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โกหกอีกแค่ครั้งเดียว

1

การซ้อมใหญ่ก่อนแสดงจรงิมาถงึช่วงกลางของเรื่อง

องก์ที่สอง “ในถ�้าวิเศษ” ฉากที่อัลลูและพรูซ่าคนรักค้นพบสมบัต ิ

ทั้งสองเริ่มเต้นด้วยกัน จากนั้นเป็นท่อนโซโล่ของพรูซ่าตามด้วยโซโล่ของ 

อลัล ูสดุท้ายทั้งสองเต้นร�าด้วยกนัอกีครั้งหรอืที่เรยีกว่าการเต้นปะเดอเดอ1

จุดเด่นที่สุดของฉากนี้คือช่วงครึ่งหลัง พรูซ่าใช้พรมวิเศษเต้นร�า

กลางอากาศ ซึ่งที่จรงิแล้วอลัลเูป็นคนยกร่างพรซู่าขึ้นสงูด้วยแขนข้างเดยีว 

ไม่เพยีงเท่านั้น เขายงัต้องเคลื่อนไหวไปรอบๆ เวทแีคบๆ นี้ด้วย แน่นอน

ว่าเป็นบทหนักของนักบัลเลต์ชาย แต่ตัวนักบัลเลต์หญิงเองก็ต้องใช้แรง

มากเหมือนกัน และไม่ต้องบอกก็คงรู้ว่าทั้งคู่ต้องเต้นพร้อมแสดงสีหน้า

1 Pas de deux ภาษาฝรั่งเศสใช้ในวงการบัลเลต์ หมายถึง การเต้นคู่, การเต้นร�าคู่

������� ���������� �����5.indd   5 8/6/21   11:38 AM



โกหกอีกแค่ครั้งเดียว

- 6 -

ท่าทางมีความสุขเต็มเปี่ยม เนื่องจากฉากนี้เป็นฉากที่ทั้งสองพบสมบัติ

และก�าลงัดใีจมาก 

“ชนิจ ินายขยบัตวัน้อยไป ดูไม่เหมอืนว่าบนิอยู่เลย บอกกี่ครั้งถงึ

จะเข้าใจ”

เสยีงของซานาดะดงัมาจากล�าโพง เขาเป็นโปรดวิเซอร์นั่งอยู่เกอืบ

กึ่งกลางของที่นั่งผู้ชมและจ้องมองเวท ีฮอลล์ที่หลงัจากนี้อกีไม่กี่ชั่วโมงจะ

เตม็ไปด้วยผูค้นขณะนี้ไม่มผีูช้มเลยแม้แต่คนเดยีว นกัเต้นของคณะบลัเลต์

ยูเงะจงึก�าลงัเต้นภายใต้การจบัตามองของโปรดวิเซอร์เพยีงคนเดยีว

เทรานิชิ มิจิโยะ ยืนอยู่ที่ทางเดินห่างจากซานาดะมาเล็กน้อย 

นอกจากท่าเต้นแล้ว เธอยงัสอดส่องดูแลทั้งภาพรวมของเวท ีแสงส ีและ

อื่นๆ ด้วย สิ่งที่เธอหวาดกลวัที่สดุคอืการแสดงจะดูราคาถูก เพราะเธอคดิ

ว่าการแสดงชุดนี้ต้องได้รับการกล่าวขานว่าสมกับเป็นสมบัติล�้าค่าของ

คณะบัลเลต์ยูเงะอย่างแน่นอน โชคดีที่บัตรล่วงหน้าขายหมดเกลี้ยง คุ้ม

กับที่ทุ่มเงินจ�านวนมากไปกับการโปรโมต เธอจึงรู้สึกภาคภูมิใจว่าอย่าง

น้อยหน้าที่ในฐานะผู้จัดการประสบความส�าเร็จลุล่วงแล้ว หลังจากนี้คือ

ท�าการแสดงเพื่อให้นกัวจิารณ์ชื่นชมได้เท่านั้น ตวัเธอยงัเหลอืงานในฐานะ

ผู้ช่วยโปรดวิเซอร์อยู่

ประตูบานหนึ่งเปิดอยู่ทางหางตาของมิจิโยะ ตอนเธอมองไปทาง

นั้นเป็นจงัหวะที่เงาสดี�าของคนเดนิเข้ามาพอด ีแม้มองไม่เหน็หน้าแต่จาก

ส่วนสูงและรูปร่าง เธอพอคาดเดาได้ว่าเขาเป็นใคร ความรู้สกึห่อเหี่ยวจงึ

แผ่ขยายออกมาราวควนัไฟ

เงาร่างสูงนั้นใกล้เข้ามา เธอออกเดินไปทางนั้นราวกับไปต้อนรับ

เขา ขณะนั้นเธอรูช้ดัแล้วว่าอกีฝ่ายคอืแขกที่เธอไม่อยากต้อนรบัเอาเสยีเลย

“ขอโทษครับที่มารบกวนตอนก�าลังยุ่ง” อีกฝ่ายกล่าว เสียงของ

เขาทุ้มหนกั

“มอีะไรอกี?” มจิโิยะถาม เธอสะกดกลั้นทั้งเสยีงและความหงดุหงดิไว้
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“พอดีมีเรื่องต้องการสอบถามขึ้นมาอีกน่ะครับ ตอนนี้สะดวกไหม

ครบั”

“อย่างที่เห็นค่ะ เราก�าลังซ้อมใหญ่กันอยู่ ใกล้ถึงเวลาแสดงจริง

แล้วด้วย” เธอก้มมองนาฬิกาข้อมือ แต่ภายในฮอลล์มืดเกินไปจึงมอง 

ไม่เหน็หน้าปัดนาฬิกา

“แป๊บเดยีวครบั แค่คณุกรณุาตอบค�าถามเท่านั้น”

มจิโิยะจงใจถอนหายใจเฮอืกใหญ่ หนัมองซานาดะ สายตาของเขา

จับจ้องอยู่ที่เวทีการแสดงโดยไม่รู้สักนิดว่าเธอคุยกับชายร่างสูงอยู่ เดิมที

เขาเป็นคนไม่เหน็ความจ�าเป็นของผู้ช่วยโปรดวิเซอร์อยู่แล้ว

“ช่วยไม่ได้ งั้นออกไปข้างนอกกนัเถอะ”

“ขอบคณุครบั” ชายหนุ่มก้มหวัเลก็น้อย

มิจิโยะออกจากฮอลล์พร้อมชายหนุ่ม เธอเดินไปตามทางเดินแล้ว

เปิดประตหู้องรบัรองออก ในห้องมพีนกังานชั่วคราวผูห้ญงิซึ่งช่วยงานของ

ส�านกังานอยู่ เธอก�าลงัจดัตั๋วที่เตรยีมไว้ส�าหรบัแขกรบัเชญิ 

“ขอโทษนะ ช่วยไปท�าที่อื่นทไีด้ไหม เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์หรอื

อะไรแบบนั้น”

“เอ่อ ได้ค่ะ”

หญงิสาวรวบรวมของที่วางแผ่อยู่บนโต๊ะแล้วออกจากห้องไป

“ขอโทษครบัที่มารบกวน” ชายคนนั้นกล่าว

มิจิโยะไม่ตอบค�านั้นแต่พูดว่า “รับกาแฟไหมคะ? แต่เป็นกาแฟ

ส�าเรจ็รูปจากเครื่องกดนะ”

“ไม่เป็นไรครบั”

“อมื”

มจิโิยะกดเปิดจอมอนเิตอร์ที่ตดิไว้บนก�าแพงแล้วนั่งลงบนเก้าอี้พบั

ที่กางไว้ ภาพในมอนเิตอร์คอืเวทกีารแสดง เสยีงซานาดะดงัจากล�าโพงที่

ตดิตั้งแยกออกมา ท่าทางเขายงัโมโหที่นกับลัเลต์ชายเต้นแบบไร้พลงัอยู่ 
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ชายหนุ่มนั่งอีกฝั่งหนึ่งของโต๊ะโดยหันหน้าเข้าหาเธอ เขามองไป

ทางจอมอนเิตอร์

“อย่างนี้นี่เอง อยู่ที่นี่กม็องเหน็เวทกีารแสดงได้ อย่างนี้ตอนแสดง

จรงิมอนเิตอร์นี้...”

“กม็องเหน็ค่ะ” 

“โห ถ้าอย่างนั้นห้องนี้กเ็หมอืนที่นั่งผู้ชมเลยสคิรบั”

มิจิโยะหยิบบุหรี่กับไฟแช็กออกจากกระเป๋าแล้วดึงที่เขี่ยบุหรี่บน

โต๊ะมาใกล้ตวั

“การแสดงบลัเลต์ถ้าไม่ดูสดกไ็ม่มคีวามหมายหรอกค่ะ”

“งั้นเหรอครบั”

“สิ่งที่ใช้ร่างกายของมนษุย์ทกุอย่างเหมอืนกนัหมด การแข่งขนักฬีา

กด็้วย แต่แน่นอนว่าแค่งานชั้นยอดเท่านั้นนะ”

“‘อาหรับราตร’ี2 ถอืเป็นงานชั้นยอดสินะครับ” ชายหนุ่มเอ่ยขณะ

มองโปสเตอร์บนก�าแพง โปสเตอร์โฆษณา ‘อาหรับราตรี’ จัดแสดงโดย

คณะบลัเลต์ยูเงะและวนัเปิดการแสดงรอบปฐมทศัน์คอืวนันี้ 

“แน่นอน” หญิงสาวพยักหน้าหลังจุดบุหรี่และพ่นควันออกมา 

“คณะของเราจดัแต่การแสดงชั้นยอดและการแสดงที่น่าภาคภูมใิจเท่านั้น 

‘อาหรบัราตร’ี ถอืเป็นหนึ่งในการแสดงชั้นเลศิค่ะ”

“หากไม่มีความสามารถที่บ่มเพาะจนสุกงอมและพลังการแสดง

ที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิดแล้ว ย่อมไม่สามารถแสดงบทบาทยากเช่นนี้ได้ นี่

คงเป็นการแสดงอันยอดเยี่ยมกว่าที่โปรดิวเซอร์จินตนาการไว้แน่นอน 

นอกจากเธอแล้วคงไม่มีนักบัลเลต์หญิงที่แสดงบทบาทนี้ได้ปรากฏตัวขึ้น

ในเรว็วนั...” จู่ๆ ชายหนุ่มกก็ล่าวประโยคเหล่านี้อย่างไม่มปีี่มขีลุ่ยแล้วยิ้ม

2 อาหรับราตรีหรือพันหนึ่งราตรี (One Thousand and One Nights หรือ Arabian Nights) 

นิยายและนิทานพื้นบ้านตะวันออกกลางและเอเชียใต้กว่าหนึ่งพันเรื่อง โดยเรื่องราวสืบย้อน

ไปถึงต�านานพื้นบ้านวรรณกรรมอาหรับ เปอร์เซีย เมโสโปเตเมีย อินเดียและอียิปต์โบราณ

และยุคกลาง
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เลก็น้อย “ลงหนงัสอืพมิพ์เมื่อสบิห้าปีก่อนด้วยนะครบั”

“หาข้อมูลมาเหรอ? คณุนี่ชอบอะไรแปลกๆ นะ”

“อย่างที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้ ผมสนใจบลัเลต์อยู่บ้าง”

“คดิว่าล้อเล่นเสยีอกี”

“เรื่องที่ล้อเล่นก็มีครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง” ชายหนุ่มมองหน้า

เธอ “มรูีปนกับลัเลต์ตวัชโูรงเมื่อสบิห้าปีก่อนลงไว้ด้วยนะครบั เป็นเจ้าหญงิ

พรูซ่าที่สง่างาม เจดิจรสั และมกีลิ่นอายของความอนัตรายอยู่เลก็น้อย”

มจิโิยะหลบตา ส�าหรบัเธอแล้วมนัเป็นหนึ่งความทรงจ�าที่แสนวเิศษ

แต่กไ็ม่ใช่เรื่องที่อยากพูดถงึในตอนนี้

“แล้วที่ว่าจะถาม?”

“ขอโทษครบั คณุก�าลงัยุง่อยูแ่ท้ๆ” เขาล้วงมอืเข้าไปในกระเป๋าเสื้อ

นอก ท่าทางเหมอืนหาอะไรสกัอย่าง

ผู้ชายคนนี้ชื่อ คางะ เป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจสบืสวนแห่งสถานตี�ารวจ

เนรมิะ และก�าลงัสบืสวนคดหีนึ่งที่เกดิขึ้นเมื่อหลายวนัก่อน วนันี้คอืครั้งที่

สี่แล้วที่มจิโิยะได้เจอคางะ

คางะหยบิสมดุบนัทกึออกมา 

“ก่อนอื่นผมขอยืนยันพฤติกรรมของคุณในคืนวันเกิดเหตุอีกครั้ง

นะครบั”

มจิโิยะส่ายหวัโดยไม่ปิดบงัสหีน้าร�าคาญ

“อกีแล้วเหรอ? เซ้าซี้จรงินะ”

“แหม อย่าพูดอย่างนั้นสิครับ” คางะยิ้มตอบด้วยสีหน้าดูคล้าย

สดชื่น “วันนั้นคุณอยู่ที่ส�านักงานคณะบัลเลต์จนถึงประมาณหกโมงเย็น 

หลงัจากรบัประทานอาหารกบัคณุซานาดะโปรดวิเซอร์ คณุกลบับ้านตอน

สามทุ่ม จากนั้นก็อยู่ในห้องตลอดจนกระทั่งออกไปท�างานตอนแปดโมง

เช้าวนัถดัมา ครั้งก่อนที่สอบถามคณุตอบไว้แบบนี้ ที่ผมพูดมามอีะไรต้อง

แก้ไขไหมครบั”
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“ไม่มีค่ะ เป็นอย่างที่พูด แต่ถ้าให้เสริมอีกคือตั้งแต่กลับแมนชั่น 

ฉันก็ไม่ได้เจอใคร ไม่ได้คุยโทรศัพท์ด้วย ดังนั้นจึงไม่มีข้อพิสูจน์ว่าฉันอยู่

แต่ในบ้าน”

“สภาพการณ์นี้ไม่มอีะไรเปลี่ยนแปลงนะครบั”

“ใช่ค่ะ ฉนัไม่มหีลกัฐานยนืยนัที่อยู่ แต่ฉนักไ็ม่เข้าใจว่าท�าไมฉนัถงึ

ต้องมหีลกัฐานที่ว่าด้วย”

“ไม่ได้บอกว่าจ�าเป็นหรอกครบั เพยีงแต่ถ้าพฤตกิรรมในคนืนั้นท�าให้

อะไรกต็ามชดัเจนขึ้นกจ็ะช่วยได้มากเท่านั้นเองครบั”

“ตรงนั้นนั่นแหละที่ฉนัไม่เข้าใจ ไม่เหน็เข้าใจเลยที่พวกคณุสบืสวน

แบบนี้ ท�าอย่างกบัเป็นคดฆีาตกรรม”

คางะเลกิคิ้วขึ้นเลก็น้อยเมื่อได้ฟังสิ่งที่เธอพูด

“ไม่ใช่อย่างกับ แต่พวกเราคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นการ

ฆาตกรรมครบั”

“บ้าน่า” ใบหน้ามจิโิยะบดิเบี้ยวขณะหลดุปากออกมา เธอหนักลบั

มองหน้านายต�ารวจอีกครั้ง คราวนี้เธอถามด้วยน�้าเสียงที่ควบคุมได้แล้ว 

“ไม่จรงิใช่ไหม?”

“ผมเป็นต�ารวจสบืสวนรบัผดิชอบคดฆีาตกรรมนะครบั” คางะบอก

เช่นนั้นก่อนแย้มรมิฝีปากให้เหน็ฟันขาวเลก็น้อย

2

ศพของ ฮายากาวะ ฮโิรโกะ ถูกพบตอนเช้าเมื่อห้าวนัก่อน ผู้ดูแล

พบร่างเธอล้มอยู่ในพุม่ไม้บรเิวณพื้นที่ภายนอกของแมนชั่นที่เธอพกัอาศยั

อยู่และมเีลอืดปรมิาณมากไหลออกจากศรีษะฮโิรโกะ
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จากการตรวจสอบของต�ารวจพบว่าเธอตกจากระเบยีงห้องพกัอาศยั

ที่ชั้นเจด็ คาดว่าส่วนศรีษะน่าจะฟาดเข้ากบัพื้นคอนกรตีอย่างแรง เพราะ 

ถงึแม้บรเิวณนั้นจะมพีุม่ไม้อยู่ แต่ส่วนที่เป็นดนิมเีพยีงเลก็น้อยเท่านั้นที่เหลอื

เป็นคอนกรีตทั้งหมด และต่อให้โชคดีตกลงมาตรงที่เป็นดิน เจ้าหน้าที่

ต�ารวจต่างลงความเหน็ว่าความเป็นไปได้ในการรอดชวีติน่าจะเท่ากบัศนูย์

เทรานิชิ มิจิโยะ อาศัยอยู่แมนชันเดียวกับฮิโรโกะ แต่ขณะเธอ 

ออกไปตอนเช้านั้นยังไม่มีเรี่องวุ่นวายเกิดขึ้น พุ่มไม้ที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ 

ไม่สะดุดตาและกว่าผู้ดูแลจะเริ่มรดน�้าต้นไม้ก็หลังจากนั้นนานพอสมควร 

กว่ามจิโิยะจะทราบว่าพบศพฮโิรโกะกห็ลงัสบิโมงเช้าไปแล้ว โดยเธอทราบ 

จากต�ารวจทางโทรศพัท์ แต่โทรศพัท์สายนั้นต�ารวจไม่ใช่คนโทร.ไปแต่เป็น

เธอที่โทร.เข้าโทรศัพท์ห้องของฮิโรโกะ ซึ่งขณะนั้นเจ้าหน้าที่ต�ารวจก�าลัง

ตรวจสอบสถานที่เกดิเหตใุนห้องฮโิรโกะพอด ี

ช่วงบ่าย กลุ่มเจ้าหน้าที่ต�ารวจเดนิทางมาถงึคณะบลัเลต์ และหนึ่ง

ในเจ้าหน้าที่ต�ารวจวนันั้นคอืคางะ 

ฮายากาวะ ฮิโรโกะ ท�างานที่ส�านักงานคณะบัลเลต์ยูเงะเช่นกัน 

เธอเป็นนักบัลเลต์จนถึงเมื่อประมาณหนึ่งปีก่อน แต่ด้วยหัวเข่าบาดเจ็บ

ท�าให้เธอเต้นต่อไม่ได้จึงตัดสินใจออกจากวงการ ขณะเสียชีวิตเธออายุ

สามสิบแปดปี รูปร่างเล็กผอมแต่มีกล้ามเนื้ออย่างนักเต้น ทั้งยังโสด 

เช่นเดยีวกบัมจิโิยะด้วย

ฮิโรโกะเพิ่งย้ายมาแมนชั่นนี้หนึ่งอาทิตย์ก่อนเสียชีวิต ภายในห้อง

จงึยงัเตม็ไปด้วยลงักระดาษซึ่งส่วนใหญ่ยงัไม่ได้จดัการอะไร

สิ่งแรกที่ต�ารวจจบัตามองคอืเปน็เรื่องบงัเอญิหรอืไม่ที่มจิโิยะอาศยั

อยู่ในแมนชั่นเดยีวกนั 

“ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกค่ะ เธอน่าจะเห็นป้ายโฆษณาค่าเช่าห้อง

บนผนงัตอนมาธรุะที่ห้องฉนั แต่ว่าเธอไม่ได้ปรกึษาอะไรเป็นพเิศษนะ ตอน

ที่รู้ว่าจู่ๆ ย้ายเข้ามากต็กใจอยู่เหมอืนกนั”
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นอกจากนี้ต�ารวจยังให้ความสนใจกับที่ตั้งของห้องทั้งสองคนด้วย 

ห้องมิจิโยะเยื้องไปด้านบนเหนือห้องฮิโรโกะ ถ้ามิจิโยะออกมาระเบียงก็

มองลงมาเหน็ระเบยีงห้องฮโิรโกะได้

ต�ารวจถามว่าเหน็หรอืได้ยนิเสยีงอะไรบ้างไหม มจิโิยะส่ายหน้า

“แมนชั่นนี้ติดฉนวนป้องกันเสียงไว้อย่างดี แทบจะไม่ได้ยินเสียง 

ข้างนอกเลยค่ะ แล้วฉนักแ็ทบไม่ได้ออกไประเบยีงเลยด้วย”

ต�ารวจดูไม่สงสยัอะไรในค�าตอบของเธอ

ในตอนนั้นมีการถามถึงว่าพอรู ้อะไรเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ 

ฮายากาวะ ฮิโรโกะบ้างไหม ทั้งพนักงานในส�านักงานและคณะบัลเลต์ 

ไม่มใีครนกึอะไรออกเลย คนที่สนทิกบัฮโิรโกะหลายคนต่างบอกว่า “ช่วงนี้ 

ดูร่าเรงิสนกุสนานด้วยซ�้าไป” 

ตอนนั้นคางะไม่ได้ออกความเหน็มากนกั เขามคี�าถามเพยีงค�าถาม

เดยีวคอืเรื่องชดุที่ฮโิรโกะใส่

ฮิโรโกะใส่ชุดกีฬาทั้งท่อนบนท่อนล่างและใส่ปลอกสวมขาที่ข้อเท้า 

นอกจากนี้ยังใส่รองเท้าบัลเลต์ด้วย คางะถามว่าพอรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

บ้างหรอืไม่

ส�าหรบัพวกมจิโิยะเองต้องตอบว่านี่เป็นเรื่องค่อนข้างแปลก เพราะ

แม้แต่นักบัลเลต์ที่ยังท�างานในต�าแหน่งนี้อยู่ก็ไม่มีใครใส่รองเท้าบัลเลต์ที่

บ้าน แต่มจิโิยะกล่าวกบัต�ารวจว่า

“ถ้าการเสียชีวิตของคุณฮิโรโกะเป็นการฆ่าตัวตาย ฉันก็พอเข้าใจ

ความรู้สึกที่ใส่รองเท้าบัลเลต์นะ เพราะรองเท้าบัลเลต์ส�าหรับนักบัลเลต์

แล้วเปรยีบเหมอืนสญัลกัษณ์ของชวีติ ฉนัเองยงัเคยพูดเล่นๆ เลยว่าตอน

ฉนัตายช่วยเอารองเท้าบลัเลต์ใส่ในโลงให้ด้วยนะ”

เหล่านกัเต้นที่ท�างานอยู่ต่างมคีวามเหน็ไปในทางเดยีวกนั 

ในตอนนั้นคางะไม่ถามอะไรซอกแซกมากไปกว่านั้น
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“ห้องคณุอยูช่ั้นแปด คณุเคยออกไปที่ระเบยีงบ้างรเึปล่าครบั” คางะ

ถาม

“กเ็คยอยูห่ลายครั้ง” มจิโิยะตอบ “แต่ไม่ได้ออกตลอดหรอก คนืนั้น

กเ็หมอืนกนั เพราะฉะนั้นฉนัเลยไม่เหน็ว่าเกดิอะไรขึ้นที่ระเบยีงข้างล่าง ฉนั

ตอบเรื่องนี้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะ”

ข่าวหนงัสอืพมิพ์บอกว่าช่วงเวลาที่ฮายากาวะ ฮโิรโกะตกลงมาน่า

จะเป็นคนืก่อนพบศพ ต�ารวจคงสนันษิฐานเอาจากผลชนัสตูรศพ และเพื่อ

หาหลกัฐานมาสนบัสนนุเรื่องนี้ คางะจงึถามถงึหลกัฐานยนืยนัที่อยู่ในคนื

นั้นของมจิโิยะ ซึ่งค�าตอบเธอในตอนนั้นกเ็หมอืนกบัเมื่อครู่นี้

“เคยมองลงมาจากระเบียงบ้างไหมครับ บริเวณที่คุณฮายากาวะ

ตกลงมาน่ะครบั”

“ไม่รูส้”ิ มจิโิยะเอยีงคอ “อาจเคยกไ็ด้แต่ลมืไปแล้ว ช่วงนี้ไม่ได้มอง

หรอกค่ะ แล้วมนัเกี่ยวอะไร”

“ที่จริงแล้วผมลองมองลงไปจากระเบียงห้องคุณฮายากาวะดู สิ่ง

แรกที่รูส้กึคอืพื้นต�าแหน่งที่ตกลงไปแคบมากครบั เป็นช่องแคบระหวา่งตวั

อาคารและก�าแพงแถมมพีุ่มไม้อกี แทบไม่เหน็พื้นที่เป็นคอนกรตีเลย มอง

แล้วรู้สึกว่าถ้าอะไรสักอย่างตกลงไปคงเป็นไปได้น้อยมากที่จะลงตรงพื้น

คอนกรีต แน่นอนครับว่ามันเป็นภาพลวงตา เพราะถ้าลงไปข้างล่างจะรู้

เลยว่าพื้นคอนกรีตกว้างกว่าที่คิด แต่ถ้ามองจากข้างบนจะรู้สึกอย่างนั้น

ครับ และนี่ก็ไม่ใช่ความเห็นของผมแค่คนเดียว ดูเหมือนว่าเพื่อนต�ารวจ

คนอื่นกร็ู้สกึเหมอืนกนั”

“แล้ว?”
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“จติใจของคนฆ่าตวัตายอาจดูซบัซ้อน แต่ที่จรงิมจีดุที่ไม่ซบัซ้อนอยู่

ครบั ในกรณกีระโดดตกึฆ่าตวัตายกม็โีอกาสเปลี่ยนใจได้เมื่อเหน็สภาพที่

มองลงมา สิ่งที่คนฆ่าตัวตายกลัวที่สุดคือการตายไม่สนิทครับ ความจริง

แล้วด้วยความสูงของตึกเจ็ดชั้น ไม่ว่าตกลงมาตรงไหนก็คงเสียชีวิตทันที

แน่ๆ แต่ถ้ามองลงมาไม่เห็นพื้นคอนกรีตเจ้าตัวคงมีความกังวลอยู่บ้างว่า

จะฆ่าตวัตายไม่ส�าเรจ็ ซึ่งประเดน็นี้อาจบอกได้ว่า ภาพที่เหน็เมื่อมองลงมา

จากระเบยีงส่งผลให้ความสามารถในการตดัสนิใจฆ่าตวัตายลดลงน่ะครบั”

“คุณจะค้านทฤษฎีการฆ่าตัวตายด้วยมูลความจริงเพียงแค่นี้น่ะ

เหรอ?”

“ไม่ใช่ครับ นี่เรียกว่ามูลความจริงไม่ได้ด้วยซ�้าไปครับ เป็นเพียง

ความรู้สกึที่ได้เหน็เท่านั้น ความจรงิที่ส�าคญักว่าคอืประตูห้องที่ไม่ได้ลอ็ก

และการตั้งเวลาอดัวดิโีอไว้ครบั”

“ตั้งเวลาอดัวดิโีอ?”

“ครับ เช้าวันถัดไปมีรายการโทรทัศน์ความรู้พื้นฐานบัลเลต์ออก

อากาศทางช่อง NHK คณุฮายากาวะคงตั้งใจอดัวดิโีอรายการนั้นครบั เรา

ทราบจากค�าให้การของคนที่แวะมาห้องคุณฮายากาวะว่าเครื่องเล่นวิดีโอ

ยังไม่ได้เชื่อมต่อจนถึงวันก่อนหน้าวันเกิดเหตุ จึงสันนิษฐานได้ว่ามีการ

เซ็ตเครื่องเล่นวิดีโออย่างเร่งรีบเพื่ออัดรายการนั้น คนคิดฆ่าตัวตายจะท�า

อะไรแบบนี้เหรอครบั”

วดิโีอเหรอ...

สภาพห้องของฮายากาวะ ฮโิรโกะผดุขึ้นในหวัมจิโิยะ เธอจ�าได้ว่าที่

มมุห้องนั่งเล่นมโีทรทศัน์ตั้งอยู ่แต่เครื่องเล่นวดิโีอนี่อยูต่รงไหนนะ จ�าไม่ได้

และไม่เคยคดิด้วยซ�้าไปว่ามนัตั้งเวลาอดัวดิโีอไว้อยู่หรอืเปล่า

“ฉนัเองยงัเคยเผลอลมืลอ็กกญุแจห้องเลย ส่วนเรื่องตั้งอดัวดิโีอ มนั

กม็กีารอยากฆ่าตวัตายด้วยอารมณ์ชั่ววบูเหมอืนกนันี่” มจิโิยะวา่ “พอคดิ

อยากฆ่าตวัตายขึ้นมาเลยไม่ได้กดยกเลกิ”
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“อาจเป็นอย่างนั้นกไ็ด้ครบั” คางะยิ้มน้อยๆ “ถ้าอย่างนั้นท�าไมถงึ

เกดิอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาได้นะ หลงัจากตั้งเวลาอดัวดิโีอแล้วเกดิอะไรขึ้น”

“นั่นส ิเรื่องนั้นฉนัเองก.็..” มจิโิยะส่ายหน้า

“ก่อนหน้านี้ที่สอบถามว่า คดิวา่สาเหตอุะไรที่ท�าใหค้ณุฮายากาวะ

ฆ่าตัวตาย คุณให้ค�าตอบว่า คุณฮายากาวะเต้นไม่ได้อีกแล้วจึงถอนตัว 

จากการเป็นนักเต้น ดูเหมือนเธอจะสูญเสียความหมายของการมีชีวิตอยู่

และความวติกกงัวลในเรื่องนั้นอาจเพิ่มมากขึ้นกไ็ด้”

“ตอนนี้ฉนักย็งัคดิแบบนั้นค่ะ”

“แต่จากการสืบสวนภายหลังพบว่าเรื่องนี้ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงน่ะ

ครบั ดเูหมอืนคณุฮายากาวะจะพบความหมายของการมชีวีติอยูใ่หม่แล้ว”

“ความหมายของการมชีวีติอยู่ใหม่?”

“ห้องเรยีนบลัเลต์ครบั” คางะประสานมอืบนโต๊ะแล้วเอนตวัมาข้าง

หน้าเลก็น้อย “บ้านเกดิของคณุฮายากาวะคอืเมอืงชกิ ิจงัหวดัไซตามะ เรา

พบว่าเธอก�าลังเลือกหาสถานที่เหมาะๆ ส�าหรับเปิดห้องเรียนบัลเลต์แถว

นั้น เพื่อนสนทิของเธอเล่าว่า เธออยากสอนบลัเลต์ให้เดก็ๆ และที่เธอย้าย 

มาอยู่ที่เนริมะก็อาจเพราะเธอคิดเรื่องนี้อยู่ เพราะการเดินทางระหว่าง 

เนรมิะกบัชกิสิะดวกทเีดยีว”

มจิโิยะเลยีรมิฝีปากที่แห้งผากของเธอ

“งั้นเหรอ... ห้องเรยีนบลัเลต์งั้นเหรอ...”

“คณุไม่ทราบใช่ไหมครบั”

“เพิ่งได้ยนิครั้งแรกนี่ล่ะค่ะ”

เธอไม่ได้โกหก เธอรูส้กึอยูบ้่างว่าฮายากาวะ ฮโิรโกะก�าลงัพยายาม

ท�าอะไรสกัอย่าง แต่ไม่คดิว่าจะเป็นห้องเรยีนบลัเลต์

“เข้าใจแล้ว ตอนนี้กไ็ม่มสีิ่งที่ท�าให้คดิว่าเป็นการฆ่าตวัตายแล้วสนิะ 

ถ้าอย่างนั้นขอถามกลบัหน่อย ความเป็นไปได้ที่เธอถกูฆ่าล่ะ ฉนัว่ามนัเป็น
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ไปได้น้อยมากเลยนะคะ”

“โอ้ อย่างนั้นเหรอครบั”

“มนัคอืการท�าให้คนที่ยงัมชีวีติอยูต่กจากระเบยีงไม่ใช่เหรอคะ? ไม่

คิดหรือว่ามันต้องใช้แรงมหาศาล? เพราะอีกฝ่ายต้องขัดขืนเต็มที่อยู่แล้ว 

มันแทบเป็นไปไม่ได้เลย หรือว่าคุณฮิโรโกะถูกวางยานอนหลับอะไรแบบ

นั้น ถ้าเป็นอย่างนั้นผู้ชายแรงเยอะกอ็าจท�าได้”

“จากผลการชันสูตรไม่มีร่องรอยบ่งชี้ว่าคุณฮายากาวะดื่มยานอน

หลบัเลยครบั”

“ถ้างั้นก็เป็นไปไม่ได้สินะ” มิจิโยะกล่าวเช่นนั้นพร้อมกับพยักหน้า 

“ชดัเลย”

“พวกเราคดิเรื่องวธิกี่อเหตอุยู่เหมอืนกนัครบั แต่ตอนนี้เรื่องนั้นเอา

ไว้ทีหลัง สิ่งที่เราควรท�าให้กระจ่างก่อนคือใครเป็นคนที่เข้าห้องนั้นในคืน 

วันเกิดเหตุ เพราะไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามหากไม่ได้เข้าห้องคงท�าให้คุณ 

ฮายากาวะตกลงมาไม่ได้แน่ โชคดีที่คุณฮายากาวะเพิ่งย้ายเข้าเลยไม่ได้

มีคนเข้าออกห้องมากมายขนาดนั้น ถ้าน�าเส้นผมที่ตกอยู่ไปตรวจสอบก็

คงได้ข้อมูลมากทเีดยีว”

เมื่อได้ยนิค�าว่าเส้นผม มจิโิยะยกมอืขึ้นจบัผมของตวัเองโดยไม่รูต้วั 

เส้นผมที่ระยะหลงัมานี้ย้อมปิดผมขาวได้ยากเยน็

“ถ้าเป็นอย่างนั้น ฉนักค็งเป็นคนแรกสดุในรายชื่อผูต้้องสงสยัเลยส ิ

เพราะตั้งแต่เธอย้ายมา ฉนัไปห้องเธอหลายครั้งแล้ว”

“เราพิจารณาเรื่องนั้นขณะตรวจสอบด้วยแน่นอนครับ ไม่เฉพาะ

เส้นผม แม้แต่ชิ้นส่วนเสื้อผ้ารวมถงึของเลก็ๆ น้อยๆ ที่ทิ้งไว้ก่อนเสยีชวีติ

เราก็ตรวจสอบด้วย และไม่ใช่แค่ของที่คนร้ายทิ้งไว้ แต่เราตั้งใจหาของที่

คนร้ายเอาไปด้วยครบั”

“ของที่เอาไปด้วย?”

“บอกว่าของที่เอาไปด้วยคงเข้าใจยาก เรียกว่าเป็นของที่ติดตัว
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คนร้ายไปน่าจะเหมาะกว่าครบั”

“นั่นกเ็ข้าใจยากเหมอืนกนั”

“เช่น” คางะกอดอก “ที่ระเบยีงมรีะแนงไม้ปูไว้ ผมไม่แน่ใจว่าคณุ

ฮายากาวะตั้งใจจะปลกูต้นไม้รเึปล่า ยงัมกีระถางเปล่าวางไวท้ี่มมุระเบยีง

ด้วย พอจ�าได้ไหมครบั”

มจิโิยะคดิอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนตอบ “จะว่าไป กม็อียู่นะ”

“จากที่ตรวจสอบดูกระถางนั้นมีร่องรอยคนจับครับ และเป็นไปได้

ว่าใส่ถงุมอืตอนยกด้วย แน่นอนว่าคนที่ท�าอาจเป็นคณุฮายากาวะเองกไ็ด้  

แต่ส�าหรบัพวกเราแล้ว กจ็�าเป็นต้องหาความชดัเจนในเรื่องแบบนี้ด้วยครบั”

“แล้วจะตรวจสอบยงัไง?”

“กระถางนั้นเป็นกระถางเปล่ากจ็รงิ แต่อาจมดีนิหรอืยาก�าจดัศตัรู

พชืปรมิาณน้อยนดิตดิอยูก่ไ็ด้ ตอนยกขึ้นจงึมคีวามเป็นไปได้ที่สิ่งเหล่านั้น

อาจตดิไปกบัถงุมอืด้วย ถงึตอนนั้นจะเป็นควิของอาวธุลบัครบั”

“อาวธุลบั?”

“สนุขัต�ารวจครบั” คางะยกนิ้วชี้ขึ้น “เอายาก�าจดัศตัรูพชืให้มนัดม

แล้วหาถงุมอืครบั หากไม่เจอถงุมอืในห้องกห็มายความว่ามคีนอื่นนอกจาก

คุณฮายากาวะจับกระถางนั้น ถ้าไปได้สวยเราอาจรู้ชัดไปถึงว่าคนคนนั้น

ออกจากห้องไปได้ยงัไงด้วย”

ระหว่างฟังนายต�ารวจพูด มจิโิยะกน็กึถงึรายการโทรทศัน์ที่เคยดขูึ้น

มาได้ เป็นรายการสารคดเีกี่ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที่ของสนุขัจบัยาเสพตดิที่

หายาเสพตดิเจอจากกลิ่น รายการนั้นแสดงให้เหน็ชดัถงึความสามารถอนั

ยอดเยี่ยมของสนุขัต�ารวจ

มจิโิยะถอนหายใจ ก่อนเผยให้เหน็รอยยิ้มเลก็น้อย

“เป็นการทดลองที่น่าสนใจดนีะ แต่ถ้าท�าแบบนั้นฉนักย็ิ่งน่าสงสยั

เข้าไปใหญ่ เพราะสนุขัต�ารวจนั่นคงเห่าอยู่หน้าห้องฉนัแน่”

“ท�าไมล่ะครบั”
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“กฉ็นัเคยจบักระถางนั่นน่ะส ิฉนัไปช่วยวนัที่เธอย้ายบ้าน จ�าได้ว่า

หยบิขึ้นมาตอนท�าความสะอาดระเบยีง”

“ใส่ถงุมอืหยบิเหรอครบั”

“ใช่ ไม่งั้นมอืกเ็ปื้อนส”ิ

“คณุจบักระถางแน่ๆ ใช่ไหมครบั”

“ค่ะ” มจิโิยะยดือกรบัพร้อมพยกัหน้า

คางะนิ่งเงยีบ เงยหน้ามองเพดาน

“น่าเสยีดายนะคะที่สนุขัต�ารวจคงไม่ได้ท�างาน”

“น่าจะเป็นอย่างนั้นครบั” คางะเกาศรีษะ

“ไม่เข้าใจเลยจริงๆ ว่าท�าไมถึงอยากคิดให้มันเป็นฆาตกรรมนัก 

ถ้าเป็นฆาตกรรมก็ต้องมีเหตุจูงใจใช่ไหม? คุณเจออะไรเกี่ยวกับเหตุจูงใจ

อย่างนั้นเหรอ?”

“เหตุจูงใจที่แท้จริงคงต้องถามตัวคนร้ายเองเท่านั้นล่ะครับ แต่เรา

ได้ข้อมูลมาประมาณหนึ่งที่พอจะจนิตนาการถงึเหตจุูงใจได้”

“งั้นช่วยบอกหน่อยเถอะค่ะ ฉนัเองกอ็ยากรู้เหมอืนกนั”

คางะมที่าทลีงัเลเลก็น้อยก่อนล้วงมอืเข้าไปในกระเป๋าเสื้อนอก

“คณุจ�าสิ่งนี้ได้ไหมครบั”

เขาหยิบกระดาษพับหนึ่งออกมา เมื่อกางออกมันมีขนาดเท่า

กระดาษ A4 เป็นกระดาษส�าเนาที่มตีวัอกัษรเลก็ๆ และสญัลกัษณ์ต่างๆ 

เขยีนไว้เตม็ไปหมด

มจิโิยะหนัมองเลก็น้อยแล้วพยกัหน้า

“อมื จ�าได้สคิะ คณุให้ฉนัดแูล้วเมื่อวนัก่อน แต่นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนี่”

“ครับ พูดให้ถูกคือเป็นส�าเนาของหลักฐานส่วนหนึ่งเท่านั้นครับ 

พอดมีนัเป็นหลกัฐานส�าคญัเลยเอาออกมาตามใจชอบไม่ได้”

วนัก่อนสิ่งที่คางะถอืมาให้ดเูป็นแฟ้มหนา ภายในคอืส�าเนาต้นฉบบั
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โน้ตดนตรีและท่าเต้นเย็บรวมไว้ด้วยกัน เนื้อหาไม่ต่างไปจากการแสดง 

‘อาหรบัราตร’ี ที่ก�าลงัจะเปิดการแสดงในวนันี้เลย

จากที่คางะเล่า ดเูหมอืนว่าแฟม้นี้ถกูพบในหอ้งฮายากาวะ ฮโิรโกะ 

มันถูกน�าออกมาก่อนทั้งที่ของส่วนใหญ่ยังอยู่ในกล่องกระดาษ ซ�้ายังถูก

ซ่อนไว้ใต้เตยีงอกีด้วย 

เนื้อหาในแฟ้มมจีดุที่น่าสงสยัอยู่หลายจดุ อย่างแรกคอืเป็นส�าเนา

จากต้นฉบับที่เขียนด้วยมือ ซึ่งโน้ตดนตรีและต้นฉบับที่คณะบัลเลต์ใช้

อยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นแบบพิมพ์ทั้งหมดแล้ว ดังนั้นจึงน่าสงสัยว่าท�าไมถึง

ต้องอุตส่าห์คัดลอกด้วยการเขียน ตัวต้นฉบับที่เขียนมืออยู่ที่ไหนก็ยังเป็น 

ปริศนา และท�าไมฮายากาวะ ฮิโรโกะถึงให้ความส�าคัญกับของแบบนี้

ตั้งแต่แรก

ค�าถามทั้งหมดนี้ของคางะ มจิโิยะได้แต่ตอบว่าไม่รูแ้ละไม่พยายาม

ตอบอะไรไปมากกว่านั้น

“หลังจากนั้นผมลองตรวจสอบหลายๆ อย่าง เลยได้เบาะแสของ 

ตวัตนที่แท้จรงิของแฟ้มนั้นมาเกอืบทั้งหมด”

“แล้วมนัคอือะไรล่ะ?”

“ก่อนพูดถึงเรื่องนั้น ผมอยากยืนยันเกี่ยวกับเรื่อง ‘อาหรับราตรี’ 

ครับ ผลงานนั้นเป็นการแสดงบัลเลต์ที่คณะบัลเลต์ยูเงะเป็นผู้แต่งขึ้น 

ใช่ไหมครบั”

“ใช่ค่ะ เป็นอย่างที่คณุพูด”

“ผู้เขยีนและคดิท่าเต้นคอืคณุเทรานชิ ิโทโมยะ ซึ่งคอืสามขีองคณุ 

ในเวลานั้น ประพนัธ์ท�านองโดยคณุชนิคาวะ ยูจ ิทราบมาว่าเป็นผลงานที่ 

เพื่อนสนิททั้งสองคนช่วยกันแต่งขึ้นเสร็จเมื่อสิบเจ็ดปีก่อน น�ามาแสดง 

ครั้งแรกเมื่อสิบห้าปีก่อน ผู้แสดงเป็นเจ้าหญิงพรูซ่าตัวละครเอกคือคุณ  

แล้วเรื่องนี้ถอืเป็นการแสดงครั้งสดุท้ายของคณุด้วย จนถงึตอนนี้มตีรงไหน

ผดิบ้างไหมครบั”

������� ���������� �����5.indd   19 8/6/21   11:38 AM



โกหกอีกแค่ครั้งเดียว

- 20 -

“ไม่ค่ะ ตามนั้น”

“ถ้างั้นกม็สีิ่งหนึ่งที่ขดัแย้งกบัเนื้อหาในแฟ้มนั้นครบั จากลายมอืที่

เขยีนอยูป่รากฏว่าในส่วนท่าเต้นดูเหมอืนเป็นลายมอืของคณุมตัสอึ ิโยทาโร่ 

น่ะครบั คณุคงรู้จกัคณุมตัสอึอิยู่แล้วใช่ไหมครบั”

“...รู้จกัค่ะ”

“คุณมัตสึอิเคยเป็นผู้ฝึกสอนบัลเลต์ให้คณะบัลเลต์ยูเงะ เขาเรียน

การเต้นมาและเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของคุณชินคาวะนักดนตรีด้วย แต่

ว่าคุณมัตสึอิป่วยจนเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อยี่สิบปีก่อน ข้อขัดแย้งมันอยู่ตรงนี้

ครบั ท�าไมคนที่ตายไปเมื่อยี่สบิปีก่อน ถงึเขยีนงานที่เสรจ็สมบูรณ์ในสาม

ปีให้หลงัได้”

มิจิโยะนิ่งเงียบ เธอรู้ค�าตอบนั้น แต่ลังเลว่าควรพูดตอนนี้หรือไม่ 

และแน่นอนว่าไม่ว่าค�าตอบจะเป็นอย่างไร ต�ารวจเองกค็งมขี้อสนันษิฐาน

อยู่แล้ว

“น่าเสยีดายที่คณุชนิคาวะเสยีชวีติจากอบุตัเิหตเุมื่อหา้ปีก่อน ส่วน

สามคีณุกเ็สยีชวีติด้วยโรคมะเรง็เมื่อปีที่แล้ว ดงันั้นข้อเทจ็จรงิจงึไม่ชดัเจน 

แต่กพ็อจนิตนาการได้ว่าที่จรงิแล้วคนที่เขยีน ‘อาหรบัราตร’ี ขึ้นมาคอืคู่หู

ชนิคาวะและมตัสอึ ิแต่เพราะคณุมตัสอึเิสยีชวีติไปก่อน จงึประกาศว่าคน

คดิท่าเต้นคอืคณุเทรานชิ ิโทโมยะแทน ซึ่งกเ็ป็นจนิตนาการที่ไม่น่าแปลก

สกัเท่าไหร่”

“สรปุคอืคณุอยากบอกว่า สามฉีนั... เทรานชิ ิโทโมยะขโมยผลงาน

มางั้นส”ิ

“ผมไม่ได้พูดนะครบัว่าขโมย แค่เดาว่าอาจจะมเีรื่องแบบนั้นกไ็ด้”

“เหมอืนกนันั่นแหละ อ๋อ อย่างนี้นี่เอง ฉนัเข้าใจแล้วว่าคณุอยาก

พูดอะไร” มิจิโยะพยักหน้าหันมาทางนายต�ารวจ “คุณฮายากาวะคงเจอ

ต้นฉบบัของคณุมตัสอึเิข้าด้วยวธิใีดวธิหีนึ่ง เธอคาดเดาเรื่องราวไปในทาง
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เดียวกับคุณแล้วมาข่มขู่ฉันงั้นสิ และเพราะฉันต้องปกป้องความลับสามี

เลยฆ่าเธอซะ คณุคดิแบบนี้ใช่ไหม?”

คางะไม่ตอบค�าถามนี้ เขายื่นหน้าเข้าไปเล็กน้อยแล้วเอ่ยด้วยน�้า

เสยีงเหมอืนพูดคนเดยีว

“พอตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณฮายากาวะดูแล้ว มีเงินไม่

ทราบที่มาโอนเข้ามาสิบล้านเยนครับ คิดได้แค่ว่ามันมีเหตุการณ์พิเศษ

บางอย่างแน่”

“จะบอกว่าฉนัเป็นคนจ่ายเงนิก้อนนั้นงั้นเหรอ?”

“เงินที่เข้ามาอาจหมายความว่าเธอขายอะไรไปก็ได้ และสิ่งที่พอ

นกึได้คอืเนื้อหาในแฟ้มนั้นที่เป็นส�าเนาครบั ไม่แน่ว่าคณุฮายากาวะอาจมี

ต้นฉบบัของจรงิอยูแ่ละขายให้ใครสกัคนไปในราคาสบิล้านเยน คดิแบบนี้

ได้เหมอืนกนัครบั”

“ถ้าฉนัซื้อต้นฉบบันั้นมา เรื่องกค็งยตุแิค่นี้ละนะ ฉนัไม่มแีรงจูงใจ

ที่จะฆ่าเธอแล้ว”

“ฝ่ายคุณตั้งใจจะยุติ แต่ฝั่งคุณฮายากาวะอาจมีวิธีรับมือแบบอื่น

กไ็ด้ ซึ่งหลกัฐานคอืแฟ้มที่เราเจอครบั เธอส่งมอบต้นฉบบัให้คณุแล้ว แต่

เก็บส�าเนาไว้ ซึ่งตัวส�าเนาคงเก็บไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือต่อรองซื้อขายกับ

คณุอกีครั้งแน่ และค�าว่าการซื้อขายที่ว่านี้อาจเป็นค�าเดยีวกบัการข่มขูอ่ย่าง

ที่คณุพูดเมื่อสกัครู่กไ็ด้ครบั”

คางะเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเรยีบง่ายท่ามกลางบรรยากาศที่เริ่มหนาหนกั

ขึ้นทกุท ีมจิโิยะรู้สกึหายใจได้ไม่ทั่วท้องนกั

������� ���������� �����5.indd   21 8/6/21   11:38 AM



โกหกอีกแค่ครั้งเดียว

- 22 -

4

มิจิโยะก�าลังคิดว่าควรตอบอย่างไรดี เธอหันไปทางจอมอนิเตอร์ 

ซึ่งยงัคงฉายภาพการซ้อมการแสดงเพื่อถ่วงเวลา เมื่อดูจากชดุของนกัเต้น  

เธอรู้ว่าเรื่องราวเดินมาถึงองก์ที่สามแล้ว คนที่เต้นอยู่คือเจ้าหญิงพรูซ่า  

เจ้าหญงิได้พบกบัอลัลทูี่เป็นพระราชาอกีครั้ง แต่ด้วยพลงัอ�านาจเวทมนตร์ 

ของตะเกียงวิเศษท�าให้เขามองไม่เห็นร่างที่แท้จริงของเธอ เธอตั้งใจปลุก 

คนรกัของตนให้ตื่นจากภวงัค์จงึต้องเต้นให้เขาดู

เมื่อมจิโิยะเหน็ท่าเต้นแล้ว เธอตกใจลกุพรวดขึ้นทนัที

“ขอตัวสักครู่นะ” มิจิโยะบอกคางะแล้วเปิดประตูออกจากห้องไป 

เธอวิ่งเหยาะๆ มุ่งหน้าไปทางฮอลล์

เมื่อเข้าไปข้างในแล้ว เธอสาวเท้าเรว็ๆ ตามทางเดนิ ไปหยดุอยูข้่าง

ซานาดะที่นั่งไขว่ห้างอยู่

“คณุซานาดะ นั่นมนัหมายความว่ายงัไง”

ใบหน้ามหีนวดเคราของซานาดะหนัมาหาเธอช้าๆ

“มอีะไรไม่ชอบใจงั้นเรอะ”

“ท่าเต้นของพรูซ่าน่ะส ิคดิยงัไงถงึท�าให้เป็นอย่างนั้น?”

“อยากท�าให้การแสดงนี้ออกมาดทีี่สดุไง แค่นั้นเอง”

“แล้วผลออกมาอย่างนั้นน่ะนะ? คุณซานาดะ คุณเข้าใจรึเปล่า 

ฉากนี้เป็นฉากที่พรูซ่าพยายามปลุกให้คนรักตื่นจากภวังค์นะ เธอต้อง

เรียกร้องความสนใจด้วยการแสดงความสูงศักดิ์และบอกว่าตัวเองไม่ใช่

ทาส ต้องเป็นอย่างนี้ส ิแล้วนั่นมนัอะไร ดูเหมอืนพยายามใช้เสน่ห์ล่อลวง

เลยไม่ใช่รไึง”

ซานาดะเงยหน้ามองมจิโิยะ เกาคางที่ปกคลมุไปด้วยหนวดเครา
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“ไม่ใช่ดูเหมือน แต่ตั้งใจดึงดูดความสนใจของอัลลูด้วยเสน่ห์ของ 

ผู้หญงิต่างหาก”

มจิโิยะเบกิตากว้าง

“คณุซานาดะ นี่คณุเอาจรงิเหรอ?”

“แน่นอน”

“เหลอืเชื่อเลย”

“นี่ มจิโิยะจงั เวลาอยากดงึดูดความสนใจผูช้ายเธอท�ายงัไงเหรอ?  

พยายามแสดงความเป็นผู้ดีและความเฉลียวฉลาดรึไง? อัลลูกับพรูซ่า 

เป็นคนรกักนัมาก่อน คดิว่าผู้ชายจ�าส่วนไหนของคนรกัเก่าได้งั้นเรอะ?”

“อย่าพูดอะไรที่ต�่าทรามอย่างนั้น”

“การโยงถึงเรื่องเพศถือเป็นเรื่องต�่าทรามงั้นเหรอ พวกเราไม่ได้ท�า

เรื่อง ‘เดอะ นัทแครกเกอร์’3 ให้พ่อแม่พาลูกมาดูในคืนวันคริสต์มาสซะ

หน่อย”

ใบหน้ามจิโิยะบดิเบี้ยวพลางส่ายหน้า

“เปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่”

“ตัดสินใจเปลี่ยนเมื่อสองวันก่อน แต่ในหัวผมเป็นเวอร์ชั่นนี้ 

มาตลอด ส่วนนี้เท่านั้นที่ดูแล้วมันตะหงิดๆ เปลี่ยนเป็นแบบนี้น่ะดีแล้ว 

เรื่องราวมนัตื่นเต้นขึ้น”

“...เปลี่ยนกลบัแบบเดมินะ”

“ขอปฏเิสธ แล้วไอ้แบบเดมิที่ว่าน่ะคอือะไร”

“ก ็‘อาหรบัราตร’ี ที่ฉนัเคยเต้นไง ‘อาหรบัราตร’ี เมื่อสบิห้าปีก่อนน่ะ”

“นั่นมนั ‘อาหรบัราตร’ี ของเธอ อย่าลมืสว่ิาวนันี้ที่จะแสดงบนเวทนีี้

3 The Nutcracker การแสดงบัลเลต์ความยาว 2 องก์ โดย ปิออตร์ อิลิช แต่งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.

1892 ดัดแปลงมาจาก The Nutcracker and the Mouse King ของ อี.พี. ฮอฟมานน์ เนื้อเรื่อง

กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เมื่อเด็กหญิงคลาร่าได้ของขวัญเป็นที่

กะเทาะเปลือกลูกนัทรูปตุ๊กตาทหาร เธอเอามาซุกใต้หมอนแล้วฝันว่าตุ๊กตาทหารนั้นกลาย

เปน็เจา้ชายตอ่สูก้บัราชาหนู และพาเธอผจญภยัในอาณาจกัรของเลน่ของเทพธดิาขนมหวาน
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คอื ‘อาหรบัราตร’ี ของผม”

“ท�าแบบนี้หวัหน้าคณะไม่มทีางยอมหรอก”

“หวัหน้าคณะอนญุาตแล้วนะ”

“ไม่มทีาง...”

“ถ้าคิดว่าโกหกก็ไปถามให้แน่ใจก็ได้” ซานาดะคว้าไมโครโฟนขึ้น

มา ก่อนกดเปิดสวติช์เขาพูดว่า “โทษทนีะ ถ้าจะบ่นกเ็อาไว้ทหีลงั ยงัไง

ทกุอย่างกต็ดัสนิใจไปหมดแล้ว”

มิจิโยะเหมือนเห็นเบรกเกอร์สับลงตรงหน้า เธอถอยก่อนหันหลัง

กลบัแล้วออกเดนิไปทางประตู การซ้อมเริ่มต้นอกีครั้ง เสยีงซานาดะเตอืน

นกับลัเลต์ลอยออกมา แต่เธอไม่คดิจะฟังเนื้อหาค�าพูดนั้นเลย

ออกจากฮอลล์มาได้ เธอทิ้งตวัพงิก�าแพงแล้วถอนหายใจเฮอืกใหญ่  

ราวกบัว่าเรี่ยวแรงได้เหอืดหายไปจากร่างกาย

“เป็นอะไรรเึปล่าครบั” เสยีงดงัมาจากข้างๆ คางะยนือยูด้่วยสหีน้า

เป็นห่วง

“อ้าว คณุ...อยู่ด้วยตลอดเลยเหรอ”

“จู่ๆ คณุกล็กุมา”

“อมื จรงิด้วย ขอโทษนะ” มจิโิยะเริ่มออกเดนิ เธอกงัวลอยู่บ้างว่า

นายต�ารวจคนนี้ได้ยินบทสนทนาของเธอกับซานาดะหรือไม่ แต่ทันใดนั้น

เธอกฉ็กุคดิขึ้นมาว่าได้ยนิหรอืไม่ได้ยนิกไ็ม่เกี่ยวกนั

ทั้งคู่กลับมาที่ห้องเดิม จอมอนิเตอร์ยังคงฉายภาพบนเวทีอยู่ไม่

เปลี่ยนแปลง เธอกดปิดมนัและรวมถงึล�าโพงด้วย

เมื่อทั้งห้องสงบลง เธอกน็ั่งลงบนเก้าอี้

“นักเต้นบัลเลต์หญิงนี่ถ้าเต้นไม่ได้แล้วก็จบนะ สูญเสียทุกอย่าง

ไปหมด”

“เหรอครบั” นายต�ารวจกลบัไปนั่งที่เดมิ “แต่กย็งัมชีวีติในแบบอื่น

ได้นี่ครบั”
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“มันก็แค่ภาพลวงตาน่ะ แค่หลอกตัวเองเท่านั้น ทุกอย่างจบไป

ตั้งแต่สบิห้าปีก่อนแล้ว” มจิโิยะเอื้อมมอืไปยงักล่องบหุรี่ที่ถูกทิ้งไว้บนโต๊ะ 

แต่ก่อนจะจรดบหุรี่ที่รมิฝีปาก เธอกน็กึขึ้นได้ “จรงิด้วย เมื่อกี้ยงัไม่ได้ตอบ

ค�าถามคณุสนิะ เอ่อ ถามว่าอะไรนะ”

“ถงึเรื่องความเป็นไปได้ที่คณุฮายากาวะข่มขู่คณุครบั”

“อ้อ นั่นสนิะ” มจิโิยะคาบบหุรี่แล้วจดุไฟ สูดบหุรี่เข้าไปเตม็ปอด

แล้วพ่นควันสีขาวออกมา “คุณคางะ ถ้าเทียบกับผู้ชายปกติแล้วคุณ

อาจรู้เรื่องบัลเลต์ละเอียดกว่าก็จริง แต่ว่าคุณไม่เข้าใจแก่นแท้ของมัน 

นะคะ ส�าหรบัพวกฉนัแล้ว ใครเป็นคนสร้างการแสดงบลัเลต์ไม่ได้ส�าคญั

ขนาดนั้นหรอก สิ่งส�าคัญจริงๆ คือใครเต้นยังไงหรือไม่ก็ให้ใครเต้นยังไง

ก็เท่านั้น ดูเหมือนคุณจะคิดว่าเทรานิชิ โทโมยะได้รับเกียรติยศในฐานะ

ผู้สร้างจากการเขยีน ‘อาหรบัราตร’ี แต่ที่จรงิแล้วมนัไม่ใช่เรื่องส�าคญัเลย 

ที่ประกาศออกมาในชื่อเทรานิชิก็เพราะคิดว่าถ้าท�าแบบนั้นแล้วสังคมจะ

สนใจมากกว่าเท่านั้นเอง อาจารย์ชนิคาวะนกัแต่งเพลงเองกย็อมเข้าใจ”

ความเงยีบเข้าครอบง�าบรรยากาศในห้อง ควนัที่มจิโิยะพ่นออกมา

ล่องลอยอยู่ในอากาศ

“เข้าใจแล้วครับ เป็นข้อมูลส�าหรับอ้างอิงได้ดีทีเดียว” คางะเอ่ย

พลางปิดสมดุบนัทกึลง

“พอแล้วรยึงั”

“ครบั ผมหมดค�าถามแล้ว”

มิจิโยะโล่งอกจนอยากผ่อนลมหายใจยาวๆ แต่เธอเก็บอาการนั้น

ไว้แล้วแสร้งท�าตวัสงบนิ่ง

“ดูเหมอืนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวงันะ”

“หมายความว่ายงัไงครบั”

“ที่จรงิคณุอยากให้ฉนัพูดแบบนี้ใช่ไหม? คนที่ฆ่าคณุฮายากาวะคอื

ฉนั แต่น่าเสยีดายนะที่คนร้ายไม่ใช่ฉนั”
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นายต�ารวจไม่ตอบค�าถามของเธอ เขาเพียงแต่ผุดรอยยิ้มไม่บ่ง 

ความหมายขึ้นมาเลก็น้อย แล้วหนัไปกล่าวกบัเธอ

“ที่จรงิแล้วผมอยากขอร้องสกัเรื่องน่ะครบั”

“อะไรล่ะ”

“มขีองที่อยากให้คณุเอาให้ดหูน่อยครบั รบกวนไปแมนชั่นคณุด้วย

กนัตอนนี้ได้ไหมครบั”

“ตอนนี้?” มจิโิยะหน้าบึ้ง “เอาจรงิเหรอ? วนันี้เป็นรอบปฐมทศัน์นะ”

“ยงัพอมเีวลาจนกว่าจะถงึเวลาแสดงจรงินี่ครบั ผมพาคณุกลบัมา

ส่งทนัแน่ๆ”

“ฉนัเป็นผูจ้ดัการนะคะ ยงัมเีรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่มาให้ทนัเวลาแสดง

จรงิกพ็อ”

“แต่ว่าทางเรากร็บีเหมอืนกนัครบั”

“เอาไว้รอหลงัการแสดงจบไม่ได้เหรอ”

“ขอร้องล่ะครบั” คางะค้อมศรีษะลง “ถ้าไม่ยอม ทางเรากต็้องขอ

หมายค้น ผมไม่อยากให้มนัเป็นเรื่องใหญ่น่ะครบั”

เมื่อได้ยนิค�าว่าหมายค้น มจิโิยะกใ็จสั่นขึ้นมา เป้าหมายของผู้ชาย

คนนี้คอือะไรกนัแน่

“แล้วจะให้ฉนัเอาอะไรให้ดูล่ะ”

“เรื่องนั้นไว้ค่อยคยุกนับนรถครบั”

มจิโิยะถอนหายใจ เธอมองนาฬิกาข้อมอื ยงัพอมเีวลาก่อนถงึเวลา

เปิดการแสดงอยู่จรงิๆ

“แค่ให้ดูกพ็อใช่ไหม ให้ดูแล้วปล่อยให้กลบัสนิะ”

ครบั นายต�ารวจพยกัหน้า

มจิโิยะคว้ากระเป๋าและยนืขึ้น

“รบัปากหน่อยได้ไหมว่า นี่จะเป็นครั้งสดุท้ายที่มาตามกนัแบบนี้”

“ครบั ผมกอ็ยากให้เป็นอย่างนั้นเหมอืนกนั” คางะตอบ
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มจิโิยะบอกกล่าวกบัผูช่้วยผูจ้ดัการนดิหน่อยแล้วออกจากโรงละคร 

ผู้ช่วยผู้จดัการมสีหีน้าตกใจเลก็น้อย

คางะเตรยีมรถไว้แล้ว หากแต่เป็นรถส่วนตวัไม่ใช่รถต�ารวจ ดูเหมอืน

ว่าเขาเป็นคนขบัเอง มจิโิยะนั่งที่นั่งข้างคนขบั

“รบีหน่อยนะ”

“เข้าใจแล้วครบั วนันี้รถไม่ตดิเท่าไหร่ ไม่ต้องห่วงครบั”

คางะขบัรถอย่างระมดัระวงัและสภุาพ แต่กด็ูเร่งรบีอยู่ในที

“เรื่องวธิกีารน่ะครบั” จู่ๆ คางะกเ็อ่ยขึ้น 

“อะไร?”

“เรื่องที่หากคุณฮายากาวะถูกฆาตกรรม วิธีการคืออะไรนะครับ” 

คางะพูดทั้งๆ ที่ยงัมองไปข้างหน้า “อย่างที่คณุพูดก่อนหน้านี้ การผลกัคน

ให้ตกจากระเบยีงไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนท�าเป็นผูห้ญงิ”

“ฉนัคดิว่าเป็นไปไม่ได้แน่”

“ครับ แทบเป็นไปไม่ได้ก็จริง แต่ถ้าสภาพการณ์ต่างไปก็เป็นอีก

เรื่องครบั”

มจิโิยะหนัข้างเมื่อได้ยนิค�าพูดของนายต�ารวจ ส่วนเขามองข้างหน้า

เหมอืนเดมิ

“อย่างที่บอกเมื่อครู่ คุณฮายากาวะก�าลังเตรียมเปิดห้องเรียน 

บลัเลต์อยู ่และเพื่อสิ่งนั้น เธอคงก�าลงัรวบรวมเงนิทนุ แต่สิ่งที่เธอจ�าเป็นต้อง 

เตรยีมไม่ใช่แค่เรื่องเงนิทนุเท่านั้น”

“อยากจะพูดอะไร”

“มเีงนิอย่างเดยีวเปิดโรงเรยีนไม่ได้ครบั จ�าเป็นต้องเตรยีมหาคนสอน

ไว้ด้วย เรายืนยันแล้วว่าคุณฮายากาวะชวนนักเต้นในคณะบัลเลต์ยูเงะ

หลายคนว่ามใีครสนใจท�างานพเิศษสอนบลัเลต์ให้เดก็รเึปล่า”

“เรื่องนี้...เพิ่งได้ยนิครั้งแรกนี่ล่ะค่ะ”

นี่เป็นเรื่องที่เธอเพิ่งได้ยนิครั้งแรกจรงิๆ ในหวัมจิโิยะนกึภาพใบหน้า
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ของกลุ่มคนที่น่าจะตอบรับค�าชวนได้หลายคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่น่าขึ้นมา

เป็นนกับลัเลต์ชั้นหนึ่งได้ 

“แต่” คางะพูดต่อ “จะหวงัพึ่งพาครูที่ท�างานพเิศษอย่างเดยีวกไ็ม่

ได้ ตัวคุณฮายากาวะเองจ�าเป็นต้องสอนด้วยเช่นกัน แต่คุณฮายากาวะ

หยดุเต้นบลัเลต์เกอืบหนึ่งปีแล้ว ช่วงว่างนานขนาดนี้ส�าหรบันกัเต้นถอืเป็น

สิ่งที่ร้ายแรงมาก เรื่องนี้แม้แต่มอืสมคัรเล่นอย่างผมกร็ู ้ดงันั้นเธอจงึจ�าเป็น

ต้องเตรยีมร่างกายตวัเองให้กลบัมาพร้อมเต้นบลัเลต์เสยีก่อน ซึ่งเริ่มจาก

ฝึกขั้นพื้นฐานทลีะนดิทกุวนั เพราะอย่างนี้จงึมคีนเหน็คณุฮายากาวะที่ห้อง

ซ้อมการแสดงในตอนเช้าตรู่อยู่บ่อยๆ”

มจิโิยะนิ่งเงยีบ เธอก�าลงัคาดการณ์ว่าสิ่งที่คางะพดูก�าลงัด�าเนนิไป

ในทางที่ไม่น่าพสิมยัสกัเท่าไร

“แต่การฝึกในห้องซ้อมอย่างเดียวไม่พอ คุณฮายากาวะเลยคิดว่า

ท�ายังไงเธอถึงจะฝึกซ้อมที่บ้านได้ด้วย แต่เธอเพิ่งย้ายบ้านมา ห้องยังไม่

ได้จัดให้เรียบร้อยจึงไม่มีที่ทางส�าหรับซ้อมแน่ สิ่งที่เธอค้นพบตอนนั้นคือ

ระเบยีงนั่นเอง”

สญัญาณไฟจราจรตรงหน้าเปลี่ยนเป็นสแีดง คางะหยดุรถ มจิโิยะ

รูส้กึได้ว่าเขาหนัหน้ามาทางเธอ แต่เธอไม่มคีวามกล้าที่จะหนัไปสบตาเขา 

“ไม่สิ เธอน่าจะตั้งใจใช้ระเบียงตั้งแต่ก่อนย้ายเข้ามาแล้วถึงได้สั่ง

ระแนงไม้มา เพราะถ้าพื้นที่ซ้อมเป็นคอนกรีตแข็ง ร่างกายก็อาจบาด 

เจบ็ได้ ตอนแรกพอพูดเรื่องนี้กบัหวัหน้าผม เขากน็กึภาพไม่ออก บอกว่า

จะซ้อมบลัเลต์ในที่แคบๆ อย่างนั้นได้ยงัไง แต่ว่ามนัซ้อมได้จรงิๆ คณุเอง

กท็ราบใช่ไหมครบั”

“ราวบลัเลต์ใช่ไหมล่ะ” มจิโิยะเอ่ยออกมาอย่างช่วยไม่ได้

“ใช่แล้วครบั ในห้องซ้อมบลัเลต์จ�าเป็นต้องมรีาวตดิอยู่ ในหนงัสอื

บอกว่า การซ้อมโดยการจับราวนี้ต้องฝึกสามสิบนาทีขึ้นไป ดูเหมือน

ว่าการซ้อมที่เรยีกว่า Pile นี่ต้องท�าก่อนเพื่อยดืกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเอน็

ร้อยหวาย”
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“ท�าการบ้านมาดีนี่” มิจิโยะลองพูดให้ฟังดูเหมือนประชดประชัน

บ้าง แม้ในใจเธอไม่ได้รู้สกึสบายใจเลยกต็าม

“ที่ระเบยีงห้องนั้นมรีาวจบัตดิอยู ่คงใช้มนัแทนราวบลัเลต์ได้ และที่

ส่วนหนึ่งของราวจบัมร่ีองรอยการถไูถกค็งเป็นเพราะคณุฮายากาวะสมัผสั

มนัอยู่ทกุวนันั่นเอง สรปุคอื...”

สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียว คางะถอนเท้าจากคันเบรก

แล้วเหยยีบคนัเร่ง รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างราบรื่น

“สรุปคือ” เขาเอ่ยซ�้าอีกครั้ง “คุณฮายากาวะตกลงมาขณะก�าลัง

ฝึกซ้อมบลัเลต์ เธอจงึยงัใส่รองเท้าบลัเลต์อยูไ่งครบั ปลอกขาที่ใส่อยูก่เ็ช่น

กนั เนื้อผ้าหนาเกนิไปเมื่อเทยีบกบัฤดูกาล แต่นั่นกเ็พื่อป้องกนัให้ร่างกาย

ไม่หนาวเยน็จากลมเยน็ตอนกลางคนื”

“ไขปริศนาเรื่องชุดที่เธอใส่ได้แล้วสินะ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังปฏิเสธ

เรื่องการฆ่าตัวตายไม่ได้อยู่ดี ระหว่างซ้อมเธออาจอยากตายขึ้นมาชั่ววูบ

กไ็ด้”

“กอ็าจเป็นแบบนั้นได้ครบั แต่ส�าหรบัพวกเราแล้ว เราอยากคดิถงึ

ความเป็นไปได้อื่นอกีสกันดิครบั”

“ความเป็นไปได้อื่นคอื?”

“การฝึกซ้อมย่อมเป็นเรื่องส�าคญัในการเต้นบลัเลต์ แต่การยดืกล้าม

เนื้อก็เป็นเรื่องส�าคัญมากเหมือนกัน โดยเฉพาะหลังซ้อมเสร็จนั้นจ�าเป็น

อย่างยิ่ง ผมได้ยินว่าท่าคลาสสิกที่ใช้กันคือพาดขาข้างหนึ่งไว้บนราวแล้ว

ยดืเส้น ผมเหน็พวกนกับลัเลต์ออกก�าลงักายกนัแบบนี้อยู่หลายครั้ง”

มจิโิยะสูดหายใจลกึ รู้สกึได้ว่าหวัใจตวัเองค่อยๆ เต้นเรว็ขึ้น 

เสยีงคางะก้องกงัวานภายในรถคบัแคบนี้

“คุณฮายากาวะที่ซ้อมบัลเลต์ที่ระเบียงก็เช่นกัน หลังซ้อมเสร็จคง

จบด้วยการยืดเส้น คงพาดขาข้างหนึ่งกับราวจับที่ระเบียงแน่ แต่ตรงนี้มี

ปัญหาอยูอ่ย่างหนึ่งครบั หากเทยีบกบัราวที่ห้องซ้อมแล้ว ราวจบัที่ระเบยีงนี้ 
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สงูเกนิไป ถ้าใช้แค่จบัเพื่อรกัษาบาลานซ์ของร่างกายความสงูที่ต่างกนัเลก็

น้อยนี้ไม่ใช่ปัญหาสกัเท่าไหร่ แต่เมื่อต้องพาดขาเพื่อยดืเส้นแล้วละกม็นัสงู

ไปมากจนท�าได้ยาก คณุฮายากาวะจงึต้องใช้แทน่เลก็ๆ ช่วย เธอขึ้นไปยนื

บนแท่นนั่น พาดขากบัราวระเบยีงแล้วยดืเส้นครบั”

“พูดเหมอืนเหน็ทกุอย่างด้วยตาตวัเองเลยนะ” มจิโิยะเอ่ย ใบหน้า

ของเธอแขง็ขึ้นเลก็น้อยและระวงัไม่ให้เสยีงของตวัเองสั่น 

“สิ่งที่ใช้เป็นแท่นก็คือกระถางเปล่าที่วางทิ้งไว้ที่ระเบียงนั่นล่ะครับ 

ถ้าคว�่ามนัไว้จะได้ความสูงที่พอดบิพอด ี เมื่อเราลองพลกิกระถางอนันั้นดู

ก็พบรอยกลมๆ ที่ก้นกระถาง และผลจากการพิสูจน์หลักฐานพบว่าเป็น

รอยรองเท้าบลัเลต์ครบั”

รถยนต์เคลื่อนเข้าสูเ่มอืงที่มจิโิยะคุน้ตา ใกล้ถงึแมนชั่นแล้ว เธอบอก

กบัตวัเองว่าต้องใจเยน็ ไม่เป็นไร ต่อให้น่าสงสยัแค่ไหน แต่ถ้าพวกเขาไม่มี

หลกัฐานกท็�าอะไรไม่ได้อยู่ดี

“เล่ามาถึงขนาดนี้คุณคงทราบนะครับว่าผมต้องการพูดอะไร การ

ขึ้นไปยืนบนแท่นแล้วพาดขาข้างหนึ่งไว้บนราวจับระเบียง แค่มองก็รู้ว่า

เป็นสภาพที่ไม่มั่นคงอย่างยิ่ง สมมตวิ่าตอนนั้นมใีครเข้ามาใกล้ๆ แล้วยก 

ขาข้างที่คุณฮายากาวะใช้เป็นขาหลักยืนอยู่บนแท่นขึ้นละก็ ร่างของ 

เธอคงลอยข้ามราวระเบยีงไปได้อย่างง่ายดาย”

“อยากจะบอกว่าฉนัเป็นคนท�างั้นส”ิ

“พวกเราแค่ตามหาคนร้ายเท่านั้นครับ” เสียงคางะฟังดูสงบจน 

น่าเกลยีดน่ากลวั “จากการสนันษิฐานของเรา หลงัจากนั้นคนร้ายคงรบีหนี

ไปโดยไม่สนใจอะไร แต่เขากลบัท�าสิ่งหนึ่งลงไปครบั ซึ่งกค็อืการย้ายกระถาง

ต้นไม้นั่นเอง คนร้ายคงคดิว่าหากวางไว้อย่างนั้นคงมคีนมองวธิก่ีอเหตอุอก 

เลยเอากระถางไปวางไว้ตรงมุมระเบียงเหมือนกับไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ 

บลัเลต์ ดงันั้นสิ่งที่พวกเราควรท�าคอืตามหาคนที่จบักระถางนั้นครบั”

มจิโิยะเข้าใจถงึเหตผุลที่นายต�ารวจถามเกี่ยวกบักระถางต้นไม้ก่อน
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หน้านี้แล้ว นี่คอืเจตนาที่แท้จรงิของเขา แม้ท�าเหมอืนพูดคยุโยงถงึเรื่องนู้น

เรื่องนี้ในเวลาเดยีวกนั แต่แท้จรงิแล้วต้องการยนืยนัว่าเธอจบักระถางจรงิ

หรอืไม่นั่นเอง

“เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะว่าฉันจับกระถางใบนั้นจริง แต่นั่นก็ตั้งแต่

ตอนที่ไปช่วยย้ายบ้าน”

“ทราบแล้วครบั คณุบอกว่าใส่ถงุมอืจบัด้วย”

“ใช่”

“เพราะฉะนั้น” คางะลดความเรว็ของรถลง แมนชั่นอยูใ่กล้ๆ นี้ “ผม

จงึอยากขอดูถงุมอืคู่นั้นหน่อยน่ะครบั”

5

มิจิโยะเดินเข้าห้องและเปิดตู้เสื้อผ้าออกโดยปล่อยให้คางะรอ 

ข้างนอก เธอหยบิถงุมอืที่ว่าขึ้นมาแล้วจรดมนัใกล้จมูก มยีาก�าจดัศตัรูพชื 

อยู่จรงิหรอื แค่มองดูกไ็ม่เหน็ว่าจะมอีะไรตดิอยู่สกันดิ แต่อย่างที่คางะพูด 

สิ่งนั้นอาจมองไม่เหน็ด้วยตาเปล่ากไ็ด้

เธอถอืถงุมอืคู่นั้นแล้วออกจากห้อง เธอพบว่านอกจากคางะแล้วมี

ชายหนุ่มอกีคนยนือยู่ด้วย

“ถงุมอืคู่นั้นค่ะ”

แต่คางะไม่มทีที่าว่าจะรบัถงุมอืคู่นั้นไป เขากลบัพูดว่า

“ขอโทษด้วยนะครับ จากนี้อยากให้คุณไปที่ห้องคุณฮายากาวะ 

สกัหน่อยครบั”

“ไปที่ห้องของเธอ? เพื่ออะไร?”

“มเีรื่องอยากยนืยนัน่ะครบั ครู่เดยีวเท่านั้น”
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“แล้วนี่...” เธอยื่นถงุมอืให้ดู

“รบกวนถอืไปด้วยครบั”

คางะเดินออกไปทันทีเมื่อพูดจบ มิจิโยะเดินตามหลังเขาไปพร้อม

กบันายต�ารวจหนุ่มอกีคนอย่างช่วยไม่ได้

ลงลฟิต์มาหนึ่งชั้น ตรงไปยงัห้องของฮายากาวะ ฮโิรโกะ ประตหู้อง

เปิดทิ้งไว้ คางะเดนิเข้าไปโดยไม่เคาะประตู มจิโิยะตามเขาเข้าไป 

ภายในห้องมีผู้ชายอยู่สามคน ดูเหมือนว่าล้วนแต่เป็นเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ สายตาที่มองมาไม่ค่อยดีเท่าไร แต่พวกเขาไม่ได้ใช้สายตาอัน

เฉียบแหลมนั้นมองมาทางมิจิโยะ เธอรู้สึกได้ว่าพวกเขาพยายามหลบตา

เสยีด้วยซ�้า

“เชญิทางนี้ครบั” คางะที่ยนือยู่ในห้องนั่งเล่นกวกัมอืเรยีก 

“อยากตรวจสอบเรื่องอะไรกันแน่เนี่ย?” มิจิโยะถามพลางมองไป

รอบห้อง กล่องกระดาษยงัคงกองสมุอยู่เช่นเคย 

“ดูโน่นสิครับ” คางะชี้ไปยังระเบียง “กระถางที่คุณจับคือใบนั้น 

ใช่ไหมครบั”

ที่มมุระเบยีงมกีระถางต้นไม้สเีทาวางอยู่

“ใช่ค่ะ” เธอพยกัหน้า

“เข้าใจแล้วครบั ถ้าอย่างนั้นขอดูถงุมอืที่ใช้ตอนนั้นหน่อยครบั”

เมื่อมจิโิยะยื่นให้ คางะกเ็อ่ยว่า “ขอรบัไว้นะครบั” เธอตอบว่าเชญิ

ต�ารวจหนุ่มคนเมื่อครู่โผล่มาข้างๆ รับถุงมือนั้นไปแล้วใส่ลงในถุง

พลาสตกิ มจิโิยะมองของที่อยู่ในมอืคู่นั้นอย่างไม่สบายใจนกั

คางะเปิดประตูกระจกที่หนัออกไปทางระเบยีง

“รบกวนมาทางนี้หน่อยได้ไหมครบั”

“อยากท�าอะไรเหรอ? นี่ฉนับอกหลายครั้งแล้วนะคะว่าใกล้ถงึเวลา

แสดงจรงิแล้ว”

“แป๊บเดยีวครบั มาทางนี้หน่อยครบั”
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มจิโิยะสูดหายใจเฮอืกใหญ่ก่อนเดนิเข้าไปใกล้

คางะเดนิออกไปยงัระเบยีง “เชญิคณุด้วยครบั”

มิจิโยะมองลงไปบริเวณเท้า ที่พื้นมีรองเท้าสลิปเปอร์เตรียมไว้ให้

แล้ว เธอสวมมนัแล้วออกมายนืที่ระเบยีง

“ขอถามอีกทีครับ” คางะเอ่ย “กระถางต้นไม้ที่คุณขนในวันย้าย

บ้านคอืกระถางใบนั้นไม่ผดิแน่ใช่ไหมครบั”

“เซ้าซี้จรงินะ กบ็อกแล้วไงว่าใช่แน่ๆ”

“ครบั”

คางะพยักหน้าขณะยืนพิงราวจับ เบื้องหลังของเขาคือภาพกว้าง

ของท้องฟ้ายามอาทติย์ตกดนิ

“จากการตรวจสอบแฟ้มที่ว่า มอีกีจดุหนึ่งที่น่าแปลกครบั มที่าเต้น

ส่วนหนึ่งที่ไม่มใีนการแสดง ‘อาหรบัราตร’ี ชดุปัจจบุนัอยู่ เป็นไปได้ว่าถูก

ลบออกไปตอนที่ประกาศว่าผลงานเรื่องนี้เป็นของเทรานชิ ิโทโมยะ ผมได้

ลองน�าส่วนที่ถูกลบออกไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบลัเลต์ดู”

“พูดอะไรออกมาน่ะ”

คางะยงัคงเอ่ยต่อไปด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ

“ส่วนที่ถูกลบออกไปมีท่าการกระโดดที่หนักมากอยู่ แน่นอนว่า 

ต้องอาศยัทั้งฝีมอืและสมรรถภาพร่างกายในระดบัสูงสดุ แล้วสภาพร่างกาย 

ของคุณในตอนนั้นเป็นยังไงนะ เราได้รับค�ายืนยันจากผู้เกี่ยวข้องมาว่า

ในตอนนั้นสภาพร่างกายของคุณถึงขีดจ�ากัดแล้วทั้งหัวเข่าและสะโพก

เนื่องจากใช้งานมาอย่างหนกัหน่วง จากที่กล่าวมา ท�าให้ผมมข้ีอสนันษิฐาน

เพยีงข้อเดยีวเท่านั้น การขึ้นเวทคีรั้งสดุท้ายของคณุในการแสดง ‘อาหรบั

ราตรี’ นั้น คุณได้ขอให้สามีคุณช่วยลบท่าเต้นยากมากออก ซึ่งส�าหรับ

คนที่ได้รับการยกย่องมากมายอย่างคุณ เรื่องนี้จะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาด  

แต่ดนัมคีนรู้ขึ้นมาและคนคนนั้นคอืคณุฮายากาวะ ฮโิรโกะ”

ขณะที่เขาพูด มจิโิยะได้แต่ส่ายหน้าไปมา ไม่อยากได้ยนิ
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“เพ้อเจ้อ อย่าพูดจาไร้สาระแบบนี้นะ”

“งั้นเหรอครับ แต่ผมคิดว่าแรงจูงใจเป็นอะไรไปไม่ได้อีกแล้ว

นอกจากเรื่องนี้นะครบั”

“เหลวไหล ฉนักลบัล่ะนะ”

“ถ้าจากระเบยีงห้องของคณุ” คางะเงยหน้าเฉยีงขึ้นไปด้านบน “คง

มองเหน็ตรงนี้ได้ชดัเลยนะครบั”

“อยากพูดอะไรกนัแน่”

“ผมจะบอกว่ามีความเป็นไปได้สูง ที่คุณมองดูคุณฮายากาวะฝึก

ซ้อมบัลเลต์น่ะสิครับ หากดูอยู่ทุกวันคงรู้ดีว่าเธอฝึกซ้อมยังไงและเริ่มยืด

เส้นเมื่อไหร่”

“แล้วไงล่ะ”

“รอจังหวะเวลาเหมาะๆ ที่เธอก�าลังจะเริ่มยืดเส้น คุณก็ออกจาก

ห้องแล้วกดออดห้องนี้ คณุฮายากาวะคงหยดุซ้อมมาเปิดประตูให้ คณุคง

บอกว่ามีเรื่องจะคุย ในกรณีนี้คุณฮายากาวะจะท�ายังไง เธอคงให้คุณรอ

แล้วกลบัไปยดืเส้นต่อ เพราะคนเป็นนกัเต้นหากฝึกซ้อมอย่างครึ่งๆ กลางๆ 

อาจบาดเจบ็ได้ ระหว่างที่ให้คณุรอเธอ เธอคงเริ่มยดืเส้นต่อแน่ หลงัจาก

นั้นคอืตามที่ผมคยุไว้ตอนอยูใ่นรถเลยครบั” คางะเอยีงคอมองลงไปอกีด้าน

หนึ่งของราวจบั “หลงัจากที่คณุฮายากาวะพาดขาข้างหนึ่งไว้กบัราวจบัแล้ว 

คณุกเ็ข้ามาใกล้เธออย่างรวดเรว็และยกขาหลกัของเธอขึ้น คณุฮายากาวะ

คงร้องให้ใครช่วยไม่ทนั เพราะเวลาที่ตกลงไปแค่ประมาณสองวนิาทเีท่านั้น 

พอจนิตนาการได้ว่าเธอคงกรดีร้องไม่ออกด้วยซ�้าไป”

หวัใจของมจิโิยะเต้นแรงจนแทบจะระเบดิ เหงื่อเยน็ไหลจากใต้รกัแร้ 

แขนขาเยน็เฉยีบ

ทนัใดนั้น...

เธอก็รู้สึกถึงสัมผัสตอนจับข้อเท้าของฮายากาวะ ฮิโรโกะขึ้นมา

อีกครั้ง มือที่สัมผัสปลอกขานั่น และใบหน้าอันว่างเปล่าของฮิโรโกะก่อน
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ตกลงไป

“แต่นั่นก็แค่จินตนาการไม่ใช่เหรอ” ในที่สุดมิจิโยะก็พูดออกมาได้ 

“ไม่มหีลกัฐานสกัหน่อย”

“อมื เรื่องนั้นจะว่ายงัไงดลี่ะ...”

“จะจนิตนาการไปยงัไงฉนักไ็ม่สนหรอก เพราะฉนัไม่ใช่คนร้าย”

“เมื่อครู่ผมพูดไปแล้วว่า คนร้ายเคลื่อนย้ายกระถางออกหลังคุณ 

ฮายากาวะตกลงไป ซึ่งกค็อืกระถางที่อยู่ตรงนั้นนั่นล่ะครบั”

“คณุถงึตั้งเป้าไปที่คนจบักระถางนั่นใช่ไหมล่ะ เรื่องนั้นช่างมนัเถอะ 

แต่ฉนัจบัมนัตอนย้ายบ้าน ตั้งแต่นั้นมาฉนักไ็ม่ได้มาที่นี่อกีเลย” มจิโิยะพดู

ด้วยเสยีงดงัขึ้นเลก็น้อย

คางะกอดอก ผ่อนลมหายใจออกมาดงัฟู่

“คณุเทรานชิคิรบั คณุโกหก”

“ฉนัโกหกอะไรกนั ฉนัน่ะจบัจรงิ...”

สิ่งที่ท�าให้มจิโิยะหยดุพูดกลางคนัคอืนายต�ารวจเริ่มส่ายหนา้อย่าง

ไม่เหน็ด้วย ซ�้ายงัมองเธอด้วยสหีน้าเวทนา

“มนัเป็นไปไม่ได้ครบั”

“ท�าไม...”

“กระถางต้นไม้ใบนั้น” คางะชี้ไปยงัมมุระเบยีง “เป็นของใหม่ครบั

ป้ายราคายังติดอยู่เลย พวกเราตรวจสอบพบว่าคุณฮายากาวะเพิ่งซื้อมา

ในคนืวนัก่อนหน้าที่เธอจะถูกฆาตกรรมเองครบั”

“นั่นมนั...”

เลือดภายในร่างกายมิจิโยะเริ่มสูบฉีด เพียงชั่วขณะทั้งร่างก็ร้อน

ขึ้นทนัที

“เราพบกล่องไม้เก่าๆ ในห้องครบั ดเูหมอืนว่าคณุฮายากาวะใช้มนั

เป็นแท่นยนืในตอนแรก แต่ท่าทางเหยยีบไม่พอดเีท่าไหร่นกั เธอจงึไปเลอืก

หาอะไรสักอย่างที่เหมาะจะใช้เป็นแท่นได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
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และไปเจอกระถางต้นไม้อนันี้เข้า ดงันั้นตอนที่เธอย้ายเข้ามาย่อมไม่มสีิ่งนี้

อยู่ที่นี่ คณุจงึไม่มทีางได้จบัมนัอย่างแน่นอน แต่คณุยนืยนัแขง็ขนัว่าคณุ

เคยจบัมนั เพราะอะไร เพราะพอคณุได้ยนิเรื่องสนุขัต�ารวจ คณุคงคดิว่า

หากความแตกเอาตอนหลงัว่าคณุจบัมนั สูบ้อกไปก่อนเลยคงไม่น่าสงสยั”

การพูดจาของคางะเป็นไปอย่างละมุนละม่อม แต่ค�าพูดเขากลับ

แทงตรงเข้าไปในใจของมิจิโยะ เธอตระหนักแล้วว่า บทสนทนาของนาย

ต�ารวจจนถงึตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการวางหมากเพื่อน�ามาสูบ่่วงนี้นี่เอง

“จุดประสงค์ของคุณ” มิจิโยะเอ่ยด้วยเสียงอันสั่นเครือ “คือการ

ท�าให้ฉันพูดว่าจับกระถางนั่น พอฉันพูดมันออกมาก็ถือว่าคุณชนะเกมนี้

สนิะ”

“การก่อเหตุของคุณยอดเยี่ยมมากครับ ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตาม

แผนและยังพยายามโกหกให้น้อยที่สุดด้วย ต่อให้มีคนที่น่าสงสัย แต่ถ้า

ไม่มเีบาะแสส�าคญั พวกเรากค็งท�าอะไรไม่ได้ คณุรู้จดุอ่อนนี้ด ีดงันั้นการ

ไล่ต้อนคณุ ผมจงึจ�าเป็นต้องท�าให้คณุโกหกอะไรอกีสกัอย่างครบั”

มิจิโยะพยักหน้า ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ร่างกายเธอถึงรู้สึกโล่งสบาย

ขึ้นมา

เธอมองมายังคางะ ริมฝีปากคลี่ออก เป็นรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติ

มากที่สดุ

“คณุคางะ คณุเองกโ็กหกเหมอืนกนันะ”

“หา?”

“คณุบอกว่าจะไปส่งฉนัให้ทนัเวลาแสดงจรงิใช่ไหมล่ะ แต่ที่จรงิคณุ

ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเลยใช่ไหม?”

คางะขมวดคิ้วแล้วเสยผม

“ขอโทษครบั”

“ดูเหมอืนว่าสถานที่ที่ฉนัควรไปจะเป็นอกีที่สนิะ”

มจิโิยะท�าท่าจะเดนิกลบัเข้าห้อง ทนัใดนั้นคางะเอ่ยขึ้น “แรงจูงใจ
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ล่ะครบั”

“แรงจูงใจคือไม่อยากให้สังคมรู้ว่าได้เปลี่ยนเนื้อหาการแสดงเมื่อ

สบิห้าปีก่อนไปเหรอครบั”

เธอหนักลบัมาแล้วส่ายหน้า “ไม่ใช่หรอก”

“งั้นท�าไม...”

“สิ่งที่ฉันอยากปิดบังไว้คือการที่ตัวเองเผลอตอบสนองข้อเรียกร้อง

ของคุณฮิโรโกะไปแม้เพียงครั้งเดียว มันเท่ากับตัวฉันเองยอมรับว่าการ

แสดงเมื่อสบิห้าปีก่อนเป็นของปลอม ถ้าฉนัมั่นคงกว่านี้สกัหน่อยกค็งด”ี

“การปกปิดค�าโกหก จ�าเป็นต้องโกหกให้มากขึ้นไปอกี”

“ชวีติคนเรากเ็ป็นอย่างนี้แหละ”

มจิโิยะทอดตามองไกลออกไป ดวงอาทติย์ลบัขอบฟ้าไปแล้ว

เธอหวนร�าลกึถงึม่านเวททีี่เลื่อนปิดลง
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ไฟเย็น

1

วนัที่หนึ่งสงิหาคม บ่ายสองโมง สี่สบินาที

คจิมิะ ฮโิรม ิเดนิผ่านบ้านทานมุะขณะกลบัจากซื้อของ

จงัหวะนั้นรถยนต์ส่วนตวัคนัเลก็สขีาวก�าลงัถอยเข้าจอดในโรงจอดรถ 

พอด ีฮโิรมเิหน็ว่าคนขบัคอื ทานมุะ มเิอโกะ เธอจงึหยดุเดนิ 

ไม่นานมิเอโกะก็ดับเครื่องและลงมาจากที่นั่งคนขับ เธอใส่เสื้อยืด 

สแีดงและกระโปรงกางเกงสเีทา ขาที่โผล่จากชายกางเกงนั้นขาวและเรยีว

เลก็

ดูเหมอืนว่ามเิอโกะเองกเ็หน็ฮโิรมเิช่นกนั เธอมองมายงัฮโิรม ิดวงตา

เบกิกว้างขึ้นเลก็น้อย

“ก่อนหน้านี้ขอบคณุนะ” ฮโิรมเิอ่ย

“เอ๊ะ...” มเิอโกะมสีหีน้าราวกบัถูกจบัจดุอ่อนได้
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“อ้าว กเ็รื่องถงุขยะไง”

ท่าทางเธอนึกไม่ออกในทันที แต่เพียงไม่กี่วินาทีให้หลัง เธอก็ร้อง 

“อ้อ”

“ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยค่ะ” เธอคลี่ยิ้มออกมาเลก็น้อย

“แต่คุณช่วยฉันไว้จริงๆ นะ ขอโทษนะ ให้ตายเถอะ ไม่รู้ว่าแมว

จรจดัตวัไหนท�า”

เมื่อวนัก่อน ถงุขยะที่คจิมิะ ฮโิรมนิ�ามาทิ้งไวต้ั้งแต่เช้าตรูถ่กูฉกีขาด

ก่อนรถเก็บขยะมาถึง ฮิโรมิสังเกตเห็นและท�าท่าจะกลับไปเอาถุงขยะใบ

ใหม่มา ตอนนั้นทานมุะ มเิอโกะออกมาจากบ้าน และใช้เทปกาวแปะถงุ

ขยะส่วนที่ขาดให้

“ขบัรถไปซื้อของมาเหรอ?” ฮโิรมมิองเข้าไปในโรงจอดรถแล้วถาม 

มนี�้าแอร์หยดจากใต้กระโปรงรถคนันั้น

“เปล่าค่ะ แค่ขบัไปแถวๆ นี้มาเท่านั้นเอง”

“อืม แต่มีรถนี่สะดวกดีนะ โดยเฉพาะวันแบบนี้” ฮิโรมิพูดแล้ว

ยกมอืขึ้นโบกพดับรเิวณใบหน้า บ้านคจิมิะมรีถอยู่เหมอืนกนั แต่สามเีธอ

ขบัไปบรษิทัแล้ว

ฮิโรมิอยากพูดคุยต่ออีกสักหน่อย แต่ท่าทางของมิเอโกะดูร้อนรน

เหมือนมีธุระอะไรบางอย่าง เธอมองทางเข้าบ้านสลับกับรถอยู่ตลอด 

ท่าทางไม่มเีวลาคยุเรื่องสพัเพเหระ

“ไปก่อนนะ” ฮิโรมิก้มศีรษะให้ครั้งหนึ่งแล้วออกเดินไป เหงื่อไหล

จากหน้าผากเกอืบเข้าตา ขวดชาอู่หลงขนาดหนึ่งจดุห้าลติร ที่ลูกชายวยั

ประถมของเธอชอบดื่มนั้นหนักใช่เล่น แล้ววันนี้ยังมีถุงข้าวอีกห้ากิโลกรัม 

ถ่วงถงุพลาสตกิของซูเปอร์มาร์เกต็จนกนิเนื้อนิ้วมอื

บ่ายสามโมง สบินาที

นากาอ ิโทชโิกะ วนมาเกบ็เงนิค่าหนงัสอืพมิพ์จากลูกค้าตามเส้นทาง 
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ปกตเิหมอืนเคย แดดแรงมากจนแค่มองพื้นถนนยางมะตอยกร็ู้สกึแสบตา  

และแม้เธอสวมหมวกปีกกว้างสขีาว แต่กร็ู้สกึร้อนราวกบัหวัจะไหม้

เธอหยดุยนืหน้าบ้านที่มปี้ายชื่อทานมุะ บ้านหลงันี้รบัหนงัสอืพมิพ์

ฉบบัเช้าเท่านั้น

หญิงสาวกดอินเตอร์โฟนที่ติดอยู ่ที่เสาประตูเล็กๆ ภรรยาของ

ครอบครัวนี้ยังสาวอยู่และมีลูกยังเล็กจึงไม่ได้ออกไปท�างาน มักอยู่บ้าน

เป็นประจ�า และรถกย็งัจอดอยู่ในที่จอดรถ

แต่กลับไม่เป็นอย่างที่นากาอิ โทชิโกะคิด เพราะไม่ว่ารอนาน 

แค่ไหนกไ็ม่มคีนตอบ เพื่อความแน่ใจ เธอจงึกดกริ่งอกีครั้ง แต่กเ็หมอืนเดมิ

อากาศร้อนขนาดนี้จะให้เธอออกมาอีกครั้งก็คงเหนื่อยแย่ แต่

ช่วยไม่ได้ เธอจึงเอาถุงส�าหรับใส่หนังสือพิมพ์เก่าและจุลสารของบริษัท

หนงัสอืพมิพ์ใส่ไว้ในกล่องรบัจดหมายแล้วมุ่งหน้าสู่บ้านหลงัต่อไป

หนึ่งทุ่ม ห้านาที

ทานมุะ โยจพิูดคยุกบัซากางาม ิคาซโึกะระหว่างทาง

“อ้าว คุณทานุมะ กลับมาแล้วเหรอคะ” ซากางามิ คาซึโกะเป็น

คนทกัขึ้นก่อน

เธอเป็นแม่บ้านที่อาศัยอยู่แถวบ้าน อายุประมาณสี่สิบ โยจิไม่ได้

สนิทสนมกับเธอนัก แต่มิเอโกะ ภรรยาเขาคงทักทายเธอบ่อยๆ เมื่อพบ

กนัตามทาง

คาซโึกะก�าลงัรดน�้าต้นไม้ในสวน แม้เป็นช่วงฤดูร้อน แต่เวลาหนึ่ง

ทุ่มกว่าฟ้าก็มืดแล้ว แต่สิ่งนี้คงเป็นกิจวัตรประจ�าวันของเธอ มิเอโกะเคย

เดาว่าน่าจะเป็นเพราะเธอไม่อยากโดนแดดเผา

“โอ้ สวสัดคีรบั” ทานมุะ โยจทิกัทาย “วนันี้กร็้อนมากนะครบั”

“ใช่ค่ะ ร้อนจริงๆ” ซากางามิ คาซึโกะตอบพลางรดน�้าต้นไม้ใน

กระถาง
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หลงัจากนั้นโยจกิเ็ดนิมาถงึหน้าบ้านโดยไม่ได้พบใครอกี แม้ที่นี่จะ

อยู่ใกล้สถานรีถไฟ แต่หากเทยีบกบัถนนที่เตม็ไปด้วยร้านค้าหน้าสถานแีล้ว 

ย่านที่อยู่อาศัยหลังสถานีนี้ คนผ่านไปผ่านมาค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกลางฤดูร้อนที่ร้อนจนพื้นยางมะตอยแทบละลายแบบนี้

เมื่อมองจากภายนอก บ้านของเขาไม่มีอะไรต่างไปจากตอนเขา 

ออกไปท�างานเมื่อเช้าเลย บ้านหลงันี้สร้างอยู่บนพื้นที่ยี่สบิสโึบะ4 มปีระตู

รั้วและสวนแคบๆ ที่วางกระถางต้นไม้สกัไม่กี่กระถางกเ็ตม็ เขากู้เงนิระยะ

ผ่อนช�าระสามสบิปีเพื่อซื้อบ้านหลงันี้เมื่อสองปีที่แล้ว

เขาล้วงกระเป๋ากางเกงก่อนหยิบกุญแจบ้านออกมา มีสามดอก 

เป็นกุญแจส�าหรับประตูหน้าสองดอกและประตูหลังหนึ่งดอก แต่โดย 

ปกตแิล้ว ประตหูน้าลอ็กไว้เพยีงชั้นเดยีวเท่านั้น เขาเสยีเวลาเลก็น้อยขณะ

สอดลูกกญุแจเข้าไปในช่องนั้นเพราะไฟที่หน้าประตูไม่ได้เปิดไว้

เมื่อไขกญุแจและเปิดประตู ภายในกม็ดืสนทิเช่นกนั หากเป็นทกุครั้ง

เขาต้องได้ยินเสียงมิเอโกะดังมาจากในครัวว่า “กลับมาแล้วเหรอ” และ

หลังจากนั้นใบหน้ากลมๆ ของยูตะวัยหนึ่งขวบก็จะแอบมองจากประต ู

บานเลื่อนของห้องเสื่อทาทามิ

แต่วนันี้กลบัไม่ได้รบัการต้อนรบัทั้งสองแบบ โยจนิิ่งคดินดิหนึ่งก่อน

หนัเข้าไปด้านในแล้วส่งเสยีงเรยีกดงัๆ

“เฮ้ มเิอโกะ”

แต่ไร้ซึ่งเสียงตอบ มีเพียงเสียงสะท้อนของเขาดังก้องทั่วทางเดิน

แคบ เขาเปิดไฟตรงทางเข้าบ้าน มองไปยังความมืดมิดภายในแล้วส่ง

เสยีงเรยีกอกีครั้ง

“มเิอโกะ ไม่อยู่เหรอ” เสยีงดงัขนาดน่าจะได้ยนิไปถงึข้างบ้าน

คราวนี้ก็ไม่มีเสียงตอบ โยจิถอดรองเท้า เดินไปห้องกินข้าวเป็น 

ที่แรกแล้วเปิดไฟ บนโต๊ะมีแก้วใบหนึ่งและหนังสือพิมพ์ฉบับเช้า ผ้าม่าน

4 20 สึโบะ = 66.116 ตารางเมตร
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ลูกไม้ที่ประตูกระจกที่หันออกไปทางสวนแคบๆ เปิดทิ้งไว้ โยจิเดาว่าถ้า

มองจากข้างนอกเข้ามาคงเหน็ทกุอย่าง

เขาวางกระเป๋าถือลงบนเก้าอี้ในห้องกินข้าวแล้วเข้าไปยังห้องเสื่อ

ทาทามทิี่อยู่ตดิกนั เปิดไฟในห้องนั้นแล้วกย็งัไม่เหน็มเิอโกะและยูตะ บน

เตียงเด็กตรงมุมห้องมีเพียงผ้าห่มผ้าขนหนูเลิกเปิดอยู่ ตุ๊กตาหมีกลิ้งอยู่

บนพื้นเสื่อทาทามิ

โยจเิดนิต่อมาที่ทางเดนิแล้วเปิดประตูตรงอ่างล้างหน้าออก

มเิอโกะล้มอยู่ตรงนั้น

2

พนกังานสอบสวนจ�านวนมากเดนิไปมาอยู่ในห้องแคบๆ มทีั้งคนที่

ใส่เครื่องแบบ ไม่ใส่เครื่องแบบ ชายหนุ่ม และชายมอีาย ุมากมายเหลอื

เกิน ทานุมะ โยจินั่งบนเก้าอี้ในห้องกินข้าวมองตามพวกเขาด้วยสายตา 

เหม่อลอย เขาไม่รู ้เลยว่าใครตรวจสอบอะไรอยู ่หรือจัดการข้อมูลที่ 

ตรวจสอบด้วยวธิไีหน

สี่สิบนาทีผ่านไปหลังจากที่โยจิแจ้งต�ารวจ เขารู้สึกเพียงทุกสิ่ง 

ทกุอย่างเหมอืนเรื่องที่เกดิในฝันร้าย

มเิอโกะตายแล้ว ร่างเธอเยน็เฉยีบและแขง็ บ่งบอกว่าเธอเสยีชวีติมา 

นานแล้ว แต่โยจกิย็งัคงเรยีกชื่อเธออยู่อย่างนั้น เขาเรยีกแล้วเขย่าร่างเธอ 

เพราะคดิว่าอาจมปีาฏหิารยิ์ท�าให้เธอกลบัมาหายใจอกีครั้ง

“คณุทานมุะ” มเีสยีงเรยีกจากทางเดนิ 

เมื่อหันหน้าไปทางนั้น นายต�ารวจร่างสูงใบหน้าคมชัดยืนอยู่ เขา

เป็นชายหนุ่มท่าทีสบายๆ แต่ดูระแวดระวังและมีสายตาเฉียบแหลม น่า
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จะอายสุามสบิต้นๆ

“รบกวนไปที่ชั้นสองได้ไหมครบั”

โยจพิยกัหน้าแล้วลกุขึ้น เขารู้สกึหนกัอึ้งราวกบัทั้งร่างท�าด้วยตะกั่ว

ที่ชั้นสองมสีามห้อง เป็นห้องเสื่อทาทามขินาดหกเสื่อหนึ่งห้องและ

ห้องสไตล์ตะวันตกขนาดประมาณสี่เสื่ออีกสองห้อง ห้องเสื่อทาทามิเป็น

ห้องนอนของสามภีรรยา ส่วนห้องแบบตะวนัตกตั้งใจให้เป็นห้องของลูกๆ 

โดยพวกเขาเคยคดิไว้ว่าจะมลีูกอกีคนนอกจากยูตะ 

นายต�ารวจยืนอยู่หน้าทางเข้าห้องเสื่อทาทามิแล้วกวักมือเรียกโยจ ิ

“เชญิทางนี้ครบั” โยจยินือยู่ตรงทางเข้าห้องแล้วมองภายในห้องอกีครั้ง

เขาสังเกตเห็นว่าห้องนี้ถูกรื้อค้นหลังจากโทรศัพท์แจ้งต�ารวจแล้ว 

ลิ้นชกัตู้เกบ็ของทั้งหมดเปิดอยู่ เสื้อผ้าและชดุชั้นในที่อยู่ข้างในถูกดงึออก

มาจนเละเทะ และลิ้นชกัโต๊ะเครื่องแป้งของมเิอโกะกถ็กูรื้อด้วย ซึ่งของมค่ีา

ในบ้านทานมุะเกอืบทั้งหมดกเ็กบ็ไว้ในลิ้นชกัโต๊ะเครื่องแป้งนี้เอง 

“สมดุบญัชธีนาคารหายไปใช่ไหมครบั” นายต�ารวจถาม

“ครบั แล้วกเ็งนิสดนดิหน่อย” โยจติอบ

“เงนิสดเคยอยู่ตรงไหนนะครบั” 

“ลิ้นชักกลางของโต๊ะเครื่องแป้งครับ ภรรยาผมเอาเงินที่ใช้ในชีวิต

ประจ�าวนัใส่ไว้ในนั้นครบั”

“จ�านวนเงนิล่ะครบั?”

“น่าจะประมาณแสนเยน... ไม่ส ิน่าจะน้อยกว่านั้นหน่อย ผมถอน

จากธนาคารหนึ่งแสนเยนสิ้นเดือนที่แล้ว แต่จนถึงวันนี้เธอคงใช้ไปบ้าง

แล้วครบั”

“ได้ตรวจดูของมคี่าอื่นๆ รยึงัครบั”

“ของมคี่าที่ว่า...” เขามองไปรอบๆ อย่างเลื่อนลอย

“อาจไม่ใช่ของที่มรีาคาแพงกไ็ด้ครบั อย่างพวกเอกสารส�าคญั ของ

หายาก หรือของที่ถ้าโดนขโมยแล้วจะเดือดร้อน มีอะไรที่หายไปอีกไหม
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ครบั”

“เอ่อ คดิไม่ออกนะ”

เขาอยากพูดไปว่าภรรยาและลูกเป็นของมีค่าที่สุดแต่ก็กลืนค�าพูด

นั้นกลบัไป เพราะถงึพูดไปตอนนี้กช็่วยอะไรไม่ได้อยู่ดี

“ถ้าอย่างนั้นตู้เก็บของนั่น” นายต�ารวจชี้ไปทางตู้เก็บของ “ปกติ

แล้วตู้นั้นไว้เกบ็อะไรเหรอครบั”

“ปกตกิเ็อาไว้ใส่พวกเสื้อผ้ากบัชดุชั้นในน่ะครบั ผมว่าคงแค่ใส่ของ

ที่เกลื่อนกลาดอยู่ข้างนอกนี่ล่ะครบั”

“แน่ใจนะครบั”

“ครบั แน่ใจครบั”

นายต�ารวจพยักหน้า คิ้วหนาขมวดขึ้นเล็กน้อย ยิ่งท�าอย่างนั้น 

ช่องว่างระหว่างคิ้วและดวงตาของเขายิ่งแคบลง ดูเป็นใบหน้าที่ไม่เหมอืน

คนญี่ปุ่นเท่าใดนกั

นายต�ารวจมีท่าทีติดใจสงสัยอะไรบางอย่าง แต่จะเรื่องอะไรนั้น 

โยจกิไ็ม่รู้

ครู่หนึ่งนายต�ารวจเงยหน้าขึ้น “เมื่อเช้าคณุได้เจอลูกไหมครบั”

“เจอครับ” โยจิตอบไปทั้งที่ใจคิดว่าการใช้ค�าว่าเจอกับลูกวัยหนึ่ง

ขวบนั้นดูแปลกอยู่บ้าง

“จ�าเสื้อผ้าที่เขาใส่ตอนนั้นได้ไหมครบั” 

“เอ ยงัไงนะ จ�าได้ว่าเหมอืนจะเป็นชดุออกสขีาวๆ นะ”

“เชญิทางนี้หน่อยครบั” นายต�ารวจพูดแล้วเปิดประตูห้องข้างๆ

ที่ห้องติดกันมีตู ้เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์เซ็ตขนาดเล็กที่มีลิ้นชัก  

นายต�ารวจเปิดลิ้นชกัชั้นบนสดุ ในนั้นเป็นที่เกบ็เสื้อผ้าของยูตะ

“เสื้อผ ้าส�าหรับลูกชายคุณทั้งหมดเก็บไว ้ในนี้ใช ่ไหมครับ”  

นายต�ารวจร่างสูงถาม

“อ่า น่าจะเป็นอย่างนั้นครบั”
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“ช่วยดูของในนี้แล้วลองนึกดูได้ไหมครับว่ามีเสื้อผ้าชุดไหนหายไป 

เพราะชดุที่ไม่อยู่ในนี้จะเป็นชดุที่ลูกชายของคณุใส่อยู่ตอนนี้”

อย่างนี้นี่เอง โยจคิดิแล้วเริ่มค้นหาในลิ้นชกั ชดุเดก็เลก็จ�านวนมาก

เกบ็ไว้ในนั้น มชีดุที่ยงัใหม่อยู่เยอะ รวมถงึชดุที่โยจไิม่เคยเหน็ด้วย 

“คดิว่า” เขาหยดุมอื “น่าจะเป็นเสื้อที่มรีูปช้างสฟี้าครบั”

“ช้างสฟี้า? ช้างที่เป็นสตัว์ใช่ไหมครบั”

“ครบั ผ้าพื้นสขีาวตรงกลางอกมรีูปวาดช้างตวัใหญ่ เป็นของที่เพิ่ง

ซื้อมาถูกใจภรรยาผมเธอเลยใส่ให้”

นายต�ารวจจดสิ่งที่โยจบิอกลงในสมดุบนัทกึ ระหว่างนั้นโยจมิองไป

นอกหน้าต่าง เจ้าหน้าที่สบืสวนจ�านวนมากเดนิวนอยู่รอบบ้าน

“แล้ว” นายต�ารวจเอ่ย “ปกตคิณุให้ลกูชายนอนที่ห้องนี้เหรอครบั”

“เอ๊ะ?”

“ที่ห้องนี้น่ะครบั ดูเหมอืนว่าวนันี้ให้นอนที่นี่”

“อ่อ เอ่อ คงจะอย่างนั้น” โยจิเลิ่กลั่ก เขาไม่เข้าใจว่าท�าไมนาย

ต�ารวจถงึพูดเช่นนั้น

“ตรงนี้มีผ้าขนหนูเนื้อหนาปูไว้ครับ” นายต�ารวจชี้ไปยังพื้นบริเวณ

ใกล้หน้าต่าง “พบัไว้ขนาดพอดกีบัที่เดก็หนึ่งขวบจะนอนได้ และมหีมอน

ใบเล็กๆ วางอยู่ด้วย เราเลยอยากเก็บเส้นผมไป ที่จริงก็เก็บรวบรวมมา

แล้วน่ะครบั”

“อ่อ” โยจลิูบคางโดยไม่รู้ตวั “อย่างนั้นเหรอครบั ถ้างั้นคงให้นอน

กลางวนัที่นี่มั้งครบั”

“ท�าไมนะครบั” นายต�ารวจตั้งข้อสงสยั ดวงตาเขาดเูฉยีบคมเหมอืน

เคย

“ท�าไมคอืยงัไงครบั?”

“ห้องเสื่อทาทามิที่ชั้นหนึ่งมีเตียงเด็กอ่อนอยู่นี่ครับ ท�าไมถึงไม่ให้

นอนที่นั่นนะ”
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“เอ...”

เขานึกค�าตอบที่เหมาะสมไม่ออก และเขาก็ไม่เข้าใจด้วยว่าท�าไม

นายต�ารวจถงึตดิใจเรื่องนี้เป็นพเิศษ

“มปีัญหาอะไรเหรอครบั?” โยจลิองเป็นฝ่ายถามบ้าง

“เปล่าครับ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษหรอกครับ” นายต�ารวจ 

ยงัคงขมวดคิ้วแล้วมองรอบห้องแคบๆ นั้น เขาช�าเลอืงมองหน้าต่างเพยีง 

แวบหนึ่งและสดุท้ายมองหน้าโยจ ิ“ผมคดิว่ามนัไม่ร้อนไปเหรอ เพราะห้องนี้

ไม่ได้ตดิแอร์และหน้าต่างกป็ิดไว้ด้วย ช่วงกลางวนัของวนัที่ร้อนอย่างวนันี้ 

ผมว่าห้องนี้ต้องร้อนมากแน่ ร้อนเหมอืนห้องอบไอน�้าน่ะครบั”

“อ๋อ อย่างนี้นี่เอง” โยจพิยกัหน้าแรง “เป็นอย่างนั้นแน่ครบั เพราะ

ฉะนั้นเวลาให้นอนที่นี่จะเปิดแอร์ที่ห้องนอนแล้วเปิดประตูทั้งหมดลมเย็น

จะเข้ามาถงึห้องนี้ด้วย บ้านมนัแคบน่ะครบั ท�าแบบนี้แล้วไม่หนาวเกนิไป

ไม่โดนลมโดยตรง เหมาะให้เดก็นอนพอดคีรบั”

“แต่คณุภรรยาอยู่ข้างล่าง ถ้าให้นอนที่ชั้นหนึ่งกน็่าจะดแูลได้ทั่วถงึ

กว่านะครบั”

“อาจตั้งใจจะขึ้นมาชั้นสองทนัทกีไ็ด้น่ะครบั”

“ขึ้นมาเพื่ออะไรเหรอครบั”

“อย่างตั้งใจจะขึ้นมาตากผ้า...”

“จะว่าไปคณุภรรยากเ็หมอืนก�าลงัจะซกัผ้านะครบั ในเครื่องซกัผ้า

มผี้าที่จะซกัอยู่ด้วย”

“อย่างนั้นเหรอครบั ผมไม่รู้เลย”

“แต่ระหว่างก�าลังซักผ้าต้องอยู ่ชั้นหนึ่ง ผมคิดว่าไม่เห็นต้อง

พยายามพาไปนอนที่ชั้นสองเลย อืม แต่อาจไม่ใช่ปัญหาอะไรขนาดนั้น

กไ็ด้ครบั”

แม้พูดอย่างนั้น แต่สหีน้านายต�ารวจยงัคงมคีวามค้างคาใจ แต่โยจิ

เองกอ็ธบิายอะไรไม่ได้มากกว่านี้ เพราะความจรงิมเีพยีงมเิอโกะเท่านั้นที่รู้
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“จะว่าไป เมื่อเรว็ๆ นี้ไฟดบับ้างรเึปล่าครบั?” นายต�ารวจถาม

“ไฟดบั? ไม่นี่... ท�าไมเหรอครบั”

“ไฟนาฬิกาของไมโครเวฟที่ชั้นหนึ่งกระพรบิอยูน่่ะครบั แล้วกน็าฬิกา

ของเครื่องเล่นวดิโีอด้วย”

“อ๋อ ถ้าเรื่องนั้น” โยจิเลียริมฝีปากตัวเอง “เมื่อสองสามวันก่อน

เบรกเกอร์ตดัน่ะครบั คงเป็นตั้งแต่ตอนนั้น”

“อย่างนี้นี่เอง เข้าใจแล้วครบั” นายต�ารวจพยกัหน้า

“นี่ คางะ” ตอนนั้นเองมเีสยีงเรยีกจากชั้นล่าง

ครับ นายต�ารวจร่างสูงตอบ ดูเหมือนว่าคางะเป็นนามสกุลของ

นายต�ารวจคนนี้

“อยากให้คณุทานมุะมาตรงนี้หน่อยน่ะ”

“เข้าใจแล้วครบั” หลงัตอบกลบัไป นายต�ารวจคางะกม็องมาทาง

โยจ ิ“ไปกนัเถอะครบั”

โยจพิยกัหน้าแล้วมุ่งหน้าไปยงับนัได

สารวตัรผมขาวชื่อมรุาโคชยินืรออยู่ ข้างๆ เขามนีายต�ารวจอกีสอง

คนที่น่าจะเป็นลูกน้องอยู่ด้วย หนึ่งในนั้นสูบบุหรี่อยู่โดยใช้กระป๋องเบียร์

แทนที่เขี่ยบหุรี่

“เราตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว แต่ยังไม่พบลูกชายคุณนะครับ 

ทางเราจะค้นหาต่อไป แต่คาดว่าเป็นไปได้สูงที่คนร้ายจะพาเขาไปด้วย” 

สารวตัรมรุาโคชยินือยู่กลางห้องกนิข้าวเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเรยีบนิ่ง 

เวลาแบบนี้โยจิไม่รู ้ว่าควรตอบอย่างไรดี กระนั้นเขาก็หยุดคิด 

เลก็น้อยก่อนถามไปว่า

“ลกัพาตวัเหรอครบั”

“ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ แต่ก็ควรค�านึงถึงเรื่องนั้นไว้บ้างครับ ยังไงก็

แล้วแต่ คนืนี้ผมอยากให้พนกังานสอบสวนอยู่ค้างที่นี่สกัหน่อย”
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“อ่อ เอ่อ ขอความกรณุาด้วยครบั”

“แล้วก็” นัยน์ตาสีออกน�้าตาลของสารวัตรมองมายังโยจิ “คนที่

เข้าออกที่นี่เป็นประจ�ามีใครบ้างครับ อยากให้คุณช่วยนึกให้ออกเท่าที่จะ

นกึได้น่ะครบั”

“ใครบ้างเหรอครบั ผมกไ็ม่ค่อยอยูบ้่านช่วงกลางวนั... น่าจะคนจาก

ร้านเหล้าหรอืคนจากร้านซกัรดี...”

“ร้านเหล้ากบัร้านซกัรดี” สารวตัรทวนค�า “ทราบชื่อร้านไหมครบั”

“อมื เอ่อ น่าจะมใีนสมดุโทรศพัท์น่ะครบั”

“มคีนอื่นอกีไหม?”

“คนอื่น...” เขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเงยหน้าขึ้น “คนร้ายเป็นหนึ่งใน

คนพวกนั้นเหรอครบั?”

“ยังไม่ทราบครับ” สารวัตรส่ายหน้า “แต่มีความเป็นไปได้สูงที่

คนร้ายจะเป็นคนรู้จกักนัน่ะครบั”

“หมายความว่ายงัไงครบั”

“เมื่อลองคาดเดาจากสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้ คนร้ายน่าจะบกุรกุเข้ามา

ทางประตูหลงัไม่ใช่ประตูหน้าเพราะประตูหลงัไม่ได้ลอ็กไว้ แต่พอคนร้าย

เข้ามาทางประตูหลงักเ็จอกบัคณุภรรยาที่อยูท่ี่อ่างล้างหน้าพอด.ี..” สารวตัร

เว้นจงัหวะครูห่นึ่งแล้วกล่าวต่อ “คนร้ายจงึบบีคอภรรยาคณุจนเสยีชวีติ ซึ่ง

ตรงนี้เรายงัชี้ชดัไม่ได้ว่าเป็นไปตามแผนการหรอืเหตสุดุวสิยั แต่จากการที่

คนร้ายไม่ได้ใช้อาวธุ เราจงึคดิว่าตอนบกุเข้ามา คนร้ายน่าจะไม่มเีจตนา

ฆ่า แต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะครบั ปัญหาคอืวธิกีารบบีคอ คนร้ายบบีคอ

ภรรยาคณุจากข้างหน้า”

“จากข้างหน้า...”

“คณุเข้าใจใช่ไหมครบัว่ามนัหมายความว่ายงัไง ถ้ามคีนไม่รู้จกัเข้า

มาทางประตูหลังบ้าน ไม่ว่าใครก็ต้องเตรียมรับมือ บางคนคงส่งเสียงดัง 

คงไม่มใีครยอมยนือยู่เฉยๆ จนเข้ามาใกล้แน่”
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“อาจไม่รู้สึกตัวว่าคนร้ายเข้ามาแล้วก็ได้ คงก�าลังสนใจเครื่อง 

ซกัผ้าอยู่...”

“ถ้าเป็นอย่างนั้น ภรรยาคุณต้องถูกบีบคอจากข้างหลังครับ แต่นี่ 

เธอถกูบบีคอจากข้างหน้า แล้วยงัไม่มร่ีองรอยการดิ้นรนขดัขนืมากเท่าไหร่ 

ดงันั้นอกีฝ่ายน่าจะเป็นคนที่เธอเชื่อใจแล้วจู่ๆ บบีคอเธอมากกว่าครบั”

“หมายความว่าคนรู้จกัเป็นคนก่อเหตอุย่างนั้นเหรอครบั”

“นี่เป็นเพยีงแค่สมมตฐิานครบั” สารวตัรพยกัหน้า 

หลงัจากนั้นโยจไิม่รู้จะถามอะไรอกี เขาจงึพยายามนกึถงึคนที่เคย

เข้าออกบ้านนี้ แต่คนที่เขาพอนกึออกกม็เีพียงพนกังานบริการส่งอปุกรณ์

ท�าความสะอาดกบัคนเกบ็เงนิค่าหนงัสอืพมิพ์เท่านั้น

3

โยจิก้าวเข้าสู่วันต่อมาโดยไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเขาได้นอนหลับหรือไม่ มี

นายต�ารวจสองคนค้างคนืที่บ้าน แต่ช่วงดกึกไ็ม่มคีวามคบืหน้าใดๆ 

“คิดว่าวันนี้คนร้ายน่าจะติดต่อมานะครับ” หนึ่งในนายต�ารวจพูด 

โยจไิด้แต่เงยีบและพยกัหน้า 

เขายงัไม่ได้บอกเรื่องคดกีบัใคร เพราะท�าตามค�าแนะน�าของสารวตัร

มรุาโคชว่ิา ตราบใดที่ยงัไม่แน่ใจว่าเป้าหมายของคนร้ายในการพาตวัเดก็ไป 

คืออะไร ก็ควรท�าเรื่องให้เงียบที่สุดเท่าที่ท�าได้ และคงมีการควบคุมการ 

เผยแพร่ข้อมูลจงึยงัไม่มขี่าวคดนีี้ทางโทรทศัน์หรอืหนงัสอืพมิพ์ 

แต่อกีไม่นานคงต้องบอกให้ทกุคนรู้ แค่คดิว่าจะอธบิายกบัญาตฝิั่ง

ตวัเองและทางบ้านของมเิอโกะอย่างไร โยจกิป็วดหวัแล้ว

เข้าช่วงบ่าย นายต�ารวจทั้งสองออกไปกอ่น แล้วนายต�ารวจคางะที่
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เจอเมื่อวานมาแทน เขาถามว่ามรีูปถ่ายที่เหน็หน้ายูตะชดัๆ บ้างไหม แม้

เมื่อคนืวานได้รปูถ่ายไปแล้วใบหนึ่ง แต่ดเูหมอืนวา่ระดบัแสงในภาพท�าให้

มองเหน็หน้าไม่ชดันกั

“รอสกัครูน่ะครบั มอีลับั้มรปูอยู”่ หลงับอกไปโยจเิพิ่งรู้ตวัว่าเขาเอง

กไ็ม่แน่ใจเรื่องอลับั้มรูปเท่าไร จ�าได้ว่าเป็นสมดุอลับั้มปกสแีดง ได้มาจาก 

ใครสักคนเป็นของขวัญตอนยูตะเกิด มิเอโกะใช้ติดรูปถ่ายหลายใบที่ถ่าย

จากกล้องใช้แล้วทิ้ง ทกุครั้งเมื่อมคีนรู้จกัมาที่บ้าน เธอจะเอาให้พวกเขาดู  

โยจิมักมองอย่างหน่ายๆ ด้วยคิดว่าการเอารูปถ่ายลูกคนอื่นให้พวกเขาดู

รงัแต่จะเป็นการรบกวนเท่านั้น

สมดุอลับั้มเล่มนั้นเกบ็ไว้ที่ไหนกนันะ...

เขาเดินเข้าไปในห้องเสื่อทาทามิที่ชั้นหนึ่งแล้วลองเปิดตู้เก็บของ

ตดิผนงัดู เพราะจ�าได้ว่ามเิอโกะมกัเกบ็ของต่างๆ ที่ใช้ในบ้านไว้ในนั้น แต่

ปรากฏว่าภายในมทีั้งจกัรเยบ็ผ้า ที่รองรดี กล่องและถงุกระดาษที่ไม่รู้ว่า

ของข้างในคอือะไร อดัไว้แน่นเอี๊ยดจนแทบไม่มชี่องว่าง หากขยบัอะไรสกั

อย่างก็คงเก็บคืนที่เดิมได้ยากเย็นราวกับเกมตัวต่อที่ถูกทลาย เขายืนนิ่ง

จ้องมองข้าวของเหล่านั้นด้วยความตกตะลงึ เขาเพิ่งรู้ว่าตู้เกบ็ของในบ้าน

มสีภาพแบบนี้ และเท่าที่กวาดตาดู เขาไม่เหน็อลับั้มรูป

“ไม่มเีหรอครบั” คางะมายนือยู่ข้างๆ ตั้งแต่เมื่อไหร่กไ็ม่รู้

“แปลกจรงิ เอาไปเกบ็ไว้ที่ไหนกนันะ” โยจพิมึพ�าราวพูดกบัตวัเอง

แล้วปิดประตูตู้เกบ็ของ

โยจเิดนิไปยงัห้องกนิข้าวแล้วมองหาบรเิวณตู้เกบ็จานชาม เขานกึ

ได้ว่ามิเอโกะเปิดอัลบั้มรูปบนโต๊ะกินข้าว จึงเดาเอาว่าอัลบั้มน่าจะวางไว้

ที่ไหนสกัแห่งในห้องนี้

แต่หาเท่าไรกไ็ม่เจอ เขาจงึท�าได้แต่ยนืนิ่งค้างอยู่กลางห้องเช่นเดมิ 

“เป็นสมดุอลับั้มแบบไหนครบั” คางะถาม

“ขนาดประมาณนี้” โยจิวาดรูปสี่เหลี่ยมกลางอากาศ “ปกสีแดง
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ครบั รูปยูตะน่าจะตดิไว้ในนั้นทั้งหมด”

“หนาประมาณนี้?” คางะยกนิ้วโป้งห่างจากนิ้วชี้ประมาณสาม

เซนตเิมตร

“ใช่ครบั”

“ถ้าเป็นเล่มนั้นอยู่ในห้องเมื่อวานนี้ไม่ใช่เหรอครบั”

“ห้องเมื่อวาน?”

“ห้องเสื่อทาทามทิี่ชั้นสองครบั”

“มขีองแบบนั้นด้วยเหรอครบั”

“น่าจะครบั” คางะพยกัหน้า

โยจไิปชั้นสองพร้อมคางะ แล้วเข้าไปในห้องเสื่อทาทามทิี่ว่า

“เล่มนี้ใช่ไหมครบั” คางะชี้ไปบนตู้เกบ็ของ สมดุอลับั้มสแีดงวางอยู่

ข้างๆ เอกสารทางการแพทย์ของครอบครวั

“อ๊ะ ใช่แล้ว” โยจเิอื้อมมอืไป “อยู่ตรงนี้นี่เอง”

“ท่าทางคณุไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครบั”

“การจดัการรูปถ่ายเป็นหน้าที่ของภรรยาน่ะครบั”

โยจิเปิดอัลบั้มรูปจากตรงนั้น สิ่งที่ผ่านเข้ามาในสายตาทันทีคือ

ภาพร่างเปลอืยเปล่าของยตูะนอนหลบัด้วยใบหน้าอนัแสนสงบอยูบ่นเตยีง

บางสิ่งในอกระเบดิออกมาฉบัพลนั ภาพนั้นกระตุ้นต่อมน�้าตาของ

เขาอย่างรุนแรง แต่ต้องสะกดกลั้นน�้าตาอย่างเต็มที่ จะร้องไห้ที่นี่ไม่ได้ 

ร้องไห้ตอนนี้เรว็เกนิไป ยงัไม่รู้แน่เลยว่ายูตะเป็นตายร้ายดอีย่างไร

เขาพยายามนิ่งอย่างที่สดุและเลอืกรูปสามใบจากสมดุอลับั้มนั้น

“แบบนี้พอได้ไหมครบั”

“ได้ครบั ขอบคณุครบั” คางะกล่าวขอบคณุ

“แล้วหลงัจากนั้นรู้อะไรเพิ่มบ้างไหมครบั”

โยจลิองถามดู คางะส่ายหน้าน้อยๆ 

“ทางเรารวบรวมข้อมูลจากผู้เห็นเหตุการณ์อยู่ แต่ยังไม่มีเบาะแส
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แน่ชดัเลยครบั...”

“อย่างนั้นเหรอครบั”

“แต่ต้องมเีบาะแสอะไรแน่ครบั”

คางะล้วงมอืหยบิกล่องบหุรี่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อนอก เป็นกล่อง

ใหม่ที่ยงัไม่ได้เปิดผนกึ

“เอ่อ ที่เขี่ยบหุรี่...”

“ไม่มคีรบั บ้านเราทั้งสองคนไม่สูบบหุรี่ครบั”

“อ่อ งั้นเหรอครบั ถ้างั้นไม่สบูแล้วกนัครบั” คางะเกบ็กล่องบหุรี่เข้า 

กระเป๋า “ค�าถามตอนนี้คือ หลังจากนั้นคนร้ายออกไปได้ยังไง คนร้าย 

น่าจะมีจุดประสงค์บางอย่างเพราะพายูตะคุงไปด้วย ตัวตัดสินคือหลัง 

จากนี้ครบั”

“เป็นอย่างนั้นกค็งดคีรบั” โยจติอบ

หลงัคางะกลบัไป เขาขึ้นไปชั้นสองอกีครั้ง เปิดอลับั้มรปูเมื่อครูอ่อก 

รปูที่ถ่ายโดยมเิอโกะแปะอยูเ่ตม็ไปหมด และเขาไม่เคยดมูนัอย่างตั้งใจเลย

สกัครั้งจนถงึตอนนี้

ในนั้นมภีาพยตูะก�าลงันอนหลบั ยตูะก�าลงัร้องไห้ ยตูะก�าลงัหวัเราะ 

แม้มีแต่ภาพยูตะ แต่ก็ดูราวกับมีรอยยิ้มของมิเอโกะที่หันกล้องไปทาง

ลูกชายตดิอยู่ด้วย เขารู้สกึเหมอืนมอีะไรร้อนรื้นขึ้นมาในอกอกีครั้ง

เขากับมิเอโกะท�างานอยู่บริษัทเดียวกันแล้วแต่งงานกัน สถานที่

ท�างานอยู่คนละที่ แต่ได้รู้จักกันในงานเดินป่าที่บริษัทจัดขึ้น ทั้งคู่ชอบ 

การท่องเที่ยวเหมือนกัน ระหว่างคบหาได้เดินทางไปที่โน่นที่นี่ ไปเที่ยว 

ค้างคนืกนัหลายครั้ง

เป็นช่วงเวลาที่ดทีี่สดุ โยจคิดิ

หลังจากแต่งงานแล้ว มิเอโกะตั้งท้องทันทีจึงไม่ได้ไปเที่ยวไหน

จรงิจงัเลยสกัครั้ง พอยูตะเกดิจะออกไปไหนกย็ากขึ้นไปอกี

ที่จริงแล้วทั้งคู่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีลูกเร็วขนาดนั้น อยากใช้ชีวิตคู่ให้
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สนุกก่อนแล้วค่อยคิด ดังนั้นตอนที่รู้ว่ามิเอโกะท้องจึงคิดเรื่องท�าแท้งอยู่

หลายครั้ง แต่ที่ไม่ได้ท�าจริงก็เพราะว่าทั้งคู่อายุมากแล้ว หลังจากนี้หาก

อยากมลีูกขึ้นมากใ็ช่ว่าจะมไีด้ทนัท ี

แม้ความยนิดตีอนที่ยูตะเกดิจะล้นเหลอื แต่กม็สีิ่งที่ต้องยอมตดัใจ

อยู่ไม่น้อย การไปเที่ยวกนัแค่สองคนกเ็ป็นหนึ่งในนั้น

กระนั้นโยจกิย็งัคดิว่านี่คอืสิ่งที่เรยีกว่าครอบครวัแสนสขุ มบี้าน มี

ลูก แม้ใช้ชีวิตอย่างหรูหราไม่ได้ แต่ยังมีรายได้มั่นคง คงไม่มีอะไรที่ไม ่

น่าพอใจอกีแล้ว

อลับั้มที่ควรจะเตม็ไปด้วยรูปยูตะว่างเปล่าตั้งแต่กลางเล่ม รูปถ่าย

ล่าสดุตดิวนัที่ไว้ว่าเป็นของเมื่อประมาณสองเดอืนก่อน

ฉนัเองกอ็ยากสนกุบ้างเหมอืนกนันะ...

เสยีงของมเิอโกะดงักลบัเข้ามาในโสตประสาท

4

เนื่องจากการชนัสตูรศพท�าให้ล่าช้า พธิศีพจงึจดัขึ้นสามวนัหลงัเกดิ

คด ีต�ารวจเป็นผู้ประกาศเรื่องคดนีั้นเมื่อคนืวาน

แน่นอนว่าพิธีศพในครั้งนี้จัดขึ้นส�าหรับมิเอโกะเพียงคนเดียว แต่

เพียงแค่มองหน้าผู้เข้าร่วมพิธี โยจิก็รู้แล้วว่าพวกเขาต่างรับรู้ว่านี่เป็นพิธี

ศพของทั้งสองแม่ลูก 

แม่ของโยจทิี่อาศยัอยูใ่นจงัหวดัไซตามะร้องไห้ตั้งแต่มาถงึในคนืเฝ้า

ศพ5 เหน็ได้ชดัว่าน�้าตาของเธอนั้นมาจากลางสงัหรณ์ถงึข่าวเศร้าของหลาน

ชายมากกว่าการเจบ็ปวดจากความตายของลูกสะใภ้

5 通夜 (Tsuya) – คืนก่อนพิธีศพเป็นคืนท่ีญาติและคนรู้จักของผู้ตายจะอยู่เคียงข้างผู้ตายหน่ึงคืน
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สดุท้ายช่วงสามวนันี้กไ็ม่มกีารตดิต่อจากคนร้าย แม้ทางต�ารวจไม่

ได้พูดชดัเจน แต่คงพอคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะพบศพเดก็ชายในเรว็วนั ส่วน

เจ้าหน้าที่ที่ค้างคนืที่บ้านกก็ลบัไปทั้งหมดตั้งแต่เมื่อคนื

ทานมุะ โยจ ิกลบัถงึบ้านประมาณหกโมงเยน็กวา่ๆ แม้ดวงอาทติย์

ตกดินแล้ว แต่ดูเหมือนว่าความร้อนจากผิวถนนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง  

โยจพิาดเสื้อนอกของชดุไว้ทกุข์ไว้ที่แขน เหงื่อออกแม้กระทั่งฝ่ามอืจนผ้าห่อ

กล่องเกบ็อฐัเิปียก

หน้าบ้านมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ นายต�ารวจคางะนั่นเอง เขาเองก็

ถอดเสื้อตัวนอกและถือไว้ด้วยมือขวา กล้ามแขนที่โผล่ออกจากเสื้อแขน

สั้นเปียกเหงื่อจนเป็นประกาย โยจิคิดเหม่อลอยว่าเขาคงฟิตร่างกายอยู่

อย่างสม�่าเสมอ

“สวสัดคีรบั” คางะผงกศรีษะพร้อมเอ่ยค�าทกัทาย

“รออยู่นานเลยเหรอครบั”

“เปล่าครับ ผมเพิ่งมาถึงเมื่อครู่นี้เอง พอดีอยากถามสักสองสาม

เรื่องน่ะครบั”

“เหรอครบั ถ้างั้นเชญิครบั” โยจเิอากญุแจออกมาเปิดประตู

เมื่อเข้ามาด้านใน สิ่งแรกที่เขาท�าคอืเปิดแอร์ที่ห้องกนิข้าว เขาตดิ

แอร์ที่ห้องนี้กบัห้องนอนที่ชั้นสอง

เขาวางป้ายวิญญาณและกล่องเก็บอัฐิไว้ที่ห้องญี่ปุ่นชั้นหนึ่งก่อน 

บ้านนี้ไม่มีหิ้งพระ โดยส่วนตัวแล้ว โยจิไม่ได้ศรัทธาในศาสนาเป็นพิเศษ 

แต่เขาคดิว่าคงจ�าเป็นต้องซื้อแล้ว

“ความคืบหน้าเกี่ยวกับลูกชายของคุณ น่าเสียดายที่เรายังไม่มี

เบาะแสอะไรแน่ชดั” คางะนั่งบนเก้าอี้ในห้องกนิข้าวแล้วพูด

“อย่างนั้นเหรอครบั” โยจเิอ่ยอย่างไร้เรี่ยวแรง ปลดเนกไทสดี�าออก

จากคอแล้วนั่งขดัสมาธ ิร่างกายอ่อนล้า แม้เขาหวิน�้าแต่กไ็ม่มแีรงใจพอจะ

ขยบัตวัไปถงึตู้เยน็
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จากใจสำานักพิมพ์

ค�าโกหกไม่อาจกลายเป็นความจรงิ

หากคดิจะปกปิดความลบั จงอย่าให้ใครจบัได้

โกหก “น่า” ตาย ซรีส์ีคางะ เคยีวอจิโิร่ ล�าดบัที่ 6 รวมเรื่องสั้นเข้มข้น

ขั้นสุดกับ 5 คดี  ที่นายต�ารวจคางะจะต้องค้นหาความจริง หลายคดีมี

เงื่อนง�าน่าสงสยั แต่หลกัฐานในมอืยงัไม่เพยีงพอ เพราะฆาตกรที่ซ่อนอยู่

ในเงามืดก็ต้องเก็บง�าความจริงไว้ สัญชาตญาณเฉียบคมของนายต�ารวจ 

จะสามารถเปิดเบื้องหลงัฉากฆาตกรรมได้หรอืไม่!?

งานเขยีนของฮงิาชโินะ เคโงะอกีเล่มหนึ่ง ซึ่งพาไปสมัผสัการไขคดี

ที่ดงึความรูส้กึของผูอ่้านเข้าไปในเรื่อง สะท้อนให้เหน็มมุมองและแรงจงูใจ

ในการก่อเหต ุยากที่จะบอกว่าสิ่งที่ฆาตกรท�าลงไปนั้นผดิมหนัต์ เหตใุดจงึ

เป็นเช่นนั้น?

ส�านักพิมพ์ไดฟุกุหวังว่าความพิถีพิถันในการไล่เรียงเรื่องราวของ 

อาจารย์เคโงะจะท�าให้ผู้อ่านฉ�่าชื่นในอรรถรสความสนกุ 

และเชญิร่วมเปิดประสบการณ์อ่านค�าโกหกไปพร้อมกบันายต�ารวจ

ได้ ณ บดันี้

ส�ำนกัพมิพ์ไดฟกุุ
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บางทีการสาวถึงตัวฆาตกร หลักฐานอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ

และบางครั้งหลักฐานที่ส�าคัญที่สุดจ�าเป็นต้องท�าให้ฆาตกรเปิดเผยมัน

ออกมาเอง

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้อยู่ในทุกบรรทัดของบทสนทนา 

เพราะแรงจูงใจมีเพียงคนร้ายเท่านั้นที่รู้แต่การเปิดเปลือยสิ่งนั้นออกมา

ไม่ใช่เรื่องง่าย การตะล่อมถาม รกุไล่ วางหมาก หลอกล่อให้เขาพูดออก

มานับเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรอบคอบ สัญชาตญาณ และสติปัญญาเป็น

อย่างยิ่ง

ตามนายต�ารวจคางะไปเผชญิหน้า สอบถามและรบัฟังค�าพูดเหล่านั้น

ดูสวิ่าคณุจะจบัค�าโกหกของพวกเขาได้ก่อนไหม

     เกวลนิ ลขิติวทิยาวฒุิ

จากใจนักแปล
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ฮงิาชโินะ เคโงะ

เกิดเมื่อ พ.ศ. 2501 ที่จังหวัดโอซากะ หลังจบการศึกษาจาก Osaka  

Prefecture University คณะวศิวกรรมไฟฟ้า กเ็ข้าท�างานในบรษิทัผู้ผลติชิ้นส่วน 

รถยนต์ในต�าแหน่งวิศวกร เขาท�างานพร้อมกับเขียนนิยายเพื่อส่งเข้าประกวด 

ไปด้วย ในปี 2528 ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลเอโดงาวะ รัมโปะ ครั้งที่ 31 

จากผลงานชื่อ Houkago (After School) ด้วยวยั 27 ปี หลงัจากนั้นกล็าออก 

จากงาน และผนัตวัเป็นนกัเขยีนนยิายเตม็ตวั

ผลงานของฮิงาชิโนะ เคโงะ มีหลายรูปแบบ ทั้งนิยายสืบสวน แนว 

ไขปรศินา นยิายลกึลบั และเชงิสงัคม เนื่องจากขณะที่เปลี่ยนไปเขยีนงานอกี

ประเภท กม็กัจะได้แง่คดิและมมุมองใหม่ๆ จากงานเขยีนประเภทเดมิแล่นเข้ามา

นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับงานที่เขียน  

โดยมองผลงานตัวเองในฐานะผู้อ่าน ท�าให้ผลงานของเขาประสบความส�าเร็จ 

มากมาย เช่น Himitsu (ควำมลบั) คว้ารางวลัชนะเลศิในสาขาเรื่องยาว จาก

สมาคมนกัเขยีนนยิายสบืสวนแห่งญี่ปุ่น ครั้งที่ 52 ในปี 2542 และ Yougisha 

X no Kenshin (กลลวงซ่อนตำย) คว้ารางวลันาโอก ิ และรางวลัฮงคะคมุสิเตร ี 

ในปี 2549 ทั้งยงัตดิอนัดบั 13 ในการจดัอนัดบั 100 นยิายสบืสวนยอดเยี่ยม

ตลอดกาลของญี่ปุ่น ในปี 2555

ด�ารงต�าแหน่งประธานสมาคมนักเขียนนิยายสืบสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น  

ปี 2552-2556 และเป็นคณะกรรมการคดัสรรของรางวลันาโอก ิตั้งแต่ปี 2557

ผลงานของฮิงาชิโนะ เคโงะ ได้รับการน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์และ

ละครทวีหีลายเรื่อง เช่น Game no Na wa Yuukai (เกมรกัพำตวั), Yougisha X 

no Kenshin (กลลวงซ่อนตำย), Tantei Galileo (กำลเิลโอไขคด)ี ฯลฯ

ผลงานที่ได้รบัการน�ามาแปลเป็นภาษาไทยมมีากมาย เช่น Yougisha X 

no Kenshin (กลลวงซ่อนตำย), Seijo no Kyuusai (พษิรกัสั่งตำย), Tantei Galileo 

(กำลเิลโอไขคด)ี และยงัคงมอีอกมาอย่างต่อเนื่อง

แนะนำานักเขียน 
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เกวลนิ ลขิติวทิยาวฒุิ

เกิดและเติบโตในบ้านที่มีหนังสือมากกว่าของเล่นจนเคยคิดว่า

หนังสือคือของเล่น โตมาจึงได้รู้ว่าหนังสือเป็นได้ทั้งเพื่อนและประตูสู่การ

เดินทางไปเยี่ยมเยือนโลกต่างๆ มากมาย โลกที่เลือกเดินเข้าไปคือโลก

ของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น หนังสือ การ์ตูน อนิเมชั่น ละคร และ

ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ทุกแนวล้วนน่าสนใจ เริ่มท�างานแปลครั้งแรกระหว่าง

เรยีนอยู่ที่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ ภาควชิาภาษา

ต่างประเทศ สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น หลังจากเรียนจบได้ท�างานเป็น

นักข่าวหนังสือพิมพ์ประจ�าโต๊ะข่าวบันเทิงและยังคงท�างานแปลเอกสาร

ต่างๆ ควบคูไ่ปด้วย แต่เพราะหลงเสน่ห์การแปลและการถ่ายทอดเรื่องราว 

ปัจจบุนัจงึยดึการแปลเป็นอาชพีหลกัและยงัอยากท�าอาชพีนี้ต่อไปนานๆ 

แนะนำานักแปล
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