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ปฐมบท

สป็อตไลต์ส่องลงมายงัเวทมีดืมดิท่ามกลางเสยีงขลุ่ยไม้ไผ่บรรเลง

เมื่อเหน็บรุษุยนือยูใ่ต้แสงไฟ โอ ้เสยีงอทุานด้วยความประหลาดใจ

กล็อยมาจากที่นั่งผู้ชมทั่วสารทศิ

หากที่นี่เป็นประเทศญี่ปุ่น ปฏิกิริยาตอบสนองอาจผิดแผกไปจาก

นี้กไ็ด้ ทว่าที่นี่ไม่ใช่ญี่ปุ่น แต่เป็นเมอืงลาสเวกสั ประเทศสหรฐัอเมรกิา

บรุษุผู้นั้นคลมุกายด้วยอาภรณ์ขาว คาดเชอืกสแีดงลงมาจากไหล่

ทั้งสองข้าง เส้นผมที่รวบไว้หลงัคอยาวถงึกลางหลงั

เขาเหยยีดแขนไปด้านข้างอย่างรวดเรว็ ท�าให้มองไม่เหน็ข้อมอืที่อยู่

นอกแสงไฟไปชั่วขณะ ในจงัหวะที่เขาดงึแขนกลบัเข้าหาตวั เผยให้เหน็วตัถุ

ที่มอืนั้นก�าอยู่ ผู้ชมพากนัลุ้นจนแทบหยดุหายใจ

วัตถุชิ้นนั้นคือดาบญี่ปุ่นที่คาดว่ายาวเกินหนึ่งเมตรพอสมควร เขา

กวดัแกว่งดาบซ้ายทขีวาท ี ใบดาบที่ผ่านการลบัคมมาเป็นอย่างดสีะท้อน

แสงไฟเงาวบัไม่น่าไว้วางใจ

ปลายดาบญี่ปุน่ชี้ลงเบื้องล่าง แสงไฟพลนัสาดส่องไปทั่วเวท ีพร้อม

กนันั้น บรรดาผู้ชมโดยเฉพาะผู้ชายมสีหีน้าชื่นมื่น สตรผีมทองสามคนยนื

อยู่บนเวท ีพวกเธอสวมชดุเดรสสวยโดดเด่นโชว์เนื้อหนงัมงัสา

คราวนี้บุรุษหันปลายดาบชี้ขึ้น กลุ่มคนชุดด�าทั้งตัวสามคนโผล่มา

จากปีกเวท ีแม้แต่ชาวต่างชาตกิร็ูจ้กัเครื่องแต่งกายนี้เป็นอย่างด ีชดุนนิจา

นั่นเอง ซ�้ายงัสวมหน้ากากครอบทั้งศรีษะและใบหน้า

นินจาทั้งสามต่างหอบผ้าม้วนใหญ่ไว้ข้างตัว เป็นพรมสีม่วงอ่อน
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ถักด้วยหญ้า ไม่รู้ว่ามีผู้ชมสักกี่คนที่รู้จักค�าว่า ‘มุชิโระ’ ซึ่งเป็นชื่อเรียก

ของพวกมนั

พวกนินจาเข้าไปใกล้เหล่าสาวงาม กางพรมมุชิโระอย่างรวดเร็ว

เพื่อห่อหุ้มร่างพวกเธอ หญงิทั้งสามตกใจขดัขนื แต่พวกนนิจาใช้ก�าลงับบี

บงัคบัและพนัพรมรอบกายพวกเธอไปเรื่อยๆ บรุษุชดุขาวเดนิถอืดาบญี่ปุน่

วนเวยีนอยู่รอบพวกเขา เสยีงขลุ่ยไม้ไผ่เร่งเร้าอารมณ์ยิ่งขึ้น

ในไม่ช้าหญิงสามนางถูกพรมพันรอบร่างผอมเพรียวจนมิดมองไม่

เห็นอีกต่อไป กระนั้นพวกเธอก็ยังยืนดิ้นรนกระเสือกกระสน กลุ่มนินจา

หยิบเชือกออกมามัดพรมมุชิโระ พวกเธอหยุดดิ้นในที่สุด กลายเป็นเสา

พรมมชุโิระสามต้นตั้งอยู่บนเวที

บรุษุชดุขาวหยดุเดนิ เงื้อดาบญี่ปุ่นในมอืขวาขึ้นสูง หลงัจากเขม้น

มองนิ่งๆ สายตาคมกรบิกพ็ุ่งไปทางเสาพรมมชุโิระต้นที่อยู่ใกล้สดุ

เขาเยื้องย่างเข้าหามนั ตั้งดาบขึ้นสูงด้วยสองมอื เว้นช่วงชั่วอดึใจ

แล้วฟันดาบฉบั เกดิเสยีงดงัทื่อๆ เสาพรมมชุโิระถูกฟันเฉยีงแล้วล้มตบุ

ไม่มีผู้ชมคนใดเปล่งเสียง ปราศจากเสียงกรีดร้องด้วย เสียงขลุ่ย

ไม้ไผ่เลอืนหายไปตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้

บรุษุผูน้ั้นก้าวเข้าใกล้เสาต้นที่สอง คราวนี้ฟาดฟันดาบใส่มนัโดยไม่

เว้นช่วง เสาต้นนั้นถกูฟันอย่างงดงามและล้มกลิ้งกบัพื้นดงัตบุเช่นกนั ทว่า

เขาไม่รอดูภาพนั้น กลบัทะยานเข้าหาเสาต้นที่สามทนัที

เขาตวดัดาบในแนวขวางท่ามกลางความเงยีบสงดั เสยีงดาบแหวก

อากาศและเสยีงพรมมชุโิระถูกฟันผสมปนเปดงักกึก้องไปทั่วบรเิวณ

เสาครึ่งบนที่ถูกฟันเอยีงกระเท่เร่ก่อนตกสู่พื้นในที่สดุ ส่วนครึ่งล่าง

ยงัตั้งอยู่ดงัเดมิ

หลงัจากช�าเลอืงไปทางผูช้ม บรุษุชดุขาวเคลื่อนตวัไปกลางเวท ีแล้ว

หนัหลงัให้ที่นั่งผู้ชม

ต่อจากนั้นนนิจาทั้งสามยนืเรยีงแถวหน้ากระดานประจนัหน้ากบัเขา
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บุรุษยกดาบญี่ปุ่นขึ้นสูงแล้วฟันสะพายแล่งท่ามกลางสายตาของ

ผู้ชม

หน้ากากของเหล่านนิจาร่วงผลอ็ย

เสียงเซ็งแซ่แปรเปลี่ยนเป็นเสียงร้องยินดี แล้วขยายวงกว้างใน 

ชั่วพรบิตาจนสะเทอืนเลอืนลั่นทั้งโรงละคร

หญงิสามคนใส่ชดุนนิจาเสยผมทองดกหนา เดนิมาข้างหน้าพร้อม

รอยยิ้มเบ่งบาน ผู้ชมลกุจากที่นั่งตามๆ กนั พวกเขาปรบมอื โห่ร้องและ

ผวิปาก ได้ยนิเสยีงกระทบืเท้าด้วย

บุรุษชุดขาวค่อยๆ หันไปทางผู้ชม เขากางแขนทั้งสองกว้างยิ่งขึ้น 

ผดุยิ้มห้าวหาญ แล้วค้อมศรีษะ
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บทที่ 1

วินาทีที่เห็นภาพบนหน้าจอแอลซีดี เธออายจนแก้มร้อนผ่าว เป็น

ภาพที่ตัวเองถ่ายกับเพื่อนอีกคนสมัยอยู่โรงเรียนมัธยมปลายหญิงล้วน

บรเิวณหน้าร้านสะดวกซื้อขากลบัจากโรงเรยีน

“รูปนี้…ไม่เอาดกีว่า” มาโยะพมึพ�า

“เอ๊ะ ท�าไมล่ะ” นากะโจ เคนตะที่อยู่ข้างกันถามอย่างแปลกใจ  

“รูปนี้กด็อีอก”

“ช่วงนั้นฉนัอ้วนตุ๊ต๊ะที่สดุเลย แถมยงัเหน็ขาอ่อนเตม็ๆ ด้วย ไม่คดิ

ว่าน่าเกลยีดหรอื”

นกัเรยีนหญงิมธัยมปลายในภาพใส่กระโปรงสั้นจุ๊ดจู๋ด้วยกนัทั้งคู่

“ไม่เหน็อ้วนเลย แต่กระโปรงสั้นไปหน่อยจรงิๆ”

“ม้วนขอบตรงเอวขึ้นมาสองสามทบน่ะสิ แต่เวลาอยู่ที่โรงเรียน  

ฉนัปล่อยยาวตามเดมิเพราะโดนครูเตอืนบ่อยๆ…คณุไม่เคยท�าหรอืคะ”

มาโยะถามหญงิที่นั่งฝ่ังตรงข้ามโต๊ะ ตอนนี้อกีฝ่ายสวมหน้ากาก แต่

เคยเหน็หน้าหลายครั้งแล้ว อายนุ่าจะราวๆ สามสบิ ซึ่งแปลว่ารุน่ราวคราว

เดยีวกบัมาโยะอย่างแน่นอน เธอใส่เครื่องแบบของโรงแรม

“ค่ะ พวกฉนักท็�าบ่อย” หญงิคนนั้นยิ้มด้วยตา “คดิถงึสมยันั้นจงั”

“ฉนักว็่าแล้วค่ะ รุ่นคณุเคนตะไม่ท�ากนัหรอื”

เคนตะอายสุามสบิเจด็ แก่กว่ามาโยะถงึเจด็ปี

“ไม่รู้ส ิผมจ�าไม่ค่อยได้ โรงเรยีนผมเป็นโรงเรยีนชายล้วนด้วย”

“ระหว่างทางไปโรงเรยีน ไม่เคยเหล่สาวโรงเรยีนอื่นบ้างหรอื”
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เคนตะยิ้มเจื่อนให้ค�าถามของมาโยะ

“กแ็ค่มอง ไม่ถงึกบัจ้องเอาๆ หรอก เอาเป็นว่ารวมรูปนี้เข้าไปด้วย

กไ็ด้มั้ง เป็นรูปที่ดอีอก”

“ฉนักค็ดิแบบนั้นค่ะ” พนกังานหญงิของโรงแรมเอ่ย

“หรอืคะ งั้นรวมรูปนี้ด้วยกไ็ด้”

“เขยีนคอมเมนต์ว่ายงัไงดคีะ”

“คอมเมนต์หรอื…” มาโยะครุ่นคดิเลก็น้อยก่อนตอบ 

“นกัเรยีนม.ปลายผู้เอาเป็นเอาตายกบัความสั้นของกระโปรง”

ฮ่า ฮ่า ฮ่า เคนตะปรบมอือยู่ข้างๆ “สดุยอดไปเลย”

“เยี่ยมเลยค่ะ” พนกังานหญงิหลิ่วตา เริ่มพมิพ์คยี์บอร์ดตามนั้น

มาโยะกับเคนตะมาที่ไบรดัลซาลอน1ของโรงแรมในตัวเมือง พิธี

วิวาห์จะจัดขึ้นในอีกสองเดือนข้างหน้าแล้ว วันนี้มาหารือเรื่องสไลด์ที่จะ 

เปิดโชว์ในงานเลี้ยงฉลอง ทั้งคูเ่อาภาพมาเลอืกด้วยกนั สมยันี้ท�าสไลด์โชว์

ด้วยตวัเองได้ง่ายๆ กจ็รงิ แต่อยากได้แบบคณุภาพสูงมากกว่า กลวัว่าถ้า

ท�าเอง พอเอาเข้าจรงิจะเกดิอบุัตเิหตอุย่างเปิดไฟล์ไม่ได้หรอืเสยีงหาย จงึ

ตัดสินใจมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งสองจะจัดงานเลี้ยง

ฉลองกลางแจ้ง งานเริ่มหลังตะวันตกดิน น่าจะมองเห็นภาพบนหน้าจอ 

ได้ชัดเจน แต่มีหลายแง่มุมที่มือสมัครเล่นจัดการไม่ไหว เป็นต้นว่าข้อ 

แตกต่างยบิย่อยในเรื่องความละเอยีดของภาพและสสีนั

ระหว่างที่พวกมาโยะก�าลังเลือกรูปถ่ายกันอยู่ ประตูห้องส่วนตัว

ด้านในซาลอนเปิดออก คู่รกัคู่หนึ่งเดนิออกมา มาโยะหนัไปมองฝ่ายหญงิ

โดยไม่คดิอะไร แล้วมอีนัต้องชะงกั อกีฝ่ายไม่ได้ปกปิดหรอก แต่เหน็ท้อง

โย้เตม็สองตา

1 แผนกที่เชี่ยวชาญด้านการจัดพิธีวิวาห์ของโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้า ให้บริการจัดหาสถานที่จัด

พธิวีวิาห์และงานเลี้ยงฉลอง จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้ค�าปรกึษาทั่วไปเกี่ยวกบัพธิวีวิาห์
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พนักงานหญิงของโรงแรมเดินไปส่งคู ่รักคู ่นั้นออกจากซาลอน 

ประกายความสขุแผ่ออกมาจากด้านหลงัของทั้งสอง

“มอีะไรหรอื” เคนตะถาม

“อมื…ผู้หญงิคนเมื่อกี้ท้องโตแล้วเนอะ”

“เอ๊ะ จรงิหรอื เอ ผมไม่ทนัมอง”

มาโยะหนัไปทางพนกังานหญงิ “หมู่นี้มแีบบนั้นเยอะหรอืคะ”

เธอพยกัหน้าน้อยๆ

“ค่ะ แต่ละปีมหีลายคู่”

“สมยันี้คนไม่ค่อยอายเรื่องท้องก่อนแต่งแล้วหรอืไงนะ”

“ไม่ทราบสิคะ แต่คงไม่ใช่อย่างนั้นหรอก เจ้าสาวคงตะขิดตะขวง 

ใจอยู่บ้าง ตอนเลอืกชดุแต่งงาน เราจงึมกัเสนอชดุที่พรางหุ่นได้ดนี่ะค่ะ”

“เป็นอย่างนั้นจรงิด้วย”

“ท�าไมสนใจเรื่องแบบนั้นล่ะ” เคนตะขมวดคิ้วฉงน

“คิดว่าแบบนั้นก็ไม่เลวเหมือนกันน่ะสิ” มาโยะมองหน้าคู่หมั้น 

“ท้องก่อนแต่งกไ็ม่เลวเหมอืนกนั ไม่ต้องกงัวลด้วยว่าแต่งงานแล้วจะมลีูก

ได้หรอืเปล่า คณุไม่คดิอย่างนั้นหรอื”

ไม่รู้ส ิเคนตะเอยีงคอ “ไม่เคยคดิในแง่นั้น”

“หมื”

“ต่อให้มีลูกไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นา จะได้ใช้ชีวิตคู่ให้สนุกแค่

เราสองคน” จรงิไหมครบั เขาหนัไปขอความคดิเหน็จากพนกังานหญงิ

“จริงด้วยนะคะ โลกนี้มีคู่สามีภรรยาหลากหลายรูปแบบ ค่านิยม

กแ็ตกต่างกนัไป” นกัวางแผนจดังานแต่งงานตอบแบบปลอดภยัไว้ก่อน

“คงงั้นแหละ…ขอโทษนะที่พดูแปลกๆ คยุกนัต่อเถอะ” มาโยะขยบั

ตวันั่งหลงัตรงบนเก้าอี้

เลอืกรูปถ่ายเสรจ็แล้ว จงัหวะที่จะออกจากไบรดลัซาลอน เคนตะ

ถามขึ้น “เมื่อกี้คณุเป็นอะไรน่ะ”
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“เมื่อกี้หรอื”

“เรื่องท้องก่อนแต่งไง”

“อ๋อ…ไม่มอีะไรเป็นพเิศษหรอก แค่สงสยันดิหน่อยเอง”

“หมู่นี้คุณพูดเรื่องลูกบ่อยนะ ชอบบอกว่าอยากมีลูกเร็วๆ หรือไม่

กอ็ยากมลีูกกี่คนด”ี

“ฉนัพูดบ่อยขนาดนั้นเลยหรอื”

“บ่อยส ิคณุอาจไม่รู้ตวั”

“แต่พูดเรื่องนั้นมันแปลกตรงไหน เราก�าลังจะแต่งงานกัน เป็น

ธรรมดาด้วยซ�้าที่จะคยุกนัเรื่องแบบนั้น”

“กอ็าจใช่ แต่ผมรู้สกึว่าคณุยดึตดิยงัไงไม่รู้”

กบ็อกแล้วไง…มาโยะเอ่ยแล้วหยดุเดนิ หนัไปหาเคนตะ

“ยดึตดิกบัเรื่องนั้นมนัผดิด้วยหรอื เป็นธรรมดาที่จะคดิไปถงึตอนมี

ลูกแล้วนี่นา ฉนัเองกม็งีานท�า ไม่คดิให้ดสีจิะไร้ความรบัผดิชอบมากกว่า”

เขาท�าหน้าเบ้ ชูฝ่ามอืทั้งสองข้างให้เธอ

“ผมเข้าใจ อย่าโมโหขนาดนั้นเลยน่า”

“กค็ณุเคนตะอยากพูดแปลกๆ ท�าไมล่ะ”

จงัหวะนั้นได้ยนิเสยีงอเีมลเข้าจากกระเป๋าถอืของมาโยะ เธอกล่าว

ขอโทษแล้วหยบิสมาร์ตโฟน

ดูหน้าจอแล้วพบว่าเพื่อนสมยัเดก็ที่บ้านเกดิส่งอเีมลมา เธอเดาธรุะ

ของอกีฝ่ายได้ อ่านช่วงต้นๆ กเ็หน็แล้วว่าเนื้อความเป็นไปตามคาด

เธอถอนหายใจแล้วเอยีงคอ “เอาไงดหีนอ…”

“อะไรหรอื”

“เพื่อนสมยัม.ต้นชวนไปงานเลี้ยงรุน่ งานจดัวนัอาทติย์หน้า เหมอืน

มแีค่ฉนัคนเดยีวที่ยงัไม่ตอบว่าจะไปหรอืไม่ไป”

“ดูคณุไม่ค่อยอยากไป ไม่อยากเจอเพื่อนสมยัก่อนหรอื”

“ใช่ว่าไม่อยากเจอ แต่คดิว่าไปแล้วคงเหนื่อย ยงัไงพ่อคงได้รบัเชญิ
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ไปงานเลี้ยงรุ่นด้วย”

“จริงหรือ การเชิญครูผู้มีพระคุณมาด้วยเป็นพื้นฐานของงานเลี้ยง

รุ่นอยู่แล้วเนอะ”

ออื มาโยะตอบ

“ฉนัเคยเล่าแล้วใช่ไหมว่า สมยัม.ต้นฉนัพยายามท�าตวัติ๋มๆ”

“คณุเคยบอกว่าระวงัไม่ให้ตวัเองสะดดุตาสนิะ แต่มนัเป็นเรื่องสมยั

ก่อนไม่ใช่หรอื”

“ฉันว่าตอนนี้ก็ไม่ต่างกันหรอก วันก่อนฉันไปงานเลี้ยงรุ ่นของ 

โรงเรยีนม.ปลาย พอเจอหน้ากนัปุบ๊กเ็ปลี่ยนเข้าโหมดสมยัเรยีนม.ปลายเลย 

ทั้งความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลแล้วกก็ารใช้ค�าพูดค�าจาด้วย เพื่อนร่วมชั้น

สมยัม.ต้นมแีต่คนคุ้นหน้าคุ้นตาในท้องถิ่นเลก็ๆ เลยยิ่งต้องท�าตวัแบบนั้น 

ฉนัต้องโดนหาว่าเป็นเครื่องดกัฟังของครูคามโิอะอกีแน่ๆ”

“คณุเคยโดนคนว่าแบบนั้นด้วยหรอื” เคนตะเลกิคิ้วประหลาดใจ

“ไม่ได้โดนตรงๆ หรอก แต่มคีนพูดลบัหลงั ระวงัให้ดลี่ะ ถ้าท�าเรื่อง

ไม่ดีเวลายายนั่นอยู่ด้วย เดี๋ยวยายนั่นจะเอาไปฟ้องครูคามิโอะ ท�าอย่าง

กบัฉนัเป็นสายลบัแน่ะ”

“ใจร้ายจงั แต่คณุน่าจะมเีพื่อนที่สนทิกนัไม่ใช่หรอื”

“ก็มีบ้างแหละ คนที่อุตส่าห์ส่งอีเมลมาก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่ช่วงนี้

ไม่ค่อยได้ตดิต่อกนั”

“แต่ถ้ามาโยะไม่ไป คณุพ่ออาจจะเหงากไ็ด้”

“พ่อไม่สนใจฉนัหรอก ปีนงึกไ็ด้เจอกนัหลายครั้งพอสมควร ที่ส�าคญั

กว่านั้น ฉนักลวัว่าถ้าตวัเองไม่ไป พ่อจะล�าบากที่ต้องโดนถามนั่นถามนี่ อมื 

เอาเถอะ ฉนัจะลองคดิดูอกีหน่อยแล้วกนั”

“เดี๋ยวนะ ถ้างานเลี้ยงรุ่นจัดสัปดาห์หน้า บางทีต่อให้อยากไปก็

อาจไปไม่ได้กไ็ด้”

เธอเข้าใจว่าเคนตะอยากพูดอะไร “เพราะเชื้อไวรสัโคโรนาใช่ไหม”
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ใช่ เขาพยกัหน้า

“ผู้ว่าฯ โตเกยีวแถลงว่า มสีญัญาณบอกเหตวุ่าการแพร่ระบาดจะ

ขยายวงกว้าง ฉะนั้นอกีไม่นานอาจมมีาตรการบางอย่างกไ็ด้”

“สเตย์ อนิ โตเกยีว…จะห้ามไม่ให้เดนิทางออกนอกโตเกยีวสกัระยะ

หรอืเปล่ากไ็ม่รู้นะ”

“มีความเป็นไปได้อย่างยิ่ง เพราะหลายคนยังดื้อไม่ยอมระวังตัว

อยู่เลย”

ทั้งสองก�าลังพูดถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งตรวจ

พบในปี 2019…หรือที่เรียกว่าโควิด-19 นั่นเอง ประเทศญี่ปุ่นยังตกอยู่ใน 

สถานการณ์ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับสู่ปกติโดยสมบูรณ์ เช่นเดียวกับ 

ประเทศอื่นๆ อกีมากมาย

ยาบางชนดิมปีระสทิธผิลในการรกัษา จ�านวนผู้ตดิเชื้อกอ็ยู่ในระดบั

ควบคมุได้ ขณะนี้จงึไม่มผีลกระทบต่อการใช้ชวีติประจ�าวนัมากนกั ทว่าผู้

ติดเชื้อยังไม่เป็นศูนย์ และบางครั้งก็ทวีจ�านวนขึ้นฉับพลัน ซึ่งในกรณีนั้น

หากรู้เส้นทางการแพร่ระบาดอย่างชัดเจนก็ดีไป แต่ถ้าไม่มีข้อมูลแน่ชัดก็

กลายเป็นปัญหายุ่งยากได้ เนื่องจากมคีวามเสี่ยงที่จะเกดิการแพร่ระบาด

ในวงกว้าง รฐับาลจงึวางนโยบายหลายอย่างในการรบัมอืกบัเรื่องนี้โดยแบ่ง

เป็นหลายระดบั มตีั้งแต่มาตรการพื้นฐานอย่าง ‘ขอใหห้ลกีเลี่ยงการอยูใ่น

สถานที่ปิด การเข้าร่วมกจิกรรมที่ต้องรวมกลุม่กนัเป็นจ�านวนมาก และการ

สมัผสัใกล้ชดิผู้อื่น รวมทั้งละเว้นจากการออกข้างนอกโดยไม่มเีหตจุ�าเป็น

เร่งด่วน’ ไปจนถงึการควบคมุพฤตกิรรม เป็นต้นวา่เรยีกร้องใหปิ้ดโรงเรยีน

หรอืให้ธรุกจิบางประเภทปิดชั่วคราว

สมมติมีการเรียกร้องให้ ‘หลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากจังหวัด

โตเกยีวไปจงัหวดัอื่น’ หากไม่มธีรุะด่วนจรงิๆ กต็้องปฏบิตัติาม แม้ไม่ได้

บงัคบั แต่ต้องโดนคนรอบข้างส่งสายตาต�าหนอิยู่แล้ว เผลอๆ อาจโดนสบื

ชื่อนามสกลุและถูกเอาไปประณามบนโลกออนไลน์กไ็ด้
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“ถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะดกีไ็ด้” มาโยะกล่าวพลางถอนหายใจ “ถ้า

ไม่ควรออกนอกโตเกยีว ฉนักไ็ม่ต้องลงัเล ต่อให้ฉนัไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยง

รุ่น ทกุคนกค็งไม่คดิมาก”

“กลบักนัเสยีอกี ถ้าเชื้อไวรสัโคโรนาแพร่ระบาดในโตเกยีว คนต่าง

จังหวัดคงห้ามไม่ให้เรากลับบ้านเกิดแบบไม่ดูเวล�่าเวลาด้วยซ�้า” เคนตะ

ยิ้มบาง หมู่นี้เวลาทั้งสองอยู่ด้วยกันตามล�าพัง ถึงอยู่ข้างนอกก็มักจะไม่

ใส่หน้ากาก แต่มาโยะพกตดิกระเป๋าถอืไว้

“กต็ามนั้นแหละ”

เธอดูเวลาก่อนจะเก็บสมาร์ตโฟนใส่กระเป๋า พอเห็นว่าบ่ายสี่โมง

กว่า เธออทุานว่าตายจรงิ แล้วหนัหน้าจอไปทางเคนตะ “เดี๋ยวจะไปไม่ทนั”

“โอ๊ะ แย่ละส ิรบีไปกนัเถอะ”

ทั้งคู ่จ�้าเท้าไปที่ลิฟต์เพราะหลังจากนี้มีแผนจะไปดูภาพยนตร์  

โรงภาพยนตร์เปิดตามปกต ิก่อนหน้านี้เคยเว้นระยะหนึ่งที่นั่ง แต่ปัจจบุนั

นั่งตดิกนัได้แล้ว

แมนชั่นที่มาโยะอาศัยอยู่คนเดียวใช้เวลาเดินหนึ่งนาทีจากรถไฟ

ใต้ดินสถานีโมริชิตะ เป็นห้องแบบ 1K2 ที่มีห้องนอนกว้างประมาณแปด

เสื่อ ห้องครวั ห้องอาบน�้า และห้องน�้า ค่าเช่าแสนกว่าเยน อยากอยู่ห้อง

กว้างกว่านี้เหมอืนกนั และความฝันนั้นมแีววจะสมหวงัด้วยการแต่งงาน

ตอนกลับถึงห้องนั้นแล้วหย่อนตัวนั่งบนเตียง นาฬิกาตรงหัวนอน

บอกเวลาสี่ทุ่มสี่สิบนาที หลังดูหนังกับเคนตะเสร็จ ทั้งสองแวะกินข้าวที่

ร้านเหล้าแถวนิฮมบาชิแล้วค่อยแยกย้าย ปกติวันเสาร์ทั้งคู่มักใช้เวลาอยู่

ด้วยกนัที่ห้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทว่าน่าเสยีดายที่วนันี้เป็นวนัอาทติย์

มาโยะท�างานที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์แถวอิจิงายะ สังกัดแผนก

ปรับปรุงแมนชั่น เดิมทีเธอมีความสนใจด้านการตกแต่งภายในและเข้า

2 ห้องครัว (Kitchen) + ห้องแยก 1 ห้องที่ใช้เป็นห้องนอนได้
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เรียนมหาวิทยาลัยในคณะมัณฑนศิลป์ แต่เปลี่ยนมาสนใจการออกแบบ

ตกแต่งห้องกลางคนั จงึตดัสนิใจตั้งเป้าจะเป็นสถาปนกิที่มใีบอนญุาตแทน

นากะโจ เคนตะเป็นรุ่นพี่ที่บรษิทัเดยีวกนั เขารบัผดิชอบดูแลบ้าน

เดี่ยว เมื่อก่อนไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กัน แต่เมื่อสองปีที่แล้วย้ายมาท�างาน

ชั้นเดียวกัน โอกาสได้เจอหน้ากันจึงเพิ่มขึ้น เริ่มคบหาดูใจมาได้ราวหนึ่ง

ปีครึ่ง เคนตะเป็นฝ่ายเริ่มชวนไปกนิข้าว ซึ่งเธอกไ็ม่แปลกใจตอนเขาชวน 

หลังจากคุยกันหลายครั้งเข้า เธอรู้สึกว่าเขามีใจให้เธอ มาโยะชอบใจอยู่

เหมอืนกนั แล้วเขากน็่าจะตระหนกัถงึเรื่องนั้นด้วย

ครึ่งปีก่อนเคนตะขอเธอแต่งงาน ช่วงที่ความวุ่นวายจากเชื้อไวรัส

โคโรนาเริ่มสงบลง เธอคาดอยู่แล้วว่าอีกไม่นานเขาอาจท�าอย่างนั้นเลย

ไม่ตกใจเท่าใดนกั แต่โล่งอกมากกว่า เธออายสุามสบิแล้ว ไม่มเีวลาว่าง

พอมาคบใครเล่นๆ

แน่นอนว่าเธอตอบตกลง เคนตะคงกะแล้วว่าเธอไม่ปฏิเสธหรอก 

ถงึอย่างนั้นกท็�าหน้าโล่งใจอยู่ดี

มาโยะโทรศพัท์รายงานเออจิผิูเ้ป็นพ่อ บอกเพยีงว่ามคีนที่อยากพา

ไปเจอ ไม่ได้บอกว่าจะแต่งงาน แต่เออจิฟิังแค่นั้นกด็ูจะเข้าใจสถานการณ์

แล้ว อตุส่าห์บอกว่า “พ่อยนิดดี้วย ดจีงัเลยนะ ลูกคงงานยุ่ง เดี๋ยวพ่อเป็น

ฝ่ายไปหาเอง” เธอสมัผสัได้ว่าน�้าเสยีงของเขาเจอืความหงอยเหงา ตั้งแต่

แม่จากไปด้วยภาวะเลอืดออกในเยื่อหุ้มสมองเมื่อหกปีก่อน เออจิกิใ็ช้ชวีติ

ตวัคนเดยีวมาตลอด

ไม่นานหลงัจากนั้น เธอแนะน�าเคนตะให้เออจิรู้ิจกัที่ร้านอาหารญี่ปุน่

ย่านกนิซ่า เหน็ได้ชดัว่าเคนตะประหม่า รอยยิ้มของเออจิกิแ็ขง็ทื่อชอบกล 

กระนั้นมาโยะก็สบายใจที่ทั้งคู่ไม่ได้รู้สึกเลวร้ายต่อกัน เออิจิพูดถึงเคนตะ

ให้ฟังทหีลงัว่า “สหีน้าเขาดูแจ่มใสเวลาพดูเรื่องงาน ลูกแต่งงานกบัเขากค็ง

ไม่มปัีญหาหรอก” พอเธอถามว่าเขาหมายความอย่างไร พ่อตอบมาอย่างนี้

“คนท�างานด้านการปรับปรุงบ้านต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละ
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ครอบครวัและคดิหาวธิทีี่ท�าให้พวกเขาใช้ชวีติได้อย่างสขุสบาย เคนตะคงุ 

ดูจะเห็นคุณค่าของงานนั้น ถ้าเอาใจใส่ครอบครัวของคนอื่นได้ เขาคงไม่

ละเลยครอบครวัของตวัเองหรอก”

มาโยะมองว่าเป็นวิธีคิดที่สมเป็นพ่อ เออิจิเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น 

จึงติดนิสัยชอบประเมินความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่ายผ่านค�าพูดค�าจาและ

วธิเีลอืกหวัข้อสนทนา

เธอระลึกถึงค�าพูดในตอนนั้นหลังจากไม่ได้นึกถึงมานาน พวกตน

ก�าลังจะแต่งงานในอีกสองเดือนข้างหน้า ความวิตกแวบเข้ามาในสมอง

มากกว่าความคาดหวัง แม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่รู้จะสรุปว่ามันเป็นแค่ภาวะ

ซมึเศร้าก่อนแต่งงานได้หรอืเปล่า

หญงิสาวเอื้อมมอืไปหยบิสมาร์ตโฟน ระหว่างเล่นโซเชยีลฯ มสีาย

เรยีกเข้าโทรศพัท์มอืถอื ชื่อของฮมมะ โมโมโกะแสดงบนหน้าจอ

เธอรบัโทรศพัท์ ลองทกัทายว่า “สวสัดจี้ะ ไม่ได้คยุกนันานเลยนะ”

“ไม่ได้คุยกันนานเลยนะอะไรล่ะ ท�าไมเธอไม่ยอมตอบอีเมลฉัน”  

โมโมโกะถามเสยีงแหลมเหมอืนสมยัมธัยมต้น

“ขอโทษท ีพอดฉีนัลงัเลน่ะ”

อีกฝ่ายหมายถึงเรื่องงานเลี้ยงรุ ่น คนที่ส่งอีเมลมาถามเธอคือ 

โมโมโกะ

“ท�าไมล่ะ งานยุ่งหรอื”

“ออื เรื่องงานกด็้วย”

“เรื่องงานกด้็วย แสดงว่ามเีหตผุลอื่นน่ะส ิเอ๊ะ คงไม่ได้กระอกักระอ่วน 

ที่จะมาร่วมงานเลี้ยงรุ่นพร้อมครูคามโิอะพ่อของเธอหรอกนะ”

“จะว่ากระอกักระอ่วนหรอืไงดลี่ะ ไม่อยากให้ทกุคนต้องคอยพะวง 

กบัความรู้สกึของฉนัน่ะ”

“ไม่มใีครท�าแบบนั้นหรอก” โมโมโกะปฏเิสธทนัควนั “พวกเราอายุ

สามสบิกนัแล้วนะ มวัคดิมากเรื่องแบบนั้นไหวหรอื มาเถอะน่า ถ้ามาโยะ
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ไม่มา ฉนักเ็หงาแย่เลย อกีอย่าง ฉนัว่าต่างจงัหวดัดจีรงิๆ นั่นละ”

“จะว่าไป ตอนนี้เธอกลับไปอยู่บ้านเกิดสินะ โมโมโกะ ที่นั่นเป็น

ยงัไงบ้าง”

ก่อนหน้านี้โมโมโกะเคยเขียนเล่ามาในอีเมล เดิมทีเธออาศัยอยู่ 

โยโกฮามะ แต่สามีย้ายไปท�างานคนเดียวแถบคันไซ เธอจึงหอบลูกชาย

อายสุองขวบกลบัไปอยูบ้่านเกดิตั้งแต่เดอืนก่อน ส่วนแมนชั่นที่โยโกฮามะ 

กใ็ห้คนรู้จกัเช่า

“อยู่สบายมากเลย ฝากพ่อแม่ดแูลเจ้าตวัเลก็ได้ด้วย ฉนัเลยมเีวลา

เป็นของตวัเอง มาโยะมาที่นี่เมื่อไหร่ ฉนัไปเที่ยวด้วยได้ทกุเมื่อ”

“เป็นข่าวดเีลยนะ”

“ใช่ไหมล่ะ เพราะงั้นกลบัมาเถอะ ไม่ต้องไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นกไ็ด้”

“เดี๋ยวนะ ฉันติดงานด้วย ขอคิดอีกสักนิดแล้วกัน จะให้ค�าตอบ

ภายในสองสามวนันี้แน่ๆ จ้ะ”

“ได้เลย”

“แต่จะจัดงานเลี้ยงรุ่นได้หรือ สังคมยังวุ่นวายกับเชื้อไวรัสโคโรนา

อยู่เลยนะ”

อ๋อ โมโมโกะเปล่งเสยีงต�่าผดิวสิยั

“เรื่องนั้นมวีธิแีล้ว เหน็ว่าจองร้านที่มทีี่นั่งกลางแจ้งไวน้ะ่ ถ้าจ�าเป็น

กใ็ช้พื้นที่ตรงนั้นได้ แล้วถ้าเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้กโ็อเคใช่ไหมล่ะ”

“อย่างนี้นี่เอง” ทุกคนคุ ้นเคยกับการรับมือความวุ ่นวายจาก 

เชื้อไวรสัโคโรนาที่เกดิขึ้นบ่อยแล้ว “แต่กรณขีองฉนั อาจเดนิทางออกจาก

โตเกยีวไม่ได้กไ็ด้”

“ที่เขาจะให้งดเดนิทางข้ามจงัหวดัสนิะ”

“ออื ไม่อยากทะเล่อทะล่ากลบัต่างจงัหวดั แล้วโดนปาหนิใส่หรอก”

หหึ ึได้ยนิเสยีงโมโมโกะหวัเราะขึ้นจมูก

“งั้นกร็บีกลบัมาก่อนที่พวกผู้ว่าฯ จะโพล่งเรื่องไม่เข้าท่าส ิหมอนั่น
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กท็�าอย่างนั้น ฉนัหมายถงึนายเอลที3สงึชิติะน่ะ”

“นายเอลที? สงึชิติะคงุคนนั้นน่ะหรอื”

“ใช่ สึงิชิตะ ไคโตะ เขาพาภรรยากับลูกที่ยังเป็นทารกกลับมา 

บ้านเกดิตั้งแต่สปัดาห์ที่แล้ว สถานการณ์เรื่องเชื้อไวรสัโคโรนาไม่น่าไว้วางใจ 

แถมยังจะมีงานเลี้ยงรุ่นด้วย เขาเลยตัดสินใจเผ่นจากโตเกียวตั้งแต่เนิ่นๆ 

บอกด้วยว่าบรษิทัของเขาก�าลงัให้พนกังานท�างานจากบ้าน ฉะนั้นประธาน

บรษิทัไม่จ�าเป็นต้องอยูโ่ตเกยีวหรอก ส�านกึความเป็นเอลทีของหมอนั่นไม่

เปลี่ยนไปเลย ยงัเหมอืนเดมิไม่มผีดิเพี้ยน”

“ฟังจากที่เธอพูด แสดงว่าเธอเจอเขาหลายครั้งแล้วสนิะ”

“เจอกนัแค่ครั้งเดยีวตอนประชมุเรื่องงานเลี้ยงรุน่ ทั้งที่ไม่มใีครชวน

หมอนั่นมาสกัหน่อย เจ้าตวัคงอยากอวดนั่นแหละ”

มาโยะคิดว่า หากเรื่องนั้นเป็นความจริง เขาก็ยังเป็นคนเดียวกับ

สมยัก่อนจรงิๆ ผลการเรยีนดเีด่น เล่นกฬีาเก่งทกุประเภท หน�าซ�้าพ่อแม่

ยงัเป็นเศรษฐ ีของทกุอย่างที่เขาใช้เป็นของราคาแพง…นั่นคอืภาพลกัษณ์

ของสงึชิติะ ไคโตะในสายตาของเพื่อนร่วมชั้น หลงัเรยีนจบมธัยมต้น เขา

ศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมปลายเอกชนในสังกัดมหาวิทยาลัยที่โตเกียว  

เมื่อไม่กี่ปีก่อนได้ยินข่าวลือมาว่า เขาก่อตั้งบริษัทไอทีและประสบความ

ส�าเรจ็

“นอกนั้นยงัมอีกีคน เหน็ว่าฮโีร่ของเมอืงเรากก็ลบัมาแล้วด้วยนะ”

เมื่อได้ยินที่โมโมโกะเอ่ย มาโยะเอียงคอฉงนในท่าแนบหูกับ 

สมาร์ตโฟน

“ฮโีร่? หมายถงึใครน่ะ”

“ไม่รู้หรอื คงุมิยิะคงุคนเขยีนเรื่อง ‘เกน็ลาบ’ิ ไง”

อ๊ะ มาโยะอ้าปากหวอ “จรงิหรอื”

“เดี๋ยวนะ มาโยะ นอกจากลมืเพื่อนร่วมชั้นแล้ว เธอจะลมืกระทั่งคน

3 เอลที (Elite) หมายถงึชนชั้นน�าในสงัคม
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ที่ประสบความส�าเรจ็ที่สดุในโรงเรยีนเก่าของพวกเราไม่ได้นะ”

“ไม่ได้ลมืหรอก แต่กรณขีองเขามนัสดุยอดเกนิไปจนตามไม่ทนั”

“ฉนัเข้าใจ เพราะฉนัเองกเ็ป็นเหมอืนกนั แต่เขาจะมาร่วมงานเลี้ยง

รุ่นด้วย ทางนี้เลยครกึครื้นน่าดู”

“ถ้าคงุมิยิะคงุจะมา มนักค็งครกึครื้นละนะ”

“ทกุคนใจง่ายเนอะ สมยัม.ต้นยงัล้อเขาว่าเป็นโอตาคกุาร์ตนูหรอืไม่

กน็ายไม้เสยีบผแีท้ๆ เอ้อ ฉนัเองกว็่าคนอื่นไม่ได้หรอก” นกึหน้าโมโมโกะ

ออกเลยว่าก�าลงัแลบลิ้น “อ้อ จรงิส ิลมืเรื่องส�าคญัเลย เราคยุกนัว่าจะจดั

พธิไีว้อาลยัสคึมุคิงุในงานเลี้ยงรุ่นด้วย”

“ไว้อาลยัสคึมุคิงุ…โอ้ งั้นหรอื” มาโยะปั่นป่วนในอกนดิหน่อย แต่

ระมดัระวงัไม่ให้อกีฝ่ายจบัได้จากน�้าเสยีง

“ฉะนั้นอยากให้คนที่มีของที่ระลึกเกี่ยวกับสึคุมิคุงไปร่วมงานให้ได้ 

มาโยะ เธอเคยสนิทกับสึคุมิคุงสินะ ไม่มีของแบบนั้นบ้างหรือ อย่างเช่น

รูปถ่ายหรอือะไรท�านองนั้น”

“เอ๊ะ โพล่งถามแบบนี้ฉนันกึไม่ออกหรอก”

“งั้นช่วยหาดูหน่อยได้ไหม”

“กไ็ด้ แต่อย่าคาดหวงัมากนกัล่ะ”

“อย่าพูดแบบนั้นสิ หามาสักอย่างเถอะ ถ้ารวบรวมของได้น้อยก็

แย่เลย”

“ตกลง จะลองหาดู”

“ฝากด้วยนะ งั้นฉนัจะรอโทรศพัท์จากเธอ”

“ออื ไว้ฉนัจะตดิต่อไป”

“ขอโทษที่โทร.มาดกึนะ”

“ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ”

หลงัจบบทสนทนา มาโยะรูส้กึตวัว่าหวัใจพองโตไปด้วยความทรงจ�า

มากมายเหลอืคณานบั คงเพราะไม่ได้คยุกบัโมโมโกะนานแล้ว ทั้งยงัได้ยนิ
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ชื่อของอกีหลายคนที่คดิถงึ

สคึมุคิงุ…หรอื…

พอนกึได้ว่าสมยัมธัยมต้นเขามร่ีางกายก�าย�าและหน้าตาคมคาย แต่

ยงัหลงเหลอืความเป็นเดก็หนุม่ที่ยงัไม่ก้าวเข้าสูป่ระตูแห่งความเป็นผูใ้หญ่ 

ความปวดใจเนื่องจากโหยหาอดตีวยัหวานจางๆ และแผลเก่าย้อนคนืมา

“เป็นลูกครูคามโิอะแล้วจะท�าไมล่ะ เธอกค็อืเธอไม่ใช่หรอื อย่าไป

สนค�าพูดของพวกไร้สาระเลยน่า บ้าหรอืเปล่าเนี่ย”

เขาปลอบเธอด้วยถ้อยค�าอนัทรงพลงั แถมยงัเปล่งวาจานั้นในสภาพ

นอนอยู่บนเตียง เขาผ่ายผอมไปถนัดตา สีหน้าก็ไม่สู้ดี ทว่าประกายตา 

เข้มแขง็มชีวีติชวีายงัไม่เปลี่ยนจากสมยัสขุภาพแขง็แรงดี

เขาจากโลกนี้ไปเกอืบสบิหกปีแล้ว

หากเขายงัมชีวีติอยู่และมาร่วมงานเลี้ยงรุ่น มาโยะคดิว่าตวัเองคง

แสดงเจตนาอย่างหน้าชื่นตาบานว่าจะไปร่วมงานด้วย

หลงัอาบน�้าและทาเครื่องประทนิผวิก่อนนอนเสรจ็เรยีบร้อย เธอมดุ

เข้าที่นอน เปิดดูสมาร์ตโฟนก่อนจะปิดไฟในห้อง เห็นเคนตะส่งข้อความ

มาว่า ‘ราตรสีวสัดิ์’ เธอตอบกลบัว่าราตรสีวสัดิ์แล้วเอื้อมมอืปิดสวติช์ไฟ
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ชายหนุม่ย่อสะโพก สอดนิ้วมอืทั้งสองข้างใต้ประตเูหลก็ม้วน สมัผสั

ของโลหะเยน็เฉยีบ อากาศที่ไหลเข้ามาจากช่องด้านล่างกเ็หนบ็หนาว เป็น

ธรรมดาอยู่แล้วเพราะเพิ่งต้นเดอืนมนีาคม

ฮารางุจิ โคเฮยันสองเท้ากับพื้นแล้วยกประตูเหล็กม้วนพรวดเดียว 

มนัเลื่อนขึ้นอย่างลื่นไหลพร้อมเสยีงดงัแกรกๆ แต่มอีนัต้องตดิขดัอยูจ่ดุหนึ่ง

ทกุครั้ง คงเพราะเสาต้นกลางงอแน่ๆ ใช้ประตนูี้มาตั้งกว่าสามสบิปีแล้วนี่นะ

เขาเคาะตุบๆ จากด้านล่าง ดันมันขึ้นได้ในที่สุด เคยคิดอยาก

เปลี่ยนมาใช้ประตูเหล็กม้วนระบบไฟฟ้าให้รู้แล้วรู้รอด ทว่าทิ้งความคิด

นั้นไปนานแล้ว

ประตเูหลก็ม้วนมสีามบาน เปิดเฉพาะบานกลางก่อน แล้วเดนิออก

ไปกวาดตามองข้างนอก

รถยนต์จ�านวนหนึ่งแล่นผ่านไปประปรายบนถนนเลนเดียว นานๆ 

จึงจะมีรถกระบะโผล่มาบ้าง แต่เห็นได้ชัดว่าปริมาณการจราจรลดน้อย

ลงกว่าสปัดาห์ก่อน

บาทวถิกีแ็ทบไร้เงาคน เหน็แค่เดก็สามสี่คนเดนิอยู่ไกลๆ คงจะอยู่

ระหว่างทางไปโรงเรียน ช่วงนี้ของปีก่อนโรงเรียนปิดเทอมกันทั่วประเทศ

ญี่ปุ่น ปีนี้ไม่ได้ปิดเทอมฤดูใบไม้ผลเิรว็ขึ้นหรอกหรอื พวกเพื่อนที่มลีูกเคย

บ่นฮดึฮดักบัเขาว่า นกัการเมอืงไม่เข้าใจสถานการณ์ของครอบครวัที่สามี

ภรรยาต้องท�างานทั้งคู่สกันดิเดยีว

ฮารางจุมิองนาฬิกาข้อมอื แปดโมงกว่าแล้ว ย่านการค้าเงยีบเหงา
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จนไม่น่าเชื่อว่าตั้งอยูห่่างจากสถานรีถไฟเพยีงเดนิไม่กี่นาท ีหน�าซ�้าวนันี้ยงั

เป็นวนัจนัทร์ด้วย จากนี้ไปวนัเวลาเช่นนี้คงด�าเนนิไปอกีสกัพกั

ได้ยินเสียงมาจากข้างๆ พอหันไปมองก็เห็นประตูกระจกของ 

ร้านขายเครื่องเคลอืบดนิเผาเปิดออก เจ้าของร้านเดนิออกมาพอด ี ในมอืถอื

ถงุขยะ

อรณุสวสัดิ์ครบั ฮารางจุทิกัทาย

“อ้อ โคจงั อรณุสวสัดิ์” เจ้าของร้านค้อมศรีษะที่ไว้ผมสั้น เขาอาย ุ

มากกว่าฮารางุจิสิบกว่าปี ช่วยงานที่ร้านมาตั้งแต่สมัยฮารางุจิเรียน 

ชั้นประถมแล้ว

“วันนี้เป็นยังไงบ้างครับ มีคนจองเข้ามาเรียนท�าเครื่องเคลือบ 

ดนิเผาไหม” ฮารางจุถิาม

เจ้าของร้านท�าหน้านิ่วคิ้วขมวดแล้วส่ายศรีษะ

“จะมีได้ยังไง ขนาดเมื่อวานกับวานซืนที่เป็นเสาร์อาทิตย์ยังมีมา

ทั้งหมดสามคู่เอง สปัดาห์นี้คงแย่หนกักว่าเดมิ”

“นั่นสินะครับ ได้ยินว่าที่โตเกียวถึงกับเคยมีการระบาดแบบ

คลสัเตอร์ แต่ในจงัหวดัเรายงัไม่มกีารแพร่ระบาดเลย”

เจ้าของร้านข้างๆ เบะปาก

“คดิอย่างนั้นไม่ได้หรอก เดี๋ยวผ่านไปอกีสกันดิ จงัหวดัเราคงมคีน 

ติดเชื้อบ้างเหมือนกัน เราแค่มีระยะห่างของเวลาจากโตเกียวอยู่บ้าง  

ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้น เสร็จแล้วก็จะมีการเชิญชวนให้งดท่องเที่ยวและ

สันทนาการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตหมกตัวอยู่แต่ในบ้าน พอถึง

ตอนนั้นกไ็ม่มใีครเหลยีวแลเครื่องเคลอืบดนิเผาหรอก”

“ถ้าเป็นอย่างนั้น ร้านผมกล็�าบากเหมอืนกนั”

“ของเธอไม่น่าเป็นไร ต่อให้งดออกจากบ้านกไ็ม่มใีครงดเหล้า กลาย

เป็นว่าจะมคี�าสั่งซื้อจากคนทั่วไปเข้ามามากขึ้นด้วยซ�้า”

“ไม่เชงิหรอกครบั เพราะคนที่ดื่มอยูบ้่านชอบสั่งซื้อเหล้าราคาถกูยก
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กล่องทางออนไลน์มากกว่า สนิค้าหลกัของร้านผมคอืเหล้าท้องถิ่น ถ้าร้าน

อาหารหรอืร้านเหล้าในท้องถิ่นไม่สั่งซื้อกล็�าบาก”

“อ้อ ร้านอาหารอาจจะแย่อีกรอบก็ได้ เรียวกังก็เหนื่อยเหมือนกัน 

เมื่อวานฉันได้ฟังจาก ‘โฮเทลมารุมิยะ’ ว่า ไม่ทันไรก็มีแขกแคนเซิลห้อง

ตั้งหลายรายแล้ว”

“อา อย่างที่คดิไว้เลย”

“ไม่รู้ว่าคราวนี้จะใช้เวลานานแค่ไหน อาจจะแย่ไปอีกสองสัปดาห์

นบัจากนี้ หรอืเผลอๆ อาจจะหนึ่งเดอืนเลยกไ็ด้ น่ากลุม้จรงิๆ” เจ้าของร้าน

เอ่ยพลางยกถงุขยะ หนัหลงัให้ฮารางจุ ิแล้วเดนิจากไป

ฮารางจุถิอนหายใจ ‘โฮเทลมารมุยิะ’ เป็นเรยีวกงัขนาดใหญ่ที่สดุ

ในย่านนี้ พอจะเดาได้ว่ายอดแคนเซลิของที่นั่นจะส่งผลให้ยอดขายลดลง 

ไม่ได้หมายถึงเฉพาะยอดขายของร้านตน แต่เป็นยอดขายของแถบนี้ทั้ง

แถบต่างหาก

เขาเดนิอ้อมไปยงัที่จอดรถข้างร้าน มรีถบรรทกุเก่าจอดอยู ่ตวัอกัษร

ค�าว่า ‘ร้านฮารางจุ ิโชเตน็’ บนด้านข้างของรถบรรทกุคนันั้นสจีางไปมาก 

แล้ว ทว่าขณะนี้ยงัไม่มกีะจติกะใจจะเขยีนใหม่

ฮารางุจิขับรถบรรทุกไปหน้าร้าน เริ่มลงมือขนสุราขึ้นรถเพื่อน�าไป

จัดส่ง จุดหมายปลายทางที่ก�าลังจะไปนั้น นอกจากเรียวกังก็มีร้านเหล้า

และร้านอาหาร ทุกทีจะได้รับค�าสั่งซื้อจากสิบกว่าแห่ง ทว่าวันนี้มีเพียง

สามแห่งเท่านั้น ซ�้าร้ายยอดสั่งซื้อของแต่ละแห่งยงัน้อยจนชั้นวางสมัภาระ

โล่งไปถนดัใจ

เมื่อเอาของไปส่งก็ช็อกหนักกว่าเดิม ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปไม่มีร้านใดมี

แผนจะสั่งซื้อสรุาเลย

“ช่วยไม่ได้นี่นา มองไม่เห็นวี่แววว่าจะมีลูกค้ามาเลย ถ้าขายให้

ลกูค้าในท้องถิ่นอย่างเดยีว สั่งเหล้ามาเพิ่มกร็งัแต่จะเหลอืเปล่าๆ” เจ้าของ

ร้านเหล้าวยัใกล้แซยดิกล่าวอย่างรู้สกึผดิ “เอ่อ บอกตามตรง ฉนัไม่รู้ด้วย
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ซ�้าว่าจะท�าร้านได้ถึงเมื่อไหร่ นี่ก็คุยกับที่บ้านด้วยซ�้าว่า ปีนี้จะไปไม่รอด

แล้วหรอื ต้องปิดร้านสถานเดยีวหรอืนี่”

ฮารางุจิท�าได้เพียงพยักหน้าเงียบๆ ระยะนี้ไปที่ไหนก็ได้ยินแต่

ประเดน็เดยีวกนั ทกุคนเลกิพูดว่าเศรษฐกจิดโีดยสิ้นเชงิ

ทกุอย่างแปรเปลี่ยนไปในฤดูหนาวของปี 2020 ไม่ใช่เพยีงละแวกนี้ 

แต่ทั่วประเทศญี่ปุน่ ไม่ส ิทั่วโลกกลบัตาลปัตรจากเมื่อก่อน แน่นอนว่าเป็น

ผลกระทบจากเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่

ได้ข่าวว่าร้านอาหารในย่านธุรกิจของเขตเมืองต้องปิดกิจการเป็น

จ�านวนมากพอดู ร้านเก่าแก่มากมายและคลบัหรูที่ท�าธรุกจิมาหลายสบิปี

แถบกนิซ่าพากนัเลกิกจิการอย่างต่อเนื่อง ทว่าพื้นที่ที่ยงัมจี�านวนคนตดิเชื้อ

น้อยกป็ระสบชะตากรรมเดยีวกนั โดยเฉพาะแถบที่อยูไ่ด้เพราะนกัท่องเที่ยว

เป็นหลกันั้นได้รบัความเสยีหายอย่างใหญ่หลวง

ประชากรในแถบนี้มจี�านวนไม่มากมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของ

ร้านอาหารที่เปิดอยู่เกือบทุกแห่งต้องพึ่งพาคนจากนอกจังหวัดเกินกว่า

ครึ่ง แต่ภยัร้ายจากเชื้อไวรสัโคโรนาตดัขาดการสญัจรระหว่างจงัหวดันี้กบั

จงัหวดัอื่น ยอดขายของร้านไหนๆ กล็ดฮวบฮาบทั้งสิ้น แม้รฐับาลยกเลกิ

ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิแล้วกย็งัไม่ค่อยเหน็ความเปลี่ยนแปลง 

มกีารคดิค้นยารกัษาโรคปอดบวมจากเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

ออกมามากมาย วคัซนีที่ได้ผลกอ็ยูร่ะหว่างการพฒันา แต่ประชาชนคงเหน็

พ้องตรงกนัว่า วนัเวลาแห่งความมชีวีติชวีาในอดตีอาจไม่หวนคนืมา อย่าง

น้อยกค็งไม่กลบัคนืมาสู่เมอืงนี้ ฮารางจุริู้สกึเช่นนั้น

บางคราวชวีติประจ�าวนัเหมอืนเมื่อก่อนกด็�าเนนิไปในช่วงสั้นๆ ยก

ตวัอย่างเช่นเดอืนก่อนจู่ๆ  มนีกัท่องเที่ยวมาเยอืนมากพอสมควร ที่พกับาง

แห่งกห็้องเตม็ในช่วงสดุสปัดาห์ ฮารางจุแิวะเวยีนไปร้านอาหารทกุวนัเพื่อ

ส่งสรุาเตมิให้ ร้านค้ามคีนคบัคั่ง พวกพนกังาน เจ้าของร้าน และเหนอือื่นใด

คอืลูกค้าต่างมสีหีน้าสดใส
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แต่ทุกคนก็ตระหนักแล้วว่าวันเวลาเหล่านั้นคงอยู่ไม่นาน คุ้นเคย

กับการรับมือความเปลี่ยนแปลงแล้วด้วย เช่น หากผู้ว่าราชการจังหวัด

โตเกยีวประกาศว่า “พบการแพร่ระบาดภายในจงัหวดัโตเกยีว” วนัรุ่งขึ้น

รถประชาสัมพันธ์ของส�านักงานเขตจะวิ่งรอบเมืองนี้และกระจายข่าวผ่าน

เครื่องขยายเสียงว่า “ขอความกรุณางดเดินทางไปโตเกียวและปริมณฑล

โดยไม่มเีหตจุ�าเป็นเร่งด่วน”

เมื่อเป็นเช่นนั้นทกุคนจะเตรยีมใจพร้อมว่า เอาละ เริ่มอกีแล้วแฮะ  

นอกจากคนที่เดินทางจากเมืองนี้ไปโตเกียวและปริมณฑลจะมีจ�านวนลด

ลงแล้ว ในทางกลบักนัคนที่เดนิทางจากโตเกยีวและปรมิณฑลมาเยอืนเมอืง

นี้กม็จี�านวนลดลงด้วย แน่นอนว่ายอดขายของร้านค้ากล็ดตาม เหตกุารณ์

ท�านองเดยีวกนัเกดิขึ้นซ�้าแล้วซ�้าเล่าในช่วงหลายเดอืนที่ผ่านมา

แล้วสปัดาห์ก่อนกเ็พิ่งมปีระกาศแบบเดมิในโตเกยีวอกีโดยใช้ค�าพดู 

ว่า “มสีญัญาณบอกเหตวุ่าการแพร่ระบาดจะขยายวงกว้าง” หากเปรยีบ

เป็นพยากรณ์อากาศก็ถือเป็น ‘ประกาศเตือนภัยระดับเฝ้าระวัง’ แต ่

ปัจจุบันทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสยกระดับเป็น ‘ประกาศเตือนภัยระดับ

สูง’4 ได้ทกุเมื่อ

ในบรรดานกัศกึษาที่เรยีนอยู่โตเกยีว มคีนกลบับ้านเกดิตั้งแต่ก่อน

ปิดภาคเรยีนฤดูใบไม้ผล ิเพราะขนืมวัอ้อยอิ่งกม็คีวามเสี่ยงว่าจะกลบัไม่ได้

ไม่เพยีงนกัศกึษา คนที่ท�างานอยู่โตเกยีวแต่พาครอบครวักลบับ้าน

เกดิกม็ใีห้เหน็ประปราย ในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา ระบบการท�างานจากบ้าน

ก้าวหน้าขึ้นมาก ถ้าไม่ต้องไปบริษัท ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อก็น้อย ย่อม

เป็นธรรมดาที่จะคิดว่ามาใช้เวลาที่บ้านเกิดซึ่งค่อนข้างผ่อนผันเรื่องกฎ

ระเบยีบจะดกีว่า

หลงัจดัส่งสรุาเสรจ็เรยีบร้อย ฮารางจุขิบัรถบรรทกุไปย่านที่อยูอ่าศยั
4 เตอืนภยัระดบัเฝ้าระวงัคอืมคีวามเสี่ยงที่จะเกดิภยัพบิตั ิ เตอืนภยัระดบัสูงคอืมคีวามเสี่ยงที่จะเกดิ

ภยัพบิตัขิั้นรนุแรง ส่วนเตอืนภยัระดบัสงูพเิศษคอืภยัพบิตัขิั้นรนุแรงมโีอกาสเกดิขึ้นได้ทกุเมื่อหรอืก�าลงั

เกดิขึ้นอยู่ในขณะนี้ ให้ประชาชนในบรเิวณนั้นอพยพทนัที
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ก่อนกลบัเข้าร้าน พอเบี่ยงออกจากถนนสายหลกักเ็จอแต่ถนนแคบๆ

ระหว่างจอดรอตรงไฟแดง เขาเห็นป้ายถูกทิ้งไว้ริมถนน ป้ายนั้น

มภีาพวาดและรูขนาดใหญ่ข้างตวัหนงัสอืเขยีนว่า ‘เกน็ลาบ ิ เฮาส์เตรยีม

เปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม ปี 2021’ ฮารางุจิจินตนาการว่าอาจม ี

ใครเตะมนัจนเป็นรูกไ็ด้ เวลาคาดหวงัสูง ในยามที่โดนหกัหลงั ความผดิ

หวงัย่อมสูงตามไปด้วย

เขาจอดรถบรรทกุหน้าบ้านหลงัหนึ่งที่คุ้นเคย มาที่นี่บ่อยตั้งแต่เดก็

แล้วจงึไม่เคยสงัเกต แต่พอดูให้ดกีร็ู้สกึว่าบ้านเก่าแก่เอาการ

หยิบสมาร์ตโฟนก่อนลงจากรถบรรทุก เลือกนามสกุล ‘คามิโอะ’ 

จากรายชื่อแล้วลองกดโทร.ออก ได้ยนิเสยีงสญัญาณสองสามครั้ง แต่ไม่มี

วี่แววว่าอกีฝ่ายจะรบัสาย

ฮารางจุติดัสายแล้วเอยีงคอฉงน เปิดประตรูถพลางเกบ็สมาร์ตโฟน

ใส่กระเป๋าเสื้อ แล้วก้าวลงจากรถบรรทกุ

ประตูรั้วมีป้ายเขียนว่า ‘คามิโอะ’ เขากดปุ่มอินเตอร์โฟนที่ติดอยู่

ใต้ป้ายนั้นเลก็น้อย

ทว่าไม่มคีนตอบ ลองกดอกีครั้ง แต่ผลลพัธ์เหมอืนเดมิ

แปลกจรงิ ออกไปข้างนอกแล้วหรอื

ฮารางจุเิปิดประตรูั้วเข้าไปในบรเิวณบ้านอย่างลงัเล เดนิไปที่ประตู

บ้านแล้วลองหมนุลูกบดิ แม้ในใจคดิว่าเจ้าของบ้านคงลอ็กกญุแจไว้

และแล้ว…

ประตูเปิดออกอย่างง่ายดาย มนัไม่ได้ลอ็ก แปลว่าเจ้าของบ้านคง

ไม่ได้ออกไปไหน

สวสัดคีรบั เขาลองทกัทายเสยีงดงั ทว่าเสยีงนั้นสะท้อนก้องอย่าง

สูญเปล่าในระเบยีงทางเดนิมดืสลวั ไม่มเีสยีงตอบมาจากที่ใดเลย

“สวสัดคีรบั ครูคามโิอะ อยู่บ้านหรอืเปล่าครบั”

หลังจากรอจนแน่ใจว่าไม่มีคนตอบจริงๆ ฮารางุจิลังเลว่าควรท�า

อย่างไร เกดิเรื่องขึ้นหรอืเปล่า บางทคีรูอาจล้มหมดสตกิไ็ด้ ในใจคดิแบบ
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นั้น แต่ตดัสนิใจไม่ได้ว่าควรเข้าไปในบ้านหรอืไม่ ประตตูรงหน้าปิดอยู ่เขา

รู้ว่าอกีฟากของประตูมหี้องกว้าง

อ้อ จรงิส ินกึออกแล้ว บ้านหลงันี้มสีวนด้านหลงันี่นา

เขาออกจากประตูหน้าบ้าน เดินเลียบผนังด้านนอก เมื่อก่อนเคย

ท�าบาร์บคีวิที่สวนด้านหลงัของที่นี่ คนที่มาร่วมด้วยคอืเพื่อนร่วมชั้นจ�านวน

หนึ่งที่อาศยัในละแวกนี้ เหตกุารณ์นั้นเกดิขึ้นหลงัเรยีนจบมธัยมต้นมาได้ห้า

ปีกว่า พอเขาเอาเหล้าของที่ร้านมาฝาก ทกุคนกร็วบรวมเงนิให้แล้วบอกว่า 

“เอาของร้านนายฟรีๆ  ไม่ดหีรอก” เมื่อเขาท�าท่าจะไม่รบัเงนิ คามโิอะบอก

ว่า “เอาเถอะน่า รบัไว้เถอะ เธอท�าธรุกจิร้านเหล้า ต่อให้เป็นเพื่อนที่สนทิกนั

แค่ไหน เธอกไ็ม่ควรมอบสนิค้าจากธรุกจิของเธอให้โดยไม่รบัค่าตอบแทน”

ลองคิดดูแล้วก็อาจจะจริงอย่างที่คามิโอะพูด ฮารางุจิจึงรับเงินมา 

ไม่ว่าเรยีนจบมานานแค่ไหน ชายชื่อคามโิอะ เออจิกิย็งัเป็นครูผู้มพีระคณุ

ที่ช่วยน�าทางเขาเสมอ

เดนิพ้นทางเดนิมาถงึสวนด้านหลงั ยงัมตี้นพลบัเลก็ๆ และกระถาง

ต้นไม้เรยีงรายข้างกนัเหมอืนสมยัก่อน

แต่เห็นได้ชัดว่ามีของประหลาดอยู่ด้วย ระหว่างตัวบ้านกับหลัง

บ้านมีรั้วกั้นอยู่ เลยรั้วไปมีลังกระดาษที่พับแบนวางซ้อนกันไว้ อย่างกับ

ซ่อนบางสิ่งไว้ข้างใต้ ไม่น่าเป็นฝีมอืของครูคามโิอะ เออจิผิู้มนีสิยัเอาจรงิ

เอาจงัและเจ้าระเบยีบ

ฮารางุจิเดินเข้าไปตรงนั้นอย่างหวาดๆ ใจหนึ่งคิดว่าท�าเป็นไม่เห็น

อะไรทั้งนั้นแล้วถอยดกีว่าแต่อกีใจหนึ่งกต้็องดใูห้ได้ว่ามอีะไรซ่อนอยู ่ความ

คดิอย่างหลงัคล้ายจะเป็นส�านกึต่อหน้าที่มากกว่าความอยากรู้อยากเหน็

เขาแตะลังกระดาษใบบนสุด พอดึงมันออกมา ลังกระดาษที่ซ้อน

กนัอยู่กไ็หลร่วงไปด้านข้างตามๆ กนัประหนึ่งสมัภาระถล่ม สิ่งที่ถูกปกปิด

ไว้ข้างใต้เผยให้เหน็
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บ่ายวนัจนัทร์

สมาร์ตโฟนดงัขึ้นขณะมาโยะเดนิออกจากบรษิทัเพื่อไปดโูชว์รมูห้อง

ครวั หน้าจอแอลซดีแีสดงหมายเลขที่ไม่รู้จกัโดยสิ้นเชงิ แต่คุ้นตากบัรหสั

จงัหวดัของเบอร์โทรศพัท์ เป็นรหสับ้านเกดิเธอนั่นเอง

เธอรบัสาย เสยีงผูช้ายถามว่า “คณุคามโิอะ มาโยะหรอืเปล่าครบั”

“ค่ะ…”

อีกฝ่ายแนะน�าตัว บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจของสถานีต�ารวจที่

ดูแลภูมลิ�าเนาเดมิของมาโยะ

“คณุคามโิอะ เออจิคิอืคณุพ่อของคณุใช่ไหม”

“ใช่ค่ะ เกดิอะไรขึ้นกบัคณุพ่อ…”

“ผมล�าบากใจที่จะพูดเรื่องนี้ แต่เมื่อเช้ามีคนเจอเขานอนล้มอยู่ที่

บ้านของตวัเอง จากการตรวจสอบพบว่าเขาเสยีชวีติแล้วครบั”

สมองเธอขาวโพลน ไม่ได้ยนิเสยีงคู่สนทนาอกีต่อไป

นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากสถานีโตเกียวเป็นเวลาราวหนึ่งชั่วโมง จาก

นั้นต่อรถไฟด่วนพิเศษเอกชน นั่งโคลงเคลงอีกเกือบชั่วโมงก็มาถึงสถาน ี

รถไฟที่อยู่ใกล้บ้านเกิดมากที่สุด หญิงสาวเดินออกมาข้างนอก กวาดตา

มองหน้าสถานี ที่จอดรถตรงนั้นกว้างเหลือประมาณ มีพื้นที่เหลือเฟือให้

รถเมล์และรถแทก็ซี่จอด เพราะการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมหลกั

ของย่านนี้ ร้านอาหารและร้านขายของฝากก็ตั้งอยู่เรียงรายเช่นกัน ทว่า
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ปัจจบุนัยากจะเรยีกว่ากจิการเฟ่ืองฟ ูขนาดมองจากข้างนอกยงัจนิตนาการ

ออกเลย

แม้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ใช่ว่ามีจุดดึงดูดมากมายนัก วัดวาอาราม

ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและถูกน�ามาตั้งเป็นชื่อย่านนี้คือตัวเอกที่ 

โดดเด่นที่สุด นอกนั้นก็มีเพียงบ่อน�้าพุร้อนแสนธรรมดาดาษดื่น แต่เมื่อ

ดอกบ๊วยและดอกซากุระเบ่งบานในอีกไม่ช้า แถบนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยว

สูงวยัเดนิทางมาอย่างคบัคั่ง แต่ปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไร ผู้คนในท้อง

ถิ่นน่าจะกงัวลกนัอยู่

ได้ยินว่าปีที่แล้วเศรษฐกิจของย่านนี้ก็พังยับเยินไม่ต่างจากแหล่ง 

ท่องเที่ยวทั่วประเทศญี่ปุ่น ไม่ส ิทั่วโลกต่างหาก ผลกระทบจากเชื้อไวรสั

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ท�าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลายเป็นอัมพาตตั้งแต่

ฤดูใบไม้ผลิถึงต้นฤดูร้อน เห็นว่าตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีก่อนเป็นต้นมาเริ่มมี

นกัท่องเที่ยวทยอยเข้ามาบ้าง แต่จ�านวนกไ็ม่ถงึหนึ่งในสามของช่วงรุง่โรจน์

ที่สดุอยู่ดี

รถแทก็ซี่คนัหนึ่งจอดอยู่ คนขบัผมขาวนั่งสปัหงกอยู่ในนั้น พอมาโยะ 

เคาะกระจกหน้าต่างรถ อกีฝ่ายกดปุ่มเปิดประตูหลงัให้ด้วยสหีน้างวัเงยี

“ขอโทษนะคะ ช่วยเปิดท้ายรถให้ด้วยได้ไหม”

เธอลากกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่มาด้วย ไม่รู้จะกลบัโตเกยีวได้เมื่อไร 

จงึขนเสื้อผ้าส�าหรบัผลดัเปลี่ยนมาเตม็กระเป๋า

มาโยะขึ้นรถแล้วบอกจุดหมายปลายทาง เมื่อรู้ว่าเธอจะไปสถานี

ต�ารวจ คนขบัท�าหน้าแปลกใจ

“มาจากไหนหรือครับ” คนขับถามหลังรถแล่นออกไปได้เล็กน้อย 

สงสยัอยากรู้อยากเหน็เตม็ประดา

“โตเกยีวค่ะ” เธอจงใจตอบห้วนๆ

“อ๊ะ กลบัมาบ้านเกดิหรอืเปล่าครบั”

“ค่ะ ท�านองนั้น”
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“อย่างนี้นี่เอง พอดผีมเหน็ว่าเชื้อไวรสัโคโรนามนัเริ่มแพร่อกีแล้วน่ะ”

คนขับมีท่าทีเข้าอกเข้าใจ ถึงกระนั้นก็น่าจะยังสงสัยว่าเธอไปหา

ต�ารวจท�าไม ถ้าโดนถามคงตอบล�าบาก แต่เขาไม่ซกัไซ้มากกว่านั้น

มาโยะหยิบแท็บเล็ตจากกระเป๋าสะพายมาเปิดดูเนื้อหาที่จดไว้ 

บรรทดัแรกบนัทกึวนัที่ของวนันี้และเวลาที่ได้รบัโทรศพัท์จากต�ารวจ

เมื่อได้ข่าวว่ามคีนพบร่างไร้วญิญาณของเออจิ ิเธอสบัสนจนความ

คดิแทบหยดุชะงกั แต่ความรู้สกึว่าต้องถามเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นช่วยดงึสติ 

มาโยะได้ทนัหวดุหวดิ เธอรบีหยบิสมดุออร์แกไนเซอร์กบัปากกาจากกระเป๋า

มาจดเนื้อหาที่อีกฝ่ายบอก เนื่องจากสูญเสียสมาธิจึงไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่คู่

สนทนาพูด ระหว่างนั้นต้องถามทวนหลายครั้ง ทว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจกต็ั้ง

อกตั้งใจอธบิายให้ฟัง

รายละเอยีดที่จดไว้ในแทบ็เลต็คดัลอกจากสมดุออร์แกไนเซอร์ ตอน

อยู่บนรถไฟลองอ่านทวนที่จดในสมุด แต่ตัวหนังสือหวัดเกินไปจนคิดว่า

แม้แต่ตวัเองยงัอยากจะถอดความหมาย เธอเลยพมิพ์ใส่แทบ็เลต็

เนื้อหาแบ่งเป็นข้อๆ ดงัต่อไปนี้

‘วนัที่ 8 มนีาคม ประมาณสบิโมงเช้า มคีนแจ้งต�ารวจว่าพบศพ

- สถานที่ บ้านของคามโิอะ เออจิิ

- ผู้แจ้ง แขกที่มาหาคามโิอะที่บ้าน (เพศชาย 

 เป็นลูกศษิย์ ไม่รู้ชื่อ)

- เวลาพบศพ สบินาฬิกายี่สบิห้านาที

- ผู้ตาย คามโิอะ เออจิิ

- เวลาที่เสยีชวีติ ไม่แน่ชดั

- สาเหตกุารตาย ไม่แน่ชดั (มคีวามเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นอาชญากรรม)

- ญาตใิกล้ชดิ สนันษิฐานจากบนัทกึในโทรศพัท์บ้าน

สรุปว่าเหตุการณ์เป็นดังนี้ เช้าวันนี้ชายที่มาเยี่ยมเออิจิพบศพของ 

เขาแล ้วแจ ้งต�ารวจ ต�ารวจเร ่งรุดมาตรวจสอบศพ แต ่ระบุช ่วง 
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เวลาเสยีชวีติและสาเหตกุารตายไม่ได้ แต่จากสภาพภายนอกของศพและ 

สถานการณ์เห็นได้ชัดว่าเข้าข่ายเป็นอาชญากรรม จึงเริ่มสืบสวนทันท ี 

เนื่องจากผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่คนเดียว ต�ารวจเลยตัดสินใจติดต่อญาติใกล้

ชดิ ในบ้านมโีทรศพัท์บ้านและพบว่ามเีบอร์โทรศพัท์ของมาโยะบนัทกึอยู่

คนมาเยี่ยมบ้านเป็นลกูศษิย์ของเออจิ ิปัจจบุนัเขาเกษยีณจากอาชพี

ครแูล้ว พูดให้ถกูต้องเป็นอดตีลกูศษิย์มากกว่า ไม่รู้ว่าชื่ออะไร แต่คงเพราะ

ต�ารวจคนที่โทร.หาเธอไม่รู้เฉยๆ ถ้าถามที่สถานตี�ารวจ กน็่าจะรู้ทนัที

มาโยะคดิว่าบคุคลนั้นอาจเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเธอกไ็ด้ เออจิเิป็นที่

เคารพรกัของลกูศษิย์ แต่นกัเรยีนกบัศษิย์เก่าไม่ถงึกบัมาเยี่ยมที่บ้านบ่อยๆ 

เธอจินตนาการว่าคงมีใครไปหาเขาด้วยเรื่องงานเลี้ยงรุ่นที่มีก�าหนดจะจัด

ขึ้นในวนัอาทติย์

หญิงสาวเก็บแท็บเล็ตใส่กระเป๋า มองไปนอกหน้าต่างที่มืดสลัว

แล้ว แถบนี้รายล้อมด้วยภูเขาลูกเตี้ยๆ ขนาบถนนเส้นแคบๆ จนไม่มเีลน 

กลาง บ้านคนตั้งอยู่เรยีงราย มทีี่จอดรถมากมายจนเกนิเหตเุพราะย่านนี้

ต้องพึ่งพารถยนต์ในการด�ารงชีวิต ครอบครัวหนึ่งจะมีรถหลายคันก็ไม่ใช่

เรื่องแปลกสกันดิเดยีว

เธอรู้จกัพื้นที่แถวนี้ด ีแต่รู้สกึแปลกแยกเหมอืนเดนิทางมาต่างแดน 

อาจเพราะตกอยู่ในสถานการณ์ฉกุเฉนิจนไม่อาจลิ้มรสชาตคิวามคดิถงึได้

ทั้งที่กลับบ้านเกิด ไม่เคยนึกไม่เคยฝันด้วยซ�้าว่าจะได้กลับบ้านเกิดด้วย

สาเหตนุี้

ต�ารวจที่โทร.มาบอกว่ารู้แน่ชดัแล้วว่าผู้ตายเป็นใคร ถ้าเป็นไปได้ก็

อยากให้เธอมาดูหน่อย เธอจงึบอกอกีฝ่ายว่าจะมุ่งหน้าไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ ถงึ

อย่างนั้นก็ต้องเตรียมตัวและอธิบายให้ที่ท�างานฟังด้วย มาโยะเลยบอก

ต�ารวจว่าอาจเดนิทางถงึตอนกลางคนื

หลังจากนั้นเธอกลับเข้าบริษัททันทีแล้วรายงานหัวหน้า แม้แต่

หวัหน้าที่ชอบผดุยิ้มบางโดยไม่มเีหตผุล กย็งัท�าหน้าเครยีดเมื่อได้ยนิเธอบอก
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เอาเป็นว่าวนันี้เธอกลบัเรว็และขอลาหยดุตั้งแต่พรุง่นี้ถงึวนัศกุร์ แต่

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธออาจกลับไปท�างานไม่ได้สักระยะ ติดต่อแจ้ง

ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องไว้แล้ว เลื่อนก�าหนดการต่างๆ ออกไปเท่าที่ท�าได้ 

ส่วนงานที่เลื่อนไม่ได้ก็หาคนช่วยท�าแทน ส่วนงานที่ท�าทางไกลได้โดยไม ่

ต้องเข้าบริษัท เธอตัดสินใจเอากลับมาท�าทั้งหมด ในกระเป๋าเดินทางมี

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กและแฟ้มงานยดัอยู่ด้วย

เคนตะออกไปท�างานนอกบรษิทั มาโยะจงึแจ้งข่าวเขาทางโทรศพัท์

ก่อนขึ้นรถไฟชนิคนัเซน็ เขาอึ้งไปเมื่อได้ยนิว่าว่าที่พ่อตาตายแล้วและอาจ

ถูกฆาตกรรม

“ฉันเองก็ยังไม่รู้รายละเอียด เดี๋ยวก�าลังจะไปหาต�ารวจแล้วถาม

ข้อมูล ไว้เข้าที่เข้าทางจะตดิต่อไปอกีท”ี

เข้าใจแล้ว คู่หมั้นกล่าวด้วยน�้าเสยีงแหบแห้ง

“ถ้ามเีรื่องอะไรที่ผมช่วยได้กบ็อกมาเลยนะ ยงัไงผมจะลางานด้วย

อกีคน”

“ขอบคุณนะ ถ้าจ�าเป็นต้องท�าอย่างนั้น ฉันจะขอปรึกษาอีกที”  

เธอเอ่ยแล้ววางสาย

ขณะนกึถงึบทสนทนากบัเคนตะ มาโยะครุน่คดิว่าควรขอให้เขาช่วย

ในเวลาแบบไหนบ้าง เธอยงัไม่ได้แต่งงานกบัเขา ไม่เพยีงเท่านั้น ในเมื่อ

ครอบครวัถูกดงึเข้าไปพวัพนักบัคดฆีาตกรรม ย่อมไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะ

สมจะจดัพธิวีวิาห์

เธอเตรียมตัวออกจากบ้านอย่างใจลอย ไม่มีกะจิตกะใจจะค่อยๆ 

ทบทวนสถานการณ์ แต่พอได้มาเห็นทิวทัศน์ที่บ้านเกิดแบบนี้ การรับรู้

ความเป็นจรงิว่าเกดิเรื่องเหลอืเชื่อขึ้นแล้ว เริ่มซมึซาบเข้ามาในใจทลีะน้อย

แถวนี้ไม่ค่อยมีสี่แยกเลยไม่ต้องรอสัญญาณไฟ ไม่นานนักก็มาถึง

หน้าสถานตี�ารวจ

เธอลากกระเป๋าเดนิทางไปยงัประตูทางเข้า สถานตี�ารวจเป็นอาคาร
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เก่าสามชั้น ไม่มบีรรยากาศน่าเกรงขามเป็นพเิศษ หากไม่มรีถต�ารวจจอด

เรียงรายอยู่ในลานจอดรถกว้างขวางเกินความจ�าเป็น คงนึกว่าที่นี่เป็น

ศูนย์ชมุชน มาลองคดิดูแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่มาสถานตี�ารวจแห่งนี้

เจ้าหน้าที่ต�ารวจหนุม่ในเครื่องแบบยนืเฝ้าตรงทางเข้า เธอลองบอก

ธรุะกบัเขา ทแีรกคดิว่าอกีฝ่ายคงไม่รู้เรื่อง แต่ผดิคาดที่เขาผงกศรีษะ

“ผมทราบเรื่องแล้ว ขอเชญิทางนี้ครบั”

น่าประหลาดใจที่เขาจะน�าทางให้ด้วย ต�ารวจที่โตเกียวคงไม่เป็น

แบบนี้ สมแล้วที่เป็นบ้านนอก

ต�ารวจหนุ่มเดินไปเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ พูดบางอย่างกับเจ้า

หน้าที่ตรงนั้น ก่อนจะกลบัมาหามาโยะ

“เห็นบอกว่าให้คุณรอที่นี่น่ะครับ อีกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

จะมาพบคณุ”

“ทราบแล้วค่ะ”

ระหว่างนั่งบนโซฟาเก่าตัวเล็กในห้องนั่งรอ ชายวัยกลางคนก้าว

ยาวๆ เข้ามาหา เขาเป็นคนตวัไม่สูง แต่อ้วนออกข้าง แลดูภูมฐิาน

“เอ่อ คณุเกี่ยวข้องกบัคณุคามโิอะ เออจิใินฐานะ…”

มาโยะลกุขึ้นยนื “ลูกสาวค่ะ”

เขาพยายามปรบัลมหายใจแล้วพยกัหน้า

“ขอแสดงความเสยีใจกบัเหตกุารณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครบั น่าเหน็ใจ

คณุจรงิๆ”

“เอ่อ…ศพพ่ออยู่ที่ไหนคะ”

“ครบั ผมจะน�าทางคณุไป เชญิทางนี้”

เขาเดินพลางกล่าวแนะน�าตัว ชื่อคาคิทานิ เป็นหัวหน้าหน่วยใน

แผนกสบืสวน น่าจะเป็นคนละคนกบัต�ารวจที่โทรศพัท์หาเธอ

ห้องเกบ็ศพอยู่ชั้นใต้ดนิ เตยีงวางอยู่กลางห้องที่ไร้การตกแต่งจนดู

เหมอืนโกดงั ร่างของเออจินิอนอยู่บนนั้น ใบหน้ามผี้าสขีาวคลมุ แว่นตา
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กรอบกลมวางอยู่ข้างกัน มันคือสัญลักษณ์ประจ�าตัวของเออิจิสมัยยัง

เป็นครู

“เอ่อ…บนหน้ามอีะไรไม่น่ามองไหมคะ”

หากมบีาดแผลฉกรรจ์ เธอต้องเตรยีมใจก่อนเปิดผ้า

“หน้าหรอื เอ ไม่มเีป็นพเิศษ ผมเป็นคนคลมุผ้า แต่ไม่ได้มคีวาม

หมายลกึซึ้งหรอกครบั แค่คดิว่าคลมุไว้จะดกีว่า ส่วนแว่นตาตกอยู่บนพื้น

ในที่เกดิเหต”ุ

“งั้นหรอืคะ…”

มาโยะเดนิเข้าไปช้าๆ เปิดผ้าบนใบหน้าอย่างกล้าๆ กลวัๆ

ใบหน้าใต้ผืนผ้าไม่มีสิ่งใดผิดปกติ ตรงตามที่คาคิทานิบอก ทว่า

เมื่อเหน็ใบหน้าของชายชราที่หลบัตาคล้ายหลบัใหลไปเฉยๆ เออจิดิรูาวกบั

เป็นคนอื่นไปชั่วขณะ เธอนกึสงสยัว่าเขาหน้าตาแบบนี้หรอกหรอื จากนั้น

ก็เข้าใจว่าเป็นเพราะสีหน้าของเขาไม่แสดงอารมณ์นั่นเอง เออิจิเป็นคนมี

สีหน้าหลากหลาย เทียบกันแล้วใบหน้าที่อยู่เบื้องหน้าเธอนั้นเรียบเฉยดั่ง

หน้ากากละครโน ไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สกึใดๆ

เป็นยงัไงบ้างครบั คาคทิานถิามจากด้านหลงั

“พ่อของฉันค่ะ ไม่ผิดแน่” วินาทีที่ตอบเช่นนั้น ก้อนสะอื้นรื้นขึ้น

มาจกุที่คอ

ถ้อยค�าของตัวเองที่ยอมรับว่าศพคือเออิจิท�าให้ตระหนักถึงความ

เป็นจรงิว่าตนได้สญูเสยีคนส�าคญัในครอบครวัไปเสยีแล้ว น�้าตาเริ่มหลั่งรนิ

พร้อมกบัรู้สกึว่าหน้าของตวัเองแดงระเรื่อ จะหยบิผ้าเชด็หน้าจากกระเป๋า

สะพายแต่ไม่ทนัการ หยดน�้าร่วงแหมะๆ ลงพื้นเสยีก่อน

มาโยะยกมือแตะใบหน้าของเออิจิ สัมผัสแข็งและเย็นเยียบยิ่งส่ง

ให้ความสิ้นหวงัด�าดิ่ง

เธอหลบัตา ครุ่นคดิถงึช่วงเวลาที่ได้พบพ่อเป็นครั้งสดุท้าย และได้

คุยอะไรกับพ่อบ้าง แต่ถึงจะพยายามค้นหาความทรงจ�า เธอก็พบเพียง
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ความทรงจ�าที่เก่าเอาการทั้งนั้น

หลงัจากสดูหายใจลกึๆ หลายครั้ง เธอหยบิผ้าเชด็หน้าจากกระเป๋า

มาซบัน�้าตาจนได้ หนัไปหาคาคทิานแิล้วถามสิ่งที่อยากรู้ที่สดุ “เกดิอะไร

ขึ้นกบัพ่อหรอืคะ”

“ผมจะอธิบายให้ฟังเอง ทางผมก็มีเรื่องอยากถามเหมือนกัน ขอ

เวลาสกัครู่ได้ไหมครบั”

“ไม่มปีัญหาค่ะ เพราะฉนัมาด้วยจดุประสงค์นั้นอยู่แล้ว”

“งั้นเราเปลี่ยนที่คยุกนัเถอะ” คาคทิานเิปิดประตูห้อง

เขาน�าทางไปยงัห้องประชมุเลก็ๆ บอกว่า “รอสกัครู่นะครบั” แล้ว

เดนิออกไป ผ่านไปไม่กี่นาทปีระตกูเ็ปดิออก คาคทิานเิดนิเข้ามา แต่มชีาย

กลุม่หนึ่งเดนิตามหลงัเขามา ในบรรดานั้นมคีนในเครื่องแบบต�ารวจท่าทาง

ต�าแหน่งใหญ่โตอยู่ด้วย ทกุคนต่างท�าหน้าเคร่งเครยีด

คาคทิานทิี่นั่งฝั่งตรงข้ามเธอถอืเอกสารขนาดเอสี่

“งั้นผมขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด แต่ก่อนหน้านั้น 

ช่วยบอกได้ไหมครบัว่าคณุท�าอะไรบ้างตั้งแต่ตอนเช้าของเมื่อวานซนืจนถงึ

เมื่อเช้านี้”

“เอ๊ะ…” มาโยะงงงวย ไม่เข้าใจค�าถาม “ท�าอะไรบ้างนี่ถามถงึใคร

คะ ฉนัหรอื”

“ใช่ครบั”

“เรื่องนั้น เอ่อ ถามไปเพื่ออะไร”

ขออภยัด้วยครบั คาคทิานวิางมอืทั้งสองข้างบนโต๊ะแล้วค้อมศรีษะ

“ผมจะอธิบายให้ฟังทีหลัง แต่พวกเรามองว่าคดีนี้มีความส�าคัญ

อย่างยิ่งยวด คาดว่าคงมีการสืบสวนกันใหญ่โต เราต้องถามผู้เกี่ยวข้อง

ทุกท่านให้แน่ใจว่า มีความเป็นไปได้ที่ใครจะมีส่วนเกี่ยวพันกับคดีหรือไม่ 

โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น แม้ผมเข้าใจดีว่าคุณยังท�าใจไม่ได้

เพราะเพิ่งสูญเสียคุณพ่อ แต่ก็ต้องขอถามค�าถามเสียมารยาทแบบนี้ ได้
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โปรดเข้าใจด้วยนะครบั”

มาโยะเบนสายตามองคนอื่นๆ ทกุคนก้มหน้าอย่างเศร้าหมอง

เธอตระหนกัแล้วว่านี่ไม่ใช่คดธีรรมดาๆ ขนาดพวกเขายงัคร�่าเครยีด

กบัคดนีี้

เข้าใจแล้วค่ะ เธอตอบคาคทิานิ

“เมื่อวานซืนฉันอยู่บ้านทั้งวัน ท�าความสะอาดและซักผ้าไปเรื่อย 

เมื่อวานฉันออกข้างนอกตั้งแต่เช้า ไปหลายที่กับคู่หมั้นเพื่อเตรียมความ

พร้อมและหารอืเกี่ยวกบังานแต่งงาน มข้ีอมลูตดิต่อกบัชื่อผูร้บัผดิชอบด้วย 

เอาไว้คณุลองตรวจสอบดูได้ จากนั้นกไ็ปดูหนงั พอดหูนงัเสรจ็กก็นิข้าวด้วย

กนั คู่หมั้นของฉนัชื่อนากะโจ เคนตะ เขากลบับ้านประมาณสี่ทุ่มครึ่ง เมื่อ 

เช้าไปท�างานที่บรษิทัตามปกต”ิ

จบแล้วค่ะ เธอสรปุ

“ขอบคุณครับ งั้นไว้เดี๋ยวผมขอถามข้อมูลติดต่อของแต่ละคนได้

ไหม”

“ได้ค่ะ”

“ขอความกรณุาด้วยครบั คณุบอกว่าเมื่อวานซนืคณุอยูบ้่านตวัเอง

ตลอดทั้งวนั อยู่คนเดยีวหรอื”

“คนเดยีวค่ะ”

“ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยหรอื อย่างเช่นออกไปกนิข้าว”

“ไม่ได้ออกจากห้องเลยค่ะ แต่ตอนกลางคนืสั่งอาหารจากร้านใกล้ๆ 

ให้มาส่งที่บ้าน”

“ร้านชื่ออะไร สั่งตอนกี่โมงครบั”

“ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ตะวนัตกชื่อ ‘นมัปูเท’ จ�าได้ว่าสั่งประมาณ

หนึ่งทุ่ม”

“ใช้บรกิารที่นั่นบ่อยหรอื”

“เมื่อก่อนไปทานที่ร้านบ่อย แต่ตั้งแต่คนแตกตื่นกันเรื่องเชื้อไวรัส
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โคโรนา ร้านแถวบ้านก็เริ่มให้บริการส่งอาหารถึงบ้าน ฉันเลยสั่งมากิน

เป็นครั้งคราว”

“แปลว่าพนกังานของร้านที่มาส่งอาหารกค็ุน้หน้าคุน้ตาคณุใช่ไหม”

“น่าจะอย่างนั้นนะคะ”

“เข้าใจแล้ว เอ่อ ขอชื่อร้านอกีทสีคิรบั”

นมัปูเทค่ะ มาโยะตอบแล้วบอกด้วยว่าเขยีนด้วยอกัษรคนัจติวัใด

เอาละ คาคทุานเิอ่ย ลดสายตามองเอกสารในมอื

“งั้นผมขออธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับคดีนี้ คุณรู้จักชายชื่อฮารางุจิที่

เป็นลูกศษิย์ของคณุคามโิอะ เออจิไิหมครบั”

สมองของมาโยะแทบไม่ต้องใช้เวลาในการแปลงชื่อฮารางจุเิป็นตวั

อกัษรคนัจ ิเขาเป็นลกูชายของร้านขายสรุา ภาพตอนเขาท�าตวัตลกๆ สมยั

มธัยมต้นย้อนกลบัเข้ามาในความทรงจ�า

“เพื่อนร่วมชั้นของฉัน มีคนชื่อฮารางุจิ โคสุเกะ…เอ น่าจะโคเฮ

มากกว่า มคีนชื่อนั้นอยู่ค่ะ”

คาคทิานพิยกัหน้าอย่างพอใจ

“ชื่อคุณโคเฮครับ คนที่ไปหาคุณคามิโอะ เออิจิในช่วงเช้าของวัน

นี้คือคุณฮารางุจิคนนั้น คุณฮารางุจิเล่าว่ามีธุระจะคุยเรื่องงานเลี้ยงรุ่นที่

ก�าลังจะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ เลยโทรศัพท์หาคุณคามิโอะเมื่อวานตอนกลางวัน

และกลางคนื แต่ไม่มคีนรบัสาย วนันี้กล็องโทร.ไปตั้งแต่เช้า แต่ตดิต่อไม่

ได้เหมอืนเดมิ เขาเอะใจกเ็ลยไปหาถงึบ้าน เรื่องกเ็ป็นอย่างที่ว่ามา”

เขากล่าวต่ออกีว่า

ฮารางจุลิองกดอนิเตอร์โฟน ทว่าไม่มคีนตอบ นกึว่าอาจจะไม่มคีน

อยู ่แต่พอลองเปิดประตหูน้าบ้านกพ็บวา่ไม่ได้ลอ็กกญุแจ เขาตะโกนเรยีก

เข้าไปข้างใน แต่ไม่มคีนตอบ ความที่ลงัเลจะเข้าไปในบ้านโดยพลการ จงึ

อ้อมไปยงัสวนด้านหลงัเพื่อดูสภาพในบ้านให้แน่ใจ จงัหวะนั้นเองที่พบลงั

กระดาษที่พบัไว้แบนๆ กองซ้อนกนัหลายใบในมมุสวนเหมอืนซ่อนอะไรข้าง
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ใต้ เมื่อลองหยบิออกกต้็องตกตะลงึ เพราะสิ่งที่ถกูบดบงัภายใต้ลงักระดาษ

คอืมนษุย์นั่นเอง ซ�้าร้ายยงัเป็นศพ ฮารางจุริบีแจ้งต�ารวจ ใจไม่เยน็พอจะ

ส�ารวจว่าใช่คามโิอะ เออจิหิรอืเปล่า

“เหตุการณ์หลังจากนั้นคิดว่าคุณคงทราบข้อมูลแล้ว แต่ผมขอ

อธบิายแบบรวบรดักแ็ล้วกนั ต�ารวจเร่งรดุไปที่นั่นทนัท ี เมื่อตรวจสอบจน

แน่ใจว่าบคุคลที่นอนบนพื้นเสยีชวีติแล้วจรงิๆ พวกเรากล็งความเหน็ว่าน่า

จะเป็นคณุคามโิอะ เออจิโิดยอ้างองิจากค�าให้การของคณุฮารางจุแิละใบ

ขบัขี่ที่พบในศพ ขณะส�ารวจภายในบ้านเพื่อค้นหาข้อมูลตดิต่อของคนใน

ครอบครวั พบว่าชื่อของคณุมาโยะถกูบนัทกึไว้ในเครื่องโทรศพัทบ้์าน แล้ว

คณุฮามางจุกิใ็ห้การว่าเป็นลูกสาวของผู้ตาย”

คาคิทานิเงยหน้าจากเอกสาร ถามว่า “จนถึงจุดนี้มีค�าถามไหม

ครบั”

พ่อ…เปล่งได้แค่ค�านั้นแล้วเสียงก็แหบแห้ง มาโยะกระแอมไอก่อน

อ้าปากอกีครั้ง

“พ่อถูกฆ่าหรอืคะ”

คาคิทานิมองกลุ่มคนที่คาดว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของเขาแล้วหัน

สายตากลบัมาหาเธอ

“มคีวามเป็นไปได้สูงที่จะเป็นอย่างนั้นครบั”

“ถกูฆ่า…ยงัไงหรอืคะ เมื่อกี้…ตอนเหน็ศพ ฉนัไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่”

เรื่องนั้น…เขาเอ่ย ช�าเลอืงพวกผูบ้งัคบับญัชาอกีรอบ แล้วส่ายศรีษะ

“ตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ จากนี้ไปจะมีการชันสูตรศพตามค�าสั่ง

ศาล ผมพูดส่งเดชไม่ได้จนกว่าจะรู้ผล”

“ไม่ได้ถูกแทงด้วยของมคีมหรอื”

“ขอโทษด้วยครบั ผมตอบไม่ได้”

“โดนฟาดหรอืเปล่า”

คาคทิานปิิดปากเงยีบ ไม่รู้เขาก�าลงัปฏเิสธว่าไม่ใช่อย่างที่พูด หรอื
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ปฏเิสธว่าตอบค�าถามไม่ได้กนัแน่

“คนร้ายล่ะ เมื่อกี้คณุถงึกบัถามหาพยานที่อยู่ของฉนั แสดงว่ายงั

จบัไม่ได้สนิะคะ”

ครบั เขาตอบ “การสบืสวนเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น”

“เบาะแสล่ะ เพ่งเลง็ใครเป็นพเิศษบ้างไหม”

ตอนเขาท�าท่าจะเอ่ยบางอย่าง มเีสยีงพดูแทรกเข้ามาว่า “คณุครบั” 

ชายใส่เครื่องแบบท่าทางต�าแหน่งใหญ่สดุในกลุ่มก�าลงัมองมาโยะ

“เรื่องนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเถอะ เพราะพวกเราตั้งใจ

จะท�าทกุวถิทีางเพื่อจบักมุคนร้ายให้ได้”

“แต่แค่นดิเดยีว…”

บอกมาแค่นิดเดียวก็น่าจะได้ไม่ใช่หรือคะ เธอเกือบทักท้วงอย่าง

นั้นแต่อดทนไว้ก่อน ถึงบอกรายละเอียดให้ครอบครัวของผู้ตายรับรู้ก็ไม่

เป็นประโยชน์ต่อการสบืสวน พวกต�ารวจคงคดิเช่นนั้น แล้วมนักอ็าจเป็น

ความจรงิด้วย

“ผมขอถามได้หรอืเปล่า” คาคทิานเิอ่ยขึ้น

เธอตอบว่าเชญิค่ะ

“เป็นวธิถีามที่ออกจะดาษดื่นสกัหน่อย แต่คณุพอจะนกึออกไหมว่า

คณุพ่อมเีรื่องขดัแย้งกบัใคร หรอืว่าเข้าไปข้องเกี่ยวกบัปัญหาบางอย่าง”

“นกึไม่ออกเลยค่ะ” หญงิสาวปฏเิสธทนัควนั

“ลองนกึให้ดอีกีสกันดิสคิรบั”

เธอส่ายศรีษะช้าๆ

“ตั้งแต่ออกจากบ้านจนกระทั่งมาถึงที่นี่ ฉันคิดเรื่องนั้นมาตลอด 

ไม่นกึไม่ฝันเลยว่าพ่อจะถูกฆ่าตาย แต่กค็ดิว่ามคีวามเป็นไปได้เหมอืนกนั 

ต่อให้พ่อไม่ได้ท�าอะไรผิดก็อาจโดนใครแค้นเคืองหรือริษยาเอาก็ได้ ฉัน

เลยพยายามนึกหลายอย่าง แต่นึกไม่ออกเลยจริงๆ คิดได้แค่ว่าอาจเป็น

ฆาตกรรมไม่เลอืกหน้าหรอืคนร้ายบงัเอญิผ่านมาแล้วฆ่าพ่อตาย”
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หลงัข่มกลั้นอารมณ์พดูจนจบ เธอมองหน้าคาคทุาน ิต�ารวจสบืสวน

กะพรบิตาให้แล้วผงกศรีษะน้อยๆ

“ผมเข้าใจแล้วครับ งั้นขอเปลี่ยนค�าถาม ที่บ้านของคุณคามิโอะ 

เออิจิ หรือบ้านเกิดของคุณนั้น มีสิ่งของที่มีมูลค่าสูงหรือของหายากบ้าง

ไหม ใช้ค�าว่าของที่น่าจะถูกขโมยอาจจะได้เหมอืนกนั”

มาโยะเบกิตาโพลง “คณุคดิว่าอาจเป็นฝีมอืของโจรหรอืคะ”

“พวกเราค�านงึถงึความเป็นไปได้ที่ว่าด้วย คณุคดิว่ายงัไงครบั”

สงสัยจะพบร่องรอยว่ามีใครบุกเข้าบ้าน เมื่อครู่คาคิทานิบอกว่า

ส�ารวจในบ้านและรู้ข้อมูลติดต่อมาโยะจากเครื่องโทรศัพท์บ้าน ถ้าประตู

บ้านล็อกอยู่ เขาคงไม่เข้าไปข้างในโดยพละการ พอจินตนาการว่ามีใคร

บางคนรื้อข้าวของในบ้านเละเทะ เธอยิ่งรู้สกึมดืมนหนกักว่าเดมิ

“ฉันนึกไม่ออกค่ะ อย่างน้อยก็ไม่เคยเห็นของแบบนั้นในบ้านมา

ก่อน”

“งั้นหรอืครบั แต่คณุช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่ามขีองถูกขโมยไปหรอื

เปล่า”

“ได้ค่ะ จะไปกนัเดี๋ยวนี้เลยหรอื”

“วนันี้ค�่าแล้ว เอาเป็นเช้าพรุ่งนี้ไหมครบั”

“ไม่มปีัญหาค่ะ ให้ฉนัตรงไปที่บ้านเลยกไ็ด้”

“อย่าเลยครับ พวกผมจะไปรับคุณเอง คุณรู้หรือยังว่าคืนนี้จะพัก

ที่ไหน”

“ค่ะ จะพกัที่เรยีวกงัชื่อ ‘โฮเทลมารมุยิะ’ ”

ต�ารวจที่โทร.มาตอนกลางวันบอกว่าอยากขอความร่วมมือในการ

รักษาที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมไปอีกสักระยะ เธอเลยจองที่พักเป็นการ

เร่งด่วน อย่างไรกต็าม แถวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจงึไม่ล�าบากเรื่องที่พกั

“ ‘มารมุยิะ’ สนิะ ทราบแล้วครบั” คาคทิานจิดชื่อที่พกัแล้วเงยหน้า 

“ว่าแต่คณุรูเ้กี่ยวกบัก�าหนดการช่วงสดุสปัดาห์ก่อนของคณุคามโิอะ เออจิ ิ
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บ้างหรอืเปล่า เขาได้เล่าไหมว่าจะไปที่ไหนหรอืจะไปพบใครบ้าง”

“ไม่ได้เล่าค่ะ ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ตดิต่อกนั”

“งั้นหรือครับ…” เขาเหลือบไปทางผู้บังคับบัญชาอีกรอบ ค�าถาม

เมื่อกี้มคีวามหมายส�าคญัหรอื

หลงัจากนั้นคาคทิานถิามว่า เธอได้เจอเออจิคิรั้งสดุท้ายเมื่อไรและ 

ได้คุยอะไรกับเขาบ้าง เป็นเรื่องที่มาโยะคิดตอนอยู่ต่อหน้าศพ เธอยังนึก

ไม่ออกชัดเจน จึงตอบไปว่าน่าจะเป็นตอนกลับบ้านเกิดครั้งที่แล้ว แต่จ�า

เนื้อหาของบทสนทนาไม่ได้

สดุท้ายต�ารวจขอให้เธอด�าเนนิการหลายอย่าง เพื่อให้ความยนิยอม

แก่ต�ารวจในการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของเออิจิ รวมทั้งคัดส�าเนา

ทะเบียนบ้านและส�ามะโนครัว แม้ไม่อยากให้ความเป็นส่วนตัวของพ่อ

ถูกเปิดเผย แต่ก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าถ้าต้องท�าเพื่อการสืบสวนก็เป็นเรื่อง

ช่วยไม่ได้

มาโยะเป็นอสิระตอนหนึ่งทุ่มกว่า คาคทิานมิาส่งถงึประตูหน้าของ

สถานตี�ารวจ เขาถามว่าเรยีกแทก็ซี่ให้ไหม เธอจงึตอบรบัความปรารถนา

ดขีองอกีฝ่าย

หลังโทร.ติดต่อบริษัทแท็กซี่ เขาเก็บสมาร์ตโฟนลงกระเป๋าในเสื้อ

นอกแล้วค้อมศรีษะให้อย่างรู้สกึผดิ

“คุณคงเหนื่อยสินะ ขอโทษด้วยนะครับที่ต้องสอบปากค�าคุณต่อ

หน้าคนเยอะแยะ คดีฆาตกรรมไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไหร่ พวกสารวัตร

ใหญ่กเ็ลยเครยีดกนั”

คนท่าทางใหญ่โตเมื่อกี้คอืสารวตัรใหญ่นี่เอง ไม่หรอกค่ะ เธอตอบ

สั้นๆ

“ผมเข้าใจว่าคณุคงเสยีใจมากแน่ๆ ชายที่คนมากมายชื่นชอบขนาด

นั้นมาถกูฆ่าตาย เป็นโศกนาฏกรรมที่พดูได้อย่างเดยีวว่าไร้เหตผุลที่สดุ ผม 

เองกเ็คยีดแค้นคนร้ายสดุหวัใจ”
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“มีคนชื่นชอบพ่อขนาดนั้นหรือคะ” มาโยะมองตอบอีกฝ่าย  

       “คณุรู้จกัพ่อด้วยหรอื”

ครบั เขาตอบ

“ผมเองกเ็กดิที่เมอืงนี้ สมยัม.ต้นครูคามโิอะสอนภาษาญี่ปุ่นผม”

“อ้อ…อย่างนั้นน่ะเอง”

“ผมจะจบัคนร้ายให้ได้ครบั ผมสญัญา”

“ขอบคณุค่ะ ขอความกรณุาด้วยนะคะ” เธอเอ่ยขอบคณุด้วยความ

รู้สกึว่าจติใจได้รบัการเยยีวยาเลก็น้อย

ในไม่ช้าแท็กซี่ก็มาถึง ชั่วพริบตาที่ออกห่างจากสถานีต�ารวจ เธอ

นึกถึงค�าพูดที่ได้คุยกับเออิจิเป็นครั้งสุดท้าย ตอน.โทรแจ้งก�าหนดการใน

วนัจดัพธิแีต่งงานให้เขารู้นั่นเอง ก่อนวางสายพ่อบอกว่า

ในที่สดุมาโยะกจ็ะเป็นเจ้าสาวแล้วหรอื ลูกต้องมคีวามสขุให้มากๆ 

นะ
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เสยีงนาฬิกาปลกุลอยเข้าหู มาโยะลมืตา เอื้อมมอืกดปุ่มปิดเสยีง

ในสมาร์ตโฟนที่วางข้างหมอน เวลาเจด็โมงเช้า แสงแดดจ้าส่องลอดม่าน

เข้ามา

เช้าจนได้

เมื่อคนืเธอลมืตาตื่นหลายหน นอกหน้าต่างยงัมดืสนทิเลยพยายาม

กลับไปนอนต่อ ทว่าหลับไม่สนิท เมื่อกี้เธอก็ไม่ได้ลืมตาตื่นเพราะเสียง

นาฬิกาปลกุ สตสิมัปชญัญะตื่นนานแล้ว แค่นอนขดอยู่ในฟูกด้วยเหตวุ่า

ไม่มอีารมณ์จะลกุจากเตยีง 

เธอกลั้นใจเลกิผ้าห่มออกจากตวั ยนัตวัขึ้นนั่ง ไม่ได้นอนบนพื้นเสื่อ

ทาทามมิานานแล้ว แต่สาเหตทุี่หลบัไม่สนทิไม่ใช่เรื่องนั้น

เพราะใบหน้าของเออิจิ ใบหน้าหลังความตายของพ่อที่ได้เห็นใน

ห้องเกบ็ศพยงัตดิตรงึในเปลอืกตาไม่ยอมห่างหายต่างหาก

ขณะเดยีวกนัภาพตอนเออจิยิงัแขง็แรงดแีละใช้ชวีติอย่างสนกุสนาน

กับครอบครัวก็ย้อนกลับเข้ามาในสมองตามล�าดับ ทุกครั้งที่เป็นอย่างนั้น

ความโศกเศร้าจะเข้าจู่โจมเธอ เกลียดตัวเองที่ประมาทและเชื่อโดยไม่มี

เหตผุลรองรบัว่า พ่อจะสขุภาพแขง็แรงไปอกีนาน

มาโยะท�าธุระในห้องน�้าแล้วล้างหน้าที่อ่างล้างหน้า ศีรษะมึนตื้อ

เพราะนอนไม่พอ ใบหน้าที่สะท้อนในกระจกเงาไม่มรีอยคล�้าใต้ตา แต่เหน็

ได้ชัดว่าขาดชีวิตชีวา เธอยกสองมือตบแก้มตัวเองดังแปะๆ ปลุกความ

ฮกึเหมิให้ผวิและจติใจ
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ที่พักคราวนี้รวมอาหารเช้า ไม่อยากอาหารแม้แต่น้อย แต่ตัดสิน

ใจไปที่ห้องอาหาร วันนี้คงเป็นหนึ่งวันที่ยาวนาน ถ้าไม่กินอะไรสักหน่อย 

ร่างกายคงสู้ไม่ไหว

จงัหวะที่หยบิสมาร์ตโฟน มขี้อความจากเคนตะส่งเข้ามา

‘อรณุสวสัดิ์ ได้หลบับ้างไหม ผมไปที่โน่นด้วยน่าจะดกีว่าหรอืเปล่า’

เมื่อคนืเธอโทรไปเล่าเรื่องที่เกดิขึ้นในสถานตี�ารวจใหเ้ขาฟัง พอรูว้า่

มคีวามเป็นไปได้สงูที่จะเป็นฆาตกรรม เขาตกใจอกีรอบ น่าจะกงัวลว่าเรื่อง

พธิแีต่งงานจะเอาอย่างไรดอียู่เหมอืนกนั กระนั้นเขากไ็ม่ปรปิาก คงคดิว่า

ยงัไม่เหมาะจะพูดเรื่องนั้น

มาโยะตรกึตรองเลก็น้อยก่อนส่งข้อความตอบ ‘นอนหลบัไม่สนทิแต่

ร่างกายโอเค วนันี้จะแวะไปดทูี่บ้านสกัหน่อย อยู่คนเดยีวได้ ไม่ต้องห่วงนะ’ 

ใจหนึ่งอยากให้เขามาอยูเ่คยีงข้าง แต่อกีใจกร็ูส้กึว่าไม่ควรอ้อนเขา เคนตะ

มสีิ่งที่เคนตะสมควรท�า พวกเธอยงัไม่ได้แต่งงานกนัเลย

เธอไปห้องอาหาร ไม่มแีขกคนอื่น จะว่าไปกจ็�าไม่ได้ว่าเหน็ใครใน

เรียวกังตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว อาจเพราะเป็นวันธรรมดาด้วย แต่สาเหตุที่แท้

จรงิอาจเป็นผลกระทบจากเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่กไ็ด้

หญิงวัยกลางคนที่ใส่ผ้ากันเปื้อนกล่าวทักทายอย่างมีอัธยาศัยว่า

อรณุสวสัดิ์ค่ะ เพิ่งรู้ตอนเชก็อินเมื่อคนืว่าหญงิคนนี้คอืเจ้าของเรยีวกงั

ดทู่าแล้วจะนั่งตรงไหนกไ็ด้ มาโยะจงึนั่งโต๊ะส�าหรบัสี่คนรมิหน้าต่าง

เจ้าของเรียวกังยกอาหารมาเสิร์ฟ เป็นอาหารญี่ปุ่นที่มีปลาย่าง

เป็นจานหลัก พอเห็นหัวไชเท้าฝนที่เสิร์ฟมาให้ด้วย เธอรู้สึกอยากอาหาร

ขึ้นมานิดหน่อย หลังพึมพ�าว่าทานแล้วนะคะพร้อมกับพนมมือ เธอหยิบ

ตะเกยีบฉกี

เมื่อได้ดื่มซุปมิโสะกลิ่นหอมหวนอึกหนึ่ง คล้ายกับว่าเซลล์ทั่วร่าง

ลมืตาตื่น ปลาย่างกอ็ร่อย ถ้านี่เป็นการมาท่องเที่ยวคนเดยีวเฉยๆ เธอจะ

มคีวามสขุแค่ไหนหนอ
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สายตาสะดุดเข้ากับโปสเตอร์บนผนังหลังกินมื้อเช้าไปได้ครึ่งหนึ่ง 

เป็นภาพวาดหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาคมคายก�าลงัปีนหน้าผาสูงชนั มาโยะ

กร็ู้จกัตวัการ์ตูนตวันี้ด ีเขาเป็นตวัเอกของหนงัสอืการ์ตูนยอดฮติเรื่องหนึ่ง

ในโปสเตอร์เขยีนว่า ‘เกน็ลาบ ิเฮาส์ เตรยีมเปิดให้บรกิารในเดอืน

พฤษภาคมปีหน้า’

นกึๆ ดแูล้วกเ็คยรูม้าว่าอย่างนั้น เหมอืนจะเคยเหน็ในข่าวออนไลน์

ขณะคดิอย่างเหม่อลอย มเีสยีงถามแทรกขึ้นมาว่า “มาท�างานแถว

นี้หรอืคะ” เจ้าของเรยีวกงัถอืกาน�้าชาใบเลก็มาเตมิชาใส่ถ้วยของมาโยะ

“ค่ะ ท�านองนั้น” เธออ�้าอึ้ง ถ้าบอกว่าบ้านเกิดอยู่ที่นี่อาจโดนซัก

โน่นซกันี่

“งั้นหรอืคะ ล�าบากแย่เลย ต้องมาท�างานต่างจงัหวดัเอาเวลาแบบ

นี้…”

ท่าทางคงอยากพูดว่าไม่น่าต้องมาท�างานต่างจังหวัดในช่วงที่เชื้อ

ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่มแีววจะแพร่ระบาด

เจ้าของเรยีวกงัชี้โปสเตอร์ “รู้จกัการ์ตูนเรื่องนี้หรอืคะ”

“รู้จกัค่ะ เรื่อง ‘เกน็โน ลาบรีนิธ์5’ ใช่หรอืเปล่า”

เรยีกย่อๆ ว่า ‘เกน็ลาบ’ิ เวลาเหน็ชื่อยาวนดิๆ หน่อยๆ  พวกวยัรุ่น

สมยันี้ชอบย่อให้กระชบั

“อันที่จริง น่าจะแกะโปสเตอร์นี้ออกไปได้แล้ว เพราะโครงการถูก

ยกเลกิ แต่ฉนัรู้สกึอาลยัอาวรณ์” เจ้าของเรยีวกงักล่าว

“มกี�าหนดจะเปิดให้บรกิารเดอืนพฤษภาคมปีหน้าสนิะคะ”

หญงิวยักลางคนผดุยิ้มฝืดอย่างอ่อนแรง

“ฉันแปะโปสเตอร์แผ่นนี้ตั้งแต่ช่วงขึ้นปีใหม่ของปีก่อน เท่ากับว่า 

ก�าหนดการคอืเดอืนพฤษภาคมปีนี้ค่ะ ตอนนั้นไม่นกึไม่ฝันเลยวา่โครงการ

จะพบัไปเพราะเชื้อไวรสัโคโรนา”

5 Genno Labyrinth แปลว่า ‘เขาวงกตสมองมายา’ 
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“จ�าได้ว่ามโีครงการจะจ�าลองบ้านในเรื่อง ‘เกน็โน ลาบรีนิธ์’ สนิะ”

ใช่ๆ เจ้าของเรยีวกงัพยกัหน้า

“ที่จรงิคนวาดการ์ตูนเรื่องนี้เกดิในเมอืงนี้นะคะ”

“อ๊ะ งั้นหรอืคะ”

แน่นอนว่ารู้อยู่แล้ว แต่แสร้งท�าเป็นเพิ่งเคยได้ยนิ

“เมอืงที่ตวัเอกในเรื่องนี้อาศยัอยูก่เ็อาแบบมาจากแถบนี้ละค่ะ เลย

มกีารเสนอให้สร้างบ้านของตวัเอกโดยจ�าลองใหเ้หมอืนเด๊ะไวท้ี่นี่ เหน็ไหม

คะ ตรงนี้เขยีนว่า ‘เกน็ลาบ ิเฮาส์’ ”

“บ้านที่เรมนจ ิอาซมุะหลบัใหลอยู่สนิะ”

มาโยะเอ่ยชื่อตวัเอก

ใช่ๆ อกีฝ่ายยิ้มตาหยอีย่างพงึพอใจ “คณุกช็อบเรื่อง ‘เกน็โน ลาบรีนิธ์’  

เหมอืนกนัหรอื”

“เมื่อก่อนเคยอ่านบ้างนานๆ ทนี่ะค่ะ”

พอได้ยนิที่มาโยะตอบ เจ้าของเรยีวกงัท�าตาโตตกใจนดิๆ

“เคยอ่านหนงัสอืการ์ตูนหรอืคะ ถอืว่าแปลกส�าหรบัผู้หญงินะเนี่ย”

“ถงึได้บอกไงคะว่านานๆ จะได้อ่านสกัท”ี

“งั้นหรอืคะ สมยัเป็นหนงัสอืการ์ตูน ฉนัไม่รู้จกัเลย แต่พวกลูกชาย

ตั้งอกตั้งใจดอูนเิมะ6เรื่องนี้มาก พอถามว่าท�าไมชอบขนาดนั้น พวกเขาตอบ

ว่ากม็นัสนกุมาก แถมยงัเอาเมอืงนี้เป็นต้นแบบด้วย ฉนัเลยดูบ้างเป็นครั้ง

คราว พอเหน็สถานที่ที่ตวัเองรูจ้กัโผล่มาในเรื่องกอ็ดดใีจไม่ได้ค่ะ แต่ถงึจะ

พูดอย่างนั้น ฉากในเมอืงนี้กโ็ผล่มาแค่นดิๆ หน่อยๆ”

“เพราะฉากในท้องเรื่องจะอยู่ที่ ‘เขาวงกต’ เป็นหลกัสนิะคะ”

“เขาวงกตยอดมากเลยนะคะ ฉันประทับใจที่อุตส่าห์คิดสถาน

ที่แบบนั้นขึ้นมาได้ ไม่รู้ว่าในหัวของนักวาดการ์ตูนมีอะไรอยู่บ้างจริงๆ” 

เจ้าของเรียวกังทอดถอนใจพลางมองไปที่โปสเตอร์อีกครั้ง จากนั้นก็ถอน

6 เป็นศพัท์ภาษาญี่ปุ่นที่ย่อมาจากค�าว่าแอนเิมชนั หมายถงึการ์ตูนที่เป็นภาพเคลื่อนไหว
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ใจอีกรอบ “ถ้าไม่เกิดเรื่องวุ่นวายเพราะเชื้อไวรัสโคโรนา ป่านนี้เมืองของ

เราคงคกึคกัไปแล้ว”

“โครงการ ‘เกน็ลาบ ิเฮาส์’ ถูกยกเลกิไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะ”

“จ�าได้ว่ายกเลิกอย่างเป็นทางการประมาณเดือนมิถุนายนปีก่อน 

ค่ะ แต่มขี่าวลอืมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วว่าอาจจะถูกยกเลกิ ไม่รู้ด้วยว่า

สถานการณ์เรื่องเชื้อไวรัสโคโรนาจะเป็นยังไงในอีกหนึ่งปีข้างหน้า ต่อให้

สถานการณ์สงบลงบ้างกค็าดการณ์ไม่ได้ว่าจะมลีกูค้ามาใช้บรกิารแค่ไหน 

หรอืสมมตว่ิาแฟนๆ อนเิมะยกโขยงมาเที่ยวกนัใหญ่ แบบนั้นกน่็ากลวัเรื่อง

การแพร่ระบาดอกีเหมอืนกนั จะทางไหนกม็ดืแปดด้าน”

เรื่องที่เจ้าของเรียวกังเล่าไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใด 

โตเกียวโอลิมปิกถูกเลื่อน ดิสนีย์แลนด์ก็ปิดให้บริการระยะยาว คงกล่าว

ได้ว่าการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ที่ระลึกถึงอนิเมะในอีกหนึ่งปีให้หลังคือ

เรื่องเพ้อฝันที่ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจรงิ

“น่าเสียดาย คงมีคนมากมายเฝ้ารอจะได้มาเที่ยว” มาโยะกล่าว 

เธอคดิแบบนั้นจรงิๆ ไม่ได้พูดตามมารยาท

เจ้าของเรยีวกงัผงกศรีษะแล้วท�าหน้าเบ้

“ถ้าแค่น่าเสยีดายกด็ไีป แต่มคีนขาดทนุหนกักนัเยอะเลยนะคะ”

“อย่างนั้นหรอืคะ”

“ก็ใช่น่ะสิคะ เพราะไม่ใช่ว่าบริษัทจากที่ไหนไม่รู้คิดโครงการนี้ขึ้น

มา แต่มนัถกูเสนอในฐานะสิ่งที่จะช่วยฟ้ืนฟเูมอืงนี้ คนในทอ้งถิ่นลงทนุกนั

ไปเยอะเชยีวค่ะ ในบรรดานั้นเหมอืนจะมคีนขายมรดกที่ดนิของบรรพบรุษุ

เพื่อหาเงนิมาลงทนุด้วย การก่อสร้างคบืหนา้ไปได้ประมาณร้อยละเจด็สบิ

กจ็รงิ แต่เงนิที่ลงทนุไปแล้วกไ็ม่ได้กลับคนืมา”

“มเีรื่องแบบนั้นด้วยหรอืนี่…”

เมอืงนี้เป็นบ้านเกดิที่ตวัเองเกดิมาแท้ๆ ทว่าเธอไม่รู้เรื่องพวกนั้นเลย 

เออจินิ่าจะรู้ แต่อาจคดิว่าเล่าให้ลูกสาวที่ท�างานอยู่โตเกยีวฟังไปกเ็ท่านั้น
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เจ้าของเรยีวกงัแหงนมองนาฬิกาบนผนงัแล้วโบกไม้โบกมอืเป็นการ

ใหญ่ “ขอโทษนะคะ ฉนัชวนคยุเรื่องไร้สาระจนท�าคณุเสยีเวลา”

“ไม่หรอกค่ะ”

“เชิญตามสบายนะคะ ถ้าอยากรับน�้าชาเพิ่ม บอกฉันได้ทุกเมื่อ” 

เจ้าของเรยีวกงัเดนิตวัปลวิจากไป

มาโยะหนัไปมองโปสเตอร์อกีรอบ เหน็ตวัหนงัสอืที่เขยีนว่า ‘ผลงาน

ของคงุมิยิะ คตัสกึ’ิ เขาเป็นคนตวัเลก็และค่อนข้างผอม ภาพที่เขาชอบเดนิ

ก้มหน้าก้มตาตดิอยูใ่นมมุหนึ่งของความทรงจ�า พวกเธอได้อยูห้่องเดยีวกนั

ตอนขึ้นชั้นมธัยมสอง เดก็ชายผูไ้ม่โดดเด่นคนนั้นเป็นคนสร้างสรรค์ผลงาน

ที่ฮิตฮอตไปทั่วญี่ปุ่น เรียกได้ว่าอนาคตของมนุษย์เราเป็นสิ่งที่คาดคะเน

ไม่ได้จรงิๆ

จะว่าไป จ�าได้ว่าสคึมุ ินาโอยะที่ล้มป่วยจนกระทั่งจากโลกนี้ไปกบั 

คงุมิยิะ คตัสกึเิคยสนทิกนัและตวัตดิกนัเป็นประจ�า ก่อนจะล้มป่วย สคึมุิ

นาโอยะเป็นคนมคีวามเป็นผู้น�า คนจงึซบุซบิกนัว่าคงุมิยิะเป็น ‘เหาฉลาม

ของสคึมุ’ิ

โมโมโกะเล่าว่าจะมกีารจดัพธิไีว้อาลยัสคึมุ ินาโอยะในงานเลี้ยงรุน่

รอบนี้ด้วย ฉะนั้นคงุมิยิะที่น่าจะงานรดัตวัอาจมาร่วมงานด้วยกไ็ด้

หลงักนิมื้อเช้าเสรจ็ เธอกลบัห้องไปแต่งหน้า ระหว่างนั้นสมาร์ตโฟนม ี

สายเรยีกเข้า คาคทิานนิั่นเอง โทร.มาถามว่าอกีหนึ่งชั่วโมงจะมารบั ขดัข้อง 

หรอืเปล่า เธอเลยตอบว่าไม่ขดัข้อง

จากนั้นใช้โทรศัพท์ในห้องติดต่อฟรอนต์เพื่อท�าเรื่องขยายเวลาเข้า

พกั เพราะวนันี้คงยงัไม่ได้กลบัโตเกยีว

ตอนแต่งตวัเสรจ็ คาคทิานโิทร.มาอกีครั้ง บอกว่าอยู่หน้าที่พกัแล้ว

มาโยะรีบออกไป เห็นรถซีดานคันหนึ่งจอดอยู่บนถนน ชายสอง

คนยนืข้างรถ คนหนึ่งคอืคาคทิาน ิ อกีคนยงัหนุม่ ทั้งคูใ่ส่สูท เธอแปลกใจ

เพราะนึกว่าพวกเขาจะขับรถต�ารวจมา แต่คิดๆ ดูแล้ว ท�าแบบนั้นจะ 
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สะดดุตาเกนิไป

เธอนั่งเบาะหลงักบัคาคทิาน ิส่วนชายหนุ่มท�าหน้าที่ขบัรถ

“สงบใจลงบ้างหรือยังครับ” คาคิทานิถามหลังจากรถออกตัวได้

ไม่ทนัไร

“ค่ะ กด็ขีึ้นบ้าง”

“ผมเข้าใจดีว่าคุณขมขื่น แต่เพื่อจับกุมคนร้ายให้ได้อย่างรวดเร็ว 

ความร่วมมอืจากคณุจะช่วยเหลอืการสบืสวนของพวกเราได้มาก”

“ฉนัทราบค่ะ ทางนี้ต่างหากที่ต้องขอความกรณุาด้วยนะคะ”

“ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ งั้นผมขอถามเลยแล้วกัน หลังจากนั้น

คุณนึกอะไรออกเกี่ยวกับคดีนี้บ้างหรือเปล่า จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหน

กไ็ด้ทั้งนั้น”

“เรื่องนั้น เอ่อ เมื่อคนืฉนัลองคดิหลายๆ อย่างดูแล้ว…”

“แต่กน็กึไม่ออกหรอื”

“ขอโทษค่ะ…”

“คณุไม่จ�าเป็นต้องขอโทษเลย เพราะกรณแีบบนั้นมถีมไป”

ค่ะ เธอพยักหน้าพลางครุ่นคิดเกี่ยวกับเจตนาที่แท้จริงในค�าพูด

ของเขา กรณีแบบนั้นหมายถึงกรณีแบบไหนกันแน่ หมายความว่าอันที่

จริงมีคนมากมายถูกฆ่าตายโดยไม่มีเหตุผลเป็นพิเศษ หรือว่าที่จริงมีเหตุ

จูงใจที่ท�าให้ถกูฆ่า แต่มอียูถ่มไปที่คนในครอบครวัไม่รู้สาเหตอุย่างนั้นหรอื

มาโยะสงัหรณ์ใจอย่างบอกไม่ถูกว่าคาคทิานอิาจหมายถงึอย่างหลงั 

เขาต้องคดิแน่ๆ ว่า ในเมื่อลูกสาวออกจากบ้านเกดิไปใช้ชวีติที่โตเกยีว คง

ไม่รู้ทกุอย่างเกี่ยวกบัพ่อที่บ้านเกดิ

น่าเสียดายที่เธอปฏิเสธไม่ได้ เธอเริ่มไปใช้ชีวิตอยู่โตเกียวตอนเข้า

มหาวิทยาลัย ระหว่างเรียนไม่เคยกลับบ้านเกิดสักครั้ง เรียนจบแล้วก็หา

งานท�าและเริ่มใช้ชวีติในโตเกยีว หลงัจากนั้นกลบับ้านเกดิอย่างมากกปี็ละ

ครั้งสองครั้ง แถมส่วนใหญ่ยงักลบัแค่คนืเดยีวด้วย กระทั่งค�าถามที่ว่าหมูน่ี้
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พ่อท�าอะไรเป็นงานอดเิรกบ้าง เธอยงัตอบให้น่าพอใจไม่ได้เลย

แต่มาโยะอาจเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ก่อนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน

แล้วกไ็ด้ ไม่เคยนกึสนใจว่าพ่อเป็นอย่างไรบ้าง ไม่ส ิบอกว่าจงใจไม่สนใจ

จะถูกต้องกว่า

ไม่ได้เกลียดชังพ่อแต่อย่างใด เธอรักและเคารพพ่อ ทว่าต่างฝ่าย

ต่างพยายามไม่ก้าวก่ายซึ่งกนัและกนั

ตระกลูคามโิอะประกอบอาชพีเป็นครใูนท้องถิ่นสบืต่อกนัมารุน่สูรุ่น่ 

ปูท่วดสอนวชิาสงัคมศกึษา ปูส่อนวชิาภาษาองักฤษ เออจิบิอกว่าไม่เคยคดิ 

ท�าอาชพีอื่นนอกจากเป็นครูบาอาจารย์ สิ่งที่ลงัเลตอนเลอืกมหาวทิยาลยั

มแีค่จะเลอืกไปทางวรรณคดอีงักฤษและอเมรกินั วรรณคดญีี่ปุ่น หรอืว่า

วรรณคดจีนี เขาคดิว่าไม่ว่าประเทศใด วรรณคดโีบราณกค็อืขมุทรพัย์แหง่

สจัธรรมของมนษุย์ อนัจะเป็นคูม่อืในการสอนวถิขีองมนษุย์ให้แก่เดก็ๆ รุน่ 

ต่อไป สดุท้ายเขาเลอืกเรยีนวรรณคดญีี่ปุ่น เหตผุลกง็่ายๆ “เพราะผู้สอน

และผู้เรยีนเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยกนัทั้งสองฝ่าย” นั่นเอง

สมยัมาโยะเริ่มจ�าความได้ เออจิกิลายเป็นคนดงัในท้องถิ่นเรยีบร้อย

แล้ว เหตหุนึ่งเป็นเพราะมหีลายตระกลูที่คบหากนัมาตั้งแต่สมยัปูท่วดและปู่ 

แต่เออจิขิึ้นชื่อว่ากระตอืรอืร้นกบัการสอนสั่งน�าทางนกัเรยีนยิ่งกว่าสองคน

นั้นเสยีอกี แม้แต่เดก็ที่มปีัญหา ไม่ส ิเพราะเป็นเดก็ที่มปีัญหานี่แหละ เขา

ถงึคอยให้ค�าปรกึษาอย่างอบอุ่นและจรงิใจ นั่นคอืค�าชื่นชมที่มาโยะได้ยนิ

มาไม่รูต่้อกี่ครั้ง ได้ยนิว่าเขาเคยประท้วงโรงเรยีนเพราะเหน็แก่นกัเรยีนด้วย

มาโยะถูกเรียกว่าลูกสาวอาจารย์คามิโอะตั้งแต่สมัยเรียนประถม 

ตอนนั้นเธอไม่ได้รู้สึกอักอ่วน เพราะเวลาโดนเรียกแบบนั้น เธอจะได้ยิน

ค�าพูดยกย่องเออิจิตามมาด้วย ไม่มีมนุษย์คนใดไม่พอใจที่ได้ยินคนชม

พ่อตวัเองหรอก

แต่พอเข้าโรงเรียนมัธยมต้นที่พ่อสอนอยู ่ สภาพแวดล้อมก็

เปลี่ยนแปลงไป จ�านวนนักเรียนมีน้อย ทั้งชั้นปีมีแค่สองห้อง ในชั่วโมง
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เรยีน เวลาพ่อยนืตรงแท่นสอน เธออดึอดัจนเอาแต่ก้มหน้า

ตอนนั้นเองที่ท�าให้เธอเข้าใจว่า ครูคามโิอะ เออจิไิม่ได้แค่ใจดแีละ

ยดืหยุ่นอย่างเดยีว เขายงัเข้มงวดกบันกัเรยีนที่ไม่ตั้งใจเรยีนด้วย ซึ่งกเ็ป็น

เรื่องปกต ิความหวัแขง็ที่ไม่ยอมมองข้ามการฝ่าฝืนกฎระเบยีบเลก็ๆ น้อยๆ 

กเ็ป็นอกีแง่มมุที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเช่นกนั

อยู่มาวันหนึ่ง ขากลับจากโรงเรียน มาโยะเห็นพวกเพื่อนร่วมชั้น

อยู่ในเกมเซ็นเตอร์ หนึ่งในนั้นสังเกตเห็นเธอเลยกระซิบบอกเพื่อนพ้อง 

เธอสงัหรณ์ใจไม่ด ีแล้วมนักก็ลายเป็นจรงิในอกีไม่กี่วนัต่อมา พวกเขาถูก

เรยีกไปตกัเตอืนที่ห้องพกัครู เหน็ว่ามชีาวเมอืงตดิต่อมาบอกทางโรงเรยีน 

แต่พวกเพื่อนร่วมชั้นไม่เชื่อ พวกเขาเดาว่ามาโยะคงเอาไปฟ้องเออิจิและ

แพร่ข่าวลือนั้นไปทั่ว นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เพื่อนร่วมชั้นบางคนก ็

ท�าตวัเหนิห่างเธอ

แน่นอนว่าไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆ ในบรรดานักเรียนมีอยู่ไม่น้อยที่

เคารพรกัเออจิ ิพวกเขาท�าตวัสบายๆ กบัเธอเหมอืนที่ปฏบิตัติ่อเพื่อนร่วม

ชั้นคนอื่นๆ

แต่หากบอกว่าชวีตินกัเรยีนมธัยมต้นไม่น่าอดึอดักจ็ะเป็นเรื่องโกหก 

เมื่อค�านงึถงึสถานะของเออจิ ินอกจากจะท�าผดิกฎของโรงเรยีนไม่ได้แล้ว 

เธอยังต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนครูคนอื่นตักเตือนเด็ดขาดด้วย จ�าเป็นต้อง

ท�าผลการเรียนให้ดีในระดับหนึ่ง ต่อให้มีเรื่องไม่พอใจโรงเรียนก็พูดไม่ได้ 

เหนอืสิ่งอื่นใดคอืเธอพยายามท�าตวัติ๋มๆ ในโรงเรยีน

นักเรียนดีเด่นผู้เงียบขรึมและส�ารวมนั่นคือบทบาทที่มาโยะต้อง

แสดงสมยัเรยีนมธัยมต้น

เธอย่อมเว้นระยะห่างจากเออจิดิ้วย แม้แต่ตอนอยู่บ้านกเ็ช่นกนั

เออิจิเองก็คงรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของเธอ เวลาอยู่บ้านจึงไม่

ฝืนท�าตวัสนทิสนมแบบ ‘พ่อกบัลูกสาว’ เขาปฏบิตัติ่อลูกสาววยัมธัยมต้น

เหมอืนเป็น ‘ผู้ใหญ่คนหนึ่ง’ ไม่เคยพูดเชงิเทศนากบัเธอเลย
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หลงัจากมาโยะเข้าโรงเรยีนมธัยมปลาย ความสมัพนัธ์แบบนั้นกย็งั

คงอยู่ เขาอาจกระอกักระอ่วนที่จะท�าตวัเป็นพ่อแบบปบุปับกไ็ด้ เธอเองก็

ลงัเลที่จะอ้อนเขาเอาป่านนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกในช่วงสามปีที่เธอเรียนมัธยมปลาย

เป็นดังที่กล่าวมา นับจากนั้นความสัมพันธ์ก็ด�าเนินมาถึงทุกวันนี้โดยไม่

ได้กระชบัระยะห่างต่อกนัแม้แต่ก้าวเดยีว

ฉะนั้นมาโยะจงึไม่รูอ้ะไรเกี่ยวกบัเออจิเิลย แม้ได้ฟังว่าเขาถกูฆ่า เธอ

กใ็ห้การเป็นประโยชน์แก่ต�ารวจไม่ได้

������� Black Showman art5.indd   50 2/10/21   3:00 PM



บทที่ 5

รถแล่นมาถงึสถานที่ที่มาโยะคุ้นเคยด ีรถลาดตระเวนและรถตู้ของ 

ต�ารวจจอดอยู่บนถนนหลายคัน ต�ารวจในเครื่องแบบสองคนยืนอยู ่ 

หน้าบ้านคามโิอะ

พอลงจากรถ เธอมองบ้านเกดิแล้วสดูหายใจลกึ ปูเ่ป็นคนสร้างบ้าน

เก่าแบบญี่ปุ่นที่มรีั้วต้นไม้ล้อมรอบหลงันี้ มกีารซ่อมแซมผนงัด้านนอกกบั

หลังคาทุกๆ หลายปี กลิ่นอายของการผสมผสานระหว่างสไตล์ญี่ปุ่นกับ

สไตล์ตะวันตกจึงผุดให้เห็นเป็นแห่งๆ ไม่ได้พินิจพิจารณาบ้านหลังนี้มา

นานแล้ว ความรู้สกึของเธอในฐานะสถาปนกิกค็อื บ้านหลงันี้มรีูปลกัษณ์

ที่แปลกไม่เหมอืนใคร

ประตูรถลาดตระเวนและรถตู้ที่จอดอยู่เปิดออก คนที่ลงจากรถ

ตามๆ กันมาคือเหล่าชายชุดสูท เกือบทุกคนสวมหน้ากาก ปกติคงดู

พลิกึพลิั่น แต่กลายเป็นภาพที่คุ้นตาไปโดยปรยิายตั้งแต่เกดิความวุ่นวาย

เพราะเชื้อไวรสัโคโรนา

ชายคนหนึ่งเดนิมาหามาโยะ เขาไม่ได้สวมหน้ากาก นยัน์ตาเรยีว

เล็กเหมือนสุนัขจิ้งจอก ขณะจ้องหน้าเธอไม่วางตาด้วยดวงตาคู่นั้น เขา

ถามคาคทิานวิ่า “คนนี้ลูกสาวของผู้เคราะห์ร้ายหรอื”

“ใช่ครบั ชื่อคณุคามโิอะ มาโยะ” คาคทิานติอบแล้วหนัมามองเธอ  

“ก�าลงัเสรมิจากกองบญัชาการต�ารวจภูธรประจ�าจงัหวดัน่ะครบั”

“อ๊ะ…ค่ะ”

พอเขาแนะน�าในท�านองนั้น เธอไม่รู้ว่าควรเอ่ยทกัทายอย่างไรดี
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“คณุอาศยัอยู่บ้านหลงันี้จนถงึเมื่อไหร่” ชายตาตี่ถามด้วยน�้าเสยีง

ห้วนๆ ไม่แม้แต่จะแนะน�าตวัก่อน มาโยะแอบตั้งฉายาให้เขาว่าตาลงุจิ้งจอก

“จนถงึประมาณสบิสองปีที่แล้วค่ะ”

ปีนั้นเป็นปีที่เธอจบการศกึษาจากโรงเรยีนมธัยมปลาย แต่ไม่จ�าเป็น

ต้องเปิดเผยอายใุห้เขารู้เอาตอนนี้หรอก

“หลังจากนั้นคุณกลับบ้านเกิดบ่อยแค่ไหน แค่ช่วงโอบ้งกับปีใหม่

หรอืเปล่า”

“ส่วนใหญ่กป็ระมาณนั้น”

ตาลงุจิ้งจอกท�าหน้ามู่ทู่อย่างเหน็ได้ชดั

“งั้นคุณก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับบ้านหลังนี้น่ะสิ ยกตัวอย่างเช่นพวก

สมบตัพิสัถาน”

เป็นค�าถามที่ไร้มารยาท ทว่าเธออดทนไม่แสดงความหงดุหงดิทาง

สหีน้า

“ไม่รู้เลยค่ะ เมื่อวานฉนักบ็อกไปแล้ว”

หญงิสาวเหลอืบมองคาคทิานิ

ตาลงุจิ้งจอกครางดงัอมืพร้อมกบัยกนิ้วเกาหว่างคิ้ว แล้วถอนหายใจ

“ถงึอย่างนั้นให้คณุเข้าไปดูสกัหน่อยกน็่าจะด ีอาจสงัเกตเหน็อะไร

บ้างก็ได้” เขาบอก มองมือมาโยะ แล้วหันไปหาพวกชายที่คาดว่าเป็น 

ลูกน้อง “เฮ้ ใครเอาถงุมอืมาให้ยมืหน่อยส”ิ

“อ๊ะ ผมมคีรบั” คาคทิานหิยบิถงุมอืสขีาวจากกระเป๋าในเสื้อสูท

มาโยะรบัมาสวมทั้งสองมอื เพยีงเท่านี้กร็ูส้กึว่าตวัเองก�าลงัจะเข้าไป

ในที่เกดิเหตฆุาตกรรมจรงิๆ

“งั้นผมจะน�าทางเอง” คาคทิานเิดนิเข้าประตูไปก่อน

จะเข้าบ้านเกิดของตัวเองแท้ๆ ต้องมี ‘คนน�าทาง’ ด้วยหรือ… 

เธอเดนิตามเขาด้วยความคบัข้องใจ พวกตาลงุจิ้งจอกตามหลงัมา

คาคทิานเิปิดประตูหน้าบ้าน เอ่ยกบัมาโยะว่าเชญิครบั
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ทันทีที่ยืนตรงบริเวณส�าหรับถอดรองเท้า เธอได้กลิ่นหอมของ 

การบรูจางๆ เป็นกลิ่นที่ใช้ไล่แมลงเพื่อรกัษาหนงัสอื ทกุทเีธอจะรู้สกึถวลิหา 

แต่วนันี้ความเศร้าสร้อยมมีากกว่า

คาคิทานิเดินตัดทางเดินสีด�าขลับไปเปิดประตู เดิมทีตรงนั้นเป็น 

ห้องนั่งเล่น ทว่าระยะหลงัเออจิใิช้เป็นห้องหนงัสอื

มาโยะมองเข้าไปในห้องแล้วก็ตะลึงพรึงเพริด เพราะมีข้าวของ 

ระเกะระกะเต็มพื้นจนไม่มีที่ให้เหยียบยืน มีตั้งแต่เอกสาร ถุงกระดาษ 

แว่นตา นาฬิกา เครื่องเขยีน ยา ซดี ีดวีดี ีเทปคาสเซต็ ไปจนกระทั่งเทป

วดิโีอ เละเทะไร้ระเบยีบโดยสิ้นเชงิ

โหดร้าย เธอหลดุพมึพ�า

“ผมคดิว่าคงไม่ถงึกบัต้องถาม” คาคทิานเิอ่ยขึ้น “สภาพแบบนี้ผดิ

ปกตสินิะครบั หมายความว่าข้าวของในห้องนี้ไม่ได้กระจยุกระจายแบบนี้

เป็นประจ�าใช่ไหม”

“แน่นอนค่ะ ไม่มีทางเป็นแบบนี้อยู่แล้ว ที่จริงพ่อเป็นคนรักความ

สะอาดและคอยเกบ็ข้าวของเป็นระเบยีบอยู่เสมอ ก�าหนดไว้แน่ชดัว่าของ

ชิ้นไหนต้องเกบ็ตรงไหน แทบไม่เคยเอามาวางทิ้งไว้ด้วยซ�้า”

“นั่นสินะครับ ตรงกับภาพลักษณ์ของครูคามิโอะในความทรงจ�า

ของผมเลย”

หญิงสาวย่างเท้าเข้าไปอย่างระมัดระวัง ห้องนั่งเล่นกว้างราวยี่สิบ

เสื่อ โต๊ะ เก้าอี้โซฟา และโต๊ะเขียนหนังสือตั้งห่างกันในระยะพอเหมาะ 

ทว่าสิ่งที่ท�าให้ห้องนี้โดดเด่นกค็อืชั้นหนงัสอืที่สร้างตดิผนงั ปูส่ร้างมนัสมยัที่

ปลกูบ้านใหม่ๆ ความสงูของมนัจรดเพดาน ชั้นบนสดุมหีนงัสอืขององักฤษ

และอเมรกิาเป็นหลกั ซึ่งเป็นของที่ปู่สะสมไว้ ถัดลงมาเป็นหนงัสอืชดุของ

เออจิเิสยีส่วนใหญ่ หลกัๆ เป็นวรรณคดญีี่ปุน่ แฟ้มเกี่ยวกบัโรงเรยีนตรงมมุ

ของชั้นหนงัสอืวางเรยีงตามเลขปีอย่างเป็นระเบยีบเรยีบร้อยสมเป็นเออจิิ

ชั้นกลางๆ ลงมาถงึชั้นล่างท�าประตูตู้ปิดไว้ ทว่าตอนนี้อยู่ในสภาพ
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เปิดอ้าเกอืบทั้งหมด เท่าที่ดูข้างใน มหีลายชั้นว่างเปล่า

ตาลุงจิ้งจอกล้วงมือสองข้างลงกระเป๋าเสื้อสูท เดินเข้าไปใกล้ชั้น

หนงัสอื

“เป็นไปได้ไหมว่าของที่กระจัดกระจายบนพื้นส่วนใหญ่เคยอยู่ใน

นี้มาก่อน”

ว่าไงครบั เขาหนัมาหามาโยะ

“น่าจะอย่างนั้นค่ะ ฉนักไ็ม่ได้รู้ดนีกัหรอก”

โดยหลักแล้วเออิจิเก็บของนอกเหนือจากหนังสือไว้ในชั้นที่ติดบาน

ประตู สื่อส�าหรบัฟังเพลงและดูภาพยนตร์กเ็ป็นส่วนหนึ่งในบรรดานั้น ไม่

เพยีงสนใจวรรณคด ีเขายงัชอบฟังเพลงและดูภาพยนตร์ด้วย

“มีของอะไรหายไปบ้างไหมครับ โดยเฉพาะของมีค่าหรือของที่ผู้

เคราะห์ร้ายหวงแหน”

หลงัมองสลบัไปมาระหว่างในชั้นและข้าวของที่เกลื่อนกลาดบนพื้น 

มาโยะส่ายศรีษะ

“บอกตามตรงว่าไม่รู้ค่ะ เพราะไม่รู้แน่ชัดว่ามีของแบบไหนเก็บอยู่

ชั้นไหนบ้าง อกีอย่าง เมื่อวานฉนักบ็อกไปแล้ว ไม่เคยได้ยนิมาก่อนว่าบ้าน

ฉนัมขีองที่มมีูลค่าสูงเป็นพเิศษอยู่ด้วย”

“ถึงจะพูดอย่างนั้นก็คงไม่ใช่ว่าไม่มีของมีค่าเลยสักชิ้นใช่ไหมล่ะ 

สมัยยังอาศัยอยู่ที่นี่ คุณเองน่าจะเคยเห็นคุณพ่อเก็บของแบบนั้นไว้บ้าง

ไม่ใช่หรอื ผมหมายถงึของที่ใช้ต่างตู้นริภยัน่ะ”

“ของที่ใช้ต่างตู้นริภยัหรอืคะ ถ้าอย่างนั้น…”

เธอเดนิเข้าไปที่โต๊ะเขยีนหนงัสอื มคีนดงึลิ้นชกัออกมาแล้วโยนของ

ในนั้นลงพื้นเช่นกนั เธอเจอสมดุบญัชธีนาคารสองเล่มในนั้น

“อ้อ จรงิด้วย…พ่อเกบ็ของส�าคญัไว้ในลิ้นชกัของโต๊ะตวันี้ค่ะ”

มาโยะท�าท่าจะหยิบสมุดบัญชี แต่ตาลุงจิ้งจอกพูดเสียงเฉียบขาด

ขึ้นก่อนว่า “ห้ามแตะต้อง” เธอเลยตกใจหดมอื
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ขออภยั ตาลงุจิ้งจอกกล่าวอย่างเยอืกเยน็

“กรณุาอย่าแตะต้องสิ่งของในที่เกดิเหตสุุ่มสี่สุ่มห้า สมดุบญัชพีวก

นั้นเราตรวจดแูล้ว ไม่มขีองมค่ีาอย่างอื่นอกีหรอืครบัอย่างเช่นพวกอญัมณ”ี

“อญัมณ…ี”

“ได้ยนิว่าแม่คณุเสยีแล้ว ท่านน่าจะมเีครื่องประดบัหรอืแหวนบ้าง”

“มคี่ะ แต่ฉนัเป็นคนเกบ็ไว้”

“คณุน่ะหรอื”

“ตอนแม่เสยี พ่อให้ฉนัมา บอกว่าตวัเองเกบ็ไว้กเ็ท่านั้น แม่คงตั้งใจ

จะยกให้มาโยะอยู่แล้วด้วย” อกีอย่าง เธออธบิายต่อ “พวกมนัเป็นของที่

เตม็ไปด้วยความทรงจ�า แต่ไม่ได้มมีูลค่ามากมายหรอกค่ะ อย่างน้อยกไ็ม่

น่ามใีครอยากได้จนถงึกบับกุปล้น”

“อย่างนี้นี่เอง” ตาลงุจิ้งจอกผงกศรีษะอย่างเข้าอกเข้าใจ ทว่าเจ้า

ตวัดูจะไม่ได้คาดหวงัค�าตอบที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่แรกแล้ว

“ถ้าจะหาของมีค่าให้ได้ละก็” มาโยะเงยมองชั้นหนังสือ “น่าจะ

เป็นหนงัสอืละมั้ง”

“หนงัสอื?”

“ปู่กับพ่อเป็นนักวิชาการด้านวรรณคดีด้วยกันทั้งคู่ เลยสะสม

หนงัสอืทกุยคุทกุสมยัจากทั่วโลก ในบรรดานี้อาจมเีล่มที่ล�้าค่าอยู่กไ็ด้”

อ่าฮะ ตาลงุจิ้งจอกจบัจ้องชั้นหนงัสอือย่างไร้ความสนใจ

“แต่เท่าที่ดู ไม่มร่ีองรอยถูกรื้อค้น ท่าทางคนร้ายจะไม่สนใจหนงัสอื”

“คงจะอย่างนั้นค่ะ..”

ตอนเธอละสายตาจากชั้นหนังสือ ได้ยินเสียงดังมาจากนอกห้อง 

“อะไรของคุณน่ะ ตอนนี้ต�ารวจก�าลังสืบคดีอยู่ ห้ามเข้ามาโดย

พลการ”

“ใครกันแน่ที่เข้ามาโดยพลการ ได้รับอนุญาตจากใครไม่ทราบ” 

ได้ยนิเสยีงโต้แย้งด้วย
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มาโยะกลั้นหายใจ เพราะเดาได้ว่าเจ้าของเสียงคือใคร แต่ไม่น่า

เป็นไปได้…

ตาลงุจิ้งจอกย่นหวัคิ้ว มองไปยงัทางเดนิ “เกดิอะไรขึ้น”

“คือว่า เอ่อ มีผู ้ชายที่บอกว่าเป็นคนอาศัยในบ้านหลังนี้…”  

ลูกน้องตอบ

“คนอาศยัหรอื”

“เกะกะน่า บอกว่าให้ฉันเข้าไปไง ท�าไมมากระจุกตัวอยู่ใกล้กัน

ขนาดนี้ พวกนายมีภูมิต้านทานเชื้อไวรัสโคโรนากันหมดเลยรึไงหา”  

บคุคลหนึ่งพูดโพล่งพร้อมกบัแหวกพวกเจ้าหน้าที่สบืสวนเข้ามา 

เขาเป็นคนตวัผอมสงู ผมหยกัศกยาวประบ่า หน้าตายงัไม่โกนหนวด

โกนเคราดูไร้ความสะอาดสะอ้านเหมอืนเคย ใส่เสื้อแจก็เกตทหารที่ดูผ่าน

การใช้งานมานานเอาการ

“คณุเป็นใคร” ตาลงุจิ้งจอกถาม

“ตามมารยาทแล้ว ก่อนถามชื่อคนอื่นควรบอกชื่อตวัเองก่อนนะ แต่

เอาเถอะ อย่างที่บอกไอ้พวกงั่งไปหลายรอบตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่า ฉนัคอืคน

อาศัยในบ้านหลังนี้ ถ้าคิดว่าโกหก ไปถามส�านักงานเขตหรือที่ไหนก็ได้” 

เขาพูดค่อนข้างรัว ซึ่งที่จริงก็เป็นคนพูดคล่องปรื๋อมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้ว 

มาโยะไม่รู้เหมอืนกนัว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกดิหรอืเป็นผลจากการฝึกฝน

คาคทิานทิี่ยนือยู่ข้างเธออทุานดงัอ๊ะ “หรอืว่าคณุคอื…”

ตาลงุจิ้งจอกมองคาคทิานดิ้วยสหีน้าเคลอืบแคลง

“เมื่อเช้าผมให้ลกูน้องตรวจสอบทะเบยีนบ้านของบ้านหลงันี้ แล้วก็

พบว่ามชีื่อคนอื่นนอกจากผู้เคราะห์ร้ายอยู่ในนั้นด้วย” คาคทิานกิางสมดุ

พกจากกระเป๋าในเสื้อสูท “เอ ใช่คณุคามโิอะ ทาเคชหิรอืเปล่าครบั ที่เป็น

น้องชายของคณุคามโิอะ เออจิ”ิ

ชายใส่เสื้อแจก็เกตทหาร…หรอืคามโิอะ ทาเคชผิู้เป็นอาของมาโยะ 

เบะปากไม่พอใจมองไปที่คาคทิานิ
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“ในเมื่อตรวจสอบถงึขั้นนั้นแล้ว ท�าไมไม่รู้จกับอกไอ้พวกบ้าตรงหน้า

บ้าน ฉนัเลยต้องเสยีเวลาคยุกบัพวกนั้นเปล่าๆ ปลีๆ้ ”

“เอ่อ แต่ผมไม่นกึว่าคณุจะกลบัมาวนันี้…”

“ฉันจะกลับบ้านตัวเองเมื่อไหร่มันก็เรื่องของฉัน แล้วพวกนายก็

ไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านของพวกฉันโดยพลการด้วย รีบออกไปซะ” ทาเคชิชี้ไป

ทางประตู

ตาลงุจิ้งจอกใช้มอืซ้ายหยบิสมาร์ตโฟนจากกระเป๋าในเสื้อสทูพลาง

เขม้นมองผูบ้กุรกุเข้ามากะทนัหนั ใช้มอืขวากดมนัอย่างว่องไวแล้วยกแนบหู

“ฉนัเอง มเีรื่องอยากให้ตรวจสอบหน่อย ตรงนั้นมทีะเบยีนบ้านของ

บ้านคามิโอะหรือปล่า…ใช่ เห็นว่าในทะเบียนบ้านมีชื่อคนอื่นนอกจากผู้

เคราะห์ร้ายอยู่ด้วย เป็นความจรงิหรอื…ชื่ออะไร…อมื เขยีนด้วยตวัอกัษร

แบบไหน…งั้นหรอื เข้าใจแล้ว” หลงัจบการสนทนาทางโทรศพัท์ เขาเกบ็

สมาร์ตโฟนกลบัที่เดมิ

“ท่าทางจะยนืยนัได้แล้วสนิะ” ทาเคชกิล่าว

“มบีตัรประจ�าตวัอะไรบ้างไหม อย่างเช่นใบขบัขี่”

“ยงัสงสยัอยู่อกีร”ึ

“กเ็พื่อความแน่ใจ”

เอ่อ มาโยะอ้าปาก “ไม่ผดิแน่ค่ะ คนคนนี้เป็น…”

เธอตั้งท่าจะพูดว่าอาของฉันเอง แต่ทาเคชิยกมือซ้ายปรามเธอ 

จากนั้นหยิบกระเป๋าสตางค์จากกระเป๋ากางเกงคาร์โก ดึงใบขับขี่ออกมา

จากในนั้น

“ดูซะให้เตม็ตา” เขายื่นมนัไปตรงหน้าตาลงุจิ้งจอก

ชั่วพริบตาที่ตาลุงจิ้งจอกยื่นมือมารับใบขับขี่ ทาเคชิล้วงมือซ้าย

เข้าไปในเสื้อนอกของอกีฝ่ายด้วยความรวดเรว็จนมองไม่ทนั แล้วหยบิบาง

อย่างจากกระเป๋าในอกเสื้อ สมดุพกต�ารวจสดี�านั่นเอง

“อ๊ะ เดี๋ยวส ิท�าอะไรน่ะ” นยัน์ตาตี่ของตาลงุจิ้งจอกเบกิกว้างเลก็
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น้อย

“ในเมื่อทางนี้ให้ดบูตัรประจ�าตวัแล้ว ทางนั้นไม่ให้ดบู้างกไ็ม่ยตุธิรรม 

น่ะส”ิ ทาเคชเิปิดสมดุพก “หมื สารวตัรโคงเุระหรอื น่าเสยีดายนะ มาโยะ 

ถ้าเป็นสารวัตรเมงุเระ7คงพึ่งพาได้” เขาหันบัตรประจ�าตัวให้มาโยะดู ใต้

ภาพถ่ายใบหน้าของตาลงุจิ้งจอกมชีื่อเขยีนไว้ว่า โคงเุระ ไดสเึกะ

“เอาคนืมา!” โคงเุระตะโกน

“ไม่ต้องบอกกค็นืให้อยู่แล้ว ที่ส�าคญักว่านั้น ตรวจสอบตวัตนของ

ฉนัเรยีบร้อยหรอืยงั”

หลงัดูใบขบัขี่ในมอื โคงเุระส่งมนัคนืให้ทาเคชอิย่างเออืมระอา

ทาเคชิผุดยิ้มมีเลศนัยเข้าไปใกล้โคงุเระ คืนสมุดพกต�ารวจใส่

กระเป๋าในอกเสื้อข้างซ้าย แล้วรบัใบขบัขี่ของตวัเองกลบัมา

“งั้นฉันขอถามอีกครั้ง พวกนายเข้ามาท�าอะไรในบ้านของคนอื่น” 

ทาเคชกิล่าวพลางเกบ็กระเป๋าสตางค์ที่ใส่ใบขบัขี่แล้วลงกระเป๋ากางเกง

โคงเุระท�าท่าจะพูดบางอย่างแต่ยั้งไว้ หันไปมองมาโยะแทน “ช่วย

อธบิายให้อาคณุฟังท”ี

มาโยะปรบัลมหายใจแล้วบอกทาเคช ิ“คณุพ่อตายแล้วน่ะ”

ทว่าสหีน้าของเขาไร้อารมณ์ คนนอกคงมองไม่ออกว่า เขาตกใจจน

ไม่อาจรบัรู้ความเป็นจรงิหรอืแค่ไม่สะทกสะท้านกนัแน่

“พบศพที่สวนด้านหลงั แล้วกม็คีวามเป็นไปได้สูงว่าถูกฆ่า…”

ทาเคชไิม่เปลี่ยนสหีน้า ทว่าเริ่มก้าวยาวๆ ไปใกล้ประตูกระจกที่หนั

เข้าหาสวนด้านหลงั จ้องเขมง็ไปข้างนอก

“ถูกฆ่ายงัไง โดนของมคีมหรอือะไรสกัอย่างแทงเอาหรอื” เขาถาม

ในท่าหนัหลงัให้ทกุคน

“โทษที ผมตอบไม่ได้” โคงุเระตอบทันใด “เป็นความลับในการ

7 ผู้เขยีนน่าจะเล่นมกุเกี่ยวกบันยิายชดุสารวตัรเมเกรต์ (ภาษาญี่ปุ่นอ่านออกเสยีงว่าสารวตัรเมงเุระ)

ที่ประพนัธ์เป็นภาษาฝรั่งเศส โดยนกัเขยีนชาวเบลเยยีมชื่อช้อร์ชส์ซเีมอนง (ผู้แปล)
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สืบสวน ขนาดผู้พบศพยังเดาสาเหตุการตายไม่ออก ฉะนั้นถ้ามีใคร

นอกจากผู้เกี่ยวข้องกับการสืบสวนรู้วิธีสังหารละก็ เท่ากับเป็นไปได้สูงว่า

คนคนนั้นคอืคนร้าย”

เพราะอย่างนั้นเมื่อวานกเ็ลยไม่ยอมบอกหรอื มาโยะที่ฟังอยู่ใกล้ๆ 

เข้าใจแล้ว

“เสื้อผ้าล่ะ ตอนพบศพ พี่แต่งตวัยงัไง”

“นั่นกเ็ป็นความลบัในการสบืคดอีกีเหมอืนกนั ขอบอกให้ชดัเจนเลย

ว่า ผมคงตอบค�าถามของพวกคุณไม่ได้แม้แต่อย่างเดียว ในทางกลับกัน 

ทางนี้ต่างหากที่ควรเป็นฝ่ายถาม เรามีเรื่องอยากถามพวกคุณมากมาย

ก่ายกอง เป็นต้นว่าท�าอะไรบ้างในช่วงตั้งแต่วนัเสาร์ที่แล้วจนถงึเมื่อวาน…”

“ไม่ต้องห่วง ฉนัตอบค�าถามแน่ ฉะนั้นรอเดี๋ยว ฉนัไม่รู้ว่านายมอง

ฉนัเป็นคนยงัไง แต่ตอนนี้ฉนัก�าลงัท�าใจกบัการสูญเสยีพี่ชาย”

ค�าพูดนั้นท�าเอากระทั่งโคงเุระยงัหมดข้อโต้แย้ง เขาขมวดคิ้วอย่าง

กระอกักระอ่วนแล้วเกาศรีษะ คาคทิานดิูจะอดึอดัเหมอืนกนั

ผ่านไปสกัพกัทาเคชหิมนุตวัเดนิกลบัมาหาพวกมาโยะ เขายนืหน้า

โคงเุระแล้วกล่าวว่า “เอาส ิ ถามมาได้หมดทกุอย่างเลย อยากรู้ว่าฉนัท�า

อะไรตั้งแต่วนัเสาร์จนถงึเมื่อวานสนิะ วนัเสาร์ฉนัอยู่ที่ร้านตลอดตั้งแต่เช้า 

ไม่ได้ออกไปข้างนอกแม้แต่ก้าวเดยีว ส่วนวนัถดัมา…”

สตอ็ป โคงเุระบอกให้หยดุไว้ก่อน “ร้านอะไร”

“บาร์ที่ฉนัเป็นเจ้าของน่ะส ิอยูแ่ถวเอบสิชึื่อ ‘แทรป็แฮนด์’ ” ทาเคชติอบ 

พร้อมกบัล้วงกระเป๋าในเสื้อสูทของโคงเุระอกีรอบ คราวนี้หยบิสมาร์ตโฟน 

จากช่องขวามือตรงข้ามกับเมื่อกี้ “ลองเสิร์ชดูก็รู้เองว่าเป็นร้านแบบไหน 

แต่อย่าเชื่อรีวิวล่ะ มีแต่รีวิวไร้สาระของพวกกระจอกงอกง่อยที่ไม่เข้าใจ

รสชาตขิองเหล้าทั้งนั้น”

“อย่าแตะต้องกระเป๋าเสื้อของคนอื่นตามอ�าเภอใจเซ่” โคงเุระฉวย

สมาร์ตโฟนคนืจากมอืของทาเคชิ
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“ฉนัแค่ช่วยประหยดัเวลาหยบิให้นายเท่านั้นเอง วา่ไงล่ะ ไม่เสร์ิชดู

หรอื ฉนับอกชื่อร้านให้ฟังอกีครั้งกไ็ด้ ‘แทรป็แฮนด์’ ไงเล่า”

“เอาไว้ค่อยดูอย่างละเอียดทีหลัง” โคงุเระเก็บสมาร์ตโฟนไว้ด้าน

ในเสื้อนอก “คณุบอกว่าไม่ได้ออกจากร้านแม้แต่ก้าวเดยีว พสิูจน์ได้หรอื

เปล่า”

“ไม่รูส้ ิฉนัเปิดร้านตอนกลางคนื จนถงึตอนนั้นไม่ได้เจอใครเลยด้วย 

หลงัเปิดร้านกไ็ม่ได้มลีูกค้าตลอด เท่ากบัพสิูจน์ได้ยาก”

“พนกังานล่ะ”

“ฉันยึดหลักไม่จ้างคน ถ้ามีคนพิเรนทร์ยอมท�างานให้ฟรีๆ ก็อีก

เรื่องนงึ”

เฮอะ โคงเุระแค่นหวัเราะเยาะเย้ย คงอนมุานได้แล้วว่าเป็นแค่บาร์

ขนาดเลก็แถบชานเมอืง

“ปกตคิณุพกัอยู่ที่นั่นหรอืเปล่า”

“ใช่ ด้านในร้านมหี้องที่ฉนัใช้ซกุหวันอน”

“วนัอาทติย์ล่ะ”

“ตื่นนอนตอนเที่ยงกว่า ดูหนังอยู่ในห้องจนถึงเย็น หลังจากนั้นก็

เหมอืนวนัเสาร์”

โคงเุระกระตกุคิ้วประหลาดใจ “วนัอาทติย์กเ็ปิดร้านด้วยหรอื”

“ปกตไิม่มวีนัหยดุ เพราะถ้าเปิดร้านไว้ อาจมลีูกค้ารสนยิมแปลกๆ 

โผล่มาใช้ตงัค์กไ็ด้”

“เมื่อวานกเ็หมอืนกนัหรอื”

“เปล่า เมื่อวานปิดร้าน”

เฮ้ โคงเุระท�าหน้ามุ่ย “ไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่มวีนัหยดุไงเล่า”

“บอกแล้วไงว่าปกตไิม่ม ีพอดฉีนัมธีรุะนดิหน่อยเลยหยดุเป็นกรณี

พเิศษ ส่วนเนื้อหาของธรุะที่ว่า ฉนัขอเกบ็เป็นความลบั เพราะมนัเป็นเรื่อง

ส่วนตวั”
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โคงเุระกอดอก ท�าตาดจุ้องทาเคชิ

“จากที่พูดมาทั้งหมดสรปุได้ว่า คณุไม่มพียานที่อยู่”

“กค็งช่วยไม่ได้ เพราะมนัคอืความจรงิ” ทาเคชพิูดอย่างไม่ยี่หระ

“อยากถามเรื่องส�าคญัอกีอย่าง วนันี้คณุมาที่นี่ท�าไม คดนีี้ยงัไม่ได้

เป็นข่าว คณุกลบัมาเพื่ออะไร”

“ถามแปลกๆ อีกแล้ว บอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าที่นี่เป็นบ้านฉัน การ 

กลบับ้านตวัเองไม่ต้องมเีหตผุลเป็นพเิศษ หรอืว่าถ้าไม่มเีหตผุล นายกไ็ม่

กลบับ้านตวัเองกนัล่ะ”

“งั้นขอถามหน่อย ครั้งที่แล้วคณุกลบัมาเมื่อไหร่”

“เมื่อไหร่แล้วนะ ฉนัจ�าไม่ได้”

“ความถี่ในการกลบัล่ะ เดอืนละครั้ง หรอืว่าครึ่งปีครั้ง? อย่าโกหก

ดกีว่า เพราะเราจะตรวจสอบละเอยีดยบิเลยทเีดยีว”

“ไม่ต้องพูดแบบนั้น ฉันก็ไม่คิดจะโกหกอยู่แล้ว ฉันไม่ได้กลับมา 

สองปีได้ แค่อยากกลบัขึ้นมาเสยีเฉยๆ เท่านั้นเอง”

“อยากกลบัขึ้นมาเสยีเฉยๆ หรอื จะให้ทางนี้เชื่อหรอืไง”

“นายจะเชื่อหรอืไม่เชื่อกไ็ม่เกี่ยวกบัฉนั ฉนัแค่อยากกลบัเฉยๆ ถ้า

ต้องการเหตผุลให้ได้ละก ็ฉนัขอตอบว่าเพราะมลีางบอกเหตแุล้วกนั”

“ลางบอกเหตเุนี่ยนะ”

“ฉนัรู้สกึเหมอืนว่ามเีรื่องร้ายเกดิขึ้นที่บ้านหลงันี้ แล้วพอกลบัมาก ็

เจอรถต�ารวจจอดอยู่หน้าบ้าน แสดงว่าลางสงัหรณ์ของฉนัแม่น”

ความคลางแคลงผดุขึ้นในดวงตาเรยีวเลก็ของโคงเุระ เหน็ได้ชดัว่า

ไม่เชื่อที่ทาเคชพิูด

“เอาเถอะ วันนี้ยอมเชื่อไปก่อนแล้วกัน แต่ถ้าคุณเปลี่ยนใจอยาก

แก้ค�าตอบเมื่อไหร่กบ็อกได้เสมอ ผมจะรบัฟังเอง”

ทาเคชแิค่นเสยีง “วนันั้นไม่มทีางมาถงึหรอก”

“มันก็ไม่แน่ ผมว่าคงมีสักวันที่คุณจะเปลี่ยนสีหน้าแล้วลนลาน
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แก้ตวั”

“งั้นมาพนนักนัไหมล่ะ ฉนัพนนัแสนเยนวา่วนันั้นจะไม่มาถงึ อยาก

พนนัสกัล้านเยนอยูห่รอก แต่ภาระคงหนกัเกนิไปส�าหรบัข้าราชการท้องถิ่น”

“อยากพนนักบัคณุอยูห่รอกนะ แต่น่าเสยีดายที่เขาห้ามไม่ให้ต�ารวจ

เล่นพนนั ถอืว่าเป็นโชคดขีองคณุ เอาละ ค�าถามต่อไป กอ็ย่างที่เหน็ ห้อง

นี้ถกูรื้อกระจยุกระจาย เราก�าลงัให้ลกูสาวของผูเ้คราะห์ร้ายตรวจดอูยูพ่อดี

ว่ามขีองถกูขโมยไปบ้างหรอืเปล่า ในเมื่อคณุเป็นคนอาศยัในบ้านหลงันี้ เรา

กจ็�าเป็นต้องถามความคดิเหน็ของคณุด้วย”

ทาเคชกิวาดตาไปรอบห้อง ผายมอืทั้งสองออกกว้าง

“โชคร้ายที่ฉนักไ็ม่รู ้นี่เป็นห้องของพี่ชาย ปกตฉินัไม่เข้ามายุง่หรอก 

อกีอย่าง เมื่อกี้ฉนับอกแล้วว่านบัจากตอนกลบัมาบ้านนี้ครั้งสดุท้ายกผ็่าน

ไปสองปีกว่าแล้ว ต่อให้มีของหาย ฉันก็แยกไม่ออกหรอกว่าถูกขโมยไป

คราวนี้หรอืว่าพี่ทิ้งมนัด้วยตวัเอง”

“งั้นไม่ต้องเป็นห้องนี้กไ็ด้ ในบ้านหลงันี้มขีองมคี่าหรอืเปล่า ของที่

เรยีกได้ว่าเป็นสมบตันิ่ะ”

“สมบัติ? หมายถึงโกศหรือม้วนภาพวาดที่สืบทอดต่อกันมาใน 

ตระกูลน่ะหรอื”

“มขีองแบบนั้นด้วยหรอื”

“ไม่รู้ส ิ แต่คงไม่มหีรอก พ่อกบัพี่ไม่เคยสนใจของพวกนั้น จดุร่วม

ของทั้งคู่คอืเป็นคนชอบหนงัสอื” ทาเคชชิี้ไปทางชั้นหนงัสอื

โคงเุระมองตามก่อนหนักลบัมามองหน้าทาเคช ิ“แล้วคณุล่ะ”

“ฉนัดูเหมอืนคนชอบสะสมของเก่าเป็นงานอดเิรกหรอืไง”

“หมายถงึคณุทิ้งของมค่ีาไว้ที่นี่บ้างหรอืเปล่า ตามทะเบยีนบ้านคณุ

อยู่ที่นี่ แต่ผมไม่รู้ว่าบ้านหลงันี้มหี้องของคณุไหม”

“ห้องฉนัอยูช่ั้นสองฝ่ังทศิใต้ คงไม่ได้เข้าไปส�ารวจในนั้นตามใจชอบ

แล้วหรอกนะ”
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“อ่า เอ่อ คอืว่า…” คาคทิานกิ้าวมาข้างหน้าด้วยท่าทตีื่นตระหนก

“เมื่อวานเราส�ารวจทกุห้องเพื่อความแน่ใจน่ะครบั แต่แค่ตรวจดกูาร

ลอ็กประตูและสภาพภายในห้อง ไม่ได้แตะต้องอะไรโดยไม่จ�าเป็นเลย ห้อง

ชั้นสองมองปราดเดยีวกเ็หน็แล้วว่าไม่มสีิ่งผดิปกต”ิ

“แปลว่าเข้าห้องฉนัโดยไม่ได้รบัอนญุาตแล้วสนิะ”

“เราเจอศพของผูอ้าศยัซึ่งตายผดิธรรมชาตทิี่สวนหลงับ้าน แล้วห้อง

นี้กถ็กูผูบ้กุรกุค้นกระจยุกระจายอย่างเหน็ได้ชดั มคีวามเป็นไปได้ที่คนร้าย

จะซ่อนตัวอยู่ในบ้าน ถือว่าเป็นการสืบสวนในเบื้องต้นโดยมีเหตุอันควร” 

โคงุเระโพล่งด้วยน�้าเสียงสุขุม “มองปราดเดียวไม่พบสิ่งผิดปกติ แต่ถ้า

เจ้าตวัไม่เป็นคนดูเอง เรากฟ็ันธงไม่ได้ ช่วยไปดูเดี๋ยวนี้เลยได้หรอืเปล่า”

“ได้อยู่หรอก แต่ในเมื่อไม่พบสิ่งผิดปกติ พวกนายก็ห้ามเข้าไปใน

ห้อง ให้ดูได้จากระเบยีงทางเดนิเท่านั้น”

“อ้อ ได้ส”ิ โคงเุระมองมาโยะ “ชั้นสองมหี้องอะไรอกีบ้างครบั”

“มห้ีองฉนัค่ะ ใช้จนถงึตอนเรยีนจบม.ปลาย ส่วนตอนนี้ใช้ตอนกลบั

มาบ้าน อกีห้องเป็นห้องพ่อ เคยเป็นห้องนอนของพ่อกบัแม่มาก่อนนะ่ค่ะ”

“อย่างนี้นี่เอง คณุช่วยไปดูห้องพวกนั้นด้วยได้ไหม”

“ได้ค่ะ”

“งั้นอยากให้ช่วยน�าทางไปเดี๋ยวนี้เลยนะครบั”

“อ๊ะ…ค่ะ งั้นเชญิทางนี้”

ค�าพูดค�าจาของโคงุเระเวลาคุยกับมาโยะสุภาพขึ้นกว่าเมื่อกี้อย่าง

เห็นได้ชัด ตรงกันข้ามกับการพูดจากระโชกโฮกฮากกับทาเคชิราวฟ้ากับ

เหว พอบุคคลที่รับมือยากปรากฏตัวอย่างไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย เขาอาจคิดว่า

ใช้วธิเีอาน�้าเยน็เข้าลบูกบัลกูสาวของผูเ้คราะห์ร้ายน่าจะเป็นการฉลาดกว่า

มาโยะมุ่งหน้าไปชั้นสอง โคงเุระตามมา ต่อด้วยคาคทิาน ิทาเคชิ

อยู่รั้งท้าย

พวกเธอดูห้องของเออิจิเป็นห้องแรก รู้สึกว่าสมัยปลูกบ้านเสร็จ
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ใหม่ๆ ห้องนี้จะเป็นห้องของปู่กบัย่า ตอนเธอจ�าความได้ ปู่กจ็ากโลกนี้ไป

แล้ว ส่วนย่าใช้ห้องรบัแขกที่ชั้นหนึ่ง ห้องนี้จงึกลายเป็นห้องนอนของเออจิิ

กบัคาซมุแิม่ของมาโยะ ความที่เป็นห้องแบบญี่ปุ่น เมื่อก่อนพ่อกบัแม่เลย

ปูฟูกนอน แต่ตอนนี้มีเตียงวางริมหน้าต่าง นอกเหนือจากนั้นก็มีแค่ตู้ลิ้น

ชกั บรเิวณโล่งโจ้งไร้การตกแต่ง ชั้นหนึ่งมหี้องหนงัสอืกว้างขวาง เออจิคิง

ใช้ห้องนี้ไว้หลบันอนอย่างเดยีว

เธอไม่พบสิ่งผดิปกตซิึ่งตรงกบัที่คาคทิานพูิด จงึบอกโคงเุระตามนั้น

ต่อไปเป็นห้องของมาโยะ ห้องนี้ตกแต่งสไตล์ตะวนัตก มพีื้นที่หกเสื่อ 

พื้นปูพรม เตยีงเดี่ยว โต๊ะเขยีนหนงัสอื และชั้นหนงัสอืเลก็ๆ ที่เทยีบกบัใน

ห้องหนงัสอืชั้นหนึ่งไม่ได้เลยนั้น คอืเฟอร์นเิจอร์ทั้งหมดในห้องนี้ เมื่อเหน็

บนผนงัมกีระดานไม้คอร์กตดิรูปถ่ายดาราไอดอลชายไว้หลายใบ เธออาย

จนอยากแทรกแผ่นดนิหน ีท�าไมปล่อยไว้ไม่รู้จกัเกบ็กวาดจนถงึวนันี้กไ็ม่รู้

ตู้เสื้อผ้ายังแขวนชุดที่ชวนให้คิดถึงอดีต เธอคิดในใจว่าต้องรีบทิ้ง

พวกมนัเสยีที

ลองดูในลิ้นชกัโต๊ะด้วย เสรจ็แล้วกบ็อกพวกโคงเุระ 

“คดิว่าไม่มอีะไรเปลี่ยนไปเป็นพเิศษค่ะ”

“งั้นต่อไปกต็าคณุแล้ว” โคงเุระพูดกบัทาเคชิ

ทาเคชิเริ่มย่างเท้าตามทางเดินโดยไม่พูดไม่จา ห้องของเขาอยู่

สุดทางเดิน แต่จากความทรงจ�าของมาโยะ ไม่เคยมีช่วงที่เธออาศัยอยู่

บ้านเดียวกับอาคนนี้มาก่อน เพราะเขาออกไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่ก่อนเออิจิจะ

แต่งงาน

หลงนกึมาตลอดว่าห้องนี้เป็นเพยีงห้องเกบ็ของ ซึ่งของไม่จ�าเป็นก็

ถูกเอามาเก็บไว้จนถึงเมื่อหลายปีก่อนจริงๆ เพิ่งได้มาเก็บกวาดหลังจาก

คาซมุผิู้เป็นแม่ล่วงลบั

ทาเคชยินืหน้าห้องแล้วเปิดประตชู้าๆ ข้างในมดืสลวัเพราะม่านทบึ

แสงปิดอยู ่เขาคล�าหาสวติช์บนผนงัแล้วเปิดไฟ จากนั้นเดนิเข้าห้อง โคงเุระ
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ชะโงกหน้ามองส�ารวจภายในห้องตรงหน้าประตู ส่วนมาโยะก็ชะโงกดูอยู่

ข้างหลงัเขา

ในห้องโล่งยิ่งกว่าห้องของเออิจิเสียอีก นอกจากโต๊ะกลมกับเก้าอี้

อย่างละตัวก็มีแค่ตู้เล็กๆ หนึ่งใบ แต่พอเห็นภาพที่แขวนบนผนัง เธอก็

ตกใจ เป็นภาพใบหน้าผู้หญงิที่หลบัตาข้างซ้าย ม่านตาขวาที่เปิดอยู่เป็น

สดี�าสนทิและจ้องมาตรงๆ มาโยะรู้สกึราวกบัโดนจ้องจงึเบอืนสายตาหนี

ทาเคชเิดนิไปที่หน้าต่าง เปิดม่าน แล้วปลดตวัลอ็กก้นหอย

“เฮ้ ท�าอะไรน่ะ อย่าแตะต้องตามใจชอบเซ่” โคงเุระตวาด

“นี่ห้องฉัน เปิดหน้าต่างให้อากาศระบายสักหน่อยจะเป็นไรไป” 

ทาเคชกิล่าวแล้วเปิดหน้าต่างออกกว้าง

“ในบางกรณเีราอาจต้องตรวจสอบห้องนี้โดยละเอยีดกไ็ด้ ถ้ามรีอย

นิ้วมอืน่าสงสยัอยูต่รงนั้น…” มาโยะเข้าใจเหตผุลที่โคงเุระเงยีบไปกลางคนั 

เพราะทาเคชสิวมถงุมอืสขีาวอยู่นั่นเอง

“ใส่ถงุมอืตั้งแต่เมื่อไหร่…” คาคทิานพิมึพ�าอยู่ข้างหลงั

จังหวะนั้นเองที่ได้ยินเสียงอิเล็กทรอนิกส์ดังมาจากเสื้อนอกของ

ทาเคชิ ท่าทางจะเป็นเสียงสมาร์ตโฟน แต่เขาปล่อยให้มันดังต่อไปอย่าง

ไม่ไยดี

“พอใจหรอืยงั สารวตัรโคงเุระ ห้องนี้กด็จูะไม่มอีะไรผดิปกตเิหมอืน

กนั”

“แล้วในตู้ล่ะ” โคงเุระถาม “ไม่เปิดดูจะดหีรอื”

“ไม่จ�าเป็นหรอก ไม่มขีองชิ้นไหนถูกขโมยไป”

“ท�าไมพูดได้เตม็ปากทั้งที่ไม่ได้ดูข้างใน”

“ถามเหตผุลจากเขากไ็ด้” ทาเคชชิี้คาคทิานิ

โคงเุระหนัไปข้างหลงัอย่างแคลงใจ

“อะ…ครบั จรงิด้วย ผมว่าของข้างในตู้นั้นน่าจะปลอดภยัด”ี

คาคทิานพิูดหน้าตื่นๆ 
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“เพราะมนัลอ็กกญุแจอยู่”

“กญุแจหรอื”

“นี่ไงละ” ทาเคชชิูพวงกญุแจ มลีูกกญุแจเลก็ๆ ห้อยอยู่ “ไม่มเีจ้า

นี่กเ็ปิดไม่ได้ ในเมื่อไม่มรี่องรอยว่ารูกญุแจถูกงดั แสดงว่าของข้างในต้อง

ปลอดภยั” เขาบอกแล้วย่อสะโพก ลองดงึประตูตู้ แต่มนัไม่ขยบัสกันดิ

เจอแบบนี้ย่อมพูดอะไรไม่ออก โคงเุระเบะปากอย่างไม่สบอารมณ์ 

ยกมอืลูบคาง

“เอาละ ถ้าพอใจแล้วกอ็อกไปเถอะ ฉนัจดัการระบายอากาศเสรจ็

เรยีบร้อยแล้วด้วย”

ทาเคชปิิดหน้าต่าง ลอ็กมนั แล้วปิดม่านสเีทาถ่าน
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บทที่ 6

เราอยากรักษาที่เกิดเหตุให้คงอยู่ในสภาพเดิมเท่าที่ท�าได้ ฉะนั้น

ระหว่างนี้ขอห้ามไม่ให้พวกคุณเข้าบ้านนะครับ…พวกโคงุเระบอกเช่นนั้น

แล้วปล่อยตวัมาโยะตอนเที่ยงกว่า ส่วนพวกคาคทิานบิอกว่าจะขบัรถไปส่ง

ถงึเรยีวกงัเหมอืนขามา แต่ทาเคชถิามก่อนว่า “มาโยะพกัที่ไหนหรอื” พอ

เธอตอบว่า ‘โฮเทลมารมุยิะ’ เขาท�าหน้าครุ่นคดินดิหน่อยก่อนผงกศรีษะ

“เป็นเรยีวกงัที่จดืชดืไปหน่อย แต่เอาเถอะ ดลีะ ฉนัไปพกัที่นั่นด้วย

แล้วกนั ขอตดิรถไปด้วยนะ”

“เอ๊ะ หนูกไ็ม่รงัเกยีจหรอก แต่…” มาโยะมองคาคทิานิ

“ได้สคิรบั งั้นผมจะย้ายไปนั่งข้างหน้า” เขาบอกแล้วเปิดประตูฝั่ง

ที่นั่งข้างคนขบั

มาโยะเปิดประตูหลงัเข้าไปนั่งในรถ ทาเคชติามเข้ามา

“ช่วยได้มากเลย หัวหน้าหน่วยคาคิทานิเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายดี

นะ” ทาเคชกิล่าวขณะคาดเขม็ขดันริภยั

“ขอบคณุครบั”

“ขอนามบตัรไว้หน่อยส ิถ้ามอีะไรจะได้ตดิต่อไป”

“อ๊ะ ครบั”

เขารบันามบตัรจากคาคทิานไิปพนิจิพจิารณา

“ขอถามเพื่อความแน่ใจ ค่าที่พักของพวกเราคงเบิกเป็นค่าใช้จ่าย

ในการสืบสวนได้ใช่หรือเปล่า” มาโยะหันมองเสี้ยวหน้าของผู้เป็นอาด้วย

ความประหลาดใจ แต่อกีฝ่ายท�าหน้าเหมอืนตวัเองไม่ได้พดูอะไรประหลาด
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“เอ๊ะ เอ่อ เรื่องนั้นน่าจะยาก…” คาคทิานอิกึอกั

“ท�าไมล่ะ พวกเราต้องย้ายออกจากบ้านตวัเองเพื่อให้ความร่วมมอื

ในการสบืสวนนะ พวกนายต้องชดเชยให้พวกเราส”ิ

“ผมจะลองปรกึษากบัฝ่ายธรุการดูครบั…”

“ฝากด้วยล่ะ หวัหน้าหน่วยคาคทิาน ิเพราะของกนิคนืนี้จะเปลี่ยน

ไปตามค�าตอบของนาย” ทาเคชิพูดหน้าตาเฉย คงตั้งใจจะกินมื้อหรูถ้า

ต�ารวจยอมออกค่าที่พกัให้

ถึงอย่างนั้นก็เถอะ…มาโยะเอียงคอฉงน ทาเคชิเรียกนามสกุลของ 

คาคิทานิก่อนรับนามบัตรไปเสียอีก ไม่เพียงเท่านั้น ยังรู้ด้วยว่าเขามี

ต�าแหน่งเป็นหวัหน้าหน่วย รู้ตั้งแต่เมื่อไรกนันะ มาโยะนกึไม่ออกว่ามตีอน

ไหนที่คาคทิานแินะน�าตวักบัเขาด้วย

ไม่นานนกัรถวิ่งมาถงึหน้า ‘โฮเทลมารมุยิะ’ หลงัจากคาคทิานบิอก

ว่าจากนี้ไปกข็อความกรณุาด้วยนะครบั พวกมาโยะกล็งจากรถ

พอเดนิเข้าประตหูน้า เจอเจ้าของเรยีวกงัตรงเคาน์เตอร์ เธอส่งเสยีง

ทกัทายอย่างเป็นมติรว่ากลบัมาแล้วหรอืคะ คงไม่นกึไม่ฝันหรอกว่ามาโยะ

ไปดูที่เกดิเหตฆุาตกรรมมา

หลงัรบักญุแจห้อง เธอลองถาม “ตั้งแต่คนืนี้อยากใหอ้าฉนัมาพกัที่

นี่ด้วยค่ะ มหี้องว่างไหมคะ”

รอยยิ้มเจ้าของเรียวกังเผยความฉงนน้อยๆ เธอมองคอมพิวเตอร์

ในมอืแล้วเงยหน้า

“ค่ะ สามารถเตรยีมห้องให้ได้”

“ถ้าเป็นไปได้ขอห้องที่ดีที่สุดของที่นี่เลยนะ” ทาเคชิบอก “อย่าง

ห้องรอยลั สเปเชยีล สวตี หรอืห้องเพรซเิดนเชยีล สวตีน่ะ มหีรอืเปล่า”

รอยยิ้มเลอืนหายจากใบหน้าของหญงิวยักลางคน

“มห้ีองสวตี แต่ปกตใิห้พกัตั้งแต่สองคนขึ้นไปน่ะค่ะ กรณมีาพกัท่าน

เดยีว เราเตรยีมห้องให้ได้แบบเดยีวเท่านั้น…”
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ทาเคชเิดาะลิ้นดงัลั่น

“โตเกยีวแตกตื่นกนัเรื่องเชื้อไวรสัโคโรนาแพร่ระบาดขนาดนั้น ยงัไง

กไ็ม่มแีขกคนอื่นอยู่แล้ว ฉนัอตุส่าห์จะใช้จ่ายเงนิอย่างสรุุ่ยสรุ่ายสกัหน่อย 

เป็นเรยีวกงัที่ไม่มหีวัการค้าเอาเสยีเลย ช่วยไม่ได้ เอาห้องตามที่คณุบอก

กแ็ล้วกนั”

“ขออภัยด้วยค่ะ ถ้าอย่างนั้นรบกวนกรอกข้อมูลในนี้ด้วยนะคะ” 

เจ้าของเรยีวกงัยื่นแบบฟอร์มเข้าพกัให้

ด�าเนินขั้นตอนเข้าพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องรอให้ถึงเวลา 

เชก็อนิ ทาเคชบิอกว่าหวิ พวกเธอจงึกนิมื้อกลางวนัที่ร้านอาหารญี่ปุ่นใน

เรยีวกงั มาโยะรูส้กึไม่ค่อยอยากอาหารเช่นเดยีวกบัเมื่อเช้า ทว่าพอเหน็เมนู

กเ็ลอืกโซบะราดมนัภูเขาฝนละเอยีดเพราะคดิว่าเมนูนี้น่าจะกนิลง ทาเคชิ

สั่งอาหารชดุไก่ย่างกบัเบยีร์

“กนิของหนกัๆ แบบนั้นไหวด้วยนะเนี่ย” เธอเอ่ยอย่างอ่อนใจ 

“แถมยงัสั่งเบยีร์อกี พี่ชายแท้ๆ โดนฆ่าเชยีวนะ”

“ไม่พอใจหรอืไง”

“ไม่เชิงไม่พอใจ มันแปลกต่างหากละ ปกติต้องตกใจจนช็อกกิน

อะไรไม่ลงส”ิ เธอกล่าวพลางมองใบหน้าเยอืกเยน็ของอกีฝ่าย แต่แล้วชะงกั 

“หรอืว่าคณุอารู้นานแล้วว่าพ่อหนูถูกฆ่า”

ทว่าทาเคชกิอดอกและหลบัตา ไม่ปรปิากใดๆ ท่าทางไม่คดิจะตอบ

ค�าถาม

คณุอา หญงิสาวเรยีกแล้วทบุโต๊ะ “ฟังอยู่หรอืเปล่า”

“หนวกหูจรงิ ฉนันอนไม่พอนะรู้ไหม” เขายงัหลบัตาอยู่

“ตอบมาสิ ท�าไมจู่ๆ ก็กลับมาล่ะ ที่ผ่านมาไม่เห็นเคยท�าแบบนี้

เลยนี่นา”

“ไม่ได้ฟังที่ฉนัคยุกบัต�ารวจเมื่อกี้หรอื บอกแล้วไงว่ามลีางบอกเหต”ุ

“เชื่อไม่ได้หรอก บอกความจรงิมานะ”
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“จะอยากรู้ไปเพื่ออะไร ไม่เกี่ยวกบัมาโยะสกัหน่อย”

“หนูอยากรู้นี่ ขอร้องล่ะ บอกหน่อยเถอะ” เธอพนมมอื แต่ทาเคชิ

ไม่มที่าทตีอบสนอง

ในไม่ช้าอาหารกถ็ูกยกมาเสริ์ฟ เขาลมืตาขึ้น เอื้อมมอืไปหยบิแก้ว

เบยีร์ คบีไก่ย่างเข้าปากแล้วพยกัหน้าเบาๆ

“รสชาตพิอใช้ แต่คุ้มราคาหรอืเปล่ากว็่ากนัอกีเรื่อง”

มาโยะมองเมนูที่ตั้งอยู่ริมโต๊ะ ไม่ได้รู้สึกว่าราคาของอาหารชุดไก่

ย่างจะสูงสกัเท่าไร

จงัหวะนั้นเธอนกึขึ้นได้ อาคนนี้มลีกัษณะพเิศษที่เหน็ได้ชดัอยูอ่ย่าง

หนึ่ง

“หนูเลี้ยงมื้อกลางวนัให้เอาไหม”

ทาเคชชิะงกัตะเกยีบในมอื มองเธออย่างไม่ไว้ใจ

“แลกกบัให้ฉนับอกเหตผุลที่มาที่นี่น่ะหรอื คดิว่าเงนิจิ๊บจ๊อยแค่นี้จะ

เปลี่ยนใจฉนัได้หรอืไง”

“งั้นหนูจะจ่ายค่าที่พักคืนนี้กับค่าอาหารมื้อเย็นให้ด้วย แบบนั้น

เป็นไงล่ะ”

“หนึ่งสปัดาห์”

“เอ๊ะ”

ฉนัตั้งใจจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะมหีวงัคลี่คลายคดไีด้ อย่างน้อยคงต้อง

ใช้เวลาประมาณหนึ่งสปัดาห์”

“อะไรเนี่ย ปกตเิขาไม่ขูดรดีหลานสาวกนัขนาดนั้นหรอกนะ”

“ถ้าไม่ชอบใจกล็้มเลกิการเจรจา ฉนัน่ะยงัไงกไ็ด้”

“…หนูจะเลี้ยงมื้อกลางวนัพรุ่งนี้ด้วย”

“ต่อราคามากเกนิไปแล้ว ฉนัยอมประนปีระนอมที่สี่วนักไ็ด้”

“สองวนั ให้มากกว่านั้นไม่ไหวแล้ว”

“ถ้าบวกค่าอาหารกลางวนัของวนัที่สามด้วยกโ็อเค”
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เธอถอนหายใจ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด แต่ถอยหลังไม่ได้แล้ว 

       “ตกลงตามนั้น”

ทาเคชหิยบิสมาร์ตโฟนในเสื้อนอกออกมา

“ตอนฉันเข้าห้องตัวเองได้ไม่ทันไร จ�าได้หรือเปล่าว่าเจ้านี่ส่งเสียง

ดงั”

“จ�าได้ แต่คณุอาไม่สนใจมนั”

“เพราะรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรส่งมาน่ะสิ” เขากดสมาร์ตโฟน หันหน้า

จอให้เธอดู

มภีาพเคลื่อนไหว มาโยะเพ่งสายตาแล้วอทุานดงัอ๊ะ

ภาพทาเคชแิสดงอยูบ่นนั้น สถานที่คอืห้องของเขาที่เหน็เมื่อครู่ พอ

เขาเดนิเข้าห้องแล้วเปิดม่านกบัหน้าต่าง คลปิวดิโีอกห็ยดุลง

“ท�าไมมคีลปิวดิโีอแบบนั้นด้วยล่ะ”

“จ�าได้หรอืเปล่าว่ามภีาพวาดหน้าผู้หญงิแขวนอยู่บนผนงัห้อง”

“ออื ผู้หญงิที่หลบัตาข้างหนึ่งสนิะ”

“ฉันติดตั้งกล้องจับความเคลื่อนไหวที่ภาพวาดนั้น ถ้ามีอะไรขยับ 

มนัจะถ่ายคลปิแล้วส่งมาให้ฉนัโดยอตัโนมตั”ิ เขาโบกสมาร์ตโฟนหยอ็ยๆ

“ตดิกล้องแบบนั้นไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะ”

“แน่นอนว่าตั้งแต่คุณคาซุมิจากไปแล้วฉันเข้าไปเก็บกวาดห้องนั้น

น่ะส ิพี่บอกว่าจะไปใช้เมื่อไหร่กไ็ด้ตามสบาย ฉนัไม่คดิจะไปอยู่หรอก แต่

ไม่อยากให้ใครเข้าห้องตามอ�าเภอใจระหว่างที่ตวัเองไม่อยู่ ฉนัเลยใช้ภาพ

นั้นเป็นกล้องวงจรปิด ช่วงสองปีมานี้มนักท็�างานบ้างนานๆ ท ีแต่จะเป็น

อย่างนั้นเฉพาะเวลาที่พี่เข้าไปเปิดหน้าต่างระบายอากาศให้เท่านั้น แต่

เมื่อวานตอนบ่ายมีคลิปแบบนี้ส่งมา” เขากดสมาร์ตโฟนแล้วหันหน้าจอ

ให้เธอดูอกีหน

สถานที่ในคลปิวดิโีอคอืห้องของทาเคชอิย่างที่คาดไว้ แต่คนที่ขยบั

อยู่ในนั้นเป็นชายสวมหมวกแก๊ปและใส่ชุดสีออกด�า เขากวาดตามองใน
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ห้องพลางเดนิเข้าใกล้ตู้ใบนั้นแล้วจบัประตูตู้ “หวัหน้าหน่วย ตรงนี้มตีู้ใบ

เลก็…” พอเขาพูดถงึตรงนั้น คลปิวดิโีอกห็ยดุลง

“กต็ามนั้นแหละ” ทาเคชวิางสมาร์ตโฟน “เสื้อผ้าของผูช้ายในคลปิ

เป็นชุดของหน่วยพิสูจน์หลักฐาน แปลว่าเกิดคดีบางอย่างขึ้นในบ้านหลัง

นั้น ฉนัเลยรบีมาดูสถานการณ์ ตอนฉนัไปถงึใกล้ๆ บ้าน มเีทปกั้นเขตหา้ม

เข้าตดิอยูท่ี่ประตแูล้ว มตี�ารวจยนืเฝ้าอยูด้่วย ฉนัลองสบืข้อมลูจากคนแถว

นั้น เลยรู้ว่าต�ารวจขนย้ายศพพี่ไปแล้ว”

“สบืข้อมูลหรอื สบืยงัไงน่ะ”

“ไม่ยากหรอก แค่ถามว่าเกดิอะไรขึ้นที่บ้านหลงันั้น ถ้ารู้อะไรกช็่วย

บอกมาท”ี

“คนแถวนั้นจ�าคณุอาไม่ได้หรอื”

“ฉันเคยอาศัยอยู่บ้านหลังนั้นตั้งสามสิบกว่าปีที่แล้ว ไม่ได้คบหา

กับคนแถวนั้นเป็นพิเศษด้วย พวกเขาจ�าฉันไม่ได้หรอก อีกอย่าง ฉันใส่

หน้ากากเพื่อความชวัร์ โชคดทีี่ทกุคนเข้าใจผดิวา่ฉนัเป็นเจ้าหนา้ที่สบืสวน 

ฉนัเลยได้ฟังเรื่องราวปนจนิตนาการมาหลายอย่าง แน่นอนว่าฉนัเป็นคนล่อ

หลอกให้อกีฝ่ายพูดออกมา”

เมื่อได้ยนิเขาอธบิายอย่างลื่นไหล มาโยะท�าได้เพยีงเข้าใจตามนั้น 

การเล่นละครระดบันั้นคงเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยส�าหรบัอาของเธอ

“เอาละ การเฉลยทรกิสิ้นสดุลงเท่านี้ ฝากเธอจดัการเรื่องค่าอาหาร

มื้อนี้ ค่าที่พกัสามวนั บวกค่ามื้อกลางวนัของวนัที่สี่ด้วยนะ” ทาเคชหิยบิ

ตะเกยีบมากนิข้าวต่อ

ช่วยไม่ได้ สญัญาต้องเป็นสญัญา เธอหยบิตะเกยีบบ้าง นกึถงึเรื่อง

หลงัจากนี้ขณะคบีโซบะราดมนัภูเขาฝนละเอยีดเข้าปากไปด้วย

“อ๊ะ จรงิส”ิ เธอหยดุขยบัตะเกยีบอกีครั้งแล้วเงยหน้า “งานศพจะ

เอาไงด”ี

ทาเคชชิะงกัมอืที่กระดกแก้วเบยีร์ “งานศพหรอื…”
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“ไม่จดักไ็ม่ได้สนิะ ต้องตดิต่อพวกญาติๆ  ด้วย ทกุคนคงตกใจแย่ 

จะอธบิายว่ายงัไงด ีถ้าจะจดักค็วรเริ่มเตรยีมการได้แล้วมั้ง แต่ศพกไ็ม่อยู่ 

ท�ายังไงดีล่ะ เห็นบอกว่าจะมีการชันสูตรศพตามค�าสั่งศาล จะได้ศพคืน

มาเมื่อไหร่ไม่รู้”

“อย่างเรว็กค็นืนี้ อย่างช้าน่าจะพรุ่งนี้” เขาสรปุอย่างมั่นใจ

“ท�าไมรู้ล่ะ”

“เพราะการชันสูตรศพตามค�าสั่งศาลเสร็จสิ้นแล้ว ภาควิชา

นิติเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยประจ�าจังหวัดคงล�าบากถ้าไม่มีคนรีบรับ

ศพกลบัไปเรว็ๆ”

“เสรจ็สิ้นแล้วหรอื ท�าไมคณุอารู้เรื่องแบบนั้นล่ะ”

“มรีายงานเข้ามาที่สมาร์ตโฟนของผู้ก�ากบัดูแลการสบืสวนน่ะส”ิ

“ผู้ก�ากบัดูแลการสบืสวน? สมาร์ตโฟน?”

ใบหน้าละม้ายสนุขัจิ้งจอกของโคงเุระผดุขึ้นในสมองของมาโยะ พอ

ย้อนนกึถงึปฏสิมัพนัธ์ระหว่างชายคนนั้นกบัทาเคช ิเธออทุานดงัอ๊ะ

“หรอืว่าจะเป็นตอนนั้น? คณุอาหยบิสมดุพกต�ารวจจากกระเป๋าใน

เสื้อนอกของสารวัตรโคงุเระสินะ ที่จริงตอนนั้นแอบขโมยสมาร์ตโฟนจาก

กระเป๋าอกีช่องด้วยหรอื”

“พูดให้ถูกคือลงมือตอนคืนสมุดพกต�ารวจใส่กระเป๋าต่างหาก อีก

อย่าง อย่ากล่าวหาคนพล่อยๆ ส ิฉนัไม่ได้ขโมย แค่ขอยมืเท่านั้นเอง เพราะ

คดิว่าผู้ชายคนนั้นคงไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการสบืสวนให้ครอบครวั

ของผู้ตายรู้ เป็นไปตามคาด หมอนั่นดนัพล่ามว่าวธิสีงัหารและเสื้อผ้าที่พี่

ใส่ตอนโดนฆ่าเป็นความลบั คนไร้ยางอายพรรค์นั้นน่ะ เราไม่ต้องไปสนใจ

เรื่องคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลของมนัหรอก”

มาโยะนึกขึ้นได้ว่าทาเคชิถามค�าถามเหล่านั้นขณะมองไปในสวน

ด้านหลงั แปลว่าเวลานั้นในมอืเขามสีมาร์ตโฟนของโคงเุระอยู่

ต่อมา ตอนเขาเล่าเรื่องบาร์ ‘แทรป็แฮนด์’ ที่ตวัเองเป็นเจ้าของ เธอ
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เห็นเหมือนเขาหยิบสมาร์ตโฟนจากกระเป๋าในเสื้อนอกของโคงุเระ ทว่าที่

จรงิมนัอยู่ในมอืเขาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว

“สมาร์ตโฟนของสารวตัรคนนั้นไม่ได้ลอ็กหน้าจอหรอื”

“ลอ็กส ิเครื่องขอให้ใส่เลขรหสัปลดลอ็กด้วย”

“แล้วท�ายงัไงถงึปลดลอ็กได้น่ะ”

“ไม่ท�ายงัไงหรอก แค่ใส่เลขรหสัแล้วปลดลอ็กเท่านั้นเอง”

“แต่…”

“หมอนั่นใช้สมาร์ตโฟนโทร.ไปถามเรื่องฉนัใช่ไหมล่ะ ฉนัจ�าเลขรหสั

ไว้ตั้งแต่ตอนนั้น”

มาโยะกจ็�าตอนนั้นได้

“แต่คณุอาไม่เหน็…”

ไม่เห็นหน้าจอ ก่อนเธอจะพูดได้ครบทั้งประโยค ทาเคชิชูนิ้วชี้ขึ้น 

ขยบัมนัไปมาในอากาศพร้อมกบัเอ่ย

“ถึงไม่เห็นหน้าจอ แต่ถ้ามองการเคลื่อนไหวของนิ้วกับสายตา

ระหว่างกดรหัส ขนาดไอ้งั่งยังดูเลขรหัสออกเลย” เขากล่าวด้วยน�้าเสียง

เฉยชา ยื่นมอืไปคบีไก่ย่าง

อย่างนั้นเองหรอื เธอเข้าใจแล้ว หากได้ยนิเรื่องเดยีวกนัจากคนอื่น 

เธอคงแคลงใจว่าไม่น่าเป็นไปได้ ทว่าส�าหรับชายคนนี้มันไม่ใช่เรื่องยาก

เลย เช่นเดียวกับตอนเขาแสร้งท�าตัวเป็นต�ารวจสืบสวนไปถามข้อมูลจาก

คนบ้านใกล้เรอืนเคยีงนั่นแหละ

คดิๆ แล้วกฉ็กุใจ เขาอาจรูช้ื่อกบัต�าแหน่งของคาคทิานเิพราะเหน็ใน

สมาร์ตโฟนของโคงเุระเหมอืนกนักไ็ด้ พอเธอถาม อกีฝ่ายตอบว่า 

“กท็�านองนั้นละ ข้อมลูตดิต่อเจ้าหน้าที่ในท้องที่เขยีนว่าหวัหน้าหน่วย

สบืสวนคาคทิาน ิ โคงุเระเป็นสารวัตร ถ้าล�าดับชั้นเดียวกัน ต่างฝ่ายจะ

เกรงใจกนัเอง และถ้าโดนกดให้ต�่ากว่า ฝ่ายที่โดนกต็้องโกรธอยู่แล้ว ฉนั

เลยเดาว่าล�าดับชั้นของคาคิทานิน่าจะเป็นรองสารวัตรส่วนต�าแหน่งคง
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เป็นหวัหน้าหน่วย”

มาโยะพจิารณาใบหน้าของอาผูแ้จกแจงราวกบัไม่ใช่เรื่องใหญ ่เขา

พูดได้สมเหตสุมผลทเีดยีว

เธอลองเอ่ยว่าสมแล้วละนะ “สมแล้วละนะที่เป็นซามไุร…”

ได้ยนิเสยีงดงัตงึ ทาเคชกิระแทกแก้วเบยีร์ลงบนโต๊ะ เขม้นมองเธอ

“ห้ามเรยีกชื่อนั้นนะ”

“ท�าไมล่ะ”

“ท�าไมกช็่าง ต่อให้ปากฉกีกห็้ามเรยีก”

หญงิสาวหวัหด

ซามุไรเซ็น…คือฉายาในวงการสมัยอาคนนี้ของเธอยังเป็นนัก

มายากล
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สมยัเรยีนชั้นประถมหก มาโยะได้รู้เป็นครั้งแรกว่าเออจิผิู้พ่อมนี้อง

ชายอายุห่างกันถึงสิบสองปี ตอนนั้นพวกเธอก�าลังเตรียมความพร้อมที่

สถานจดังานในคนืก่อนวนัพธิศีพของโทมโิกะ ย่าผู้ล่วงลบั

“คืนนี้เขามาไม่ทัน แต่จะมาร่วมงานศพวันพรุ่งนี้ได้ พ่อเลยว่าจะ

บอกมาโยะเอาไว้ก่อน”

เออจิเิล่าให้ฟังว่าน้องชายชื่อทาเคชิ

“หนูไม่เคยรู้เลย ท�าไมพ่อไม่เคยบอกเลยล่ะ”

พ่อเอยีงคอท่าทางล�าบากใจ

“เหตุผลแรกคงเป็นเพราะไม่มีโอกาสให้บอกละมั้ง อีกอย่าง พ่อ

เองก็ไม่ได้เจอเขามาเกินสิบปีแล้ว เพราะเจอเขาครั้งสุดท้ายก่อนมาโยะ

จะเกิด แม่ของลูกก็เคยเจอเขาแค่ครั้งเดียวก่อนแต่งงานกับพ่อ พ่อรู้สึก

เหมือนกันว่าบางทีอาจไม่ได้พบกันอีกแล้วก็ได้ เลยคิดว่าไม่ควรเล่าให ้

มาโยะฟังส่งเดชจะดกีว่า”

“ท�าไมไม่เจอกนัล่ะ ไม่ถูกกนัหรอื”

“ไม่ใช่แบบนั้นหรอก” เออจิยิิ้มเฝื่อน “เหตผุลกง็่ายๆ น้องชายของ

พ่อท�างานอยู่ที่อเมรกิา แถมยงัย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆ ด้วย ไม่ได้อยู่เป็นหลกั

แหล่ง จะหาเวลาให้ตรงกนักท็�าได้ยาก”

“อย่างนั้นน่ะเอง”

“แต่พอพ่อส่งอีเมลไปบอกว่าคุณย่าเสียแล้ว เขาก็ตอบกลับมาว่า

จะมาร่วมงานศพ นี่พ่อก็ประหลาดใจนิดหน่อย เพราะนึกว่าเขาจะบอก
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ว่ากลบัมาไม่ได้เสยีอกี”

เออจิบิอกว่าขณะนี้ทาเคชอิยูร่ะหว่างเดนิทางกลบัจากฟลอรดิา พรุง่

นี้เช้าจะมาถงึนารติะ พธิศีพจะเริ่มตั้งแต่เที่ยง

มาโยะไม่ได้ถามว่าน้องชายของพ่อท�างานอะไรที่อเมริกา แค่รู้ว่า

ตวัเองมอีากบัคนอื่นด้วยกต็กใจแล้ว จงึไม่ทนัคดิไปถงึเรื่องอาชพีของเขา

เช้าวนัต่อมา เธอได้พบกบัอาที่ห้องนั่งรอของสถานที่จดัพธิ ีเขาเป็น

คนตวัสูง หุ่นดอีย่างกบันายแบบ ใบหน้าคมสนั ไม่คล้ายเออจิแิม้แต่น้อย

เออิจิแนะน�ามาโยะให้อีกฝ่ายรู้จัก เธอจึงค้อมศีรษะทักทายว่า

สวสัดคี่ะ

“ฉนัรูเ้รื่องของเธอด”ี ทาเคชยิิ้มให้ “เหน็ว่าวาดรปูเก่งแล้วกช็อบแมว

สนิะ ฝากตวัด้วยล่ะ ฉนัคอืคณุอาทาเคช”ิ เขากล่าวแล้วยื่นมอืมาขอจบัมอื

เธอจับมืออีกฝ่ายตอบแม้จะงงงัน เขาพูดถูกว่าเธอวาดรูปเก่งและ

ชอบแมว พ่อคงเคยเล่าเรื่องเธอให้เขาฟัง

ทาเคชทิกัทายคาซมุ ิแม่ของเธอด้วย ได้ยนิค�าว่าไม่ได้เจอกนันาน

สบิสี่ปี เขาเอ่ยขอโทษที่ไปร่วมพธิแีต่งงานไม่ได้

โทมิโกะผู ้เป็นย่าไม่ได้คบหาคนมากมายเท่าไร งานศพจึงจัด

ขึ้นเล็กๆ และมีญาติเป็นหลัก แถวของคนที่เดินเข้าไปวางดอกไม้อย่าง

เคร่งขรมึและกล่าวอ�าลาเป็นครั้งสดุท้ายก่อนปิดฝาโลงกไ็ม่ได้ยาวนกัด้วย

ทาเคชเิข้าไปเป็นคนสดุท้าย พอเหน็เขา มาโยะนกึแปลกใจ เพราะ

ในมอืเขาไม่ได้ถอืดอกไม้

เขาเดนิไปที่โลงศพ ประคองแก้มโทมโิกะอย่างทะนถุนอม จากนั้น

ยกมือทั้งสองขึ้นช้าๆ เคลื่อนมือไปแถวหน้าอกของย่าแล้วพนมมือ ตาม

ด้วยขยบัมอืทั้งคู่ขึ้นลง

มาโยะคงไม่มวีนัลมืภาพที่เหน็ถดัจากนั้นไปชั่วชวีติ

กลบีดอกไม้สแีดง ขาว และม่วงเริ่มโปรยปรายจากมอืที่พนมอยูข่อง

ทาเคช ิจ�านวนของพวกมนัเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปกคลมุหน้าอกของโทมโิกะใน
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ชั่วพรบิตา ผู้คนรอบข้างพากนัร้องประหลาดใจ

พอกลีบดอกไม้หยุดร่วงหล่น ทาเคชิสวดภาวนาเงียบๆ โดยยัง

พนมมอื จากนั้นลมืตาแล้วลดมอืลง โค้งให้ศพ ผละห่างจากโลงระหว่าง

ที่ทกุคนนิ่งอึ้ง

มาโยะเงยมองหน้าทาเคชิที่เดินมาหาพวกตน สีหน้าของเขาราบ

เรยีบเหมอืนไม่ได้ท�าเรื่องอะไรที่พเิศษเลย

หลงัเกบ็กระดูกที่เมร ุครอบครวัและญาติๆ  รบัประทานอาหารร่วม

กัน มาโยะสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับอาที่เพิ่งเจอกันครั้งแรก อยากถามว่าเมื่อ

กี้คืออะไร ท�าไมท�าเรื่องแบบนั้นได้ แต่ทาเคชิแค่คุยกับเออิจิและคาซุม ิ

นดิหน่อย ซ�้ายงัแผ่บรรยากาศน่าเกรงขามอย่างบอกไม่ถกู เธอจงึท�าได้เพยีง

มองเขาอยู่ห่างๆ

ทว่ามาโยะก็ได้รู้เรื่องของอาจากอีกช่องทาง เพราะพวกป้าที่เป็น

ญาติกันเริ่มซุบซิบเกี่ยวกับทาเคชิอยู่ใกล้ๆ เธอ เธอจึงได้รู้เป็นครั้งแรกว่า

เขาท�างานเป็นนกัมายากลอยู่ที่อเมรกิา

อาชพีนกัมายากลนี่เลี้ยงตวัเองได้ด้วยหรอื ไม่รู้ซ ีแต่ได้ยนิว่ามชีื่อ

เสยีงไม่เบาเลยนะ งั้นหรอื รายได้เท่าไหร่กไ็ม่รู้นะ เรื่องนั้นฉนันกึภาพไม่

ออกหรอก แต่มายากลเมื่อกี้น่าทึ่งมาก

จรงิหรอื นั่นคอืมายากลหรอื มาโยะเข้าใจแล้วระหว่างเงี่ยหูฟัง

หลังจากนั้นเออิจิทักทายและเริ่มงานเลี้ยงรับประทานอาหารทันท ี

สดุท้ายเธอกอ็ดคยุกบัทาเคชิ

คืนนั้นขณะกินมื้อเย็นแค่สามคนพ่อแม่ลูก มาโยะถามเออิจิเกี่ยว

กบัทาเคชอิกีรอบ

“อ๋อ ได้ยนิที่พวกป้าเขาคยุกนัหรอื ใช่แล้วละ ทาเคชทิ�างานเป็นนกั

มายากลที่อเมรกิา” เออจิไิม่มที่าทปีิดบงัเป็นพเิศษ

“เพราะอะไรคณุอาถงึอยากเป็นนกัมายากลล่ะ”

“พ่อเองก็ไม่รู้ แต่เขาเคยพูดให้ฟังบ่อยๆ นะ” เออิจิคิ้วตกอย่าง
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ล�าบากใจ หนัไปมองหน้าคาซมุิ

ทั้งคู่คงเคยคุยประเด็นนี้ระหว่างสามีภรรยาแล้ว คาซุมิยิ้มเงียบๆ 

คงเคยฟังเรื่องราวจากเออจิมิาบ้าง

เออจิมิองมาโยะ

“แต่เขาเป็นคนพลิกึมาตั้งแต่เดก็แล้ว สนใจพวกพลงัเหนอืธรรมชาติ

ด้วย”

“พลงัเหนอืธรรมชาตหิรอื”

“มาโยะเคยได้ยนิชื่อของยูร ิเกลเลอร์หรอืเปล่า”

เพิ่งเคยได้ยนิเป็นครั้งแรก เธอส่ายศรีษะตอบว่าไม่เคย

“ยูริ เกลเลอร์8บอกว่าตัวเองมีพลังเหนือธรรมชาติ เป็นคนที่ผู้คน

โจษจนัถงึ ในยคุเจด็ศูนย์เขามาที่ญี่ปุน่ด้วย ช่วงนั้นคนทั่วญี่ปุน่เลยคลั่งไคล้

เรื่องพลงัเหนอืธรรมชาตกินัใหญ่ การแสดงงอช้อนด้วยพลงัเหนอืธรรมชาติ

ได้รบัความนยิม พ่อกบัเพื่อนยงัชอบเลยีนแบบบ่อยๆ เลย”

“งอช้อน? ท�าเรื่องแบบนั้นได้จรงิหรอื”

เออจิยิิ้มแล้วโคลงศรีษะ

“น่าเสยีดายที่ทรกินั้นได้รบัการเปิดเผยในไม่ช้า เรื่องนั้นกเ็ลยเงยีบ

ไป ทาเคชเิกดิมาก่อนหน้านั้นหลายปี”

จากนั้นเออจิเิล่าให้ฟังดงันี้

ไม่รูเ้หตใุดทาเคชใินวยัประถมจงึสนอกสนใจและส�ารวจข้อมลูเกี่ยว

กับปรากฏการณ์คลั่งไคล้พลังเหนือธรรมชาติที่ผ่านไปแล้ว เขาเปิดคลิป

วิดีโอเก่าของยูริ เกลเลอร์ที่ไม่รู้ไปเอามาจากไหนด้วยเครื่องวิดีโอส�าหรับ

ใช้ในครวัเรอืนซึ่งเริ่มแพร่หลายในยคุนั้น วนดพูวกมนัซ�้าแล้วซ�้าเล่า พอพ่อ

แม่ถามเหตผุล เขาตอบแค่ว่า “เพราะมนัน่าสนใจ”

ผลการเรียนของเขาไม่ได้แย่ จริงๆ คือเรียนเก่งด้วยซ�้า พ่อกับแม่

8 Uri Geller นกัมายากลชาวยวิที่อ้างว่าตวัเองมพีลงัจติ จดุขายของเขาคอืการแสดงงอช้อนและกล

อื่นๆ ทางโทรทศัน์
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เลยตดัสนิใจปล่อยให้เขาท�าตามต้องการ คงคดิว่าเดี๋ยวเขากเ็บื่อไปเอง

อยูม่าวนัหนึ่ง เกดิเหตกุารณ์เช่นนี้ก่อนอาหารมื้อเยน็ เมนวูนันั้นคอื

ข้าวแกงกะหรี่ แต่ทาเคชหินัไปหาโทมโิกะผูเ้ป็นแม่ ยื่นช้อนให้พร้อมกล่าวว่า

“แม่ แบบนี้มนักนิยากนะ”

เออจิมิองช้อนคนันั้น ช้อนดปูกตดิ ีไม่เหน็มปัีญหาตรงไหน โทมโิกะ

กเ็อยีงคอฉงน ถามว่าท�าไมถงึกนิยากล่ะ

“ช้อนเป็นแบบนี้กก็นิไม่ได้น่ะส”ิ ทาเคชบิอกแล้วบดิข้อมอืนดิหน่อย

ชั่ววนิาทนีั้นเกดิเรื่องเหลอืเชื่อ ช้อนที่ทาเคชถิอืงอยวบ

เออจิติกตะลงึสดุๆ เพราะการงอช้อนเป็นทรกิประเภทหนึ่ง ทฤษฎซีึ่ง

เป็นที่ยอมรบักนักค็อื นกัมายากลแอบกดแล้วงอช้อนกบัพื้นโดยไม่ให้ผูช้ม

เหน็ ทว่าทาเคชไิม่ได้ท�าแบบนั้นแต่อย่างใด เขางอมนัให้เหน็กลางอากาศ

พ่อกบัแม่กม็องช้อนด้วย ทกุคนพดูอะไรไม่ออกเพราะงงงวยกบัเรื่อง

น่าตื่นตะลงึสดุขดี แต่หลงัจากนั้นกโ็หวกเหวกกนัยกใหญ่ รมุยงิค�าถามใส่

ทาเคชว่ิาท�าได้อย่างไร ท�าอะไรลงไปกนัแน่ กระนั้นทาเคชกิไ็ม่พดูอะไร เขา

ยิ้มบาง ไปหยบิช้อนคันใหม่มาเริ่มกนิข้าวแกงกะหรี่หน้าตาเฉย เออจิิกบั

พ่อแม่ผลดักนัส�ารวจช้อนเพราะคดิว่าต้องมกีลไกบางอย่างแน่ๆ  แต่มนัคอื

ช้อนที่บ้านคามโิอะใช้กนัเป็นประจ�าอย่างเหน็ไดช้ดั ไม่ใช่ของที่จะงอเพยีง

แค่ใช้นิ้วออกแรงกดเบาๆ

ทาเคชไิม่ยอมเฉลยทรกิจนถงึที่สดุ จนถงึตอนนี้กเ็ลยยงัไม่รูว่้าใช้กล

แบบไหนกนัแน่ เออจิเิล่าด้วยรอยยิ้ม

“หมอนั่นท�าแบบนั้นให้ครอบครัวเห็นครั้งนั้นเป็นครั้งแรกและครั้ง

สดุท้าย พ่อไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าในแต่ละวนัหมอนั่นคดิอะไรบ้าง เพราะ

ความที่อายหุ่างกนัด้วย เราเลยแทบไม่เคยเปิดอกคยุกนัเลย”

“แต่นั่นคือมายากลสินะ ไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติ” มาโยะเอ่ย 

“แล้วคณุอากเ็ลยหลงใหลนกัมายากลมาตั้งแต่ตอนนั้นหรอื”

“คงจะอย่างนั้น พ่อมารู้เรื่องนั้นในอกีหลายปีต่อมา”
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เออจิเิริ่มเล่าเรื่องราวในอดตีต่อ

สมยัเพิ่งขึ้นชั้นมธัยมหกได้ไม่นาน ทาเคชเิอ่ยปากว่าพอเรยีนจบแล้ว 

อยากไปฝึกเป็นนกัมายากลที่อเมรกิา

เขาโน้มน้าวยาสุฮิเดะผู้เป็นพ่อว่ามันคือความฝันตั้งแต่วัยเด็ก ตัว

เองเกิดมาเพื่อเล่นมายากล พูดกระทั่งว่าถ้าถูกห้ามไม่ให้เดินเส้นทางนั้น

กไ็ม่มคีวามหมายที่จะมชีวีติอยู่

น่าตกใจที่ทาเคชิตัดสินใจเรื่องสถาบันที่จะไปศึกษาต่อในอเมริกา

แล้ว ที่นั่นคือโรงเรียนฝึกอบรมนักมายากลในบอสตัน เขายื่นสมัครไป

เรยีบร้อย

ทาเคชขิอยมืเงนิจ�านวนหนึ่งล้านเยนจากยาสฮุเิดะ บอกว่าจะใช้คนื

แน่ๆ ภายในห้าปี หากใช้คืนไม่ได้ก็จะตัดใจจากความฝันแล้วกลับญี่ปุ่น 

กล่าวเสรจ็กก็้มศรีษะให้

ยาสุฮิเดะอนุญาต คงสัมผัสถึงความตั้งใจจริงของทาเคชิ หน�าซ�้า

ยงัไม่ใช่แค่หนึ่งล้านเยน เขาเตรยีมให้อกีเท่าตวัรวมเป็นสองล้านเยนด้วยซ�้า

แต่ยาสฮุเิดะก�าชบัว่า “ห้ามกลบัญี่ปุ่นเดด็ขาด จนกว่าจะประสบ

ความส�าเรจ็”

เข้าใจแล้ว ทาเคชิตอบ “ถ้าเกิดว่าประสบความส�าเร็จ อาจไม่ได้

กลบัมาแล้วกไ็ด้”

เมื่อเหน็ความแน่วแน่ของลกูชายคนรอง ยาสฮุเิดะเอ่ยว่า “แบบนั้น

กไ็ม่มปีัญหาเหมอืนกนั” แล้วพยกัหน้าอย่างพงึพอใจ

ฤดูใบไม้ผลปิีถดัมา ทาเคชเิดนิทางไปอเมรกิาทนัททีี่จบการศกึษา

จากโรงเรียนมัธยมปลาย เมื่อเห็นน้องชายเตรียมการทุกอย่างด้วยตัวคน

เดยีว เออจิมิั่นใจว่าคงไม่ต้องห่วงหมอนี่หรอก

หลงัจากนั้นไม่นาน เออจิแิต่งงานกบัคาซมุ ิทาเคชไิม่ได้มาร่วมพธิ ี

แค่ส่งโทรเลขจากบอสตนัมากล่าวแสดงความยนิดเีฉยๆ เออจิเิคยพาคาซมุ ิ

มาเจอทาเคชกิ่อนเขาจะเดนิทางไปอเมรกิาแล้ว
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ปีต่อมาคาซมุติั้งท้อง ทารกหญงิเกดิมาในครอบครวั เดก็หญงิที่ตั้ง

ชื่อให้ว่ามาโยะเตบิโตมาอย่างแขง็แรง กระนั้นสิ่งที่มาเยอืนบ้านคามโิอะก็

ไม่ได้มเีพยีงช่วงเวลาอนัแสนสขุ

ยาสฮุเิดะล้มป่วย ผลการตรวจวนิจิฉยัพบว่าเขาเป็นมะเรง็ปอด ซ�้า

ร้ายยงัลกุลามมากพอดูแล้วด้วย หมอบอกว่าอยู่ได้อกีครึ่งปี

ยาสุฮิเดะที่ล้มหมอนนอนเสื่อสั่งโทมิโกะกับเออิจิว่าห้ามบอกให้

ทาเคชริู้

“หมอนั่นก�าลังเรียนรู้เพื่อท�าความฝันให้เป็นจริง ฉันบอกเขาด้วย

ว่าห้ามกลับมาจนกว่าจะประสบความส�าเร็จ อย่าไปกวนใจเขาด้วยเรื่อง

ไม่เป็นเรื่อง”

คนในครอบครัวรู้อยู่แล้วว่า ปกติยาสุฮิเดะเป็นคนอ่อนโยน แต่มี

ความหัวดื้ออยู่ในตัว จึงเคารพความตั้งใจของเขา คนขมขื่นที่สุดคงเป็น

โทมโิกะ ทว่าเธอไม่เอ่ยอะไร

ในไม่ช้ายาสฮุเิดะกจ็ากไปอย่างไม่มวีนักลบั เออจิแิจ้งข่าวให้ทาเคชิ

รู้ผ่านโทรศัพท์ระหว่างประเทศหลังผ่านสี่สิบเก้าวัน9ไปแล้ว สารภาพด้วย

ว่าที่ผ่านมาไม่ได้บอกเพราะยาสฮุเิดะสั่งไว้

เข้าใจแล้ว ทาเคชิพูดเบาๆ “ช่วงนี้ฉันยังไม่มีแผนจะกลับไปไหว้

สสุาน ฝากพี่ดูแลด้วยนะ”

รบัทราบ เออจิติอบ

เขาได้ยินเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งจากปากของคนรู้จักเมื่อผ่านไปราว

สามปีหลังจากนั้น อีกฝ่ายบอกว่ามีนักมายากลชาวญี่ปุ่นที่ก�าลังเป็นที่

เลื่องลือในอเมริกา น่าจะเป็นน้องชายของคุณหรือเปล่า จากนั้นยื่นดีวีดี

แผ่นหนึ่งให้เขา

พอเปิดดูเขากต็้องตกใจ นกัแสดงผู้ใช้ชื่อในวงการว่า ‘ซามไุรเซน็’ 

9 ตามความเชื่อของคนญี่ปุน่ ดวงวญิญาณของผูต้ายจะยงัร่อนเร่อยูใ่นโลกและขึ้นสวรรค์ไม่ได้จนกว่า

จะครบวนัที่สี่สบิเก้าหลงัจากเสยีชวีติ โดยระหว่างนั้นคนในครอบครวัจะไว้ทกุข์ให้ผู้ตาย
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และก�าลงัยนือยู่บนเวททีี่ตกแต่งอย่างสวยงามโดดเด่นคอืทาเคชจิรงิๆ ด้วย

ทาเคชใิส่ชดุเหมอืนพระภูเขา เขาจดัให้สาวงามยนืกลางเวท ี คว้า

ฟางปริมาณมากจากกล่องที่วางอยู่ข้างๆ แล้วเริ่มพันมันรอบร่างกายของ

ผู้หญิง มือขยับได้คล่องแคล่วจนน่าทึ่ง ร่างของผู้หญิงถูกฟางปิดจนมอง

ไม่เหน็ภายในชั่วพรบิตา ภาพที่เหน็คอืมตีุ๊กตาฟางขนาดเท่าคนจรงิยนือยู่

กลางเวที

แล้วทาเคชิก็หยิบดาบญี่ปุ่น ดึงมันออกจากฝัก กวัดแกว่งเพื่อขับ

เน้นประกายของใบดาบ พร้อมกับย่างเท้าอย่างแช่มช้าเข้าหาตุ๊กตาฟาง 

จากนั้นหยุดยืนสองมือเงื้อดาบญี่ปุ่นขึ้นสูง ก่อนจะฟันกลางกระหม่อม

ของตุ๊กตาฟาง

ตุ๊กตาฟางถูกผ่าเป็นสองเสี่ยงในแนวยาว สงสัยรอยตัดจะคมมาก 

มันจึงยังตั้งอยู่อย่างนั้น ฟางกระเด็นไปรอบๆ ทว่าร่างท่อนบนของตุ๊กตา

ไม่ร่วงหล่น ทาเคชฟิาดฟันดาบจากทศิตรงข้ามในแนวทแยงลง แล้วตวดั

ดาบในแนวทแยงขึ้น ท�าอย่างนั้นหลายต่อหลายครั้งด้วยระดบัความเรว็ที่

ตามองไม่ทนั ฟางปรมิาณมากถูกตดัลอยคว้าง

ในไม่ช้าทาเคชหิยดุการเคลื่อนไหว ฟางที่ลอยอยูร่่วงลงมากองเป็น

ภูเขาบนพื้นเวท ีเขาเดนิไปคกุเข่าใกล้กองฟาง ท�าท่าคล้ายท่องคาถา

วนิาทต่ีอมากองฟางลกุไหม้อย่างรนุแรงจนกลายเป็นเสาเพลงิสูงยิ่ง

กว่าตวัทาเคชเิสยีอกี แสงเจดิจ้าจนมองอะไรไม่เหน็

ทว่าเปลวเพลิงดับลงทันใด แล้วสาวงามที่ปรากฏตัวในตอนแรกก็

ยนือยู่ตรงนั้น

หลงัเกดิความเงยีบงนัชั่วพรบิตา เสยีงปรบมอืและเสยีงโหร้่องยนิดี

ของผู้ชมทั้งหลายกด็งัสนั่น ทาเคชพินมมอืไว้ตรงอกแล้วค้อมศรีษะ

“ตกใจหมดเลย ที่ผ่านมากส็่งจดหมายหรอืโทรศพัท์หากนับ้างเป็น

ครั้งคราว แต่ทาเคชไิม่เคยรายงานให้ฟังเลยว่าท�างานเป็นยงัไงบ้าง ทแีรก

พ่อนกึว่าเขาคงล�าบากน่าด ูแต่พอรูว่้าประสบความส�าเรจ็อย่างงดงาม พ่อ
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กด็ใีจ แล้วรบีเอาไปให้ย่าของลูกดูด้วย”

“สดุยอดเลยนี่นา หนูกอ็ยากดูบ้าง” มาโยะบอก

“น่าเสียดายที่พ่อไม่มีแผ่นดีวีดีอยู่กับตัว เพราะเป็นของที่ขอยืม

มาน่ะ สงสยัตวัเองอยู่เหมอืนกนัว่าท�าไมไม่รู้จกัอดัเกบ็ไว้ จะมานกึเสยีใจ

กไ็ม่มปีระโยชน์แล้ว”

“คณุอาโด่งดงัที่อเมรกิาสนิะ อยากดูจงั”

“ไว้ลูกโตแล้วก็ไปดูการแสดงของเขาสิ ถ้าทาเคชิยังโด่งดังจนถึง

ตอนนั้นละกน็ะ”

“พวกพ่อไม่ไปดูหรอื”

“บอกแล้วไงว่าหาเวลาตรงกนัยาก อกีอย่าง ทาเคชคิงไม่อยากให้

พ่อไปดูหรอก”

“ท�าไมล่ะ”

พอมาโยะถาม เออจิคิรางดงัอมื

“อธบิายไม่ถกูเหมอืนกนั ที่โน่นเป็นโลกของทาเคช ิพ่อรูส้กึว่าไม่ควร

ล่วงล�้าเข้าไป ที่ผ่านมาถงึได้พยายามไม่มสี่วนร่วมไงละ”

เธอไม่ค่อยเข้าใจที่พ่อพูด ถึงอายุห่างกัน แต่ก็เป็นพี่น้องกันอยู่ดี

ไม่ใช่หรอื

“ระยะหลงัไม่ค่อยได้ตดิต่อกนัด้วย ทางโน้นไม่น่าจะรู้เกี่ยวกบัทาง

นี้เลยเหมอืนกนั”

“แต่พ่อเล่าเรื่องหนูให้คณุอาฟังแล้วใช่ไหมล่ะ”

“เรื่องมาโยะหรอื เล่าท�าไมล่ะ”

“กค็ณุอารู้นี่นาว่าหนูวาดรูปเก่ง แล้วกช็อบแมวด้วย”

เออจิเิอยีงคอฉงน

“แปลกจงัแฮะ พ่อจ�าไม่ได้ว่าเคยบอกเขานะ”

“เอ๊ะ จรงิหรอื”

ถ้าอย่างนั้นท�าไมเขารู้ล่ะ น่าอัศจรรย์ก็จริง แต่ไม่มีหนทางตรวจ
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สอบให้แน่ใจ

ไม่มกีารหยบิยกเรื่องทาเคชมิาเป็นประเดน็สนทนาไปอกีสกัพกั ใน

ความรู้สกึของมาโยะ หลงัจากขึ้นชั้นมธัยมต้น การต่อสู้กบัความอดึอดัใน

ฐานะลกูสาวของครเูป็นเรื่องส�าคญักวา่ เออจิเิองกด็ไูม่นกึอยากเล่าใหเ้ธอ

ฟังเป็นพเิศษว่า น้องชายใช้ชวีติอย่างไรอยู่ที่อเมรกิา

ทาเคชกิลบัญี่ปุน่ปบุปับประมาณแปดปีก่อน เธอไม่รูเ้หตผุล เพราะ

เจ้าตวัไม่บอกอะไรเลย

สงสยัจะเกบ็เงนิได้พอสมควร เขาถงึได้เริ่มเปิดบาร์ในเอบสิ ึท่าทาง

ไม่มคีวามคดิจะจดัปาร์ตี้เปิดร้านให้เอกิเกรกิ แต่เออจิอิอกปากว่าไปอวยพร

ให้เขาหน่อยเถอะ มาโยะเลยออกไปข้างนอกกบัพ่อแม่

ร้านนั้นเลก็กะทดัรดั นอกจากที่นั่งเคาน์เตอร์กม็โีต๊ะสองที่นั่งอกีแค่

ตวัเดยีว ทาเคชไิม่ได้ท�าหน้าร�าคาญ แต่ดไูม่ยนิดต้ีอนรบัพวกเธอเท่าใดนกั

มาโยะไม่ได้เจอเขามาสบิปีแล้ว ตอนเหน็เธอ สิ่งแรกที่ทาเคชถิาม

กค็อื “ยงัวาดรูปอยู่หรอืเปล่า”

เมื่อตอบไปว่าตอนนี้วาดรูปบ้านเยอะแยะเพราะตั้งเป้าจะเป็น

สถาปนกิ เขาแย้มรมิฝีปากตอบว่าแบบนั้นกด็แีล้ว

หลงัจากนั้นได้เจอกนัสองสามปีครั้ง โดยเฉพาะหลงัจากที่คาซมุจิาก

ไป เออจิกิบัทาเคชหิารอืกนัหลายหนว่าจะท�าอย่างไรกบับ้านด ี บ้านหลงั

นั้นกว้างใหญ่เกินไปส�าหรับให้เออิจิอาศัยอยู่คนเดียว กระนั้นก็เสียดายที่

จะขายมนั

ห้องของทาเคชทิี่เจ้าตวัไม่เคยใช้จงึฟื้นคนืชพีด้วยประการฉะนี้
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“ต�ารวจสันนิษฐานว่าช่วงเวลาในการก่อเหตุคือสองทุ่มถึงเที่ยงคืน

ของวนัที่หกมนีาคมซึ่งเป็นวนัเสาร์” หลงักนิไก่ย่างไม้สดุท้ายจนหมด ทาเคชวิาง

ไม้เสยีบลงกบัจานพร้อมกล่าวเช่นนั้น

“งั้นหรอื มนิ่าล่ะ…”

“ท�าไมหรอื”

“เมื่อวานต�ารวจถามหนวู่าตั้งแต่วนัเสาร์ท�าอะไรบ้าง ถามย�้าเฉพาะ

วันเสาร์อยู่นั่นแหละ พอหนูเล่าว่าอยู่ในห้องทั้งวัน แต่ตอนกลางคืนมีสั่ง

ของกินจากร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ตะวันตกใกล้บ้าน ทางนั้นค่อยยอมรับ

ได้”

เขาได้ฟังที่เธอพูดกพ็ยกัหน้าหงกึหงกั

“อย่างนี้นี่เอง คงโล่งอกที่ถอดลกูสาวคนเดยีวของผูเ้คราะห์ร้ายออก

จากรายชื่อผู้ต้องสงสยัได้ แต่ในทางกลบักนั น้องชายแท้ๆ ดนัไม่มพียาน

ที่อยู่” เขาจิ้มนิ้วหวัแม่มอืกบัอกตวัเอง

“ต�ารวจสงสยักระทั่งคนในครอบครวัสนิะ”

“พวกต�ารวจสบืสวนกส็งสยัทกุคนนั่นละ ตรงกนัข้าม ถ้าไม่ท�าอย่าง

นั้นกท็�างานไม่ได้ อย่างโคงเุระน่าจะมองฉนัเป็นบคุคลที่ต้องระวงัเลยมั้ง”

“เรื่องนั้นหนูกไ็ม่รู้จะว่ายงัไง…”

เธอคดิว่าอย่างน้อยโคงเุระคงไม่ได้มองทาเคชใินแง่ดี

“วธิสีงัหารคอืการรดัคอ” เขาพูดโดยไม่ลงัเล

“เอ๊ะ จรงิหรอื” มาโยะท�าหน้านิ่ว “ข้อมูลนั้นกไ็ด้จากสมาร์ตโฟน
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ของสารวตัรโคงเุระหรอื”

“ใช่”

“โดนรดัด้วยเชอืกหรอืเปล่า”

“ยงัไม่พบอาวธุที่ใช้สงัหาร แต่ไม่ใช่เชอืกเส้นเลก็ เพราะไม่เหลอืรอย

เชอืกบนคอ แต่ในเมื่อรอยนิ้วมอืกไ็ม่ม ีแสดงว่าไม่ใช่การบบีคอ” ทาเคชหิยบิ

แก้วมาดื่มเบียร์ที่เหลือประมาณสองเซนติเมตรตรงก้นจนเกลี้ยง “หน่วย

พิสูจน์หลักฐานวิเคราะห์ว่า คนร้ายอาจใช้ผ้าที่มีความนุ่มและกว้างพอ

ประมาณ อย่างเช่นผ้าขนหนูในการสงัหาร”

“ผ้าขนหนู…” เธอยกมอืขวาแตะคอตวัเอง

“โดยปกตเิป็นของที่ไม่เหมาะแก่การฆ่ารดัคอ สมมตจิะรดัหลอดลม

ที่คอ ใช้เชอืกเส้นเลก็ที่มคีวามแขง็แรงทนทานจะดกีว่า ถ้าใช้ผ้าขนหน ูการ

กดทับหลอดลมให้ได้เต็มที่เป็นเรื่องยาก แต่ขณะเดียวกันก็รัดเส้นเลือดที่

อยูข้่างล�าคอทั้งสองฝ่ังได้ หากรดัเส้นเลอืดด�ากบัเส้นเลอืดแดงได้พร้อมกนั 

เลอืดจากสมองกจ็ะส่งมาไม่ถงึ ออกซเิจนกไ็ม่มาด้วย ซึ่งจะน�าไปสู่ความ

ตายในที่สดุ เลอืดที่สญูเสยีทางไปจะท�าให้เส้นเลอืดฝอยในลกูตาแตกแล้ว

หลั่งเลอืดออกมา เหน็ว่าศพของพี่อยู่ในสภาพนั้น พอเปิดเปลอืกตาเขาดู 

น�้าตาเลอืดกไ็หลออกมา”

มาโยะวางตะเกียบ โซบะราดมันภูเขาฝนละเอียดยังเหลืออยู่นิด

หน่อย ทว่าเมื่อได้ฟังที่ทาเคชอิธบิาย ความอยากอาหารกม็ลายสิ้น

“ถ้าไม่เกดิความผดิปกตทิี่ลูกตา ต�ารวจอาจวเิคราะห์ว่าเป็นเพราะ

หวัใจล้มเหลวแล้ว…”

พอท ีเธอเอ่ย “ไม่อยากฟังเรื่องนั้นแล้ว”

ทาเคชทิ�าหน้าตั้งตวัไม่ตดิ จากนั้นเอื้อมมอืไปหยบิถ้วยมาจบิชา

“เปลี่ยนเรื่องเถอะ เธอรู้ก�าหนดการในวนัเสาร์ของพี่หรอืเปล่า”

มาโยะส่ายหน้า

“จะรู้ได้ไงล่ะ เราอยู่กนัคนละที่นะ”
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“อย่างที่คดิไว้เลยหรอืนี่ เอาเถอะ ไม่แปลกที่จะเป็นอย่างนั้น”

“ต�ารวจก็ถามหนูเหมือนกัน ก�าหนดการของพ่อช่วงสุดสัปดาห์

ส�าคญัด้วยหรอื”

“ยงัไม่รู้ แต่วนัเสาร์พี่ออกไปที่ไหนสกัแห่งแน่ๆ ไม่รู้ว่าไปสถานที่ที่

ค่อนข้างเป็นทางการ หรอืว่าไปเจอคนส�าคญัสกัคน”

“ท�าไมรู้ล่ะ”

ทาเคชจิบัปกเสื้อแจก็เกตทหาร

“เสื้อผ้าไงละ ตอนพบศพ พี่ใส่สูท ถอดเนก็ไทแล้วกจ็รงิ แต่ยงัใส่

เสื้อนอก ฉนัเหน็รูปถ่ายแล้ว ไม่ผดิแน่”

“รูปถ่าย…”

“รูปถ่ายศพจากหลายๆ มมุถูกเกบ็ไว้ในสมาร์ตโฟนของโคงเุระ”

“ขอร้องล่ะ อย่าเอาให้หนูดูนะ” เธอหันใบหน้าบิดเบ้หนี ยกสอง

มอืบงัหน้า

“น่าเสยีดายที่ฉนัไม่มรีูปพวกนั้นอยู่ในมอื คดิอยู่เหมอืนกนัว่าแอบ

ส่งเข้าสมาร์ตโฟนของตัวเองดีไหม แต่ก็ต้องอดทน เพราะต่อให้อยากได้

แค่ไหน ถ้าทิ้งร่องรอยการส่งไฟล์ไว้จะซวยเอา”

“งั้นหรอื ค่อยยงัชั่ว…”

“แล้วเธอคดิว่าไงล่ะ คนที่เกษยีณจากอาชพีครูตั้งหลายปีลกุขึ้นมา

ใส่สูทในวนัเสาร์แบบนี้ คดิว่าเจ้าตวัออกไปสถานที่พเิศษสกัแห่งน่าจะสม

เหตสุมผลกว่าไม่ใช่หรอื”

“อาจเป็นอย่างนั้นก็ได้ เพราะงั้นต�ารวจเลยถามถึงพฤติกรรมของ

พ่อช่วงสดุสปัดาห์สนิะ”

“ฉนัขอถามอกีครั้ง เธอไม่มไีอเดยีเลยหรอืว่า พี่น่าจะแต่งตวัแบบ

นั้นออกไปไหนในวนัเสาร์”

มาโยะกอดอก เอยีงคอครางอย่างครุ่นคดิ

“สมัยยังท�างานเป็นครู พ่อก็ใส่สูทไปทุกที่นะ จะว่าไปตั้งแต่พ่อ

������� Black Showman art5.indd   88 2/10/21   3:00 PM



- 89 -

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

เกษยีณ หนูไม่ค่อยเหน็พ่อใส่สูทสกัเท่าไหร่ แต่ถงึจะพูดแบบนั้น พวกเรา

กเ็จอกนัแค่นานๆ ท”ี

“แล้วเวลาไปเจอเพื่อนครูสมยัก่อนล่ะ”

“ไม่น่าใส่สูทนะ แค่ไปดื่มที่ร้านเหล้าหน้าสถานีเองนี่นา ช่วงนี้

อากาศยงัหนาวอยู่ น่าจะใส่เสื้อไหมพรมหรอืไม่กเ็สื้อขนเป็ดมากกว่า”

“มีไปร่วมชุมนุมด้านงานอดิเรกหรือวิชาการหรือเปล่า ถ้าแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักวิชาการด้วยกัน ใส่ชุดล�าลองเกินไปก็จะผิด

กาลเทศะเอาได้”

นกัวชิาการ…เธอลองพูดค�านั้นจากปาก นกึภาพไม่ออกเลย แม้รู้ว่า

พ่อกเ็ป็นหนึ่งในนั้น แต่เธอไม่เคยจนิตนาการเลยว่านกัวชิาการเป็นอย่างไร

“ขอโทษนะ บอกตามตรง ตั้งแต่พ่อเกษยีณ หนูไม่ค่อยรู้หรอกว่า

พ่อใช้ชวีติยงัไงบ้าง รู้สกึผดิอยู่หรอกที่ตวัเองไร้ประโยชน์”

ทาเคชแิค่นเสยีง จากนั้นถอนหายใจคล้ายจะบอกว่าช่วยไม่ได้แฮะ

“แล้วความสมัพนัธ์กบัผู้หญงิล่ะ”

“ผู้หญงิ?” เธอท�าตาโตโดยไม่ตั้งใจ “หมายความว่าไงน่ะ”

“หมายความตามนั้นแหละ ในเมื่อคณุคาซมุจิากไปได้ห้าหกปีแล้ว 

แถมลูกสาวคนเดียวยังย้ายไปอยู่ที่อื่นและไม่มีวี่แววจะกลับมาอยู่บ้าน พี่

จะโหยหาการพบพานกบัคนใหม่ๆ กไ็ม่แปลก”

“พ่อน่ะหรอื เป็นไปไม่ได้หรอก”

“ท�าไมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มค�าแบบนั้นล่ะ คนที่มีความรักตอน

อายหุกสบิสองน่ะ รอบตวัฉนัมถีมถดื”

“รอบตวัคณุอากอ็าจจะมอียู่หรอก”

“ปักใจว่าพี่ไม่มทีางเป็นอย่างนั้นสแิปลก เอาเถอะ ในจดุนั้นเดี๋ยว

ต�ารวจคงสืบเอง ถ้ามีผู้หญิงแบบที่ว่า แล้วทั้งคู่พบกันก่อนพี่ถูกฆ่า อาจ

หลงเหลอืร่องรอยบางอย่างกไ็ด้”

“ร่องรอยหรอื”
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“ถ้าพูดในแง่สิ่งของก็เช่น ใบเสร็จรับเงินของโรงแรมม่านรูด หรือ

กล่องใส่ยารักษาอาการเตะปี๊บไม่ดัง ถ้าเสื้อผ้าก็กางเกงใน นอกนั้นก ็

น�้าอสุจิของเจ้าตัว มีความเป็นไปได้ด้วยว่าจะตรวจเจอสารคัดหลั่งของ 

ผู้หญงิที่มสีมัพนัธ์ด้วย ถ้าไม่ได้อาบน�้าหลงัมเีซก็ส์ อาจเจอบางอย่างจาก

อวยัวะเพศ…”

สตอ็ป มาโยะยกมอืขวาปรามอกีฝ่าย “พอเท่านั้นแหละ”

“แรงเกนิไปส�าหรบัเธอหรอื”

“หนไูม่อยากจนิตนาการถงึพ่อในแง่นั้น อยากคดิว่าต่อให้พ่อคบกบั

ผู้หญงิจรงิๆ พวกเขากแ็ค่กนิข้าวด้วยกนั”

ทาเคชสิ่ายศรีษะ “ไม่ได้กนิข้าวด้วยกนัหรอก”

“ท�าไมล่ะ”

“ผู้ชายอายหุกสบิสองไม่ใส่สูทเข้าร้านราเมง็กบัคู่รกัอยู่แล้ว”

“ร้านราเมง็?”

เขาหยบิสมาร์ตโฟนออกมากดอย่างว่องไว

“ในกระเพาะพบเส้นบะหมี่ที่ย่อยแล้ว หมูชาชูที่ยงัไม่ย่อย ต้นหอม 

และอื่นๆ ต�ารวจคาดว่าเหตเุกดิหลงักนิอาหารประมาณสองชั่วโมง”

มาโยะแค่ฟังกร็ู้สกึมรีสเปรี้ยวไม่น่าอภริมย์กระจายในปาก

ทาเคชวิ่าต่อ

“แปลว่าพี่กนิราเมง็ก่อนถกูฆ่าสองชั่วโมง ถ้าพจิารณาจากช่วงเวลา 

น่าจะเป็นมื้อเยน็ สิ่งที่ต�ารวจสนันษิฐานจากข้อมูลที่ว่าคอือย่างนี้ พี่ใส่สูท

ออกจากบ้าน อาจไปพบใครบางคน ส่วนจุดหมายปลายทางคงเป็นที่ที่

ควรแต่งตวัภมูฐิานถงึจะเข้าไปใช้บรกิารได้อย่างราบรื่น ไม่วา่จะเป็นอย่าง

ไหน พอเสรจ็ธรุะ พี่กนิราเมง็แล้วกลบับ้าน อกีด้านหนึ่ง ระหว่างที่พี่ไม่อยู่ 

มคีนวางแผนจะลอบเข้าไปในบ้าน มนัพยายามบกุเข้าไปเงยีบๆ จากสวน

หลงับ้าน แต่พี่มาเจอเข้าก่อนพอด ี ถ้าบคุคลนั้นรบีหนไีป โศกนาฏกรรม

แบบคราวนี้จะไม่เกิดขึ้น แต่บุคคลนั้นเลือกปลิดชีวิตพี่แทนที่จะหนี มี
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ร่องรอยการต่อสู้กันพอสมควร ตามความเห็นของหน่วยพิสูจน์หลักฐาน 

คนร้ายคงใช้ผ้าขนหนูรัดคอพี่จากด้านหลังในจังหวะที่ล้มลงพื้นขณะต่อสู้

กันอุตลุด ร่างกายหลั่งปัสสาวะออกมา ซึ่งก็พบร่องรอยนั้นในสวนหลัง

บ้านด้วย อย่างที่บอกเมื่อกี้ พี่ไม่ได้ตายเพราะขาดอากาศหายใจจากการ

ถูกรดัคอ แต่ตายเพราะเส้นเลอืดด�ากบัเส้นเลอืดแดงถูกกดทบั…เป็นไงล่ะ 

จะหนัหน้าหนที�าไม” เขาหยดุแจกแจงแล้วเอ่ยถาม คงจะสงัเกตเหน็ท่าที

ไม่ปกตขิองหลานสาวจนได้

กม็นั…มาโยะปรบัลมหายใจก่อนท�าตาเขยีวใส่อา

“คณุอาขาดความละเอยีดอ่อนเกนิไปแล้ว จ�าเป็นต้องอธบิายจนนกึ

ภาพตามได้ขนาดนั้นเลยหรอื ลองมาเป็นหนูดูบ้างส ิไม่อยากจนิตนาการ

หรอกนะว่าพ่อถูกฆ่าตายยังไง” ขนาดเธอยังรู้สึกตัวว่าดวงตาของตนมี

เลอืดคั่งขณะพูด

งั้นหรอื ทาเคชพิมึพ�าแล้วพยกัหน้าน้อยๆ

“โทษท ีหลงนกึว่ามาโยะจะคดิเหมอืนฉนั ไม่ควรทกึทกัไปก่อนเลย 

เข้าใจแล้ว ฉนัจะไม่พูดเรื่องแบบนี้อกี ลมืมนัเสยีเถอะ”

“คดิเหมอืนกนัหรอื”

“ในการจับกุมคนร้าย ฉันจะไม่พึ่งต�ารวจอย่างเดียว เป็นไปได้ก็

อยากเปิดโปงความจรงิด้วยมอืของตวัเอง เพราะต่อให้ต�ารวจจบักมุคนร้าย

ได้ กไ็ม่แน่ว่าพวกเขาจะยอมเปิดเผยข้อมูลทกุอย่างให้พวกเรารู้ ไม่ส ิคง

แทบไม่บอกอะไรเลยด้วยซ�้า ต�ารวจเหน็ครอบครวัของผู้ตายเป็นแค่พยาน

หรอืไม่กห็นึ่งในข้อมูลอ้างองิ”

เธอจ้องใบหน้าหล่อเหลาของอา

“ด้วยมือตัวเอง ท�าแบบนั้นได้ด้วยหรือ คุณอาไม่ใช่มืออาชีพด้าน

การสบืสวนนี่นา”

“เธอพูดถูก แต่ไม่มเีหตผุลให้ปักใจเชื่อว่าจะท�าไม่ได้ เรื่องที่ต�ารวจ

ท�าไม่ได้ในขณะที่ฉนัท�าได้กม็เีหมอืนกนั” เขากล่าวแล้วลกุขึ้นยนื “งั้นฉนั
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ไปละ”

“ไปไหนน่ะ”

“เลยเวลาเชก็อนิแล้ว ฉนัจะไปรบักญุแจที่ฟรอนต์แล้วเข้าห้อง”

“เดี๋ยวก่อน” มาโยะลกุขึ้นบ้าง “ถ้าอย่างนั้นหนจูะช่วยด้วยอกีแรง”

“ช่วยหรอื ช่วยอะไร”

“เปิดโปงความจรงิไง หนูกอ็ยากสบืด้วยมอืตวัเองเหมอืนกนัว่าพ่อ

ถูกใครฆ่า และเพราะอะไรถงึถูกฆ่า”

ทาเคชหินัใบหน้าเยอืกเยน็หน ี“อย่าดกีว่า”

“ท�าไมล่ะ หนูกอ็ยากรู้ความจรงิเหมอืนกนันะ”

เขาโบกมอืคล้ายไล่แมลงวนั

“อย่าพูดจาอ่อนหัดหน่อยเลย ความจริงพวกนั้นอาจไม่ใช่เรื่องน่า

รื่นรมย์ส�าหรับมาโยะก็ได้ อาจสืบไปเจอเรื่องราวความรักความแค้นแบบ

หน้ามดืตามวัพลัวนัพลัเก หรอือาจได้เหน็โฉมหน้าอปัลกัษณ์ของพี่ที่พวก

เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ แค่ฟังสถานการณ์ตอนพ่อถูกฆ่าอย่างละเอียด

หน่อยเดยีวกห็น้าซดีเป็นกระดาษแบบนั้นแล้ว เธอไม่น่ารบัไหวหรอก ฉนั

เองกไ็ม่อยากให้ใครมาถ่วงแข้งถ่วงขา เธอรออยูเ่ฉยๆ จนกว่าฉนัจะสบืพบ

ความจรงิดกีว่า”

“หนูไม่เป็นไรแล้ว จะไม่งอแงอกี”

“ไม่มทีาง”

“ไม่ใช่อย่างนั้นสกัหน่อย”

ทาเคชิหยิบสมาร์ตโฟนอีกรอบ เอ่ยว่า “เห็นแค่นี้เธอก็ไม่ไหวแล้ว

มั้ง” ก่อนจะหนัหน้าจอให้เธอดู

แวบแรกภาพบนหน้าจอดเูหมอืนก้อนดนิสเีทา กระนั้นกเ็ข้าใจทนัที

ว่านั่นคือหน้าคน ดวงตาเบิกโพลง ปากบิดเบี้ยว ของเหลวไหลจากปาก 

นยัน์ตาแดงก�่าประหนึ่งหลั่งน�้าตาโลหติ แตกต่างโดยสิ้นเชงิกบัศพที่เหน็ใน

ห้องเกบ็ศพ ทว่านี่คอืเออจิไิม่ผดิแน่ เขาอยู่ในสภาพนี้ตอนมคีนไปพบศพ
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น�้ารสเปรี้ยวไหลย้อนขึ้นมาที่คอ เธอทรดุตวัลงนั่งยกมอืปิดปาก แต่

กไ็ม่อาจกลั้นอาเจยีนได้ อาหารที่เพิ่งเกนิเมื่อครู่เปรอะเปื้อนพื้น

พนกังานหญงิปรี่เข้ามาจากที่ไหนสกัแห่ง “เป็นอะไรหรอืเปล่าคะ”

มาโยะผงกศรีษะอย่างเตม็กลนื ไม่อาจเปล่งเสยีงตอบว่าไม่เป็นไร
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“ไหนบอกว่าไม่ได้ส่งรูปถ่ายเข้าสมาร์ตโฟนของตัวเองไง” มาโยะ

ถามพลางเอาผ้าขนหนูที่มใีห้ในห้องปิดปาก

“การซ่อนไพ่ในมือคือสามัญส�านึกของผู้ให้ความบันเทิง” ทาเคช ิ

ตอบพร้อมกดสมาร์ตโฟนไปด้วย “รู้สกึดขีึ้นหรอืยงั”

“ไม่เป็นไรแล้ว ขอโทษค่ะ”

เธอเข้ามาในห้องของทาเคชทิี่เชก็อนิเสรจ็เรยีบร้อย ผงัห้องเหมอืน

ห้องเธอ

“ฉนัขอย�้าอกีครั้ง เธอสาบานได้ใช่ไหมวา่ จะพยายามสดุก�าลงัเพื่อ

ไขความจรงิ จะให้ความส�าคญักบัเรื่องนั้นเป็นอนัดบัหนึ่งตลอดเวลา และ

จะไม่ลงัเลหรอืหลบหนเีดด็ขาด” ประกายตาที่เขามองมาโยะคมกรบิและ

แขง็กร้าว หากเผลอไผลอาจโดนกระชากวญิญาณเอาได้

หนูสาบาน เธอตอบแล้วยกมอืขวา “จะไม่หนอีกีแล้ว”

ดมีาก ทาเคชบิอก พยกัหน้าหงกึใหญ่

“เธอบอกว่าเจอหน้าพวกต�ารวจเมื่อวานนี้สินะ เล่าสิ่งที่เธอคุยกับ

พวกนั้นให้ฉนัฟังให้หมด โดนซกัอะไร พวกนั้นถามอะไรบ้าง ระดมก�าลงั

จากเซลล์สมองแล้วเล่ามาเท่าที่จ�าได้โดยไม่ปิดบงั”

“ไม่ปิดบงัหรอื…เริ่มจากตรงไหนดลี่ะ”

“ต�ารวจตดิต่อเธอตั้งแต่เมื่อไหร่”

“เมื่อวานตอนบ่าย หนูท�างานอยู่กม็โีทรศพัท์มา…”

“งั้นกเ็ริ่มจากตรงนั้น” เขากอดอก เอนตวัพงิพนกัเก้าอี้แบบนั่งพื้น
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มาโยะอธิบายเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานด้วยความรู้สึกกริ่งเกรง

บรรยากาศกดดันอันน่าพิศวงของผู้เป็นอา เนื้อหาต่อเนื่องมาจนถึงตอน 

ทาเคชปิรากฏตวัในวนันี้

หลงัฟังจบเขายงัคงกอดอก ดวงตาที่หรี่ลงเพื่อรวบรวมสมาธคิ่อยๆ 

เปิดกว้าง

“ฉนัเข้าใจสถานการณ์ดแีล้ว ทนีี้เรามาลองวเิคราะหก์นัดกีวา่ ก่อน

หน้านั้นฉนัอยากบอกข้อมลูที่จ�าเป็นให้มาโยะรู้เอาไว้ด้วย เมื่อกี้เธอบอกว่า

ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม งั้นของแค่นี้คงไม่มปีัญหาสนิะ” เขากดสมาร์ตโฟนที่

วางข้างตวั เอารูปใหม่ให้เธอดู

มาโยะสะดุ้งยืดตัวตรงแหน็ว เพราะเป็นภาพศพอีกเช่นเคย คราว

นี้เป็นรูปถ่ายทั้งตวั

เธอดตุวัเองว่าห้ามหนัสายตาหน ีขนืท�าแบบนั้น อาคนนี้คงเลกิยุ่ง

กบัเธอไปเลย เธอพยายามสงบสตอิารมณ์ พนิจิภาพบนหน้าจอ

เออจิใิส่สทูเหมอืนที่ทาเคชบิอกเมื่อกี้ เป็นสทูสนี�้าตาลเข้มที่เธอเคย

เหน็มาก่อน ลงักระดาษที่พบัแบนๆ วางซ้อนกนัอยู่ข้างศพ ร่างของเขาคง

ถูกซกุซ่อนอยู่ใต้ของเหล่านี้

“สงัเกตเหน็อะไรหรอืเปล่า” ทาเคชถิาม

เอ…เธอลดสายตามองหน้าจออกีรอบ

“ดูท่าคงเกดิการต่อสูก้นัจรงิๆ เสื้อผ้าหลดุลุย่น่าด ูแถมยงัเลอะด้วย”

“อย่างอื่นล่ะ”

“อย่างอื่น…” มาโยะพจิารณาศพของพ่อตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเทา้ 

น่าอศัจรรย์ที่ความหวาดกลวัหายไปแล้ว ในไม่ช้ากฉ็กุใจกบับางสิ่ง “อ๊ะ…”

“อะไรหรอื”

“พ่อไม่ได้ใส่รองเท้า มแีต่ถงุเท้า”

“ถูกต้อง” เขาดีดนิ้ว “แล้วดูให้ดีนะ พื้นถุงเท้าสกปรกใช่ไหม 

หมายความว่ารองเท้าไม่ได้หลุดจากเท้าในจังหวะใดจังหวะหนึ่ง แต่เกิด

������� Black Showman art5.indd   95 2/10/21   3:00 PM



- 96 -

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

การต่อสู้ปลกุปล�้ากนัทั้งที่พี่ใส่แค่ถงุเท้าต่างหาก”

“หมายความว่าไงน่ะ”

“ปกตเิวลาออกไปที่สวนหลงับ้าน พี่ท�ายงัไงบ้าง”

“ใส่รองเท้าแตะ เหมอืนจะวางรองเท้าแตะไว้หน้าประตูกระจก”

“แสดงว่าเขาไม่มเีวลากระทั่งให้ใส่รองเท้าแตะ แต่ถ้าจะสูก้บับคุคล

น่าสงสยั ใส่รองเท้าแตะอาจจะแย่กไ็ด้”

“บคุคลน่าสงสยัหรอื…”

“ฉนัว่ามนัน่าจะเป็นอย่างนี้” ทาเคชชิูนิ้วชี้ “ตามที่บอกเมื่อกี้ วนั

เสาร์พี่ใส่สทูออกไปที่ไหนสกัแห่ง จากนั้นกนิราเมง็แล้วกลบับ้าน เข้าประตู

หน้าบ้าน ถอดรองเท้า แล้วเดนิเข้าห้องหนงัสอื แต่ยงัไม่ทนัได้เปิดไฟในห้อง

กส็งัเกตเหน็บคุคลน่าสงสยัที่สวนหลงับ้านเสยีก่อน พี่เปิดประตูกระจกไป

ต�าหนิ บุคคลน่าสงสัยกลัวพี่แจ้งต�ารวจเลยพุ่งเข้าท�าร้ายพี่ เกิดการต่อสู้

กนัชลุมนุ แล้วพี่กถ็ูกฆ่า”

เป็นการสนันษิฐานเรื่องราวอย่างรวบรดั แต่มพีลงัโน้มน้าวใจเหลอื

ประมาณ มาโยะรู้สกึประหนึ่งเหน็ภาพนั้นในสมอง

“พ่อไม่เคยเรยีนศลิปะการต่อสู้นี่นะ”

“ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้น” เขาส่ายศีรษะ “มันขึ้นอยู่กับว่าเอาชีวิต

ตวัเองเข้าแลกแค่ไหนต่างหาก ต่อให้พี่ใช้ศลิปะการต่อสู้ได้ กค็งไม่ถงึกบั

เอาคนร้ายถงึตาย แต่อกีฝ่ายไม่ใช่อย่างนั้น คงคดิว่าในเมื่อโดนเจอตวัแล้ว

กม็ทีางเดยีวคอืต้องฆ่า”

“เป้าหมายของคนร้ายคอือะไรกนัแน่”

“ปัญหาอยูต่รงนั้นแหละ ในเมื่อคดิจะบกุเข้าบ้านตอนเจ้าของไม่อยู่ 

ปกตนิ่าจะคดิขโมยของบางอย่าง…”

“ขโมยอะไรไปน่ะ หนูมองแล้วไม่รู้เลย ว่าแต่ของหล่นกลาดเกลื่อน

ขนาดนั้น ต่อให้เป็นพ่อกอ็าจไม่รู้กไ็ด้”

“จรงิของเธอ กระจยุกระจายขนาดนั้นถอืเป็นสภาพผดิปกต ิพูดได้
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ด้วยซ�้าว่าเละเทะเกนิจ�าเป็น ถ้าแค่หาของ สภาพไม่เป็นแบบนั้นหรอก เป็น

ไปได้ว่าท�าแบบนั้นเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าของอะไรถูกขโมยไป เหมือนอย่างที่

มาโยะบอกนั่นละ แต่ค�าตอบสมเหตสุมผลที่สดุคงไม่พ้นคนร้ายแสร้งเล่น

ละครเป็นโจร”

เธอเอยีงคอด้วยความงนุงง “หมายความว่าไงน่ะ”

“เป้าหมายของคนร้ายคือการปลิดชีวิตพี่ตั้งแต่ต้น แต่ถ้าฆ่าเฉยๆ 

ต�ารวจอาจพุ่งความสนใจไปที่เหตุจูงใจในแง่ของการผูกใจเจ็บหรือผล

ประโยชน์ คนร้ายจึงพยายามจัดฉากให้ดูเหมือนเกิดอาชญากรรมเพราะ

โจรปล้นบ้านธรรมดาๆ ที่จรงิเจ้าตวัไม่ได้คุ้ยหาของมคี่า วธิรีื้อข้าวของให้

กระจยุกระจายเลยผดิธรรมชาตไิปด้วย”

“งั้นที่คนร้ายคดิจะลอบเข้าบ้านกเ็พื่อฆ่าพ่อหรอื”

“จากสมมตฐิานนี้กจ็ะเป็นไปตามนั้น อาจวางแผนจะลอบเข้าบ้าน 

ซุ่มรอ แล้วจู่โจมตอนพี่กลบับ้านกไ็ด้ ฉะนั้นการสงัหารพี่ที่สวนหลงับ้านจงึ

อยูน่อกเหนอืการค�านวณของคนร้าย แต่เจ้าตวัคดิวา่อย่างนอ้ยๆ กค็วรจดั

ฉากให้ดูเหมอืนฝีมอืโจร เลยรื้อค้นบ้านจนยุ่งเหยงิไปหมด”

“อย่างนี้นี่เอง…”

“แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิกม็จีดุที่ยงัไม่เข้าใจ วธิสีงัหารไงล่ะ”

“วธิสีงัหารหรอื ที่ว่าถูกรดัคอสนิะ ท�าไมยงัไม่เข้าใจล่ะ”

“หากมีจุดประสงค์จะฆ่าตั้งแต่แรก ใช้พวกของมีคมก็ได้ แบบนั้น

จะฆ่าได้แน่นอนมากกว่า”

ข้อบ่งชี้นั้นถูกเผง เรื่องนั้นกจ็รงิอยู่เหมอืนกนั มาโยะเหน็ด้วย

“คนร้ายตั้งใจจะมาหาอาวธุเอาดาบหน้าหรอืเปล่า ถ้าเข้าห้องครวั

กน่็าจะมมีดีท�าครวัหรอืมดีอะไรอยูบ้่าง แบบนั้นไม่ต้องกงัวลด้วยว่าต�ารวจ

จะสาวจากแหล่งจดัหาอาวธุไปถงึตวัคนร้ายได้”

“หาอาวธุเอาดาบหน้าหรอื” ทาเคชแิย้มรมิฝีปากโดยพลนั “จะฆ่า

คนทั้งทแีต่ขาดการวางแผนน่าดู ถ้าหามดีท�าครวัหรอืมดีอื่นที่เหมาะๆ ไม่

������� Black Showman art5.indd   97 2/10/21   3:00 PM



- 98 -

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

ได้จะท�ายงัไงต่อล่ะทนีี้ ยงัไงบ้านหลงันั้นกม็ผีู้ชายอาศยัอยู่ตวัคนเดยีว มี

ความเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะไม่มีมีดในครัว ถ้าฉันเป็นคนร้าย จะคิด

เผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินให้รอบคอบแล้วจัดเตรียมอาวุธที่ไม่ได้หายากเย็นไว้

ล่วงหน้า ถ้าซื้อที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ คงไม่ต้องกังวลว่าตัวตนจะถูก

เปิดโปงได้ง่ายๆ”

“อาจมเีหตจุ�าเป็นบางอย่าง เช่น ไม่มเีวลาหาของมคีม…”

“แต่ถงึอย่างนั้น อาวธุที่เตรยีมมาแทนกไ็ม่น่าจะใช่ผ้าขนหนูอยู่ด”ี

“อ้อ เมื่อกี้คณุอาบอกแล้วนี่นะ”

“จากความคดิเหน็ของหน่วยพสิูจน์หลกัฐาน พี่น่าจะถูกรดัคอด้วย

ผ้าขนหนูหรอืวตัถคุล้ายคลงึกนัจากข้างหลงั นี่คอืปรศินาข้อใหญ่สดุเลยที

เดยีว ถ้าหาของมคีมไม่ได้ จะใช้วธิฆี่ารดัคอซึ่งเป็นตวัเลอืกที่ดเีป็นอนัดบั

สองกเ็ข้าใจได้ แต่ถ้างั้นท�าไมไม่รูจ้กัเตรยีมของที่มรีปูร่างเรยีวและทนทาน

กว่านั้น อย่างเช่นเชอืกหรอืสายไฟ เพราะอะไรถงึใช้ผ้าขนหนู ไม่ใช่ของที่

จะบงัเอญิมตีดิตวัเหมอืนผ้าเชด็หน้าหรอืผ้าเชด็มอืด้วย”

ทาเคชิคิดใคร่ครวญ สายตาทอดมองไปไกล ทว่าในไม่ช้าก็ถอน

หายใจเฮอืกใหญ่แล้วมองมาที่มาโยะ

“ตอนนี้วิเคราะห์จากที่เกิดเหตุและสภาพศพได้แค่นี้ ถ้าจะ

สนันษิฐานเพิ่ม ต้องหาข้อมูลอื่นมาเสรมิ เธอมขี้อมูลอกีหรอืเปล่า”

“ถามปบุปับกน็กึไม่ออกหรอก…”

เธอลนลาน นกึอะไรไม่ออกเลย

“ได้ยนิว่าคนพบศพคอืเพื่อนร่วมชั้นของมาโยะสนิะ”

“ใช่ เขาชื่อฮารางจุคิงุ วนัจนัทร์จะมงีานเลี้ยงรุ่น เขาเลยไปหาพ่อที่

บ้านเพื่อปรกึษาเรื่องจดังาน”

“ฮารางจุคิงุท�าอาชพีอะไร”

“จ�าได้ว่าบ้านเขาเป็นร้านขายเหล้า”

“ธรุกจิส่วนตวัจรงิๆ ด้วย ถงึได้ไปเจอพี่เช้าวนัจนัทร์ได้” ดลีะ ทาเคชิ
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เอ่ยแล้วดดีนิ้ว “เราไปถามข้อมลูจากฮารางจุคิงุคนนั้นกนัเถอะ เธอช่วยนดั

ให้เดี๋ยวนี้เลย ฉนัว่าทางนั้นน่าจะอยากตดิต่อมาโยะอยู่เหมอืนกนั”

“เอ๊ะ งั้นหรอื”

“ถ้าคดิตามปกต ิไม่อยากตดิต่อสแิปลก เธอรบีตดิต่อเขาเรว็เข้า”

เข้าใจแล้ว มาโยะตอบแล้วหยิบสมาร์ตโฟน เธอไม่รู้ข้อมูลติดต่อ

ฮารางุจิ จึงตั้งใจจะลองถามโมโมโกะ จะว่าไปก็ต้องติดต่อเพื่อนคนนี้อยู่

แล้วด้วย

ทว่ามขี้อความจากเคนตะส่งเข้าสมาร์ตโฟนเสยีก่อน

‘ขอโทษที่ส่งอีเมลมาหลายรอบ หลังจากนั้นสถานการณ์เป็นยังไง

บ้างหรอื พอดผีมเป็นห่วงว่าคณุมเีรื่องล�าบากหรอืเปล่าน่ะ’

ความไม่สบายใจและความรูส้กึว่าตวัเองไร้ประโยชน์ของเขาอดัแน่น

อยูใ่นข้อความสั้นๆ ย่อมเป็นเช่นนั้น พ่อของคูห่มั้นถกูฆ่าทั้งคน แต่มอืสมคัร

เล่นอย่างเขาท�าอะไรไม่ได้อยู่แล้ว เจ้าตวัน่าจะรู้เรื่องนั้นดทีี่สดุ

เธอใช้ความคดิครู่หนึ่งก่อนตอบกลบัไป

‘บ้านฉนัถูกรื้อกระจยุกระจาย ไม่อยากจะเชื่อเลย แต่ตอนนี้อาฉนั

มาแล้ว ฉนัเลยอุ่นใจขึ้นบ้าง ขอบคณุที่เป็นห่วงนะ’

หลงัจากส่งข้อความแล้วเงยหน้า เธอสบตาทาเคชิ

“พี่เล่าให้ฉันฟังแล้ว เธอก�าลังจะแต่งงานสินะ เวลาแบบนี้จะพูด

อย่างนี้ก็กระไรอยู่ แต่…” อากล่าวต่อแม้ดูลังเล “พูดสักหน่อยก็แล้วกัน 

ยนิดดี้วยนะ”

“ขอบคณุค่ะ” มาโยะป้ันยิ้มตอบ แต่ใบหน้ากระตกุเกรง็ “รู้ด้วยหรอื

ว่าข้อความเมื่อกี้ส่งมาจากคู่หมั้นของหนู”

“ไม่รู้สิแปลก สถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นส่งข้อความมา เธอ

คงไม่ตอบทนัทใีช่ไหมล่ะ น่าจะไม่เปิดอ่านแต่แรกด้วยซ�้า”

“อาจเป็นอย่างนั้นกไ็ด้”

เธอคดิว่าค�าโกหกใช้กบัอาคนนี้ไม่ได้ผล
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มาโยะกดสมาร์ตโฟนอกีรอบเพื่อโทร.หาฮมมะ โมโมโกะ

อกีฝ่ายรบัสายอย่างรวดเรว็

“ค่ะ โมโมโกะค่ะ…” ได้ยนิเสยีงหมองเศร้า

“นี่มาโยะเองนะ ขอโทษที่ตดิต่อมาช้า”

“ออื เอ่อ…แย่เลยนะ”

มาโยะเข้าใจสถานการณ์เมื่อได้ยนิเสยีงตะกกุตะกกัของคู่สนทนา

“อ๊ะ…รู้แล้วหรอื”

“ออื เมื่อวานได้ฟังจากฮารางจุคิงุแล้ว ฉนัตกใจหมดเลย เป็นห่วง

มาโยะเหมือนกัน แต่ครั้นจะโทร.ไปก็คงจะยังไม่เหมาะ จะส่งข้อความก็

ไม่รู้จะเขยีนว่าไงด…ี”

งั้นหรอกหรอื

หากพวกเธอตกอยู่ในสถานะตรงกันข้าม มาโยะคิดว่าตัวเองคง

เป็นเหมอืนอกีฝ่าย ต้องห้ามใจตวัเองเพราะคดิวา่การโทร.ไปปลอบใจหรอื

ถามไถ่สถานการณ์ช่างเป็นเรื่องไร้ความละเอยีดอ่อน

ได้ยนิเสยีงแปลกๆ ดงัมาจากสมาร์ตโฟน โมโมโกะก�าลงัสะอกึสะอื้น

โมโมโกะ เธอเรยีก “เป็นอะไรไปน่ะ”

“อืม คือว่า อือ…ขอโทษนะ คนช็อกน่าจะเป็นมาโยะ แต่ฉันดัน

ร้องไห้เสียเอง ทั้งที่ร้องไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแท้ๆ…” โมโมโกะกล่าวพลาง

หลดุเสยีงสะอื้น

ทนัใดนั้นบางอย่างแล่นปราดขึ้นมาในอกของมาโยะ มนัถาโถมเข้า

มาอย่างรุนแรง สะกดกลั้นไว้ไม่ได้เลย สิ่งที่พุ่งขึ้นมาทลายก�าแพงจิตใจ

ภายในชั่ววนิาที

พอรู้สกึตวัอกีทกีส็่งเสยีงออกมาแล้ว ไม่อาจทนรบัมนัอกีต่อไป เธอ

ร้องไห้เสียงดังจนคอเจ็บ ระหว่างที่ท�าเช่นนั้น ตัวเองอีกคนหนึ่งคิดอย่าง

สขุมุเหลอืเกนิในมมุหนึ่งของสมองว่า การร้องไห้โฮมนัคอืแบบนี้เองหรอื
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แบลก็ โชว์แมน กบัฆาตกรรมในเมอืงไร้ชื่อ” Black Showman and the 

Murder in an Obscure Town นยิายสบืสวนสอบสวนอารมณ์ด ีผลงานล่าสดุ

ส่งท้ายปี 2020 ของฮงิาชโินะ เคโงะ นกัเขยีนซูเปอร์สตาร์แห่งแดนอาทติย์อทุยั 

เป็นวรรณกรรมที่เปรียบเสมือนบทบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งส�าคัญของมวล

มนษุยชาตใินช่วง ‘ไวรสัโคโรนา’ ระบาด คร่าชวีติผู้คนนบัล้านทั่วโลก

‘แล้วในประเทศญี่ปุ่นล่ะ?’

ผูค้นเปลี่ยนแปลงวถิชีวีติเดมิ ปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์โลกอย่างไร? 

ผู้คนเรยีนรู้ที่จะอยู่รอดปลอดภยัจากหายนะของเชื้อร้ายอย่างไร?

บรรยากาศต่างๆ ถูกถ่ายทอดอย่างละเมียดละไม ก่อเกิดเป็นบท

วรรณกรรมทนัยคุให้เราสมัผสัและเหน็ภาพได้อย่างแจ่มชดั

นิยายสืบสวนเรื่องนี้จึงเป็นผลงานร่วมสมัยของฮิงาชิโนะ เคโงะที่บอก

เล่าสภาพสังคมญี่ปุ่นยุคโคโรนา ‘ผ่านฉาก’ ในเมืองเล็กๆ ผู้คนบางตาเพราะ

การระบาดของโรค ‘ผ่านเหตกุารณ์’ ตื่นเต้น ลุ้นระทกึชวนตดิตามตลอดเรื่อง 

และ ‘ผ่านตัวละคร’ ที่ดูแล้วก็ล้วนดูมีเงื่อนง�า อีกทั้งยังเป็นงานประพันธ์เปิด

ตัวพระเอกคนใหม่นามว่า “คามิโอะ ทาเคชิ” กับคาแรคเตอร์สุดยียวน กวน

ใจ ผู้มีปัญญาเฉียบคม คิดค้นกลวิธีน่าทึ่งในการหาผู้กระท�าผิด ดักให้จนมุม

ด้วยเทคนคิแพรวพราวอลงัการ อนัเป็นเอกลกัษณ์แบบ ‘โชว์แมน’ ที่ยากจะหา

ใครเสมอเหมอืน การนัตไีด้ทนัท ีเดี๋ยวนี้! ตอนนี้! เลยว่า ผู้อ่านจะต้องตกหลมุ

รกัเขาอย่างจงั

ส�านักพิมพ์ไดฟุกุภูมิใจที่ได้รับเกียรติให้แปลและจัดพิมพ์ต้นฉบับภาษา

ไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ภาษาจาก 7 ประเทศ ได้แก่ “ญี่ปุ่น เกาหล ีไต้หวนั จนี 

อนิโดนเีซยี เวยีดนาม และไทย” ทางต้นสงักดัญี่ปุ่นประกาศผ่านคลปิโปรโมท

การแสดงมายากลของทั้ง 7 ประเทศ สร้างความประทับใจให้แฟนคลับ คอ

วรรณกรรมสืบสวนของเคโงะได้อย่างไม่รู้ลืม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะ

ประทบัใจในผลงานแปลเล่มนี้ด้วยเช่นกนั

ส�านกัพมิพ์ไดฟกุุ
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จากใจนักแปล

รู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้แปลนิยาย 

เล่มใหม่ล่าสุดของฮิงาชิโนะ เคโงะ ในเซ็ตต้ิงท่ีทันสมัยเป็นท่ีสุดอย่างการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ COVID-19 ขอบคุณทางส�านักพิมพ์ที่ให้

ความไว้วางใจค่ะ

คามิโอะ ทาเคชิพระเอกคนใหม่ล่าสุด เป็นตัวละครที่ครบเครื่อง มา

พร้อมลุคสุดเท่ ความฉลาดเฉลียว ความสามารถในการลงมือปฏิบัติ และไหว

พริบปฏิภาณที่แพรวพราว พลิกแพลงได้ทุกสถานการณ์ ทั้งยังมีเสน่ห์และมิติ

ของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยม หวังว่าผู้อ่านจะหลงรักพระเอกคนนี้เช่น

เดียวกับที่ผู้แปลหลงรักค่ะ

ส�าหรับเล่มนี้ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความทันต่อเหตุการณ์ของผู้เขียน 

อีกเช่นเคย นอกจากอรรถรสความบันเทิงที่จะได้รับแล้ว ยังได้เห็นความเป็นไป

และการเปลี่ยนแปลงของสังคมญี่ปุ่นในแง่มุมต่างๆ ท่ามกลางการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งน่าสนใจเมื่อน�ามาเทียบจุดร่วมจุดต่างกับ

สถานการณ์ในประเทศไทย

นิยายเล่มนี้เต็มไปด้วยประเด็นน่าสนใจ อย่างเช่นการดิ้นรนพยายาม

และความคิดริเริ่มของเมืองท่องเที่ยวที่ธุรกิจซบเซาเพราะการแพร่ระบาด 

อุตสาหกรรมบันเทิงที่ช่วยกระตุ้นความคึกคักในท้องถิ่น การลงโทษโดยสังคม 

และอีกหลากหลายประเด็น

ผู้เขียนยังทิ้งปมประเด็นบางอย่างไว้ให้อยากรู้ รวมถึงอดีตของทาเคชิ

ซึ่งเต็มไปด้วยความลับที่รอการเปิดเผย โดยส่วนตัวแล้วผู้แปลก็คาดหวังจะได้

อ่านตอนต่อของเรื่องนี้ต่อไปอีกค่ะ หวังว่าทุกท่านจะสนุกกับนิยายเล่มนี้นะคะ
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แนะนำานักเขียน 

ฮงิาชโินะ เคโงะ 

เกิดเมื่อ พ.ศ. 2501 ที่จังหวัดโอซากะ หลังจบการศึกษาจาก Osaka 

Prefecture University คณะวศิวกรรมไฟฟ้า กเ็ข้าท�างานในบรษิทัผู้ผลติชิ้นส่วน 

รถยนต์ในต�าแหน่งวศิวกร เขาท�างานพร้อมกบัเขยีนนยิายเพื่อส่งเข้าประกวด ไป

ด้วย ในปี 2528 กไ็ด้รบัรางวลัชนะเลศิรางวลัเอโดงาวะ รมัโปะ ครั้งที่ 31 จาก

ผลงานชื่อ After School ด้วยวยั 27 ปี หลงัจากนั้นกล็าออก จากงาน และผนั

ตวัเป็นนกัเขยีนนยิายเตม็ตวั

ผลงานของฮิงาชิโนะ เคโงะ มีหลายรูปแบบ ทั้งนิยายสืบสวนแนวไข

ปริศนา นิยายลึกลับ และเชิงสังคม เนื่องจากขณะที่เปลี่ยนไปเขียนงานอีก 

ประเภท กม็กัจะได้แง่คดิและมมุมองใหม่ๆ จากงานเขยีนประเภทเดมิแล่นเข้ามา

นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับงานที่เขียน 

โดยมองผลงานตัวเองในฐานะผู้อ่าน ท�าให้ผลงานของเขาประสบความส�าเร็จ

มากมาย เช่น ความลับ คว้ารางวัลชนะเลิศในสาขาเรื่องยาวจากสมาคมนัก

เขยีนนยิายสบืสวนแห่งญี่ปุ่น ครั้งที่ 52 ในปี 2542 และกลลวงซ่อนตาย คว้า

รางวลันาโอก ิและรางวลัฮงคะคมุสิเตร ีในปี 2549 ทั้งยงัตดิอนัดบั 13 ในการ

จดัอนัดบั 100 นยิายสบืสวนยอดเยี่ยม ตลอดกาลของญี่ปุ่น ในปี 2555 

ด�ารงต�าแหน่งประธานสมาคมนักเขียนนิยายสืบสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น 

ปี 2552-2556 และเป็นคณะกรรมการคดัสรรของรางวลันาโอก ิตั้งแต่ปี 2557

ผลงานของฮงิาชโินะ เคโงะ ได้รบัการน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละคร

ทวีหีลายเรื่อง เช่น เกมรกัพาตวั กลลวงซ่อนตาย กาลเิลโอไขคดี

ผลงานที่ได้รบัการน�ามาแปลเป็นภาษาไทยมมีากมาย เช่น กลลวงซ่อน

ตาย พษิรกัสั่งตาย หน้าที่กบันาทชีวีติ โดยยงัคงมอีอกมาอย่างต่อเนื่อง

และในปี 2563 เป็นครั้งแรกที่ฮงิาชโินะ เคโงะ ร่วมกบั 7 ส�านกัพมิพ์จดัท�า 

E-book ส�าหรบันกัอ่านในช่วงเชื้อไวรสัโคโรนาระบาดคอื 7 ผลงานชั้นน�า ได้แก่ 

กลลวงซ่อนตาย พระอาทิตย์เที่ยงคืน ภาพสุดท้ายที่คนตายเห็น ฆาตกรรม

คนืฝนดาวตก รหสัลบัพนัธกุรรมฆาตกร Gaze Rondo (ยงัไม่มแีปลไทย) และ

ปาฏหิารยิ์ร้านช�าคณุนามยิะ

������� Black Showman art5.indd   422 2/10/21   3:01 PM



แนะนำานักแปล

ฉตัรขวญั อดศิยั 

ชื่อเล่น เพนน์

ชื่อเล่นได้มาจากชื่อยี่ห้อลูกเทนนิส เพราะคุณพ่อชนะการแข่งเทนนิส 

ของสโมสรในปีที่ลูกสาวเกิดพอดี เป็นสาวคณะบัญชีผู ้รู ้สึกว่าที่เรียนอยู่ 

มันยังไม่ใช่ พอผันตัวไปเรียนสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ยังรู้สึกว่า 

ไม่ใช่อกี สดุท้ายกก็ลบัมาตายรงักบัภาษาต่างประเทศที่ชอบที่สดุ ไม่ว่าจะเป็น

ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ จนกระทั่งได้บินลัดฟ้าไปเรียนต่อที่แดนซากุระ 

เพื่อสานต่อทกัษะด้านภาษาญี่ปุ่นที่เรยีนๆ หยดุๆ มาตั้งแต่มธัยมสามให้เตม็ที่

เรียนและท�างานอยู่ในประเทศญี่ปุ ่นเป็นเวลาหลายปี ระหว่างนั้น 

ก็รับงานพิเศษด้านการแปลควบคู ่ไปด้วย รวมทั้งแปลเรื่องราวที่สนใจ 

ลงอินเทอร์เน็ตเป็นงานอดิเรก ยิ่งแปลก็ยิ่งรู้สึกว่านี่แหละความหมายในการ 

มีชีวิตของตัวเอง จนเมื่ออิ่มตัวแล้วก็กลับประเทศไทยมามุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่กับ

อาชพีที่รกัอย่างนกัแปล

โปรดปรานนยิายหลายประเภท ทั้งนยิายซึ้งกนิใจ ดราม่า และแฟนตาซ ี

แต่ที่ชอบมากเป็นพิเศษก็คือแนวลึกลับซ่อนเงื่อน สืบสวนสอบสวน และ 

ระทึกขวัญ ตั้งใจจะเอาความรู้กับประสบการณ์ในชีวิตมาใช้กับงานแปลอย่าง

สดุความสามารถ และอยากพฒันาตวัเองต่อไปอย่างไม่หยดุยั้งในทกุๆ ด้าน
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ฉััตรขีวััญ อดิิศััย แปล

ฮิิงาชิิโนะ เคโงะทดลองอ่าน @booktime

เม่ื่�อคามิื่โอะ ทาเคชิิ อดีีตนัักมื่ายากล 
จัับพลัดีจัับผลูต้องมื่าส่ืบคดีีฆาตกรรมื่ที�
คนัใกล้ตัวตกเป็็นัเหย่�อในัยุคที�เช่ิ�อไวรัสื
โคโรนัาสืายพันัธุุ์�ใหม่ื่กำาลังเป็็นัปั็ญหา
หนัักอกของป็ระเทศญี�ปุ็�นัและทั�วโลก 

หนัำาซ้ำำ�าคู่ต่อสู้ืของเขาไม่ื่ได้ีมีื่แค่คนัร้าย 
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