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เกิดเหตุฆาตกรรม 

ในคืน STAY

1

 2 กนัยายน STAY ที่คาโงชมิะ

 โรงแรม K เป็นที่พกัส�าหรบัลูกเรอืสายการบนิ NJA1 ตั้งอยู่ที่จงัหวดั 

คาโงชมิะ นั่งแทก็ซี่จากสนามบนิไปประมาณสบินาท ี ส่วนร้านที่เหล่าลูกเรอื

ชอบไปนั่งดื่มเหล้ายามค�่าคืนเป็นสแน็กบาร์ชื่อ ‘ไวกีกิ’2 ซึ่งอยู่ภายใน

โรงแรมแห่งนั้น ชื่อร้านไม่ได้เกี่ยวข้องกบัคาโงชมิะเลย นอกจากเคาน์เตอร์

ที่นั่งได้หลายคนและโต๊ะขนาดสี่ที่นั่งแล้ว บาร์นี้ไม่ได้มีอะไรดีเด่ ทว่า

1 ย่อมาจาก New Japan Aviation Co., LTD. ก่อตั้งเมื่อเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 1969 ให้บรกิาร

เที่ยวบนิสู่จงัหวดัคาโงชมิะเป็นหลกั และรบัฝึกอบรมนกับนิ
2 (Waikiki) ชายหาดบนเกาะโอวาฮู ในรฐัฮาวาย สหรฐัอเมรกิา
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บรรยากาศที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่ ดูอย่างไรก็ไม่เข้ากับชื่อร้านก็ถือเป็น

จดุเด่นได้เหมอืนกนั

 ฮายาเสะ เอโกะ แอร์โฮสเตสสายการบนิ NJA หรอืที่เพื่อนๆ เรยีก

กนัว่า A โกะ คนืนี้กม็าเยอืนบาร์น่าเบื่อแห่งนี้ตามค�าชกัชวนของพวกนกับนิ

ที่คอทองแดงกนัทั้งนั้น อาจเพราะเป็นอาชพีที่เครยีดง่าย

 “ฉนัอยากผอมจงัเลย”

 ฟูจ ิมามโิกะ เพื่อนร่วมงานของ A โกะ หรอืที่เพื่อนๆ เรยีกกนัว่า  

B โกะโพล่งความปรารถนาออกมา ได้ยนิแบบนี้กร็ู้ทนัทวี่าหล่อนมรีูปร่าง 

ไม่เหมอืนแอร์โฮสเตสทั่วไป แถมใบหน้ากก็ลม ตากก็ลม ที่มาของชื่อเล่น 

B โกะได้มาง่ายๆ จากการที่หล่อนท�าตวัตดิกบั A โกะตลอดเวลา แล้วก็

ตวัอ้วนกลมเหมอืนบดีามะที่แปลว่าลูกแก้ว 

 “ท�าไมไม่ผอมสกัท ีอตุส่าห์อดใจไม่กนิกบัแกล้มแล้วนะ”

 B โกะกระดกเบยีร์เหยอืกใหญ่หมดเกลี้ยงแล้วถอนใจ

 “ไม่ผอมกไ็ม่เหน็เป็นไรเลย”

 ซาโต้ โคไพลอต (นกับนิผู้ช่วย) เอ่ย เขาอายยุงัไม่ถงึสามสบิ สวม

หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าคมสัน ถือเป็นหนุ่มเนื้อหอมที่สุดในหมู่ 

แอร์โฮสเตส “อย่าฝืนตวัเองดกีว่า”

 “แต่ A โกะกนิเท่าไรกไ็ม่เหน็อ้วนเลย โลกนี้ช่างไม่ยตุธิรรม”

 “ฉนักระเพาะย้อยน่ะ”

 A โกะพูดอย่างรักษาน�้าใจ หล่อนเป็นคนไม่อ้วนจริงๆ ต่อให้กิน

เท่าไร แก้มก็ไม่ป่อง ยังคงรักษารูปหน้างดงามแบบสาวญี่ปุ่นไว้ได้โดย 

ไม่ต้องเปลอืงแรง

 “กระเพาะย้อยเป็นโรคที่มาคู่กบัอาชพีแอร์โฮสเตสน่ะส”ิ

 กปัตนัฮามานากะกล่าว เขาไม่ได้มจีดุเด่นเป็นพเิศษ แค่อ้วนกบัหวัล้าน

 “น่าอจิฉาจงั ท�าไมฉนัไม่เป็นกระเพาะย้อยบ้างนะ”

 “ไม่ป่วยกด็แีล้วนี่”
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 “แต่พกันี้ฉนัอ้วนขึ้นมาตั้งสองโลแน่ะ”

 “มนิ่าล่ะ”

 ฮามานากะท�าหน้าขงึขงั “วนันี้เครื่องเอยีงแปลกๆ”

 ถ้าพูดถงึคู่หู AB แอร์โฮสเตสสายการบนิ NJA รุ่น 98 ไม่มใีครใน

บรษิทัไม่รู้จกั แต่เหตผุลที่สองคนนี้เป็นคนดงัไม่เหมอืนกนั ไม่ส ิต้องบอก

ว่าต่างกนัราวฟ้ากบัดนิ ดวงจนัทร์กบัตะพาบน�้า หรอืขี้เถ้ากบัเพชร

 ประการแรก ตอนสอบเข้าท�างาน ประวตัสิ่วนตวัของ A โกะสร้าง

ความประหลาดใจให้กรรมการสอบอยู่บ้าง เพราะหล่อนลาออกจาก

มหาวิทยาลัยโตเกียว ผลการสอบเข้าท�างานก็ยิ่งน่าทึ่ง หล่อนผ่านฉลุย

ได้ที่หนึ่งตั้งแต่สอบข้อเขียนไปจนถึงสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย แน่นอน 

ว่าตอนฝึกลูกเรือ หล่อนก็จบมาเป็นที่หนึ่ง พอเริ่มมาเป็นแอร์โฮสเตสก ็

ได้รับความไว้วางใจจากเหล่านักบิน คนในบริษัทต่างยอมรับว่าไม่ว่าจะ 

มอบหมายงานอะไรให้หล่อนกห็ายห่วง

 จะว่าไปหล่อนไม่ใช่คนท�างานกระฉบักระเฉง ปกตแิล้วออกจะเป็น

คนพดูน้อยและเรยีบร้อย ดไูม่โดดเด่น ชอบแอบอยูห่ลงัคนอื่นและท�าเรื่อง

ป่วนแบบไม่ทนัตั้งตวั แถมยงัตหีน้าตาย

 ส่วน B โกะก็สร้างความประหลาดใจให้กรรมการสอบ เพราะ 

รูปถ่ายสมัครสอบกับตัวจริงไม่เหมือนกันเลย แม้ต้องใช้เทคนิคแต่งภาพ 

ชั้นยอดและเล่นตกุตกิสกัแค่ไหน แต่หล่อนกเ็พยีรพยายามจนสอบผ่านมาได้ 

กรรมการสอบจงึประทบัใจในความมุ่งมั่นของหล่อน

 B โกะโชว์ผาดโผนด้วยการผ่านการสอบเข้าท�างานตั้งแต่สอบ 

ข้อเขยีนไปจนถงึสอบสมัภาษณ์แบบฉวิเฉยีด กรรมการสอบสมัภาษณ์มา 

เล่าให้ฟังทหีลงัว่าพอเหน็ดวงตากลมโตของหล่อนจ้องมอง กท็�าเครื่องหมาย

ลงในช่อง ‘สอบผ่าน’ ราวกบัโดนปีศาจเข้าสงิ

 หล่อนฝึกลูกเรอืจบมาเป็นที่โหล่

 ถึงกระนั้น B โกะก็ไม่เคยท้อแท้ใจ เพราะเมื่อหลายปีก่อนหล่อน
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เคยดูละครทวีเีกี่ยวกบัแอร์โฮสเตสฝึกหดั และเชื่อว่า ‘คนเซ่อซ่าพรรค์นั้น

ยงัเป็นแอร์โฮสเตสได้เลย อย่างฉนัเป็นได้สบาย’ เลยมองโลกในแง่ดเีกนิ

ไป ตั้งแต่หล่อนได้มาเป็นแอร์โฮสเตส คนในบรษิทัลงความเหน็ว่า ‘B โกะ

พยายามเกาะตดิ A โกะ’ แน่นอนว่าเจ้าตวัไม่รู้เรื่องนั้น

 ทั้งสองแตกต่างกันคนละขั้วแบบนี้ แต่กลับเข้ากันได้ดีอย่าง

ประหลาด เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมห้องเช่า แม้จะไม่ถงึขั้นกลบ

ข้อเสียของกันและกัน...แต่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องการส่วนที่ตนขาดไปในตัว 

อกีฝ่าย อย่างไรกต็าม คนืนี้ทั้งสองค้างแรมด้วยกนัที่คาโงชมิะ

 ชายคนนั้นเข้ามาขณะที่ลูกเรือทั้งสี่ดื่มเหล้าพลางพูดคุยกันเรื่อง 

ไร้สาระ นอกจากพวกเขาแล้ว ในร้านมลีกูค้าอกีแค่สองคนนั่งอยูท่ี่เคาน์เตอร์ 

เมื่อชายคนนั้นเหน็คนทั้งสี่กเ็ดนิยิ้มเข้ามาหา

 “เมื่อสกัครู่นี้ขอบคณุครบั”

 เมื่อเดินมาถึงข้างๆ กลุ่มลูกเรือ เขาค้อมศีรษะมีหงอกแซมอย่าง

นอบน้อม กลุ่มลูกเรอืท�าหน้าประหลาดใจแวบหนึ่ง “อุ๊ย” B โกะอทุานใน

ที่สดุ

 “ท่านผู้โดยสารเที่ยวบนิเมื่อกี้ใช่ไหมคะ”

 “ครบั”

 เขาท�าตายิบหยีอย่างดีใจ คงเป็นเพราะอีกฝ่ายจ�าได้ A โกะก็จ�า 

รอยย่นนั้นได้ จงึถามว่า “ท่านผู้โดยสารกพ็กัที่โรงแรมนี้หรอืคะ” 

 “ใช่ครบั บงัเอญิจงัเลยนะ”

 “กปัตนัคะ ท่านนี้เป็นผู้โดยสารเที่ยวบนิวนันี้ค่ะ”

 B โกะแนะน�าชายคนนั้นให้ฮามานากะและคนอื่นๆ รู้จกั

 ชายคนนั้นเป็นผู้โดยสารที่จู่ๆ ปวดท้องในเครื่องบินที่พวกหล่อน

ท�างานวนันี้ เขาอายสุี่สบิกว่าแล้ว แต่รปูร่างยงัดดู ีถงึขนาด B โกะเกบ็เอา

มาเพ้อว่า หนุ่มวยักลางคนผมขาวเท่จงัเลย พอได้มาเจอกนัอกีครั้งแบบนี้

เลยเก็บอาการดใีจไว้ไม่มดิ
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 “โอ้ ปวดท้องร ึแย่เลยนะครบั”

 ฮามานากะพูด

 “ไม่เลยครบั ทั้งสองดูแลผมเป็นอย่างดเีลยหายดแีล้ว”

 เขาว่าแล้วตท้ีองตวัเองดงัตบุๆ นั่งด้วยกนัไหมครบั จงัหวะที่ฮามานากะ 

ชวนเขานั่งเก้าอี้ข้างๆ โทรศพัท์ที่เคาน์เตอร์ดงัขึ้น บรกิรสวมเสื้อกั๊กสแีดง 

รบัสาย เอามอืปิดปากกระบอกโทรศพัท์แล้วร้องถามว่า “คณุฮมมะอยูห่รอื

เปล่าครบั” ชายที่ก�าลงัจะนั่ง ขานตอบแล้วเดนิไปที่เคาน์เตอร์ A โกะเลย

รู้ชื่อชายคนนั้น

 ฮมมะคยุโทรศพัท์สองสามค�าแล้วสั่งอะไรสกัอย่างกบับรกิร ก่อนจะ

เดนิกลบัมาที่โต๊ะ

 “ภรรยาผมน่ะครบั พอถงึโรงแรมปุ๊บ กบ็่นว่าไม่ค่อยสบายและเข้า

นอนไปแล้ว บอกว่าฉันปวดท้อง คงเป็นเพราะอายุไม่ใช่น้อยๆ แล้ว แต่

อาการคงจะค่อยยังชั่ว เลยโทรศพัท์มาบอกให้หาอะไรให้กนิหน่อย”

 A โกะจ�าภรรยาของฮมมะได้รางๆ เป็นหญงิร่างใหญ่สวมชดุสขีาว 

และสวมแว่นตาแฟชั่นอนัเบ้อเริ่ม

 “สามทุ่มแล้ว คงจะหวิมั้ง”

 ฮมมะว่าแล้วมองนาฬิกาบนผนงั

 บรกิรน�าแซนด์วชิที่เขาสั่งมาให้ B โกะเลยถอืโอกาสลกุขึ้น หล่อน

เข้าห้องน�้าบ่อยมาสกัพกัแล้ว เพราะดื่มเบยีร์เยอะเกนิไป

 ฮมมะตั้งใจว่าจะมาดื่มคนเดยีว แต่พอเจอเพื่อนดื่มแบบไม่คาดคดิก็

ดอีกดใีจ คยุจ้อไม่หยดุ เขาเป็นผูช่้วยศาสตราจารย์อยูท่ี่มหาวทิยาลยั สอน

วชิาจติวทิยา มหาวทิยาลยัเพิ่งจะเปิดภาคการศกึษาเมื่อวาน แต่ยงัมเีวลา

เกอืบหนึ่งสปัดาห์กว่าจะได้สอนคาบแรก เขาจงึพาภรรยามาเที่ยวควิชู 

 “หลานชายของภรรยาเรยีนปรญิญาโทอยูท่ี่นี่ เลยถอืโอกาสแวะมา

ดูเขาด้วยครบั”

 เขาว่าแล้วกระดกวสิกี้ผสมน�้าหมดแก้ว
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 “คณุฮมมะมลีูกหรอืยงัคะ”

 A โกะถามพลางหยบิเศษผงที่ตดิกางเกงฮมมะออกให้ หล่อนมคีวาม

เป็นกลุสตร ี เขาแสดงท่าทางเกรงใจ ท�าหน้าเสยีดาย “ยงัไม่มสีกัคนเลย

ครบั” 

 ไม่นาน B โกะกเ็ดนิหน้าระรื่นกลบัมา พอ A โกะทกัว่า ไปนานจงั 

หล่อนตอบว่า กลบัห้องไปเตมิหน้ามา มนิ่าล่ะถงึได้หน้าระรื่นเหลอืเกนิ

 “อุย๊ จรงิส ิฉนัเหน็บรกิรน�าแซนด์วชิไปส่งให้ภรรยาคณุฮมมะ ถงึได้

รู้ว่าพวกคณุพกัอยู่ห้องข้างๆ พวกฉนันี่เอง”

 “โอ้...” ฮมมะท�าหน้าขงึขงั “แล้วหล่อนเป็นยงัไงบ้างครบั”

 “ฉนัเหน็แวบๆ...แต่ดูค่อยยงัชั่วแล้วนะคะ สหีน้ากด็ขีึ้นด้วย”

 “จรงิหรอืครบั”

 ฮมมะถอนใจอย่างโล่งอก “ถ้าต้องนอนซม แผนท่องเที่ยวคงพัง 

ไม่เป็นท่า ค่อยยงัชั่วหน่อย”

 ค�าพูดเขาฟังดูจริงจังเกินไป ในอดีตคงเคยเกิดเหตุการณ์ท�านองนี้ 

ตอนนั้นทกุอย่างคงพงัครนื A โกะคดิ

 หลงัจากนั้นพวกเขาดื่มกนัต่ออกีราวสี่ชั่วโมง แล้วแยกย้ายกนัตอน

ที่เขม็นาฬิกาบอกเวลาเกอืบจะตหีนึ่ง พวกผู้ชายดื่มวสิกี้หนึ่งขวดกบัเบยีร์

ครึ่งโหล A โกะดื่มเบียร์เหยือกเล็กสองเหยือกกับน�้าผลไม้หนึ่งแก้ว ส่วน  

B โกะดื่มเบยีร์เหยอืกใหญ่สามเหยอืกและไปเข้าห้องน�้าสี่รอบ

 “อ่า คนืนี้สนกุเกนิคาด”

 ฮมมะพูดอย่างสมใจระหว่างลงลิฟต์เพื่อแยกย้ายไปห้องพักของ

แต่ละคน พวกฮามานากะลงลฟิต์ต่อไปอกีหนึ่งชั้น

 “ขอบคณุครบั คนืนี้ผมหลบัสบายแน่เลย”

 “พวกฉนักไ็ด้ฟังเรื่องสนกุๆ มคีวามสขุมากเลยค่ะ”

 A โกะพูด เกรด็ความรู้เกี่ยวกบัจติวทิยาที่เขาเล่าให้ฟังมปีระโยชน์

มากจรงิๆ พวกนกับนิกต็ั้งอกตั้งใจฟัง
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 “ได้ความรู้จรงิๆ ค่ะ”

 B โกะหาวหวอดๆ อยู่คนเดยีวเอ่ย

 “ผมดีใจที่ได้ยินพวกคุณพูดแบบนั้น ถ้ามีโอกาสไว้ดื่มด้วยกันอีก 

นะครบั”

 ฮมมะว่าแล้วหยุดยืนตรงหน้าห้องตัวเอง ผงกศีรษะให้ A โกะกับ  

B โกะที่ยนืเคยีงกนัโค้งค�านบั

 “ขอตวัก่อนนะครบั”

 “ราตรสีวสัดิ์ค่ะ”

 ทั้งสองว่าแล้วเดนิไปที่ห้องตวัเอง ได้ยนิเสยีงไขประตูอยู่ด้านหลงั

 A โกะกบั B โกะพกัห้องเตยีงคู่ อยูถ่ดัจากห้องของฮมมะและภรรยา

มาสี่ห้อง B โกะไขประตูอย่างทลุกัทเุล

 ทันใดนั้น ได้ยินเสียงร้องดัง A โกะจับใจความไม่ได้ว่าเสียงนั้น

ตะโกนว่าอะไร แต่รู้ว่าเป็นเสียงฮมมะ ประตูห้องเขาแง้มอยู่ A โกะกับ  

B โกะถลนัเข้าไปทนัที

2

 “แล้ว”

 โมจิสึกิ ต�ารวจสายสืบ สภ.จังหวัดคาโงชิมะพูดพลางมองหน้า 

ทั้งสองสลับกันไปมา เขาอายุราวสามสิบห้า ไว้ผมแสกข้าง สวมแว่นตา 

กรอบทองเหมอืนพนกังานธนาคาร สวมสูทเข้ารูปตามสมยันยิม

 “พวกคณุเป็นพยานชั้นสองใช่ไหมครบั”

 “ใช่ค่ะ”

 B โกะยดือกตอบ “เชญิถามมาได้เลย”
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 “ผมไม่ได้มอีะไรจะถามมากมายนกัหรอกครบั” โมจสิกึอิอกตวัเบาๆ 

แล้วถามทั้งสองเรื่องความสัมพันธ์กับฮมมะ A โกะอธิบายตามล�าดับว่า 

เผอิญรู้จักกัน เลยมาดื่มด้วยกันที่สแน็กบาร์ สายตานายต�ารวจที่มอง 

พวกหล่อนพลนัเปลี่ยนไป

 “โอ คณุเป็นแอร์โฮสเตสหรอืครบั อ้อ มนิ่าล่ะ...”

 “ฉนักด็้วยค่ะ” B โกะพูด “ฉนักเ็ป็นแอร์โฮสเตส ไม่ได้คดิจะปิดบงั

เลย”

 โมจสิกึมิองหล่อนแล้วเว้นจงัหวะครู่หนึ่ง

 “เอ๋ อ๋อ”

 เขายอมเออออห่อหมกด้วย

 สิ่งแรกที่สะดดุตา A โกะตอนถลนัเข้าไปในห้องฮมมะเพราะได้ยนิ

เสยีงเขาร้องคอื ภาพฮมมะเขย่าร่างสตรทีี่นอนเหยยีดยาวอยูบ่นเตยีง เทา้

ที่สวมรองเท้าส้นสงูไหวตามแรงเขย่า A โกะเดนิเข้าไปจะถามวา่ เกดิอะไร

ขึ้น แต่กเ็ดาเหตกุารณ์ได้ทนัท ี เพราะผวิพรรณของหญงิคนนั้นดูไม่มชีวีติ

ชวีา จงัหวะที่หล่อนเอื้อมมอืไปหยบิหโูทรศพัท์จะโทรหาฟรอนต์ B โกะเป็น

ลมล้มพบัไปแล้ว

 ต�ารวจมาหลังจากนั้นประมาณสิบห้านาที เจ้าหน้าที่สืบสวนและ 

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาถึงแล้วเริ่มตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างแข็งขัน  

B โกะฟ้ืนขึ้นมาแล้วถงึกบัชมเปาะว่า “ยอดเลย อย่างกบัละครสบืสวนแน่ะ” 

นายต�ารวจโมจิสึกิที่ใส่แว่นตากรอบทองก็เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนคนหนึ่ง  

หน้าที่ของเขาคือจับคู่กับนายต�ารวจหนุ่มอีกคนสอบปากค�าผู้ที่เกี่ยวข้อง  

พวก A โกะกโ็ดนสอบปากค�าเช่นกนั ห้องข้างๆ ที่เกดิเหตถุกูใช้เป็นสถานที่

สอบปากค�า

 

 “จากนั้นพวกคุณแยกย้ายกันหน้าห้องนายฮมมะตอนตีหนึ่งเศษๆ 
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ไม่นานก็ได้ยินเสียงหวีดร้อง จึงไปที่ห้องนั้นและรู้ว่าเกิดเหตุร้าย...ถูกต้อง

ไหมครบั”

 “ถูกต้องค่ะ”

 A โกะกบั B โกะตอบประสานเสยีงกนั

 “ต่อมาพวกคุณโทรไปที่ฟรอนต์ ออกมารอพนักงานโรงแรมที่โถง

ทางเดนิพร้อมกบันายฮมมะ อธบิายเหตกุารณ์ให้เขาฟังแล้วขอให้เขาโทร

แจ้งต�ารวจ...ที่ผมพูดมาถูกต้องไหมครบั”

 “ถูกต้องค่ะ”

 A โกะตอบชดัถ้อยชดัค�า ที่หล่อนออกจากห้องทนัททีี่รูว่้าเกดิเหตรุ้าย 

คงเป็นเพราะรู้ว่าไม่ควรแตะต้องสิ่งของใดๆ ในที่เกดิเหต ุ

 “ถูกต้องไหมครบั”

 โมจสิกึถิาม B โกะย�้าให้แน่ใจ แต่หล่อนโกหกหน้าตายว่า “ตอนนั้น

ฉนัรออยู่ที่ห้องตวัเองค่ะ” ค�าว่า ‘รอ’ ฟังดูด ีแต่สรปุสั้นๆ ว่าเป็นลม

 “ช่วงก่อนหรือหลังเกิดเหตุ พวกคุณเห็นใครคนอื่นบ้างไหมครับ 

อย่างเช่นเดนิสวนกนัที่โถงทางเดนิ”

 โมจสิกึถิามแบบไม่คดิอะไร แต่ทั้งสองส่ายหน้าเหมอืนกนั วนัท�างาน

จันทร์ถึงศุกร์ในเดือนกันยายนเป็นเวลาที่แขกเข้าพักน้อย ซ�้ายังเป็นช่วง

กลางดกึ “งั้นหรอืครบั นั่นสนิะ” นายต�ารวจกพ็ยกัหน้าเข้าใจ

 “เอ่อ” A โกะถามอย่างหวาดๆ

 “คณุนายฮมมะเนี่ยถูกปลดิชพีแน่ๆ เลยใช่ไหมคะ”

 หล่อนถามพลางนึกว่าตัวเองใช้ค�าสุภาพแบบทะแม่งๆ แต่นาย

ต�ารวจไม่ได้ผดิสงัเกต ตอบว่า “น่าจะเป็นอย่างนั้นครบั”

 “ตายเพราะอะไรคะ” B โกะถาม “โดนของมคีมแทงหรอืเปล่าคะ”

 “ของมคีม” นายต�ารวจตะลงึ “ไม่ใช่ครบั ไม่เหน็มเีลอืดออกเลย”

 “แน่ใจหรอืคะ...”

 “ตายเพราะขาดอากาศหายใจครบั โดนรดัคอ”
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 อ๊า B โกะหลดุอทุานแลบลิ้น

 ทั้งสองให้ปากค�าเสรจ็แล้วออกจากห้อง โถงทางเดนิมชีายกลุม่หนึ่ง 

เดนิพลกุพล่าน พอเดนิฝ่าคนเหล่านั้นมาถงึหน้าห้องตวัเอง กเ็หน็ฮามานากะ

กบัซาโต้ยนืรอท�าหน้าง่วงอยู่

 “แย่เลยเนอะ”

 ซาโต้มองหน้าทั้งสองอย่างเป็นห่วง “B โกะถงึกบัเป็นลมเป็นแล้ง”

 “ไม่ได้เป็นลมเป็นแล้ง” B โกะท�าแก้มป่อง “ฉนัรออยู่ที่ห้อง”

 A โกะเล่าความเป็นมาให้ฮามานากะฟัง 

 “งั้นคงไม่มปีัญหากบัเที่ยวบนิวนัพรุ่งนี้ใช่ไหม”

 ฮามานากะถามแบบพวกบ้างาน

 “คงไม่มปีัญหาค่ะ”

 “พวกเธอเป็นคนนอก ไม่น่าจะพลอยเดอืดร้อนไปด้วยหรอก แต่ถ้า

มอีะไร กโ็ทรบอกด้วยนะ”

 ได้ค่ะ ทั้งสองค้อมศรีษะ

 หลังแยกย้ายกับพวกนักบินแล้วกลับเข้าห้อง “ยอดเลยเนอะ”  

B โกะพูด “ฉนัเพิ่งเคยเหน็เรื่องแบบนั้น ตอนนี้ยงัใจเต้นตกึๆ อยู่เลย”

 “น่ากลวัออก” A โกะนั่งลงบนเตยีง หล่อนกเ็พิ่งเคยเหน็ศพ แถมยงั

เป็นศพถูกฆาตกรรม เครยีดสดุๆ จนไม่มเีวลานกึถงึความกลวั 

 “คดฆีาตกรรม เคยเหน็แต่ในละคร แต่ถ้าอยากเหน็ สกัวนักต้็องได้

เหน็สนิะ ดเีลย เล่าให้คนอื่นฟังดกีว่า”

 B โกะกระดี๊กระด๊า พูดเหมอืนไปเจอเรื่องดีๆ  มา ไม่น่าเชื่อเมื่อกี้ยงั

เป็นลมอยู่เลย เพื่อนๆ พากนัซบุซบิว่าที่หล่อนได้งานนี้ เพราะเป็นคนมอง

โลกในแง่ด ี

 “ยงัไงกต็าม”
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 A โกะขมวดคิ้วมุน่ครุน่คดิผดิกบั B โกะ “ใครเป็นคนฆ่าคณุนายกนั

แน่นะ”

 “เหน็ต�ารวจบอกว่ากระเป๋าถอืถูกขโมยไปละ”

 B โกะเป็นยอดฝีมือด้านการเงี่ยหูฟังความลับของคนอื่น “คงเป็น

ขโมยละมั้ง”

 “แต่ท�าไมพุ่งเป้าไปที่คณุนายล่ะ ห้องอื่นกม็”ี

 “มนัเป็นเรื่องบงัเอญิ คณุนายดวงซวยเอง” B โกะสรปุง่ายๆ

 “แต่ว่า” A โกะเอยีงคอ “นั่นมนัห้องเตยีงคู่นะ ขโมยไม่คดิบ้างหรอื

ว่าอาจจะมคีนอยู่สองคน” 

 “ต้องเลง็มานานแล้วแหละ พอเหน็ฝ่ายสามอีอกไปข้างนอกเลยบกุ

เข้าไป”

 “บกุเข้าไปยงัไง ประตูลอ็กกญุแจอยู่นะ”

 ประตูโรงแรมนี้ลอ็กอตัโนมตั ิแค่ปิดประตูกล็อ็กกญุแจทนัที

 “เรื่องนั้น...ต้องหาทางได้อยู่แล้ว”

 “หาทางยงัไง”

 “ก.็..มตีั้งหลายทาง ของแค่นั้น ต้องท�าได้อยู่แล้ว”

 “จรงิร.ึ..”

 A โกะยงัคาใจอยู่ แต่เถยีงต่อไปกไ็ม่มอีะไรดขีึ้นมา จงึตดัสนิใจไป

อาบน�้า จงัหวะที่ถอดรองเท้าเปลี่ยนไปสวมสลปิเปอร์ ค�าถามผดุขึ้นในหวั

ว่าท�าไมคณุนายใส่รองเท้าส้นสูง สญัชาตญาณคนทั่วไป เวลาอยู่ในห้อง

จะถอดรองเท้าเพื่อความสบาย ซ�้าคณุนายยงัไม่สบายด้วย 

 “อ่า อยากให้ถงึพรุ่งนี้เรว็ๆ จงั ต้องเล่าเรื่องนี้ให้ทกุคนฟัง A โกะ 

เธออย่าไปบอกใครนะว่าฉนัเป็นลม”

 B โกะถอดรองเท้าส้นสูงทิ้ง ล้มตวันอนเกลอืกกลิ้งบนเตยีง
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3

 โทรศัพท์ข้างหัวเตียงดังขึ้นตอนเก้าโมงเช้าวันรุ่งขึ้น A โกะรับสาย 

ได้ยนิส�าเนยีงฟังยากเกนิกว่าจะเป็นพนกังานโรงแรม พอรู้สกึว่าเสยีงคุ้นๆ 

ก็จ�าได้ว่าเป็นนายต�ารวจโมจิสึกิ คงจะโทรมาจากฟรอนต์ บอกว่ามีเรื่อง

อยากจะถามอกีครั้ง

 พอ A โกะกบั B โกะลงไปสถานที่นดัหมายที่ลอ็บบี้ชั้นหนึ่งกเ็หน็ 

โมจสิกึกิบันายต�ารวจหนุม่อกีคนรออยูเ่หมอืนเมื่อวาน ดวงตาแดงก�่า เมื่อคนื

คงไม่ได้นอน “ขอโทษที่มารบกวนเวลาพกัผ่อนครบั” เขาค้อมศรีษะให้ แต่

ค�าพูดนั้นเหมอืนบอกตวัเองมากกว่า

 “เรื่องที่ว่าใครเหน็คณุนายเป็นคนสดุท้ายน่ะครบั” 

 นายต�ารวจกางสมดุจด พูดเข้าเรื่องพลางใช้ดนิสอกดเกาศรีษะ

 “เท่าที่ตรวจสอบ ตอนสามทุ่มบริกรที่สแน็กบาร์น�าแซนด์วิชไปส่ง

ให้ถงึห้องตามค�าขอของคณุฮมมะ พวกคณุทราบเรื่องนั้นไหมครบั”

 ทั้งสองพยกัหน้าเงยีบๆ

 “ตอนนั้นคณุฟจู ิ(B โกะ) เดนิผ่านมาพอด ีเป็นเรื่องจรงิหรอืเปล่าครบั”

 “ค่ะ จรงิค่ะ หมายความว่าฉนัเป็นคนสดุท้ายที่เหน็คณุนายหรอืคะ”

 B โกะตาเป็นประกาย ถามเสยีงสั่น คงจะดใีจที่รูว่้าตวัเองเป็นพยาน

ปากเอก

 “คณุกบับรกิรคนนั้นต่างหากครบั ผมเลยมาถามให้แน่ใจว่าความจ�า

ของบรกิรถูกต้องหรอืไม่”

 “ไว้ใจฉนัได้เลยค่ะ” B โกะตบอกผาง

 “ฉนัมั่นใจว่าตวัเองเป็นคนจ�าแม่น” 

 “อ้อ...” นายต�ารวจท�าหน้างงๆ ก่อนจะถามต่อ
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 “แล้วตอนที่คณุเดนิผ่านมา คณุนายท�าอะไรอยู่ครบั”

 “ท�าอะไรหรอืคะ...กร็บัแซนด์วชิไป”

 “ตรงทางเข้าหรอืครบั”

 “ค่ะ แง้มประตูแล้วรบัแซนด์วชิจากช่องนั้น”

 “คณุนายแต่งตวัยงัไงครบั”

 “เอ่อ คดิว่าเป็นชดุแซกสขีาวนะคะ”

 “คณุนายพูดอะไรบ้างครบั”

 “เอ ฉนัไม่ได้ยนิค่ะ”

 อืม นายต�ารวจสูดหายใจแล้วพยักหน้า คงเพราะตอบตรงกับค�า

ให้การของบรกิร

 “ตอนนั้นตรงโถงทางเดนิมคีนอื่นไหมครบั”

 “ไม่มคี่ะ”

 “โอเคครบั”

 โมจิสึกิพยักหน้าสองสามครั้ง ปิดสมุดจดเก็บใส่กระเป๋าในเสื้อสูท 

“เข้าใจแล้ว ขอบคณุครบั”

 “จบแล้วหรอืคะ” B โกะท�าหน้าไม่พอใจ

 “หลงัจากนั้นได้เบาะแสอะไรบ้างไหมคะ”

 A โกะถาม โมจิสึกิส่ายหน้าเบาๆ “ไม่ได้อะไรเลยครับ รู้แค่ว่า

คณุนายถูกฆาตกรรม”

 “เวลาก่อเหตลุ่ะคะ...”

 โมจิสึกิยักไหล่เบาๆ “ตอนนี้รู้แค่ว่าหลังจากปรากฏตัวครั้งสุดท้าย 

หลงัสามทุ่มไปครบั”

 หลานชายของคณุนายฮมมะเข้ามาทกั A โกะกบั B โกะขณะกนิ

อาหารมื้อสายที่ร้านอาหารในโรงแรม โผล่มาจังหวะที่ทั้งสองก�าลังจะดื่ม

กาแฟ หลงัจากกนิอาหารชดุอเมรกินัให้เยอะหมดเกลี้ยง เขาอายรุาวยี่สบิ

ห้า ตวัไม่ค่อยสูงนกั ผวิขาว แขนที่โผล่ออกมาจากเสื้อเชิ้ตแขนสั้นกเ็ลก็ 
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 “ขอโทษที่รบกวนบ่อยๆ นะครบั” 

 เขาทักเสียงสูง ชื่อของเขาคือ ทานาเบะ ชูอิจิ เป็นญาติร่วมสาย

โลหติเพยีงคนเดยีวของคณุนายฮมมะ

 “ผมนดัเจอกบัอาวนันี้ แต่ดนัเกดิเหตกุารณ์แบบนี้เสยีก่อน...ตกใจ

หมดเลย”

 ชูอจิขิมวดคิ้วอย่างเป็นกงัวล

 “เจอคณุฮมมะแล้วหรอืยงัคะ”

 A โกะถาม เขาพยกัหน้าอย่างอ่อนแรง

 “เจอเมื่อกี้แล้วครับ อาเขยก็คงไม่คิดไม่ฝันว่ามาเที่ยวแล้วจะเจอ

เรื่องแบบนี้ แถมยังโดนต�ารวจเรียกจนไม่มีเวลาท้อแท้ คงเกินจะรับไหว

จรงิๆ”

 “ต�ารวจ” A โกะย้อนถาม “คณุทานาเบะกไ็ปเจอต�ารวจแล้วหรอืคะ”

 “ครบั โดนเรยีกตั้งแต่เช้าตรู่ เลยได้เจออาเขยด้วย”

 “คณุทานาเบะโดนถามอะไรบ้างคะ”

 B โกะชะโงกถามด้วยความอยากรู้อยากเหน็

 “กห็ลายเรื่องครบั” ชูอจิติอบ “ถามเรื่องพยานที่อยู่ด้วย”

 “พยานที่อยู่”

 B โกะร้องเสยีงหลงเอามอืปิดปาก เพราะลูกค้าในร้านหนัมามอง

 “ท�าไมล่ะคะ”

 A โกะถามอย่างเกรงใจ อยากจะถามเรื่องนั้นแบบเจาะลึก แต่ก็ 

ไม่กล้าถาม ทว่าชูอจิติอบด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ ไม่ได้อารมณ์เสยี

 “ผมไม่ทราบรายละเอยีดหรอกครบั แต่โรงแรมนี้ใช้ระบบลอ็กประตู

อตัโนมตั ิห้องอากบัอาเขยกต็้องลอ็กกญุแจร้อยเปอร์เซน็ต์อยู่แล้ว ดงันั้น

คนร้ายจะเข้าไปในห้องได้กต่็อเมื่ออาที่อยูข้่างในไขกญุแจให ้จงึนา่จะเป็น

ฝีมอืคนรู้จกั”

 “แล้วคณุทานาเบะมพียานที่อยู่หรอืเปล่าคะ”
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 B โกะถาม ในเวลาแบบนี้ความทึ่มของหล่อนกลบัมปีระโยชน์

 “หมายถึงตั้งแต่สามทุ่มถึงตีหนึ่งสินะครับ โชคดีผมมีพยานที่อยู่

ตั้งแต่สามทุม่ครึ่ง เมื่อคนืผมอยูบ้่านเพื่อน ไปถงึที่นั่นประมาณสามทุม่ครึ่ง”

 “แต่ว่าต�ารวจมาสงสยัญาตแิบบนี้ แย่เลยนะคะ”

 A โกะคดิว่าถ้าตนเป็นต�ารวจ คงไม่สงสยัชายคนนี้หรอก เพราะเขาดู

ไม่ค่อยมแีรง ถ้าไปรดัคอใครน่าจะโดนรดัคอกลบัมากกว่า “แล้วกม็ปัีญหา

เรื่องแรงจูงใจด้วย”

 ทนัใดนั้น ชูอจิผิดุยิ้มเฝื่อนอย่างเหงาๆ

 “ผมกค็ดิแบบนั้น แต่คดิๆ ดูแล้วกไ็ม่ถงึกบัว่าไม่มแีรงจูงใจเลยหรอก

ครบั”

 “คณุนายท�าประกนัชวีติก้อนโตไว้หรอืคะ”

 B โกะถามประเดน็ที่พบเหน็อยู่บ่อยๆ เขาส่ายหน้าแค่นยิ้ม

 “อาตายแล้วผมไม่ได้เงนิหรอกครบั กลบักนัต่างหาก”

 “กลบักนั หมายถงึเสยีเงนิหรอืคะ”

 “ไม่ใช ่แบบนั้นครับ ค�าว ่ากลับกันอาจจะฟังดูแปลกๆ...ผม

หมายความว่าถ้าอายงัอยู่ ผมจะเสยีเงนิ ไม่ใช่ว่าอาตายแล้วผมได้เงนิ”

 “...”

 ที่ B โกะเงยีบหมายความว่าสมองก�าลงัมนึงง  A โกะเลยเป็นฝ่าย

ถามแทน

 “แปลว่าคณุนายใช้เงนิของคณุทานาเบะใช่ไหมคะ”

 ใช่ครบั ชูอจิพิยกัหน้า

 “คอืว่าพ่อผม ซึ่งกค็อืพี่ชายของอาทิ้งมรดกก้อนโตไว้ให้ผมก่อนจะ

จากโลกนี้ไปครับ แต่ในพินัยกรรมระบุว่าให้อาเป็นผู้จัดการมรดกจนกว่า

ผมจะบรรลนุติภิาวะ ที่ผ่านมามรดกอยู่ในความดูแลของอา แต่ระยะหลงั

มานี้ผมจบัได้ว่ามรดกพร่องลงไปมาก เพราะอาเอาไปซื้อหุ้นครบั”

 “อุ๊ย ท�าโดยพลการเหรอคะ”
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 “จะว่าท�าโดยพลการก็ไม่เชิง เพราะเป็นญาติกัน อาคงไม่ได้รู้สึก

อะไร ผมขอให้เลกิ แต่อาอ้างว่าท�าไปเพื่อหลาน เดี๋ยวจะคนืโดยไม่ให้กนิ

เงนิต้น แต่กไ็ม่เคยคนืเลย เท่ากบัว่ามรดกหมดไปแล้ว ต�ารวจเลยมองว่า

ผมมแีรงจูงใจครบั”

 เขาอธบิายด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ แทบไม่น่าเชื่อว่าเล่าเรื่องตวัเองอยู่

 “ขอโทษนะคะ บ้านเพื่อนที่คณุทานาเบะไปอยูห่่างจากที่นี่แค่ไหนคะ”

 หลงัได้ยนิค�าถามของ A โกะ เขาครุน่คดิครูห่นึ่งก่อนจะตอบว่า “นั่ง

รถไปยี่สบินาทคีรบั” 

 “ถ้างั้นกห็ายห่วงค่ะ”

 B โกะพดู “เพราะฉนัเหน็คณุนายครั้งสดุท้ายตอนสามทุม่เศษ แทบ

จะเป็นไปไม่ได้ที่คณุจะลงมอืฆ่า แล้วไปถงึที่นั่นตอนสามทุ่มครึ่ง”

 “แน่ใจหรอืครบั”

 ชูอิจิท�าหน้ากังวล หล่อนจึงตีอกผางบอกว่า “ฉันเป็นพยานนะคะ 

ไม่ผดิแน่ค่ะ”

4

 “ลกักี้”

 B โกะตบมอืฉาด เนื่องจากหล่อนต้องอยูใ่ห้ความร่วมมอืกบัต�ารวจ

ที่ทาง สภ.จงัหวดัคาโงชมิะขอร้องมา จงึให้แอร์โฮสเตสคนอื่นไปบนิไฟลต์

วนันี้แทน 

 แถมเวลานัดเจอโมจิสึกิยังเป็นตอนกลางคืนอีก เลยมีเวลาไป

เที่ยวใกล้ๆ ตามสบาย ต่อให้ไม่ใช่ B โกะกค็งรู้สกึ ‘ลกักี้’ เหมอืนกนั ใน

สถานการณ์แบบนี้คนทั่วไปคงไม่มีอารมณ์ไปเที่ยวเล่นเริงร่า แต่ทั้งสอง
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เข้าไปในเมือง แวะดูร้านของฝาก เปิดดูหนังสือท่องเที่ยวแล้วดั้นด้นไป

จนถึงร้านที่เขียนแนะน�าว่า ‘ถ้าอยากชิมอาหารพื้นเมือง ต้องร้าน OOO 

ชมิได้ครบในราคา 1,300 เยน’ เที่ยวกนัจนหน�าใจ ทว่า B โกะเป็นฝ่าย

ตระเวนไปทั่วตามที่ตวัเองต้องการมากกว่า ส่วน  A โกะพยายามสดุชวีติ

ให้เดนิตามหลงัทนั

 หลงัจากใช้เวลาจนคุ้มค่าแล้ว พวกหล่อนจงึไปเจอต�ารวจสายสบื

 “ขอโทษที่รบกวนบ่อยๆ นะครบั”

 โมจสิกึกิ้มหวัผงกๆ แต่ B โกะยิ้มแป้น ไม่มอีะไรจะดไีปกว่าการได้

โดดงาน แถมยงัได้สอดรู้สอดเหน็เรื่องชาวบ้าน

 “ที่ผมให้พวกคณุรอจนถงึค�่าไม่ใช่อื่นใดเลย”

 นายต�ารวจพูดเข้าเรื่องแบบวางมาด นี่คอืการสอบปากค�าที่ลอ็บบี้

เหมือนเมื่อเช้า B โกะเสนอว่าให้ไปที่ร้านอาหารดีไหม แต่เขาไม่เห็นดี 

เหน็งามด้วย 

 “เพราะอยากให้ผลการชนัสูตรออกมาก่อนครบั”

 “มอีะไรหรอืคะ”

 A โกะเกรงว่าจะเป็นเรื่องร้ายแรง

 “เรื่องนั้นเอาไว้ค่อยเล่าทหีลงัครบั”

 โมจสิกึหิยบิสมดุจดออกมาอย่างระแวดระวงั

 “เมื่อคืนพวกคุณดื่มอยู่ที่สแน็กบาร์ตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีหนึ่งกว่าๆ 

ใช่ไหมครบั”

 “ค่ะ” ทั้งสองตอบประสานเสยีงกนั

 “นายฮมมะโผล่มาก่อนสามทุ ่มเล็กน้อย และอยู ่กับพวกคุณ 

จนจบ...”

 “ใช่ค่ะ” A โกะตอบ

 “ถ้ารู้แล้ว กไ็ม่ต้องถามหรอกค่ะ” B โกะท้วง

 โมจสิกึกิระแอม
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 “ขอถามนดิหนึ่งนะครบั นายฮมมะไม่ได้ลกุจากที่นั่งตั้งแต่ต้นจนจบ 

หรอืว่าลกุออกไปไหนใช่ไหมครบั” 

 เอ่อ A โกะเปล่งเสยีง “จ�าไม่ได้ค่ะ”

 “ฉนัจ�าได้ค่ะ”

 B โกะกระพอืรูจมูก หล่อนชอบท�าแบบนี้เวลามั่นใจเตม็ร้อย

 “คณุฮมมะไม่ได้ลกุออกไปไหนเลย ฉนัเป็นคนเข้าห้องน�้าบ่อย ยงั

นกึแปลกใจเลยว่าคณุฮมมะไม่เข้าห้องน�้าเลยค่ะ”

 เรื่องนี้พสิูจน์ให้รู้ว่าความจ�าบางอย่างอาจจะเป็นประโยชน์เมื่อไหร่

กไ็ด้ แต่โมจสิกึทิ�าหน้างง

 “จริงหรือครับ อย่างช่วงสามทุ่มครึ่งหรือสี่ทุ่ม เขาไม่ได้ลุกออกไป

ไหนเลยหรอืครบั”

 นายต�ารวจถามแบบกดัไม่ปล่อย 

 “ไม่มคี่ะ ฉนัจ�าได้แม่น” B โกะย่อมปฏเิสธอยู่แล้ว 

 “งั้นหรอืครบั” เขานั่งคอตก หนัไปมอง A โกะ อกีฝ่ายถามพลาง

ช�าเลอืงมองหน้าเขา

 “เอ่อ...คณุต�ารวจสงสยัคณุฮมมะหรอืคะ”

 เขาจ้องตาเธอกลบั ตอบว่า “ครบั บอกตามตรงว่าผมสงสยัเขา”

 “ช่วงสามทุ่มครึ่งหรอืสี่ทุ่มที่ว่า...”

 “เป็นระยะเวลาการเสยีชวีติครบั” โมจสิกึติอบ “ผลการชนัสตูรออก

มาว่าในกระเพาะอาหารมแีซนด์วชิที่ยงัย่อยไม่หมดเหลอือยู ่พอน�าชิ้นส่วน

นั้นไปตรวจสอบ ได้ข้อสรุปว่าผู้ตายกินแซนด์วิชไปแล้วประมาณสามสิบ

นาท”ี

 “งั้นเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะ” B โกะพูดไม่คดิ “คณุฮมมะมพียานที่อยู”่

 “กน็ั่นแหละครบั” นายต�ารวจจ้องทั้งสองเขมง็ “ผมถงึได้บอกให้คดิ

ดีๆ  อกีท ีเขาไม่ได้ลกุไปไหนเลยจรงิๆ หรอื”

 “แรงจูงใจคอือะไรคะ”

 A โกะถามโดยไม่ได้สนใจค�าถามของนายต�ารวจ
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 “ฉนัได้ฟังเหตผุลที่คณุทานาเบะ ชูอจิติกเป็นผู้ต้องสงสยั”

 “เหมอืนกนัแหละครบั เงนิที่คณุนายน�าไปซื้อหุน้ไม่ได้มแีค่มรดกของ

นายทานาเบะ แต่รวมทั้งทรพัย์สนิที่ตวัเองได้รบัมาจากพ่อแม่ด้วย หล่อน

ใช้เงนิตวัเองกไ็ม่มใีครว่าอะไรหรอก แต่ในมมุมองของนายฮมมะคงอยาก

จะท�าอะไรสกัอย่างเพื่อฮบุเงนิเหล่านั้นก่อนที่หล่อนจะผลาญหมด”

 “แต่เขามพียานที่อยู่นะคะ” B โกะไม่ลดราวาศอก

 “อ้อ แล้วอกีอย่าง” A โกะกน็กึอะไรขึ้นได้ “ที่ว่าระยะเวลาการเสยี

ชวีติเริ่มตั้งแต่สามทุ่มครึ่งถงึสี่ทุ่ม คณุทานาเบะกม็พียานที่อยู่นะคะ”

 “นั่นสคิรบั”

 โมจสิกึทิ�าหน้าเออืมๆ “เขากไ็ม่มชี่องโหว่เลย”

 “มดืแปดด้าน”

 B โกะพมึพ�า ส่วนนายต�ารวจท�าได้เพยีงจ้องเขมง็

 “วธิสีบืสวนไม่ได้เรื่อง”

 B โกะตงิ หล่อนสวมชดุนอนเนื้อบางนั่งขดัสมาธบินเตยีง พลางใช้

ไดร์เป่าผมให้แห้ง ระหว่างคยุกเ็อื้อมมอืหยบิมนัฝรั่งทอดในถงุ A โกะพมึพ�า

ว่า ใครกนัที่บ่นว่าอยากผอม

 “A โกะว่าไหม ที่ต�ารวจมองว่าเป็นฝีมือของคนรู้จักมันทะแม่งๆ 

กระเป๋าถอืโดนขโมยไปแท้ๆ”

 “แต่นั่นอาจจะเป็นการตบตาของคนร้ายกไ็ด้”

 “กแ็ค่อาจจะ”

 B โกะฉนุกกึ A โกะเข้าใจเหตผุลนั้นด ี เพราะทั้งนายฮมมะ ชาย 

วยักลางคนผมขาว และทานาเบะ หนุ่มหน้าอ่อน ตรงสเปกหล่อน

 “แต่คนร้ายไม่มวีธิเีข้าห้องนะ”

 “กบ็อกแล้วไง...ต้องหาทางได้”
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 บทสนทนาด�าเนินไปเหมือนเมื่อคืน เวลา B โกะตกเป็นฝ่ายเสีย

เปรยีบ จะใช้ส�านวนคลมุเครอื “ต้องหาทางได้” เอย “มตีั้งหลายทาง” เอย

 “แต่ว่าการสบืสวนกลบัไปที่จดุเริ่มต้นอยู่ดเีนอะ”

 B โกะพดูพลางเคี้ยวมนัฝรั่งทอดกรบุๆ เศษมนัฝรั่งหกเรี่ยราดบนเตยีง

 “ว้าย กนิไม่เรยีบร้อยเลย”

 A โกะนิ่วหน้า “ของแค่นี้เอง” B โกะว่าแล้วเอามือปัดออก เศษ 

มนัฝรั่งร่วงลงไปกระจายเตม็พื้น

 อะไรบางอย่างตดิอยู่ในใจ A โกะ

 รูส้กึคล้ายเวลาก้างปลาตดิฟันกราม เอาปลายลิ้นดนุเหมอืนจะหลดุ 

แต่กไ็ม่หลดุสกัท ีก้างตดิแน่นมาก ไม้จิ้มฟันกเ็ขี่ยไม่ออก ยิ่งหงดุหงดิเข้าไป

ใหญ่

 “เป็นอะไรไป A โกะ ปวดท้องร”ึ

 B โกะผู้แทบจะไม่เคยทุกข์ร้อน ไม่รู้ว่าคนเราเวลาใช้ความคิดก ็

นิ่วหน้าเหมอืนกนั

 “ขอร้อง อยู่เงยีบๆ แป๊บหนึ่ง”

 A โกะกอดหมอนแน่น พยายามเรยีบเรยีงความคดิ เศษมนัฝรั่งทอด 

เศษผง เศษขนมปัง...

 หล่อนถาม B โกะซึ่งท�าหน้าเซง็ๆ

 “นี่ ตอนที่ B โกะเหน็คณุนาย หล่อนใส่แว่นตาหรอืเปล่า”

 B โกะกลอกตาด�าขึ้นมองเพดาน ใช้ความคดิครู่หนึ่งแล้วตอบว่า

 “ใช่ ใส่แว่นตาจรงิๆ แว่นตาอนัใหญ่”

 A โกะถลนัไปที่โทรศพัท์

 เพราะสิ่งที่ตดิอยู่ในใจหลดุผลวัะออกมาแล้ว
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5

 เช้าวันรุ่งขึ้น ฮมมะใส่สูทสีเทาอ่อน กินมื้อเช้าอยู่ที่ร้านอาหารใน

โรงแรมเช่นเคย พอเหน็ A โกะกบั B โกะ เขายกมอืขึ้นน้อยๆ พวกหล่อน

มานั่งเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเขา

 “ขอโทษที่คราวนี้รบกวนอย่างมากจรงิๆ”

 เขาอตุส่าห์ลกุจากเก้าอี้ ค้อมศรีษะให้

 “ไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะ...คณุฮมมะต่างหากที่ล�าบาก”

 A โกะพูด เขายิ้มเนอืยๆ แล้วบอกว่า ไม่หรอกครบั

 “ผมไม่มเีวลาจะเศร้า เดี๋ยววนันี้กต็้องกลบับ้านไปท�าธรุะต่างๆ”

 “งั้นคงกลบักบัสายการบนิเราสนิะคะ วนันี้เดี๋ยวเรากจ็ะไปบนิ”

 พอได้ยนิ B โกะพูดแบบนั้น ฮมมะท�าหน้าดใีจ

 “โชคดจีงั ผมหดหู่ใจอยู่พอด”ี

 “ฉนัจะบรกิารให้เตม็ที่เลยค่ะ” 

 B โกะพูดจาแปลกๆ

 “ว่าแต่มเีรื่องอยากจะถามหน่อยค่ะ”

 A โกะพูดพลางมองหน้าเขา “คุณนายสายตาไม่ดีหรือเปล่าคะ 

อย่างเช่น สายตาสั้น”

 “เปล่าครับ” ฮมมะส่ายหน้า “สายตาเธอปกติ และยังไม่ถึงวัย

สายตายาว มอีะไรหรอืครบั”

 “เปล่า ไม่มอีะไรหรอกค่ะ”

 A โกะก็ส่ายหน้า “ฉันแค่สงสัยนิดหน่อย เพราะคุณนายนอนใส่

แว่นตาตอนหมดสต ิแล้วกร็ู้สกึแปลกๆ ที่เหน็แว่นกนัแดดในห้องด้วย”
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 A โกะเหน็ดวงตาฮมมะวาวโรจน์ อาจจะคดิมากไปเองกไ็ด้ เขารบี

ปรบัสหีน้าให้เป็นปกติ

 “อ๋อ นั่นเหรอครบั ภรรยาผมชอบใส่แว่นตาแฟชั่นครบั เวลาอยู่ที่

บ้านกใ็ส่ตลอด”

 “งั้นหรอืคะ” A โกะพยกัหน้า “คนแบบนั้นกค็งมเีหมอืนกนั”

 ในที่สุดได้เวลาที่พวกหล่อนต้องออกไปท�างานแล้ว A โกะบอก 

ฮมมะว่า

 “ขอตวัก่อนนะคะ”

 ฮมมะกย็ิ้มตอบ

 “แล้วเจอกนับนเครื่องนะครบั”

 เมื่อไปถงึสนามบนิคาโงชมิะ โมจสิกึมิารอพวกหล่อนแล้ว เมื่อเทยีบ

กบัตอนที่เจอกนัครั้งแรก ผมเผ้าของเขากระเซอะกระเซงิ ดูเหนื่อยล้า แต่

สหีน้ายงัยิ้มแย้ม

 “เรื่องเมื่อคนื ผมลองตรวจหาทั่วสนามบนิแล้ว แต่ยงัไม่เจอข้อเทจ็

จรงิที่ว่านั้น ตอนนี้เลยให้ทางโตเกยีวช่วยตรวจหาอกีแรงครบั”

 “จะทนัร”ึ B โกะถามอย่างแคลงใจ “โตเกยีวกว้างใหญ่นะคะ”

 “จะท�าให้ทนัครบั” โมจสิกึพิยกัหน้าหงกึ

 ก่อนออกเดินทาง แอร์โฮสเตสอย่างพวก A โกะต้องมาเตรียมตัว 

ล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงเพื่อประชมุกบัเหล่านกับนิที่ห้องวางแผนการบนิล่วงหน้า

ห้าสิบนาที หลังจากนั้นขึ้นเครื่องบินล่วงหน้าประมาณสามสิบนาทีและ

ตรวจเชก็ห้องโดยสาร 

 “จะทนัไหมนะ”

 B โกะพูดอย่างเป็นกังวลขณะตรวจสอบไฟอ่านหนังสือ แสดงว่า 

ไม่เชื่อใจความสามารถของพวกโมจสิกึิ
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 “เขาบอกว่าจะท�าให้ทนันี่”

 “เฮอะ” B โกะแค่นเสยีง “ปากจะพูดอะไรกไ็ด้ทั้งนั้นแหละ”

  A โกะคดิเรื่องปัญหาพลางมองไปทางหอ้งพกัรอผ่านหนา้ต่างหอ้ง

โดยสาร ปัญหาไม่ได้อยูท่ี่ว่าจะทนัหรอืไม่ แต่จะหา ‘ร้าน’ นั้นเจอหรอืเปล่า 

ความจ�าของมนษุย์ไร้ตวัตนและเชื่อถอืไม่ได้ ยิ่งเวลาผ่านไป ความจรงิกย็ิ่ง

กลนืหายไปในความมดื ถ้าวนันี้ต�ารวจหาไม่เจอ อาจจะไม่พบความจรงิไป

ตลอดกาล

 “อกีสบิห้านาทนีะ”

 B โกะพูด นั่นคอืเวลาที่ผูโ้ดยสารจะขึ้นเครื่อง A โกะยนือยูบ่นบนัได

เครื่องบนิ รอผู้โดยสารอย่างประหม่า

 เมื่อหมดปิดเทอมฤดูร้อน จ�านวนผู้โดยสารกล็ดลงเช่นเคย ผู้โดยสาร

ส่วนใหญ่เป็นพนกังานใส่สูท พวกเขาคุ้นเคยทั้งเครื่องบนิและแอร์โฮสเตส 

ในกลุม่นกัท่องเที่ยวช่วงฤดรู้อน ผูส้งูอายบุางคนขอถ่ายรปูกบัแอร์โฮสเตส 

แต่ส�าหรับคนที่ต้องบินไปกลับโตเกียว-คาโงชิมะด้วยเรื่องงานแล้ว การ 

กวาดตาอ่านเอกสารบนเครื่องเป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสนใจมากที่สุด  

แอร์โฮสเตสไม่ได้อยู่ในสายตา

 หลังจากเชิญพวกพนักงานสีหน้าอิดโรยเหมือนกันหมดขึ้นเครื่อง  

A โกะหลบุตามองชายที่ค่อยๆ เดนิมาจากห้องพกัรอ พอเหน็หล่อน เขายกมอื

ให้น้อยๆ จงัหวะที่รู้ว่าชายคนนั้นคอืฮมมะ A โกะถงึกบัสิ้นหวงั

 ไม่เจอสนิะ หรอืว่านายฮมมะไม่ใช่คนร้ายตั้งแต่แรกแล้ว

 หล่อนเหน็เศษมนัฝรั่งทอดซึ่ง B โกะท�าหกแล้วนกึขึ้นได้ว่า ตอนที่

เจอฮมมะในสแนก็บาร์ ตนหยบิเศษผงที่ตดิกางเกงเขาออกให้ จงัหวะนั้น 

ไม่ได้คิดอะไร แต่มันคือเศษขนมปังแน่นอน เขามีเศษขนมปังติดตัว 

ก่อนมาสแนก็บาร์

 งั้นท�าไมเขามเีศษขนมปังตดิตวัล่ะ
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 ถ้าคดิแบบคนทั่วไป เขาคงกนิขนมปังก่อนที่จะมาสแนก็บาร์ งั้นเขา

กนิขนมปังคนเดยีวหรอื คณุนายไม่กนิเพราะไม่สบายหรอื

 A โกะใช้ความคดิอย่างหนกั

 ในกระเพาะอาหารของคุณนายฮมมะมีแซนด์วิชที่ยังไม่ย่อยเหลือ

อยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นแซนด์วิชที่บริกรเอาไปส่งให้เสมอไป เขา

อาจเตรยีมแซนด์วชิอนัอื่นไว้ล่วงหน้าเอาให้หล่อนกนิแล้วลงมอืสงัหารกไ็ด้ 

สมมตวิ่าเป็นแบบนี้ล่ะ

 มาถงึโรงแรมได้ไม่นานราวสองทุม่เศษ ฮมมะกนิแซนด์วชิที่ซื้อตดิมอื

มากบัภรรยา หลงัจากนั้นสามสบินาท ีเขาฆ่าภรรยา หล่อนเลยไม่มเีวลา

ถอดรองเท้าส้นสูงให้สบายเท้า

 หลงัก่อเหต ุฮมมะไปสแนก็บาร์เพื่อสร้างพยานที่อยู ่แล้วสั่งแซนด์วชิ

ให้ไปส่ง เพยีงเท่านี้กพ็สิูจน์ความบรสิทุธิ์ของตวัเองได้แล้ว

 พวกตนอาจจะถูกหลอกใช้ในการสร้างพยานที่อยู่ A โกะนกึ คดิๆ 

ดแูล้ว คนที่ปวดท้องตอนอยูบ่นเครื่องบนิมานั่งดื่มเหล้าจนดกึดื่นเป็นเรื่อง

ผดิวสิยั อาการปวดท้องนั่นคงจะเป็นแผนเพื่อท�าความรู้จกักบัพวกลูกเรอื  

เขาต้องรู้อยู่แล้วว่าสแน็กบาร์เชยๆ ชื่อ ‘ไวกีกิ’ เป็นร้านประจ�าของเหล่า 

ลูกเรอืสายการบนิ NJA อย่างพวก A โกะ ถ้าไปที่นั่นแล้ว จะมหีมูที่เป็น 

เหยื่อใช้เป็นพยานที่อยู่ให้

 ฮมมะก้าวขึ้นบนัไดเครื่องบนิพลางยิ้มน้อยๆ 

 ทว่าแม้จะคิดไปถึงขั้นนั้นแล้ว แต่ก็ยังติดปัญหาอยู่ นั่นคือเรื่องที่

คุณนายโทรมาที่สแน็กบาร์ และเจ้าตัวเป็นคนรับแซนด์วิชจากบริกร แต่

ถ้าจะใช้ตัวปลอมก็ใช่ว่าจะตบตาไม่ได้ คุณนายใส่แว่นตาอันใหญ่ ถ้าใส่

วกิคนที่เจอกนัครั้งแรกกจ็บัสงัเกตไม่ได้หรอก

 A โกะโทรไปเล่าเรื่องดังกล่าวให้โมจิสึกิฟังกลางดึก พอเขาได้ฟัง  

น�้าเสยีงพลนัสดใสขึ้น หล่อนถามว่า “จะจบักมุพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะ”

 แต่เขาตอบว่ายงัไม่ทราบครบั

 “ข้อสนันษิฐานเข้าเค้าแล้วกจ็รงิ แต่ไม่มหีลกัฐาน ตราบใดที่ยงัไม่มี
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วตัถพุยาน การจะล้มล้างพยานที่อยู่ของเขาเป็นเรื่องยากครบั”

 “งั้นจะปล่อยให้เขาหนลีอยนวลหรอืคะ”

 “ไม่หรอกครับ ถ้าข้อสันนิษฐานของคุณถูกต้อง นายฮมมะหรือ 

คณุนายฮมมะคนใดคนหนึ่งจะต้องซื้อแซนด์วชิที่ไหนสกัแห่ง ผมจะลองหา

ร้านดูครบั”

 “จะหาเจอหรอืคะ”

 “ต้องหาเจอครบั”

 เขาตอบหนกัแน่น

 ฮมมะก�าลงัขึ้นบนัไดเครื่องบนิมา

 ถ้าหาร้านที่ฮมมะซื้อแซนด์วชิเจอ โมจสิกึกิจ็ะจบักมุเขาที่สนามบนิ

แห่งนี้ได้ แต่ว่าฮมมะอยู่ตรงหน้า A โกะแล้ว แสดงว่าหาไม่เจอ

 ฮมมะยนืตรงหน้า A โกะ

 “รบกวนด้วยนะครบั”

 เขาว่าแล้วยิ้มเผยฟันขาวดอู่อนกว่าวยั ด้วยอาชพีแอร์โฮสเตสท�าให้

หล่อนยิ้มรบัทนัท ีแต่วนิาทต่ีอมา รอยยิ้มนั้นชะงกัค้างเหมอืนตุก๊ตาลานเสยี

 ขณะที่ A โกะช�าเลืองมองฮมมะก็เห็นรถคันหนึ่งแล่นเข้ามาทาง 

หางตา เป็นรถเปิดประทนุสขีาว คนขบัคอืโมจสิกึ ิส่วนคนที่ถกูนายต�ารวจ 

หนุ่มจบักมุอยู่ข้างหลงัคอื ทานาเบะ ชูอจิิ

 A โกะเข้าใจสถานการณ์ได้ทันที หาร้านเจอแล้ว และคนที่รับบท

คุณนายตัวปลอมอาจจะเป็นใครสักคน อ๋อ ถ้าเป็นเขาซึ่งไหล่บอบบาง

และเสยีงสงูกร็บับทตวัปลอมได้ ทั้งสองมแีรงจงูใจร่วมกนัเลยสมคบคดิกนั

สงัหารคณุนาย นี่คอืการตคีวามที่ลงตวัที่สดุ

 A โกะยิ้มให้ฮมมะอกีครั้ง “ท่านผู้โดยสารคะ”

 เขาเอยีงคอน้อยๆ หล่อนสดูหายใจลกึๆ แล้วผายมอืไปด้านหลงัเขา

 “ยานพาหนะส�าหรบัท่านผู้โดยสารอยู่ทางโน้นค่ะ”

���������������������� �����3.indd   29 29/10/2564   21:04:53



โปรดตรวจสอบสัมภาระของท่าน

- 30 -

โปรดตรวจสอบสัมภาระ

ของท่าน

1

 วนัอาทติย์ที่ 20 พฤศจกิายน ในห้องโดยสารแอร์บสั เอ 300 ออก

เดนิทางจากโอซากะ เวลา 18:35 น. คาดว่าจะถงึโตเกยีวเวลา 19:35 น.

 “เรื่องมนัเศร้า”

 ฟูจิ มามิโกะหรือ B โกะร�าพึงพลางตรวจเช็กไฟ ขณะนี้เป็นเวลา 

หกโมงเย็นกว่าๆ เหล่าแอร์โฮสเตสอย่างพวกเธอก�าลังเตรียมความพร้อม

ก่อนออกเดนิทาง

 “ท�าไมฉนัต้องมาเจอเรื่องเศร้าแบบนี้ด้วยนะ” 

 “ท�าไงได้ล่ะ เรื่องแบบนี้มนัเกดิขึ้นได้”

 A โกะตอบ
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 “เบบี้ทวัร์ร ึใครเป็นคนคดิเรื่องไร้สาระพรรค์นั้นนะ”

 B โกะท�าแก้มป่อง

 “บรษิทัทวัร์น่ะส ิฉนัว่าช่างคดิดอีอก”

 “พูดเป็นเล่น อยากให้พวกนั้นลองมาเป็นฉนัจงัเลย”

 ระหว่างที่ทั้งสองคุยกระซิบกระซาบกัน คิตาจิมะ คาโอริ หัวหน้า 

แอร์โฮสเตสเดินมาข้างหลังทักว่า “คุณฟูจิ” B โกะส่งเสียงคล้ายสะอึก 

ท�าท่า ‘ยนืตรง’

 “ฉันคิดว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากส�าหรับคุณ ทั้งในฐานะ 

แอร์โฮสเตสและคุณแม่ในอนาคต จริงสิ วันนี้ฉันมอบหมายงานเกี่ยวกับ 

เบบี้ทวัร์ให้คณุดูแลทั้งหมดแล้วกนั”

 “เอ๋ จะฆ่ากนัทั้งเป็นเรอะ”

 “เงยีบเดี๋ยวนี้”

 น�้าลายคาโอริกระเด็นมาพร้อมเสียงตวาด “ท่านผู้โดยสารคือคน

ส�าคญั ฟังนะ คณุต้องพยายาม จะได้มจีติส�านกึของการเป็นแอร์โฮสเตส

และน�้าหนกัตวัจะได้ลดลงสกัหน่อยด้วย”

 “ค่า”

 B โกะแลบลิ้นใส่คติาจมิะ คาโอรซิึ่งเดนิหนัหลงัตวัตรงแหนว็จากไป

 เบบี้ทัวร์เป็นไอเดียของบริษัททัวร์แห่งหนึ่ง หมายถึงแพ็กเกจทัวร์

ส�าหรับคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่มีลูกอ่อน ในประเทศญี่ปุ่นมีคู่สามีภรรยา

จ�านวนไม่น้อยอดใจไม่ไปเที่ยวเพราะมีลูกอ่อน การดูแลลูกอ่อนระหว่าง

ท่องเที่ยวเป็นเรื่องยากล�าบาก ไหนจะต้องเกรงใจผู้ร่วมเดินทางอีก หาก

บ้านเกิดของคู่สามีภรรยาอยู่ไกลจะเอาลูกไปฝากใครไว้ก็ไม่ได้ เบบี้ทัวร์ 

จึงถือก�าเนิดมาเพื่อคู่สามีภรรยาเหล่านี้ โดยตั้งเงื่อนไขว่าพวกเขาต้องมี 

ลกูอ่อนโปรแกรมทวัร์ต้องไม่ล�าบาก และเลอืกที่พกัซึ่งต้องยอมให้เดก็อ่อน  

เข้าพกัได้ แต่สิ่งส�าคญัที่สดุ ผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมทวัร์ทกุคนมลูีกอ่อนจงึไม่ต้อง

เกรงอกเกรงใจกนั
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 คณะเบบี้ทัวร์ก�าลังจะโดยสารเครื่องบินที่ A โกะและ B โกะให้

บรกิาร ที่ B โกะบ่นกระปอดกระแปดเพราะไม่ทราบเรื่องนั้นมาก่อน

 “เดก็อ่อนไม่น่ารกัที่สดุแล้ว ลกูแพนด้ายงัน่ารกักว่าตุก๊ตาเสยีอกี จะ

ว่าไปแล้วตุก๊ตาเดก็อ่อนขายไม่ออกเนอะ ต้องขายไม่ออกอยูแ่ล้วละเพราะ

ไม่น่ารกั”

 เวลาหงดุหงดิ B โกะชอบพูดไปเรื่อย A โกะได้แต่ฟังไปยิ้มไป

 เมื่อถึงเวลาหกโมงยี่สิบนาทีกว่าๆ ผู้โดยสารเริ่มทยอยขึ้นเครื่อง  

พวก A โกะยนืเรยีงแถวต้อนรบัพวกเขา

 ถ้าเป็นวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ของเที่ยวบนินี้จะเป็น 

คนท�างาน แต่พอเป็นวันหยุด จ�านวนมากกว่าครึ่งจะเป็นนักท่องเที่ยว  

วนันี้เหล่าแอร์โฮสเตสกเ็หน็กลุ่มผู้โดยสารหนุ่มสาวอายยุี่สบิต้นๆ

 แต่ A โกะสงัเกตเหน็ว่านกัท่องเที่ยวเหล่านั้นมสีหีน้าเหมอืนๆ กนั 

พูดสั้นๆ กค็อื สหีน้าดูอดึอดั หวาดกลวัและหดหู่คละเคล้ากนัไป

 “ไม่ไหวจรงิๆ”

 ชายท่าทางเหมอืนนกัศกึษาบ่นพมึพ�าขณะเดนิผ่านแอร์โฮสเตส

 “เฮ้อ ฉนัเหนื่อยจะแย่ แต่แบบเนี้ยนอนไม่หลบัหรอก”

 A โกะหนัไปมองหน้า B โกะที่อยู่ข้างกนั

 ช่วงที่ผูโ้ดยสารครึ่งหนึ่งเดนิผ่านไป ได้ยนิเสยีงคล้ายแมวโดนเหยยีบ

ลอยมาจากด้านหลงัสะพานเทยีบเครื่องบนิ และไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้ง เสยีง

ร้องไห้ผสมปนเปกนัดงัใกล้เข้ามา 

 “มาแล้ว”

 B โกะโอดครวญ “เสยีงปีศาจใกล้เข้ามาแล้ว”

 ธงสามเหลี่ยมสแีดงปรากฏขึ้นด้านหลงัผูโ้ดยสารทั่วไป ถ้าดใูห้ดจีะ

เห็นตัวการ์ตูนเด็กอ่อนบนธง คนถือธงเป็นหญิงวัยละอ่อนผมยาว คงจะ

เป็นพนักงานบริการบนรถทัวร์ ใบหน้าหล่อนคมคาย แต่สีหน้าขาวซีด 

นยัน์ตาแดงก�่า บ่งบอกถงึความสาหสัสากรรจ์ของทวัร์นี้

���������������������� �����3.indd   32 29/10/2564   21:04:54



ฮิงาชิโนะ เคโงะ

- 33 -

 เหล่าลูกทวัร์เดนิตามหล่อนมา

 ใช่ว่า A โกะไม่เคยเห็นผู้โดยสารที่มีลูกอ่อน ไม่สิ ถ้าเป็นเครื่อง 

แอร์บสั เอ 300 ต้องมผีู้โดยสารกลุ่มนั้นหลายคู่อยู่แล้ว ทว่าภาพที่หล่อน 

เหน็ตอนนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยพบพาน

 คณุแม่วยัสาวเดนิผ่านหน้าไป ตามด้วยคณุพ่ออุ้มลูก จบัคู่แบบนี้

เป็นขบวนยาว ทารกในอ้อมกอดเกือบทุกคนดิ้นไปมาร้องไห้จ้า ไม่ได้ยิน

เสยีงประกาศของแอร์โฮสเตสเลย “ยนิดต้ีอนรบัท่านผู้โดยสารที่จะเดนิทาง

ไปโตเกยีว” 

 “นรกชดัๆ...นรกเดก็อ่อน”

 B โกะโอดครวญอย่างแผ่วเบา

 

 พ่อแม่ที่กระเตงลกูอ่อนมาด้วยมทีั้งสิ้น 25 ราย ปกตแิล้วพวกเขาท�า

ตวัลบีๆ เกรงว่าจะรบกวนคนรอบข้าง แต่พออยู่กนัเป็นกลุ่มกท็�าตวักร่าง 

เครื่องบนิทะยานขึ้นฟ้า สญัญาณห้ามสบูบหุรี่ดบัลงแล้ว แต่กย็งัได้ยนิเสยีง

พวกเขาตะโกนประท้วงอยู่ใกล้ๆ ที่นั่งส�าหรบัสูบบหุรี่ว่า “ตรงนี้มเีดก็อ่อน

นะ” เพราะไม่อยากให้ผู้โดยสารคนอื่นสูบบหุรี่ ฝ่ายที่โดนประท้วงกต็ั้งท่า

จะตอบโต้ แต่พ่ายแพ้ต่อสายตาพฆิาตของเหล่าแม่ๆ อุ้มลูกอ่อน จงึยอม

เกบ็บหุรี่ในที่สดุ

 B โกะก็รับศึกหนัก เพราะคิตาจิมะ คาโอริมอบหมายให้ดูแลเบบี้

ทวัร์ ระหว่างแจกผ้าเยน็ เหล่าแม่ๆ กถ็ามหาที่เปลี่ยนผ้าอ้อมบ้างละ ขอ

ให้ช่วยอุ้มลูกอ่อนบ้างละ ขณะแจกผ้าเยน็ไปเรื่อยๆ บางครั้งแทนที่หล่อน

จะพูดว่า “ผ้าเยน็ค่ะ” กลบัเผลอพูดว่า “ผ้าอ้อมค่ะ” ถ้า A โกะไม่บอก ก็

ไม่รู้ตวั

 บนเครื่องแอร์บัส เอ 300 ในห้องน�้าช่วงท้ายเครื่องมีโต๊ะเปลี่ยน 

ผ้าอ้อมเตรียมไว้ให้ แต่มีคนใช้งานอย่างต่อเนื่อง B โกะจึงต้องวิ่งวุ่น 

ตลอดเวลา 
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 ทารกร้องไห้ไม่ได้มแีค่คนสองคน ซ�้าร้ายเมื่อคนหนึ่งร้อง คนที่เหลอื

กพ็ลอยร้องประสานเสยีงไปด้วย ทกุครั้งที่เกดิเหตกุารณ์นั้น B โกะจะไป

ท�าหน้าตลกให้เดก็ๆ ดู น่าแปลกที่เจ้าตวัท�าไปอย่างหมดอาลยัตายอยาก 

แต่เดก็กลบัชอบอกชอบใจมาก

 “ปัดโธ่โว้ย”

 B โกะสบถพลางชงนมใส่ขวดนม “ท�าไมฉนัต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วย”

 “อกีแป๊บเดยีวกถ็งึโตเกยีวแล้ว ทนไปก่อนนะ”

 “ร้องไห้โยเย หนวกหูที่สดุ ถ้าฉนัแต่งงาน กไ็ม่มลีูกหรอก”

 “แต่ B โกะเหมาะจะเป็นแม่นะ”

 A โกะล้อเล่น แต่ B โกะโต้ว่า “ไม่ตลกนะ” แล้วเขย่าขวดนม

 คณุแม่คนหนึ่งเล่าให้ A โกะฟังว่า ทวัร์นี้ท่องเที่ยวในแถบนาราและ

เกยีวโต เดนิทางด้วยรถบสันั่งสบาย ไม่ใช่ชะโงกทวัร์ แต่ให้เวลาท่องเที่ยว 

แต่ละแห่งตามสบาย คณุแม่วยัสาวดอีกดใีจ เพราะไม่ได้เที่ยวจรงิๆ แบบนี้

มานานแล้ว

 ลกูทวัร์ส่วนใหญ่เป็นคู่สามภีรรยาที่มลีกูอ่อนหนึ่งคน แต่กม็บีางราย

ที่คณุแม่มาคนเดยีว คงเป็นเพื่อนสนทิที่มลีูกเหมอืนกนั

 ระหว่างวิ่งวุน่ให้บรกิารไปเรื่อยๆ ในที่สดุกเ็ข้าสูช่่วงเตรยีมตวัลงจอด 

เมื่อแอร์โฮสเตสประกาศให้ทุกคนนั่งประจ�าที่และรัดเข็มขัด บรรยากาศ

ภายในเครื่องเข้าสู่ความเงียบสงบ ทารกร้องไห้ตกใจส่วนใหญ่ก็หลับไป

แล้ว พวก A โกะกน็ั่งเก้าอี้ลูกเรอื

 ไฟหรี่ลง เครื่องบินเตรียมร่อนลงจอด ลดระดับความสูง จากนั้น 

ไม่นานเกดิแรงกระแทกเบาๆ เสยีงเครื่องยนต์พลนัเงยีบลง 

 A โกะดูนาฬิกาข้อมอื เครื่องบนิลงสูส่นามบนิฮาเนดะเวลา 19:37 น. 

แทบจะตรงตามก�าหนดการ

 แอร์โฮสเตสมายืนเรียงแถวหน้าประตูเพื่อรอส่งผู้โดยสารลงจาก

เครื่อง B โกะมายนืข้าง A โกะ สหีน้าอดิโรย
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 “แบบนี้ไม่เอาอกีแล้ว”

 “แต่กเ็ป็นประสบการณ์ที่ดไีม่ใช่ร”ึ

 “พอกนัท”ี

 ทั้งที่พูดแบบนั้น แต่เวลาที่กองทพัเดก็อ่อนเดนิผ่านไป B โกะกท็�า

หน้าตลกใส่อกีเช่นเคย 

 “ขอบพระคณุค่ะ เดนิระวงันะคะ”

 A โกะยนืโค้งค�านบัส่งผูโ้ดยสาร คนที่อุม้เดก็อ่อนม ี25 คนครบถ้วน

 หลังส่งผู้โดยสารทุกคนเสร็จ ก็ตรวจสอบว่าผู้โดยสารลืมสัมภาระ 

ไว้หรอืไม่ แอร์โฮสเตสเจด็คนแบ่งงานกนัเดนิดใูนช่องเกบ็สมัภาระ บนที่นั่ง

และช่องเกบ็ของหลงัที่นั่ง 

 “ว้าย”

 อยู่ๆ B โกะร้องเสยีงหลง A โกะหนัไปมองหล่อน

 “มอีะไรหรอื”

 “เกดิอะไรขึ้น”

 คติาจมิะ คาโอรกิเ็ดนิมาหา

 “ผู้โดยสารลมืของค่ะ”

 “งั้นกร็บีเอาไปส่งส ิของอะไรร”ึ

 “คอืว่า...”

 B โกะอ�้าอึ้ง แล้วนั่งยองลงใกล้ๆ ที่นั่ง

 “ของอะไร รบีๆ พูดมาส”ิ

 คาโอรเิร่งเร้า แต่วนิาทตี่อมา หล่อนกอ็้าปากค้าง

 B โกะอุ้มสิ่งนั้น มอง A โกะกบัคาโอรติาแป๋ว

 “ผู้โดยสารลมืเดก็อ่อนค่ะ”

 A โกะไม่รู้ว่าจะบรรยายช่วงเวลานี้อย่างไรด ีแอร์โฮสเตสที่อยู่ด้วย

กนัยนือึ้ง มองสิ่งมชีวีติในห่อผ้าขนหนู

 “เดก็อ่อนค่ะ”
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 B โกะย�้า “ยงัหายใจอยู่”

 คติาจมิะ คาโอรไิด้สตเิพราะค�านั้น

 “มนัแหงอยูแ่ล้ว ไปหาผูโ้ดยสารเรว็ๆ เข้า น่าจะยงัรอรบักระเป๋าอยู”่

 B โกะอุ้มเดก็อ่อนวิ่งไป เสยีงคาโอรลิอยตามหลงัมา “อย่ารบีร้อน

จนหกล้มล่ะ ถ้าท�าเดก็หล่น เป็นเรื่องใหญ่เลยนะ”

 คาโอรสิั่ง A โกะให้ตามไป

 “น่าจะเป็นพวกเบบี้ทวัร์นั่นแหละ แต่ท�าไมลมืลูกได้ลงคอ” 

 A โกะยิ้มแล้วตาม B โกะไป ทว่าวิ่งไปทั้งที่ยงังนุงง พวกลูกทวัร์ 25 

รายทกุคนอุ้มลูกออกไปแล้วนี่ 

 พอออกไปนอกเกต คณะเบบี้ทวัร์ยนืต่อแถวอยู ่A โกะกบั B โกะรบี

เข้าไปอธบิายสถานการณ์ บรรดาลูกทวัร์พากนัหวัเราะ

 “ไม่มใีครลมืลูกหรอก”

 หญงิคนหนึ่งพูดขึ้น หล่อนคอืคณุแม่ที่ขอให้ B โกะชงนม

 “แต่ว่า ลองตรวจสอบอกีท.ี..”

 A โกะว่าแล้วมองเด็กอ่อนในคณะ มองไปพลางงงว่าตัวเองก�าลัง

ตรวจสอบอะไร คณุแม่ที่ลมืลูกต้องเอะใจเป็นคนแรกอยู่แล้ว

 คณุแม่ทกุคนอุ้มลูกอ่อน เดก็อยู่ครบ 25 คน ไม่มปีัญหาอะไร

 “อาจจะเป็นลูกของผู้โดยสารคนอื่นหรอืเปล่า”

 หญงิพนกังานบรกิารบนรถทวัร์เอ่ย เป็นความคดิที่สมเหตสุมผล แต่ 

A โกะและเพื่อนๆ แอร์โฮสเตสตรวจสอบเรยีบร้อยตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องแล้ว

ว่า อนิแฟนต์หรอืทารกม ี25 คน

 เดก็ที่ถูกลมืไว้บนที่นั่งนอนหลบัปุ๋ยในอ้อมกอดของ B โกะ

 ได้กลิ่นนมจางๆ
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2

 “อมื”

 เอ็นโด ผู้จัดการเที่ยวบินกอดอกมองทารกคนเมื่อกี้นี้นอนหลับอยู่

บนโต๊ะท�างานตวัเอง ทกุคนลงความเหน็ว่าน่าจะอายปุระมาณห้าหกเดอืน

 “เกดิมาเพิ่งเคยเจอ”

 “แหงอยู่แล้วค่ะ”

 คาเนดะ ฮโิรโกะ แอร์โฮสเตสอาวโุสเอ่ย “ถ้ามบ่ีอยๆ กแ็ย่กนัพอด”ี

 “นั่นสนิะ...ใครเป็นคนเจอ”

 “ฉนัค่ะ”

 B โกะตอบ

 “เธออกีแล้วเรอะ”

 B โกะอุ้มเดก็พร้อมกบัท�าแก้มป่องเช่นเคย “เดก็ไม่ผดิค่ะ”

 “จะท�ายงัไงกนัดคีะ”

 คาเนดะถาม ทกุครั้งที่ได้ยนิค�าถาม ผู้จดัการเอน็โดครางในล�าคอ

 “ประกาศหาแล้วรยึงั”

 “ประกาศแล้วค่ะ”

 เอน็โดครางอกีครั้ง พลางมองทารกในอ้อมกอดของ B โกะ A โกะ

มองอยู่ข้างๆ แล้วรู้สกึว่า สายตาเขาแฝงความเกลยีดชงั

 “จะเป็นไปได้ไหม ถ้าเดก็คนนี้ไม่ใช่ลูกของผู้โดยสารที่เดนิทางจาก

โอซากะมาโตเกยีว แต่เป็นลกูของผูโ้ดยสารเที่ยวบนิก่อนหน้านั้นลมืทิ้งไว้”

 “เรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะ”

 คติาจมิะ คาโอร ิหวัหน้าแอร์โฮสเตสพดู “พวกเราต้องตรวจเชก็ห้อง

โดยสารก่อนจะไปต้อนรับผู้โดยสาร ไม่มีทางที่จะมองไม่เห็นเด็กตัวใหญ่

ขนาดนี้”

���������������������� �����3.indd   37 29/10/2564   21:04:54



โปรดตรวจสอบสัมภาระของท่าน

- 38 -

 “งั้นท�าไมมเีดก็เพิ่มขึ้นล่ะ”

 เอน็โดท�าปากจู๋

 “กท็ี่เราเดอืดร้อนกนัอยู่เนี่ย เพราะไม่รู้เรื่องนั้นไงคะ”

 ทั้งผูจ้ดัการและคาโอรหิงดุหงดิกบัเหตกุารณ์สดุพศิวง ส่วนเดก็อ่อน

ก�าลงัเล่นกบั B โกะอย่างไร้เดยีงสา

 “เดก็คุ้นเคยกบัเธอจงัเลยนะ” 

 เอน็โดพูดอย่างเซง็ๆ 

 “หรอืว่าเธอคลอดลูกบนเครื่อง”

 “เลกิเล่นมกุแป้กเถอะค่ะ ฉนัจะท้องได้ยงัไง”

 “ใครจะไปรู้กบัเธอเล่า”

 “เอ่อ...”

 A โกะเปิดปากพูดหลังจากเงียบอยู่นาน ทุกคนมองหล่อนเป็นตา

เดียว หล่อนเป็นแอร์โฮสเตสสาวที่ท�าผลงานได้ยอดเยี่ยม เลยยิ่งเป็นที่

จบัตามอง

 “เดก็ถูกทิ้ง...หรอืเปล่าคะ”

 “เดก็ถูกทิ้ง”

  เอน็โดเบกิตาโพลงวบูหนึ่ง แล้วตหีน้าขรมึทนัท ี“อ๋อ เรื่องนั้นกเ็ป็น

ไปได้นะ แต่มันทะแม่งๆ ตรงที่เวลาผ่านมานานขนาดนี้แล้ว พ่อแม่ก็ยัง 

ไม่โผล่มา คงคดิได้อย่างเดยีวว่า เจตนาวางทิ้งไว้บนเครื่องบนิ”

 “หมายความว่า”

 คาเนดะพูดเสรมิ “พ่อแม่ใส่ลกูไว้ในกระเป๋าอะไรสกัอย่าง หิ้วขึ้นมา

บนเครื่อง น�าลูกออกมาจากกระเป๋าก่อนเครื่องจะร่อนลงจอด แล้ววางลูก

ทิ้งไว้หรอืคะ”

 “คงงั้นแหละ”

 “เป็นไปไม่ได้ค่ะ”

 คติาจมิะ คาโอรปิฏเิสธชดัเจน “ถ้าใส่เดก็ไว้ในกระเป๋านานๆ เดก็
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จะต้องร้องไห้ แล้วการใส่เดก็ไว้ในกระเป๋าหิ้วไปเป็นเรื่องโหดร้าย คนทั่วไป

ท�าไม่ลงหรอกค่ะ”

 ความคดิเหน็ของหล่อนสมเหตสุมผล “นั่นสนิะ” เอน็โดกเ็หน็ดเีหน็งาม

 “แต่ว่าเดก็ถูกทิ้งฟังดูเข้าท่าด ีถ้างั้นคงต้องส่งต่อให้ต�ารวจ”

 “ฉนัเหน็ด้วยกบัการส่งต่อให้ต�ารวจค่ะ เพราะไม่เหน็ด้วยกบัการฝาก

เดก็ไว้ในห้องอยูเ่วรหนาวๆ ในสถานตี�ารวจท่าอากาศยาน ถ้าเดก็เป็นหวดั

ขึ้นมาจะล�าบาก”

 B โกะพูด เดก็ก�าลงัจะหลบัในอ้อมอกหล่อน

 เอน็โดปากห้อย มองหล่อนหน้าหงอยๆ

 “งั้นจะให้ไปฝากไว้ที่ไหนล่ะ พนักงานเคาน์เตอร์ติดตามสัมภาระ

สูญหายไม่ยอมรบัฝากหรอก”

 “แหงอยู่แล้ว คดิอะไรอยู่คะ”

 “ไม่เหมอืนเดก็หลงทางด้วย...”

 “ไม่เหมอืนค่ะ”

 “งั้นจะเอาไปฝากที่ไหน...”

 จงัหวะที่เอน็โดเอยีงคอ B โกะแอ่นอกสดุตวักระพอืรูจมูก

 แมนชั่นของ A โกะกับ B โกะอยู่ไม่ไกลจากสนามบิน นั่งรถไป

ประมาณสามสบินาท ีเป็นอาคารสร้างใหม่สูงแปดชั้น เดนิทางเข้าเมอืงก็

สะดวก ห้องขนาด 2LDK กว้างเพยีงพอส�าหรบัการอยู่ด้วยกนั

 จรงิๆ แล้วทารกม ี26 คน แต่จ�านวนทารกที่ขึ้นมาบนเครื่องม ี25 

คน ดังนั้นใครบางคนต้องขึ้นมาบนเครื่องโดยซ่อนเด็กเอาไว้ มีวิธีการท�า

แบบนั้นได้ด้วยหรอื

 หลงักนิข้าวเสรจ็ A โกะจดโน้ตขบคดิปรศินาอยูบ่นโต๊ะกนิข้าว ได้ยนิ

เสยีงเดก็อ่อนร้องไห้จ้าลอยมาจากห้องน�้า แทรกด้วยเสยีงกล่อมของ B โกะ

 A โกะแค่นหวัเราะ ไหนบอกว่าไม่อยากมลีูกไง
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 เอาละ...

 หล่อนเขยีนวธิซ่ีอนทารกขึ้นเครื่องบนกระดาษโน้ตเรยีงเป็นข้อๆ ดงันี้

 1 ใส่เดก็ไว้ในกระเป๋า หรอืถงุกระดาษถอืขึ้นเครื่อง

 2 ขึ้นเครื่องโดยซ่อนเดก็ไว้หลงักลุ่มคน เพื่อไม่ให้แอร์โฮสเตสเหน็

 3 แต่งตวัให้ทารกดูเหมอืนเดก็เลก็ แล้วพาขึ้นเครื่อง

 แต่ A โกะคดิว่ายงัใช้ไม่ได้ จรงิอย่างที่คติาจมิะ คาโอรบิอก วธิทีี่ 1 

ฝืนใจท�าได้ยาก ถ้าเดก็ร้องไห้ขึ้นมากจ็บ วธิทีี่ 2 ท�าได้ง่ายที่สดุ แต่ถงึแม้

จะซ่อนไว้ในกลุ่มผู้ใหญ่ ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกจับได้ เพราะแอร์โฮสเตส

เป็นคนช่างสงัเกตมาก วธิทีี่ 3 เป็นไอเดยีที่ A โกะมองว่าน่าสนใจ แต่การ

แต่งตวัให้ทารกดเูหมอืนเดก็เลก็เป็นเรื่องยาก และแปลกตรงที่แอร์โฮสเตส

ไม่มใีครจ�าได้

 น่าจะเป็นวิธีที่ 1 ให้เด็กกินยานอนหลับแล้วเอาใส่กระเป๋าอะไร 

สกัอย่าง...พ่อแม่หนุ่มสาวสมยันี้ลอยหน้าท�าเรื่องพรรค์นั้นได้อยู่แล้ว

 ถ้าไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ ก็ไม่เข้าใจหรอก จังหวะที่ A โกะรู้สึก 

หวั่นไหวแปลกๆ B โกะอุ้มเดก็ออกมาจากห้องน�้า

 “เฮ้อ เจ้าหนูเนี่ยฤทธิ์เยอะจรงิๆ”

 ทารกตวัแดงก�่า B โกะกห็น้าแดง A โกะยื่นผ้าขนหนูที่เตรยีมไว้ให้

 “เดก็ผู้ชายกแ็บบนี้แหละ”

 A โกะพูดพลางมอง B โกะเชด็ร่างเปลอืยเปล่าให้เดก็อ่อน เดก็คน

นี้ตวัใหญ่นะ ถ้าเอาใส่กระเป๋าหรอืถงุกระดาษถอืมา จะกลายเป็นสมัภาระ

ชิ้นใหญ่มาก แต่ไม่มผีู้โดยสารคนไหนถอืสมัภาระชิ้นใหญ่ขนาดนั้น

 “เป็นไปไม่ได้หรอก”

 หล่อนร�าพงึ

 คนืนั้น A โกะลมืตาตื่น เพราะได้ยนิเสยีงบางอย่าง ปกตแิทบไม่เคย

ตื่นกลางดกึ เพราะเงื่อนไขของการเป็นแอร์โฮสเตสคอื เมื่อได้เวลานอนต้อง

หลบัสนทิ
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 เข็มนาฬิกาปลุกบอกเวลาตีสามกว่าๆ ระหว่างห้องนอนหล่อนกับ

ห้องนั่งเล่นมปีระตูเลื่อนกั้น แสงสว่างลอดออกมาจากรอยต่อประตูเลื่อน 

 A โกะลกุขึ้นจากที่นอน แง้มประตเูลื่อนเลก็น้อย แอบส่องห้องนั่งเล่น 

เหน็แผ่นหลงัของ B โกะซึ่งใส่ชดุนอนเนื้อบางคลมุทบัด้วยเสื้อคาร์ดแิกน

 หล่อนอุ้มทารก เดินไปเดินมาในห้องนั่งเล่นพลางร้องเพลงเบาๆ  

A โกะเงี่ยหฟัูงว่าหล่อนร้องเพลงอะไร ปรากฏว่าเป็นเพลง ‘มสิเตอร์ โลนลี่’3  

 บนโต๊ะมขีวดนมเปล่าและกล่องผ้าอ้อมส�าเรจ็รูปวางอยู่

 A โกะปิดประตูเลื่อนเบาๆ มดุตวัใต้ผ้าห่มอกีครั้ง

3

 วนัรุ่งขึ้น เกดิความชลุมนุวุ่นวายในห้องลูกเรอืสายการบนิ NJA

 ต�ารวจหญิงจากสถานีต�ารวจท่าอากาศยานเดินทางมา และเริ่ม 

สอบปากค�าพวก B โกะ ต�ารวจหญงิคนนี้ชื่อคานาซาวะ รูปร่างสนัทดั อายุ

เกอืบๆ สี่สบิ ถามตรงประเดน็และชดัถ้อยชดัค�า

 “น่าจะเป็นเดก็ถูกทิ้งค่ะ”

 ต�ารวจหญงิพยกัหน้า “เรายงัไม่รู้ว่าผูโ้ดยสารพาเดก็ขึ้นเครื่องมาได้

ยงัไง แต่ไม่ต้องไปยดึตดิเรื่องนั้น มรีายชื่อผู้โดยสารไหมคะ”

 “มคีรบั” เอน็โดตอบ

 “กรณีเป็นเด็กถูกทิ้ง เกรงว่าพ่อแม่จะใช้ชื่อปลอม แต่ต้องลอง 

ตรวจสอบทกุคนเผื่อไว้ก่อน ในกรณทีี่ไม่ได้เบาะแสอะไรเลย ฉนัว่าคงต้องพึ่ง

3 Mr. Lonely ขบัร้องโดยบ๊อบบี้ วนิตนั (Bobby Vinton) นกัร้องชาวอเมรกินั เนื้อหาของเพลง

บรรยายถงึความเปลี่ยวเหงาของทหารคนหนึ่งซึ่งถกูส่งตวัไปต่างประเทศ และขาดการตดิต่อ

กบัที่บ้าน  
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