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พระอาทิตย
เที ่ยงคืน

จากคดีฆาตกรรมเจาของโรงรับจำนำในป ค.ศ. 1973
กอเกิดเรื่องราวโยงใยซับซอนตามมาไมขาดสาย
จนมาบรรจบในป ค.ศ. 1992 ความสัมพันธที่มองไมเห็น
ทุกตัวอักษรเปดเผยตัวผูตองสงสัย และสาเหตุอันเปน
องคประกอบยิบยอยของคดีไมมีสิ้นสุด ดุจผูเขียนละเลงสี
บนชิ้นสวนที่ออกแบบอยางประณีต แลวบรรจง
ตอลงบนผาใบผืนกวางอยางแมนยำ

มหากาพยยาวนาน 19 ปตีแผสภาพจิตใจของ
คิริฮาระ เรียวจิ บุตรชายผูเสียชีวิต และ นิชิโมโตะ ยูกิโฮะ
บุตรสาวผูตองสงสัย เสนทางเดินของเด็กชายและเด็กหญิง
ชางตางกันอยางสิ้นเชิง ดั่งทางคูขนานที่ไมมีวัน
มาบรรจบกัน

จนเมื่อพลิกถึงหนาสุดทาย รับประกันไดวาชะตากรรม
ของตัวละครทั้งหลายจะทำใหผูอานตกตะลึงเย็นเยียบ
ระคนตื่นเตนจนตองรูสึกวาผลงานชิ้นเอกของ
ฮิงาชิโนะ เคโงะ เลมนี้ สั้นเกินไปเสียดวยซ้ำ
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พระอาทิตย์เที่ยงคืน





บทที่ 1

1

เมื่อโผล่พ้นจากสถานีฟุเสะของรถไฟสายคินเทตสึ1 ก็ดุ ่มเดิน

บนไหล่ทางเลียบรางรถไฟมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตก ทั้งที่เข้าเดือนตุลาคม

แล้ว แต่สภาพอากาศยังคงร้อนอบอ้าวเกินบรรยาย เหตุนี้พื้นผิวถนนจึง 

แห้งผากทุกหัวระแหง รถบรรทุกวิ่งผ่านไปด้วยความเร็ว จังหวะนั้นเอง 

คล้ายฝุ่นทรายปลวิเข้าตาพอด ีเขานิ่วหน้าแล้วยกมอืขึ้นขยี้หางตา

ท่วงจังหวะการเดินของซาซางากิ จุนโซ ย�่าเท้าหนักแน่น แต่ไหน

แต่ไรวันนี้ไม่ใช่วันที่เขาต้องเข้าเวร เดิมทีเขาตั้งใจจะอ่านหนังสือสบายๆ 

หลังจากไม่ได้หยิบจับอะไรขึ้นมาอ่านนานโข แต่เพราะวันนี้แท้ๆ เขาถึง 

ไม่ได้อ่านบทประพนัธ์เล่มใหม่ของมตัสโึมโตะ เซโช2

1 บริษัทเอกชนท่ีให้บริการเก่ียวกับการคมนาคมทางรถไฟ ครอบคลุมพ้ืนท่ีโอซาก้า โตเกียว นารา มิเอะ 

ไอจิ และกิฟุ
2 นักเขียนชาวญี่ปุ่น (21 ธันวาคม ค.ศ. 1909 - 4 สิงหาคม ค.ศ. 1992) ชื่อจริงคือ มัตสึโมโตะ  

คิโยฮารุ นวนิยายของเขาได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน
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บทที่ 1

ทางฝั่งขวามองทะลุไปเห็นสวนสาธารณะ สวนแห่งนี้กว้างขนาด

แข่งขนัเบสบอลสามเบสพร้อมกนัสองแมตช์ได้สบายๆ มจีงัเกลิยมิ3 ชงิช้า 

รวมถึงอุปกรณ์เครื่องเล่นมาตรฐานที่สวนสาธารณะทุกแห่งพึงมี นั่นคือ

กระดานลื่น ในบรรดาสวนสาธารณะละแวกนี้ ที่นี่ใหญ่ที่สดุ สวนสาธารณะ

มาซมุ ิคอืชื่ออย่างเป็นทางการของมนั

อกีฟากของสวนสาธารณะมตีกึสงูขนาดเจด็ชั้นตั้งอยู ่หากมองเผนิๆ 

กไ็ม่รูส้กึผดิแผกอะไร แต่ซาซางากริูด้ว่ีาภายในตกึนี้ร้าง เขาเคยสงักดัสถานี

ต�ารวจนิชิฟุเสะ4 ซึ่งพื้นที่ในละแวกนี้ก็อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเขา

ก่อนถูกย้ายมาสงักดักองบญัชาการสถานตี�ารวจนครบาล

ด้านหน้าตกึมคีนยนืออกนัอยู่เตม็ไปหมด ภาพที่ปรากฏแก่สายตา

คือรถต�ารวจหลายคันจอดอยู่ประหนึ่งคนเหล่านั้นตกอยู่ในวงล้อมของ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ซาซางากิยังไม่ตรงไปที่ตึกหลังนั้นทันที เขาเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน 

หน้าสวนสาธารณะ สิ่งปลูกสร้างหลังที่ห้าจากหัวมุมถนนเป็นร้านค้า  

มีแผ่นป้ายด้านหน้าเขียนว่า อิคะยากิ5 อยู่ เป็นร้านเล็กๆ ขนาดความ

กว้างเท่ากบัหนึ่งห้อง แผงอคิะยากถิกูวางไว้ในต�าแหน่งที่คนสญัจรผ่านไป

มาสะดดุตาได้ง่าย ถดัจากเตาย่างปลาหมกึ มผีู้หญงิร่างอวบอ้วนชวนให้ 

คิดว่าอายุบวกลบแล้วน่าจะอยู่ในช่วงห้าสิบก�าลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์  

ลึกเข้าไปภายในร้านดูเหมือนจะขายขนมพื้นๆ ที่ท�าจากวัตถุดิบราคาถูก 

แต่ไร้วี่แววว่าจะมเีดก็มาซื้อ

“คณุยาย ย่างปลาหมกึให้ผมสกัตวัส”ิ ซาซางากสิ่งเสยีง

หญงิวยักลางคนรบีร้อนปิดหน้าหนงัสอืพมิพ์ “อ้อ ได้ค่า”

3 จังเกิลยิม (Jungle Gym) คือ เครื่องเล่นชนิดหนึ่งซึ่งน�าท่อโลหะมาประกอบเข้าด้วยกัน นิยมติดตั้ง

ในสนามเด็กเล่น
4 พื้นที่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดโอซาก้า
5 ปลาหมึกย่าง
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ฮิงาชิโนะ เคโงะ

เธอลกุขึ้นยนื แล้ววางหนงัสอืพมิพ์แหมะไว้บนเก้าอี้ ซาซางากคิาบพซี6  

มวนหนึ่ง แล้วจดุไฟด้วยไม้ขดี สายตาจบัจ้องหนงัสอืพมิพ์ฉบบันั้น พลนั

สะดดุเข้ากบัหวัข้อข่าว ‘รายงานผลการส�ารวจความเข้มข้นของสารปรอท 

ซึ่งปนเป้ือนในสตัว์น�้า’ ข้างกนัมข้ีอความเลก็ๆ เขยีนว่า ‘แม้ตลาดต้องการ

บรโิภคปลาเป็นจ�านวนมาก แต่ปริมาณที่ได้รบัอนญุาตให้จบักลบัลดลง’

ศาลได้ประกาศค�าพิพากษาเกี่ยวกับโรคมินามาตะ7 ในจังหวัด 

คุมาโมโตะเมื่อเดือนมีนาคม ร่วมด้วยกรณีของโรคมินามาตะในจังหวัด 

นิอิงาตะ8 โรคยกกะอิจิเซ็นโซกุ9 และโรคอิไตอิไต10 ให้เป็นสี่โรคร้ายแรงต่อ

สาธารณชนที่เกี่ยวข้องกบัมลภาวะ และศาลพพิากษาให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ป่วย

ชนะความทุกคดี11 ค�าตัดสินของศาลได้สร้างความตระหนักแก่ประชาชน
6 พีซ (Peace) ชื่อยี่ห้อบุหรี่ที่ผลิตในญี่ปุ่น
7 โรคนี้เริ่มต้นจากลูกสาวสองคนของช่างต่อเรือในหมู่บ้านสึกิอุระ เมืองมินามาตะ จังหวัดคุมาโมโตะ
มีอาการประหลาด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1956 หลังจากนั้น 3 ปี เหล่าแพทย์ถึงวินิจฉัยได้ว่า
เป็นโรคที่เกิดจาก Methyl Mercury ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ของปรอท ท�าให้เซลล์สมองถูกท�าลาย 
สมองอักเสบ บวม เกิดอาการวิกลจริตอ่อนๆ กรีดร้อง นัยน์ตาด�าขยายเล็กน้อย ลิ้นแห้ง แขนขาบิด
งออย่างรุนแรง
8 โรคนี้เกดิจากน�้าเสยีปนเปื้อนสารปรอทจากโรงงานของบรษิทั โชวะ เองโกะ คาโนเซะ ที่ปล่อยลง
สู่แม่น�้าอะคาโนกาวะ
9 เกิดจากโรงกลั่นน�้ามันดิบปล่อยควันพิษซึ่งมีสารปนเปื้อนจ�าพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์และสาร 
ประกอบซลัเฟอร์อื่นๆ ออกมา จนก่อให้เกดิโรคหอบหดืและโรคทางเดนิหายใจอื่นๆ ในบรเิวณเมอืง
ยกกะ จงัหวดัมเิอะ
10 เป็นโรคอันเนื่องมาจากได้รับสารแคดเมียมเข้าสู่ร่างกาย สารจะไปสะสมที่กระดูก ท�าให้กระดูกผุ 
เจ็บปวดทรมานมาก ผู้มีความเสี่ยงต่อสารนี้คือคนงานเคาะพ่นสีรถยนต์ที่ใช้ความร้อนในการอ็อก
เหล็กซึ่งมีแคดเมียมผสมหรือเคลือบอยู่
11 เมื่อครั้งเกดิโรคมนิามาตะขึ้นใหม่ๆ แพทย์หลายกลุ่มได้ค้นคว้าหาสาเหตขุองโรคนี้ และกว่าจะระบุ
สาเหตขุองโรคได้กใ็ช้เวลากว่า 3 ปี นั่นคอืน�้าเสยีจากโรงงานบรษิทั ชสิโสะ แต่บรษิทัจ้างคณะแพทย์
ออกมาคดัค้านทฤษฎวี่าด้วยสารพษิจากสารประกอบอนิทรยี์ของปรอท จนเกดิกระแสปะทะกนัทาง
สงัคมอย่างรนุแรง 2 กระแส จนเมื่อ 26 กนัยายน ค.ศ. 1968 รฐับาลจงึยอมรบัว่าโรคมนิามาตะเป็น
โรคที่เกดิจากมลพษิ กลุม่ผูป่้วยจงึถอืโอกาสนี้น�าคดขีึ้นสูศ่าลเรื่อยมา และเมื่อ 20 มนีาคม ค.ศ. 1973 
ศาลชั้นต้นคมุาโมโตะมคี�าพพิากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะ โดยบรษิทัต้องจ่ายเงนิชดเชยความเสยีหาย 
18 ล้านเยนให้แก่ครอบครวัผูป่้วยที่เสยีชวีติ รวมทั้งวนัที่ 15 ตลุาคม ค.ศ. 2004 ศาลฎกีาระบใุห้รฐับาล
กลางและรฐับาลท้องถิ่นรบัผดิชอบต่อกรณโีรคมนิามาตะ จนครั้งล่าสดุ เมื่อ 19 มถินุายน ค.ศ. 2006  
ผูบ้รหิารฝ่ายกจิการทั่วไปและทรพัยากรบคุคลของบรษิทั ชสิโสะ ได้นดัเจรจากบักลุม่ผูป่้วยโรคดงักล่าว 
ซึ่งเป็นปีที่ 50 นบัจากการค้นพบโรคชนดินี้ ถอืเป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยกบับรษิทัเอกชนและ
เจ้าหน้าที่รฐับางคนครั้งยิ่งใหญ่และยาวนานครั้งหนึ่งในประวตัศิาสตร์ญี่ปุ่น
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ที่มีต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหวาดวิตก

ว่าสัตว์จ�าพวกปลาซึ่งตนบริโภคอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจะปนเปื้อนสารปรอท 

และสารพซีบีี12 บ้างหรอืไม่

แล้วถ้ากนิปลาหมกึนี่จะเป็นอะไรหรอืเปล่าหนอ ซาซางากคิรุ่นคดิ 

ขณะทอดสายตาบนหน้าหนงัสอืพมิพ์

กระทะเท็ปปังโลหะส�าหรับใช้ย่างปลาหมึกเป็นแบบแผ่นโลหะสอง

แผ่นต่อกันเชื่อมด้วยบานพับ โดยให้แผ่นหนึ่งเป็นฝาปิด13 ตรงช่องว่าง

ระหว่างรอยต่อส่งไอร้อนผะผ่าว ขณะปลาหมกึที่อาบด้วยไข่ไก่กบัแป้งสาลี

ถกูกดลงกระทะเทป็ปัง กลิ่นย่างปลาหมกึอบอวลกระตุน้เร้าให้อยากอาหาร

เมื่อความร้อนได้ที่ เธอจงึเปิดฝาเทป็ปังขึ้น ตอนนี้อคิะยากทิี่เคยตวั

อ้วนกลมกลบัแบนราบแนบตดิแผ่นเทป็ปังด้านล่าง หลงัจากทาซอสบางๆ 

ตวัปลาหมกึกถ็กูพบัครึ่ง แล้วยกขึ้นมาห่อด้วยกระดาษสนี�้าตาล ได้แล้วค่ะ 

เธอยื่นห่อให้ซาซางากิ

ซาซางากล้ิวงเงนิออกมาหลงัจากเหลอืบสายตาไปมองแผ่นป้ายซึ่ง 

เขยีนว่าอคิะยากสิี่สบิเยน ขอบคณุค่า แม่ค้าวยักลางคนเอ่ยอย่างเป็นมติร 

ด้วยส�าเนยีงคนัไซ14 ก่อนหยบิหนงัสอืพมิพ์ขึ้น แล้วทิ้งตวัลงนั่งบนเก้าอี้ตาม

เดมิ

ขณะที่ซาซางากกิ�าลงัจะผละออกจากร้าน หญงิวยักลางคนผูห้นึ่ง 

เดนิมาหยดุยนืหน้าร้าน สวสัดคี่ะ เธอทกัทายแม่ค้าร้านอคิะยาก ิท่าทาง

คงเป็นแม่บ้านในละแวกนี้ ในมอืถอืตะกร้าส�าหรบัจ่ายตลาด

“เกดิอะไรขึ้นตรงนั้นหรอื ท่าทางเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เล่น มใีครเป็น

อะไรหรอืเปล่า” แม่บ้านชี้นิ้วไปทางตกึร้างหลงันั้น

“คงเกิดเรื่องอะไรสักอย่างนั่นแหละ เห็นรถต�ารวจแห่กันมาตั้งแต่

เมื่อกี้แล้ว คงไม่ใช่เด็กเล่นซนจนเกิดบาดเจ็บขึ้นมาหรอกนะ” แม่ค้าร้าน 

อคิะยากเิอ่ย

12 PCB ย่อมาจาก Polychlorinated Biphenyl 
13 ปกติแผ่นเท็ปปังมีลักษณะคล้ายถาดโลหะทรงสี่เหลี่ยม บางชิ้นมีหูจับสองข้างด้วย 
14 ส�าเนยีงคนัไซ มลีกัษณะเด่นของการพูดอยู่ที่น�้าเสยีงเวลาพูดจะค่อนข้างหนกัแน่นและเป็นจงัหวะ
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“เด็กหรือ” ซาซางากิหันขวับ “ท�าไมถึงมีเด็กไปอยู่ในตึกแบบนั้น

ได้ล่ะ”

“ตึกหลังนั้นกลายเป็นสถานที่เล่นซนของพวกเด็กๆ ไปแล้วละค่ะ 

เมื่อกี้ฉนัเลยคดิไปว่าเดก็คนใดคนหนึ่งคงได้รบับาดเจบ็จากการเล่นซนแน่ๆ 

คอยดูเถอะ เดี๋ยวเดก็ที่ได้รบับาดเจบ็คงถูกพาออกมาจากตกึนั่น”

“อมื ภายในตกึแบบนั้นมอีะไรให้เดก็เข้าไปเล่นด้วยหรอื”

“นั่นส ิฉนัเองกไ็ม่รูเ้หมอืนกนั แต่ยงัไงกเ็ถอะตกึหลงันั้นไม่ใช่สถานที่

ส�าหรบัเที่ยวเล่นสกัหน่อย อนัตรายจะตาย”

เมื่อซาซางากิจัดการกับอิคะยากิเสร็จเรียบร้อย จึงสืบเท้ามุ่งหน้า

สู่ตึกหลังนั้น หากแม่ค้าเจ้าของร้านอคิะยากิมองตามหลังเขามาละก็ คง

เห็นว่าซาซางากิเป็นแค่ชายวัยกลางคนที่ว่างจัดและชอบสอดรู้สอดเห็น

เรื่องของชาวบ้านเป็นแน่

เจ้าหน้าที่ต�ารวจในเครื่องแบบก�าลงักั้นเชอืกเอาไว้ตรงหน้าตกึ เพื่อ

กนักลุ่มคนชอบมงุออกไปจากพื้นที่ ซาซางากลิอดผ่านเชอืกเข้าไปภายใน 

แต่มตี�ารวจนายหนึ่งมองมาที่เขาด้วยสายตาจะกนิเลอืดกนิเนื้อ เขาจงึชี้นิ้ว

ลงบนหน้าอกตวัเอง เป็นเชงิบอกว่าตรงนี้มสีมดุพกต�ารวจสอดอยู่ ท่าทาง

ต�ารวจในเครื่องแบบนายนั้นเข้าใจการบุย้ใบ้ของเขา จงึเพยีงสบตาแล้วก้ม

ศรีษะให้เลก็น้อยเป็นการคารวะ

ภายในตึกมีพื้นที่ซึ่งดูคล้ายเก็งคัง15 ของบ้านทั่วๆ ไปอยู่ การวาง

แปลนตึกหลังนี้อาจเผื่อที่ไว้ติดประตูกระจกบานใหญ่ตั้งแต่แรก ทว่าจาก

สภาพที่เหน็ทกุพื้นที่เนอืงแน่นไปด้วยแผ่นไม้อดักบัท่อนไม้สี่เหลี่ยมเท่านั้น 

แผ่นไม้อัดบางส่วนมีร่องรอยถูกขนออกไปกองไว้ข้างนอกแล้วขนกลับมา

เกบ็ไว้ข้างในเหมอืนเดมิ

ซาซางากสิบืเท้าเข้าไปภายในตกึ หลงัจากทกัทายเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

15 เมื่อเปิดประตูบ้านแบบญี่ปุ่นเข้าไป จะมีพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่นอกประตูกับพื้นยกสูงซึ่งเป็น 

ตัวบ้าน มักใช้วางรองเท้าและร่ม
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ซึ่งยนืเฝ้าระวงัอยู่ด้านหน้า บรรยากาศภายในมดืทมึอย่างที่คดิไว้ อากาศ

เจอืกลิ่นเชื้อราและฝุ่นละอองฟุ้งตลบ เขายนืนิ่งเพื่อให้สายตาชนิกบัความ

มดื เสยีงสนทนาแว่วดงัมาจากที่ไหนสกัแห่ง

ครู่หนึ่งจึงเริ่มมองเห็นสภาพโดยรอบสลัวราง ซาซางากิทราบว่า

สถานที่ซึ่งตนก�าลงัยนือยู่น่าจะเป็นพื้นที่ส�าหรบัสร้างโถงลฟิต์ เนื่องจากมี

ประตูลิฟต์สองบานวางเรียงกันอยู่ด้านขวา และมีวัสดุส�าหรับใช้ก่อสร้าง

กบัเครื่องใช้ไฟฟ้าวางสมุอยู่ข้างหน้า

เบื้องหน้าเป็นก�าแพง แต่เปิดช่องสี่เหลี่ยมไว้ใช้เป็นทางเข้าออก 

แม้จะมองเห็นอีกฟากหนึ่งของช่องได้ไม่ถนัดถนี่เพราะความมืด แต่อาจ

ก�าหนดไว้แล้วว่าทางฝั่งนั้นจะถูกสร้างเป็นโรงจอดรถ

มีห้องอยู่ด้านซ้าย บานประตูหยาบๆ ท�าจากแผ่นไม้อัดให้ความ

รู้สึกเหมือนสถานที่นั้นเป็นแหล่งซ่องสุมซุกซ่อนอะไรบางอย่าง บนนั้นมี

ตวัหนงัสอืเขยีนไว้ด้วยชอล์กอย่างลวกๆ ว่า ‘ห้ามเข้า’ เจ้าหน้าที่ก่อสร้าง

คงเป็นคนเขยีนไว้กระมงั

ประตูบานนั้นเปิดผางออก ชายสองคนเดินออกมา ทั้งคู่ต่างรู้จัก 

ซาซางากเิป็นอย่างด ีด้วยความที่พวกเขาเป็นต�ารวจสงักดัเดยีวกนั พวกเขา

ชะงกัฝีเท้าเมื่อเหน็ซาซางากิ

“อ้าว เหนื่อยแย่เลยส ิวนัหยดุแท้ๆ ยงัต้องออกมาอกี” หนึ่งในนั้น

เอ่ยทกั เขาอายมุากกว่าซาซางากสิองปี ส่วนต�ารวจหนุ่มอกีนายหนึ่งเพิ่ง

เข้ามาสงักดักองสบืสวนสอบสวนที่หนึ่งได้ไม่ถงึปี

“รู้สึกสังหรณ์ไม่ดีมาตั้งแต่เช้าแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าสัมผัสที่หกของฉัน

จะแม่นย�าขนาดนี้” สิ้นประโยค ซาซางากลิดเสยีงลงเป็นกระซบิกระซาบ 

“สถานการณ์เป็นยงัไงบ้าง”

อกีฝ่ายนิ่วหน้า แล้วโบกมอื นายต�ารวจอ่อนหดัยนืยิ้มเจื่อนอยูข้่างๆ

“อ้อ อย่างนั้นหรอื ยงัไงกอ็ย่าไปรบีร้อนให้มาก เดี๋ยวจะไปกนัใหญ่ 

แล้วเมื่อกี้เข้าไปท�าอะไรข้างในนั้นหรอื”
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“คณุหมอมตัสโึนะก�าลงัเปลี่ยนเสื้ออยู่น่ะ”

“อ๊ะ เข้าใจละ”

“นี่ เดี๋ยวพวกฉนัจะเดนิวนดูรอบๆ สกัหน่อย”

“อมื ฝากด้วยกแ็ล้วกนั” ซาซางากมิองตามหลงัคนทั้งสองไป คง

ถูกสั่งให้มาปฏบิตัหิน้าที่

ซาซางากสิวมถงุมอื แล้วเปิดประตอูอกช้าๆ ความกว้างภายในห้อง

ราวสบิห้าเสื่อ16 ด้วยแสงอาทติย์ที่สาดลอดผ่านบานกระจกหน้าต่างเข้ามา 

ท�าให้ภายในห้องไม่มืดเท่าโถงลฟิต์

ทมีสบืสวนรวมกลุม่กนัอยูต่รงผนงัฝ่ังตรงข้ามกบัหน้าต่าง แม้บางคน 

ในนั้นจะไม่คุ้นหน้า แต่คงสงักดัสถานตี�ารวจนชิฟิเุสะซึ่งท้องที่ในละแวกนี้ 

เป็นเขตความรับผิดชอบ นอกเหนือจากนั้นก็มีแต่หน้าเดิมๆ ที่เห็นกันมา

จนเออืม แม้จะอยู่ใจกลางกลุ่ม แต่ชายผู้คบกบัเขามายาวนานที่สดุกลบั

มองมายงัซาซางากเิป็นคนแรก เขาคอืนาคาสกึะ หวัหน้าหน่วย ผมตดัทรง

โกะบงุาริ17 สวมแว่นกรอบทองเนื้อเลนส์ครึ่งบนเปน็สม่ีวงจางๆ รอยยบัย่น

กลางหน้าผากไม่เคยเลอืนหายไปแม้ยามหวัเราะ

นาคาสึกะพยักพเยิดปลายคางนิดๆ เป็นเชิงบอกให้เขามาทางนี้  

ทั้งที่ปกติมักบอกว่า “สวัสดี” หรือไม่ก็ “มาสายชะมัด” ซาซางากิ 

เคลื่อนกายเข้าไปใกล้

ภายในห้องนี้ไม่มสีิ่งของที่พอจะมองให้เป็นเครื่องเรอืนได้เลยแม้แต่

ชิ้นเดยีว แต่มเีก้าอี้ยาวหุม้หนงัสงัเคราะห์วางอยูร่มิผนงัตวัหนึ่ง ความใหญ่

ของมนัขนาดผู้ใหญ่สามคนนั่งลงไปได้สบายๆ

ศพที่นอนแผ่อยู่บนนั้นเป็นร่างของผู้ชาย

ศาสตราจารย์มัตสึโนะ ฮิเดโอมิ ประจ�าคณะแพทยศาสตร์ จาก

มหาวทิยาลยัคนิค ิอยู่ระหว่างการชนัสูตรพลกิศพ ศาสตราจารย์มตัสโึนะ 

16 1 เสื่อ = 1.62 ตารางเมตร
17 การตัดผมชายให้สั้นประมาณ 1.5 เซนติเมตร
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ท�างานเป็นเจ้าหน้าที่ชนัสูตรศพประจ�าจงัหวดัโอซาก้ามากว่ายี่สบิปีแล้ว

ซาซางากชิะเง้อคอยดืคอยาวเพื่อจ้องศพ

จากสภาพศพคาดคะเนอายุของผู้ตายได้ว่าคงอยู่ในช่วงสี่สิบห้า

ไปจนถึงห้าสิบต้นๆ ส่วนสูงไม่น่าจะเกินร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร รูปร่างให้

ความรู้สึกว่าออกจะอ้วนนิดๆ ส�าหรับผู้ที่มีความสูงเท่านี้ ผู้ตายสวมเสื้อ

นอกสนี�้าตาล ไม่ผูกเนกไท เนื้อผ้าดูเป็นของดมียีี่ห้อ ทว่าบรเิวณหน้าอกมี

รอยเลอืดสแีดงคล�้าจนเกอืบด�าขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางราวสบิเซนตเิมตร 

แม้มบีาดแผลตามที่อื่นๆ ทั่วร่างกาย แต่ไม่มจีดุไหนที่เลอืดไหลทะลกัออก

มามากเท่าจดุนี้

เท่าที่ซาซางากิเห็น ไม่ปรากฏร่องรอยการต่อสู้ เสื้อผ้ายังอยู่ใน

สภาพเรียบร้อยไม่หลุดลุ่ย ผมเผ้าที่หวีเรียบแปล้ไปด้านหลังก็ยังเป็น

ระเบยีบเรยีบร้อยไม่ยุ่งเหยงิ

ศาสตราจารย์มัตสึโนะร่างเล็กยืนขึ้น แล้วหันมาทางทีมสืบสวน

สอบสวน

“ถูกฆาตกรรมแน่นอน” ศาสตราจารย์ยืนยัน “บาดแผลที่ถูกแทง

มีห้าแห่ง ตรงหน้าอกสองแห่ง หัวไหล่อีกสามแห่ง บาดแผลที่ท�าให้ชาย 

ผูน้ี้ถงึแก่ชวีติคดิว่าเป็นแผลตรงใต้ราวนมซ้าย ห่างจากกระดกูสนัอกไปทาง

ซ้ายไม่กี่เซนตเิมตร อาวธุแทงทะลชุ่องว่างระหว่างซี่โครงจนผ่านเข้าไปถงึ

หวัใจพรวดเดยีว”

“สิ้นใจทนัทเีลยหรอื” นาคาสกึะถาม

“คงเสียชีวิตหลังจากถูกแทงไม่เกินหนึ่งนาที เลือดไหลทะลักออก

มาจากหลอดเลือดแดงใหญ่ในหัวใจ เพราะแรงดันจากการเต้นของหัวใจ 

จนก่อให้เกดิภาวะชอ็กจากหวัใจถูกบบีกดระยะวกิฤติ18”

18 Cardiac Tamponade คอื ภาวะที่มกีารคั่งของสารน�้าในช่องเยื่อหุ้มหวัใจ เป็นผลให้แรงดนัภายใน

ห้องหวัใจสูงขึ้น ท�าให้ประสทิธภิาพในการบบีตวัของหวัใจและการไหลเวยีนเลอืดลดลง โดยเลอืด

ไหลลงสู่ Ventricle ได้น้อยลง และ Stroke Volume ลดลง ถ้าภาวะการบบีกดรนุแรง อาจท�าให้ 

ผู้ป่วยเสยีชวีติได้
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“มเีลอืดพุ่งกระฉูดออกมาโดนตวัคนร้ายด้วยหรอืเปล่า”

“ไม่หรอก คดิว่าคงไม่ถงึขนาดนั้น”

“อาวธุที่ใช้สงัหารล่ะ”

ศาสตราจารย์เบะปาก แล้วส่ายหน้าเบาๆ ครั้งหนึ่ง ก่อนจะเอ่ย

“เป็นของมคีมลกัษณะยาวเรยีว เผลอๆ อาจเรยีวเลก็กว่ามดีปอก

ผลไม้ทั่วไปนดิหน่อย แต่ยงัไงกต็าม อาวธุไม่ใช่ชนดิมดีปลายแหลมท�าครวั

หรอืมดีพกส�าหรบักฬีาปีนเขาแน่นอน”

ซาซางากิรู้ดีว่าค�าตอบเช่นนี้สื่อนัยว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจยังหาอาวุธ

ที่ใช้สงัหารไม่พบ

“แล้วระยะเวลาการเสียชีวิตล่ะ” ค�าถามนี้ซาซางากิเป็นคนเปิด

ประเดน็

“สภาพศพเข้าสู ่ภาวะโพสต์มอร์เทมริจิดิตี้19 ทั่วทั้งร่าง อีกทั้ง

ต�าแหน่งของรอยจ�้าลิเวอร์มอร์ติส20 ยังมีการเคลื่อนย้าย ท�าให้ระบุได้ไม่

แน่ชดั กระจกตาขุ่นมวัสูง อาจเสยีชวีติมาแล้วราวสบิเจด็ชั่วโมงหรอืเกอืบ

หนึ่งวันเต็มๆ ก็เป็นได้ หลังจากนี้จะผ่าชันสูตรพลิกศพ ไม่รู้ว่าถูกรัดตรง

ไหนบ้างหรอืเปล่า”

ซาซางากิหลุบสายตามองนาฬิกาบนข้อมือตัวเอง บ่ายสองสี่สิบ

นาทีแล้ว หากค�านวณย้อนเวลากลับไปอย่างง่ายๆ ผู้เคราะห์ร้ายอาจถูก

19 Post-mortem Rigidity (Rigor Mortis) คอื การแขง็ตวัของกล้ามเนื้อที่เกดิขึ้นหลงัการตาย เมื่อเซลล์

ตายจะมกีารรวมตวัของสาร Actin และ Myosin ในกล้ามเนื้อแบบ Irreversible ท�าให้กล้ามเนื้อแขง็

ตวั ยดืหยุ่นไม่ได้ เป็นเหตใุห้ข้อต่อต่างๆ เคลื่อนที่ งอ หรอืเหยยีดไม่ได้ตามปกติ
20 Post-mortem Hypostasis (Livor Mortis หรอื Lividity) คอื รอยจ�้าแดงหรอืม่วงแดงที่เกดิขึ้นหลงัการ

ตาย เมื่อหัวใจหยุดเต้นเม็ดเลือดแดงจะตกลงสู่ที่ต�่าตามแรงดึงดูดของโลก ท�าให้เกิดรอยจ�้าแดงใน

บรเิวณที่อยู่ต�่าสดุของร่างกาย หากศพนอนหงาย Hypostasis จะอยู่บรเิวณแผ่นหลงัและแขนขาด้าน

หลงั ส่วนศพที่อยู่ในท่า Upright เช่น ศพที่แขวนคอตาย Hypostasis จะอยู่ที่ปลายแขนขา Hypostasis 

จะปรากฏให้เหน็หลงัการตายประมาณ 30 นาทถีงึ 2 ชั่วโมง ในช่วงแรกนี้หากเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้าย

ศพ Hypostasis จะย้ายไปอยู่ที่จดุต�่าสดุของร่างกายในต�าแหน่งใหม่ แต่หากผ่านไปเกนิกว่า 8 ชั่วโมง

หลงัการตาย Hypostasis จะอยู่ที่เดมิไม่เปลี่ยนที่แม้จะเปลี่ยนแปลงจดุต�่าสดุไปแล้วกต็าม เนื่องจาก

สขีองเมด็เลอืดแดงตดิ (Fix) อยู่ที่เนื้อเยื่อบรเิวณนั้นแล้ว
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สงัหารในช่วงบ่ายไปจนถงึสี่ทุ่มเมื่อคนืวาน

“ถ้าอย่างนั้นจะเริ่มลงมอืผ่าเลยไหม”

“เอาส”ิ ศาสตราจารย์มตัสโึนะเหน็ด้วยกบัความคดิของนาคาสกึะ

ขณะนั้นเอง นายต�ารวจหนุ่มโคงะวิ่งพรวดพราดเข้ามาในห้อง 

“ภรรยาผู้ตายเดนิทางมาถงึแล้วครบั”

“มาแล้วหรอื นี่ ช่วยตรวจสอบให้แน่ใจก่อน แล้วค่อยพาเข้ามา”

โคงะพยกัหน้ารบัค�าสั่งนาคาสกึะ ก่อนผลบุหายออกจากห้องไป

ซาซางากิหันไปถามนายต�ารวจรุ่นน้องที่ยืนอยู่ข้างๆ ด้วยน�้าเสียง

แผ่วเบา “รู้ว่าผู้ตายเป็นใครจากข้าวของที่ตดิตวัศพงั้นหรอื”

ต�ารวจหนุ่มพยกัหน้าเบาๆ

“เขาพกใบขับขี่กับนามบัตรเอาไว้ด้วย รู้สึกจะเป็นเจ้าของโรงรับ

จ�าน�าในละแวกนี้เอง”

“โรงรบัจ�าน�าเหรอ แล้วข้าวของที่หายไปล่ะ”

“ไม่ทราบเหมอืนกนัครบั แต่ตอนนี้ยงัหากระเป๋าสตางค์ไม่พบ”

เสียงบางอย่างดังขึ้น โคงะเข้ามาในห้องอีกครั้ง จากนั้นก็หันหน้า

ไปทางด้านหลงัแล้วพูดว่า เชญิทางนี้ครบั บรรดาเจ้าหน้าที่ต�ารวจจงึถอย

หลงัให้ห่างจากศพสองสามก้าว

หญิงผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นด้านหลังโคงะ สิ่งแรกที่โดดเด่นเตะตา 

ซาซางากิก็คือสีส้มสดใส เธอสวมชุดแส็กลายสก็อตสีส้มสลับด�า ยิ่งกว่า

นั้นยงัสวมส้นสูงเกอืบสบิเซนตเิมตรที่ยกส้นเท้าเธอให้ลอยสูง และเส้นผม

ยาวสลวยถกูเซตอย่างงดงาม ประหนึ่งเธอเพิ่งจะก้าวออกมาจากร้านเสรมิ

สวยยงัไงยงังั้น

ดวงตากลมโตถูกขับให้ดูแข็งกร้าวด้วยเครื่องส�าอางคมเข้ม ก�าลัง

จดจ้องไปยงัเก้าอี้ยาวรมิผนงั เธอยกสองมอืขึ้นจรดรมิฝีปาก แล้วส่งเสยีง

คล้ายก�าลังสะอึกสะอื้น เธอตกอยู่ในสภาพนั้นหลายวินาทีก่อนจะหยุด 

อาการสั่นสะท้านของร่างกายได้ บรรดาเจ้าหน้าที่สบืสวนสอบสวนต่างรู้ดี
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ว่าสถานการณ์เช่นนี้พูดอะไรไปกร็งัแต่จะท�าให้เรื่องราวแย่ลง จงึได้แต่นิ่ง

เงยีบ เฝ้ามองความเป็นไปของเหตกุารณ์เบื้องหน้า

ครูใ่หญ่เธอจงึเริ่มเคลื่อนกายเข้าไปใกล้ศพช้าๆ แล้วหยดุฝีเทา้หนา้

เก้าอี้ยาว ทอดสายตาลงมองใบหน้าของชายที่นอนอยูบ่นนั้น แม้แต่ซาซางากิ

ยงัสงัเกตได้ว่าขากรรไกรล่างของเธอก�าลงัสั่นระรกิ

“สามคีณุใช่ไหม” นาคาสกึะถาม

เธอไม่ปรปิากตอบ ได้แต่ยกสองมอืขึ้นปิดใบหน้าตวัเอง เรยีวนิ้วของ

เธอสั่นน้อยๆ ปกปิดใบหน้าจนมดิ ร่างเธอทรดุฮวบลงกบัพื้นราวกบัจะเป็น

ลมล้มพบัไป แล้วทิ้งตวัลงหมอบสะอื้นฮกั ซาซางากริูส้กึว่าลกัษณะอาการ

เช่นนี้คล้ายคนก�าลงัเล่นละคร

เสยีงกรดีร้องร�่าไห้ดงัเลด็ลอดออกมาจากเรยีวนิ้วของเธอ

2

คริฮิาระ โยซเุกะ... คอืชื่อของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย เขาเป็นเจ้าของ

โรงรบัจ�าน�าที่ชื่อ ‘คริฮิาระ’ ว่ากนัว่าบ้านของเขาเปิดกจิการควบร้านขาย

ของช�า ซึ่งบ้านหลงันี้อยู่ห่างจากสถานที่เกดิเหตปุระมาณหนึ่งกโิลเมตร

เมื่อยาเอโกะ ภรรยายืนยันว่าศพชายผู้นี้เป็นสามีของตนจริง ศพ

จึงถูกเคลื่อนย้ายออกไปในทันที ซาซางากิเองก็ยื่นมือเข้าไปช่วยทีมจาก

กองพสิูจน์หลกัฐานยกศพขึ้นเปลหาม ขณะนั้นเอง สายตาของเขาสะดดุ

เข้ากบัของบางอย่าง

“สงสยัผู้ตายคงถูกฆาตกรรมหลงักนิข้าวเสรจ็” เขาพมึพ�า

ว่าไงนะครบั นายต�ารวจโคงะซึ่งยนือยู่ข้างๆ ทวนถามอกีครั้ง

“นี่ไง” สิ้นค�า ซาซางากิชี้นิ้วไปตรงเข็มขัดซึ่งคาดอยู่ที่เอวของศพ 
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“ลองมาดูนี่สิ รูที่เจาะไว้บนเข็มขัดถูกกลัดเลื่อนให้หลวมจากรูที่ใช้กลัด

ปกตไิปตั้งสองรู”

“อ๊ะ จรงิด้วยส”ิ

คริฮิาระ โยซเุกะ คาดเขม็ขดัสายสนี�้าตาลยี่ห้อเปอร์วาเลนตโิน21 รู

เขม็ขดัล�าดบัที่ห้านบัจากปลายสดุเป็นรทูี่เขาใช้คาดอยูเ่ป็นประจ�า เรื่องนี้ 

เป็นที่แน่ชัดจากร่องรอยขูดขีดของหัวเข็มขัดซึ่งปรากฏบนเข็มขัดด้าน 

หน้า และมีแค่รูดังกล่าวที่ขยายกว้างเพราะถูกใช้งานมานาน แต่เข็มขัด

ซึ่งคาดอยูบ่นเอวศพในขณะนี้กลบัถกูคาดเข้ากบัหวัเขม็ขดัรทูี่สามนบัจาก

ปลายสดุ

ซาซางากบิอกเจ้าหน้าที่หนุม่จากกองพสิจูน์หลกัฐานซึ่งอยูใ่กล้ๆ ให้

ช่วยถ่ายรูปตรงส่วนนี้เอาไว้ด้วย

เมื่อศพถกูเคลื่อนย้ายออกไป เหล่าทมีสบืสวนสอบสวนต่างแยกย้าย

กนัไปปฏบิตัหิน้าที่ตรงจดุอื่นๆ เพื่อตรวจสอบสถานที่เกดิเหต ุผู้ที่เหลอือยู่

นอกจากเจ้าหน้าที่จากกองพสิจูน์หลกัฐานแล้ว ยงัมซีาซางากกิบันาคาสกึะ

นาคาสกึะยนือยู่กลางห้อง พลางกวาดสายตาวนไปรอบๆ อกีครั้ง 

มอืซ้ายเท้าสะเอว ส่วนมอืขวาลูบคาง ลกัษณะท่าทางเช่นนี้เป็นนสิยัที่เขา

ชอบแสดงออกเวลายนืครุ่นคดิอะไรบางอย่าง

“นี่ซาซา” นาคาสึกะเอ่ยขึ้น “คิดว่าไง คิดว่าฆาตกรเป็นคนแบบ

ไหนกนั”

“ไม่รูส้”ิ ซาซางากกิวาดสายตาไปรอบๆ ห้องบ้าง “แต่ที่แน่ๆ คนร้าย

ต้องเป็นคนที่รู้จกัมกัคุ้นกบัผู้ตายเป็นอย่างด”ี

ทั้งเสื้อผ้าและทรงผมไม่หลุดลุ่ยยุ่งเหยิง ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ 

หน�าซ�้ายังถูกจ้วงแทงจากทางด้านหน้าเช่นนี้ ล้วนเป็นสิ่งยืนยันในข้อ

สนันษิฐานเบื้องต้นของซาซางากิ

21 Valentino GARAVANI เป็นนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังชาวอิตาลี เปิดร้านครั้งแรกที่กรุงโรม ในปี ค.ศ. 

1959
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นาคาสกึะพยกัหน้า สหีน้าเขาบ่งบอกว่าเหน็ด้วยอย่างไร้ข้อโต้แย้ง

“ปัญหาคือผู้ตายกับฆาตกรมาท�าอะไรในสถานที่แบบนี้” หัวหน้า

หน่วยเอ่ย

ซาซางากิจับจ้องวัตถุซึ่งอยู่ภายในห้องอย่างพินิจพิจารณาไปทีละ

อย่างอีกครั้งหนึ่ง ตึกหลังนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ภายในห้องนี้น่าจะ

ถูกเอาไว้ใช้เป็นห้องธุรการ และเก้าอี้ยาวสีด�าซึ่งมีศพนอนแผ่อยู่ข้างบนก็

เป็นเครื่องเรอืนเอาไว้ใช้ให้แขกนั่งเวลามาตดิต่อ นอกจากนี้ยงัมโีต๊ะโลหะ

หนึ่งตวั เก้าอี้พบัสองตวั และโต๊ะส�าหรบัห้องประชมุแบบพบัได้อกีหนึ่งตวั 

วางสุมไว้ริมผนัง เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นถูกสนิมกัดกร่อน ฝุ่นผงถมทับกันแล 

คล้ายมีคนโรยแป้งเอาไว้ ซึ่งการก่อสร้างตึกหลังนี้ชะงักงันไปตั้งแต่เมื่อ 

สองปีครึ่งที่ผ่านมา

สายตาซาซางากิสะดุดอยู่ตรงจุดจุดหนึ่งบนผนังถัดจากเก้าอี้ยาว

สีด�า ช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเชื่อมต่อท่อปรับอากาศอยู่ด้านล่างติดกับเพดาน 

ในอดตีตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้คงถูกปิดทบัด้วยตาข่ายโลหะ ทว่าบดันี้ช่องแอร์

กลบัเปิดโล่ง

หากไม่มีท่อปรับอากาศนี้ ป่านนี้การพบศพคงล่าช้าออกไปอีก 

เพราะผู้พบศพเป็นคนแรกเข้ามาภายในห้องนี้จากทางช่องแอร์

พนักงานสืบสวนสอบสวนประจ�าสถานีต�ารวจนิชิฟุเสะเล่าว่า เด็ก

นักเรียนชั้นประถมปีที่สามซึ่งอาศัยอยู่ในละแวกนี้เป็นผู้พบศพ เนื่องจาก

วันนี้เป็นวันเสาร์ เด็กจึงมีเรียนเฉพาะช่วงเช้า ตกบ่ายเด็กชายกับเพื่อน

รวมห้าคนได้เข้ามาเล่นภายในตึกแห่งนี้ เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้จะเข้ามาเล่น

ดอดจ์บอลหรอืวิ่งไล่จบัภายในตกึ พวกเขาคลานเข้าไปในท่อของช่องปรบั

อากาศซึ่งทอดตวัโยงใยไปทั่วทั้งตกึ เพื่อเล่นเกมเขาวงกต แน่ละ ด้วยท่อ

ช่องปรบัอากาศหกังอไม่รูก้ี่ทบ เส้นทางอนัสลบัซบัซ้อนท�าให้การคลานสี่ขา 

ไปตามท่อเป็นเกมที่สนุกสนานส�าหรับเด็กผู้ชายซึ่งมีใจรักการผจญภัย 

เป็นทนุเดมิอยู่แล้ว
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ยังไม่กระจ่างว่าพวกเขาเล่นเกมกันด้วยกฎแบบไหน ทว่าดูแล้วมี

เด็กเพียงคนเดียวเท่านั้นจากห้าคนที่คลานออกไปยังเส้นทางอื่นกลางคัน 

เด็กชายพลัดหลงกับเพื่อนคนอื่นๆ ด้วยความร้อนใจ เด็กชายจึงคลาน

วนภายในท่อปรบัอากาศไปอย่างสะเปะสะปะ จากนั้นไม่นานเขากค็ลาน

มาโผล่ที่ปลายท่อซึ่งเชื่อมกับผนังห้องนี้ ดูเหมือนว่าทีแรกเด็กชายไม่ได้

คดิว่าชายที่นอนอยู่บนม้านั่งยาวเสยีชวีติแล้ว เพราะเหตนุี้เขาจงึค่อนข้าง 

เป็นกังวล ด้วยเกรงว่าตอนที่เขาก�าลังจะออกมาจากท่อช่วงจังหวะที่ปีน 

ลงมาจนถึงพื้นจะท�าให้ชายผู้นี้ตื่นขึ้นมา แต่ว่าชายคนนี้กลับนอนแน่นิ่ง  

เดก็ชายเกดิความสงสยัจงึลองเข้าไปใกล้ด้วยความหวาดหวั่น ถงึได้เอะใจ

รอยเลอืดซึ่งแผ่ขยายอยู่บนหน้าอกของชายผู้นั้นแทบจะในทนัที

เด็กชายวิ่งกลับบ้าน แล้วเล่าเรื่องราวให้คนที่บ้านฟังก่อนบ่ายโมง 

แต่กว่ามารดาของเขาจะเชื่อเรื่องเล่าของลูกชายกใ็ช้เวลาไปกว่ายี่สบินาท ี

จากบันทึกประจ�าวันระบุว่า มีการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเข้ามายังสถานี

ต�ารวจนชิฟิเุสะเมื่อเวลาบ่ายโมงสามสบิสามนาที

“โรงรบัจ�าน�า...อย่างนั้นหรอื” นาคาสกึะงมึง�าในล�าคอ “เจ้าของโรง

รบัจ�าน�ามานดัพบกบัใครบางคนในสถานที่แบบนี้ด้วยธรุะอะไรกนัหนอ”

“นั่นหมายความว่าอีกฝ่ายไม่อยากให้ใครมาเห็นตัวเองเข้า หรือ

หากโดนใครเหน็เข้าอาจถกูมองไม่ดไีด้ว่าคริฮิาระ โยซเุกะคบกบัคนพรรค์นี้

ด้วยหรอื”

“ถงึอย่างนั้นกเ็ถอะ ไม่เหน็จะต้องอตุส่าห์เลอืกสถานที่แบบนี้เป็นที่

นดัพบเลยนี่ หากจะเอาสถานที่ที่คยุกนัแล้วเป็นความลบั และไม่มใีครผ่าน

มาเหน็กม็อีกีตั้งถมถดื หน�าซ�้าถ้ากลวัใครมาเหน็เข้าจรงิ กน่็าจะเลอืกสถานที่ 

ที่มนัห่างไกลจากบ้านตวัเองมากกว่านี้หน่อยไม่ใช่หรอื”

“นั่นสนิะ” ซาซางากพิยกัหน้า ยกมอืขึ้นลูบคาง ฝ่ามอืสมัผสัได้ถงึ

ความสากเพราะไรหนวด ด้วยความรบีจนต้องพรวดพราดออกจากบ้าน จงึ

ไม่มแีม้เวลาให้ฉกุคดิเรื่องโกนหนวดโกนเครา
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“จะว่าไปคณุผู้หญงินี่ก.็.. แต่งตวัสะดดุตาดแีท้” นาคาสกึะพุ่งเข้า

ประเดน็ใหม่ วพิากษ์วจิารณ์ยาเอโกะ ภรรยาคริฮิาระ โยซเุกะผู้ตาย “คง

ปาไปกว่าสามสบิแล้วกระมงั ส่วนอายผุูต้ายคอืห้าสบิสองใช่ไหม รู้สกึอายุ

ออกจะห่างกนัไปสกัหน่อยนะ”

“อมื ผู้หญงิคนนี้ไม่ธรรมดาเลย” ซาซางากติอบรบัเสยีงแผ่วเบา

นั่นส ินาคาสกึะพยกัหน้าย�้าสองครั้งตดิ

“ขึ้นชื่อว่าผูห้ญงิแล้วน่ากลวัแทบทั้งนั้น ทั้งที่สถานที่เกดิเหตอุยูห่่าง

จากบ้านไม่กี่ก้าว ยงัอตุส่าห์แต่งหน้าเสยีจนหนาเตอะก่อนจะมา และตอน

ที่เธอเหน็ศพของสาม ีกร็้องไห้ตบตาต�ารวจชดัๆ”

“ก�าลงัจะบอกว่าเครื่องส�าอางที่โปะอยู่บนหน้าของเธอกบัลกัษณะ

การร้องไห้ออกจะดูเกนิจรงิไปหน่อยอย่างนั้นหรอื”

“ฉนัไม่ได้พูดอะไรขนาดนั้นสกัหน่อย” นาคาสกึะฉกียิ้ม ก่อนจะตี

สหีน้าขรมึเช่นเดมิ “ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต�ารวจคงสอบปากค�าเธอใกล้จะเสรจ็

แล้วกระมงั นี่ซาซา โทษทนีะ ช่วยไปส่งเธอที่บ้านให้หน่อยได้ไหม”

“ไม่มปัีญหา” ซาซางากค้ิอมศรีษะครั้งหนึ่ง แล้วเดนิตรงไปยงัประตู

เมื่อโผล่พ้นตกึออกมาด้านนอก จ�านวนคนที่มายนืออมงุดบูางตาลง

ไปมาก แต่เหน็บรรดานกัข่าวมายนืสอดส่ายสายตาแทน ดูเหมอืนว่าพวก

ผู้สื่อข่าวโทรทศัน์กม็ากบัเขาด้วย

ซาซางากิกวาดสายตาไล่ไปตามรถต�ารวจที่จอดอยู่เบื้องหน้า ร่าง

คริฮิาระ ยาเอโกะอยูต่รงเบาะหลงัของรถต�ารวจคนัที่สองนบัจากด้านหนา้ 

ข้างกนัมนีายต�ารวจโคบายาช ิส่วนที่นั่งคนขบันายต�ารวจโคงะก้าวขึ้นไปนั่ง  

ซาซางากสิบืเท้าเข้าไปใกล้ เคาะกระจกตรงประตทูี่นั่งด้านหลงั โคบายาชิ

จงึเปิดประตูลงจากรถ

“เป็นยงัไงบ้าง” ซาซางากถิาม

“เพิ่งสอบปากค�าเสรจ็เมื่อครูน่ี้เองครบั หากให้พดูตามตรง ดทู่าทาง

เธอจะยงัชอ็ก จนท�าใจยอมรบัความจรงิไม่ได้” โคบายาชยิกมอืป้องปาก

กระซบิกระซาบ
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“ตรวจสอบข้าวของตดิตวัผู้ตายหรอืยงั”

“เรียบร้อยแล้วครับ รู้สึกของที่หายไปน่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์ 

นอกจากนี้กม็ไีฟแชก็”

“ไฟแชก็หรอื”

“ของดรีาคาแพงอย่างดนัฮลิล์22 เสยีด้วย”

“อมื แล้วเธอบอกหรอืเปล่าว่าสามขีองเธอหายตวัไปตั้งแต่เมื่อไหร่”

“ได้ยนิว่าผูต้ายออกจากบ้านราวบ่ายสองหรอืบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้  

แต่ไม่ได้บอกว่าจะออกไปไหน กระทั่งถึงเช้าวันนี้ผู้ตายก็ยังไม่กลับบ้าน  

เธอเป็นกังวลมาก ขณะที่กระวนกระวาย กะว่ารออีกสักหน่อยแล้วจะไป

แจ้งต�ารวจ พอดมีคีนตดิต่อเข้ามาแจ้งให้เธอทราบว่าพบศพสาม”ี

“ใครเป็นคนเรยีกสามเีธอออกไปพบ”

“เธอเองกไ็ม่ทราบ เพราะก่อนที่ผูต้ายจะออกจากบ้าน เธอกจ็�าไม่ได้

ว่ามโีทรศพัท์เข้ามาหาสามหีรอืเปล่า”

“สภาพสามขีองเธอตอนจะออกจากบ้านเป็นยงัไงบ้าง”

“ไม่เหน็มอีะไรผดิปกตหิรอืต่างไปจากเดมิเลย”

ซาซางากิใช้ปลายนิ้วชี้เกาแก้ม ข้อมูลจากการสอบปากค�าที่ได้มา 

ไม่ได้ช่วยให้การสบืสวนสอบสวนคบืหน้าไปเลยสกันดิ

“สภาพแบบนี้คงสอบปากค�าไม่ได้หรอก ว่าฆาตกรน่าจะเป็นใคร”

ใช่ครบั โคบายาชสิ่อสหีน้ากระอกักระอ่วนพลางพยกัหน้า

“ได้ลองถามดูบ้างหรอืเปล่า ว่าจากตกึหลงันี้พอจะทราบอะไรบ้าง

ไหม”

“ลองถามดูแล้วครับ เธอทราบมานานแล้วว่ามีตึกลักษณะเช่นนี้

อยู่ที่นี่ แต่ก็ไม่รู้ว่าตึกหลังนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร อีกอย่างเธอเพิ่งจะเคย

เข้าไปภายในตึกเป็นครั้งแรกก็วันนี้เอง สามีเธอก็ไม่เคยเอ่ยถึงตึกหลังนี้

22 Dunhill เป็นสินค้าแบรนด์อังกฤษของบริษัท Alfred Dunhill มีทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาแพง

ส�าหรับสุภาพบุรุษ
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ให้เธอได้ยนิเลยสกัครั้ง”

ซาซางากิยิ้มขื่นออกมาอย่างไม่ตั้งใจ “หาตัวเชื่อมโยงไปสู่คนร้าย

ไม่ได้สกัอย่าง”

“ขอโทษครบั”

“ไม่ใช่ความผิดของนายหรอกน่า” ซาซางากิใช้หลังมือกระทบ

หน้าอกนายต�ารวจรุ่นน้อง “เดี๋ยวคุณนายท่านนี้ ฉันจะเป็นคนไปส่งเอง 

เดี๋ยวให้โคงะขบัรถให้เหมอืนเดมิกแ็ล้วกนั”

“อ้อ เชญิครบั”

ซาซางากกิ้าวขาขึ้นรถ แล้วสั่งให้โคงะขบัรถมุ่งหน้าสู่บ้านคริฮิาระ

“ช่วยขับอ้อมไปไกลๆ หน่อย ฉันไม่อยากให้พวกสื่อมวลชนตาม

กลิ่นเข้ามาใกล้บ้านผู้เสยีหายได้ในตอนนี้”

เข้าใจแล้วครบั โคงะตอบ

ซาซางากโิน้มตวัเข้าไปใกล้ยาเอโกะ ก่อนจะแนะน�าตวัใหม่อกีครั้ง 

ยาเอโกะเพยีงพยกัหน้าเบาๆ เป็นการรบัทราบ ท่าทางเธอไม่มกีะจติกะใจ

จะจดจ�าชื่อของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

“ตอนนี้ที่บ้านคงไม่มคีนอยู่สนิะครบั”

“เปล่าค่ะ เดก็ที่ร้านช่วยเฝ้าบ้านให้ แล้วลูกชายดฉินักก็ลบัมาจาก

โรงเรยีนแล้วด้วย” เธอตอบทั้งที่นั่งคอตกอยู่อย่างนั้น

“มลีูกชายแล้วอย่างนั้นหรอื กี่ขวบแล้วครบั”

“ตอนนี้เรยีนอยู่ประถมห้าแล้วละค่ะ”

หมายความว่าอายุสิบหรือสิบเอ็ดขวบอย่างนั้นสินะ ซาซางากิ

ค�านวณในใจ แล้วหนัไปมองหน้ายาเอโกะอกีครั้งหนึ่ง ใบหน้าแลดหูลอกตา

เพราะพอกด้วยเครื่องส�าอาง ผวิพรรณเริ่มหยาบกร้าน ริ้วรอยเส้นเลก็ๆ เริ่ม

ปรากฏให้เหน็เด่นชดั จงึไม่แปลก หากหญงิคนนี้จะมลูีกชายโตขนาดนี้แล้ว

“ได้ยนิมาว่าเมื่อวานสามขีองคณุออกจากบ้านโดยไม่ได้บอกกล่าว

อะไรไว้เลย เหตกุารณ์เช่นนี้เกดิขึ้นบ่อยหรอืเปล่าครบั”
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“บางครั้งค่ะ บางทีออกไปดื่มข้างนอกโดยไม่ได้บอกดิฉันก็เยอะ 

ฉะนั้นเมื่อวานท่าทเีขาดูเป็นปกตดิ ีเลยไม่ได้เอะใจอะไร”

“หลงัจากออกไปดื่ม เขาเคยกลบัมาบ้านเอาตอนรุ่งเช้าบ้างไหม”

“นานๆ ทกีม็บี้างเหมอืนกนั”

“ถงึกลบับ้านเช้า เขากไ็ม่เคยโทรศพัท์มาบอกหรอืครบั”

“เขาไม่เคยท�าอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะ หากเวลาเขาจะกลบับ้านดกึ

แล้วโทรศพัท์มาบอกดฉินัละก ็ ให้รู้ได้เลยว่า เขาต้องมเีรื่องขอร้องให้ช่วย

อะไรสกัอย่าง เป็นแบบนี้ประจ�า ดฉินัเลยชนิกบัพฤตกิรรมของสามนี่ะค่ะ 

แต่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเขาจะมาถูกฆ่าตายไปแบบนั้น...” ยาเอโกะยกมือ

ปิดปาก

หลังจากรถต�ารวจซึ่งมีซาซางากิและคนอื่นๆ โดยสารอยู่วิ่งวนจน

อ้อมไกลพอสมควร กม็าหยดุจอดอยูข้่างเสาไฟฟ้าซึ่งมเีครื่องหมายเขยีนไว้

ว่าเป็นพื้นที่หมูส่ามของเขตโอเอะ บ้านเรอืนตั้งเรยีงรายเลยีบไปตามตรอก

เลก็ตรอกน้อยทั้งสองฝั่ง

“ตรงโน้นครับ” โคงะชี้ไปยังทิศเบื้องหน้าผ่านกระจกมองหลังไป 

ห่างออกไปราวยี่สบิเมตร แลเหน็แผ่นป้ายเขยีนไว้ว่า ‘สถานธนานเุคราะห์

คริฮิาระ’ ท่าทางพวกสื่อมวลชนจะยงัควานหาข้อมลูไม่ได้ว่าผูเ้สยีหายเป็น

ใคร หน้าร้านจงึร้างไร้ผู้คน

“เดี๋ยวฉนัจะเดนิไปส่งคณุนายที่บ้าน นายไปก่อนได้เลยไม่ต้องรอ” 

ซาซางากหินัไปสั่งโคงะ

ส่วนปลายของผืนมู่ลี่ปิดหน้าร้านที่เขียนว่า ‘สถานธนานุเคราะห ์

คิริฮาระ’ ที่ห้อยตกลงมาเท่ากับความสูงประมาณใบหน้าซาซางากิพอด ี

ยาเอโกะเดนิเข้าไปก่อน ซาซางากจิงึลอดผนืมูล่ี่ผ่านตามเข้าไป ถดัจากผนื

มู่ลี่ปิดหน้าร้าน มทีางเข้ากบัตู้โชว์สนิค้า ประตูตรงทางเข้ากรดุ้วยกระจก

ฝ้า มตีวัอกัษรสทีองเขยีนในแนวตั้งว่า ‘คริฮิาระ’ ลกัษณะตวัหนงัสอืตวดั

ตามแบบเขยีนพู่กนั
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ยาเอโกะผลกัประตูออก แล้วเข้าไปภายใน ซาซางากเิดนิตามหลงั

เข้าไปตดิๆ

“อ้าว กลับมาแล้วเหรอ” ผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์ด้านหน้าส่ง

เสยีงทกั อายนุ่าจะราวสี่สบิไม่ขาดไม่เกนิ รปูร่างผอมเพรยีว คางบุม๋ เส้นผม

สดี�าขลบัถูกหวแีสกข้างเอาไว้อย่างเหมาะเจาะ

เฮ้อ ยาเอโกะพ่นลมหายใจออกทางจมูก แล้วทิ้งตวัลงนั่งบนเก้าอี้

ซึ่งน่าจะจดัเตรยีมเอาไว้ส�าหรบัลูกค้า

“เป็นยงัไงบ้าง” ชายผูน้ี้ถามขึ้น ขณะมองหน้าเธอสลบักบัซาซางากิ

ยาเอโกะยกมอืขึ้นปิดหน้าก่อนจะเอ่ย “เขาตายแล้ว”

“อะไรกัน...” ใบหน้าชายคนนี้หมองลง รอยยับย่นตรงหว่างคิ้ว

ปรากฏชดัเจน “งั้นกห็มายความว่าถูกฆาตกรรมจรงิๆ น่ะหรอื”

เธอพยกัหน้าเบาๆ อมื ยาเอโกะตอบ

“โง่เง่าสิ้นดี ท�าไมเรื่องพรรค์นั้นถึง...” เขายกมือขึ้นปิดปาก ทอด

สายตาหลุบต�่าประหนึ่งก�าลังครุ่นคิดอะไรสักอย่าง ก่อนจะกลับคืนเป็น

เหมอืนเดมิอกีครั้งในชั่วพรบิตา

“ผมซาซางากิ เจ้าหน้าที่ต�ารวจของจังหวัดโอซาก้า สิ่งที่เกิดขึ้น

คงสร้างความสะเทอืนใจให้พวกคณุไม่น้อย” เขาหยบิสมดุพกตราประจ�า

ต�าแหน่งออกมาให้ดู แล้วแนะน�าตวัเอง “คณุนายครบั ท่านผู้นี้คอื”

“ผมชื่อมตัสอึรุะครบั ท�างานอยู่ที่นี่” เขาดงึลิ้นชกัให้เปิดออก แล้ว

ล้วงนามบตัรยื่นให้

ซาซางากค้ิอมศรีษะครั้งหนึ่งก่อนรบันามบตัรนั้นมา ชั่วขณะนั้นเอง

ที่สายตาเหลือบไปเห็นปลาสเตอร์ปิดแผลพันติดอยู่ตรงนิ้วก้อยข้างขวา  

ซาซางากคิดิว่า ท่าทางชายคนนี้ไม่ค่อยมคีวามจรงิใจให้ใครสกัเท่าไร

มตัสอึรุะ อซิาม ุคอืชื่อของชายผู้นี้ แถมยงัมตี�าแหน่งพ่วงท้ายเข้า

มาด้วยคอื ‘ผู้จดัการสถานธนานเุคราะห์คริฮิาระ’

“ท�างานที่ร้านนี้มานานแล้วหรอื” ซาซางากถิาม
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“เอ่อ ห้าปีได้แล้วครบั”

อายงุานแค่ห้าปีคงพูดไม่ได้ว่ายาวนาน ในใจซาซางากอิยากจะถาม

เหลือเกินว่าก่อนหน้าที่จะเข้ามาท�าที่นี่ เขาเคยท�างานที่ไหนมา ไปยังไง

มายังไงถึงเข้ามาท�างานที่นี่ได้ ทว่าเขากลับตัดสินใจข่มกลั้นความอยาก

ของตวัเองเอาไว้ก่อน เพราะถงึยงัไงนบัแต่วนันี้เขาคงได้เดนิทางมาที่นี่ไม่รู้

กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเป็นแน่

“ได้ยินว่าคุณคิริฮาระออกไปข้างนอกตั้งแต่เมื่อวานช่วงกลางวัน

อย่างนั้นสนิะ”

“ครบั คดิว่าน่าจะประมาณบ่ายสองครึ่งเหน็จะได้”

“เขาไม่ได้บอกเลยหรอืว่าจะออกไปท�าธรุะที่ไหน”

“ไม่ได้บอกเลยครับ ท่านประธานเป็นคนชอบท�าอะไรคนเดียว 

ขนาดเรื่องงานยงันานๆ ทถีงึจะมาปรกึษาพวกเรา”

“ตอนที่เขาจะออกจากที่นี่ไป มอีะไรผดิไปจากปกตทิี่ควรจะเป็นบ้าง

ไหม อย่างเช่นเรื่องความรู้สกึแปลกๆ ในแง่ของการแต่งกาย หรอืไม่กพ็ก

ข้าวของบางอย่างที่ไม่เคยเหน็มาก่อนออกไปด้วย เป็นต้น”

“อมื ผมไม่ได้เอะใจอะไรเลยครบั” มตัสอึรุะโคลงศรีษะ แล้วยกมอื

ซ้ายลูบท้ายทอย “แต่ผมรู้สึกได้ว่าท่าทางท่านประธานจะเป็นกังวลเรื่อง

เวลามากทเีดยีว”

“หมายความว่าไง เป็นกงัวลเรื่องเวลา”

“ก็เมื่อวานผมเห็นท่านประธานก้มมองนาฬิกาข้อมือตั้งหลายครั้ง 

หรอืผมอาจคดิไปเองกไ็ด้”

ซาซางากกิวาดสายตามองภายในร้านด้วยท่าทปีกต ิ ด้านหลงัของ 

มตัสอึรุะมบีานเลื่อนปิดสนทิ ฟากหลงับานเลื่อนไปคงเป็นห้องเสื่อทาทาม ิ

ด้านซ้ายตรงเคาน์เตอร์มีที่ถอดรองเท้า นับจากจุดนั้นถือเป็นจุดเข้าบ้าน 

เมื่อก้าวเท้า23 ขึ้นบ้านกจ็ะถงึบานประตูซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายทนัท ีหากมอง

23 พื้นตรงที่ถอดรองเท้ากับพื้นของตัวบ้านแบบญี่ปุ่นมักเป็นพื้นต่างระดับกัน
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ให้เป็นห้องเกบ็ของกอ็อกจะแปลกอยู่สกัหน่อยในแง่ต�าแหน่งภายในบ้าน

“เมื่อวานร้านเปิดท�าการถงึประมาณกี่โมง”

“อมื” มตัสอึรุะเสตามองนาฬิกาบนผนงั “ปกตแิล้วร้านของเราจะ

ปิดท�าการตอนหกโมง แต่ว่าเมื่อวานเปิดท�าการจนเกอืบๆ จะทุ่มหนึ่งด้วย

เรื่องจปิาถะ”

“เมื่อวานคณุมตัสอึรุะอยู่เฝ้าร้านคนเดยีวเหรอ”

“ครบั ส่วนใหญ่กม็กัจะเป็นอย่างนั้น เวลาท่านประธานไม่อยู่”

“หลงัจากปิดร้านแล้วล่ะ”

“ผมกก็ลบัทนัท”ี

“บ้านอยู่ที่ไหน”

“เทราดะมะจ”ิ

“เทราดะมะจเิหรอ เดนิทางไปกลบัด้วยรถยนต์ส่วนตวัอย่างนั้นหรอื”

“เปล่าครบั ผมกลบัด้วยรถไฟฟ้า”

หากรวมเวลาที่ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟด้วย กว่าจะถึงเทราดะมะจ ิ

คงใช้เวลาราวสามสิบนาที เมื่อเดินทางออกจากที่นี่ทุ่มกว่าๆ ไม่ว่าจะช้า

สกัแค่ไหนกต็้องถงึบ้านตอนสองทุ่ม

“แล้วครอบครวัคณุมตัสอึรุะล่ะ”

“ไม่มีครับ ผมหย่าร้างไปเมื่อหกปีก่อน ตอนนี้ผมใช้ชีวิตอยู่ใน 

อะพาร์ตเมนต์เพยีงล�าพงั”

“แบบนี้แล้วเมื่อคืนวานพอคุณกลับบ้านไป ก็อยู่คนเดียวตลอด

เวลาเลยสนิะ”

“ใช่ครบั”

หมายความว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีพยานอ้างที่อยู่อย่างนั้นสิ ซาซางากิ

แน่ใจในประเดน็นี้ หากแต่ไม่แสดงออกทางสหีน้า

“ส่วนใหญ่คณุนายจะไม่ค่อยออกมาหน้าร้านใช่ไหม” ซาซางากหินั

ไปถามยาเอโกะซึ่งนั่งเอามอืเท้าคางบนเก้าอี้
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“ดฉินัไม่เคยยุ่งเรื่องทางร้าน” เธอตอบด้วยเสยีงเบาหววิ

“เมื่อวานได้ออกไปข้างนอกหรอืเปล่า”

“ไม่ค่ะ อยู่บ้านทั้งวนั”

“ไม่ได้ออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดยีวเลยหรอื อย่างออกไปซื้อของ”

ไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะ เธอพยกัหน้า จากนั้นกค็่อยๆ ยนักายลกุ

ขึ้นยนืคล้ายคนไร้เรี่ยวแรง

“เอ่อ ต้องขอโทษด้วยนะคะ ยงัไงดฉินัขอตวัไปพกัผ่อนสกัหน่อยจะ

ได้ไหม รู้สกึร่างกายมนัอ่อนล้าจนแทบจะนั่งไม่ตดิเก้าอี้แล้วละค่ะ”

“อ้อ ขอโทษครบั เชญิพกัผ่อนตามสบาย”

ยาเอโกะถอดรองเท้าออกโดยใช้ขาข้างหนึ่งเขี่ยให้หลดุ แล้วเอื้อมมอื

คว้าที่จบัตรงประตดู้านซ้าย ก่อนจะผลกัให้มนัเปิดออก ขั้นบนัไดด้านหลงั

ประตูจงึเผยออกมาให้เหน็ อย่างงี้นี่เอง ซาซางากเิพิ่งจะเข้าใจ

เสียงเท้าย�่าบันไดขึ้นไปด้านบนแว่วเข้าหู ก่อนจะได้ยินเสียงปิด

ประตูดังขึ้นอีกครั้ง สิ้นเสียง ซาซางากิจึงเดินเข้าไปประชิดเบื้องหน้า 

มตัสอึรุะทนัที

“เพิ่งได้ทราบข่าวว่าคุณคิริฮาระไม่ได้กลับมาบ้านเมื่อเช้านี้เอง 

ใช่ไหม”

“ครบั ทั้งผมและคณุนายต่างเป็นกงัวล ทั้งยงัรูส้กึว่าเหตกุารณ์ออก

จะแปลกไปจากปกตอิยู่สกัหน่อย ตอนนั้นเองที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจตดิต่อเข้า

มา...”

“คงตกใจไม่น้อยเลยส”ิ

“แหงอยู่แล้วละครบั” มตัสอึรุะเอ่ย “ขนาดตอนนี้ผมยงัรูส้กึไม่อยาก

จะเชื่อเลย ยังคิดอยู่เลยว่า คงต้องเข้าใจผิดอะไรกันแน่ๆ คนอย่างท่าน

ประธานน่ะหรอืจะถูกฆาตกรรม”

“ไม่มเีรื่องอะไรมาสะกดิใจเลยหรอื”

“ไม่มเีลยครบั”
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“แต่ว่าการด�าเนนิธรุกจิแบบนี้ ย่อมมลูีกค้ามากหน้าหลายตาเข้ามา

หา ไม่มใีครบ้างเลยเหรอที่มคีวามเหน็ไม่ลงรอยเรื่องเงนิกบัเจ้าของร้าน”

“จะว่าไปช่วงนี้ก็มีลูกค้าแปลกๆ อยู่บ้างเหมือนกัน ทั้งที่ทางร้าน

เราให้ยมืเงนิไปเฉยๆ แต่ฝ่ายนั้นกลบัโกรธแค้นหาว่าเงื่อนไขเราไม่ยตุธิรรม 

แถมยังขู่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็จะฆ่าท่านประธานให้ได้...” มัตสึอุระจ้องหน้า 

ซาซางากิกลับ แล้วส่ายหน้า “แต่ผมก็ไม่คิดหรอกนะครับว่าจะถึงขนาด

ลงมอืฆ่าแกงกนัจรงิๆ ได้ลงคอ”

“เอาเถอะ ที่บ้านฉนักเ็คยท�าการค้าขายเหมอืนกนั เลยเข้าใจดวี่า

ทางร้านไม่อยากจะว่าร้ายอะไรลูกค้า แต่ว่านะ หน้าที่ของพวกฉนัคอืการ

สบืสวนสอบสวนให้ถงึที่สดุ ถ้าได้เหน็รายชื่อหรอือะไรที่เกี่ยวข้องกบัลกูค้า

ในช่วงนี้ คงพอช่วยให้มองรูปคดอีอกได้ง่ายขึ้น”

“รายชื่ออย่างนั้นเหรอ” มตัสอึรุะนิ่วหน้าราวกบัคนขวญัอ่อน

“มนัต้องมอียู่แล้วละ หากไม่มบีญัชรีายชื่อละก ็จะรู้ได้ยงัไงว่าใคร

ยืมเงินไปเท่าไหร่ แถมยังต้องใช้บัญชีรายชื่อในการจัดเก็บสิ่งของที่ลูกค้า

เอามาจ�าน�าอกีละ”

“ไอ้ที่ว่ามมีนักม็อียู่หรอกนะ”

“ขอโทษทเีถอะ ขอยมืบญัชรีายชื่อลูกค้าหน่อยได้ไหม” ซาซางากิ

ยกมอืขึ้นประนมต่อหน้า “เดี๋ยวฉนัจะเอาไปถ่ายส�าเนาที่กองสบืสวน ถ้า

เสร็จเมื่อไหร่จะรีบเอามาคืนให้ทันที แน่นอนว่าเอกสารเหล่านี้จะไม่ให้

บคุคลที่สามมารู้เหน็ด้วยเป็นอนัขาด จะระมดัระวงัทกุกระเบยีดนิ้วเลย”

“ถ้าจะให้ผมตดัสนิใจเรื่องนี้ละก.็..”

“งั้นช่วยไปขออนญุาตจากคณุนายให้หน่อยได้ไหม บอกเธอว่าฉนั

จะยนืรออยู่ตรงนี้”

“อืม” มัตสึอุระครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งพลางนิ่วหน้า จนในที่สุดเขาก ็

พยกัหน้ารบัค�า “เข้าใจแล้วละ ถ้าอย่างนั้นจะให้ยมืกไ็ด้ แต่เวลาเอาไปใช้ 

ต้องระมดัระวงัหน่อยนะครบั”
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“ขอบคณุมาก แต่ไม่ไปบอกคณุนายก่อนจะดหีรอื”

“ไม่เป็นไรหรอกครบั เดี๋ยวผมจะบอกเธอทหีลงัเอง เพราะไม่ว่าจะ

คดิให้ตายยงัไง ท่านประธานกไ็ม่ฟื้นคนืมาอยู่ด”ี

มตัสอึรุะนั่งบนเก้าอี้ หมนุกลบัหลงัเก้าสบิองศา แล้วเอื้อมเปิดประตู

ตรงตู้เกบ็ของ เผยให้เหน็สนัแฟ้มหนาหนกัหลายแฟ้มเรยีงรายอยู่ภายใน

ขณะซาซางากโิน้มตวัเข้าใกล้สิ่งที่เหน็ ประตตูรงตนีบนัไดกเ็ปิดออก

อย่างเงยีบกรบิ เมื่อหางตาเหน็ประตูเคลื่อน จงึหนักลบัไปมองทางนั้น ภาพ

ตรงหน้าท�าให้เขาตกใจไม่น้อย

มเีดก็ชายยนือยูต่รงด้านหลงัประต ูอายคุงสบิขวบพอด ีเขาปรากฏ

กายขึ้นในชดุเสื้อกฬีาแขนยาวกบักางเกงยนีส์ ท�าให้ร่างกายแลดเูพรยีวบาง

สิ่งที่ท�าให้ซาซางากิตกใจไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของ 

เด็กชายตอนย�่าลงบันไดมา แต่เพราะได้รับแรงปะทะจากความด�ามืดที่

ซกุซ่อนอยู่ลกึๆ ในดวงตา ชั่วขณะที่ประสานสายตากบัเดก็ชาย

“ลูกชายหรอื” ซาซางากถิาม

เดก็ชายไม่ปรปิากตอบ เขาจงึหนัไปหามตัสอึรุะแทน “ครบั ใช่ครบั”

เดก็ชายหยบิรองเท้ากฬีามาสวม ยงัไม่ยอมพดูอะไรออกมาเช่นเดมิ 

ใบหน้าไร้ซึ่งอารมณ์และความรู้สกึใดๆ

“เรยีวจงั จะออกไปไหนน่ะ วนันี้น่าจะอยู่บ้านดกีว่านะ”

แม้มตัสอึรุะจะพูดด้วย ทว่าเดก็ชายกลบัไม่แยแส ก่อนจะออกจาก

บ้านไป

“น่าเวทนาจรงิ คงชอ็กจนท�าอะไรไม่ถูกเลยสนิะ” ซาซางากพิูด

“คงเป็นอย่างที่คณุต�ารวจพูดมานั่นแหละ แต่ว่าเดก็คนนี้ดูเปลี่ยน

ไปไม่ค่อยจะเหมอืนเดมิเท่าไหร่”

“หมายความว่าไง”

“ให้ตายเถอะ ท�าไมเราเป็นคนปากพล่อยอย่างนี้นะ” มตัสอึรุะหยบิ

แฟ้มออกมาจากตู้แฟ้มหนึ่ง แล้ววางลงเบื้องหน้าซาซางากิ “นี่เป็นบัญชี
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รายชื่อลูกค้าในช่วงนี้”

“ขอเสยีมารยาทหน่อยนะ” ซาซางากริบัมา แล้วเริ่มเปิดทลีะหน้า 

กวาดไล่สายตา รายชื่อทั้งชายหญิงเรียงรายละลานตา ขณะสายตาไล่

รายชื่อไปเรื่อยๆ ในหวัซาซางากกิลบัคดิไปถงึดวงตาอนัมดืมดิของเดก็ชาย

3

ช่วงบ่ายของวนัรุ่งขึ้นหลงัจากพบศพ ผลการชนัสูตรกถ็ูกส่งถงึกอง

บัญชาการสืบสวนสอบสวน ซึ่งตั้งอยู่ในสถานีต�ารวจนครบาลนิชิฟุเสะ  

ผลการผ่าชันสูตรระบุยืนยันระยะเวลาการเสียชีวิตและสาเหตุการตาย

ของผู้เสียหายไม่ได้แตกต่างจากการคาดคะเนของศาสตราจารย์มัตสึโนะ

มากนกั

เพียงแต่ว่าเมื่อซาซางากิไล่สายตาตามค�าบรรยายเกี่ยวกับของซึ่ง

หลงเหลอือยู่ในกระเพาะ ถงึกบัเอยีงคอด้วยความฉงน

เส้นโซบะ เศษชิ้นต้นหอม และเนื้อปลาเฮริง24 ยังไม่ถูกย่อยใน

กระเพาะอาหาร นั่นหมายความว่าผูเ้คราะห์ร้ายเสยีชวีติหลงัจากมื้ออาหาร

ราวสองชั่วโมงถงึสองชั่วโมงครึ่ง

“หากข้อมูลนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงละก็ แล้วประเด็นเข็มขัด

มันยังไงกันแน่” ซาซางากิถามขึ้น หลังหลุบสายตาลงต�่ามองนาคาสึกะ

ที่ก�าลงันั่งกอดอก

“เขม็ขดังั้นหรอื”

“ผู้ตายปลดเข็มขัดออกให้หลวมโดยเลื่อนออกไปกลัดห่างจากรู

ปกติตั้งสองรู ปกติพฤติกรรมเช่นนี้มักเกิดขึ้นกับคนที่เพิ่งกินข้าวอิ่มใหม่ๆ 

24 ปลาทะเลชนิดหน่ึง อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ มีช่ือในภาษาละตินว่า Clupea harengus
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แต่นี่ก็ผ่านไปตั้งสองชั่วโมงแล้ว ท�าไมเขาถึงไม่ขยับกลัดเข็มขัดให้เข้าที่

เหมอืนเดมิล่ะ”

“คงลมืละมั้ง อาจรบีเพราะมธีรุะ”

“แต่ถ้าลองตรวจสอบกางเกงของผู้ตายให้ดีๆ แล้วน�ามาเปรียบ

เทียบกับรูปร่างของเจ้าตัวละก็ จะเห็นว่าขนาดกางเกงเป็นไซส์ตะวันตก  

ตวัค่อนข้างใหญ่ หากผูต้ายปลดเขม็ขดัเลื่อนออกให้หลวมตั้งสองช่อง เวลา

เดนิคงเดนิล�าบาก กางเกงอาจเลื่อนหลดุลงได้ทกุเมื่อ”

อืม นาคาสึกะพยักหน้ากลายๆ คิ้วขมวด ตาจับจ้องผลการผ่า

ชนัสตูรที่วางอยูบ่นโต๊ะส�าหรบัประชมุ “ถ้าอย่างนั้นซาซาคดิว่าเพราะอะไร

ผู้ตายถงึต้องคลายเขม็ขดัให้หลวมกว่าเดมิตั้งสองรูล่ะ”

ซาซางากิสอดส่ายสายตาไปรอบๆ ก่อนเคลื่อนใบหน้าเข้าไปใกล้

นาคาสกึะ

“กเ็พราะหลงัจากผูเ้สยีหายเดนิทางไปยงัสถานที่เกดิเหต ุแล้วมธีรุะ

บางอย่างที่ท�าให้เขาต้องปลดเขม็ขดักางเกงออกน่ะส ิ และด้วยสาเหตนุั้น

พอตอนใส่กางเกงหลังเสร็จธุระถึงได้กลัดห่างจากเดิมสองรู ถึงตอนนี้จะ

ยงัไม่รู้ว่าผู้ที่คาดเขม็ขดัครั้งหลงัเป็นเจ้าตวัเองหรอืฆาตกรกเ็ถอะ”

“มันธุระอะไรกันถึงต้องปลดเข็มขัด” นาคาสึกะเหลือบตาขึ้นมอง

ซาซางากิ

“ธรุะอะไรกน็่าจะรู้อยู่แล้วนี่ มไีม่กี่เรื่องหรอกที่ผู้ชายจะท�าธรุะโดย

การปลดเขม็ขดัแล้วถอดกางเกงน่ะ” ซาซางากผิดุรอยยิ้มกรุ้มกริ่ม

นาคาสกึะเอนหลงัพงิพนกั เสยีงจดุไปป์ดงัแชะ

“อมื ปกตแิล้วผูใ้หญ่อย่างเราๆ จะอตุส่าหไ์ปท�าอนาจารในสถานที่

สกปรก แถมยงัเตม็ไปด้วยฝุ่นแบบนั้นได้เหรอ”

“เรื่องนี้มนั...เอ่อ ถงึจะไม่ค่อยปกตเิท่าไหร่กเ็ถอะ”

ซาซางากอิบัจนถ้อยค�า นาคาสกึะจงึโบกมอืประหนึ่งไล่แมลงวนั

“สิ่งที่พูดมาก็น่าสนใจดีอยู่หรอก แต่ก่อนจะด่วนสรุปอะไรออกมา 
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ต้องรวบรวมหลักฐานให้ได้เสียก่อน และเท่าที่แกะรอยการเดินทางของ 

ผู้ตายได้ในตอนนี้ คงต้องเพ่งเลง็ที่ร้านโซบะเป็นอนัดบัแรก”

ในเมื่อนาคาสึกะผู้รับผิดชอบคดีนี้เอ่ยออกมาเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรต้อง

คัดค้าน ซาซางากิก้มศีรษะหนึ่งครั้งแล้วพูด เข้าใจแล้วละครับ แล้วผละ

จากสถานที่แห่งนั้น

หลงัจากนั้นไม่นาน เจ้าหน้าที่ต�ารวจกค็วานหาร้านโซบะที่คริฮิาระ 

โยซุเกะเคยใช้บริการ จากค�าให้การของยาเอโกะ ดูเหมือนเขาชอบไปนั่ง

ร้าน ‘กะกะโนะยะ’ ซึ่งตั้งอยูบ่นถนนย่านร้านค้าหน้าสถานฟีเุสะ เจ้าหน้าที่

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนลองไปตรวจสอบที่ร้าน ‘กะกะโนะยะ’ ทนัท ีจนสบื

พยานได้ว่าคริฮิาระได้มาที่ร้านราวบ่ายสี่โมงของวนัศกุร์

คริฮิาระนั่งกนิโซบะปลาเฮรงิที่ร้าน ‘กะกะโนะยะ’ เมื่อนบัถอยหลงั

จากสภาพการย่อยอาหารในกระเพาะ จะอนุมานระยะเวลาการเสียชีวิต 

ได้ว่า อยูใ่นช่วงหกโมงถงึหนึ่งทุม่ ฉะนั้นการสบืพยานอ้างที่อยูจ่งึมุง่จบัตา

มองช่วงบ่ายห้าโมงจนถงึสองทุ่ม ซึ่งรวมถงึระยะเวลาอกีเลก็น้อยที่ประวงิ

ให้เขาต้องรอเป็นพเิศษ

ทว่าจากค�าบอกเล่าของมัตสึอุระ อิซามุและยาเอโกะ จึงทราบว่า

คิริฮาระออกจากบ้านราวบ่ายสองโมงครึ่ง และกว่าจะเดินเข้าไปในร้าน 

‘กะกะโนะยะ’ กป็าไปกว่าหนึ่งชั่วโมง ก่อนหน้านั้นเขาไปไหนหนอ เพราะ

หากเดนิจากบ้านถงึร้าน ‘กะกะโนะยะ’ แม้จะทอดน่องอ้อยอิ่งสกัแค่ไหน 

เวลาแค่สบินาทกีถ็มถดื

ค�าตอบส�าหรับประเด็นนี้ถูกไขให้กระจ่างเมื่อวันจันทร์ มีโทรศัพท์

สายหนึ่งต่อเข้ามายังสถานีต�ารวจนิชิฟุเสะ นั่นเองที่เป็นกุญแจไขปัญหา

ในเรื่องนี้ ผู้ที่โทรศพัท์เข้ามาเป็นพนกังานหญงิของธนาคารซงัเคยีว สาขา

ฟเุสะ เนื้อหาจากโทรศพัท์บอกว่า คริฮิาระ โยซเุกะเข้ามาธนาคารก่อนจะ

ปิดท�าการเมื่อวนัศกุร์ที่แล้ว
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ซาซางากิและโคงะตรงดิ่งสู่ธนาคารสาขาดังกล่าวทันที ธนาคาร

แห่งนี้ตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของถนนที่ทอดผ่านประตูทางออกด้านทิศใต้ของ

สถานคีนิเทตสฟึเุสะ

หญิงสาวผู้โทรศัพท์แจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นพนักงาน

ธนาคารที่ให้บรกิารตรงเคาน์เตอร์ ผมเผ้าตดัสั้นสอดรบักบัใบหนา้กลมมน

แลดูมเีสน่ห์ ซาซางากแิละโคงะนั่งลงตรงพื้นที่รบัรองแขกซึ่งใช้แผ่นสกรนี

ตั้งกั้นแบ่งออกจากพื้นที่อื่นของธนาคารเพื่อสนทนากบัเธอ

“เมื่อวานฉนัเหน็ชื่อเขาบนหน้าหนงัสอืพมิพ์เลยเป็นกงัวลมาตลอด

ว่าจะใช่คนเดยีวกบัคริฮิาระคนนั้นหรอืเปล่า แลว้พอมาเมื่อเช้าฉนัเลยลอง

ตรวจสอบชื่อให้แน่ใจอกีครั้ง ก่อนจะปรกึษากบัหวัหน้างาน แล้วตดัสนิใจ

โทรศพัท์ไปหาต�ารวจนั่นละค่ะ” เธอเล่าขณะยดืหลงัตั้งตรง

“คณุคริฮิาระเข้ามาที่นี่ประมาณกี่โมงครบั” ซาซางากถิาม

“ก่อนสามโมงเลก็น้อยค่ะ”

“เขามาท�าธรุกรรมด้านการเงนิเรื่องอะไรหรอื”

พนักงานธนาคารสาวละล้าละลังเล็กน้อย อาจเพราะตัดสินใจ

ล�าบากว่าตนสมควรเปิดเผยความลบัของลกูค้าได้มากแค่ไหน ทว่าในที่สดุ

เธอกย็อมเปิดปาก

“เขามายกเลกิสญัญาฝากเงนิประจ�า แล้วถอนส่วนนั้นออกไปค่ะ”

“จ�านวนเท่าไหร่”

หญิงสาวอึกอักอีกครั้ง แลบลิ้นเลียริมฝีปาก แล้วแอบช�าเลืองไป

ยงัหวัหน้างานซึ่งอยู่ห่างออกไป ก่อนกระซบิกระซาบเสยีงแผ่ว “ล้านเยน

ไม่ขาดไม่เกนิ”

โอ ซาซางากิห่อปาก เงินจ�านวนขนาดนี้ปกติแล้วใช่ว่าใครจะถือ

เดนิไปไหนมาไหนได้

“คุณซาซางากิได้พูดหรือเปล่าว่าจะถอนเงินจ�านวนนั้นไปใช้ท�า

อะไร”
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“อมื เรื่องนั้นเขาไม่ได้พูดอะไรหรอกค่ะ”

“แล้วเงนิจ�านวนล้านเยนเขาเอาใส่อะไรถอืออกไป”

“เอ่อ... คงเป็นซองของธนาคารเรากระมัง ฉันเองก็จ�าไม่ค่อยได้” 

หญงิสาวเอยีงศรีษะจมจ่อมห้วงความคดิคล้ายก�าลงัล�าบากใจ

“จนถึงตอนนี้ เคยมีที่คุณคิริฮาระจู่ๆ ก็มายกเลิกสัญญาฝากเงิน

ประจ�า แล้วถอนเงนิออกจากบญัชคีราวละหลกัล้านกี่ครั้งแล้ว”

“เท่าที่ฉนัทราบ ครั้งนี้เป็นครั้งแรก และฉนัเองกเ็พิ่งเข้ามารบัหนา้ที่

ดูแลเรื่องการฝากเงนิประจ�าของคณุคริฮิาระเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เอง”

“ลักษณะท่าทางของคิริฮาระตอนจะถอนเงินออกจากบัญชีเป็น 

ยงัไงบ้าง ท่าทางเสยีดาย หรอืว่าดูเหมอืนคนก�าลงัมคีวามสขุ”

อมื... หญงิสาวเอยีงคอครุ่นคดิอกีครั้ง “กไ็ม่เหน็เขาจะเสยีดายกบั

เงินจ�านวนนั้นสักเท่าไหร่เลย เพราะเขาบอกว่าจะเอาเงินที่ถอนไปฝากไว้

ที่ธนาคารใกล้ๆ บ้านน่ะค่ะ”

“เอาไปฝากใกล้ๆ บ้าน...อมื”

หลงัรายงานเนื้อหาเหล่านี้ให้กองบญัชาการสบืสวนสอบสวนทราบ 

ซาซางากกิบัโคงะกเ็ดนิทางไปยงั ‘คริฮิาระ’ จดุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่า 

ยาเอโกะและมตัสอึรุะเอะใจบ้างไหมกบัจ�านวนเงนิที่คริฮิาระ โยซเุกะเป็น

คนถอนออกมา แต่ขณะก�าลงัเดนิเข้าใกล้ละแวกบ้าน ทั้งสองกลบัต้องหยดุ

ฝีเท้า ด้วยผูค้นที่แต่งกายไว้ทกุข์ต่างมายนืออกนัอยูต่รงด้านหน้า ‘คริฮิาระ’

“อ้อ วนันี้จดังานศพอย่างนั้นหรอื”

“ฉันนี่เลินเล่อจริงๆ เลย ทั้งที่เมื่อเช้าก็ได้ยินมาว่าวันนี้จะจัดงาน

ศพแท้ๆ”

ซาซางากิและโคงะผละห่างออกไปอีกเล็กน้อย แล้วตั้งท่าคอย

สงัเกตการณ์ ดูเหมอืนว่าถงึเวลาเคลื่อนย้ายโลงศพออกจากบ้านไปสสุาน

พอด ีรถบรรทกุศพเคลื่อนมาจอดหน้าบ้าน

ประตูร้านเปิดออก คิริฮาระ ยาเอโกะปรากฏกายขึ้นเป็นคนแรก 
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สหีน้าแย่ลงกว่าตอนที่ซาซางากเิจอก่อนหน้านี้ ทั้งร่างกายยงัแลดลูบีเลก็ลง

ไปถนดัตา ตรงข้ามเขากลบัรู้สกึได้ถงึเสน่ห์ดงึดูดที่เพิ่มขึ้น หรอือาจเพราะ

เสน่ห์ชวนมองอนัน่าอศัจรรย์ใจที่เธอมยีามแต่งกายไว้ทกุข์

แน่ใจได้เลยว่ายาเอโกะมีความคุ้นชินกับการแต่งกายด้วยกิโมโน 

เพราะแม้แต่ท่วงจงัหวะการเดนิ กแ็ลคล้ายค�านวณไว้เรยีบร้อยแล้วว่าเยื้อง

ย่างแบบใดตนจงึจะมเีสน่ห์ชวนมอง จนิตนาการบดิวนห่มคลมุห้วงความ

คิดซาซางากิอยู่ตงิดๆ ว่าหากถือว่าภาพที่ได้เห็นเป็นการรับบทแม่ม่าย

สามีตายตั้งแต่ยังสาวสดสวย ผู้แสดงคงได้รับตุ๊กตาทอง เขาสืบเสาะมา

เรยีบร้อยแล้วว่าในอดตีหญงิผู้นี้เคยท�าอาชพีโฮสต์แถวคติะชนิจิ25

บตุรชายของคริฮิาระ โยซเุกะเดนิออกมาเป็นคนที่สอง เขาโอบกอด

กรอบใส่รูปบดิายนือยู่ด้านหลงัของแม่ เรยีวจ.ิ..ซาซางากผินกึชื่อเดก็น้อย

เข้าไปในสมองแล้วเรยีบร้อย หากแต่ยงัไม่เคยปะทะสงัสรรค์

วนันี้คริฮิาระ เรยีวจสิหีน้ายงัคงไร้อารมณเ์ฉกเดมิ สิ่งใดๆ ที่เรยีกได้

ว่าอารมณ์ไม่ผดุปรากฏในนยัน์ตาที่จมลกึในความมดืมดิ เขาหลบุดวงตา

ไร้ชวีติชวีาจ้องมองส้นเท้าของมารดาซึ่งก�าลงัก้าวย�่าไปเบื้องหน้า

ตกกลางคนื ซาซางากกิบัโคงะเดนิทางมายงั ‘คริฮิาระ’ อกีครั้ง ผนื

มูล่ี่ปิดหน้าร้านเปิดเอาไว้ครึ่งหนึ่ง อยูใ่นสภาพเดยีวกบัตอนที่มาครั้งล่าสดุ 

แต่ประตกูลบัเปิดไม่ออกด้วยถกูลอ็กกญุแจจากภายใน เนื่องจากตรงด้าน

ข้างประตูมอีอดให้กดเรยีก ซาซางากจิงึใช้งานมนัโดยไม่รรีอ ติ๊งต่อง แว่ว

เสยีงออดดงัมาจากด้านใน

“คงออกไปข้างนอกกระมงั” โคงะเปรย

“ถ้าออกไปข้างนอกจรงิ กต็้องเอาผนืมู่ลี่หน้าร้านลงส”ิ

ไม่นานเสยีงปลดลอ็กกด็งัขึ้น บานประตอู้าออกราวยี่สบิเซนตเิมตร 

มตัสอึรุะเยี่ยมหน้าออกมาตรงช่องประตู

“อ้าว คณุต�ารวจ” สหีน้ามตัสอึรุะส่อแววตกใจนดิๆ

25 พื้นที่ในจังหวัดโอซาก้า จัดว่าเป็นย่านร้านดื่มกินชั้นสูงและใหญ่ที่สุดในโอซาก้า
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“พอดเีรามเีรื่องอยากจะสอบถามสกัหน่อย ตอนนี้สะดวกหรอืเปล่า”

“เอ่อคือ... ยังไงดีล่ะ เดี๋ยวผมจะลองไปถามคุณนายดู กรุณารอ 

สกัครู่นะครบั” พูดจบ มตัสอึรุะกง็บัประตูเข้าตามเดมิ

ซาซางากิกับโคงะหันมองหน้ากัน โคงะท�าหน้าเหมือนก�าลังคิด

อะไรสกัอย่าง

ประตูถูกเปิดออกอกีครั้ง “ได้ครบั เชญิ”

รบกวนด้วยนะครับ ซาซางากิเอ่ยก่อนก้าวเข้าไปในร้าน กลิ่นธูป

คละคลุ้ง

“งานศพราบรื่นดไีหม” ซาซางากลิองเลยีบถามดู เขาจ�าได้ว่าชาย

ผู้นี้เป็นคนแบกโลงศพ

“ครบั แต่กร็ูส้กึเพลยีๆ อยูบ้่างเหมอืนกนั” มตัสอึรุะตอบแล้วยกมอื

ลูบผม เขายังคงสวมชุดไว้ทุกข์ แต่ไม่ได้ผูกเนกไท กระดุมเสื้อเชิ้ตเม็ดที่

หนึ่งและสองถูกปลดออก

บานฟซุมุะ26 ตรงด้านหลงัเคาน์เตอร์เคลื่อนออก ยาเอโกะเดนิออก

มา เธอเปลี่ยนจากชุดไว้ทุกข์มาอยู่ในชุดแส็กสีกรมท่า ทรงผมที่เคยปัด

กะบงั มาบดันี้เอาลงเรยีบร้อย

“ขอประทานโทษด้วยที่ต้องมารบกวนในเวลาเหนื่อยยาก” ซาซางากิ

ค้อมศรีษะ

ไม่เป็นไรหรอกค่ะ เธอส่ายหน้าเบาๆ “ทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติม

หรอื”

“ตอนนี้ทางเราก�าลงัอยูใ่นช่วงรวบรวมข้อมลู ท�าให้ได้ทราบเบาะแส

น่าสงสยัขึ้นมาอกีอย่างหนึ่ง เลยต้องเดนิทางมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกบัเรื่อง

ที่ว่านี้” ซาซางากชิี้นิ้วไปทางบานฟซุมุะที่เธอเพิ่งผละออกมา “ยงัไงเสยี ขอ

ให้ผมได้จดุธปูบอกกล่าวเสยีหน่อย ตอนนี้ชกัอยากทกัทายพระพทุธเจ้าสกั

ค�าสองค�าขึ้นมาตงดิๆ”

26 ประตูเลื่อนกรอบไม้กรุด้วยกระดาษอย่างหนา
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ยาเอโกะส่อสหีน้าประหลาดใจขึ้นมาแวบหนึ่ง ก่อนเหลอืบสายตา

ไปทางมตัสอึรุะ แล้วค่อยวกมาจบัจ้องซาซางากดิงัเดมิ

“ได้สคิะ เอ่อ ไม่ได้ขดัข้องอะไรอยู่แล้ว”

“ขอบคณุครบั งั้นขอรบกวนสกัครู่”

ซาซางากิถอดรองเท้าออกไว้ตรงแถวที่ถอดรองเท้าซึ่งอยู่ติดกับ

เคาน์เตอร์ ขณะเอื้อมมอืจบัขอบบานเลื่อน พลนัสายตากห็นัไปมองบาน

ประตูด้านข้าง ประตูบานนี้ใช้ปกปิดขั้นบนัไดสู่ด้านบนนั่นเอง ข้างลูกบดิ

มีกุญแจแบบคล้องสายยูคล้องอยู่ ดังนั้นหากใครอยู่ชั้นบนจะไม่สามารถ

ลงบนัไดมาเปิดประตูบานนี้ได้

“อาจจะเป็นค�าถามที่แปลกอยู่สักหน่อย คล้องสายยูเอาไว้ท�าไม

หรอืครบั”

“อ้อ เรื่องนั้น...” ยาเอโกะเป็นคนตอบ “เพื่อป้องกนัไม่ให้ขโมยเข้า

ส่วนนี้ได้จากชั้นสองในยามวกิาลน่ะค่ะ”

“จากชั้นสอง”

“พื้นที่แถบนี้บ้านเรอืนค่อนข้างตดิกนัหนาแน่น มคีวามเป็นไปได้สงู

ที่ขโมยกบัโจรจะแอบลกัลอบเข้ามาทางชั้นสอง ความจรงิร้านนาฬิกาที่อยู่

ใกล้ๆ กนักเ็จอเหตกุารณ์แบบนี้เหมอืนกนั เหตนุี้แม้ว่าจะมโีจรเข้ามาภายใน

บ้านจรงิ กจ็ะลงมาชั้นล่างไม่ได้ สามขีองฉนัเป็นคนเอาสายยูมาตดิเอง”

“เพื่อป้องกนัไม่ให้ขโมยลงมาชั้นล่างได้อย่างนั้นหรอื”

“อีกอย่างตู้เซฟก็อยู่ชั้นล่าง” มัตสึอุระส่งเสียงมาจากด้านหลัง 

“แถมข้าวของที่ลูกค้าเอามาจ�าน�าไว้กถ็ูกเกบ็ไว้ที่ชั้นล่างทั้งหมด”

“แบบนี้กห็มายความว่าตอนกลางคนืไม่มใีครอยู่ชั้นบนเลยเหรอ”

“ถูกต้อง ฉนัให้ลูกชายนอนชั้นหนึ่งด้วยเหมอืนกนั”

“เข้าใจละ” ซาซางากพิยกัหน้าพลางยกมอืลูบคาง “เหตผุลที่ต้อง

ตดิสายยูกพ็อเข้าใจได้อยู่ แต่ท�าไมเวลาเช่นนี้ถงึต้องลอ็กคล้องเอาไว้ด้วย

ล่ะ ทั้งที่เป็นช่วงกลางวนั แถมพวกคณุกไ็ม่ได้ออกไปไหน”
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“เอ้อ เรื่องนั้น...” ยาเอโกะตรงดิ่งมาหยดุยนืข้างๆ ซาซางาก ิแล้ว

ปลดสายยูออก “คงเพราะนสิยัเคยตวักระมงัคะ เลยเผลอคล้องสายยูเอา

ไว้เหมอืนอย่างเคย”

“ฮะฮ่า อย่างนั้นหรอกหรอื”

หมายความว่าเวลานี้ไม่มใีครอยูช่ั้นบนเลยอย่างนั้นหรอื ซาซางากคิดิ

เมื่อเลื่อนบานฟุซุมะออก ด้านในเป็นห้องญี่ปุ่นขนาดหกเสื่อ ลึก

เข้าไปด้านในแลคล้ายมีห้องอีกห้องหนึ่ง หากไม่มีบานเลื่อนซึ่งเป็นตัวชี้

แบ่งระหว่างห้อง ซาซางากิจินตนาการไปว่า ห้องนี้คงเป็นห้องนอนของ

สองสามีภรรยากระมัง จากค�าบอกเล่าของยาเอโกะ เรียวจิเองก็นอนกับ 

ผูป้กครองด้วยเหมอืนกนั เมื่อเป็นอย่างนี้ซาซางากจิงึอดไม่ได้ที่จะเผลอคดิ

ไปว่า แล้ววถิชีวีติแบบสามภีรรยาเล่าจะด�าเนนิเช่นไรหนอ

หิ้งพระวางตดิผนงัด้านทศิตะวนัตก ถดัไปมกีรอบรูปเลก็ๆ ใส่ภาพ

คริฮิาระ โยซเุกะซึ่งสวมชดุสทู ใบหน้ายิ้มแย้ม คงเป็นรปูตั้งแต่สมยัยงัหนุม่ 

ซาซางากยิกธูปขึ้นประนม แล้วนั่งหลบัตาราวสบิวนิาที

ยาเอโกะชงชาใส่ถ้วยแล้วยกเข้ามา ซาซางากแิสดงความขอบคณุ

ในท่านั่งทบัส้น แล้วเอื้อมมอืไปหยบิถ้วยชา โคงะเองกท็�าเช่นเดยีวกนั

ซาซางากลิองเลยีบเคยีงถามยาเอโกะว่าหลงัจากวนัเกดิเหตนุกึอะไร

เกี่ยวกบัคดอีอกบ้างไหม เธอส่ายหน้าดกิทนัท ีแม้แต่มตัสอึรุะซึ่งนั่งอยู่บน

เก้าอี้ภายในร้านกไ็ม่ยอมปรปิากพูดอะไร

ซาซางากเิล่าเรื่องคริฮิาระ โยซเุกะถอนเงนิจ�านวนหนึ่งล้านเยนออก

จากบญัชอีย่างชดัถ้อยชดัค�า ทั้งยาเอโกะและมตัสอึรุะต่างส่อสหีน้าตกใจ

“ฉนัไม่เคยได้ยนิสามพีูดถงึเรื่องเงนิล้านเยนก้อนนี้เลย”

“ผมเองกไ็ม่เคยได้ยนิเลยครบั” มตัสอึรุะสมทบ “ท่านประธานมกั

เป็นคนคิดอะไรแล้วชอบท�าคนเดียวก็จริง แต่ถ้าต้องเบิกจ่ายเงินจ�านวน

มากมายขนาดนั้นเอาไปใช้ในเรื่องงานละก็ ปกติแล้วท่านประธานน่าจะ

มาปรกึษาผมบ้าง”
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“สามีคุณมักใช้จ่ายเงินไปกับการหาความส�าราญใส่ตัวบ้างหรือ

เปล่า อย่างพวกเล่นการพนนั”

“เขาไม่เคยข้องเกี่ยวกับการพนันเลยแม้แต่ครั้งเดียว ส่วนเรื่อง

กิจกรรมอย่างอื่นที่ดูเหมือนงานอดิเรกนั้น ฉันก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเป็น

พเิศษ”

“ท่านประธานเป็นคนชอบท�ามาค้าขายแค่อย่างเดียวเท่านั้นละ

ครบั” มตัสอึรุะนั่งหนัข้างขณะเอ่ย

“ถ้าอย่างนั้น เอ่อ...” ซาซางากิลังเลเล็กน้อยก่อนตัดสินใจถาม 

“ทางฝ่ายโน้นล่ะเป็นยงัไงบ้าง”

“ทางฝ่ายโน้น” ยาเอโกะขมวดคิ้ว

“ผมหมายความถงึเรื่องความสมัพนัธ์กบัผู้หญงิน่ะ”

อ้อ เธอพยกัหน้า ความตงึเครยีดจากการที่เส้นประสาทถูกกระตุ้น

ไม่ปรากฏให้เหน็เด่นชดัเป็นพเิศษ

“ฉนัไม่คดิว่าสามจีะออกไปมหีญงิอื่นนอกบ้านหรอกนะคะ เขาไม่ใช่

คนที่จะท�าอะไรแบบนั้นได้” เธอกล่าวสรปุ

“ที่พดูได้เตม็ปากแบบนี้ เพราะความเชื่อใจที่คณุมต่ีอสามต่ีางหาก”

“ความเชื่อใจ...” ยาเอโกะตวดัหางเสยีง คอพบัคออ่อนกบัสิ่งที่ได้ยนิ

หลงัจากนั้นซาซางากกิบัโคงะได้ยงิค�าถามอกีหลายชดุ แล้วเอ่ยลา 

การมาเยอืนครั้งนี้คงพูดไม่ได้เตม็ปากว่าได้ข้อมลูอะไรตดิไม้ตดิมอืกลบัไป

ขณะหยบิรองเท้ามาสวม สายตากส็ะดดุเข้ากบัรองเท้ากฬีาที่เป้ือน

เปรอะนดิหน่อยวางอยู่รมิสดุของชั้น คงเป็นของเรยีวจ ิ ตอนนี้เขาต้องอยู่

ชั้นสองอย่างไม่ต้องสงสยั

ซาซางากหินัไปมองประตูซึ่งถูกคล้องโซ่สายยูเมื่อครู่อกีครั้ง ในหวั

พลางคดิว่าตอนนี้เดก็ชายก�าลงัท�าอะไรอยู่บนบ้านกนัหนอ
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4

ขณะการสืบสวนด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ร่องรอยการเดินทางของ

คริฮิาระ โยซเุกะกเ็ริ่มกระจ่างขึ้นทลีะน้อย

เขาออกจากบ้านในช่วงกลางวนัของวนัศกุร์ราวบ่ายสองครึ่ง สิ่งแรก

ที่เขาท�าคอืเดนิทางไปถอนเงนิสดออกจากบญัชธีนาคารซงัเคยีว สาขาฟเุสะ 

จ�านวนหนึ่งล้านเยน จากนั้นจงึนั่งกนิโซบะปลาเฮรงิที่ร้าน ‘กะกะโนะยะ’ 

ในละแวกเดยีวกนั แล้วออกจากร้านตอนสี่โมงกว่า

ปัญหาอยู่ตรงช่วงหลงัผู้ตายออกจากร้าน สอบปากค�าพนกังานได้

ความว่า หากจ�าไม่ผิดรู้สึกว่าคิริฮาระ โยซุเกะเดินไปทางทิศตรงข้ามกับ

สถานี ถ้าค�าบอกเล่าเป็นจริง ย่อมเป็นไปได้มากที่คิริฮาระไม่ได้เดินย้อน

กลับไปขึ้นรถไฟฟ้า และการที่เขาเดินดิ่งสู่สถานีฟุเสะ อย่างน้อยก็เป็น

เครื่องยนืยนัได้ว่า เขาไปแถวนั้นเพราะต้องการเบกิเงนิสด

ทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่โดยมุ่งเน้นบริเวณรัศมีรอบสถานีฟุเสะและ

สถานที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษ ผลที่ได้กลับนอกเหนือความคาด

หมาย ด้วยค้นพบร่องรอยการเดินทางของคิริฮาระ โยซุเกะไปยังสถานที่

ที่ไม่เข้าข่ายว่าเขาจะไป

ประการแรก เขาแวะร้านเค้ก ‘ฮาร์โมน’ี ซึ่งตั้งอยู่บนถนนย่านร้าน

รวงหน้าสถานฟีเุสะ ร้านเค้กแห่งนี้แตกแขนงสาขาออกมา ไม่ใช่ร้านดั้งเดมิ 

“มพีดุดิ้งที่ใส่ผลไม้เยอะๆ ไหม” เขาถามพนกังานขายที่ร้าน อาจเป็นไปได้

ว่าสิ่งที่เขาต้องการคอืพดุดิ้งอาราโมด27 ด้วยความที่ขนมขึ้นชื่อของ ‘ฮาร์โมน’ี 

27 Le Pudding a la mode (ฝรั่งเศส) ของหวานชนิดหนึ่งจัดเรียงใส่จานเปล มีคัสตาร์ดพุดดิ้ง วิปครีม 

หรือไอศกรีม ตกแต่งด้วยผลไม้
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เป็นพดุดิ้งชนดินี้นั่นเอง

แต่โชคไม่ดี ในยามนั้นพุดดิ้งอาราโมดถูกขายหมดเกลี้ยงไปแล้ว

เรยีบร้อย ลูกค้าผู้นี้ซึ่งทมีสบืสวนอนมุานว่าน่าจะเป็นคริฮิาระ โยซเุกะได้

สอบถามพนกังานว่าจะหาซื้อขนมแบบเดยีวกนันี้ได้อกีที่ไหนบ้าง

พนักงานสาวแนะน�าให้เขาเดินทางไปยังร้าน ‘ฮาร์โมนี’ อีกสาขา

หนึ่ง ซึ่งเดนิทางไปได้ด้วยรถประจ�าทาง จากนั้นเธอได้ยื่นแผนที่ให้ แล้ว

อธบิายวธิเีดนิทางคร่าวๆ

เวลานั้นขณะลูกค้าก�าลังตรวจดูต�าแหน่งที่ตั้งของร้านสาขาที่เธอ

บอกให้แน่ใจ จู่ๆ เขากพ็มึพ�าออกมา

“อะไรกัน สถานที่แบบนี้ก็มีร้านเหมือนกันนี่อยู่ด้วยหรือ ถ้าอย่าง

นั้น จากนี้ไปคงต้องไปซื้อที่ร้านใกล้หูใกล้ตาสาขานั้นแทนสนิะ อมื แบบนี้

บอกให้เลื่อนเวลาขึ้นมาเรว็ๆ กว่านี้กด็หีรอก”

ต�าแหน่งร้านสาขาที่พนักงานสาวบอกเขาไปคือหมู่หกโอเอะนิช ิ 

เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเดินทางไปยังร้านแห่งนั้นทันทีเพื่อตรวจสอบ 

ปรากฏว่าคริฮิาระ โยซเุกะไปที่นั่นจรงิ เขาซื้อพดุดิ้งอาราโมดตดิมอืมาสี่ชิ้น 

ทว่าหลงัจากนั้นไม่มใีครล่วงรู้ว่าเขาไปไหนต่อ

เหตกุารณ์และข้อเทจ็จรงิไม่ชวนให้คดิว่าเขานดัเจอกบัผู้ชาย เพราะ

ซื้อพดุดิ้งตดิมอืไปเป็นของฝากตั้งสี่ชิ้น บรรดาหน่วยสบืสวนต่างเหน็พ้องกนั

ว่าสถานที่นดัพบซึ่งคริฮิาระเดนิทางไปหามผีู้หญงิอยู่ด้วยแน่นอน

ไม่นาน นามของหญงิผู้หนึ่งกเ็ผยออกมา เธอคอืนชิโิมโตะ ฟมุโิยะ 

ในบญัชรีายชื่อลูกค้าของร้านคริฮิาระ ได้บนัทกึเอาไว้ หญงิผู้นี้อาศยัอยู่ที่

หมู่เจด็โอเอะนชิิ

ซาซางากพิร้อมโคงะตดัสนิใจเข้าพบนชิโิมโตะ ฟมุโิยะ

อะพาร์ตเมนต์ชื่อโยชดิะไฮท์ตั้งอยูท่่ามกลางสิ่งปลกูสร้างที่เรยีงราย

สลบัซบัซ้อนดูยุ่งเหยงิ และบ้านหลงันี้สร้างขึ้นจากแผ่นสงักะสแีละวสัดไุม้ 

แลดูกลมกลืนเหมาะเจาะ ผนังด้านนอกตัวบ้านที่เป็นสีเทาถูกย้อมเขรอะ
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เป็นสีด�าด่างดวงคล้ายปกคลุมด้วยขี้เขม่า เนื้อซีเมนต์ส่วนที่ถูกฉาบทา

ด้วยส ีบดันี้ปรแิตกเหมอืนจะกะเทาะหลดุออกจากกนัได้ทกุเมื่อ รอยแยก

ประหนึ่งอสรพษิก�าลงัดุ่มเลื้อย

103 คอืหมายเลขห้องของนชิโิมโตะ ฟมุโิยะ ด้วยความที่ไม่มชี่อง

ว่างระหว่างตกึนี้กบัตกึด้านข้างเลย ท�าให้ชั้นหนึ่งทั้งชั้นสลวัราง ไร้ตะวนั

สาดส่อง จกัรยานคนัเก่าจนสนมิเขรอะจอดอยูต่รงทางเดนิภายในตวัอาคาร

ที่ทั้งมดืและอบัชื้น

ซาซางากิเดินเลี่ยงหลบเครื่องซักผ้าซึ่งถูกวางเอาไว้แถวหน้าประตู

ของแต่ละห้องพลางมองหาห้องจุดหมาย กระดาษแผ่นหนึ่งมีตัวอักษร 

นชิโิมโตะเขยีนด้วยปากกาเมจกิถกูแปะตดิเอาไวบ้นประตลู�าดบัที่สามนบั

จากห้องเบื้องหน้า ซาซางากติรงเข้าไปเคาะ

ค่า แว่วเสยีงขานรบัจากภายใน บ่งบอกว่าเป็นเดก็ผู้หญงิ หากแต่

บานประตูยงัไม่เปิดออกรบั เสยีงถามดงัออกมาจากข้างในแทน “ใครคะ”

ท่าทางตอนนี้จะมแีค่เดก็หญงิผู้นี้อยู่โยงเฝ้าบ้านเพยีงล�าพงั

“คณุแม่ไม่อยู่บ้านหรอื” ซาซางากถิามลอดบานประตู

ไร้วี่แววของค�าตอบ “ใครคะ” เสียงเด็กหญิงเอ่ยถามซ�้าอีกครั้ง  

ซาซางากหินัไปมองหน้าโคงะก่อนยิ้มเฝ่ือน เดก็น้อยคงถกูสั่งมาว่าห้ามเปิด

ประตูบ้านให้กับคนแปลกหน้าเป็นอันขาดกระมัง แน่ละ ค�าสอนสั่งจาก

บดิามารดาเช่นนี้เป็นสิ่งดี

ซาซางากปิรบัระดบัเสยีงให้เบาลงเพื่อไม่ให้ดงัไปถงึผูอ้าศยัห้องใกล้

เคยีง แต่กพ็อให้เดก็หญงิซึ่งยนือยู่หลงัประตูได้ยนิ “ฉนัเป็นต�ารวจ พอดมีี

เรื่องอยากจะสอบถามคณุแม่ของหนูหน่อย”

เดก็หญงิเงยีบงนั อาการเช่นนี้ท�าให้ซาซางากติคีวามได้ว่าเดก็หญงิ

ก�าลังลังเล เมื่อคาดคะเนจากน�้าเสียง อนุมานได้ว่าเธอคงเรียนอยู่ชั้น

ประถมตอนปลายหรือไม่ก็ชั้นมัธยมต้น เป็นเรื่องธรรมดาของช่วงวัยนี้ที่

หากได้ยนิค�าว่าต�ารวจ มักเกดิอาการตื่นเกรง็ขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจ



- 42 -

บทที่ 1

สิ้นเสียงปลดล็อก ประตูก็เปิดออก หากแต่สายโซ่ยังคงคล้องคา

เอาไว้อย่างนั้น ใบหน้าเดก็หญงิรบักบัดวงตากลมโตปรากฏให้เหน็ตรงช่อง

ว่างของประตูที่เผยอออกราวสบิเซนตเิมตร ยวงแก้มขาวซดี เนื้อผวิเนยีน

ละเอยีดราวกบัพื้นผวิเครื่องเซรามกิ

“แม่ยังไม่กลับ” เด็กหญิงเอ่ยด้วยท่วงเสียงในระดับราบเรียบ วลี

ห้วนกระด้าง

“ไปซื้อของเหรอ”

“เปล่า ไปท�างาน”

“ปกติแล้วจะกลับมาถึงบ้านประมาณกี่โมง” ซาซางากิเหลือบดู

นาฬิกาข้อมอื ขณะนี้เขม็เดนิเลยเลขห้าไปเลก็น้อย

“คดิว่าคงใกล้จะกลบัมาแล้วละ”

“งั้นเหรอ ถ้าอย่างนั้นฉนัจะรออยู่ตรงนี้กแ็ล้วกนั”

สิ้นความซาซางาก ิ เดก็หญงิพยกัหน้าน้อยๆ ก่อนปิดประตูดงัเดมิ 

ซาซางากิสอดมือเข้าไปตรงกระเป๋าด้านในเสื้อนอก แล้วล้วงบุหรี่ออกมา 

“ดูเป็นเดก็เข้มแขง็ดจีรงิๆ” เขาหนัไปเอ่ยกบัโคงะแผ่วเบา

“นั่นสคิรบั” โคงะรบัค�า “ยิ่งไปกว่านั้น...”

บานประตูเปิดผางออกอีกครั้ง ขณะนายต�ารวจหนุ่มอ้าปากค้าง 

เหมอืนก�าลงัจะพูดอะไรบางอย่าง คราวนี้โซ่สายยถูกูปลดออกแล้วเรยีบร้อย

“ขอดูนั่นหน่อยได้ไหม” เดก็หญงิร้องขอ

“นั่นเหรอ”

“สมดุพกต�ารวจน่ะ”

“อ้อ” ซาซางากเิพิ่งเข้าใจเจตนาของสาวน้อย จงึเผลอคลายกล้าม

เนื้อบนใบหน้าอนัเขมง็เกรง็อย่างไม่ตั้งใจ “ได้ส ิเอ้า นี่ไง” เขาหยบิสมดุพก 

ซึ่งมีตราเจ้าหน้าที่ต�ารวจออกมา แล้วกางหน้าที่ระบุยืนยันว่าเขาเป็น 

ผู้พทิกัษ์สนัตริาษฎร์โดยมรีูปถ่ายตดิอยู่

หลงัเดก็หญงิเปรยีบเทยีบใบหน้าในรปูถ่ายกบัซาซางากติวัจรงิเสรจ็ 
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“เชิญเข้ามาข้างในก่อนเถอะค่ะ” เธอเอ่ย แล้วผลักประตูให้อ้ากว้างขึ้น  

ซาซางากอิดประหลาดใจไม่ได้

“เอ้อ ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวพวกลงุยนืรออยู่แถวนี้กไ็ด้”

เดก็หญงิส่ายหน้า

“ขนืยนืรออยู่ตรงนี้ เดี๋ยวคนแถวนี้อาจจะคดิไปในทางที่ไม่ดกีไ็ด้”

ซาซางากหินัไปมองหน้าโคงะอกีครั้ง พยายามอย่างยิ่งไม่ให้ตวัเอง

เผลอยิ้มแหยๆ ทั้งที่อยากจะท�าใจแทบขาด

รบกวนด้วยนะครบั ซาซางากกิ้าวเข้าไปภายในห้อง ขณะปากพูด

อย่างคนมีมารยาท สภาพเป็นไปอย่างที่คาดการณ์จากสภาพภายนอก

ไม่มผีดิ ห้องมขีนาดคบัแคบจนไม่ชวนให้คดิว่าครอบครวัหนึ่งจะอาศยัอยู่

ได้ครบทุกคน เมื่อเข้าไปด้านในจะเห็นอ่างล้างหน้าเล็กๆ ติดอยู่ตรงซอก 

ซึ่งถูกกั้นพื้นที่ออกไปด้วยแผ่นกระดานจากห้องขนาดสี่เสื่อครึ่ง ลกึเข้าไป

ด้านในเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่น ความกว้างคงราวหกเสื่อไม่เกนินั้น

พื้นที่ซึ่งถูกแบ่งกั้นด้วยไม้กระดานมีโต๊ะไร้รสนิยมกับเก้าอี้วางอยู่ 

เมื่อถูกเชื้อเชิญให้นั่ง ทั้งสองจึงทรุดกายลงตรงนั้น เก้าอี้มีเพียงสองตัว 

ท่าทางเด็กหญิงจะใช้ชีวิตตามล�าพังกับมารดาสองคน โต๊ะถูกห่มคลุม

ด้วยผ้าปลูายสกอ็ตชมพูตดัขาว ตรงปลายขอบผ้าปโูต๊ะซึ่งเป็นวสัดทุ�าจาก

พลาสตกิไวนลิมรี่องรอยการเผาไหม้ของปลายบหุรี่

เด็กหญิงเดินเข้าไปนั่งภายในห้องญี่ปุ่น เอนหลังพิงตู้ แล้วหยิบ

หนังสือขึ้นมาอ่าน ตรงปกหลังของหนังสือมีป้ายฉลากแปะอยู่ คงเป็น

หนงัสอืที่ยมืมาจากหอสมดุ

“อ่านอะไรอยู่หรอื” โคงะชวนคยุ

เดก็หญงินิ่งเงยีบ ก่อนจะหนัด้านปกของหนงัสอืให้ดู โคงะยื่นหน้า

เข้าไปใกล้ๆ แล้วจ้อง อ้อ ต�ารวจหนุ่มร�าพงึออกมาคล้ายก�าลงัประทบัใจ

ในสิ่งที่เหน็ “เรื่องที่อ่านอยู่นี่มนัสดุยอดจรงิๆ เลยนะ”
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“เรื่องอะไรเหรอ” ซาซางากถิามโคงะ

“นยิายเรื่อง ‘วมิานลอย’28 ครบั”

โอ... คราวนี้ถงึตาซาซางากเิป็นฝ่ายตกใจบ้าง

“เรื่องนี้ฉนัเคยดูแต่เวอร์ชั่นภาพยนตร์”

“ผมกไ็ด้ดูเหมอืนกนั หนงัดมีากๆ เลยละ แต่ว่าไม่เคยจะคดิหยบิ

ต้นฉบบัดั้งเดมิที่เป็นนวนยิายขึ้นมาอ่านเลย”

“หมู่นี้ฉนัเองกไ็ม่ค่อยได้หยบิจบัอะไรขึ้นมาอ่านสกัเท่าไหร่”

“ผมกไ็ม่ต่างเท่าไหร่หรอก ตั้งแต่อ่าน ‘อะชติะโนะโจ’29 จบ กไ็ม่ได้

หยบิการ์ตูนเรื่องไหนขึ้นมาอ่านอกีเลย”

“อย่างงั้นร ึนี่การ์ตูนเรื่องโจจบไปแล้วหรอื”

“จบแล้วครบั เพิ่งอวสานไปเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง พอเรื่อง 

‘เคยีวจนิโนะโฮช’ิ30 กบัโจจบลง กไ็ม่เหน็จะมเีรื่องไหนน่าอ่านสกัเล่ม”

“มนักด็แีล้วนี่ โตมาขนาดนี้แล้ว ขนืยงัมายนืถอืการ์ตนูอ่านอยูล่ะก ็

เสยีบคุลกิหมดความน่าเชื่อถอืของความเป็นผู้ใหญ่หมด”

“ถงึจะอย่างนั้นกเ็ถอะ...”

ขณะซาซางากิกับโคงะสนทนากันอย่างออกรส เด็กหญิงเอาแต่ 

ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือ โดยไม่เงยหน้าขึ้นมามองแม้สักครั้ง ดูท่าคง

ก�าลงัฆ่าเวลาด้วยการนั่งอดทนฟังบทโต้ตอบไร้สาระแถมยงังี่เง่าไม่เข้าท่า

ของผู้ใหญ่บ้าๆ บอๆ สองคน
28 Gone With The Wind ประพันธ์โดย Margaret Munnerlyn Mitchell นักเขียนนวนิยายชาวอเมริกัน 

ผู้ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ ตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1936 นวนิยายเรื่องนี้นับเป็นนวนิยายเรื่องเดียวที่ได้รับความ

นิยมสูงสุดเท่าที่เคยมีมา เป็นหนังสือปกแข็งที่มีจ�านวนจ�าหน่ายรองจากคัมภีร์ไบเบิล แม้ปัจจุบันก็

ยังจ�าหน่ายได้ประมาณปีละ 200,000 เล่ม นวนิยายเรื่องนี้ได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ออกฉาย

ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1939 และท�ารายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ของฮอลลีวูด รวมทั้งท�าลายสถิติการได้

รับรางวัลอะแคเดมีมากที่สุด
29 ตีพิมพ์คร้ังแรกเม่ือ ค.ศ. 1968 เป็นการ์ตูนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับวงการหมัดมวย ผู้เขียนคือ ทาคาโมริ  

อาซาโอะ
30 ตีพิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. 1966 เป็นการ์ตูนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวงการเบสบอล ผู้เขียนคนเดียวกับการ์ตูน

เรื่องอะชิตะโนะโจ
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แม้แต่โคงะเองคงรู้สกึเหมอืนกนั หลงัจากนั้นจงึหบุปากเงยีบ แล้ว

เคาะปลายนิ้วลงผิวโต๊ะราวกับว่าความรู้สึกนี้ได้ห่างหายไปนาน ทว่าเมื่อ

รู้สกึได้ถงึสายตาของเดก็หญงิซึ่งเงยหน้ามองมาอย่างไม่สบอารมณ์ โคงะ

จ�าต้องหยุดเคาะนิ้วอย่างเสยีมไิด้

ซาซางากิเผลอมองไปรอบๆ ห้องด้วยความเคยชิน มีเพียงเครื่อง

เรอืนที่จ�าเป็นและอย่างน้อยทกุบ้านต้องม ี รวมไปถงึเครื่องอปุโภคบรโิภค

ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิต ไม่มีสิ่งไหนซึ่งพอจะเรียกได้ว่าข้าวของ

ฟุ่มเฟือยแม้แต่ชิ้นเดยีว แม้แต่โต๊ะส�าหรบัเขยีนหนงัสอืหรอืชั้นวางหนงัสอื

กไ็ม่ม ีถงึจะมโีทรทศัน์วางอยู่ตรงรมิหน้าต่างเครื่องหนึ่งกเ็ถอะ หากระบบ

เสาอากาศส�าหรับติดตั้งภายในห้องนั้นเป็นแบบเก่าคร�่าครึ เขาคิดไปว่า

ทวีเีครื่องนี้คงเป็นแบบขาวด�า แม้จะกดสวติช์เปิดไปเป็นชาต ิภาพบนจอ

ก็คงไม่ปรากฏขึ้นมาง่ายๆ หน�าซ�้าภาพที่ปรากฏยังมีริ้วเส้นพาดทับท�าให้

ดูยากขึ้นไปอกี

ไม่เพียงข้าวของเครื่องใช้ที่มีอยู่น้อยนิดเท่านั้น บรรยากาศภายใน

ห้องยงักลบัไม่สดใสทั้งที่มเีดก็ผูห้ญงินั่งอยูท่ั้งคน และสิ่งที่ก่อใหเ้กดิความ

รูส้กึหมองหม่นแผ่คลมุไปทกุอณทูั่วทั้งห้อง ไม่ได้มสีาเหตมุาจากความเก่า

คร�่าครขึองหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งตดิอยู่บนเพดานเพยีงอย่างเดยีวแน่

ตดิกบัที่นั่งซาซางากมิกีล่องกระดาษลกูฟกูสองกล่องวางซ้อนกนัอยู่ 

เขาใช้ปลายนิ้วเขี่ยเปิดฝากล่องให้เผยอ แล้วมองเข้าไปภายใน ของเล่นกบ

ซึ่งท�ามาจากยางวางซ้อนกนัอย่างหนาแน่น เมื่อเป่าลมเข้าไปในกลไก กบ

ของเล่นจะกระโดดได้ พ่อค้าแม่ขายมกัเอาไปวางขายตามร้านแผงลอยยาม

หน้าเทศกาล ดูท่าคงเป็นงานพเิศษของนชิโิมโตะ ฟมุโิยะกระมงั

“คณุหนูชื่ออะไรหรอื” ซาซางากถิามเดก็หญงิ การที่เขาถามเช่นนี้ 

ด้วยชินปากที่ชอบเรียกเด็กผู้หญิงว่าคุณหนู ทว่าส�าหรับเด็กหญิงแล้วด ู

ไม่ยี่หระกบัค�าค�านี้เท่าไรนกั

เด็กหญิงตอบทั้งที่สายตายังคงจับจ้องอยู่ที่หนังสือ “นิชิโมโตะ  
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ยูกโิฮะ”

“ยูกโิฮะจงั เอ่อ เขยีนด้วยตวัคนัจติวัไหนเหรอ”

“อกัษรหมิะกบัตวัโฮะของค�าว่าอนิาโฮะ (รวงข้าว) น่ะ”

“โอ แล้วเอามาเขยีนต่อกนัเป็นยูกโิฮะสนิะ นบัว่าชื่อดทีเีดยีว” เขา

หนัไปพยกัพเยดิให้โคงะเหน็ด้วย

นั่นสคิรบั โคงะพยกัหน้ารบัค�า แต่เดก็สาวกลบัไร้ปฏกิริยิาโต้ตอบ

“หนูยูกโิฮะรู้จกัโรงรบัจ�าน�าที่ชื่อ ‘คริฮิาระ’ หรอืเปล่า” ซาซางากิ

ลองยงิค�าถาม

ยูกิโฮะไม่ได้เอ่ยตอบในทันที หลังจากแลบลิ้นเลียริมฝีปาก จึง 

พยกัหน้าน้อยๆ “บางครั้งแม่กไ็ปที่นั่น”

“อืม ดูท่าคงเป็นอย่างนั้น หนูเคยเจอคุณลุงเจ้าของร้านนั้นหรือ

เปล่า”

“เคย”

“เขาเคยมาที่บ้านหนูหรอืเปล่า”

ยูกโิฮะเอยีงคอ “คงเคยละมั้ง” เดก็หญงิตอบ

“เขาไม่เคยมาตอนที่หนูยูกโิฮะอยู่เลยหรอื”

“อาจจะเคย แต่ตอนนี้จ�าไม่ได้แล้ว”

“เขามาท�าอะไร”

“ไม่ทราบ”

การจะมานั่งเล่นตั้งปุจฉาวิสัชนากับเด็กหญิงที่นี่คงไม่เหมาะ 

ไมค่วร ซาซางากคิดิ อกีอย่างเขาสงัหรณ์วา่นบัจากนี้ไปจะตอ้งมโีอกาสได้

ตั้งค�าถามกบัเดก็หญงิผู้นี้อกีหลายครั้งแน่

ซาซางากกิวาดสายตาดูภายในห้องอกีครั้ง แต่ไม่ได้ควานหาสิ่งใด

เป็นพิเศษ ทว่าเขากลับต้องเบิกตาโพลง เมื่อเหลือบไปเห็นถังขยะข้างๆ  

ตู้เย็น ขยะยัดอยู่ภายในถังจนเกือบล้น และชิ้นบนสุดมีกระดาษห่อขนม 

ซึ่งพมิพ์เครื่องหมายของร้าน ‘ฮาร์โมน’ี วางอยู่
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ซาซางากหินัไปมองยูกโิฮะ กป็ระสานเข้ากบัสายตาเดก็หญงิพอด ี

ยูกโิฮะหลบตาทนัท ีเข้าสู่ท่วงท่าอ่านหนงัสอืตามเดมิ

ซาซางากิรู ้สึกโดยสัญชาตญาณว่าเมื่อครู ่เด็กหญิงจ้องมองสิ่ง

เดยีวกนักบัเขา

ถัดจากนั้นเล็กน้อย เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นอย่างไม่คาดคิด ปิดหน้า

หนงัสอืฉบั แล้วเสตามองตรงไปยงัประตูทางเข้า

ซาซางากเิงี่ยหฟัูง แว่วเสยีงฝีเท้าคนเดนิลากรองเท้าโปร่งแบบมสีาย

รดัเข้าหู ท่าทางโคงะเองกค็งได้ยนิเหมอืนกนั ปากเขาเผยอค้างเลก็น้อย

เสยีงย�่าเท้าใกล้เข้ามา แล้วมาหยดุตรงหนา้หอ้ง เสยีงโลหะกระทบ

กนัดงัก๊อกแก๊ก คงก�าลงัสอดลูกกญุแจเพื่อไขประตู

ยูกโิฮะเดนิออกไปตรงหน้าประตู “ไม่ได้ลอ็กกญุแจหรอก”

“ท�าไมไม่ลอ็กประตเูอาไว้ล่ะ ไม่รูเ้หรอวา่มนัอนัตราย” เสยีงเอด็ดงั

ขึ้นพร้อมๆ กบับานประตูที่เปิดออก ผูห้ญงิสวมเสื้อสฟ้ีากก้็าวเข้ามาภายใน 

อายคุงเพิ่งสามสบิห้า เส้นผมถูกรวบมดัเอาไว้ด้านหลงั

นชิโิมโตะ ฟมุโิยะรูส้กึได้ถงึการมาของซาซางากกิบัโคงะทนัท ีสหีน้า

ตระหนกคล้ายไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็น เธอหันไปมองลูกสาวกับชาย

แปลกหน้าสลบักนั

“พวกเขาเป็นต�ารวจ” เดก็หญงิบอก

“ต�ารวจ...” ใบหน้าฟมุโิยะผดุพรายความหวาดหวั่น

“ซาซางากิสังกัดต�ารวจประจ�าจังหวัดโอซาก้าครับ ส่วนคนนี้คือ 

โคงะ” ซาซางากผิละจากเก้าอี้เพื่อทกัทาย โคงะกท็�าอย่างเดยีวกนั

ฟมุโิยะแสดงความประหวั่นพรั่นพรงึออกมาให้เหน็ชดัเจน ใบหน้า

ซีดเผือด ตกอยู่ในสภาพละล้าละลังไม่รู้จะหยิบจับอะไรดี เธอยืนแข็งทื่อ

อยู่ตรงประตูที่ลมืปิด ในมอืถอืถงุกระดาษ

“เราก�าลังตามสืบสวนถึงคดีหนึ่งที่เกิดขึ้น พอดีมีเรื่องอยากจะ

สอบถามคุณนิชิโมโตะสักหน่อย เลยต้องมารบกวนอย่างที่เห็น เราเข้า



- 48 -

บทที่ 1

มาในบ้านคณุโดยพลการตอนที่คณุไม่อยู่เช่นนี้ต้องขออภยัเป็นอย่างยิ่ง”

“คด.ี..”

“สงสยัเป็นคดขีองคณุลงุโรงรบัจ�าน�า” ยูกโิฮะยนืพูดอยู่ข้างๆ

คล้ายฟุมิโยะกลั้นหายใจไปหนึ่งเฮือก จากสภาพของทั้งสองคนนี้  

ซาซางากิเชื่อมั่นว่าผู้หญิงทั้งสองต่างรู้ว่าคิริฮาระ โยซุเกะเสียชีวิตแล้ว  

และสองแม่ลกูกน่็าจะได้คยุกนัถงึอะไรบางอย่างเกี่ยวกบัการตายของผู้ชาย

คนนี้แน่นอน

โคงะลุกขึ้นยืน “เชิญนั่งก่อนเถอะครับ” เขาเชื้อเชิญฟุมิโยะ เธอ

จึงเดินไปนั่งข้างซาซางากิ ทั้งที่ความหวาดหวั่นที่ฉายชัดบนใบหน้ายัง 

ไม่จางหาย

สิ่งแรกที่ซาซางากคิดิเมื่อได้เหน็หญงิผู้นี้คอื ช่างเป็นคนที่โครงหน้า

ดเีหลอืเกนิ แม้หางตาจะหย่อนคล้อยนดิๆ แต่ถ้าได้แต่งหน้าดีๆ  แล้วละก ็

จดัได้ว่าเป็นผู้หญงิที่งดงามคนหนึ่งเลยทเีดยีว หากแต่เป็นผู้หญงิประเภท

สวยแต่เยน็ชา ยิ่งยูกโิฮะด้วยแล้วถอดแบบมาจากแม่อย่างกบัแกะ

จริงอยู่หากเป็นชายผู้ล่วงเลยวัยกลางคนไปแล้ว ก็มีไม่น้อยที่เป็น

คนขยันขันแข็งเอาการเอางาน... ซาซางากิเริ่มจินตนาการ แล้วคิริฮาระ 

โยซุเกะชายวัยห้าสิบสองเล่า คงไม่แปลกอะไรถ้าเขาจะมีแรงปรารถนาที่

ขบัลกึๆ อยู่ภายในจติใจ

“ขอเสยีมารยาทหน่อยนะครบั สามคีณุ...”

“เสยีไปตั้งแต่เจด็ปีก่อนแล้วค่ะ ตอนนั้นเขาก�าลงัท�างานในสถานที่

ก่อสร้าง พอดเีกดิอบุตัเิหตกุเ็ลย...”

“อย่างนั้นหรอื เรื่องนี้คงสร้างความขื่นขมให้คณุไม่น้อย แล้วตอนนี้

ท�างานอยู่ที่ไหนเหรอ”

“ท�าที่ร้านอูด้งแถวอมิะซาโตะ”

‘คคิยุะ’ คอืชื่อร้านที่เธอบอก เวลาเข้างานเริ่มตั้งแต่สบิเอด็โมงเช้า

ไปจนถงึบ่ายสี่โมงเยน็ จนัทร์ถงึเสาร์
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“อูด้งที่ร้านอร่อยไหมครับ” คงต้องการผ่อนคลายความรู้สึกของ

เธอกระมัง โคงะถึงได้เอ่ยถามด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม ทว่าสีหน้าฟุมิโยะยัง

คงกระด้าง ค่ะ... เธอพยกัหน้าครั้งหนึ่ง

“เอ่อ ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าคุณคิริฮาระ โยซุเกะเสียชีวิตแล้ว”  

ซาซางากติดัสนิใจเข้าประเดน็

“ค่ะ” น�้าเสยีงแผ่วเบาลอดออกจากปากเธอ “ตกใจอยู่เหมอืนกนั”

ยกูโิฮะเดนิอ้อมไปด้านหลงัมารดา แล้วเข้าไปในห้องหกเสื่อ เดก็หญงิ

ทรุดกายนั่งลง แล้วเอนหลังพิงตู้เหมือนเมื่อครู่ทุกกระเบียด ซาซางากิ

ถอนสายตาย้อนกลับมาที่ฟุมิโยะใหม่ หลังจากมองตามอากัปกิริยาของ

เดก็หญงิ

“มีความเป็นไปได้มากว่าคุณคิริฮาระอาจถูกดึงเข้าไปพัวพันกับ

เหตุการณ์บางอย่าง ฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ต�ารวจจึงออกแกะรอยว่าตั้งแต่

เขาออกจากบ้านเมื่อช่วงกลางวันของวันศุกร์แล้วจากนั้นเขาเดินทางไป

ไหนบ้าง พวกเรากเ็ลยลองมาสอบถามดวู่าเขาได้แวะมาที่นี่บ้างหรอืเปล่า”

“เปล่านี่ เอ่อ บ้านฉนัน่ะ...”

อยู่ๆ ค�าพูดของฟมุโิยะกม็เีหตใุห้ต้องชะงกั “คณุลงุโรงรบัจ�าน�ามา

ที่บ้านเราไม่ใช่เหรอ” เสยีงยกูโิฮะดงัมาจากด้านข้าง “เอ หรอืว่าเป็นคนละ

คนกบัคณุลงุที่ซื้อพดุดิ้งร้าน ‘ฮาร์โมน’ี มาฝากกนัคะ”

ซาซางากริูส้กึได้อย่างแจ่มชดัว่าเวลานี้ฟมุโิยะก�าลงัสบัสน รมิฝีปาก

เธอสั่นระรกิ แต่ในที่สดุกเ็ค้นเสยีงออกมาจากล�าคอจนได้

“อ๊ะ นั่นสนิะ เมื่อวนัศกุร์คณุคริฮิาระมาที่บ้านจรงิค่ะ”

“ประมาณกี่โมงครบั”

“เรื่องนั้น บางท.ี..” ฟมุโิยะลอบมองด้านขวาของซาซางาก ิตรงนั้น

เป็นที่วางตู้เยน็แบบสองประตู บนหลงัตู้เยน็มนีาฬิกาเรอืนไม่ใหญ่วางอยู่ 

“ก่อนห้าโมงนดิหน่อย... น่าจะใช่กระมงั พอฉนักลบัมาถงึบ้านได้ไม่นาน 

เขากม็าถงึแทบจะในทนัท”ี
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“คณุคริฮิาระมาหาด้วยธรุะอะไรครบั”

“คดิว่าเขาไม่มธีรุะกงการอะไรเป็นพเิศษหรอกค่ะ ได้ยนิเขาบอกว่า

พอดผี่านมาแถวนี้ กเ็ลยแวะเข้ามาหา ด้วยความที่คณุคริฮิาระทราบดวี่า

ฉันค่อนข้างใช้ชีวิตอย่างทุกข์ยากกับลูกสาวสองคน เขาจึงไปมาหาสู่กัน

บ้างเป็นบางคราว แถมยงัให้ค�าปรกึษากบัฉนัในหลายๆ เรื่อง”

“พอดผ่ีานมาแถวนี้เลยแวะมาหาอย่างนั้นหรอื แปลกจรงิ” ซาซางากิ 

ชี้ไปยังกระดาษห่อขนมของร้าน ‘ฮาร์โมนี’ ซึ่งอยู ่ในถังขยะ “ขนม 

พวกนี้คุณคิริฮาระเป็นคนถือมาฝากใช่ไหม ตอนแรกคุณคิริฮาระตั้งใจจะ

ซื้อพดุดิ้งตรงร้านย่านร้านค้าหน้าสถานฟีเุสะ นั่นหมายความว่าจดุเวลาที่

เขาอยู่ในละแวกสถานฟีเุสะ เขาตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วว่าจะแวะมาที่บ้านคณุ 

แถมที่นี่ยงัอยู่ห่างจากฟเุสะไม่ใช่น้อย จงึอนมุานได้ว่าคริฮิาระตั้งใจมาที่นี่

ตั้งแต่แรกอยู่แล้วจงึจะสมเหตสุมผล”

“ถงึจะพูดอย่างนั้น แต่จะให้ท�ายงัไงได้ล่ะคะ กค็ณุคริฮิาระเจ้าตวั 

เขาบอกเอาไว้อย่างนั้นนี่ ว่าพอดีผ่านมาแถวนี้ ก็เลยแวะเข้ามาหา...”  

ฟมุโิยะพูดขณะก้มหน้า

“เข้าใจละ ถ้าเป็นอย่างนั้น เรากค็งต้องยดึเอาตามค�าพดูของเขาไว้

ก่อน คริฮิาระอยู่ที่นี่จนถงึประมาณกี่โมงครบั”

“อมื... คดิว่าเขาคงกลบัก่อนหกโมงนดิหน่อยค่ะ”

“ก่อนหกโมง ไม่ผดิแน่หรอื”

“คงไม่ผดิหรอกค่ะ”

“แบบนี้กเ็ท่ากบัว่าคณุคริฮิาระอยู่ที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมง แล้วเขา

มาคยุเรื่องอะไรเหรอ”

“เรื่องอะไรงั้นหรอื... กเ็รื่องทั่วๆ ไปน่ะค่ะ”

“เรื่องทั่วๆ ไปก็มีตั้งหลายเรื่อง อย่างเรื่องดินฟ้าอากาศ หรือไม่ก็

เรื่องเงนิ”

“เอ้อ เรื่องสงครามนั่น...”
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“สงครามงั้นหรอื สงครามแปซฟิิก31 น่ะหรอื”

หรอืคริฮิาระ โยซเุกะจะถกูส่งตวัไปรบในแนวหนา้สมยัสงครามโลก

ครั้งที่สอง พอลองถามดู ฟมุโิยะกลบัส่ายหน้า

“เป็นเรื่องราวสงครามของต่างประเทศน่ะค่ะ เหน็คณุคริฮิาระบอก

ว่าเพราะสงครามนี้เอง ท�าให้ราคาน�้ามนัดบิถบีตวัสูงขึ้น”

“อ้อ สงครามตะวนัออกกลาง32 สนิะ” เมื่อต้นเดอืนที่ผ่านมาได้ข่าว

ว่าเกดิสงครามในตะวนัออกครั้งที่สี่ขึ้น

“เพราะเหตนุี้เศรษฐกจิญี่ปุ่นจงึพลอยง่อนแง่น ในทางตรงข้ามเมื่อ

ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมถีบตัวสูงขึ้น อาจเป็น

ข่าวดสี�าหรบัโรงรบัจ�าน�าที่มสีนิค้าอยู่ในมอืมากมายกไ็ด้ ต่อไปในอนาคต

ผู้ที่มอี�านาจกบัเงนิเหนอืกว่าคนอื่นเท่านั้น จงึจะอยู่ในโลกนี้ได้... ที่เขาพูด

มากป็ระมาณนี้ละค่ะ”

“โอ”

ซาซางากหิรี่ตาจ้องสหีน้าฟมุโิยะขณะบอกเล่าเรื่องราว ในหวัพลาง

ครุน่คดิประเดน็นี้เธออาจก�าลงัพดูความจรงิอยูก่ไ็ด้ หากแต่ปัญหาคอื เหตใุด

คริฮิาระถงึได้อตุส่าห์ดั้นด้นมาจนถงึที่นี่เพยีงเพื่อพูดเรื่องสงครามกนัเล่า

เขาไถลคิดไปถึงนัยจากค�าพูดคิริฮาระที่ว่า ตัวเขามีทั้งเงินและ

อ�านาจ ฉะนั้นจงท�าตัวโอนอ่อนผ่อนตามเขาจะดีกว่า จากบัญชีรายชื่อ

ของร้าน ‘คริฮิาระ’ นชิโิมโตะ ฟมุโิยะยงัไม่เคยน�าเงนิไปไถ่ข้าวของซึ่งตน

ได้จ�าน�าเอาไว้ออกมาเลยแม้แต่ครั้งเดยีว สภาพข้นแค้นนี้ชวนให้คดิได้ว่า

ผู้ตกอยู่ในสภาวะแร้นแค้นมจี�านวนไม่น้อยในสงัคม

ซาซางากมิองยูกโิฮะด้วยหางตา “ตอนนั้นคณุหนูอยู่ที่ไหนหรอื”

“อ้อ เดก็คนนี้ชอบไปขลกุอยู่ที่หอสมดุน่ะ... ใช่ไหมจ๊ะ” เธอหนัไป

พยกัพเยดิยนืยนักบัยูกโิฮะ

31 จักรวรรดิญี่ปุ่นรุกรานจีนจนเป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง
32 นับแต่อิสราเอลก่อตั้งประเทศก็มีความขัดแย้งกับอาหรับจนกลายเป็นสงครามหลายครั้ง
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อื้อ... ยูกโิฮะตอบ

“อย่างงี้นี่เอง ตอนนั้นไปยมืนวนยิายเรื่องนี้มาสนิะ แล้วไปหอสมดุ

บ่อยไหม” เขาหนัไปถามยูกโิฮะโดยตรง

“สองสามครั้งต่ออาทติย์ค่ะ” เธอตอบ

“แวะตอนขากลบัจากโรงเรยีนเหรอ”

“ค่ะ”

“ได้ก�าหนดตายตวัหรอืเปล่าว่าจะไปวนัไหนบ้าง อย่างวนัจนัทร์กบั

วนัศกุร์ หรอืวนัองัคารกบัวนัศกุร์”

“ไม่ได้ก�าหนดแน่นอน”

“แบบนี้คณุแม่ไม่เป็นห่วงแย่หรอื เวลาคณุหนกูลบับ้านมาดกึๆ ดื่นๆ 

คณุแม่จะรู้ได้ยงัไงกนัล่ะว่าไปหอสมดุหรอืแวะไปที่อื่นมา”

“เอ้อ แต่ว่าปกติลูกสาวฉันก็จะกลับมาถึงบ้านหกโมงหน่อยๆ อยู่

แล้ว” ฟมุโิยะเสรมิ

“แล้ววนัศกุร์กก็ลบัมาเวลานั้นหรอื” เขาหนัไปถามยูกโิฮะอกีครั้ง

เดก็หญงินิ่งเงยีบ พยกัหน้ากลายๆ

“หลงัจากคณุคริฮิาระกลบัไปแล้ว คณุนายกอ็ยูบ้่านตลอดเลยเหรอ”

“เปล่าค่ะ เอ่อ ฉนัออกไปซื้อของที่ร้าน ‘มารคุาเนะยะ’ น่ะค่ะ”

ร้านสะดวกซื้อ ‘มารุคาเนะยะ’ ใช้เวลาหลายนาทีเหมือนกันกว่า

จะเดนิจากที่นี่ไปถงึ

“เจอคนรู้จกัที่ร้านสะดวกซื้อบ้างหรอืเปล่า”

ฟมุโิยะหยดุคดิ “ฉนัเจอภรรยาคณุคโินะชติะที่นั่น” เธอตอบ “พอดี

เธอเป็นคณุแม่ของเพื่อนร่วมชั้นของยูกโิฮะน่ะค่ะ”

“ทราบที่อยู่ส�าหรบัตดิต่อไหมครบั”

“รู้ค่ะ”

ฟมุโิยะหยบิสมดุจดที่อยู่ซึ่งวางอยู่ข้างๆ โทรศพัท์ แล้วกางออกบน

โต๊ะ เธอชี้นิ้วไปยงัตวัอกัษรคโินะชติะ “คนนี้แหละ” เธอบอก
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ขณะที่โคงะก�าลังคัดลอกข้อมูลลงไปในสมุดบันทึก ซาซางากิก็ตั้ง

ค�าถามต่อ “ช่วงที่ออกไปซื้อของ คณุหนูกลบัมาถงึบ้านหรอืยงั”

“ยงัค่ะ เดก็คนนี้ยงัไม่กลบัมาบ้าน”

“คณุนายกลบัมาจากซื้อของประมาณกี่โมง”

“คดิว่าคงเป็นตอนหลงัทุ่มครึ่งหน่อยๆ”

“เวลานั้นคณุหนูก.็..”

“ค่ะ ลูกสาวฉนักลบัมาเรยีบร้อยแล้ว”

“หลงัจากนั้นกไ็ม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ไหม”

“ใช่ค่ะ” ฟมุโิยะพยกัหน้า

ซาซางากหินัไปมองโคงะ แล้วถามด้วยสายตาว่า มคี�าถามอะไรอื่น

อกีไหม โคงะส่ายหน้าน้อยๆ เป็นเชงิแทนค�าตอบว่า ไม่มี

“ขอโทษจรงิๆ นะครบั ที่เข้ามารบกวนนานขนาดนี้ วนัหน้าอาจมี

เรื่องท�าให้ต้องมารบกวนอีก ยังไงซะเมื่อถึงเวลานั้นก็ขอความกรุณาด้วย

นะครบั” ซาซางากลิกุขึ้น

ต�ารวจฝ่ายสืบสวนทั้งสองนายก็ออกจากห้องไป ฟุมิโยะถึงขนาด

เดนิออกมาข้างนอกห้อง เพื่อมายนืส่งนายต�ารวจทั้งสอง เมื่อผละห่างจาก

ยูกโิฮะ ซาซางากกิเ็กดิอยากจะถามค�าถามหนึ่งเอาไว้

“คณุนายครบั ค�าถามนี้ออกจะเสยีมารยาทอยูส่กัหน่อย ไม่รู้จะถาม

ดหีรอืเปล่า กลวัคณุนายจะรู้สกึแย่ไปเสยีเปล่าๆ”

“อะไรหรอื” เค้าแววแห่งความวติกฉายชดับนสหีน้าฟมุโิยะทนัที

“มบี้างไหมที่ถูกคณุคริฮิาระชวนออกไปกนิข้าว หรอืนดัเจอกนัข้าง

นอก”

ฟุมิโยะเบิกตาโพลงเมื่อได้ยินค�าถามจากซาซางากิ จากนั้นเธอ

สะบดัหน้าปฏเิสธรนุแรง

“เรื่องนั้นไม่เคยเกดิขึ้นเลยแม้สกัครั้ง”

“งั้นหรอื ไม่มอีะไรหรอกครบั แค่เผลอคดิไปวา่ท�าไมคณุคริฮิาระถงึ
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ได้ท�าตัวสนทิสนมกบัครอบครวัของคณุนกักเ็ท่านั้น”

“ก็อย่างที่บอกละค่ะ ว่าสิ่งที่เขาท�าไปคงล้วนมาจากความสงสาร

เวทนา เอ่อ คณุต�ารวจคะ ตอนนี้ก�าลงัสงสยัว่าฉนัมสี่วนเกี่ยวข้องกบัการ

ตายของคณุคริฮิาระอย่างนั้นหรอื”

“เปล่าครบัเปล่า ไม่ใช่อย่างนั้น ทางเราแค่ตรวจสอบข้อมลูดเูท่านั้น

เอง”

ซาซางากกิล่าวอ�าลา แล้วผละจากสถานที่แห่งนั้น “กลิ่นมนัแหม่งๆ 

นะครบั” โคงะเอ่ยเมื่อเลี้ยวตรงมมุถนน พ้นจากรศัมสีายตาที่จะมองเหน็

อะพาร์ตเมนต์หลงันั้นแล้ว นั่นส.ิ.. เขาเหน็ด้วยกบันายต�ารวจหนุ่ม

“ตอนแรกดูเหมอืนฟมุโิยะพยายามปฏเิสธว่าไม่ได้มา ตอนที่เราถาม

ว่าเมื่อวนัศกุร์คณุคริฮิาระได้มาที่นี่หรอืเปล่า แต่เพราะยกูโิฮะซึ่งนั่งอยูใ่กล้ๆ 

กนัพดูถงึพดุดิ้ง เลยท�าให้รูส้กึเหมอืนเธอจ�าต้องพดูความจรงิออกมาอย่าง

เสยีมไิด้ ความจรงิยกูโิฮะเองกค็งอยากจะช่วยปิดบงัเรื่องนี้เอาไว้เหมอืนกนั 

แต่ด้วยความบงัเอญิที่ฉนัเหลอืบไปเหน็กระดาษห่อพดุดิ้งเข้า เดก็น้อยเลย

คดิว่าขนืโกหกต่อไปคงไม่มปีระโยชน์กระมงั”

“เดก็คนนี้ช่างฉลาดแกมโกงจรงิๆ”

“ปกตเิวลาฟมุโิยะเสรจ็งานจากร้านอูด้งแล้วกลบัมาถงึบ้านคงราวๆ 

ห้าโมง แล้วคริฮิาระกม็าหาในช่วงนั้น ซึ่งเป็นช่วงที่ยูกโิฮะไปหอสมดุพอด ี

และคล้อยหลังคิริฮาระกลับบ้านไปแล้ว เด็กหญิงจึงจะกลับบ้านมาพอด ี

อะไรกนั ช่วงเวลามนัชกัจะลงลอ็กจนผดิสงัเกตซะแล้ว”

“อาจจะเป็นอย่างงั้นกไ็ด้ แต่ว่านะถ้าหากเป็นชู้รกักนัจรงิแล้วละก ็

ครอบครวันี้น่าจะได้รบัการดูแลเอาใจใส่ที่ดมีากกว่านี้ส ิ ฉนัรู้สกึว่าไม่เหน็

จ�าเป็นจะต้องไปท�างานพเิศษอย่างรบัจ๊อบท�าของเล่นแบบนั้นเลย”

“ทางฝ่ายคิริฮาระอาจจะคิดกับฝ่ายนี้แค่เล่นๆ ก็ได้ เลยไม่ได้ทุ่ม

สดุตวั”

“ประเดน็นี้กส็มเหตสุมผลด”ี
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ต�ารวจทั้งสองนายรีบบึ่งไปยังกองบัญชาการสืบสวนสอบสวน ซึ่ง

ตั้งอยู่ภายในสถานตี�ารวจนครบาลนชิฟิเุสะ

“อาจเป็นการฆาตกรรมเพราะอารมณ์ชั่ววูบก็ได้” ซาซางากิออก

ความเหน็ หลงัรายงานผลความคบืหน้าให้กบันาคาสกึะฟัง “คริฮิาระเอา

เงนิล้านเยนที่เพิ่งถอนออกมาจากธนาคารสดๆ ร้อนๆ ให้ฟมุโิยะดไูม่ผดิแน่”

“แล้วพอเธอได้เห็นเงินจ�านวนนี้เกิดอยากได้ขึ้นมาจึงลงมือฆ่าเขา

งั้นหรอื แต่ถ้าเธอฆ่าเขาที่บ้าน การจะลากศพไปยงัสถานที่เกดิเหตคุงเกนิ

ก�าลงัผู้หญงิตวัคนเดยีว” นาคาสกึะพูด

“อาจเป็นกลลวงโดยอ้างเหตุผลอะไรบางอย่างเพื่อนัดพบกันที่ตึก

ร้างหลังนั้น อีกอย่างเธอคงไม่คิดเดินท่อมๆ ไปพร้อมกันกับเขาสองต่อ

สองหรอก”

“บาดแผลบนศพมีความเป็นไปได้ที่แค่พละก�าลังของผู้หญิงก็

เหลอืเฟือ ผลการชนัสูตรกร็ะบไุปในแนวนั้น”

“ซ�้าร้ายคิริฮาระเห็นอีกฝ่ายว่าเป็นฟุมิโยะ เลยไม่ได้เฉลียวใจใน 

กลลวงของเธอ”

“ยังไงซะ ก่อนอื่นก็ต้องตรวจสอบพยานอ้างที่อยู่ของฟุมิโยะให้

เรยีบร้อย” นาคาสกึะเอ่ยด้วยเสยีงชดัถ้อยชดัค�า

เวลานี้ ภายในใจซาซางากเิริ่มเพ่งเลง็ฟมุโิยะเข้าข่ายต้องสงสยัที่สดุ 

เขารบัรูไ้ด้ถงึท่าทหีวาดระแวง และเคลอืบแคลงจากหญงิผู้นี้ ระยะเวลาการ

ตายของคริฮิาระถกูพสิจูน์ออกมาแล้วว่าอยูใ่นช่วงห้าโมงเยน็จนถงึสองทุม่

เมื่อวนัศกุร์ที่ผ่านมา และฟมุโิยะเป็นคนที่มโีอกาสลงมอืสงัหารมากที่สดุ

แต่ทว่าผลการสืบสวนกลับกลายเป็นข้อมูลที่สร้างความคาดไม่ถึง

ให้เกดิขึ้นในบรรดาต�ารวจทมีสบืสวนสอบสวนโดยสิ้นเชงิ เพราะนชิโิมโตะ 

ฟมุโิยะมพียานการอ้างที่อยู่อย่างสมบูรณ์แบบ
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เบื้องหน้าร้านสะดวกซื้อ ‘มารคุาเนะยะ’ เป็นสวนสาธารณะเลก็ๆ 

มเีพยีงชงิช้า กระดานลื่น และบ่อทรายเท่านั้น ด้วยความกว้างของพื้นที่

อนัจ�ากดัจงึท�าพื้นที่ส�าหรบัเล่นบอลไม่ได้ หากขนาดก�าลงัดสี�าหรบัปล่อย

ให้เดก็เล่นในยามแม่บ้านกระเตงลูกมาด้วยเมื่อออกมาซื้อของ

สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เอื้อให้บรรดาแม่บ้านมาจบักลุ่ม

ซุบซิบนินทาได้อย่างเหมาะเจาะ ด้วยความที่เอาลูกตัวเองไปฝากไว้กับ

คนรู้จัก ท�าให้ในระหว่างนั้นจับจ่ายซื้อของได้ ในบรรดากลุ่มแม่บ้านที่ใช้

บริการร้าน ‘มารุคาเนะยะ’ น้อยนักที่จะมีคนตั้งใจมาใช้ประโยชน์จาก

ร้านค้านี้จรงิๆ

คิโนะชิตะ ยูมิเอะซึ่งอาศัยในละแวกนี้เจอกับนิชิโมโตะ ฟุมิโยะ

ภายในร้านสะดวกซื้อราวหกโมงครึ่งของวนัที่คริฮิาระ โยซเุกะถกูฆาตกรรม 

ท่าทางฟมุโิยะเสรจ็สิ้นจากการซื้อของแล้ว จงึก�าลงัเดนิไปยงัเครื่องคดิเงนิ 

เนื่องจากคโินะชติะ ยูมเิอะเพิ่งจะเข้ามาในร้าน ภายในตะกร้าจงึว่างเปล่า 

เอ่ยทกักนัเพยีงสองสามค�า แล้วทั้งสองกแ็ยกจากกนัไป

เมื่อคโินะชติะ ยูมเิอะจ่ายของเสรจ็และออกจากร้าน เวลากล็่วงไป

กว่าทุ่มแล้ว เธอกะว่าจะปั่นจกัรยานซึ่งจอดไว้ใกล้ๆ สวนสาธารณะ ขณะ

ก�าลังก้าวขาขึ้นคร่อม พลันสายตาก็เหลือบไปเห็นฟุมิโยะนั่งอยู่ตรงชิงช้า  

ฟมุโิยะนั่งไกวชงิช้าเหม่อลอย สภาพที่เหน็คล้ายก�าลงัครุน่คดิอะไรสกัอย่าง

ไม่ใช่ว่าดูผิดไปเป็นนิชิโมโตะ ฟุมิโยะหรอกนะ ต�ารวจเป็นฝ่ายตั้ง

แง่ ไม่ผดิแน่นอนค่ะ คโินะชติะ ยูมเิอะปฏเิสธหนกัแน่น

ทว่าไม่มีใครอื่นที่เห็นฟุมิโยะนั่งชิงช้า ต�ารวจหาพยานบุคคลเพื่อ
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มาสนบัสนนุค�าให้การนี้ไม่ได้ บงัเอญิตรงหน้าร้านสะดวกซื้อมคีณุตาเปิด

ร้านทาโกะยากิเป็นอีกผู้หนึ่งที่เห็นแม่บ้านนั่งไกวชิงช้าอยู่จนเกือบจะสอง

ทุ่ม ซึ่งเวลานี้ทางร้านสะดวกซื้อได้เวลาปิดให้บริการ พิลึกจริง... คุณตา

สงสัย รูปร่างลักษณะและอายุของแม่บ้านที่คุณตาร้านทาโกะยากิจ�าได้

นั้น อนมุานได้ว่าเป็นฟมุโิยะไม่ผดิแน่

กลบักนั ทางต�ารวจกไ็ด้เบาะแสใหม่ๆ เกี่ยวกบัร่องรอยของคริฮิาระ  

โยซเุกะเพิ่มเตมิ เจ้าของร้านขายยาเหน็คริฮิาระเดนิอยูเ่พยีงล�าพงัช่วงหลงั 

หกโมงของวนัศกุร์ จากค�าให้การเจ้าของร้าน เขากะว่าจะร้องทกัคริฮิาระ  

แต่ดทู่าทางก�าลงัรบีร้อนเหลอืเกนิ จงึไม่ได้ทกัทายอะไรออกไป และสถานที่ 

ที่มพียานรูเ้หน็ร่องรอยของคริฮิาระกอ็ยูก่ึ่งกลางระหว่างอาคารโยชดิะไฮท์ 

ซึ่งเป็นที่อยู่ของนิชิโมโตะ ฟุมิโยะกับตึกร้างซึ่งเป็นสถานที่ที่พบศพพอดิบ

พอดี

การคาดคะเนช่วงเวลาคิริฮาระเสียชีวิตคือตั้งแต่ห้าโมงจนถึงสอง

ทุ่ม ฉะนั้นถ้าฟมุโิยะนั่งไกวชงิช้ารอ จากนั้นจงึตรงดิ่งไปยงัที่เกดิเหต ุย่อม

มคีวามเป็นไปได้ว่าเธออาจก่ออาชญากรรม แต่ความคดิข้างมากของเหล่า

ทมีสบืสวนสอบสวนเหน็ว่าความน่าจะเป็นนี้มโีอกาสเกดิขึ้นต�่า ด้วยความที่

การคะเนช่วงเวลาการตายกว้างเกนิไป และไม่น่าจะถงึสองทุม่ ซึ่งเมื่อดจูาก

อาหารที่ยังไม่ถูกย่อยคั่งค้างภายในกระเพาะอาหารแล้ว ย่อมเป็นเครื่อง 

ยืนยันได้อย่างดี ทั้งยังแบ่งซอยเวลาออกมาได้อย่างละเอียด ข้อเท็จจริง

มคีวามน่าจะเป็นสูงมากที่การฆาตกรรมจะเกดิในช่วงหกโมงถงึหนึ่งทุ่ม

นอกจากนี้ยงัมมีลูฐานซึ่งใช้อนมุานช่วงเวลาการตายได้วา่อย่างช้า

ที่สดุคริฮิาระกไ็ม่น่าจะเสยีชวีติหลงัทุ่มครึ่ง นั่นคอืความมดืภายในบรเิวณ

ที่เกิดเหตุ ภายในห้องซึ่งพบศพไร้อุปกรณ์ให้แสงสว่างใดๆ หากเป็นช่วง

กลางวันคงไม่เท่าไร แต่พอตกกลางคืนนี่สิ ภายในห้องคงมืดมิดจนมอง

ไม่เหน็อะไรเลย ทว่าช่องว่างที่พอให้แสงจากตกึฝ่ังตรงข้ามสาดส่องเข้ามา 

ท�าให้ภายในห้องสลวัราง และสว่างพอที่จะแยกแยะใบหนา้ของอกีฝ่ายได้
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ว่าเป็นใคร หากสายตาคุ้นชนิกบัความมดื หน�าซ�้าตกึซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามจะ

ดับไฟตอนทุ่มครึ่ง ถึงแม้ความน่าจะเป็นของการฆาตกรรมอาจเกิดขึ้นได้

ในทางกายภาพ ถ้าฟมุโิยะได้ตระเตรยีมไฟฉายไปด้วย ทว่าเมื่อคดิไปถงึ

แง่เชาวน์ปัญญาของคริฮิาระ เขาย่อมต้องระมดัระวงัตวัอย่างด ีเมื่อตกอยู่

ภายใต้สภาวการณ์ผดิปกติ

ทั้งที่ประเดน็นี้น่าสงสยัเหลอืเกนิ แต่ไม่ว่าอย่างไร ตวัฟมุโิยะเองมี

โอกาสลงมอืสงัหารคริฮิาระน้อยมาก

ท่ามกลางความเคลือบแคลงในตัวนิชิโมโตะ ฟุมิโยะบางเบาลง

บรรดาทมีสบืสวนสอบสวนกลุม่อื่นกไ็ด้เบาะแสมาใหม่ เป็นข้อมลูเกี่ยวกบั

โรงรบัจ�าน�า ‘คริฮิาระ’ เจ้าหน้าที่ควานหาตวัผู้มาใช้บรกิาร ‘คริฮิาระ’ ช่วง

เยน็ของวนัที่คริฮิาระ โยซเุกะถูกฆาตกรรมมาจนได้ โดยกวาดไล่รายชื่อผู้

มาใช้บรกิารในช่วงนี้จากบญัชรีายชื่อของทางร้าน

คนผู้นี้อาศัยอยู่ทางทิศใต้ห่างจากโอเอะไปหลายกิโลเมตร เธออยู่

ในเมอืงทะสมึ ิหญงิวยักลางคนใช้ชวีติเพยีงล�าพงั นบัตั้งแต่สามดี่วนจาก

ไปด้วยโรคภยัเมื่อสองปีก่อน ท�าให้เธอได้มาเยอืน ‘คริฮิาระ’ เป็นครั้งคราว 

การที่เธอต้องดั้นด้นมาใช้บรกิารโรงรบัจ�าน�าที่ห่างไกลจากบ้านตวัเอง คง

เพราะไม่อยากให้คนรู้จักมาเห็นตัวเองเดินเข้าเดินออกโรงรับจ�าน�ากระมัง 

ในวนัศกุร์วนัเกดิเหต ุเธอถอืนาฬิกาซึ่งซื้อมาเป็นคูค่นละเรอืนกบัสาม ีมายงั 

‘คริฮิาระ’ ประมาณบ่ายห้าโมงครึ่ง

แต่จากค�าบอกเล่าของเธอ แม้ทางร้านจะยังเปิดให้บริการ ทว่า

ประตูกลบัลงกลอน เธอจงึลองกดออดเพื่อเรยีกคนที่อยู่ภายในร้าน หาก

ไร้วี่แววการขานรบั เธอจงึเดนิออกมาจากร้านอย่างช่วยไม่ได้ แล้วเตร่ซื้อ

เครื่องปรงุอาหารส�าหรบัมื้อเยน็ตรงตลาดสดในละแวกนั้น ก่อนกลบัเธอได้

แวะไปยงั ‘คริฮิาระ’ อกีครั้ง ตอนนั้นเวลาประมาณหกโมงครึ่ง

เช่นกนัเวลานั้นประตูกย็งัคงลงกลอน คราวนี้เธอตดัใจกลบับ้าน โดย

ไม่กดออดเหมอืนครั้งก่อน นาฬิกาเรอืนคูถ่กูแปรเปลี่ยนเป็นเงนิสดที่โรงรบั
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จ�าน�าแห่งอื่นหลงัจากนั้นสามวนั เนื่องจากที่บ้านไม่ได้บอกรบัหนงัสอืพมิพ์ 

เธอจงึไม่รู้ว่าคริฮิาระ โยซเุกะถูกฆ่า กระทั่งเจ้าหน้าที่สบืสวนมาขอเข้าพบ

และแน่นอน จากข้อมลูชิ้นนี้ เป็นธรรมดาที่ทมีสบืสวนสอบสวนเพ่ง

ความสงสยัไปที่คริฮิาระ ยาเอโกะและมตัสอึรุะ อซิาม ุด้วยวนันั้นพวกเขา

ให้การว่าเปิดโรงรบัจ�าน�าจนถงึหนึ่งทุ่ม

ซาซางากพิร้อมกบัโคงะ และต�ารวจอกีสองนายมุง่หน้าสู่ ‘คริฮิาระ’ 

ทนัที

มตัสอึรุะซึ่งก�าลงัเฝ้าร้านถงึกบัตาโต “มธีรุะอะไรเหรอ”

“คณุนายอยู่หรอืเปล่า” ซาซางากถิาม

“ครบั อยู่ข้างใน”

“ช่วยตามให้หน่อยส”ิ

มตัสอึรุะส่อสหีน้าหวาดระแวง ก่อนจะหนัไปแง้มบานเลื่อนตรงด้าน

หลงั “คณุต�ารวจมาขอพบน่ะ”

สิ้นเสยีงดงักกุกกั บานเลื่อนกเ็ปิดอ้าออก ยาเอโกะปรากฏกายใน

ชดุเสื้อถกักบักางเกงยนีส์ เธอขมวดคิ้ว แล้วทอดสายตาทาบทบัเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ “มีอะไร”

“ขอเวลาสกัครูไ่ด้ไหม พอดมีเีรื่องอยากสอบถามหน่อย” ซาซางากิ

ตอบ

“กไ็ด้... มอีะไรกว็่ามา”

“อยากจะขอเชญิคณุไปกบัพวกเราหน่อย” นายต�ารวจคนหนึ่งที่มา

ด้วยกนัเอ่ยขึ้น “แค่ร้านกาแฟใกล้ๆ นี่เอง คงไม่รบกวนเวลามากมายอะไร”

ยาเอโกะผดุความไม่พอใจขึ้นบนสหีน้าเลก็น้อย ค่ะ เธอตอบ แล้ว

หยิบรองเท้าแตะขึ้นสวม ซาซางากิเบิกตาจ้องไม่กะพริบ จนจับได้ว่า 

ยาเอโกะแอบเหลอืบไปทางมตัสอึรุะ ในแววตาแสดงความรูส้กึคล้ายไร้ที่พึ่ง
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ซาซางากิและโคงะยังคงอยู่ในร้าน ส่วนต�ารวจอีกสองนายพา 

ยาเอโกะเดนิออกไป

คล้อยหลงัพวกเขา ซาซางากจิงึเดนิเข้าไปใกล้เคาน์เตอร์ “พวกเรา

มเีรื่องอยากสอบถามคณุมตัสอึรุะด้วยเหมอืนกนั”

“เรื่องอะไร” มตัสอึรุะวางตวัใหม่ พลางผดุรอยยิ้มประจบประแจง

“เรื่องวันเกิดคดีความ หลังจากที่ทางเราสืบหาข้อมูลมา ปรากฏ

ว่าเบาะแสที่เราได้ขัดแย้งกับค�าให้การของคุณ” ซาซางากิจงใจพูดจาให้

ชดัถ้อยชดัค�า

“ขัดแย้งงั้นหรือ” รอยยิ้มไม่จริงใจเมื่อครู่ของมัตสึอุระเปลี่ยนเป็น 

กระด้างขึ้นมาอย่างเหน็ได้ชดั

ซาซางากเิท้าความถงึค�าให้การของลูกค้าหญงิซึ่งอาศยัอยู่ที่ทะสมึ ิ

ขณะได้ยินเรื่องราวจากปากต�ารวจ รอยยิ้มบางๆ บนใบหน้ามัตสึอุระก็

หายวบัไปทนัที

“เรื่องนี้หมายความว่ายงัไงกนั คณุเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอืว่าวนั

นั้นร้านเปิดจนถงึหนึ่งทุม่ แต่ช่วงห้าโมงครึ่งจนถงึหกโมงครึ่งประตรู้านกลบั

ลอ็ก ทั้งที่น่าจะมคีนอยูภ่ายใน ประเดน็นี้ไม่ว่าจะคดิยงัไงกแ็ปลกอยูด่ ีหรอื

ไม่จรงิ” ซาซางากจิ้องลกึเข้าไปในนยัน์ตาอกีฝ่ายขณะพูด

มัตสึอุระเป็นฝ่ายเลี่ยงหลบสายตานั้นเสียเอง นัยน์ตาสีด�ากลอก

กลิ้งมองเพดาน

“เอ่อ เวลานั้น” เขาพูดขึ้นหลังยกมือขึ้นกอดอก แล้วตบมือแปะ

ครั้งหนึ่ง “นั่นส ิช่วงเวลานั้นน่ะเอง คดิออกแล้วละ ผมเข้าไปในโกดงัเกบ็

ของน่ะครบั”

“โกดงัเกบ็ของหรอื”

“โกดงัเกบ็ของที่อยู่ด้านในไงละ ถ้าจ�าไม่ผดิก่อนหน้านี้กเ็คยพูดไป

แล้วหนหนึ่ง สงสัยตอนนั้นผมก�าลังเก็บของอยู่ โดยเฉพาะของมีค่าจาก

บรรดาข้าวของที่ลูกค้าเอามาจ�าน�าไว้น่ะครับ ถ้าผมมีตาหลังมองคนเดิน
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เข้าออกร้านได้กค็งดสี ิแต่นี่มนัไม่ม ีอกีอย่างที่นี่มนักเ็หมอืนโกดงัเกบ็ของ

อนัแขง็แกร่งเมื่อลงกลอนเอาไว้ เพื่อตรวจตราให้แน่ใจ ผมจงึต้องเข้าไปข้าง

ใน ถ้าอยู่ภายในตู้นริภยัละก ็แม้แต่เสยีงออดกไ็ม่ได้ยนิหรอก”

“ช่วงนั้นไม่มใีครอยู่เฝ้าหน้าร้านแทนเลยหรอื”

“ปกตจิะเป็นท่านประธาน แต่ช่วงนั้นผมต้องเฝ้าร้านคนเดยีว เวลา

เข้าไปในตู้นริภยักจ็ะลงกลอนตรงประตูหน้าร้านเอาไว้”

“แล้วคณุนายกบัลูกชายล่ะ”

“ทั้งสองคนอยู่ในห้องรบัแขก”

“ถ้าอย่างนั้นทั้งคณุนายและลกูชายกน่็าจะได้ยนิเสยีงออดตรงประตู

ทางเข้าไม่ใช่เหรอ”

“เอ้อ เรื่องนั้น” มตัสอึรุะอ้าปากค้างอยู่ครึ่งหนึ่ง ก่อนจะพูดต่อหลงั

จากนิ่งเงยีบอยู่หลายวนิาท ี“เพราะก�าลงัดูโทรทศัน์อยู่ในห้องข้างใน พวก

เขาเลยไม่ได้ยนิเสยีงออดละมั้ง”

ซาซางากจ้ิองใบหน้าซึ่งปดูโปนด้วยกระดกูโหนกแก้ม แล้วหนัไปพดู

กบัโคงะ “ลองไปกดออดดูซ”ิ

ครบั โคงะรบัค�าสั่ง และพุ่งพรวดออกไปนอกประตูร้านทนัท ีไม่ถงึ

ชั่วอดึใจ เสยีงออดกด็งัก้องกงัวานเหนอืศรีษะ ความดงัของมนักล่าวได้ว่า

แสบแก้วหูไม่น้อยทเีดยีว

“เสยีงดงัไม่ใช่เล่นนี่” ซาซางากพิูด “ถงึจะนั่งจดจ่อดูโทรทศัน์มาก

ขนาดไหน เป็นไปไม่ได้ที่ทั้งสองคนจะไม่ได้ยนิเสยีงออดเลย”

มตัสอึรุะนิ่วหน้า ทว่าเขากลบัพยายามผดุรอยยิ้มเจื่อนๆ ขึ้นมากลบ

“คุณนายเป็นคนประเภทไม่ยอมหยิบจับงานค้างานขายเลยแม้แต่ 

นดิเดยีว ถงึลกูค้าจะมาเตม็ร้านแค่ไหน เธอกไ็ม่เคยออกมาแม้แต่จะทกัทาย  

หนูเรยีวเองกเ็หมอืนกนั ไม่เคยอยู่ช่วยเฝ้าร้านเลยสกัครั้ง และตอนนั้นถงึ

พวกเขาจะได้ยนิเสยีงออด แต่กท็�าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แบบนี้แหละ”

“อมื ไม่ใส่ใจว่าเสยีงออดจะดงัสกัแค่ไหนสนิะ”
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ไม่เหน็รู้สกึเลยว่าทั้งยาเอโกะหรอืแม้แต่เดก็ชายเรยีวจจิะเป็นคนอยู่

นิ่งเฉยได้ จนถงึขนาดไม่ยอมช่วยเหลอืงานของทางร้านเลย

“เอ้อ คณุต�ารวจ นี่ผมตกเป็นผู้ต้องสงสยัไปแล้วหรอืนี่ เหน็ว่าผม

เป็นคนลงมอืฆ่าท่านประธาน...”

“เปล่าๆ” ซาซางากโิบกมอื “มนัเป็นพื้นฐานของการสบืสวนอยูแ่ล้ว 

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลละเอียดยิบย่อยสักแค่ไหน ถ้าเกิดมันขัดแย้งกันขึ้นมา 

เรากต้็องตามสบืต่อ และตอนนี้ทางเรากเ็ข้าใจแล้วว่าเวลานั้นท�าไมถงึต้อง

ปิดประตูร้าน ข้อมูลนี้ช่วยได้มากเลยละ”

“งั้นเหรอ แต่ก็เอาเถอะ ผมไม่ว่าอะไรหรอกนะ ถ้าจะตั้งแง่สงสัย 

ในตวัผมแบบนั้น” มตัสอึรุะเอ่ยเป็นเชงิบ่น ขณะเผยฟันเหลอืงอ๋อยให้เหน็ 

น�้าเสียงเจอืความไม่พอใจ

“ต�ารวจไม่ได้สงสัยใครเป็นพิเศษหรอก เพียงแต่ต้องสืบเสาะหา

ข้อมูลให้ชดัเจนกเ็ท่านั้น ถงึจะช่วยมองรูปคดอีอกมาได้ ตกลงว่าในวนันั้น

พอจะมหีลกัฐานยนืยนัว่าอยู่ที่ร้านตอนหกโมงถงึหนึ่งทุ่มบ้างหรอืเปล่า”

“หกโมงถงึหนึ่งทุม่... ถ้าเป็นพยานบคุคลกม็แีต่คณุนายกบัหนเูรยีว

เท่านั้นแหละ”

“กรณีจะยกเอาพยานบุคคลขึ้นมากล่าวอ้าง จะต้องเป็นบุคคล

ภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกบัคณุโดยสิ้นเชงิ”

“พูดอย่างกับว่าพวกเราได้ร ่วมมือกันสังหารอย่างนั้นแหละ”  

มตัสอึรุะเหลอืกตา

“ขึ้นชื่อว่าต�ารวจ ย่อมต้องคดิถงึความน่าจะเป็นในหลายๆ ด้าน” 

ซาซางากติอบรบันิ่มๆ

“อย่างกับผมเป็นไอ้งั่ง ถึงลงมือฆ่าท่านประธานไป แล้วผมจะได้

อะไรขึ้นมา ถึงท่านประธานจะออกไปข้างนอกบ่อยก็จริง แต่ไม่เคยแอบ

หยบิจบัทรพัย์ของบ้านหลงันี้ออกไปเลยสกัอย่าง”

ซาซางากไิม่ตอบ เพยีงผดุรอยยิ้มบางๆ รบัค�า มตัสอึรุะเริ่มอารมณ์
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ขุ่น เขาคิดว่าคงไม่เลวนักหากจะปล่อยให้มัตสึอุระหลุดปากอะไรออกมา

ในยามนี้ ทว่ามตัสอึรุะกลบัไม่ได้ส�ารอกเรื่องไร้สาระออกมามากไปกว่านั้น

“หกโมงถงึหนึ่งทุ่มอย่างนั้นเหรอ คงได้คยุโทรศพัท์อยู่เหมอืนกนั”

“โทรศพัท์หรอื คยุกบัใคร”

“คนในสมาคมเดียวกันน่ะ โทร.มานัดแนะว่าเดือนหน้าจะแวะเข้า

มาหา”

“คณุมตัสอึรุะเป็นคนโทร.ไปนดัเองหรอื”

“เอ่อ เปล่าครบั ทางฝ่ายโน้นเป็นคนโทร.เข้ามา”

“ประมาณกี่โมง”

“สายแรกประมาณหกโมง หลังจากนั้นอีกสามสิบนาทีก็มีอีกสาย

โทร.เข้ามา”

“หมายความว่ามคีนโทร.เข้ามาสองสายงั้นส”ิ

“ถูกต้อง”

ขณะนี้ภายในหัวของซาซางากิก�าลังจัดระบบแกนของเวลา หาก

ค�าพูดของมัตสึอุระเป็นความจริง นั่นหมายถึงเขามีพยานอ้างที่อยู่ใน

ช่วงหกโมงถึงหกโมงครึ่ง จากข้อมูลลองคิดว่าเขาจะมีโอกาสลงมือก่อ

อาชญากรรมไหม

ค�าตอบคอื เป็นไปได้ยาก เขาสรปุความน่าจะเป็นเสรจ็สรรพ

ซาซางากถิามถงึที่อยูข่องเพื่อนในกลุม่เดยีวกนักบัมตัสอึรุะ ซึ่งเป็น

คนโทรศพัท์เข้ามาหา มตัสอึรุะหยบิสมดุเกบ็นามบตัรออกมา แล้วค้นหา

ตอนนั้นเอง ประตูตรงตีนบันไดก็ขยับ เผยให้เห็นใบหน้าเด็กชาย

ตรงช่องว่างที่ประตูแง้มออก

เมื่อประสานสายตาเข้ากบัซาซางาก ิเรยีวจถิงึกบัลนลานปิดประตู

ทนัท ีเสยีงเท้าย�่าขึ้นไปตามขั้นบนัไดแว่วกระทบโสต

“ลูกชายกอ็ยู่ด้วยหรอืนี่”

“ว่าไงนะครบั อ้อ เพิ่งกลบัมาจากโรงเรยีนเมื่อกี้นี้เอง”
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“ขอขึ้นไปข้างบนหน่อยได้ไหม” ซาซางากชิี้นิ้วไปทางบนัได

“ชั้นสองน่ะเหรอ”

“ใช่”

“อมื... ตามสบายเลยครบั”

ซาซางากิหันไปสั่งโคงะ “ถ้าบันทึกที่อยู่ของคนที่โทรศัพท์เข้ามา

เสรจ็แล้ว ช่วยไปดูโกดงัเกบ็ของให้ด้วยนะ” พูดจบเขากถ็อดรองเท้า

ประตูถูกเปิดออก สายตาเหลอืบขึ้นไปตามขั้นบนัได ความมดืสลวั

อบอวลกับกลิ่นปูนปลาสเตอร์ พื้นผิวขั้นบันไดซึ่งท�าจากไม้ถูกถากกร่อน

ด้วยรองเท้ามานานหลายปี จนกลายเป็นร่องรอยด่างด�า เขายกมอืยนัผนงั 

แล้วไต่ขึ้นไปอย่างระมดัระวงั

เมื่อพ้นบนัไดขึ้นมาชั้นสอง มทีางเดนิอยู่ตรงกลางคั่นห้องสองห้อง

ซึ่งหนัหน้าเข้าหากนั ด้านหนึ่งเป็นบานเลื่อนฟซุมุะ อกีด้านเป็นบานเลื่อน

โชจ ิตรงสดุทางเดนิมปีระตอูกีบาน แต่คงเป็นห้องเกบ็ของหรอืไม่กห็อ้งน�้า

“หนเูรยีวจ ิฉนัเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ขอเข้าไปคยุด้วยหน่อยได้ไหม” 

ซาซางากยินืตรงระเบยีงทางเดนิแล้วส่งเสยีง

ไร้วี่แววการขานรับอยู่ครู ่ใหญ่ ขณะที่ซาซางากิก�าลังจะสูดลม

หายใจเข้าปอด แล้วส่งเสยีงออกไปอกีครั้งนั่นเอง แกร๊ก! เสยีงหนึ่งดงัขึ้น 

แว่วมาจากด้านหลงับานฟซุมุะ

ซาซางากเิลื่อนบานฟซุมุะออก เรยีวจนิั่งหนัหน้าเข้าโต๊ะ เหน็เพยีง

แผ่นหลงัของเดก็ชาย

“ขอเวลาสกัเดี๋ยวนะ”

ซาซางากสิบืเท้าเข้าไปในห้อง ที่นี่เป็นห้องแบบญี่ปุ่นขนาดหกเสื่อ 

อกีฟากหนึ่งของห้องเป็นทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ จงึไม่แปลกหากแสงอาทติย์

จะสาดส่องเข้ามาภายในห้องนี้ทางหน้าต่างอย่างเตม็เปี่ยม

“ผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น” เรยีวจพิูดขึ้น ทั้งที่ยงันั่งผนิหลงัให้

“เปล่าๆ ถงึจะรู้หรอืไม่รู้กไ็ม่เป็นไร ฉนัแค่มาสอบถามดูเท่านั้น ขอ 
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นั่งตรงนี้ก็แล้วกันนะ” เนื่องจากบนพื้นเสื่อทาทามิมีเบาะรองนั่งเพียง 

เบาะเดยีว ซาซางากจิงึขออนญุาตจากเดก็ชาย หลงัชี้นิ้วไปที่เบาะ

เรยีวจเิอี้ยวหนัมาพอแค่เหลอืบมองด้วยหางตา เชญิ... เดก็ชายตอบ

ซาซางากินั่งท่าขัดสมาธิ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเด็กชายซึ่งนั่งอยู่

บนเก้าอี้ “เรื่องคณุพ่อ คงท�าให้เธอขมขื่นไม่น้อย”

เรยีวจยิงัคงไม่ปรปิากตอบ นั่งหนัหลงัให้เหมอืนเดมิ

ซาซางากิกวาดสายตาไปรอบห้อง เมื่อเทียบกับห้องหับที่เคยเห็น

มา ถอืได้ว่าเกบ็กวาดเป็นระเบยีบและสะอาดสะอ้านทเีดยีว ส�าหรบัห้อง

ของเดก็ประถมศกึษาแล้ว รูส้กึออกจะเรยีบง่ายไปหน่อย บนผนงัไม่มแีม้แต่

โปสเตอร์ของยามางจุ ิโมโมเอะ33 หรอืซากรุะดะ จนุโกะ34 แบบจ�าลองรถ 

ซเูปอร์คาร์กไ็ม่มปีระดบัตกแต่ง บนชั้นหนงัสอืไม่มกีาร์ตนูสกัเล่ม หากแต่ที่

วางเรียงรายเต็มชั้นกลับเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กอย่างหนังสือ

สารานกุรม ‘โครงสร้างรถยนต์’ และ ‘โครงสร้างภายในโทรทศัน์’

สายตาไปสะดุดเข้ากับกรอบรูปซึ่งแขวนอยู่บนผนัง ภายในกรอบ

ใส่กระดาษสีขาวซึ่งถูกตัดแต่งเป็นรูปเรือใบ ศิลปะการตัดกระดาษชิ้นนี้

ละเอยีดลออขนาดสามารถตดัออกมาเป็นเชอืกเส้นเลก็เส้นน้อยที่เชื่อมผนื

ผ้าใบเข้าด้วยกนั ถอืเป็นงานประณตีทเีดยีว ซาซางากคิดิไปถงึศลิปะการ

ตดักระดาษแบบญี่ปุ่นที่เคยเหน็ตามสถานที่แสดงผลงานด้านศลิปะ ทว่า

เรือใบล�านี้เป็นผลงานแสดงถึงความประณีตละเอียดอ่อนกว่านั้นมากนัก 

“ยอดเยี่ยมจรงิๆ นี่เธอเป็นคนท�าหรอื”

เรยีวจมิองกรอบรูปด้วยหางตา แล้วพยกัหน้าเบาๆ

โอ... ซาซางากิอุทานเสียงสูงด้วยความแปลกใจ เป็นกิริยาที่

แสดงออกมาอย่างไม่คดิจะเสแสร้ง “งานนี้ไม่ธรรมดาเลยนี่ เอาไปขายได้

เลยไม่ใช่เหรอ”

33 ชื่อจริงคือมิอุระ โมโมเอะ (17 มกราคม ค.ศ. 1959 จนถึงปัจจุบัน) เป็นนักร้องและนักแสดง
34 นักร้องและนักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่น (14 เมษายน ค.ศ. 1958 จนถึงปัจจุบัน)
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“ที่บอกว่ามีเรื่องอยากจะถามน่ะ มันเรื่องอะไร” เรียวจิถามกลับ 

ท่าทางเดก็ชายไม่ค่อยชอบสนทนากบัชายวยักลางคนที่ไม่รู้จกัมกัคุ้น

งั้นเข้าเรื่องเลยกแ็ล้วกนั... ซาซางากเิปลี่ยนท่านั่งเสยีใหม่

“วนันั้นเธออยู่บ้านตลอดหรอืเปล่า”

“วนันั้น”

“วนัที่คณุพ่อของเธอจากไปยงัไงละ”

“อ้อ... ใช่ครบั ผมอยู่บ้าน”

“ช่วงราวๆ หกโมงถงึหนึ่งทุ่มเธอท�าอะไรอยู่เหรอ”

“หกโมงถงึหนึ่งทุ่ม”

“อมื นกึไม่ออกอย่างนั้นหรอื”

เดก็ชายส่ายหน้าครั้งหนึ่งก่อนจะตอบ “ดูทวีอียู่ข้างล่าง”

“ดูคนเดยีว”

“ผมดูกบัคณุแม่”

อมื...ซาซางากพิยกัหน้า น�้าเสยีงเดก็ชายไร้ความหวาดหวั่นลงัเล

“โทษทเีถอะ ช่วยหนัหน้ามาคยุกนัทางนี้หน่อยจะได้ไหม”

เรียวจิถอนใจ แล้วค่อยๆ หมุนเก้าอี้หันมา ซาซางากิเผลอ

จนิตนาการไว้ว่าเมื่อเดก็คนนี้หนัหน้ามา เขาคงจะถูกสายตาต่อต้านดดุนั

จ้องมองมาแน่ ทว่าในสายตาของเดก็ชายซึ่งบดันี้หลบุต�่ามองต�ารวจกลบั

ไร้ซึ่งเค้าแววขดัขนื กล่าวได้ว่าดวงตาของเขาคล้ายสารอนนิทรยี์ ไม่มชีวีติ

ชีวาเอาเสียเลย ประหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ก�าลังเฝ้าสังเกตการณ์อะไรบาง

อย่าง คงก�าลงัจบัตาดูปฏกิริยิาของฉนัอยู่กระมงั ซาซางากริู้สกึเช่นนั้น

“ดูรายการอะไร” ซาซางากพิยายามข่มน�้าเสยีงไม่ให้กระโชกขณะ

ถาม

เรยีวจบิอกชื่อรายการทางโทรทศัน์ เป็นละครทวีสี�าหรบัเดก็

ซาซางากิลองถามถึงเนื้อหาละครที่ออกอากาศในเวลานั้นดู หลัง

เรียวจินิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง เขาก็เปิดปาก เขาอธิบายว่าละครเรื่องนี้ถึงจะ
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ท�าออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม ดูแล้วเข้าใจง่าย แต่ถงึจะไม่ได้ดูรายการทวีี

รายการนี้ กเ็ดาเนื้อหาทั้งหมดได้อยู่ดี

“ดูทวีจีนถงึกี่โมง”

“ทุ่มครึ่งละมั้ง”

“หลงัจากนั้นล่ะ”

“กก็นิข้าวเยน็กบัคณุแม่”

“งั้นหรอื คงเป็นกงัวลมากสนิะ ที่ไม่เหน็คณุพ่อกลบัมาอย่างนั้น”

ออื เรยีวจติอบแผ่วเบา จากนั้นกร็ะบายลมหายใจเอื่อยๆ สายตา

ทอดเหม่อพ้นกรอบหน้าต่าง ซาซางากเิองกม็องตามสายตานั้นออกไปด้าน

นอกเช่นกนั ผนืฟ้ายามโพล้เพล้ถูกย้อมแดงฉาน

“โทษททีี่มารบกวน ยงัไงกต็ั้งใจเรยีนด้วยละ” ซาซางากลิกุยนื เดนิ

เข้าไปตบไหล่เดก็ชาย

ซาซางากิกับโคงะกลับไปยังกองบัญชาการสืบสวนสอบสวน แล้ว

หารือกันถึงเนื้อหาที่ได้จากการสอบปากค�ากับต�ารวจนายอื่นๆ ที่ไป

สอบถามยาเอโกะมา และผลที่ได้ทางต�ารวจไม่เจอพิรุธหรือข้อขัดแย้งใด

ระหว่างค�าให้การของมัตสึอุระกับยาเอโกะ อย่างที่มัตสึอุระพูดไว้ ตอน

ลกูค้าผูห้ญงิคนนั้นมาที่ร้าน เธอกบัเรยีวจลิกูชายดโูทรทศัน์ด้วยกนัในห้อง

รับแขกซึ่งอยู่ลึกเข้าไปภายใน ซึ่งดูเหมือนยาเอโกะจะยืนกรานในเรื่องนี้

อย่างแข็งขัน จ�าไม่ได้แน่ชัดนักว่าเธอได้ยินเสียงออดหรือเปล่า และด้วย

ความที่การต้อนรับลูกค้าไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเธอ ยาเอโกะจึงไม่ได้

ใส่ใจเท่าไรนกั นี่คอืเนื้อหาส่วนค�าให้การของเธอ ระหว่างที่ฉนัก�าลงัดูทวีี

อยู่ กไ็ม่ทราบเหมอืนกนัว่าเจ้ามตัสอึรุะเขาท�าอะไร ส่วนเนื้อหาของละคร

โทรทศัน์ที่ได้ดู เธอกบ็อกกบัทางต�ารวจโดยไม่ต่างจากค�าพูดของเรยีวจิ

หากประเดน็นี้มผีูเ้กี่ยวข้องเพยีงยาเอโกะกบัมตัสอึรุะแล้วละก ็ไม่ใช่

เรื่องยากหากจะตรวจสอบเบื้องลกึเบื้องหลงัของค�าพดู แต่นี่มเีรยีวจลิกูชาย

ของเธอเข้ามาเอี่ยวด้วย เรื่องราวจงึต่างออกไปจากเดมิ พวกเขาคงไม่ได้ป้ัน
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แต่งเรื่องโกหกเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรอก ความคิดนี้แผ่เข้มข้นทุกอณูอากาศ
ภายในกองบญัชาการสบืสวนสอบสวน

ไม่นานเรื่องนี้กถ็กูพสิจูน์ให้กระจ่าง โทรศพัท์สายที่มตัสอึรุะพาดพงิ
ถึงถูกตรวจสอบแล้วว่าได้โทร.เข้ามาที่ ‘คิริฮาระ’ ตอนหกโมงกับตอน
ประมาณหกโมงครึ่งในวันนั้นจริง กรรมการของสมาคมโรงรับจ�าน�าเป็น 
ผู้ยนืยนัให้การว่า ผู้ที่รบัโทรศพัท์ของเขาคอืมตัสอึรุะจรงิ

การสืบสวนย้อนกลับมายังจุดเดิมอีกครั้ง คราวนี้ต�ารวจสืบพยาน
อย่างต่อเนื่องไม่ลดละ โดยพุง่เป้าไปยงัลกูค้าที่สนทิสนมกบัร้าน ‘คริฮิาระ’ 
มีเพียงกาลเวลาเท่านั้นที่เคลื่อนผ่านไปอย่างมั่นคง ในวงการเบสบอลมือ
อาชพี ทมีโยมอิรุไิจแอนท์ได้แชมป์ตดิต่อกนัเป็นครั้งที่เก้าของเจลกี เอซาก ิ 
เรโอนะ35 ได้รบัรางวลัโนเบลสาขาฟิสกิส์ จากการที่ประดษิฐ์คดิค้นเอซาก ิ
ไดโอด (หลอดอเิลก็ตรอน) ได้ส�าเรจ็ นอกจากนี้ ด้วยผลกระทบจากสงคราม
ตะวันออกกลาง ราคาน�้ามันดิบในญี่ปุ่นจึงถีบตัวขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ 
ลางบอกเหตอุะไรบางอย่างที่ก�าลงัจะเกดิเข้าครอบง�าไปทั่วญี่ปุ่น

ขณะบรรยากาศในกลุ่มสืบสวนสอบสวนก�าลังร้อนรน เบาะแส
ใหม่อีกประการหนึ่งถูกส่งเข้ามายังกองบัญชาการสืบสวนสอบสวน นั่น
คือข้อมูลจากเหล่านายต�ารวจที่ตามสืบจากสถานการณ์รอบกายของ 
นชิโิมโตะ ฟมุโิยะ

6

‘คคิยุะ’ คอืร้านอดู้งซึ่งตรงทางเข้าประดบัด้วยประตไูม้ระแนงท�ามา

จากไม้ขาว36 แลดูน่ารกักระจุ๋มกระจิ๋ม ผนืผ้ามู่ลี่ที่แขวนอยู่ตรงประตูพื้นสี

กรมท่าตดักบัตวัหนงัสอืสขีาวบ่งบอกชื่อร้าน ดทู่าคงขายดไีม่หยอก เพราะ
35 Leo Esaki นักฟิสิกส์ชาวญี่ปุ่น (12 มีนาคม ค.ศ. 1925 จนถึงปัจจุบัน)
36 ไม้ที่ยังไม่ได้เคลือบเงาหรือลงแวกซ์
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มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการตั้งแต่เที่ยงกระทั่งเลยบ่ายโมงไปแล้วยังไม่มีวี่แวว

ว่าเสยีงฝีเท้าลูกค้าจะจางหายไป

พอบ่ายโมงครึ่ง มีรถตู้คันหนึ่งเข้ามาจอดทิ้งช่วงห่างจากร้านไป

เล็กน้อย ด้านข้างตัวรถเพ้นต์สีว่า บริษัท ‘อะเกฮะโชจิ’ ด้วยตัวหนังสือ

สไตล์กอทกิ

ชายผูห้นึ่งก้าวลงจากเบาะที่นั่งคนขบั ทอ่นบนสวมเสื้อถกัไหมพรม 

สเีทา รปูร่างท้วมเตี้ย อายคุงราวสี่สบิ ถดัจากเสื้อถกัไหมพรมเข้าไปอกีชั้น  

เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวพร้อมผูกเนกไท ชายผู้นั้นเร่งฝีเท้ามุ่งสู่ร้าน ‘คิคุยะ’  

อย่างร้อนรน

“ตรงเวลาพอดีเป๊ะ พอบ่ายโมงครึ่งปุ๊บ ก็โผล่หน้ามาให้เห็นปั๊บ” 

ซาซางากเิปล่งเสยีงประทบัใจ ขณะสายตาเหลอืบดูนาฬิกาข้อมอื ขณะนี้

เขาก�าลงันั่งอยูภ่ายในร้านกาแฟซึ่งตั้งอยูฝ่ั่งตรงข้ามร้าน ‘คคิยุะ’ จากร้านนี้ 

เขามองทะลผุ่านกระจกออกไปภายนอกได้

“ถ้าจะให้พูดละก ็ตอนนี้เจ้านั่นก�าลงันั่งกนิเทมปรุะอูด้งอยู่ภายใน

ร้านนั่นแหละ” เจ้าของเสียงคือนายต�ารวจคาเนมุระซึ่งนั่งอยู่เยื้องกับ 

ซาซางาก ิ เมื่อต�ารวจผู้นี้หวัเราะ เป็นที่รู้กนัดวี่าจะได้เหน็ฟันหน้าของเขา

หลดุหลอไปซี่หนึ่ง

“เทมปรุะอูด้งจรงิเหรอ”

“พนนักนัมั้ยล่ะ ฉนัเคยเข้าไปนั่งในร้านด้วยกนักบัเจ้านั่นไม่รู้กี่ครั้ง

แล้ว และไม่ว่าครั้งไหนกเ็หน็เจ้าเทราซากสิั่งเทมปรุะอูด้งทกุท”ี

“โฮ่ มนัไม่เอยีนกนัเลยหรอืยงัไง” ซาซางากติวดัสายตากลบัไปยงั 

‘คคิยุะ’ ตามเดมิ เพราะพูดถงึอูด้งแท้ๆ เชยีว ถงึเพิ่งนกึขึ้นมาได้ว่าตวัเอง

ท้องกิ่วขนาดไหน

แม้นชิโิมโตะ ฟมุโิยะจะถูกตรวจสอบแล้วว่ามพียานอ้างที่อยู่พร้อม

สรรพ ทว่าความเคลอืบแคลงสงสยัในตวัเธอยงัถอืว่าไม่กระจ่างชดัสมบรูณ์ 

เธอเป็นคนสดุท้ายที่เจอกบัคริฮิาระ โยซเุกะก่อนเขาจะเสยีชวีติ ประเดน็นี้
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เองที่สะกดิใจบรรดาทมีสบืสวนอยู่ไม่วาย

สมมติว่าหญิงผู ้นี้มีส่วนพัวพันกับการสังหารคิริฮาระแล้วละก ็

ประการแรกที่ต้องค�านงึถงึคอื เธอย่อมมผีู้สมรู้ร่วมคดิ ซึ่งหญงิม่ายอย่าง

ฟมุโิยะอาจมชีู้รกัหนุ่มมาตดิพนัอยู่กไ็ด้... และผลจากการสบืสวนที่ด�าเนนิ

ไปอย่างต่อเนื่องโดยยดึสมมตฐิานดงักล่าวเป็นแกน ในที่สดุเหล่าเจ้าหน้าที่

ต�ารวจกไ็ด้เทราซาก ิทาดาโอะว่ายวนมาตดิอวน

เทราซากิเลี้ยงชีวิตด้วยการท�าธุรกิจขายส่งพวกเครื่องส�าอาง 

อปุกรณ์ส�าหรบัใช้ในร้านเสรมิสวย แชมพู รวมไปถงึผงซกัฟอกและน�้ายา

ซกัล้าง ไม่เพยีงแต่ขายส่งสนิค้าให้ร้านขายปลกีเท่านั้น เขายงัรบัออเดอร์สั่ง

ซื้อสนิค้าโดยตรงจากลกูค้า ทั้งยงัวิ่งรอกส่งสนิค้าด้วยตวัเองอกีต่างหาก แม้

จะจดทะเบยีนบรษิทัด้วยชื่อ ‘อะเกฮะโชจ’ิ แต่ไม่มพีนกังานอื่นใดในบรษิทั

สาเหตทุี่เจ้าหน้าที่ต�ารวจต้องจบัตามองเทราซาก ิ เพราะสบืข้อมูล

ได้จากการสอบถามผู้คนในละแวกโยชิดะไฮท์ซึ่งนิชิโมโตะ ฟุมิโยะอาศัย

อยู ่มแีม่บ้านผูห้นึ่งที่พกัแถวนั้นเคยเหน็ผูช้ายขบัรถตูส้ขีาวเข้าออกห้องพกั

ฟมุโิยะหลายครั้ง ดูเหมอืนบนตวัรถตู้จะมชีื่อบรษิทัที่ไหนสกัแห่งเขยีนเอา

ไว้ แม่บ้านคนนี้กล่าวว่า เธอมองตวัหนงัสอืบนรถตู้ไม่ค่อยถนดัถนี่เท่าใด

นกั จงึบอกไม่ได้ว่ารถตู้เป็นของบรษิทัอะไร

พวกต�ารวจจงึจบัตามองแถวโยชดิะไฮทไ์ม่วางตา ทวา่กลบัไร้วี่แวว

ว่ารถตู้เจ้าปัญหาจะมาปรากฏให้เห็นแม้สักครั้ง ไม่นานก็ตรวจเจอรถที่มี

รูปร่างลักษณะคล้ายรถตู้ดังกล่าวในอีกสถานที่หนึ่ง ชายคนนี้จะขับรถตู ้

สขีาวมากนิมื้อกลางวนัที่ร้าน ‘คคิยุะ’ ทกุวนั และร้านนี้กเ็ป็นร้านที่ฟมุโิยะ

ท�างานอยู่

จากชื่อบรษิทั ‘อะเกฮะโชจ’ิ ท�าให้สบืประวตัพิื้นเพชายผูน้ี้ได้ไม่ยาก

“อ้ะ ออกมาแล้ว” โคงะอทุาน เขาเป็นคนเหน็เทราซากเิดนิออกมา

จากร้าน ‘คคิยุะ’

แต่เทราซากิไม่ได้เดินตรงกลับไปยังรถตู้ในทันที เขายืนนิ่งอยู่หน้า
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ร้าน พฤติกรรมเช่นนี้เป็นไปอย่างที่พวกนายต�ารวจคาเนมุระรายงานเอา

ไว้ไม่มผีดิ

จากนั้นชั่วอดึใจ คราวนี้ฟมุโิยะเดนิออกมาจากร้านอกีคน ท่อนบน

สวมเอี๊ยมกนัเปื้อนสขีาว

หลงัจากพูดคยุกบัเทราซากสิองสามค�า ฟมุโิยะกก็ลบัเข้าร้าน ส่วน

เทราซากกิเ็ดนิดุม่ไปยงัรถของตวัเอง ทั้งสองแลดไูม่ได้ยี่หระวา่จะมใีครมา

เหน็หรอืเปล่า

“เอาละ ไปกนัเถอะ” ซาซางากบิดดบัเปลวไฟตรงปลายบหุรี่พซีที่

ตนคบีสูบลงบนจานเขี่ย แล้วผละลกุจากเก้าอี้

ขณะเทราซากเิปิดประตรูถออก โคงะกว็ิ่งเข้าไปร้องทกัพอด ีเทราซากิ

เบกิตาโพลงอย่างคนตื่นตระหนก ก่อนจะหนัไปทางซาซางากกิบัคาเนมรุะ 

สหีน้าชายหนุ่มกระด้างขึ้น

เมื่อต�ารวจบอกว่ามีเรื่องอยากจะสอบถามสักเล็กน้อย เทราซากิก็

โอนอ่อนตามแต่โดยดี ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้แนะให้หาร้านเหมาะๆ ที่ไหนสัก

แห่งเพื่อนั่งคยุ แต่ชายหนุม่กลบับอกให้นั่งคยุในรถกไ็ด้ เหตนุี้ภายในรถตู้

ขนาดเล็กจึงอัดแน่นด้วยผู้ชายสี่คน เทราซากินั่งตรงเบาะคนขับ ข้างกัน

เป็นซาซางาก ิส่วนโคงะและคาเนมรุะนั่งคมุเชงิตรงเบาะหลงั

ค�าถามแรกที่ซาซางากิยิงใส่คือ รู้อะไรเกี่ยวกับคดีเจ้าของสถาน 

ธนานุเคราะห์แถบพื้นที่โอเอะถูกฆาตกรรมหรือเปล่า เทราซากิพยักหน้า 

ทั้งที่สายตายงัคงจบัจ้องไปเบื้องหน้า

“เหน็ข่าวตามหน้าหนงัสอืพมิพ์น่ะ ว่าแต่คดนีี้เกี่ยวข้องอะไรกบัผม

อย่างนั้นหรอื”

“สถานที่สุดท้ายที่คุณคิริฮาระแวะไปก่อนถูกสังหารคือบ้านของ

คุณนิชิโมโตะ ฟุมิโยะ และเราก็แน่ใจว่าคุณน่าจะรู้จักกับคุณนิชิโมโตะ

เป็นอย่างด”ี

เทราซากกิลนืน�้าลายดงัเอื๊อก ท่าทางก�าลงัครุน่คดิว่าจะตอบค�าถาม
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อย่างไรดี

“คณุนชิโิมโตะ... กค็อืผูห้ญงิที่ท�างานในร้านอูด้งนั่นยงัไงละ อมื จะ

ว่ารู้จกักร็ู้จกัอยู่หรอกนะ...”

“พอดพีวกเราก�าลงัสงสยัอยู่ว่าคณุนชิโิมโตะมสี่วนเกี่ยวข้องกบัคดี

ที่เกดิขึ้นหรอืเปล่า”

“คุณนิชิโมโตะเนี่ยนะ บ้ากันไปใหญ่แล้ว” เทราซากิตวัดยิ้มตรง

มมุปาก

“อ้อ ความคดินี้ฟังดูไร้สาระมากนกัหรอื”

“ก็ใช่น่ะสิครับ ผู้หญิงคนนี้ไม่มีทางไปข้องเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม

ได้แน่ๆ”

“แต่เอ... เมื่อกี้ได้ยนิว่ารู้จกักนัแค่ผวิเผนิไม่ใช่เหรอ แล้วท�าไมต้อง

ออกปากปกป้องนชิโิมโตะ ทั้งที่ไม่ใช่คนสนทิชดิเชื้อกนัด้วยเล่า”

“ผมไม่ได้ปกป้องอะไรเธอสกัหน่อย”

“มีพยานยืนยันว่าเห็นรถตู้สีขาวไปจอดแถวโยชิดะไฮท์หลายครั้ง 

ซึ่งคนขับรถตู้คันนั้นเป็นผู้ชาย มักเข้าออกห้องหับของนิชิโมโตะอยู่เสมอ 

นี่ คณุเทราซาก ิผู้ชายคนนั้นกค็อืคณุนั่นแหละ”

จากค�าพูดของซาซางาก ิ เทราซากฉิายความสบัสนว้าวุน่ใจออกมา

ให้เห็นอย่างแจ่มชัด เขาแลบลิ้นเลียริมฝีปากก่อนจะเอ่ย “ผมไปหาเธอ

ด้วยเรื่องงาน”

“งานงั้นเหรอ”

“ผมก็แค่ไปส่งพวกเครื่องส�าอางหรือไม่ก็น�้ายาซักล้างตามที่ได้รับ

ออเดอร์มากเ็ท่านั้นเอง”

“คณุเทราซากเิลกิโกหกซะทเีถอะ เรื่องแบบนี้พวกเราสบืเดี๋ยวเดยีว

กไ็ด้ความกระจ่างแล้ว จากค�าบอกเล่าของพยานผู้พบเหน็บอกว่าคณุเทยีว

ไปหาเธอที่ห้องออกจะบ่อยไม่ใช่หรือ ความจริงเครื่องส�าอางกับน�้ายาซัก

ล้างมันเป็นสินค้าที่ใช้หมดเร็วจนถึงขนาดต้องคอยเอาสินค้าไปส่งถี่ขนาด
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นั้นเชยีวเหรอ”

เทราซากยิกมอืขึ้นกอดอก ปิดเปลอืกตา คงก�าลงัเค้นสมองว่าตน

ควรจะท�าเช่นไรดี

“นี่คณุเทราซาก ิถ้าขนืคณุโกหกต่อไป คณุกจ็ะต้องโกหกไปตลอด

ไม่มีที่สิ้นสุด และพวกเราก็จะยังคงสะกดรอยตามเพื่อจับตาดูพฤติกรรม

ของคณุไม่วางตา เพราะเรารู้ว่าสกัวนัคณุต้องแอบหาโอกาสไปนดัเจอกบั 

นชิโิมโตะ ฟมุโิยะแน่ ถ้าเรื่องมนักลบักลายไปเป็นอย่างนั้นแล้วคณุจะท�า 

ยงัไง หรอืคณุตดัสนิใจจะไม่เจอหน้าเธออกีเลยตลอดชวีติ อกีอย่างพวกเรา

คดิว่าคณุตดัใจท�าแบบนั้นไม่ได้หรอก ฉะนั้นให้พูดความจรงิออกมาดกีว่า 

ตกลงคณุมคีวามสมัพนัธ์พเิศษๆ กบันชิโิมโตะใช่ไหม”

กระนั้น เทราซากิยังคงนิ่งเงียบต่อไป ซาซางากิไม่ได้ปริปากพูด

อะไรไปมากกว่านั้น เพราะตัดสินใจสังเกตกิริยาท่าทางของเทราซากิ 

น่าจะเป็นการดกีว่า

เทราซากทิอดถอนใจ ก่อนจะลมืตาขึ้น

“ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนนี่ ผมเองก็ยังโสด ส่วนสามีของเธอก็

ตายจากไปตั้งนมนานกาเล”

“นั่นหมายความว่าพวกคณุมคีวามสมัพนัธ์กนัฉนัชู้สาว”

“ผมคบกบัเธอแบบจรงิจงันะ” เทราซากแิย้งเสยีงแหลม

“เริ่มคบกนัมาตั้งแต่เมื่อไหร่”

“จ�าเป็นจะต้องบอกรายละเอยีดลกึขนาดนั้นเชยีว”

“ต้องขอโทษด้วย เราถามเพื่อใช้เป็นหลกัฐานอ้างองิ” ซาซางากผิดุ

รอยยิ้มอย่างเป็นมติร

“ตั้งแต่ช่วงประมาณครึ่งปีก่อนหน้านี้” เทราซากิตอบด้วยสีหน้า

บูดบึ้ง

“ไปไงมาไงถงึได้เจอกนั”

“ไม่ได้มอีะไรเป็นพเิศษหรอก กแ็ค่ในช่วงที่เจอหน้ากนัที่ร้านบ่อยๆ 
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มนัเลยสนทิกนัไปเอง”

“เวลาคณุนชิโิมโตะเอ่ยถงึคริฮิาระ มกัพูดถงึในแง่ไหน”

“ผู้ชายคนนั้นเป็นแค่เจ้าของโรงรับจ�าน�าที่เธอเทียวไปใช้บริการ

บ่อยๆ เท่านั้นเอง”

“ไม่เคยได้ยนิเลยเหรอ ที่บางครั้งเขากม็าที่ห้องคณุนชิโิมโตะ”

“เคยได้ยนิว่าเขาไปที่ห้องนั้นหลายครั้งอยู่เหมอืนกนั”

“ตอนที่ได้ยนิเรื่องนี้ คณุคดิเหน็ว่ายงัไง”

เทราซากิขมวดคิ้วส่ออารมณ์ไม่พอใจกับค�าถามของซาซางาก ิ

“หมายความว่าไง”

“คุณไม่คิดบ้างหรือว่าคิริฮาระมีแรงจูงใจอะไรลับๆ หรือเปล่าถึง

ขนาดต้องไปที่ห้องพกัของลูกค้า”

“ถงึผมจะคดิแบบนั้น กไ็ม่เหน็จะมคีวามหมายอะไรนี่ อย่างแรกเลย

คอืคณุฟมุโิยะไม่มทีางเอาไอ้หมอนั่นเป็นคนรกัแน่”

“แต่ท่าทางนชิโิมโตะได้รบัความช่วยเหลอืเกื้อกลูจากคริฮิาระหลาย

เรื่องอยู่เหมอืนกนันะ อาจถงึขั้นรบัเงนิมาจนุเจอืครอบครวักเ็ป็นได้ เหตนุี้

ทางเราจึงคิดว่าเกิดฝ่ายชายบังคับโดยใช้ก�าลังขึ้นมา ก็คงเป็นเรื่องยาก

หากฝ่ายหญงิจะปฏเิสธ”

“เรื่องนี้ผมไม่เคยได้ยินเลย ตกลงคุณต�ารวจต้องการจะบอกอะไร

กบัผมกนัแน่”

“ไม่มีอะไรมากหรอก แค่จินตนาการปะติดปะต่อเรื่องราวเข้าหา

กันธรรมดาๆ ว่ามีผู้ชายเข้าออกบ้านผู้หญิงที่ตัวเองก�าลังคบหาอยู่บ่อยๆ 

โดยฝ่ายหญิงเองก็เป็นหนี้บุญคุณชายคนนั้น ยากที่จะสลัดหลุด ไม่นาน

นกั ชายคนนั้นเริ่มบงัคบัเรยีกร้องถงึความสมัพนัธ์ที่มนัเกนิเลยมากยิ่งขึ้น 

พอคุณล่วงรู้ถึงสถานการณ์ดังกล่าว ในฐานะคนที่เป็นแฟนตัวจริงของ 

นชิโิมโตะ กน็่าจะโมโหกบัเรื่องนี้บ้างไม่ใช่หรอื”

“คณุต�ารวจก�าลงัจะบอกว่า ด้วยเหตนุี้ผมกเ็ลยพลั้งมอืฆ่าคนด้วย
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อารมณ์โมโหงั้นสิ อย่ามาสรุปอะไรไร้สาระแบบนั้นเลยครับ ผมไม่เคยมี

ความคดิอะไรอย่างนั้น” เสยีงเทราซากเิริ่มดงัขึ้น สะท้อนก้องภายในรถตู้

อนัคบัแคบ

“บอกแล้วไงว่าเป็นแค่จนิตนาการธรรมดาๆ เท่านั้นเอง ต้องขอโทษ

ด้วยกแ็ล้วกนั หากท�าให้คณุไม่พอใจ ว่าแต่ช่วงประมาณหกโมงถงึหนึ่งทุม่

ของวนัศกุร์ที่ 12 เดอืนนี้คณุท�าอะไรอยู่ที่ไหน”

“ถามหาพยานอ้างที่อยู่สนิะ” เทราซากกิลอกตาขึ้นข้างบน

“คงงั้นแหละ” ซาซางากิหัวเราะแหะ คงเป็นผลพวงจากละคร

โทรทศัน์เกี่ยวกบัวงการต�ารวจสบืสวนได้รบัความนยิมกระมงั ค�าว่าพยาน

อ้างที่อยู่ถงึได้แพร่หลายในหมู่คนทั่วไป

เทราซากิหยิบสมุดจดนัดหมายเล่มเล็กๆ ออกมา แล้วกางตาราง

วนัที่ออกดู

“ช่วงหวัค�่าวนัที่ 12 ผมไปหาโทโยนากะ พอดมีธีรุะเรื่องไปส่งสนิค้า

ให้ลูกค้าน่ะ”

“ประมาณกี่โมง”

“ตอนที่ผมไปถงึบ้านโทโยนากะ คดิว่าคงราวๆ หกโมงพอด”ี

หากสิ่งที่เขาพูดเป็นความจรงิ ย่อมหมายความว่าเทราซากมิพียาน

อ้างที่อยูพ่ร้อมมลู เจ้าหมอนี่กห็ลดุรอดข้อกล่าวหาไปได้อกีคนหนึ่งอกีแล้ว

หรอืนี่... ซาซางากคิดิ

“แบบนี้กส็่งสนิค้าให้เรยีบร้อยแล้วงั้นส”ิ

“เปล่า พอดมีเีรื่องผดิพลาดเกดิขึ้นนดิหน่อยน่ะ” จู่ๆ เทราซากถิงึ

กบักดัฟันกรอด “พอดปีลายทางไม่มใีครอยูบ้่าน ผมเลยต้องเหนบ็นามบตัร

เอาไว้ตรงประตู แล้วกลบัออกมาทั้งอย่างนั้น”

“แบบนี้ก็หมายความว่าทางนั้นเขาไม่รู้ว่าคุณไปส่งของที่บ้านตอน

หกโมงจรงิหรอืเปล่าน่ะส”ิ

“วนันั้นผมตั้งใจโทรศพัท์ไปบอกลูกค้าอยู่แล้ว ว่าจะไปส่งสนิค้าใน
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วนัที่ 12 แต่ดูเหมอืนจะสื่อสารไม่ค่อยตรงกนัสกัเท่าไหร่”

“แบบนี้ท้ายที่สดุแล้วกเ็ท่ากบัว่าคณุกลบัมาโดยไม่ได้เจอใครเลย”

“มนักใ็ช่อยู่หรอก แต่ผมเสยีบนามบตัรทิ้งเอาไว้นะ”

ซาซางากพิยกัหน้า พลางคดิในหวัว่าเรื่องแบบนี้อะไรกเ็กดิขึ้นได้

เมื่อถามที่อยู่ของบ้านลูกค้าซึ่งเทราซากิไปส่งของ พร้อมเบอร์

โทรศพัท์ตดิต่อเรยีบร้อย ซาซางากกิป็ล่อยตวัไป

พอรายงานผลการสบืสวนต่อกองบญัชาการสบืสวนสอบสวนเสรจ็ 

นาคาสกึะได้ถามถงึความคดิเหน็ของซาซางากิ

“ความเป็นไปได้ห้าสิบห้าสิบครับ” ซาซางากิบรรยายความรู้สึก

ของตนออกมาตามตรง “พยานอ้างที่อยู่ก็ไม่มี แถมยังมีแรงจูงใจมา 

สนบัสนนุ ถ้าเขาร่วมมอืกบันชิโิมโตะ ฟมุโิยะละก ็การลงมอืฆาตกรรมจะ

ราบรื่นขึ้นมาก แต่มอียู่อย่างหนึ่งที่ยงัตดิใจสงสยั ถ้าหากเป็นการก่อเหตุ

อาชญากรรมโดยคนกลุ่มหนึ่งแล้ว พฤตกิรรมหลงัก่อเหตมุนัดูไม่รอบคอบ

เกนิไปหน่อย ปกตแิล้วคนร้ายมกัคดิว่าไม่ควรตดิต่อคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม 

จนกว่าเรื่องราวจะสงบลงไม่ใช่หรือ และเช่นเดียวกัน ท�าไมเทราซากิถึง 

ไม่กบดานไปเสยี แต่เขากลบัเทยีวมานั่งกนิอูด้งที่ร้านซึ่งฟมุโิยะท�างานอยู่

ทกุวนั ประเดน็นี้แหละที่ยงัขบคดิไม่แตกเสยีท”ี

นาคาสกึะนั่งนิ่งฟังความคดิเหน็ของผู้ใต้บงัคบับญัชา รมิฝีปากปิด 

สนิทหยักโค้งเป็นหลักฐานระบุว่าตอนนี้เขาก�าลังยอมรับความสมเหตุ 

สมผลในกระบวนการคดิของลูกน้องผู้นี้

การสบืสวนสอบสวนเกี่ยวกบัเทราซากยิงัคงด�าเนนิต่อไป ชายหนุม่

ใช้ชวีติเพยีงล�าพงัในแมนชั่นย่านฮริาโนะ แม้จะเคยมปีระวตักิารแต่งงานมา

แล้ว แต่เมื่อห้าปีก่อนเขาและภรรยาต่างยนิยอมพร้อมใจหย่าจากกนัทั้งคู่

เสียงจากลูกค้าในธุรกิจของเขาค่อนข้างดีทีเดียว การด�าเนินงาน

รวดเร็ว ไม่มีปัญหาไหนที่เขาจะแก้ไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นราคาสินค้ายังถูก

แสนถูก บรรดาเจ้าของร้านขายปลกีต่างเป็นปลื้ม และแน่นอนบรบิททาง
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สังคมเหล่านี้ใช่เครื่องยืนยันว่าเขาจะไม่มีโอกาสพลั้งมือจนตัวเองกลับ

กลายเป็นฆาตกร ทมีสบืสวนสอบสวนได้เพ่งความส�าคญัข้อมูลที่ว่า เขา

พยายามส่งของด้วยจักรยานอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าเกิดภาพพจน์ที่ดีต่อ

ทั้งตวัเองและบรษิทั

“จรงิอยูว่่าเทราซากอิาจคดิฆ่าคริฮิาระที่มาตามตื๊อฟมุโิยะคนรกัของ 

ตวัเอง แต่ตอนนั้นเขาน่าจะมโีอกาสได้เหน็เงนิสดจ�านวนล้านเยนที่คริฮิาระ 

ถืออยู่ในมือก็เป็นได้” นายต�ารวจผู้หนึ่งที่สืบเสาะสภาพคล่องในการ 

ด�าเนนิธรุกจิของเทราซากอิอกความเหน็ในที่ประชมุทมีสบืสวน และต�ารวจ

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนนายอื่นๆ กเ็หน็ด้วยกบัความคดินี้ไม่น้อย

ประเด็นที่เทราซากิไร้พยานอ้างที่อยู่ถูกตรวจสอบแล้วโดยสมบูรณ์ 

ต�ารวจสืบสวนได้ไปสืบข้อมูลที่บ้านลูกค้า ซึ่งเทราซากิกล่าวอ้างว่าตนได้

เสยีบนามบตัรเอาไว้ตรงประตู ผลที่ได้คอื ในวนันั้นคนในครอบครวัทั้งหมด

ได้เดินทางไปบ้านญาติ จึงไม่มีใครอยู่บ้านเลยกระทั่งเกือบห้าทุ่ม และมี

นามบตัรของเทราซากถิูกเสยีบเอาไว้จรงิ แต่กไ็ม่มสีิ่งใดพอจะยนืยนัได้ว่า

เขามาที่บ้านหลงันี้ตอนไหน หน�าซ�้าคณุแม่บ้านหลงันั้นยงัตั้งค�าถามกลบั 

เมื่อได้ยนิเจ้าหน้าที่ต�ารวจถามว่าเทราซากจิะมาส่งของที่บ้านวนัที่ 12 ไม่ใช่

หรอื “ฉนัไม่เหน็จ�าได้สกันดิว่านดัแนะกนัวนัที่ 12 ตั้งแต่เมื่อไหร่ ได้ยนิแค่ว่า

เขาจะมาที่บ้านช่วงราวๆ นั้นเท่านั้นเอง” นอกจากนี้เธอยงัเอ่ยอกีว่า “ถ้าจ�า

ไม่ผดิ รูส้กึคณุเทราซากโิทรศพัท์มาบอกว่าวนัที่ 12 ตดิธรุะไม่ใช่หรอืไงนะ”

เบื้องลึกของค�าให้การครั้งนี้มีความหมายส�าคัญแฝงอยู่ นั่นคือ 

เทราซากทิราบดว่ีาวนันั้นจะไม่มใีครอยู่ จงึแอบเอานามบตัรไปทิ้งไว้หลงัจาก

ลงมอืสงัหารคริฮิาระ เพื่อสร้างหลกัฐานการอ้างที่อยู่ให้กบัตวัเอง

บดันี้อาจกล่าวได้ว่าภาพในหวัของทมีสบืสวนที่มต่ีอเทราซากกิลาย

เป็นสเีทาหม่นจนแทบจะเป็นสดี�าสดุลกึล�้าไปเสยีแล้ว

ทว่ายงัขาดหลกัฐานอยูอ่ย่าง ในบรรดาเส้นขนซึ่งถกูเกบ็หลกัฐานมา

จากสถานที่เกดิเหต ุไม่มเีส้นใดตรงกบัเทราซากเิลย รวมทั้งลายนิ้วมอืของ 
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เขาก็ไม่ปรากฏในตึกร้าง ไร้พยานรู้เห็นที่พอจะมาให้ปากค�าได้อย่างมี 

น�้าหนัก ถ้านิชิโมโตะ ฟุมิโยะร่วมมือกับเทราซากิวางแผนฆ่าคนจริงละก ็ 

พวกเขาต้องใช้สื่อกลางอะไรบางอย่างเพื่อร่วมมอืกนั แต่จนถงึตอนนี้ต�ารวจ 

กลบัยงัควานหาร่องรอยหรอืหลกัฐานใดไม่เจอ แม้ต�ารวจชั่วโมงบนิสงูบาง

นายในกองสืบสวนได้ออกความเห็นว่า ให้เข้าจับกุมเทราซากิเอาไว้ก่อน  

จากนั้นจงึค่อยสอบปากค�า ขี้คร้านคนร้ายจะหลดุปากสารภาพออกมาเอง  

แต่ทว่าสถานการณ์ตอนนี้ยงัไม่เอื้อให้ยื่นค�าร้องต่อศาลเพื่อออกหมายจบัได้

7

เดือนวันผันผ่านไปอย่างไร้ความคืบหน้า บรรดาทีมสืบสวนหลาย

คนที่อยูโ่ยงเฝ้าจบัตาดูตามจดุต่างๆ กเ็ริ่มทยอยกนักลบับ้าน ซาซางากเิอง 

ก็ไม่ได้ลงแช่น�้าในอ่างอุ่นๆ ที่บ้านตัวเองมาเนิ่นนาน เขาอาศัยอยู่ใน 

อะพาร์ตเมนต์หน้าสถานียาโอะของรถไฟสายคินเทตสึกับภรรยาสองคน  

คตัสโึกะอายมุากกว่าสามปี ทั้งสองไม่มทีายาทแม้สกัคน

เช้าวันรุ่งขึ้น ขณะหลับสบายบนฟูกของตัวเอง แต่กลับต้องเผยอ

เปลือกตาตื่นด้วยเสียงกระทบกระแทกอะไรบางอย่าง คัตสึโกะก�าลังเร่ง

ร้อนผลดัเปลี่ยนเสื้อผ้า เขม็นาฬิกาเพิ่งจะเคลื่อนผ่านเลขเจด็ไปได้เลก็น้อย

“อะไรกัน จะรีบออกไปไหนแต่เช้าแบบนี้” ซาซางากิถามขึ้นทั้งที่

ตวัยงัอยู่บนฟูก

“อุ๊ย ฉนัเสยีงดงัจนปลกุให้คณุตื่นหรอืคะ ขอโทษค่ะ พอดจีะไปซื้อ

ของที่ร้านสะดวกซื้อสกัหน่อย”

“ซื้อของหรอื เวลาแบบนี้เนี่ยนะ”

“รบีไปแต่เช้าแบบนี้แหละด ีจะได้ไม่ต้องต่อควิยาว ขนืชกัช้าเดี๋ยว
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กไ็ม่ทนัคนอื่นเขาพอด”ี

“เดี๋ยวไปซื้อไม่ทนั... ตกลงก�าลงัจะออกไปซื้ออะไรกนัแน่”

“กต็ั้งใจเอาไว้ว่าจะซื้อกระดาษช�าระ”

“กระดาษช�าระ”

“เมื่อวานก็ไปมาเหมือนกัน แต่เขาก�าหนดว่าหนึ่งคนซื้อได้หนึ่งถุง 

ความจรงิฉนักอ็ยากให้คณุไปด้วยอยู่หรอก”

“ท�าไมถึงเอาแต่ซื้อกระดาษช�าระมาตนุไว้แบบนั้นล่ะ”

“ตอนนี้ฉนัไม่ว่างมานั่งสาธยายให้คณุฟังหรอกค่ะ ต้องออกไปแล้ว” 

คตัสโึกะสวมชดุเสื้อถกัไหมพรมแบบคาร์ดแิกน เมื่อคว้ากระเป๋าสตางค์ได้ 

กผ็ลบุหายออกไปจากบ้านทนัที

ซาซางากิจับต้นชนปลายไม่ถูก ช่วงนี้ในสมองอัดแน่นไปด้วยเรื่อง

การสืบสวนสอบสวน เลยพลอยท�าให้เขาไม่ได้ใส่ใจกับความเป็นไปของ

สังคมโลกแม้แต่นิด ได้ยินมาว่าปริมาณน�้ามันดิบไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ แต่เขากลับไม่เข้าใจเอาเสียเลยว่าท�าไมต้องรีบร้อนออกไปซื้อ

กระดาษช�าระมากมายขนาดนั้น แถมคนยงัต้องเข้าควิซื้อตั้งแต่ไก่โห่ขนาด

นั้นกนัเลยทเีดยีว

เขาปิดเปลือกตาลงอีกครั้ง ขณะในหัวตั้งใจว่าจะถามภรรยาให้รู้

เรื่อง ทนัททีี่เธอกลบัมาถงึ

เสียงกริ่งโทรศัพท์แผดก้องขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน เขาบิดเลื้อย

ร่างกายอย่างเกียจคร้านบนฟูก ก่อนเอื้อมมือไปคว้าเครื่องโทรศัพท์สีด�า

ซึ่งวางอยู่ใกล้ๆ หมอน รู้สกึปวดแปลบตรงศรีษะนดิๆ เปลอืกตาเผยอขึ้น

แค่ครึ่งหนึ่ง

“ฮลัโหล ซาซางากคิรบั”

สบิวนิาทหีลงัจากนั้น เขาถงึกบัดดีเด้งลกุขึ้นมาจากที่นอน อาการ

ง่วงงนุเมื่อครู่ปลวิหายเป็นปลดิทิ้ง

โทรศัพท์สายนี้ถูกต่อสายเข้ามาเพื่อแจ้งข่าวกับเขาว่า เทราซาก ิ 
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ทาดาโอะเสยีชวีติแล้ว

เทราซากเิสยีชวีติบนทางด่วนสายฮนัชนิ แถวโมรงิจุ ิ โอซาก้า เขา

หกัเลี้ยวไม่พ้นโค้ง รถจงึกระแทกขยี้เข้ากบัก�าแพงอย่างจงั ผลสรปุออกมา

อหีรอบเดมิคอืคนขบัหลบัใน

ตอนเกิดอุบัติเหตุภายในรถตู้บรรทุกสบู่และน�้ายาซักล้างเอาไว้

จ�านวนมาก เจ้าหน้าที่ต�ารวจเพิ่งมาทราบทีหลังว่าเทราซากิวิ่งรอกไปทั่ว

จนไม่ได้หลบัไม่ได้นอน เพื่อกนัจ�านวนสนิค้าเอาไว้ให้ลูกค้าของตวัเอง แม้

จ�านวนจะน้อยนดิกต็ามท ีซึ่งในเวลานี้ผู้คนก�าลงัแตกตื่นในการออกไปซื้อ

สนิค้ามากกัตนุ ไม่เว้นแม้กระทั่งกระดาษช�าระ

พวกซาซางากิเข้าตรวจค้นห้องพกัของเทราซากิ โดยมจีุดประสงค์

เพื่อควานหาหลกัฐานที่โยงใยสู่การฆาตกรรมคริฮิาระ โยซเุกะได้ หากแต่

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่างานนี้หนักหนาสาหัสเกินกว่าก�าลังจริงๆ เพราะถึงแม้

เจ้าหน้าที่ต�ารวจจะค้นพบหลักฐานใดกต็าม แต่ทว่าฆาตกรไม่ได้ด�ารงอยู่

บนผนืพภิพนี้อกีแล้ว

ไม่นาน หนึ่งในทมีสบืสวนสอบสวนกค้็นพบของส�าคญัซึ่งถกูเกบ็เอา

ไว้ในรถตู้ นั่นคอืไฟแชก็ยี่ห้อดนัฮลิล์ รูปทรงแนวตั้ง รบักบัสไตล์เหลี่ยมมมุ 

ซึ่งทมีสบืสวนทกุคนจ�าได้ดว่ีาเป็นไฟแชก็รปูร่างลกัษณะเดยีวกนักบัที่หาย

ไปจากกระเป๋ากางเกงของคริฮิาระ โยซเุกะ

ทว่ากลบัตรวจไม่พบลายนิ้วมอืของคริฮิาระ โยซเุกะบนไฟแชก็อนันี้

แต่อย่างใด หากให้ระบุโดยละเอียดคือบนไฟแช็กไม่มีลายนิ้วมือของใคร

เลย ดูเหมอืนจะถูกเชด็ด้วยวสัดจุ�าพวกผ้าออกไปจนหมด

ต�ารวจน�าไฟแช็กอันนี้ไปให้คิริฮาระ ยาเอโกะดูด้วย แต่สิ่งที่ได้คือ

เธอส่ายหน้าใส่เจ้าหน้าที่อย่างล�าบากใจ ถึงจะคล้ายกันก็จริง แต่ก็ไม่ได้

เหมอืนกนัจนถงึขนาดยนืยนัว่าเป็นไฟแชก็อนัเดยีวกนัได้
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นิชิโมโตะ ฟุมิโยะถูกต�ารวจเรียกตัวอีกครั้ง เพื่อสอบปากค�าใหม่ 

แต่เพราะเจ้าหน้าที่ต�ารวจอารมณ์ร้อน ประกอบกับความขมึงเครียด

ของประสาท สถานการณ์จึงกลับกลายเป็นว่าเธอถูกต�ารวจบีบบังคับให้

สารภาพ เหตนุี้ต�ารวจฝ่ายสบืสวนจงึใช้ค�าให้การจากปากฟมุโิยะเป็นเครื่อง

ยนืยนัให้แน่ใจได้ว่าไฟแชก็ที่ค้นเจอในรถตู้นั้นเป็นของคริฮิาระจรงิ

“การที่ไฟแช็กอันนี้ไปอยู่ในมือของเทราซากิ ไม่ว่าจะคิดยังไงก็ยัง 

แปลกอยู่ดี คุณเป็นคนขโมยจากกระเป๋าของผู้เสียหาย แล้วเอาไปให้ 

เทราซากิ หรือเทราซากิเป็นคนขโมยไฟแช็กอันนี้ไปด้วยตัวเอง สรุปมัน 

ยงัไงกนัแน่ หา” ต�ารวจฝ่ายสืบสวนชูไฟแชก็ให้ดู แล้วไล่ต้อนให้นชิโิมโตะ 

ฟมุโิยะจนมมุ

แต่นชิโิมโตะ ฟมุโิยะกลบัให้การปฏเิสธตลอดข้อกล่าวหา ลกัษณะ

ท่าทขีองเธอหนกัแน่น ปราศจากความหวาดหวั่น ทั้งที่เธอน่าจะชอ็กเมื่อ

ทราบข่าวว่าเทราซากิเสยีชวีติ ทว่าสหีน้าท่าทางของเธอไร้ซึ่งอาการลังเล 

จนเจ้าหน้าที่ต�ารวจจบัความรู้สกึส่อพริธุอะไรไม่ได้

ต้องเข้าใจผิดอะไรสักอย่าง พวกเราอาจหลงเข้ามาผิดทางก็ได้...  

ซาซางากคิดิ ขณะยนืฟังต�ารวจสอบปากค�าฟมุโิยะอยู่ใกล้ๆ

8

เมื่อมองหน้าแรกของหนงัสอืพมิพ์กฬีา ในหวัทางาวะ โทชโิอะเผลอ

หวนคิดไปถึงการแข่งขันแมตช์เมื่อคืน ความไม่พอใจผุดพรายขึ้นในห้วง

ความรู้สกึอกีครั้ง

ก็ช่วยไม่ได้หากทีมโยมิอุริไจแอนท์จะแพ้ แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่

เนื้อหาการแข่งขนัต่างหาก
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คิริฮาระ เรียวจิ บุตรชายผูเสียชีวิต และ นิชิโมโตะ ยูกิโฮะ
บุตรสาวผูตองสงสัย เสนทางเดินของเด็กชายและเด็กหญิง
ชางตางกันอยางสิ้นเชิง ดั่งทางคูขนานที่ไมมีวัน
มาบรรจบกัน

จนเมื่อพลิกถึงหนาสุดทาย รับประกันไดวาชะตากรรม
ของตัวละครทั้งหลายจะทำใหผูอานตกตะลึงเย็นเยียบ
ระคนตื่นเตนจนตองรูสึกวาผลงานชิ้นเอกของ
ฮิงาชิโนะ เคโงะ เลมนี้ สั้นเกินไปเสียดวยซ้ำ

พระอาทิตย
เที ่ยงคืน

ฮิงาชิโนะ เคโงะ เขียน

สุริยงวรวุฒิ สิริวิวัฒนกุล  แปล

ฮิงาชิโนะ
เคโงะ

สุริยงวรวุฒิ 
สิริวิวัฒนกุล

เขียน

แปล

@booktimeทดลองอ่าน


