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1
ครั้ ง แรกที่ ผ มสั ม ผั ส ถึ ง ความตายของมนุ ษ ย์ ก็ ต อนเรี ย นอยู ่ ชั้ น
ประถมห้า จ�ำได้ว่าน่าจะเป็นช่วงหลังปีใหม่และเริม่ เข้าเทอมทีส่ ามไม่นาน
คนที่ท�ำให้ผมต้องเจอประสบการณ์ครั้งนั้นก็คือย่าของผมเอง ผมไม่รู้ว่า
ตอนนัน้ ย่าอายุเท่าไร แต่ทพี่ อ่ กับแม่เล่าให้ฟงั ก็นา่ จะประมาณเจ็ดสิบปีตน้ ๆ
บ้านที่ผมเกิดและเติบโตมาในสมัยนั้นเป็นบ้านญี่ปุ่นแบบเก่า พอ
เปิดเข้าประตูดา้ นหน้าก็จะมีทางเดินยาวลึกเข้าไปด้านในบ้าน มีหอ้ งญีป่ นุ่
เรียงรายข้างทางเดิน และด้านในสุดเป็นห้องครัวซึ่งตอนนั้นยังเป็นพื้นดิน
จึงต้องใส่รองเท้าเวลาเข้าครัวปรุงอาหาร ข้างๆ อ่างล้างจานมีประตูเข้า
ด้านหลังซึ่งเป็นประตูที่ร้านเหล้าและร้านข้าวสารที่อยู่ใกล้ๆ มักจะใช้เพื่อ
เข้ามาขายของเป็นประจ�ำ
ทางขวาก่อนถึงห้องครัวเป็นทางเดินทอดจนไปถึงเรือนเล็กซึ่งสร้าง
ขึ้นไว้ในสวน เรือนเล็กนี้เป็นที่อยู่ของย่าซึ่งผมจ�ำได้ว่าค่อนข้างมีความ
กว้างขวางอยู่พอประมาณ อาจเป็นเพราะผมยังเด็กจึงคิดอย่างนั้นก็ได้
แต่ความจริงแล้วทีน่ นั่ มีแค่ตเู้ ก็บของเล็กๆ และทีเ่ หลือก็ปทู นี่ อนให้คนป่วย
จนแทบจะไม่เหลือที่ว่างมากนัก เมื่อนึกดูอีกทีก็น่าจะกว้างแค่สี่เสื่อครึ่ง
เท่านัน้ เอง มีคนเล่าว่าเดิมทีตรงนีเ้ ป็นห้องชงชาแต่ปรับปรุงให้เป็นห้องนอน
ส�ำหรับดูแลย่าซึ่งป่วยอยู่
ในความทรงจ�ำของผมย่าจะนอนหลับอยูเ่ สมอ ผมไม่เคยเห็นย่าลุก
ออกจากที่นอนไปไหนเลย เห็นแค่ตอนที่ลุกขึ้นนั่งเอนตัวอย่างยากล�ำบาก
ตอนเวลาอาหาร พ่อเคยอธิบายให้ผมฟังว่าย่าขาไม่ดี แต่ผมก็ไม่ค่อย
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เข้าใจดีนกั หรอก รูแ้ ต่วา่ การทีย่ า่ นอนอยูแ่ บบนัน้ เป็นเรือ่ งปกติไม่ได้มอี ะไร
พิเศษ ผมจึงไม่คดิ จะถามหรือฟังรายละเอียดอะไรอีก เพราะตัง้ แต่ผมรูค้ วาม
ย่าก็นอนอยูแ่ บบนัน้ แล้ว แต่ตอนไปบ้านเพือ่ นและเห็นย่าของเพือ่ นเดินเหิน
ไปมาได้กลับคิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆ
คนทีร่ บั หน้าทีด่ แู ลย่าตัง้ แต่เรือ่ งอาหารไปจนเรือ่ งจิปาถะคือคุณโทมิ
เป็นหญิงสาวซึง่ บ้านอยูใ่ กล้ๆ ผมจ�ำไม่ได้วา่ คุณโทมิเริม่ มาทีบ่ า้ นผมตัง้ แต่
เมื่อไร พ่อกับแม่ผมคงจะเริ่มจ้างคุณโทมิมาเป็นแม่บ้านและดูแลย่าตั้งแต่
ตอนที่ย่าเริ่มนอนติดเตียง
เคนสุเกะพ่อของผมเป็นหมอฟันเปิดคลินิกเล็กๆ อยู่ข้างบ้าน ไม่ได้
เป็นทายาทรุน่ สองอะไรกับเขาหรอก พ่อเริม่ ธุรกิจนีด้ ว้ ยตัวของพ่อเอง เดิมที
ตระกูลของผมท�ำธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง แต่พ่อของผมซึ่งเป็นลูกชาย
คนเดียวปฏิเสธจะสืบทอดธุรกิจต่อ
“เพราะการค้าขายต้องดูทศิ ทางเศรษฐกิจให้ดี”
ฤดูร้อนก่อนที่ย่าจะเสีย พ่อเล่าให้ผมฟังว่าท�ำไมถึงเลือกจะเป็น
หมอฟัน วันนั้นหลังจากมื้อคํ่าขณะที่พ่อก�ำลังดื่มเบียร์กับกับแกล้มซึ่งเป็น
พวกผักดอง ผมเองก็จ�ำไม่ได้ว่าคุยอะไรกันจึงมาถึงเรื่องนี้ได้ แต่คิดว่า
น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของผมนั่นแหละ
“แต่อาชีพหมอไม่มีตกตํ่า ถึงเศรษฐกิจจะแย่แค่ไหน คนก็ยังป่วย
เหมือนเดิม ไม่สิ เศรษฐกิจแย่ๆ นี่แหละท�ำให้คนหักโหมท�ำงานท�ำให้ป่วย
ง่ายขึน้ ถึงไม่มเี งินแต่ถา้ ป่วยก็ทำ� งานไม่ได้ สุดท้ายก็ตอ้ งหาทางมาหาหมอ
ใช่ไหมล่ะ”
ผมถามต่อว่าแล้วท�ำไมพ่อเลือกเป็นหมอฟัน พ่อซึง่ ใส่กางเกงขาสัน้
ทรงลุงนั่งขัดสมาธิตบเข่าฉาดใหญ่พร้อมกับบอกว่าผมถามได้ดี
“งั้นคิดว่าเป็นหมออะไรดีล่ะ” พ่อถามผมกลับ
“มีตั้งเยอะอย่างหมออายุรกรรม หมอผ่าตัด”
พอได้ยินค�ำตอบของผมพ่อก็ย้ิม พ่อซึ่งมีงานอดิเรกชอบตกปลา
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มีผวิ คลํา้ เพราะออกแดดบ่อย อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนจี้ งึ ท�ำให้พอ่ มีรวิ้ รอย
ดูแก่กว่าวัยไปมาก พอยิ้มดวงตาก็จะหลุบเข้าไปในรอยย่น
“ท�ำไมถึงคิดว่าเป็นหมอแบบที่ว่าดีกว่าล่ะ”
“ก็ถา้ โรคหวัดระบาดก็จะมีคนไข้มารักษาเยอะๆ จะได้เก็บค่ารักษา
ได้มากขึ้นไง”
ค�ำตอบของผมคราวนี้ท�ำให้พ่อหัวเราะเสียงดัง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฟังดู
เหมือนเป็นการแสร้งหัวเราะมากกว่า แล้วพ่อก็ดื่มเบียร์และหยิบเอาพัด
ขึ้นมาโบกให้ลมปะทะใบหน้า
“จริงอยู่ที่ถ้าโรคหวัดระบาดจะมีคนไข้มารักษาเยอะขึ้น แต่ว่านะ
เราอาจจะติดโรคหวัดมาก็ได้”
อ๊ะ ผมเผลอร้องอุทานออกไป
พ่อพูดต่อว่า
“ถ้าแค่ไข้หวัดธรรมดาก็ดีไป แต่ในบรรดาไข้หวัดทั้งหลายก็มีพวก
ตัวร้ายอยู่เยอะ ลองได้ติดมาสิวนั นั้นคงต้องปิดคลินิกชั่วคราว ท�ำแบบนั้น
ก็มีแต่จะขาดทุน ถึงเป็นหมอก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ป่วย แต่โรคซึ่ง
เกีย่ วกับฟันไม่คอ่ ยมีทเี่ ป็นโรคติดต่อ ไม่เคยได้ยนิ ว่ามีใครติดโรคฟันผุหรอก
ใช่ไหมล่ะ แต่หมอตาหรือหมอรักษาโรคผิวหนังก็ไม่นา่ ท�ำเท่าไหร่ เพราะทัง้
โรคตาและโรคผิวหนังมันติดกันได้ไงล่ะ”
“แต่อาจมีคนเป็นหวัดมาหาหมอฟันก็ได้นี่”
“คนที่เป็นหวัดถึงปวดฟันก็ยอมทนนอนอยู่บ้าน จะมาหาหมอฟัน
ก็ตอนหายหวัดแล้วนั่นแหละ อีกอย่างโรคหวัดหรืออาการปวดท้องมียา
รักษาเยอะแยะไม่ต้องไปหาหมอก็หายเองได้ แต่ปวดฟันไม่มที างหายเอง
ได้ ถ้าอยากหายปวดฟันก็ต้องไปหาหมอฟันเท่านั้น”
“แต่เวลาต้องผ่าตัดเพราะป่วยหรือบาดเจ็บต้องใช้เงินเยอะใช่ไหม
ล่ะ แบบนั้นหมอก็จะเงินเยอะด้วยไม่ใช่หรือไง”
“จะผ่าตัดก็ต้องหาหมอผ่าตัดสิ” พ่อวางแก้วลงบนโต๊ะอาหาร แล้ว
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หันมามองผมก่อนจะเปลี่ยนท่านั่ง “จะบอกให้ว่ามีหลายเหตุผลที่ทำ� ให้
พ่อเลือกเป็นหมอฟัน หนึ่งในนั้นก็อย่างที่บอกไปแล้ว แต่เหตุผลที่ส�ำคัญ
ที่สุดมีอีกอย่าง”
จู่ๆ พ่อก็ทำ� หน้าตาจริงจังขึน้ มา ผมจึงยืดอกนัง่ ตัวตรงและฟังอย่าง
ตั้งใจ
“เหตุผลนั้นก็คือเพราะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับความตายของใครไงล่ะ
คงไม่มีใครตายเพราะฟันผุหรอกใช่ไหม จะให้ผ่าท้องคนป่วยหนักตัดเอา
ส่วนที่ไม่ดีออกไปก็เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าคนไข้รอดก็ดีไป แต่ถ้าตายขึ้นมา
นอกจากจะรู้สกึ ไม่ดีแล้วเผลอๆ อาจโดนญาติคนไข้โกรธแค้นเอาอีก”
“รักษาเต็มที่แล้วก็ช่วยไม่ได้น่นี า”
“การทีค่ นตายไปคนหนึง่ น่ะใช้เหตุผลอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ แบบนัน้
ไม่ได้หรอก ไม่ว่าจะยังไง ก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความตายของมนุษย์
ถึงจะรูว้ า่ ไม่ใช่ความผิดของตัวเองแต่กต็ อ้ งทนรับความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดไี ปตลอด”
ด้วยเหตุนั้นหมอฟันจึงดีที่สุดพ่อสรุป ผมพยักหน้าแต่กไ็ ม่เห็นด้วย
กับเรื่องที่พ่อพูดมาไปเสียทั้งหมด อาจเป็นเพราะตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่า
ความตายของมนุษย์น้นั เป็นอย่างไรด้วยกระมัง
มิเนโกะแม่ของผมเป็นผู้หญิงชอบสังคมและไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆ
อย่างน้อยผมก็รู้สึกอย่างนั้น แม่เป็นคนที่คิดเลขเก่ง ทุกคืนจะต้องเอา
เอกสารกองใหญ่มาวางเรียงบนโต๊ะอาหารและดีดลูกคิดไปด้วย ก็คงจะ
เป็นการบวกลบค่าใช้จ่ายและรายได้ของคลินิกนั่นแหละ มีบางครั้งที่พ่อ
ของผมมาพูดอะไรอยู่ข้างๆ บ้าง แต่ดูเหมือนว่าเรื่องจัดการบัญชีท้งั หมด
จะเป็นหน้าที่ของแม่คนเดียว ทุกเดือนจะมีนักบัญชีซ่ึงผมไม่รู้เหมือนกัน
ว่ามาจากไหนมาที่บ้านหนึ่งครั้งเพื่อปรึกษาเรื่องบัญชีกับแม่ เป็นนักบัญชี
หน้าตอบผอมและใส่ชดุ สูทสีเทาเสมอ
แม่ของผมช่วยงานทีค่ ลินิกอยู่เหมือนกัน ตอนผมกลับจากโรงเรียน
ก็มีแค่คุณโทมิกับย่าเท่านั้น เพราะอาหารเที่ยงที่โรงเรียนรสชาติแย่ท�ำให้
-8�������������������� �����3.indd 8

3/26/21 4:46 PM

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

ผมแทบไม่แตะเลย พอกลับถึงบ้านก็จะท้องร้องเพราะความหิว ก็พอดีกับ
ที่จะมีข้าวปั้นวางทิ้งไว้บนโต๊ะอาหารให้ผมเสมอ ผมมารู้ทีหลังว่าข้าวปั้น
นั้นเป็นฝีมอื ของคุณโทมิไม่ใช่แม่ของผมก็หลังจากที่ย่าตายไปแล้ว เพราะ
ตั้งแต่คุณโทมิไม่มาที่บ้านเราก็ไม่เคยมีข้าวปั้นวางไว้บนโต๊ะอาหารอีกเลย
ทั้งๆ ที่รู้แต่หลังจากนั้นหลายปีสำ� หรับผมรสมือของแม่ก็คือข้าวปั้น
ในตอนนัน้ เมือ่ นึกถึงรสชาติของมันขึน้ มาทีไรก็ชวนเศร้าใจและอยากกินอีก
ครอบครัวผมแทบจะไม่เคยไปเทีย่ วไหนพร้อมหน้ากันเลย พอถึงวัน
อาทิตย์พ่อก็จะออกไปตกปลา ส่วนแม่กจ็ ะออกไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่บ่อยๆ
วันอาทิตย์ของผมก็มักจะจบลงที่การดูโทรทัศน์ขาวด�ำและกินมื้อเที่ยงที่
คุณโทมิท�ำให้
คุณโทมิดูเป็นผู้หญิงวัยป้า อาจเป็นเพราะผมยังเด็กมากจึงรู้สึก
อย่างนัน้ แต่ความจริงแล้วน่าจะอายุไม่ถงึ สามสิบด้วยซํา้ จ�ำได้วา่ แม่เคย
พูดกับคนอื่นลับหลังคุณโทมิว่าเป็นพวก ‘แต่งแล้วหย่าต้องกลับมาอยู่
บ้าน’ ทัง้ ๆ ทีไ่ ด้สามีซงึ่ มีฐานะดีแล้วแต่แค่สองปีกก็ ลับมาอยูบ่ า้ นตัวเอง จะ
นั่งๆ นอนๆ อยู่บ้านเฉยๆ ก็คงไม่ดี เลยต้องมาท�ำงานที่บ้านเรา
เวลาที่ผมอยู่คนเดียวคุณโทมิมักจะเข้ามาทักทาย “คาสึคุง เหงา
ไหม” จากนัน้ ก็จะเล่นเกมกับผม ไม่กส็ อนวิธเี ล่นพันด้ายแปลกๆ ให้ บางที
ก็จะท�ำแพนเค้กให้กนิ โดยบอกว่า “ห้ามบอกพ่อกับแม่นะ” เป็นแพนเค้กที่
ใช้แค่แป้งสาลีผสมนํ้าเท่านั้น แต่เป็นของอร่อยที่สุดส�ำหรับผม แม้แต่กลิ่น
ของมาการีนทีล่ ะลายบนแป้งก็ดเู หมือนจะต่างไปจากมาการีนทีเ่ คยกินมา
ผมจ�ำใบหน้าของคุณโทมิในเวลานัน้ ได้ไม่ชดั เจนนัก ในความทรงจ�ำ
ที่เลือนรางมีแค่ผมยาวซึ่งรวบไว้ด้านหลังอย่างง่ายๆ และรูปหน้ากลมๆ
เพียงเท่านั้น
แต่ที่ผมจ�ำได้ไม่เคยลืมก็คือคุณโทมิเป็นคนผิวขาว ไม่สิ จะบอกว่า
ผิวขาวก็ไม่ตรงนัก จริงๆ ต้องบอกว่าก้นขาวๆ มากกว่า
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วันนั้นน่าจะเป็นวันเสาร์ ขณะที่ผมคิดว่าอยากจะท�ำให้คุณโทมิซึ่ง
คงจะเตรียมอาหารมือ้ เทีย่ งอยูใ่ นครัวตกใจ จึงอ้อมไปเข้าประตูดา้ นหลังแทน
ประตูเข้าบ้านด้านหลังซึ่งเป็นประตูไม้ถูกล็อกกุญแจไว้ แต่ผม
รู้ว่ามีก�ำแพงส่วนหนึ่งที่พังอยู่จึงใช้ช่องนั้นมุดเข้าไปในบ้านและค่อยๆ
เปิดประตูครัวออก
ผมไม่เห็นคุณโทมิอยู่ในครัวทั้งตรงหน้าอ่างล้างจานหรือหน้าเตา
แก๊สจึงเปิดประตูเพื่อเข้าไปข้างในและมองไปรอบๆ ห้องครัว ดูเผินๆ จะ
คิดว่าคุณโทมิไม่ได้อยู่ท่นี ี่
แต่คุณโทมิอยู่ในห้องญี่ปุ่นซึ่งติดกับทางขึ้นจากห้องครัว หล่อนหัน
หลังมาทางผม และก�ำลังนั่งท�ำอะไรสักอย่าง ผมค่อยๆ ย่องเข้าไปใกล้ๆ
แต่แล้วก็เห็นหล่อนเลิกกระโปรงขึ้นเผยให้เห็นเนื้อหนังช่วงล่างเกือบหมด
ผมตกใจยืนตัวแข็งเป็นหินไปชั่วขณะ
มีคนอยู่ด้านล่างของคุณโทมิ ฝ่าเท้าในถุงเท้าสีนํ้าเงินทั้งสองข้าง
หันมาทางผมส่วนกางเกงถูกถอดลงมาจนถึงข้อเท้าและกางเกงนั้นสีเทา
แล้วสายตาของผมก็ไปหยุดอยู่ตรงกระเป๋าซึง่ วางไว้ทมี่ มุ ห้องญีป่ ่นุ
จ�ำได้ว่ามันเป็นของนักบัญชีที่มาที่บ้านประจ�ำไม่ผิดแน่นอน
คุณโทมิขยับสะโพกซึ่งควบอยู่บนตัวนักบัญชีขึ้นลงหลายครั้ง ตอน
นั้นผมถึงเห็นว่าทั้งสองคนก�ำลังหายใจหอบอย่างรุนแรงและได้ยินเสียง
ครางของนักบัญชีเป็นระยะ
ความรู้สกึ ว่ามันเป็นภาพที่ไม่ควรดูเข้าจู่โจมในใจผม ทั้งๆ ที่ตัวยัง
ชาอยู่แต่ผมก็รีบออกมาจากที่นั่น ปิดประตูเบาๆ แล้วลอดก�ำแพงออกไป
นอกบ้านเหมือนตอนที่เข้ามา
แล้วผมก็เริม่ วิง่ เป็นการวิง่ เพือ่ ปัดภาพทีเ่ ห็นเมือ่ ครูน่ อี้ อกไปเท่านัน้
แต่ไม่วา่ เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีหรือแม้แต่ตอนนีผ้ มก็ยงั จ�ำก้นขาวๆ ของ
คุณโทมิได้ติดตาไม่เคยลืมเลย
ในปัจจุบนั เรือ่ งเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเป็นเรือ่ งทีค่ นทัว่ ไปรูด้ ี
แม้แต่เด็กประถม แต่สำ� หรับผมในสมัยนัน้ ไม่เคยรูเ้ รือ่ งเหล่านีเ้ ลย แต่ผมก็
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พอจะเข้าใจได้ทนั ทีวา่ สิง่ ทีต่ วั เองเห็นเป็นเรือ่ งลับของผูใ้ หญ่จงึ ไม่พดู เรือ่ งนี้
กับพ่อแม่หรือใครอื่นเลย
หลังจากวันนัน้ ท่าทีทผี่ มมีตอ่ คุณโทมิกเ็ ปลีย่ นไป ผมจะไม่เข้าไปคุย
กับคุณโทมิก่อนและพยายามไม่อยู่ใกล้ให้มากที่สุด จะบอกว่าผมเกลียด
คุณโทมิก็ไม่น่าจะใช่ คงเป็นเพราะความที่ผมยังเด็กและบังเอิญไปรับรู้
ความเป็นผูใ้ หญ่ของหล่อนเข้า มันท�ำให้ผมรูว้ า่ ตัวตนทีแ่ ท้จริงของคุณโทมิ
นั้นห่างไกลจากตัวเองมาก จึงรู้สึกประหม่าไม่กล้าสู้หน้า
ผมเองก็ไม่รวู้ า่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณโทมิกบั นักบัญชีเป็นอย่างไร
ต่อไปหรือคบกันอีกนานแค่ไหน เพราะหลังจากวันนั้นผมก็ไม่เจอเรื่อง
ท�ำนองนัน้ ของทัง้ สองคนอีกเลย แต่ผมกลับพบเห็นความสัมพันธ์กบั ผูช้ าย
คนใหม่ของหล่อน และผู้ชายคนนั้นก็คือพ่อของผมเอง
วันนัน้ เป็นวันหยุดซึง่ คลินกิ ก็หยุดด้วย พ่อผมออกไปตกปลาเหมือน
เคย แต่ผมรู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นพิเศษเพราะแม่สัญญาว่าจะพาไปดูหนัง
ในเมือง
แต่ก่อนออกจากบ้านก็มีโทรศัพท์ถึงแม่เป็นโทรศัพท์จากเพื่อนแม่
พอวางหูโทรศัพท์แม่ก็เข้ามาพูดกับผมอย่างเกรงๆ ว่า
“โทษทีนะ แม่มีธุระส�ำคัญขึ้นมาน่ะ ไว้จะพาไปดูวนั อื่น วันนี้รอไป
ก่อนนะ”
แม้จะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ผมก็โวยวายกึ่งจะร้องไห้ต่อว่าออกไป
ว่า แม่ข้โี กง สัญญาแล้วท�ำไมยังมาโกหกกันอีก
ในสถานการณ์อย่างนี้ ถึงแม่ผมจะขอโทษขอโพยด้วยท่าทีล�ำบากใจ
อยู่ครู่หนึ่งแต่ถ้ายังลํ้าเส้นไม่หยุดก็จะเริ่มโมโห ตอนนั้นเองแม่ผมก็ลงท้าย
ด้วยการท�ำหน้าตาน่ากลัวใส่ลูกชายที่บ่นไม่เลิก
“น่าร�ำคาญจริงๆ ดูหนัง ดูหนัง อยูน่ น่ั แหละ ก็บอกว่าเป็นธุระส�ำคัญ
ช่วยไม่ได้น่นี า ก็บอกว่าจะพาไปวันหลังนี่ แล้วการบ้านที่โรงเรียนล่ะ ยัง
ไม่ได้ท�ำตั้งเยอะไม่ใช่หรือไง อย่ามัวแต่คิดเรื่องเที่ยว ไปอ่านหนังสือไป”
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ผมสะอื้นเช็ดนํ้าตาเดินขึ้นบันไดไปชั้นสอง ที่ชั้นสองก็ไม่มีห้องของ
ผมหรอกเพราะตอนนัน้ ผมไม่มหี อ้ งเป็นของตัวเอง ห้องบนชัน้ สองมีแต่หอ้ ง
ทีเ่ อาไว้เก็บฟูกที่นอนส�ำหรับแขกและตู้แบบญี่ปุ่นเท่านั้น เวลาผมมีเรื่อง
ไม่สบายใจก็มักจะขึ้นมาแอบร้องไห้ในห้องชั้นสองนี้
แม่คงคิดว่าปล่อยลูกชายขีแ้ ยไว้อย่างนัน้ แหละ จึงไม่คดิ จะขึน้ มาดู
ก่อนจะออกจากบ้านไป
ตอนนัน้ คุณโทมินา่ จะอยูใ่ นบ้าน แต่มาคิดๆ ดูทหี ลังแล้วหล่อนคงจะ
ไม่ได้ยนิ ทีผ่ มกับแม่เถียงกันและคงจะไม่รวู้ า่ แม่ออกไปข้างนอกโดยทีไ่ ม่ได้
พาผมไปด้วย
หลังจากที่แม่ออกไปได้ไม่นานนักผมก็ได้ยนิ เสียงจากข้างล่าง เป็น
เสียงของพ่อนั่นเอง ผมจึงรู้สึกแปลกใจ เพราะวันไหนที่พ่อออกไปตกปลา
จะไม่กลับเข้าบ้านจนกว่าจะคํ่า
ผมได้ยินเสียงคุณโทมิพูดคุยโต้ตอบกันแต่ก็ไม่รู้ว่าทั้งสองคนก�ำลัง
พูดอะไรกันอยู่
ไม่นานนักก็ได้ยนิ เสียงทัง้ สองคนขึน้ บันไดมา ท�ำให้ผมร้อนรนเพราะ
เคยถูกพ่อดุที่เข้ามาร้องไห้ในห้องเก็บที่นอนมาก่อน
ผมรีบเข้าไปซ่อนตัวในตู้เก็บของและหายใจให้เบาที่สุด
แล้วประตูห้องก็เปิดครืดออกมีคนเข้ามาข้างในห้อง ผมรู้ได้ทนั ทีว่า
เป็นพ่อกับคุณโทมิ
“ย่าเป็นไงบ้าง” เสียงพ่อผมดังขึ้น แต่เป็นเสียงตํ่าๆ ต่างจากที่เคย
ได้ยิน
“กินข้าวไปได้สักครู่แล้ว ตอนนี้คิดว่านอนหลับอยู่” อีกคนเป็น
คุณโทมิอย่างที่คิดไว้จริงๆ
ผมได้ยนิ เสียงถอดเสือ้ ผ้าและเสียงครางของคุณโทมิ เป็นเสียงทีเ่ จือ
ไปด้วยความออดอ้อน
หลังจากนั้นผมก็จ�ำอะไรได้ไม่ชัดเจนนัก อาจจะเป็นเพราะผม
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ต้องการปฏิเสธเสียงของทั้งสองคนที่ได้ยินอย่างสุดชีวิตก็ได้ ภาพของ
คุณโทมิกับนักบัญชีและก้นขาวๆ ของคุณโทมิในตอนนั้น แวบเข้ามาใน
ความคิดท�ำให้ผมรู้ดวี ่าก�ำลังเกิดอะไรขึ้นที่อีกฟากของประตูตู้เก็บของนั้น
ไม่แน่ใจว่าผมอยู่ในสภาพนั้นนานเท่าไรแต่น่าจะประมาณสามสิบ
นาทีได้ เมื่อทั้งสองคนเสร็จกิจเรียบร้อยก็ออกจากห้องไป แต่ผมยังคง
นั่งนิ่งไม่ขยับกอดเข่าอยู่ในตู้เก็บของต่อไปอีกพักใหญ่
เมื่อดูลาดเลาดีแล้วผมจึงลงมายังชั้นล่างและออกไปนอกบ้านโดย
ไม่ให้ใครรู้ซึ่งในตอนนั้นผมไม่เห็นพ่อแล้ว หลังจากนั้นผมจึงกลับเข้าบ้าน
ทางประตูหน้าอีกครัง้ คราวนีผ้ มแกล้งท�ำเสียงดังเพือ่ ให้คณ
ุ โทมิทอี่ ยูด่ า้ นใน
ได้ยินและเดินออกมาด้วยสีหน้าแปลกใจ
“อ้าว ท�ำไมกลับเร็วจัง แล้วแม่ล่ะ”
ผมบอกไปว่าไม่ได้ไปดูหนัง คุณโทมิท�ำท่าทางตกใจ
“แล้วไปอยู่ท่ไี หนมาล่ะเนี่ย”
“สวนสาธารณะ”
“สวนสาธารณะ คนเดียวเนี่ยนะ”
“ฮื่อ”
ผมลอดผ่านวงแขนของคุณโทมิเข้าไปเปิดโทรทัศน์ในห้องนั่งเล่น
โดยที่มองหน้าของหล่อนตรงๆ ไม่ได้เลย
พอตกคํ่าพ่อและแม่ของผมก็ทยอยกันกลับบ้านมาทีละคน พ่อยก
ปลาให้ดแู ละบอกว่าเป็นปลาทีต่ กได้วนั นี้ คงจะไปซือ้ มาจากร้านปลาทีไ่ หน
สักแห่ง พ่อเอาปลาส่งให้คณ
ุ โทมิเพื่อท�ำเป็นอาหารคํ่าวันนี้
ผมชอบกินปลาแต่คาํ่ นีก้ ลับไม่แตะซาชิมบิ นโต๊ะอาหารเลย ทุกคน
ต่างถามหาเหตุผลแต่ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรออกไป แม่จึงบอกพ่อว่าเป็น
เพราะผมงอนที่ไม่พาไปดูหนังวันนี้
ตั้งแต่นั้นผมก็สูญเสียพื้นที่พกั พิงในบ้านหลังใหญ่น้ไี ปทีละน้อย
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ในช่วงนี้เองที่ผมเริ่มสนิทกับคุระโมจิ โอซามุ พอขึ้นชั้นประถมห้า
ก็ได้อยูห่ อ้ งเดียวกันและทีน่ งั่ ในชัน้ ก็ตดิ กันด้วย ตอนนัน้ ผมไม่เคยคิดเลยว่า
ผู้ชายคนนี้จะเป็นคนที่เปลี่ยนชะตาชีวติ ของผมในอนาคต
คุระโมจิไม่ใช่คนโดดเด่นอะไร พูดตรงๆ ก็คือเป็นคนแปลกแยก
ไม่เหมือนใครในชั้นเรียนนี้เลย อย่างตอนที่ทกุ คนในชั้นเล่นดอดจ์บอลกัน
อย่างสนุกสนานก็มีแต่เขาคนเดียวที่นั่งท�ำหน้าตายอยู่ห่างๆ ไม่เคยเข้ามา
เล่นด้วยเลยสักครั้ง
ส่วนผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องการคบหาสมาคมกับเพื่อนเท่าไร จึงมัก
จะปลีกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนๆ เพราะเป็นพวกแปลกแยกเหมือนกัน
จึงเข้ากันได้ดีจนสนิทกัน แต่ในมุมมองของคุระโมจิแล้ว การถูกมองว่า
เป็นพวกเดียวกับผมอาจจะไม่ค่อยเป็นเรื่องที่น่าดีใจนัก เพราะเขามักจะ
พูดกับผมบ่อยๆ ว่า
“ฉันน่ะเกลียดการเสแสร้งท�ำเป็นเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานแบบ
นั้นของทุกคนที่สุด ไม่ว่าใครต่างก็คิดว่าตัวเองดีที่สุดทั้งนั้นแหละ ไม่เห็น
ต้องแกล้งท�ำเป็นสนิทสนมกันขนาดนั้นเลย แต่อย่างพวกเขาคงไม่เข้าใจ
เรื่องแบบนี้หรอก มีแต่เด็ก”
คงจะแปลกที่เด็กชั้นประถมห้าพูดถึงเพื่อนร่วมชั้นว่าเป็นเด็ก แต่
คุระโมจิก็ค่อนข้างมีความคิดที่ดูเป็นผู้ใหญ่เกินวัย แม้ไม่เป็นที่จับตามอง
แต่คะแนนสอบของเขาก็อยู่ในระดับดีเลิศ ผมเองก็ได้เขาสอนอะไรหลาย
อย่างให้ ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ไม่มีสอนในโรงเรียนทั้งนั้น อย่างเช่น เรื่องที่มี
ร้านปาเป้าตามงานวัดมาเปิดทีใ่ กล้ๆ โรงเรียนคนทีอ่ ธิบายวิธเี ข้าไปเล่นให้
ก็คือคุระโมจิคนนี้แหละ
มีร้านจับสลากแลกของรางวัลที่ให้จับสลากครั้งละสิบเยนด้วย ตั้ง
โชว์ว่ารางวัลที่หนึ่งเป็นวิทยุสื่อสารแบบไร้สายและรางวัลที่สองเป็นกล้อง
ถ่ายรูปเพื่อเป็นการล่อใจเด็กๆ ให้เข้ามาเล่น แต่ไม่ว่าจะมีเด็กมาเล่นกี่คน
ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครได้รางวัลเลย สักพักพอได้เวลาเจ้าของร้านก็จะเอามือ
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ล้วงเข้าไปในกล่องเพื่อจับสลากขึ้นมาเปิดให้ดูว่ามีสลากที่เป็นของรางวัล
อยู่จริงๆ ไม่ได้เป็นการต้มตุ๋น
“นั่นมันหลอกลวงน่ะ” คุระโมจิกระซิบเบาๆ ที่ข้างหูของผม
“ลุงแกซ่อนกระดาษรางวัลไว้ที่ซอกนิ้วก่อนจะเอามือล้วงลงไปใน
กล่องน่ะ ในกล่องนั่นไม่มสี ลากที่ได้ของรางวัลอยู่หรอก”
“ถ้างั้นก็ควรจะบอกทุกคนให้รู้ตวั ”
พอผมพูดอย่างนั้นเขาก็นิ่วหน้าและบอกว่า “ไม่ต้องหรอก”
“ปล่อยพวกโง่ไป พวกนั้นมีเงินเหลือใช้ก็ปล่อยให้ใช้ไปตามใจ”
ผมคิดว่าคุระโมจิไม่ได้เกลียดชังร้านจับสลากอะไรเลย เพราะทุก
ครัง้ ทีม่ รี า้ นจับสลากมาเปิดเขาจะต้องไปดูจนกระทัง่ พวกนัน้ ปิดร้านย้ายไป
ส่วนตัวเขาเองไม่เคยเสียเงินเล่นเลยสักครั้ง จะว่าไปนั่นอาจถือเป็นการ
เรียนรู้อย่างหนึ่งของเขาก็ได้ เป็นการเรียนรู้เทคนิคการหลอกเอาเงินจาก
คนอื่นไงล่ะ
บ้านของคุระโมจิเป็นร้านเต้าหู้ เนื่องจากเขาเป็นลูกชายคนโตจึง
ต้องสืบทอดกิจการเมือ่ ถึงเวลา แต่เจ้าตัวกลับบอกว่าจะไม่สบื ทอดกิจการ
ที่บ้านเด็ดขาด
“หน้าร้อนยังดีหน่อยได้ทำ� งานเจอนํา้ เย็นสบาย แต่ปญ
ั หาก็คอื หน้า
หนาวนี่แหละ แค่อยู่เฉยๆ ก็จะหนาวตายอยู่แล้วไม่อยากเอามือจุ่มลงไป
ในนํ้าเย็นๆ อีก”
ยิ่งไปกว่านั้นเขายังบ่นอีกว่า
“เต้าหู้ก้อนหนึ่งขายราคาสิบกว่าเยนน่าหงุดหงิดจะตายใครจะไป
อยากท�ำ ถ้าจะค้าขายก็ควรจะได้เงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว”
“จะขายของใหญ่ๆ หรือ อย่างบ้านหรือเครื่องบิน”
“นั่นก็ดี แต่ของเล็กๆ ก็มีวิธีขายได้ทลี ะมากๆ เหมือนกัน แล้วก็ยงั
มีการขายของที่จับต้องไม่ได้อยู่อกี ”
“ของที่จับต้องไม่ได้หรือ อย่างเช่นอะไรบ้างล่ะ แล้วของแบบนั้นจะ
ขายได้ยงั ไงกัน”
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ผมหัวเราะ แต่คุระโมจิกลับท�ำหน้าตาเย้ยหยัน
“นายนีช่ า่ งไม่รอู้ ะไรเลย ในโลกนีย้ งั มีคนทีท่ ำ� ธุรกิจขายของทีจ่ บั ต้อง
ไม่ได้อยู่ต้งั เยอะ”
ผมมารู้หลังจากนัน้ ไม่นานว่าคุระโมจิไปเอาความคิดแบบนีม้ าจาก
ไหน แต่ในตอนนั้นผมคิดแค่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบพูดอะไรแปลกๆ อยู่เรื่อย
คนที่ พ าผมไปร้ า นเกมครั้ ง แรกก็ คุ ร ะโมจิ นี่ แ หละ สมั ย นั้ น เกม
เซ็นเตอร์ยังมีไม่มากและเครื่องเล่นเกมก็อยู่ในสวนสนุกบนดาดฟ้าของ
ห้างสรรพสินค้า แน่นอนว่าเกมที่ต่อเข้ากับโทรทัศน์อย่างที่เห็นทั่วไปใน
ปัจจุบันก็ยังไม่มี ที่เห็นในสมัยนั้นก็มีแต่เกมพินบอลไม่ก็เกมยิงเป้า
คุระโมจิแทบจะไม่ควักเงินตัวเองออกมาเล่นเลย ตอนแรกเขาพาผม
ไปทีเ่ ครือ่ งเล่นเกมแล้วอธิบายว่ามันสนุกอย่างไร ซึง่ ตอนนัน้ เขาจะพูดจาได้
คล่องผิดไปจากเดิม และเรื่องที่เขาพูดก็ท�ำให้ผมสนใจได้ทกุ ครั้ง
พอเห็นผมรู้สึกสนใจเต็มที่แล้วเขาก็จะชักชวนว่า “ว่าไง ลองดูสัก
ครั้งไหม”
ซึ่งผมก็ตกลงทันทีพร้อมทั้งหยิบกระเป๋าเงินขึ้นมา
แต่พอตอนจะหยอดเหรียญลงในเครือ่ งเล่นเขาก็จะพูดขึน้ ว่า “ก่อน
อื่นฉันจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะ”
ผมเองก็ต้องการเห็นตัวอย่างก่อนอยู่แล้วจึงตอบไปว่า “ได้สิ”
ตั้งแต่น้นั เขาก็เป็นคนแรกที่ได้เล่นตลอดมา
ถ้าเป็นเกมทีไ่ ด้โบนัสเล่นฟรีอกี ครัง้ เวลาท�ำคะแนนได้สูงสุดก็มกั จะ
เป็นเขาที่เล่นเป็นคนแรกแทบทุกครั้ง แต่พอถึงตาที่ต้องหยอดเหรียญ
ก็จะเป็นผมเล่น คุระโมจิมักท�ำคะแนนสูงสุดได้หลายครั้งท�ำให้ผมเล่นได้
โดยไม่ต้องหยอดเหรียญเพิ่มเลย แต่พอเวลาพลาดไม่สามารถท�ำคะแนน
สูงสุดได้เขาก็ไม่เคยออกเงินส่วนนั้น แต่จะท�ำท่าทางหงุดหงิดและระบาย
อารมณ์เอากับเครื่องเล่น ท�ำให้ผมไม่กล้าบอกให้เขาคืนเงินให้
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คุระโมจิมกั จะพาผมไปร้านตักปลาทองและสมาร์ตบอลบ่อยๆ ด้วย
เช่นกัน ปกติจะไม่พบร้านพวกนี้นอกเทศกาลงานวัดประจ�ำปี ผมจึงรู้สึก
แปลกใจหน่อยๆ ตอนไปครั้งแรก
ทีน่ นั่ คุระโมจิกไ็ ม่เคยใช้เงินตัวเองเลยแต่กไ็ ม่ถงึ กับใช้เงินของผม แค่
ยืนมองผมเล่นอยู่ข้างๆ และคอยแนะน�ำเป็นบางครั้งเท่านั้น ผมเคยชวน
เขาเล่นหลายครั้งแต่ก็ได้ค�ำตอบเดิมๆ กลับมาเสมอ “ไม่ล่ะ ฉันเล่นมา
เยอะจนเบื่อแล้ว อีกอย่างฉันชอบดูคนอื่นเล่นมากกว่า”
พอเที่ยวเล่นกับคุระโมจิบ่อยๆ เงินค่าขนมของผมก็ร่อยหรอลงไป
เรื่อยๆ แต่ผมก็ไม่คิดจะเลิกคบกับเขาเลย เป็นเพราะว่าการคบกับเขา
ท�ำให้ผมได้เจอกับเรื่องแปลกๆ ใหม่ๆ เสมอ และความแปลกใหม่นั้นก็
ช่วยปลอบประโลมผมซึ่งค่อยๆ หมดที่พักพิงจิตใจจากครอบครัวตัวเอง
ในตอนนั้น
เวลาไม่ได้ออกไปเล่นกับคุระโมจิผมก็มักจะไปที่เรือนเล็กเสมอ
ย่าก็จะจับมือและลูบผม และฟังเรื่องที่ผมเล่าเกี่ยวกับที่โรงเรียนอย่าง
สนุกสนาน
แต่ความจริงแล้วผมเกลียดย่า
เรื่องแรกที่เกลียดคือกลิ่นซึ่งออกมาจากตัวของย่า เป็นกลิ่นของฝุ่น
ผสมเชื้อราและกลิ่นยาทาแก้ปวดและลูกเหม็นปนๆ กัน ย่าไม่ได้อาบนํ้า
มานานแล้วคุณโทมิจะเป็นคนท�ำหน้าที่เช็ดตัวให้ แต่ผมก็แทบจะไม่เห็น
คุณโทมิเช็ดตัวให้ย่าเลย
ผิวของย่าส�ำหรับผมแล้วเป็นสัมผัสทีช่ วนให้หม่นหมองใจ พอถูกมือ
ที่เหี่ยวย่นและหยาบกร้านนั้นโดนตัวก็ขนลุกแล้ว พอมองไปที่ใบหน้าผมก็
ขอบอกตรงๆ ว่าไม่ค่อยมีความสุขที่ได้เห็นเท่าไร
ทั้งดวงตาลึกโหลและแก้มตอบผอม ผมก็ร่วงจนเกือบหมดเหลือ
แต่หน้าผากกว้างๆ ดูเหมือนหนังหุ้มกระดูกบางๆ เท่านั้น
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ทั้งๆ ที่เกลียดขนาดนั้นแต่ท�ำไมผมถึงยังไปหาย่าที่ห้องอยู่อีก นั่นก็
เป็นเพราะผมมีแผนยังไงล่ะ ทุกครัง้ ทีผ่ มบอกว่าจะเล่าเรือ่ งทีโ่ รงเรียนให้ฟงั
ย่าก็จะพูดเหมือนกันทุกครั้งว่า
“อ้อ ใช่แล้ว ต้องให้ค่าขนมสินะ”
หลังจากทีเ่ อามือล้วงเข้าไปใต้ผา้ ห่มสักครูก่ ไ็ ด้กระเป๋าเงินท�ำจากผ้า
ย่าควักเงินเหรียญออกมาแล้วบอกว่า
“ห้ามบอกพ่อกับแม่นะ” ก่อนจะยื่นเงินให้ผม
ผมรับเงินนัน้ มาและขอบคุณ ในตอนนัน้ ผมซึง่ ยังเด็กได้แต่สงสัยว่า
ย่าป่วยนอนติดเตียงแต่ท�ำไมกลับมีเงินเยอะได้ แน่นอนว่าผมไม่เคยพูด
เรื่องนี้กับพ่อแม่เลย เพราะแม้ว่าบ้านเราจะพอมีฐานะเมื่อเทียบกับบ้าน
อื่นๆ ในละแวกนี้ แต่ไม่รู้ว่าท�ำไมทั้งพ่อทั้งแม่ผมต่างก็จู้จี้เรื่องเงินเป็น
พิเศษ หากผมอธิบายเหตุผลไม่ได้วา่ จะเอาเงินไปท�ำอะไรก็อย่าหวังเลยว่า
จะได้เงินแม้แต่แดงเดียว ถ้าหากผมบอกว่าได้เงินจากย่าล่ะก็เป็นได้โดนยึด
เงินจนไม่เหลือแน่นอน
เป็นที่รู้กันว่าแม่เกลียดย่า เพราะผมได้ยินแม่พูดให้ร้ายย่าทาง
โทรศัพท์อยู่บ่อยๆ
“ไม่นึกเลยว่าแก่มาจะนอนติดเตียงแบบนี้ น่าร�ำคาญที่สุด แต่ก็นะ
ดีแล้วล่ะที่ไม่ต้องมาเจอหน้ากันปล่อยให้แม่บ้านดูแลไป ก็ถือว่าเป็นโชคดี
ของฉัน ลองเดินได้ข้นึ มาแล้วมายุ่งวุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนสิฉันคงแย่ หืม?
ฮื่อ แหมน่าจะเป็นแบบนั้นมาตั้งนานแล้ว โฮะ โฮะ”
เสียงพูดเบาๆ เพื่อไม่ให้ใครมาได้ยนิ เข้าและเสียงหัวเราะเป็นช่วงๆ
นั้นท�ำให้ผมได้รู้ถงึ ความร้ายกาจอย่างหาที่สิ้นสุดไม่ได้ของแม่ แม้แต่ผมก็
ยังเข้าใจความหมายของค�ำว่า “น่าจะเป็นแบบนัน้ มาตัง้ นานแล้ว” แต่หลัง
จากนัน้ นานมากผมถึงได้รวู้ า่ ตัง้ แต่ทแี่ ม่เข้ามาเป็นสะใภ้บา้ นนีก้ ถ็ กู แม่สามี
กลั่นแกล้งรังแกจนต้องทุกข์ใจมาโดยตลอด
ผมเองก็ไม่รู้ว่าพ่อคิดอย่างไรกับแม่ตัวเองกันแน่ เพราะผมแทบจะ
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ไม่เคยเห็นพ่อพูดถึงย่าเลย แต่กพ็ อจะรูส้ กึ ถึงความล�ำบากใจของพ่อทีต่ อ้ ง
เป็นคนกลางระหว่างแม่ทแี่ ก่ชรากับภรรยาทีช่ อบเอาชนะอยูเ่ หมือนกัน ผมรู้
ว่าพ่อแอบไปทีเ่ รือนเล็กโดยไม่ให้แม่รู้ พ่อทีผ่ มเห็นตอนนัน้ จะก้มตัวห่อไหล่
ให้ตัวลีบเล็กลงราวกับว่าไม่อยากให้ใครมาเห็นเข้า
แต่พอผมนึกถึงเสียงครางของคุณโทมิตอนที่แอบอยู่ในตู้เก็บของ
แล้วผมก็รู้สึกสับสนเล็กน้อย พ่อแอบมีชู้ในบ้านและให้ชู้คนนั้นดูแลแม่
ซึ่งแก่ชราของตนเอง เป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันซึ่งผมยังไม่อาจเข้าใจ
พ่อได้เลย
บอกได้เพียงแต่วา่ ความบิดเบีย้ วในจิตใจของคนในบ้านผมล้วนแล้ว
แต่เกิดขึ้นจากหญิงชราที่นอนป่วยติดเตียงในเรือนเล็กนั้น และความบิด
เบี้ยวก็อาจจะด�ำเนินมาจนถึงจุดแตกหักแล้วก็ได้
หญิงชราทีว่ า่ เสียชีวติ ลงเมือ่ ต้นฤดูหนาว และคนทีพ่ บศพก็ไม่ใช่ใคร
อื่นคือตัวผมเอง

2
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมขัดสนเรื่องเงิน
พูดอย่างนี้อาจดูไม่เหมือนนักเรียนประถม แต่นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
หรืออยากจะอวดอะไรเลย ผมไม่มเี งินจริงๆ
นั่นเป็นเพราะว่าผมมีส่ิงที่ชื่นชอบมากเป็นพิเศษอยู่ และมันท�ำให้
ผมใช้ค่าขนมที่มีอยู่เพียงน้อยนิดไปเกือบหมด แม้แต่จะไปร้านขนมที่ชอบ
ก็ยังไม่ได้
สิ่งที่ผมชอบมากเป็นพิเศษนั่นก็คือเกมหมากล้อม ซึ่งเป็นเกมที่
คุระโมจิสอนให้เหมือนเคย แน่นอนว่าผมรูว้ ธิ กี ารเล่นหมากล้อมอยูแ่ ล้วแต่
สิ่งที่เขาสอนผมก็คือวิธีเพิ่มค่าขนมด้วยการเล่นหมากล้อมต่างหาก
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ที่ที่ผมถูกคุระโมจิพาไปเป็นย่านที่อยู่อาศัยริมแม่นํ้าซึ่งมีบ้านหลัง
เล็กๆ มุงหลังคาสังกะสีปลูกติดๆ กันอย่างแน่นหนาและปลายทางก็คือ
บ้านหลังหนึง่ ในนัน้ ด้านหน้ามีสภาพโทรมจนมองแทบไม่ออกว่ามีทางเข้า
เห็นแค่ประตูซงึ่ ติดกุญแจทีเ่ สียแล้ว เป็นทางเข้าทีแ่ ม้แต่พวกผมซึง่ เป็นเด็ก
ประถมยังต้องคอยระวังด้านบนศีรษะไม่ให้ชนกับอะไรเข้า
ข้างในเป็นห้องปูพ้นื หินขัด มีโต๊ะเล็กๆ หนึ่งตัวและเก้าอี้ที่หันหน้า
เข้าหากัน บนโต๊ะมีกระดานหมากล้อมตั้งไว้และที่ผนังห้องแปะกระดาษ
ซึ่งเขียนกฎกติกาการเล่นหมากล้อมเอาไว้
พอคุระโมจิตะโกนเรียกก็มีผู้ชายคนหนึ่งเปิดประตูเลื่อนแบบญี่ปุ่น
ออกมาทันที เขาใส่กางเกงส�ำหรับท�ำงานช่างและสวมเสื้อคลุมสั้นแบบ
ญี่ปุ่นเก่าๆ ส�ำหรับผมแล้วมองเห็นว่าเป็นคนแก่มากๆ แต่พอมานึกอีกที
ตอนนีเ้ ขาอาจจะอายุแค่สามสิบกว่าๆ ก็ได้ ทรงผมทีน่ า่ จะเป็นทรงสกินเฮด
แต่เดิมในตอนนี้ยาวขึ้นจนไม่เหลือเค้าทรงเดิมแล้ว
คุระโมจิยื่นเหรียญร้อยเยนให้เขาสองเหรียญ เขารับมาและเอามัน
วางไว้บนโต๊ะแล้วนัง่ ลงทีฝ่ ั่งตรงข้าม จากนัน้ ก็หยิบเอาตัวหมากขึน้ มาจาก
ใต้โต๊ะ คุระโมจิจึงนั่งลงตรงเก้าอี้ด้านหน้า
ไม่มีการสนทนาอะไรกันมากนักการแข่งหมากล้อมก็เริ่มขึ้นโดยที่
คุระโมจิเป็นฝ่ายเริม่ วางหมากก่อน ผมยืนอยูเ่ ยือ้ งๆ ด้านหลังคอยมองการ
แข่งไปด้วย
กระดานแรกผู้ชายในร้านชนะไปอย่างง่ายดายเพราะคุระโมจิเดิน
หมากพลาดครัง้ ใหญ่ตอนช่วงกลางๆ ซึง่ ผมเห็นความผิดพลาดตอนนัน้ แล้ว
แต่จะบอกก็ไม่ได้ เพราะบนป้ายนั้นเขียนไว้ว่า ‘บอกใบ้ ปรับหนึ่งร้อยเยน’
กระดานทีส่ องชนะได้อย่างสวยงาม ทัง้ คุระโมจิทงั้ ผูช้ ายในร้านเดิน
หมากอย่างไม่พลาดเลย และสุดท้ายคุระโมจิก็แสดงฝีมือเอาชนะมาได้
ท�ำให้อกี ฝ่ายต้องพูดเบาๆ ว่า “โดนเข้าจนได้” นัน่ เป็นครัง้ เดียวทีผ่ มได้ยนิ
เขาพูดระหว่างการแข่ง
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พอเริ่มกระดานที่สาม เป็นการแข่งที่ท�ำให้ลุ้นระทึกอย่างมากแต่
สุดท้ายคนที่ได้ชัยชนะไปก็คือผู้ชายในร้าน
“ทาจิมะก็เล่นบ้างสิ ถ้าเป็นนายล่ะก็ชนะได้แน่นอน” คุระโมจิบอก
กับผม
จากที่คุระโมจิอธิบายให้ฟังก็คือจ่ายเงินให้ผู้ชายในร้านสองร้อย
เยนแล้วจึงแข่งเล่นหมากล้อมสามกระดาน ถ้าชนะได้สองกระดานก็จะ
ได้เงินห้าร้อยเยน ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากชนะสองกระดานติดกันก็จะได้เงิน
หนึง่ พันเยน ส�ำหรับเด็กประถมอย่างผมในตอนนัน้ เงินหนึง่ พันเยนเป็นเงิน
ก้อนใหญ่มาก
ผมลังเลเล็กน้อยแต่ก็ตัดสินใจลองดู ผมจ่ายเงินสองร้อยเยนให้
ผู้ชายในร้านแล้วนั่งแทนที่คุระโมจิ ผมมั่นใจว่าตัวเองเล่นหมากล้อมเก่ง
พอสมควรและจากที่ดูคุระโมจิเล่นก็เห็นว่าผู้ชายในร้านไม่ได้เล่นเก่งอะไร
มากมาย
กระดานแรกผมชนะ เป็นชัยชนะทีเ่ หนือความคาดหมายจึงท�ำให้โล่ง
ใจ คุระโมจิที่ยืนข้างๆ ก็ปรบมือและร้องว่า “เย้ แบบนี้ได้พันเยนแน่นอน”
ผมรู้สึกฮึกเหิมหัวใจพองโตคิดไปก่อนแล้วว่าจะเอาเงินหนึ่งพันเยน
ไปท�ำอะไรบ้าง
แต่ทว่ากระดานทีส่ องผู้ชายในร้านก็เปลี่ยนวิธีการเล่น ผมซึ่งก�ำลัง
งงอยูก่ เ็ ดินหมากพลาดท�ำให้ไม่ชนะสองกระดานติดกัน คุระโมจิกระทืบเท้า
กับพื้นอย่างเจ็บใจ “เสียดาย เล่นให้ระวังหน่อย”
แน่นอนว่าผมเล่นกระดานที่สามอย่างระมัดระวัง ถ้าหากแพ้ตรงนี้
นอกจากจะไม่ได้เงินหนึ่งพันเยนแล้วสองร้อยเยนก็ไม่ได้คนื
แต่การอ่านเกมพลาดส่งผลมาถึงตอนนีท้ ำ� ให้ถกู เอาชนะไปจนครบ
สองกระดาน เพราะไม่คดิ ว่าผูช้ ายของร้านจะเป็นคนเก่งอะไรท�ำให้ยงิ่ เจ็บใจ
มากขึ้น
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วันนั้นผมใช้เงินไปทั้งหมดหกร้อยเยน หมายความว่าผมยังเล่นต่อ
อีกสองครั้ง แต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมทั้งๆ ที่เดินหมากดีแล้วแต่สุดท้ายก็
ถูกเอาชนะไปจนได้ ผมก็ไม่รู้ว่าท�ำไมถึงเอาชนะไม่ได้เหมือนกัน
ตั้งแต่นั้นมาผมก็ไปเล่นพนันหมากล้อมทุกๆ สองหรือสามวัน ถ้า
หากอีกฝ่ายเก่งจนไม่นา่ เอาชนะได้กว็ า่ ไปอย่างแต่ผมหวิดเอาชนะได้หลาย
ต่อหลายครัง้ ความจริงก็ไม่เคยแพ้แบบหลุดลุย่ เลยมีแต่รสู้ กึ ว่าพอเอาชนะ
ได้ทกุ ครัง้ และรางวัลหนึง่ พันเยนจากการชนะติดกันสองกระดานก็ยวั่ ยวน
เป็นอย่างมาก เครื่องเล่นเกมในเกมเซ็นเตอร์หรือตักปลาทองก็สนุก แต่ถึง
จะเล่นเก่งแค่ไหนก็ไม่ได้ก�ำไรท�ำให้ความน่าสนใจต่างกันมาก
นั่นเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้ผมต้องการเงินค่าขนมเพิ่ม แต่เนื่องจากบอก
ไม่ได้วา่ จะเอาเงินไปท�ำอะไรจึงขอจากพ่อหรือแม่ไม่ได้ ทีพ่ งึ่ ในเวลาอย่างนี้
ของผมก็มีแค่ที่เดียว ผมจึงแอบไปหาย่าซึ่งนอนอยู่ที่เรือนเล็กตั้งแต่เช้า
ยังไม่มีใครตื่น
ผมเปิดประตูบานเลือ่ นทีม่ คี ราบอะไรบางอย่างติดอยู่และร้องเรียก
เป็นท�ำนอง “ย่าครับ”
ย่านอนหลับตาเผยอปากครึ่งหนึ่ง ในห้องยังมีกลิ่นเหมือนทุกครั้ง
และรู้สึกเย็นกว่าทุกทีที่มา อากาศในห้องคงจะหยุดนิ่งไม่มีการถ่ายเท
จนผมเปิดประตูบานเลื่อนออก
“ย่าครับ” ผมลองเรียกอีกครั้ง แต่จะท�ำเสียงดังกว่านี้ก็คงไม่ได้
เพราะกลัวจะมีใครมาพบเข้า โดยเฉพาะแม่ซ่งึ ผมไม่อยากให้รู้เรื่องนี้เลย
ไม่มกี ารตอบสนองจากย่า แม้แต่จะขยับเปลือกตาสักนิดก็ไม่มี ผม
เลือ่ นบานประตูปดิ และค่อยๆ คลานเข้าไปใกล้ๆ ทีน่ อนท�ำให้ได้กลิน่ คนแก่
เหมือนเคย
ผมคิดว่าย่าคงจะหลับอยู่จึงลองเขย่าตัวย่านอนบนฟูกที่นอนดู
แต่ร่างของย่าขยับเพียงเล็กน้อยราวกับตุ๊กตา แข็งและเย็นราวกับก้อนหิน
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ย่าเป็นคนนอนกรนเสมอ แต่คราวนี้อย่าว่าแต่เสียงกรนเลยแม้แต่
ลมหายใจก็ไม่มีผ่านออกจากปากที่ก�ำลังอ้าอยู่น้นั
ย่าอาจจะตายแล้วก็ได้ ผมคิดอย่างนั้น
ผมไม่เคยเห็นศพคนตายมาก่อนจึงไม่รวู้ า่ นีเ่ ป็นสภาพนัน้ จริงๆ หรือ
ไม่ เคยเห็นแต่ซากหมาแมวหรือแมลงทีต่ ายแล้ว แต่สำ� หรับผมการตายแบบ
นัน้ ก็เหมือนกับของเล่นทีเ่ สียแล้วเท่านัน้ เอง แม้จะพอรู้ว่าสภาพเดียวกันนี้
ก็เกิดกับมนุษย์ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยพบเจอกับตัวมาก่อน
ผมตัดสินใจไม่คดิ ต่อว่าย่าตายไปแล้วหรือไม่ สิ่งส�ำคัญส�ำหรับผม
ตอนนี้มีแค่ว่าไม่มีวี่แววว่าย่าจะขยับตัว นั่นก็หมายความว่าเป็นโอกาสดี
ของผมที่จะหยิบเอาเงินค่าขนมมาได้อย่างง่ายดาย
ถ้าไม่รบี อาจถูกแม่จับได้
ผมค่อยๆ เลิกผ้าห่มออกอย่างกล้าๆ กลัวๆ จนมองเห็นร่างกาย
ผอมๆ ของย่า ชุดนอนคอกว้างเผยให้เห็นกระดูกซี่โครงที่อก และกลิ่นยา
ที่ผมเกลียดก็ยิ่งทวีความแรงขึ้นเป็นเท่าตัว
ผมมองหากระเป๋าเงินจนเจอโดยใช้เวลาไม่นานนัก ย่าเอามือก�ำ
กระเป๋าเงินวางไว้บนหน้าท้อง มีสร้อยคล้องกระเป๋ารูปค้อนน�ำโชคเล็กๆ
โผล่ออกมาจากนิ้วผอมๆ ราวกับกิ่งไม้แห้งให้เห็น
ผมหลบตาพยายามไม่มองหน้าย่าแล้วเอือ้ มมือไปหยิบกระเป๋าเงิน
แต่นิ้วมือทั้งสองข้างของย่าก�ำกระเป๋าเงินเอาไว้จนแน่นแม้จะออกแรงดึง
ก็ไม่ขยับเลย ไม่ว่าจะออกแรงดึงแค่ไหนก็ไม่ไหวติง ท�ำให้ผมคิดไปว่า
ความจริงแล้วย่ายังมีชีวิตอยู่และไม่ยอมส่งกระเป๋าเงินให้เด็ดขาด
แต่จะให้ผมเลิกล้มความตั้งใจก็คงไม่ได้แล้ว ไม่ว่าอย่างไรก็ต้อง
เอาเงินมาให้ได้ผมจึงใช้ทั้งสองมือแกะนิ้วที่กำ� กระเป๋าเงินไว้แน่นออกทีละ
นิ้ว นิ้วของย่าไม่เหลือความยืดหยุ่นแถมยังเย็นเฉียบ เป็นสัมผัสคล้ายๆ
กับตอนจัดรูปร่างของรูปปั้นดินนํ้ามันที่เกือบแห้งแล้ว
ในที่สุดก็เอากระเป๋าเงินมาได้ ผมเปิดดูข้างใน มีธนบัตรรูปอิโต
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ฮิโรฟุมแิ ละอิวาคุระ โทโมมิอยูห่ ลายใบ แถมโชโทคุไทชิอกี หลายใบ ผมร้อง
ตะโกนด้วยความดีใจอยู่ในใจเพราะได้เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ครั้งสุดท้ายก็
ตั้งแต่ได้เงินปีใหม่จากญาติซึ่งนานมากแล้ว
เมือ่ บรรลุเป้าหมายเรียบร้อยก็ไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะอยู่ในห้องนีอ้ กี
ต่อไป ผมคลุมผ้าห่มไว้ตามเดิมแล้วลุกขึ้นยืนพยายามไม่มองหน้าย่า
แต่แล้วก็มีแวบหนึ่งที่บงั เอิญเหลือบไปเห็นเข้าท�ำให้ผมต้องตกใจสุดขีด
เพราะผมคิดไปเองว่าย่าก�ำลังลืมตาอยู่ ไม่เพียงเท่านั้นยังจ้องมาที่
หลานชายเลวๆ ซึ่งแอบมาขโมยเงินอีกด้วย
ผมไม่กล้าหันไปมองตรงๆ ให้แน่ใจ เพราะทันใดนัน้ ความหวาดกลัว
ก็เข้าจู่โจมท�ำให้ผมรีบผงะตัวออกห่างจากที่นอนราวกับตุ๊กตาไขลานที่
ฟันเฟืองหลุดออก ในตอนนีร้ ้สู กึ ไปถึงว่าย่าอาจจะพูดอะไรออกมาก็ได้ ผม
รีบออกจากห้องอย่างระวังตัวไม่ให้ใครได้ยนิ เสียงและหนีออกไปให้ไกลจาก
ตรงนั้นโดยเร็วที่สุด
กว่าจะมีเสียงวุ่นวายเพราะมีคนไปพบว่าย่าตายแล้วก็หลังจากนั้น
ประมาณหนึ่งชั่วโมง
คุณหมอนิชิยามะซึ่งเป็นเพื่อนเล่นไพ่นกกระจอกกับพ่อและเป็น
เพือ่ นบ้านใกล้เคียงมาถึงและตรวจชันสูตรร่างของย่า ผมอยากจะไปดูดว้ ย
แต่คุณโทมิห้ามไว้จงึ เข้าไปในห้องนั้นไม่ได้
ทั้งๆ เป็นที่รู้กันว่าย่าตายแล้วแต่คณ
ุ หมอนิชิยามะก็ไม่ออกมาจาก
ห้องเสียที พ่อกับแม่ซึ่งอยู่ในห้องนั้นด้วยก�ำลังพูดคุยอะไรกับคุณหมออยู่
งานศพจัดขึ้นในคืนนั้น เป็นวันที่มีแต่ความวุ่นวายและยุ่งเหยิง พอ
ช่วงบ่ายไม่เพียงแต่ญาติๆ เพื่อนบ้านคนรู้จักใกล้เคียงก็พากันมา แล้ว
การเตรียมงานศพอย่างกะทันหันที่บ้านผมก็เริ่มขึ้น มีการจัดแท่นวางชั้น
ดอกไม้ที่หน้าหิ้งพระ และวางโลงศพในจุดที่สมควร
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ผมไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วสรุปว่าย่าตายเพราะสาเหตุอะไร แต่ผม
ได้ยินค�ำว่าตายจากโรคชราจากบทสนทนาของพวกญาติๆ
ผมถามน้ า ซึ่ ง เป็ น น้ อ งชายแท้ ๆ ของแม่ ว ่ า ตายจากโรคชรา
หมายความว่าอะไร น้าอธิบายด้วยค�ำพูดที่เข้าใจง่ายกับผมว่า
“คาสึยูกิมีพลาโมเดลที่ใช้มอเตอร์ท�ำให้เดินได้อยู่ใช่ไหมล่ะ หุ่น
จ�ำลองธันเดอร์เบิร์ดไง พอนานๆ ไปสุดท้ายมันก็ไม่เดินแล้วใช่ไหม รู้ไหม
ว่าเพราะอะไร”
“เพราะแบตเตอรี่หมดใช่ไหมครับ”
“ใช่แล้ว สุดท้ายแล้วน่ะนะ มนุษย์ก็เหมือนกันนั่นแหละ ถึงจะไม่มี
อะไรเสียแต่ก็ต้องมีสักวันที่แบตเตอรี่หมดและหยุดเดิน แบบนั้นเขาเรียก
ว่าตายจากโรคชราไงล่ะ แต่มนุษย์จะต่างจากพลาโมเดลก็ตรงที่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ใหม่ไม่ได้”
ถ้าอย่างนั้นมนุษย์ก็เหมือนกับเครื่องจักรสินะผมคิด การรักษา
ทางการแพทย์กเ็ หมือนกับการซ่อมเครือ่ งจักร พอคิดอย่างนัน้ ก็รสู้ กึ ว่าความ
ตายไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลย แค่เครื่องช�ำรุดและไม่สามารถซ่อมกลับ
มาให้ใช้งานได้เหมือนเดิมอีกก็เท่านั้น
งานศพดูเหมือนงานเลี้ยงมากกว่างานพิธีร�ำลึกถึงคนตายเสียอีก
มีโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่รู้ขนมาจากไหนมากมายวางเรียงอยู่ บนโต๊ะเรียง
รายไปด้วยอาหารจากร้านใกล้ๆ บ้านที่เอามาส่งให้ มีคนเข้าออกเปลี่ยน
หน้ากันมากมายและมาหยุดที่อาหารบนโต๊ะนั้น ทั้งเหล้าเบียร์ก็มีเตรียม
ไว้ไม่ขาด ในบรรดาแขกทีม่ างานศพมีคนทีน่ งั่ เมาจนพูดไม่รเู้ รือ่ งอยูใ่ นห้อง
รับแขก จนมีหลายคนพูดลับหลังว่าเขาเป็นแบบนี้ประจ�ำนั่นแหละ
แน่นอนว่าพ่อและแม่ซึ่งเป็นเจ้าภาพงานศพต่างก็วุ่นวายกับการ
ต้อนรับแขกทีม่ า พวกแขกทีม่ าต่างก็ทำ� ท่าและพูดแสดงความเสียใจต่างๆ
นานา ส่วนพ่อกับแม่ก็ท�ำท่าทางเสียใจและแสดงความขอบคุณแขกเหล่า
นั้น แต่แม่ผมก็ยังไม่วายจะพูดกับญาติฝั่งตัวเองว่า “ในที่สุดก็หมดกังวล
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เสียที” พร้อมทัง้ ขยิบตาข้างหนึง่ บอกเป็นนัย ส่วนอีกฝ่ายก็พยักหน้ารับรูถ้ งึ
ความหมาย
วันรุ่งขึ้นเป็นพิธีเผา มีแขกมามากกว่างานศพเมื่อคืนนี้เสียอีก
ส�ำหรับผมแล้วมันเป็นพิธีที่น่าเบื่อ ดีใจอยู่แค่เรื่องเดียวคือได้หยุด
เรียน แต่ตอนที่ต้องมาทนฟังพระสวดกับทนง่วงนั่นผมก็คิดว่าไปโรงเรียน
น่าจะดีกว่า
ก่อนจะเคลื่อนโลงศพไปยังเตาเผา ชายชุดด�ำบอกกับทุกคนว่าให้
ทุกคนมากล่าวลาเป็นครัง้ สุดท้าย ผมไม่ร้จู กั ชายชุดด�ำมาก่อนคิดว่าน่าจะ
เป็นคนของบริษัทรับจัดงานศพ
ญาติๆ ทุกคนต่างก็พากันเข้ามาวางดอกไม้ลงในโลงศพ มีหลายคน
ที่ร้องไห้
“คาสึยูกิก็มาลาย่าด้วยสิ” พ่อพูดกับผม
“ไม่เอาหรอก” ผมตะโกน “ไม่ ไม่ ไม่”
เพราะท่ า ที ที่ เ หนื อ ความคาดหมาย คนที่ อ ยู ่ ใ นงานต่ า งก็ เ ริ่ ม
กระวนกระวายใจ โดยเฉพาะพ่อกับแม่ของผมที่มีท่าทางกระอักกระอ่วน
แล้วทั้งสองคนก็เข้ามาจับแขนผมคนละข้างพาผมเดินเข้าไปจนถึงหน้า
โลงศพ
“ไม่เอา อยากจะอ้วก”
ผมสะบัดมือของพ่อแม่ให้หลุดออก แต่สิ่งที่ตามมาก็คือฝ่ามือของ
พ่อซึ่งฟาดเข้าที่หน้าผมเต็มแรง
“อย่าพูดอะไรโง่ๆ รีบๆ เอาดอกไม้วางเร็วๆ เลย”
พ่อเอาดอกไม้ยดั ใส่มอื ผมแล้วจับมือผมให้วางมันลงในโลงศพ ตอน
นั้นเองผมก็เห็นหน้าของย่า ย่าซึ่งดูเหมือนโครงกระดูกก�ำลังนอนยิ้มอยู่ใน
โลงศพ เป็นยิ้มที่ท�ำให้ผมยิ่งเกิดความกลัวจนตัวสั่น
รอบๆ ตัวของย่าไม่มีกลิ่นยาที่ผมเกลียดแต่เป็นกลิ่นดอกไม้ที่ฟุ้ง
ขึ้นมา ทันทีที่ผมได้กลิ่นดอกไม้ความรู้สกึ คลื่นไส้อยากอาเจียนก็เข้าจู่โจม
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ผมผงะตัวออกให้ห่างจากโลงศพไม่ได้ยินว่าพ่อตะโกนว่าอะไรบ้าง
ผมอาเจียนออกมาอย่างหนักตรงนัน้ เอง เพราะก่อนหน้านีด้ มื่ นํา้ ส้มเข้าไป
จึงเห็นสีของนํ้าส้มนองอยู่ท่ปี ลายเท้า
กว่าที่ท้องไส้จะสงบก็เป็นตอนที่นั่งรอหน้าเมรุเผาศพแล้ว ส�ำหรับ
ผมซึ่งไม่มีลูกพี่ลูกน้องวัยใกล้เคียงกันจึงไม่รู้จะท�ำอะไรได้แต่มองพวก
ผูใ้ หญ่อยูเ่ งียบๆ พ่อบอกแม่วา่ อย่าให้ผมกินหรือดืม่ อะไรจนกว่าจะกลับถึง
บ้าน จึงกินขนมที่เตรียมเอาไว้ในงานไม่ได้ แต่ผมก็ไม่อยากกินอะไรทั้งนั้น
ตัวผมเองก็ไม่รเู้ หมือนกันว่าท�ำไมถึงได้ตนื่ กลัวซะขนาดนัน้ ทัง้ ๆ ที่
วันก่อนฟังน้าพูดก็รับรู้แล้วว่าคนก็เหมือนเครื่องจักร ความตายก็เหมือน
กับเครือ่ งจักรเสียไม่ท�ำงานแล้ว และศพก็เป็นแค่วตั ถุกอ้ นหนึง่ เท่านัน้ แล้ว
ท�ำไมกัน
พวกผู้ใหญ่พูดคุยกันและดื่มเหล้าไม่ก็นํ้าชา ที่ผมคิดว่ามันแปลก
ก็คือมีคนไม่น้อยที่ก�ำลังหัวเราะ แม่ของผมเองแม้จะไม่ได้หัวเราะออกมา
แต่ก็มีสีหน้าที่ดูมีชีวิตชีวากว่าเดิม แม้แต่พ่อผมก็มีท่าทางว่าหมดกังวล
ผมเฝ้ามองดูทุกคนที่นั่นแล้วก็คิดว่าพวกผู้ใหญ่คงเข้าใจดีว่าศพคนตาย
เป็นแค่เครื่องจักรกลที่หมดสภาพแล้วเท่านั้น
การเผาศพใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วผมก็ถูกพาไปยังที่เก็บ
เถ้าอัฐิ พ่อกับแม่คงกังวลว่าผมจะโวยวายก่อเรื่องอีก แต่กไ็ ม่ต้องห่วงแล้ว
เพราะพอผมเห็นกระดูกที่กลายเป็นฝุ่นผงขี้เถ้าไปแล้วก็คิดในใจว่า “อ้อ
ก็เท่านี้เอง” แม้แต่ศพที่น่ากลัวพอเผาไฟแล้วก็แทบจะไม่เหลืออะไร และ
เรื่องที่ตัวเองขโมยเงินย่าก็ไม่มีใครรู้
การตายของคนหนึ่งคนช่างเป็นเรื่องง่ายเสียจริงๆ นี่เป็นความรู้สกึ
ของผมในตอนนั้น
วันรุ่งขึ้นหลังจากงานศพคุณโทมิก็ไม่มาที่บ้านอีกเพราะถูกจ้างให้
มาดูแลย่าโดยเฉพาะ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
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คุณโทมิจัดวางพวกเครื่องปรุงและอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ในครัวให้
ตัวเองใช้สะดวก แต่ทา่ ทางแม่ผมจะไม่พอใจจึงหาเวลามาจัดครัวใหม่ดว้ ย
ตัวเอง ดูเหมือนว่าแม่อยากจะเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดจึงทิ้งพวกขวดใส่
นํ้าตาล เกลือ และเครื่องปรุงต่างๆ ลงถังขยะจนหมดแม้จะยังมีเหลืออยู่
ก็ตาม
เมือ่ ครบเจ็ดวันแรกพวกญาติๆ ก็มาทีบ่ ้านอีกครัง้ และวันนีก้ เ็ ป็นวัน
งานเลี้ยงจริงจัง อาจเป็นเพราะมีแต่ญาติๆ ซึ่งสนิทรู้ใจกันดีจึงมีหลายคน
ที่ไม่ระวังส�ำรวมตัวอีกต่อไป
ญาติฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ผมดูเผินๆ แล้วเหมือนจะสนิทสนมกันดี
แต่แม้แต่เด็กอย่างผมก็รู้ดีว่าความจริงแล้วทั้งสองฝ่ายไม่ลงรอยกันนัก
โดยเฉพาะพวกย่าคนรองและป้าๆ ฝ่ายพ่อผมก็มที ่าทางไม่พอใจทีส่ ดุ ท้าย
มรดกของตระกูลรวมทัง้ บ้านหลังนีจ้ ะกลายเป็นของแม่ให้ใช้ได้ตามชอบใจ
“ทีนมี้ เิ นโกะก็ต่อเติมเสริมแต่งบ้านหลังนีไ้ ด้ตามชอบแล้วสินะ เห็น
เคยบอกว่าไม่ชอบบ้านเก่าแบบนี้ ในทีส่ ดุ ความฝันก็เป็นจริงแล้ว” ย่าคนรอง
พูดกับลูกพีล่ กู น้องของพ่อพลางก็เบ้ปากไปด้วย ไม่รวู้ า่ ท�ำไมตระกูลทาจิมะ
ถึงมีแต่ผู้หญิง ญาติๆ ผมจึงมีแต่ผู้หญิงเต็มไปหมด
“อดทนมาจนถึงตอนนี้เลยหรือ”
“ใช่ ก็แหม ยังไงคุณพี่ก็ไม่ยอมเพราะชื่อเจ้าของบ้านหลังนี้ยังเป็น
ชื่อคุณพี่อยู่”
หืม อย่างนี้นี่เอง ญาติผู้หญิงคนอื่นๆ ต่างพากันพยักหน้ารับรู้
ที่ผมแอบฟังบทสนทนาพวกนี้ได้ก็เพราะพวกหล่อนไม่มีใครเห็นว่า
ผมนัง่ อ่านหนังสือการ์ตนู อยู่ทชี่ านบ้านริมทางเดินซึง่ มีประตูกนั้ เอาไว้อกี ที
“ไม่ใช่แค่เรื่องบ้านอย่างเดียว มิเนโกะเองก็เหนื่อยมาพอสมควร
เลยนีน่ า เห็นมีเรือ่ งวุน่ วายกับคุณป้าเยอะเหมือนกัน” ลูกพีล่ กู น้องของพ่อ
คนหนึ่งพูดขึ้น
“อ๋อ เรื่องนั้นน่ะ” ญาติอีกคนพูดขึ้นอย่างมีนัยราวกับจะบอกว่า
ตัวเองรู้เรื่องดี
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เลยนี่”

“ใครๆ ก็รู้ว่าตอนที่คุณป้ายังแข็งแรงอยู่เข้มงวดกับมิเนะโกะมาก

“ก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรขนาดนัน้ หรอก ส�ำหรับพวกฉันแล้วก็เรือ่ งปกติ
ฟังจากทีค่ ณ
ุ พีเ่ ล่าให้ฟังแล้วเลยคิดว่าต่อไปเวลาเลือกสะใภ้เข้าบ้านก็ต้อง
ดูให้ดีๆ นี่ถ้าคุณพี่ได้สะใภ้ท่ดี กี ว่านี้มาก็คงจะอายุยืนกว่านี้ เห็นพูดบ่อยๆ
ด้วยว่าเพราะมิเนโกะนี่แหละท�ำให้อายุสั้นลงไปเยอะ”
“ก็อาจจะจริงอย่างที่ว่านะ ก็ดูสิ คุณป้าโดนเอาตัวไปขังไว้ในห้อง
ที่เมื่อก่อนเป็นห้องชงชาใช่ไหมล่ะ ไม่ว่าใครถ้าได้ไปอยู่ห้องทึบๆ แสงแดด
ส่องไม่ถงึ แบบนั้นทั้งวันอาการป่วยก็คงจะไม่ดขี ึ้นหรอก”
“แถมหลังๆ มานีก่ ็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยใช่ไหมล่ะ เห็นจ้างแม่บ้านมา
ดูแลให้จดั การทั้งหมด”
“แล้วแม่บ้านคนนั้นก็นะ” ย่าคนรองพูดต่อ “เห็นว่าเป็นคนหยาบๆ
ไม่สนใจอะไรเลย ท�ำอาหารก็ไม่อร่อยล�ำบากเรื่องอาหารการกินที่สุด”
พวกผู้หญิงต่างก็พากันถอนหายใจ
“แบบนี้ก็เหมือนกับคุณป้าโดนมิเนโกะฆ่าตายเลยนะเนี่ย”
หนึ่งในนั้นพูดออกมาท�ำให้ทุกคนต่างก็เงียบไป
“เดี๋ยวเถอะ ไม่ว่าจะยังไงนี่ก็พูดเกินไปแล้ว” ใครคนหนึ่งพูดปราม
แต่นํ้าเสียงนั้นกลับฟังดูสนุกสนานกว่าคนอื่น
“ไม่เกินไปหรอก ฉันก็คดิ อย่างนัน้ เหมือนกัน” ย่าคนรองพูดขึน้ เป็น
ค�ำพูดที่ไม่ใช่การพูดเล่นเลย
“ฉันคิดว่าคุณพี่โดนเขาฆ่าตาย แต่ไม่รู้ว่าจะตั้งใจหรือเปล่า”
พอได้ยนิ อย่างนัน้ ก็ไม่มใี ครคิดจะเสริมบทสนทนาต่อทุกคนจึงเงียบ
ไปในที่สุด
ถูกฆ่า เพราะมีค�ำกล่าวหาที่ร้ายแรงขนาดนั้นผมจึงจ�ำบทสนทนา
ได้ดี ในละครโทรทัศน์มกี ารฆาตกรรมให้เห็นอยู่บ่อยๆ จนเคยชินแล้ว แต่
ผมไม่เคยได้ยนิ ค�ำนี้ในชีวติ จริงเลย
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แม้แต่เด็กอย่างผมก็รวู้ า่ แม่รอการตายของย่ามาตลอด แต่เรือ่ งทีใ่ ห้
ย่าไปอยูใ่ นทีแ่ บบนัน้ หรือตัง้ ใจจ้างแม่บา้ นทีไ่ ม่เอาใจใส่มาดูแลนัน้ ไม่เคยมี
อยู่ในความคิดของผมมาก่อนเลย
นับแต่น้นั สายตาที่ผมมองแม่กต็ ่างออกไปจากเดิม
หลังจากงานศพย่าแล้วก็มีเรื่องยุ่งๆ ตลอดท�ำให้ไม่ค่อยมีเวลาได้
กินข้าวกันพร้อมหน้าทัง้ ครอบครัว บทสนทนาของพ่อกับแม่กม็ แี ต่เรือ่ งเงิน
ทีไ่ ด้จากงานศพว่าใครให้มาเท่าไรและต้องคืนให้ใครเท่าไร ไม่มกี ารพูดถึง
ความรู้สึกเกี่ยวกับการตายของย่าออกจากปากทั้งสองคนให้ได้ยินเลย
แม้แต่ครั้งเดียว
หลังจากพิธีเกี่ยวกับงานศพเสร็จหมดแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
มากนัก คลินิกที่ปิดมาหลายวันก็เปิดท�ำการอีกครั้งและทั้งพ่อกับแม่ผมก็
กลับไปยุ่งกับงานเหมือนเดิม
แม่เป็นคนท�ำอาหารแต่ไม่อร่อยเท่าคุณโทมิเคยท�ำ พูดง่ายๆ ก็คอื
เป็นอาหารที่ท�ำลวกๆ ให้เสร็จไป แต่พ่อไม่บ่นอะไรผมจึงพูดอะไรไม่ได้
พ่อเคยสอนผมว่าการติรสชาติอาหารเป็นการเอาแต่ใจ ในสมัยนั้นไม่ว่า
บ้านไหนก็คงอยู่ในสภาพเหมือนๆ กัน
ทุกครัง้ ทีก่ นิ อาหารฝีมอื แม่บางคราวผมก็แปลกใจขึน้ มา ย่าคนรอง
เคยพูดว่าย่าบ่นว่าอาหารทีค่ ณ
ุ โทมิท�ำรสชาติแย่กนิ แทบไม่ได้ แต่ผมไม่เคย
คิดอย่างนั้นเลย ส่วนพ่อก็ชมว่าอร่อยไม่ขาดปาก
ผมคิดว่าย่าน่าจะเป็นคนที่เอาแต่ใจที่สุดในบ้านเลย
ระหว่างทีก่ นิ ข้าวอยูพ่ อ่ กับแม่ไม่คอ่ ยจะพูดอะไรกันมากนักมีแค่บท
สนทนาสัน้ ๆ เกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยทีค่ ลินกิ เท่านัน้ และหลังจากทีย่ า่ ตายไปพ่อ
ก็ไม่ค่อยจะยิม้ หรือหัวเราะและไม่ค่อยสนใจผมเหมือนเมือ่ ก่อน ท�ำท่าทาง
เหมือนคนก�ำลังคิดอะไรอยู่ตลอดเวลา
แล้วข่าวลือแปลกๆ ก็เกิดขึ้นและแพร่สะพัดในช่วงนั้นเอง
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เรือ่ งเกิดขึน้ ระหว่างทางทีผ่ มใช้เดินกลับจากโรงเรียน ขณะทีผ่ มเดิน
อยู่คนเดียวก็มีเสียงเรียกมาจากข้างหลัง พอหันไปมองก็เห็นกลุ่มนักเรียน
ชัน้ ป. 6 ก�ำลังเดินเข้ามาใกล้ ผมจ�ำได้วา่ คนหนึง่ ในกลุม่ เป็นลูกชายเจ้าของ
โรงงานเหล็กใกล้ๆ บ้าน เขาตัวใหญ่หน้าตาดูแก่เกินวัยและมักท�ำตัวเป็น
นักเลงเจ้าถิ่นในโรงเรียนเสมอ
เขาแสยะยิ้มและหยุดยืนข้างหน้าผมแล้วก้มมองอย่างดูถูก
“เห็นเขาว่ากันว่าย่าของนายโดนฆ่าตายนี่นะ” เขาพูดกับผมโดยมี
ลูกน้องอีกสองคนทีต่ ามมามองหน้าผมอย่างสนใจใคร่รแู้ ล้วทุกคนก็หวั เราะ
“ไม่ใช่นะ” ผมตอบด้วยเสียงสัน่ เครือเพราะเคยได้ยนิ มาว่าเด็กชัน้ ป. 6
พวกนั้นมักจะลงไม้ลงมือกับเด็กนักเรียนที่อยู่ช้นั ตํ่ากว่าทุกครั้งที่ไม่พอใจ
“โกหก ฉันได้ยินมาว่ายายแก่ที่บ้านหมอฟันโดนเอายาพิษให้กิน
วันละนิดจนตาย”
“ไม่ใช่แบบนั้นหรอก”
พอผมเถียงอย่างเอาเป็นเอาตายทัง้ สามคนก็หวั เราะพร้อมกันอย่าง
ไม่เกรงใจ
“น่ากลัวจังเลย อย่าพูดอะไรมากจะดีกว่าเดี๋ยวโดนวางยาพิษใน
ข้าวกลางวัน”
“เออ ใช่ๆ น่ากลัว น่ากลัว”
ลูกชายโรงงานเหล็กและพวกลูกน้องเดินน�ำหน้าออกไปแต่กห็ นั มามอง
ผมและกระซิบกระซาบกันหลายครั้งตลอดทาง
วันรุง่ ขึน้ ดูเหมือนว่าทุกคนในชัน้ เรียนจะรูเ้ รือ่ งข่าวลือกันหมดทุกคน
คนอื่นๆ ไม่มใี ครเข้ามาพูดอะไร แต่ครุ ะโมจิเป็นคนบอกผมเอง
“แต่ว่ามันไม่จริงใช่ไหมล่ะ” เขาถามผมเบาๆ
“เรื่องโกหกทั้งเพ ย่าตายเพราะโรคชราต่างหาก”
“หืม บอกว่าโรคชราก็หมายความว่าระบุสาเหตุการตายไม่ได้สนิ ะ”
“ถึงอายุขัยแล้วน่ะ เหมือนของเล่นที่ถ่านหมดไง”
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“แต่ว่านะ” เขายื่นหน้าเข้ามาพูดใกล้ๆ หูผม “ฉันรู้มาว่าเวลาที่มี
คนแก่ตายแล้วไม่รวู้ า่ เป็นโรคอะไร พวกหมอก็ไม่อยากท�ำให้ยงุ่ ยากก็จะชอบ
บอกว่าตายเพราะโรคชรา”
“ถ้าตายเพราะยาพิษ ไม่มที างที่หมอจะไม่รู้หรอก”
“นั่นก็เหมือนกัน เห็นเขาว่าไม่ใช่ว่าหมอจะรู้ได้ง่ายๆ นะ ก็คนที่
ตายจากยาพิษไม่ได้มใี ห้เห็นบ่อยๆ หมอส่วนมากก็จะไม่ตรวจให้ละเอียด”
“ไม่ใช่หรอก ไม่ใช่อย่างนั้น”
คงเป็นเพราะผมโมโหขึ้นมาจริงๆ หลังจากนั้นคุระโมจิก็ไม่ถาม
อะไรอีก
ในตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ลือกันแต่ในพวกเด็กๆ เท่านั้น แต่
เรื่องมันกลับบานปลายกว่าที่คิดเอาไว้มาก
เป็นที่รู้กันดีว่าคุณป้าร้านขนมปังใกล้บ้านเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี
แต่พอผมไปยืนหน้าตูโ้ ชว์ขนมปังกลับท�ำหน้ากระอักกระอ่วนใจแล้วยิม้ เฝือ่ นๆ
ให้ผมและบอกว่า “วันนี้ไม่มีขนมปังที่คาสึยูกิชอบหรอกนะ” เป็นท่าทีที่
ไม่ว่าใครก็ดูออกว่าอยากให้ผมเดินออกไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุด
ไม่เพียงแค่คณ
ุ ป้าร้านขนมปังเท่านั้น ทุกคนที่ผมเจอหน้าต่างก็พา
กันท�ำสีหน้าและท่าทางแปลกๆ ตอนแรกก็คิดว่าผมน่าจะคิดไปเอง แต่คน
ที่มาบอกผมว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือคุระโมจิ
“แม่ของฉันก็รู้ข่าวลือนั่นเหมือนกัน” เขากระซิบบอกผมตอนอยู่ที่
โรงเรียน
ท�ำไมถึงได้มีข่าวลืออย่างนั้นแพร่ออกไปผมก็ไม่อาจจะรู้ได้ ทุกคน
ไปฟังมาจากใครกันนะ
พอผมถามคุระโมจิก็เอียงคอ
“ฉันได้ยินมาจากนักเรียนห้องอื่น ส่วนแม่ได้ยินมาจากลูกค้าคน
หนึ่ง”
ได้ยินแล้วผมก็รู้สึกกังวลมากขึ้นไปอีก นึกภาพพวกแม่บ้านที่ชอบ
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จับกลุม่ พูดคุยนินทาชาวบ้านท�ำตาแวววาวเอาข่าวลือไปพูดกับคนนัน้ คนนี้
ตามร้านต่างๆ จนทั่ว
แน่นอนว่าพ่อกับแม่นา่ จะรูเ้ รือ่ งข่าวลือแล้วแต่ผมก็ไม่เห็นทัง้ สองคน
จะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย อาจเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงต่อหน้าผมก็ได้
ทั้งพ่อและแม่ต่างก็มีท่าทางหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัด คนป่วยที่มา
คลินกิ ลดลงเป็นอย่างมาก คงจะปฏิเสธไม่ได้วา่ สาเหตุไม่ได้มาจากข่าวลือ
ในตอนนี้
หลังจากนั้นไม่นานนักก็มีต�ำรวจมาที่บ้าน วันนั้นตอนกลับมา
จากโรงเรียน ผมเห็นรองเท้าไม่คุ้นตาวางอยู่ที่โถงประตูทางเข้าบ้าน เมื่อ
มองจากทางเดินเข้าไปก็เห็นผู้ชายสองคนก�ำลังคุยกับพ่อและแม่อยู่ใน
ห้องรับแขก คนหนึ่งใส่ชุดเครื่องแบบ ส่วนอีกคนเป็นชุดไปรเวทธรรมดา
ผมจ�ำต�ำรวจคนที่ใส่เครื่องแบบได้ว่ามักจะยืนอยู่หน้าป้อมต�ำรวจที่หน้า
สถานีรถไฟ
“ก็ไม่ได้หมายความว่าสงสัยหรอกนะครับ เพียงแต่มขี า่ วลือมาแบบนี้
ก็เลยอยากมาถามว่ามีเรื่องน่าสงสัยหรือเปล่า” ต�ำรวจในชุดเครื่องแบบ
เป็นคนพูด “ตามปกติแล้วต�ำรวจจะไม่ทำ� อะไรแค่เพราะมีข่าวลือหรอกนะ
ครับ แต่เรื่องมันฟังดูร้ายแรงก็เลยต้องพาฝ่ายสืบสวนมานี่แหละ”
“จะไปมีเรือ่ งน่าสงสัยอะไรได้ยงั ไง ข่าวไม่มมี ลู อะไรเลย ทางนีก้ อ็ ยาก
รู้จริงๆ ว่าใครเป็นคนเริ่มพูด” เสียงของพ่อดังขึ้นเพราะความโมโหอย่างที่
ไม่เคยเห็นมาก่อน
“เรื่องนี้ท�ำให้เราล�ำบากจริงๆ ค่ะ” แม่ซึ่งนั่งอยู่ข้างพ่อพูดเสริม
“ก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นแค่การกลั่นแกล้งกันก็ได้”
“ต้องมีคนแกล้งใส่รา้ ยน่ะสิ” พ่อพูดขึน้ โดยไม่ปล่อยให้ตำ� รวจพูดจบ
“แถมยังเป็นเรื่องร้ายแรงด้วย”
“ถ้างั้น พอจะนึกออกไหมครับ ว่าใครที่น่าจะเป็นคนกลั่นแกล้งใส่
ร้ายคุณ”
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“ไม่รู้สิ มนุษย์น่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อิจฉาหรือเกลียดชังคนอื่นได้แค่
เพราะเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง อาจจะมีคนทีอ่ ยากให้หมอฟันเดือดร้อนเล่นๆ ก็ได้”
“ผมสัญญาว่าจะไม่บอกใคร พอจะบอกชือ่ คนพวกนัน้ ได้ไหมครับ”
“ไม่ล่ะ จะให้พูดยังไงดีล่ะ” พ่อย้อน “ถึงสัญญาว่าจะไม่บอกใคร
แต่ก็ไม่รู้ว่าข่าวจะรั่วไหลออกไปทางไหนบ้างนี่นา”
“ไม่หรอกครับ เรื่องนั้นวางใจได้เลย”
“แทนที่จะมาถามผม คุณไปถามพวกที่แพร่ข่าวลือทีละคนดีกว่า
ไหม เดี๋ยวก็เจอคนต้นเรื่องเองแหละ”
“คือว่า ข้อมูลมันซับซ้อนเกินไปจนหาต้นตอของเรื่องไม่ได้แล้วน่ะ
ครับ บางคนก็ไม่ยอมบอกว่าได้ยนิ มาจากใครด้วย”
“แย่ที่สุด ความซวยมาเยือนแท้ๆ ใครกันที่เป็นคนพูดเรื่องไร้สาระ
พวกนี้น่ะ” พ่อถอนหายใจเฮือกใหญ่ “ถ้ามีคนเห็นพวกคุณออกจากบ้าน
ก็คงเอาไปลือกันอีกว่าในที่สุดต�ำรวจก็มาสืบสวนคดี”
“ไม่หรอกครับ เอ่อ ขากลับผมจะระมัดระวังให้มากที่สุด” ต�ำรวจ
ในเครื่องแบบรีบพูด
พอถึงตอนนี้ต�ำรวจอีกคนที่เงียบมาตลอดก็พูดขึ้นบ้าง
“แล้วมีการใช้พวกสารอาร์เซนิกบ้างไหมครับ”
“อาร์เซนิกหรือ”
“ใช่ครับ ทีน่ .ี่ ..หรือทีค่ ลินกิ ก็ได้ มีการใช้สารอาร์เซนิกบ้างไหมครับ”
“ไม่มีนะ” พ่อตอบทันที “นั่นมันยาที่ต้องมีใบอนุญาตไม่ใช่หรือ”
“อาจจะไม่ใช่สารอาร์เซนิกล้วนๆ แต่มพี วกยาทีม่ สี ่วนประกอบของ
มันไหมครับ”
“ไม่มีหรอก ท�ำไมต้องมาถามเรื่องพวกนี้ด้วย ข่าวลือว่าแม่ผมโดน
วางยาพิษพวกสารอาร์เซนิกหรือไงกัน”
“จะว่าไปก็ใช่ครับ ข่าวลือในตอนนี้บอกว่ายายบ้านทาจิมะโดนใส่
สารอาร์เซนิกในอาหารให้กนิ ทุกวันทีละนิดจนตายน่ะครับ”
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“ไร้สาระ เหลวไหลทัง้ เพ ถ้าเจอตัวคนปล่อยข่าวลือจะฟ้องให้หมด”
พ่อตะโกนเสียงดังลั่นบ้าน

3
หลังจากวันนั้นก็ไม่มีต�ำรวจมาที่บ้านอีก เดิมทีก็ไม่ได้เป็นเรื่องน่า
สงสัยมากนัก พวกเขาคงจะสนใจอยากรู้เรื่องข่าวลือมากกว่า
ส่วนข่าวลือที่ว่านั้นก็ค่อยๆ หายไปจนในที่สุดผมก็ไม่ได้ยินใครพูด
ถึงมันอีก คนทั่วไปจะสนใจเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองได้ไม่นาน เพราะเรื่อง
อนาคตของตัวเองย่อมส�ำคัญกว่าเหตุร้ายในบ้านคนอื่น
แม้ว่าข่าวลือจะซาลงไปมากแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกลืม
ไปเสียทั้งหมดเพียงแต่มีคนพูดถึงน้อยลงเท่านั้นเอง แต่พอไม่มีคนพูดถึง
แล้วกลับกลายเป็นว่าทุกคนมีความทรงจ�ำเกี่ยวกับเรื่องอัปมงคลนั่นว่า
เป็นเรือ่ งจริงทัง้ หมดไม่ใช่ข่าวลือทีถ่ ูกกุขนึ้ คนไข้ทตี่ ตี วั ออกห่างจากคลินกิ
ของพ่อก็ไม่กลับมาอีกเลย คนที่มีเพื่อนน้อยอย่างผมก็ยิ่งถูกโดดเดี่ยวจาก
เพื่อนคนอื่นๆ ในโรงเรียนมากขึ้น มีคนบอกว่าอายุขัยของข่าวลือมีแค่
เจ็ดสิบห้าวัน แต่กเ็ อามาใช้กบั ข่าวลือร้ายๆ ไม่ได้เลย ไม่วา่ เวลาจะผ่านไปกีป่ ี
หรือแม้ว่าบ้านผมจะไม่ได้อยู่ท่นี ั่นแล้ว คนในหมู่บ้านนี้ก็คงจะยังพูดกันว่า
“อ้อ เมื่อก่อนบ้านที่เคยอยู่ตรงนั้นฆ่าแม่แก่ของตัวเองตาย” อย่างแน่นอน
ส�ำหรับพ่อกับแม่ ทั้งสองคนต่างก็คิดว่าจะแก้ปัญหาด้วยการนิ่ง
เงียบ พ่อท�ำงานเปิดคลินิกหมอฟันต่อไปแม้ว่าจะมีคนไข้น้อยลงมากและ
ชวนคนรูจ้ กั ออกไปตกปลาบ้างในวันหยุด ส่วนแม่กเ็ ข้าร่วมประชุมสมาคม
ของหมู่บ้านและสมาคมแม่บ้านต่างๆ ตามค�ำสั่งของพ่อ ถึงตอนแรกจะ
ไม่ค่อยชอบใจนักเพราะแต่เดิมเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ จึงยอมฟัง
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ค�ำพูดของพ่อทีบ่ อกว่า “ถ้าอยูแ่ ต่ในบ้านก็จะยิง่ ถูกมองด้วยสายตาแปลกๆ
นะ” และจัดแจงแต่งหน้าให้สวยกว่าเมื่อก่อนแล้วสวมเสื้อผ้าตัวโปรด
ออกไปข้างนอก ผมมารู้ทหี ลังว่ามีคนไม่น้อยเลยทีเ่ ห็นอย่างนัน้ แล้วนินทา
แม่ผมว่า “ช่างไม่รู้สกึ รู้สาอะไรเอาเสียเลย”
พ่อกับแม่คงอยากจะแสดงให้คนในสังคมเห็นว่าพวกเราไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลงไปเลย แต่ความจริงที่เกิดขึ้นภายในบ้านกลับต่างกันลิบลับ
ในสายตาของผม พ่อกับแม่เปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคน
โดยเฉพาะพ่ อ ผมซึ่ ง แปลกไปมาก วั น หนึ่ ง ตอนที่ ผ มกลั บ จาก
โรงเรียนก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากในครัวจึงคิดว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะ
วันนั้นผมรู้ว่าแม่ออกไปบ้านญาติไม่น่าจะอยู่บ้าน
ผมย่องเข้าไปตามทางเดินอย่างกลัวๆ ก็ได้ยนิ เสียงไอดังขึน้ สองครัง้
ท�ำให้โล่งใจขึ้นเพราะจ�ำได้ว่าเป็นเสียงของพ่อแน่นอน ตอนนั้นพ่อเป็น
ไข้หวัดอยู่
พอผมไปถึงห้องครัวเห็นพ่อนั่งอยู่หน้าอ่างล้างจาน เปิดประตูตู้
ใต้อา่ งออกและชะโงกตัวเข้าไปมองข้างใน ข้างๆ ตัวพ่อมีพวกขวดเครือ่ งปรุง
อย่างโชยุและเหล้าญี่ปุ่นซึ่งน่าจะถูกเก็บไว้ในนั้นวางเรียงกันอยู่
ผมมองไปรอบๆ ทั้งชั้นใส่พวกจานชามและลิ้นชักเก็บของก็ถูกเปิด
ไว้ด้วย พวกเครื่องปรุงรสและอาหารที่ซื้อเก็บไว้ต่างถูกรื้อเอาออกมาวาง
ข้างนอกจนหมด
พ่อคงจะก�ำลังง่วนอยูก่ บั การรือ้ ค้นของจนไม่รวู้ า่ ผมเข้ามาจึงมีทา่ ที
ตกใจเมื่อหันมาเห็น
“อ้าว แกเองหรือ”
“กลับมาแล้วครับ” ผมไม่รู้จะพูดอะไรจึงพูดออกไปอย่างนั้น
“ยืนอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนแล้ว”
“เพิ่งมาเดี๋ยวนี้เองครับ”
“งั้นหรือ”
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พ่อคงก�ำลังนึกหาค�ำพูดที่ฟังดูเข้ากับสถานการณ์ แต่มารู้ตัวเสีย
ก่อนว่าตัวเองก�ำลังถือขวดเหล้าหวานมิรินอยู่ จึงรีบวางมันลงบนพื้นแล้ว
ฝืนหัวเราะออกไป
“ผู้ชายไม่เข้าครัว เป็นผู้ชายห้ามเข้ามายุ่งในครัว ปู่ที่ตายไปแล้ว
สอนไว้พ่อก็ท�ำตามมาตลอด แต่พอถึงเวลาที่เข้ามาหาอะไรก็ไม่รู้เลยว่า
อะไรอยู่ตรงไหน”
“หาอะไรอยู่หรือครับ”
“ก็ไม่ได้สลักส�ำคัญอะไรหรอก นี่ไง” พ่อท�ำท่ากระดกแก้วให้ผมดู
“วิสกี้ จ�ำได้ว่ามีคนให้มาแต่ไม่รู้ท�ำไมหาไม่เจอ”
“วิสกี้หรือครับ พ่อจะดื่มตอนนี้เลยหรือ”
ตอนนี้ยังเป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นอยู่เลย
“ไม่ได้จะเอามาดื่มหรอก อยากจะเอาไปให้คนอื่นน่ะ” พ่อเริ่มเก็บ
พวกโชยุและเหล้าญี่ปุ่นเข้าตู้เหมือนเดิม “แปลกจริง แม่เขาเอาไปเก็บไว้
ที่ไหนแล้วล่ะเนี่ย”
“ไม่ลองถามแม่ล่ะ”
“อืม อ้อ ก็ใช่นะ...” พ่อตอบแบบขอไปที แล้วเก็บของต่อ
ผมรู้สึกว่าไม่ควรอยู่ตรงนี้จึงหันหลังเดินออกมา แต่พ่อเรียกผมเอา
ไว้ “คาสึยูกิ”
“เรื่องนี้อย่าเอาไปบอกแม่นะ”
“เอ๊ะ...”
“ก็แม่น่ะ เป็นคนที่พอได้ของมาจากใครก็จะไม่เอาไปให้คนอื่น พูด
ง่ายๆ ก็คอื ขีเ้ หนียว วิสกีน้ นั่ ก็เหมือนกันถึงตัวเองจะไม่ดมื่ แต่กค็ งไม่ให้เอา
ไปแจกใครหรอก พ่อขี้เกียจฟังแม่แกบ่นก็เลยคิดว่าจะแอบเอาไปให้น่ะ ก็
เลย...”
เป็นค�ำแก้ตัวอธิบายเหตุผลซึ่งต่างไปจากเมื่อก่อน ปกติพ่อผมจะ
แค่สงั่ ว่า “ห้ามบอกแม่นะ” ไม่มกี ารอธิบายเหตุผลอะไรต่างๆ นานาทัง้ สิน้
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“ฮื่อ เข้าใจแล้วครับ” ผมตอบ
พ่อพยักหน้าอย่างพอใจแล้วหันไปเก็บของต่อแต่ท่าทางจะจ�ำไม่ได้
ว่าอะไรวางไว้ตรงไหนกันแน่ ผมได้แต่คดิ ว่าแบบนี้ถึงผมจะไม่พูดอะไรแต่
แม่ก็คงจะรู้ได้เอง แต่กไ็ ม่ได้พูดอะไรออกไป
พอคํ่าแม่ก็กลับมาตอนนั้นพ่อก็กลับมาจากคลินิกแล้ว ผมนั่งดู
โทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่นพลางสนใจว่าแม่จะรู้สึกถึงความผิดปกติของ
ห้องครัวเมื่อไร
“เข้าไปท�ำอะไรในครัวหรือ” แม่ถามพ่อด้วยท่าทางปกติระหว่างที่
ก�ำลังกินข้าวกันอยู่
“ในครัวหรือ เกิดอะไรขึ้น” พ่อท�ำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วเทเบียร์ใส่แก้ว
ด้วยท่าทางปกติ
“เข้าไปในครัวใช่ไหม”
“ผมน่ะหรือ เปล่านะ”
“งั้นหรือ แปลกจริง”
สายตาแม่หนั มาท�ำให้ผมต้องหลบตาแล้วใช้ตะเกียบคีบอาหารเข้า
ปากเงียบๆ กลัวว่าจะถูกถามอะไรขึ้นมา
“ของในครัวมันเปลี่ยนที่แปลกๆ น่ะ” แม่หันไปพูดกับพ่ออีกครั้ง
“จุดที่วางขวดเครื่องปรุงมันเปลี่ยนไปนิดหน่อย”
“คิดไปเองน่า ทีผ่ า่ นมาก็ไม่คอ่ ยจะเข้าครัวอยูแ่ ล้วนี”่ พ่อพูดพลางก็
ดื่มเบียร์ไปด้วย ช่วงที่มีคุณโทมิแม่แทบจะไม่แตะงานบ้านเลยท�ำให้ที่พ่อ
พูดดูเป็นการประชดอยู่นดิ ๆ
“ตรงที่ไม่ควรวางอะไรก็มีพวกเกลือพริกไทยมาวางอยู่ มันจะเป็น
ไปได้ยังไง”
“ก็นะ ไม่รู้เหมือนกัน”
“พูดความจริงมานะ” แม่จ้องพ่อเขม็ง ส่วนพ่อก็พยายามไม่สบ
สายตาแม่
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“ความจริงอะไรกัน”
“แอบค้นดูใช่ไหมล่ะ ว่ามีอะไรอย่างที่คดิ หรือเปล่า”
“คืออะไรล่ะ”
“ก็ที่ต�ำรวจพูดตอนที่มาเมื่อวันก่อนไง”
“เขาพูดอะไรบ้างนะ ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่กเ็ ลยไม่ได้จ�ำน่ะ”
“พูดมาได้นะ...”
ดูเหมือนแม่จะเริ่มหงุดหงิดกับท่าทางกวนๆ ของพ่อจึงเหลือบตา
มองบนเล็กน้อย
แม่ซึ่งมีท่าทางโมโหแทบจะกรี๊ดออกมาแต่ก็ระงับอารมณ์เอาไว้
นัน่ คงเป็นเพราะลูกชายยังนัง่ อยู่ตรงนัน้ ด้วย ผมจึงรู้สกึ กระอักกระอ่วนใจ
ยิ่งขึ้นอยากจะออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดจึงรีบจัดการอาหารตรงหน้า
อย่างว่องไว
พอกินข้าวหมดแล้วผมจึงรีบลุกออกจากห้องนั้นไปที่ห้องนั่งเล่นซึ่ง
อยู่ติดกันแล้วเปิดโทรทัศน์ ตาไม่มองที่หน้าจอแต่เอาหูแนบเข้ากับก�ำแพง
เพราะรู้ดีว่าท�ำแบบนี้แล้วจะได้ยินเสียงสนทนาของห้องข้างๆ ได้ดี ก่อน
หน้านี้ตอนที่คนจากสรรพากรมาคุณโทมิก็ท�ำแบบนี้เหมือนกัน
“พูดมาให้ชดั เลยดีกว่า สงสัยก็บอกว่าสงสัย” เสียงแม่ดังขึ้น
ผมได้ยินเพียงเสียงพูดตอบเพื่อกลบเกลื่อนของพ่อแต่จับใจความ
ไม่ได้แน่ชดั
“หายาเบื่อหนูหรือพวกสารพิษอาร์เซนิกอยู่ใช่ไหมล่ะ พอได้ยิน
ต�ำรวจคนนัน้ พูดก็เลยคิดว่าฉันอาจจะท�ำเรือ่ งอย่างนัน้ จริงอย่างทีเ่ ขาพูดกัน”
ไร้สาระ! ผมได้ยินเสียงพ่อดังลั่น หลังจากนั้นผมก็เริ่มได้ยินเสียง
ไม่ค่อยชัดรู้แต่ว่าแม่ปฏิเสธว่าไม่ได้ท�ำ
“ไม่ต้องกลบเกลื่อนก็ได้แค่มองหน้าคุณฉันก็รู้แล้ว แบบนี้พูดมา
ตรงๆ ยังจะสบายใจกว่า แล้วคุณก็ไปพูดกับพวกญาติๆ ด้วยนีว่ า่ คุณแม่
มาตายกะทันหันแบบนี้มันแปลก พูดแบบนั้นหมายความว่าสงสัยฉัน
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ใช่ไหมล่ะ” เสียงของแม่ดงั ฟังชัดไม่ต้องเอาหูแนบเข้ากับก�ำแพงเลย
“ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นสักหน่อย” พ่อเริ่มเสียงดังบ้าง
“โกหก”
“จริงๆ นะ”
“ถ้างั้นจะค้นห้องครัวไปท�ำไมล่ะ แปลกพิลึก”
“ก็บอกว่าไม่ได้ค้นไง พูดไม่รู้เรื่องเลย”
“ถ้าไม่ใช่คณ
ุ แล้วเป็นใครล่ะ ร่องรอยหลักฐานก็มอี ยูท่ กุ ซอกทุกมุม”
“ไม่รู้ คาสึยูกิหาขนมกินล่ะมั้ง”
อยู่ดีๆ ก็ถูกอ้างชื่อขึ้นมาท�ำให้ผมตกใจมาก
“งัน้ ฉันจะไปถามคาสึยกู ิ แต่แค่หาขนมไม่เห็นต้องเปิดตู้ใต้อ่างล้าง
จานเลย”
“ก็ผมบอกว่าไม่รู้ อย่ามาพูดอะไรแปลกๆ แถวนี้”
“อ้าว อย่าหนีสิ” แม่พูดคงเป็นเพราะพ่อก�ำลังจะลุกหนีออกไป
“ไม่อยากพูดเรื่องไร้สาระด้วยแล้ว เสียเวลา”
“ฉันไม่ได้ท�ำนะ แล้วเรื่องจะเอายาพิษใส่ในอาหารให้คณ
ุ แม่กินน่ะ
ฉันท�ำไม่ได้หรอก เมือ่ กีค้ ณ
ุ พูดเองนะว่าฉันไม่ได้เข้าครัวมาตัง้ นานแล้ว คน
ที่ท�ำอย่างนั้นได้ก็มีแต่คนที่ท�ำอาหารให้คณ
ุ แม่กินทุกวันนั่นแหละ”
อาจจะเป็นเพราะอารมณ์พลุง่ พล่านท�ำให้แม่พดู เรือ่ งทีม่ นี ยั ออกไป
พ่อชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อว่า
“พูดบ้าอะไรออกมา คนนั้นเขาไม่ท�ำเรื่องพรรค์น้นั หรอก”
“คนนั้นรึ เรียกซะมีความหมายลึกซึ้งเลยนะ”
“เรียกคุณโทมิว่าคนนั้นแล้วมันผิดตรงไหน”
“ไม่ตอ้ งฝืนเติมค�ำว่าคุณก็ได้ ลับหลังฉันเห็นเรียกว่าโทมิเอะไม่ใช่หรือ”
“เธอหมายความว่ายังไง”
“ก็ไม่เห็นจะมีความหมายอะไรพิเศษ คุณคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไร
เลยหรือไง”
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เสียงพ่อขาดหายไป ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ยินแต่เป็นเพราะพ่อเงียบไป
ต่างหาก
นึกไม่ถึงว่าแม่จะรู้เรื่องความสัมพันธ์ของพ่อกับคุณโทมิ แม่รู้แต่
ไม่เคยปริปากพูดอะไรท�ำให้ผมตกใจอยู่พอสมควร
พ่อพึมพ�ำอะไรเบาๆ แต่ท่าทางว่าจะไม่ได้ยอมรับเรื่องคุณโทมิ
“อย่ามาเฉไฉ ฉันเองก็ไม่ได้ใส่ใจหรอก จะมีใครก็ช่างขอแค่หาเงิน
มาใช้จ่ายในบ้านก็พอ ขอให้รักษาสัญญาแค่นี้ฉันก็จะไม่พูดอะไรมากให้
ร�ำคาญใจ”
“อะไรๆ ก็เงิน เป็นผู้หญิงที่เห็นแก่เงินเสียจริงๆ เธอไม่ละอายบ้าง
หรือไง”
“แล้วคุณล่ะไม่ละอายบ้างหรือ โดนผู้หญิงคนนั้นหลอกเอาน่ะ”
โครม! เสียงอะไรบางอย่างถูกปัดกระเด็นดังขึน้ พร้อมๆ กับเสียงจาน
ชามกระทบกัน ผมนึกภาพพ่อเตะโต๊ะกินข้าวอย่างแรง
“ก็เพราะคุณเกลียดแม่ผมเลยต้องขอให้คณ
ุ โทมิมาช่วยท�ำงานไงล่ะ
ให้เขามาช่วยขนาดนั้นยังพูดแบบนั้นออกมาได้อกี ”
“ก็จ่ายเงินจ้างนะ”
“ผมเป็นคนจ่าย คุณไม่เคยท�ำอะไรได้แต่แช่งให้แม่ผมตายเร็วๆ
เท่านั้นแหละ คุณพูดถึงแม่ผมกับญาติๆ คุณยังไงผมรู้หมดนะ”
“ก็เลยคิดว่าฉันเป็นคนฆ่าหรือ ถ้างั้นก็เอาหลักฐานมาแล้วจับตัว
ฉันส่งต�ำรวจไปเลยสิ”
น่าร�ำคาญ! เสียงพ่อตวาด หลังจากนั้นก็มีเสียงเปิดและปิดประตู
อย่างแรงตามมาด้วยเสียงกระแทกฝีเท้าตรงทางเดิน
จากนัน้ ผมซึง่ ก�ำลังเอาหูแนบกับก�ำแพงก็ได้ยนิ เสียงดังเหมือนอะไร
กระแทกเข้ากับผนังห้องและเสียงอะไรแตกลงกับพื้น
ถ้าคิดอย่างบุคคลภายนอกแล้วก็นา่ จะจริงทีพ่ อ่ สงสัยแม่เพราะท่าที
ของพ่อตอนทีค่ ้นข้าวของในครัวนัน้ ไม่ปกติเลย แถมผมยังรู้ด้วยว่าพ่ออ่าน
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หนังสือเกี่ยวกับสารพิษในห้องท�ำงาน ตอนที่ผมเข้าไปในห้องท�ำงานของ
พ่อเพื่อขอยืมพจนานุกรมบังเอิญไปเห็นหนังสือเล่มนั้นวางอยู่ในซอกชั้น
หนังสือ เนื่องจากเห็นค�ำว่าสารพิษจึงสนใจเลยหยิบออกมาอ่าน หนังสือ
เล่มนั้นมีที่คั่นหนังสือคั่นไว้ตรงหน้าที่เกี่ยวกับสารพิษอาร์เซนิก
กรดอาร์เซนิกเป็นผงสีขาวที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและละลายยากใน
นํ้าเย็นแต่ละลายได้ดใี นนํ้าร้อน
อาการเมื่อถูกพิษมีทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังที่ค่อยๆ แสดง
อาการออกมาอย่างช้าๆ
ในกรณีที่ได้รับพิษเป็นปริมาณมากก็จะออกอาการแบบเฉียบพลัน
แต่ถ้าได้รบั ปริมาณน้อยก็จะมีอาการแบบเรื้อรัง
อาการหลักๆ ของผู้ป่วยซึ่งโดนพิษแบบเรื้อรังคือ กระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ผิดปกติ ไตอักเสบ โปรตีนในปัสสาวะสูง ปัสสาวะเป็นเลือด ตับ
โต มีอาการหลงลืม กล้ามเนื้อหดตัวออกก�ำลังไม่ได้ เส้นประสาทอักเสบ
นอนไม่หลับ ร่างกายอ่อนแรง
อาการเหล่านี้ถูกเขียนไว้ในหนังสือและจบท้ายด้วยค�ำว่าเสียชีวิต
ผมนึกถึงภาพตอนทีเ่ จอศพย่าขึน้ มาอีกครัง้ ร่างกายซูบผอมราวกับ
โครงไก่ ผิวซีดขาวจนมองไม่เห็นสัญญาณชีพ ก่อนตายย่ามักจะบ่นเรื่อง
ความเจ็บปวดต่างๆ ตามร่างกาย รวมทั้งอาการผิดปกติของกระเพาะและ
ล�ำไส้ทนี่ า่ จะเกิดขึน้ บ่อย การท�ำงานของตับและไตคงจะผิดปกติมาก ส่วน
เรือ่ งกล้ามเนือ้ หดตัวและอาการหลงๆ ลืมๆ ก็เห็นได้ชดั จากภายนอกโดยที่
ไม่ต้องอธิบายอะไรเลย
พอคิดอย่างนีข้ นึ้ มาค�ำกล่าวหาทีว่ า่ ย่าถูกวางยาพิษก็ดจู ะเป็นความ
จริงขึน้ มาเรือ่ ยๆ เริม่ จากหนังสือเล่มนัน้ ทีบ่ อกว่ามีหมอจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่รู้
ว่าคนไข้ถูกวางยาพิษและวินิจฉัยโรคผิดไปว่าเป็นโรคอื่น
เพราะพ่ออ่านหน้านัน้ จึงไม่แปลกที่จะสงสัยสาเหตุการตายของย่า
ตัวผมเองก็คิดว่าข่าวลือนั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องที่มีคนกุขึ้นเท่านั้น
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เพราะเป็นความจริงที่แม่อยากจะให้ย่าตายเร็วๆ
แต่ไม่รู้ว่าท�ำไมผมถึงไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยที่รู้สึกว่าแม่ผมอาจจะ
เป็นคนลงมือท�ำจริงๆ ผมเข้าใจดีวา่ การฆ่าคนเป็นอาชญากรรมทีม่ คี วามผิด
ตามกฎหมายแต่ก็ไม่อาจเข้าถึงความรู้สึกผิดบาปได้ นั่นอาจเป็นเพราะ
ว่าตัวผมไม่ได้มคี วามรักความผูกพันกับย่าเลย คิดแต่วา่ ยายแก่ทนี่ อนอยูใ่ น
ห้องนัน้ สกปรกและน่าเกลียดมาตลอด ยิง่ ไปกว่านัน้ ผมก็ไม่ได้คดิ ว่าความ
ตายจะเป็นเรือ่ งพิเศษอะไร เป็นเพียงแค่การเปลีย่ นสภาพของสิง่ มีชวี ติ เป็น
สิ่งของก็เท่านั้น เหมือนกับของเล่นชิ้นหนึ่งที่เสียและขยับไม่ได้อีกต่อไป
ผมชอบการเปรียบเทียบของน้าที่เคยอธิบายให้ฟังมาก แล้วผมก็คิดถึง
ตอนที่เก็บอัฐิซึ่งกลายเป็นแค่กองฝุ่นขี้เถ้าในเตาเผาของสุสาน
คนที่ตายไปแล้วไม่ได้มารู้เรื่องอะไรด้วยเลย
ถ้าแม่ผมเป็นฆาตกรจริงผมก็ลองคิดว่าย่าจะเจ็บใจหรือแค้นใจไหม
นะ และ ‘ไม่’ ก็คอื ค�ำตอบของผม ย่าตายไปโดยทีไ่ ม่รตู้ วั ว่าตัวเองถูกวางยา
พิษในอาหารและทีร่ า่ งกายเจ็บป่วยก็มาจากสาเหตุนน้ั จนสุดท้ายก็ไม่รวู้ า่
ตัวเองตายเพราะอะไร ไม่สิ อาจจะไม่รู้ด้วยซํ้าว่าตัวเองตายแล้ว มีแต่คน
ที่ยังมีชีวติ อยู่ที่เป็นคนไปพบเข้า
ตอนนี้ก็เหมือนกัน ผมไม่เชื่อเรื่องโลกหลังความตายหรือผีสาง
วิญญาณเลยแม้แต่น้อยจึงไม่เข้าใจเรื่องความแค้นของคนที่ถูกฆ่าตาย
แน่นอนผมเข้าใจว่าพวกคนที่รักผู้ตายย่อมมีความแค้นและความเศร้า
โศก แต่พอเห็นผู้คนที่มางานศพไม่ได้ท�ำท่าทางเศร้าโศกมากมายอะไร
ก็มักท�ำให้ผมคิดว่าความตายไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลย
ตอนนีผ้ มมีเรือ่ งทีส่ นใจมากกว่านัน่ ก็คอื การฆ่าคนคืออะไรกันแน่ แม่
รู้สึกอย่างไรตอนเอายาพิษให้ย่ากิน และอยากรู้ว่าความยินดีเมื่อแผนการ
นั้นส�ำเร็จเป็นอย่างไร
ทุกครั้งที่ผมแอบเข้าไปในห้องท�ำงานของพ่อก็จะเปิดหนังสือเกี่ยว
กับสารพิษอ่านผ่านๆ ช่างน่าตกใจที่ในหนังสือแนะน�ำสารพิษต่างๆ ไว้
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มากมาย และยังเขียนไว้อีกว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีคนตายเพราะ
ถูกวางยาพิษเป็นจ�ำนวนมาก อย่างเช่นคดีมาร์ธา มาเร็กทีใ่ ช้สารแทลเลียม
คดีวานินก้าทีใ่ ช้ฝน่ิ เป็นยาพิษซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันดี เรือ่ งราวของนักพรตวิปลาส
อย่างรัสปูตนิ ทีโ่ ดนวางไซยาไนด์แต่กไ็ ม่ตาย ส่วนในประเทศญีป่ นุ่ ทีเ่ พิง่ จะ
เกิดได้ไม่นานมานี้อย่างคดีธนาคารเทย์โกคุก็ถูกอธิบายเอาไว้ในหนังสือ
ด้วย
หนึง่ ในนัน้ ทีผ่ มสนใจมากเป็นพิเศษก็คอื คดีมาดามบรันวินเิ ยร์ ทัง้ ๆ
ที่มีสามีแล้วแต่ก็ยังไปรักหรือปัจจุบันเรียกกันว่า คบชู้ กับเพื่อนอย่าง
นายซานโตครัวจนกระทั่งถูกดูแบร์ผู้เป็นพ่อจับได้ ดูแบร์โมโหมากจึงจับ
ซานโตครัวขังคุก ส่วนมาดามก็เฝ้ารอการกลับมาของชู้รักและคิดแผนการ
วางยาพิษฆ่าพ่อของตัวเอง ระหว่างทีด่ แู บร์ไปพักผ่อนและรักษาตัวทีช่ นบท
เพื่อให้ดูแบร์วางใจมาดามจึงท�ำซุปผสมยาพิษค่อยๆ ให้กนิ ทุกวันโดยอ้าง
ว่าอยากตอบแทนบุญคุณพ่อ
หลังจากนัน้ พีช่ ายทัง้ สองคนของมาดามก็เกิดสงสัยว่ามาดามน่าจะ
เกี่ยวข้องกับการตายของพ่อขึ้นมา ทั้งมาดามและซานโตครัวเลยส่งคนไป
วางยาฆ่าพี่ชายทั้งสองจนส�ำเร็จ ในบันทึกบอกไว้ว่าการวางยาพิษพี่ชาย
คนโตใช้เวลาประมาณเจ็ดสิบวัน ส่วนพี่ชายคนรองใช้เวลาประมาณ
เก้าสิบวันจึงถึงแก่ความตาย เพื่อให้วางยาได้อย่างแนบเนียนและได้ผล
ที่สุด ก่อนลงมือมาดามถึงกับทดลองใช้ยากับคนไข้ผู้ยากไร้ที่รักษาตัวอยู่
ในโรงพยาบาลของคนรู้จกั
ที่ท�ำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นก็คือเจตนาฆ่าที่สั่งสมมานานและการลงมือ
อย่างเลือดเย็นและไม่สะทกสะท้านของฆาตกร ที่ผ่านมาผมคิดเอาเอง
ว่าความอยากฆ่าคนนั้นเป็นอารมณ์ท่รี ะเบิดขึ้นเพียงชั่ววูบเท่านั้น คงเป็น
เพราะในละครโทรทัศน์มกั ไม่ใช้เวลาอธิบายความเป็นมาก่อนทีจ่ ะเกิดแรง
จูงใจของฆาตกร อีกทั้งด้วยความเป็นเด็กท�ำให้รู้สึกว่าคดีส่วนมากเกิดขึ้น
เพราะ “ความโมโหเพียงชัว่ วูบเลยพลัง้ มือฆ่า” ส่วนเรือ่ งการสะสมไฟแค้น
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เป็นแรมปีหรือการใช้เวลาหลายสิบวันเพือ่ ฆ่าคนทีต่ อ้ งการนัน้ ท�ำให้ผมรูส้ กึ
สะพรึงกลัวขึ้นมา
การฆ่าคนนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ ผมอยากรู้ความรู้สกึ ในตอนนั้นว่า
เป็นอย่างไรจริงๆ
ที่ผมสนใจเรื่องการฆ่าคนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็น่าจะเป็นช่วงนี้
ทุกครัง้ ทีห่ าข้อมูลเกีย่ วกับยาพิษก็จะจินตนาการถึงสถานการณ์ทใี่ ช้ยาพิษ
ไปด้วย อย่างเช่น ถ้าเป็นตัวเองจะท�ำแบบนี้ ไม่สิ มีอีกวิธีด้วยนี่นา เพียง
แต่ในตอนนัน้ ผมยังไม่มใี ครทีอ่ ยากจะวางยาพิษเลย ผมจึงอยากรูค้ วามรูส้ กึ
ของคนที่ลงมือท�ำจริงๆ ไปแล้ว
หนังสือเล่มนัน้ ไม่ได้อธิบายลักษณะบุคลิกของมาดามบรันวินเิ ยร์ไว้
ท�ำให้ภาพในจินตนาการของผมเป็นใบหน้าของแม่อย่างชัดเจน
หลังจากวันนั้นพ่อกับแม่ก็ไม่ทะเลาะกันตอนอยู่ต่อหน้าผมอีกเลย
ผมจึงคิดว่าทัง้ สองคนคงจะตกลงกันโดยมีเงือ่ นไขอะไรบางอย่างแล้ว และ
คงเป็นเพราะข่าวลือนัน่ ท�ำให้เพือ่ นในชัน้ เรียนไม่มใี ครเข้ามายุง่ หรือพูดคุย
กับผม แม้แต่ครูกย็ ังพยายามเลี่ยงไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับผม
มีเพียงคุระโมจิคนเดียวเท่านั้นที่ยังคบกับผมเหมือนเดิม แต่ก็ดู
เหมือนว่าเขาจะไม่อยากให้ใครรู้ว่ายังคบกับผมอยู่ เวลาที่มีคนอื่นอยู่ด้วย
เขาจะไม่เข้ามาใกล้ผมและเมินไม่พูดด้วยอยู่บ่อยครั้ง
“เห็นย่าบ้านคามิมรุ ะมาทีห่ อ้ งครูใหญ่นะ” วันหนึง่ คุระโมจิเป็นคน
บอกผมตอนที่เจอกันตรงท�ำนบริมแม่นํ้า
มาท�ำไมหรือ ผมถามต่อ
“เห็นว่ามาขอให้ย้ายหลานไปห้องอื่นที่ไม่ใช่ห้องเดียวกับทาจิมะ
ไม่รวู้ า่ ข่าวลือนัน่ จะจริงหรือเปล่าไม่รู้ แต่กไ็ ม่อยากให้หลานเรียนห้องเดียว
กับเด็กที่มคี รอบครัวเป็นแบบนั้น”
ช่างเป็นคนที่หูไวเสียจริง ไม่รู้ว่าคุระโมจิไปได้ข้อมูลมาจากไหน
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แต่ถ้าเป็นข่าวลือเรื่องลับอะไรท�ำนองนี้เขามักจะรู้รายละเอียดเป็นอย่างดี
“แล้วครูใหญ่ว่าไง”
“เห็นตอบไปว่าท�ำแบบนั้นไม่ได้ มันก็ต้องอย่างนั้นแหละนะ ถ้ามัว
แต่มาฟังค�ำขอแบบนี้กนั ทุกคนก็ไม่จบไม่ส้นิ ”
หมายความว่าคนอืน่ ๆ ในชั้นก็อยากจะย้ายห้องเหมือนกัน พอคิด
อย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกกังวลใจอย่างบอกไม่ถูก
“แล้วก็เห็นต�ำรวจไปที่บ้านคุณหมอแล้วนะ” คุระโมจิบอกข่าวอื่น
เพิ่มเติม
“คุณหมอหรือ”
“เห็นว่าชื่อคุณหมอนิชยิ ามะหรือไงนี่แหละ”
อ้อ ผมเข้าใจแล้ว คุณหมอนิชิยามะเป็นคนพิสูจน์ศพย่า
“ท�ำไมต�ำรวจต้องไปบ้านคุณหมอนิชิยามะด้วยล่ะ”
“ไม่รสู้ ิ คงไปถามเรือ่ งตอนทีย่ า่ ของทาจิมะตายล่ะมัง้ เห็นเขาว่าศพ
คนที่ตายจากยาพิษจะไม่เหมือนคนปกติหรือไงนี่แหละ”
เรือ่ งพวกนีผ้ มน่าจะรูม้ ากกว่าคุระโมจิเสียอีกก็เพราะผมอ่านหนังสือ
ที่เกี่ยวกับยาพิษเป็นประจ�ำ
“แล้วคุณหมอตอบว่าไงล่ะ”
“ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่น่าจะบอกว่าไม่เห็นว่ามีการวางยาพิษน่ะ
แหละ ไม่ง้นั ป่านนี้รถต�ำรวจคงเต็มบ้านนายแล้วล่ะ”
ช่างเป็นการพูดแบบขวานผ่าซากจริงๆ แต่กเ็ ป็นอย่างทีค่ รุ ะโมจิพดู
คุณหมอนิชยิ ามะไม่มที างจะปกปิดการฆาตกรรมและคงไม่เห็นว่ามีอาการ
ของการโดนยาพิษแบบทั่วไป
ผมเองก็ตดั สินไม่ได้วา่ แม่วางยาพิษย่าจริงหรือไม่เพราะปัญหาก็คอื
ไม่รู้ว่าแม่จะไปเอาพิษพวกสารหนูมาจากไหน เพียงแต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่
ผมจ�ำได้อย่างแม่นย�ำก็คือหลังจากย่าตาย แม่ก็เอาเครื่องปรุงพวกนํ้าตาล
และเกลือไปทิ้งจนหมด มันหมายความว่าอย่างไรกัน ของที่ถูกทิ้งไปเป็น
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นํ้าตาลและเกลือจริงๆ หรือว่าเป็น “ผงสีขาว” อย่างอื่นกันแน่
ส�ำหรับคนอื่นอาจคิดว่าเป็นเรื่องแปลก แม้จะอธิบายเหตุผลไม่ถูก
แต่ผมก็ไม่เคยเชื่อแม่ผมเลย บอกตามตรงว่าจนวันสุดท้ายผมก็ไม่รู้ว่าแม่
ตัวเองเป็นคนอย่างไร และไม่เข้าใจจิตใจของคนทีค่ ดิ ฆ่าคนอืน่ ได้ ในใจแม่
จะมีความอยากฆ่าเกิดขึ้นมาหรือไม่อย่างไรนั้นผมจินตนาการไม่ออกเลย
ถ้ามีคนบอกว่าแม่เป็นคนฆ่าก็คงจะคิดได้แค่ว่า อ้อ เป็นอย่างนั้นเองหรือ
หรือถ้ามีคนบอกว่าไม่ได้ฆ่าผมก็ยอมรับมันได้ เท่านั้นเอง
ที่ผมบอกว่าจนวันสุดท้ายผมก็ไม่เข้าใจแม่น้นั ‘วันสุดท้าย’ ที่ว่าก็
มาถึงโดยไม่ทนั ตั้งตัว เป็นช่วงที่ขึ้นชั้นประถมหกได้ไม่นานนัก
วันนั้นพอกลับจากโรงเรียนพ่อกับแม่ก็รออยู่ที่บ้าน ปกติแล้ววันนี้
ไม่ใช่วนั หยุดคลินกิ ผมจึงรูส้ กึ ว่าน่าจะเป็นสถานการณ์ทไี่ ม่ปกติ ข้างๆ พ่อ
มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ ผมมารู้ทหี ลังว่าเขาเป็นทนายความ
ทั้งพ่อและแม่มขี ้อเสนอให้ผมตัดสินใจเลือกอย่างหนึ่ง
เป็นข้อเสนอที่ให้เลือกระหว่างพ่อกับแม่ เพราะทั้งสองคนตกลงกัน
เรียบร้อยแล้วว่าจะหย่าขาดจากกัน

4
ผมเข้าใจดีว่าสามีภรรยาย่อมที่จะหย่าร้างกันได้ เพราะรอบตัวผม
ก็มีหลายคู่ท่ีเป็นอย่างนั้น คุณโทมิเองก็เป็นคนที่ผ่านการหย่าร้างมาก่อน
แต่ไม่นกึ ว่าพ่อแม่ตวั เองจะมาหย่ากัน ตอนผมได้ยินว่าพวกเขาจะหย่ากัน
จึงไม่ค่อยเข้าใจอะไรนัก
แต่นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหรือเรื่องสมมติอะไรทั้งนั้น ทั้งพ่อและแม่ต่าง
ไม่มองหน้ากันเลยเป็นการอธิบายเรื่องราวทั้งหมด
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จะเลือกใครก็ได้ พ่อบอกผม
“ส่วนคนที่ไม่ได้เลือกก็ไม่ได้หมายความว่าต่อไปจะไม่ได้พบกันอีก
เลย อยากเจอเมื่อไหร่ก็ไปหาได้ แค่ให้เลือกว่าปกติจะอยู่กับใครเท่านั้น
แหละ”
ส่วนแม่กพ็ ูดเรื่องค่าเลี้ยงดู
“ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินจนกว่าคาสึยูกิจะโตเป็นผู้ใหญ่เลย เพราะว่า
เรื่องนี้ตกลงกันไว้หมดแล้ว”
และยังบอกอีกด้วยว่าไม่จ�ำเป็นต้องย้ายโรงเรียน
พอผมมีท่าทางลังเลที่จะตัดสินใจเลือก ทนายความก็ช่วยพูดให้ว่า
ไม่จ�ำเป็นต้องรีบให้ค�ำตอบ ผมจึงได้เวลาเพื่อไตร่ตรองประมาณสองถึง
สามวัน แต่การหย่าของพ่อกับแม่ไม่มีการเลื่อนออกไปแม้แต่วนั เดียว แม่
เก็บข้าวของสัมภาระที่จ�ำเป็นออกจากบ้านไปภายในวันนั้น ผมเพิ่งมารู้
ตอนนั้นเองว่าแม่ไปเช่าห้องเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
พอถึงตอนนี้แล้วมานึกดูแม่อาจจะคิดว่าถ้าตัวเองไม่อยู่ท่ีนี่แล้ว
ลูกชายคงจะเหงา ถ้าเป็นอย่างนัน้ ก็แสดงว่าแม่รจู้ กั ผมน้อยเกินไป ตอนนัน้
ผมมองตามหลังแม่ทเี่ ดินออกจากบ้านไปด้วยความรู้สกึ ทีเ่ ยือกเย็นยิง่ กว่า
นํา้ แข็งเสียอีก เพราะในความคิดของผมแล้วผมมองเห็นเป็นเพียงภาพของ
‘ผู้หญิงที่ต้องสงสัยว่าฆ่าแม่สามีของตัวเอง’ มากกว่าความเป็นแม่เสียอีก
อีกอย่างผมคิดไตร่ตรองดีแล้วว่าพ่ออาจจะจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูให้ก็
จริง แต่มนั คงไม่ใช่เงินก้อนใหญ่มากมายอะไรนัก ยิง่ ไปกว่านัน้ ผมยังกังวล
และไม่เชือ่ ว่าแม่จะใช้เงินทัง้ หมดนัน้ ส�ำหรับเลีย้ งดูผม แม่ซงึ่ เคยชินกับชีวติ
ที่ฟุ่มเฟือยหรูหราจะทนใช้ชวี ิตที่ต้องหาเงินเลี้ยงดูตวั เองจริงจังได้จริงหรือ
คืนทีแ่ ม่ออกจากบ้านไปพ่อท�ำดีกบั ผมมากจนผิดปกติ มีการสัง่ ข้าวปัน้
ซูชิชุดที่แพงที่สุดมาและบอกผมว่ากินได้เท่าที่อยากกินเลย แม้จะไม่พูด
ออกมาตรงๆ ว่าอยากให้ผมเลือกทีจ่ ะอยูบ่ า้ นนีต้ อ่ ไป แต่กพ็ ยายามชวนผม
คุยด้วยเรื่องต่างๆ มากมายอย่างเรื่องที่โรงเรียน เป็นต้น
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“ปีหน้าก็จะขึน้ มัธยมแล้ว คงต้องท�ำห้องส่วนตัวไว้อ่านหนังสือแล้ว
สินะ” พ่อดื่มเบียร์พลางก็พูดด้วยท่าทางอารมณ์ดี เห็นได้ชัดว่ากลัวผมจะ
รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ผมรูส้ กึ ร�ำคาญพ่อทีท่ ำ� ท่าทางแบบนัน้ พอผมมองหน้าพ่อก็จะนึกถึง
ก้นขาวๆ ของคุณโทมิขนึ้ มาและคิดว่าก้นขาวๆ นัน่ เคยคร่อมตัวพ่อและส่ง
เสียงครางเหมือนตอนที่ท�ำกับนักบัญชีคนนั้น
แต่ผมก็พอจะอดทนกับความน่าร�ำคาญนี้ได้ ช่วงกลางวันที่พ่อ
ไม่อยูบ่ า้ นก็เป็นช่วงทีอ่ ยูค่ นเดียวได้ไม่จำ� เป็นต้องท�ำห้องส่วนตัวส�ำหรับอ่าน
หนังสือเลย และตั้งแต่วนั พรุ่งนี้ผมก็ใช้บ้านหลังนี้ได้ตามชอบจะไม่มีค�ำว่า
ไม่มีที่ยนื ในบ้านหลังนี้อีกแล้ว
คืนนั้นผมตื่นขึ้นมาหลายครั้ง ทุกครั้งที่หลับตานอนก็จะฝันถึงแม่
ในความฝันแม่ดผุ มไม่หยุด แต่ผมก็ชนิ กับการถูกดุอยูแ่ ล้วจึงเป็นความฝัน
ที่น่าเบื่อที่สุด
ตอนทีต่ อบว่าจะอยูท่ บี่ า้ นหลังนีต้ อ่ ไปแทนทีแ่ ม่จะท�ำหน้าตาผิดหวัง
กลับท�ำหน้าบึ้งตึงด้วยความโมโห ดูเหมือนแม่จะคิดว่าโดนผมหักหลัง
“ก็นะ อยากเจอกันเมื่อไหร่ก็ไปหาได้ทุกเวลานี่” พ่อพูดปลอบใจ
เป็นค�ำพูดแบบผู้ชนะท�ำให้แม่เงียบไป อาจคิดว่ามันน่าสมเพชที่จะร้องไห้
หรือโอดครวญออกมา
ก่อนเข้าหน้าฝนไม่นานแม่ก็มาขนของทั้งหมดออกจากบ้านไป
พ่อไปที่คลินิกไม่กลับมาดูเลยสักครั้ง มีแต่ผมที่เฝ้ามองพวกเฟอร์นิเจอร์
ของใช้ท่คี ุ้นเคยถูกขนออกจากบ้านไปขึ้นรถบรรทุกทีละชิ้น
หนึ่งในนั้นมีโต๊ะเครื่องแป้งของแม่อยู่ด้วย เป็นโต๊ะเครื่องแป้งติด
กระจกบานใหญ่ถกู ผ้าคลุมไว้ตงั้ แต่ข้างบนลงมา ผมไม่เคยชอบโต๊ะเครือ่ ง
แป้งนี้เลยเพราะทุกครั้งที่เห็นใบหน้าแม่ในกระจกบานนี้ ผมจะรู้สึกว่าเป็น
ผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่แม่ และเมื่อไรที่แม่นั่งลงที่หน้าโต๊ะตัวนี้ก็หมายความ
ว่าแม่จะทิง้ ผมไว้แล้วออกไปข้างนอก แน่นอนว่าตอนทีพ่ าผมออกไปด้วยก็
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คงจะนัง่ แต่งหน้าตรงนีเ้ หมือนกัน แต่ในความทรงจ�ำของผมก็เลือนรางเต็มที
โต๊ะเครือ่ งแป้งตัวนัน้ มีลนิ้ ชักอยูท่ งั้ ด้านซ้ายและขวา ผมรูว้ า่ ในลิน้ ชัก
ทางขวาชั้นที่สามนับจากด้านบนลงมามีตลับแป้งผัดหน้าอยู่ นานมาแล้ว
เคยมีญาติผู้หญิงของแม่คนหนึ่งพูดถึงตลับแป้งนี้ขึ้นมา
“ใช้แป้งของเก่าจังเลยนะ”
“อ๋อ นั่นน่ะเคยใช้เมื่อนานมาแล้ว ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วแต่จะทิ้งก็
เสียดายเลยเอาไว้อย่างนั้นแหละ ควรจะเอาไปทิ้งได้แล้วสินะ”
น่าจะเป็นตอนที่ผมเพิ่งเข้าเรียนชั้นประถมใหม่ๆ ผมเคยเอาแป้ง
ตลับนั้นมาทาหน้าเล่น ไม่ว่าใครก็คงจะเคยเล่นแต่งหน้าตอนเด็กๆ และ
ที่น่าสนใจกว่าก็คือลิปสติกสีสดใส ผมเคยเห็นแม่ทาหน้าด้วยแป้งจนขาว
ก่อนจะทาลิปสติกจึงคิดว่าควรจะทาแป้งก่อน
แต่ตอนที่ก�ำลังทาแป้งอยู่นั้นแม่ก็มาพบเข้าพอดี แม่มองผมแล้วก็
หัวเราะร่วนแล้วจึงเอาลิปสติกออกมาทาปากให้ผมจนเป็นสีแดง
“เหมือนเด็กผู้หญิงแล้ว” แล้วแม่กห็ ัวเราะ
คืนนั้นแม่เล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังท�ำให้พ่อหัวเราะฝืดๆ
“เป็นเด็กผู้ชายอย่าไปท�ำแบบนั้นสิ” พ่อพูดกับผมด้วยนํ้าเสียงดุๆ
ผมคิดว่าพ่อจะข�ำและหัวเราะก็เลยรู้สึกผิดหวังอยู่พอสมควร
หลังจากขนของออกมาใส่รถบรรทุกจนหมดแล้ว แม่ก็เดินเข้ามา
ใกล้ผม
“เก็บนี่เอาไว้นะ”
ที่แม่ยื่นให้เป็นเครื่องรางของศาลเจ้าที่ภูเขานาริตะ ผมรับมันก�ำไว้
ในมือแล้วแม่กจ็ ับมือผมก่อนจะเอามือผมใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง
“พกเอาไว้ตลอดนะ แต่อย่าให้พ่อเห็นล่ะ ถึงพ่อจะเห็นเข้าก็ห้าม
บอกว่าแม่ให้มานะ”
แล้วก็ก�ำชับว่า ‘เข้าใจแล้วนะ’ ผมได้แต่พยักหน้ารับไม่รู้ว่าจะพูด
อะไรออกไป
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วินาทีนนั้ เองนํา้ ตาก็เริม่ ไหลออกจากตาของแม่ แต่เพราะสีหน้าของ
แม่ดูโกรธเคืองเหมือนเดิมผมจึงรับรู้ไม่ได้ในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น
“รักษาสุขภาพด้วยนะ ก่อนนอนก็ห่มผ้าให้เรียบร้อย”
ดูเหมือนว่าเสียงจะเริ่มอัดอั้นเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ แม่จึงโอบไหล่ผม
แล้วก้มหน้าลง สักครู่หนึ่งแม่ก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้ง
“ถ้าอยากมาหาแม่เมื่อไหร่ก็เปิดถุงเครื่องรางที่ให้ไว้เมื่อกี้นะ”
“ฮื่อ”
“งั้นถึงเวลาที่แม่ต้องไปแล้วล่ะ”
แม่ขึ้นไปนั่งบนรถบรรทุกด้านข้างคนขับ ผมยืนส่งแม่ท่ปี ระตูจนรถ
วิ่งออกไป เห็นหน้าแม่สะท้อนในกระจกมองหลังจนลับตา
คืนวันนัน้ พ่อก็เอาแต่อารมณ์เสียไม่เหมือนทุกวัน ไม่พดู ไม่จาแถมยัง
เดาะลิน้ ด้วยความไม่พอใจหลายครัง้ บ่นว่าหาชุดชัน้ ในเปลีย่ นไม่เจอบ้างล่ะ
โมโหทีผ่ ้าขนหนูในห้องนํา้ ถูกแขวนไว้ทงั้ ๆ ทีส่ กปรกแล้วบ้างล่ะ แน่นอนว่า
คนทีพ่ ่ออยากสาดอารมณ์ใส่นนั้ ไม่อยู่ทบี่ ้านหลังนีแ้ ล้ว แม้แต่ชาถ้วยเดียว
ก็ยังต้องชงดื่มเองแบบนี้ท�ำให้ความหงุดหงิดสะสมทวีมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วน
เรื่องอาหารก็กินจากข้างนอกมาแล้วเรียบร้อยแต่ก็จ�ำไม่ได้แล้วว่ากินอะไร
ไปบ้าง ที่แน่ๆ ก็คือไม่ใช่ข้าวปั้นซูชแิ บบแพงพิเศษแน่นอน
พอมีเวลาที่ได้อยู่คนเดียวแล้วผมจึงลองเปิดเครื่องรางที่แม่ให้มา
ข้างในมีกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่งซึ่งเขียนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เอาไว้
ก่อนปิดเทอมช่วงฤดูร้อนนิดหน่อยมีจดหมายส่งมาถึงผมฉบับหนึง่
เป็นจดหมายที่ชวนให้ขนลุกและเต็มไปด้วยความประสงค์ร้าย
เริ่มจากที่ซองจดหมายเขียนค�ำว่า ‘ค�ำสาป’ เอาไว้ เนื้อหาข้างใน
เขียนไว้ดงั นี้
‘นี่เป็ นจดหมายต้ อ งค�ำสาป กรุณาให้ความร่ว มมือกับการส่ง
จดหมายนี้ด้วย
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ให้ส่งโปสต์การ์ดโดยไม่ลงชื่อผู้ส่ง เขียนค�ำว่า ‘ฆ่า’ ด้วยหมึกสีแดง
แล้วส่งให้คนที่ระบุไว้ตอนท้ายของจดหมายนี้ ตอนที่เขียนขอให้ตั้งใจใส่
ความรู้สกึ ลงไปด้วย
จากนั้นให้เขียนจดหมายข้อความเหมือนกับจดหมายฉบับนี้ส่งให้
ใครก็ได้สามคนโดยไม่ระบุชื่อผู้ส่งภายในหนึ่งสัปดาห์ และให้ลบชื่อคนที่
ระบุไว้ท้ายจดหมายออกแล้วใส่ชื่อพร้อมที่อยู่ของคนที่คุณอยากสาปแช่ง
ลงไปแทนเป็นอันดับแรก ภายในห้าวันหลังจากที่ส่งจดหมายคนคนนั้นก็
จะได้รับค�ำสาปแช่งจากคนสองร้อยสี่สิบสามคน
ห้ามตัดวงจรค�ำสาปนีเ้ ด็ดขาด ถ้าไม่เชือ่ ค�ำสาปแช่งก็จะย้อนเข้าตัว
คุณเอง อย่างเช่น โอคุบายาชิ จิโยโกะ อยู่ท่เี มืองมิโดริงะโอกะ เขตอิคุโนะ
จังหวัดโอซาก้า ที่ตัดวงจรจดหมาย ก็รับผลคือป่วยหนักทรมานเป็นเวลา
ห้าสิบสามวันและเสียชีวติ ในที่สุด
ไม่มีใครที่ไม่มีคนที่ตัวเองอยากสาปแช่งหรอก เพียงแค่ซื่อสัตย์กับ
ใจของตัวเองก็จะได้รับค�ำตอบ
สุดท้าย ห้ามบอกเรื่องจดหมายนี้ให้ใครรู้เป็นอันขาด’
ท้ายจดหมายมีชอื่ และทีอ่ ยูข่ องคนทีไ่ ม่รจู้ กั อยูห่ า้ คน คนสุดท้ายของ
จดหมายที่ส่งมาถึงผมนี้เป็นผู้หญิงที่ชื่อซูซูกิ ที่อยู่คือเมืองซัปโปโร จังหวัด
ฮอกไกโด
ผมรู้เรื่องจดหมายท�ำนองนี้เพราะเพื่อนในชั้นเคยพูดถึงแต่ก็ไม่เคย
เจอกับตัวเลยสักครั้ง แล้วก็ไม่รู้ข้อความเนื้อหาในจดหมายมาก่อนด้วย
เป็นจดหมายอัปมงคลและมีพลังทีช่ วั่ ร้ายมืดด�ำจนไม่อาจปล่อยให้
ผ่านไปโดยไม่สนใจได้เลย ผมรู้สกึ ลังเลอยู่สองเรือ่ ง เรือ่ งแรกก็คอื ควรทีจ่ ะ
ส่งโปสต์การ์ดทีเ่ ขียนค�ำว่า ‘ฆ่า’ ไปให้กบั ผูห้ ญิงทีช่ อื่ ซูซกู ซิ งึ่ ไม่เคยรูจ้ กั หรือ
เจอหน้ากันมาก่อนดีหรือไม่ และอีกเรื่องก็คือจะส่งจดหมายนี้ต่อให้ใครดี
ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็น่าร�ำคาญและยุ่งยากท�ำให้รู้สึกไม่ดี แต่ข้อความตอน
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ท้ายของจดหมายก็หลอกหลอนผมอยู่ตลอดเวลา คนที่ตัดวงจรค�ำสาปนี้
จะถูกค�ำสาปย้อนเข้าหาตัว
ผมเคยเกริ่นเอาไว้บ้างแล้วว่าผมเป็นเด็กที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางท�ำนอง
นั้น ตอนที่อ่านจดหมายแรกๆ ก็คิดว่าไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นหรอก
แต่พอเวลาหนึง่ สัปดาห์คอ่ ยๆ หมดไปผมก็รสู้ กึ กระวนกระวายใจขึน้ เรือ่ ยๆ
สิ่งที่ท�ำให้ผมลังเลก็คือเหยื่อของค�ำสาปนั้นถูกเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนทั้ง
สาเหตุการตายรวมไปถึงชื่อและที่อยู่ก็ระบุชัด ท�ำให้ผมไม่สบายใจเลย
ถ้าหากเสียเวลาหาข้อมูลสักหน่อยก็คงรู้ว่าเมืองมิโดริงะโอกะ
เขตอิคโุ นะ จังหวัดโอซาก้านัน้ ไม่มอี ยูจ่ ริง และชือ่ โอคุบายาชิ จิโยโกะก็เป็น
ชือ่ ทีด่ ดั แปลงมาจากชือ่ นักร้องหญิงยอดนิยมในตอนนัน้ แต่ผมในตอนนัน้
ไม่มสี ติพอทีจ่ ะนึกแก้ปัญหาได้แบบนัน้ พอเห็นจดหมายทีเ่ ขียนมาขนาดนี้
ก็คิดว่ามันไม่น่าเป็นเรื่องโกหกแน่ๆ
ทัง้ ๆ ทีใ่ ช้คำ� ว่าค�ำสาปแช่งซึง่ เป็นเรือ่ งทีพ่ สิ จู น์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์
แต่กลับมีการอธิบายขั้นตอน วิธีการและมีการค�ำนวณตัวเลขเป็นอย่างดี
สองร้อยสี่สิบสามอาจจะเป็นตัวเลขที่ดูขาดๆ เกินๆ แต่พอเอาจดหมายมา
เป็นหลักคิดวิธีต่างๆ แล้วผมก็เข้าใจความหมายของมัน ที่ท้ายจดหมาย
มีรายชื่อของคนห้าคนเรียงกันอยู่ ถ้าหากคนที่ได้รับจดหมายส่งจดหมาย
ต่อตามค�ำสั่งทั้งหมด จ�ำนวนจดหมายที่ส่งถึงคนที่ลงรายชื่อตั้งแต่บนสุด
จนถึงล่างสุดรวมกันก็คือ 3x3x3x3x3 = 243 ฉบับ
ถ้าได้รบั โปสต์การ์ดทีเ่ ขียนแต่คำ� ว่า ‘ฆ่า’ จ�ำนวนสองร้อยสีส่ บิ สาม
ฉบับคนรับจะรู้สึกอย่างไร คงจะหัวเราะแล้วบอกว่าเป็นแค่การล้อเล่น
ไม่ได้แน่ๆ
ใจจริงก็อยากจะถามคนอืน่ ๆ ดูว่าจะท�ำอย่างไรดี แต่ตอนท้ายของ
จดหมายก็เตือนเอาไว้ว่า ‘ห้ามบอกเรื่องจดหมายนี้กับใครเด็ดขาด’ การ
กังวลเกี่ยวกับข้อความที่เขียนไว้ในจดหมายก็เท่ากับตกอยู่ในค�ำสาปของ
จดหมายไปเสียแล้ว
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นอกจากนีผ้ มยังสงสัยอีกเรือ่ งก็คอื ใครเป็นคนส่งจดหมายฉบับนีม้ า
ให้ผม ที่ซองจดหมายไม่ระบุช่อื ผู้ส่งตามที่เขียนไว้ในจดหมาย การไม่บอก
ชื่อผู้ส่งถือเป็นเรื่องขี้โกงส�ำหรับการเขียนจดหมายนี้
ผมนึกถึงคนทีน่ า่ จะเป็นคนส่งจดหมายนีม้ า หนึง่ ในนัน้ ก็มคี รุ ะโมจิ
อยู่ด้วย
ค� ำ บอกใบ้ ที่ จ ะท� ำ ให้ รู ้ ตั ว คนส่ ง จดหมายมาก็ คื อ รายชื่ อ ที่ ท ้ า ย
จดหมาย ถ้าท�ำตามในจดหมาย ชื่อแรกที่เขียนเอาไว้ก็คือคนที่ผู้ส่ง
จดหมายอยากจะแช่ง และรายชื่อในจดหมายคนแรกชื่อซาโต อยู่จงั หวัด
ฮิโรชิมา แน่นอนว่าเป็นคนที่ผมไม่รู้จกั
บรรดารายชือ่ คนทีน่ า่ จะเป็นผูส้ ง่ จดหมายมารวมทัง้ คุระโมจิไม่มใี คร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับจังหวัดฮิโรชิมาเลย และแม้ว่าพวกเขาจะมีญาติอยู่ทจี่ งั หวัด
ฮิโรชิมาจริงผมก็ไม่มีทางรู้ได้เลย
ที่น่ากังวลก็คือทางนี้ไม่รู้ตัวว่าใครเป็นคนส่งมา แต่แน่นอนว่าผู้ส่ง
ต้องรู้จักผม และบุคคลปริศนานั้นก็ไม่มีทางรู้ว่าผมจะตัดวงจรจดหมาย
นี้หรือไม่ แต่ก็น่ากลัวว่าข่าวอาจจะรั่วไหลไปให้รู้เข้าก็ได้ พวกคนที่ส่ง
จดหมายลูกโซ่พวกนี้ถือเป็นผู้ร่วมกันสร้างวงจรการสาปแช่งขึ้นมา และ
การตัดวงจรนั้นทิ้งก็อาจจะถูกคนเหล่านั้นแก้แค้นเอาก็ได้
แต่สดุ ท้ายผมก็ไม่ได้สง่ โปสต์การ์ดทีเ่ ขียนค�ำว่า ‘ฆ่า’ ไปให้ผหู้ ญิงทีช่ อื่
ซูซูกิหรือส่งจดหมายสาปแช่งต่อให้ใครเลย ไม่ใช่เพราะมีสำ� นึกที่ดีหรอก
แต่เป็นเพราะมัวแต่ลังเลกระทั่งวันเวลาผ่านไปจนไม่มีเวลาจะมานั่งเขียน
จดหมายยาวๆ แบบนีถ้ งึ สามฉบับ ในเมือ่ ท�ำเรือ่ งหนึง่ ไม่ได้อกี เรือ่ งก็ไม่จำ� เป็น
ต้องท�ำเหมือนกัน ผมจึงไม่ส่งโปสต์การ์ดที่เขียนค�ำว่า ‘ฆ่า’ ด้วย
แต่ก็ใช่ว่าผมจะลืมเรื่องนี้เสียสนิท ในใจยังคงคิดว่าตัวเองได้ท�ำ
เรือ่ งใหญ่ทแ่ี ก้ไขไม่ได้ลงไปเสียแล้ว จึงเก็บจดหมายฉบับนัน้ ไว้ในโต๊ะอ่าน
หนังสือ
หลังจากนั้นไม่นานผมก็โดนคุระโมจิถามเรื่องจดหมายสาปแช่ง
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ตอนแรกเขาถามว่ารู้จกั จดหมายแบบนั้นไหม ผมตอบไปว่า รู้จกั
“แล้วเคยเห็นของจริงไหม” เขาถามอีก
“อืม ไม่เคยนะ”
ตอนนัน้ ผมเดาเอาว่าเขาก็อาจจะได้รบั จดหมายนัน่ เหมือนกันเพราะ
คนรู้จักของผมและเขาต่างก็อยู่ในสังคมเดียวกันจึงเป็นไปได้ว่าจะได้รับ
จดหมายที่ส่งมาจากคนเดียวกัน
“ถ้าได้รบั จดหมายนายจะท�ำยังไง จะท�ำตามที่จดหมายบอกไหม”
“ยังไงดีล่ะ” ผมตอบอย่างระมัดระวัง “ถึงตอนนั้นก็คงจะนึกออก
เองแหละ”
“แต่ถ้าตัดวงจรจดหมายค�ำสาปก็จะเข้าตัวนะ”
“มันจะเป็นไปได้ไงล่ะ”
“งั้นหรือ แต่มคี นที่ตายเพราะค�ำสาปแล้วจริงๆ นะ”
“ก็แค่บังเอิญน่ะ ต้องเป็นอย่างนั้นแน่”
“ถ้าโดนสาป แค่เอาจ�ำนวนของค�ำสาปไปสลักที่โทริอิของศาลเจ้า
ก็รอดแล้วนะ”
“หืม” ผมท�ำเป็นไม่สนใจ
ช่วงนั้นทางบ้านผมมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย เพื่อตัดปัญหา
ไม่ให้เหน็ดเหนื่อยจากพวกงานบ้านทุกวันพ่อผมจึงจ้างแม่บ้านคนใหม่มา
ถึงตอนนีจ้ ะให้จ้างคุณโทมิมาท�ำงานอีกครัง้ ก็คงไม่ได้แล้ว แม่บ้านคนใหม่
เป็นผู้หญิงตัวผอมไม่ว่าจะมองยังไงก็น่าจะอายุเกินห้าสิบไปแล้ว จนถึง
ปัจจุบันนี้ผมยังไม่รู้ชื่อเต็มของหล่อนเพราะพ่อบอกให้เรียกว่าคุณฮารุ
คุณฮารุเป็นคนที่ท�ำทุกอย่างได้เรียบร้อยและมีระเบียบ ฝีมือการ
ท�ำความสะอาดก็ดีเยี่ยม หลังกลับมาจากโรงเรียนก็ได้เจอบ้านที่สะอาด
เรียบร้อยทุกวัน อีกทั้งยังซักเสื้อผ้าบ่อยท�ำให้ไม่ต้องหาชุดชั้นในหลังจาก
อาบนํ้าเลย ส่วนฝีมือการท�ำอาหารก็ไม่เลว ท�ำให้ผมซึ่งตอนนั้นผอมลง
นิดหน่อยกลับมามีนํ้าหนักตัวเท่าเดิม
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เพียงแต่คณ
ุ ฮารุเป็นคนทีจ่ ะไม่ทำ� งานเกินขอบเขตทีจ่ า่ ยเงินจ้างเป็น
อันขาด พอท�ำอาหารส�ำหรับผมกับพ่อเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านทันที วันทีพ่ อ่
กลับบ้านช้าผมจ�ำต้องกินมือ้ เย็นคนเดียวคุณฮารุกไ็ ม่เคยอยู่เป็นเพือ่ นเลย
สักครัง้ และถ้าไม่มธี รุ ะอะไรก็จะไม่คยุ กับผมเลย ดูเหมือนว่าคุณฮารุจะคิด
ว่าการดูแลเด็กเป็นเรื่องที่ไม่รวมอยู่ในเงินเดือน ค�ำอธิบายที่เหมาะกับ
คุณฮารุก็คือ ‘เป็นคนที่ก้มหน้าก้มตาท�ำแต่งาน’
จากมุมมองของเด็กคุณฮารุกไ็ ม่ถงึ กับเป็นคนสวย อาจจะเป็นเพราะ
มีอายุมากกว่าพ่อเลยไม่คดิ อะไรแบบตอนคุณโทมิ วันเสาร์ตอนทีก่ �ำลังกิน
มือ้ เทีย่ งเป็นเวลาทีผ่ ม พ่อ และคุณฮารุสามคนจะอยูพ่ ร้อมหน้าแต่ตอนนัน้
ดูเหมือนว่าพ่อจะไม่สนใจคุณฮารุสักเท่าไร
ที่บอกว่าบางวันพ่อจะกลับบ้านคํ่านั่นไม่ใช่เพราะออกไปท�ำงาน
ตั้งแต่เกิดข่าวลือนั่นคนไข้ที่มาคลินิกก็หายหน้าหายตาไปมาก มิหน�ำซ�้ำ
ยังโชคร้ายที่คลินิกท�ำฟันเปิดใหม่ที่หน้าสถานีรถไฟได้รับการตอบรับที่ดี
พวกคนไข้จงึ พากันไปรักษาที่นั่น
ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ท�ำให้พ่อออกไปดื่มหลังเลิกงาน
บ่อยขึ้น ตอนแรกๆ ก็จะแวะเข้ามาที่บ้านและบอกว่า “จะออกไปข้างนอก
หน่อย” แต่พอเวลาผ่านไปพ่อก็ไปโดยที่ไม่ได้เข้ามาบอกอะไรกับผมเลย
ท�ำให้ผมรอจนทนไม่ไหวต้องกินข้าวที่เย็นชืดคนเดียวอยู่หลายครั้ง นั่นก็
เป็นเพราะผมอยากท�ำตามค�ำสอนที่ถูกสอนมาตลอดว่าห้ามกินข้าวก่อน
พ่อ แต่หลังจากนั้นไม่นานนักผมก็เลิกรอและกินข้าวคนเดียว
ดูเหมือนพ่อจะออกไปแถวกินซ่า หลายครัง้ ทีพ่ อ่ กลับมาด้วยใบหน้า
แดงกํา่ ลมหายใจโชยกลิน่ เหล้าคลุง้ แถมยังพูดอะไรก็ไม่รเู้ รือ่ งและเดินเป๋ไป
เป๋มา เดิมทีพ่อเป็นคนชอบดื่มเหล้าแต่ผมก็ไม่เคยเห็นตอนเมาจนขาดสติ
เลอะเลือนเลยท�ำให้ผมรู้สกึ ตกใจกับภาพของพ่อนิดหน่อย นึกในใจว่าพ่อ
คงจะไม่ได้คออ่อนลงหรอกแต่เป็นเพราะดื่มมากขึ้นต่างหาก
ผมจ�ำไม่ได้แล้วว่าเมือ่ ไร แต่พ่อเคยพูดกับผมในวันหนึ่งว่า
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“คืนนีม้ ธี รุ ะส�ำคัญจะกลับช้าหน่อยหรืออาจจะค้างคืนก็ได้ ปีหน้าก็
ขึ้นมัธยมต้นแล้วเฝ้าบ้านคนเดียวได้นะ”
เป็นเรือ่ งทีผ่ มฟังแล้วรูส้ กึ แปลกใจแต่กพ็ ยักหน้ารับโดยไม่ได้พดู อะไร
ออกไป พ่อมีสีหน้าพอใจ
“ก่อนนอนก็ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย แล้วก็ขอให้คุณฮารุอยู่
เป็นเพื่อนตอนกลางคืนเท่าที่จะท�ำได้ก็แล้วกัน”
ตอนนั้นพ่อแต่งตัวผิดแปลกไปจากเดิมจนผมคิดไปถึงพวกสุภาพ
บุรษุ ในหนังฝรัง่ ทีเ่ คยดู เพียงแต่พอ่ ไม่ได้เหมาะกับชุดสูทเหมือนเหล่าดารา
จอเงินพวกนั้นเลย
คืนนัน้ พ่อก็ไม่ได้กลับบ้าน ทีบ่ อกว่า “อาจจะค้างคืน” นัน้ คงจะเป็น
แผนการที่คิดเอาไว้อยู่ก่อนแล้ว
หลังจากนั้นก็มีอีกหลายครั้งที่พ่อไปนอนค้างข้างนอกแต่ไม่ยอม
บอกว่าไปนอนค้างทีไ่ หน
คํ่าวันหนึ่ง
วันนั้นพ่อก็ไม่อยู่บ้าน เพราะวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดจึงไม่น่าจะนอน
ค้างข้างนอก ผมนอนห่มผ้าอ่านหนังสือพลางรอพ่อกลับมา ถึงตอนนี้ผม
ชินกับการเฝ้าบ้านตอนกลางคืนคนเดียวแล้ว และที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษ
ช่วงนี้ก็คืออกาธา คริสตี้ นิยายของอกาธา คริสตี้มีการวางยาพิษเพื่อ
ฆ่าคนอยู่หลายเรื่อง ถือว่าเป็นต�ำราที่เหมาะส�ำหรับผมซึ่งสนใจเรื่องการ
วางยาพิษตัง้ แต่ยา่ ตายไป แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าจะพอใจไปเสียทัง้ หมด
เพราะถึงจะเข้าใจจิตวิทยาและแรงจูงใจของฆาตกรในเรือ่ ง แต่กย็ งั รู้สกึ ว่า
ยอมรับได้ยากเพราะเหมือนกับว่าผมยังไม่คอ่ ยเข้าใจสภาพจิตใจของฆาตกร
ก่อนจะท�ำลายก�ำแพงกั้นของจิตใจและลงมือวางยาพิษในที่สุด
คิดว่าพ่อกลับมาตอนประมาณตีหนึ่ง ตอนนั้นผมอ่านนิยายก�ำลัง
สนุกและเพลินกับการอ่านหน้าต่อไปจนความง่วงหายไปจนหมด ถ้าเป็น
ทุกวันล่ะก็เวลานี้ผมคงจะหลับไปแล้ว
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พอได้ยินเสียง ผมก็ตื่นลงมาทั้งๆ ที่ใส่ชุดนอนอยู่ เพราะบางครั้ง
พ่อก็จะมีของฝากเป็นข้าวปั้นซูชิใส่กล่องมา ผมจึงแอบหวังว่าคืนนี้อาจ
จะมีติดมือมาก็ได้
แต่วันนี้สิ่งที่พ่อเอากลับมาฝากนั้นไม่ใช่ของกิน
ทันทีทผี่ มเดินออกไปทีท่ างเดินก็พบพ่อก�ำลังค่อยๆ ย่องเข้ามาจาก
ประตูทางเข้า พ่อมีท่าทีร้อนรนเพราะคงคิดว่าลูกชายหลับไปแล้ว และผม
ก็รู้ว่าที่พ่อร้อนรนนั้นไม่ได้มีสาเหตุเพียงเท่านั้นเพราะมีคนยืนอยู่ข้างหลัง
พ่ออีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้หญิง
“อ่า อะไรกัน ยังไม่นอนอีกหรือ” พ่อพูดด้วยสีหน้าเจื่อนๆ และยิ้ม
น้อยๆ
ผมตอบไปว่าอ่านหนังสืออยู่ ท่าทางพ่อจะไม่ได้ยินที่ผมพูดแต่หัน
ไปด้านหลังแทน “นี่เป็นคนรู้จกั พ่อ”
“สวัสดีคะ่ ” ผูห้ ญิงคนนัน้ ก้มศีรษะลง หล่อนใส่ชดุ กิโมโนและท�ำผม
มวยรวบขึ้นไว้บนศีรษะ ใบหน้าเล็กผิวขาว ตาเรียวเล็กแต่ขนตางอนยาว
น่าจะเป็นขนตาปลอม
สวัสดีครับ ผมตอบกลับไปและได้กลิ่นหอมที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อน
จากตัวผู้หญิงคนนั้น ผมคิดว่าพ่อคงจะไปที่ที่มีกลิ่นแบบนี้มาแน่ๆ
“พวกพ่อมีเรื่องคุยกันนิดหน่อย แกก็ไปนอนได้แล้ว”
เมือ่ พ่อสัง่ ผมรับค�ำแต่โดยดี และเห็นผูห้ ญิงชุดกิโมโนก้มหน้าหัวเราะ
ไม่รู้ว่าพ่อคิดว่าผมเป็นเด็กระดับไหน แต่อย่างน้อยผมก็เข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนและเดาได้ว่าต่อไปทั้งคู่จะท� ำอะไรกัน ผม
คิดว่าพ่อก็คงจะท�ำกับคนคนนี้เหมือนกับที่เคยท�ำกับคุณโทมิในห้องเก็บ
ที่นอนวันนั้น
วันรุ่งขึ้น ตอนที่ผมตื่นผู้หญิงชุดกิโมโนก็ไม่อยู่แล้ว เหลือแต่พ่อ
ที่นอนกรนอยู่ในห้องนอน
- 58 �������������������� �����3.indd 58

3/26/21 4:46 PM

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

หลังจากนั้นไม่นานคุณฮารุก็มาถึงและเข้าไปในห้องญี่ปุ่นซึ่งอยู่
ข้างๆ ห้องครัว ท�ำจมูกฟุดฟิดแล้วเข้าไปหาอะไรบางอย่างที่อ่างล้างจาน
แล้วก็กลับมาที่ห้องญี่ปุ่น
“เมื่อวานนี้มีแขกมาหรือไงคะ” คุณฮารุถามผม
ผมพยักหน้ารับเบาๆ ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าควรโกหกดีหรือไม่
แล้วคุณฮารุก็คุกเข่าลงคลานสี่ขาจ้องไปที่เสื่อทาทามิอย่างสงสัย
จนในทีส่ ดุ ก็ดเู หมือนว่าจะเจออะไรบางอย่างเข้าจึงใช้ปลายนิว้ ดึงมันขึน้ มา
“เส้นผม”
คุณฮารุท�ำปากเบี้ยวไปทางแก้มข้างหนึ่งแบบแปลกๆ ผมเพิ่งจะรู้
เป็นครั้งแรกว่านี่เป็นหน้าตอนยิ้มของคุณฮารุ เป็นรอยยิ้มที่ชวนให้นึกถึง
ความโชคร้ายอย่างมาก
ช่วงที่ผมได้รับจดหมายสาปแช่งนั่นก็เป็นช่วงที่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้น
บอกตามตรงว่าเพราะมีเรื่องในบ้านให้คิดเต็มไปหมดจึงไม่มีเวลามาท�ำ
เรื่องสาปแช่งคนที่ไม่รู้จกั หรอก
แต่เมือ่ เวลาของวันหยุดช่วงฤดูรอ้ นใกล้จะหมดลงก็มสี งิ่ ของทีท่ ำ� ให้
ผมต้องกลัวจนตัวสั่นส่งมาถึง
นั่นก็คือโปสต์การ์ดสองฉบับซึ่งทั้งคู่เป็นไปรษณียบัตรที่จ�ำหน่าย
ที่ที่ท�ำการไปรษณีย์ ฉบับแรกมีตราประทับว่าส่งมาจากโองิคุโบะส่วนอีก
ฉบับส่งมาจากชินางาวะ ส่วนชื่อผู้รับนั้นฉบับแรกเขียนด้วยปากกาลูกลื่น
สีด�ำ อีกฉบับใช้ปากกาหมึกซึมสีนํ้าเงิน
ปัญหาก็คอื ด้านหลัง ทัง้ สองฉบับต่างก็เขียนเหมือนกันด้วยปากกา
หมึกแดงว่า “ฆ่า”
ตอนผมเห็นมันครั้งแรกก็แทบจะเสียสติเพราะความกลัว คิดแต่ว่า
ทีม่ ขี องแบบนีส้ ง่ มาก็เพราะว่าตัวเองไปตัดวงจรค�ำสาปเข้าแน่ๆ แต่พอได้สติ
แล้วลองมาคิดให้ดีๆ ก็พอจะคาดเดาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นได้
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มีคนใส่ชอ่ื ‘ทาจิมะ คาสึยกู ’ิ ลงในรายชือ่ คนห้าคนตรงท้ายจดหมาย
ถ้าคนที่ได้รับจดหมายท�ำตามก็จะมีโปสต์การ์ดส่งไปถึงคนในรายชื่อตาม
ล�ำดับเป็นจ�ำนวนมาก สามยกก�ำลังห้าก็คือจ�ำนวนสองร้อยสี่สิบสามคน
มีคนทีอ่ ยากสาปแช่งผมอยูค่ วามจริงข้อนีท้ ำ� ให้ผมสลดใจ อาจจะมี
เรื่องผิดใจทะเลาะกันบ้างแต่ผมก็ไม่เคยคิดจะแช่งใคร ชื่อผู้ส่งจะเป็นใคร
ก็ช่างพวกเขาแค่ท�ำตามค�ำสั่งในจดหมายเท่านั้นเอง
ผมคิดว่าจะไม่เก็บมาใส่ใจ คงมีใครนึกสนุกอยากแกล้งผม และ
โปสต์การ์ดที่เขียนค�ำว่า ‘ฆ่า’ ก็มีเพียงแค่สองฉบับเท่านั้น
แต่วันรุ่งขึ้นก็มีฉบับที่สาม และวันต่อมาก็มีมาอีกสองฉบับท�ำให้
ความรูส้ กึ ของผมด้านชาขึน้ ทุกวัน ในบรรดาโปสต์การ์ดทีส่ ง่ มามีหลายฉบับ
ทีเ่ ขียนข้อความนอกจากค�ำว่า ‘ฆ่า’ อีกด้วย อย่างเช่น เขียนว่า ‘ตาย’ เป็น
วงกลมรอบค�ำว่า ‘ฆ่า’ ทั้งๆ ที่ในจดหมายบอกให้ใช้ปากกาสีแดงเขียน
แต่ก็มีบางฉบับที่ไม่ว่าจะมองยังไงก็เหมือนกับใช้เลือดเขียนก็มี
ผมไม่เข้าใจจิตใจของคนที่ส่งของมาท�ำร้ายจิตใจคนที่ไม่รู้จักหน้า
ค่าตากันได้ลงคอ ส่งมาแค่ฉบับสองฉบับก็ยงั พอทนแต่พอส่งมากันเยอะๆ
เข้าก็ดูเหมือนว่ามันกลายเป็นพลังด้านลบที่ท�ำให้โชคร้าย
โปสต์การ์ดทีเ่ ขียนค�ำว่า ‘ฆ่า’ ถูกส่งมาตลอดทัง้ สัปดาห์รวมได้ทงั้ หมด
ยี่สิบสามฉบับ ยี่สิบสามจากสองร้อยสี่สิบสาม นี่เป็นค่าเฉลี่ยของค�ำสาป
แช่งไงล่ะ
ผมอยากท�ำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสียแต่ก็มีอะไรบางอย่างในใจที่บอกผม
ว่าไม่ควรทิ้งไว้อย่างนั้น อาจจะเป็นเพราะผมรู้สึกว่าโลกของผมก�ำลังถูก
สั่นคลอนด้วยอะไรบางอย่างอยู่
ถ้าโดนค�ำสาป ให้ไปสลักจ�ำนวนที่โดนตรงโทริอิของศาลเจ้าก็รอด
แล้วนะ ผมนึกถึงค�ำพูดของคุระโมจิขึ้นมาได้
คืนวันหนึง่ ผมแอบออกมานอกบ้านจุดหมายก็คอื ศาลเจ้าใกล้บา้ น
ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียน ในมือของผมก�ำเครื่องมือส�ำหรับแกะสลักแน่น
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โทริอิที่ใหญ่ที่สุดของศาลเจ้าท�ำจากคอนกรีต แต่ผมรู้ว่ามีโทริอิที่
ท�ำจากไม้อยู่ข้างๆ หอเทพเจ้าจึงเดินตรงไปที่น่ันอย่างไม่ลังเล เป็นโทริอิ
เล็กๆ สีแดงชาด
ตอนแรกผมก็คิดว่าท�ำแบบนี้อาจจะโดนเทพเจ้าลงโทษเอาได้ แต่
ผมไม่มีเวลามาลังเลอะไรอีกแล้วจึงรีบสลักตัวเลข ‘ยี่สิบสาม’ ลงตรงด้าน
ล่างของโทริอเิ พือ่ ไม่ให้เห็นชัด แต่พอถึงเลข ‘สาม’ ซึง่ เป็นตัวสุดท้ายใบมีด
จากเครือ่ งมือแกะสลักก็แฉลบมาโดนนิว้ โป้งซ้ายเข้า ผมจึงต้องเลียเลือดที่
ไหลออกมาจากแผลตอนเดินกลับบ้าน

5
พ่อไม่พาผู้หญิงชุดกิโมโนคนนั้นมาที่บ้านอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียว
นับจากวันนัน้ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าจะเลิกกันแล้ว พูดอีกอย่างก็คอื พ่อ
ออกจากบ้านช่วงกลางคืนบ่อยขึ้นและหลายครั้งก็ค้างข้างนอกท�ำให้ผม
เคยชินที่จะเฝ้าบ้านกลางคืนคนเดียว
ส�ำหรับผมมองว่าคนไข้ที่มาคลินิกดูน้อยมาก บางครั้งที่แวะไป
เพราะมีธุระก็จะเห็นว่าแทบไม่มีคนไข้รอในห้องรอเลย ส่วนผู้หญิงที่ท�ำ
หน้าที่ติดต่อสอบถามก็ท�ำท่าเบื่อๆ
แม้กระนั้น พ่อก็ยังมีท่าทางกระหยิ่มยิ้มย่องอย่างน่าแปลกใจ การ
แต่งตัวก็ดูมีสีสันขึ้นและไปร้านตัดผมบ่อยขึ้นด้วย
คืนหนึ่ง ผมได้ยินพ่อคุยโทรศัพท์ดูเหมือนว่าปลายสายจะเป็น
ผู้หญิงคนนั้น
“ก็รีบๆ ลาออกจากร้านเร็วๆ แล้วจะลาออกเมื่อไหร่กนั ล่ะ” แม้จะ
พูดด้วยเสียงเบาๆ ตํ่าๆ แล้วแต่ผมก็ยังได้ยนิ ที่พูดอยู่ดี
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ตั้้�งแต่่เมื่่�อไหร่่กััน ที่่�ผมคิิดว่่า “ต้้องฆ่่าคุุระโมจิิ โอซามุุ”
ปีีศาจในร่่างชายคนนั้้�นทำำ�ให้้ชีีวิติ ผมต้้องล้้มเหลวและเกิิดหายนะ
ขึ้้�นกับั ผู้้�คนมากมาย จะปล่่อยให้้มัันมีีชีีวิิตอยู่่�ต่่อไปไม่่ได้้
แต่่ผมยัังลงมืือไม่่สำ�ำ เร็็จ เพราะขาดคุุณสมบััติิของฆาตกร หรืือยัังคิิดว่่า
การที่่�มนุุษย์์ฆ่่ากัันเองนั้้�นเป็็นเรื่่�องต้้องห้้าม
เรื่่�องราวชีีวิิตของชายผู้้�หนึ่่�ง ซึ่่�งทุุกสิ่่�งรอบตััวล้้วนกระทบต่่อจิิตใจ
จนกลายเป็็นบาดแผลลึึก ภายใต้้บรรยากาศญี่่�ปุ่่�นยุุคโชวะ
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