เมื่่�อคามิิโอะ ทาเคชิิ อดีีตนัักมายากล
จัับพลััดจัับผลููต้้องมาสืืบคดีีฆาตกรรมที่่�
คนใกล้้ตััวตกเป็็นเหยื่่�อในยุุคที่่�เชื้้�อไวรััส
โคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่กำำ�ลัังเป็็นปััญหา
หนัักอกของประเทศญี่่�ปุ่่�นและทั่่�วโลก
หนำำ�ซ้ำำ��คู่่�ต่่อสู้้�ของเขาไม่่ได้้มีีแค่่คนร้้าย
แต่่ยัังต้้องต่่อกรกัับตำำ�รวจที่่�ไม่่ยอมบอก
ข้้อมููลใดๆ ใครจะเป็็นฝ่่ายมีีชััยในศึึกประลอง
ไหวพริิบระหว่่างนัักมายากล
ตำำ�รวจและผู้้�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหลายในคดีี
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ปฐมบท
สป็อตไลต์ส่องลงมายังเวทีมืดมิดท่ามกลางเสียงขลุ่ยไม้ไผ่บรรเลง
เมือ่ เห็นบุรษุ ยืนอยู่ใต้แสงไฟ โอ้ เสียงอุทานด้วยความประหลาดใจ
ก็ลอยมาจากที่นั่งผู้ชมทั่วสารทิศ
หากที่นี่เป็นประเทศญี่ปุ่น ปฏิกิริยาตอบสนองอาจผิดแผกไปจาก
นี้ก็ได้ ทว่าที่นี่ไม่ใช่ญ่ปี ุ่น แต่เป็นเมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
บุรุษผู้นั้นคลุมกายด้วยอาภรณ์ขาว คาดเชือกสีแดงลงมาจากไหล่
ทั้งสองข้าง เส้นผมที่รวบไว้หลังคอยาวถึงกลางหลัง
เขาเหยียดแขนไปด้านข้างอย่างรวดเร็ว ท�ำให้มองไม่เห็นข้อมือทีอ่ ยู่
นอกแสงไฟไปชัว่ ขณะ ในจังหวะทีเ่ ขาดึงแขนกลับเข้าหาตัว เผยให้เห็นวัตถุ
ที่มือนั้นก�ำอยู่ ผู้ชมพากันลุ้นจนแทบหยุดหายใจ
วัตถุชิ้นนั้นคือดาบญี่ปุ่นที่คาดว่ายาวเกินหนึ่งเมตรพอสมควร เขา
กวัดแกว่งดาบซ้ายทีขวาที ใบดาบที่ผ่านการลับคมมาเป็นอย่างดีสะท้อน
แสงไฟเงาวับไม่น่าไว้วางใจ
ปลายดาบญีป่ นุ่ ชีล้ งเบือ้ งล่าง แสงไฟพลันสาดส่องไปทัว่ เวที พร้อม
กันนั้น บรรดาผู้ชมโดยเฉพาะผู้ชายมีสีหน้าชื่นมื่น สตรีผมทองสามคนยืน
อยู่บนเวที พวกเธอสวมชุดเดรสสวยโดดเด่นโชว์เนื้อหนังมังสา
คราวนี้บุรุษหันปลายดาบชี้ขึ้น กลุ่มคนชุดด�ำทั้งตัวสามคนโผล่มา
จากปีกเวที แม้แต่ชาวต่างชาติกร็ ้จู กั เครือ่ งแต่งกายนีเ้ ป็นอย่างดี ชุดนินจา
นั่นเอง ซ�้ำยังสวมหน้ากากครอบทั้งศีรษะและใบหน้า
นินจาทั้งสามต่างหอบผ้าม้วนใหญ่ไว้ข้างตัว เป็นพรมสีม่วงอ่อน

������� Black Showman art5.indd 3

2/10/21 3:00 PM

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

ถักด้วยหญ้า ไม่รู้ว่ามีผู้ชมสักกี่คนที่รู้จักค�ำว่า ‘มุชิโระ’ ซึ่งเป็นชื่อเรียก
ของพวกมัน
พวกนินจาเข้าไปใกล้เหล่าสาวงาม กางพรมมุชิโระอย่างรวดเร็ว
เพื่อห่อหุ้มร่างพวกเธอ หญิงทั้งสามตกใจขัดขืน แต่พวกนินจาใช้ก�ำลังบีบ
บังคับและพันพรมรอบกายพวกเธอไปเรือ่ ยๆ บุรษุ ชุดขาวเดินถือดาบญีป่ นุ่
วนเวียนอยู่รอบพวกเขา เสียงขลุ่ยไม้ไผ่เร่งเร้าอารมณ์ย่งิ ขึ้น
ในไม่ช้าหญิงสามนางถูกพรมพันรอบร่างผอมเพรียวจนมิดมองไม่
เห็นอีกต่อไป กระนั้นพวกเธอก็ยังยืนดิ้นรนกระเสือกกระสน กลุ่มนินจา
หยิบเชือกออกมามัดพรมมุชิโระ พวกเธอหยุดดิ้นในที่สุด กลายเป็นเสา
พรมมุชิโระสามต้นตั้งอยู่บนเวที
บุรุษชุดขาวหยุดเดิน เงื้อดาบญี่ปุ่นในมือขวาขึ้นสูง หลังจากเขม้น
มองนิ่งๆ สายตาคมกริบก็พุ่งไปทางเสาพรมมุชิโระต้นที่อยู่ใกล้สดุ
เขาเยื้องย่างเข้าหามัน ตั้งดาบขึ้นสูงด้วยสองมือ เว้นช่วงชั่วอึดใจ
แล้วฟันดาบฉับ เกิดเสียงดังทื่อๆ เสาพรมมุชิโระถูกฟันเฉียงแล้วล้มตุบ
ไม่มีผู้ชมคนใดเปล่งเสียง ปราศจากเสียงกรีดร้องด้วย เสียงขลุ่ย
ไม้ไผ่เลือนหายไปตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้
บุรษุ ผูน้ นั้ ก้าวเข้าใกล้เสาต้นทีส่ อง คราวนีฟ้ าดฟันดาบใส่มนั โดยไม่
เว้นช่วง เสาต้นนัน้ ถูกฟันอย่างงดงามและล้มกลิง้ กับพืน้ ดังตุบเช่นกัน ทว่า
เขาไม่รอดูภาพนั้น กลับทะยานเข้าหาเสาต้นที่สามทันที
เขาตวัดดาบในแนวขวางท่ามกลางความเงียบสงัด เสียงดาบแหวก
อากาศและเสียงพรมมุชิโระถูกฟันผสมปนเปดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ
เสาครึ่งบนที่ถูกฟันเอียงกระเท่เร่ก่อนตกสู่พ้นื ในที่สุด ส่วนครึ่งล่าง
ยังตั้งอยู่ดงั เดิม
หลังจากช�ำเลืองไปทางผูช้ ม บุรษุ ชุดขาวเคลือ่ นตัวไปกลางเวที แล้ว
หันหลังให้ท่นี ั่งผู้ชม
ต่อจากนัน้ นินจาทัง้ สามยืนเรียงแถวหน้ากระดานประจันหน้ากับเขา
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ผู้ชม

บุรุษยกดาบญี่ปุ่นขึ้นสูงแล้วฟันสะพายแล่งท่ามกลางสายตาของ

หน้ากากของเหล่านินจาร่วงผล็อย
เสียงเซ็งแซ่แปรเปลี่ยนเป็นเสียงร้องยินดี แล้วขยายวงกว้างใน
ชั่วพริบตาจนสะเทือนเลือนลั่นทั้งโรงละคร
หญิงสามคนใส่ชดุ นินจาเสยผมทองดกหนา เดินมาข้างหน้าพร้อม
รอยยิ้มเบ่งบาน ผู้ชมลุกจากที่นั่งตามๆ กัน พวกเขาปรบมือ โห่ร้องและ
ผิวปาก ได้ยนิ เสียงกระทืบเท้าด้วย
บุรุษชุดขาวค่อยๆ หันไปทางผู้ชม เขากางแขนทั้งสองกว้างยิ่งขึ้น
ผุดยิ้มห้าวหาญ แล้วค้อมศีรษะ
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บทที่ 1
วินาทีที่เห็นภาพบนหน้าจอแอลซีดี เธออายจนแก้มร้อนผ่าว เป็น
ภาพที่ตัวเองถ่ายกับเพื่อนอีกคนสมัยอยู่โรงเรียนมัธยมปลายหญิงล้วน
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อขากลับจากโรงเรียน
“รูปนี้…ไม่เอาดีกว่า” มาโยะพึมพ�ำ
“เอ๊ะ ท�ำไมล่ะ” นากะโจ เคนตะที่อยู่ข้างกันถามอย่างแปลกใจ
“รูปนี้ก็ดีออก”
“ช่วงนั้นฉันอ้วนตุ๊ต๊ะที่สุดเลย แถมยังเห็นขาอ่อนเต็มๆ ด้วย ไม่คดิ
ว่าน่าเกลียดหรือ”
นักเรียนหญิงมัธยมปลายในภาพใส่กระโปรงสั้นจุ๊ดจู๋ด้วยกันทั้งคู่
“ไม่เห็นอ้วนเลย แต่กระโปรงสั้นไปหน่อยจริงๆ”
“ม้วนขอบตรงเอวขึ้นมาสองสามทบน่ะสิ แต่เวลาอยู่ที่โรงเรียน
ฉันปล่อยยาวตามเดิมเพราะโดนครูเตือนบ่อยๆ…คุณไม่เคยท�ำหรือคะ”
มาโยะถามหญิงทีน่ งั่ ฝัง่ ตรงข้ามโต๊ะ ตอนนีอ้ กี ฝ่ายสวมหน้ากาก แต่
เคยเห็นหน้าหลายครัง้ แล้ว อายุนา่ จะราวๆ สามสิบ ซึง่ แปลว่ารุน่ ราวคราว
เดียวกับมาโยะอย่างแน่นอน เธอใส่เครื่องแบบของโรงแรม
“ค่ะ พวกฉันก็ท�ำบ่อย” หญิงคนนั้นยิ้มด้วยตา “คิดถึงสมัยนั้นจัง”
“ฉันก็ว่าแล้วค่ะ รุ่นคุณเคนตะไม่ท�ำกันหรือ”
เคนตะอายุสามสิบเจ็ด แก่กว่ามาโยะถึงเจ็ดปี
“ไม่รู้สิ ผมจ�ำไม่ค่อยได้ โรงเรียนผมเป็นโรงเรียนชายล้วนด้วย”
“ระหว่างทางไปโรงเรียน ไม่เคยเหล่สาวโรงเรียนอื่นบ้างหรือ”
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เคนตะยิ้มเจื่อนให้ค�ำถามของมาโยะ
“ก็แค่มอง ไม่ถงึ กับจ้องเอาๆ หรอก เอาเป็นว่ารวมรูปนี้เข้าไปด้วย
ก็ได้มั้ง เป็นรูปที่ดีออก”
“ฉันก็คิดแบบนั้นค่ะ” พนักงานหญิงของโรงแรมเอ่ย
“หรือคะ งั้นรวมรูปนี้ด้วยก็ได้”
“เขียนคอมเมนต์ว่ายังไงดีคะ”
“คอมเมนต์หรือ…” มาโยะครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนตอบ
“นักเรียนม.ปลายผู้เอาเป็นเอาตายกับความสั้นของกระโปรง”
ฮ่า ฮ่า ฮ่า เคนตะปรบมืออยู่ข้างๆ “สุดยอดไปเลย”
“เยี่ยมเลยค่ะ” พนักงานหญิงหลิ่วตา เริ่มพิมพ์คีย์บอร์ดตามนั้น
มาโยะกับเคนตะมาที่ไบรดัลซาลอน1ของโรงแรมในตัวเมือง พิธี
วิวาห์จะจัดขึ้นในอีกสองเดือนข้างหน้าแล้ว วันนี้มาหารือเรื่องสไลด์ที่จะ
เปิดโชว์ในงานเลีย้ งฉลอง ทัง้ คูเ่ อาภาพมาเลือกด้วยกัน สมัยนีท้ ำ� สไลด์โชว์
ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ก็จริง แต่อยากได้แบบคุณภาพสูงมากกว่า กลัวว่าถ้า
ท�ำเอง พอเอาเข้าจริงจะเกิดอุบัตเิ หตุอย่างเปิดไฟล์ไม่ได้หรือเสียงหาย จึง
ตัดสินใจมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งสองจะจัดงานเลี้ยง
ฉลองกลางแจ้ง งานเริ่มหลังตะวันตกดิน น่าจะมองเห็นภาพบนหน้าจอ
ได้ชัดเจน แต่มีหลายแง่มุมที่มือสมัครเล่นจัดการไม่ไหว เป็นต้นว่าข้อ
แตกต่างยิบย่อยในเรื่องความละเอียดของภาพและสีสัน
ระหว่างที่พวกมาโยะก�ำลังเลือกรูปถ่ายกันอยู่ ประตูห้องส่วนตัว
ด้านในซาลอนเปิดออก คู่รักคู่หนึ่งเดินออกมา มาโยะหันไปมองฝ่ายหญิง
โดยไม่คดิ อะไร แล้วมีอันต้องชะงัก อีกฝ่ายไม่ได้ปกปิดหรอก แต่เห็นท้อง
โย้เต็มสองตา
แผนกที่เชี่ยวชาญด้านการจัดพิธีวิวาห์ของโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้า ให้บริการจัดหาสถานที่จัด
พิธีวิวาห์และงานเลี้ยงฉลอง จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้คำ� ปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับพิธีวิวาห์
1
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พนั ก งานหญิ ง ของโรงแรมเดิ น ไปส่ ง คู ่ รั ก คู ่ นั้ น ออกจากซาลอน
ประกายความสุขแผ่ออกมาจากด้านหลังของทั้งสอง
“มีอะไรหรือ” เคนตะถาม
“อืม…ผู้หญิงคนเมื่อกี้ท้องโตแล้วเนอะ”
“เอ๊ะ จริงหรือ เอ ผมไม่ทันมอง”
มาโยะหันไปทางพนักงานหญิง “หมู่น้มี ีแบบนั้นเยอะหรือคะ”
เธอพยักหน้าน้อยๆ
“ค่ะ แต่ละปีมหี ลายคู่”
“สมัยนี้คนไม่ค่อยอายเรื่องท้องก่อนแต่งแล้วหรือไงนะ”
“ไม่ทราบสิคะ แต่คงไม่ใช่อย่างนั้นหรอก เจ้าสาวคงตะขิดตะขวง
ใจอยู่บ้าง ตอนเลือกชุดแต่งงาน เราจึงมักเสนอชุดที่พรางหุ่นได้ดีน่ะค่ะ”
“เป็นอย่างนั้นจริงด้วย”
“ท�ำไมสนใจเรื่องแบบนั้นล่ะ” เคนตะขมวดคิ้วฉงน
“คิดว่าแบบนั้นก็ไม่เลวเหมือนกันน่ะสิ” มาโยะมองหน้าคู่หมั้น
“ท้องก่อนแต่งก็ไม่เลวเหมือนกัน ไม่ต้องกังวลด้วยว่าแต่งงานแล้วจะมีลูก
ได้หรือเปล่า คุณไม่คิดอย่างนั้นหรือ”
ไม่รู้สิ เคนตะเอียงคอ “ไม่เคยคิดในแง่นั้น”
“หืม”
“ต่อให้มีลูกไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นา จะได้ใช้ชีวิตคู่ให้สนุกแค่
เราสองคน” จริงไหมครับ เขาหันไปขอความคิดเห็นจากพนักงานหญิง
“จริงด้วยนะคะ โลกนี้มีคู่สามีภรรยาหลากหลายรูปแบบ ค่านิยม
ก็แตกต่างกันไป” นักวางแผนจัดงานแต่งงานตอบแบบปลอดภัยไว้ก่อน
“คงงัน้ แหละ…ขอโทษนะทีพ่ ดู แปลกๆ คุยกันต่อเถอะ” มาโยะขยับ
ตัวนั่งหลังตรงบนเก้าอี้
เลือกรูปถ่ายเสร็จแล้ว จังหวะที่จะออกจากไบรดัลซาลอน เคนตะ
ถามขึ้น “เมื่อกี้คุณเป็นอะไรน่ะ”
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“เมื่อกี้หรือ”
“เรื่องท้องก่อนแต่งไง”
“อ๋อ…ไม่มอี ะไรเป็นพิเศษหรอก แค่สงสัยนิดหน่อยเอง”
“หมู่นี้คุณพูดเรื่องลูกบ่อยนะ ชอบบอกว่าอยากมีลูกเร็วๆ หรือไม่
ก็อยากมีลูกกี่คนดี”
“ฉันพูดบ่อยขนาดนั้นเลยหรือ”
“บ่อยสิ คุณอาจไม่รู้ตวั ”
“แต่พูดเรื่องนั้นมันแปลกตรงไหน เราก�ำลังจะแต่งงานกัน เป็น
ธรรมดาด้วยซ�้ำที่จะคุยกันเรื่องแบบนั้น”
“ก็อาจใช่ แต่ผมรู้สกึ ว่าคุณยึดติดยังไงไม่รู้”
ก็บอกแล้วไง…มาโยะเอ่ยแล้วหยุดเดิน หันไปหาเคนตะ
“ยึดติดกับเรื่องนั้นมันผิดด้วยหรือ เป็นธรรมดาที่จะคิดไปถึงตอนมี
ลูกแล้วนี่นา ฉันเองก็มีงานท�ำ ไม่คิดให้ดสี ิจะไร้ความรับผิดชอบมากกว่า”
เขาท�ำหน้าเบ้ ชูฝ่ามือทั้งสองข้างให้เธอ
“ผมเข้าใจ อย่าโมโหขนาดนั้นเลยน่า”
“ก็คุณเคนตะอยากพูดแปลกๆ ท�ำไมล่ะ”
จังหวะนั้นได้ยินเสียงอีเมลเข้าจากกระเป๋าถือของมาโยะ เธอกล่าว
ขอโทษแล้วหยิบสมาร์ตโฟน
ดูหน้าจอแล้วพบว่าเพือ่ นสมัยเด็กทีบ่ า้ นเกิดส่งอีเมลมา เธอเดาธุระ
ของอีกฝ่ายได้ อ่านช่วงต้นๆ ก็เห็นแล้วว่าเนื้อความเป็นไปตามคาด
เธอถอนหายใจแล้วเอียงคอ “เอาไงดีหนอ…”
“อะไรหรือ”
“เพือ่ นสมัยม.ต้นชวนไปงานเลีย้ งรุน่ งานจัดวันอาทิตย์หน้า เหมือน
มีแค่ฉันคนเดียวที่ยังไม่ตอบว่าจะไปหรือไม่ไป”
“ดูคุณไม่ค่อยอยากไป ไม่อยากเจอเพื่อนสมัยก่อนหรือ”
“ใช่วา่ ไม่อยากเจอ แต่คดิ ว่าไปแล้วคงเหนือ่ ย ยังไงพ่อคงได้รบั เชิญ
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ไปงานเลี้ยงรุ่นด้วย”
“จริงหรือ การเชิญครูผู้มีพระคุณมาด้วยเป็นพื้นฐานของงานเลี้ยง
รุ่นอยู่แล้วเนอะ”
อือ มาโยะตอบ
“ฉันเคยเล่าแล้วใช่ไหมว่า สมัยม.ต้นฉันพยายามท�ำตัวติ๋มๆ”
“คุณเคยบอกว่าระวังไม่ให้ตวั เองสะดุดตาสินะ แต่มนั เป็นเรือ่ งสมัย
ก่อนไม่ใช่หรือ”
“ฉันว่าตอนนี้ก็ไม่ต่างกันหรอก วันก่อนฉันไปงานเลี้ยงรุ่นของ
โรงเรียนม.ปลาย พอเจอหน้ากันปุบ๊ ก็เปลีย่ นเข้าโหมดสมัยเรียนม.ปลายเลย
ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแล้วก็การใช้ค�ำพูดค�ำจาด้วย เพื่อนร่วมชั้น
สมัยม.ต้นมีแต่คนคุ้นหน้าคุ้นตาในท้องถิ่นเล็กๆ เลยยิ่งต้องท�ำตัวแบบนั้น
ฉันต้องโดนหาว่าเป็นเครื่องดักฟังของครูคามิโอะอีกแน่ๆ”
“คุณเคยโดนคนว่าแบบนัน้ ด้วยหรือ” เคนตะเลิกคิ้วประหลาดใจ
“ไม่ได้โดนตรงๆ หรอก แต่มคี นพูดลับหลัง ระวังให้ดีล่ะ ถ้าท�ำเรื่อง
ไม่ดีเวลายายนั่นอยู่ด้วย เดี๋ยวยายนั่นจะเอาไปฟ้องครูคามิโอะ ท�ำอย่าง
กับฉันเป็นสายลับแน่ะ”
“ใจร้ายจัง แต่คุณน่าจะมีเพื่อนที่สนิทกันไม่ใช่หรือ”
“ก็มีบ้างแหละ คนที่อุตส่าห์ส่งอีเมลมาก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่ช่วงนี้
ไม่ค่อยได้ตดิ ต่อกัน”
“แต่ถ้ามาโยะไม่ไป คุณพ่ออาจจะเหงาก็ได้”
“พ่อไม่สนใจฉันหรอก ปีนงึ ก็ได้เจอกันหลายครัง้ พอสมควร ทีส่ ำ� คัญ
กว่านัน้ ฉันกลัวว่าถ้าตัวเองไม่ไป พ่อจะล�ำบากทีต่ อ้ งโดนถามนัน่ ถามนี่ อืม
เอาเถอะ ฉันจะลองคิดดูอีกหน่อยแล้วกัน”
“เดี๋ยวนะ ถ้างานเลี้ยงรุ่นจัดสัปดาห์หน้า บางทีต่อให้อยากไปก็
อาจไปไม่ได้กไ็ ด้”
เธอเข้าใจว่าเคนตะอยากพูดอะไร “เพราะเชื้อไวรัสโคโรนาใช่ไหม”
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ใช่ เขาพยักหน้า
“ผู้ว่าฯ โตเกียวแถลงว่า มีสัญญาณบอกเหตุว่าการแพร่ระบาดจะ
ขยายวงกว้าง ฉะนั้นอีกไม่นานอาจมีมาตรการบางอย่างก็ได้”
“สเตย์ อิน โตเกียว…จะห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกโตเกียวสักระยะ
หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ”
“มีความเป็นไปได้อย่างยิ่ง เพราะหลายคนยังดื้อไม่ยอมระวังตัว
อยู่เลย”
ทั้งสองก�ำลังพูดถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งตรวจ
พบในปี 2019…หรือที่เรียกว่าโควิด-19 นั่นเอง ประเทศญี่ปุ่นยังตกอยู่ใน
สถานการณ์ซ่ึงยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับสู่ปกติโดยสมบูรณ์ เช่นเดียวกับ
ประเทศอื่นๆ อีกมากมาย
ยาบางชนิดมีประสิทธิผลในการรักษา จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ก็อยูใ่ นระดับ
ควบคุมได้ ขณะนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชวี ิตประจ�ำวันมากนัก ทว่าผู้
ติดเชื้อยังไม่เป็นศูนย์ และบางครั้งก็ทวีจ�ำนวนขึ้นฉับพลัน ซึ่งในกรณีนั้น
หากรู้เส้นทางการแพร่ระบาดอย่างชัดเจนก็ดีไป แต่ถ้าไม่มีข้อมูลแน่ชัดก็
กลายเป็นปัญหายุ่งยากได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาด
ในวงกว้าง รัฐบาลจึงวางนโยบายหลายอย่างในการรับมือกับเรือ่ งนีโ้ ดยแบ่ง
เป็นหลายระดับ มีตงั้ แต่มาตรการพืน้ ฐานอย่าง ‘ขอให้หลีกเลีย่ งการอยู่ใน
สถานทีป่ ดิ การเข้าร่วมกิจกรรมทีต่ อ้ งรวมกลุม่ กันเป็นจ�ำนวนมาก และการ
สัมผัสใกล้ชิดผู้อ่นื รวมทั้งละเว้นจากการออกข้างนอกโดยไม่มเี หตุจ�ำเป็น
เร่งด่วน’ ไปจนถึงการควบคุมพฤติกรรม เป็นต้นว่าเรียกร้องให้ปิดโรงเรียน
หรือให้ธรุ กิจบางประเภทปิดชั่วคราว
สมมติมีการเรียกร้องให้ ‘หลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากจังหวัด
โตเกียวไปจังหวัดอื่น’ หากไม่มีธุระด่วนจริงๆ ก็ต้องปฏิบัติตาม แม้ไม่ได้
บังคับ แต่ต้องโดนคนรอบข้างส่งสายตาต�ำหนิอยู่แล้ว เผลอๆ อาจโดนสืบ
ชื่อนามสกุลและถูกเอาไปประณามบนโลกออนไลน์กไ็ ด้
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“ถ้าเป็นอย่างนัน้ อาจจะดีกไ็ ด้” มาโยะกล่าวพลางถอนหายใจ “ถ้า
ไม่ควรออกนอกโตเกียว ฉันก็ไม่ต้องลังเล ต่อให้ฉันไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยง
รุ่น ทุกคนก็คงไม่คิดมาก”
“กลับกันเสียอีก ถ้าเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดในโตเกียว คนต่าง
จังหวัดคงห้ามไม่ให้เรากลับบ้านเกิดแบบไม่ดูเวล�่ำเวลาด้วยซ�้ำ” เคนตะ
ยิ้มบาง หมู่นี้เวลาทั้งสองอยู่ด้วยกันตามล�ำพัง ถึงอยู่ข้างนอกก็มักจะไม่
ใส่หน้ากาก แต่มาโยะพกติดกระเป๋าถือไว้
“ก็ตามนั้นแหละ”
เธอดูเวลาก่อนจะเก็บสมาร์ตโฟนใส่กระเป๋า พอเห็นว่าบ่ายสี่โมง
กว่า เธออุทานว่าตายจริง แล้วหันหน้าจอไปทางเคนตะ “เดีย๋ วจะไปไม่ทนั ”
“โอ๊ะ แย่ละสิ รีบไปกันเถอะ”
ทั้ ง คู ่ จ�้ ำ เท้ า ไปที่ ลิ ฟ ต์ เ พราะหลั ง จากนี้ มี แ ผนจะไปดู ภ าพยนตร์
โรงภาพยนตร์เปิดตามปกติ ก่อนหน้านี้เคยเว้นระยะหนึ่งที่นั่ง แต่ปัจจุบัน
นั่งติดกันได้แล้ว
แมนชั่นที่มาโยะอาศัยอยู่คนเดียวใช้เวลาเดินหนึ่งนาทีจากรถไฟ
ใต้ดินสถานีโมริชิตะ เป็นห้องแบบ 1K2 ที่มีห้องนอนกว้างประมาณแปด
เสื่อ ห้องครัว ห้องอาบน�ำ้ และห้องน�้ำ ค่าเช่าแสนกว่าเยน อยากอยู่ห้อง
กว้างกว่านี้เหมือนกัน และความฝันนั้นมีแววจะสมหวังด้วยการแต่งงาน
ตอนกลับถึงห้องนั้นแล้วหย่อนตัวนั่งบนเตียง นาฬิกาตรงหัวนอน
บอกเวลาสี่ทุ่มสี่สิบนาที หลังดูหนังกับเคนตะเสร็จ ทั้งสองแวะกินข้าวที่
ร้านเหล้าแถวนิฮมบาชิแล้วค่อยแยกย้าย ปกติวันเสาร์ท้ังคู่มักใช้เวลาอยู่
ด้วยกันที่ห้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทว่าน่าเสียดายที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์
มาโยะท�ำงานที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์แถวอิจิงายะ สังกัดแผนก
ปรับปรุงแมนชั่น เดิมทีเธอมีความสนใจด้านการตกแต่งภายในและเข้า
2

ห้องครัว (Kitchen) + ห้องแยก 1 ห้องที่ใช้เป็นห้องนอนได้
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เรียนมหาวิทยาลัยในคณะมัณฑนศิลป์ แต่เปลี่ยนมาสนใจการออกแบบ
ตกแต่งห้องกลางคัน จึงตัดสินใจตัง้ เป้าจะเป็นสถาปนิกทีม่ ใี บอนุญาตแทน
นากะโจ เคนตะเป็นรุ่นพี่ที่บริษัทเดียวกัน เขารับผิดชอบดูแลบ้าน
เดี่ยว เมื่อก่อนไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กัน แต่เมื่อสองปีที่แล้วย้ายมาท�ำงาน
ชั้นเดียวกัน โอกาสได้เจอหน้ากันจึงเพิ่มขึ้น เริ่มคบหาดูใจมาได้ราวหนึ่ง
ปีครึ่ง เคนตะเป็นฝ่ายเริ่มชวนไปกินข้าว ซึ่งเธอก็ไม่แปลกใจตอนเขาชวน
หลังจากคุยกันหลายครั้งเข้า เธอรู้สึกว่าเขามีใจให้เธอ มาโยะชอบใจอยู่
เหมือนกัน แล้วเขาก็น่าจะตระหนักถึงเรื่องนั้นด้วย
ครึ่งปีก่อนเคนตะขอเธอแต่งงาน ช่วงที่ความวุ่นวายจากเชื้อไวรัส
โคโรนาเริ่มสงบลง เธอคาดอยู่แล้วว่าอีกไม่นานเขาอาจท�ำอย่างนั้นเลย
ไม่ตกใจเท่าใดนัก แต่โล่งอกมากกว่า เธออายุสามสิบแล้ว ไม่มีเวลาว่าง
พอมาคบใครเล่นๆ
แน่นอนว่าเธอตอบตกลง เคนตะคงกะแล้วว่าเธอไม่ปฏิเสธหรอก
ถึงอย่างนั้นก็ท�ำหน้าโล่งใจอยู่ดี
มาโยะโทรศัพท์รายงานเออิจผิ เู้ ป็นพ่อ บอกเพียงว่ามีคนทีอ่ ยากพา
ไปเจอ ไม่ได้บอกว่าจะแต่งงาน แต่เออิจิฟังแค่นั้นก็ดูจะเข้าใจสถานการณ์
แล้ว อุตส่าห์บอกว่า “พ่อยินดีด้วย ดีจังเลยนะ ลูกคงงานยุ่ง เดี๋ยวพ่อเป็น
ฝ่ายไปหาเอง” เธอสัมผัสได้ว่าน�ำ้ เสียงของเขาเจือความหงอยเหงา ตั้งแต่
แม่จากไปด้วยภาวะเลือดออกในเยือ่ หุ้มสมองเมือ่ หกปีก่อน เออิจกิ ใ็ ช้ชวี ติ
ตัวคนเดียวมาตลอด
ไม่นานหลังจากนัน้ เธอแนะน�ำเคนตะให้เออิจริ จู้ กั ทีร่ า้ นอาหารญีป่ นุ่
ย่านกินซ่า เห็นได้ชัดว่าเคนตะประหม่า รอยยิ้มของเออิจิก็แข็งทื่อชอบกล
กระนั้นมาโยะก็สบายใจที่ทั้งคู่ไม่ได้รู้สึกเลวร้ายต่อกัน เออิจิพูดถึงเคนตะ
ให้ฟงั ทีหลังว่า “สีหน้าเขาดูแจ่มใสเวลาพูดเรือ่ งงาน ลูกแต่งงานกับเขาก็คง
ไม่มปี ญ
ั หาหรอก” พอเธอถามว่าเขาหมายความอย่างไร พ่อตอบมาอย่างนี้
“คนท�ำงานด้านการปรับปรุงบ้านต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละ
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ครอบครัวและคิดหาวิธีที่ท�ำให้พวกเขาใช้ชวี ิตได้อย่างสุขสบาย เคนตะคุง
ดูจะเห็นคุณค่าของงานนั้น ถ้าเอาใจใส่ครอบครัวของคนอื่นได้ เขาคงไม่
ละเลยครอบครัวของตัวเองหรอก”
มาโยะมองว่าเป็นวิธีคิดที่สมเป็นพ่อ เออิจิเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น
จึงติดนิสัยชอบประเมินความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่ายผ่านค�ำพูดค�ำจาและ
วิธีเลือกหัวข้อสนทนา
เธอระลึกถึงค�ำพูดในตอนนั้นหลังจากไม่ได้นึกถึงมานาน พวกตน
ก�ำลังจะแต่งงานในอีกสองเดือนข้างหน้า ความวิตกแวบเข้ามาในสมอง
มากกว่าความคาดหวัง แม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่รู้จะสรุปว่ามันเป็นแค่ภาวะ
ซึมเศร้าก่อนแต่งงานได้หรือเปล่า
หญิงสาวเอื้อมมือไปหยิบสมาร์ตโฟน ระหว่างเล่นโซเชียลฯ มีสาย
เรียกเข้าโทรศัพท์มือถือ ชื่อของฮมมะ โมโมโกะแสดงบนหน้าจอ
เธอรับโทรศัพท์ ลองทักทายว่า “สวัสดีจ้ะ ไม่ได้คยุ กันนานเลยนะ”
“ไม่ได้คุยกันนานเลยนะอะไรล่ะ ท�ำไมเธอไม่ยอมตอบอีเมลฉัน”
โมโมโกะถามเสียงแหลมเหมือนสมัยมัธยมต้น
“ขอโทษที พอดีฉันลังเลน่ะ”
อีกฝ่ายหมายถึงเรื่องงานเลี้ยงรุ่น คนที่ส่งอีเมลมาถามเธอคือ
โมโมโกะ
“ท�ำไมล่ะ งานยุ่งหรือ”
“อือ เรื่องงานก็ด้วย”
“เรือ่ งงานก็ดว้ ย แสดงว่ามีเหตุผลอืน่ น่ะสิ เอ๊ะ คงไม่ได้กระอักกระอ่วน
ที่จะมาร่วมงานเลี้ยงรุ่นพร้อมครูคามิโอะพ่อของเธอหรอกนะ”
“จะว่ากระอักกระอ่วนหรือไงดีล่ะ ไม่อยากให้ทกุ คนต้องคอยพะวง
กับความรู้สกึ ของฉันน่ะ”
“ไม่มีใครท�ำแบบนั้นหรอก” โมโมโกะปฏิเสธทันควัน “พวกเราอายุ
สามสิบกันแล้วนะ มัวคิดมากเรื่องแบบนั้นไหวหรือ มาเถอะน่า ถ้ามาโยะ
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ไม่มา ฉันก็เหงาแย่เลย อีกอย่าง ฉันว่าต่างจังหวัดดีจริงๆ นั่นละ”
“จะว่าไป ตอนนี้เธอกลับไปอยู่บ้านเกิดสินะ โมโมโกะ ที่นั่นเป็น
ยังไงบ้าง”
ก่อนหน้านี้โมโมโกะเคยเขียนเล่ามาในอีเมล เดิมทีเธออาศัยอยู่
โยโกฮามะ แต่สามีย้ายไปท�ำงานคนเดียวแถบคันไซ เธอจึงหอบลูกชาย
อายุสองขวบกลับไปอยูบ่ า้ นเกิดตัง้ แต่เดือนก่อน ส่วนแมนชัน่ ทีโ่ ยโกฮามะ
ก็ให้คนรู้จกั เช่า
“อยู่สบายมากเลย ฝากพ่อแม่ดแู ลเจ้าตัวเล็กได้ด้วย ฉันเลยมีเวลา
เป็นของตัวเอง มาโยะมาที่นี่เมื่อไหร่ ฉันไปเที่ยวด้วยได้ทกุ เมื่อ”
“เป็นข่าวดีเลยนะ”
“ใช่ไหมล่ะ เพราะงั้นกลับมาเถอะ ไม่ต้องไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นก็ได้”
“เดี๋ยวนะ ฉันติดงานด้วย ขอคิดอีกสักนิดแล้วกัน จะให้คำ� ตอบ
ภายในสองสามวันนี้แน่ๆ จ้ะ”
“ได้เลย”
“แต่จะจัดงานเลี้ยงรุ่นได้หรือ สังคมยังวุ่นวายกับเชื้อไวรัสโคโรนา
อยู่เลยนะ”
อ๋อ โมโมโกะเปล่งเสียงต�่ำผิดวิสัย
“เรือ่ งนัน้ มีวธิ แี ล้ว เห็นว่าจองร้านทีม่ ที นี่ งั่ กลางแจ้งไว้นะ่ ถ้าจ�ำเป็น
ก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นได้ แล้วถ้าเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ก็โอเคใช่ไหมล่ะ”
“อย่ า งนี้ นี่ เ อง” ทุ ก คนคุ ้ น เคยกั บ การรั บ มื อ ความวุ ่ น วายจาก
เชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นบ่อยแล้ว “แต่กรณีของฉัน อาจเดินทางออกจาก
โตเกียวไม่ได้กไ็ ด้”
“ที่เขาจะให้งดเดินทางข้ามจังหวัดสินะ”
“อือ ไม่อยากทะเล่อทะล่ากลับต่างจังหวัด แล้วโดนปาหินใส่หรอก”
หึหึ ได้ยนิ เสียงโมโมโกะหัวเราะขึ้นจมูก
“งั้นก็รีบกลับมาก่อนที่พวกผู้ว่าฯ จะโพล่งเรื่องไม่เข้าท่าสิ หมอนั่น
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ก็ท�ำอย่างนั้น ฉันหมายถึงนายเอลีท3สึงิชิตะน่ะ”
“นายเอลีท? สึงิชิตะคุงคนนั้นน่ะหรือ”
“ใช่ สึงิชิตะ ไคโตะ เขาพาภรรยากับลูกที่ยังเป็นทารกกลับมา
บ้านเกิดตัง้ แต่สปั ดาห์ทแี่ ล้ว สถานการณ์เรือ่ งเชือ้ ไวรัสโคโรนาไม่นา่ ไว้วางใจ
แถมยังจะมีงานเลี้ยงรุ่นด้วย เขาเลยตัดสินใจเผ่นจากโตเกียวตั้งแต่เนิ่นๆ
บอกด้วยว่าบริษทั ของเขาก�ำลังให้พนักงานท�ำงานจากบ้าน ฉะนัน้ ประธาน
บริษทั ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่โตเกียวหรอก ส�ำนึกความเป็นเอลีทของหมอนัน่ ไม่
เปลี่ยนไปเลย ยังเหมือนเดิมไม่มผี ิดเพี้ยน”
“ฟังจากที่เธอพูด แสดงว่าเธอเจอเขาหลายครั้งแล้วสินะ”
“เจอกันแค่ครัง้ เดียวตอนประชุมเรือ่ งงานเลีย้ งรุน่ ทัง้ ทีไ่ ม่มใี ครชวน
หมอนั่นมาสักหน่อย เจ้าตัวคงอยากอวดนั่นแหละ”
มาโยะคิดว่า หากเรื่องนั้นเป็นความจริง เขาก็ยังเป็นคนเดียวกับ
สมัยก่อนจริงๆ ผลการเรียนดีเด่น เล่นกีฬาเก่งทุกประเภท หน�ำซ�้ำพ่อแม่
ยังเป็นเศรษฐี ของทุกอย่างที่เขาใช้เป็นของราคาแพง…นั่นคือภาพลักษณ์
ของสึงิชติ ะ ไคโตะในสายตาของเพื่อนร่วมชั้น หลังเรียนจบมัธยมต้น เขา
ศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมปลายเอกชนในสังกัดมหาวิทยาลัยที่โตเกียว
เมื่อไม่กี่ปีก่อนได้ยินข่าวลือมาว่า เขาก่อตั้งบริษัทไอทีและประสบความ
ส�ำเร็จ
“นอกนั้นยังมีอีกคน เห็นว่าฮีโร่ของเมืองเราก็กลับมาแล้วด้วยนะ”
เมื่ อ ได้ ยิ น ที่ โ มโมโกะเอ่ ย มาโยะเอี ย งคอฉงนในท่ า แนบหู กั บ
สมาร์ตโฟน
“ฮีโร่? หมายถึงใครน่ะ”
“ไม่รู้หรือ คุงิมิยะคุงคนเขียนเรื่อง ‘เก็นลาบิ’ ไง”
อ๊ะ มาโยะอ้าปากหวอ “จริงหรือ”
“เดีย๋ วนะ มาโยะ นอกจากลืมเพือ่ นร่วมชัน้ แล้ว เธอจะลืมกระทัง่ คน
3

เอลีท (Elite) หมายถึงชนชั้นน�ำในสังคม
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ที่ประสบความส�ำเร็จที่สดุ ในโรงเรียนเก่าของพวกเราไม่ได้นะ”
“ไม่ได้ลืมหรอก แต่กรณีของเขามันสุดยอดเกินไปจนตามไม่ทนั ”
“ฉันเข้าใจ เพราะฉันเองก็เป็นเหมือนกัน แต่เขาจะมาร่วมงานเลีย้ ง
รุ่นด้วย ทางนี้เลยครึกครื้นน่าดู”
“ถ้าคุงิมยิ ะคุงจะมา มันก็คงครึกครื้นละนะ”
“ทุกคนใจง่ายเนอะ สมัยม.ต้นยังล้อเขาว่าเป็นโอตาคุการ์ตนู หรือไม่
ก็นายไม้เสียบผีแท้ๆ เอ้อ ฉันเองก็ว่าคนอื่นไม่ได้หรอก” นึกหน้าโมโมโกะ
ออกเลยว่าก�ำลังแลบลิ้น “อ้อ จริงสิ ลืมเรื่องส�ำคัญเลย เราคุยกันว่าจะจัด
พิธีไว้อาลัยสึคุมิคุงในงานเลี้ยงรุ่นด้วย”
“ไว้อาลัยสึคุมิคุง…โอ้ งั้นหรือ” มาโยะปั่นป่วนในอกนิดหน่อย แต่
ระมัดระวังไม่ให้อีกฝ่ายจับได้จากน�้ำเสียง
“ฉะนั้นอยากให้คนที่มีของที่ระลึกเกี่ยวกับสึคุมิคุงไปร่วมงานให้ได้
มาโยะ เธอเคยสนิทกับสึคุมิคุงสินะ ไม่มีของแบบนั้นบ้างหรือ อย่างเช่น
รูปถ่ายหรืออะไรท�ำนองนั้น”
“เอ๊ะ โพล่งถามแบบนี้ฉันนึกไม่ออกหรอก”
“งั้นช่วยหาดูหน่อยได้ไหม”
“ก็ได้ แต่อย่าคาดหวังมากนักล่ะ”
“อย่าพูดแบบนั้นสิ หามาสักอย่างเถอะ ถ้ารวบรวมของได้น้อยก็
แย่เลย”
“ตกลง จะลองหาดู”
“ฝากด้วยนะ งั้นฉันจะรอโทรศัพท์จากเธอ”
“อือ ไว้ฉันจะติดต่อไป”
“ขอโทษที่โทร.มาดึกนะ”
“ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ”
หลังจบบทสนทนา มาโยะรูส้ กึ ตัวว่าหัวใจพองโตไปด้วยความทรงจ�ำ
มากมายเหลือคณานับ คงเพราะไม่ได้คยุ กับโมโมโกะนานแล้ว ทัง้ ยังได้ยนิ
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ชื่อของอีกหลายคนที่คิดถึง
สึคุมิคุง…หรือ…
พอนึกได้วา่ สมัยมัธยมต้นเขามีรา่ งกายก�ำย�ำและหน้าตาคมคาย แต่
ยังหลงเหลือความเป็นเด็กหนุม่ ทีย่ งั ไม่กา้ วเข้าสูป่ ระตูแห่งความเป็นผูใ้ หญ่
ความปวดใจเนื่องจากโหยหาอดีตวัยหวานจางๆ และแผลเก่าย้อนคืนมา
“เป็นลูกครูคามิโอะแล้วจะท�ำไมล่ะ เธอก็คือเธอไม่ใช่หรือ อย่าไป
สนค�ำพูดของพวกไร้สาระเลยน่า บ้าหรือเปล่าเนี่ย”
เขาปลอบเธอด้วยถ้อยค�ำอันทรงพลัง แถมยังเปล่งวาจานัน้ ในสภาพ
นอนอยู่บนเตียง เขาผ่ายผอมไปถนัดตา สีหน้าก็ไม่สู้ดี ทว่าประกายตา
เข้มแข็งมีชีวิตชีวายังไม่เปลี่ยนจากสมัยสุขภาพแข็งแรงดี
เขาจากโลกนี้ไปเกือบสิบหกปีแล้ว
หากเขายังมีชีวิตอยู่และมาร่วมงานเลี้ยงรุ่น มาโยะคิดว่าตัวเองคง
แสดงเจตนาอย่างหน้าชื่นตาบานว่าจะไปร่วมงานด้วย
หลังอาบน�ำ้ และทาเครือ่ งประทินผิวก่อนนอนเสร็จเรียบร้อย เธอมุด
เข้าที่นอน เปิดดูสมาร์ตโฟนก่อนจะปิดไฟในห้อง เห็นเคนตะส่งข้อความ
มาว่า ‘ราตรีสวัสดิ์’ เธอตอบกลับว่าราตรีสวัสดิ์แล้วเอื้อมมือปิดสวิตช์ไฟ
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บทที่ 2
ชายหนุม่ ย่อสะโพก สอดนิว้ มือทัง้ สองข้างใต้ประตูเหล็กม้วน สัมผัส
ของโลหะเย็นเฉียบ อากาศทีไ่ หลเข้ามาจากช่องด้านล่างก็เหน็บหนาว เป็น
ธรรมดาอยู่แล้วเพราะเพิ่งต้นเดือนมีนาคม
ฮารางุจิ โคเฮยันสองเท้ากับพื้นแล้วยกประตูเหล็กม้วนพรวดเดียว
มันเลือ่ นขึน้ อย่างลืน่ ไหลพร้อมเสียงดังแกรกๆ แต่มอี นั ต้องติดขัดอยูจ่ ดุ หนึง่
ทุกครัง้ คงเพราะเสาต้นกลางงอแน่ๆ ใช้ประตูนมี้ าตัง้ กว่าสามสิบปีแล้วนีน่ ะ
เขาเคาะตุบๆ จากด้านล่าง ดันมันขึ้นได้ในที่สุด เคยคิดอยาก
เปลี่ยนมาใช้ประตูเหล็กม้วนระบบไฟฟ้าให้รู้แล้วรู้รอด ทว่าทิ้งความคิด
นั้นไปนานแล้ว
ประตูเหล็กม้วนมีสามบาน เปิดเฉพาะบานกลางก่อน แล้วเดินออก
ไปกวาดตามองข้างนอก
รถยนต์จ�ำนวนหนึ่งแล่นผ่านไปประปรายบนถนนเลนเดียว นานๆ
จึงจะมีรถกระบะโผล่มาบ้าง แต่เห็นได้ชัดว่าปริมาณการจราจรลดน้อย
ลงกว่าสัปดาห์ก่อน
บาทวิถีกแ็ ทบไร้เงาคน เห็นแค่เด็กสามสี่คนเดินอยู่ไกลๆ คงจะอยู่
ระหว่างทางไปโรงเรียน ช่วงนี้ของปีก่อนโรงเรียนปิดเทอมกันทั่วประเทศ
ญี่ปุ่น ปีนี้ไม่ได้ปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิเร็วขึ้นหรอกหรือ พวกเพื่อนที่มีลูกเคย
บ่นฮึดฮัดกับเขาว่า นักการเมืองไม่เข้าใจสถานการณ์ของครอบครัวที่สามี
ภรรยาต้องท�ำงานทั้งคู่สักนิดเดียว
ฮารางุจิมองนาฬิกาข้อมือ แปดโมงกว่าแล้ว ย่านการค้าเงียบเหงา
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จนไม่นา่ เชือ่ ว่าตัง้ อยูห่ า่ งจากสถานีรถไฟเพียงเดินไม่กนี่ าที หน�ำซ�ำ้ วันนีย้ งั
เป็นวันจันทร์ด้วย จากนี้ไปวันเวลาเช่นนี้คงด�ำเนินไปอีกสักพัก
ได้ ยิ น เสี ย งมาจากข้ า งๆ พอหั น ไปมองก็ เ ห็ น ประตู ก ระจกของ
ร้านขายเครือ่ งเคลือบดินเผาเปิดออก เจ้าของร้านเดินออกมาพอดี ในมือถือ
ถุงขยะ
อรุณสวัสดิ์ครับ ฮารางุจิทักทาย
“อ้อ โคจัง อรุณสวัสดิ์” เจ้าของร้านค้อมศีรษะที่ไว้ผมสั้น เขาอายุ
มากกว่าฮารางุจิสิบกว่าปี ช่วยงานที่ร้านมาตั้งแต่สมัยฮารางุจิเรียน
ชั้นประถมแล้ว
“วันนี้เป็นยังไงบ้างครับ มีคนจองเข้ามาเรียนท�ำเครื่องเคลือบ
ดินเผาไหม” ฮารางุจิถาม
เจ้าของร้านท�ำหน้านิ่วคิ้วขมวดแล้วส่ายศีรษะ
“จะมีได้ยังไง ขนาดเมื่อวานกับวานซืนที่เป็นเสาร์อาทิตย์ยังมีมา
ทั้งหมดสามคู่เอง สัปดาห์น้คี งแย่หนักกว่าเดิม”
“นั่ น สิ น ะครั บ ได้ ยิ น ว่ า ที่ โ ตเกี ย วถึ ง กั บ เคยมี ก ารระบาดแบบ
คลัสเตอร์ แต่ในจังหวัดเรายังไม่มีการแพร่ระบาดเลย”
เจ้าของร้านข้างๆ เบะปาก
“คิดอย่างนั้นไม่ได้หรอก เดี๋ยวผ่านไปอีกสักนิด จังหวัดเราคงมีคน
ติดเชื้อบ้างเหมือนกัน เราแค่มีระยะห่างของเวลาจากโตเกียวอยู่บ้าง
ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้น เสร็จแล้วก็จะมีการเชิญชวนให้งดท่องเที่ยวและ
สันทนาการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตหมกตัวอยู่แต่ในบ้าน พอถึง
ตอนนั้นก็ไม่มีใครเหลียวแลเครื่องเคลือบดินเผาหรอก”
“ถ้าเป็นอย่างนั้น ร้านผมก็ล�ำบากเหมือนกัน”
“ของเธอไม่นา่ เป็นไร ต่อให้งดออกจากบ้านก็ไม่มใี ครงดเหล้า กลาย
เป็นว่าจะมีค�ำสั่งซื้อจากคนทั่วไปเข้ามามากขึ้นด้วยซ�้ำ”
“ไม่เชิงหรอกครับ เพราะคนทีด่ มื่ อยูบ่ า้ นชอบสัง่ ซือ้ เหล้าราคาถูกยก
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กล่องทางออนไลน์มากกว่า สินค้าหลักของร้านผมคือเหล้าท้องถิน่ ถ้าร้าน
อาหารหรือร้านเหล้าในท้องถิ่นไม่ส่งั ซื้อก็ล�ำบาก”
“อ้อ ร้านอาหารอาจจะแย่อีกรอบก็ได้ เรียวกังก็เหนื่อยเหมือนกัน
เมื่อวานฉันได้ฟังจาก ‘โฮเทลมารุมิยะ’ ว่า ไม่ทันไรก็มีแขกแคนเซิลห้อง
ตั้งหลายรายแล้ว”
“อา อย่างที่คิดไว้เลย”
“ไม่รู้ว่าคราวนี้จะใช้เวลานานแค่ไหน อาจจะแย่ไปอีกสองสัปดาห์
นับจากนี้ หรือเผลอๆ อาจจะหนึง่ เดือนเลยก็ได้ น่ากลุม้ จริงๆ” เจ้าของร้าน
เอ่ยพลางยกถุงขยะ หันหลังให้ฮารางุจิ แล้วเดินจากไป
ฮารางุจิถอนหายใจ ‘โฮเทลมารุมิยะ’ เป็นเรียวกังขนาดใหญ่ท่สี ุด
ในย่านนี้ พอจะเดาได้ว่ายอดแคนเซิลของที่นั่นจะส่งผลให้ยอดขายลดลง
ไม่ได้หมายถึงเฉพาะยอดขายของร้านตน แต่เป็นยอดขายของแถบนี้ทั้ง
แถบต่างหาก
เขาเดินอ้อมไปยังทีจ่ อดรถข้างร้าน มีรถบรรทุกเก่าจอดอยู่ ตัวอักษร
ค�ำว่า ‘ร้านฮารางุจิ โชเต็น’ บนด้านข้างของรถบรรทุกคันนั้นสีจางไปมาก
แล้ว ทว่าขณะนี้ยังไม่มกี ะจิตกะใจจะเขียนใหม่
ฮารางุจิขับรถบรรทุกไปหน้าร้าน เริ่มลงมือขนสุราขึ้นรถเพื่อน�ำไป
จัดส่ง จุดหมายปลายทางที่กำ� ลังจะไปนั้น นอกจากเรียวกังก็มีร้านเหล้า
และร้านอาหาร ทุกทีจะได้รับค�ำสั่งซื้อจากสิบกว่าแห่ง ทว่าวันนี้มีเพียง
สามแห่งเท่านัน้ ซ�ำ้ ร้ายยอดสัง่ ซือ้ ของแต่ละแห่งยังน้อยจนชัน้ วางสัมภาระ
โล่งไปถนัดใจ
เมื่อเอาของไปส่งก็ช็อกหนักกว่าเดิม ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปไม่มีร้านใดมี
แผนจะสั่งซื้อสุราเลย
“ช่วยไม่ได้นี่นา มองไม่เห็นวี่แววว่าจะมีลูกค้ามาเลย ถ้าขายให้
ลูกค้าในท้องถิน่ อย่างเดียว สัง่ เหล้ามาเพิม่ ก็รงั แต่จะเหลือเปล่าๆ” เจ้าของ
ร้านเหล้าวัยใกล้แซยิดกล่าวอย่างรู้สกึ ผิด “เอ่อ บอกตามตรง ฉันไม่รู้ด้วย
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ซ�้ำว่าจะท�ำร้านได้ถึงเมื่อไหร่ นี่ก็คุยกับที่บ้านด้วยซ�ำ้ ว่า ปีนี้จะไปไม่รอด
แล้วหรือ ต้องปิดร้านสถานเดียวหรือนี่”
ฮารางุจิท�ำได้เพียงพยักหน้าเงียบๆ ระยะนี้ไปที่ไหนก็ได้ยินแต่
ประเด็นเดียวกัน ทุกคนเลิกพูดว่าเศรษฐกิจดีโดยสิ้นเชิง
ทุกอย่างแปรเปลี่ยนไปในฤดูหนาวของปี 2020 ไม่ใช่เพียงละแวกนี้
แต่ทวั่ ประเทศญีป่ นุ่ ไม่สิ ทัว่ โลกกลับตาลปัตรจากเมือ่ ก่อน แน่นอนว่าเป็น
ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ได้ข่าวว่าร้านอาหารในย่านธุรกิจของเขตเมืองต้องปิดกิจการเป็น
จ�ำนวนมากพอดู ร้านเก่าแก่มากมายและคลับหรูท่ที �ำธุรกิจมาหลายสิบปี
แถบกินซ่าพากันเลิกกิจการอย่างต่อเนือ่ ง ทว่าพืน้ ทีท่ ยี่ งั มีจำ� นวนคนติดเชือ้
น้อยก็ประสบชะตากรรมเดียวกัน โดยเฉพาะแถบทีอ่ ยูไ่ ด้เพราะนักท่องเทีย่ ว
เป็นหลักนั้นได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
ประชากรในแถบนี้มีจ�ำนวนไม่มากมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของ
ร้านอาหารที่เปิดอยู่เกือบทุกแห่งต้องพึ่งพาคนจากนอกจังหวัดเกินกว่า
ครึ่ง แต่ภยั ร้ายจากเชื้อไวรัสโคโรนาตัดขาดการสัญจรระหว่างจังหวัดนี้กับ
จังหวัดอื่น ยอดขายของร้านไหนๆ ก็ลดฮวบฮาบทั้งสิ้น แม้รฐั บาลยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลง
มีการคิดค้นยารักษาโรคปอดบวมจากเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
ออกมามากมาย วัคซีนทีไ่ ด้ผลก็อยูร่ ะหว่างการพัฒนา แต่ประชาชนคงเห็น
พ้องตรงกันว่า วันเวลาแห่งความมีชวี ติ ชีวาในอดีตอาจไม่หวนคืนมา อย่าง
น้อยก็คงไม่กลับคืนมาสู่เมืองนี้ ฮารางุจริ ู้สึกเช่นนั้น
บางคราวชีวิตประจ�ำวันเหมือนเมื่อก่อนก็ด�ำเนินไปในช่วงสั้นๆ ยก
ตัวอย่างเช่นเดือนก่อนจู่ๆ มีนกั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากพอสมควร ทีพ่ กั บาง
แห่งก็ห้องเต็มในช่วงสุดสัปดาห์ ฮารางุจแิ วะเวียนไปร้านอาหารทุกวันเพือ่
ส่งสุราเติมให้ ร้านค้ามีคนคับคัง่ พวกพนักงาน เจ้าของร้าน และเหนืออืน่ ใด
คือลูกค้าต่างมีสีหน้าสดใส
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แต่ทุกคนก็ตระหนักแล้วว่าวันเวลาเหล่านั้นคงอยู่ไม่นาน คุ้นเคย
กับการรับมือความเปลี่ยนแปลงแล้วด้วย เช่น หากผู้ว่าราชการจังหวัด
โตเกียวประกาศว่า “พบการแพร่ระบาดภายในจังหวัดโตเกียว” วันรุ่งขึ้น
รถประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงานเขตจะวิ่งรอบเมืองนี้และกระจายข่าวผ่าน
เครื่องขยายเสียงว่า “ขอความกรุณางดเดินทางไปโตเกียวและปริมณฑล
โดยไม่มีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน”
เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกคนจะเตรียมใจพร้อมว่า เอาละ เริ่มอีกแล้วแฮะ
นอกจากคนที่เดินทางจากเมืองนี้ไปโตเกียวและปริมณฑลจะมีจำ� นวนลด
ลงแล้ว ในทางกลับกันคนทีเ่ ดินทางจากโตเกียวและปริมณฑลมาเยือนเมือง
นีก้ ม็ จี ำ� นวนลดลงด้วย แน่นอนว่ายอดขายของร้านค้าก็ลดตาม เหตุการณ์
ท�ำนองเดียวกันเกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
แล้วสัปดาห์กอ่ นก็เพิง่ มีประกาศแบบเดิมในโตเกียวอีกโดยใช้ค�ำพูด
ว่า “มีสัญญาณบอกเหตุว่าการแพร่ระบาดจะขยายวงกว้าง” หากเปรียบ
เป็นพยากรณ์อากาศก็ถือเป็น ‘ประกาศเตือนภัยระดับเฝ้าระวัง’ แต่
ปัจจุบันทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสยกระดับเป็น ‘ประกาศเตือนภัยระดับ
สูง’4 ได้ทุกเมื่อ
ในบรรดานักศึกษาที่เรียนอยู่โตเกียว มีคนกลับบ้านเกิดตั้งแต่ก่อน
ปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ เพราะขืนมัวอ้อยอิง่ ก็มคี วามเสีย่ งว่าจะกลับไม่ได้
ไม่เพียงนักศึกษา คนที่ทำ� งานอยู่โตเกียวแต่พาครอบครัวกลับบ้าน
เกิดก็มใี ห้เห็นประปราย ในระยะหนึง่ ปีทผี่ า่ นมา ระบบการท�ำงานจากบ้าน
ก้าวหน้าขึ้นมาก ถ้าไม่ต้องไปบริษัท ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อก็น้อย ย่อม
เป็นธรรมดาที่จะคิดว่ามาใช้เวลาที่บ้านเกิดซึ่งค่อนข้างผ่อนผันเรื่องกฎ
ระเบียบจะดีกว่า
หลังจัดส่งสุราเสร็จเรียบร้อย ฮารางุจขิ บั รถบรรทุกไปย่านทีอ่ ยูอ่ าศัย
เตือนภัยระดับเฝ้าระวังคือมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ เตือนภัยระดับสูงคือมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ภัยพิบตั ขิ นั้ รุนแรง ส่วนเตือนภัยระดับสูงพิเศษคือภัยพิบตั ขิ นั้ รุนแรงมีโอกาสเกิดขึน้ ได้ทกุ เมือ่ หรือก�ำลัง
เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ให้ประชาชนในบริเวณนั้นอพยพทันที
4
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ก่อนกลับเข้าร้าน พอเบี่ยงออกจากถนนสายหลักก็เจอแต่ถนนแคบๆ
ระหว่างจอดรอตรงไฟแดง เขาเห็นป้ายถูกทิ้งไว้ริมถนน ป้ายนั้น
มีภาพวาดและรูขนาดใหญ่ข้างตัวหนังสือเขียนว่า ‘เก็นลาบิ เฮาส์เตรียม
เปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม ปี 2021’ ฮารางุจิจินตนาการว่าอาจมี
ใครเตะมันจนเป็นรูกไ็ ด้ เวลาคาดหวังสูง ในยามที่โดนหักหลัง ความผิด
หวังย่อมสูงตามไปด้วย
เขาจอดรถบรรทุกหน้าบ้านหลังหนึ่งที่คุ้นเคย มาที่นี่บ่อยตั้งแต่เด็ก
แล้วจึงไม่เคยสังเกต แต่พอดูให้ดกี ็รู้สึกว่าบ้านเก่าแก่เอาการ
หยิบสมาร์ตโฟนก่อนลงจากรถบรรทุก เลือกนามสกุล ‘คามิโอะ’
จากรายชือ่ แล้วลองกดโทร.ออก ได้ยนิ เสียงสัญญาณสองสามครัง้ แต่ไม่มี
วี่แววว่าอีกฝ่ายจะรับสาย
ฮารางุจติ ดั สายแล้วเอียงคอฉงน เปิดประตูรถพลางเก็บสมาร์ตโฟน
ใส่กระเป๋าเสื้อ แล้วก้าวลงจากรถบรรทุก
ประตูรั้วมีป้ายเขียนว่า ‘คามิโอะ’ เขากดปุ่มอินเตอร์โฟนที่ติดอยู่
ใต้ป้ายนั้นเล็กน้อย
ทว่าไม่มคี นตอบ ลองกดอีกครั้ง แต่ผลลัพธ์เหมือนเดิม
แปลกจริง ออกไปข้างนอกแล้วหรือ
ฮารางุจเิ ปิดประตูรวั้ เข้าไปในบริเวณบ้านอย่างลังเล เดินไปทีป่ ระตู
บ้านแล้วลองหมุนลูกบิด แม้ในใจคิดว่าเจ้าของบ้านคงล็อกกุญแจไว้
และแล้ว…
ประตูเปิดออกอย่างง่ายดาย มันไม่ได้ล็อก แปลว่าเจ้าของบ้านคง
ไม่ได้ออกไปไหน
สวัสดีครับ เขาลองทักทายเสียงดัง ทว่าเสียงนั้นสะท้อนก้องอย่าง
สูญเปล่าในระเบียงทางเดินมืดสลัว ไม่มีเสียงตอบมาจากที่ใดเลย
“สวัสดีครับ ครูคามิโอะ อยู่บ้านหรือเปล่าครับ”
หลังจากรอจนแน่ใจว่าไม่มีคนตอบจริงๆ ฮารางุจิลังเลว่าควรท�ำ
อย่างไร เกิดเรื่องขึ้นหรือเปล่า บางทีครูอาจล้มหมดสติก็ได้ ในใจคิดแบบ
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นัน้ แต่ตดั สินใจไม่ได้วา่ ควรเข้าไปในบ้านหรือไม่ ประตูตรงหน้าปิดอยู่ เขา
รู้ว่าอีกฟากของประตูมีห้องกว้าง
อ้อ จริงสิ นึกออกแล้ว บ้านหลังนี้มีสวนด้านหลังนี่นา
เขาออกจากประตูหน้าบ้าน เดินเลียบผนังด้านนอก เมื่อก่อนเคย
ท�ำบาร์บคี วิ ทีส่ วนด้านหลังของทีน่ ่ี คนทีม่ าร่วมด้วยคือเพือ่ นร่วมชัน้ จ�ำนวน
หนึง่ ทีอ่ าศัยในละแวกนี้ เหตุการณ์นนั้ เกิดขึน้ หลังเรียนจบมัธยมต้นมาได้หา้
ปีกว่า พอเขาเอาเหล้าของทีร่ า้ นมาฝาก ทุกคนก็รวบรวมเงินให้แล้วบอกว่า
“เอาของร้านนายฟรีๆ ไม่ดหี รอก” เมือ่ เขาท�ำท่าจะไม่รบั เงิน คามิโอะบอก
ว่า “เอาเถอะน่า รับไว้เถอะ เธอท�ำธุรกิจร้านเหล้า ต่อให้เป็นเพือ่ นทีส่ นิทกัน
แค่ไหน เธอก็ไม่ควรมอบสินค้าจากธุรกิจของเธอให้โดยไม่รบั ค่าตอบแทน”
ลองคิดดูแล้วก็อาจจะจริงอย่างที่คามิโอะพูด ฮารางุจิจึงรับเงินมา
ไม่ว่าเรียนจบมานานแค่ไหน ชายชื่อคามิโอะ เออิจิก็ยังเป็นครูผู้มพี ระคุณ
ที่ช่วยน�ำทางเขาเสมอ
เดินพ้นทางเดินมาถึงสวนด้านหลัง ยังมีต้นพลับเล็กๆ และกระถาง
ต้นไม้เรียงรายข้างกันเหมือนสมัยก่อน
แต่เห็นได้ชัดว่ามีของประหลาดอยู่ด้วย ระหว่างตัวบ้านกับหลัง
บ้านมีรั้วกั้นอยู่ เลยรั้วไปมีลังกระดาษที่พับแบนวางซ้อนกันไว้ อย่างกับ
ซ่อนบางสิ่งไว้ข้างใต้ ไม่น่าเป็นฝีมอื ของครูคามิโอะ เออิจิผู้มีนิสัยเอาจริง
เอาจังและเจ้าระเบียบ
ฮารางุจิเดินเข้าไปตรงนั้นอย่างหวาดๆ ใจหนึ่งคิดว่าท�ำเป็นไม่เห็น
อะไรทัง้ นัน้ แล้วถอยดีกว่าแต่อกี ใจหนึง่ ก็ตอ้ งดูให้ได้วา่ มีอะไรซ่อนอยู่ ความ
คิดอย่างหลังคล้ายจะเป็นส�ำนึกต่อหน้าที่มากกว่าความอยากรู้อยากเห็น
เขาแตะลังกระดาษใบบนสุด พอดึงมันออกมา ลังกระดาษที่ซ้อน
กันอยู่ก็ไหลร่วงไปด้านข้างตามๆ กันประหนึ่งสัมภาระถล่ม สิ่งที่ถูกปกปิด
ไว้ข้างใต้เผยให้เห็น
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บทที่ 3
บ่ายวันจันทร์
สมาร์ตโฟนดังขึน้ ขณะมาโยะเดินออกจากบริษทั เพือ่ ไปดูโชว์รมู ห้อง
ครัว หน้าจอแอลซีดีแสดงหมายเลขที่ไม่รู้จกั โดยสิ้นเชิง แต่คุ้นตากับรหัส
จังหวัดของเบอร์โทรศัพท์ เป็นรหัสบ้านเกิดเธอนั่นเอง
เธอรับสาย เสียงผู้ชายถามว่า “คุณคามิโอะ มาโยะหรือเปล่าครับ”
“ค่ะ…”
อีกฝ่ายแนะน�ำตัว บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำ� รวจของสถานีต�ำรวจที่
ดูแลภูมิล�ำเนาเดิมของมาโยะ
“คุณคามิโอะ เออิจิคือคุณพ่อของคุณใช่ไหม”
“ใช่ค่ะ เกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อ…”
“ผมล�ำบากใจที่จะพูดเรื่องนี้ แต่เมื่อเช้ามีคนเจอเขานอนล้มอยู่ที่
บ้านของตัวเอง จากการตรวจสอบพบว่าเขาเสียชีวิตแล้วครับ”
สมองเธอขาวโพลน ไม่ได้ยนิ เสียงคู่สนทนาอีกต่อไป
นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากสถานีโตเกียวเป็นเวลาราวหนึ่งชั่วโมง จาก
นั้นต่อรถไฟด่วนพิเศษเอกชน นั่งโคลงเคลงอีกเกือบชั่วโมงก็มาถึงสถานี
รถไฟที่อยู่ใกล้บ้านเกิดมากที่สุด หญิงสาวเดินออกมาข้างนอก กวาดตา
มองหน้าสถานี ที่จอดรถตรงนั้นกว้างเหลือประมาณ มีพื้นที่เหลือเฟือให้
รถเมล์และรถแท็กซีจ่ อด เพราะการท่องเทีย่ วเป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมหลัก
ของย่านนี้ ร้านอาหารและร้านขายของฝากก็ตั้งอยู่เรียงรายเช่นกัน ทว่า
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ปัจจุบนั ยากจะเรียกว่ากิจการเฟือ่ งฟู ขนาดมองจากข้างนอกยังจินตนาการ
ออกเลย
แม้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ใช่ว่ามีจุดดึงดูดมากมายนัก วัดวาอาราม
ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ย าวนานและถู ก น�ำ มาตั้ ง เป็ น ชื่ อ ย่ า นนี้ คื อ ตั ว เอกที่
โดดเด่นที่สุด นอกนั้นก็มีเพียงบ่อน�้ำพุร้อนแสนธรรมดาดาษดื่น แต่เมื่อ
ดอกบ๊วยและดอกซากุระเบ่งบานในอีกไม่ช้า แถบนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยว
สูงวัยเดินทางมาอย่างคับคั่ง แต่ปีน้ไี ม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไร ผู้คนในท้อง
ถิ่นน่าจะกังวลกันอยู่
ได้ยินว่าปีที่แล้วเศรษฐกิจของย่านนี้ก็พังยับเยินไม่ต่างจากแหล่ง
ท่องเที่ยวทั่วประเทศญี่ปุ่น ไม่สิ ทั่วโลกต่างหาก ผลกระทบจากเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ท�ำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลายเป็นอัมพาตตั้งแต่
ฤดูใบไม้ผลิถึงต้นฤดูร้อน เห็นว่าตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีก่อนเป็นต้นมาเริ่มมี
นักท่องเทีย่ วทยอยเข้ามาบ้าง แต่จำ� นวนก็ไม่ถงึ หนึง่ ในสามของช่วงรุง่ โรจน์
ที่สุดอยู่ดี
รถแท็กซีค่ นั หนึง่ จอดอยู่ คนขับผมขาวนัง่ สัปหงกอยูใ่ นนัน้ พอมาโยะ
เคาะกระจกหน้าต่างรถ อีกฝ่ายกดปุ่มเปิดประตูหลังให้ด้วยสีหน้างัวเงีย
“ขอโทษนะคะ ช่วยเปิดท้ายรถให้ด้วยได้ไหม”
เธอลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาด้วย ไม่รจู้ ะกลับโตเกียวได้เมือ่ ไร
จึงขนเสื้อผ้าส�ำหรับผลัดเปลี่ยนมาเต็มกระเป๋า
มาโยะขึ้นรถแล้วบอกจุดหมายปลายทาง เมื่อรู้ว่าเธอจะไปสถานี
ต�ำรวจ คนขับท�ำหน้าแปลกใจ
“มาจากไหนหรือครับ” คนขับถามหลังรถแล่นออกไปได้เล็กน้อย
สงสัยอยากรู้อยากเห็นเต็มประดา
“โตเกียวค่ะ” เธอจงใจตอบห้วนๆ
“อ๊ะ กลับมาบ้านเกิดหรือเปล่าครับ”
“ค่ะ ท�ำนองนั้น”
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“อย่างนีน้ เี่ อง พอดีผมเห็นว่าเชือ้ ไวรัสโคโรนามันเริม่ แพร่อกี แล้วน่ะ”
คนขับมีท่าทีเข้าอกเข้าใจ ถึงกระนั้นก็น่าจะยังสงสัยว่าเธอไปหา
ต�ำรวจท�ำไม ถ้าโดนถามคงตอบล�ำบาก แต่เขาไม่ซักไซ้มากกว่านั้น
มาโยะหยิบแท็บเล็ตจากกระเป๋าสะพายมาเปิดดูเนื้อหาที่จดไว้
บรรทัดแรกบันทึกวันที่ของวันนี้และเวลาที่ได้รับโทรศัพท์จากต�ำรวจ
เมื่อได้ข่าวว่ามีคนพบร่างไร้วิญญาณของเออิจิ เธอสับสนจนความ
คิดแทบหยุดชะงัก แต่ความรู้สึกว่าต้องถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วยดึงสติ
มาโยะได้ทนั หวุดหวิด เธอรีบหยิบสมุดออร์แกไนเซอร์กบั ปากกาจากกระเป๋า
มาจดเนื้อหาที่อีกฝ่ายบอก เนื่องจากสูญเสียสมาธิจึงไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่คู่
สนทนาพูด ระหว่างนั้นต้องถามทวนหลายครั้ง ทว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจก็ตั้ง
อกตั้งใจอธิบายให้ฟัง
รายละเอียดทีจ่ ดไว้ในแท็บเล็ตคัดลอกจากสมุดออร์แกไนเซอร์ ตอน
อยู่บนรถไฟลองอ่านทวนที่จดในสมุด แต่ตัวหนังสือหวัดเกินไปจนคิดว่า
แม้แต่ตัวเองยังอยากจะถอดความหมาย เธอเลยพิมพ์ใส่แท็บเล็ต
เนื้อหาแบ่งเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้
‘วันที่ 8 มีนาคม ประมาณสิบโมงเช้า มีคนแจ้งต�ำรวจว่าพบศพ
- สถานที่
บ้านของคามิโอะ เออิจิ
- ผู้แจ้ง
แขกที่มาหาคามิโอะที่บ้าน (เพศชาย
เป็นลูกศิษย์ ไม่รู้ชื่อ)
- เวลาพบศพ
สิบนาฬิกายี่สิบห้านาที
- ผู้ตาย
คามิโอะ เออิจิ
- เวลาที่เสียชีวิต ไม่แน่ชัด
- สาเหตุการตาย ไม่แน่ชดั (มีความเป็นไปได้สงู ว่าจะเป็นอาชญากรรม)
- ญาติใกล้ชิด สันนิษฐานจากบันทึกในโทรศัพท์บ้าน
สรุปว่าเหตุการณ์เป็นดังนี้ เช้าวันนี้ชายที่มาเยี่ยมเออิจิพบศพของ
เขาแล้ ว แจ้ ง ต� ำ รวจ ต� ำ รวจเร่ ง รุ ด มาตรวจสอบศพ แต่ ร ะบุ ช ่ ว ง
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เวลาเสียชีวิตและสาเหตุการตายไม่ได้ แต่จากสภาพภายนอกของศพและ
สถานการณ์เห็นได้ชัดว่าเข้าข่ายเป็นอาชญากรรม จึงเริ่มสืบสวนทันที
เนื่องจากผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่คนเดียว ต�ำรวจเลยตัดสินใจติดต่อญาติใกล้
ชิด ในบ้านมีโทรศัพท์บ้านและพบว่ามีเบอร์โทรศัพท์ของมาโยะบันทึกอยู่
คนมาเยีย่ มบ้านเป็นลูกศิษย์ของเออิจิ ปัจจุบนั เขาเกษียณจากอาชีพ
ครูแล้ว พูดให้ถกู ต้องเป็นอดีตลูกศิษย์มากกว่า ไม่รวู้ า่ ชือ่ อะไร แต่คงเพราะ
ต�ำรวจคนที่โทร.หาเธอไม่รู้เฉยๆ ถ้าถามที่สถานีต�ำรวจ ก็น่าจะรู้ทันที
มาโยะคิดว่าบุคคลนัน้ อาจเป็นเพือ่ นร่วมชัน้ ของเธอก็ได้ เออิจเิ ป็นที่
เคารพรักของลูกศิษย์ แต่นกั เรียนกับศิษย์เก่าไม่ถงึ กับมาเยีย่ มทีบ่ า้ นบ่อยๆ
เธอจินตนาการว่าคงมีใครไปหาเขาด้วยเรื่องงานเลี้ยงรุ่นที่มีก�ำหนดจะจัด
ขึ้นในวันอาทิตย์
หญิงสาวเก็บแท็บเล็ตใส่กระเป๋า มองไปนอกหน้าต่างที่มืดสลัว
แล้ว แถบนี้รายล้อมด้วยภูเขาลูกเตี้ยๆ ขนาบถนนเส้นแคบๆ จนไม่มีเลน
กลาง บ้านคนตั้งอยู่เรียงราย มีที่จอดรถมากมายจนเกินเหตุเพราะย่านนี้
ต้องพึ่งพารถยนต์ในการด�ำรงชีวิต ครอบครัวหนึ่งจะมีรถหลายคันก็ไม่ใช่
เรื่องแปลกสักนิดเดียว
เธอรู้จักพื้นที่แถวนี้ดี แต่รู้สึกแปลกแยกเหมือนเดินทางมาต่างแดน
อาจเพราะตกอยู่ในสถานการณ์ฉกุ เฉินจนไม่อาจลิม้ รสชาติความคิดถึงได้
ทั้งที่กลับบ้านเกิด ไม่เคยนึกไม่เคยฝันด้วยซ�้ำว่าจะได้กลับบ้านเกิดด้วย
สาเหตุน้ี
ต�ำรวจที่โทร.มาบอกว่ารู้แน่ชดั แล้วว่าผู้ตายเป็นใคร ถ้าเป็นไปได้ก็
อยากให้เธอมาดูหน่อย เธอจึงบอกอีกฝ่ายว่าจะมุ่งหน้าไปที่น่นั เดี๋ยวนี้ ถึง
อย่างนั้นก็ต้องเตรียมตัวและอธิบายให้ที่ท�ำงานฟังด้วย มาโยะเลยบอก
ต�ำรวจว่าอาจเดินทางถึงตอนกลางคืน
หลังจากนั้นเธอกลับเข้าบริษัททันทีแล้วรายงานหัวหน้า แม้แต่
หัวหน้าทีช่ อบผุดยิม้ บางโดยไม่มเี หตุผล ก็ยงั ท�ำหน้าเครียดเมือ่ ได้ยนิ เธอบอก
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เอาเป็นว่าวันนีเ้ ธอกลับเร็วและขอลาหยุดตัง้ แต่พรุง่ นีถ้ งึ วันศุกร์ แต่
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธออาจกลับไปท�ำงานไม่ได้สักระยะ ติดต่อแจ้ง
ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องไว้แล้ว เลื่อนก�ำหนดการต่างๆ ออกไปเท่าที่ท�ำได้
ส่วนงานที่เลื่อนไม่ได้ก็หาคนช่วยท�ำแทน ส่วนงานที่ท�ำทางไกลได้โดยไม่
ต้องเข้าบริษัท เธอตัดสินใจเอากลับมาท�ำทั้งหมด ในกระเป๋าเดินทางมี
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและแฟ้มงานยัดอยู่ด้วย
เคนตะออกไปท�ำงานนอกบริษทั มาโยะจึงแจ้งข่าวเขาทางโทรศัพท์
ก่อนขึ้นรถไฟชินคันเซ็น เขาอึ้งไปเมื่อได้ยนิ ว่าว่าที่พ่อตาตายแล้วและอาจ
ถูกฆาตกรรม
“ฉันเองก็ยังไม่รู้รายละเอียด เดี๋ยวก�ำลังจะไปหาต�ำรวจแล้วถาม
ข้อมูล ไว้เข้าที่เข้าทางจะติดต่อไปอีกที”
เข้าใจแล้ว คู่หมั้นกล่าวด้วยน�้ำเสียงแหบแห้ง
“ถ้ามีเรื่องอะไรที่ผมช่วยได้กบ็ อกมาเลยนะ ยังไงผมจะลางานด้วย
อีกคน”
“ขอบคุณนะ ถ้าจ�ำเป็นต้องท�ำอย่างนั้น ฉันจะขอปรึกษาอีกที”
เธอเอ่ยแล้ววางสาย
ขณะนึกถึงบทสนทนากับเคนตะ มาโยะครุน่ คิดว่าควรขอให้เขาช่วย
ในเวลาแบบไหนบ้าง เธอยังไม่ได้แต่งงานกับเขา ไม่เพียงเท่านั้น ในเมื่อ
ครอบครัวถูกดึงเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรม ย่อมไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะ
สมจะจัดพิธวี ิวาห์
เธอเตรียมตัวออกจากบ้านอย่างใจลอย ไม่มีกะจิตกะใจจะค่อยๆ
ทบทวนสถานการณ์ แต่พอได้มาเห็นทิวทัศน์ที่บ้านเกิดแบบนี้ การรับรู้
ความเป็นจริงว่าเกิดเรือ่ งเหลือเชือ่ ขึน้ แล้ว เริม่ ซึมซาบเข้ามาในใจทีละน้อย
แถวนี้ไม่ค่อยมีสี่แยกเลยไม่ต้องรอสัญญาณไฟ ไม่นานนักก็มาถึง
หน้าสถานีต�ำรวจ
เธอลากกระเป๋าเดินทางไปยังประตูทางเข้า สถานีตำ� รวจเป็นอาคาร
- 30 ������� Black Showman art5.indd 30

2/10/21 3:00 PM

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

เก่าสามชั้น ไม่มบี รรยากาศน่าเกรงขามเป็นพิเศษ หากไม่มรี ถต�ำรวจจอด
เรียงรายอยู่ในลานจอดรถกว้างขวางเกินความจ�ำเป็น คงนึกว่าที่นี่เป็น
ศูนย์ชุมชน มาลองคิดดูแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่มาสถานีต�ำรวจแห่งนี้
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหนุม่ ในเครือ่ งแบบยืนเฝ้าตรงทางเข้า เธอลองบอก
ธุระกับเขา ทีแรกคิดว่าอีกฝ่ายคงไม่รู้เรื่อง แต่ผดิ คาดที่เขาผงกศีรษะ
“ผมทราบเรื่องแล้ว ขอเชิญทางนี้ครับ”
น่าประหลาดใจที่เขาจะน�ำทางให้ด้วย ต�ำรวจที่โตเกียวคงไม่เป็น
แบบนี้ สมแล้วที่เป็นบ้านนอก
ต�ำรวจหนุ่มเดินไปเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ พูดบางอย่างกับเจ้า
หน้าที่ตรงนั้น ก่อนจะกลับมาหามาโยะ
“เห็นบอกว่าให้คุณรอที่นี่น่ะครับ อีกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
จะมาพบคุณ”
“ทราบแล้วค่ะ”
ระหว่างนั่งบนโซฟาเก่าตัวเล็กในห้องนั่งรอ ชายวัยกลางคนก้าว
ยาวๆ เข้ามาหา เขาเป็นคนตัวไม่สูง แต่อ้วนออกข้าง แลดูภูมฐิ าน
“เอ่อ คุณเกี่ยวข้องกับคุณคามิโอะ เออิจิในฐานะ…”
มาโยะลุกขึ้นยืน “ลูกสาวค่ะ”
เขาพยายามปรับลมหายใจแล้วพยักหน้า
“ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับ น่าเห็นใจ
คุณจริงๆ”
“เอ่อ…ศพพ่ออยู่ท่ไี หนคะ”
“ครับ ผมจะน�ำทางคุณไป เชิญทางนี้”
เขาเดินพลางกล่าวแนะน�ำตัว ชื่อคาคิทานิ เป็นหัวหน้าหน่วยใน
แผนกสืบสวน น่าจะเป็นคนละคนกับต�ำรวจที่โทรศัพท์หาเธอ
ห้องเก็บศพอยู่ช้นั ใต้ดิน เตียงวางอยู่กลางห้องที่ไร้การตกแต่งจนดู
เหมือนโกดัง ร่างของเออิจินอนอยู่บนนั้น ใบหน้ามีผ้าสีขาวคลุม แว่นตา
- 31 ������� Black Showman art5.indd 31

2/10/21 3:00 PM

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

กรอบกลมวางอยู่ข้างกัน มันคือสัญลักษณ์ประจ�ำตัวของเออิจิสมัยยัง
เป็นครู
“เอ่อ…บนหน้ามีอะไรไม่น่ามองไหมคะ”
หากมีบาดแผลฉกรรจ์ เธอต้องเตรียมใจก่อนเปิดผ้า
“หน้าหรือ เอ ไม่มีเป็นพิเศษ ผมเป็นคนคลุมผ้า แต่ไม่ได้มีความ
หมายลึกซึ้งหรอกครับ แค่คิดว่าคลุมไว้จะดีกว่า ส่วนแว่นตาตกอยู่บนพื้น
ในที่เกิดเหตุ”
“งั้นหรือคะ…”
มาโยะเดินเข้าไปช้าๆ เปิดผ้าบนใบหน้าอย่างกล้าๆ กลัวๆ
ใบหน้าใต้ผืนผ้าไม่มีสิ่งใดผิดปกติ ตรงตามที่คาคิทานิบอก ทว่า
เมือ่ เห็นใบหน้าของชายชราทีห่ ลับตาคล้ายหลับใหลไปเฉยๆ เออิจดิ รู าวกับ
เป็นคนอื่นไปชั่วขณะ เธอนึกสงสัยว่าเขาหน้าตาแบบนี้หรอกหรือ จากนั้น
ก็เข้าใจว่าเป็นเพราะสีหน้าของเขาไม่แสดงอารมณ์นั่นเอง เออิจิเป็นคนมี
สีหน้าหลากหลาย เทียบกันแล้วใบหน้าที่อยู่เบื้องหน้าเธอนั้นเรียบเฉยดั่ง
หน้ากากละครโน ไร้ซง่ึ อารมณ์ความรู้สกึ ใดๆ
เป็นยังไงบ้างครับ คาคิทานิถามจากด้านหลัง
“พ่อของฉันค่ะ ไม่ผิดแน่” วินาทีที่ตอบเช่นนั้น ก้อนสะอื้นรื้นขึ้น
มาจุกที่คอ
ถ้อยค�ำของตัวเองที่ยอมรับว่าศพคือเออิจิท�ำให้ตระหนักถึงความ
เป็นจริงว่าตนได้สญ
ู เสียคนส�ำคัญในครอบครัวไปเสียแล้ว น�ำ้ ตาเริม่ หลัง่ ริน
พร้อมกับรู้สึกว่าหน้าของตัวเองแดงระเรื่อ จะหยิบผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋า
สะพายแต่ไม่ทนั การ หยดน�้ำร่วงแหมะๆ ลงพื้นเสียก่อน
มาโยะยกมือแตะใบหน้าของเออิจิ สัมผัสแข็งและเย็นเยียบยิ่งส่ง
ให้ความสิ้นหวังด�ำดิ่ง
เธอหลับตา ครุ่นคิดถึงช่วงเวลาที่ได้พบพ่อเป็นครั้งสุดท้าย และได้
คุยอะไรกับพ่อบ้าง แต่ถึงจะพยายามค้นหาความทรงจ�ำ เธอก็พบเพียง
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ความทรงจ�ำที่เก่าเอาการทั้งนั้น
หลังจากสูดหายใจลึกๆ หลายครัง้ เธอหยิบผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋า
มาซับน�้ำตาจนได้ หันไปหาคาคิทานิแล้วถามสิ่งที่อยากรู้ที่สุด “เกิดอะไร
ขึ้นกับพ่อหรือคะ”
“ผมจะอธิบายให้ฟังเอง ทางผมก็มีเรื่องอยากถามเหมือนกัน ขอ
เวลาสักครู่ได้ไหมครับ”
“ไม่มีปัญหาค่ะ เพราะฉันมาด้วยจุดประสงค์น้นั อยู่แล้ว”
“งั้นเราเปลี่ยนที่คุยกันเถอะ” คาคิทานิเปิดประตูห้อง
เขาน�ำทางไปยังห้องประชุมเล็กๆ บอกว่า “รอสักครู่นะครับ” แล้ว
เดินออกไป ผ่านไปไม่กนี่ าทีประตูกเ็ ปิดออก คาคิทานิเดินเข้ามา แต่มชี าย
กลุม่ หนึง่ เดินตามหลังเขามา ในบรรดานัน้ มีคนในเครือ่ งแบบต�ำรวจท่าทาง
ต�ำแหน่งใหญ่โตอยู่ด้วย ทุกคนต่างท�ำหน้าเคร่งเครียด
คาคิทานิที่นั่งฝั่งตรงข้ามเธอถือเอกสารขนาดเอสี่
“งั้นผมขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด แต่ก่อนหน้านั้น
ช่วยบอกได้ไหมครับว่าคุณท�ำอะไรบ้างตัง้ แต่ตอนเช้าของเมือ่ วานซืนจนถึง
เมื่อเช้านี้”
“เอ๊ะ…” มาโยะงงงวย ไม่เข้าใจค�ำถาม “ท�ำอะไรบ้างนี่ถามถึงใคร
คะ ฉันหรือ”
“ใช่ครับ”
“เรื่องนั้น เอ่อ ถามไปเพื่ออะไร”
ขออภัยด้วยครับ คาคิทานิวางมือทัง้ สองข้างบนโต๊ะแล้วค้อมศีรษะ
“ผมจะอธิบายให้ฟังทีหลัง แต่พวกเรามองว่าคดีนี้มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งยวด คาดว่าคงมีการสืบสวนกันใหญ่โต เราต้องถามผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่านให้แน่ใจว่า มีความเป็นไปได้ที่ใครจะมีส่วนเกี่ยวพันกับคดีหรือไม่
โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น แม้ผมเข้าใจดีว่าคุณยังท�ำใจไม่ได้
เพราะเพิ่งสูญเสียคุณพ่อ แต่ก็ต้องขอถามค�ำถามเสียมารยาทแบบนี้ ได้
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โปรดเข้าใจด้วยนะครับ”
มาโยะเบนสายตามองคนอื่นๆ ทุกคนก้มหน้าอย่างเศร้าหมอง
เธอตระหนักแล้วว่านีไ่ ม่ใช่คดีธรรมดาๆ ขนาดพวกเขายังคร�ำ่ เครียด
กับคดีนี้
เข้าใจแล้วค่ะ เธอตอบคาคิทานิ
“เมื่อวานซืนฉันอยู่บ้านทั้งวัน ท�ำความสะอาดและซักผ้าไปเรื่อย
เมื่อวานฉันออกข้างนอกตั้งแต่เช้า ไปหลายที่กับคู่หมั้นเพื่อเตรียมความ
พร้อมและหารือเกีย่ วกับงานแต่งงาน มีขอ้ มูลติดต่อกับชือ่ ผูร้ บั ผิดชอบด้วย
เอาไว้คณ
ุ ลองตรวจสอบดูได้ จากนัน้ ก็ไปดูหนัง พอดูหนังเสร็จก็กนิ ข้าวด้วย
กัน คู่หมั้นของฉันชื่อนากะโจ เคนตะ เขากลับบ้านประมาณสี่ทุ่มครึ่ง เมื่อ
เช้าไปท�ำงานที่บริษัทตามปกติ”
จบแล้วค่ะ เธอสรุป
“ขอบคุณครับ งั้นไว้เดี๋ยวผมขอถามข้อมูลติดต่อของแต่ละคนได้
ไหม”
“ได้ค่ะ”
“ขอความกรุณาด้วยครับ คุณบอกว่าเมือ่ วานซืนคุณอยู่บ้านตัวเอง
ตลอดทั้งวัน อยู่คนเดียวหรือ”
“คนเดียวค่ะ”
“ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยหรือ อย่างเช่นออกไปกินข้าว”
“ไม่ได้ออกจากห้องเลยค่ะ แต่ตอนกลางคืนสัง่ อาหารจากร้านใกล้ๆ
ให้มาส่งที่บ้าน”
“ร้านชื่ออะไร สั่งตอนกี่โมงครับ”
“ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ตะวันตกชื่อ ‘นัมปูเท’ จ�ำได้ว่าสั่งประมาณ
หนึ่งทุ่ม”
“ใช้บริการที่นั่นบ่อยหรือ”
“เมื่อก่อนไปทานที่ร้านบ่อย แต่ตั้งแต่คนแตกตื่นกันเรื่องเชื้อไวรัส
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โคโรนา ร้านแถวบ้านก็เริ่มให้บริการส่งอาหารถึงบ้าน ฉันเลยสั่งมากิน
เป็นครั้งคราว”
“แปลว่าพนักงานของร้านทีม่ าส่งอาหารก็คนุ้ หน้าคุน้ ตาคุณใช่ไหม”
“น่าจะอย่างนั้นนะคะ”
“เข้าใจแล้ว เอ่อ ขอชื่อร้านอีกทีสิครับ”
นัมปูเทค่ะ มาโยะตอบแล้วบอกด้วยว่าเขียนด้วยอักษรคันจิตัวใด
เอาละ คาคุทานิเอ่ย ลดสายตามองเอกสารในมือ
“งั้นผมขออธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับคดีนี้ คุณรู้จักชายชื่อฮารางุจิที่
เป็นลูกศิษย์ของคุณคามิโอะ เออิจิไหมครับ”
สมองของมาโยะแทบไม่ต้องใช้เวลาในการแปลงชือ่ ฮารางุจเิ ป็นตัว
อักษรคันจิ เขาเป็นลูกชายของร้านขายสุรา ภาพตอนเขาท�ำตัวตลกๆ สมัย
มัธยมต้นย้อนกลับเข้ามาในความทรงจ�ำ
“เพื่อนร่วมชั้นของฉัน มีคนชื่อฮารางุจิ โคสุเกะ…เอ น่าจะโคเฮ
มากกว่า มีคนชื่อนั้นอยู่ค่ะ”
คาคิทานิพยักหน้าอย่างพอใจ
“ชื่อคุณโคเฮครับ คนที่ไปหาคุณคามิโอะ เออิจิในช่วงเช้าของวัน
นี้คือคุณฮารางุจิคนนั้น คุณฮารางุจิเล่าว่ามีธุระจะคุยเรื่องงานเลี้ยงรุ่นที่
ก�ำลังจะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ เลยโทรศัพท์หาคุณคามิโอะเมื่อวานตอนกลางวัน
และกลางคืน แต่ไม่มคี นรับสาย วันนี้ก็ลองโทร.ไปตั้งแต่เช้า แต่ติดต่อไม่
ได้เหมือนเดิม เขาเอะใจก็เลยไปหาถึงบ้าน เรื่องก็เป็นอย่างที่ว่ามา”
เขากล่าวต่ออีกว่า
ฮารางุจิลองกดอินเตอร์โฟน ทว่าไม่มคี นตอบ นึกว่าอาจจะไม่มคี น
อยู่ แต่พอลองเปิดประตูหน้าบ้านก็พบว่าไม่ได้ลอ็ กกุญแจ เขาตะโกนเรียก
เข้าไปข้างใน แต่ไม่มีคนตอบ ความที่ลงั เลจะเข้าไปในบ้านโดยพลการ จึง
อ้อมไปยังสวนด้านหลังเพื่อดูสภาพในบ้านให้แน่ใจ จังหวะนั้นเองที่พบลัง
กระดาษทีพ่ บั ไว้แบนๆ กองซ้อนกันหลายใบในมุมสวนเหมือนซ่อนอะไรข้าง
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ใต้ เมือ่ ลองหยิบออกก็ตอ้ งตกตะลึง เพราะสิง่ ทีถ่ กู บดบังภายใต้ลงั กระดาษ
คือมนุษย์น่นั เอง ซ�ำ้ ร้ายยังเป็นศพ ฮารางุจิรีบแจ้งต�ำรวจ ใจไม่เย็นพอจะ
ส�ำรวจว่าใช่คามิโอะ เออิจิหรือเปล่า
“เหตุการณ์หลังจากนั้นคิดว่าคุณคงทราบข้อมูลแล้ว แต่ผมขอ
อธิบายแบบรวบรัดก็แล้วกัน ต�ำรวจเร่งรุดไปที่นั่นทันที เมื่อตรวจสอบจน
แน่ใจว่าบุคคลทีน่ อนบนพืน้ เสียชีวติ แล้วจริงๆ พวกเราก็ลงความเห็นว่าน่า
จะเป็นคุณคามิโอะ เออิจิโดยอ้างอิงจากค�ำให้การของคุณฮารางุจิและใบ
ขับขี่ที่พบในศพ ขณะส�ำรวจภายในบ้านเพื่อค้นหาข้อมูลติดต่อของคนใน
ครอบครัว พบว่าชือ่ ของคุณมาโยะถูกบันทึกไว้ในเครือ่ งโทรศัพท์บ้าน แล้ว
คุณฮามางุจิก็ให้การว่าเป็นลูกสาวของผู้ตาย”
คาคิทานิเงยหน้าจากเอกสาร ถามว่า “จนถึงจุดนี้มีค�ำถามไหม
ครับ”
พ่อ…เปล่งได้แค่ค�ำนั้นแล้วเสียงก็แหบแห้ง มาโยะกระแอมไอก่อน
อ้าปากอีกครั้ง
“พ่อถูกฆ่าหรือคะ”
คาคิทานิมองกลุ่มคนที่คาดว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของเขาแล้วหัน
สายตากลับมาหาเธอ
“มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นอย่างนั้นครับ”
“ถูกฆ่า…ยังไงหรือคะ เมือ่ กี…
้ ตอนเห็นศพ ฉันไม่คอ่ ยเข้าใจเท่าไหร่”
เรือ่ งนัน้ …เขาเอ่ย ช�ำเลืองพวกผูบ้ งั คับบัญชาอีกรอบ แล้วส่ายศีรษะ
“ตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ จากนี้ไปจะมีการชันสูตรศพตามค�ำสั่ง
ศาล ผมพูดส่งเดชไม่ได้จนกว่าจะรู้ผล”
“ไม่ได้ถูกแทงด้วยของมีคมหรือ”
“ขอโทษด้วยครับ ผมตอบไม่ได้”
“โดนฟาดหรือเปล่า”
คาคิทานิปิดปากเงียบ ไม่รู้เขาก�ำลังปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างที่พูด หรือ
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ปฏิเสธว่าตอบค�ำถามไม่ได้กนั แน่
“คนร้ายล่ะ เมื่อกี้คุณถึงกับถามหาพยานที่อยู่ของฉัน แสดงว่ายัง
จับไม่ได้สนิ ะคะ”
ครับ เขาตอบ “การสืบสวนเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น”
“เบาะแสล่ะ เพ่งเล็งใครเป็นพิเศษบ้างไหม”
ตอนเขาท�ำท่าจะเอ่ยบางอย่าง มีเสียงพูดแทรกเข้ามาว่า “คุณครับ”
ชายใส่เครื่องแบบท่าทางต�ำแหน่งใหญ่สดุ ในกลุ่มก�ำลังมองมาโยะ
“เรื่องนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเถอะ เพราะพวกเราตั้งใจ
จะท�ำทุกวิถที างเพื่อจับกุมคนร้ายให้ได้”
“แต่แค่นดิ เดียว…”
บอกมาแค่นิดเดียวก็น่าจะได้ไม่ใช่หรือคะ เธอเกือบทักท้วงอย่าง
นั้นแต่อดทนไว้ก่อน ถึงบอกรายละเอียดให้ครอบครัวของผู้ตายรับรู้ก็ไม่
เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน พวกต�ำรวจคงคิดเช่นนั้น แล้วมันก็อาจเป็น
ความจริงด้วย
“ผมขอถามได้หรือเปล่า” คาคิทานิเอ่ยขึ้น
เธอตอบว่าเชิญค่ะ
“เป็นวิธถี ามทีอ่ อกจะดาษดืน่ สักหน่อย แต่คณ
ุ พอจะนึกออกไหมว่า
คุณพ่อมีเรื่องขัดแย้งกับใคร หรือว่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาบางอย่าง”
“นึกไม่ออกเลยค่ะ” หญิงสาวปฏิเสธทันควัน
“ลองนึกให้ดอี ีกสักนิดสิครับ”
เธอส่ายศีรษะช้าๆ
“ตั้งแต่ออกจากบ้านจนกระทั่งมาถึงที่นี่ ฉันคิดเรื่องนั้นมาตลอด
ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าพ่อจะถูกฆ่าตาย แต่ก็คิดว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกัน
ต่อให้พ่อไม่ได้ท�ำอะไรผิดก็อาจโดนใครแค้นเคืองหรือริษยาเอาก็ได้ ฉัน
เลยพยายามนึกหลายอย่าง แต่นึกไม่ออกเลยจริงๆ คิดได้แค่ว่าอาจเป็น
ฆาตกรรมไม่เลือกหน้าหรือคนร้ายบังเอิญผ่านมาแล้วฆ่าพ่อตาย”
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หลังข่มกลัน้ อารมณ์พดู จนจบ เธอมองหน้าคาคุทานิ ต�ำรวจสืบสวน
กะพริบตาให้แล้วผงกศีรษะน้อยๆ
“ผมเข้าใจแล้วครับ งั้นขอเปลี่ยนค�ำถาม ที่บ้านของคุณคามิโอะ
เออิจิ หรือบ้านเกิดของคุณนั้น มีสิ่งของที่มีมูลค่าสูงหรือของหายากบ้าง
ไหม ใช้คำ� ว่าของที่น่าจะถูกขโมยอาจจะได้เหมือนกัน”
มาโยะเบิกตาโพลง “คุณคิดว่าอาจเป็นฝีมือของโจรหรือคะ”
“พวกเราค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ที่ว่าด้วย คุณคิดว่ายังไงครับ”
สงสัยจะพบร่องรอยว่ามีใครบุกเข้าบ้าน เมื่อครู่คาคิทานิบอกว่า
ส�ำรวจในบ้านและรู้ข้อมูลติดต่อมาโยะจากเครื่องโทรศัพท์บ้าน ถ้าประตู
บ้านล็อกอยู่ เขาคงไม่เข้าไปข้างในโดยพละการ พอจินตนาการว่ามีใคร
บางคนรื้อข้าวของในบ้านเละเทะ เธอยิ่งรู้สึกมืดมนหนักกว่าเดิม
“ฉันนึกไม่ออกค่ะ อย่างน้อยก็ไม่เคยเห็นของแบบนั้นในบ้านมา
ก่อน”
“งั้นหรือครับ แต่คุณช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่ามีของถูกขโมยไปหรือ
เปล่า”
“ได้ค่ะ จะไปกันเดี๋ยวนี้เลยหรือ”
“วันนี้คำ�่ แล้ว เอาเป็นเช้าพรุ่งนี้ไหมครับ”
“ไม่มีปัญหาค่ะ ให้ฉันตรงไปที่บ้านเลยก็ได้”
“อย่าเลยครับ พวกผมจะไปรับคุณเอง คุณรู้หรือยังว่าคืนนี้จะพัก
ที่ไหน”
“ค่ะ จะพักที่เรียวกังชื่อ ‘โฮเทลมารุมิยะ’ ”
ต�ำรวจที่โทร.มาตอนกลางวันบอกว่าอยากขอความร่วมมือในการ
รักษาที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมไปอีกสักระยะ เธอเลยจองที่พักเป็นการ
เร่งด่วน อย่างไรก็ตาม แถวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงไม่ล�ำบากเรื่องที่พัก
“ ‘มารุมยิ ะ’ สินะ ทราบแล้วครับ” คาคิทานิจดชือ่ ทีพ่ กั แล้วเงยหน้า
“ว่าแต่คณ
ุ รูเ้ กีย่ วกับก�ำหนดการช่วงสุดสัปดาห์กอ่ นของคุณคามิโอะ เออิจิ
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บ้างหรือเปล่า เขาได้เล่าไหมว่าจะไปที่ไหนหรือจะไปพบใครบ้าง”
“ไม่ได้เล่าค่ะ ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ตดิ ต่อกัน”
“งั้นหรือครับ…” เขาเหลือบไปทางผู้บังคับบัญชาอีกรอบ ค�ำถาม
เมื่อกี้มีความหมายส�ำคัญหรือ
หลังจากนั้นคาคิทานิถามว่า เธอได้เจอเออิจิครั้งสุดท้ายเมื่อไรและ
ได้คุยอะไรกับเขาบ้าง เป็นเรื่องที่มาโยะคิดตอนอยู่ต่อหน้าศพ เธอยังนึก
ไม่ออกชัดเจน จึงตอบไปว่าน่าจะเป็นตอนกลับบ้านเกิดครั้งที่แล้ว แต่จ�ำ
เนื้อหาของบทสนทนาไม่ได้
สุดท้ายต�ำรวจขอให้เธอด�ำเนินการหลายอย่าง เพือ่ ให้ความยินยอม
แก่ต�ำรวจในการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของเออิจิ รวมทั้งคัดส�ำเนา
ทะเบียนบ้านและส�ำมะโนครัว แม้ไม่อยากให้ความเป็นส่วนตัวของพ่อ
ถูกเปิดเผย แต่ก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าถ้าต้องท�ำเพื่อการสืบสวนก็เป็นเรื่อง
ช่วยไม่ได้
มาโยะเป็นอิสระตอนหนึ่งทุ่มกว่า คาคิทานิมาส่งถึงประตูหน้าของ
สถานีต�ำรวจ เขาถามว่าเรียกแท็กซี่ให้ไหม เธอจึงตอบรับความปรารถนา
ดีของอีกฝ่าย
หลังโทร.ติดต่อบริษัทแท็กซี่ เขาเก็บสมาร์ตโฟนลงกระเป๋าในเสื้อ
นอกแล้วค้อมศีรษะให้อย่างรู้สกึ ผิด
“คุณคงเหนื่อยสินะ ขอโทษด้วยนะครับที่ต้องสอบปากค�ำคุณต่อ
หน้าคนเยอะแยะ คดีฆาตกรรมไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไหร่ พวกสารวัตร
ใหญ่ก็เลยเครียดกัน”
คนท่าทางใหญ่โตเมื่อกี้คือสารวัตรใหญ่น่เี อง ไม่หรอกค่ะ เธอตอบ
สั้นๆ
“ผมเข้าใจว่าคุณคงเสียใจมากแน่ๆ ชายทีค่ นมากมายชืน่ ชอบขนาด
นัน้ มาถูกฆ่าตาย เป็นโศกนาฏกรรมทีพ่ ดู ได้อย่างเดียวว่าไร้เหตุผลทีส่ ดุ ผม
เองก็เคียดแค้นคนร้ายสุดหัวใจ”
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“มี ค นชื่ น ชอบพ่ อ ขนาดนั้ น หรื อ คะ” มาโยะมองตอบอี ก ฝ่ า ย
“คุณรู้จกั พ่อด้วยหรือ”
ครับ เขาตอบ
“ผมเองก็เกิดที่เมืองนี้ สมัยม.ต้นครูคามิโอะสอนภาษาญี่ปุ่นผม”
“อ้อ…อย่างนั้นน่ะเอง”
“ผมจะจับคนร้ายให้ได้ครับ ผมสัญญา”
“ขอบคุณค่ะ ขอความกรุณาด้วยนะคะ” เธอเอ่ยขอบคุณด้วยความ
รู้สึกว่าจิตใจได้รับการเยียวยาเล็กน้อย
ในไม่ช้าแท็กซี่ก็มาถึง ชั่วพริบตาที่ออกห่างจากสถานีตำ� รวจ เธอ
นึกถึงค�ำพูดที่ได้คุยกับเออิจิเป็นครั้งสุดท้าย ตอน.โทรแจ้งก�ำหนดการใน
วันจัดพิธีแต่งงานให้เขารู้น่นั เอง ก่อนวางสายพ่อบอกว่า
ในที่สุดมาโยะก็จะเป็นเจ้าสาวแล้วหรือ ลูกต้องมีความสุขให้มากๆ
นะ
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บทที่ 4
เสียงนาฬิกาปลุกลอยเข้าหู มาโยะลืมตา เอื้อมมือกดปุ่มปิดเสียง
ในสมาร์ตโฟนที่วางข้างหมอน เวลาเจ็ดโมงเช้า แสงแดดจ้าส่องลอดม่าน
เข้ามา
เช้าจนได้
เมือ่ คืนเธอลืมตาตืน่ หลายหน นอกหน้าต่างยังมืดสนิทเลยพยายาม
กลับไปนอนต่อ ทว่าหลับไม่สนิท เมื่อกี้เธอก็ไม่ได้ลืมตาตื่นเพราะเสียง
นาฬิกาปลุก สติสัมปชัญญะตื่นนานแล้ว แค่นอนขดอยู่ในฟูกด้วยเหตุว่า
ไม่มีอารมณ์จะลุกจากเตียง
เธอกลัน้ ใจเลิกผ้าห่มออกจากตัว ยันตัวขึน้ นัง่ ไม่ได้นอนบนพืน้ เสือ่
ทาทามิมานานแล้ว แต่สาเหตุท่หี ลับไม่สนิทไม่ใช่เรื่องนั้น
เพราะใบหน้าของเออิจิ ใบหน้าหลังความตายของพ่อที่ได้เห็นใน
ห้องเก็บศพยังติดตรึงในเปลือกตาไม่ยอมห่างหายต่างหาก
ขณะเดียวกันภาพตอนเออิจยิ งั แข็งแรงดีและใช้ชวี ติ อย่างสนุกสนาน
กับครอบครัวก็ย้อนกลับเข้ามาในสมองตามล�ำดับ ทุกครั้งที่เป็นอย่างนั้น
ความโศกเศร้าจะเข้าจู่โจมเธอ เกลียดตัวเองที่ประมาทและเชื่อโดยไม่มี
เหตุผลรองรับว่า พ่อจะสุขภาพแข็งแรงไปอีกนาน
มาโยะท�ำธุระในห้องน�้ำแล้วล้างหน้าที่อ่างล้างหน้า ศีรษะมึนตื้อ
เพราะนอนไม่พอ ใบหน้าทีส่ ะท้อนในกระจกเงาไม่มรี อยคล�้ำใต้ตา แต่เห็น
ได้ชัดว่าขาดชีวิตชีวา เธอยกสองมือตบแก้มตัวเองดังแปะๆ ปลุกความ
ฮึกเหิมให้ผวิ และจิตใจ
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ที่พักคราวนี้รวมอาหารเช้า ไม่อยากอาหารแม้แต่น้อย แต่ตัดสิน
ใจไปที่ห้องอาหาร วันนี้คงเป็นหนึ่งวันที่ยาวนาน ถ้าไม่กินอะไรสักหน่อย
ร่างกายคงสู้ไม่ไหว
จังหวะที่หยิบสมาร์ตโฟน มีข้อความจากเคนตะส่งเข้ามา
‘อรุณสวัสดิ์ ได้หลับบ้างไหม ผมไปทีโ่ น่นด้วยน่าจะดีกว่าหรือเปล่า’
เมือ่ คืนเธอโทรไปเล่าเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในสถานีตำ� รวจให้เขาฟัง พอรู้ว่า
มีความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะเป็นฆาตกรรม เขาตกใจอีกรอบ น่าจะกังวลว่าเรือ่ ง
พิธีแต่งงานจะเอาอย่างไรดีอยู่เหมือนกัน กระนั้นเขาก็ไม่ปริปาก คงคิดว่า
ยังไม่เหมาะจะพูดเรื่องนั้น
มาโยะตรึกตรองเล็กน้อยก่อนส่งข้อความตอบ ‘นอนหลับไม่สนิทแต่
ร่างกายโอเค วันนีจ้ ะแวะไปดูทบี่ า้ นสักหน่อย อยูค่ นเดียวได้ ไม่ตอ้ งห่วงนะ’
ใจหนึง่ อยากให้เขามาอยูเ่ คียงข้าง แต่อกี ใจก็รสู้ กึ ว่าไม่ควรอ้อนเขา เคนตะ
มีสิ่งที่เคนตะสมควรท�ำ พวกเธอยังไม่ได้แต่งงานกันเลย
เธอไปห้องอาหาร ไม่มีแขกคนอื่น จะว่าไปก็จ�ำไม่ได้ว่าเห็นใครใน
เรียวกังตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว อาจเพราะเป็นวันธรรมดาด้วย แต่สาเหตุที่แท้
จริงอาจเป็นผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็ได้
หญิงวัยกลางคนที่ใส่ผ้ากันเปื้อนกล่าวทักทายอย่างมีอัธยาศัยว่า
อรุณสวัสดิ์ค่ะ เพิ่งรู้ตอนเช็กอินเมื่อคืนว่าหญิงคนนี้คือเจ้าของเรียวกัง
ดูทา่ แล้วจะนัง่ ตรงไหนก็ได้ มาโยะจึงนัง่ โต๊ะส�ำหรับสีค่ นริมหน้าต่าง
เจ้าของเรียวกังยกอาหารมาเสิร์ฟ เป็นอาหารญี่ปุ่นที่มีปลาย่าง
เป็นจานหลัก พอเห็นหัวไชเท้าฝนที่เสิร์ฟมาให้ด้วย เธอรู้สึกอยากอาหาร
ขึ้นมานิดหน่อย หลังพึมพ�ำว่าทานแล้วนะคะพร้อมกับพนมมือ เธอหยิบ
ตะเกียบฉีก
เมื่อได้ดื่มซุปมิโสะกลิ่นหอมหวนอึกหนึ่ง คล้ายกับว่าเซลล์ทั่วร่าง
ลืมตาตื่น ปลาย่างก็อร่อย ถ้านี่เป็นการมาท่องเที่ยวคนเดียวเฉยๆ เธอจะ
มีความสุขแค่ไหนหนอ
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สายตาสะดุดเข้ากับโปสเตอร์บนผนังหลังกินมื้อเช้าไปได้ครึ่งหนึ่ง
เป็นภาพวาดหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาคมคายก�ำลังปีนหน้าผาสูงชัน มาโยะ
ก็รู้จักตัวการ์ตูนตัวนี้ดี เขาเป็นตัวเอกของหนังสือการ์ตูนยอดฮิตเรื่องหนึ่ง
ในโปสเตอร์เขียนว่า ‘เก็นลาบิ เฮาส์ เตรียมเปิดให้บริการในเดือน
พฤษภาคมปีหน้า’
นึกๆ ดูแล้วก็เคยรู้มาว่าอย่างนัน้ เหมือนจะเคยเห็นในข่าวออนไลน์
ขณะคิดอย่างเหม่อลอย มีเสียงถามแทรกขึน้ มาว่า “มาท�ำงานแถว
นี้หรือคะ” เจ้าของเรียวกังถือกาน�้ำชาใบเล็กมาเติมชาใส่ถ้วยของมาโยะ
“ค่ะ ท�ำนองนั้น” เธออ�้ำอึ้ง ถ้าบอกว่าบ้านเกิดอยู่ที่นี่อาจโดนซัก
โน่นซักนี่
“งั้นหรือคะ ล�ำบากแย่เลย ต้องมาท�ำงานต่างจังหวัดเอาเวลาแบบ
นี้…”
ท่าทางคงอยากพูดว่าไม่น่าต้องมาท�ำงานต่างจังหวัดในช่วงที่เชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มแี ววจะแพร่ระบาด
เจ้าของเรียวกังชี้โปสเตอร์ “รู้จกั การ์ตูนเรื่องนี้หรือคะ”
“รู้จักค่ะ เรื่อง ‘เก็นโน ลาบีรินธ์5’ ใช่หรือเปล่า”
เรียกย่อๆ ว่า ‘เก็นลาบิ’ เวลาเห็นชื่อยาวนิดๆ หน่อยๆ พวกวัยรุ่น
สมัยนี้ชอบย่อให้กระชับ
“อันที่จริง น่าจะแกะโปสเตอร์นี้ออกไปได้แล้ว เพราะโครงการถูก
ยกเลิก แต่ฉันรู้สกึ อาลัยอาวรณ์” เจ้าของเรียวกังกล่าว
“มีก�ำหนดจะเปิดให้บริการเดือนพฤษภาคมปีหน้าสินะคะ”
หญิงวัยกลางคนผุดยิ้มฝืดอย่างอ่อนแรง
“ฉันแปะโปสเตอร์แผ่นนี้ตั้งแต่ช่วงขึ้นปีใหม่ของปีก่อน เท่ากับว่า
ก�ำหนดการคือเดือนพฤษภาคมปีนคี้ ่ะ ตอนนัน้ ไม่นกึ ไม่ฝันเลยว่าโครงการ
จะพับไปเพราะเชื้อไวรัสโคโรนา”
5

Genno Labyrinth แปลว่า ‘เขาวงกตสมองมายา’
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“จ�ำได้ว่ามีโครงการจะจ�ำลองบ้านในเรื่อง ‘เก็นโน ลาบีรินธ์’ สินะ”
ใช่ๆ เจ้าของเรียวกังพยักหน้า
“ที่จริงคนวาดการ์ตูนเรื่องนี้เกิดในเมืองนี้นะคะ”
“อ๊ะ งั้นหรือคะ”
แน่นอนว่ารู้อยู่แล้ว แต่แสร้งท�ำเป็นเพิ่งเคยได้ยิน
“เมืองทีต่ วั เอกในเรือ่ งนีอ้ าศัยอยูก่ เ็ อาแบบมาจากแถบนีล้ ะค่ะ เลย
มีการเสนอให้สร้างบ้านของตัวเอกโดยจ�ำลองให้เหมือนเด๊ะไว้ทนี่ ี่ เห็นไหม
คะ ตรงนี้เขียนว่า ‘เก็นลาบิ เฮาส์’ ”
“บ้านที่เรมนจิ อาซุมะหลับใหลอยู่สินะ”
มาโยะเอ่ยชื่อตัวเอก
ใช่ๆ อีกฝ่ายยิม้ ตาหยีอย่างพึงพอใจ “คุณก็ชอบเรือ่ ง ‘เก็นโน ลาบีรนิ ธ์’
เหมือนกันหรือ”
“เมื่อก่อนเคยอ่านบ้างนานๆ ทีน่ะค่ะ”
พอได้ยินที่มาโยะตอบ เจ้าของเรียวกังท�ำตาโตตกใจนิดๆ
“เคยอ่านหนังสือการ์ตูนหรือคะ ถือว่าแปลกส�ำหรับผู้หญิงนะเนีย่ ”
“ถึงได้บอกไงคะว่านานๆ จะได้อ่านสักที”
“งั้นหรือคะ สมัยเป็นหนังสือการ์ตูน ฉันไม่รู้จกั เลย แต่พวกลูกชาย
ตัง้ อกตัง้ ใจดูอนิเมะ6เรือ่ งนีม้ าก พอถามว่าท�ำไมชอบขนาดนัน้ พวกเขาตอบ
ว่าก็มันสนุกมาก แถมยังเอาเมืองนี้เป็นต้นแบบด้วย ฉันเลยดูบ้างเป็นครั้ง
คราว พอเห็นสถานทีท่ ตี่ วั เองรู้จกั โผล่มาในเรือ่ งก็อดดีใจไม่ได้ค่ะ แต่ถงึ จะ
พูดอย่างนั้น ฉากในเมืองนี้ก็โผล่มาแค่นิดๆ หน่อยๆ”
“เพราะฉากในท้องเรื่องจะอยู่ท่ี ‘เขาวงกต’ เป็นหลักสินะคะ”
“เขาวงกตยอดมากเลยนะคะ ฉันประทับใจที่อุตส่าห์คิดสถาน
ที่แบบนั้นขึ้นมาได้ ไม่รู้ว่าในหัวของนักวาดการ์ตูนมีอะไรอยู่บ้างจริงๆ”
เจ้าของเรียวกังทอดถอนใจพลางมองไปที่โปสเตอร์อีกครั้ง จากนั้นก็ถอน
6

เป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ย่อมาจากค�ำว่าแอนิเมชัน หมายถึงการ์ตูนที่เป็นภาพเคลื่อนไหว
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ใจอีกรอบ “ถ้าไม่เกิดเรื่องวุ่นวายเพราะเชื้อไวรัสโคโรนา ป่านนี้เมืองของ
เราคงคึกคักไปแล้ว”
“โครงการ ‘เก็นลาบิ เฮาส์’ ถูกยกเลิกไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะ”
“จ�ำได้ว่ายกเลิกอย่างเป็นทางการประมาณเดือนมิถุนายนปีก่อน
ค่ะ แต่มขี ่าวลือมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วว่าอาจจะถูกยกเลิก ไม่รู้ด้วยว่า
สถานการณ์เรื่องเชื้อไวรัสโคโรนาจะเป็นยังไงในอีกหนึ่งปีข้างหน้า ต่อให้
สถานการณ์สงบลงบ้างก็คาดการณ์ไม่ได้วา่ จะมีลกู ค้ามาใช้บริการแค่ไหน
หรือสมมติวา่ แฟนๆ อนิเมะยกโขยงมาเทีย่ วกันใหญ่ แบบนัน้ ก็นา่ กลัวเรือ่ ง
การแพร่ระบาดอีกเหมือนกัน จะทางไหนก็มืดแปดด้าน”
เรื่องที่เจ้าของเรียวกังเล่าไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใด
โตเกียวโอลิมปิกถูกเลื่อน ดิสนีย์แลนด์ก็ปิดให้บริการระยะยาว คงกล่าว
ได้ว่าการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ที่ระลึกถึงอนิเมะในอีกหนึ่งปีให้หลังคือ
เรื่องเพ้อฝันที่ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
“น่าเสียดาย คงมีคนมากมายเฝ้ารอจะได้มาเที่ยว” มาโยะกล่าว
เธอคิดแบบนั้นจริงๆ ไม่ได้พูดตามมารยาท
เจ้าของเรียวกังผงกศีรษะแล้วท�ำหน้าเบ้
“ถ้าแค่น่าเสียดายก็ดไี ป แต่มีคนขาดทุนหนักกันเยอะเลยนะคะ”
“อย่างนั้นหรือคะ”
“ก็ใช่น่ะสิคะ เพราะไม่ใช่ว่าบริษัทจากที่ไหนไม่รู้คิดโครงการนี้ขึ้น
มา แต่มนั ถูกเสนอในฐานะสิง่ ทีจ่ ะช่วยฟื้นฟูเมืองนี้ คนในท้องถิน่ ลงทุนกัน
ไปเยอะเชียวค่ะ ในบรรดานัน้ เหมือนจะมีคนขายมรดกทีด่ นิ ของบรรพบุรษุ
เพือ่ หาเงินมาลงทุนด้วย การก่อสร้างคืบหน้าไปได้ประมาณร้อยละเจ็ดสิบ
ก็จริง แต่เงินที่ลงทุนไปแล้วก็ไม่ได้กลับคืนมา”
“มีเรื่องแบบนั้นด้วยหรือนี่…”
เมืองนีเ้ ป็นบ้านเกิดทีต่ วั เองเกิดมาแท้ๆ ทว่าเธอไม่รเู้ รือ่ งพวกนัน้ เลย
เออิจิน่าจะรู้ แต่อาจคิดว่าเล่าให้ลูกสาวที่ท�ำงานอยู่โตเกียวฟังไปก็เท่านั้น
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เจ้าของเรียวกังแหงนมองนาฬิกาบนผนังแล้วโบกไม้โบกมือเป็นการ
ใหญ่ “ขอโทษนะคะ ฉันชวนคุยเรื่องไร้สาระจนท�ำคุณเสียเวลา”
“ไม่หรอกค่ะ”
“เชิญตามสบายนะคะ ถ้าอยากรับน�ำ้ ชาเพิ่ม บอกฉันได้ทุกเมื่อ”
เจ้าของเรียวกังเดินตัวปลิวจากไป
มาโยะหันไปมองโปสเตอร์อกี รอบ เห็นตัวหนังสือทีเ่ ขียนว่า ‘ผลงาน
ของคุงมิ ยิ ะ คัตสึก’ิ เขาเป็นคนตัวเล็กและค่อนข้างผอม ภาพทีเ่ ขาชอบเดิน
ก้มหน้าก้มตาติดอยูใ่ นมุมหนึง่ ของความทรงจ�ำ พวกเธอได้อยูห่ อ้ งเดียวกัน
ตอนขึน้ ชัน้ มัธยมสอง เด็กชายผูไ้ ม่โดดเด่นคนนัน้ เป็นคนสร้างสรรค์ผลงาน
ที่ฮิตฮอตไปทั่วญี่ปุ่น เรียกได้ว่าอนาคตของมนุษย์เราเป็นสิ่งที่คาดคะเน
ไม่ได้จริงๆ
จะว่าไป จ�ำได้ว่าสึคุมิ นาโอยะที่ล้มป่วยจนกระทั่งจากโลกนี้ไปกับ
คุงิมิยะ คัตสึกิเคยสนิทกันและตัวติดกันเป็นประจ�ำ ก่อนจะล้มป่วย สึคุมิ
นาโอยะเป็นคนมีความเป็นผู้น�ำ คนจึงซุบซิบกันว่าคุงิมิยะเป็น ‘เหาฉลาม
ของสึคุมิ’
โมโมโกะเล่าว่าจะมีการจัดพิธไี ว้อาลัยสึคมุ ิ นาโอยะในงานเลีย้ งรุ่น
รอบนี้ด้วย ฉะนั้นคุงิมิยะที่น่าจะงานรัดตัวอาจมาร่วมงานด้วยก็ได้
หลังกินมือ้ เช้าเสร็จ เธอกลับห้องไปแต่งหน้า ระหว่างนัน้ สมาร์ตโฟนมี
สายเรียกเข้า คาคิทานินนั่ เอง โทร.มาถามว่าอีกหนึง่ ชัว่ โมงจะมารับ ขัดข้อง
หรือเปล่า เธอเลยตอบว่าไม่ขดั ข้อง
จากนั้นใช้โทรศัพท์ในห้องติดต่อฟรอนต์เพื่อท�ำเรื่องขยายเวลาเข้า
พัก เพราะวันนี้คงยังไม่ได้กลับโตเกียว
ตอนแต่งตัวเสร็จ คาคิทานิโทร.มาอีกครั้ง บอกว่าอยู่หน้าที่พักแล้ว
มาโยะรีบออกไป เห็นรถซีดานคันหนึ่งจอดอยู่บนถนน ชายสอง
คนยืนข้างรถ คนหนึง่ คือคาคิทานิ อีกคนยังหนุม่ ทัง้ คูใ่ ส่สทู เธอแปลกใจ
เพราะนึกว่าพวกเขาจะขับรถต�ำรวจมา แต่คิดๆ ดูแล้ว ท�ำแบบนั้นจะ
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สะดุดตาเกินไป
เธอนั่งเบาะหลังกับคาคิทานิ ส่วนชายหนุ่มท�ำหน้าที่ขับรถ
“สงบใจลงบ้างหรือยังครับ” คาคิทานิถามหลังจากรถออกตัวได้
ไม่ทันไร
“ค่ะ ก็ดีขึ้นบ้าง”
“ผมเข้าใจดีว่าคุณขมขื่น แต่เพื่อจับกุมคนร้ายให้ได้อย่างรวดเร็ว
ความร่วมมือจากคุณจะช่วยเหลือการสืบสวนของพวกเราได้มาก”
“ฉันทราบค่ะ ทางนี้ต่างหากที่ต้องขอความกรุณาด้วยนะคะ”
“ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ งั้นผมขอถามเลยแล้วกัน หลังจากนั้น
คุณนึกอะไรออกเกี่ยวกับคดีนี้บ้างหรือเปล่า จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหน
ก็ได้ทั้งนั้น”
“เรื่องนั้น เอ่อ เมื่อคืนฉันลองคิดหลายๆ อย่างดูแล้ว…”
“แต่ก็นึกไม่ออกหรือ”
“ขอโทษค่ะ…”
“คุณไม่จ�ำเป็นต้องขอโทษเลย เพราะกรณีแบบนั้นมีถมไป”
ค่ะ เธอพยักหน้าพลางครุ่นคิดเกี่ยวกับเจตนาที่แท้จริงในค�ำพูด
ของเขา กรณีแบบนั้นหมายถึงกรณีแบบไหนกันแน่ หมายความว่าอันที่
จริงมีคนมากมายถูกฆ่าตายโดยไม่มีเหตุผลเป็นพิเศษ หรือว่าที่จริงมีเหตุ
จูงใจทีท่ ำ� ให้ถกู ฆ่า แต่มอี ยูถ่ มไปทีค่ นในครอบครัวไม่รสู้ าเหตุอย่างนัน้ หรือ
มาโยะสังหรณ์ใจอย่างบอกไม่ถกู ว่าคาคิทานิอาจหมายถึงอย่างหลัง
เขาต้องคิดแน่ๆ ว่า ในเมื่อลูกสาวออกจากบ้านเกิดไปใช้ชวี ิตที่โตเกียว คง
ไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อที่บ้านเกิด
น่าเสียดายที่เธอปฏิเสธไม่ได้ เธอเริ่มไปใช้ชีวิตอยู่โตเกียวตอนเข้า
มหาวิทยาลัย ระหว่างเรียนไม่เคยกลับบ้านเกิดสักครั้ง เรียนจบแล้วก็หา
งานท�ำและเริม่ ใช้ชวี ติ ในโตเกียว หลังจากนัน้ กลับบ้านเกิดอย่างมากก็ปลี ะ
ครัง้ สองครัง้ แถมส่วนใหญ่ยงั กลับแค่คนื เดียวด้วย กระทัง่ ค�ำถามทีว่ า่ หมูน่ ี้
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พ่อท�ำอะไรเป็นงานอดิเรกบ้าง เธอยังตอบให้น่าพอใจไม่ได้เลย
แต่มาโยะอาจเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ก่อนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน
แล้วก็ได้ ไม่เคยนึกสนใจว่าพ่อเป็นอย่างไรบ้าง ไม่สิ บอกว่าจงใจไม่สนใจ
จะถูกต้องกว่า
ไม่ได้เกลียดชังพ่อแต่อย่างใด เธอรักและเคารพพ่อ ทว่าต่างฝ่าย
ต่างพยายามไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน
ตระกูลคามิโอะประกอบอาชีพเป็นครูในท้องถิน่ สืบต่อกันมารุน่ สูร่ นุ่
ปูท่ วดสอนวิชาสังคมศึกษา ปูส่ อนวิชาภาษาอังกฤษ เออิจบิ อกว่าไม่เคยคิด
ท�ำอาชีพอื่นนอกจากเป็นครูบาอาจารย์ สิ่งที่ลังเลตอนเลือกมหาวิทยาลัย
มีแค่จะเลือกไปทางวรรณคดีอังกฤษและอเมริกนั วรรณคดีญี่ปุ่น หรือว่า
วรรณคดีจนี เขาคิดว่าไม่ว่าประเทศใด วรรณคดีโบราณก็คอื ขุมทรัพย์แห่ง
สัจธรรมของมนุษย์ อันจะเป็นคูม่ อื ในการสอนวิถขี องมนุษย์ให้แก่เด็กๆ รุน่
ต่อไป สุดท้ายเขาเลือกเรียนวรรณคดีญี่ปุ่น เหตุผลก็ง่ายๆ “เพราะผู้สอน
และผู้เรียนเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยกันทั้งสองฝ่าย” นั่นเอง
สมัยมาโยะเริม่ จ�ำความได้ เออิจกิ ลายเป็นคนดังในท้องถิน่ เรียบร้อย
แล้ว เหตุหนึง่ เป็นเพราะมีหลายตระกูลทีค่ บหากันมาตัง้ แต่สมัยปูท่ วดและปู่
แต่เออิจขิ นึ้ ชือ่ ว่ากระตือรือร้นกับการสอนสัง่ น�ำทางนักเรียนยิง่ กว่าสองคน
นั้นเสียอีก แม้แต่เด็กที่มีปัญหา ไม่สิ เพราะเป็นเด็กที่มีปัญหานี่แหละ เขา
ถึงคอยให้ค�ำปรึกษาอย่างอบอุ่นและจริงใจ นั่นคือค�ำชื่นชมที่มาโยะได้ยิน
มาไม่รตู้ อ่ กีค่ รัง้ ได้ยนิ ว่าเขาเคยประท้วงโรงเรียนเพราะเห็นแก่นกั เรียนด้วย
มาโยะถูกเรียกว่าลูกสาวอาจารย์คามิโอะตั้งแต่สมัยเรียนประถม
ตอนนั้นเธอไม่ได้รู้สึกอักอ่วน เพราะเวลาโดนเรียกแบบนั้น เธอจะได้ยิน
ค�ำพูดยกย่องเออิจิตามมาด้วย ไม่มีมนุษย์คนใดไม่พอใจที่ได้ยินคนชม
พ่อตัวเองหรอก
แต่ พ อเข้ า โรงเรี ย นมั ธ ยมต้ น ที่ พ ่ อ สอนอยู ่ สภาพแวดล้ อ มก็
เปลี่ยนแปลงไป จ�ำนวนนักเรียนมีน้อย ทั้งชั้นปีมีแค่สองห้อง ในชั่วโมง
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เรียน เวลาพ่อยืนตรงแท่นสอน เธออึดอัดจนเอาแต่ก้มหน้า
ตอนนั้นเองที่ท�ำให้เธอเข้าใจว่า ครูคามิโอะ เออิจิไม่ได้แค่ใจดีและ
ยืดหยุ่นอย่างเดียว เขายังเข้มงวดกับนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนด้วย ซึ่งก็เป็น
เรือ่ งปกติ ความหัวแข็งทีไ่ ม่ยอมมองข้ามการฝ่าฝืนกฎระเบียบเล็กๆ น้อยๆ
ก็เป็นอีกแง่มมุ ที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเช่นกัน
อยู่มาวันหนึ่ง ขากลับจากโรงเรียน มาโยะเห็นพวกเพื่อนร่วมชั้น
อยู่ในเกมเซ็นเตอร์ หนึ่งในนั้นสังเกตเห็นเธอเลยกระซิบบอกเพื่อนพ้อง
เธอสังหรณ์ใจไม่ดี แล้วมันก็กลายเป็นจริงในอีกไม่กี่วันต่อมา พวกเขาถูก
เรียกไปตักเตือนที่ห้องพักครู เห็นว่ามีชาวเมืองติดต่อมาบอกทางโรงเรียน
แต่พวกเพื่อนร่วมชั้นไม่เชื่อ พวกเขาเดาว่ามาโยะคงเอาไปฟ้องเออิจิและ
แพร่ข่าวลือนั้นไปทั่ว นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เพื่อนร่วมชั้นบางคนก็
ท�ำตัวเหินห่างเธอ
แน่นอนว่าไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆ ในบรรดานักเรียนมีอยู่ไม่น้อยที่
เคารพรักเออิจิ พวกเขาท�ำตัวสบายๆ กับเธอเหมือนที่ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วม
ชั้นคนอื่นๆ
แต่หากบอกว่าชีวติ นักเรียนมัธยมต้นไม่นา่ อึดอัดก็จะเป็นเรือ่ งโกหก
เมื่อค�ำนึงถึงสถานะของเออิจิ นอกจากจะท�ำผิดกฎของโรงเรียนไม่ได้แล้ว
เธอยังต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนครูคนอื่นตักเตือนเด็ดขาดด้วย จ�ำเป็นต้อง
ท�ำผลการเรียนให้ดีในระดับหนึ่ง ต่อให้มีเรื่องไม่พอใจโรงเรียนก็พูดไม่ได้
เหนือสิ่งอื่นใดคือเธอพยายามท�ำตัวติ๋มๆ ในโรงเรียน
นักเรียนดีเด่นผู้เงียบขรึมและส�ำรวมนั่นคือบทบาทที่มาโยะต้อง
แสดงสมัยเรียนมัธยมต้น
เธอย่อมเว้นระยะห่างจากเออิจิด้วย แม้แต่ตอนอยู่บ้านก็เช่นกัน
เออิจิเองก็คงรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของเธอ เวลาอยู่บ้านจึงไม่
ฝืนท�ำตัวสนิทสนมแบบ ‘พ่อกับลูกสาว’ เขาปฏิบัติต่อลูกสาววัยมัธยมต้น
เหมือนเป็น ‘ผู้ใหญ่คนหนึ่ง’ ไม่เคยพูดเชิงเทศนากับเธอเลย
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หลังจากมาโยะเข้าโรงเรียนมัธยมปลาย ความสัมพันธ์แบบนัน้ ก็ยงั
คงอยู่ เขาอาจกระอักกระอ่วนที่จะท�ำตัวเป็นพ่อแบบปุบปับก็ได้ เธอเองก็
ลังเลที่จะอ้อนเขาเอาป่านนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกในช่วงสามปีท่ีเธอเรียนมัธยมปลาย
เป็นดังที่กล่าวมา นับจากนั้นความสัมพันธ์ก็ด�ำเนินมาถึงทุกวันนี้โดยไม่
ได้กระชับระยะห่างต่อกันแม้แต่ก้าวเดียว
ฉะนัน้ มาโยะจึงไม่รอู้ ะไรเกีย่ วกับเออิจเิ ลย แม้ได้ฟงั ว่าเขาถูกฆ่า เธอ
ก็ให้การเป็นประโยชน์แก่ต�ำรวจไม่ได้
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บทที่ 5
รถแล่นมาถึงสถานที่ท่มี าโยะคุ้นเคยดี รถลาดตระเวนและรถตู้ของ
ต� ำ รวจจอดอยู ่ บ นถนนหลายคั น ต� ำ รวจในเครื่ อ งแบบสองคนยื น อยู ่
หน้าบ้านคามิโอะ
พอลงจากรถ เธอมองบ้านเกิดแล้วสูดหายใจลึก ปูเ่ ป็นคนสร้างบ้าน
เก่าแบบญี่ปุ่นที่มีรั้วต้นไม้ล้อมรอบหลังนี้ มีการซ่อมแซมผนังด้านนอกกับ
หลังคาทุกๆ หลายปี กลิ่นอายของการผสมผสานระหว่างสไตล์ญี่ปุ่นกับ
สไตล์ตะวันตกจึงผุดให้เห็นเป็นแห่งๆ ไม่ได้พินิจพิจารณาบ้านหลังนี้มา
นานแล้ว ความรู้สึกของเธอในฐานะสถาปนิกก็คือ บ้านหลังนี้มีรูปลักษณ์
ที่แปลกไม่เหมือนใคร
ประตูรถลาดตระเวนและรถตู้ที่จอดอยู่เปิดออก คนที่ลงจากรถ
ตามๆ กันมาคือเหล่าชายชุดสูท เกือบทุกคนสวมหน้ากาก ปกติคงดู
พิลึกพิลั่น แต่กลายเป็นภาพที่คุ้นตาไปโดยปริยายตั้งแต่เกิดความวุ่นวาย
เพราะเชื้อไวรัสโคโรนา
ชายคนหนึ่งเดินมาหามาโยะ เขาไม่ได้สวมหน้ากาก นัยน์ตาเรียว
เล็กเหมือนสุนัขจิ้งจอก ขณะจ้องหน้าเธอไม่วางตาด้วยดวงตาคู่น้ัน เขา
ถามคาคิทานิว่า “คนนี้ลูกสาวของผู้เคราะห์ร้ายหรือ”
“ใช่ครับ ชื่อคุณคามิโอะ มาโยะ” คาคิทานิตอบแล้วหันมามองเธอ
“ก�ำลังเสริมจากกองบัญชาการต�ำรวจภูธรประจ�ำจังหวัดน่ะครับ”
“อ๊ะ…ค่ะ”
พอเขาแนะน�ำในท�ำนองนั้น เธอไม่รู้ว่าควรเอ่ยทักทายอย่างไรดี
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“คุณอาศัยอยู่บ้านหลังนี้จนถึงเมื่อไหร่” ชายตาตี่ถามด้วยน�้ำเสียง
ห้วนๆ ไม่แม้แต่จะแนะน�ำตัวก่อน มาโยะแอบตัง้ ฉายาให้เขาว่าตาลุงจิง้ จอก
“จนถึงประมาณสิบสองปีที่แล้วค่ะ”
ปีนนั้ เป็นปีทเี่ ธอจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลาย แต่ไม่จ�ำเป็น
ต้องเปิดเผยอายุให้เขารู้เอาตอนนี้หรอก
“หลังจากนั้นคุณกลับบ้านเกิดบ่อยแค่ไหน แค่ช่วงโอบ้งกับปีใหม่
หรือเปล่า”
“ส่วนใหญ่กป็ ระมาณนั้น”
ตาลุงจิ้งจอกท�ำหน้ามู่ทู่อย่างเห็นได้ชัด
“งั้นคุณก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับบ้านหลังนี้น่ะสิ ยกตัวอย่างเช่นพวก
สมบัติพัสถาน”
เป็นค�ำถามที่ไร้มารยาท ทว่าเธออดทนไม่แสดงความหงุดหงิดทาง
สีหน้า
“ไม่รู้เลยค่ะ เมื่อวานฉันก็บอกไปแล้ว”
หญิงสาวเหลือบมองคาคิทานิ
ตาลุงจิง้ จอกครางดังอืมพร้อมกับยกนิว้ เกาหว่างคิว้ แล้วถอนหายใจ
“ถึงอย่างนั้นให้คุณเข้าไปดูสกั หน่อยก็น่าจะดี อาจสังเกตเห็นอะไร
บ้างก็ได้” เขาบอก มองมือมาโยะ แล้วหันไปหาพวกชายที่คาดว่าเป็น
ลูกน้อง “เฮ้ ใครเอาถุงมือมาให้ยมื หน่อยสิ”
“อ๊ะ ผมมีครับ” คาคิทานิหยิบถุงมือสีขาวจากกระเป๋าในเสื้อสูท
มาโยะรับมาสวมทัง้ สองมือ เพียงเท่านีก้ ร็ สู้ กึ ว่าตัวเองก�ำลังจะเข้าไป
ในที่เกิดเหตุฆาตกรรมจริงๆ
“งั้นผมจะน�ำทางเอง” คาคิทานิเดินเข้าประตูไปก่อน
จะเข้าบ้านเกิดของตัวเองแท้ๆ ต้องมี ‘คนน�ำทาง’ ด้วยหรือ…
เธอเดินตามเขาด้วยความคับข้องใจ พวกตาลุงจิ้งจอกตามหลังมา
คาคิทานิเปิดประตูหน้าบ้าน เอ่ยกับมาโยะว่าเชิญครับ
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ทันทีที่ยืนตรงบริเวณส�ำหรับถอดรองเท้า เธอได้กลิ่นหอมของ
การบูรจางๆ เป็นกลิน่ ทีใ่ ช้ไล่แมลงเพือ่ รักษาหนังสือ ทุกทีเธอจะรูส้ กึ ถวิลหา
แต่วันนี้ความเศร้าสร้อยมีมากกว่า
คาคิทานิเดินตัดทางเดินสีด�ำขลับไปเปิดประตู เดิมทีตรงนั้นเป็น
ห้องนั่งเล่น ทว่าระยะหลังเออิจิใช้เป็นห้องหนังสือ
มาโยะมองเข้าไปในห้องแล้วก็ตะลึงพรึงเพริด เพราะมีข้าวของ
ระเกะระกะเต็มพื้นจนไม่มีที่ให้เหยียบยืน มีตั้งแต่เอกสาร ถุงกระดาษ
แว่นตา นาฬิกา เครื่องเขียน ยา ซีดี ดีวีดี เทปคาสเซ็ต ไปจนกระทั่งเทป
วิดีโอ เละเทะไร้ระเบียบโดยสิ้นเชิง
โหดร้าย เธอหลุดพึมพ�ำ
“ผมคิดว่าคงไม่ถงึ กับต้องถาม” คาคิทานิเอ่ยขึ้น “สภาพแบบนี้ผิด
ปกติสินะครับ หมายความว่าข้าวของในห้องนี้ไม่ได้กระจุยกระจายแบบนี้
เป็นประจ�ำใช่ไหม”
“แน่นอนค่ะ ไม่มีทางเป็นแบบนี้อยู่แล้ว ที่จริงพ่อเป็นคนรักความ
สะอาดและคอยเก็บข้าวของเป็นระเบียบอยู่เสมอ ก�ำหนดไว้แน่ชัดว่าของ
ชิ้นไหนต้องเก็บตรงไหน แทบไม่เคยเอามาวางทิ้งไว้ด้วยซ�้ำ”
“นั่นสินะครับ ตรงกับภาพลักษณ์ของครูคามิโอะในความทรงจ�ำ
ของผมเลย”
หญิงสาวย่างเท้าเข้าไปอย่างระมัดระวัง ห้องนั่งเล่นกว้างราวยี่สิบ
เสื่อ โต๊ะ เก้าอี้โซฟา และโต๊ะเขียนหนังสือตั้งห่างกันในระยะพอเหมาะ
ทว่าสิง่ ทีท่ ำ� ให้หอ้ งนีโ้ ดดเด่นก็คอื ชัน้ หนังสือทีส่ ร้างติดผนัง ปูส่ ร้างมันสมัยที่
ปลูกบ้านใหม่ๆ ความสูงของมันจรดเพดาน ชัน้ บนสุดมีหนังสือของอังกฤษ
และอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งเป็นของที่ปู่สะสมไว้ ถัดลงมาเป็นหนังสือชุดของ
เออิจเิ สียส่วนใหญ่ หลักๆ เป็นวรรณคดีญปี่ นุ่ แฟ้มเกีย่ วกับโรงเรียนตรงมุม
ของชั้นหนังสือวางเรียงตามเลขปีอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสมเป็นเออิจิ
ชั้นกลางๆ ลงมาถึงชั้นล่างท�ำประตูตู้ปิดไว้ ทว่าตอนนี้อยู่ในสภาพ
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เปิดอ้าเกือบทั้งหมด เท่าที่ดูข้างใน มีหลายชั้นว่างเปล่า
ตาลุงจิ้งจอกล้วงมือสองข้างลงกระเป๋าเสื้อสูท เดินเข้าไปใกล้ชั้น
หนังสือ
“เป็นไปได้ไหมว่าของที่กระจัดกระจายบนพื้นส่วนใหญ่เคยอยู่ใน
นี้มาก่อน”
ว่าไงครับ เขาหันมาหามาโยะ
“น่าจะอย่างนั้นค่ะ ฉันก็ไม่ได้รู้ดีนกั หรอก”
โดยหลักแล้วเออิจิเก็บของนอกเหนือจากหนังสือไว้ในชั้นที่ติดบาน
ประตู สื่อส�ำหรับฟังเพลงและดูภาพยนตร์กเ็ ป็นส่วนหนึ่งในบรรดานั้น ไม่
เพียงสนใจวรรณคดี เขายังชอบฟังเพลงและดูภาพยนตร์ด้วย
“มีของอะไรหายไปบ้างไหมครับ โดยเฉพาะของมีค่าหรือของที่ผู้
เคราะห์ร้ายหวงแหน”
หลังมองสลับไปมาระหว่างในชัน้ และข้าวของทีเ่ กลือ่ นกลาดบนพืน้
มาโยะส่ายศีรษะ
“บอกตามตรงว่าไม่รู้ค่ะ เพราะไม่รู้แน่ชัดว่ามีของแบบไหนเก็บอยู่
ชัน้ ไหนบ้าง อีกอย่าง เมือ่ วานฉันก็บอกไปแล้ว ไม่เคยได้ยนิ มาก่อนว่าบ้าน
ฉันมีของที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษอยู่ด้วย”
“ถึงจะพูดอย่างนั้นก็คงไม่ใช่ว่าไม่มีของมีค่าเลยสักชิ้นใช่ไหมล่ะ
สมัยยังอาศัยอยู่ที่นี่ คุณเองน่าจะเคยเห็นคุณพ่อเก็บของแบบนั้นไว้บ้าง
ไม่ใช่หรือ ผมหมายถึงของที่ใช้ต่างตู้นริ ภัยน่ะ”
“ของที่ใช้ต่างตู้นริ ภัยหรือคะ ถ้าอย่างนั้น…”
เธอเดินเข้าไปทีโ่ ต๊ะเขียนหนังสือ มีคนดึงลิน้ ชักออกมาแล้วโยนของ
ในนั้นลงพื้นเช่นกัน เธอเจอสมุดบัญชีธนาคารสองเล่มในนั้น
“อ้อ จริงด้วย…พ่อเก็บของส�ำคัญไว้ในลิ้นชักของโต๊ะตัวนี้ค่ะ”
มาโยะท�ำท่าจะหยิบสมุดบัญชี แต่ตาลุงจิ้งจอกพูดเสียงเฉียบขาด
ขึ้นก่อนว่า “ห้ามแตะต้อง” เธอเลยตกใจหดมือ
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ขออภัย ตาลุงจิ้งจอกกล่าวอย่างเยือกเย็น
“กรุณาอย่าแตะต้องสิ่งของในที่เกิดเหตุสุ่มสี่สุ่มห้า สมุดบัญชีพวก
นัน้ เราตรวจดูแล้ว ไม่มขี องมีคา่ อย่างอืน่ อีกหรือครับอย่างเช่นพวกอัญมณี”
“อัญมณี…”
“ได้ยนิ ว่าแม่คณ
ุ เสียแล้ว ท่านน่าจะมีเครือ่ งประดับหรือแหวนบ้าง”
“มีค่ะ แต่ฉนั เป็นคนเก็บไว้”
“คุณน่ะหรือ”
“ตอนแม่เสีย พ่อให้ฉนั มา บอกว่าตัวเองเก็บไว้กเ็ ท่านัน้ แม่คงตัง้ ใจ
จะยกให้มาโยะอยู่แล้วด้วย” อีกอย่าง เธออธิบายต่อ “พวกมันเป็นของที่
เต็มไปด้วยความทรงจ�ำ แต่ไม่ได้มีมูลค่ามากมายหรอกค่ะ อย่างน้อยก็ไม่
น่ามีใครอยากได้จนถึงกับบุกปล้น”
“อย่างนี้นี่เอง” ตาลุงจิ้งจอกผงกศีรษะอย่างเข้าอกเข้าใจ ทว่าเจ้า
ตัวดูจะไม่ได้คาดหวังค�ำตอบที่เป็นประโยชน์ต้งั แต่แรกแล้ว
“ถ้าจะหาของมีค่าให้ได้ละก็” มาโยะเงยมองชั้นหนังสือ “น่าจะ
เป็นหนังสือละมั้ง”
“หนังสือ?”
“ปู่กับพ่อเป็นนักวิชาการด้านวรรณคดีด้วยกันทั้งคู่ เลยสะสม
หนังสือทุกยุคทุกสมัยจากทั่วโลก ในบรรดานี้อาจมีเล่มที่ล�้ำค่าอยู่ก็ได้”
อ่าฮะ ตาลุงจิ้งจอกจับจ้องชั้นหนังสืออย่างไร้ความสนใจ
“แต่เท่าทีด่ ู ไม่มรี อ่ งรอยถูกรือ้ ค้น ท่าทางคนร้ายจะไม่สนใจหนังสือ”
“คงจะอย่างนั้นค่ะ..”
ตอนเธอละสายตาจากชั้นหนังสือ ได้ยินเสียงดังมาจากนอกห้อง
“อะไรของคุณน่ะ ตอนนี้ต�ำรวจก�ำลังสืบคดีอยู่ ห้ามเข้ามาโดย
พลการ”
“ใครกันแน่ที่เข้ามาโดยพลการ ได้รับอนุญาตจากใครไม่ทราบ”
ได้ยินเสียงโต้แย้งด้วย
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มาโยะกลั้นหายใจ เพราะเดาได้ว่าเจ้าของเสียงคือใคร แต่ไม่น่า
เป็นไปได้…
ตาลุงจิ้งจอกย่นหัวคิ้ว มองไปยังทางเดิน “เกิดอะไรขึ้น”
“คื อ ว่ า เอ่ อ มี ผู ้ ช ายที่ บ อกว่ า เป็ น คนอาศั ย ในบ้ า นหลั ง นี้ … ”
ลูกน้องตอบ
“คนอาศัยหรือ”
“เกะกะน่า บอกว่าให้ฉันเข้าไปไง ท�ำไมมากระจุกตัวอยู่ใกล้กัน
ขนาดนี้ พวกนายมีภูมิต ้ านทานเชื้อ ไวรัส โคโรนากันหมดเลยรึไ งหา”
บุคคลหนึ่งพูดโพล่งพร้อมกับแหวกพวกเจ้าหน้าที่สืบสวนเข้ามา
เขาเป็นคนตัวผอมสูง ผมหยักศกยาวประบ่า หน้าตายังไม่โกนหนวด
โกนเคราดูไร้ความสะอาดสะอ้านเหมือนเคย ใส่เสื้อแจ็กเกตทหารที่ดูผ่าน
การใช้งานมานานเอาการ
“คุณเป็นใคร” ตาลุงจิ้งจอกถาม
“ตามมารยาทแล้ว ก่อนถามชือ่ คนอืน่ ควรบอกชือ่ ตัวเองก่อนนะ แต่
เอาเถอะ อย่างที่บอกไอ้พวกงั่งไปหลายรอบตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่า ฉันคือคน
อาศัยในบ้านหลังนี้ ถ้าคิดว่าโกหก ไปถามส�ำนักงานเขตหรือที่ไหนก็ได้”
เขาพูดค่อนข้างรัว ซึ่งที่จริงก็เป็นคนพูดคล่องปรื๋อมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้ว
มาโยะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดหรือเป็นผลจากการฝึกฝน
คาคิทานิที่ยืนอยู่ข้างเธออุทานดังอ๊ะ “หรือว่าคุณคือ…”
ตาลุงจิ้งจอกมองคาคิทานิด้วยสีหน้าเคลือบแคลง
“เมือ่ เช้าผมให้ลกู น้องตรวจสอบทะเบียนบ้านของบ้านหลังนี้ แล้วก็
พบว่ามีชื่อคนอื่นนอกจากผู้เคราะห์ร้ายอยู่ในนั้นด้วย” คาคิทานิกางสมุด
พกจากกระเป๋าในเสื้อสูท “เอ ใช่คุณคามิโอะ ทาเคชิหรือเปล่าครับ ที่เป็น
น้องชายของคุณคามิโอะ เออิจิ”
ชายใส่เสือ้ แจ็กเกตทหาร…หรือคามิโอะ ทาเคชิผู้เป็นอาของมาโยะ
เบะปากไม่พอใจมองไปที่คาคิทานิ
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“ในเมือ่ ตรวจสอบถึงขัน้ นัน้ แล้ว ท�ำไมไม่รจู้ กั บอกไอ้พวกบ้าตรงหน้า
บ้าน ฉันเลยต้องเสียเวลาคุยกับพวกนั้นเปล่าๆ ปลี้ๆ”
“เอ่อ แต่ผมไม่นกึ ว่าคุณจะกลับมาวันนี้…”
“ฉันจะกลับบ้านตัวเองเมื่อไหร่มันก็เรื่องของฉัน แล้วพวกนายก็
ไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านของพวกฉันโดยพลการด้วย รีบออกไปซะ” ทาเคชิชี้ไป
ทางประตู
ตาลุงจิง้ จอกใช้มอื ซ้ายหยิบสมาร์ตโฟนจากกระเป๋าในเสือ้ สูทพลาง
เขม้นมองผูบ้ กุ รุกเข้ามากะทันหัน ใช้มอื ขวากดมันอย่างว่องไวแล้วยกแนบหู
“ฉันเอง มีเรือ่ งอยากให้ตรวจสอบหน่อย ตรงนัน้ มีทะเบียนบ้านของ
บ้านคามิโอะหรือปล่า…ใช่ เห็นว่าในทะเบียนบ้านมีชื่อคนอื่นนอกจากผู้
เคราะห์ร้ายอยู่ด้วย เป็นความจริงหรือ…ชื่ออะไร…อืม เขียนด้วยตัวอักษร
แบบไหน…งั้นหรือ เข้าใจแล้ว” หลังจบการสนทนาทางโทรศัพท์ เขาเก็บ
สมาร์ตโฟนกลับที่เดิม
“ท่าทางจะยืนยันได้แล้วสินะ” ทาเคชิกล่าว
“มีบัตรประจ�ำตัวอะไรบ้างไหม อย่างเช่นใบขับขี่”
“ยังสงสัยอยู่อกี รึ”
“ก็เพื่อความแน่ใจ”
เอ่อ มาโยะอ้าปาก “ไม่ผดิ แน่ค่ะ คนคนนี้เป็น…”
เธอตั้งท่าจะพูดว่าอาของฉันเอง แต่ทาเคชิยกมือซ้ายปรามเธอ
จากนั้นหยิบกระเป๋าสตางค์จากกระเป๋ากางเกงคาร์โก ดึงใบขับขี่ออกมา
จากในนั้น
“ดูซะให้เต็มตา” เขายื่นมันไปตรงหน้าตาลุงจิ้งจอก
ชั่วพริบตาที่ตาลุงจิ้งจอกยื่นมือมารับใบขับขี่ ทาเคชิล้วงมือซ้าย
เข้าไปในเสือ้ นอกของอีกฝ่ายด้วยความรวดเร็วจนมองไม่ทนั แล้วหยิบบาง
อย่างจากกระเป๋าในอกเสือ้ สมุดพกต�ำรวจสีด�ำนั่นเอง
“อ๊ะ เดี๋ยวสิ ท�ำอะไรน่ะ” นัยน์ตาตี่ของตาลุงจิ้งจอกเบิกกว้างเล็ก
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น้อย

“ในเมือ่ ทางนีใ้ ห้ดบู ตั รประจ�ำตัวแล้ว ทางนัน้ ไม่ให้ดบู า้ งก็ไม่ยตุ ธิ รรม
น่ะสิ” ทาเคชิเปิดสมุดพก “หืม สารวัตรโคงุเระหรือ น่าเสียดายนะ มาโยะ
ถ้าเป็นสารวัตรเมงุเระ7คงพึ่งพาได้” เขาหันบัตรประจ�ำตัวให้มาโยะดู ใต้
ภาพถ่ายใบหน้าของตาลุงจิ้งจอกมีชื่อเขียนไว้ว่า โคงุเระ ไดสึเกะ
“เอาคืนมา!” โคงุเระตะโกน
“ไม่ต้องบอกก็คืนให้อยู่แล้ว ที่สำ� คัญกว่านั้น ตรวจสอบตัวตนของ
ฉันเรียบร้อยหรือยัง”
หลังดูใบขับขี่ในมือ โคงุเระส่งมันคืนให้ทาเคชิอย่างเอือมระอา
ทาเคชิผุดยิ้มมีเลศนัยเข้าไปใกล้โคงุเระ คืนสมุดพกต�ำรวจใส่
กระเป๋าในอกเสื้อข้างซ้าย แล้วรับใบขับขี่ของตัวเองกลับมา
“งั้นฉันขอถามอีกครั้ง พวกนายเข้ามาท�ำอะไรในบ้านของคนอื่น”
ทาเคชิกล่าวพลางเก็บกระเป๋าสตางค์ท่ใี ส่ใบขับขี่แล้วลงกระเป๋ากางเกง
โคงุเระท�ำท่าจะพูดบางอย่างแต่ย้งั ไว้ หันไปมองมาโยะแทน “ช่วย
อธิบายให้อาคุณฟังที”
มาโยะปรับลมหายใจแล้วบอกทาเคชิ “คุณพ่อตายแล้วน่ะ”
ทว่าสีหน้าของเขาไร้อารมณ์ คนนอกคงมองไม่ออกว่า เขาตกใจจน
ไม่อาจรับรู้ความเป็นจริงหรือแค่ไม่สะทกสะท้านกันแน่
“พบศพที่สวนด้านหลัง แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าถูกฆ่า…”
ทาเคชิไม่เปลีย่ นสีหน้า ทว่าเริม่ ก้าวยาวๆ ไปใกล้ประตูกระจกทีห่ นั
เข้าหาสวนด้านหลัง จ้องเขม็งไปข้างนอก
“ถูกฆ่ายังไง โดนของมีคมหรืออะไรสักอย่างแทงเอาหรือ” เขาถาม
ในท่าหันหลังให้ทกุ คน
“โทษที ผมตอบไม่ได้” โคงุเระตอบทันใด “เป็นความลับในการ
ผู้เขียนน่าจะเล่นมุกเกี่ยวกับนิยายชุดสารวัตรเมเกรต์ (ภาษาญี่ปุ่นอ่านออกเสียงว่าสารวัตรเมงุเระ)
ที่ประพันธ์เป็นภาษาฝรั่งเศส โดยนักเขียนชาวเบลเยียมชื่อช้อร์ชส์ซเี มอนง (ผู้แปล)
7
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สืบสวน ขนาดผู้พบศพยังเดาสาเหตุการตายไม่ออก ฉะนั้นถ้ามีใคร
นอกจากผู้เกี่ยวข้องกับการสืบสวนรู้วิธีสังหารละก็ เท่ากับเป็นไปได้สูงว่า
คนคนนั้นคือคนร้าย”
เพราะอย่างนั้นเมื่อวานก็เลยไม่ยอมบอกหรือ มาโยะที่ฟังอยู่ใกล้ๆ
เข้าใจแล้ว
“เสื้อผ้าล่ะ ตอนพบศพ พี่แต่งตัวยังไง”
“นัน่ ก็เป็นความลับในการสืบคดีอกี เหมือนกัน ขอบอกให้ชดั เจนเลย
ว่า ผมคงตอบค�ำถามของพวกคุณไม่ได้แม้แต่อย่างเดียว ในทางกลับกัน
ทางนี้ต่างหากที่ควรเป็นฝ่ายถาม เรามีเรื่องอยากถามพวกคุณมากมาย
ก่ายกอง เป็นต้นว่าท�ำอะไรบ้างในช่วงตัง้ แต่วนั เสาร์ทแี่ ล้วจนถึงเมือ่ วาน…”
“ไม่ต้องห่วง ฉันตอบค�ำถามแน่ ฉะนั้นรอเดี๋ยว ฉันไม่รู้ว่านายมอง
ฉันเป็นคนยังไง แต่ตอนนี้ฉันก�ำลังท�ำใจกับการสูญเสียพี่ชาย”
ค�ำพูดนั้นท�ำเอากระทั่งโคงุเระยังหมดข้อโต้แย้ง เขาขมวดคิ้วอย่าง
กระอักกระอ่วนแล้วเกาศีรษะ คาคิทานิดูจะอึดอัดเหมือนกัน
ผ่านไปสักพักทาเคชิหมุนตัวเดินกลับมาหาพวกมาโยะ เขายืนหน้า
โคงุเระแล้วกล่าวว่า “เอาสิ ถามมาได้หมดทุกอย่างเลย อยากรู้ว่าฉันท�ำ
อะไรตั้งแต่วนั เสาร์จนถึงเมื่อวานสินะ วันเสาร์ฉันอยู่ท่รี ้านตลอดตั้งแต่เช้า
ไม่ได้ออกไปข้างนอกแม้แต่ก้าวเดียว ส่วนวันถัดมา…”
สต็อป โคงุเระบอกให้หยุดไว้ก่อน “ร้านอะไร”
“บาร์ทฉี่ นั เป็นเจ้าของน่ะสิ อยูแ่ ถวเอบิสชึ อ่ื ‘แทร็ปแฮนด์’ ” ทาเคชิตอบ
พร้อมกับล้วงกระเป๋าในเสือ้ สูทของโคงุเระอีกรอบ คราวนีห้ ยิบสมาร์ตโฟน
จากช่องขวามือตรงข้ามกับเมื่อกี้ “ลองเสิร์ชดูก็รู้เองว่าเป็นร้านแบบไหน
แต่อย่าเชื่อรีวิวล่ะ มีแต่รีวิวไร้สาระของพวกกระจอกงอกง่อยที่ไม่เข้าใจ
รสชาติของเหล้าทั้งนั้น”
“อย่าแตะต้องกระเป๋าเสื้อของคนอื่นตามอ�ำเภอใจเซ่” โคงุเระฉวย
สมาร์ตโฟนคืนจากมือของทาเคชิ
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“ฉันแค่ช่วยประหยัดเวลาหยิบให้นายเท่านัน้ เอง ว่าไงล่ะ ไม่เสิร์ชดู
หรือ ฉันบอกชื่อร้านให้ฟังอีกครั้งก็ได้ ‘แทร็ปแฮนด์’ ไงเล่า”
“เอาไว้ค่อยดูอย่างละเอียดทีหลัง” โคงุเระเก็บสมาร์ตโฟนไว้ด้าน
ในเสื้อนอก “คุณบอกว่าไม่ได้ออกจากร้านแม้แต่ก้าวเดียว พิสูจน์ได้หรือ
เปล่า”
“ไม่รสู้ ิ ฉันเปิดร้านตอนกลางคืน จนถึงตอนนัน้ ไม่ได้เจอใครเลยด้วย
หลังเปิดร้านก็ไม่ได้มลี ูกค้าตลอด เท่ากับพิสูจน์ได้ยาก”
“พนักงานล่ะ”
“ฉันยึดหลักไม่จ้างคน ถ้ามีคนพิเรนทร์ยอมท�ำงานให้ฟรีๆ ก็อีก
เรื่องนึง”
เฮอะ โคงุเระแค่นหัวเราะเยาะเย้ย คงอนุมานได้แล้วว่าเป็นแค่บาร์
ขนาดเล็กแถบชานเมือง
“ปกติคุณพักอยู่ท่นี ั่นหรือเปล่า”
“ใช่ ด้านในร้านมีห้องที่ฉันใช้ซุกหัวนอน”
“วันอาทิตย์ล่ะ”
“ตื่นนอนตอนเที่ยงกว่า ดูหนังอยู่ในห้องจนถึงเย็น หลังจากนั้นก็
เหมือนวันเสาร์”
โคงุเระกระตุกคิ้วประหลาดใจ “วันอาทิตย์ก็เปิดร้านด้วยหรือ”
“ปกติไม่มวี ันหยุด เพราะถ้าเปิดร้านไว้ อาจมีลูกค้ารสนิยมแปลกๆ
โผล่มาใช้ตงั ค์ก็ได้”
“เมื่อวานก็เหมือนกันหรือ”
“เปล่า เมื่อวานปิดร้าน”
เฮ้ โคงุเระท�ำหน้ามุ่ย “ไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่มีวันหยุดไงเล่า”
“บอกแล้วไงว่าปกติไม่มี พอดีฉันมีธุระนิดหน่อยเลยหยุดเป็นกรณี
พิเศษ ส่วนเนื้อหาของธุระที่ว่า ฉันขอเก็บเป็นความลับ เพราะมันเป็นเรื่อง
ส่วนตัว”
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โคงุเระกอดอก ท�ำตาดุจ้องทาเคชิ
“จากที่พูดมาทั้งหมดสรุปได้ว่า คุณไม่มพี ยานที่อยู่”
“ก็คงช่วยไม่ได้ เพราะมันคือความจริง” ทาเคชิพูดอย่างไม่ย่หี ระ
“อยากถามเรื่องส�ำคัญอีกอย่าง วันนี้คุณมาที่นี่ทำ� ไม คดีนี้ยังไม่ได้
เป็นข่าว คุณกลับมาเพื่ออะไร”
“ถามแปลกๆ อีกแล้ว บอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าที่นี่เป็นบ้านฉัน การ
กลับบ้านตัวเองไม่ต้องมีเหตุผลเป็นพิเศษ หรือว่าถ้าไม่มเี หตุผล นายก็ไม่
กลับบ้านตัวเองกันล่ะ”
“งั้นขอถามหน่อย ครั้งที่แล้วคุณกลับมาเมื่อไหร่”
“เมื่อไหร่แล้วนะ ฉันจ�ำไม่ได้”
“ความถี่ในการกลับล่ะ เดือนละครั้ง หรือว่าครึ่งปีครั้ง? อย่าโกหก
ดีกว่า เพราะเราจะตรวจสอบละเอียดยิบเลยทีเดียว”
“ไม่ต้องพูดแบบนั้น ฉันก็ไม่คิดจะโกหกอยู่แล้ว ฉันไม่ได้กลับมา
สองปีได้ แค่อยากกลับขึ้นมาเสียเฉยๆ เท่านั้นเอง”
“อยากกลับขึ้นมาเสียเฉยๆ หรือ จะให้ทางนี้เชื่อหรือไง”
“นายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เกี่ยวกับฉัน ฉันแค่อยากกลับเฉยๆ ถ้า
ต้องการเหตุผลให้ได้ละก็ ฉันขอตอบว่าเพราะมีลางบอกเหตุแล้วกัน”
“ลางบอกเหตุเนี่ยนะ”
“ฉันรู้สึกเหมือนว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ แล้วพอกลับมาก็
เจอรถต�ำรวจจอดอยู่หน้าบ้าน แสดงว่าลางสังหรณ์ของฉันแม่น”
ความคลางแคลงผุดขึ้นในดวงตาเรียวเล็กของโคงุเระ เห็นได้ชัดว่า
ไม่เชื่อที่ทาเคชิพูด
“เอาเถอะ วันนี้ยอมเชื่อไปก่อนแล้วกัน แต่ถ้าคุณเปลี่ยนใจอยาก
แก้ค�ำตอบเมื่อไหร่กบ็ อกได้เสมอ ผมจะรับฟังเอง”
ทาเคชิแค่นเสียง “วันนั้นไม่มีทางมาถึงหรอก”
“มันก็ไม่แน่ ผมว่าคงมีสักวันที่คุณจะเปลี่ยนสีหน้าแล้วลนลาน
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แก้ตัว”

“งัน้ มาพนันกันไหมล่ะ ฉันพนันแสนเยนว่าวันนัน้ จะไม่มาถึง อยาก
พนันสักล้านเยนอยูห่ รอก แต่ภาระคงหนักเกินไปส�ำหรับข้าราชการท้องถิน่ ”
“อยากพนันกับคุณอยูห่ รอกนะ แต่นา่ เสียดายทีเ่ ขาห้ามไม่ให้ตำ� รวจ
เล่นพนัน ถือว่าเป็นโชคดีของคุณ เอาละ ค�ำถามต่อไป ก็อย่างที่เห็น ห้อง
นีถ้ กู รือ้ กระจุยกระจาย เราก�ำลังให้ลกู สาวของผูเ้ คราะห์รา้ ยตรวจดูอยูพ่ อดี
ว่ามีของถูกขโมยไปบ้างหรือเปล่า ในเมือ่ คุณเป็นคนอาศัยในบ้านหลังนี้ เรา
ก็จ�ำเป็นต้องถามความคิดเห็นของคุณด้วย”
ทาเคชิกวาดตาไปรอบห้อง ผายมือทั้งสองออกกว้าง
“โชคร้ายทีฉ่ นั ก็ไม่รู้ นีเ่ ป็นห้องของพีช่ าย ปกติฉนั ไม่เข้ามายุง่ หรอก
อีกอย่าง เมือ่ กีฉ้ นั บอกแล้วว่านับจากตอนกลับมาบ้านนีค้ รัง้ สุดท้ายก็ผ่าน
ไปสองปีกว่าแล้ว ต่อให้มีของหาย ฉันก็แยกไม่ออกหรอกว่าถูกขโมยไป
คราวนี้หรือว่าพี่ทิ้งมันด้วยตัวเอง”
“งั้นไม่ต้องเป็นห้องนี้ก็ได้ ในบ้านหลังนี้มขี องมีค่าหรือเปล่า ของที่
เรียกได้ว่าเป็นสมบัติน่ะ”
“สมบัติ? หมายถึงโกศหรือม้วนภาพวาดที่สืบทอดต่อกันมาใน
ตระกูลน่ะหรือ”
“มีของแบบนั้นด้วยหรือ”
“ไม่รู้สิ แต่คงไม่มีหรอก พ่อกับพี่ไม่เคยสนใจของพวกนั้น จุดร่วม
ของทั้งคู่คอื เป็นคนชอบหนังสือ” ทาเคชิชี้ไปทางชั้นหนังสือ
โคงุเระมองตามก่อนหันกลับมามองหน้าทาเคชิ “แล้วคุณล่ะ”
“ฉันดูเหมือนคนชอบสะสมของเก่าเป็นงานอดิเรกหรือไง”
“หมายถึงคุณทิง้ ของมีคา่ ไว้ทนี่ บี่ า้ งหรือเปล่า ตามทะเบียนบ้านคุณ
อยู่ที่นี่ แต่ผมไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้มหี ้องของคุณไหม”
“ห้องฉันอยูช่ นั้ สองฝัง่ ทิศใต้ คงไม่ได้เข้าไปส�ำรวจในนัน้ ตามใจชอบ
แล้วหรอกนะ”
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“อ่า เอ่อ คือว่า…” คาคิทานิก้าวมาข้างหน้าด้วยท่าทีต่นื ตระหนก
“เมือ่ วานเราส�ำรวจทุกห้องเพือ่ ความแน่ใจน่ะครับ แต่แค่ตรวจดูการ
ล็อกประตูและสภาพภายในห้อง ไม่ได้แตะต้องอะไรโดยไม่จำ� เป็นเลย ห้อง
ชั้นสองมองปราดเดียวก็เห็นแล้วว่าไม่มสี ิ่งผิดปกติ”
“แปลว่าเข้าห้องฉันโดยไม่ได้รบั อนุญาตแล้วสินะ”
“เราเจอศพของผูอ้ าศัยซึง่ ตายผิดธรรมชาติทสี่ วนหลังบ้าน แล้วห้อง
นีก้ ถ็ กู ผูบ้ กุ รุกค้นกระจุยกระจายอย่างเห็นได้ชดั มีความเป็นไปได้ทคี่ นร้าย
จะซ่อนตัวอยู่ในบ้าน ถือว่าเป็นการสืบสวนในเบื้องต้นโดยมีเหตุอันควร”
โคงุเระโพล่งด้วยน�้ำเสียงสุขุม “มองปราดเดียวไม่พบสิ่งผิดปกติ แต่ถ้า
เจ้าตัวไม่เป็นคนดูเอง เราก็ฟันธงไม่ได้ ช่วยไปดูเดี๋ยวนี้เลยได้หรือเปล่า”
“ได้อยู่หรอก แต่ในเมื่อไม่พบสิ่งผิดปกติ พวกนายก็ห้ามเข้าไปใน
ห้อง ให้ดูได้จากระเบียงทางเดินเท่านั้น”
“อ้อ ได้สิ” โคงุเระมองมาโยะ “ชั้นสองมีห้องอะไรอีกบ้างครับ”
“มีหอ้ งฉันค่ะ ใช้จนถึงตอนเรียนจบม.ปลาย ส่วนตอนนีใ้ ช้ตอนกลับ
มาบ้าน อีกห้องเป็นห้องพ่อ เคยเป็นห้องนอนของพ่อกับแม่มาก่อนน่ะค่ะ”
“อย่างนี้นี่เอง คุณช่วยไปดูห้องพวกนั้นด้วยได้ไหม”
“ได้ค่ะ”
“งั้นอยากให้ช่วยน�ำทางไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับ”
“อ๊ะ…ค่ะ งั้นเชิญทางนี้”
ค�ำพูดค�ำจาของโคงุเระเวลาคุยกับมาโยะสุภาพขึ้นกว่าเมื่อกี้อย่าง
เห็นได้ชัด ตรงกันข้ามกับการพูดจากระโชกโฮกฮากกับทาเคชิราวฟ้ากับ
เหว พอบุคคลที่รับมือยากปรากฏตัวอย่างไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย เขาอาจคิดว่า
ใช้วธิ เี อาน�ำ้ เย็นเข้าลูบกับลูกสาวของผูเ้ คราะห์รา้ ยน่าจะเป็นการฉลาดกว่า
มาโยะมุ่งหน้าไปชั้นสอง โคงุเระตามมา ต่อด้วยคาคิทานิ ทาเคชิ
อยู่รั้งท้าย
พวกเธอดูห้องของเออิจิเป็นห้องแรก รู้สึกว่าสมัยปลูกบ้านเสร็จ
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ใหม่ๆ ห้องนี้จะเป็นห้องของปู่กบั ย่า ตอนเธอจ�ำความได้ ปู่ก็จากโลกนี้ไป
แล้ว ส่วนย่าใช้ห้องรับแขกที่ช้นั หนึ่ง ห้องนี้จึงกลายเป็นห้องนอนของเออิจิ
กับคาซุมแิ ม่ของมาโยะ ความที่เป็นห้องแบบญี่ปุ่น เมื่อก่อนพ่อกับแม่เลย
ปูฟูกนอน แต่ตอนนี้มีเตียงวางริมหน้าต่าง นอกเหนือจากนั้นก็มีแค่ตู้ลิ้น
ชัก บริเวณโล่งโจ้งไร้การตกแต่ง ชั้นหนึ่งมีห้องหนังสือกว้างขวาง เออิจิคง
ใช้ห้องนี้ไว้หลับนอนอย่างเดียว
เธอไม่พบสิง่ ผิดปกติซงึ่ ตรงกับทีค่ าคิทานิพดู จึงบอกโคงุเระตามนัน้
ต่อไปเป็นห้องของมาโยะ ห้องนีต้ กแต่งสไตล์ตะวันตก มีพนื้ ทีห่ กเสือ่
พื้นปูพรม เตียงเดี่ยว โต๊ะเขียนหนังสือ และชั้นหนังสือเล็กๆ ที่เทียบกับใน
ห้องหนังสือชั้นหนึ่งไม่ได้เลยนั้น คือเฟอร์นิเจอร์ท้งั หมดในห้องนี้ เมื่อเห็น
บนผนังมีกระดานไม้คอร์กติดรูปถ่ายดาราไอดอลชายไว้หลายใบ เธออาย
จนอยากแทรกแผ่นดินหนี ท�ำไมปล่อยไว้ไม่รู้จกั เก็บกวาดจนถึงวันนี้ก็ไม่รู้
ตู้เสื้อผ้ายังแขวนชุดที่ชวนให้คิดถึงอดีต เธอคิดในใจว่าต้องรีบทิ้ง
พวกมันเสียที
ลองดูในลิ้นชักโต๊ะด้วย เสร็จแล้วก็บอกพวกโคงุเระ
“คิดว่าไม่มอี ะไรเปลี่ยนไปเป็นพิเศษค่ะ”
“งั้นต่อไปก็ตาคุณแล้ว” โคงุเระพูดกับทาเคชิ
ทาเคชิเริ่มย่างเท้าตามทางเดินโดยไม่พูดไม่จา ห้องของเขาอยู่
สุดทางเดิน แต่จากความทรงจ�ำของมาโยะ ไม่เคยมีช่วงที่เธออาศัยอยู่
บ้านเดียวกับอาคนนี้มาก่อน เพราะเขาออกไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่ก่อนเออิจิจะ
แต่งงาน
หลงนึกมาตลอดว่าห้องนี้เป็นเพียงห้องเก็บของ ซึ่งของไม่จ�ำเป็นก็
ถูกเอามาเก็บไว้จนถึงเมื่อหลายปีก่อนจริงๆ เพิ่งได้มาเก็บกวาดหลังจาก
คาซุมิผู้เป็นแม่ล่วงลับ
ทาเคชิยนื หน้าห้องแล้วเปิดประตูชา้ ๆ ข้างในมืดสลัวเพราะม่านทึบ
แสงปิดอยู่ เขาคล�ำหาสวิตช์บนผนังแล้วเปิดไฟ จากนัน้ เดินเข้าห้อง โคงุเระ
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ชะโงกหน้ามองส�ำรวจภายในห้องตรงหน้าประตู ส่วนมาโยะก็ชะโงกดูอยู่
ข้างหลังเขา
ในห้องโล่งยิ่งกว่าห้องของเออิจิเสียอีก นอกจากโต๊ะกลมกับเก้าอี้
อย่างละตัวก็มีแค่ตู้เล็กๆ หนึ่งใบ แต่พอเห็นภาพที่แขวนบนผนัง เธอก็
ตกใจ เป็นภาพใบหน้าผู้หญิงที่หลับตาข้างซ้าย ม่านตาขวาที่เปิดอยู่เป็น
สีด�ำสนิทและจ้องมาตรงๆ มาโยะรู้สกึ ราวกับโดนจ้องจึงเบือนสายตาหนี
ทาเคชิเดินไปที่หน้าต่าง เปิดม่าน แล้วปลดตัวล็อกก้นหอย
“เฮ้ ท�ำอะไรน่ะ อย่าแตะต้องตามใจชอบเซ่” โคงุเระตวาด
“นี่ห้องฉัน เปิดหน้าต่างให้อากาศระบายสักหน่อยจะเป็นไรไป”
ทาเคชิกล่าวแล้วเปิดหน้าต่างออกกว้าง
“ในบางกรณีเราอาจต้องตรวจสอบห้องนีโ้ ดยละเอียดก็ได้ ถ้ามีรอย
นิว้ มือน่าสงสัยอยูต่ รงนัน้ …” มาโยะเข้าใจเหตุผลทีโ่ คงุเระเงียบไปกลางคัน
เพราะทาเคชิสวมถุงมือสีขาวอยู่น่นั เอง
“ใส่ถุงมือตั้งแต่เมื่อไหร่…” คาคิทานิพึมพ�ำอยู่ข้างหลัง
จังหวะนั้นเองที่ได้ยินเสียงอิเล็กทรอนิกส์ดังมาจากเสื้อนอกของ
ทาเคชิ ท่าทางจะเป็นเสียงสมาร์ตโฟน แต่เขาปล่อยให้มันดังต่อไปอย่าง
ไม่ไยดี
“พอใจหรือยัง สารวัตรโคงุเระ ห้องนีก้ ด็ จู ะไม่มอี ะไรผิดปกติเหมือน
กัน”
“แล้วในตู้ล่ะ” โคงุเระถาม “ไม่เปิดดูจะดีหรือ”
“ไม่จ�ำเป็นหรอก ไม่มขี องชิ้นไหนถูกขโมยไป”
“ท�ำไมพูดได้เต็มปากทั้งที่ไม่ได้ดูข้างใน”
“ถามเหตุผลจากเขาก็ได้” ทาเคชิชี้คาคิทานิ
โคงุเระหันไปข้างหลังอย่างแคลงใจ
“อะ…ครับ จริงด้วย ผมว่าของข้างในตู้น้นั น่าจะปลอดภัยดี”
คาคิทานิพูดหน้าตื่นๆ
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“เพราะมันล็อกกุญแจอยู่”
“กุญแจหรือ”
“นี่ไงละ” ทาเคชิชูพวงกุญแจ มีลูกกุญแจเล็กๆ ห้อยอยู่ “ไม่มีเจ้า
นี่ก็เปิดไม่ได้ ในเมื่อไม่มีร่องรอยว่ารูกญ
ุ แจถูกงัด แสดงว่าของข้างในต้อง
ปลอดภัย” เขาบอกแล้วย่อสะโพก ลองดึงประตูตู้ แต่มนั ไม่ขยับสักนิด
เจอแบบนี้ย่อมพูดอะไรไม่ออก โคงุเระเบะปากอย่างไม่สบอารมณ์
ยกมือลูบคาง
“เอาละ ถ้าพอใจแล้วก็ออกไปเถอะ ฉันจัดการระบายอากาศเสร็จ
เรียบร้อยแล้วด้วย”
ทาเคชิปิดหน้าต่าง ล็อกมัน แล้วปิดม่านสีเทาถ่าน
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บทที่ 6
เราอยากรักษาที่เกิดเหตุให้คงอยู่ในสภาพเดิมเท่าที่ท�ำได้ ฉะนั้น
ระหว่างนี้ขอห้ามไม่ให้พวกคุณเข้าบ้านนะครับ…พวกโคงุเระบอกเช่นนั้น
แล้วปล่อยตัวมาโยะตอนเทีย่ งกว่า ส่วนพวกคาคิทานิบอกว่าจะขับรถไปส่ง
ถึงเรียวกังเหมือนขามา แต่ทาเคชิถามก่อนว่า “มาโยะพักที่ไหนหรือ” พอ
เธอตอบว่า ‘โฮเทลมารุมิยะ’ เขาท�ำหน้าครุ่นคิดนิดหน่อยก่อนผงกศีรษะ
“เป็นเรียวกังทีจ่ ดื ชืดไปหน่อย แต่เอาเถอะ ดีละ ฉันไปพักทีน่ นั่ ด้วย
แล้วกัน ขอติดรถไปด้วยนะ”
“เอ๊ะ หนูกไ็ ม่รังเกียจหรอก แต่…” มาโยะมองคาคิทานิ
“ได้สิครับ งั้นผมจะย้ายไปนั่งข้างหน้า” เขาบอกแล้วเปิดประตูฝั่ง
ที่นั่งข้างคนขับ
มาโยะเปิดประตูหลังเข้าไปนั่งในรถ ทาเคชิตามเข้ามา
“ช่วยได้มากเลย หัวหน้าหน่วยคาคิทานิเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายดี
นะ” ทาเคชิกล่าวขณะคาดเข็มขัดนิรภัย
“ขอบคุณครับ”
“ขอนามบัตรไว้หน่อยสิ ถ้ามีอะไรจะได้ติดต่อไป”
“อ๊ะ ครับ”
เขารับนามบัตรจากคาคิทานิไปพินิจพิจารณา
“ขอถามเพื่อความแน่ใจ ค่าที่พักของพวกเราคงเบิกเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสืบสวนได้ใช่หรือเปล่า” มาโยะหันมองเสี้ยวหน้าของผู้เป็นอาด้วย
ความประหลาดใจ แต่อกี ฝ่ายท�ำหน้าเหมือนตัวเองไม่ได้พดู อะไรประหลาด
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“เอ๊ะ เอ่อ เรื่องนั้นน่าจะยาก…” คาคิทานิอึกอัก
“ท�ำไมล่ะ พวกเราต้องย้ายออกจากบ้านตัวเองเพือ่ ให้ความร่วมมือ
ในการสืบสวนนะ พวกนายต้องชดเชยให้พวกเราสิ”
“ผมจะลองปรึกษากับฝ่ายธุรการดูครับ…”
“ฝากด้วยล่ะ หัวหน้าหน่วยคาคิทานิ เพราะของกินคืนนี้จะเปลี่ยน
ไปตามค�ำตอบของนาย” ทาเคชิพูดหน้าตาเฉย คงตั้งใจจะกินมื้อหรูถ้า
ต�ำรวจยอมออกค่าที่พักให้
ถึงอย่างนั้นก็เถอะ…มาโยะเอียงคอฉงน ทาเคชิเรียกนามสกุลของ
คาคิทานิก่อนรับนามบัตรไปเสียอีก ไม่เพียงเท่านั้น ยังรู้ด้วยว่าเขามี
ต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วย รู้ตั้งแต่เมื่อไรกันนะ มาโยะนึกไม่ออกว่ามีตอน
ไหนที่คาคิทานิแนะน�ำตัวกับเขาด้วย
ไม่นานนักรถวิ่งมาถึงหน้า ‘โฮเทลมารุมิยะ’ หลังจากคาคิทานิบอก
ว่าจากนี้ไปก็ขอความกรุณาด้วยนะครับ พวกมาโยะก็ลงจากรถ
พอเดินเข้าประตูหน้า เจอเจ้าของเรียวกังตรงเคาน์เตอร์ เธอส่งเสียง
ทักทายอย่างเป็นมิตรว่ากลับมาแล้วหรือคะ คงไม่นกึ ไม่ฝนั หรอกว่ามาโยะ
ไปดูที่เกิดเหตุฆาตกรรมมา
หลังรับกุญแจห้อง เธอลองถาม “ตัง้ แต่คนื นีอ้ ยากให้อาฉันมาพักที่
นี่ด้วยค่ะ มีห้องว่างไหมคะ”
รอยยิ้มเจ้าของเรียวกังเผยความฉงนน้อยๆ เธอมองคอมพิวเตอร์
ในมือแล้วเงยหน้า
“ค่ะ สามารถเตรียมห้องให้ได้”
“ถ้าเป็นไปได้ขอห้องที่ดีที่สุดของที่นี่เลยนะ” ทาเคชิบอก “อย่าง
ห้องรอยัล สเปเชียล สวีต หรือห้องเพรซิเดนเชียล สวีตน่ะ มีหรือเปล่า”
รอยยิ้มเลือนหายจากใบหน้าของหญิงวัยกลางคน
“มีหอ้ งสวีต แต่ปกติให้พกั ตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปน่ะค่ะ กรณีมาพักท่าน
เดียว เราเตรียมห้องให้ได้แบบเดียวเท่านั้น…”
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ทาเคชิเดาะลิ้นดังลั่น
“โตเกียวแตกตืน่ กันเรือ่ งเชือ้ ไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดขนาดนัน้ ยังไง
ก็ไม่มีแขกคนอื่นอยู่แล้ว ฉันอุตส่าห์จะใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายสักหน่อย
เป็นเรียวกังที่ไม่มีหัวการค้าเอาเสียเลย ช่วยไม่ได้ เอาห้องตามที่คุณบอก
ก็แล้วกัน”
“ขออภัยด้วยค่ะ ถ้าอย่างนั้นรบกวนกรอกข้อมูลในนี้ด้วยนะคะ”
เจ้าของเรียวกังยื่นแบบฟอร์มเข้าพักให้
ด�ำเนินขั้นตอนเข้าพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องรอให้ถึงเวลา
เช็กอิน ทาเคชิบอกว่าหิว พวกเธอจึงกินมื้อกลางวันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นใน
เรียวกัง มาโยะรูส้ กึ ไม่คอ่ ยอยากอาหารเช่นเดียวกับเมือ่ เช้า ทว่าพอเห็นเมนู
ก็เลือกโซบะราดมันภูเขาฝนละเอียดเพราะคิดว่าเมนูน้นี ่าจะกินลง ทาเคชิ
สั่งอาหารชุดไก่ย่างกับเบียร์
“กินของหนักๆ แบบนั้นไหวด้วยนะเนี่ย” เธอเอ่ยอย่างอ่อนใจ
“แถมยังสั่งเบียร์อีก พี่ชายแท้ๆ โดนฆ่าเชียวนะ”
“ไม่พอใจหรือไง”
“ไม่เชิงไม่พอใจ มันแปลกต่างหากละ ปกติต้องตกใจจนช็อกกิน
อะไรไม่ลงสิ” เธอกล่าวพลางมองใบหน้าเยือกเย็นของอีกฝ่าย แต่แล้วชะงัก
“หรือว่าคุณอารู้นานแล้วว่าพ่อหนูถูกฆ่า”
ทว่าทาเคชิกอดอกและหลับตา ไม่ปริปากใดๆ ท่าทางไม่คดิ จะตอบ
ค�ำถาม
คุณอา หญิงสาวเรียกแล้วทุบโต๊ะ “ฟังอยู่หรือเปล่า”
“หนวกหูจริง ฉันนอนไม่พอนะรู้ไหม” เขายังหลับตาอยู่
“ตอบมาสิ ท�ำไมจู่ๆ ก็กลับมาล่ะ ที่ผ่านมาไม่เห็นเคยท�ำแบบนี้
เลยนี่นา”
“ไม่ได้ฟงั ทีฉ่ นั คุยกับต�ำรวจเมือ่ กีห้ รือ บอกแล้วไงว่ามีลางบอกเหตุ”
“เชื่อไม่ได้หรอก บอกความจริงมานะ”
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“จะอยากรู้ไปเพื่ออะไร ไม่เกี่ยวกับมาโยะสักหน่อย”
“หนูอยากรู้น่ี ขอร้องล่ะ บอกหน่อยเถอะ” เธอพนมมือ แต่ทาเคชิ
ไม่มีท่าทีตอบสนอง
ในไม่ช้าอาหารก็ถูกยกมาเสิร์ฟ เขาลืมตาขึ้น เอื้อมมือไปหยิบแก้ว
เบียร์ คีบไก่ย่างเข้าปากแล้วพยักหน้าเบาๆ
“รสชาติพอใช้ แต่คุ้มราคาหรือเปล่าก็ว่ากันอีกเรื่อง”
มาโยะมองเมนูที่ตั้งอยู่ริมโต๊ะ ไม่ได้รู้สึกว่าราคาของอาหารชุดไก่
ย่างจะสูงสักเท่าไร
จังหวะนัน้ เธอนึกขึน้ ได้ อาคนนีม้ ลี กั ษณะพิเศษทีเ่ ห็นได้ชดั อยูอ่ ย่าง
หนึ่ง
“หนูเลี้ยงมื้อกลางวันให้เอาไหม”
ทาเคชิชะงักตะเกียบในมือ มองเธออย่างไม่ไว้ใจ
“แลกกับให้ฉนั บอกเหตุผลทีม่ าทีน่ นี่ ะ่ หรือ คิดว่าเงินจิบ๊ จ๊อยแค่นจี้ ะ
เปลี่ยนใจฉันได้หรือไง”
“งั้นหนูจะจ่ายค่าที่พักคืนนี้กับค่าอาหารมื้อเย็นให้ด้วย แบบนั้น
เป็นไงล่ะ”
“หนึ่งสัปดาห์”
“เอ๊ะ”
ฉันตัง้ ใจจะอยู่ทนี่ จี่ นกว่าจะมีหวังคลีค่ ลายคดีได้ อย่างน้อยคงต้อง
ใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์”
“อะไรเนี่ย ปกติเขาไม่ขูดรีดหลานสาวกันขนาดนั้นหรอกนะ”
“ถ้าไม่ชอบใจก็ล้มเลิกการเจรจา ฉันน่ะยังไงก็ได้”
“…หนูจะเลี้ยงมื้อกลางวันพรุ่งนี้ด้วย”
“ต่อราคามากเกินไปแล้ว ฉันยอมประนีประนอมที่สี่วันก็ได้”
“สองวัน ให้มากกว่านั้นไม่ไหวแล้ว”
“ถ้าบวกค่าอาหารกลางวันของวันที่สามด้วยก็โอเค”
- 70 ������� Black Showman art5.indd 70

2/10/21 3:00 PM

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

ดัง”

เธอถอนหายใจ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด แต่ถอยหลังไม่ได้แล้ว
“ตกลงตามนั้น”
ทาเคชิหยิบสมาร์ตโฟนในเสื้อนอกออกมา
“ตอนฉันเข้าห้องตัวเองได้ไม่ทันไร จ�ำได้หรือเปล่าว่าเจ้านี่ส่งเสียง

“จ�ำได้ แต่คณ
ุ อาไม่สนใจมัน”
“เพราะรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรส่งมาน่ะสิ” เขากดสมาร์ตโฟน หันหน้า
จอให้เธอดู
มีภาพเคลื่อนไหว มาโยะเพ่งสายตาแล้วอุทานดังอ๊ะ
ภาพทาเคชิแสดงอยูบ่ นนัน้ สถานทีค่ อื ห้องของเขาทีเ่ ห็นเมือ่ ครู่ พอ
เขาเดินเข้าห้องแล้วเปิดม่านกับหน้าต่าง คลิปวิดีโอก็หยุดลง
“ท�ำไมมีคลิปวิดีโอแบบนั้นด้วยล่ะ”
“จ�ำได้หรือเปล่าว่ามีภาพวาดหน้าผู้หญิงแขวนอยู่บนผนังห้อง”
“อือ ผู้หญิงที่หลับตาข้างหนึ่งสินะ”
“ฉันติดตั้งกล้องจับความเคลื่อนไหวที่ภาพวาดนั้น ถ้ามีอะไรขยับ
มันจะถ่ายคลิปแล้วส่งมาให้ฉนั โดยอัตโนมัติ” เขาโบกสมาร์ตโฟนหย็อยๆ
“ติดกล้องแบบนั้นไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะ”
“แน่นอนว่าตั้งแต่คุณคาซุมิจากไปแล้วฉันเข้าไปเก็บกวาดห้องนั้น
น่ะสิ พี่บอกว่าจะไปใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตามสบาย ฉันไม่คดิ จะไปอยู่หรอก แต่
ไม่อยากให้ใครเข้าห้องตามอ�ำเภอใจระหว่างที่ตัวเองไม่อยู่ ฉันเลยใช้ภาพ
นั้นเป็นกล้องวงจรปิด ช่วงสองปีมานี้มนั ก็ทำ� งานบ้างนานๆ ที แต่จะเป็น
อย่างนั้นเฉพาะเวลาที่พี่เข้าไปเปิดหน้าต่างระบายอากาศให้เท่านั้น แต่
เมื่อวานตอนบ่ายมีคลิปแบบนี้ส่งมา” เขากดสมาร์ตโฟนแล้วหันหน้าจอ
ให้เธอดูอกี หน
สถานที่ในคลิปวิดีโอคือห้องของทาเคชิอย่างที่คาดไว้ แต่คนที่ขยับ
อยู่ในนั้นเป็นชายสวมหมวกแก๊ปและใส่ชุดสีออกด�ำ เขากวาดตามองใน
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ห้องพลางเดินเข้าใกล้ตู้ใบนั้นแล้วจับประตูตู้ “หัวหน้าหน่วย ตรงนี้มีตู้ใบ
เล็ก…” พอเขาพูดถึงตรงนั้น คลิปวิดีโอก็หยุดลง
“ก็ตามนัน้ แหละ” ทาเคชิวางสมาร์ตโฟน “เสือ้ ผ้าของผูช้ ายในคลิป
เป็นชุดของหน่วยพิสูจน์หลักฐาน แปลว่าเกิดคดีบางอย่างขึ้นในบ้านหลัง
นัน้ ฉันเลยรีบมาดูสถานการณ์ ตอนฉันไปถึงใกล้ๆ บ้าน มีเทปกัน้ เขตห้าม
เข้าติดอยูท่ ปี่ ระตูแล้ว มีตำ� รวจยืนเฝ้าอยูด่ ว้ ย ฉันลองสืบข้อมูลจากคนแถว
นั้น เลยรู้ว่าต�ำรวจขนย้ายศพพี่ไปแล้ว”
“สืบข้อมูลหรือ สืบยังไงน่ะ”
“ไม่ยากหรอก แค่ถามว่าเกิดอะไรขึน้ ทีบ่ ้านหลังนัน้ ถ้ารู้อะไรก็ช่วย
บอกมาที”
“คนแถวนั้นจ�ำคุณอาไม่ได้หรือ”
“ฉันเคยอาศัยอยู่บ้านหลังนั้นตั้งสามสิบกว่าปีที่แล้ว ไม่ได้คบหา
กับคนแถวนั้นเป็นพิเศษด้วย พวกเขาจ�ำฉันไม่ได้หรอก อีกอย่าง ฉันใส่
หน้ากากเพือ่ ความชัวร์ โชคดีทที่ กุ คนเข้าใจผิดว่าฉันเป็นเจ้าหน้าทีส่ บื สวน
ฉันเลยได้ฟงั เรือ่ งราวปนจินตนาการมาหลายอย่าง แน่นอนว่าฉันเป็นคนล่อ
หลอกให้อีกฝ่ายพูดออกมา”
เมื่อได้ยินเขาอธิบายอย่างลื่นไหล มาโยะท�ำได้เพียงเข้าใจตามนั้น
การเล่นละครระดับนัน้ คงเป็นเรือ่ งง่ายยิง่ กว่าปอกกล้วยส�ำหรับอาของเธอ
“เอาละ การเฉลยทริกสิน้ สุดลงเท่านี้ ฝากเธอจัดการเรือ่ งค่าอาหาร
มื้อนี้ ค่าที่พักสามวัน บวกค่ามื้อกลางวันของวันที่สี่ด้วยนะ” ทาเคชิหยิบ
ตะเกียบมากินข้าวต่อ
ช่วยไม่ได้ สัญญาต้องเป็นสัญญา เธอหยิบตะเกียบบ้าง นึกถึงเรือ่ ง
หลังจากนี้ขณะคีบโซบะราดมันภูเขาฝนละเอียดเข้าปากไปด้วย
“อ๊ะ จริงสิ” เธอหยุดขยับตะเกียบอีกครั้งแล้วเงยหน้า “งานศพจะ
เอาไงดี”
ทาเคชิชะงักมือที่กระดกแก้วเบียร์ “งานศพหรือ…”
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“ไม่จัดก็ไม่ได้สนิ ะ ต้องติดต่อพวกญาติๆ ด้วย ทุกคนคงตกใจแย่
จะอธิบายว่ายังไงดี ถ้าจะจัดก็ควรเริ่มเตรียมการได้แล้วมั้ง แต่ศพก็ไม่อยู่
ท�ำยังไงดีล่ะ เห็นบอกว่าจะมีการชันสูตรศพตามค�ำสั่งศาล จะได้ศพคืน
มาเมื่อไหร่ไม่รู้”
“อย่างเร็วก็คืนนี้ อย่างช้าน่าจะพรุ่งนี้” เขาสรุปอย่างมั่นใจ
“ท�ำไมรู้ล่ะ”
“เพราะการชั น สู ต รศพตามค� ำ สั่ ง ศาลเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ภาควิ ช า
นิติเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยประจ�ำจังหวัดคงล�ำบากถ้าไม่มีคนรีบรับ
ศพกลับไปเร็วๆ”
“เสร็จสิ้นแล้วหรือ ท�ำไมคุณอารู้เรื่องแบบนั้นล่ะ”
“มีรายงานเข้ามาที่สมาร์ตโฟนของผู้ก�ำกับดูแลการสืบสวนน่ะสิ”
“ผู้ก�ำกับดูแลการสืบสวน? สมาร์ตโฟน?”
ใบหน้าละม้ายสุนขั จิง้ จอกของโคงุเระผุดขึน้ ในสมองของมาโยะ พอ
ย้อนนึกถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างชายคนนั้นกับทาเคชิ เธออุทานดังอ๊ะ
“หรือว่าจะเป็นตอนนัน้ ? คุณอาหยิบสมุดพกต�ำรวจจากกระเป๋าใน
เสื้อนอกของสารวัตรโคงุเระสินะ ที่จริงตอนนั้นแอบขโมยสมาร์ตโฟนจาก
กระเป๋าอีกช่องด้วยหรือ”
“พูดให้ถูกคือลงมือตอนคืนสมุดพกต�ำรวจใส่กระเป๋าต่างหาก อีก
อย่าง อย่ากล่าวหาคนพล่อยๆ สิ ฉันไม่ได้ขโมย แค่ขอยืมเท่านัน้ เอง เพราะ
คิดว่าผูช้ ายคนนัน้ คงไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการสืบสวนให้ครอบครัว
ของผู้ตายรู้ เป็นไปตามคาด หมอนั่นดันพล่ามว่าวิธีสังหารและเสื้อผ้าที่พี่
ใส่ตอนโดนฆ่าเป็นความลับ คนไร้ยางอายพรรค์นนั้ น่ะ เราไม่ต้องไปสนใจ
เรื่องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมันหรอก”
มาโยะนึกขึ้นได้ว่าทาเคชิถามค�ำถามเหล่านั้นขณะมองไปในสวน
ด้านหลัง แปลว่าเวลานั้นในมือเขามีสมาร์ตโฟนของโคงุเระอยู่
ต่อมา ตอนเขาเล่าเรือ่ งบาร์ ‘แทร็ปแฮนด์’ ทีต่ วั เองเป็นเจ้าของ เธอ
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เห็นเหมือนเขาหยิบสมาร์ตโฟนจากกระเป๋าในเสื้อนอกของโคงุเระ ทว่าที่
จริงมันอยู่ในมือเขาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว
“สมาร์ตโฟนของสารวัตรคนนั้นไม่ได้ล็อกหน้าจอหรือ”
“ล็อกสิ เครื่องขอให้ใส่เลขรหัสปลดล็อกด้วย”
“แล้วท�ำยังไงถึงปลดล็อกได้น่ะ”
“ไม่ทำ� ยังไงหรอก แค่ใส่เลขรหัสแล้วปลดล็อกเท่านั้นเอง”
“แต่…”
“หมอนัน่ ใช้สมาร์ตโฟนโทร.ไปถามเรือ่ งฉันใช่ไหมล่ะ ฉันจ�ำเลขรหัส
ไว้ตั้งแต่ตอนนั้น”
มาโยะก็จ�ำตอนนั้นได้
“แต่คุณอาไม่เห็น…”
ไม่เห็นหน้าจอ ก่อนเธอจะพูดได้ครบทั้งประโยค ทาเคชิชูนิ้วชี้ขึ้น
ขยับมันไปมาในอากาศพร้อมกับเอ่ย
“ถึงไม่เห็นหน้าจอ แต่ถ้ามองการเคลื่อนไหวของนิ้วกับสายตา
ระหว่างกดรหัส ขนาดไอ้ง่ังยังดูเลขรหัสออกเลย” เขากล่าวด้วยน�ำ้ เสียง
เฉยชา ยื่นมือไปคีบไก่ย่าง
อย่างนั้นเองหรือ เธอเข้าใจแล้ว หากได้ยนิ เรื่องเดียวกันจากคนอื่น
เธอคงแคลงใจว่าไม่น่าเป็นไปได้ ทว่าส�ำหรับชายคนนี้มันไม่ใช่เรื่องยาก
เลย เช่นเดียวกับตอนเขาแสร้งท�ำตัวเป็นต�ำรวจสืบสวนไปถามข้อมูลจาก
คนบ้านใกล้เรือนเคียงนั่นแหละ
คิดๆ แล้วก็ฉกุ ใจ เขาอาจรูช้ อื่ กับต�ำแหน่งของคาคิทานิเพราะเห็นใน
สมาร์ตโฟนของโคงุเระเหมือนกันก็ได้ พอเธอถาม อีกฝ่ายตอบว่า
“ก็ทำ� นองนัน้ ละ ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าทีใ่ นท้องทีเ่ ขียนว่าหัวหน้าหน่วย
สืบสวนคาคิทานิ โคงุเระเป็นสารวัตร ถ้าล�ำดับชั้นเดียวกัน ต่างฝ่ายจะ
เกรงใจกันเอง และถ้าโดนกดให้ต่�ำกว่า ฝ่ายที่โดนก็ต้องโกรธอยู่แล้ว ฉัน
เลยเดาว่าล�ำดับชั้นของคาคิทานิน่าจะเป็นรองสารวัตรส่วนต�ำแหน่งคง
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เป็นหัวหน้าหน่วย”
มาโยะพิจารณาใบหน้าของอาผู้แจกแจงราวกับไม่ใช่เรือ่ งใหญ่ เขา
พูดได้สมเหตุสมผลทีเดียว
เธอลองเอ่ยว่าสมแล้วละนะ “สมแล้วละนะที่เป็นซามุไร…”
ได้ยินเสียงดังตึง ทาเคชิกระแทกแก้วเบียร์ลงบนโต๊ะ เขม้นมองเธอ
“ห้ามเรียกชื่อนั้นนะ”
“ท�ำไมล่ะ”
“ท�ำไมก็ช่าง ต่อให้ปากฉีกก็ห้ามเรียก”
หญิงสาวหัวหด
ซามุ ไ รเซ็ น …คื อ ฉายาในวงการสมั ย อาคนนี้ ข องเธอยั ง เป็ น นั ก
มายากล
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บทที่ 7
สมัยเรียนชั้นประถมหก มาโยะได้รู้เป็นครั้งแรกว่าเออิจิผู้พ่อมีน้อง
ชายอายุห่างกันถึงสิบสองปี ตอนนั้นพวกเธอก�ำลังเตรียมความพร้อมที่
สถานจัดงานในคืนก่อนวันพิธีศพของโทมิโกะ ย่าผู้ล่วงลับ
“คืนนี้เขามาไม่ทัน แต่จะมาร่วมงานศพวันพรุ่งนี้ได้ พ่อเลยว่าจะ
บอกมาโยะเอาไว้ก่อน”
เออิจิเล่าให้ฟังว่าน้องชายชื่อทาเคชิ
“หนูไม่เคยรู้เลย ท�ำไมพ่อไม่เคยบอกเลยล่ะ”
พ่อเอียงคอท่าทางล�ำบากใจ
“เหตุผลแรกคงเป็นเพราะไม่มีโอกาสให้บอกละมั้ง อีกอย่าง พ่อ
เองก็ไม่ได้เจอเขามาเกินสิบปีแล้ว เพราะเจอเขาครั้งสุดท้ายก่อนมาโยะ
จะเกิด แม่ของลูกก็เคยเจอเขาแค่ครั้งเดียวก่อนแต่งงานกับพ่อ พ่อรู้สึก
เหมือนกันว่าบางทีอาจไม่ได้พบกันอีกแล้วก็ได้ เลยคิดว่าไม่ควรเล่าให้
มาโยะฟังส่งเดชจะดีกว่า”
“ท�ำไมไม่เจอกันล่ะ ไม่ถูกกันหรือ”
“ไม่ใช่แบบนั้นหรอก” เออิจิยิ้มเฝื่อน “เหตุผลก็ง่ายๆ น้องชายของ
พ่อท�ำงานอยู่ท่อี เมริกา แถมยังย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆ ด้วย ไม่ได้อยู่เป็นหลัก
แหล่ง จะหาเวลาให้ตรงกันก็ท�ำได้ยาก”
“อย่างนั้นน่ะเอง”
“แต่พอพ่อส่งอีเมลไปบอกว่าคุณย่าเสียแล้ว เขาก็ตอบกลับมาว่า
จะมาร่วมงานศพ นี่พ่อก็ประหลาดใจนิดหน่อย เพราะนึกว่าเขาจะบอก
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ว่ากลับมาไม่ได้เสียอีก”
เออิจบิ อกว่าขณะนีท้ าเคชิอยูร่ ะหว่างเดินทางกลับจากฟลอริดา พรุง่
นี้เช้าจะมาถึงนาริตะ พิธีศพจะเริ่มตั้งแต่เที่ยง
มาโยะไม่ได้ถามว่าน้องชายของพ่อท�ำงานอะไรที่อเมริกา แค่รู้ว่า
ตัวเองมีอากับคนอื่นด้วยก็ตกใจแล้ว จึงไม่ทนั คิดไปถึงเรื่องอาชีพของเขา
เช้าวันต่อมา เธอได้พบกับอาทีห่ อ้ งนัง่ รอของสถานทีจ่ ดั พิธี เขาเป็น
คนตัวสูง หุ่นดีอย่างกับนายแบบ ใบหน้าคมสัน ไม่คล้ายเออิจิแม้แต่น้อย
เออิจิแนะน�ำมาโยะให้อีกฝ่ายรู้จัก เธอจึงค้อมศีรษะทักทายว่า
สวัสดีค่ะ
“ฉันรูเ้ รือ่ งของเธอดี” ทาเคชิยมิ้ ให้ “เห็นว่าวาดรูปเก่งแล้วก็ชอบแมว
สินะ ฝากตัวด้วยล่ะ ฉันคือคุณอาทาเคชิ” เขากล่าวแล้วยืน่ มือมาขอจับมือ
เธอจับมืออีกฝ่ายตอบแม้จะงงงัน เขาพูดถูกว่าเธอวาดรูปเก่งและ
ชอบแมว พ่อคงเคยเล่าเรื่องเธอให้เขาฟัง
ทาเคชิทกั ทายคาซุมิ แม่ของเธอด้วย ได้ยนิ ค�ำว่าไม่ได้เจอกันนาน
สิบสี่ปี เขาเอ่ยขอโทษที่ไปร่วมพิธีแต่งงานไม่ได้
โทมิโกะผู้ เป็ นย่ าไม่ ได้ ค บหาคนมากมายเท่าไร งานศพจึงจัด
ขึ้นเล็กๆ และมีญาติเป็นหลัก แถวของคนที่เดินเข้าไปวางดอกไม้อย่าง
เคร่งขรึมและกล่าวอ�ำลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปิดฝาโลงก็ไม่ได้ยาวนักด้วย
ทาเคชิเข้าไปเป็นคนสุดท้าย พอเห็นเขา มาโยะนึกแปลกใจ เพราะ
ในมือเขาไม่ได้ถอื ดอกไม้
เขาเดินไปที่โลงศพ ประคองแก้มโทมิโกะอย่างทะนุถนอม จากนั้น
ยกมือทั้งสองขึ้นช้าๆ เคลื่อนมือไปแถวหน้าอกของย่าแล้วพนมมือ ตาม
ด้วยขยับมือทั้งคู่ขึ้นลง
มาโยะคงไม่มวี ันลืมภาพที่เห็นถัดจากนั้นไปชั่วชีวติ
กลีบดอกไม้สแี ดง ขาว และม่วงเริม่ โปรยปรายจากมือทีพ่ นมอยูข่ อง
ทาเคชิ จ�ำนวนของพวกมันเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จนปกคลุมหน้าอกของโทมิโกะใน
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ชั่วพริบตา ผู้คนรอบข้างพากันร้องประหลาดใจ
พอกลีบดอกไม้หยุดร่วงหล่น ทาเคชิสวดภาวนาเงียบๆ โดยยัง
พนมมือ จากนั้นลืมตาแล้วลดมือลง โค้งให้ศพ ผละห่างจากโลงระหว่าง
ที่ทุกคนนิ่งอึ้ง
มาโยะเงยมองหน้าทาเคชิที่เดินมาหาพวกตน สีหน้าของเขาราบ
เรียบเหมือนไม่ได้ท�ำเรื่องอะไรที่พิเศษเลย
หลังเก็บกระดูกที่เมรุ ครอบครัวและญาติๆ รับประทานอาหารร่วม
กัน มาโยะสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับอาที่เพิ่งเจอกันครั้งแรก อยากถามว่าเมื่อ
กี้คืออะไร ท�ำไมท�ำเรื่องแบบนั้นได้ แต่ทาเคชิแค่คุยกับเออิจิและคาซุมิ
นิดหน่อย ซ�ำ้ ยังแผ่บรรยากาศน่าเกรงขามอย่างบอกไม่ถกู เธอจึงท�ำได้เพียง
มองเขาอยู่ห่างๆ
ทว่ามาโยะก็ได้รู้เรื่องของอาจากอีกช่องทาง เพราะพวกป้าที่เป็น
ญาติกันเริ่มซุบซิบเกี่ยวกับทาเคชิอยู่ใกล้ๆ เธอ เธอจึงได้รู้เป็นครั้งแรกว่า
เขาท�ำงานเป็นนักมายากลอยู่ท่อี เมริกา
อาชีพนักมายากลนี่เลี้ยงตัวเองได้ด้วยหรือ ไม่รู้ซี แต่ได้ยนิ ว่ามีชื่อ
เสียงไม่เบาเลยนะ งั้นหรือ รายได้เท่าไหร่กไ็ ม่รู้นะ เรื่องนั้นฉันนึกภาพไม่
ออกหรอก แต่มายากลเมื่อกี้น่าทึ่งมาก
จริงหรือ นั่นคือมายากลหรือ มาโยะเข้าใจแล้วระหว่างเงี่ยหูฟัง
หลังจากนั้นเออิจิทักทายและเริ่มงานเลี้ยงรับประทานอาหารทันที
สุดท้ายเธอก็อดคุยกับทาเคชิ
คืนนั้นขณะกินมื้อเย็นแค่สามคนพ่อแม่ลูก มาโยะถามเออิจิเกี่ยว
กับทาเคชิอีกรอบ
“อ๋อ ได้ยนิ ทีพ่ วกป้าเขาคุยกันหรือ ใช่แล้วละ ทาเคชิทำ� งานเป็นนัก
มายากลที่อเมริกา” เออิจิไม่มที ่าทีปิดบังเป็นพิเศษ
“เพราะอะไรคุณอาถึงอยากเป็นนักมายากลล่ะ”
“พ่อเองก็ไม่รู้ แต่เขาเคยพูดให้ฟังบ่อยๆ นะ” เออิจิคิ้วตกอย่าง
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ล�ำบากใจ หันไปมองหน้าคาซุมิ
ทั้งคู่คงเคยคุยประเด็นนี้ระหว่างสามีภรรยาแล้ว คาซุมิยิ้มเงียบๆ
คงเคยฟังเรื่องราวจากเออิจิมาบ้าง
เออิจิมองมาโยะ
“แต่เขาเป็นคนพิลกึ มาตัง้ แต่เด็กแล้ว สนใจพวกพลังเหนือธรรมชาติ
ด้วย”
“พลังเหนือธรรมชาติหรือ”
“มาโยะเคยได้ยนิ ชื่อของยูริ เกลเลอร์หรือเปล่า”
เพิ่งเคยได้ยนิ เป็นครั้งแรก เธอส่ายศีรษะตอบว่าไม่เคย
“ยูริ เกลเลอร์8บอกว่าตัวเองมีพลังเหนือธรรมชาติ เป็นคนที่ผู้คน
โจษจันถึง ในยุคเจ็ดศูนย์เขามาทีญ
่ ปี่ นุ่ ด้วย ช่วงนัน้ คนทัว่ ญีป่ นุ่ เลยคลัง่ ไคล้
เรือ่ งพลังเหนือธรรมชาติกนั ใหญ่ การแสดงงอช้อนด้วยพลังเหนือธรรมชาติ
ได้รับความนิยม พ่อกับเพื่อนยังชอบเลียนแบบบ่อยๆ เลย”
“งอช้อน? ท�ำเรื่องแบบนั้นได้จริงหรือ”
เออิจิยิ้มแล้วโคลงศีรษะ
“น่าเสียดายที่ทริกนั้นได้รบั การเปิดเผยในไม่ช้า เรื่องนั้นก็เลยเงียบ
ไป ทาเคชิเกิดมาก่อนหน้านั้นหลายปี”
จากนั้นเออิจิเล่าให้ฟังดังนี้
ไม่รเู้ หตุใดทาเคชิในวัยประถมจึงสนอกสนใจและส�ำรวจข้อมูลเกีย่ ว
กับปรากฏการณ์คลั่งไคล้พลังเหนือธรรมชาติที่ผ่านไปแล้ว เขาเปิดคลิป
วิดีโอเก่าของยูริ เกลเลอร์ที่ไม่รู้ไปเอามาจากไหนด้วยเครื่องวิดีโอส�ำหรับ
ใช้ในครัวเรือนซึง่ เริม่ แพร่หลายในยุคนัน้ วนดูพวกมันซ�้ำแล้วซ�ำ้ เล่า พอพ่อ
แม่ถามเหตุผล เขาตอบแค่ว่า “เพราะมันน่าสนใจ”
ผลการเรียนของเขาไม่ได้แย่ จริงๆ คือเรียนเก่งด้วยซ�ำ้ พ่อกับแม่
Uri Geller นักมายากลชาวยิวที่อ้างว่าตัวเองมีพลังจิต จุดขายของเขาคือการแสดงงอช้อนและกล
อื่นๆ ทางโทรทัศน์
8
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เลยตัดสินใจปล่อยให้เขาท�ำตามต้องการ คงคิดว่าเดี๋ยวเขาก็เบื่อไปเอง
อยูม่ าวันหนึง่ เกิดเหตุการณ์เช่นนีก้ ่อนอาหารมือ้ เย็น เมนูวนั นัน้ คือ
ข้าวแกงกะหรี่ แต่ทาเคชิหนั ไปหาโทมิโกะผูเ้ ป็นแม่ ยืน่ ช้อนให้พร้อมกล่าวว่า
“แม่ แบบนี้มันกินยากนะ”
เออิจมิ องช้อนคันนัน้ ช้อนดูปกติดี ไม่เห็นมีปญ
ั หาตรงไหน โทมิโกะ
ก็เอียงคอฉงน ถามว่าท�ำไมถึงกินยากล่ะ
“ช้อนเป็นแบบนีก้ ก็ นิ ไม่ได้นะ่ สิ” ทาเคชิบอกแล้วบิดข้อมือนิดหน่อย
ชั่ววินาทีนั้นเกิดเรื่องเหลือเชื่อ ช้อนที่ทาเคชิถืองอยวบ
เออิจติ กตะลึงสุดๆ เพราะการงอช้อนเป็นทริกประเภทหนึง่ ทฤษฎีซงึ่
เป็นทีย่ อมรับกันก็คอื นักมายากลแอบกดแล้วงอช้อนกับพืน้ โดยไม่ให้ผชู้ ม
เห็น ทว่าทาเคชิไม่ได้ทำ� แบบนั้นแต่อย่างใด เขางอมันให้เห็นกลางอากาศ
พ่อกับแม่กม็ องช้อนด้วย ทุกคนพูดอะไรไม่ออกเพราะงงงวยกับเรือ่ ง
น่าตื่นตะลึงสุดขีด แต่หลังจากนั้นก็โหวกเหวกกันยกใหญ่ รุมยิงค�ำถามใส่
ทาเคชิวา่ ท�ำได้อย่างไร ท�ำอะไรลงไปกันแน่ กระนัน้ ทาเคชิกไ็ ม่พดู อะไร เขา
ยิ้มบาง ไปหยิบช้อนคันใหม่มาเริ่มกินข้าวแกงกะหรี่หน้าตาเฉย เออิจิกับ
พ่อแม่ผลัดกันส�ำรวจช้อนเพราะคิดว่าต้องมีกลไกบางอย่างแน่ๆ แต่มนั คือ
ช้อนทีบ่ ้านคามิโอะใช้กนั เป็นประจ�ำอย่างเห็นได้ชดั ไม่ใช่ของทีจ่ ะงอเพียง
แค่ใช้น้วิ ออกแรงกดเบาๆ
ทาเคชิไม่ยอมเฉลยทริกจนถึงทีส่ ดุ จนถึงตอนนีก้ เ็ ลยยังไม่รวู้ า่ ใช้กล
แบบไหนกันแน่ เออิจิเล่าด้วยรอยยิ้ม
“หมอนั่นท�ำแบบนั้นให้ครอบครัวเห็นครั้งนั้นเป็นครั้งแรกและครั้ง
สุดท้าย พ่อไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าในแต่ละวันหมอนั่นคิดอะไรบ้าง เพราะ
ความที่อายุห่างกันด้วย เราเลยแทบไม่เคยเปิดอกคุยกันเลย”
“แต่นั่นคือมายากลสินะ ไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติ” มาโยะเอ่ย
“แล้วคุณอาก็เลยหลงใหลนักมายากลมาตั้งแต่ตอนนั้นหรือ”
“คงจะอย่างนั้น พ่อมารู้เรื่องนั้นในอีกหลายปีต่อมา”
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เออิจิเริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตต่อ
สมัยเพิง่ ขึน้ ชัน้ มัธยมหกได้ไม่นาน ทาเคชิเอ่ยปากว่าพอเรียนจบแล้ว
อยากไปฝึกเป็นนักมายากลที่อเมริกา
เขาโน้มน้าวยาสุฮิเดะผู้เป็นพ่อว่ามันคือความฝันตั้งแต่วัยเด็ก ตัว
เองเกิดมาเพื่อเล่นมายากล พูดกระทั่งว่าถ้าถูกห้ามไม่ให้เดินเส้นทางนั้น
ก็ไม่มีความหมายทีจ่ ะมีชีวิตอยู่
น่าตกใจที่ทาเคชิตัดสินใจเรื่องสถาบันที่จะไปศึกษาต่อในอเมริกา
แล้ว ที่นั่นคือโรงเรียนฝึกอบรมนักมายากลในบอสตัน เขายื่นสมัครไป
เรียบร้อย
ทาเคชิขอยืมเงินจ�ำนวนหนึง่ ล้านเยนจากยาสุฮเิ ดะ บอกว่าจะใช้คนื
แน่ๆ ภายในห้าปี หากใช้คืนไม่ได้ก็จะตัดใจจากความฝันแล้วกลับญี่ปุ่น
กล่าวเสร็จก็ก้มศีรษะให้
ยาสุฮิเดะอนุญาต คงสัมผัสถึงความตั้งใจจริงของทาเคชิ หน�ำซ�้ำ
ยังไม่ใช่แค่หนึง่ ล้านเยน เขาเตรียมให้อกี เท่าตัวรวมเป็นสองล้านเยนด้วยซ�ำ้
แต่ยาสุฮเิ ดะก�ำชับว่า “ห้ามกลับญี่ปุ่นเด็ดขาด จนกว่าจะประสบ
ความส�ำเร็จ”
เข้าใจแล้ว ทาเคชิตอบ “ถ้าเกิดว่าประสบความส�ำเร็จ อาจไม่ได้
กลับมาแล้วก็ได้”
เมือ่ เห็นความแน่วแน่ของลูกชายคนรอง ยาสุฮเิ ดะเอ่ยว่า “แบบนัน้
ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกัน” แล้วพยักหน้าอย่างพึงพอใจ
ฤดูใบไม้ผลิปีถดั มา ทาเคชิเดินทางไปอเมริกาทันทีที่จบการศึกษา
จากโรงเรียนมัธยมปลาย เมื่อเห็นน้องชายเตรียมการทุกอย่างด้วยตัวคน
เดียว เออิจมิ ั่นใจว่าคงไม่ต้องห่วงหมอนี่หรอก
หลังจากนั้นไม่นาน เออิจิแต่งงานกับคาซุมิ ทาเคชิไม่ได้มาร่วมพิธี
แค่สง่ โทรเลขจากบอสตันมากล่าวแสดงความยินดีเฉยๆ เออิจเิ คยพาคาซุมิ
มาเจอทาเคชิก่อนเขาจะเดินทางไปอเมริกาแล้ว
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ปีต่อมาคาซุมิตั้งท้อง ทารกหญิงเกิดมาในครอบครัว เด็กหญิงที่ตั้ง
ชื่อให้ว่ามาโยะเติบโตมาอย่างแข็งแรง กระนั้นสิ่งที่มาเยือนบ้านคามิโอะก็
ไม่ได้มีเพียงช่วงเวลาอันแสนสุข
ยาสุฮิเดะล้มป่วย ผลการตรวจวินิจฉัยพบว่าเขาเป็นมะเร็งปอด ซ�้ำ
ร้ายยังลุกลามมากพอดูแล้วด้วย หมอบอกว่าอยู่ได้อกี ครึ่งปี
ยาสุฮิเดะที่ล้มหมอนนอนเสื่อสั่งโทมิโกะกับเออิจิว่าห้ามบอกให้
ทาเคชิรู้
“หมอนั่นก�ำลังเรียนรู้เพื่อท�ำความฝันให้เป็นจริง ฉันบอกเขาด้วย
ว่าห้ามกลับมาจนกว่าจะประสบความส�ำเร็จ อย่าไปกวนใจเขาด้วยเรื่อง
ไม่เป็นเรื่อง”
คนในครอบครัวรู้อยู่แล้วว่า ปกติยาสุฮิเดะเป็นคนอ่อนโยน แต่มี
ความหัวดื้ออยู่ในตัว จึงเคารพความตั้งใจของเขา คนขมขื่นที่สุดคงเป็น
โทมิโกะ ทว่าเธอไม่เอ่ยอะไร
ในไม่ชา้ ยาสุฮเิ ดะก็จากไปอย่างไม่มวี นั กลับ เออิจแิ จ้งข่าวให้ทาเคชิ
รู้ผ่านโทรศัพท์ระหว่างประเทศหลังผ่านสี่สิบเก้าวัน9ไปแล้ว สารภาพด้วย
ว่าที่ผ่านมาไม่ได้บอกเพราะยาสุฮิเดะสั่งไว้
เข้าใจแล้ว ทาเคชิพูดเบาๆ “ช่วงนี้ฉันยังไม่มีแผนจะกลับไปไหว้
สุสาน ฝากพี่ดูแลด้วยนะ”
รับทราบ เออิจิตอบ
เขาได้ยินเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งจากปากของคนรู้จักเมื่อผ่านไปราว
สามปีหลังจากนั้น อีกฝ่ายบอกว่ามีนักมายากลชาวญี่ปุ่นที่ก�ำลังเป็นที่
เลื่องลือในอเมริกา น่าจะเป็นน้องชายของคุณหรือเปล่า จากนั้นยื่นดีวีดี
แผ่นหนึ่งให้เขา
พอเปิดดูเขาก็ต้องตกใจ นักแสดงผู้ใช้ช่อื ในวงการว่า ‘ซามุไรเซ็น’
ตามความเชือ่ ของคนญีป่ นุ่ ดวงวิญญาณของผูต้ ายจะยังร่อนเร่อยูใ่ นโลกและขึน้ สวรรค์ไม่ได้จนกว่า
จะครบวันที่สี่สิบเก้าหลังจากเสียชีวิต โดยระหว่างนั้นคนในครอบครัวจะไว้ทกุ ข์ให้ผู้ตาย
9
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และก�ำลังยืนอยูบ่ นเวทีทตี่ กแต่งอย่างสวยงามโดดเด่นคือทาเคชิจริงๆ ด้วย
ทาเคชิใส่ชดุ เหมือนพระภูเขา เขาจัดให้สาวงามยืนกลางเวที คว้า
ฟางปริมาณมากจากกล่องที่วางอยู่ข้างๆ แล้วเริ่มพันมันรอบร่างกายของ
ผู้หญิง มือขยับได้คล่องแคล่วจนน่าทึ่ง ร่างของผู้หญิงถูกฟางปิดจนมอง
ไม่เห็นภายในชั่วพริบตา ภาพที่เห็นคือมีตุ๊กตาฟางขนาดเท่าคนจริงยืนอยู่
กลางเวที
แล้วทาเคชิก็หยิบดาบญี่ปุ่น ดึงมันออกจากฝัก กวัดแกว่งเพื่อขับ
เน้นประกายของใบดาบ พร้อมกับย่างเท้าอย่างแช่มช้าเข้าหาตุ๊กตาฟาง
จากนั้นหยุดยืนสองมือเงื้อดาบญี่ปุ่นขึ้นสูง ก่อนจะฟันกลางกระหม่อม
ของตุ๊กตาฟาง
ตุ๊กตาฟางถูกผ่าเป็นสองเสี่ยงในแนวยาว สงสัยรอยตัดจะคมมาก
มันจึงยังตั้งอยู่อย่างนั้น ฟางกระเด็นไปรอบๆ ทว่าร่างท่อนบนของตุ๊กตา
ไม่ร่วงหล่น ทาเคชิฟาดฟันดาบจากทิศตรงข้ามในแนวทแยงลง แล้วตวัด
ดาบในแนวทแยงขึ้น ท�ำอย่างนั้นหลายต่อหลายครั้งด้วยระดับความเร็วที่
ตามองไม่ทนั ฟางปริมาณมากถูกตัดลอยคว้าง
ในไม่ช้าทาเคชิหยุดการเคลือ่ นไหว ฟางทีล่ อยอยู่ร่วงลงมากองเป็น
ภูเขาบนพื้นเวที เขาเดินไปคุกเข่าใกล้กองฟาง ท�ำท่าคล้ายท่องคาถา
วินาทีตอ่ มากองฟางลุกไหม้อย่างรุนแรงจนกลายเป็นเสาเพลิงสูงยิง่
กว่าตัวทาเคชิเสียอีก แสงเจิดจ้าจนมองอะไรไม่เห็น
ทว่าเปลวเพลิงดับลงทันใด แล้วสาวงามที่ปรากฏตัวในตอนแรกก็
ยืนอยู่ตรงนั้น
หลังเกิดความเงียบงันชัว่ พริบตา เสียงปรบมือและเสียงโห่ร้องยินดี
ของผู้ชมทั้งหลายก็ดังสนั่น ทาเคชิพนมมือไว้ตรงอกแล้วค้อมศีรษะ
“ตกใจหมดเลย ที่ผ่านมาก็ส่งจดหมายหรือโทรศัพท์หากันบ้างเป็น
ครั้งคราว แต่ทาเคชิไม่เคยรายงานให้ฟังเลยว่าท�ำงานเป็นยังไงบ้าง ทีแรก
พ่อนึกว่าเขาคงล�ำบากน่าดู แต่พอรูว้ า่ ประสบความส�ำเร็จอย่างงดงาม พ่อ
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ก็ดีใจ แล้วรีบเอาไปให้ย่าของลูกดูด้วย”
“สุดยอดเลยนี่นา หนูก็อยากดูบ้าง” มาโยะบอก
“น่าเสียดายที่พ่อไม่มีแผ่นดีวีดีอยู่กับตัว เพราะเป็นของที่ขอยืม
มาน่ะ สงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันว่าท�ำไมไม่รู้จกั อัดเก็บไว้ จะมานึกเสียใจ
ก็ไม่มีประโยชน์แล้ว”
“คุณอาโด่งดังที่อเมริกาสินะ อยากดูจัง”
“ไว้ลูกโตแล้วก็ไปดูการแสดงของเขาสิ ถ้าทาเคชิยังโด่งดังจนถึง
ตอนนั้นละก็นะ”
“พวกพ่อไม่ไปดูหรือ”
“บอกแล้วไงว่าหาเวลาตรงกันยาก อีกอย่าง ทาเคชิคงไม่อยากให้
พ่อไปดูหรอก”
“ท�ำไมล่ะ”
พอมาโยะถาม เออิจิครางดังอืม
“อธิบายไม่ถกู เหมือนกัน ทีโ่ น่นเป็นโลกของทาเคชิ พ่อรูส้ กึ ว่าไม่ควร
ล่วงล�้ำเข้าไป ที่ผ่านมาถึงได้พยายามไม่มสี ่วนร่วมไงละ”
เธอไม่ค่อยเข้าใจที่พ่อพูด ถึงอายุห่างกัน แต่ก็เป็นพี่น้องกันอยู่ดี
ไม่ใช่หรือ
“ระยะหลังไม่ค่อยได้ตดิ ต่อกันด้วย ทางโน้นไม่น่าจะรู้เกี่ยวกับทาง
นี้เลยเหมือนกัน”
“แต่พ่อเล่าเรื่องหนูให้คณ
ุ อาฟังแล้วใช่ไหมล่ะ”
“เรื่องมาโยะหรือ เล่าท�ำไมล่ะ”
“ก็คุณอารู้น่นี าว่าหนูวาดรูปเก่ง แล้วก็ชอบแมวด้วย”
เออิจิเอียงคอฉงน
“แปลกจังแฮะ พ่อจ�ำไม่ได้ว่าเคยบอกเขานะ”
“เอ๊ะ จริงหรือ”
ถ้าอย่างนั้นท�ำไมเขารู้ล่ะ น่าอัศจรรย์ก็จริง แต่ไม่มีหนทางตรวจ
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สอบให้แน่ใจ
ไม่มีการหยิบยกเรื่องทาเคชิมาเป็นประเด็นสนทนาไปอีกสักพัก ใน
ความรู้สกึ ของมาโยะ หลังจากขึ้นชั้นมัธยมต้น การต่อสู้กับความอึดอัดใน
ฐานะลูกสาวของครูเป็นเรือ่ งส�ำคัญกว่า เออิจเิ องก็ดไู ม่นกึ อยากเล่าให้เธอ
ฟังเป็นพิเศษว่า น้องชายใช้ชวี ิตอย่างไรอยู่ท่อี เมริกา
ทาเคชิกลับญีป่ นุ่ ปุบปับประมาณแปดปีกอ่ น เธอไม่รเู้ หตุผล เพราะ
เจ้าตัวไม่บอกอะไรเลย
สงสัยจะเก็บเงินได้พอสมควร เขาถึงได้เริม่ เปิดบาร์ในเอบิสึ ท่าทาง
ไม่มคี วามคิดจะจัดปาร์ตเี้ ปิดร้านให้เอิกเกริก แต่เออิจอิ อกปากว่าไปอวยพร
ให้เขาหน่อยเถอะ มาโยะเลยออกไปข้างนอกกับพ่อแม่
ร้านนัน้ เล็กกะทัดรัด นอกจากทีน่ งั่ เคาน์เตอร์กม็ โี ต๊ะสองทีน่ งั่ อีกแค่
ตัวเดียว ทาเคชิไม่ได้ทำ� หน้าร�ำคาญ แต่ดไู ม่ยนิ ดีตอ้ นรับพวกเธอเท่าใดนัก
มาโยะไม่ได้เจอเขามาสิบปีแล้ว ตอนเห็นเธอ สิ่งแรกที่ทาเคชิถาม
ก็คือ “ยังวาดรูปอยู่หรือเปล่า”
เมื่อตอบไปว่าตอนนี้วาดรูปบ้านเยอะแยะเพราะตั้งเป้าจะเป็น
สถาปนิก เขาแย้มริมฝีปากตอบว่าแบบนั้นก็ดแี ล้ว
หลังจากนัน้ ได้เจอกันสองสามปีครัง้ โดยเฉพาะหลังจากทีค่ าซุมจิ าก
ไป เออิจิกับทาเคชิหารือกันหลายหนว่าจะท�ำอย่างไรกับบ้านดี บ้านหลัง
นั้นกว้างใหญ่เกินไปส�ำหรับให้เออิจิอาศัยอยู่คนเดียว กระนั้นก็เสียดายที่
จะขายมัน
ห้องของทาเคชิที่เจ้าตัวไม่เคยใช้จงึ ฟื้นคืนชีพด้วยประการฉะนี้
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บทที่ 8
“ต�ำรวจสันนิษฐานว่าช่วงเวลาในการก่อเหตุคือสองทุ่มถึงเที่ยงคืน
ของวันทีห่ กมีนาคมซึง่ เป็นวันเสาร์” หลังกินไก่ยา่ งไม้สดุ ท้ายจนหมด ทาเคชิวาง
ไม้เสียบลงกับจานพร้อมกล่าวเช่นนั้น
“งั้นหรือ มิน่าล่ะ…”
“ท�ำไมหรือ”
“เมือ่ วานต�ำรวจถามหนูวา่ ตัง้ แต่วนั เสาร์ทำ� อะไรบ้าง ถามย�ำ้ เฉพาะ
วันเสาร์อยู่นั่นแหละ พอหนูเล่าว่าอยู่ในห้องทั้งวัน แต่ตอนกลางคืนมีสั่ง
ของกินจากร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ตะวันตกใกล้บ้าน ทางนั้นค่อยยอมรับ
ได้”
เขาได้ฟังที่เธอพูดก็พยักหน้าหงึกหงัก
“อย่างนีน้ เี่ อง คงโล่งอกทีถ่ อดลูกสาวคนเดียวของผูเ้ คราะห์รา้ ยออก
จากรายชื่อผู้ต้องสงสัยได้ แต่ในทางกลับกัน น้องชายแท้ๆ ดันไม่มีพยาน
ที่อยู่” เขาจิ้มนิ้วหัวแม่มอื กับอกตัวเอง
“ต�ำรวจสงสัยกระทั่งคนในครอบครัวสินะ”
“พวกต�ำรวจสืบสวนก็สงสัยทุกคนนัน่ ละ ตรงกันข้าม ถ้าไม่ทำ� อย่าง
นั้นก็ทำ� งานไม่ได้ อย่างโคงุเระน่าจะมองฉันเป็นบุคคลที่ต้องระวังเลยมั้ง”
“เรื่องนั้นหนูกไ็ ม่รู้จะว่ายังไง…”
เธอคิดว่าอย่างน้อยโคงุเระคงไม่ได้มองทาเคชิในแง่ดี
“วิธีสังหารคือการรัดคอ” เขาพูดโดยไม่ลงั เล
“เอ๊ะ จริงหรือ” มาโยะท�ำหน้านิ่ว “ข้อมูลนั้นก็ได้จากสมาร์ตโฟน
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ของสารวัตรโคงุเระหรือ”
“ใช่”
“โดนรัดด้วยเชือกหรือเปล่า”
“ยังไม่พบอาวุธทีใ่ ช้สงั หาร แต่ไม่ใช่เชือกเส้นเล็ก เพราะไม่เหลือรอย
เชือกบนคอ แต่ในเมือ่ รอยนิว้ มือก็ไม่มี แสดงว่าไม่ใช่การบีบคอ” ทาเคชิหยิบ
แก้วมาดื่มเบียร์ที่เหลือประมาณสองเซนติเมตรตรงก้นจนเกลี้ยง “หน่วย
พิสูจน์หลักฐานวิเคราะห์ว่า คนร้ายอาจใช้ผ้าที่มีความนุ่มและกว้างพอ
ประมาณ อย่างเช่นผ้าขนหนูในการสังหาร”
“ผ้าขนหนู…” เธอยกมือขวาแตะคอตัวเอง
“โดยปกติเป็นของทีไ่ ม่เหมาะแก่การฆ่ารัดคอ สมมติจะรัดหลอดลม
ทีค่ อ ใช้เชือกเส้นเล็กทีม่ คี วามแข็งแรงทนทานจะดีกว่า ถ้าใช้ผา้ ขนหนู การ
กดทับหลอดลมให้ได้เต็มที่เป็นเรื่องยาก แต่ขณะเดียวกันก็รัดเส้นเลือดที่
อยูข่ า้ งล�ำคอทัง้ สองฝัง่ ได้ หากรัดเส้นเลือดด�ำกับเส้นเลือดแดงได้พร้อมกัน
เลือดจากสมองก็จะส่งมาไม่ถงึ ออกซิเจนก็ไม่มาด้วย ซึ่งจะน�ำไปสู่ความ
ตายในทีส่ ดุ เลือดทีส่ ญ
ู เสียทางไปจะท�ำให้เส้นเลือดฝอยในลูกตาแตกแล้ว
หลั่งเลือดออกมา เห็นว่าศพของพี่อยู่ในสภาพนั้น พอเปิดเปลือกตาเขาดู
น�้ำตาเลือดก็ไหลออกมา”
มาโยะวางตะเกียบ โซบะราดมันภูเขาฝนละเอียดยังเหลืออยู่นิด
หน่อย ทว่าเมื่อได้ฟังที่ทาเคชิอธิบาย ความอยากอาหารก็มลายสิ้น
“ถ้าไม่เกิดความผิดปกติที่ลูกตา ต�ำรวจอาจวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะ
หัวใจล้มเหลวแล้ว…”
พอที เธอเอ่ย “ไม่อยากฟังเรื่องนั้นแล้ว”
ทาเคชิท�ำหน้าตั้งตัวไม่ติด จากนั้นเอื้อมมือไปหยิบถ้วยมาจิบชา
“เปลี่ยนเรื่องเถอะ เธอรู้ก�ำหนดการในวันเสาร์ของพี่หรือเปล่า”
มาโยะส่ายหน้า
“จะรู้ได้ไงล่ะ เราอยู่กนั คนละที่นะ”
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“อย่างที่คิดไว้เลยหรือนี่ เอาเถอะ ไม่แปลกที่จะเป็นอย่างนั้น”
“ต�ำรวจก็ถามหนูเหมือนกัน ก�ำหนดการของพ่อช่วงสุดสัปดาห์
ส�ำคัญด้วยหรือ”
“ยังไม่รู้ แต่วนั เสาร์พี่ออกไปที่ไหนสักแห่งแน่ๆ ไม่รู้ว่าไปสถานที่ที่
ค่อนข้างเป็นทางการ หรือว่าไปเจอคนส�ำคัญสักคน”
“ท�ำไมรู้ล่ะ”
ทาเคชิจบั ปกเสื้อแจ็กเกตทหาร
“เสื้อผ้าไงละ ตอนพบศพ พี่ใส่สูท ถอดเน็กไทแล้วก็จริง แต่ยังใส่
เสื้อนอก ฉันเห็นรูปถ่ายแล้ว ไม่ผดิ แน่”
“รูปถ่าย…”
“รูปถ่ายศพจากหลายๆ มุมถูกเก็บไว้ในสมาร์ตโฟนของโคงุเระ”
“ขอร้องล่ะ อย่าเอาให้หนูดูนะ” เธอหันใบหน้าบิดเบ้หนี ยกสอง
มือบังหน้า
“น่าเสียดายที่ฉันไม่มรี ูปพวกนั้นอยู่ในมือ คิดอยู่เหมือนกันว่าแอบ
ส่งเข้าสมาร์ตโฟนของตัวเองดีไหม แต่ก็ต้องอดทน เพราะต่อให้อยากได้
แค่ไหน ถ้าทิ้งร่องรอยการส่งไฟล์ไว้จะซวยเอา”
“งั้นหรือ ค่อยยังชั่ว…”
“แล้วเธอคิดว่าไงล่ะ คนทีเ่ กษียณจากอาชีพครูตงั้ หลายปีลกุ ขึน้ มา
ใส่สูทในวันเสาร์แบบนี้ คิดว่าเจ้าตัวออกไปสถานที่พิเศษสักแห่งน่าจะสม
เหตุสมผลกว่าไม่ใช่หรือ”
“อาจเป็นอย่างนั้นก็ได้ เพราะงั้นต�ำรวจเลยถามถึงพฤติกรรมของ
พ่อช่วงสุดสัปดาห์สินะ”
“ฉันขอถามอีกครั้ง เธอไม่มีไอเดียเลยหรือว่า พี่น่าจะแต่งตัวแบบ
นั้นออกไปไหนในวันเสาร์”
มาโยะกอดอก เอียงคอครางอย่างครุ่นคิด
“สมัยยังท�ำงานเป็นครู พ่อก็ใส่สูทไปทุกที่นะ จะว่าไปตั้งแต่พ่อ
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เกษียณ หนูไม่ค่อยเห็นพ่อใส่สูทสักเท่าไหร่ แต่ถึงจะพูดแบบนั้น พวกเรา
ก็เจอกันแค่นานๆ ที”
“แล้วเวลาไปเจอเพื่อนครูสมัยก่อนล่ะ”
“ไม่น่าใส่สูทนะ แค่ไปดื่มที่ร้านเหล้าหน้าสถานีเองนี่นา ช่วงนี้
อากาศยังหนาวอยู่ น่าจะใส่เสื้อไหมพรมหรือไม่ก็เสื้อขนเป็ดมากกว่า”
“มีไปร่วมชุมนุมด้านงานอดิเรกหรือวิชาการหรือเปล่า ถ้าแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักวิชาการด้วยกัน ใส่ชุดล�ำลองเกินไปก็จะผิด
กาลเทศะเอาได้”
นักวิชาการ…เธอลองพูดค�ำนัน้ จากปาก นึกภาพไม่ออกเลย แม้รวู้ า่
พ่อก็เป็นหนึง่ ในนัน้ แต่เธอไม่เคยจินตนาการเลยว่านักวิชาการเป็นอย่างไร
“ขอโทษนะ บอกตามตรง ตั้งแต่พ่อเกษียณ หนูไม่ค่อยรู้หรอกว่า
พ่อใช้ชีวติ ยังไงบ้าง รู้สกึ ผิดอยู่หรอกที่ตัวเองไร้ประโยชน์”
ทาเคชิแค่นเสียง จากนัน้ ถอนหายใจคล้ายจะบอกว่าช่วยไม่ได้แฮะ
“แล้วความสัมพันธ์กับผู้หญิงล่ะ”
“ผู้หญิง?” เธอท�ำตาโตโดยไม่ต้งั ใจ “หมายความว่าไงน่ะ”
“หมายความตามนั้นแหละ ในเมื่อคุณคาซุมิจากไปได้ห้าหกปีแล้ว
แถมลูกสาวคนเดียวยังย้ายไปอยู่ที่อื่นและไม่มีวี่แววจะกลับมาอยู่บ้าน พี่
จะโหยหาการพบพานกับคนใหม่ๆ ก็ไม่แปลก”
“พ่อน่ะหรือ เป็นไปไม่ได้หรอก”
“ท�ำไมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มค�ำแบบนั้นล่ะ คนที่มีความรักตอน
อายุหกสิบสองน่ะ รอบตัวฉันมีถมถืด”
“รอบตัวคุณอาก็อาจจะมีอยู่หรอก”
“ปักใจว่าพี่ไม่มีทางเป็นอย่างนั้นสิแปลก เอาเถอะ ในจุดนั้นเดี๋ยว
ต�ำรวจคงสืบเอง ถ้ามีผู้หญิงแบบที่ว่า แล้วทั้งคู่พบกันก่อนพี่ถูกฆ่า อาจ
หลงเหลือร่องรอยบางอย่างก็ได้”
“ร่องรอยหรือ”
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“ถ้าพูดในแง่สิ่งของก็เช่น ใบเสร็จรับเงินของโรงแรมม่านรูด หรือ
กล่องใส่ยารักษาอาการเตะปี๊บไม่ดัง ถ้าเสื้อผ้าก็กางเกงใน นอกนั้นก็
น�้ำอสุจิของเจ้าตัว มีความเป็นไปได้ด้วยว่าจะตรวจเจอสารคัดหลั่งของ
ผู้หญิงที่มีสัมพันธ์ด้วย ถ้าไม่ได้อาบน�ำ้ หลังมีเซ็กส์ อาจเจอบางอย่างจาก
อวัยวะเพศ…”
สต็อป มาโยะยกมือขวาปรามอีกฝ่าย “พอเท่านั้นแหละ”
“แรงเกินไปส�ำหรับเธอหรือ”
“หนูไม่อยากจินตนาการถึงพ่อในแง่นนั้ อยากคิดว่าต่อให้พอ่ คบกับ
ผู้หญิงจริงๆ พวกเขาก็แค่กินข้าวด้วยกัน”
ทาเคชิส่ายศีรษะ “ไม่ได้กนิ ข้าวด้วยกันหรอก”
“ท�ำไมล่ะ”
“ผู้ชายอายุหกสิบสองไม่ใส่สูทเข้าร้านราเม็งกับคู่รักอยู่แล้ว”
“ร้านราเม็ง?”
เขาหยิบสมาร์ตโฟนออกมากดอย่างว่องไว
“ในกระเพาะพบเส้นบะหมี่ที่ย่อยแล้ว หมูชาชูท่ยี ังไม่ย่อย ต้นหอม
และอื่นๆ ต�ำรวจคาดว่าเหตุเกิดหลังกินอาหารประมาณสองชั่วโมง”
มาโยะแค่ฟังก็รู้สึกมีรสเปรี้ยวไม่น่าอภิรมย์กระจายในปาก
ทาเคชิว่าต่อ
“แปลว่าพีก่ นิ ราเม็งก่อนถูกฆ่าสองชัว่ โมง ถ้าพิจารณาจากช่วงเวลา
น่าจะเป็นมื้อเย็น สิ่งที่ตำ� รวจสันนิษฐานจากข้อมูลที่ว่าคืออย่างนี้ พี่ใส่สูท
ออกจากบ้าน อาจไปพบใครบางคน ส่วนจุดหมายปลายทางคงเป็นที่ที่
ควรแต่งตัวภูมฐิ านถึงจะเข้าไปใช้บริการได้อย่างราบรืน่ ไม่ว่าจะเป็นอย่าง
ไหน พอเสร็จธุระ พี่กินราเม็งแล้วกลับบ้าน อีกด้านหนึ่ง ระหว่างที่พี่ไม่อยู่
มีคนวางแผนจะลอบเข้าไปในบ้าน มันพยายามบุกเข้าไปเงียบๆ จากสวน
หลังบ้าน แต่พี่มาเจอเข้าก่อนพอดี ถ้าบุคคลนั้นรีบหนีไป โศกนาฏกรรม
แบบคราวนี้จะไม่เกิดขึ้น แต่บุคคลนั้นเลือกปลิดชีวิตพี่แทนที่จะหนี มี
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ร่องรอยการต่อสู้กันพอสมควร ตามความเห็นของหน่วยพิสูจน์หลักฐาน
คนร้ายคงใช้ผ้าขนหนูรัดคอพี่จากด้านหลังในจังหวะที่ล้มลงพื้นขณะต่อสู้
กันอุตลุด ร่างกายหลั่งปัสสาวะออกมา ซึ่งก็พบร่องรอยนั้นในสวนหลัง
บ้านด้วย อย่างที่บอกเมื่อกี้ พี่ไม่ได้ตายเพราะขาดอากาศหายใจจากการ
ถูกรัดคอ แต่ตายเพราะเส้นเลือดด�ำกับเส้นเลือดแดงถูกกดทับ…เป็นไงล่ะ
จะหันหน้าหนีท�ำไม” เขาหยุดแจกแจงแล้วเอ่ยถาม คงจะสังเกตเห็นท่าที
ไม่ปกติของหลานสาวจนได้
ก็มัน…มาโยะปรับลมหายใจก่อนท�ำตาเขียวใส่อา
“คุณอาขาดความละเอียดอ่อนเกินไปแล้ว จ�ำเป็นต้องอธิบายจนนึก
ภาพตามได้ขนาดนั้นเลยหรือ ลองมาเป็นหนูดูบ้างสิ ไม่อยากจินตนาการ
หรอกนะว่าพ่อถูกฆ่าตายยังไง” ขนาดเธอยังรู้สึกตัวว่าดวงตาของตนมี
เลือดคั่งขณะพูด
งั้นหรือ ทาเคชิพึมพ�ำแล้วพยักหน้าน้อยๆ
“โทษที หลงนึกว่ามาโยะจะคิดเหมือนฉัน ไม่ควรทึกทักไปก่อนเลย
เข้าใจแล้ว ฉันจะไม่พูดเรื่องแบบนี้อีก ลืมมันเสียเถอะ”
“คิดเหมือนกันหรือ”
“ในการจับกุมคนร้าย ฉันจะไม่พึ่งต�ำรวจอย่างเดียว เป็นไปได้ก็
อยากเปิดโปงความจริงด้วยมือของตัวเอง เพราะต่อให้ตำ� รวจจับกุมคนร้าย
ได้ ก็ไม่แน่ว่าพวกเขาจะยอมเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างให้พวกเรารู้ ไม่สิ คง
แทบไม่บอกอะไรเลยด้วยซ�้ำ ต�ำรวจเห็นครอบครัวของผู้ตายเป็นแค่พยาน
หรือไม่กห็ นึ่งในข้อมูลอ้างอิง”
เธอจ้องใบหน้าหล่อเหลาของอา
“ด้วยมือตัวเอง ท�ำแบบนั้นได้ด้วยหรือ คุณอาไม่ใช่มืออาชีพด้าน
การสืบสวนนี่นา”
“เธอพูดถูก แต่ไม่มเี หตุผลให้ปักใจเชื่อว่าจะท�ำไม่ได้ เรื่องที่ต�ำรวจ
ท�ำไม่ได้ในขณะที่ฉันท�ำได้ก็มีเหมือนกัน” เขากล่าวแล้วลุกขึ้นยืน “งั้นฉัน
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ไปละ”

“ไปไหนน่ะ”
“เลยเวลาเช็กอินแล้ว ฉันจะไปรับกุญแจที่ฟรอนต์แล้วเข้าห้อง”
“เดีย๋ วก่อน” มาโยะลุกขึน้ บ้าง “ถ้าอย่างนัน้ หนูจะช่วยด้วยอีกแรง”
“ช่วยหรือ ช่วยอะไร”
“เปิดโปงความจริงไง หนูก็อยากสืบด้วยมือตัวเองเหมือนกันว่าพ่อ
ถูกใครฆ่า และเพราะอะไรถึงถูกฆ่า”
ทาเคชิหนั ใบหน้าเยือกเย็นหนี “อย่าดีกว่า”
“ท�ำไมล่ะ หนูกอ็ ยากรู้ความจริงเหมือนกันนะ”
เขาโบกมือคล้ายไล่แมลงวัน
“อย่าพูดจาอ่อนหัดหน่อยเลย ความจริงพวกนั้นอาจไม่ใช่เรื่องน่า
รื่นรมย์ส�ำหรับมาโยะก็ได้ อาจสืบไปเจอเรื่องราวความรักความแค้นแบบ
หน้ามืดตามัวพัลวันพัลเก หรืออาจได้เห็นโฉมหน้าอัปลักษณ์ของพี่ที่พวก
เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ แค่ฟังสถานการณ์ตอนพ่อถูกฆ่าอย่างละเอียด
หน่อยเดียวก็หน้าซีดเป็นกระดาษแบบนั้นแล้ว เธอไม่น่ารับไหวหรอก ฉัน
เองก็ไม่อยากให้ใครมาถ่วงแข้งถ่วงขา เธอรออยูเ่ ฉยๆ จนกว่าฉันจะสืบพบ
ความจริงดีกว่า”
“หนูไม่เป็นไรแล้ว จะไม่งอแงอีก”
“ไม่มีทาง”
“ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อย”
ทาเคชิหยิบสมาร์ตโฟนอีกรอบ เอ่ยว่า “เห็นแค่น้ีเธอก็ไม่ไหวแล้ว
มั้ง” ก่อนจะหันหน้าจอให้เธอดู
แวบแรกภาพบนหน้าจอดูเหมือนก้อนดินสีเทา กระนัน้ ก็เข้าใจทันที
ว่านั่นคือหน้าคน ดวงตาเบิกโพลง ปากบิดเบี้ยว ของเหลวไหลจากปาก
นัยน์ตาแดงก�ำ่ ประหนึง่ หลัง่ น�ำ้ ตาโลหิต แตกต่างโดยสิน้ เชิงกับศพทีเ่ ห็นใน
ห้องเก็บศพ ทว่านี่คือเออิจิไม่ผิดแน่ เขาอยู่ในสภาพนี้ตอนมีคนไปพบศพ
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น�ำ้ รสเปรีย้ วไหลย้อนขึน้ มาทีค่ อ เธอทรุดตัวลงนัง่ ยกมือปิดปาก แต่
ก็ไม่อาจกลั้นอาเจียนได้ อาหารที่เพิ่งเกินเมื่อครู่เปรอะเปื้อนพื้น
พนักงานหญิงปรี่เข้ามาจากที่ไหนสักแห่ง “เป็นอะไรหรือเปล่าคะ”
มาโยะผงกศีรษะอย่างเต็มกลืน ไม่อาจเปล่งเสียงตอบว่าไม่เป็นไร
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บทที่ 9
“ไหนบอกว่าไม่ได้ส่งรูปถ่ายเข้าสมาร์ตโฟนของตัวเองไง” มาโยะ
ถามพลางเอาผ้าขนหนูท่มี ีให้ในห้องปิดปาก
“การซ่อนไพ่ในมือคือสามัญส�ำนึกของผู้ให้ความบันเทิง” ทาเคชิ
ตอบพร้อมกดสมาร์ตโฟนไปด้วย “รู้สกึ ดีขึ้นหรือยัง”
“ไม่เป็นไรแล้ว ขอโทษค่ะ”
เธอเข้ามาในห้องของทาเคชิที่เช็กอินเสร็จเรียบร้อย ผังห้องเหมือน
ห้องเธอ
“ฉันขอย�ำ้ อีกครัง้ เธอสาบานได้ใช่ไหมว่า จะพยายามสุดก�ำลังเพือ่
ไขความจริง จะให้ความส�ำคัญกับเรื่องนั้นเป็นอันดับหนึ่งตลอดเวลา และ
จะไม่ลังเลหรือหลบหนีเด็ดขาด” ประกายตาที่เขามองมาโยะคมกริบและ
แข็งกร้าว หากเผลอไผลอาจโดนกระชากวิญญาณเอาได้
หนูสาบาน เธอตอบแล้วยกมือขวา “จะไม่หนีอีกแล้ว”
ดีมาก ทาเคชิบอก พยักหน้าหงึกใหญ่
“เธอบอกว่าเจอหน้าพวกต�ำรวจเมื่อวานนี้สินะ เล่าสิ่งที่เธอคุยกับ
พวกนั้นให้ฉนั ฟังให้หมด โดนซักอะไร พวกนั้นถามอะไรบ้าง ระดมก�ำลัง
จากเซลล์สมองแล้วเล่ามาเท่าที่จ�ำได้โดยไม่ปิดบัง”
“ไม่ปิดบังหรือ…เริ่มจากตรงไหนดีล่ะ”
“ต�ำรวจติดต่อเธอตั้งแต่เมื่อไหร่”
“เมื่อวานตอนบ่าย หนูท�ำงานอยู่กม็ ีโทรศัพท์มา…”
“งั้นก็เริ่มจากตรงนั้น” เขากอดอก เอนตัวพิงพนักเก้าอี้แบบนั่งพื้น
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มาโยะอธิบายเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานด้วยความรู้สึกกริ่งเกรง
บรรยากาศกดดันอันน่าพิศวงของผู้เป็นอา เนื้อหาต่อเนื่องมาจนถึงตอน
ทาเคชิปรากฏตัวในวันนี้
หลังฟังจบเขายังคงกอดอก ดวงตาทีห่ รี่ลงเพือ่ รวบรวมสมาธิค่อยๆ
เปิดกว้าง
“ฉันเข้าใจสถานการณ์ดแี ล้ว ทีนเี้ รามาลองวิเคราะห์กนั ดีกว่า ก่อน
หน้านัน้ ฉันอยากบอกข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นให้มาโยะรูเ้ อาไว้ดว้ ย เมือ่ กีเ้ ธอบอกว่า
ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม งั้นของแค่น้คี งไม่มีปัญหาสินะ” เขากดสมาร์ตโฟนที่
วางข้างตัว เอารูปใหม่ให้เธอดู
มาโยะสะดุ้งยืดตัวตรงแหน็ว เพราะเป็นภาพศพอีกเช่นเคย คราว
นี้เป็นรูปถ่ายทั้งตัว
เธอดุตัวเองว่าห้ามหันสายตาหนี ขืนท�ำแบบนั้น อาคนนี้คงเลิกยุ่ง
กับเธอไปเลย เธอพยายามสงบสติอารมณ์ พินิจภาพบนหน้าจอ
เออิจใิ ส่สทู เหมือนทีท่ าเคชิบอกเมือ่ กี้ เป็นสูทสีนำ�้ ตาลเข้มทีเ่ ธอเคย
เห็นมาก่อน ลังกระดาษที่พับแบนๆ วางซ้อนกันอยู่ข้างศพ ร่างของเขาคง
ถูกซุกซ่อนอยู่ใต้ของเหล่านี้
“สังเกตเห็นอะไรหรือเปล่า” ทาเคชิถาม
เอ…เธอลดสายตามองหน้าจออีกรอบ
“ดูทา่ คงเกิดการต่อสูก้ นั จริงๆ เสือ้ ผ้าหลุดลุย่ น่าดู แถมยังเลอะด้วย”
“อย่างอื่นล่ะ”
“อย่างอืน่ …” มาโยะพิจารณาศพของพ่อตัง้ แต่ศรี ษะจรดปลายเท้า
น่าอัศจรรย์ทคี่ วามหวาดกลัวหายไปแล้ว ในไม่ชา้ ก็ฉกุ ใจกับบางสิง่ “อ๊ะ…”
“อะไรหรือ”
“พ่อไม่ได้ใส่รองเท้า มีแต่ถงุ เท้า”
“ถูกต้อง” เขาดีดนิ้ว “แล้วดูให้ดีนะ พื้นถุงเท้าสกปรกใช่ไหม
หมายความว่ารองเท้าไม่ได้หลุดจากเท้าในจังหวะใดจังหวะหนึ่ง แต่เกิด
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การต่อสู้ปลุกปล�้ำกันทั้งที่พี่ใส่แค่ถุงเท้าต่างหาก”
“หมายความว่าไงน่ะ”
“ปกติเวลาออกไปที่สวนหลังบ้าน พี่ท�ำยังไงบ้าง”
“ใส่รองเท้าแตะ เหมือนจะวางรองเท้าแตะไว้หน้าประตูกระจก”
“แสดงว่าเขาไม่มเี วลากระทัง่ ให้ใส่รองเท้าแตะ แต่ถา้ จะสูก้ บั บุคคล
น่าสงสัย ใส่รองเท้าแตะอาจจะแย่กไ็ ด้”
“บุคคลน่าสงสัยหรือ…”
“ฉันว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้” ทาเคชิชูนิ้วชี้ “ตามที่บอกเมื่อกี้ วัน
เสาร์พใี่ ส่สทู ออกไปทีไ่ หนสักแห่ง จากนัน้ กินราเม็งแล้วกลับบ้าน เข้าประตู
หน้าบ้าน ถอดรองเท้า แล้วเดินเข้าห้องหนังสือ แต่ยงั ไม่ทนั ได้เปิดไฟในห้อง
ก็สังเกตเห็นบุคคลน่าสงสัยที่สวนหลังบ้านเสียก่อน พี่เปิดประตูกระจกไป
ต�ำหนิ บุคคลน่าสงสัยกลัวพี่แจ้งต�ำรวจเลยพุ่งเข้าท�ำร้ายพี่ เกิดการต่อสู้
กันชุลมุน แล้วพี่ก็ถูกฆ่า”
เป็นการสันนิษฐานเรือ่ งราวอย่างรวบรัด แต่มพี ลังโน้มน้าวใจเหลือ
ประมาณ มาโยะรู้สกึ ประหนึ่งเห็นภาพนั้นในสมอง
“พ่อไม่เคยเรียนศิลปะการต่อสู้น่นี ะ”
“ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้น” เขาส่ายศีรษะ “มันขึ้นอยู่กับว่าเอาชีวิต
ตัวเองเข้าแลกแค่ไหนต่างหาก ต่อให้พี่ใช้ศลิ ปะการต่อสู้ได้ ก็คงไม่ถึงกับ
เอาคนร้ายถึงตาย แต่อกี ฝ่ายไม่ใช่อย่างนัน้ คงคิดว่าในเมือ่ โดนเจอตัวแล้ว
ก็มีทางเดียวคือต้องฆ่า”
“เป้าหมายของคนร้ายคืออะไรกันแน่”
“ปัญหาอยูต่ รงนัน้ แหละ ในเมือ่ คิดจะบุกเข้าบ้านตอนเจ้าของไม่อยู่
ปกติน่าจะคิดขโมยของบางอย่าง…”
“ขโมยอะไรไปน่ะ หนูมองแล้วไม่รู้เลย ว่าแต่ของหล่นกลาดเกลื่อน
ขนาดนั้น ต่อให้เป็นพ่อก็อาจไม่รู้ก็ได้”
“จริงของเธอ กระจุยกระจายขนาดนั้นถือเป็นสภาพผิดปกติ พูดได้
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ด้วยซ�ำ้ ว่าเละเทะเกินจ�ำเป็น ถ้าแค่หาของ สภาพไม่เป็นแบบนัน้ หรอก เป็น
ไปได้ว่าท�ำแบบนั้นเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าของอะไรถูกขโมยไป เหมือนอย่างที่
มาโยะบอกนั่นละ แต่ค�ำตอบสมเหตุสมผลที่สุดคงไม่พ้นคนร้ายแสร้งเล่น
ละครเป็นโจร”
เธอเอียงคอด้วยความงุนงง “หมายความว่าไงน่ะ”
“เป้าหมายของคนร้ายคือการปลิดชีวิตพี่ตั้งแต่ต้น แต่ถ้าฆ่าเฉยๆ
ต�ำรวจอาจพุ่งความสนใจไปที่เหตุจูงใจในแง่ของการผูกใจเจ็บหรือผล
ประโยชน์ คนร้ายจึงพยายามจัดฉากให้ดูเหมือนเกิดอาชญากรรมเพราะ
โจรปล้นบ้านธรรมดาๆ ที่จริงเจ้าตัวไม่ได้คุ้ยหาของมีค่า วิธีรื้อข้าวของให้
กระจุยกระจายเลยผิดธรรมชาติไปด้วย”
“งั้นที่คนร้ายคิดจะลอบเข้าบ้านก็เพื่อฆ่าพ่อหรือ”
“จากสมมติฐานนี้ก็จะเป็นไปตามนั้น อาจวางแผนจะลอบเข้าบ้าน
ซุ่มรอ แล้วจู่โจมตอนพีก่ ลับบ้านก็ได้ ฉะนัน้ การสังหารพีท่ สี่ วนหลังบ้านจึง
อยู่นอกเหนือการค�ำนวณของคนร้าย แต่เจ้าตัวคิดว่าอย่างน้อยๆ ก็ควรจัด
ฉากให้ดูเหมือนฝีมือโจร เลยรื้อค้นบ้านจนยุ่งเหยิงไปหมด”
“อย่างนี้นี่เอง…”
“แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็มีจุดที่ยังไม่เข้าใจ วิธีสงั หารไงล่ะ”
“วิธีสังหารหรือ ที่ว่าถูกรัดคอสินะ ท�ำไมยังไม่เข้าใจล่ะ”
“หากมีจุดประสงค์จะฆ่าตั้งแต่แรก ใช้พวกของมีคมก็ได้ แบบนั้น
จะฆ่าได้แน่นอนมากกว่า”
ข้อบ่งชี้น้นั ถูกเผง เรื่องนั้นก็จริงอยู่เหมือนกัน มาโยะเห็นด้วย
“คนร้ายตั้งใจจะมาหาอาวุธเอาดาบหน้าหรือเปล่า ถ้าเข้าห้องครัว
ก็นา่ จะมีมดี ท�ำครัวหรือมีดอะไรอยูบ่ า้ ง แบบนัน้ ไม่ตอ้ งกังวลด้วยว่าต�ำรวจ
จะสาวจากแหล่งจัดหาอาวุธไปถึงตัวคนร้ายได้”
“หาอาวุธเอาดาบหน้าหรือ” ทาเคชิแย้มริมฝีปากโดยพลัน “จะฆ่า
คนทั้งทีแต่ขาดการวางแผนน่าดู ถ้าหามีดท�ำครัวหรือมีดอื่นที่เหมาะๆ ไม่
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ได้จะท�ำยังไงต่อล่ะทีนี้ ยังไงบ้านหลังนั้นก็มีผู้ชายอาศัยอยู่ตัวคนเดียว มี
ความเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะไม่มีมีดในครัว ถ้าฉันเป็นคนร้าย จะคิด
เผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินให้รอบคอบแล้วจัดเตรียมอาวุธที่ไม่ได้หายากเย็นไว้
ล่วงหน้า ถ้าซื้อที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ คงไม่ต้องกังวลว่าตัวตนจะถูก
เปิดโปงได้ง่ายๆ”
“อาจมีเหตุจ�ำเป็นบางอย่าง เช่น ไม่มเี วลาหาของมีคม…”
“แต่ถึงอย่างนั้น อาวุธที่เตรียมมาแทนก็ไม่น่าจะใช่ผ้าขนหนูอยู่ด”ี
“อ้อ เมื่อกี้คณ
ุ อาบอกแล้วนี่นะ”
“จากความคิดเห็นของหน่วยพิสูจน์หลักฐาน พี่น่าจะถูกรัดคอด้วย
ผ้าขนหนูหรือวัตถุคล้ายคลึงกันจากข้างหลัง นี่คือปริศนาข้อใหญ่สุดเลยที
เดียว ถ้าหาของมีคมไม่ได้ จะใช้วธิ ีฆ่ารัดคอซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดเี ป็นอันดับ
สองก็เข้าใจได้ แต่ถ้างัน้ ท�ำไมไม่ร้จู กั เตรียมของทีม่ รี ปู ร่างเรียวและทนทาน
กว่านั้น อย่างเช่นเชือกหรือสายไฟ เพราะอะไรถึงใช้ผ้าขนหนู ไม่ใช่ของที่
จะบังเอิญมีติดตัวเหมือนผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดมือด้วย”
ทาเคชิคิดใคร่ครวญ สายตาทอดมองไปไกล ทว่าในไม่ช้าก็ถอน
หายใจเฮือกใหญ่แล้วมองมาที่มาโยะ
“ตอนนี้ วิ เ คราะห์ จ ากที่ เ กิ ด เหตุ แ ละสภาพศพได้ แ ค่ นี้ ถ้ า จะ
สันนิษฐานเพิ่ม ต้องหาข้อมูลอื่นมาเสริม เธอมีข้อมูลอีกหรือเปล่า”
“ถามปุบปับก็นกึ ไม่ออกหรอก…”
เธอลนลาน นึกอะไรไม่ออกเลย
“ได้ยินว่าคนพบศพคือเพื่อนร่วมชั้นของมาโยะสินะ”
“ใช่ เขาชื่อฮารางุจิคุง วันจันทร์จะมีงานเลี้ยงรุ่น เขาเลยไปหาพ่อที่
บ้านเพื่อปรึกษาเรื่องจัดงาน”
“ฮารางุจิคุงท�ำอาชีพอะไร”
“จ�ำได้ว่าบ้านเขาเป็นร้านขายเหล้า”
“ธุรกิจส่วนตัวจริงๆ ด้วย ถึงได้ไปเจอพีเ่ ช้าวันจันทร์ได้” ดีละ ทาเคชิ
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เอ่ยแล้วดีดนิว้ “เราไปถามข้อมูลจากฮารางุจคิ งุ คนนัน้ กันเถอะ เธอช่วยนัด
ให้เดี๋ยวนี้เลย ฉันว่าทางนั้นน่าจะอยากติดต่อมาโยะอยู่เหมือนกัน”
“เอ๊ะ งั้นหรือ”
“ถ้าคิดตามปกติ ไม่อยากติดต่อสิแปลก เธอรีบติดต่อเขาเร็วเข้า”
เข้าใจแล้ว มาโยะตอบแล้วหยิบสมาร์ตโฟน เธอไม่รู้ข้อมูลติดต่อ
ฮารางุจิ จึงตั้งใจจะลองถามโมโมโกะ จะว่าไปก็ต้องติดต่อเพื่อนคนนี้อยู่
แล้วด้วย
ทว่ามีข้อความจากเคนตะส่งเข้าสมาร์ตโฟนเสียก่อน
‘ขอโทษที่ส่งอีเมลมาหลายรอบ หลังจากนั้นสถานการณ์เป็นยังไง
บ้างหรือ พอดีผมเป็นห่วงว่าคุณมีเรื่องล�ำบากหรือเปล่าน่ะ’
ความไม่สบายใจและความรูส้ กึ ว่าตัวเองไร้ประโยชน์ของเขาอัดแน่น
อยูใ่ นข้อความสัน้ ๆ ย่อมเป็นเช่นนัน้ พ่อของคูห่ มัน้ ถูกฆ่าทัง้ คน แต่มอื สมัคร
เล่นอย่างเขาท�ำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว เจ้าตัวน่าจะรู้เรื่องนั้นดีที่สุด
เธอใช้ความคิดครู่หนึ่งก่อนตอบกลับไป
‘บ้านฉันถูกรื้อกระจุยกระจาย ไม่อยากจะเชื่อเลย แต่ตอนนี้อาฉัน
มาแล้ว ฉันเลยอุ่นใจขึ้นบ้าง ขอบคุณที่เป็นห่วงนะ’
หลังจากส่งข้อความแล้วเงยหน้า เธอสบตาทาเคชิ
“พี่เล่าให้ฉันฟังแล้ว เธอก�ำลังจะแต่งงานสินะ เวลาแบบนี้จะพูด
อย่างนี้ก็กระไรอยู่ แต่…” อากล่าวต่อแม้ดูลังเล “พูดสักหน่อยก็แล้วกัน
ยินดีด้วยนะ”
“ขอบคุณค่ะ” มาโยะปัน้ ยิม้ ตอบ แต่ใบหน้ากระตุกเกร็ง “รูด้ ว้ ยหรือ
ว่าข้อความเมื่อกี้ส่งมาจากคู่หมั้นของหนู”
“ไม่รู้สิแปลก สถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นส่งข้อความมา เธอ
คงไม่ตอบทันทีใช่ไหมล่ะ น่าจะไม่เปิดอ่านแต่แรกด้วยซ�้ำ”
“อาจเป็นอย่างนั้นก็ได้”
เธอคิดว่าค�ำโกหกใช้กบั อาคนนี้ไม่ได้ผล
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มาโยะกดสมาร์ตโฟนอีกรอบเพื่อโทร.หาฮมมะ โมโมโกะ
อีกฝ่ายรับสายอย่างรวดเร็ว
“ค่ะ โมโมโกะค่ะ…” ได้ยนิ เสียงหมองเศร้า
“นี่มาโยะเองนะ ขอโทษที่ติดต่อมาช้า”
“อือ เอ่อ…แย่เลยนะ”
มาโยะเข้าใจสถานการณ์เมื่อได้ยินเสียงตะกุกตะกักของคู่สนทนา
“อ๊ะ…รู้แล้วหรือ”
“อือ เมื่อวานได้ฟังจากฮารางุจิคุงแล้ว ฉันตกใจหมดเลย เป็นห่วง
มาโยะเหมือนกัน แต่ครั้นจะโทร.ไปก็คงจะยังไม่เหมาะ จะส่งข้อความก็
ไม่รู้จะเขียนว่าไงดี…”
งั้นหรอกหรือ
หากพวกเธอตกอยู่ในสถานะตรงกันข้าม มาโยะคิดว่าตัวเองคง
เป็นเหมือนอีกฝ่าย ต้องห้ามใจตัวเองเพราะคิดว่าการโทร.ไปปลอบใจหรือ
ถามไถ่สถานการณ์ช่างเป็นเรื่องไร้ความละเอียดอ่อน
ได้ยนิ เสียงแปลกๆ ดังมาจากสมาร์ตโฟน โมโมโกะก�ำลังสะอึกสะอืน้
โมโมโกะ เธอเรียก “เป็นอะไรไปน่ะ”
“อืม คือว่า อือ…ขอโทษนะ คนช็อกน่าจะเป็นมาโยะ แต่ฉันดัน
ร้องไห้เสียเอง ทั้งที่ร้องไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแท้ๆ…” โมโมโกะกล่าวพลาง
หลุดเสียงสะอื้น
ทันใดนัน้ บางอย่างแล่นปราดขึน้ มาในอกของมาโยะ มันถาโถมเข้า
มาอย่างรุนแรง สะกดกลั้นไว้ไม่ได้เลย สิ่งที่พุ่งขึ้นมาทลายก�ำแพงจิตใจ
ภายในชั่ววินาที
พอรู้สกึ ตัวอีกทีกส็ ่งเสียงออกมาแล้ว ไม่อาจทนรับมันอีกต่อไป เธอ
ร้องไห้เสียงดังจนคอเจ็บ ระหว่างที่ทำ� เช่นนั้น ตัวเองอีกคนหนึ่งคิดอย่าง
สุขุมเหลือเกินในมุมหนึ่งของสมองว่า การร้องไห้โฮมันคือแบบนี้เองหรือ
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จากใจสำ�นักพิมพ์
แบล็ก โชว์แมน กับฆาตกรรมในเมืองไร้ชื่อ” Black Showman and the
Murder in an Obscure Town นิยายสืบสวนสอบสวนอารมณ์ดี ผลงานล่าสุด
ส่งท้ายปี 2020 ของฮิงาชิโนะ เคโงะ นักเขียนซูเปอร์สตาร์แห่งแดนอาทิตย์อุทัย
เป็นวรรณกรรมที่เปรียบเสมือนบทบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งส�ำคัญของมวล
มนุษยชาติในช่วง ‘ไวรัสโคโรนา’ ระบาด คร่าชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลก
‘แล้วในประเทศญี่ปุ่นล่ะ?’
ผูค้ นเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ เดิม ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกอย่างไร?
ผู้คนเรียนรู้ที่จะอยู่รอดปลอดภัยจากหายนะของเชื้อร้ายอย่างไร?
บรรยากาศต่างๆ ถูกถ่ายทอดอย่างละเมียดละไม ก่อเกิดเป็นบท
วรรณกรรมทันยุคให้เราสัมผัสและเห็นภาพได้อย่างแจ่มชัด
นิยายสืบสวนเรื่องนี้จึงเป็นผลงานร่วมสมัยของฮิงาชิโนะ เคโงะที่บอก
เล่าสภาพสังคมญี่ปุ่นยุคโคโรนา ‘ผ่านฉาก’ ในเมืองเล็กๆ ผู้คนบางตาเพราะ
การระบาดของโรค ‘ผ่านเหตุการณ์’ ตื่นเต้น ลุ้นระทึกชวนติดตามตลอดเรื่อง
และ ‘ผ่านตัวละคร’ ที่ดูแล้วก็ล้วนดูมีเงื่อนง�ำ อีกทั้งยังเป็นงานประพันธ์เปิด
ตัวพระเอกคนใหม่นามว่า “คามิโอะ ทาเคชิ” กับคาแรคเตอร์สุดยียวน กวน
ใจ ผู้มีปัญญาเฉียบคม คิดค้นกลวิธีน่าทึ่งในการหาผู้กระท�ำผิด ดักให้จนมุม
ด้วยเทคนิคแพรวพราวอลังการ อันเป็นเอกลักษณ์แบบ ‘โชว์แมน’ ที่ยากจะหา
ใครเสมอเหมือน การันตีได้ทันที เดี๋ยวนี้! ตอนนี้! เลยว่า ผู้อ่านจะต้องตกหลุม
รักเขาอย่างจัง
ส�ำนักพิมพ์ไดฟุกุภูมิใจที่ได้รับเกียรติให้แปลและจัดพิมพ์ต้นฉบับภาษา
ไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ภาษาจาก 7 ประเทศ ได้แก่ “ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน จีน
อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย” ทางต้นสังกัดญี่ปุ่นประกาศผ่านคลิปโปรโมท
การแสดงมายากลของทั้ง 7 ประเทศ สร้างความประทับใจให้แฟนคลับ คอ
วรรณกรรมสืบสวนของเคโงะได้อย่างไม่รู้ลืม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะ
ประทับใจในผลงานแปลเล่มนี้ด้วยเช่นกัน
ส�ำนักพิมพ์ไดฟุกุ
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จากใจนักแปล
รู้สึก ตื่นเต้นและเป็นเกีย รติอ ย่า งยิ่ ง ที่ ได้ รั บมอบหมายให้ แปลนิ ยาย
เล่มใหม่ลา่ สุดของฮิงาชิโนะ เคโงะ ในเซ็ตติง้ ทีท่ นั สมัยเป็นทีส่ ดุ อย่างการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ COVID-19 ขอบคุณทางสำ�นักพิมพ์ที่ให้
ความไว้วางใจค่ะ
คามิโอะ ทาเคชิพระเอกคนใหม่ล่าสุด เป็นตัวละครที่ครบเครื่อง มา
พร้อมลุคสุดเท่ ความฉลาดเฉลียว ความสามารถในการลงมือปฏิบัติ และไหว
พริบปฏิภาณที่แพรวพราว พลิกแพลงได้ทุกสถานการณ์ ทั้งยังมีเสน่ห์และมิติ
ของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยม หวังว่าผู้อ่านจะหลงรักพระเอกคนนี้เช่น
เดียวกับที่ผู้แปลหลงรักค่ะ
สำ�หรั บ เล่ ม นี้ ก็ ยั ง แสดงให้ เห็ นถึ ง ความทั นต่ อ เหตุ ก ารณ์ ข องผู้ เขี ย น
อีกเช่นเคย นอกจากอรรถรสความบันเทิงที่จะได้รับแล้ว ยังได้เห็นความเป็นไป
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมญี่ปุ่นในแง่มุมต่างๆ ท่ามกลางการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งน่าสนใจเมื่อนำ�มาเทียบจุดร่วมจุดต่างกับ
สถานการณ์ในประเทศไทย
นิยายเล่มนี้เต็มไปด้วยประเด็นน่าสนใจ อย่างเช่นการดิ้นรนพยายาม
และความคิ ด ริ เริ่ ม ของเมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ ธุร กิ จ ซบเซาเพราะการแพร่ ร ะบาด
อุตสาหกรรมบันเทิงที่ช่วยกระตุ้นความคึกคักในท้องถิ่น การลงโทษโดยสังคม
และอีกหลากหลายประเด็น
ผู้เขียนยังทิ้งปมประเด็นบางอย่างไว้ให้อยากรู้ รวมถึงอดีตของทาเคชิ
ซึ่งเต็มไปด้วยความลับที่รอการเปิดเผย โดยส่วนตัวแล้วผู้แปลก็คาดหวังจะได้
อ่านตอนต่อของเรื่องนี้ต่อไปอีกค่ะ หวังว่าทุกท่านจะสนุกกับนิยายเล่มนี้นะคะ
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แนะนำ�นักเขียน
ฮิงาชิโนะ เคโงะ
เกิดเมื่อ พ.ศ. 2501 ที่จังหวัดโอซากะ หลังจบการศึกษาจาก Osaka
Prefecture University คณะวิศวกรรมไฟฟ้า ก็เข้าท�ำงานในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ในต�ำแหน่งวิศวกร เขาท�ำงานพร้อมกับเขียนนิยายเพือ่ ส่งเข้าประกวด ไป
ด้วย ในปี 2528 ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลเอโดงาวะ รัมโปะ ครั้งที่ 31 จาก
ผลงานชื่อ After School ด้วยวัย 27 ปี หลังจากนั้นก็ลาออก จากงาน และผัน
ตัวเป็นนักเขียนนิยายเต็มตัว
ผลงานของฮิงาชิโนะ เคโงะ มีหลายรูปแบบ ทั้งนิยายสืบสวนแนวไข
ปริศนา นิยายลึกลับ และเชิงสังคม เนื่องจากขณะที่เปลี่ยนไปเขียนงานอีก
ประเภท ก็มกั จะได้แง่คดิ และมุมมองใหม่ๆ จากงานเขียนประเภทเดิมแล่นเข้ามา
นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญกับการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับงานที่เขียน
โดยมองผลงานตัวเองในฐานะผู้อ่าน ท�ำให้ผลงานของเขาประสบความส�ำเร็จ
มากมาย เช่น ความลับ คว้ารางวัลชนะเลิศในสาขาเรื่องยาวจากสมาคมนัก
เขียนนิยายสืบสวนแห่งญี่ปุ่น ครั้งที่ 52 ในปี 2542 และกลลวงซ่อนตาย คว้า
รางวัลนาโอกิ และรางวัลฮงคะคุมิสเตรี ในปี 2549 ทั้งยังติดอันดับ 13 ในการ
จัดอันดับ 100 นิยายสืบสวนยอดเยี่ยม ตลอดกาลของญี่ปุ่น ในปี 2555
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานสมาคมนักเขียนนิยายสืบสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น
ปี 2552-2556 และเป็นคณะกรรมการคัดสรรของรางวัลนาโอกิ ตั้งแต่ปี 2557
ผลงานของฮิงาชิโนะ เคโงะ ได้รบั การน�ำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละคร
ทีวีหลายเรื่อง เช่น เกมรักพาตัว กลลวงซ่อนตาย กาลิเลโอไขคดี
ผลงานที่ได้รับการน�ำมาแปลเป็นภาษาไทยมีมากมาย เช่น กลลวงซ่อน
ตาย พิษรักสั่งตาย หน้าที่กับนาทีชีวิต โดยยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่อง
และในปี 2563 เป็นครัง้ แรกทีฮ่ งิ าชิโนะ เคโงะ ร่วมกับ 7 ส�ำนักพิมพ์จดั ท�ำ
E-book ส�ำหรับนักอ่านในช่วงเชื้อไวรัสโคโรนาระบาดคือ 7 ผลงานชั้นน�ำ ได้แก่
กลลวงซ่อนตาย พระอาทิตย์เที่ยงคืน ภาพสุดท้ายที่คนตายเห็น ฆาตกรรม
คืนฝนดาวตก รหัสลับพันธุกรรมฆาตกร Gaze Rondo (ยังไม่มแี ปลไทย) และ
ปาฏิหาริย์ร้านช�ำคุณนามิยะ

������� Black Showman art5.indd 422

2/10/21 3:01 PM

แนะนำ�นักแปล
ฉัตรขวัญ อดิศัย
ชื่อเล่น เพนน์
ชื่อเล่นได้มาจากชื่อยี่ห้อลูกเทนนิส เพราะคุณพ่อชนะการแข่งเทนนิส
ของสโมสรในปี ที่ ลู ก สาวเกิ ด พอดี เป็ น สาวคณะบั ญ ชี ผู ้ รู ้ สึ ก ว่ า ที่ เ รี ย นอยู ่
มันยังไม่ใช่ พอผันตัวไปเรียนสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ยังรู้สึกว่า
ไม่ใช่อีก สุดท้ายก็กลับมาตายรังกับภาษาต่างประเทศที่ชอบที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ จนกระทั่งได้บินลัดฟ้าไปเรียนต่อที่แดนซากุระ
เพื่อสานต่อทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นที่เรียนๆ หยุดๆ มาตั้งแต่มัธยมสามให้เต็มที่
เรียนและท�ำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายปี ระหว่างนั้น
ก็ รั บ งานพิ เ ศษด้ า นการแปลควบคู ่ ไ ปด้ ว ย รวมทั้ ง แปลเรื่ อ งราวที่ ส นใจ
ลงอินเทอร์เน็ตเป็นงานอดิเรก ยิ่งแปลก็ยิ่งรู้สึกว่านี่แหละความหมายในการ
มีชีวิตของตัวเอง จนเมื่ออิ่มตัวแล้วก็กลับประเทศไทยมามุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่กับ
อาชีพที่รักอย่างนักแปล
โปรดปรานนิยายหลายประเภท ทัง้ นิยายซึง้ กินใจ ดราม่า และแฟนตาซี
แต่ที่ชอบมากเป็นพิเศษก็คือแนวลึกลับซ่อนเงื่อน สืบสวนสอบสวน และ
ระทึกขวัญ ตั้งใจจะเอาความรู้กับประสบการณ์ในชีวิตมาใช้กับงานแปลอย่าง
สุดความสามารถ และอยากพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในทุกๆ ด้าน
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