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เสียงหัวใจเตนรัวดังกองอยูในหู ลมหายใจหอบกระชั้นและปอด 
รอนผาวจนแทบระเบิด ขณะที่มอรริแกนกำลังวิ่งสุดฝเทาไปตามอุโมงค 
สวางไสวสะทอนออกมาจากผนัง ไฟจากเพดานสาดสอง พื้นใตฝาเทาเปน 
โลหะสีเงินมันปลาบ เสียงสัญญาณบอกวามีผูบุกรุกดังสะทอนไปทั่วอาคาร  
หากยังไมดังไปกวาเสียงปนไลที่ยิงตามหลัง อาการปวดตุบๆ บนไหล 
ไมสามารถยับยั้งเธอได เมื่อเปาหมายของเธออยูตรงหนาแลว อีริค เพื่อนที่ 
เปนทัง้คูหแูละคนรกัของเธอหนัไปยงิสกดั ทัง้สองไดรบัคำสัง่ใหมาปฏบิตักิาร 
รวมกัน ในภารกิจที่ไมเคยประสบความสำเร็จขององคกร... 

รางของอีริคกระเด็นไปกระแทกผนัง เมื่อกระโดดหลบกระสุนปน 
ทีเ่หลายามยงิมาตรงหนาประตหูองลบั รางของเขาถกูยงิหลายแหง เลอืดไหล 
ทวมกาย หากนักฆาอยางเขาไมปริปากรองครวญครางใหไดยินออกมา 
แมแตนอย 

“ไป...มอรริแกน...ผมจะยิงคุมกันใหคุณเอง”
หัวใจของมอรริแกนปวดราว หากเธอไมแสดงความรูสึกออกมา 

บทนำ
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ทางสหีนา เพราะเธอเองกถ็กูฝกมาไมตางไปจากอรีคิ วาจะตองไมแสดงความ 
รูสึกใดๆ ออกมา แมจะเจ็บปวดแคไหนก็ตาม

“คณุคอืความหวงัเดยีวเทานัน้ของเรา เพือ่อนาคตของโลก เพือ่พวกเรา 
ทุกคน”

เธอมองเขานิ่ง...รูวานี่คือชะตากรรมของทั้งสอง ไมมีความเสียใจ 
ไมมีน้ำตา และเขาไมมีโอกาสรอดแลว เธอจะตองยอมรับ

เธอลวงเขาไปในกระเปา หยิบกลองแกวขึ้นมา ระหวางที่เธอหยิบ 
ดวงตาที่แชในน้ำยาขึ้นมาใหเครื่องสแกน ดวงตาที่เพิ่งไดมาจากศพของ 
เจาหนาที่ระดับสูง ซึ่งจะชวยเปดประตูหองปฏิบัติการได เธอจอดวงตา 
ไปยงักรอบสีเ่หลีย่ม เพือ่ใหแสงเลเซอรสเีขยีวแลนผานเมือ่มวีตัถอุยูตรงหนา  
ทั้งมอรริแกนและอีริคกลั้นใจ...เพราะมันคือความหวังสุดทาย หาไมแลว  
ทั้งสองจะตองจบชีวิตลงที่นี่อยางไมตองสงสัย 

เสียงเครื่องตอบรับวาสัญญาณถูกตอง แสงไฟสีเขียวสวางวาบๆ 
กอนประตูโลหะหนักอึ้งจะคอยๆ เคลื่อนเปดออก

“ไปดวยกัน” เธอพยายามปฏิเสธความจริงที่รับรู ลากรางของอีริค 
ใหผานประตเูขาไปอยางยากเย็น หากรางใหญของเขาก็หนักเกินกวาจะพยงุ 
ไดไหว และเขาก็รูตัวดี... 

“...ผมคงจะไปกบัคณุไมไดแลว...แตผมจะชวยปองกนัคณุเอง...รบีไป 
เถอะ”

กรามเลก็ขบเขาหากนัแนน...อรีคิรู และเธอกร็ูเชนกนั เขาคลานเขาไป 
ดานหลังประตู พยุงตัวเองลุกขึ้นปดประตู พยายามจะเดินไปยังหอง 
ปฏิบัติการเพื่อวางระเบิดทำลายแผงวงจรกอนที่พวกนั้นจะเปดเขามาได 
แลวผลักเธอไปอยางออนแรงเต็มที แลวรีบปดลง และพยุงตัวเองลุกขึ้น 
เพื่อจะเดินไปยังหองปฏิบัติการ

“ไปไดแลวมอลลี่ ขอใหคุณโชคดี”
มอรริแกนพยักหนา เธอกอดและจูบเขา เพื่อแสดงความขอบคุณ 
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และถายทอดความรักใหแกเขา ดวงตาของเธอรอนผาว เมื่อหมุนตัวออก 
วิ่งไปยังเจาเครื่องยนตตรงหนา 

อีริคพยุงรางที่แทบจะไรเรี่ยวแรงหลงเหลือไปจากประตู กอนจะ 
กดระเบิดทำลายระบบล็อกของหองปฏิบัติการ จากนั้นก็เดินโซซัดโซเซ 
ตรงไปยังแผงควบคุมเครื่องยนตที่มอรริแกนกาวขึ้นไปนั่ง และเธอก็เปด 
เครือ่งใหเริม่ตนทำงาน ไฟในแคปซลูเลก็ๆ สวางจาพรอมรบัคำสัง่ มอรรแิกน
หันไปมองอีริคอีกครั้งเมื่อประตูเครื่องคอยๆ ปดลง อีริคยกมือโบกลาเธอ 

มอรริแกนมองเขาจนกระทั่งประตูปด เธอกัดฟนจนกรามแทบหัก 
ขมความเจ็บปวดที่อัดแนนในอกเมื่อรูชะตากรรมของอีริคดีหลังเธอจากไป 
แตทางเลือกไมใชของเธอ ชีวิตไมใชของเธอ...

หญิงสาวบังคับตัวเองใหหันไปมองขางหนาผานกระจก เห็นอุโมงค 
เลก็ๆ เสนผานศูนยกลางไมเกนิสองเมตร กวางพอสำหรบัเจาแคปซูลเครือ่งนี ้
เทาน้ัน เสียงคอมพิวเตอรบอกวามันพรอมทำงานแลว และเร่ิมนับเวลาถอย 
หลัง เธอจับคันบังคับแนน พรอมที่จะเดินทาง...ไปปฏิบัติตามคำสั่งที่ไดรับ 
มอบหมาย 

๕...๔...๓...๒...ตูม!

อีริคดึงระเบิดออกมา เขาวางมันตรงแผงควบคุม กอนจะท้ิงตัวลงน่ัง 
อยางหมดแรง...มือของเขาเย็นชืดและแทบจะขยับไมไหว สายตามองตาม 
แคปซูลเล็กที่เคลื่อนที่ไปราวกับกระสุนถูกดีดออกจากรังเพลิง

“ผมขออวยพร...ขอใหคุณทำงานใหสำเร็จนะมอลลี่...เพื่อเด็กๆ  
ในอนาคตจะไดไมมีชะตากรรมเหมือนเรา...”

เขาหลับตาลง...พรอมกับกดใหระเบิดทำงาน...

ยานลำเลก็พุงไปขางหนาอยางรวดเรว็ ไมกีว่นิาทกีเ็พิม่ความเรว็สูงขึน้  
ตรงหนาเธอมองเห็นวงแหวนที่คอยๆ แยกตัวออก ตรงกลางมีแสงสวางจา 
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มวนเปนวงกลมเขาไปในสีดำมืดมิดตรงกลางที่คอยๆ กวางขึ้นเรื่อยๆ แลว 
เธอก็หลับตา เมื่อแสงรอบกายนั้นสวางจาจนสายตาของเธอรับไมไหว  
กอนจะเปลี่ยนเปนสีดำมืดมิด มือที่จับคันควบคุมสั่นสะเทือน เธอรูวา 
มนัจะตองสัน่สะเทอืน หลงัจากไดฝกฝนมาอยูพกัใหญ แตกไ็มนกึวาของจรงิ 
จะมีแรงสั่นสะเทือนมากจนรางกายแทบจะถูกกระชากออกเปนริ้วๆ 

ทุกอยางควรจะเปนไปอยางราบรื่น แตระเบิดที่เกิดตามหลังทำให 
ระบบบนแผงสัญญาณรวนไปหมด เปลวไฟลูกใหญที่พุงตามมาในอุโมงค  
แรงกระแทกแคปซูลนั้นทำใหเกิดแรงอัดอันทรงพลังยิ่งขึ้นกวาเดิม และ 
มอรริแกนไมรูวาเครื่องยนตบางสวนถูกทำลายเพราะแรงอัดนั้น เพราะ 
เธอกำลังมึนงงเมื่อเครื่องสั่นสะเทือนและหมุนติ้ว แรงกระชากทำใหศีรษะ 
กระแทกเขากบัผนงัขางตวัเครือ่งทีม่ขีนาดเลก็ เพยีงพอใหสองรางสอดเขาไป 
ไดเทานั้น ภาพสุดทายที่เธอเห็นคือ เวลาบนหนาจอที่หมุนติ้ว...ตางไปจาก 
ที่เธอตั้งไวถึงสองปกอนหนา... 

เมื่อวงกลมตรงหนาเปดขึ้นอีกครั้ง แคปซูลเล็กๆ ก็พุงจากความมืด 
ของหวงเวลาสูความมืดมิดของยามค่ำคืน กอนที่ประตูมิติจะปดลงอยาง 
ถาวร
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รางกายของมอรริแกนปวดราวราวกับถูกฉีกทึ้งออกเปนสวนๆ  
ศรีษะของเธอหมนุควางจบัตนชนปลายไมถูก รูแตวาแสงสขีาวสวางจาพุงผาน 
กระจกดานหนาเขามาจนทำใหดวงตาพราไปหมด มองไมเหน็อะไรไปชัว่ขณะ 
จนกระทั่งแสงนั้นดับวูบไป เธอก็มองเห็นรอบตัวหอหุมดวยสีเขียวไหวๆ 
กอนจะไดยินเสียงดังตูมอีกหน

แสงไฟที่กำลังแผดเผาเครื่องดับไปทันทีที่เจาแคปซูลนั้นดำดิ่งลงไป 
ในน้ำ กลไกอัตโนมัติที่ยังคงทำงานอยูดีดประตูเปดออก สายรัดเข็มขัด 
ถูกปลดทันทีที่สัมผัสน้ำซึ่งทะลักเขามาภายในหอง และปริมาณน้ำที่ไหล
พรั่งพรูเขามา ทำใหเธอที่หมดสติไปชั่วครูตื่นขึ้นมาเพราะสำลักน้ำเขาไป 
อยางจัง พอลืมตาขึ้นมา รางเธอก็คอยๆ ลอยจากเกาอี้ของเครื่องที่คอยๆ 
จมลงสูความมืดมิด

มอรริแกนพยายามยกแขนข้ึนเพ่ือพยงุตัว แตแลวเธอก็ไดแตกัดฟน 
เมื่อความเจ็บแปลบแลนปราดไปทั่วทุกอณูของรางกาย เธอไมมีทางวายน้ำ 
เขาฝงไปไดในสภาพน้ีแน แตดวยประสบการณและการฝกฝนมาอยางหนัก  

๑
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ทำใหเธอตั้งสติวารางกายยังจะไมจมน้ำในอีกหนึ่งถึงสองนาทีขางหนา  
เพราะปอดของเธอแข็งแรงพอถาไมหวาดกลัวจนสำลักและปลอยอากาศ 
ในปอดหมด

เธอเริ่มสำรวจรางกายตัวเอง พบวาขาทั้งสองขางหัก แขนขวาก็หัก 
และถกูยิง มีแขนเพียงขางเดียวที่ยังพอรับน้ำหนักไดไหว และน้ำก็ชวยพยงุ
รางเอาไวไมใหกระทบกระเทือนมากนักถาไมขยับตัว บวกเขากับมีบาดแผล 
อีกหลายแหงจากการตอสูอันบาระห่ำในการบุกเขาไปในฐานปฏิบัติการลับ 
ขององคกรวอลเลอรที่ควบคุมโลกไวในกำมือแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ  
จนกระทั่งเกิดองคกรลับขึ้นมามากมายทั่วโลก เพื่อตอตานการกระทำของ 
พวกเขา

แตเวลานี้เธอไมมีสมองสำหรับคิดถึงสิ่งที่พวกมันทำ เพราะหากไม 
หาวิธีเอาตัวรอด เธอก็จะไมมีสติสัมปชัญญะที่จะคิดไดอีกเลยตลอดชีวิต

มอรริแกนปลอยใหตัวเบา ใชแรงดันน้ำสงรางใหลอยขึ้นมาสูผิวน้ำ 
จากรสชาติน้ำที่สำลักเขาไป บอกใหรูวาเปนน้ำจืด และน้ำนิ่งไมมีแรงขับเธอ 
เคลือ่นไปทางซายหรอืขวา ความนิง่สงบของมนัชวยใหเธอลอยตวัขึน้สูผวินำ้ 
ไดอยางรวดเร็ว แตเธอยังมองไมเห็นผืนฟาชัดเจนนักเมื่อความกดดัน 
รอบตัวเบาบางลงขณะลอยขึ้นใกลผิวน้ำ 

แลวรางของเธอก็ทะลึ่งพรวดขึ้นมาจากน้ำ
มอรริแกนอาปากหอบหายใจเอาอากาศเขาไปเพราะมันเปนส่ิงสำคัญ

ที่รางกายตองการอยางยิ่งยวด หลังจากหายใจติดๆ กันเขาไปจนพอใจแลว 
เธอก็เริ่มมองรอบๆ ตัววาตนกำลังอยูที่ไหน พอเห็นวาเปนกลางปาในเวลา 
โพลเพล เธอก็โลงใจ เพราะไมไดอยูในสภาพที่จะไปสูรบตบมือกับใครใน 
เวลานี้ แตที่นาหวงคือเธอยังอยูหางจากฝงที่ใกลที่สุด ซึ่งมองเห็นหาดเล็กๆ 
ที่พอจะพารางสะบักสะบอมขึ้นไปเกยได อยางนอยก็เอาตัวรอดจากผืนน้ำ 
แหงนี้ไปใหไดเสียกอน ระยะทางเทาที่คะเนจากสายตาและสมองที่ยังคง 
เฉยีบคม คิดวาราวๆ สามรอยเมตร ถาหากแขนขาปกติ คงใชเวลาไมกี่นาที 
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แตเวลานี้คงตองใชวิธีพลิกตัวนอนหงาย แลวใชแขนขางที่ปกติที่สดุพยงุตัว
เพื่อพาเขาหาฝง

นานจนเธอแทบจะหมดแรง และคอยเหลียวมองดานหลังเปนระยะ 
ใจคอยชื้นขึ้นมาหนอยที่ใกลถึงฝงเขามาทุกที เวลานี้เธอแทบจะยกแขนขึ้น 
ไมไหว แตเธอยังจดจำค่ำคืนที่ผานการฝกอยางหฤโหดมาไดดี ทุกครั้งที่ 
เธอทอแทเหน็ดเหนื่อย เธอจะคิดถึงคำพูดของครู

‘หากพวกคุณผานค่ำคืนนี้ไปได โลกจะปรบมือตอนรับนักฆาที่ 
แข็งแกรงที่สุดในโลก หากคุณผานการฝกนี้ไปได คุณจะมีชีวิตรอดในทุก 
สมรภูมิ!’

เธอกัดฟนแนน จะไมมีวันทอแทแกโชคชะตา หากยังมีลมหายใจ 
ความหวังยังคงอยูเสมอ เธอสูดลมหายใจเขาลึกเปนจังหวะเพื่อไมใหตัวเอง 
เหนื่อยมากนักจากการวายน้ำมาไกล อีกเพียงนิดเดียวเทานั้น อีกเพียง 
นิดเดียว...แลวมือของเธอก็แตะพื้นทรายเนียนละเอียด เธอหลับตาลง 
ดวยความโลงใจ แลวปลอยรางทิ้งตัวลงไปนอนกับพื้นทรายอยางหมด 
เรี่ยวแรง

ประตูรั้วที่กั้นอาณาเขตหวงหามของหนวยงานลับของกองทัพบก  
ปดลงหลังรถโฟรวีลเอกซไฟฟสีดำสนิทแลนผานไป เขาสูถนนเล็กๆ มุงหนา 
เขาเมืองในคืนวันศุกร อันถือเปนเรื่องปกติของภสันตเพราะระยะทางจาก 
บานมาถึงที่ทำงานนั้น ตองขับรถเกือบสองชั่วโมง 

ไมใชเพราะระยะทางไกลมากแตอยางใด แตเปนเพราะสถานท่ีทำงาน 
นั้นอยูในหุบเขาเรนลับ เสนทางคอนขางเล็กแคบ คดเคี้ยวและสูงชันเปน 
บางชวง ในฤดูหนาว หากหมิะตกหนกั ถาไมจำเปนกจ็ะไมมใีครกลบัเขาเมอืง  
แตชวงนี้เปนปลายฤดูรอน อากาศยังสวางสดใสในรัฐมอนแทนาใกลกับ
อุทยานแหงชาติเกลเชียรทางตอนเหนือ ติดกับชายแดนประเทศแคนาดา 
ซึ่งอุทยานแหงชาติเดียวกันนี้ ทางฝงแคนาดาเรียกวาวอเตอรตันเลกส 
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เขากับเพื่อนทำงานไมเปนเวลาเทาไรนัก เพราะเปนทีมวิจัยโครงการ 
สำคัญภายใตการดูแลอยางใกลชิดของกองทัพบกประเทศสหรัฐอเมริกา 
ดังนั้น หองทดลองของเขาจึงตั้งอยูในเขตของทหาร ที่มีการควบคุมการ 
เขา-ออกอยางเขมงวด พวกเขาจะผลัดกันหยุดหนึ่งอาทิตยในหนึ่งเดือน 
เพราะความไมสะดวกในการเดินทาง บางคนรวบยอดเพื่อจะไดบินกลับไป 
เยี่ยมครอบครัวที่อยูในรัฐอื่น ที่เหลือก็ทำงานกันตอไป แตละแผนกก็แบง 
งานกันทำเปนสวนๆ และทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตรในอดีตเคยวาดฝนเอาไว 
มีโอกาสที่จะเปนไปไดในอนาคตดวยฝมือวิจัยของทีมงานของเขานั่นเอง

ดวยเหตุที่ตองทุมเททำงานอยางหนัก เขาจึงคอนขางตัดขาดจาก 
โลกภายนอกพอสมควร เขามีบานอีกหลังในเมืองคาลิสเปล อันเปนเมือง 
ใหญซึ่งใกลสถานที่ทำงานของเขามากที่สุด หลังจากตองทนอุดอูอยูในหอง 
ทำงานที่มีกรอบสี่เหลี่ยมรอบดาน แมกระทั่งตอนนอนก็ยังอยูในหองพัก 
เล็กๆ ทำใหเขาตัดสินใจขับรถกลับบานทุกครั้งที่ไดหยุด เพื่อจะไดกลับมา 
ใชชีวิตปกติอยางหนุมโสดทั่วไปบาง 

ภสันตขับรถออกจากเขตทหารไปไดราวสิบกิโลเมตร เขาก็มองเห็น 
ลูกไฟลอยผานศีรษะ ตัดขามถนน พุงเขาไปในปา เสียงของมันดังหวีดหวิว 
นากลัว มองดูคลายเครื่องบินขนาดเล็กตก เขาหวังวาทหารในคายคงจะจับ 
สัญญาณได แลวรีบตามมาใหความชวยเหลือโดยดวน แตตอนนี้เขา 
จะปลอยผานเลยไปไมได จึงตัดสินใจหักพวงมาลัยลงจอดขางถนน แลว 
วิ่งตามลูกไฟไปทันที

เสนทางท่ีคิดวาควรจะงาย กลับยาก เพราะไมใชเสนทางเดินปาท่ัวไป 
ตองเดินลัดปาตามลูกไฟอยางยากเย็นแสนเข็ญเพราะพื้นดินทั้งลื่นและ 
เปยกชื้นจากใบไมที่ทับถม และยังเปนพื้นที่ขรุขระอีกดวย ความพยายาม 
ของเขาแทบจะหมดลงไปหลายตอหลายครั้ง แตเมื่อคิดถึงชีวิตของคน 
อีกหลายคนอาจตองการความชวยเหลือ เขาก็กัดฟนมุงหนาเดินตอไป 

เรื่องโทรศัพทไมตองพูดถึง มันใชการไมไดเพราะไรสัญญาณตั้งแต 
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ออกจากเขตทหารแลว สวนโทรศัพทแบบดาวเทียม เขาก็ไมไดนำติดตัวมา  
เพราะไมคิดวาจะตองออกมาเดินปากะทันหัน ดังน้ัน เขามีทางเลือกสองทาง 
ก็คือ มุงหนาเดินตอไป หรือถอยกลับ 

ดวยนิสัยที่ดื้อเปนทุนเดิม และไมเคยยอมแพอะไรงายๆ ไมเชนนั้น 
คงจะทำงานว่ิงตามฝนแบบน้ีไมได ทำใหเขามุงหนาเดินตอไป จนกระท่ังมอง 
เห็นทะเลสาบตรงหนา ต่ำลงไปจากเนินเขาที่ยืนอยู แลวเห็นจุดเล็กๆ สีดำ 
คอยๆ เคลื่อนเขาหาฝงทีละนอย

เขารีบวิ่งลงเขา พุงเขาสูความหนาทึบของปา เพราะคิดวาคนคนนั้น
คือผูรอดชีวิตจากเครื่องบินตกนั่นเอง

เสียงฝเทาที่ดังกองอยูในหูซึ่งแนบอยูกับพื้น ทำใหดวงตาที่กำลัง 
ปดลงลมืขึน้อกีหน รอบตวัของเธอปกคลมุไปดวยความสลวัของยามพลบคำ่  
อากาศและแสงแดดที่ฉายจากเหลี่ยมเขาบางๆ ทำใหเธอเดาวากำลังอยูใน 
ปลายฤดูรอน มิเชนนั้น บริเวณปาสนเมืองหนาว น้ำในทะเลสาบจะตองเย็น 
กวานี้ และตนสนนานาชนิดแบบนี้ ก็ทำใหเธอมั่นใจวากำลังอยูที่ใดที่หนึ่ง 
ในเทอืกเขารอกกอียางแนนอน เพราะตนสนของเทอืกเขารอกก ีมเีอกลกัษณ 
ของตัวเองอยางชัดเจน

เสียงฝเทาที่ดังใกลเขามาทำใหเธอตั้งใจฟง เพื่อคาดคะเนระยะทาง 
และจำนวนคน ทั้งจากน้ำหนักที่กดลงไปในแตละกาวและความถี่ พอจะ 
บอกใหรูวาคนผูนั้นเปนหญิงหรือชาย รางเล็กหรือรางใหญ 

เธอรูวาเขาคนนัน้ เปนผูชายทีม่นีำ้หนกัราวเจด็สบิถงึแปดสบิกโิลกรมั  
ไมใชผูหญิงรางใหญ เพราะจะวิ่งไมคลองแคลวแบบนี้ และมีเพียงคนเดียว 

มอรรแิกนรูวา เธอไมสามารถหนไีปไหนไดในสภาพนี ้และมหีลายสิง่ 
หลายอยางในตัว ที่เธอไมสามารถใหเขาเห็นได 

เธอรีบถอดชุดรัดรูปสีดำ ซึ่งขยับยืดออกเมื่อเธอดึงออกจากตัวและ 
ศีรษะ เน้ือผาอัจฉริยะท่ีปรับเขากับขนาดตัวและรักษาอณุหภมิูของรางกาย 

ตัวอย่าง



16   T i m e s  พ ลิ ก เ ว ล า  ล า รั ก

เอาไว ไมวาอากาศจะรอนหรือหนาวแคไหน ก็จะรักษาอุณหภูมิเอาไวให 
เย็นสบาย ที่สำคัญมันยังเปลี่ยนสีไปตามสภาพแวดลอม ชวยพรางตัวได 
เปนอยางดี รวมไปถึงนาิกาขอมือที่บงบอกทุกสิ่งทุกอยางจากอนาคต 
เธอจะใหเขาเห็นไมได 

เธอกัดฟนกระถดตัวดวยแขนขางเดียวไปถึงบริเวณพุมไม ซุกเสื้อ 
และนาิกาเอาไวที่นั่น แลวรีบดึงกิ่งไม ใบไมมาปด ในสภาพเพียงชุดชั้นใน 
จะชวยใหผูชายเกิดความสงสารและเห็นใจเธอมากยิ่งขึ้น และก็มีความเปน 
ไปไดสงูทีเ่ธออาจถกูรงัแกเชนกนั แตแคชายคนเดยีว แขนซายของเธอรบัมอื 
ไดสบาย 

มอรริแกนทิ้งตัวนอนราบไปกับพื้น มือซายกำกอนหินแบนและ 
แหลมคมพอที่จะปกบนลำคอเขาไดถาคำนวณน้ำหนักและระยะไดแมนยำ  
หากเขาผูนั้นคิดฉวยโอกาสจากเธอ วิญญาณของเขาจะตองกลายเปนผี 
เฝาปานี้แน

เธอมองฝาไปในความมืดท่ีโรยตัวลงอยางรวดเร็ว มองเห็นเงาตะคุม 
เทานั้นที่เคลื่อนเขามาใกล เธอจึงคอยๆ หลับตาลง หลังจากมั่นใจแลววา 
เขามาเพียงลำพัง

“คุณ คุณ ไดยินผมหรือเปลา”
มือที่กำหินยังคงเตรียมพรอม เมื่อรางเธอถูกพลิกนอนหงาย เลือด 

จากบาดแผลทั่วตัวคงทำใหความเยายวนลดนอยลง และดูทาทางเขาจะ 
เปนคนดีและมีความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล เพราะไมผลีผลามอุมเธอ 
ขึ้นโดยไมตรวจเช็กรางกายเสียกอน เขาคอยๆ จับแขนและขาของเธออยาง 
เบามือ กอนจะอุทาน

“พระเจาชวย...”
เขารูแลววาเธอขาหักทั้งสองขาง และแขนหักอีกหนึ่งแถมดวยรอย 

กระสุน เธอมั่นใจวาซี่โครงไมหัก เพราะยังหายใจไดตามปกติ ไมเจ็บปวด
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ทุกครั้งที่หายใจเขาออก นับวาเปนขาวดี ถาหากไมนับบาดแผลเหวอะหวะ
อีกหลายแหงตามตัว 

“คุณไดยินผมหรือเปลา...” เขาพยายามจับคาง ตบแกมเธอเบาๆ 
เธอจึงคอยๆ ลืมตาขึ้น และมองฟาอยางเลื่อนลอย กอนจะคอยๆ สบตา 
เขาในความมืด ที่เริ่มมืดสนิทจริงๆ จนมองไมเห็นรายละเอียดบนใบหนา
ของเขาเลย 

“ทำใจดีๆ ไวนะ” เขาบอก กอนจะรีบถอดเสื้อคลุมลงบนความ 
เปลือยเปลา “ผมจะรีบไปขอความชวยเหลือ เพราะผมคนเดียวพาคุณ 
กลับไปในสภาพนี้ไมไดแนๆ”

เธอเห็นดวย แตยังทำตาเลื่อนลอยไมเขาใจในสิ่งที่เขาพูด
“โธเอย ไมไดเอาผาหมมาดวย แยจริงๆ” เขาสบถ แตก็ทำอะไรไมได 

มากกวานั้น นอกจากลุกขึ้น “คุณอยาเพิ่งเปนอะไรนะ ผมจะตามคนมาชวย 
ใหเร็วที่สุด แลวคุณก็จะปลอดภัย”

พูดจบ เขาก็วิ่งยอนกลับไปทางเดิม เธอผอนลมหายใจลง ความ 
หนาวเย็นแผกระจายไปทั่วรางเมื่อไรชุดปรับอุณหภูมิของเธอ แตเธอจะ 
เสี่ยงเอากลับมาใสไมได เพราะมันจะเปนหลักฐานมัดตัวชั้นดี 

เธอมองเสื้อเชิ้ตที่ปดบังรางกาย เสื้อผารุนเกา ยังใชผาฝายที่นิยม 
ความสบายอยูอีก ตางจากโลกอนาคตที่พวกคนรวยเลือกใชเทคโนโลยี 
เขามาผลติ ทกุเสนใยแทรกวงจรนาโนเทคโนโลยเีขาไป ฉลาดยิง่กวาสมองกล 
เพื่อการสวมใสสบาย และอบอุน เหมาะสมกับสภาพรางกายในทุกสภาพ 
แวดลอม...

แตเสื้อผาที่คลุมบนรางเธอนั้น เปนแบบที่ผูคนในแหลงเสื่อมโทรม
สวมใสกัน เพราะไมมีแมแตเงินจะไปเลือกหาความหรูหราสะดวกสบายได 
และเสื้อที่เธอเคยเห็นนั้น มันขาดวิ่น เกาๆ ขาดๆ เสียสวนใหญ ไมเคยเห็น
ใครสวมใสเสื้อผาสะอาดสะอานและมีกลิ่นหอมสดชื่นแบบนี้มากอน

ความคิดชวยทำใหเธอยังคงอยูกับตัวเอง เธอไมควรหมดสติไป 
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ในสภาพนี้ เพราะอาจเปนปอดบวมถึงตายได และเธอไมคิดวาชายผูนั้น 
จะตามคนมาชวยไดเร็วกวาที่คิด ราวยี่สิบนาทีถัดมา เธอก็ไดยินเสียง 
แทรกผานโสตประสาทเขามา

“ทางนี้ครับ” 
เธอจำเสียงเขาได และผอนลมหายใจออกมาเมื่อรูวาออมกอดของ 

การมีชีวิตเปดกวางรับเธออีกหน

การขนยายรางที่แขนและขาหักสรางความลำบากใหแกเจาหนาที่ 
อทุยานมากพอควร ทีต่องชวยกนัแบกเปลพยาบาลอยางทุลกัทุเล แตหลงัจาก 
พวกเขาโผลพนแนวปาไปแลว รถพยาบาลก็มาจอดรอ พรอมอุปกรณ 
ปฐมพยาบาลครบครัน ยาแกปวดถูกฉีดใหเธอ พรอมกับเสียงหวอของ 
รถพยาบาลดังขึ้นแลวแลนออกไปตามเสนทางขรขุระ เพียงพักเดียวก็เลี้ยว
เขาสูถนนที่เรียบยิ่งขึ้น เธอหลับตาลงอีกครั้งเพราะฤทธิ์ยา พรอมกับตั้งสต ิ
เตรียมพรอมที่จะรับมือกับปญหาเฉพาะหนาเมื่อตื่นขึ้นมาในวันรุงขึ้น

ภสันตขับรถถึงตัวเมืองแลว แตแทนที่เขาจะมุงหนากลับบาน กลับ 
ขบัรถมุงไปยงัโรงพยาบาลดวยความหวงใย อยากรูวาหญงิสาวผูนัน้เปนใคร 
ปานนี้จะเปนอยางไรบาง หลังจากทั้งเนื้อทั้งตัวไมมีหลักฐานบงบอกเลยวา 
มาจากไหน ความสงสัยกอตัวขึ้น บวกเขากับความสงสารที่เห็นหญิงสาว 
ในสภาพลอแหลมบาดเจ็บกลางปาตามลำพัง เขาก็พานคิดไปไกลแลววา 
เธออาจถูกลอลวงมาฆา สวนเจาลูกไฟที่เห็นเพียงแวบเดียวนั้น เขาก็ได 
รายงานใหเจาหนาที่อุทยานทราบแลว แตไมพบวามีแจงเครื่องบินลำไหน 
ตก หรือหายไปจากระบบเรดาร จึงไมคิดวาจะเปนเครื่องบินตก พรอมกับ 
เจาหนาที่คนหนึ่งบอกวา มีนักทองเที่ยวเห็นอุกกาบาตตกในแถบนี้บาง 
เหมือนกัน

เขายังไมเชื่อสนิทใจนัก แตก็ทำหนาที่พลเมืองดีไดแคนั้น และคิดวา 
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จะโทร. ไปแจงไมเคิล หัวหนาโครงการของเขาใหทราบ เพ่ือตรวจสอบตอไป  
แตตอนนี้ ขอใหเขาไดทราบความคืบหนาของหญิงสาวผูนั้นกอนก็แลวกัน 

เขาไดรับรายละเอียดจากพยาบาลที่ดูแลผูปวยรายใหม ทราบวา 
แขนขาของเธอหักหลายแหงและถูกยิง เวลานี้กำลังติดตอศัลยแพทยเพื่อ 
ผาตัดเอากระสนุออกใหเรว็ท่ีสดุ และศัลยกรรมกระดกูหลังจากน้ัน ขณะท่ี
ทางตำรวจกำลังตรวจเช็กประวัติ เพื่อจะไดติดตอญาติของเธอ

ภสันตรูวาเขาไมสามารถทำอะไรไดมากกวารอคอย จึงตัดสินใจ 
แวะกนิอาหารทีผ่บัใกลๆ  โรงพยาบาลนัน่เอง คำถามมากมายวนเวยีนอยูในหวั 
วาสิง่ทีเ่ขาเหน็ผานศรีษะนัน่คอือะไร ดวยความเรว็และไฟทีล่กุทวมทำใหเขา
มองเหน็ไมถนดั แลวมนัหายไปไหนตอนทีเ่ขาไปถงึ หรอืมนัตกลบัเหลีย่มเขา 
หรือตกในปาลึกที่เขาไมสามารถมองเห็น และเขาก็ไมคิดวาจะเปนยาน 
อวกาศของนาซาจากนอกโลกหรอกนะ ไมเชนนั้นคงจะเปนขาวครึกโครม 
ไปแลว ซึ่งหนวยงานของเขาจะตองรูเรื่องนี้ดี และเธอคนนี้มาเกี่ยวของ 
อะไรดวยหรือไม หรือเปนเพียงแคเหตุการณประจวบเหมาะเทานั้นวาเขา 
มาเจอเธอเพราะวิ่งตามลูกไฟมา

จะดวยสาเหตุใดก็ตามแต เธอผูนั้นก็ปลอดภัยแลวในความดูแล 
ของแพทย แตตลอดระยะเวลาท่ีน่ังกินอาหารเย็นกับเบียรดวยความหิวโหย 
อยูนัน้ เขากย็งัคดิถงึแตภาพของเธอ เรอืนรางงดงาม ดแูขง็แกรง ไมมไีขมนั 
สวนเกินเลย แถมออกจะผอมไปสักนิด แตกลามเนื้อสวยจนผูชายตอง 
อิจฉา ถาเธอไมมีบาดแผลมากมายขนาดนั้นบนลำตัว เขาคิดวาเธอจะตอง 
เปนผูหญิงที่สวยและเซ็กซี่มาก

คิ้วของเขาขมวดกันเปนปม จนผูหญิงที่เดินผานไปผานมาหลายคน 
พยายามสงสายตาเชิญชวน แตเขาก็มองไมเห็น เพราะคิดถึงเหตุการณ 
ประหลาดที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น ถึงแมเขาจะไดกินอาหารอรอยอยาง 
ที่ตั้งใจ แตเขาก็ไมมีอารมณที่จะมองหาคูควงในค่ำคืนนี้ พอดื่มเบียร 
หมดแกวที่สอง เขาก็เรียกบริกรเก็บเงิน แลวกลับบานนอนตามลำพัง  
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อันเปนเรื่องนาผิดปกติไปสักนิดสำหรับหนุมโสดวัยสามสิบสี่อยางเขา 
ที่นานๆ จะออกมาจากถ้ำเสียที ก็ยังคงนอนจำศีลตามลำพังอีก ซึ่งตอง 
โทษผูหญิงคนนั้นเพียงคนเดียวที่ทำใหเขาหมดอารมณที่จะมองหาผูหญิง 
อื่นอีกในค่ำคืนนี้

เพราะภสันตมีวันหยุดติดกันนานถึงวันอาทิตยหนา และทุกครั้ง 
ท่ีมีเวลา เขามักจะจัดการดแูลความเรียบรอยของบานเอง แมจะจางแมบาน 
ชาวเม็กซิโกมาคอยทำความสะอาดเปนระยะ แตพอเขาไดกลับมา ก็ยังตอง 
ตรวจตราความเรียบรอยไมใหขาดตกบกพรองตามประสาคนละเอียด 
แนนอนวา เขาจะตองโทร. ไปรายงานตัวตอบิดาและมารดาที่เกษียณแลว 
และพำนักอยูที่ฟลอริดาเปนประจำ 

เขาเปนลูกครึ่งที่เกิดและเติบโตที่อเมริกา ครอบครัวของเขาก็เปน 
เหมือนครอบครัวสองวัฒนธรรมทั่วไป ตางไปหนอยตรงที่สวนใหญ 
สามีจะเปนชาวอเมริกัน และภรรยาเปนคนไทย แตครอบครัวของเขานั้น 
ตรงกันขาม เมื่อบิดาไดรับทุนมาเรียนที่ เอ็มไอที๑ หลังจากเรียนจบ ทาน 
ก็ไดรับคำเชิญใหไปทำงานภายใตโครงการวิจัยของทหาร เพราะผลงาน 
อันโดดเดนและความฉลาดของทานทำใหรัฐบาลอเมริกันพรอมจะใชทุนให  
ทานจึงใชชีวิตอยูที่อเมริกาเรื่อยมาจนกระทั่งเกษียณเมื่อไมกี่ปกอน สอง 
สามภีรรยาเลอืกอยูทีฟ่ลอรดิาตอเพราะอากาศอบอุน คลายคลงึกบัเมอืงไทย 
มากที่สุด ทั้งหางเหินจากเมืองไทยมานาน จนแทบไมเหลือญาติสนิทแลว 
ทั้งสองจึงตัดสินใจไมกลับเมืองไทย นอกจากเดินทางไปเที่ยวเปนครั้งคราว 
เทานั้น 

๑ MIT (Massachusetts Institute of Technology) คือ สถาบันการศึกษา 

ทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตรท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในอเมริกา และข้ึนช่ือ

วาเปนมหาวิทยาลัยที่เขายากที่สุดอีกดวย
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และตัวเขา เปนเพียงบุตรชายคนเดียวของทั้งสอง หลังจากมารดา 
ประสบปญหาตอนผาตดัคลอดเขา จนตองตดัมดลกู ทัง้สองจงึมบีตุรไมไดอกี 
เขาจึงเปรียบเสมือนแกวตาดวงใจของทาน และเปนความโชคดีของเขาที่ 
ไดรับการถายทอดพันธุกรรมดานความเฉลียวฉลาดมาจากทาน เมื่ออายุ 
หาขวบ แพทยก็พบวาเขามีระดับไอคิวสูงถึงรอยเจ็ดสิบหลังจากเรียนรู 
ไดรวดเร็วในหองเรียนอนุบาล สามารถทำตามคำสั่งของครู มีสมาธิดี และ
เขาใจทุกสิ่งรอบขางอยางรวดเร็ว จนครูขอใหบิดาพาไปวัดไอคิวเพราะคิด 
วาจะตองสูงกวาเด็กทั่วไปมาก

และดวยเหตุนี้ เขาจึงเรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเดียว 
กับบิดาในวัยเพียงยี่สิบหา จากนั้นก็ทำงานในโครงการวิจัยของทหารแต 
เปนคนละโครงการกับของบิดา และงานของเขานั้นเปนความลับสุดยอด 
ของประเทศ ถาหากโครงการนี้สำเร็จ ตอไปในภายภาคหนา ทั้งโลกก็จะ 
ตองตกอยูภายใตการควบคมุของอเมริกา...ไมวาอเมริกาจะตองการใหเกิด
อะไรขึ้น พวกเขาก็ทำไดทั้งสิ้น...

แตเขายังไมคิดลวงหนาไปไกลขนาดนั้น เพียงแตนักวิทยาศาสตร 
ของทีมเช่ือม่ันวา สักวันหน่ึงพวกเขาจะทำได และแมโครงการจะสำเร็จแลว  
ก็ยังจะตองผานการทดสอบอีกมากมายหลายขั้นตอน ซึ่งถาสามารถใช 
ประโยชนจากมันไดจริง ก็จะตองมีกฎหมายควบคุมเพื่อปองกันมิใหผูใด 
ผูหนึ่งนำไปใชประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม สวนเขา ในฐานะผูอยู 
ในโครงการรวมก็จะมีช่ือเสียง ช่ือของเขาจะถกูจารึกลงไปในประวัติศาสตร 
เฉกเชนนักวิทยาศาสตรชื่อดังในอดีต

หลังจากโทร. รายงานตัวตอบิดาและมารดาแลว เขาก็ออกไปซื้อของ 
ใชสวนตัว และอาหารติดบาน บางสวนก็จะนำกลับไปยังที่ทำงานในวัน 
อาทติยหนา กจิวตัรประจำตวัของเขาคอนขางนาเบือ่หนาย เสรจ็จากเรือ่งบาน 
เรื่องอาหารการกิน เขาก็ดูแลสุขภาพดวยการวายน้ำในฤดูรอน หรือวิ่ง 
เปนระยะทางอยางนอยหากิโลเมตรบนลูวิ่งในฤดูหนาวเปนประจำ หาก 

ตัวอย่าง



22   T i m e s  พ ลิ ก เ ว ล า  ล า รั ก

อารมณดี และโอกาสเอื้ออำนวยก็จะวิ่งมากกวานั้น ไมวาจะเปนบนเขาหรือ 
พืน้ราบ เขากไ็มเกีย่งทัง้สิน้ แตวนันีเ้ขาตืน่เชาเกนิไป หลงัจากทำงานทกุอยาง 
เสรจ็แลว กย็งัเชาเกนิกวาจะออกไปวายนำ้กลางแดดจดัๆ ได ดงันัน้ หลงัจาก 
เก็บของเขาตูเย็นเรียบรอย เขาก็ตัดสินใจขับรถไปที่โรงพยาบาลอีกหน  
และถามถึงคนไขนิรนามคนนั้นทันที

ตัวอย่าง



สภาพของคนเจบ็ทีน่อนอยูภายในหองพกัผูปวยถงึกบัทำใหภสนัต 
ตกตะลึง จนตองหันไปถามพยาบาลที่กำลังจะเดินสวนออกไป

“ตำรวจรูหรือยังวาเธอเปนใครมาจากไหน หรือมีญาติออกมาตามหา 
หรือยังครับ”

“อืม...รูสึกวายังไมมีใครแจงเรื่องคนหายนะคะ แตทางตำรวจกำลัง 
ตดิตามเรือ่งนีอ้ยูคะ” พยาบาลวยัราวสามสบิตอบยิม้ๆ เมือ่ชายหนุมแสดงตวั 
วาเปนผูชวยเหลือหญิงสาวออกจากปาตั้งแตคืนวาน ทั้งยังแสดงความ 
มีน้ำใจดวยการติดตามมาเยี่ยมเยียนอีกตอนดึก แตก็เขาเยี่ยมไมได 
จนกระทั่งเย็นของอีกวันหลังคนเจ็บไดรับการผาตัดเอากระสุนออก และ 
ผาตัดกระดูกที่หักหลายทอนทั้งแขนและขาเรียบรอยแลว

“เธอเปนยังไงบางครับ” เขาถามเมื่อเธอแสดงความเปนมิตร ซึ่งตอง 
ขอบคณุความหลอเหลาแปลกตาแบบหนุมลกูครึง่ ทีไ่ดรบัสวนผสมทีส่วยงาม 
อยางลงตัวจากทั้งทางฝงเอเชียและตะวันตก เสนหของเขาเปนที่สะดุดตา 
สาวๆ ไมนอย รอยยิม้หวานๆ กช็วนใหไดรบัความเอือ้เฟอจากหญงิสาวนอย 

๒
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ใหญมาตลอดชีวิต และพยาบาลสาวก็มองเห็นเชนกัน เพราะดูวาพรอมจะ
ใหขอมูลที่เขาตองการ

“การผาตัดเรียบรอยดีคะ หมอดามเหล็กที่ขา และแขนที่กระดูก 
หักรุนแรง สวนขาซายไมหนักเทาขางขวาที่ถูกกระแทกอยางแรง”

“แลว...เออ...เธอถกูทำรายรางกายไหมครบั” เขาถามออมๆ ในกรณนีี ้ 
พยาบาลมสีทิธิท์ีจ่ะไมตอบ เพราะถอืเปนเรือ่งสวนตวัของคนไข แตเขากห็วงั 
จะไดยินคำตอบวา ‘ไม’

“เทาที่ทราบ ในรายงานบอกแตเรื่องถูกยิงและกระดูกหักจากการ 
กระแทกรุนแรง ไมมีอะไรอยางที่คุณวานะคะ” พยาบาลตอบ คงเห็นวาพอ 
จะบอกได เขาถึงกับถอนใจดวยความโลงอก แลวเธอก็พดูตอ “แตนาแปลก 
นะคะ ในปาลึกขนาดนั้น เธอจะไดรับอุบัติเหตุแบบนี้ไดยังไง ถึงจะตกจาก 
ตนไม ก็ไมนาจะกระดกูหักมากมายขนาดน้ัน แถมยังถกูยิงอีก นอกเสียจาก 
จะถูกยิงตกมาจากเครื่องบิน...ในชุดชั้นใน”

ทายประโยคเธอบอกขำๆ ขอสงสัยนั้น ภสันตก็คิดเชนเดียวกันมา 
ตลอดเวลา แตจะถามใครได คงตองรอใหคนปวยฟนขึ้นมาบอก แตแลว  
เธอก็ดับความหวังของเขาดวยการอธิบายตอ

“หมอบอกวาศรีษะของเธออาจไดรบัความกระทบกระเทอืน ถงึจะไมม ี
เลือดคั่งในสมองนอกจากแผลแตกและรอยช้ำ แตก็ไมมีอะไรรับประกัน 
วา เธอจะสูญเสียความทรงจำหรือไม เพราะสมองเปนเรื่องละเอียดออน  
ไมมีใครคาดเดาไดคะ”

“ครับ” เขาตอบ และพึมพำรับเม่ือพยาบาลชางคยุเอยขอตัวไปทำงาน 
ตอ เขาจึงยืนอยูตรงกระจกหนาหองมองผานเขาไปดูคนไขที่ทั้งแขนและ
ขามีผาพันแผลเต็มไปหมด แมแตศีรษะ เหลือแตใบหนาที่เวลานี้เขียวช้ำ 
หลายแหง ทวาใบหนาที่ดูแปลกตาก็ยังโดดเดน

เขาเดาไมออกวาเธอมเีชือ้สายชนชาตอิะไร เหมอืนจะมสีวนผสมผสาน 
หลายเชื้อชาติ ทั้งผมสีน้ำตาลอมทอง จมูกที่โดงเอนเอียงไปทางยุโรป และ 
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มีผิวสีน้ำผึ้งเหมือนสแปนิช บางทีเธออาจจะเปนลูกครึ่งเหมือนเขาก็เปนได  
เธอไมไดดูสวยเหมือนดารา หรือนางงามที่เห็นแลวตองตกตะลึง แตเธอ 
มีอะไรบางสิ่งที่เกไกชวนสะดุดตาสะดุดใจอยางแรง 

อยางแรกคงจะเปนความแข็งแกรงผิดมนษุยมนาของเธอ ท่ีรอดชีวิต 
มาไดทั้งที่บาดเจ็บสาหัสขนาดนั้น อยางตอมาก็คือ เรือนรางสูงโปรงดูจะ 
มีกลามเนื้อสวยงามไปทั้งเนื้อทั้งตัว แมจะไดรับบาดเจ็บ ความสมบูรณ 
แบบของกลามเนื้อก็ไมไดหายไป ถาตองนอนเจ็บอยูนาน ก็นาเสียดาย  
กวาจะสรางกลามเนือ้แบบนัน้กลบัคนืมาไดอกีคงตองใชเวลาอยางนอยเปนป 
หากเธอไมสูญเสียความทรงจำ และมีปญหาทางสมองไปเสียกอนนะ

เขาถอนใจอีกหน เมื่อไมมีสิ่งใดที่เขาจะทำไดอีกแลว จึงหมุนตัวกลับ 
ไปยังเคานเตอรพยาบาล เขาทิ้งหมายเลขโทรศัพทไวใหพยาบาลคนเดิม  
ขอใหเธอชวยแจงขาวหากมีความคืบหนาเกี่ยวกับคดี หรือมีญาติของ 
หญิงสาวมาติดตอรับตัวกลับไป 

สองวันหลังจากนั้น เขาก็แทบหลงลืมเรื่องของคนไขไป เมื่อไมไดยิน 
ขาวคราวใดๆ จากพยาบาลผูนั้นอีก จนกระทั่งเชาวันพฤหัสอีกเพียงไมกี่วัน 
กอนที่เขาจะกลับไปทำงานอีกหน พยาบาลสาวก็โทร. มาหาเขาพรอมกับ 
แจงขาววาเธอฟนแลว แตเธอจดจำส่ิงใดไมไดเลยแมแตช่ือตัวเอง!

จะดวยเพราะเหตุผลวาเขากำลังเบื่อๆ หลังจากวายน้ำที่สระหลังบาน 
ไปจนครบหนึ่งกิโลเมตรตามปกติ ดังนั้น เขาจึงคิดวา การเดินทางไป 
โรงพยาบาลคงทำใหเขาหายเบื่อไปบาง อยางนอย การรับรูขอมูลใหมๆ  
คงจะดีกวาการนั่งอานหนังสืออยูกับบานเพียงลำพังแน 

เขาเดนิทางไปถงึโรงพยาบาลเพยีงครึง่ชัว่โมงหลงัวางสาย พอพยาบาล 
สาวเห็นเขา เธอก็สงยิ้มใหแตไกล

“ฉันดีใจที่คุณมาคะ” 
เธอเดินออมเคานเตอรออกมาหาเขา และลดเสียงลง

ตัวอย่าง



26   T i m e s  พ ลิ ก เ ว ล า  ล า รั ก

“เกิดอะไรขึ้นหรือครับ” เขาสงสัยทาทางมีลับลมคมในของหญิงสาว
“คือ เธอฟนตั้งแตเมื่อวานแลวคะ แตจำอะไรไมไดเลย ถาเธอ 

อาการดีขึ้น อาจตองสงเธอไปอยูที่สถานพักฟนผูปวยจิตเวช”
“อาว เธอมีปญหาทางสมองดวยหรือครับ”
“ฉันไมทราบคะ เพียงแตคิดวาคุณอาจจะอยากรูความคืบหนา 

ของเธอถึงไดทิ้งเบอรเอาไว พอรูวาทางนี้จะยายเธอไปพักฟนที่โนน ฉัน 
ก็คิดถึงคุณเปนคนแรกเลยคะ” เธอทำหนาเจื่อนๆ “ที่จริง ฉันไมควรทำให 
คุณวุนวายเลย เพราะเธอก็ไมไดเกี่ยวของอะไรกับคุณ”

“อยาพูดอยางนั้นเลยครับ ถึงผมจะไมเกี่ยว แตผมก็เปนคนพบเธอ 
และแนนอนวาผมสนใจ อยากรูวาเกิดอะไรขึ้นกับเธอ”

“คะ คือเธอยังไมมีญาติมาตามหาเลยคะ ทางตำรวจก็ประกาศไปทั่ว 
แลว มีคนติดตอมา แตสุดทายก็ไมใชญาติของพวกเขา ตอนนี้เธอจึงกลาย 
เปนบคุคลไมมญีาตคิะ และทางโรงพยาบาลจะตองยายเธอไปอยูหองพกัฟน  
เพื่อชวยเหลือเรื่องกายภาพจนกวาเธอจะหายดีควบคูกับการรักษาอาการ 
ทางสมองไปดวย จากนั้นคงตองปลอยใหเปนเรื่องของตำรวจละคะ”

“แลวเธอบอกอะไรบางครับ”
“เธอไมพูดอะไรเลยคะ เหมือนไมเขาใจ หรือเขาใจก็ไมรูคะ เพราะ 

สายตาของเธอมองหมอนิ่งไมหลุกหลิก ทำเหมือนจะเขาใจดีทุกอยาง แต 
ไมยอมตอบสนองตอคำพูดใดๆ ของหมอทั้งสิ้นคะ”

“นาแปลก”
“มากๆ เชียวละคะ ตั้งแตฉันดูแลคนไขมา ไมเคยเจอเคสประหลาด 

แบบนี้มากอน หมอบอกวาสมองของเธอไดรับการกระทบกระเทือน ถึงได 
นอนหมดสติไปหลายวัน อยางท่ีฉันเคยบอกนะคะ วาเร่ืองสมองมันพดูยาก 
เราไดแตคาดการณวาจะเปนแบบนี้แบบนั้น แตรายละเอียดจริงๆ ผูปวย 
ก็มีอาการปลีกยอยแตกตางกันไป”

“ถางั้น ผมขอเขาไปเยี่ยมเธอหนอยไดไหมครับ”

ตัวอย่าง
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“ไดคะ เธอยายไปอยูหองใหมแลวคะ แตยังเคลื่อนไหวไมไดเพราะ 
แขนขาหักอยู อาทิตยหนาคงจะตองเร่ิมกายภาพบำบัดและยายไปแผนกอ่ืน  
ฉันคิดวาถาเธอไดพูดคุยกับใครสักคน อาจจะชวยใหขอมูลกับเราก็ได 
นะคะ”

“ครับ” เขาพึมพำ แลวขอตัวไปยังหองพักที่ไดหมายเลขมา หองใหม 
ไมมีกระจกดานหนา คงเพราะไมตองคอยดูแลกันอยางใกลชิดแลว เขา 
เคาะประตูสองครั้งกอนจะหมุนลูกบิดเขาไป คนไขหันขวับมาทันที สายตา 
ที่จองเขาเขม็งดูดุดัน ไมนาเชื่อวาเธอจะมีปญหาทางสมอง เพราะมันกวาด 
มองเขาขึ้นลงอยางประเมินอยูในที กอนจะเบือนหนาออกไปทางหนาตาง 
ที่เปดรับลมอุนๆ ไวอีกหน โดยไมสนใจวาเขาจะเขามาทำอะไร

เธอชางเปนผูหญิงที่แปลกจริงๆ เพียงแวบเดียวที่สบตา เขาก็เห็นวา 
เธอมีดวงตาสีน้ำตาลออน แทบจะออนเปนสีเดียวกับเรือนผมที่สั้นกุด  
แถมยังถูกตัดบางสวนเพื่อเย็บบาดแผล

“สวัสดีครับ” เขาเอยขึ้น เธอไมหันมาราวกับไมไดยินคำทักทาย เขา 
ยืนเบื้อใบอยูตรงนั้นชั่วอึดใจ วินาทีแรกที่รูสึกตัว เขาเกือบจะหมุนตัวกลับ 
ออกไปแลวเมื่อเห็นเธอไรมารยาทถึงเพียงนี้ และมันไมใชสิ่งที่เธอควรจะ 
ตอบแทนเขา ผูชวยชีวิตของเธอไว แตเขาก็สูดลมหายใจเขาลึก พยายาม 
คิดเสียวาเธอมีปญหาทางสมอง จึงใหอภัยมารยาทย่ำแยนั้น แลวเดินออม 
ปลายเตียง ไปยืนขวางทางวิวใบไมที่พัดไหวนอกหนาตางของเธอ

ดวงตาสีทองเหลือบขึ้นมองเขาอีกหน แตคราวนี้ เขามองเห็น 
ความวางเปลาขางใน

“ผมชื่อภสันต เปนคนพบคุณที่ริมทะเลสาบ และวิ่งไปขอความ 
ชวยเหลอื” เขาแนะนำตวั และพยายามสงยิม้อยางเปนมติร ใหเธอรูวาเขามาด ี
ไมตองการทำรายเธอแตประการใด

ดวงตาสีทองขยับอีกนิด แตไมไดบอกใหรูวาเธอเขาใจหรือไม แตก ็
ยังไมพูดอะไรออกมา
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“ผมเขาใจวาคุณไมมีเอกสารใดๆ ติดตัวมาทั้งสิ้น ตำรวจไมรูวาคุณ 
เปนใครมาจากไหน และไมมีญาติออกมาตามหาอีก...” เขาบอก กอนจะ 
ตำหนิตัวเองที่เพอเจอเรื่องอะไร คนปวยคงไมตองการไดยิน จึงตัดสินใจ 
ควาเกาอี้ริมหนาตางมาตั้งขางเตียง แลวนั่งลง สายตาของเธอมองตาม 
ทุกยางกาวอยางไมไวใจ

“เอาเถอะ ผมขอโทษที่พูดเรื่องอะไรก็ไมรู ทางโนนปลอยใหตำรวจ 
จดัการไปกแ็ลวกนั ไมใชเรือ่งของผม” เขาหวัเราะกบัตวัเองเบาๆ พอนัง่ลงปุบ 
เขาก็จองเขาไปในดวงตาของเธออีกหน หากคราวนี้เขาสัมผัสไดถึงความ 
เจ็บปวดบางอยางที่แผกระจายออกมา ทำใหเขาถึงกับขมวดคิ้ว ไมอยาก 
เชื่อวาเขาจะอานความรูสึกจากดวงตาไดเสียดวย ทั้งที่ปกติเขาไมใชคนที่ม ี
ความลึกซึ้งทางดานอารมณเทาไรนัก คงเพราะเหตุนี้ดวยกระมัง ถึงทำให 
เขายังครองความเปนโสดมาจนทุกวันนี้

ดวงตาของเธอเปลี่ยนไป เขามองไมเห็นความเศราอีก แตมองเห็น 
คำถาม... 

“ผมชื่อภสันต หรือแพตติสัน บุญอุดมโชค ผมแวะมาหาคุณ 
หลายครั้งตั้งแตคุณผาตัด จนกระทั่งรูเมื่อกี้นี้วาคุณฟนแลว”

ความเงยีบยงัคงเปนคำตอบ มเีพยีงดวงตาทีข่ยบัไหวนอยๆ ทีบ่อกให 
เขารูวาเธอตั้งใจฟง

“คุณบาดเจ็บหนักมาก จากนี้ไป ทางนี้คงจะเริ่มกายภาพบำบัดคุณ  
และถาคุณยังพอจำไดวาเปนใครมาจากไหน ตำรวจก็จะชวยตามหา 
ครอบครัวใหคุณ”

เธอยังคงเงียบอีกเชนเคย เขาขยับเกาอ้ีไปใกลอีกนิด กมลงย้ิมใหเธอ
“อยากลัวไปเลยนะ คุณอยูในที่ที่ปลอดภัย ไมมีใครทำรายคุณ 

หรอก”
ริมฝปากแหงกรังยังแนบชิดติดกัน ภสันตจึงคุยตอ
“คุณรูไหมวาที่นี่คือที่ไหน?”

ตัวอย่าง
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เขาเห็นริมฝปากขยับ เพียงนิดเดียว แตก็หยุดลง กอนจะเห็นศีรษะ 
ท่ีหอหุมดวยผากอซขยับนอยๆ เขาแทบจะหัวเราะออกมา เม่ือเห็นปฏิกิริยา 
ตอบสนอง อยางนอยก็บอกใหรูวาเธอเขาใจ

“แลวอยากรูไหม?”
ศีรษะเธอขยับขึ้นลงเพียงนิดเดียว มากพอใหรูวาเธอตองการ เขา 

ไมบีบคั้นมากกวานั้น เมื่ออธิบาย
“ที่นี่เรียกวาเมืองคาลิสเปล รัฐมอนแทนา แตคุณไดรับบาดเจ็บบน 

เทือกเขารอกกี พวกเราพาคุณลงมาที่นี่และรับการผาตัดจนทุกอยาง 
เรยีบรอยดี นอกจากแขงขาท่ีหักแลว หัวแตกอีกนิดหนอย ท่ีเหลือหมอบอก 
ไมมีอะไรนาหวง ผมเชื่อจริงๆ วาคุณเปนผูหญิงที่หัวแข็งมาก”

เธอหายใจเขาลึก บอกใหรูวาพอใจ พรอมกับริมฝปากที่ขยับเหยียด 
ออก แตเพียงนิดเดียวเทานั้น แลวเธอก็หันมองเพดาน เพื่อตัดเขาจากการ 
สนทนา หากภสันตยังไมอยากยุติ เขามีความรูสึกถึงประตูหัวใจที่เปดแงม  
เหมือนทาทายความสามารถวาเขาจะทำใหเธอพูดไดสำเร็จหรือไม เขาจึง 
ชวนคุย

“เมอืงนีเ้ปนเมอืงเลก็ๆ แตกเ็ปนเมอืงทีน่าอยู ผมมบีานอยูทีน่ี ่กบับาน 
ของพอแมที่ฟลอริดา ปหนึ่งจึงจะไปที่นั่นเสียที”

เธอไมหันมา แสดงวาไมสนใจ เขาลองใหม
“ผมมีงานที่ไมเหมือนคนอื่น...ถึงทำใหตองขับรถไปกลับแถวนั้น 

บอยๆ”
เธอคอยๆ หันกลับมา คิ้วที่อยูใตผาพันแผลเพียงนิดเดียวเลิกขึ้น 

จนเขาคิดวา คิ้วของเธอโกงไดรูปงามตามธรรมชาติ สีของมันเขมกวาสีผม 
หนาเรียงเปนระเบียบ

“งานของผม...อืม...ตองเรียกวาคอนขางทาทายความสามารถของ 
มนุษยชาติมาก” เขาหัวเราะเบาๆ “เหมือนคนวิ่งตามความฝน หากความฝน 
กอ็าจจะอยูไมไกลเกนิเอือ้มหรอกจรงิไหม อยางในอดตี ใครจะคดิวามนษุย 
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จะคดิคนไฟฟา จะสรางรถยนต เครือ่งบนิ มนัคอืความฝน และเรากว็ิง่ไลลามนั 
จนกลายเปนของที่ดาษดื่นทั่วไป”

“คุณทำอะไร?”
หัวใจของภสันตเตนรัว ตกใจและดีใจในเวลาเดียวกัน ที่ไดยินเสียง 

แหบๆ ดังลอดริมฝปากแหงกรังออกมา
“ผมเปนนักวิทยาศาสตร เอาไวผมจะเลาใหฟงทีหลัง ตอนนี้คณุรูสึก 

เปนยังไงบาง บอกผมหนอยไดไหม?”
“ฉันไมสบาย” เธอเมมปากแนน ทำหนาคลายกับหงุดหงิดตัวเอง 

ที่พูดออกมา แตเมื่อพูดแลว ก็ตอบอยางไมใครเต็มใจนัก สายตาของเธอ
มองไปที่แขนและขาที่มีผาพันแผลพันรอบ เปนเชิงบนดวยซ้ำวา จะใหเธอ
รูสึกอยางอื่นไดอยางไร

ภสันตหัวเราะเบาๆ เขาเริ่มมีความหวัง เหมือนเลนเกม ทาทายให 
เธอพูดออกมาใหไดมากที่สุด ก็เหมือนกับเขาเอาชนะเธอได 

“คุณชื่ออะไร พอจะจำไดไหมวาคุณไปที่ทะเลสาบไดยังไง” เขา 
เริ่มรุก คราวนี้เธอสายหนาอีกครั้ง

“อาว คุณจำไมไดหรือวาเปนใครมาจากไหน” 
เธอสายหนาอีกหน ภสันตแอบคิดวาเธอจะเปนพวกหลบหนีเขาเมือง 

หรือเปลานะ แตในปาหางจากพรมแดนหลายรอยกิโลเมตรแบบนั้น แทบ 
ไมมีโอกาสจะเปนพวกลักลอบเขาเมืองแน แถมประเทศเพื่อนบานก็เปน 
ประเทศเจริญแลว ไมจำเปนตองหลบซอน แคถือพาสปอรตก็ขามมาทำงาน 
ไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 

“วา...แยจัง คุณจำไมไดสักนิดเลยรึวาตัวเองชื่ออะไร”
เธอนิ่งไปนิด คลายกำลังคิดอยางหนัก เพราะริมฝปากที่มีรอยช้ำ 

บางๆ ถูกกัด กอนจะสายหนาอีกหน 
“แลวผมจะเรียกคุณวายังไงดี เอางี้ ผมจะลองไลตัวอักษร ดูซิวา  

ตัวอักษรไหนที่คุณรูสึกคุนเคยบาง” เขาลองแหย เมื่อเธอไมมีทาทีคัดคาน  
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เขาก็เริ่มไลตั้งแตอักษรภาษาอังกฤษตัวแรก และคอยๆ ไลไปจนกระทั่งจบ 
“เปนไง คิดวาตัวไหนรูสึกคุนเคยที่สุดไหม?”

“เอ็ม” เธอตอบ 
“เอ็ม แลวเอ็มอะไร แม็กกี้ มารกาเร็ต มิแรนดา หรือเอ็มอะไร?”
“เอ็ม” เธอตอบสั้นๆ เทานั้น ภสันตจึงลอบถอนใจ อดขำตัวเอง 

ไมไดวากำลังซักเธอราวกับจิตแพทย แตไมไดรับความรวมมือจากเธอ 
เลยแมแตนอย และคิดวาเขาคงจะเปนจิตแพทยที่ไมดีแนๆ

“ชื่อเหมือนหัวหนาสายลับเจมส บอนด” เขาพึมพำ เธอมองเขางงๆ 
ราวกับไมรูจักวาเขาหมายถึงใคร 

“คุณไมเคยดูหนังสายลับเจมส บอนดหรือ จำหัวหนาของเขาไมได 
หรือไง ที่เพิ่งตายเมื่อภาคกอน”

เธอยิ่งดูงงหนักเขาไปอีก เพราะมองเขาตาโตทีเดียว
“โอเค โอเค มิสเอ็ม ถางั้นผมคิดวาปลอยใหคุณพักผอนจะดีกวา  

เพราะคุณคงจะออกไปไหนไมไดในสภาพนี้ การพักผอนมากๆ คงจะดีกวา 
สำหรับคุณ”

เธอไมสนใจเขาเทาไรนัก เพราะทันทีที่เขาขยับออกจากวิวหนาตาง  
เธอก็จองใบไมท่ีปลิวไสวอีกหน และมองราวกับเขาไรตัวตนอยูใกลปลายเตียง 

“เอาละ วันนี้ผมจะกลับกอน ผมยังไดหยุดอีกหลายวัน แลวผมจะ 
กลับมาเยี่ยมใหม พักผอนมากๆ นะเอ็ม แลวเจอกัน”

เธอไมหันกลับมาเมื่อเขาเปดประตอูอกไป ภสันตไมไดคาดหวังอะไร 
นักเมื่อเขาหันกลับไปมองเธออีกครั้ง กอนจะปลอยประตูปดลง และเดินไป 
ที่เคานเตอรพยาบาล

“เปนไงบางคะ” พยาบาลสาวเงยหนาขึ้นจากแฟม แลวรีบถามทันที 
“เธอจำอะไรไมได” เขาบอก
“เธอพูดกับคุณหรือคะ”
“ครับ แตนอยมาก นับคำได”
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“จริงเหรอคะ” เธอตาโต
“ครับ ทำไมเหรอครับ” เขาสงสัย
“ก็เพราะเธอไมยอมคุยกับใครเลยสิคะ พวกเราถึงคิดวาเธออาจจะ 

เปนใบ”
“เธอไมไดเปนใบแนนอนครับ” เขายืนยัน “แตเสียงแหบมาก เหมือน 

ไมไดกินน้ำมานาน”
“นั่นก็เปนอีกอยางหนึ่งที่พวกเราสังเกตกันคะ ปกติคนสวนใหญ 

พอฟนก็จะเรียกหาน้ำกินทันที แตเธอไมปริปากพูดหรือเรียกหาน้ำเลย  
จะกินก็ตอเมื่อยกอาหารไปวางตรงหนา แขนขางซายเธอยังใชงานไดดี 
เธอกินดื่มเทานั้น ไมขยับตัวอีกเลยจนกวาอาหารมื้อตอไปจะมา”

“แปลก” เขาพึมพำ
“คะ แปลกมากๆ ไมเขาใจ ถาเธอพูดได ทำไมถึงไมพูด แลวเธอ 

บอกหรือเปลาคะวาเธอชื่ออะไร”
“ไมบอกครบั ดเูหมอืนจะจำอะไรไมไดเลย ผมถามชือ่ เธอกพ็ยายามคดิ 

และสุดทายก็บอกวา ชื่อเอ็ม คือ จริงๆ ผมลองไลอักษรใหเลือกนะครับ 
เธอเลือกตัวเอ็ม พูดสั้นๆ และไมกี่คำ เหมือนเธอคงมีปญหาทางสมอง 
หรือไมก็อาจจะมีปญหาทางจิต”

“ไมเปนไรคะ ฉันจะรายงานเรื่องนี้ใหหมอที่ดูแลเธอรับทราบนะคะ 
เราจะไดรูวาเธอพูดได”

“ครับ พูดได แตไมอยากพูด เหมือนคงสับสนอยูกระมังครับ”
“ก็คงงั้นคะ ฉันคิดวาถาเธอยอมพูดกับคุณ ถาวางคุณแวะมาเยี่ยม 

อีกสิคะ เธอจะไดพูดมากขึ้น”
“ผมจะพยายามครับ ผมอยูในเมืองอีกไมกี่วันเทานั้นก็ตองไปทำงาน

ตางเมืองอีกสามอาทิตย ถาวาง ผมจะแวะมาครับ”
“ดีคะ” พยาบาลสาวยิ้มอยางใจดี เขาจึงขอตัวกลับ และตั้งใจวา  

กอนจะกลับไปทำงานเขาจะแวะมาหาอีกครั้ง และคราวหนา เขาจะพยายาม
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ยิ่งกวาเดิมเพื่อใหเธอพูดกับเขามากขึ้น

“มอลลี่ ไดโปรด...ลืมตามองผม...ลืมตามองผมสิ” ภสันตรองเสียง 
ดังกองในหองกระจกสี่เหลี่ยมสวางไสว คุนตาเขาเปนอยางยิ่ง หญิงสาว 
ในออมกอดมีเลือดทวมกาย เขากมลงมอง เห็นน้ำตาของเธอไหลริน

“ฉันเสียใจ...แพต...ฉัน...ขอโทษ” เสียงของเธอขาดหายเปนหวงๆ 
เมื่อลมหายใจของเธอแผวลงเรื่อยๆ

“ผมไมยอม คณุจะตองอยูกับผม เราจะตองอยูดวยกันไปตลอดชีวิต 
อยางที่คุณเคยสัญญากับผมไวยังไงละ”

เธอสายหนาชาๆ ลมหายใจแผวลงจนแทบไมรูสึก
“ฉัน...รักษา...สัญญาไมได...ยกโทษใหฉัน...ดวย สดุที่รักของฉัน...”
“มอลลี่ ไม...มอลลี่...อยาทิ้งผมไป...” 
พระเจา...หัวใจของภสันตบีบรัดจนแทบจะขาดใจตามหญิงใน 

ออมกอด ภสันตปลอยโฮลั่นแลวดึงเธอเขามากอดแนนเมื่อรับรูแลววา 
วิญญาณของเธอหลุดลอยออกจากราง คงเหลือเพียงรางอุนท่ีคอยๆ เย็นชืด...

นำ้ตาของเขาไหลอาบแกม เมือ่ดวงใจของเขาหลดุลอยจากราง ตามตดิ 
วิญญาณของเธอไป...

ภสันตสะดุงพรวด เขาลกุข้ึนน่ังกลางเตียงท่ีรูวาการนอนเม่ือครูไมได 
สงบสขุนกั เพราะมเีหงือ่ทวมตวั จนผาปทูีน่อนเปยกชืน้ไปหมด เขายกมอืขึน้ 
ลูบใบหนา ก็สัมผัสถึงความเปยกชื้นเชนกัน และเขารูวา มันคือน้ำตาที่เขา 
มอบใหกับหญิงสาวผูนั้นในความฝน

“พระเจา...” เขาคราง ภาพที่เห็นมันชางเหมือนเหตุการณจริง และ 
เขารูวาหัวใจของเขาแหลกสลายตามหญิงสาวผูนั้นไป “เปนไปไดยังไง...”

เขาลุกจากเตียง มองนาิกาบอกเวลาเกือบหกโมงเชา คิดวาคงจะ 
กลับไปนอนไมไดอีกแน เมื่อหัวใจยังบีบรัดเจ็บแปลบแบบนี้ เขาเดินไปยัง 
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อางลางหนา หยิบแปรงสีฟนขึ้นมา กอนจะมองตัวเองในกระจก เห็นดวงตา 
แดงช้ำเหมือนผานการรองไหมา

มันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน...ผูหญิงคนนั้นเปนใคร และเกี่ยวของ 
กับเขาอยางไร...

แตที่แนๆ เขารูชื่อของเธอแลว...วาเธอชื่อ มอลลี่...มิสเอ็ม...ของเขา

ตัวอย่าง



กอนเดินทางกลับไปทำงานเพียงหนึ่งวัน ทางโรงพยาบาลก็ติดตอ 
ภสันตมาอีกครั้ง เพราะคนเจ็บไมเอยปากพูดกับใครอีกเลย พอทราบจาก 
พยาบาลสาว จึงตัดสินใจเชิญเขาไปคุยกับมิสเอ็ม เผื่อจะไดทราบขอมูล 
เพิ่มเติมจากเธออีก 

ภสันตขำ ไมคิดวาเขาจะชวยอะไรได แตเขาวาง และลึกๆ แลวก ็
อยากพบเธออีกอยางประหลาดหลังจากฝนเมื่อคืนกอนหนา อยากรู 
เหมือนกันวา เวลาที่เขาเรียกเธอวามอลลี่แลวเธอจะมีปฏิกิริยาอยางไร 

เขาไปพบกับจิตแพทยและศัลยแพทยระบบประสาทที่ดูแลมิสเอ็ม 
อยูเพื่อขอทราบอาการโดยละเอียด ซึ่งก็ตรงกับที่เขาไดรับฟงจากพยาบาล 
มาแลว เพียงแตที่พิเศษก็คือ เขาเปนคนเดียวที่เธอยอมพูดดวย เขาจึง 
เปนบุคคลเดียวที่เปนความหวังของแพทยในการรักษาเธอตอไป 

อาการโดยรวมแลว เธอใหความรวมมือในการกายภาพบำบัดอยาง 
ดีเย่ียม ออกจะมากเกินกวาท่ีเจาหนาท่ีตองการดวยซ้ำ ถือวาเปนพัฒนาการ 
ที่ดีของคนไข สวนเรื่องญาติพี่นอง ก็ยังคงไมมีใครมารับ หลายครอบครัว 

๓
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ที่มีญาติสาววัยใกลเคียงกันหายสาบสูญก็แวะมาดู แลวก็ตองกลับไปดวย 
ความผิดหวัง

เธอจึงกลายเปนคนไขไมมีญาติ และอยูอยางโดดเดี่ยวนับตั้งแต 
ฟนขึ้นมา

เขาไดรับมอบหมายจากแพทยที่รักษาทั้งสองแลว ก็เดินเขาไปใน 
หองพัก มิสเอ็มยังนอนเหมอมองไปนอกหนาตาง ราวกับไมเคยเห็นใบไม 
สีเขียวที่พัดไหวตามแรงลมมากอนในชีวิต เปนสิ่งที่เขาไดยินจากแพทย 
ทั้งสองเชนกัน วาเธอคอยจองแตตนไมนอกหนาตาง และนอนนิ่งอยูเชนนั้น
ตลอดทั้งวันและคืนในยามที่เธอตื่น

อีกครั้งที่เธอไมสนใจเขา เพราะปรายตามองเพียงนิดเดียว กอนจะ 
หันไปมองใบไมอีกหน เขาก็ขำ เหมือนกำลังดูวิดีโอที่หมุนยอนกลับ เพียง 
แตเขาเปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมเทานั้น เพราะเขาลากเกาอี้ตัวเดิมมานั่งบังภาพ 
ที่เธอตองการมอง เพื่อบังคับใหเธอหันมามองเขาแทน

“เฮ เปนไงบางมิสเอ็ม ไมเจอกันหลายวัน หมอบอกวาอาการของ 
คุณดีขึ้นมากแลวนี่”

เธอเบือนหนามองเพดานแทน 
“คุณคิดไวหรือยังละ วาถาออกจากโรงพยาบาลแลวจะไปอยูที่ไหน”  

เขารอ นบัหนึง่ถงึสามสบิ พอเธอไมตอบ เขากถ็ามตอ “หรอืวาจะทำมาหากนิ 
อะไร แตคณุไมมีเอกสารอะไรติดตัวมาเลยแบบน้ี จะไปทำมาหากินอะไรได 
เขาจะคิดวาเปนพวกหลบหนีเขาเมืองปะไร ยิ่งหนาตาของคุณก็ออกจะ 
เหมือนไปทางพวกเม็กซิโกอยู”

สายตาของเธอมองเพดานนิ่ง ไมหลุกหลิก หรือมีทาทีวาจะขยับ 
ราวกบักำลงัเลนจองตากบัเพดาน ดซูวิาใครจะเปนฝายหลบกอน มองแบบนี้ 
แลว เขาคิดวาเพดานอาจจะแพดวยซ้ำ

“เอาละ ผมคิดวาคุณคงไมชอบใหใครมายุงกับคุณหรอกนะ แต 
บังเอิญวาผมเปนคนเดียวที่ยืนยันวาคุณพูดได เขาก็เลยขอใหผมกลับมา 

ตัวอย่าง
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