้อซะท’ี

เป็นหนึ่งเบกิตา ถอยห่างออกมาอกีหน่อย 

‘ขะ...ขอตัวก่อนนะคะ’ หญิงสาวบอกกับพี่เจ้าของร้าน รีบเผ่นออก

นอกตวัอาคาร 

‘เฮ้ย! เดี๋ยวด ิไปไหน’

‘แกนั่นแหละจะตามเขาไปไหน ท�าลูกค้าพี่หาย’ 

ได้ยินเสียงดังล้งเล้งจากข้างหลัง หันเห็นคนพูดช่วยยึดแขนชาย

ท่าทางผดิปกตไิว้ เป็นหนึ่งจงึถอนหายใจ เร่งฝีเท้าหลบไปด้วยเกรงว่าเจ้าตวั

จะหลุดตามมา

วันนั้นระหว่างทางกลับบ้าน หญิงสาวนึกเถียงในใจ เราไม่ซื้อไม่ใช่

เพราะไม่มเีงนิ แต่เพราะมเีงนิต่างหาก! 

หนงัสอืเล่มนั้นเก่ามากแล้ว เธอชอบเนื้อหาของมนั อยากอา่นบ่อยๆ 

แต่ขณะเดยีวกนักอ็ยากเกบ็เล่มที่ใหม่อ่อง ปกแขง็ และมรีปูประกอบงดงาม

อย่างที่เคยเซร์ิชเจอในอนิเทอร์เนต็มากกว่า ในประเทศไทยหาค่อนข้างยาก 

จะรอบนิไปต่างประเทศ แม่กไ็ม่ค่อยเหน็ด้วยกบัการอ่านหนงัสอือ่านเล่นสกั

เท่าไหร่ ถ้าเหน็เธอแบกหนงัสอืพรรค์นั้นกลบัมา คงบ่นอยูน่ั่น แล้วไม่รูแ้ล้ว 

อย่างไรก็ดี ได้รู้ว่าใครเคยเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนั้นมาก่อนก็ดีไป

อย่าง บางครั้ง ผูช้ายประหลาดนั่นอาจจะคลั่งจนถงึกบัจมุพติลงบนกระดาษ

แต่ละหน้ากไ็ด้ เขานกึว่ามนัเป็นสื่อหาคู่รไึง ถงึได้คอยตามดูว่าใครจะหยบิ

มนัไปอ่านต่อ แค่คดิกข็นลุก นี่ท�าให้เธอตดัใจง่ายเข้า



50  l  ถ่ า น ไ ฟ เ ดี ย ว

ความตั้งใจมอีนัพลกิกลบัตาลปัตรแค่ไม่กี่วนัถดัมา เช้าวนัหนึ่งบนฝา

ตู้ล็อกเกอร์ของเธอที่มหาวิทยาลัยมีของไม่พึงประสงค์ปรากฏอยู่ ใครบาง

คนเล่นตลกด้วยการใช้ถุงพลาสติกห่ออะไรบางอย่างแล้วน�ามาแปะสกอตช์

เทปไว้ บางทจีะเป็นพวกผู้ชายที่พยายามหาทางเข้าใกล้เธอ แต่เป็นหนึ่งไม่

เคยสนใจ...

หนัมองข้าง ไม่มใีครแอบมองอยู่เลย หญงิสาวจงึตดัสนิใจดงึถุงนั้น

ออกมา 

ตกใจเมื่อพบว่าของที่เผอญิร่วงจากปากถงุ คอืหนงัสอืที่เธอหมายตา

มาเป็นเดอืน

ดอนกโิฆเต้ ของเซร์บนัเตสเล่มนั้น!

ด้านในปกมโีพสต์-อติแปะไว้ ลายมอืขยกุขยกิแทบอ่านไม่ออก แกะ

ความได้ว่า 

‘เอาเป็นว่าพี่ให้แล้วกัน นานๆ ทีจะเจอคนชอบเล่มนี้เหมือนกัน ดี

กว่าปล่อยให้เกบ็คาชั้นจนโดนปลวกแทะ’

เป็นหนึ่งมองของในมอืแล้วลงัเลใจขึ้นมา ไม่รู้เป็นเพราะความอยาก

ได้ที่เกบ็กดไว้กลบัทะลกัคนืมา หรอืเพราะข้อความในโน้ตบดบงัภาพจ�าของ

ชายชื่อ ‘ฟืน’ ไปสิ้น น�้าเสยีงของบนัทกึนั้นไม่มรี่องรอยของเล่ห์กลใด ไม่มี

แม้แต่ส�าเนยีง ‘โรคจติ’ อย่างที่เธอเคยปรามาสเขาไว้ด้วยซ�้า

ตรงกนัข้าม เป็นหนึ่งกลบัเข้าใจขึ้นมา ในฐานะคนที่รกัหนงัสอืเหมอืน

กัน หลายครั้งมารดาบ่นหนักและอยากขนหนังสือของเธอไปทิ้ง เป็นหนึ่ง

คร�่าครวญด้วยความเสยีดาย ไม่ใช่เสยีดายว่าตวัเองจะไม่ใช่เจ้าของพวกมนั

อกีต่อไป ทว่าเสยีดายเพราะไม่รู้ว่ามนัจะต้องตกกลายเป็นของใครต่างหาก 

แล้วเขาคนนั้นจะรกัอย่างที่เธอรกัและรูค่้ามนัหรอืไม่ หรอืได้ไปเพื่อน�าไปชั่ง

กโิลขาย โดยไม่เคยแม้แต่พลกิอ่าน...

เพราะอย่างนั้น จากที่เคยจนิตนาการเหน็พี่ฟืนก้มจูบกระดาษ เป็น-

หนึ่งจงึแย้งตวัเองว่า ใครมนัจะไปท�าอย่างนั้น! 
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แต่ถึงอย่างไรเธอก็ไม่ยอมรับไว้ง่ายๆ หญิงสาวน�ามันกลับไปที่ร้าน

หนังสืออีกครั้ง บอกฝากเจ้าของร้านให้คืนเจ้าตัวให้หน่อย ทว่าพี่สาวใจดี

กลบัส่ายหน้า แม้เมื่อเธอจะฝากเงนิให้ รายนั้นกย็งัไม่ยอมเปลี่ยนใจ 

‘เชื่อเถอะ ฟืนมนัไม่ได้อยากได้อะไรจากน้องเลย’

‘แล้วเขาท�าอย่างนี้ท�าไมคะ’ เธอถาม ทั้งที่จู่ๆ กน็กึค�าตอบขึ้นมาได้

เอง

‘มนับอกว่า ของบางอย่าง กค็วรค่ากบัคนแค่บางคนน่ะ’

เป็นหนึ่งจงึไม่สามารถปฏเิสธ เธอรบัหนงัสอืเล่มนั้นมา แต่กย็งัตั้งใจ

ว่าจะไม่พลกิอ่าน 

ใครจะรู ้ต่อให้นายฟืนอะไรนั่นไม่ได้จบูกระดาษแต่ละแผ่นจรงิๆ แต่

การที่เขาเอานิ้วลูบพลิกมันแต่ละหน้า ถ้าเธอแตะต่อ มันก็ให้ความรู้สึก

คล้ายๆ เธอแตะร่องรอยจากมอืเขา...สมัผสัมอืของเขา...อย่างไรชอบกล

ช่างบ้าไม่ต่างจากดอนกโิฆเต้ ถ้าอ่านแล้วกลายเป็นคนบ้าแบบนี้ เรา

ไม่อ่านมนัซ�้าอกีหรอก

บอกตวัเองอย่างนั้น เพื่อจะลงท้ายด้วยการอ่านจบอกีรอบในอกีไม่กี่

ชั่วโมงถดัมา

เธอจงึอดรูส้กึไม่ได้ว่า ตวัเองตดิหนี้ชายแปลกหน้ารายนั้น อยากเจอ

เพื่อปลดหนี้ ขณะเดยีวกนักไ็ม่อยากเจอเพราะไม่ชอบขี้หน้าเขาอยู่ในท.ี..

เดี๋ยวนี้ฟ้าฟ้ืนดดูกีว่าสมยัก่อนเป็นคนละคน รปูร่างเขาล�่าสนัแขง็แรง
จากการออกก�าลังกาย อันดูจะท�าให้มีเลือดฝาด ผิวพรรณสดใส ใบหน้า

เกลี้ยงเกลาเหมอืนท�าทรตีเมนต์ ทรงผมเข้ารูปและรู้จกัจดัรูป เช่นเดยีวกบั

เสื้อผ้า ถงึจะดสูวมสบายแต่กไ็ม่ใช่เก่าโทรม เสยีอย่างเดยีว นสิยับ้าๆ บอๆ 

กลบัไม่เคยแปรเปลี่ยน

เจ้าตัวก�าลังสูดและสาวเส้นเล็กเข้าปาก จากนั้นก็พูดทั้งยังเต็มปาก

เตม็ค�า เป็นความตั้งใจก่อกวน เพราะรู้ว่าเธอไม่สบใจพฤตกิรรมท�านองนี้
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“พี่ตอบเฉพาะเรื่องที่หนึ่งอยากรู้ ‘จริงๆ’ ก็พอเนอะ” คนพูดยก

ตะเกยีบชี้มาทางเธอ “ต�ารวจมาหาพี่เพราะเชก็เจอว่า หลงัๆ คณุมลิค์เขาคยุ

โทรศพัท์กบัพี่บ่อยๆ”

“มเีรื่องอะไรที่มลิค์จะต้องตดิต่อพี่ฟืนคะ”

ที่ผ่านมา แม้คนทั้งคู่หยอกล้อกันบ้าง แต่ทุกครั้งนั้นผ่านการเชื่อม

โยงโดยมเีธออยู่ตรงกลาง จะว่าไป มลิานกบัฟ้าฟื้นไม่ได้สนทิสนม ไม่ส ิที่

จรงิทั้งสองคนไม่ได้รูจ้กักนัเป็นการส่วนตวัด้วยซ�้า ที่มลิานเชยีร์เธอกบัเขาก็

เพราะเหน็ว่าฟ้าฟื้นดูด ีแถมโพรไฟล์กด็ูด ีไม่นานนี้เพื่อนของเธอยงัหวัฟัด

หัวเหวี่ยงเรื่องชนัตตราอยู่เลย ถ้ามิลานรู้จักกับฟ้าฟื้นมากพอจะโทร. หา 

เรื่องของชนตัตรากไ็ม่น่าพ้นไปจากการรบัรู้

สูตินรีแพทย์เจ้าของเรียวขางดงาม ใบหน้าหวาน ตาโตหวาน และ

รอยยิ้มกับท่าทางก็ยิ่งอ่อนหวานผู้นั้น รู้จักกับฟ้าฟื้นมาตั้งแต่สมัยเรียน

แพทย์ ก่อนจะแยกย้ายไปตามสาขาที่สนใจ ทั้งคู่กลบัมาสนทิสนมกนัอกีที

ตอนเข้าท�างานที่นี่ โดยเฉพาะหลังจากกรณีการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ตกอยู่

ในโคม่า

ตอนนั้น เลศิวชิาญเวชได้รบัการประสานจากโรงพยาบาลบนเกาะกดู 

ว่าจะส่งคุณแม่ผู้โชคร้ายด้วยอาการเส้นเลอืดในสมองแตกจากการโป่งพอง

เข้ามา แต่เพราะตดิพาย ุทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเสยีเวลาตดิต่อกนัถี่ยบิและ

ยาวนานกว่าสัปดาห์เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ ชนัตตราถกเถียงกับ 

ฟ้าฟื้นว่าไม่ควรใช้ยาสลบ เพราะอาจท�าให้ระดับออกซิเจนลดลงและเป็น

อนัตรายกบัทารก อย่างไรกต็าม ค�าค้านตกไปเพราะฟ้าฟื้นให้ความเหน็ว่า 

โอกาสเสี่ยงที่ทารกจะได้รบัผลกระทบจากยาสลบนั้น น้อยกว่าโอกาสเสี่ยง

ที่ตวัมารดาจะเผชญิสภาวะเส้นเลอืดในสมองแตกซ�้าหากไม่ได้รบัการวางยา 

ตอนที่คนไข้ถูกส่งตวัมาถงึ ชนตัตรา ฟ้าฟื้น และวสิญัญแีพทย์รอ

อยู่ในห้องผ่าตัดแล้ว แม่เด็กยังไม่ถึงกับหมดสติ แต่มีอาการเซื่องซึม 

กระบวนการทกุอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หลงัจากวสิญัญแีพทย์ให้คนไข้
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ดมยา ชนตัตรารบีผ่าเอาเดก็ออก จากนั้นฟ้าฟื้นรบัไม้ต่อ เริ่มตั้งแต่ผ่าเปิด

กะโหลก เปิดเยื่อหุ้มสมองชั้นบนและชั้นกลาง ผ่าเส้นเลือดที่โป่งพองเดิม

แล้วจงึใช้คลปิหนบี 

ผลส�าเรจ็ในครั้งนั้นสร้างชื่อเสยีงให้แก่โรงพยาบาลเลศิวชิาญเวชเป็น

อย่างมาก ต่อมาถ้ามีเคสท�านองนี้จึงถูกส่งเข้ามาให้ชนัตตราและฟ้าฟื้นได้

ร่วมมือกัน จงกลและนางพยาบาลที่เชียร์เป็นหนึ่งกับรุ่นพี่พูดเป็นเสียง

เดยีวกนัว่า ถ้านางฟ้านวิโรศลัย์จะคลาดแคล้วจากฟ้าฟ้ืน กน่็าจะเป็นเพราะ

ชนตัตรานี่เอง กระนั้น ระยะหลงัเสยีงบ่นดงักล่าวเริ่มหายไป เพราะแม้ชนตั-

ตรากับฟ้าฟื้นจะสนิทสนมกันมาก มีคนเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆ 

ทว่าความสมัพนัธ์ของทั้งคู่กด็ูจะไม่เขยบิไกลไปกว่าความเป็นเพื่อนเลย

ถ้ามลิานสนทิสนมกบัฟ้าฟ้ืนจนถงึกบัโทร. ไปคยุได้ มหีรอืจะไม่รูเ้รื่อง

นี้ มหีรอืจะยงัโวยวาย...

นอกเสียจาก ถ้าโทร. ไปซัก แล้วมิลานได้รับค�ายืนยันว่าความ

สมัพนัธ์ของคนทั้งคู่ก้าวไปไกลกว่านั้นแล้ว...กว็่าไปอย่าง...

“ความลบั” จู่ๆ  คูส่นทนากเ็งยหน้าขึ้นมาจากชามก๋วยเตี๋ยว ตอบเธอ

ทั้งที่ดวงตาเป็นประกาย ราวกบัรู้ว่าเป็นหนึ่งก�าลงัคดิหรอืรู้สกึอะไรอยู่ 

เปล่า เราไม่ได้รู้สกึอะไรเสยีหน่อย!

บอกตวัเองแล้ว หญงิสาวกลนืน�้าลายที่จู่ๆ กร็ะคายคอขึ้นมา

“หมายถงึเรื่องที่คณุมลิค์โทร. มาคยุน่ะ พี่บอกหนึ่งไม่ได้หรอก” เจ้า

ตวัวรรคนดิหนึ่ง ดวงตายิ่งวบัวาม “หรอืหนึ่งคดิว่าความลบัเรื่องอะไร”

หญงิสาวสมัผสัได้ว่าตวัเองหน้าเห่อร้อนขึ้นมา 

อะไรกนั ท�าไมอะดรนีาลนิมาสูบฉดีตอนนี้! 

เจ้าฮอร์โมนบ้าก�าลงักระตุน้ระบบต่างๆ ในร่างกายให้ท�างานผดิปกต ิ

ดไีม่ดเีดี๋ยวจะพลอยพูดผดิๆ ถูกๆ ตอนนี้มนัก�าลงัท�าให้หวัใจเต้น จนสูบ

ฉดีเลอืดไปทั่วร่างรุนแรงกว่าเดมิ 

หยุดเดี๋ยวนี้นะ เราไม่อยากหน้าแดงต่อหน้าเขา!
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“บอกแล้วไงว่าอย่าท�าหน้าแบบนี้” คราวนี้อกีฝ่ายถงึกบัหลดุข�า ค�าพดู

ต่อมาลากเสยีง “มนั...ดูไม่เป็นนางฟ้าเลย!”

จากร้อนยบิๆ กลายเป็นร้อนเผาทนัท ีถงึตอนนี้เป็นหนึ่งไม่เหลอืสติ

เท่าทนัว่าตวัเองก�าลงัหลุดหน้าคว�่าแล้ว

แต่อกีฝ่ายไม่สนใจ สูดเส้นเลก็กลุ่มสุดท้ายเข้าปากแล้วพูด “ถ้าคุณ

มิลค์เขาอยากให้เพื่อนรู้ก็คงบอกไปตั้งแต่แรกแล้วเนอะ เราควรจะรักษา

เจตนารมณ์ของผู้ตายจรงิมั้ย”

พูดจบกล็ุกขึ้นจากเก้าอี้ เตรยีมยกชามไปเกบ็ที่วาง

“อ้อ” เขาพูดเหมอืนนกึขึ้นได้ ในขณะที่เป็นหนึ่งยงัทั้งเขนิ ทั้งโกรธ 

ทั้งงง หลงัจากถูกยยีวนไปมา 

คนเป็นรุ่นพี่เลิกคิ้ว พูดต่อไปว่า “สองวันนี้พี่ยังไปร่วมงานศพของ

คุณมลิค์ไม่ได้ ฝากขอขมาด้วยแล้วกนันะ”

ฝั่งซ้ายมือของถนนจตุรทิศมีคลองขนาบ ในคลองมีแพผักตบชวา
บ�าบัดน�้าเสียตามพระราชด�าริลอยน�้าอยู่เป็นแปลงๆ แต่ละแปลงใบสีเขียว

สดแน่นขนดัให้ความรู้สกึสดชื่น 

อย่างไรกต็าม ผู้นั่งอยู่หลงัพวงมาลยัของเชฟโรเลตครูซคนัขาวไม่มี

แก่ใจชื่นชมความงามดงักล่าว เรยีวคิ้วหลงัแว่นใสก�าลงัมุ่นเข้า จนกึ่งกลาง

หน้าผากเกดิร่องลกึ ดวงตาเพ่งจ้องไปยงัเป้าหมายที่อยู่ห่างไปด้านหน้าราว

สองช่วงคนัรถอย่างไม่ยอมให้คลาดสายตา

ไม่ช้า อโีคคาร์สเีมทลัลกิคนันั้นกเ็ลี้ยวซ้ายลอดใต้ทางพเิศษศรรีชัต่อ

ไปยงัถนนอกีสาย มนัเป็นถนนขนาดสี่เลนซึ่งเธอหาชื่อไม่พบ ไม่รู้ว่าจะน�า

ไปสู่ที่ไหน รมิทางข้างหนึ่งเป็นอาคารละม้ายแฟลตเรยีงราย ขณะที่อกีข้าง

เป็นตกึแถวเก่าโทรมจนให้ความรู้สกึน่ากลวั 

ทั้งที่อายุสามสบิต้นๆ เข้าไปแล้ว เป็นหนึ่งกย็งัรูโ้ลกไม่มากไปกว่าช่วง

อายุยี่สบิสกัเท่าไร เธอใช้ชวีติอย่างมรีะเบยีบแบบแผน นั่นหมายถงึทุกวนั
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แทบไม่มีอะไรแปลกใหม่ นอกจากโรคภัยของคนไข้กับปัญหาต่างๆ ใน 

โรงพยาบาล 

หญิงสาวไม่เคยพิสมัยความตื่นใจชนิดอื่น เธอชอบให้ทุกอย่างรอบ

ตวัปลอดภยั คาดเดาได้ สถานที่ไปจงึมกัเป็นที่เดมิๆ ถนนที่ขบักเ็ป็นสาย

เดิมๆ แม้ได้ยินว่ามีทางลัด หรือเส้นทางเปิดใหม่ที่ช่วยย่นระยะใกล้กว่า 

เป็นหนึ่งกย็งัรู้สกึสบายใจกว่าที่จะมุ่งหน้าไปบนเส้นทางเดมิ 

เพราะอย่างนี้ ตลอดเวลาที่ขบัตามมาตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาล แล้ว

เริ่มห่างจากเส้นทางที่รู้จกัมากขึ้นเรื่อยๆ ประสาทศลัยแพทย์สาวจงึยิ่งรู้สกึ

อดึอดัใจมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกนั

จะไปไหนของเขานะ 

ทั้งที่รู้ว่าบุคคลเป้าหมายใช้ชวีติต่างจากเธอราวหน้ากบัหลงัมอื และ

การคาดหวังว่าจะพบเจ้าตัวเดินทางไปยังที่ที่เธอคุ้นเคยย่อมเป็นไปได้ยาก 

เป็นหนึ่งกย็งัอดรู้สกึหงุดหงดิไม่ได้ 

อนัที่จรงิ วนันี้ประสาทศลัยแพทย์สาวแอบตามจบัตาเขามาตั้งแต่เช้า 

เสาร์นี้เป็นเวรของฟ้าฟื้น เจ้าตวัจะต้องราวนด์เช้า คอืเข้าเยี่ยมคนไข้ที่นอน

แอดมติอยูใ่นโรงพยาบาล ปกตกิารราวนด์เช้าจะเสรจ็สิ้นราวๆ ๑๑ โมง จาก

นั้นเหลอืเพยีงเวรคอนซลัต์แบบออนคอล นั่นจงึหมายความว่า รุ่นพี่จะเดนิ

ทางไปไหนกไ็ด้ ออกนอกโรงพยาบาลกไ็ด้ เพยีงแต่ต้องสแตนด์บายกลบัมา

ให้ทนัหากถูกตามตวั 

วดัที่จดังานศพของมลิานอยูไ่ม่ไกลจากเลศิวชิาญเวช แต่ฟ้าฟ้ืนกลบั

ไปไม่ได้ ไปไม่ได้ทั้งที่มลิานเป็นหลานของผูบ้รหิารโรงพยาบาล นอกจากนั้น 

การที่ทั้งคู่โทร. หากนัถี่จนต�ารวจสงสยั มนักน็่าจะแสดงถงึความเกี่ยวข้อง

สนทิสนมจนมนียัส�าคญัมใิช่หรอื เป็นหนึ่งข้องใจ เริ่มรู้สกึว่ารุ่นพี่ท�าตวัเป็น

ปรศินามากขึ้นทุกท ี

หลงัจบราวนด์เช้า เจ้าตวัไม่ได้รบีร้อน กลบัไปฟิตเนสของโรงพยาบาล

ต่ออีกเกือบสองชั่วโมงก่อนลงมารับประทานอาหาร จากนั้นเอ้อระเหยอีก
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นาน จวบบ่ายแก่จงึขบัรถออกมา 

เป็นหนึ่งสงสัยนักว่าเขาติดภารกิจอะไร ตอนนี้รถคันหน้าน�ามาถึง 

สี่แยกขนาดใหญ่ ระหว่างรอสญัญาณไฟเขยีว หญงิสาวหยบิโทรศพัท์มอืถอื

ขึ้นมาค้นสถานที่ด้วยแอปพลเิคชนักูเกลิแมป

แยกประชาสงเคราะห์ หรอืในอกีนาม แยกโบสถ์แม่พระฟาตมิา...

ยงัจนิตนาการไม่ออก คนกจิกรรมเยอะอย่างเจ้าตวัจะมาท�าอะไรแถว

นี้ พอดสีญัญาณไฟเปลี่ยนส ีเป็นหนึ่งรบีวางโทรศพัท์แล้วเคลื่อนรถต่อ

อโีคคาร์สเีมทลัลกิเลี้ยวขวาเข้าถนนดนิแดง แล่นต่ออกีสกัพกัสารถี

จึงค่อยๆ เบี่ยงซ้ายแล้วหลบเข้าจอดในอาคารรับจอดรถ อันแสดงว่าธุระ

ของเจ้าตวัอยู่แถวนี้ และน่าจะกนิเวลานานพอสมควรจงึไม่สามารถจอดรมิ

ถนนได้

เป็นหนึ่งเลียบรถรอไม่ไกลจากทางออกของที่จอดนั่น ระหว่างนั้นก็

กวาดตาไปสงัเกตรอบๆ บรเิวณ

อาคารแถวนี้เป็นตกึแถวทั้งสิ้น ที่อยู่ตดิกนัคอืศูนย์รถจกัรยานยนต์ 

คลนิกิวางแผนครอบครวั ร้านกาแฟ และ...ห้องกระจกอะไรสกัอย่าง 

ดูเหมอืนจะเป็นร้านชุดววิาห์...

ไม่กี่นาทร่ีางสูงค่อนข้างผอมของฟ้าฟ้ืนกเ็ดนิตวัปลวิออกมา เป็นหนึ่ง

แอบลุ้นอยู่ในใจให้รุ่นพี่ไม่หนัมาทางนี้ ตอนนี้เธออยู่ใกล้เขามากกว่าตอนที่

ติดตามมาบนถนนเสียอีก ถ้าเพียงแต่เจ้าตัวหันมาแล้วสังเกตทะเบียนรถ 

แน่นอนว่าคนละเอียดและช่างจดช่างจ�าอย่างเขาจะต้องนึกออกว่าอะไรเป็น

อะไร 

หวัใจของหญงิสาววูบตกไปใต้ตาตุ่มเมื่อจู่ๆ คนในสายตากลบัหยุด

ก้าว ท�าท่าจะเอี้ยวมา เธอรบีหนัรหีนัขวางหาทางปิดบงัตวัเอง จากนั้นกห็ยบิ

พอ็กเกตบุก๊ที่อ่านค้างไว้มาเปิดบงัหน้า มนัเป็นนยิายฆาตกรรมส�านวนแปล

ของ ‘วรรกั’ นกัแปลชื่อแปลกที่เธอตดิตามผลงานมาพกัใหญ่

แทบจะถอนหายใจโล่งอกเมื่อพบว่า สายตาของคนเอี้ยวหลบุลงไปที่
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กระเป๋ากางเกงของตวัเองแทน จากนั้นมอืเรยีวสวยของประสาทศลัยแพทย์

หนุม่กล้็วงหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาประกบห ูใบหน้าคมคายปรากฏอมยิ้ม

ขนัชนดิที่เขาชอบยิ้มใส่เธอนั่นละ 

บ้าจรงิ!

เป็นหนึ่งสบถในใจ จังหวะการสูดลมหายใจค่อยๆ คืนมาเป็นปกติ

เมื่อเจ้าตวัเอี้ยวกลบั ก้าวต่อไปบนบาทวถิ ีในที่สดุจงึเลอืกผลกัประตเูข้าไป

ในร้านกาแฟ 

หญงิสาวค่อยๆ เคลื่อนรถตามไปช้าๆ วนิาททีี่ผ่านหน้าร้านเป้าหมาย 

ทนัเหน็ว่าโต๊ะที่ชายหนุ่มรุ่นพี่นั่งอยู่นั้นหาได้มเีจ้าตวัเพยีงล�าพงั

คนที่นั่งคู่กนัคอืชนตัตรา


