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“คำาทำานาย”	 มีอิทธิพลกับจิตใจคนได้มากแค่ไหน?

เพียงเพราะคำาบอกเล่าอนาคตจากปากคนแปลกหน้า กลับสร้าง

ความเชื่อได้อย่างสนิทใจแล้วอย่างนั้นเหรอ 

จากผลงานเลม่แรก “ฆาตกรบา้นพักคนตาย” ปรากฏสูส่ายตาผู้อา่น 

ชาวไทย ก็ไดร้บัเสยีงตอบรบัอย่างลน้หลามจนตอ้งตพิีมพ์เลม่สองออกมา 

ในชือ่ “ฆาตกรกลอ่งดวงตาปศีาจ” นบัเปน็อกีครัง้ทีน่กัเขยีนหน้าใหม่อย่าง  

อิมามุระ มาซาฮิโระ เจ้าของรางวัลอันทรงเกียรติ อายุคาวะ เท็ตสึยะ  

(Ayukawa Tetsuya) และรางวัลอื่น ๆ ได้สร้างปมปริศนาครั้งใหม่ และ 

ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิม

ความโดดเด่นในการเขียนเนื้อเรื่องยังคงแปลกใหม่ไม่ซำ้าใคร  

บนพ้ืนที่ปิดตายตามสไตล์ของนักเขียนท่านนี ้ การหยิบยกเร่ืองความเช่ือ  

ไสยศาสตร์ เข้ามาผูกปมได้อย่างน่าสนใจจนผู้อ่านเองต้องจมดิ่งสู่ 

บรรยากาศแห่งความโหดเห้ียมของมนุษย์อีกครั้ง บางครั้งความเชื่อ 

ก็ทำาลายจิตใจของคนคนหนึ่งได้อย่างเจ็บแสบที่สุด...

สำานักพิมพ์ไดฟุกุภูมิใจนำาเสนอผลงานเร่ืองล่าสุดนี้ ด้วยเนื้อหา 

สดใหมแ่ละปกด้ังเดิมลายเสน้สวยสะพรึงจาก เอน็ตะ ชโิฮะ ให้กับผูอ้า่น 

ชาวไทยได้เต็มตากันแล้วตอนนี้

สดุท้ายแลว้สิง่สำาคัญท่ีสดุ ก็คอืตวัของทา่นเอง จรงิหรอืไม?่ แลว้ 

คำาทำานายจะเป็นจริงหรือเป็นเพียงคำาหลอกลวง ติดตามได้ในหน้าถัดไป

สำานักพิมพ์ไดฟุกุ

จากใจสำานักพิมพ์
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คำาสาปที่เป็นจริงที่สุดคือการสาปคนคนนั้นซึ่งหน้า

คำาทำานายอนาคตท่ีไม่สร้างสิ่งดี ๆ  ก็ไม่ต่างไปจากคำาสาปซึ่งชี้นำา 

ให้คนที่เชื่อเดินไปสู่หายนะ

Kantie JK Takahashi

‘ชายสองหญิงสอง รวมสี่คนต้องตาย’

จากใจนักแปล
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ฮามุระ ยูซุรุ	 นักศึกษาปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ชินโค ประธานชมรมคนรักเรื่องลึกลับ

เคนซาก ิ ฮิรุโกะ	 นักศึกษาปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ชินโค สมาชิกชมรมคนรักเรื่องลึกลับ

โทอิโระ มาริเอะ	 นักเรียน	ม.	5 มีพลังพิเศษวาดภาพทำานายอนาคตได้

คุงิซาวะ ชิโนบุ	 นักเรียน	ม.	4 เป็นรุ่นน้องของโทอิโระ ชื่นชอบเรื่อง 

ไสยศาสตร์ลี้ลับ

โอจิ ทาคาชิ	 พนักงานเงินเดือนหน้าตาหล่อเหลา นิสัยสุภาพ 

อ่อนน้อมถ่อมตน

โทกิโนะ อากิโกะ	 อดีตชาวเมืองโยชิมิ

ชิชิดะ อิวาโอะ	 อาจารย์สังคมศาสตร ์ เป็นคนเอาใจยาก

ชิชิดะ จุน	 ลูกชายของอิวาโอะ เรียนอยู่ชั้นประถม

อุซุย ไรตะ	 นักข่าวนิตยสาร ‘แอตแลนติส รายเดือน’

ฮัตโตริ ยาสุโกะ	 คนในหมู่บ้านโยชิม ิ ทำาหน้าที่รับใช ้ ‘ซากิมิ’

ซากิมิ	 แม่หมอผู้หยั่งรู้อนาคต

อาเคจ ิ เคียวสึเกะ	 อดีตประธานชมรมคนรักเรื่องลึกลับ

รายชื่อตัวละคร 
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เรียน คุณเคนซาก ิ ฮิรุโกะ 

ก่อนอื่นต้องขออภัยที่ไม่มีเวลาส่งคำาทักทายช่วงปีใหม่ หวังว่าคุณ 

คงสบายดีเหมือนเดิม อีกท้ังต้องขออภัยที่แจ้งข่าวช้าเกินไป เน่ืองจาก 

สถานการณ์หลายอย่างแตกต่างกับปีที่แล้วมากเหลือเกิน

เหตุการณ์ท่ีทะเลสาบซาเบะอาช่วงฤดูร้อนปีที่แล้ว ซึ่งทำาให้ 

คุณพลอยตกเป็นผู้เสียหายไปด้วย ก่อให้เกิดข้อสงสัยว่า ข้อมูลใน 

ห้องวิจัยขององค์กรมาดาราเมะซึ่งควรจะถูกลบทิ้งไปหมดแล้ว อาจจะ 

ยังมีบางส่วนถูกเก็บซ่อนไว้ เป็นที่สนใจของทั้งตำารวจและหน่วยความ

มั่นคงอย่างมาก

ส่วนเรื่องเพ่ือนของคุณที่บอกว่าไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่  

ตอนน้ัน ก็ยังไมม่ขีา่วคราวคบืหน้าเลย แมจ้ะเจาะจงลงไปไมไ่ดว่้า เปน็ 

เพราะหน่วยความมั่นคงจับตัวเขาไว้ แต่ถ้าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับองค์กร 

มาดาราเมะ ผมคิดว่าเราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องมากนักจะดีกว่า

ทั้งที่เคยบอกไปแล้ว แต่ดูตอนนี้สิ

คุณน่าจะเข้าไปเก่ียวข้องกับองค์กรน้ีอยู่ไม่น้อยเลย นั่นคงจะ 

เป็นเพราะความสามารถพิเศษของคณุ โอะ๊ ไมใ่ชส่ ิ ขอกลบัเข้าเร่ืองเดมิ 

ก่อนนะครับ

ตามท่ีผมเคยแจ้งไปแล้วว่า องค์กรมาดาราเมะมีศูนย์กลางอยู่ที่ 

เมือง  O จังหวัดโอคายามะ  แต่ในระหว่างท่ีสืบไปเรื่อย  ๆ  ก็พบว่า 

มีศูนย์วิจัยที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสาขาย่อยขององค์กรนี้... ผมสืบมา 

จนมั่นใจแล้วว่ามันกระจายตัวอยู่ในแถบคันโต 1 แห่ง แถบคินค ิ 2 แห่ง  

และแถบจูโงคุอีก 1 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีหัวข้อวิจัยแตกต่างกันไป

หนึ่งในน้ันก็คือเมือง I เขตมากันเดิม จังหวัด W ซึ่งเป็นสถานที่ 

เกิดเหตุที่พวกคุณอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
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หน่วยความมั่นคงได้เข้าตรวจสอบพ้ืนที่ตรงนั้นหมดแล้ว จน 

ไม่เหลือจุดท่ีน่าสนใจอะไรอีก แต่ยังโชคดีเจอตัวคนท่ีเคยอาศัยอยู่ 

บริเวณใกล้เคียงเขตมากันเดิมจนถึงเมื่อย่ีสิบปีท่ีแล้ว ถึงเจ้าตัวจะเสีย 

ชวิีตไปแลว้ แตก็่ไดร้บัอนญุาตจากครอบครวัทีเ่หลอือยู่ เขา้ไปดขู้าวของ 

เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งสมุดบันทึก ทำาให้พบข้อความน่าสนใจมาก และ 

มันอาจใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงข้อเท็จจริงให้กับข้อมูลที่พวกคุณสืบมาได้ 

ในคราวน้ี เพราะเน้ือหาบง่ชีว่้าหอ้งวิจยัทีเ่ขตมากันเดมิ เคยมกีารทดลอง 

เกี่ยวกับพลังจิตเหนือมนุษย์
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บทนำา : ชมรมคนรักเรื่องลึกลับ (ใหม่) 

ซาบะย่างซอสเทริยากินี่แหละคือสมมุติฐานที่แท้จริง

ผมเพ่งมองคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม

มหาวิทยาลยัชนิโคเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนชือ่ดงัแหง่ภมูภิาคคนัไซ1 

และตอนน้ีผมก็อยู่ในเซน็ทรลัยูเนีย่น โรงอาหารทีใ่หญ่ทีส่ดุในวิทยาเขตนี้

โรงอาหารแห่งนี้กรุผนังกระจกบานใหญ่ มีโต๊ะไม้สีอ่อนและเก้าอี ้

วางเรียงอยู่เต็มไปหมด คาบเรียนช่วงเช้ากำาลังจะจบลง เสียงของนักศึกษา 

ค่อย ๆ ดังขึ้นจนห้องกว้างไม่เหลือเค้าความสงบเงียบเมื่อครู่นี้เลย

ผมย้ายไปนั่งโต๊ะมุมห้องเพ่ือหลีกหนีความวุ่นวาย พยายามไข 

ข้อข้องใจของตัวเอง แต่พลันหันไปจ้องมองการเคล่ือนไหวของนักศึกษา 

คนหนึ่ง ซึ่งยืนถือถาดอยู่หน้าเคาน์เตอร์สั่งอาหาร

ใบหน้าท่ียังอ่อนเยาว์ ถ้าเดาไม่ผิด สาวน้อยร่างเล็กคนน้ันน่าจะอยู่ 

ปีหน่ึงเหมอืนผม เรอืนผมสนีำา้ตาลออ่น ยาวเท่ากันเคลยีไหล ่ ทัง้หนา้ตา 

และการแต่งตัวดูเรียบ  ๆ  ไม่โดดเด่น หากเดินสวนกันในมหาวิทยาลัย 

ก็คงจำาไม่ได้แน่  ๆ ระหว่างรออาหาร สาวน้อยซึ่งผมไม่รู้จักชื่อ เดินไป 

หยิบข้าวเปล่ากับซุปเต้าเจี้ยวที่มุมด้านข้าง

เอาละ หล่อนสั่งอะไรไปนะ ผมเริ่มตั้งสมมุติฐานทันที

เน่ืองจากเธอสั่งข้าวเปล่า ก็ต้องตัดอาหารประเภทข้าวหน้าต่าง ๆ  

หรืออาหารฝรั่งพวกพิซซ่า และพาสต้า ซึ่งเป็นอาหารจำาพวกแป้งออก 

1 ภูมิภาคคันไซ อยู่โซนตะวันตกของญ่ีปุ่น มีเมืองโอซากะเป็นเมืองหลัก
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ไปก่อน ราเมง อุด้งก็ตัดออกด้วยเหตุผลเดียวกัน เอ ยังมีข้อมูลอื่นเพ่ิม 

อีกไหมนะ

ข้างหน้าหล่อนมีกล่องใส่สลัดและซุป แต่ไม่มีว่ีแววว่าจะเอื้อมมือ 

ไปตัก เป็นไปไม่ได้ว่าสาว ๆ วัยนี้จะไม่กินผัก ผมเลยเดาว่าเมนูท่ีเธอส่ัง 

น่าจะมีผักอยู่ในนั้น ดังน้ันพวกหมูทอดทงคัตสึและแฮมเบิร์กที่มีเนื้อเป็น 

ส่วนประกอบหลัก กต็ัดออกไปได้เช่นกัน

ถ้าเช่นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะสั่งอาหารจานเดียว อย่างพวก 

ผัดผักรวม หมูผัดขิง หรือไม่ก็เมนูประจำาวันซึ่งมีผักให้อยู่แล้ว ดังนั้น 

ท่ีต้องดูเป็นพิเศษคือเรื่องราคา พวกเมนูจานเดียวส่วนมากจะเป็นเมนู 

จานใหญ่พิเศษ ซึ่งพวกนักศึกษาชายชมรมกีฬาชอบกัน ให้เยอะ แต่ 

ราคาอยู่ในระดับห้าร้อยเยน บวกกับข้าวเปล่าราคาหกสิบเยน กับซุป 

เต้าเจี้ยวราคาสามสิบเยนแล้ว ก็เกือบ  ๆ  หกร้อยเยนเลยทีเดียว ไม่ว่า 

จะคิดอย่างไร ราคาน้ีก็ดูแพงเกินค่าอาหารกลางวันของนักศึกษาหญิง 

ไปหนอ่ย แมว่้าหลอ่นจะเปน็สมาชกิชมรมกีฬา แตไ่มน่า่จะมกีารฝกึซอ้ม 

อย่างหนักในช่วงเช้าวันธรรมดาแบบนี้หรอก เมื่อเทียบดูแล้ว เมนู 

ประจำาวันซึ่งรวมข้าวกับซุปเต้าเจี้ยว ราคาสี่ร้อยสามสิบเยนเป็นราคา 

ที่เป็นไปได้มากกว่า

ผมมองไปที่กระดานเมนูประจำาวันเพื่อเช็กเมน ู วันนี้มีเมนูให้เลือก 

สองอย่างคือ ‘แฮมเบิร์กเต้าหู้’ และ ‘ซาบะย่างซอสเทริยากิ’ แถมแต่ละ 

เมนูยังมีผักเคียงต่างกันด้วย อืม...สาว  ๆ  น่าจะเลือกเมนูชุดประจำาวัน 

หรือเปล่านะ

ถ้างั้น ‘แฮมเบิร์กเต้าหู้’  กับ ‘ซาบะย่างซอสเทริยากิ’  จะเป็นชุดไหน 

กันแน่ ถ้าเป็นเมนูที่สาว ๆ ชื่นชอบ ก็น่าจะเป็นแฮมเบิร์กเต้าหู้แคลอรีตำ่า 

หรือว่าจะเป็น... 

“หืม?”

ภาพทีผ่มเห็นอยู่เบือ้งหน้า หลอ่นเดินไปท่ีมมุแจกภาชนะแล้วหยิบ 
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ตะเกียบออกจากตู้ ไมไ่ด้จบัชอ้นหรอืมดีเลย หมายความว่าเมนูทีส่ัง่ไมใ่ช ่

แฮมเบิร์กเต้าหู้

ไม่สิ รอก่อน จะใช้ตะเกียบกินแฮมเบิร์กเต้าหู้ก็เป็นไปได้น่ีนา  

แถมการใชม้ดีกับสอ้มเพ่ือกินอาหารในโรงอาหารแบบนีก็้ดแูปลกไปหนอ่ย

จากสองตัวเลือกตัดเหลือแค่หน่ึง ผมลังเลอยู่ชั่วครู่ ก็นึกขึ้นได้ว่า 

หลอ่นรบัซปุเต้าเจีย้วมาในตอนแรก จำาไดว่้าในซปุเตา้เจีย้วมเีตา้หู้อยู่แลว้  

ถึงจะรักสุขภาพแค่ไหน แต่จะมีคนสั่งเต้าหู้ซำ้ากันทุกเมนูด้วยหรือ

ตอ้งเปน็ซาบะย่างซอสเทรยิากิแน ่ๆ เลย! ถ้าหลอ่นเปน็คนคดิอะไร 

เหมือนคนทั่วไปนะ! เมื่อชักนำาความคิดสู่บทสรุปท่ีตัวเองพอใจแล้ว ผม 

ก็ยืนเฝ้ารอคำาตอบอย่างสงบนิ่ง

หล่อนรับอาหารจากเคาน์เตอร์แล้วเดินมาทางผมที่ยืนอยู่ สิ่งที่อยู่ 

ในถาดนั้นคือ... 

อาหารปรุงด้วยซอสสีนำ้าตาลส่งควันร้อนฉุย และมันคือ

‘ยากิโซบะ’

ผมได้แต่มองตามหลังไปอย่างไร้เรี่ยวแรง

ไม่สิ ผมรู้ แม้เป็นเรื่องเข้าใจยากสำาหรับคนที่เติบโตในภูมิภาค 

โทโฮคุ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่น) อย่างผม แต่ก็พอจะรู้ว่า 

ย่านกลางเมืองโอซากะแถบนี้ มีวัฒนธรรมการกินอาหารประเภทแป้ง 

กับข้าวสวยอย่างฝังรากลึก ในเมืองมักจะเห็นเมนูข้าวกับยากิโซบะ หรือ 

ข้าวกับโอโคโนมิยากิเป็นประจำา

แต่สาวน้อยท่าทางเรียบร้อยคนน้ี จะเป็นสาวคันไซแท้  ๆ  แบบ 

หนักหน่วงไปได้อย่างไรกัน ผมจมดิ่งสู่ความพ่ายแพ้จนได้แต่นิ่งเงียบ

“...ไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะ”

คำาพูดของใครบางคนที่แม้จะรอนานแค่ไหนก็ไม่มีวันได้ยินอีกแล้ว  
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ผมนึกและบอกตัวเอง ด้วยเสียงของเขาที่ได้ยินอยู่ในใจคนเดียว

ระหว่างกำาลังซึมซับความรู้สึกพ่ายแพ้อยู่นั้น รอบตัวก็เต็มไปด้วย 

นักศึกษาซึ่งหลั่งไหลเข้ามายังโรงอาหารไม่ขาดสาย ที่นั่งริมผนังกระจก 

มองเห็นทิวทัศน์เป็นทำาเลที่ทุกคนต่างต้องการนั่ง มีทั้งจองให้เพื่อน และ 

ถือถาดอาหารมองหาท่ีน่ังของตัวเอง ผมรีบเก็บสมุดโน้ตและเคร่ืองเขียน 

ต่าง ๆ ซึ่งวางเรียงรายบนโต๊ะ แล้วรีบเดินออกไปก่อนจะถูกความวุ่นวาย 

ในช่วงมื้อกลางวันดูดกลืน

ผมไม่ได้พักเที่ยงในโรงอาหารนี้มาสักพักใหญ ่ๆ แล้ว

เพราะอดคิดถึงผู้ชายที่น่ังอยู่ตรงหน้าเป็นประจำาเมื่อก่อนไม่ได้  

และยิ่งทนไม่ได ้ ที่คนในโรงอาหารไม่มีใครรู้สึกถึงการหายไปของเขา

พอหันไปมองโต๊ะท่ีเคยนั่งเมื่อครู่ น้ี  มีชายหญิงคู่หนึ่งท่าทาง 

สนิทสนมกันมานั่งแทน ทำาให้รู้สึกเหมือนถูกบอกอ้อม ๆ ว่า ตรงน้ีไม่มีท่ี 

ให้แกนั่งแล้วนะ ผมจึงรีบออกไปทันที

แม้จะเปน็วันทีท้่องฟ้ากระจา่งสดใส แต่พวกนักศกึษาในวิทยาเขต 

ต่างสวมเสื้อคลุม และไหล่ห่อด้วยความหนาวกันทุกคน เวลาผันผ่านไป 

เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน ประเทศญี่ปุ่นย่างเข้าฤดูหนาวตามปกติ

“น่าจะได้เวลาแล้วสินะ”

ผมเดินสวนผู้คนที่กำาลังหลั่งไหลเข้าไปในโรงอาหาร พลางหยิบ 

สมาร์ตโฟนออกมาเพ่ือทำางานให้เสร็จ มีสายที่ไม่ได้รับเป็นเบอร์เดียวกัน 

เรียงรายอยู่ในประวัติการโทร. ผมแตะเบอร์นั้นเพื่อโทร.ออก 

หลงัจากนัน้ไมก่ี่สบิวินาที สญัญาณเสยีงก็หายไป ปลายสายเงียบ 

ราวกับมีความต่างของเวลา แบบตอนโทร.ทางไกลไปต่างประเทศไกล ๆ  

อย่างบราซิล ก่อนจะมีเสียงตอบรับเหมือนคนง่วงนอน

“ฮาโหล...”
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ผมตอบด้วยนำา้เสยีงราบเรยีบ แบบเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงตาม 

สนามบินชอบทำากัน

“ฮิรุโกะ ต่ืนหรือยัง ถ้าไม่ออกมาตอนนี้ จะไม่ทันเข้าเรียนตอน 

บ่ายนะ”

หลงัจากไดยิ้นเสยีงอูอ้ีด้ิน้ไปดิน้มาอยู่ในผา้ห่มอย่างขีเ้กียจ ปลาย 

สายตอบกลับมาว่า

“ไม่ไหวหรอก”

เสียงอู้อี้ฟังไม่ชัดยิ่งกว่าเดิม

ฮึ่ม มุดผ้าห่มหนีอีกแล้วสินะ

“วิชาศาสนายุคใหม่วันนี้น่ะ นับเวลาเรียนแทบจะไม่พอแล้วนะ”

“นี่ ฮามุระ ยูซุรุ ความสุขน่ะไม่ต้องไปรีบตามหามันก็ได้ บางที 

มันอาจจะอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละ เพียงแต่เรามองไม่เห็นแค่นั้นเอง”

“ที่จะเจอน่ะไม่ใช่ความสุขหรอก แต่เป็นความตกตำ่าล้วน ๆ”

“ใจร้าย”

เมื่อคิดว่าส่งพลังทำาลายล้างจิตใจหล่อนได้พอสมควร ผมก็วางหู  

เรื่องทำานองนี้กลายเป็นเรื่องปกติสำาหรับผมไปแล้ว

พอจบชั่วโมงเรียนภาคบ่าย ผมตรงไปร้านเดิมที่คุ้นเคย

ทางเดินตั้งแต่มหาวิทยาลัยยาวไปจนถึงสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด 

มีผู้คนคึกคัก ต้นไม้เรียงรายเป็นแนวยาวริมถนน ระหว่างทางมีท้ังร้าน 

สะดวกซื้อ ร้านอาหาร ไปจนถึงอะพาร์ตเมนต์สำาหรับนักศึกษา แต่ถ้า 

เดินออกจากประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยไปทางขวามือ จะเป็นย่านท่ีพัก 

อาศัยอันเงียบสงบ

เมื่อเดินไปตามทางเรื่อย  ๆ  จนมองเห็นทางแยกเล็ก  ๆ  จะเห็นตึก 

อเนกประสงค์ต้ังอยู่หัวมุมถนน และคาเฟ่ร้านประจำาของผมอยู่ชั้นล่าง 

ใตต้กึ รา้นนีแ้ปลกตรงท่ีลกูค้าเขา้มาไมข่าดชว่ง แตไ่มเ่คยเห็นลูกคา้แน่น 
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จนเต็มร้านเลยสักครั้ง

ผมน่ังลงตรงท่ีประจำา ซึ่งเป็นโต๊ะสำาหรับส่ีคน สาวเสิร์ฟหน้าตา 

คุน้เคยไมท่ำาหนา้ประหลาดใจสกันดิ กับการสัง่ครีมโซดาซึง่เปน็เคร่ืองด่ืม 

ผิดฤดูกาลของผม

เมื่อนั่งละเลียดครีมโซดาไปได้สักครู่หนึ่ง ผมกะเวลาดื่มให้หมด 

แก้วพร้อม ๆ กับเสียงกระดิ่งประตูร้าน แค่เสียงเหยียบพื้นกระดานต่างไป 

จากคนอื่น ก็ทำาให้ผมรู้ได้ทันทีว่าเป็นคนที่กำาลังรออยู ่ จึงหันไปมอง

“ไง ฮามุระ”

สาวสวยรูปร่างบอบบางปรากฏตัวข้ึน ก่อนจะพับเสื้อโค้ตสำาหรับ 

ฤดูใบไม้ร่วงพาดกับพนักเก้าอี้ เสร็จแล้วนั่งลงตรงหน้า พร้อมกับส่งย้ิม 

ทกัทาย เสยีงใสฟังไพเราะราวกับเครือ่งเปา่ลมทำาจากไมช้ัน้ด ี เรยีกความ 

สนใจจากคนในร้านให้หันมามองได้ไม่ยาก

สาวสวยคนนี้แหละที่นอนตื่นสาย เที่ยงแล้วก็ยังไม่ยอมต่ืน แถม 

ยังทำาเสียง ‘ฮาโหล’ ทางโทรศัพท ์ หล่อนจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก

เคนซากิ ฮิรุโกะ เรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินโค 

เหมือนผม แต่เป็นนักศึกษาปีสองอายุมากกว่าหนึ่งปี และเป็นสมาชิก 

ชมรมคนรักเรื่องลึกลับเพียงคนเดียวนอกจากผม

“ฉันสั่งกาแฟดีไหมนะ ส่วนฮามุระเอาโกโก้ใช่ไหม”

ฮิรุโกะสั่งเครื่องดื่มเพ่ิม โดยไม่สนใจแก้วเครื่องดื่มซึ่งดูดจนหมด 

แลว้ตรงมมุโตะ๊ เพราะหลอ่นรูดี้ว่าการสัง่ครมีโซดาท่ีโตะ๊น้ี เปน็ธรรมเนยีม 

สำาคัญสำาหรับผม

ผมรู้จักกับฮิรุโกะช่วงหน้าร้อนในคาเฟ่แห่งนี้

ตอนนั้นชมรมคนรักเรื่องลึกลับมีผู้ก่อตั้งเป็นรุ่นพ่ี อายุมากกว่า 

สองปีชื่อ อาเคจิ เคียวสึเกะ ฮิรุโกะปรากฏตัวข้ึน ตอนพวกผมกำาลัง 

วางแผนช่วงวันหยุดฤดูร้อนพอดี หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นมากมาย จน 
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สุดท้ายฮิรุโกะเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมแทนคุณอาเคจิ ทำาให้ชมรมคนรัก 

เรื่องลึกลับกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

สำาหรับนักศึกษาปีหนึ่งอย่างผม กลับต้องมารับผิดชอบตำาแหน่ง 

ประธานต่อนั้น มีแต่เรื่องน่าหนักใจมากมาย แต่ถ้ามีฮิรุโกะอยู่ด้วยละก็  

ทุกอย่างน่าจะไปได้ดี

ทว่า...

ทุกวันอังคารและวันศุกร์หลังเลิกเรียนช่วงเช้า ช่วงพักเที่ยงถูก 

กำาหนดให้เป็นวันทำากิจกรรมของชมรมคนรักเรื่องลึกลับ(ใหม่) ทั้งที่เป็น 

กิจกรรมครั้งแรกของชมรมแท้ ๆ แต่ฮิรุโกะกลับไม่มาเอาเสียดื้อๆ

ในที่สุด ผมก็ถูกปล่อยให้รออย่างไร้ความหวัง จนต้องโทรศัพท์ 

ไปตามตัว ถึงได้รู้ว่าเวลาผ่านไปจนจะหมดเวลาพักเท่ียงแล้ว แต่หล่อน 

ก็ยังอยู่ในผ้าห่มท่ีบ้าน ฮิรุโกะเป็นลูกคุณหนูซึ่งได้รับการอบรมมาอย่างดี  

แต่กลับเป็นคุณนายตื่นสายตัวจริงที่หมดหนทางเยียวยา

พอซักไซ้ไล่ความถึงได้รู้ว่าเป็นเพราะเหตุน้ีเอง ฮิรุโกะจึงขาดเรียน 

อยู่เป็นประจำา ตั้งแต่ปีที่แล้วยังเก็บหน่วยกิตไม่ครบตั้งสามวิชา นับว่า 

เปน็วกิฤตเิกือบจะตอ้งซำา้ชัน้อกีป ี แรก ๆ คดิว่าเปน็เรือ่งแปลกทีไ่มค่อ่ยได ้

เห็นหน้าในมหาวิทยาลัยเลย ไม่นึกว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรแบบนี้

“แต่ตอนไปเข้าค่ายหน้าร้อนก็ตื่นเช้าปกตินี่นา”

พอถามไปอย่างนั้น ฮิรุโกะก็ทำาหน้าตาบึ้งตึงใส่

“นี่ ฉันน่ะไม่ได้แกร่งถึงขนาดนอนหลับอุตุได้  ‘ในเวลาแบบน้ัน’  

หรอกนะ”

ก็จริง

“แต่ถ้าซำ้าชั้นก็ต้องมาเรียนปีเดียวกับผมเลยนะ”

“เธอนี่ปากคอเราะร้ายไม่เบานะ”

หล่อนน่าจะไม่ขำาด้วย ฮิรุโกะเอาน้ิวม้วนผมสีดำาขลับด้วยท่าทาง 

กังวลใจ แต่แล้วใบหน้านั้นกลับดูมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง พร้อมเอามือ 
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บทนำ� : ชมรมคนรักเรื่องลึกลับ (ใหม่)

ประสานกันก่อนจะพูดประโยค ‘ที่คุ้นเคย’ ออกมา

“ฮามุระ มาตกลงกันเถอะ”

ด้วยเหตุน้ี เราจึงหยุดกิจกรรมช่วงพักกลางวันไว้ก่อน ผมตกลง 

ทำาสัญญาว่าจะทำาหน้าท่ีเป็นผู้จัดการจัดตารางเวลาเข้าเรียนให้ฮิรุโกะ  

และโทรศัพท์เตือนเพื่อไม่ให้เข้าเรียนสาย แลกกับการเลี้ยงเครื่องดื่มหลัง 

เลิกเรียน

“จริง  ๆ  แล้ว ฉันนอนต่ืนสายเพราะมัวแต่ทำาการบ้านที่เธอให้มา 

นั่นแหละ”

ว่าแล้วฮิรุโกะก็หยิบหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กข้ึนมาสองเล่ม เล่มหน่ึง 

เปน็นยิายของนกัเขยีนเรือ่งลกึลบัสบืสวนผูย่ิ้งใหญ่ ซึง่ใคร  ๆกร็ูจ้กัด ี อย่าง 

อกาธา คริสตี้ ส่วนอีกเล่มเป็นของโยโกมิโซะ เซชิ หนังสือท้ังสองเล่มนี ้ 

ผมให้หล่อนยืมไปเมื่อหลายวันก่อน

ฮิรุโกะเป็นคนมีความสามารถในการตั้งสมมุติฐานไขคดีต่าง ๆ เป็น 

คนที่แม้แต่ตำารวจก็ยังยอมรับ ที่ผ่านมาก็ได้รางวัลมากมาย แต่กลับ 

ไมค่อ่ยไดอ้า่นนยิายแนวลกึลบัสบืสวนเลย ผมจงึรวบรวมหนังสอืหลาย ๆ  

เลม่มาให้อา่น เพ่ือจะไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็นกันหลงัจากอา่นจบแลว้  

และเป็นกิจกรรมของชมรมคนรักเรื่องลึกลับ

น่าแปลก ทั้งท่ีเวลาอยู่ในที่เกิดเหตุจริง ไม่ว่าจะเป็นเบาะแส 

เลก็น้อยแคไ่หน ฮริโุกะก็จะสงัเกตเห็นมนัอย่างงา่ยดาย และคน้หาความ 

จริงได้ในที่สุด แต่พอเป็นเรื่องแต่งแนวน้ีกลับคิดอะไรไม่ออกเสียเป็น 

ส่วนใหญ่

โดยเฉพาะพวกกลอบุายตา่ง ๆ และวิธีท่ีคนรา้ยใชใ้นเรือ่ง ซึง่ผูแ้ตง่ 

นำามาใชเ้พ่ือหลอกคนอา่น ฮริโุกะกลบัตกหลมุพรางนีอ้ย่างง่ายดาย และ 

สุดท้ายสมาร์ตโฟนของผมก็จะมีข้อความบอกความรู้สึกส่งมาว่า

“อ่านจบแล้ว มันน่าโมโห”
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คราวนี้คงถูกนิยายดังเรื่องหนึ่งของอกาธา คริสตี้ปั่นหัวเอา

“อุตส่าห์อ่านไปด้วยความเป็นห่วง สุดท้ายก็มาหลอกกัน เธอจะ 

หัวเราะเยาะฉันก็ได้นะ แต่นิยายลึกลับสืบสวนมีแต่คนใจร้ายทั้งนั้นเลย”

หล่อนขมวดคิ้วได้รูปแสดงความโกรธ

เพราะผมอยากเหน็หลอ่นทำาหนา้แบบนี ้ จงึตัง้ใจเลอืกเลม่นัน้มาให้  

แต่ถึงจะเอามีดมาจี้คอ ผมก็ไม่มีทางสารภาพออกมาหรอก

“น่ีมันหยามกันชัด  ๆ พอเริ่มสนุกไปกับเน้ือเร่ือง สุดท้ายก็มาติด 

กับดัก”

ผมทำาหนา้สงบเสงีย่มพลางด่ืมโกโก้หวานๆ ชา่งเปน็วันท่ีเงยีบสงบ 

ดีจริง ๆ

ผมกับรุน่พ่ีคนสวยน่ังพูดคุยกันเรือ่งนยิายลกึลบัสืบสวนอย่างจริงจงั  

นี่คงจะเป็นชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างที่ผมคิดฝันไว ้ แต่...

...มันช่างเจ็บปวด

ทุกครั้งที่เพลิดเพลินกับการใช้เวลาอันสงบเรียบง่าย ก็รู้สึกเจ็บ 

แปลบท่ีหัวใจ ราวกับเป็นการยำ้าเตือนว่า หอกเย็นยะเยือกที่ปักลึกในหัว 

ครั้งนั้น ยังไม่หายไปไหน

ใช่แล้ว

ฤดูร้อนที่ผ่านมาพรากอะไรมากมายไปจากผม ผมรอดชีวิตมาได้  

ทั้งยังรู้ตัวคนร้าย สถานการณ์ก็คลี่คลาย แต่ปริศนาที่ยังคงน่าสงสัย 

มากที่สุดคือ...องค์กรซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่อง ยังไม่มีเบาะแสอะไรเข้ามา 

เลย ส่วนข่าวคราวของเหตุการณ์ที่พวกผมไปเจอมา ก็ไม่มีอะไรคืบหน้า 

มาได้ระยะหน่ึงแล้ว ระหว่างที่ไม่มีข่าวอะไรใหม่ ๆ เข้ามา ก็ทำาให้ความ 

สนใจลดน้อยลงเรื่อย ๆ  ราวกับว่าท่ีผ่านมาเป็นแค่ฝันร้าย และสลายไป 

กับไอร้อนของฤดูร้อน

นำา้แขง็ในแก้วซึง่ถูกย้ายไปวางทีม่มุโตะ๊เริม่ละลาย หลน่ลงกระทบ 

ก้นแก้วเสียงดัง กริ๊ง!
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บทนำ� : ชมรมคนรักเรื่องลึกลับ (ใหม่)

ความหงุดหงิดในใจน้ี อาจจะไมม่วีนัจางหายไปตลอดกาลเลยก็ได้

“บางท ี นี่อาจจะเป็นเบาะแสใหญ่สำาหรับเราก็ได้นะ”

วันทำากิจกรรมชมรมครั้งถัดมา ผมย่ืนนิตยสารเล่มหนึ่งให้ฮิรุโกะดู 

ตรงโต๊ะประจำา

ฮริโุกะเพ่ิงจะมาถึง และกำาลงัยกมอืขึน้เพ่ือสัง่เครือ่งดืม่ รูส้กึไดถึ้ง 

ความตื่นเต้นของผม จึงลดมือลงแล้วรับนิตยสารไปอ่าน

‘นิตยสารรายเดือนแอตแลนติส’

หนา้ปกเปน็ภาพวาดท้องฟ้าสหีมน่ มก้ีอนเมฆกำาลงัก่อตวัเปน็พายุ  

ข้างใต้มีอาคารคล้าย  ๆ  หอคอยบาเบล พร้อมตัวอักษร  ‘รูปชวนช็อก!?  

มังกรยักษ์แห่งคาสึมิงะอุระ’ ‘อาถรรพ์อุโมงค์มิตสึคุบิมีอยู่จริง’ ‘โครงการ 

ฟ้ืนคืนชีพโนบุนางะของรัฐบาล’ พาดหัวด้วยอักษรตัวใหญ่เตะตา กับ 

เนื้อหาซึ่งอ่านแล้วชวนให้สงสัย

นติยสารรายเดือนฉบบันีล้งแต่เรือ่งมนษุย์ตา่งดาว วิญญาณ และ 

ตำานานเมืองความเชื่อแนวลี้ลับ ตลอดจนเรื่องลึกลับต่าง  ๆ  ค่อนข้าง 

ได้รับความนิยมและสร้างความศรัทธาให้แฟน  ๆ  แม้จะเป็นนิตยสารท่ี 

คอ่นขา้งเฉพาะกลุ่มอยา่งมาก แตก่ม็ปีระวตัอิันเกา่แกถ่งึสีส่บิปนีบัตัง้แต ่

เลม่แรก หวัหน้ากองบรรณาธิการเปน็ทีคุ่น้หน้ากันดตีามรายการโทรทศัน์  

ซึ่งนำาเสนอเก่ียวกับเรื่องลี้ลับ หลังจากอ่านจบ ฮิรุโกะเงยหน้ามองผม 

เพราะต้องการคำาอธิบายเพิ่มเติม

“วันนี้เพื่อนร่วมห้องพูดอะไรบางอย่างแปลกดี”

ปกติผมก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับเพ่ือนคนนั้นมากนัก แต่บังเอิญ 

มีคนเห็นผม (ซึ่งดูไม่น่าจะมีสาว ๆ เข้ามาพัวพัน แต่จริง ๆ แล้วไม่มีเพื่อน 

ต่างหาก) นั่งคุยกับสาวสวยอย่างสนิทสนมในคาเฟ่แห่งนี้ เขาจึงเข้ามา 

คุยกับผมก่อนอย่างที่ไม่เคยมีใครทำา

“เขาชมว่า ‘ไม่นึกเลยว่าจะมีแฟนสวยขนาดนั้น วางใจไม่ได้เลย 

นะ’ ”
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นำ้าเสียงของผมฟังดูไม่น่าเชื่อถือสำาหรับฮิรุโกะ

“แล้วความจริงเขาว่าไงหรือ” พอถูกสายตาของฮิรุโกะมองอย่าง 

รู้ทัน ผมจึงสารภาพในที่สุด

“เขาเขา้มาถามอย่างเปน็หว่งว่า ผมกำาลงัถูกชกัชวนให้เขา้ศาสนา  

หรือขายตรงอะไรที่ไม่ค่อยดีหรือเปล่า เผื่อจะให้คำาปรึกษาอะไรได้น่ะ”

ฮิรุโกะคอตกด้วยความผิดหวัง เพราะรู้ดีว่าเป็นคำาพูดซึ่งฟังแล้ว 

ต่างรู้สึกแย่ทั้งคู ่ ผมจึงเลือกจะไม่พูดออกมาตั้งแต่แรก

พอผมอธิบายใหเ้พ่ือนคนนัน้ฟังเก่ียวกับชมรมคนรกัเรือ่งลกึลบั เขา 

ก็พูดถึงเหตุการณ์ที่ทะเลสาบซาเบะอาขึ้นมา

“พูดถึงเหตุก่อการร้ายน่ันแล้ว มีคนที่นายรู้จักเกี่ยวข้องด้วย 

หรือเปล่า”

เหตุก่อการร้ายที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนท่ีทะเลสาบซาเบะอา  

เป็นที่พูดถึงในมหาวิทยาลัยอยู่พักใหญ่ว่า มีคนในชมรมภาพยนตร์และ 

ชมรมการแสดงอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ส่วนเร่ืองเหตุฆาตกรรมสุดสยอง 

ที่พวกเขาไปพบเจอมา ผมและฮิรุโกะ คงจะไม่เปิดเผยให้ใครรู้ เพราะ 

ว่าข้อมูลของเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งนี้ มีความพิเศษและทำาให้โลก 

ต้องสั่นสะเทือน ประกอบกับทางบ้านของฮิรุโกะ ตระกูลเคนซากิท่ีเมือง 

โยโกฮามา เป็นตระกูลดังประกอบธุรกิจหลายประเภท จึงใช้อำานาจ 

ปิดข่าวเอาไว้

“เขาเป็นแฟน ‘แอตแลนติส รายเดือน’ อยู่น่ะ แถมยังบอกว่าก่อนจะ 

เกิดเหตุก่อการร้ายนั่น แอตแลนติส รายเดือนได้บอกล่วงหน้าแล้ว”

“หมายความว่ามกีารสง่จดหมายเตอืนเก่ียวกับการก่อเหตุมาท่ีกอง 

บรรณาธิการงั้นหรือ”

ฮิรุโกะทำาเสียงแข็งแล้วชะโงกตัวไปข้างหน้า

เมื่อลองสืบประวัติหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้าย นายฮามะซากะ  

โทโมโนริ ก็พบว่ามีข่าวที่พูดถึงเขาอยู่บ่อย  ๆ  แต่ไม่เคยได้ยินว่ามีการส่ง 
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คำาเตือนล่วงหน้าการก่อเหตุเลยสักครั้ง

“เปล่า ถ้าจะพูดให้ถูกคือมันไม่ใช่การบอกล่วงหน้า แต่เป็นการ 

ทำานายเหตุการณ์ล่วงหน้าต่างหาก”

ผมเปิดหน้านิตยสารชี้ให้ฮิรุโกะดู เน้ือหาในเล่มประจำาเดือน 

กรกฎาคมซึ่งออกวางขายปลายเดือนมิถุนายน

ต้องบันทึก! ข้อความน่าฉงนท่ีส่งมาถึงกองบรรณาธิการ ‘แอตแลนติส  

รายเดือน’ ไฟไหม้ตึกนั้นได้ถูกทำานายไว้ก่อนแล้ว!?

เรื่องเกิดขึ้นหลังมีจดหมายไม่ระบุตัวตน ส่งถึงกองบรรณาธิการ 

ของเราเมื่อเดือนเมษายนปีน้ี เนื้อหามีแต่การทำานายอนาคตที่อ่านแล้ว 

ไมเ่ป็นมงคลเอาเสยีเลย จงึไดแ้ต่ถอนหายใจเพราะน่ีไมใ่ชค่ร้ังแรกทีไ่ดร้บั 

จดหมายและอเีมลซึง่สง่มาปว่นเลน่ ๆ ทำาได้แคส่่งให้สมาชกิในแผนกอา่น 

แล้วทิ้งไว้อย่างนั้นไม่ได้นำามาใช้อะไร

ทว่า สองเดือนหลังจากนั้นประมาณต้นเดือนมิถุนายน มีคนใน 

แผนกอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเกิดความสงสัยขึ้นมา

“อะไรกัน เรื่องเหมือนกับในจดหมายที่เคยส่งมาเลยนี่นา”

ขา่วนัน้ก็คือเหตุไฟไหมตึ้กทีย่่านทอ่งเท่ียวของโอซากะมนิามิ คงจะ 

มีหลายคนรู้ข่าวนี้ดี ไฟเริ่มไหม้จากแก๊สระเบิดที่ครัวชั้นสอง แล้วลามไป 

ยังย่านทอ่งเทีย่วซึง่เปน็ทางแคบ ๆ อกีทัง้การจราจรหนาแนน่ จงึดบัเพลงิ 

ได้ล่าช้า เหตุการณ์นี้ทำาให้มีคนตายถึงสิบสองคน และสิ่งที่ทำาให้คน 

ในสังคมต้องเสียขวัญ คือภาพความต่ืนตระหนกของพวกผู้ประสบเหตุ  

ซึ่งติดอยู่ในตึกที่เกิดไฟไหม้ มีคนถูกไฟลุกท่วมตัวดิ้นทุรนทุรายกระโดด 

ลงมาจากตึก บ้างก็กรีดร้องพยายามใช้มือจับคนที่มุงดูเพ่ือขอความ 

ช่วยเหลือ ทำาให้เกิดความโกลาหลอย่างมาก

พวกเรารีบไปค้นจดหมายที่เก็บเข้าลิ้นชักไปแล้วออกมาอ่าน จึง 

เอะใจกับข้อความต่อไปนี้
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ศุกร์ท่ีสองของเดือนมิถุนายน เมืองโอซากะ ผู้คนจำานวนมาก 

จะถูกเผาจนต้องหนีไฟลนลาน

ทั้งกองบรรณาธิการรู้สึกสะพรึงกลัว มันช่างแม่นยำาจนน่าขนลุก 

อะไรอย่างนี ้ ถ้าแคบ่อกเรือ่งไฟไหมท่ี้โอซากะ ก็เปน็เรือ่งทีแ่ทบจะเกิดข้ึน 

ทุกวันอยู่แล้ว แต่การทำานายแม่นยำาแม้กระทั่งวันเกิดเหตุที่ระบุแน่นอน  

ไปจนถึงคำาอธิบายภาพเหตุการณ์เช่น ‘ผู้คนจำานวนมาก’ และ  ‘ถูกเผา 

จนต้องหนีไฟลนลาน’

อีกทั้งคำาทำานายยังมีต่ออีก

‘วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม จะมีผู้ตายฟ้ืนคืนชีพเป็น 

จำานวนมาก ใกล้  ๆ  ทะเลสาบเขตจังหวัด S ความบ้าคลั่งนั้นดูราวกับ 

ภาพวาดนรกภูมิ’

ประโยคนี้ทำาให้ทั้งกองบรรณาธิการจมดิ่งสู่ความเงียบ หรือว่า 

จดหมายฉบับน้ีจะเขียนทำานายอนาคตจริง  ๆ ถ้าง้ันนับจากนี้ไปอีก 

สองเดือนข้างหน้า ในเดือนสิงหาคมก็จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่เรียกว่า  

‘ภาพวาดนรกภูมิ’ ตามคำาทำานาย

คนท่ีสง่จดหมายนีม้าเปน็ใครกัน เขาลว่งรูอ้นาคตไดอ้ย่างไร และ 

ส่งจดหมายนี้มาท่ีกองบรรณาธิการของเราเพ่ืออะไร ทางเราจะพยายาม 

หาตวัผูส้ง่จดหมายนีอ้ย่างสดุความสามารถ พรอ้มทัง้ภาวนาว่าขออย่าให ้

มีเหตุร้ายใด ๆ เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เลย

ยำ้าอีกครั้งว่านิตยสารเล่มนี้เป็นเล่มที่ออกเดือนมิถุนายน

ไมรู่ว้า่ทางกองบรรณาธิการนิตยสารแอตแลนตสิ เชือ่เรือ่งทำานาย 

อนาคตนีจ้รงิจงัแค่ไหน แต่สมัผสัได้ว่าเปน็บทความทีผ่า่นการคดิคำานวณ 

มาอยา่งดีแลว้ว่า ถ้าหากเกิดเหตุทำานองนีอ้กี ก็จะเปน็เรือ่งท่ีเอามาขายได้

ฮิรุโกะก้มหน้าอ่านบทความท่ีเต็มไปด้วยการชวนเชื่อ แต่แล้ว 

เงยหน้ามองผมด้วยท่าทางยังไม่ค่อยเข้าใจ
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“เป็นการทำานายที่แม่นยำาก็จริง แต่มันเกี่ยวกับพวกเรายังไงหรือ”

ผมไม่ตอบ แต่ยื่นนิตยสารอีกฉบับให้แทน

คำาทำานายตรงเป๊ะ! มีแต่ข้อมูลจากเราเท่านั้น

การก่อการรา้ยท่ีทะเลสาบซาเบะอา ‘ภาพวาดนรกภมู’ิ เกิดข้ึนจรงิๆ

ยังมีจดหมายที่น่าสะพรึงส่งมาถึงเราอีกฉบับ!

ปลายเดอืนสงิหาคม เกิดเหตกุารณส์ะเทือนขวัญท่ัวท้ังโลก คงจะ 

ไม่ต้องสาธยายอะไรมาก เพราะมันคือเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ทะเลสาบ 

ซาเบะอา แต่คงไม่มีใครตกใจไปกว่ากองบรรณาธิการนิตยสารแอตแลนติส 

อีกแล้ว

นั่นเป็นเพราะนิตยสารของเราได้ทำานายเหตุการณ์ใหญ่อย่างที่ 

ไม่เคยมีมาก่อน เริ่มจากจดหมายจากผู้ส่งนิรนามที่ส่งมาถึงเราเมื่อเดือน 

เมษายน ในจดหมายฉบับนั้นนอกจากจะเขียนทำานายเร่ืองเหตุไฟไหม้ 

ที่โอซากะ ยังระบุว่า ‘วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมจะมีผู้ตาย 

ฟ้ืนคนืชพีเปน็จำานวนมาก ใกล ้  ๆทะเลสาบเขตจงัหวัด S ความบา้คล่ังน้ัน 

ดูราวกับภาพวาดนรกภูมิ’ (อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในฉบับเดือน 

กรกฎาคม)

ทางกองบรรณาธิการเห็นความสำาคัญ จึงหาตัวผู้ส่งจดหมายและ 

ได้ส่งคำาเตือนไปยังที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง แต่น่าเสียดายท่ีเหตุการณ์เกิดข้ึน 

จริงตามคำาทำานาย

ทว่ามันยังไม่จบ ขณะท่ีเรารู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถ ก็มี 

จดหมายฉบับที่สองส่งมาถึงเราอีก จดหมายใส่ซองและจ่าหน้าด้วย 

ลายมือแบบเดียวกับฉบับแรก ประทับตราท่ีจังหวัด  W เมื่อได้อ่าน 

ข้อความแล้ว เราถึงกับร้องอุทาน

เนื้อความในจดหมายเล่าว่าหลายสิบปีก่อน ที่หมู่บ้านห่างไกล 
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เขตจงัหวดั W มชีายกลุม่หนึง่บกุเขา้มา พวกเขาอา้งวา่มาจากองคก์ร M  

และแจกเงินปิดปากชาวบ้านไม่ให้มายุ่มย่ามและพูดมากเรื่องที่พวกเขา 

มาสร้างศูนย์วิจัยท้ายหมู่บ้าน ที่นั่นมีคนถูกระดมมาจากท่ีต่าง  ๆ  เพื่อ 

ทำาการทดลองเกี่ยวกับพลังเหนือมนุษย์

ซึง่ก็หมายความว่าคำาพยากรณ์ท่ีส่งมาถึงพวกเรา เปน็สว่นหน่ึงของ 

ผลการทดลองนั้นใช่ไหม แล้วองค์กร M คืออะไรกันแน่?

แววตาของฮิรุโกะเปลี่ยนไปทันที

“องค์กร M”

ระหว่างสืบสวนคดีที่ทะเลสาบซาเบะอา พวกเรามีโอกาสถามถึง 

สิ่งท่ีเขียนไว้ในบันทึกของฮามะซากะซึ่งน่าจะเป็นคนบงการ ในน้ันเขียน 

ถึง  ‘องค์กรมาดาราเมะ’  ด้วย หลังจากนั้นก็ได้ข้อมูลจากนักสืบซึ่งเป็น 

คนรู้จักของฮิรุโกะ ว่าองค์กรน้ีมีอยู่จริงในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  

และมีเงินทุนเพ่ือการวิจัยเรื่องต่าง  ๆ  อย่างเหลือเฟือ จึงเป็นไปได้สูงว่า 

ฮามะซากะนำาผลการทดลองมาใช้ก่อเหตุ แต่ทางการกลับเปิดเผยแค่ว่า 

ผู้ก่อเหตุคือฮามะซากะและพวก แต่ไม่พูดถึงองค์กรมาดาราเมะออกสื่อ 

เลย คนท่ีอยู่ในเหตุการณ์ครั้งน้ันกับพวกเรา และถือสมุดบันทึกเล่มนั้น 

ก็หายตัวไปติดต่อไม่ได้ เมื่อคิด ๆ ดูแล้ว องค์กรนี้น่าจะมีความลับที่คน 

ทั่วไปไม่ควรจะรู้แน่นอน

ผมรีบพูดต่ออย่างตื่นเต้น

“ไม่ได้เชื่อบทความนี้ ท้ังหมดนะ  แต่อย่างน้อยการท่ีมีความ 

ข้องเกี่ยวกับองค์กรมาดาราเมะ ก็อธิบายคำาทำานายเร่ืองการก่อการร้าย 

ที่แม่นยำาได้ เพราะเบื้องหลังการก่อการร้ายก็คือองค์กรมาดาราเมะ 

นี่แหละ”

“ถ้าไม่ใช่การ  ‘ทำานาย’  แต่เป็นการ  ‘บอกล่วงหน้า’ องค์กรนี้ก็ต้อง 

เกี่ยวข้องกับเหตุไฟไหม้ที่โอซากะด้วย”
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ฮิรุโกะใช้นิ้วเรียวขาวราวกับเครื่องเคลือบชั้นดีม้วนปลายผมแล้ว 

ปล่อย เป็นท่าประจำาเวลาใช้ความคิด

“เราคงปลอ่ยผา่นเรือ่งน้ีไมไ่ด้ อาจจะมข้ีอมลูทีไ่มไ่ดเ้อามาเขียนอกี 

ก็ได ้ ลองคุยกับกองบรรณาธิการด ู  เผื่อรู้อะไรเพิ่มเติม”

ทั้งสองได้เบาะแสขององค์กรท่ีสืบหาข้อมูลไม่ได้มาพักใหญ่โดย 

ไม่คาดคิด ทำาให้ความมีชีวิตชีวาท่ีเคยหดหายกลับคืนมาอีกครั้ง แต่ 

ฮิรุโกะยื่นมือออกมาปรามเพื่อดึงสติ

“เหน็ดว้ยนะท่ีจะเริม่สบืจากกองบรรณาธิการ แตก่่อนอืน่ขอใหฉ้นั 

จัดการอะไรบางอย่างก่อน”

“ฮิรุโกะน่ะหรือ”

“คนในกองบรรณาธิการมองว่า นี่เป็นเรื่องเก่ียวกับบทความท่ี 

เอามาเขยีนลงหนังสอื แมน้กัศกึษาอย่างเราจะไปถาม ก็อาจจะไมส่นใจ 

ตอบอย่างจรงิจงัก็ได้ เรามผีูป้ระสบเหตุท่ีทะเลสาบซาเบะอาเปน็ไพ่ไม้ตาย  

แตไ่มรู่ว่้าจะตอ่รองไดแ้คไ่หน ฉนัคดิว่าจะขอใหค้นรูจ้กัสบืใหเ้หมอืนเดมิ”

ฮิรุโกะมีนักสืบที่สนิทกันอยู่ ถึงจะบอกว่าเป็นนักสืบ แต่ก็เป็น 

คนพิเศษที่มีลูกค้าเป็นองค์กรบริษัทใหญ่  ๆ  ไปจนถึงหน่วยงานราชการ  

และเป็นคนที่สนิทสนมกับตระกูลเคนซากิ เพราะหลังจากเหตุการณ์ที่ 

ทะเลสาบซาเบะอา เขาคือคนรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับองค์กรมาดาราเมะ 

ให ้ ผมควรทำาตามข้อเสนอของฮิรุโกะ แต่...

“จะดีหรือ”

“หืม”

ฮิรุโกะเบิกตาโตจ้องหน้าผม ทำาให้ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อดี จึง 

ขานตอบไปสั้น ๆ ว่า “ไม่มีอะไร”

สุดท้ายก็ไม่ได้สั่งเครื่องดื่มอะไรอีก ฮิรุโกะบอกว่าถ้าไม่มีอะไร 

ขัดข้อง ก็จะขอให้ทางโน้นสืบให้เร็วท่ีสุดแล้วลุกข้ึนยืน แม้ผมจะยังรู้สึก 

ไม่เห็นด้วย แต่กว่าจะนึกคำาพูดได้ ฮิรุโกะก็ใส่เสื้อโค้ต และหันหลัง 
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อันบอบบางเดินออกจากร้านไปแล้ว

ยังต้องการความสามารถของผมอยู่หรือเปล่านะ

เหตุการณ์เมื่อฤดูร้อนน้ัน ท่ามกลางความสิ้นหวัง แต่ฮิรุโกะก็ยัง 

กระชากหน้ากากฆาตกรออกมาได้อย่างกล้าหาญ สำาหรับคนที่อ้างตัว 

ว่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบเรื่องลึกลับสืบสวนธรรมดา  ๆ  อย่างผมแล้ว เป็นการ 

สันนิษฐานคดีที่เทียบกันไม่ติดเลย

ในขณะที่ตัวผมเอง แม้แต่ความสัมพันธ์กับคุณอาเคจิที่ผมภูมิใจ 

หนักหนาก็รักษาไว้ไม่ได้

ตัวผมที่เป็นแบบนี้จะยังมีความจำาเป็นสำาหรับฮิรุโกะอยู่หรือเปล่า

จากวันนั้นผ่านไปอีกหลายวัน ผมถามถึงความคืบหน้าของการ 

สืบสวน แต่ไม่มีคำาตอบอะไรชัดเจนจากฮิรุโกะ มีเพียงเวลาเดินไป 

ข้างหน้าช้าๆ

สปัดาหส์ดุท้ายของเดือนพฤศจกิายน ทา่มกลางความหนาวเหน็บ 

ที่นับวันจะเพ่ิมทวี แต่ผมกลับต่อสู้กับความหนาวอยู่ในผ้าห่มผืนบาง  ๆ  

ผืนเดียว ขณะกำาลังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ ก็ได้ยินเสียงร้อง  ‘โฮ่ง’ ทำาให้ผม 

ตกใจตื่น พอมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นชายสูงวัยคนหนึ่ง กำาลังถูก 

สุนัขตัวใหญ่ลากให้เดินไปข้างหน้าจนตัวลู่

เมือ่หยิบนาฬิกาขึน้มาด ู ก็พบวา่เปน็เวลาก่อนเจด็โมงเชา้เลก็น้อย  

วันนี้ผมไม่มีเรียนคาบแรก จึงยังเร็วเกินไปที่จะตื่นนอน

ทันใดน้ัน สมาร์ตโฟนสั่นเตือนว่ามีสายเข้าจากฮิรุโกะ ผมรีบสูด 

ลมหายใจเข้าลึก ๆ ก่อนกดปุ่มรับโทรศัพท์

“มีอะไรหรือ แปลกจังที่คุณตื่นเวลานี้”

“โทษทีนะท่ีโทร.มาเช้าแบบน้ี รู้สึกว่าฉันน่าจะเป็นหวัด เลยคิด 

ว่าจะหยุดเรียนวันน้ี คือไม่อยากให้เป็นห่วงแล้วก็ยุ่งยาก เลยโทร.มา 
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บอกก่อนน่ะ”

ตอนสบายดีต่ืนไม่ไหว แต่พอเป็นหวัดกลับมีวินัยตื่นแต่เช้าเสีย 

อย่างนั้น

“แย่เลยเนอะ แต่เสียงฟังชัดมากไม่เหมือนคนเพิ่งตื่นเลยนะ”

“อืม จริงหรือ” อยู่ด ีๆ ฮิรุโกะก็ทำาเสียงคัดจมูกคล้ายคนเป็นหวัด

“คงไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่นะ ไปโรงพยาบาลมาหรือยัง”

“ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร เด๋ียวนอนพักสักหน่อยก็หายแล้ว ไม่ต้อง 

ห่วงฉันหรอก”

เป็นการตอบคำาถามได้อย่างน่าสงสัย แต่ไม่ใช่เวลาที่ผมจะมัวมา 

สนใจเรื่องนั้น ผมรีบแต่งตัวแล้วมองไปนอกหน้าต่าง

รออยู่ประมาณสิบนาทีก็มองเห็นเงาคนออกมาจากทางเข้าตึก 

ดา้นหนา้ซึง่เป็นแมนชัน่สงูสบิชัน้ ผนงัตึกปกูระเบือ้งชัน้ด ี ทีน่ีเ่ปน็แมนชัน่ 

สำาหรับผู้หญิงที่พักอยู่คนเดียวโดยเฉพาะ อาจดูแพงไปหน่อยสำาหรับ 

นักศึกษาธรรมดา คนที่เดินออกมาจากประตูอัตโนมัติของตึกหลังน้ัน 

สะพายกระเป๋าเป้ใบเขื่อง ผมรีบเปิดประตูว่ิงตามหลังออกไปพร้อมทั้ง 

กดสมาร์ตโฟนเพื่อโทร.หา

แล้วคนที่เดินอยู่ข้างหน้าก็หยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมารับสาย

ผมหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะพูดขึ้น

“ฮามุระเอง ตอนนี้อยู่ด้านหลังคุณ”

ฮิรุโกะที่เดินอยู่ข้างหน้า หันหลังมามองแล้วตะโกนร้อง “ว้ายยย!”  

ผมรีบฉวยเชือกด้านบนของกระเป๋าเป้เอาไว้ เป็นวิธีปลอดภัยท่ีสุดที่จะ 

ทำาให้คนมีทักษะไอคิโดดีอย่างหล่อนหยุดเดิน

“ฮา ฮามุระ! ทำาไมถึงอยู่นี่ได้ล่ะ”

“ผมต่างหากท่ีต้องถาม ไหนว่าเป็นหวัดไม่สบายนอนอยู่ในห้อง 

ไงล่ะ”

“เอ่อ...”
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ฮริโุกะอำา้อึง้ ชดุทีใ่สอ่ยูก็่ไมใ่ชเ่สือ้โคต้สำาหรบัฤดูใบไมร่้วง แตเ่ปน็ 

แจ๊คเก็ตขนเป็ดซึ่งกันความหนาวจัดได้ดี แถมยังสะพายกระเป๋าเป้และ 

ใส่รองเท้าผ้าใบคล่องตัว นั่นไง เป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดเลย

ผมสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคนอย่างฮิรุโกะ ถ้าหากได้ข้อมูลของ 

องค์กรมาดาราเมะ ก็คงจะไม่บอกผม หล่อนคงเดินทางไปสืบคนเดียว 

แน่ ๆ

“งั้นก็เถอะ ทำาไมถึงรู้ล่ะว่าฉันจะไปวันนี้”

“เอ่อ เรื่องนั้น...”

ผมหันหลังไปมองรถตู้คันหนึ่งที่จอดอยู่บนไหล่ทาง

ความจรงิแลว้ผมรออยู่ในรถคนันัน้จนถึงเมือ่ครูน้ี่ พอผมยกน้ิวโปง้ 

ให้เพ่ือบอกถึงความสำาเร็จ ก็มีการตอบรับด้วยการเปิดไฟข้างกะพริบ 

สามครั้งเพื่อแสดงความยินดี

“ใครน่ะ”

ฮิรุโกะทำาหน้าสงสัย ผมจึงแนะนำาด้วยความภูมิใจว่า นักสืบท่ีตัวเอง 

รู้จักไม่ได้มีแต่หล่อนคนเดียว

“ผู้มีพระคุณที่ว่าจ้างชมรมคนรักเรื่องลึกลับเป็นประจำา เจ้าของ 

สำานักงานนักสืบทานุมะ คราวนี้ผมขอให้เขามาช่วยเฝ้าจับตาฮิรุโกะ มา 

ถึงวันนี้ก็วันที่เจ็ดแล้ว”

ค่าจ้างราคาไม่แพงหักจากค่าทำางานพิเศษ แถมยังให้แบ่งจ่าย 

ตอนได้เงินค่าจ้างแล้วด้วย เสียงรถแวนติดเครื่องยนต์ดังขึ้น เมื่อหมด 

หน้าที่แล้ว รถก็แล่นหายลับตาไปพร้อม  ๆ  กับข้อความท่ีส่งเข้ามาใน 

สมาร์ตโฟนของผม

ภารกิจสำาเร็จ ที่เหลือก็แล้วแต่ความพยายามแล้วนะ รุ่นสอง

รุ่นสอง
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ใช ่ สายสมัพนัธ์กับพวกเขาก็เปน็สิง่สำาคญัท่ีประธานชมรมรุน่ก่อน 

เหลือทิ้งไว้ให้

ผมมองตามหลังรถแล่นลับตาไป ส่วนฮิรุโกะเปรยข้ึนมาด้วยท่าที 

ไม่พอใจนัก

“โรคจิตชัด ๆ ฮามุระกลายเป็นคนโรคจิตชอบติดตามไปแล้ว...”

ในรา้นคาเฟ่สาขาใหญ่ท่ีอยู่ละแวกน้ัน ผมกับฮรุิโกะนัง่ประจนัหนา้ 

กัน

“นกึไม่ถงึวา่จะโดนเฝ้าดอูยูเ่ป็นอาทติยเ์ลย ทัง้ทีอ่ยูแ่ละหมายเลข 

ห้องฉันอยู่ในมือเธอหมดเลยสินะ อ้อ เข้าใจแล้วละ ได้ประสบการณ์ 

การเป็นผู้โดนสืบแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน”

ฮริโุกะเทา้คางพลางกำามอืซา้ยทุบโตะ๊ดงัปึง้ ๆ ขณะเดยีวกันก็สง่ยิม้ 

เยือกเย็นมาทีผ่ม เธอเปน็คนสวยซึง่ดูเขา้ถึงยากมากกว่าจะดนู่ารักอยู่แลว้ 

แต่รอยยิ้มน่ากลัวแบบนี ้ ผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก

“ว่าแตว่่า เมือ่คืนนีฉ้นัไปยืนรมิหน้าต่างโดยท่ีใสช่ดุนอนอยู่ ถ้าเธอ 

เห็นตอนน้ันละก็ ต้องบังคับให้ลบความทรงจำาตอนนั้นซะ หรือไม่ก็ต้อง 

ใส่ชุดน่าอายพอกันมาให้ฉันดู”

“เปล่านะ ที่พวกผมเฝ้าดูก็แค่ทางเข้าออกแมนชั่นเท่านั้น”

อาจเพราะเธอเป็นคนข้ีเกียจ การถูกคนอื่นเห็นชีวิตส่วนตัวจึงเป็น 

เรื่องที่ฮิรุโกะเกลียด แต่คราวนี้ผมมีเหตุผลอธิบายได้

“ก็คุณฮิรุโกะน่ะ ตั้งแต่บอกเรื่องบทความที่เขียนเรื่องคำาพยากรณ์ 

ไป ก็ทำาตัวแปลก ๆ พอถามก็ไม่ยอมบอกอะไรเลย”

ฮิรุโกะหลบตา

โดยเฉพาะชว่งหลงั  ๆระหว่างทำากิจกรรมชมรมก็เอานิว้มือพันเกลียว 

ปลายผมบ่อยข้ึนจนเห็นได้ชัด ระหว่างคุยกันก็เหม่อลอยบ่อย  ๆ ผมจึง 

ย่อมสงสัยว่า อีกไม่นานหล่อนน่าจะลงมือทำาอะไรสักอย่างแน ่ๆ
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“รู้เรื่องเกี่ยวกับองค์กรมาดาราเมะบ้างแล้วใช่ไหม”

ผมเข้าเรื่องที่อยากจะพูด

ฮิรุโกะคงจะยอมแพ ้ จึงนั่งยืดตัวตรงแล้วพยักหน้ายอมรับ

“แล้วทำาไมถึงเก็บไว้คนเดียว”

“ก็กลัวว่าฮามุระจะตาย”

คำาพูดเสียดแทงใจเพียงคำาเดียว ทำาให้ผมต้องเงียบ

“เคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหม ว่าฉันเป็นคนต้องคำาสาป”

ฮริโุกะเป็นคนทีม่กัจะถูกดึงเข้าไปพัวพันกับคดแีปลก  ๆมาตัง้แต่เกิด  

เพราะเหตุนี้จึงถูกครอบครัวแท้ ๆ  รังเกียจและไม่ยอมเข้าใกล้ ปัจจุบันนี้  

ทุก ๆ สามหรือสี่เดือนจะเกิดเหตุต้องเข้าไปพัวพันคดีอะไรสักอย่าง

“ตั้งแต่มีเรื่องที่บ้านชิจินก็ผ่านไปเกินสามเดือนแล้ว ถ้าจะมีอะไร 

เกิดขึ้น ‘ต่อไป’ ก็น่าจะเร็ว ๆ นี้แหละ ทั้งที่รู้แบบนี้ ฉันจะให้เธอไปด้วยได้ 

ยังไงกัน”

อาจจะเปน็ความออ่นโยนในแบบของหลอ่นกระมงั แตก่ารเปลีย่น 

สถานะใหผ้มจากฝา่ยปกปอ้งกลายเปน็ผูถู้กปกปอ้ง โดยไมป่รกึษากันก่อน 

แบบนี้ ทำาให้ผมรู้สึกไม่สบายใจเลย

“แต่คุณฮริโุกะก็ต้องไปเสีย่งอนัตรายเหมอืนกันน่ี คณุบอกวา่ตลอด 

เวลาท่ีผ่านมาเผชิญหน้ากับมันคนเดียวมาตลอด จนรู้สึกไม่อยากให้เป็น 

แบบน้ันต่อไปแล้ว ก็เลยมาชวนผมมาเป็นคู่หูอย่างวัตสันให้ไม่ใช่หรือไง  

จะให้ผมรออยู่แต่ในที่ปลอดภัยอย่างเดียวน่ะ ไม่เอาด้วยหรอกนะ”

ฮิรุโกะอึ้งไปครู่หนึ่ง แต่รีบส่ายหน้าดิก แล้วเถียงกลับมาด้วย 

ใบหน้าแดงกำ่า ผิดกับความเยือกเย็นเมื่อครู่นี้แบบหน้ามือเป็นหลังมือ

“ไม่ใช่ ไม่ใช่ ก็เธอปฏิเสธจะเป็นวัตสันให้ฉันนี่นา ตอนไปขอร้อง 

เธอบอกชัดเจนว่าเธอทำาไม่ได้ โดนปฏิเสธแบบนั้นทำาไมฉันจะจำาไม่ได้  

แล้วคราวนี้มาบอกว่าให้พาไปด้วยจะเอาแต่ใจเกินไปแล้ว”

คราวนี้ถึงทีผมต้องอำ้าอึ้ง
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เป็นความจริงท่ีผมไม่ยอมรับ แต่ก็ทำาได้แค่นั้น สำาหรับผมแล้ว 

โฮลม์สไ์มส่ามารถเปลีย่นกันไดง้า่ย ๆ แถมยงัเปน็ปจัจยัทีท่ำาให้ผมไมอ่าจ 

รับหน้าที่วัตสันต่อไปได้อีก

“แต่ว่า คุณฮิรุโกะก็เป็นสมาชิกชมรมคนรักเรื่องลึกลับ และผมก็ 

เป็นประธานชมรมด้วย”

“อะไรกัน”

นั่นส ิ ผมพูดอะไรออกไป

เราทั้งคู่ต่างหมดแรงจะเถียงกัน จึงยกมือสั่งเครื่องดื่ม

โชคดใีนรา้นมลีกูค้าเพียงไมก่ี่โต๊ะ จงึไมม่ใีครสนใจพวกผมเถียงกัน 

ใหญ่โต

“ไม่ได้หมายความว่าความหวังดีของเธอจะเป็นการรบกวนฉันนะ”

ฮิรุโกะจ้องมองไปที่มือเล็ก ๆ ค่อย ๆ เลือกคำาพูดอย่างระมัดระวัง

“ฉันกลัวตัวฉันเอง ฉันยังไม่อยากตาย พูดจากใจจริงแล้ว มันคง 

อุน่ใจกว่าทีจ่ะมเีธอไปดว้ย แตเ่หตกุารณ์ทีบ่า้นชจินินัน่ ทำาใหฉ้นัรูว่้าการ 

ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจะได้ผลลัพธ์ยังไง”

หน้าร้อนเพ่ิงผ่านไปได้ไม่ก่ีเดือน ผมกับคุณอาเคจิเทียวไขปริศนา 

ที่หาได้ยากสำาหรับชีวิตประจำาวันของนักศึกษา และฮิรุโกะก็เดินทางไป 

ยังบ้านชิจินเพ่ือตามหาวัตสันให้ตัวเอง ผลก็คือพวกเราต้องตกไปอยู่ใน 

เหตุการณ์ไม่คาดฝัน สุดท้ายฮิรุโกะก็เป็นคนพุ่งหอกยาวอันเย็นเยือก 

เลม่น้ันออกไป ถ้าตัวฮริโุกะเปน็สาเหตุทีท่ำาใหเ้กิดเหตกุารณ์นัน้ข้ึนมาละก็  

คงไม่แปลกที่ต่อไปจะมีเหตุการณ์คล้าย ๆ กันแบบนี้เกิดขึ้นอีก

“ถ้าเธออยู่กับฉันต่อไป อาจจะเป็นเหมือนอาเคจิสักวันก็ได้ เมื่อ 

รู้อย่างนั้นแล้วก็คงจะพาเธอไปด้วยไม่ได้หรอก ขอโทษนะ”

ผมเข้าใจ การท่ีฮิรุโกะเลือกจะทำาแบบน้ี ก็ต้องผ่านการขบคิด 

มาแล้วหลายครั้ง และมีเหตุผลลึกซึ้งแน่นอน แต่

“ถึงจะพูดอย่างนั้น ผมก็ต้องไปด้วย”
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ผมมองตาฮิรุโกะแล้วบอกไปตรง ๆ

“ถ้าเป็นผมเมื่อปีท่ีแล้ว ก็คงปล่อยให้คุณไปโดยไม่คิดจะเอาตัว 

เข้าไปเสี่ยงในที่อันตรายหรอก แต่ผมในตอนนี้”

ผมเป็นประธานชมรมคนรักเรื่องลึกลับ ปริศนากลิ้งมาอยู่ตรงหน้า 

แล้ว จะมัวลังเลไม่ได้ จะทิ้งคนที่กำาลังลำาบากต่อหน้าก็ไม่ได้อีก ถ้าเป็น 

เขาคนนั้นก็คงทำาแบบนี้เหมือนกัน

“อาจจะทำาอะไรได้ไม่มากเท่าคุณอาเคจ ิ แต่หากสมาชิกชมรมท่ีม ี

แค่คนเดียวต้องการ ผมก็จะช่วย”

ฮิรุโกะจ้องผมตาแป๋ว คงกำาลังงงว่าผมพูดจริงหรือเปล่า

ผมจ้องตาคู่นั้นกลับอย่างไม่ยอมแพ้

ฮริโุกะยอมหลบตาในท่ีสดุ แลว้รำาพึงเบา ๆ ว่า “ทำายังไงด”ี พลาง 

หยิบโถนำ้าตาลเข้ามาใกล้ ตักนำ้าตาลหนึ่งช้อนพูน  ๆ  ใส่ถ้วยกาแฟท่ีเย็น 

สนิทแล้ว

“ดะ เดี๋ยวก่อน”

ฮริโุกะใชช้อ้นคนเครือ่งด่ืมแลว้ยกข้ึนดืม่ก่อนจะยักไหล่นอ้ย  ๆไมท่นั 

ได้ยินเสียงผมร้องห้าม

“คุณฮิรุโกะ?”

“โทษท ี พอดีอยากลองดื่มแบบนี้บ้างน่ะ”

ฮิรุโกะยกถ้วยกาแฟหวานบาดคอข้ึนด่ืม ก่อนหน้าสวย  ๆจะเบะปาก 

เพราะความหวาน แต่หล่อนก็ดื่มจนหมดด้วยท่าทางปลื้มปริ่มดีใจ
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บทที่ 1 : กล่องดวงตาปีศาจ  

1

ผมรบีกลบัห้องเพ่ือรวบรวมของใชท่ี้จำาเปน็ในการเดนิทาง แลว้ข้ึน 

รถไฟออกเดินทางไปพร้อมกับฮิรุโกะ หลังจากต่อรถไฟระหว่างทาง 

ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงก็ถึงจังหวัด  W ช่วงเลยเที่ยงวันไปแล้ว  

จากนี้ก็แค่ขึ้นรถประจำาทางเพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง

แม้จะเรียกว่าเป็นสถานีขนส่ง แต่ก็ไม่ได้เป็นอาคารใหญ่โตอะไร  

พวกเราขึ้นรถมาได้ไม่นาน ก็มองเห็นทิวทัศน์รอบข้างเป็นทุ่งนาและท่ีดิน 

รกรา้งเสยีเป็นสว่นใหญ่ ระหวา่งทางมผีูโ้ดยสารหลายคนกดกริง่เพ่ือลงรถ  

แต่ไม่มีผู้โดยสารใหม่ขึ้นมาเลย สักพักถนนด้านท่ีรถว่ิงอยู่ก็เข้าสู่ทาง 

ขึ้นเขา รถบัสวิ่งผ่านโค้งแคบ  ๆ  ส่งเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดจนน่าเป็นห่วงอยู่ 

หลายรอบ

ด้านนอกหน้าต่างเริ่มมองเห็นอาคารบ้านเรือนบางตา รวมทั้ง 

จำานวนผู้โดยสารก็ลดลงด้วย เสียงดังภายในรถก็ดูเหมือนจะมีแค่เสียง 

แจ้งป้ายจอดรถถัดไป เมื่อรถเลี้ยวเข้าโค้งแคบ  ๆ  ทีไร ก็ดูเหมือนหัวใจ 

จะพลอยสั่นไหวตามไปด้วย

ฮิรุโกะเล่าให้ฟังว่า นักสืบเอกชนที่เคยพูดถึงชื่อคุณไคโด ผมเอง 

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อสะกดแบบไหน แต่รายงานการสืบสวนเก่ียวกับ 

จุดหมายที่เราจะไปคราวนี้ถูกส่งมาเมื่อสามวันก่อน อาจเป็นเพราะ 

เบาะแสมีเพียงแค่บทความในนิตยสาร คุณไคโดเองก็สืบหาข้อมูลด้วย 

ความยากลำาบาก
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“ได้มาแค่ขอ้มลูว่ามกีารวิจยัลบัในหุบเขาลกึเขตจงัหวัด W คอ่นขา้ง 

จะเปน็ข้อมลูท่ีเลือ่นลอยอยู่ ถ้าองค์กรมาดาราเมะมสีว่นเกีย่วข้อง ก็คงจะ 

ปกปิดเป็นความลับสุดยอดแน่นอน อะไรต่อมิอะไรคงจะไม่ง่ายนัก”

จริงอยู่การจะเข้าไปถามคนท้องถิ่นเอาดื้อ ๆ ไม่น่าจะมีผลดีอะไร

“แต่เขาก็เก่งนะ ที่จับใจความแค่ประโยคเดียวจากบทความนี้ได้”

ฮิรุโกะเปิดหน้านิตยสาร ‘แอตแลนติส รายเดือน’ อยู่ในรถซ่ึงโยกเยก 

ไปมา ถ้าเพ่งมองตวัหนังสอืก็คงจะเมารถเปน็แน่แท ้ แตฮ่ริโุกะชีใ้หส้นใจ 

เฉพาะช่วงที่เขียนว่า ‘พวกผู้ชายจากองค์กร M ได้สร้างอาคารสำาหรับ 

การทดลองขึ้นท้ายหมู่บ้าน’

“ตรงนี้หรือครับ”

“น่าจะไม่ได้ถามเรื่ององค์กร แต่คงถามเรื่องอาคารท่ีน่าสงสัย 

มากกว่า”

“ถาม เอ...ถามใครหรือครับ”

ฮิรุโกะยิ้มราวกับว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองไปสืบมาก็ไม่ปาน

“ก็คนเดินเข้าออกสถานที่ที่มีคนอยู่ปกติทุกวัน เป็นอาชีพที่รู้เรื่อง 

อาคารบ้านเรือนด ี พวกไปรษณีย์ส่งของและจดหมายตามบ้านไงล่ะ”

จริงอย่างว่า ถ้าเป็นไปรษณีย์หรือพนักงานส่งของตามบ้านละก็  

คงจะเข้าออกหมู่บ้านหลายที่ แถมยังรู้ดีว่าใครอยู่ตรงไหน ถ้าหากเห็น 

อาคารแปลก ๆ ที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ก็คงจะจำาได้แน่นอน

“ย่ิงถ้าเป็นในชนบทท่ีคนอยู่กันอย่างเรียบง่ายก็โชคดีไป การถือ 

เรือ่งสทิธ์ิสว่นบคุคลนา่จะหละหลวมกว่าในเมอืงใหญ่มาก คณุไคโดคงจะ 

ไปถามขอ้มลูจากพวกไปรษณีย์เปน็สว่นใหญ่ จนไดข้อ้มลูมาในทีส่ดุ แต ่

ก่อนจะไปสืบถึงสถานที่จริง ก็เกิดมีงานด่วนเข้ามา เขาเลยส่งรายงาน 

มาให้ฉันก่อน ฉันจึงคิดว่าไปสืบถึงที่ด้วยตัวเองน่าจะไวกว่าน่ะ”

เพราะเหตุน้ีพวกเราจึงมุ่งหน้าไปยังเขตที่ชื่อว่า ‘โยชิมิ’ ตอนแรก 

ผมกะว่าจะเช่ารถขับไปเอง เพราะเป็นคนที่มีใบขับขี่ แต่ขับรถไม่แข็ง  
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บทที ่ 1 : กล่องดวงตาปีศาจ

จึงคิดว่าควรจะเลี่ยงเหตุอันตรายท่ีไม่จำาเป็น แล้วเลือกนั่งรถสาธารณะ 

ที่มีความปลอดภัยมากกว่าแทน แต่พอเห็นรถบัสว่ิงประจำาทางอย่าง 

บางตาแล้ว ผมก็เริ่มไม่แน่ใจว่าทางเลือกน้ีเป็นทางเลือกที่ถูกต้องหรือไม่  

แม้จะไม่ถนัด แต่การจัดรถสำาหรับการเดินทางก็เป็นเรื่องท่ีควรจะคิด 

เอาไว้บ้าง

นาฬิกาบอกเวลาเกือบจะบ่ายสามโมงแล้ว

ความเร็วของรถบัสว่ิงไปบนทางแคบ ๆ ตัดผ่านริมหน้าผาสูงชันนั้น 

ไมไ่ดเ้รง่ความเรว็เอาเสยีเลย ผมมองไปยังทวิเขาสซีดีจางท่ามกลางความ 

หนาวเหนบ็ ฤดูใบไมร้ว่งผา่นชว่งเวลางดงามท่ีสดุไปแล้ว ภาพทีเ่หน็ทำาให ้

ผมเผลอคิดอะไรไปในทางลบและพูดออกมา

“ถึงเราจะไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย แต่ถ้าข้ึนรถกลับไม่ทัน 

ก็คงจะแย่นะ”

“ฉนัเอาชดุมาเปลีย่นหลายชดุ แตถ้่าแถวนัน้ไมม่โีรงแรมหรอืทีพั่ก  

ก็ต้องกลับมาหาที่นอนในเมือง เลยอยากจะให้ถึงที่หมายเร็ว ๆ น่ะ”

ฮริโุกะพมึพำาพลางถูมอืท้ังสองขา้งไปมา เครือ่งทำาความรอ้นในรถ 

ทำางานได้ดี แต่หล่อนคงหันไปเห็นว่า นอกจากพวกเราแล้วมีผู้โดยสาร 

มาด้วยอีกกลุ่มเดียวเท่านั้น ก็เลยรู้สึกหนาวยิ่งขึ้นไปอีก

แต่ว่า ผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยก็ดูท่าทางแปลก ๆ

“เป็นนักท่องเที่ยวหรือไงนะ”

“ท่องเที่ยวที่แบบน้ีน่ะหรือ แต่จะว่าไปพวกเราก็ไม่ได้ต่างกัน 

เท่าไหร่เลย”

ฮิรุโกะก็รู้สึกเหมือนกัน

นักท่องเที่ยวที่พูดถึงนั้นขึ้นรถคันเดียวกับพวกผม ตอนรถกำาลังจะ 

ออกจากสถานี ผมหนัหลงัไปมองก็เหน็วัยรุน่สองคนน่ังตรงท่ีนัง่ยาวทา้ยรถ  

ทั้งคู่ดูอ่อนกว่าพวกเรา หน้าตาท่าทางน่าจะเป็นเด็กมัธยมปลาย

คนทีน่ั่งอยูต่รงกลางสดุทางเดนิเปน็เดก็ผูห้ญิง ใสเ่สือ้คลมุมหีมวก 
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สีนำ้าตาล ผมสั้นประบ่ารูปหน้างดงามเฉียบคมราวกับใช้ปากกาคอแร้ง 

หวัแหลมบรรจงวาด มองแลว้รูส้กึสดชืน่สบายตา ทำาใหน้กึถึงสาวคนเก่ง 

ในชมรมกรีฑา ตอนผมยังเรียนมัธยมต้นซึ่งหน้าตาท่าทางคล้าย ๆ กัน

ส่วนอีกคนนั่งริมหน้าต่าง เป็นเด็กหนุ่มตัวสูงกว่าเด็กผู้หญิง 

ประมาณหน่ึงช่วงศีรษะ เขาใส่เสื้อแจ๊คเก็ตขนเป็ดสีดำาทำาให้เห็นไม่ชัด 

นัก อธิบายง่าย  ๆ ก็คือเห็นเป็นแค่คนผอมบางตัวโย่ง  ๆ โยกซ้ายโยกขวา 

ตามทิศทางที่รถเข้าโค้ง ผมเผ้าปล่อยให้ยาวรุงรังไม่ตัดให้เรียบร้อย  

ทำาให้ดูเป็นคนไม่ใส่ใจตัวเองผิดกับเด็กผู้หญิงที่มาด้วยกันอย่างสิ้นเชิง

พวกผมนั่งอยู่ข้างหน้าห่างจากพวกเขาออกไปส่ีแถว ทำาให้ได้ยิน 

บทสนทนาของพวกเขาเปน็ระยะ เด็กผูช้ายเรยีกเดก็ผูห้ญิงทีม่าดว้ยกันว่า  

‘รุน่พ่ี’ คงจะอยู่โรงเรยีนเดียวกัน แต่สิง่ท่ีทำาใหไ้มค่ดิว่าพวกเขาจะสนทิกัน 

ถึงขั้นเป็นแฟนก็คือ นอกจากกระเป๋าเป้และกระเป๋าถือซึ่งถูกเด็กผู้หญิง 

วางกั้นเป็นเขตแดนที่นั่งแล้ว บทสนทนาก็ยังดำาเนินไปแค่ฝ่ายเดียวด้วย

“รุ่นพี ่ ไม่ปวดหลังเจ็บก้นบ้างหรือครับ นั่งมาตั้งแต่เช้าแล้ว”

“ฮื่อ”

“ถ้าพนักพิงหลังน่ีเอนลงได้ก็น่าจะดี เหมือนน่ังรถไฟชินคันเซ็นไง  

ผมชอบที่นั่งแบบนั้นมากกว่าเยอะเลย”

“ฮื่อ”

แรก  ๆ เด็กผูห้ญิงก็ขานตอบห้วน  ๆคำาสองคำา แตอ่าจจะเกิดรำาคาญ 

ขึน้มา จงึหนัหน้ามองไปนอกหนา้ต่างแทน เปน็การตดับทสนทนาท่ีน่าจะ 

หว้นย่ิงกว่าโปรแกรมตอบรบัอัตโนมติัในสมารต์โฟน แถมท่าทหีงดุหงดินัน้ 

ทำาให้พาลได้ยินเสยีงตำา่  ๆบน่ว่า “ปา่นน้ีแลว้ อย่ามาบน่เร่ืองทีแ่ก้ไขอะไร 

ไมไ่ดห้นอ่ยเลย” แตเ่ดก็หนุม่ท่ีมาด้วยกลบัไมรู่ต้วั เปลีย่นเรือ่งพูดไดเ้ปน็ 

สองรอบสามรอบ

“มองไปทางไหนก็เห็นแต่ภูเขามาสักพักแล้วนะ คิดถึงชั้นประถม 

ตอนมีกิจกรรมเข้าค่ายในป่า”
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“ฮื่อ”

“ผมน่ะ มีความหลังฝังใจเรื่องท่ีเคยโดนครูดุตอนนั้น อยากฟัง 

ไหมครบั ตอนนัน้ไปจบัปลาในลำาธารแลว้ก็เอาไปย่างไฟ ตอ้งก่อไฟตัง้แต ่

แรกเลย กลุม่อืน่ ๆ ต่างก็ลำาบากกันทกุคน สว่นผมแอบเอาไฟแชก็ไปดว้ย  

เลยใช้เวลาก่อไฟย่างปลาไม่นาน”

ทั้งท่ีเด็กผู้หญิงนั่งเงียบหันหน้าออกไปทางหน้าต่าง แต่เด็กหนุ่ม 

ก็ไม่ได้สนใจ

“ตอนแรกก็คิดว่าการเอาปลาเสียบไม้ย่างมันน่าขยะแขยง แต่ 

พอได้กินแล้วมันอร่อยมากเลย ตอนรุ่นพ่ีไปเข้าค่ายมีเรื่องแบบน้ีบ้าง 

หรือเปล่าครับ”

อยู่  ๆ  เรื่องก็ถูกโยนไปคนละทิศ ผมนั่งตัวตรงหันไปข้างหน้า แต่ 

เงี่ยหูฟังอยู่ตลอด ความสงสัยผุดขึ้นมาไม่หยุด พอมองไปข้าง  ๆ  ก็เห็น 

ฮริโุกะทำาหนา้กระอกักระอว่นมองมาทางผม สว่นเดก็สาวข้างหลงัก็คงจะ 

รู้สึกเหมือนกัน

“...หา” หลังจากเงียบไปครู่หนึ่ง ก็อุทานคำานี้ออกมา

“เอ๋” เสียงเด็กหนุ่มไม่ค่อยมั่นใจ

“เดี๋ยวส ิ อย่าทำาเป็นไม่เข้าใจ เรื่องที่โดนครูดุไปถึงไหนแล้ว”

“เรื่องน้ันเป็นตอนกลับมาถึงที่พัก แล้วโดนจับได้ว่าพกไฟแช็กมา 

ด้วย”

“...ก็ควรเล่าให้จบถึงตอนนี้ไหม”

พวกผมรู้สึกได้ถึงเสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่ของเด็กผู้หญิง

อธิบายได้เพียงแค่ว่าวิธีเล่าเรื่องของเด็กหนุ่มไม่มีความต่อเน่ือง 

เอาเสยีเลย ทำาใหค้นฟังรูส้กึหงุดหงิด พอพูดไปเรือ่ย ๆ ก็เริม่หาจดุร่วมกับ 

เรื่องท่ีเกริ่นไว้แต่แรกไม่เจอ ย่ิงพูดก็ย่ิงห่างจากเร่ืองท่ีพูดมาในตอนแรก 

ออกไปทุกที แถมข้อมูลสำาคัญก็ยังตกหล่นไปมาก คนท่ีร่วมเดินทางมา 

เปน็เวลานานอย่างเด็กผูห้ญิงคนน้ี คงจะรูส้กึเหนือ่ยใจเปน็อย่างมากแน่ ๆ
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“รุ่นพี ่ ดูสีหน้าไม่ดีเลยนะครับ”

“อาจจะเมารถน่ะ ช่วยเงียบ ๆ หน่อยได้ไหม”

“รุ่นพี ่ เป็นคนเมารถด้วยหรือนี ่ ผมน่ะ”

“หนวก - หู!!!”

เสียงดุดันของเด็กผู้หญิงที่แม้แต่ชาวต่างชาติซึ่งไม่รู้ภาษาญ่ีปุ่น  

ก็คงจะรู้สึกได้ถึงความโกรธ ทำาให้เด็กหนุ่มเงียบเสียงลง

“หนีออกจากบ้านหรือเปล่านะ” ฮิรุโกะกระซิบกระซาบกับผม

“ตอนท่ีข้ึนรถมาไม่นาน เห็นว่าคุยปรึกษากันเร่ืองรถบัสตอนขากลับ 

คิดว่าไม่น่าจะหนีออกจากบ้านหรอก”

ดูท่าทางก็ไม่ได้สนิทกันมากถึงขนาดจะชวนกันเดินทางไปเท่ียว 

ด้วยกันไกล ๆ อาจจะเป็นรุ่นพ่ีรุ่นน้องในชมรมเดียวกันแบบพวกผม แต่ 

วันนี้ไม่ใช่วันหยุด จะบอกว่าเป็นกิจกรรมชมรมก็ดูจะแปลกสักหน่อย

“หรือว่า...” ฮิรุโกะพูดด้วยท่าทีเป็นห่วง

“หรือว่า”

“เด็กผู้หญิงอาจจะโดนเขาตามตื๊ออยู่ฝ่ายเดียวก็ได้”

“ถูกตามตื๊อ”

“ถ้าแบบน้ันก็อธิบายทา่ทางหงดุหงดินัน่ได ้ เดก็ผู้หญิงคนน้ันอยาก 

จะมาคนเดียว แต่เด็กผู้ชายก็ตามตื๊อไม่เลิก เหมือนพวกตามตื๊อไง”

“...”

“ใช่แล้ว พวกตามตื๊อแน ่ๆ”

เอ หรือว่าจะยังงอนเรื่องนั้นอยู่นะ

ผมหยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาตรวจสอบจุดหมายปลายทางท่ีเราจะ 

เดนิทางไป เพ่ือกลบเกลือ่นเรือ่งสนทนา แตพ่อดหูนา้จอก็พบว่าสญัญาณ 

ขาดหายไปเสียแล้ว ช่างเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลเสียจริง ๆ

“จุดหมายที่เราจะไปมีสัญญาณโทรศัพท์หรือเปล่านะ”

“นั่นสิ เด๋ียวนี้อยู่บนเรือหรือเกาะไกล  ๆ กลางทะเลยังสะดวกกว่า 
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ในป่าเขาบนแผ่นดินใหญ่เสียอีก คงต้องทำาใจว่าไม่มีสัญญาณแน่นอน”

เมฆดำาเริ่มก่อตัว คิดไว้แต่แรกว่าอีกประมาณสิบนาทีรถบัสจะถึง 

ป้ายโยชิมิ ซึ่งเป็นทางเข้าเขตหมู่บ้านที่คุณไคโดบอกไว้ ข้อมูลมีเพียง 

เท่านี้ ที่เหลือเราต้องไปหาเอาเอง ไม่รู้ว่าวันน้ีท้ังวันจะรวบรวมข้อมูลได้ 

แค่ไหน นึกดูแล้วก็เสียใจว่าควรจะเช่ารถขับมาเองมากกว่า

ตอนน้ันเอง ฮิรุโกะหันไปมองด้านหลังคล้ายเห็นอะไรบางอย่าง 

และหยุดจ้องมอง

ผมหันไปมองด้วย เห็นเด็กผู้หญิงที่น่ังตรงกลางเบาะหลังสุด ถือ 

สมดุวาดรปูอยู่ คงหยิบขึน้มาจากกระเปา๋สะพายข้าง ๆ พอมองด ีๆ ก็เหน็ 

กระเปา๋ห้อยกับเข็มขดั ในกระเปา๋มดีนิสอสอียู่หลายแท่ง คงจะใชด้นิสอ 

สีพวกนี้วาดรูป

ในรถบัสเนี่ยนะ ทำาไมต้องเป็นตอนนี้

ย่ิงคิดก็ย่ิงสงสัยขึ้นเรื่อย  ๆ พฤติกรรมแปลก  ๆ  หลายอย่างเรียก 

ความสนใจจากพวกผมเป็นอย่างดี

เด็กผู้หญิงก้มมองสมุดวาดรูปซึ่งต้ังไว้บนท้อง และใช้แขนซ้าย 

ช่วยยึดให้มั่นคง ขยับแขนอีกข้างวาดรูปอย่างมีนำ้าหนัก ราวกับระบบ 

ทีห่ลอ่นบงัคบัอยู่กำาลงัรวน ไมว่่าจะขยับทว่งทา่ไหน ก็ดแูปลกประหลาด 

ไปเสียหมด

ส่วนเด็กผู้ชายที่วุ่นวายมาตลอดทางกลับไม่มีทีท่าเปล่ียนไป เมื่อ 

เห็นการกระทำาของเด็กผู้หญิงท่ีมาด้วย เขาได้แต่มองรูปวาดในมือนั้น 

อย่างห่วงใย

สองคนนี่ยังไงกันนะ

เหมือนเวลาผ่านไปนานแสนนาน แต่จริง ๆ แล้วน่าจะแค่ห้านาที  

ทันใดน้ัน เด็กผู้หญิงหยุดวาดรูป ปล่อยแขนลู่ลงราวกับได้รับอิสรภาพ 

จากเชือกที่พันธนาการไว ้ แล้วเงยหน้าที่มีผมดำาขลับปรกอยู่

“เสร็จแล้วหรือครับรุ่นพี ่ งั้นผมขอดูหน่อยสิ”
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เด็กผู้ชายท่ีอยู่ใกล ้ๆ ย่ืนมือออกไปพยายามจะฉวยเอาสมุดวาดรูป 

มาด ู แตส่ำาหรบัตำาแหนง่ทีพ่วกผมนัง่อยู่นัน้ไมอ่าจมองเหน็ไดว่้าเปน็ภาพ 

อะไร

แล้วดินสอสีนำ้าตาลก็ร่วงจากมือที่หมดเรี่ยวแรงของเด็กผู้หญิง  

กลิ้งตามทางเดินในรถมาตรงที่พวกผมนั่ง

“อะ๊” เดก็ผูห้ญิงลกุขึน้พรอ้ม ๆ กับผมซึง่นัง่อยู่รมิทางเดนิ เอีย้วตวั 

ออกไปเพื่อจะเก็บดินสอสีให้

วินาทีนั้นเอง เสียงรถบัสเบรกแสบแก้วหูกับเสียงดังโครมก็สน่ัน 

ไปท่ัว ผมหงายหลังไปฝั่งทางเดินจนศีรษะด้านหลังโขกเข้ากับมุมเก้าอี้  

ที่แย่ไปกว่านั้นคือเด็กผู้หญิงท่ีนั่งตรงเบาะหลังสุดเสียหลักลอยตัวล้มมา 

ทางผมซึง่นอนหงายอยู่ และมแีตส่องแขนทีข่ยับได้ แตส่ภาพนีจ้ะย่ืนมอื 

ออกไปรับตัวเด็กผู้หญิงท่ีล้มมาท่ีหน้าหรือหน้าอกไม่ได้ จึงต้องเอาตัวเข้ารับ 

อย่างทุลักทุเล

“ว้าย”

เสียงกรีดร้องสั้น ๆ เป็นเพราะเด็กผู้หญิงนำ้าหนักเบา จึงไม่รู้สึกเจ็บ 

ทีถู่กลม้ทับเท่าไร แตพ่อรูต้วัก็เหน็ใบหนา้ของเดก็ผูห้ญิงอยู่ใกลจ้นหูแทบ 

จะชนกัน

“เฮ้ย ๆ จะทำาอะไรน่ะ”

คนท่ีรีบโวยวายคือเด็กผู้ชายท่ีปลอดภัยดี เขาถือสมุดวาดรูปเดิน 

เข้ามาทางผมและเด็กผู้หญิงซึ่งล้มทับกันอยู่ ถึงจะเป็นอุบัติเหตุที่เลี่ยง 

ไม่ได ้ แต่ก็กลัวว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำาให้ถูกเนื้อต้องตัวกัน แต่แล้วเด็ก 

ผู้หญิงรีบลุกขึ้นและก้มหัวขอโทษ

“ขอโทษค่ะ เป็นอะไรมากไหมคะ”

เป็นคำาขอโทษอย่างสุภาพ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้พูดกับเด็กผู้ชายท่ี 

มาด้วย พอเห็นหน้าผม หล่อนก็รีบพูดต่อ

“อ๊ะ ตรงนี้เป็นรอยชำ้าด้วย ต้องหาอะไรเย็น ๆ มาประคบ”
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แล้วกุลีกุจอเปิดกระเป๋าเป้เพื่อหาของ แต่ก็มีเสียงพูดขึ้นข้าง ๆ

“ไม่เป็นไรหรอก น่าจะเป็นรอยแผลเก่าน่ะ”

ฮริโุกะนัน่เอง ผมนกึข้ึนได้ว่าเด็กผูห้ญงินา่จะเห็นสว่นขมบัดา้นหน้า 

ไมใ่ชศี่รษะดา้นหลงัซึง่โขกกับเก้าอี ้ เปน็แผลเก่าสีคลำา้ซ่ึงไดม้าตอนประสบ 

ภัยพิบัติแผ่นดินไหว หล่อนคงเห็นเข้าแล้วเข้าใจผิดไป

“เอ๊ะ อ้าว หรือคะ”

เด็กผู้หญิงสบตากับฮิรุโกะตรง ๆ แล้วหลบตาอำ้าอึ้ง คงจะตะลึงกับ 

ความสวยของฮิรุโกะเข้าเสียแล้ว หล่อนเอามือลูบหน้าม้ากระเซิงไม่เป็น 

ทรง แล้วเหลือบตามองฮิรุโกะ ก่อนกล่าวคำาขอโทษอีกครั้ง

“ขอโทษด้วยนะคะ”

แต่ผมรู้สึกว่าสายตาของฮิรุโกะที่มองมาทางผมแลดูเย็นชา และ 

แฝงความไม่พอใจนิด ๆ

“ขอโทษนะครับ มีใครบาดเจ็บไหมครับ?”

คนขบัรถบสัท่าทางอายุเกนิห้าสบิใบหน้าเตม็ไปดว้ยจดุดา่งดำา รีบ 

หันมาทางพวกผมเพ่ือตรวจดูความปลอดภัย พอเห็นว่าไม่มีใครบาดเจ็บ  

ก็ขอโทษที่หยุดรถกะทันหัน ก่อนจะมองไปด้านหน้าพร้อมท้ังสบถอย่าง 

หงุดหงิด

“กระโจนออกมาได ้ ไอ้หมูป่าเอ๊ย”

พวกผมตามคนขับลงรถไปก็เห็นร่างสัตว์ป่าตัวเขื่อง นอนน่ิงจม 

กองเลือดอยู่ไม่ไกลจากด้านหน้ารถ เป็นหมูป่าขนาดเมตรกว่า ๆ

ขอบถนนด้านซ้ายหลายแห่งเป็นทางลาดลึกลงไป หมูป่าคงจะ 

ขึ้นมาจากตรงนั้นแล้ววิ่งออกมาบนถนน

“แถวนี้มีสัตว์ป่าอยู่เยอะตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งกวางท้ังหมูป่า  

ถึงกับเคยมีคนเห็นหมีแม่ลูกออกมาเดินตัดถนนด้วย ผ่านแถวนี้ก็ระวัง 

มากกว่าเดิมแล้วนะ แต่กระโจนขึ้นมากะทันหันขนาดนี ้ ก็หยุดรถไม่ทัน”

คนขับรถเอาแต่ขอโทษมาได้พักใหญ่ ๆ แล้ว แต่ถนนที่ว่ิงผ่านมา 
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ก็เป็นทางคดเคี้ยวมองเห็นได้ไม่ถนัดนัก การจะกล่าวโทษคนขับรถก็ดูจะ 

เกินไปสกัหน่อย ฮริโุกะพูดขึน้มาว่า “โชคดท่ีีไมไ่ดห้กัพวงมาลยัหลบตาม 

สญัชาตญาณ ก็เลยรอดมาได”้ แลว้มองไปทางฝัง่ตรงขา้มซึง่เปน็หบุเหว 

ลาดชนั ถ้าหากรถพุ่งไปชนตรงน้ันจนราวก้ันขาด ทกุคนทีอ่ยู่ตรงนีก็้คงจะ 

ไม่มีใครรอดแน่ ๆ

“สุดยอดไปเลยครับ รุ่นพี่”

พวกผมหันไปมองต้นเสยีงพรอ้มกันโดยอตัโนมตัิ เดก็ผูช้ายเมือ่ครู่ 

ยืนอยู่ตรงทางลงรถพูดกับเด็กผูห้ญิงดว้ยทา่ทางต่ืนเตน้ พอเดก็ผู้หญิงเห็น 

สายตาของพวกเราที่มองไป ก็หันไปปรามเด็กผู้ชาย

“จะเล่นมากไปแล้วนะ ไม่รู้จักกาลเทศะเลย”

“แต่ดูนี่สิครับ มันเป๊ะมากเลย”

“รู้แล้วน่า หุบปากได้แล้ว”

เสียงทุ้มตำ่าดุเด็กผู้ชายเบา  ๆ  แล้วหันมาก้มหัวขอโทษพวกผม  

ก่อนจะกลับขึ้นรถไป ส่วนเด็กผู้ชายยังมีท่าทางอยากจะพูดอะไรออกมา  

แต่ก็ตามเด็กผู้หญิงกลับไปในที่สุด

ผมละสายตาจากคนขับรถซึ่งใส่ถุงมือลากหมูป่าไปแอบข้างทาง  

แลว้ยืดตัวบิดขีเ้กียจสดูอากาศเข้าปอด อาจเปน็เพราะนัง่ในรถทีเ่ปดิเครือ่ง 

ทำาความร้อนเป็นเวลานาน ทำาให้รู้สึกว่าอากาศที่นี่เย็นกว่าในเมืองมาก

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุชนสัตว์ป่าบนถนนทั่วไป อาจจำาเป็นต้อง 

แจ้งตำารวจหรือหน่วยงานราชการ แต่พวกเราก็อยากเล่ียงท่ีจะไปถึง 

จุดหมายล่าช้ากว่ากำาหนด

ตอนนั้นเอง ผมเห็นฮิรุโกะเอาแต่จ้องประตูรถบัส

“มีอะไรหรือครับ”

“รูปที่เด็กคนนั้นวาดน่ะ ตอนรถเบรก ฉันแอบเห็นนิดนึง”

ฮิรุโกะพูดกับผมเบา ๆ ให้ได้ยินกันแค่สองคน

“ฉันเห็นรูปตัวอะไรสักอย่างสีนำ้าตาลนอนจมกองเลือดอยู่ รูปร่าง 
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กลม ๆ รี ๆ อาจจะเป็นหมูป่าก็ได้ ด้านหลังมีเงารูปสี่เหลี่ยมเหมือนรถบัส  

แล้วก็เห็นเงาคนหลายคน”

กว่าผมจะเข้าใจเรื่องที่ฮิรุโกะพูด ก็ใช้เวลาหลายวินาที

หมูป่าเลือดไหลนอง รถบัส เงาคน

เหมือนกับภาพตอนเกิดอุบัติเหตุเลยน่ีนา แต่เด็กผู้หญิงวาดรูปนี้ 

ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุประมาณหนึ่งหรือสองนาทีได้ เพราะตอนรถเบรก 

จนผมล้มลง ฮิรุโกะก็เห็นรูปนั้นแล้ว

คำาทำานายอนาคต

คำาสำาคัญแวบเข้ามาในหัว ฮิรุโกะคงจะอ่านใจผมออก จึงค่อย ๆ  

พูดความเห็นของตัวเองออกมา

“ไมรู่ส้ ิ คนขบัรถบอกวา่แถว  ๆ น้ีมหีมปู่าออกมาอยู่บอ่ย ๆ อบุตัเิหต ุ

แบบนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นบ่อย ๆ ด้วย ถ้าคิดดูให้ดี ๆ อาจจะเป็นการแสดงของ 

พวกเขาก็ได้”

“เป็นไปไม่ได้หรอก มีที่ไหนหมูป่าตั้งใจวิ่งออกมาให้รถชน แล้ว 

พวกเขาจะรู้ได้ยังไงว่าผู้โดยสารคนอ่ืน  ๆ ท่ีน่ังรถมาด้วยจะสนใจรูปท่ีพวกเขา 

วาดน่ะ”

ผมแย้ง แต่ฮิรุโกะยังคงติดใจสงสัยอยู่อย่างไม่ลดละ หล่อนเดิน 

ห่างรถบัสออกไปแล้วเงยหน้ามองหน้าผาสูงริมทาง

“ถ้าหากมีคนช่วยก็น่าจะทำาได้นะ เช่น จับหมูป่ามาแล้วแอบอยู่ 

บนหน้าผา พอรถผ่านมาก็กะระยะปล่อยหมูป่าออกมา รถบัสน่าจะผ่าน 

ทางในเวลาเดิมเป็นประจำาอยู่แล้ว”

“แล้วหมูป่าจะว่ิงออกมาตามที่คิดหรือเปล่า แล้วทำาไปเพ่ืออะไร 

กัน”

ระหว่างทีพ่วกเรากระซบิกระซาบกันอยู่ ทัง้สองคนท่ีพูดถึงก็พากัน 

หอบสัมภาระลงจากรถ เดินไปคุยกับคนขับรถสองสามประโยคแล้วออก 

เดินไปตามถนน
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“สองคนนั้นเป็นอะไรไปหรือครับ”

ผมรีบถามคนขับรถ เขาจึงยื่นค่าโดยสารที่เพิ่งได้รับมาให้ดู

“พวกเขาถามถึงจุดจอดรถป้ายต่อไปน่ะ พอตอบว่าอยู่ไม่ไกล  

ก็บอกว่าจะเดินไปเอง รู้สึกว่าจะรีบกันน่ะ”

ฮิรุโกะรีบพุ่งกลับไปที่รถแล้วบอกผมว่า

“ฮามุระ จุดหมายของเรากับพวกเขาน่าจะเป็นที่เดียวกันแล้วละ”

จากจดุท่ีลงรถก็ผา่นทางเดนิคดเคีย้วลาดชนั ไมถึ่งห้านาทพีวกเรา 

ก็เห็นจุดจอดรถ ตรงนั้นเป็นทางสามแพร่งพอดี ทางซ้ายเป็นทางท่ีมุ่งไป 

ทางเหนือ ส่วนทางขวาเป็นทางตัดผ่านเข้าป่า ถ้าหากมุ่งหน้าไปทางนี้ 

ก็จะถึงจุดหมายของเราคือเขตโยชิมิ สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ 

หนาทึบ ทำาใหเ้หน็ทางไมถ่นดันกั แตก็่ยังพอมองเหน็ทัง้สองคนซึง่เดนิอยู่ 

ขา้งหนา้ผา่นแมกไมไ้ด้ ทัง้สองคนมจีดุมุง่หมายทีเ่ขตโยชมิเิหมอืนพวกเรา

ผมดูเวลารถบัสขากลับอีกครั้ง แม้ว่าจะหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว

“รถเที่ยวสุดท้ายออกหลังจากนี้อีกสามชั่วโมงจริง ๆ ด้วย”

“ต้องกะเวลาดี  ๆอย่าให้ลืม ถึงจะเห็นในรายการโทรทัศน์บ่อย ๆ แต่ 

ฉนัก็ไมเ่ก่งกลา้สามารถขนาดเขา้ไปขอพักบา้นคนอืน่ท่ีไมรู้่จกัไดห้รอกนะ”

ไมเ่ปน็ไรหรอก เพราะผมก็ทำาไมไ่ดเ้หมอืนกัน สมาชกิชมรมคนรัก 

เรื่องลึกลับในตอนนี้ขาดคุณสมบัติสำาคัญท่ีสุดของการเป็นนักสืบไปอย่าง 

น่าเสียดาย

ทางในหุบเขาซึ่งจะพาเราไปยังเขตโยชิมิ น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีเจอกับ 

ทางคอนกรตี แตก็่ถูกใบไมร้ว่งและดินทรายจากเนินเขาปกคลมุหนาแนน่  

ทำาให้กลายเป็นทางปูหินกรวดเหมือนเดิม

ผมพาร่างที่ไม่ค่อยได้ออกกำาลังกายฮึดเดินไปตามทางขึ้นเนินเขา  

ทางเดนิแคบลงเรือ่ย ๆ จนเหลอืแคท่างท่ีรถว่ิงผา่นไดแ้คค่นัเดยีว พวกเรา 

เดินมาจนเริ่มหายใจหอบ ก็ผ่านทางข้ึนเขา มองเห็นหลังของท้ังสองคน 
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อยู่ข้างหน้า ห่างออกไปประมาณย่ีสิบเมตร ตอนแรกคิดว่าคงจะกำาลัง 

หยุดพัก แต่พอมองไปท่ีถนนข้างหน้าก็เห็นวัตถุสีส้มวางขวางทางอยู่  

เป็นที่กั้นสีส้มคาดดำา เขียนว่า ‘ระวังอันตราย’ ซึ่งมักจะเห็นตามสถานที่ 

ก่อสร้างทั่วไป ทำาไมของแบบนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะ

พอเดนิเข้าไปใกล ้ ทัง้สองคนซึง่ได้ยินเสยีงฝีเท้าของพวกเราก็หนัมา 

มอง คงไม่คิดว่าจะมาเจอกับคนท่ีขึ้นรถบัสคันเดียวกันในท่ีแบบน้ีอีกคร้ัง  

จึงมีสีหน้าตกใจ

“อ้าว บังเอิญจัง”

ฮิรุโกะทักทายเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าถูกพวกเราตามหลังมา

เด็กผู้ชายผอมชะลูดค้อมตัวลงเล็กน้อยด้วยท่าทางเคลือบแคลง  

แต่เด็กผู้หญิงผมสั้นกลับหันมาสบตาฮิรุโกะ แล้วยืดตัวขึ้นด้วยท่าทาง 

ประหม่าและเขินอาย

“เอ่อ ต้องขอโทษเรื่องในรถด้วยนะคะ”

แล้วค้อมศีรษะเพ่ือขอโทษ แต่ด้วยนำ้าหนักของเป้ซึ่งสะพายอยู่  

ทำาให้เสียการทรงตัวเล็กน้อย

“ที่ต้องขอโทษน่าจะเป็นฮามุระมากกว่าล่ะมั้ง”

ผมรู้สึกได้ถึงนำา้เสียงท่ีต่างไปจากปกติ จึงรีบพูดกับเด็กสาวตรงหน้า 

เพื่อเปลี่ยนเรื่อง “โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ”

“แล้วทางสิ้นสุดแค่ตรงนี้หรือ”

ข้างหน้ามีรั้วต่อกันสองอันก้ันปิดถนนอยู่ และมีป้ายเขียนว่า  

‘ห้ามเข้า’

“แต่ว่า”

เด็กผู้หญิงทำาหน้าฉงนแล้วชี้ไปที่ริมทาง ไม่ไกลจากร้ัวก้ันมีท่ีว่าง 

สำาหรับให้รถเบี่ยงสวนกันได้ ตรงนั้นมีรถยนต์จอดอยู่คันหนึ่ง ในรถ 

ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ คาดว่าคงจะจอดรถเอาไว้แล้วลงเดินไปต่อ เด็ก 

ผู้หญิงคงอยากจะบอกพวกเราเรื่องนี้
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“ยังไงดีล่ะเน่ีย พวกเรามีธุระที่เขตโยชิมิซึ่งอยู่ข้างหน้านี้ แล้ว 

พวกเธอล่ะ”

ฮิรุโกะถามขึ้น เด็กผู้หญิงประสานมือทั้งสองข้างถูไปมายุกยิกอยู่ 

ครูห่น่ึงก่อนจะตอบด้วยสหีนา้จรงิจงั “พวกเราก็เหมอืนกัน” ส่วนเดก็ผูช้าย 

ตัวผอมสูงมองมาทางพวกเราด้วยสายตาเหยียด ๆ

“คงจะไม่ใช่คนท่ีน่ีใช่ไหม อยู่มัธยมปลาย ไม่สิ เรียนมหาวิทยาลัยรึ”

“คุงิซาวะ พูดให้สุภาพหน่อย” เด็กผู้หญิงส่งเสียงปรามตำ่า ๆ

“...เป็นนักศึกษาใช่ไหมครับ”

เด็กผู้ชายเปลี่ยนคำาพูดใหม่อย่างเสียไม่ได้ ดุลอำานาจระหว่าง 

สองคนนี้น่าจะเอนเอียงไปทางเด็กผู้หญิงมากกว่า เมื่อมองใกล้  ๆ  แม้ 

เด็กผู้ชายจะตัวสูงกว่าผม แต่เพราะตัวผอมไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อจึงดูบาง 

เป็นพิเศษ ดวงตาชี้ขึ้นท่าทางไม่พอใจอะไรอยู่ตลอดเวลา ทำาให้รู้สึก 

เป็นคนเข้าถึงยาก

“ฉนัเคนซากิ สว่นเขาชือ่ฮามรุะอยู่มหาวิทยาลยัเดียวกัน พวกเธอ 

เป็นเด็กม.ปลายใช่ไหม”

“ชื่อโทอิโระค่ะ ส่วนเขา”

“คุงิซาวะ อยู่โรงเรียนเดียวกับรุ่นพี่โทอิโระ”

“เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเฉย ๆ น่ะ”

เด็กผู้หญิงพูดตัดบทคุงิซาวะ และส่งย้ิมเป็นนัยเพ่ือกันไม่ให้พวกเรา 

เข้าใจผิดว่าทั้งคู่คบหากันอยู ่ แต่ฮิรุโกะเอียงคอถามด้วยความแปลกใจ

“พวกฉนัมาโยชมิเิพราะต้องทำากิจกรรมชมรม แลว้พวกเธอมาเท่ียว 

กันหรือ แค่สองคนเนี่ยนะ”

ฮิรุโกะสงสัยว่าทั้งคู่น่าจะมีเงื่อนงำาที่รู้กันแค่สองคน จึงตั้งใจเน้น 

คำาว่า แค่สองคน เพื่อไม่ให้เลี่ยงตอบว่า ‘แค่มาเที่ยวเฉย ๆ’

ทั้งคู่ติดกับที่วางเอาไว้ตามคาด

“เปล่าค่ะ” โทอิโระปฏิเสธ
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“ใช่แล้วครับ” คุงิซาวะผงกหัวรับ

จับได้ว่าคุงิซาวะโกหก แต่คนท่ีพลาดคือโทอิโระ ทั้งคู่หันมามอง 

หน้ากันเมื่อรู้ตัวว่าถูกจับโกหกได ้ คุงิซาวะเป็นคนที่ได้สติกลับมาก่อน

“ก็แค่มีเรื่องที่อยากสืบดูหน่อยน่ะ พวกผมมีข้อมูลเก่ียวกับที่นี่ 

ซึ่งบอกใครไม่ได้อยู่ในมือ”

“คุงิซาวะ” โทอิโระพูดปรามรุ่นน้องซึ่งกำาลังพูดอวดภูมิ

ส่วนผมรู้สึกรำาคาญอยู่ในใจลึก ๆ คนโง่ที่มีข้อมูลลับไม่อยากบอก 

ใคร แต่ดันเที่ยวบอกคนอื่นว่า ‘มี แต่บอกคนอื่นให้รู้ไม่ได้’ แบบน้ีก็มี 

ด้วยหรือ เด็กผู้ชายคนน้ีกำาลังเรียกร้องความสนใจจากพวกเรา และคง 

รู้สึกผยองอยู่ในใจที่ได้แย้มพรายความลับนั้น แต่ฮิรุโกะตอบกลับง่าย ๆ  

อย่างไม่แยแสอีกฝ่ายว่า “งั้นก็ลำาบากเหมือนพวกเราเลยนะ” เป็นการ 

ตีแสกหน้าคุงิซาวะ

จากนั้นมองไปที่กระเป๋าซึ่งโทอิโระสะพายอยู่แล้วถามว่า

“ว่าแต ่ คุณโทอิโระอยู่ชมรมจิตรกรรมหรือ”

โทอิโระเม้มปาก พวกเรารู้ว่าในกระเป๋าใบนั้นมีสมุดวาดรูป ซึ่ง 

หมายความว่าหล่อนรู้ตัวแล้วว่าถูกพวกเราเห็นตอนวาดรูปบนรถบัส

“ค่ะ แต่ฝีมือยังแย่อยู ่ เลยพยายามหัดวาดทุกวัน”

“งั้นหรือ เป็นคนขยันจังเลยนะ”

ฮิรุโกะไม่ได้ถามอะไรมากไปกว่านั้น ที่จริงก็คงจะอยากถามเรื่อง 

รปูวาดใจจะขาด แตค่งพิจารณาจากการสนทนาเมือ่ครูว่่า พวกเราคงจะ 

ไม่ได้ข้อมูลอะไรมากไปกว่านี้แล้ว

“เอาละ”

ผมพูดเสียงดังเพ่ือเบนความสนใจแล้วมองไปที่ร้ัวก้ันตรงหน้า  

รั้วก้ันมีเชือกผูกติดไว้กับแนวต้นไม้ข้างทางเพ่ือไม่ให้โดนลมพัดจนล้ม  

แต่ก็มีช่องว่างหลายแห่งพอจะลอดผ่านไปได้ ผมมองร้ัวให้แน่ใจว่าไม่มี 

ป้ายชื่อบริษัทก่อสร้างหรือหน่วยงานรัฐซึ่งรับผิดชอบติดอยู่ ไม่มีข้อมูล 
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ว่าเอารั้วมากั้นไว้เพ่ืออะไร แต่การเอารั้วมาก้ันไว้บนทางสาธารณะโดย 

ไม่บอกเหตุผล ก็ไม่จำาเป็นต้องทำาตาม ผมมองหน้าฮิรุโกะแล้วต่างคน 

ต่างพูดว่า

“ช่วยไม่ได้ละนะ”

“ช่วยไม่ได้”

พวกเราพยักหน้าให้กันแล้วลอดรั้วก้ันผ่านไป ต่อมาพวกโทอิโระ 

และคุงิซาวะก็ทำาตาม

เดนิมาไดไ้มน่านนกั ปา่ละเมาะดา้นขวาก็ขาดชว่งไป จงึมองเหน็ 

ได้สะดวกขึ้น ตอนน้ีพวกเราอยู่กลางภูเขา มองลงไปเห็นท่ีราบกลาง 

หุบเขา ซึ่งมีเนินเขาเล็ก  ๆ  อยู่เป็นหย่อม  ๆ  อย่างสลับซับซ้อน แทบจะ 

ไม่มีท่ีราบ และบริเวณท่ีราบอันน้อยนิดนั้น มีไร่นาและบ้านมุงหลังคา 

กระเบื้องตั้งอยู่เป็นหย่อม ๆ ตรงนั้นแหละที่เรียกว่าเขตโยชิมิ

นับบ้านคนได้ไม่ถึงสิบหลัง ข้อมูลของเขตโยชิมิเพียงแค่น้ียัง 

ไมเ่พียงพอ แต่มาถึงจดุหมายปลายทางไดก็้ทำาใหพ้วกเรารู้สึกเบาใจข้ึนได ้

ระดับหนึ่ง

“ก่อนอื่น ถ้าได้คุยกับใครในหมู่บ้าน ก็น่าจะช่วยได้เยอะ”

ฮริโุกะพึมพำา โทอโิระพยักหนา้รับ พวกเราไมรู้่แน่ว่าเปา้หมายของ 

พวกโทอโิระคืออะไร แตก็่นา่จะเปน็การหาข้อมลูเหมอืนพวกเรา พวกเรา 

ตกลงกันว่าจะตอบคำาถามไปตามตรง เผื่อว่าจะถูกถามเรื่องรั้วก้ันจาก 

ชาวบ้าน จะได้ไม่เป็นที่สงสัย จากนั้นพากันเดินเข้าสู่เขตโยชิมิ

ทว่า สุดท้ายเรื่องที่เรากังวลใจกันก็เป็นเพียงแค่ความกังวลเกิน 

กว่าเหตุ

เพราะไมว่่าพวกเราจะเดินหาคนในหมูบ่า้นจนทัว่พ้ืนท่ีเท่าท่ีตามอง 

เห็น ก็ไม่พบใครเลย
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2

“เดก็ ๆ โทษทีนะ ขอหยุดพักประเมนิเหตกุารณห์นอ่ย ฉนัเจบ็เทา้”

หลังจากเดินทางในภูเขากว่าหนึ่งชั่วโมง ทำาให้ฮิรุโกะร้องโอดโอย 

ไม่เหมือนทุกท ี แล้วนั่งลงตรงหน้าตู้ไปรษณีย์เก่า ๆ

ฮิรุโกะใส่รองเท้าผ้าใบท่ีไม่ค่อยจะได้ใส่เพ่ือให้เดินได้สะดวก พอ 

เหยียดขาออกเผยใหเ้ห็นรอยหยักท่ีพ้ืนรองเท้า น่าจะเปน็รุ่นทีท่ำามาสำาหรับ 

ออกกำาลังกาย ถึงกระน้ันการใส่รองเท้าใหม่ท่ียังไม่คุ้นเคยดีประกอบกับ 

เดินขึ้นลงเขา ทำาให้เสียพลังไปมาก

“เด็ก ๆ อะไรกันคะ อายุพวกเราไม่ต่างจากคุณฮิรุโกะเท่าไหร่เลย 

นะ”

โทอิโระหัวเราะแล้วทรุดน่ังลงตรงน้ัน อาจเป็นเพราะดวงอาทิตย์ 

เริ่มคล้อยตำ่าลง ทำาให้ยิ่งรู้สึกหนาว จนเห็นลมหายใจกลายเป็นไอสีขาว

พวกเราสี่คนแยกย้ายกันเดินสำารวจจนทั่วทางเดินในหมู่บ้านและ 

เนินเขา พบบ้านคนรวมกันได้สิบสองหลัง บางหลังอยู่อีกด้านของภูเขา  

ถ้าไม่เดินอ้อมไปก็จะไม่เจอ บางหลังต้ังอยู่แถวทางแยกทำาให้เดินหา 

ลำาบาก บ้านที่หาพบก็เดินเข้าไปดูแล้วทุกหลัง แต่ไม่เจออะไร พวกเรา 

ไมเ่พียงแตก่ดกริง่เทา่น้ัน ยังเคาะประตแูละตะโกนเรียกอกีดว้ย แตไ่มว่่า 

จะเป็นบ้านหลังไหน ต่างก็ปิดล็อกกุญแจเงียบ ทั้งหน้าต่างและกันสาด 

ก็ปิดสนิทไม่มีร่องรอยของผู้อยู่อาศัยที่นี่เลย

แน่นอนว่าสถานที่ที่พวกเรากำาลังตามหาอยู่ก็ไม่มีเช่นกัน

“หรือว่าคนที่นี่จะออกไปทำางานช่วงฤดูหนาวกันนะ”

เหตุผลที่คิดอย่างนั้นเพราะท่ีจอดรถในบ้านหลายหลังว่างเปล่า  

หมายความว่าเจา้ของบา้นขบัรถยนตอ์อกไปข้างนอก แตถ้่าเปน็อย่างนัน้ 

ก็ต้องขับรถผ่านแนวรั้วก้ันที่พวกเราผ่านมาแน่  ๆ การจะขยับรั้วเพ่ือผ่าน 

ทางทุกครั้ง แล้วเอาเชือกผูกปิดทางไว้เหมือนเดิมก็ดูเป็นเรื่องลำาบาก  
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แตห่ากน่ังรถออกไปโดยไมก่ลบัมาสกัชว่งเวลาหน่ึง ก็ไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกนกั

พวกโทอิโระพยักหน้ารับพร้อมกับพูดว่า “ก็จริงนะ” แต่ฮิรุโกะ 

ซุกมือลงในเสื้อแจ๊คเก็ตขนเป็ดสีขาว พันผ้าพันคอสีดำาผืนใหญ่ข้ึนมา 

จนถึงจมูกคล้าย ‘ตุ๊กตาล้มลุก’ กลับแย้งขึ้นว่า

“ท้ังไร่นาและสวนหน้าบ้านมีการดูแลอย่างดี อย่างน้อยก็น่าจะ 

ทิ้งไปได้ไม่นานนัก มีผลผลิตการเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บด้วย ไม่น่าจะมีคน 

ทิ้งบ้านไปทั้ง ๆ แบบนี้”

“งั้นก็อาจจะออกไปทำาธุระก็ได้”

“ออกไปกันทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่ต้อง 

ปิดบ้านแน่นหนาขนาดนี้”

โทอิโระจ้องมองฮิรุโกะด้วยสายตาเป็นประกาย ราวกับเป็นการ 

มองด้วยความนับถือ

“คิดไปถึงขนาดน้ันเลยนะคะ พวกเราแค่เดินหาคนก็ไม่มีเวลาคิด 

อะไรแล้ว”

“ถึงจะจนิตนาการไปไกลแคไ่หน แตไ่มม่ใีครอยู่ก็ไมม่คีวามหมาย 

อะไรนะ”

คุงิซาวะทำาท่าทางไม่พอใจ แต่โทอิโระมองเขม่นใส่จึงยอมเงียบ  

ช่างแข็งแกร่งจริง ๆ

ไม่ว่าอยา่งไรกต็าม กอ่นจะหาสถานทีซ่ึ่งเป็นเป้าหมายของเราพบ 

คงต้องไขปริศนาการหายตัวหมู่เสียก่อน ถ้าพูดถึงปริศนาการหายตัวหมู่  

ก็ต้องพูดถึงเรือแมรี่ เซเลสต์ท่ีถูกพบในสภาพเรือเปล่าไม่มีลูกเรือเลย 

สักคนเดียว ไม่สิ คราวน้ีน่าจะคล้ายเหตุการณ์ท่ีหมู่บ้านอันจิคุนิ ชาว 

อินุอิดกว่าสามสิบคนในหมู่บ้านทางเหนือของแคนาดาหายตัวไปอย่าง 

ไร้ร่องรอย และถ้าเป็นนิยายแนวลึกลับสืบสวนละก็ต้องเป็นเร่ือง ‘And  

Then There Were None’ (ชื่อไทย – จนศพสุดท้าย) ของอกาธา คริสตี้

ขณะท่ีผมอยากจะพูดออกไปแบบน้ัน โทอิโระก็ทำาตาโตชี้ไปยัง 
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ทางเดินจากภูเขาที่พวกเราสัญจรมา

“นั่นไง เจอแล้วชาวบ้านหมายเลขหนึ่ง”

ใบหน้าบ่งบอกความเหน่ือยล้าต่างหันไปทางเดียวกัน ปลายทาง 

ที่เด็กผู้หญิงชี้ไปมองเห็นเงาคนตัวเล็ก  ๆ  กำาลังเดินลงทางลาดชัน คนที่ 

เห็นใสเ่สือ้แจ๊คเก็ตมอเตอรไ์ซคส์ดีำานา่จะเปน็ผูช้าย ระยะทางหา่งออกไป 

ประมาณร้อยเมตร ยังไงก็ต้องจับตัวไว้ให้ได้ก่อนที่จะหลบเข้าบ้านไป

“ขอโทษนะครับ ช่วยรอก่อน”

พวกผมรีบตะโกนเรียกแล้ววิ่งออกไป

เขาคงตกใจท่ีถูกคนสี่คนซึ่งหอบข้าวของสัมภาระวิ่งเข้ามาเรียกตัว 

ไว้ แต่ก็พูดออกมาในที่สุด

“พวกคุณเป็นคนที่นี่หรือครับ”

หากโลกนี้เป็นการ์ตูน พวกเราคงจะพากันหงายหลังตึงแน่  ๆ  

คำาถามสร้างความผิดหวังทำาให้พวกเราหยุดวิ่ง

“ฮิรุโกะ”

ความผิดคาดครั้งนี้ทำาให้ฮิรุโกะแพ้แรงนำ้าหนักของกระเป๋า เซล้ม 

หงายหลัง เขาช่วยพยุงฮิรุโกะลุกขึ้นแล้วถามต่อ

“ระ หรือว่ามาโยชิมิเป็นครั้งแรก”

“ใช่แล้วครับ”

มาถึงตอนนี ้ โทอโิระโพลง่ขึน้ว่า “นัน่ไง” พร้อมกับทำาหน้าผดิหวัง  

คุงิซาวะถอนหายใจเสียงดัง ส่วนชายคนนั้นมองไปรอบ  ๆ  พวกเราแล้ว 

พูดความรู้สึกออกมาตามตรง

“ทำาไมต้องทำาท่าทางผิดหวังกับผมขนาดนี้ด้วยล่ะครับ”

ชายหนุ่มสวมเสื้อแจ๊คเก็ตมอเตอร์ไซค์อายุราวย่ีสิบปลาย ๆ  หรือ 

สามสิบต้น  ๆ  แนะนำาตัวเองว่าชื่อโอจิแล้วเสยผมลีบแบนไปตามรอย 

หมวกกันน็อกให้เข้าทรง เขารูปร่างโปร่งและสูงกว่าฮิรุโกะเล็กน้อย แต่ก็ 
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ค่อนข้างตัวเล็ก ผิวขาว ผมสีฟางข้าวพล้ิวไปตามลม จมูกโด่งเป็นสัน 

ไม่เหมือนคนญี่ปุ่น ทำาให้ใบหน้าหล่อเหลาและดูมีราศี

“ผมขี่รถบิ๊กไบค์ตระเวนท่องเท่ียว แต่ลืมเติมนำ้ามัน พอว่ิงมาถึงนี่ 

ก็นำ้ามันหมดน่ะ ในภูเขาแบบนี้คงจะไม่มีปั๊มนำ้ามันแน่  ๆ  เลยอยากจะ 

ขอแบ่งจากคนแถวนี้”

จากนั้นเขาเล่าว่าจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ท่ีปากทางเข้าหุบเขา แล้ว 

เดินผ่านรั้วกั้นเข้ามาเหมือนกับพวกเรา

พวกเราอธิบายว่าไม่พบใครในหมู่บ้านน้ีเลย ทำาให้เขาขมวดคิ้ว 

ด้วยความสงสัย

“เป็นเรื่องแปลกประหลาดจริง ๆ ถ้าเป็นแบบน้ันผมคงลำาบากมาก 

แน่ ๆ”

ขณะที่ทุกคนเงียบ คุงิซาวะพูดว่า

“เหมือนกับหมู่บ้านสุงิซาวะเลยนะครับ”

ช่างเป็นการยกตัวอย่างแปลก ๆ เพราะไม่ค่อยมีคนรู้จักหมู่บ้านนี้

“ฮามุระ หมู่บ้านสุงิซาวะนี่เป็นยังไงหรือ”

“ก็เป็นตำานานเมืองยอดนิยมเมื่อนานมาแล้วน่ะครับ เรื่องมีอยู่ 

ว่าคนในหมู่บ้านน้ันลุกขึ้นมาฆ่าคนอื่น  ๆ  ในหมู่บ้านตายหมด เหลือแต่ 

หมู่บ้านร้าง แล้วหมู่บ้านน้ันก็ถูกลบออกจากแผนที่ไป แต่บังเอิญมีคน 

หลงป่าไปพบเข้า เลยเกิดข่าวลือน่ะครับ”

แน่นอนว่าไม่มีหมู่บ้านแบบนั้นอยู่จริง น่าจะมีต้นตอมาจาก 

หมู่บ้านซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่เกิดเหตุในนิยายเรื่องหนึ่ง

พอพูดจบ คงุซิาวะคงจะคดิว่าเรือ่งทีต่วัเองยกมาไดร้บัความสนใจ  

จึงรีบพูดต่อ

“จนถึงตอนน้ีหมู่บ้านน้ันก็ยังเป็นหมู่บ้านผีสิง คนท่ีเข้าไปลองดี 

ก็จะโดนอาถรรพ์จนเสียสต ิ ไม่ก็หายตัวไปอย่างลึกลับ”

“พอ ๆ พอได้แล้ว”
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โอจิคงจะกลัวเรื่องผ ี จึงทำาท่าทางไม่ชอบใจอย่างมาก

“คุงิซาวะไม่ต้องพูดเรื่องไร้สาระเลยนะ” โทอิโระตัดบทด้วยความ 

รำาคาญ

กว่าจะถึงเวลารถบัสมา ยังมีเวลาอีกเกือบสองชั่วโมง พวกผม 

พากันออกเดินตามหาคนในหมู่บ้าน แต่ท้ังฮิรุโกะและโทอิโระคงจะมอง 

ว่า ไม่มีทางจะเจออะไรใหม่ ๆ จึงออกตัวช้ากว่าคนอื่น

สว่นโอจพิบบ้านบนเนนิท่ีมรีถมอเตอรไ์ซคจ์อดอยู่ จงึทุบประตเูรยีก 

แต่เมื่อไม่มีการตอบรับใด ๆ ก็ทำาหน้าผิดหวัง

“ไม่มีกุญแจ ก็เปิดถังนำ้ามันไม่ได้สินะ”

แล้วก็เดินไปลูบ ๆ คลำา ๆ รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่

“ทำาอะไรอยู่น่ะ”

ทันใดน้ันเอง พวกเราได้ยินเสียงตะโกนด้วยความโกรธดังมาจาก 

ด้านหลัง ทั้งโอจิและพวกเราต่างสะดุ้งตกใจหันไปทางต้นเสียง เห็นคน 

สามคนกำาลังเดินลงมาจากทางลงเขาเมื่อครู่ เป็นผู้หญิงหนึ่ง ผู้ชายหน่ึง  

เด็กอีกหนึ่ง

“พวกคณุไมใ่ชค่นแถวนีน้ีน่า แลว้เข้ามาทำาอะไรในบา้นคนอืน่น่ะ”

คนท่ีกำาลังซักพวกเราอยู่ เป็นหญิงสาวใส่เส้ือโค้ตสีแดงเลือดหมู  

รองเท้าก็สแีดง ถ้าดูให้ดี  ๆผมก็ออกสแีดงด้วย ส่ิงเดยีวท่ีมสีีสุภาพเรยีบ ๆ 

คือดอกเบญจมาศห่อด้วยหนังสือพิมพ์สำาหรับไหว้หลุมศพ...แต่พอมอง 

อีกทีก็พบว่า แม้แต่เล็บมือก็ทาสีแดง

“อย่าเข้าใจผิดครับ ก็แค่อยากจะขอแบ่งนำ้ามันรถหน่อยน่ะ คุณ 

อยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่า”

โอจิรีบกล่าวเพื่อแก้ตัว

สว่นฮริโุกะรบีเสรมิให ้ เพราะคงคิดแลว้ว่า ดกีว่าจะบอกว่า ‘มาหา 

อาคารที่ทำาการวิจัยขององค์กรปริศนา’

“พวกเราเดินหาคนในหมู่บ้านอยู่นานแล้ว แต่ดูเหมือนจะออกไป 
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ข้างนอกกันหมดทุกหลังเลย”

โทอิโระและคุงิซาวะคอยพยักหน้ารับเป็นกำาลังเสริมอยู่ข้างหลัง

“พวกเราน่ะ ‘เคยเป็นคนหมู่บ้านนี้’ วันน้ีแวะมาแค่ไหว้หลุมศพ  

ไม่ได้อยู่บ้านเดิมท่ีน่ีแล้วน่ะ แต่ที่บอกว่าทุกคนออกไปข้างนอกกันหมด 

นี่หมายความว่ายังไง แล้วรั้วกั้นเกะกะตรงทางเข้าน่ันไม่ใช่ฝีมือพวกคุณ 

หรอกหรือ”

หญิงสาวมองไปรอบ  ๆด้วยความระแวง คงจะรับรูถึ้งความผิดปกต ิ 

ไร้วี่แววผู้คนอาศัยอยู่ท่ีนี่อย่างท่ีพวกเราได้อธิบายไว้ สีหน้าบ่งบอกถึง 

ความกังวล คำาพูดของหล่อนหมายความว่า ปกติรั้วก้ันไม่ได้ถูกวางไว้ 

แบบนั้น

สาวชดุแดงซึง่อ้างว่าเป็นผูเ้คยอาศยันา่จะอายุประมาณย่ีสบิกลาง ๆ  

ใบหน้าขาวสวยได้รูป ตาสองชั้นเด่นชัดและดวงตากลมโต อาจจะเป็น 

อคตขิองผมเองก็ได้ ทัง้การแต่งตัวฉดูฉาดและแตง่หน้าจัด ทำาให้ดเูหมอืน 

พวกผู้หญิงทำางานกลางคืน ส่วนผู้ชายอายุราว ๆ ห้าสิบท่ียืนอยู่ด้านหลัง  

รปูรา่งทว้มกลม หนา้ใหญ่ แต่ตาหยีเลก็ ปากเหยียดตรงตลอดเวลาทำาให ้

ดูเป็นคนหัวแข็งพอสมควร เขาใส่เสื้อแจ๊คเก็ตหนาเตอะทับชุดสูทเป็น 

ทางการ ดูเหมือนคนท่ีเพ่ิงกลับจากงานศพ เด็กผู้ชายตัวเล็ก ๆ ประมาณ 

เด็กประถมหลบอยู่ข้างหลังน่าจะเป็นลูกชาย

แต่สาวชดุแดงกับชายวัยกลางคนไมน่า่จะเปน็สามภีรรยากัน อายุ 

ก็ห่างกันมาก แถมยงัยืนหา่งกัน สือ่ใหเ้หน็ถึงระยะหา่งทางจติใจทัง้คูไ่ดด้ี

สาวชุดแดงคงจะสังเกตเห็นสายตาที่กำาลังมองอยู่ จึงถอนหายใจ 

แล้วพูดต่อ

“ระหวา่งขบัรถอยู่บนเขา ก็เจอสองคนน้ีรถเสยี ยืนโบกรถอยู่ เลย 

รบัมาด้วยนะ่ แถวนีไ้มม่สีญัญาณมอืถือ ถ้าไมใ่ชโ้ทรศพัทบ์า้น ก็จะเรยีก 

ขอความช่วยเหลือไม่ได้” แล้วหันไปทางฮิรุโกะ

“หาหมดแล้วทุกหลังใช่ไหม”
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“น่าจะไม่ครบทั้งหมด แต่เดินดูมาสิบกว่าหลังแล้ว ช่วงนี้อาจจะ 

มีอะไรพิเศษที่ต้องทำาให้ออกไปทำางานที่อื่นกันหรือเปล่า”

“เป็นไปไม่ได้หรอก”

สาวชุดแดงปฏิเสธอย่างมั่นใจ แล้วยกมือขึ้นแตะหน้าผากใช้ 

ความคิดอยู่พักใหญ ่ ก็พูดประโยคปริศนาขึ้นมา

“ท่ีบ้านของท่านซากิมิ...ลองไปบ้านที่อยู่อีกฝ่ังของแม่นำ้าโซโคนาชิ 

มาหรือยัง?”

ผมกับฮิรุโกะมองหน้ากัน แม่นำ้าท่ีว่าพวกเรายังไม่เคยเห็นเลย  

อยู่ที่ไหนกันนะ

พวกเราเงียบไปพักใหญ่ เด็กมัธยมปลายทั้งสองคนก็มีการ 

ตอบสนอง

“เมื่อกี้นี ้ พูดถึงซากิมิใช่ไหม”

“อยู่ที่นี่จริง ๆ ด้วยสินะ”

คำาว่า ‘จริง ๆ ด้วย’ นั้นแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของทั้งคู่คือคนที่ชื่อ 

ซากิมิแน่นอน

แต่จะเป็นคนชื่อซากิม ิ หรือซากิมิที่แปลว่าผู้หยั่งรู้อนาคตกันล่ะ

พวกผมใจเต้นเพราะรู้สึกถึงสัญญาณบางอย่าง

“พวกเธอน่ะ มีธุระกับท่านซากิมิหรือ”

สาวชุดแดงทำาเสยีงเขม้ข้ึน โทอโิระคงจะรูส้กึได ้ จงึรบีกลบเกลือ่น

“จะว่ามีธุระก็ไม่เชิง แค่คิดว่าอยากจะพบสักครั้งน่ะ”

“ก็ไม่รู้หรอกนะว่าคิดอะไรอยู่ แต่ถ้ามาเล่น ๆ ละก็ ขอให้กลับไป 

ได้เลย ไม่มีเรื่องดีหรอก”

พอถูกตัดเยื่อใย คนที่ยื่นมือเข้าช่วยหนุ่มสาวทั้งสองคือโอจิ

“ถ้ายังมีคนเหลืออยู่ท่ีน่ีละก็ พอจะแนะนำาให้ผมรู้จักได้ไหม ผม 

ลำาบากจริง ๆ”

“ฉะ ฉันเองก็ขอร้องด้วย”
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โทอิโระก้มหัวขอร้อง คุงิซาวะก็ก้มหัวขอร้องเช่นกัน

แมก้ระน้ัน สาวชดุแดงยังมทีท่ีาลงัเลอยู่พักหนึง่ แตส่ดุท้ายก็ยอม 

ช่วย

“ทำาไงได้ล่ะ หลุมศพที่ฉันจะไปไหว้ก็อยู่ทางเดียวกันด้วย แต่ 

พวกเธอต้องบอกชื่อมาก่อน ฉันชื่อโทกิโนะ อากิโกะ”

พวกเราทำาตามที่โทกิโนะบอก โดยผมเริ่มแนะนำาตัวเป็นคนแรก  

ตามด้วยฮิรุโกะ คุงิซาวะ โทอิโระ และโอจิ

ทำาให้พวกเราได้รู้ว่าชื่อตัวของคุงิซาวะคือชิโนบุ ส่วนโทอิโระชื่อ 

มาริเอะ และโอจิชื่อทาคาชิ

สุดท้ายสองพ่อลูกก็แนะนำาตัว

“ผมชชิดิะ อิวาโอะ เปน็อาจารย์สงัคมศาสตรท์ีม่หาวิทยาลยั และ 

นี่ลูกชายผมชื่อจุน”

เด็กชายพอถูกเรียกชื่อจุน ก็รีบหลบหลังผู้เป็นพ่อ แล้วจ้องมอง 

ฮิรุโกะเขม็ง แต่สุดท้ายก็ก้มหัวทักทาย

“ผมทิ้งของมีค่าไว้ที่รถน่ะ ขอไปเอามาก่อนนะ”

โทกิโนะถอนหายใจและพูดอย่างเบื่อ ๆ ใส่โอจิซึ่งหันหลังกำาลังจะ 

เดินจากไป

“บ้านนอกแบบนี้ไม่มีใครขโมยหรอก ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละ”

แต่ที่ไวกว่าคำาพูดก็คือ โทกิโนะก้าวเดินนำาหน้าออกไปแล้ว

พวกเราเดินตามโทกิโนะ หญิงสาวชุดแดงไปได้สักพัก ก็เห็นบ้าน 

คนสองหลังที่เชิงเขา เป็นบ้านที่พวกผมเข้ามาดูครั้งหนึ่งแล้ว แต่หล่อน 

กลบัเดินออ้มบา้นไปด้านหลงั พอเดนิเข้าไปในสวนหลงับา้น ก็เหน็บนัได 

ไม้ตัดขวาง พวกเราพลาดตรงนี้ไปจริง ๆ

โทกิโนะอธิบายว่า พอขา้มเนนิเขาลกูนีไ้ป ก็จะเจอแมน่ำา้โซโคนาช ิ 

ข้ามสะพานไปอีกฝั่งจะเป็นบ้านของคนที่ถูกเรียกว่าซากิมิ
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“ทางขึ้นเขาอีกแล้ว”

ถ้าไม่นับจุน คุงิซาวะซึ่งอายุน้อยท่ีสุดเริ่มบ่น โทอิโระจึงรีบปราม 

ด้วยเสียงทุ้มตำ่าว่า “งั้นก็รออยู่ตรงนี้แหละ”

ระหว่างทางมีสุสานเก่า ป้ายหลุมศพตั้งเรียงรายอยู่ตรงกลาง 

หุบเขา มองเห็นท่ัวท้ังบริเวณเขตโยชิมิ โทกิโนะรีบไหว้หลุมศพหน่ึง  

แล้วกลับมาเดินนำาทางให้พวกเราอย่างเดิม ฮิรุโกะหันไปพูดกับหล่อน

“ขอโทษนะคะ อุตส่าห์มาไหว้หลุมศพบรรพบุรุษแท้ ๆ แต่ต้องมา 

นำาทางให้พวกเราด้วย”

โทกิโนะเพียงแค่เหลือบตามอง แล้วพูดต่อ “ไม่เป็นไรหรอก มัน 

ก็แค่ธรรมเนียมน่ะ” จากนั้นหล่อนก็เปลี่ยนเรื่องพูด

“ในสายตาพวกคุณแล้ว แถวน้ีคงเป็นบ้านนอกที่ห่างไกลความ 

เจริญมากเลยสินะ เคยคิดไหมว่าทำาไมถึงยังมีคนอาศัยอยู่ที่นี่”

พอหลอ่นพูดจบ ชชิดิะ ชายรา่งทว้มซึง่เดนิอยู่ขา้งหน้าผมก็เอย่ขึน้  

แต่เป็นคำาตอบที่ฟังดูไม่ค่อยพอใจนัก

“ก็คงเพราะสมัยก่อน มีพวกเฮเกะหนีสงครามมาอาศัยอยู่น่ะสิ  

เป็นเรื่องที่ลือกันทั่วทั้งญี่ปุ่นนั่นแหละ ไม่ได้แปลกอะไรเลย”

“อืม ก็อาจจะใช่นะ” โทกิโนะพยักหน้ารับอย่างไม่ค่อยพอใจ 

เท่าไร “คงจะมีหมู่บ้านอยู่มาต้ังแต่โบราณ แล้วเกิดสงครามขึ้น พวก 

ทหารหนีรบจากสงครามก็เข้ามาหลบท่ีน่ีเพราะกลัวตาย จากนั้นสร้าง 

หมู่บ้านที่อีกฝั่งของแม่นำ้าโซโคนาชิเพ่ือซ่อนตัวแล้วก็หาของป่า เผาถ่าน 

เพ่ือประทังชีวิต เป็นเรื่องที่ฉันได้ฟังตอนเด็ก ๆ จนเบ่ือเลยละ แต่หมู่บ้าน 

นั้นหายไปตั้งแต่ก่อนที่พ่อฉันจะเกิดซะอีก”

ได้ยินอย่างนั้น คุงิซาวะที่เดินอยู่ข้างหลังก็ตะโกนมา

“เดี๋ยวส ิ ก็มีซากิมิอยู่นี่นา”

“พูดให้มันสุภาพหน่อย” โทอิโระส่งเสียงตำาหนิ

“...ก ็ มีท่านซากิมิอยู่ไม่ใช่หรือครับ”
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ทั้งคู่ดูเหมือนพ่ีสาวกับน้องชายมากกว่าที่จะเป็นรุ่นพ่ีรุ่นน้องที่ 

โรงเรียน

“ท่านซากิมิมาอยู่หลังจากท่ีคนในหมู่บ้านหายไปหมดแล้วน่ะ ตอนน้ี 

ก็อยู่ที่นั่นคนเดียว”

“หมู่บ้านนั้นชื่ออะไรหรือคะ” ฮิรุโกะถาม

“ชื่อหมู่บ้านมากัน แต่ว่าพวกเราเรียกสถานท่ีที่ท่านซากิมิอาศัย 

อยู่อีกชื่อหนึ่ง”

โทกิโนะหันมามองพวกเราก่อนที่จะกล่าวชื่อนั้นออกมา

“กล่องดวงตาปีศาจ”

3

พวกเราเดินตามโทกิโนะตามทางขึ้นเขามาจนสุด ตรงนั้นเป็น 

หน้าผาสูงชัน มองเห็นแม่นำ้าเบื้องล่างอยู่ลิบ  ๆ สายนำ้าไหลเชี่ยวกราก 

กระทบหินผา กระจายเป็นละอองสีขาวฟุ้งไปทั่วทั้งพื้นนำ้า

เมื่อเดินลงไปตามแนวหินผาจนสุดทาง ก็มองเห็นสะพานข้ามไป 

อีกฝั่ง พอเห็นอย่างนั้น จุนลูกชายของชิชิดะก็พูดเสียงสั่นเครือ

“ต้องข้ามสะพานนี่หรือ”

ไม่รู้ว่าสะพานน้ีสร้างขึ้นเมื่อไร แต่สะพานกว้างขนาดรถเล็ก  ๆ  

ว่ิงผ่านได้คันเดียว แถมมีสภาพทรุดโทรมจนไม้ผุเปล่ียนเป็นสีดำา มอง 

จากตรงทียื่นอยู่ก็เหน็ไดช้ดัวา่แผน่ไมม้รีอยแตกอยู่ทัว่ ถ้าเปน็ในหนงัละก็ 

ทันทีที่เหยียบลงไป ทั้งสะพานก็คงจะพังร่วงลงสู่พื้นเบื้องล่างแน่นอน

แต่คนเป็นพ่อหายใจลึก ๆ ทำาตัวเป็นปกติก่อนจะบอกว่า

“ไมต้่องหว่ง แค่คนเดินขา้มไมก่ี่คน สะพานไมพั่งหรอก กลวัอะไร 

ไร้สาระ”
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