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บทที่ 1 

ลูกสาวร้านขนมเซ็มเบ

1

“ช่วงนี้อากาศค่อยเยน็ลงหน่อย ไม่ไหวๆ เพิ่งเดอืนมถินุายน1 แท้ๆ”

ซาโตโกะจดัถงุขนมเซม็เบ2 ที่วางหน้าร้านเสยีใหม่ แล้วกลบัเข้าร้าน

“ย่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลหยกๆ อย่าลุกท�าโน่นท�านี่เยอะนักส ิ

ถ้าพ่อมาเหน็เข้า หนูจะโดนบ่นเอา” นาโฮะหน้ามุ่ย

“ไม่เป็นไรๆ ย่าออกจากโรงพยาบาล ก็แปลว่าไม่ใช่คนป่วยแล้ว 

ต้องกลับมาท�างานตามปกติ โบราณว่าไว้ ใครไม่ท�างาน ก็ไม่ต้องกิน  

นาโฮะจงักร็บีหาเลี้ยงตวัเองให้ได้เรว็ๆ นะ”

“แหม พดูแบบนั้นอกีแล้ว” นาโฮะโยนเศษขนมเซม็เบจิ้มมายองเนส 

เข้าปาก

1 เดอืนมถินุายนคอืช่วงต้นฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่น ปกตอิากาศจะยงัไม่ค่อยร้อน
2 ข้าวเกรยีบญี่ปุ่น ท�าจากแป้งสาล ี ไข่ น�้าตาล และน�้า ผสมให้เข้ากนั แล้วน�าไปย่างด้วย

ตะแกรงเหลก็ ปรงุรสด้วยซอสถั่วเหลอืงหรอืเกลอื
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ซาโตโกะตบสะโพกพลางจ้องหน้าหลานสาวเขมง็

“ว่าแต่แกนี่ ชอบเซม็เบเสยีเหลอืเกนินะ ต่อให้เป็นลูกสาวร้านเซม็เบ

กเ็ถอะ กนิมาตั้งแต่เกดิ ไม่เบื่อบ้างรไึง”

“กอ็นันี้เป็นสนิค้าใหม่นี่นา”

“ถงึจะเป็นสนิค้าใหม่ เซม็เบกค็อืเซม็เบวนัยงัค�่า บอกตามตรง ย่า

ไม่อยากเหน็มนัแล้วด้วยซ�้า ที่ส�าคญั เคี้ยวไม่ไหวด้วย”

“แต่กอ็ตุส่าห์เปิดร้านเซม็เบมาได้ตั้งห้าสบิปีเนอะ”

“ย่าบอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่า เพิ่งเปิดเป็นร้านเซม็เบเมื่อสามสบิปีที่แล้ว 

ก่อนหน้านั้นเป็นร้านขายขนมญี่ปุน่ แล้วพ่อแกกเ็ปลี่ยนมาท�าร้านเซม็เบเฉย

เลย เฮ้อ คดิถงึโยคงั3 จรงิๆ”

“ย่ากก็นิโยคงัอยู่บ่อยๆ นี่นา”

ตอนนาโฮะเบะปาก ชายร่างท้วมสวมสูทสีเทาผลักประตูกระจก

เข้ามา

“สวสัดคีรบั” เขากล่าวทกัทายอย่างมชีวีติชวีาแล้วค้อมศรีษะ

“คุณทาคุระ ขอโทษนะ ที่ต้องให้ล�าบากมา แถมอากาศยังร้อน 

แบบนี้อกี” ซาโตโกะเอ่ยน�้าเสยีงสดใส 

“ไม่ล�าบากเลยครบั เป็นหน้าที่ของผม อกีอย่าง นี่กเ็ยน็ย�่า อากาศ

เยน็สบายขึ้นมาก แต่ช่วงกลางวนันี่ ท�าเอาแย่เลยทเีดยีว”

“งั้นคณุคงเหนื่อยมาแน่เลย เดี๋ยวฉนัหาเครื่องดื่มเยน็ๆ มาให้นะคะ 

เข้ามาข้างในก่อนส”ิ ซาโตโกะเชญิเขาเข้ามาในห้องนั่งเล่น

“ไม่เป็นไรครับ ผมอยู่แค่ตรงนี้ดีกว่า วันนี้ขอเจ้านั่นให้ผมก็พอ”  

ทาครุะวาดนิ้วในอากาศเป็นรูปสี่เหลี่ยม

“ใบรบัรองแพทย์สนิะ ไม่ต้องห่วง วนันี้ฉนักบัเดก็คนนี้ไปรบัมาด้วย

กนั ฉนับอกแล้วว่าไปคนเดยีวได้ แต่เดก็คนนี้กย็งัตามมา ไม่ฟังกนับ้างเลย” 

ซาโตโกะเตรยีมถอดรองเท้าแตะ

3 วุ้นถั่วแดง ท�าจากถั่วแดงกวนกบัน�้าตาลแล้วเอาไปแช่เยน็
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“ไม่ต้องหรอก ย่า เดี๋ยวหนูไปหยบิให้” นาโฮะปรามแล้วเดนิเข้าไป

ข้างในเอง

“รู้รวึ่าอยู่ไหน” ซาโตโกะถามไล่หลงั

“รู้ส ิเพราะหนูเป็นคนเกบ็ ย่าต่างหากที่ไม่รู้ว่าเกบ็ไว้ไหน”

เสยีงซาโตโกะบ่นนาโฮะลอยแว่วมา ได้ยนิเสยีงทาครุะหวัเราะ

“นาโฮะจงั รนิน�้าชามาด้วยนา” เสยีงซาโตโกะดงัก้อง

“รู้แล้วน่า” นาโฮะพมึพ�าแล้วเดาะลิ้นอย่างร�าคาญ

เธอวางแก้วชาอู่หลงเย็นเจี๊ยบบนถาด แล้วเดินกลับไปหน้าร้าน  

ทั้งคู่ยงัสนทนากนัอย่างมไีมตรี

“ว่าแต่คณุดูแขง็แรงขึ้นนะครบั ผมมาหาเมื่อสี่วนัก่อนเอง ผ่านไป

แค่ไม่กี่วนั สหีน้าผดิกนัเป็นคนละคน” ทาครุะพดูอย่างทึ่งๆ ส่ายหน้าไปมา

“ได้กลบับ้านแล้ว ความรู้สกึต่างกบัตอนอยู่โรงพยาบาลจรงิๆ ทน

อยู่นิ่งๆ ไม่ได้ เหน็เดก็คนนี้สาละวนท�าโน่นท�านี่ให้แล้ว มนัน่าร�าคาญน่ะ”

“คงท�าไปเพราะเป็นห่วงละครับ อ๊ะ ขอบคุณส�าหรับน�้าชา” เขา 

ยื่นมอืไปรบัแก้วชาอู่หลง

“เอ้า ย่า” นาโฮะยื่นซองให้ซาโตโกะ

“จ้ะ ขอบใจนะ” ซาโตโกะหยบิเอกสารแผ่นหนึ่งจากซอง กวาดตา

อ่านเรว็ๆ ก่อนส่งให้ทาครุะ “คณุทาครุะ เอกสารนี้ใช่ไหม”

เขาเอ่ยว่าขอดูสกัครู่ แล้วรบัไป

“อ้อ เข้าโรงพยาบาลตั้งสองเดอืนเชยีวหรอืครบั ล�าบากแย่เลย”

“ถ้าอยูน่านขนาดนั้นแล้วหายจากโรคกด็หีรอก แต่มนัน่าสมเพชตรงที่ 

หมอไม่รกัษาโรคนั้นให้น่ะส ิสดุท้ายดนัตรวจเจออกีโรคเข้า กเ็ลยเสยีเวลา

รกัษาโรคใหม่ตั้งสองเดอืน ไม่มอีะไรน่าเจบ็ใจยิ่งกว่านี้แล้ว”

“ในเอกสารแจ้งว่าป่วยเป็นโรคทอ่น�้าดอีกัเสบ อ๊ะ แต่เขยีนวา่ตรวจ

โรคหลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพองด้วย”

“โรคหลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพองนี่แหละ ที่ท�าให้เข้าโรงพยาบาล 
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ตั้งใจจะผ่าตดัรกัษาโรคนั้นแท้ๆ แต่สรปุแล้วต้องเอาไว้ทหีลงั”

“แสดงว่ามีแผนจะผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

ด้วยสนิะครบั”

“ก็ท�านองนั้นแหละ แต่ฉันก็อายุปูนนี้แล้ว แทนที่จะเสี่ยงผ่าตัด 

ปล่อยไว้อย่างนี้ แล้วอยู่ต่อไปเท่าที่อยู่ไหว อาจดกีว่ากไ็ด้”

“อะฮ้า อย่างนี้นี่เอง ตดัสนิใจยากเอาการนะครบั” ทาครุะท่าทาง

ล�าบากใจเลก็น้อย เพราะไม่สมควรพูดจาไร้ความรบัผดิชอบในสถานการณ์

เช่นนี้

“เอกสารเท่านั้นพอหรอืเปล่า” ซาโตโกะถาม

“ครับ รวมกับที่ได้มาวันก่อน ก็ครบถ้วนดีแล้ว เดี๋ยวผมจะเข้าไป

ที่บริษัท ด�าเนินการให้ทันที ทางบริษัทน่าจะจ่ายค่ารักษาระหว่างเข้า 

โรงพยาบาลภายในเดอืนหน้าเป็นอย่างช้า”

“เยน็ขนาดนี้ยงัต้องไปบรษิทัอกีร ึเหนื่อยแย่เลยนะ”

“ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ งั้นผมขอตัวก่อน” เขาเก็บเอกสารใส่

กระเป๋า แล้วหนัมายิ้มให้นาโฮะ “ขอบคณุส�าหรบัน�้าชานะครบั”

ขอบคณุค่ะ นาโฮะเอ่ย

ซาโตโกะเดนิตามทาครุะเพื่อไปส่งเขาถงึหน้าร้าน

ฟุมิทากะ ลูกชายของซาโตโกะ พ่อของนาโฮะ กลับมาบ้านหลัง

จากนั้นสองชั่วโมง คอเสื้อเชิ้ตโปโลสขีาวมรีอยเป้ือน เขาไปที่ร้านขายส่งมา

“เหมอืนจะเกดิเรื่องแถวโคเดมมะโจแน่ะ” เขาบอกขณะถอดรองเท้า 

“รถต�ารวจมาจอดเตม็เลย ไม่น่าใช่อบุตัเิหตจุราจรด้วย”

“เกดิเหตรุ้ายขึ้นรเึปล่า” นาโฮะลองเดาเล่นๆ

“คงใช่ เพราะมตี�ารวจมา”

“แถวนี้อนัตรายขึ้นนะนี่” ซาโตโกะกล่าวขณะชมิซปุมโิสะอยูใ่นครวั 

“เพราะคนเพิ่มขึ้นแน่ๆ เลย สร้างแมนชั่นเยอะเกนิไปแล้ว”

ฟุมิทากะไม่ตอบอะไร เปลี่ยนช่องโทรทัศน์ไปดูถ่ายทอดสดการ
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แข่งขันเบสบอลอาชีพรอบดึก นาโฮะมุ่งมั่นกับการจัดเรียงภาชนะบนโต๊ะ 

ซาโตโกะมักพูดติดปากว่า พอแมนชั่นเพิ่มขึ้นและมีคนใหม่ๆ เข้ามาอยู่

อาศยั คนไม่ดกีเ็พิ่มขึ้นตามไปด้วย

บ้านคามิคาวะมีกฎว่าต้องรอให้พร้อมหน้ากันสามคนก่อน จึงจะ

เริ่มกินมื้อเย็น เมื่อกี้ฟุมิทากะออกไปข้างนอก มื้อเย็นของวันนี้จึงเริ่มช้า

กว่าทกุครั้ง

เมื่อไม่กี่วันก่อน นาโฮะยังเป็นคนท�าอาหารมื้อเย็นอยู่เลย ทว่า 

ซาโตโกะเปลี่ยนมาท�าให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หมายความว่าเธอกลับมาใช้

ชวีติเหมอืนตอนก่อนเข้าโรงพยาบาลแล้ว

แม่ของนาโฮะประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน เสียชีวิตตั้งแต่ก่อน

เธอเข้าโรงเรียนประถม สมัยนั้นเธอยังเด็ก แต่ความตกใจและความโศก

เศร้ายังฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้ โชคดีว่าที่บ้านค้าขาย ตอนกลางวันพ่อจึง

อยู่ใกล้ชิดเธอตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีซาโตโกะอยู่ด้วย เพราะมีทั้งคู่

อยู่ อย่างน้อยเธอก็ไม่อ้างว้าง ผิดกับเด็กในครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ไม่

อาจหลกีเลี่ยงความรู้สกึนั้น เธอโหยหาความรกัจากแม่ แต่กไ็ด้กนิอาหาร

ที่ย่าท�าให้ด้วยความรกั เดก็คนอื่นๆ พากนัอจิฉา เวลาเหน็ข้าวกล่องของ 

นาโฮะตอนไปทศันศกึษา

เพราะเหตุนี้ นาโฮะยิ่งใจหายวาบตอนที่ซาโตโกะมีอาการวิกฤต

เมื่อเดอืนเมษายนที่ผ่านมา นาโฮะเร่งรดุไปถงึโรงพยาบาล แต่กย็งัร้องไห้ 

ไม่หยดุ เพราะไม่ได้เตรยีมใจมาก่อนเลย

เหตกุารณ์เป็นไปตามที่ซาโตโกะเล่าให้ทาครุะ พนกังานขายประกนั

ฟัง เธอเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่

โป่งพองแท้ๆ ทว่าตอนก�าลังจะผ่าตัดในอีกไม่กี่วัน ซาโตโกะมีไข้ขึ้นสูง 

จนหมดสตไิป

สภาพเช่นนั้นด�าเนินไปสามวัน พอเห็นซาโตโกะได้สติในวันที่สี่  

นาโฮะกร็้องไห้อกี
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หมอมาบอกภายหลังว่า ซาโตโกะไข้ขึ้น เพราะท่อน�้าดีอักเสบ  

นาโฮะเพิ่งตระหนักว่า บุคคลซึ่งเป็นที่พึ่งและตามใจเธอมาตลอดนั้น 

แท้จรงิแล้วเป็นผู้สูงวยัที่มโีรคภยัแฝงอยู่

“จากนี้ไปหนูจะดูแลย่าเอง จะตอบแทนพระคุณที่ย่าคอยดูแลหนู

มาตลอด”

ตอนได้ฟังดงันั้น ซาโตโกะซาบซึ้งใจจนร้องไห้โฮ

น่าเสยีดายที่ฉากแห่งความประทบัใจคงอยูไ่ด้ไม่นานนกั ซาโตโกะ

เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วอยู่แล้ว ช่วงแรกๆ ยังใจเย็นพอจะเฝ้าดูความ

เงอะงะของหลานสาวอยู่หรอก แต่แล้วกเ็ริ่มหงดุหงดิขึ้นเรื่อยๆ จนลกุขึ้น 

มาท�าอะไรเอง และบ่นนั่นบ่นนี่ ซ�้ายังเป็นคนชอบเอาชนะและใจร้อน  

ไม่อ่อนโยนพอที่จะถนอมน�้าใจอกีฝ่าย และแย่ตรงที่ว่านาโฮะนสิยัเหมอืน

ซาโตโกะไม่มผีดิ พอโดนต�าหนมิากเข้า กเ็ถยีงว่าบ่นนกักท็�าเองส ิ ความ

เป็นอยูจ่งึกลบัสูส่ภาพเดยีวกบัก่อนซาโตโกะเข้าโรงพยาบาลในชั่วพรบิตา

ทว่าฟุมิทากะก็ยินดีที่เป็นเช่นนั้น ระหว่างกินอาหารฝีมือนาโฮะ  

น�้าหนกัของเขาลดลงตั้งห้ากโิลกรมั แต่หลงัจากซาโตโกะกลบัมายนืในครวั 

ไม่นานรูปร่างของเขากก็ลบัมาเป็นเหมอืนเดมิ

“ว่าแต่ ลูกไปโรงเรยีนเสรมิสวยสม�่าเสมอรเึปล่า” เขาถามลูกสาว

“แหงอยู่แล้ว ที่วนันี้หนูอยู่บ้าน เพราะโรงเรยีนหยดุเฉยๆ”

“งั้นกด็แีล้ว”

“นาโฮะจะเป็นช่างเสรมิสวยร ึจะเป็นได้จรงิๆ รเึปล่าหนอ”

“ต้องเป็นได้ส”ิ นาโฮะท�าตาเขยีวใส่ย่า แตไ่มก่ลา้บอกวา่ ย่าท�าให้

หนูต้องหยดุเรยีนตั้งหลายวนั

“เอาเถอะ ไหนๆ เรยีนแล้ว กร็บีโตเป็นผู้ใหญ่ แล้วหาเลี้ยงตวัเอง

ให้ได้ละ” ฟมุทิากะเอ่ย “โบราณว่าไว้...”

“ใครไม่ท�างาน กไ็ม่ต้องกนิ...ใช่ไหมล่ะ รูแ้ล้วละน่า” นาโฮะหน้าบดู
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2

นาโฮะเริ่มไปโรงเรียนเสริมสวยแถวชินจุกุตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ 

เข้าเรียนได้ไม่ทันไร ซาโตโกะก็ล้มป่วย เธอจึงเรียนตามเพื่อนไม่ทัน แต่

เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าตามทันแล้ว เธอใฝ่ฝันจะเป็นช่างเสริมสวยมาตั้งแต่เรียน

ชั้นประถม พอขึ้นมัธยมปลาย จึงไม่เคยคิดอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัย

แม้แต่ครั้งเดยีว

เธอเองก็เข้าใจดีว่าธุรกิจที่บ้านไม่รุ่ง แค่พอเลี้ยงปากท้องไปวันๆ  

แต่ซาโตโกะจะแก่ตัวลงเรื่อยๆ ฟุมิทากะก็ใช่ว่าจะมีสุขภาพแข็งแรงไป 

ตลอด นาโฮะเตรียมใจพร้อมแล้วว่า เมื่อถึงเวลานั้น เธอต้องพยายาม 

หาเลี้ยงทกุคน จงึอยากยนืด้วยล�าแข้งตวัเองให้ได้เรว็ๆ

โรงเรยีนเสรมิสวยเรยีนถงึสี่โมงเยน็ นาโฮะขึ้นรถไฟใต้ดนิตอนสี่โมง 

ยี่สบินาท ีพอลงรถไฟสายโทเอชนิจกุทุี่สถานฮีามะโจ เธอเดนิผ่านโรงละคร 

เมจ ิข้ามถนนคโิยสบุาช ิมุ่งหน้าสู่ย่านนงิเงยีวโจ ชายใส่เสื้อเชิ้ต ถอดเสื้อ

นอกพาดบ่า เดนิมาจากฝั่งตรงข้ามหลายคน จะว่าไปวนันี้กร็้อนจรงิๆ

ย่านร้านค้าขนาดเลก็ระหว่างทางไปสถานรีถไฟนงิเงยีวโจ สายโทเอ 

อาซาคุสะ มีชื่อว่าตรอกอามาซาเกะ ร้านเซ็มเบชื่อ ‘อามาคาระ’ ที่เป็น

บ้านของนาโฮะ กต็ั้งเลยีบถนนเส้นนี้เหมอืนกนั

ต่อให้ยกยอปอปั้นอย่างไร ก็ไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นย่านล�้าสมัย 

สิ่งที่แขวนอยู่ในร้านเสื้อผ้า มีแต่สินค้าส�าหรับหญิงกลางคนจนถึงสูงวัย  

ผูย้ดึครองบาทวถิช่ีวงกลางวนัคอืพนกังานเงนิเดอืนเดนิแคะฟัน ข้อดเีพยีง

หนึ่งเดยีวคอืมกีลิ่นอายยคุเอโดะโบราณ4 หลงเหลอือยู่ ตอนที่ยงัไม่รู้เรื่อง

4 พ.ศ. 2146 - 2411
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นั้น นาโฮะหลงนกึว่าย่านไหนๆ กม็รี้านขายชามเิซน็5 หรอืกล่องสานไม้ไผ่

ส�าหรบัใส่ข้าวของเสยีอกี

มร้ีานที่วางลกูข่างกบักลองป๋องแป๋งไว้หน้าร้านด้วย ร้านนี้ชื่อ ‘โฮซุ 

กยิะ’ เป็นร้านขายงานฝีมอื ตอนเดนิผ่านหน้าร้านได้ยนิเสยีงทกัทายจากใน 

ร้านว่า “กลบัมาแล้วหรอื” สงึาวาระ มซิากสิวมผ้ากนัเปื้อนยนือยู่ข้างใน 

เธอท�างานพเิศษที่ร้านนี้ อายมุากกว่านาโฮะหนึ่งปี ทั้งคู่เพิ่งจะสนทิกนั

“โรงเรยีนเสรมิสวยเป็นไงบ้าง”

“อมื กพ็อไหว”

“งั้นร ึพยายามเข้านะ”

“ขอบคณุ”

นาโฮะยกมอืน้อยๆ

ร้านที่สามถดัจากร้าน ‘โฮซกุยิะ’ คอืร้าน ‘อามาคาระ’ ชายสามคน 

ยนือยูห่น้าร้าน สองคนใส่สทู ส่วนอกีคนแต่งตวัล�าลอง ใส่แค่เสื้อเชิ้ตแขนสั้น 

ลายสกอ็ตคลมุทบัเสื้อยดือกีที

ปกตไิม่ค่อยมลีูกค้าผู้ชายมาหยดุยนืหน้าร้าน ‘อามาคาระ’ นาโฮะ

เดนิเข้าไปใกล้ คดิว่าพวกเขาคงไม่ใช่ลกูค้าหรอก แต่จงัหวะที่เธอยกมอืจะ

แตะประตกูระจก ชายใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นกต็ั้งท่าจะเข้าไปในร้านเหมอืนกนั 

เกอืบชนกนัแล้ว แต่เขาเป็นฝ่ายถอยให้ทนัที

“ขอโทษครบั เชญิก่อนเลย” เขาผายมอืเปิดทางให้ ยิ้มเหน็ฟันขาว

“ไม่เป็นไรค่ะ เชญิก่อนเถอะ เพราะฉนัเป็นคนของร้านนี้”

เธอบอก ชายคนนั้นพยกัหน้าหงกึใหญ่

“หรอืครบั งั้นกพ็อดเีลย” เขาพูดแล้วย่างเท้าเข้าไปในร้าน

ฟมุทิากะอยูข้่างใน เมื่อเหน็ทั้งคู ่กม็องนาโฮะกบัแขกผูช้ายสลบักนั 

สหีน้าสบัสนเลก็น้อย

เขาทักทายว่า ยินดีต้อนรับครับ ทว่าชายคนดังกล่าวยิ้มเจื่อน

5 เครื่องดนตรีโบราณของญี่ปุ่น ลักษณะคล้ายซอสามสาย
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โบกมอืปฏเิสธ

“ขอโทษด้วยนะครบั ผมไม่ได้มาซื้อเซม็เบ แต่มาจากสถานตี�ารวจ

นิฮมบาชิครับ” เจ้าตัวหยิบสมุดพกต�ารวจจากกระเป๋ากางเกง เปิดให้ดู

ช่องใส่บตัรประจ�าตวั

เท่าที่นาโฮะรู้ ต�ารวจไม่เคยมาที่บ้านเลยสักครั้ง เธอชะโงกดูสมุด

พก เขาชื่อคางะ เคยีวอจิโิร่

ลองเดาอายเุขาเล่นๆ น่าจะเกนิสามสบิกระมงั เพยีงแต่ไม่รูว้า่อ่อน

หรอืแก่กว่าสามสบิห้า

“เมื่อวานมคีนชื่อทาครุะมาที่นี่รเึปล่าครบั ทาครุะ ชนิอจิ ิจากบรษิทั

ชนิโตะประกนัภยั” นายต�ารวจคางะเอ่ยชื่อที่คาดไม่ถงึ

“อ๊ะ มาค่ะ” นาโฮะตอบ

“ตอนนั้นคณุอยู่ที่ร้านรเึปล่า”

“ค่ะ ฉนักบัย่าอยู่ที่ร้าน”

คางะพยกัหน้า

“เจ้าหน้าที่ของกรมต�ารวจนครบาลโตเกยีวอยากถามเกี่ยวกบัเรื่อง

นั้นนดิหน่อย เรยีกพวกเขาเข้ามาในนี้ได้ไหมครบั”

นาโฮะลนลานเมื่อได้ยนิค�าว่ากรมต�ารวจนครบาลโตเกยีว

“อ๊ะ คอืว่า...” เธอหนัไปหาพ่อ

“กไ็ด้อยู่ แต่เอ่อ เกดิอะไรขึ้นหรอืครบั” ฟมุทิากะถาม

“แค่สอบถามนดิหน่อยเท่านั้น ใช้เวลาไม่นาน”

“อ่า...งั้นกเ็ชญิ เอ่อ ควรเรยีกแม่ผมมาด้วยรเึปล่า”

“คุณย่าของคุณคนนี้สินะครับ” คางะมองนาโฮะ “ถ้าเรียกมาได้  

กด็เีลยครบั”

ทราบแล้วครบั ฟมุทิากะตอบแล้วหายเข้าไปข้างใน

คางะเรียกชายสองคนที่รออยู่ข้างนอกเข้ามา ใบหน้าเคร่งเครียด

ด้วยกันทั้งคู่ นาโฮะเดาอายุพวกเขาไม่ออกเลย ให้พูดง่ายๆ คือเป็นลุง  
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ทรงผมแบบลุง แฟชั่นแบบลุง แถมยังหน้าอ้วนลงพุง ทั้งสองแนะน�าตัว 

ทว่านาโฮะไม่คุ้นชื่อพวกเขา

พอฟุมิทากะพาซาโตโกะออกมาจากข้างใน ต�ารวจสืบสวนที่ดู

อาวโุสกว่าอกีคนเริ่มถาม

“ได้ยินว่าชายคนนี้มาที่นี่เมื่อวานนี้ ถูกต้องรึเปล่าครับ” เขาถาม

พลางยื่นภาพถ่ายให้ดู คนในรูปคอืทาครุะท�าหน้าสงบเสงี่ยม

ถูกต้องค่ะ นาโฮะตอบพร้อมซาโตโกะ

มากี่โมงครบั ต�ารวจถามต่อ

“ตอนนั้นกี่โมงนะ” ซาโตโกะมองหน้านาโฮะ

“ประมาณหกโมงเยน็ หรอืหกโมงครึ่งมั้งคะ”

“ไม่ใช่ก่อนหกโมงเยน็หรอืครบั” ต�ารวจถาม

“อ๊ะ อาจเป็นอย่างนั้นก็ได้” นาโฮะยกมือป้องปาก “ยังไงแน่นะ  

จ�าได้ว่ายงัสว่างอยู่เลย”

“ฤดนูี้ฟ้ายงัสว่างจนถงึหนึ่งทุม่นี่นะ” ต�ารวจเอ่ย “แสดงว่าไม่รู้เวลา

ที่แน่ชดัสนิะครบั”

“จ�าไม่ได้ขนาดว่ากี่โมงกี่นาทหีรอก...” ซาโตโกะตอบอย่างไม่มั่นใจ

“คณุทาครุะมาที่นี่ด้วยธรุะอะไรครบั”

“มาเดนิเรื่องเบกิค่ารกัษาระหว่างฉนัเข้าโรงพยาบาลน่ะค่ะ เหน็บอก

ว่าต้องใช้ใบรบัรองแพทย์ ฉนัเลยให้เขาไป”

“เขาอยู่ที่นี่ประมาณกี่นาทคีรบั”

“เอ...” ซาโตโกะคดิก่อนตอบ “น่าจะสกัสบินาทไีด้”

นาโฮะไม่ปริปาก เพราะคิดเหมือนกัน เธอพยักหน้าพลางสังเกต

ท่าทขีองคางะ เขามองขนมเซม็เบในตู้โชว์ ท่าทางไม่สนใจบทสนทนาของ

พวกเธอ

“เขาบอกไหมว่า ออกจากที่นี่แล้วจะไปไหนต่อครบั” ต�ารวจถามเพิ่ม

“บอกว่าจะไปบรษิทั แล้วกเ็ดนิเรื่องให้ฉนั”
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“อย่างนี้นี่เอง” ต�ารวจผงกศีรษะ “ตอนนั้นคุณทาคุระดูเป็นยังไง

บ้างครบั”

“ยงัไงบ้างหมายถงึยงัไงคะ”

“เขาดูแปลกไปจากปกตริเึปล่าครบั”

“กไ็ม่เนอะ” ซาโตโกะขอความเหน็พ้องจากนาโฮะ

“สสีทูไม่เหมอืนเดมิค่ะ” นาโฮะบอกต�ารวจ “ก่อนหน้านี้เขาใส่สทูสี

กรมท่า แต่เมื่อวานใส่สเีทา เสื้อผ้าเมื่อวานดเูหมาะกว่า ฉนัเลยจ�าได้แม่น”

“ไม่ได้หมายถงึเสื้อผ้าครบั ยกตวัอย่างเช่น เขาดูพะวกัพะวน หรอื

เร่งรบีบ้างไหม”

“คดิว่าไม่นะคะ”

ต�ารวจสืบสวนมีสีหน้าไม่ค่อยพอใจเมื่อได้ฟังค�าตอบของนาโฮะ  

แต่แล้วปั้นยิ้มดงึสตติวัเอง

“ยังไงก็แล้วแต่ พวกคุณจ�าเวลาที่แน่ชัดไม่ได้ว่าเขามากี่โมงสินะ 

อาจเป็นก่อน หรือหลังหกโมงเย็น เอาเป็นว่าอยู่ในช่วงห้าโมงครึ่งถึงหก

โมงครึ่งได้รเึปล่าครบั”

“ค่ะ คงอย่างนั้น” นาโฮะตอบพร้อมกบัหนัมองหน้าซาโตโกะ

“เข้าใจแล้ว ขอโทษนะครบัที่มารบกวนเวลา” 

“เอ่อ เกดิอะไรขึ้นกบัคณุทาครุะหรอืคะ” นาโฮะถาม

“เอ่อ เราก�าลงัสบืสวนหลายๆ อย่างอยู่ครบั” ต�ารวจส่งสายตาให้

คางะ อกีฝ่ายค้อมศรีษะเอ่ยขอบคณุพวกนาโฮะเช่นกนั

หลงัชายทั้งสามจากไป ฟมุทิากะพดูโพล่ง “อย่าบอกนะว่าเกี่ยวข้อง

กบัคดแีถวโคเดมมะโจ”

“หมายถงึอะไรน่ะ” นาโฮะซกั

“ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์รึ” เขาหน้านิ่ว “ร้านตัดผมควรอ่าน

หนงัสอืพมิพ์เอาไว้บ้างนะ”

“บ้านเราไม่ใช่ร้านตดัผมสกัหน่อย” นาโฮะเถยีงพลางถอดรองเท้า 
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หนงัสอืพมิพ์วางอยู่บนโต๊ะเตี้ย เธอจงึรบีเปิดอ่าน

คดทีี่ฟมุทิากะเอ่ยถงึลงในหน้าข่าวสงัคม หญงิอายสุี่สบิห้าปี อาศยั

อยู่คนเดยีวถูกรดัคอตายในห้องพกัที่แมนชั่น ไม่มรี่องรอยการรื้อค้น ผู้ก่อ

เหตนุ่าจะเป็นคนรูจ้กั สถานตี�ารวจนฮิมบาชกิบักรมต�ารวจนครบาลโตเกยีว

ก�าลงัสบืสวนโดยมองว่าเป็นฆาตกรรม

“นี่มนัคดฆีาตกรรมชดัๆ เลย”

“คนคนนั้นไมม่สีว่นเกี่ยวข้องกบัคดอียูแ่ลว้ เหน็อย่างนั้น เขากเ็ป็น

ชาวเอโดะขนานแท้ และเกลยีดการคดโกงที่สดุ” ซาโตโกะเดนิมาชะโงกดู

หนงัสอืพมิพ์อยู่ข้างๆ

“แต่ดูจากวิธีถามของต�ารวจสืบสวนคนเมื่อกี้ เหมือนตรวจสอบ

พยานที่อยู่ของคณุทาครุะเลยนะ เขาน่าจะตกเป็นผู้ต้องสงสยัละมั้ง”

“บ้าน่า แต่เรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอก เพราะพวกเราให้การได้ว่า 

คณุทาครุะมาที่นี่เมื่อวานนี้ เดี๋ยวเขากพ็้นข้อสงสยัเอง”

“แต่ต�ารวจถามจี้เรื่องเวลาที่เขามาที่นี่นะ มันน่าจะเป็นประเด็น

ส�าคญั”

“จ�าเวลาแน่ชดัไม่ได้ร”ึ ฟมุทิากะโผล่หน้ามาจากหน้าร้าน

“บอกแล้วไงว่าจ�าได้คร่าวๆ แค่ช่วงห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่ง ถาม

ละเอยีดกว่านั้นกไ็ม่รู้แล้ว”

“ไม่ไหวเลยแฮะ”

“ไหงพูดงั้นล่ะ พ่อกไ็ม่ได้ดูนาฬิกาตลอดเวลาเหมอืนกนัไม่ใช่ร”ึ

เมื่อเหน็นาโฮะท�าหน้าฉนุ ฟมุทิากะกห็วัหด

“น่าเป็นห่วงจรงิๆ ถ้าคณุทาครุะพ้นข้อสงสยัเรว็ๆ กด็”ี ซาโตโกะ

ขมวดคิ้ว

หลงัมื้อเยน็ ระหว่างปิดประตเูหลก็ม้วนอตัโนมตัไิด้ครึ่งหนึ่ง นาโฮะ

เหน็ชายคนหนึ่งมายนืหน้าร้าน เธอกดปุ่มหยดุทนัที

เขาย่อสะโพก ยื่นหน้าเข้ามา คางะนั่นเอง พอสบตากบัเธอ เขายิ้ม
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แล้วมดุเข้ามาข้างใน

“ขอโทษนะครบั ขอเวลาสกัประเดี๋ยวได้รเึปล่า”

“อ๊ะ ค่ะ เอ่อ จะให้เรยีกพ่อมาไหม”

“ไม่ต้องหรอก แค่คณุกพ็อ ผมมเีรื่องอยากถามนดิหน่อยเท่านั้น”

“อะไรหรอืคะ”

“เรื่องเสื้อผ้าของคณุทาครุะตอนเข้ามาในร้าน คณุบอกว่าเขาใส่สทู 

สนิะ”

“ค่ะ สูทสเีทา คราวก่อนที่มาใส่สกีรมท่า...”

คางะยิ้มเฝื่อนโบกมอืปฏเิสธ

“เรื่องสนี่ะช่างเถอะ ตอนนั้นเขาใส่เสื้อนอกอยู่รเึปล่า”

“ค่ะ ใส่อยู่”

“งั้นร ึอย่างที่คาดไว้เลย คณุบอกว่าสูทเหมาะกบัเขา ผมเลยคดิว่า

คงเป็นอย่างนั้น”

“เอ่อ เรื่องนั้นมนัท�าไมหรอืคะ”

“เอ ผมยงัไม่ค่อยแน่ใจ เอาเป็นว่าขอบคณุนะ” คางะบอก จากนั้น

หยบิขนมเซม็เบที่วางโชว์มาหนึ่งห่อ “น่าอร่อยด ีผมขอซื้อไปลองแล้วกนั” 

เขายื่นเงนิหกร้อยสามสบิเยนให้นาโฮะ

“อ๊ะ ขอบคณุค่ะ”

“งั้นก็ราตรีสวัสดิ์นะ” คางะมุดใต้ประตูเหล็กม้วนออกไปเหมือน

ตอนเข้ามา

นาโฮะยืนเหม่อชั่วครู่ ก่อนจะเดินไปที่สวิตช์ประตูเหล็กม้วน ทว่า

ย่อตวัลงมองข้างนอกก่อนกดปุ่ม

พนกังานเงนิเดอืนหลายคนเดนิผ่านหน้าร้านไป คงก�าลงักลบับ้าน 

เดี๋ยวอาจแวะดื่มเหล้าก่อนก็ได้ บนทางเท้าใต้แสงไฟริมถนนไม่เห็นร่าง

ของคางะแล้ว
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3

วนัต่อมา อณุหภูมเิพิ่มสงูผดิปกตติั้งแต่ก่อนบ่ายเช่นกนั ข่าวบอกว่า

เป็นเพราะความกดอากาศสงูเคลื่อนมาปักหลกัอยูแ่ถวนี้ นาโฮะลงรถไฟที่

สถานฮีามะโจเหมอืนเคย แค่เดนิขึ้นบนัไดมาบนดนิ กเ็หงื่อออกหลงัแล้ว

ฟมุทิากะก�าลงักางผ้าใบกนัแดดหน้าร้านพอด ีเมื่อเหน็ลูกสาว เขา

ทกัทายเบาๆ ว่ากลบัมาแล้วหรอื

“กลบัมาแล้ว พ่อคะ วนันี้ต�ารวจสบืสวนไม่ได้มาร”ึ

“ไม่ได้มาบ้านเรา แต่เหมอืนจะมาเดนิป้วนเปี้ยนแถวนี้” ฟมุทิากะ

กระซบิบอก

“มาท�าอะไรกไ็ม่รู้นะ”

“บังเอิญพ่อได้ยินมา เห็นว่าสืบเรื่องทาคุระนั่นแหละ เที่ยวถาม

ไปทั่วว่าวนันั้นเหน็เขาบ้างรเึปล่า เวลาที่คณุทาครุะมาบ้านเรา ท่าทางจะ

ส�าคญัน่าดู”

“ค�าให้การของพวกเราอย่างเดยีวเชื่อถอืไม่ได้รไึงนะ”

“กค็งอย่างนั้น” ฟมุทิากะเข้าไปในร้าน

นาโฮะกวาดตามองรอบๆ ตอนนี้ต�ารวจสบืสวนยงัเดนิถามข้อมลูอยู่

หรอืเปล่า...เธอมองร้านกาแฟที่อยู่เยื้องไปฝั่งตรงข้ามโดยไม่คดิอะไร แล้ว

สะดุ้งตกใจ เพราะเหน็ใบหน้าคุ้นตาหลงักระจกร้าน อกีฝ่ายคงสงัเกตเหน็

ทางนี้เหมอืนกนั จงึยิ้มให้อย่างกระอกักระอ่วน

นาโฮะข้ามถนนแล้วเข้าร้านกาแฟ เดนิไปที่โต๊ะหนัหน้าเข้าหาถนน

“มาจบัตาดูอะไรคะ” เธอหลบุมองคางะแล้วถาม

“ไม่ได้จบัตาดูอะไรเลย นั่งก่อนไหม” คางะยกมอืเรยีกบรกิรหญงิ 
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“ดื่มอะไรดลี่ะ”

“ไม่เป็นไรค่ะ”

“ไม่ต้องเกรงใจน่า” เขายื่นเมนูให้เธอ

“งั้นเอาน�้ากล้วยปั่น” เธอบอกบรกิรหญงิก่อนนั่งลง “จบัตาดูบ้าน

ฉนัหรอืคะ”

คางะพ่นหวัเราะ

“เธอนี่ตื๊อจรงิ บอกแล้วไงว่าฉนัไม่ได้จบัตาดู”

“งั้นมานั่งท�าอะไรล่ะคะ”

“ไม่ได้ท�าอะไรทั้งนั้น ถ้าจะให้ตอบกค็อื ดื่มกาแฟเยน็อยู ่หรอืพดูอกี

อย่างกค็อื โดดร่มอยูล่ะมั้ง” คางะไม่ใช้หลอด กระดกแก้วดื่มกาแฟเยน็อกึๆ 

“คุณทาคุระตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมย่านโคเดมมะโจ

หรอืคะ”

พอได้ยนิค�าถามของนาโฮะ สหีน้าเขาพลนัเคร่งเครยีด เหลยีวมอง

โต๊ะรอบๆ

“ช่วยเบาเสยีงลงหน่อยจะดมีาก”

“ถ้าคณุไม่ยอมบอก ฉนัจะถามย�้าให้ดงัสดุเสยีงไปเลย”

คางะถอนหายใจ เสยผมปรกหน้า

“เขาเป็นหนึ่งในผูต้้องสงสยั วนัเกดิเหตคุณุทาครุะแวะไปที่ห้องของ

ผู้เคราะห์ร้าย เราพบใบปลวิโฆษณาขายประกนักบันามบตัรของเขาที่นั่น 

แน่นอน เจ้าตวัยนืกรานว่าแค่ไปพบเพื่อเดนิเรื่องประกนัเท่านั้น”

“แล้วเรื่องแค่นั้นมนัท�าไมล่ะ”

“ถอืเป็นเรื่องส�าคญัมากส�าหรบัต�ารวจ”

น�้ากล้วยป่ันถกูยกมาเสร์ิฟ นาโฮะดูดเครื่องดื่มอกึใหญ่ผ่านหลอดอ้วน

“เวลาที่คณุทาครุะมาบ้านฉนัเป็นข้อมลูส�าคญัหรอืคะ” เธอระบาย

ลมหายใจก่อนเอ่ยถาม

หลงัครุ่นคดิเลก็น้อย คางะพยกัหน้าเบาๆ
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“วันนั้นคุณทาคุระออกจากห้องของผู้เคราะห์ร้ายประมาณห้าโมง

ครึ่ง เรารูแ้ล้วว่า ณ เวลานั้นผูเ้คราะห์ร้ายยงัมชีวีติอยู ่เพราะยนืยนัได้แล้ว

ว่าผู้เคราะห์ร้ายออกไปซื้อของหลงัจากนั้นไม่นาน

“หมื ซื้ออะไรคะ”

เขากะพรบิตา พจิารณาใบหน้านาโฮะ “เรื่องนั้นส�าคญัส�าหรบัเธอร”ึ

“เปล่า แค่อยากรูเ้ฉยๆ กเ็ป็นของที่ซื้อเอาจวนเจยีนก่อนถกูฆ่านี่นา”

“เจ้าตัวคงไม่ได้คาดคิดว่าจะถูกฆ่า จะจับจ่ายซื้อของก็ไม่แปลก

หรอก ของที่ซื้อคอืกรรไกรท�าครวั รู้จกัร้าน ‘คซิามยิะ’ ไหม”

“อ๊ะ รู้จกั”

“เรื่องนั้นช่างเถอะ คุณทาคุระให้การว่า หลังออกจากห้องของ 

ผู้เคราะห์ร้าย กแ็วะไปบ้านเธอ จากนั้นกลบับรษิทัแถวฮามะโจ พอกลบั

ถงึบรษิทั กย็ื่นเอกสารส�าหรบัยื่นเบกิค่ารกัษาระหว่างอยู่โรงพยาบาลของ

คณุย่าเธอให้เพื่อนร่วมงานหญงิ แล้วค่อยกลบับ้าน”

“แล้วเรื่องนั้นมนัมปีัญหาตรงไหนหรอืคะ”

“ระหว่างทางกลบับ้าน เขาเจอคนรูจ้กั ถ้าค�านวณย้อนกลบั เท่ากบั

คุณทาคุระออกจากบริษัทประมาณหกโมงสี่สิบนาที แต่เพื่อนร่วมงาน

หญิงบอกว่า เขาออกจากบริษัทตอนหกโมงสิบนาที แปลว่าเกิดช่องว่าง

ราวสามสบินาท ีเวลาสามสบินาทเีพยีงพอให้แวะโคเดมมะโจขากลบัจาก

บรษิทั และกลบัถงึบ้านหลงัก่อเหต ุ จากที่ถามประเดน็นั้นกบัเจ้าตวั เขา

ยืนกรานว่าไม่ได้แวะที่ไหนเลย และออกจากบริษัทประมาณหกโมงสี่สิบ

นาท ีเพื่อนร่วมงานหญงิเข้าใจผดิไปเอง”

“แล้วความจรงิไม่ใช่อย่างนั้นหรอืคะ”

“แต่มคีนอื่นบอกว่าเหน็เขากลบับรษิทัตอนหกโมงเศษ ต�ารวจเพกิ

เฉยจดุขดัแย้งนี้ไม่ได้ แต่กม็เีรื่องที่คณุทาครุะกบัเพื่อนร่วมงานหญงิให้การ

ตรงกนั นั่นคอืพอกลบัถงึบรษิทั เขาใช้เวลาราวสบินาทแีล้วค่อยออกมาจาก

ที่นั่น เวลาที่เขาไปบ้านเธอจงึกลายเป็นข้อมลูส�าคญั บรษิทัชนิโตะประกนั
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ภยัที่เขาท�างานอยู่ ใช้เวลาเดนิจากตรงนี้ไม่ถงึสบินาท ี ในเมื่อเขาบอกว่า

เสรจ็ธรุะที่บ้านเธอแล้วตรงกลบับรษิทัเลย ถ้ารูว่้าเขาออกจากบ้านของเธอ

กี่โมง เรากจ็ะรู้ว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นความจรงิรเึปล่า”

สมองของนาโฮะพยายามจดัระเบยีบเนื้อหาที่คางะพูดรวัเรว็

“คณุกเ็ลยอยากรู้เวลาที่แน่ชดัสนิะคะ”

“ใช่ แต่ท่าทางเธอกบัคณุย่าจะจ�าเวลาแน่นอนไม่ได้ ฉนัเลยลองวน

ถามร้านค้าแถวนี้ว่า เหน็คณุทาครุะในช่วงเวลานั้นหรอืเปล่า น่าเสยีดายที่

ไม่มใีครเหน็ตอนเขาเข้าร้านเซม็เบเลย ลองถามคนของร้านนี้ด้วยแล้ว แต่

กไ็ม่มใีครเหน็เหมอืนกนั”

“งั้นจะเอายงัไงต่อคะ”

“ไม่รูส้”ิ เขาพงิพนกัเก้าอี้อย่างสบายอารมณ์ สายตาหนัไปทางถนน 

“ตอนนี้ยังไม่เจอผู้ต้องสงสัยคนอื่น พวกที่กรมต�ารวจนครบาลโตเกียวคง

เพ่งเลง็คณุทาครุะต่อ”

“แต่คณุทาครุะไม่น่าฆ่าคนได้หรอก”

“อืม เวลาฆาตกรคนไหนถูกจับได้ คนรู้จักก็มักพูดแบบนั้นเกือบ

หมดนั่นแหละ”

นาโฮะฉนุค�าพูดของต�ารวจสบืสวน

“กเ็ขาไม่มเีหตจุูงใจนี่นา”

“ไม่แน่หรอก”

“ไม่แน่ร.ึ..”

“เหตจุูงใจน่ะ ตราบใดที่เจ้าตวัไม่พูด กไ็ม่มใีครรู้ อกีไม่นานพวกที่

กรมต�ารวจนครบาลโตเกยีวอาจถามเหตจุูงใจจากเขาได้”

“ฟังดูเหมอืนคณุผลกัภาระให้คนอื่นเลยนะคะ”

“งั้นร”ึ

“กค็ณุพูดเหมอืนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกบัตวัเอง”

คางะเอื้อมมอืไปหยบิแก้วน�้าเปล่า เพราะดื่มกาแฟเยน็หมดแล้ว
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“กต็วัเอกในการสบืสวนคอืพวกที่กรมต�ารวจนครบาลโตเกยีว พวก

ฉันแค่ช่วยงาน หรือพูดให้ถูกคือช่วยน�าทาง สรุปว่าแค่ปฏิบัติการตาม 

ค�าสั่งที่ได้รบัเท่านั้น”

เธอเขม้นมองใบหน้าคมสนั

“น่าผดิหวงัชะมดั นกึอยูว่่าคณุเป็นต�ารวจสบืสวนที่ไม่เหมอืนต�ารวจ

ทั่วไปแท้ๆ เพราะเอาแต่พูดแบบนี้ ถงึได้ถูกดองเคม็ เป็นแค่ต�ารวจท้องที่

น่ะส”ิ

“ไม่ได้ถูกดองเคม็สกัหน่อย ฉนัแค่เพิ่งย้ายมาเท่านั้นเอง บอกตาม

ตรงว่าไม่รู้จักที่ทางแถวนี้เลย ถึงได้เริ่มจากการสังเกตการณ์ย่านนี้เป็น

อนัดบัแรกไงล่ะ แถวนี้น่าสนใจดนีะ เมื่อกี้ฉนัไปร้านนาฬิกา ได้เหน็นาฬิกา

แปลกๆ ด้วย เป็นปรซิมึสามเหลี่ยม มหีน้าปัดทั้งสามด้าน แถมเวลายงัขยบั

ตรงกนัเสมอ ไม่รู้ว่าใช้กลไกยงัไงกนัแน่”

“โธ่เอ๊ย โดดร่มจรงิๆ นี่หว่า” หลงัรบีดื่มน�้ากล้วยป่ันจนหมด นาโฮะ

วางเงนิบนโต๊ะ หมดอารมณ์จะให้อกีฝ่ายเลี้ยง

“วันนี้อากาศก็ร้อนนะ” คางะเอ่ยขณะมองไปข้างนอก “ดูส ิ

พนกังานเงนิเดอืนถอดเสื้อนอกและม้วนแขนเสื้อเชิ้ตขึ้น ก�าลงัเดนิมาจาก

ทางนงิเงยีวโจ”

“เรื่องนั้นมนัท�าไมล่ะ” เธอถามห้วนๆ ไม่มกีะจติกะใจจะพูดสภุาพ

ด้วยอกีต่อไป

“นั่นไง มาอีกคนแล้ว คนนั้นก็ถอดเสื้อนอกมาพาดบ่าเหมือนกัน 

ล�าบากแย่เลย”

“ร้อนขนาดนี้ กส็มควรแล้วละ”

“แต่อากาศน่าจะเยน็ขึ้นมานดิหน่อยแล้วมั้ง คราวนี้มคีนใส่เสื้อนอก

อย่างเรยีบร้อยเดนิมาด้วย”

นาโฮะหนัไปมอง ชายรูปร่างบกึบนึ ใส่สูททั้งชดุเดนิผ่านไปจรงิดงั

เขาว่า
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“อยากจะบอกอะไรกนัแน่” เธอเผลอเปล่งเสยีงหงดุหงดิ

“ดูให้ดสี ิพนกังานเงนิเดอืนเดนิจากขวาไปซ้าย หรอืเดนิจากนงิเงยีว

โจไปทางฮามะโจน่ะ ส่วนใหญ่จะถอดเสื้อนอก ในทางกลบักนั คนที่เดนิ

จากซ้ายไปขวาใส่เสื้อนอกเรยีบร้อยกนัเกอืบหมด”

นาโฮะหมนุตวัไปจบัจ้องถนน

พนกังานเงนิเดอืนจ�านวนหนึ่งเดนิผ่านหน้าร้านจากขวาไปซ้าย เธอ

อ้าปากค้าง คางะพูดถูก คนที่ถอดเสื้อนอกเดินจากขวาไปซ้ายมีจ�านวน

มากกว่าอย่างเหน็ได้ชดั

จรงิด้วย เธอพมึพ�า

“น่าสนใจใช่ไหมล่ะ” เขาบอก

“ท�าไมนะ บงัเอญิรเึปล่า”

“ของแบบนี้ไม่เรยีกว่าบงัเอญิหรอก ควรคดิว่ามเีหตผุลบางอย่าง”

“งั้นคณุคางะรู้เหตผุลร”ึ

“กพ็อจะรู้” คางะยิ้มมเีลศนยั

“ท�าหน้าแบบนั้นหมายความว่าไง คดิจะอบุไว้ร”ึ

“ไม่ได้คดิจะอบุหรอก ถ้าได้ฟังแล้วเธอน่าจะคดิวา่ไม่ใช่ข้อสงัเกตที่

น่าทึ่งขนาดนั้น อนัดบัแรก พนกังานเงนิเดอืนเดนิถนนเส้นนี้เยอะ บรษิทัที่ 

พวกเขาท�างานอยู ่ตั้งอยูใ่นย่านฮามะโจเป็นส่วนมาก ทนีี้ฉนัขอถาม ตอนนี้ 

ห้าโมงครึ่ง พนักงานเงินเดือนที่เดินจากขวาไปซ้าย ซึ่งก็คือเดินมาจาก 

ย่านนงิเงยีวโจในช่วงเวลานี้ เป็นคนแบบไหนร”ึ

“ถ้าช่วงเวลานี้...” นาโฮะตอบขณะเห็นพนักงานเงินเดือนสวม

เฉพาะเสื้อเชิ้ตเดนิผ่านไปอกีคน “ก�าลงัจะกลบัเข้าบรษิทัใช่ไหมล่ะ”

“ถูกต้อง หรือพูดในทางกลับกันคือ ก่อนหน้านี้พวกเขาอยู่นอก

บรษิทั แปลว่ามหีน้าที่ท�างานนอกส�านกังาน คงเป็นงานด้านการตลาด หรอื

ไม่กใ็ห้บรกิาร ส่วนคนที่เดนิจากซ้ายไปขวาอยู่ท�างานที่บรษิทัจนถงึตอนนี้ 

พวกเขาอยู่ในห้องแอร์ จึงไม่มีเหงื่อโชกเหมือนพวกท�างานข้างนอก แถม 
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ร่างกายยงัเยน็เกนิไปหน่อยด้วยซ�้า เลยใส่เสื้อนอกเรยีบร้อย พอถงึเวลานี้

ของวนั อากาศกเ็ยน็ลงมากด้วย ดูพวกคนที่เดนิมาจากฝั่งฮามะโจให้ดสี ิ

มีคนสูงวัยมากกว่าอีกฝั่งใช่ไหมล่ะ น่าจะมีต�าแหน่งใหญ่โตในบริษัทจน

ไม่ต้องออกไปวิ่งวุ่นข้างนอก แล้วพอห้าโมงครึ่ง กอ็อกจากบรษิทัได้ทนัท”ี

ระหว่างฟังค�าอธิบายของคางะ นาโฮะสังเกตเสื้อผ้าของผู้คนเดิน

ตามถนน แน่นอนว่าคนที่ไม่เข้าข่ายก็มี แต่ทฤษฎีของเขามีน�้าหนักมาก

ทเีดยีว

“โอ้โฮ...อย่างนี้นี่เอง ที่ผ่านมาฉนัไม่เคยคดิเรื่องแบบนั้น ทั้งที่เหน็

ย่านนี้มาตั้งแต่เกดิแท้ๆ”

“กไ็ม่ใช่ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติในแต่ละวนัหรอก”

เธอพยกัหน้า ก่อนชะงกัมองเขา

“เรื่องนั้นกบัคดคีราวนี้มคีวามเกี่ยวข้องกนัร”ึ

คางะยื่นมอืไปหยบิบลิบนโต๊ะ

“จ�าที่ฉนัเคยถามเธอเรื่องเสื้อผ้าของคณุทาครุะได้รเึปล่า”

นาโฮะกะพรบิตา

“วนันั้นคณุทาครุะใส่สูทเรยีบร้อยด.ี..”

“งานเขาต้องออกไปข้างนอก แถมเขายงัเล่าว่า หลงัออกจากบ้าน

ผู้เคราะห์ร้ายแถวโคเดมมะโจ กไ็ปบ้านเธอต่อ แสดงว่าไปถงึหลงัจากเดนิ

อยู่ข้างนอกนานแล้ว ทั้งที่เป็นอย่างนั้น เขากลบัใส่สูทเตม็ยศ”

“จะว่าไปกใ็ช่...แต่เขาอาจทนร้อนเฉยๆ กไ็ด้”

“แน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ แต่ปริศนาเรื่องช่องโหว่สามสิบ

นาท ีอาจจะถูกซกุซ่อนไว้ได้เหมอืนกนั” คางะลกุขึ้นยนื เดนิไปจ่ายเงนิที่

แคชเชยีร์

“เดี๋ยวก่อนส ิหมายความว่าไงน่ะ”

“ถงึอยากพูด กพ็ูดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เพราะยงัไขปรศินาที่ว่า

ไม่ได้”
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งั้นฉนัไปก่อนนะ เขากล่าวแล้วออกจากร้านกาแฟ

4

มื้อเย็นวันนั้น นาโฮะเล่าเรื่องที่ได้ฟังจากคางะให้อีกสองคนฟัง  

ซาโตโกะใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเข้าใจเรื่องช่องโหว่สามสิบนาที นาโฮะ 

อธิบายโดยแจกแจงพฤติกรรมของทาคุระ และเวลาลงกระดาษอย่าง

ละเอยีด

“อมื ย่าว่าแค่สามสบินาท ีไม่ได้น่าตดิใจสงสยัขนาดนั้น” ซาโตโกะ

เข้าใจค�าอธบิายแล้ว แต่กลบัเอยีงคอฉงน

“แต่ถ้ามีเวลาสามสิบนาที ก็ก่ออาชญากรรมได้ ต�ารวจเพ่งเล็ง

ประเดน็นั้น”

“มันก็แปลกนะ อันดับแรกต้องดูก่อนสิว่า คนอย่างคุณทาคุระจะ

ท�าเรื่องแบบนั้นรึเปล่า เขาไม่ท�าเรื่องน่ากลัวแบบนั้นอยู่แล้ว เขาเป็นคน

รกัษาสญัญาและเอาใจเขามาใส่ใจเรา สมยันี้หาคนช่างเอาใจใส่ขนาดนั้น

ยากนะ ตอนย่าออกจากโรงพยาบาล เขายงัมาเยี่ยมก่อนใครเพื่อนเลย...”

นาโฮะโบกมอืขดัคอซาโตโกะ

“ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนดี ย่าไม่ต้องสาธยายขนาดนั้นก็ได้  

ที่ส�าคญักว่านั้นคอื เราจะท�ายงัไงให้คณุทาครุะพ้นข้อสงสยันี่ส”ิ

“กบ็อกพวกต�ารวจสืบสวนไปสิว่า พวกคุณไม่รู้จักคุณทาคุระดีพอ 

ถงึได้คดิอะไรพลิกึพรรค์นั้น”

แบบนี้ไม่ไหวแฮะ นาโฮะพมึพ�าแล้วหนัไปมองพ่อ ฟมุทิากะนิ่งเงยีบ 

ท�าหน้าปั้นยาก

“พ่อคดิอะไรอยู่น่ะ”

“เอ๊ะ ก�าลงัคดิอยู่ว่าคณุทาครุะพูดแบบนั้นจรงิๆ หรอื”

����������������� �����7.indd   27 7/10/2564   21:51:39



ลูกสาวร้านขนมเซ็มเบ

- 28 -

“พูดแบบนั้น หมายถงึพูดยงัไงร”ึ

“ที่บอกว่าเสร็จจากโคเดมมะโจ ก็แวะบ้านเรา กลับบริษัท แล้ว

ค่อยกลบับ้าน”

“คณุคางะเล่าว่าอย่างนั้นน่ะ”

“อมื งั้นร”ึ ฟมุทิากะท�าท่าครุ่นคดิบางอย่าง

“มอีะไรร”ึ

“เปล่า ไม่มอีะไรหรอก”

“คณุคางะหล่อไม่เบานะ” ซาโตโกะเอ่ยขณะรนิน�้าชาจากกาใบเลก็ 

“เหมาะจะเล่นละครย้อนยคุเลยทเีดยีว ท่าทางหวัดดี้วย”

“น่าจะหวัดค่ีะ เรื่องที่เขาพูดน่าสนใจด”ี นาโฮะเล่าเรื่องเสื้อผ้าของ

พนกังานเงนิเดอืนเดนิผ่านตรอกอามาซาเกะให้ซาโตโกะฟัง

“คณุคางะเลยสงสยัว่า ท�าไมวนันั้นคณุทาครุะถงึใส่สทูเตม็ยศ อาจ

มคีวามเกี่ยวพนักบัช่องโหว่สามสบินาทกีไ็ด้”

“เกี่ยวกนัยงัไงล่ะ”

“เขากย็งัไม่รู้เหมอืนกนั”

“หมื แต่เขาคดิอะไรประหลาดดนีะ อาจเป็นต�ารวจสบืสวนมอืฉกาจ

ด้วยกไ็ด้”

“หนูก็ไม่รู้นะ” นาโฮะหยิบถ้วยชา “เขาดูไม่กระตือรือร้นเท่าไหร่ 

อีกอย่าง มาเล่าเรื่องคดีให้สาวน้อยอย่างหนูฟังเป็นวรรคเป็นเวรแบบนั้น 

ไม่ค่อยดเีท่าไหร่มั้ง”

“กแ็กเป็นคนถามเขาเองนี่นา”

“ถงึหนจูะถาม แต่ปกตไิม่มใีครเล่าให้ฟังหรอก เนอะ” เธอขอความ

เหน็พ้องจากพ่อ

“เอ๊ะ ออื...จรงิด้วยนะ” ฟมุทิากะลกุจากเก้าอี้ “เดี๋ยวไปอาบน�้าก่อน

ดกีว่า ขอบคณุส�าหรบัอาหาร”

นาโฮะเงยมองพ่อแล้วเอยีงคอฉงน พ่อท่าทางใจลอยชอบกล
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5

ตกเย็น ฟุมิทากะเดินออกไปหน้าร้านเพื่อหุบผ้าใบกันแดดเหมือน

เคย เทียบกับตอนกลางวันแล้ว อากาศคลายร้อนไปมาก แต่แสงแดดก็

แรงกล้าขึ้นทกุวนั เขาตรกึตรองว่าน่าจะเปลี่ยนวธิจีดัเรยีงสนิค้าให้เหมาะ

กบัช่วงกลางฤดูร้อนที่ใกล้เข้ามา ถงึเป็นขนมเซม็เบเหมอืนๆ กนั แต่กม็ทีั้ง

ประเภทที่กนิคู่กบัเบยีร์แล้วอร่อยกบัไม่อร่อย

ฟมุทิากะเหน็เงาขยบัไหว เลยรู้ว่ามคีนมายนือยู่ข้างหลงั เขาก�าลงั

จะอ้าปากทักทายว่า ยินดีต้อนรับ แต่พลันชะงัก อีกฝ่ายเป็นคนคุ้นหน้า 

ซ�้ายงัเป็นคนที่ก�าลงันกึถงึด้วย

“วนันี้กร็้อนนะครบั” คางะเอ่ย

“จรงิด้วย เอ่อ ลูกสาวผมยงัไม่กลบับ้านเลย”

คางะโบกมอืน้อยๆ

“วนันี้ผมมเีรื่องอยากถามคณุพ่อ ขอเวลาสกัครู่ได้หรอืเปล่าครบั”

“เอ่อ...” ฟุมิทากะมองหน้าต�ารวจสืบสวน อีกฝ่ายจ้องกลับเขม็ง 

เขาจงึก้มหน้างดุ “เอ งั้นเชญิเข้าไปข้างในก่อนเถอะครบั” เขาเอื้อมมอืไป

แตะประตูกระจก

“วนันี้คณุแม่อยู่รเึปล่า”

“คณุแม่? อ้อ แม่ผมน่ะร ึอยู่ครบั ให้เรยีกไหม”

“ไม่ต้องครบั ถ้าแม่คณุอยูบ้่าน เราไปคยุกนัข้างนอกดกีว่า” คางะ

เสนอ

ฟมุทิากะสมัผสัได้ถงึความน่าเกรงขามอนัยากจะอธบิายของต�ารวจ

สืบสวนอายุน้อยกว่าตนเกินรอบ ที่แน่ๆ คือเจ้าตัวไม่ได้แค่มาถามข้อมูล
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ไปใช้อ้างองิ

ฟมุทิากะถอนหายใจแล้วพยกัหน้า

เขาเดนิเข้าไปในร้าน ตะโกนบอกคนข้างใน “เฮ้ แม่ ตื่นอยู่รเึปล่า”

ซาโตโกะออกมาจากห้องนั่งเล่นทนัท ี“มอีะไรร”ึ

“ผมออกไปข้างนอกเดี๋ยว ฝากดูร้านให้ท”ี

“จะไปเล่นปาจงิโกะอกีแล้วละส ิไม่ไหวเลยลกูคนนี้” เธอใส่รองเท้า

แตะ แล้วค่อยเห็นชายที่ยืนด้านหลังลูกชาย “อ้าว คุณต�ารวจสืบสวน 

สดุหล่อนี่นา คณุทาครุะคงพ้นข้อสงสยัแล้วใช่ไหม”

“ตอนนี้เราก�าลงัสบือยู่ครบั”

“ฝากด้วยนะ เพราะเขาเป็นคนด ีไม่ฆ่าคนอยูแ่ล้ว ฉนัรบัประกนัได้”

“ผมทราบดีครับ ได้ยินว่าคุณเพิ่งออกจากโรงพยาบาล สุขภาพ

เป็นยงัไงบ้าง”

“พอกลบับ้านกห็ายดเีลยค่ะ รู้อย่างนี้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลกไ็ด้” 

ซาโตโกะมองฟุมิทากะ “เดี๋ยวลูกจะไปคุยกับคุณต�ารวจรึ เล่าให้ดีๆ นะ

ว่า คณุทาครุะเป็นคนยงัไง”

“น่าร�าคาญ ผมรู้อยู่แล้วน่า...งั้นเราไปกนัเลยไหมครบั” ฟมุทิากะ

เอ่ยกบัเจ้าหน้าที่สบืสวน

รกัษาสขุภาพด้วยนะครบั คางะบอกซาโตโกะ

หลงัออกจากร้าน คางะเอ่ย “แกดูแขง็แรงดนีะครบั” 

“แขง็แรงแต่ปากน่ะส”ิ

ทั้งคู่เข้าไปในร้านกาแฟฝั่งตรงข้าม ฟุมิทากะนึกถึงเรื่องที่นาโฮะ

เล่าเมื่อคนื

พวกเขาสั่งกาแฟเยน็ พอฟมุทิากะหยบิบหุรี่ออกมา คางะกว็างจาน

เขี่ยลงตรงหน้าเขา

“เมื่อวานผมคยุกบัลูกสาวคณุที่ร้านนี้”

“ลูกผมเล่าแล้ว”
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“เล่าแล้วหรอืครบั งั้นกค็ยุกนัง่ายหน่อย”

“พูดแบบนี้อาจฟังดูไม่สมควร แต่คุณจับสังเกตได้น่าสนใจดี ผม

ไม่เคยสังเกตข้อแตกต่างเกี่ยวกับเสื้อผ้าของพนักงานเงินเดือนที่เดินผ่าน

แถวนี้มาก่อนเลย”

“พอดว่ีาผมเป็นคนช่างสงัเกตเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ เลยฉกุใจเรื่องเสื้อผ้า

คณุทาครุะ ทั้งที่เขาออกไปท�างานข้างนอก ท�าไมยงัใส่สูทเตม็ยศขนาดนั้น”

บรกิรยกกาแฟเยน็มาเสริ์ฟ ฟมุทิากะจดุบหุรี่

“รู้เหตผุลแล้วหรอืยงัครบั”

“ครบั รู้คร่าวๆ”

“งั้นร.ึ..”

“ดูคณุไม่ค่อยตกใจ ไม่สนใจหรอืครบั”

“เปล่า ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก”

“เอาเถอะ คณุอาจจะไม่อยากฟังเรื่องนี้กไ็ด้ เพราะคณุคามคิาวะ

ทราบดอียู่แล้ว”

ฟุมิทากะชะงักมือที่ก�าลังจะยกแก้วกาแฟดื่ม “หมายความว่าไง

ครบั”

“ท�าไมคุณทาคุระถึงใส่สูทเต็มยศตอนไปบ้านคุณ ค�าตอบก็ง่ายๆ 

เพราะเขาไม่ได้แวะบ้านคุณขากลับจากออกไปท�างานข้างนอก ที่จริงเขา

กลบับรษิทั ท�างานทกุอย่างให้เสรจ็ก่อน แล้วค่อยไปบ้านคณุ ดงันั้นเหงื่อ

จงึไม่ออก และใส่เสื้อนอกได้สบายๆ”

ฟมุทิากะหลบุตา ต�ารวจสบืสวนพูดต่อ

“เขาออกจากย่านโคเดมมะโจตอนห้าโมงครึ่ง ถงึบรษิทัเกอืบหกโมง 

เย็น ฝากเพื่อนร่วมงานหญิงให้เดินเรื่องเบิกค่ารักษาพยาบาลของคุณ 

คามิคาวะ ซาโตโกะ ใส่เสื้อนอกเดินออกจากบริษัท จากนั้นไปบ้านคุณ 

กลบัไปแถวฮามะโจ แล้วค่อยกลบับ้าน เมื่อคดิอย่างนั้น พฤตกิรรมของเขา 

กจ็ะตรงกบัค�าให้การทกุกระเบยีดนิ้ว ไม่เกดิช่องโหว่สามสบินาทดี้วย เขา
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น่าจะใช้เวลานั้นไปกับการเดินทางจากบริษัทไปบ้านคุณ และสนทนากับ

พวกคณุคามคิาวะ ซาโตโกะ แต่กรณนีี้จะเกดิความย้อนแย้งเพยีงข้อเดยีว 

การเบิกค่ารักษาพยาบาลต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ถ้าไม่แวะบ้านคุณก่อน

กลับบริษัท ก็ไม่น่าจะเดินเรื่องได้ แล้วยังมีจุดน่าสงสัยอีกหนึ่งจุด หาก

พฤตกิรรมของคณุทาครุะเป็นอย่างที่ว่าจรงิ ท�าไมเขาไม่เล่าตามตรง”

ฟมุทิากะเงยหน้า ต�ารวจสบืสวนจ้องเขมง็

“คณุ...เข้าใจทกุอย่างอยู่แล้วนี่” เขากล่าว

คางะพลนัแย้มรมิฝีปาก

“ผมไปถามหมอเจ้าของไข้ที่โรงพยาบาลชนิโอฮาชมิาแล้วครบั แต่

หมอไม่ได้บอกชื่อโรคที่คณุคามคิาวะ ซาโตโกะเป็นหรอก”

ฟมุทิากะถอนหายใจ ดื่มกาแฟเยน็แล้วส่ายศรีษะน้อยๆ

“สถานตี�ารวจนฮิมบาชมิตี�ารวจหวัแหลมย้ายมาท�างานแล้วสนิะ...”

“หมอเจ้าของไข้ยอมรบัว่าเขยีนใบรบัรองแพทย์สองฉบบั แต่เนื้อหา

ของสองฉบับแตกต่างกัน ฉบับหนึ่งเขียนชื่อโรคที่แท้จริง ส่วนอีกฉบับ

เขียนชื่อโรคปลอมๆ เพราะอะไรถึงท�าอย่างนั้นน่ะรึ หมอบอกว่าเพราะ

คณุขอร้อง”

“ตามนั้นแหละครบั ผมดงึดนัขอร้องหมอเอง เพราะนกึวธิอีื่นไม่ออก

แล้ว แม่ผมเป็นคนหวัรั้น เอาแต่บอกว่าจะเดนิเรื่องเบกิค่ารกัษาพยาบาล

เอง ไม่ยอมฟังกันบ้างเลย ขั้นตอนนั้นจ�าเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ แต่

จะให้เจ้าตัวเห็นเนื้อหาที่เขียนอยู่ในนั้นไม่ได้เด็ดขาด บอกตามตรงว่าผม

จนปัญญา”

“คุณเลยขอร้องหมอที่โรงพยาบาล ให้ช่วยมอบใบรับรองแพทย์

ปลอมที่ไม่ได้เขยีนชื่อโรคจรงิ ตอนคณุแม่คณุมารบัสนิะครบั”

ฟมุทิากะผงกศรีษะ

“หมอบอกว่าท�าแบบนั้นเป็นการผดิกฎโรงพยาบาล แต่หมอคนนั้น

เป็นคนด ีเขายอมท�าให้เป็นกรณพีเิศษ โดยมเีงื่อนไขว่าห้ามเอาให้คนอื่นดู
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เดด็ขาด แล้วหลงัจากแม่กลบับ้าน ผมค่อยไปรบัใบรบัรองแพทย์ของจรงิ

ที่โรงพยาบาล”

“คณุเอาใบรบัรองแพทย์ให้คณุทาครุะเมื่อไหร่”

“เกือบหกโมงเย็นของวันนั้นครับ ผมไปแถวบริษัทของคุณทาคุระ 

และมอบให้กบัมอื จากนั้นคณุทาครุะกช็่วยเดนิเรื่องให้ทนัท”ี

“แต่คุณทาคุระยังเหลืองานไปรับใบรับรองแพทย์ปลอมจากคุณ 

คามคิาวะ ซาโตโกะ เขาเลยแวะบ้านคณุหลงัออกจากบรษิทัสนิะครบั”

ฟมุทิากะนิ่วหน้า เกาขมบั

“ผมผดิต่อคณุทาครุะ ไหว้วานเรื่องแปลกๆ จนเขาให้ข้อมูลพยาน

ที่อยู่ชัดเจนกับต�ารวจไม่ได้ ที่จริงผมคิดด้วยซ�้าว่า ต่อให้เขาสารภาพทุก

อย่าง ผมกโ็ทษเขาไม่ได้”

“คณุทาครุะไม่ได้เอ่ยถงึใบรบัรองแพทย์ปลอมแม้แต่ค�าเดยีว”

“อนัที่จรงิเรื่องคราวนี้เขาเป็นคนต้นคดิน่ะครบั ตอนผมเอาใบรบัรอง 

แพทย์ของจรงิให้เขา เขาบอกผมว่า ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้น เขากจ็ะไม่บอก

เรื่องนี้กบัคนอื่นเดด็ขาด ตวัเขากเ็ป็นชาวเอโดะเหมอืนกนั สญัญาลูกผู้ชาย 

ถงึตายกต็้องรกัษาไว้ให้ได้”

“ดูเหมอืนว่าคณุทาครุะจะท�าตามที่พูดนะครบั”

“โง่ชะมดั เล่าตามตรงไปเลยกไ็ด้แท้ๆ”

“แต่คณุเองกพ็ูดไม่ออกเหมอืนกนัใช่ไหมล่ะ”

เมื่อได้ยนิคางะย้อน ฟมุทิากะกป็ิดปากเงยีบ หมดค�าจะพูด

เขาระบายลมหายใจก่อนเอ่ยว่า “หมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งท่อ

น�้าด”ี

“มะเรง็...หรอืครบั” สหีน้าคางะพลนัเคร่งเครยีด

“ร่างกายของแม่อ่อนแอเกินกว่าจะผ่าตัด หมอก็เลยให้ออกจาก 

โรงพยาบาล เพื่อพกัฟื้นที่บ้านพร้อมกบัเฝ้าดูอาการไปก่อน แต่ไม่รู้ว่าแม่

จะแขง็แรงขึ้นได้แค่ไหน” ฟมุทิากะสูดหายใจลกึๆ ก่อนอธบิายต่อ “หมอ 
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บอกว่า หากอาการทรดุเรว็ อาจเหลอืเวลาอกีแค่ครึ่งปี”

“ผมเข้าใจความรู้สกึของคณุ”

พอได้ยนิที่คางะพูด ฟมุทิากะกย็ิ้มออก

“คณุคางะเข้าใจความรูส้กึของผมกด็อียูห่รอก แต่ผมไม่อยากให้คน

อื่นรู้เป็นอนัขาด นอกจากเจ้าตวั กม็นีาโฮะอกีคน”

คางะพยกัหน้า “ผมเข้าใจด”ี

“เดก็คนนั้นรกัย่ายิ่งกว่าแม่ตวัเองเสยีอกี ยิ่งแม่มาด่วนจากไปตั้งแต่

ตวัเองยงัเลก็ กเ็หลอืแค่ย่าให้อ้อนได้ ผมไม่กล้าบอกความจรงิ จนกว่าเดก็

คนนั้นจะได้เป็นช่างเสริมสวยเต็มตัว...” ฟุมิทากะพูดไปก็นึกอะไรขึ้นได้ 

หันไปมองคางะ “แต่ผมก็ปิดบังต่อไปไม่ได้แล้ว เพราะต้องอธิบายเกี่ยว

กบัใบรบัรองแพทย์ให้แน่ชดั เพื่อพสิูจน์เรื่องพยานที่อยู่ของคณุทาครุะ”

ทว่าคางะส่ายหน้าช้าๆ

“ผมปรึกษาหัวหน้า และจัดแจงให้สารวัตรใหญ่ขอกับทางกรม

ต�ารวจนครบาลโตเกยีวไว้แล้วครบั เพยีงแต่ต้องมคีนให้ปากค�าเพื่อการนั้น”

“เข้าใจแล้วครบั ผมให้ปากค�ากพ็อใช่ไหม”

“ขออภยัที่ต้องให้คณุล�าบาก”

ไม่เลย ฟมุทิากะส่ายหน้า

“เหตุร้ายแถวโคเดมมะโจ ผู้เคราะห์ร้ายคือผู้หญิงที่อาศัยอยู่ตัว 

คนเดยีวสนิะ”

“ใช่ครบั”

“เจ้าตวัมคีรอบครวัไหม”

คางะหลุบตาวูบหนึ่ง ก่อนปั้นยิ้ม ฟุมิทากะรู้สึกได้ว่านายต�ารวจ

ก�าลงัลงัเล

“ขอโทษครบั คณุเล่าเรื่องคดทีี่ก�าลงัสบืไม่ได้สนิะ”

“เปล่า ไม่ถึงกับต้องปิดบังขนาดนั้นหรอกครับ เจ้าตัวเพิ่งแยกกัน

อยู่กบัสามแีละเริ่มใช้ชวีติตามล�าพงั เธอมลีูกชาย แต่แทบไม่ได้เจอกนั”
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“โอ้ อย่างนั้นเองหรอืครบั”

“ไม่รู้ท�าไมเจ้าตัวย้ายมาอยู่แถวนิฮมบาชิ ถือว่าเป็นคนหน้าใหม่ที่

ยงัเป็นปรศินาส�าหรบัย่านนี้เลยทเีดยีว”

ฟมุทิากะได้ฟังที่เขาพูด กพ็ลนัเบกิตาโพลง

“งั้นคณุกเ็หมอืนกนั”

“จรงิด้วย”

ทั้งคู่หวัเราะ

“อ๊ะ ลูกสาวคณุกลบัมาแล้วแน่ะครบั” คางะมองไปทางถนน

นาโฮะก�าลังเรียงขนมเซ็มเบอยู่หน้าร้าน จังหวะนั้นเองที่ประตู

กระจกเปิดออก ซาโตโกะออกมาบ้าง เหน็ทั้งคูค่ยุอะไรกนั นาโฮะเบะปาก

“ถ้ารู้ว่าผมได้เจอคณุคางะ ยยันาโฮะคงถามโน่นถามนี่แน่เลย”

“บอกไปกไ็ด้นี่ครบัว่า...คณุทาครุะพ้นข้อสงสยัแล้ว”

ฟุมิทากะพยักหน้าแล้วลุกขึ้นยืน “คุณคางะ คุณจะประจ�าการที่

สถานตี�ารวจนฮิมบาชอิกีสกัพกัร”ึ

“น่าจะเป็นอย่างนั้นครบั”

“งั้นกด็แีล้ว เอาไว้มาซื้อเซม็เบที่ร้านผมอกีนะ”

“แน่นอนครบั”

ฟุมิทากะวางค่ากาแฟไว้บนโต๊ะแล้วออกจากร้านไป พนักงานเงิน

เดอืนหนุ่มม้วนแขนเสื้อเชิ้ตขึ้น จ�้าเท้าผ่านหน้าเขา
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บทที่ 2 

เด็กหนุ่มร้านอาหาร

ญี่ปุ่นดั้งเดิม

1

ชูเฮมีหน้าที่สาดน�้าหน้าร้านเวลาสี่โมงเย็นทุกวัน เขาใส่เสื้อคลุม 

สีขาว6 เอากระบวยไม้ไผ่ตักน�้าในถังมาสาด ก๊อกน�้าประปาก็อยู่ใกล้ๆ  

ต่อสายยางฉีดเอาก็ได้ ช่วงแรกๆ เขาเสนอความคิดนั้นกับเถ้าแก่เนี้ยชื่อ 

โยรโิกะไปแล้ว แต่อกีฝ่ายชกัสหีน้าใส่

“เธอนี่โง่จรงิๆ ไม่ได้ล้างรถสกัหน่อย การสาดน�้ามจีดุประสงค์เพื่อ

ไม่ให้ฝุ่นคลุ้งในอากาศ ขนืหน้าร้านเปียกโชก ลูกค้ากล็�าบากกนัพอด”ี

เธอเสรมิต่ออกีชดุ

“ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารย่านนิงเงียวโจ ให้ความส�าคัญ

6 เสื้อคลมุส�าหรบัใส่ท�างานเพื่อกนัเปื้อน
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กบับรรยากาศ ภาพเดก็หนุ่มพนกังานฝึกหดัยนืสาดน�้าในถงั เป็นที่ถูกอก

ถกูใจของลกูค้านกัเชยีว ขนืเธอใส่กางเกงยนีส์ยนืฉดีน�้าด้วยสายยาง กเ็สยี

บรรยากาศกนัพอด”ี

แต่กว่าลกูค้าจะมา กห็ลงัหกโมงเยน็ ไม่น่าจะได้มาเหน็ตอนเขาสาด

น�้าอยู่แล้ว พอชูเฮแย้ง เธอตบหน้าผากเขาดงัเผยีะ

“ไม่ต้องมาอ้างเลย คนจะเป็นพ่อครวัห้ามอ้างเหตผุลข้างๆ คูๆ”

โหดร้ายชะมดั แม้ในใจคดิเช่นนั้น ชูเฮกไ็ม่เถยีงต่อ โยรโิกะมนีสิยั

ชอบบงการอยู่บ้าง ทว่าเขานบัถอืเธอในฐานะผู้บรหิารกจิการ

หลงัจากน�้าในถงัหมดเกลี้ยง ชายคนหนึ่งเดนิออกมาจากร้าน เขา

ชื่อไทจิ เป็นสามีของโยริโกะ ซึ่งก็คือเถ้าแก่ร้านอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมชื่อ 

‘มตัสยึะ’

ไทจิใส่เสื้อฮาวายกับกางเกงชิโนสีขาว ทั้งยังสวมแว่นกันแดดและ

สร้อยทอง เจ้าตวัคงตั้งใจให้ดูเก๋ไก๋ แต่ชเูฮมองว่าน่าจะแต่งตวัให้ดดูกีว่านี้ 

อกีสกัหน่อย แบบนี้เหมอืนพวกนกัเลงหวัไม้ในหนงัวดิโีอเลย

“เฮ้ นายซื้อของอย่างเคยมาให้ฉันแล้วใช่ไหม” ไทจิถามพลาง 

ระแวดระวงัรอบข้าง

“ซื้อไว้แล้วครบั”

“อยู่ไหนล่ะ”

“ผมซ่อนไว้”

“ดมีาก ไปเอามาให้ท”ี

ชูเฮวางถังน�้าแล้วเดินเข้าตรอกข้างร้าน หยิบถุงพลาสติกสีขาวใน

ตะกร้าจักรยานที่จอดไว้ตรงนั้น ถือมันกลับมาหาอีกฝ่าย ไทจิดูนาฬิกา

ข้อมืออย่างกระวนกระวาย ที่ช�าเลืองไปทางร้านบ่อยๆ คงเพราะกลัว 

โยรโิกะจะออกมา

“นี่ครบั” ชูเฮยื่นถงุพลาสตกิให้

“แต๊งกิ้ว แต๊งกิ้ว ช่วยได้มากเลย” ไทจสิ่องดูในถงุพลาสตกิ พยกั
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หน้าอย่างพงึพอใจ “สั่งเหมอืนทกุทใีช่รเึปล่า”

“ครบั ใส่ถั่วแดงเจด็ ไม่ใส่ถั่วแดงสามใช่ไหม”

“ถูกต้อง ขอบใจนะ เกบ็เงนิทอนไว้ได้เลย”

“คร้าบ” ชูเฮค้อมศรีษะให้เลก็น้อย เงนิทอนเหลอืแค่ห้าสบิเยน

“แล้วก็อย่างที่ฉันย�้าทุกที นายห้ามบอกเรื่องนี้กับใคร เข้าใจนะ” 

ไทจเิอานิ้วชี้แตะรมิฝีปาก

“ผมรู้อยู่แล้วครบั”

“ห้ามบอกเดด็ขาดเลยนะ ถ้าพูดไปแล้วเกดิอะไรขึ้น ฉนัไม่รูด้้วยนะ”

“บอกแล้วไงว่าผมรู้อยู่แล้ว” ชูเฮพยกัหน้าอย่างนกึร�าคาญ

“อืม งั้นก็ตามนั้น” ไทจิถือถุงพลาสติกเดินไปทางถนน ชูเฮถอน 

หายใจเบาๆ มองตามแผ่นหลงัอกีฝ่าย

หลงัหกโมงเยน็ พวกลูกค้าเริ่มทยอยกนัมา หน้าที่ของชูเฮคอืบรกิร 

น�าอาหารที่ท�าในครัวไปเสิร์ฟให้แต่ละโต๊ะ คนที่ร้านอธิบายรายละเอียด 

วธิรีบัประทาน และวตัถดุบิที่ใช้ประกอบอาหารให้ฟังคร่าวๆ ล่วงหน้าแล้ว 

แต่ลูกค้ากม็กัจะซกัไซ้จนตอบไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ กรณนีั้นเขาจะเดนิกลบั

ไปถามรุ่นพี่ หรอืไม่กห็วัหน้า ซึ่งโดยมากจะโดนดวุ่าเมื่อกี้กอ็ธบิายไปแล้ว

โยริโกะเวียนไปทักทายลูกค้าขาประจ�าตามโต๊ะ เธอใส่กิโมโน 

เช่นเคย ชูเฮไม่ค่อยรู้รายละเอียด แต่เห็นว่าการแต่งชุดแบบญี่ปุ่นมีกฎที่ 

แตกต่างกนัไปตามฤดูกาลด้วย แล้วเธอกร็กัษากฎพวกนั้นอย่างเคร่งครดั  

คนืนี้เธอใส่ชดุกโิมโนสมี่วงเหมอืนดอกฟูจ ิตดัเยบ็จากผ้าโปร่ง

เสี้ยวหน้าของโยรโิกะขณะรบัรองลกูค้านั้นงดงามและมชีวีติชวีา จน

ชูเฮเผลอเคลิ้มมอง เธอดูอ่อนเยาว์กว่าทุกที ไม่อยากเชื่อเลยว่าอายุห่าง

จากแม่เขาไม่เท่าไร

แต่เธอจะยิ้มแฉล้มให้เห็น ก็เฉพาะกับลูกค้า ทันทีที่ผละออกมา 

แววตาเธอกลบัดดุนั

“แก้วลูกค้ารมิหน้าต่างว่างเปล่าแล้ว มวัอดือาดอะไรอยู่”
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“อ๊ะ ขอโทษครบั”

โยรโิกะส่งเสยีงดทุไีร ชูเฮเป็นต้องวิ่งวุ่นทกุที

พอสี่ทุ่ม ลูกค้ากเ็ริ่มกลบั เวลาลูกค้าบอกตอนขากลบัว่า “อาหาร

อร่อยมาก ขอบคณุนะ” ชูเฮอดดใีจไม่ได้ ทั้งที่ไม่ได้เป็นคนท�าอาหารเอง 

คดิอย่างซื่อๆ ว่างานนี้สนกุดจีรงิๆ

จากนั้นได้เวลาเกบ็กวาด การล้างภาชนะและท�าความสะอาดครวั

เป็นงานของชูเฮเช่นกัน ทางร้านเพิ่งจ้างเขาท�างานตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีนี้  

จึงยังไม่ได้สอนกระทั่งวิธีจับมีดท�าครัวให้เขา ขนาดคัตสึยะที่เป็นรุ่นพี่ 

สองปี ยงัเพิ่งได้เข้าไปช่วยงานในครวัปนีี้ ชเูฮจะยงัไม่ได้ท�า กไ็ม่แปลก เขา

เตรยีมใจไว้แล้วว่า จะเป็นแบบนี้ต่อไปอกีสกัระยะ

เขาเพิ่งอายสุบิเจด็ปี ปีก่อนยงัเป็นนกัเรยีนมธัยมปลายอยู่เลย แต่

สดุท้ายกล็าออก เพราะปรบัตวัเข้ากบัชวีตินกัเรยีนไม่ได้ พูดแบบนั้นกฟ็ัง

ดูดอียู่หรอก ทว่าที่จรงิเขาเรยีนตามเพื่อนไม่ทนั เลยท้อแท้ต่างหาก เดมิที

ไม่อยากเรยีนต่ออยู่แล้ว ตดิตรงพ่อแม่คะยั้นคะยอว่า อย่างน้อยต้องเรยีน

จบมธัยมปลาย เขาจงึยอมเรยีนอย่างเสยีมไิด้ แต่ท้ายที่สดุกท็นไม่ไหว

ชูเฮไม่เคยคิดอยู่แล้วว่า ตัวเองจะเรียนจบมัธยมปลาย ต่อมหา

วิทยาลัย แล้วออกมาเป็นพนักงานบริษัท เพราะนึกภาพไม่ออกว่าจะ

ท�างานอะไร เข้าไปเรยีนมธัยมปลายแล้ว กย็งักลนืไม่เข้าคายไม่ออก

ตอนพ่อแม่ถามว่าลาออกจากโรงเรียนมัธยมปลายแล้วจะท�าอะไร

ต่อ เขาตอบทันทีว่าอยากเป็นพ่อครัว เหตุผลก็ง่ายๆ ข้างบ้านมีร้านซูช ิ 

พอเหน็พ่อครวัท�างานที่นั่น เขากห็ลงใหลใฝ่ฝันว่าเป็นอาชพีที่เท่จรงิๆ

พ่อช่วยหาเส้นสายจนร้าน ‘มัตสึยะ’ แห่งนี้จ้างชูเฮเข้าท�างาน 

พ่อแม่พอจะเข้าใจอยู่แล้วว่า ในสภาพเศรษฐกิจย�่าแย่อย่างต่อเนื่อง  

เส้นทางการเป็นพนกังานบรษิทัหลงัเรยีนจบมหาวทิยาลยั ใช่ว่าจะโรยด้วย

กลบีกหุลาบเสมอไป

เมื่อเก็บกวาดเสร็จเรียบร้อย ชูเฮจะเดินออกจากครัว ไทจิเข้ามา
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พอดี เสื้อผ้ายังเป็นชุดเดียวกับที่ใส่ออกไปข้างนอกตอนเย็น แสดงว่าอยู่

ข้างนอกตลอดจนถงึเมื่อครู่

“วนันี้เป็นไงบ้าง” ไทจหิยบิแก้วที่เพิ่งล้างเสรจ็ เปิดฝาขวดเหล้าที่

อยู่ใกล้ๆ

“เหมอืนเดมิครบั อาจารย์โอคาเบะมาด้วย”

“หืม นักชิมอาหารที่ประกาศตัวว่าตัวเองลิ้นจระเข้น่ะรึ” ไทจิริน

เหล้าใส่แก้ว ยกดื่มหนึ่งอกึ ใบหน้าเขาแดงอยู่แล้ว คงไปดื่มที่ไหนมา

พอดื่มเหล้าจนเกลี้ยง กว็างแก้วไว้ เอ่ย “ชื่นใจจงั” ก่อนเดนิจากไป

อะไรเนี่ย มาเพิ่มงานให้เสยีอย่างนั้น...ชูเฮเบะปาก ยื่นมอืไปหยบิ

แก้วที่ไทจเิพิ่งใช้

2

ช่วงกลางวัน ร้าน ‘มัตสึยะ’ ให้บริการเมนูมื้อเที่ยงราคาย่อมเยา 

ละแวกนี้มีย่านส�านักงาน พวกพนักงานเงินเดือนและสาวออฟฟิศที่พอมี

สะตุ้งสตางค์ จงึพากนัมาใช้บรกิาร

ขณะก�าลงัยกอาหารเสริ์ฟเช่นเคย รุ่นพี่คตัสยึะเดนิมาเรยีก

“เถ้าแก่เนี้ยเรยีกให้ไปหาที่ห้อง ‘ฮโินคโินะมะ’ แน่ะ”

“ห้อง ‘ฮโินคโินะมะ’? เอ...”

ชูเฮงง ปกตหิ้อง ‘ฮโินคโินะมะ’ ไม่เปิดให้ใช้ช่วงมื้อกลางวนั

เมื่อไปถงึห้องนั้น โยรโิกะก�าลงันั่งประจนัหน้ากบัชายสามคน สอง

คนใส่สูท ส่วนอกีคนที่เหลอืแต่งตวัล�าลอง แค่สวมเสื้อเชิ้ตลายสกอ็ตคลมุ

ทบัเสื้อยดื 

“ชูเฮคงุ สามท่านนี้เป็นต�ารวจ เหน็บอกว่าเป็นต�ารวจสบืสวน แล้ว
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กม็เีรื่องอยากถามเธอหน่อย” โยรโิกะบอก

“โทษททีี่มารบกวนเวลานะ” ชายใส่เสื้อเชิ้ตเอ่ยกบัเขา จากนั้นหนั

ไปหาโยรโิกะ “เถ้าแก่เนี้ย ผมขอยมืตวัเขาสกัครู่นะครบั”

เธอปั้นยิ้มตอบว่า ค่ะ เชิญได้เลย ทว่าแววตากังวลนิดหน่อย 

แน่นอนว่าชูเฮก็งงเป็นไก่ตาแตก จ�าไม่ได้ว่าตนไปท�าอะไรให้ต�ารวจต้อง

มาสอบปากค�า

ชายทั้งสามก้าวออกจากห้องไปทางหน้าร้าน ชูเฮก็เดินตามไป 

พวกเขาออกนอกร้านแล้วเดินต่อไปเรื่อยๆ แล้วชะงักฝีเท้าเมื่อมาถึงถนน

นงิเงยีวโจ

ถนนนงิเงยีวโจเป็นทางเดนิรถทางเดยีว ทว่าแบ่งออกเป็นหลายเลน  

ร้านอาหารน้อยใหญ่เรยีงรายขนาบข้างถนนกว้าง

“อากาศร้อนเนอะ เอาสกักระป๋องไหม” ต�ารวจสบืสวนใส่เสื้อเชิ้ต

กางปากถงุก๊อบแก๊บในมอืตรงหน้าชูเฮ ในนั้นมกีาแฟหลายกระป๋อง

“ไม่เป็นไรครบั”

“เอาสกัหน่อยเถอะ ถ้าเธอไม่ดื่ม พวกเรากเ็กรงใจไม่กล้าดื่มเหมอืน

กนั”

“งั้นหรือครับ...” ชูเฮชะโงกดูในถุง แล้วหยิบออกมาหนึ่งกระป๋อง 

พวกเจ้าหน้าที่สบืสวนเหน็ดงันั้นกห็ยบิกาแฟกระป๋องบ้าง

“ร้าน ‘มตัสยึะ’ เสริ์ฟเบยีร์สดรเึปล่า” ต�ารวจใส่เสื้อเชิ้ตถาม

ชูเฮส่ายหน้า

“มแีต่เบยีร์ขวด นอกนั้นกม็เีบยีร์ท้องถิ่นที่สั่งมาจากฮดิะครบั”

“หมื ฟังดูน่าอร่อยด ีอ๊ะ ดื่มได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ”

ครับ ชูเฮตอบแล้วดึงห่วงกระป๋อง ตอนนี้เพิ่งเดือนมิถุนายน แต่

อากาศร้อนต่อเนื่องราวกบัเข้าสู่กลางฤดูร้อนแล้ว กาแฟเยน็เฉยีบแผ่ซ่าน

ไปทั่วร่างกาย

ต�ารวจสืบสวนใส่สูทสองคนนั้น คนหนึ่งตัวเตี้ยและน่าจะอายุ
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มากกว่าอกีคนด้วย เขาดื่มกาแฟอกึหนึ่งก่อนถาม “เธอไปซื้อขนมนงิเงยีว

ยากิ7 สนิะ”

ชูเฮแทบส�าลกั กะพรบิตาปรบิๆ มองตอบอกีฝ่าย “เอ๊ะ”

“ช่วงกลางวนัเมื่อสามวนัก่อน เธอไปซื้อขนมนงิเงยีวยากทิี่ร้านโน้น

บนถนนเส้นนี้ใช่ไหมล่ะ” ต�ารวจสบืสวนถามย�้าพลางจ้องตาเขาเขมง็

ชเูฮรูต้วัว่าหวัใจเต้นแรง ในเมื่อเจ้าหน้าที่สบืสวนถามมาแบบนี้ เขา

กโ็กหกไม่ได้

เดก็หนุ่มผงกศรีษะ “ใช่ครบั”

“ไปซื้อตอนกี่โมงร”ึ

“น่าจะก่อนสี่โมงเยน็นดิหน่อยครบั”

“อมื ซื้อมากี่ชิ้นล่ะ”

“สบิครบั ใส่ถั่วแดงเจด็ ไม่ใส่อกีสาม”

“ให้ที่ร้านใส่กล่องให้ร”ึ

“เปล่าครบั ให้ใส่แพก็พลาสตกิใส” 

“ซื้อไปฝากใครรเึปล่า”

“เปล่า” ชูเฮส่ายหน้า สญัญาที่ให้ไว้กบัไทจแิวบเข้ามาในหวั เขา

เลยีรมิฝีปาก “ซื้อมากนิเองครบั”

“ตั้งสบิชิ้นเนี่ยนะ” ต�ารวจสบืสวนตวัเตี้ยท�าตาโต

“กนิตอนกลางวนันดิหน่อย ที่เหลอืกนิตอนกลางคนืครบั”

ต�ารวจอกีคนที่ใส่สูทแค่นหวัเราะ “คนหนุ่มกแ็บบนี้แหละ”

“กนิหมดนั่นเลยร”ึ ต�ารวจตวัเตี้ยถาม

“กห็มดอยู่”

“แล้วแพก็พลาสตกิล่ะ”

“ทิ้งไปแล้วครบั”

7 เค้กฟองน�้าสอดไส้ถั่วแดง หรอืไส้อื่นๆ รูปร่างน่ารกั เช่น ท�าเป็นหน้าตาของเทพเจ้าน�าโชค

ทั้งเจด็ อบด้วยแม่พมิพ์เหลก็

����������������� �����7.indd   42 7/10/2564   21:51:40



ฮิงาชิโนะ เคโงะ 

- 43 -

“ทิ้งที่ไหน”

“เอ” ชูเฮสบัสน ชกัไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไร “ผมลมืไปแล้ว น่าจะ 

เอ่อ ทิ้งลงถงัขยะที่ไหนสกัแห่ง”

“เธอท�างานแบบกินนอนอยู่ที่ร้านเลยสินะ ทิ้งลงถังขยะในห้อง 

ตวัเองรเึปล่า”

“อาจจะใช่...อ๊ะ แต่อาจเป็นถงัขยะใบอื่นกไ็ด้”

“ช่วยนกึให้ออกทไีด้ไหม แล้วถ้าช่วยหากล่องนั้นมาให้ด้วย จะช่วย

ได้มากเลย”

“หาแพก็พลาสตกิน่ะหรอืครบั”

“ใช่” ต�ารวจสบืสวนจ้องตาชูเฮ

เด็กหนุ่มหลุบตา ล�าบากแล้วสิ ถ้าบอกไปว่าเอาขนมนิงเงียวยากิ

ให้ไทจไิป เรื่องกจ็บ แต่หากท�าเช่นนั้น คงโดนไทจติ�าหนเิอา เผลอๆ อาจ

โดนเขาไล่ออกกไ็ด้

ทว่าวนิาทตี่อมา เขานกึบางอย่างขึ้นได้ จงึเงยหน้า

“เมื่อเช้าผมเอาขยะออกมาทิ้ง แล้วรถขยะกข็นไปแล้วครบั”

พวกเจ้าหน้าที่สบืสวนมสีหีน้าผดิหวงัระคนตระหนก

“เมื่อเช้า? พร้อมกบัขยะอื่นๆ น่ะร”ึ ต�ารวจตวัเตี้ยถามให้แน่ใจ

“ครบั เพราะวนันี้เป็นวนัทิ้งขยะเผาไม่ได้”

เรื่องนั้นเป็นความจรงิ การเอาขยะออกมาวางเป็นงานของชูเฮ เขา

มวัแต่มนึงงกบัค�าถามของต�ารวจสบืสวน จนลมืเรื่องนั้นเสยีสนทิ

ต�ารวจใส่สทูสองคนมองหน้ากนังงๆ มแีค่คนใส่เสื้อเชิ้ตเท่านั้นที่มอง

ถนนอย่างสบายอารมณ์ชอบกล พอสงัเกตเหน็สายตาของชเูฮ เขายิ้มกว้าง

ให้ “ดื่มกาแฟกระป๋องส”ิ

“อ๊ะ ครับ” เด็กหนุ่มดื่มกาแฟที่เหลือในกระป๋องจนหมด คอแห้ง

อยู่พอดี

“เข้าใจแล้ว โทษททีี่มารบกวนเวลานะ” ต�ารวจสบืสวนตวัเตี้ยเอ่ย
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“ขอบใจที่ให้ความร่วมมือในการสืบสวน” ต�ารวจใส่เสื้อเชิ้ตยื่นถุง

ก๊อบแก๊บให้ชูเฮ “เดี๋ยวฉนัเอากระป๋องไปทิ้งให้เอง”

“อ๊ะ ขอบคณุครบั” ชูเฮหย่อนกระป๋องเปล่าในมอืลงในนั้น

หลงัแยกกบัต�ารวจสบืสวน เดนิกลบัมาเจอโยรโิกะรออยูท่ี่หน้าร้าน

“เป็นไงบ้าง พวกเขาถามอะไรร”ึ เธอท�าหน้าเคลอืบแคลง

นกึค�าโกหกเหมาะๆ ไม่ออก ระหว่างเขาอ�้าอึ้ง โยรโิกะเป็นฝ่ายถาม

ต่อ “ไม่ได้ถามเรื่องขนมนงิเงยีวยากริ”ึ

ชเูฮพยกัหน้าอย่างประหลาดใจ ต�ารวจสบืสวนคงแจ้งเนื้อหาค�าถาม

ให้เธอรู้ล่วงหน้าแล้ว

“สามวนัก่อนเธอไปซื้อขนมนงิเงยีวยากใิช่ไหมล่ะ ต�ารวจน่าจะถาม

เกี่ยวกบัเรื่องนั้นใช่รเึปล่า”

“ใช่ครบั”

“แล้วเธอตอบไปว่ายงัไง”

เด็กหนุ่มเอ่ยทวนเนื้อหาที่สนทนากับต�ารวจสืบสวนให้อีกฝ่ายฟัง 

เพราะท�าได้เพยีงเท่านั้น

นกึว่าจะโดนตกัเตอืนที่ออกไปซื้อขนมระหว่างเวลางานเสยีอกี แต่

โยรโิกะไม่ต�าหนใิดๆ กลบัซกัไซ้ว่า “พวกนั้นถามเรื่องอื่นอกีไหม”

“ถามแค่นั้นครบั”

“งั้นร ึเข้าใจแล้ว ถ้าอย่างนั้น เธอกลบัไปท�างานเถอะ”

“ครบั เอ่อ เกดิอะไรขึ้นกนัแน่ ท�าไมพวกต�ารวจสบืสวนมาถามเรื่อง

แบบนั้นกบัผม...”

โยรโิกะท�าหน้าลงัเล ก่อนอ้าปากพูด

“ได้ยินว่าเกิดเหตุฆาตกรรมที่แมนชั่นย่านโคเดมมะโจเมื่อสามคืน

ก่อน ต�ารวจเลยสบืเกี่ยวกบัคดนีั้น”

“โคเดมมะโจ...แต่เพราะอะไรถงึมาสอบปากค�าผม...”

“เหน็เขาว่ามขีนมนงิเงยีวยากอิยูใ่นห้องนั้นน่ะส ิพวกต�ารวจบอกว่า
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ก�าลงัสบืหาตวัลูกค้าที่ไปซื้อขนมนงิเงยีวยาก”ิ

“หา...” รู้สกึช่องปากแห้งขึ้นมากะทนัหนั ร่างกายกร็้อนด้วย

ทว่าจะแสดงอาการตื่นตระหนกไม่ได้

“แต่ท�าไมพวกเขารู้ว่าผมไปซื้อล่ะครบั” ชูเฮพมึพ�าเสยีงแหบพร่า

“ไม่รูส้ ิพวกนั้นไม่ยอมบอกรายละเอยีด แต่เธอไม่มคีวามเกี่ยวข้อง

ด้วยใช่ไหมล่ะ”

เขาสั่นศรีษะลนลาน “ผมไม่รู้ไม่เหน็เรื่องคดหีรอกครบั”

“งั้นกไ็ม่ต้องไปสนใจส ิเอาละ อย่ามวัยดืยาด กลบัไปท�างานได้แล้ว 

เดี๋ยวลูกค้ากไ็ม่มคีนให้เรยีกใช้กนัพอด”ี

ขอโทษครบั ชูเฮคอตก เดนิมุ่งหน้าไปที่ครวั

ช ่วงมื้อกลางวันพอจะมีเวลาว่างนิดหน่อย เขาเลยแอบหา

หนงัสอืพมิพ์มาอ่าน แล้วกเ็จอข่าวเกี่ยวกบัคดนีั้นในหนงัสอืพมิพ์ฉบบัเยน็ 

เมื่อวานซืน คนที่ถูกสังหารคือหญิงอายุสี่สิบห้าปี อาศัยอยู่คนเดียวแถว 

โคเดมมะโจ ตามรปูการณ์คอืถกูฆ่ารดัคอตอนอยูบ้่าน จากสภาพที่เกดิเหต ุ

สนันษิฐานได้ว่าน่าจะเป็นฝีมอืของคนคุน้หน้าค่าตากนั ต�ารวจยงัคาดการณ์ 

อกีว่า เหตรุ้ายน่าจะเกดิขึ้นในช่วงหวัค�่า ไม่ดกึนกั

ในข่าวไม่ได้เอ่ยถึงขนมนิงเงียวยากิ อาจเก็บเป็นความลับในการ

สบืสวน และยงัไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการกไ็ด้

เหงื่อออกใต้รักแร้ ใบหน้าของเหล่าเจ้าหน้าที่สืบสวนผุดขึ้นมาใน

ความคดิ

ชูเฮรู้อยู่แล้วว่าไทจอิาจมชีู้ เพราะเคยได้ยนิพวกรุ่นพี่นนิทาลบัหลงั 

หน�าซ�้ายังซ่อนผู้หญิงคนนั้นไว้แถวโคเดมมะโจ ก่อนหน้านี้เคยมีคนเห็น 

ไทจไิปละแวกนั้น

วันก่อนไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทจิวานชูเฮให้ไปซื้อขนมนิงเงียวยากิ เคย

มีเรื่องท�านองนี้หลายครั้งแล้ว หลังรับขนมนิงเงียวยากิไป ไทจิจะออกไป

ที่ไหนสกัแห่งทนัท ีไม่ได้เดนิไปทางสถานรีถไฟ แต่เป็นทศิตรงกนัข้าม หาก
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เดนิไปสกัสบินาท ีกจ็ะถงึย่านโคเดมมะโจ

คงเอาขนมนงิเงยีวยากไิปฝากชู้กระมงั ชูเฮคดิเล่นๆ

ที่ส�าคญักว่านั้นคอืคดคีราวนี้

หากเป็นเพยีงเรื่องบงัเอญิกแ็ล้วไป แต่มจีดุพ้องกนัเยอะเกนิไป อกี

อย่าง ท�าไมต�ารวจสบืสวนพวกนั้นถงึมาหาชเูฮกไ็ม่รู้ แต่ละวนัน่าจะมลูีกค้า

ซื้อขนมนงิเงยีวยากติั้งมากมายแท้ๆ

หญิงที่ถูกฆ่าคือชู้รักของไทจิหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นคนร้ายก็คือ...

จินตนาการอัปมงคลชักจะเลยเถิด ทว่าชูเฮปรึกษาใครไม่ได้เลย บอก 

โยรโิกะไม่ได้อยูแ่ล้ว พูดกบัพวกรุน่พี่กไ็ม่ได้เหมอืนกนั วบูหนึ่งคดิว่าปรกึษา

ไทจไิปเลยดไีหม แต่แล้วกล้็มเลกิความตั้งใจ เพราะคดิว่าไม่สมควร มหีวงั

โดนด่าว่า นี่แกสงสยัเถ้าแก่เรอะ

ความกลัดกลุ้มท�าให้ไม่มีสมาธิท�างาน คืนนี้ท�างานพลาดเล็ก 

พลาดน้อยไม่หยดุ จนโดนรุ่นพี่และหวัหน้าต�าหนเิป็นชดุ

3

ต�ารวจสบืสวนใส่เสื้อเชิ้ตมาปรากฏตวัที่ร้าน ‘มตัสยึะ’ ในคนืถดัมา 

ทว่าคราวนี้ไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ต แต่สวมแจ็กเก็ตสีด�า หน�าซ�้ายังมาเยือนใน

ฐานะลกูค้าด้วย หลงัน�าทางเขาไปนั่งโต๊ะ ชเูฮตรวจดรูายชื่อคนจอง ต�ารวจ

สบืสวนมนีามสกลุว่า คางะ

“ท�าหน้าเหมอืนเหน็ผเีชยีวนะ” ตอนชูเฮเอาผ้าเชด็มอืไปให้ คางะ

ยิ้มแล้วกระเซ้าว่า “หรอืคดิว่าต�ารวจสบืสวนที่ได้เงนิเดอืนถูกๆ ไม่ควรมา

ร้านหรูแบบนี้กนัล่ะ”

เปล่า ไม่ใช่อย่างนั้นครบั ชูเฮก้มหน้า
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“งั้นประเดมิด้วยเบยีร์ท้องถิ่นจากฮดิะแล้วกนั”

คางะเอ่ยโดยไม่ดูเมนูเครื่องดื่ม เขาจ�าที่ชูเฮเล่าเมื่อวานได้นั่นเอง

ปกตแิล้วตอนกลางคนื ร้าน ‘มตัสยึะ’ จะให้บรกิารอาหารแบบคอร์ส

เท่านั้น หลงัเสร์ิฟกบัแกล้มกบัเบยีร์ท้องถิ่นเสรจ็ กย็กอาหารเรยีกน�้าย่อยไป

เสริ์ฟต่อ คางะขอดูเมนูเครื่องดื่ม

“มคีอร์สเหล้าญี่ปุน่ที่เถ้าแก่เนี้ยแนะน�าด้วยสนิะ เอาคอร์สนี้กแ็ล้วกนั”

“ทราบแล้วครบั”

“เออนี่” คางะส่งเสยีงเรยีกตอนชูเฮตั้งท่าจะเดนิจากไป “เธอชอบ

ของหวานร”ึ

เกอืบจะตอบว่าเปล่า แต่ชูเฮรบีพยกัหน้า นกึเรื่องที่ตวัเองเคยบอก

ว่ากนิขนมนงิเงยีวยากคินเดยีวขึ้นได้

“ครบั ค่อนข้าง...ชอบ”

“หมื แต่ไม่ยกัใส่น�้าตาล”

“ไม่ใส่น�้าตาล?”

“กาแฟไง” คางะดื่มเบียร์จนหมดแก้ว “เธอเลือกกาแฟกระป๋องที่

ไม่ใส่น�้าตาล”

ชูเฮสะดุ้ง ตอนนั้นตนเลอืกกาแฟไม่ใส่น�้าตาลจรงิด้วย เผลอเลอืก

ตามนสิยั

“ถ้ากาแฟ...ผมชอบแบบไม่ใส่น�้าตาลน่ะครบั”

“อ้อ งั้นร”ึ คางะวางแก้วเปล่าบนโต๊ะ “งั้นช่วยเอาเหล้ามาให้ทนีะ”

เดก็หนุ่มบอกว่าจะรบีไปเอามาเดี๋ยวนี้ แล้วผละจากตรงนั้น

ต�ารวจสืบสวนคนนั้นต้องการอะไรกันแน่ ท�าไมพูดแบบนั้น เรื่อง

กาแฟกระป๋องจะเป็นอย่างไรกช็่างไม่ใช่ร.ึ..ทว่าชูเฮเหงื่อกาฬแตก 

ที่แน่ๆ คอืคางะไม่ได้มากนิอาหารเฉยๆ ต�ารวจคนนั้นสงสยัค�าพูด

ของชูเฮที่บอกว่า กินขนมนิงเงียวยากิหมดคนเดียว จึงตั้งใจมาสอบถาม

หลายอย่าง
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สถานการณ์นี้ไม่อาจขอความช่วยเหลือจากใครได้ เขาท�าได้เพียง

ยกอาหารไปเสริ์ฟให้เจ้าหน้าที่สบืสวน

“เหล้า ‘โรคชุู’ จากจงัหวดัอาคติะครบั” เขารนิเหล้าในขวดใส่จอก

ที่วางตรงหน้าคางะ “เป็นเหล้าสาโทใช้กล้าเชื้อบรสิทุธิ์ ซึ่งยสีต์ยงัมชีวีติอยู่ 

และมฟีอง เพราะถูกบ่มครั้งที่สองในขวด” 

คางะดื่มหนึ่งอกึ บอกว่าอร่อย

“เหมอืนแชมเปญเลย ใช้กรรมวธิเีดยีวกนัร”ึ

“คดิว่า...กรรมวธิเีดยีวกนันะครบั เพราะใส่ยสีต์ลงไปในเหล้าสาโท

บรสิทุธิ์เพื่อบ่มอกีรอบ”

“กรณขีองแชมเปญ นอกจากยสีต์ จะใส่น�้าตาลนดิหน่อยด้วย แล้ว

เหล้าชนดินี้ล่ะ”

“...กรณุารอสกัครู่นะครบั”

“อ้อ ไม่เป็นไรหรอก เอาไว้ค่อยบอกฉนัทหีลงักไ็ด้ ที่ส�าคญักว่านั้น 

เธอรู้เกี่ยวกบัคดแีถวโคเดมมะโจรเึปล่า” 

ชูเฮพลนัเบกิตาโพลง เมื่ออกีฝ่ายถามประเดน็เจ้ากรรมแบบไม่มปีี่

มขีลุ่ย คางะเหน็ดงันั้นกย็ิ้มพอใจ “ท่าทางจะรู้สนิะ”

“เรื่องนั้นท�าไมหรอืครบั”

“เธอคงได้ฟังจากเถ้าแก่เนี้ยแล้วว่า มีขนมนิงเงียวยากิอยู่ในที่เกิด 

เหตุ คาดว่าผู้เคราะห์ร้ายถูกสังหารระหว่างกินขนมนั่นค้างอยู่ เจอขนม 

นงิเงยีวยากทิี่ยงัไม่ย่อยในร่างกาย แล้วในแพก็พลาสตกิบนโต๊ะกย็งัเหลอื

ขนมอกีจ�านวนหนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนซื้อมา”

“เจ้าตวัไม่ได้ซื้อมาเองหรอืครบั”

“มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะสิ อันที่จริงก่อนผู้เคราะห์ร้ายจะถูกสังหาร 

พนักงานขายประกันไปที่ห้องนั้น จากที่เขาเล่า เธอชวนให้เขากิน บอก

ว่าเป็นของที่ได้มา ลองชิมสักชิ้นไหม แปลว่าผู้เคราะห์ร้ายได้มันมาจาก

ใครบางคน”

����������������� �����7.indd   48 7/10/2564   21:51:40



ฮิงาชิโนะ เคโงะ 

- 49 -

“หา...” ชูเฮนกึไม่ออกว่าควรตอบอย่างไร

“แพก็พลาสตกิตดิกระดาษพมิพ์ชื่อร้าน เราจงึรู้ทนัทวี่าซื้อจากร้าน

ไหน แน่นอน ข้อมูลแค่นั้นไม่ช่วยให้เข้าใจอะไรมากขึ้นเลย เพราะแต่ละ

วนัมลีูกค้าหลายสบิคนไปซื้อขนมนงิเงยีวยาก ิ เพยีงแต่ขนมนงิเงยีวยากทิี่

ห้องของผู้เคราะห์ร้ายมีลักษณะพิเศษ คือปนกันทั้งชนิดมีและไม่มีไส้ถั่ว

แดง ถ้าแบบกล่องจะมทีี่คละชนดิอยูเ่หมอืนกนั ส่วนแพก็พลาสตกิจะมแีต่

ชนดิเดยีวกนัทั้งแพก็ แต่ได้ยนิว่าถ้าลกูค้าสั่งพเิศษ กจ็ะท�าให้ เราลองถาม

ดูว่า ในวนัเกดิเหตมุลีูกค้าสั่งพเิศษแบบนั้นไหม ซึ่งพนกังานร้านตอบว่าม ี

บ้าง น่าเสียดายที่จ�าแต่ละคนไม่ได้ แต่จ�าเด็กหนุ่มร้าน ‘มัตสึยะ’ ได้”  

คางะชี้หน้าอกชูเฮ “เธอไปซื้อขนมที่ร้านนั้นบ่อยๆ ใช่ไหมล่ะ”

ชเูฮตอบรบัไม่เตม็ปาก...ในที่สดุกเ็ข้าใจแล้วว่า ท�าไมต�ารวจสบืสวน

คนนี้มาหาตน จริงดังว่า ที่ผ่านมาตนเคยไปซื้อขนมตามค�าไหว้วานของ 

ไทจหิลายครั้งแล้ว

ระหว่างที่ชเูฮยนืตวัแขง็ทื่อ รุน่พี่คตัสยึะกช็ะโงกหน้ามาจากทางเดนิ 

ท่าทางจะแวะมาดู เพราะเหน็รุ่นน้องไม่กลบัมาสกัที

“ขอโทษครบั เอาไว้ค่อยคยุกนั” ชูเฮโค้งให้คางะแล้วผละจากตรงนั้น

“ท�าอะไรอยู่น่ะ” คตัสยึะถามด้วยความสงสยั

“ลูกค้าชวนคยุนดิหน่อย...”

“เวลาแบบนั้นต้องตดับทให้แนบเนยีนส ิอย่ามวัเสยีเวลากบัลูกค้า

แค่คนเดยีว”

“ขอโทษครบั” ชเูฮกลบัเข้าครวัพลางคดิว่า ตวัเองกอ็ยากท�าแบบนั้น

จะแย่อยู่แล้ว

จากนั้นเขายกอาหารกบัเหล้าไปเสร์ิฟให้คางะอกีหลายครั้ง ทว่าอกี

ฝ่ายไม่ได้ชวนคยุ เจ้าตวัดูเพลดิเพลนิกบัอาหารตามล�าพงั

แต่พอเป็นอย่างนั้น ชูเฮกลับพะวักพะวน ต�ารวจสืบสวนคนนั้น

วางแผนอะไรและมจีดุประสงค์แอบแฝงใด ถงึได้มาที่นี่ในคนืนี้กนัแน่ คง
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ไม่ได้จะมาลิ้มลองอาหารอย่างเดยีวหรอก

“อาหารชนิดนี้ท�าโดยน�าผักโคมัตสึนะไปปั่นกับน�้าซุปจนเป็นครีม

ข้นเหนยีว ท�าให้เป็นก้อน แล้วโรยผงคาราสมุิ8 ครบั”

ขณะวางจานลงตรงหน้าคางะ ชูเฮลอบสังเกตสีหน้าอีกฝ่าย แต่

ต�ารวจสบืสวนเพยีงบอกว่าเป็นอาหารที่หากนิไม่ได้ง่ายๆ นะเนี่ย แล้วหยบิ

ตะเกยีบมาคบีกนิโดยไม่รอช้า ชูเฮหนัหลงัให้โต๊ะ

จงัหวะนั้นเอง คางะเอ่ยขึ้น “มรีอยนิ้วมอืตดิอยู่สามรอย”

เดก็หนุ่มหนัขวบั คางะกนิอาหารพลางมองหน้าเขาไปด้วย

“น่าสนใจ ท�าเป็นครมีข้นแบบนี้ แล้วยงัมรีสชาตขิองผกัโคมตัสนึะ

อยู่เตม็เปี่ยม จะว่าไปมนักย็่อมเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะ”

“รอยนิ้วมอื...หมายถงึอะไรครบั”

ทว่าคางะไม่ตอบทนัท ีกลบัยกจอกดื่มเหล้าเหมอืนวางท่า

“พบรอยนิ้วมอืสามแบบบนแพก็พลาสตกิใส่ขนมนงิเงยีวยาก ิรอย

แรกเป็นของผู้เคราะห์ร้าย อีกรอยแน่ชัดแล้วว่าเป็นของพนักงานร้านขาย

นงิเงยีวยาก ิทนีี้ยงัเหลอือกีรอย ทางต�ารวจมคีวามเหน็ว่าน่าจะเป็นของคน

ที่เอาขนมมาให้ที่บ้านของผู้เคราะห์ร้าย ถ้าพจิารณาจากรูปการณ์ บคุคล

นั้นน่าจะเป็นคนร้าย”

ค�าว่าคนร้ายเล่นเอาชูเฮปั่นป่วนในอก รู้สึกได้ว่าใบหน้าตัวเอง

กระตกุเกรง็ แต่กไ็ม่มทีกัษะการแสดงสูงพอจะเกบ็ซ่อนอาการ

“มะ...ไม่ใช่ขนมนงิเงยีวยากทิี่ผมไปซื้อหรอกครบั” เสยีงเขาสั่น

“ออื เธอเคยบอกนี่ว่ากนิคนเดยีวจนหมด”

เดก็หนุ่มพยกัหน้า ผงกศรีษะ

“เธออายุยังน้อย ระหว่างงานคงอยากได้ขนมมากินเป็นของว่าง  

แต่จากค�าใหก้ารของเถ้าแกเ่นี้ย ช่วงเวลานั้นเธอสาดน�้าอยูข่้างนอกไม่ใชร่ ึ

8 คาราสมุ ิ วธิที�าคอื น�าไข่ปลาโบระ (ปลากระบอก) มาหมกัเกลอื จากนั้นล้างเกลอืออก 

แล้วน�าไปตากแห้ง
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แล้วเอาขนมนงิเงยีวยากทิี่ซื้อมาไปไว้ไหนล่ะ ถ้าคนที่ร้านมาเหน็เข้าคงแย่ 

แล้วเสื้อคลมุของเธอกไ็ม่มชี่องใส่ของด้วย”

“เรื่องนั้น...คอื...ผมเอาไว้ในตะกร้าจกัรยาน...”

“จกัรยานร”ึ

“ผมจอดจักรยานไว้ในตรอกข้างร้าน เลยเอาขนมใส่ไว้ในตะกร้า 

จกัรยานน่ะครบั แล้วพอสาดน�้าเสรจ็ ผมค่อยหยบิมนัเข้าไปในร้าน”

คางะมองไปทางอื่นแล้วนิ่งเงยีบ สงสยัจะจนิตนาการถงึเหตกุารณ์

ที่ได้ยนิ จากนั้นเงยหน้าคลี่ยิ้ม

“อย่างนี้นี่เอง จะแอบกนิขนมท ีกเ็หนื่อยเอาเรื่องนะ”

“ผมไปได้หรอืยงัครบั”

“ได้ส ิฉนักจ็�าไม่ได้ว่ารั้งเธอไว้” คางะกล่าว ยกมอืที่จบัตะเกยีบขึ้น 

“งั้นฉนัจะบอกเรื่องดีๆ  ให้รู้แค่เรื่องเดยีวเป็นการปิดท้าย รอยนิ้วมอืที่สาม

บนแพก็พลาสตกิไม่ตรงกบัรอยนิ้วมอืเธอหรอก”

ชูเฮเบกิตากว้าง “รอยนิ้วมอืผม? เอ๊ะ แต่...ได้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่...”

“พวกฉนักม็หีลายวธิ”ี คางะยิ้มเป็นนยั

นกึออกแล้ว ชูเฮขมวดคิ้ว “กาแฟกระป๋องในตอนนั้น...”

มิน่าล่ะ ถึงได้คะยั้นคะยอให้ดื่มขนาดนั้น ก่อนดูว่าเขาจะเลือก

กระป๋องที่ไม่มนี�้าตาลหรอืไม่ พวกต�ารวจสบืสวนมเีป้าหมายในใจอยู่แล้ว

“เล่นสกปรกชะมดัเลย” เขาหลดุงมึง�า

“ก็พวกเราเป็นต�ารวจสืบสวนนี่นา” คางะดื่มเหล้าในจอกหมด

เกลี้ยง

หลงัจากนั้นคางะไม่ปรปิากชวนคยุแม้แต่นดิเดยีว จนถงึตอนยกของ

หวานไปเสริ์ฟเป็นอย่างสดุท้าย ชูเฮกพ็ยายามไม่สบตาเขาด้วย

เมื่อคางะกลับไปแล้ว ระหว่างเก็บภาชนะไปที่ครัว โยริโกะเรียก 

ชูเฮไว้

“ดูเหมอืนต�ารวจสบืสวนจากสถานตี�ารวจนฮิมบาชจิะถามเธอหลาย
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เรื่องนะ”

“ผู้ชายคนนั้นมาจากสถานตี�ารวจนฮิมบาชหิรอืครบั”

“เท่าที่ฟัง เห็นว่าเพิ่งย้ายมาได้ไม่นาน ที่ส�าคัญกว่านั้น เขาถาม

อะไรเธอบ้างล่ะ”

เด็กหนุ่มลังเล แต่ก็ตอบโดยไม่ปิดบัง ขอแค่ไม่เล่าว่าเอาขนม 

นงิเงยีวยากใิห้ไทจ ิกค็งไม่เป็นไร

“อ๋อ ถามเรื่องแค่นั้น ต้องถ่อมากนิข้าวถงึที่ร้านเชยีวหรอืนี่”

“ผมควรท�ายงัไงดคีรบั”

“ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ได้เจอรอยนิ้วมอืเธอใช่ไหมล่ะ งั้นกไ็ม่น่ามี

ปัญหา โทษททีี่เรยีกเธอไว้นะ ไปเกบ็กวาดต่อเถอะ” โยรโิกะหนัหลงักลบั

4

ขณะล้างภาชนะในครัวเช่นเคย ไทจิค่อยๆ เข้ามาในร้าน ดูจาก

สหีน้าแล้ว คนืนี้น่าจะไม่ได้ดื่มเหล้ามา

“ชูเฮ ไปกบัฉนัหน่อยส ิเรื่องงานเอาไว้ก่อน”

“เอ๊ะ ไปไหนครบั”

“ไปไหนก็ช่างเถอะน่า มาแล้วก็รู้เอง รีบไปแต่งตัวเตรียมออกไป

ข้างนอกซะ”

“แต่ยงัเกบ็กวาดไม่เสรจ็...”

“เถ้าแก่บอกอยู่นี่ไงว่า ไม่ต้องสนใจ แค่ท�าตามที่ฉันพูดแต่โดยดี 

กพ็อ เรว็เข้าส ิฉนัไปรอหน้าร้านนะ”

“อ๊ะ ครบั” ชูเฮกระวกีระวาดเชด็มอืแล้วเดนิออกจากครวั

ไทจเิพิ่งเคยพูดแบบนี้เป็นครั้งแรก จะให้ไปที่ไหนด้วยกไ็ม่รู้ เขาเดนิ
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ออกไปข้างนอกอย่างหวั่นใจ

“อะไรเนี่ย ไม่มีชุดที่เข้าท่ากว่านี้แล้วรึ” ไทจิมองสารรูปของชูเฮ

แล้วท�าหน้าบึ้ง

“ขอโทษครบั ผมมแีต่เสื้อผ้าแบบนี้” เดก็หนุ่มใส่เสื้อยดืกบักางเกง

ยนีส์ “ให้ผมไปเปลี่ยนชดุไหม”

“ไม่ต้องหรอก เอาอย่างนั้นแหละ รบีตามฉนัมา”

พอออกไปถงึถนน ไทจเิรยีกแทก็ซี่ บอกคนขบัว่าไปกนิซ่า ชเูฮได้ยนิ

กย็ดืตวัตรงแหนว็

“อะไรเล่า แค่กนิซ่าไม่เหน็ต้องกลวัหวัหดขนาดนั้นเลย” ไทจยิิ้มเจ้า

เล่ห์ “ไหนๆ นายกต็ั้งใจจะเป็นพ่อครวั ต้องรู้จกัโลกของผู้ใหญ่เอาไว้หน่อย”

“เอ่อ”

“ไม่ต้องห่วงน่า ฉนัไม่ให้นายจ่ายเองหรอก” ไทจหิวัเราะปากกว้าง

รถแท็กซี่มาจอดตรงถนนที่มีรถพลุกพล่าน เห็นเหล่าชายที่น่า

จะเป็นพนักงานเงินเดือนและพวกหญิงท�างานกลางคืนอยู่ตามทางเดิน 

บรรยากาศคล้ายนิงเงียวโจ แต่ชูเฮเพิ่งเคยเห็นย่านที่มีคนกลุ่มนี้อยู่เต็ม

ไปหมดแบบนี้

“เหม่ออะไรของนาย รบีตามมาส”ิ

เขาจ�้าเท้าตามเมื่อไทจเิอด็

ทั้งคู่เข้ามาในร้านที่ชั้นหกของอาคาร มีลูกค้าจ�านวนมากในพื้นที่

โอ่โถง ทั่วทั้งบรเิวณระยบิระยบั หญงิทั้งหลายที่โปรยเสน่ห์ในหมู่ลูกค้าก็

มหีน้าตาเฉดิฉาย ชูเฮรู้สกึว่าที่นี่คอือกีโลกหนึ่ง

ชายชุดด�าน�าทางไทจิกับชูเฮไปที่โต๊ะ ไม่นานนักหญิงนุ่งชุดเดรสก็

มานั่งด้วย ใบหน้าเธอเลก็กระจุ๋มกระจิ๋ม เกล้าผมมวย

ไทจแินะน�าชูเฮให้เธอรู้จกั หญงิคนนั้นแนะน�าตวัว่าชื่ออาซามิ

“อายสุบิเจด็ร ึ โอ้โฮ มุ่งมั่นจะเป็นพ่อครวั เท่ไปเลย อ๊ะ ดื่มเหล้า 

ไม่ได้สนิะ” เธอชะงกัมอืที่ก�าลงัจะชงเหล้าผสมน�้า
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“แค่เบยีร์ไม่เป็นไรหรอก เพราะถ้าพ่อครวัฝึกหดัไม่ดื่มเหล้าเสยีบ้าง

เลย จะไม่มรีสนยิม”

ชูเฮตัวแข็งเป็นหิน ไม่รู้เลยว่าควรท�าตัวเช่นไรในร้านแนวนี้ นึก 

ไม่ออกว่าจะคยุอะไรด้วย

มีใครบางคนเรียกอาซามิ เธอจึงลุกจากที่นั่ง จังหวะนั้นเองที่ไทจ ิ

กวกัมอืเรยีกชูเฮ “มานี่เดี๋ยวส”ิ

พอเดก็หนุ่มไปนั่งข้างๆ ไทจกิก็ระซบิข้างหู

“อาซามิคือผู้หญิงของฉัน คนกินขนมนิงเงียวยากิที่นายไปซื้อมา

ให้ไงล่ะ”

“อ๊ะ...” ชูเฮมองหน้าเขากลบัด้วยความตกใจ

“เถ้าแก่เนี้ยเล่าให้ฉนัฟังแล้ว ต�ารวจสบืสวนจากสถานตี�ารวจนฮิม

บาชมิาเซ้าซี้นายเรื่องขนมนงิเงยีวยากสินิะ แต่ไม่ต้องกงัวลหรอก มนัไม่ได้

เกี่ยวข้องกบัคดฆีาตกรรมเลย”

“ผมกไ็ม่ได้กงัวล...”

“ไม่ต้องกลบเกลื่อนหรอก นายสงสยัใช่หรอืเปล่าล่ะว่า ผู้หญงิมอีายุ

คนนั้นอาจมคีวามสมัพนัธ์อย่างว่ากบัฉนักไ็ด้” ไทจชิูนิ้วก้อย9 “เออ แต่ก็

เป็นเรื่องบงัเอญิที่ประหลาดด ีเพราะอาซามกิอ็ยูแ่มนชั่นที่เกดิคดนีั่นแหละ”

“เอ๊ะ จรงิหรอืครบั”

“ฉนัถงึได้ขนลกุไงเล่า แต่ไม่มคีวามเกี่ยวข้องกนัหรอก ฉะนั้นนาย

วางใจได้”

ชูเฮพยกัหน้า ไทจไิม่น่าโกหก

“งั้นท�าไมต�ารวจสบืสวนคนนั้นถงึมาหาผมกไ็ม่รู้นะ”

“ฉันเองก็ไม่เข้าใจ แต่ว่ากันว่าต�ารวจสืบสวนมักจะวอแวกับคนที่

ไม่เกี่ยวข้องด้วย”

อาซามเิดนิกลบัมาที่โต๊ะ

9 ในประเทศญี่ปุ่น นิ้วก้อยสื่อถึงคนรักหรือชู้รัก
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“ซบุซบิอะไรกนัอยู่หรอื”

“คยุกนัประสาผูช้ายน่ะ ว่าแต่ ลกูลบัของฉนัสบายดรีเึปล่า อาซาม”ิ

ค�าพูดของไทจทิ�าเอาชเูฮอ้าปากค้าง อาซามชิ�าเลอืงเขาแล้วหวัเราะ

คกิคกั

“ค่ะ สบายด ีบอกว่าอยากเหน็หน้าปาป๊าเรว็ๆ”

“งั้นร ึฝากบอกลูกด้วยนะว่าปาป๊ากอ็ยากเจอ”

ชูเฮไม่ค่อยเข้าใจค�าพูดล้อเล่นของผู้ใหญ่

แก้วเบยีร์วางอยู่ตรงหน้า เขาจงึหยบิมาดื่มหนึ่งอกึ

ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดื่มเบยีร์ แต่รู้สกึว่าเบยีร์ที่ดื่มในคลบัแถวกนิซ่ามรีส

ขมเป็นพเิศษ คงเป็นรสชาตแิบบผู้ใหญ่กระมงั

5

โยรโิกะนั่งเก้าอี้ตวัขวาสดุของเคาน์เตอร์ซึ่งเป็นที่ประจ�า แล้วถอนใจ 

เฮือกใหญ่ ทั้งโล่งอกที่สัปดาห์นี้จบลงด้วยดี และสบายตัวหลังถอดชุด

กโิมโน

บริกรเดินมาหา เธอยิ้มหวานให้แล้วกล่าวว่า “ขอเหมือนทุกที”  

บริกรหนุ่มเดินจากไป คงจะเข้าใจความหมายที่เธอบอก คืนวันเสาร์เธอ 

จะมาบาร์แห่งนี้คนเดยีวเป็นประจ�า มนัอยูช่ั้นใต้ดนิของโรงแรม บาร์เก่าแก่ 

และบรรยากาศดีในย่านนิงเงียวโจมีอยู ่มากมาย แต่อย่างน้อยเธอก ็

ไม่อยากเจอหน้าคนรู้จกัในคนืวนัเสาร์

“ขออภยัที่ให้รอครบั” บรกิรวางยนิแอนด์บติเทอร์แก้วเลก็ตรงหน้า

โยรโิกะ เธอไม่ชอบคอ็กเทลหวานๆ

ตอนหยบิแก้ว สมัผสัได้ว่ามใีครมายนือยู่ใกล้ๆ
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“สมแล้วที่เป็นเถ้าแก่เนี้ยของร้านเก่าแก่ ชอบดื่มเหล้าแรงๆ สินะ

ครบั”

ใบหน้าของอกีฝ่ายผดุขึ้นมาในสมองทนัททีี่ได้ยนิเสยีงนั้น เพิ่งเคย

ได้ยนิไม่กี่ครั้ง แต่เป็นเสยีงก้องกงัวานตดิตรงึในความทรงจ�า

เธอหนัไป เหน็ใบหน้านั้นตามคาด

“ขอผมนั่งดื่มด้วยสกัครู่ได้ไหม” คางะเอ่ยด้วยรอยยิ้ม

เชญิค่ะ โยรโิกะยิ้มตอบ วนันี้เขาสวมเสื้อแจก็เกต็สดี�า

“ขอเบยีร์กนิเนส” เขาสั่งเครื่องดื่มกบับรกิร

“คุณดื่มเหล้าด้วยแบบนี้ แสดงว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติ

หน้าที่สนิะคะ” เธอถาม

“แน่นอนครบั ผมไขปรศินาเกี่ยวกบัคดไีปได้เปลาะหนึ่งแล้ว เลยว่า

จะมาดื่มฉลองสกัหน่อย”

“อุ๊ย มาดื่มคนเดยีวน่ะร ึแล้วเพื่อนพ้องของคณุล่ะ”

คางะโยกตวัเบาๆ

“ไม่ถงึขนาดต้องมาฉลองกนัพร้อมหน้าหรอก แค่หาสนุขัที่ตามหา

อยู่เจอ กเ็ท่านั้นเอง”

“สนุขั? สนุขัเกี่ยวข้องกบัคดฆีาตกรรมด้วยหรอืคะ”

“ไม่รู้สคิรบั ที่แน่ๆ คอืสนุขัตวันั้นไม่ใช่คนร้ายหรอก”

โยรโิกะมองใบหน้าต�ารวจสบืสวนพูดน�้าเสยีงจรงิจงั

“สารวตัรใหญ่ที่สน.คณุกม็าใช้บรกิารร้าน ‘มตัสยึะ’ บ้าง วนัก่อน

ยงันดัเจอใครสกัคนที่ร้านเลยค่ะ”

“งั้นหรือครับ สารวัตรใหญ่ที่สน.เก่าผมก็มักจะเป็นอย่างนั้น ดู

เหมือนพวกสารวัตรใหญ่จะชอบดื่มเหล้าสังสรรค์ ถ้าเป็นเรื่องร้านอาหาร

ญี่ปุ่นดั้งเดมิในท้องถิ่น พวกเขารู้ละเอยีดยิ่งกว่าอนิเทอร์เนต็เสยีอกี”

เธอหวัเราะในล�าคอ

“ตอนนั้นสารวัตรใหญ่บอกด้วยว่า รอบนี้ดึงตัวต�ารวจสืบสวนน่า
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สนใจมาจากที่อื่น พอฉันถามว่าน่าสนใจยังไง เขาก็บอกว่าฉลาดหลัก

แหลม แต่เป็นคนปากไม่ตรงกับใจ แถมยังหัวดื้ออีกต่างหาก หมายถึง 

คณุคางะใช่ไหมล่ะ”

“เอ ผมกไ็ม่รู้เหมอืนกนั” 

แก้วเบียร์กินเนสถูกน�ามาวางตรงหน้าคางะ เขาหยิบแก้วขึ้นมา 

ท�าท่าชนแก้วพร้อมบอกว่า “ขอบคณุส�าหรบัวนันี้ครบั” จากนั้นจรดปากดื่ม 

“ขอบคณุค่ะ” โยรโิกะว่าแล้วกระดกแก้ว

คางะระบายลมหายใจ

“ไม่ใช่แค่กิโมโน ชุดสไตล์ตะวันตกแบบนี้ก็เหมาะกับเถ้าแก่เนี้ย

เหมือนกัน และไม่ว่าจะใส่ชุดแบบไหน คุณก็ยังเผยเสน่ห์ของสาวเต็มวัย

ได้อย่างน่าหลงใหล”

“อย่าแซวกนัหน่อยเลย”

“ผมไม่ได้แซวนะครบั จรงิๆ พูดประชดต่างหาก”

เมื่อได้ยนิค�าพูดของเขา เธอวางแก้ว “หมายความว่ายงัไงคะ”

“ผมหมายความว่าคณุกม็นีสิยัเดก็ๆ เหมอืนกนัน่ะส ิยงัหลงเหลอื

ความเป็นเดก็มากพอที่จะแกล้งคนอื่นเล่น”

“คณุคางะ” โยรโิกะหนัไปหาต�ารวจสบืสวน “ถ้าอยากจะพูดอะไร 

ก็รีบพูดมาเถอะค่ะ ฉันก็เป็นชาวเอโดะคนหนึ่ง มีความอดทนไม่มากนัก

หรอก”

“ขออภยั ถ้าอย่างนั้นเข้าเรื่องเลยแล้วกนั แน่นอน ผมก�าลงัพูดถงึ

คดยี่านโคเดมมะโจ”

“จะบอกว่าพวกฉนัเกี่ยวข้องกบัคดนีั้นหรอืคะ”

“เอาน่า ฟังผมพดูให้จบก่อน เมื่อวานผมเล่าให้คณุฟังแล้วว่า มขีนม 

นิงเงียวยากิอยู่ในที่เกิดเหตุ แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนซื้อมัน แพ็กพลาสติกม ี

รอยนิ้วมอืของคนสามคน ผูเ้คราะห์ร้าย พนกังานร้านขายนงิเงยีวยาก ิส่วน

อกีคนยงัไม่รู้แน่ชดัว่าใคร”
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“ชูเฮเล่าเรื่องนั้นให้ฉันฟังแล้ว แต่ไม่ใช่รอยนิ้วมือของเด็กคนนั้น 

ใช่ไหมล่ะ”

“ถูกต้องแล้วครบั”

“ฉันไม่เข้าใจ ถ้างั้น ท�าไมคุณคางะถึงมาสอดแนมแถวร้านเรา 

ลูกค้าที่ซื้อขนมนิงเงียวยากิมีตั้งเยอะตั้งแยะ คนที่สั่งทั้งแบบใส่และไม่ใส่

ถั่วแดง กไ็ม่ได้มแีค่ชเูฮสกัหน่อย ไปสบืที่อื่นน่าจะสมเหตสุมผลกว่าไม่ใช่ร”ึ

“เดี๋ยวผมจะอธบิายเกี่ยวกบัเรื่องนั้นให้ฟัง คณุพูดถูกแล้ว ลูกค้าที่

สั่งขนมทั้งแบบใส่และไม่ใส่ถั่วแดง ไม่ได้มแีค่ชูเฮคงุคนเดยีว รอยนิ้วมอืก็

ไม่ใช่ของเขา พวกที่กรมต�ารวจนครบาลโตเกียวก็เลยไม่สนใจเขาเหมือน

กนั ที่จรงิพวกเขากไ็ม่ได้หมายตาว่าคนที่ไปซื้อขนมนงิเงยีวยากเิป็นคนร้าย

ตั้งแต่แรกแล้ว”

“เอ๊ะ” โยรโิกะอ้าปากหวอ

“ในห้องผู้เคราะห์ร้ายมีร่องรอยการลบรอยนิ้วมือหลายจุด” คางะ

พูดอย่างนกึสนกุ ก่อนจะหยบิแก้วเบยีร์ด�ามาดื่ม

“หมายความว่ายงัไงคะ”

“หมายความว่าคนร้ายเช็ดทุกจุดที่จ�าได้ว่าตัวเองสัมผัสน่ะสิครับ 

ฉะนั้นถ้าคนที่เอาขนมนงิเงยีวยากมิาให้คอืคนร้าย ไม่มทีางพลาดรอยนิ้วมอื 

บนแพก็พลาสตกิแน่ๆ แต่กลบัไม่มรี่องรอยเชด็รอยนิ้วมอืบนแพก็ขนม”

“อ้อ อย่างนี้นี่เอง” เธอผงกศรีษะแล้วมองใบหน้าสแีทนของเขา “งั้น

ท�าไมคณุคางะยดึตดิกบัขนมนงิเงยีวยากนิกัล่ะคะ ในเมื่อไม่เกี่ยวข้องกบั

คด ีใครจะเป็นคนซื้อ กไ็ม่เหน็ต้องสนใจเลย”

“แต่ในการสืบสวนของต�ารวจจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้น่ะสิ

ครบั ต้องค่อยๆ หาความกระจ่างไปทลีะข้อว่า ท�าไมสิ่งนั้นถงึอยู่ตรงนั้น 

เพื่อน�าไปสู่การค้นพบความจรงิในที่สดุ ต่อให้ไม่มจีดุเชื่อมโยงกนัโดยตรง

กต็าม”

แก้วของโยรโิกะว่างเปล่าแล้ว เธอเรยีกบรกิรมาสั่งเครื่องดื่มแบบเดมิ
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“ชูเฮบอกว่ากินขนมนิงเงียวยากิคนเดียวนะคะ ซื้อขนมมากิน

ระหว่างท�างานเนี่ย มนัเกนิไป”

“ไปดเุขากน็่าสงสาร เขาไม่ได้กนิแท้ๆ” คางะพูดชดัถ้อยชดัค�า

“ท�าไมกล้าฟันธงอย่างนั้นล่ะ ไม่แปลกไปหน่อยหรอืคะ”

“ใจหนึ่งคณุคงพูดจากใจจรงินะครบั ที่ว่าขนมนงิเงยีวยากทิี่ชูเฮคงุ

ซื้อ ไม่น่าไปอยู่ในห้องของผู้เคราะห์ร้ายได้”

เธอตื่นตระหนกเล็กน้อย ถ้อยค�าของเขาแทงใจด�าเต็มๆ แต่เธอก็

ตั้งหลกัเปลี่ยนท่าททีนัควนั

“เมื่อกี้ฉนับอกแล้วไงว่า ถ้าอยากจะพูดอะไร กร็บีพูดมาเถอะค่ะ”

คางะจ้องตาเธอเขมง็ จากนั้นพยกัหน้าช้าๆ

“ทราบแล้วครับ งั้นผมพูดข้อสรุปเลยแล้วกัน ขนมนิงเงียวยากิใน

ที่เกิดเหตุเป็นของที่ชูเฮคุงซื้อครับ เพราะอะไรถึงชี้ชัดได้แบบนั้นน่ะหรือ 

ที่จริงขนมนิงเงียวยากิชิ้นหนึ่งมีสัญลักษณ์น่ะสิ คุณคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า 

เป็นสญัลกัษณ์แบบไหน”

โยรโิกะกลนืน�้าลาย เบอืนหน้าหนอีกีฝ่าย

เขาหวัเราะในล�าคอ

“เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานงงเลยครับ ว่าท�าไมมีของแบบนี้โผล ่

มาด้วย ตอนผมได้ฟัง กป็ระหลาดใจเหมอืนกนั ไม่นกึไม่ฝันว่าจะมขีนม 

นงิเงยีวยากสิอดไส้วาซาบ”ิ

เหล้ายินแอนด์บิตเทอร์ถูกวางลงเบื้องหน้าโยริโกะ เธอยกแก้วหัน

ไปทางคางะแล้วยิ้ม

“น่าสนใจดีนะคะ ฉันไม่ขัดคอคุณหรอก เชิญอธิบายต่อได้ตาม

สบาย”

“ได้สคิรบั ผมสั่งเครื่องดื่มเพิ่มบ้างดกีว่า” เขาวางแก้วบนเคาน์เตอร์

โยรโิกะหยบิบหุรี่กบัไฟแชก็จากกระเป๋าถอื เธอสบูบหุรี่เฉพาะที่บาร์

แห่งนี้ ตั้งแต่เป็นเถ้าแก่เนี้ย กไ็ม่เคยสูบต่อหน้าคนอื่นอกีเลย
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“ในบรรดาขนมนิงเงียวยากิที่อยู่ในที่เกิดเหตุ มีอยู่ชิ้นหนึ่งสอดไส้

วาซาบ ิอย่างกบัเกมลงโทษในรายการวาไรตี้เลยทเีดยีว แถมหลงัจากตดั

ขนมเพื่อใส่วาซาบเิข้าไปแล้ว ยงัอดุรอยตดัด้วยแป้งเปียกอย่างพถิพีถินัเสยี

ด้วย ถงึไม่ต้องบอก คณุกค็งรูอ้ยูแ่ล้วว่า ร้านขนมไม่มรีสวาซาบขิาย แสดง

ว่าต้องมีใครสักคนใส่ไส้เข้าไปทีหลัง อาจเป็นฝีมือของผู้เคราะห์ร้าย คน

ที่เอาขนมนงิเงยีวยากมิาให้ผู้เคราะห์ร้าย หรอืคนอื่นกไ็ด้ แต่มขี้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราสันนิษฐานเรื่องนั้นได้ เท่าที่ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์

หลักฐานวิเคราะห์ พบว่าขนมนิงเงียวยากิสอดไส้วาซาบิเก่ากว่าชิ้นอื่นๆ 

พูดชัดๆ คือ มันแห้งและแข็งกว่าเดิมเล็กน้อย เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

บอกว่า น่าจะผ่านไปราวหนึ่งวนัแล้วหลงัอบเสรจ็ แปลว่าคนร้าย...แน่นอน

ว่าหมายถงึคนร้ายที่ใส่วาซาบใินขนม ไม่ได้ใส่วาซาบเิข้าไปในขนมที่ตวัเอง 

เพิ่งซื้อมา แต่เตรยีมขนมไว้ล่วงหน้าเพื่อสบัเปลี่ยน เท่ากบัว่ามกีารซื้อขนม 

นิงเงียวยากิติดต่อกันสองวัน พวกเราเลยไปสอบถามที่ร้านว่า ในบรรดา

ลกูค้าที่มาซื้อขนมคละแบบทั้งมแีละไม่มไีส้ถั่วแดง มคีนไหนที่วนัก่อนหน้า

นั้นก็มาซื้อไปทีหนึ่งแล้วบ้างไหม พนักงานร้านตอบว่าไม่น่ามี แต่ก็บอก

ข้อมูลอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากให้พวกเรารู้ด้วย”

เบยีร์กนิเนสแก้วที่สองถูกน�ามาวางหน้าคางะ เขาดื่มอกึหนึ่งให้ลิ้น

ชุ่มชื้น ยกหลงัมอืเชด็ฟองรอบปาก แล้วมองโยรโิกะ

“หนุม่น้อยร้าน ‘มตัสยึะ’ มาซื้อเฉพาะวนัที่สอง แต่วนัก่อนหน้านั้น 

เถ้าแก่เนี้ยมาซื้อขนมไป สมกับที่เป็นเถ้าแก่เนี้ยของร้านเก่าแก่ ในย่าน 

นงิเงยีวโจไม่มใีครไม่รู้จกัคณุ”

เธอดบับหุรี่หดสั้นกบัจานเขี่ย

เป็นต�ารวจสืบสวนที่หัวดีจริงๆ ท�าไมมาจมปลักอยู่ที่สถานีต�ารวจ

นฮิมบาชกิไ็ม่รู้ ที่ผ่านมาเขาน่าจะสร้างผลงานไว้มากมายทเีดยีว

เธอยอมแพ้ ปิดบงัไปกค็งเปล่าประโยชน์

“อย่างนี้นี่เอง เป้าหมายของคณุคางะไม่ใช่ชูเฮ แต่เป็นฉนัหรอกร”ึ
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“จ�าเป็นต้องฟังเรื่องราวจากฝั่งเขาด้วยครบั แน่นอน ผมพอจะเดา

ได้อยู่แล้วว่า เขาไปซื้อขนมแทนสามีคุณ เพราะ...ขออภัยที่เสียมารยาท 

เพราะคนที่มีเวลาว่างตอนนั้นมีแค่สามีคุณคนเดียว แต่ถ้าไม่ฟังเรื่องราว

จากฝั่งชูเฮคงุ เราจะไม่ได้ข้อมูลบางอย่าง ตวัอย่างเช่น ขนมนงิเงยีวยากิ 

ถูกสบัเปลี่ยนในจงัหวะไหน”

“งั้นคณุรู้แล้วหรอืคะ”

“คดิว่ารู”้ คางะผงกศรีษะ “ระหวา่งรอเอาขนมนงิเงยีวยากทิี่ซื้อมา

ให้สามีคุณ เขาวางมันไว้ที่จักรยานในตรอก ถ้ารู้กิจวัตรของเขาล่วงหน้า 

แถมใกล้ๆ บรเิวณนั้นยงัมปีระตหูลงัของร้านด้วย การเอาขนมนงิเงยีวยากิ

มาสบัเปลี่ยนย่อมท�าได้ง่ายดาย” เขาว่าแล้วลอบสงัเกตอาการของโยรโิกะ 

“คนเอาวาซาบใิส่ในขนมคอืคณุสนิะครบั”

“ผดิคนแล้วค่ะ แต่ครั้นจะปฏเิสธกค็งไม่มปีระโยชน์สนิะ”

“ในกรณีนั้นเราจะขอเก็บลายนิ้วมือคุณ” คางะเอ่ย “แล้วเปรียบ

เทยีบกบัรอยนิ้วมอืที่สามซึ่งตดิอยู่บนแพก็พลาสตกิ”

เธอถอนหายใจ จดุบหุรี่มวนที่สองสูบ

“ยอดเยี่ยมจรงิๆ คณุคางะ ทกุอย่างเป็นไปตามที่คณุพูด แต่ฉนัคง

ไม่ได้มคีวามผดิเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะ”

“แน่นอนครับ” เขาพยักหน้า “เป็นแค่การกลั่นแกล้งกันน่ารักๆ 

เท่านั้นเอง คณุตั้งใจจะขู่ชู้ของสามใีห้กลวัร”ึ

โยรโิกะแค่นหวัเราะ พ่นควนัสขีาวจากปาก

“ในเมื่อตรวจสอบถึงขั้นนั้นแล้ว คุณคงรู้สินะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็น

ใคร”

“การสบืหาตวัชูร้กัของสามคีณุเป็นเรื่องง่ายดาย ลองไปร้านประจ�า

ของเขาสักสองสามร้านก็รู้แล้ว ว่ากันว่าโลกนี้มีคนเป็นฆ้องปากแตกอยู ่

มากมาย ผูห้ญงิคนนั้นชื่อคณุอาซามใิช่หรอืเปล่าครบั เธอท�างานแถวกนิซ่า 

แถมยงัอยู่แมนชั่นชั้นเดยีวกบัผู้เคราะห์ร้ายในคดฆีาตกรรมครั้งนี้ด้วย”
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“ผู้หญงิคนนั้นร้ายกาจ แต่สามจีอมซื่อบื้อของฉนัใจอ่อนกบัผู้หญงิ

พรรค์นั้น เธอคนนั้นมลีูกแล้วใช่ไหมล่ะ”

“มคีรบั อายหุนึ่งขวบได้”

“เหมือนทางนั้นจะบอกว่าเป็นลูกที่เกิดกับสามีฉัน ถ้าหดหู่เพราะ

เรื่องนั้น ยงัพอท�าเนา แต่ไม่รู้ท�าไมสามจีอมซื่อบื้อ กลบัดี๊ด๊า มเีวลาว่าง 

ทไีร เป็นต้องไปดหูน้าเดก็อ่อนที่ห้องหล่อนทกุท ีท่าทางจะให้เงนิไว้ใช้จ่าย

ด้วย จะเป็นคนดไีปถงึไหนกไ็ม่รู้”

“หมายความว่าไงครบั”

โยรโิกะดื่มเหล้ายนิแอนด์บติเทอร์แล้วยกัไหล่

“หล่อนพูดมั่วซั่วน่ะส ิไม่ใช่ลูกของสามฉีนั ก่อนหน้านี้ไม่นาน ฉนั

เคยจ้างนักสืบไปตรวจสอบ ก่อนออกไปท�างานที่ร้าน ผู้หญิงคนนั้นจะ

เอาเดก็ไปฝากไว้กบัผู้ชายที่อยู่อะพาร์ตเมนต์แถวอเุอโนะ เดก็เป็นลูกของ

ผู้ชายคนนั้น”

“งั้นท�าไมหล่อนไม่อยู่ที่เดยีวกบัผู้ชายคนนั้นล่ะ”

“ท�าแบบนั้น กร็ดีเงนิจากสามฉีนัไม่ได้สคิะ ยงัไงความคงแตกสกัวนั 

แต่คงวางแผนจะรดีเงนิให้ได้มากที่สดุ จนกว่าจะถงึตอนนั้น”

“อย่างนี้นี่เอง” คางะเกาศรีษะ “คณุเลยใส่วาซาบใินขนมนงิเงยีว

ยาก ิเพื่อเตอืนผู้หญงิคนนั้นร”ึ

ค�าพูดของเขาเรยีกรอยยิ้มจากโยรโิกะ

“แม้แต่คณุคางะกย็งัคาดการณ์ผดิ เอาเถอะ ไม่แปลกที่จะคดิอย่าง

นั้นหรอก”

“ผมเดาผดิหรอืครบั”

“ฉนัตั้งใจจะเอาขนมสอดไส้วาซาบใิห้สามจีอมซื่อบื้อกนิค่ะ อย่าง

ที่เหน็ ไส้ถั่วแดงมเีจด็ชิ้น ไม่ใส่ไส้สามชิ้นใช่ไหมล่ะ สามฉีนัเกลยีดถั่วแดง 

เลยสั่งแบบไม่มไีส้บางส่วน เผื่อตวัเองจะกนิด้วย”

“แล้วคณุกส็อดไส้วาซาบใินชิ้นที่ไม่มไีส้สนิะ...”

����������������� �����7.indd   62 7/10/2564   21:51:40



ฮิงาชิโนะ เคโงะ 

- 63 -

โยรโิกะพยกัหน้า เคาะเถ้าบหุรี่ลงจานเขี่ย 

“แค่เรื่องที่เด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกตัวเองน่ะ เขาน่าจะรู้อยู่แล้วแน่ๆ 

เพราะตวัเขามลีูกไม่ได้”

มอืคางะข้างที่ถอืแก้วกระตกุ “เอ๊ะ จรงิหรอืครบั”

“ไม่ผิดแน่ค่ะ เพราะเมื่อก่อนเคยไปตรวจที่โรงพยาบาล แต่เขาก็

ไม่บอกผู้หญิงคนนั้น ส่วนหนึ่งคงเพราะท�าใจทอดทิ้งผู้หญิงที่มาพึ่งตน 

ไม่ลง แต่เหตุผลส�าคัญกว่านั้น คงเพราะเขาอยากลิ้มรสชาติของการมี 

ลูกลับ แม้จะเป็นเรื่องโกหกเพียงชั่วคราวก็ตาม เขาแสดงละครเป็นสามี

จอมเสเพล แต่ความจริงเป็นผู้ชายขี้กลัว กับผู้หญิงคนนั้น ก็คงมีความ

สมัพนัธ์ลกึซึ้งด้วยแค่ครั้งสองครั้งเพราะอารมณ์ชั่ววูบ”

คางะถอนหายใจเฮอืกใหญ่

“เถ้าแก่เนี้ยกเ็ลยหมดความอดทนร”ึ

“อดหงุดหงิดไม่ได้น่ะค่ะ เขาคิดว่าตบตาเถ้าแก่เนี้ยได้แนบเนียน 

ฉันจึงตั้งใจจะใช้วาซาบิลงโทษเขาให้หลาบจ�า...คุณคางะพูดถูกแล้ว ฉัน

แกล้งเขาเหมอืนเดก็ๆ”

“แต่ฝ่ายสามยีงัไม่รู้ว่าตวัเองถูกลงโทษ เขายงัไม่รู้ด้วยซ�้าว่ามขีนม

สอดไส้วาซาบ ิ ทั้งยงัไม่รู้ว่าขนมนงิเงยีวยากทิี่ตวัเองมอบให้ชู้รกัถูกพบใน

ที่เกดิเหต”ุ

“เรื่องนั้นฉันก็แปลกใจค่ะ ท�าไมขนมนิงเงียวยากิห่อนั้นไปอยู่ในที่

แบบนั้นได้ คดิเท่าไหร่กค็ดิไม่ออก”

คางะผดุยิ้ม เกาคางที่ไว้เคราบางๆ 

“ที่จริงผมสอบถามคุณอาซามิมาแล้ว เจ้าตัวยอมรับว่าให้ขนม 

นงิเงยีวยากแิก่ผู้เคราะห์ร้าย แต่ไม่ได้พูดชดัเจนว่าได้มาจากใคร บอกแค่

ว่าได้จากลูกค้าที่มาใช้บรกิารที่ร้านบ่อยๆ”

“ท�าไมเจ้าตวัถงึเอาขนมให้คนอื่นกไ็ม่รู้”

“เรื่องนั้นน่ะร”ึ เขาขมวดคิ้วคล้ายล�าบากใจจะพดู แต่กอ้็าปากบอก
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ในที่สดุ “เหน็ว่าไม่ชอบน่ะครบั”

“เอ๊ะ”

“คุณอาซามิบอกว่าไม่ชอบขนมญี่ปุ่น ไม่ว่าจะมีไส้ถั่วแดงหรือไม่

ก็ตาม ปกติเธอไม่กินขนมนิงเงียวยากิอยู่แล้ว แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยพูด

เออออไปว่าชอบกิน ลูกค้าคนนั้นเลยเอามาให้บ่อยๆ จนล�าบากใจ วัน

นั้นเกดิร�าคาญขึ้นมา หลงัได้รบัขนมจากเขาที่หน้าห้อง กเ็อาไปให้ผู้หญงิ

ที่อยู่ชั้นเดียวกันทันที ยังใส่อยู่ในถุงก๊อบแก๊บเลยน่ะครับ แพ็กพลาสติก

จึงไม่มีรอยนิ้วมือเธอติดอยู่ แต่มีรอยนิ้วมือของสามีคุณและชูเฮคุงติดอยู่

ด้วยเหตผุลเดยีวกนั”

“ไม่รูจ้ะพูดยงัไงเลย เขาโดนหลอกตั้งแต่เรื่องนั้นเลยหรอืนี่” โยรโิกะ

กมุขมบั “แถมยงัได้แค่เอาขนมนงิเงยีวยากใิห้ โดยที่ผู้หญงิคนนั้นไม่ยอม 

ให้เข้าไปในห้องด้วย จรงิๆ เลย แค่คดิว่าต้องอยูก่บัสามจีอมซื่อบื้อแบบนั้น 

ไปอีกตั้งหลายสิบปี ฉันก็ชักปวดหัวแล้วค่ะ ต้องบอกให้ชูเฮเลิกซื้อขนม 

นงิเงยีวยากไิด้แล้ว”

“จะว่าไปเขาก็น่าสงสารนะครับ ผมส�านึกผิดที่แกล้งเขามากเกิน 

ไปหน่อย แต่เขาน่านับถือมาก จนแล้วจนรอด ก็ไม่ยอมสารภาพเลยว่า 

เจ้านายเป็นคนวานให้ไปซื้อ”

“เด็กคนนั้นใช้การได้ค่ะ ฝีมือการท�าอาหารจะขัดเกลาแค่ไหนก็ได้ 

แต่ความปากหนกัถอืเป็นของล�้าค่าส�าหรบัคนอยากจะท�างานบรกิาร” 

“งั้นเรามาดื่มฉลองให้พ่อครวัในอนาคตที่จะดแูลร้าน ‘มตัสยึะ’ ต่อ

ไปดไีหมครบั”

“ถ้าร้านไม่เจ๊งเสยีก่อนเพราะสามจีอมซื่อบื้อคนนั้น กค็งดนีะคะ”

โยรโิกะยกมอืข้างหนึ่งเรยีกบรกิร
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บทที่ 3 

ลกูสะใภ้ร้านเครือ่งดนิเผา

1

“ท�าไมจานอายุ10 สีขาวสไตล์อิงะยากิ11 ถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะ ตรงนี้

มันที่วางคุโระบิเซ็น12 นี่นา วางผิดอีกแล้ว จะต้องให้บอกสักกี่ครั้งเนี่ย  

ไม่ไหวเลยจรงิๆ”

ซุซุเอะพึมพ�าระหว่างย้ายต�าแหน่งภาชนะที่เรียงบนชั้น นาโอยะ

กางหนังสือพิมพ์บังหน้าตัวเองไว้ ท�าเป็นไม่ได้ยิน เพิ่งกลับจากบริษัท  

ขี้เกยีจจะฟังเสยีงบ่น

ในใจเขาคดิว่า ถ้ามลีูกค้ามากด็นี่ะส ิทว่าผู้คนที่เดนิตามถนนไม่มี

10 เป็นจานดินเผาที่ขนาดเหมาะส�าหรับใส่ปลาอายุ 
11 เครื่องดนิเผาที่ผลติในเมอืงองิะ จงัหวดัมเิอะ เป็นงานฝีมอืดั้งเดมิประจ�าชาตญิี่ปุ่น มจีดุเด่นคอืผวิ

เหมอืนแก้ว ซึ่งเกดิจากการเผาที่อณุหภูมสิูง รวมทั้งพื้นผวิที่ดูเรยีบง่ายและทรงพลงั
12 เครื่องดนิเผาชนดิหนึ่ง หลงัจากขึ้นรูปแล้ว จะน�าดนิที่มแีร่เหลก็ปรมิาณมากมาทาผวิ แล้วเอาเข้า

เตาเผา ดนิบนพื้นผวิจะละลายอย่างรวดเรว็ และเคลอืบผวิภาชนะไว้ ระดบัความเข้มของสจีะขึ้นอยู่

กบัปรมิาณแร่เหลก็ในดนิ จงึมตีั้งแต่สมี่วงเหมอืนใบชโิสะ ไปจนถงึสดี�า
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