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ฮิงาชิโนะ เคโงะ

บทที่ 1

อุตส่าห์เขียนจดหมายมาถึงกลางหน้ากระดาษแผ่นที่สองแล้วแท้ๆ 

แต่ก็เขียนผิดจนได้ ยิ่งพยายามลากเส้นย�้า ตัวอักษรก็ยิ่งดูเลอะเทอะ  

อซิมุ ิโซโนโกะนิ่วหน้าระหว่างฉกีกระดาษเขยีนจดหมาย ขย�าเป็นก้อนแล้ว

ขว้างลงตะกร้าใส่เศษขยะ 

เธออ่านทวนเนื้อความในแผ่นแรกอกีครั้งก่อนเริ่มต้นเขยีนใหม่ มนั

แย่เกินกว่าจะรับได้ จนต้องฉีกแผ่นแรกด้วยก่อนขย�าเป็นก้อนแล้วขว้าง

ทิ้ง แต่คราวนี้ก้อนกระดาษกลับกระทบผนังร่วงลงบนพรมแทนที่จะหล่น

ลงตะกร้าใส่เศษขยะ

หญิงสาวก้มตัวในท่านั่งเหยียดขาเข้าไปใต้โต๊ะกระจก เอื้อมแขน

ซ้ายไปหยิบก้อนกระดาษเขียนจดหมายเมื่อสักครู่ แล้วขว้างใส่ตะกร้าใส่
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บทที่ 1

เศษขยะอกีครั้ง แต่กย็งัพลาดเป้าตกลงมาอยูข้่างผนงัห้อง เลยท�าใจปล่อย

ทิ้งไว้อย่างนั้น

หญงิสาวยกตวัขึ้น เพ่งพนิจิกระดาษเขยีนจดหมายอกีครั้ง ทว่าไม่มี

อารมณ์จะเขยีนจดหมายแล้ว และรบัรู้ได้ว่าตวัเองถ่ายทอดความรู้สกึ ณ 

เวลานี้เป็นตวัอกัษรไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้ว

โซโนโกะปิดสมดุกระดาษเขยีนจดหมาย เกบ็เข้าชั้นวางหนงัสอืแล้ว

เสยีบปากกาลกูลื่นลงในที่เสยีบปากการปูตวัตลก ซึ่งพอจบัสวมหมวกกจ็ะ

มองเหน็เป็นแค่ตุ๊กตาเครื่องปั้นดนิเผา

หญิงสาวเหลือบมองนาฬิกาแวบหนึ่ง ก่อนเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์

บ้านแบบไร้สายที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมา กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ตนคุ้นเคย

ที่สดุ 

“อซิมุพิูดสายครบั” น�้าเสยีงกระด้างของพี่ชายดงัขึ้น

“ฮลัโหล ฉนัเอง” 

“อ้าว โซโนโกะเองหรอื” ปลายสายพูด “สบายดไีหม” 

ค�าถามเดมิๆ โซโนโกะนกึอยากตอบเหมอืนเช่นทกุครั้งว่า ‘สบายด’ี 

แต่ไม่มกีะจติกะใจจะพูดค�านั้นเสยีด้วยซ�้า

“อมื...อนัที่จรงิไม่ค่อยสบายนกัหรอก” 

“อ้าว เป็นหวดัหรอื”

“เปล่า ไม่ได้ป่วยตรงไหน”

“...มปัีญหาอะไรหรอืเปล่า” น�้าเสยีงของพี่ชายฟังดรู้อนใจ นกึภาพ

ออกเลยว่าตอนนี้เขาจะต้องยดืหลงัตรง มอืข้างหนึ่งก�าหูโทรศพัท์ 

“อมื กน็ดิหน่อย” 

“เรื่องอะไร” 

“หลายเรื่องน่ะ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ ฉนัไม่ได้เป็นอะไรมาก พรุง่นี้

ฉนัไปหาพี่ได้ไหม”

“ได้อยู่แล้ว เพราะที่นี่กบ็้านเธอ”
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“เอาเป็นว่าถ้าพรุ่งนี้ได้กลบักจ็ะกลบั แล้วงานของพี่ล่ะ” 

“พรุ่งนี้พี่ไม่ได้เข้าเวร ว่าแต่มีเรื่องอะไร บอกมาก่อนได้หรือเปล่า 

มนัคาใจ”

“ขอโทษ ฉนัไม่น่าพูดจาแปลกๆ เลย พี่ไม่ต้องคดิมากหรอก เดี๋ยว

พรุ่งนี้กค็งค่อยยงัชั่ว”

“โซโนโกะ...” 

เสียงครางต�่าดังลอดมาจากหูโทรศัพท์ พอรู้ว่าพี่ชายก�าลังหัวเสีย 

เธอเริ่มรู้สกึผดิ

“บอกตามตรง” หญงิสาวเอ่ยเสยีงเบา “ฉนัถูกคนที่ไว้ใจหกัหลงั” 

“ผู้ชายหรอื” พี่ชายถาม 

โซโนโกะลงัเล ไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรด ี

“ฉนัจะไม่เชื่อใจใครอกีแล้ว นอกจากพี่คนเดยีว” 

“เกดิอะไรขึ้น” 

“ถ้าฉันตายไปเสีย” หญิงสาวพูดดังขึ้นเล็กน้อย “คงจะดีที่สุด” 

ลงท้ายประโยคด้วยน�้าเสยีงเศร้าๆ 

“เฮ้ย”

“ล้อเล่น” หญงิสาวพดูเจอืหวัเราะให้พี่ชายได้ยนิ “ขอโทษ ฉนัอ�าแรง

ไปหน่อย”

พี่ชายนิ่งเงยีบ อาจเป็นเพราะเขาจบัสงัเกตได้ว่าเรื่องนี้ไม่จบแค่ค�า

ว่า ‘ล้อเล่น’ 

“พรุ่งนี้ต้องกลบัมาล่ะ”

“ถ้าได้กลบันะ”

“ต้องกลบัมาส”ิ

“อมื ราตรสีวสัดิ์” 

โซโนโกะเพ่งมองโทรศัพท์บ้านแบบไร้สายอยู่ครู่หนึ่งหลังวางสาย 

เพราะสังหรณ์ใจว่าพี่ชายจะต้องโทร.กลับมา ทว่าสุดท้ายแล้วโทรศัพท์ก็



- 10 -

บทที่ 1

ไม่ส่งเสยีงใดๆ พี่ชายคงจะเชื่อใจน้องสาวมากกว่าที่โซโนโกะคดิ 

แต่ฉันไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นหรอกนะ โซโนโกะพึมพ�าต่อหน้า

โทรศัพท์ เพราะไม่ได้เข้มแข็ง จึงจงใจโทร.ไปหาเพื่อให้พี่เป็นห่วง อยาก

ให้ใครสกัคนรบัรู้ความทกุข์ทรมานที่ตนเผชญิอยู่ตอนนี้

อิซุมิ โซโนโกะเจอสุกุดะ จุนอิจิครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน 

แถวๆ บรษิทัที่เธอท�างานอยู่

โซโนโกะท�างานอยู ่ที่บริษัทผู ้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาขา

โตเกยีว เช่าพื้นที่ชั้นยี่สบิและยี่สบิเอด็ของอาคารสูง มพีนกังานประมาณ

สามร้อยคน ส�านกังานใหญ่ตั้งอยู่ที่จงัหวดัไอจ ิแต่ในความเป็นจรงิสาขา

โตเกยีวเปรยีบเสมอืนหวัใจส�าคญัของบรษิทั

เธอประจ�าอยู ่ฝ่ายขายซึ่งมีพนักงานประมาณห้าสิบคน เป็น 

พนักงานหญิงรวมตัวเธอเองด้วยเป็นสิบสามคนและส่วนใหญ่อายุน้อย

กว่าเธอ 

วันนั้นโซโนโกะออกไปหามื้อกลางวันกินคนเดียว นับตั้งแต่เพื่อน

ที่เข้าท�างานปีเดียวกันลาออกหมด เธอก็แทบไม่ไปกินมื้อกลางวันกับใคร

เลย ก่อนหน้านี้พวกรุ่นน้องยงัเคยเอ่ยปากชวนอยู่บ้าง แต่ตอนนี้หายเงยีบ

กันหมด คนเหล่านั้นอาจจะเดาว่าโซโนโกะชอบกินข้าวคนเดียวมากกว่า 

แน่นอนว่าพวกตนจะได้ไม่ต้องคอยใส่ใจด้วย

ที่โซโนโกะไม่อยากกินข้าวกับรุ่นน้องเพราะรสนิยมการกินต่างกัน 

เธอชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น กระทั่งมื้อเช้ายงัเลอืกกนิข้าวเป็นส่วนใหญ่ ส่วน

รุน่น้องซึ่งอายหุ่างกนัไม่กี่ปีชื่นชอบอาหารตะวนัตก เธอเองไม่ใช่ว่าไม่ชอบ 

แต่ถ้าให้กนิทกุวนักเ็บื่อเหมอืนกนั 

หญิงสาวตั้งใจจะไปร้านโซบะ เพราะเจอร้านเด็ดเดินจากบริษัท

ประมาณสบินาท ีเทมปรุะโซบะของร้านนี้ปรงุด้วยน�้าซปุรสพถิพีถินั ถกูอก

ถกูใจโซโนโกะอย่างมาก ปกตแิล้วเธอชอบกนิอดุ้ง เนื่องจากมภีมูลิ�าเนาอยู่

ที่จงัหวดัไอจ ิแต่พอมาใช้ชวีติอยูโ่ตเกยีวกเ็ริ่มรบัรูค้วามอร่อยของโซบะมาก
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ขึ้น นอกจากนี้ร้านเพิ่งเปิดกจิการไม่นาน เธอจงึไม่เคยเจอคนรู้จกั นี่คอือกี

หนึ่งเหตผุลที่มาอดุหนนุเป็นประจ�า ไม่มอีะไรน่าขมขื่นไปกว่าการต้องฝืน

ปั้นยิ้มระหว่างกนิข้าวอกีแล้ว

เมื่อเดนิเข้ามาในซอยร้านโซบะ โซโนโกะพบชายหนุม่คนหนึ่งก�าลงั

ขายภาพวาดอยูร่มิทาง จะพูดว่าขายกไ็ม่เชงิ เพราะเขาแค่นั่งอ่านนติยสาร

อยูบ่นเก้าอี้พบั ภาพนบัสบิยงัอยูใ่นสภาพผนืผ้าใบไร้กรอบ ตั้งพงิไว้กบัผนงั

ตกึด้านหลงั แม้จะไม่ประสปีระสาเรื่องศลิปะ แต่โซโนโกะกร็ู้ว่าภาพที่เหน็

จดัอยู่ในประเภทภาพสนี�้ามนั

ชายหนุ่มดูอ่อนกว่าโซโนโกะ อายุน่าจะราวๆ ยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้า 

สวมแจ๊คเก็ตหนังเทียมคลุมทับเสื้อยืดกับกางเกงยีนส์ขาดเข่าสองข้าง 

สหีน้าซดีเซยีว ผอมบกัโกรกไม่ต่างจากนกัดนตรยีคุก่อน แม้โซโนโกะหยดุ

ยนือยู่เบื้องหน้า แต่ไม่มทีที่าจะเงยหน้าจากนติยสาร 

โซโนโกะกวาดตามองภาพเขยีนนบัสบิ ภาพที่ดงึดดูความสนใจเธอ

คือภาพที่อยู่ตรงกลาง เหตุผลที่ชอบก็ไม่ได้สลักส�าคัญอะไร เพียงเพราะ

มนัเป็นภาพลูกแมวแบบที่เธอชอบ ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าภาพนั้นสวยหรอืไม่สวย 

หลังพินิจมองอยู่ครู่หนึ่ง โซโนโกะหันไปมองชายหนุ่มและพบว่า

อกีฝ่ายเงยหน้ามองตนอยู่ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ หนวดรกๆ ขึ้นบนคางเรยีวเลก็ 

สหีน้าหม่นหมอง แต่แววตาแฝงความไร้เดยีงสา นยัน์ตาคู่นั้นคาดหวงัว่า

ลูกค้าผู้หญงิคนนี้อาจจะซื้อภาพของตน 

ช่วยให้เขาสมหวงัดไีหมนะ โซโนโกะนกึในใจ ไม่ใช่เรื่องยากล�าบาก

อะไร แค่เอ่ยปากถามว่าภาพนี้ราคาเท่าไร 

ทว่าจงัหวะที่ก�าลงัจะแย้มรมิฝีปาก คนคนหนึ่งโผล่มาให้เหน็

“อ้าว คณุอซิมุ”ิ คนคนนั้นทกัเสยีงดงั

เขาคอืหวัหน้าอเิดะ เจ้านายของพวกโซโนโกะ อเิดะเดนิล้วงกระเป๋า

สองข้างเข้ามาหา เขาเป็นคนตัวเตี้ยหัวโตอยู่แล้ว ท�าท่านี้แล้วยิ่งดูเตี้ย

เข้าไปใหญ่
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“มาท�าอะไรแถวนี้หรอื” อเิดะถามพลางมองหน้าโซโนโกะสลบักบั

ภาพวาดที่ตั้งเรยีงราย 

“จะไปร้านโซบะตรงโน้นค่ะ” เธอตอบ 

“อ้าว เธอรู้จกัร้านนั้นเหมอืนกนัหรอื มคีนบอกว่ามรี้านเดด็อยู่แถว

นี้ ผมเลยว่าจะไปอยู่พอด”ี 

“อย่างนั้นหรอืคะ” โซโนโกะปั้นยิ้มพลางคดิในใจว่า ร้านโปรดหาย

ไปอกีหนึ่งแล้ว 

อิเดะออกเดินน�าหน้า โซโนโกะจึงจ�าใจต้องเดินตาม เมื่อเหลียว

มองชายหนุ่ม พบว่าเขาก้มหน้าอ่านนิตยสารตามเดิม เขาต้องคิดว่าเธอ

เป็นเพียงลูกค้าที่มาเดินดูสินค้า แต่ไม่ซื้อแน่ๆ ท�าให้เธอค้างคาใจอย่าง

บอกไม่ถูก 

“เธอสนใจภาพวาดด้วยหรอื” อเิดะโพล่งถาม 

“เปล่าค่ะ ไม่ได้สนใจเป็นพิเศษ พอดีมีรูปที่เห็นว่าเข้าท่าดีก็เลย

หยดุมอง”

ท�าไมต้องแก้ต่างด้วยนะ เธอนกึในใจ

อิเดะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับค�าตอบของเธออยู่แล้ว เขาแค่พยัก

หน้าแล้วพูดต่อ

“ว่าแต่ไม่เข้าใจเลยว่า คนประเภทนั้นคดิอะไร” 

“คนประเภทนั้น” 

“กพ็่อหนุ่มที่ขายภาพวาดคนนั้นไง คงเรยีนจบมหาวทิยาลยัศลิปะ

แล้วหางานท�าไม่ได้ เพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีล่ะมั้ง แต่ท�าแบบนั้นจะ

เลี้ยงตวัเองไหวหรอื อยากเข้าไปถามเหลอืเกนิว่า วางแผนอนาคตไว้ยงัไง” 

“เขาอาจจะอยากหาเลี้ยงชพีด้วยการวาดภาพขายกไ็ด้นะคะ”

อเิดะแค่นหวัเราะให้กบัค�าตอบของโซโนโกะ

“คนที่หากนิกบัการวาดภาพได้ มอียูแ่ค่ก�ามอื ไม่ส ิเรยีกว่าหยบิมอื

ยงัได้ รู้ทั้งรู้ แต่กย็งักล้าเลอืกทางนี้ แบบนี้เขาเรยีกว่าโง่ แต่กน็ะ หนุ่มสาว
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ที่ตั้งเป้าจะเป็นศลิปินโดยไม่รูจ้กัสร้างผลติผล เข้าข่ายหนคีวามจรงิอยูแ่ล้ว” 

โซโนโกะไม่เออออใดๆ กบัค�าพูดของเจ้านาย นกึต�าหนวิ่าไม่รู้เรื่อง

งานศิลปะแล้วยังกล้าพูด รู้สึกหดหู่ใจที่ต้องนั่งกินมื้อกลางวันกับผู้ชาย

พรรค์นี้

ที่ร้านโซบะ โซโนโกะเลอืกกนิเมนโูซบะเนื้อเป็ดใส่ต้นหอมญี่ปุน่หรอื

คาโมะนนัโซบะ เพราะโดนอเิดะชงิสั่งเทมปรุะโซบะเสยีก่อน

อเิดะสดูน�้ามกูขณะกนิเทมปรุะโซบะ ระหวา่งนั้นกช็วนโซโนโกะพดู

คยุโน่นนี่ไม่ขาดปาก แต่หวัข้อสนทนาส่วนใหญห่นไีม่พ้นเรื่องการแต่งงาน 

หัวหน้าคนนี้คงจะมองว่า การมีพนักงานหญิงอายุยี่สิบปลายๆ ที่ยังไม่

แต่งงานอยู่ในแผนกเป็นเรื่องน่าอบัอายส�าหรบัตวัเขา 

“ท�างานมันก็ดีอยู่หรอก แต่การเลี้ยงลูกถือเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดใน

ชวีติคนเรา” 

อเิดะพูดประโยคนี้สามรอบระหว่างกนิเทมปรุะโซบะหนึ่งชาม ขณะ

ที่โซโนโกะได้แต่ปั้นยิ้ม ลิ้นไม่รบัรู้รสชาตขิองโซบะเลยสกันดิ 

บริษัทที่พวกโซโนโกะท�างานอยู่เลิกงานเวลาห้าโมงยี่สิบนาที แต่

กว่าจะได้ออกจากที่ท�างานกป็าไปทุม่กว่า เพราะต้องท�างานล่วงเวลา เธอ

ตั้งท่าจะเดินไปสถานีรถไฟเหมือนทุกครั้ง แต่นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้ จึง

เลี้ยวเข้าซอยกลางทาง ซึ่งเป็นทางไปร้านโซบะเมื่อกลางวนั 

คงไม่อยู่แล้วล่ะมั้งเธอคิดพลางเดินไปตรงจุดที่ชายหนุ่มนั่งขาย

ภาพวาด เขายงัอยู่ แต่ดเูหมอืนว่าจะปิดร้านแล้วเพราะก�าลงัเกบ็ภาพวาด 

โซโนโกะเดนิเข้าไปช้าๆ เขาก�าลงัใส่ภาพวาดลงในกระเป๋าใบเขื่อง

สองใบ ด้านนอกไม่มภีาพลูกแมว มนัน่าจะถูกเกบ็ลงกระเป๋าไปแล้ว

ชายหนุ่มคงรู้ตัวจึงหันกลับมา เขาเบิกตาโตราวกับประหลาดใจ

แล้วท�างานต่อ 

โซโนโกะสูดหายใจเข้าปอดเบาๆ ก่อนกลั้นใจเอ่ยถาม

“ภาพลูกแมว ขายไปแล้วหรอื” 
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ชายหนุ่มชะงกัมอื แต่แล้วลงมอืท�างานต่อโดยที่ไม่ได้พูดอะไร

โซโนโกะคดิว่าคงถูกเมนิเสยีแล้ว ทนัใดนั้นชายหนุม่ดงึผ้าใบผนืหนึ่ง

ออกมาจากกระเป๋าอกีใบ มนัคอืภาพลูกแมวนั่นเอง

“ภาพของผมไม่เคยขายออกหรอก” เขาพูดพลางยื่นภาพวาดให้  

โซโนโกะ น�้าเสยีงห้วนๆ แกมเขนิอายอยู่ในท ี

โซโนโกะพินิจมองภาพวาดอีกครั้ง ไม่รู้เป็นเพราะแสงไฟถนนหรือ

อย่างไร ภาพนั้นจงึให้อารมณ์ต่างจากเมื่อกลางวนั ลูกแมวสนี�้าตาลก�าลงั

ยกขาข้างหนึ่ง ก้มตวัเลยีหว่างขาตนเอง มนัใช้ขาหน้าข้างหนึ่งยนัตวัไว้ไม่

ให้หน้าคะม�า ช่างน่าเอน็ดูอย่างบอกไม่ถูก เธออมยิ้มโดยไม่รู้ตวั 

เมื่อเงยหน้าจากภาพวาด พลนัประสานสายตากบัเขา 

“ภาพนี้ราคาเท่าไหร่” เธอถามประโยคที่อดถามเมื่อกลางวนั

ชายหนุ่มครุ่นคดิอยู่ครู่หนึ่ง แล้วตอบแบบห้วนๆ 

“ไม่เป็นไร ผมยกให้”

โซโนโกะเบกิตาโตเมื่อได้ยนิค�าตอบที่ไม่คาดคดิ

“ท�าไมล่ะ ฉนัว่าแบบนั้นมนัไม่ดหีรอก” 

“ดสี ิคณุมองภาพนั้นแล้วยิ้มนี่นา แค่นั้นกพ็อแล้ว” 

โซโนโกะจ้องหน้าชายหนุ่มแล้วลดสายตาลงมองภาพวาดก่อนจะ

หนัมองเขาอกีครั้ง

“พูดจรงิหรอื” 

“ผมคดิไว้ตั้งแต่ตอนวาดแล้ว ว่าอยากมอบภาพนี้เป็นของขวญัแก่

ใครสักคนที่มองมันแล้วยิ้มได้” ชายหนุ่มว่าแล้วดึงถุงใบใหญ่ใบหนึ่งออก

มาจากกระเป๋า “เอาใส่ถงุนี่ถอืกลบัไปแล้วกนั” 

“ให้ฉนัจรงินะ”

“ออื” 

“ขอบคณุนะ งั้นฉนัขอรบัไว้แล้วกนั” 

ชายหนุ่มพยกัหน้ายิ้มๆ เกบ็ภาพวาดทั้งหมดลงกระเป๋าสองใบ ยก
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ใบหนึ่งขึ้นสะพายไหล่ซ้าย ส่วนอีกใบถือเอาไว้ในมือขวาแล้วลุกขึ้นยืน 

ระหว่างนั้นโซโนโกะยงัยนือยูข้่างๆ เพราะก�าลงัเลง็หาจงัหวะพดูอกีค�าหนึ่ง

“นี่” เธอกลั้นใจเรยีก “หวิหรอืเปล่า”

เขาแกล้งเอามอืกมุท้อง “หวิสดุๆ เลยล่ะ”

“งั้น ไปหาอะไรกนิด้วยกนัไหม ฉนัเลี้ยงเอง ตอบแทนเรื่องภาพวาด”

“ภาพวาดของผมไม่พอเป็นค่าบะหมี่ด้วยซ�้า” 

“แต่คนอย่างฉนัวาดรูปไม่เป็นเลยนะ”

“คณุอาจวาดรูปไม่เป็น แต่กย็งัมขี้อดซีึ่งใช้งานได้มากกว่า ถงึกล้า

ไปกนิมื้อกลางวนัที่ร้านโซบะนั่น” ชายหนุม่พูดพลางชี้ร้านโซบะที่โซโนโกะ

ใช้บรกิารเมื่อตอนกลางวนั 

“ว้าย คณุเหน็ด้วยหรอื” 

“ร้านโซบะนั่นแพงเอาการ ทแีรกผมกว็่าจะไปกนิที่นั่นตอนหวิ แต่

เหน็ราคาแล้วถอยดกีว่า” 

“งั้นอยากให้เลี้ยงโซบะใช่ไหมเนี่ย”

เธอถาม เขาครุ่นคดิเลก็น้อย

“สปาเกตตดีกีว่า” 

“โอเค ฉนัรู้จกัร้านอร่อยๆ พอด”ี โซโนโกะตอบ คดิถูกจรงิๆ ที่ยอม

เข้าร้านอาหารอติาเลยีนตามค�าชวนของพวกรุ่นน้อง 

ทั้งสองนั่งหนัหน้าเข้าหากนับนโต๊ะปูผ้าลายสกอ็ต 

โซโนโกะเป็นคนเลือกรายการอาหารแทบทั้งหมด เธอสั่งจานเรียก 

น�้าย่อยปรุงจากอาหารทะเลหลายจาน ตามด้วยปลากะพงญี่ปุ่นอบเป็น

จานหลัก เมื่อถามชายหนุ่มว่าจะดื่มไวน์ไหม เขาหยุดคิดนิดหนึ่งก่อน

ตอบว่า “ชาบลีส์1” โซโนโกะตกใจไม่น้อยเพราะไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะ

ระบยุี่ห้อไวน์

1 ชาบลีส์ (Chablis) ชื่อหมู่บ้านหนึ่งในแคว้นเบอร์กันดีทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส อีก
ทั้งเป็นชื่อไวน์ขาวผลิตจากองุ่นพันธุ์ชาร์ดอนเนย์
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ชายหนุ่มกล่าวแนะน�าตวัว่าชื่อสกุดุะ จนุอจิ ิยงัไม่ได้ท�างานซึ่งตรง

กบัที่หวัหน้าอเิดะคาดเดา แต่เหตผุลคนละเรื่องกบัที่อเิดะกล่าวไว้ เขาไม่ได้

หางานท�าเพราะต้องการทุม่เทเวลาให้การวาดภาพ ปัจจบุนัยงัชพีด้วยการ

ช่วยงานในส�านกังานออกแบบของรุ่นพี่สมยัเรยีนมหาวทิยาลยั 

“ผมไม่ได้อยากให้ภาพที่ตนเองวาดอยูใ่นกรอบ แขวนประดบัในห้อง

ที่มเีตาผงิ อยากให้ภาพของผมเป็นสิ่งที่เข้าถงึง่าย ใครเหน็กช็อบและสนกุ

กบัภาพของผม อย่างเช่น เอาไปพมิพ์บนเสื้อยดื”

“หรอืไม่กเ็หน็ภาพลูกแมวแล้วยิ้ม”

“อะไรท�านองนั้น” จุนอิจิอมยิ้มขณะใช้ส้อมพันเส้นพาสต้า ทว่า

ไม่ทันไรรอยยิ้มนั้นก็เลือนหายเหมือนเขานึกบางอย่างขึ้นมาได้ “แต่ทุก

อย่างกเ็ป็นแค่ฝัน” 

“หมายความว่ายงัไง” 

“ใกล้หมดเวลาแล้วน่ะส”ิ

“หมดเวลา”

“ผมถูกบงัคบัให้สญัญาว่า ถ้าเรยีนจบแล้วยงัไม่มอีะไรเป็นชิ้นเป็น

อนัภายในสามปี จะต้องหางานท�า”

“สญัญากบัใคร” 

ชายหนุ่มยกัไหล่ “พ่อกบัแม่” 

อ้อ โซโนโกะพยักหน้า “งั้นเดือนเมษายนปีหน้า คุณต้องท�างาน

บรษิทัแล้วสนิะ” 

“ใช่” 

“จะเลกิวาดภาพไหม”

“ก็อยากวาดต่ออยู่หรอก แต่คงยาก เพราะอย่างนี้แหละ ผมจึง

เอาภาพที่วาดเกบ็ไว้ออกมาขาย เพื่อบอกลาความฝัน ฮ่าฮ่า แต่ดนัขาย

ไม่ออกสกัภาพ” 

“แล้วอยากท�างานบรษิทัแบบไหนหรอื”
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“บริษัทน่าเบื่อน่ะ” จุนอิจิกระดกไวน์ลงคออึกใหญ่ แล้วเป็นฝ่าย

ถามโซโนะโกะบ้าง ว่าเธอท�างานอยู่บรษิทัอะไร

พอโซโนโกะเอ่ยชื่อบรษิทั จนุอจิทิ�าหน้าประหลาดใจเลก็น้อย 

“ดูไม่เหมือนคนท�างานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เลยแฮะ ผมว่าคุณเหมาะกับบริษัทผลิตสื่อการเรียนการสอนท�านองนั้น

มากกว่า” 

“ฟังดูไม่เหมอืนค�าชมสกัเท่าไหร่นะ” 

“ไม่ได้ชม แล้วกไ็ม่ได้พูดให้ร้ายด้วย ว่าแต่คณุท�างานด้านไหนหรอื” 

“เซลล์”

“อมื” จนุจอิเิอยีงคอเลก็น้อย “นกึว่าท�าบญัช”ี

“ท�าไมล่ะ” 

“เดาเอาน่ะ พูดตามตรงคือผมไม่รู้หรอกว่าในบริษัทมีแผนกอะไร

บ้าง พอเหน็เป็นผู้หญงิกเ็ดาไว้ก่อนเลยว่าน่าจะท�างานแผนกบญัช ีนยิาย

สบืสวนส่วนใหญ่กว็่าอย่างนั้น”

“คณุอ่านนยิายสบืสวนด้วยหรอื” 

“นานๆ ท”ี 

บทสนทนาระหว่างคนทั้งสองต่อเนื่องไม่ขาดตอน ท�าให้โซโนโกะ

อดประหลาดใจไม่ได้ ที่ผ่านมาเธอไม่เคยสนทนากับใครระหว่างกินข้าว

เลย จนคดิว่าตวัเองเป็นพวกพูดน้อยเสยีด้วยซ�้า แต่พออยู่กบัจนุอจิ ิ เธอ

กลบัรู้สกึว่าตวัเองคยุเก่งขึ้น

 อาหารค�่ามื้อนั้นกนิเวลานานเกอืบสองชั่วโมง เธอไม่ได้นั่งกนิข้าว

สบายๆ แบบนี้มานานพอดู 

“ขอบคณุนะที่เลี้ยง” จนุอจิเิอ่ยหลงัเดนิออกจากร้าน “ไม่ได้ตั้งใจ

ให้คณุเลี้ยงมื้อใหญ่ขนาดนี้แท้ๆ” 

“ไม่เป็นไรหรอก ฉนัอยากจะบ�ารงุตวัเองอยู่แล้ว” 

โซโนโกะอยากจะลองถามเขาว่าไปไหนต่อไหม เพราะยังไม่อยาก
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แยกจากเขาแบบนี้ ทั้งที่คยุกนัตั้งนานสองนาน แต่เธอไม่ได้ถามหมายเลข

ตดิต่อของจนุอจิเิลย แล้วกไ็ม่ได้บอกหมายเลขตดิต่อของตวัเองด้วย 

ระหว่างเดนิเคยีงกบัจนุอจิ ิโซโนโกะบอกตวัเองว่า เขาไม่มคีวามจ�า

เป็นใดๆ ที่จะตดิต่อหาผู้หญงิอายมุากกว่าชื่ออซิมุ ิโซโนโกะ เธอเป็นฝ่าย 

เสนอเลี้ยงข้าวเขาเอง ตอบแทนค่าภาพวาด จงดื่มด�่าช่วงเวลาแห่ง 

ความสุขซึ่งห่างหายไปนาน เพียงเท่านี้ก็รู้สึกมีแรงที่จะต่อสู้กับวันคืนที่ 

น่าเบื่อหน่ายแล้วไม่ใช่หรอื

จุนอิจิเดินมาถึงสถานีรถไฟแล้วก็เอาแต่พูดเรื่องอื่น ไม่ได้ถาม

หมายเลขตดิต่อของโซโนโกะ เธอจงึเดนิขึ้นรถไฟขบวนที่ตนควรขึ้น

จุนอิจิยกมือข้างหนึ่งขึ้นเล็กน้อยขณะมองโซโนโกะก้าวขึ้นรถไฟ  

บนรถไฟตู้เดียวกันมีผู้โดยสารผู้หญิงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธออยู่ด้วย 

ท�าให้โซโนโกะรู้สกึภูมใิจเลก็ๆ

เธอแปลกใจตวัเองที่ยงัวนเวยีนคดิถงึเรื่องราวของสกุดุะ จนุอจิ ิแม้

จะผ่านไปสี่วนัแล้วนบัตั้งแต่ได้พบเขา 

เพราะช่วงนี้เธอมักคิดว่าวันข้างหน้าคงไม่มีโอกาสเจอใครใหม่ๆ

แล้ว สงัหรณ์ใจว่าสดุท้ายแล้วตนอาจต้องลดความคาดหวงัลงมาบ้างและ

แต่งงานกบัผูช้ายซึ่งรูจ้กักนัผ่านการแนะน�าของใครสกัคน แต่ชวีติเช่นนั้นก ็

ไม่ได้เลวร้ายนัก เพื่อนผู้หญิงหลายคนลงเอยด้วยการแต่งงานแบบนั้น  

โซโนโกะไม่คดิด้วยซ�้าว่ามนัเป็นความโชคร้าย เธอกลบัเชื่อว่าคนส่วนใหญ่

ไม่มโีอกาสได้พบเจอความรกัแบบเดยีวกบัละครโทรทศัน์ พร้อมทั้งวเิคราะห์

ว่าไม่มอีะไรดไีปกว่าการได้เป็นคนส่วนใหญ่ 

รู้ทั้งรู้ 

แต่ใจเธอกลบัคดิถงึแต่สกุดุะ จนุอจิ ิจนแทบไม่มสีมาธจิดจ่ออยู่กบั

งาน จรงิอยูว่่าการได้เจอกบัเขาเปรยีบเหมอืนยาหอมชโลมใจ แต่ไม่คดิฝัน

ว่ามนัจะออกฤทธิ์ลากยาวปานนี้ 
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เมื่อถงึเวลาพกักลางวนั โซโนโกะตรงดิ่งไปร้านโซบะร้านเดมิ เพิ่งจะ

ไปอกีครั้งนบัจากวนันั้น เธอรู้ตวัว่าหวัใจก�าลงัเต้นตกึตกั ใจจรงิเธออยาก

มาให้เรว็กว่านี้เสยีด้วยซ�้า แต่อดใจไว้ เพราะเขาอาจไม่ได้อยากเจอเธอ

โซโนโกะไม่ต้องการรบับทบาทผู้หญงิเข้าใจผดิ คดิเข้าข้างตนเอง

ต่อให้เขาอยู่ที่เดมิ กต็้องเริ่มต้นด้วยการส่งยิ้มให้ไกลๆ ห้ามเข้าไป

ใกล้ท�าตวัตสีนทิโซโนโกะเตรยีมใจไว้อย่างนั้น พอเขาส่งเสยีงทกั ค่อยเดนิ

เข้าไปหา 

ทว่าสกุดุะ จนุอจิไิม่ได้อยู่ที่นั่น มเีพยีงถงุขยะสขีาวขุ่นจ�านวนสอง

สามถงุวางอยู่ เดมิททีี่นี่คงเป็นจดุทิ้งขยะ โซโนโกะเหลยีวมองรอบตวั แต่

กไ็ม่เหน็วี่แววของสกุดุะ จนุอจิ ิจงึก้าวเท้าเข้าร้านด้วยความผดิหวงั 

แต่แล้ว

ขณะที่โซโนโกะก�าลังกินเทมปุระโซบะ ใครคนหนึ่งหย่อนตัวนั่งลง

บนเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม การให้ลูกค้านั่งร่วมโต๊ะกนัถอืเป็นเรื่องปกต ิโซโนโกะ

จงึไม่ใคร่ใส่ใจนกั ทว่าพอได้ยนิเสยีงสั่งอาหารว่า “ขอเทมปรุะโซบะ” เธอ

เงยหน้าแล้วเหน็จนุอจิกิ�าลงัยิ้มทะเล้น 

“ตกใจหมดเลย” เธอเอ่ย “เพิ่งเข้ามาหรอื” 

“ถกูต้อง แต่ไม่ใช่เพราะความบงัเอญิหรอกนะ ผมเดนิเข้ามาเพราะ

เหน็คณุอซิมุนิี่แหละ” 

“เมื่อกี้เธออยู่ตรงไหน ฉันเองก็มองหาเธอ” โซโนโกะพูดออกไป 

แล้วค่อยรู้ตัวว่าพลาดอย่างจัง แต่จุนอิจิดูจะไม่ได้คิดอะไรมากมายกับ 

ค�าพูดของเธอ

“อยู่ร้านกาแฟฝั่งตรงข้ามนี่เอง พอดแีวะมาระหว่างท�างาน แต่ว่า

ลางสงัหรณ์ผมแม่นเป็นบ้า นกึอยู่แล้วว่าวนันี้คณุอซิมุจิะโผล่มา” 

พอรู้ว่าจนุอจิริอตนอยู่ โซโนโกะกร็ู้สกึหวัใจพองโต 

“มธีรุะอะไรกบัฉนัหรอื” 

“ออื ผมมขีองบางอย่างอยากให้คณุน่ะ”
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“ของอะไร” 

“เอาไว้รอเฉลยหลงักนิโซบะแล้วกนั” ชายหนุ่มฉกีตะเกยีบไม้ เมื่อ

โซบะถูกยกมาวางตรงหน้า

ทันทีที่ออกจากร้านโซบะ จุนอิจิก็หยิบผืนภาพวาดผืนหนึ่งจาก

กระเป๋ากฬีาใบใหญ่ ด้านข้างเขยีนว่า ‘โปรเจก็ต์ อาร์ต’ มนัคล้ายคลงึกบั

ภาพลูกแมวที่เธอได้รบัวนัก่อน 

“ผมอยากให้คณุรบัภาพนี้ไว้”

“ท�าไมล่ะ” 

“ภาพวาดก่อนหน้ามนัยงัไม่ถูกใจผม ผมคดิมาตลอดเลยนะว่ามนั

มจีดุด้อยตรงไหน พอเจอค�าตอบกเ็ลยวาดใหม่ ไหนๆ กไ็หนๆ แล้ว ผม

อยากให้คณุรบัภาพที่ดกีว่าเอาไว้”

โซโนโกะพนิจิมองภาพวาดตรงหน้า จรงิอยู่ว่ามนัแตกต่างจากเดมิ

นดิหน่อย แต่กม็องไม่ออกว่าภาพนี้ดกีว่าภาพก่อนหน้าอย่างไร

“แล้วจะให้ฉนัท�ายงัไงกบัภาพก่อนหน้า” 

ภาพนั้นแขวนประดบัอยู่ในห้องของเธอเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว

“กท็ิ้งไปส ิแขวนภาพเหมอืนกนัไว้สองภาพกไ็ม่มปีระโยชน์ อกีอย่าง

ภาพนั้นถอืเป็นผลงานผดิพลาดด้วย”

“เอาเป็นว่าฉันจะแขวนไว้สองภาพเลยแล้วกัน เพราะผนังห้องฉัน

ยงัมเีนื้อที่เหลอื” 

“ผมว่า มนัดูประหลาดนะ”

“ไม่หรอก ฉนัชอบแมวอยู่แล้วด้วย”

“ฮื่อ” 

ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองคนนัดเจอกันหลังเลิกงานเป็นเรื่องปกติ ซึ่ง 

จนุอจิเิป็นฝ่ายเอ่ยปากก่อน ท�าให้โซโนโกะรู้สกึว่าเธอสื่อใจถงึเขาได้ 

คนืนั้นพวกเขากนิอาหารแกล้มเบยีร์กบัเหล้าสาเกที่ร้านป้ิงย่างเสยีบ

ไม้ ยิ่งเมา จนุอจิกิย็ิ่งช่างคยุ แถมยงัพูดซ�้าๆ ว่าการท�างานศลิปะเลี้ยงชพี
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ในประเทศญี่ปุ่นเป็นอาชญากรรม เขายงัเคอืงแค้นเรื่องที่ต้องละทิ้งความ

ฝันล่ะมั้ง โซโนโกะซึ่งก�าลงัมนึๆ นกึในใจ 

เดี๋ยวคราวหน้าฉันจะท�าอาหารให้กิน เพราะจุนอิจิบอกว่าหลาย

เดอืนมานี้เขากนิแต่อาหารนอกบ้านและข้าวกล่องร้านสะดวกซื้อ 

“พูดจรงิใช่ไหม” เขาถาม 

“กใ็ช่น่ะส”ิ โซโนโกะตอบพลางย้อนถามเขาอยู่ในใจว่า คณุนั่นแหละ

จะมาหาฉนัจรงิๆ ใช่ไหม

จุนอิจิบอกหมายเลขโทรศัพท์ห้องพักของตนเองหลังจากนั้น  

โซโนโกะกเ็ขยีนหมายเลขโทรศพัท์บ้านลงที่ด้านหลงันามบตัรแล้วยื่นให้เขา 

ทั้งสองนัดหมายกันในอีกหนึ่งสัปดาห์ให้หลัง จุนอิจิถือแชมเปญ 

แช่เย็นเป็นของฝากติดมือในวันมาแมนชั่นของโซโนโกะที่เขตเนริมะ ส่วน

โซโนโกะก็ต้อนรับขับสู้เขาด้วยอาหารตะวันตกซึ่งไม่ใช่เมนูอาหารถนัดสัก

เท่าไร

และคนืนั้น ทั้งสองนอนเคยีงกนับนเตยีงหลงัน้อย

โซโนโกะมีโอกาสไปเยี่ยมบ้านของจุนอิจิหลังพบกันได้ประมาณ

สามเดอืน เป็นบ้านซึ่งเขาอาศยัอยูก่บัพ่อแม่ ไม่ใช่อะพาร์ตเมนต์ที่อยูต่าม

ล�าพัง บ้านหลังนั้นตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยสุดหรูแถวโทโดโรกิ เมื่อมอง

ลอดจากประตูรั้วบ้านจะเห็นคฤหาสน์หลังงามสไตล์ตะวันตกและประตู

หน้าบ้านอยู่ไกลๆ

“นี่มันอะไรกัน” โซโนโกะถามจุนอิจิหลังก้าวลงจากแท็กซี่มาหยุด

ยนืหน้าประตูรั้ว

เขาผุดยิ้มขวยเขินระหว่างแบไต๋ ท�าให้เธอรู้ทั้งเรื่องที่ว่าพ่อของเขา 

เป็นเจ้าของส�านกัพมิพ์รายใหญ่ บรษิทัที่เขาต้องเข้าท�างานตั้งแต่ฤดใูบไม้ผลิ

ปีนี้คือส�านักพิมพ์ดังกล่าว รวมถึงเรื่องที่ว่าเขาเป็นลูกชายคนโตของบ้าน 

ทั้งหมดล้วนเป็นข้อมูลใหม่ที่คาดไม่ถงึ 
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“ท�าไมไม่บอกกนัก่อน” โซโนโกะท�าน�้าเสยีงซกัไซ้ไล่เรยีง เท่าที่คยุ

กนัมา ท�าให้เธอเข้าใจว่าบ้านของจนุอจิเิป็นร้านหนงัสอืเลก็ๆ 

“ผมไม่ได้คดิจะปิดบงัคณุนะ เพยีงแค่หาจงัหวะบอกไม่ได้สกัท”ี 

“อย่างน้อยเมื่อวานก็น่าจะบอกกัน” โซโนโกะเริ่มกังวลกับการ 

แต่งกายของตน เพราะเสื้อผ้าที่เธอเลือกสวมใส่นั้นแสนจะธรรมดา “ฉัน

แต่งตวัแบบนี้มา จะดหีรอืเปล่าเนี่ย” 

“ไม่ต้องห่วงน่า พ่อแม่ผมตดิดนิกว่าคณุเสยีอกี” 

จนุอจิรินุหลงัเธอซึ่งก�าลงัละล้าละลงั 

พ่อแม่ของจุนอิจิดูเป็นคนติดดินจริงอย่างที่เขาบอก แต่ควรจะ

ตีความว่าเป็นความติดดินที่มาจากความเหลือกินเหลือใช้ ทั้งศิลปะการ

พูดของผู้เป็นพ่อ ทั้งกริยาท่าทางเป็นผู้ดีของผู้เป็นแม่ ล้วนเป็นเรื่องใหม่

ส�าหรบัโซโนโกะ 

แต่น่าอศัจรรย์ที่การวางตวัของพวกเขาไม่ได้สร้างความอดึอดัให้แก่

โซโนโกะสกันดิ ตรงกนัข้าม มนัช่างเป็นโลกที่น่าอยู ่เธอจนิตนาการด้วยใจ

เต้นแรงว่า จะดแีค่ไหนหากได้ใช้ชวีติอยู่ในสถานที่เช่นนี้

เรื่องที่โซโนโกะก�าพร้าพ่อแม่ไม่ได้สร้างความผดิหวงัใหพ้วกเขา ทั้ง

สองดูเหมอืนจะสนใจว่าพี่ชายของเธอท�างานอะไรมากกว่า 

ทนัททีี่ตอบว่าพี่ชายเป็นต�ารวจ ใบหน้าของพ่อแม่จนุอจิกิฉ็ายแวว

โล่งใจ 

“เป็นอาชพีที่มั่นคงนะ” ผู้เป็นพ่อยิ้มแล้วหนัไปพยกัหน้ากบัภรรยา 

ท่าทางเช่นนั้นท�าให้ โซโนโกะมองออกว่าแม้ภายนอกจะดูติดดิน แต่คน

พวกนี้มบีรรทดัฐานของตวัเอง เธอนกึขอบคณุพี่ชายที่เลอืกท�างาน ‘อาชพี

มั่นคง’ 

ระหว่างการสนทนา ไม่มกีารพูดถงึเรื่องอนาคตหรอืหวัข้อเกี่ยวกบั

การแต่งงาน คงเพราะจุนอิจิยังไม่เริ่มท�างานในบริษัทเลยด้วยซ�้า ทุกคน

จึงลังเลที่จะเอ่ยถึงประเด็นดังกล่าว แต่แค่เขาพามาเจอพ่อแม่ โซโนโกะ
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กพ็อใจแล้ว 

เธอนึกเสียดาย ถ้ารีบพาเขาไปรู้จักกับพี่ชายก็คงดี เพราะพี่ชาย

จะต้องขอให้จุนอิจิพูดค�าบางค�าแน่นอน และเรื่องราวหลังจากนั้นคงจะ

เหมอืนหนงัคนละม้วน 

ทว่า คนที่โซโนโกะเลอืกแนะน�าให้รู้จกักบัจนุอจิ ิไม่ใช่พี่ชาย

ยบุะ คาโยโกะเป็นเพื่อนเพยีงคนเดยีวที่โซโนโกะเปิดใจให้เตม็ร้อย 

พวกเธอเจอกนัครั้งแรกสมยัเรยีนม.ปลาย พูดอกีอย่างคอืคาโยโกะเป็นคน

จังหวัดไอจิเหมือนกัน ทั้งสองเคยเรียนอยู่ห้องเดียวกันสมัยม.สี่และม.หก 

ในโรงเรยีนมธัยมปลายประจ�าจงัหวดัแห่งหนึ่ง 

พวกเธอสนทิกนัมากขึ้นเมื่อเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยั โซโนโกะกบั

คาโยโกะเรยีนคณะเดยีวกนั มหาวทิยาลยัเดยีวกนัที่โตเกยีว 

ส�าหรบัคนที่มาใช้ชวีติอยู่ต่างเมอืงตามล�าพงั การมเีพื่อนจากบ้าน

เกดิเดยีวกนั ซ�้ายงัเคยเรยีนโรงเรยีนเดยีวกนัช่วยให้อุ่นใจไม่น้อย ซ�้ายงัไม่ 

รู้สกึเขนิอายเวลาถามเรื่องซึ่งไม่กล้าถามเพื่อนที่รู้จกัในโตเกยีว 

“นี่ รูปปั้นหมาฮาจโิกอยู่ตรงไหนหรอื” 

คาโยโกะเคยถามโซโนโกะแบบนี้ในวันก่อนออกเดทครั้งแรก ที่นั่น

คงจะเป็นสถานที่นดัพบ เธอสารภาพว่า ตอนนกัศกึษาชายเลอืกสถานที่ 

ไม่กล้าบอกเขาว่าไม่รู้จกั 

โซโนโกะเข้าอกเข้าใจความรู้สึกนั้นดี เธอเองก็เคยได้ยินชื่อรูปปั้น

หมาฮาจโิก แต่ไม่รูว่้ามนัอยูท่ี่ไหนเพราะไม่กล้าถามใคร สดุท้ายแล้วทั้งสอง

คนจงึต้องซื้อนติยสารข้อมลูโตเกยีวมาศกึษาหาสถานที่ตั้งของรปูป้ันฮาจโิก

ระยะเวลาสี่ปีในรั้วมหาวิทยาลัยท�าให้คาโยโกะเปลี่ยนไปมากโข 

สมัยเพิ่งเข้าเรียน ทั้งสองเป็นคนไม่โดดเด่นพอกัน แต่ยิ่งนานวัน รูปโฉม

ของคาโยโกะกย็ิ่งเปลี่ยนแปลง เสื้อผ้าเอย การแต่งหน้าเอยล้วนฉดูฉาดขึ้น 

อาจเป็นเพราะความเกบ็กดเนื่องจากโรงเรยีนมธัยมปลายที่ทั้งสองเรยีนจบ
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มามกีฎระเบยีบเข้มงวด โซโนโกะคดิว่าตนเองสลดัคราบเดก็ม.ปลาย แต่ง

องค์ทรงเครื่องเป็นผูใ้หญ่มากขึ้นแล้ว แต่พอมองดคูาโยโกะ กอ็ดรู้สกึไม่ได้

ว่าชวีติตวัเองช่างจดืชดืสิ้นดี

เวลาไปเดนิซื้อของด้วยกนั คาโยโกะมกัเลอืกเสื้อผ้าให้โซโนโกะ และ

เสื้อผ้าส่วนใหญ่จะคล้ายคลงึกบัชดุที่จเูลยี โรเบร์ิตสวมใส่ในภาพยนตร์เรื่อง 

‘ผู้หญิงบานฉ�่า’ แต่โซโนโกะก็เลิกใส่ไปโดยปริยาย เพราะเห็นว่าเสื้อผ้า

เหล่านั้นมแีต่จะท�าให้ตนเองดูน่าขนั 

ทว่าคาโยโกะกลบัสวมเสื้อผ้าแนวเดยีวกนัได้อย่างโก้เก๋และดดู ีแม้

เธอจะรูปร่างเล็กกว่าโซโนโกะและไม่ได้สวยสะดุดตา แต่เมื่อสวมเสื้อผ้า

เหล่านั้น คาโยโกะจะดูมีรัศมีเปล่งประกายเหมือนดารา อาจเป็นเพราะ

ฉายความมั่นใจจากภายใน 

“การแต่งหน้าก็ส�าคัญอยู่หรอก แต่การสวมเสื้อผ้าสวยๆ ส�าคัญ

ยิ่งกว่า” นี่คอืค�าพูดตดิปากของเธอ “พอสวมเสื้อผ้าสวยๆ หน้าจะกระชบั 

แก้มลดลงหนึ่งเซนฯ เชยีวล่ะ อนันี้ฉนัพูดจรงินะ” 

คนเราต้องงามจากภายนอกสู่ภายใน นั่นคือทฤษฎีเฉพาะตัวของ

คาโยโกะ 

ในที่สดุช่วงเวลาที่ต้องคดิเรื่องหางานท�ากม็าถงึ แต่ทั้งสองไม่คดิจะ

กลบับ้านเกดิที่จงัหวดัไอจสิกันดิ คาโยโกะถงึขั้นประกาศกร้าวว่า “ฉนัจะ

ท�างานสื่อมวลชนให้ได้”

โซโนโกะใช้เส้นสายของลกูพี่ลกูน้องฝ่ายแม่ กระทั่งได้เข้าท�างานใน 

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีส�านักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดไอจ ิ

คาโยโกะท้วงว่า “บรษิทัผู้ผลติฟังดูเชยจะตาย” แต่โซโนโกะไม่มั่นใจเลย

ว่า ตวัเองจะหางานบรษิทัท�าได้โดยไม่ใช้เส้น 

สุดท้ายคาโยโกะก็ลาออกจากบริษัทด้านสื่อมวลชน มาท�างาน

บรษิทัประกนัเลก็ๆ แทนผ่านการแนะน�าของญาต ิหากค�านงึถงึสถานการณ์

ปัจจบุนัซึ่งนกัศกึษาหญงิหลายคนต้องกลดักลุม้เพราะหางานท�าไม่ได้ นบั
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ว่าทั้งสองโชคดแีล้ว 

หลายปีผ่านไป สองสาวยงัคงโสดสนทิและต่างคนต่างให้ค�าสญัญา

ว่าถ้าเจอคนที่ใช่เมื่อไร ต้องรายงานให้อกีคนรู้ 

ใช่แล้ว มนัคอืค�าสญัญา ดงันั้นโซโนโกะจงึแนะน�าจนุอจิใิห้ คาโยโกะ

รู้จกั

เย็นวันเสาร์ของเดือนกรกฎาคม โซโนโกะอยู่กับคาโยโกะที่ล็อบบี้

โรงแรมย่านชินจูกุ ขากลับจากซื้อของ ทั้งสองนัดเจอกับจุนอิจิซึ่งแวะมา

ท�าธรุะเรื่องงานแถวนี้ 

โซโนโกะเล่าเรื่องจุนอิจิให้คาโยโกะฟังคร่าวๆ แล้ว รวมถึงเรื่องที่

เธอคดิว่าชายหนุ่มเป็นศลิปินไส้แห้ง แต่แท้จรงิแล้วเป็นลูกคนรวย แทนที่

จะอจิฉา คาโยโกะกลบัฟังด้วยสหีน้าเออืมระอา

จนุอจิมิาปรากฏตวัในที่สดุ เซต็ผมเนี้ยบดูเข้ากบัชดุสูท 

“เธอพูดถึงคุณคาโยโกะให้ฟังอยู่บ่อยๆ ครับ” จุนอิจิพูดพลางส่ง

ยิ้มให้คาโยโกะ 

“พูดเรื่องอะไรบ้างน้อ ชกัสงสยัแล้วส”ิ คาโยโกะมองหน้าโซโนโกะ

กบัจนุอจิสิลบัไปมา 

“กแ็ค่บอกว่า เธอสวยที่สดุในโลก” 

“เอ๋ นี่ล้อกันเล่นใช่ไหม” คาโยโกะจ้องโซโนโกะ แล้วหันมามอง  

จนุอจิดิ้วยท่าทางขวยเขนิ 

“แต่ตวัจรงิคณุสวยกว่าที่คดิ ขนาดผมเองยงัตกใจเลยครบั” 

“พอเถอะค่ะ ทั้งสองคนเลกิแซวฉนัสกัท”ี คาโยโกะโบกผ้าเชด็หน้า

บงัหน้า 

หลงัจากนั้นทั้งสามออกไปกนิข้าวด้วยกนัในร้านอาหาร ต่อด้วยดื่ม

เหล้านิดหน่อยที่ค็อกเทลบาร์แล้วคาโยโกะขอแยกตัวกลับ ส่วนจุนอิจิมา
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ส่งโซโนโกะถงึแมนชั่น ระหว่างทางชายหนุ่มพร�่าพูดไม่ขาดปากว่า “เป็น

ผู้หญงิที่วเิศษจรงิๆ” ซึ่งเป็นค�าที่เขาใช้พูดถงึคาโยโกะ

“เธอเป็นคนมีเสน่ห์อย่างประหลาดเลยล่ะ ต่อให้อยู่ท่ามกลางคน

หมู่มากก็ยังสะดุดตา แบบนี้หรือเปล่านะที่เขาเรียกว่าเสน่ห์ดึงดูด ตอน

อยู่ในร้านอาหาร ผมเห็นผู้ชายเหล่มองเธอด้วยนะ ผมว่าระดับเธอน่าจะ

เข้าวงการบนัเทงิให้รู้แล้วรู้รอด”

“สมยัเรยีน เจ้าตวัเคยใฝ่ฝันเหมอืนกนั ถงึขั้นไปทดสอบหน้ากล้อง

ด้วย” 

“หมื แต่ว่าตกรอบหรอื” 

“กเ็ข้าถงึรอบลกึอยู่นะ” 

“วงการนั้นยากเอาเรื่องนี่เนอะ แต่ผมแปลกใจมากเลยที่คนสวย

ขนาดนั้นยงัเป็นโสด เธอไม่มคีนรกัหรอื”

“ตอนนี้ยังไม่มีนะ เห็นเจ้าตัวบอกว่าไม่เจอผู้ชายดีๆ สักคนในที่

ท�างาน” 

“บรษิทัประกนัภยัใช่ไหม” 

“ใช่ ถ้าจะท�าประกนักอ็ย่าลมืตดิต่อหาเธอล่ะ” 

โซโนโกะพงึพอใจกบัเหตกุารณ์ในวนันี้ เพราะดูเหมอืนว่าจนุอจิจิะ

ไม่ได้คดิกบัคาโยโกะในแง่ลบ เธออยากเป็นเพื่อนกบัคาโยโกะไปชั่วชวีติ จงึ

เป็นกงัวลมาตลอดว่าเพื่อนจะเข้ากบัว่าที่สามใีนอนาคตได้ไหม 

ไม่คดิไม่ฝันว่า การพบเจอกนัวนันี้จะน�ามาซึ่งความหายนะ

ใครต่อใครต่างพูดว่าอิซุมิ โซโนโกะเป็นคนใจเย็นมาแต่ไหนแต่ไร 

รูปลักษณ์ภายนอกของเธอดูจะส่งอิทธิพลใหญ่หลวงต่อความรู้สึกของคน

รอบข้าง เธอไม่ใช่คนอ้วน แต่เนื่องจากโครงหน้าหลอกตาคนส่วนใหญ่จงึ

มองว่าเธอ ‘อวบนดิๆ’ และคนญี่ปุ่นกม็คีวามเชื่อฝังหวัเสยีด้วยว่า ผู้หญงิ

รูปร่างแบบนี้เป็น ‘คนใจเยน็’ 

เธอคดิเหมอืนกนัว่าตวัเองเป็นคนใจเยน็อยูบ้่าง แต่กร็ูด้ว่ีามนีสิยัขั้ว
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ตรงข้ามมากกว่า ทั้งขี้ระแวง ขี้ขลาด ซ�้ายงัขี้หงึมากกว่าคนอื่นเป็นเท่าตวั 

จนบางครั้งกน็กึรงัเกยีจนสิยัเหล่านั้นของตวัเอง 

ทว่าต่อให้เป็นคน ‘ใจเย็น’ สักแค่ไหน ก็ย่อมสังเกตเห็นความ

เปลี่ยนแปลงของจุนอิจิในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนให้หลัง เพราะเขามีท่าที

เปลี่ยนไปอย่างชดัเจน 

อย่างแรกคอื ไปออกเดทน้อยลง เขาให้เหตผุลว่างานยุ่ง ทั้งที่ก่อน

หน้านี้ถงึแม้ไม่มเีวลาให้ช่วงกลางวนั แต่เขายงัโผล่มาหาบ้างตอนกลางคนื 

 โทร.คยุกนักน็้อยลง จนุอจิแิทบจะไม่โทร.มา มแีต่โซโนโกะที่เป็น

ฝ่ายโทร.หา เขาคุยเป็นเพื่อนก็จริง แต่จะไม่เป็นฝ่ายเปิดประเด็นหัวข้อ

สนทนาใหม่เดด็ขาด ราวกบัพยายามเลี่ยงที่จะคยุนาน

โซโนโกะสัมผัสได้ว่าลางร้ายก�าลังย่างกรายเข้ามา เธออยากรู้ว่า

เกดิอะไรขึ้นกบัจนุอจิ ิ

ทว่าเธอยนืกรานที่จะไม่ถามเขา เพราะรู้สกึว่ามนัไม่ต่างอะไรกบัการ

ถอนเสาค�้ายนัอาคารซึ่งจวนจะพงัถล่ม ฝันเฟ่ืองว่าเมื่อเวลาผ่านไป อาคาร

ที่จวนจะพงัหลงันั้นอาจกลบัมามั่นคงแขง็แรงอกีครั้ง 

แต่ท้ายที่สดุ โซโนโกะรู้ซึ้งว่ามนัเป็นความคดิตื้นๆ 

จุนอิจิโทร.หาโซโนโกะที่ท�างานเมื่อวันจันทร์นี้ นานแล้วที่เขาไม่ได้

เป็นฝ่ายโทร.มา เขาถามว่าคนืนี้ขอไปหาที่แมนชั่นได้หรอืเปล่า 

“ได้ส ิได้อยู่แล้ว เดี๋ยวฉนัจะท�ากบัข้าวรอนะ”

“ไม่ต้องหรอก ผมจะกนิไปเลย เพราะมนีดักนิข้าวอยู่แล้ว”

“ถ้าอย่างนั้นจะให้ซื้อเหล้ามาแช่ไว้ไหม” 

“ขอโทษท ีหลงัจากนั้นผมต้องกลบับรษิทั...” 

“งั้นหรอื...” 

p.1
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“เอาเป็นว่า เจอกนัคนืนี้” เขาพูดจบกว็างสาย 

ทั้งที่จะได้เจอจนุอจิ ิแต่โซโนโกะกลบัไม่ดอีกดใีจสกันดิ ความหวาด

กลวักลบัครอบง�าหวัใจเธอ สงัหรณ์ใจว่าเขาจะต้องมาบอกข่าวร้าย

แต่ครั้นจะหนีก็ท�าไม่ได้ เธอจึงตัดสินใจรอเขาอยู่ที่ห้อง กินอะไร

ไม่ลง 

จนุอจิเิข้ามาในห้อง แต่ไม่ยอมคลายปมเนกไท ไม่แม้กระทั่งจะจบิ

กาแฟซึ่งโซโนโกะชงมาให้

ชายหนุ่มเอ่ยด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด ลมืผมเสยีเถอะ ค�าพูดท�าร้าย

จติใจเหมอืนที่โซโนโกะคดิไว้ไม่มผีดิ

ท�าไมล่ะ เธอถาม เขาตอบว่า ผมมผีู้หญงิคนใหม่แล้ว 

“เป็นใครที่ไหนหรอื” โซโนโกะถามต่อ แต่เขาไม่ยอมตอบ แบบนี้มี

พริธุ เธอจงึคาดคั้นหนกัขึ้น ถามทั้งน�้าตา

จุนอิจิยอมบอกชื่อผู้หญิงคนนั้น เพราะคิดว่าปิดบังไปก็ไม่ช่วยให้

อะไรดขีึ้น โซโนโกะไม่คดิไม่ฝันเลยว่าจะได้ยนิชื่อนั้น ท�าเอาเธอนกึไม่ออก

ไปชั่วขณะว่าเจ้าของชื่อนั้นเป็นใคร

“ไม่จรงิใช่ไหม” โซโนโกะเอ่ย “ท�าไมต้องเป็นคาโยโกะ”

“ผมขอโทษ” จนุอจิคิอตก

นึกถึงเหตุการณ์คืนนั้นทีไร โซโนโกะแทบจะเป็นลมเป็นแล้งเพราะ

ความโศกเศร้า เธอร้องไห้ฟูมฟาย ดึงทึ้งร่างของจุนอิจิ ทั้งโกรธ ทั้งสติ

เลื่อนลอย แถมยังร้องไห้ รู้สึกสับสนจนด่าลามไปถึงคาโยโกะ เธอจ�าไม่

ได้นักหรอกว่าพูดอะไรแบบไหนออกไปบ้าง ค�าพูดที่พอจะจ�าได้คือ “ฉัน

ไม่ยอมตดัใจ” กบั “ฉนัจะเอาคณุคนืมาให้ได้” ภาพใบหน้าของจนุอจิซิึ่ง

ก้มมองเธออย่างเศร้าสร้อยนั้นพร่าเลอืน 

หลายวนัต่อมา 

เวลาเพยีงเท่านี้ไม่มทีางเยยีวยาบาดแผลในหวัใจได้หรอก แต่อย่าง

น้อยมนักช่็วยให้สงบใจลงได้บ้าง และเริ่มคดิว่ากลบับ้านเกดิตวัเองสกัครั้ง



- 29 -

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

น่าจะด ีตอนนี้เธออยากเหน็หน้าพี่ชายเหลอืเกนิ

“ถ้าฉนัตายไปเสยี คงจะดทีี่สดุ” 

ตอนได้ยนิค�านั้น พี่ชายต้องสะดุ้งโหยงแน่ๆ โซโนโกะนกึสงสาร แต่

เธอรู้สกึแบบนั้นจรงิๆ 

จะเป็นเขาหรอืคาโยโกะกไ็ด้

โซโนโกะคดิเรื่องอปัมงคล ถ้าใครคนใดคนหนึ่งช่วยฆ่าฉนักค็งจะด ี

ทนัใดนั้นเสยีงกริ่งหน้าประตูดงัขึ้น
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วนันี้เป็นวนัจนัทร์แรกของเดอืนธนัวาคม อซิมุ ิยาซมุาสะขบัรถยนต์

คู่ใจลงทางแยกต่างระดับโยกะซึ่งเชื่อมกับทางด่วนโทเม จากนั้นเข้า

วงแหวนวนรอบนอกสายแปดมุ่งหน้าขึ้นเหนอื ถนนเส้นนี้รถตดิหนบึ มทีั้ง

รถบรรทกุเอย ทั้งรถเพื่อการพาณชิย์เอย สมเป็นเดอืนส่งท้ายปี หากรู้ทาง

ลดัคงพอวางแผนหลบหลกีได้บ้าง แต่ยาซมุาสะไม่ค่อยรู้เส้นทางในโตเกยีว 

จงึไม่กล้าซอกแซกเข้าซอย เดี๋ยวจะหลงทาง 

รูอ้ย่างนี้นั่งรถไฟชนิคนัเซน็มาเสยีกด็ ีความคดินั้นผดุขึ้นมาในสมอง

อกีแล้ว แต่เขาพยายามสลดัมนัทิ้งไปทกุครั้ง บอกตวัเองว่าตราบใดที่ยงัไม่รู้

สถานการณ์ การขบัรถยนต์ย่อมได้เปรยีบกว่า 

ยาซุมาสะมองท้ายรถบรรทุกขนส่งพลางหมุนปรับคลื่นวิทยุ แค่

บทที่ 2
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คลื่นเอฟเอม็กม็ตีั้งหลายรายการ จนอดคดิไม่ได้ว่าโตเกยีวผดิกบับ้านเกดิ

ที่เมอืงนาโกย่า จงัหวดัไอจ ิ

การขึ้นมาโตเกยีวครั้งนี้เป็นการตดัสนิใจแบบปบุปับ ถ้าจะพดูให้ถกู

คอืเพิ่งตดัสนิใจเมื่อเช้ามดืวนันี้

จดุเริ่มต้นมาจากโซโนโกะผูเ้ป็นน้องสาวโทร.มาหาเมื่อวนัศกุร์ที่แล้ว 

เธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสตรีในโตเกียว หลังเรียนจบก็เข้าท�างานบริษัท 

ผูผ้ลติอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์แห่งหนึ่งสาขาโตเกยีว ดงันั้นพี่ชายน้องสาวจะ

ได้พบหน้ากนัอย่างมากกแ็ค่ปีละครั้ง โดยเฉพาะหลงัจากมารดาป่วยแล้ว

เสียชีวิตเมื่อสามปีก่อน ก็ยิ่งเจอกันน้อยลง ส่วนผู้เป็นบิดาเสียชีวิตด้วย

ภาวะเลอืดออกในสมองตั้งแต่ยาซมุาสะกบัโซโนโกะยงัเดก็ 

แต่ถงึแม้จะไม่ค่อยพบกนั ทั้งสองกย็งัตดิต่อพูดคยุกนัตลอด เพราะ

เหลอืกนัอยู่แค่สองคนพี่น้อง โซโนโกะเป็นฝ่ายโทร.มาหาเสยีมากกว่า ไม่

ได้มธีรุะสลกัส�าคญัอะไร ส่วนใหญ่แค่ถามว่า “กนิข้าวแล้วหรอืยงั” ที่โทร.

มาไม่ใช่เพราะเหงา แต่เพราะเธอคิดว่าพี่ชายน่าจะอยากได้ยินเสียงตน  

ยาซมุาสะรู้ดวี่าน้องสาวเป็นคนเอาใจใส่ 

ทว่าที่โซโนโกะโทร.มาเมื่อคืนวันศุกร์ที่แล้วผิดแผกจากทุกครั้ง พอ

ถามว่าสบายดหีรอืเปล่า ทกุครั้งจะต้องได้รบัค�าตอบว่าสบายด ี แต่ครั้งนี้

กลบัได้ฟังค�าอื่นเป็นครั้งแรก

“อืม...อันที่จริงไม่ค่อยสบายนักหรอก” โซโนโกะตอบเนือยๆ  

น�้าเสยีงอู้อี้ชอบกล

จนแล้วจนรอดเจ้าตวักไ็ม่ยอมบอกว่าเกดิอะไรขึ้น ซ�้ายงัตบท้ายด้วย

ค�าที่ท�าเอายาซมุาสะสะดุ้งโหยง

“ถ้าฉนัตายไปเสยี...คงจะดทีี่สดุ” 

แม้โซโนโกะจะพูดต่อทันทีว่าล้อเล่น แต่เขาเชื่อว่าไม่ใช่ ต้องม ี

บางอย่างเกดิขึ้นกบัเธอแน่นอน 

ก่อนหน้าค�านั้น เธอบอกด้วยว่าถูกคนที่ไว้ใจหกัหลงั 
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วันรุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์ซึ่งยาซุมาสะได้หยุดงาน จึงรอโซโนโกะอยู่ที่

บ้านทั้งวนั เขาตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าน้องสาวกลบัมา จะออกไปกนิซูชกินัสอง

คน เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัเิวลาเธอกลบับ้านเกดิ 

ทว่าโซโนโกะไม่ได้กลับมา เขาโทร.ไปที่แมนชั่นของโซโนโกะตอน

บ่ายสามโมง แต่ไม่มใีครรบัสาย จงึเดาว่าเธอน่าจะออกเดนิทางแล้ว รอ

จนเยน็จนค�่า แต่กย็งัไร้วี่แวว 

ยาซมุาสะเข้าเวรตั้งแต่เช้าวนัอาทติย์จนถงึเช้าวนัจนัทร์ ซึ่งกค็อืเมื่อ

เช้านี้ อาชพีของเขาจดัอยูใ่นกลุม่อาชพีพเิศษ เขาโทร.จากที่ท�างานเข้าบ้าน

ตวัเองหลายหน โซโนโกะมกีญุแจบ้าน ต่อให้เขาไม่อยู ่เธอกเ็ข้าบ้านเองได้ 

ทว่าไม่มใีครรบัสาย ไม่มแีม้กระทั่งข้อความเสยีงจากเธอ เขาลองโทร.เข้า

แมนชั่นที่โตเกยีว แต่กย็งัไม่ได้ยนิเสยีงเธออยู่ด ี

เขานกึไม่ออกเลยว่าโซโนโกะไปไหน ยาซมุาสะเคยได้ยนิว่า เพื่อน

สมัยเรียนม.ปลายคนหนึ่งของโซโนโกะอยู่ที่โตเกียวตามล�าพังเหมือนกัน 

แต่เขาไม่รู้หมายเลขตดิต่อเพื่อนคนที่ว่า

เขาผ่านค�่าคนืของการเข้าเวรในสภาพเหม่อลอย โชคยงัดทีี่ไม่มงีาน

ใหญ่แทรกเข้ามา เขาตดัสนิใจมาโตเกยีวเมื่อตอนรุ่งสาง ความวติกกงัวล

ก�าลงัแผ่ขยายจนเกนิจะรบัไหว 

ทันทีที่เสร็จงาน เขาตรงดิ่งกลับบ้านงีบหลับประมาณสองชั่วโมง 

ก่อนจะลองโทร.ไปที่ท�างานของโซโนโกะ ค�าพดูของหวัหน้างานซึ่งเป็นผูร้บั 

สายยิ่งท�าให้ความกังวลใจของยาซุมาสะเพิ่มทวี หัวหน้าคนนั้นบอกว่า  

โซโนโกะไม่มาท�างาน และป่านนี้ยงัไม่มกีารตดิต่อใดๆ เข้ามา 

ยาซมุาสะรบีร้อนจดักระเป๋าแล้วขบัรถออกจากบ้าน แม้เพิ่งออกเวร 

แต่ระหว่างที่รถแล่นอยูบ่นทางด่วนโทเม เขากลบัไม่รู้สกึง่วงสกันดิ ไม่สต้ิอง

บอกว่าไม่มเีวลาให้รู้สกึง่วงมากกว่า 

กว่าจะพ้นจากวงแหวนรอบนอกหมายเลขแปดกใ็ช้เวลาชั่วโมงกว่าๆ  
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ในที่สดุยาซมุาสะกม็าถงึจดุหมายปลายทาง ซึ่งอยูล่กึเข้ามาจากถนนเมจโิระ 

เขตเนรมิะเลก็น้อย 

ที่นั่นคอืแมนชั่นที่โซโนโกะอาศยัอยู่ เป็นอาคารสูงสี่ชั้นตกแต่งด้วย

แผ่นกระเบื้องสเีบจอ่อน ยาซมุาสะเคยมาที่นี่แค่หนเดยีว ภายนอกดูสวย

หร ูแต่เขามองปราดเดยีวกร็ูว่้าแท้จรงิแล้วอาคารหลงันี้สร้างด้วยวสัดรุาคา

ถูก จึงแนะน�าน้องสาวให้หาแมนชั่นที่ดูดีกว่านี้ แล้วซื้อเลยแทนที่จะเช่า 

โซโนโกะยิ้มๆ แต่ไม่พยกัหน้าตอบรบั บอกว่าอยากเกบ็เงนิไว้ใช้ท�าอะไรที่

เป็นประโยชน์มากกว่า เรื่องความหวัดื้อเอาการของโซโนโกะนั้น ไม่มใีคร

รู้ดเีท่ายาซมุาสะอกีแล้ว

ชั้นหนึ่งของแมนชั่นถกูแบ่งเป็นร้านค้าให้เช่า แต่ประตเูหลก็ม้วนปิด

อยู่และติดป้ายประกาศหาผู้เช่าต่อ สะท้อนให้เห็นว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ด ี

เขาจอดรถที่หน้าร้านนั้นแล้วเดนิเข้าทางประตูข้างร้าน

ยาซมุาสะตรวจดูกล่องรบัจดหมายเป็นอนัดบัแรก 215 คอืหมายเลข

ห้องพักของโซโนโกะ หนังสือพิมพ์จ�านวนสามวันอัดแน่นอยู่ในกล่องรับ

จดหมาย เขาสงัหรณ์ใจไม่ดยีิ่งขึ้น 

อาจเพราะตอนนี้เป็นเวลากลางวันและผู้พักอาศัยส่วนใหญ่อยู่ 

คนเดียว ภายในแมนชั่นจึงเงียบสงัด เขาจึงเดินขึ้นมาถึงหน้าห้องของ  

โซโนโกะที่อยู่ชั้นสองได้โดยไม่ต้องเจอหน้าใคร 

เขาลองกดกริ่ง แต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่มีเสียงตอบรับ คราวนี้ลอง

เปลี่ยนมาเคาะประตูสองสามที ทว่าผลลัพธ์ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีแม้

กระทั่งวี่แววของคนอยู่ด้านใน 

ยาซุมาสะควานมือลงในกระเป๋าหยิบกุญแจออกมา เป็นกุญแจ

ซึ่งโซโนโกะฝากไว้ตอนเขามาที่นี่ครั้งก่อน เพราะบริษัทรับฝากห้องเช่าให้

กญุแจมาสองดอก สองพี่น้องเคยตกลงกนัไว้เมื่อครั้งพ่อแม่เสยีชวีติว่า จะ

เกบ็กญุแจบ้านของกนัและกนัไว้จนกว่าใครคนหนึ่งจะแต่งงานมคีรอบครวั 

ไฟฟ้าสถติแล่นปราดมาตามปลายนิ้วขณะเสยีบลูกกญุแจ 
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เขาปลดลอ็กประตูแล้วหมนุลกูบดิ จงัหวะที่ดงึบานประต ูยาซมุาสะ

รู้สึกเหมือนมีลมกระโชกในใจ เป็นสายลมแห่งลางร้าย เขา กลืนน�้าลาย

เพื่อเตรยีมใจพร้อมรบัสถานการณ์ หากถามว่าคาดการณ์ อะไรอยู่ และ

เตรียมใจเรื่องอะไร เขาคงตอบไม่ได้ แต่ที่แน่ๆ คือเขาต้อง เตรียมใจให้

พร้อมเหมอืนเวลาบึ่งไปท�างานในที่เกดิเหตุ

ห้องพกัของโซโนโกะจดัอยู่ในประเภทหนึ่งห้องนอน มพีื้นที่กนิข้าว

และห้องครวัในตวั เมื่อเปิดประตเูข้าไปจะเจอหอ้งกนิข้าวและหอ้งครวั ถดั

เข้าไปด้านในเป็นห้องนอน เท่าที่กวาดตามอง ไม่มสีิ่งผดิปกตใิดๆ ในห้อง

กนิข้าวและห้องครวั ระหว่างพื้นที่ส่วนนี้กบัห้องนอนมปีระตูบานเลื่อนกั้น

อยู่ และประตูบานนี้กอ็ยู่ในสภาพปิดสนทิ 

หน้าทางเข้าห้องมรีองเท้าส้นสงูสนี�้าตาลแก่กบัรองเท้าแตะสฟ้ีาถอด

วางไว้คู่กนั ยาซมุาสะถอดรองเท้าก่อนก้าวเข้าห้องพกั อากาศภายในห้อง

เยน็เฉยีบ แสดงว่าอย่างน้อยๆ เครื่องท�าความร้อนไม่ได้ถูกใช้งานเมื่อเช้า

นี้ ไฟปิดทกุดวง 

บนโต๊ะกินข้าวมีจานใบเล็กวางอยู่ เถ้าสีด�าคล้ายใครเผากระดาษ

เหลอือยู่ในจาน แต่ยาซมุาสะเลอืกที่จะเปิดประตูห้องนอนก่อน 

ทนัททีี่มองเหน็ภายในห้อง เขากลั้นหายใจพร้อมกบัยนืตวัแขง็ทื่อ

ห้องนอนกว้างประมาณหกเสื่อ2 เตียงนอนตั้งอยู่ชิดผนัง น้องสาว

ของยาซมุาสะนอนหลบัตาอยู่บนนั้น 

เขายนืค้างในท่าเดยีวกบัตอนเปิดประตอูยูพ่กัหนึ่ง สมองขาวโพลน

ไปชั่วขณะ นาทต่ีอมาความคดิมากมายกพ็รั่งพรูไม่ต่างอะไรกบัเสยีงฝีเท้า

ของฝูงชนที่พุ่งตรงเข้ามา เสียงอื้ออึงดังขึ้นในโสตประสาท ทว่าเขายังคง 

นิ่งงนั ไม่รู้ว่าตนควรจดัการกบัสิ่งเหล่านั้นอย่างไร 

ในที่สุดเขาก้าวขาไปข้างหน้าช้าๆ ลองส่งเสียงเรียกโซโนโกะเบาๆ 

ทว่าไม่มเีสยีงขานตอบ

2 เสื่อ = 1.65 ตารางเมตรโดยประมาณ
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ตายแล้วแน่ๆ โดยอาชพีแล้ว ยาซมุาสะเคยเหน็ร่างไร้วญิญาณมา

มากกว่าคนทั่วไปไม่รู้กี่เท่า แค่มองสีผิวและลักษณะความเต่งตึง ก็รู้แล้ว

ว่ายงัมสีญัญาณชพีหรอืไม่ 

โซโนโกะห่มผ้าห่มถงึระดบัหน้าอก ยาซมุาสะเลกิผ้าห่มลายดอกไม้

กระจุ๋มกระจิ๋มออกช้าๆ ภาพที่ปรากฏตรงหน้าท�าให้เขาต้องกลั้นหายใจ

อกีครั้ง

เครื่องตั้งเวลาวางอยูข้่างร่างหญงิสาว เขาจ�ามนัได้เพราะว่ามนัเป็น

ของเก่าที่น้องสาวใช้ตั้งแต่สมยัอยูท่ี่นาโกย่า มองเผนิๆ ดคูล้ายนาฬิกาปลกุ 

แต่ต่างกนัตรงเครื่องนี้มปีลั๊กตวัผูแ้ละเต้ารบัสองเต้าอยูข้่างหนา้ปัด เต้าฝ่ัง

หนึ่งมตีวัอกัษรเขยีนก�ากบัว่า ‘ON’ ส่วนอกีเต้าหนึ่งเขยีนว่า ‘OFF’ เมื่อถงึ

เวลาที่ตั้งไว้ เต้าฝั่ง ‘ON’ ท�าหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้า ส่วนเต้าฝั่ง ‘OFF’ ท�า

หน้าที่ตดักระแสไฟฟ้าซึ่งถูกจ่ายผ่านปลั๊กตวัผู้

ตอนนี้เต้าฝ่ัง ‘ON’ อยูใ่นสภาพเปิดใช้งาน เพราะปลั๊กตวัผูถ้กูเสยีบ

เข้ากบัเต้า ทว่าสายไฟสองเส้นที่ตดิอยู่กบัปลั๊กตวัผู้ถูกฉกีออกจากกนัและ

สอดเข้าใต้ชดุนอนของหญงิสาว 

ยาซุมาสะมองเวลาที่ตั้งไว้บนหน้าปัดเครื่องตั้งเวลา เวลาตั้งไว้ที่

เลขหนึ่ง แต่เนื่องจากเป็นหน้าปัดชนิดเข็มบอกเวลารุ่นเก่า จึงไม่รู้ชัดว่า

เป็นเวลาตหีนึ่งหรอืบ่ายโมง 

แม้ไม่เลิกชุดนอนขึ้นดู เขาก็รู้ว่าสายไฟสองเส้นนั้นถูกใช้งานใน

ลกัษณะใด เส้นหนึ่งน่าจะถกูตดิไว้บนหน้าอก และอกีเส้นหนึ่งตดิไว้บนแผ่น

หลงั เมื่อถงึเวลาที่ตั้งไว้ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านหวัใจเป็นเหตใุหช้อ็กตาย 

เขาดงึปลั๊กตวัผู้ออกจากเต้ารบั ท�าให้เขม็บอกเวลาของเครื่องตั้งเวลาที่เคย

เดนิอยู่ หยดุลงที่เวลาสี่นาฬิกาห้าสบินาทซีึ่งตรงกบัเวลาปัจจบุนั 

ยาซุมาสะนั่งยองลง กุมมือขวาของโซโนโกะ สัมผัสนั้นทั้งเย็นทั้ง

แขง็ ความชุ่มชื้นเต่งตงึเมื่อวนัศกุร์ที่แล้วหายสิ้น

ความโศกเศร้าเข้าครอบง�าจิตใจดุจเมฆฝนด�าทะมึนเกาะกลุ่มกัน 
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หากปล่อยให้มนัเกาะกลุ่มต่อไป คงหมดเรี่ยวแรงที่จะยนืหยดัต่อไป แวบ

หนึ่งเขาคดิว่าร้องไห้จนไม่เหลอืน�้าตาเสยีเลยดไีหม แต่แล้วความคดิที่อยาก

จะด�าเนินการขั้นต่อไปโดยเร็วที่สุดกลับกลายเป็นแรงฉุดให้เขาลุกขึ้นยืน 

เพราะมนัเกี่ยวข้องกบังานของเขาด้วย

อันดับแรกคือต้องแจ้งต�ารวจ ยาซุมาสะกวาดตามองทั่วห้องเพื่อ

มองหาเครื่องโทรศพัท์ 

นอกจากเตยีงนอนแล้ว ห้องนี้ยงัมเีฟอร์นเิจอร์อื่นๆ อาท ิตู้เสื้อผ้า 

โทรทัศน์ ชั้นวางหนังสือ ไม่มีโต๊ะเครื่องแป้งส�าหรับแต่งหน้า แต่พอดู

ดีๆ ชั้นกลางของชั้นวางหนังสือกลายเป็นชั้นวางเครื่องส�าอาง ใต้ชั้นวาง

เครื่องส�าอางเป็นที่วางเครื่องเขียน มีเทปใสและเทปกาววางอยู่ ตุ๊กตา

เครื่องปั้นดนิเผารูปตวัตลกฉกียิ้มน่าสยดสยอง 

ข้างเตยีงนอนเป็นที่ตั้งของโต๊ะตวัเลก็ บนโต๊ะมแีก้วไวน์ซึ่งมไีวน์ขาว

เหลอือยู่ครึ่งแก้วพร้อมด้วยซองยาเปล่าสองซอง ยาซมุาสะเดาว่าอาจเป็น 

ซองยานอนหลับ เจ้าตัวคงจะกินยานอนหลับเข้าไปพร้อมกับไวน์ ส่วน 

สิ่งของอื่นๆ ที่วางอยู่บนโต๊ะ เช่น ดนิสอแท่งสั้น คงเป็นดนิสอที่เสยีบอยู่ 

กบัสมดุจดตารางงาน ปฏทินิรูปลูกแมว เป็นต้น

โทรศัพท์ไร้สายตัวลูกกลิ้งตกอยู่ที่ขาโต๊ะ เขาท�าท่าจะก้มหยิบ แต่

แล้วชะงกัมอื เพราะเหลอืบเหน็บางสิ่งตกอยู่ข้างเครื่องโทรศพัท์ 

มนัคอืจกุคอร์กของขวดไวน์ ซ�้าที่เปิดขวดแบบสกรูหมนุยงัเสยีบคา

อยู่กบัจกุคอร์กนั้น 

อะไรบางอย่างสะกดิใจเขา 

ยาซุมาสะพินิจมองสิ่งนั้นอยู่ครู ่หนึ่ง แล้วลุกขึ้นเดินตรงไปทาง 

ห้องครวัซึ่งเป็นพื้นที่กินข้าวในตวัด้วย จากนั้นเปิดตู้เยน็ดูเป็นอนัดบัแรก 

ไข่สามฟอง นมกล่อง เนื้อปลาแซลมอนหั่นเป็นชิ้นย่าง เนยเทยีม 

สลัดมะกะโรนี และข้าวสวยห่ออยู่ในฟิล์มถนอมอาหารปรากฏต่อสายตา 

ทว่าไม่มสีิ่งที่เขามองหา 
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ยาซมุาสะหนัไปมองพื้นที่ส่วนที่เป็นครวั และพบว่ามแีก้วไวน์อกีใบ

หนึ่งวางอยู่ในอ่างล้างจาน เขาท�าท่าจะหยบิแก้วใบนั้นขึ้นมา แต่แล้วชกัมอื

กลบั ดงึผ้าเชด็หน้าออกมาจากกระเป๋าเสื้อ ใช้มนัคลมุปลายนิ้วแล้วเอื้อม

มอืหยบิแก้วไวน์ขึ้นมาดม 

แก้วไวน์ไม่มกีลิ่นอะไรเลย ไม่มแีม้กระทั่งกลิ่นไวน์

เขาพ่นลมหายใจใส่แก้วไวน์ในมือแล้วยกขึ้นส่องกับแสงไฟ เท่าที่

มองดู ไม่มรีอยนิ้วมอืตดิอยู่

ตอนที่วางแก้วไวน์คืนที่เดิม สายตาของเขาพลันสะดุดเข้ากับอีก 

สิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นหล่นอยู่บนเคาน์เตอร์ท�าอาหารข้างอ่างล้างจาน 

มองดูคล้ายเศษจากการเหลาอะไรบางอย่าง ความยาวประมาณ

หนึ่งเซนตเิมตร นบัคร่าวๆ ได้สบิกว่าชิ้น

ยาซุมาสะจ้องมองพลางคิดว่ามันคืออะไรหนอ ความคิดหนึ่งแวบ

ขึ้นมาในหวั เขาเลอืกหยบิชิ้นที่ใหญ่กว่าเพื่อนขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วกลบัไปที่

ห้องนอน เพื่อเทียบดูกับสายไฟซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเครื่องตั้งเวลากับร่าง

ของโซโนโกะ 

เป็นไปตามคาด เศษชิ้นส่วนนั้นเหมอืนกบัพลาสตกิหุ้มสายไฟ ถ้า

ต้องการให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าร่างกาย ก็ต้องลอกฉนวนหุ้มสายไฟ

ออกให้เหลอืแค่ตวัน�าไฟฟ้า เศษนี้คงจะเกดิจากขั้นตอนนั้น

ว่าแต่ ท�าไมถงึท�าแบบนั้นบนเคาน์เตอร์ท�าอาหาร

ยาซุมาสะเดินกลับไปที่ครัวเพื่อมองหาถังขยะ ถังขยะใบเล็กลาย

ดอกกุหลาบตั้งอยู่ข้างโต๊ะกินข้าว ภายในว่างเปล่า นอกนั้นยังมีถังขยะ

พลาสติกใบใหญ่อีกสองใบวางเรียงกันตรงมุมห้อง น่าจะเป็นถังส�าหรับ

แยกขยะเผาได้กบัขยะเผาไม่ได้ 

สิ่งที่เขามองหาตั้งแต่เมื่อกี้อยู่ในถังขยะเผาไม่ได้ มันคือขวดเปล่า

ของไวน์เยอรมนั เขาใช้ผ้าเชด็หน้าจบัขวดขึ้นมาส่องดูข้างใน ภายในขวด

ว่างเปล่า มรีอยนิ้วมอืตดิอยู่รอบขวดหลายจดุ 
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ในถงัขยะใบเดยีวกนันี้ยงัมขีวดแก้วอกีใบหนึ่ง เป็นขวดน�้าแอปเปิล

ซึ่งจ�าหน่ายโดยผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น เครื่องดื่มชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์

หลังวางขวดเปล่าสองใบกลับคืนที่เดิม ยาซุมาสะมายืนข้าง

เคาน์เตอร์ท�าอาหารอีกครั้งพร้อมกับกวาดตามองรอบตัว ในตะกร้าคว�่า

จานมมีดีหั่นผกัอยู่เล่มหนึ่ง เขาใช้ผ้าเชด็หน้าหยบิมนัขึ้นมา 

ยาซมุาสะถอืมดีโดยหนัด้านคมมดีลงพื้น พบว่ามเีศษพลาสตกิแบบ

เดยีวกบัเมื่อครูน่ี้ตดิอยูด้่านขวา เขาร้องอ๋อในใจ สนันษิฐานว่ามดีเล่มนี้ถกู

ใช้ลอกฉนวนหุ้มสายไฟ จงึมเีศษตกอยู่บนเคาน์เตอร์ท�าอาหาร 

เขาก�าจดัเศษฉนวนหุ้มสายไฟที่ตดิอยู่บนใบมดีออก เกบ็มดีหั่นผกั

ใส่ตะกร้าคว�่าจานแล้วสูดหายใจเตม็ปอด

เลอืดในกายเริ่มเดอืดพล่าน ความรูส้กึผดิกบัเมื่อครูน่ี้ที่รูว่้าโซโนโกะ 

ตายแล้ว ก�าลังครอบง�าร่างกายเขาทีละน้อย แต่น่าแปลกที่สมองกลับ 

ยงัเยอืกเยน็ 

ยาซุมาสะยืนจัดล�าดับสิ่งที่ตนควรท�าต่อจากนี้ในสมองอย่างสุขุม

เยอืกเยน็ เขาต้องคดิเรื่องต่างๆ มากมาย ตั้งสมมตฐิานและตดัสนิใจภายใน

เวลาจ�ากดั ซึ่งการตดัสนิใจนั้นต้องอาศยัความกล้าหาญ มนัคอืการเลอืก

เดนิในเส้นทางที่ไม่อาจย้อนกลบัได้ 

ทว่ายาซมุาสะตดัสนิใจได้โดยแทบไม่ลงัเล เขาคดิด้วยซ�้าว่ามนัเป็น

เรื่องสมควรแล้ว

เมื่อประมวลความคิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เขาถอนใจมองนาฬิกา 

ข้อมอื ห้าโมงเยน็แล้ว คงจะมวัโอ้เอ้อยู่ไม่ได้

เขาสวมรองเท้า มองส�ารวจภายนอกผ่านช่องตาแมวเพื่อความแน่ใจ 

ก่อนจะเปิดประตูรบีออกมานอกห้องแล้วสาวเท้าเดนิลิ่ว

พอพ้นแมนชั่นกห็นัมองรอบด้าน เหน็ร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่ห่างออก

ไปประมาณหนึ่งร้อยเมตร เขายกปกเสื้อแจ๊คเกต็ขึ้นบดบงัใบหน้าระหว่าง
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เดนิตรงดิ่งไปร้านสะดวกซื้อ 

ยาซุมาสะซื้อกล้องถ่ายรูปใช้แล้วทิ้งชนิดมีแฟลชในตัวสองกล้อง 

ถุงมือเนื้อบางหนึ่งคู่และถุงพลาสติก แล้วเดินกลับมาถึงหน้าแมนชั่น 

จงัหวะที่เหน็รถตวัเอง กฉ็กุคดิอะไรขึ้นมาได้ เขาเปิดกระโปรงท้ายรถ ใน

นั้นมไีม้เบสบอลกบัถงุมอืเบสบอล เพราะตวัเองเป็นมอืหนึ่งของทมีเบสบอล

สมคัรเล่นประจ�าที่ท�างาน 

เขาดงึกล่องเครื่องมอืขนาดใหญ่จากด้านในสดุของกระโปรงท้ายรถ

แล้วเปิดฝาออก เป็นกล่องแบบสองชั้น ชั้นล่างมีกรรไกรตัดเหล็กรูปร่าง

เหมอืนกรรไกรยกัษ์ ยาซมุาสะหยบิมนัขึ้นมาแล้วปิดฝากระโปรงท้ายรถ 

 เมื่อกลับมาถึงหน้าห้องพักของโซโนโกะ ชายหนุ่มเหลียวซ้ายแล

ขวาจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครอยู่ จึงเปิดแง้มบานประตูแล้วแทรกตัวเข้า

ห้องพัก ทันใดนั้นได้ยินเสียงโลหะกระทบเบาๆ แว่วมาจากด้านในประตู 

เสียงดังมาจากกล่องรับจดหมาย โซโนโกะเคยเล่าให้ฟังว่าโดยปกติแล้ว

หนังสือพิมพ์กับไปรษณีย์ทั่วไปจะถูกใส่ไว้ในตู้รับจดหมายชั้นหนึ่งของ

อาคาร ยกเว้นกรณีเป็นไปรษณีย์ด่วน จึงจะน�ามาใส่ไว้ในตู้รับจดหมาย

แบบตดิกบับานประตู 

ยาซุมาสะลองเปิดตู้รับจดหมายดูและพบว่าสิ่งที่อยู่ด้านในคือ

ลูกกุญแจ เขาหยิบมันขึ้นมาพินิจพิจารณาชั่วครู่ แล้วน�ามาเปรียบเทียบ

กบัลูกกญุแจของตนซึ่งใช้ไขเปิดประตูห้องนี้ ดูอย่างไรกเ็หมอืนกนัไม่มผีดิ

เพี้ยน แต่น่าจะเป็นของที่ร้านปั๊มลูกกญุแจท�าขึ้นภายหลงั ไม่ใช่ลูกกญุแจ

ที่โซโนโกะได้รับจากเจ้าของห้องเช่า ยาซุมาสะเก็บลูกกุญแจดอกนั้นลง 

ในกระเป๋าหน้าอกเสื้อแจ๊คเกต็แบบมซีปิ ณ ตอนนี้เขายงัหาค�าตอบเกี่ยวกบั

ลูกกญุแจดอกนี้ไม่ได้ แต่การส่งมอบให้ต�ารวจคงไม่ใช่เรื่องฉลาดนกั 

จากนั้นยาซุมาสะหันหน้าเข้าหาประตูแล้วคล้องโซ่ประตู คิดๆ ดู

แล้ว การที่โซ่ประตูไม่ถูกคล้องเอาไว้ตอนเขามาถึงถือเป็นเรื่องแปลกที

เดยีว เพราะเขารูด้ว่ีาโซโนโกะเป็นคนรอบคอบเรื่องปิดประตหูน้าต่าง และ
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เป็นไปได้ยากมากที่คนเราจะละเลยสิ่งที่ท�าจนติดเป็นนิสัยแค่ช่วงก่อนฆ่า

ตัวตาย ชายหนุ่มคิดเช่นนั้นขณะใช้กรรไกรตัดเหล็กตัดบริเวณกึ่งกลางโซ่

คล้องประตู

เขาวางกรรไกรตดัเหลก็ไว้บนตู้รองเท้าข้างทางเข้าห้อง กล้องแบบ

ใช้แล้วทิ้งก็วางอยู่คู่กัน เขาสวมถุงมือทั้งสองข้างและถือถุงพลาสติกที่ซื้อ

มาไว้ในมือซ้าย เพราะจะปล่อยให้ต�ารวจจับสังเกตสิ่งที่ตนจะท�าต่อจาก

นี้ไม่ได้เป็นอนัขาด 

ยาซมุาสะถอดรองเท้า ท�าท่าคลานสี่ขากบัพื้นห้องครวั ก้มหวัลงจน

คางแทบชดิพื้น ค่อยๆ ขยบัไปข้างหน้าเพื่อหาร่องรอยบางอย่าง ทั้งท่วงท่า

แบบสตัว์เลื้อยคลาน ทั้งการกวาดตามองล้วนเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคย 

เขาพบเส้นผมสบิกว่าเส้นบนพื้นห้องครวั แต่สิ่งที่ชวนให้ตดิใจสงสยั

คอืมเีศษดนิตกอยู ่ไม่สมเป็นห้องของโซโนโกะผู้รกัความสะอาดเอาเสยีเลย 

เขาพยายามเกบ็เศษดนิเหล่านั้นใส่ถงุพลาสตกิรวมกบัเส้นผม 

เขาหยบิถงุพลาสตกิใบใหม่ขึ้นมา ท�าแบบเดยีวกนัในห้องนอน น่า

แปลกที่กระทั่งในห้องนอนก็ยังมีเศษดินตกอยู่ น่าจะมีคนเดินย�่าเข้ามา

โดยไม่ถอดรองเท้า 

ไม่ส ิถ้าไม่ถอดรองเท้ากไ็ม่น่าจะมนี้อยแค่นี้

ยาซมุาสะเอยีงคอด้วยความฉงนพลางท�าภารกจิต่อ เขาพบเส้นผม

อกีหลายเส้นในห้องนอน ซึ่งถอืเป็นเรื่องธรรมดาส�าหรบัห้องที่มคีนอาศยัอยู่

ทว่ายงัมจีดุน่าสงสยัอกีหนึ่งจดุ ตรงมมุห้องนอนมตีะกร้าใส่เศษขยะ

ทรงกระบอกตั้งอยู่ แต่กระดาษทิชชู่ซึ่งมีคราบลิปสติกกับใบปลิวโฆษณา

ซึ่งถูกขย�าเป็นก้อนกลมกลบัถูกทิ้งเกลื่อนรอบนอกตะกร้า ลกัษณะการทิ้ง

ขยะเกลื่อนเช่นนี้ไม่ตรงกบันสิยัของโซโนโกะ

นอกจากนี้ที่มุมห้องยังมีเชือกซึ่งไม่รู้ว่าใช้ท�าอะไรตกอยู่หนึ่งเส้น 

เป็นเชือกฟาง หนาสี่หรือห้ามิลลิเมตร ยาวห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตร  

สีเขียวสวย ยาซุมาสะเหลียวมองรอบห้อง เพื่อหาทางพิสูจน์ว่าเชือกเส้น 
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นี้มีประโยชน์อะไรบ้าง แต่จนแล้วจนรอดก็นึกไม่ออกว่าเชือกเส้นนี้มีไว้ใช ้

ท�าอะไร เขาจงึตดัสนิใจเกบ็มนัไว้เป็นหลกัฐานส่วนตวั 

ข้างเตียงมีตะกร้าหวายส�าหรับใส่เสื้อผ้าใช้แล้ว ลองส�ารวจดูก็พบ

ชุดล�าลอง อย่างเช่นกางเกงยีนส์ เสื้อสเวตเตอร์ และเสื้อคาร์ดิแกนสีฟ้า

วางอยู่ด้านบนสดุ 

ขณะเงยขึ้นมองเครื่องตั้งเวลาบนเตยีงอกีครั้ง ยาซมุาสะถงึกบัสะดุง้

โหยง เพราะเขม็นาฬิกาหยดุอยู่ที่เวลาสี่โมงห้าสบินาท ี เขม็นั้นหยดุนิ่งใน

เวลาที่เขาดงึปลั๊กตวัผูอ้อก ปล่อยไว้แบบนี้คงไม่ดแีน่ เขาพลกิกลบัเครื่องตั้ง

เวลาโดยระมัดระวังไม่ให้สายไฟที่เชื่อมติดอยู่กับร่างกายของโซโนโกะถูก

ดึงรั้ง แล้วหมุนเข็มนาฬิกาเดินหน้าเล็กน้อย เข็มนาฬิกาแสดงเวลาใหม่

เป็นห้าโมงสามสบินาท ี

ยาซมุาสะลงัเลเลก็น้อยว่าควรท�าอย่างไรกบัจกุคอร์กซึ่งมทีี่เปิดขวด

เสยีบคาอยู ่สดุท้ายเขาเลอืกหย่อนจกุคอร์กลงถงัขยะใบที่มขีวดไวน์ เกบ็ที่

เปิดขวดเข้าลิ้นชกัตู้เกบ็จานชาม แทนที่จะเกบ็มนัไว้กบัตวั 

คราวนี้เขาหันมาสนใจจานที่วางอยู่บนโต๊ะกินข้าวกับเศษกระดาษ

ถูกเผาบนจาน สิ่งนี้จะต้องเป็นหลักฐานชิ้นส�าคัญแน่นอน ปัญหาคือจะ

ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ดหีรอืไม่

ยาซุมาสะตัดสินใจในเวลาไม่กี่วินาที เขาหยิบถุงพลาสติกใบใหม่

ออกมา ย้ายสิ่งที่อยูใ่นจานลงถงุพลาสตกิอย่างเบามอื น�าจานไปล้างผ่าน

น�้าแล้ววางทิ้งไว้ในอ่างล้างจาน หลงัจากหยดุคดิครู่หนึ่ง เขาแกว่งน�้าล้าง

แก้วไวน์ที่อยู่ในอ่างล้างจาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน�้าแล้ววางไว้ในตู้เก็บจาน

ชามตรงต�าแหน่งที่คดิว่าเหมาะสม

ขั้นตอนสุดท้ายคือการถ่ายรูปสภาพภายในห้องและจุดที่น่าสงสัย

ด้วยกล้องแบบใช้แล้วทิ้ง ยกเว้นร่างไร้ลมหายใจของโซโนโกะ เนื่องจาก

ร้านอดัรูปอาจจะสงัเกตเหน็ว่ามนัคอืภาพศพ

กว่าจะจดัการทกุสิ่งเรยีบร้อยกเ็ป็นเวลาหกโมงเยน็พอด ีอนัที่จรงิยงั
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มอีกีหลายเรื่องที่เขาอยากท�า โดยเฉพาะตรวจดไูปรษณย์ี สมดุไดอารี่และ

กระดาษโน้ตต่างๆ ทว่าการใช้เวลานานกว่านี้มนัเป็นเรื่องเสี่ยง

ยาซมุาสะเกบ็รวบรวมวตัถสุิ่งของที่ห้ามหลงเหลอือยูใ่นห้องนี้ อาท ิ

กล้องถ่ายรูป ถุงพลาสติกใส่ถุงหูหิ้วของร้านสะดวกซื้อ เขาออกจากห้อง

โดยไม่ให้ใครเห็น ตรงไปที่รถตัวเอง ซ่อนสิ่งของลับสุดยอดไว้ใต้เบาะคน

ขบั แล้วกลบัมาที่ห้องพกัของโซโนโกะอกีครั้ง 

ชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์บ้านแบบไร้สายที่อยู่ข้างศพโซโนโกะขึ้นมา 

กดหมายเลข 110 ตอนเวลาหกโมงหกนาท ีแล้วมานั่งรอต�ารวจที่เก้าอี้ข้าง

โต๊ะกินข้าว ทันใดนั้นสายตาของเขาพลันสะดุดเข้ากับกระดาษแผ่นหนึ่ง

ซึ่งมีแม่เหล็กหนีบติดอยู่บนประตูตู้เย็น บนกระดาษแผ่นนั้นมีหมายเลข

โทรศพัท์เขยีนไล่เรยีงอยู่หลายหมายเลข ทั้งร้านซกัแห้ง ร้านหนงัสอืพมิพ์

และหมายเลขต่อไปนี้

จ  03-3687-XXXX

คาโยโกะ 03-5542-XXXX 

ยาซมุาสะดงึกระดาษแผ่นนั้นออก พบัทบเป็นชิ้นเลก็ๆ แล้วยดัใส่

กระเป๋า   

หลังโทร.แจ้ง ต�ารวจในเครื่องแบบสองนายจากป้อมต�ารวจซึ่งอยู่

ใกล้ที่สดุมาถงึที่เกดิเหตใุนเวลาไม่กี่นาทเีพื่อปิดกั้นสถานที่ พวกเขาส�ารวจ

สถานที่เกดิเหตคุร่าวๆ แล้วแสดงท่าทคีล้ายโล่งใจ เมื่อยาซมุาสะลองถาม

ดูก็ได้ค�าตอบว่า ก่อนหน้านี้ไม่นานเพิ่งเกิดเหตุฆาตกรรมสาวออฟฟิศที่ 

อะพาร์ทเมนต์แถวนี้ และยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เสียด้วย ตอนนี้มีการตั้ง 

กองอ�านวยการกลางสบืสวนคดขีึ้นที่สน.เนรมิะ

“เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ญาติผู้ตายย่อมเสียใจอยู่แล้วล่ะครับ” 

ต�ารวจอีกคนหนึ่งพูดกลบเกลื่อน ดูเหมือนพวกเขาจะลงความเห็นเป็นที่

เรยีบร้อยแล้วว่าการเสยีชวีติของโซโนโกะเป็นการฆ่าตวัตาย 

และอกีไม่กี่นาทตี่อมา รถต�ารวจจากสถานเีนรมิะซึ่งอยู่ในพื้นที่รบั
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ผดิชอบกม็าจอดเรยีงอยู่หน้าแมนชั่น แล้วเริ่มเกบ็รวบรวมข้อมลู อย่างเช่น 

เกบ็ลายนิ้วมอื ถ่ายรูปที่เกดิเหต ุ

อซิมุ ิยาซมุาสะก�าลงัยนืตอบค�าถามของต�ารวจสายสบือยูห่า่งจาก

ประตหู้องพกัของโซโนโกะออกไปเลก็น้อย ต�ารวจสายสบืแนะน�าตนเองว่า 

ชื่อยามาเบะจากสถานเีนรมิะ เป็นผูช้ายร่างผอม ริ้วรอยเตม็หน้า อายอุานาม 

น่าจะราวๆ สี่สิบห้า ดูจากการที่เจ้าตัวคอยสั่งการคนโน้นคนนี้แล้ว  

ยาซมุาสะเดาว่าน่าจะอยู่ระดบัหวัหน้า 

ยาซมุาสะบอกที่อยูแ่ละชื่อของตนตามจรงิ แต่แจ้งเกี่ยวกบัอาชพีว่า

เป็นข้าราชการท้องถิ่น เนื่องจากพูดแบบนี้จนตดิเป็นนสิยั

“ท�างานอยู่อ�าเภอหรอืครบั”

“เปล่าครบั” เขาเว้นจงัหวะนดิหนึ่ง “อยู่สน.โทโยฮาชคิรบั”

ยามาเบะกบันายต�ารวจหนุ่มเบกิตาโตพร้อมกนั

“อย่างนั้นหรอกหรอืครบั” ยามาเบะพยกัหน้าหงกึ “มนิ่าล่ะ ถงึได้

ดูสขุมุ พอจะบอกได้ไหมครบัว่าอยู่แผนกไหน” 

“แผนกงานจราจรครบั” 

“อ้อ แล้วมาที่นี่เพราะเรื่องงานหรอืเปล่าครบั” 

“เปล่าครบั ผมมากะทนัหนัเพราะเป็นห่วงน้องสาว” ยาซมุาสะพูด

ตามบทที่คดิเตรยีมไว้ 

ยามาเบะได้ยนิค�านั้นแล้วแสดงอาการตกใจ “เกดิอะไรขึ้นหรอืครบั” 

“น้องสาวโทร.หาผมเมื่อวันศุกร์ครับ” ยาซุมาสะตอบ “ตอนนั้น 

ท่าทางเธอไม่ปกตสิกัเท่าไหร่” 

“ไม่ปกตยิงัไงครบั”

“เธอร้องไห้ครบั” 

โอ้ ยามาเบะท�าปากจู ๋“คณุถามเธอหรอืเปล่าครบั วา่ร้องไหท้�าไม” 

“ถามสคิรบั เธอพูดท�านองว่าเหนื่อย อยากกลบันาโกย่า”

“เหนื่อยหรอื” 
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“เธอบอกไม่มั่นใจว่าจะอยู่โตเกียวต่อไหวไหม ผมเลยลองถาม

กระเซ้าว่าอกหกัหรอืไง” 

“แล้วเธอตอบว่ายงัไงครบั”

“เธอบอกว่าไม่มใีครเข้ามาหกัอกเลยนะส”ิ 

“ออืฮ”ึ ยามาเบะพยกัหน้าพลางจดขยกุขยกิลงในสมดุบนัทกึ คงจะ

เป็นค�าอธบิายที่ยอมรบัได้ 

“น้องสาวผมมาอยู ่โตเกียวเป็นสิบปีแล้วครับ นับตั้งแต่เรียน 

มหาวิทยาลัย แต่เท่าที่รู้คือเธอไม่ค่อยเปิดใจให้ใครเท่าไหร่ เจ้าตัวเองก็ 

กลุม้ใจเรื่องนั้นมาตลอด แถมยงัต้องมาทกุข์ใจเพราะถกูคนที่ท�างานมองว่า 

เป็นสาวออฟฟิศขายไม่ออก ซึ่งผมเองกไ็ม่รู้เรื่องพวกนั้นเลยจนกระทั่งเธอ 

โทร.มาเล่าให้ฟังเมื่อสปัดาห์ก่อน ผมสะเพร่าเอง ถ้าผมเข้าใจเธอให้มากกว่านี้ 

เรื่องท�านองนี้กค็งไม่เกดิขึ้น” 

ใบหน้าของยาซมุาสะเหยเกขณะถ่ายทอดความปวดร้าว เรื่องราวที่

พูดออกไปเป็นสิ่งที่เขาแต่งขึ้นมาเอง ทว่ากว่าครึ่งหนึ่งไม่ใช่การแสดง เขา

ยงัคงเจบ็ปวดจากการสูญเสยีน้องสาว และที่โซโนโกะมปีัญหาเรื่องความ

สมัพนัธ์กเ็ป็นเรื่องจรงิ 

“ตอนวางสาย น้องสาวคณุยงัไม่ค่อยร่าเรงิใช่ไหมครบั” ยามาเบะ

ถาม

“ใช่ครับ น�้าเสียงไม่ร่าเริงนัก เธอบอกว่าพรุ่งนี้ขอกลับนาโกย่าได้

หรือเปล่า ผมเลยตอบว่ากลับมาได้ทุกเมื่อ เธอพูดแค่ว่าอาจจะกลับนะ

แล้ววางสายไป” 

“หลงัจากนั้นเธอโทร.มาอกีไหมครบั” 

“ไม่มคีรบั”

“น้องสาวโทร.หาคณุตอนประมาณกี่ทุ่มของคนืวนัศกุร์ครบั”

“น่าจะประมาณสี่ทุ่มนะครบั” นั่นคอืความจรงิ

“สี่ทุ่มนะ” ต�ารวจสายสืบจดบางอย่างลงสมุดบันทึกอีกครั้ง “แต่
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สดุท้ายน้องสาวคณุไม่ได้กลบัไปนาโกย่า ถูกต้องไหมครบั”

“ถกูต้องครบั ผมคดิว่าเธอคงหายซมึแล้ว เพื่อความแน่ใจกเ็ลยโทร.

ไปหาอกีครั้งคนืวนัเสาร์ แต่ไม่มใีครรบัสาย วนัอาทติย์กโ็ทร.อกีหลายครั้ง 

แต่ยงัเหมอืนเดมิ เมื่อเช้าผมตดัสนิใจโทร.ไปที่ท�างานของเธอ เขาบอกว่า

เธอไม่ได้ไปท�างาน กเ็ลยรบีบึ่งมาหาเพราะชกัสงัหรณ์ใจไม่ด”ี 

“อย่างนี้นี่เอง ลางสังหรณ์แม่นมากเลยนะครับ” ยามาเบะกล่าว

อย่างทึ่งๆ ไม่รู้ตัวสักนิดว่าประโยคที่ตนพูดออกมาฟังดูไร้ความเห็นอก

เห็นใจ “เอาล่ะ ช่วยเล่ารายละเอียดตอนพบศพตามความเป็นจริงให้ฟัง

หน่อยได้ไหมครบั เอ่อ คณุมกีญุแจห้องนี้สนิะครบั”

“มีครับ ผมเห็นว่ากดอินเตอร์โฟนแล้วไม่มีใครออกมาเปิด ก็เลย 

ไขกญุแจเข้าไปดูด้านใน แต่พอเปิดประตู ปรากฏว่าโซ่ประตูคล้องอยู่”

“เพราะอย่างนั้น คณุจงึรู้สกึผดิสงัเกตสนิะ” 

“ถ้าโซ่ถูกคล้องไว้ ย่อมหมายความว่ามีคนอยู่ในห้อง ผมจึงลอง

เรยีกน้องสาวจากช่องแง้มประตู แต่ไม่มเีสยีงขานตอบอยู่ด ีแสดงว่าต้อง

เกิดอะไรขึ้นข้างในแน่ๆ ผมก็เลยกลับไปที่รถเพื่อหยิบกรรไกรตัดเหล็กใน

กล่องเครื่องมอื”

“เอ่อ คณุมขีองแบบนั้นตดิรถด้วยหรอืครบั ผมว่ามนัค่อนข้างเป็น

เครื่องมอืเฉพาะทางเอาการเลย” 

“ผมเป็นคนชอบท�าโน่นประดิษฐ์นี่ครับ ก็เลยมีเครื่องมือครบครัน 

แถมบางทยีงัซ่อมรถเองด้วย จงึมเีครื่องมอืตดิรถตลอด” 

“อย่างนี้นี่เอง พอเข้ามาในห้องแล้วถงึได้เหน็น้องสาวสนิะครบั”

“ใช่ครบั” 

“ตอนเข้ามาในห้อง มอีะไรผดิสงัเกตบ้างไหมครบั” 

“ไม่มีนะครับ เข้ามาปุ๊บผมก็ตรงไปเปิดประตูห้องนอนก่อนเลย

และพบว่าเธอตายแล้ว จะว่าไปแล้ว ตอนนั้นผมไม่มีกะจิตกะใจส�ารวจ

รายละเอียดภายในห้อง” ยาซุมาสะพูดพลางกางแขนแบมือสองข้างส่าย
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หวัไปมา 

ต�ารวจสายสบืพยกัหน้าเป็นเชงิพูดว่า กค็งจะจรงิ 

“แล้วหลงัจากนั้นคณุโทร.แจ้งต�ารวจทนัท”ี

“ใช่ครบั พอโทร.แจ้งต�ารวจเสรจ็ ผมกน็ั่งอยู่ข้างน้องสาวตลอด” 

“ผมเหน็ใจคณุนะครบั อนัที่จรงิยงัมอีกีหลายข้อที่อยากจะถาม แต่

วันนี้พักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน” ยามาเบะปิดสมุดจดบันทึก เก็บใส่กระเป๋า

ด้านในเสื้อสูท 

“น้องสาวผมตายเพราะไฟฟ้าชอ็ตใช่ไหมครบั” ยาซมุาสะเป็นฝ่าย

เอ่ยปากถามบ้าง เพราะเขาเองกต็้องการรวบรวมข้อมูลเช่นกนั 

“ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นครับ เอ่อ คุณเห็นสายไฟที่เชื่อมติดบน

หน้าอกกบัแผ่นหลงัของศพแล้วใช่ไหมครบั” 

“เหน็แล้วครบั เพราะอย่างนี้ผมจงึคดิว่าเป็นการฆ่าตวัตาย” 

“อ้อ จะว่าไปวิธีฆ่าตัวตายแบบนั้นเคยเป็นที่นิยมอยู่พักหนึ่ง เอ้ย 

พดูว่าเป็นที่นยิมแล้วฟังดแูปลกๆ กองพสิจูน์หลกัฐานบอกว่าตรวจพบรอย

ไหม้เลก็น้อยบนผวิส่วนที่มสีายไฟเชื่อมตดิ ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของการ

ตายในรูปแบบดงักล่าว” 

“อย่างนั้นหรอืครบั” 

“อ้อ เกอืบลมืถาม คณุเป็นคนถอดปลั๊กเครื่องตั้งเวลาใช่ไหมครบั” 

ยามาเบะถามขึ้น 

ครบั ยาซมุาสะตอบ “ผมถอดออกทนัทหีลงัจากเหน็สภาพของน้อง

สาว แม้จะรู้ว่าไม่มปีระโยชน์แล้วกเ็ถอะ” 

ต�ารวจสายสืบสูงวัยมองอย่างเห็นใจ คล้ายจะบอกว่าผมเข้าใจ

ความรู้สกึของคณุ 

ยาซุมาสะเดินเข้าห้องไปพร้อมกับพวกยามาเบะ ศพของโซโนโกะ

ถูกเคลื่อนย้ายออกไปเรียบร้อยแล้ว ยาซุมาสะเดาว่าต�ารวจน่าจะน�าศพ

ไปไว้ที่สน.เนรมิะเพื่อชนัสูตรอย่างละเอยีด ก่อนส่งผ่าพสิูจน์ แม้ยงัไม่รู้ว่า
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จะเป็นการผ่าพสิูจน์ตามค�าสั่งศาลหรอืการผ่าพสิูจน์ตามกฎหมาย แต่ยา

ซุมาสะมั่นใจว่า จะผ่าพิสูจน์แบบไหนก็ไม่มีทางพบจุดผิดสังเกตบนร่าง

ของศพแน่นอน 

ต�ารวจสายสืบสองคนยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในห้อง คนหนึ่ง

ตรวจค้นชั้นวางหนงัสอื อกีคนง่วนกบัการจ�าแนกเอกสารต่างๆ บนโต๊ะกนิ

ข้าว ต่างคนต่างก�าลงัหาหลกัฐานยนืยนัว่าโซโนโกะฆ่าตวัตาย 

“เจออะไรบ้างไหม” ยามาเบะเอ่ยถามลูกน้อง

“มีสมุดจดตารางงานอยู่ในกระเป๋าถือครับ” ต�ารวจสายสืบคนที่

ส�ารวจชั้นหนังสือในห้องนอนหยิบสมุดจดตารางงานเล่มเล็กออกมา บน

หน้าปกสแีดงมชีื่อธนาคารแห่งหนึ่ง น่าจะได้มาเมื่อครั้งไปฝากเงนิ 

“ดูด้านในหรอืยงั” 

“ดูผ่านๆ แล้วครบั แต่ไม่เหน็มอีะไรเป็นพเิศษ” 

ยามาเบะรบัสมดุจดตารางงานจากลกูน้อง แล้วหนัมาค้อมศรีษะให้

ยาซมุาสะเลก็น้อยท�านองขออนญุาต ยาซมุาสะกช็ะโงกหน้าดู

ในสมุดเล่มนั้นแทบไม่มีอะไรไว้ตามที่นายต�ารวจหนุ่มแจ้ง จะมี

อย่างมากกแ็ค่วธิปีรงุอาหารและรายการของที่ต้องซื้อ 

หน้าสุดท้ายของสมุดจดตารางงานคือแผ่นจดที่อยู ่ ในนั้นมี

หมายเลขโทรศัพท์เขียนเอาไว้สามหมายเลข ล้วนเป็นหมายเลขของ

บริษัทและร้านค้า ไม่ใช่หมายเลขส่วนตัว หนึ่งในนั้นน่าจะเป็นหมายเลข

ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ผู้ให้เช่าแมนชั่นหลังนี้ สองหมายเลขที่เหลือ 

หมายเลขหนึ่งคงเป็นของร้านเสริมสวย ส่วนหมายเลขสุดท้ายมีค�าว่า  

‘โปรเจ็กต์ อาร์ต’ เขียนก�ากับเอาไว้ แต่ดูจากชื่ออย่างเดียวไม่มีทางเดา

ออกเลยว่าเป็นบรษิทัหรอืร้านอะไร 

“จะว่าอะไรไหมครบั ถ้าผมขอน�าเจ้านี้กลบัไป” ยามาเบะถาม

“ไม่มปีัญหาครบั” 
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“ขอบคณุครบั ถ้าตรวจสอบเรยีบร้อยแล้วผมจะคนืให้คณุแน่นอน” 

พูดจบยามาเบะก็ยื่นสมุดจดตารางงานให้ลูกน้อง และในตอนนั้นเองที่  

ยาซมุาสะสงัเกตเหน็ว่าดนิสอไม่ได้เสยีบอยู่คู่กบัสมดุ 

“ผมจ�าได้ว่าเห็นดินสอที่น่าจะเสียบคู่กับสมุดตกอยู่ในห้องนอน 

นะครบั” ยาซมุาสะกล่าว 

นายต�ารวจหนุ่มท�าหน้าคล้ายนึกอะไรขึ้นได้ รีบกลับเข้าไปใน 

ห้องนอน หยบิบางอย่างบนโต๊ะพร้อมกบัถามว่า “อนันี้ใช่ไหมครบั” 

ไม่ผดิแน่ นายต�ารวจหนุ่มเสยีบดนิสอแท่งสั้นตรงสนัสมดุ ซึ่งเสยีบ

ได้พอดบิพอด ี

“แล้วไดอารี่ล่ะ” ยามาเบะถามนายต�ารวจคนเดมิ 

“ตอนนี้ยงัไม่พบครบั” 

“อย่างนั้นหรอื” คราวนี้ยามาเบะหนัมาถามยาซมุาสะบ้าง “น้องสาว

ของคณุเขยีนไดอารี่หรอืเปล่า”

“คดิว่าไม่นะครบั”

“อย่างนั้นหรอืครบั” 

ยามาเบะไม่ได้แสดงท่าทผีดิหวงั เพราะเจ้าตวัรูอ้ยูแ่ล้ววา่สมยันี้หา

คนเขยีนไดอารี่ได้ยากเตม็ท ี

“คณุบอกว่าน้องสาวน่าจะรูส้กึโดดเดี่ยวพอสมควร แล้วเธอมเีพื่อน

สนทิบ้างหรอืเปล่าครบั” 

ยาซุมาสะนึกอยู่แล้วว่าจะต้องเจอค�าถามนี้ จึงเตรียมค�าตอบเอา

ไว้ล่วงหน้า 

“เธอไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยครับ ถ้ามีเพื่อนสนิท คงไม่โทร.หาผม

เพราะกลุ้มใจเรื่องท�านองนั้น” 

“ก็จริงอย่างที่คุณว่า” ท่าทางของยามาเบะไม่ได้บ่งบอกว่าญาติ 

ผู้ตายพูดเทจ็ 

จากนั้น ยามาเบะส่งเสยีงทกัต�ารวจสายสบืซึ่งนั่งหนัแผ่นหลงักวา้ง
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ให้อยู่ที่โต๊ะกนิข้าว “พวกจดหมายต่างๆ ว่าอย่างไรบ้าง เจออะไรไหม” 

นายต�ารวจตอบโดยไม่หนัหน้ามา

“ไม่พบจดหมายหรอืไปรษณียบตัรจ่าหน้าถงึผู้ตายในช่วงสองสาม

เดือนนี้ครับ ล่าสุดคือไปรษณียบัตรทักทายช่วงฤดูร้อนที่ส่งมาเมื่อปลาย

เดอืนกรกฎาคม ซ�้ายงัมแีค่สามใบ ดูแล้วน่าจะเป็นจดหมายทางตรง ที่ยงั

เกบ็ไว้คงเพราะมเีลขลุ้นรางวลั”

“แสดงว่าเธออยู่อย่างโดดเดี่ยว” ยาซมุาสะกล่าว

“ไม่หรอกครับ สมัยนี้ก็อย่างนี้ทั้งนั้น” ยามาเบะพูดท�านองปลอบ

ใจ “เมื่อก่อนรุ่นพี่ผมย�้าอยู่เสมอว่า เวลาค้นห้องให้ดูที่เสยีบจดหมายเป็น

อนัดบัแรก แต่ในห้องหนุ่มสาวสมยันี้ไม่มทีี่เสียบจดหมาย นี่มนัไม่ใช่ยคุที่

คนจะเขยีนจดหมายหากนัแล้ว” 

“กค็งอย่างนั้นแหละครบั” 

ยาซุมาสะหวนคิดว่าตนเขียนจดหมายครั้งสุดท้ายเมื่อไร อดนึก 

เจ็บใจไม่ได้ว่า หากตนติดต่อกับโซโนโกะทางจดหมายให้มากกว่านี้อีก 

สกัหน่อย กย็งัพอจะเดาได้ว่าเกดิอะไรขึ้นรอบตวัเธอบ้าง 

การตรวจสอบที่เกิดเหตุของต�ารวจด�าเนินต่อเนื่องจนถึงเวลา

ประมาณสองทุ่มครึ่ง ยาซุมาสะไม่เห็นว่าพวกเขาจะได้หลักฐานเป็นชิ้น 

เป็นอัน แต่ยามาเบะซึ่งเป็นผู ้รับผิดชอบคดีก็ยังไม่สรุปว่าเป็นการ 

ฆ่าตวัตาย เพราะหากสงสยัว่าเป็นการฆ่าตวัตาย ป่านนี้คงเรยีกเจ้าหนา้ที่ 

นติเิวชมาแล้ว แต่เวลานี้ยงัไม่มวีี่แววว่าจะท�าเช่นนั้น

สิ่งที่น่าสงสัยมากกว่าคือ นายต�ารวจคนที่ก�าลังตรวจสอบเอกสาร

ประเภทจดหมายต่างๆ เพราะนอกจากจดหมายแล้วเขายงัง่วนอยู่กบัการ

ตรวจดูใบเสร็จ อีกทั้งมองส�ารวจอ่างล้างจานเอย ชะโงกมองในถังขยะ

เอย แต่กลบัไม่ถามอะไรยาซมุาสะสกัค�า ท�าให้ยาซมุาสะเริ่มสงสยัวา่นาย

ต�ารวจคนนี้อาจปฏบิตัหิน้าที่โดยมเีจตนาต่างจากยามาเบะ 

ก่อนกลับ ยามาเบะไม่ลืมถามยาซุมาสะว่าคืนนี้จะนอนค้างที่ไหน 
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เพราะหากคดิตามหลกัจติวทิยา คงไม่มใีครกล้านอนห้องนี้ 

“ผมจะนอนโรงแรมครบั เพราะท�าใจนอนเตยีงนี้ไม่ลง” 

“ผมเข้าใจครบั” 

ยามาเบะกล่าวทิ้งท้ายว่า ถ้าหาที่พักได้แล้ว อย่าลืมแจ้งให้ทราบ

ด้วย ยาซมุาสะรบัค�า 

กว่าจะเช็กอินเข้าพักโรงแรมธุรกิจใกล้สถานีอิเคะบุคุโระก็เลยสี่ทุ่ม 

กว่าแล้ว ยาซุมาสะแจ้งสถานที่พักให้ยามาเบะทราบก่อนจะออกไปซื้อ 

แซนด์วชิกบัเบยีร์ที่ร้านสะดวกซื้อไม่ไกลจากโรงแรม แล้วกลบัมากนิมื้อเยน็

แบบง่ายๆ ที่ห้อง เขาบอกตัวเองว่าต้องกินแม้จะกินไม่ลงกระเพาะ 

เขาพร้อมรับอาหารแม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ อาชีพต�ารวจคงฝึกฝน 

ให้เขาเป็นคนแบบนี้ 

หลงักนิอาหารเสรจ็ ยาซมุาสะโทร.หาผูบ้งัคบับญัชาของตน หวัหน้า

ดูจะตกตะลงึกบัเรื่องที่เขาเล่า 

“แบบนี้นายกแ็ย่เลยส”ิ ผู้บงัคบับญัชาครางอยู่ในล�าคอ แม้จะเป็น

คนค่อนข้างหวัรั้น แต่กร็ู้จกัเหน็อกเหน็ใจและไม่ข่มลูกน้อง 

“ผมจะขอลางานมาจัดการงานศพครับ กรณีเป็นพี่น้อง ลาหยุด

ราชการได้สามวนั แต่ผมขอเอาวนัหยดุพกัร้อนมาทบได้ไหมครบั”

“ได้อยู่แล้ว ยงัไงนายกบัน้องสาวกม็กีนัอยู่แค่สองคน เดี๋ยวฉนัคยุ

กบัหวัหน้าแผนกให้” 

“รบกวนด้วยครบั”

“เฮ้ อิซุมิ เดี๋ยวก่อน” หัวหน้าลดโทนเสียงลงเล็กน้อย “สรุปว่า

เป็นการฆ่าตวัตายจรงิๆ ใช่ไหม”

ยาซมุาสะเว้นจงัหวะก่อนตอบ “คดิว่าไม่ผดิแน่ครบั” 

“อย่างนั้นหรือ ในเมื่อนายซึ่งเป็นคนพบศพยืนยันเอง ฉันก็เชื่อ 

ตามนั้น จะได้ไม่ต้องคดิให้รกสมอง”
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ยาซุมาสะได้ยินค�าพูดของหัวหน้าแล้วนิ่งเงียบ หัวหน้าเองก็ไม่ได้

ต้องการค�าตอบอยู่แล้ว

“งั้นนายไม่ต้องห่วงทางนี้นะ” 

“ขอบคณุครบั รบกวนด้วยนะครบั” 

หลงัวางสาย ยาซมุาสะนั่งลงบนเตยีง หยบิถงุหูหิ้วร้านสะดวกซื้อ

อกีใบออกจากกระเป๋าถอื มนัคอืถงุใส่ของดูต่างหน้าที่เกบ็รวบรวมมาจาก

ห้องของโซโนโกะ 

มองปราดเดียวก็รู้ว่าเส้นผมที่ตกอยู่ในห้องนั้นไม่ใช่ของคนเดียว  

โซโนโกะเป็นคนผมเส้นเล็กยาวและไม่ดัด ทว่าในถุงพลาสติกกลับม ี 

ผมเส้นหนาสั้นปะปนอยู่หลายเส้น 

เขาหยิบซองใส่เศษกระดาษที่ถูกเผาขึ้นมาดูเป็นล�าดับต่อไป  

เศษกระดาษนั้นเคยอยู่ในจานใบเลก็บนโต๊ะกนิข้าว 

แม้จะกลายสภาพเป็นเถ้าถ่านเกือบหมด แต่ก็ยังเหลือชิ้นส่วนพอ

ให้เดาได้ว่าน่าจะเป็นมุมของกระดาษสี่เหลี่ยมอยู่สามชิ้น และสองชิ้นใน

นั้นคอืรูปส ีแต่เป็นรูปอะไรนั้นกส็ดุจะคาดเดา

อีกชิ้นที่เหลือเป็นรูปถ่าย แต่ไม่ใช่รูปจากกล้องถ่ายรูป น่าจะเป็น 

กระดาษพรนิต์ ส่วนชิ้้นเลก็ๆ นี้พอจะมองออกว่าน่าจะเป็นกระดาษพรนิต์

รูปขาวด�า 

มนัคอืรูปอะไร แล้วท�าไมต้องเผา

ยาซุมาสะนอนตะแคงบนเตียง พลางนึกถึงสภาพการตายของ  

โซโนโกะอีกครั้ง ความเศร้าโศกและความเจ็บแค้นก่อตัวขึ้นอีกระลอก  

แต่เขาจะปล่อยให้มันท�าลายการตัดสินใจอย่างสุขุมไม่ได้ แต่คงต้องใช ้

เวลาอกีสกัพกักว่าจะควบคมุความหวั่นไหวในใจได้ 

เขาตอบค�าถามหัวหน้าว่าคดีนี้เป็นการฆ่าตัวตายแน่นอน ทั้งที่ใน

ใจคดิตรงกนัข้ามโดยสิ้นเชงิ 

เวลานี้ ยาซุมาสะเชื่อสนิทใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การฆ่าตัว
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ตาย โซโนโกะจะต้องถูกใครสกัคนฆ่า และเขากม็หีลกัฐานอยู่ในมอืหลาย

ชิ้น ถงึแม้เป็นเพยีงค�าบอกใบ้เลก็ๆ ที่รูก้นัแค่สองคนพี่น้อง แต่หลกัฐานทกุ

ชิ้นเปรยีบเสมอืนข้อความทรงพลงัส�าหรบัยาซมุาสะ 

“ฉนัถูกหกัหลงัน่ะ” 

ค�าพูดสดุท้ายของโซโนโกะยงัดงัก้องอยู่ในโสตประสาท เธอถูกใคร

หกัหลงัอย่างนั้นหรอื ชอ็กจนถงึขั้นซมึเศร้าอย่างหนกัขนาดนั้น อกีฝ่ายน่า

จะเป็นคนที่โซโนโกะไว้วางใจมากสดุ แต่คนคนนั้นเป็นใครกนั 

หรอืว่า

อกีฝ่ายอาจเป็นผู้ชาย ยาซมุาสะคดิ

โซโนโกะไม่ใช่คนชอบเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ฟังทางโทรศพัท์ ยาซมุาสะ

จึงไม่รู้ว่าน้องสาวคบหาผู้ชายคนไหนอยู่ เขาก็มองว่าเป็นเรื่องปกติ และ

ไม่คิดจะซักถาม แต่ก็พอเดาได้ว่าน้องสาวมีคนพิเศษอยู่ในใจ เพราะค�า

บอกใบ้มากมายสอดแทรกอยู่ในค�าพูดของโซโนโกะ ตัวเธอเองก็คงอยาก

ให้พี่ชายจบัสงัเกตได้ 

มีความเป็นไปได้สูงที่คนหักหลังโซโนโกะจะเป็นผู้ชายคนนั้น และ

บ่อยครั้งที่ความรกัแบบขาดสตกิ่อให้เกดิผลลพัธ์แสนเลวร้ายตามมา 

สิ่งแรกที่เขาควรท�าเวลานี้ คอืการสบืหาผู้ชายคนนั้นให้เจอ 

ยาซุมาสะหยิบกระดาษซึ่งพับไว้ออกจากกระเปาเสื้อแจ๊คเก็ต  

เศษกระดาษแผ่นนี้เคยถูกแม่เหล็บหนีบติดอยู่บนประตูตู้เย็นในห้องของ  

โซโนโกะ น่าจะเป็นกระดาษจดหมายเลขโทรศพัท์ ซึ่งในนั้นมสีองหมายเลข

ที่น่าสงสยั 

จ  03-3687-XXXX

คาโยโกะ 03-5542-XXXX 

เขาตั้งข้อสนันษิฐานว่า ‘จ’ อาจเป็นชื่อย่อของผู้ชายที่โซโนโกะคบหา 

การโทร.หาอีกฝ่ายน่าจะช่วยไขข้อสงสัยได้เร็วที่สุด แต่เขาคิดว่ายังไม่ถึง

เวลาที่จะท�าแบบนั้น รอให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนกย็งัไม่สาย 
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ยาซมุาสะคดิว่า เจ้าของชื่อ ‘คาโยโกะ’ ที่อยู่บรรทดัล่างน่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 

ก่อนหน้านี้ ยาซุมาสะตอบปฏิเสธตอนที่ต�ารวจถามว่า พอจะ

นึกออกไหมว่าโซโนโกะสนิทกับใครบ้าง ทั้งที่จริงๆ แล้วมีชื่อหนึ่งผุดขึ้น

มาในสมอง 

นั่นคอื ‘คาโยโกะ’ หรอืเรยีกแบบเตม็ยศว่า ยบุะ คาโยโกะ 

เจ้าของชื่อนี้เป็นเพื่อนสนทิกบัโซโนโกะตั้งแต่สมยัเรยีนมธัยมปลาย 

ทั้งสองสอบติดมหาวิทยาลัยสตรีในโตเกียวพร้อมกัน และเคยหารเงินเช่า

ห้องอยู่ด้วยกันช่วงหนึ่ง โซโนโกะเคยเล่าให้ฟังว่า แม้จะท�างานกันคนละ

บรษิทั กย็งัคบหาเป็นเพื่อนกนัมาตลอด อกีทั้งพูดอยู่บ่อยๆ ว่า “นอกจาก

พี่ชายแล้ว กม็แีค่เธอที่ฉนัไว้ใจ” ยาซมุาสะจงึคดิว่าถ้าถามผู้หญงิคนนี้ ก็

อาจได้เบาะแสว่าเกดิอะไรขึ้นบ้างกบัโซโนโกะช่วงหลงัๆ อกีทั้งมคีวามเป็น

ไปได้สูงที่เธอจะรู้จกัผู้ชายคนที่โซโนโกะคบหา 

ยาซุมาสะมองนาฬิกา คิดว่าจะโทร.หายุบะ คาโยโกะเสียเดี๋ยวนี้

เลยดไีหม 

ทว่าความสงสยัอกีข้อหนึ่งผดุขึ้นในหวั ตามด้วยเสยีงของโซโนโกะ 

“ตอนนี้ฉนัไม่เชื่อใจใครอกีแล้ว นอกจากพี่คนเดยีว” 

หากตคีวามค�าพูดนั้น อาจจะหมายความว่า กระทั่งยบุะ คาโยโกะ

ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทก็ยังเชื่อใจไม่ได้ คนที่หักหลังโซโนโกะ อาจไม่ใช่ผู้ชาย

เสมอไป

แต่มนัจะเป็นไปได้หรอื 

ยาซุมาสะไม่เคยเจอยุบะ คาโยโกะโดยตรง แต่ฟังจากที่โซโนโกะ

เล่ากพ็อจะนกึภาพออกว่าเป็นคนแบบไหน เธอจะต้องเป็นคนคล่องแคล่ว

กระตอืรอืร้น ร่าเรงิและเฉลยีวฉลาด ซึ่งไม่ตรงกบัลกัษณะของฆาตกรเลย

และที่ส�าคญั ไม่น่ามเีหตจุูงใจให้เธอฆ่าโซโนโกะ

ขณะที่ยาซุมาสะตั้งข้อสันนิษฐานถึงตรงนั้น โทรศัพท์บนโต๊ะข้าง 
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หวัเตยีงดงัขึ้น เสยีงนั้นดงัจนเขากระเด้งขึ้นมาจากเตยีง 

“มสีายจากคณุคางะค่ะ”

“อ้อ โอนสายเข้ามาเลยครบั” ยาซมุาสะประหม่าเลก็น้อยขณะตอบ 

เพราะนกึขึ้นได้ว่า ยามาเบะเรยีกลกูน้องคนหนึ่งว่าคางะ ซึ่งกค็อืนายต�ารวจ

คนที่ตรวจสอบใบเสรจ็ 

ฮลัโหล เสยีงผู้ชายดงัลอดมาตามสาย ใช่แล้ว เสยีงของผู้ชายคน

นั้นจรงิๆ 

“อซิมุพิูดครบั” 

“ขอโทษที่รบกวนเวลาพกัผ่อนนะครบั ผมชื่อคางะจาก สน.เนรมิะ  

เมื่อสักครู ่ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความร่วมมือ” พูดจาคล่องแคล่ว

ประหนึ่งนกัแสดง 

“ไม่เป็นไรครบั คณุเองกค็งเหนื่อยไม่น้อยเลย” 

“ต้องขอโทษอย่างมากที่รบกวนคุณ แต่พอดีผมมีเรื่องอยาก

สอบถามเพิ่มเติมสักเล็กน้อย จะสะดวกไหมครับถ้าไปหาคุณตอนนี้ ผม

เข้าใจดเีรื่องที่คณุก�าลงัเหนื่อย” 

ค�าพดูสภุาพ แต่กดดนัไม่ให้ปฏเิสธ ยาซมุาสะก�ากระบอกโทรศพัท์แน่น 

“กไ็ด้ครบั ว่าแต่จะถามเรื่องอะไรหรอืครบั”

“เอาไว้เจอกนัแล้วค่อยคยุดกีว่าครบั เพราะว่ามหีลายเรื่อง”

“หลายเรื่อง...” ยาซมุาสะนกึสงสยัว่า แล้วท�าไมเมื่อกี้นี้ไม่ถามตั้งแต่

ตอนอยู่ในห้องพกัของโซโนโกะ “ผมรอที่ห้องได้ไหมครบั” 

“ถ้าคณุสะดวกแบบนั้นกไ็ม่มปีัญหาครบั แต่ถ้าจ�าไม่ผดิ โรงแรมที่

คณุพกัมบีาร์อยู่ชั้นบนสดุ เราเจอกนัที่นั่นดไีหมครบั” 

“ได้ครบั ประมาณกี่โมงครบั” 

“ผมจะรบีไปเดี๋ยวนี้เลย อนัที่จรงิผมก�าลงัไปด้วยซ�้าแล้วกม็องเหน็

โรงแรมที่คณุพกัแล้วด้วย” 

ดูเหมอืนเขาจะโทร.จากบนรถ 
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“ถ้างั้น ผมออกจากห้องเลยแล้วกนั” 

“ขอบคณุครบั เดี๋ยวพบกนันะครบั”

ยาซุมาสะวางหูโทรศัพท์ จัดการเก็บของที่เอาออกมาวางบนเตียง

ลงกระเป๋าก่อนออกจากห้อง เพราะหากบาร์ปิดแล้ว นายต�ารวจคางะอาจ

ขอมาที่ห้องนี้

บาร์ยงัเปิดให้บรกิาร โต๊ะกลมตวัเลก็ตั้งเรยีงกนัรมิกระจกหน้าต่าง 

บรกิรพายาซมุาสะไปยงัโต๊ะตวัที่สามนบัจากประตูทางเข้า มมุที่เขานั่งอยู่

นี่มองเหน็ทางเข้าออกของร้านได้ถนดัตา 

เขาสั่งไวลด์ เตอร์กีแบบออนเดอะร็อกและนั่งรออยู่ครู่หนึ่ง ผู้ชาย

สวมเสื้อแจ๊คเก็ตสีด�าก็เดินเข้ามา ไหล่ผึ่งผาย ร่างสูง มองปราดเดียวก็รู้

ว่าเป็นนายต�ารวจคนที่เจอก่อนหน้านี้ ดวงตายามมองกวาดรอบร้านฉาย

แววเฉยีบคมไม่เหมอืนใคร 

ชายคนดงักล่าวสงัเกตเหน็ยาซมุาสะ จงึสาวเท้าเดนิตรงเข้ามาหา 

“ต้องขอโทษด้วยนะครบั” อกีฝ่ายยนืค้อมศรีษะให้ 

ไม่เป็นไรครับ ยาซุมาสะตอบพลางเชื้อเชิญให้อีกฝ่ายนั่งเก้าอี้ตรง

หน้า แต่นายต�ารวจไม่ยอมนั่งและยื่นนามบตัรให้ 

“ตอนอยู่ในที่เกดิเหตมุวัแต่วุ่นวายกเ็ลยลมืแนะน�าตวั ต้องขอโทษ

จรงิๆ ครบัที่เสยีมารยาท” 

นามบตัรของนายต�ารวจระบชุื่อคางะ เคยีวอจิโิร่ ยศนายสบิต�ารวจ

โอ๊ะ ยาซุมาสะอุทานในใจ เขาคุ้นชื่อนี้เหลือเกิน เมื่อแหงนมอง

ใบหน้าอกีฝ่ายอกีครั้ง กพ็บว่าใบหน้าคมสนักบัคางเรยีวแหลมนั้นกระตุ้น

ความทรงจ�าของเขาอย่างบอกไม่ถูก 

ทว่าความทรงจ�ายังคงพร่าเลือน เขารู้สึกเหมือนเคยเจอคนคนนี้

ที่ไหนสกัแห่ง แต่ตนไม่รู้จกัต�ารวจที่โตเกยีวนี่นา 

“หลงัตรวจค้นห้องแล้ว ผมพบจดุที่อยากสอบถามเพิ่มเตมิอกีสอง

สามเรื่อง” คางะกล่าว 
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“ไม่มปีัญหาครบั เชญินั่งก่อนสคิรบั” 

“ขอบคณุครบั” คางะยอมนั่งในที่สดุและสั่ง ‘ชาอู่หลง’ กบับรกิร

ที่เดนิเข้ามาหา 

“คณุขบัรถมาใช่ไหมครบั” ยาซมุาสะถาม 

“ใช่ครบั นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมสั่งชาอูห่ลงในสถานที่เช่นนี้” คางะ 

พดูแล้วท�าหน้าเหมอืนนกึบางอย่างขึ้นมาได้ “ได้ยนิว่าคณุยาซมุาสะท�างาน

อยู่แผนกงานจราจรใช่ไหมครบั” 

“ครบั เป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร” 

“แสดงว่าต้องรบัมอืกบัอบุตัเิหตจุราจรด้วยสนิะครบั น่าจะเป็นงาน

ที่เหนื่อยเอาเรื่อง”

“กพ็อๆ กนันั่นแหละครบั” 

“ผมยงัไม่เคยมโีอกาสท�างานแผนกงานจราจรเลยครบั แต่พ่อบอก

ว่าเมื่อก่อนเคยอยู่แผนกนี้”

“คณุพ่อของคณุกเ็ป็นต�ารวจหรอืครบั” 

“เรื่องมนันานมาแล้วครบั” คางะพูดพร้อมกบัหวัเราะ “เหน็พ่องาน

ยุ่งมาก แต่ผมคดิว่าจ�านวนอบุตัเิหตสุมยัก่อน คงเทยีบกบัตอนนี้ไม่ตดิ”

“จ�านวนอบุตัเิหตทุี่จงัหวดัไอจ ิมากกว่าที่อื่นจรงิๆ” ยาซมุาสะพูด

พลางนกึภาพพ่อของชายที่อยู่ตรงหน้า

คางะพยกัหน้า “เอาเป็นว่า ขอเริ่มต้นถามค�าถามเลยได้ไหมครบั”

“เชญิครบั” 

“เรื่องแรกคอืเรื่องยา” 

“ยา” 

“ยานอนหลบัครบั” คางะตั้งท่าเตรยีมพร้อมจดบนัทกึ ซึ่งเป็นจงัหวะ

เดยีวกบัที่ออนเดอะรอ็กถูกยกมาเสริ์ฟ เมื่อเหน็ยาซมุาสะไม่ยกแก้วขึ้นดื่ม 

คางะจงึกล่าวว่า “ดื่มไปฟังไปกไ็ด้ครบั” 

“ถ้าอย่างนั้นไม่เกรงใจนะครบั” ยาซมุาสะยกแก้วขึ้นจดรมิฝีปาก ใช้
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ปลายลิ้นรบัรสสรุาในแก้ว ความแรงเป็นเอกลกัษณ์แผ่ซ่านในปากซมึผ่าน

ทั่วอณูกาย “ยานอนหลบัท�าไมหรอืครบั” 

“บนโต๊ะในห้องน้องสาวคุณ มีซองเปล่ายานอนหลับวางอยู่สอง

ซอง ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะเลก็ในห้องนอน ไม่ใช่บนโต๊ะกนิข้าว คณุสงัเกตเหน็

หรอืเปล่าครบั” 

“ผมเหน็ซองยาวางอยู่ตามที่คณุพูด” 

“บนซองมรีอยนิ้วมอืน้องสาวคณุตดิอยู่ทั้งสองซอง” 

“อย่างนั้นหรอืครบั” 

คนร้ายคงจงใจประทบัรอยนิ้วมอืเอาไว้

“น้องสาวคณุกนิยานอนหลบัเป็นประจ�าหรอืเปล่าครบั” 

“เธอไม่เคยบอกนะครบัว่ากนิเป็นประจ�า แต่ผมคดิว่าเธอมไีว้ตดิบ้าน” 

“หมายความว่าไม่ได้กนิเป็นประจ�า แต่กนิบ้างเป็นครั้งคราว หรอื

ว่าตอนนี้ไม่ได้กนิแล้ว แต่เมื่อก่อนเคยกนิครบั”

“หมายถงึนานๆ กนิทนี่ะครบั น้องสาวผมเป็นคนเครยีดง่าย เวลา

เดนิทางไปเที่ยวที่ไหนมกันอนไม่หลบั กเ็ลยต้องไปขอแบ่งยาจากคณุหมอ

ที่รู้จกักนั แต่โดยส่วนตวัแล้วผมไม่ค่อยชอบการแก้ปัญหาด้วยวธิที�านองนี้

สกัเท่าไหร่” 

“คณุหมอที่รู้จกักนัเป็นใครครบั”

“เป็นคณุหมอที่นาโกย่าครบั เขาสนทิกบัพ่อผมที่เสยีไปแล้ว” 

“รู้ชื่อหมอกบัชื่อโรงพยาบาลไหมครบั” 

“รูค้รบั” ยาซมุาสะบอกชื่อหมอกบัชื่อโรงพยาบาล แต่นกึหมายเลข

โทรศพัท์ไม่ออก คางะชงิบอกว่าเดี๋ยวจะลองหาเอง 

ชาอู่หลงถูกยกมาเสริ์ฟ นายต�ารวจจงึหยดุพกัการถามค�าถาม ดื่ม

น�้าชา

“ถ้าอย่างนั้นหมายความว่า น้องสาวคณุไม่ได้ป่วยเป็นโรคนอนไม่

หลบัขั้นรนุแรงใช่ไหมครบั”
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“คิดว่าใช่ครับ แต่ในเมื่อเธอมีเรื่องกลุ้มหนักจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย

อย่างนี้ ผมว่าคงเจอปัญหานอนไม่หลบับ้างไม่มากกน็้อย” 

คางะพยกัหน้าระหว่างจดบางอย่างลงในสมดุบนัทกึ 

“คณุเอะใจอะไรเกี่ยวกบัวธิฆี่าตวัตายบ้างไหมครบั”

“หมายความว่ายงัไงครบั”

“จะพูดว่ายังไงดีล่ะ ผมคิดว่ามันเป็นวิธีที่ออกจะน่าสงสัยเอาการ

ส�าหรับหญิงสาว ประการแรกคือการเลือกตายด้วยวิธีใช้ไฟช็อตนี่ถือว่า

แปลกมาก นอกจากนี้ประเด็นเกี่ยวกับการติดปลายสายไฟที่แผ่นหลัง

กับหน้าอกแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าร่างก็เป็นอีกจุดซึ่งน่าสนใจ หาก

พิจารณารูปแบบการเดินกระแสไฟฟ้า ถือเป็นวิธีฆ่าตัวตายโดยใช้ไฟฟ้า

ช็อตที่เห็นผลที่สุด แค่ตั้งเวลาปล่อยกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องตั้งเวลาและ 

กินยานอนหลับ ก็ได้ตายสมใจโดยไม่ทุกข์ทรมาน แต่ถ้าไม่มีความรู้ 

พื้นฐานจากการฟังหรืออ่านจากที่ใดมาก่อน คงไม่มีทางคิดวิธีฆ่าตัวตาย

อย่างนี้ออกแน่” 

ยาซมุาสะเข้าใจว่าคางะต้องการจะบอกอะไร ตวัเขาเองไม่ได้ตดิใจ

สงสยัอะไรมากมายเกี่ยวกบัวธิฆ่ีาตวัตาย แต่มนักเ็ป็นประเดน็ส�าคญัจรงิๆ

“เพื่อนร่วมชั้นสมยัม.ปลาย เคยฆ่าตวัตายด้วยวธินีั้นครบั” 

ทนัททีี่ได้ยนิค�าตอบของยาซมุาสะ คางะตกใจเลก็น้อย เหยยีดหลงั

ตรงแน่ว 

“สมยัม.ปลาย เพื่อนของใครครบั” 

“ของน้องสาวครบั ถ้าจะพูดให้ถูกคอื เพื่อนของเธอฆ่าตวัตายตอน

เรยีนจบพอด”ี 

คนที่ตายเป็นเพื่อนนักเรียนชายซึ่งเคยเรียนห้องเดียวกับโซโนโกะ 

ทว่าไม่ได้สนิทกันมากนักเพราะโซโนโกะเคยเล่าว่า “อยู่ห้องเดียวกันมา

หนึ่งปี ฉนัเคยคยุกบัเขาแค่สองสามครั้งเอง” พอเกดิเรื่องขึ้น สื่อกป็ระโคม

ข่าวจนสารพนัข้อมลูประดงัประเดเข้ามา ยาซมุาสะกร็ูร้ายละเอยีดเกี่ยวกบั
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เหตกุารณ์ดงักล่าวผ่านทางโซโนโกะอกีทอดหนึ่ง 

พูดง่ายๆ คอื เดก็นกัเรยีนชายคนนั้นเลอืกจบชวีติตวัเองเพื่อ ‘โยน

หนิถามทางสงัคมซึ่งวดักนัที่ผลการเรยีน’ ในจดหมายลาตายซึ่งพบในบ้าน

เขียนบอกว่า เจ้าตัวตั้งใจจะจบชีวิตในวันได้รับจดหมายแจ้งผลผ่านการ

สอบเข้ามหาวทิยาลยัตั้งแต่เมื่อหนึ่งปีก่อน

โซโนโกะเคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนคนนั้นว่า “เขาดูเป็น

คนเข้าถงึยากอยู่สกัหน่อย” 

วิธีฆ่าตัวตายคราวนั้นเป็นวิธีเดียวกับที่ถูกน�ามาใช้คราวนี้ ทันที

ที่เห็นเครื่องตั้งเวลากับสายไฟ ยาซุมาสะรู้เลยว่าน้องสาวเลือกใช้วิธีการ

เดยีวกบัที่เพื่อนเคยใช้ 

“อ้อ เหตกุารณ์นั้นน่ะเอง” คางะกน็กึออกแล้ว 

“เมื่อก่อนน้องสาวผมเคยพูดอยูเ่หมอืนกนั ว่าวธินีั้นไม่น่ากลวัเพราะ

ว่าตายขณะนอนหลบั” 

“สรปุว่าเธอจ�าวธิกีารมาจากเพื่อนสนิะครบั”

“คดิว่าน่าจะใช่ครบั” 

ยาซมุาสะตอบพลางคดิสะระตะ คนร้ายจะต้องรู้ว่าโซโนโกะสนใจ

วิธีฆ่าตัวตายแบบนี้ ดังนั้นยุบะ คาโยโกะซึ่งเรียนจบจากโรงเรียนมัธยม

ปลายเดียวกันย่อมรู้เรื่องเหตุการณ์ดังกล่าว ดีไม่ดีเจ้าตัวอาจเคยพูดคุย

เรื่องนั้นกบัโซโนโกะด้วย แต่กใ็ช่ว่ายบุะ คาโยโกะจะเป็นบคุคลเดยีวที่น่า

สงสยั เพราะมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่โซโนโกะจะเล่าเรื่องการฆ่าตวั

ตายด้วยวิธีใช้ไฟฟ้าช็อตให้คนรักฟัง ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่งสมัย

เรยีนมธัยมปลาย

“คณุเคยเหน็เครื่องตั้งเวลานั่นไหมครบั เท่าที่เหน็ น่าจะเป็นรุ่นเก่า

เอาการทเีดยีว” คางะเอ่ยถาม

“น่าจะเอาไว้ใช้กบัผ้าห่มไฟฟ้านะครบั” ยาซมุาสะตอบ

“ผ้าห่มไฟฟ้า” 
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“น้องสาวผมเป็นคนขี้หนาว เธอเคยบอกว่าพอถงึฤดูหนาว ถ้าไม่มี

โต๊ะอุ่นขาหรอืผ้าห่มไฟฟ้าจะนอนไม่หลบั แต่อปุกรณ์ท�าความอุ่นประเภท

นั้นตอนใช้แรกๆ กอ็ุ่นสบายดอียู่หรอก พอทิ้งไว้นานเข้ากลบัร้อนจนอดึอดั

นอนไม่ได้ จรงิไหมครบั” 

“จรงิครบั” 

“เธอกเ็ลยใช้เครื่องตั้งเวลาเป็นประจ�า เพื่อให้สวติช์ดบัเองระหว่าง

นอนหลบั จะได้ไม่ต้องตื่นเพราะร้อน” 

“อ้อ ที่แท้กแ็บบนี้นี่เอง” คางะพยกัหน้าแล้วจดบนัทกึลงสมดุ “จะ

ว่าไปแล้ว บนเตยีงของน้องสาวคณุมผี้าห่มไฟฟ้าปูอยู่จรงิๆ”

“ใช่ไหมล่ะครบั” 

“แต่มนัไม่มไีฟนะครบั”

“อ้าว อย่างนั้นหรอืครบั”

ยาซมุาสะไม่ได้ส�ารวจเรื่องนั้น 

“พูดให้ถูกคือไฟไม่เข้าผ้าห่ม เพราะสายไฟที่เชื่อมต่อกับเครื่องตั้ง

เวลาเป็นสายไฟของผ้าห่มไฟฟ้า เธอตดัสายไฟนั้นมาใช้ครบั”

นั่นเป็นอีกหนึ่งจุดที่ยาซุมาสะมองข้ามไป ภาพเศษฉนวนหุ้มสาย

ไฟผดุขึ้นในสมอง

“คงเพราะหาสายไฟขนาดพอเหมาะไม่ได้ล่ะมั้งครบั” 

“อาจใช่ครบั แต่นั่นเท่ากบัว่าในวาระสดุท้ายของชวีติ น้องสาวคณุ

ต้องนอนหนาวเหนบ็ในผ้าห่มเยน็เฉยีบ” คางะพูดส�านวนวรรณกรรม 

“เธอคงคดิว่าพอกนิยานอนหลบัเข้าไป ถงึหนาวกห็ลบัลง” 

“ตอนนี้ คดิแบบนั้นไว้ก่อนกส็มเหตสุมผลดคีรบั”

ตอนนี้

ค�าพูดแบบนี้ชวนให้ติดใจสงสัยจนยาซุมาสะจ้องหน้านายต�ารวจ 

ทว่าอกีฝ่ายกลบัก้มมองสมดุบนัทกึ ราวกบัไม่ได้ใหค้วามส�าคญัเป็นพเิศษ

กบัค�าพูดเมื่อกี้นี้
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“น้องสาวคุณ” คางะเข้าสู่ค�าถามใหม่ “ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ไหมครบั หมายความว่าดื่มเป็นประจ�าหรอืเปล่า” 

“เธอชอบดื่ม แต่คอไม่แขง็นกั” ยาซมุาสะเอยีงแก้วออนเดอะรอ็ก 

น�้าแขง็ในแก้วส่งเสยีงกระทบกนั 

“น้องสาวคณุดื่มไวน์ขาวก่อนเสยีชวีติ และแก้วที่วางอยูบ่นโต๊ะข้าง

เตยีงมไีวน์เหลอือยู่” 

“นิสัยของเธอเลยล่ะครับ ในบรรดาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด 

น้องสาวผมชอบไวน์ที่สดุ ซ�้ายงัรู้จกัยี่ห้อไวน์เยอะพอตวั”

โซโนโกะเป็นคนชอบไวน์ แต่ไม่ชอบอาหารตะวันตก ยาซุมาสะ

นึกถึงค�าพูดของน้องสาวที่ว่า ไม่มีอะไรดีไปกว่าการจิบไวน์ระหว่างกิน

อาหารญี่ปุ่นอกีแล้ว 

“ถ้าไม่ใช่คนคอแข็งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เก่ง คุณคิดว่าจะเปิด

ไวน์ดื่มคนเดยีวหมดขวดไหมครบั” 

ค�าถามของคางะสร้างระลอกคลื่นเลก็ๆ ภายในใจของยาซมุาสะซึ่ง

เคยสงบนิ่งมาตลอด แต่เขาจะปล่อยให้ตนเองไขว้เขวไม่ได้ ยาซมุาสะเอื้อม

มอืจบัแก้วออนเดอะรอ็กขึ้นมาจบิพลางคดิหาค�าตอบ 

“คดิว่าไม่น่าจะหมดนะครบั ต่อให้พยายามดื่ม กไ็ด้แค่ครึ่งขวด”

“นั่นสนิะครบั ถ้าอย่างนั้นแล้วไวน์ที่เหลอือกีครึ่งขวดหายไปไหนนะ 

ขวดไวน์ที่ทิ้งอยู่ในถงัขยะเป็นขวดเปล่าเสยีด้วย” 

ยาซมุาสะคาดการณ์ไว้ก่อนแล้วว่าต้องเจอค�าถามนี้ ขวดไวน์เปล่า

นี่แหละที่จุดชนวนความสงสัยให้คางะถามว่าโซโนโกะดื่มแอลกอฮอล์เก่ง

แค่ไหน 

เขาเกือบจะตอบว่า คงเทไวน์ที่เหลือทิ้งลงอ่างล้างจาน แต่บท

สนทนาที่ผ่านมาท�าให้ฉกุคดิและได้ข้อสรปุว่าจะดูถกูนายต�ารวจคนนี้ไม่ได้ 

“อาจจะเป็นไวน์ที่ดื่มค้างไว้กไ็ด้ครบั”

“ดื่มค้างไว้”
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“ไวน์นั่นอาจถูกเปิดตั้งแต่วนัก่อนหรอืหลายวนัก่อนหน้า เธอดื่มไป

แล้วครึ่งขวดในวันแรกที่เปิด แล้วค่อยน�าที่เหลือออกมาดื่มจนหมดก่อน

ฆ่าตวัตาย” 

“ไวน์ค้างคนืสนิะครบั แต่คนเป็นคอไวน์ไม่น่าท�าแบบนั้น” 

“น้องสาวผมชอบไวน์กจ็รงิ แต่ไม่ถงึขั้นเป็นคอไวน์หรอกครบั ต่อให้

ดื่มไม่หมดกไ็ม่มทีางทิ้งเดด็ขาด ส่วนใหญ่แล้วจะกดจดุคอร์กปิดปากขวด

พอเป็นพธิ ีแล้วแช่ตูเ้ยน็เอาไว้ดื่มต่อในวนัถดัไป จะเรยีกวา่เป็นธรรมเนยีม

ของครอบครวัอซิมุกิค็งไม่ผดิ แบบว่าเสยีดายของน่ะครบั” 

ทั้งหมดคือความจริง แม่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเกลียดการกินทิ้งกิน

ขว้างที่สดุ 

“อ้อ ถ้าแบบนั้นกพ็อเข้าใจได้”

“ถึงจะเป็นไวน์ค้างคืน แต่ก็ยังดีที่ได้ดื่มของชอบเป็นครั้งสุดท้าย 

แน่นอนว่าหากไม่มกีารตายเกดิขึ้นจะดทีี่สดุ” 

“ใช่เลย ว่าแต่ไวน์นั่นมนัยงัไงครบั”

“อะไรยงัไง” 

“หมายความว่าได้มาจากไหนน่ะครบั” 

“กค็งซื้อมาจากร้านเหล้าที่ไหนสกัแห่งมั้งครบั” 

“แต่ไม่มใีบเสรจ็นะครบั” 

“เอ๊ะ...” ยาซมุาสะจ้องหน้าคู่สนทนาทนัควนั รู้สกึคล้ายถูกตแีสก

หน้าทเีผลอ 

“ดูเหมอืนว่าน้องสาวคณุจะรอบคอบเรื่องการใช้เงนิอย่างมาก เธอ

ท�าบญัชรีายรบัรายจ่ายอย่างละเอยีด ซึ่งถอืว่าแปลกมากส�าหรบัผู้หญงิโสด 

รายรบัรายจ่ายของเดอืนพฤศจกิายนถูกจดลงสมดุเรยีบร้อยแล้ว เหลอืแค่ 

ของเดือนธันวาคมที่ยังเป็นแค่ใบเสร็จ แสดงว่าเธอคงตั้งใจจะจดบันทึก 

รวบยอดทเีดยีวตอนสิ้นเดอืน”

“คณุก�าลงัจะบอกว่าไม่มใีบเสรจ็ไวน์” 
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“ใช่แล้วครับ ผมลองค้นกระเป๋าสตางค์และกระเป๋าถือดูแล้วเพื่อ

ความแน่ใจ แต่กห็าไม่เจอ”

“เอ๊...”

ยาซุมาสะจับต้นชนปลายได้ในที่สุด เพราะเหตุนี้เองสินะ นาย

ต�ารวจคนนี้ถงึได้จ้องใบเสรจ็เขมง็

“เพราะอะไรนะครบั” คางะถามซ�้า

“ไม่รู้สคิรบั” ยาซมุาสะจ�าใจตอบ “อาจจะซื้อแล้วลมืหยบิใบเสรจ็

มาด้วย หรอืไม่กห็ยบิมาแล้วแต่ท�าหาย หรอืไม่อย่างนั้นกเ็ป็นไวน์ที่คนอื่น

ให้มา”

“ถ้าเป็นของที่มีคนให้มา แล้วใครเป็นคนให้ล่ะ คุณพอจะนึกออก

ไหมครบั”

“นกึไม่ออกครบั” ยาซมุาสะส่ายศรีษะ

“น้องสาวคณุไม่มใีครที่สนทิด้วยเป็นพเิศษหรอืครบั” 

“อาจจะมคีรบั แต่ผมไม่ทราบ” 

“ไม่มีสักคนเลยหรือครับ ตอนโทร.คุยกับน้องสาว น่าจะมีชื่อใคร

โผล่มาบ้างสกัสองสามชื่อนะครบั”

“ผมจ�าไม่ค่อยได้แล้วครบั อกีอย่างเธอไม่ใช่คนชอบเล่าเรื่องตวัเอง 

เท่าไหร่ และผมกไ็ม่ชอบเซ้าซี้ถามด้วย เพราะไม่ใช่เดก็เลก็ๆ กนัแล้ว”

“เรื่องนั้นผมเข้าใจครบั” คางะดื่มชาอูห่ลงและเขยีนอะไรบางอย่าง

บนสมุดบันทึก จากนั้นเอียงคอเกาข้างขมับ “น้องสาวโทร.หาคุณครั้ง

สดุท้ายคนืวนัศกุร์สนิะครบั” 

“ใช่ครบั”

“ช่วยเล่าเนื้อหาการสนทนาตอนนั้นให้ฟังอกีครั้งได้ไหมครบั คราว

นี้ขอแบบละเอยีดๆ”

“กไ็ด้อยู่หรอกครบั แต่ผมอาจจ�าได้ไม่แม่นเท่าไหร่”

“เอาเท่าที่จ�าได้กพ็อครบั” 
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ยาซมุาสะเล่าเรื่องราวแบบเดยีวกบัที่เล่าให้ยามาเบะฟังอกีครั้ง เขา

เข้าใจดอียูแ่ล้วว่า เวลาคยุกบัต�ารวจ อาจต้องพดูเรื่องเดมิซ�้าๆ และระหว่าง

ที่เล่า คางะจะแทรกถามเรื่องยบิย่อยเป็นระยะ เช่น น�้าเสยีงของโซโนโกะ

เป็นอย่างไร เธอร้องไห้ตอนพูดถงึเรื่องอะไร ยาซมุาสะชงิอ่านเกมก่อนอย่าง

ว่องไว รวมถงึระมดัระวงัค�าตอบไม่ให้ย้อนกลบัมาเล่นงานตวัเองภายหลงั 

พูดง่ายๆ คอืตอบก�ากวมตลอดการสนทนา 

“เท่าที่ฟัง เรื่องกลุ้มใจของน้องสาวคณุดูคลมุเครอืมากเลยนะครบั 

คณุคดิยงัไงเกี่ยวกบัประเดน็นี้” คางะขมวดคิ้วมุน่ กอดอกขณะถาม ผูช้าย

คนนี้ต้องก�าลงัหงดุหงดิกบัค�าตอบของยาซมุาสะแน่ๆ

“ไม่รูส้คิรบั มนัอาจจะคลมุเครอืจรงิอย่างที่คณุพดูกไ็ด้ แต่ถ้าเธอทน

ความอ้างว้างไม่ไหวเพราะไม่อาจปรบัตวัเข้ากบัวถิชีวีติในโตเกยีวได้ กน็่า

จะเป็นแรงจูงใจให้ฆ่าตวัตายนะครบั”

“ผมเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการจะบอกครับ แต่เท่าที่รู้มาคือน้องสาว

คุณอาศัยอยู่โตเกียวมาเกือบสิบปี ดังนั้นถ้าบอกว่าถูกความอ้างว้างเล่น

งานจรงิ กต้็องมเีหตกุารณ์อะไรสกัอย่างเป็นชนวนเหตใุห้รู้สกึแบบนั้นไม่ใช่

หรอืครบั” คางะยงัคงยงิค�าถามอย่างคล่องแคล่วเหมอืนเดมิ การตอบเลี่ยง

ดูท่าจะใช้กบัผู้ชายคนนี้ไม่ได้เสยีแล้ว

“ไม่รู้สคิรบั อาจมเีรื่องอะไรเกดิขึ้น แต่ผมไม่รู้” ยาซมุาสะเลอืกใช้

ค�าตอบที่ได้ผลที่สดุในสถานการณ์เช่นนี้

“แล้วคณุคดิอย่างไรกบัประเดน็ไม่ได้ทิ้งจดหมายลาตายไว้ครบั น้อง

สาวของคณุไม่ชอบขดีเขยีนหรอืครบั”

“ไม่นะครบั ผมเหน็เธอเขยีนโน่นนี่อยูป่ระจ�า จะไม่ว่าชอบกค็งไม่ใช่” 

ยาซมุาสะตอบตามจรงิ ไม่ควรโกหกเรื่องที่สบืได้ไม่ยากดกีว่า “บางทแีรง

จูงใจอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขยีนบรรยายได้ หรอืไม่มกีะจติกะใจจะเขยีน” 

คางะพยกัหน้าเงยีบๆ แม้จะดไูม่ปลื้มกบัค�าตอบสกัเท่าไร แต่กไ็ม่มี

ประเด็นจะถามขุดคุ้ยต่อ นายต�ารวจเหลือบมองสมุดบันทึกเล็กน้อยแล้ว
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เอ่ยว่า “ยงัมอีกีเรื่องนงึที่ผมอยากถาม” 

“เรื่องอะไรหรอืครบั” 

“ได้ยนิว่าคณุนั่งอยูเ่ฉยๆ ในห้องของน้องสาว หลงัจากเข้าไปพบศพ

และโทร.แจ้งต�ารวจ ตรงนี้ข้อมูลไม่ผดิพลาดใช่ไหมครบั” 

หลงัได้ยนิค�าถาม ยาซมุาสะจ้องตาคางะอย่างระแวดระวงั ถงึแม้ 

จะเป็นค�าถามทั่วไป แต่เวลาแบบนี้นี่แหละที่ต�ารวจมักซ่อนกับดักเอาไว้  

ยาซมุาสะจงึต้องคดิว่าคางะถามแบบนี้มอีะไรแอบแฝงหรอืเปล่า และเลอืก 

ค�าตอบภายในเสี้ยววนิาที

“ผมไม่ได้แตะต้องอะไรในห้องนะครบั...มอีะไรหรอืเปล่า” 

“เปล่าครบั พอดผีมเหน็ว่ามหียดน�้าเกาะในอ่างล้างจาน น้องสาว

ของคณุน่าจะเสยีชีวติในคนืวนัศกุร์ เท่ากบัว่าไม่มีใครใช้อ่างล้างจานเป็น

ระยะเวลาสองวนัซึ่งกค็อืวนัเสาร์กบัวนัอาทติย์ ผมคดิว่ามนัเป็นเรื่องแปลก

มากที่อ่างล้างจานจะยงัเปียกอยู่ในช่วงฤดูนี้ที่อากาศค่อนข้างแห้ง” 

“อ้อ เรื่องนั้นเอง” ยาซมุาสะพยกัหน้าพลางรบีคดิหาค�าแก้ตวั ต้อง

ปิดบังเรื่องที่ตนเองหยิบจานใบเล็กซึ่งมีเศษกระดาษถูกเผากับแก้วไวน์ไป

ล้างเอาไว้ “ขอโทษครบั ผมใช้เอง ลมืบอกไป” 

“คณุท�าอะไรที่อ่างล้างจานหรอืครบั” 

“ก ็นดิหน่อย...”

“นดิหน่อยที่ว่าคอือะไรหรอืครบั ถ้าไม่ขดัข้อง ช่วยบอกได้ไหมครบั” 

คางะถามยิ้มๆ แต่ตั้งท่าเตรยีมจดบนัทกึ

ยาซมุาสะถอนใจก่อนตอบ “ล้างหน้าครบั”

“ล้างหน้า” 

“ครบั ผมไม่อยากให้ต�ารวจเหน็หน้าโทรมๆ พูดง่ายๆ คอืล้างคราบ

น�้าตา”

“อ้อ...” คางะอึ้งเล็กน้อย เพราะนึกภาพยาซุมาสะยามร้องไห้ไม่

ออก “อย่างนั้นเองหรอืครบั”
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“ผมรูว่้าควรบอกแต่แรก แต่มนัพดูไม่ออก ถ้าผมสร้างความเดอืดร้อน

ให้กข็อโทษด้วย”

“ไม่เป็นไรครับ แค่หาค�าอธิบายเกี่ยวกับอ่างล้างจานเปียกได้ก็

พอแล้ว”

“แต่นอกนั้น ผมไม่ได้แตะต้องอะไรเลยครบั”

“อย่างนั้นหรือครับ” คางะพยักหน้าพร้อมกับปิดสมุดบันทึก  

“ขอบคุณมากครับ ผมอาจจะมีเรื่องสอบถามอีก ต้องขอรบกวนไว้ 

ล่วงหน้าเลยนะครบั”

“ได้ครบั” 

ยาซมุาสะตั้งท่าจะหยบิบลิ แต่คางะกลบัคว้าไปเสยีก่อน ยกมอืขวา

เป็นเชงิบอกว่าไม่ต้องเกรงใจ ก่อนจะลกุขึ้นเดนิตรงไปเคาน์เตอร์ช�าระเงนิ 

ยาซมุาสะเดนิผ่านนายต�ารวจออกมายนืรอหน้าร้านตามมารยาท 

คางะเดนิออกมานอกร้านพลางเกบ็กระเป๋าสตางค์ ขอบคณุที่เลี้ยง

ครบั ยาซมุาสะกล่าวค�าขอบคณุ 

ทั้งสองลงลฟิต์พร้อมกนั แต่ยาซมุาสะลงกลางทาง 

“ขอตวัก่อนนะครบั” 

“วนันี้ขอบคณุมากครบั” คางะเอ่ย ยาซมุาสะกลบัหลงัหนัแล้วก้าว

เดนิ แต่ได้ยนิเสยีงเรยีกตามหลงัว่า “อ๊ะ คณุอซิมุ”ิ 

ยาซมุาสะชะงกัฝีเท้าหนักลบัไป “มอีะไรครบั” 

คางะใช้มอืดนัประตูลฟิต์เอาไว้ 

“ผมฟังมาจากคุณยามาเบะอีกทีนึง คุณบอกว่าตอนที่เห็นสายไฟ

กบัเครื่องตั้งเวลาบนร่างน้องสาว ถงึได้รูว่้าเป็นการฆ่าตวัตาย ถกูไหมครบั”

“ครบั ท�าไมหรอืครบั” 

“งั้นบอกได้ไหมครบัว่าคณุคดิอะไรอยู่ตอนตดัโซ่คล้องประตู” 

ยาซมุาสะเกอืบพลั้งปากอทุาน สหีน้าของเขาอาจจะส่อพริธุแล้วกไ็ด้ 

คางะพูดตรงประเด็น การที่โซ่คล้องประตูถูกคล้องเอาไว้ย่อม
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หมายความว่ามีคนอยู่ในห้อง หากกดอินเตอร์โฟนแล้วไม่มีเสียงตอบ

รับ ก็ย่อมคาดเดาว่าอาจเกิดความผิดปกติขึ้น หากพิจารณาตามล�าดับ

เหตุการณ์ทั้งหมด ยาซุมาสะควรคิดได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าโซโนโกะอาจฆ่า

ตวัตาย

“แน่นอน” ยาซมุาสะเอ่ย “ตอนนั้นในสมองผมกค็ดิว่าน้องสาวอาจ

ฆ่าตวัตาย แล้วพอเหน็ศพจงึได้รู้ว่าเธอฆ่าตวัตายอย่างที่คดิไว้ไม่มผีดิ”

“ออืฮ”ึ คางะกะพรบิตาถี่ แสดงสหีน้าเคลอืบแคลง พูดอกีอย่างคอื

นายต�ารวจจงใจจะบอกว่าฟังไม่ขึ้น 

“ดเูหมอืนว่าผมจะให้ข้อมลูที่ผดิพลาดกบัคณุยามาเบะ ต้องขอโทษ

จรงิๆครบั พูดกพ็ูดคอืผมสตไิม่อยู่กบัตวัสกัเท่าไหร่” 

“ครบั เรื่องนั้นผมเข้าใจ เป็นใครกค็งสตไิม่อยู่กบัตวัทั้งนั้น” คางะ

ค้อมศรีษะ “ผมมเีรื่องจะถามแค่นี้แหละครบั ขอบคณุมากครบั”

“เอ่อ คณุคางะ” 

“ครบั”

ยาซมุาสะสดูหายใจเตม็ปอดก่อนเอ่ยถาม “มปัีญหาอะไรหรอืเปล่า

ครบั” 

“ปัญหาที่ว่าหมายถงึอะไรครบั” 

“กอ็ย่างเช่นมขี้อสงสยัเกี่ยวกบัการตายของน้องสาวผม ท�านองว่า

อาจไม่ใช่การฆ่าตวัตาย”

คางะเบกิตาโตด้วยความประหลาดใจ 

“ท�าไมถงึคดิแบบนั้นล่ะครบั”

“ผมแค่รูส้กึว่าท่าทางเหมอืนคณุมข้ีอสงสยัหลายๆ เรื่อง แต่ผมอาจ

คดิมากไปเองกไ็ด้” 

ค�าตอบของยาซมุาสะ ท�าให้คางะยิ้มมมุปาก 

“ถ้าผมถามอะไรสร้างความขุ่นเคืองใจก็ต้องขอโทษด้วยครับ การ

สงสยัไว้ก่อนเป็นงานของพวกผม ซึ่งผมเชื่อว่าคณุอซิมุคิงจะเข้าใจ” 
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“ครบั ผมเข้าใจ” 

“ผมไม่ได้ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสภาพที่เกิดเหตุเป็นพิเศษหรอกครับ 

ณ เวลานี้กค็งต้องสรปุว่าเป็นการฆ่าตวัตาย ถ้าเป็นนยิายสบืสวนกค็งต้อง

บอกว่าที่เกดิเหต”ุ คางะเว้นจงัหวะจ้องหน้ายาซมุาสะ “เป็นห้องปิดตาย 

กุญแจห้องถูกพบอยู่ในกระเป๋าถือของน้องสาวคุณ และคุณให้การว่าโซ่

คล้องประตถูกูคล้องเอาไว้ จงึเป็นห้องปิดตายโดยสมบรูณ ์และการจะเข้า

ห้องปิดตายคงท�าไม่ได้ง่ายๆ เหมอืนนยิายสบืสวน” 

ยาซุมาสะคิดว่าตัวเองไม่ควรจ้องนายต�ารวจคนนี้กลับ เขาสบตา

อกีฝ่ายแวบหนึ่ง หลบุตาต�่าแล้วเงยหน้าขึ้น

“หากมีประเด็นน่าสงสัย ช่วยติดต่อผมทันทีได้หรือเปล่าครับ”  

ยาซมุาสะกล่าว

“แน่นอนครบั ผมจะตดิต่อคณุเป็นคนแรกเลย” 

“รบกวนด้วยนะครบั” 

“ขอตวันะครบั” เมื่อคางะปล่อยนิ้วจากปุม่ประตลูฟิต์เลื่อนปิดอย่าง

เงยีบเชยีบ ยาซมุาสะเพ่งมองประตูที่ปิดลงเบื้องหน้าพลางนกึทบทวนบท

สนทนากับคางะทีละเรื่อง เพื่อพิจารณาว่าเผลอพูดอะไรผิดไปหรือเปล่า 

หรอืพูดจาขดัแย้งกนัเองหรอืไม่

ไม่มอีะไรหรอก เขาบอกตวัเองแล้วเดนิกลบัห้องพกั 

พอกลับถึงห้องพัก ยาซุมาสะหยิบถุงพลาสติกที่เก็บใส่กระเป๋าถือ

เมื่อกี้นี้ออกมาวางเรยีงบนเตยีง

คางะก�าลงักงัขาเกี่ยวกบัการตายของโซโนโกะแน่ๆ แต่ไม่รู้ว่าสาเหตุ

มาจากอะไร ต�ารวจบางคนมีประสาทสัมผัสพิเศษ คางะน่าจะจัดอยู่ใน

กลุ่มนี้ 

ถึงกระนั้นยาซุมาสะก็ยังเชื่อว่าคางะไม่มีทางสาวถึงความจริง 

เพราะตอนนี้วตัถพุยานส�าคญัอยู่ตรงหน้าเขาเกอืบทั้งหมด 
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แต่สงัเกตขวดไวน์ด้วยถอืว่าไม่ธรรมดา

คดิถกูแล้วจรงิๆ ที่ทิ้งจกุคอร์กและเกบ็ที่เปิดขวดไวน์ ขนืปล่อยทิ้งไว้

แบบนั้น ต�ารวจประสาทสมัผสัไวคนนั้นต้องสงัเกตเหน็แน่นอน 

ไวน์เป็นตวัจดุชนวนความสงสยัเรื่องการฆ่าตวัตายในใจยาซมุาสะ

เช่นกนั ถ้าจะพดูเจาะจงลงไปคอื จกุคอร์กซึ่งมทีี่เปิดขวดไวน์เสยีบคาสะกดิ

ใจเขา หากมสีิ่งนั้นตกอยู่ ย่อมหมายความว่าไวน์เพิ่งถูกเปิด แต่เนื่องจาก

โซโนโกะไม่ได้ดื่มเหล้าเก่งตามที่เขาอธบิายให้คางะฟัง จงึควรมขีวดไวน์ซึ่ง

ยงัดื่มไม่หมดอยู่ที่ไหนสกัแห่ง ทว่ากลบัพบแค่ขวดเปล่า 

คนอย่างโซโนโกะเป็นไปไม่ได้ที่จะเทไวน์ส่วนที่เหลือทิ้งลงอ่างล้าง

จานก่อนตาย นอกจากนี้ในตู้เย็นยังมีอาหารเหลืออยู่หลายอย่าง ไม่มี

เหตุผลที่จะเลือกเก็บกวาดเฉพาะไวน์ ที่ส�าคัญในแก้วไวน์ที่อยู่บนโต๊ะใน

ห้องนอนยงัมไีวน์เหลอือยู่ ท�าไมจงึไม่เทไวน์ในแก้วทิ้งด้วย 

แนวคดิที่สมเหตสุมผลที่สดุคอื โซโนโกะดื่มไวน์กบัใครอกีคนกระทั่ง

ไวน์หมดขวด แก้วไวน์อีกใบในอ่างล่างจานช่วยสนับสนุนแนวคิดนั้นของ

ยาซมุาสะได้เป็นอย่างด ี

ก่อนตาย โซโนโกะดื่มไวน์อยู่กบัใครสกัคน หมายความว่าโซโนโกะ

ฆ่าตัวตายหลังจากอีกฝ่ายกลับไปแล้วอย่างนั้นหรือ แน่นอนว่าคิดแบบนี้

กไ็ด้เช่นกนั 

ทว่ายาซมุาสะปักใจเชื่อว่าไม่ได้เป็นแบบนั้น โซโนโกะถกูใครสกัคน

ฆ่าอย่างไม่ต้องสงสยั เพราะมหีลกัฐานเหลอือยู่ในห้องนั้น

นั่นคอืเศษพลาสตกิที่ตดิอยู่บนมดี

เวลาเหลาดนิสอ หากทาน�้ามนักนัสนมิบนมดี ขี้ดนิสอย่อมตดิบน

มดี และขี้ดนิสอจะต้องตดิอยู่บนใบมดี ถ้าเป็นคนถนดัขวา กจ็ะตดิอยู่บน

ใบมดีฝั่งขวา 

เศษพลาสตกินั่นกต็ดิอยู่บนใบมดีฝั่งขวา แต่มนัเป็นเรื่องแปลก

เพราะโซโนโกะเป็นคนถนัดซ้าย เธอจับดินสอและตะเกียบด้วย



- 71 -

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

มอืขวาเนื่องจากถูกพ่อแม่บงัคบั แต่นอกนั้นใช้มอืซ้ายทั้งหมด ตเีทนนสิใช้

มอืซ้าย ขว้างลูกบอลกใ็ช้มอืซ้าย ยาซมุาสะจ�าได้แม่นว่าเคยเหน็โซโนโกะ

ซอยกะหล�่าปลอีย่างคล่องแคล่วด้วยมอืซ้ายหลายต่อหลายครั้ง 

ด้วยเหตนุี้ หากโซโนโกะเป็นคนลอกฉนวนหุม้สายไฟ เศษพลาสตกิ

กค็วรตดิอยู่บนใบมดีฝั่งซ้าย 

ยาซุมาสะตัดสินใจว่าจะจับคนร้ายด้วยมือตัวเองตั้งแต่วินาทีที่รู้ว่า

เป็นการฆาตกรรม เขารูด้ว่ีาในโลกนี้มทีั้งสิ่งที่ควรและไม่ควรท�าด้วยตนเอง 

แต่เรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะมอบหมายให้ใครคนอื่นท�า ความปรารถนาสูงสดุ

ของเขาคือการได้เห็นน้องสาวมีความสุข ดังนั้นแค่คนร้ายถูกจับย่อมไม่

ท�าให้เขาหายเจบ็ใจที่พรากสิ่งนั้นไป 

เขาคดิเอาไว้แล้วด้วยว่า หลงัลากคอคนร้ายได้แล้วจะท�าอะไร ทวา่

ยงัไม่ถงึเวลาคดิถงึเรื่องนั้น สิ่งที่ต้องท�ายงัมอีกีมากมายก่ายกอง 

และที่ส�าคญัที่สดุ

จะให้ต�ารวจระแคะระคายไม่ได้ โดยเฉพาะนายต�ารวจคางะ ยาซมุาสะ

จะไม่มีวันยอมให้คางะล่วงรู้เป้าหมายของตน หากต�ารวจเกิดข้อสงสัย

เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของโซโนโกะแม้เพียงเล็กน้อย เขาก็พร้อมจะขจัด

ข้อสงสยัอย่างสดุความสามารถ



จากใจสำานักพิมพ์

ฮงิาชโินะ เคโงะ กบัโจทย์ความรกัรสขม “ใครฆ่าเธอ” รกัผดิหวงัสู่

การแก้แค้นแสนเข้มข้น ด้วยพลอ็ตอนัยอดเยี่ยม สนกุ แถมบทสรปุบบีหวัใจ

กลิ่นอายลึกลับชวนหลงใหลยังเป็นเสน่ห์ติดตัวนักเขียนเสมอและ

ไม่ว่าจะเป็นเล่มไหนๆ เคโงะกด็งึอารมณ์...ความรู้สกึของตวัละครออกมา

อย่างตราตรงึ

เมื่อพี่ชายสบืหาสาเหตกุารเสยีชวีติของน้องสาว ซึ่งตนเองกย็งัสงสยั 

ว่าเป็นการฆาตกรรมหรือไม่ แล้วใครเป็นผู้ลงมือระหว่างอดีตชายคนรัก 

ผู้วาดภาพแมวกบัเพื่อนสนทิที่ไว้ใจที่สดุ 

การสืบแบบลับๆ จึงเริ่มขึ้น แต่ยังไม่พ้นสายตาเหยี่ยวอย่าง 

มอืปราบคางะไปได้ สดุท้ายไม่ว่าน้องสาวจะพบจดุจบเช่นไร หวัใจของพี่ 

กแ็หลกสลาย

ใครฆ่าเธอ เป็นล�าดบั 3 ในซรีสี์คางะ เคยีวอจิโิร่ และส�านกัพมิพ์ 

มั่นใจว่าจะเป็นเล่มที่ผู้อ่านเพลิดเพลินกับการเดินทางสู่ความจริงอย่าง 

ตื่นตะลงึแถมยงัชวนลุ้น มาร่วมไขคดแีละจบัตามองหาฆาตกร

     ส�านกัพมิพ์ไดฟกุุ



จากใจนักแปล

รักแค่ไหนถ้าใจจะเปลี่ยนก็ไม่มีใครรั้งไว้ได้ ไม่ว่าจะความรักแบบ 

หญงิชาย ความรกัแบบเพื่อน ขณะเดยีวกนัความรกัที่มากล้นเกนิ บางครั้ง

ก็อาจน�าพาเรื่องราวไปสู่หนทางที่ใครก็คาดไม่ถึง ร้ายหรือดีขึ้นอยู่กับสติ

ยั้งคดิชกัน�า

ผลงานวรรณกรรมเล่มนี้ของอาจารย์ฮิงาชิโนะ เคโงะ แม้จะเป็น

งานเก่าแต่กส็นกุคมคาย เรยีกว่าเปิดอ่านแล้ววางไม่ลง เพราะพอถงึจดุที่

จวนจะเฉลย กลบัมปัีจจยัอื่นแทรกขึ้นมาท�าให้ต้องย้อนกลบัไปคดิทบทวน

กนัใหม่ตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งถอืเป็นความแยบยลในการวางโครงเรื่องใหผู้อ่้าน

คดิตามจนถงึบรรทดัสดุท้ายเลยทเีดยีว

     อนษิา เกมเผ่าพนัธ์



แนะนำานักเขียน

ฮงิาชโินะ เคโงะ
เกดิเมื่อ พ.ศ. 2501 ที่จงัหวดัโอซากะ หลงัจบการศกึษาจาก Osaka 

Prefecture University คณะวศิวกรรมไฟฟ้า กเ็ข้าท�างานในบรษิทัผูผ้ลติชิ้น
ส่วนรถยนต์ในต�าแหน่งวิศวกร เขาท�างานพร้อมกับเขียนนิยายเพื่อส่งเข้า
ประกวดไปด้วย ในปี 2528 กไ็ด้รบัรางวลัชนะเลศิรางวลัเอโดงาวะ รมัโปะ 
ครั้งที่ 31 จากผลงานชื่อ Houkago (After School) ด้วยวยั 27 ปี หลงัจาก
นั้นกล็าออกจากงาน และผนัตวัเป็นนกัเขยีนนยิายเตม็ตวั

ผลงานของฮงิาชโินะ เคโงะ มหีลายรูปแบบ ทั้งนยิายสบืสวน แนว
ไขปรศินา นยิายลกึลบั และเชงิสงัคม เนื่องจากขณะที่เปลี่ยนไปเขียนงาน
อกีประเภท กม็กัจะได้แง่คดิและมมุมองใหม่ๆ จากงานเขยีนประเภทเดมิ
แล่นเข้ามา

นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับงานที่
เขียน โดยมองผลงานตัวเองในฐานะผู้อ่าน ท�าให้ผลงานของเขาประสบ
ความส�าเรจ็มากมาย เช่น Himitsu (ความลบั) คว้ารางวลัชนะเลศิในสาขา
เรื่องยาว จากสมาคมนกัเขยีนนยิายสบืสวนแห่งญี่ปุน่ ครั้งที่ 52 ในปี 2542 
และ Yougisha X no Kenshin (กลลวงซ่อนตาย) คว้ารางวลันาโอก ิและ
รางวลัฮงคะคมุสิเตร ีในปี 2549 ทั้งยงัตดิอนัดบั 13 ในการจดัอนัดบั 100 
นยิายสบืสวนยอดเยี่ยมตลอดกาลของญี่ปุ่น ในปี 2555

ด�ารงต�าแหน่งประธานสมาคมนกัเขยีนนยิายสบืสวนแห่งประเทศญี่ปุน่ 
ปี 2552-2556 และเป็นคณะกรรมการคดัสรรของรางวลันาโอก ิตั้งแต่ปี 2557

ผลงานของฮงิาชโินะ เคโงะ ได้รบัการน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์และ
ละครทวีหีลายเรื่อง 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), Akui 
(เจตนาร้าย) และยงัคงมอีอกมาอย่างต่อเนื่อง



แนะนำานักแปล

อนษิา เกมเผ่าพนัธ์

เกดิและเตบิโตที่จงัหวดัสมทุรปราการ จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง วชิาเอกภาษาญี่ปุน่ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ เคยได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ไปศึกษาภาษาและ

วฒันธรรมญี่ปุ่นที่ Nara University of Education เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่ม

ต้นสนใจภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยมัธยมต้น คลุกคลีอยู่กับเพลงแอนิเมชัน 

เพลงญี่ปุ่น คอมมิก จนเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของชีวิต เมื่อ

เข้ามหาวทิยาลยั แม้จะโดนคดัค้านจากครอบครวั แต่กฝ็่าฝันอปุสรรคจน

ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นสมใจ ภายหลังครอบครัวเห็นความมุ่งมั่นก็หันมาให้

ก�าลงัใจจนประสบความส�าเรจ็มาได้จนถงึทกุวนันี้

ส่วนสมยัเรยีนอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้น จุ๊จุ๊...เข้าเรยีนบ้างพอเป็นพธิ ีแล้วเอา

เวลาส่วนใหญ่ไปสอดส่องวฒันธรรมนอกห้องเรยีน ศกึษาชวีติกวางในนะระ  

ตะลอนตามวัดวาอารามและสวนดอกไม้เป็นหลัก ปัจจุบันนี้นอกจาก 

ผลงานแปลต่างๆ ก็ยังมีผลงานหนังสือแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

เป็นของตวัเองด้วย

ผลงานเด่นที่ผ่านมามี กาลิเลโอไขคดี 13 กาลิเลโอไขคดียุ่งเหยิง  

โตเกยีวหม�่าๆ อยากขายซปุ ต้องขายขนมปังด้วย ปรบัรปูร่างด้วยมอืเปล่า 

สร้างหุ่นฟิตพชิติโรค และอกีมากมาย
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เมื่อน้องสาวสุดท่ีรักถูกฆ่าอำาพราง หัวใจของพี่ชาย 
อิซุมิ ยาซุมาสะ ซ่ึ่งทำางานท่ีสถานีตำารวจแทบแหลกสลาย

 

เขาจึงเร่งรดุแอบไขคดี

ท่ีเกิดเหตดุ้วยตนเอง สืบค้นคดักรองผูต้้องสงสยั 

เหลอืเพยีงสองคน หนึง่ในน้ันคอื

เพือ่นของน้องสาว ส่วนอกีคนคอืศลิปินหนุม่นกัวาดภาพ 

ซึง่เป็นอดตีคนรกั ทว่า 

ขณะทีพ่ีช่ายผู้มุง่มัน่แก้แค้นให้กบัน้องสาว

และตามสาวเรือ่งจนเกอืบรูว่้า ใครเป็นคนร้ายตวัจริง 

ต�ารวจสบืสวน คางะจากสถานตี�ารวจเนรมิะ

กลบัเข้ามาขวางเอาไว้ 

สรปุแล้วใครคือฆาตกรกันแน่ ผู้ชาย? หรอืว่า ผูห้ญงิ? 

มาสบืหาคนร้ายตัวจรงิ 

พร้อมกนัในนยิาย “สบืสวน” ขัน้สดุยอดเล่มนี้
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