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บทที่ 1

อุตส่าห์เขียนจดหมายมาถึงกลางหน้ากระดาษแผ่นที่สองแล้วแท้ๆ
แต่ก็เขียนผิดจนได้ ยิ่งพยายามลากเส้นย�้ำ ตัวอักษรก็ยิ่งดูเลอะเทอะ
อิซมุ ิ โซโนโกะนิว่ หน้าระหว่างฉีกกระดาษเขียนจดหมาย ขย�ำเป็นก้อนแล้ว
ขว้างลงตะกร้าใส่เศษขยะ
เธออ่านทวนเนื้อความในแผ่นแรกอีกครั้งก่อนเริ่มต้นเขียนใหม่ มัน
แย่เกินกว่าจะรับได้ จนต้องฉีกแผ่นแรกด้วยก่อนขย�ำเป็นก้อนแล้วขว้าง
ทิ้ง แต่คราวนี้ก้อนกระดาษกลับกระทบผนังร่วงลงบนพรมแทนที่จะหล่น
ลงตะกร้าใส่เศษขยะ
หญิงสาวก้มตัวในท่านั่งเหยียดขาเข้าไปใต้โต๊ะกระจก เอื้อมแขน
ซ้ายไปหยิบก้อนกระดาษเขียนจดหมายเมื่อสักครู่ แล้วขว้างใส่ตะกร้าใส่
-7-
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เศษขยะอีกครัง้ แต่กย็ งั พลาดเป้าตกลงมาอยูข่ า้ งผนังห้อง เลยท�ำใจปล่อย
ทิ้งไว้อย่างนั้น
หญิงสาวยกตัวขึน้ เพ่งพินจิ กระดาษเขียนจดหมายอีกครัง้ ทว่าไม่มี
อารมณ์จะเขียนจดหมายแล้ว และรับรู้ได้ว่าตัวเองถ่ายทอดความรู้สึก ณ
เวลานี้เป็นตัวอักษรไม่ได้ต้งั แต่แรกแล้ว
โซโนโกะปิดสมุดกระดาษเขียนจดหมาย เก็บเข้าชัน้ วางหนังสือแล้ว
เสียบปากกาลูกลืน่ ลงในทีเ่ สียบปากการูปตัวตลก ซึง่ พอจับสวมหมวกก็จะ
มองเห็นเป็นแค่ตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผา
หญิงสาวเหลือบมองนาฬิกาแวบหนึ่ง ก่อนเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์
บ้านแบบไร้สายที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมา กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ตนคุ้นเคย
ที่สุด
“อิซุมิพูดสายครับ” น�้ำเสียงกระด้างของพี่ชายดังขึ้น
“ฮัลโหล ฉันเอง”
“อ้าว โซโนโกะเองหรือ” ปลายสายพูด “สบายดีไหม”
ค�ำถามเดิมๆ โซโนโกะนึกอยากตอบเหมือนเช่นทุกครัง้ ว่า ‘สบายดี’
แต่ไม่มกี ะจิตกะใจจะพูดค�ำนั้นเสียด้วยซ�้ำ
“อืม...อันที่จริงไม่ค่อยสบายนักหรอก”
“อ้าว เป็นหวัดหรือ”
“เปล่า ไม่ได้ป่วยตรงไหน”
“...มีปัญหาอะไรหรือเปล่า” น�้ำเสียงของพีช่ ายฟังดูร้อนใจ นึกภาพ
ออกเลยว่าตอนนี้เขาจะต้องยืดหลังตรง มือข้างหนึ่งก�ำหูโทรศัพท์
“อืม ก็นิดหน่อย”
“เรื่องอะไร”
“หลายเรือ่ งน่ะ แต่ไม่ตอ้ งเป็นห่วงนะ ฉันไม่ได้เป็นอะไรมาก พรุง่ นี้
ฉันไปหาพี่ได้ไหม”
“ได้อยู่แล้ว เพราะที่นี่ก็บ้านเธอ”
-8-
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“เอาเป็นว่าถ้าพรุ่งนี้ได้กลับก็จะกลับ แล้วงานของพี่ล่ะ”
“พรุ่งนี้พี่ไม่ได้เข้าเวร ว่าแต่มีเรื่องอะไร บอกมาก่อนได้หรือเปล่า
มันคาใจ”
“ขอโทษ ฉันไม่น่าพูดจาแปลกๆ เลย พี่ไม่ต้องคิดมากหรอก เดี๋ยว
พรุ่งนี้ก็คงค่อยยังชั่ว”
“โซโนโกะ...”
เสียงครางต�่ำดังลอดมาจากหูโทรศัพท์ พอรู้ว่าพี่ชายก�ำลังหัวเสีย
เธอเริ่มรู้สกึ ผิด
“บอกตามตรง” หญิงสาวเอ่ยเสียงเบา “ฉันถูกคนที่ไว้ใจหักหลัง”
“ผู้ชายหรือ” พี่ชายถาม
โซโนโกะลังเล ไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรดี
“ฉันจะไม่เชื่อใจใครอีกแล้ว นอกจากพี่คนเดียว”
“เกิดอะไรขึ้น”
“ถ้าฉันตายไปเสีย” หญิงสาวพูดดังขึ้นเล็กน้อย “คงจะดีที่สุด”
ลงท้ายประโยคด้วยน�้ำเสียงเศร้าๆ
“เฮ้ย”
“ล้อเล่น” หญิงสาวพูดเจือหัวเราะให้พชี่ ายได้ยนิ “ขอโทษ ฉันอ�ำแรง
ไปหน่อย”
พี่ชายนิ่งเงียบ อาจเป็นเพราะเขาจับสังเกตได้ว่าเรื่องนี้ไม่จบแค่ค�ำ
ว่า ‘ล้อเล่น’
“พรุ่งนี้ต้องกลับมาล่ะ”
“ถ้าได้กลับนะ”
“ต้องกลับมาสิ”
“อืม ราตรีสวัสดิ์”
โซโนโกะเพ่งมองโทรศัพท์บ้านแบบไร้สายอยู่ครู่หนึ่งหลังวางสาย
เพราะสังหรณ์ใจว่าพี่ชายจะต้องโทร.กลับมา ทว่าสุดท้ายแล้วโทรศัพท์ก็
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ไม่ส่งเสียงใดๆ พี่ชายคงจะเชื่อใจน้องสาวมากกว่าที่โซโนโกะคิด
แต่ฉันไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นหรอกนะ โซโนโกะพึมพ�ำต่อหน้า
โทรศัพท์ เพราะไม่ได้เข้มแข็ง จึงจงใจโทร.ไปหาเพื่อให้พี่เป็นห่วง อยาก
ให้ใครสักคนรับรู้ความทุกข์ทรมานที่ตนเผชิญอยู่ตอนนี้
อิซุมิ โซโนโกะเจอสุกุดะ จุนอิจิครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน
แถวๆ บริษัทที่เธอท�ำงานอยู่
โซโนโกะท�ำ งานอยู่ที่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์สาขา
โตเกียว เช่าพื้นที่ชั้นยี่สบิ และยี่สิบเอ็ดของอาคารสูง มีพนักงานประมาณ
สามร้อยคน ส�ำนักงานใหญ่ต้งั อยู่ท่จี ังหวัดไอจิ แต่ในความเป็นจริงสาขา
โตเกียวเปรียบเสมือนหัวใจส�ำคัญของบริษัท
เธอประจ� ำ อยู ่ ฝ่ายขายซึ่ ง มี พ นั ก งานประมาณห้ า สิ บ คน เป็ น
พนักงานหญิงรวมตัวเธอเองด้วยเป็นสิบสามคนและส่วนใหญ่อายุน้อย
กว่าเธอ
วันนั้นโซโนโกะออกไปหามื้อกลางวันกินคนเดียว นับตั้งแต่เพื่อน
ที่เข้าท�ำงานปีเดียวกันลาออกหมด เธอก็แทบไม่ไปกินมื้อกลางวันกับใคร
เลย ก่อนหน้านีพ้ วกรุ่นน้องยังเคยเอ่ยปากชวนอยู่บ้าง แต่ตอนนีห้ ายเงียบ
กันหมด คนเหล่านั้นอาจจะเดาว่าโซโนโกะชอบกินข้าวคนเดียวมากกว่า
แน่นอนว่าพวกตนจะได้ไม่ต้องคอยใส่ใจด้วย
ที่โซโนโกะไม่อยากกินข้าวกับรุ่นน้องเพราะรสนิยมการกินต่างกัน
เธอชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น กระทั่งมื้อเช้ายังเลือกกินข้าวเป็นส่วนใหญ่ ส่วน
รุน่ น้องซึง่ อายุหา่ งกันไม่กปี่ ชี นื่ ชอบอาหารตะวันตก เธอเองไม่ใช่วา่ ไม่ชอบ
แต่ถ้าให้กนิ ทุกวันก็เบื่อเหมือนกัน
หญิงสาวตั้งใจจะไปร้านโซบะ เพราะเจอร้านเด็ดเดินจากบริษัท
ประมาณสิบนาที เทมปุระโซบะของร้านนีป้ รุงด้วยน�ำ้ ซุปรสพิถพี ถิ นั ถูกอก
ถูกใจโซโนโกะอย่างมาก ปกติแล้วเธอชอบกินอุดง้ เนือ่ งจากมีภมู ลิ ำ� เนาอยู่
ทีจ่ งั หวัดไอจิ แต่พอมาใช้ชวี ติ อยูโ่ ตเกียวก็เริม่ รับรูค้ วามอร่อยของโซบะมาก
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ขึน้ นอกจากนีร้ ้านเพิง่ เปิดกิจการไม่นาน เธอจึงไม่เคยเจอคนรู้จกั นีค่ อื อีก
หนึ่งเหตุผลที่มาอุดหนุนเป็นประจ�ำ ไม่มอี ะไรน่าขมขื่นไปกว่าการต้องฝืน
ปั้นยิ้มระหว่างกินข้าวอีกแล้ว
เมือ่ เดินเข้ามาในซอยร้านโซบะ โซโนโกะพบชายหนุม่ คนหนึง่ ก�ำลัง
ขายภาพวาดอยูร่ มิ ทาง จะพูดว่าขายก็ไม่เชิง เพราะเขาแค่นงั่ อ่านนิตยสาร
อยูบ่ นเก้าอีพ้ บั ภาพนับสิบยังอยูใ่ นสภาพผืนผ้าใบไร้กรอบ ตัง้ พิงไว้กบั ผนัง
ตึกด้านหลัง แม้จะไม่ประสีประสาเรื่องศิลปะ แต่โซโนโกะก็รู้ว่าภาพที่เห็น
จัดอยู่ในประเภทภาพสีน�้ำมัน
ชายหนุ่มดูอ่อนกว่าโซโนโกะ อายุน่าจะราวๆ ยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้า
สวมแจ๊คเก็ตหนังเทียมคลุมทับเสื้อยืดกับกางเกงยีนส์ขาดเข่าสองข้าง
สีหน้าซีดเซียว ผอมบักโกรกไม่ต่างจากนักดนตรียุคก่อน แม้โซโนโกะหยุด
ยืนอยู่เบื้องหน้า แต่ไม่มที ีท่าจะเงยหน้าจากนิตยสาร
โซโนโกะกวาดตามองภาพเขียนนับสิบ ภาพทีด่ งึ ดูดความสนใจเธอ
คือภาพที่อยู่ตรงกลาง เหตุผลที่ชอบก็ไม่ได้สลักส�ำคัญอะไร เพียงเพราะ
มันเป็นภาพลูกแมวแบบทีเ่ ธอชอบ ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าภาพนั้นสวยหรือไม่สวย
หลังพินิจมองอยู่ครู่หนึ่ง โซโนโกะหันไปมองชายหนุ่มและพบว่า
อีกฝ่ายเงยหน้ามองตนอยู่ต้งั แต่เมื่อไรไม่รู้ หนวดรกๆ ขึ้นบนคางเรียวเล็ก
สีหน้าหม่นหมอง แต่แววตาแฝงความไร้เดียงสา นัยน์ตาคู่น้นั คาดหวังว่า
ลูกค้าผู้หญิงคนนี้อาจจะซื้อภาพของตน
ช่วยให้เขาสมหวังดีไหมนะ โซโนโกะนึกในใจ ไม่ใช่เรือ่ งยากล�ำบาก
อะไร แค่เอ่ยปากถามว่าภาพนี้ราคาเท่าไร
ทว่าจังหวะที่ก�ำลังจะแย้มริมฝีปาก คนคนหนึ่งโผล่มาให้เห็น
“อ้าว คุณอิซุมิ” คนคนนั้นทักเสียงดัง
เขาคือหัวหน้าอิเดะ เจ้านายของพวกโซโนโกะ อิเดะเดินล้วงกระเป๋า
สองข้างเข้ามาหา เขาเป็นคนตัวเตี้ยหัวโตอยู่แล้ว ท�ำท่านี้แล้วยิ่งดูเตี้ย
เข้าไปใหญ่
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“มาท�ำอะไรแถวนี้หรือ” อิเดะถามพลางมองหน้าโซโนโกะสลับกับ
ภาพวาดที่ตั้งเรียงราย
“จะไปร้านโซบะตรงโน้นค่ะ” เธอตอบ
“อ้าว เธอรู้จกั ร้านนั้นเหมือนกันหรือ มีคนบอกว่ามีร้านเด็ดอยู่แถว
นี้ ผมเลยว่าจะไปอยู่พอดี”
“อย่างนั้นหรือคะ” โซโนโกะปั้นยิ้มพลางคิดในใจว่า ร้านโปรดหาย
ไปอีกหนึ่งแล้ว
อิเดะออกเดินน�ำหน้า โซโนโกะจึงจ�ำใจต้องเดินตาม เมื่อเหลียว
มองชายหนุ่ม พบว่าเขาก้มหน้าอ่านนิตยสารตามเดิม เขาต้องคิดว่าเธอ
เป็นเพียงลูกค้าที่มาเดินดูสินค้า แต่ไม่ซื้อแน่ๆ ท�ำให้เธอค้างคาใจอย่าง
บอกไม่ถูก
“เธอสนใจภาพวาดด้วยหรือ” อิเดะโพล่งถาม
“เปล่าค่ะ ไม่ได้สนใจเป็นพิเศษ พอดีมีรูปที่เห็นว่าเข้าท่าดีก็เลย
หยุดมอง”
ท�ำไมต้องแก้ต่างด้วยนะ เธอนึกในใจ
อิเดะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับค�ำตอบของเธออยู่แล้ว เขาแค่พยัก
หน้าแล้วพูดต่อ
“ว่าแต่ไม่เข้าใจเลยว่า คนประเภทนั้นคิดอะไร”
“คนประเภทนั้น”
“ก็พ่อหนุ่มที่ขายภาพวาดคนนั้นไง คงเรียนจบมหาวิทยาลัยศิลปะ
แล้วหางานท�ำไม่ได้ เพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีล่ะมั้ง แต่ท�ำแบบนั้นจะ
เลีย้ งตัวเองไหวหรือ อยากเข้าไปถามเหลือเกินว่า วางแผนอนาคตไว้ยงั ไง”
“เขาอาจจะอยากหาเลี้ยงชีพด้วยการวาดภาพขายก็ได้นะคะ”
อิเดะแค่นหัวเราะให้กบั ค�ำตอบของโซโนโกะ
“คนทีห่ ากินกับการวาดภาพได้ มีอยูแ่ ค่ก�ำมือ ไม่สิ เรียกว่าหยิบมือ
ยังได้ รู้ท้งั รู้ แต่ก็ยังกล้าเลือกทางนี้ แบบนี้เขาเรียกว่าโง่ แต่ก็นะ หนุ่มสาว
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ทีต่ งั้ เป้าจะเป็นศิลปินโดยไม่รจู้ กั สร้างผลิตผล เข้าข่ายหนีความจริงอยูแ่ ล้ว”
โซโนโกะไม่เออออใดๆ กับค�ำพูดของเจ้านาย นึกต�ำหนิว่าไม่รู้เรื่อง
งานศิลปะแล้วยังกล้าพูด รู้สึกหดหู่ใจที่ต้องนั่งกินมื้อกลางวันกับผู้ชาย
พรรค์นี้
ทีร่ า้ นโซบะ โซโนโกะเลือกกินเมนูโซบะเนือ้ เป็ดใส่ตน้ หอมญีป่ นุ่ หรือ
คาโมะนันโซบะ เพราะโดนอิเดะชิงสั่งเทมปุระโซบะเสียก่อน
อิเดะสูดน�ำ้ มูกขณะกินเทมปุระโซบะ ระหว่างนัน้ ก็ชวนโซโนโกะพูด
คุยโน่นนีไ่ ม่ขาดปาก แต่หวั ข้อสนทนาส่วนใหญ่หนีไม่พ้นเรือ่ งการแต่งงาน
หัวหน้าคนนี้คงจะมองว่า การมีพนักงานหญิงอายุย่ีสิบปลายๆ ที่ยังไม่
แต่งงานอยู่ในแผนกเป็นเรื่องน่าอับอายส�ำหรับตัวเขา
“ท�ำงานมันก็ดีอยู่หรอก แต่การเลี้ยงลูกถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดใน
ชีวิตคนเรา”
อิเดะพูดประโยคนีส้ ามรอบระหว่างกินเทมปุระโซบะหนึง่ ชาม ขณะ
ที่โซโนโกะได้แต่ปั้นยิม้ ลิ้นไม่รับรู้รสชาติของโซบะเลยสักนิด
บริษัทที่พวกโซโนโกะท�ำงานอยู่เลิกงานเวลาห้าโมงยี่สิบนาที แต่
กว่าจะได้ออกจากทีท่ �ำงานก็ปาไปทุ่มกว่า เพราะต้องท�ำงานล่วงเวลา เธอ
ตั้งท่าจะเดินไปสถานีรถไฟเหมือนทุกครั้ง แต่นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้ จึง
เลี้ยวเข้าซอยกลางทาง ซึ่งเป็นทางไปร้านโซบะเมื่อกลางวัน
คงไม่อยู่แล้วล่ะมั้งเธอคิดพลางเดินไปตรงจุดที่ชายหนุ่มนั่งขาย
ภาพวาด เขายังอยู่ แต่ดเู หมือนว่าจะปิดร้านแล้วเพราะก�ำลังเก็บภาพวาด
โซโนโกะเดินเข้าไปช้าๆ เขาก�ำลังใส่ภาพวาดลงในกระเป๋าใบเขื่อง
สองใบ ด้านนอกไม่มภี าพลูกแมว มันน่าจะถูกเก็บลงกระเป๋าไปแล้ว
ชายหนุ่มคงรู้ตัวจึงหันกลับมา เขาเบิกตาโตราวกับประหลาดใจ
แล้วท�ำงานต่อ
โซโนโกะสูดหายใจเข้าปอดเบาๆ ก่อนกลั้นใจเอ่ยถาม
“ภาพลูกแมว ขายไปแล้วหรือ”
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ชายหนุ่มชะงักมือ แต่แล้วลงมือท�ำงานต่อโดยที่ไม่ได้พูดอะไร
โซโนโกะคิดว่าคงถูกเมินเสียแล้ว ทันใดนัน้ ชายหนุม่ ดึงผ้าใบผืนหนึง่
ออกมาจากกระเป๋าอีกใบ มันคือภาพลูกแมวนั่นเอง
“ภาพของผมไม่เคยขายออกหรอก” เขาพูดพลางยื่นภาพวาดให้
โซโนโกะ น�้ำเสียงห้วนๆ แกมเขินอายอยู่ในที
โซโนโกะพินิจมองภาพวาดอีกครั้ง ไม่รู้เป็นเพราะแสงไฟถนนหรือ
อย่างไร ภาพนั้นจึงให้อารมณ์ต่างจากเมื่อกลางวัน ลูกแมวสีน�้ำตาลก�ำลัง
ยกขาข้างหนึ่ง ก้มตัวเลียหว่างขาตนเอง มันใช้ขาหน้าข้างหนึ่งยันตัวไว้ไม่
ให้หน้าคะม�ำ ช่างน่าเอ็นดูอย่างบอกไม่ถูก เธออมยิ้มโดยไม่รู้ตัว
เมื่อเงยหน้าจากภาพวาด พลันประสานสายตากับเขา
“ภาพนี้ราคาเท่าไหร่” เธอถามประโยคที่อดถามเมื่อกลางวัน
ชายหนุ่มครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วตอบแบบห้วนๆ
“ไม่เป็นไร ผมยกให้”
โซโนโกะเบิกตาโตเมื่อได้ยินค�ำตอบที่ไม่คาดคิด
“ท�ำไมล่ะ ฉันว่าแบบนั้นมันไม่ดีหรอก”
“ดีสิ คุณมองภาพนั้นแล้วยิ้มนี่นา แค่น้นั ก็พอแล้ว”
โซโนโกะจ้องหน้าชายหนุ่มแล้วลดสายตาลงมองภาพวาดก่อนจะ
หันมองเขาอีกครั้ง
“พูดจริงหรือ”
“ผมคิดไว้ต้งั แต่ตอนวาดแล้ว ว่าอยากมอบภาพนี้เป็นของขวัญแก่
ใครสักคนที่มองมันแล้วยิ้มได้” ชายหนุ่มว่าแล้วดึงถุงใบใหญ่ใบหนึ่งออก
มาจากกระเป๋า “เอาใส่ถงุ นี่ถือกลับไปแล้วกัน”
“ให้ฉันจริงนะ”
“อือ”
“ขอบคุณนะ งั้นฉันขอรับไว้แล้วกัน”
ชายหนุ่มพยักหน้ายิ้มๆ เก็บภาพวาดทั้งหมดลงกระเป๋าสองใบ ยก
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ใบหนึ่งขึ้นสะพายไหล่ซ้าย ส่วนอีกใบถือเอาไว้ในมือขวาแล้วลุกขึ้นยืน
ระหว่างนัน้ โซโนโกะยังยืนอยูข่ า้ งๆ เพราะก�ำลังเล็งหาจังหวะพูดอีกค�ำหนึง่
“นี่” เธอกลั้นใจเรียก “หิวหรือเปล่า”
เขาแกล้งเอามือกุมท้อง “หิวสุดๆ เลยล่ะ”
“งัน้ ไปหาอะไรกินด้วยกันไหม ฉันเลีย้ งเอง ตอบแทนเรือ่ งภาพวาด”
“ภาพวาดของผมไม่พอเป็นค่าบะหมี่ด้วยซ�้ำ”
“แต่คนอย่างฉันวาดรูปไม่เป็นเลยนะ”
“คุณอาจวาดรูปไม่เป็น แต่ก็ยังมีข้อดีซึ่งใช้งานได้มากกว่า ถึงกล้า
ไปกินมือ้ กลางวันทีร่ ้านโซบะนัน่ ” ชายหนุ่มพูดพลางชีร้ ้านโซบะทีโ่ ซโนโกะ
ใช้บริการเมื่อตอนกลางวัน
“ว้าย คุณเห็นด้วยหรือ”
“ร้านโซบะนั่นแพงเอาการ ทีแรกผมก็ว่าจะไปกินที่นั่นตอนหิว แต่
เห็นราคาแล้วถอยดีกว่า”
“งั้นอยากให้เลี้ยงโซบะใช่ไหมเนี่ย”
เธอถาม เขาครุ่นคิดเล็กน้อย
“สปาเกตตีดกี ว่า”
“โอเค ฉันรู้จักร้านอร่อยๆ พอดี” โซโนโกะตอบ คิดถูกจริงๆ ที่ยอม
เข้าร้านอาหารอิตาเลียนตามค�ำชวนของพวกรุ่นน้อง
ทั้งสองนั่งหันหน้าเข้าหากันบนโต๊ะปูผ้าลายสก็อต
โซโนโกะเป็นคนเลือกรายการอาหารแทบทั้งหมด เธอสั่งจานเรียก
น�้ำย่อยปรุงจากอาหารทะเลหลายจาน ตามด้วยปลากะพงญี่ปุ่นอบเป็น
จานหลัก เมื่อถามชายหนุ่มว่าจะดื่มไวน์ไหม เขาหยุดคิดนิดหนึ่งก่อน
ตอบว่า “ชาบลีส์1” โซโนโกะตกใจไม่น้อยเพราะไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะ
ระบุยี่ห้อไวน์
ชาบลีส์ (Chablis) ชื่อหมู่บ้านหนึ่งในแคว้นเบอร์กันดีทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส อีก
ทั้งเป็นชื่อไวน์ขาวผลิตจากองุ่นพันธุ์ชาร์ดอนเนย์

1
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ชายหนุ่มกล่าวแนะน�ำตัวว่าชื่อสุกุดะ จุนอิจิ ยังไม่ได้ทำ� งานซึ่งตรง
กับทีห่ วั หน้าอิเดะคาดเดา แต่เหตุผลคนละเรือ่ งกับทีอ่ เิ ดะกล่าวไว้ เขาไม่ได้
หางานท�ำเพราะต้องการทุม่ เทเวลาให้การวาดภาพ ปัจจุบนั ยังชีพด้วยการ
ช่วยงานในส�ำนักงานออกแบบของรุ่นพี่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย
“ผมไม่ได้อยากให้ภาพทีต่ นเองวาดอยูใ่ นกรอบ แขวนประดับในห้อง
ทีม่ เี ตาผิง อยากให้ภาพของผมเป็นสิง่ ทีเ่ ข้าถึงง่าย ใครเห็นก็ชอบและสนุก
กับภาพของผม อย่างเช่น เอาไปพิมพ์บนเสื้อยืด”
“หรือไม่กเ็ ห็นภาพลูกแมวแล้วยิ้ม”
“อะไรท�ำนองนั้น” จุนอิจิอมยิ้มขณะใช้ส้อมพันเส้นพาสต้า ทว่า
ไม่ทันไรรอยยิ้มนั้นก็เลือนหายเหมือนเขานึกบางอย่างขึ้นมาได้ “แต่ทุก
อย่างก็เป็นแค่ฝัน”
“หมายความว่ายังไง”
“ใกล้หมดเวลาแล้วน่ะสิ”
“หมดเวลา”
“ผมถูกบังคับให้สญ
ั ญาว่า ถ้าเรียนจบแล้วยังไม่มอี ะไรเป็นชิ้นเป็น
อันภายในสามปี จะต้องหางานท�ำ”
“สัญญากับใคร”
ชายหนุ่มยักไหล่ “พ่อกับแม่”
อ้อ โซโนโกะพยักหน้า “งั้นเดือนเมษายนปีหน้า คุณต้องท�ำงาน
บริษัทแล้วสินะ”
“ใช่”
“จะเลิกวาดภาพไหม”
“ก็อยากวาดต่ออยู่หรอก แต่คงยาก เพราะอย่างนี้แหละ ผมจึง
เอาภาพที่วาดเก็บไว้ออกมาขาย เพื่อบอกลาความฝัน ฮ่าฮ่า แต่ดันขาย
ไม่ออกสักภาพ”
“แล้วอยากท�ำงานบริษัทแบบไหนหรือ”
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“บริษัทน่าเบื่อน่ะ” จุนอิจิกระดกไวน์ลงคออึกใหญ่ แล้วเป็นฝ่าย
ถามโซโนะโกะบ้าง ว่าเธอท�ำงานอยู่บริษัทอะไร
พอโซโนโกะเอ่ยชื่อบริษัท จุนอิจทิ �ำหน้าประหลาดใจเล็กน้อย
“ดูไม่เหมือนคนท�ำงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เลยแฮะ ผมว่าคุณเหมาะกับบริษัทผลิตสื่อการเรียนการสอนท�ำนองนั้น
มากกว่า”
“ฟังดูไม่เหมือนค�ำชมสักเท่าไหร่นะ”
“ไม่ได้ชม แล้วก็ไม่ได้พดู ให้รา้ ยด้วย ว่าแต่คณ
ุ ท�ำงานด้านไหนหรือ”
“เซลล์”
“อืม” จุนจิอิเอียงคอเล็กน้อย “นึกว่าท�ำบัญชี”
“ท�ำไมล่ะ”
“เดาเอาน่ะ พูดตามตรงคือผมไม่รู้หรอกว่าในบริษัทมีแผนกอะไร
บ้าง พอเห็นเป็นผู้หญิงก็เดาไว้ก่อนเลยว่าน่าจะท�ำงานแผนกบัญชี นิยาย
สืบสวนส่วนใหญ่กว็ ่าอย่างนั้น”
“คุณอ่านนิยายสืบสวนด้วยหรือ”
“นานๆ ที”
บทสนทนาระหว่างคนทั้งสองต่อเนื่องไม่ขาดตอน ท�ำให้โซโนโกะ
อดประหลาดใจไม่ได้ ที่ผ่านมาเธอไม่เคยสนทนากับใครระหว่างกินข้าว
เลย จนคิดว่าตัวเองเป็นพวกพูดน้อยเสียด้วยซ�ำ้ แต่พออยู่กับจุนอิจิ เธอ
กลับรู้สึกว่าตัวเองคุยเก่งขึ้น
อาหารค�ำ่ มื้อนั้นกินเวลานานเกือบสองชั่วโมง เธอไม่ได้น่งั กินข้าว
สบายๆ แบบนี้มานานพอดู
“ขอบคุณนะที่เลี้ยง” จุนอิจิเอ่ยหลังเดินออกจากร้าน “ไม่ได้ต้งั ใจ
ให้คุณเลี้ยงมื้อใหญ่ขนาดนี้แท้ๆ”
“ไม่เป็นไรหรอก ฉันอยากจะบ�ำรุงตัวเองอยู่แล้ว”
โซโนโกะอยากจะลองถามเขาว่าไปไหนต่อไหม เพราะยังไม่อยาก
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แยกจากเขาแบบนี้ ทั้งที่คุยกันตั้งนานสองนาน แต่เธอไม่ได้ถามหมายเลข
ติดต่อของจุนอิจิเลย แล้วก็ไม่ได้บอกหมายเลขติดต่อของตัวเองด้วย
ระหว่างเดินเคียงกับจุนอิจิ โซโนโกะบอกตัวเองว่า เขาไม่มคี วามจ�ำ
เป็นใดๆ ที่จะติดต่อหาผู้หญิงอายุมากกว่าชื่ออิซุมิ โซโนโกะ เธอเป็นฝ่าย
เสนอเลี้ยงข้าวเขาเอง ตอบแทนค่าภาพวาด จงดื่มด�่ ำช่วงเวลาแห่ง
ความสุขซึ่งห่างหายไปนาน เพียงเท่านี้ก็รู้สึกมีแรงที่จะต่อสู้กับวันคืนที่
น่าเบื่อหน่ายแล้วไม่ใช่หรือ
จุนอิจิเดินมาถึงสถานีรถไฟแล้วก็เอาแต่พูดเรื่องอื่น ไม่ได้ถาม
หมายเลขติดต่อของโซโนโกะ เธอจึงเดินขึ้นรถไฟขบวนที่ตนควรขึ้น
จุนอิจิยกมือข้างหนึ่งขึ้นเล็กน้อยขณะมองโซโนโกะก้าวขึ้นรถไฟ
บนรถไฟตู้เดียวกันมีผู้โดยสารผู้หญิงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธออยู่ด้วย
ท�ำให้โซโนโกะรู้สกึ ภูมิใจเล็กๆ
เธอแปลกใจตัวเองที่ยังวนเวียนคิดถึงเรื่องราวของสุกุดะ จุนอิจิ แม้
จะผ่านไปสี่วันแล้วนับตั้งแต่ได้พบเขา
เพราะช่วงนี้เธอมักคิดว่าวันข้างหน้าคงไม่มีโอกาสเจอใครใหม่ๆ
แล้ว สังหรณ์ใจว่าสุดท้ายแล้วตนอาจต้องลดความคาดหวังลงมาบ้างและ
แต่งงานกับผูช้ ายซึง่ รูจ้ กั กันผ่านการแนะน�ำของใครสักคน แต่ชวี ติ เช่นนัน้ ก็
ไม่ได้เลวร้ายนัก เพื่อนผู้หญิงหลายคนลงเอยด้วยการแต่งงานแบบนั้น
โซโนโกะไม่คดิ ด้วยซ�ำ้ ว่ามันเป็นความโชคร้าย เธอกลับเชือ่ ว่าคนส่วนใหญ่
ไม่มโี อกาสได้พบเจอความรักแบบเดียวกับละครโทรทัศน์ พร้อมทัง้ วิเคราะห์
ว่าไม่มอี ะไรดีไปกว่าการได้เป็นคนส่วนใหญ่
รู้ทั้งรู้
แต่ใจเธอกลับคิดถึงแต่สกุ ดุ ะ จุนอิจิ จนแทบไม่มสี มาธิจดจ่ออยูก่ บั
งาน จริงอยูว่ า่ การได้เจอกับเขาเปรียบเหมือนยาหอมชโลมใจ แต่ไม่คดิ ฝัน
ว่ามันจะออกฤทธิ์ลากยาวปานนี้
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เมือ่ ถึงเวลาพักกลางวัน โซโนโกะตรงดิง่ ไปร้านโซบะร้านเดิม เพิง่ จะ
ไปอีกครั้งนับจากวันนั้น เธอรู้ตวั ว่าหัวใจก�ำลังเต้นตึกตัก ใจจริงเธออยาก
มาให้เร็วกว่านี้เสียด้วยซ�้ำ แต่อดใจไว้ เพราะเขาอาจไม่ได้อยากเจอเธอ
โซโนโกะไม่ต้องการรับบทบาทผู้หญิงเข้าใจผิด คิดเข้าข้างตนเอง
ต่อให้เขาอยู่ท่เี ดิม ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการส่งยิ้มให้ไกลๆ ห้ามเข้าไป
ใกล้ทำ� ตัวตีสนิทโซโนโกะเตรียมใจไว้อย่างนั้น พอเขาส่งเสียงทัก ค่อยเดิน
เข้าไปหา
ทว่าสุกดุ ะ จุนอิจิไม่ได้อยู่ท่นี ั่น มีเพียงถุงขยะสีขาวขุ่นจ�ำนวนสอง
สามถุงวางอยู่ เดิมทีที่นี่คงเป็นจุดทิ้งขยะ โซโนโกะเหลียวมองรอบตัว แต่
ก็ไม่เห็นวี่แววของสุกุดะ จุนอิจิ จึงก้าวเท้าเข้าร้านด้วยความผิดหวัง
แต่แล้ว
ขณะที่โซโนโกะก�ำลังกินเทมปุระโซบะ ใครคนหนึ่งหย่อนตัวนั่งลง
บนเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม การให้ลูกค้านั่งร่วมโต๊ะกันถือเป็นเรื่องปกติ โซโนโกะ
จึงไม่ใคร่ใส่ใจนัก ทว่าพอได้ยนิ เสียงสั่งอาหารว่า “ขอเทมปุระโซบะ” เธอ
เงยหน้าแล้วเห็นจุนอิจิก�ำลังยิ้มทะเล้น
“ตกใจหมดเลย” เธอเอ่ย “เพิ่งเข้ามาหรือ”
“ถูกต้อง แต่ไม่ใช่เพราะความบังเอิญหรอกนะ ผมเดินเข้ามาเพราะ
เห็นคุณอิซุมินี่แหละ”
“เมื่อกี้เธออยู่ตรงไหน ฉันเองก็มองหาเธอ” โซโนโกะพูดออกไป
แล้วค่อยรู้ตัวว่าพลาดอย่างจัง แต่จุนอิจิดูจะไม่ได้คิดอะไรมากมายกับ
ค�ำพูดของเธอ
“อยู่ร้านกาแฟฝั่งตรงข้ามนี่เอง พอดีแวะมาระหว่างท�ำงาน แต่ว่า
ลางสังหรณ์ผมแม่นเป็นบ้า นึกอยู่แล้วว่าวันนี้คุณอิซุมิจะโผล่มา”
พอรู้ว่าจุนอิจิรอตนอยู่ โซโนโกะก็รู้สึกหัวใจพองโต
“มีธุระอะไรกับฉันหรือ”
“อือ ผมมีของบางอย่างอยากให้คณ
ุ น่ะ”
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“ของอะไร”
“เอาไว้รอเฉลยหลังกินโซบะแล้วกัน” ชายหนุ่มฉีกตะเกียบไม้ เมื่อ
โซบะถูกยกมาวางตรงหน้า
ทันทีที่ออกจากร้านโซบะ จุนอิจิก็หยิบผืนภาพวาดผืนหนึ่งจาก
กระเป๋ากีฬาใบใหญ่ ด้านข้างเขียนว่า ‘โปรเจ็กต์ อาร์ต’ มันคล้ายคลึงกับ
ภาพลูกแมวที่เธอได้รับวันก่อน
“ผมอยากให้คณ
ุ รับภาพนี้ไว้”
“ท�ำไมล่ะ”
“ภาพวาดก่อนหน้ามันยังไม่ถูกใจผม ผมคิดมาตลอดเลยนะว่ามัน
มีจุดด้อยตรงไหน พอเจอค�ำตอบก็เลยวาดใหม่ ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ผม
อยากให้คณ
ุ รับภาพที่ดีกว่าเอาไว้”
โซโนโกะพินจิ มองภาพวาดตรงหน้า จริงอยู่ว่ามันแตกต่างจากเดิม
นิดหน่อย แต่กม็ องไม่ออกว่าภาพนี้ดกี ว่าภาพก่อนหน้าอย่างไร
“แล้วจะให้ฉนั ท�ำยังไงกับภาพก่อนหน้า”
ภาพนั้นแขวนประดับอยู่ในห้องของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“ก็ทงิ้ ไปสิ แขวนภาพเหมือนกันไว้สองภาพก็ไม่มปี ระโยชน์ อีกอย่าง
ภาพนั้นถือเป็นผลงานผิดพลาดด้วย”
“เอาเป็นว่าฉันจะแขวนไว้สองภาพเลยแล้วกัน เพราะผนังห้องฉัน
ยังมีเนื้อที่เหลือ”
“ผมว่า มันดูประหลาดนะ”
“ไม่หรอก ฉันชอบแมวอยู่แล้วด้วย”
“ฮื่อ”
ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองคนนัดเจอกันหลังเลิกงานเป็นเรื่องปกติ ซึ่ง
จุนอิจิเป็นฝ่ายเอ่ยปากก่อน ท�ำให้โซโนโกะรู้สกึ ว่าเธอสื่อใจถึงเขาได้
คืนนัน้ พวกเขากินอาหารแกล้มเบียร์กบั เหล้าสาเกทีร่ า้ นปิง้ ย่างเสียบ
ไม้ ยิ่งเมา จุนอิจิก็ยิ่งช่างคุย แถมยังพูดซ�้ำๆ ว่าการท�ำงานศิลปะเลี้ยงชีพ
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ในประเทศญี่ปุ่นเป็นอาชญากรรม เขายังเคืองแค้นเรื่องที่ต้องละทิ้งความ
ฝันล่ะมั้ง โซโนโกะซึ่งก�ำลังมึนๆ นึกในใจ
เดี๋ยวคราวหน้าฉันจะท�ำอาหารให้กิน เพราะจุนอิจิบอกว่าหลาย
เดือนมานี้เขากินแต่อาหารนอกบ้านและข้าวกล่องร้านสะดวกซื้อ
“พูดจริงใช่ไหม” เขาถาม
“ก็ใช่นะ่ สิ” โซโนโกะตอบพลางย้อนถามเขาอยูใ่ นใจว่า คุณนัน่ แหละ
จะมาหาฉันจริงๆ ใช่ไหม
จุ น อิ จิ บ อกหมายเลขโทรศั พ ท์ ห ้ อ งพั ก ของตนเองหลั ง จากนั้ น
โซโนโกะก็เขียนหมายเลขโทรศัพท์บา้ นลงทีด่ า้ นหลังนามบัตรแล้วยืน่ ให้เขา
ทั้งสองนัดหมายกันในอีกหนึ่งสัปดาห์ให้หลัง จุนอิจิถือแชมเปญ
แช่เย็นเป็นของฝากติดมือในวันมาแมนชั่นของโซโนโกะที่เขตเนริมะ ส่วน
โซโนโกะก็ต้อนรับขับสู้เขาด้วยอาหารตะวันตกซึ่งไม่ใช่เมนูอาหารถนัดสัก
เท่าไร
และคืนนั้น ทั้งสองนอนเคียงกันบนเตียงหลังน้อย
โซโนโกะมีโอกาสไปเยี่ยมบ้านของจุนอิจิหลังพบกันได้ประมาณ
สามเดือน เป็นบ้านซึง่ เขาอาศัยอยู่กบั พ่อแม่ ไม่ใช่อะพาร์ตเมนต์ทอี่ ยู่ตาม
ล�ำพัง บ้านหลังนั้นตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยสุดหรูแถวโทโดโรกิ เมื่อมอง
ลอดจากประตูรั้วบ้านจะเห็นคฤหาสน์หลังงามสไตล์ตะวันตกและประตู
หน้าบ้านอยู่ไกลๆ
“นี่มันอะไรกัน” โซโนโกะถามจุนอิจิหลังก้าวลงจากแท็กซี่มาหยุด
ยืนหน้าประตูร้วั
เขาผุดยิ้มขวยเขินระหว่างแบไต๋ ท�ำให้เธอรู้ทั้งเรื่องที่ว่าพ่อของเขา
เป็นเจ้าของส�ำนักพิมพ์รายใหญ่ บริษทั ทีเ่ ขาต้องเข้าท�ำงานตัง้ แต่ฤดูใบไม้ผลิ
ปีนี้คือส�ำนักพิมพ์ดังกล่าว รวมถึงเรื่องที่ว่าเขาเป็นลูกชายคนโตของบ้าน
ทั้งหมดล้วนเป็นข้อมูลใหม่ท่คี าดไม่ถงึ
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“ท�ำไมไม่บอกกันก่อน” โซโนโกะท�ำน�้ำเสียงซักไซ้ไล่เรียง เท่าที่คุย
กันมา ท�ำให้เธอเข้าใจว่าบ้านของจุนอิจิเป็นร้านหนังสือเล็กๆ
“ผมไม่ได้คดิ จะปิดบังคุณนะ เพียงแค่หาจังหวะบอกไม่ได้สกั ที”
“อย่างน้อยเมื่อวานก็น่าจะบอกกัน” โซโนโกะเริ่มกังวลกับการ
แต่งกายของตน เพราะเสื้อผ้าที่เธอเลือกสวมใส่นั้นแสนจะธรรมดา “ฉัน
แต่งตัวแบบนี้มา จะดีหรือเปล่าเนี่ย”
“ไม่ต้องห่วงน่า พ่อแม่ผมติดดินกว่าคุณเสียอีก”
จุนอิจิรุนหลังเธอซึ่งก�ำลังละล้าละลัง
พ่อแม่ของจุนอิจิดูเป็นคนติดดินจริงอย่างที่เขาบอก แต่ควรจะ
ตีความว่าเป็นความติดดินที่มาจากความเหลือกินเหลือใช้ ทั้งศิลปะการ
พูดของผู้เป็นพ่อ ทั้งกริยาท่าทางเป็นผู้ดีของผู้เป็นแม่ ล้วนเป็นเรื่องใหม่
ส�ำหรับโซโนโกะ
แต่นา่ อัศจรรย์ทกี่ ารวางตัวของพวกเขาไม่ได้สร้างความอึดอัดให้แก่
โซโนโกะสักนิด ตรงกันข้าม มันช่างเป็นโลกทีน่ า่ อยู่ เธอจินตนาการด้วยใจ
เต้นแรงว่า จะดีแค่ไหนหากได้ใช้ชวี ิตอยู่ในสถานที่เช่นนี้
เรือ่ งทีโ่ ซโนโกะก�ำพร้าพ่อแม่ไม่ได้สร้างความผิดหวังให้พวกเขา ทัง้
สองดูเหมือนจะสนใจว่าพี่ชายของเธอท�ำงานอะไรมากกว่า
ทันทีท่ตี อบว่าพี่ชายเป็นต�ำรวจ ใบหน้าของพ่อแม่จนุ อิจิก็ฉายแวว
โล่งใจ
“เป็นอาชีพที่มั่นคงนะ” ผู้เป็นพ่อยิ้มแล้วหันไปพยักหน้ากับภรรยา
ท่าทางเช่นนั้นท�ำให้ โซโนโกะมองออกว่าแม้ภายนอกจะดูติดดิน แต่คน
พวกนีม้ บี รรทัดฐานของตัวเอง เธอนึกขอบคุณพีช่ ายทีเ่ ลือกท�ำงาน ‘อาชีพ
มั่นคง’
ระหว่างการสนทนา ไม่มีการพูดถึงเรื่องอนาคตหรือหัวข้อเกี่ยวกับ
การแต่งงาน คงเพราะจุนอิจิยังไม่เริ่มท�ำงานในบริษัทเลยด้วยซ�้ำ ทุกคน
จึงลังเลที่จะเอ่ยถึงประเด็นดังกล่าว แต่แค่เขาพามาเจอพ่อแม่ โซโนโกะ
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ก็พอใจแล้ว
เธอนึกเสียดาย ถ้ารีบพาเขาไปรู้จักกับพี่ชายก็คงดี เพราะพี่ชาย
จะต้องขอให้จุนอิจิพูดค�ำบางค�ำแน่นอน และเรื่องราวหลังจากนั้นคงจะ
เหมือนหนังคนละม้วน
ทว่า คนที่โซโนโกะเลือกแนะน�ำให้รู้จกั กับจุนอิจิ ไม่ใช่พ่ชี าย
ยุบะ คาโยโกะเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่โซโนโกะเปิดใจให้เต็มร้อย
พวกเธอเจอกันครัง้ แรกสมัยเรียนม.ปลาย พูดอีกอย่างคือคาโยโกะเป็นคน
จังหวัดไอจิเหมือนกัน ทั้งสองเคยเรียนอยู่ห้องเดียวกันสมัยม.สี่และม.หก
ในโรงเรียนมัธยมปลายประจ�ำจังหวัดแห่งหนึ่ง
พวกเธอสนิทกันมากขึน้ เมือ่ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย โซโนโกะกับ
คาโยโกะเรียนคณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยเดียวกันที่โตเกียว
ส�ำหรับคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างเมืองตามล�ำพัง การมีเพื่อนจากบ้าน
เกิดเดียวกัน ซ�ำ้ ยังเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันช่วยให้อุ่นใจไม่น้อย ซ�ำ้ ยังไม่
รู้สึกเขินอายเวลาถามเรือ่ งซึ่งไม่กล้าถามเพื่อนที่รู้จักในโตเกียว
“นี่ รูปปั้นหมาฮาจิโกอยู่ตรงไหนหรือ”
คาโยโกะเคยถามโซโนโกะแบบนี้ในวันก่อนออกเดทครั้งแรก ที่นั่น
คงจะเป็นสถานที่นัดพบ เธอสารภาพว่า ตอนนักศึกษาชายเลือกสถานที่
ไม่กล้าบอกเขาว่าไม่รู้จกั
โซโนโกะเข้าอกเข้าใจความรู้สึกนั้นดี เธอเองก็เคยได้ยินชื่อรูปปั้น
หมาฮาจิโก แต่ไม่รวู้ า่ มันอยูท่ ไี่ หนเพราะไม่กล้าถามใคร สุดท้ายแล้วทัง้ สอง
คนจึงต้องซือ้ นิตยสารข้อมูลโตเกียวมาศึกษาหาสถานทีต่ งั้ ของรูปปัน้ ฮาจิโก
ระยะเวลาสี่ปีในรั้วมหาวิทยาลัยท�ำให้คาโยโกะเปลี่ยนไปมากโข
สมัยเพิ่งเข้าเรียน ทั้งสองเป็นคนไม่โดดเด่นพอกัน แต่ย่ิงนานวัน รูปโฉม
ของคาโยโกะก็ยงิ่ เปลีย่ นแปลง เสือ้ ผ้าเอย การแต่งหน้าเอยล้วนฉูดฉาดขึน้
อาจเป็นเพราะความเก็บกดเนือ่ งจากโรงเรียนมัธยมปลายทีท่ งั้ สองเรียนจบ
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มามีกฎระเบียบเข้มงวด โซโนโกะคิดว่าตนเองสลัดคราบเด็กม.ปลาย แต่ง
องค์ทรงเครือ่ งเป็นผูใ้ หญ่มากขึน้ แล้ว แต่พอมองดูคาโยโกะ ก็อดรูส้ กึ ไม่ได้
ว่าชีวติ ตัวเองช่างจืดชืดสิ้นดี
เวลาไปเดินซือ้ ของด้วยกัน คาโยโกะมักเลือกเสือ้ ผ้าให้โซโนโกะ และ
เสือ้ ผ้าส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับชุดทีจ่ เู ลีย โรเบิรต์ สวมใส่ในภาพยนตร์เรือ่ ง
‘ผู้หญิงบานฉ�่ำ’ แต่โซโนโกะก็เลิกใส่ไปโดยปริยาย เพราะเห็นว่าเสื้อผ้า
เหล่านั้นมีแต่จะท�ำให้ตนเองดูน่าขัน
ทว่าคาโยโกะกลับสวมเสือ้ ผ้าแนวเดียวกันได้อย่างโก้เก๋และดูดี แม้
เธอจะรูปร่างเล็กกว่าโซโนโกะและไม่ได้สวยสะดุดตา แต่เมื่อสวมเสื้อผ้า
เหล่านั้น คาโยโกะจะดูมีรัศมีเปล่งประกายเหมือนดารา อาจเป็นเพราะ
ฉายความมั่นใจจากภายใน
“การแต่งหน้าก็ส�ำคัญอยู่หรอก แต่การสวมเสื้อผ้าสวยๆ ส�ำคัญ
ยิ่งกว่า” นี่คือค�ำพูดติดปากของเธอ “พอสวมเสื้อผ้าสวยๆ หน้าจะกระชับ
แก้มลดลงหนึ่งเซนฯ เชียวล่ะ อันนี้ฉันพูดจริงนะ”
คนเราต้องงามจากภายนอกสู่ภายใน นั่นคือทฤษฎีเฉพาะตัวของ
คาโยโกะ
ในทีส่ ดุ ช่วงเวลาทีต่ อ้ งคิดเรือ่ งหางานท�ำก็มาถึง แต่ทงั้ สองไม่คดิ จะ
กลับบ้านเกิดที่จังหวัดไอจิสักนิด คาโยโกะถึงขั้นประกาศกร้าวว่า “ฉันจะ
ท�ำงานสื่อมวลชนให้ได้”
โซโนโกะใช้เส้นสายของลูกพีล่ กู น้องฝ่ายแม่ กระทัง่ ได้เข้าท�ำงานใน
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดไอจิ
คาโยโกะท้วงว่า “บริษัทผู้ผลิตฟังดูเชยจะตาย” แต่โซโนโกะไม่มั่นใจเลย
ว่า ตัวเองจะหางานบริษัทท�ำได้โดยไม่ใช้เส้น
สุดท้ายคาโยโกะก็ลาออกจากบริษัทด้านสื่อมวลชน มาท�ำงาน
บริษทั ประกันเล็กๆ แทนผ่านการแนะน�ำของญาติ หากค�ำนึงถึงสถานการณ์
ปัจจุบนั ซึง่ นักศึกษาหญิงหลายคนต้องกลัดกลุ้มเพราะหางานท�ำไม่ได้ นับ
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ว่าทั้งสองโชคดีแล้ว
หลายปีผา่ นไป สองสาวยังคงโสดสนิทและต่างคนต่างให้คำ� สัญญา
ว่าถ้าเจอคนที่ใช่เมื่อไร ต้องรายงานให้อกี คนรู้
ใช่แล้ว มันคือค�ำสัญญา ดังนัน้ โซโนโกะจึงแนะน�ำจุนอิจใิ ห้ คาโยโกะ
รู้จัก
เย็นวันเสาร์ของเดือนกรกฎาคม โซโนโกะอยู่กับคาโยโกะที่ล็อบบี้
โรงแรมย่านชินจูกุ ขากลับจากซื้อของ ทั้งสองนัดเจอกับจุนอิจิซ่ึงแวะมา
ท�ำธุระเรื่องงานแถวนี้
โซโนโกะเล่าเรื่องจุนอิจิให้คาโยโกะฟังคร่าวๆ แล้ว รวมถึงเรื่องที่
เธอคิดว่าชายหนุ่มเป็นศิลปินไส้แห้ง แต่แท้จริงแล้วเป็นลูกคนรวย แทนที่
จะอิจฉา คาโยโกะกลับฟังด้วยสีหน้าเอือมระอา
จุนอิจิมาปรากฏตัวในที่สดุ เซ็ตผมเนี้ยบดูเข้ากับชุดสูท
“เธอพูดถึงคุณคาโยโกะให้ฟังอยู่บ่อยๆ ครับ” จุนอิจิพูดพลางส่ง
ยิ้มให้คาโยโกะ
“พูดเรื่องอะไรบ้างน้อ ชักสงสัยแล้วสิ” คาโยโกะมองหน้าโซโนโกะ
กับจุนอิจสิ ลับไปมา
“ก็แค่บอกว่า เธอสวยที่สุดในโลก”
“เอ๋ นี่ล้อกันเล่นใช่ไหม” คาโยโกะจ้องโซโนโกะ แล้วหันมามอง
จุนอิจิด้วยท่าทางขวยเขิน
“แต่ตัวจริงคุณสวยกว่าที่คิด ขนาดผมเองยังตกใจเลยครับ”
“พอเถอะค่ะ ทั้งสองคนเลิกแซวฉันสักที” คาโยโกะโบกผ้าเช็ดหน้า
บังหน้า
หลังจากนัน้ ทัง้ สามออกไปกินข้าวด้วยกันในร้านอาหาร ต่อด้วยดืม่
เหล้านิดหน่อยที่ค็อกเทลบาร์แล้วคาโยโกะขอแยกตัวกลับ ส่วนจุนอิจิมา
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ส่งโซโนโกะถึงแมนชั่น ระหว่างทางชายหนุ่มพร�่ำพูดไม่ขาดปากว่า “เป็น
ผู้หญิงที่วิเศษจริงๆ” ซึ่งเป็นค�ำที่เขาใช้พูดถึงคาโยโกะ
“เธอเป็นคนมีเสน่ห์อย่างประหลาดเลยล่ะ ต่อให้อยู่ท่ามกลางคน
หมู่มากก็ยังสะดุดตา แบบนี้หรือเปล่านะที่เขาเรียกว่าเสน่ห์ดึงดูด ตอน
อยู่ในร้านอาหาร ผมเห็นผู้ชายเหล่มองเธอด้วยนะ ผมว่าระดับเธอน่าจะ
เข้าวงการบันเทิงให้รู้แล้วรู้รอด”
“สมัยเรียน เจ้าตัวเคยใฝ่ฝันเหมือนกัน ถึงขั้นไปทดสอบหน้ากล้อง
ด้วย”
“หืม แต่ว่าตกรอบหรือ”
“ก็เข้าถึงรอบลึกอยู่นะ”
“วงการนั้นยากเอาเรื่องนี่เนอะ แต่ผมแปลกใจมากเลยที่คนสวย
ขนาดนั้นยังเป็นโสด เธอไม่มคี นรักหรือ”
“ตอนนี้ยังไม่มีนะ เห็นเจ้าตัวบอกว่าไม่เจอผู้ชายดีๆ สักคนในที่
ท�ำงาน”
“บริษัทประกันภัยใช่ไหม”
“ใช่ ถ้าจะท�ำประกันก็อย่าลืมติดต่อหาเธอล่ะ”
โซโนโกะพึงพอใจกับเหตุการณ์ในวันนี้ เพราะดูเหมือนว่าจุนอิจิจะ
ไม่ได้คดิ กับคาโยโกะในแง่ลบ เธออยากเป็นเพือ่ นกับคาโยโกะไปชัว่ ชีวติ จึง
เป็นกังวลมาตลอดว่าเพือ่ นจะเข้ากับว่าที่สามีในอนาคตได้ไหม
ไม่คิดไม่ฝันว่า การพบเจอกันวันนี้จะน�ำมาซึ่งความหายนะ
ใครต่อใครต่างพูดว่าอิซุมิ โซโนโกะเป็นคนใจเย็นมาแต่ไหนแต่ไร
รูปลักษณ์ภายนอกของเธอดูจะส่งอิทธิพลใหญ่หลวงต่อความรู้สึกของคน
รอบข้าง เธอไม่ใช่คนอ้วน แต่เนื่องจากโครงหน้าหลอกตาคนส่วนใหญ่จึง
มองว่าเธอ ‘อวบนิดๆ’ และคนญี่ปุ่นก็มีความเชื่อฝังหัวเสียด้วยว่า ผู้หญิง
รูปร่างแบบนี้เป็น ‘คนใจเย็น’
เธอคิดเหมือนกันว่าตัวเองเป็นคนใจเย็นอยูบ่ า้ ง แต่กร็ ดู้ วี า่ มีนสิ ยั ขัว้
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ตรงข้ามมากกว่า ทั้งขี้ระแวง ขี้ขลาด ซ�้ำยังขี้หึงมากกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัว
จนบางครั้งก็นึกรังเกียจนิสัยเหล่านั้นของตัวเอง
ทว่าต่อให้เป็นคน ‘ใจเย็น’ สักแค่ไหน ก็ย่อมสังเกตเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของจุนอิจิในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนให้หลัง เพราะเขามีท่าที
เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
อย่างแรกคือ ไปออกเดทน้อยลง เขาให้เหตุผลว่างานยุ่ง ทั้งที่ก่อน
หน้านีถ้ งึ แม้ไม่มเี วลาให้ชว่ งกลางวัน แต่เขายังโผล่มาหาบ้างตอนกลางคืน
โทร.คุยกันก็น้อยลง จุนอิจิแทบจะไม่โทร.มา มีแต่โซโนโกะที่เป็น
ฝ่ายโทร.หา เขาคุยเป็นเพื่อนก็จริง แต่จะไม่เป็นฝ่ายเปิดประเด็นหัวข้อ
สนทนาใหม่เด็ดขาด ราวกับพยายามเลี่ยงที่จะคุยนาน
โซโนโกะสัมผัสได้ว่าลางร้ายก�ำลังย่างกรายเข้ามา เธออยากรู้ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับจุนอิจิ
ทว่าเธอยืนกรานทีจ่ ะไม่ถามเขา เพราะรูส้ กึ ว่ามันไม่ตา่ งอะไรกับการ
ถอนเสาค�ำ้ ยันอาคารซึง่ จวนจะพังถล่ม ฝันเฟือ่ งว่าเมือ่ เวลาผ่านไป อาคาร
ที่จวนจะพังหลังนั้นอาจกลับมามั่นคงแข็งแรงอีกครั้ง
แต่ท้ายที่สุด โซโนโกะรู้ซ้งึ ว่ามันเป็นความคิดตื้นๆ
จุนอิจิโทร.หาโซโนโกะที่ท�ำงานเมื่อวันจันทร์น้ี นานแล้วที่เขาไม่ได้
เป็นฝ่ายโทร.มา เขาถามว่าคืนนี้ขอไปหาที่แมนชั่นได้หรือเปล่า
“ได้สิ ได้อยู่แล้ว เดี๋ยวฉันจะท�ำกับข้าวรอนะ”
“ไม่ต้องหรอก ผมจะกินไปเลย เพราะมีนัดกินข้าวอยู่แล้ว”
“ถ้าอย่างนั้นจะให้ซ้อื เหล้ามาแช่ไว้ไหม”
“ขอโทษที หลังจากนั้นผมต้องกลับบริษัท...”
“งั้นหรือ...”
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“เอาเป็นว่า เจอกันคืนนี้” เขาพูดจบก็วางสาย
ทัง้ ทีจ่ ะได้เจอจุนอิจิ แต่โซโนโกะกลับไม่ดอี กดีใจสักนิด ความหวาด
กลัวกลับครอบง�ำหัวใจเธอ สังหรณ์ใจว่าเขาจะต้องมาบอกข่าวร้าย
แต่ครั้นจะหนีก็ท�ำไม่ได้ เธอจึงตัดสินใจรอเขาอยู่ที่ห้อง กินอะไร
ไม่ลง
จุนอิจิเข้ามาในห้อง แต่ไม่ยอมคลายปมเนกไท ไม่แม้กระทั่งจะจิบ
กาแฟซึ่งโซโนโกะชงมาให้
ชายหนุ่มเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ลืมผมเสียเถอะ ค�ำพูดท�ำร้าย
จิตใจเหมือนที่โซโนโกะคิดไว้ไม่มผี ิด
ท�ำไมล่ะ เธอถาม เขาตอบว่า ผมมีผู้หญิงคนใหม่แล้ว
“เป็นใครที่ไหนหรือ” โซโนโกะถามต่อ แต่เขาไม่ยอมตอบ แบบนี้มี
พิรุธ เธอจึงคาดคั้นหนักขึ้น ถามทั้งน�้ำตา
จุนอิจิยอมบอกชื่อผู้หญิงคนนั้น เพราะคิดว่าปิดบังไปก็ไม่ช่วยให้
อะไรดีขึ้น โซโนโกะไม่คดิ ไม่ฝันเลยว่าจะได้ยนิ ชื่อนั้น ท�ำเอาเธอนึกไม่ออก
ไปชั่วขณะว่าเจ้าของชื่อนั้นเป็นใคร
“ไม่จริงใช่ไหม” โซโนโกะเอ่ย “ท�ำไมต้องเป็นคาโยโกะ”
“ผมขอโทษ” จุนอิจิคอตก
นึกถึงเหตุการณ์คืนนั้นทีไร โซโนโกะแทบจะเป็นลมเป็นแล้งเพราะ
ความโศกเศร้า เธอร้องไห้ฟูมฟาย ดึงทึ้งร่างของจุนอิจิ ทั้งโกรธ ทั้งสติ
เลื่อนลอย แถมยังร้องไห้ รู้สึกสับสนจนด่าลามไปถึงคาโยโกะ เธอจ�ำไม่
ได้นักหรอกว่าพูดอะไรแบบไหนออกไปบ้าง ค�ำพูดที่พอจะจ�ำได้คือ “ฉัน
ไม่ยอมตัดใจ” กับ “ฉันจะเอาคุณคืนมาให้ได้” ภาพใบหน้าของจุนอิจิซึ่ง
ก้มมองเธออย่างเศร้าสร้อยนั้นพร่าเลือน
หลายวันต่อมา
เวลาเพียงเท่านีไ้ ม่มที างเยียวยาบาดแผลในหัวใจได้หรอก แต่อย่าง
น้อยมันก็ชว่ ยให้สงบใจลงได้บา้ ง และเริม่ คิดว่ากลับบ้านเกิดตัวเองสักครัง้
- 28 -

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

น่าจะดี ตอนนี้เธออยากเห็นหน้าพี่ชายเหลือเกิน
“ถ้าฉันตายไปเสีย คงจะดีท่สี ุด”
ตอนได้ยินค�ำนั้น พี่ชายต้องสะดุ้งโหยงแน่ๆ โซโนโกะนึกสงสาร แต่
เธอรู้สึกแบบนั้นจริงๆ
จะเป็นเขาหรือคาโยโกะก็ได้
โซโนโกะคิดเรื่องอัปมงคล ถ้าใครคนใดคนหนึ่งช่วยฆ่าฉันก็คงจะดี
ทันใดนั้นเสียงกริ่งหน้าประตูดงั ขึ้น
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วันนีเ้ ป็นวันจันทร์แรกของเดือนธันวาคม อิซมุ ิ ยาซุมาสะขับรถยนต์
คู่ใจลงทางแยกต่างระดับโยกะซึ่งเชื่อมกับทางด่วนโทเม จากนั้นเข้า
วงแหวนวนรอบนอกสายแปดมุ่งหน้าขึ้นเหนือ ถนนเส้นนี้รถติดหนึบ มีทั้ง
รถบรรทุกเอย ทั้งรถเพื่อการพาณิชย์เอย สมเป็นเดือนส่งท้ายปี หากรู้ทาง
ลัดคงพอวางแผนหลบหลีกได้บา้ ง แต่ยาซุมาสะไม่คอ่ ยรูเ้ ส้นทางในโตเกียว
จึงไม่กล้าซอกแซกเข้าซอย เดี๋ยวจะหลงทาง
รูอ้ ย่างนีน้ งั่ รถไฟชินคันเซ็นมาเสียก็ดี ความคิดนัน้ ผุดขึน้ มาในสมอง
อีกแล้ว แต่เขาพยายามสลัดมันทิง้ ไปทุกครัง้ บอกตัวเองว่าตราบใดทีย่ งั ไม่รู้
สถานการณ์ การขับรถยนต์ย่อมได้เปรียบกว่า
ยาซุมาสะมองท้ายรถบรรทุกขนส่งพลางหมุนปรับคลื่นวิทยุ แค่
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คลื่นเอฟเอ็มก็มีตั้งหลายรายการ จนอดคิดไม่ได้ว่าโตเกียวผิดกับบ้านเกิด
ที่เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ
การขึน้ มาโตเกียวครัง้ นีเ้ ป็นการตัดสินใจแบบปุบปับ ถ้าจะพูดให้ถกู
คือเพิ่งตัดสินใจเมื่อเช้ามืดวันนี้
จุดเริม่ ต้นมาจากโซโนโกะผูเ้ ป็นน้องสาวโทร.มาหาเมือ่ วันศุกร์ทแี่ ล้ว
เธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสตรีในโตเกียว หลังเรียนจบก็เข้าท�ำงานบริษัท
ผูผ้ ลิตอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์แห่งหนึง่ สาขาโตเกียว ดังนัน้ พีช่ ายน้องสาวจะ
ได้พบหน้ากันอย่างมากก็แค่ปีละครั้ง โดยเฉพาะหลังจากมารดาป่วยแล้ว
เสียชีวิตเมื่อสามปีก่อน ก็ยิ่งเจอกันน้อยลง ส่วนผู้เป็นบิดาเสียชีวิตด้วย
ภาวะเลือดออกในสมองตั้งแต่ยาซุมาสะกับโซโนโกะยังเด็ก
แต่ถงึ แม้จะไม่คอ่ ยพบกัน ทัง้ สองก็ยงั ติดต่อพูดคุยกันตลอด เพราะ
เหลือกันอยู่แค่สองคนพี่น้อง โซโนโกะเป็นฝ่ายโทร.มาหาเสียมากกว่า ไม่
ได้มีธุระสลักส�ำคัญอะไร ส่วนใหญ่แค่ถามว่า “กินข้าวแล้วหรือยัง” ที่โทร.
มาไม่ใช่เพราะเหงา แต่เพราะเธอคิดว่าพี่ชายน่าจะอยากได้ยินเสียงตน
ยาซุมาสะรู้ดวี ่าน้องสาวเป็นคนเอาใจใส่
ทว่าที่โซโนโกะโทร.มาเมื่อคืนวันศุกร์ท่ีแล้วผิดแผกจากทุกครั้ง พอ
ถามว่าสบายดีหรือเปล่า ทุกครั้งจะต้องได้รบั ค�ำตอบว่าสบายดี แต่ครั้งนี้
กลับได้ฟังค�ำอื่นเป็นครั้งแรก
“อื ม ...อั น ที่ จ ริ ง ไม่ ค ่ อ ยสบายนั ก หรอก” โซโนโกะตอบเนื อ ยๆ
น�้ำเสียงอู้อ้ชี อบกล
จนแล้วจนรอดเจ้าตัวก็ไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึน้ ซ�ำ้ ยังตบท้ายด้วย
ค�ำที่ท�ำเอายาซุมาสะสะดุ้งโหยง
“ถ้าฉันตายไปเสีย...คงจะดีที่สุด”
แม้โซโนโกะจะพูดต่อทันทีว่าล้อเล่น แต่เขาเชื่อว่าไม่ใช่ ต้องมี
บางอย่างเกิดขึ้นกับเธอแน่นอน
ก่อนหน้าค�ำนั้น เธอบอกด้วยว่าถูกคนที่ไว้ใจหักหลัง
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วันรุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์ซึ่งยาซุมาสะได้หยุดงาน จึงรอโซโนโกะอยู่ที่
บ้านทั้งวัน เขาตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าน้องสาวกลับมา จะออกไปกินซูชกิ ันสอง
คน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเวลาเธอกลับบ้านเกิด
ทว่าโซโนโกะไม่ได้กลับมา เขาโทร.ไปที่แมนชั่นของโซโนโกะตอน
บ่ายสามโมง แต่ไม่มีใครรับสาย จึงเดาว่าเธอน่าจะออกเดินทางแล้ว รอ
จนเย็นจนค�่ำ แต่ก็ยังไร้ว่แี วว
ยาซุมาสะเข้าเวรตัง้ แต่เช้าวันอาทิตย์จนถึงเช้าวันจันทร์ ซึง่ ก็คอื เมือ่
เช้านี้ อาชีพของเขาจัดอยูใ่ นกลุม่ อาชีพพิเศษ เขาโทร.จากทีท่ ำ� งานเข้าบ้าน
ตัวเองหลายหน โซโนโกะมีกญ
ุ แจบ้าน ต่อให้เขาไม่อยู่ เธอก็เข้าบ้านเองได้
ทว่าไม่มใี ครรับสาย ไม่มีแม้กระทั่งข้อความเสียงจากเธอ เขาลองโทร.เข้า
แมนชั่นที่โตเกียว แต่กย็ ังไม่ได้ยินเสียงเธออยู่ดี
เขานึกไม่ออกเลยว่าโซโนโกะไปไหน ยาซุมาสะเคยได้ยนิ ว่า เพื่อน
สมัยเรียนม.ปลายคนหนึ่งของโซโนโกะอยู่ที่โตเกียวตามล�ำพังเหมือนกัน
แต่เขาไม่รู้หมายเลขติดต่อเพื่อนคนที่ว่า
เขาผ่านค�ำ่ คืนของการเข้าเวรในสภาพเหม่อลอย โชคยังดีทไี่ ม่มงี าน
ใหญ่แทรกเข้ามา เขาตัดสินใจมาโตเกียวเมื่อตอนรุ่งสาง ความวิตกกังวล
ก�ำลังแผ่ขยายจนเกินจะรับไหว
ทันทีที่เสร็จงาน เขาตรงดิ่งกลับบ้านงีบหลับประมาณสองชั่วโมง
ก่อนจะลองโทร.ไปทีท่ ำ� งานของโซโนโกะ ค�ำพูดของหัวหน้างานซึง่ เป็นผูร้ บั
สายยิ่งท�ำให้ความกังวลใจของยาซุมาสะเพิ่มทวี หัวหน้าคนนั้นบอกว่า
โซโนโกะไม่มาท�ำงาน และป่านนี้ยังไม่มกี ารติดต่อใดๆ เข้ามา
ยาซุมาสะรีบร้อนจัดกระเป๋าแล้วขับรถออกจากบ้าน แม้เพิง่ ออกเวร
แต่ระหว่างทีร่ ถแล่นอยูบ่ นทางด่วนโทเม เขากลับไม่รสู้ กึ ง่วงสักนิด ไม่สติ อ้ ง
บอกว่าไม่มเี วลาให้รู้สกึ ง่วงมากกว่า
กว่าจะพ้นจากวงแหวนรอบนอกหมายเลขแปดก็ใช้เวลาชัว่ โมงกว่าๆ
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ในทีส่ ดุ ยาซุมาสะก็มาถึงจุดหมายปลายทาง ซึง่ อยูล่ กึ เข้ามาจากถนนเมจิโระ
เขตเนริมะเล็กน้อย
ที่นั่นคือแมนชั่นที่โซโนโกะอาศัยอยู่ เป็นอาคารสูงสี่ชั้นตกแต่งด้วย
แผ่นกระเบื้องสีเบจอ่อน ยาซุมาสะเคยมาที่นี่แค่หนเดียว ภายนอกดูสวย
หรู แต่เขามองปราดเดียวก็รวู้ า่ แท้จริงแล้วอาคารหลังนีส้ ร้างด้วยวัสดุราคา
ถูก จึงแนะน�ำน้องสาวให้หาแมนชั่นที่ดูดีกว่านี้ แล้วซื้อเลยแทนที่จะเช่า
โซโนโกะยิ้มๆ แต่ไม่พยักหน้าตอบรับ บอกว่าอยากเก็บเงินไว้ใช้ท�ำอะไรที่
เป็นประโยชน์มากกว่า เรื่องความหัวดื้อเอาการของโซโนโกะนั้น ไม่มีใคร
รู้ดีเท่ายาซุมาสะอีกแล้ว
ชัน้ หนึง่ ของแมนชัน่ ถูกแบ่งเป็นร้านค้าให้เช่า แต่ประตูเหล็กม้วนปิด
อยู่และติดป้ายประกาศหาผู้เช่าต่อ สะท้อนให้เห็นว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี
เขาจอดรถที่หน้าร้านนั้นแล้วเดินเข้าทางประตูข้างร้าน
ยาซุมาสะตรวจดูกล่องรับจดหมายเป็นอันดับแรก 215 คือหมายเลข
ห้องพักของโซโนโกะ หนังสือพิมพ์จ�ำนวนสามวันอัดแน่นอยู่ในกล่องรับ
จดหมาย เขาสังหรณ์ใจไม่ดยี ิ่งขึ้น
อาจเพราะตอนนี้เป็นเวลากลางวันและผู้พักอาศัยส่วนใหญ่อยู่
คนเดียว ภายในแมนชั่นจึงเงียบสงัด เขาจึงเดินขึ้นมาถึงหน้าห้องของ
โซโนโกะที่อยู่ชั้นสองได้โดยไม่ต้องเจอหน้าใคร
เขาลองกดกริ่ง แต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่มีเสียงตอบรับ คราวนี้ลอง
เปลี่ยนมาเคาะประตูสองสามที ทว่าผลลัพธ์ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีแม้
กระทั่งวี่แววของคนอยู่ด้านใน
ยาซุมาสะควานมือลงในกระเป๋าหยิบกุญแจออกมา เป็นกุญแจ
ซึ่งโซโนโกะฝากไว้ตอนเขามาที่นี่ครั้งก่อน เพราะบริษัทรับฝากห้องเช่าให้
กุญแจมาสองดอก สองพี่น้องเคยตกลงกันไว้เมื่อครั้งพ่อแม่เสียชีวิตว่า จะ
เก็บกุญแจบ้านของกันและกันไว้จนกว่าใครคนหนึง่ จะแต่งงานมีครอบครัว
ไฟฟ้าสถิตแล่นปราดมาตามปลายนิ้วขณะเสียบลูกกุญแจ
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เขาปลดล็อกประตูแล้วหมุนลูกบิด จังหวะทีด่ งึ บานประตู ยาซุมาสะ
รู้สึกเหมือนมีลมกระโชกในใจ เป็นสายลมแห่งลางร้าย เขา กลืนน�้ำลาย
เพื่อเตรียมใจพร้อมรับสถานการณ์ หากถามว่าคาดการณ์ อะไรอยู่ และ
เตรียมใจเรื่องอะไร เขาคงตอบไม่ได้ แต่ที่แน่ๆ คือเขาต้อง เตรียมใจให้
พร้อมเหมือนเวลาบึ่งไปท�ำงานในที่เกิดเหตุ
ห้องพักของโซโนโกะจัดอยู่ในประเภทหนึ่งห้องนอน มีพื้นที่กินข้าว
และห้องครัวในตัว เมือ่ เปิดประตูเข้าไปจะเจอห้องกินข้าวและห้องครัว ถัด
เข้าไปด้านในเป็นห้องนอน เท่าที่กวาดตามอง ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆ ในห้อง
กินข้าวและห้องครัว ระหว่างพื้นที่ส่วนนี้กับห้องนอนมีประตูบานเลื่อนกั้น
อยู่ และประตูบานนี้ก็อยู่ในสภาพปิดสนิท
หน้าทางเข้าห้องมีรองเท้าส้นสูงสีนำ�้ ตาลแก่กบั รองเท้าแตะสีฟา้ ถอด
วางไว้คู่กนั ยาซุมาสะถอดรองเท้าก่อนก้าวเข้าห้องพัก อากาศภายในห้อง
เย็นเฉียบ แสดงว่าอย่างน้อยๆ เครื่องท�ำความร้อนไม่ได้ถูกใช้งานเมื่อเช้า
นี้ ไฟปิดทุกดวง
บนโต๊ะกินข้าวมีจานใบเล็กวางอยู่ เถ้าสีดำ� คล้ายใครเผากระดาษ
เหลืออยู่ในจาน แต่ยาซุมาสะเลือกที่จะเปิดประตูห้องนอนก่อน
ทันทีท่มี องเห็นภายในห้อง เขากลั้นหายใจพร้อมกับยืนตัวแข็งทื่อ
ห้องนอนกว้างประมาณหกเสื่อ2 เตียงนอนตั้งอยู่ชิดผนัง น้องสาว
ของยาซุมาสะนอนหลับตาอยู่บนนั้น
เขายืนค้างในท่าเดียวกับตอนเปิดประตูอยูพ่ กั หนึง่ สมองขาวโพลน
ไปชัว่ ขณะ นาทีตอ่ มาความคิดมากมายก็พรัง่ พรูไม่ตา่ งอะไรกับเสียงฝีเท้า
ของฝูงชนที่พุ่งตรงเข้ามา เสียงอื้ออึงดังขึ้นในโสตประสาท ทว่าเขายังคง
นิ่งงัน ไม่รู้ว่าตนควรจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร
ในที่สุดเขาก้าวขาไปข้างหน้าช้าๆ ลองส่งเสียงเรียกโซโนโกะเบาๆ
ทว่าไม่มเี สียงขานตอบ
2

เสื่อ = 1.65 ตารางเมตรโดยประมาณ
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ตายแล้วแน่ๆ โดยอาชีพแล้ว ยาซุมาสะเคยเห็นร่างไร้วญ
ิ ญาณมา
มากกว่าคนทั่วไปไม่รู้ก่ีเท่า แค่มองสีผิวและลักษณะความเต่งตึง ก็รู้แล้ว
ว่ายังมีสัญญาณชีพหรือไม่
โซโนโกะห่มผ้าห่มถึงระดับหน้าอก ยาซุมาสะเลิกผ้าห่มลายดอกไม้
กระจุ๋มกระจิ๋มออกช้าๆ ภาพที่ปรากฏตรงหน้าท�ำให้เขาต้องกลั้นหายใจ
อีกครั้ง
เครือ่ งตัง้ เวลาวางอยูข่ า้ งร่างหญิงสาว เขาจ�ำมันได้เพราะว่ามันเป็น
ของเก่าทีน่ อ้ งสาวใช้ตงั้ แต่สมัยอยูท่ นี่ าโกย่า มองเผินๆ ดูคล้ายนาฬิกาปลุก
แต่ต่างกันตรงเครือ่ งนีม้ ปี ลัก๊ ตัวผู้และเต้ารับสองเต้าอยู่ข้างหน้าปัด เต้าฝั่ง
หนึ่งมีตวั อักษรเขียนก�ำกับว่า ‘ON’ ส่วนอีกเต้าหนึ่งเขียนว่า ‘OFF’ เมื่อถึง
เวลาที่ต้งั ไว้ เต้าฝั่ง ‘ON’ ท�ำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้า ส่วนเต้าฝั่ง ‘OFF’ ท�ำ
หน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าซึ่งถูกจ่ายผ่านปลั๊กตัวผู้
ตอนนีเ้ ต้าฝัง่ ‘ON’ อยูใ่ นสภาพเปิดใช้งาน เพราะปลัก๊ ตัวผูถ้ กู เสียบ
เข้ากับเต้า ทว่าสายไฟสองเส้นทีต่ ดิ อยู่กบั ปลัก๊ ตัวผู้ถูกฉีกออกจากกันและ
สอดเข้าใต้ชดุ นอนของหญิงสาว
ยาซุมาสะมองเวลาที่ตั้งไว้บนหน้าปัดเครื่องตั้งเวลา เวลาตั้งไว้ที่
เลขหนึ่ง แต่เนื่องจากเป็นหน้าปัดชนิดเข็มบอกเวลารุ่นเก่า จึงไม่รู้ชัดว่า
เป็นเวลาตีหนึ่งหรือบ่ายโมง
แม้ไม่เลิกชุดนอนขึ้นดู เขาก็รู้ว่าสายไฟสองเส้นนั้นถูกใช้งานใน
ลักษณะใด เส้นหนึง่ น่าจะถูกติดไว้บนหน้าอก และอีกเส้นหนึง่ ติดไว้บนแผ่น
หลัง เมือ่ ถึงเวลาทีต่ งั้ ไว้ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านหัวใจเป็นเหตุให้ชอ็ กตาย
เขาดึงปลัก๊ ตัวผูอ้ อกจากเต้ารับ ท�ำให้เข็มบอกเวลาของเครือ่ งตัง้ เวลาทีเ่ คย
เดินอยู่ หยุดลงที่เวลาสี่นาฬิกาห้าสิบนาทีซึ่งตรงกับเวลาปัจจุบัน
ยาซุมาสะนั่งยองลง กุมมือขวาของโซโนโกะ สัมผัสนั้นทั้งเย็นทั้ง
แข็ง ความชุ่มชื้นเต่งตึงเมื่อวันศุกร์ท่แี ล้วหายสิ้น
ความโศกเศร้าเข้าครอบง�ำจิตใจดุจเมฆฝนด�ำทะมึนเกาะกลุ่มกัน
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หากปล่อยให้มนั เกาะกลุ่มต่อไป คงหมดเรี่ยวแรงที่จะยืนหยัดต่อไป แวบ
หนึง่ เขาคิดว่าร้องไห้จนไม่เหลือน�ำ้ ตาเสียเลยดีไหม แต่แล้วความคิดทีอ่ ยาก
จะด�ำเนินการขั้นต่อไปโดยเร็วที่สุดกลับกลายเป็นแรงฉุดให้เขาลุกขึ้นยืน
เพราะมันเกี่ยวข้องกับงานของเขาด้วย
อันดับแรกคือต้องแจ้งต�ำรวจ ยาซุมาสะกวาดตามองทั่วห้องเพื่อ
มองหาเครื่องโทรศัพท์
นอกจากเตียงนอนแล้ว ห้องนี้ยังมีเฟอร์นิเจอร์อ่นื ๆ อาทิ ตู้เสื้อผ้า
โทรทัศน์ ชั้นวางหนังสือ ไม่มีโต๊ะเครื่องแป้งส�ำหรับแต่งหน้า แต่พอดู
ดีๆ ชั้นกลางของชั้นวางหนังสือกลายเป็นชั้นวางเครื่องส�ำอาง ใต้ชั้นวาง
เครื่องส�ำอางเป็นที่วางเครื่องเขียน มีเทปใสและเทปกาววางอยู่ ตุ๊กตา
เครื่องปั้นดินเผารูปตัวตลกฉีกยิ้มน่าสยดสยอง
ข้างเตียงนอนเป็นทีต่ งั้ ของโต๊ะตัวเล็ก บนโต๊ะมีแก้วไวน์ซงึ่ มีไวน์ขาว
เหลืออยู่ครึง่ แก้วพร้อมด้วยซองยาเปล่าสองซอง ยาซุมาสะเดาว่าอาจเป็น
ซองยานอนหลับ เจ้าตัวคงจะกินยานอนหลับเข้าไปพร้อมกับไวน์ ส่วน
สิ่งของอื่นๆ ที่วางอยู่บนโต๊ะ เช่น ดินสอแท่งสั้น คงเป็นดินสอที่เสียบอยู่
กับสมุดจดตารางงาน ปฏิทินรูปลูกแมว เป็นต้น
โทรศัพท์ไร้สายตัวลูกกลิ้งตกอยู่ที่ขาโต๊ะ เขาท�ำท่าจะก้มหยิบ แต่
แล้วชะงักมือ เพราะเหลือบเห็นบางสิ่งตกอยู่ข้างเครื่องโทรศัพท์
มันคือจุกคอร์กของขวดไวน์ ซ�้ำที่เปิดขวดแบบสกรูหมุนยังเสียบคา
อยู่กับจุกคอร์กนั้น
อะไรบางอย่างสะกิดใจเขา
ยาซุมาสะพินิจมองสิ่งนั้นอยู่ครู่หนึ่ง แล้วลุกขึ้นเดินตรงไปทาง
ห้องครัวซึ่งเป็นพื้นที่กินข้าวในตัวด้วย จากนั้นเปิดตู้เย็นดูเป็นอันดับแรก
ไข่สามฟอง นมกล่อง เนื้อปลาแซลมอนหั่นเป็นชิ้นย่าง เนยเทียม
สลัดมะกะโรนี และข้าวสวยห่ออยู่ในฟิล์มถนอมอาหารปรากฏต่อสายตา
ทว่าไม่มสี ิ่งที่เขามองหา
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ยาซุมาสะหันไปมองพืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ ป็นครัว และพบว่ามีแก้วไวน์อกี ใบ
หนึง่ วางอยูใ่ นอ่างล้างจาน เขาท�ำท่าจะหยิบแก้วใบนัน้ ขึน้ มา แต่แล้วชักมือ
กลับ ดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋าเสื้อ ใช้มันคลุมปลายนิ้วแล้วเอื้อม
มือหยิบแก้วไวน์ข้นึ มาดม
แก้วไวน์ไม่มกี ลิ่นอะไรเลย ไม่มแี ม้กระทั่งกลิ่นไวน์
เขาพ่นลมหายใจใส่แก้วไวน์ในมือแล้วยกขึ้นส่องกับแสงไฟ เท่าที่
มองดู ไม่มรี อยนิ้วมือติดอยู่
ตอนที่วางแก้วไวน์คืนที่เดิม สายตาของเขาพลันสะดุดเข้ากับอีก
สิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นหล่นอยู่บนเคาน์เตอร์ท�ำอาหารข้างอ่างล้างจาน
มองดูคล้ายเศษจากการเหลาอะไรบางอย่าง ความยาวประมาณ
หนึ่งเซนติเมตร นับคร่าวๆ ได้สบิ กว่าชิ้น
ยาซุมาสะจ้องมองพลางคิดว่ามันคืออะไรหนอ ความคิดหนึ่งแวบ
ขึ้นมาในหัว เขาเลือกหยิบชิ้นที่ใหญ่กว่าเพื่อนขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วกลับไปที่
ห้องนอน เพื่อเทียบดูกับสายไฟซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเครื่องตั้งเวลากับร่าง
ของโซโนโกะ
เป็นไปตามคาด เศษชิ้นส่วนนั้นเหมือนกับพลาสติกหุ้มสายไฟ ถ้า
ต้องการให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าร่างกาย ก็ต้องลอกฉนวนหุ้มสายไฟ
ออกให้เหลือแค่ตัวน�ำไฟฟ้า เศษนี้คงจะเกิดจากขั้นตอนนั้น
ว่าแต่ ท�ำไมถึงท�ำแบบนั้นบนเคาน์เตอร์ท�ำอาหาร
ยาซุมาสะเดินกลับไปที่ครัวเพื่อมองหาถังขยะ ถังขยะใบเล็กลาย
ดอกกุหลาบตั้งอยู่ข้างโต๊ะกินข้าว ภายในว่างเปล่า นอกนั้นยังมีถังขยะ
พลาสติกใบใหญ่อีกสองใบวางเรียงกันตรงมุมห้อง น่าจะเป็นถังส�ำหรับ
แยกขยะเผาได้กบั ขยะเผาไม่ได้
สิ่งที่เขามองหาตั้งแต่เมื่อกี้อยู่ในถังขยะเผาไม่ได้ มันคือขวดเปล่า
ของไวน์เยอรมัน เขาใช้ผ้าเช็ดหน้าจับขวดขึ้นมาส่องดูข้างใน ภายในขวด
ว่างเปล่า มีรอยนิ้วมือติดอยู่รอบขวดหลายจุด
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ในถังขยะใบเดียวกันนีย้ งั มีขวดแก้วอีกใบหนึง่ เป็นขวดน�ำ้ แอปเปิล
ซึ่งจ�ำหน่ายโดยผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น เครื่องดื่มชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์
หลั ง วางขวดเปล่ า สองใบกลั บ คื น ที่ เ ดิ ม ยาซุ ม าสะมายื น ข้ า ง
เคาน์เตอร์ท�ำอาหารอีกครั้งพร้อมกับกวาดตามองรอบตัว ในตะกร้าคว�ำ่
จานมีมดี หั่นผักอยู่เล่มหนึ่ง เขาใช้ผ้าเช็ดหน้าหยิบมันขึ้นมา
ยาซุมาสะถือมีดโดยหันด้านคมมีดลงพืน้ พบว่ามีเศษพลาสติกแบบ
เดียวกับเมือ่ ครูน่ ตี้ ดิ อยูด่ า้ นขวา เขาร้องอ๋อในใจ สันนิษฐานว่ามีดเล่มนีถ้ กู
ใช้ลอกฉนวนหุ้มสายไฟ จึงมีเศษตกอยู่บนเคาน์เตอร์ท�ำอาหาร
เขาก�ำจัดเศษฉนวนหุ้มสายไฟที่ติดอยู่บนใบมีดออก เก็บมีดหั่นผัก
ใส่ตะกร้าคว�่ำจานแล้วสูดหายใจเต็มปอด
เลือดในกายเริม่ เดือดพล่าน ความรูส้ กึ ผิดกับเมือ่ ครูน่ ที้ รี่ วู้ า่ โซโนโกะ
ตายแล้ว ก�ำลังครอบง�ำร่างกายเขาทีละน้อย แต่น่าแปลกที่สมองกลับ
ยังเยือกเย็น
ยาซุมาสะยืนจัดล�ำดับสิ่งที่ตนควรท�ำต่อจากนี้ในสมองอย่างสุขุม
เยือกเย็น เขาต้องคิดเรือ่ งต่างๆ มากมาย ตัง้ สมมติฐานและตัดสินใจภายใน
เวลาจ�ำกัด ซึ่งการตัดสินใจนั้นต้องอาศัยความกล้าหาญ มันคือการเลือก
เดินในเส้นทางที่ไม่อาจย้อนกลับได้
ทว่ายาซุมาสะตัดสินใจได้โดยแทบไม่ลงั เล เขาคิดด้วยซ�ำ้ ว่ามันเป็น
เรื่องสมควรแล้ว
เมื่อประมวลความคิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เขาถอนใจมองนาฬิกา
ข้อมือ ห้าโมงเย็นแล้ว คงจะมัวโอ้เอ้อยู่ไม่ได้
เขาสวมรองเท้า มองส�ำรวจภายนอกผ่านช่องตาแมวเพือ่ ความแน่ใจ
ก่อนจะเปิดประตูรบี ออกมานอกห้องแล้วสาวเท้าเดินลิ่ว
พอพ้นแมนชั่นก็หันมองรอบด้าน เห็นร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่ห่างออก
ไปประมาณหนึ่งร้อยเมตร เขายกปกเสื้อแจ๊คเก็ตขึ้นบดบังใบหน้าระหว่าง
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เดินตรงดิ่งไปร้านสะดวกซื้อ
ยาซุมาสะซื้อกล้องถ่ายรูปใช้แล้วทิ้งชนิดมีแฟลชในตัวสองกล้อง
ถุงมือเนื้อบางหนึ่งคู่และถุงพลาสติก แล้วเดินกลับมาถึงหน้าแมนชั่น
จังหวะที่เห็นรถตัวเอง ก็ฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้ เขาเปิดกระโปรงท้ายรถ ใน
นัน้ มีไม้เบสบอลกับถุงมือเบสบอล เพราะตัวเองเป็นมือหนึง่ ของทีมเบสบอล
สมัครเล่นประจ�ำที่ท�ำงาน
เขาดึงกล่องเครือ่ งมือขนาดใหญ่จากด้านในสุดของกระโปรงท้ายรถ
แล้วเปิดฝาออก เป็นกล่องแบบสองชั้น ชั้นล่างมีกรรไกรตัดเหล็กรูปร่าง
เหมือนกรรไกรยักษ์ ยาซุมาสะหยิบมันขึ้นมาแล้วปิดฝากระโปรงท้ายรถ
เมื่อกลับมาถึงหน้าห้องพักของโซโนโกะ ชายหนุ่มเหลียวซ้ายแล
ขวาจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครอยู่ จึงเปิดแง้มบานประตูแล้วแทรกตัวเข้า
ห้องพัก ทันใดนั้นได้ยินเสียงโลหะกระทบเบาๆ แว่วมาจากด้านในประตู
เสียงดังมาจากกล่องรับจดหมาย โซโนโกะเคยเล่าให้ฟังว่าโดยปกติแล้ว
หนังสือพิมพ์กับไปรษณีย์ทั่วไปจะถูกใส่ไว้ในตู้รับจดหมายชั้นหนึ่งของ
อาคาร ยกเว้นกรณีเป็นไปรษณีย์ด่วน จึงจะน�ำมาใส่ไว้ในตู้รับจดหมาย
แบบติดกับบานประตู
ยาซุมาสะลองเปิดตู้รับจดหมายดูและพบว่าสิ่งที่อยู่ด้านในคือ
ลูกกุญแจ เขาหยิบมันขึ้นมาพินิจพิจารณาชั่วครู่ แล้วน�ำมาเปรียบเทียบ
กับลูกกุญแจของตนซึ่งใช้ไขเปิดประตูห้องนี้ ดูอย่างไรก็เหมือนกันไม่มีผิด
เพี้ยน แต่น่าจะเป็นของที่ร้านปั๊มลูกกุญแจท�ำขึ้นภายหลัง ไม่ใช่ลูกกุญแจ
ที่โซโนโกะได้รับจากเจ้าของห้องเช่า ยาซุมาสะเก็บลูกกุญแจดอกนั้นลง
ในกระเป๋าหน้าอกเสือ้ แจ๊คเก็ตแบบมีซปิ ณ ตอนนีเ้ ขายังหาค�ำตอบเกีย่ วกับ
ลูกกุญแจดอกนี้ไม่ได้ แต่การส่งมอบให้ต�ำรวจคงไม่ใช่เรื่องฉลาดนัก
จากนั้นยาซุมาสะหันหน้าเข้าหาประตูแล้วคล้องโซ่ประตู คิดๆ ดู
แล้ว การที่โซ่ประตูไม่ถูกคล้องเอาไว้ตอนเขามาถึงถือเป็นเรื่องแปลกที
เดียว เพราะเขารูด้ วี า่ โซโนโกะเป็นคนรอบคอบเรือ่ งปิดประตูหน้าต่าง และ
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เป็นไปได้ยากมากที่คนเราจะละเลยสิ่งที่ท�ำจนติดเป็นนิสัยแค่ช่วงก่อนฆ่า
ตัวตาย ชายหนุ่มคิดเช่นนั้นขณะใช้กรรไกรตัดเหล็กตัดบริเวณกึ่งกลางโซ่
คล้องประตู
เขาวางกรรไกรตัดเหล็กไว้บนตู้รองเท้าข้างทางเข้าห้อง กล้องแบบ
ใช้แล้วทิ้งก็วางอยู่คู่กัน เขาสวมถุงมือทั้งสองข้างและถือถุงพลาสติกที่ซื้อ
มาไว้ในมือซ้าย เพราะจะปล่อยให้ตำ� รวจจับสังเกตสิ่งที่ตนจะท�ำต่อจาก
นี้ไม่ได้เป็นอันขาด
ยาซุมาสะถอดรองเท้า ท�ำท่าคลานสีข่ ากับพืน้ ห้องครัว ก้มหัวลงจน
คางแทบชิดพืน้ ค่อยๆ ขยับไปข้างหน้าเพือ่ หาร่องรอยบางอย่าง ทัง้ ท่วงท่า
แบบสัตว์เลื้อยคลาน ทั้งการกวาดตามองล้วนเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคย
เขาพบเส้นผมสิบกว่าเส้นบนพืน้ ห้องครัว แต่สงิ่ ทีช่ วนให้ตดิ ใจสงสัย
คือมีเศษดินตกอยู่ ไม่สมเป็นห้องของโซโนโกะผูร้ กั ความสะอาดเอาเสียเลย
เขาพยายามเก็บเศษดินเหล่านั้นใส่ถุงพลาสติกรวมกับเส้นผม
เขาหยิบถุงพลาสติกใบใหม่ขึ้นมา ท�ำแบบเดียวกันในห้องนอน น่า
แปลกที่กระทั่งในห้องนอนก็ยังมีเศษดินตกอยู่ น่าจะมีคนเดินย�่ำเข้ามา
โดยไม่ถอดรองเท้า
ไม่สิ ถ้าไม่ถอดรองเท้าก็ไม่น่าจะมีน้อยแค่นี้
ยาซุมาสะเอียงคอด้วยความฉงนพลางท�ำภารกิจต่อ เขาพบเส้นผม
อีกหลายเส้นในห้องนอน ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งธรรมดาส�ำหรับห้องทีม่ คี นอาศัยอยู่
ทว่ายังมีจดุ น่าสงสัยอีกหนึง่ จุด ตรงมุมห้องนอนมีตะกร้าใส่เศษขยะ
ทรงกระบอกตั้งอยู่ แต่กระดาษทิชชู่ซึ่งมีคราบลิปสติกกับใบปลิวโฆษณา
ซึ่งถูกขย�ำเป็นก้อนกลมกลับถูกทิ้งเกลื่อนรอบนอกตะกร้า ลักษณะการทิ้ง
ขยะเกลื่อนเช่นนี้ไม่ตรงกับนิสัยของโซโนโกะ
นอกจากนี้ที่มุมห้องยังมีเชือกซึ่งไม่รู้ว่าใช้ท�ำอะไรตกอยู่หนึ่งเส้น
เป็นเชือกฟาง หนาสี่หรือห้ามิลลิเมตร ยาวห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตร
สีเขียวสวย ยาซุมาสะเหลียวมองรอบห้อง เพื่อหาทางพิสูจน์ว่าเชือกเส้น
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นี้มีประโยชน์อะไรบ้าง แต่จนแล้วจนรอดก็นึกไม่ออกว่าเชือกเส้นนี้มีไว้ใช้
ท�ำอะไร เขาจึงตัดสินใจเก็บมันไว้เป็นหลักฐานส่วนตัว
ข้างเตียงมีตะกร้าหวายส�ำหรับใส่เสื้อผ้าใช้แล้ว ลองส�ำรวจดูก็พบ
ชุดล�ำลอง อย่างเช่นกางเกงยีนส์ เสื้อสเวตเตอร์ และเสื้อคาร์ดิแกนสีฟ้า
วางอยู่ด้านบนสุด
ขณะเงยขึน้ มองเครือ่ งตัง้ เวลาบนเตียงอีกครัง้ ยาซุมาสะถึงกับสะดุง้
โหยง เพราะเข็มนาฬิกาหยุดอยู่ท่เี วลาสี่โมงห้าสิบนาที เข็มนั้นหยุดนิ่งใน
เวลาทีเ่ ขาดึงปลัก๊ ตัวผูอ้ อก ปล่อยไว้แบบนีค้ งไม่ดแี น่ เขาพลิกกลับเครือ่ งตัง้
เวลาโดยระมัดระวังไม่ให้สายไฟที่เชื่อมติดอยู่กับร่างกายของโซโนโกะถูก
ดึงรั้ง แล้วหมุนเข็มนาฬิกาเดินหน้าเล็กน้อย เข็มนาฬิกาแสดงเวลาใหม่
เป็นห้าโมงสามสิบนาที
ยาซุมาสะลังเลเล็กน้อยว่าควรท�ำอย่างไรกับจุกคอร์กซึง่ มีทเี่ ปิดขวด
เสียบคาอยู่ สุดท้ายเขาเลือกหย่อนจุกคอร์กลงถังขยะใบทีม่ ขี วดไวน์ เก็บที่
เปิดขวดเข้าลิ้นชักตู้เก็บจานชาม แทนที่จะเก็บมันไว้กบั ตัว
คราวนี้เขาหันมาสนใจจานที่วางอยู่บนโต๊ะกินข้าวกับเศษกระดาษ
ถูกเผาบนจาน สิ่งนี้จะต้องเป็นหลักฐานชิ้นส�ำคัญแน่นอน ปัญหาคือจะ
ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ดีหรือไม่
ยาซุมาสะตัดสินใจในเวลาไม่กี่วินาที เขาหยิบถุงพลาสติกใบใหม่
ออกมา ย้ายสิง่ ทีอ่ ยู่ในจานลงถุงพลาสติกอย่างเบามือ น�ำจานไปล้างผ่าน
น�้ำแล้ววางทิ้งไว้ในอ่างล้างจาน หลังจากหยุดคิดครู่หนึ่ง เขาแกว่งน�้ำล้าง
แก้วไวน์ที่อยู่ในอ่างล้างจาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน�ำ้ แล้ววางไว้ในตู้เก็บจาน
ชามตรงต�ำแหน่งที่คิดว่าเหมาะสม
ขั้นตอนสุดท้ายคือการถ่ายรูปสภาพภายในห้องและจุดที่น่าสงสัย
ด้วยกล้องแบบใช้แล้วทิ้ง ยกเว้นร่างไร้ลมหายใจของโซโนโกะ เนื่องจาก
ร้านอัดรูปอาจจะสังเกตเห็นว่ามันคือภาพศพ
กว่าจะจัดการทุกสิง่ เรียบร้อยก็เป็นเวลาหกโมงเย็นพอดี อันทีจ่ ริงยัง
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มีอกี หลายเรือ่ งทีเ่ ขาอยากท�ำ โดยเฉพาะตรวจดูไปรษณีย์ สมุดไดอารีแ่ ละ
กระดาษโน้ตต่างๆ ทว่าการใช้เวลานานกว่านี้มันเป็นเรื่องเสี่ยง
ยาซุมาสะเก็บรวบรวมวัตถุสงิ่ ของทีห่ า้ มหลงเหลืออยูใ่ นห้องนี้ อาทิ
กล้องถ่ายรูป ถุงพลาสติกใส่ถุงหูหิ้วของร้านสะดวกซื้อ เขาออกจากห้อง
โดยไม่ให้ใครเห็น ตรงไปที่รถตัวเอง ซ่อนสิ่งของลับสุดยอดไว้ใต้เบาะคน
ขับ แล้วกลับมาที่ห้องพักของโซโนโกะอีกครั้ง
ชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์บ้านแบบไร้สายที่อยู่ข้างศพโซโนโกะขึ้นมา
กดหมายเลข 110 ตอนเวลาหกโมงหกนาที แล้วมานั่งรอต�ำรวจที่เก้าอี้ข้าง
โต๊ะกินข้าว ทันใดนั้นสายตาของเขาพลันสะดุดเข้ากับกระดาษแผ่นหนึ่ง
ซึ่งมีแม่เหล็กหนีบติดอยู่บนประตูตู้เย็น บนกระดาษแผ่นนั้นมีหมายเลข
โทรศัพท์เขียนไล่เรียงอยู่หลายหมายเลข ทั้งร้านซักแห้ง ร้านหนังสือพิมพ์
และหมายเลขต่อไปนี้
จ		
03-3687-XXXX
คาโยโกะ 03-5542-XXXX
ยาซุมาสะดึงกระดาษแผ่นนั้นออก พับทบเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วยัดใส่
กระเป๋า			
หลังโทร.แจ้ง ต�ำรวจในเครื่องแบบสองนายจากป้อมต�ำรวจซึ่งอยู่
ใกล้ทสี่ ดุ มาถึงทีเ่ กิดเหตุในเวลาไม่กนี่ าทีเพือ่ ปิดกัน้ สถานที่ พวกเขาส�ำรวจ
สถานที่เกิดเหตุคร่าวๆ แล้วแสดงท่าทีคล้ายโล่งใจ เมื่อยาซุมาสะลองถาม
ดูก็ได้ค�ำตอบว่า ก่อนหน้านี้ไม่นานเพิ่งเกิดเหตุฆาตกรรมสาวออฟฟิศที่
อะพาร์ทเมนต์แถวนี้ และยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เสียด้วย ตอนนี้มีการตั้ง
กองอ�ำนวยการกลางสืบสวนคดีขึ้นที่สน.เนริมะ
“เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ญาติผู้ตายย่อมเสียใจอยู่แล้วล่ะครับ”
ต�ำรวจอีกคนหนึ่งพูดกลบเกลื่อน ดูเหมือนพวกเขาจะลงความเห็นเป็นที่
เรียบร้อยแล้วว่าการเสียชีวิตของโซโนโกะเป็นการฆ่าตัวตาย
และอีกไม่กี่นาทีต่อมา รถต�ำรวจจากสถานีเนริมะซึ่งอยู่ในพื้นที่รับ
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ผิดชอบก็มาจอดเรียงอยูห่ น้าแมนชัน่ แล้วเริม่ เก็บรวบรวมข้อมูล อย่างเช่น
เก็บลายนิ้วมือ ถ่ายรูปที่เกิดเหตุ
อิซมุ ิ ยาซุมาสะก�ำลังยืนตอบค�ำถามของต�ำรวจสายสืบอยู่หา่ งจาก
ประตูหอ้ งพักของโซโนโกะออกไปเล็กน้อย ต�ำรวจสายสืบแนะน�ำตนเองว่า
ชือ่ ยามาเบะจากสถานีเนริมะ เป็นผูช้ ายร่างผอม ริว้ รอยเต็มหน้า อายุอานาม
น่ า จะราวๆ สี่สิบ ห้ า ดูจ ากการที่เจ้ าตัวคอยสั่ง การคนโน้นคนนี้แล้ว
ยาซุมาสะเดาว่าน่าจะอยู่ระดับหัวหน้า
ยาซุมาสะบอกทีอ่ ยูแ่ ละชือ่ ของตนตามจริง แต่แจ้งเกีย่ วกับอาชีพว่า
เป็นข้าราชการท้องถิ่น เนื่องจากพูดแบบนี้จนติดเป็นนิสัย
“ท�ำงานอยู่อ�ำเภอหรือครับ”
“เปล่าครับ” เขาเว้นจังหวะนิดหนึ่ง “อยู่สน.โทโยฮาชิครับ”
ยามาเบะกับนายต�ำรวจหนุ่มเบิกตาโตพร้อมกัน
“อย่างนั้นหรอกหรือครับ” ยามาเบะพยักหน้าหงึก “มิน่าล่ะ ถึงได้
ดูสุขุม พอจะบอกได้ไหมครับว่าอยู่แผนกไหน”
“แผนกงานจราจรครับ”
“อ้อ แล้วมาที่นี่เพราะเรื่องงานหรือเปล่าครับ”
“เปล่าครับ ผมมากะทันหันเพราะเป็นห่วงน้องสาว” ยาซุมาสะพูด
ตามบทที่คิดเตรียมไว้
ยามาเบะได้ยนิ ค�ำนัน้ แล้วแสดงอาการตกใจ “เกิดอะไรขึน้ หรือครับ”
“น้องสาวโทร.หาผมเมื่อวันศุกร์ครับ” ยาซุมาสะตอบ “ตอนนั้น
ท่าทางเธอไม่ปกติสักเท่าไหร่”
“ไม่ปกติยังไงครับ”
“เธอร้องไห้ครับ”
โอ้ ยามาเบะท�ำปากจู๋ “คุณถามเธอหรือเปล่าครับ ว่าร้องไห้ท�ำไม”
“ถามสิครับ เธอพูดท�ำนองว่าเหนื่อย อยากกลับนาโกย่า”
“เหนื่อยหรือ”
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“เธอบอกไม่มั่นใจว่าจะอยู่โตเกียวต่อไหวไหม ผมเลยลองถาม
กระเซ้าว่าอกหักหรือไง”
“แล้วเธอตอบว่ายังไงครับ”
“เธอบอกว่าไม่มใี ครเข้ามาหักอกเลยนะสิ”
“อือฮึ” ยามาเบะพยักหน้าพลางจดขยุกขยิกลงในสมุดบันทึก คงจะ
เป็นค�ำอธิบายที่ยอมรับได้
“น้ อ งสาวผมมาอยู ่ โ ตเกี ย วเป็ น สิ บ ปี แ ล้ ว ครั บ นั บ ตั้ ง แต่ เ รี ย น
มหาวิทยาลัย แต่เท่าที่รู้คือเธอไม่ค่อยเปิดใจให้ใครเท่าไหร่ เจ้าตัวเองก็
กลุม้ ใจเรือ่ งนัน้ มาตลอด แถมยังต้องมาทุกข์ใจเพราะถูกคนทีท่ �ำงานมองว่า
เป็นสาวออฟฟิศขายไม่ออก ซึ่งผมเองก็ไม่รู้เรื่องพวกนั้นเลยจนกระทั่งเธอ
โทร.มาเล่าให้ฟงั เมือ่ สัปดาห์กอ่ น ผมสะเพร่าเอง ถ้าผมเข้าใจเธอให้มากกว่านี้
เรื่องท�ำนองนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น”
ใบหน้าของยาซุมาสะเหยเกขณะถ่ายทอดความปวดร้าว เรือ่ งราวที่
พูดออกไปเป็นสิ่งที่เขาแต่งขึ้นมาเอง ทว่ากว่าครึ่งหนึ่งไม่ใช่การแสดง เขา
ยังคงเจ็บปวดจากการสูญเสียน้องสาว และที่โซโนโกะมีปัญหาเรื่องความ
สัมพันธ์ก็เป็นเรื่องจริง
“ตอนวางสาย น้องสาวคุณยังไม่ค่อยร่าเริงใช่ไหมครับ” ยามาเบะ
ถาม
“ใช่ครับ น�้ำเสียงไม่ร่าเริงนัก เธอบอกว่าพรุ่งนี้ขอกลับนาโกย่าได้
หรือเปล่า ผมเลยตอบว่ากลับมาได้ทุกเมื่อ เธอพูดแค่ว่าอาจจะกลับนะ
แล้ววางสายไป”
“หลังจากนั้นเธอโทร.มาอีกไหมครับ”
“ไม่มีครับ”
“น้องสาวโทร.หาคุณตอนประมาณกี่ทุ่มของคืนวันศุกร์ครับ”
“น่าจะประมาณสี่ทุ่มนะครับ” นั่นคือความจริง
“สี่ทุ่มนะ” ต�ำรวจสายสืบจดบางอย่างลงสมุดบันทึกอีกครั้ง “แต่
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สุดท้ายน้องสาวคุณไม่ได้กลับไปนาโกย่า ถูกต้องไหมครับ”
“ถูกต้องครับ ผมคิดว่าเธอคงหายซึมแล้ว เพือ่ ความแน่ใจก็เลยโทร.
ไปหาอีกครั้งคืนวันเสาร์ แต่ไม่มใี ครรับสาย วันอาทิตย์ก็โทร.อีกหลายครั้ง
แต่ยังเหมือนเดิม เมื่อเช้าผมตัดสินใจโทร.ไปที่ทำ� งานของเธอ เขาบอกว่า
เธอไม่ได้ไปท�ำงาน ก็เลยรีบบึ่งมาหาเพราะชักสังหรณ์ใจไม่ด”ี
“อย่างนี้นี่เอง ลางสังหรณ์แม่นมากเลยนะครับ” ยามาเบะกล่าว
อย่างทึ่งๆ ไม่รู้ตัวสักนิดว่าประโยคที่ตนพูดออกมาฟังดูไร้ความเห็นอก
เห็นใจ “เอาล่ะ ช่วยเล่ารายละเอียดตอนพบศพตามความเป็นจริงให้ฟัง
หน่อยได้ไหมครับ เอ่อ คุณมีกุญแจห้องนี้สินะครับ”
“มีครับ ผมเห็นว่ากดอินเตอร์โฟนแล้วไม่มีใครออกมาเปิด ก็เลย
ไขกุญแจเข้าไปดูด้านใน แต่พอเปิดประตู ปรากฏว่าโซ่ประตูคล้องอยู่”
“เพราะอย่างนั้น คุณจึงรู้สกึ ผิดสังเกตสินะ”
“ถ้าโซ่ถูกคล้องไว้ ย่อมหมายความว่ามีคนอยู่ในห้อง ผมจึงลอง
เรียกน้องสาวจากช่องแง้มประตู แต่ไม่มีเสียงขานตอบอยู่ดี แสดงว่าต้อง
เกิดอะไรขึ้นข้างในแน่ๆ ผมก็เลยกลับไปที่รถเพื่อหยิบกรรไกรตัดเหล็กใน
กล่องเครื่องมือ”
“เอ่อ คุณมีของแบบนั้นติดรถด้วยหรือครับ ผมว่ามันค่อนข้างเป็น
เครื่องมือเฉพาะทางเอาการเลย”
“ผมเป็นคนชอบท�ำโน่นประดิษฐ์นี่ครับ ก็เลยมีเครื่องมือครบครัน
แถมบางทียังซ่อมรถเองด้วย จึงมีเครื่องมือติดรถตลอด”
“อย่างนี้นี่เอง พอเข้ามาในห้องแล้วถึงได้เห็นน้องสาวสินะครับ”
“ใช่ครับ”
“ตอนเข้ามาในห้อง มีอะไรผิดสังเกตบ้างไหมครับ”
“ไม่มีนะครับ เข้ามาปุ๊บผมก็ตรงไปเปิดประตูห้องนอนก่อนเลย
และพบว่าเธอตายแล้ว จะว่าไปแล้ว ตอนนั้นผมไม่มีกะจิตกะใจส�ำรวจ
รายละเอียดภายในห้อง” ยาซุมาสะพูดพลางกางแขนแบมือสองข้างส่าย
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หัวไปมา
ต�ำรวจสายสืบพยักหน้าเป็นเชิงพูดว่า ก็คงจะจริง
“แล้วหลังจากนั้นคุณโทร.แจ้งต�ำรวจทันที”
“ใช่ครับ พอโทร.แจ้งต�ำรวจเสร็จ ผมก็นั่งอยู่ข้างน้องสาวตลอด”
“ผมเห็นใจคุณนะครับ อันทีจ่ ริงยังมีอกี หลายข้อทีอ่ ยากจะถาม แต่
วันนี้พักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน” ยามาเบะปิดสมุดจดบันทึก เก็บใส่กระเป๋า
ด้านในเสื้อสูท
“น้องสาวผมตายเพราะไฟฟ้าช็อตใช่ไหมครับ” ยาซุมาสะเป็นฝ่าย
เอ่ยปากถามบ้าง เพราะเขาเองก็ต้องการรวบรวมข้อมูลเช่นกัน
“ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นครับ เอ่อ คุณเห็นสายไฟที่เชื่อมติดบน
หน้าอกกับแผ่นหลังของศพแล้วใช่ไหมครับ”
“เห็นแล้วครับ เพราะอย่างนี้ผมจึงคิดว่าเป็นการฆ่าตัวตาย”
“อ้อ จะว่าไปวิธีฆ่าตัวตายแบบนั้นเคยเป็นที่นิยมอยู่พักหนึ่ง เอ้ย
พูดว่าเป็นทีน่ ยิ มแล้วฟังดูแปลกๆ กองพิสจู น์หลักฐานบอกว่าตรวจพบรอย
ไหม้เล็กน้อยบนผิวส่วนที่มีสายไฟเชื่อมติด ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการ
ตายในรูปแบบดังกล่าว”
“อย่างนั้นหรือครับ”
“อ้อ เกือบลืมถาม คุณเป็นคนถอดปลั๊กเครื่องตั้งเวลาใช่ไหมครับ”
ยามาเบะถามขึ้น
ครับ ยาซุมาสะตอบ “ผมถอดออกทันทีหลังจากเห็นสภาพของน้อง
สาว แม้จะรู้ว่าไม่มปี ระโยชน์แล้วก็เถอะ”
ต�ำรวจสายสืบสูงวัยมองอย่างเห็นใจ คล้ายจะบอกว่าผมเข้าใจ
ความรู้สกึ ของคุณ
ยาซุมาสะเดินเข้าห้องไปพร้อมกับพวกยามาเบะ ศพของโซโนโกะ
ถูกเคลื่อนย้ายออกไปเรียบร้อยแล้ว ยาซุมาสะเดาว่าต�ำรวจน่าจะน�ำศพ
ไปไว้ที่สน.เนริมะเพื่อชันสูตรอย่างละเอียด ก่อนส่งผ่าพิสูจน์ แม้ยังไม่รู้ว่า
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จะเป็นการผ่าพิสูจน์ตามค�ำสั่งศาลหรือการผ่าพิสูจน์ตามกฎหมาย แต่ยา
ซุมาสะมั่นใจว่า จะผ่าพิสูจน์แบบไหนก็ไม่มีทางพบจุดผิดสังเกตบนร่าง
ของศพแน่นอน
ต�ำรวจสายสืบสองคนยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในห้อง คนหนึ่ง
ตรวจค้นชั้นวางหนังสือ อีกคนง่วนกับการจ�ำแนกเอกสารต่างๆ บนโต๊ะกิน
ข้าว ต่างคนต่างก�ำลังหาหลักฐานยืนยันว่าโซโนโกะฆ่าตัวตาย
“เจออะไรบ้างไหม” ยามาเบะเอ่ยถามลูกน้อง
“มีสมุดจดตารางงานอยู่ในกระเป๋าถือครับ” ต�ำรวจสายสืบคนที่
ส�ำรวจชั้นหนังสือในห้องนอนหยิบสมุดจดตารางงานเล่มเล็กออกมา บน
หน้าปกสีแดงมีชื่อธนาคารแห่งหนึ่ง น่าจะได้มาเมื่อครั้งไปฝากเงิน
“ดูด้านในหรือยัง”
“ดูผ่านๆ แล้วครับ แต่ไม่เห็นมีอะไรเป็นพิเศษ”
ยามาเบะรับสมุดจดตารางงานจากลูกน้อง แล้วหันมาค้อมศีรษะให้
ยาซุมาสะเล็กน้อยท�ำนองขออนุญาต ยาซุมาสะก็ชะโงกหน้าดู
ในสมุดเล่มนั้นแทบไม่มีอะไรไว้ตามที่นายต�ำรวจหนุ่มแจ้ง จะมี
อย่างมากก็แค่วิธีปรุงอาหารและรายการของที่ต้องซื้อ
หน้ า สุ ด ท้ า ยของสมุ ด จดตารางงานคื อ แผ่ น จดที่ อ ยู ่ ในนั้ น มี
หมายเลขโทรศัพท์เขียนเอาไว้สามหมายเลข ล้วนเป็นหมายเลขของ
บริษัทและร้านค้า ไม่ใช่หมายเลขส่วนตัว หนึ่งในนั้นน่าจะเป็นหมายเลข
ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ผู้ให้เช่าแมนชั่นหลังนี้ สองหมายเลขที่เหลือ
หมายเลขหนึ่งคงเป็นของร้านเสริมสวย ส่วนหมายเลขสุดท้ายมีค�ำว่า
‘โปรเจ็กต์ อาร์ต’ เขียนก�ำกับเอาไว้ แต่ดูจากชื่ออย่างเดียวไม่มีทางเดา
ออกเลยว่าเป็นบริษัทหรือร้านอะไร
“จะว่าอะไรไหมครับ ถ้าผมขอน�ำเจ้านี้กลับไป” ยามาเบะถาม
“ไม่มีปัญหาครับ”
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“ขอบคุณครับ ถ้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วผมจะคืนให้คณ
ุ แน่นอน”
พูดจบยามาเบะก็ยื่นสมุดจดตารางงานให้ลูกน้อง และในตอนนั้นเองที่
ยาซุมาสะสังเกตเห็นว่าดินสอไม่ได้เสียบอยู่คู่กับสมุด
“ผมจ�ำได้ว่าเห็นดินสอที่น่าจะเสียบคู่กับสมุดตกอยู่ในห้องนอน
นะครับ” ยาซุมาสะกล่าว
นายต�ำรวจหนุ่มท�ำหน้าคล้ายนึกอะไรขึ้นได้ รีบกลับเข้าไปใน
ห้องนอน หยิบบางอย่างบนโต๊ะพร้อมกับถามว่า “อันนี้ใช่ไหมครับ”
ไม่ผิดแน่ นายต�ำรวจหนุ่มเสียบดินสอแท่งสั้นตรงสันสมุด ซึ่งเสียบ
ได้พอดิบพอดี
“แล้วไดอารี่ล่ะ” ยามาเบะถามนายต�ำรวจคนเดิม
“ตอนนี้ยังไม่พบครับ”
“อย่างนัน้ หรือ” คราวนีย้ ามาเบะหันมาถามยาซุมาสะบ้าง “น้องสาว
ของคุณเขียนไดอารี่หรือเปล่า”
“คิดว่าไม่นะครับ”
“อย่างนั้นหรือครับ”
ยามาเบะไม่ได้แสดงท่าทีผดิ หวัง เพราะเจ้าตัวรู้อยู่แล้วว่าสมัยนีห้ า
คนเขียนไดอารี่ได้ยากเต็มที
“คุณบอกว่าน้องสาวน่าจะรูส้ กึ โดดเดีย่ วพอสมควร แล้วเธอมีเพือ่ น
สนิทบ้างหรือเปล่าครับ”
ยาซุมาสะนึกอยู่แล้วว่าจะต้องเจอค�ำถามนี้ จึงเตรียมค�ำตอบเอา
ไว้ล่วงหน้า
“เธอไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยครับ ถ้ามีเพื่อนสนิท คงไม่โทร.หาผม
เพราะกลุ้มใจเรื่องท�ำนองนั้น”
“ก็จริงอย่างที่คุณว่า” ท่าทางของยามาเบะไม่ได้บ่งบอกว่าญาติ
ผู้ตายพูดเท็จ
จากนัน้ ยามาเบะส่งเสียงทักต�ำรวจสายสืบซึง่ นัง่ หันแผ่นหลังกว้าง
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ให้อยู่ที่โต๊ะกินข้าว “พวกจดหมายต่างๆ ว่าอย่างไรบ้าง เจออะไรไหม”
นายต�ำรวจตอบโดยไม่หนั หน้ามา
“ไม่พบจดหมายหรือไปรษณียบัตรจ่าหน้าถึงผู้ตายในช่วงสองสาม
เดือนนี้ครับ ล่าสุดคือไปรษณียบัตรทักทายช่วงฤดูร้อนที่ส่งมาเมื่อปลาย
เดือนกรกฎาคม ซ�้ำยังมีแค่สามใบ ดูแล้วน่าจะเป็นจดหมายทางตรง ที่ยัง
เก็บไว้คงเพราะมีเลขลุ้นรางวัล”
“แสดงว่าเธออยู่อย่างโดดเดี่ยว” ยาซุมาสะกล่าว
“ไม่หรอกครับ สมัยนี้ก็อย่างนี้ทั้งนั้น” ยามาเบะพูดท�ำนองปลอบ
ใจ “เมื่อก่อนรุ่นพี่ผมย�ำ้ อยู่เสมอว่า เวลาค้นห้องให้ดูท่เี สียบจดหมายเป็น
อันดับแรก แต่ในห้องหนุ่มสาวสมัยนี้ไม่มีท่เี สียบจดหมาย นี่มันไม่ใช่ยุคที่
คนจะเขียนจดหมายหากันแล้ว”
“ก็คงอย่างนั้นแหละครับ”
ยาซุมาสะหวนคิดว่าตนเขียนจดหมายครั้งสุดท้ายเมื่อไร อดนึก
เจ็บใจไม่ได้ว่า หากตนติดต่อกับโซโนโกะทางจดหมายให้มากกว่านี้อีก
สักหน่อย ก็ยังพอจะเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวเธอบ้าง
การตรวจสอบที่ เ กิ ด เหตุ ข องต� ำ รวจด� ำ เนิ น ต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง เวลา
ประมาณสองทุ่มครึ่ง ยาซุมาสะไม่เห็นว่าพวกเขาจะได้หลักฐานเป็นชิ้น
เป็ น อั น แต่ ย ามาเบะซึ่ ง เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบคดี ก็ ยั ง ไม่ ส รุ ป ว่ า เป็ น การ
ฆ่าตัวตาย เพราะหากสงสัยว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ป่านนีค้ งเรียกเจ้าหน้าที่
นิติเวชมาแล้ว แต่เวลานี้ยังไม่มีว่แี ววว่าจะท�ำเช่นนั้น
สิ่งที่น่าสงสัยมากกว่าคือ นายต�ำรวจคนที่ก�ำลังตรวจสอบเอกสาร
ประเภทจดหมายต่างๆ เพราะนอกจากจดหมายแล้วเขายังง่วนอยู่กับการ
ตรวจดูใบเสร็จ อีกทั้งมองส�ำรวจอ่างล้างจานเอย ชะโงกมองในถังขยะ
เอย แต่กลับไม่ถามอะไรยาซุมาสะสักค�ำ ท�ำให้ยาซุมาสะเริม่ สงสัยว่านาย
ต�ำรวจคนนี้อาจปฏิบัติหน้าที่โดยมีเจตนาต่างจากยามาเบะ
ก่อนกลับ ยามาเบะไม่ลืมถามยาซุมาสะว่าคืนนี้จะนอนค้างที่ไหน
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เพราะหากคิดตามหลักจิตวิทยา คงไม่มใี ครกล้านอนห้องนี้
“ผมจะนอนโรงแรมครับ เพราะท�ำใจนอนเตียงนี้ไม่ลง”
“ผมเข้าใจครับ”
ยามาเบะกล่าวทิ้งท้ายว่า ถ้าหาที่พักได้แล้ว อย่าลืมแจ้งให้ทราบ
ด้วย ยาซุมาสะรับค�ำ
กว่าจะเช็กอินเข้าพักโรงแรมธุรกิจใกล้สถานีอิเคะบุคุโระก็เลยสี่ทุ่ม
กว่าแล้ว ยาซุมาสะแจ้งสถานที่พักให้ยามาเบะทราบก่อนจะออกไปซื้อ
แซนด์วชิ กับเบียร์ทรี่ า้ นสะดวกซือ้ ไม่ไกลจากโรงแรม แล้วกลับมากินมือ้ เย็น
แบบง่ายๆ ที่ห้อง เขาบอกตัวเองว่าต้องกินแม้จะกินไม่ลงกระเพาะ
เขาพร้อมรับอาหารแม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ อาชีพต�ำรวจคงฝึกฝน
ให้เขาเป็นคนแบบนี้
หลังกินอาหารเสร็จ ยาซุมาสะโทร.หาผูบ้ งั คับบัญชาของตน หัวหน้า
ดูจะตกตะลึงกับเรื่องที่เขาเล่า
“แบบนี้นายก็แย่เลยสิ” ผู้บังคับบัญชาครางอยู่ในล�ำคอ แม้จะเป็น
คนค่อนข้างหัวรั้น แต่กร็ ู้จักเห็นอกเห็นใจและไม่ข่มลูกน้อง
“ผมจะขอลางานมาจัดการงานศพครับ กรณีเป็นพี่น้อง ลาหยุด
ราชการได้สามวัน แต่ผมขอเอาวันหยุดพักร้อนมาทบได้ไหมครับ”
“ได้อยู่แล้ว ยังไงนายกับน้องสาวก็มีกันอยู่แค่สองคน เดี๋ยวฉันคุย
กับหัวหน้าแผนกให้”
“รบกวนด้วยครับ”
“เฮ้ อิซุมิ เดี๋ยวก่อน” หัวหน้าลดโทนเสียงลงเล็กน้อย “สรุปว่า
เป็นการฆ่าตัวตายจริงๆ ใช่ไหม”
ยาซุมาสะเว้นจังหวะก่อนตอบ “คิดว่าไม่ผดิ แน่ครับ”
“อย่างนั้นหรือ ในเมื่อนายซึ่งเป็นคนพบศพยืนยันเอง ฉันก็เชื่อ
ตามนั้น จะได้ไม่ต้องคิดให้รกสมอง”
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ยาซุมาสะได้ยินค�ำพูดของหัวหน้าแล้วนิ่งเงียบ หัวหน้าเองก็ไม่ได้
ต้องการค�ำตอบอยู่แล้ว
“งั้นนายไม่ต้องห่วงทางนี้นะ”
“ขอบคุณครับ รบกวนด้วยนะครับ”
หลังวางสาย ยาซุมาสะนั่งลงบนเตียง หยิบถุงหูห้วิ ร้านสะดวกซื้อ
อีกใบออกจากกระเป๋าถือ มันคือถุงใส่ของดูต่างหน้าทีเ่ ก็บรวบรวมมาจาก
ห้องของโซโนโกะ
มองปราดเดียวก็รู้ว่าเส้นผมที่ตกอยู่ในห้องนั้นไม่ใช่ของคนเดียว
โซโนโกะเป็นคนผมเส้นเล็กยาวและไม่ดัด ทว่าในถุงพลาสติกกลับมี
ผมเส้นหนาสั้นปะปนอยู่หลายเส้น
เขาหยิ บ ซองใส่ เ ศษกระดาษที่ ถู ก เผาขึ้ น มาดู เ ป็ น ล� ำ ดั บ ต่ อ ไป
เศษกระดาษนั้นเคยอยู่ในจานใบเล็กบนโต๊ะกินข้าว
แม้จะกลายสภาพเป็นเถ้าถ่านเกือบหมด แต่ก็ยังเหลือชิ้นส่วนพอ
ให้เดาได้ว่าน่าจะเป็นมุมของกระดาษสี่เหลี่ยมอยู่สามชิ้น และสองชิ้นใน
นั้นคือรูปสี แต่เป็นรูปอะไรนั้นก็สุดจะคาดเดา
อีกชิ้นที่เหลือเป็นรูปถ่าย แต่ไม่ใช่รูปจากกล้องถ่ายรูป น่าจะเป็น
กระดาษพรินต์ ส่วนชิ้นเล็กๆ นี้พอจะมองออกว่าน่าจะเป็นกระดาษพรินต์
รูปขาวด�ำ
มันคือรูปอะไร แล้วท�ำไมต้องเผา
ยาซุมาสะนอนตะแคงบนเตียง พลางนึกถึงสภาพการตายของ
โซโนโกะอีกครั้ง ความเศร้าโศกและความเจ็บแค้นก่อตัวขึ้นอีกระลอก
แต่เขาจะปล่อยให้มันท�ำลายการตัดสินใจอย่างสุขุมไม่ได้ แต่คงต้องใช้
เวลาอีกสักพักกว่าจะควบคุมความหวั่นไหวในใจได้
เขาตอบค�ำถามหัวหน้าว่าคดีนี้เป็นการฆ่าตัวตายแน่นอน ทั้งที่ใน
ใจคิดตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง
เวลานี้ ยาซุมาสะเชื่อสนิทใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การฆ่าตัว
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ตาย โซโนโกะจะต้องถูกใครสักคนฆ่า และเขาก็มีหลักฐานอยู่ในมือหลาย
ชิน้ ถึงแม้เป็นเพียงค�ำบอกใบ้เล็กๆ ทีร่ กู้ นั แค่สองคนพีน่ อ้ ง แต่หลักฐานทุก
ชิ้นเปรียบเสมือนข้อความทรงพลังส�ำหรับยาซุมาสะ
“ฉันถูกหักหลังน่ะ”
ค�ำพูดสุดท้ายของโซโนโกะยังดังก้องอยู่ในโสตประสาท เธอถูกใคร
หักหลังอย่างนั้นหรือ ช็อกจนถึงขั้นซึมเศร้าอย่างหนักขนาดนั้น อีกฝ่ายน่า
จะเป็นคนที่โซโนโกะไว้วางใจมากสุด แต่คนคนนั้นเป็นใครกัน
หรือว่า
อีกฝ่ายอาจเป็นผู้ชาย ยาซุมาสะคิด
โซโนโกะไม่ใช่คนชอบเล่าเรือ่ งโน้นเรือ่ งนีใ้ ห้ฟงั ทางโทรศัพท์ ยาซุมาสะ
จึงไม่รู้ว่าน้องสาวคบหาผู้ชายคนไหนอยู่ เขาก็มองว่าเป็นเรื่องปกติ และ
ไม่คิดจะซักถาม แต่ก็พอเดาได้ว่าน้องสาวมีคนพิเศษอยู่ในใจ เพราะค�ำ
บอกใบ้มากมายสอดแทรกอยู่ในค�ำพูดของโซโนโกะ ตัวเธอเองก็คงอยาก
ให้พี่ชายจับสังเกตได้
มีความเป็นไปได้สูงที่คนหักหลังโซโนโกะจะเป็นผู้ชายคนนั้น และ
บ่อยครั้งที่ความรักแบบขาดสติก่อให้เกิดผลลัพธ์แสนเลวร้ายตามมา
สิ่งแรกที่เขาควรท�ำเวลานี้ คือการสืบหาผู้ชายคนนั้นให้เจอ
ยาซุม าสะหยิบ กระดาษซึ่ง พับ ไว้ อ อกจากกระเปาเสื้อ แจ๊ ค เก็ต
เศษกระดาษแผ่นนี้เคยถูกแม่เหล็บหนีบติดอยู่บนประตูตู้เย็นในห้องของ
โซโนโกะ น่าจะเป็นกระดาษจดหมายเลขโทรศัพท์ ซึง่ ในนัน้ มีสองหมายเลข
ที่น่าสงสัย
จ		
03-3687-XXXX
คาโยโกะ 03-5542-XXXX
เขาตัง้ ข้อสันนิษฐานว่า ‘จ’ อาจเป็นชือ่ ย่อของผูช้ ายทีโ่ ซโนโกะคบหา
การโทร.หาอีกฝ่ายน่าจะช่วยไขข้อสงสัยได้เร็วที่สุด แต่เขาคิดว่ายังไม่ถึง
เวลาที่จะท�ำแบบนั้น รอให้ได้ข้อมูลเบือ้ งต้นก่อนก็ยังไม่สาย
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ยาซุมาสะคิดว่า เจ้าของชื่อ ‘คาโยโกะ’ ที่อยู่บรรทัดล่างน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
ก่อนหน้านี้ ยาซุมาสะตอบปฏิเสธตอนที่ต�ำรวจถามว่า พอจะ
นึกออกไหมว่าโซโนโกะสนิทกับใครบ้าง ทั้งที่จริงๆ แล้วมีชื่อหนึ่งผุดขึ้น
มาในสมอง
นั่นคือ ‘คาโยโกะ’ หรือเรียกแบบเต็มยศว่า ยุบะ คาโยโกะ
เจ้าของชือ่ นีเ้ ป็นเพือ่ นสนิทกับโซโนโกะตัง้ แต่สมัยเรียนมัธยมปลาย
ทั้งสองสอบติดมหาวิทยาลัยสตรีในโตเกียวพร้อมกัน และเคยหารเงินเช่า
ห้องอยู่ด้วยกันช่วงหนึ่ง โซโนโกะเคยเล่าให้ฟังว่า แม้จะท�ำงานกันคนละ
บริษัท ก็ยังคบหาเป็นเพื่อนกันมาตลอด อีกทั้งพูดอยู่บ่อยๆ ว่า “นอกจาก
พี่ชายแล้ว ก็มีแค่เธอที่ฉันไว้ใจ” ยาซุมาสะจึงคิดว่าถ้าถามผู้หญิงคนนี้ ก็
อาจได้เบาะแสว่าเกิดอะไรขึน้ บ้างกับโซโนโกะช่วงหลังๆ อีกทัง้ มีความเป็น
ไปได้สูงที่เธอจะรู้จักผู้ชายคนที่โซโนโกะคบหา
ยาซุมาสะมองนาฬิกา คิดว่าจะโทร.หายุบะ คาโยโกะเสียเดี๋ยวนี้
เลยดีไหม
ทว่าความสงสัยอีกข้อหนึ่งผุดขึ้นในหัว ตามด้วยเสียงของโซโนโกะ
“ตอนนี้ฉันไม่เชื่อใจใครอีกแล้ว นอกจากพี่คนเดียว”
หากตีความค�ำพูดนั้น อาจจะหมายความว่า กระทั่งยุบะ คาโยโกะ
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทก็ยังเชื่อใจไม่ได้ คนที่หักหลังโซโนโกะ อาจไม่ใช่ผู้ชาย
เสมอไป
แต่มันจะเป็นไปได้หรือ
ยาซุมาสะไม่เคยเจอยุบะ คาโยโกะโดยตรง แต่ฟังจากที่โซโนโกะ
เล่าก็พอจะนึกภาพออกว่าเป็นคนแบบไหน เธอจะต้องเป็นคนคล่องแคล่ว
กระตือรือร้น ร่าเริงและเฉลียวฉลาด ซึ่งไม่ตรงกับลักษณะของฆาตกรเลย
และที่สำ� คัญ ไม่น่ามีเหตุจูงใจให้เธอฆ่าโซโนโกะ
ขณะที่ยาซุมาสะตั้งข้อสันนิษฐานถึงตรงนั้น โทรศัพท์บนโต๊ะข้าง
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หัวเตียงดังขึ้น เสียงนั้นดังจนเขากระเด้งขึ้นมาจากเตียง
“มีสายจากคุณคางะค่ะ”
“อ้อ โอนสายเข้ามาเลยครับ” ยาซุมาสะประหม่าเล็กน้อยขณะตอบ
เพราะนึกขึน้ ได้วา่ ยามาเบะเรียกลูกน้องคนหนึง่ ว่าคางะ ซึง่ ก็คอื นายต�ำรวจ
คนที่ตรวจสอบใบเสร็จ
ฮัลโหล เสียงผู้ชายดังลอดมาตามสาย ใช่แล้ว เสียงของผู้ชายคน
นั้นจริงๆ
“อิซุมิพูดครับ”
“ขอโทษที่รบกวนเวลาพักผ่อนนะครับ ผมชื่อคางะจาก สน.เนริมะ
เมื่อสักครู่ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความร่วมมือ” พูดจาคล่องแคล่ว
ประหนึ่งนักแสดง
“ไม่เป็นไรครับ คุณเองก็คงเหนื่อยไม่น้อยเลย”
“ต้ อ งขอโทษอย่ า งมากที่ ร บกวนคุ ณ แต่ พ อดี ผ มมี เ รื่ อ งอยาก
สอบถามเพิ่มเติมสักเล็กน้อย จะสะดวกไหมครับถ้าไปหาคุณตอนนี้ ผม
เข้าใจดีเรื่องที่คุณก�ำลังเหนื่อย”
ค�ำพูดสุภาพ แต่กดดันไม่ให้ปฏิเสธ ยาซุมาสะก�ำกระบอกโทรศัพท์แน่น
“ก็ได้ครับ ว่าแต่จะถามเรื่องอะไรหรือครับ”
“เอาไว้เจอกันแล้วค่อยคุยดีกว่าครับ เพราะว่ามีหลายเรื่อง”
“หลายเรือ่ ง...” ยาซุมาสะนึกสงสัยว่า แล้วท�ำไมเมือ่ กีน้ ไี้ ม่ถามตัง้ แต่
ตอนอยู่ในห้องพักของโซโนโกะ “ผมรอที่ห้องได้ไหมครับ”
“ถ้าคุณสะดวกแบบนั้นก็ไม่มปี ัญหาครับ แต่ถ้าจ�ำไม่ผิด โรงแรมที่
คุณพักมีบาร์อยู่ช้นั บนสุด เราเจอกันที่นั่นดีไหมครับ”
“ได้ครับ ประมาณกี่โมงครับ”
“ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลย อันที่จริงผมก�ำลังไปด้วยซ�้ำแล้วก็มองเห็น
โรงแรมที่คุณพักแล้วด้วย”
ดูเหมือนเขาจะโทร.จากบนรถ
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“ถ้างั้น ผมออกจากห้องเลยแล้วกัน”
“ขอบคุณครับ เดี๋ยวพบกันนะครับ”
ยาซุมาสะวางหูโทรศัพท์ จัดการเก็บของที่เอาออกมาวางบนเตียง
ลงกระเป๋าก่อนออกจากห้อง เพราะหากบาร์ปิดแล้ว นายต�ำรวจคางะอาจ
ขอมาที่ห้องนี้
บาร์ยังเปิดให้บริการ โต๊ะกลมตัวเล็กตั้งเรียงกันริมกระจกหน้าต่าง
บริกรพายาซุมาสะไปยังโต๊ะตัวที่สามนับจากประตูทางเข้า มุมที่เขานั่งอยู่
นี่มองเห็นทางเข้าออกของร้านได้ถนัดตา
เขาสั่งไวลด์ เตอร์กีแบบออนเดอะร็อกและนั่งรออยู่ครู่หนึ่ง ผู้ชาย
สวมเสื้อแจ๊คเก็ตสีด�ำก็เดินเข้ามา ไหล่ผึ่งผาย ร่างสูง มองปราดเดียวก็รู้
ว่าเป็นนายต�ำรวจคนที่เจอก่อนหน้านี้ ดวงตายามมองกวาดรอบร้านฉาย
แววเฉียบคมไม่เหมือนใคร
ชายคนดังกล่าวสังเกตเห็นยาซุมาสะ จึงสาวเท้าเดินตรงเข้ามาหา
“ต้องขอโทษด้วยนะครับ” อีกฝ่ายยืนค้อมศีรษะให้
ไม่เป็นไรครับ ยาซุมาสะตอบพลางเชื้อเชิญให้อีกฝ่ายนั่งเก้าอี้ตรง
หน้า แต่นายต�ำรวจไม่ยอมนั่งและยื่นนามบัตรให้
“ตอนอยู่ในที่เกิดเหตุมัวแต่วุ่นวายก็เลยลืมแนะน�ำตัว ต้องขอโทษ
จริงๆ ครับที่เสียมารยาท”
นามบัตรของนายต�ำรวจระบุชอื่ คางะ เคียวอิจโิ ร่ ยศนายสิบต�ำรวจ
โอ๊ะ ยาซุมาสะอุทานในใจ เขาคุ้นชื่อนี้เหลือเกิน เมื่อแหงนมอง
ใบหน้าอีกฝ่ายอีกครั้ง ก็พบว่าใบหน้าคมสันกับคางเรียวแหลมนั้นกระตุ้น
ความทรงจ�ำของเขาอย่างบอกไม่ถูก
ทว่าความทรงจ�ำยังคงพร่าเลือน เขารู้สึกเหมือนเคยเจอคนคนนี้
ที่ไหนสักแห่ง แต่ตนไม่รู้จกั ต�ำรวจที่โตเกียวนี่นา
“หลังตรวจค้นห้องแล้ว ผมพบจุดที่อยากสอบถามเพิ่มเติมอีกสอง
สามเรื่อง” คางะกล่าว
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“ไม่มีปัญหาครับ เชิญนั่งก่อนสิครับ”
“ขอบคุณครับ” คางะยอมนั่งในที่สุดและสั่ง ‘ชาอู่หลง’ กับบริกร
ที่เดินเข้ามาหา
“คุณขับรถมาใช่ไหมครับ” ยาซุมาสะถาม
“ใช่ครับ นีน่ า่ จะเป็นครัง้ แรกทีผ่ มสัง่ ชาอูห่ ลงในสถานทีเ่ ช่นนี”้ คางะ
พูดแล้วท�ำหน้าเหมือนนึกบางอย่างขึน้ มาได้ “ได้ยนิ ว่าคุณยาซุมาสะท�ำงาน
อยู่แผนกงานจราจรใช่ไหมครับ”
“ครับ เป็นเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจจราจร”
“แสดงว่าต้องรับมือกับอุบตั เิ หตุจราจรด้วยสินะครับ น่าจะเป็นงาน
ที่เหนื่อยเอาเรื่อง”
“ก็พอๆ กันนั่นแหละครับ”
“ผมยังไม่เคยมีโอกาสท�ำงานแผนกงานจราจรเลยครับ แต่พ่อบอก
ว่าเมื่อก่อนเคยอยู่แผนกนี้”
“คุณพ่อของคุณก็เป็นต�ำรวจหรือครับ”
“เรือ่ งมันนานมาแล้วครับ” คางะพูดพร้อมกับหัวเราะ “เห็นพ่องาน
ยุ่งมาก แต่ผมคิดว่าจ�ำนวนอุบัติเหตุสมัยก่อน คงเทียบกับตอนนี้ไม่ติด”
“จ�ำนวนอุบัติเหตุที่จังหวัดไอจิ มากกว่าที่อ่นื จริงๆ” ยาซุมาสะพูด
พลางนึกภาพพ่อของชายที่อยู่ตรงหน้า
คางะพยักหน้า “เอาเป็นว่า ขอเริ่มต้นถามค�ำถามเลยได้ไหมครับ”
“เชิญครับ”
“เรื่องแรกคือเรื่องยา”
“ยา”
“ยานอนหลับครับ” คางะตัง้ ท่าเตรียมพร้อมจดบันทึก ซึง่ เป็นจังหวะ
เดียวกับทีอ่ อนเดอะร็อกถูกยกมาเสิร์ฟ เมือ่ เห็นยาซุมาสะไม่ยกแก้วขึน้ ดืม่
คางะจึงกล่าวว่า “ดื่มไปฟังไปก็ได้ครับ”
“ถ้าอย่างนัน้ ไม่เกรงใจนะครับ” ยาซุมาสะยกแก้วขึน้ จดริมฝีปาก ใช้
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ปลายลิน้ รับรสสุราในแก้ว ความแรงเป็นเอกลักษณ์แผ่ซ่านในปากซึมผ่าน
ทั่วอณูกาย “ยานอนหลับท�ำไมหรือครับ”
“บนโต๊ะในห้องน้องสาวคุณ มีซองเปล่ายานอนหลับวางอยู่สอง
ซอง ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะเล็กในห้องนอน ไม่ใช่บนโต๊ะกินข้าว คุณสังเกตเห็น
หรือเปล่าครับ”
“ผมเห็นซองยาวางอยู่ตามที่คุณพูด”
“บนซองมีรอยนิ้วมือน้องสาวคุณติดอยู่ทั้งสองซอง”
“อย่างนั้นหรือครับ”
คนร้ายคงจงใจประทับรอยนิ้วมือเอาไว้
“น้องสาวคุณกินยานอนหลับเป็นประจ�ำหรือเปล่าครับ”
“เธอไม่เคยบอกนะครับว่ากินเป็นประจ�ำ แต่ผมคิดว่าเธอมีไว้ตดิ บ้าน”
“หมายความว่าไม่ได้กนิ เป็นประจ�ำ แต่กินบ้างเป็นครั้งคราว หรือ
ว่าตอนนี้ไม่ได้กินแล้ว แต่เมื่อก่อนเคยกินครับ”
“หมายถึงนานๆ กินทีน่ะครับ น้องสาวผมเป็นคนเครียดง่าย เวลา
เดินทางไปเทีย่ วทีไ่ หนมักนอนไม่หลับ ก็เลยต้องไปขอแบ่งยาจากคุณหมอ
ทีร่ ู้จกั กัน แต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบการแก้ปัญหาด้วยวิธที ำ� นองนี้
สักเท่าไหร่”
“คุณหมอที่รู้จักกันเป็นใครครับ”
“เป็นคุณหมอที่นาโกย่าครับ เขาสนิทกับพ่อผมที่เสียไปแล้ว”
“รู้ชื่อหมอกับชื่อโรงพยาบาลไหมครับ”
“รูค้ รับ” ยาซุมาสะบอกชือ่ หมอกับชือ่ โรงพยาบาล แต่นกึ หมายเลข
โทรศัพท์ไม่ออก คางะชิงบอกว่าเดี๋ยวจะลองหาเอง
ชาอู่หลงถูกยกมาเสิร์ฟ นายต�ำรวจจึงหยุดพักการถามค�ำถาม ดื่ม
น�้ำชา
“ถ้าอย่างนั้นหมายความว่า น้องสาวคุณไม่ได้ป่วยเป็นโรคนอนไม่
หลับขั้นรุนแรงใช่ไหมครับ”
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“คิดว่าใช่ครับ แต่ในเมื่อเธอมีเรื่องกลุ้มหนักจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย
อย่างนี้ ผมว่าคงเจอปัญหานอนไม่หลับบ้างไม่มากก็น้อย”
คางะพยักหน้าระหว่างจดบางอย่างลงในสมุดบันทึก
“คุณเอะใจอะไรเกี่ยวกับวิธีฆ่าตัวตายบ้างไหมครับ”
“หมายความว่ายังไงครับ”
“จะพูดว่ายังไงดีล่ะ ผมคิดว่ามันเป็นวิธีที่ออกจะน่าสงสัยเอาการ
ส�ำหรับหญิงสาว ประการแรกคือการเลือกตายด้วยวิธีใช้ไฟช็อตนี่ถือว่า
แปลกมาก นอกจากนี้ประเด็นเกี่ยวกับการติดปลายสายไฟที่แผ่นหลัง
กับหน้าอกแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าร่างก็เป็นอีกจุดซึ่งน่าสนใจ หาก
พิจารณารูปแบบการเดินกระแสไฟฟ้า ถือเป็นวิธีฆ่าตัวตายโดยใช้ไฟฟ้า
ช็อตที่เห็นผลที่สุด แค่ตั้งเวลาปล่อยกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องตั้งเวลาและ
กินยานอนหลับ ก็ได้ตายสมใจโดยไม่ทุกข์ทรมาน แต่ถ้าไม่มีความรู้
พื้นฐานจากการฟังหรืออ่านจากที่ใดมาก่อน คงไม่มีทางคิดวิธีฆ่าตัวตาย
อย่างนี้ออกแน่”
ยาซุมาสะเข้าใจว่าคางะต้องการจะบอกอะไร ตัวเขาเองไม่ได้ตดิ ใจ
สงสัยอะไรมากมายเกีย่ วกับวิธฆี า่ ตัวตาย แต่มนั ก็เป็นประเด็นส�ำคัญจริงๆ
“เพื่อนร่วมชั้นสมัยม.ปลาย เคยฆ่าตัวตายด้วยวิธีนั้นครับ”
ทันทีทไี่ ด้ยนิ ค�ำตอบของยาซุมาสะ คางะตกใจเล็กน้อย เหยียดหลัง
ตรงแน่ว
“สมัยม.ปลาย เพื่อนของใครครับ”
“ของน้องสาวครับ ถ้าจะพูดให้ถูกคือ เพื่อนของเธอฆ่าตัวตายตอน
เรียนจบพอดี”
คนที่ตายเป็นเพื่อนนักเรียนชายซึ่งเคยเรียนห้องเดียวกับโซโนโกะ
ทว่าไม่ได้สนิทกันมากนักเพราะโซโนโกะเคยเล่าว่า “อยู่ห้องเดียวกันมา
หนึ่งปี ฉันเคยคุยกับเขาแค่สองสามครั้งเอง” พอเกิดเรื่องขึ้น สื่อก็ประโคม
ข่าวจนสารพันข้อมูลประดังประเดเข้ามา ยาซุมาสะก็รรู้ ายละเอียดเกีย่ วกับ
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เหตุการณ์ดงั กล่าวผ่านทางโซโนโกะอีกทอดหนึ่ง
พูดง่ายๆ คือ เด็กนักเรียนชายคนนั้นเลือกจบชีวิตตัวเองเพื่อ ‘โยน
หินถามทางสังคมซึง่ วัดกันทีผ่ ลการเรียน’ ในจดหมายลาตายซึง่ พบในบ้าน
เขียนบอกว่า เจ้าตัวตั้งใจจะจบชีวิตในวันได้รับจดหมายแจ้งผลผ่านการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่เมื่อหนึ่งปีก่อน
โซโนโกะเคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนคนนั้นว่า “เขาดูเป็น
คนเข้าถึงยากอยู่สักหน่อย”
วิธีฆ่าตัวตายคราวนั้นเป็นวิธีเดียวกับที่ถูกน�ำมาใช้คราวนี้ ทันที
ที่เห็นเครื่องตั้งเวลากับสายไฟ ยาซุมาสะรู้เลยว่าน้องสาวเลือกใช้วิธีการ
เดียวกับที่เพื่อนเคยใช้
“อ้อ เหตุการณ์น้นั น่ะเอง” คางะก็นึกออกแล้ว
“เมือ่ ก่อนน้องสาวผมเคยพูดอยูเ่ หมือนกัน ว่าวิธนี นั้ ไม่นา่ กลัวเพราะ
ว่าตายขณะนอนหลับ”
“สรุปว่าเธอจ�ำวิธีการมาจากเพื่อนสินะครับ”
“คิดว่าน่าจะใช่ครับ”
ยาซุมาสะตอบพลางคิดสะระตะ คนร้ายจะต้องรู้ว่าโซโนโกะสนใจ
วิธีฆ่าตัวตายแบบนี้ ดังนั้นยุบะ คาโยโกะซึ่งเรียนจบจากโรงเรียนมัธยม
ปลายเดียวกันย่อมรู้เรื่องเหตุการณ์ดังกล่าว ดีไม่ดีเจ้าตัวอาจเคยพูดคุย
เรื่องนั้นกับโซโนโกะด้วย แต่กใ็ ช่ว่ายุบะ คาโยโกะจะเป็นบุคคลเดียวที่น่า
สงสัย เพราะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่โซโนโกะจะเล่าเรื่องการฆ่าตัว
ตายด้วยวิธีใช้ไฟฟ้าช็อตให้คนรักฟัง ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่งสมัย
เรียนมัธยมปลาย
“คุณเคยเห็นเครื่องตั้งเวลานั่นไหมครับ เท่าที่เห็น น่าจะเป็นรุ่นเก่า
เอาการทีเดียว” คางะเอ่ยถาม
“น่าจะเอาไว้ใช้กบั ผ้าห่มไฟฟ้านะครับ” ยาซุมาสะตอบ
“ผ้าห่มไฟฟ้า”
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“น้องสาวผมเป็นคนขี้หนาว เธอเคยบอกว่าพอถึงฤดูหนาว ถ้าไม่มี
โต๊ะอุ่นขาหรือผ้าห่มไฟฟ้าจะนอนไม่หลับ แต่อุปกรณ์ท�ำความอุ่นประเภท
นั้นตอนใช้แรกๆ ก็อุ่นสบายดีอยู่หรอก พอทิ้งไว้นานเข้ากลับร้อนจนอึดอัด
นอนไม่ได้ จริงไหมครับ”
“จริงครับ”
“เธอก็เลยใช้เครื่องตั้งเวลาเป็นประจ�ำ เพื่อให้สวิตช์ดับเองระหว่าง
นอนหลับ จะได้ไม่ต้องตื่นเพราะร้อน”
“อ้อ ที่แท้กแ็ บบนี้นี่เอง” คางะพยักหน้าแล้วจดบันทึกลงสมุด “จะ
ว่าไปแล้ว บนเตียงของน้องสาวคุณมีผ้าห่มไฟฟ้าปูอยู่จริงๆ”
“ใช่ไหมล่ะครับ”
“แต่มันไม่มไี ฟนะครับ”
“อ้าว อย่างนั้นหรือครับ”
ยาซุมาสะไม่ได้ส�ำรวจเรื่องนั้น
“พูดให้ถูกคือไฟไม่เข้าผ้าห่ม เพราะสายไฟที่เชื่อมต่อกับเครื่องตั้ง
เวลาเป็นสายไฟของผ้าห่มไฟฟ้า เธอตัดสายไฟนั้นมาใช้ครับ”
นั่นเป็นอีกหนึ่งจุดที่ยาซุมาสะมองข้ามไป ภาพเศษฉนวนหุ้มสาย
ไฟผุดขึ้นในสมอง
“คงเพราะหาสายไฟขนาดพอเหมาะไม่ได้ล่ะมั้งครับ”
“อาจใช่ครับ แต่น่นั เท่ากับว่าในวาระสุดท้ายของชีวิต น้องสาวคุณ
ต้องนอนหนาวเหน็บในผ้าห่มเย็นเฉียบ” คางะพูดส�ำนวนวรรณกรรม
“เธอคงคิดว่าพอกินยานอนหลับเข้าไป ถึงหนาวก็หลับลง”
“ตอนนี้ คิดแบบนั้นไว้ก่อนก็สมเหตุสมผลดีครับ”
ตอนนี้
ค�ำพูดแบบนี้ชวนให้ติดใจสงสัยจนยาซุมาสะจ้องหน้านายต�ำรวจ
ทว่าอีกฝ่ายกลับก้มมองสมุดบันทึก ราวกับไม่ได้ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
กับค�ำพูดเมื่อกี้น้ี
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“น้องสาวคุณ” คางะเข้าสู่ค�ำถามใหม่ “ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไหมครับ หมายความว่าดื่มเป็นประจ�ำหรือเปล่า”
“เธอชอบดื่ม แต่คอไม่แข็งนัก” ยาซุมาสะเอียงแก้วออนเดอะร็อก
น�ำ้ แข็งในแก้วส่งเสียงกระทบกัน
“น้องสาวคุณดืม่ ไวน์ขาวก่อนเสียชีวติ และแก้วทีว่ างอยูบ่ นโต๊ะข้าง
เตียงมีไวน์เหลืออยู่”
“นิสัยของเธอเลยล่ะครับ ในบรรดาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด
น้องสาวผมชอบไวน์ท่สี ุด ซ�้ำยังรู้จกั ยี่ห้อไวน์เยอะพอตัว”
โซโนโกะเป็นคนชอบไวน์ แต่ไม่ชอบอาหารตะวันตก ยาซุมาสะ
นึกถึงค�ำพูดของน้องสาวที่ว่า ไม่มีอะไรดีไปกว่าการจิบไวน์ระหว่างกิน
อาหารญี่ปุ่นอีกแล้ว
“ถ้าไม่ใช่คนคอแข็งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เก่ง คุณคิดว่าจะเปิด
ไวน์ดื่มคนเดียวหมดขวดไหมครับ”
ค�ำถามของคางะสร้างระลอกคลืน่ เล็กๆ ภายในใจของยาซุมาสะซึง่
เคยสงบนิง่ มาตลอด แต่เขาจะปล่อยให้ตนเองไขว้เขวไม่ได้ ยาซุมาสะเอือ้ ม
มือจับแก้วออนเดอะร็อกขึ้นมาจิบพลางคิดหาค�ำตอบ
“คิดว่าไม่น่าจะหมดนะครับ ต่อให้พยายามดื่ม ก็ได้แค่ครึ่งขวด”
“นัน่ สินะครับ ถ้าอย่างนัน้ แล้วไวน์ทเี่ หลืออีกครึง่ ขวดหายไปไหนนะ
ขวดไวน์ท่ที ิ้งอยู่ในถังขยะเป็นขวดเปล่าเสียด้วย”
ยาซุมาสะคาดการณ์ไว้ก่อนแล้วว่าต้องเจอค�ำถามนี้ ขวดไวน์เปล่า
นี่แหละที่จุดชนวนความสงสัยให้คางะถามว่าโซโนโกะดื่มแอลกอฮอล์เก่ง
แค่ไหน
เขาเกือบจะตอบว่า คงเทไวน์ท่ีเหลือทิ้งลงอ่างล้างจาน แต่บท
สนทนาทีผ่ า่ นมาท�ำให้ฉกุ คิดและได้ขอ้ สรุปว่าจะดูถกู นายต�ำรวจคนนีไ้ ม่ได้
“อาจจะเป็นไวน์ท่ดี ื่มค้างไว้กไ็ ด้ครับ”
“ดื่มค้างไว้”
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“ไวน์น่นั อาจถูกเปิดตั้งแต่วันก่อนหรือหลายวันก่อนหน้า เธอดื่มไป
แล้วครึ่งขวดในวันแรกที่เปิด แล้วค่อยน�ำที่เหลือออกมาดื่มจนหมดก่อน
ฆ่าตัวตาย”
“ไวน์ค้างคืนสินะครับ แต่คนเป็นคอไวน์ไม่น่าท�ำแบบนั้น”
“น้องสาวผมชอบไวน์กจ็ ริง แต่ไม่ถงึ ขัน้ เป็นคอไวน์หรอกครับ ต่อให้
ดื่มไม่หมดก็ไม่มีทางทิ้งเด็ดขาด ส่วนใหญ่แล้วจะกดจุดคอร์กปิดปากขวด
พอเป็นพิธี แล้วแช่ต้เู ย็นเอาไว้ดมื่ ต่อในวันถัดไป จะเรียกว่าเป็นธรรมเนียม
ของครอบครัวอิซุมิก็คงไม่ผิด แบบว่าเสียดายของน่ะครับ”
ทั้งหมดคือความจริง แม่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเกลียดการกินทิ้งกิน
ขว้างที่สุด
“อ้อ ถ้าแบบนั้นก็พอเข้าใจได้”
“ถึงจะเป็นไวน์ค้างคืน แต่ก็ยังดีที่ได้ดื่มของชอบเป็นครั้งสุดท้าย
แน่นอนว่าหากไม่มกี ารตายเกิดขึ้นจะดีที่สุด”
“ใช่เลย ว่าแต่ไวน์น่นั มันยังไงครับ”
“อะไรยังไง”
“หมายความว่าได้มาจากไหนน่ะครับ”
“ก็คงซื้อมาจากร้านเหล้าที่ไหนสักแห่งมั้งครับ”
“แต่ไม่มใี บเสร็จนะครับ”
“เอ๊ะ...” ยาซุมาสะจ้องหน้าคู่สนทนาทันควัน รู้สึกคล้ายถูกตีแสก
หน้าทีเผลอ
“ดูเหมือนว่าน้องสาวคุณจะรอบคอบเรื่องการใช้เงินอย่างมาก เธอ
ท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียด ซึง่ ถือว่าแปลกมากส�ำหรับผูห้ ญิงโสด
รายรับรายจ่ายของเดือนพฤศจิกายนถูกจดลงสมุดเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่
ของเดือนธันวาคมที่ยังเป็นแค่ใบเสร็จ แสดงว่าเธอคงตั้งใจจะจดบันทึก
รวบยอดทีเดียวตอนสิ้นเดือน”
“คุณก�ำลังจะบอกว่าไม่มใี บเสร็จไวน์”
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“ใช่แล้วครับ ผมลองค้นกระเป๋าสตางค์และกระเป๋าถือดูแล้วเพื่อ
ความแน่ใจ แต่กห็ าไม่เจอ”
“เอ๊...”
ยาซุมาสะจับต้นชนปลายได้ในที่สุด เพราะเหตุนี้เองสินะ นาย
ต�ำรวจคนนี้ถึงได้จ้องใบเสร็จเขม็ง
“เพราะอะไรนะครับ” คางะถามซ�้ำ
“ไม่รู้สิครับ” ยาซุมาสะจ�ำใจตอบ “อาจจะซื้อแล้วลืมหยิบใบเสร็จ
มาด้วย หรือไม่กห็ ยิบมาแล้วแต่ทำ� หาย หรือไม่อย่างนั้นก็เป็นไวน์ที่คนอื่น
ให้มา”
“ถ้าเป็นของที่มีคนให้มา แล้วใครเป็นคนให้ล่ะ คุณพอจะนึกออก
ไหมครับ”
“นึกไม่ออกครับ” ยาซุมาสะส่ายศีรษะ
“น้องสาวคุณไม่มีใครที่สนิทด้วยเป็นพิเศษหรือครับ”
“อาจจะมีครับ แต่ผมไม่ทราบ”
“ไม่มีสักคนเลยหรือครับ ตอนโทร.คุยกับน้องสาว น่าจะมีชื่อใคร
โผล่มาบ้างสักสองสามชื่อนะครับ”
“ผมจ�ำไม่คอ่ ยได้แล้วครับ อีกอย่างเธอไม่ใช่คนชอบเล่าเรือ่ งตัวเอง
เท่าไหร่ และผมก็ไม่ชอบเซ้าซี้ถามด้วย เพราะไม่ใช่เด็กเล็กๆ กันแล้ว”
“เรือ่ งนัน้ ผมเข้าใจครับ” คางะดืม่ ชาอูห่ ลงและเขียนอะไรบางอย่าง
บนสมุดบันทึก จากนั้นเอียงคอเกาข้างขมับ “น้องสาวโทร.หาคุณครั้ง
สุดท้ายคืนวันศุกร์สินะครับ”
“ใช่ครับ”
“ช่วยเล่าเนื้อหาการสนทนาตอนนั้นให้ฟังอีกครั้งได้ไหมครับ คราว
นี้ขอแบบละเอียดๆ”
“ก็ได้อยู่หรอกครับ แต่ผมอาจจ�ำได้ไม่แม่นเท่าไหร่”
“เอาเท่าที่จ�ำได้ก็พอครับ”
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ยาซุมาสะเล่าเรือ่ งราวแบบเดียวกับทีเ่ ล่าให้ยามาเบะฟังอีกครัง้ เขา
เข้าใจดีอยูแ่ ล้วว่า เวลาคุยกับต�ำรวจ อาจต้องพูดเรือ่ งเดิมซ�ำ้ ๆ และระหว่าง
ที่เล่า คางะจะแทรกถามเรื่องยิบย่อยเป็นระยะ เช่น น�้ำเสียงของโซโนโกะ
เป็นอย่างไร เธอร้องไห้ตอนพูดถึงเรือ่ งอะไร ยาซุมาสะชิงอ่านเกมก่อนอย่าง
ว่องไว รวมถึงระมัดระวังค�ำตอบไม่ให้ย้อนกลับมาเล่นงานตัวเองภายหลัง
พูดง่ายๆ คือตอบก�ำกวมตลอดการสนทนา
“เท่าที่ฟัง เรื่องกลุ้มใจของน้องสาวคุณดูคลุมเครือมากเลยนะครับ
คุณคิดยังไงเกีย่ วกับประเด็นนี”้ คางะขมวดคิว้ มุน่ กอดอกขณะถาม ผูช้ าย
คนนี้ต้องก�ำลังหงุดหงิดกับค�ำตอบของยาซุมาสะแน่ๆ
“ไม่รสู้ คิ รับ มันอาจจะคลุมเครือจริงอย่างทีค่ ณ
ุ พูดก็ได้ แต่ถา้ เธอทน
ความอ้างว้างไม่ไหวเพราะไม่อาจปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตในโตเกียวได้ ก็น่า
จะเป็นแรงจูงใจให้ฆ่าตัวตายนะครับ”
“ผมเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการจะบอกครับ แต่เท่าที่รู้มาคือน้องสาว
คุณอาศัยอยู่โตเกียวมาเกือบสิบปี ดังนั้นถ้าบอกว่าถูกความอ้างว้างเล่น
งานจริง ก็ตอ้ งมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างเป็นชนวนเหตุให้รสู้ กึ แบบนัน้ ไม่ใช่
หรือครับ” คางะยังคงยิงค�ำถามอย่างคล่องแคล่วเหมือนเดิม การตอบเลีย่ ง
ดูท่าจะใช้กบั ผู้ชายคนนี้ไม่ได้เสียแล้ว
“ไม่รู้สิครับ อาจมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น แต่ผมไม่รู้” ยาซุมาสะเลือกใช้
ค�ำตอบที่ได้ผลที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้
“แล้วคุณคิดอย่างไรกับประเด็นไม่ได้ทงิ้ จดหมายลาตายไว้ครับ น้อง
สาวของคุณไม่ชอบขีดเขียนหรือครับ”
“ไม่นะครับ ผมเห็นเธอเขียนโน่นนีอ่ ยูป่ ระจ�ำ จะไม่วา่ ชอบก็คงไม่ใช่”
ยาซุมาสะตอบตามจริง ไม่ควรโกหกเรื่องที่สืบได้ไม่ยากดีกว่า “บางทีแรง
จูงใจอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขียนบรรยายได้ หรือไม่มีกะจิตกะใจจะเขียน”
คางะพยักหน้าเงียบๆ แม้จะดูไม่ปลืม้ กับค�ำตอบสักเท่าไร แต่กไ็ ม่มี
ประเด็นจะถามขุดคุ้ยต่อ นายต�ำรวจเหลือบมองสมุดบันทึกเล็กน้อยแล้ว
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เอ่ยว่า “ยังมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากถาม”
“เรื่องอะไรหรือครับ”
“ได้ยนิ ว่าคุณนัง่ อยูเ่ ฉยๆ ในห้องของน้องสาว หลังจากเข้าไปพบศพ
และโทร.แจ้งต�ำรวจ ตรงนี้ข้อมูลไม่ผิดพลาดใช่ไหมครับ”
หลังได้ยินค�ำถาม ยาซุมาสะจ้องตาคางะอย่างระแวดระวัง ถึงแม้
จะเป็นค�ำถามทั่วไป แต่เวลาแบบนี้นี่แหละที่ต�ำรวจมักซ่อนกับดักเอาไว้
ยาซุมาสะจึงต้องคิดว่าคางะถามแบบนีม้ อี ะไรแอบแฝงหรือเปล่า และเลือก
ค�ำตอบภายในเสี้ยววินาที
“ผมไม่ได้แตะต้องอะไรในห้องนะครับ...มีอะไรหรือเปล่า”
“เปล่าครับ พอดีผมเห็นว่ามีหยดน�้ำเกาะในอ่างล้างจาน น้องสาว
ของคุณน่าจะเสียชีวิตในคืนวันศุกร์ เท่ากับว่าไม่มีใครใช้อ่างล้างจานเป็น
ระยะเวลาสองวันซึง่ ก็คอื วันเสาร์กบั วันอาทิตย์ ผมคิดว่ามันเป็นเรือ่ งแปลก
มากที่อ่างล้างจานจะยังเปียกอยู่ในช่วงฤดูน้ที ี่อากาศค่อนข้างแห้ง”
“อ้อ เรือ่ งนัน้ เอง” ยาซุมาสะพยักหน้าพลางรีบคิดหาค�ำแก้ตวั ต้อง
ปิดบังเรื่องที่ตนเองหยิบจานใบเล็กซึ่งมีเศษกระดาษถูกเผากับแก้วไวน์ไป
ล้างเอาไว้ “ขอโทษครับ ผมใช้เอง ลืมบอกไป”
“คุณท�ำอะไรที่อ่างล้างจานหรือครับ”
“ก็ นิดหน่อย...”
“นิดหน่อยทีว่ า่ คืออะไรหรือครับ ถ้าไม่ขดั ข้อง ช่วยบอกได้ไหมครับ”
คางะถามยิ้มๆ แต่ตั้งท่าเตรียมจดบันทึก
ยาซุมาสะถอนใจก่อนตอบ “ล้างหน้าครับ”
“ล้างหน้า”
“ครับ ผมไม่อยากให้ตำ� รวจเห็นหน้าโทรมๆ พูดง่ายๆ คือล้างคราบ
น�ำ้ ตา”
“อ้อ...” คางะอึ้งเล็กน้อย เพราะนึกภาพยาซุมาสะยามร้องไห้ไม่
ออก “อย่างนั้นเองหรือครับ”
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“ผมรูว้ า่ ควรบอกแต่แรก แต่มนั พูดไม่ออก ถ้าผมสร้างความเดือดร้อน
ให้ก็ขอโทษด้วย”
“ไม่เป็นไรครับ แค่หาค�ำอธิบายเกี่ยวกับอ่างล้างจานเปียกได้ก็
พอแล้ว”
“แต่นอกนั้น ผมไม่ได้แตะต้องอะไรเลยครับ”
“อย่ า งนั้ น หรื อ ครั บ ” คางะพยั ก หน้ า พร้ อ มกั บ ปิ ด สมุ ด บั น ทึ ก
“ขอบคุ ณ มากครั บ ผมอาจจะมี เ รื่ อ งสอบถามอี ก ต้ อ งขอรบกวนไว้
ล่วงหน้าเลยนะครับ”
“ได้ครับ”
ยาซุมาสะตัง้ ท่าจะหยิบบิล แต่คางะกลับคว้าไปเสียก่อน ยกมือขวา
เป็นเชิงบอกว่าไม่ต้องเกรงใจ ก่อนจะลุกขึ้นเดินตรงไปเคาน์เตอร์ช�ำระเงิน
ยาซุมาสะเดินผ่านนายต�ำรวจออกมายืนรอหน้าร้านตามมารยาท
คางะเดินออกมานอกร้านพลางเก็บกระเป๋าสตางค์ ขอบคุณทีเ่ ลีย้ ง
ครับ ยาซุมาสะกล่าวค�ำขอบคุณ
ทั้งสองลงลิฟต์พร้อมกัน แต่ยาซุมาสะลงกลางทาง
“ขอตัวก่อนนะครับ”
“วันนี้ขอบคุณมากครับ” คางะเอ่ย ยาซุมาสะกลับหลังหันแล้วก้าว
เดิน แต่ได้ยนิ เสียงเรียกตามหลังว่า “อ๊ะ คุณอิซุมิ”
ยาซุมาสะชะงักฝีเท้าหันกลับไป “มีอะไรครับ”
คางะใช้มอื ดันประตูลิฟต์เอาไว้
“ผมฟังมาจากคุณยามาเบะอีกทีนึง คุณบอกว่าตอนที่เห็นสายไฟ
กับเครือ่ งตัง้ เวลาบนร่างน้องสาว ถึงได้รวู้ า่ เป็นการฆ่าตัวตาย ถูกไหมครับ”
“ครับ ท�ำไมหรือครับ”
“งั้นบอกได้ไหมครับว่าคุณคิดอะไรอยู่ตอนตัดโซ่คล้องประตู”
ยาซุมาสะเกือบพลัง้ ปากอุทาน สีหน้าของเขาอาจจะส่อพิรธุ แล้วก็ได้
คางะพูดตรงประเด็น การที่โซ่คล้องประตูถูกคล้องเอาไว้ย่อม
- 67 -

บทที่ 2

หมายความว่ามีคนอยู่ในห้อง หากกดอินเตอร์โฟนแล้วไม่มีเสียงตอบ
รับ ก็ย่อมคาดเดาว่าอาจเกิดความผิดปกติขึ้น หากพิจารณาตามล�ำดับ
เหตุการณ์ทั้งหมด ยาซุมาสะควรคิดได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าโซโนโกะอาจฆ่า
ตัวตาย
“แน่นอน” ยาซุมาสะเอ่ย “ตอนนัน้ ในสมองผมก็คดิ ว่าน้องสาวอาจ
ฆ่าตัวตาย แล้วพอเห็นศพจึงได้รู้ว่าเธอฆ่าตัวตายอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิด”
“อือฮึ” คางะกะพริบตาถี่ แสดงสีหน้าเคลือบแคลง พูดอีกอย่างคือ
นายต�ำรวจจงใจจะบอกว่าฟังไม่ข้นึ
“ดูเหมือนว่าผมจะให้ขอ้ มูลทีผ่ ดิ พลาดกับคุณยามาเบะ ต้องขอโทษ
จริงๆครับ พูดก็พูดคือผมสติไม่อยู่กบั ตัวสักเท่าไหร่”
“ครับ เรื่องนั้นผมเข้าใจ เป็นใครก็คงสติไม่อยู่กับตัวทั้งนั้น” คางะ
ค้อมศีรษะ “ผมมีเรื่องจะถามแค่น้แี หละครับ ขอบคุณมากครับ”
“เอ่อ คุณคางะ”
“ครับ”
ยาซุมาสะสูดหายใจเต็มปอดก่อนเอ่ยถาม “มีปญ
ั หาอะไรหรือเปล่า
ครับ”
“ปัญหาที่ว่าหมายถึงอะไรครับ”
“ก็อย่างเช่นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตายของน้องสาวผม ท�ำนองว่า
อาจไม่ใช่การฆ่าตัวตาย”
คางะเบิกตาโตด้วยความประหลาดใจ
“ท�ำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะครับ”
“ผมแค่รสู้ กึ ว่าท่าทางเหมือนคุณมีขอ้ สงสัยหลายๆ เรือ่ ง แต่ผมอาจ
คิดมากไปเองก็ได้”
ค�ำตอบของยาซุมาสะ ท�ำให้คางะยิ้มมุมปาก
“ถ้าผมถามอะไรสร้างความขุ่นเคืองใจก็ต้องขอโทษด้วยครับ การ
สงสัยไว้ก่อนเป็นงานของพวกผม ซึ่งผมเชื่อว่าคุณอิซุมคิ งจะเข้าใจ”
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“ครับ ผมเข้าใจ”
“ผมไม่ได้ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสภาพที่เกิดเหตุเป็นพิเศษหรอกครับ
ณ เวลานีก้ ค็ งต้องสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ถ้าเป็นนิยายสืบสวนก็คงต้อง
บอกว่าที่เกิดเหตุ” คางะเว้นจังหวะจ้องหน้ายาซุมาสะ “เป็นห้องปิดตาย
กุญแจห้องถูกพบอยู่ในกระเป๋าถือของน้องสาวคุณ และคุณให้การว่าโซ่
คล้องประตูถกู คล้องเอาไว้ จึงเป็นห้องปิดตายโดยสมบูรณ์ และการจะเข้า
ห้องปิดตายคงท�ำไม่ได้ง่ายๆ เหมือนนิยายสืบสวน”
ยาซุมาสะคิดว่าตัวเองไม่ควรจ้องนายต�ำรวจคนนี้กลับ เขาสบตา
อีกฝ่ายแวบหนึ่ง หลุบตาต�่ำแล้วเงยหน้าขึ้น
“หากมีประเด็นน่าสงสัย ช่วยติดต่อผมทันทีได้หรือเปล่าครับ”
ยาซุมาสะกล่าว
“แน่นอนครับ ผมจะติดต่อคุณเป็นคนแรกเลย”
“รบกวนด้วยนะครับ”
“ขอตัวนะครับ” เมือ่ คางะปล่อยนิว้ จากปุม่ ประตูลฟิ ต์เลือ่ นปิดอย่าง
เงียบเชียบ ยาซุมาสะเพ่งมองประตูท่ปี ิดลงเบื้องหน้าพลางนึกทบทวนบท
สนทนากับคางะทีละเรื่อง เพื่อพิจารณาว่าเผลอพูดอะไรผิดไปหรือเปล่า
หรือพูดจาขัดแย้งกันเองหรือไม่
ไม่มีอะไรหรอก เขาบอกตัวเองแล้วเดินกลับห้องพัก
พอกลับถึงห้องพัก ยาซุมาสะหยิบถุงพลาสติกที่เก็บใส่กระเป๋าถือ
เมื่อกี้นี้ออกมาวางเรียงบนเตียง
คางะก�ำลังกังขาเกีย่ วกับการตายของโซโนโกะแน่ๆ แต่ไม่รวู้ า่ สาเหตุ
มาจากอะไร ต�ำรวจบางคนมีประสาทสัมผัสพิเศษ คางะน่าจะจัดอยู่ใน
กลุ่มนี้
ถึงกระนั้นยาซุมาสะก็ยังเชื่อว่าคางะไม่มีทางสาวถึงความจริง
เพราะตอนนี้วัตถุพยานส�ำคัญอยู่ตรงหน้าเขาเกือบทั้งหมด
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แต่สังเกตขวดไวน์ด้วยถือว่าไม่ธรรมดา
คิดถูกแล้วจริงๆ ทีท่ งิ้ จุกคอร์กและเก็บทีเ่ ปิดขวดไวน์ ขืนปล่อยทิง้ ไว้
แบบนั้น ต�ำรวจประสาทสัมผัสไวคนนั้นต้องสังเกตเห็นแน่นอน
ไวน์เป็นตัวจุดชนวนความสงสัยเรือ่ งการฆ่าตัวตายในใจยาซุมาสะ
เช่นกัน ถ้าจะพูดเจาะจงลงไปคือ จุกคอร์กซึง่ มีทเี่ ปิดขวดไวน์เสียบคาสะกิด
ใจเขา หากมีสิ่งนั้นตกอยู่ ย่อมหมายความว่าไวน์เพิ่งถูกเปิด แต่เนื่องจาก
โซโนโกะไม่ได้ดมื่ เหล้าเก่งตามทีเ่ ขาอธิบายให้คางะฟัง จึงควรมีขวดไวน์ซงึ่
ยังดื่มไม่หมดอยู่ท่ไี หนสักแห่ง ทว่ากลับพบแค่ขวดเปล่า
คนอย่างโซโนโกะเป็นไปไม่ได้ที่จะเทไวน์ส่วนที่เหลือทิ้งลงอ่างล้าง
จานก่อนตาย นอกจากนี้ในตู้เย็นยังมีอาหารเหลืออยู่หลายอย่าง ไม่มี
เหตุผลที่จะเลือกเก็บกวาดเฉพาะไวน์ ที่ส�ำคัญในแก้วไวน์ที่อยู่บนโต๊ะใน
ห้องนอนยังมีไวน์เหลืออยู่ ท�ำไมจึงไม่เทไวน์ในแก้วทิ้งด้วย
แนวคิดทีส่ มเหตุสมผลทีส่ ดุ คือ โซโนโกะดืม่ ไวน์กบั ใครอีกคนกระทัง่
ไวน์หมดขวด แก้วไวน์อีกใบในอ่างล่างจานช่วยสนับสนุนแนวคิดนั้นของ
ยาซุมาสะได้เป็นอย่างดี
ก่อนตาย โซโนโกะดื่มไวน์อยู่กบั ใครสักคน หมายความว่าโซโนโกะ
ฆ่าตัวตายหลังจากอีกฝ่ายกลับไปแล้วอย่างนั้นหรือ แน่นอนว่าคิดแบบนี้
ก็ได้เช่นกัน
ทว่ายาซุมาสะปักใจเชือ่ ว่าไม่ได้เป็นแบบนัน้ โซโนโกะถูกใครสักคน
ฆ่าอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะมีหลักฐานเหลืออยู่ในห้องนั้น
นั่นคือเศษพลาสติกที่ติดอยู่บนมีด
เวลาเหลาดินสอ หากทาน�้ำมันกันสนิมบนมีด ขี้ดินสอย่อมติดบน
มีด และขี้ดินสอจะต้องติดอยู่บนใบมีด ถ้าเป็นคนถนัดขวา ก็จะติดอยู่บน
ใบมีดฝั่งขวา
เศษพลาสติกนั่นก็ติดอยู่บนใบมีดฝั่งขวา แต่มนั เป็นเรื่องแปลก
เพราะโซโนโกะเป็นคนถนัดซ้าย เธอจับดินสอและตะเกียบด้วย
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มือขวาเนือ่ งจากถูกพ่อแม่บงั คับ แต่นอกนัน้ ใช้มอื ซ้ายทัง้ หมด ตีเทนนิสใช้
มือซ้าย ขว้างลูกบอลก็ใช้มือซ้าย ยาซุมาสะจ�ำได้แม่นว่าเคยเห็นโซโนโกะ
ซอยกะหล�่ำปลีอย่างคล่องแคล่วด้วยมือซ้ายหลายต่อหลายครั้ง
ด้วยเหตุนี้ หากโซโนโกะเป็นคนลอกฉนวนหุม้ สายไฟ เศษพลาสติก
ก็ควรติดอยู่บนใบมีดฝั่งซ้าย
ยาซุมาสะตัดสินใจว่าจะจับคนร้ายด้วยมือตัวเองตั้งแต่วินาทีท่ีรู้ว่า
เป็นการฆาตกรรม เขารูด้ วี า่ ในโลกนีม้ ที งั้ สิง่ ทีค่ วรและไม่ควรท�ำด้วยตนเอง
แต่เรือ่ งนีไ้ ม่ใช่สงิ่ ทีค่ วรจะมอบหมายให้ใครคนอืน่ ท�ำ ความปรารถนาสูงสุด
ของเขาคือการได้เห็นน้องสาวมีความสุข ดังนั้นแค่คนร้ายถูกจับย่อมไม่
ท�ำให้เขาหายเจ็บใจที่พรากสิ่งนั้นไป
เขาคิดเอาไว้แล้วด้วยว่า หลังลากคอคนร้ายได้แล้วจะท�ำอะไร ทว่า
ยังไม่ถึงเวลาคิดถึงเรื่องนั้น สิ่งที่ต้องท�ำยังมีอีกมากมายก่ายกอง
และที่ส�ำคัญที่สุด
จะให้ตำ� รวจระแคะระคายไม่ได้ โดยเฉพาะนายต�ำรวจคางะ ยาซุมาสะ
จะไม่มีวันยอมให้คางะล่วงรู้เป้าหมายของตน หากต�ำรวจเกิดข้อสงสัย
เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของโซโนโกะแม้เพียงเล็กน้อย เขาก็พร้อมจะขจัด
ข้อสงสัยอย่างสุดความสามารถ
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ฮิงาชิโนะ เคโงะ กับโจทย์ความรักรสขม “ใครฆ่าเธอ” รักผิดหวังสู่
การแก้แค้นแสนเข้มข้น ด้วยพล็อตอันยอดเยีย่ ม สนุก แถมบทสรุปบีบหัวใจ
กลิ่นอายลึกลับชวนหลงใหลยังเป็นเสน่ห์ติดตัวนักเขียนเสมอและ
ไม่ว่าจะเป็นเล่มไหนๆ เคโงะก็ดงึ อารมณ์...ความรู้สกึ ของตัวละครออกมา
อย่างตราตรึง
เมือ่ พีช่ ายสืบหาสาเหตุการเสียชีวติ ของน้องสาว ซึง่ ตนเองก็ยงั สงสัย
ว่าเป็นการฆาตกรรมหรือไม่ แล้วใครเป็นผู้ลงมือระหว่างอดีตชายคนรัก
ผู้วาดภาพแมวกับเพื่อนสนิทที่ไว้ใจที่สุด
การสื บ แบบลั บ ๆ จึ ง เริ่ ม ขึ้ น แต่ ยั ง ไม่ พ ้ น สายตาเหยี่ ย วอย่ า ง
มือปราบคางะไปได้ สุดท้ายไม่วา่ น้องสาวจะพบจุดจบเช่นไร หัวใจของพี่
ก็แหลกสลาย
ใครฆ่าเธอ เป็นล�ำดับ 3 ในซีรีส์คางะ เคียวอิจิโร่ และส�ำนักพิมพ์
มั่นใจว่าจะเป็นเล่มที่ผู้อ่านเพลิดเพลินกับการเดินทางสู่ความจริงอย่าง
ตื่นตะลึงแถมยังชวนลุ้น มาร่วมไขคดีและจับตามองหาฆาตกร
					

ส�ำนักพิมพ์ไดฟุกุ

จากใจนักแปล
รักแค่ไหนถ้าใจจะเปลี่ยนก็ไม่มีใครรั้งไว้ได้ ไม่ว่าจะความรักแบบ
หญิงชาย ความรักแบบเพือ่ น ขณะเดียวกันความรักทีม่ ากล้นเกิน บางครัง้
ก็อาจน�ำพาเรื่องราวไปสู่หนทางที่ใครก็คาดไม่ถึง ร้ายหรือดีขึ้นอยู่กับสติ
ยั้งคิดชักน�ำ
ผลงานวรรณกรรมเล่มนี้ของอาจารย์ฮิงาชิโนะ เคโงะ แม้จะเป็น
งานเก่าแต่กส็ นุกคมคาย เรียกว่าเปิดอ่านแล้ววางไม่ลง เพราะพอถึงจุดที่
จวนจะเฉลย กลับมีปจั จัยอืน่ แทรกขึน้ มาท�ำให้ตอ้ งย้อนกลับไปคิดทบทวน
กันใหม่ตงั้ แต่แรกเริม่ ซึง่ ถือเป็นความแยบยลในการวางโครงเรือ่ งให้ผ้อู ่าน
คิดตามจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลยทีเดียว
					

อนิษา เกมเผ่าพันธ์

แนะนำ�นักเขียน
ฮิงาชิโนะ เคโงะ
เกิดเมื่อ พ.ศ. 2501 ที่จังหวัดโอซากะ หลังจบการศึกษาจาก Osaka
Prefecture University คณะวิศวกรรมไฟฟ้า ก็เข้าท�ำงานในบริษทั ผู้ผลิตชิน้
ส่วนรถยนต์ในต�ำแหน่งวิศวกร เขาท�ำงานพร้อมกับเขียนนิยายเพื่อส่งเข้า
ประกวดไปด้วย ในปี 2528 ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลเอโดงาวะ รัมโปะ
ครั้งที่ 31 จากผลงานชื่อ Houkago (After School) ด้วยวัย 27 ปี หลังจาก
นั้นก็ลาออกจากงาน และผันตัวเป็นนักเขียนนิยายเต็มตัว
ผลงานของฮิงาชิโนะ เคโงะ มีหลายรูปแบบ ทั้งนิยายสืบสวน แนว
ไขปริศนา นิยายลึกลับ และเชิงสังคม เนื่องจากขณะที่เปลี่ยนไปเขียนงาน
อีกประเภท ก็มกั จะได้แง่คิดและมุมมองใหม่ๆ จากงานเขียนประเภทเดิม
แล่นเข้ามา
นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญกับการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับงานที่
เขียน โดยมองผลงานตัวเองในฐานะผู้อ่าน ท�ำให้ผลงานของเขาประสบ
ความส�ำเร็จมากมาย เช่น Himitsu (ความลับ) คว้ารางวัลชนะเลิศในสาขา
เรือ่ งยาว จากสมาคมนักเขียนนิยายสืบสวนแห่งญีป่ นุ่ ครัง้ ที่ 52 ในปี 2542
และ Yougisha X no Kenshin (กลลวงซ่อนตาย) คว้ารางวัลนาโอกิ และ
รางวัลฮงคะคุมิสเตรี ในปี 2549 ทั้งยังติดอันดับ 13 ในการจัดอันดับ 100
นิยายสืบสวนยอดเยี่ยมตลอดกาลของญี่ปุ่น ในปี 2555
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานสมาคมนักเขียนนิยายสืบสวนแห่งประเทศญีป่ นุ่
ปี 2552-2556 และเป็นคณะกรรมการคัดสรรของรางวัลนาโอกิ ตัง้ แต่ปี 2557
ผลงานของฮิงาชิโนะ เคโงะ ได้รบั การน�ำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และ
ละครทีวีหลายเรื่อง เช่น Game no Na wa Yuukai (เกมรักพาตัว), Yougisha
X no Kenshin (กลลวงซ่อนตาย), Tantei Galileo (กาลิเลโอไขคดี) ฯลฯ
ผลงานทีไ่ ด้รบั การน�ำมาแปลเป็นภาษาไทยมีมากมาย เช่น Yougisha
X no Kenshin (กลลวงซ่อนตาย), Seijo no Kyuusai (พิษรักสั่งตาย), Akui
(เจตนาร้าย) และยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่อง

แนะนำ�นักแปล
อนิษา เกมเผ่าพันธ์
เกิดและเติบโตทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ วิชาเอกภาษาญีป่ นุ่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เคยได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ไปศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ Nara University of Education เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่ม
ต้นสนใจภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยมัธยมต้น คลุกคลีอยู่กับเพลงแอนิเมชัน
เพลงญี่ปุ่น คอมมิก จนเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของชีวิต เมื่อ
เข้ามหาวิทยาลัย แม้จะโดนคัดค้านจากครอบครัว แต่ก็ฝ่าฝันอุปสรรคจน
ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นสมใจ ภายหลังครอบครัวเห็นความมุ่งมั่นก็หันมาให้
ก�ำลังใจจนประสบความส�ำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้
ส่วนสมัยเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้น จุ๊จุ๊...เข้าเรียนบ้างพอเป็นพิธี แล้วเอา
เวลาส่วนใหญ่ไปสอดส่องวัฒนธรรมนอกห้องเรียน ศึกษาชีวติ กวางในนะระ
ตะลอนตามวัดวาอารามและสวนดอกไม้เป็นหลัก ปัจจุบันนี้นอกจาก
ผลงานแปลต่างๆ ก็ยังมีผลงานหนังสือแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น
เป็นของตัวเองด้วย
ผลงานเด่นที่ผ่านมามี กาลิเลโอไขคดี 13 กาลิเลโอไขคดียุ่งเหยิง
โตเกียวหม�ำ่ ๆ อยากขายซุป ต้องขายขนมปังด้วย ปรับรูปร่างด้วยมือเปล่า
สร้างหุ่นฟิตพิชิตโรค และอีกมากมาย
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เมื่อน้องสาวสุดท่ีรักถูกฆ่าอำ�พราง หัวใจของพี่ชาย
อิซุมิ ยาซุมาสะ ซ่ึ่งทำ�งานท่ีสถานีตำ�รวจแทบแหลกสลาย
เขาจึงเร่งรุดแอบไขคดี
ทีเ่ กิดเหตุดว้ ยตนเอง สืบค้นคัดกรองผูต้ อ้ งสงสัย
เหลือเพียงสองคน หนึง่ ในนัน้ คือ
เพือ่ นของน้องสาว ส่วนอีกคนคือศิลปินหนุม่ นักวาดภาพ
ซึง่ เป็นอดีตคนรัก ทว่า
ขณะทีพ่ ชี่ ายผูม้ งุ่ มัน่ แก้แค้นให้กบั น้องสาว
และตามสาวเรือ่ งจนเกือบรูว้ า่ ใครเป็นคนร้ายตัวจริง
ต�ำรวจสืบสวน คางะจากสถานีตำ� รวจเนริมะ
กลับเข้ามาขวางเอาไว้
สรุปแล้วใครคือฆาตกรกันแน่ ผูช้ าย? หรือว่า ผูห้ ญิง?
มาสืบหาคนร้ายตัวจริง
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