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ฮิงาชิโนะ เคโงะ

1

บทที่ 1

“ฉนัรกัเธอ อยากจะแต่งงานกบัเธอ”

คางะพูดชัดเจนโดยไม่แสดงอาการลังเลแม้แต่น้อย แม้เวลาพูด 

เช่นนี้เขากย็งัสบตาอกีฝ่าย

ซาโตโกะกม็องตอบสายตาเขาตรงๆ เช่นเดยีวกนั แต่เหตไุฉนค�าพดู

เขาไม่กระทบใจในทันที เพียงรู้สึกว่าก�าลังประสบช่วงเวลาอันไม่ธรรมดา 

แต่ก็ท�าให้ใจเต้นแรง กว่าจะเข้าใจในค�าพูดนั้นก็ต้องใช้เวลาหลายวินาท ี

ระหว่างนั้นทั้งสองจ้องหน้านิ่งจนซาโตโกะเอ่ยปากขึ้น

“ท�าเอาฉนัตกใจอกีแล้ว”

คางะเหมอืนผดิคาดกบัค�าตอบนี้ “อกีแล้วอย่างนั้นเหรอ” เขาเลกิคิ้ว

“ใช่ แต่ไหนแต่ไรมาแล้วนายมักท�าให้คนตกใจ ชอบท�าหน้าตาย
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บทที่ 1

เวลาพูดเรื่องใหญ่”

“ใช่เหรอ”

ในที่สุดคางะสีหน้าผ่อนคลายลง ซาโตโกะเห็นเช่นนั้นจึงเสยผม 

ตรงยาวพลางยิ้มเหน็ฟันขาว

พวกเขาอยูท่ี่มมุหนึ่งของสนาม มสีมาชกิชมรมรกับี้และชมรมกรฑีา

ก�าลงัวิ่งไปทั่ว ด้านข้างมบีาร์โหน 3 อนัเรยีงกนัอยู่ คางะนดัให้มาพบที่นี่

ตอนเจอกนัเมื่อพกัเที่ยงที่โรงอาหาร

คางะอยูใ่นชดุเคนโด้ เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนเริ่มกจิกรรมชมรม หรอืว่า 

เขาอาจแต่งชดุมาเพื่อรวบรวมสตกิ่อนสารภาพเรื่องส�าคญั ซาโตโกะคดิ

“แล้ว...จะต้องท�ายงัไง ต้องตอบว่ารบัหรอืไม่รบัอย่างนั้นเหรอ”

เธอถาม คางะยงัคงยนืนิ่ง ส่ายหน้าช้าๆ

“ไม่ต้องท�าอะไรเลย นี่ไม่ใช่การขอแต่งงาน เป็นเพียงการแสดง

เจตนารมณ์ของฉัน แต่เธอจะรักใคร จะแต่งงานกับใครเป็นเรื่องของเธอ 

แค่อยากให้รบัทราบถงึความรู้สกึของฉนั”

“ผดิคาดจงั”

ซาโตโกะบอกความรู้สกึของตนเองตามตรง “นายนี่ตั้งแต่ ม.ปลาย

แล้ว...ไม่สิ ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอีก ฉันคิดว่านายเล่นแต่เคนโด้อย่างเดียว  

ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกบัผู้หญงิหรอืความรกั ถงึจะมคีวามรู้สกึแบบนั้นกไ็ม่คดิว่า

จะพูดออกมา”

ทนัใดนั้นคางะหลดุยิ้มเฝื่อน ใบหน้าเข้มแดงเรื่อขึ้นมา

“ราวกบัต�าราฮางาคเุระเลย”

“ฮางาคเุระอะไรเหรอ”

“ต�าราฮางาคุเระ...ที่บอกว่าวิถีของนักรบคือการค้นพบความตาย 

ในหนงัสอืเล่มนั้นว่าไว้ ความรกัคอืการซ่อนเร้น”

“ตรงกบัภาพลกัษณ์ของเธอเลยทเีดยีว”

“นั่นเป็นแนวคิดที่ไร้สาระ ฉันเป็นพวกหากรู้อะไรชัดเจนก็จะพูด
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ฮิงาชิโนะ เคโงะ

ออกไป เพราะฉะนั้นถึงจ�าเป็นต้องบอกความรู้สึกที่มีต่อเธอด้วย ก่อนจะ

เรยีนจบ”

ว่าแล้วคางะก็ยกมือ “ไปละ” แล้วออกเดิน ตอนผ่านข้างตัวไป  

ซาโตโกะสมัผสัได้ถงึกลิ่นเหงื่อออกเปรี้ยวซึ่งฝังอยู่ในชดุเคนโด้

ซาโตโกะถามคางะจากด้านหลงั

“เดี๋ยว ท�าไมถงึได้คดิมาสารภาพวนันี้ล่ะ”

คางะตอบทั้งยงัหนัหลงั

“เพราะเกิดอยากสารภาพวันนี้ คิดแค่ว่าอยากบอกก่อนจะมีการ

แข่งรอบคดัเลอืกเดอืนหน้า”

“เหรอ แต่ล�าบากใจเลยนะ ต่อไปสายตาที่มองนายคงเปลี่ยนไป”

“ช่วยไม่ได้นี่นา ก็สายตาฉันที่มองเธอมันเปลี่ยนมาตั้งแต่หลายปี

ก่อนแล้ว”

คางะออกเดนิอกีครั้ง เจ้าตวัคงไม่ได้ตั้งใจ แต่มองจากข้างหลงัแล้ว

ช่างสง่างาม แสดงถึงความมั่นใจ ซึ่งไม่เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่สมัยมัธยม

ปลาย ซาโตโกะคดิ

มหาวทิยาลยั T มหาวทิยาลยัรฐัซึ่งซาโตโกะเรยีน อยูใ่นช่วงรอยต่อ 

ของเมือง T ซึ่งเป็นเมืองใหญ่สุดของจังหวัด และเมือง S ซึ่งอยู่ติดกัน  

แต่ข้อเทจ็จรงิที่ถูกต้องคอืมหาวทิยาลยัอยู่ในเมอืง S สถานรีถไฟใกล้ที่สดุ

ชื่อ ‘สถานหีน้ามหาวทิยาลยั T’ เป็นสายรถไฟเอกชนซึ่งแล่นมาจากกลาง

ใจเมอืง T นกัศกึษามหาวทิยาลยั T กว่าครึ่งจะใช้สถานนีี้ และเดนิตาม

ถนนชื่อว่า ‘ถนนมหาวทิยาลยั T’ ราว 1 กโิลเมตรกจ็ะถงึประตูใหญ่ของ

มหาวทิยาลยั 

สมกับที่ถางภูเขามาสร้าง รอบมหาวิทยาลัยไม่มีอะไรดึงดูด แต่

อดุมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตอินัสวยงาม ช่วงนี้ต้นไม้เริ่มมสีสีนั อกี 2-3 

สปัดาห์ภูเขาทั้งลูกคงผลดัใบ
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บทที่ 1

รอบด้านเขยีวขจ ีแต่สองข้างถนนมหาวทิยาลยั T แน่นขนดัไปด้วย

ร้านรวง เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านไพ่นกกระจอก อาจกล่าวได้ว่า 

ร้านค้าเหล่านี้อยูไ่ด้ด้วยนกัศกึษามหาวทิยาลยั T เลยทเีดยีว แต่การแข่งขนั

เพื่อความอยู่รอดก็รุนแรง เปิดร้านไม่ทันไรก็มีอันต้องปิดไปแล้วเปิดเป็น 

ร้านใหม่บ่อยมาก ทว่าตั้งแต่ก่อตั้งมหาวทิยาลยัมา ยงัไม่มรี้านปาจงิโกะ 

เลยสักร้าน ซึ่งเป็นผลพวงจากการต่อต้านของชาวบ้านและศิษย์เก่า

มหาวทิยาลยั ท�าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้ามาได้

ร้านที่ใช้เป็นแหล่งพบปะประจ�าของพวกซาโตโกะชื่อ ‘ตัวตลก 

ส่ายหน้า’ เดินจากประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยไปราว 300 เมตรแล้ว 

เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเล็กน้อย ร้านนี้มีแต่ประตูเตี้ยที่แม้แต่คนตัวเตี้ยยัง 

ต้องก้มหัว นอกนั้นไม่มีหน้าต่างแม้แต่บานเดียว ป้ายรูปหน้าตัวตลก 

ชวนสยองเลก็น้อยยงัจงใจตดิบนก�าแพงให้เอยีงๆ

หลงัแยกจากคางะ ซาโตโกะมามดุประตแูคบของที่นี่เหมอืนทกุครั้ง

ในร้านมืดสลัว พอเข้ามาข้างในทางขวาเป็นเคาน์เตอร์รูปตัว L  

นั่งได้ราว 10 คน ผู้จัดการร้านผู้มีผมหงอกแซมก�าลังเช็ดแก้วตามปกต ิ 

ด้านซ้ายเป็นโต๊ะกลม 4 ตัว แต่ละโต๊ะมีเก้าอี้ 4 ตัว และมีเก้าอี้เล็กๆ  

เรยีงชดิก�าแพงไว้หลายตวั ให้นั่งร่วมโต๊ะได้หลายคน

พอซาโตโกะเดินถึงหน้าเคาน์เตอร์ ได้ยินเสียงเรียกจากโต๊ะด้าน 

ในสุด เสียงแหบทุ้มเหมือนเสียงผู้ชาย แต่ก็ให้ความรู้สึกเซ็กซี่อยู่ในท ี 

เมื่อหันไปทางเจ้าของเสียงก็เป็นดังคาด คานาอิ นามิกะ ก�าลังยกมือ 

คบีบหุรี่อย่างเนอืยๆ

“ยงัเป็นผู้หญงิที่เหมาะกบัการอยู่ตวัคนเดยีวเหมอืนเดมิเลยนะ”

“ขอบใจจ้ะ นามกิะกเ็หมอืนกนัแหละ สบายดหีรอืจ๊ะ โทโด”

ข้างนามิกะ ชายร่างก�าย�าทั้งยังหน้าตาหล่อเหลาส่งสายตายิ้ม 

กลบัมา เขาเป็นหนึ่งในเพื่อนในกลุ่ม ชื่อโทโด มาซาฮโิกะ ซาโตโกะนั่งลง

ตรงข้ามเขา
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“โชโกะไปไหนล่ะ”

ซาโตโกะเอ่ยชื่อคนรักของโทโด เธอรู้ว่าการหยอกล้อก็เป็นการ

ทกัทายแบบหนึ่ง

โทโดพูดด้วยหน้าขงึขงั

“เห็นนามิกะบอกว่าพอเลิกเรียนคาบที่สองก็กลับบ้านไปก่อน  

บอกว่าไม่สบาย...”

เขาพูดด้วยความเป็นห่วง แต่แฝงด้วยความรู้สกึเหนื่อยหน่าย

“สหีน้าโชโกะไม่ดเีลย แต่ฉนักไ็ม่ได้ถามหรอกนะว่าเป็นอะไร น่าจะ 

เป็นวนันั้นของเดอืนหรอืเปล่า”

นามิกะพูดหน้าตาเฉยขณะพ่นควันสีขาวขุ่นขึ้นเพดาน เธอเรียน

สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน คณะอักษรศาสตร์ อยู่ห้องวิจัย

เดยีวกบัมาคมิูระ โชโกะ คนรกัของโทโด

“ถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็แล้วไป...เวลาแบบนี้ก็ยังไปเยี่ยมไม่ได ้

แย่ชะมดั”

โทโดขมวดคิ้วหนา

“ช่วยไม่ได้นี่นา กอ็ะพาร์ตเมนต์นั่น...”

ซาโตโกะมองไปทางนามิกะแล้วยิ้ม นามิกะกับโชโกะอาศัยอยู่ 

อะพาร์ตเมนต์เดยีวกนั

นามกิะพยกัหน้าอย่างเออืมระอา

“ขนืโทโดเข้าห้องโชโกะละก ็มหีวงัผู้ดูแลอะพาร์ตเมนต์แจ้งต�ารวจ

จบัแน่ เขาคงคดิจะท�าให้อะพาร์ตเมนต์นั้นเป็นสมบตัขิองชาต”ิ

“อดทนอกีแค่ห้าเดอืนแหละ”

“ถ้าเวลาห้าเดอืนนั้นเอาคนืทหีลงัได้กย็งัพอท�าเนา”

ทั้งสามหันมองปฏิทินบนก�าแพงมืดสลัวราวกับนัดกัน วันนี้เป็น 

วนัองัคารที่ 22 ตลุาคม

“พวกเราหางานได้แล้วด้วย ไปดื่มฉลองกนัมั้ย”
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บทที่ 1

นามกิะเสยผมด�ายาวพลางพูด

“ดนีี่ เหน็ด้วย เมื่อไรดจี๊ะ”

“วนันี้”

“วนันี้เลยเหรอ กะทนัหนัจงั”

“เขาว่าเรื่องดใีห้รบีท�านะ”

“วนันี้ไม่ได้หรอก มนีดัแล้ว”

โทโดพูดแทรกการสนทนาของทั้งสอง “โชโกะกไ็ม่อยู่ด้วย...เนอะ”

“คางะกม็าไม่ได้ เพราะน่าจะต้องซ้อมกบัชมรมจนดกึ”

ซาโตโกะพูดชื่อคางะแล้วรู้สกึใจร้อนรุ่มเลก็น้อย

“ขานั้นจะกี่ปีกไ็ม่เคยเปลี่ยนเลย”

นามกิะสบถ “งั้นทนไปกบัซาโตโกะคนเดยีวกแ็ล้วกนั”

2

ออกจากร้าน ‘ตวัตลกส่ายหน้า’ และแยกจากโทโดแล้ว ซาโตโกะ

กบันามกิะเดนิไปทางสถานรีถไฟ ที่ร้าน ‘ตวัตลกส่ายหน้า’ กด็ื่มสรุากนัได้ 

แต่เวลาพวกหล่อนไปกัน 2 คนมักจะไปร้านประจ�าที่อยู่หลังสถานีรถไฟ 

ชื่อ ‘เบอร์เบิน’ ที่นั่นเป็นผับบรรยากาศเก่าๆ และสมดังชื่อ มีแต่เหล้า 

เบอร์เบินชนิดเดียว สุราชนิดนี้มีคนชอบคนชังพอกัน เพราะมีคนไม่น้อย 

ที่รับไม่ได้กับกลิ่นอันมีเอกลักษณ์ของมัน และนั่นยังเป็นสาเหตุให้ร้านนี้ 

ไม่ค่อยเป็นที่นิยม แต่กระนั้นผู้จัดการร้านหนวดจิ๋มหัวรั้นก็ไม่ยอมเปลี่ยน

แนว อ้างว่าไม่อยากให้คนบ้าตามแฟชั่นโดยไม่รู้รสสรุามาที่ร้าน

“เหมาะกับการคุยเรื่องลับที่สุด ไม่อยากให้ร้านนี้เป็นที่นิยมไป
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ตลอดกาล”

นั่นคือความในใจของขาประจ�า แน่นอนพวกซาโตโกะก็คิด 

เช่นเดยีวกนั

พอนั่งลงที่ด้านในสุดของเคาน์เตอร์อันเป็นที่ประจ�า ผู้จัดการ 

หน้าเฉยเมยวางแก้วรูปทรงต่างกันตรงหน้าทั้งสอง ซาโตโกะเป็นวิสกี้ 

ผสมน�้า ส่วนนามกิะเป็นออนเดอะรอ็ก ก่อนอื่นต้องชนแก้ว

นามกิะมกัชวนมาดื่มกะทนัหนัแบบไม่มป่ีีมขีลุย่เสมอ จู่ๆ ก ็“ไปนะ”  

แล้วก็มาเลย ซาโตโกะไม่ค่อยมีโอกาสดื่มมากนักก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 

ตอนแรกก็สับสนมาก แต่ตอนนี้คุ้นชินเสียแล้ว ถ้าสะดวกก็รับค�าชวน  

ถ้าไม่สะดวกก็ปฏิเสธ และคิดว่าแค่นั้นพอ แต่จะไม่ถามเหตุผลที่ถูกชวน 

กะทันหันเลย เพราะถ้าอยากบอกเจ้าตัวคงบอกเอง บางครั้งคนเรา 

ก็อยากดื่มโดยไม่มีเหตุผล ซาโตโกะไม่รู ้ว่าคืนนี้นามิกะอยู่ในอารมณ์

แบบไหน เอาแต่พูดซ�้าแล้วซ�้าเล่าด้วยค�าพูดติดปากว่า “อยากไปเที่ยว 

ที่ไหนไกลๆ” ในตอนนั้นซาโตโกะจะตอบว่า “กไ็ปส”ิ ทกุครั้ง พอพูดแล้ว

นามกิะกย็ิ้มน้อยๆ ด้วยตาของคนเมา ด้วยสภาพเช่นนี้คนืนี้พวกหล่อนจงึ

ดื่มเหล้าจากขวดที่ฝากไว้ไปกว่าครึ่ง

“อกีไม่นานพวกเราจะเป็นแค่คณุป้า...เหรอ”

นามิกะเบะปากราวกับจะเยาะหยันตัวเองขณะส่องของเหลวสีข้น

กบัโคมไฟบนเคาน์เตอร์ “ชวีติจากนี้ยงัอกียาวไกลนะ”

“พูดถงึชวีติเลยเหรอ”

ซาโตโกะยิ้มเฝื่อน มอืซ้ายเท้าคาง กดัเนยลูกเกดในมอืขวา

“ไม่ดเีหรอ เรื่องที่ต้องท�ากท็�าหมดแล้วไม่ใช่เหรอ”

“เอ...ท�าอะไรไปบ้างนะ”

“เรื่องผู้ชายไง”

นามกิะหวัเราะคกิ ดื่มเบอร์เบนิอกึใหญ่

“กไ็ม่ขนาดนั้นนะ เรื่องนั้นฉนักไ็ม่ถงึกบัจะอวดได้สกัหน่อย”
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“งั้นเรื่องเล่นฟันดาบซามูไรล่ะ”

คราวนี้นามิกะพูดหน้าเข้ม ถอนใจเสียงดัง เอาไม้จิ้มฟันแทงเนย

ลูกเกด “เล่นเคนโด้มาได้ยงัไงตั้ง 10 ปี”

“จะเลกิแล้วเหรอ” ซาโตโกะถามด้วยความเป็นห่วง

“ผู้หญงิท�างานจะให้มรีอยฟกช�้าทั่วตวัได้ยงัไง ไม่เท่เลย” นามกิะ 

ดื่มของเหลวก้นแก้วจนหมดแล้วตอบ “คราวนี้หนัมาเล่นกอล์ฟดมีั้ย”

ซาโตโกะมองใบหน้าด้านข้างของนามิกะและคิดว่าไม่น่าจะเลิกได้ 

หล่อนจับดาบไม้ไผ่ตั้งแต่สมัยมัธยมต้น ใฝ่ฝันจะเป็นแชมป์นักดาบหญิง 

ผดิกบัตวัเองที่ฝันหวานถงึความเท่และเพิ่งมาเริ่มเล่นเอาตอนมธัยมปลาย 

จรงิอยูท่ี่เรื่องผูช้ายของหล่อนกม็ากมาย ควงผูช้ายเดนิไม่ซ�้าหนา้ แต่เทา่ที่

ซาโตโกะรู้ หล่อนไม่เคยคบหาใครจนต้องเสียเวลาไปกับการออกเดตเลย  

เพราะหล่อนมีความคิดว่าการมี ‘คนรัก’ รังแต่จะท�าให้เสียสมาธิ และ 

เสยีเวลาโดยใช่เหต ุแล้วหล่อนจะทิ้งดาบไม้ไผ่ไปได้อย่างไร

โดยเฉพาะเมื่อได้แพ้แบบนั้นไปในปีนี้

ซาโตโกะเอยีงแก้วพลางคดิถงึเรื่องเมื่อเดอืนที่แล้ว

วนัที่ 23 กนัยายน ที่สนามกฬีากลางประจ�าจงัหวดั

ในการแข่งขันเคนโด้คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดประเภทหญิง

เดี่ยว เหลอืเพยีงรอบชงิชนะเลศิ

ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศคือคานาอิ นามิกะ มหาวิทยาลัย T และ 

มชิมิะ เรยีวโกะ ทั้งคูเ่ป็นนกัศกึษาปีสี่ เป็นสองยกัษ์ใหญ่ที่คู่ควรเป็นแชมป์ 

มิชิมะ เรียวโกะ เพิ่งเข้ารอบชิงเป็นครั้งแรก ส่วนนามิกะเป็นครั้งที่สอง 

ต่อจากปีที่แล้ว แต่ครั้งก่อนต้องพ่ายแพ้หลงัต่อเวลาไปอย่างน่าเสยีดาย

“มชิมิะต้องเล่นแบบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแน่”

คางะบอกกับนามิกะอย่างเยือกเย็นขณะรอลงแข่งในห้องพัก

นักกีฬา “ด้วยพลังและเทคนิค นามิกะเหนือกว่า ช่วงแขนก็ยาวกว่า  
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อีกทั้งฝ่ายโน้นสองเกมก่อนหน้านี้เพิ่งชนะแบบได้คะแนนเดียวเพราะหมด

เวลาเสียก่อน เพราะสู้กันเต็มเวลาต้องใช้พลังงานไปมากพอดู ถ้าเกิด 

ยึกยักสู้กันยาวหล่อนสู้ไม่ไหวแน่ มิชิมะคงรู้ตัวดีอยู่แล้ว พอเปิดเกมปุ๊บ

หล่อนต้องรบีรกุอย่างรวดเรว็ อาศยัความเรว็ที่หล่อนถนดัเป็นแน่”

“คงเคลื่อนที่จ้าละหวั่นอย่างกบัหนูตดิจั่นละส ิดลีะ ฉนัจะฟาดลง

ให้เตม็เหนี่ยวเลย”

นามกิะพูดเดด็ขาด

“มั่นใจก็ดี แต่อย่าไปหลงกลสิ่งที่หล่อนท้าทายมา ไม่งั้นตอน 

นามิกะจะฟาดโดนหล่อนสวนโดนล�าตัวแน่ ดูการเคลื่อนไหวของหล่อน 

ให้ดีก่อน ครึ่งแรกให้ปะทะไปก่อน จนกว่าเท้ามิชิมะจะชะงัก ตอนนั้น 

แหละ โอกาสมาถงึแล้ว”

“จดุอ่อนของหล่อนล่ะ”

ซาโตโกะถาม เธอแพ้รอบก่อนรองชนะเลิศและเปลี่ยนชุดเป็น 

เสื้อเบลาส์เรยีบร้อยแล้ว

“ไม่มจีดุอ่อนที่เด่นชดั ป้องกนัตวัได้ดมีาก แต่ตอนวาดเท้าวนซ้าย 

จะลวกกว่าตอนวนขวา เลยชอบรุกแบบวนขวาเป็นหลัก เพราะท�าได ้

เร็วกว่า เพราะฉะนั้นตอนเปลี่ยนการเคลื่อนเท้าจากวนขวาเป็นวนซ้าย 

อาจมชี่องโหว่ให้เหน็”

“เรื่องนั้นฉนักร็ู้สกึเหมอืนกนั”

นามิกะพูด “เพียงแต่หล่อนเร็วมาก ถ้าตามไม่ทันอาจเป็นการขุด

หลมุฝังตวัเอง”

“ถูกต้อง” คางะพยกัหน้า

ซาโตโกะมองนาฬิกาข้อมอื อกี 5 นาทจีะเริ่มการแข่งขนั

“จะดื่มน�้าเกลอืแร่หน่อยมั้ยจ๊ะ”

เธอถามเมื่อเหน็ผ้าขนหนูส�าหรบัเชด็เหงื่อเปียกชุ่ม

“ไม่เป็นไร เพิ่งดื่มเมื่อกี้เอง”
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ว่าแล้วใบหน้านามกิะแย้มยิ้ม แต่สหีน้านั้นยงัเหน็ได้ถงึความตื่นเต้น

ช่วงก�าลังเช็กชุดเกราะกับดาบไม้ไผ่อย่างรวบรัดอีกครั้ง เจ้าหน้าที่

ในชุดกระโปรงกรมท่ากับเสื้อเบลาส์สีขาวเข้ามาแจ้งว่า “คุณนามิกะ ถึง

เวลาแล้วค่ะ” นามกิะเคาะชดุเกราะสดี�าดงัปังก่อนลกุขึ้น

ซาโตโกะและคางะขึ้นไปดูจากที่นั่งกองเชียร์บนชั้นสอง ตามมา 

ด้วยพรรคพวกหน้าเดมิๆ อย่างโทโด มาซาฮโิกะ, วาโค อซิาม ุกบัอซิาวะ  

ฮานาเอะ จากชมรมเทนนสิ และมาคมิูระ โชโกะ ผู้อยู่คณะอกัษรศาสตร์

เช่นเดียวกับซาโตโกะและนามิกะ พวกเขามาจากโรงเรียนมัธยมปลาย

เดยีวกนัจงึเป็นเพื่อนกนัมามากกว่า 4 ปีแล้ว

“คดิว่าจะชนะได้รเึปล่า”

โทโดถามคางะ แต่คางะมองสนามแข่งบอกว่า “ไม่รู้”  ถงึหลงัเข้า

มหาวทิยาลยัจะไม่ได้เล่น แต่สมยัมธัยมปลาย โทโดอยู่ชมรมเคนโด้ และ

ยงัเป็นประธานชมรมด้วย

“ถ้าชนะได้กส็ดุยอดเลย แชมป์ทั้งชายหญงิเลย”

วาโค อซิาม ุพูดด้วยสายตาเป็นประกาย วนัก่อนหน้าประเภทชาย

เดี่ยว คางะ เคยีวอจิโิร่ เพิ่งท�าผลงานชนะเลศิ 2 ปีซ้อน

การแข่งขนัเริ่มขึ้น

เวลา 5 นาท ีแข่งกนั 3 คะแนน คนได้ 2 คะแนนก่อนชนะ กรรมการ

ตดัสนิรวมกรรมการหลกัด้วยม ี3 คน ทกุคนถอืธงแดงและธงขาว นามกิะ

อยู่ฝ่ายแดง ส่วนมชิมิะ เรยีวโกะ อยู่ฝ่ายขาว

มชิมิะ เรยีวโกะ ใช้ยทุธวธิเีคลื่อนไหวไปทั่วดงัที่คางะคาด เอาดาบ

มาประหน่อยเดยีวแล้วกข็ยบัวนออกขวาออกซ้ายอย่างรวดเรว็

“เป็นอย่างที่คาดเลย”

ซาโตโกะพูดกบัคางะ เขาไม่ตอบ สายตาไล่ตามการเคลื่อนไหวของ

ทั้งคู่อย่างไม่ไหวตงิ

ผ่านไป 2 นาท ีคางะซึ่งอยู่ข้างซาโตโกะพมึพ�า “ประหลาดแฮะ”
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“เป็นอะไรเหรอ”

“มิชิมะรุกไกลเกินไป ถ้าอย่างนี้ถึงจะหลบดาบของนามิกะได้  

แต่หล่อนก็ท�าคะแนนไม่ได้เหมือนกัน ครึ่งแรกจะหนีให้พ้นอย่างนั้นรึ...  

แต่ไม่มหีลกัประกนัว่าครึ่งหลงัมชิมิะจะมโีอกาสชนะ”

ทันใดนั้นนามิกะเริ่มรุกราวกับอดรนทนไม่ไหว ใช้ท่าต่อเนื่องเล็ง 

ข้อมือ ศีรษะ และล�าตัว ซึ่งเป็นการรุกที่ถนัด แต่มิชิมะ เรียวโกะ กลับ 

รบัได้อย่างสวยงาม ไม่รู้สกึว่าเท้าจะเหนื่อยล้าแต่อย่างไร

“ฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนไหวได้ดจีงั”

โทโดพูดเหมอืนชื่นชม คางะหน้าเครยีดเหมอืนเดมิ ไม่ตอบกระไร

ผ่านไป 4 นาที ยังไม่มีฝ่ายไหนได้สักคะแนน หากอีก 1 นาท ี

ยังไม่รู้ผลคงต้องต่อเวลา หลังใช้เกราะแขนรับและผลักกันไปมา นามิกะ 

ใช้ท่าถอยและฟาดหมายศรีษะ แต่มชิมิะกลบัหลบเลี่ยงได้อย่างสบายๆ

“ไม่ค่อยเฉยีบเลย”

ซาโตโกะพมึพ�าอย่างลมืตวั คางะกย็งัยอมรบั “อมื” เขาพดูเสยีงเบา

และ 30 วนิาทสีดุท้าย การเคลื่อนไหวของมชิมิะ เรยีวโกะ เปลี่ยน

ไปอย่างสิ้นเชิง ที่แล้วมาหล่อนเอาแต่รับ จู่ๆ ก็หันมารุกราวกับจะปล่อย

พลงัเฮอืกสดุท้ายแบบนกัวิ่งมาราธอน หล่อนเคลื่อนตวัไปรอบนามกิะด้วย

ความเรว็ยิ่งกว่าเดมิ หาช่องโหว่แล้วกระโจนเข้าวงในด้วยปลายดาบอย่าง

เฉยีบคม เสยีงฝีเท้าย�่าพื้นอย่างต่อเนื่องกงัวานทั่วสนาม

ซาโตโกะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านามิกะก�าลังงุนงงกับการรุกจู่โจม

อย่างรวดเร็วของอีกฝ่าย แม้จะปกป้องด้วยดาบไม้ไผ่ไว้ได้ แต่ไม่รู้สึกถึง

ความมั่นคงในการเคลื่อนไหวเหมอืนปกติ

“ถูกกดดนัแล้วนะ”

ตอนซาโตโกะพูด นามิกะตัดสินใจเด็ดขาดเข้าไปฟาดศีรษะเพื่อ 

ให้พ้นจากสถานการณ์ที่แย่ของตวัเอง ทนัใดนั้นคางะร้อง “แย่แล้ว”

ร่างของนามกิะสวนกบัมชิมิะ เรยีวโกะ กรรมการทั้งสามยกธงขาว
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พรึบขึ้นแทบจะพร้อมกัน เพราะนามิกะถูกฟันเข้าที่ล�าตัวจังๆ ดังที่คางะ

เตอืนไว้

เสยีงปรบมอืระเบดิขึ้นจากกองเชยีร์ฝ่ายมชิมิะ พวกซาโตโกะได้แต่ 

กดัรมิฝีปาก

“รบีเร่งไปแล้วเจ้านามกิะ”

คางะร้องคราง

เหลอือกี 10 วนิาท ีการแข่งขนัด�าเนนิต่อ พร้อมสญัญาณ “เริ่ม” 

นามกิะยอมเสี่ยงเข้าไปฟันข้อมอื แต่มชิมิะ เรยีวโกะ หลบเลี่ยงได้ไม่ยาก 

และคงตั้งใจจะหนใีห้รอด จงึแทบเป็นไปไม่ได้ที่นามกิะจะจบัได้ไล่ทนั

“จบเกม” พอได้ยนิเสยีงนั้น เหน็เลยว่านามกิะไหล่ตกฮวบ ใบหน้า

ใต้หน้ากากน่าจะบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บใจ ชุดเคนโด้สีขาวชุ่มเหงื่อดูซีด

ยิ่งขึ้นไปอกี

หลงักลบัห้องพกันกักฬีา นามกิะไม่พูดไม่จา ตาเหม่อลอย พดูเสยีง

เบาได้แค่ “ขอบใจ” ให้กบัซาโตโกะผู้ช่วยเกบ็ของ

ท่าทีเธอเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนนั้น หลังการแข่งขันนี้เธอไม่ได ้

จับดาบไม้ไผ่อีกเลย เวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการเหม่อลอยครุ่นคิดอยู ่

คนเดยีว ซาโตโกะอยากถามเหลอืเกนิว่าเป็นอะไรไป แต่กอ็ดใจไว้ เพราะ

เชื่อว่าเดี๋ยวนามกิะคงบอกเอง

ซาโตโกะออกจากร้าน ‘เบอร์เบิน’ หลังสี่ทุ่มเล็กน้อย เพื่อให้ทัน

เวลารถไฟ บ้านของเธอต้องนั่งรถไฟสองต่อ ใช้เวลาราว 40 นาทจีากที่นี่

ซาโตโกะปฏิเสธค�าชวนของนามิกะที่ให้ค้างกับหล่อนแล้วเดินไป 

ทางสถานรีถไฟ อะพาร์ตเมนต์ของนามกิะอยู่ใกล้ๆ ปกตกิม็กัจะค้างด้วย 

แต่คนืนี้กลวัจะเมาจนเผลอพูดเรื่องที่คางะสารภาพรกั เธอจงึขอตวั นามกิะ

บอกว่าจะดื่มที่ ‘เบอร์เบนิ’ อกีนดิก่อนกลบั การดื่มคนเดยีวหลายชั่วโมง 

กเ็ป็นความสามารถพเิศษของเธอด้วย

ซาโตโกะถึงบ้านตอนเข็มนาฬิกาชี้บอกเวลาเกือบห้าทุ่ม เธอเข้า 
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จากประตหูน้า ระหว่างก�าลงัจะไปที่ห้องตนเอง พบหน้ากบัโยชเิอะที่บนัได 

ดูเหมอืนโยชเิอะจะลงมาเพราะได้ยนิเสยีงเปิดปิดประตู

“กลบัมาแล้วเหรอ ดกึจงันะ”

“ขอโทษค่ะ พ่อล่ะ”

“ยงัไม่กลบัจ้ะ แล้วกนิข้าวแล้วยงั”

“ไม่เป็นไร กนิมาแล้วละ”

ซาโตโกะรบีเดนิผ่านโยชเิอะไป

โยชเิอะเป็นแม่เลี้ยงของซาโตโกะ ตอนเธออยู่ชั้นมธัยมสองโยชเิอะ

เข้ามาในบ้านไอฮาระในฐานะภรรยาใหม่ของโคจ ิพ่อของเธอ โคจเิป็นห่วง

อย่างมากว่าทตัสยึะ น้องชายผู้อายนุ้อยกว่า 2 ปี หรอืซาโตโกะจะต่อต้าน 

แต่แทบไม่จ�าเป็นต้องกังวล พวกเขายอมรับแม่คนใหม่ได้อย่างง่ายดาย 

อาจเพราะแม่แท้ๆ เสยีชวีติหลงัคลอดทตัสยึะได้ไม่นาน ทั้งสองจงึแทบไม่

เหลอืความทรงจ�าเกี่ยวกบัแม่เลย

เพียงแต่ท่าทีของทั้งสองต่อโยชิเอะแตกต่างอย่างมากจากท่าทีต่อ

แม่แท้ๆ พวกเขาทั้งสองตกลงกันว่า “จะไม่ท�าให้แม่ใหม่เดือดร้อนเป็น 

อนัขาด” จงึไม่เคยคาดหวงัว่าจะได้อ้อน ได้เรยีกหาความรกัจากแม่ใหม่

เมื่อขึ้นบนัได ซาโตโกะเคาะห้องทตัสยึะ พอได้ยนิเสยีงตอบรบัเธอ

จงึเข้าไปข้างใน

ทัตสึยะนอนบนพื้นฟังเพลงแจ๊สพลางยกบาร์เบล เขาอยู่ชมรม 

พายเรอืของมหาวทิยาลยั K

“โอ๊ย เหมน็”

พอซาโตโกะเข้าใกล้ ทตัสยึะท�าหน้าเบ้ทนัใด

“เป็นสาวเป็นแส้ยังไม่แต่งงาน เหม็นเหล้าหึ่งกลับบ้านแบบนี้ 

ไม่น่าดูเลยว่ะ”

“อย่ามาแก่แดด แกเองก็น่าจะใช้พลังที่เหลือเฟือนั่นในทางที่มี

ประโยชน์มากกว่านี้นะ”
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ซาโตโกะล้มตวัลงบนเตยีงทตัสยึะ

“พ่อกลบัมาแล้วยงั”

ทตัสยึะถามจากใต้บาร์เบล

“ยงันี่ ท�าไมเหรอ”

“เปล่า คดิว่าน่าจะยอมคนืดกีนัได้แล้ว”

“เชอะ”

ซาโตโกะพ่นลมออกทางจมูกทั้งที่ยงันอนอยู่ เขาหมายถงึเรื่องงาน 

ซาโตโกะตัดสินใจเลือกงานส�านักพิมพ์แห่งหนึ่ง อยู่ที่โตเกียว เนื่องจาก 

ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงจากเมอืง T ไปถงึโตเกยีว ท�าให้เธอจะต้อง

ออกจากบ้านไปใช้ชวีติคนเดยีวในโตเกยีว แต่โคจผิู้เป็นพ่อคดัค้าน

“คดิว่าวธิขีองพี่ไม่ถูก เล่นไปสมัภาษณ์งานโดยพลการ”

“เรื่องของตัวเองก็ต้องท�าเองสิ เราตกลงกันอย่างนั้นไม่ใช่เหรอ  

แกกต็้องท�าอย่างนั้นด้วยนะ”

“รู้น่า...แต่คดิว่าพ่อคงเหงาน่ะ”

“บอกกี่ทแีล้วว่า...”

“หมื”

“อย่ามาแก่แดด เป็นเดก็เป็นเลก็”

ทตัสยึะท�าท่ายอมแพ้ทั้งที่ยงันอนอยู ่และจากนั้นกไ็ม่พดูว่าอะไรอกี

ไม่นานซาโตโกะกห็ลบัใหล

ตื่นเช้าขึ้นมาเธอมานอนอยู่ที่เตียงตนเอง คุ้นๆ ว่าเมื่อคืนตอนดึก 

ทัตสึยะอุ้มเธอกลับมา คิดว่าเดี๋ยวเจอหน้าทัตสึยะจะบอกว่า “ได้ใช้พลัง

ที่เหลอืเฟือให้เป็นประโยชน์แล้วนะ” แล้วจงึลงจากเตยีง

ซาโตโกะเปลี่ยนชุดแล้วลงมาข้างล่าง โคจิอยู่ที่โต๊ะกินข้าว ก�าลัง

กินขนมปังขณะที่มือข้างหนึ่งถือหนังสือพิมพ์ พอวางขนมปังลงก็เสย 

ผมสีดอกเลา ซาโตโกะบอกหลายครั้งแล้วว่ามือที่สัมผัสเส้นผมแล้วไป 
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หยบิของกนิมนัสกปรก แต่พฤตกิรรมแย่ๆ นี้กแ็ก้ไม่หาย

“หวดัด”ี

ซาโตโกะร้องทัก โคจิมองเธอแวบหนึ่งแล้วตอบว่าหวัดดี โยชิเอะ

ออกมาจากครวัเพื่อเตรยีมอาหารเช้าให้เธอ

“ทตัสยึะล่ะ”

“ไปแล้ว บอกว่าชมรมมซี้อมตอนเช้า”

“เหรอ...”

ซาโตโกะมองไปทางโคจิ เขายังคงมองหนังสือพิมพ์เหมือนเดิม  

ซาโตโกะรู้ดีว่ากรรมการบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเขาต้อง

คิดถึงแต่เรื่องงานตลอด แต่เธอคิดว่าระหว่างที่เขาท�าเช่นนี้อยู่บางทีอาจ

ก�าลงัพจิารณาเรื่องแผนอนาคตของเธอกไ็ด้

เป็นอาหารเช้าเงยีบๆ แต่บรรยากาศน่าอดึอดั ได้ยนิเสยีงถ้วยชาม

กระทบกนัดงัจนน่าตกใจ

โคจเิป็นฝ่ายลกุขึ้นก่อน สวมเสื้อนอก ซาโตโกะพูดเสยีงเบา “ไปดี

มาดคี่ะ” เขากพ็ยกัหน้า

เธอก็รีบออกจากบ้านตามหลัง เร็วกว่าปกติราว 30 นาที เพราะ 

คดิว่าจะไปหามาคมิูระ โชโกะ ที่อะพาร์ตเมนต์ก่อนเข้าเรยีน

นามิกะและโชโกะอาศัยอยู่ที่อะพาร์ตเมนต์ส�าหรับนักศึกษาชื่อ  

‘ชิราซากิโซ’ พวกหล่อนต้องใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมงจากบ้าน จึงมาเช่า 

ห้องพกัที่นี่ ตอนเข้าเรยีนใหม่ๆ เหน็ว่าพ่อแม่กค็ดัค้าน แต่ด้วยความเป็น

อะพาร์ตเมนต์ที่มกีารควบคมุเข้มงวดจงึอนญุาต

ซาโตโกะกับโชโกะสมัยมัธยมปลายอยู่ชมรมชงชาด้วยกัน ทั้งที่ 

ซาโตโกะเข้าสงักดัชมรมเคนโด้อยูแ่ล้ว แต่มาเข้าชมรมชงชาเพราะนามกิะ

ซึ่งอยู่ชมรมเคนโด้เช่นกนัชวนว่า “เพื่อสร้างเสรมิสมาธ”ิ

ซาโตโกะ นามิกะ ผนวกกับโชโกะ และฮานาเอะผู้สังกัดชมรม

เทนนสิ รวม 4 คน เป็นกลุ่มที่เรยีกได้ว่าแก๊งเพื่อนเลว
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โชโกะเป็นคนเรียบร้อยที่สุดในบรรดา 4 คน เธอมักถูกซาโตโกะ 

กับนามิกะดึงให้ท�าโน่นท�านี่ด้วยกัน แต่เธอมีผลการเรียนดีที่สุด ซึ่งน่า

จะเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีกว่านี้อีกระดับได้ แต่เพราะอีก 3 คนชวนกดดัน 

จนต้องเข้ามหาวทิยาลยั T ด้วยกนั

ด้วยเหตนุี้ มองจากพวกซาโตโกะแล้ว บางครั้งโชโกะกด็ูน่าร�าคาญ 

แต่ส�าหรบัเดก็ผู้ชายจะมองว่าน่าเอน็ดู จงึเนื้อหอมที่สดุใน 4 คน พอเข้า

มหาวทิยาลยัได้ โทโดกม็าสารภาพรกัและเริ่มคบหากนั ซึ่งกเ็ป็นไปอย่าง

ที่น่าจะเป็น ซาโตโกะคดิ

โชโกะได้งานที่บรษิทัน�าเที่ยว ถงึจะขี้อาย แต่พอเป็นเรื่องเที่ยวแล้ว

เธอจะกระตือรือร้น เป็นคนวางแผนและจัดการเตรียมทุกอย่างตอนจะไป

เที่ยวกบัเพื่อนๆ งานอดเิรกนั้นก�าลงัจะเป็นงานจรงิๆ ของเธอ

อะพาร์ตเมนต์ ‘ชริาซากโิซ’ เป็นอาคารสองชั้นทาสขีาวบนก�าแพง

คอนกรีตสมดังชื่อ (ชิราซากิโซ แปลว่า บ้านนกกระยางขาว...ผู้แปล)  

ผู้เข้าพักทุกคนเป็นนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัย T แม้ได้ชื่อว่าเป็น 

อะพาร์ตเมนต์ แต่มกีฎระเบยีบเข้มงวดมาก อย่างเช่น ปากทางเข้ามหี้อง

ผู้ดูแลอะพาร์ตเมนต์ สามภีรรยาวยักลางคนท�าหน้าที่ผู้ดูแลคอยสอดส่อง

สายตาไม่ยอมให้ผู้ชายเข้ามากล�้ากราย แม้แต่ผู้หญงิกลางวนัยงัไม่เป็นไร 

แต่ถ้ากลางคืนบางครั้งก็ถูกเรียก ตอนซาโตโกะมาพักห้องนามิกะยังต้อง

ลงชื่อในสมุดที่ห้องผู้ดูแล ถึงจะไม่มีการจ�ากัดเวลา แต่กุญแจจะล็อก 

เมื่อเลยเที่ยงคืน จะเข้าอะพาร์ตเมนต์หลังจากนั้นต้องกดอินเตอร์คอม 

ข้างประตูทางเข้าเพื่อเรยีกผู้ดูแล

พอซาโตโกะเข้าไป หญิงวัยกลางคนผู้ดูโทรทัศน์อยู่ในห้องผู้ดูแล

สอดสายตามา เมื่อซาโตโกะโค้งค�านบัเลก็น้อยให้ หญงิคนนั้นกเ็บนสายตา

กลบัไปที่โทรทศัน์อย่างไร้อารมณ์ คงจ�าหน้าซาโตโกะได้

ห้องของนามกิะและโชโกะอยู่ชั้นสอง อยู่ตรงข้ามกนั คั่นกลางด้วย

โถงทางเดนิ ที่ลกูบดิประตูห้องของโชโกะมปีลอกไหมพรมหุม้และป้ายเขยีน
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ว่า ‘ตอนนี้ก�าลงันอน’ พร้อมป้ายภาพวาดแขวนไว้ ส่วนประตูห้องนามกิะ

ไม่มกีารประดบัใดๆ มเีพยีงตวัหนงัสอืหวดัๆ ที่ด้านซ้ายบนว่า ‘ก�าลงัตาย’ 

ซาโตโกะลงัเลเลก็น้อย สดุท้ายกเ็คาะห้องด้าน ‘ก�าลงัตาย’ 

คงเพราะก�าลงัหลบัใหล แค่เคาะเบาๆ จงึไม่มเีสยีงตอบรบั ซาโตโกะ 

ต้องลองเรียก ถึงได้ยินเสียงตอบแบบกลั้นหาวในที่สุด หลังเสียงคลิก 

ปลดลอ็ก ประตูเปิดออกด้านนอก นามกิะปรากฏตวัในชดุนอนบางเบา

“หวดัด”ี

“ซาโตโกะ อะไรกนัเนี่ย มาแต่ไก่โห่อย่างนี้”

นามิกะทึ้งผมยาวราวกับจะไม่ให้มันพันกันพลางพูดอย่างง่วงๆ  

กลิ่นอวลของบหุรี่ปะปนกบักลิ่นเครื่องส�าอางลอยมาจากในห้อง

“ท�าหน้าเหมอืนโกรธแค้นทกุอย่างในโลกนี้เลยนะ”

“โกรธสิ การนอนหลับสบายในตอนเช้ามีค่าต�าลึงทองเชียวนะ  

มธีรุะอะไรเหรอ”

“อย่าเพิ่งโกรธนะ ฉนัมาดูโชโกะน่ะ เมื่อวานเหน็บอกไม่สบาย แล้ว 

กลบัไปกลางคนัไม่ใช่เหรอ”

“เออ จรงิสเินอะ...”

นามกิะขยี้ตาพลางพยกัหน้า “เมื่อคนืฉนักล็องเคาะประตดููเหมอืนกนั  

แต่ลอ็กกญุแจเหมอืนหลบัอยู่ เลยไม่ได้เจอ ตอนนี้ไม่รู้ตื่นแล้วยงันะ”

“ไม่รู้ส.ิ..”

ซาโตโกะหนัหลงั ลองเคาะประตูห้องโชโกะ แต่ไม่มเีสยีงตอบ

“เหมอืนยงัหลบัอยู่”

“แม่นั่นนอนกข็ี้เซาจะตาย เอาเถอะ รออกีสกัหน่อย ดื่มอะไรหน่อย 

มั้ย ระหว่างนั้นฉนัจะได้เปลี่ยนชดุ”

ซาโตโกะจงึได้ดื่มกาแฟยามเช้าเป็นถ้วยที่สองของวนันี้

ห้องนามิกะไม่ค่อยมีของประดับ มองผ่านๆ ดูไม่ออกว่าเป็นห้อง

หญิงสาว ไม่มีของมีสีสันอย่างดอกไม้ ตุ๊กตา หรืออะไรท�านองนั้นเลย  

Final Aw ����������� Daifuku art1.indd   21 1/20/20   11:51 AM



- 22 -

บทที่ 1

เสื้อผ้าที่ถอดทิ้งไว้กม็แีต่สเีฉดออกด�าทั้งนั้น อกีทั้งพรมยงัเป็นสเีทา ผ้าม่าน

ก็สีเขียวขี้ม้า มีเพียงโต๊ะเครื่องแป้งมุมห้องที่แสดงความเป็นห้องผู้หญิง  

แต่กระนั้นดาบไม้ไผ่ซึ่งวางอยู่ข้างกนัดูเด่นและแรงกว่า

“เมื่อคนืกลบัมาแล้วยงัดื่มอกีเหรอ”

ซาโตโกะถามเมื่อเหน็ขวดวสิกี้และแก้ววางบนโต๊ะเลก็

“นดิหน่อยน่ะ มนัเป็นธรรมเนยีมซะแล้ว”

แต่งตัวเสร็จนามิกะเริ่มแต่งหน้า ซึ่งใช้เวลานานมาก อย่างน้อย 

กต็้อง 30 นาท ีพอซาโตโกะดื่มกาแฟจนหมด

“เดี๋ยวไปปลกุโชโกะนะ”

ว่าแล้วกล็กุขึ้น

ซาโตโกะเคาะประตูห้องโชโกะแรงขึ้นเล็กน้อย ไม่ได้เช้ามากอีก 

ต่อไปแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องเกรงใจห้องข้างๆ อกี

“โชโกะ เช้าแล้ว ตื่นสกัทสี”ิ

ซาโตโกะลองเรียกดู แต่ในห้องยังไม่มีวี่แววความเคลื่อนไหวใด  

เธอจบัลูกบดิและลองหมนุ แต่หมนุไม่ได้เพราะลอ็ก

ไม่อยู่หรือไงนะ ความคิดนั้นแวบขึ้นมาในสมอง แต่พริบตาต่อมา

ความคดินั้นกห็ายไป

เพราะเห็นแสงลอดจากช่องว่างของประตู อีกทั้งยังไม่ใช่แสงแดด 

แต่เป็นแสงสฟี้าขาว นั่นหมายถงึแสงของหลอดไฟ

โชโกะอยู่ แล้วยงัเปิดไฟด้วย

เกดิลางสงัหรณ์ไม่ดขีึ้นในใจซาโตโกะ ไม่รู้ว่าท�าไม แต่รู้สกึเหมอืน

กระเพาะบบีรดั ซาโตโกะวิ่งไปตามโถงทางเดนิ ลงบนัได กระโดดเข้าห้อง

ผู้ดูแล หญงิวยักลางคนอยู่ที่นั่น

“ขอกญุแจส�ารองห้องโชโกะด้วยค่ะ...เหมอืนมอีะไรผดิปกต”ิ

ปกติผู้ดูแลอาจไม่ให้ทันที แต่คงเพราะเห็นน�้าเสียงตื่นตระหนก 

ของเธอ จงึยอมส่งกญุแจให้ เหมอืนเป็นกญุแจมาสเตอร์
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ซาโตโกะถอืกญุแจออกวิ่งอกีครั้ง นามกิะก�าลงัออกจากห้องมาพอดี

“จู่ๆ เป็นอะไรไป”

ซาโตโกะเสยีบกญุแจเข้ารูโดยไม่ตอบ เสยีงปลดลอ็กดงัคลกิ

ซาโตโกะเปิดประตอูย่างแรงแล้ววิ่งเข้าห้อง พร้อมกบัเหน็แสงสขีาว

ของหลอดไฟเข้าตา ผ้าม่านหน้าต่างยงัปิดสนทิ

“โชโกะ”

โชโกะล้มอยู่ในครัวเล็กๆ อีกด้านหนึ่งของห้อง มองเห็นแผ่นหลัง 

ซึ่งสวมเสื้อสนี�้าตาลเข้ม

ซาโตโกะวิ่งเข้าไปหา มองเหน็หน้าโชโกะ ใบหน้าซบู ซดีขาว ผดิกบั

ใบหน้ากลมน่าเอ็นดูปกติของเธอ ไม่เพียงใบหน้า ทั้งมือและเท้าขาวราว 

เซรามกิ แต่เป็นเซรามกิที่ไร้มนัเงา

“โชโกะ”

ซาโตโกะก�าลงัจะยกร่างโชโกะขึ้นมา ทนัใดนั้น นามกิะจบัแขนของ

เธอจากข้างหลงั

“จบัไม่ได้นะ”

ซาโตโกะทรดุนั่งลงตรงนั้น จมูกตนั ปวดศรีษะ ตาพร่ามวั

โชโกะ...ตายแล้ว

แขนซ้ายของร่างผู้ตายจุ่มอยู่ในอ่างล้างหน้า ซาโตโกะสมองเบลอ 

มองจ้องสแีดงผดิปกตขิองของเหลวในนั้น
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3

เลือดออกมากจากบาดแผลที่ข้อมือซ้าย นี่เองสาเหตุการตายของ

โชโกะ มีการใช้มีดโกนส�าหรับโกนขนหน้ากรีดข้อมือ และจุ่มแขนนั้นใน

อ่างล้างหน้าที่ใส่น�้าไว้ มดีโกนตกอยู่ข้างร่างผู้ตาย

ซาโตโกะถูกสอบปากค�าจากนกัสบื 2 คนที่ห้องผูด้แูล ทั้งสองดแูล้ว 

น่าจะอาย ุ30 ปลายๆ ดวงตาน่ากลวั ดเูหมอืนหน้าคนร้ายในละครสบืสวน 

เธอคดิ

เนื้อหาค�าถามม ี3 ประเดน็คอื ความสมัพนัธ์กบัโชโกะ เหตผุลที่มา

ที่นี่วนันี้ และสภาพตอนพบศพ ซาโตโกะตอบเพยีงง่ายๆ โดยเฉพาะตอน

พบศพแทบไม่มอีะไรจะพูด เมื่อเปิดประตโูชโกะตายแล้ว มแีค่นั้นเอง และ

เรยีกต�ารวจในทนัที

นามิกะถูกเรียกตัวต่อจากซาโตโกะ นักสืบใช้เวลากับนามิกะ

มากกว่าเลก็น้อย แต่กระนั้นกเ็พยีง 15 นาที

ทั้งสองตัดสินใจกลับเข้าห้องนามิกะกันก่อน ไม่มีใจอยากไป

มหาวิทยาลัยอีกแล้ว อีกทั้งหน้าอะพาร์ตเมนต์ยังเต็มไปด้วยกลุ่มคนมุงดู 

พวกหล่อนไม่มเีรี่ยวแรงจะฝ่าออกไป

ท่ามกลางห้องเรียบง่าย ทั้งสองนั่งเงียบไม่พูดจาอยู่พักใหญ่ ห้อง

ตรงข้ามมคีนหลายคนเข้าออกอย่างวุ่นวาย ได้ยนิเสยีงคยุกนัดงั

ไม่นานนามกิะเอ่ยปากขึ้นก่อนอย่างยากเยน็

“เอากาแฟอกีถ้วยมั้ย”

ซาโตโกะส่ายหน้า ถ้าเป็นวสิกี้ยงัจะดเีสยีกว่า เกอืบจะบอกแบบนั้น

ไปแล้วแต่หยดุไว้ทนั แล้วพูดแบบนี้แทน

“นามกิะ เธอถูกนกัสบืถามอะไร”
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เธอถาม “เหมอืนจะถามนานกว่าฉนัหน่อย”

“ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอก”

นามิกะเสยผมยาว “ฉันโดนถามว่ารู้มั้ยห้องล็อกตั้งแต่เมื่อไหร่  

ฉนับอกว่าเมื่อคนืราวห้าทุม่กลบัมาถงึกเ็คาะหอ้งโชโกะ แต่ตอนนั้นกญุแจ

ล็อกแล้ว พอพูดแบบนั้นพวกเขาก็ท�าหน้าเหมือนเข้าใจ นอกนั้นก็ไม่ได ้

ถามอะไรเป็นพิเศษ แต่เดี๋ยวคิดว่าเขาจะต้องถามค�าถามเจาะลึกลงไป 

อกีหน่อยว่านกึอะไรออกไหมเกี่ยวกบัเหตผุลในการฆ่าตวัตายแน่”

ค�าว่า ‘ฆ่าตัวตาย’ นี้ท�าให้ซาโตโกะรู้สึกเหมือนถูกปลุกให้ตื่น  

ใช่แล้ว สภาพแบบนั้นต้องเป็นการฆ่าตวัตายแน่

“แต่ถงึจะถามแบบนั้น...”

ซาโตโกะส่ายหน้า “ฉนักค็งตอบอะไรไม่ได้”

นามิกะก็พูดว่า “ฉันก็เหมือนกัน” เป็นเสียงเบาเหมือนพยายาม

สะกดกลั้นความร้อนรน

ความเงยีบเข้าปกคลมุอกีครั้ง ซาโตโกะพูดเหมอืนร�าพงึกบัตนเอง

“โชโกะ...ตายแล้วสนิะ”

นามกิะจ้องมองอากาศและพยกัหน้าช้าๆ

“ใช่ ตายแล้ว...” 

เป็นดังที่นามิกะคาดไว้ เมื่อนาฬิกาปลุกของนามิกะชี้บอกเวลา  

10 โมง พวกหล่อนถูกนักสืบสอบถามเป็นครั้งที่สอง เจ้าหน้าที่สอบสวน

เริ่มหยุดเคลื่อนไหว รอบอะพาร์ตเมนต์กลับมาสงบเงียบ ก�าลังคุยกันว่า

จะออกไปข้างนอกกไ็ด้ยนิเสยีงเคาะประตู

พอเปิดประตู ผู ้ชายคนละคนกับนักสืบเมื่อครู่ยืนอยู่ อายุราว  

30 เศษ ร่างกายก�าย�า ใบหน้าสแีทน ผมที่ยาวถงึบรเิวณหูเป็นลอนอ่อนๆ 

ตอนแรกดูไม่ออกว่าเป็นนกัสบื

ชายคนนั้นแนะน�าตัวเองว่าชื่อซายามะ เป็นต�ารวจภูธรจังหวัด  
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บอกว่าอยากถามเรื่องโชโกะ

“ได้ค่ะ เชญิ”

นามกิะเชญิเขาเข้าห้อง ซายามะเหมอืนจะงนุงงเลก็น้อย

“อ๊ะ เข้าได้หรอืครบั”

“เชญิ”

ซายามะแสดงท่าลงัเลเลก็น้อยก่อนจะกล่าวว่า “งั้นขอรบกวนด้วย” 

แล้วก้าวเข้ามานั่งลงตรงข้ามซาโตโกะ นามิกะปิดประตูแล้วมานั่งข้าง 

ซาโตโกะ

“ได้ยนิว่าคณุทั้งสองเป็นเพื่อนของคณุมาคมิูระสนิะครบั”

ซายามะพูดด้วยน�้าเสียงสุภาพมาก ทั้งสองมองหน้ากัน นามิกะ

เป็นคนตอบว่า “ใช่ค่ะ”

ซายามะค้อมศรีษะเลก็น้อย

“คงเป็นเรื่องล�าบากใจไม่ใช่น้อย...คดิว่าคงจะยงัท�าใจไม่ได้หรอกนะ

ครบั ขออภยัที่ต้องเสยีมารยาทถามค�าถามซึ่งอาจไม่ควรในเวลาแบบนี้”

คงเพราะได้เข้าห้องผูห้ญงิ เขาจงึเกรง็ผดิกบัรปูลกัษณ ์แต่แสดงถงึ

ความเป็นคนซื่อตรง ท�าให้ซาโตโกะรู้สกึผ่อนคลายขึ้นบ้าง

“แล้วอยากถามอะไรหรอืคะ”

นามกิะเร่ง ซายามะพยกัหน้าพลางหยบิสมดุจดจากกระเป๋าด้านใน

เสื้อนอกสเีทา เตรยีมตวัจด

“งั้นขอเริ่มเลยนะครับ...คุณนึกอะไรออกไหมครับเกี่ยวกับการตาย

ของคณุมาคมิูระ”

“การตายเหรอ”

ซาโตโกะถามกลับอย่างลืมตัว เพราะค�าพูดนั้นฟังดูแปร่งๆ 

“หมายความว่า...เกี่ยวกบัเหตผุลการฆ่าตวัตาย อย่างนั้นรเึปล่าคะ”

ซายามะท�าหน้าเหมือนคิดเล็กน้อย มองไปทางซาโตโกะ จากนั้น 

“ยงับอกอะไรชดัเจนไม่ได้ครบั”
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เขาเกริ่นน�า

“คิดว่าหนังสือพิมพ์กรอบเย็นวันนี้คงรายงานข่าวว่าฆ่าตัวตาย  

ร่างผู้ตายตอนนี้ถูกส่งไปชันสูตรครับ มองจากสภาพการณ์แล้วพวกเรา 

กค็ดิว่าน่าจะเป็นการฆ่าตวัตายนะครบั แต่ว่า...”

เขาว่า แต่ตดิใจตรงที่พูดไม่เตม็ปากเตม็ค�า

ซาโตโกะมองหน้านามิกะอีกครั้ง กรณีถูกถามถึงเหตุผลในการ 

ฆ่าตัวตาย ค�าตอบก็แน่นอนอยู่แล้ว ทั้งสองเพิ่งคุยกันเมื่อครู่ ซาโตโกะ 

พูดค�าตอบนั้นซ�้าอกี นามกิะกพ็ูดตาม ซายามะฟังแล้วกพ็ยกัหน้า

“นั่นน่าจะเป็นเรื่องปกติครับ กรณีฆ่าตัวตายส่วนใหญ่แล้วเจ้าตัว

มกักลดักลุม้อยูค่นเดยีว บางทคีณุมาคมิรูะคงเป็นกรณนีั้นด้วย ถ้าเป็นการ

ฆ่าตวัตายนะครบั”

แต่ ซาโตโกะคดิ ไม่ว่าจะกลุ้มใจเรื่องอะไรกน็่าจะมาคยุกบัพวกตน 

ถงึจะบอกพ่อแม่ไม่ได้ แต่กย็งับอกเพื่อนได้ เราท�ากนัแบบนี้มาตั้งแต่สมยั

มัธยมปลาย หากหล่อนมีปัญหาที่ไม่อาจปรึกษาพวกตนได้ นั่นแสดงว่า

หล่อนคงเป็นผู้ใหญ่แล้วกระนั้นหรอื...

“ถ้าเช่นนั้น ไม่ทราบว่าระยะหลงัเธอมอีาการแปลกๆ หรอืว่าดูซมึๆ 

ไปหรอืเปล่าครบั...”

“กด็ูซมึๆ ไปนะคะ”

นามิกะพูด “เมื่อวานถึงขนาดบอกว่าไม่สบายแล้วก็กลับไปก่อน

ด้วยค่ะ”

“หรอืครบั กลบัก่อน...เป็นเรื่องที่เกดิขึ้นบ่อยหรอืเปล่าครบั”

“ไม่นะ”

นามกิะส่ายหน้า “เมื่อวานเพิ่งเป็นค่ะ”

“เมื่อวาน มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหรือครับ หมายถึง 

เรื่องที่ท�าให้อารมณ์เสยีน่ะครบั”

“เอ”
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นามิกะเอียงคอ นักสืบเบนสายตาไปทางซาโตโกะ เธอก็ได้แต่ 

ส่ายหน้าเช่นกนั ที่ส�าคญัเมื่อวานซาโตโกะไม่ได้พบหน้าโชโกะเลยด้วยซ�้า

จากนั้นซายามะถามซอกแซกเรื่องอุปนิสัยใจคอและพฤติกรรม 

ช่วงนี้ของโชโกะ ซาโตโกะกบันามกิะต้องมองหน้ากนัทกุครั้งเมื่อเจอค�าถาม

เหล่านั้น ปรกึษากนัด้วยสายตาพลางตอบอย่างระมดัระวงั แต่ไม่มเีนื้อหา

ที่จะแย้มพรายถงึเหตผุลในการฆ่าตวัตายของโชโกะเลย

ต่อมาซายามะยังถามถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นของโชโกะ 

แน่นอนต้องมกีารกล่าวถงึชื่อโทโด และตรงนี้เอง ซายามะยื่นตวัด้วยความ

สนใจ

“อย่างนี้นี่เอง แล้วคณุมาคมิูระกบัผู้ชายคนนั้น หมู่นี้ความสมัพนัธ์

ไปกนัด้วยดหีรอืเปล่าครบั”

ช่างถามซอกแซกเสยีจรงิ ซาโตโกะคดิ

“คดิว่าไปกนัด้วยดนีะคะ  ถ้าโชโกะจะปรกึษาเรื่องประเภทนี้ น่าจะ

มาปรกึษาพวกเราก่อนใครอยู่แล้ว”

นามิกะตอบ ซาโตโกะก็ไม่คัดค้าน เพราะมั่นใจว่าพวกตนเป็น 

คนเฝ้าตดิตามเรื่องของพวกเขาสองคนมากที่สดุ

จากนั้นซายามะยังถามต่ออีกสองสามค�าถาม ก่อนกล่าวขอบคุณ

และลุกขึ้น เป็นประโยชน์มากครับ เขาพูดทั้งที่คงแทบจะไม่ได้เรื่องอะไร 

ซาโตโกะคดิ

“บางทเีดี๋ยวนกัสบืคงจะไปหาโทโดต่อ”

นามกิะพูดขณะเดนิกลบัหลงัปิดประตูส่งนกัสบืออกไปแล้ว 

“เขาจะนกึอะไรออกบ้างมั้ยน้อ”

“เอ...แล้วถ้ามลี่ะจะท�ายงัไง”

“ถ้ามนี่ะเหรอ...”

ซาโตโกะเอยีงคอคดิครู่หนึ่ง

“รู้สกึเสยีใจนะ แต่ช่วยไม่ได้” เธอถอนใจ
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ทนัใดนั้นเองมโีทรศพัท์เข้ามาหานามกิะ ผู้ดูแลเรยีก หล่อนจงึออก

จากห้องไป สกัพกักก็ลบัมา

“ฮานาเอะโทร.มา”

นามกิะพูดเสยีงห้วน

“เหมือนข่าวลือจะกระจายออกไปแล้ว ฮานาเอะโมโหที่เราไม่รีบ

บอก”

“แล้วไง”

“ทกุคนมารวมตวักนั บอกว่าจะไปบ้านโชโกะกนั ฉนัเลยดวุ่าพวกนั้น 

ไป เพราะรงัแต่จะไปเกะกะ แต่ก่อนอื่นพวกเขาอยากมาเจอกนั”

“เหรอ...”

ซาโตโกะลกุขึ้น ไม่ได้เหนื่อยล้าอะไร แต่ท�าไมรู้สกึเมื่อยไปทั้งตวั

“ให้ทกุคนมารวมตวักนัแล้วจะท�าอะไรเหรอ”

นามกิะเอยีงคอ

“เอ มายนืไว้อาลยักนัมั้ง”

จากนั้นนามกิะท�าหน้าเศร้า พูดราวร�าพงึ

“เจ้าฮานาเอะมนัร้องไห้ด้วย”

ค�าพูดนี้ท�าให้ซาโตโกะตะลึง ตัวเองก็เป็นเพื่อนสนิทของโชโกะ 

แต่ท�าไมเธอน�้าตาไม่ไหล ทั้งที่น่าจะโศกเศร้ามาก แต่ไม่มอีะไรมาจกุที่อกเลย

เรื่องนี้ยิ่งท�าให้ซาโตโกะรู้สึกหดหู่ เธอออกจากอะพาร์ตเมนต์ไป 

กบันามกิะ

พอถึงร้าน ‘ตัวตลกส่ายหน้า’ อิซาวะ ฮานาเอะ พร้อมทั้งวาโค  

อซิาม ุและคางะ เคยีวอจิโิร่ มารออยู่ก่อนแล้ว ฮานาเอะเหมอืนเพิ่งร้องไห้

อย่างที่นามิกะบอก รอบตาบวมแดง ซาโตโกะเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับเธอ 

สมัยมัธยมสี่และมัธยมห้า ฮานาเอะเป็นคนตัวเล็กน่ารัก ดูเด็กกว่าอายุ 

อยู่ตลอด วาโคนั่งอยู่เคียงข้างเพื่อประคองฮานาเอะไว้ เขาเป็นชายดูด ี

ผวิสแีทน แต่วนันี้สหีน้าไม่สดใส คางะกน็ั่งเงยีบ หน้าตาเจบ็ปวด
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“ล�าบากแย่เลยสนิะ”

ฮานาเอะหนัหน้าตาแดงก�่ามาหาพวกซาโตโกะพลางทกั พอเหน็วา่

ทั้งสองนั่งลงบนเก้าอี้แล้ว คางะบอกผู้จดัการร้านที่เคาน์เตอร์

“ขอกาแฟเพิ่ม 2 ที่”

ผู้จดัการคงรู้เรื่อง ได้แต่พยกัหน้าด้วยใบหน้าเคร่งขรมึ

“โทโดล่ะ”

ซาโตโกะถาม ทนัใดนั้นใบหน้าของนกัสบืซายามะกผ็ดุขึ้นมา

“เขาไปบ้านของโชโกะน่ะ พูดยงัไงกไ็ม่ฟัง บอกแต่ว่าจะไปให้ได้”

ค�าตอบของวาโคท�าให้นามกิะร�าพงึเหมอืนพดูกบัตวัเองว่า “เอาเถอะ 

แล้วแต่เขาเถอะ”

“ว่าแต่ช่วยอธิบายสภาพตอนนั้นหน่อยได้มั้ย มันเกิดอะไรขึ้น 

กนัแน่”

วาโคพูดเสียงหงุดหงิด มองหน้าซาโตโกะและนามิกะสลับกัน  

ทั้งสองมองหน้ากนัเองอย่างหดหู่ พวกหล่อนต้องเล่าเนื้อหาแบบเดยีวกบั

ที่บอกนักสืบไปเมื่อครู่อีกครั้ง แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น่าร�าคาญหรือชวนหดหู่

แต่อย่างใด แต่การนึกถึงสถานการณ์ตอนนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าต่างหาก 

ที่ท�าให้ทกุข์

ซาโตโกะอธิบายสถานการณ์ตอนพบศพอย่างไม่มีทางเลือก เธอ 

เล่าได้อย่างตรงประเดน็กว่าตอนเล่าให้นกัสบืฟัง  ระหว่างที่เล่า ฮานาเอะ

ใช้ผ้าเชด็หน้ากดหางตาอกี

เมื่อเล่าจบ ทกุคนต่างปิดปากเงยีบพกัใหญ่ เหมอืนพวกเขาตระหนกั

ได้จรงิว่าหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของตนได้เสยีชวีติแล้ว

“เป็นการฆ่าตวัตายแน่สนิะ”

คางะพูดเสียงเบาแต่ชัดเจน ซาโตโกะแหงนมองใบหน้าเขาอย่าง

ลมืตวั เสยีงนั้นช่างสงบและเยอืกเยน็

“เหมอืนจะเป็นอย่างนั้นนะ ปัญหาคอื ท�าไมโชโกะถงึได้ฆ่าตวัตาย... 
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มากกว่า”

วาโคมองหน้าซาโตโกะกบันามกิะสลบักนั ราวกบัจะถามว่านกึอะไร 

ออกไหม แต่ทั้งสองมองหน้ากันเล็กน้อย แล้วก็ได้แต่ส่ายหน้าอย่าง 

ไร้เรี่ยวแรง

“มนักอ็ย่างนี้แหละ”

คางะดื่มกาแฟด�าจนหมดถ้วยพลางร�าพึง ซาโตโกะคาใจในวิธีพูด

นั้น ว่าจะพูดแล้ว แต่แล้วกเ็ปลี่ยนใจเงยีบเสยี

“อาการของโทโดเป็นยงัไงบ้าง”

นามิกะถามวาโคกลับ วาโคเหลือบตามองคางะและฮานาเอะ 

แวบหนึ่งก่อนขมวดคิ้วตอบ

“ประมาณว่า...ทนดูไม่ได้เลย”

“เหรอ...”

“ตามันลอยๆ เหมือนคนละเมอ พูดอะไรด้วยก็ไม่รู้เรื่อง คงอยู่ 

ในอารมณ์ไม่อยากจะเชื่อแน่เลย”

ความเงียบชวนอึดอัดปกคลุมทั้งห้าคน อารมณ์ไม่อยากจะเชื่อ  

ตวัเธอเองกเ็ป็นแบบนั้นเหมอืนกนั ซาโตโกะร�าพงึในใจ

คางะเป็นผู้ท�าลายความเงยีบนั้น เขาพูดพลางโยกถ้วยกาแฟเล่น

“แล้วจะท�ายังไงต่อไป คิดว่าจะมานั่งสุมหัวรออยู่อย่างนี้ก็ไม่ช่วย

ให้อะไรดขีึ้นหรอกนะ”

“คางะล่ะ จะท�ายงัไง”

ฮานาเอะถาม ร่องรอยน�้าตายงัไม่เลอืนหาย

“ไปเข้าเรียน ฟังค�าบรรยายโอ้อวดของศาสตราจารย์แก่ๆ แล้ว 

ลองคดิหาเหตผุลการตายของโชโกะดู ตามแบบของฉนั”

“กค็งมทีางนั้นทางเดยีว”

วาโคลกุขึ้น “สิ่งที่พวกเราท�าได้ มเีพยีงเท่านั้นแหละ”

ฮานาเอะกท็�าท่าลกุตามวาโค ซาโตโกะจงึมองไปทางนามกิะ
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“นามกิะล่ะ”

เธอสูบบุหรี่ด้วยท่าทางงุ่นง่านอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน กดก้นบุหรี่ 

ซึ่งสั้นจนเกือบถึงฟิลเตอร์ลงไปบนจมูกตัวตลกอันเป็นลวดลายของ 

ที่เขี่ยบหุรี่

“ฉนัจะไปหาครูมนิามซิาวะ”

เธอตอบเสยีงห้วน

ค�าพูดของนามิกะนี้ท�าเอาอีกสี่คนต้องเงียบราวกับถูกจี้จุดโดย 

ไม่รู้ตัว เพราะไม่มีใครสักคนเดียวคิดถึงชื่อสุภาพสตรีคนนั้นจนกระทั่ง 

นามกิะเอ่ยขึ้น

“จรงิส ิควรบอกให้รู้ดกีว่า ถ้ามารู้เอาตอนเหน็ในหน้าหนงัสอืพมิพ์

แล้วพวกเราต้องถูกว่าแน่”

วาโคพยกัหน้า มอืยงัคงล้วงกระเป๋า

“ฉนักไ็ปด้วยดมีั้ย”

ฮานาเอะพูด คางะส่ายหน้า “อย่าดกีว่า”

“ครูกเ็จ้าน�้าตาเหมอืนกนั ถ้าฮานาเอะไปมหีวงัต่อมน�้าตาแตกแน่”

ฮานาเอะงอนเล็กน้อยเมื่อถูกห้าม ซาโตโกะเห็นสีหน้านั้นแล้ว 

โชว์ฟันขาว แต่คงเพราะไม่ได้ยิ้มมานาน รู้สกึใบหน้าเกรง็เลก็น้อย

นามกิะแยกไปคนเดยีวตรงหน้าร้าน ‘ตวัตลกส่ายหน้า’ และมุง่หน้า 

ไปทางสถานีรถไฟ อีกสี่คนออกมาที่ถนนมหาวิทยาลัย T วาโคและ 

ฮานาเอะเดินน�าหน้า ท�าให้ซาโตโกะกับคางะต้องเดินคู่กัน ซาโตโกะ

ตะขิดตะขวงใจเดินไม่ถนัด แต่คางะท่าทางเรียบเฉย อีกทั้งยังบอกอีก

ว่า “อยากเดินกับเธออย่างอารมณ์ดีกว่านี้” ซาโตโกะเมินค�าพูดนั้นและ  

“เรื่องเมื่อกี้” เธอจงใจพูดด้วยน�้าเสยีงหนกัแน่น

“นายไม่ควรพูดแบบนั้นนะ ทั้งฉันทั้งนามิกะคิดว่ารู้เกือบทุกเรื่อง

ของโชโกะแล้วนะ”

“พูดแบบนั้นหมายถงึ...”
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ท่าทางคางะไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่ซาโตโกะพูดในทันที  

แต่แล้ว “อ๋อ” แล้วจงึพยกัหน้า

“เกี่ยวกบัเรื่องแรงจูงใจในการฆ่าตวัตายที่ฉนับอกว่า ‘มนักอ็ย่างนี้

แหละ’ น่ะเหรอที่เธอโกรธ”

“ไม่ได้โกรธสกัหน่อย”

“สีหน้าเธอโกรธ แต่ฉันแค่พูดความจริง ถ้าโชโกะมีปัญหาอะไร  

และเธอกับนามิกะรู้ คิดว่าโชโกะคงไม่คิดฆ่าตัวตายหรอก เพราะว่าถ้า 

มคีนช่วยรบัรู้ปัญหา ความรู้สกึว่ามนัเป็นปัญหาจะลดลง”

“ถ้าอย่างนั้นยิ่งต้องมาปรกึษาพวกเราส”ิ

“นั่นแหละที่ยาก ถ้ายงัพูดได้แสดงว่ายงัไม่หนกัใจมากพอ ปัญหา

ที่แท้จรงิเป็นสิ่งที่บอกคนอื่นไม่ได้ กรณนีี้มติรภาพกไ็ม่มคีวามหมาย”

“โดยเฉพาะมติรภาพของผู้หญงิ...อยากจะบอกอย่างนั้นสนิะ”

“ผูห้ญงิหรอืผูช้ายกไ็ม่เกี่ยวหรอก เวลามปัีญหาไม่ว่าใครกโ็ดดเดี่ยว

ทั้งนั้น เพยีงแต่...”

“เพยีงแต่อะไร”

“เวลามคีวามรกัจะเป็นยงัไง ในกรณนีั้นฉนักไ็ม่รู้เหมอืนกนั”

เธอไม่มวีนัเข้าใจหรอก ซาโตโกะสบถในใจ

4

มีเวลาเล็กน้อยก่อนพักเที่ยง ซาโตโกะและฮานาเอะไปโผล่หน้า 

ที่ห้องวิจัยก่อนครั้งหนึ่ง พวกเธอได้รับการแนะน�าว่านักศึกษาปีสี่สาขา

วรรณคดญีี่ปุ่นควรแวะห้องวจิยัวนัละครั้ง
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ห้องวิจัยสาขาวรรณคดีญี่ปุ่นกว้างและเก่าแก่ที่สุดในคณะอักษร-

ศาสตร์ พอเปิดประตูที่เริ่มทรุดเข้าไปข้างใน เห็นชั้นหนังสือและโต๊ะยาว 

ท�าด้วยไม้วางอยู่ ดูท่าจะใช้งานมานาน มองผาดๆ อาจดูเหมอืนหอสมดุ 

เล็กๆ ริมก�าแพงมีบันทึกโบราณใส่กรอบประดับไว้ ตอนซาโตโกะมา 

ห้องวิจัยนี้ครั้งแรก มองสิ่งเหล่านี้แล้วเหมือนจงใจเอาไว้โอ้อวด เลยรู้สึก

ไม่ค่อยประทบัใจ

ที่โต๊ะมีนักศึกษาชั้นปีสี่ราว 10 คน บ้างก็เขียนรายงาน บ้างก็

จัดส�าเนาสมุดจดโน้ตของคนอื่น ทุกคนท�าอะไรบางอย่างอยู่ ห้องวิจัยนี้

นกัศกึษาปีสามกบัปีสี่ใช้ร่วมกนั แต่ตอนนี้เหมอืนเดก็ปีสามจะมคีาบเรยีน

วชิาส�าคญั

พอซาโตโกะกับฮานาเอะเข้าไปข้างใน นักศึกษาสองสามคนที่

โต๊ะเงยหน้าช�าเลืองมองด้วยหน้าผิดจากปกติอย่างชัดเจน คืออยากรู ้

อยากเหน็ แต่ยงัลงัเลไม่กล้าถาม หน้าตาเป็นแบบนั้น คณะอกัษรศาสตร์ 

มผีู้หญงิเยอะ ดูเหมอืนข่าวลอืเรื่องการฆ่าตวัตายของโชโกะจะแพร่สะพดั

อย่างรวดเรว็ ราวกบัเทลูกแก้วจ�านวนมากลงบนพื้น ซาโตโกะคดิ

ซาโตโกะกับฮานาเอะเมินสายตาเหล่านั้น และเตรียมตัวท�างาน

ของตัวเอง มีเรื่องต้องท�าเป็นพะเรอเกวียน ไม่ว่าการหาข้อมูล การท�า

รายงาน เพียงแต่วันนี้หนังสือและสมุดที่กางบนโต๊ะมีโอกาสสูงว่าจะ 

จบลงแค่การตั้งท่า

พวกซาโตโกะนั่งเก้าอี้ได้ราว 30 นาที ประตูทรุดบานนั้นส่งเสียง

ครวญครางและเปิดออก คาวามูระ โทคิโกะ ผู้ช่วยอาจารย์เดินสาวเท้า

ยาวตรงสูช่ั้นหนงัสอื ซาโตโกะสงัหรณ์ไม่ด ีเพราะตอนโทคโิกะก�าลงัค้นหา

หนงัสอืจะไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลย แต่เมื่อธรุะจบหล่อนชอบเข้ามายุ่งเรื่อง

นกัศกึษาที่อยู่แถวนั้น 

เมื่อหล่อนเจอหนงัสอืที่ต้องการและผละจากชั้นหนงัสอื

“คณุไอฮาระ เหน็ว่าเป็นคนพบศพสนิะ”
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หล่อนทักทายด้วยค�าถามซึ่งไม่แคร์ความรู้สึกใคร พวกซาโตโกะ 

สดุจะเข้าใจความคดิของหล่อน

“คงตกใจมากเลยสนิะ”

“ก.็..เอิ่ม”

“ไม่รู้ท�าไมถึงได้ฆ่าตัวตายเนอะ เรื่องผู้ชายเหรอ...คงไม่ใช่มั้ง  

ไม่น่าใช่”

ฮานาเอะเตะขาซาโตโกะเบาๆ ใต้โต๊ะ เหมือนเป็นสัญญาณว่า 

อย่าไปยุ่ง ไม่ต้องห่วง ฉันก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอก ซาโตโกะโต้ตอบด้วย

สายตา

“กม็แีฟนอยู่แล้วนี่นา ถ้าจ�าไม่ผดิ”

โอโนะ ฮิโรมิ นักศึกษาผู้นั่งตรงข้ามซาโตโกะพูด เห็นอยากจะ 

พูดเรื่องนี้เต็มแก่ตั้งแต่เมื่อครู่ เลยอาศัยจังหวะที่โทคิโกะเอ่ยขึ้นท�าให ้

ได้พูดในที่สดุ

“กม็อียู่...แต่ฉนักไ็ม่ค่อยรู้อะไรหรอก”

ซาโตโกะกลบเกลื่อน

“แฟนเป็นนกัศกึษาคณะวศิวะนี่ ไม่รู้ไปกนัด้วยดรีเึปล่า”

“เอ”

ซาโตโกะเอือม ทั้งที่เพิ่งลาจากเพื่อนสนิทตลอดกาลไปเมื่อครู ่  

มันอะไรกันนักหนา ท�าไมถึงต้องมาร่วมวงสนทนาต�่าช้าแบบนี้ อีกทั้ง 

ยิ่งฮโิรมพูิดด้วยน�้าเสยีงร้อนแรง ปรมิาณน�้าลายที่พุง่จากปากกเ็พิ่มขึ้นด้วย

“ฉนัคดิเองนะว่า คณุมาคมูิระกบัแฟน ความสมัพนัธ์คงก�าลงัแย่น่ะ”

“ท�าไมล่ะ”

“อืม ฉันไปได้ยินแว่วๆ มาจากเด็กวรรณคดีอังกฤษว่า ตอนพวก

คุณมาคิมูระไปทัศนศึกษากลุ่มช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา เห็นว่าไปผจญภัย

เสยีสนกุทเีดยีว”

“ผจญภยัเหรอ”

Final Aw ����������� Daifuku art1.indd   35 1/20/20   11:51 AM



- 36 -

บทที่ 1

ซาโตโกะถามซ�้า การทัศนศึกษากลุ่มเป็นการทัศนาจรซึ่งจัดขึ้น 

ช่วงฤดูร้อนปีละครั้งของแต่ละห้องวิจัย จุดประสงค์เพื่อสร้างมิตรภาพ  

แต่นามิกะไม่ไปร่วมโดยบอกว่า “ฉันไม่ถนัดการใช้ชีวิตเป็นกลุ่มที่ไม่มี 

จดุหมาย” แต่ดูเหมอืนโชโกะซึ่งชอบเที่ยวไปร่วมด้วย

“เหน็ว่าตกกลางคนืไปดื่มกบักลุม่ผูช้ายที่เพิ่งรู้จกักนัที่นั่น เที่ยวเล่น

กันน่าดูเลยทีเดียว ปกติคนมีแฟนแล้วจะไม่ไปสมาคมอะไรแบบนี้ไม่ใช ่

เหรอ”

“กใ็ช่นะ แต่ฉนักไ็ม่รู้อะไรหรอกนะ”

ที่แท้ก็จะพูดเรื่องนี้นี่เอง ซาโตโกะรู้สึกว่าช่างไร้สาระ ซาโตโกะ 

รู้นิสัยโชโกะดี บางครั้งก็ถูกคนอื่นชักชวนให้ท�าในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากท�า 

บางทตีอนนั้นเพื่อนๆ คงชวนแกมบงัคบัจนหล่อนปฏเิสธไม่ได้

คงเพราะซาโตโกะตอบสั้นห้วน ฮิโรมิจึงหันไปคุยกับคาวามูระ  

โทคิโกะ ต่อ โทคิโกะฟังด้วยตาเป็นประกายอย่างสนใจใคร่รู้ ซาโตโกะ 

นกึถงึภาพแม่บ้านในหมู่บ้านมาล้อมวงจบักลุ่มนนิทาอย่างไรอย่างนั้น

ใกล้เที่ยงแล้ว ซาโตโกะชวนฮานาเอะออกจากห้องวจิยั วนันี้ไม่คดิ

จะกลับมาที่นี่อีกแล้ว พอเข้าเรียนคาบเรียนที่สามตอนบ่ายเสร็จ คิดว่า 

ถ้าไม่ไปร้าน ‘ตัวตลกส่ายหน้า’ ก็ว่าจะไปนั่งรอนามิกะที่ห้องของหล่อน 

เคยรบัฝากกญุแจส�ารองห้องนามกิะไว้ตั้งแต่ 3 ปีก่อน

มื้อเที่ยงกินข้าวที่โรงอาหารมหาวิทยาลัย ไก่ชุบแป้งทอดกับ 

สลัดผัก ส่วนฮานาเอะกินเทมปุระ เมนูของโรงอาหารมีแต่ของทอด 

เหมอืนเดมิ ซาโตโกะคดิ

ทั้งสองกินไปราวครึ่งเดียวก็วางตะเกียบ รู้ตัวว่าหิว แต่กระเพาะ

ล�าไส้ไม่ยอมท�างาน

ระหว่างจิบชาซึ่งบางทั้งรสและกลิ่นจากถ้วยพลาสติก ฮานาเอะ

ร�าพงึ

“พวกเราเป็นอะไรของโชโกะกนันะ”
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ซาโตโกะไม่ตอบ เหม่อมองน�้าชาซึ่งหกอยูบ่นโต๊ะ ท�าไมโต๊ะโรงอาหาร 

ถงึได้เปียกไปหมดทกุตวันะ

“ทั้งที่โชโกะต้องมปีัญหาอะไรแน่ แต่ไม่มใีครเข้าใจหล่อนเลย”

“อมื...”

ฮานาเอะคงไม่ได้ตั้งใจ แต่ซาโตโกะรู้สึกเหมือนตัวเองถูกต�าหน ิ 

สิ่งที่กนิเข้าไปเมื่อครู่หนกัอึ้งราวกบัตะกั่วอยู่ในกระเพาะ

“แต่ปัญหาของโชโกะ อาจเป็นสิ่งที่เพื่อนในกลุ่มพวกเราเข้าใจ 

ได้ยากที่สดุกไ็ด้  กห็ล่อนค่อนข้างจะขี้กลวัไปหน่อย”

“เป็นอย่างนั้นเหรอ...”

อาจเป็นอย่างนั้นกไ็ด้ ซาโตโกะคดิ แต่อาจไม่ใช่กไ็ด้ เรื่องเกี่ยวกบั

โชโกะเธอไม่มั่นใจเลยสกัอย่าง

“ขี้กลัวสิ ก่อนหน้านี้แค่มีผื่นขึ้นที่ตัวหน่อยเดียว โชโกะกังวลมาก

เลย ฉนับอกว่าแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แต่เพราะหล่อนนสิยัแบบไอดอล

ถงึได้กงัวลมาก เรื่องแค่นี้ยงัขนาดนี้ เรื่องเลก็น้อยมากกอ็าจเป็นแรงจูงใจ

ส�าหรบัหล่อนได้”

“อาจใช่”

ซาโตโกะพยกัหน้าอย่างก�ากวม

ระหว่างคาบเรียนที่สามตอนบ่าย ซาโตโกะนึกว่าเจอโชโกะครั้ง

สุดท้ายเมื่อไร รู้สึกเหมือนนานมากแล้ว แต่ความจริงบ่ายเมื่อวานซืน 

ยังพบหน้ากันที่ร้าน ‘ตัวตลกส่ายหน้า’ ถ้าเช่นนั้นตอนนั้นเธอมีอาการ

อย่างไร ทว่าไม่รู้ท�าไม ยิ่งนึกก็ยิ่งนึกไม่ออก ความทรงจ�าเหมือนละลาย

หายไปในความมดื นกึไม่ออกแม้กระทั่งว่าโชโกะมสีหีน้าอย่างไร คยุเรื่อง

อะไรกนั  ในหวัมแีต่ความร้อนรนวนเวยีนไปมา

เมื่อจบคาบเรียน ซาโตโกะแยกจากฮานาเอะผู้บอกว่าจะไปเรียน

คาบที่สี่ มุง่หน้าไปอะพาร์ตเมนต์ของนามกิะ เพราะไม่รู้สกึอยากกลบับ้าน 

อยากฟังเรื่องของนามิกะด้วย และอยากรู้ด้วยว่าห้องของโชโกะมีอะไร 
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เกดิขึ้นหลงัจากนั้น

ซาโตโกะมาถึงหน้าชิราซากิโซ รอบอะพาร์ตเมนต์กลับมาเหมือน

เดิม บรรยากาศซึมเซาไม่คึกคัก หญิงวัยกลางคนผู้ดูแลอะพาร์ตเมนต์ 

เห็นเธอแล้วท�าท่าจะพูดอะไร แต่แล้วก็เบนสายตากลับไปที่นิตยสาร 

ซึ่งก�าลงัอ่าน

ห้องของโชโกะปิดอยู่ ป้าย ‘ตอนนี้ก�าลงันอน’ เอยีงกระเท่เร่ “นอน

มากไปแล้ว” ซาโตโกะร�าพงึ หางเสยีงสะอื้นเลก็น้อย

จู่ๆ กค็ดิอะไรออกจงึลองจบัลกูบดิ ปลอกไหมพรมให้สมัผสันุม่นวล 

ลองออกแรงข้อมอืบดิเบาๆ หลงคดิว่าคงใส่กญุแจ แต่ที่ไหนได้ลกูบดิหมนุ

ได้ง่ายดายไร้แรงต้าน ซึ่งกลบัท�าให้ซาโตโกะตกใจ แต่สิ่งที่ท�าให้เธอตกใจ

ยิ่งกว่าเมื่อเปิดประตเูข้าไปคอืมชีายคนหนึ่งอยูก่ลางหอ้ง ใส่เสื้อนอกสเีทา 

นั่งขดัสมาธหินัไปอกีด้าน ฉบัพลนัซาโตโกะตวัแขง็ทื่อลมืหายใจ ในขณะที่

เขาหนัมาทางเธออย่างเชื่องช้า

“อ้าว คณุนี่เอง”

“อ๊ะ คนเมื่อเช้า...”

“ซายามะครบั”

นักสืบคนเมื่อเช้านั่นเอง เขาหันมาทางเธอ แล้วนั่งคุกเข่าด้วย 

ท่วงท่าน่าอดึอดั ซาโตโกะรบีออกตวั

“ขอโทษค่ะ เอ่อ...คอืนกึว่าไม่มใีครอยู่”

“ไม่เป็นไรหรอกครบั ผมกไ็ม่ได้ท�าอะไรหรอก พอดมีธีรุะต้องย้อน

กลบัมา เลยถอืโอกาสแวะพกัสกัครู่ อกีทั้ง…”

ซายามะเอยีงคอเลก็น้อย “ที่นี่กไ็ม่ใช่ห้องของผมด้วย”

ซาโตโกะมองไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องเผชิญหน้ากับนักสืบคนนี้ที่นี่ 

มากกว่านี้ ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าท�าไมถึงได้คิดจะแอบดูห้องของโชโกะแต่แรก  

เธอจึงผงกศีรษะเล็กน้อยแล้วท�าท่าจะออกจากห้อง แต่ซายามะทักจาก

ด้านหลงั “เดี๋ยวครบั” ซาโตโกะจงึหนักลบัมา
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“นกึอะไรออกแล้วหรอืเปล่าครบั”

เกี่ยวกับแรงจูงใจในการฆ่าตัวตาย นักสืบเลี่ยงที่จะพูดค�านี้ อาจ 

คดิว่านี่เป็นความเอื้ออาทรของพวกเขา

“ไม่นี่คะ”

เธอจงใจพูดเสียงแข็ง รู้สึกสะใจเล็กน้อย แต่มันว่างเปล่าราวกับ 

ดนุฟันกรามที่ปวด

“อย่างนั้นหรอืครบั ว่าแล้วเชยีว...”

ซายามะล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าด้านในเสื้อนอก แต่แล้วก็ดึงมือ

กลบัเหมอืนเปลี่ยนใจ คงคดิจะหยบิบหุรี่แล้วนกึได้ว่านี่เป็นห้องคนอื่น

“ผมกล็องไปพบกบัคนหลายคน แต่ไม่ได้การเลย ปัญหาที่ไม่อาจ

บอกเพื่อนสนิทอย่างพวกคุณ ก็คงไม่มีทางไปปรึกษาพ่อแม่หรืออาจารย์

ที่มหาวทิยาลยัได้...”

คงเป็นเช่นนั้น ซาโตโกะคดิ ตวัเองกเ็ป็นเช่นนั้น

“แต่แย่เลย ต้องเขยีนอะไรสกัอย่างลงในรายงานแล้วด้วย”

“ตั้งใจจะเขยีนว่าอย่างไรหรอืคะ”

“ไม่มทีางเลอืก คงต้องเขยีนว่าเธอคดิฆ่าตวัตายอย่างปบุปับ...”

“อย่างปบุปับน่ะเหรอ...”

เป็นค�าที่ไม่เหมาะกบัโชโกะที่สดุ ถ้าจะเขยีนเหตผุลแบบนั้น สูเ้ขยีน

แรงจูงใจมั่วๆ สกัอย่างยงัจะสมจรงิมากกว่า

“อ๊ะ ใช่แล้ว”

ซายามะน�้าเสยีงเปลี่ยนไป “ผมพบสมดุไดอารคีรบั”

“ปกสแีดง...”

“ใช่ครับ รู้ด้วยหรือครับ” ตอนมาค้างที่นี่ เคยเห็นโชโกะเขียน 

หลายครั้งด้วยปากกาหมกึซมึหมกึสนี�้าเงนิ เขยีนอดัแน่นเตม็หน้า โชโกะ

พูดจนตดิปากว่าอยากให้แต่ละวนัสมบูรณ์จนไม่มทีี่พอให้เขยีน

“แล้วพบอะไรมั้ยคะ”

Final Aw ����������� Daifuku art1.indd   39 1/20/20   11:51 AM



- 40 -

บทที่ 1

แต่ซายามะส่ายหน้า

“ผมให้คนในครอบครัวช่วยตรวจสอบดูแล้วครับ แต่ไม่พบสิ่งใด 

ที่น่าจะเป็นแรงจูงใจได้เลย จรงิๆ กค็าดเดาไว้แล้ว  เพราะไดอารเีป็นสิ่งที่

ถงึไม่ตั้งใจจะให้ใครอ่าน แต่มกัจะเขยีนโดยคดิถงึเวลามคีนมาอ่าน”

เป็นไปได้ ซาโตโกะคดิ  แต่เพราะตวัเองไม่เขยีนไดอารเีลยไม่ค่อยรู้

“แต่จะเขียนเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาของตนเองจนถึงวันก่อนจะ 

ฆ่าตวัตายได้หรอืคะ ถ้าเป็นฉนั…”

“ผมกท็�าไม่ได้ครบั”

ซายามะแย่งพูด “และคณุมาคมิรูะกท็�าไม่ได้ด้วยครบั วนัที่ในไดอารี

หยดุลงตั้งแต่ 4 วนัก่อนหน้านั้นครบั”

“4 วนัก่อนหรอืคะ”

“ใช่ครับ คิดว่าสิ่งที่ท�าให้คุณโชโกะฆ่าตัวตายน่าจะเกิดขึ้น 4 วัน

ก่อนหน้าวันนั้นครับ อยากให้พวกคุณลองจ�ากัดวงช่วงเวลานั้นแล้วคิด

ทบทวนอีกครั้ง มีความเป็นไปได้สูงว่าข้อเท็จจริงอาจซ่อนอยู่ในที่ที่คาด 

ไม่ถงึ...อ๊ะ เหมอืนเพื่อนคณุจะกลบัมาแล้ว”

ดังที่ซายามะพูด มีเสียงฝีเท้าเดินตามโถงทางเดินและมาหยุด 

ที่หน้าห้องนี้ ได้ยนิเสยีงไขกญุแจประตหู้องตรงข้าม เสยีงนั้นเป็นสญัญาณ

ให้ซายามะลกุขึ้น ซาโตโกะกอ็อกจากห้องไป

“แล้วพบกนัใหม่นะครบั”

ซายามะว่าแล้วกเ็ดนิไปตามโถงทางเดนิ
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5

“4 วนัก่อน...เหรอ”

นามกิะฟังซาโตโกะเล่าขณะดื่มกาแฟด�าส�าเรจ็รูป ซาโตโกะรู้สกึว่า

นามกิะมสีหีน้าเหนื่อยล้ามาก

“นกึอะไรไม่ออกเลย”

“เหมอืนกนั”

“จะลองถามพวกวรรณคดีอังกฤษดู แต่ไม่คิดว่าพวกนั้นจะรู้เรื่อง 

ที่พวกเราไม่รู้หรอกนะ”

ใช่ ซาโตโกะพยกัหน้าอย่างไร้เรี่ยวแรง

“แล้วเป็นยงัไง ทางด้านครูมนิามซิาวะ”

ซาโตโกะถาม นามกิะเบะปากเหมอืนล�าบากใจที่จะพูด

“แกร้องไห้ อย่างที่คดิไว้ไม่มผีิด”

“บอกไปว่า...ฆ่าตวัตายเหรอ”

“ถ้าไม่พูดแบบนั้นแล้วจะให้พูดว่ายงัไงได้ ครูได้แต่พดูว่า ‘ไม่เข้าใจ 

ไม่เข้าใจ’ ซ�้าไปมา”

ซาโตโกะเหน็ภาพครูมนิามซิาวะ มาซาโกะ ในสภาพห่อเหี่ยวก�าลงั

เอาผ้าเชด็หน้าสขีาวเชด็หวัตา หญงิวยัเริ่มชราผู้นี้ฟังค�าพดูของนามกิะด้วย

ความรู้สึกอย่างไร และนามิกะพูดด้วยสีหน้าอย่างไร ซาโตโกะรู้สึกดีใจ 

ที่ไม่ต้องไปอยู่ในที่นั้น และชื่นชมความแขง็แกร่งของนามกิะ

มินามิซาวะ มาซาโกะ เป็นครูที่ปรึกษาชมรมชงชาของโรงเรียน

มธัยมปลาย R ซึ่งเป็นโรงเรยีนของจงัหวดั  ซาโตโกะ นามกิะ โชโกะ คางะ  

และโทโดต่างเรียนมารยาทในการชงชาจากครูคนนี้ คางะและโทโดไม่ใช่

สมาชกิชมรมชงชาอย่างเป็นทางการ แต่เช่นเดยีวกบัซาโตโกะ ถูกนามกิะ 
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กระตุ้นให้เข้าร่วมสัปดาห์ละครั้ง ครูมินามิซาวะ มาซาโกะ เป็นครูผู้มี

พระคณุที่สอนวรรณกรรมโบราณให้แก่พวกเขาด้วย ในขณะที่วาโค อซิาม ุ

และอซิาวะ ฮานาเอะ แม้จะไม่อยูช่มรมชงชา แต่มาซาโกะเป็นครูประจ�าชั้น 

ของพวกเขาตอนมัธยมหก นั่นหมายถึงทุกคนในกลุ่มมีความสัมพันธ์กับ

ครไูม่ทางใดกท็างหนึ่ง เพราะเหตนุี้แม้ตอนนี้ครมูนิามซิาวะจะเกษยีณแล้ว 

กลุ่มเพื่อนสนิทนี้ยังไปรวมตัวกันที่บ้านครูเพื่อรายงานความเป็นอยู่ของ

แต่ละคนปีละหลายครั้งจนกลายเป็นธรรมเนยีมตั้งแต่จบมธัยมปลาย

“ว่าแต่”

เมื่อดื่มกาแฟหมด นามิกะจุดบุหรี่ “ที่มหา’ลัยล่ะเป็นยังไงบ้าง  

เขาคยุกนัแต่เรื่องของโชโกะรเึปล่า”

“ไม่รู้ส”ิ

ซาโตโกะส่ายหน้าเล็กน้อย “เหมือนจะเป็นข่าวลือนิดหน่อยนะ...

แต่ว่าไม่รู้เหมอืนกนั”

เธอไม่ได้เล่าถึงเสียงคุยกันสะพัดเรื่องข่าวลือต�่าทรามในห้องวิจัย

สาขาวรรณคดญีี่ปุ่น ขอหงดุหงดิเพยีงคนเดยีวพอ

“สดุท้ายคนที่ยงัจ�าโชโกะได้ต่อไปคงมแีค่ไม่กี่คน”

นามิกะพูดเหมือนถอนใจ ซาโตโกะไม่อยากให้พูดแบบนั้น แต่นั่น

เป็นความจรงิอนัน่าเศร้า

“อ๊ะ ใช่แล้ว”

นามกิะพดูพลางพ่นควนับหุรี่ แล้วกส็�าลกัควนันั้นจนหน้าแหย “เมื่อกี้ 

เพิ่งคยุกบัผู้ดูแล เธอบอกว่าคนืนั้นตอนสี่ทุ่มเศษ มโีทรศพัท์มาหาโชโกะ”

“ถงึโชโกะเหรอ จากใครน่ะ”

“กแ็น่อยู่แล้วไม่ใช่เรอะ”

“โทโดเหรอ...”

“ผู้ดูแลใช้ค�าว่าผู้ชายคนที่โทร.มาประจ�า แล้วเธอก็เรียกโชโกะ 

แต่ว่าไม่มีเสียงตอบ ผู้ดูแลไปถึงหน้าห้องประตูก็ล็อก เคาะก็ไม่ตอบ  
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เลยไปหาถึงห้องน�้า แต่เหมือนจะไม่อยู่ที่ไหนเลย เห็นว่าบอกว่าโชโกะ 

คงนอนแล้ว แล้วกต็ดัสายไป”

“หมายความว่าตอนนั้นโชโกะก.็..”

ซาโตโกะพูดต่อไม่ได้

“หมายถงึตายไปแล้วสนิะ”

“โทโดเลยอดฟังเสยีงของโชโกะเป็นครั้งสดุท้าย”

“เรื่องนี้ห้ามพูดต่อหน้าเขาเชยีวนะ”

นามกิะจ้องด้วยสายตาเหงาเศร้า

หลังพบศพโชโกะแล้ว 2 วัน งานศพถูกจัดที่บ้านมาคิมูระ พวก 

ซาโตโกะทั้งหกคนยนืรอจดุธปูไหว้ผูต้าย โดยยนืห่างจากกลุม่ญาตผิูพ้ดูคยุ 

กนัเสยีงดงัลั่น

“ไม่ได้มาพร้อมหน้าอย่างนี้นานแล้วนะ”

ฮานาเอะมองหน้าทกุคนแล้วพูด จรงิดงัที่หล่อนพูด

“ยงัไม่ครบนะ ขาดไปคน”

ซาโตโกะร�าพงึ เพราะเข้าใจความหมายนั้น ทกุคนต่างปิดปากเงยีบ

“ยงัไม่รู้แรงจูงใจเหรอ”

วาโคในชดุนกัศกึษามองหน้ากลุม่ผู้หญงิพลางพดู ซาโตโกะหลบุตา 

มองต�่าอย่างลมืตวั

เพราะไม่มเีพื่อนผู้หญงิคนไหนตอบ คางะจงึพูดแทรกขึ้น

“ในหนังสือพิมพ์เมื่อวาน เขาลงข่าวว่า ‘คงกลุ้มใจเรื่องอนาคต’ 

แน่นอนมเีครื่องหมายค�าถามต่อท้าย”

“ไม่น่าจะใช่นะ กเ็ธอได้งานที่บรษิทัน�าเที่ยวที่เธอต้องการที่สดุแล้ว

นี่นา ใช่มั้ยซาโตโกะ”

ฮานาเอะฉนุเฉยีว แต่ซาโตโกะไม่มแีรงเท่าฮานาเอะ จงึตอบอย่าง

ก�ากวมไปว่า “นั่นส”ิ
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โทโดยนืห่างจากอกีห้าคนเลก็น้อย จ้องมองคนในชดุด�าจดุธูปไหว้

เสรจ็ไปคนแล้วคนเล่า ซาโตโกะเหน็ว่าเพยีงสองวนันี้เขาผ่ายผอมไปราวกบั

คนไม่สบาย อกีทั้งยงัเงยีบเฉย แน่นอน ท่าทางหงดุหงดิด้วย

เมื่อวานก็เป็นแบบนี้ ซาโตโกะนึกถึงตอนพบกับโทโดเป็นครั้งแรก

หลงัโชโกะเสยีชวีติ เธออยู่ในรถไฟขบวนเดยีวกบัเขาตอนเช้าระหว่างทาง

ไปมหาวทิยาลยั

“อย่าถามอะไรเลย”

ก่อนซาโตโกะจะทนัเอ่ยปากพูด เขาครางอย่างทกุข์ทน

“ถงึถามไปฉนักต็อบไม่ได้หรอก”

คงหมายถงึสาเหตกุารฆ่าตวัตายของโชโกะ

“แต่โชโกะมร่ีองรอยว่าจะมปัีญหาตั้งแต่สี่ห้าวนัก่อนนะ ถงึอย่างนั้น

กย็งันกึอะไรไม่ออกเลยเหรอ”

“ไม่ม ีถ้ามกีบ็อกไปแล้ว”

โทโดพูดเสยีงห้วน

ตอนนี้ซาโตโกะมองแผ่นหลังเขา ลองคิดว่าท�าไมคนรักของเขาจึง

ไม่ปรกึษาปัญหาของตนกบัใคร ไม่ได้พูดหรอืว่าพูดไม่ได้

ขณะความคิดก�าลังโลดแล่นไป จู่ๆ ในสมองเธอเกิดความคิดขึ้น

อย่างหนึ่ง แม้เป็นเพียงความนึกคิดที่ไม่มีรากฐานและหาความเกี่ยวข้อง

ไม่พบ แต่ซาโตโกะรู้สึกว่าความคิดนั้นช่างมีความเป็นไปได้อย่างมาก  

คงเป็นเพราะเธอเหนื่อยแน่ เธอเลอืกที่จะคดิเช่นนั้น

ครูมนิามซิาวะ มาซาโกะ ปรากฏตวัหลงัจากทั้งหกคนไหว้ศพเสรจ็

แล้ว หญงิรูปร่างเลก็อยู่ท่ามกลางผู้คนราวกบัเงา ผมสเีงนิ แว่นกรอบทอง 

ชดุด�า ช่างเหมาะเจาะลงตวักบัครูอย่างมาก แต่ซาโตโกะกลบัรู้สกึเศร้าใจ

ครมูาซาโกะเหมอืนจะสงัเกตเหน็พวกซาโตโกะแล้ว หลงัทกัทายกนั

เลก็น้อยด้วยสายตา ครูหายเข้าไปในบ้านมาคมิูระทนัที

ซาโตโกะมองส่งครูวัยชราอย่างเหม่อลอย จู่ๆ มีคนมาตบไหล่ 
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เล่นเอาเธอเกือบร้อง พอหันกลับไปท�าหน้าดุ คางะในชุดนักศึกษา 

ชูสมุดปกสีแดงตรงหน้าเธอ สิ่งที่ซาโตโกะคิดได้ในตอนนั้นคือเด็กผู้ชาย 

ใส่ชุดนักศึกษาชุดเดียวช่างสะดวกดีจัง ซึ่งล้วนไม่เกี่ยวข้องแต่ประการใด 

อาจเพราะเมื่อเช้าเธอกลุ้มใจกบัการหาชดุใส่เกอืบชั่วโมง

“ไดอารทีี่ว่าไง”

คางะพูดเสียงห้วนพลางส่งสิ่งนั้นให้ซาโตโกะ “อ่านไอ้นี่เพื่อจะได้

อ่านความในใจของโชโกะไง”

“ได้มายงัไงน่ะ”

ซาโตโกะหลบุตามองปกสแีดงสดราวกบัเลอืดพลางถาม เพิ่งสงัเกต

เหน็ว่ามลีายนูนเป็นรูปกหุลาบด้วย

“ขอยมืมาจากคณุแม่โชโกะ”

“คณุแม่ไม่สงสยัเหรอ”

“ฉนับอกว่าซาโตโกะขอมา รบกวนคณุแม่โชโกะด้วยนะครบั”

“เหรอ...”

ซาโตโกะเล่าเรื่องไดอารทีี่ได้ยนิมาจากนกัสบืซายามะใหพ้วกคางะ

ฟังด้วย เมื่อวานยงัได้คยุกนัว่าพวกเรากค็วรต้องอ่านไดอารนีั้น

“ขอบใจ”

เธอเอ่ยค�าขอบคุณได้อย่างไม่ขัดเขิน เหมือนออกมาจากใจจริง 

อย่างไม่เคยเป็นมานาน

“อย่าท�าให้ตกใจส”ิ

คางะยกัไหล่

พอครูมินามิซาวะ มาซาโกะ จุดธูปไหว้ศพเสร็จกลับออกมา ทั้ง 

หกคนที่อยู่กระจัดกระจายกลับมารวมตัวกันเหมือนถูกดึงดูด สีหน้าโทโด

ผ่อนคลายลง ซาโตโกะโล่งอก

“ก�าลงัจะออกจากบ้าน สายลูกประค�ากม็าขาดซะ”

ครมูาซาโกะยกลกูประค�าสนี�้าตาลแดงพลางพูดเสยีงนุม่ “ค่อยๆ เกบ็ 
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ทีละลูกมาร้อยใหม่เลยสายเลย แถมระหว่างอยู่บนรถไฟมาที่นี่ นับแล้ว 

ลูกประค�าหายไป 2 ลูก ถ้าหายสกัลูกยงัพอเป็นไปได้ แต่หายไปถงึ 2 ลูก

นี่แสดงว่าครูกแ็ก่แล้วสนิะ”

“ครู...”

ฮานาเอะทนไม่ไหวซกุหน้ากบัไหล่ของครมูาซาโกะ เมื่อครูย่งัสดชื่น

อยู่เลย แต่ด้วยอารมณ์รนุแรง สิ่งที่อยู่ข้างในคงเอ่อล้นขึ้นมาอกีครั้ง

เมื่อเห็นฮานาเอะเป็นเช่นนั้น ซาโตโกะก็รู้สึกแน่นหน้าอก ตาเริ่ม

แดง ครูมาซาโกะคงเหน็ปฏกิริยิาของเธอ

“ในเวลาอย่างนี้ครูว่าโชคดทีี่มผีู้ชายอยู่ในกลุ่มเพื่อนด้วย”

ครมูองพวกคางะและวาโค “เพราะยงัช่วยประคองผูห้ญงิได้  เอาละ 

มาร�่าลาคณุมาคมิูระกนัเถอะ แล้วกส็งบอกสงบใจมาดื่มน�้าชากนัสบายๆ 

ดไีหมจ๊ะ”

ครูเตรยีมน�้าชาเอาไว้แล้ว ครูชราพูด

6

ในรถไฟมุง่หน้าสูบ้่านครมูนิามซิาวะ มาซาโกะ ซาโตโกะเปิดไดอาร ี

ของโชโกะ วนัที่ของหน้าแรกเป็นวนัที่ 1 มกราคมของปีนี้

‘ต้องไม่เลิกเขียนไดอารีกลางคันเด็ดขาด นั่นเป็นเป้าหมายแรก 

ไดอารเีล่มกน็ี้แพงด้วย’

นั่นเป็นข้อความแรก สหีน้าซกุซนของโชโกะผดุขึ้นในสมองซาโตโกะ

“โชโกะไม่ได้เลกิเพราะท้อ ต้องถอืว่าหล่อนบรรลเุป้าหมายนะ”

นามกิะมองจากด้านข้างพลางพูด
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“กใ็ช่นะ...”

ซาโตโกะตอบไม่เตม็ปากเตม็ค�า พลกิหน้าต่อไปเรื่อยๆ ไม่ว่าหน้าไหน 

ต้องมตีวัอกัษร ‘โทโด’ อย่างน้อย 1 ครั้ง  ตวัอย่างเช่น

‘วนัที่ 5 พฤษภาคม ฝนตก อตุส่าห์จะไปขบัรถเล่น งี่เง่าที่สดุ สดุท้าย

ได้แค่เข้าๆ ออกๆ ร้านกาแฟหลายร้าน

เราคุยกันที่ร้านกาแฟ “แอล” โทโดบอกว่าตั้งใจจะต่อปริญญาโท 

สดุยอด แต่เหน็ว่าต้องอยู่กบัศาสตราจารย์ที่ดอุย่างกบัยกัษ์มาร อนาคต

ต้องล�าบากแน่ สู้ๆ นะ พอฉันบอกว่าอยากท�างานบริษัทท่องเที่ยว เขา

บอกว่า “แค่เตรยีมตวัเป็นเจ้าสาวจนกว่าฉนัจะเรยีนจบกพ็อ” แหม ดใีจจงั

แต่โชโกะจงัจะพยายามเป็นผู้หญงิท�างานนะจ๊ะ’

พอได้อ่านส�านวนแบบนี้ ซาโตโกะยิ่งรู้สึกแน่นในอก เธอเหมือน

ท�าใจได้ เปิดด้านหลังไดอารี เป็นหน้าช่วงก่อนโชโกะเสียชีวิต ตัวอักษร

กลมอนัคุ้นเคยเขยีนไว้ดงันี้

‘เหนื่อยตดิๆ กนัหลายวนั รายงานกส็ะสม นามกิะกรนดงั นอนไม่ได้  

แถมช่วงนี้ผื่นแพ้คนั ไม่สนกุเลย’

“ในตอนนี้ คดิไม่ออกเลยว่าโชโกะจะมปีัญหาอะไรหนกัหนา”

นามกิะพูดพลางชี้ค�าว่า ‘กรน’ 

“เป็นอย่างที่นักสืบบอกเลย วันถัดจากวันนี้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับ 

โชโกะแน่ ปัญหาคอืมนัคอือะไร...เนอะ”

“ขอดูหน่อย”

นามกิะดงึไดอารมีาทางตวัเอง

“รู้อะไรแล้วเหรอ”

คางะผู้นั่งกอดอกหลับตาอยู่เก้าอี้ฝั ่งตรงข้ามหรี่ตาขึ้นแล้วถาม  

วาโค ฮานาเอะ โทโด และครูมินามิซาวะ มาซาโกะ นั่งคุยห่างออกไป 

เลก็น้อย

“ยงัไม่รู้เลย”
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ไม่รู้ว่าคางะเข้าใจว่าอย่างไรกนั เขาพยกัหน้าเลก็น้อยและหลบัตา

ลงอกีครั้ง

“ประหลาดเนอะ”

นามกิะพลกิไดอารไีปเรื่อยๆ และพมึพ�าเสยีงทุม้ต�่า “ประหลาดจงั”

“อะไร”

คราวนี้ซาโตโกะเป็นฝ่ายยื่นหน้ามอง ไดอารอียูท่ี่หน้าวนัที่ 8 สงิหาคม

“อาจเป็นเพราะความตั้งใจตั้งแต่วนัปีใหม่ โชโกะเขยีนไดอารแีทบ

ทกุวนั แม้แต่ตอนสอบ แต่ถดัจากวนัที่ 8 สงิหากเ็ป็นวนัที่ 15 สงิหาเลย 

หมายความว่า 6 วันระหว่างนั้นว่างเปล่า นี่เป็นเพราะอะไรกันนะ ตรง 

ที่อื่นไม่มแีบบนี้เลยนี่นา”

“ไม่ได้เขยีนไว้เหรอว่าเหตผุลอะไร”

“ไม่ม”ี

นามกิะส่ายหน้า

ซาโตโกะมองหน้ากระดาษอกีครั้ง แปลกจรงิๆ ตอนหยดุเขยีนไดอารี

เป็นช่วงเวลาแบบไหนกนั ถ้าไม่ใช่เพราะงานยุ่งแล้วละก็

จู่ๆ มเีรื่องที่นกึขึ้นได้ ซาโตโกะจงึถาม

“นี่ วันที่ 8 สิงหาคม มีกิจกรรมอะไรของสาขาวรรณคดีอังกฤษ 

บ้างมั้ย”

“กจิกรรมเหรอ จะมกีจิกรรมอะไรในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน...”

นามกิะหยดุเสยีก่อนจะพูดต่อว่า ได้ยงัไง และเร่งมอืดงึสมดุจดนดั

ในกระเป๋าถอืออกมา ปกเยนิเสยีจนต้องคดิว่าใช้มากี่ปีกนัแล้ว

“ใช่แล้ว”

หลังนามิกะจ้องสมุดจดนัด เธอพยักหน้าแรง “วันนั้นมีกิจกรรม

ทศันศกึษาของห้องวจิยัน่ะ”

“อย่างที่คดิไว้เลย”

ซาโตโกะถอนใจ เป็นดงัคาด
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“เหมอืนเธอจะรู้อะไรนะ”

นามกิะมองด้วยสายตาค้นหา

“ใช่ จรงิๆ แล้ว...”

ซาโตโกะพูดเสียงเบาไม่ให้คางะได้ยิน เล่าเรื่องที่ได้ยินที่ห้องวิจัย

วันก่อน ซึ่งก็คือข่าวลือเรื่องโชโกะไปเที่ยวกับกลุ่มผู้ชายที่ไม่รู้จักมาก่อน

ระหว่างทศันศกึษา

นามกิะได้ยนิดงันั้นกข็มวดคิ้วท�าหน้าเฝื่อน

“ฉันก็ได้ยินมาเหมือนกัน ในห้องวิจัยฉันมีพวกชอบเที่ยวเยอะ  

แต่ไม่รู้ว่าโชโกะอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย”

“หมายความว่าไงกนั”

“กไ็ม่รู้เหมอืนกนั เพยีงแต่...”

นามกิะใช้ปลายนิ้วพลกิสมดุจดนดั “รู้สกึสงัหรณ์ไม่ด”ี

“นามกิะจ๊ะ ฉนัคดิมาตั้งแต่ตอนงานศพแล้วนะ”

“บรรยากาศไม่ชวนให้คดิอะไรสกัเท่าไรเลยนะ”

“ความลบัที่บอกคนรกัไม่ได้ สดุท้ายคดิว่ามอียู่เรื่องเดยีว”

นามกิะกระแอมอย่างจงใจ

“เรื่องมอีะไรกบัคนอื่นอย่างนั้นเหรอ”

“ใช่ เรื่องนั้นแหละ”

คราวนี้นามกิะครางเบาๆ และขยี้ผมยาวอย่างหงดุหงดิ

“ซาโตโกะอยากบอกว่า ตอนไปทัศนศึกษาเกิดอะไรขึ้นระหว่าง 

โชโกะกบัพวกผู้ชายที่ไม่รู้จกันั่นเหรอ”

“ไม่อยากจะคดิอย่างนั้นหรอกนะ”

“อย่างเช่นถูกข่มขนื”

“อาจจะ ถึงยังไงต้องมีอะไรเกิดขึ้นจนไม่ได้เขียนไดอารีในช่วงนั้น

แน่”

“แล้วกเ็กี่ยวข้องกบัเรื่องครั้งนี้สนิะ...”
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นามกิะครางว่าอมืเสยีงเบา แล้วหลบัตา

บ้านครมูนิามซิาวะ มาซาโกะ เป็นบ้านไม้เก่าแก่ แยกจากถนนใหญ่ 

ซึ่งการจราจรคับคั่ง ขึ้นเนินบนถนนปูด้วยหินราว 50 เมตร เพราะถนน

โค้งน้อยๆ ชวนให้ดูจากด้านหน้าค่อนข้างกว้างขวางกว่าความเป็นจริง 

ประตหูน้าเป็นไม้ระแนงแบบใช้เป็นฉากละครย้อนยคุได้เลยทเีดยีว เสยีแต่ 

เสาไฟฟ้าคอนกรตีซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าท�าลายบรรยากาศทั้งหมดลง

จากถนนถงึประตูหน้า พื้นต�่าลงระดบัหนึ่ง พวกซาโตโกะเดนิตาม

ครูมาซาโกะเข้าไป แต่ขื่อประตูเตี้ยจนคางะและวาโคซึ่งตวัสูงต้องก้มตวั

เมื่อเข้าไปแล้วเป็นพื้นเตี้ย บรรยากาศเงียบสงัด ซาโตโกะรู้สึก

เหมอืนพวกตนเข้ามาท�าลายบรรยากาศนั้น

พวกเขาถูกเชิญให้เข้าไปยังห้องสิบเสื่อด้านในสุดเสมอ ห้องนั้นม ี

ชานมองเหน็สวนหย่อม มาถงึที่นี่แล้วทกุคนนั่งคกุเข่าเรยีบร้อยโดยไม่ต้อง

บอกกล่าว

ระหว่างที่ครูมาซาโกะไปเตรยีมน�้าชา ทั้งหกคนเหม่อมองสวน

“ครั้งก่อนมาที่นี่ตอนฤดูใบไม้ผลนิี่ มดีอกไม้สขีาวบานอยู่บนต้นไม้

โน่น”

คางะยนืที่ชานบ้าน ชี้ไปที่ต้นไม้เตี้ยต้นหนึ่ง

“ต้นโดดนัซซึจึสินิะ”

นามกิะพูด “มดีอกไม้คล้ายดอกซสึรึนั เป็นไม้ผลดัใบนะ แต่เหมอืน

ยงัเรว็ไป มนัยงัไม่ทนัเปลี่ยนส”ี

“รู้ดนีี่ ถามครูมาเหรอ”

วาโคถาม นามกิะตอบหน้าเรยีบเฉย

“เปล่า ได้ยนิมาจากโชโกะ”

ครูมินามิซาวะ มาซาโกะ ถืออุปกรณ์ชงชาออกมา ทั้งหกคนต่าง 

นั่งเรียงกันหันหน้าเข้าหาครู จากที่เคยมาหลายครั้ง ล�าดับการนั่งจึง 
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ถูกก�าหนดไปโดยปรยิาย คนแรกคอืนามกิะ ตามด้วยซาโตโกะ

ซาโตโกะมองตามการเคลื่อนมอืของครมูาซาโกะ ไม่มคีวามสญูเปล่า 

หรอืความลงัเลแม้แต่น้อย เคลื่อนไหวอย่างไหลลื่น แม่นย�าราวกบัเครื่องจกัร 

อกีทั้งยงัคนน�้าชาด้วยไม้คนชาได้อย่างเงยีบเชยีบ

ยกถ้วยน�้าชาอนัหนกัอึ้ง ดื่มน�้าชาสเีขยีวขุ่นเข้มพร้อมฟองละเอยีด

ยิ่งกว่าลูกปัดจนหมดถ้วย จากนั้นวางถ้วยชาคนืโดยไม่กล่าวค�าใด นี่เป็น

วถิแีบบอรุะเซนเกะ

“วาโคกบัฮานาเอะก.็..”

ครูมาซาโกะพูดขณะชงชา “คุ้นเคยกบัพธิชีงชามากแล้วนะ”

“ก ็แหม”

วาโคถอืถ้วยชา สายตาประสานกบัฮานาเอะ

ในกลุ่มมีเพียงสองคนนี้ที่ไม่มีประสบการณ์พิธีชงชามาก่อน แต่ก ็

ถกูบงัคบัพามาดื่มที่นี่ด้วย ฮานาเอะคุน้เคยในทนัท ีแต่วาโคล�าบากใจมาก 

บ่นไม่ชอบใจเพราะเหมือนดื่มสีน�้า แต่ระยะหลังถึงขนาดชงเองได้แม ้

ไม่คล่องแคล่วนกั

ทกุคนต่างเล่าสิ่งที่เกดิขึ้นกบัตวัเอง และคยุเล่นจนจบไปรอบหนึ่ง

“ครูเจอโชโกะครั้งสดุท้ายเมื่อไรคะ”

ซาโตโกะถามขณะวางถ้วยชา ครูมาซาโกะเอยีงคอเลก็น้อย

“จริงสิ จ�าวันที่แน่นอนไม่ได้นะ...น่าจะช่วงครึ่งหลังของปิดเทอม

หน้าร้อน เธอมาหาถงึที่นี่”

“ปิดเทอมหน้าร้อนเหรอ” ซาโตโกะกับนามิกะมองกันด้วยหางตา 

“ธรุะอะไรหรอืคะ”

“ธรุะ เอ จ�าไม่ได้แล้วละ คดิว่าไม่ได้มธีรุะอะไรเป็นพเิศษนะ”

“แค่มาดื่มชาแล้วกก็ลบัหรอืครบั”

คางะถาม ครูมาซาโกะตอบเพยีง “ใช่จ้ะ”

“พวกเธอคงอยากรู้สาเหตกุารฆ่าตวัตายของคณุมาคมิูระสนิะ”
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ครูมาซาโกะพูดขณะชงชารอบสอง ซาโตโกะพยักหน้าเงียบๆ  

นามกิะกพ็ยกัหน้าด้วย

“โทโด เธอกอ็ยากรู้ด้วยเหรอ”

จู่ๆ โดนทัก เขาตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจ และหลังขยับปากโดย

ไม่มเีสยีงสกัพกั

“อยากรู้ครบั ก.็..”

เขาตอบเสยีงสั่น

“ครูไม่อยากจะรู้สกัเท่าไรนะ”

ครูมาซาโกะวางถ้วยชา นามกิะรบัถ้วยนั้นไป

“เพราะไม่อยากจะเปิดเผยความลับที่คุณมาคิมูระเฝ้าปกปิดไว้  

เธอตายไปแล้ว ไม่อาจต่อต้านสิ่งที่พวกเธอเสาะหากนัได้แล้วนะ”

“แต่พวกเรารู้สกึท�าใจไม่ได้”

ฮานาเอะพูดเสียงสะอื้นอีก “ทั้งที่ไม่ว่าจะมีความลับอะไรก็น่าจะ

มาปรกึษาพวกเรา”

“มนัเป็นความลบัที่ปรกึษาไม่ได้น่ะส”ิ

ว่าแล้วครูมินามิซาวะ มาซาโกะ มองหน้าลูกศิษย์ทุกคน “อีกสัก

คนละถ้วยไหมจ๊ะ”

บนรถไฟกลบับ้าน ซาโตโกะกบันามกิะลงก่อนระหว่างทาง หลงัมอง 

ส่งอกีสี่คนแล้วจงึข้ามไปชานชาลาฝั่งตรงข้ามและกระโดดขึ้นรถไฟ

เมื่อนั่งเรยีงกนับนเบาะ พวกหล่อนหยบิไดอารลีายนนูสแีดงเล่มนั้น

ออกมาอกีครั้ง มอืที่พลกิหาหน้าร้อนรน ซาโตโกะเปิดไปยงัหน้าเป้าหมาย

‘วันที่ 20 สิงหาคม ไปบ้านครูมินามิซาวะ ได้ลิ้มรสชาติฝีมือครู 

ขณะพูดคยุ แต่เหมอืนฉนัจะพูดอยู่ฝ่ายเดยีว ครูช่างเป็นผู้ฟังที่ดจีงั’

“แต่ไม่ได้เขยีนว่าคยุเรื่องอะไรนี่”

ซาโตโกะพูด และนกึถงึค�าพูดของนกัสบืซายามะที่ว่า ‘ไดอารเีป็น
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สิ่งที่ถงึไม่ตั้งใจจะให้ใครอ่าน แต่มกัจะเขยีนโดยคดิถงึเวลามคีนมาอ่าน’

“แต่คิดว่าต้องไปปรึกษาเรื่องทัศนศึกษากลุ่มนั่นแน่ เพราะโชโกะ

ใสซื่อ แถมยังหัวโบราณอีก ถ้าไปมีอะไรกับชายอื่น อาจคิดว่าต้องได้รับ

โทษถงึชวีติทเีดยีว”

และนามิกะพูดด้วยใบหน้าขึงขังประมาณว่าน่าจะต้องอบรมให้

มากกว่านี้

เมื่อทั้งสองกลบัมาเยอืนอกีครั้ง ครูมนิามซิาวะคดิว่าพวกหล่อนลมื

ของ ครั้นพอซาโตโกะบอกว่ามีเรื่องอยากคุยด้วยเป็นการลับ ครูใบหน้า

เครยีด ยิ้มแต่รมิฝีปาก “เชญิ คราวนี้กาแฟน่าจะดกีว่านะ”

ครูเชื้อเชิญพวกหล่อนเข้าห้องรับแขก ที่นี่ซาโตโกะก็ไม่ค่อยได้ 

เข้ามา ห้องกว้างราวสิบสองเสื่อ มุมหนึ่งวางโต๊ะเก่าแก่แกะสลักที่ขา  

บนนั้นมีสารานุกรมเรียงอยู่ ทั้งโต๊ะและหนังสือล้วนเข้าขั้นลายคราม แต่

ไม่มฝีุ่นเปื้อนแม้แต่นดิเดยีว

“เป็นของสามทีี่ตายไปน่ะ”

คงเพราะซาโตโกะเอาแต่จ้อง ครูมาซาโกะวางถ้วยกาแฟพลางพูด 

“เมื่อก่อนที่นี่เคยใช้เป็นห้องท�างาน มชีั้นหนงัสอืด้วย แต่ทิ้งไปเกอืบหมด

แล้ว...”

สามขีองครมูนิามซิาวะ มาซาโกะ เป็นศาสตราจารย์ด้านคณติศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง เสียชีวิตไปเมื่อ 10 กว่าปีก่อน แต่นั้นมา 

ครูอยู่ดูแลบ้านนี้คนเดยีวมาตลอด

“ครู คอือยากถามเรื่องของโชโกะน่ะค่ะ”

ซาโตโกะเริ่มเรื่องแบบนี้ จากนั้นพูดเรื่องทัศนศึกษากลุ่มตอน 

หน้าร้อน และถามว่าโชโกะเคยมาปรกึษาเรื่องนี้หรอืไม่ ครูมาซาโกะไม่ตอบ 

ค�าถามนั้นทนัที

“ท�าไมพวกเธอถงึได้รู้เรื่องนั้น”

ครูถาม พออธิบายว่าเป็นข่าวลือที่ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัย  
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ครูคิ้วตกด้วยความเศร้า “ใช่แล้ว...พอตายแล้วก็เหมือนท�าความสะอาด

อดตีครั้งใหญ่ ทั้งเรื่องดเีรื่องร้ายกล็อืสะพดัไปทั่ว” ครูพูด

“แล้วพวกเธอก็เลยคิดว่าเรื่องนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย

นี่สนิะ”

“คดิว่า...อาจเป็นไปได้”

ซาโตโกะตอบ ครูมาซาโกะพยักหน้าน้อยๆ จีบปากยกถ้วยกาแฟ

ขึ้นจบิ ครูพธิชีงชายงัดูเป็นผู้ดแีม้ในเวลาเช่นนี้

“คณุมาคมิูระบอกว่าไม่ใช่เพราะถูกข่มขนืหรอืถูกหลอก แต่เมาไป

กับบรรยากาศ บอกด้วยว่าที่เป็นแบบนั้นก็เพราะตัวเองไม่ดีเอง เธอมา

ปรกึษา คดิว่าจะบอกทกุอย่างกบัโทโดดไีหม”

อย่างที่คดิเลย ซาโตโกะกบันามกิะมองหน้ากนั

“แล้วครูบอกว่ายงัไงหรอืคะ”

ซาโตโกะถามอย่างเกรงๆ ครูมาซาโกะยิ้มเลก็น้อย

“จงเงยีบไว้ซะ ครูบอกแบบนั้น โทโดไม่รู้อะไร ไม่จ�าเป็นต้องจงใจ

ไปบอกให้เขารู้สึกแย่ เหมือนคุณมาคิมูระจะเป็นห่วงว่าถึงไม่บอกเขาก็

อาจสังเกตเห็น แต่ผู้ชายไม่ได้ไวขนาดนั้น ที่ส�าคัญ ต่อไปให้ระวังตัวไว้ 

กพ็อแล้ว”

“ครูพูดได้ดมีากเลยค่ะ”

นามิกะขอบคุณ ซาโตโกะก็รู ้สึกเช่นเดียวกัน เพียงแต่ตอนนี้ 

ค�าขอบคณุนั้นกไ็ร้ความหมายเสยีแล้ว

“แล้วโชโกะยอมเข้าใจแล้วกลบัไปหรอืคะ”

ซาโตโกะถาม ครูมาซาโกะพยกัหน้าว่าใช่

“เพราะฉะนั้นครูเลยไม่คิดว่าการฆ่าตัวตายครั้งนี้จะเกี่ยวกับ 

เรื่องนั้นโดยตรง”

ซาโตโกะกับนามิกะถอนใจพร้อมกันราวนัดหมาย เป็นการถอนใจ

ที่ประหลาด เหมอืนจะโล่งอก และเหมอืนจะผดิคาด
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“พวกเธอตั้งใจว่าจะหาสาเหตกุารฆ่าตวัตายให้ได้จรงิๆ เหรอ”

ครูมาซาโกะถาม ซาโตโกะรู้สกึหวั่นไหวกบัน�้าเสยีงเชงิต�าหนิ

“พวกเรารบัไม่ได้ค่ะ”

ซาโตโกะตอบชดัเจน

“เหรอ งั้นกช็่วยไม่ได้สนิะ พวกเธอกม็สีทิธิ์ที่จะท�าอย่างนั้นด้วย...”

“กพ็วกเรารบัไม่ได้นี่คะ”

ซาโตโกะพูดซ�้า ครูมาซาโกะกพ็ยกัหน้าหลายครั้ง

ทั้งสองออกจากบ้านครูมินามิซาวะ จากนั้นก็ไม่ได้พูดกันพักใหญ่ 

โยกไปมาบนรถไฟซึ่งขึ้นเป็นครั้งที่สี่แล้ว ซาโตโกะเหม่อมองโฆษณาบน 

ตู้รถ สายตาไล่ตามค�าโฆษณา แต่ไม่มีอะไรเข้าหัวเลย เรื่องของโชโกะ  

ค�าพูดของครูมนิามซิาวะ มาซาโกะ วิ่งผ่านสมองอย่างสบัสน

“คดิว่ามคีวามเป็นไปได้เพยีงอย่างเดยีว”

นามกิะเสยผมซึ่งท�าจนเป็นนสิยัพลางโพล่งขึ้น

“ความเป็นไปได้...อะไรกนั”

ซาโตโกะมองใบหน้าด้านข้างของหล่อน

“ก็ความเป็นไปได้ที่การทัศนศึกษากลุ่มนั่นเป็นสาเหตุให้โชโกะ 

ฆ่าตัวตาย แม้ว่าจะเลยช่วงปิดเทอมหน้าร้อนมานานแล้ว แต่คิดได ้

อย่างหนึ่ง”

“อะไรเหรอ”

“กค็อื โทโดมารู้เอาตอนนี้ไง”

“โทโด...เหรอ”

ใช่ว่าจะคดิเช่นนั้นไม่ได้ ซาโตโกะคดิ เรื่องที่เกดิขึ้นตอนทศันศกึษา

นั่น ไม่คิดว่าจะมีการเก็บเป็นความลับอย่างดีกัน ในความเป็นจริงแม้แต ่

ซาโตโกะก็ยังได้ยินข่าวลือที่คุยกันราวกับเป็นเรื่องคุยเล่น ถ้าแบบนี้ 

เป็นไปได้มากทเีดยีวที่โทโดจะไปรู้เข้า
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“แล้วไงเหรอ จะบอกว่าโชโกะเลยเสยีใจจนฆ่าตวัตายน่ะเหรอ”

“จะว่าไงด ี โทโดอาจต�าหนหิล่อนด้วยเรื่องนั้นกไ็ด้มั้ง แน่นอนอาจ

ขอเลกิกนั ถ้าคดิถงึนสิยัของโชโกะแล้วคดิว่าคงจะชอ็กน่าดู”

“ถ้าเป็นนามกิะคงเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้นละส”ิ

“โชโกะไม่เหมอืนกบัฉนัหรอืเธอหรอกนะยะ”

“แล้ว จะท�ายงัไงด ีต้องไปถามเพื่อเอาความจรงิจากโทโดเหรอ...”

ทนัใดนั้นนามกิะมองไปข้างหน้าและพูดว่า “ฉนัท�าไม่ได้หรอกนะ”

“ฉนักไ็ม่เอาเหมอืนกนั”

“ไดอาร.ี..ไม่ได้เขยีนอะไรไว้ในไดอารเีหรอ”

นามิกะใช้คางชี้ไดอารีในมือของซาโตโกะ ดังนั้นซาโตโกะจึงจับ 

ปกสแีดงนั่นอกีครั้ง ลองเปิดหน้าหลงัปิดเทอมหน้าร้อนด ูดเูหมอืนตวัอกัษร

ที่เขยีนว่า ‘โทโด’ น้อยลงเมื่อเทยีบกบัก่อนหน้านั้น

“นี่เป็นหน้าที่เขยีนถงึโทโดล่าสดุเลยนะ”

ซาโตโกะเปิดหน้าวนัที่ 15 ตลุาคมตรงหน้านามกิะ

‘วันอังคารที่ 15 ตุลาคม โทโดพูดถึงความฝันของเขา งานวิจัย  

งานประชมุวชิาการนานาชาต ิศาสตราจารย์มหาวทิยาลยั เขาช่วยฝันแทน

ฉนัด้วย จากสาวท�างานได้เป็นภรรยาศาสตราจารย์ เขาบอกว่า “เพราะ

ฉะนั้นถึงต้องเป็นเธอ” “ภรรยาศาสตราจารย์ในอนาคตต้องเป็นสุภาพ-

สตร”ี พอลองถามว่า “ฉนัเป็นสภุาพสตรรีเึปล่า” เขาตอบว่า “แน่นอน” 

บอกด้วยว่า “ถ้าเป็นซาโตโกะหรือนามิกะ ต้องเสียใจด้วยที่ต้องบอกว่า

ขาดคณุสมบตั”ิ...เขาว่างั้น’

“ไอ้บ้า”

นามกิะพมึพ�า ปิดตาเบาๆ

ถึงอะพาร์ตเมนต์ชริาซากิโซราวห้าโมงเย็น “กนิข้าวเย็นแล้วไปดื่ม

กันต่อเถอะ” นามิกะชวน ซาโตโกะรู้สึกว่าตัวเองก็ดื่มได้ขนาดนี้แล้วหรือ 

กระนั้นตั้งแต่การแข่งขนัครั้งนั้นเธอมโีอกาสดื่มกบันามกิะมากขึ้น
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พอก้าวเท้าเข้าอะพาร์ตเมนต์ ซาโตโกะผงกศีรษะเล็กน้อยไปทาง

ห้องผู้ดูแล คืนนี้ตั้งใจจะค้างห้องนามิกะ เลยยิ่งต้องท�าตัวให้น่ารักกับ 

ผู ้ดูแลไว้ แต่พอเห็นหน้าตาคุ้นเคยที่อยู ่อีกด้านของหญิงวัยกลางคน 

ผู้นั่งหน้าบูด ซาโตโกะยนืชะงกั นกัสบืคนเดมิ นกัสบืซายามะนั่นเอง

เขาก�าลงัคยุกบัฟูรูกาวะ โทโมโกะ แต่พอสงัเกตเหน็พวกซาโตโกะ 

เขาผงกศรีษะเลก็น้อย

“พวกคณุคานาอคิรบั เดี๋ยวมเีรื่องอยากจะรบกวนหน่อยด้วยครบั”

เขาส่งเสยีงมา เทยีบกบัเมื่อพบคราวก่อนแล้ว หน้าของเขาดเูครยีด

ขึ้นยงัไงไม่รู้ ซาโตโกะตดิใจสงสยั

“เชญิค่ะ เมื่อไหร่กไ็ด้”

นามกิะตอบแล้วทั้งสองกข็ึ้นบนัไดไป

“ท่าจะคยุกนัยาว นกัสบืคนนั้นถามอะไรโทโมโกะนะ”

หลงัเข้าห้อง นามกิะพูดและกดัรมิฝีปากล่างเบาๆ

ฟูรูกาวะ โทโมโกะ เป็นนักศึกษาปีสาม อยู่ห้องข้างซ้ายติดกับ 

ห้องของโชโกะ เพราะเธอไปเที่ยวก่อนจะพบศพโชโกะ ต�ารวจจงึยงัไม่ได้

สอบปากค�าเธอ

“ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอก ก็วันนั้นหล่อนไม่อยู่ วันนี้เลยแค่มา

ถามมั้ง”

“แต่บรรยากาศไม่ใช่แบบนั้นเลยนะ ซาโตโกะเองกค็งสงัเกตเหน็”

นามกิะโยนกระเป๋าถอืเสรจ็

“ดื่มชามั้ย” เธอถาม

ขณะเตรียมถ้วยชา ได้ยินเสียงผู้ดูแลเรียกจากใต้บันได นามิกะ

ถามว่า “ที่นี่ได้มั้ย” พลางใส่รองเท้าแตะเดนิออกไป  ซาโตโกะไม่เข้าใจ

ความหมายนั้นในทนัท ีแต่พอได้ยนิเสยีงซายามะเดนิขึ้นบนัไดมา จงึรู้ว่า

เธอหมายถงึสถานที่

“ขอโทษนะครบั”
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เขาเดนิตามหลงันามกิะเข้ามา เกาศรีษะพลางถอดรองเท้า ซาโตโกะ 

เหน็เสื้อนอกสเีทาของเขาแล้ว คดิว่าคนคนนี้มแีต่ชดุนี้หรอือย่างไร

“คยุกบัคณุฟูรูกาวะเสรจ็แล้วหรอืคะ เหมอืนคยุกนันานมากเลย”

นามกิะถามเพื่อหยั่งเชงิซายามะ “ครบั ก.็..” เขาได้แต่ตอบอย่าง

ก�ากวม

“จริงๆ แล้วอยากถามเรื่องคืนวันที่คุณมาคิมูระฆ่าตัวตายอีกครั้ง

ครบั”

“กลางคนืเหรอ”

นามิกะมองไปทางซาโตโกะ แล้วเบนสายตากลับมาที่ซายามะ 

“หมายความว่ายงัไงคะ”

นกัสบืหยบิสมดุบนัทกึปกด�าออกมาด้วยท่าทางวางมาด

“คืนนั้น คุณกลับมาที่อะพาร์ตเมนต์ และเคาะห้องคุณมาคิมูระ

ทนัทใีช่ไหมครบั”

เขาย�้าค�าให้การครั้งก่อน นามกิะมองเขาแล้วพยกัหน้า

“เวลาคอื เอ่อ...”

“ห้าทุ่มค่ะ”

“ใช่แล้ว ตรงนั้นก็เลยอยากถามครับว่า ตอนนั้นประตูล็อกอยู่แน่

ใช่ไหมครบั”

“กญุแจหรอืคะ...”

นามกิะหลบุตาเลก็น้อยคดิถงึค�าถามของซายามะ แต่พอตาหนัไป

มองเขา “จ�าไม่ผิดค่ะว่าล็อกอยู่ เพราะได้หมุนลูกบิดไปมาแต่เปิดไม่ได้ 

น่ะค่ะ” หล่อนตอบ

“ไม่ผดิแน่นะครบั ไม่ได้หลงคดิไปเองนะครบั”

“ไม่ผดิค่ะ”

นามกิะพูดชดัถ้อยชดัค�าราวกบัจะแสดงความไม่สบอารมณ์

“หลังจากนั้น ไม่มีเสียงอะไรที่ห้องของคุณมาคิมูระเลยหรือครับ 
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อย่างเช่นเสยีงคนเดนิหรอืเสยีงเข้าออกอะไรท�านองนี้...”

“เปล่านี่คะ คดิว่าไม่มคี่ะ คนืนั้นฉนักอ็ยู่จนดกึ แต่ดื่มเหล้าอยู่น่ะ 

เพราะเฝ้าสงัเกตห้องของโชโกะอยู่ ถ้ามเีสยีงอะไรต้องรู้แน่ค่ะ”

“ขอโทษนะครบั คณุตื่นอยู่ถงึประมาณกี่โมงครบั”

“ราวตหีนึ่ง...เหน็จะได้ค่ะ”

ชีวิตประจ�าวันของนามิกะคงประมาณนั้น ซาโตโกะฟังอยู่ข้างๆ 

อย่างเข้าใจ

“อย่างนั้นหรอืครบั”

ซายามะส่งเสยีงหม่น หลบุตามองสมดุจดสดี�า ปิดปากเงยีบอย่าง

ครุ่นคดิ

“เอ่อ มอีะไรเหรอคะ”

ซาโตโกะพูดแทรก แต่นักสืบส่ายหน้าและพูดอย่างระมัดระวัง 

“เปล่า ไม่มอีะไรครบั เรื่องนี้ขอร้องอย่าได้ไปบอกใครนะครบั” ว่าแล้วเขา

กป็ิดสมดุจด

ขอบคณุมากครบั ขอตวัก่อนครบั ว่าแล้วซายามะกล็กุขึ้น แต่นามกิะ 

คว้าแขนขวาของเขาไว้

“เดี๋ยวสิ หมายความว่ายังไงช่วยอธิบายหน่อยได้มั้ยคะ เกี่ยวกับ

เรื่องที่ถามคณุฟูรูกาวะมาใช่ไหมคะ”

แต่ซายามะมสีหีน้าปวดร้าว

“ตอนนี้ยงับอกไม่ได้ครบั แต่ไม่นานอาจถงึเวลาต้องบอกกไ็ด้” เขา

สลดัมอืเธอออก

“ถ้าคุณนักสืบไม่ยอมบอกละก็ ฉันจะไปถามคุณฟูรูกาวะเอง 

กแ็ค่นั้น”

ซาโตโกะพูดกบัแผ่นหลงัของนกัสบืผู้ก�าลงัใส่รองเท้า เขาขมวดคิ้ว

ท�าท่าลงัเลแวบหนึ่ง แต่แล้วกก็ลบัมาเป็นใบหน้าใจดเีหมอืนเดมิ เขาบอกว่า  

“แล้วแต่คุณครับ” แล้วค�านับพวกหล่อนครั้งหนึ่งก่อนหายออกจากประตู
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ไปโดยไม่หนักลบัมา

พอได้ยินเสียงรองเท้าซึ่งเดินอย่างระมัดระวังลงบันไดไปแล้ว  

ซาโตโกะและนามิกะเดินออกมาที่โถงทางเดินราวกับนัดหมายโดยไม่ต้อง

พูดอะไร และนามิกะเคาะประตูห้องฟูรูกาวะ โทโมโกะ อย่างไม่ลังเล  

เสยีงง่วงนอนตอบกลบั ตามด้วยเสยีงปลดลอ็ก

“อ้าว รุ่นพี่”

โทโมโกะอยูใ่นชดุกฬีา แต่เหน็เลยว่าก�าลงัสปัหงก เพราะผมยุง่เหยงิ

ไปหมด

“ขอเข้าไปนะ”

นามิกะเข้าไปโดยไม่รอค�าตอบของโทโมโกะ ซาโตโกะตามหลัง  

พวกหล่อนคงท�าแบบนี้เป็นประจ�า โทโมโกะไม่มที่าทรีงัเกยีจรงังอน

“ไปโทโฮขุ1 มาเหรอ”

เมื่อเห็นห่อของฝากซึ่งกระจายอยู่มุมห้อง นามิกะจึงถาม พอเห็น

ก้อนชสีรมควนัพมิพ์ชื่อ ‘ฟาร์มโคอไิว’ ซาโตโกะกเ็ข้าใจ

“ใช่ จรงิๆ ตั้งใจจะข้ามไปฮอกไกโดด้วย พอดโีดนเดก็หนุม่มหา’ลยั 

N มาชวน แถมยงัแก่แดดขี่บเีอม็ดบัเบลิยูด้วย พวกเดก็หนุ่มนั่นบอกว่าจะ

ไปฮอกไกโดด้วย เหมาะเจาะมาก แต่นงัมโิยโกะบอกว่าต้องสอบซ่อม...”

“แล้วนกัสบืถามอะไรเธอ”

นามิกะถามก่อนที่นิสัยขี้คุยของโทโมโกะจะเริ่มได้ที่ โทโมโกะยื่น 

รมิฝีปากอย่างไม่สบอารมณ์ 

“พี่โชโกะเสียไปแล้วใช่มั้ย เรื่องคืนนั้น ฉันเพิ่งได้ยินตอนกลับมา

เมื่อกี้ ยงัตกใจหมดเลย คณุป้าบอกว่า “นกัสบืบอกให้ตดิต่อไปด้วย” พอ

ตดิต่อไปนกัสบืคนนั้นกม็า ดูท่าทางเป็นเรื่องเป็นราวดนีะเดก็หนุ่มคนนี้”

1  โทโฮข ุเป็นอนภูุมภิาคของญี่ปุน่ แปลตรงตวัว่า “ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื” มดีนิแดนครอบคลมุพื้นที่หนึ่งในสี่ 
ทางเหนอืของเกาะฮนชู
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หล่อนพูดราวกบัฮมัเพลง ที่เรยีกว่าคณุป้าคงหมายถงึผู้ดูแลคนนั้น  

และแม้แต่ผู้ชายอายุมากกว่าหล่อนยังอยากเรียกว่า ‘เด็กหนุ่ม’ ท�าให้ 

ซาโตโกะหวนคดิถงึช่วงเวลาแบบนั้นของตวัเอง เมื่อปีสองปีก่อนซาโตโกะ

และนามกิะกเ็ป็นแบบนั้นเหมอืนกนั

“หนงัสอืพมิพ์แถบโทโฮขไุม่ได้ลงข่าวนี้หรอืไง”

“ไม่รู้ส ิกไ็ม่อ่านหนงัสอืพมิพ์อยู่แล้วน่ะ”

โทโมโกะพูดราวกบัจะโอ้อวดแล้วยิ้ม

“แล้วคนืนั้นเกดิอะไรเหรอ”

“กไ็ม่ได้มอีะไรมากมายหรอกนะ”

นามกิะหยบิบหุรี่ โทโมโกะยื่นกระป๋องผลไม้เปล่าให้พลางบอกว่า

“คืนนั้นพี่นามิกะเคาะประตูห้องพี่โชโกะใช่มั้ยล่ะ ความจริงก่อน

หน้านั้นหน่อยฉนัไปหาพี่โชโกะ แต่ไฟปิดอยู ่มดืด้วย ยนืเรยีกอยู่ตรงทางเข้า 

แต่ไม่มเีสยีงตอบ มาคดิดูตอนนี้ นั่นเป็นตอนหลงัฆ่าตวัตายแล้วสนิะ”

โทโมโกะเป็นคนอารมณ์ขึ้นลงรุนแรง เมื่อกี้ยังยิ้มเห็นฟันขาวอยู่

หยกๆ “ถ้าตอนนั้นฉนัสงัเกตเหน็อาจช่วยพี่เขาได้ทนั” ช่วงสดุท้ายพูดปน

สะอื้น

“เดี๋ยวนะ ไฟปิดอยู่อย่างนั้นเหรอ”

“ใช่ส ิยงัไม่ดกึเลย รู้สกึแปลกๆ อยู่...”

“ดูผดิไปรเึปล่า น่าจะมแีสงไฟลอดจากช่องประตูนี่นา”

ซาโตโกะถามย้อนความทรงจ�าตอนตวัเองพบศพ

แต่โทโมโกะกลบัเอ่ยต่อในเรื่องที่น่าตกใจยิ่งขึ้น

“ช่องประตูเหรอ ไม่เหน็เกี่ยวกนัเลย กฉ็นัเปิดประตูแล้วยนืเรยีกพี่

โชโกะนะ กญุแจเหรอ ไม่เหน็ลอ็กสกัหน่อย”
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ฮิงาชิโนะ เคโงะ เขียน 
บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ แปล

จากสภาพการณ์ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตาย แต่มีบางอย่างผิดแปลกไป  
ไอฮาระ ซาโตโกะ เพื่อนสนิทจึงร่วมมือกับ คางะ เคียวอิจิโร่  

และเพื่อนในกลุ่มสืบหาความจริงจากไดอารีที่ทิ้งเอาไว้  
การตายในห้องพักซึ่งล็อกกุญแจจากด้านใน  

เป็นการฆ่าตัวตาย หรือเป็นการฆาตกรรมกันแน่  
ขณะการสืบสวนยังวนอยู่ในปริศนา ก็เกิดคดีที่สองเกิดขึ้น  

หนึ่งในกลุ่มเพื่อนเสียชีวิตขณะร่วมพิธีน้ำาชา... 

ผลงานเปิดตัวนายตำารวจคางะ เคียวอิจิโร่  
กับการไขคดีแรกตอนเขายังเป็นเพียงนักศึกษา!!

ความรัก  
ความฝัน  
ความแค้น

ฆาตกรรมหิมะ พระจันทร์ ดอกไม้

ฤดูใบไม้ผลิปีที่ 4 ในชีวิตมหาวิทยาลัย  
อีกเพียง 5 เดือนก็จะสำาเร็จการศึกษา  

ทว่า มาคิมูระ โชโกะ นักศึกษาหญิงชั้นปี 4  
ถูกพบเป็นศพที่ห้องพักในอะพาร์ตเมนต์หญิงล้วน
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