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ฮิงาชิโนะ เคโงะ

ปฐมบท

“สรปุว่าหากข้อสนันษิฐานของคณุถกูต้อง กม็โีอกาสที่จะเกดิระเบดิ

นิวเคลียร์ ซึ่งมีความรุนแรงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของระเบิดนิวเคลียร์ 

ที่ฮิโรชิมะครับ นี่ไม่ใช่การสันนิษฐานที่มีอคติ แต่เป็นตัวเลขที่ได้มาจาก 

การค�านวณความเป็นไปได้”

“แต่ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบอกว่า ต่อให้

พลูโทเนียมที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบผลิตเชื้อเพลิงด้วย

นวิตรอนเรว็ มคีวามบรสิทุธิ์ขนาดนั้น กใ็ช้เป็นวตัถดุบิผลติอาวธุนวิเคลยีร์

ไม่ได้อยู่ดนีะครบั”

“หมายความว่าใช้ผลิตอาวุธประสิทธิภาพสูงที่อเมริกากับโซเวียต

เคยแข่งกันพัฒนาไม่ได้เท่านั้นเองครับ ตราบใดที่เป็นพลูโทเนียม-239  

ยงัไงกเ็กดิระเบดินวิเคลยีร์ได้”

“อันที่จริง รัฐบาลอินเดียก็เคยทดลองนิวเคลียร์ด้วยพลูโทเนียม 

ที่น�ามาจากโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ด้วยนะครบั”

“คณุพูดถูกแล้วครบั”

“ขอบคุณมากครับ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเลยครับ ผมอาจ

ต้องขอสอบถามข้อมูลจากคณุอ.ี..”
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ปฐมบท

ผมหยุดเทปไว้ตรงนั้น ถือโอกาสปิดสวิตช์เครื่องเล่นเทปด้วยเลย 

จากนั้นมองหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจทานว่า เนื้อหาที่พิมพ์ระหว่าง

ฟังเทปมจีดุผดิพลาดหรอืไม่ มกีดแปลงตวัอกัษรผดิพลาดบ้าง แต่โดยรวม 

ไม่มปีัญหา

เนื้อหาในเทปเป็นบทสนทนาตอนไปเก็บข้อมูลที่สถาบันวิจัย 

เครื่องปฏกิรณ์นวิเคลยีร์ ณ มหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง คูส่นทนาด�ารงต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการสถาบนัควบศาสตราจารย์ด้านวศิวกรรมนวิเคลยีร์

ตอนนี้ผมก�าลังปั ่นนิยายเกี่ยวกับการปล้นวัตถุดิบส�าหรับผลิต 

อาวุธนิวเคลียร์ ใครบางคนลักเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ส่วนหนึ่งขณะขนย้าย 

จากโรงงานคืนสภาพเชื้อเพลิง ก่อนหน้านี้ผมเคยเขียนเนื้อเรื่องท�านอง 

ว่า หากเฮลิคอปเตอร์ล�าใหญ่ขนส่งวัตถุระเบิด ดันตกใส่เครื่องปฏิกรณ ์

นิวเคลียร์แบบผลิตเชื้อเพลิงด้วยนิวตรอนเร็ว ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร  

ซึ่งเนื้อหาคราวนี้อาจเรยีกได้ว่าเป็นภาคสอง เหตทุี่ผมสนใจเรื่องโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ก็เพราะไม่ได้มองประเด็นนี้เป็นเพียงหัวข้อส�าหรับการเขียน 

นยิายอย่างเดยีว

ผมปิดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ดังขึ้นจังหวะเดียวกับที่กดปิดสวิตช์

หน้าจอ คณุฟมุดิะจากส�านกัพมิพ์โคดนัฉะโทรมา เขาเป็นบรรณาธกิารที่

ดูแลผม ชอบแทงม้าและร้องคาราโอเกะ แต่ไม่เก่งเทคโนโลย ีแค่ผมบอก

ว่าอยากส่งต้นฉบบัทางออนไลน์ เจ้าตวักท็�าหน้าจะร้องไห้แล้ว

“เป็นยงัไงบ้างครบั” คณุฟมุดิะถามอย่างเกรงใจ

“หมายถงึอะไรครบั” ผมท�าเป็นไขสอื การแกล้งบรรณาธกิารถอืเป็น

ความสนกุเลก็ๆ น้อยๆ อย่างหนึ่ง

“ก.็..เอ่อ...ต้นฉบบัน่ะสคิรบั”

“ต้นฉบบัหรอื...ยงัไงผมกต็้องเขยีนอยู่แล้ว”

“มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ” ใบหน้าหม่นหมองของคุณฟุมิดะ 

ผดุขึ้นในความคดิ
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ฮิงาชิโนะ เคโงะ

“กห็ลายๆ อย่างนะครบั ท�านองว่ายิ่งค้นข้อมูล กย็ิ่งหนกัใจ”

“ถ้าอย่างนั้นจะปิดต้นฉบบัได้ประมาณเมื่อไหร่ครบั ตามก�าหนดการ

เดมิคอืภายในเดอืนมถินุายน...”

คุณฟุมิดะไม่ได้สนใจเรื่องกลัดกลุ้มของผมอยู่แล้ว คงจะสงสัย 

เฉยๆ ว่าจะได้ตพีมิพ์เมื่อไร บรรณาธกิารกเ็ป็นเสยีแบบนี้

“เอาเถอะ ผมจะลองพยายามดูแล้วกนั”

“ขอความกรณุาด้วยนะครบั ถ้ามเีรื่องที่ผมช่วยได้กบ็อกมาได้เลย”

“ครบั”

หากวานให้เขาสะกดรอยตามรถบรรทุกขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 

แล้วถ่ายวิดีโอมาเป็นตัวอย่างให้หน่อย เขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกันหนอ 

ผมชกัอยากแกล้งเขาขึ้นมา แต่กไ็ด้แค่คดิ

หลงัวางสายผมเปลี่ยนเสื้อผ้า พอดว่ีามธีรุะที่หอ้งสมดุ มองออกไป 

นอกหน้าต่างที่ท�างาน เห็นท้องฟ้ามืดครึ้มเป็นสีเทา แต่ไม่มีวี่แววว่าฝน

จะตก

ผมขี่จักรยานไปห้องสมุด อาคารหลังนั้นสร้างจากคอนกรีตเสริม 

เหลก็สขีาวดูอ้างว้าง ภายในกว้างใหญ่เหลอืประมาณสมกบัเป็นห้องสมดุ

กลาง ทว่าไม่ได้มหีนงัสอืเยอะสกัเท่าไร ถงึกระนั้นกเ็ป็นสมบตัลิ�้าค่าเวลา

ต้องการค้นข้อมูลอะไรเลก็ๆ น้อยๆ 

เดนิเข้าไปปุบ๊กเ็จอเคาน์เตอร์ส�าหรบัยมืหนงัสอื ข้างๆ มป้ีายเขยีนว่า  

‘หนังสือยอดนิยมประจ�าเดือนนี้’ ตั้งอยู่ เป็นการจัดอันดับหนังสือที่มี 

คนยืมมากที่สุด ในหมวดนิยายนั้น นิยายลึกลับยังคงครองอันดับเป็น 

ส่วนใหญ่ นบัว่าน่าอุ่นใจส�าหรบันกัเขยีนนยิายลกึลบัอย่างผม แต่กค็าใจ 

ที่เห็นนิยายสืบสวนคลาสสิกแสนเชยและเน้นการไขปริศนาเป็นหลัก  

ตดิอนัดบัผลงานที่ได้รบัความนยิมอกีเช่นเคย คนชอบแนวนี้เยอะจรงิๆ

ผมเดนิผ่านหน้าเคาน์เตอร์ไปขึ้นบนัไดที่อยู่ข้างกนั จดุหมายปลาย
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ปฐมบท

ทางในวันนี้คือมุมหนังสือ ‘สังคมและอุตสาหกรรม’ ที่อยู่ชั้นสาม แต่ผม

ตดัสนิใจแวะชั้นสองก่อน ชั้นสองเป็นพื้นที่ส�าหรบัวรรณกรรม

ผมเดินเรื่อยเปื่อยไปตามชั้นหนังสือขนาดมโหฬารที่ตั้งเรียงราย  

น่าละเหี่ยใจ นอกจากผมแล้วไม่มใีครอยูเ่ลย เพิ่งจะมารู้ซึ้งว่าคนอ่านหนงัสอื 

ลดลงก็สายไปเสียแล้ว พอเข้าสู่กลางฤดูร้อน ผู้คนมาใช้บริการห้องสมุด 

กันมากขึ้น เพราะต้องการรับลมเย็นของเครื่องปรับอากาศ ถึงกระนั้น 

พวกเขากข็ลกุอยูต่ามมมุนติยสารเป็นส่วนใหญ่ ผมกเ็หมอืนกนั หากไม่ได้

ท�าอาชพีนี้ ห้องสมดุอาจเป็นสถานที่ที่ผมจะไม่มาเหยยีบเลยกไ็ด้

ระหว่างดูหนังสือจ�านวนมหาศาล ผมรู้สึกหนักใจ เหตุที่หนังสือ

มากมายขนาดนี้ถูกตีพิมพ์ต้องเป็นเพราะหนังสือแต่ละเล่มขายไม่ได้แน่ๆ 

ส�านักพิมพ์ยังยึดนโยบายผลิตหนังสือหลากหลายประเภทเล่มละนิด 

ละหน่อยเพื่อรกัษายอดขายในภาพรวม ต่อให้เป็นผลงานที่นกัเขยีนทุ่มเท

มากเท่าไร ส�านักพิมพ์ก็เห็นเป็นแค่หนังสือเล่มหนึ่งท่ามกลางหนังสือที่มี

อยูม่ากมาย ต่อให้เป็นผลงานยอดเยี่ยม ตราบใดที่นกัวจิารณ์ไม่พดูถงึเป็น 

พเิศษ มนักจ็ะถูกกลนืหายไปในคลื่นการบรโิภคแบบมวลชนในชั่วพรบิตา 

ขณะเตร็ดเตร่ระหว่างชั้นหนังสือ ผมรู้สึกราวกับเดินอยู่ในสุสาน ถูกแล้ว 

ที่นี่คอืสสุานหนงัสอื

มหีนงัสอืของผมหลายเล่มวางอยูบ่นชั้น ทแีรกกะจะลองดสูกัหน่อย

ว่ามคีนยมืไปมากน้อยแค่ไหน แต่สดุท้ายกล็้มเลกิความตั้งใจ ขนืต้องมา

สูญเสยีความมั่นใจในที่แบบนี้กแ็ย่กนัพอดี

ผมหลงนึกว่าหนังสือทุกเล่มจะเรียงตามชื่อผู้แต่งไล่ตามพยัญชนะ

เสยีอกี แต่ดูๆ ไปกเ็ริ่มเอะใจว่าไม่ใช่ ถงึกระนั้นกไ็ม่ได้ไร้ระเบยีบเลยซะที

เดยีว พอดูต่อเลยเข้าใจว่ามกีารจดัเรยีงตามประเภทของหนงัสอื

เอาละ ขึ้นไปชั้นสามดกีว่า ผมเดนิพลางมองไปรอบๆ ไม่รู้แล้วว่า

ตอนนี้ตวัเองอยู่ที่ไหน ผมหยดุยนื หนัไปมองชั้นหนงัสอืที่อยู่ข้างตวั แล้ว

สะดุ้งตกใจ
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เห็นชื่อของอาโออิ ยู1 คุสุดะ เคียวสุเกะ2 ฮามาโอะ ชิโร่3 และ 

โมรโิตโมะ ฮซิาชิ4 เรยีงอยู่

ทกุคนล้วนเป็นนกัเขยีนนยิายนกัสบืช่วงต้นสมยัโชวะ อกีทั้งหนงัสอื

ที่วางอยู่ยังเป็นหนังสือปกแข็งด้วย ฉบับพิมพ์ซ�้าหรือเปล่านะ ห้องสมุด 

แห่งนี้กม็หีนงัสอืครบครนัไม่เบา

ทว่าผมตั้งใจไม่แตะต้องหนงัสอืเหล่านั้น เพราะไม่สนใจนยิายนกัสบื

หรอืการไขปรศินาแบบดั้งเดมิ แม้แต่ในปัจจบุนั คนที่ยงัอ่านหนงัสอืแนวนี้ 

ก็มีแต่คนญี่ปุ่น ในแวดวงนิยายลึกลับของต่างประเทศที่ให้ความส�าคัญ 

กบัความสมจรงิ แทบไม่มใีครให้ค่ากบัหนงัสอืแนวนี้

ถึงกระนั้นก็จัดว่าเป็นหนังสือหายากอยู่ดี ผมล้วงกระเป๋าเสื้อนอก

เพราะตั้งใจจะจดชื่อหนังสือไว้สักหน่อย ทว่ามีเพียงปากกาลูกลื่น สมุด 

ที่ผมพกติดตัวเป็นประจ�าไม่อยู่ในนั้น บังเอิญมีกล่องไม้ขีดที่ได้จากร้าน

กาแฟ ผมเลยเขียนบนด้านหลังของกล่องชั้นใน ตอนหยิบไม้ขีดออกมา

วางบนชั้นหนงัสอืข้างตวั ผมท�ามนัหล่นพื้นหลายก้าน

‘โศกนาฏกรรมตระกลูฟนุาโตมิ’ โดยอาโออ ิย ู‘คดฆีาตกรรมตุก๊ตุน่’ 

โดยคสุดุะ เคยีวสเุกะ ‘ฆาตกรโฉด’ โดยฮามาโอะ ชโิร่ และ ‘คดฆีาตกรรม

ภาพลวงตา’ โดยโมริโตโมะ ฮิซาชิ...ล้วนเป็นผลงานที่ผมเคยได้ยินชื่อ 

มาก่อน แต่เพิ่งได้เห็นของจริงเป็นครั้งแรก หากจดข้อมูลไว้ อาจเป็น

ประโยชน์ในการเขยีนบทความในอนาคต

1  อาโออิ ยู (2452-2518) นักเขียนนิยายนักสืบชาวญี่ปุ่น เป็นคนแรกในญี่ปุ่นที่เขียนนิยายนักสืบเรื่องยาว 
โดยเล่นประเดน็เรื่องตารางเดนิรถไฟ

2  คุสุดะ เคียวสุเกะ (2446-2509) นักเขียนนิยายสืบสวนชาวญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักจากนิยายสืบสวนแบบดั้งเดิม 
ซึ่งเน้นกลอบุายห้องปิดตายเป็นหลกั

3  ฮามาโอะ ชิโร่ (2439-2478) เป็นตุลาการ มีชื่อเสียงจากการน�าความรู้ด้านกฎหมายมาเขียนนิยายนักสืบ 
แบบดั้งเดมิที่มคีณุภาพสูง

4  โมรโิตโมะ ฮซิาช ิ (2446-2527) นกัเขยีนนยิายนกัสบืชาวญี่ปุ่น งานเขยีนเล่มแรกชื่อ ‘Aoi Fuku no Otoko’  
(ชายชดุน�้าเงนิ)
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ผมหยุดเขียนเมื่อตัวหนังสือเต็มพื้นที่ทั้งหน้าหลังของกล่องไม้ขีด 

ชั้นใน เกบ็กล่องไม้ขดี เกบ็ปากกาลูกลื่น และก้าวเดนิอกีครั้ง

แต่กน่็าแปลกที่ไม่ว่าจะเดนิไปทางไหน ผมกห็าบนัไดไม่เจอ มเีพยีง 

ชั้นหนังสือขนาดใหญ่วางเรียงกันเป็นพรืด ซ�้าพวกมันยังเรียงสลับกัน 

ไปมา มองไปข้างหน้าไกลๆ ไม่เหน็ ราวกบัอยู่ในเขาวงกต

บ้าไปแล้ว ห้องสมดุแห่งนี้ไม่ได้กว้างใหญ่ขนาดนั้นสกัหน่อย…

ถ้าไปเล่าให้ใครฟังคงโดนหัวเราะเยาะเป็นแน่ นักเขียนหนังสือ 

เลี้ยงชพีเดนิหลงทางห้องสมดุเขาวงกต ไม่ข�าเลยสกันดิ 

เหงื่อซมึออกมาทั่วฝ่ามอื ผมไม่เข้าใจว่าตวัเองอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะเดนิ 

ไปทางขวาหรือทางซ้าย ก็ไม่พบทางออกจากเขาวงกตแห่งนี้ ผมนึกวิธ ี

ผ่าทางตันได้อย่างหนึ่ง คือจะลองเดินไปชั้นหนังสือที่อยู่ริมสุดแล้วเดิน 

เลยีบผนงัไปเรื่อยๆ ว่าแล้วกล็งมอืท�า

ทว่าจดุที่ผมเดนิมาเป็นทางตนัที่มนียิายประวตัศิาสตร์วางเรยีงราย 

ผมแค่เดนิวนอยูข้่างใน ไหงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ ไม่เข้าใจเลย พอเดนิผ่าน

ทางลดัที่จู่ๆ กโ็ผล่มาแบบไม่มปีี่มขีลุ่ย กเ็จอมมุหนงัสอือกีแห่ง ดูเหมอืน 

จะเป็นวรรณกรรมต่างประเทศ มตีวัอกัษรที่ผมอ่านไม่ออกเตม็ไปหมด

ผมเริ่มวิ่งเหยาะๆ โดยไม่รู้ตวั เหงื่อเริ่มผดุพรายบนหน้าผาก

เกดิอะไรขึ้นกนัแน่

ผมหยุดวิ่งเพื่อปรับลมหายใจ ไม่ว่าจะคิดอย่างไรสถานการณ์นี้ก ็

ผิดปกติ ห้องสมุดที่ชายหนุ่มวิ่งวนตั้งหลายนาทีแล้วยังไม่เจอทางออก 

มอียู่บนโลกนี้ด้วยหรอื บางอย่างก�าลงัผดิเพี้ยน

ผมรู้สึกว่ามีอะไรติดพื้นรองเท้า เหมือนเหยียบอะไรบางอย่าง ผม

ยกเท้าขึ้นมา

สิ่งที่ตกอยู่ตรงนั้นคือก้านไม้ขีด ผมจ�าไม้ขีดหัวสีชมพูแปร๋นได้  

ต้องเป็นไม้ขีดที่ผมท�าตกไว้เมื่อกี้แน่ๆ แปลว่าหลังจากวิ่งไปรอบๆ ผมก็

กลบัมาที่เดมิหรอืนี่
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แต่พอมองชั้นหนังสือรอบๆ ผมก็ยิ่งงงเป็นไก่ตาแตก หนังสือของ

เหล่านักเขียนนิยายนักสืบช่วงต้นสมัยโชวะที่เห็นเมื่อครู่หายไปไหนก็ไม่รู้ 

สิ่งที่วางอยู่ตรงนั้นมีเพียงหนังสือของนักเขียนที่ผมไม่เคยเห็นและไม่เคย

ได้ยนิชื่อมาก่อน

ตอนนั้นเองที่ผมสงัเกตว่า ไม่เพยีงหนงัสอืเท่านั้น แต่ชั้นวางหนงัสอื

ก็เปลี่ยนไปด้วย ทีแรกยังเป็นเหล็กอยู่เลย แต่ตอนนี้ชั้นวางหนังสือที่อยู่ 

ตรงหน้าท�าจากไม้สีน�้าตาลแก่ พื้นเสื่อน�้ามันก็กลายเป็นพื้นไม้กระดาน  

ได้กลิ่นเหม็นน�้ามันที่ชวนให้คิดถึงอดีต เพราะเป็นกลิ่นเดียวกับระเบียง 

ทางเดนิของโรงเรยีนประถม

“ที่นี่...ที่ไหน” ผมพึมพ�า รอบบริเวณเงียบสงัดจนเสียงพึมพ�าของ 

ผมดังก้อง ซ�้าร้ายยังมืดสลัว ไม่มีหลอดนีออนเปล่งแสงสว่างสีขาว  

มเีพยีงหลอดไส้ร้อนตดิอยู่บนเพดานเป็นระยะ

มีเสียงดังก๊อกมาจากด้านขวามือ ผมหันไปมอง เห็นใครบางคน

ก�าลงัจะเดนิผ่านชั้นหนงัสอืไป ภาพของเสื้อลายสกอ็ตฝังตดิตาผม

ผมคิดในใจว่ารอดตายแล้ว แม้จะเป็นวิธีที่ดูน่าเวทนาสักหน่อย 

แต่ถ้าตามหลังคนคนนั้นไป คงหาทางออกไปข้างนอกได้ ผมเร่งฝีเท้า 

ตามหลงัเขาไป

ทว่า ทันทีที่เลี้ยวตรงหัวมุมของชั้นหนังสือ บุคคลดังกล่าวก็

เลี้ยวขวาตรงหัวมุมข้างหน้าถัดไปเล็กน้อย ผมก็เลยเห็นแค่แผ่นหลังเขา 

แวบๆ อีกแล้ว แต่ส่วนสูงของเจ้าตัวท�าให้รู้ว่าเป็นผู้ชาย เขาสวมชุดสูท 

ลายสกอ็ต ถอืไม้เท้าซึ่งไม่ค่อยพบเหน็ในสมยันี้ เสยีงก๊อกๆ ที่ได้ยนิคงจะ

เป็นเสยีงเคาะไม้เท้ากบัพื้น

ผมเดนิตามเสยีงไม้เท้าของชายคนนั้น เขาแทรกตวัไปตามช่องว่าง

ระหว่างชั้นหนงัสอื ไม่มที่าทจีะหยดุเดนิ ราวกบัตั้งใจจะหนกีารสะกดรอย

ตามของผม

ทันใดนั้นเสียงไม้เท้าก็เงียบลง ไชโย ผมโล่งอกเพราะคิดว่าเขา 
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หยดุเดนิเสยีท ีผมเลี้ยวตรงหวัมมุที่เหน็อกีฝ่ายเดนิเลี้ยวไปเมื่อกี้

ทว่าไม่พบชายคนนั้น ผมลนลานมองหาไปรอบๆ แต่กไ็ม่เจอ ชาย

คนนั้นหายตวัไปราวกบักลุ่มควนั

บ้าน่า แต่แล้วสายตาผมปะทะกับสิ่งที่เหนือความคาดหมาย มี

บันไดวนโผล่มาจากเพดาน เมื่อกี้ยังไม่มีของพรรค์นี้ ประหนึ่งว่ามันโผล่

พรวดมาดื้อๆ 

อย่างไรกต็าม ผมตดัสนิใจเดนิขึ้นบนัไดเป็นอนัดบัแรก เพราะหาก

ไม่ท�าอย่างนั้น มหีวงัคงได้หลงทางอยู่ในเขาวงกตแห่งนี้ไปชั่วนรินัดร์

พอขึ้นบันไดไปก็มีชั้นวางหนังสือตั้งเรียงรายดังคาด ผมไม่เคยรู้ 

มาก่อนเลยว่ามหี้องแบบนี้อยู่ในห้องสมดุด้วย ชั้นหนงัสอืทั้งหมดดูเก่าแก่  

หนังสือที่อยู ่ในนั้นก็ล้วนเป็นหนังสือเก่า ผมรีบหยิบหนังสือเล่มหนา 

ออกจากชั้นข้างตัว เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่มีภาพประกอบ 

ผมอ่านไม่ออก เดาว่าน่าจะเป็นภาษาลาตนิ

ตอนวางหนังสือกลับที่เดิม ผมรู้สึกว่ามีคนอยู่ทางขวามือ พอหัน 

ไปมองก็เห็นสาวน้อยวัยสิบสี่ถึงสิบห้าปี สวมชุดแซกสีขาวยืนหันหน้า 

มาทางนี้

ผมรู้สึกเหมือนไม่ได้เจอมนุษย์มานานชอบกล เอาเป็นว่าผมคง 

ออกจากเขาวงกตพลิกึพลิั่นได้แล้ว

เด็กสาวเดินมาก้าวสองก้าวพลางชายตามองหน้าผม หลังจาก 

มองหน้าผมเทยีบกบักระดาษในมอื เธอกผ็ดุยิ้มทนัควนั เป็นรอยยิ้มบรสิทุธิ์

ไร้เดยีงสาแบบที่ไม่ได้เหน็มานานแล้ว ผมผงะถอยหลงัเพราะรู้สกึพ่ายแพ้

ต่ออ�านาจนั้นอย่างบอกไม่ถูก

“เฮอ ค่อยยังชั่ว” เธอกล่าว เป็นการออกเสียงอย่างถูกต้อง ซึ่ง 

เดก็สาวอายไุม่เกนิยี่สบิสมยันี้น้อยคนนกัที่จะท�าได้

“เธอตามหาฉนัอยู่หรอื”
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“ค่ะ มคีนบอกให้หนูเป็นตวัแทนมารบัคณุ” เธอตอบเสยีงดงัฟังชดั 

“โล่งอกไปททีี่หาคณุพบ”

“มคีนบอกให้เธอมารบัฉนัหรอื ใครกนั ไม่ส ิก่อนจะถามเรื่องนั้น” 

ผมมองดวงตากลมโตของเธอ

“เธอเป็นใคร”

“หนูชื่อมโิดร ิฮโินะ มโิดรคิ่ะ” เธอตอบแล้วค้อมศรีษะให้

“มิโดริคุง...หรือ” ผมไม่รู้จักชื่อนี้ แล้วก็ไม่เคยพบเธอมาก่อนด้วย 

“แล้วเธอมาตามหาฉนัท�าไมล่ะ”

“ก”็ เธอเอ่ย “คณุมนีดัที่นี่ตอนบ่ายโมงไม่ใช่หรอืคะ”

“นดัตอนบ่ายโมง กบัใคร”

“นายกเทศมนตรคี่ะ”

“นายกเทศมนตรี” ผมพูดดังขึ้น “เข้าใจผิดแล้วหรือเปล่า ฉันจ�า 

ได้ว่าไม่มนีดัแบบนั้นนะ ไม่เคยพบนายกเทศมนตรดี้วย”

“แต่นายกเทศมนตรีบอกว่าคุณตอบตกลงทางโทรศัพท์แล้วนี่คะ 

และเขากส็่งจดหมายยนืยนัให้คณุแล้วด้วย”

“จดหมายยนืยนั ฉนัไม่เคยได้รบันะ”

“แปลกจังเลย นายกเทศมนตรีบอกว่านัดกับคุณนักสืบเป็น 

มั่นเหมาะแล้ว...”

“นกัสบื หมายถงึใคร”

พอผมถาม เธอกช็ี้มาที่ผมเงยีบๆ

“ตลกน่า” ผมแค่นยิ้มแล้วโบกไม้โบกมือ “เธอทักคนผิดจริงๆ  

นั่นแหละ ฉนัไม่ใช่นกัสบืสกัหน่อย”

“แต่ในรูปนี้...” มิโดริจ้องกระดาษในมือแล้วมองผมอีกรอบ “เป็น

คณุจรงิๆ ค่ะ เหมอืนกนัเปี๊ยบเลย เสื้อผ้ากเ็หมอืน”

“ขอฉันดูหน่อยสิ” ผมรับภาพถ่ายจากมือของเด็กสาว แล้วก็ต้อง

สะดุ้งโหยง ชายในรูปเหมือนผมไม่มีผิดเพี้ยนจริงๆ แต่แต่งตัวประหลาด
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เหลอืเกนิ เขาใส่ชดุสทูลายสกอ็ตยบัยูย่ี่และสวมแว่นตากรอบกลม ไว้ผมยาว 

กระเซอะกระเซงิ

“อย่างนี้นี่เอง หน้าตาคล้ายฉนักจ็รงิ แต่เสื้อผ้าน่าจะคนละเรื่อง...” 

พูดยงัไม่ทนัจบ ผมกอ็ึ้งจนพูดไม่ออก เพราะสงัเกตเหน็ว่าเสื้อผ้าที่ตวัเอง 

สวมอยูต่อนนี้คอืชดุสทูลายสกอ็ตเช่นเดยีวกบัในรปูถ่าย เป็นไปไม่ได้ ตอน

ออกจากบ้านผมใส่เสื้อผ้าคนละแนวกบัชดุนี้เลย

ผมชะงัก จะว่าไปชายที่ผมเห็นในเขาวงกตเมื่อกี้ก็ใส่เสื้อผ้าแบบนี้ 

ท�าไมเสื้อผ้าของชายคนนั้นมาอยู่บนตวัผมได้

“คณุคอืนกัสบืเทงกะอจิใิช่ไหมล่ะ”

“เทงกะอจิ ิเปล่า ฉนั...”

ทนัใดนั้นอะไรบางอย่างพลนัปะทใุนความคดิ ม่านหมอกแห่งความ

ทรงจ�าฟุ้งกระจายอย่างรวดเรว็

เทงกะอิจิ...ผมจ�าชื่อนั้นได้ เคยได้ยินที่ไหนสักแห่ง ไปรู้จักชื่อนั้น

ตั้งแต่เมื่อไรกนั

รู้สกึมอีะไรอยู่บนจมูก พอยกมอืไปคล�าดู จงึรู้ว่าตวัเองสวมแว่นตา

อยู่ แว่นตามาตั้งแต่เมื่อไร ปกตผิมใส่คอนแทคเลนส์

ตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในกระเป๋าข้างขวาด้าน

ในสูท เอามือล้วงดู นิ้วสัมผัสถูกกระดาษ พอหยิบออกมาก็พบว่าเป็น 

ซองจดหมายสขีาว

“นั่นไง อย่างที่คดิไว้ไม่มผีดิ” มโิดรชิี้ซองจดหมาย “คณุกม็จีดหมาย

จากนายกเทศมนตรอียู่กบัตวันี่คะ”

“เอ่อ มนัไม่น่าเป็นแบบนั้น...”

ผมไม่ใช่นักสืบ ไม่ใช่ชายที่ชื่อเทงกะอิจิด้วย...ตั้งใจจะตอบว่า 

อย่างนั้น แต่ไม่รูท้�าไมค�าพูดไม่ยอมออกมา บางอย่างในตวัผมไม่ยอมให้พูด

ที่นี่ไม่ใช่โลกในความเป็นจรงิ

ความฝันหรือ ไม่สิ ไม่ใช่ความฝันอยู่แล้ว โลกนี้ไม่ได้คลุมเครือ
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แบบนั้น ถ้าอย่างนั้นมนัคอืที่ไหน โลกที่ผมรู้จกัดอีนัตรธานไปไหนเสยีแล้ว

ทว่าจิตใจที่สับสนของผมพลันสงบลงจนตัวเองยังแปลกใจ ตัวผม

อกีคนในสมองส่วนหนึ่งกระซบิสั่งให้ผมยอมรบัโลกนี้

ผมหยิบจดหมายในซองออกมากางอ่าน เนื้อความเขียนด้วย 

หมกึด�าและลายมอืบรรจงดงันี้

‘ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านตอบรับค�าขอร้อง ตามที่ได้เรียน 

เมื่อวนัก่อน กระผมอยากขออธบิายรายละเอยีดของค�าขอร้องเมื่อพวกเรา

ได้พบหน้ากนัโดยตรง วนันี้กระผมจะไปรบัท่านที่ห้องสมดุเวลาบ่ายโมงตรง 

ขอความกรณุาด้วยนะครบั’

แวบแรกผมนึกในใจว่าพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่อง แต่เสี้ยววินาทีถัดมา 

กร็ู้สกึว่าตวัเองเคยเหน็จดหมายฉบบันี้ จ�าได้ว่าเคยได้รบัมนั แต่เดี๋ยวก่อน 

เมื่อกี้ผมยงัหลงทางอยู่ในห้องสมดุ แล้วเพิ่งได้ออกมาที่นี่นี่นา...

“หนูจะน�าทางคุณไปเทศบาลเมืองค่ะ” มิโดริบอก “เพราะนายก-

เทศมนตรบีอกให้หนูเป็นคนน�าทาง”

“ไกลหรอืเปล่า” ผมถามมโิดริ

“เดนิจากที่นี่ไปแป๊บเดยีวกถ็งึ” เธอส่งยิ้มหวานใหผ้มอกีครั้ง “ตาม

หนูมาสคิะ”

“ออื...”

“อ๊ะ คุณลืมของ” มิโดริหยิบบางอย่างจากหน้าชั้นวางหนังสือ 

ข้างผม แล้วยื่นให้ “นี่ค่ะ”

สิ่งนั้นคอืไม้เท้าเก่าๆ
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1

บทที่ 1 

อนุสรณ์สถ�น

พอก้าวออกจากห้องสมุด ทัศนียภาพแปลกตาก็ปรากฏเบื้องหน้า 

ถนนไม่ได้ลาดยางมะตอย แต่เป็นพื้นหิน ผนังอาคารสร้างด้วยหินกอง 

ซ้อนกัน ผนังบางแห่งมีรูปปั้นหินวางประดับหรือแกะสลักกรอบหน้าต่าง

แต่ละบาน ผมเหลียวกลับไปมอง พบว่าห้องสมุดก็เป็นสิ่งปลูกสร้างใน

ลกัษณะเดยีวกนั มนัดูน่าเกรงขามและสง่างาม

“ที่นี่...คอืที่ไหน” ผมถามมโิดร ิ“ย่านนี้ชื่ออะไร”

“เขตฟูจ ิเมอืงโบเรโระค่ะ”

“เมอืงโบเรโระ ใช่ญี่ปุ่นแน่นะ”

“แน่อยู่แล้วสคิะ ถามแปลกๆ” มโิดรหิวัเราะคกิ

ผมกับเธอเดินเคียงกันไปบนถนนลาดหิน รถยนต์ทยอยแล่นผ่าน
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พวกเราไป ล้วนแต่เป็นรถคลาสสกิ เสื้อผ้าของผู้คนบนท้องถนนกช็วนให้

นกึถงึยคุโบราณชอบกล แถมบรรยากาศยงัดูเหมอืนอยู่ต่างประเทศ ไม่ใช่

ญี่ปุ่น

ที่นี่คอืที่ไหนกนั ท�าไมผมถงึโผล่มาที่นี่

ผมนกึถงึแฟชั่นของผู้คนในโลกที่ตวัเองอยู่ก่อนหน้านี้ แต่ไม่รู้ท�าไม

ถงึนกึไม่ออกเลย คล้ายกบัสมองสั่งไม่ให้นกึออก

ไม่นานนักถนนทอดยาวสู่ลานกว้างที่มีน�้าพุ รอบน�้าพุเป็นสวน

สาธารณะขนาดย่อม มรีปูป้ันทองสมัฤทธิ์ตั้งอยู ่รปูป้ันเป็นผู้ชาย สวมหมวก

ผ้าไหม ใส่สูทสามชิ้น ชี้นิ้วไปที่ไหนสกัแห่ง ส่วนมอือกีข้างก�าแว่นขยาย

“นั่นรูปปั้นของใครน่ะ” ผมถามมโิดรติอนเดนิผ่านมนั

“ไม่มชีื่อหรอกค่ะ เหน็ว่าเป็นคนที่สร้างเมอืงนี้ขึ้นมา”

“สร้างเมืองหรือ เป็นอดีตนายกเทศมนตรีรุ่นแรกของเมืองนี้ หรือ

อะไรท�านองนั้นใช่ไหม”

“ไม่ใช่ค่ะ” มโิดรสิ่ายหน้า “เป็นคนที่สร้างเมอืงขึ้นมา”

“หมื” ผมไม่เข้าใจแนวคดินั้น แต่กต็ดัสนิใจไม่ถามต่อ

พอเดนิวนรอบลานกว้างไปได้ครึ่งรอบ ผมกพ็บอาคารเก่าแก่สร้าง

ด้วยอฐิ มโิดรบิอกว่าที่นี่คอืเทศบาลเมอืง บนก�าแพงเหมอืนจะมลีวดลาย

วาดไว้ แต่แทบเลือนหายไปหมดแล้ว ผมนับหน้าต่างทรงโค้งบานเล็ก  

จงึรู้ว่าสิ่งปลูกสร้างนี้มสีามชั้น

ด้านหน้าอาคารมีประตูเหล็ก ถ้าผมต้องออกแรงเปิดคนเดียวคง

ล�าบากนดิหน่อย ทว่าตอนนี้มนัเปิดแง้มอยู่ พวกเราจงึเดนิเข้าไปในพื้นที่

อนัมดืสลวั

เข้ามาปุบ๊กเ็จอบนัไดขนาดใหญ่ตรงหน้า เป็นบนัไดหน้ากว้าง ปูพรม 

สแีดงเข้ม มโิดรเิดนิขึ้นบนัไดไป

ผมเดินตามเธอขึ้นไปชั้นสอง ประตูไม้ตั้งเรียงรายขนาบระเบียง 

ทางเดนิมดืสลวั มโิดรเิดนิจนสดุทางแล้วเคาะประตูบานในสดุ
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ได้ยนิเสยีงจากข้างในบอกว่าเชญิครบั เดก็สาวเปิดประตู

เก้าอี้โซฟาหุ้มหนังตัวใหญ่เตะตาเป็นสิ่งแรก ตรงข้ามกันมีโต๊ะ  

ถัดไปอีกเป็นหน้าต่าง ชายไหล่กว้างคนหนึ่งยืนหันหลังให้หน้าต่าง เขา

ค่อยๆ เดนิมาทางนี้ พื้นกระดานส่งเสยีงลั่นเวลาเดนิ

ชายคนนั้นรวบผมสีด�าสนิทไว้ข้างหลัง ผมแต่ละเส้นเงาวับดุจ 

เส้นลวด จ้องเขมง็ใบหน้าผมนยัน์ตาเป็นประกาย

“คณุคนนี้คอื...”

“คณุเทงกะอจิไิง” มโิดรบิอกเขา

“อ้อ รู้แล้วละ” ชายผมด�าผงกศรีษะ “เหมอืนที่เหน็ในหนงัสอืพมิพ์

เลย” น�้าเสยีงไพเราะดงักงัวาน สั่นสะเทอืนมาถงึกระเพาะอาหารของผม

เลยทเีดยีว

“หนงัสอืพมิพ์หรอื”

“นี่ครบั”

ชายคนนั้นหยิบหนังสือพิมพ์บนโต๊ะหน้าโซฟามายื่นให้ผม เขาพับ

หนงัสอืพมิพ์ให้ผมเหน็หน้าข่าวสงัคม

เนื้อข่าวมดีงันี้

การสันนิษฐานอันเฉียบคมของนักสืบเทงกะอิจิช่วยคลี่คลายคดี

ฆาตกรรมตระกูลคาเบะงามิ

และคนที่อยู่ในภาพถ่ายขาวด�าก็ไม่ใช่ใครอื่น ชายหัวยุ่งกระเซอะ

กระเซงิสวมชดุสูทยบัยู่ยี่ ซึ่งกค็อืผมนั่นเอง

ผมเกอืบหลดุปากไปแล้วว่าไม่รูจ้กัคดแีบบนี้ แต่กห็ยดุความคดินั้น

ไว้ได้ทนั คดฆีาตกรรมตระกูลคาเบะงาม.ิ..ผมนกึออกแล้ว

จริงสิ เคยมีคดีที่ว่าจริงๆ เป็นคดีที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านบนภูเขาลึก  

เหตเุกดิในวนัรุ่งขึ้นหลงัหมิะตกหนกั พบศพน่าเวทนาในห้องปิดตาย

ความทรงจ�าแจ่มชดัหวนกลบัมาในความคดิ ผมนกึถงึมนัได้อย่าง

ชัดแจ้งราวกับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน เพราะอะไร ผมไม่เคยเจอ 
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เรื่องนั้นแท้ๆ ท�าไมจ�าได้แม่นขนาดนี้

หรอืว่าผมเป็นคนคลี่คลายคดนีั้นจรงิๆ

น่าจะใช่ ต�านานคาเบะงาม ิผดิคาดที่ฆาตกรเป็นผู้หญงิ...

“ผมชื่อฮิโนะ เป็นนายกเทศมนตรี ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ 

มาในวนันี้” ชายผมด�าเอ่ยขดัจงัหวะความคดิของผม

“ฮโินะ” ผมมองมโิดรทิี่ยนืข้างกนั

“พ่อหนูเองค่ะ” เธอกล่าวแล้วแลบลิ้นสชีมพู

“อย่างนี้นี่เอง” ผมพยักหน้า หันกลับไปทางคนพ่อ จากนั้นหยิบ

จดหมายเมื่อกี้ออกมา

“คณุเป็นคนเขยีนจดหมายฉบบันี้หรอืครบั”

“ใช่”

“ท�าไมรู้ที่อยู่ผม ไม่สิ ก่อนจะถามเรื่องนั้น ท�าไมถึงมาขอร้องผม

ล่ะครบั”

“เพราะหนงัสอืพมิพ์ฉบบันี้ไง” นายกเทศมนตรฮีโินะตบหนงัสอืพมิพ์

ฉบับเมื่อครู่ “ผมอ่านมันแล้วเห็นเรื่องของคุณ ก็เลยคิดว่าหากต้องการ

คลี่คลายคดนีี้ให้ได้อย่างแน่นอนและรวดเรว็ ต้องรบกวนคณุเท่านั้น” เขา

ชูก�าปั้นราวกบัก�าลงักล่าวปราศรยั อาจตดินสิยัมาจากตอนประชมุสภา

“หมายความว่าคุณคาดหวังกับความสามารถของนักสืบเทงกะอิจิ 

หรอืครบั”

“ใช่ ผมคาดหวังกับมันสมองของคุณ” นายกเทศมนตรีกล่าว 

ชดัถ้อยชดัค�า

ผมปวดหวัขึ้นมาตงดิๆ ผมคอืเทงกะอจิจิรงิๆ หรอื หากเป็นเช่นนั้น 

เมื่อวานนี้ผมเป็นใครกนัแน่ คนที่เขยีนนยิายลกึลบัในที่ท�างานอนัคบัแคบ

แห่งนั้นคอืใคร

“เอาเป็นว่าคณุนั่งลงก่อนเถอะ”

นายกเทศมนตรเีชื้อเชญิให้ผมนั่งโซฟา พอผมนั่ง เขากห็ย่อนตวัลง
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นั่งฝั่งตรงข้าม มโิดรนิั่งข้างผม

เขาหยิบบุหรี่มวนหนึ่งจากกล่องคริสตัลบนโต๊ะ จุดมันด้วยไฟแช็ก 

ที่ท�าจากครสิตลัเหมอืนกนั ควนัสขีาวอมเทาลอยฟุ้งตรงหน้าเขา

“ที่ผมเรียกคุณมาก็เพราะว่าอยากให้คุณช่วยน�าของสิ่งหนึ่งกลับ

มา” นายกเทศมนตรกีล่าวหลงัม่านควนั

“ของสิ่งหนึ่งที่ว่า...คอือะไรครบั”

“ของที่ถูกขโมยไปจากสสุาน”

“สสุาน”

นายกเทศมนตรหีนัไปมองหน้าต่าง นิ้วยงัคบีบหุรี่

“คณุเหน็สวนสาธารณะหน้าอาคารหลงันี้หรอืยงั”

“เหน็แล้วครบั...”

“ถ้าเรื่องรูปปั้นครีเอเตอร์ หนูอธิบายให้ฟังเรียบร้อยแล้ว” มิโดริ

แทรกขึ้น

“งั้นหรอื ถ้าอย่างนั้นกค็งคยุกนัง่ายขึ้น”

“รูปปั้นนั่นเรยีกว่ารูปปั้นครเีอเตอร์หรอืครบั” 

“เขาเป็นคนสร้างเมืองนี้ขึ้นมา ก็เลยเรียกกันว่าอย่างนั้น แต่มัน 

เป็นแค่สญัลกัษณ์ ไม่รู้เหมอืนกนัว่ามอียู่จรงิหรอืเปล่า”

“ผมได้ฟังเรื่องนั้นจากลูกสาวคุณแล้วครับ แต่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง 

ที่บอกว่าสร้างเมอืง”

นายกเทศมนตรฮีโินะผดุยิ้มบางๆ ให้ค�าถามของผม

“นั่นสนิะ ขนาดพวกเรายงัไม่ค่อยเข้าใจเลย”

“หมายความว่ายงัไงครบั”

นายกเทศมนตรขียี้บหุรี่ที่แทบจะไม่ได้สูบกบัจานครสิตลัสเีทา

“เมอืงนี้ไม่มปีระวตัศิาสตร์หรอก”

“ไม่มปีระวตัศิาสตร์...หมายความว่าเป็นเมอืงใหม่หรอืครบั”

“ผมไม่ได้พูดในเชงิเปรยีบเทยีบหรอกนะ เมอืงนี้ไม่มปีระวตัศิาสตร์
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จรงิๆ พูดง่ายๆ กค็อื ประวตัศิาสตร์ของเมอืงนี้เป็นปรศินา แม้แต่พวกเรา

ที่อาศยัอยู่ที่นี่กย็งัไม่รู้เลยว่า เมอืงนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยงัไง”

“บ้าน่า”

“คุณจะคิดว่าเหลือเชื่อก็ไม่แปลกหรอก แต่ผมอยากให้คุณเริ่ม 

จากเชื่อเรื่องนั้นก่อน ไม่อย่างนั้นจะไม่เข้าใจว่า ผมจะขอร้องคณุท�าไม”

น�้าเสียงของนายกเทศมนตรีฟังดูไม่ได้ล้อเล่น แล้วท่าทางเขาก ็

ไม่ได้ขู่ผมด้วย ผมมองหน้ามโิดร ิก่อนจะหนักลบัมาที่พ่อของเธอ

“พูดต่อเถอะครบั” ผมบอก

นายกเทศมนตรฮีโินะพยกัหน้าเหน็ชอบ

“เมอืงนี้ไม่มปีระวตัศิาสตร์ แต่มตี�านาน ตามต�านานบอกว่า ผู้คน

ที่อาศัยในเมืองนี้คือผู้อพยพ เดิมทีที่นี่ไม่มีใครอยู่เลย ไม่มีอะไรทั้งสิ้น  

แล้วพอมีคนย้ายมาอาศัยอยู่ พวกเขาก็บุกเบิกเมืองจนกลายเป็นอย่าง 

ที่เหน็ในปัจจบุนั”

“แปลว่าเขาคอืผู้บกุเบกิ”

“จริงอย่างที่คุณพูด แล้วครีเอเตอร์ก็หมายถึงบุคคลที่มาที่นี่เป็น 

คนแรก แน่นอนว่าเขาอาจไม่ได้มาคนเดียว เป็นชายหรือหญิงก็ไม่รู้ เขา

เป็นเพยีงบคุคลในจนิตนาการ”

“แล้วเกดิอะไรขึ้นกบัครเีอเตอร์คนนั้นหรอืครบั”

“บ้านที่ว่ากนัว่าครเีอเตอร์เคยอาศยัอยู่ ตั้งอยู่ใจกลางเมอืง”

“เป็นบ้านที่สร้างขึ้นตามต�านานเหมอืนกนัหรอืครบั”

“เปล่า เป็นบ้านของเขาจรงิๆ ดูจากยคุที่สร้าง น่าจะเป็นบ้านของ

พวกผู้อพยพรุ่นแรกแน่ๆ คนกเ็ลยเรยีกกนัว่าบ้านของครเีอเตอร์ ชื่ออย่าง

เป็นทางการคอือนสุรณ์สถานนกับญุ ปกตจิะเรยีกย่อๆ ว่าอนสุรณ์สถาน” 

นายกเทศมนตรเีล่าอย่างลื่นไหล

“อนสุรณ์สถานมนัท�าไมหรอืครบั”

“คือว่าเมื่อหนึ่งเดือนก่อนมีการค้นพบครั้งใหญ่ที่อนุสรณ์สถาน 
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แห่งนั้นครับ ที่ผ่านมาพวกเราคิดว่าบ้านหลังนั้นเป็นแค่สิ่งปลูกสร้าง 

สองชั้น แต่มารู้ภายหลังว่ามีห้องใต้ดินด้วย บังเอิญมีคนไปพบทางเข้า 

ห้องใต้ดิน แล้วพอลองเปิดประตูลับบานนั้น” นายกเทศมนตรีพูดค้างไว้

ตรงนั้นเหมอืนยั่วให้อยากรู้ต่อ เขามองผมแล้วยิ้มมเีลศนยั “คดิว่าเราพบ

อะไรล่ะ”

“ศพหรอืเปล่าครบั”

แน่นอนว่าผมล้อเล่น ทว่านายกเทศมนตรกีลบัท�าตาโต

“ยอดเยี่ยม คณุเป็นคนเฉยีบแหลมจรงิๆ ถูกต้อง เราพบศพที่นั่น”

“จรงิหรอืครบั”

“แต่ไม่ใช่ศพธรรมดา เป็นมมัมี่ เราพบมมัมี่”

ผมเผลอสูดหายใจเฮอืกใหญ่

“อยู่ในโลงศพหรอืครบั”

“เปล่า ศพนั่งเก้าอี้ ตอนนี้เรายงัไม่รู้ว่าห้องนั้นมไีว้เพื่ออะไร เพราะ

นอกจากเก้าอี้ตวันั้นกม็แีค่โต๊ะเก่าๆ ตั้งอยู่อกีหนึ่งตวัเท่านั้น”

“หนกูเ็ลยคดิว่า มนัอาจเป็นห้องหนงัสอืของมมัมี่กไ็ด้ค่ะ” มโิดรเิอ่ย

“เป็นห้องไว้อ่านหนงัสอืสอบน่ะหรอื”

“เรายังไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด เรื่องมัมมี่เป็นใครก็ยังเป็น

ปริศนาด้วย” นายกเทศมนตรีกล่าว เขาไม่ใส่ใจค�าพูดล้อเล่นของผม  

“แต่ส�าหรับพวกเรานี่คือการค้นพบครั้งใหญ่ เพราะอาจจะได้รู้เกี่ยวกับ 

ต้นก�าเนดิที่เคยเป็นปรศินามาตลอด”

“มมัมี่คอืครเีอเตอร์หรอืครบั”

“ไม่รู้สิ อาจเป็นอย่างนั้นก็ได้ เอาเป็นว่าพวกเราต้องตรวจสอบ

อย่างระมัดระวัง เราตั้งทีมส�ารวจและน่าจะเริ่มส�ารวจตามแผนการที่ 

วางไว้ตั้งแต่สัปดาห์หน้า แต่ว่า...” เมื่อพูดถึงจุดนั้น เขาเม้มปากแล้ว 

ส่งเสยีงครางในล�าคอ

ผมนกึค�าพูดเมื่อกี้ของเขาขึ้นได้
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“มคีนมาขโมยของจากสสุานไปก่อนจะได้ส�ารวจหรอืครบั”

นายกเทศมนตรพียกัหน้าอย่างเจบ็ใจ

“เรื่องที่คาดไม่ถงึกค็อืเรื่องนี้แหละ ไม่นกึเลยว่าจะมคีนเข้าไปขโมย

ของในที่แบบนั้น”

ในที่สดุกเ็ริ่มปะตดิปะต่อเรื่องราวได้แล้ว

“เหมอืนอนิเดยีน่า โจนส์เลยนะครบั”

“ใครหรอื”

“ไม่รู้จกักไ็ม่เป็นไรครบั” ผมโบกมอื “เล่าต่อเถอะครบั อะไรถูกขโมย

ไป อย่าบอกนะว่าเป็นมมัมี่”

“มมัมี่ปลอดภยัด ีเรายงัไม่รู้เลยว่าอะไรถูกขโมยไป”

“ที่บอกว่าไม่รู้ หมายความว่ายงัไงครบั”

“สิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงร่องรอยการกลบหลุมที่ขุด มีโจรขุดสุสาน 

คนเดยีวที่รู้ว่ามอีะไรฝังอยู่ในหลมุ”

“งั้นอาจไม่มอีะไรถกูขโมยไปเลยกไ็ด้นี่ครบั คนร้ายแค่ขดุหลมุเฉยๆ”

“ไม่หรอก ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น”

“เพราะอะไรครบั”

“จากการตรวจสอบ พบว่าหลมุมรีปูทรงสี่เหลี่ยมสวยงาม น่าจะเคย

มบีางอย่างที่มรีูปทรงแบบนั้นฝังอยู่”

“หลมุใหญ่ประมาณไหนครบั”

“ประมาณนี้ละมั้ง” นายกเทศมนตรผีายมอืทั้งสองออกกว้างไม่ถงึ

สามสบิเซนตเิมตร “ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจตัรุสัเป๊ะๆ หรอก ค่อนไปทางสี่เหลี่ยม

ผนืผ้า”

ผมจนิตนาการถงึกล่องข้าวทรงแบน

“แจ้งต�ารวจหรอืยงัครบั”

“ยงั เรายงัเกบ็เป็นความลบั”

“ท�าไมล่ะครับ ถ้ามีคนเข้าไปขโมยของ ต�ารวจก็มีหน้าที่ต้องตาม
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สบืไม่ใช่หรอืครบั”

“ถ้าเป็นฝีมอืของโจรขดุสสุานธรรมดาๆ เรากแ็จ้งต�ารวจโดยไม่ลงัเล

ไปแล้ว แต่สถานการณ์มนัไม่ง่ายแบบนั้นน่ะส”ิ

“หมายความว่ายงัไงครบั”

นายกเทศมนตรขีมวดคิ้ว ยื่นมอืไปหยบิบหุรี่มวนใหม่

“บอกตามตรงคือ เรายังไม่ได้ประกาศเรื่องการค้นพบห้องใต้ดิน 

กบัมมัมี่ให้ชาวบ้านรู้”

“อืม” ผมเลียริมฝีปาก เริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาอยากพูดอะไร “แต่ก็

เตรยีมความพร้อมไปถงึขั้นเริ่มส�ารวจแล้วนี่ครบั”

“เราตั้งใจจะส�ารวจอย่างเป็นความลบัสดุยอด จนกว่าจะได้ค�าตอบ

บางอย่าง”

“ท�าไมต้องเกบ็เป็นความลบัด้วยล่ะครบั”

“ก่อนที่คณุจะเข้าใจเรื่องนั้น คงต้องอธบิายให้คณุเข้าใจเอกลกัษณ์

ของเมอืงนี้ก่อน อย่างที่ผมชี้แจงไปหลายครั้งแล้วว่า ที่นี่ไม่มปีระวตัศิาสตร์

แน่ชดั สถานการณ์ในตอนนี้กเ็ลยกลายเป็นว่า ต่างคนต่างสร้างประวตัศิาสตร์ 

เอาตามสะดวกตัวเองและเชื่อตามนั้น ยกตัวอย่างเช่น เท่าที่ผมรู้ มีห้า

ตระกูลที่ยนืกรานว่าตวัเองเป็นลูกหลานของครเีอเตอร์”

“หนึ่งในนั้นกค็อืตระกูลของเราค่ะ”

มิโดริพูดแทรกหน้าตาเฉย ผมหันไปมองนายกเทศมนตรีด้วย 

ความตกใจ “เป็นความจรงิหรอืครบั”

“พ่อผมที่เสยีชวีติไปแล้วเชื่ออย่างนั้นครบั” เขายิ้มเฝื่อน “เขาเคย

ถูกจ้องเอาชวีติด้วย”

ท่าทางจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ แล้ว “กน็่าจะเป็นไปได้นะครบั”

“สรุปว่าประเด็นเกี่ยวกับต้นก�าเนิดของเมืองนี้มีแง่มุมที่ละเอียด

อ่อนมาก”

“เพราะฉะนั้นกเ็ลยประกาศเรื่องมมัมี่แบบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้”
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“ใช่แล้ว” เขาอดัควนัเข้าเตม็ปอด

“งั้นมใีครบ้างที่รู้เรื่องห้องใต้ดนิกบัมมัมี่ครบั”

“สมาชิกของทีมส�ารวจ เดิมทีเราตั้งกลุ่มที่เรียกว่าคณะกรรมการ

อนรุกัษ์อนสุรณ์สถาน มสีมาชกิเจด็คน เช่น นกัวชิาการและผู้ทรงความรู้ 

ด้านวัฒนธรรม แล้วสมาชิกของกลุ่มนั้นก็กลายมาเป็นสมาชิกของทีม

ส�ารวจ ผมก็เป็นสมาชิกคนหนึ่ง คนที่รู้ก็มีผู้ดูแลอนุสรณ์สถานและช่าง 

ที่ค้นพบห้องใต้ดนิ ทั้งหมดมเีท่านี้”

“ลมืไปคนนงึนะ” มโิดรชิี้ตวัเอง

“จรงิด้วย” นายกเทศมนตรมีองลูกสาวแล้วยิ้ม จากนั้นหนักลบัมา

ทางนี้ “ตอนได้รบัรายงานว่ามคีนค้นพบห้องใต้ดนิ บงัเอญิว่าเดก็คนนี้กอ็ยู่

ด้วย แต่ส�าหรบัคนอื่นๆ ผมก�าชบัแล้วว่า แม้แต่คนในครอบครวักห้็ามบอก”

“แต่เรากร็ูดซปิปากคนไม่ได้หรอกครบั”

“คณุพูดถูกแล้ว แต่ผมกพ็อจะเชื่อใจพวกเขาอยู่บ้าง”

“อย่างนี้นี่เอง พอจะเชื่อใจอยู่บ้าง...หรือครับ” ผมยิ้มเป็นนัย  

“แปลว่าใจจรงิไม่ได้คดิอย่างนั้นหรอืเปล่า”

“คณุเทงกะอจิชิ่างเฉยีบแหลม ในเมื่อเล่ามาถงึขนาดนี้แล้ว คณุคง 

เข้าใจความรู้สกึของผม รวมถงึเรื่องที่ว่าท�าไมผมแจ้งต�ารวจไม่ได้ด้วย”

“เข้าใจดเีลยละครบั”

หากคนร้ายที่เป็นโจรขุดสุสานแฝงตัวอยู ่ในหมู ่คณะกรรมการ

อนรุกัษ์อนสุรณ์สถาน ชาวบ้านกจ็ะเลกิเชื่อถอืเขาในฐานะนายกเทศมนตรี 

ขอเพียงได้ของที่ถูกขโมยไปกลับคืนมา แล้วลงโทษด้วยการปลดสมาชิก

ที่เป็นคนร้ายออกจากต�าแหน่ง เรื่องก็จะจบลงด้วยดี นั่นต้องเป็นเจตนา

ที่แท้จรงิของเขาแน่ๆ

“แล้วคณุจะยอมรบังานนี้ไหม” นายกเทศมนตรเีปล่งเสยีงทรงพลงั 

ออกมาจากท้อง แม้น�้าเสียงจะฟังดูนุ่มนวล แต่ก็มีความน่าย�าเกรงแกม

บงัคบั
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“งานนี้ยากนะครบั”

“แต่ถ้าคณุไม่ยอมรบังานนี้ ผมกจ็นปัญญา เพราะคณุเป็นคนเดยีว

ที่พึ่งได้ และส�าคญัที่สดุ คณุรู้เรื่องห้องใต้ดนิกบัมมัมี่แล้วด้วย”

“ผมไม่ได้รู้เพราะอยากรู้หรอกนะครบั”

“แต่ผมกป็ล่อยคณุกลบัไปทั้งอย่างนี้ไม่ได้หรอก” เขายิ้มมมุปาก

“ขู่กนัหรอืครบั”

“อย่าว่าแต่ขู่เลย ผมพร้อมจะท�าทกุอย่าง นกัการเมอืงกเ็ป็นแบบนี้

แหละ ต่อให้เป็นแค่นายกเทศมนตรขีองเมอืงเลก็ๆ แบบนี้กต็าม”

ผมกอดอกครางในล�าคอ พลันรู้สึกว่า ตัวเองเริ่มคุ้นเคยกับโลก 

ต่างมิติแห่งนี้มากขึ้นทุกที ความคิดเริ่มแผ่ซ่านในใจว่า ผมคือนักสืบ 

เทงกะอจิจิรงิๆ และมาที่นี่เพราะมจีดุประสงค์บางอย่าง

ที่นี่เป็นคนละมิติกับโลกที่ผมเคยอยู่ มันเป็นโลกคู่ขนานประเภท

หนึ่งหรือเปล่านะ คิดแบบนั้นน่าจะสมเหตุสมผลที่สุดแล้ว ไม่น่าใช่ 

โลกหลงัความตายหรอก

ถึงกระนั้นก็ไม่น่าเป็นเรื่องบังเอิญที่ผมได้รับมอบหมายบทบาท 

ของนักสืบเทงกะอิจิ ซ�้ายังเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้ผมมีความส�าคัญกับ 

ที่นี่ด้วย คงมีความจ�าเป็นบางอย่างที่ท�าให้ผมหลงเข้ามาในโลกนี้และ 

ถูกสถานการณ์ยุ่งยากแบบที่เห็นบีบบังคับ หมายความว่าการเผชิญหน้า

กบัเหตกุารณ์นี้น่าจะน�าไปสู่การไขปรศินาทั้งปวงได้

ผมตัดสินใจเด็ดขาด “มีรายชื่อสมาชิกของคณะกรรมการอนุรักษ์

อนสุรณ์สถานไหมครบั”

“ผมเตรียมเอาไว้แล้ว” นายกเทศมนตรีล้วงกระดาษแผ่นหนึ่ง 

จากกระเป๋าในเสื้อนอก แล้ววางลงตรงหน้าผม “ผมเขียนชื่อผู้ดูแลกับ 

ช่างเอาไว้ให้แล้ว คณุเอามนัไปได้เลย”

“ผมรบัไว้เลยนะครบั”

“ถ้ามีสิ่งที่จ�าเป็นต่อการสืบสวน คุณบอกมาได้เลย ผมจะจัดการ
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ให้อย่างสดุความสามารถ”

“เดี๋ยวคงต้องขอรบกวนนะครบั”

นายกรัฐมนตรีผงกศีรษะแล้วลุกขึ้นยืน เดินอ้อมไปที่อีกฟากของ

โต๊ะเพื่อหยิบบางสิ่งก่อนจะเดินกลับมา เขาวางของสิ่งนั้นตรงหน้าผม  

มนัเป็นซองสนี�้าตาล

“นี่เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรบัการสบืสวนในระยะแรก ถ้าไม่พอ คณุบอก

ผมได้ เมื่อคณุท�างานส�าเรจ็ ผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้ต่างหาก”

ผมรบัซองมาเปิดดูข้างใน มธีนบตัรรูปเจ้าชายโชโตคุ5 ใส่อยู่หลาย

สบิใบ

“งั้นไม่เกรงใจนะครับ” ผมเก็บซองใส่กระเป๋าในเสื้อนอก ใน

สถานการณ์แบบนี้เกรงใจไปกเ็ท่านั้น

“เอาละ งั้นคุณจะเริ่มจากตรงไหนก่อน” นายกเทศมนตรีถูฝ่ามือ

ทั้งสองข้าง

“ก่อนอื่นผมอยากเหน็อนสุรณ์สถานครบั” ผมบอก

“ได้สิ งั้นให้มิโดริน�าทางคุณก็แล้วกัน จากนี้ไปคุณใช้เด็กคนนี้ 

เป็นผู้ตดิต่อและผู้ช่วยได้เลยครบั พอดวี่าเดก็คนนี้ปิดเทอมฤดูใบไม้ผลอิยู่

พอด ี แล้วอกีอย่าง คนเป็นพ่อพูดเองอาจจะฟังดูแปลกๆ แต่ผมคดิว่าแก 

น่าจะช่วยเหลอืคณุได้มากเลย”

“ปิดเทอมฤดูใบไม้ผลหิรอื”

ผมกเ็ลยรู้ว่า ตอนนี้ที่นี่เป็นฤดูใบไม้ผลิ

“ฝากตวัด้วยค่ะ” มโิดรคิ้อมศรีษะให้

“แล้วที่นั่นมใีครอธบิายรายละเอยีดให้ผมฟังได้ไหมครบั”

“ที่นั่นมีผู ้ดูแล แต่จะให้เขาอธิบายคงยาก ผมจะลองโทรหา 

ผู้อ�านวยการอนสุรณ์สถานและบอกให้เธอไปกบัคณุแล้วกนั”

5 หมายถงึธนบตัรหมื่นเยน
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“ผู้อ�านวยการอนสุรณ์สถานหรอืครบั”

“ดอกเตอร์สึกิมุระจากมหาวิทยาลัยประจ�าเมือง เชี่ยวชาญสาขา

โบราณคด ีแล้วกเ็ป็นผูน้�าทมีส�ารวจด้วย เธอเป็นคนมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

และมเีสน่ห์ไม่เบาเลย หากคณุได้พบเธอ อย่างน้อยๆ กน่็าจะประหลาดใจ”  

นายกเทศมนตรผีดุยิ้มมเีลศนยั

“เธอคนนั้นกร็ู้เรื่องโจรขดุสสุานด้วยสนิะครบั”

“แน่นอน เพียงแต่สมาชิกคนอื่นๆ ยังไม่มีใครรู้ ดอกเตอร์สึกิมุระ

เหน็ว่ายงัไม่ควรบอก”

“อย่างนี้นี่เอง แต่ว่า” ผมเอ่ยแล้วสูดหายใจลึก ก่อนจะพ่นลม

หายใจออกมาพร้อมกับมองหน้านายกเทศมนตรี “ไม่มีมูลเหตุที่ท�าให้ 

เชื่อใจดอกเตอร์คนนั้นได้สนิะครบั”

เมื่อได้ยินดังนั้น คิ้วขวาของนายกเทศมนตรีก็กระตุกกึก ตามมา

ด้วยรอยยิ้มตรงมมุปาก

“ใช่แล้ว เธอกเ็ป็นผู้ต้องสงสยัเหมอืนกนั”

“และถ้าให้พูดอกีละก.็..”

“ไม่มมีูลเหตใุห้เชื่อใจผมเหมอืนกนั”

“ถกูต้องแล้วครบั” ผมพยกัหน้าโดยไม่ยิ้ม เพราะไม่ได้คดิจะพดูเล่น

“ใช้ได้” นายกเทศมนตรียื่นมือมาขอจับมือ “สมแล้วที่เป็นยอด

นกัสบื”

ผมไม่จบัมอืตอบ เพยีงแต่หยบิไม้เท้าแล้วลกุจากเก้าอี้โซฟา

“ถ้าอย่างนั้น ก่อนอื่นผมจะไปพบดอกเตอร์สึกมิรุะ แล้วขอให้เธอ

ไปอนสุรณ์สถานด้วยกนัครบั”

“ขออวยพรให้คณุท�างานส�าเรจ็”

“งั้นเราไปกนัเลยไหม”

พอผมถาม มโิดรกิต็อบรบัอย่างร่าเรงิ “ค่ะ”
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2

ผมกับมิโดรินั่งรถแท็กซี่ที่มีรูปร่างเหมือนมินิคูเปอร์ขยายส่วน เพื่อ

มุ่งหน้าไปยังมหาวิทยาลัยประจ�าเมืองด้วยกัน เธอบอกว่ามหาวิทยาลัย

ตั้งอยู่ในเขตบงุเคยีว

เขตบุงเคียวมีต้นไม้มากมาย และมีสวนสาธารณะกระจายเป็น

หย่อมๆ หน้าบ้านคนก็มีสวนปูหญ้าให้ดูเข้ากับสภาพแวดล้อม อีกทั้ง 

มตี้นไม้ปลูกอย่างเป็นระเบยีบตลอดสองฟากฝั่งถนน

เป็นทวิทศัน์ที่คุ้นตา ผมเคยมาที่นี่จรงิๆ ความรู้สกึนั้นแรงกล้ากว่า

เดจาวเูลก็น้อย เพราะถงึกบันกึแผนที่ออกรางๆ แต่นกึไม่ออกเลยว่าตวัเอง

เคยมาที่นี่เมื่อไรและมาท�าอะไรที่นี่

ในไม่ช้ารถแทก็ซี่กจ็อดหน้าอาคารอฐิ บนก�าแพงมภีาพสลกัจ�านวน 

นบัไม่ถ้วนที่ชวนให้นกึถงึยโุรปสมยัโบราณ

“มหาวทิยาลยัประจ�าเมอืงค่ะ” มโิดรบิอก “ห้องวจิยัของดอกเตอร์

สกึมิรุะอยู่ข้างใน”

พวกเราเดินเข้าไปในพื้นที่ค่อนข้างมืดสลัวทั้งที่เป็นโถงหน้าของ

อาคาร บรรยากาศภายในหนาวยะเยือกแถมเหม็นอับ ไม่มีบริเวณใด 

เลยที่เรยีกได้ว่าประตทูางเข้า สดุทางเดนิมกี�าแพงหนิขนาบเป็นสวนกลาง

อาคารจากตรงนั้นแยกออกเป็นระเบยีงทางเดนิซ้ายและขวา หมายความ

ว่ามทีางเดนิล้อมสวนอยู่

สวนกลางอาคารมหีญ้าปูไว้สวยงาม ม้านั่งสขีาวตั้งอยู่หลายตวั

ผมเดินตามหลังมิโดริวนไปทางขวาของระเบียงทางเดิน นักศึกษา

หญิงสวมเสื้อกาวน์สีขาวสามคนเดินสวนพวกเราไปพลางถกเถียงกันด้วย

สหีน้าจรงิจงั ไม่แม้แต่จะเหลอืบมองทางนี้
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“นี่คอืห้องของดอกเตอร์”

มโิดรหิยดุยนืหน้าประตูเก่าๆ สนี�้าตาลแก่ บนประตูมปี้ายเขยีนว่า 

‘ห้องวจิยัที่สบิสาม’ ผมยกก�าปั้นเคาะประตูสองครั้งแม้จะยงัลงัเล

ไม่มีเสียงตอบ ผมก็เลยตั้งใจจะเคาะแรงๆ อีกครั้ง จังหวะนั้นเอง 

ที่ประตูเปิดพรวดออก

“ฉันได้ยินเสียงเคาะประตูแล้วค่ะ” เจ้าของเสียงจ้องมาที่ผม เป็น

หญงิร่างสูง อายนุ่าจะสามสบิต้นๆ

“อ้อ สวสัดคีรบั เอ่อ...”

เธอเมินผมที่ยังนึกค�าพูดไม่ออก หันไปยิ้มให้มิโดริ “ยินดีต้อนรับ 

ไม่ได้เจอกนันานเลยนะ”

“สวสัดคี่ะ”

“เอ่อ คอืผม”

“นายกเทศมนตรโีทรหาฉนัแล้วค่ะ คณุนกัสบืเทงกะอจิ ิเชญิเข้ามา

เลย” เธอเปิดประตูออกกว้าง

สิ่งแรกที่เห็นตอนเข้าไปในห้องคือกองหนังสือตั้งซ้อนกันประดุจ 

หอเอนปิซา ซ�้ายังมีหอคอยแบบที่ว่าตั้งอยู ่ติดๆ กันอย่างไร้ระเบียบ  

ผนังห้องทุกด้านยังมีชั้นหนังสือที่โอบล้อมกองหนังสือเหล่านั้น ฝุ่นเกาะ

หนังสือเต็มไปหมดราวกับเมืองหลังเกิดภูเขาไฟระเบิด อากาศดูมัวๆ 

ชอบกล

“ห้องรกนิดหน่อย แต่อย่าไปสนใจเลยค่ะ เพราะฉันเสียดายเวลา

ที่ต้องมานั่งท�าความสะอาด” เธอนั่งลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามโต๊ะที่มหีนงัสอื

กองสูง “เชญิพวกคณุนั่งตรงที่ชอบได้เลย จะนั่งทบัหนงัสอืกไ็ด้ ฉนัไม่ว่า”

“งั้นกข็อเสยีมารยาทนะครบั”

ผมนั่งลงบนกองหนังสือสารานุกรมที่มีภาพประกอบ ส่วนมิโดริ 

ยนือยู่เหมอืนเดมิ

ดอกเตอร์หญิงลดสายตาลงมองเอกสารที่วางบนโต๊ะ คางของเธอ
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เรียวแหลม แก้มมีกระนิดหน่อย แต่ก็ไม่คิดจะปกปิดด้วยเครื่องส�าอาง 

เธอสวมแว่นตากลมกรอบทอง จมูกโด่งเป็นเส้นตรงประหนึ่งลากเส้น 

ด้วยไม้บรรทดั

“หน้าฉนัมคี่าพอให้มานั่งสงัเกตด้วยหรอืคะ คณุนกัสบื” จู่ๆ เธอก็

เงยหน้าจากเอกสาร

“หรือว่าคุณรู้สึกเหมือนผู้ชายทั่วไปคะ คุณฉงนสงสัยว่าฉันเป็น 

ผู้หญงิแน่หรอืเปล่า แล้วกก็ระตุ้นต่อมอยากรู้อยากเหน็ของคณุล่ะส”ิ

“ขออภัยที่เสียมารยาท ผมไม่ได้ตั้งใจจะจ้องคุณหรอก ตั้งแต ่

มาเมอืงนี้ ผมกม็กัจะคอยระวงัตวั” ผมค้อมศรีษะให้เธอ “เรื่องที่คณุเป็น 

ผู้หญิงไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมาย ตั้งแต่ได้ฟังเรื่องของคุณจาก

นายกเทศมนตร ีกค็ดิว่าคงเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว”

“นายกเทศมนตรวี่ายงัไงคะ”

“ตอนเล่าเรื่องของคุณ นายกเทศมนตรีใช้ค�าว่ามีเสน่ห์น่ะครับ  

แล้วผมก็สงสัยอยู ่แล้วว่าคุณอาจเป็นผู ้หญิง เพราะนายกเทศมนตร ี

ไม่เคยแทนตวัคณุว่า ‘เขา’ เลยสกัท”ี

เธอยกัไหล่เบาๆ รบัค�าพูดของผม แล้วหนัหน้ามามองตรงๆ

“ฉนัชื่อสกึมิรุะ ประจ�าอยู่ห้องวจิยัที่สบิสามค่ะ”

“ผมชื่อเทงกะอจิคิรบั” พอแนะน�าตวัเสรจ็ ผมกต็ระหนกัว่าตวัเอง

เริ่มไม่รู้สกึตะขดิตะขวงใจกบัชื่อนี้แล้ว

“ว่าแล้ว” ดอกเตอร์สกึมิรุะกล่าว “ฉนัควรเล่าเรื่องแบบไหนให้คณุ

ฟังดคีะ หรอืว่าฉนัควรน�าทางคณุไปอนสุรณ์สถาน”

“ผมอยากถามความคิดเห็นของอาจารย์ก่อนครับ มีเบาะแสอะไร

เกี่ยวกบัโจรขดุสสุานไหมครบั”

นกัวชิาการหญงิส่ายหน้าให้ค�าถามของผม “ไม่มคี่ะ”

“ตอบแบบไม่ต้องคดิเลยนะครบั”

“ถ้าฉนัมเีบาะแส คณุกค็งไม่ได้ออกโรงตั้งแต่แรกแล้วล่ะ”
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“จริงของคุณ แต่ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คนร้าย 

จะอยู่ในหมู่ผู้เกี่ยวข้อง คณุกน็่าจะพอนกึอะไรออกบ้าง”

“น่าเสยีดายที่ฉนัไม่ใช่คนพูดให้ร้ายคนอื่นอย่างไร้มูลเหต”ุ

น�้าเสียงเด็ดขาดสมแล้วที่เธอเป็นนักวิชาการหญิง แต่ดูเธอจะ 

เหน็ด้วยกบัทฤษฎทีี่ว่าคนในคอืคนร้าย และแน่นอน ไม่มอีะไรรบัประกนั

ได้ว่าเธอไม่ใช่คนร้าย

“งั้นผมขอเปลี่ยนค�าถาม ท�าไมคนร้ายมาขโมยของในสสุานล่ะครบั 

เล่าความเหน็ส่วนตวัของอาจารย์มาได้เลยครบั”

“ในนั้นคงมขีองที่คนร้ายอยากได้มาครอบครอง เพราะถ้าทมีส�ารวจ

เป็นคนขดุพบ ของสิ่งนั้นกจ็ะตกเป็นของเมอืง”

“แสดงว่าเป็นของที่มคี่าไม่น้อยเลยใช่ไหมครบั”

“กไ็ม่เสมอไปหรอกค่ะ เพราะบางคนกค็ลั่งไคล้ของแบบนี้”

“ผมได้ยินมาจากนายกเทศมนตรีว่า ถ้าส�ารวจมัมมี่กับห้องใต้ดิน 

อาจจะได้เบาะแสเกี่ยวกบัประวตัศิาสตร์ของเมอืงนี้ใช่ไหมครบั”

“พวกเรากห็วงัอย่างนั้นค่ะ”

“แต่อาจมคีนไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นกไ็ด้นี่ครบั อย่างเช่น คนที่

แพร่ข่าวว่าตวัเองคอืลูกหลานของครเีอเตอร์”

ดอกเตอร์สกึมิรุะยกัไหล่ “คณุหมายถงึนายกเทศมนตรหีรอื”

ผมเหน็มโิดรเิงยหน้าด้วยความตกใจ

“ผมได้ยินมาว่า มีหลายคนในเมืองนี้ที่ยืนกรานแบบนั้น เท่ากับ 

มีความเป็นไปได้ว่า ใครในบรรดานั้นไหว้วานหรือจ้างให้คนไปขโมยของ

ในสสุาน”

หลงัจ้องหน้าผม ดอกเตอร์กป็ระสานมอืบนโต๊ะ

“ทฤษฎีนั้นจะเป็นจริงขึ้นมาได้ ต้องอาศัยเงื่อนไขข้อหนึ่ง นั่นคือ 

คนร้ายรู้ว่าอะไรคอืของที่ตวัเองควรขโมย”

“มนัเป็นไปไม่ได้หรอืครบั”
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“เป็นไปไม่ได้หรอก เรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอนุสรณ์สถานหลังนั้น

เลยนะ”

“แต่คนร้ายรู้อยู่แล้วว่าที่นั่นมีอะไรอยู่ ไม่อย่างนั้นไม่มีทางคิดจะ

ขโมยหรอกครบั”

พอผมพูดจบ เธอกเ็กาศรีษะแล้วลกุขึ้นยนื

“ฉันจะน�าทางคุณไปอนุสรณ์สถาน เพราะคุณคงเข้าใจทันทีเมื่อ

เหน็มนั”

พวกเรานั่งรถบรรทุกที่ล้อเต็มไปด้วยดินโคลนมุ่งหน้าสู่อนุสรณ์

สถาน แม้จะเป็นเบาะนั่งแบบยาว แต่เวลานั่งเรียงกันสามคนก็คับแคบ 

เกนิไปหน่อย ดูเหมอืนว่ารถบรรทกุคนันี้จะเป็นรถคู่ใจของดอกเตอร์ ทั้งที่

เสยีงเครื่องยนต์ดงักระหึ่ม แต่กลบัเร่งความเรว็ไม่ขึ้นเลย บางครั้งดอกเตอร์

กเ็ตะพื้นรถแล้วด่าว่า “ไอ้รถเสง็เครง็เอ๊ย”

รถบรรทุกแล่นตรงไปบนถนนลาดหิน ผ่านสี่แยกที่มีสัญญาณ 

ไฟจราจรหลายแห่ง แต่ดอกเตอร์สึกิมุระที่พับแขนเสื้อขึ้นก็ยังขับตรง 

ไปเรื่อยๆ

“ทางไปอนุสรณ์สถานเป็นทางตรงตลอดเลย” มิโดริที่นั่งข้างๆ  

กล่าวขึ้นเหมือนจะช่วยคลายความสงสัยให้ผม “อนุสรณ์สถานตั้งอยู่

ใจกลางเมือง ถนนก็เลยแตกแขนงออกไปราวกับแผ่รังสี ดังนั้นไม่ว่าจะ

เดนิทางจากที่ไหน เวลาไปอนสุรณ์สถานกจ็ะเป็นทางตรงเกอืบทั้งหมด”

“อย่างนี้นี่เอง”

ในไม่ช้าก�าแพงสีขาวก็ปรากฏตรงหน้า ดอกเตอร์เลี้ยวรถไปทาง

ซ้ายเป็นครั้งแรกแล้วขับเลียบก�าแพงขาวเป็นแนวโค้งเล็กน้อย มองเห็น

ต้นไม้อยู่หลงัก�าแพง 

ผมเห็นช่องว่างระหว่างก�าแพง ตรงนั้นคงจะเป็นทางเข้า มีป้าย 

บอกว่า ‘ขณะนี้อนุสรณ์สถานก�าลังบูรณะ จึงของดให้บริการชั่วคราว’  
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ดอกเตอร์สึกิมุระเลี้ยวขวาเข้าไปข้างใน แล้วก็เจอลานจอดรถ ตอนนี้มี

รถยนต์โดยสารขนาดเล็กจอดอยู่หลายคัน ดอกเตอร์สึกิมุระบ่นพลาง 

ขมวดคิ้ว “มคีนมาจอดรถแบบผดิกฎหมายอกีแล้ว”

ถดัจากลานจอดรถเป็นป่า มกีารตดัถนนหนา้กวา้งสามเมตรเข้าไป

ในนั้น

สุดถนนมีเสาประตูหนาสองต้น เห็นบ้านสีด�าหลังเล็กอยู่ถัดไป 

ข้างใน

ข้างเสาประตูมีกระท่อม ชายตัวใหญ่เดินออกมาจากในนั้น เขา 

พับแขนเสื้อเชิ้ตสีเทาเก่ามอซอขึ้นและสวมทับด้วยเสื้อกั๊กสีน�้าตาลแก่ 

หนวดเคราครึ้มทั่วใบหน้าอย่างกับหมี ชายคนนี้คงเป็นผู้ดูแล แต่สารรูป

เขาเหมาะจะเรยีกว่ายามเฝ้าประตูมากกว่า

“เฮ้ย ผู้อ�านวยการสึกิมุระ มาไม่บอกกันก่อนเลย” ชายคนนั้น

เดนิหลงัค่อมแล้วถูมอืทั้งสอง “อ้าว วนันี้คณุหนูฮโินะกม็าด้วยหรอืครบั”  

เขาหันมามองผมต่อ ทว่าไม่พูดอะไรกับผมเลย แค่ขมวดคิ้วอย่าง 

เคลอืบแคลงเพยีบแวบเดยีว 

“ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ให้ใครเข้าไปข้างในเลยใช่ไหมคะ” ดอกเตอร์

สกึมิรุะถาม

“ครบั แน่นอน ประตูบานนี้ปิดมาตั้งแต่ตอนนั้น”

ผมชะโงกดูในกระท่อมของยามเฝ้าประตูจากทางหน้าต่าง มีโต๊ะ 

โกโรโกโสตั้งอยู ่ตัวหนึ่ง บนนั้นมีถ้วยกาแฟกับนิตยสารลามกวางอยู ่  

ไอร้อนยงัลอยกรุน่จากกาแฟ ดูเหมอืนครวัจะอยู่ลกึเข้าไปข้างใน เก้าอี้หวาย 

ตวัยาววางชดิผนงั

“ถงึจะปิดประตูไว้ แต่อาจมใีครปีนข้ามรั้วเหลก็ไปกไ็ด้”

“ไม่ต้องห่วงหรอก เพราะผมเฝ้ามองด้วยตาโตๆ สองข้างนี้เลย 

นะครบั” ยามเฝ้าประตูชี้ดวงตาทั้งคู่ของตวัเองแล้วปั้นยิ้ม

“ถ้าเป็นงั้นกด็ ีว่าแต่ฉนัอยากดูข้างในหน่อย”



- 38 -

บทที่ 1

“ไม่มปีัญหา แต่” ยามเฝ้าประตูมองมาทางผม

“ฉนัขอแนะน�า คนนี้เป็นนกัสบื ชื่อคณุเทงกะอจิ”ิ

“โอ้โฮ คณุนกัสบื” เขามองผมเหมอืนเป็นสิ่งมชีวีติหายาก

“นายกเทศมนตรวีานให้เขาสบืเรื่องนั้น”

“อ้อ อย่างนั้นหรอืครบั งั้นต้องรบกวนคณุด้วย”

“แต่อย่าบอกคนอื่นๆ นะว่าคุณเทงกะอิจิเป็นนักสืบ เพราะเดี๋ยว 

จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก”

“ครบั เรื่องนั้นผมทราบด ีเพราะผมกไ็ม่ได้โง่”

ยามเฝ้าประตูหยิบพวงกุญแจที่ห้อยตรงสะโพกมาไขประตูเหล็ก 

ลูกกญุแจในพวงส่งเสยีงกระทบกนัดงักรุ๊งกริ๊ง

“เดี๋ยวฉันจะเป็นคนน�าทางเข้าไปเอง ขอยืมกุญแจหน่อยสิ ส่วน 

คณุเฝ้าไว้ อย่าให้ใครเข้าไปทั้งนั้นเลยนะ”

“ครับ เข้าใจแล้วครับ” ยามเฝ้าประตูท�าหน้าเสียดายสุดๆ ขณะ 

ยื่นพวงกุญแจให้ดอกเตอร์ สงสัยจะอยากดูนักสืบตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยว

กบัคดี

“เขาเป็นผู้ดูแลคนเดยีวหรอืครบั” ผมถามระหว่างเดนิ

“ค่ะ มเีขาคนเดยีวมาตลอด เพราะเรามงีบประมาณไม่พอ” ดอกเตอร์ 

ตอบอย่างไม่พอใจ

“แสดงว่าตอนมคีนเข้าไปขโมยของในสสุาน เขากอ็ยู่ที่นั่นด้วย”

“ถูกต้องแล้ว”

“เขาค่อนข้างปากหนักใช่ไหมครับ จะเอาเรื่องผมไปเล่าให้คนอื่น

ฟังหรอืเปล่า”

“ถ้าเป็นเรื่องอื่นยังพอว่า แต่ส�าหรับคดีนี้ เขาไม่ท�าอะไรเลินเล่อ

หรอกค่ะ เพราะมคีวามเสี่ยงที่เขาจะตกงานด้วย”

“แต่พ่อเคยบอกว่า หลงัคลี่คลายคดไีด้สกัพกัจะไล่เขาออกค่ะ”

“แบบนั้นกด็แีล้วล่ะ” ผมบอกมโิดริ
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แม้จะเรยีกว่าอนสุรณ์สถาน แต่กเ็ป็นแค่บ้านหลงัเลก็ๆ มแีม่กญุแจ

ตัวใหญ่ดูแข็งแรงทนทานคล้องอยู่บนประตูไม้เก่าแก่ ดอกเตอร์สึกิมุระ 

เลอืกกญุแจดอกหนึ่งจากในพวงมาไขแม่กญุแจ

ด้านในเหม็นอับนิดหน่อย พื้นเป็นพื้นดิน มีโต๊ะกับเก้าอี้ที่คาดว่า 

เป็นโต๊ะรับประทานอาหารตั้งอยู่ใกล้หน้าต่างบานเล็ก มุมห้องมีเตาผิง

โบราณ ปล่องควันยื่นจากเตาออกไปข้างนอก ฝั่งตรงข้ามกับเตาผิงมี 

เครื่องเรือนเก่าวางอยู่หลายอย่าง บางชิ้นมีลิ้นชัก บางชิ้นมีโครงสร้าง 

เรยีบง่ายแค่เอากล่องไม้มาวางซ้อนกนัเฉยๆ

รูปถ่ายติดอยู่ทั่วผนังปูนขาว ด้านล่างมีกระดาษเขียนข้อความ

อธิบายบางอย่างแปะอยู่ พอลองส�ารวจดูก็พบว่า มีแต่ภาพถ่ายตอนที่

เศรษฐีคนหนึ่งบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมบูรณะอนุสรณ์สถานแห่งนี้ หรือ 

ไม่กต็อนแขกผู้มเีกยีรตชิาวต่างชาตมิาเยอืน 

“ผมได้ยนิมาว่าอนสุรณ์สถานเป็นอาคารสองชั้นนี่ครบั”

“ทางขึ้นชั้นสองอยู่ทางนี้ แต่แทบไม่มอีะไรเลย”

พอดอกเตอร์เปิดประตูที่อยู่ด้านใน ผมก็เห็นพื้นที่สี่เหลี่ยมกว้าง

ประมาณหนึ่งตารางเมตร มบีนัไดลงิที่คาดว่าเพิ่งสร้างขึ้นไม่นานด้วย

ผมปีนบันไดลิงขึ้นไปถึงห้องขนาดราวแปดเสื่อ พื้นปูไม้กระดาน 

นอกจากเตียงที่ตั้งอยู่มุมห้องก็ไม่มีข้าวของอะไรเลย บนเตียงมีผ้านวม

สวยงามมากคลมุไว้ นบัว่าโชคดแีล้วที่สิ่งนี้ไม่ถูกขโมยไป

ฝั่งตรงข้ามหน้าต่างมีประตู ผมคิดว่าคงมีห้องอีกห้องที่อยู่ข้างกัน 

กเ็ลยจบัลูกบดิประตู แต่ไม่ว่าจะผลกัหรอืดงึ มนักไ็ม่ขยบัเขยื้อน

“ประตูบานนั้นเปิดไม่ได้หรอก” มโิดรโิผล่ศรีษะขึ้นมาบอก

“ตั้งใจปิดเอาไว้หรอื”

“ไม่ใช่อย่างนั้น มนัเปิดไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้ว”

“เคยมใีครพยายามเปิดมนับ้างไหม”

พอผมถาม เธอกห็วัเราะเบาๆ
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“ไม่มคีนแบบนั้นหรอกมั้ง”

“ท�าไมล่ะ”

“รู้ๆ กนัอยู่ว่าเปิดไปกไ็ม่เจออะไร”

“แน่หรอื ถ้าไม่เปิดดูกไ็ม่รู้หรอกมั้ง”

“กอ็กีฟากของประตูคอืข้างนอก”

“ข้างนอก”

“ใช่ เปิดไปกไ็ม่เจออะไร เดี๋ยวได้ตกลงไปข้างล่างกเ็ท่านั้น เหมอืน

อย่างในหนงัของชาร์ล ีแชปลนิ”

“งั้นท�าไมมปีระตูตรงนี้ล่ะ”

“ท�าไมกันนะ หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน เห็นว่าเป็นหนึ่งในปริศนาของ

อนสุรณ์สถาน”

“หมื” ผมมองประตูอกีรอบ สงัเกตว่าพื้นผวิของมนัมตีวัอกัษรสลกั

อยู่ มตีั้งแต่ตวั A เรยีงไปจนถงึตวั Z เหนอืขึ้นไปมขี้อความเขยีนไว้ดงันี้

‘WHO DONE IT ’

แปลตรงตวัได้ว่า...ใครเป็นคนท�า แต่ในโลกของนยิายนกัสบื ค�าพดู

นั้นมคีวามหมายอกีแบบ ฮูดนัอทิ หมายถงึนยิายที่มุ่งหาตวัคนร้าย 

“เคยได้ยนิอะไรเกี่ยวกบัตวัอกัษรพวกนี้ไหม”

“พ่อบอกว่าเรื่องนั้นกย็งัเป็นปรศินาค่ะ”

“ไม่มใีครเจอค�าตอบเลยหรอื”

“ดูเหมอืนจะไม่มนีะ”

ผมมองประตูอกีครั้งก่อนไต่ลงบนัไดลงิ

“ติดอกติดใจอะไรบนนั้นหรือ” ดอกเตอร์สึกิมุระที่รออยู่ข้างล่าง

เอ่ยถาม

ผมเล่าเรื่องประตูน่าพศิวง

“พวกเรากก็ลุม้ใจกบัมนัมาหลายปีเหมอืนกนั” เธอบอก “ไม่รู้ว่ามนั

เกี่ยวข้องกบัความเชื่อทางศาสนา เป็นค�าสาป หรอืว่าแค่ออกแบบพลาด 



- 41 -

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

เพราะวัสดุในการก่อสร้างผนังมีไม่พอ ก็เลยเอาประตูจากที่ไหนสักแห่ง 

มาใช้แทน เอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่มีใครบอกอะไรได้แน่ชัด แต่หลังจาก 

พบห้องใต้ดนิ พวกเรากค็าดหวงัว่าอาจจะไขปรศินาข้อนั้นได้”

“ไม่มใีครเคยเปิดมนัเลยสนิะครบั”

“อืม ก็ใช่อยู่หรอก แต่ก็ไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมที่เรียกว่าเปิดได้มี 

ความหมายยังไง เพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครเปิดมันได้ คิดว่าคงใช ้

ตะปูตรงึเอาไว้ แต่กค็งไม่ถงึกบัต้องพงัมนั”

“บนประตูมตีวัหนงัสอืเขยีนไว้ว่า ‘WHO DONE IT’ ด้วยนะครบั”

“นั่นกเ็ป็นอกีหนึ่งปรศินา คณุพอจะนกึอะไรออกหรอื”

ผมล้มเลิกความตั้งใจที่จะตอบว่า มันเป็นรูปแบบหนึ่งของนิยาย

นักสืบ เพราะเรื่องนั้นไม่น่าจะเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ แล้วก็ไม่ใช่เวลาจะ

มามวัพะวงกบัประเดน็นี้ด้วย

“แล้วห้องใต้ดนิล่ะครบั”

“ทางนี้ค่ะ”

ดอกเตอร์เดนิไปทางเฟอร์นเิจอร์ที่สูงราวสะโพกคน ใหญ่พอๆ กบั 

ตู้เย็นรุ่นเก่า ด้านหน้าก็มีประตูบานเดี่ยวขนาดใหญ่เช่นเดียวกับตู้เย็น 

เนื่องจากเพิ่งเกิดเหตุลักขโมย จึงคล้องแม่กุญแจที่ดูแข็งแรงทนทาน

ดอกเตอร์ไขกญุแจปลดลอ็ก

“คล้องแม่กญุแจตั้งแต่ตอนพบห้องใต้ดนิเลยหรอืครบั”

“มันแน่อยู่แล้ว เพราะที่ผ่านมาพวกเรานึกว่ามันเป็นชั้นวางของ 

ธรรมดาๆ”

“มลีูกกญุแจกี่ดอกครบั”

“สองดอก อกีดอกอยู่กบันายกเทศมนตร”ี 

“ขอผมดูหน่อยครับ” ผมพิจารณากุญแจที่ท�าขึ้นง่ายๆ “แบบนี้ก ็

ป๊ัมกญุแจได้ไม่ยาก วธิเีทขี้ผึ้งเข้าไปในรขูองแม่กญุแจเพื่อป๊ัมกญุแจอาจจะ 

เป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าขอยมืลูกกญุแจของจรงิมา แล้วใช้ดนิเหนยีวปั๊มกญุแจ 
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กไ็ม่ใช่เรื่องยาก”

“แต่ผู้ดูแลเป็นคนถอืลูกกญุแจนะ” มโิดรบิอก

“ปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละ ฉันว่าเราไม่มีมูลเหตุให้เชื่อใจยามเฝ้า

ประตคูนนั้นได้อย่างไร้เงื่อนไขหรอก เมื่อกี้ฉนัเหน็แขนของเขา มรีอยเหมอืน

ลายถกัอย่างเหน็ได้ชดัเลย คดิว่าเพราะอะไรล่ะ”

“รอยเหมอืนลายถกั หนูไม่ทนัสงัเกต เพราะอะไรหรอืคะ”

“เป็นลวดลายของเก้าอี้หวายตัวยาว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเอา

แขนรองหัวนอนอยู่น่ะสิ รอยเหมือนลายหวายก็เลยหลงเหลืออยู่บน 

แขนเขา ที่นิตยสารวางกระจัดกระจายอยู่บนพื้น คงเพราะเดิมทีพวกมัน

วางอยู่บนเก้าอี้ยาว แต่เกะกะการนอนกลางวนั เขากเ็ลยปัดพวกมนัลงพื้น 

ส่วนเรื่องที่ว่าท�าไมมีกาแฟที่เพิ่งชงเสร็จใหม่ๆ ฉันเดาว่าเพราะเขาชงมัน

ดื่มหลงัตื่นนอน”

มโิดรทิ�าตาโต

“เพิ่งมคีนขโมยของในสสุานไปแท้ๆ ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขายงักล้า

นอนกลางวนั”

“กจิวตัรเป็นสิ่งที่น่ากลวัแบบนี้แหละ นี่คงจะเป็นเวลานอนกลางวนั

ตามปกติของเขา แล้วขณะที่เขานอนกลางวันอยู่ การขโมยกุญแจไปปั๊ม

เพื่อท�ากญุแจส�ารองกไ็ม่ใช่เรื่องยาก”

“อะไรกนัเนี่ย หนูต้องรายงานคณุพ่อแล้ว” มโิดรทิ�าแก้มป่อง

“สมเป็นนกัสบืเลยนะ” ดอกเตอร์สกึมิรุะที่ฟังบทสนทนาอยู่เอ่ยขึ้น

อย่างไร้รอยยิ้ม

“เป็นแค่การสนันษิฐานเบื้องต้นครบั” ผมพูดโดยไม่ได้รู้สกึแย่

ดอกเตอร์เปิดประตูตรงหน้า ข้างในว่างเปล่า พื้นปูด้วยไม้อดัราคา

ถูก เธอจบัขอบแผ่นไม้แล้วดงึ ไม้แผ่นนั้นขยบัทลีะน้อยจนกระทั่งเผยช่อง

สี่เหลี่ยมให้เหน็

“นั่นคอืทางเข้าห้องใต้ดนิสนิะครบั” ผมถาม
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“ช่างมาเจอเข้าตอนจะซ่อมชั้นวางของที่เหน็นี้”

“เป็นไปได้ไหมครับว่าช่างคนนั้นคือคนร้ายที่ขโมยของจากสุสาน” 

ผมถามหยั่งเชงิ

“เป็นไปไม่ได้หรอก เพราะเขาแค่มาเจอทางเข้า ไม่รู้เลยว่าข้างใน

มอีะไร”

ดอกเตอร์ยื่นมอืเข้าไปข้างใน หยบิไฟฉายที่ถกูเตรยีมไวม้าเปิดแล้ว

ย�่าเท้าเข้าไปในโพรงแคบ เหมอืนข้างในจะมบีนัได

“เข้ามากร็ะวงัๆ หน่อยล่ะ พื้นมนัลื่น” เธอส่งเสยีงมาจากในโพรง

ผมวางไม้เท้าไว้ข้างชั้นวางของ แล้วมุดเข้าไปในโพรงด้วยความ

ระมัดระวัง มีบันไดดังคาด แต่ก็เป็นบันไดที่สร้างขึ้นง่ายๆ ด้วยการเอา 

หนิมาวางซ้อนกนั คงมบีางจดุที่เหยยีบแล้วลื่นตามที่ดอกเตอร์บอกไว้

ตอนมุดเข้าไปผมต้องคอยระวังศีรษะ แต่พอเข้าไปถึงข้างในก ็

พบว่าโพรงสูงกว่าที่คดิ กว้างราวหนึ่งเมตรได้ เนื่องจากไม่มรีาวจบั ผมจงึ 

คล�าพื้นผวิเยน็เฉยีบของหนิระหว่างเดนิลงไปตามทาง

ขณะไต่ลงบันได เห็นตะเกียงดวงหนึ่งห้อยลงมาจากเพดาน 

ดอกเตอร์ใช้ไฟแชก็จดุตะเกยีง รอบบรเิวณพลนัสว่างขึ้น เงาของพวกเรา 

วูบไหวบนผนังชวนขนหัวลุก ต่อมาไม่นานมิโดริก็ไต่บันไดตามลงมา  

คงจะรอให้มคีนจดุไฟก่อน

เจอประตูอยู่เบื้องหน้า เป็นประตูไม้ แต่กรอบกบัโครงท�าจากเหลก็ 

ด้านขวามห่ีวงเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสบิเซนตเิมตรห้อยอยู ่คงใช้เป็น

ห่วงจับ แต่ดอกเตอร์ใช้สองมือกดเหนือห่วงเล็กน้อยแทน ประตูเปิดออก

พร้อมเสยีงเสยีดสกีบัพื้นทราย

แสงไฟฉายกับตะเกียงส่องเข้าไปในความมืดมิดที่ถูกปิดกั้น ผม 

ย่างเท้าเข้าไปก้าวหนึ่ง แล้วสะดุง้โหยงแทบจะร้องอทุาน เพราะเหน็ร่างคน 

ผดุขึ้นรางๆ ตรงหน้า

แน่นอน นั่นไม่ใช่ร่างคนที่ยงัมชีวีติอยู่
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3

มัมมี่นั่งอยู่บนเก้าอี้ มือขวาวางบนตัก ศอกซ้ายเท้าอยู่บนโต๊ะ 

ข้างตวั บนโต๊ะมเีชงิเทยีนที่เหลอืเทยีนเล่มสั้นๆ

ผมลงัเลว่าควรเข้าไปใกล้หรอืไม่ เพราะมเีชอืกกั้นตรงหน้า

“เชญิเข้าไปดูใกล้ๆ ได้เลย” ดอกเตอร์กล่าวพลางส่งไฟฉายมาให้ 

ผมรบัมาแล้วก้าวข้ามเชอืก

พื้นที่ตรงนี้เหมาะจะเรยีกว่าถ�้ามากกว่าห้องใต้ดนิ มหีนิงอกออกมา

ตามผนงัและพื้น ไม่มสีิ่งอ�านวยความสะดวกในชวีติประจ�าวนั เครื่องเรอืน

กม็แีค่โต๊ะกบัเก้าอี้ที่มมัมี่ใช้อยู่

มัมมี่ใส่เสื้อเชิ้ตและกางเกงสีเทาทั้งตัว แน่นอนว่ามันคงเคยเป็น 

สีอื่นมาก่อน เจ้าตัวไว้ผมยาวปิดหน้าผากกับหู แต่เดาจากรูปร่างน่าจะ 

เป็นผู้ชาย ไม่เหลอืลูกตาแล้ว เหน็เป็นรูโบ๋สองรู

ผมสงัเกตเหน็บางอย่างกเ็ลยเสยผมด้านหน้าของ ‘เขา’ ขึ้น จากนั้น

ปล่อยเส้นผมลงมาดงัเดมิแล้วหนัไปหาดอกเตอร์

“แล้วของที่ถูกขโมยไปคอือะไรครบั”

ดอกเตอร์สึกิมุระย่อตัวลงหน้ามัมมี่ เลิกพรมทรงกลมเส้นผ่าน

ศูนย์กลางราวหนึ่งเมตรที่ปูอยู่กบัพื้นขึ้น เหน็หลมุว่างเปล่าอยู่ตรงนั้นตาม

ที่นายกเทศมนตรเีล่าให้ฟัง

“ตอนมาเจอที่นี่ หลุมถูกกลบเอาไว้ แต่เห็นปุ๊บก็รู้ทันทีว่ามีหลุม” 

ดอกเตอร์กล่าว

“คณุคอืคนพบหลมุนี้หรอืครบั” ผมถาม

“ใช่ ฉนัตั้งใจมาส�ารวจในเบื้องต้น แล้วกเ็จอหลมุนี้ตอนเข้ามากบั

ผู้ดูแล”



- 45 -

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

“เคยเข้ามาก่อนหน้านั้นไหมครบั”

“กต็อนที่เจอห้องนี้”

“คนที่อยู่กบัคณุในตอนนั้นมใีครบ้าง”

“มแีค่สมาชกิของคณะกรรมการอนรุกัษ์”

“ในตอนนั้นไม่ได้ส�ารวจเลยหรอืครบั”

“แน่อยู่แล้ว จะส�ารวจโดยไม่ก�าหนดขั้นตอนก่อนได้ยงัไง”

ผมมองหลมุอกีครั้ง ไม่มรี่องรอยการขดุนอกเหนอืจากนั้น

“ท�าไมคนร้ายถงึขดุตรงนี้กไ็ม่รู้นะครบั”

พอผมถาม ดอกเตอร์กห็ยบิภาพถ่ายใบหนึ่งจากกระเป๋าอกเสื้อเชิ้ต

“ดูนี่ส”ิ

มนัคอืรูปถ่ายห้องนี้ ซ�้ายงัซูมตรงเท้าของมมัมี่และเลกิพรมขึ้นด้วย 

ตรงหลมุกม็เีครื่องหมาย ‘?’ เขยีนอยู่

“เครื่องหมายนี้หมายถงึอะไรครบั”

“ไม่รู้ส ิ แต่คดิว่าน่าจะมขีองบางอย่างถูกฝังเอาไว้ตรงนี้ พวกเราก็

ตั้งใจจะขดุมนัขึ้นมาเหมอืนกนั”

“แปลว่าโจรขดุสสุานชงิขดุมนัไปก่อนหรอืครบั”

“แล้วคณุไม่คดิแบบนั้นหรอื”

เป็นข้อสนันษิฐานที่สมเหตสุมผล แต่ผมกไ็ม่ตอบทนัที

“คดิว่ามอีะไรฝังอยู่ครบั”

“ถ้ารู้กไ็ม่ล�าบากแบบนี้หรอก” ดอกเตอร์กางแขนออกแล้วยกัไหล่

“น่าจะเป็นของต้องค�าสาปหรือเปล่าคะ” มิโดริที่ยืนมองผนังห่าง

ออกไปเลก็น้อยเหลอืบมองมาแล้วเอ่ยขึ้น “พ่อบอกว่าอย่างนั้นค่ะ”

“ของต้องค�าสาปหรอื” ผมถามดอกเตอร์ “หมายความว่าอะไรครบั”

“ความเชื่องมงายน่ะ” นกัวชิาการสาวขมวดคิ้วอย่างไม่สบอารมณ์ 

“มตี�านานว่าอย่างนั้น”

“น่าสนกุดนีะครบั”
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“ไม่ใช่เรื่องที่คณุนกัสบืต้องสนใจหรอก มตี�านานเล่าว่าเมอืงนี้เคย

ต้องค�าสาปชั่วร้าย แล้วนกัปราชญ์คนหนึ่งสะกดค�าสาปนั้นไว้ และสถานที่ 

สะกดคอือนสุรณ์สถานแห่งนี้ไงละ”

เฮ้อ ผมถอนหายใจ มมีมัมี่แล้วยงัมคี�าสาปอกี กลายเป็นโลกของ

อนิเดยีน่า โจนส์มากขึ้นทกุที

“อย่างนี้นี่เอง ประเทศไหนๆ ก็มีต�านานแบบนั้น แต่ก็มีความ 

เป็นไปได้ว่า ต�านานบอกใบ้ข้อเทจ็จรงิบางอย่าง”

“ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ แต่เรื่องนั้นเป็นประโยชน์ในการคลี่คลายคดี

ด้วยหรอื”

“กย็งัไม่รู้หรอกครบั”

พวกเราเดนิกลบัไปตามทางเดนิแคบๆ ออกมาที่ชั้นหนึ่ง

“ผมขอเริ่มจากสอบถามสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการอนุรักษ์ 

กแ็ล้วกนัครบั” ผมเอ่ยหลงัออกมาถงึชั้นหนึ่ง

“ช่วยหาตัวคนร้ายให้เจอเร็วๆ ทีเถอะนะ คนร้ายจะเป็นใครก็ช่าง 

เอาเป็นว่าเราต้องเอาของที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาให้ได้” ดอกเตอร์พูด

เสยีงเข้ม

“แต่ในเมื่อไม่รู้ว่าอะไรถูกขโมยไป มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ นะครับ” 

ผมขยบัแว่นตากลบัเข้าต�าแหน่งเดมิ รู้สกึเจบ็จมูกนดิหน่อย “มมัมี่ศพนั้น

มอีายกุี่ปีแล้วครบั”

“ยังไม่ได้ตรวจสอบโดยละเอียด แต่พวกเรามีความเห็นว่าอายุ 

น่าจะประมาณร้อยห้าสบิปี”

“ร้อยห้าสบิปี...”

เท่ากับว่าเขาเสียชีวิตราว พ.ศ. 2393 ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นสมัย 

เอโดะ แต่ลักษณะของมัมมี่ศพนั้นและบ้านที่ถูกเรียกว่าอนุสรณ์สถาน 

แห่งนี้ไม่สะท้อนภูมิหลังทางประวัติศาสตร์นั้นเลย หรือว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งที่

เรยีกว่าสมยัเอโดะ
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“แสดงว่าของที่ถูกขโมยไปกเ็ป็นของในยคุนั้นด้วย”

“นั่นสนิะ คงไม่ใช่วทิยทุรานซสิเตอร์หรอืบะหมี่กึ่งส�าเรจ็รปูอยูแ่ล้ว” 

ดอกเตอร์สกึมิรุะกล่าวด้วยสหีน้าจรงิจงั คงจะไม่ได้เล่นมกุ

“อาจจะเป็นของเกี่ยวกบัศาสนากไ็ด้ อย่างเช่นอปุกรณ์ที่ใช้ประกอบ

พธิ”ี

“เมอืงนี้ไม่มศีาสนาหรอก”

ดอกเตอร์พูดฟันธง ผมมองหน้าเธอด้วยความประหลาดใจเลก็น้อย 

แต่เธอกลบัไม่รู้ตวัว่าตวัเองพูดเรื่องผดิปกติ

“สาเหตกุารตายของมมัมี่ล่ะครบั”

เมื่อได้ยินค�าถามของผม ดอกเตอร์สาวท�าหน้าตั้งตัวไม่ติด แล้ว 

เอ่ยถามด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ “ท�าไมถามแบบนั้นล่ะ ฉนัว่ามนัไม่เกี่ยวกบั

เรื่องที่ของถูกขโมยไปนะ”

“เพราะว่าผมสนใจจรงิๆ คณุเหน็หน้ามมัมี่แล้วใช่ไหมครบั”

เธอพยกัหน้าช้าๆ “สมแล้วที่เป็นนกัสบื ความสามารถในการสงัเกต

ของคณุยอดเยี่ยมมาก”

“บนหน้าผากมีรูโบ๋ ในแหล่งอารยธรรมโบราณ มีบางแห่งที่

วทิยาศาสตร์การแพทย์ดเียี่ยมถงึขนาดเจาะรูหวักะโหลกเพื่อท�าศลัยกรรม 

แต่สภาพของรูบนหวัมมัมี่แตกต่างจากรูที่ว่านั้น เหน็ได้ชดัเลยครบัว่าเป็น 

รูที่เกดิจากลูกปืนหรอืลูกศร หมายความว่าเขาถูกฆ่าตาย”

“ข้อสนันษิฐานนั้นตรงกบัความคดิของฉนัตอนนี้เลย”

“คนร้ายเป็นใครกนั ท�าไมเขาถงึถูกฆ่า”

“ไม่รู้ส ิเรื่องนั้นคงต้องพึ่งคณุนกัสบืเมื่อร้อยห้าสบิปีก่อน”

“ผมอยากถามอีกเรื่องหนึ่ง” ผมมองหน้านักวิชาการหญิง 

“เหตกุารณ์เพิ่งเกดิขึ้นเมื่อร้อยห้าสบิปีก่อน ท�าไมถงึได้เป็นปรศินาขนาดนั้น 

ล่ะครบั ผมได้ยนิมาว่าพวกผู้อพยพเป็นคนสร้างเมอืงนี้ขึ้นมา เหตกุารณ์ที่ 

เกิดขึ้นในสมัยนั้นไม่ได้รับการเล่าขานสืบมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเลย
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หรอืครบั”

เธอหลบัตา สูดหายใจลกึ ก่อนจะลมืตาอกีครั้ง

“คุณจะคิดแบบนั้นก็ไม่แปลกหรอก แต่ที่นี่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า 

ประวตัศิาสตร์จรงิๆ ไม่ว่าจะถามผู้สูงอายคุนไหนในเมอืงนี้ กไ็ม่มใีครยอม

ตอบว่าตอนนี้ตวัเองมาอยู่ที่นี่ได้ยงัไง เพราะพวกเขาตอบไม่ได้ พ่อแม่ของ 

พวกเขาก็เหมือนกัน พอรู้สึกตัวอีกที พวกเขาก็อยู่ที่นี่แล้ว เมืองนี้ไม่มี 

อดตี เป็นเมอืงที่สูญเสยีความทรงจ�า”

“แปลว่ามัมมี่ศพนั้นกุมกุญแจในการเรียกความทรงจ�ากลับคืนมา

หรอืครบั”

“กใ็ช่”

“แสดงว่าของที่ถูกขโมยไปอาจเป็นกญุแจกไ็ด้”

“คงเป็นอย่างที่คณุว่า พอสิ่งนั้นถูกขโมยไป พวกเรากเ็ลยยิ่งล�าบาก 

แต่...” ดอกเตอร์เลียริมฝีปากก่อนจะพูดต่อ “การเรียกความทรงจ�ากลับ 

คนืมาจะน�าไปสู่ความสขุหรอืเปล่านั้น ไม่มใีครตอบได้หรอก”



จ�กใจสำ�นักพิมพ์

ค�าสาปยอดนักสืบ แม้จะเปิดเรื่องด้วยแนวแฟนตาซีแต่ก็ยังคงความ

เป็นนยิายสบืสวนสอบสวนได้เตม็ร้อย ด้วยการเดนิเรื่องกระชบัฉบัไวท่ามกลาง

บรรยากาศของเมืองซึ่งเต็มไปด้วยปริศนากระตุ้นต่อมอยากรู้ อ่านเพลินจน 

ลมืเวลา

ฮงิาชโินะ เคโงะ สร้างสรรค์งานเขยีนด้วยเทคนคิหลากหลาย ให้ความ

คดิความรูส้กึสะท้อนปัญหาสงัคมผ่านผลงานเสมอ ค�าสาปยอดนกัสบื โดดเด่น

เป็นพเิศษในเรื่องการสะท้อนตวัตนของนกัเขยีนเอง

พวกเราทุกคนล้วนมีจินตนาการอันสนุกสนานในแบบของตัวเอง แต่ 

เมื่อกาลเวลาล่วงเลยผ่านไปความนึกคิดเหล่านั้นอาจถูกมองว่าไร้สาระ ถูก

เหยยีบย�่าโดยคนคดิเอง ค�าสาปยอดนกัสบื เล่มนี้กอ็าจสะท้อนเสยีงนั้น

ส�านักพิมพ์ขอขอบคุณนักแปล ฉัตรขวัญ อดิศัย ผู้รังสรรค์ถ้อยค�า 

อ่านสนกุ

หวังว่าผู้อ่านจะได้รับความเพลิดเพลิน พร้อมมองย้อนไปสู่จินตนาการ

แสนสนกุอกีครั้งด้วยรอยยิ้มและค�าว่า “อย่าลมืฉนั”

ส�านกัพมิพ์ไดฟกุุ



ขอเริ่มต้นด้วยประโยคค�าถามที่ว่า “คณุท�าสิ่งส�าคญัในชวีติหล่นเอาไว้ 

ที่ไหนบ้างหรือเปล่า” เพราะคิดว่านั่นคือประเด็นส�าคัญที่สื่อผ่านนิยายเรื่อง  

ค�าสาปยอดนกัสบื เล่มนี้

เมื่อคนเราเตบิโตขึ้น ย่อมมสีิ่งที่เราทิ้งเอาไว้เบื้องหลงั แต่สิ่งเหล่านั้นเอง 

ที่เป็นองค์ประกอบของกระบวนการในการเปลี่ยนผ่านและหล่อหลอมให้เรา 

เป็นตัวเราดังเช่นทุกวันนี้ เราอาจคิดว่าตัวเองเลยจุดนั้นมาแล้ว แต่บางท ี

การได้ย้อนกลับไปมองสิ่งเหล่านั้นอีกครั้งอาจท�าให้เราได้ค้นพบแง่มุมใหม่ๆ  

ในตัวเองต่อไปก็ได้เช่นกัน หลังจากที่ทุกคนได้อ่านนิยายเรื่องนี้แล้ว ก็อยาก

ชักชวนให้ลองทบทวนขบคิดกันอีกครั้ง นิยายเรื่องนี้อาจช่วยกระตุ้นเตือน 

ให้เรานกึถงึบางอย่างที่อาจหลงลมืไปโดยไม่รู้ตวักไ็ด้

นิยายเรื่องนี้มีความพิเศษตรงที่ฮิงาชิโนะ เคโงะใส่ความเป็นแฟนตาซี 

ผสมเข้าไปในนิยายสืบสวนสอบสวน ซึ่งจัดว่าหาได้ยาก แต่ส�าหรับท่านที่ 

ชอบอ่านนิยายสืบสวนสอบสวนขนานแท้ไม่ต้องกังวลไป เพราะ ค�าสาป 

ยอดนักสืบ ยังคงอรรถรสของความเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มเปี่ยม 

ความแฟนตาซเีข้ามาเสรมิให้เรื่องนี้สมบูรณ์และกลมกล่อมมากขึ้น

นอกจากเนื้อเรื่องที่เพลิดเพลินและแฝงนัยลึกซึ้งในตัวแล้ว เรายังจะ

ได้เข้าใจแวดวงนิยายสืบสวนเพิ่มขึ้นผ่านหนังสือเล่มนี้อีกด้วย และผู้แปล 

ยงัรู้สกึว่าฮงิาชโินะ เคโงะ ใส่ความในใจบางอย่างลงในนยิายเรื่องนี้ด้วย แฟนๆ 

ของฮงิาชโินะ เคโงะ ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับส�านักพิมพ์ไดฟุกุ ขอขอบคุณจริงๆ ที่ให ้

โอกาสแปลนยิายแสนวเิศษเรื่องนี้นะคะ

ฉตัรขวญั อดศิยั

จ�กใจนักแปล



ฮงิาชโินะ เคโงะ

เกิดเมื่อ พ.ศ. 2501 ที่จังหวัดโอซากะ หลังจบการศึกษาจาก Osaka  

Prefecture University คณะวศิวกรรมไฟฟ้า ก็เข้าท�างานในบรษิทัผลติชิ้นส่วน 

รถยนต์ในต�าแหน่งวิศวกร เขาท�างานพร้อมกับเขียนนิยายเพื่อส่งเข้าประกวด 

ไปด้วย ในปี 2528 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลเอโดงาวะ รัมโปะ ครั้งที่ 31 

จากผลงานชื่อ Houkago (After School) ด้วยวัย 27 ปี หลังจากนั้นลาออก 

จากงาน และผนัตวัเป็นนกัเขยีนนยิายเตม็ตวั

ผลงานของฮิงาชิโนะ เคโงะ มีหลายรูปแบบ ทั้งนิยายสืบสวน แนว 

ไขปรศินา นยิายลกึลบั และเชงิสงัคม เนื่องจากขณะที่เปลี่ยนไปเขยีนงานอกี

ประเภท กม็กัได้แง่คดิและมมุมองใหม่ๆ จากงานเขยีนประเภทเดมิแล่นเข้ามา

นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับงานที่เขียน  

โดยมองผลงานตัวเองในฐานะผู้อ่าน ท�าให้ผลงานของเขาประสบความส�าเร็จ 

มากมาย เช่น Himitsu (ความลบั) คว้ารางวลัชนะเลศิในสาขาเรื่องยาว จาก

สมาคมนกัเขยีนนยิายสบืสวนแห่งญี่ปุ่น ครั้งที่ 52 ในปี 2542 และ Yougisha 

X no Kenshin (กลลวงซ่อนตาย) คว้ารางวลันาโอก ิ และรางวลัฮงคะคมุสิเตร ี 

ในปี 2549 ทั้งยงัตดิอนัดบั 13 ในการจดัอนัดบั 100 นยิายสบืสวนยอดเยี่ยม

ตลอดกาลของญี่ปุ่น ในปี 2555

ด�ารงต�าแหน่งประธานสมาคมนักเขียนนิยายสืบสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น  

ปี 2552-2556 และเป็นคณะกรรมการคดัสรรรางวลันาโอก ิตั้งแต่ปี 2557

ผลงานของฮงิาชโินะ เคโงะ ถูกน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครทวีี

หลายเรื่อง เช่น Game no Na wa Yuukai (เกมรกัพาตวั), Yougisha X no Kenshin 

(กลลวงซ่อนตาย), Tantei Galileo (กาลเิลโอไขคด)ี ฯลฯ

ผลงานที่ได้รบัการน�ามาแปลเป็นภาษาไทยมมีากมาย เช่น Yougisha X 

no Kenshin (กลลวงซ่อนตาย), Seijo no Kyuusai (พษิรกัสั่งตาย), Tantei Galileo 

(กาลเิลโอไขคด)ี และยงัคงมอีอกมาอย่างต่อเนื่อง

แนะนำ�นักเขียน 



ฉตัรขวญั อดศิยั 

ชื่อเล่น เพนน์

ชื่อเล่นได้มาจากชื่อยี่ห้อลูกเทนนิส เพราะคุณพ่อชนะการแข่งเทนนิส 

ของสโมสรในปีที่ลูกสาวเกิดพอดี เป็นสาวคณะบัญชีผู้รู ้สึกว่าที่เรียนอยู่มัน 

ยังไม่ใช่ พอผันตัวไปเรียนสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ยังรู ้สึกว่า 

ไม่ใช่อกี สดุท้ายกก็ลบัมาตายรงักบัภาษาต่างประเทศที่ชอบที่สดุ ไม่ว่าจะเป็น

ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ จนกระทั่งได้บินลัดฟ้าไปเรียนต่อที่แดนซากุระ 

เพื่อสานต่อทกัษะด้านภาษาญี่ปุ่นที่เรยีนๆ หยดุๆ มาตั้งแต่มธัยมสามให้เตม็ที่

เรียนและท�างานอยู่ในประเทศญี่ปุ ่นเป็นเวลาหลายปี ระหว่างนั้น 

ก็รับงานพิเศษด้านการแปลควบคู่ไปด้วย รวมทั้งแปลเรื่องราวที่สนใจลง

อนิเทอร์เนต็เป็นงานอดเิรก ยิ่งแปลกย็ิ่งรู้สกึว่านี่แหละความหมายในการมชีวีติ

ของตัวเอง จนเมื่ออิ่มตัวแล้วก็กลับประเทศไทยมามุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่กับอาชีพ

ที่รกัอย่างนกัแปล

โปรดปรานนยิายหลายประเภท ทั้งนยิายซึ้งกนิใจ ดราม่า และแฟนตาซ ี

แต่ที่ชอบมากเป็นพิเศษก็คือแนวลึกลับซ่อนเงื่อน สืบสวนสอบสวน และ 

ระทึกขวัญ ตั้งใจจะเอาความรู้กับประสบการณ์ในชีวิตมาใช้กับงานแปลอย่าง

สดุความสามารถ และอยากพฒันาตวัเองต่อไปอย่างไม่หยดุยั้งในทกุๆ ด้าน

แนะนำ�นักแปล
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เมื่อนักเขียนนิยายชื่อดังหลงเข้าไป 
ในต่างโลก และกลายเป็นนักสืบที่ชื่อ  

เทงกะอิจิ ต้ังแต่เมื่อใดไม่รู ้ 
 

จากนัน้กเ็กดิคดีต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ใครกันแน่ที่

สร้างเมอืงนีขึ้น้มา แล้วค�าสาปซึง่ถูกร่ายใส่เมอืงนี้

คอือะไร จริงหรอืทีว่่าคดฆีาตกรรมเหล่าน้ันเกดิขึน้

เพราะค�าสาป ซ�า้ร้ายยังมคีนทิง้ข้อความขูเ่ขาว่า 

‘กลับโลกเดมิซะ ไม่งัน้แกตาย’ ตกลงว่าโลกนีคื้อ

ท่ีไหนกนัแน่ เขาจะสวมบทบาทเป็นนกัสบืคลีค่ลาย

คดีได้ตลอดรอดฝ่ังหรือไม่ แล้วสุดท้ายจะรอดชวีติ

กลบัโลกเดมิได้หรอืเปล่า...ชวนตดิตามยิง่นัก

www.booktime.co.th
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