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1

น�าสลบเสร็จเรียบร้อย จัดท่าทางให้ผู้ป่วยบนเตียงผ่าตัด และ 

ฆ่าเชื้อผวิหนงับรเิวณที่จะผ่าตดัแล้ว

“เริ่มเลยนะครบั รบกวนด้วย” ศลัยแพทย์โมโตมยิะ เซอจิ ิเอ่ยด้วย

น�้าเสยีงกงัวานเช่นเคย

ฮิมุโระ ยูกิยืนหันหน้าเข้าหาโมโตมิยะ สบตาทักทายแล้วแอบสูด

หายใจลกึๆ บอกตวัเองว่าไม่ต้องเครยีด แน่นอนว่าถ้ามวัคดิแต่เรื่องนั้น จะ

ไม่มสีมาธใินสิ่งที่ตวัเองควรท�า และทกุอย่างจะไร้ความหมาย

การผ่าตดัวนันี้เป็นการผ่าตดัท�าทางเบี่ยงหลอดเลอืดหวัใจ โดยไม่

ใช้เครื่องช่วยพยงุการท�างานของหวัใจและปอด หวัใจยงัเต้นปกต ิซึ่งเรยีก

ว่า Off Pump CABG1 หรอืชื่อเรยีกทั่วไปคอื OPCAB2

หน้าที่ส�าคัญของยูกิคือการเก็บหลอดเลือดแดงที่ข้อมือซ้าย ใน

กรณีนี้จะใช้หลอดเลือดแดงซึ่งเรียกว่ากราฟต์ ท�าทางเบี่ยงหลอดเลือด

หวัใจ ในช่องอกกม็หีลอดเลอืดแดงท�ากราฟต์ได้ แต่เมื่อโมโตมยิะถามว่า

ควรใช้หลอดเลือดแดงที่ไหน ยูกิตอบว่าหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ เพราะมี

ขนาดใหญ่ และที่ส�าคญั ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน หากใช้หลอดเลอืดแดง

ในช่องอก มคีวามเสี่ยงที่จะเกดิภาวะตดิเชื้อหลงัการผ่าตดั แพทย์พี่เลี้ยง

พยกัหน้าให้ค�าตอบของเธอ

แน่นอนว่ายูกแิจ้งผู้ป่วยแล้วว่า จะใช้หลอดเลอืดแดงที่ข้อมอืซ้าย 

“วธินีี้จะทิ้งรอยแผลเป็นไว้ มอีะไรขดัข้องไหมคะ”

1 CABG ย่อมาจาก Coronary Artery Bypass Grafting 
2 OPCAB ย่อมาจาก Off-Pump Coronary Artery Bypass 
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ชายชราอายเุจด็สบิเจด็ปีได้ยนิค�าถามของเธอแล้วยิ้มให้

“รักษามาจนป่านนี้แล้ว จะมีรอยแผลเป็นเพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่

อะไรหรอก อกีอย่างที่หน้าอกกจ็ะมแีผลเป็นด้วยใช่ไหม”

“เรื่องนั้นมนัแน่นอนอยู่แล้วค่ะ” เธอตอบ

“ถ้างั้นคณุหมอเลอืกวธิทีี่คดิว่าดทีี่สดุเถอะ ฉนัเชื่อใจคณุหมอ”

ชายชราผู้นี้มีหลานสาวคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับยูกิ เขา

จงึเอน็ดูหญงิสาวซึ่งเป็นแพทย์ฝึกหดัคนนี้ตั้งแต่แรกเจอ แต่จะบอกว่าเขา

ไม่เหมอืนใครกไ็ด้ เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่เวลาเหน็หน้ายูกแิวบแรก จะท�า

หน้าเคลอืบแคลง บางคนถงึขั้นพูดโต้งๆ ว่า อยากให้หมอผู้ชายมาตรวจ

การท�ากราฟต์เสร็จเรียบร้อย โมโตมิยะรับหน้าที่ตรึงจุดเชื่อมแล้ว

เชื่อมกราฟต์ เขาเป็นแพทย์ฝีมอืดแีละแพทย์พี่เลี้ยงอกีคนหนึ่งของยูก ิเธอ

จ้องเขมง็เพื่อลอบดูเทคนคิ แต่เขาท�างานเรว็มากจนมองตามไม่ทนั

ห้ามเลือด ใส่สายระบาย และเย็บกระดูกหน้าอก จากนั้นเย็บชั้น

กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อใต้ผวิหนงัและหนงัก�าพร้า เป็นอนัว่าการผ่าตดัเสรจ็สิ้น

แล้ว เหงื่อออกรกัแร้เยอะมากเหมอืนเดมิ ปวดตงึท้ายทอยเหมอืนทกุครั้ง 

ยูกเิข้าร่วมการผ่าตดัหวัใจอย่างเตม็ตวัมาได้สองสปัดาห์แล้ว แต่ยงัไม่ชนิ

ผู้ป่วยถูกย้ายไปห้องไอซียูเพื่อรับการดูแลหลังผ่าตัด ขั้นตอนนี้ยัง

อีกยาวไกล ต้องเฝ้าระวังความดันโลหิต ปัสสาวะและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

พร้อมปรับยาและระดับการหายใจ หากผู้ป่วยมีอาการผันผวน แน่นอน

ว่าต้องผ่าตดัซ�้า

ขณะจ้องมองหน้าจอเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รู้สึกตัวว่าสมาธิ

หลดุลอย

ไม่ได้การละ ต้องตั้งสติ

พยายามรวบรวมสมาธ ิแต่รู้สกึชาที่หวัเป็นๆ หายๆ

อยู่ดีๆ  เข่าอ่อนแรง ยูกิสะดุ้งเงยหน้า คงจะสัปหงกไป โมโตมิยะ

ยนืยิ้มอยู่ตรงหน้า
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“คณุหนูไม่ไหวแล้วล่ะ”

ริมฝีปากบางเผยอเผยให้เห็นฟันขาว พยาบาลหลายคนชมว่าเขา

ยิ้มมเีสน่ห์ โมโตมยิะอายสุามสบิปลายๆ แต่ยงัโสด เขาชอบตเีทนนสิ เป็น

เหตใุห้ผวิคล�้าแดดเสมอ

ยูกสิ่ายหน้า “ฉนัไหวค่ะ”

“เมื่อวานกผ็่าตดัฉกุเฉนิ ไม่ค่อยได้นอนล่ะส ิไปพกัสกัหน่อยเถอะ”

“ไม่เป็นไรค่ะ”

“แต่ผมไม่ไหวแล้ว” โมโตมิยะหุบยิ้ม สายตาแข็งกร้าว “หมอที่

ใช้งานไม่ได้ไม่ใช่หมอ แค่มคีนที่พึ่งไม่ได้อยู่ในทมี ผมกไ็ม่สบายใจแล้ว”

“กบ็อกแล้วไงว่าฉนัไหว คณุพึ่งฉนัได้เลยค่ะ” 

“ผมขอตดัสนิใจเองว่าจะพึ่งได้ไหม ผมถงึบอกให้คณุไปพกั พกัจน

ใช้งานได้แล้วค่อยกลบัมา จะเป็นพระคณุอย่างยิ่ง”

ยูกขิบรมิฝีปาก โมโตมยิะเหน็แล้วผลยิิ้ม เธอพยกัหน้าน้อยๆ

แม้รู้สกึเสยีดาย แต่เขาพูดถูกจรงิๆ เธอสปัหงกระหว่างดูแลผู้ป่วย

หลงัผ่าตดั จงึเถยีงไม่ออก

“งั้นขอเวลาแค่ชั่วโมงเดยีวค่ะ” เธอว่าแล้วลกุขึ้นยนื

พอออกมานอกห้องไอซยีู เจอพยาบาลชื่อมาเซะ โนโซม ิ เธอเป็น

หญงิร่างเลก็ หน้ากลม ปกตแิล้วดูเป็นคนอธัยาศยัด ีเวลาเจอกนัตรงโถง

ทางเดนิ จะยิ้มให้ทกุครั้ง เมื่อกี้กเ็ช่นกนั

ยูกชิะงกัฝีเท้า บอกพยาบาลสาวว่า จะไปงบีหลบัที่ห้องอยู่เวร ถ้า

มเีหตฉุกุเฉนิ ให้มาปลกุด้วย 

“คณุหมอเหนื่อยแย่เลยนะคะ ช่วงนี้มผี่าตดัตดิๆ กนัเลย เมื่อก่อน

มแีพทย์ฝึกหดัสามคน แต่ตอนนี้เหลอืคณุหมอฮมิโุระอยู่คนเดยีว”

มาเซะ โนโซมอิายยุี่สบิเอด็ปี เธอกเ็ป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย จงึรู้สกึ

สนทิสนมกบัยูก ิเธอคอยเป็นห่วงเป็นใย และช่วยท�างานเอกสารอย่างท�า

เบกิจ่าย 
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“แค่นี้เอง หมดแรงอะไรกนั” ยูกแิค่นยิ้ม

เธอล้มตัวลงนอนที่ห้องอยู่เวร ทว่าไม่อาจข่มตาหลับ คงเพราะ

กดดนัตวัเองให้ต้องหลบัสกังบี แต่ไม่รู้จะคลายความกดดนันั้นได้อย่างไร

เมื่อปีที่แล้ว ยูกิเรียนจบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทโตะ  

จากนั้นฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดที่มหาวิทยาลัยเดิมในแผนกอายุรกรรม 

แผนกศัลยกรรม และแผนกฉุกเฉิน ขณะนี้เธอประจ�าอยู่แผนกศัลยกรรม 

หวัใจและหลอดเลอืด

ซึ่งเป็นเป้าหมายสดุท้ายของยูกิ

เธอไม่เคยรู้สึกว่า ในที่สุดก็มาถึงด่านสุดท้ายเสียที คิดว่าโชคดี

ที่ยังได้อยู่แผนกนี้ ต่อให้ฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดจบแล้ว ก็ใช่ว่าจะได้เป็น

ศัลยแพทย์หัวใจและหลอดเลือด หลังเรียนจบต้องฝึกฝนฝีมืออย่างน้อย

เจ็ดปี และต้องหมั่นเข้าร่วมประชุมวิชาการ ถ้าแค่ท�างานเป็นผู้ช่วยแล้ว

รู้สกึว่าร่างกายยงัรบัไม่ไหว กไ็ม่มทีางที่ฝันจะเป็นจรงิ

“หนูจะเป็นหมอ เป็นหมอแล้ว หนูจะได้ช่วยเหลอืคนเหมอืนพ่อ”

คืนหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วง ยูกิซึ่งเรียนอยู่ชั้นม.สาม ประกาศต่อหน้า 

ยรุเิอะผู้เป็นแม่ เธอยงัจ�าได้แม่นว่า ตอนนั้นยรุเิอะท�าหน้าเหวอ

เค็นซุเกะ พ่อของเธอเพิ่งเสียชีวิตไม่นาน เขาเป็นโรคหลอดเลือด 

แดงใหญ่ที่ช่องอกโป่งพอง การผ่าตดัหลอดเลอืดแดงใหญ่ล้มเหลว เคน็ซเุกะ

รู้ดวี่าการผ่าตดัมคีวามเสี่ยงและเตรยีมใจไว้แล้ว

นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่แผนกศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด ยูกิได้

ตรวจผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองมาแล้วหลายราย พอเห็นว่า

อกีฝ่ายเป็นโรคเดยีวกบัพ่อกป็วดใจยิ่งนกั เธออยากรกัษาผูป่้วยให้หายขาด

ไม่ต่างจากโรคอื่นๆ แต่เวลาที่พวกเขาเข้ารับการผ่าตัด เธอจะรู้สึกกดดัน

มากเป็นพเิศษ

โชคดีว่าที่ผ่านมา การผ่าตัดทุกครั้งประสบความส�าเร็จ เวลาเห็น

ครอบครวัของผูป่้วยมสีหีน้าโล่งอก และยิ่งไปกว่านั้นผูป่้วยอาการดขีึ้น ยกูิ
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รู้สกึเหมอืนยกภูเขาออกจากอก

ทว่าในขณะเดยีวกนั ความคดิบางอย่างผดุขึ้นในใจเธอ

หนจูะได้ช่วยเหลอืคนเหมอืนพ่อนั่นไม่ใช่เรื่องโกหก แต่เธอมแีรงจูงใจ 

ที่ส�าคัญมากอีกอย่างหนึ่ง และจะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาด เธอปิดบังเรื่องนี้

กบัแพทย์พี่เลี้ยงรวมทั้งแม่บงัเกดิเกล้าด้วย

ตอนที่ยูกลิมืตาตื่น แวบแรกไม่รู้ว่าตวัเองอยู่ที่ไหน หลงัจากนกึขึ้น

ได้ว่าที่นี่คอืห้องอยู่เวร กย็งันอนใจลอยในผ้าห่มชั่วครู่ แต่พอควานมอืไป

หยิบนาฬิกาปลุกมาดูเวลา พลันเบิกตาโพลง หกโมงครึ่ง ตั้งใจว่าจะงีบ

หลบั แต่นี่มนัเช้าแล้ว

ยูกริบีดดีตวัขึ้นมาล้างหน้าลวกๆ แล้วไปที่ห้องไอซยีู เนื่องจากไม่ม ี

ใครมาปลกุ กไ็ม่น่าจะมเีหตกุารณ์ผดิปกต ิแต่ยงัคาใจค�าพดูของโมโตมยิะ 

ถ้าเขาหวังพึ่งแพทย์ฝึกหัดไม่ได้ เพราะเธอพักผ่อนไม่พอจนอ่อนเพลีย  

กอ็าจต้องไปขอความช่วยเหลอืจากหมอคนอื่น หากเป็นเช่นนั้นจรงิ กน่็า 

ขายหน้าเหลอืเกนิ 

ทว่าโมโตมิยะไม่ได้อยู่ในห้องไอซียู ถามพยาบาลที่เผอิญอยู่ที่นั่น 

กไ็ด้ค�าตอบว่าเขากลบับ้านไปราวตสีี่ แสดงว่าไม่มอีะไรผดิปกติ

“คุณหมอบอกว่าถ้ามีอะไรผิดปกติ ให้ไปปลุกคุณหนูที่ห้องอยู่เวร 

ค่ะ” พยาบาลพูดพลางหวัเราะคกิคกั

ยูกยิิ้มอายๆ พลางโล่งใจ เอาเป็นว่าโมโตมยิะคงยงัหวงัพึ่งเธอ

อาการของผูป่้วยที่ผ่าตดัเมื่อวานปกตดิ ีเธอจงึไปซื้อกาแฟกระป๋อง

กบัขนมปังหวานที่ร้านค้ามากนิเป็นมื้อเช้า พลางตรวจสอบผลตรวจเลอืด

หลงัจากนั้น ยกูกิลบัไปที่ตกึผูป่้วยในและเดนิเยี่ยมอาการป่วยตาม

ห้อง ตอนนี้เธอดูแลผู้ป่วยอยู่แปดราย ทกุคนอายเุกนิหกสบิปี เพราะคนที่

หวัใจมอีาการผดิปกต ิส่วนใหญ่อายอุานามราวๆ นั้น
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นากาสึกะ โยชิเอะอายุเจ็ดสิบเก้าปี เข้าโรงพยาบาลเมื่อสามวัน

ก่อน เธอเป็นโรคหลอดเลอืดแดงใหญ่ที่ช่องท้องโป่งพอง ซึ่งขนาดเท่าไข่ไก่ 

แพทย์แต่ละคนวินิจฉัยแตกต่างกันไป แต่การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่

โป่งพองที่ช่องท้องมโีอกาสส�าเรจ็สูง ปกตแิล้วจะผ่าตดัได้ทนัที

พอเหน็หน้ายูก ินากาสกึะ โยชเิอะกะพรบิตาอย่างวติก

“คณุหมอก�าหนดวนัผ่าตดัหรอืยงัคะ”

เธอชงิถามเรื่องนี้ก่อนประจ�า คงกงัวลมากๆ

“ตอนนี้ก�าลงัหารอืกบัคณุหมอที่รบัผดิชอบอยูค่่ะ ขึ้นอยูก่บัสขุภาพ

ของคณุนากาสกึะ”

ยูกิลองวัดอุณหภูมิร่างกาย ไข้สูงเล็กน้อย พอบอกไปแบบนั้น  

นากาสกึะ โยชเิอะหน้าสลด

“เพราะตบัใช่ไหมคะ”

“เป็นไปได้สูงค่ะ เดี๋ยวหมอขอตรวจเลือดอีกครั้ง วันนี้มีญาติมา

เยี่ยมไหมคะ”

“ลูกสาวกบัลูกเขยน่าจะมาค่ะ”

“งั้นถ้ามากันแล้ว ช่วยแจ้งพยาบาลด้วยนะคะ คุณหมอยามาอุจ ิ

บอกว่าอยากจะคยุหลายๆ เรื่องหลงัจากนี้”

นากาสกึะ โยชเิอะพยกัหน้าเงยีบๆ คงนกึหวั่นว่าคณุหมอจะคยุเรื่อง

อะไร ยูกปิั้นยิ้ม บอกว่าเดี๋ยวพบกนันะคะ แล้วผละจากเตยีงไป

ถ้าพูดให้ถกูกค็อื เธอไม่ได้มปัีญหาที่ตบั แต่ท่อน�้าดอีกัเสบ และหมอ

พบหลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพองในขั้นตอนตรวจร่างกาย ยิ่งไปกว่านั้น เจอ

เซลล์มะเรง็คกุคาม ดงันั้นเธอต้องได้รบัการรกัษาด่วน 

จะผ่าตัดอะไรก่อนระหว่างมะเร็งกับหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 

นั่นคอืปัญหาใหญ่ที่สดุ ยกูหิารอืกบัศลัยแพทย์ที่รบัผดิชอบแทบทกุวนั แต่

ยงัไม่ได้ข้อสรปุ

หมอแจ้งสถานการณ์ให้ลูกสาวกับลูกเขยของนากาสึกะ โยชิเอะ 
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ทราบแล้ว ทั้งสองถามว่าผ่าตดัสองอย่างพร้อมกนัได้ไหม เข้าใจความรูส้กึ

ที่พวกเขาอยากให้การผ่าตดัเสรจ็ไปเลยทเีดยีว แต่ในฐานะหมอ ท�าได้แค่ 

ปฏเิสธ นากาสกึะ โยชเิอะอายมุากแล้ว แม้รบัการผ่าตดัอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ร่างกายกร็บัภาระมาก ซึ่งทางเทคนคิแล้ว มนัเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่าตดัสอง

อย่างพร้อมกนั

ต้องผ่าตดัอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน กว่าร่างกายเธอจะฟ้ืนตวัพร้อมรบั

การผ่าตดัอกีอย่างได้ ต้องใช้เวลานานพอสมควร ปัญหาอยู่ที่ว่าโรคซึ่งยงั

อยู่ในตวัจะเป็นอย่างไร มะเรง็ลกุลาม หลอดเลอืดแดงใหญ่จะยิ่งโป่งพอง 

ทั้งคู่มขีดีจ�ากดัเวลาเหมอืนกนั

ยูกิกลับมาสรุปรายการตรวจร่างกายของนากาสึกะ โยชิเอะที่โต๊ะ

ท�างาน ยามาอจุ ิฮาจเิมะ แพทย์เจ้าของไข้โผล่มา เขากเ็ป็นแพทย์พี่เลี้ยง

ของยูก ิยามาอจุริูปร่างท้วม ใบหน้าแดงมเีลอืดฝาดดูอ่อนเยาว์ แต่แท้จรงิ

แล้วอายปุาเข้าไปสี่สบิกว่า

“คณุหมอฮมิโุระ ขี้ตาตดิตาแน่ะ”

พอยามาอจุทิกั ยูกติกใจเอามอืเชด็ตา จากนั้นจงึรู้ว่าไม่น่าเป็นไป

ได้ เพราะพอตื่นกไ็ปล้างหน้าทนัที

“เมื่อวานก็อยู่ห้องอยู่เวรล่ะสิ ถ้าไม่ได้ล้างเครื่องส�าอาง เดี๋ยวผิว

เสยีหรอก”

ยูกิจ้องหน้าเขา แต่ไม่ได้โกรธ เป็นที่รู้กันว่ายามาอุจิเป็นแพทย ์

พี่เลี้ยงที่ช่างเอาใจใส่ เขาน่าจะรู้กระทั่งว่ายูกไิม่แต่งหน้า

เมื่อรายงานเรื่องของนากาสกึะ โยชเิอะ เขากท็�าหน้าเศร้า 

“ผู้ป่วยอายมุากแล้ว ไม่รู้ว่ามะเรง็จะเป็นยงัไง” เขาร�าพงึ แล้วหนั

มามองยกูคิล้ายนกึอะไรขึ้นได้ “อ้อ ศาสตราจารย์เรยีกให้เธอไปหาที่ห้อง”

“อาจารย์นชิโิซโนะ...”

“ผมฟ้องแค่นดิเดยีวเอง คงจะเรยีกไปวา่อะไรสกัอย่าง อย่าถอืโทษ

โกรธกนัเลยนะ” ยามาอจุยิื่นฝ่ามอืมาตรงหน้า
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ยกูแิอบสดูหายใจลกึๆ ลกุจากเก้าอี้ ออกไปที่โถงทางเดนิ มุง่หน้าไป

ห้องศาสตราจารย์ที่อยูช่ั้นเดยีวกนั เธอก�าหมดัแน่นโดยไม่รูต้วั เหงื่อออกมอื

ยูกสิูดหายใจลกึๆ อกีครั้งที่หน้าประตู แล้วเคาะประตู

“ครบั” ได้ยนิเสยีงนชิโิซโนะขานตอบ น�้าเสยีงยงัคงอบอุ่นเหมอืนที่

ยูกเิคยได้ยนิเมื่อสบิกว่าปีก่อน

“ฮมิโุระ แพทย์ฝึกหดัค่ะ”

เธอเอ่ย แต่ไม่มเีสยีงขานตอบ นกึสงสยัได้ไม่ทนัไร จู่ๆ ประตูกเ็ปิด 

นชิโิซโนะ โยเฮยนืยิ้มลูบผมที่มหีงอกแซมไปด้านหลงั 

“ขอโทษที่รบกวนเวลาท�างาน เข้ามาก่อนส”ิ

“ขออนุญาตค่ะ” ยูกิว่าแล้วย่างเท้าเข้าไป นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้า

ห้องนี้

หน้าจอคอมพิวเตอร์บนโต๊ะเปิดอยู่ ปรากฏภาพสามมิติ และบน

กระดานที่อยู่ข้างๆ มภีาพเอกซเรย์ทรวงอกสี่ภาพตดิเรยีงกนั

“ได้ยินว่าเธอผ่าตัดติดกันสองวันเลย” นิชิโซโนะถามพลางหย่อน

ตวันั่งเก้าอี้

“ค่ะ” ยูกยินืตอบ

“การผ่าตดัฉกุเฉนิเมื่อวานซนื คณุหมอยามาอจุเิป็นคนลงมดี แล้ว

มเีรื่องประทบัใจบ้างไหม เธอยนือยู่ข้างหน้าไม่ใช่หรอื”

หมายความว่าอยู่ตรงหน้าศลัยแพทย์

“บอกตามตรงว่าฉนัง่วนอยู่กบังานค่ะ การห้ามเลอืดใช้เวลามาก”

“ออื ตอนที่เลอืดออกอย่างไม่คาดคดิ เธอเบอืนหน้าหนแีวบนงึ”

ยูกนิิ่งอึ้ง จ�าเรื่องนั้นไม่ได้ แต่พูดไม่เตม็ปากว่าไม่ได้ท�าแบบนั้น

“ช่วงแรกๆ มักเป็นแบบนี้แหละ แต่อย่าลืมนะ เลือดออกคือ

สญัญาณเตอืนสดุท้าย ถ้าไม่ทนัสงัเกตว่าเลอืดออกจากตรงไหน ผูป่้วยจะ

ไม่รอด ห้ามเบอืนสายตาจากจดุที่เลอืดออกเดด็ขาด เข้าใจไหม”

“เข้าใจแล้วค่ะ ขอโทษนะคะ” ยูกขิอโทษ และเข้าใจแล้วว่า เรื่อง
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ที่ยามาอจุฟิ้องคอืเรื่องนี้ 

นชิโิซโนะเอนหลงัทิ้งน�้าหนกัพงิเก้าอี้ เสยีงลั่นเอี๊ยดอ๊าด 

“มเีรื่องจะอบรมเท่านี้แหละ ชนิกบังานที่แผนกศลัยกรรมหวัใจและ

หลอดเลอืดหรอืยงั”

“ทกุคนดกีบัฉนัมากเลยค่ะ ฉนัมอีะไรที่ยงัไม่รู้อกีเยอะ กเ็ลยสร้าง

แต่ปัญหา”

นชิโิซโนะหวัเราะพรดื

“ไม่ต้องพูดจาเป็นทางการขนาดนั้นก็ได้ นั่งลงก่อนเถอะ อย่ายืน

ค�้าหวัผู้ใหญ่”

ยูกิเห็นเก้าอี้อีกตัวหนึ่ง จึงลากมาพร้อมพูดว่า ขออนุญาตนะคะ 

แล้วนั่งลง วางสองมอืไว้บนตกั

นชิโิซโนะเหลยีวมองภาพเอกซเรย์ 

“คนไข้ที่นอนโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานซนื คดิว่ายงัไง”

“คนไข้วีไอพีหรือคะ” ยูกิถาม “น่าจะเป็นโรคจริงค่ะ ซ�้ายังขนาด

ใหญ่มากด้วย” 

“เส้นผ่านศูนย์กลางเจ็ดเซนติเมตร” นิชิโซโนะกล่าวเสริม “ตอน

ตรวจเจอครั้งแรกเมื่อสามเดอืนก่อนแค่ห้าเซนตเิมตร” 

“คนไข้มอีาการบอกเล่าหรอืคะ”

“เปล่งเสยีงไม่ค่อยได้ เสยีงแหบน่ะ” 

“พงัผดืล่ะคะ”

“อะไร”

“หลอดเลอืดแดงมพีงัผดืไหมคะ”

นชิโิซโนะจ้องหน้ายูกเิขมง็ก่อนส่ายหน้าช้าๆ

“ไม่รู้ส ิอาจมกีไ็ด้ สภาพของหลอดเลอืดดูจากภาพเอกซเรย์กร็ู้ แต่

ถ้าจะดูว่ามพีงัผดืตรงไหนบ้าง ต้องผ่าตดัเปิดหน้าอก นี่คอืข้อมลูของคนไข้” 

เขายื่นแฟ้มคนไข้ให้
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“ขออนญุาตดนูะคะ” ยกูริบัแฟ้มคนไข้ไปกวาดตาดคู่าตวัเลขต่างๆ

“ความดนัโลหติสูงมากเลยนะคะ”

“ภาวะหลอดเลอืดแขง็รนุแรง คงเป็นผลจากไม่ใส่ใจสขุภาพ อายุ

หกสบิห้าแล้ว แต่ยงัไม่คดิเลกิเหล้าเลกิบหุรี่ เป็นคนกนิจ ุออกก�าลงักายก็

แค่นั่งรถกอล์ฟไปตกีอล์ฟกบัลูกค้า หลอดเลอืดไม่มทีางรบัแรงดนัไหว น่า

อศัจรรย์ที่ไม่ค่อยเกดิภาวะแทรกซ้อน”

“จะผ่าตดัได้เมื่อไหร่คะ”

“ขึ้นอยู่กับผลการตรวจร่างกาย อย่างเร็วก็อาทิตย์หน้า ฉันเลยมี 

ข้อเสนอ” นชิโิซโนะดดีตวัขึ้น “อยากจะให้เธอมาเป็นผูช่้วยหมายเลขสอง”

“ฉนัหรอืคะ”

“ไม่อยากเป็นหรอื”

“เปล่าค่ะ ฉนัยนิดรีบัข้อเสนอ จะพยายามให้เตม็ที่ค่ะ” ยูกผิงกหวั

นชิโิซโนะจ้องเธอเขมง็แล้วพยกัหน้า ว่าแต่ เขาเปลี่ยนน�้าเสยีง

“เธอตดิต่อคณุแม่บ้างหรอืเปล่า”

ยูกิท�าหน้าเหวอ นึกหาค�าตอบไม่ทัน เพราะไม่ได้คิดว่าเขาจะพูด

ถงึยรุเิอะแบบไม่มปีี่มขีลุ่ย 

“ไม่ได้ตดิต่อใช่ไหม” เขาถามย�้า

“เปล่าค่ะ มโีทร.คยุกนันานๆ ท.ี..”

“งั้นหรอื” นชิโิซโนะยิ้มมมุปาก เอยีงคอฉงน “ที่ฉนัได้ยนิมาไม่ใช่

แบบนั้นนะ”

ยกูจ้ิองหน้าเขา ค�าพูดเมื่อกี้บอกกลายๆ ว่าเขาเจอยรุเิอะเป็นประจ�า

“แม่เอาเรื่องฉนัไปฟ้องอะไรอาจารย์คะ” ยูกถิาม

นชิโิซโนะยิ้มขื่น

“ไม่ได้ฟ้องหรอก แค่คยุกนักร็ูแ้ล้ว คณุแม่เธอถามฉนัเรื่องเธอต่างๆ 

นานา ถ้าเธอหมั่นโทร.หา หล่อนคงไม่ท�าแบบนั้นหรอก”

ยูกกิ้มหน้า ภาพยรุเิอะกบันชิโิซโนะก�าลงันั่งกนิข้าวมองหน้ากนัอยู่
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ในร้านอาหารแห่งหนึ่งผุดขึ้นในหัว ไม่รู้ท�าไมทั้งสองดูอายุน้อยกว่าตอนนี้

สบิกว่าปี

“วนันี้มงีานต้องท�าหรอืเปล่า” นชิโิซโนะถาม

ยูกสิงสยัว่าท�าไมถามเรื่องนั้น พลางเรยีบเรยีงความคดิ

“มีคนไข้จะออกจากโรงพยาบาล เลยว่าจะเขียนรายงานสรุปค่ะ 

แล้วกม็งีานเอกสารหลายอย่าง”

“ไม่ได้เข้าผ่าตดัใช่ไหม”

“เฉพาะตอนนี้นะคะ”

“ออื วนันี้ยามาอจุอิยูท่ั้งวนั โมโตมยิะกจ็ะตามมาทหีลงั” นชิโิซโนะ

เงยมองเพดาน นิ่วหน้าใช้ความคิด ดีเลย เขาพยักหน้า “วันนี้อยู่ถึงห้า

โมงเยน็แล้วกนั หลงัจากนั้นไปเตรยีมตวั แล้วเจอกนัที่อากาซากะทุ่มนงึ”

“อากาซากะ”

นชิโิซโนะเปิดลิ้นชกัโต๊ะ หยบินามบตัรใบหนึ่งยื่นให้ยกู ิ “มาที่ร้านนี้

นะ คณุแม่เธอโทร.มาบอกฉนัไว้”

บนนามบตัรพมิพ์ชื่อร้านอาหารและแผนที่

“เอ่อ ขอบคุณนะคะ แต่ถ้าฉันอยากเจอแม่ จะไปหาเอง ไม่เห็น

ต้องท�าขนาดนี้เลย...”

“ปากบอกว่าอยากเจอ แต่ใช่ว่าจะเจอกันได้นะ” นิชิโซโนะพูด 

“แพทย์ฝึกหดัไม่มวีนัเสาร์วนัอาทติย์หรอก ต่อให้อยูห่อพกั เดนิจากนี้ไปห้า

นาทถีงึ กไ็ม่มเีวลากลบัไป พอกลบัไปแล้วกโ็ดนโทร.เรยีกตวัด่วน ฉนัเข้าใจ

เรื่องนั้นด ีตราบใดที่ไม่ท�าแบบนี้ เธอไม่มทีางได้ยนิเสยีงคณุแม่จนกว่าจะ

ฝึกงานจบหรอก”

“รบัทราบค่ะ งั้นคนืนี้ฉนัจะโทร.หาแม่”

“ฮมิโุระ” นชิโิซโนะกอดอก จ้องหน้ายูก ิ“นี่คอืค�าสั่ง เป็นค�าสั่งจาก

ศาสตราจารย์ จะเรยีกว่าค�าชี้แนะแพทย์ฝึกหดักไ็ด้”

ยูกหิลบุตา สอดนามบตัรไว้ในอุ้งมอืทั้งสอง
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“ฉนัจะบอกยามาอจุกิบัโมโตมยิะให้”

“แต่ถ้าอาจารย์ปฏบิตักิบัฉนัเป็นพเิศษอยู่คนเดยีว คงจะ...”

“ที่ผ่านมาฉนักบ็งัคบัให้แพทย์ฝึกหดัหยดุงานบ้าง ไปหาครอบครวั

บ้าง ไม่ได้ปฏบิตักิบัเธอเป็นพเิศษแค่คนเดยีว อย่าเข้าใจผดิส”ิ

ยูกไิด้ยนิค�าพูดแทงใจด�าแล้วเถยีงไม่ออก ตอบเบาๆ ว่า “รบัทราบ

ค่ะ”

พอออกจากห้อง เธอถอนหายใจเฮอืกใหญ่ เข้าไปไม่นาน แต่เหนื่อย

อ่อนเหลอืเกนิ

ยูกกิลบัไปที่ตกึผู้ป่วย ขณะท�าบนัทกึการผ่าตดั มคีนเข้ามาตบไหล่

จากด้านหลงั โมโตมยิะนั่นเอง

“เมื่อกี้ศาสตราจารย์บอกผมแล้ว วนันี้คณุอยูถ่งึห้าโมงเยน็กไ็ด้ ห้อง

ไอซยีูคงไม่มปีัญหาอะไรหรอก”

“ขอโทษค่ะ”

“คณุจะขอโทษท�าไม อาจารย์นชิโิซโนะเป็นคนจู้จี้เรื่องการดแูลจติใจ

แพทย์ฝึกหดั ผมกเ็คยได้รบัความเมตตาสมยัเป็นแพทย์ฝึกหดั”

“คุณหมอโมโตมิยะคะ” ยูกิลังเลเล็กน้อย แต่ตัดสินใจถามสิ่งที่

สงสยัมานาน “ท�าไมเลอืกมาอยู่มหาวทิยาลยัเทโตะคะ”

“ถามผมหรอื เป็นค�าถามที่ตอบยากนะ บอกตามตรง ผมไม่ค่อยได้

คดิลกึซึ้ง คงเป็นผลจากการชั่งใจเรื่องต่างๆ อย่างความสามารถของตวัเอง

เอย ชื่อเสยีงโรงพยาบาลเอย แล้วคณุล่ะ”

“ฉนั...ฉนักเ็หมอืนกนัค่ะ”

“คณุใฝ่ฝันที่จะอยู่แผนกศลัยกรรมหวัใจและหลอดเลอืดใช่ไหม”

“ใช่ค่ะ”

“ถ้างั้นที่เลือกมหาวิทยาลัยนี้ก็ถูกต้องแล้ว เพราะจะได้เรียนรู้จาก

เขา”

“ศาสตราจารย์นชิโิซโนะหรอืคะ”
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“ใช่” โมโตมยิะพยกัหน้า “แค่ได้ขโมยเทคนคิของเขากม็คีวามสขุ

แล้ว เขาไม่ได้มแีค่เทคนคินะ ยงัเป็นหมอที่มมีนษุยธรรมดเีลศิด้วย”

“คณุนบัถอืเขาสนิะคะ”

“นบัถอืหรอื กท็�านองนั้นแหละ คณุรู้เหตผุลที่เขามาเป็นศลัยแพทย์

หวัใจไหม”

“ไม่รู้ค่ะ”

“เขาเป็นโรคหวัใจตั้งแต่เกดิ สมยัเดก็เคยผ่าตดัหลายครั้ง เขาเชื่อ

ว่าที่ตวัเองอยู่รอดมาถงึตอนนี้ได้กเ็พราะหมอ”

“งั้นหรอืคะ” เธอไม่เคยรู้เรื่องนี้

“อันที่จริง ร่างกายเขาทนท�างานหนักขนาดนี้ไม่ไหว แต่ด้วยใจที่

อยากตอบแทนวิชาแพทย์ จึงดูแลสุขภาพและออกก�าลังกาย ท�าให้เป็น

ศลัยแพทย์หวัใจมอืหนึ่งมาได้หลายสบิปี คณุว่ายอดเยี่ยมไหมล่ะ”

ยูกิพยักหน้า แต่สับสนในใจ เธอก็รู้ว่านิชิโซโนะเป็นคุณหมอที่ 

ยอดเยี่ยม แต่มแีค่เรื่องเดยีวที่ยงัค้างคาใจ 

ท�าไมแพทย์มอืหนึ่งขนาดนั้น

ท�าไมช่วยชวีติพ่อเธอไว้ไม่ได้ ยูกนิกึสงสยั

2

ก่อนหน้านั้น ยูกิไม่เคยเห็นพ่อเธอท�าหน้าเหมือนคนใจเสาะเลย 

เคน็ซเุกะเป็นคนนิ่งๆ ไม่แสดงความรู้สกึ แต่สมัผสัได้ถงึความมั่นใจเงยีบๆ  

จากรมิฝีปากเหยยีดตรง รู้สกึว่าอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจและได้รบัการปกป้อง

พ่อท�างานที่ได้ปกป้องคนอื่น เป็นหัวหน้ารปภ. เคยพายูกิไปที่ 

ท�างานแค่ครั้งเดียวสมัยที่เธอเรียนชั้นประถมฯ ในห้องนั้นมีวิทยุสื่อสาร
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และจอมอนิเตอร์เรียงราย พ่ออธิบายให้ฟังว่า ตนมีหน้าที่ควบคุมข้อมูล

ในบ้านหรืออาคารที่ท�าสัญญาจ้าง เวลาพ่อสวมเครื่องแบบ จะยิ่งดูน่า 

ไว้วางใจกว่าปกติ

ก่อนมาท�างานที่บรษิทัรกัษาความปลอดภยั พ่อเคยเป็นต�ารวจ แต่

ยูกจิ�าช่วงเวลานั้นไม่ได้ ยรุเิอะ แม่ของเธอเล่าให้ฟังว่า พ่อเลกิเป็นต�ารวจ

เพราะงานหนกั ทว่ายกูไิม่เคยคดิว่างานที่บรษิทัรกัษาความปลอดภยัสบาย 

พ่อกลบับ้านดกึ วนัหยดุกน็อนกรนยนับ่าย

วันหนึ่ง ยูกิกลับมาจากโรงเรียนมัธยมต้น แล้วเห็นรองเท้าพ่อวาง

อยู่ตรงทางเข้าบ้าน ที่ผ่านมาพ่อไม่เคยกลบับ้านเรว็สกัครั้ง

บ้านของครอบครวัฮมิโุระเป็นแมนชั่นขนาด 2LDK3 พ่อกบัแม่นั่งคยุ

อะไรกนัอยู่ที่โต๊ะในห้องนั่งเล่น 

“รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลย” เค็นซุเกะนิ่วหน้า ถือถ้วยชา “เพราะ 

แบบนี้ถงึไม่อยากตรวจสขุภาพ”

“ท�าเป็นพูดเข้า ที่ผ่านมาคุณไม่เคยไปตรวจเลย ถึงเป็นอย่างนี้ไง

เล่า” ยรุเิอะส่งสายตาต�าหนิ

เคน็ซเุกะท�าหน้าเหมอืนโดนจี้ใจด�าก่อนจะจบิชา

“เกดิอะไรขึ้นคะ” ยูกมิองหน้าพ่อกบัแม่สลบักนัไปมา

เคน็ซเุกะไม่ตอบ ยรุเิอะจ้องเสี้ยวหน้าของสามเีงยีบๆ แต่ไม่นานก็

หนัมาหายูกิ

“ไปตรวจสขุภาพวนันี้แล้วเจอความผดิปกต”ิ

ยูกใิจหายวูบ “เอ๊ะ ผดิปกตติรงไหนคะ”

“ไม่มีอะไรหรอก” เค็นซุเกะหันหลังพูดกับลูกสาว “พ่อไม่ได้เจ็บ 

ไม่ได้ปวด ยงัใช้ชวีติได้ปกต ิว่ากนัตรงๆ คดิเสยีว่าไม่รู้กส็ิ้นเรื่อง”

“แต่หมอสั่งให้ไปตรวจอย่างละเอยีดนะ” ยรุิเอะท้วง

“คนเป็นหมอก็ต้องพูดแบบนั้นอยู่แล้ว ตรวจเจอแท้ๆ แต่ไม่ชี้แนะ

3 2 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่นและรับประทานอาหาร และ 1 ห้องครัว 
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อะไร เพราะกลวัจะต้องมารบัผดิชอบทหีลงัน่ะส”ิ

“ที่ว่าตรวจเจอ หมายถงึอะไรคะ” ยูกถิาม “หรอืว่า...มะเรง็”

เคน็ซเุกะเกอืบส�าลกัน�้าชา หวัเราะพร้อมกบัเหลยีวมา

“ไม่ใช่หรอก”

“งั้นอะไรคะ”

“โดเมยีะกรุวิ4” ยรุเิอะตอบ

“มนัคอือะไรคะ”

ตอนนั้นยูกิไม่เข้าใจความหมายและไม่รู ้ว่าค�านั้นสะกดอย่างไร 

นกึออกแค่ว่าโดเมยีะกนุ่าจะหมายถงึหลอดเลอืดแดงใหญ่ 

“รวิหมายถงึตุม่” ยรุเิอะช่วยอธบิาย หมายความว่าหลอดเลอืดของ

เคน็ซเุกะมอีาการโป่งพอง 

“มขีองพรรค์นั้นในตวัฉนัหรอืเนี่ย ไม่เหน็รู้สกึเลย” เคน็ซเุกะลูบอก 

มหีลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพองอยู่ในช่องอกเขา

“พ่อเจบ็ไหมคะ”

“ไม่เจบ็ วนันี้กป็กต ิพ่อดูไม่เหมอืนคนไม่สบายใช่ไหม”

ยูกพิยกัหน้า เพราะพ่อดูปกตดิี

“มาตรวจสุขภาพเอาปูนนี้ ก็ย่อมเจอสิ่งผิดปกติสักอย่างอยู่แล้ว” 

เคน็ซเุกะยงัมที่าทเีสยีใจที่ไปตรวจสขุภาพ 

“โรคนั้นรกัษาหายไหมคะ” ยูกถิาม

“หมอบอกว่ารกัษาหายอยู่นะ” เคน็ซเุกะพูดไม่เตม็ปาก

“แต่อาจต้องผ่าตดั” 

ยูกไิด้ยนิแม่พูดแล้วเบกิตาโพลง “จรงิหรอืคะ”

“ยงัไม่รู้เลย พ่อคดิว่าน่าจะไม่เป็นไรมั้ง” 

สีหน้ามั่นใจของเค็นซุเกะชวนให้ยูกิรู้สึกอุ่นใจพลันเลือนหายไป มี

เค้าความกลัวอะไรบางอย่างที่ไม่รู้จักผุดขึ้น นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นพ่อ

4 โดเมียะกุริว (動脈瘤) คือโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
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ท�าหน้าแบบนั้น

วนัรุง่ขึ้นเคน็ซเุกะไปตรวจร่างกายอย่างละเอยีด ยกูรู้ิเรื่องนี้ ไปเรยีน

กลบัมากถ็ามผลตรวจทนัที

พ่อตอบว่า ตอนนี้ยงัไม่ผ่าตดั

“มันยังไม่น่าตกอกตกใจอะไร พ่อว่าจะรอดูอาการสักพักก่อน” 

เคน็ซเุกะพูดอ้อมแอ้ม

มื้อเย็นวันนั้น เป็นอาหารญี่ปุ่นเน้นเมนูผัก กับข้าวของยูกิมีเนื้อ

ย่าง ส่วนเคน็ซเุกะกนิเต้าหูแ้ทน ที่เขาเป็นโรคหลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพอง 

เพราะความดนัโลหติสูงและภาวะหลอดเลอืดแขง็

“ฉันเคยคิดว่าในพจนานุกรมของฉันไม่มีค�าว่าภาวะหลอดเลือด

แขง็เสยีอกี ฉนักลายเป็นตาแก่ไปแล้วหรอืเนี่ย” เคน็ซเุกะร�าพงึด้วยสหีน้า

เออืมๆ คบีเต้าหู้เข้าปากก่อนกนิยาหลงัอาหาร เป็นยาลดความดนัโลหติ

ยูกไิม่เคยคดิว่าพ่อตวัเองแก่กว่าคณุพ่อของเพื่อนๆ จนกระทั่งขึ้นชั้น

ประถมศกึษาตอนปลาย คนที่มาดูการเรยีนการสอนมกัจะเป็นยรุเิอะ ซึ่ง

แม่ไม่ได้ดูแก่กว่าคณุแม่คนอื่นๆ ออกจะดูอ่อนกว่าด้วยซ�้า เพื่อนๆ เข้ามา

ชมเปาะว่าคณุแม่ของยูกจิงัทั้งสาวทั้งสวยไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้ง 

เธอเพิ่งจะคิดเรื่องอายุของพ่อตอนที่คุยเล่นกับเพื่อนเรื่องแต่งงาน 

เป็นจงัหวะที่คยุกนัเกี่ยวกบัประเดน็สามภีรรยาอายหุ่างกนั พอเธอบอกว่า

พ่อกบัแม่อายหุ่างกนัมากกว่าสบิห้าปี เพื่อนๆ กพ็ากนัตกใจ

แต่เธอไม่เคยคิดเลยว่า เรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับอนาคตของตน  

เชื่อมั่นมาตลอดว่า เค็นซุเกะแข็งแรง ยังหนุ่มยังแน่น และจะเป็นแบบนี้ 

ไปอกีหลายปีจนเธอโตเป็นผู้ใหญ่ 

เมื่อเห็นพ่อนั่งหลังค่อมกินยา ยูกิรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าหายนะก�าลัง

มาเยือน ตระหนักว่าอีกไม่นานพ่อจะโดนเรียกว่าชายชรา จึงอยากเลื่อน

เวลาออกไปให้นานที่สดุ

พ่อกบัแม่ไม่ค่อยเล่าถงึการด�าเนนิของโรคหลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพอง  
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ยูกพิอจะรู้เลาๆ ว่าทั้งสองไม่อยากให้ลูกสาวรู้ จงึเดาว่าอาการคงไม่สู้ดี

พ่อกบัแม่พูดถงึคณุหมอนชิโิซโนะอยูบ่่อยๆ พอจะจบัใจความได้ว่า 

เป็นแพทย์เจ้าของไข้ เขาน่าจะเป็นหมอที่มีประสบการณ์และฝีมือดี ยูก ิ

ไม่เคยเจอเขา แต่มองว่าเป็นคนช่วยชวีติพ่อ จงึไว้วางใจ

ยูกบิงัเอญิเจอคณุหมอท่านนั้น วนันั้นหลงัเลกิเรยีน เธออยู่ในร้าน

เครื่องเขียนหน้าสถานีรถไฟกับเพื่อนร่วมห้อง เพื่อนคนหนึ่งสะกิดบอกว่า 

นั่นคณุแม่ของยูกนิี่

ฝั่งตรงข้ามร้านเครื่องเขียนเป็นร้านกาแฟ จังหวะที่ประตูอัตโนมัติ

เปิดออก จงึมองเหน็ภายในร้านโดยบงัเอญิ

ยูกิข้ามถนนไปยืนอยู่หน้าร้านกาแฟ เมื่อประตูอัตโนมัติเปิดก็เห็น 

ยรุเิอะจรงิๆ นั่งหนัหน้ามาทางเธอ อยู่กบัใครไม่รู้

ไม่ช้ายรุเิอะกเ็หน็เธอ หลงัจากมองจนแน่ใจ กก็วกัมอืให้น้อยๆ

คนที่อยู่นั่งฝั่งตรงข้ามเหลียวมา ใบหน้าน่าเกรงขาม เป็นผู้ชาย

ท่าทางจรงิจงั 

เขาคอืนชิโิซโนะ โยเฮ ยกูเิชื่อว่าเขาเป็นคนช่วยพ่อ จงึโค้งค�านบัและ

บอกว่า “ขอฝากเนื้อฝากตวัด้วยค่ะ”

“ไม่ต้องเป็นห่วงนะ เรื่องแค่นี้สบายมาก” คณุหมอนชิโิซโนะตอบ 

ยิ้มเหน็ฟันสวย 

ยูกิไม่ได้ถามว่า ท�าไมทั้งสองมาเจอกันที่นี่ เพราะไม่คิดว่าแปลก

อะไร ทกึทกัเองว่าคงคยุกนัเรื่องอาการป่วยของพ่อ

คนืนั้นยูกเิล่าให้พ่อฟังว่าเจอนชิโิซโนะ แต่พ่อไม่ได้มที่าทตีกใจ แม่

คงเล่าให้ฟังแล้ว เขาเป็นคณุหมอที่หล่อมากเลยนะ พ่อพูดยิ้มๆ

วนัเวลาผ่านไปไม่มอีะไรพเิศษ ยกูแิทบลมืเรื่องที่พ่อป่วยไปแล้ว ทว่า

เช้าวนัหนึ่ง เกดิเหตอุาเพศนดิหน่อย ขณะรบัประทานอาหารเช้า

จู่ๆ เคน็ซเุกะวางตะเกยีบ เอามอืกดใต้คางเลก็น้อย 

“เป็นอะไรคะ” ยรุเิอะถาม
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“ออื...รู้สกึแน่นนดิหน่อย” เคน็ซเุกะขมวดคิ้ว เอยีงคอฉงน “หมอ

นดัตรวจมะรนืนี้ แต่ไปโรงพยาบาลก่อนน่าจะดกีว่า”

“ไหวไหมคะ” ยูกมิองหน้าพ่อ

เคน็ซเุกะยิ้ม “พ่อไม่ได้เป็นอะไรมาก ไม่ต้องเป็นห่วง”

แต่เขาไม่กนิมื้อเช้าต่อ

เค็นซุเกะไม่ได้ไปท�างาน แต่ไปโรงพยาบาลแทน และนอนโรง

พยาบาลวันนั้นเลย ยุริเอะกลับบ้านดึกบอกลูกสาวว่า อีกหนึ่งสัปดาห์

เคน็ซเุกะจะต้องผ่าตดั

ผ่าตดัเป็นค�าที่แฝงความรูส้กึถูกคกุคามและกดดนั ยกูไิม่รู้เหมอืนกนั 

ว่ามันเป็นอย่างไร แต่แค่นึกภาพว่ามีดจะกรีดเนื้อพ่อ ก็หายใจแทบไม ่

ทั่วท้องแล้ว

คนืนั้นยูกนิอนไม่หลบั พอจะหาอะไรดื่มที่ห้องนั่งเล่น กเ็หน็แสงไฟ

ลอดออกมา

ประตูแง้มอยู่ มองเห็นร่างของยุริเอะจากช่องว่าง เธอนั่งครุ่นคิด

อะไรบางอย่างอยู่บนโซฟา ประสานมอืไว้บนตกั

แม่คงภาวนาให้การผ่าตดัปลอดภยั ยูกคิดิ

เวลาแบบนี้คงคดิเป็นอย่างอื่นไม่ได้

วนัรุง่ขึ้นหลงัจากเคน็ซเุกะนอนโรงพยาบาลเป็นวนัเสาร์ พอเลกิเรยีน

ปุ๊บ ยูกกิบ็ึ่งไปที่โรงพยาบาล

เค็นซุเกะอยู่ห้องรวมหกคน นั่งขัดสมาธิอ่านนิตยสารรายสัปดาห์

อยู่บนเตยีงข้างหน้าต่าง พอหนัมาเหน็ยูกกิท็กัทายว่า “ว่าไง” แล้วยิ้มให้

“พ่อสบายดนีะคะ”

“สบายด ีไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรง เบื่อจะแย่แล้ว”

“พ่อไม่ต้องนอนหรอืคะ”

“เป็นผู้ป่วยกต็้องนอนแหละ ถ้าท�าอะไรไม่ระวงั แล้วมนัแตกขึ้นมา

จะล�าบาก”
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“อะไรแตกคะ” ยูกถิามด้วยความตกใจ

เคน็ซเุกะชี้ที่อก

“กระเปาะที่หลอดเลอืดโตมาก แต่ใช่ว่ามนัจะแตกง่ายๆ หรอก”

“ถ้าแตกแล้วจะเป็นยงัไงคะ”

“เอ” เคน็ซเุกะเอยีงคอ “คงไม่ค่อยด ีเลยต้องผ่าตดัไง”

อันที่จริงอย่าว่าแต่ไม่ค่อยดีเลย ผู้ป่วยที่เสียชีวิตก็มีไม่น้อย แต ่

เคน็ซเุกะไม่กล้าพูดชดัเจน แน่นอน เพราะไม่อยากให้ลูกสาวเป็นห่วง

ยกูเิหน็พ่อสบายด ีจงึคลายกงัวลไปได้เยอะ วนัรุง่ขึ้นเป็นวนัอาทติย์ 

ก็มาเยี่ยมพ่อ พอขึ้นสัปดาห์ใหม่ เธอมาโรงพยาบาลทุกวัน แต่อาการ 

ของเค็นซุเกะแทบไม่เปลี่ยนแปลง ทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกสาว จะบ่น 

ไม่ขาดปากว่าเบื่อ

และแล้วมาถงึวนัพฤหสับด ีก่อนหน้าวนัผ่าตดัหนึ่งวนั เคน็ซเุกะพูด

กบัลูกสาวด้วยสหีน้าขงึขงัแปลกๆ

“เอ้อ ยูก ิวนัข้างหน้าลูกอยากท�างานอะไร”

ยูกเิคยคยุกบัแม่เรื่องจะเรยีนมธัยมปลายที่ไหนด ีแต่เท่าที่จ�าได้ นี่

เป็นครั้งแรกที่พ่อถามเรื่องอนาคต 

“ยงัไม่รู้เลยค่ะ” เธอตอบตามตรง

“งั้นหรอื ค่อยๆ คดิกไ็ด้ เดี๋ยวกค็งเหน็ลู่ทางเอง”

“จรงิหรอืคะ”

“ลูกจะอยู่ไปวันๆ ไม่ได้นะ ถ้าลูกตั้งใจเรียนและเห็นแก่ผู้อื่น จะ

เข้าใจสิ่งต่างๆ เอง มนษุย์มหีน้าที่ที่มแีต่เราเท่านั้นที่ท�าได้ ใครๆ กเ็กดิมา

พร้อมสิ่งนั้น พ่อคดิแบบนี้แหละ”

“เท่จงัเลยค่ะ”

“ใช่ไหม ไหนๆ แล้ว ใช้ชวีติแบบเท่ๆ กนัเถอะ” เคน็ซเุกะว่าแล้ว

หลิ่วตา

ยูกิไม่เข้าใจว่าท�าไมพ่อพูดแบบนั้น เวลาผ่านมานานหลายปีแล้ว
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ก็ยังไม่เข้าใจ คงไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งอะไร ทว่าเธอยังจ�าบทสนทนา 

ตอนนั้นได้แม่น

วนัผ่าตดัตรงกบัวนัศกุร์ ยูกไิปเรยีนหนงัสอืตามปกต ิก่อนออกจาก

บ้านเธอคยุกบัแม่เรื่องผ่าตดั แต่ไม่ได้สนทนากนัจรงิจงั แม่เตรยีมอาหาร

เช้าให้เหมอืนเดมิด้วยสหีน้าปกติ

แต่พอสายๆ ยูกชิกักระวนกระวายใจ เพราะได้ยนิมาว่า การผ่าตดั

จะเริ่มสบิเอด็โมง แค่นกึภาพพ่อนอนบนเตยีงผ่าตดั เหงื่อกอ็อกมือ

ยกูเิลกิเรยีนกลบัมาถงึบ้านสี่โมงกว่า แม่ไม่อยู ่สั่งไว้ว่าถ้าการผ่าตดั

ปลอดภยัจะโทร.มาบอก และให้หาอะไรกนิเอง เพราะการผ่าตดัอาจเสรจ็

ค�่ามืด เธอเปิดตู้เย็น มีอาหารหลายอย่างเตรียมไว้ในนั้น ล้วนเป็นของ

โปรดของเธอ

เธอรีบกินมื้อเย็นแต่หัววัน แล้วฆ่าเวลาด้วยการดูโทรทัศน์เอย  

อ่านนติยสารเอย แต่ใจไม่ได้อยูก่บัโทรทศัน์และนติยสารเลย มองดนูาฬิกา 

ตั้งหลายหน

ในที่สดุเสยีงโทรศพัท์ดงัตอนสี่ทุ่มเศษ แม่โทร.มา แต่ไม่ได้แจ้งข่าว

ว่าผ่าตดัเสรจ็แล้ว

“การผ่าตดัยดืเยื้อนดิหน่อย” แม่บอก

“ท�าไมยดืเยื้อล่ะคะ น่าจะเสรจ็เรว็กว่านี้นี่นา” 

“มนักใ็ช่...แต่แม่บอกแล้วนี่ว่า ให้รอเฉยๆ ไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าเสรจ็

แล้วจะโทร.มาบอก”

“กห็นูเป็นห่วงนี่ หนูจะไปโรงพยาบาลด้วย”

“ลูกมากช็่วยอะไรไม่ได้หรอก วางใจเถอะ ท�าตามที่แม่บอก”

“แม่รบีโทร.มานะ”

“รู้แล้วน่า”

พอวางสาย ความวติกกงัวลจู่โจมยูกหินกัหน่วง นกึถงึหน้าพ่อ แค่

คดิว่าพ่ออาจมอีาการเป็นตายเท่ากนั กส็ั่นไปทั้งตวั
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ยูกไิม่มสีมาธจิะคดิเรื่องอื่น ปิดโทรทศัน์แล้วนอนขดคู้บนเตยีง แต่

รู้สกึแน่นท้อง แล้วคลื่นไส้หลายหน

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้นอกีครั้งตอนตหีนึ่งกวา่ พอยกูริบัสาย ปรากฏวา่

อกีฝ่ายไม่ใช่แม่ แต่เป็นป้า

“ยูกิ คนที่โรงพยาบาลบอกให้รีบมาที่นี่ เดี๋ยวป้าจะไปรับนะ  

เตรยีมตวัไว้เลย”

“ผ่าตดัเสรจ็แล้วหรอืคะ”

“ออื เสรจ็แล้ว...”

“ที่ว่าให้รบีมาที่นี่ หมายความว่ายงัไงคะ”

“เรื่องนั้น มาถงึโรงพยาบาลก่อนแล้วเขาจะเล่าให้ฟัง”

“เดี๋ยวหนูไปโรงพยาบาลเองค่ะ ป้าไม่ต้องมารบักไ็ด้”

ยูกวิางสายแล้วถลนัออกจากบ้าน ขึ้นแทก็ซี่ไปโรงพยาบาล ใจเต้น

แรงจนเจบ็หน้าอก 

เธอวิ่งพรวดเข้าโรงพยาบาล แต่ไม่รู้จะไปไหนต่อ จังหวะที่คิดว่า

จะไปห้องที่พ่ออยู่เมื่อวานก่อนแล้วกัน ก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อ เจ้าของ

เสยีงคอืป้า

ทันทีที่เห็นหน้าป้า ยูกิตัวสั่นเทา ป้าตาแดงก�่า เห็นได้ชัดว่าเพิ่ง

ร้องไห้มา

“ยูก.ิ..มาด้วยกนัส”ิ

“ป้าคะ เกดิอะไรขึ้น การผ่าตดัของพ่อมอีะไรหรอืคะ”

ทว่าป้าไม่ตอบค�าถาม ก้มหน้ารนุหลงัยูกใิห้ออกเดนิ

ยูกิไม่ได้ซักไซ้ต่อ กลัวจะได้ยินค�าตอบที่ท�าให้เสียใจหนัก ซึ่งพอ

จะรู้รางๆ แต่ไม่พร้อมเผชญิหน้า ได้แต่เดนิไปเงยีบๆ เริ่มมอีาการวงิเวยีน

ศรีษะ ขาไม่มแีรง

ชั้นที่ป้าพาไป ยูกยิงัไม่เคยมา สดุทางเดนิทอดยาวมหี้องหนึ่งเปิด

ประตูค้างไว้ 
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“เข้าไปส”ิ ป้าบอก

“พ่อ...อยู่ในนั้นหรอืคะ” 

ยูกถิาม แต่ป้าไม่ตอบ เธอไม่ได้มองหน้าป้า เลยไม่รู้ว่าป้ามสีหีน้า

อย่างไร แต่ที่แน่ๆ คอืได้ยนิเสยีงสะอกึสะอื้น

เธอก้าวเดนิไปห้องนั้นอย่างกล้าๆ กลวัๆ ป้าไม่ได้ตามมา

ตอนใกล้ถึง ใครคนหนึ่งออกมาจากห้อง นิชิโซโนะสวมเสื้อกาวน์ 

ก้มหน้าอดิโรย ก้าวขาแทบไม่ออก

เขาชะงกัฝีเท้าเมื่อเหน็ยกู ิเบกิตาโพลง อกสะท้อนขึ้นลงตามจงัหวะ

หายใจ 

คณุหมอไม่พูดอะไรสกัค�า คงนกึหาค�าพดูอยู่ ยกูลิะสายตาจากเขา 

ก้าวเดนิไปที่ห้องอกีครั้ง ไม่อยากฟังสิ่งที่คณุหมอจะพูด

เมื่อเข้าไปในห้อง มองเหน็ผ้าขาว 

มีคนนอนอยู่บนเตียง ใบหน้าถูกคลุมด้วยผ้าขาว ข้างหน้าเตียงมี

ใครอกีคน นั่งคอตกอยู่บนเก้าอี้พบั แม่นั่นเอง

ความคดิหนึ่งแล่นเข้ามาในหวั ยกูริ�่าร้องอะไรบางอย่าง แต่ไม่ได้ยนิ

เสยีงตวัเอง เธอโผไปที่เตยีง เปิดผ้าขาวด้วยมอืสั่นเทา ใบหน้าพ่อสงบนิ่ง 

หลบัตาเหมอืนคนนอนหลบั เสยีงพ่อพูดว่า ใช้ชวีติแบบเท่ๆ กนัเถอะ ดงั

แว่วในหู

นี่มนัเรื่องโกหก ยูกติะโกน

เธอสูญเสยีพ่อสดุที่รกัไปแล้ว

3

เครื่องแบบพยาบาลสชีมพูอ่อนแขวนอยู่บนรางม่านหน้าต่าง นี่ซกั
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แล้วหรือ ตรงชายเสื้อยังเหลือรอยเปื้อนนิดหน่อยอยู่เลย ถ้าเอาแต่ใส่ใจ

เรื่องเลก็น้อยขนาดนี้ คงท�างานเป็นพยาบาลไม่ได้หรอก โชจทิกึทกัเอาเอง

โนโซมติั้งกระจกขนาดกระดาษ A4 ไว้บนโต๊ะแล้วเริ่มแต่งหน้า วนันี้

เข้าเวรดึก เวลาท�างานของเธอที่โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยเทโตะ ถ้าเป็น

เวรดกึจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคนืยี่สบินาที

เธอทารองพื้นบนใบหน้ากลมแป้น พลางบ่นเรื่องที่ท�างาน ไม่พอใจ

เรื่องวนัหยดุน้อย นอกจากลาพกัร้อนไม่ได้ มกัโดนขอร้องให้มาท�างานวนั

หยดุ ได้เงนิเยอะขึ้นไม่ดหีรอืไง โชจนิกึ แต่ส�าหรบัหญงิสาวเพิ่งอายยุี่สบิ

เอด็อย่างโนโซม ิอยากได้เวลาเที่ยวเล่นมากกว่าเงนิ

โชจิสูบบุหรี่ในท่านอนหนุนแขนข้างหนึ่งบนเตียง เขี่ยเถ้าบุหรี่ใน 

จานรองถ้วยชายี่ห้อมนิตนั ซึ่งวางที่หวันอน ตอนมาห้องนี้ครั้งแรก เขาถาม

โนโซมิว่ามีที่เขี่ยบุหรี่ไหม เธอคิดครู่หนึ่งก่อนยื่นจานรองนี้ให้ นับแต่นั้น

มา จานรองหรูกลายเป็นที่เขี่ยบหุรี่ส่วนตวัของโชจ ิแต่โนโซมไิม่ได้ว่าอะไร  

บางครั้งเธอเอาไปล้างให้และน�ามาวางคู่กบับหุรี่ที่ซื้อเตรยีมไว้

ถ้าได้แต่งงานกบัผู้หญงิคนนี้ ตนคงมคีวามสขุ โชจคิดิ แน่นอนว่า

ความเป็นไปได้เท่ากบัศูนย์ มนัจงึเป็นเพยีงความคดิเพ้อฝัน

โนโซมิบอกว่า คนเราสักวันหนึ่งจะกลายเป็นผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วย 

รอดตายได้ครั้งหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเอาแต่ใจสดุๆ 

เวลาโชจิมาที่นี่ มักรับบทผู้ฟังเรื่องราวของเธอ นอกนั้นก็กินอะไร

ด้วยกันหรือมีเซ็กส์กัน แบบนี้ก็ดีแล้ว ขืนเธอเรียกร้องเรื่องอื่น มีแต่จะ

ล�าบากใจ ที่ว่ารบับทผู้ฟัง กแ็ค่พยกัหน้าเออออกบัเธอ ส่วนใหญ่ฟังหูซ้าย

ทะลหุูขวา จะตั้งใจฟังเฉพาะเวลาได้ยนิค�าส�าคญัไม่กี่ค�า 

จู่ๆ ค�าส�าคญัค�าหนึ่งหลดุออกมาจากปากโนโซม ิโชจดิดีตวัผงึ

“ชิมาบาระ โซอิจิโร่นอนโรงพยาบาลหรือ” เขาถามโนโซมิซึ่งนั่ง 

หนัหลงัสวมเสื้อสายเดี่ยว “เมื่อกี้เธอพูดแบบนั้นใช่ไหม”

ใบหน้าของโนโซมซิึ่งสะท้อนบนกระจกมองโชจด้ิวยอาการตกใจ เธอ
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ปัดมาสคาร่าเสรจ็แค่ข้างเดยีว

“ออื นอนโรงพยาบาลเมื่อวานซนื ตอนที่มา เขาไม่ได้ตั้งใจจะนอน

หรอก แต่พอผลตรวจออกมา เลยต้องนอนทนัท”ี

“คราวก่อนเธอบอกว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 

อาการรนุแรงไหม”

“อมื...”

โนโซมงิ่วนอยู่กบัการปัดมาสคาร่าอกีข้าง โชจหิงดุหงดินดิหน่อย

“จะว่ายงัไงด ีถ้าไม่รนุแรงคงไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหรอกมั้ง”

โนโซมปิัดมาสคาร่าเสรจ็แล้ว หนัขวบัมากะพรบิตาปรบิๆ แล้วถาม

ว่า “เป็นไง”

“น่ารกัด ีนี่ ว่าแต่”

“เขาว่าขนาดเท่านี้” เธอกางนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ห่างกันประมาณ

เจ็ดเซนติเมตร “ใหญ่กว่าไข่ไก่เท่านึง ซึ่งถือว่าค่อนข้างใหญ่มากส�าหรับ 

การผ่าตดั”

“เมื่อก่อนเลก็กว่านี้ใช่ไหม”

“ใช่ ใหญ่ประมาณห้าเซนติเมตร ตอนนั้นคุณหมอบอกว่าควร

นอนโรงพยาบาล แต่เจ้าตัวไม่ยอม บอกว่ายังไม่เป็นอะไร คงกลัวการ

ผ่าตดั แต่คราวนี้คงท�าใจแล้ว”

“เขาจะผ่าตดัหรอื”

“ใช่ เลยมานอนโรงพยาบาลไง โอ๊ย เขยีนคิ้วไม่สวยเลย”

โชจลิกุจากเตยีง ใส่กางเกงในแล้วนั่งลงข้างโนโซมิ

“รู้วนัผ่าตดัหรอืยงั”

“เอ๊ะ ว่าอะไรนะ” โนโซมถิาม ตายงัมองกระจก คงยงัเป็นห่วงเรื่อง

ทรงคิ้ว

“ผ่าตดัไง ชมิาบาระ โซอจิโิร่จะผ่าตดัเมื่อไหร่”

“เรื่องนั้นยังไม่รู้เลย ต้องตรวจร่างกายอีกตั้งหลายอย่าง” โนโซมิ
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หยุดแต่งหน้า มองโชจิแล้วขมวดคิ้วที่เพิ่งเขียนเสร็จ “โชจิ ท�าไมอยากรู้

เรื่องนั้นขนาดนั้น ไม่เหน็ต้องสนใจเรื่องชมิาบาระ โซอจิโิร่เลย”

โชจทิ�าหน้าตื่น เขาถามละเอยีดเกนิไปจรงิๆ

“ไม่มอีะไรหรอก กแ็ค่อยากรู้เรื่องคนดงั”

“คนดงัอะไร เขาไม่ได้เป็นดาราสกัหน่อย” โนโซมแิค่นหวัเราะแล้ว

แต่งหน้าต่อ

“เธอนี่ไม่รู้อะไรเลย เรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงมีปัญหาสุขภาพเป็น

ข้อมูลมคี่ามากนะ เผลอๆ อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น”

“โชจเิล่นหุ้นด้วยหรอื”

“ผมไม่ได้เล่น แต่มคีนอยากได้ข้อมูลแบบนี้เพยีบเลย”

โนโซมหิยดุแต่งหน้าอกีครั้งแล้วมองเขา คราวนี้ส่งสายตาปราม

“เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้นะ ฉนัเหน็ว่าเป็นโชจเิลยเล่าให้

ฟัง เขาห้ามเปิดเผยข้อมูลคนไข้”

โนโซมิเป็นพยาบาลมือใหม่ ใช้น�้าเสียงจริงจังแบบนี้ก็แสดงว่า 

โรงพยาบาลคงย�้านกัย�้าหนาเรื่องนั้น 

โชจแิสร้งปั้นยิ้มเพื่อให้เธอสบายใจ

“พูดเล่นน่า ผมไม่บอกใครหรอก แค่อยากรู้อยากเห็นเฉยๆ ผม 

ไม่ได้รู้จกัใครที่เล่นหุ้น”

“จรงิหรอื ฉนัเชื่อใจได้ใช่ไหม”

“จรงิส ิเชื่อใจผมเถอะ”

โนโซมหินัไปหากระจกอกีครั้ง บ่นพมึพ�าว่า ลมืไปแล้วว่าแต่งหน้า

ถงึไหน

“การผ่าตัดจะส�าเร็จหรือเปล่า ผมเคยอ่านเจอในหนังสือว่า มีคน 

ไม่น้อยที่ผ่าตดัหลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพองแล้วตาย”

โนโซมทิาลปิสตกิ ดูสปีากแล้วเอยีงคอ

“เรื่องนั้นมนันานมาแล้ว ตอนนี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอก คณุหมอที่
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โรงพยาบาลฉนัฝีมอืดนีะ เอ่อ คดิว่าฉนัเหมาะกบัสนีี้ไหม”

“กส็วยด ี หมื ฝีมอืดหีรอื ถ้างั้นที่ชมิาบาระ โซอจิโิร่มารกัษาตวัที่ 

โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทโตะกเ็พราะมหีมอเก่งทางด้านนี้สนิะ”

“ต้องเรียกว่าฝีมือดีมากกว่าเก่งมั้ง เคยผ่าตัดเคสยากๆ ส�าเร็จ 

ตั้งหลายราย ฉนัเองกไ็ม่ค่อยรู้เรื่องหรอก เหน็ว่าชื่อคณุหมอนชิโิซโนะ”

“ผมเคยได้ยนิชื่อ ถ้าเป็นคณุหมอคนนี้ ไม่เคยพลาดเลยนะ”

“คงงั้นแหละ ระดบัชมิาบาระ โซอจิโิร่ คณุหมอนชิโิซโนะต้องเป็น

คนรกัษาอยู่แล้ว”

“ชมิาบาระนอนห้องเดี่ยวล่ะส”ิ

“ใช่ นอนห้องที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลเลยล่ะ แถมเมื่อวานยังขน

คอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์เข้ามาในห้อง นอนโรงพยาบาลปุ๊บ ก็มีคนมา

เยี่ยมไม่ขาดสาย ทางฉนัหวัหมนุกนัใหญ่เลย”

“โนโซมกิด็ูแลชมิาบาระหรอื”

“ถ้าว่างกต็้องไปดูแล เขาชอบมองพวกฉนัด้วยสายตากลดัมนั แต่

ยงัไม่เคยแตะเนื้อต้องตวันะ”

“อายหุกสบิห้าแล้ว เป็นตาแก่อายยุนืชะมดั”

โชจพิูดจบ โนโซมชิะงกัมอืทาลปิสตกิ หนัมองเขาด้วยสหีน้าตกใจ

“รู้ได้ยงัไงว่าเขาอายหุกสบิห้า”

“กเ็ธอเคยเล่าให้ฟัง ตอนที่บอกว่าชมิาบาระ โซอจิโิร่มาตรวจไง”

“ฉนัเล่าเรื่องนั้นตอนไปนดับอดใช่ไหม จ�าแม่นจงัเลยนะ”

โชจยิกัไหล่ “ผมมั่นใจเรื่องความจ�าของตวัเอง” 

สามเดอืนก่อน เพื่อนที่ท�างานชวนโชจว่ิาไปนดับอดกนัไหม ทกุทเีขา

จะปฏเิสธ แต่พอรูว่้าสาวๆ ท�างานอะไรจงึเปลี่ยนใจ พวกเธอเป็นพยาบาล

ของโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทโตะ

โชจิไปนัดบอดครั้งนั้นเพราะมีจุดประสงค์อย่างหนึ่ง บรรยากาศ

ภายในงานน่าเบื่อตามคาด แต่เขาได้สิ่งที่ตนต้องการ มพียาบาลคนหนึ่ง
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ท�างานอยู่ในแผนกศลัยกรรมหวัใจและหลอดเลอืด เธอคอืมาเซะ โนโซมิ

“ถ้าพูดถงึโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทโตะ ชมิาบาระ โซอจิโิร่เพิ่ง

จะมารกัษาใช่ไหม” โชจชิวนเธอคยุ

โนโซมติอบทนัที

“ใช่ค่ะ รู้เรื่องนี้ด้วยหรอืคะ”

“ผมอ่านข่าวออนไลน์น่ะ ข่าวเขยีนว่าหวัใจเขาไม่สูด้ ีเลยไปตรวจที่

โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทโตะ ท�าให้ไม่ได้ไปงานแถลงข่าวอะไรสกัอย่าง 

ผมคดิว่านั่นเป็นข่าวลวง เป็นข้ออ้างเพื่อจะได้หนงีานแถลงข่าว”

โนโซมสิ่ายหน้า

“เขาป่วยจรงิๆ ค่ะ เอ่อ อาการค่อนข้างรนุแรงด้วยซ�้า” เธอลดเสยีง

ลง กลวัพยาบาลคนอื่นที่มาด้วยกนัได้ยนิ อย่างไรกต็าม เธอไม่ควรปรปิาก

เรื่องอาการของคนไข้

บรรยากาศในงานเริ่มผ่อนคลาย บางคนย้ายที่นั่งไปหลายครั้งแล้ว 

แต่โชจิเกาะติดโนโซมิแจ เขาไม่ได้แสดงออกนอกหน้าว่าถูกใจเธอ ใน 

ขณะเดยีวกนัพยายามล้วงข้อมลูเกี่ยวกบัชมิาบาระ โซอจิโิร่ ถามเธอจนรู้ว่า 

ชิมาบาระป่วยเป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ทว่าตอนนั้นเขาไม่ม ี

ความรู้เกี่ยวกบัโรคนี้ 

สดุท้ายแล้วโชจคิยุกบัโนโซมคินเดยีว เขาถามเบอร์โทรศพัท์มอืถอื

และที่อยู่อเีมลของเธอไว้ด้วย

หากโชจติ้องการหาคนรกัจรงิๆ เขาคงไม่ทกัโนโซมหิรอก เพื่อนเหน็

เขาขลกุอยู่กบัโนโซม ิจงึถามว่า

“นาโออชิอบผู้หญงิแก้มยุ้ยแบบนั้นร ึหน้าอกกแ็บนแต๊ดแต๋” 

“ช่างฉนัเถอะน่า” โชจหิวัเราะกลบเกลื่อน ดแีล้วที่โนโซมไิม่ได้เป็น

สาวเนื้อหอม ถ้าเขาต้องไปแข่งกบัใคร คงยุ่งยากน่าดู

โชจิพยายามเต็มที่เพื่อดึงดูดความสนใจของโนโซมิ เขาเคยคบหา 

ผู้หญิงมาบ้าง แต่ครั้งนี้เขาตั้งใจจริงและจริงใจกับโนโซมิมากกว่าผู้หญิง 
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ทกุคนที่ผ่านมา ทุ่มให้ทั้งเวลาและเงนิทอง

“ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนท�าให้ฉันแบบนี้เลย” โนโซมิชอบพูดค�านี้  

โชจกิค็ดิว่าเธอไม่ได้โกหก ตอนที่เจอกนั เธอแต่งตวัปอนๆ แต่งหน้ากไ็ม่เก่ง 

ที่ว่าเธอง่วนกบัการเรยีนพยาบาลจนไม่มเีวลาเที่ยวเล่นคงเป็นเรื่องจรงิ

มิเสียแรงที่พยายาม สองสัปดาห์หลังจากเจอกันครั้งแรก โชจิเข้า

ออกอะพาร์ตเมนต์ของโนโซมแิถวย่านเซน็จไุด้สบาย

โชจค่ิอยๆ รูล้กึเรื่องภายในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทโตะจากการ

คบหาโนโซม ิตวัเขาเองกห็าข้อมลูเกี่ยวกบัโรคหลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพอง 

และศกึษาวธิรีกัษาด้วย ส่งผลให้แผนการหนึ่งผดุขึ้นในหวั ทแีรกเขาคดิว่า 

มันคือเรื่องฝันเฟื่องเป็นไปไม่ได้ แต่แล้วก็ค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา  

ตอนนี้ได้เวลาต้องลงมอื

ปัญหาคือจังหวะ โอกาสมีแค่ครั้งเดียว จะปล่อยให้หลุดมือไม่ได้

เดด็ขาด

แต่เรื่องที่ชิมาบาระ โซอิจิโร่เข้าโรงพยาบาลกะทันหันจะท�าหูทวน

ลมไม่ได้ เพราะไม่ได้อยู่ในแผน

ต้องลงมอืเดี๋ยวนี้เลย เขาร้อนรน

“เอ้อ โนโซม”ิ เขาพูดน�้าเสยีงสบายๆ

“มอีะไรหรอื”

หญงิสาวท�าหน้าสงสยั โชจวิางมอืบนไหล่เธอ

“มเีรื่องจะขอร้องหน่อย”

4

ที่อยู่บนนามบัตรเข้าใจยาก ดูอย่างไรก็เป็นย่านที่พักอาศัย ไม่ใช่
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ถนนสายที่มีร้านอาหารเรียงราย ขณะเดินไปพลางสงสัยว่ามีร้านอาหาร

อยู่แถวนี้ด้วยหรอื พลนัสายตาสะดดุกบัทางเดนิตกแต่งอย่างประณตีเกนิ

กว่าจะเป็นบ้านเรอืน พอมองเข้าไปข้างใน เหน็ป้ายสลกัชื่อร้านบนประตู

ทางเข้า บรรยากาศดูเหมือนที่ซ่อนตัว ยูกิเดาว่านิชิโซโนะกับยุริเอะคงใช้

ที่นี่เป็นสถานที่แอบนดัพบกนั

พอเปิดประตู หญงิสวมสูทสดี�าโผล่มาพร้อมยิ้มให้

“ก�าลงัรออยูพ่อดเีลยค่ะ เดี๋ยวจะพาไปที่หอ้งนะคะ” เธอพดูราวกบั

รู้จกัยูกิ

หญิงชุดสูทพาไปห้องส่วนตัว เปิดประตูแล้วส่งเสียงเข้าไปในห้อง

ว่า “แขกมาแล้วค่ะ”

ยูกสิูดหายใจเข้าออกแล้วเข้าไปในห้อง

โต๊ะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งอยู่กลางห้อง ยุริเอะกับนิชิโซโนะนั่งหัน

หน้าเข้าหากัน ยุริเอะสวมเสื้อสีม่วงอ่อน สร้อยแพลทินัมบนคอเงาวับ  

นชิโิซโนะใส่สูทสเีขยีวแก่

“มาถึงแล้วหรือ ฉันเริ่มไปก่อนแล้วนิดนึง” นิชิโซโนะชูแก้วทรงสูง 

ของเหลวในแก้วดูเหมอืนเหล้าเชอร์ร ีตรงหน้ายรุเิอะกม็แีก้วเหล้าเหมอืนกนั

ขอโทษที่ให้รอค่ะ ยูกวิ่าแล้วนั่งหนัหน้าเข้าหายรุเิอะ

“คงจะงานยุ่งสนิะ แต่เหน็ลูกสบายด ีแม่กโ็ล่งใจ” ยรุเิอะพูดยิ้มๆ

“หนูสบายดคี่ะ แม่ล่ะคะ”

“ออื แม่สบายด”ี ยรุเิอะพยกัหน้า

ยูกไิม่ได้เจอแม่ตั้งนาน เลยเหน็ว่าแม่ผอมลงนดิหน่อย แต่ดูเนื้อตวั

กระชบัมากกว่าซูบซดี อย่างน้อยกไ็ม่ได้รู้สกึว่าแก่ เธอกลบัมองว่าหลายปี

มานี้แม่ดสูาวขึ้น ได้แต่คดิว่าชวีติประจ�าวนัท�าให้แม่เปลี่ยนไป ตอนนี้ไม่ว่า

มองมมุไหน แม่กเ็หมอืนผู้หญงิท�างานเก่ง

หญิงชุดสูทคนเมื่อกี้เข้ามาถามยูกิว่าจะดื่มเหล้าก่อนอาหารไหม 

ยูกปิฏเิสธ 
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“นานๆ เจอกนัท ีน่าจะดื่มสกัแก้วนะ” นชิโิซโนะแนะ

ยูกสิ่ายหน้าไม่สบตาเขา

“ฉนัอาจโดนตามตวักไ็ด้ค่ะ”

“คนที่จะโดนตามตวัเป็นคนแรกในคนืนี้ไม่ใช่เธอ ฉนัสั่งไว้แล้ว”

“แต่ว่า...ฉันขอไม่ดื่มเหล้าดีกว่าค่ะ กลับหอแล้วอยากจะอ่าน

หนงัสอืต่อสกัหน่อย”

นชิโิซโนะถอนหายใจ

“ตอนนี้เป็นช่วงเวลาส�าคญัจรงิๆ งั้นฉนัขอดื่มคนเดยีวแล้วกนั”

“คุณทั้งสองเชิญดื่มกันตามปกติเถอะค่ะ” ยูกิพูดออกไปแล้วนึก

เสยีใจว่าไม่สมควรพูดแบบนั้น เธอเหน็ยรุเิอะท�าหน้าบึ้งตงึ

อาหารยกมาเสริ์ฟ ออเดริ์ฟตกแต่งอย่างสวยงามเหมอืนขนม เหน็

แล้วไม่รู้เลยว่าท�าจากวตัถดุบิอะไร หญงิชดุสูทอธบิายให้ฟัง แต่กไ็ม่ค่อย

เข้าใจ ยูกกินิเข้าไปแล้วกอ็ร่อยด ีรสชาตทิี่ไม่เคยสมัผสัแผ่ซ่านในปาก

เธอนกึขึ้นได้ว่ายรุเิอะท�าอาหารแบบนี้ให้กนิเป็นประจ�า ตั้งแต่เมื่อไร

นะ สมัยที่แม่ท�าอาหารเดิมๆ ให้เธอกิน คงออกมากินอาหารพิเศษนอก

บ้านกบันชิโิซโนะแล้ว

เค็นซุเกะชอบอาหารปรุงรสจัด โดยเฉพาะของโปรดอย่างเนื้อตุ๋น

มนัฝรั่งที่เคี่ยวจนเป็นสนี�้าตาล ยกูจิ�าได้ว่าพ่อกนิเนื้อตุน๋มนัฝรั่งแกล้มเบยีร์ 

พร้อมกับดูถ่ายทอดสดกีฬาตอนกลางคืน พ่อคีบอาหารตรงหน้าเข้าปาก

เงยีบๆ คงไม่รู้ว่ามอีาหารรสชาตแิบบนี้ด้วย

นิชิโซโนะด�าเนินการสนทนาด้วยการเล่าเรื่องงานของยูกิที่โรง 

พยาบาลให้ยุริเอะฟัง ส่วนยุริเอะถามแทรกว่าได้กินข้าวครบทุกมื้อไหม 

ท�าความสะอาดห้องและซักผ้าอย่างไร ยูกิตอบตามมารยาท แม้รู้ว่า 

ตัวเองท�าตัวเป็นเด็ก แต่ก็หงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกที่ทั้งสองมองว่า การ 

รบัประทานอาหารด้วยกนัครั้งนี้มคีวามหมาย 

เมื่อรับประทานอาหารใกล้เสร็จ นิชิโซโนะสั่งไวน์แดง ยูกิไม่ดื่ม

เหมอืนเดมิ ยรุเิอะดื่มแค่แก้วเดยีว หลงัจากกนิอาหารจานหลกัเสรจ็ เหล้า
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ในแก้วยงัพร่องไปไม่ถงึครึ่ง

หลงัของหวานยกมาเสร์ิฟ นชิโิซโนะลกุออกไป ตรงหน้าเขาไม่มจีาน

ของหวาน คงสั่งทางร้านไว้แล้ว ตอนนี้เหลอืกนัแค่สองแม่ลูก

“คณุหมอเล่าเรื่องของลูกให้ฟังแล้ว ล�าบากแย่เลยส ิ ไหวไหมลูก” 

ยรุเิอะถาม

“ถ้าหนูยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้ กไ็ม่รู้ว่าพยายามมาเพื่ออะไร”

“นั่นสเินอะ” ยรุเิอะพูด

“แม่มธีรุะส�าคญัอะไรหรอืคะ ถงึได้ขอร้องคณุหมอให้จดัฉากแบบนี้ 

ขึ้นมา”

ยรุเิอะเบกิตาโพลง ดื่มน�้าในแก้วแล้วเลยีรมิฝีปาก

ลางสงัหรณ์แม่นจรงิๆ ยูกคิดิ ความกระวนกระวายใจผดุพรายขึ้น

มารางๆ เสยีใจเลก็น้อยที่ชงิพูดก่อน

“แม่มเีรื่องจะรายงาน...ไม่ส ิอยากจะปรกึษายูก”ิ

“เรื่องอะไรคะ” หวัใจเต้นเรว็ขึ้น แวบหนึ่งคดิว่าไม่อยากฟัง

“แม่” ยรุเิอะว่าแล้วหลบุตา ก่อนจะจ้องหน้ายูกอิกีครั้ง “คดิว่าถงึ

เวลาที่จะเลอืกอนาคตแล้ว”

“อนาคตหรอืคะ”

“คอืว่า...” ยรุเิอะดื่มน�้าอกีครั้งแล้วพูดว่า “แม่จะแต่งงานใหม่”

ชีพจรหลังกกหูเต้นตุบๆ ยูกิกลืนน�้าลายเอื้อก แต่หูกลับไม่ได้ยิน

เสยีงนั้น

5

โชจจิอดรถตรงข้างก�าแพงโรงพยาบาล เป็นรถญี่ปุน่มอืสองที่เพิ่งซื้อ
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มา เขาเคยตดัสนิใจว่าจะไม่ขบัรถอกี แต่พอไม่มรีถกไ็ม่สะดวก ทว่าครั้งนี้

เขาไม่แต่งห้องโดยสาร ไม่ทุ่มเงินกับเครื่องเสียงรถยนต์และเครื่องน�าทาง

อัจฉริยะเหมือนคราวก่อน ตั้งแต่ซื้อรถมา เขาไม่เคยล้างแม้แต่ครั้งเดียว 

ทกุวนันี้เขามองว่ารถเป็นเพยีงยานพาหนะ

โนโซมนิั่งยิ้มอยู่ข้างคนขบั

“คนืนี้ขอบคณุที่เลี้ยงนะ พาสต้าอร่อยด”ี

“น่าเสยีดายที่ไม่ได้ดื่มเหล้า” โชจพิูด

วนัไหนที่โนโซมเิข้าเวรดกึและตรงกบัวนัหยดุของโชจ ิทั้งสองจะไป

กินข้าวด้วยกันก่อนโนโซมิไปท�างานที่โรงพยาบาล กลายเป็นธรรมเนียม

ปฏบิตัใินช่วงนี้ไปแล้ว หลงักนิข้าวเสรจ็ โชจจิะขบัรถมาส่งที่โรงพยาบาล 

“พยาบาลเมาเหล้ากแ็ย่น่ะส ิและโชจกิต็้องขบัรถด้วย” 

“นั่นส”ิ โชจพิยกัหน้า แท้จรงิแล้วเขากไ็ม่ได้นกึอยากดื่มเหล้า

“งั้น ฉนัไปก่อนนะ” โนโซมยิื่นมอืซ้ายจะเปิดประตู

โชจกิมุมอืขวาเธอเบาๆ “เรื่องเมื่อกี้ล่ะ”

โนโซมขิมวดคิ้วคล้ายล�าบากใจ

“ต้องเป็นคนืนี้เลยหรอื”

“แล้วเมื่อไหร่ดลี่ะ”

โนโซมิก้มหน้าครุ่นคิด ขบนิ้วหัวแม่มือซ้าย เธอชอบท�าท่านี้เวลา

กลุ้มใจจรงิๆ แต่จะไม่แสดงกริยิาแบบนี้ในโรงพยาบาลเดด็ขาด

“ท�าไมอยากเหน็ของพรรค์นั้นล่ะ”

“ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ ผมอยากรู ้ว่าเขาใช้เครื่องมือแบบไหน

อย่างไร ถ้าไม่เห็นของจริง จะเข้าใจได้ยังไง ถ้าผมไม่โดนย้ายไปเป็น

พนกังานพฒันาเครื่องมอืแพทย์ กไ็ม่ขอร้องเรื่องแบบนี้หรอก” 

“แต่ถ้าอย่างนั้น ท�าเรื่องขอสัมภาษณ์โรงพยาบาลให้ถูกต้องไม่ดี

กว่าหรอื” โนโซมอิอกความเหน็แบบจรงิจงัมาก

โชจทิ�าหน้าเออืมๆ
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“ถ้าขอสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ ทางโรงพยาบาลก็เตรียมปั้น

เรื่องน่ะส ิอาจให้ดูของที่ปกตไิม่ได้ใช้ อกีอย่างการท�าเรื่องขอสมัภาษณ์ก็

ยุ่งยาก ต้องไปคยุกบัหวัหน้า คนอื่นกพ็ลอยรู้เรื่องไปด้วย และเตรยีมการ

ขอสมัภาษณ์เรยีบร้อย คนพวกนั้นกจ็ะขอตามไปด้วย น่าหงดุหงดิจะตาย”

“หมายความว่าคณุอยากชงิตดัหน้าคนอื่นสนิะ”

“ใช่ คนเป็นวศิวกรชอบเล่นไม่ซื่อ” โชจยิิ้มเจ้าเล่ห์

“แต่ระหว่างผ่าตดักบัตอนนี้ เครื่องมอืคงวางไม่เหมอืนกนั จะเป็นไร

ไหม”

“แค่เหน็กพ็อเข้าใจแล้ว ยงัไงกฝ็ากด้วยนะ”

“แต่ตอนนี้อาจจะผ่าตดักนัอยู ่เวลาเข้าเวรดกึ คนเจบ็จากอบุตัเิหตุ

บนท้องถนนจะถกูส่งตวัมาอยูบ่่อยๆ ถ้ามใีครใช้ห้องนงึไปแล้ว ห้องที่เหลอื

จะห้ามเข้าเดด็ขาด”

“กรณนีั้นผมยอมถอย”

“อาจจะมกีารผ่าตดัฉกุเฉนิกไ็ด้...”

“ผมใช้เวลาไม่นานหรอก แค่ดูเฉยๆ” โชจพินมมอื

โนโซมถิอนหายใจอย่างล�าบากใจ

“ถ้าถูกจบัได้ต้องซวยแน่ๆ คนืนี้เข้าเวรกบัรุ่นพี่จู้จี้จกุจกิด้วย”

“ผมจะรบีดูแล้วรบีไป ถ้ามธีรุะอะไร โนโซมไิม่ต้องอยู่ด้วยกไ็ด้ แค่

พาไปที่ห้องผ่าตดั เดี๋ยวผมเข้าไปเอง”

“ถงึจะพูดอย่างนั้นกเ็ถอะ...” โนโซมนิิ่วหน้า แต่พอเหลอืบมองโชจ ิ

กพ็มึพ�าอย่างเสยีไม่ได้ “แค่แป๊บเดยีวจรงิๆ นะ”

“รู้แล้วน่า ผมจะไม่ลมืพระคณุ”

“ดูของพรรค์นั้นแล้วจะได้ประโยชน์อะไรนะ” โนโซมเิอยีงคอพร้อม

กบัเปิดประตูฝั่งข้างคนขบั 

เธอลงจากรถ เดนิมุ่งหน้าไปที่ประตูเข้าออกตอนกลางคนื แต่แล้ว

ชะงกัฝีเท้าก่อนจะถงึ
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“รปภ.จ�าหน้าฉนัได้ ถ้าเดนิด้วยกนัสองคนจะเป็นที่สงสยั เดี๋ยวฉนั 

จะเข้าไปก่อน หลังจากนั้นห้านาที โชจิค่อยตามเข้าไป เมื่อเข้าไปแล้ว  

ให้ไปที่ห้องรอพบแพทย์ ฉนัผลดัผ้าเสรจ็แล้วจะไปหาทนัท ี แต่อาจโดนรุน่พี่ 

รั้งตัวไว้ ถ้ารอเกินสิบนาทีแล้วฉันยังไม่มา ให้ถือว่าคืนนี้ทางไม่สะดวก 

ตกลงไหม”

“ตกลง” เขาพยกัหน้า ดนัทรุงัไปกไ็ม่ช่วยอะไร

รถบรรทุกเล็กคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทาง โชจิจึงลอบสังเกตประตูอยู่

หลงัรถคนันั้น โนโซมนิุง่ยนีส์ทั้งตวัเดนิตรงไป เมื่อประตกูระจกทางเข้าเปิด

ออก มองเหน็เธอโค้งค�านบั คงจะทกัทายรปภ.ที่รู้จกักนั

โชจจิดุบหุรี่สูบ ดูนาฬิกา ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่ง

เขาล้วงกระเป๋าเสื้อนอก หยิบกล้องถ่ายรูปดิจิทัลตัวเล็กออกมา 

ตรวจสอบแบตเตอรี่กบัเมมโมรี่การ์ด แล้วเกบ็คนืที่เดมิ

เขารูส้กึผดิต่อโนโซม ิที่เธอยอมท�าเรื่องเสี่ยงขนาดนี้เพราะว่ารกัโชจิ

สดุหวัใจ และคดิเรื่องอนาคตตวัเองเช่นกนั เธอคงจะคดิว่า ถ้าได้แต่งงาน

กบัวศิวกรบรษิทัผู้ผลติอปุกรณ์ไฟฟ้า ชวีติกไ็ม่มปีัญหา

โชจเิองกท็รมานใจที่ต้องล้อเล่นกบัความรู้สกึเธอ แต่ไม่มทีางเลอืก

อื่น คนธรรมดาตวัเลก็ๆ อย่างเขา จะท�าเรื่องบ้าบิ่นแบบนี้ได้กต็้องหวงัพึ่ง

โอกาสตรงหน้า ซึ่งเปรียบได้กับใยแมงมุมเส้นบางๆ เท่านั้น และโนโซมิ

เป็นใยแมงมมุเส้นนั้น

เขาเคยคิดจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้โนโซมิฟังและขอความร่วมมือ  

เมื่อนกึถงึความรกัของเธอที่มตี่อเขาอย่างลกึซึ้ง เธอย่อมปฏเิสธไม่ลง แต่

อกีใจหนึ่งกลบัคดิว่ามนัเป็นคนละเรื่องกนั ในเมื่อเธอรกัเขา กม็โีอกาสสงู 

ที่จะปฏิเสธความช่วยเหลือ และที่ส�าคัญกว่านั้น เธอไม่อยากติดร่างแห  

ถ้าเกดิยอมช่วยแล้วถกูจบัได้ กจ็ะถกูตราหน้าว่าเป็นอาชญากร หรอืต่อให้

แผนการส�าเรจ็ ผลที่ตามมาย่อมท�าให้เธอเป็นทกุข์ไปชั่วชวีติ

โชจิบอกตัวเองใหม่ว่า ต้องท�าให้ส�าเร็จด้วยตัวคนเดียวร้อย
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เปอร์เซน็ต์ จากนั้นจะหายไปจากชวีติโนโซม ิต่อให้ต�ารวจสบืมาถงึตวัเขา 

กต็้องท�าให้เหน็ชดัว่า เธอแค่ถูกหลอกใช้

เขาดูนาฬิกา โนโซมเิข้าโรงพยาบาลไปหกนาทแีล้ว เขาดบับหุรี่กบั

พื้นแล้วเกบ็ก้นกรองใส่กระเป๋า

ประตูเข้าออกตอนกลางคืนมืดสลัว เมื่อเดินผ่านเข้าไปแล้วจะเจอ 

ช่องตดิต่อสื่อสารอยูด้่านซ้าย ด้านหลงัมคีนอยู ่ถ้าแค่เข้าออกธรรมดา รปภ. 

จะไม่ทกัถาม โชจเิคยเดนิผ่านทางเข้าออกนี้หลายครั้ง เพื่อมาส�ารวจข้างใน 

โรงพยาบาลตอนกลางคนื แต่ไม่เคยเล่าให้โนโซมฟิัง

โชจลิอดผ่านประตูเข้าไปข้างใน ก้าวไปตามทางเดนิมดืสลวั แผนผงั

ที่นี่อยู่ในหวัเขาแล้ว ระหว่างทางเดนิไปห้องรอพบแพทย์ มบีนัไดลงไปชั้น

ใต้ดนิซึ่งเป็นโรงอาหารพนกังาน เดนิลกึเข้าไปอกีจะเป็นห้องเครื่อง 

เขาหย่อนก้นนั่งเก้าอี้ในห้องรอพบแพทย์ ไม่มใีครอยูเ่ลย ทั้งอาคาร

กลบัสู่ความเงยีบสงบ คนืนี้คงไม่มผีู้ป่วยฉกุเฉนิ

ไม่กี่นาทตี่อมา ได้ยนิเสยีงฝีเท้า โนโซมสิวมเครื่องแบบโผล่มาจาก

ทางเดนิสลวั ดูเป็นผูใ้หญ่กว่าตอนแต่งชดุล�าลองเยอะเลย หน้าตาขงึขงัด้วย

“โอเคหรอืเปล่า” โชจถิาม

“ไม่ค่อยโอเคหรอก แต่ถ้าเป็นตอนนี้ยงัพอไหว ไม่มกีารผ่าตดัใดๆ 

และที่แผนกห้องผ่าตดักไ็ม่มใีครอยู่ ตามฉนัมาส”ิ

โนโซมพิูดเบาๆ หมนุตวักลบัแล้วก้าวฉบัๆ โชจติามหลงัเธอไป

โนโซมเิข้าลฟิต์ กดปุ่มชั้นสามแล้วสูดหายใจลกึๆ

“มเีวลาหรอื”

โชจถิาม เธอเอยีงคอ

“ห้านาท ีเดี๋ยวต้องรบีกลบัไปห้องพยาบาล”

“ผมอยู่คนเดยีวได้”

“ไม่ได้” โนโซมติวาด “ถ้าเกดิมใีครเหน็เข้าแล้วฉนัอยู่ด้วย ยงัพอ 

หาทางกลบเกลื่อนได้ แต่ถ้าโชจอิยูค่นเดยีว จะพดูเอาตวัรอดไม่ได้ ดไีม่ด ี
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อาจโดนแจ้งความ”

โชจิพยักหน้า ตระหนักอีกครั้งว่าตัวเองเป็นคนขอให้ท�าเรื่องเสี่ยง

อนัตราย 

เมื่อลฟิต์จอดชั้นสาม โนโซมอิอกมาสงัเกตการณท์างเดนิก่อน แล้ว 

กวักมือเรียกเบาๆ เบื้องหน้ามีประตูบานใหญ่ติดป้ายว่า ทางส่งผู้ป่วย 

เข้าแผนกห้องผ่าตดั

โนโซมเิดนิเลยไปหยดุตรงหน้าประตูธรรมดา

“รอตรงนี้แป๊บนงึนะ ถ้ามใีครมา ให้กลบัไปโถงลฟิต์”

“ตกลง”

เธอเปิดประตูเข้าไปข้างใน โชจมิองไปรอบๆ ข้างหน้าทางที่เดนิมา

เมื่อกี้มหี้องพยาบาลเปิดไฟอยู่ แต่ไม่ได้ยนิเสยีงพูดคยุกนั

โนโซมเิปิดประตู โผล่หน้าออกมา “เข้ามาได้เลย”

โชจิลอดตัวผ่านประตูเข้ามาข้างในอย่างรวดเร็ว เบื้องหน้ามีพื้นที่

ถอดรองเท้า ข้างๆ เป็นตู้เกบ็รองเท้า

“ถอดรองเท้าตรงนั้นก่อน”

“ที่นี่คอืห้องผ่าตดัหรอื”

“ไม่ใช่หรอก เรว็ๆ เข้า”

โนโซมิเปิดประตูที่มีป้ายเขียนว่าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเข้าไป 

ข้างในหยิบชุดสีเขียวในห่อพลาสติกออกมา มีกระดาษเขียนว่า ส�าหรับ 

ผู้สงัเกตการณ์

“เปลี่ยนเป็นชุดนี้ ใส่หน้ากากและสวมหมวกด้วยนะ แต่งตัวให้

เรียบร้อย ระวังอย่าให้ผมแลบออกมา” เธอพูดพลางสวมทับชุดแบบ

เดยีวกนัและใส่หน้ากากอนามยั

“ต้องจดัเตม็ถงึขนาดนี้เลยหรอื แค่ดูแป๊บเดยีวเอง”

โนโซมกิ�าลงัสวมหมวก เหลอืบมองเขมง็

“เชื้อโรคที่ติดตัวโชจิมาอาจแพร่กระจายในช่วงเวลาแป๊บเดียวก็ได้ 
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ถดัไปจากตรงนี้จะท�าผมร่วงไม่ได้เลยสกัเส้น หากมผีมร่วง กจ็ะเป็นปัญหา

ใหญ่ ถ้าบ่นนกั ฉนัจะไม่พาไปต่อนะ”

โชจไิม่กล้าโต้เถยีง โนโซมมิองด้วยสายตาของพยาบาล

ขณะเขาเปลี่ยนชุด โนโซมิเดินไปที่มุมห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตรงนั้น

กม็ปีระตูบานหนึ่ง เธอหยบิรองเท้าแตะยางสองคู่ตรงหน้าประตูออกมา

“สวมนี่ส”ิ

โชจทิ�าตามเงยีบๆ ตดัสนิใจแล้วว่าจะเลกิขดัขนืเธอ

โนโซมกิส็วมรองเท้าแตะ ไปยนือยู่หน้าประตู ประตูเปิดออกเงยีบๆ

“ประตูอตัโนมตันิี่” โชจพิูด

“ถ้าจบักนัทกุคน เชื้อโรคกต็ดิที่ประตูกบัลูกบดิน่ะส”ิ 

“อย่างนี้นี่เอง” ต้องจ�าเรื่องนี้เอาไว้ เขาคดิ

“ถดัจากนี้ไปจะเป็นเขตสะอาดแผนกห้องผ่าตดั ห้ามแตะต้องอะไร

เดด็ขาด”

“เข้าใจแล้ว”

โชจิสวมรองเท้าแตะยางก้าวเดิน ทั้งที่ไม่ได้ไปผ่าตัด แต่ก็ตื่นเต้น

มาก ขณะฟังโนโซมเิตอืนว่า ถ้าโดนจบัได้ต้องซวยแน่ๆ เขาเริ่มรบัรู้ว่าที่นี่

เป็นสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์สดุๆ

ด้านนอกประตูเป็นโถงทางเดินกว้าง ห้องผ่าตัดเรียงรายหันหน้า 

เข้าหาทางเดิน บรรยากาศกลับคืนสู่ความเงียบสงบ ได้ยินเพียงเสียง 

เครื่องปรบัอากาศเบาๆ

“ดูห้องผ่าตดัไหนกไ็ด้หรอื” โนโซมถิาม

“ไม่ ห้องผ่าตดัแผนกศลัยกรรมหวัใจและหลอดเลอืด”

“งั้นทางนี้” โนโซมเิดนิไปสดุทางเดนิ

“แต่ละห้องแตกต่างกนัตามรายละเอยีดการผ่าตดัหรอื”

“แน่นอน อปุกรณ์ในห้องกต็่างกนั ระดบัความสะอาดกต็่างกนัเลก็

น้อย แผนกศลัยกรรมหวัใจอยู่ในระดบัสูงสดุ”
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โนโซมหิยดุอยู่หน้าประตูสดุท้าย 

“ที่นี่หรอื”

โชจิถาม โนโซมิพยักหน้าเงียบๆ หลุบมองพื้นแล้วยื่นปลายเท้า

เข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมบนผนงั เธอท�าท่าเหมอืนเหยยีบอะไรบางอย่าง ประตู

ตรงหน้าพลนัเปิดออกเงยีบๆ ตรงนั้นคงมสีวติช์เปิดประตดู้วยเท้า เป็นกลไก

ที่ไม่ต้องใช้มอืเปิดปิดประตูเลย นี่กค็งเป็นมาตรการป้องกนัเชื้อโรค

โนโซมิเข้าไปข้างในแล้วเหลียวมาส่งสายตาให้โชจิ เขาก็ก้าวตาม

เข้าไป

สิ่งที่สะดดุตาเป็นอย่างแรกคอืโคมไฟผ่าตดั ใต้โคมไฟมเีตยีงผ่าตดั 

หุม้เบาะทั้งตวั และบนเบาะม ี โฟมชิ้นเลก็ๆ เป็นรูปทรงต่างๆ โฟมที่มรูีปทรง 

คล้ายโดนทัคงเอาไว้ใช้หนนุท้ายทอย 

อปุกรณ์ที่วางอยูข้่างหวัเตยีงคอืเครื่องดมยาสลบ โชจริูจ้กัเพราะหา 

ข้อมลูล่วงหน้ามาบ้างแล้ว ข้างๆ มรีถเขน็ตดิลิ้นชกัเลก็ๆ หลายชั้น เขาเดา 

ว่าน่าจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับยาสลบ ข้างหน้าเครื่องดมยาสลบมี 

จอมอนเิตอร์ แต่ไม่รู้ว่าเอาไว้ดูอะไร

บนผนังใกล้เครื่องดมยาสลบติดตั้งระบบท่อ สายสี่สายที่ต่อออก

มาจากตรงนั้นมรีูปทรงและสสีนัต่างกนัเลก็น้อย โชจเิตรยีมหาข้อมูลเกี่ยว

กับสิ่งนี้ไว้แล้ว ออกซิเจนจะออกมาจากสายสีเขียว สายสีน�้าเงินส�าหรับ

แก๊สหวัเราะเพื่อใช้เป็นยาสลบ สายสเีหลอืงเป็นสายอากาศ และสายสดี�า

ส�าหรบัดดูสารคดัหลั่ง เวลาผ่าตดัจะต่อท่อกบัสายเหล่านี้ตามจดุมุง่หมาย

โชจิกวาดสายตาช้าๆ เห็นอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการผ่าตัด  

เช่น มีดไฟฟ้า รถเข็นเครื่องมือผ่าตัด ถังขยะเท้าเหยียบ เครื่องดูดสาร 

คดัหลั่ง เขาหาข้อมูลเกี่ยวกบัสิ่งเหล่านี้แล้วเช่นกนั

เขาชะงักสายตา เพราะเห็นเครื่องช่วยพยุงการท�างานของหัวใจ

และปอด ตอนนี้สายไฟถูกดงึออกจากเต้ารบั แต่เวลาที่ต้องใช้เครื่องนี้ใน

การผ่าตดั จะเสยีบสายไฟกบัเต้ารบัของเครื่องส�ารองไฟซึ่งตดิตั้งอยู่ที่ผนงั
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โชจหิยบิกล้องถ่ายรูปดจิทิลัซึ่งซ่อนไว้ใต้ชดุออกมา และรบีกดถ่าย 

ทนัใดนั้นโนโซมทิี่อยู่ข้างๆ ส่งสายตาต�าหน ิแต่เขาแสร้งท�าเป็นไม่เหน็และ

กดถ่ายรวัๆ เธอไม่ว่าอะไร แต่ภายใต้หน้ากากต้องกดัรมิฝีปากอยู่แน่ๆ

โนโซมเิหน็เขาถ่ายรูปแล้วชี้ไปที่ประตู เพื่อบอกว่าได้เวลาไปแล้ว

ตอนจะออกจากห้อง เธอใช้เท้ากดสวติช์เหมอืนเดมิ ทนัททีี่ออกจาก

ห้อง เธอส่ายหน้าน้อยๆ

“ไม่เหน็บอกกนัเลยว่าจะเอากล้องถ่ายรูปเข้ามา”

“ผมไม่ได้บอกหรอื”

“ไม่ต้องมาเฉไฉ รู้ไหมว่ามาตรการป้องกนัเชื้อโรคมไีว้ท�าไม เพราะ

กล้องถ่ายรูปที่ใช้มือสกปรกจับ มีเชื้อโรคเต็มไปหมด เดี๋ยวเชื้อโรคก็แพร่

กระจายไปทั่วห้องหรอก”

“ขอโทษ ผมไม่ทนัคดิ”

เธอถอนหายใจเฮอืกใหญ่

“เรว็ๆ เข้าเถอะ พอแล้วใช่ไหม”

“ออื พอแล้ว”

ทั้งสองย้อนกลบัไปทางเดมิ เข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ถอดรองเท้า

แตะกบัชดุส�าหรบัผู้สงัเกตการณ์ ถอดหมวกกบัหน้ากากด้วย โนโซมริวบ

ทั้งหมดโยนลงกล่องข้างๆ 

โชจิออกจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและก�าลังสวมรองเท้า ส่วนโนโซมิ

เปิดประตูออกไปก่อน ลอบสงัเกตข้างนอกแล้วหลดุปากว่า “ซวยแล้ว...”

“มอีะไรหรอื”

“อย่าส่งเสยีง” เธอถลนัออกไปแล้วปิดประตูอย่างแรง

โชจเิอาหูแนบประตู ได้ยนิเสยีงผู้หญงิ

“มาเซะ อยู่ตรงนั้นหรอื ท�าอะไรอยู่”

“อุ๊ย ขอโทษค่ะ ฉนัท�าของหาย คดิว่าน่าจะท�าตกไว้แถวนี้ เลยมา

ลองหาค่ะ” 
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“ท�าของหายหรอื”

“ตุ้มหูค่ะ เมื่อวันก่อนตอนเข็นผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉินมาถึงทางส่ง  

น่าจะท�าตกไว้ที่ห้องโถงผ่าตดั...”

“ตุ้มหูหรอื เจอไหม”

“ไม่เจอค่ะ...”

“ก็ไม่น่าเจอหรอก เพราะตรวจสอบห้องโถงผ่าตัดทุกวัน ปกติเขา

ห้ามใส่ตุ้มหูอยู่แล้ว โรงพยาบาลไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะ”

“ขอโทษค่ะ”

โชจินึกภาพโนโซมิโค้งค�านับ อีกฝ่ายคงเป็นพยาบาลรุ่นพี่ โนโซมิ 

คงหาทางป้องกนัไม่ให้รุ่นพี่เปิดประตูบานนี้ โชจเิหงื่อออกรกัแร้

พยาบาลรุ่นพี่บ่นต่ออกีเลก็น้อย แล้วเสยีงพดูกเ็งยีบไป ไม่ช้าประตู

เปิดออก โนโซมติหีน้าเครยีด “ตอนนี้ทางสะดวกแล้ว”

โชจริบีออกมาข้างนอก โถงทางเดนิไม่มใีครอยู ่เขาตรงไปที่โถงลฟิต์ 

หวัใจเต้นเรว็ ชกัอยากสูบบหุรี่

เมื่อไปถงึหน้าลฟิต์ เขามองหน้าโนโซมแิล้วถอนหายใจพรดื

“รุ่นพี่ไม่ได้สงสยัใช่ไหม”

“ออื สบายมาก” โนโซมยิิ้ม แต่หน้ายงัซดี

ลฟิต์มาแล้ว ประตเูปิดออกช้าๆ แต่ว่าข้างในมคีนอยู ่หญงิสาวสวม

ชดุกาวน์ น่าจะเป็นแพทย์ เธอเหน็โนโซมแิล้วอทุานอ้าปากหวอ โชจแิทบ

หยดุหายใจ รู้ทนัทเีลยว่าเธอรู้จกัโนโซมิ

“โนโซม ิวนันี้เข้าเวรดกึหรอื” หมอสาวทกัทายโนโซมดิ้วยรอยยิ้ม

ห้ามเบอืนหน้าหนเีดด็ขาดโชจติดัสนิใจฉบัพลนั ซึ่งต้องพยายามสดุ 

ความสามารถ เขาชะงักฝีเท้าราวกับถูกโนโซมิล็อกไว้ ถ้าเขาท�าหน้าไม่รู้ 

ไม่ชี้เข้าลิฟต์ไป หมอสาวอาจไม่ได้ใส่ใจเขาเป็นพิเศษ คนที่มาเยี่ยมไข ้

กลางดึกและเดินตามโถงทางเดินก็มีไม่น้อย แต่การชะงักฝีเท้าต้องท�าให้
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หมอสาวสงสยัว่าเขามอีะไรเกี่ยวข้องกบัโนโซมแิน่ๆ เสยีใจกส็ายไปแล้ว 

“ค่ะ ก�าลงัจะเข้าเวร คณุหมอยงัมงีานอะไรหรอืคะ”

“ออื มเีรื่องอยากตรวจสอบนดิหน่อย เลยกลบัมา” หมอสาวช�าเลอืง

มองโชจ ิแสดงสหีน้าสงสยัใคร่รู้

“อ๊ะ...เขามาเยี่ยมคนในครอบครัวค่ะ แต่มาผิดชั้น ฉันเลยจะพา

ไปค่ะ”

“งั้นหรอื สวสัดคี่ะ” หมอสาวโค้งให้โชจ ิเขากผ็งกศรีษะให้ 

หลงัจากหมอสาวไปแล้ว โชจขิึ้นลฟิต์กบัโนโซม ิ

“เกือบไปแล้ว คุณหมอคนนั้นอยู่แผนกศัลยกรรมหัวใจและหลอด 

เลือด ถ้าหล่อนมาเจอตอนที่เราแอบดูห้องผ่าตัด พูดแก้ต่างไม่ได้แน่ๆ”  

โนโซมกิลอกตาตลบหนึ่ง

“แผนกหวัใจหรอื ยงัสาวอยู่เลยนะ” 

เขาเคยอ่านเจอมาว่าคนที่จะเป็นศัลยแพทย์หัวใจและหลอดเลือด

ได้ จะต้องมปีระสบการณ์หลายปี 

“หล่อนเป็นแพทย์ฝึกหดั เพิ่งมาอยู่โรงพยาบาลนี้ไม่นาน”

“แพทย์ฝึกหดัหรอื...”

“หน้าสดยงัสวยเลยใช่ไหม”

“นั่นส”ิ โชจพิยกัหน้า ทั้งที่เหน็หน้าหมอสาวไม่ถนดั

“แต่ดูเหมอืนหล่อนไม่สนใจผูช้ายนะ มุง่มั่นจะเป็นหมออย่างเดยีว” 

โนโซมกิลบัมาเป็นคนช่างพูดเหมอืนเดมิ คงหายเครยีดแล้ว

ลิฟต์มาถึงชั้นหนึ่งแล้ว โนโซมิไม่ออกมา กดปุ่ม ‘เปิด’ คงจะขึ้น

ลฟิต์กลบัไปชั้นสามเลย 

“โนโซม ิขอบใจนะ ช่วยได้มากเลย”

“ถ้าสิ่งที่ฉนัท�าเป็นประโยชน์กด็ใีจแล้ว”

“ขอบคณุจากใจ” ค�าพูดนั้นไม่ได้โป้ปดมดเทจ็ เขาจมุพติรมิฝีปาก

โนโซมิ
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6

โถงทางเดินกลับสู่ความเงียบสงบ ค่อยยังชั่ว ยูกิยกมือลูบอก 

บรรยากาศตรงโถงทางเดนิต่างจากตอนที่ผูป่้วยในเกดิอาการผดิปกต ิตั้งแต่

มาเป็นแพทย์ฝึกหดั เธอเริ่มแยกแยะความแตกต่างนั้นได้แล้ว และถ้ามเีรื่อง

อะไรเกดิขึ้น มาเซะ โนโซมคิงตหีน้าเครยีดกว่านี้

ทว่าค�าอธบิายของหล่อนเกี่ยวกบัผูช้ายที่อยู่ด้วยกนัฟังดทูะแม่ง คน

ที่มาเยี่ยมครอบครวั ปกตแิล้วจะไม่มใีครจ�าชั้นผดิ อกีอย่างจงัหวะที่ประตู

ลฟิต์เปิด ทั้งสองยนืหนัหน้าเข้าหากนั คล้ายเพิ่งคยุอะไรกนั

เขาน่าจะรู้จกัโนโซม ิยูกเิดา แต่ไม่ได้หาค�าตอบ ถงึเป็นอย่างนั้นก็

ไม่ใช่เรื่องส�าคญั เพราะไม่เกี่ยวข้องกบัตน

ยูกิชะโงกมองห้องไอซียู ไม่น่ามีอะไรผิดปกติ โมโตมิยะและ 

ยามาอจุไิม่อยู่ คงไม่มผี่าตดัฉกุเฉนิ ถ้ามจีรงิๆ ต่อให้ก�าลงักนิข้าวอยู่กบั 

ศาสตราจารย์กค็งโดนเรยีกตวั

อย่างไรก็ตาม ยูกิยังไม่อยากรีบกลับ เริ่มสะสางงานเอกสารการ

จ่ายยาให้ผู้ป่วยที่ผ่าตดัเมื่อวาน โอกาสได้กลบับ้านเรว็ช่วงเที่ยงคนืเศษม ี

ไม่บ่อยนกั แต่คนืนี้ไม่อยากใช้เวลายาวนานในห้องพกัแคบๆ รู้ดว่ีากลบัไป

ตอนนี้ก็นอนไม่หลับอยู่ดี ต้องนอนมองเพดานเปรอะเปื้อน พลางกลุ้มใจ 

เรื่องที่คิดไม่ตก คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อย ท�าใจเป็นกลางไม่ได้ และอารมณ์ 

เตลดิไปไกลแน่ๆ

ใช่ คดิไม่ตก

เรื่องที่คยุกบัยรุเิอะผดุขึ้นมาในหวั หล่อนเขนิอายเลก็น้อย น�้าเสยีง 

ว้าวุ่นใจยงัแว่วในหู แม่จะแต่งงานใหม่

แน่นอน ยูกหิวั่นไหว ตื่นตระหนกจนแทบจะลกุหน ีแต่วนิาทตี่อมา
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เธอพูดเสยีงเรยีบแม้แต่ตวัเองยงัแปลกใจ

“งั้นหรอืคะ กด็นีี่คะ ดเีลย”

ยรุเิอะท�าหน้าเหวอ

“แค่นั้นเองหรอื”

“จะให้หนูพูดอะไรอกีล่ะ อ้อ ต้องแสดงความยนิด”ี

ตวัเองยงัรู้สกึเลยว่าเป็นค�าพูดเหนบ็แนม

ทว่ายุริเอะไม่ได้ขมวดคิ้วไม่พอใจ ใบหน้าหล่อนแดงเล็กน้อย คง

ไม่ใช่แค่เพราะฤทธิ์ไวน์

“มอีะไรจะถามไหม” ยรุเิอะถาม

ยูกสิ่ายหน้า

“หนูไม่มอีะไรจะถามค่ะ รู้อยู่แล้วว่าแม่จะแต่งกบัใคร”

ยรุเิอะตะลงึงนั พยกัหน้าน้อยๆ

“กด็แีล้วนี่คะ หนูไม่มอีะไรจะพูดหรอก แม่ตดัสนิใจได้เลย นั่นมนั

ชวีติแม่ และแม่จะได้เริ่มต้นใหม่ด้วย”

“นั่นส.ิ..เริ่มต้นใหม่เนอะ”

“ดื่มให้กบัการเริ่มต้นใหม่กนัเถอะค่ะ” ยกูชิแูก้วน�้าพลางร�าพงึในใจ 

ว่า แต่ไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่ของฉนั

นกึถงึบทสนทนาแล้วเกลยีดชงัตวัเอง เสยีใจว่าตอบแบบนั้นไปท�าไม 

ถ้าไม่พอใจ บอกไปตรงๆ กไ็ด้ ที่ไม่กล้าพูดเพราะว่า ถ้าโดนถามเหตผุล 

จะอธบิายได้ไม่ชดัเจน

หนูสงสัยคุณสองคน ยูกิพูดแบบนั้นไม่ได้ แม้ท่าทีที่ผ่านมาจะ

แสดงออกให้ทั้งสองเหน็อยู่แล้ว

ใบหน้าพ่อซ้อนทบัผูป่้วยที่นอนบนเตยีงในห้องไอซยี ูสหีน้าพ่อก่อน

ผ่าตดัดูดกีว่าผู้ป่วยคนนี้ ปกตแิล้วคงไม่มใีครคดิว่าเขาป่วย

ทว่าพ่อเสียไปแล้ว พ่อบอกว่าใช้ชีวิตแบบเท่ๆ กันเถอะ แต่คืน 

วนัรุ่งขึ้นกลบันอนนิ่งไม่หายใจมไีอเยน็ห่อหุ้มร่าง
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“อะไรกันเนี่ย หมายความว่ายังไง ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ ไม่น่าผ่าตัด

เลย” เสยีงลงุดงัแว่วในหูยูกิ

ตอนนั้นพ่อเพิ่งเสยีวนัแรก พอยรุเิอะเล่าเรื่องให้ฟัง ลงุโมโหทนัที

“แต่ถ้าไม่ผ่าตดั มนัอาจจะแตกนะคะ...” 

“ถงึอย่างนั้นกเ็ถอะ มนัยงัไม่แน่ไม่ใช่หรอื อาจจะไม่แตกกไ็ด้”

“ไม่ค่ะ สกัวนันงึต้องแตกอยู่แล้ว”

“แต่ถ้าผ่าตดัแล้วไม่ส�าเรจ็ กไ็ม่เหลอือะไรเลยนะ”

“เคสของเราเป็นการผ่าตัดที่ยากมากเลยค่ะ...คุณหมออธิบายให้

ฟังก่อนแล้ว”

“ต่อให้ไม่ส�าเรจ็กห้็ามปรปิากบ่นเพราะมนัยากงั้นหรอื ทะแม่งๆ นะ 

ฟังไม่ขึ้น ยรุเิอะ เธอท�าใจเก่งนะ ฉนัมาหาเขาก่อนผ่าตดัสามวนั เขายงั

แขง็แรงและสญัญาว่า ถ้าออกจากโรงพยาบาล จะไปตกปลาด้วยกนั แต่

สามวนัต่อมา เขากลบัตาย ปกตแิล้วมนัเป็นไปไม่ได้หรอก” ลงุถ่มน�้าลาย

กรณขีองเคน็ซเุกะ พบหลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพองตรงต�าแหน่งที่

อันตรายมาก เป็นจุดที่หลอดเลือดส�าคัญแตกแขนง ซ�้าตอนเปิดหน้าอก 

ส่วนใหญ่มพีงัผดืเกาะ

อย่างที่ญาติๆ  บอก เรื่องนี้เป็นความผดิพลาดของหมอ แม้แต่เดก็

ม.ต้นอย่างยกูยิงัคดิได้เลย ต่อให้การผ่าตดัยากสกัแค่ไหน หมอกต้็องท�าจน

ส�าเรจ็ส ิจงึได้รบัเงนิทองมากมาย ผู้คนไม่น้อยพากนัยกย่องและขอบคณุ

ญาตบิางคนแนะว่า ฟ้องดกีว่า แต่ยรุเิอะยงัไม่มที่าทแีน่ชดั อ้างว่า

เคน็ซเุกะรบัเรื่องนี้ได้

ยูกกิห็งดุหงดิกบัท่าทขีองแม่

ความเศร้าเสยีใจที่สูญเสยีพ่อไม่อาจเลอืนหายง่ายๆ แต่กไ็ด้สตวิ่า

ตอนนี้ไม่ใช่เวลาร้องไห้ เพราะยุริเอะเริ่มออกไปท�างานแล้ว เป็นงานแต่ง

ชดุกโิมโนในร้านเสรมิสวยของโรงแรม ยกูไิม่เคยรูเ้ลยว่าแม่มคีวามสามารถ

พเิศษแบบนั้น และเพิ่งรูว่้า ก่อนแต่งงานกบัพ่อ แม่เคยท�างานในแผนกขาย
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ผ้าตดักโิมโนในห้างสรรพสนิค้า

แม้ยรุเิอะมรีายได้ไม่มาก แต่เคน็ซเุกะท�าประกนัชวีติไว้หลายฉบบั 

ถ้าไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สองแม่ลูกก็ใช้ชีวิตต่อไปได้ พอเลิกเรียนกลับมา  

ยูกิอ้างว้างเพราะไม่มีใครอยู่บ้าน แต่พอคิดว่าแม่ยอมล�าบากเพื่อตน 

จงึซาบซึ้งพระคณุและหนัมาช่วยงานบ้าน ทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยแตะ

วถิชีวีติใหม่ของแม่สอนให้ยูกริูจ้กัเตรยีมใจและเข้มแขง็ เธอพยายาม

สลดัความอ่อนแอที่เกดิขึ้นในใจด้วยการใช้ชวีติอย่างบ้าระห�่า

เวลาหลายเดอืนผ่านไปอย่างรวดเรว็ สาเหตกุารเสยีชวีติของเคน็ซเุกะ 

ยังไม่กระจ่าง แต่บรรดาญาติๆ ไม่ได้ว่าอะไรแล้ว เรื่องราวจบลงที่ว่า 

หลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพองใกล้จะแตก เกดิแตกระหว่างผ่าตดั

คนืหนึ่ง ขณะยกูกิ�าลงัเตรยีมอาหารเยน็ โทรศพัท์บ้านดงัขึ้น ยรุเิอะ 

โทร.มาบอกว่าจะกลับดึก กินข้าวไปก่อนเลย แม่คงกินข้าวข้างนอก 

ก่อนกลบั

ยกูติั้งใจจะท�าข้าวอบธญัพชื เพราะเป็นของโปรดแม่ แต่พอวางสาย 

ก็หมดกะจิตกะใจจะท�า วางวัตถุดิบทิ้งไว้อย่างนั้น แล้วไปนอนเอกเขนก

บนโซฟาจนเผลอหลับไป รู้สึกตัวอีกทีตอนที่เข็มนาฬิกาบอกเวลาเกือบ 

สี่ทุ่ม แม่ยงัไม่กลบั

เด็กสาวรู้สึกหิว แต่ไม่มีอารมณ์จะท�าข้าวอบธัญพืช เธอสวมเสื้อ

คลุม หยิบกระเป๋าสตางค์ แล้วออกไปข้างนอก ร้านสะดวกซื้ออยู่ไม่ไกล 

เดนิไปห้านาทถีงึ

ยูกิซื้อของกินเสร็จ เดินกลับมาถึงข้างๆ แมนชั่น พอดีมองเห็นรถ

คนัหนึ่งจอดอยู่ข้างทาง เธอดูออกว่าเป็นรถเบนซ์

คนในรถเคลื่อนไหวแล้วประตเูปิดออก ยกูเิหน็คนที่ลงมาแล้วชะงกั

นิ่ง เพราะหญงิคนนั้นคอืยรุเิอะ

เธอมองไปที่เบาะคนขับ คงเพราะประตูเปิดอยู่ โคมไฟเพดานรถ

สว่าง จนเหน็หน้าคนในรถรางๆ
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ยูกแิทบร้องกรี๊ด ใบหน้าต้องแสงไฟรางๆ เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก

คุณหมอนิชิโซโนะ เธอหวั่นวิตก เดินไปหลบหลังรถยนต์คันเล็กที่จอดอยู่

ข้างๆ

ยุริเอะปิดประตูแล้ว แต่ยังพูดไปยิ้มไป รถเคลื่อนออกไปแล้ว แต่

ยนือยู่ตรงนั้นครู่หนึ่ง มองตามหลงัจนกว่ารถลบัตา ดูคล้ายอาลยัอาวรณ์ 

ยูกคิดิ

ทันทีที่รถลับตา ยุริเอะเดินมุ่งหน้าไปที่แมนชั่น ยูกิรีบวิ่งตามหลัง

ไป “แม่คะ”

ยุริเอะหยุดกึกคล้ายตุ๊กตาหมดลาน แล้วหันมาหายูกิช้าๆ การ

เคลื่อนไหวดูไม่เป็นธรรมชาติ

“ยูก.ิ..ท�าไมมาอยู่ตรงนี้”

“ไปร้านสะดวกซื้อค่ะ” เดก็สาวพูดพลางชูถงุในมอื “ว่าแต่ คนเมื่อ

กี้...” เธอหนัหน้าไปทางที่รถเบนซ์แล่นจากไป “เขาใช่ไหมคะ คณุหมอที่

รกัษาพ่อ คณุหมอนชิโิซโนะ”

มุมปากยุริเอะกระตุก แต่แล้วผลิยิ้มบางๆ เปิดปากพูดเสียงเรียบ 

“ใช่จ้ะ”

“ท�าไมแม่กลบัมาพร้อมกบัเขาล่ะคะ” 

“ไม่ใช่เรื่องส�าคัญหรอก เรากลับเข้าบ้านกันก่อนเถอะ อากาศชัก

จะเยน็ๆ แล้ว” ยรุเิอะว่าแล้วก้าวเดนิไปไม่รอค�าตอบ

ยูกิก้าวตามหลังแม่ซึ่งเดินจ�้าอ้าวเงียบๆ รู้สึกว่าแผ่นหลังนั้นก�าลัง

ปฏเิสธบางอย่าง เธอไม่เคยเดนิตามหลงัแม่แล้วรู้สกึแบบนี้

พอกลบัถงึห้อง ยรุเิอะไปดื่มน�้าในครวั วางแก้วน�้าแล้วถอนหายใจ

เฮอืกใหญ่ ยูกจิ้องมองกริยิาของแม่อยู่ข้างโต๊ะกนิข้าว

ยรุเิอะออกมาจากครวั สหีน้ากลดักลุ้ม

“คือว่า” หล่อนพูดทั้งที่ก้มหน้า “คุณหมอนิชิโซโนะเป็นคนฝาก 

งานนี้ให้แม่ เขาจดัประชมุวชิาการแพทย์ที่โรงแรมนั้นบ่อยๆ เลยมเีส้นสาย”
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“งั้นหรอืคะ” ยูกเิพิ่งเคยได้ยนิ

“วนันี้คณุหมอมาท�าธรุะอื่นที่โรงแรม เลยถอืโอกาสแวะมาดแูม่ด้วย 

แม่คดิว่าต้องตอบแทนบญุคณุ จงึอยู่ด้วยกนัจนดกึไปหน่อย”

“งั้นแม่กนิข้าวเยน็กบัคณุหมอนชิโิซโนะหรอืคะ”

“ออื” ยรุเิอะตอบสั้นๆ

ยูกหิิ้วถงุร้านสะดวกซื้อเข้าไปในครวั น�าข้าวกล่องใส่เตาไมโครเวฟ

แล้วกดปุ่ม

“แม่คะ ท�าไมคุณหมอนิชิโซโนะฝากงานให้แม่ล่ะ” ยูกิถามพลาง

มองข้าวกล่องหมุนในเตาไมโครเวฟ “ต้องการจะไถ่โทษที่ผ่าตัดไม่ส�าเร็จ

หรอืคะ”

ยุริเอะกะพริบตาปริบๆ ท�าหน้าเคร่งเครียดเล็กน้อยก่อนตอบว่า 

“คงอย่างนั้นมั้ง”

เรื่องท�านองนี้ไม่เคยเกดิขึ้นอกี ยรุเิอะกลบับ้านดกึเป็นครั้งคราว แต่

เป็นเพราะเรื่องงานชดัเจน ในกรณนีี้ จะกลบับ้านไม่เคยเกนิสามทุ่ม

ทว่ายุริเอะพูดได้ไม่เต็มปากว่าไม่ได้นัดเจอคุณหมอนิชิโซโนะ เธอ

หยดุงานวนัจนัทร์ เป็นวนัธรรมดา ยูกติ้องไปโรงเรยีนอยู่แล้ว ระหว่างนั้น

ยูกไิม่มทีางรู้ว่ายรุเิอะท�าอะไรอยู่

และแล้ววนัหนึ่ง ยูกเิจอฉากเดด็

วนันั้นเป็นวนัจนัทร์ เธอกลบัจากโรงเรยีนและเจอนชิโิซโนะที่บ้าน

เขานั่งหลงัตรงแหนว็ในห้องนั่งเล่น 

“สวสัด”ี เขายิ้มทกัทาย

“พอดีคุณหมอมาท�าธุระแถวนี้ เลยแวะมาเยี่ยมจ้ะ” ยุริเอะพูด

คล้ายแก้ตวั

“หรอืคะ” ยูกพิยกัหน้า

“งั้นฉนัขอตวัก่อนนะ” นชิโิซโนะลกุขึ้น “เหน็ลกูสาวคณุสบายด ีฉนั

กโ็ล่งอกไปเปลาะนงึ” 
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“ขอบคณุคณุหมอนะคะที่คอยเป็นห่วงเป็นใย” ยรุเิอะกล่าวขอบคณุ

“ถ้ามอีะไร กบ็อกมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจ ถ้าเป็นเรื่องที่ช่วยได้ ฉนั

พร้อมช่วยเหลอืทกุเรื่อง” นชิโิซโนะว่าแล้วพยกัหน้า 

ยรุเิอะงดุหน้าเงยีบๆ ดวงตาคู่นั้นฉายแววไว้วางใจอกีฝ่าย 

ยูกเิหน็แล้วสงัหรณ์ใจว่า ผู้ชายคนนี้คงเป็นคนพเิศษส�าหรบัแม่

เธอไม่เคยนึกเลยว่ายุริเอะจะรักชอบผู้ชายคนไหน แม่เป็นผู้หญิง

ที่มีชีวิตจิตใจก็จริง แต่เธอปักใจเชื่อไปแล้วว่า แม่ไม่อาจมีความสัมพันธ์

ฉนัชู้สาวได้อกี

แต่ถ้าลองตรองดู กม็คีวามเป็นได้พอสมควร ยรุเิอะยงัสาว ในสายตา 

ยูกิอาจมองว่าแม่เป็นแค่ป้าแก่ๆ แต่หล่อนก็ยังอยู่ในวัยมีความรักได้  

ไม่ใช่เรื่องแปลก

ยกูไิม่อยากคดิเลยว่า แม่จะไปพศิวาสชายอื่น ทั้งที่ความทรงจ�าเรื่อง

พ่อยงัสดใหม่ ซ�้าชายคนนั้นยงัเป็นหมอที่ช่วยชวีติพ่อไม่ได้

ตั้งแต่วนันั้นเป็นต้นมา นชิโิซโนะแวะเวยีนมาบ้านฮมิโุระบ่อยๆ และ

เป็นวนัจนัทร์ทกุครั้ง ครั้งถดัมา ทั้งนชิโิซโนะและยรุเิอะไม่ได้เอ่ยค�าแก้ตวั

ว่า ‘มาท�าธรุะแถวนี้’ อกีเลย

ทว่าเขาไม่ได้อยู่นาน ยูกกิลบัมาบ้านได้ราวครึ่งชั่วโมง เขากข็อตวั

กลบั เหมอืนเป็นธรรมเนยีมไปแล้ว   ยูกเิคยบอกยรุเิอะว่า “จะให้หนูกลบั

บ้านช้าหน่อยกไ็ด้นะคะ คณุหมอนชิโิซโนะจะได้อยู่ต่ออกีนดิ”

“ไม่ต้องหรอก” ยรุเิอะว่าแล้วส่ายหน้า

“คุณหมอนิชิโซโนะรอยูกินั่นแหละ เขาบอกว่าถ้าไม่เห็นกับตาว่า

ยกูสิบายด ีการมาที่นี่กไ็ร้ความหมาย ดงันั้นรบีกลบับ้านเหมอืนเดมิเถอะ”

“ออืฮ.ึ..”

ยูกริู้สกึว่ายุ่งยากวุ่นวาย แต่ไม่ได้พูดออกมา

เธอไม่รู้ว่าทั้งสองเจอกันนอกจากวันจันทร์หรือเปล่า พยายามจะ

ไม่คดิเรื่องนั้น เพราะถ้าได้เริ่มคดิ จะจนิตนาการความสมัพนัธ์ของทั้งสอง
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เตลดิเปิดเปิง

ยรุเิอะเล่าให้ฟังว่านชิโิซโนะเป็นโสด เคยแต่งงานมาแล้ว แต่ภรรยา

ตายจากไป ไม่รู้ว่ามลีูกด้วยกนัหรอืเปล่า

คนืวนัผนัผ่าน เคน็ซเุกะเสยีชวีติไปแล้วหนึ่งปี หลงัเสรจ็พธิที�าบญุ

ครบรอบวนัเสยีชวีติ 1 ปี ทกุคนร่วมรบัประทานอาหารกนั ลงุพดูเรื่องความ

แคลงใจต่อโรงพยาบาลอกีครั้ง แต่แทบไม่มใีครเหน็ดเีหน็งาม ญาติๆ  พูด

เป็นเสยีงเดยีวกนัว่า จะฟื้นฝอยหาตะเขบ็ให้มนัได้อะไรขึ้นมา

“ตอนนั้นฉันน่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีมากกว่านี้ ไม่นึกเลยว่ายุริเอะจะ

ยอมถอยง่ายๆ” ลงุบ่นพลางดื่มเหล้าที่ตวัเองรนิ 

ยูกไิด้ยนิเรื่องนั้นแล้วนกึขึ้นได้ ที่แม่ไม่อยากมเีรื่องกบัโรงพยาบาล 

เพราะตอนนั้นคงมใีจให้คณุหมอนชิโิซโนะแล้ว คนเราถ้าได้ลองรกัใคร ไม่

ว่าเขาท�าผดิพลาดอะไร กไ็ม่กล้าต�าหน ิ

ทว่าทนัใดนั้น ภาพหนึ่งผดุขึ้นในหวัของยูก ิเป็นช่วงที่เคน็ซเุกะเริ่ม

ป่วยได้สกัพกั เธอเหน็ยรุเิอะกบันชิโิซโนะอยู่ด้วยกนัที่ร้านกาแฟแถวบ้าน

นั่นหมายความว่าอะไร

ตอนนั้นเธอแค่คิดว่าทั้งสองคงคุยกันเรื่องอาการป่วยของเค็นซุเกะ 

ถ้าเช่นนั้น ปกตแิล้วต้องคยุกนัที่โรงพยาบาลส ิท�าไมเป็นร้านกาแฟ

ความคดิอปัมงคลค่อยๆ ผดุขึ้นในหวัยูก ิมนัเป็นจนิตนาการต�่าช้า

และโหดร้ายเหลือเกิน พยายามไม่คิด แต่ความสงสัยเกาะกุมใจเธอและ

ลกุลามเกนิควบคมุ

สมมตวิ่า

ความสมัพนัธ์ระหว่างยรุเิอะกบันชิโิซโนะเริ่มขึ้นก่อนเคน็ซเุกะผ่าตดั

ล่ะ ไม่ต้องบอกกร็ู้ว่านั่นเป็นการนอกใจ ถ้าปล่อยไปแบบนั้น ทั้งคู่จะไม่มี

ทางได้ลงเอยกนั

แต่สามีของยุริเอะล้มป่วยอยู่ และคนที่ลงมีดผ่าตัดคือนิชิโซโนะ  

โยเฮ ใครๆ กย็อมรบัว่าเป็นการผ่าตดัที่ยากมาก
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ถ้าผ่าตัดส�าเร็จ เค็นซุเกะจะฟื้นตัว ได้ออกจากโรงพยาบาล และ

กลบัไปใช้ชวีติปกต ิเท่ากบัว่าเขาต้องอยู่กนิกบัยรุเิอะฉนัสามภีรรยาต่อไป 

คณุหมอนชิโิซโนะต้องการให้เป็นแบบนั้นงั้นหรอื เขาอยากให้ยรุเิอะ

เป็นภรรยาคนอื่นต่อไปงั้นหรอื

ชีวิตของเค็นซุเกะอยู่ในก�ามือของคุณหมอนิชิโซโนะ แม้ช่วยชีวิต

คนไข้ไม่ได้ การผ่าตดัจะจบอยูแ่ค่ค�าว่า ‘มนัยาก’ เป็นกรณทีี่อธบิายทหีลงั

ได้ อย่างไรกต็าม เขาพยายามสดุความสามารถแล้ว

มันไม่ใช่เรื่องที่ปรึกษาใครได้ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลผลิตจาก

จนิตนาการ ทว่าเป็นตะกอนสดี�าในก้นบึ้งจติใจยูก ิแม้เวลาจะผ่านไปนาน

แค่ไหนกไ็ม่จางหาย มแีต่จะหนกัอึ้งอยู่ในใจเธอ

“ฉนัจะเป็นหมอ”

เธอเปล่งค�านั้นออกมาตอนเรยีนอยูช่ั้นม.สาม ช่วงฤดใูบไม้ร่วง หลงั

เจอหนทางเดยีวที่จะขจดัข้อสงสยัเตลดิไปไกล

7

โชจเิรยีงรูปถ่ายซึ่งพริ้นท์ขนาด A4 ไว้บนโต๊ะในห้องผ่าตดั แล้วจดุ

บหุรี่สูบ

แฟ้มแคตตาล็อกเครื่องมือแพทย์วางอยู่ข้างๆ เขาหยิบขึ้นมาพลิก

เปิด

เครื่องดูดสารคัดหลั่ง มีดไฟฟ้า กล้องจุลทรรศน์ส�าหรับผ่าตัด 

เครื่องดมยาสลบ และเครื่องช่วยพยุงการท�างานของหัวใจและปอด เขา 

พยายามศึกษารายละเอียดเครื่องมือแต่ละอย่างซึ่งเรียงรายอยู่ที่นั่น โดย

������������������� �����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 ส�านักพิมพ์ ไดฟุกุ บริษัท บุ๊ค ไทม์ จ�ากัด
ISBN 978-616-14-0336-2

ประธานกรรมการบริหาร จินตนา เฉลิมชัยกิจ
กรรมการผู้จัดการ  อลีน เฉลิมชัยกิจ
ที่ปรึกษา   ลัลตรา วรสุมาวงษ์ นิวะบะระ
บรรณาธิการบริหาร  วรุตม์ ทองเชื้อ
บรรณาธิการต้นฉบับแปล ชลฎา เจริญวิริยะกุล
บรรณาธิการเล่ม  รุจี บุญยมาลิก
ออกแบบปกฉบับภาษาไทย  KINGKONG BANGKOK
ศิลปกรรม  รุ่งฤทัย ศรีสุข
พิสูจน์อักษร  ณรงค์ พึ่งบุญพา
ฝ่ายการตลาด  อัคคณัฐ ชุมนุม
ฝ่ายขาย   มนัญชยา ศิริวงษ์
ฝ่ายประสานงานโรงพิมพ์ สุรินทร์ บูระณา
จัดจำาหน่ายโดย  บริษัท บุ๊ค ไทม์ จ�ากัด 
   214 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 38 แขวงบางมด 
   เขตจอมทอง กทม. 10150 
   โทรศัพท์: 0 2415 2621, 0 2415 6507 

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

������������������� �����4.indd   326 2/4/21   5:15 PM

imac5
New Stamp

https://page.line.me/booktime?openQrModal=true
https://www.booktime.co.th/new/product_detail.php?t_id=2102000011


I S BN 978-616-14-0336-2

9 7 8 6 1 6 1 4 0 3 3 6 2
www.booktime.co.th

2
9
9
.-

ทดลองอ่าน @booktime

SN 0033 นิยายสืบสวน

�� ������������������� �����3.indd   1-3 2/9/21   9:04 AM


