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1
น�ำสลบเสร็จเรียบร้อย จัดท่าทางให้ผู้ป่วยบนเตียงผ่าตัด และ
ฆ่าเชื้อผิวหนังบริเวณที่จะผ่าตัดแล้ว
“เริ่มเลยนะครับ รบกวนด้วย” ศัลยแพทย์โมโตมิยะ เซอิจิ เอ่ยด้วย
น�้ำเสียงกังวานเช่นเคย
ฮิมุโระ ยูกิยืนหันหน้าเข้าหาโมโตมิยะ สบตาทักทายแล้วแอบสูด
หายใจลึกๆ บอกตัวเองว่าไม่ตอ้ งเครียด แน่นอนว่าถ้ามัวคิดแต่เรือ่ งนัน้ จะ
ไม่มีสมาธิในสิ่งที่ตัวเองควรท�ำ และทุกอย่างจะไร้ความหมาย
การผ่าตัดวันนี้เป็นการผ่าตัดท�ำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โดยไม่
ใช้เครื่องช่วยพยุงการท�ำงานของหัวใจและปอด หัวใจยังเต้นปกติ ซึ่งเรียก
ว่า Off Pump CABG1 หรือชื่อเรียกทั่วไปคือ OPCAB2
หน้าที่ส�ำคัญของยูกิคือการเก็บหลอดเลือดแดงที่ข้อมือซ้าย ใน
กรณีนี้จะใช้หลอดเลือดแดงซึ่งเรียกว่ากราฟต์ ท�ำทางเบี่ยงหลอดเลือด
หัวใจ ในช่องอกก็มีหลอดเลือดแดงท�ำกราฟต์ได้ แต่เมื่อโมโตมิยะถามว่า
ควรใช้หลอดเลือดแดงที่ไหน ยูกิตอบว่าหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ เพราะมี
ขนาดใหญ่ และที่สำ� คัญ ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน หากใช้หลอดเลือดแดง
ในช่องอก มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะติดเชื้อหลังการผ่าตัด แพทย์พี่เลี้ยง
พยักหน้าให้ค�ำตอบของเธอ
แน่นอนว่ายูกแิ จ้งผู้ป่วยแล้วว่า จะใช้หลอดเลือดแดงที่ข้อมือซ้าย
“วิธีนี้จะทิ้งรอยแผลเป็นไว้ มีอะไรขัดข้องไหมคะ”
1
2

CABG ย่อมาจาก Coronary Artery Bypass Grafting
OPCAB ย่อมาจาก Off-Pump Coronary Artery Bypass
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ชายชราอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีได้ยินค�ำถามของเธอแล้วยิ้มให้
“รักษามาจนป่านนี้แล้ว จะมีรอยแผลเป็นเพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่
อะไรหรอก อีกอย่างที่หน้าอกก็จะมีแผลเป็นด้วยใช่ไหม”
“เรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะ” เธอตอบ
“ถ้างั้นคุณหมอเลือกวิธีท่คี ิดว่าดีที่สุดเถอะ ฉันเชื่อใจคุณหมอ”
ชายชราผู้นี้มีหลานสาวคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับยูกิ เขา
จึงเอ็นดูหญิงสาวซึ่งเป็นแพทย์ฝึกหัดคนนี้ตั้งแต่แรกเจอ แต่จะบอกว่าเขา
ไม่เหมือนใครก็ได้ เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่เวลาเห็นหน้ายูกแิ วบแรก จะท�ำ
หน้าเคลือบแคลง บางคนถึงขั้นพูดโต้งๆ ว่า อยากให้หมอผู้ชายมาตรวจ
การท�ำกราฟต์เสร็จเรียบร้อย โมโตมิยะรับหน้าที่ตรึงจุดเชื่อมแล้ว
เชื่อมกราฟต์ เขาเป็นแพทย์ฝีมอื ดีและแพทย์พ่เี ลี้ยงอีกคนหนึ่งของยูกิ เธอ
จ้องเขม็งเพื่อลอบดูเทคนิค แต่เขาท�ำงานเร็วมากจนมองตามไม่ทนั
ห้ามเลือด ใส่สายระบาย และเย็บกระดูกหน้าอก จากนั้นเย็บชั้น
กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังและหนังก�ำพร้า เป็นอันว่าการผ่าตัดเสร็จสิ้น
แล้ว เหงื่อออกรักแร้เยอะมากเหมือนเดิม ปวดตึงท้ายทอยเหมือนทุกครั้ง
ยูกิเข้าร่วมการผ่าตัดหัวใจอย่างเต็มตัวมาได้สองสัปดาห์แล้ว แต่ยังไม่ชิน
ผู้ป่วยถูกย้ายไปห้องไอซียูเพื่อรับการดูแลหลังผ่าตัด ขั้นตอนนี้ยัง
อีกยาวไกล ต้องเฝ้าระวังความดันโลหิต ปัสสาวะและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
พร้อมปรับยาและระดับการหายใจ หากผู้ป่วยมีอาการผันผวน แน่นอน
ว่าต้องผ่าตัดซ�้ำ
ขณะจ้องมองหน้าจอเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รู้สึกตัวว่าสมาธิ
หลุดลอย
ไม่ได้การละ ต้องตั้งสติ
พยายามรวบรวมสมาธิ แต่รู้สกึ ชาที่หัวเป็นๆ หายๆ
อยู่ดีๆ เข่าอ่อนแรง ยูกิสะดุ้งเงยหน้า คงจะสัปหงกไป โมโตมิยะ
ยืนยิ้มอยู่ตรงหน้า
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“คุณหนูไม่ไหวแล้วล่ะ”
ริมฝีปากบางเผยอเผยให้เห็นฟันขาว พยาบาลหลายคนชมว่าเขา
ยิ้มมีเสน่ห์ โมโตมิยะอายุสามสิบปลายๆ แต่ยังโสด เขาชอบตีเทนนิส เป็น
เหตุให้ผิวคล�้ำแดดเสมอ
ยูกิส่ายหน้า “ฉันไหวค่ะ”
“เมื่อวานก็ผ่าตัดฉุกเฉิน ไม่ค่อยได้นอนล่ะสิ ไปพักสักหน่อยเถอะ”
“ไม่เป็นไรค่ะ”
“แต่ผมไม่ไหวแล้ว” โมโตมิยะหุบยิ้ม สายตาแข็งกร้าว “หมอที่
ใช้งานไม่ได้ไม่ใช่หมอ แค่มคี นที่พึ่งไม่ได้อยู่ในทีม ผมก็ไม่สบายใจแล้ว”
“ก็บอกแล้วไงว่าฉันไหว คุณพึ่งฉันได้เลยค่ะ”
“ผมขอตัดสินใจเองว่าจะพึ่งได้ไหม ผมถึงบอกให้คณ
ุ ไปพัก พักจน
ใช้งานได้แล้วค่อยกลับมา จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง”
ยูกิขบริมฝีปาก โมโตมิยะเห็นแล้วผลิยิ้ม เธอพยักหน้าน้อยๆ
แม้รู้สึกเสียดาย แต่เขาพูดถูกจริงๆ เธอสัปหงกระหว่างดูแลผู้ป่วย
หลังผ่าตัด จึงเถียงไม่ออก
“งั้นขอเวลาแค่ช่วั โมงเดียวค่ะ” เธอว่าแล้วลุกขึ้นยืน
พอออกมานอกห้องไอซียู เจอพยาบาลชื่อมาเซะ โนโซมิ เธอเป็น
หญิงร่างเล็ก หน้ากลม ปกติแล้วดูเป็นคนอัธยาศัยดี เวลาเจอกันตรงโถง
ทางเดิน จะยิ้มให้ทุกครั้ง เมื่อกี้ก็เช่นกัน
ยูกิชะงักฝีเท้า บอกพยาบาลสาวว่า จะไปงีบหลับที่ห้องอยู่เวร ถ้า
มีเหตุฉุกเฉิน ให้มาปลุกด้วย
“คุณหมอเหนื่อยแย่เลยนะคะ ช่วงนี้มีผ่าตัดติดๆ กันเลย เมื่อก่อน
มีแพทย์ฝึกหัดสามคน แต่ตอนนี้เหลือคุณหมอฮิมุโระอยู่คนเดียว”
มาเซะ โนโซมิอายุยี่สิบเอ็ดปี เธอก็เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย จึงรู้สกึ
สนิทสนมกับยูกิ เธอคอยเป็นห่วงเป็นใย และช่วยท�ำงานเอกสารอย่างท�ำ
เบิกจ่าย
-7������������������� �����4.indd 7

2/4/21 5:14 PM

使命と魂のリミット

“แค่นี้เอง หมดแรงอะไรกัน” ยูกแิ ค่นยิ้ม
เธอล้มตัวลงนอนที่ห้องอยู่เวร ทว่าไม่อาจข่มตาหลับ คงเพราะ
กดดันตัวเองให้ต้องหลับสักงีบ แต่ไม่รู้จะคลายความกดดันนั้นได้อย่างไร
เมื่อปีที่แล้ว ยูกิเรียนจบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทโตะ
จากนั้นฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดที่มหาวิทยาลัยเดิมในแผนกอายุรกรรม
แผนกศัลยกรรม และแผนกฉุกเฉิน ขณะนี้เธอประจ�ำอยู่แผนกศัลยกรรม
หัวใจและหลอดเลือด
ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของยูกิ
เธอไม่เคยรู้สึกว่า ในที่สุดก็มาถึงด่านสุดท้ายเสียที คิดว่าโชคดี
ที่ยังได้อยู่แผนกนี้ ต่อให้ฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดจบแล้ว ก็ใช่ว่าจะได้เป็น
ศัลยแพทย์หัวใจและหลอดเลือด หลังเรียนจบต้องฝึกฝนฝีมืออย่างน้อย
เจ็ดปี และต้องหมั่นเข้าร่วมประชุมวิชาการ ถ้าแค่ท�ำงานเป็นผู้ช่วยแล้ว
รู้สึกว่าร่างกายยังรับไม่ไหว ก็ไม่มที างที่ฝันจะเป็นจริง
“หนูจะเป็นหมอ เป็นหมอแล้ว หนูจะได้ช่วยเหลือคนเหมือนพ่อ”
คืนหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วง ยูกิซึ่งเรียนอยู่ชั้นม.สาม ประกาศต่อหน้า
ยุริเอะผู้เป็นแม่ เธอยังจ�ำได้แม่นว่า ตอนนั้นยุริเอะท�ำหน้าเหวอ
เค็นซุเกะ พ่อของเธอเพิ่งเสียชีวิตไม่นาน เขาเป็นโรคหลอดเลือด
แดงใหญ่ทชี่ อ่ งอกโป่งพอง การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ลม้ เหลว เค็นซุเกะ
รู้ดีว่าการผ่าตัดมีความเสี่ยงและเตรียมใจไว้แล้ว
นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่แผนกศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด ยูกิได้
ตรวจผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองมาแล้วหลายราย พอเห็นว่า
อีกฝ่ายเป็นโรคเดียวกับพ่อก็ปวดใจยิง่ นัก เธออยากรักษาผูป้ ว่ ยให้หายขาด
ไม่ต่างจากโรคอื่นๆ แต่เวลาที่พวกเขาเข้ารับการผ่าตัด เธอจะรู้สึกกดดัน
มากเป็นพิเศษ
โชคดีว่าที่ผ่านมา การผ่าตัดทุกครั้งประสบความส�ำเร็จ เวลาเห็น
ครอบครัวของผูป้ ว่ ยมีสหี น้าโล่งอก และยิง่ ไปกว่านัน้ ผูป้ ว่ ยอาการดีขนึ้ ยูกิ
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รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก
ทว่าในขณะเดียวกัน ความคิดบางอย่างผุดขึ้นในใจเธอ
หนูจะได้ชว่ ยเหลือคนเหมือนพ่อนัน่ ไม่ใช่เรือ่ งโกหก แต่เธอมีแรงจูงใจ
ที่ส�ำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง และจะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาด เธอปิดบังเรื่องนี้
กับแพทย์พ่เี ลี้ยงรวมทั้งแม่บงั เกิดเกล้าด้วย
ตอนที่ยูกลิ ืมตาตื่น แวบแรกไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ท่ไี หน หลังจากนึกขึ้น
ได้ว่าที่นี่คือห้องอยู่เวร ก็ยังนอนใจลอยในผ้าห่มชั่วครู่ แต่พอควานมือไป
หยิบนาฬิกาปลุกมาดูเวลา พลันเบิกตาโพลง หกโมงครึ่ง ตั้งใจว่าจะงีบ
หลับ แต่น่มี ันเช้าแล้ว
ยูกิรีบดีดตัวขึ้นมาล้างหน้าลวกๆ แล้วไปที่ห้องไอซียู เนื่องจากไม่มี
ใครมาปลุก ก็ไม่นา่ จะมีเหตุการณ์ผดิ ปกติ แต่ยงั คาใจค�ำพูดของโมโตมิยะ
ถ้าเขาหวังพึ่งแพทย์ฝึกหัดไม่ได้ เพราะเธอพักผ่อนไม่พอจนอ่อนเพลีย
ก็อาจต้องไปขอความช่วยเหลือจากหมอคนอืน่ หากเป็นเช่นนัน้ จริง ก็นา่
ขายหน้าเหลือเกิน
ทว่าโมโตมิยะไม่ได้อยู่ในห้องไอซียู ถามพยาบาลที่เผอิญอยู่ที่นั่น
ก็ได้คำ� ตอบว่าเขากลับบ้านไปราวตีสี่ แสดงว่าไม่มอี ะไรผิดปกติ
“คุณหมอบอกว่าถ้ามีอะไรผิดปกติ ให้ไปปลุกคุณหนูที่ห้องอยู่เวร
ค่ะ” พยาบาลพูดพลางหัวเราะคิกคัก
ยูกิยิ้มอายๆ พลางโล่งใจ เอาเป็นว่าโมโตมิยะคงยังหวังพึ่งเธอ
อาการของผู้ป่วยทีผ่ ่าตัดเมือ่ วานปกติดี เธอจึงไปซือ้ กาแฟกระป๋อง
กับขนมปังหวานที่ร้านค้ามากินเป็นมื้อเช้า พลางตรวจสอบผลตรวจเลือด
หลังจากนัน้ ยูกกิ ลับไปทีต่ กึ ผู้ป่วยในและเดินเยีย่ มอาการป่วยตาม
ห้อง ตอนนี้เธอดูแลผู้ป่วยอยู่แปดราย ทุกคนอายุเกินหกสิบปี เพราะคนที่
หัวใจมีอาการผิดปกติ ส่วนใหญ่อายุอานามราวๆ นั้น
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นากาสึกะ โยชิเอะอายุเจ็ดสิบเก้าปี เข้าโรงพยาบาลเมื่อสามวัน
ก่อน เธอเป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ทชี่ อ่ งท้องโป่งพอง ซึง่ ขนาดเท่าไข่ไก่
แพทย์แต่ละคนวินิจฉัยแตกต่างกันไป แต่การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่
โป่งพองที่ช่องท้องมีโอกาสส�ำเร็จสูง ปกติแล้วจะผ่าตัดได้ทันที
พอเห็นหน้ายูกิ นากาสึกะ โยชิเอะกะพริบตาอย่างวิตก
“คุณหมอก�ำหนดวันผ่าตัดหรือยังคะ”
เธอชิงถามเรื่องนี้ก่อนประจ�ำ คงกังวลมากๆ
“ตอนนีก้ ำ� ลังหารือกับคุณหมอทีร่ บั ผิดชอบอยูค่ ะ่ ขึน้ อยูก่ บั สุขภาพ
ของคุณนากาสึกะ”
ยูกิลองวัดอุณหภูมิร่างกาย ไข้สูงเล็กน้อย พอบอกไปแบบนั้น
นากาสึกะ โยชิเอะหน้าสลด
“เพราะตับใช่ไหมคะ”
“เป็นไปได้สูงค่ะ เดี๋ยวหมอขอตรวจเลือดอีกครั้ง วันนี้มีญาติมา
เยี่ยมไหมคะ”
“ลูกสาวกับลูกเขยน่าจะมาค่ะ”
“งั้นถ้ามากันแล้ว ช่วยแจ้งพยาบาลด้วยนะคะ คุณหมอยามาอุจิ
บอกว่าอยากจะคุยหลายๆ เรื่องหลังจากนี้”
นากาสึกะ โยชิเอะพยักหน้าเงียบๆ คงนึกหวัน่ ว่าคุณหมอจะคุยเรือ่ ง
อะไร ยูกิปั้นยิ้ม บอกว่าเดี๋ยวพบกันนะคะ แล้วผละจากเตียงไป
ถ้าพูดให้ถกู ก็คอื เธอไม่ได้มปี ญ
ั หาทีต่ บั แต่ทอ่ น�ำ้ ดีอกั เสบ และหมอ
พบหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในขัน้ ตอนตรวจร่างกาย ยิง่ ไปกว่านัน้ เจอ
เซลล์มะเร็งคุกคาม ดังนั้นเธอต้องได้รับการรักษาด่วน
จะผ่าตัดอะไรก่อนระหว่างมะเร็งกับหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
นัน่ คือปัญหาใหญ่ทสี่ ดุ ยูกหิ ารือกับศัลยแพทย์ทรี่ บั ผิดชอบแทบทุกวัน แต่
ยังไม่ได้ข้อสรุป
หมอแจ้งสถานการณ์ให้ลูกสาวกับลูกเขยของนากาสึกะ โยชิเอะ
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ทราบแล้ว ทัง้ สองถามว่าผ่าตัดสองอย่างพร้อมกันได้ไหม เข้าใจความรู้สกึ
ที่พวกเขาอยากให้การผ่าตัดเสร็จไปเลยทีเดียว แต่ในฐานะหมอ ท�ำได้แค่
ปฏิเสธ นากาสึกะ โยชิเอะอายุมากแล้ว แม้รบั การผ่าตัดอย่างใดอย่างหนึง่
ร่างกายก็รับภาระมาก ซึ่งทางเทคนิคแล้ว มันเป็นไปไม่ได้ท่จี ะผ่าตัดสอง
อย่างพร้อมกัน
ต้องผ่าตัดอย่างใดอย่างหนึง่ ก่อน กว่าร่างกายเธอจะฟืน้ ตัวพร้อมรับ
การผ่าตัดอีกอย่างได้ ต้องใช้เวลานานพอสมควร ปัญหาอยู่ท่วี ่าโรคซึ่งยัง
อยู่ในตัวจะเป็นอย่างไร มะเร็งลุกลาม หลอดเลือดแดงใหญ่จะยิ่งโป่งพอง
ทั้งคู่มีขดี จ�ำกัดเวลาเหมือนกัน
ยูกิกลับมาสรุปรายการตรวจร่างกายของนากาสึกะ โยชิเอะที่โต๊ะ
ท�ำงาน ยามาอุจิ ฮาจิเมะ แพทย์เจ้าของไข้โผล่มา เขาก็เป็นแพทย์พี่เลี้ยง
ของยูกิ ยามาอุจิรูปร่างท้วม ใบหน้าแดงมีเลือดฝาดดูอ่อนเยาว์ แต่แท้จริง
แล้วอายุปาเข้าไปสี่สิบกว่า
“คุณหมอฮิมุโระ ขี้ตาติดตาแน่ะ”
พอยามาอุจทิ ัก ยูกติ กใจเอามือเช็ดตา จากนั้นจึงรู้ว่าไม่น่าเป็นไป
ได้ เพราะพอตื่นก็ไปล้างหน้าทันที
“เมื่อวานก็อยู่ห้องอยู่เวรล่ะสิ ถ้าไม่ได้ล้างเครื่องส�ำอาง เดี๋ยวผิว
เสียหรอก”
ยูกิจ้องหน้าเขา แต่ไม่ได้โกรธ เป็นที่รู้กันว่ายามาอุจิเป็นแพทย์
พี่เลี้ยงที่ช่างเอาใจใส่ เขาน่าจะรู้กระทั่งว่ายูกิไม่แต่งหน้า
เมื่อรายงานเรื่องของนากาสึกะ โยชิเอะ เขาก็ท�ำหน้าเศร้า
“ผู้ป่วยอายุมากแล้ว ไม่รู้ว่ามะเร็งจะเป็นยังไง” เขาร�ำพึง แล้วหัน
มามองยูกคิ ล้ายนึกอะไรขึน้ ได้ “อ้อ ศาสตราจารย์เรียกให้เธอไปหาทีห่ อ้ ง”
“อาจารย์นชิ ิโซโนะ...”
“ผมฟ้องแค่นดิ เดียวเอง คงจะเรียกไปว่าอะไรสักอย่าง อย่าถือโทษ
โกรธกันเลยนะ” ยามาอุจยิ ื่นฝ่ามือมาตรงหน้า
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ยูกแิ อบสูดหายใจลึกๆ ลุกจากเก้าอี้ ออกไปทีโ่ ถงทางเดิน มุง่ หน้าไป
ห้องศาสตราจารย์ทอี่ ยูช่ นั้ เดียวกัน เธอก�ำหมัดแน่นโดยไม่รตู้ วั เหงือ่ ออกมือ
ยูกิสูดหายใจลึกๆ อีกครั้งที่หน้าประตู แล้วเคาะประตู
“ครับ” ได้ยนิ เสียงนิชโิ ซโนะขานตอบ น�ำ้ เสียงยังคงอบอุ่นเหมือนที่
ยูกิเคยได้ยนิ เมื่อสิบกว่าปีก่อน
“ฮิมุโระ แพทย์ฝึกหัดค่ะ”
เธอเอ่ย แต่ไม่มีเสียงขานตอบ นึกสงสัยได้ไม่ทนั ไร จู่ๆ ประตูกเ็ ปิด
นิชิโซโนะ โยเฮยืนยิ้มลูบผมที่มีหงอกแซมไปด้านหลัง
“ขอโทษที่รบกวนเวลาท�ำงาน เข้ามาก่อนสิ”
“ขออนุญาตค่ะ” ยูกิว่าแล้วย่างเท้าเข้าไป นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้า
ห้องนี้
หน้าจอคอมพิวเตอร์บนโต๊ะเปิดอยู่ ปรากฏภาพสามมิติ และบน
กระดานที่อยู่ข้างๆ มีภาพเอกซเรย์ทรวงอกสี่ภาพติดเรียงกัน
“ได้ยินว่าเธอผ่าตัดติดกันสองวันเลย” นิชิโซโนะถามพลางหย่อน
ตัวนั่งเก้าอี้
“ค่ะ” ยูกยิ ืนตอบ
“การผ่าตัดฉุกเฉินเมื่อวานซืน คุณหมอยามาอุจิเป็นคนลงมีด แล้ว
มีเรื่องประทับใจบ้างไหม เธอยืนอยู่ข้างหน้าไม่ใช่หรือ”
หมายความว่าอยู่ตรงหน้าศัลยแพทย์
“บอกตามตรงว่าฉันง่วนอยู่กบั งานค่ะ การห้ามเลือดใช้เวลามาก”
“อือ ตอนที่เลือดออกอย่างไม่คาดคิด เธอเบือนหน้าหนีแวบนึง”
ยูกินิ่งอึ้ง จ�ำเรื่องนั้นไม่ได้ แต่พูดไม่เต็มปากว่าไม่ได้ท�ำแบบนั้น
“ช่วงแรกๆ มักเป็นแบบนี้แหละ แต่อย่าลืมนะ เลือดออกคือ
สัญญาณเตือนสุดท้าย ถ้าไม่ทนั สังเกตว่าเลือดออกจากตรงไหน ผู้ป่วยจะ
ไม่รอด ห้ามเบือนสายตาจากจุดที่เลือดออกเด็ดขาด เข้าใจไหม”
“เข้าใจแล้วค่ะ ขอโทษนะคะ” ยูกิขอโทษ และเข้าใจแล้วว่า เรื่อง
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ที่ยามาอุจิฟ้องคือเรื่องนี้
นิชิโซโนะเอนหลังทิ้งน�้ำหนักพิงเก้าอี้ เสียงลั่นเอี๊ยดอ๊าด
“มีเรือ่ งจะอบรมเท่านีแ้ หละ ชินกับงานทีแ่ ผนกศัลยกรรมหัวใจและ
หลอดเลือดหรือยัง”
“ทุกคนดีกบั ฉันมากเลยค่ะ ฉันมีอะไรที่ยังไม่รู้อกี เยอะ ก็เลยสร้าง
แต่ปัญหา”
นิชิโซโนะหัวเราะพรืด
“ไม่ต้องพูดจาเป็นทางการขนาดนั้นก็ได้ นั่งลงก่อนเถอะ อย่ายืน
ค�้ำหัวผู้ใหญ่”
ยูกิเห็นเก้าอี้อีกตัวหนึ่ง จึงลากมาพร้อมพูดว่า ขออนุญาตนะคะ
แล้วนั่งลง วางสองมือไว้บนตัก
นิชิโซโนะเหลียวมองภาพเอกซเรย์
“คนไข้ท่นี อนโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานซืน คิดว่ายังไง”
“คนไข้วีไอพีหรือคะ” ยูกิถาม “น่าจะเป็นโรคจริงค่ะ ซ�ำ้ ยังขนาด
ใหญ่มากด้วย”
“เส้นผ่านศูนย์กลางเจ็ดเซนติเมตร” นิชิโซโนะกล่าวเสริม “ตอน
ตรวจเจอครั้งแรกเมื่อสามเดือนก่อนแค่ห้าเซนติเมตร”
“คนไข้มอี าการบอกเล่าหรือคะ”
“เปล่งเสียงไม่ค่อยได้ เสียงแหบน่ะ”
“พังผืดล่ะคะ”
“อะไร”
“หลอดเลือดแดงมีพังผืดไหมคะ”
นิชิโซโนะจ้องหน้ายูกเิ ขม็งก่อนส่ายหน้าช้าๆ
“ไม่รู้สิ อาจมีก็ได้ สภาพของหลอดเลือดดูจากภาพเอกซเรย์กร็ ู้ แต่
ถ้าจะดูวา่ มีพงั ผืดตรงไหนบ้าง ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก นีค่ อื ข้อมูลของคนไข้”
เขายื่นแฟ้มคนไข้ให้
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“ขออนุญาตดูนะคะ” ยูกริ บั แฟ้มคนไข้ไปกวาดตาดูค่าตัวเลขต่างๆ
“ความดันโลหิตสูงมากเลยนะคะ”
“ภาวะหลอดเลือดแข็งรุนแรง คงเป็นผลจากไม่ใส่ใจสุขภาพ อายุ
หกสิบห้าแล้ว แต่ยังไม่คิดเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ เป็นคนกินจุ ออกก�ำลังกายก็
แค่นั่งรถกอล์ฟไปตีกอล์ฟกับลูกค้า หลอดเลือดไม่มีทางรับแรงดันไหว น่า
อัศจรรย์ท่ไี ม่ค่อยเกิดภาวะแทรกซ้อน”
“จะผ่าตัดได้เมื่อไหร่คะ”
“ขึ้นอยู่กับผลการตรวจร่างกาย อย่างเร็วก็อาทิตย์หน้า ฉันเลยมี
ข้อเสนอ” นิชโิ ซโนะดีดตัวขึน้ “อยากจะให้เธอมาเป็นผูช้ ว่ ยหมายเลขสอง”
“ฉันหรือคะ”
“ไม่อยากเป็นหรือ”
“เปล่าค่ะ ฉันยินดีรับข้อเสนอ จะพยายามให้เต็มที่ค่ะ” ยูกิผงกหัว
นิชิโซโนะจ้องเธอเขม็งแล้วพยักหน้า ว่าแต่ เขาเปลี่ยนน�้ำเสียง
“เธอติดต่อคุณแม่บ้างหรือเปล่า”
ยูกิท�ำหน้าเหวอ นึกหาค�ำตอบไม่ทัน เพราะไม่ได้คิดว่าเขาจะพูด
ถึงยุริเอะแบบไม่มปี ี่มีขลุ่ย
“ไม่ได้ตดิ ต่อใช่ไหม” เขาถามย�้ำ
“เปล่าค่ะ มีโทร.คุยกันนานๆ ที...”
“งั้นหรือ” นิชิโซโนะยิ้มมุมปาก เอียงคอฉงน “ที่ฉันได้ยนิ มาไม่ใช่
แบบนั้นนะ”
ยูกจิ อ้ งหน้าเขา ค�ำพูดเมือ่ กีบ้ อกกลายๆ ว่าเขาเจอยุรเิ อะเป็นประจ�ำ
“แม่เอาเรื่องฉันไปฟ้องอะไรอาจารย์คะ” ยูกถิ าม
นิชิโซโนะยิ้มขื่น
“ไม่ได้ฟ้องหรอก แค่คยุ กันก็ร้แู ล้ว คุณแม่เธอถามฉันเรือ่ งเธอต่างๆ
นานา ถ้าเธอหมั่นโทร.หา หล่อนคงไม่ท�ำแบบนั้นหรอก”
ยูกิก้มหน้า ภาพยุริเอะกับนิชิโซโนะก�ำลังนั่งกินข้าวมองหน้ากันอยู่
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ในร้านอาหารแห่งหนึ่งผุดขึ้นในหัว ไม่รู้ท�ำไมทั้งสองดูอายุน้อยกว่าตอนนี้
สิบกว่าปี
“วันนี้มงี านต้องท�ำหรือเปล่า” นิชิโซโนะถาม
ยูกิสงสัยว่าท�ำไมถามเรื่องนั้น พลางเรียบเรียงความคิด
“มีคนไข้จะออกจากโรงพยาบาล เลยว่าจะเขียนรายงานสรุปค่ะ
แล้วก็มีงานเอกสารหลายอย่าง”
“ไม่ได้เข้าผ่าตัดใช่ไหม”
“เฉพาะตอนนี้นะคะ”
“อือ วันนีย้ ามาอุจอิ ยูท่ งั้ วัน โมโตมิยะก็จะตามมาทีหลัง” นิชโิ ซโนะ
เงยมองเพดาน นิ่วหน้าใช้ความคิด ดีเลย เขาพยักหน้า “วันนี้อยู่ถึงห้า
โมงเย็นแล้วกัน หลังจากนั้นไปเตรียมตัว แล้วเจอกันที่อากาซากะทุ่มนึง”
“อากาซากะ”
นิชโิ ซโนะเปิดลิน้ ชักโต๊ะ หยิบนามบัตรใบหนึง่ ยืน่ ให้ยกู ิ “มาทีร่ า้ นนี้
นะ คุณแม่เธอโทร.มาบอกฉันไว้”
บนนามบัตรพิมพ์ชื่อร้านอาหารและแผนที่
“เอ่อ ขอบคุณนะคะ แต่ถ้าฉันอยากเจอแม่ จะไปหาเอง ไม่เห็น
ต้องท�ำขนาดนี้เลย...”
“ปากบอกว่าอยากเจอ แต่ใช่ว่าจะเจอกันได้นะ” นิชิโซโนะพูด
“แพทย์ฝกึ หัดไม่มวี นั เสาร์วนั อาทิตย์หรอก ต่อให้อยูห่ อพัก เดินจากนีไ้ ปห้า
นาทีถงึ ก็ไม่มเี วลากลับไป พอกลับไปแล้วก็โดนโทร.เรียกตัวด่วน ฉันเข้าใจ
เรื่องนั้นดี ตราบใดที่ไม่ทำ� แบบนี้ เธอไม่มที างได้ยินเสียงคุณแม่จนกว่าจะ
ฝึกงานจบหรอก”
“รับทราบค่ะ งั้นคืนนี้ฉันจะโทร.หาแม่”
“ฮิมโุ ระ” นิชิโซโนะกอดอก จ้องหน้ายูกิ “นี่คอื ค�ำสั่ง เป็นค�ำสั่งจาก
ศาสตราจารย์ จะเรียกว่าค�ำชี้แนะแพทย์ฝึกหัดก็ได้”
ยูกิหลุบตา สอดนามบัตรไว้ในอุ้งมือทั้งสอง
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“ฉันจะบอกยามาอุจิกับโมโตมิยะให้”
“แต่ถ้าอาจารย์ปฏิบัติกบั ฉันเป็นพิเศษอยู่คนเดียว คงจะ...”
“ที่ผ่านมาฉันก็บังคับให้แพทย์ฝึกหัดหยุดงานบ้าง ไปหาครอบครัว
บ้าง ไม่ได้ปฏิบัติกับเธอเป็นพิเศษแค่คนเดียว อย่าเข้าใจผิดสิ”
ยูกิได้ยินค�ำพูดแทงใจด�ำแล้วเถียงไม่ออก ตอบเบาๆ ว่า “รับทราบ
ค่ะ”
พอออกจากห้อง เธอถอนหายใจเฮือกใหญ่ เข้าไปไม่นาน แต่เหนือ่ ย
อ่อนเหลือเกิน
ยูกิกลับไปที่ตกึ ผู้ป่วย ขณะท�ำบันทึกการผ่าตัด มีคนเข้ามาตบไหล่
จากด้านหลัง โมโตมิยะนั่นเอง
“เมือ่ กีศ้ าสตราจารย์บอกผมแล้ว วันนีค้ ณ
ุ อยูถ่ งึ ห้าโมงเย็นก็ได้ ห้อง
ไอซียูคงไม่มปี ัญหาอะไรหรอก”
“ขอโทษค่ะ”
“คุณจะขอโทษท�ำไม อาจารย์นชิ โิ ซโนะเป็นคนจูจ้ เี้ รือ่ งการดูแลจิตใจ
แพทย์ฝึกหัด ผมก็เคยได้รับความเมตตาสมัยเป็นแพทย์ฝึกหัด”
“คุณหมอโมโตมิยะคะ” ยูกิลังเลเล็กน้อย แต่ตัดสินใจถามสิ่งที่
สงสัยมานาน “ท�ำไมเลือกมาอยู่มหาวิทยาลัยเทโตะคะ”
“ถามผมหรือ เป็นค�ำถามทีต่ อบยากนะ บอกตามตรง ผมไม่คอ่ ยได้
คิดลึกซึง้ คงเป็นผลจากการชัง่ ใจเรือ่ งต่างๆ อย่างความสามารถของตัวเอง
เอย ชื่อเสียงโรงพยาบาลเอย แล้วคุณล่ะ”
“ฉัน...ฉันก็เหมือนกันค่ะ”
“คุณใฝ่ฝันที่จะอยู่แผนกศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือดใช่ไหม”
“ใช่ค่ะ”
“ถ้างั้นที่เลือกมหาวิทยาลัยนี้ก็ถูกต้องแล้ว เพราะจะได้เรียนรู้จาก
เขา”
“ศาสตราจารย์นชิ ิโซโนะหรือคะ”
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“ใช่” โมโตมิยะพยักหน้า “แค่ได้ขโมยเทคนิคของเขาก็มีความสุข
แล้ว เขาไม่ได้มแี ค่เทคนิคนะ ยังเป็นหมอที่มีมนุษยธรรมดีเลิศด้วย”
“คุณนับถือเขาสินะคะ”
“นับถือหรือ ก็ทำ� นองนัน้ แหละ คุณรูเ้ หตุผลทีเ่ ขามาเป็นศัลยแพทย์
หัวใจไหม”
“ไม่รู้ค่ะ”
“เขาเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เกิด สมัยเด็กเคยผ่าตัดหลายครั้ง เขาเชื่อ
ว่าที่ตวั เองอยู่รอดมาถึงตอนนี้ได้ก็เพราะหมอ”
“งั้นหรือคะ” เธอไม่เคยรู้เรือ่ งนี้
“อันที่จริง ร่างกายเขาทนท�ำงานหนักขนาดนี้ไม่ไหว แต่ด้วยใจที่
อยากตอบแทนวิชาแพทย์ จึงดูแลสุขภาพและออกก�ำลังกาย ท�ำให้เป็น
ศัลยแพทย์หวั ใจมือหนึ่งมาได้หลายสิบปี คุณว่ายอดเยี่ยมไหมล่ะ”
ยูกิพยักหน้า แต่สับสนในใจ เธอก็รู้ว่านิชิโซโนะเป็นคุณหมอที่
ยอดเยี่ยม แต่มแี ค่เรื่องเดียวที่ยังค้างคาใจ
ท�ำไมแพทย์มอื หนึ่งขนาดนั้น
ท�ำไมช่วยชีวิตพ่อเธอไว้ไม่ได้ ยูกนิ ึกสงสัย

2
ก่อนหน้านั้น ยูกิไม่เคยเห็นพ่อเธอท�ำหน้าเหมือนคนใจเสาะเลย
เค็นซุเกะเป็นคนนิง่ ๆ ไม่แสดงความรู้สกึ แต่สมั ผัสได้ถงึ ความมัน่ ใจเงียบๆ
จากริมฝีปากเหยียดตรง รู้สกึ ว่าอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจและได้รบั การปกป้อง
พ่อท�ำงานที่ได้ปกป้องคนอื่น เป็นหัวหน้ารปภ. เคยพายูกิไปที่
ท�ำงานแค่ครั้งเดียวสมัยที่เธอเรียนชั้นประถมฯ ในห้องนั้นมีวิทยุสื่อสาร
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และจอมอนิเตอร์เรียงราย พ่ออธิบายให้ฟังว่า ตนมีหน้าที่ควบคุมข้อมูล
ในบ้านหรืออาคารที่ท�ำสัญญาจ้าง เวลาพ่อสวมเครื่องแบบ จะยิ่งดูน่า
ไว้วางใจกว่าปกติ
ก่อนมาท�ำงานทีบ่ ริษทั รักษาความปลอดภัย พ่อเคยเป็นต�ำรวจ แต่
ยูกิจ�ำช่วงเวลานั้นไม่ได้ ยุริเอะ แม่ของเธอเล่าให้ฟังว่า พ่อเลิกเป็นต�ำรวจ
เพราะงานหนัก ทว่ายูกไิ ม่เคยคิดว่างานทีบ่ ริษทั รักษาความปลอดภัยสบาย
พ่อกลับบ้านดึก วันหยุดก็นอนกรนยันบ่าย
วันหนึ่ง ยูกิกลับมาจากโรงเรียนมัธยมต้น แล้วเห็นรองเท้าพ่อวาง
อยู่ตรงทางเข้าบ้าน ที่ผ่านมาพ่อไม่เคยกลับบ้านเร็วสักครั้ง
บ้านของครอบครัวฮิมโุ ระเป็นแมนชัน่ ขนาด 2LDK3 พ่อกับแม่นงั่ คุย
อะไรกันอยู่ท่โี ต๊ะในห้องนั่งเล่น
“รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลย” เค็นซุเกะนิ่วหน้า ถือถ้วยชา “เพราะ
แบบนี้ถึงไม่อยากตรวจสุขภาพ”
“ท�ำเป็นพูดเข้า ที่ผ่านมาคุณไม่เคยไปตรวจเลย ถึงเป็นอย่างนี้ไง
เล่า” ยุริเอะส่งสายตาต�ำหนิ
เค็นซุเกะท�ำหน้าเหมือนโดนจี้ใจด�ำก่อนจะจิบชา
“เกิดอะไรขึ้นคะ” ยูกมิ องหน้าพ่อกับแม่สลับกันไปมา
เค็นซุเกะไม่ตอบ ยุริเอะจ้องเสี้ยวหน้าของสามีเงียบๆ แต่ไม่นานก็
หันมาหายูกิ
“ไปตรวจสุขภาพวันนี้แล้วเจอความผิดปกติ”
ยูกิใจหายวูบ “เอ๊ะ ผิดปกติตรงไหนคะ”
“ไม่มีอะไรหรอก” เค็นซุเกะหันหลังพูดกับลูกสาว “พ่อไม่ได้เจ็บ
ไม่ได้ปวด ยังใช้ชีวิตได้ปกติ ว่ากันตรงๆ คิดเสียว่าไม่รู้กส็ ิ้นเรื่อง”
“แต่หมอสั่งให้ไปตรวจอย่างละเอียดนะ” ยุริเอะท้วง
“คนเป็นหมอก็ต้องพูดแบบนั้นอยู่แล้ว ตรวจเจอแท้ๆ แต่ไม่ชี้แนะ
3

2 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่นและรับประทานอาหาร และ 1 ห้องครัว
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อะไร เพราะกลัวจะต้องมารับผิดชอบทีหลังน่ะสิ”
“ที่ว่าตรวจเจอ หมายถึงอะไรคะ” ยูกิถาม “หรือว่า...มะเร็ง”
เค็นซุเกะเกือบส�ำลักน�ำ้ ชา หัวเราะพร้อมกับเหลียวมา
“ไม่ใช่หรอก”
“งั้นอะไรคะ”
“โดเมียะกุรวิ 4” ยุริเอะตอบ
“มันคืออะไรคะ”
ตอนนั้นยูกิไม่เข้าใจความหมายและไม่รู้ว่าค� ำนั้นสะกดอย่างไร
นึกออกแค่ว่าโดเมียะกุน่าจะหมายถึงหลอดเลือดแดงใหญ่
“ริวหมายถึงตุม่ ” ยุรเิ อะช่วยอธิบาย หมายความว่าหลอดเลือดของ
เค็นซุเกะมีอาการโป่งพอง
“มีของพรรค์น้นั ในตัวฉันหรือเนี่ย ไม่เห็นรู้สกึ เลย” เค็นซุเกะลูบอก
มีหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองอยู่ในช่องอกเขา
“พ่อเจ็บไหมคะ”
“ไม่เจ็บ วันนี้ก็ปกติ พ่อดูไม่เหมือนคนไม่สบายใช่ไหม”
ยูกิพยักหน้า เพราะพ่อดูปกติดี
“มาตรวจสุขภาพเอาปูนนี้ ก็ย่อมเจอสิ่งผิดปกติสักอย่างอยู่แล้ว”
เค็นซุเกะยังมีท่าทีเสียใจที่ไปตรวจสุขภาพ
“โรคนั้นรักษาหายไหมคะ” ยูกถิ าม
“หมอบอกว่ารักษาหายอยู่นะ” เค็นซุเกะพูดไม่เต็มปาก
“แต่อาจต้องผ่าตัด”
ยูกิได้ยินแม่พูดแล้วเบิกตาโพลง “จริงหรือคะ”
“ยังไม่รู้เลย พ่อคิดว่าน่าจะไม่เป็นไรมั้ง”
สีหน้ามั่นใจของเค็นซุเกะชวนให้ยูกิรู้สึกอุ่นใจพลันเลือนหายไป มี
เค้าความกลัวอะไรบางอย่างที่ไม่รู้จักผุดขึ้น นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นพ่อ
4

โดเมียะกุริว (動脈瘤) คือโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
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ท�ำหน้าแบบนั้น
วันรุง่ ขึน้ เค็นซุเกะไปตรวจร่างกายอย่างละเอียด ยูกริ เู้ รือ่ งนี้ ไปเรียน
กลับมาก็ถามผลตรวจทันที
พ่อตอบว่า ตอนนี้ยังไม่ผ่าตัด
“มันยังไม่น่าตกอกตกใจอะไร พ่อว่าจะรอดูอาการสักพักก่อน”
เค็นซุเกะพูดอ้อมแอ้ม
มื้อเย็นวันนั้น เป็นอาหารญี่ปุ่นเน้นเมนูผัก กับข้าวของยูกิมีเนื้อ
ย่าง ส่วนเค็นซุเกะกินเต้าหูแ้ ทน ทีเ่ ขาเป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
เพราะความดันโลหิตสูงและภาวะหลอดเลือดแข็ง
“ฉันเคยคิดว่าในพจนานุกรมของฉันไม่มีค�ำว่าภาวะหลอดเลือด
แข็งเสียอีก ฉันกลายเป็นตาแก่ไปแล้วหรือเนี่ย” เค็นซุเกะร�ำพึงด้วยสีหน้า
เอือมๆ คีบเต้าหู้เข้าปากก่อนกินยาหลังอาหาร เป็นยาลดความดันโลหิต
ยูกไิ ม่เคยคิดว่าพ่อตัวเองแก่กว่าคุณพ่อของเพือ่ นๆ จนกระทัง่ ขึน้ ชัน้
ประถมศึกษาตอนปลาย คนที่มาดูการเรียนการสอนมักจะเป็นยุริเอะ ซึ่ง
แม่ไม่ได้ดูแก่กว่าคุณแม่คนอื่นๆ ออกจะดูอ่อนกว่าด้วยซ�้ำ เพื่อนๆ เข้ามา
ชมเปาะว่าคุณแม่ของยูกจิ ังทั้งสาวทั้งสวยไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้ง
เธอเพิ่งจะคิดเรื่องอายุของพ่อตอนที่คุยเล่นกับเพื่อนเรื่องแต่งงาน
เป็นจังหวะทีค่ ยุ กันเกีย่ วกับประเด็นสามีภรรยาอายุห่างกัน พอเธอบอกว่า
พ่อกับแม่อายุห่างกันมากกว่าสิบห้าปี เพื่อนๆ ก็พากันตกใจ
แต่เธอไม่เคยคิดเลยว่า เรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับอนาคตของตน
เชื่อมั่นมาตลอดว่า เค็นซุเกะแข็งแรง ยังหนุ่มยังแน่น และจะเป็นแบบนี้
ไปอีกหลายปีจนเธอโตเป็นผู้ใหญ่
เมื่อเห็นพ่อนั่งหลังค่อมกินยา ยูกิรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าหายนะก�ำลัง
มาเยือน ตระหนักว่าอีกไม่นานพ่อจะโดนเรียกว่าชายชรา จึงอยากเลื่อน
เวลาออกไปให้นานที่สุด
พ่อกับแม่ไม่คอ่ ยเล่าถึงการด�ำเนินของโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
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ยูกิพอจะรู้เลาๆ ว่าทั้งสองไม่อยากให้ลูกสาวรู้ จึงเดาว่าอาการคงไม่สู้ดี
พ่อกับแม่พดู ถึงคุณหมอนิชโิ ซโนะอยูบ่ อ่ ยๆ พอจะจับใจความได้วา่
เป็นแพทย์เจ้าของไข้ เขาน่าจะเป็นหมอที่มีประสบการณ์และฝีมือดี ยูกิ
ไม่เคยเจอเขา แต่มองว่าเป็นคนช่วยชีวิตพ่อ จึงไว้วางใจ
ยูกิบังเอิญเจอคุณหมอท่านนั้น วันนั้นหลังเลิกเรียน เธออยู่ในร้าน
เครื่องเขียนหน้าสถานีรถไฟกับเพื่อนร่วมห้อง เพื่อนคนหนึ่งสะกิดบอกว่า
นั่นคุณแม่ของยูกนิ ี่
ฝั่งตรงข้ามร้านเครื่องเขียนเป็นร้านกาแฟ จังหวะที่ประตูอัตโนมัติ
เปิดออก จึงมองเห็นภายในร้านโดยบังเอิญ
ยูกิข้ามถนนไปยืนอยู่หน้าร้านกาแฟ เมื่อประตูอัตโนมัติเปิดก็เห็น
ยุริเอะจริงๆ นั่งหันหน้ามาทางเธอ อยู่กบั ใครไม่รู้
ไม่ช้ายุริเอะก็เห็นเธอ หลังจากมองจนแน่ใจ ก็กวักมือให้น้อยๆ
คนที่อยู่นั่งฝั่งตรงข้ามเหลียวมา ใบหน้าน่าเกรงขาม เป็นผู้ชาย
ท่าทางจริงจัง
เขาคือนิชโิ ซโนะ โยเฮ ยูกเิ ชือ่ ว่าเขาเป็นคนช่วยพ่อ จึงโค้งค�ำนับและ
บอกว่า “ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ”
“ไม่ต้องเป็นห่วงนะ เรื่องแค่นี้สบายมาก” คุณหมอนิชิโซโนะตอบ
ยิ้มเห็นฟันสวย
ยูกิไม่ได้ถามว่า ท�ำไมทั้งสองมาเจอกันที่นี่ เพราะไม่คิดว่าแปลก
อะไร ทึกทักเองว่าคงคุยกันเรื่องอาการป่วยของพ่อ
คืนนั้นยูกเิ ล่าให้พ่อฟังว่าเจอนิชิโซโนะ แต่พ่อไม่ได้มที ่าทีตกใจ แม่
คงเล่าให้ฟังแล้ว เขาเป็นคุณหมอที่หล่อมากเลยนะ พ่อพูดยิ้มๆ
วันเวลาผ่านไปไม่มอี ะไรพิเศษ ยูกแิ ทบลืมเรือ่ งทีพ่ อ่ ป่วยไปแล้ว ทว่า
เช้าวันหนึ่ง เกิดเหตุอาเพศนิดหน่อย ขณะรับประทานอาหารเช้า
จู่ๆ เค็นซุเกะวางตะเกียบ เอามือกดใต้คางเล็กน้อย
“เป็นอะไรคะ” ยุริเอะถาม
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“อือ...รู้สึกแน่นนิดหน่อย” เค็นซุเกะขมวดคิ้ว เอียงคอฉงน “หมอ
นัดตรวจมะรืนนี้ แต่ไปโรงพยาบาลก่อนน่าจะดีกว่า”
“ไหวไหมคะ” ยูกมิ องหน้าพ่อ
เค็นซุเกะยิ้ม “พ่อไม่ได้เป็นอะไรมาก ไม่ต้องเป็นห่วง”
แต่เขาไม่กนิ มื้อเช้าต่อ
เค็นซุเกะไม่ได้ไปท�ำงาน แต่ไปโรงพยาบาลแทน และนอนโรง
พยาบาลวันนั้นเลย ยุริเอะกลับบ้านดึกบอกลูกสาวว่า อีกหนึ่งสัปดาห์
เค็นซุเกะจะต้องผ่าตัด
ผ่าตัดเป็นค�ำทีแ่ ฝงความรูส้ กึ ถูกคุกคามและกดดัน ยูกไิ ม่รเู้ หมือนกัน
ว่ามันเป็นอย่างไร แต่แค่นึกภาพว่ามีดจะกรีดเนื้อพ่อ ก็หายใจแทบไม่
ทั่วท้องแล้ว
คืนนั้นยูกนิ อนไม่หลับ พอจะหาอะไรดื่มที่ห้องนั่งเล่น ก็เห็นแสงไฟ
ลอดออกมา
ประตูแง้มอยู่ มองเห็นร่างของยุริเอะจากช่องว่าง เธอนั่งครุ่นคิด
อะไรบางอย่างอยู่บนโซฟา ประสานมือไว้บนตัก
แม่คงภาวนาให้การผ่าตัดปลอดภัย ยูกคิ ิด
เวลาแบบนี้คงคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้
วันรุง่ ขึน้ หลังจากเค็นซุเกะนอนโรงพยาบาลเป็นวันเสาร์ พอเลิกเรียน
ปุ๊บ ยูกิก็บึ่งไปที่โรงพยาบาล
เค็นซุเกะอยู่ห้องรวมหกคน นั่งขัดสมาธิอ่านนิตยสารรายสัปดาห์
อยู่บนเตียงข้างหน้าต่าง พอหันมาเห็นยูกิก็ทักทายว่า “ว่าไง” แล้วยิ้มให้
“พ่อสบายดีนะคะ”
“สบายดี ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรง เบื่อจะแย่แล้ว”
“พ่อไม่ต้องนอนหรือคะ”
“เป็นผู้ป่วยก็ต้องนอนแหละ ถ้าท�ำอะไรไม่ระวัง แล้วมันแตกขึ้นมา
จะล�ำบาก”
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“อะไรแตกคะ” ยูกถิ ามด้วยความตกใจ
เค็นซุเกะชี้ที่อก
“กระเปาะที่หลอดเลือดโตมาก แต่ใช่ว่ามันจะแตกง่ายๆ หรอก”
“ถ้าแตกแล้วจะเป็นยังไงคะ”
“เอ” เค็นซุเกะเอียงคอ “คงไม่ค่อยดี เลยต้องผ่าตัดไง”
อันที่จริงอย่าว่าแต่ไม่ค่อยดีเลย ผู้ป่วยที่เสียชีวิตก็มีไม่น้อย แต่
เค็นซุเกะไม่กล้าพูดชัดเจน แน่นอน เพราะไม่อยากให้ลูกสาวเป็นห่วง
ยูกเิ ห็นพ่อสบายดี จึงคลายกังวลไปได้เยอะ วันรุง่ ขึน้ เป็นวันอาทิตย์
ก็มาเยี่ยมพ่อ พอขึ้นสัปดาห์ใหม่ เธอมาโรงพยาบาลทุกวัน แต่อาการ
ของเค็นซุเกะแทบไม่เปลี่ยนแปลง ทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกสาว จะบ่น
ไม่ขาดปากว่าเบื่อ
และแล้วมาถึงวันพฤหัสบดี ก่อนหน้าวันผ่าตัดหนึง่ วัน เค็นซุเกะพูด
กับลูกสาวด้วยสีหน้าขึงขังแปลกๆ
“เอ้อ ยูกิ วันข้างหน้าลูกอยากท�ำงานอะไร”
ยูกิเคยคุยกับแม่เรื่องจะเรียนมัธยมปลายที่ไหนดี แต่เท่าที่จำ� ได้ นี่
เป็นครั้งแรกที่พ่อถามเรื่องอนาคต
“ยังไม่รู้เลยค่ะ” เธอตอบตามตรง
“งั้นหรือ ค่อยๆ คิดก็ได้ เดี๋ยวก็คงเห็นลู่ทางเอง”
“จริงหรือคะ”
“ลูกจะอยู่ไปวันๆ ไม่ได้นะ ถ้าลูกตั้งใจเรียนและเห็นแก่ผู้อื่น จะ
เข้าใจสิ่งต่างๆ เอง มนุษย์มีหน้าที่ที่มีแต่เราเท่านั้นที่ท�ำได้ ใครๆ ก็เกิดมา
พร้อมสิ่งนั้น พ่อคิดแบบนี้แหละ”
“เท่จังเลยค่ะ”
“ใช่ไหม ไหนๆ แล้ว ใช้ชีวิตแบบเท่ๆ กันเถอะ” เค็นซุเกะว่าแล้ว
หลิ่วตา
ยูกิไม่เข้าใจว่าท�ำไมพ่อพูดแบบนั้น เวลาผ่านมานานหลายปีแล้ว
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ก็ยังไม่เข้าใจ คงไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งอะไร ทว่าเธอยังจ�ำบทสนทนา
ตอนนั้นได้แม่น
วันผ่าตัดตรงกับวันศุกร์ ยูกิไปเรียนหนังสือตามปกติ ก่อนออกจาก
บ้านเธอคุยกับแม่เรื่องผ่าตัด แต่ไม่ได้สนทนากันจริงจัง แม่เตรียมอาหาร
เช้าให้เหมือนเดิมด้วยสีหน้าปกติ
แต่พอสายๆ ยูกชิ ักกระวนกระวายใจ เพราะได้ยินมาว่า การผ่าตัด
จะเริ่มสิบเอ็ดโมง แค่นกึ ภาพพ่อนอนบนเตียงผ่าตัด เหงื่อก็ออกมือ
ยูกเิ ลิกเรียนกลับมาถึงบ้านสีโ่ มงกว่า แม่ไม่อยู่ สัง่ ไว้วา่ ถ้าการผ่าตัด
ปลอดภัยจะโทร.มาบอก และให้หาอะไรกินเอง เพราะการผ่าตัดอาจเสร็จ
ค�่ำมืด เธอเปิดตู้เย็น มีอาหารหลายอย่างเตรียมไว้ในนั้น ล้วนเป็นของ
โปรดของเธอ
เธอรีบกินมื้อเย็นแต่หัววัน แล้วฆ่าเวลาด้วยการดูโทรทัศน์เอย
อ่านนิตยสารเอย แต่ใจไม่ได้อยูก่ บั โทรทัศน์และนิตยสารเลย มองดูนาฬิกา
ตั้งหลายหน
ในที่สุดเสียงโทรศัพท์ดังตอนสี่ทุ่มเศษ แม่โทร.มา แต่ไม่ได้แจ้งข่าว
ว่าผ่าตัดเสร็จแล้ว
“การผ่าตัดยืดเยื้อนิดหน่อย” แม่บอก
“ท�ำไมยืดเยื้อล่ะคะ น่าจะเสร็จเร็วกว่านี้น่นี า”
“มันก็ใช่...แต่แม่บอกแล้วนี่ว่า ให้รอเฉยๆ ไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าเสร็จ
แล้วจะโทร.มาบอก”
“ก็หนูเป็นห่วงนี่ หนูจะไปโรงพยาบาลด้วย”
“ลูกมาก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอก วางใจเถอะ ท�ำตามที่แม่บอก”
“แม่รีบโทร.มานะ”
“รู้แล้วน่า”
พอวางสาย ความวิตกกังวลจู่โจมยูกิหนักหน่วง นึกถึงหน้าพ่อ แค่
คิดว่าพ่ออาจมีอาการเป็นตายเท่ากัน ก็สั่นไปทั้งตัว
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ยูกิไม่มีสมาธิจะคิดเรื่องอื่น ปิดโทรทัศน์แล้วนอนขดคู้บนเตียง แต่
รู้สึกแน่นท้อง แล้วคลื่นไส้หลายหน
เสียงโทรศัพท์ดงั ขึน้ อีกครัง้ ตอนตีหนึง่ กว่า พอยูกริ บั สาย ปรากฏว่า
อีกฝ่ายไม่ใช่แม่ แต่เป็นป้า
“ยู กิ คนที่ โ รงพยาบาลบอกให้ รี บ มาที่ นี่ เดี๋ ย วป้ า จะไปรั บ นะ
เตรียมตัวไว้เลย”
“ผ่าตัดเสร็จแล้วหรือคะ”
“อือ เสร็จแล้ว...”
“ที่ว่าให้รบี มาที่นี่ หมายความว่ายังไงคะ”
“เรื่องนั้น มาถึงโรงพยาบาลก่อนแล้วเขาจะเล่าให้ฟัง”
“เดี๋ยวหนูไปโรงพยาบาลเองค่ะ ป้าไม่ต้องมารับก็ได้”
ยูกิวางสายแล้วถลันออกจากบ้าน ขึ้นแท็กซี่ไปโรงพยาบาล ใจเต้น
แรงจนเจ็บหน้าอก
เธอวิ่งพรวดเข้าโรงพยาบาล แต่ไม่รู้จะไปไหนต่อ จังหวะที่คิดว่า
จะไปห้องที่พ่ออยู่เมื่อวานก่อนแล้วกัน ก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อ เจ้าของ
เสียงคือป้า
ทันทีที่เห็นหน้าป้า ยูกิตัวสั่นเทา ป้าตาแดงก�่ำ เห็นได้ชัดว่าเพิ่ง
ร้องไห้มา
“ยูกิ...มาด้วยกันสิ”
“ป้าคะ เกิดอะไรขึ้น การผ่าตัดของพ่อมีอะไรหรือคะ”
ทว่าป้าไม่ตอบค�ำถาม ก้มหน้ารุนหลังยูกิให้ออกเดิน
ยูกิไม่ได้ซักไซ้ต่อ กลัวจะได้ยินค�ำตอบที่ท�ำให้เสียใจหนัก ซึ่งพอ
จะรู้รางๆ แต่ไม่พร้อมเผชิญหน้า ได้แต่เดินไปเงียบๆ เริ่มมีอาการวิงเวียน
ศีรษะ ขาไม่มแี รง
ชั้นที่ป้าพาไป ยูกิยังไม่เคยมา สุดทางเดินทอดยาวมีห้องหนึ่งเปิด
ประตูค้างไว้
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“เข้าไปสิ” ป้าบอก
“พ่อ...อยู่ในนั้นหรือคะ”
ยูกิถาม แต่ป้าไม่ตอบ เธอไม่ได้มองหน้าป้า เลยไม่รู้ว่าป้ามีสีหน้า
อย่างไร แต่ท่แี น่ๆ คือได้ยินเสียงสะอึกสะอื้น
เธอก้าวเดินไปห้องนั้นอย่างกล้าๆ กลัวๆ ป้าไม่ได้ตามมา
ตอนใกล้ถึง ใครคนหนึ่งออกมาจากห้อง นิชิโซโนะสวมเสื้อกาวน์
ก้มหน้าอิดโรย ก้าวขาแทบไม่ออก
เขาชะงักฝีเท้าเมือ่ เห็นยูกิ เบิกตาโพลง อกสะท้อนขึน้ ลงตามจังหวะ
หายใจ
คุณหมอไม่พูดอะไรสักค�ำ คงนึกหาค�ำพูดอยู่ ยูกลิ ะสายตาจากเขา
ก้าวเดินไปที่ห้องอีกครั้ง ไม่อยากฟังสิ่งที่คุณหมอจะพูด
เมื่อเข้าไปในห้อง มองเห็นผ้าขาว
มีคนนอนอยู่บนเตียง ใบหน้าถูกคลุมด้วยผ้าขาว ข้างหน้าเตียงมี
ใครอีกคน นั่งคอตกอยู่บนเก้าอี้พับ แม่นั่นเอง
ความคิดหนึง่ แล่นเข้ามาในหัว ยูกริ �่ำร้องอะไรบางอย่าง แต่ไม่ได้ยนิ
เสียงตัวเอง เธอโผไปที่เตียง เปิดผ้าขาวด้วยมือสั่นเทา ใบหน้าพ่อสงบนิ่ง
หลับตาเหมือนคนนอนหลับ เสียงพ่อพูดว่า ใช้ชีวิตแบบเท่ๆ กันเถอะ ดัง
แว่วในหู
นี่มันเรื่องโกหก ยูกติ ะโกน
เธอสูญเสียพ่อสุดที่รักไปแล้ว

3
เครื่องแบบพยาบาลสีชมพูอ่อนแขวนอยู่บนรางม่านหน้าต่าง นี่ซกั
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แล้วหรือ ตรงชายเสื้อยังเหลือรอยเปื้อนนิดหน่อยอยู่เลย ถ้าเอาแต่ใส่ใจ
เรือ่ งเล็กน้อยขนาดนี้ คงท�ำงานเป็นพยาบาลไม่ได้หรอก โชจิทกึ ทักเอาเอง
โนโซมิตงั้ กระจกขนาดกระดาษ A4 ไว้บนโต๊ะแล้วเริม่ แต่งหน้า วันนี้
เข้าเวรดึก เวลาท�ำงานของเธอที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทโตะ ถ้าเป็น
เวรดึกจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนยี่สิบนาที
เธอทารองพืน้ บนใบหน้ากลมแป้น พลางบ่นเรือ่ งทีท่ ำ� งาน ไม่พอใจ
เรื่องวันหยุดน้อย นอกจากลาพักร้อนไม่ได้ มักโดนขอร้องให้มาท�ำงานวัน
หยุด ได้เงินเยอะขึ้นไม่ดหี รือไง โชจินึก แต่ส�ำหรับหญิงสาวเพิ่งอายุยี่สิบ
เอ็ดอย่างโนโซมิ อยากได้เวลาเที่ยวเล่นมากกว่าเงิน
โชจิสูบบุหรี่ในท่านอนหนุนแขนข้างหนึ่งบนเตียง เขี่ยเถ้าบุหรี่ใน
จานรองถ้วยชายีห่ อ้ มินตัน ซึง่ วางทีห่ วั นอน ตอนมาห้องนีค้ รัง้ แรก เขาถาม
โนโซมิว่ามีที่เขี่ยบุหรี่ไหม เธอคิดครู่หนึ่งก่อนยื่นจานรองนี้ให้ นับแต่นั้น
มา จานรองหรูกลายเป็นที่เขี่ยบุหรี่ส่วนตัวของโชจิ แต่โนโซมิไม่ได้ว่าอะไร
บางครั้งเธอเอาไปล้างให้และน�ำมาวางคู่กบั บุหรี่ที่ซ้อื เตรียมไว้
ถ้าได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ ตนคงมีความสุข โชจิคดิ แน่นอนว่า
ความเป็นไปได้เท่ากับศูนย์ มันจึงเป็นเพียงความคิดเพ้อฝัน
โนโซมิบอกว่า คนเราสักวันหนึ่งจะกลายเป็นผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วย
รอดตายได้ครั้งหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเอาแต่ใจสุดๆ
เวลาโชจิมาที่นี่ มักรับบทผู้ฟังเรื่องราวของเธอ นอกนั้นก็กินอะไร
ด้วยกันหรือมีเซ็กส์กัน แบบนี้ก็ดีแล้ว ขืนเธอเรียกร้องเรื่องอื่น มีแต่จะ
ล�ำบากใจ ที่ว่ารับบทผู้ฟัง ก็แค่พยักหน้าเออออกับเธอ ส่วนใหญ่ฟังหูซ้าย
ทะลุหูขวา จะตั้งใจฟังเฉพาะเวลาได้ยนิ ค�ำส�ำคัญไม่ก่คี �ำ
จู่ๆ ค�ำส�ำคัญค�ำหนึ่งหลุดออกมาจากปากโนโซมิ โชจิดีดตัวผึง
“ชิมาบาระ โซอิจิโร่นอนโรงพยาบาลหรือ” เขาถามโนโซมิซึ่งนั่ง
หันหลังสวมเสื้อสายเดี่ยว “เมื่อกี้เธอพูดแบบนั้นใช่ไหม”
ใบหน้าของโนโซมิซงึ่ สะท้อนบนกระจกมองโชจิดว้ ยอาการตกใจ เธอ
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ปัดมาสคาร่าเสร็จแค่ข้างเดียว
“อือ นอนโรงพยาบาลเมื่อวานซืน ตอนที่มา เขาไม่ได้ต้งั ใจจะนอน
หรอก แต่พอผลตรวจออกมา เลยต้องนอนทันที”
“คราวก่อนเธอบอกว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
อาการรุนแรงไหม”
“อืม...”
โนโซมิง่วนอยู่กบั การปัดมาสคาร่าอีกข้าง โชจิหงุดหงิดนิดหน่อย
“จะว่ายังไงดี ถ้าไม่รนุ แรงคงไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหรอกมั้ง”
โนโซมิปัดมาสคาร่าเสร็จแล้ว หันขวับมากะพริบตาปริบๆ แล้วถาม
ว่า “เป็นไง”
“น่ารักดี นี่ ว่าแต่”
“เขาว่าขนาดเท่านี้” เธอกางนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ห่างกันประมาณ
เจ็ดเซนติเมตร “ใหญ่กว่าไข่ไก่เท่านึง ซึ่งถือว่าค่อนข้างใหญ่มากส�ำหรับ
การผ่าตัด”
“เมื่อก่อนเล็กกว่านี้ใช่ไหม”
“ใช่ ใหญ่ประมาณห้าเซนติเมตร ตอนนั้นคุณหมอบอกว่าควร
นอนโรงพยาบาล แต่เจ้าตัวไม่ยอม บอกว่ายังไม่เป็นอะไร คงกลัวการ
ผ่าตัด แต่คราวนี้คงท�ำใจแล้ว”
“เขาจะผ่าตัดหรือ”
“ใช่ เลยมานอนโรงพยาบาลไง โอ๊ย เขียนคิ้วไม่สวยเลย”
โชจิลุกจากเตียง ใส่กางเกงในแล้วนั่งลงข้างโนโซมิ
“รู้วันผ่าตัดหรือยัง”
“เอ๊ะ ว่าอะไรนะ” โนโซมิถาม ตายังมองกระจก คงยังเป็นห่วงเรื่อง
ทรงคิ้ว
“ผ่าตัดไง ชิมาบาระ โซอิจิโร่จะผ่าตัดเมื่อไหร่”
“เรื่องนั้นยังไม่รู้เลย ต้องตรวจร่างกายอีกตั้งหลายอย่าง” โนโซมิ
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หยุดแต่งหน้า มองโชจิแล้วขมวดคิ้วที่เพิ่งเขียนเสร็จ “โชจิ ท�ำไมอยากรู้
เรื่องนั้นขนาดนั้น ไม่เห็นต้องสนใจเรื่องชิมาบาระ โซอิจโิ ร่เลย”
โชจิท�ำหน้าตื่น เขาถามละเอียดเกินไปจริงๆ
“ไม่มีอะไรหรอก ก็แค่อยากรู้เรื่องคนดัง”
“คนดังอะไร เขาไม่ได้เป็นดาราสักหน่อย” โนโซมิแค่นหัวเราะแล้ว
แต่งหน้าต่อ
“เธอนี่ไม่รู้อะไรเลย เรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงมีปัญหาสุขภาพเป็น
ข้อมูลมีค่ามากนะ เผลอๆ อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น”
“โชจิเล่นหุ้นด้วยหรือ”
“ผมไม่ได้เล่น แต่มคี นอยากได้ข้อมูลแบบนี้เพียบเลย”
โนโซมิหยุดแต่งหน้าอีกครั้งแล้วมองเขา คราวนี้ส่งสายตาปราม
“เอาเรือ่ งนีไ้ ปเล่าให้คนอืน่ ฟังไม่ได้นะ ฉันเห็นว่าเป็นโชจิเลยเล่าให้
ฟัง เขาห้ามเปิดเผยข้อมูลคนไข้”
โนโซมิเป็นพยาบาลมือใหม่ ใช้น�้ำเสียงจริงจังแบบนี้ก็แสดงว่า
โรงพยาบาลคงย�้ำนักย�้ำหนาเรื่องนั้น
โชจิแสร้งปั้นยิ้มเพื่อให้เธอสบายใจ
“พูดเล่นน่า ผมไม่บอกใครหรอก แค่อยากรู้อยากเห็นเฉยๆ ผม
ไม่ได้รู้จกั ใครที่เล่นหุ้น”
“จริงหรือ ฉันเชื่อใจได้ใช่ไหม”
“จริงสิ เชื่อใจผมเถอะ”
โนโซมิหนั ไปหากระจกอีกครั้ง บ่นพึมพ�ำว่า ลืมไปแล้วว่าแต่งหน้า
ถึงไหน
“การผ่าตัดจะส�ำเร็จหรือเปล่า ผมเคยอ่านเจอในหนังสือว่า มีคน
ไม่น้อยที่ผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองแล้วตาย”
โนโซมิทาลิปสติก ดูสีปากแล้วเอียงคอ
“เรื่องนั้นมันนานมาแล้ว ตอนนี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอก คุณหมอที่
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โรงพยาบาลฉันฝีมือดีนะ เอ่อ คิดว่าฉันเหมาะกับสีนี้ไหม”
“ก็สวยดี หืม ฝีมือดีหรือ ถ้างั้นที่ชิมาบาระ โซอิจโิ ร่มารักษาตัวที่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทโตะก็เพราะมีหมอเก่งทางด้านนี้สินะ”
“ต้องเรียกว่าฝีมือดีมากกว่าเก่งมั้ง เคยผ่าตัดเคสยากๆ ส�ำเร็จ
ตั้งหลายราย ฉันเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก เห็นว่าชื่อคุณหมอนิชิโซโนะ”
“ผมเคยได้ยนิ ชื่อ ถ้าเป็นคุณหมอคนนี้ ไม่เคยพลาดเลยนะ”
“คงงั้นแหละ ระดับชิมาบาระ โซอิจโิ ร่ คุณหมอนิชิโซโนะต้องเป็น
คนรักษาอยู่แล้ว”
“ชิมาบาระนอนห้องเดีย่ วล่ะสิ”
“ใช่ นอนห้องที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลเลยล่ะ แถมเมื่อวานยังขน
คอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์เข้ามาในห้อง นอนโรงพยาบาลปุ๊บ ก็มีคนมา
เยี่ยมไม่ขาดสาย ทางฉันหัวหมุนกันใหญ่เลย”
“โนโซมิก็ดูแลชิมาบาระหรือ”
“ถ้าว่างก็ต้องไปดูแล เขาชอบมองพวกฉันด้วยสายตากลัดมัน แต่
ยังไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวนะ”
“อายุหกสิบห้าแล้ว เป็นตาแก่อายุยืนชะมัด”
โชจิพูดจบ โนโซมิชะงักมือทาลิปสติก หันมองเขาด้วยสีหน้าตกใจ
“รู้ได้ยังไงว่าเขาอายุหกสิบห้า”
“ก็เธอเคยเล่าให้ฟัง ตอนที่บอกว่าชิมาบาระ โซอิจิโร่มาตรวจไง”
“ฉันเล่าเรื่องนั้นตอนไปนัดบอดใช่ไหม จ�ำแม่นจังเลยนะ”
โชจิยักไหล่ “ผมมั่นใจเรื่องความจ�ำของตัวเอง”
สามเดือนก่อน เพือ่ นทีท่ ำ� งานชวนโชจิวา่ ไปนัดบอดกันไหม ทุกทีเขา
จะปฏิเสธ แต่พอรู้ว่าสาวๆ ท�ำงานอะไรจึงเปลีย่ นใจ พวกเธอเป็นพยาบาล
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทโตะ
โชจิไปนัดบอดครั้งนั้นเพราะมีจุดประสงค์อย่างหนึ่ง บรรยากาศ
ภายในงานน่าเบื่อตามคาด แต่เขาได้สิ่งที่ตนต้องการ มีพยาบาลคนหนึ่ง
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ท�ำงานอยู่ในแผนกศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด เธอคือมาเซะ โนโซมิ
“ถ้าพูดถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทโตะ ชิมาบาระ โซอิจิโร่เพิ่ง
จะมารักษาใช่ไหม” โชจิชวนเธอคุย
โนโซมิตอบทันที
“ใช่ค่ะ รู้เรื่องนี้ด้วยหรือคะ”
“ผมอ่านข่าวออนไลน์นะ่ ข่าวเขียนว่าหัวใจเขาไม่สดู้ ี เลยไปตรวจที่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทโตะ ท�ำให้ไม่ได้ไปงานแถลงข่าวอะไรสักอย่าง
ผมคิดว่านั่นเป็นข่าวลวง เป็นข้ออ้างเพื่อจะได้หนีงานแถลงข่าว”
โนโซมิส่ายหน้า
“เขาป่วยจริงๆ ค่ะ เอ่อ อาการค่อนข้างรุนแรงด้วยซ�ำ้ ” เธอลดเสียง
ลง กลัวพยาบาลคนอืน่ ทีม่ าด้วยกันได้ยนิ อย่างไรก็ตาม เธอไม่ควรปริปาก
เรื่องอาการของคนไข้
บรรยากาศในงานเริ่มผ่อนคลาย บางคนย้ายที่นั่งไปหลายครัง้ แล้ว
แต่โชจิเกาะติดโนโซมิแจ เขาไม่ได้แสดงออกนอกหน้าว่าถูกใจเธอ ใน
ขณะเดียวกันพยายามล้วงข้อมูลเกีย่ วกับชิมาบาระ โซอิจโิ ร่ ถามเธอจนรูว้ า่
ชิมาบาระป่วยเป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ทว่าตอนนั้นเขาไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้
สุดท้ายแล้วโชจิคุยกับโนโซมิคนเดียว เขาถามเบอร์โทรศัพท์มอื ถือ
และที่อยู่อีเมลของเธอไว้ด้วย
หากโชจิต้องการหาคนรักจริงๆ เขาคงไม่ทกั โนโซมิหรอก เพือ่ นเห็น
เขาขลุกอยู่กบั โนโซมิ จึงถามว่า
“นาโออิชอบผู้หญิงแก้มยุ้ยแบบนั้นรึ หน้าอกก็แบนแต๊ดแต๋”
“ช่างฉันเถอะน่า” โชจิหัวเราะกลบเกลื่อน ดีแล้วที่โนโซมิไม่ได้เป็น
สาวเนื้อหอม ถ้าเขาต้องไปแข่งกับใคร คงยุ่งยากน่าดู
โชจิพยายามเต็มที่เพื่อดึงดูดความสนใจของโนโซมิ เขาเคยคบหา
ผู้หญิงมาบ้าง แต่ครั้งนี้เขาตั้งใจจริงและจริงใจกับโนโซมิมากกว่าผู้หญิง
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ทุกคนที่ผ่านมา ทุ่มให้ท้งั เวลาและเงินทอง
“ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนท�ำให้ฉันแบบนี้เลย” โนโซมิชอบพูดค�ำนี้
โชจิกค็ ดิ ว่าเธอไม่ได้โกหก ตอนทีเ่ จอกัน เธอแต่งตัวปอนๆ แต่งหน้าก็ไม่เก่ง
ที่ว่าเธอง่วนกับการเรียนพยาบาลจนไม่มเี วลาเที่ยวเล่นคงเป็นเรื่องจริง
มิเสียแรงที่พยายาม สองสัปดาห์หลังจากเจอกันครั้งแรก โชจิเข้า
ออกอะพาร์ตเมนต์ของโนโซมิแถวย่านเซ็นจุได้สบาย
โชจิคอ่ ยๆ รูล้ กึ เรือ่ งภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทโตะจากการ
คบหาโนโซมิ ตัวเขาเองก็หาข้อมูลเกีย่ วกับโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
และศึกษาวิธรี กั ษาด้วย ส่งผลให้แผนการหนึง่ ผุดขึน้ ในหัว ทีแรกเขาคิดว่า
มันคือเรื่องฝันเฟื่องเป็นไปไม่ได้ แต่แล้วก็ค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
ตอนนี้ได้เวลาต้องลงมือ
ปัญหาคือจังหวะ โอกาสมีแค่ครั้งเดียว จะปล่อยให้หลุดมือไม่ได้
เด็ดขาด
แต่เรื่องที่ชิมาบาระ โซอิจิโร่เข้าโรงพยาบาลกะทันหันจะท�ำหูทวน
ลมไม่ได้ เพราะไม่ได้อยู่ในแผน
ต้องลงมือเดี๋ยวนี้เลย เขาร้อนรน
“เอ้อ โนโซมิ” เขาพูดน�้ำเสียงสบายๆ
“มีอะไรหรือ”
หญิงสาวท�ำหน้าสงสัย โชจิวางมือบนไหล่เธอ
“มีเรื่องจะขอร้องหน่อย”

4
ที่อยู่บนนามบัตรเข้าใจยาก ดูอย่างไรก็เป็นย่านที่พักอาศัย ไม่ใช่
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ถนนสายที่มีร้านอาหารเรียงราย ขณะเดินไปพลางสงสัยว่ามีร้านอาหาร
อยู่แถวนี้ด้วยหรือ พลันสายตาสะดุดกับทางเดินตกแต่งอย่างประณีตเกิน
กว่าจะเป็นบ้านเรือน พอมองเข้าไปข้างใน เห็นป้ายสลักชื่อร้านบนประตู
ทางเข้า บรรยากาศดูเหมือนที่ซ่อนตัว ยูกิเดาว่านิชิโซโนะกับยุริเอะคงใช้
ที่นี่เป็นสถานที่แอบนัดพบกัน
พอเปิดประตู หญิงสวมสูทสีด�ำโผล่มาพร้อมยิ้มให้
“ก�ำลังรออยู่พอดีเลยค่ะ เดีย๋ วจะพาไปทีห่ ้องนะคะ” เธอพูดราวกับ
รู้จักยูกิ
หญิงชุดสูทพาไปห้องส่วนตัว เปิดประตูแล้วส่งเสียงเข้าไปในห้อง
ว่า “แขกมาแล้วค่ะ”
ยูกิสูดหายใจเข้าออกแล้วเข้าไปในห้อง
โต๊ะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งอยู่กลางห้อง ยุริเอะกับนิชิโซโนะนั่งหัน
หน้าเข้าหากัน ยุริเอะสวมเสื้อสีม่วงอ่อน สร้อยแพลทินัมบนคอเงาวับ
นิชิโซโนะใส่สูทสีเขียวแก่
“มาถึงแล้วหรือ ฉันเริ่มไปก่อนแล้วนิดนึง” นิชิโซโนะชูแก้วทรงสูง
ของเหลวในแก้วดูเหมือนเหล้าเชอร์รี ตรงหน้ายุรเิ อะก็มแี ก้วเหล้าเหมือนกัน
ขอโทษที่ให้รอค่ะ ยูกวิ ่าแล้วนั่งหันหน้าเข้าหายุริเอะ
“คงจะงานยุ่งสินะ แต่เห็นลูกสบายดี แม่กโ็ ล่งใจ” ยุริเอะพูดยิ้มๆ
“หนูสบายดีค่ะ แม่ล่ะคะ”
“อือ แม่สบายดี” ยุริเอะพยักหน้า
ยูกิไม่ได้เจอแม่ต้งั นาน เลยเห็นว่าแม่ผอมลงนิดหน่อย แต่ดูเนื้อตัว
กระชับมากกว่าซูบซีด อย่างน้อยก็ไม่ได้รู้สึกว่าแก่ เธอกลับมองว่าหลายปี
มานีแ้ ม่ดสู าวขึน้ ได้แต่คดิ ว่าชีวติ ประจ�ำวันท�ำให้แม่เปลีย่ นไป ตอนนีไ้ ม่วา่
มองมุมไหน แม่กเ็ หมือนผู้หญิงท�ำงานเก่ง
หญิงชุดสูทคนเมื่อกี้เข้ามาถามยูกิว่าจะดื่มเหล้าก่อนอาหารไหม
ยูกิปฏิเสธ
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“นานๆ เจอกันที น่าจะดื่มสักแก้วนะ” นิชิโซโนะแนะ
ยูกิส่ายหน้าไม่สบตาเขา
“ฉันอาจโดนตามตัวก็ได้ค่ะ”
“คนที่จะโดนตามตัวเป็นคนแรกในคืนนี้ไม่ใช่เธอ ฉันสั่งไว้แล้ว”
“แต่ว่า...ฉันขอไม่ดื่มเหล้าดีกว่าค่ะ กลับหอแล้วอยากจะอ่าน
หนังสือต่อสักหน่อย”
นิชิโซโนะถอนหายใจ
“ตอนนี้เป็นช่วงเวลาส�ำคัญจริงๆ งั้นฉันขอดื่มคนเดียวแล้วกัน”
“คุณทั้งสองเชิญดื่มกันตามปกติเถอะค่ะ” ยูกิพูดออกไปแล้วนึก
เสียใจว่าไม่สมควรพูดแบบนั้น เธอเห็นยุริเอะท�ำหน้าบึ้งตึง
อาหารยกมาเสิร์ฟ ออเดิร์ฟตกแต่งอย่างสวยงามเหมือนขนม เห็น
แล้วไม่รู้เลยว่าท�ำจากวัตถุดิบอะไร หญิงชุดสูทอธิบายให้ฟัง แต่ก็ไม่ค่อย
เข้าใจ ยูกกิ ินเข้าไปแล้วก็อร่อยดี รสชาติท่ไี ม่เคยสัมผัสแผ่ซ่านในปาก
เธอนึกขึน้ ได้วา่ ยุรเิ อะท�ำอาหารแบบนีใ้ ห้กนิ เป็นประจ�ำ ตัง้ แต่เมือ่ ไร
นะ สมัยที่แม่ท�ำอาหารเดิมๆ ให้เธอกิน คงออกมากินอาหารพิเศษนอก
บ้านกับนิชิโซโนะแล้ว
เค็นซุเกะชอบอาหารปรุงรสจัด โดยเฉพาะของโปรดอย่างเนื้อตุ๋น
มันฝรัง่ ทีเ่ คีย่ วจนเป็นสีนำ�้ ตาล ยูกจิ ำ� ได้วา่ พ่อกินเนือ้ ตุน๋ มันฝรัง่ แกล้มเบียร์
พร้อมกับดูถ่ายทอดสดกีฬาตอนกลางคืน พ่อคีบอาหารตรงหน้าเข้าปาก
เงียบๆ คงไม่รู้ว่ามีอาหารรสชาติแบบนี้ด้วย
นิชิโ ซโนะด�ำเนินการสนทนาด้ วยการเล่าเรื่องงานของยูกิที่โ รง
พยาบาลให้ยุริเอะฟัง ส่วนยุริเอะถามแทรกว่าได้กินข้าวครบทุกมื้อไหม
ท�ำความสะอาดห้องและซักผ้าอย่างไร ยูกิตอบตามมารยาท แม้รู้ว่า
ตัวเองท�ำตัวเป็นเด็ก แต่ก็หงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกที่ทั้งสองมองว่า การ
รับประทานอาหารด้วยกันครั้งนี้มีความหมาย
เมื่อรับประทานอาหารใกล้เสร็จ นิชิโซโนะสั่งไวน์แดง ยูกิไม่ด่ืม
เหมือนเดิม ยุริเอะดื่มแค่แก้วเดียว หลังจากกินอาหารจานหลักเสร็จ เหล้า
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ในแก้วยังพร่องไปไม่ถึงครึ่ง
หลังของหวานยกมาเสิรฟ์ นิชโิ ซโนะลุกออกไป ตรงหน้าเขาไม่มจี าน
ของหวาน คงสั่งทางร้านไว้แล้ว ตอนนี้เหลือกันแค่สองแม่ลูก
“คุณหมอเล่าเรื่องของลูกให้ฟังแล้ว ล�ำบากแย่เลยสิ ไหวไหมลูก”
ยุริเอะถาม
“ถ้าหนูยอมแพ้ต้งั แต่ตอนนี้ ก็ไม่รู้ว่าพยายามมาเพื่ออะไร”
“นั่นสิเนอะ” ยุริเอะพูด
“แม่มธี รุ ะส�ำคัญอะไรหรือคะ ถึงได้ขอร้องคุณหมอให้จดั ฉากแบบนี้
ขึ้นมา”
ยุริเอะเบิกตาโพลง ดื่มน�้ำในแก้วแล้วเลียริมฝีปาก
ลางสังหรณ์แม่นจริงๆ ยูกคิ ิด ความกระวนกระวายใจผุดพรายขึ้น
มารางๆ เสียใจเล็กน้อยที่ชิงพูดก่อน
“แม่มีเรื่องจะรายงาน...ไม่สิ อยากจะปรึกษายูกิ”
“เรื่องอะไรคะ” หัวใจเต้นเร็วขึ้น แวบหนึ่งคิดว่าไม่อยากฟัง
“แม่” ยุริเอะว่าแล้วหลุบตา ก่อนจะจ้องหน้ายูกอิ ีกครั้ง “คิดว่าถึง
เวลาที่จะเลือกอนาคตแล้ว”
“อนาคตหรือคะ”
“คือว่า...” ยุริเอะดื่มน�้ำอีกครั้งแล้วพูดว่า “แม่จะแต่งงานใหม่”
ชีพจรหลังกกหูเต้นตุบๆ ยูกิกลืนน�้ำลายเอื้อก แต่หูกลับไม่ได้ยิน
เสียงนั้น

5
โชจิจอดรถตรงข้างก�ำแพงโรงพยาบาล เป็นรถญีป่ นุ่ มือสองทีเ่ พิง่ ซือ้
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มา เขาเคยตัดสินใจว่าจะไม่ขบั รถอีก แต่พอไม่มรี ถก็ไม่สะดวก ทว่าครั้งนี้
เขาไม่แต่งห้องโดยสาร ไม่ทุ่มเงินกับเครื่องเสียงรถยนต์และเครื่องน�ำทาง
อัจฉริยะเหมือนคราวก่อน ตั้งแต่ซื้อรถมา เขาไม่เคยล้างแม้แต่ครั้งเดียว
ทุกวันนี้เขามองว่ารถเป็นเพียงยานพาหนะ
โนโซมิน่งั ยิ้มอยู่ข้างคนขับ
“คืนนี้ขอบคุณที่เลี้ยงนะ พาสต้าอร่อยดี”
“น่าเสียดายที่ไม่ได้ด่มื เหล้า” โชจิพูด
วันไหนที่โนโซมิเข้าเวรดึกและตรงกับวันหยุดของโชจิ ทั้งสองจะไป
กินข้าวด้วยกันก่อนโนโซมิไปท�ำงานที่โรงพยาบาล กลายเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติในช่วงนี้ไปแล้ว หลังกินข้าวเสร็จ โชจิจะขับรถมาส่งที่โรงพยาบาล
“พยาบาลเมาเหล้าก็แย่น่ะสิ และโชจิก็ต้องขับรถด้วย”
“นั่นสิ” โชจิพยักหน้า แท้จริงแล้วเขาก็ไม่ได้นึกอยากดื่มเหล้า
“งั้น ฉันไปก่อนนะ” โนโซมิยื่นมือซ้ายจะเปิดประตู
โชจิกุมมือขวาเธอเบาๆ “เรือ่ งเมื่อกี้ล่ะ”
โนโซมิขมวดคิ้วคล้ายล�ำบากใจ
“ต้องเป็นคืนนี้เลยหรือ”
“แล้วเมื่อไหร่ดลี ่ะ”
โนโซมิก้มหน้าครุ่นคิด ขบนิ้วหัวแม่มือซ้าย เธอชอบท�ำท่านี้เวลา
กลุ้มใจจริงๆ แต่จะไม่แสดงกิริยาแบบนี้ในโรงพยาบาลเด็ดขาด
“ท�ำไมอยากเห็นของพรรค์น้นั ล่ะ”
“ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ ผมอยากรู้ว่าเขาใช้เครื่องมือแบบไหน
อย่างไร ถ้าไม่เห็นของจริง จะเข้าใจได้ยังไง ถ้าผมไม่โดนย้ายไปเป็น
พนักงานพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ก็ไม่ขอร้องเรื่องแบบนี้หรอก”
“แต่ถ้าอย่างนั้น ท�ำเรื่องขอสัมภาษณ์โรงพยาบาลให้ถูกต้องไม่ดี
กว่าหรือ” โนโซมิออกความเห็นแบบจริงจังมาก
โชจิท�ำหน้าเอือมๆ
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“ถ้าขอสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ ทางโรงพยาบาลก็เตรียมปั้น
เรื่องน่ะสิ อาจให้ดูของที่ปกติไม่ได้ใช้ อีกอย่างการท�ำเรื่องขอสัมภาษณ์ก็
ยุ่งยาก ต้องไปคุยกับหัวหน้า คนอื่นก็พลอยรู้เรื่องไปด้วย และเตรียมการ
ขอสัมภาษณ์เรียบร้อย คนพวกนัน้ ก็จะขอตามไปด้วย น่าหงุดหงิดจะตาย”
“หมายความว่าคุณอยากชิงตัดหน้าคนอื่นสินะ”
“ใช่ คนเป็นวิศวกรชอบเล่นไม่ซ่อื ” โชจิย้มิ เจ้าเล่ห์
“แต่ระหว่างผ่าตัดกับตอนนี้ เครือ่ งมือคงวางไม่เหมือนกัน จะเป็นไร
ไหม”
“แค่เห็นก็พอเข้าใจแล้ว ยังไงก็ฝากด้วยนะ”
“แต่ตอนนีอ้ าจจะผ่าตัดกันอยู่ เวลาเข้าเวรดึก คนเจ็บจากอุบตั เิ หตุ
บนท้องถนนจะถูกส่งตัวมาอยูบ่ อ่ ยๆ ถ้ามีใครใช้หอ้ งนึงไปแล้ว ห้องทีเ่ หลือ
จะห้ามเข้าเด็ดขาด”
“กรณีนั้นผมยอมถอย”
“อาจจะมีการผ่าตัดฉุกเฉินก็ได้...”
“ผมใช้เวลาไม่นานหรอก แค่ดูเฉยๆ” โชจิพนมมือ
โนโซมิถอนหายใจอย่างล�ำบากใจ
“ถ้าถูกจับได้ต้องซวยแน่ๆ คืนนี้เข้าเวรกับรุ่นพี่จู้จ้จี ุกจิกด้วย”
“ผมจะรีบดูแล้วรีบไป ถ้ามีธุระอะไร โนโซมิไม่ต้องอยู่ด้วยก็ได้ แค่
พาไปที่ห้องผ่าตัด เดี๋ยวผมเข้าไปเอง”
“ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะ...” โนโซมินิ่วหน้า แต่พอเหลือบมองโชจิ
ก็พึมพ�ำอย่างเสียไม่ได้ “แค่แป๊บเดียวจริงๆ นะ”
“รู้แล้วน่า ผมจะไม่ลมื พระคุณ”
“ดูของพรรค์น้นั แล้วจะได้ประโยชน์อะไรนะ” โนโซมิเอียงคอพร้อม
กับเปิดประตูฝั่งข้างคนขับ
เธอลงจากรถ เดินมุ่งหน้าไปที่ประตูเข้าออกตอนกลางคืน แต่แล้ว
ชะงักฝีเท้าก่อนจะถึง
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“รปภ.จ�ำหน้าฉันได้ ถ้าเดินด้วยกันสองคนจะเป็นที่สงสัย เดี๋ยวฉัน
จะเข้าไปก่อน หลังจากนั้นห้านาที โชจิค่อยตามเข้าไป เมื่อเข้าไปแล้ว
ให้ไปทีห่ อ้ งรอพบแพทย์ ฉันผลัดผ้าเสร็จแล้วจะไปหาทันที แต่อาจโดนรุน่ พี่
รั้งตัวไว้ ถ้ารอเกินสิบนาทีแล้วฉันยังไม่มา ให้ถือว่าคืนนี้ทางไม่สะดวก
ตกลงไหม”
“ตกลง” เขาพยักหน้า ดันทุรังไปก็ไม่ช่วยอะไร
รถบรรทุกเล็กคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทาง โชจิจึงลอบสังเกตประตูอยู่
หลังรถคันนัน้ โนโซมินงุ่ ยีนส์ทงั้ ตัวเดินตรงไป เมือ่ ประตูกระจกทางเข้าเปิด
ออก มองเห็นเธอโค้งค�ำนับ คงจะทักทายรปภ.ที่รู้จักกัน
โชจิจุดบุหรี่สูบ ดูนาฬิกา ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่ง
เขาล้วงกระเป๋าเสื้อนอก หยิบกล้องถ่ายรูปดิจิทัลตัวเล็กออกมา
ตรวจสอบแบตเตอรี่กับเมมโมรี่การ์ด แล้วเก็บคืนที่เดิม
เขารูส้ กึ ผิดต่อโนโซมิ ทีเ่ ธอยอมท�ำเรือ่ งเสีย่ งขนาดนีเ้ พราะว่ารักโชจิ
สุดหัวใจ และคิดเรื่องอนาคตตัวเองเช่นกัน เธอคงจะคิดว่า ถ้าได้แต่งงาน
กับวิศวกรบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ชีวิตก็ไม่มปี ัญหา
โชจิเองก็ทรมานใจที่ต้องล้อเล่นกับความรู้สกึ เธอ แต่ไม่มีทางเลือก
อื่น คนธรรมดาตัวเล็กๆ อย่างเขา จะท�ำเรื่องบ้าบิ่นแบบนี้ได้ก็ต้องหวังพึ่ง
โอกาสตรงหน้า ซึ่งเปรียบได้กับใยแมงมุมเส้นบางๆ เท่านั้น และโนโซมิ
เป็นใยแมงมุมเส้นนั้น
เขาเคยคิดจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้โนโซมิฟังและขอความร่วมมือ
เมื่อนึกถึงความรักของเธอที่มีต่อเขาอย่างลึกซึ้ง เธอย่อมปฏิเสธไม่ลง แต่
อีกใจหนึง่ กลับคิดว่ามันเป็นคนละเรือ่ งกัน ในเมือ่ เธอรักเขา ก็มโี อกาสสูง
ที่จะปฏิเสธความช่วยเหลือ และที่ส�ำคัญกว่านั้น เธอไม่อยากติดร่างแห
ถ้าเกิดยอมช่วยแล้วถูกจับได้ ก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากร หรือต่อให้
แผนการส�ำเร็จ ผลที่ตามมาย่อมท�ำให้เธอเป็นทุกข์ไปชั่วชีวิต
โชจิ บ อกตั ว เองใหม่ ว ่ า ต้ อ งท� ำ ให้ ส� ำ เร็ จ ด้ ว ยตั ว คนเดี ย วร้ อ ย
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เปอร์เซ็นต์ จากนั้นจะหายไปจากชีวิตโนโซมิ ต่อให้ต�ำรวจสืบมาถึงตัวเขา
ก็ต้องท�ำให้เห็นชัดว่า เธอแค่ถูกหลอกใช้
เขาดูนาฬิกา โนโซมิเข้าโรงพยาบาลไปหกนาทีแล้ว เขาดับบุหรี่กับ
พื้นแล้วเก็บก้นกรองใส่กระเป๋า
ประตูเข้าออกตอนกลางคืนมืดสลัว เมื่อเดินผ่านเข้าไปแล้วจะเจอ
ช่องติดต่อสือ่ สารอยูด่ า้ นซ้าย ด้านหลังมีคนอยู่ ถ้าแค่เข้าออกธรรมดา รปภ.
จะไม่ทกั ถาม โชจิเคยเดินผ่านทางเข้าออกนีห้ ลายครัง้ เพือ่ มาส�ำรวจข้างใน
โรงพยาบาลตอนกลางคืน แต่ไม่เคยเล่าให้โนโซมิฟัง
โชจิลอดผ่านประตูเข้าไปข้างใน ก้าวไปตามทางเดินมืดสลัว แผนผัง
ที่นี่อยู่ในหัวเขาแล้ว ระหว่างทางเดินไปห้องรอพบแพทย์ มีบันไดลงไปชั้น
ใต้ดินซึ่งเป็นโรงอาหารพนักงาน เดินลึกเข้าไปอีกจะเป็นห้องเครื่อง
เขาหย่อนก้นนัง่ เก้าอีใ้ นห้องรอพบแพทย์ ไม่มใี ครอยู่เลย ทัง้ อาคาร
กลับสู่ความเงียบสงบ คืนนี้คงไม่มผี ู้ป่วยฉุกเฉิน
ไม่กี่นาทีต่อมา ได้ยินเสียงฝีเท้า โนโซมิสวมเครื่องแบบโผล่มาจาก
ทางเดินสลัว ดูเป็นผูใ้ หญ่กว่าตอนแต่งชุดล�ำลองเยอะเลย หน้าตาขึงขังด้วย
“โอเคหรือเปล่า” โชจิถาม
“ไม่ค่อยโอเคหรอก แต่ถ้าเป็นตอนนี้ยังพอไหว ไม่มีการผ่าตัดใดๆ
และที่แผนกห้องผ่าตัดก็ไม่มใี ครอยู่ ตามฉันมาสิ”
โนโซมิพูดเบาๆ หมุนตัวกลับแล้วก้าวฉับๆ โชจิตามหลังเธอไป
โนโซมิเข้าลิฟต์ กดปุ่มชั้นสามแล้วสูดหายใจลึกๆ
“มีเวลาหรือ”
โชจิถาม เธอเอียงคอ
“ห้านาที เดี๋ยวต้องรีบกลับไปห้องพยาบาล”
“ผมอยู่คนเดียวได้”
“ไม่ได้” โนโซมิตวาด “ถ้าเกิดมีใครเห็นเข้าแล้วฉันอยู่ด้วย ยังพอ
หาทางกลบเกลือ่ นได้ แต่ถา้ โชจิอยูค่ นเดียว จะพูดเอาตัวรอดไม่ได้ ดีไม่ดี
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อาจโดนแจ้งความ”
โชจิพยักหน้า ตระหนักอีกครั้งว่าตัวเองเป็นคนขอให้ทำ� เรื่องเสี่ยง
อันตราย
เมือ่ ลิฟต์จอดชัน้ สาม โนโซมิออกมาสังเกตการณ์ทางเดินก่อน แล้ว
กวักมือเรียกเบาๆ เบื้องหน้ามีประตูบานใหญ่ติดป้ายว่า ทางส่งผู้ป่วย
เข้าแผนกห้องผ่าตัด
โนโซมิเดินเลยไปหยุดตรงหน้าประตูธรรมดา
“รอตรงนี้แป๊บนึงนะ ถ้ามีใครมา ให้กลับไปโถงลิฟต์”
“ตกลง”
เธอเปิดประตูเข้าไปข้างใน โชจิมองไปรอบๆ ข้างหน้าทางที่เดินมา
เมื่อกี้มีห้องพยาบาลเปิดไฟอยู่ แต่ไม่ได้ยนิ เสียงพูดคุยกัน
โนโซมิเปิดประตู โผล่หน้าออกมา “เข้ามาได้เลย”
โชจิลอดตัวผ่านประตูเข้ามาข้างในอย่างรวดเร็ว เบื้องหน้ามีพื้นที่
ถอดรองเท้า ข้างๆ เป็นตู้เก็บรองเท้า
“ถอดรองเท้าตรงนั้นก่อน”
“ที่นี่คือห้องผ่าตัดหรือ”
“ไม่ใช่หรอก เร็วๆ เข้า”
โนโซมิเปิดประตูที่มีป้ายเขียนว่าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเข้าไป
ข้างในหยิบชุดสีเขียวในห่อพลาสติกออกมา มีกระดาษเขียนว่า ส�ำหรับ
ผู้สังเกตการณ์
“เปลี่ยนเป็นชุดนี้ ใส่หน้ากากและสวมหมวกด้วยนะ แต่งตัวให้
เรียบร้อย ระวังอย่าให้ผมแลบออกมา” เธอพูดพลางสวมทับชุดแบบ
เดียวกันและใส่หน้ากากอนามัย
“ต้องจัดเต็มถึงขนาดนี้เลยหรือ แค่ดูแป๊บเดียวเอง”
โนโซมิก�ำลังสวมหมวก เหลือบมองเขม็ง
“เชื้อโรคที่ติดตัวโชจิมาอาจแพร่กระจายในช่วงเวลาแป๊บเดียวก็ได้
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ถัดไปจากตรงนีจ้ ะท�ำผมร่วงไม่ได้เลยสักเส้น หากมีผมร่วง ก็จะเป็นปัญหา
ใหญ่ ถ้าบ่นนัก ฉันจะไม่พาไปต่อนะ”
โชจิไม่กล้าโต้เถียง โนโซมิมองด้วยสายตาของพยาบาล
ขณะเขาเปลี่ยนชุด โนโซมิเดินไปที่มุมห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตรงนั้น
ก็มีประตูบานหนึ่ง เธอหยิบรองเท้าแตะยางสองคู่ตรงหน้าประตูออกมา
“สวมนี่สิ”
โชจิท�ำตามเงียบๆ ตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกขัดขืนเธอ
โนโซมิก็สวมรองเท้าแตะ ไปยืนอยู่หน้าประตู ประตูเปิดออกเงียบๆ
“ประตูอัตโนมัตินี่” โชจิพูด
“ถ้าจับกันทุกคน เชื้อโรคก็ติดที่ประตูกับลูกบิดน่ะสิ”
“อย่างนี้นี่เอง” ต้องจ�ำเรื่องนี้เอาไว้ เขาคิด
“ถัดจากนีไ้ ปจะเป็นเขตสะอาดแผนกห้องผ่าตัด ห้ามแตะต้องอะไร
เด็ดขาด”
“เข้าใจแล้ว”
โชจิสวมรองเท้าแตะยางก้าวเดิน ทั้งที่ไม่ได้ไปผ่าตัด แต่ก็ตื่นเต้น
มาก ขณะฟังโนโซมิเตือนว่า ถ้าโดนจับได้ต้องซวยแน่ๆ เขาเริ่มรับรู้ว่าที่นี่
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สุดๆ
ด้านนอกประตูเป็นโถงทางเดินกว้าง ห้องผ่าตัดเรียงรายหันหน้า
เข้าหาทางเดิน บรรยากาศกลับคืนสู่ความเงียบสงบ ได้ยินเพียงเสียง
เครื่องปรับอากาศเบาๆ
“ดูห้องผ่าตัดไหนก็ได้หรือ” โนโซมิถาม
“ไม่ ห้องผ่าตัดแผนกศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด”
“งั้นทางนี้” โนโซมิเดินไปสุดทางเดิน
“แต่ละห้องแตกต่างกันตามรายละเอียดการผ่าตัดหรือ”
“แน่นอน อุปกรณ์ในห้องก็ต่างกัน ระดับความสะอาดก็ต่างกันเล็ก
น้อย แผนกศัลยกรรมหัวใจอยู่ในระดับสูงสุด”
- 41 ������������������� �����4.indd 41

2/4/21 5:14 PM

使命と魂のリミット

โนโซมิหยุดอยู่หน้าประตูสดุ ท้าย
“ที่นี่หรือ”
โชจิถาม โนโซมิพยักหน้าเงียบๆ หลุบมองพื้นแล้วยื่นปลายเท้า
เข้าไปในช่องสีเ่ หลีย่ มบนผนัง เธอท�ำท่าเหมือนเหยียบอะไรบางอย่าง ประตู
ตรงหน้าพลันเปิดออกเงียบๆ ตรงนัน้ คงมีสวิตช์เปิดประตูดว้ ยเท้า เป็นกลไก
ที่ไม่ต้องใช้มอื เปิดปิดประตูเลย นี่ก็คงเป็นมาตรการป้องกันเชื้อโรค
โนโซมิเข้าไปข้างในแล้วเหลียวมาส่งสายตาให้โชจิ เขาก็ก้าวตาม
เข้าไป
สิง่ ทีส่ ะดุดตาเป็นอย่างแรกคือโคมไฟผ่าตัด ใต้โคมไฟมีเตียงผ่าตัด
หุม้ เบาะทัง้ ตัว และบนเบาะมี โฟมชิน้ เล็กๆ เป็นรูปทรงต่างๆ โฟมทีม่ รี ปู ทรง
คล้ายโดนัทคงเอาไว้ใช้หนุนท้ายทอย
อุปกรณ์ทวี่ างอยูข่ า้ งหัวเตียงคือเครือ่ งดมยาสลบ โชจิรจู้ กั เพราะหา
ข้อมูลล่วงหน้ามาบ้างแล้ว ข้างๆ มีรถเข็นติดลิน้ ชักเล็กๆ หลายชัน้ เขาเดา
ว่าน่าจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับยาสลบ ข้างหน้าเครื่องดมยาสลบมี
จอมอนิเตอร์ แต่ไม่รู้ว่าเอาไว้ดูอะไร
บนผนังใกล้เครื่องดมยาสลบติดตั้งระบบท่อ สายสี่สายที่ต่อออก
มาจากตรงนั้นมีรูปทรงและสีสันต่างกันเล็กน้อย โชจิเตรียมหาข้อมูลเกี่ยว
กับสิ่งนี้ไว้แล้ว ออกซิเจนจะออกมาจากสายสีเขียว สายสีน�้ำเงินส�ำหรับ
แก๊สหัวเราะเพื่อใช้เป็นยาสลบ สายสีเหลืองเป็นสายอากาศ และสายสีด�ำ
ส�ำหรับดูดสารคัดหลัง่ เวลาผ่าตัดจะต่อท่อกับสายเหล่านีต้ ามจุดมุง่ หมาย
โชจิกวาดสายตาช้าๆ เห็นอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการผ่าตัด
เช่น มีดไฟฟ้า รถเข็นเครื่องมือผ่าตัด ถังขยะเท้าเหยียบ เครื่องดูดสาร
คัดหลั่ง เขาหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แล้วเช่นกัน
เขาชะงักสายตา เพราะเห็นเครื่องช่วยพยุงการท�ำงานของหัวใจ
และปอด ตอนนี้สายไฟถูกดึงออกจากเต้ารับ แต่เวลาที่ต้องใช้เครื่องนี้ใน
การผ่าตัด จะเสียบสายไฟกับเต้ารับของเครื่องส�ำรองไฟซึ่งติดตั้งอยู่ที่ผนัง
- 42 ������������������� �����4.indd 42

2/4/21 5:14 PM

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

โชจิหยิบกล้องถ่ายรูปดิจิทลั ซึ่งซ่อนไว้ใต้ชดุ ออกมา และรีบกดถ่าย
ทันใดนั้นโนโซมิที่อยู่ข้างๆ ส่งสายตาต�ำหนิ แต่เขาแสร้งท�ำเป็นไม่เห็นและ
กดถ่ายรัวๆ เธอไม่ว่าอะไร แต่ภายใต้หน้ากากต้องกัดริมฝีปากอยู่แน่ๆ
โนโซมิเห็นเขาถ่ายรูปแล้วชี้ไปที่ประตู เพื่อบอกว่าได้เวลาไปแล้ว
ตอนจะออกจากห้อง เธอใช้เท้ากดสวิตช์เหมือนเดิม ทันทีทอี่ อกจาก
ห้อง เธอส่ายหน้าน้อยๆ
“ไม่เห็นบอกกันเลยว่าจะเอากล้องถ่ายรูปเข้ามา”
“ผมไม่ได้บอกหรือ”
“ไม่ต้องมาเฉไฉ รู้ไหมว่ามาตรการป้องกันเชื้อโรคมีไว้ทำ� ไม เพราะ
กล้องถ่ายรูปที่ใช้มือสกปรกจับ มีเชื้อโรคเต็มไปหมด เดี๋ยวเชื้อโรคก็แพร่
กระจายไปทั่วห้องหรอก”
“ขอโทษ ผมไม่ทนั คิด”
เธอถอนหายใจเฮือกใหญ่
“เร็วๆ เข้าเถอะ พอแล้วใช่ไหม”
“อือ พอแล้ว”
ทัง้ สองย้อนกลับไปทางเดิม เข้าไปในห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ถอดรองเท้า
แตะกับชุดส�ำหรับผู้สังเกตการณ์ ถอดหมวกกับหน้ากากด้วย โนโซมิรวบ
ทั้งหมดโยนลงกล่องข้างๆ
โชจิออกจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและก�ำลังสวมรองเท้า ส่วนโนโซมิ
เปิดประตูออกไปก่อน ลอบสังเกตข้างนอกแล้วหลุดปากว่า “ซวยแล้ว...”
“มีอะไรหรือ”
“อย่าส่งเสียง” เธอถลันออกไปแล้วปิดประตูอย่างแรง
โชจิเอาหูแนบประตู ได้ยนิ เสียงผู้หญิง
“มาเซะ อยู่ตรงนั้นหรือ ท�ำอะไรอยู่”
“อุ๊ย ขอโทษค่ะ ฉันท�ำของหาย คิดว่าน่าจะท�ำตกไว้แถวนี้ เลยมา
ลองหาค่ะ”
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“ท�ำของหายหรือ”
“ตุ้มหูค่ะ เมื่อวันก่อนตอนเข็นผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉินมาถึงทางส่ง
น่าจะท�ำตกไว้ท่หี ้องโถงผ่าตัด...”
“ตุ้มหูหรือ เจอไหม”
“ไม่เจอค่ะ...”
“ก็ไม่น่าเจอหรอก เพราะตรวจสอบห้องโถงผ่าตัดทุกวัน ปกติเขา
ห้ามใส่ตุ้มหูอยู่แล้ว โรงพยาบาลไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะ”
“ขอโทษค่ะ”
โชจินึกภาพโนโซมิโค้งค�ำนับ อีกฝ่ายคงเป็นพยาบาลรุ่นพี่ โนโซมิ
คงหาทางป้องกันไม่ให้รุ่นพี่เปิดประตูบานนี้ โชจิเหงื่อออกรักแร้
พยาบาลรุ่นพีบ่ ่นต่ออีกเล็กน้อย แล้วเสียงพูดก็เงียบไป ไม่ช้าประตู
เปิดออก โนโซมิตีหน้าเครียด “ตอนนี้ทางสะดวกแล้ว”
โชจิรบี ออกมาข้างนอก โถงทางเดินไม่มใี ครอยู่ เขาตรงไปทีโ่ ถงลิฟต์
หัวใจเต้นเร็ว ชักอยากสูบบุหรี่
เมื่อไปถึงหน้าลิฟต์ เขามองหน้าโนโซมิแล้วถอนหายใจพรืด
“รุ่นพี่ไม่ได้สงสัยใช่ไหม”
“อือ สบายมาก” โนโซมิยิ้ม แต่หน้ายังซีด
ลิฟต์มาแล้ว ประตูเปิดออกช้าๆ แต่วา่ ข้างในมีคนอยู่ หญิงสาวสวม
ชุดกาวน์ น่าจะเป็นแพทย์ เธอเห็นโนโซมิแล้วอุทานอ้าปากหวอ โชจิแทบ
หยุดหายใจ รู้ทนั ทีเลยว่าเธอรู้จกั โนโซมิ
“โนโซมิ วันนี้เข้าเวรดึกหรือ” หมอสาวทักทายโนโซมิด้วยรอยยิ้ม
ห้ามเบือนหน้าหนีเด็ดขาดโชจิตดั สินใจฉับพลัน ซึง่ ต้องพยายามสุด
ความสามารถ เขาชะงักฝีเท้าราวกับถูกโนโซมิล็อกไว้ ถ้าเขาท�ำหน้าไม่รู้
ไม่ชี้เข้าลิฟต์ไป หมอสาวอาจไม่ได้ใส่ใจเขาเป็นพิเศษ คนที่มาเยี่ยมไข้
กลางดึกและเดินตามโถงทางเดินก็มีไม่น้อย แต่การชะงักฝีเท้าต้องท�ำให้
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หมอสาวสงสัยว่าเขามีอะไรเกี่ยวข้องกับโนโซมิแน่ๆ เสียใจก็สายไปแล้ว
“ค่ะ ก�ำลังจะเข้าเวร คุณหมอยังมีงานอะไรหรือคะ”
“อือ มีเรือ่ งอยากตรวจสอบนิดหน่อย เลยกลับมา” หมอสาวช�ำเลือง
มองโชจิ แสดงสีหน้าสงสัยใคร่รู้
“อ๊ะ...เขามาเยี่ยมคนในครอบครัวค่ะ แต่มาผิดชั้น ฉันเลยจะพา
ไปค่ะ”
“งั้นหรือ สวัสดีค่ะ” หมอสาวโค้งให้โชจิ เขาก็ผงกศีรษะให้
หลังจากหมอสาวไปแล้ว โชจิขึ้นลิฟต์กับโนโซมิ
“เกือบไปแล้ว คุณหมอคนนั้นอยู่แผนกศัลยกรรมหัวใจและหลอด
เลือด ถ้าหล่อนมาเจอตอนที่เราแอบดูห้องผ่าตัด พูดแก้ต่างไม่ได้แน่ๆ”
โนโซมิกลอกตาตลบหนึ่ง
“แผนกหัวใจหรือ ยังสาวอยู่เลยนะ”
เขาเคยอ่านเจอมาว่าคนที่จะเป็นศัลยแพทย์หัวใจและหลอดเลือด
ได้ จะต้องมีประสบการณ์หลายปี
“หล่อนเป็นแพทย์ฝึกหัด เพิ่งมาอยู่โรงพยาบาลนี้ไม่นาน”
“แพทย์ฝึกหัดหรือ...”
“หน้าสดยังสวยเลยใช่ไหม”
“นั่นสิ” โชจิพยักหน้า ทั้งที่เห็นหน้าหมอสาวไม่ถนัด
“แต่ดเู หมือนหล่อนไม่สนใจผูช้ ายนะ มุง่ มัน่ จะเป็นหมออย่างเดียว”
โนโซมิกลับมาเป็นคนช่างพูดเหมือนเดิม คงหายเครียดแล้ว
ลิฟต์มาถึงชั้นหนึ่งแล้ว โนโซมิไม่ออกมา กดปุ่ม ‘เปิด’ คงจะขึ้น
ลิฟต์กลับไปชั้นสามเลย
“โนโซมิ ขอบใจนะ ช่วยได้มากเลย”
“ถ้าสิ่งที่ฉันท�ำเป็นประโยชน์กด็ ีใจแล้ว”
“ขอบคุณจากใจ” ค�ำพูดนั้นไม่ได้โป้ปดมดเท็จ เขาจุมพิตริมฝีปาก
โนโซมิ
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6
โถงทางเดินกลับสู่ความเงียบสงบ ค่อยยังชั่ว ยูกิยกมือลูบอก
บรรยากาศตรงโถงทางเดินต่างจากตอนทีผ่ ปู้ ว่ ยในเกิดอาการผิดปกติ ตัง้ แต่
มาเป็นแพทย์ฝกึ หัด เธอเริม่ แยกแยะความแตกต่างนัน้ ได้แล้ว และถ้ามีเรือ่ ง
อะไรเกิดขึ้น มาเซะ โนโซมิคงตีหน้าเครียดกว่านี้
ทว่าค�ำอธิบายของหล่อนเกีย่ วกับผูช้ ายทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันฟังดูทะแม่ง คน
ทีม่ าเยีย่ มครอบครัว ปกติแล้วจะไม่มีใครจ�ำชั้นผิด อีกอย่างจังหวะที่ประตู
ลิฟต์เปิด ทั้งสองยืนหันหน้าเข้าหากัน คล้ายเพิ่งคุยอะไรกัน
เขาน่าจะรู้จกั โนโซมิ ยูกิเดา แต่ไม่ได้หาค�ำตอบ ถึงเป็นอย่างนั้นก็
ไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ เพราะไม่เกี่ยวข้องกับตน
ยู กิ ช ะโงกมองห้ อ งไอซี ยู ไม่ น ่ า มี อ ะไรผิ ด ปกติ โมโตมิ ย ะและ
ยามาอุจไิ ม่อยู่ คงไม่มผี ่าตัดฉุกเฉิน ถ้ามีจริงๆ ต่อให้ก�ำลังกินข้าวอยู่กับ
ศาสตราจารย์กค็ งโดนเรียกตัว
อย่างไรก็ตาม ยูกิยังไม่อยากรีบกลับ เริ่มสะสางงานเอกสารการ
จ่ายยาให้ผู้ป่วยที่ผ่าตัดเมื่อวาน โอกาสได้กลับบ้านเร็วช่วงเที่ยงคืนเศษมี
ไม่บอ่ ยนัก แต่คนื นีไ้ ม่อยากใช้เวลายาวนานในห้องพักแคบๆ รูด้ วี า่ กลับไป
ตอนนี้ก็นอนไม่หลับอยู่ดี ต้องนอนมองเพดานเปรอะเปื้อน พลางกลุ้มใจ
เรื่องที่คิดไม่ตก คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อย ท�ำใจเป็นกลางไม่ได้ และอารมณ์
เตลิดไปไกลแน่ๆ
ใช่ คิดไม่ตก
เรือ่ งทีค่ ยุ กับยุรเิ อะผุดขึน้ มาในหัว หล่อนเขินอายเล็กน้อย น�้ำเสียง
ว้าวุ่นใจยังแว่วในหู แม่จะแต่งงานใหม่
แน่นอน ยูกิหวั่นไหว ตื่นตระหนกจนแทบจะลุกหนี แต่วนิ าทีต่อมา
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เธอพูดเสียงเรียบแม้แต่ตัวเองยังแปลกใจ
“งั้นหรือคะ ก็ดีนี่คะ ดีเลย”
ยุริเอะท�ำหน้าเหวอ
“แค่นั้นเองหรือ”
“จะให้หนูพูดอะไรอีกล่ะ อ้อ ต้องแสดงความยินดี”
ตัวเองยังรู้สกึ เลยว่าเป็นค�ำพูดเหน็บแนม
ทว่ายุริเอะไม่ได้ขมวดคิ้วไม่พอใจ ใบหน้าหล่อนแดงเล็กน้อย คง
ไม่ใช่แค่เพราะฤทธิ์ไวน์
“มีอะไรจะถามไหม” ยุริเอะถาม
ยูกิส่ายหน้า
“หนูไม่มอี ะไรจะถามค่ะ รู้อยู่แล้วว่าแม่จะแต่งกับใคร”
ยุริเอะตะลึงงัน พยักหน้าน้อยๆ
“ก็ดีแล้วนี่คะ หนูไม่มีอะไรจะพูดหรอก แม่ตัดสินใจได้เลย นั่นมัน
ชีวิตแม่ และแม่จะได้เริม่ ต้นใหม่ด้วย”
“นั่นสิ...เริ่มต้นใหม่เนอะ”
“ดืม่ ให้กบั การเริม่ ต้นใหม่กนั เถอะค่ะ” ยูกชิ แู ก้วน�ำ้ พลางร�ำพึงในใจ
ว่า แต่ไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่ของฉัน
นึกถึงบทสนทนาแล้วเกลียดชังตัวเอง เสียใจว่าตอบแบบนัน้ ไปท�ำไม
ถ้าไม่พอใจ บอกไปตรงๆ ก็ได้ ที่ไม่กล้าพูดเพราะว่า ถ้าโดนถามเหตุผล
จะอธิบายได้ไม่ชดั เจน
หนูสงสัยคุณสองคน ยูกิพูดแบบนั้นไม่ได้ แม้ท่าทีที่ผ่านมาจะ
แสดงออกให้ท้งั สองเห็นอยู่แล้ว
ใบหน้าพ่อซ้อนทับผูป้ ว่ ยทีน่ อนบนเตียงในห้องไอซียู สีหน้าพ่อก่อน
ผ่าตัดดูดกี ว่าผู้ป่วยคนนี้ ปกติแล้วคงไม่มใี ครคิดว่าเขาป่วย
ทว่าพ่อเสียไปแล้ว พ่อบอกว่าใช้ชีวิตแบบเท่ๆ กันเถอะ แต่คืน
วันรุ่งขึ้นกลับนอนนิ่งไม่หายใจมีไอเย็นห่อหุ้มร่าง
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“อะไรกันเนี่ย หมายความว่ายังไง ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ ไม่น่าผ่าตัด
เลย” เสียงลุงดังแว่วในหูยูกิ
ตอนนั้นพ่อเพิ่งเสียวันแรก พอยุริเอะเล่าเรื่องให้ฟัง ลุงโมโหทันที
“แต่ถ้าไม่ผ่าตัด มันอาจจะแตกนะคะ...”
“ถึงอย่างนั้นก็เถอะ มันยังไม่แน่ไม่ใช่หรือ อาจจะไม่แตกก็ได้”
“ไม่ค่ะ สักวันนึงต้องแตกอยู่แล้ว”
“แต่ถ้าผ่าตัดแล้วไม่ส�ำเร็จ ก็ไม่เหลืออะไรเลยนะ”
“เคสของเราเป็นการผ่าตัดที่ยากมากเลยค่ะ...คุณหมออธิบายให้
ฟังก่อนแล้ว”
“ต่อให้ไม่สำ� เร็จก็หา้ มปริปากบ่นเพราะมันยากงัน้ หรือ ทะแม่งๆ นะ
ฟังไม่ขึ้น ยุริเอะ เธอท�ำใจเก่งนะ ฉันมาหาเขาก่อนผ่าตัดสามวัน เขายัง
แข็งแรงและสัญญาว่า ถ้าออกจากโรงพยาบาล จะไปตกปลาด้วยกัน แต่
สามวันต่อมา เขากลับตาย ปกติแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอก” ลุงถ่มน�้ำลาย
กรณีของเค็นซุเกะ พบหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองตรงต�ำแหน่งที่
อันตรายมาก เป็นจุดที่หลอดเลือดส�ำคัญแตกแขนง ซ�้ำตอนเปิดหน้าอก
ส่วนใหญ่มพี ังผืดเกาะ
อย่างที่ญาติๆ บอก เรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของหมอ แม้แต่เด็ก
ม.ต้นอย่างยูกยิ งั คิดได้เลย ต่อให้การผ่าตัดยากสักแค่ไหน หมอก็ตอ้ งท�ำจน
ส�ำเร็จสิ จึงได้รบั เงินทองมากมาย ผู้คนไม่น้อยพากันยกย่องและขอบคุณ
ญาติบางคนแนะว่า ฟ้องดีกว่า แต่ยรุ ิเอะยังไม่มีท่าทีแน่ชัด อ้างว่า
เค็นซุเกะรับเรื่องนี้ได้
ยูกิก็หงุดหงิดกับท่าทีของแม่
ความเศร้าเสียใจที่สูญเสียพ่อไม่อาจเลือนหายง่ายๆ แต่ก็ได้สติว่า
ตอนนี้ไม่ใช่เวลาร้องไห้ เพราะยุริเอะเริ่มออกไปท�ำงานแล้ว เป็นงานแต่ง
ชุดกิโมโนในร้านเสริมสวยของโรงแรม ยูกไิ ม่เคยรูเ้ ลยว่าแม่มคี วามสามารถ
พิเศษแบบนัน้ และเพิง่ รูว้ า่ ก่อนแต่งงานกับพ่อ แม่เคยท�ำงานในแผนกขาย
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ผ้าตัดกิโมโนในห้างสรรพสินค้า
แม้ยุริเอะมีรายได้ไม่มาก แต่เค็นซุเกะท�ำประกันชีวิตไว้หลายฉบับ
ถ้าไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สองแม่ลูกก็ใช้ชีวิตต่อไปได้ พอเลิกเรียนกลับมา
ยูกิอ้างว้างเพราะไม่มีใครอยู่บ้าน แต่พอคิดว่าแม่ยอมล�ำบากเพื่อตน
จึงซาบซึ้งพระคุณและหันมาช่วยงานบ้าน ทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยแตะ
วิถชี วี ติ ใหม่ของแม่สอนให้ยกู ริ จู้ กั เตรียมใจและเข้มแข็ง เธอพยายาม
สลัดความอ่อนแอที่เกิดขึ้นในใจด้วยการใช้ชวี ิตอย่างบ้าระห�่ำ
เวลาหลายเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว สาเหตุการเสียชีวติ ของเค็นซุเกะ
ยังไม่กระจ่าง แต่บรรดาญาติๆ ไม่ได้ว่าอะไรแล้ว เรื่องราวจบลงที่ว่า
หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองใกล้จะแตก เกิดแตกระหว่างผ่าตัด
คืนหนึง่ ขณะยูกกิ ำ� ลังเตรียมอาหารเย็น โทรศัพท์บา้ นดังขึน้ ยุรเิ อะ
โทร.มาบอกว่าจะกลับดึก กินข้าวไปก่อนเลย แม่คงกินข้าวข้างนอก
ก่อนกลับ
ยูกติ งั้ ใจจะท�ำข้าวอบธัญพืช เพราะเป็นของโปรดแม่ แต่พอวางสาย
ก็หมดกะจิตกะใจจะท�ำ วางวัตถุดิบทิ้งไว้อย่างนั้น แล้วไปนอนเอกเขนก
บนโซฟาจนเผลอหลับไป รู้สึกตัวอีกทีตอนที่เข็มนาฬิกาบอกเวลาเกือบ
สี่ทุ่ม แม่ยงั ไม่กลับ
เด็กสาวรู้สึกหิว แต่ไม่มีอารมณ์จะท�ำข้าวอบธัญพืช เธอสวมเสื้อ
คลุม หยิบกระเป๋าสตางค์ แล้วออกไปข้างนอก ร้านสะดวกซื้ออยู่ไม่ไกล
เดินไปห้านาทีถึง
ยูกิซื้อของกินเสร็จ เดินกลับมาถึงข้างๆ แมนชั่น พอดีมองเห็นรถ
คันหนึ่งจอดอยู่ข้างทาง เธอดูออกว่าเป็นรถเบนซ์
คนในรถเคลือ่ นไหวแล้วประตูเปิดออก ยูกเิ ห็นคนทีล่ งมาแล้วชะงัก
นิ่ง เพราะหญิงคนนั้นคือยุริเอะ
เธอมองไปที่เบาะคนขับ คงเพราะประตูเปิดอยู่ โคมไฟเพดานรถ
สว่าง จนเห็นหน้าคนในรถรางๆ
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ยูกิแทบร้องกรี๊ด ใบหน้าต้องแสงไฟรางๆ เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก
คุณหมอนิชิโซโนะ เธอหวั่นวิตก เดินไปหลบหลังรถยนต์คันเล็กที่จอดอยู่
ข้างๆ
ยุริเอะปิดประตูแล้ว แต่ยังพูดไปยิ้มไป รถเคลื่อนออกไปแล้ว แต่
ยืนอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่ง มองตามหลังจนกว่ารถลับตา ดูคล้ายอาลัยอาวรณ์
ยูกิคิด
ทันทีที่รถลับตา ยุริเอะเดินมุ่งหน้าไปที่แมนชั่น ยูกิรีบวิ่งตามหลัง
ไป “แม่คะ”
ยุริเอะหยุดกึกคล้ายตุ๊กตาหมดลาน แล้วหันมาหายูกิช้าๆ การ
เคลื่อนไหวดูไม่เป็นธรรมชาติ
“ยูกิ...ท�ำไมมาอยู่ตรงนี้”
“ไปร้านสะดวกซื้อค่ะ” เด็กสาวพูดพลางชูถุงในมือ “ว่าแต่ คนเมื่อ
กี้...” เธอหันหน้าไปทางที่รถเบนซ์แล่นจากไป “เขาใช่ไหมคะ คุณหมอที่
รักษาพ่อ คุณหมอนิชิโซโนะ”
มุมปากยุริเอะกระตุก แต่แล้วผลิยิ้มบางๆ เปิดปากพูดเสียงเรียบ
“ใช่จ้ะ”
“ท�ำไมแม่กลับมาพร้อมกับเขาล่ะคะ”
“ไม่ใช่เรื่องส�ำคัญหรอก เรากลับเข้าบ้านกันก่อนเถอะ อากาศชัก
จะเย็นๆ แล้ว” ยุริเอะว่าแล้วก้าวเดินไปไม่รอค�ำตอบ
ยูกิก้าวตามหลังแม่ซึ่งเดินจ�้ำอ้าวเงียบๆ รู้สึกว่าแผ่นหลังนั้นก�ำลัง
ปฏิเสธบางอย่าง เธอไม่เคยเดินตามหลังแม่แล้วรู้สกึ แบบนี้
พอกลับถึงห้อง ยุริเอะไปดื่มน�้ำในครัว วางแก้วน�้ำแล้วถอนหายใจ
เฮือกใหญ่ ยูกจิ ้องมองกิรยิ าของแม่อยู่ข้างโต๊ะกินข้าว
ยุริเอะออกมาจากครัว สีหน้ากลัดกลุ้ม
“คือว่า” หล่อนพูดทั้งที่ก้มหน้า “คุณหมอนิชิโซโนะเป็นคนฝาก
งานนีใ้ ห้แม่ เขาจัดประชุมวิชาการแพทย์ทโี่ รงแรมนัน้ บ่อยๆ เลยมีเส้นสาย”
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“งั้นหรือคะ” ยูกเิ พิ่งเคยได้ยนิ
“วันนีค้ ณ
ุ หมอมาท�ำธุระอืน่ ทีโ่ รงแรม เลยถือโอกาสแวะมาดูแม่ดว้ ย
แม่คิดว่าต้องตอบแทนบุญคุณ จึงอยู่ด้วยกันจนดึกไปหน่อย”
“งั้นแม่กนิ ข้าวเย็นกับคุณหมอนิชิโซโนะหรือคะ”
“อือ” ยุริเอะตอบสั้นๆ
ยูกิหิ้วถุงร้านสะดวกซือ้ เข้าไปในครัว น�ำข้าวกล่องใส่เตาไมโครเวฟ
แล้วกดปุ่ม
“แม่คะ ท�ำไมคุณหมอนิชิโซโนะฝากงานให้แม่ล่ะ” ยูกิถามพลาง
มองข้าวกล่องหมุนในเตาไมโครเวฟ “ต้องการจะไถ่โทษที่ผ่าตัดไม่ส�ำเร็จ
หรือคะ”
ยุริเอะกะพริบตาปริบๆ ท�ำหน้าเคร่งเครียดเล็กน้อยก่อนตอบว่า
“คงอย่างนั้นมั้ง”
เรือ่ งท�ำนองนีไ้ ม่เคยเกิดขึน้ อีก ยุรเิ อะกลับบ้านดึกเป็นครัง้ คราว แต่
เป็นเพราะเรื่องงานชัดเจน ในกรณีนี้ จะกลับบ้านไม่เคยเกินสามทุ่ม
ทว่ายุริเอะพูดได้ไม่เต็มปากว่าไม่ได้นัดเจอคุณหมอนิชิโซโนะ เธอ
หยุดงานวันจันทร์ เป็นวันธรรมดา ยูกิต้องไปโรงเรียนอยู่แล้ว ระหว่างนั้น
ยูกิไม่มีทางรู้ว่ายุรเิ อะท�ำอะไรอยู่
และแล้ววันหนึ่ง ยูกิเจอฉากเด็ด
วันนั้นเป็นวันจันทร์ เธอกลับจากโรงเรียนและเจอนิชิโซโนะที่บ้าน
เขานั่งหลังตรงแหน็วในห้องนั่งเล่น
“สวัสดี” เขายิ้มทักทาย
“พอดีคุณหมอมาท�ำธุระแถวนี้ เลยแวะมาเยี่ยมจ้ะ” ยุริเอะพูด
คล้ายแก้ตวั
“หรือคะ” ยูกพิ ยักหน้า
“งัน้ ฉันขอตัวก่อนนะ” นิชโิ ซโนะลุกขึน้ “เห็นลูกสาวคุณสบายดี ฉัน
ก็โล่งอกไปเปลาะนึง”
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“ขอบคุณคุณหมอนะคะทีค่ อยเป็นห่วงเป็นใย” ยุรเิ อะกล่าวขอบคุณ
“ถ้ามีอะไร ก็บอกมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจ ถ้าเป็นเรื่องที่ช่วยได้ ฉัน
พร้อมช่วยเหลือทุกเรื่อง” นิชิโซโนะว่าแล้วพยักหน้า
ยุริเอะงุดหน้าเงียบๆ ดวงตาคู่น้นั ฉายแววไว้วางใจอีกฝ่าย
ยูกิเห็นแล้วสังหรณ์ใจว่า ผู้ชายคนนี้คงเป็นคนพิเศษส�ำหรับแม่
เธอไม่เคยนึกเลยว่ายุริเอะจะรักชอบผู้ชายคนไหน แม่เป็นผู้หญิง
ที่มีชีวิตจิตใจก็จริง แต่เธอปักใจเชื่อไปแล้วว่า แม่ไม่อาจมีความสัมพันธ์
ฉันชู้สาวได้อกี
แต่ถา้ ลองตรองดู ก็มคี วามเป็นได้พอสมควร ยุรเิ อะยังสาว ในสายตา
ยูกิอาจมองว่าแม่เป็นแค่ป้าแก่ๆ แต่หล่อนก็ยังอยู่ในวัยมีความรักได้
ไม่ใช่เรื่องแปลก
ยูกไิ ม่อยากคิดเลยว่า แม่จะไปพิศวาสชายอืน่ ทัง้ ทีค่ วามทรงจ�ำเรือ่ ง
พ่อยังสดใหม่ ซ�้ำชายคนนั้นยังเป็นหมอที่ช่วยชีวิตพ่อไม่ได้
ตัง้ แต่วนั นัน้ เป็นต้นมา นิชโิ ซโนะแวะเวียนมาบ้านฮิมโุ ระบ่อยๆ และ
เป็นวันจันทร์ทุกครั้ง ครั้งถัดมา ทั้งนิชิโซโนะและยุริเอะไม่ได้เอ่ยค�ำแก้ตัว
ว่า ‘มาท�ำธุระแถวนี้’ อีกเลย
ทว่าเขาไม่ได้อยู่นาน ยูกกิ ลับมาบ้านได้ราวครึ่งชั่วโมง เขาก็ขอตัว
กลับ เหมือนเป็นธรรมเนียมไปแล้ว ยูกิเคยบอกยุริเอะว่า “จะให้หนูกลับ
บ้านช้าหน่อยก็ได้นะคะ คุณหมอนิชโิ ซโนะจะได้อยู่ต่ออีกนิด”
“ไม่ต้องหรอก” ยุริเอะว่าแล้วส่ายหน้า
“คุณหมอนิชิโซโนะรอยูกินั่นแหละ เขาบอกว่าถ้าไม่เห็นกับตาว่า
ยูกสิ บายดี การมาทีน่ กี่ ไ็ ร้ความหมาย ดังนัน้ รีบกลับบ้านเหมือนเดิมเถอะ”
“อือฮึ...”
ยูกิรู้สึกว่ายุ่งยากวุ่นวาย แต่ไม่ได้พูดออกมา
เธอไม่รู้ว่าทั้งสองเจอกันนอกจากวันจันทร์หรือเปล่า พยายามจะ
ไม่คิดเรื่องนั้น เพราะถ้าได้เริ่มคิด จะจินตนาการความสัมพันธ์ของทั้งสอง
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เตลิดเปิดเปิง
ยุรเิ อะเล่าให้ฟังว่านิชโิ ซโนะเป็นโสด เคยแต่งงานมาแล้ว แต่ภรรยา
ตายจากไป ไม่รู้ว่ามีลูกด้วยกันหรือเปล่า
คืนวันผันผ่าน เค็นซุเกะเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งปี หลังเสร็จพิธีท�ำบุญ
ครบรอบวันเสียชีวติ 1 ปี ทุกคนร่วมรับประทานอาหารกัน ลุงพูดเรือ่ งความ
แคลงใจต่อโรงพยาบาลอีกครั้ง แต่แทบไม่มีใครเห็นดีเห็นงาม ญาติๆ พูด
เป็นเสียงเดียวกันว่า จะฟื้นฝอยหาตะเข็บให้มันได้อะไรขึ้นมา
“ตอนนั้นฉันน่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีมากกว่านี้ ไม่นึกเลยว่ายุริเอะจะ
ยอมถอยง่ายๆ” ลุงบ่นพลางดื่มเหล้าที่ตัวเองริน
ยูกิได้ยินเรื่องนั้นแล้วนึกขึ้นได้ ที่แม่ไม่อยากมีเรื่องกับโรงพยาบาล
เพราะตอนนั้นคงมีใจให้คณ
ุ หมอนิชิโซโนะแล้ว คนเราถ้าได้ลองรักใคร ไม่
ว่าเขาท�ำผิดพลาดอะไร ก็ไม่กล้าต�ำหนิ
ทว่าทันใดนั้น ภาพหนึ่งผุดขึ้นในหัวของยูกิ เป็นช่วงที่เค็นซุเกะเริ่ม
ป่วยได้สกั พัก เธอเห็นยุริเอะกับนิชิโซโนะอยู่ด้วยกันที่ร้านกาแฟแถวบ้าน
นั่นหมายความว่าอะไร
ตอนนั้นเธอแค่คิดว่าทั้งสองคงคุยกันเรื่องอาการป่วยของเค็นซุเกะ
ถ้าเช่นนั้น ปกติแล้วต้องคุยกันที่โรงพยาบาลสิ ท�ำไมเป็นร้านกาแฟ
ความคิดอัปมงคลค่อยๆ ผุดขึ้นในหัวยูกิ มันเป็นจินตนาการต�่ำช้า
และโหดร้ายเหลือเกิน พยายามไม่คิด แต่ความสงสัยเกาะกุมใจเธอและ
ลุกลามเกินควบคุม
สมมติว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างยุรเิ อะกับนิชโิ ซโนะเริม่ ขึน้ ก่อนเค็นซุเกะผ่าตัด
ล่ะ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่านั่นเป็นการนอกใจ ถ้าปล่อยไปแบบนั้น ทั้งคู่จะไม่มี
ทางได้ลงเอยกัน
แต่สามีของยุริเอะล้มป่วยอยู่ และคนที่ลงมีดผ่าตัดคือนิชิโซโนะ
โยเฮ ใครๆ ก็ยอมรับว่าเป็นการผ่าตัดที่ยากมาก
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ถ้าผ่าตัดส�ำเร็จ เค็นซุเกะจะฟื้นตัว ได้ออกจากโรงพยาบาล และ
กลับไปใช้ชีวติ ปกติ เท่ากับว่าเขาต้องอยู่กนิ กับยุริเอะฉันสามีภรรยาต่อไป
คุณหมอนิชโิ ซโนะต้องการให้เป็นแบบนัน้ งัน้ หรือ เขาอยากให้ยรุ เิ อะ
เป็นภรรยาคนอื่นต่อไปงั้นหรือ
ชีวิตของเค็นซุเกะอยู่ในก�ำมือของคุณหมอนิชิโซโนะ แม้ช่วยชีวิต
คนไข้ไม่ได้ การผ่าตัดจะจบอยูแ่ ค่ค�ำว่า ‘มันยาก’ เป็นกรณีทอี่ ธิบายทีหลัง
ได้ อย่างไรก็ตาม เขาพยายามสุดความสามารถแล้ว
มัน ไม่ ใ ช่ เรื่อ งที่ปรึกษาใครได้ ทุกสิ่ง ทุกอย่างเป็นผลผลิตจาก
จินตนาการ ทว่าเป็นตะกอนสีดำ� ในก้นบึง้ จิตใจยูกิ แม้เวลาจะผ่านไปนาน
แค่ไหนก็ไม่จางหาย มีแต่จะหนักอึ้งอยู่ในใจเธอ
“ฉันจะเป็นหมอ”
เธอเปล่งค�ำนัน้ ออกมาตอนเรียนอยูช่ นั้ ม.สาม ช่วงฤดูใบไม้รว่ ง หลัง
เจอหนทางเดียวที่จะขจัดข้อสงสัยเตลิดไปไกล

7
โชจิเรียงรูปถ่ายซึ่งพริ้นท์ขนาด A4 ไว้บนโต๊ะในห้องผ่าตัด แล้วจุด
บุหรี่สูบ
แฟ้มแคตตาล็อกเครื่องมือแพทย์วางอยู่ข้างๆ เขาหยิบขึ้นมาพลิก
เปิด
เครื่องดูดสารคัดหลั่ง มีดไฟฟ้า กล้องจุลทรรศน์ส�ำหรับผ่าตัด
เครื่องดมยาสลบ และเครื่องช่วยพยุงการท�ำงานของหัวใจและปอด เขา
พยายามศึกษารายละเอียดเครื่องมือแต่ละอย่างซึ่งเรียงรายอยู่ที่นั่น โดย
- 54 ������������������� �����4.indd 54

2/4/21 5:14 PM

หน้าที่กับนาทีชีวิต

使命と魂のリミット
ฮิงาชิโนะ เคโงะ เขียน
ดนูรัตน์ ทุ่งบูรพา แปล
SHIMEI TO TAMASHII NO LIMIT by Keigo Higashino
All right reserved
Copyright © Keigo Higashino 2006
Originally Published in Japan by SHINCHOSHA Publishing Co., Ltd.
Thai translation rights arranged with SHINCHOSHA Publishing Co., Ltd.
through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo and Arika Interrights Agency
พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
จัดพิมพ์โดย สำ�นักพิมพ์ ไดฟุกุ บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำ�กัด
ISBN 978-616-14-0336-2
เคโงะ, ฮิงาชิโนะ.
หน้าที่กับนาทีชีวิต.-- กรุงเทพฯ : บุ๊ค ไทม์, 2564.
328 หน้า.
1. นวนิยายญี่ปุ่น. I. ดนูรัตน์ ทุ่งบูรพา, ผู้แปล. II. ชื่อเรื่อง.
895.63
ISBN 978-616-14-0336-2
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ		
ที่ปรึกษา			
บรรณาธิการบริหาร		
บรรณาธิการต้นฉบับแปล
บรรณาธิการเล่ม		
ออกแบบปกฉบับภาษาไทย
ศิลปกรรม		
พิสูจน์อักษร		
ฝ่ายการตลาด		
ฝ่ายขาย			
ฝ่ายประสานงานโรงพิมพ์
จัดจำ�หน่ายโดย		
			
			
			

������������������� �����4.indd 326

จินตนา เฉลิมชัยกิจ
อลีน เฉลิมชัยกิจ
ลัลตรา วรสุมาวงษ์ นิวะบะระ
วรุตม์ ทองเชื้อ
ชลฎา เจริญวิริยะกุล
รุจี บุญยมาลิก
KINGKONG BANGKOK
รุ่งฤทัย ศรีสุข
ณรงค์ พึ่งบุญพา
อัคคณัฐ ชุมนุม
มนัญชยา ศิริวงษ์
สุรินทร์ บูระณา
บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำ�กัด
214 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 38 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
โทรศัพท์: 0 2415 2621, 0 2415 6507

2/4/21 5:15 PM

SN 0033 นิยายสืบสวน

299.-

I S B N 978-616-14-0336-2

ทดลองอ่าน

�� ������������������� �����3.indd 1-3

@booktime

9

786161 403362

www.booktime.co.th

2/9/21 9:04 AM

