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1

เหตกุารณ์เกดิขึ้นเมื่อวนัองัคารที่ 16 เมษายน

วนันั้นข้าพเจ้าออกจากบ้านตอนบ่ายสามโมงครึ่ง มุง่หน้าสูบ้่านของ

ฮดิากะ คูนฮิโิกะ  บ้านของเขาห่างจากบ้านข้าพเจ้าเพยีงสถานรีถไฟเดยีว 

จากสถานต้ีองนั่งรถเมล์ไปอกีหน่อย รวมเวลาเดนิแล้วใช้เวลาเพยีง 20 นาที

แม้ไม่มธีรุะส�าคญั ข้าพเจ้ากไ็ปบ้านฮดิากะเป็นปกตอิยูแ่ล้ว แต่วนันี้ 

มธีรุะพเิศษ เพราะถ้าไม่ไปวนันี้กจ็ะไม่ได้พบกนัอกีนาน

บ้านของฮิดากะอยู่ในหมู่บ้านที่จัดสรรพื้นที่อย่างดี มีแต่บ้านหรู

เรียงราย เห็นบ้านหลังใหญ่ราวกับคฤหาสน์ประปราย ที่แถบนี้เดิมเป็น 

ป่าละเมาะ หลายบ้านยงัคงปลกูต้นไม้ใหญ่ไว้ในสวน ด้านในรั้วมต้ีนมะเดื่อ 

ต้นโอ๊กขึ้นหนาแน่น ทอดเงายาวไปบนถนน

คดี
บันทึกของโนโนกูชิ โอซามุ
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ถนนแถวนี้เดนิรถทางเดยีวทั้งหมด ทั้งที่ถนนในหมู่บ้านนั้นไม่ได้แคบ 

คงเป็นมาตรฐานความปลอดภยัอย่างหนึ่ง

ตอนรูว่้าฮดิากะมาซื้อบ้านที่นี่เมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้ายงัไม่แปลกใจ  

เพราะเดก็หนุ่มที่เตบิโตมาแถวนี้ต่างใฝ่ฝันอยากมาอยู่ที่นี่ทกุคน

แม้บ้านฮิดากะไม่ถึงขนาดเป็นคฤหาสน์ แต่ก็น่าจะกว้างใหญ่เกิน

กว่าจะอยู่กันเพียงล�าพังสามีภรรยา หลังคาทรงจั่วเป็นแบบญี่ปุ่น แต่มี 

มขุหน้าต่าง ประตูหน้าทรงซุ้มโค้ง หน้าต่างชั้นสองมรีางดอกไม้ ล้วนเป็น 

การออกแบบสไตล์ตะวันตก เรื่องนี้น่าจะเป็นผลพวงจากความเห็นของ 

สองสามีภรรยา แต่เมื่อดูจากรั้วเป็นก�าแพงแบบก่ออิฐ น่าจะมาจาก 

ความเห็นของภรรยามากกว่า หล่อนเคยเปรยว่าอยากอยู่บ้านที่เหมือน

ปราสาทโบราณของยโุรป

ขอแก้ไข ไม่ใช่ภรรยาคนปัจจบุนั แต่เป็นภรรยาคนก่อนต่างหาก

เมื่อเดนิเลยีบก�าแพงอฐิมาถงึหน้าประตูรั้วซึ่งเป็นการก่ออฐิแนวสลบั 

ข้าพเจ้าจงึกดปุ่มอนิเตอร์โฟน

ทว่ารอแค่ไหนกไ็ม่มเีสยีงตอบ มองไปที่โรงรถ ไม่เหน็รถซาบของเขา 

จงึเข้าใจว่าคงออกไปข้างนอก

ถ้าเช่นนั้นจะฆ่าเวลาอย่างไรดี ข้าพเจ้านึกขึ้นได้ว่า ในสวนบ้าน 

ฮิดากะ มีต้นซากุระพันธุ์ยาเอะอยู่ต้นหนึ่ง ตอนมาครั้งก่อนเพิ่งแรกแย้ม 

ผ่านมาเกอืบสบิวนัตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วนะ

แม้จะเป็นบ้านคนอื่น แต่อาศยัความเป็นเพื่อน ข้าพเจ้าถอืวสิาสะ

เข้าข้างใน ระหว่างทางเดินไปประตูหน้ามีทางแยกไปทางด้านใต้ของ 

ตวับ้าน เดนิตามทางนั้นแล้วเลี้ยวเข้าสวน

ดอกซากรุะร่วงไปมากแล้ว แต่ยงัคงกลบีดอกไว้พอให้ชมความงาม 

ได้บ้าง แต่ไม่ใช่เวลาจะมาชมเสยีแล้ว มผีู้หญงิที่ไม่รู้จกัมกัจี่อยู่ที่นั่น

หญิงคนนั้นนั่งยองมองผิวดินอยู่ หล่อนสวมชุดล�าลองเป็นกางเกง

ยนีส์กบัเสื้อสเวตเตอร์ มอืถอืบางสิ่งคล้ายผ้าขาว
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เอ่อ ข้าพเจ้าเอ่ยทกั  หล่อนท�าท่าตกใจหนัมาและพรวดพราดลกุขึ้น

“อ๊ะ ขอโทษค่ะ” หล่อนพูด “ไอ้นี่มนัปลวิเข้ามาในสวนนี้  ดฉินัเหน็

ว่าไม่มใีครอยู ่คดิว่าไม่สมควร แต่...” ยกสิ่งที่อยูใ่นมอืให้ด ูเป็นหมวกสขีาว

หล่อนน่าจะอายรุาวสามสบิปลายๆ ตาและจมูกเลก็ หน้าตาพื้นๆ 

สหีน้ากไ็ม่ค่อยสู้ดี

ลมกไ็ม่ได้แรงขนาดหมวกจะปลวิได้ ข้าพเจ้าอดสงสยัไม่ได้

“เหน็จ้องที่พื้นอย่างสนใจมากเลย”

“ค่ะ เอ่อ กห็ญ้านี่สวยมาก เลยคดิว่าเขาดูแลยงัไงน่ะค่ะ”

“หรอื แต่ผมกไ็ม่รู้หรอกครบั ที่นี่เป็นบ้านของเพื่อนน่ะ”

หล่อนพยกัหน้า เหมอืนหล่อนจะรู้ว่าเจ้าของบ้านนี้ไม่ใช่ข้าพเจ้า

“ขอโทษค่ะ” หล่อนผงกศรีษะ เดนิผ่านข้าพเจ้าไปทางประตูรั้ว

ราวห้านาทีจากนั้นเห็นจะได้ ได้ยินเสียงเครื่องยนต์จากทางโรงรถ 

ฮดิากะคงกลบัมาแล้ว

ข้าพเจ้าย้อนกลับไปทางประตูบ้าน รถซาบสีกรมท่าก�าลังถอยเข้า

โรงรถพอด ี ฮดิากะบนที่นั่งคนขบัสงัเกตเหน็ข้าพเจ้า เขาพยกัหน้าเลก็น้อย  

คณุรเิอะบนที่นั่งข้างคนขบักย็ิ้มพลางผงกศรีษะให้

“โทษที ตั้งใจจะออกไปซื้อของนิดหน่อย แต่เจอรถติดหนักเลย”  

พอลงจากรถได้ เขากย็กมอืท�าท่าขอโทษ “รอนานเลยละส”ิ

“เปล่า ไม่ขนาดนั้นหรอก ได้ชมซากรุะในสวนด้วย”

“คงร่วงแล้วใช่มั้ย”

“นดิหน่อยน่ะ แต่ยงังามมากทเีดยีว” 

“ตอนดอกบานก็ดีอยู่หรอก แต่จากนั้นก็แย่หน่อย หนอนผีเสื้อ 

มนัเข้าบ้าน เพราะอยู่ใกล้หน้าต่างห้องท�างาน” 

“หรอื แต่กไ็ม่ต้องมาท�างานที่นี่อกีนานเลยนี่”

“ใช่ พอคิดว่าจะไม่ต้องเจอนรกหนอนผีเสื้อนั่นก็รู้สึกโล่งอก อ้าว 

เข้ามาข้างในส ิยงัมถี้วยชามพอให้ดื่มกาแฟกนัได้อยู่”
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พวกเราเดนิลอดประตูซุ้มโค้งเข้าบ้าน

ข้าวของในบ้านเกบ็ไปเกอืบหมดแล้ว ภาพเขยีนประดบัผนงัหายไป

“เกบ็ของเสรจ็แล้วเรอะ” ข้าพเจ้าถามฮดิากะ

“ส่วนใหญ่ก็เสร็จแล้วนะ เหลือแค่ห้องท�างาน เพราะให้บริษัทรับ 

ขนย้ายท�าให้เกอืบทั้งหมดน่ะ”

“แล้วคนืนี้จะนอนที่ไหนล่ะ”

“กจ็องโรงแรมไว้แล้ว ที่คราวน์โฮเตล็ แต่ฉนัอาจต้องค้างที่นี่กไ็ด้”

เราเข้าห้องท�างานซึ่งเป็นห้องกว้างราวสิบเสื่อ ห้องโล่งว่างมีเพียง

คอมพวิเตอร์ โต๊ะท�างาน และชั้นหนงัสอืเลก็ๆ ตวัหนึ่ง ที่เหลอืคงเกบ็ใส่

กล่องเรยีบร้อย

“แสดงว่ายงัมตี้นฉบบัที่ต้องเขยีนให้เสรจ็ก่อนพรุ่งนี้ละส”ิ

ข้าพเจ้าถาม ฮดิากะท�าหน้าบูดก่อนพยกัหน้า

“ยงัเหลอืต้นฉบบัตอนนงึต้องส่งแฟกซ์คนืนี้ เลยยงัยกเลกิโทรศพัท์

ไม่ได้”

“เรื่องลงนติยสารรายเดอืนของส�านกัพมิพ์โซเมใช่มั้ย”

“ใช่”

“ต้องเขยีนอกีกี่หน้า”

“สามสบิหน้า แต่คงพอไหวแหละ”

มเีก้าอี้สองตวั เรานั่งลงคนละมมุโต๊ะท�างาน ไม่นานคณุรเิอะกย็ก

กาแฟมา

“อากาศที่แวนคูเวอร์เป็นไง คงหนาวกว่าที่นี่” ข้าพเจ้าถามทั้งสอง

“กเ็ส้นรุ้งมนัต่างกนัตั้งเยอะ หนาวกว่าที่นี่อยู่แล้ว”

“แต่หน้าร้อนกอ็ากาศเยน็ดนีะคะ ดกีว่าอยู่แต่ในห้องแอร์ สขุภาพ

เสยีหมด”

“ถ้าท�างานในห้องเย็นๆ แล้วท�างานได้เร็วขึ้นก็ดีนะ แต่คงไม่เป็น

อย่างนั้นหรอก” ฮดิากะยิ้ม



- 11 -

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

“คณุโนโนกูชติ้องมาเยี่ยมเราให้ได้นะ ดฉินัจะพาคณุเที่ยวเอง”

“ขอบคณุครบั จะหาเวลาไปให้ได้”

คณุรเิอะบอกว่าตามสบายก่อนออกจากห้องไป

ฮดิากะลกุขึ้นยนืถอืถ้วยกาแฟมองผ่านหน้าต่างไปที่สวน

“โชคดทีี่ได้เหน็ซากรุะต้นนี้บานเตม็ที่” เขาพูด

“เดี๋ยวปีหน้าฉนัจะถ่ายรูปตอนบานสวยส่งไปให้ที่แคนาดา เอ ไม่รู้

ว่าที่นั่นมซีากรุะรเึปล่า”

“ไม่รู้ แต่แถวห้องพักที่จะไปอยู่เหมือนไม่มีนะ” ว่าแล้วเขาก็จิบ

กาแฟ

“แต่เมื่อครู่ มผีู้หญงิท่าทางไม่น่าไว้ใจอยู่ในสวนนะ” ข้าพเจ้าลงัเล

เลก็น้อย แต่ตดัสนิใจพูดเพราะคดิว่าเขาน่าจะรู้ไว้

“ผู้หญงิท่าทางไม่น่าไว้ใจร”ึ ฮดิากะขมวดคิ้ว

ข้าพเจ้าเล่าเรื่องผู้หญงิเมื่อครู่ ทนัใดนั้นสหีน้างงๆ ของเขากค็่อยๆ 

ผ่อนคลาย

“ผู้หญงินั่นหน้าตาเหมอืนตุ๊กตาไม้โคเคชริเึปล่า”

“ใช่ จริงสิ พอนายบอกก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ” เปรียบเทียบ

ได้ตรงด ีข้าพเจ้าหวัเราะ

“รูส้กึจะชื่อนมี ิเป็นคนแถวบ้านนี้เอง  ดเูหมอืนยงัสาวแต่นา่จะเกนิ

สี่สบิแล้วละ มลีกูหวัทบึน่าจะเรยีนอยูช่ั้น ม.ต้น สามกีไ็ม่ค่อยอยูบ้่าน รเิอะ

เดาว่าคงไปท�างานต่างเมอืงคนเดยีว”

“รู้ละเอยีดดนีี่ สนทิกนัหรอื”

“กับผู้หญิงคนนั้นน่ะหรือ ไม่มีทาง” เขาเปิดหน้าต่าง ปิดมุ้งลวด 

สายลมอ่อนโชยเข้ามาพร้อมกลิ่นใบไม้ “ตรงกันข้ามเลย” เขาว่าต่อ 

“เหมอืนหล่อนจะเกลยีดฉนัด้วยซ�้า”

“เกลยีดนายหรอื กด็ูสงบเสงี่ยมดนีี่ สาเหตเุพราะอะไร”

“เรื่องแมวน่ะส”ิ
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“แมว  แมวเป็นอะไรไปหรอื”

“แมวที่ผู้หญงิคนนั้นเลี้ยงเพิ่งตายไปไม่นาน ได้ยนิว่ามนัไปตายอยู่

รมิทาง พอพาไปหาหมอ เหน็ว่าหมอบอกว่าสงสยัจะโดนยาพษิ”

“แล้วเรื่องนั้นมนัเกี่ยวอะไรกบันายด้วยล่ะ”

“หล่อนสงสยัว่าฉนัจะเอายาเบื่อใส่อาหารล่อให้แมวมากนิ”

“นายน่ะหรอื แล้วท�าไมหล่อนถงึคดิแบบนั้น”

“เรื่องนี้มนัน่าข�าทเีดยีว” ฮดิากะดงึนติยสารรายเดอืนจากชั้นหนงัสอื 

ตวัเดยีวที่เหลอือยู่ เปิดหน้ากึ่งกลางวางตรงหน้าข้าพเจ้า “หล่อนบอกว่า

เพราะอ่านบทความนี่”

เป็นบทความราวครึ่งหน้า หวัข้อ ‘ขดีสดุของความอดทน’ มภีาพหน้า

ฮิดากะอยู่ด้านข้าง ข้าพเจ้าอ่านอย่างผ่านๆ เนื้อหาในบทความเป็นเรื่อง

ความทกุข์ใจเนื่องจากแมวที่เลี้ยงแบบปล่อย มมีลูแมวในสวนทกุเช้า ส่วน

ฝากระโปรงรถในโรงรถมีรอยตีนเป็นจุดๆ ใบของไม้ดอกในกระถางถูกกัด 

เสียหาย แม้จะรู้ว่าแมวลายขาวแต้มน�้าตาลเป็นต้นเหตุ แต่ไม่รู้จะแก้ไข

อย่างไรได้ เคยลองเอาขวดน�้าพลาสติกมาวางแล้วแต่ไม่ได้ผล ทุกวัน 

ต้องประลองกบัขดีสดุของความอดทน เนื้อหาท�านองนี้

“แมวที่ตายเป็นลายขาวแต้มน�้าตาลหรอื”

“กอ็ย่างนั้นแหละ”

“อย่างนี้นี่เอง” ข้าพเจ้ายิ้มเฝื่อน ผงกศรีษะ “งั้นหล่อนจะสงสยัก็

ไม่แปลกหรอก”

“อาทิตย์ก่อนหรือไงเนี่ย หล่อนบุกรุกเข้ามาหน้าตาน่ากลัว ถึงจะ 

ไม่ได้บอกตรงๆ ว่าสงสยัว่าฉนัวางยาเบื่อ แต่กใ็กล้เคยีง รเิอะโมโหบอกว่า

เราไม่ได้ท�าแบบนั้นแล้วไล่ตะเพดิกลบัไป  ถ้าหล่อนยงัด้อมๆ มองๆ อยู่ใน

สวนแสดงว่ายงัสงสยัฉนัอยู ่คงหาว่ามอีาหารใส่ยาเบื่อตกอยูแ่ถวนี้รเึปล่า”

“ตื๊อน่าดูเลยนะนี่”

“ผู้หญงิประเภทนี้กเ็ป็นแบบนี้แหละ”
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“หล่อนไม่รู้หรอืว่านายจะไปอยู่แคนาดานานเลย”

“ริเอะบอกหล่อนไปแล้วว่าอาทิตย์หน้าเราจะไปอยู่แวนคูเวอร์ 

เพราะฉะนั้นแมวจะมาซกุซนบ้าง กค็ดิเสยีว่าอดทนอกีแค่แป๊บเดยีว เหน็

แบบนี้รเิอะเป็นผู้หญงิใจเดด็เอาการเชยีวละ” ฮดิากะหวัเราะชอบใจ

“แต่คุณริเอะก็พูดถูกอยู่นา ไม่มีเหตุผลอะไรที่พวกนายจะต้องรีบ

ฆ่าแมวตวันั้นเลย”

ไม่รูเ้พราะเหตใุด ฮดิากะไม่แสดงท่าทเีหน็ด้วยกบัค�าพดูของข้าพเจ้า

ในทนัท ียงัคงมองนอกหน้าต่างพลางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมอืนเดมิ  หลงัดื่ม

กาแฟหมดแก้วจงึเปรยขึ้น “ฉนัท�าเองแหละ”

“หา” ข้าพเจ้าไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพดูในทนัท ีต้องย้อนถามว่า “อะไรนะ”

เขาวางถ้วยกาแฟบนโต๊ะ หยบิบหุรี่กบัไฟแชก็ขึ้นมาแทน

“ฉนัฆ่าแมวเอง เอาอาหารใส่ยาเบื่อวางไว้ในสวน ไม่น่าเชื่อว่ามนัจะ 

ได้ผลขนาดนั้น”

ถงึกระนั้นข้าพเจ้ากย็งัคดิว่าเขาล้อเล่น เขายิ้มกจ็รงิ แต่ไม่ใช่แบบ

ที่ก�าลงัพูดล้อเล่น

“แล้วท�าอาหารใส่ยาเบื่อยงัไง”

“ก็ไม่ยาก แค่ผสมอาหารแมวกับยาฆ่าหญ้า แล้ววางไว้ในสวน   

แมวนสิยัเสยีนั่นกนิทกุอย่างที่ขวางหน้า”

ฮดิากะคาบบหุรี่ จดุไฟและพ่นควนัอย่างมคีวามสขุ  ลมผ่านมุง้ลวด

พดัพาควนัให้หายวบัไปในพรบิตา

“ท�าไมถงึท�าอย่างนั้นล่ะ” ข้าพเจ้าถาม รู้สกึไม่ค่อยดเีลย

“เคยบอกแล้วใช่มั้ยว่าบ้านนี้ยงัหาคนเช่าไม่ได้” เขาพูดด้วยสหีน้า

ขงึขงัขึ้นมาหน่อย

“ใช่”

สองสามีภรรยาฮิดากะคิดจะปล่อยบ้านให้เช่าระหว่างที่พวกเขา

อยู่แคนาดา
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“บริษัทอสังหาฯ เขายังหาคนเช่าให้อยู่ แต่ก่อนหน้านี้เขาทักเรื่อง

ไม่สบายใจนดิหน่อย”

“เรื่องอะไรหรอื”

“การวางขวดน�้าพลาสติกไว้หน้าบ้านท�าให้ดูไม่ดี ใครเห็นก็รู้เลย

ว่ามปีัญหาเรื่องแมวรบกวน กจ็รงิอย่างเขาว่า ถ้าอย่างนี้คงไม่มใีครอยาก

เช่าบ้านแน่”

“งั้นกเ็อาขวดนั่นออกไปกส็ิ้นเรื่อง”

“วิธีนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เวลามีคนอยากเช่ามาดูบ้าน

แล้วเจอขี้แมวเตม็สวนเขาจะคดิยงัไง ถ้าพวกฉนัอยูก่ย็งัท�าความสะอาดได้  

แต่พรุ่งนี้ไม่มใีครอยู่แล้ว มนัคงส่งกลิ่นเหมน็น่าดูเลย”

“เลยฆ่ามนัน่ะหรอื”

“เจ้าของเองกต้็องรบัผดิชอบ แต่เหมอืนยยัคณุนายนมีนิั่นไม่เข้าใจ” 

ฮดิากะขยี้บหุรี่ในที่เขี่ย

“เรื่องนี้คณุรเิอะรู้รเึปล่า”

ข้าพเจ้าถาม เขายิ้มมมุปากพลางส่ายหน้า

“จะให้รู้ได้ยงัไง ผู้หญงิส่วนใหญ่จะชอบแมว ขนืบอกตามตรง เธอ

ต้องหาว่าฉนัเป็นคนใจยกัษ์ใจมารแน่”

ข้าพเจ้าไม่รูจ้ะตอบว่ากระไร ได้แต่เงยีบเฉย จงัหวะนั้นเองโทรศพัท์

ดงัขึ้น ฮดิากะยกหูโทรศพัท์ขึ้น

“ฮลัโหล...อ๋อ สวสัดคีรบั นกึอยู่แล้วว่าคณุต้องโทรมา...ครบั ตาม

ก�าหนดครบั...แฮะแฮะ แหม รู้ทนัเชยีวนะ ก�าลงัจะเริ่มครบั...ใช่ครบั คดิว่า

น่าจะเสร็จทันคืนนี้นะ...ใช่ งั้นเสร็จเมื่อไหร่จะส่งไปให้...ไม่ต้อง โทรศัพท ์

นี่ใช้ได้แค่ถงึพรุ่งนี้เช้า เพราะฉะนั้นทางนี้จะโทรไปเองครบั...ครบั โทรจาก

โรงแรม งั้นแค่นี้นะครบั”

หลงัวางหู เขาถอนหายใจเบาๆ

“บ.ก.หรอื” ข้าพเจ้าถาม
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“คุณยามาเบะจากส�านักพิมพ์โซเมน่ะ ต้นฉบับฉันช้าเป็นประจ�า

อยู่แล้ว แต่ครั้งนี้เขาคงเสียวไส้จริงๆ เพราะถ้าพลาด มะรืนนี้ฉันก็ไม่อยู่

ญี่ปุ่นแล้ว”

“งั้นฉนัคงต้องขอตวั จะได้ไม่เกะกะการท�างาน” ข้าพเจ้าลกุขึ้น

ตอนนั้นเอง ได้ยินเสียงอินเตอร์โฟนดังขึ้น ข้าพเจ้าคิดว่าคงเป็น

เซลส์ขายของ แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่ ได้ยินเสียงคุณริเอะเดินผ่านโถงตาม

ด้วยเสยีงเคาะประตู

“อะไรน่ะ” ฮดิากะพูด

ประตูเปิดออก คณุรเิอะเยี่ยมสหีน้าสลดเข้ามา

“คณุฟจุโิอะมาหาค่ะ” เธอพูดเสยีงเบา

สหีน้าฮดิากะขมกุขมวัราวกบัท้องฟ้ายามฝนจะตก

“ฟจุโิอะ...ฟจุโิอะ มยิาโกะหรอื”

“ค่ะ บอกว่ามเีรื่องต้องคยุด้วยภายในวนันี้”

“เซง็ฉบิ” ฮดิากะกดัรมิฝีปาก “คงไปรูม้าว่าพวกเราจะไปแคนาดา”

“เดี๋ยวจะไปบอกว่าพวกเรางานยุ่ง ให้กลบัไปก่อนกแ็ล้วกนั”

“อมื” เขาคดิชั่วครู่ “ไม่ละ เจอเลยดกีว่า” เขาพูด “ต้องให้มนัรู้ด�า

รู้แดงไปเลย จะได้โล่งใจเสยีท ีเชญิหล่อนมาที่ห้องนี้ท”ี

“กไ็ด้นะ แต่ว่า” คณุรเิอะมองมาทางข้าพเจ้าอย่างเกรงใจ

“เอ้อ ฉนัตั้งใจจะขอตวักลบัอยู่พอด”ี ข้าพเจ้าพูด

ขอโทษค่ะ เธอว่าแล้วกเ็ดนิผละไปจากประตู

“แย่ชะมดั” ฮดิากะพูดพลางถอนหายใจ

“ฟจุโิอะ เป็นอะไรกบัฟจุโิอะ มาซายะหรอื”

“น้องสาวน่ะสิ” เขาเกาศีรษะที่มีผมค่อนข้างยาว “ถ้ามาขอเงินก็

ยงัง่ายหน่อย แต่ถ้าจะต้องเกบ็หนงัสอืคนืแล้วเขยีนแก้ใหม่คงยอมไม่ได้”

พอได้ยินเสียงฝีเท้า ฮิดากะหุบปากทันที ได้ยินเสียงคุณริเอะ 

ขอโทษที่โถงมดืไปหน่อย ตามด้วยเสยีงเคาะประตู “ครบั” ฮดิากะตอบ
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“คณุฟจุโิอะค่ะ” คณุรเิอะเปิดประตูแล้วพูด

หญิงผมยาวอายุราวยี่สิบปลายๆ ยืนอยู่ด้านหลัง ใส่สูทราวกับ

นกัศกึษาเวลาไปสมัภาษณ์งาน ในฐานะผู้มาเยอืนอย่างกะทนัหนั หล่อน

พยายามท�าตวัให้ดูสภุาพเรยีบร้อยอย่างเตม็ก�าลงั

“งั้นฉนัไปก่อนนะ” ข้าพเจ้าพูดกบัฮดิากะ เกอืบจะบอกไปแล้วว่า

ถ้ามะรืนว่างจะไปส่ง แต่ก็ยั้งปากไว้ เพราะเกรงจะกระทบความรู้สึกของ

ฟจุโิอะ มยิาโกะ

ฮดิากะพยกัหน้าไม่กล่าวว่ากระไร

คณุรเิอะส่งข้าพเจ้าที่หน้าบ้านฮดิากะ

“ขอโทษนะคะที่มเีรื่องยุง่ๆ” เธอพนมมอืกล่าวขอโทษพร้อมขยบิตา 

ด้วยความที่ตวัเลก็บอบบาง เมื่อท�ากริยิาเช่นนั้นจงึเหมอืนเดก็สาวแรกรุ่น 

ดูไม่ออกเลยว่าอายเุกนิสามสบิแล้ว

“มะรนืนี้จะไปส่งครบั”

“งานไม่ยุ่งหรอืคะ”

“ไม่เป็นไรหรอก งั้นพบกนัใหม่”

เธอบอกลา และมองตามส่งจนข้าพเจ้าเลี้ยวตรงหวัมมุข้างหน้า

2

เมื่อกลบัถงึห้อง ขณะนั่งท�างาน สกัพกัเสยีงกริ่งหน้าบ้านดงัขึ้น  ที่พกั

ข้าพเจ้าเป็นเพยีงห้องเลก็ๆ ในคอนโดมเินยีมห้าชั้น ต่างจากบ้านฮดิากะ 

มาก มีห้องขนาดหกเสื่อที่ใช้เป็นห้องท�างานและห้องนอน กับห้องราว 

แปดเสื่อที่ใช้เป็นห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องกินข้าว เนื่องจากยังไม่ม ี
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คู่สมรสแบบคณุรเิอะ เวลาเสยีงกริ่งดงักต็้องไปดูด้วยตนเอง

หลังส่องตาแมวเห็นว่าเป็นใครแล้วจึงปลดล็อกเปิดประตู โอชิมะ

จากส�านกัพมิพ์โดจนิั่นเอง

“ตรงเวลาเหมอืนเดมิเลยนะ” ข้าพเจ้าพูด

“ผมกม็ดีแีค่นี้แหละครบั นี่ครบั ผมเอามาฝาก” เขายื่นกล่องสี่เหลี่ยม 

พมิพ์ชื่อร้านขนมเลื่องชื่อให้  เขารู้ดวี่าข้าพเจ้าเป็นคนชอบของหวาน

“ขอโทษนะที่ต้องให้มารบั”

“ไม่เป็นไรครบั เป็นทางกลบับ้านอยู่แล้ว”

ข้าพเจ้าเชญิโอชมิะเข้ามาที่ห้องนั่งเล่นแคบๆ และชงชาให้ จากนั้น

เข้าห้องท�างานแล้วหยบิต้นฉบบัซึ่งวางอยู่บนโต๊ะ

“เอ้านี่ ไม่รู้ว่าผลงานใช้ได้รเึปล่า”

“ขอดูนะครบั”

เขาวางถ้วยชา หยิบต้นฉบับแล้วเริ่มอ่านทันที ข้าพเจ้ากาง

หนังสือพิมพ์ ท�าแบบนี้เป็นประจ�า เพราะรู้สึกกระอักกระอ่วนเวลามีคน 

มาอ่านผลงานของตนต่อหน้า

โทรศัพท์ไร้สายบนโต๊ะกินข้าวดังขึ้นตอนโอชิมะอ่านไปได้ราว 

ครึ่งเรื่อง ข้าพเจ้าบอกขอโทษก่อนลกุขึ้น

“ครบั โนโนกูชคิรบั”

“ฮลัโหล ฉนัเอง” ฮดิากะพูดเสยีงหม่นเศร้า

“อ้าว เป็นอะไรไปหรอื”

ที่ถามเช่นนั้นเพราะตดิใจเรื่องฟจุโิอะ มยิาโกะอยู่ แต่เขาไม่ตอบว่า

กระไร นิ่งเงยีบชั่วอดึใจแล้วจงึถามว่า “ตอนนี้ยุ่งอยู่รเึปล่า”

“จะว่ายุ่งกย็ุ่ง มแีขกมา”

“หรอื แล้วจะเสรจ็ธรุะเมื่อไหร่”

ข้าพเจ้ามองนาฬิกาบนผนงั เลยหกโมงไปเลก็น้อย

“อกีสกัพกักระมงั มเีรื่องอะไรหรอื”
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“ม ี แต่คยุทางโทรศพัท์ไม่สะดวก มเีรื่องอยากปรกึษาหน่อย ช่วย

มาที่นี่ได้มั้ย”

“ก็ได้อยู่” ว่าจะถามว่าใช่เรื่องของฟุจิโอะ มิยาโกะหรือไม่ แต ่

เปลี่ยนใจ เกอืบลมืว่าโอชมิะอยู่ด้วย

“สองทุ่มเป็นไง” เขาพูด

“ได้”

“งั้นรออยู่นะ” ว่าแล้วเขากว็างหู

ข้าพเจ้าวางโทรศพัท์ไร้สายลง โอชมิะท�าท่าจะลกุจากโซฟา

“ถ้ามธีรุะ ผมก.็..”

“ไม่เป็นไร ยงัได้อยู่” ข้าพเจ้าผายมอืเชญิให้เขานั่งลง “แค่นดัพบ

กนัตอนสองทุ่ม ยงัมเีวลา เชญิอ่านตามสบาย”

“หรอืครบั ถ้างั้น” เขาเริ่มอ่านต้นฉบบัอกีครั้ง

ข้าพเจ้าก็อ่านหนังสือพิมพ์ต่อ แต่ในหัวมีแต่เรื่องธุระของฮิดากะ

ว่าเป็นเรื่องอะไรกนัแน่ บางทอีาจเป็นเรื่องของฟจุโิอะ มยิาโกะ นกึอะไร

ไม่ออกนอกจากเรื่องนี้

ฮิดากะแต่งหนังสือเรื่อง ‘แดนห้ามล่า’ นิยายเล่าชีวประวัติของ

ศิลปินภาพพิมพ์ไม้ท่านหนึ่ง แม้จะบอกว่าเป็นเรื่องแต่ง แต่ความจริง 

ผลงานชิ้นนี้มตี้นแบบจากชายที่ชื่อว่าฟจุโิอะ มาซายะ

ฟุจิโอะ มาซายะเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมต้นเดียวกับข้าพเจ้าและ 

ฮดิากะ ด้วยเหตนุี้ฮดิากะจงึน�าเรื่องของเขามาเขยีนเป็นนยิาย เพยีงแต่นยิาย

เรื่องนี้มีปัญหาหลายประการ มีการบรรยายสิ่งซึ่งท�าให้ฟุจิโอะ มาซายะ 

เสื่อมเสยี โดยเฉพาะพฤตกิรรมประหลาดต่างๆ สมยันกัเรยีน ฮดิากะเขยีน

ออกมาตามความจรงิเกอืบทั้งหมด ดงันั้นคนที่รู้เรื่องอย่างข้าพเจ้า เมื่อได้ 

อ่านจะรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องแต่ง แม้ชื่อตวัละครจะแตกต่างกต็าม อกีทั้งในส่วน

ที่เอ่ยถึงฟุจิโอะ มาซายะถูกโสเภณีแทงตาย ก็เป็นไปตามเหตุการณ์จริง

ทั้งหมด
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หนังสือเล่มนี้ติดอันดับหนังสือขายดี ผู ้ที่รู ้จักฟุจิโอะ มาซายะ 

ต่างคาดเดาว่าใครเป็นต้นแบบของนยิายได้อย่างง่ายดาย ไม่ช้าครอบครวั

ของฟจุโิอะกไ็ด้มาเหน็

พ่อเขาเสียชีวิตไปแล้ว แต่ผู้ลุกขึ้นมาประท้วงคือแม่กับน้องสาว  

พวกหล่อนอ้างว่าต้นแบบนิยายคือฟุจิโอะ มาซายะอย่างชัดเจน แต่พวก

หล่อนไม่เคยอนุญาตให้เขียนนิยายเช่นนั้น อีกทั้งนิยายเรื่องนี้ยังละเมิด

สิทธิส่วนบคุคลของฟุจิโอะ มาซายะ ท�าให้เสื่อมเสยีชื่อเสียงอย่างไม่เป็น

ธรรม จงึเรยีกร้องให้เกบ็หนงัสอืคนื และแก้ไขต้นฉบบัทั้งหมด

อย่างที่ฮิดากะบอก พวกหล่อนไม่ได้ต้องการให้ชดใช้ค่าเสียหาย

เป็นเงิน แต่ต้องการให้เขียนแก้ไขใหม่จริงๆ หรือคิดจะต่อรองอะไรก็ยัง 

ไม่ทราบได้ในตอนนี้

ฟังจากน�้าเสียงทางโทรศัพท์เมื่อครู่ การเจรจาต่อรองกับฟุจิโอะ  

มยิาโกะคงไม่ราบรื่นนกั แต่การเรยีกข้าพเจ้าไปพบหมายความว่าอย่างไรกนั  

คงคยุกนัไม่รู้เรื่องเลยหรอือย่างไร แต่คนอย่างข้าพเจ้าจะไปช่วยอะไรได้

ระหว่างที่คดิเช่นนั้น โอชมิะซึ่งนั่งอยูต่รงข้ามเหมอืนจะอ่านต้นฉบบั

จบแล้ว ข้าพเจ้าจงึเงยหน้าจากหนงัสอืพมิพ์

“ก็ใช้ได้นะครับ” เขาพูด “ให้ความรู้สึกอบอุ่นชวนให้คิดถึงอดีต  

ผมคดิว่าดคีรบั”

“หรอื เธอบอกแบบนี้ฉนักส็บายใจ” ข้าพเจ้าจบิน�้าชาด้วยความรู้สกึ

โล่งอกจรงิๆ โอชมิะเป็นเดก็หนุ่มนสิยัด ีแต่ไม่เคยชมใครพร�่าเพรื่อ

ปกตหิลงัจากนี้จะต้องมกีารหารอืกนัต่อ แต่ข้าพเจ้ามนีดักบัฮดิากะ  

มองนาฬิกาหกโมงครึ่งแล้ว

“ทนัเวลาไหมครบั” โอชมิะมแีก่ใจถาม

“ยงัมเีวลา ว่าแต่มร้ีานอาหารแบบครอบครวัอยูใ่กล้ๆ เราไปกนิข้าว 

ที่นั่นแล้วหารอืกนัต่อมั้ย ถ้าไปที่นั่น ฉนักจ็ะประหยดัเวลาได้มากเลย”

“ได้ครับ ยังไงผมก็จะต้องกินข้าวเย็นอยู่แล้ว” เขาพูดขณะเก็บ
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ต้นฉบับใส่กระเป๋า ถ้าจ�าไม่ผิดปีหน้าเขาน่าจะอายุครบสามสิบ แต่ยัง

เป็นโสด

เดนิจากบ้านราวสองสามนาทกีถ็งึร้านอาหาร ข้าพเจ้ากนิกราแตง

พลางหารอื แต่เป็นการคยุกนัเสยีมากกว่า ระหว่างนั้นข้าพเจ้าบอกว่าคน

ที่นดัพบคอืนกัเขยีนที่ชื่อฮดิากะ คนูฮิโิกะ ดูเหมอืนโอชมิะจะตกใจเลก็น้อย

“รู้จกัท่านด้วยหรอืครบั”

“รู้จักสิ เราเรียนที่เดียวกันมาตั้งแต่ประถมจนถึง ม.ต้น บ้านเกิด

ก็อยู่ใกล้กัน เดินไปจากที่นี่ได้เลยนะ แต่ตอนนี้บ้านทั้งสองหลังถูกรื้อท�า

คอนโดฯ ไปแล้ว”

“เรยีกว่าเป็นเพื่อนตั้งแต่เดก็เลยนี่ครบั”

“กท็�านองนั้น แล้วตอนนี้เรากย็งัคบกนัอยู่”

“หรอืครบั” สายตาเขาชื่นชมระคนอจิฉา “ผมไม่รู้เลยนะนี่”

“ที่ฉนัได้มาเขยีนต้นฉบบัให้เธอ กเ็ขานี่แหละเป็นคนแนะน�า”

“อ้าว อย่างนั้นหรอืครบั”

“ตอนแรกเห็นว่าหัวหน้ากอง บ.ก.ของเธอติดต่อให้ฮิดากะเขียน

ต้นฉบบัให้ แต่เขาปฏเิสธว่าไม่ถนดัเขยีนวรรณกรรมเยาวชน เลยแนะน�า

ฉนัไปแทน เรยีกว่าฉนัเป็นหนี้บญุคณุเขาเลยทเีดยีว” ข้าพเจ้าพูดขณะใช้

ส้อมจิ้มมะกะโรนเีข้าปาก

“หรอืครบั มเีรื่องอย่างนั้นด้วย แต่กน็่าสนใจนะครบัถ้าคณุฮดิากะ 

จะเขียนวรรณกรรมเยาวชน” จากนั้นโอชิมะจึงถามว่า “คุณโนโนกูชิ 

ไม่คดิจะเขยีนนยิายส�าหรบัผู้ใหญ่บ้างหรอืครบั”

“กค็ดิอยากจะเขยีนอยู่ ถ้ามโีอกาสนะ” นี่เป็นค�าพูดจากใจจรงิ

เราออกจากร้านราวทุ่มครึ่ง เดนิไปถงึสถานรีถไฟ โอชมิะขึ้นรถไฟ

ฝั่งตรงข้าม ข้าพเจ้ายนืส่งเขาที่ชานชาลา ไม่ทนัไรรถไฟฝั่งข้าพเจ้ากม็า

ถงึบ้านฮดิากะตอนสองทุม่พอด ีพอมายนือยูห่น้าบ้านรู้สกึประหลาด 

เพราะในบ้านมดืสนทิ ไฟที่ประตูกป็ิดอยู่
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ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยังลองกดปุ่มอินเตอร์โฟนดู แต่เป็นดังคาด  

ไม่มเีสยีงตอบรบั

ตอนนั้นคดิว่าตวัเองอาจจ�าผดิ ฮดิากะบอกทางโทรศพัท์ให้มาตอน

สองทุ่มกจ็รงิ แต่อาจจะไม่ได้หมายความว่าให้มาถงึที่บ้านตอนสองทุ่ม

ข้าพเจ้าเดนิย้อนกลบัตามทางที่มาเลก็น้อย ที่สวนสาธารณะเลก็ๆ 

มตีูโ้ทรศพัท์ตั้งอยู ่ข้าพเจ้าเข้าไปในตูพ้ร้อมกบัหยบิกระเป๋าสตางค์ออกมา

หลังใช้บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์คราวน์โฮเต็ลเสร็จจึง

โทรศพัท์ไปที่โรงแรม พอบอกว่าน่าจะมคีนชื่อฮดิากะมาพกั เขากต็่อสาย

ให้ทนัที

“ฮลัโหล ฮดิากะค่ะ” เสยีงคณุรเิอะรบัสาย

“โนโนกูชคิรบั” ข้าพเจ้าพูด “ฮดิากะอยู่ที่นั่นรเึปล่าครบั”

“เปล่านี่คะ เขายงัไม่ได้มาที่นี่ น่าจะยงัอยู่ที่บ้านนะคะ เพราะงาน

ยงัไม่น่าจะเสรจ็”

“คอืว่า”

ข้าพเจ้าเล่าเรื่องไฟที่บ้านดบัอยู่ และไม่มวีี่แววว่ามคีนอยู่ข้างในให้

เธอฟัง  น่าประหลาดจงั เหมอืนเธอจะเอยีงคอฉงนอยู่ที่ปลายสาย

“เขาบอกว่าน่าจะมาถงึที่นี่ได้อย่างเรว็กด็กึๆ คนืนี้ค่ะ”

“งั้นอาจจะแค่ออกไปข้างนอก” 

“กไ็ม่น่าจะใช่นะคะ” คณุรเิอะนิ่งไปชั่วครู่เหมอืนก�าลงัคดิ “ตกลง

เดี๋ยวดิฉันจะไปที่นั่น” เธอพูด “คิดว่าคงถึงในราวสี่สิบนาที เอ่อ คุณ 

โนโนกูชติอนนี้อยู่ที่ไหนคะ”

หลังอธิบายที่อยู่ของตัวเอง ข้าพเจ้าบอกว่าจะไปฆ่าเวลาในร้าน

กาแฟใกล้ๆ ก่อนแล้วจงึวางสาย

พอออกจากตู้โทรศัพท์ ข้าพเจ้าลองไปหน้าบ้านฮิดากะอีกครั้ง 

ก่อนจะไปร้านกาแฟ แต่ไฟยงัปิดอยู่เหมอืนเดมิ ตดิใจหน่อยตรงที่รถซาบ

กย็งัอยู่ในโรงรถ
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ร้านกาแฟที่ว ่าขายกาแฟโดยเฉพาะ ฮิดากะชอบมาเปลี่ยน

บรรยากาศ ข้าพเจ้าเองกเ็คยมาหลายหน  เจ้าของร้านจ�าข้าพเจ้าได้ ถามว่า 

วันนี้คุณฮิดากะไม่ได้มาด้วยหรือ ข้าพเจ้าตอบว่านัดเจอกันแล้ว แต่เขา

ไม่อยู่บ้าน

คุยเรื่องเบสบอลกับเจ้าของร้านไม่ทันไรผ่านไปกว่าสามสิบนาท ี

ข้าพเจ้าจงึจ่ายค่ากาแฟแล้วออกจากร้าน รบีเดนิจ�้าไปบ้านฮดิากะ

พอถงึหน้าประต ูคณุรเิอะก�าลงัลงจากแทก็ซี่พอด ี ข้าพเจ้าส่งเสยีง

ทกั เธอตอบรบัด้วยรอยยิ้ม แต่พอหนัไปมองที่บ้าน สหีน้าดวูติกกงัวลทนัที

“มดืสนทิจรงิด้วยค่ะ” เธอว่า

“เหมอืนยงัไม่กลบัมานะครบั”

“แต่ไม่น่าจะออกข้างนอกนะคะ”

เธอเดนิล้วงกญุแจในกระเป๋าไปที่ประตูบ้าน ข้าพเจ้าเดนิตามหลงั

ประตูบ้านล็อกอยู่ คุณริเอะไขกุญแจแล้วเดินเข้าข้างใน เปิดไฟ 

ทั่วบ้าน  อากาศในห้องเยน็ยะเยอืก ไม่มวีี่แววผู้คน

คณุรเิอะเดนิผ่านโถงไปหมนุลูกบดิประตูห้องท�างานฮดิากะ ประตู

ลอ็กอยู่

“ตอนออกไปข้างนอก เขาลอ็กกญุแจประจ�าหรอื” ข้าพเจ้าถาม

เธอเอยีงคอฉงนพลางหยบิกญุแจออกมา “หมูน่ี้ไม่ค่อยลอ็กนะคะ”

ไขกุญแจแล้วเปิดประตู ในห้องท�างานไม่ได้เปิดไฟไว้ แต่ก็ไม่มืด

สนทิ เพราะมแีสงส่องจากหน้าจอคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะซึ่งยงัเปิดอยู่

คณุรเิอะใช้มอืควานไปบนผนงัเปิดสวติช์ไฟ

ร่างของฮดิากะนอนอยู่กลางห้องหนัเท้ามาทางเรา

เราตะลึงงันไปชั่วอึดใจ ก่อนคุณริเอะจะวิ่งเข้าไป แต่แล้วก็หยุด

กลางคนั สองมอืป้องปาก ตวัแขง็ทื่อ ไม่พูดไม่จา

ข้าพเจ้าเดนิเข้าไปอย่างเกรงๆ ฮดิากะอยู่ในสภาพนอนคว�่า คอบดิ 

เหน็ใบหน้าข้างซ้าย ดวงตาปิดไม่สนทิ แต่เป็นดวงตาของคนที่ตายไปแล้ว
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“เขาตายแล้ว” ข้าพเจ้าพูด

ร่างคุณริเอะทรุดลงอย่างช้าๆ ทันทีที่เข่ากระทบพื้น ก็ปล่อยโฮ 

สดุเสยีง

3

ระหว่างเจ้าหน้าที่ต�ารวจจากกองบัญชาการต�ารวจนครบาลตรวจ

สอบที่เกิดเหตุ ข้าพเจ้ากับคุณริเอะนั่งรออยู่ที่ห้องรับแขก แต่เป็นห้อง 

รบัแขกที่ไม่มโีต๊ะหรอืโซฟา คณุรเิอะต้องนั่งบนกล่องกระดาษอดัแน่นด้วย 

นติยสาร ส่วนข้าพเจ้าเดนิไปมา ชะโงกหน้าจากโถงทางเดนิมองดกูารท�างาน 

ของต�ารวจเป็นครั้งคราว คณุรเิอะร้องไห้ตลอด นาฬิกาข้อมอืข้าพเจ้าบอก

เวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้ว

มเีสยีงเคาะก่อนประตูจะเปิดออก สารวตัรซาโกดะเดนิเข้ามา เขา

เป็นชายอายุราวห้าสิบ ท่าทางเคร่งขรึม เป็นคนบอกให้พวกเรารออยู่ที่ 

ห้องนี้ก่อนด้วย  เหมอืนเขาจะเป็นผู้ดูแลการสอบสวน

“มเีรื่องอยากจะคยุด้วยหน่อย ได้ไหมครบั” สารวตัรมองคณุรเิอะ

แวบหนึ่งก่อนถามข้าพเจ้า

“ได้ครบั...”

“ดิฉันก็ได้ค่ะ” คุณริเอะพูด ใช้ผ้าเช็ดหน้าซับหัวตา แม้ยังสะอื้น 

เลก็น้อยแต่น�้าเสยีงหนกัแน่น ข้าพเจ้านกึถงึเมื่อตอนกลางวนัที่ฮดิากะพูด

ว่าเธอเป็นผู้หญงิใจเดด็

“งั้นขอเวลานดิเดยีว”

สารวตัรซาโกดะยนืถามเราถงึความเป็นมาจนกระทั่งพบศพ  ข้าพเจ้า 
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จงึต้องพูดถงึฟจุโิอะ มยิาโกะจากเรื่องที่เล่า

“แล้วคณุฮดิากะโทรหาคณุราวกี่โมงครบั”

“คดิว่าราวหกโมงเศษ”

“ตอนนั้นคุณฮิดากะได้พูดถึงผู้หญิงที่ชื่อฟุจิโอะว่าอย่างไรบ้างไหม

ครบั”

“เปล่า แค่บอกว่ามเีรื่องจะพูดด้วยเท่านั้นครบั”

“ถ้างั้นอาจเป็นธรุะเรื่องอื่นกไ็ด้ส”ิ

“ครบั”

“แล้วพอนกึออกไหมครบัว่าเป็นเรื่องอะไร”

“ไม่ครบั”

สารวตัรพยกัหน้า จากนั้นจงึหนัไปทางคณุรเิอะ

“คนที่ชื่อฟจุโิอะกลบัไปราวกี่โมงครบั”

“คดิว่าราวห้าโมงเศษค่ะ”

“หลงัจากนั้นได้คยุกบัสามบี้างไหมครบั”

“ได้คยุนดิหน่อยค่ะ”

“อาการของสามคีณุเป็นยงัไงครบั”

“เขาท�าท่าล�าบากใจเล็กน้อยที่ตกลงกับคุณฟุจิโอะไม่ได้ แต่บอก

ดฉินัว่าไม่ต้องเป็นห่วง”

“จากนั้นคณุกอ็อกจากบ้านไปโรงแรมใช่ไหมครบั”

“ใช่ค่ะ”

“เอ่อ ก�าหนดการคณุคอื คนืนี้คนืพรุง่นี้พกัที่คราวน์โฮเตล็ แล้วมะรนื

จึงออกเดินทางไปแคนาดาสินะครับ แต่สามีคุณยังท�างานไม่เสร็จ จึงอยู่

บ้านนี้ต่อ...” เขาพูดขณะมองเนื้อหาในสมดุจด จากนั้นเงยหน้าขึ้น “ใคร

บ้างที่ทราบเรื่องนี้ครบั”

“ดฉินักบั...” คณุรเิอะมองมา

“แน่นอนผมกท็ราบครบั นอกจากนั้นคนของส�านกัพมิพ์โซเมกด็้วย
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กระมังครับ” ข้าพเจ้าอธิบายว่าต้นฉบับที่ก�าหนดเสร็จคืนนี้ต้องส่งให้กับ

ส�านกัพมิพ์โซเม “แต่การจะมาระบคุนร้ายด้วยเหตผุลนี้มนั...”

“เข้าใจครบั ผมแค่ถามไว้เป็นข้อมูลเท่านั้น” สารวตัรซาโกดะหยกั

ยิ้มเลก็น้อย

จากนั้นเขาถามคณุรเิอะเป็นหลกัว่าเหน็คนน่าสงสยัในละแวกบ้าน 

ช่วงนี้หรอืไม่ เธอตอบว่าจ�าไม่ได้ ข้าพเจ้านกึถงึคณุนายที่เหน็ในสวนเมื่อ

ตอนกลางวนั แต่ลงัเลว่าจะพูดดหีรอืไม่ สดุท้ายกเ็งยีบเสยี เพราะคดิว่าการ

ฆ่าคนเพื่อล้างแค้นให้กบัแมวที่ถูกฆ่าเป็นเรื่องไร้สาระ

เมื่อหมดค�าถาม สารวตัรบอกว่าจะให้ลูกน้องไปส่งข้าพเจ้าถงึบ้าน  

ใจจรงิอยากอยูเ่ป็นเพื่อนคณุรเิอะ แต่สารวตัรบอกว่าได้ตดิต่อทางบ้านเธอ

แล้ว และพวกเขาก�าลงัจะมารบั

ความตกตะลงึตอนพบศพฮดิากะค่อยๆ ผ่อนคลายลง ความเหนื่อย

ล้าก็เริ่มคืบคลานเข้ามาแทนที่ ยิ่งนึกถึงว่าต้องนั่งรถไฟกลับบ้านเองแล้ว 

บอกตามตรงว่ารู้สึกท้อแท้เลยทีเดียว จึงยอมรับข้อเสนอของสารวัตรแต่

โดยดี

พอออกจากห้อง ยงัเหน็เจ้าหน้าที่ต�ารวจเดนิไปมาที่โถงอยูห่ลายคน  

ประตูห้องท�างานกเ็ปิดคาไว้ แต่ข้างในไม่มอีะไร พวกเขาคงขนศพไปแล้ว

ต�ารวจหนุ่มในเครื่องแบบเข้ามาเรียกแล้วพาไปที่รถต�ารวจซึ่งจอด

อยูห่น้าประตู  ข้าพเจ้านกึขึ้นได้ว่าตั้งแต่โดนจบัเพราะขบัรถเรว็เกนิก�าหนด

ครั้งนั้นเพิ่งจะได้ขึ้นรถต�ารวจอกี ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกนัเลย

ชายร่างสูงยืนอยู่ข้างรถต�ารวจ แต่ด้วยแสงไฟบาดตา ท�าให้มอง 

เหน็หน้าไม่ถนดั ชายคนนั้นพูดขึ้น

“ไม่ได้พบกนัซะนาน ครูโนโนกูช”ิ

“เอ๊ะ” ข้าพเจ้าหยดุเดนิ พยายามมองหน้าชายคนนั้น

เขาเดินเข้ามาใกล้ ใบหน้าโผล่ออกมาจากเงามืด ใบหน้าคมเข้ม

ช่วงระหว่างคิ้วกบัตาแคบ นกึขึ้นได้ว่าเป็นใบหน้าที่รูจ้กั จากนั้นความทรงจ�า 
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จงึหวนกลบัมา

“อ้อ เธอนี่เอง”

“จ�าได้ใช่ไหมครบั”

“จ�าได้ส ิเอ่อ” หลงันกึอยู่ชั่วครู่ “คางะ...สนิะ”

“ใช่ครับ ผมคางะครับ” เขาค้อมศีรษะอย่างสุภาพ “ขอบคุณที่ 

ช่วยเหลอืในครั้งนั้นครบั”

“ฉนัเองกเ็ช่นกนั” ข้าพเจ้าผงกศรีษะ จากนั้นจงึมองหน้าเขาอกีครั้ง  

ไม่ได้พบกนัสบิปีแล้ว หรอือาจนานกว่านั้น  ใบหน้าคมเข้มนั้นยิ่งดดูขีึ้นกว่า

เดมิ “ได้ยนิว่าเธอไปเป็นต�ารวจ แต่นกึไม่ถงึว่าจะได้เจอกนัในที่แบบนี้”

“ตวัผมเองกต็กใจครบั ตอนแรกคดิว่าผดิคน แต่พอรู้นามสกลุแล้ว

ถงึมั่นใจ”

“นามสกุลประหลาดใช่มั้ยล่ะ แต่ว่า” ข้าพเจ้าส่ายหน้า “ช่าง

บงัเอญิจงั”

“คยุกนัไปในรถดกีว่าครบั ผมไปส่งเอง  นั่งรถต�ารวจอาจดูไม่ค่อยดี 

เท่าไหร่นะครบั” ว่าแล้วเขากเ็ปิดประตูหลงัพร้อมกบัต�ารวจในเครื่องแบบ

คนเมื่อครู่เข้าประจ�าที่นั่งคนขบั

ครูคางะเป็นครูสอนวิชาสังคมผู้จบใหม่และเข้ามาสอนในโรงเรียน

มธัยมต้นที่ข้าพเจ้าสอนอยูใ่นตอนนั้น  เขากเ็หมอืนคณุครูจบใหม่ส่วนใหญ่ 

เหน็ถงึพลงัและความกระตอืรอืร้นอนัเปี่ยมล้น อีกทั้งยงัเป็นยอดฝีมอืทาง

เคนโด้ ภาพเขาเป็นผู้น�าชมรมเคนโด้ยิ่งแสดงให้เห็นถึงไฟอันแรงกล้าใน

ตวัเขาได้เป็นอย่างดี

แต่เพยีงสองปี เขากท็ิ้งอาชพีครูอนัเนื่องจากปัจจยัหลายอย่าง ใน

ความเหน็ของข้าพเจ้าเกี่ยวกบัเรื่องนี้ ตวัเขาไม่ได้มส่ีวนต้องรบัผดิชอบใดๆ 

เลย แต่อาจบอกได้ว่าคนเราย่อมมีความถนัดและไม่ถนัดแตกต่างกัน  

ถ้าถามว่าเขาเหมาะกับอาชีพครูหรือไม่ ข้าพเจ้าคงต้องคิดหนัก แน่นอน

เรื่องนี้เกี่ยวข้องอย่างมากกบักระแสสงัคมในตอนนั้นด้วย
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“ครโูนโนกูช ิตอนนี้อยูโ่รงเรยีนไหนครบั” เมื่อรถแล่นออกไปไม่นาน 

ครคูางะถามขึ้น  จนป่านนี้แล้วจะเรยีกเขาว่าครกูก็ระไรอยู ่คงต้องเรยีกวา่

นายต�ารวจคางะแทน

ข้าพเจ้าส่ายหน้า

“ก่อนหน้านี้ยงัสอนอยู่โรงเรยีน ม.ต้น แถวบ้าน แต่เพิ่งลาออกเมื่อ

เดอืนมนีาฯ นี้เอง”

นายต�ารวจคางะท�าหน้าแปลกใจ

“อย่างนั้นหรอืครบั งั้นตอนนี้ท�าอะไรอยู่ครบั”

“อมื พูดแล้วเขนิ ก�าลงัเขยีนนยิายส�าหรบัเยาวชน”

“หรอืครบั” เขาพยกัหน้า “เพราะอย่างนั้นถงึได้รู้จกักบัคณุฮดิากะ 

คูนฮิโิกะสนิะครบั”

“เปล่า ไม่ใช่อย่างนั้นสกัหน่อย”

ข้าพเจ้าเล่าว่าเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็ก และด้วยเส้นสาย 

ของเขาถงึได้งานในตอนนี้ นายต�ารวจคางะพยกัหน้ารบัขณะฟัง สงสยัว่า 

ท�าไมเขาไม่ได้รู ้เรื่องจากสารวัตรซาโกดะเลยหรืออย่างไร เพราะเรื่อง

ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าเพิ่งเล่าให้สารวตัรฟังไปเมื่อครู่นี้เอง

“เมื่อก่อนท�างานครูไปด้วย เขยีนนยิายไปด้วยหรอืครบั”

“กใ็ช่นะ แต่กแ็ค่เขยีนเรื่องสั้นราวสามสบิหน้าปีละสองเรื่องเอง  แต่

เพิ่งจะคดิอยากเป็นนกัเขยีนเตม็ตวั ถงึได้ตดัสนิใจลาออกจากโรงเรยีน”

“หรือครับ แต่เป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวดีนะครับ” นายต�ารวจ

คางะพูดด้วยน�้าเสียงชื่นชม คงเอาไปเปรียบกับประสบการณ์ของตนเอง  

แน่นอนการเปลี่ยนงานตอนอายุยี่สิบต้นๆ กับตอนเกือบจะสี่สิบต่างกัน

อย่างมาก เขาน่าจะตระหนกัถงึเรื่องนั้นดี

“คณุฮดิากะ คูนฮิโิกะเขยีนนยิายแบบไหนหรอืครบั”

ข้าพเจ้ามองหน้าเขา “คางะไม่รู้จกัฮดิากะ คูนฮิโิกะเรอะ”

“ขอโทษครับ เคยได้ยินแต่ชื่อ แต่ไม่เคยอ่านหนังสือของเขาครับ  
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หมู่นี้ไม่ค่อยได้อ่านหนงัสอืเลย”

“งานยุ่งสนิะ”

“เปล่าครบั แค่ขี้เกยีจน่ะครบั  คดิว่าจะอ่านหนงัสอืสกัเดอืนละสอง

สามเล่มอยู่นะครับ แต่” เขาวางมือบนศีรษะแก้เขิน อย่างน้อยต้องอ่าน

หนังสือเดือนละสองสามเล่ม เป็นค�าพูดติดปากข้าพเจ้าสมัยเป็นครูสอน

วชิาภาษาญี่ปุ่น ไม่รู้ว่าคางะพูดเช่นนี้เพราะจ�าเรื่องนั้นได้หรอืไม่

ข้าพเจ้าเล่าเรื่องฮดิากะคร่าวๆ เขาเริ่มมผีลงานราวสบิปีก่อน ต่อมา 

ได้รับรางวัลวรรณกรรมอันมีชื่อ ตอนนี้จึงเป็นนักเขียนขายดีที่มีอยู่เพียง 

ไม่กี่คน ผลงานหลากหลายมตีั้งแต่ประเภทวรรณกรรมจนถงึบนัเทงิคดี

“มีเรื่องที่ตัวผมพอจะอ่านได้บ้างไหมครับ” นายต�ารวจคางะถาม 

“อย่างเช่นนยิายสบืสวน”

“น้อยนะ แต่กม็”ี ข้าพเจ้าตอบ

“ช่วยบอกชื่อเรื่องหน่อยได้ไหมครบั”

“อมื”

ข้าพเจ้าบอกชื่อ ‘แพลงก์ตอนเรอืงแสง’ เป็นหนงัสอืที่อ่านมานาน

มากแล้ว เนื้อหาจ�าไม่ค่อยได้ แต่ที่แน่ๆ คอืเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการฆาตกรรม

“คณุฮดิากะท�าไมถงึคดิจะไปอยู่แคนาดาล่ะครบั”

“เหมอืนมเีหตผุลหลายอย่าง แต่คงจะเหนื่อยแล้วกระมงั เขาบอก

มาตั้งหลายปีแล้วว่าอยากจะไปใช้ชวีติสบายๆ ที่เมอืงนอก แล้วเหมอืนคณุ

รเิอะจะถูกใจเมอืงแวนคูเวอร์”

“คณุรเิอะคอืภรรยาเขาสนิะ ยงัดูสาวมากเลยครบั”

“เพิ่งจดทะเบยีนกนัเมื่อเดอืนก่อน เขาแต่งงานใหม่”

“หรอืครบั แล้วกบัภรรยาคนก่อนนี่หย่ากนัหรอืครบั”

“เปล่า เธอเสยีชวีติด้วยอบุตัเิหตเุมื่อห้าปีก่อน”

พอนกึขึ้นได้ว่าฮดิากะ คูนฮิโิกะซึ่งเป็นประเดน็สนทนาไม่อยูใ่นโลกนี้ 

แล้ว ข้าพเจ้ารู้สกึเจบ็แปลบใจขึ้นมาอกีครั้ง ไม่รู้ว่าเขาต้องการจะปรกึษา
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อะไรกบัข้าพเจ้ากนัแน่ ถ้าข้าพเจ้ารบีจบการหารอืเรื่องที่ไม่ส�าคญันกัแล้ว 

ไปหาเขาเร็วกว่านี้ เขาอาจจะไม่ตายก็ได้ รู้ทั้งรู้ว่าคิดไปก็ไม่มีประโยชน์ 

แต่กอ็ดเสยีใจไม่ได้

“เรื่องที่คนชื่อฟจุโิอะมาทกัท้วงเพราะถกูน�าไปเป็นต้นแบบนยิายน่ะ

ครบั” คางะพดู “นอกจากเรื่องนี้แล้ว คณุฮดิากะยงัไปพวัพนักบัเรื่องยุง่ยาก

อื่นอกีไหมครบั เกี่ยวเนื่องกบันยิาย หรอืชวีติส่วนตวักไ็ด้ครบั”

“เอ นกึไม่ออกเลย”

ข้าพเจ้าตอบแล้วจึงรู้ตัวว่านี่เป็นการสอบสวน พอคิดได้ แม้แต่

ต�ารวจผู้กมุพวงมาลยัอยู่ด้านหน้าไม่พูดไม่จายงัรู้สกึน่ากลวั

“ว่าแต่” นายต�ารวจคางะเปิดสมดุจด “รู้จกัชื่อนชิซิาก ินามโิกไหม

ครบั”

“อะไรนะ”

“แล้วยงัมชีื่อโอซาโนะ เทต็สจึ ิกบันากาเนะ ฮาจเิมะด้วย”

“อ๋อ นั่น” ข้าพเจ้าพยักหน้าเข้าใจ “ชื่อตัวละครใน ‘บานประตู

น�้าแข็ง’ น่ะ นิยายที่ฮิดากะเขียนลงเป็นตอนๆ ในนิตยสารรายเดือนอยู่

ตอนนี้” พูดไปกส็งสยัว่าแล้วตอนต่อจะเป็นอย่างไร

“ก่อนเสยีชวีติ ดเูหมอืนคณุฮดิากะก�าลงัเขยีนนยิายนั่นอยูน่ะครบั”

“จรงิส ิสวติช์คอมพวิเตอร์ยงัเปิดอยู่นี่”

“นยิายเรื่องนี้พมิพ์ค้างอยู่บนหน้าจอครบั”

“อย่างนี้นี่เอง” พอดีนึกขึ้นได้ ข้าพเจ้าจึงถามนายต�ารวจคางะ  

“นยิายนั่นเขยีนไปได้แค่ไหนแล้วล่ะ”

“แค่ไหนหมายถงึยงัไงครบั”

“หมายความว่าเขยีนได้กี่หน้าแล้ว”

ข้าพเจ้าบอกเขาแล้วว่าฮดิากะต้องเขยีนสามสบิหน้าภายในคนืนี้

“รูปแบบเอกสารบนคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนแบบฟอร์มกระดาษ

ต้นฉบบันี่ครบั เลยบอกไม่ได้แน่นอน แต่อย่างน้อยไม่ใช่แค่หน้าสองหน้าแน่”
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“ถ้ารูว่้ากี่หน้ากน่็าจะเดาเวลาลงมอืของคนร้ายได้ไม่ใช่หรอื  เพราะ

ตอนฉนัออกจากบ้านฮดิากะ เขายงัไม่ได้ลงมอืท�างานเลย”

“เรื่องนั้นทางเรากค็ดิอยูเ่หมอืนกนั แต่ใช่ว่าจะเขยีนต้นฉบบัได้ด้วย

ความเรว็คงที่นี่ครบั”

“กจ็รงิ แต่อย่างน้อยคดิว่าน่าจะมขีดีจ�ากดัของความเรว็สูงสดุอยู่”

“ของคณุฮดิากะจะประมาณสกัเท่าไหร่ครบั”

“เอ ไม่รู้ส ิเขาเคยบอกครั้งนงึว่าราวชั่วโมงละสี่หน้า”

“ถ้างั้นถงึจะเร่งยงัไง กป็ระมาณหกหน้าสนิะครบั”

“กค็งประมาณนั้นแหละ”

คางะฟังแล้วเงยีบไปชั่วครู่ เหมอืนก�าลงัค�านวณในหวั

“มอีะไรขดัแย้งกนัรเึปล่า” ข้าพเจ้าถาม

“เอ ไม่ทราบสคิรบั” นายต�ารวจคางะส่ายหน้า “นยิายที่ค้างอยู่ใน

คอมฯ ยงัไม่ได้ตรวจสอบด้วยซ�้าว่าเป็นของที่จะลงงวดนี้”

“อ้าว จรงิด้วย อาจแค่ดงึไฟล์เก่าที่เคยลงแล้วออกมาดู”

“พรุ่งนี้ตั้งใจจะถามทางส�านกัพมิพ์เกี่ยวกบัเรื่องนี้อยู่ครบั”

ข้าพเจ้าย้อนคดิทนัท ีได้ยนิคณุรเิอะบอกว่าฟจุโิอะ มยิาโกะกลบัไป

ตอนราวห้าโมง ฮดิากะโทรมาหาราวหกโมงเศษ  ระหว่างนั้นถ้าเขยีนนยิาย

ตลอดคงได้ห้าหกหน้า ปัญหาคอืได้มากกว่านั้นอกีกี่หน้า

“เอ่อ เรื่องแบบนี้อาจเป็นความลบัด้านการสอบสวนนะ” ข้าพเจ้า

ลองถามนายต�ารวจคางะ “ไอ้ที่เรยีกว่าเวลาประมาณการตายน่ะ ต�ารวจ

คดิว่าราวกี่โมง”

“เป็นความลับทางการสอบสวนจริงๆ ครับ” คางะยิ้มเฝื่อน “แต ่

เอาเถอะ รายละเอียดคงต้องรอผลการชันสูตรนะครับ แต่ความเห็น 

ของพวกเราคือระหว่างห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่ม ซึ่งไม่น่าจะผิดไปจากนี้ 

สกัเท่าไหร่ครบั”

“ฉนัได้รบัโทรศพัท์ตอนหกโมงเศษ...”
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“ครบั แสดงว่าต้องระหว่างหกโมงเยน็ถงึหนึ่งทุ่ม”

อะไรกนันี่

หมายถงึฮดิากะถูกฆ่าหลงัโทรศพัท์หาข้าพเจ้าไม่นาน

“ฮดิากะถูกฆ่ายงัไงนะ”

นายต�ารวจคางะมีสีหน้างงงวยกับค�าร�าพึงของข้าพเจ้า คงคิดว่า

ไม่น่าจะเป็นค�าพูดของคนพบศพ แต่ความจรงิคอืจ�าสภาพศพไม่ได้ ต้อง

สารภาพว่ากลวัเสยีจนไม่กล้ามองตรงๆ

พอข้าพเจ้าบอกความจรงิเช่นนั้น เขาถงึเข้าใจ

“เรื่องนี้ก็ต้องรอผลการชันสูตรอีกเหมือนกัน แต่พูดง่ายๆ คือถูก 

รดัคอครบั”

“หมายถงึถูกรดัคอ...ด้วยเชอืกหรอือะไร”

“สายโทรศพัท์พนัอยู่ที่คอ”

“อะไรกนันี่...”

“แล้วยงัมแีผลภายนอกอกีแผลนงึ เหมอืนจะถกูทบุที่ศรีษะด้านหลงั 

คดิว่าน่าจะใช้ที่ทบักระดาษทองเหลอืงซึ่งตกอยู่ในที่เกดิเหต”ุ

“ทบุจากด้านหลงั พอหมดสตกิร็ดัคอ”

“ตอนนี้เราคิดอย่างนั้น” นายต�ารวจคางะพูด จากนั้นกระซิบว่า 

“คิดว่าจะแถลงข่าวแบบนั้น แต่อย่าเพิ่งบอกใครจนกว่าจะแถลงข่าวแล้ว

นะครบั”

“อ๋อ แน่นอน”

ไม่นานรถต�ารวจกม็าถงึหน้าคอนโดฯ 

“ขอบใจนะที่มาส่ง ช่วยได้มากเลย” ข้าพเจ้ากล่าวค�าขอบคณุ

“ทางนี้กไ็ด้เรื่องที่เป็นประโยชน์มาก ขอบคณุเช่นกนัครบั”

“งั้นแค่นี้นะ”

ข้าพเจ้าก�าลงัจะลงจากรถ ทว่า “เดี๋ยวครบั” นายต�ารวจคางะเรยีก 

“ช่วยบอกชื่อนติยสารที่ลงนยิายให้หน่อยได้ไหมครบั”
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ข้าพเจ้าบอกชื่อนิตยสารรายเดือนของส�านักพิมพ์โซเม แต่เขา 

ส่ายหน้า “นติยสารที่ลงนยิายของครูโนโนกูชนิ่ะครบั”

ข้าพเจ้าเก๊กหน้าขรมึแก้เขนิ แล้วบอกชื่อนติยสารอย่างห้วนๆ คางะ 

จดชื่อนั้นลงในสมดุ

กลับถึงห้อง ข้าพเจ้านั่งเหม่อบนโซฟาพักใหญ่ หวนคิดถึงเรื่องที่ 

เกิดขึ้นตลอดวันนี้ ไม่อยากเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ในชั่วชีวิตคน 

คนหนึ่งคงไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยแน่ พอคิดได้ดังนั้น แม้จะเป็นวัน 

แห่งความโศกเศร้า แต่ก็ไม่อยากนอน ไม่สิ ถึงจะข่มตานอนคืนนี้คง 

นอนไม่หลบั

ข้าพเจ้าเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาในตอนนั้น ประสบการณ์นี้ต้อง 

จดบนัทกึ เขยีนเรื่องราวเกี่ยวกบัเพื่อนถูกฆ่าเกบ็เอาไว้

นั่นเป็นที่มาของบันทึกนี้ ตั้งใจว่าจะเขียนจนกว่าความจริงจะถูก

เปิดเผย

4

หนังสือพิมพ์กรอบเช้าลงข่าวการตายของฮิดากะ เมื่อคืนไม่ได้ 

ดูโทรทัศน์ แต่ป่านนี้อาจถูกน�าเสนอเป็นข่าวใหญ่ไปแล้วก็ได้ หมู่นี้หลัง 

ห้าทุ่มแล้วยงัมรีายการข่าวอยู่

หนงัสอืพมิพ์พาดหวัข่าวสั้นๆ ในมมุของหน้าหนึ่ง ส่วนรายละเอยีด

ของคดไีปปรากฏในหน้าข่าวอาชญากรรม ลงรูปบ้านฮดิากะใหญ่เบ้อเริ่ม 

ข้างในนั้นเป็นภาพใบหน้าฮดิากะ คาดว่าถ่ายไว้ส�าหรบัใช้กบันติยสาร

เนื้อหาข่าวส่วนใหญ่ถูกต้องตามความจรงิ เพยีงแต่ระบกุารพบศพ
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ว่า ‘คนรู้จักแจ้งว่าไฟในบ้านดับไป คุณริเอะผู้เป็นภรรยาจึงกลับมาบ้าน 

พบคุณฮิดากะล้มอยู่ในห้องท�างานชั้นหนึ่ง’ ผู้อ่านอาจเข้าใจผิดได้ว่า 

ผู้พบศพคอืคณุรเิอะคนเดยีว ไม่มชีื่อข้าพเจ้าปรากฏที่ใด

ตามข่าวบอกว่าต�ารวจสอบสวนทั้งสองแนวทาง คืออาจเป็นการ

กระท�าของคนร้ายที่บงัเอญิผ่านมา หรอืเป็นการลงมอืของคนรู้จกั เพราะ

กุญแจประตูบ้านล็อกอยู่ จึงคิดว่าบางทีคนร้ายอาจเข้าออกจากทาง

หน้าต่างห้องท�างาน

พอปิดหนังสือพิมพ์ ลุกจะไปเตรียมอาหารเช้า เสียงกริ่งก็ดังขึ้น 

ดูนาฬิกาเพิ่งจะแปดโมงเศษ ไม่ได้นดัใครให้มาหาเช้าอย่างนี้ ข้าพเจ้าจงึ

ยกหูอนิเตอร์โฟนที่ไม่ค่อยได้ใช้นกั

“ครบั”

“อุ๊ย อาจารย์โนโนกูชใิช่มั้ยคะ” เสยีงผู้หญงิพูดกระหดืกระหอบ

“กใ็ช่ครบั”

“ขอโทษที่มารบกวนแต่เช้านะคะ ดิฉันมาจากสถานีโทรทัศน์ XX  

นะคะ อยากสอบถามเกี่ยวกบัเหตกุารณ์เมื่อคนืนี้หน่อยได้ไหมคะ”

น่าตกใจจรงิ ทั้งที่ไม่มชีื่ออยู่บนหนงัสอืพมิพ์ แต่พวกนกัข่าวสถานี

โทรทศัน์สบืรู้แล้วว่าข้าพเจ้าเป็นคนพบศพ

“เอ่อ” ข้าพเจ้าคิดหาค�าตอบ จะตอบส่งๆ ไม่ได้ “เรื่องอะไรหรือ

ครบั”

“คอืเกี่ยวกบัเหตกุารณ์ฆาตกรรมคณุฮดิากะ คูนฮิโิกะที่บ้าน ได้ยนิ

ว่าอาจารย์โนโนกูชิเป็นคนพบศพพร้อมกับคุณริเอะภรรยาคุณฮิดากะ  

เป็นความจรงิใช่ไหมคะ”

คิดว่าน่าจะเป็นผู้รายงานข่าวของรายการคุยข่าว รู้สึกงงเล็กน้อย 

ที่เรยีกข้าพเจ้าเป็นอาจารย์หน้าตาเฉย

แต่อย่างไรกต็าม เมื่อถูกถามแบบนี้จะพูดปดกไ็ม่ได้

“ครบั เป็นความจรงิครบั” ข้าพเจ้าตอบ
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เสยีงฮอืฮาด้านนอกดงัทะลปุระตูเข้ามา

“อาจารย์มธีรุะอะไรถงึได้ไปที่บ้านคณุฮดิากะคะ”

“ขอโทษครบั เรื่องที่จ�าเป็นผมบอกต�ารวจไปหมดแล้ว”

“ดจูากสภาพบ้านแล้วรูส้กึประหลาดถงึได้ตดิต่อคณุรเิอะไปใช่ไหม

คะ ที่ว่าประหลาดนี่ประหลาดยงัไงช่วยบอกรายละเอยีดหนอ่ยได้ไหมคะ”

“กรณุาไปถามต�ารวจนะครบั” ข้าพเจ้าวางหูอนิเตอร์โฟน

เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าพวกนักข่าวโทรทัศน์ท�าข่าวกันอย่าง 

ไร้มารยาท เรื่องเพิ่งเกิดเมื่อวาน ไม่เข้าใจหรือว่าทางนี้ยังไม่พร้อมจะพูด

อะไรต่อหน้าผู้คน

ตดัสนิใจว่าวนันี้จะไม่ออกไปไหน  แม้จะเป็นห่วงเรื่องทางบ้านฮดิากะ  

แต่กไ็ม่ควรเข้าใกล้ที่เกดิเหตุ

ขณะก�าลงัอุ่นนมในไมโครเวฟ เสยีงกริ่งดงัขึ้นอกี

“ผมมาจากสถานีโทรทัศน์นะครับ ขอสอบถามสักเล็กน้อยได้ไหม

ครับ” คราวนี้เป็นเสียงผู้ชาย “ผู้คนทั้งประเทศก�าลังอยากรู้ข้อมูลโดย

ละเอยีดครบั”

ถ้าไม่มเีรื่องเศร้าเกี่ยวกบัการตายของฮดิากะ ค�าพดูใหญ่โตเกนิจรงิ

นั่นคงท�าให้เผลอยิ้มเฝื่อนได้

“ผมแค่พบศพเท่านั้น”

“แต่คณุสนทิสนมกบัคณุฮดิากะใช่ไหมครบั”

“ใช่ครบั แต่ผมไม่มรีายละเอยีดเกี่ยวกบัเหตกุารณ์จะพูด”

“ขอแค่เดี๋ยวเดยีว” ชายคนนั้นยื้อ

ข้าพเจ้าถอนหายใจ ถ้าขืนยังให้พวกนี้มาชุมนุมกันอยู่หน้าห้อง 

ต้องสร้างความเดอืดร้อนให้เพื่อนบ้าน  เรื่องนี้เป็นสิ่งที่กงัวลที่สดุในตอนนี้

ข้าพเจ้าวางหูอนิเตอร์โฟน ออกไปเปิดประตู  เท่านั้นเองไมโครโฟน

จ�านวนมากยื่นเข้ามาพร้อมกนั
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สุดท้ายช่วงเช้าหมดไปกับการถูกรุมสัมภาษณ์ อาหารเช้าแทบ 

ไม่ได้กินเป็นเรื่องเป็นราว จนหลังเที่ยงแล้วถึงได้กินอุด้งส�าเร็จรูประหว่าง

ดูรายการคุยข่าว เห็นใบหน้าตัวเองฉายเต็มหน้าจอแล้วแทบส�าลัก  

ค�าให้สมัภาษณ์เมื่อเช้าถูกน�ามาออกอากาศแล้ว

“คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมหรือคะ คุณโนโนกูชิเห็นว่าคุณ 

ฮดิากะเป็นคนยงัไงคะ” ผู้รายงานข่าวหญงิถามเสยีงดงัลั่น

ค�าถามนี้ท�าให้ตัวข้าพเจ้าในจอครุ่นคิดอยู่นานมาก ไม่รู้ตัวเลยว่า 

นิ่งเงียบนานขนาดนั้น ภาพในจอดูยืดเยื้อ บางทีคงเพราะตัดต่อไม่ทัน  

ดูภาพในจอแบบนี้แล้วเหน็เลยว่าผู้สื่อข่าวที่อยู่รอบๆ ท�าท่าร้อนรน

“คิดว่าเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงครับ” ข้าพเจ้าในจอ

พดูออกมาในที่สดุ “บางครั้งกร็ูส้กึว่าเป็นคนดเีหลอืเกนิ แต่บางครั้งกต็กใจ

กบัความเลอืดเยน็ของเขา แต่คนส่วนใหญ่กเ็ป็นแบบนั้นไม่ใช่หรอืครบั”

“ที่ว่าเลอืดเยน็นั่น อย่างเช่นเรื่องอะไรคะ”

“อย่างเช่น...” พูดแล้วกต็้องเอยีงคอคดิทนัท ี“ตอนนี้ยงันกึไม่ออก

ครบั แล้วกไ็ม่อยากจะพูดเรื่องนั้นตอนนี้”

แต่สิ่งที่อยู่ในหัวข้าพเจ้าตอนนั้นคือเรื่องฮิดากะฆ่าแมว แต่ไม่ใช ่

เรื่องที่จะออกอากาศสู่สาธารณชนได้

“อยากจะบอกอะไรกบัคนร้ายที่ฆ่าคณุฮดิากะไหมครบั” หลงัค�าถาม 

ไร้สาระอกีหลายค�าถาม ผู้รายงานข่าวหญงิจงึยงิค�าถามยอดฮติ

“ไม่มคีรบั” ข้าพเจ้าตอบ เหมอืนเหล่าผู้สื่อข่าวจะผดิหวงั

จากนั้นพิธีกรในห้องส่งเริ่มอธิบายถึงผลงานที่ผ่านมาในฐานะ 

นกัประพนัธ์ของฮดิากะ เบื้องหลงัการเขยีนเรื่องหลายรูปแบบต้องมาจาก

ความสัมพันธ์กับผู้คนอันซับซ้อนของตัวผู้ประพันธ์เป็นแน่ คดีในครั้งนี้ก็ 

น่าจะมาจากเรื่องเหล่านั้น เหมอืนเขาอยากจะน�าเรื่องไปทางนั้น

เมื่อพูดถงึปัญหาเกี่ยวพนักบัฮดิากะในช่วงหลงั ได้มกีารหยบิยกเรื่อง

การทกัท้วงจากญาตขิองชายผู้เป็นต้นแบบของผลงานเรื่อง ‘แดนห้ามล่า’ 
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แต่ดูท่าพวกเขายังไม่รู้ว่าฟุจิโอะ มิยาโกะ ญาติของผู้ล่วงลับได้มาบ้าน 

ฮดิากะเมื่อวานนี้ด้วย

ไม่เพียงพิธีกร แม้แต่ดาราผู้แค่บังเอิญมาเป็นแขกรับเชิญยังพูด

ถึงการเสียชีวิตของฮิดากะอย่างสนุกปาก ข้าพเจ้ารู้สึกขัดใจขึ้นมาจึงปิด

สวติช์โทรทศัน์ หากอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกบัคดใีหญ่ ต้องดูสถานโีทรทศัน์

เอน็เอชเคเท่านั้น แต่โชคร้ายการเสยีชวีติของฮดิากะไม่ใช่เหตกุารณ์ที่สถานี

โทรทศัน์สาธารณะจะน�ามาท�าเป็นรายงานพเิศษ

โทรศพัท์ดงัขึ้น วนันี้ดงัไม่รูต้ั้งกี่ครั้งแล้ว แต่ถ้าบงัเอญิเป็นเรื่องเกี่ยว

กบังานจะดูไม่ด ีจงึต้องรบัสายทกุครั้ง ที่ผ่านมาทกุสายมาจากสื่อมวลชน

“ครบั โนโนกูชคิรบั” น�้าเสยีงเริ่มห้วน

“ฮลัโหล ฮดิากะค่ะ”

เสยีงหนกัแน่นนั้นเป็นของคณุรเิอะไม่ผดิแน่

“อ้าว สวสัดคีรบั” ในกรณแีบบนี้จะต้องพูดอย่างไรด ีกะทนัหนัจน

นกึไม่ออก “หลงัจากนั้นเป็นยงัไงบ้างครบั” เป็นค�าถามประหลาด แต่ไม่รู้

จะถามอะไรนอกจากนี้

“เมื่อวานดิฉันมาพักที่บ้านแม่ จริงๆ แล้วต้องติดต่อหลายที่เลย  

แต่ยงัไม่มกีะจติกะใจ”

“นั่นส ิแล้วตอนนี้อยู่ไหนครบั”

“อยู่ที่บ้านค่ะ เมื่อเช้าต�ารวจตดิต่อมาบอกว่าอยากดทูี่เกดิเหตพุร้อม

กบัฟังเรื่องราวอกีครั้งค่ะ”

“แล้วเสรจ็หรอืยงัครบั”

“เสรจ็แล้วค่ะ แต่ต�ารวจยงัอยู่เลย”

“พวกสื่อมวลชนตื๊อมากเลยใช่ไหมครบั”

“ค่ะ แต่คนของส�านกัพมิพ์ กบัคนในวงการโทรทศัน์ที่เป็นเพื่อนกบั

สามมีาช่วยรบัหน้า กเ็บาแรงไปได้เยอะเลยค่ะ”

“หรือครับ” ก�าลังจะบอกว่าโชคดีจัง แต่ยั้งปากไว้ได้ทัน เพราะ 
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ไม่เหมาะจะพูดกบัแม่ม่ายผู้เพิ่งสูญเสยีสามไีปเมื่อคนื

“ว่าแต่คณุโนโนกชู ิ พวกนกัข่าวโทรทศัน์คงมากลุม้รมุจนเดอืดร้อน

สนิะ ดฉินัไม่ได้ดูเอง แต่คนของส�านกัพมิพ์เขาบอก เลยต้องโทรศพัท์มา

ขอโทษนี่แหละค่ะ”

“อย่างนั้นหรอืครบั ผมไม่เป็นไรหรอกครบั ตอนนี้พวกนกัข่าวกส็งบ

ลงไปแล้ว”

“ขอโทษจรงิๆ ค่ะ”

น�้าเสยีงขออภยัจากใจจรงิ ทั้งที่เป็นผูเ้สยีใจที่สดุในตอนนี้ ยงัมแีก่ใจ 

นึกถึงคนอื่น ช่างน่านับถือ เป็นการตอกย�้าความคิดว่าเธอเป็นผู้หญิง 

แกร่งจรงิๆ

“มอีะไรให้ช่วยไหม บอกผมได้ไม่ต้องเกรงใจนะครบั”

“ไม่เป็นไร ญาตขิองสามกีบัแม่ดฉินัมาช่วยด้วย ไม่เป็นไรค่ะ”

“หรอืครบั”

ฮิดากะมีพี่ชายอายุมากกว่าสองปี ข้าพเจ้านึกขึ้นได้ว่าพี่ชายและ 

พี่สะใภ้เป็นคนดูแลมารดาวยัชรา

“แต่ถ้ามอีะไรที่ผมช่วยได้ กบ็อกมาเลยนะครบั”

“ขอบคณุค่ะ งั้นดฉินัขอตวัก่อนนะคะ”

“ขอบคณุที่อตุส่าห์โทรมาครบั”

หลงัวางสาย ข้าพเจ้าคดิเรื่องคณุรเิอะอยูพ่กัใหญ ่เธอคดิจะใช้ชวีติ

ต่อไปอย่างไร ตวัเธอกย็งัสาว และได้ยนิว่าที่บ้านท�าธรุกจิขนส่งค่อนข้างมี

ฐานะ คงไม่เดือดร้อนในการท�ากิน เพียงแต่คงใช้เวลานานหน่อยกว่าจะ

หายขวญัเสยี เพราะเพิ่งจะแต่งงานได้แค่เดอืนเดยีว

คณุรเิอะเคยเป็นเพยีงแฟนผูค้ลั่งไคล้นยิายของฮดิากะ จนมโีอกาส 

ได้พบเจ้าตัวในเรื่องงาน จากนั้นก็คบหากันเป็นการส่วนตัวเรื่อยมา  

นั่นหมายถงึเมื่อคนื เธอได้สูญเสยีของรกัสองสิ่งพร้อมกนั สิ่งหนึ่งคอืสาม ี

อกีสิ่งหนึ่งคอื ผลงานใหม่ของนกัประพนัธ์ฮดิากะ คูนฮิโิกะ
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ขณะก�าลงัคดิเช่นนั้นอยู่ เสยีงโทรศพัท์กด็งัขึ้นอกี เขาตดิต่อให้ไป

ออกรายการคยุข่าว แต่ข้าพเจ้าปฏเิสธทนัที

5

นายต�ารวจคางะมาถึงหกโมงเย็นเศษๆ เสียงกริ่งของอินเตอร์โฟน

ท�าให้นกึเออืม พวกสื่อมวลชนอกีแล้วหรอื ครั้นออกไปดกูลายเป็นนายต�ารวจ 

คางะ แต่ไม่ได้มาคนเดยีว เขาพานายต�ารวจมาคมิรูะ ผูน่้าจะอายนุ้อยกว่า 

เลก็น้อยมาด้วย

“ขอโทษครบั มเีรื่องอยากถามสกัสองสามข้อ”

“นกึอยู่แล้วว่าต้องมคีนมาถามอกี เอ้า เข้ามาส”ิ

แต่นายต�ารวจคางะไม่มีทีท่าว่าจะถอดรองเท้า “ก�าลังกินข้าวอยู่

หรอืครบั” เขาถาม

“เปล่า ยงัหรอก ก�าลงัคดิว่าจะกนิอะไรอยู่พอด”ี

“ถ้างั้น ออกไปกนิข้างนอกกนัไหมครบั อนัที่จรงิเราตระเวนสอบสวน

ยุ่งจนแม้แต่ข้าวกลางวนัยงัไม่ได้กนิเลย เนอะ”

นายต�ารวจคางะขอความเห็น นายต�ารวจมาคิมูระท�าหน้าเป็น  

ยิ้มเฝื่อนมองกลบัมา

“อ๋อ ได้ส ิงั้นจะกนิที่ไหนด ีมรี้านทงคตัสอึร่อยอยู่ร้านหนึ่ง ไปที่นั่น 

ดไีหม”

“พวกเราที่ไหนกไ็ด้ครบั” ว่าแล้วกท็�าหน้าเหมอืนนกึออก นายต�ารวจ 

คางะยกนิ้วโป้งชี้ไปด้านหลงั “ข้างหน้านี่มร้ีานอาหารแบบครอบครวัใช่ไหม

ครบั ใช่ร้านที่เมื่อคนืครูไปรเึปล่า”
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“ใช่ จะไปที่นั่นหรอื”

“ไปที่นั่นได้ไหมครบั  อยู่ใกล้แล้วกเ็ตมิกาแฟได้ไม่อั้นด้วย”

“ดจีงัครบั” นายต�ารวจมาคมิูระพูดสนบัสนนุ

“กไ็ด้นะ งั้นขอไปแต่งตวัก่อน”

ระหว่างให้เขารอข้าพเจ้าเปลี่ยนเครื่องแต่งตวั ข้าพเจ้าคดิถงึเหตผุล

ที่คางะชวนไปที่ร้านอาหารนั้น คงมีเหตุผลบางอย่าง หรือเพียงเพราะ 

อยู่ใกล้และดื่มกาแฟได้ไม่อั้นอย่างที่เขาบอก

สดุท้ายข้าพเจ้าออกจากห้องโดยไม่พบค�าตอบ

ที่ร้านอาหารข้าพเจ้าสั่งข้าวหน้าชีสกุ้ง ส่วนนายต�ารวจคางะกับ 

นายต�ารวจมาคมิูระสั่งชดุสเต๊กเนื้อแกะและชดุแฮมเบริ์ก

“นิยายเรื่องนั้น” หลังบริกรจากไปนายต�ารวจคางะพูดขึ้นก่อน 

“เรื่องที่ค้างอยู่ในคอมฯ ของคณุฮดิากะน่ะครบั ที่ชื่อ ‘บานประตูน�้าแขง็’”

“อ๋อ รู้ละ ที่ว่าจะตรวจสอบว่าเป็นเรื่องที่เขียนเมื่อวาน หรือว่า

เป็นการดงึไฟล์ส่วนที่ลงนติยสารแล้วขึ้นหน้าจอ ตกลงรู้ชดัแล้วยงั”

“รู้แล้วครบั เหมอืนจะเป็นส่วนที่เขยีนเมื่อวาน คนของส�านกัพมิพ์

โซเมบอกว่ามนัต่อกบัส่วนที่ลงนติยสารไปแล้วได้พอด”ี

“งั้นแสดงว่าก่อนจะถูกฆ่า เขาก�าลงัง่วนท�างานทเีดยีว”

เพราะใกล้จะต้องออกเดนิทางไปแคนาดา ฮดิากะคงต้องเร่งท�างาน

อย่างเอาเป็นเอาตาย ปกติเขาจะหาเหตุผลต่างๆ มาอ้างและปล่อยให้

บรรณาธกิารรอหน้าตาเฉย

“เพยีงแต่มนัประหลาดหน่อย” นายต�ารวจคางะโน้มตวัมาข้างหน้า

เลก็น้อย วางศอกขวาบนโต๊ะ

“ประหลาด หมายถงึ”

“จ�านวนหน้าของต้นฉบับ เมื่อค�านวณเป็นหน้าละสี่ร้อยตัวอักษร 

จะนบัได้ยี่สบิเจด็หน้า ถ้าเริ่มเขยีนตอนห้าโมงเศษหลงัคณุฟจุโิอะกลบัไป 

คิดว่าน่าจะมากเกินไปหน่อย เท่าที่ถามครูโนโนกูชิเมื่อคืน ความเร็วใน 
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การเขยีนของคณุฮดิากะคอืชั่วโมงละสี่ถงึหกหน้าใช่ไหมครบั”

“ยี่สบิเจด็หน้าร ึเยอะจรงิๆ ด้วย”

ข้าพเจ้าไปบ้านฮิดากะตอนสองทุ่ม สมมุติว่าฮิดากะยังมีชีวิตอยู่  

กแ็สดงว่าต้องเขยีนด้วยความเรว็ชั่วโมงละเก้าหน้า

“ถ้าอย่างนั้น” ข้าพเจ้าพูด “เขาอาจจะโกหกกไ็ด้”

“หมายความว่าไงครบั”

“ความจริงแล้วช่วงกลางวันเมื่อวานอาจเขียนไว้แล้วสิบหรือยี่สิบ

หน้า แต่แกล้งพูดตามสไตล์เขาว่า ยงัไม่ได้เขยีนเลยสกัหน้ากไ็ด้”

“คนของส�านกัพมิพ์กม็คีวามเหน็แบบนั้นเหมอืนกนั”

“กค็งใช่แหละ” ข้าพเจ้าพยกัหน้า

“ตอนคณุรเิอะออกจากบ้าน คุณฮดิากะบอกว่าคงจะไปถงึโรงแรม

ดึกหน่อยครับ แต่ความจริงเขาเขียนได้ยี่สิบเจ็ดหน้าตั้งแต่ก่อนสองทุ่ม  

‘บานประตูน�้าแข็ง’ ลงนิตยสารครั้งละประมาณสามสิบหน้า เรียกได้ว่า 

เกอืบจะเสรจ็แล้ว ถ้าล่าช้ายงัพอเข้าใจ แต่มกีารเสรจ็เรว็กว่าก�าหนดขนาดนี้ 

ด้วยหรอืครบั”

“กน่็าจะมนีะ งานเขยีนไม่ใช่งานใช้เครื่องจกัรกล ถ้าไอเดยีไม่กระฉูด 

บางครั้งต้องจ้องโต๊ะหลายชั่วโมงโดยเขยีนไม่ได้สกัหน้า กลบักนัถ้าไอเดยี

แล่นปรู๊ดปร๊าดเมื่อไหร่ กจ็ะเขยีนได้ไหลลื่น”

“คณุฮดิากะกม็แีนวโน้มอย่างนั้นหรอืครบั”

“กม็นีะ จะว่าไปนกัเขยีนแทบทกุคนเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอื”

“อย่างนั้นหรอืครบั แน่นอนว่าตวัผมคาดเดาไม่ถกูหรอก” นายต�ารวจ 

คางะเอนตวักลบัไปนั่งท่าเดมิ

“ไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องใส่ใจเรื่องจ�านวนหน้าด้วย” ข้าพเจ้าพูด  

“สรปุว่าตอนคณุรเิอะออกจากบ้าน นยิายยงัเขยีนไม่เสรจ็ แต่ตอนพบศพ

เขยีนเกอืบเสรจ็แล้วใช่ไหมล่ะ หมายถงึจนถงึตอนฮดิากะถูกฆ่าตาย เขา

ยงัท�างานอยู่ กแ็ค่นั้นไม่ใช่เรอะ”
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“อาจจะใช่ครบั” นายต�ารวจคางะพยกัหน้า แต่เหมอืนยงัไม่เหน็ด้วย

ดเูหมอืนต�ารวจจะไม่พอใจอะไรจนกว่าจะได้ตรวจสอบอย่างถงึที่สดุ 

แม้แต่เรื่องเลก็ๆ น้อยๆ เขาคดิขณะมองครูรุ่นน้องในอดตี

บรกิรน�าอาหารมา การสนทนาจงึขาดช่วง

“ว่าแต่ศพของฮดิากะเป็นยงัไงแล้วนะ” ข้าพเจ้าลองถาม “เหน็ว่า

จะชนัสูตรหรอือะไรเนี่ย”

“ผ่าไปแล้ววันนี้ครับ” ว่าแล้วนายต�ารวจคางะมองนายต�ารวจ 

มาคมิูระ “แกต้องไปดูไม่ใช่หรอื”

“เปล่านะครับ ถ้าไปดู คงไม่มานั่งกินอยู่อย่างนี้หรอกครับ” นาย

ต�ารวจมาคมิูระท�าหน้าบูดขณะใช้ส้อมจิ้มแฮมเบริ์ก

“กจ็รงินะ” คางะยิ้มเฝื่อน “การชนัสูตรมอีะไรหรอืครบั”

“เปล่า เพียงแค่คิดว่าน่าจะรู้เวลาประมาณการตายชัดเจนแล้ว 

รเึปล่า”

“ตัวผมยังไม่เห็นรายงานการชันสูตรอย่างละเอียดครับ แต่น่าจะ

ชดัเจนแล้ว”

“มนัแม่นย�ารเึปล่านะ”

“กอ็ยู่ที่ว่าประเมนิจากอะไร อย่างเช่น” เขาพูดค้างไว้แล้วส่ายหน้า 

“ไม่ละ ไม่พูดดกีว่าครบั”

“ท�าไมล่ะ”

“เดี๋ยวข้าวหน้าชสีกุ้งจะไม่อร่อย” เขาชี้ที่จานของข้าพเจ้า

“อ๋อ” ข้าพเจ้าพยกัหน้า “งั้นไม่ฟังดกีว่า”

นายต�ารวจคางะผงกศรีษะราวจะบอกว่าดแีล้ว

ระหว่างรบัประทานอาหาร เขาไม่พูดถงึเรื่องคด ี ส่วนใหญ่จะถาม 

เกี่ยวกับเรื่องอ่านส�าหรับเด็กที่ข้าพเจ้าเขียน ระยะหลังแนวโน้มเรื่อง 

แบบไหนที่เดก็นยิมอ่าน คดิอย่างไรกบัเดก็ที่ไม่ชอบอ่านหนงัสอื เป็นต้น

ข้าพเจ้าเล่าว่าหนังสือขายดีมักเป็นหนังสือแนะน�าของกระทรวง
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ศกึษาฯ และการที่เดก็ไม่ชอบอ่านหนงัสอืเป็นผลมาจากพ่อแม่

“พูดง่ายๆ คอื ทั้งที่พ่อแม่สมยันี้ไม่ชอบอ่านหนงัสอื แต่คดิว่าต้อง

ให้ลูกอ่าน ตัวเองไม่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว ก็เลยไม่รู้ว่าจะให้ลูกอ่าน 

อะไรด ีสดุท้ายจงึพึ่งหนงัสอืที่หลวงแนะน�า หนงัสอืแบบนั้นมแีต่เรื่องหนกัๆ 

ไม่สนกุเลยแม้แต่น้อย เดก็กเ็ลยไม่ชอบอ่านหนงัสอื กลายเป็นวงจรอบุาทว์

ซ�้าซาก”

นายต�ารวจทั้งสองกนิสเต๊กขณะฟังสิ่งที่ข้าพเจ้าเล่าด้วยสหีน้าสนใจ 

ไม่รู้ว่าฟังอย่างจรงิจงัแค่ไหน 

อาหารชดุที่พวกเขาสั่งมกีาแฟบรกิารตบท้าย ข้าพเจ้าจงึสั่งนมร้อน

เพิ่ม

“สูบบุหรี่ไหมครับ” นายต�ารวจคางะถามพลางยื่นมือจะไปหยิบ 

ที่เขี่ยบหุรี่

“ไม่ละ ขอบใจ” ข้าพเจ้าตอบ

“อ๊ะ เลกิแล้วหรอืครบั”

“ใช่ เลกิได้สองปีแล้ว โดนหมอสั่งห้าม เพราะกระเพาะไม่ด”ี

“หรือครับ ถ้าอย่างนั้นน่าจะไปนั่งโต๊ะห้ามสูบบุหรี่” เขาชักมือที่ 

ยื่นจะไปหยบิที่เขี่ยบหุรี่กลบั “พอพูดถงึนกัเขยีน มกัมภีาพลกัษณ์ว่าต้อง

สูบบหุรี่ เหน็ว่าคณุฮดิากะกส็ูบจดั”

“อ๋อใช่ ห้องเขาตอนท�างานอย่างกบัก�าลงัรมยาไล่แมลงเลยทเีดยีว”

“เมื่อคนืตอนพบศพเป็นยงัไงบ้างครบั ในห้องยงัมคีวนัคลุ้งอยู่ไหม

ครบั”

“เอ เป็นยังไงน้า ก็ตอนนั้นก�าลังสับสน” ข้าพเจ้าจิบนมแล้วคิด  

“กค็งมคีวนัคลุ้งอยู่หน่อยมั้ง ใช่ คดิว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น”

“หรือครับ” นายต�ารวจคางะยกถ้วยกาแฟขึ้นมาดื่ม จากนั้นหยิบ

สมดุจดออกมา “มเีรื่องอยากขอค�ายนืยนัหน่อยครบั เรื่องตอนครูไปบ้าน

ฮดิากะตอนสองทุ่มน่ะครบั”
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“ได้”

“ตอนนั้นครโูนโนกชูกิดอนิเตอร์โฟนแล้วกย็งัไม่มเีสยีงตอบ และเหน็ 

ไฟในบ้านปิดหมดทุกดวง จึงโทรศัพท์ไปที่โรงแรมซึ่งคุณริเอะพักใช่ไหม

ครบั”

“ใช่ส”ิ

“พดูถงึเรื่องไฟ” นายต�ารวจคางะมองตรงมาที่ข้าพเจ้า “มนัปิดหมด

ทกุดวงจรงิๆ หรอืครบั”

“ปิดหมดทกุดวง ไม่ผดิแน่” ข้าพเจ้าตอบพร้อมกบัมองหน้าเขากลบั

“แต่หน้าต่างห้องท�างาน มองจากประตไูม่เหน็ใช่ไหมครบั ครไูด้อ้อม 

ไปทางสวนรเึปล่าครบั”

“เปล่า ไม่ได้อ้อมไปทางสวน แค่ชะเง้อคอตรงประตูก็รู้ว่าไฟห้อง

ท�างานดบัอยู่”

“อย่างนั้นหรอืครบั” นายต�ารวจคางะท�าหน้าสงสยัเลก็น้อย

“ต้นซากรุะใหญ่อยู่ตรงกบัหน้าต่างห้องท�างาน ถ้าห้องท�างานเปิด

ไฟอยู่ จะเหน็ซากรุะชดัเจนเลย”

“อ๋อ อย่างนี้นี่เอง” นายต�ารวจคางะพยกัหน้ากบันายต�ารวจมาคมูิระ  

“งั้นกเ็ข้าใจแล้ว”

“นี่เป็นปัญหาใหญ่นกัร”ึ

“เปล่าครบั เป็นแค่การตรวจสอบธรรมดา เพราะถ้ารายงานไม่ชดัเจน  

เดี๋ยวจะถูกเจ้านายว่าเอาได้ครบั”

“เข้มงวดจงั”

“ไม่ว่าวงการไหนก็เหมือนกันแหละครับ” นายต�ารวจคางะเผยยิ้ม

ชวนให้คดิถงึสมยัที่ยงัเป็นครู

“เอ่อ แล้วการสอบสวนเป็นยังไง รู้อะไรบ้างแล้ว” มองหน้านาย

ต�ารวจทั้งสองสลบักนั  สดุท้ายไปหยดุอยู่ที่ใบหน้าของนายต�ารวจคางะ

“ก็เพิ่งจะเริ่มต้นเองน่ะครับ” นายต�ารวจคางะพูดอย่างสุภาพ 
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คงแฝงนยัว่าบอกเรื่องการสอบสวนไม่ได้

“ข่าวในโทรทัศน์บอกว่าอะไรนะ การกระท�าของคนแปลกหน้า 

ใช่มั้ย บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนั้น หมายถึงคนร้ายบุกรุก

เข้ามาหมายจะขโมยของ แต่เจอฮดิากะเสยีก่อน จงึฆ่าเสยีอย่างนั้นเรอะ”

“กม็คีวามเป็นไปได้อยู่บ้าง”

“งั้นแสดงว่าไม่ค่อยจะคดิถงึเรื่องนั้นเรอะ”

“ใช่ครับ” นายต�ารวจคางะดูเกรงใจรุ่นน้องที่อยู่เคียงข้าง “โดย 

ส่วนตวัผมคดิว่าเป็นไปได้น้อยครบั”

“ท�าไมล่ะ”

“ปกตโิจรลกัขโมยมกัเข้ามาทางประตู เพราะถ้าถูกจบัได้ กย็งัพูด

แก้ตัวได้หลายอย่าง แล้วยังออกไปทางประตูด้วย แต่อย่างที่ทราบประตู

บ้านฮดิากะลอ็กอยู่”

“คนร้ายคงไม่อตุส่าห์ลอ็กประตูแล้วค่อยไป...อย่างนั้นร”ึ

“กญุแจบ้านฮดิากะมสีามดอก คณุรเิอะเกบ็ไว้สองดอก ที่เหลอือกี

ดอกนงึอยู่ในกระเป๋ากางเกงคณุฮดิากะ”

“แต่ใช่ว่าจะไม่มโีจรเข้าออกทางหน้าต่างนี่นา”

“อาจจะมีครับ แต่นั่นต้องเป็นการขโมยที่มีการวางแผนมาเป็น 

อย่างด ีมกีารดูลาดเลาล่วงหน้า ตรวจสอบว่าตอนไหนที่คนในบ้านไม่อยู่ 

ไม่มใีครเหน็ได้จากถนนแล้วจงึลงมอื”

“ไม่คดิว่าจะเป็นแบบนั้นร”ึ

“ก็” นายต�ารวจคางะยิ้มเห็นฟันขาว “ถ้าดูลาดเลามาก่อน ก็น่า 

จะรู้แล้วว่าในบ้านนั้นไม่เหลอือะไรแล้วไม่ใช่หรอืครบั”

“เออ” ข้าพเจ้าร้อง “จริงด้วย” แล้วมองนายต�ารวจทั้งสอง นาย

ต�ารวจมาคมิูระกย็ิ้มน้อยๆ

“ตวัผม” นายต�ารวจคางะหยดุพูดไปดื้อๆ คล้ายลงัเลใจ แล้วพูด

ด้วยน�้าเสยีงจรงิจงัต่อว่า “คดิว่าเป็นการกระท�าของคนคุ้นเคย”
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“น่าเป็นห่วงนะเนี่ย”

“ขอให้รู้กนัเฉพาะตรงนี้นะครบั” เขาเอานิ้วชี้แตะรมิฝีปาก

“ได้อยู่แล้ว” ข้าพเจ้าพยกัหน้า

แล้วเขากส่็งสายตาให้นายต�ารวจมาคมิรูะ นายต�ารวจหนุม่หยบิบลิ 

แล้วลกุขึ้น

“เอ้ย ไม่ส ิฉนัจ่ายเอง”

“ไม่ได้ครบั” นายต�ารวจคางะยกมอืห้าม “พวกเราเป็นคนชวนนะ

ครบั”

“แต่เอาบลิไปเบกิไม่ได้ไม่ใช่เรอะ”

“ไม่ได้ครบั เพราะเป็นแค่อาหารเยน็”

“ขอโทษนะ”

“ไม่ต้องเป็นห่วงครบั”

“แต่” ข้าพเจ้ามองไปทางแคชเชยีร์ นายต�ารวจมาคมิรูะช�าระเงนิอยู่

ข้าพเจ้ารูส้กึว่าเขามท่ีาทางแปลกๆ คยุกบัสาวแคชเชยีร์ หล่อนมอง

มาทางนี้แล้วตอบอะไรบางอย่าง

“ขอโทษนะครบั” นายต�ารวจคางะพูด หนัหน้ามาทางข้าพเจ้า ไม่ได้ 

มองไปทางแคชเชยีร์ สหีน้ายงัเหมอืนเดมิ “ต้องขอยนืยนัพยานที่อยูห่น่อย

ครบั”

“ของฉนัเรอะ”

“ครับ” เขาพยักหน้าเล็กน้อย “ได้ตรวจสอบกับคุณโอชิมะจาก 

ส�านักพิมพ์โดจิแล้วด้วย แต่ต้องเก็บหลักฐานสนับสนุนทั้งหมดเท่าที่จะ

ท�าได้ นี่เป็นวธิกีารของต�ารวจครบั ต้องขออภยัด้วย”

“ถงึได้มาร้านนี้”

“ถ้าไม่มาเวลาเดยีวกนั บรกิรจะเป็นคนละคน”

“อย่างนี้นี่เอง” ข้าพเจ้าทึ่งสดุๆ 

เมื่อนายต�ารวจมาคิมูระกลับมา นายต�ารวจคางะจึงถาม “ยอด
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ตรงกนัมั้ย”

“ครบั ตรงครบั”

“ด”ี ว่าแล้วคางะกข็ยบิตาให้ข้าพเจ้า

นายต�ารวจคางะแสดงความสนใจอย่างมากเมื่อข้าพเจ้าบอกว่า

ก�าลงัจดบนัทกึคดคีรั้งนี้  หลงัเดนิออกจากร้านอาหารไปได้ไม่นาน ถ้าไม่พดู 

เรื่องนี้ พวกเราคงแยกกนัตรงหน้าคอนโดฯ ข้าพเจ้าไปแล้ว

“ประสบการณ์แบบนี้คิดว่าคงไม่มีอีกแล้วในชาตินี้ เลยอยาก 

จดบนัทกึเอาไว้  คดิเสยีว่าเป็นสญัชาตญาณของนกัเขยีนกแ็ล้วกนั”

คางะเงยีบเหมอืนคดิเลก็น้อยแล้วพูดว่า

“จะขอดูหน่อยได้ไหมครบั”

“ให้เธอดูน่ะหรอื แหม ไม่ได้ตั้งใจจะเขยีนให้ใครอ่านเสยีด้วย”

“ขอร้องเถอะครบั” เขาก้มศรีษะ นายต�ารวจมาคมิูระกก็้มด้วย

“อย่ามาท�าแบบนี้ข้างถนน มนัน่าอาย อกีอย่างสิ่งที่เขยีนกเ็ป็นเรื่อง

ที่บอกพวกเธอไปแล้วทั้งนั้น”

“ไม่เป็นไรหรอกครบั”

“เอายงัไงด”ี ข้าพเจ้าเกาศรีษะ ถอนหายใจ “งั้นมาที่ห้องมั้ยล่ะ ฉนั

พมิพ์ไว้ในเครื่องเวริ์ดโปรเซสเซอร ์1 ต้องรอมนัพมิพ์ออกมาก่อนนะ”

“ยนิดคีรบั” นายต�ารวจคางะพูด

นายต�ารวจทั้งสองตามมาถงึห้อง พอข้าพเจ้าเริ่มสั่งพมิพ์ นายต�ารวจ 

คางะมาดูอยู่ข้างๆ

“นี่เป็นเครื่องเวริ์ดโปรเซสเซอร์หรอืครบั”

“ใช่”

“เครื่องที่ห้องคณุฮดิากะเป็นคอมฯ ใช่ไหมครบั”

1 เครื่องพมิพ์ดดีไฟฟ้าภาษาญี่ปุ่นมฟีังก์ชนัเกบ็ข้อมูลไว้ในเครื่องได้ - ผู้แปล
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“เขาชอบของแปลกใหม่” ข้าพเจ้าว่า “ทั้งเรื่องการสื่อสารผ่านคอมฯ 

เกม เหมอืนจะมเีรื่องที่เขาอยากท�าเยอะเลย”

“ครูโนโนกูชไิม่ใช้คอมฯ หรอืครบั”

“ผมแค่นี้กพ็อแล้ว”

“ต้นฉบบัให้คนของส�านกัพมิพ์มารบัเป็นประจ�าหรอืครบั”

“เปล่า ส่วนใหญ่จะใช้แฟกซ์ นั่นไงอยูต่รงนั้น” ข้าพเจ้าชี้เครื่องโทรสาร 

ที่มมุห้องแล้วพูด มโีทรศพัท์คู่สายเดยีวต่อกบัเครื่องโทรศพัท์ไร้สาย

“แต่เมื่อวานให้มารบันี่ครบั” นายต�ารวจคางะเงยหน้าแล้วพดู เหมอืน 

แววตาเขาแฝงเลศนยั

คนร้ายเป็นคนคุ้นเคย ข้าพเจ้านกึถงึค�าพูดของเขาเมื่อครู่

“เพราะมธีรุะอยากพบหารอืกนัโดยตรง เมื่อวานเลยให้มาเป็นกรณี

พเิศษ”

พอพมิพ์เสรจ็ ข้าพเจ้ายื่นให้เขาและพูดว่า

“ความจรงิมเีรื่องที่ปิดไว้นดิหน่อย”

“หรอืครบั” นายต�ารวจคางะเหมอืนไม่ค่อยตกใจนกั

“อ่านแล้วก็คงรู้ แต่เพราะคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับคดี แล้วก็ไม่อยาก

พูดให้คนอื่นต้องโดนสงสยั”

หมายถงึเรื่องที่ฮดิากะฆ่าแมว

“รบัทราบครบั คดิว่าเรื่องแบบนี้มนัธรรมดา”

นายต�ารวจคางะกับนายต�ารวจมาคิมูระรับบันทึกที่พิมพ์เสร็จก็

กล่าวค�าขอบคณุหลายครั้งก่อนลากลบัไป

เอาละ

พอพวกคางะกลบัไป ข้าพเจ้ากเ็ริ่มเขยีนบนัทกึของวนันี้ทนัท ี เป็น

เรื่องต่อจากบทที่มอบให้เขาไปนั่นเอง ซึ่งเขาอาจอยากอ่านอีก แต่คิดว่า 

จะพยายามเขยีนต่อโดยไม่ใส่ใจกบัเรื่องนี้นกั ไม่งั้นกไ็ม่มคีวามหมาย
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6

หลังเกิดเหตุสองวัน งานศพของฮิดากะ คูนิฮิโกะจัดขึ้นที่วัดห่าง 

จากบ้านเขาไม่กี่กิโลเมตร คนในวงการสิ่งพิมพ์มากันมากมาย มีคนรอ 

จดุก�ายานเคารพศพกนัเป็นแถวยาว

สื่อจากสถานโีทรทศัน์กม็าด้วย ทั้งสต๊าฟและผูร้ายงานข่าวต่างวาง 

หน้าขรึม แต่ดูแล้วรู้เลยว่าสอดส่ายสายตาไปทั่วเพื่อหวังถ่ายฉากเร้า

อารมณ์ ถ้ามีผู้เข้าร่วมงานศพคนไหนหลั่งน�้าตาให้เห็นแม้เพียงนิดเดียว 

เป็นต้องหนักล้องไปถ่ายทนัที

จดุก�ายานเคารพศพเรยีบร้อย ข้าพเจ้ายนือยู่ข้างเตน็ท์รบัแขกมอง 

ผู้เข้าร่วมงานมาอย่างต่อเนื่อง ในจ�านวนนั้นมีดาราให้เห็นด้วย นึกได้ว่า

พวกเขาคงร่วมแสดงในผลงานฮดิากะซึ่งถูกสร้างเป็นภาพยนตร์

หลงัคารวะผู้ตาย พระสวดเสรจ็ กเ็ป็นเวลาเจ้าภาพกล่าว คณุรเิอะ 

สวมชดุสูทสดี�าก�าลูกประค�า กล่าวค�าขอบคณุผู้มาร่วมงาน และค�าร�าลกึ

ถึงสามีผู้ยังผูกพันอย่างเรียบๆ ได้ยินเสียงสะอื้นไห้ดังระงมไปทั่วสถานที่

อนัวงัเวง

ในค�ากล่าวของคณุรเิอะ ไม่มคี�าว่าคนร้ายหรอืค�าว่าเกลยีดแค้นเลย  

ยิ่งชวนให้คดิว่านั่นเป็นการแสดงถงึความโกรธและความเศร้าโศกของเธอ

เมื่อโลงถูกเคลื่อนย้าย ผู้ร่วมงานเริ่มทยอยกนักลบั ข้าพเจ้าพบกบั

บคุคลที่คาดไม่ถงึ หล่อนเดนิเพยีงล�าพงั

ข้าพเจ้าส่งเสยีงทกัเมื่อเธอก้าวออกจากวดั “คณุฟจุโิอะ”

ฟุจิโอะ มิยาโกะหยุดเดิน หันกลับมา ผมยาวสยายตามจังหวะ

การหนั

“คณุคอื...”
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“เมื่อวานซนื เราพบกนัที่ห้องของฮดิากะไง”

“ค่ะ จ�าได้”

“ผมเป็นเพื่อนของฮิดากะชื่อโนโนกูชิครับ แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมชั้น

ของพี่ชายคณุด้วย”

“เหมอืนจะอย่างนั้นนะคะ วนันั้นคณุฮดิากะกบ็อก”

“มเีรื่องอยากคยุด้วยหน่อย มเีวลาไหมครบั”

เธอมองนาฬิกาข้อมอื จากนั้นทอดตาไปไกล

“ให้คนรออยู่น่ะค่ะ”

ข้าพเจ้ามองตามสายตาของหล่อน รถมินิแวนสีเขียวอ่อนจอดอยู่

ข้างถนน เหน็ชายหนุ่มผู้ขบัรถมองมาทางนี้

“สามหีรอืครบั”

“เปล่า ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ”

ข้าพเจ้าตคีวามเองว่าคงเป็นคนรกั

“งั้นคยุตรงนี้กไ็ด้ครบั มเีรื่องอยากถามหลายเรื่อง”

“อะไรหรอืคะ”

“วนันั้นคยุอะไรกนักบัฮดิากะหรอืครบั”

“อะไรน่ะหรอื กเ็หมอืนที่แล้วมาคอืทางเราเรยีกร้องให้เกบ็คนืหนงัสอื 

ทั้งหมด ยอมรบัผดิต่อหน้าสาธารณชน และเขยีนเนื้อหาใหม่ให้ไม่พาดพงิ

ถึงพี่ดิฉัน ได้ยินว่าเขาจะไปแคนาดา จึงอยากมาดูว่าเขาจะแสดงความ

จรงิใจอย่างไรต่อไป”

“แล้วฮดิากะว่ายงัไง”

“เขาบอกว่าพร้อมจะด�าเนินการด้วยความจริงใจเหมือนเดิม  

แต่ไม่คดิจะเปลี่ยนความเชื่อที่เขาม”ี

“หมายความว่าไม่ยอมท�าตามข้อเรยีกร้อง”

“เขามีความคิดว่า การใช้เรื่องส่วนตัวของต้นแบบบ้าง เพื่อความ

สูงส่งของศลิปะ ไม่ใช่ต้องการจะเปิดโปง ย่อมเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้”
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“แต่คณุรบัไม่ได้”

“แน่นอนค่ะ” หล่อนเชดิมมุปาก แต่ยงัไม่ถงึขั้นเรยีกว่ายิ้ม

“งั้นวนันั้นกต็กลงกนัไม่ได้สคิรบั”

“เขาสญัญาว่าไปแคนาดาแล้วเข้าที่เข้าทางเมื่อไหร่ จะตดิต่อมาแน่ 

ยังเจรจากันต่อได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดูเหมือนเขาก�าลังยุ่งๆ เพราะใกล้

จะเดินทาง แล้วคิดว่าถึงจะตื๊อไปก็คงไม่ช่วยอะไร ก็เลยตกลงตามนั้นไป

ก่อนค่ะ”

ฮดิากะเองกค็งพูดอะไรไม่ได้มากกว่านั้น

“แล้วกต็รงกลบับ้านเลยหรอืครบั”

“ดฉินัหรอื ใช่ค่ะ”

“ไม่ได้แวะที่ไหนเลยหรอืครบั”

“ค่ะ” ฟจุโิอะ มยิาโกะพยกัหน้าก่อนจะเบกิตาจ้องข้าพเจ้า “ก�าลงั

ถามหาพยานที่อยู่หรอืคะ”

“เปล่า ไม่ใช่อย่างนั้นสกัหน่อย” ข้าพเจ้าก้มหน้า ถใูต้จมกู ถ้าไม่ได้

ถามหาพยานที่อยู่แล้วยงัจะเป็นอะไรอื่นได้อกีเล่า ตวัเองยงันกึข�า

หล่อนถอนหายใจ “เมื่อวานต�ารวจมาหา ถามค�าถามเดยีวกบัคณุ

เมื่อกี้ ไม่สิ ถามโต้งๆ กว่านี้ อย่างเช่นเกลียดแค้นคุณฮิดากะไหมอะไร

อย่างนี้”

“ออืฮ”ึ ข้าพเจ้ามองหน้าหล่อนกลบั “แล้วคณุตอบว่าไงครบั”

“ตอบว่าไม่ได้เกลยีดแค้น เพยีงอยากให้เขาเคารพคนตายหน่อย”

“นยิายเรื่อง ‘แดนห้ามล่า’ นั่น” ข้าพเจ้าว่า “คณุไม่ชอบมนัขนาด

นั้นเลยหรอืครบั มนัเป็นการล่วงละเมดิพี่ของคณุอย่างนั้นหรอืครบั”

“ทกุคนต่างกม็คีวามลบั และมสีทิธิ์เลอืกที่จะไม่เปิดเผย ถงึจะตาย

ไปแล้วกต็าม”

“แล้วเกิดมีคนที่คิดว่าความลับนั้นมันเป็นความประทับใจล่ะ การ

อยากจะถ่ายทอดความประทบัใจนั้นเป็นสิ่งผดิหรอืครบั”
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“ประทบัใจหรอื” หล่อนจ้องหน้าข้าพเจ้าเขมง็ จากนั้นส่ายหน้าช้าๆ 

 “เรื่องนกัเรยีน ม.ต้น ข่มขนืเดก็ผู้หญงิน่ะหรอืคะเป็นเรื่องประทบัใจ”

“อาจต้องบรรยายเป็นฉากหลงัของความประทบัใจกไ็ด้”

หล่อนถอนหายใจอกีครั้ง จงใจท�าใส่ข้าพเจ้าอย่างชดัเจน

“คณุโนโนกูชกิเ็ขยีนนยิายเหมอืนกนัสนิะคะ”

“ครบั เป็นเรื่องส�าหรบัเดก็”

“ที่คุณปกป้องคุณฮิดากะขนาดนั้น เพราะคุณก็เป็นนักเขียนด้วย

ใช่ไหมคะ”

ข้าพเจ้าคดิชั่วครู่ก่อนพูดว่า “อาจเป็นอย่างนั้นกไ็ด้”

“เป็นงานน่ารงัเกยีจจงั” หล่อนมองนาฬิกาข้อมอื “ต้องไปแล้วค่ะ 

แค่นี้นะคะ” แล้วหนัตวักลบัเดนิไปทางที่รถรออยู่

กลบัถงึคอนโดฯ มกีระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งอยู่ในกล่องรบัไปรษณยี์

‘ผมอยู่ที่ร้านอาหารแบบครอบครวัร้านเดมิ กรณุาโทรกลบัมาด้วย 

คางะ’

มหีมายเลขโทรศพัท์ซึ่งน่าจะเป็นของร้านอาหารเขยีนแนบมาด้วย

ข้าพเจ้าเปลี่ยนชุดในห้องเสร็จก็ตรงไปร้านอาหารโดยไม่โทรศัพท์  

เขานั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่าง แต่เนื่องจากห่อปกด้วยกระดาษ

ร้านหนงัสอื จงึมองไม่เหน็ปกหนงัสอื

พอเหน็ข้าพเจ้า นายต�ารวจคางะรบีลกุขึ้น ข้าพเจ้ายกมอืห้ามไว้

“ไม่เป็นไร นั่งเถอะ”

“ต้องขอโทษด้วยครบั ที่รบกวนเวลาพกัผ่อน”

เขาพูดพลางค้อมศรีษะ เหมอืนเขารู้ว่าวนันี้มงีานศพฮดิากะ

ข้าพเจ้าสั่งนมร้อนกบับรกิรก่อนนั่งลง

“รู้ว่าเธอต้องการอะไร ไอ้นี่ใช่มั้ย” ข้าพเจ้าหยิบกระดาษที่พับไว้

จากกระเป๋าเสื้อนอกวางตรงหน้าเขา เป็นส่วนที่เขียนเมื่อวาน พิมพ์ก่อน
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จะออกจากบ้านมา

“ขอบคณุครบั ช่วยได้มากเลย” เขายื่นมอืท�าท่าจะกางออก

“ขอร้องล่ะ อย่าอ่านที่นี่ได้มั้ย ถ้าอ่านของเมื่อวานแล้ว กน็่าจะรู้ว่า

ฉนัเขยีนเรื่องของเธอด้วย มนัเลยรู้สกึเขนิๆ น่ะ”

ข้าพเจ้าพูด เขากย็ิ้มให้

“กจ็รงินะครบั งั้นผมเกบ็ไว้ก่อนกไ็ด้” เขาพบักระดาษอกีครั้งแล้ว

ใส่เข้ากระเป๋าด้านในเสื้อนอก

“แล้ว” ดื่มน�้าแล้วจึงถามว่า “บันทึกของฉันนี่เป็นประโยชน์บ้าง

ไหม”

“เป็นสิครับ” คางะตอบทันที “อย่างบรรยากาศของเหตุการณ ์

ซึ่งแค่ฟังอย่างเดยีวไม่อาจรู้ได้ พอเป็นตวัหนงัสอืแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นมาก

ครบั  ถ้าคดอีื่นมพียานหรอืผูเ้หน็เหตกุารณ์เขยีนแบบนี้ด้วย กจ็ะดมีากเลย”

“ถ้างั้นกด็”ี

บรกิรยกนมร้อนมา ข้าพเจ้าใช้ช้อนตกัหน้านมออก

“คดิยงัไงกบัเรื่องแมว” ข้าพเจ้าถาม

“ตกใจสคิรบั” เขาตอบ “เคยได้ยนิเรื่องแมวสร้างความเดอืดร้อนอยู่

บ่อยๆ แต่ไม่เคยได้ยนิมาก่อนว่าจะมใีครท�าถงึขนาดนั้นครบั”

“อยากไปตรวจสอบคณุนายเจ้าของแมวรเึปล่า”

“รายงานหวัหน้าไปแล้ว เขาให้คนอื่นไปท�าครบั”

“หรือ” ข้าพเจ้าดื่มนม รู้สึกไม่สบายใจเหมือนคนขี้ฟ้องยังไงไม่รู้ 

“ส่วนเรื่องอื่นๆ กค็ดิว่าเหมอืนกบัเรื่องที่บอกเธอไปแล้วทั้งนั้น”

“กจ็รงิครบั” เขาพยกัหน้า “แต่ในรายละเอยีดมส่ีวนที่เป็นประโยชน์

มากเลยครบั”

“มดี้วยหรอื”

“อย่างเช่นตอนที่ครูคุยกับคุณฮิดากะที่ห้อง ตอนนั้นคุณฮิดากะ 

สูบบหุรี่หนึ่งมวน เรื่องนี้ถ้าไม่อ่านบนัทกึของครูกไ็ม่รู้หรอกครบั”
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“แหม มวนเดียวจริงรึเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน อาจจะสองมวนก็ได้ 

จ�าได้แต่ว่าเขาสูบบหุรี่กเ็ลยเขยีนออกมาแบบนั้นเท่านั้นเอง”

“มวนเดยีวครบั” เขาพูดเดด็ขาด “ไม่ผดิแน่”

“หรอื”

เรื่องนี้เกี่ยวกับคดีอย่างไรข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ แต่นายต�ารวจอาจมี

มมุมองพเิศษในแบบของเขากไ็ด้

ข้าพเจ้าเล่าให้นายต�ารวจคางะฟังเรื่องคยุกบัฟจุโิอะ มยิาโกะหลงั

งานศพ เหมอืนเขาจะสนใจ

“สดุท้ายกไ็ม่ได้ค�าตอบว่าหล่อนมพียานที่อยู่รเึปล่า”

“มคีนไปตรวจสอบแล้ว เหมอืนจะมพียานนะครบั”

“อย่างนั้นหรอื งั้นกไ็ม่ต้องไปสงสยัหล่อนแล้วส”ิ

“ครูสงสยัหล่อนหรอืครบั”

“ก็ไม่ถึงขนาดสงสัย เพียงแต่คนที่มีแรงจูงใจ ก็คิดว่ามีแต่หล่อน 

นี่แหละ”

“แรงจูงใจที่ว่าพี่ถูกล่วงละเมดิสทิธสิ่วนตวัใช่ไหมครบั แต่ถงึจะฆ่า

คณุฮดิากะกแ็ก้ไขปัญหาไม่ได้นี่ครบั”

“แต่อาจเป็นเพราะไม่เห็นความจริงใจของอีกฝ่าย จึงเกิดบันดาล

โทสะ”

“แต่ตอนหล่อนออกจากบ้านคณุฮดิากะ เขายงัมชีวีติอยู่นี่ครบั”

“กก็ลบัไปก่อนแล้วย้อนกลบัมาใหม่กไ็ด้”

“เพราะตั้งใจจะฆ่าหรอืครบั”

“ใช่” ข้าพเจ้าพยกัหน้า “เพราะตั้งใจจะฆ่า”

“แต่คณุรเิอะยงัอยู่ที่บ้านนะครบั”

“กร็อให้เธอออกไปก่อน แล้วค่อยแอบเข้าไป”

“แสดงว่าคณุฟจุโิอะ มยิาโกะรู้ว่าคณุรเิอะจะออกไปหรอืครบั”

“อาจเดาได้จากค�าพูดที่คยุกนั”
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นายต�ารวจคางะประสานนิ้ววางบนโต๊ะแล้วใช้นิ้วหวัแม่มอืเดาะกนั

อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า “บกุรกุเข้ามาทางประตูหรอืครบั”

“เปล่า น่าจะจากทางหน้าต่าง กป็ระตูลอ็กอยู่”

“ผู้หญงิในชดุสูทบกุรกุเข้าทางหน้าต่างหรอืครบั” เขายิ้ม “ซ�้าคณุ

ฮดิากะยงัเหม่อมองอยู่ด้วย”

“ก็รอให้ฮิดากะเข้าห้องน�้าแล้วถึงแอบเข้าไป จากนั้นแอบอยู่หลัง

ประตูรอเขากลบัมา”

“ถอืที่ทบักระดาษด้วยหรอืครบั” นายต�ารวจคางะชูก�าปั้นขวา

“กค็งอย่างนั้น และเมื่อฮดิากะกลบัเข้ามาปุ๊บ” ข้าพเจ้าขยบัก�าปั้น

ขวา “กใ็ช้ที่ทบักระดาษนั่นฟาดลงที่ท้ายทอย”

“อย่างนี้นี่เอง แล้วจากนั้น”

“เอ่อ” ข้าพเจ้านกึถงึสิ่งที่ได้ยนิมาจากนายต�ารวจคางะเมื่อวานซนื

พลางพูดต่อ “แล้วกร็ดัคอโดยใช้สายโทรศพัท์...ใช่มั้ยละ แล้วกห็นไีป”

“ทางไหน”

“แน่นอนทางหน้าต่างสิ เพราะถ้าออกทางประตูตอนพวกฉันมา

กญุแจต้องไม่ลอ็ก”

“ก็น่าจะเป็นแบบนั้น” เขายื่นมือไปที่ถ้วยกาแฟ แต่พอรู้ว่ากาแฟ

หมดแล้ว จงึวางถ้วยลง “แต่ท�าไมถงึไม่ออกทางประตูล่ะครบั”

“เรื่องนั้นฉนักไ็ม่รู้นะ ตามหลกัจติวทิยา อาจจะไม่อยากให้ใครเหน็

กระมัง แต่ในเมื่อหล่อนมีพยานที่อยู่ เรื่องทั้งหมดนี่ก็เป็นแค่จินตนาการ

สนิะ”

“ครบั” เขาพูด “เพราะหล่อนมพียานที่อยู่ ตวัผมเลยฟังไว้แค่ให้รู้

จนิตนาการของครูครบั”

ค�าพูดของเขาค่อนข้างผดิคาดเลก็น้อย

“ลมืมนัเสยีกไ็ด้นะ”

“แต่เป็นประโยชน์ดีครับ คิดว่าเป็นการสันนิษฐานที่น่าสนใจ  
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ไหนๆ แล้ว ช่วยคดิอกีเรื่องหนึ่งได้ไหมครบั”

“กไ็ม่ค่อยมั่นใจว่าจะตั้งข้อสนันษิฐานได้เข้าท่ารเึปล่า เรื่องอะไรร”ึ

“ท�าไมคนร้ายถงึได้ปิดไฟในห้องครบั”

“เรื่องนั้น” ข้าพเจ้าคดิสกัครูจ่งึตอบ “เพื่อให้คนอื่นคดิว่าไม่มใีครอยู่ 

เผื่อมใีครมากค็งจะกลบัไปเอง เพื่อประวงิเวลาการพบศพ อนัที่จรงิฉนัยงั

คดิว่าไม่มใีครอยู่ เพราะบ้านมดืสนทิ”

“ถ้าอย่างนั้นแปลว่าคนร้ายอยากประวงิเวลาการพบศพหรอืครบั”

“นั่นเป็นจติวทิยาของคนร้ายไม่ใช่เรอะ”

“งั้น” เขาพูด “ท�าไมถงึได้เปิดคอมฯ ทิ้งไว้ล่ะครบั”

“คอมฯ หรอื”

“ครบั ตอนครูเข้าห้องนั้น หน้าจอยงัเรอืงแสงเป็นสขีาว ครูเขยีนไว้

ในบนัทกึครบั”

“จรงิส ิคงคดิว่าเปิดคอมฯ ไว้กไ็ด้กระมงั”

“เมื่อวานตอนแยกจากคร ูได้ลองทดลองง่ายๆ คอืดบัไฟในห้องแล้ว

ลองเปิดจอคอมฯ ดู ก็เลยรู้ว่าสว่างมากพอควรเลย พอยืนนอกหน้าต่าง 

ยังมองเห็นแสงสว่างทะลุผ้าม่านด้วยซ�้า ถ้าอยากให้เห็นว่าไม่อยู่จริงๆ  

คดิว่าน่าจะปิดคอมฯ ไปด้วยไม่ใช่หรอืครบั”

“งั้นอาจไม่รู้วิธีปิดก็ได้ ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยสัมผัสคอมฯ มาก่อน 

ปกตกิไ็ม่รู้นะ”

“แต่ปิดหน้าจอได้นี่ครับ แค่กดสวิตช์ก็พอ ถ้ายังไม่รู ้อีก ก็แค่ 

ถอดปลั๊ก”

“คงจะเผลอลมืกระมงั” ข้าพเจ้าพูด

คางะมองจ้องหน้าข้าพเจ้า จากนั้นจงึพยกัหน้า

“จรงิครบั อาจจะเผลอลมืกไ็ด้”

ข้าพเจ้าไม่รู้จะออกความเหน็อะไรมากกว่านั้น ได้แต่นิ่งเงยีบ

ขอโทษที่ท�าให้เสยีเวลา ว่าแล้วเขากล็กุขึ้น
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“เรื่องวนันี้กจ็ะเขยีนเป็นบนัทกึอกีไหมครบั”

“กต็ั้งใจจะเขยีนนะ”

“งั้นขออ่านด้วยนะครบั”

“ออื ได้ส”ิ

เขาเดนิไปแคชเชยีร์ แต่แล้วชะงกัฝีเท้า

“ตวัผมไม่เหมาะกบัการเป็นครูหรอืครบั” เขาถาม คงเพราะในบนัทกึ 

ข้าพเจ้าเขยีนท�านองนั้น

“เป็นความคดิเหน็ส่วนตวัน่ะ” ข้าพเจ้าตอบ

เขาหลบุตาลง ถอนหายใจแล้วเดนิต่อ

ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าคางะคดิอะไรอยู่

ถ้ารู้อะไรแล้วกน็่าจะบอกกนับ้าง



จากใจสำานักพิมพ์

เจตนาร้าย 悪意 Akui ล�าดบั 4 ในซรีสี์ คางะ เคยีวอจิโิร่ สร้างความ

ประทับใจแก่ผู้อ่านไปทั่วโลก ด้วยความเข้มข้นของเรื่อง และกลวิธีเล่าเรื่อง 

ซึ่งเหนือชั้น ความสนุกชวนติดตาม ด�าเนินเรื่องโดยใช้บันทึกความทรงจ�าของ 

สองคน คือนักสืบกับเพื่อนของผู้ตาย เป็นรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจาก

แผนการเด็ดใจ การวางอุบายซับซ้อนความพิเศษเหมือนมีนิยายในนิยาย...

ช่างน่าทึ่ง

ฮิงาชิโนะ เคโงะ พาผู้อ่านไปรวมตัวกันในห้องสืบสวนเฝ้าติดตาม 

บทสนทนาเสมือนเกมแมวไล่ล่าหนูอย่างใจจดจ่อ ซึ่งคลาสสิกและมีเสน่ห ์

ยิ่งนัก แม้ว่าผู้ต้องสงสัยมีเจตนาบิดเบือนอย่างสมบูรณ์แบบ แต่นักสืบคางะ

เมื่อฉายดวงไฟไปที่ใครก็จะไม่รามือ ดุดันที่สุดในซีรีส์นี้ จนถึงประโยคสุดท้าย 

“ผมจะรอคณุที่ศาล”

ส�านกัพมิพ์ไดฟกุ ุเชญิชวนนกัอ่านท่อง “เจตนาร้าย” ของเพื่อนผูม้คีวาม

ริษยาพยาบาท การแข่งขันในวัยเด็ก ชีวิตที่บาดเจ็บของคนทั้งคู่ และบาดลึก

เข้าไปในแผนการฆาตกรรมที่แยบยลและสั่นสะท้าน

ส�านกัพมิพ์ไดฟกุุ



เมื่อนักเขียนขายดีถูกฆาตกรรมในห้องท�างาน ฆาตกรไม่ยอมเปิดปาก

เรื่อง “แรงจูงใจ” อย่างเด็ดขาด แล้วแรงจูงใจนั้นคืออะไรกันแน่ คนเราท�าไม

ถึงได้คิดฆ่าคนได้ นิยายเรื่องนี้เขียนเบื้องหลังการฆาตกรรมที่แสดงความรู้สึก

ของคนในปัจจบุนัได้อย่างถงึแก่น เพราะอย่างนี้คนเราถงึได้ฆ่ากนัหรอื อ่านแล้ว 

ชวนให้คดิมาก  

แต่ที่ส�าคัญ วิธีการเล่าเรื่องแปลกแหวกแนวมาก เป็นการเล่าเรื่อง 

โดยใช้บันทึกของเพื่อนผู้ตาย และนักสืบคางะสลับกันจนจบ เป็นการเล่าเรื่อง 

แบบทดลองอีกแบบหนึ่งของฮิงาชิโนะ เคโงะ และเป็นคดีที่ 4 ในซีรีส์ คางะ 

เคยีวอจิโิร่

ฮิงาชิโนะ เคโงะ เคยบอกไว้ว่า นักสืบคางะ “เป็นตัวละครที่มีบุคลิก 

ของตัวเองที่ชัดเจน” และ “เป็นตัวละครที่เป็นที่พึ่งของผมได้เวลาต้องการจะ

เขียนเรื่องแบบทดลองที่ยังไม่เคยท�ามาก่อนมักใช้ตัวละครตัวนี้” แสดงว่าซีรีส์

นักสืบคางะนี้รับประกันได้ในเรื่องของความแปลกใหม่แน่นอน ไม่เชื่อลองอ่าน

ดูได้เลยครบั

บณัฑติ ประดษิฐานวุงษ์

จากใจนักแปล
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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

แนะนำานักเขียน 
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นกัแปลและล่ามดเีด่น รางวลัสรุนิทราชา พ.ศ. 2562

ในวัยเด็ก อ่านการ์ตูนและดูรายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่น จนได้มีโอกาส

เรยีนเอกภาษาญี่ปุ่นที่วทิยาลยับพติรภมิขุ สมยัที่ยงัเป็นระดบั ปวช. แล้วโชคดี

ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปเรียนคณะบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยโกเบ ทั้งในระดับ

ปรญิญาตรแีละปรญิญาโท จบแล้วท�างานที่บรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชนั  

ประเทศญี่ปุ่น อยู่หลายปี รวมเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น 12 ปี เมื่อกลบัมาประเทศไทย 

ไม่ค่อยได้ใช้วชิาบรหิารธรุกจิ แต่ใช้ภาษาญี่ปุน่หากนิมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นงาน

ในสถานทูตญี่ปุ่น บรรณาธกิารการ์ตูนญี่ปุ่น ผู้ประสานงานการถ่ายท�าสารคดี

ของสถานโีทรทศัน์ญี่ปุ่น หรอืดเีจรายการเพลงและสาระจดัเป็นภาษาญี่ปุ่นชื่อ 

“Ohayo Bangkok” นอกจากนั้นยงัเคยเป็นบรรณาธกิารวารสาร “Anone” เพื่อการเรยีน 

การสอนภาษาญี่ปุน่ฉบบัแรกฉบบัเดยีวในประเทศไทย ของสมาคมนกัเรยีนเก่า 

ญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถมัภ์ เป็นเวลา 19 ปีเตม็ ก่อนจะปิดตวัไป ปัจจบุนัเป็น

ล่ามอสิระ และยงัรบังานแปล ทั้งงานดา้นเทคนคิการบรหิารและนวนยิายญี่ปุ่น

ผลงานแปล

เรื่องทั่วไป

“ถามเป็น ชวีติเปลี่ยน” เขยีนโดย เคยีวอจิโิร อาวาซ ึ

“โคอซิึ่ม” เขยีนโดย อดตีนายกรฐัมนตรจีนุอชิโิร่ โคอสิมุ ิ

นวนยิาย

“เรน็ทลั ชลิเดรน ลูกไม่ใช่ลูก” เขยีนโดย ยามาดะ ยูซเุกะ 

“เกมซ่อนหาล่าเอาตาย” เขยีนโดย ยามาดะ ยูซเุกะ 

“เสยีงกระซบิสงัหาร” เขยีนโดย มยิาเบะ มยิูก ิ

“ฆาตกรรมระดบั 7” เขยีนโดย มยิาเบะ มยิูกิ

“ปรศินาฆาตกรรมหั่นศพ” เขยีนโดย มยิาเบะ มยิูก ิ

“ความลบัใต้ทะเลสาบ” เขยีนโดย ฮงิาชโินะ เคโงะ 

“รกัในโลกพศิวง” เขยีนโดย ฮงิาชโินะ เคโงะ 

ฯลฯ

แนะนำานักแปล
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