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 ฤดูใบไม้ร่วง ปี 2017
 

 ท้องฟ้าหลังกรอบหน้าต่างครึ่งล่างเป็นสีแดง ครึ่งบนเป็นสีเทา 

เมฆก้อนหนาค่อยๆ แผ่กว้างบนท้องฟ้ายามเย็น พยากรณ์อากาศที่ดูใน

อนิเทอร์เนต็ไม่มสีญัลกัษณ์สายฝน 

 “นากามาจคิงุ พกร่มมารเึปล่า” โกะได สโึตมถุามต�ารวจสบืสวน

หนุ่มที่มาด้วยกนั 

 “เปล่า ไม่ได้พกมาครบั ฝนจะตกหรอืครบั”

 “ที่ฉนัถามกเ็พราะกงัวลไง” 

 “แถวนี้มรี้านสะดวกซื้อรเึปล่านะ เผื่อว่าฝนตก ผมจะได้ไปซื้อ”

 “ไม่ต้องท�าถงึขนาดนั้นกไ็ด้”

 โกะไดมองนาฬิกาข้อมอื ใกล้จะห้าโมงเยน็แล้ว เข้าเดอืนพฤศจกิายน 

อากาศเริ่มเยน็อย่างต่อเนื่อง ฝนอย่าตกเลยนะ เขาภาวนา เกรงใจไม่อยาก

ไหว้วานต�ารวจท้องที่เหมอืนเดก็รบัใช้

 ทั้งสองอยู่ที่ส�านกังานของโรงงานขนาดเลก็ในเขตอะดาจ ิไม่มหี้อง

รับรองสวยๆ อย่างห้องรับแขก กั้นพื้นที่ส่วนหนึ่งด้วยฉากกั้นราคาถูกไว้

รบัแขก ตวัอย่างผลติภณัฑ์ เช่น ท่อ วาล์ว และข้อต่อวางเรยีงอยู่บนชั้น

วางชดิผนงั ผลติภณัฑ์หลกัของโรงงานนี้คงจะเป็นอปุกรณ์ประปา
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 โกะไดรูส้กึว่ามคีนมาจงึหนัไปมอง ชายหนุม่คนหนึ่งเดนิเข้ามาค้อม

ศรีษะให้ เส้นผมสนี�้าตาลอ่อนดูเข้ากบัชดุโรงงานสเีทาผดิคาด

 ยามาดะ ยูตะครบั ชายหนุ่มแนะน�าตวั

 โกะไดลกุขึ้นแสดงตรากรมต�ารวจนครบาลโตเกยีว แนะน�าตวัว่าเป็น

เจ้าหน้าที่สบืสวน แผนกสบืสวน 1 แล้วค่อยแนะน�านากามาจิ

 โกะไดและนากามาจนิั่งประจนัหน้ากบัยามาดะบนโต๊ะประชมุ

 “เข้าเรื่องเลยนะครบั ผมมเีรื่องจะถามเกี่ยวกบัคณุชริาอชิ ิเคน็ซเุกะ

สกัหน่อย คณุรู้จกัคณุชริาอชิใิช่ไหมครบั”

 ครบั ยามาดะตอบค�าถามโกะได คางเขาผอมเรยีว ที่เขาก้มหน้า 

ไม่ยอมสบตา ไม่แน่ใจว่ารู้สกึไม่ดกีบัต�ารวจหรอืเปล่า

 “มคีวามสมัพนัธ์กนัยงัไงครบั”

 “ความสมัพนัธ์?”

 “ใช่ครบั ความสมัพนัธ์กบัคณุชริาอชิ ิช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครบั”

 ยามาดะเงยมองโกะได นยัน์ตาฉายแววลงัเล

 “เรื่องนั้น...คณุต�ารวจรู้อยู่แล้วถงึได้มาที่นี่ไม่ใช่ร”ึ

 โกะไดยิ้มให้

 “ผมอยากฟังจากปากคณุ รบกวนด้วยครบั”

 สีหน้ายามาดะดูไม่พอใจ หวาดวิตกและสับสนระคนกันไป เขา 

หลบุตาอกีครั้งแล้วเปิดปากพูด

 “เขาช่วยเป็นทนายให้ตอนที่ผมก่อคดคีรบั”

 “เมื่อไร และคดอีะไรครบั”

 รอยย่นบางๆ ผดุขึ้นบนหว่างคิ้วยามาดะ คงอยากถามว่า อตุส่าห์

ถามเรื่องที่รู้อยู่แล้วไปท�าไม

 กฎเหล็กของการสืบสวนคือการให้เจ้าตัวพูดทุกอย่างออกมาเอง  

แต่กม็เีหตผุลอื่นด้วย นั่นคอืจงใจกวนประสาทเพื่อให้อกีฝ่ายเผยความในใจ

ออกมาได้ง่ายขึ้น คนหงดุหงดิจะโกหกไม่เก่ง

 “คดที�าร้ายร่างกายเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว ผมต่อยผูจ้ดัการร้านคาราโอเกะ
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ที่ตวัเองท�างานอยู่จนเลอืดตกยางออก ตอนนั้นเขาหาว่าผมยกัยอกเงนิใน

ร้าน เลยโดนฟ้องข้อหาลักทรัพย์ ผมปฏิเสธว่าไม่ได้ขโมยเงิน แต่ต�ารวจ 

ไม่เชื่อผมเลย...คณุชริาอชิเิป็นทนายที่ว่าความให้ผมในศาลครบั”

 “คณุรู้จกัมกัจี่กบัคณุชริาอชิมิาก่อนรเึปล่า”

 ยามาดะส่ายหน้า “ไม่รู้จกัครบั”

 โกะไดพยักหน้า เขาตรวจสอบมาแล้วว่าชิราอิชิ เค็นซุเกะเป็น

ทนายความขอแรงของยามาดะ

 “แล้วผลการตดัสนิคดลี่ะ”

 “รอลงอาญาสามปีครบั เรื่องขโมยเงนิ ผู้จดัการเข้าใจผดิไปเอง...

คุณชิราอิชิช่วยตรวจสอบจนรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง แถมยังช่วยพิสูจน์ว่า 

ผมโดนรงัแกเป็นประจ�า ถ้าไม่มเีขา ผมคงตดิคกุไปแล้ว”

 เรื่องที่ยามาดะเล่าตรงกบัสิ่งที่พวกโกะไดตรวจสอบมาล่วงหน้า 

 “ช่วงนี้คณุเจอคณุชริาอชิบิ้างไหม”

 “เขามาเยี่ยมผมที่นี่เมื่อสองอาทติย์ก่อนครบั ผมพกัเที่ยงพอด”ี

 “มธีรุะอะไร”

 ยามาดะเอยีงคอฉงน

 “เปล่าครบั ไม่ได้มธีรุะอะไรเป็นพเิศษ...เขาบอกว่าแค่แวะมาเยี่ยม”

 “คยุอะไรกนับ้าง ถ้าไม่ขดัข้อง ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครบั”

 “ไม่ใช่เรื่องสลักส�าคัญหรอกครับ เขาถามว่าท�างานเข้าที่แล้วหรือ

ยงั เพราะคณุชริาอชิเิป็นคนฝากงานที่นี่ให้ผม”

 “ผมกไ็ด้ยนิมาแบบนั้น ท่าทางคณุชริาอชิเิป็นยงัไงบ้าง มอีะไรผดิ

ปกตริเึปล่า อย่างเช่น หลดุปากพูดเรื่องไม่สบายใจ หรอือะไรท�านองนี้”

 ยามาดะเอยีงคออกีครั้ง สหีน้าครุ่นคดิ

 “ผมไม่กล้าฟันธง แต่รู้สกึว่าดูท่าทางเขาไม่ค่อยสดชื่น เหมอืนคดิ

เรื่องผมอยู่ตลอดเวลา แต่ว่า” ยามาดะโบกมอืปฏเิสธ “ผมแค่รู้สกึ ตวัเอง

อาจคดิมากไปกไ็ด้ อย่าจรงิจงัเลยครบั ถอืว่าผมเล่าให้ฟังเล่นๆ แล้วกนั”

 ยามาดะกลัวว่าต�ารวจจะให้ความส�าคัญกับค�าให้การของตน เขา
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เคยขึ้นศาล คงรู้ตวัว่าไม่ควรพูดพล่อยๆ

 “คณุทราบเรื่องคดคีราวนี้แล้วใช่ไหมครบั” โกะไดถามยนืยนั

 “ทราบแล้วครบั” ยามาดะพยกัหน้า สหีน้าเครยีดเลก็น้อย

 “คณุรู้สกึยงัไงครบั”

 “รู้สกึยงัไง...ผมตกใจครบั”

 “ท�าไมครบั”

 “ก็ผมคิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ที่คุณชิราอิชิจะถูกฆ่า ผมไม่เข้าใจ

เลยว่าเกดิเรื่องแบบนั้นได้ยงัไง”

 “คณุพอนกึอะไรออกบ้างไหมครบั”

 นกึไม่ออกครบั ยามาดะตอบหนกัแน่น

 “คณุคดิว่ามใีครแค้นคณุชริาอชิบิ้างไหม”

 “ผมไม่รู้ครบั แต่คดิว่าไม่น่าม ีถงึจะม ีคนคนนั้นต้องเป็นคนโง่ โง่

และเลวที่สุดจนสมควรตายไปซะ มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่จะมีคนแค้น

คณุชริาอชิ”ิ

 ยามาดะเปล่งวาจาดเุดอืด ทแีรกเขาไม่กล้าสบตา แต่ตอนนี้กล้าสู้

ตาโกะไดแล้ว

2
 ต้นเหตมุาจากโทรศพัท์สายหนึ่ง

 มคีนโทร.มาแจ้งว่า เจอรถใครไม่รู้จอดอยู่ ช่วยมาดูหน่อย บนัทกึ

ของศูนย์การสื่อสารระบวุ่า เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน เวลา 07:32 น. รปภ.

ของบรษิทัแห่งหนึ่งโทร.มาแจ้งเหตุ

 ที่เกดิเหตคุอืบนถนนใกล้ๆ ท่าเรอืทาเคชบิะซมับาช ิชื่อสถานที่คอื

ย่านไคกงั เขตมนิาโตะ รถเก๋งสนี�้าเงนิคนันั้นจอดผดิกฎหมายอยู่รมิถนน
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เส้นที่รถแล่นขนานกบัรถไฟฟ้าสายยูรกิาโมเมะ

 ต�ารวจแผนกจราจรของสน.ท้องที่รุดไปดูแล้ว แต่ว่าส่งเรื่องต่อให้

แผนกสบืสวนทนัท ี เนื่องจากพบศพชายคนหนึ่งบนเบาะหลงัรถ เขาสวม

สูทสดี�า ถูกแทงท้อง เลอืดออกไม่มากนกั คงเพราะมดีที่ใช้เป็นอาวธุเสยีบ

คาอยู่

 กระเป๋าสตางค์ไม่ได้ถูกคนร้ายขโมยไป อยู่ในกระเป๋าเสื้อนอก มี

เงนิสดอยู่ประมาณเจด็หมื่นเยน ในกระเป๋าสตางค์มใีบขบัขี่ จงึทราบทนัที

ว่าเขาเป็นใคร

 ผู้ตายชื่อชิราอิชิ เค็นซุเกะ อายุห้าสิบห้าปี อาศัยอยู่ที่ย่านมินาม ิ

อาโอยามะ เขตมินาโตะ ดูจากนามบัตรที่เขาพกติดตัว พบว่าเขาเป็น

ทนายความ เปิดส�านกังานอยู่แถวๆ ถนนอาโอยามะ ต�ารวจไม่พบของใช้

ส่วนตวัจ�าพวกโทรศพัท์มอืถอื

 เจ้าหน้าที่สืบสวนได้หมายเลขโทรศัพท์บ้านผู้เคราะห์ร้ายมาจาก

บนัทกึลาดตระเวนที่สน.ท้องที่ส่งให้ พอลองตดิต่อไป ปรากฏว่าครอบครวั

ก�าลงัจะไปแจ้งความคนหายพอด ีผูเ้คราะห์ร้ายมภีรรยาอ่อนกว่าหนึ่งปีและ

ลูกสาวอายุยี่สิบเจ็ดปี เขาออกจากบ้านเมื่อวานตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่กลับ 

ไม่โทร.มาบอกด้วย ภรรยาและลูกสาวเลยเป็นห่วงว่ามเีหตรุ้ายเกดิขึ้น ทั้ง

สองมาที่ สน. ดูศพในห้องดบัจติและยนืยนัทั้งน�้าตาว่าใช่ชริาอชิ ิเคน็ซเุกะ

แน่นอน

 ทั้งสองเล่าว่า ชิราอิชิ เค็นซุเกะพกโทรศัพท์มือถือกับสมาร์ตโฟน 

ใช้โทรศพัท์มอืถอืตดิต่อเรื่องงาน และใช้สมาร์ตโฟนคยุกบัคนในครอบครวั 

คนร้ายน่าจะเอาไปทั้งสองเครื่อง โทรศพัท์มอืถอืตดิต่อไม่ได้เลย แต่สมาร์ต

โฟนยงัตดิต่อได้

 ต่อมาไม่นานต�ารวจใช้ระบบ GPS ตดิตามสมาร์ตโฟน และพบมนั

อยูบ่นทางเดนิเล่นที่เรยีกว่าเทอร์เรซแม่น�้าซมุดิะ ซึ่งอยูใ่ต้ท�านบกั้นน�้าข้าง 

สะพานคิโยซุทอดข้ามแม่น�้าซุมิดะ ชื่อสถานที่คือย่านซางะ เขตโคโต 

ตรงจุดนั้นมีรอยเลือดหยดตามพื้น สมาร์ตโฟนก็มีคราบเลือดติด ผลการ
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วิเคราะห์ออกมาว่าเป็นของชิราอิชิ เค็นซุเกะแน่นอน แต่ไม่พบโทรศัพท์

มอืถอื

 หน่วยสืบสวนพิเศษจัดตั้งขึ้นในวันนั้นเลย โกะไดและเจ้าหน้าที่

สบืสวนแผนกสบืสวน 1 กรมต�ารวจนครบาลโตเกยีวถูกเรยีกตวัมาเข้าร่วม

ประชุมทีมสืบสวนครั้งแรกเวลาบ่ายโมง หัวหน้าแผนกสืบสวนสน.ท้องที่ 

รบัหน้าที่อธบิายเนื้อหาคดคีร่าวๆ

 การวเิคราะห์พกิดัต�าแหน่งของสมาร์ตโฟนท�าให้รูแ้น่ชดัว่าผูเ้คราะห์ร้าย 

ไปที่ไหนมาบ้าง อันดับแรกออกจากบ้านที่ย่านมินามิอาโอยามะเมื่อวันที่ 

31 ตลุาคม เวลา 08:20 น. ไปถงึส�านกังานเวลา 08:30 น. อยู่ที่ส�านกังาน

ตลอดทั้งวัน และขับรถออกไปตอนหกโมงเศษ ถึงจุดหมายปลายทางที่

บลอ็ก 1 ย่านโทมโิอกะ เขตโคโตภายในเวลาราวครึ่งชั่วโมง เขาจอดรถ

ไว้ในที่จอดรถแบบหยอดเหรียญข้างศาลเจ้าโทมิโอกะฮาจิมังงู หลังจาก

รออยู่ที่นั่นประมาณสบินาท ีกเ็ริ่มเคลื่อนที่อกีครั้ง เขาไปถงึเทอร์เรซแม่น�้า 

ซมุดิะซึ่งเป็นจดุที่พบสมาร์ตโฟนก่อน 19:00 น. เลก็น้อย

 สมาร์ตโฟนมคีราบเลอืด จงึมคีวามเป็นไปได้สูงว่าที่นี่คอืที่เกดิเหตุ

ฆาตกรรม ช่วงเวลานั้นยงัไม่ดกึมากนกั ปกตแิล้วบรเิวณนั้นเป็นจดุที่มผู้ีคน

เดนิเล่นหรอืวิ่งเหยาะๆ กนัพลกุพล่าน แต่ในเวลาเกดิเหตสุถานการณ์ไม่

เป็นเช่นนั้น เนื่องจากมกีารซ่อมแซมรางระบายน�้าแถวนั้น เทอร์เรซจงึสญัจร

ผ่านไม่ได้ จะว่าไปแล้วกม็สีภาพเหมอืนซอยตนั เหมาะแก่การก่อเหตพุอด ี

หากคนร้ายรูเ้รื่องนั้นและลวงผูเ้คราะห์ร้ายมาที่นี่ แสดงว่าคนร้ายรูจ้กัพื้นที่

เป็นอย่างดี

 หลังจากนั้นศพถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ที่เบาะหลังรถ ผู้เคราะห์ร้าย 

รปูร่างผอม น�้าหนกัประมาณหกสบิกโิลฯ ถ้าคนร้ายแขง็แรง กน่็าจะอุม้ศพ

ไปได้ไม่ยาก มคีนพบรถจอดอยู่รมิทางย่านไคกงั เขตมนิาโตะ แต่ต�ารวจ

ยงัไม่ทราบว่าคนร้ายออกจากที่เกดิเหตฆุาตกรรมแล้วตรงไปที่นั่นเลย หรอื

ว่าแวะที่ไหนหรอืเปล่า คาดว่าคนร้ายเป็นคนขบัรถ แต่ ณ เวลานี้กย็งัไม่รู้

เจตนาที่ท�าแบบนั้น
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 หลังจากอธิบายเนื้อหาคดีดังกล่าว คณะกรรมการสืบสวนได้

พิจารณาแนวทางการสืบสวนพร้อมทั้งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่

สืบสวน โกะไดได้จับคู่กับนากามาจิ พลต�ารวจแผนกสืบสวนสน.ท้องที่  

นากามาจติวัสงู ใบหน้าคมเข้ม อาย ุ28 ปี อ่อนกวา่โกะไดสบิปีพอด ีทแีรก

โกะไดหนกัใจเพราะคดิว่าอกีฝ่ายเป็นหนุม่เลอืดร้อน แต่พอได้ลองคยุกนัก็

เข้าใจว่าเขาเป็นคนสขุมุรอบคอบ จงึโล่งอก

 พวกโกะไดได้รับมอบหมายให้ไปสืบสวนในเคหสถาน ซึ่งงานแรก

คอืการไปสอบถามครอบครวัเหยื่อ

 บ้านของชริาอชิ ิเคน็ซเุกะอยูใ่นย่านมนิามอิาโอยามะ เป็นบ้านเดี่ยว

สไตล์ตะวนัตกหลงักะทดัรดั ดูจากชื่อสถานที่และอาชพีทนายแล้ว นกึว่า

บ้านเขาเป็นคฤหาสน์เสยีอกี โกะไดจงึประหลาดใจเลก็น้อย

 อายาโกะ ภรรยาของชริาอชิ ิและมเิร ผู้เป็นลูกสาวนั่งประจนัหน้า

โกะไดอยู่ในห้องนั่งเล่น พวกเธอสงบสตอิารมณ์ได้แล้ว คงก�าลงัแบ่งงาน

กนัโทร.แจ้งข่าวคนโน้นคนนี้และจดัการเรื่องพธิเีฝ้าศพกบัพธิศีพ อายาโกะ

รูปร่างเล็ก เครื่องหน้าตามแบบฉบับสตรีญี่ปุ่น แต่ดวงหน้าของมิเรสวย 

โดดเด่น คงหน้าเหมอืนพ่อ โกะไดนกึภาพเปรยีบเทยีบกบัผู้ตาย

 หลังกล่าวแสดงความเสียใจ โกะไดลองถามถึงท่าทางของชิราอิช ิ

เคน็ซเุกะตอนออกจากบ้านครั้งสดุท้าย

 “เมื่อวานเขาไม่ได้มท่ีาทางผดิปกตเิป็นพเิศษค่ะ” อายาโกะเริ่มเล่า

ด้วยสหีน้าเศร้าหมอง “ไม่ได้บอกด้วยว่าหลงัเลกิงานจะไปพบใคร หรอืจะ

กลบัดกึ” แต่ว่า เธอเสรมิ “หมู่นี้เขาดูไม่ค่อยสดชื่น ท�าท่าครุ่นคดิอะไรอยู่

บ่อยๆ ฉนัเลยคดิว่าเขาน่าจะรบัท�าคดยีากๆ อะไรสกัอย่าง”

 ทั้งภรรยาและลกูสาวไม่รูเ้ลยว่าชริาอชิมิปัีญหาอะไร ทั้งสองพดูเป็น

เสยีงเดยีวกนัว่าชริาอชิไิม่ชอบเล่าเรื่องงานให้ที่บ้านฟัง 

 โกะไดยงิค�าถามต่อเนื่องตามกลยทุธ์ เช่น พอจะนกึอะไรออกเกี่ยว

กบัคดบี้างไหม หมู่นี้ชริาอชิมิอีะไรแปลกๆ ไปหรอืเปล่า 

 “ฉนันกึอะไรไม่ออกเลยค่ะ” อายาโกะตอบหนกัแน่น “เขาไม่น่าจะ
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เคยสร้างความเจบ็แค้นให้ใครเลยสกัครั้ง ท�าคดด้ีวยความจรงิใจเสมอ และ

เคยได้รบัจดหมายขอบคณุจากลูกความตั้งหลายฉบบั”

 แต่เนื่องด้วยอาชีพที่ต้องว่าความให้จ�าเลย น่าจะมีฝ่ายผู้เสียหาย

เกลยีดชงัเขาไม่น้อยนะครบั ฝ่ายภรรยาไม่อาจตอบข้อสงสยันี้ได้ แต่ลกูสาว

โต้กลบั

 “ถ้ามองในมมุของผูเ้สยีหาย อาจเหน็พ่อเป็นศตัรูกจ็รงิ แต่พ่อไม่ได้

หลบัหหูลบัตาเข้าข้างจ�าเลยนะคะ แม้พ่อไม่ได้เล่ารายละเอยีดเรื่องงานให้

ฟัง แต่กพ็ูดถงึการใช้ชวีติของตวัเองในฐานะทนายอยู่บ่อยๆ ว่า แนวทาง

การท�างานของพ่อไม่ได้ตั้งเป้าขอลดโทษอย่างเดยีว แต่พดูให้จ�าเลยส�านกึ

ความผิดของตนเป็นอย่างแรก การสอบสวนคดีเพื่อวัดระดับความผิดได้

อย่างถูกต้องเป็นหลักพื้นฐานของการท�าหน้าที่ทนาย พ่อเป็นคนแบบนั้น 

จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะโดนใครเกลียดชังถึงกับต้องฆ่าแกงค่ะ” เสียงมิเรชัก

แหลมขึ้น อาจเป็นเพราะพูดไปเรื่อยๆ แล้วอารมณ์พลุ่งพล่าน นัยน์ตาก็

แดงเรื่อ

 สดุท้ายโกะไดถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของชริาอชิ ิเคน็ซเุกะก่อนถูก

ฆ่าว่า ศาลเจ้าโทมโิอกะฮาจมิงังู เทอร์เรซแม่น�้าซมุดิะ และย่านไคกงั เขต

มนิาโตะ พวกคณุได้ยนิชื่อสถานที่เหล่านี้แล้ว พอนกึอะไรออกบ้างไหมครบั

 สองแม่ลูกเอียงคอฉงนพร้อมกัน เพราะไม่เคยได้ยินชื่อสถานที่ 

เหล่านั้นจากปากชริาอชิ ิเคน็ซเุกะ

 สรปุว่าพวกโกะไดไม่ได้รบัข้อมลูเป็นประโยชน์จากทั้งคูเ่ลย พวกเขา

ยื่นนามบตัรให้พร้อมกบักล่าวว่า ถ้านกึอะไรออก ตดิต่อมาได้เลยนะครบั 

แล้วขอตวักลบั

 ที่หมายต่อไปของพวกเขาคอืส�านกังานแถวถนนอาโอยามะ ตั้งอยู่

บนชั้นสี่ของอาคาร พื้นผวิผนงัสะท้อนแสงสเีงนิ ชั้นล่างมรี้านกาแฟ

 ผูท้ี่รอนายต�ารวจทั้งสองอยูท่ี่ส�านกังานคอืหญงิใส่แว่นตาชื่อนางาอ ิ

เซต็สโึกะ ต�าแหน่งในนามบตัรที่ได้รบัมาระบวุ่า ‘ผู้ช่วย’ เธออายรุาวๆ สี่สบิ 

ท�างานเป็นลูกน้องชริาอชิ ิเคน็ซเุกะมาแล้วสบิห้าปี
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 นางาอ ิเซต็สโึกะเล่าว่า ชริาอชิ ิเคน็ซเุกะรบัท�าคดอีาญา คดอีบุตัเิหตุ

บนท้องถนนและคดเียาวชนเป็นหลกั เขาลงทะเบยีนเป็นทนายความขอแรง 

ศาลจงึเรยีกใช้งานบ่อยๆ

 เคยมคีนโกรธแค้นชริาอชิเิพราะลกูความต้องโทษหนกัผดิคาด หรอื

เขาว่าความไม่ได้เรื่องบ้างไหมครบั โกะไดลองถาม

 “กน่็าจะมหีลายคนนะคะ” นางาอ ิเซต็สโึกะไม่ปฏเิสธ “คนพวกนั้น

ชอบพดูมั่วซั่ว ยนืกรานว่าตวัเองไม่ได้ท�าเอย เป็นผูบ้รสิทุธิ์เอย แต่อาจารย์

ชริาอชิดูิออกว่าไม่ว่าจะพจิารณาในแง่ไหนกม็คีวามผดิ ในกรณนีั้นอาจารย์

จะเกลี้ยกล่อมอย่างถงึที่สดุ เช่น พูดไปตามตรงจะส่งผลดกีว่านะ แต่ถ้าเจ้า

ตวัยงัยนืกรานค�าเดมิ อาจารย์จะไม่แก้ต่างให้ แค่เล่าเรื่องไร้เหตผุลนั้นให้

ศาลฟัง แน่นอนว่าท�าให้ภาพลักษณ์ของจ�าเลยดูแย่ลง และหมดหวังจะ

ได้ลดโทษ เข้าท�านองกรรมตามสนองไปเตม็ๆ เลยมคีนพาลใส่อาจารย์อยู่

บ่อยๆ ค่ะ”

 โกะไดเข้าใจแล้วว่า ในบรรดาผูต้้องสงสยัที่ถกูจบักม็คีนประเภทนั้น

 “แต่หลงัจากศาลตดัสนิโทษแล้ว อาจารย์คอยดแูลคนเหล่านั้นอย่าง

ทะนถุนอม สดุท้ายแล้วแทบทั้งหมดยอมรบัได้ คนที่ตดัพ้อต่อว่าตอนที่ศาล

ตดัสนิ พอพ้นโทษแล้วมาขอบคณุกม็บี่อยๆ ค่ะ”

 โกะไดฟังที่นางาอ ิเซต็สโึกะเล่าแล้วนกึถงึค�าว่า ‘คนมหีวัจติหวัใจ’ 

เขาลองถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ชิราอิชิโดนผู้เสียหายเกลียดชัง ซึ่ง

เคยถามสองแม่ลูกชริาอชิไิปแล้ว นางาอ ิเซต็สโึกะตอบว่าความเป็นไปได้

เท่ากบัศูนย์

 “อาจารย์เกือบโดนต่อยหลายครั้งขณะไกล่เกลี่ยคดีความ เพราะ

ฝ่ายผู้เสียหายโมโห มองว่าท่าทีของอาจารย์ที่พยายามจะให้เรื่องราวจบ

ลงด้วยดเีหมอืนก�าลงักลบเกลื่อนบางอย่างค่ะ”

 จะว่าไปแล้ว ฉันนึกไม่ออกเลยว่าจะมีเรื่องไหนที่สร้างความโกรธ

แค้นจนเป็นเหตใุห้อาจารย์ถูกฆ่า เธอเสรมิ

 “นอกจากอาจารย์ชริาอชิแิล้ว ฉนัไม่ได้รู้จกัทนายเยอะแยะ แต่เชื่อ
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ว่าอาจารย์เป็นคนจิตใจดีมาก ว่าความโดยเห็นแก่ลูกความและฝ่ายตรง

ข้ามด้วย เป็นไปไม่ได้เลยที่อาจารย์ถกูฆ่าเพราะความโกรธแค้นหรอืเกลยีดชงั 

แน่นอนว่าในสงัคมมคีนผดิปกตอิยู ่ไม่อาจฟันธงได้ว่าเป็นไปไม่ได้เดด็ขาด”

 ถ้างั้นคุณคิดว่าอะไรคือแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ครับ โกะได 

ลองถาม นางาอ ิเซต็สโึกะโอดครวญ

 “มหีลายคดยีดืเยื้อมานาน แต่ไม่มคีดไีหนที่ฆ่าอาจารย์แล้วฝ่ายนั้น

จะได้เปรียบ เหตุผลน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องงาน แต่ว่า

อาจารย์ไม่ได้มปีัญหาการเงนิ ไม่เคยได้ยนิเรื่องชู้สาวด้วย อาจารย์น่าจะ

โดนคนเสยีสตฆิ่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบ ไม่ได้มแีรงจูงใจ ฉนัคดิได้แค่นั้นค่ะ”

 โกะไดลองถามเรื่องศาลเจ้าโทมโิอกะฮาจมิงัง ูเทอร์เรซแม่น�้าซมุดิะ 

และย่านไคกงั เขตมนิาโตะ ฉนันกึอะไรไม่ออกเลยค่ะ นางาอ ิ เซต็สโึกะ

ตอบ

 โกะไดกบันากามาจขิอเอกสารเกี่ยวกบังานที่ชริาอชิ ิเคน็ซเุกะท�าอยู่

ช่วงนี้ และส�าเนาประวตักิารโทร.เข้าส�านกังาน แล้วออกจากที่นั่น ส่วนเรื่อง

เอกสารสู้คดทีี่เคยรบัท�ามอบหมายให้หน่วยพสิูจน์หลกัฐานรบัผดิชอบ

 หลังจากนั้น โกะไดกับนากามาจิไปหาลูกความและอดีตลูกความ

หลายคนเพื่อสอบปากค�า พอรู้ข่าวว่าชริาอชิ ิ เคน็ซเุกะถูกฆ่า ทกุคนต่าง

ตกใจและพูดในท�านองเดยีวกนั

 ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมคีนโกรธแค้นอาจารย์

3
 โกะไดกับนากามาจิคุยกันว่า หลังกลับจากสอบปากค�ายามาดะ 

ยูตะ จะไปหามื้อเยน็กนิก่อนเวลาเลก็น้อย ขณะโกะไดคดิว่าจะไปที่ไหนด ี

นากามาจเิสนอตวัเลอืกเดด็ ไปแถวมนเซน็นากะโจไหมครบั 
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 “ดเีลย กู้ดไอเดยี” โกะไดตบมอืฉาด

 มนเซน็นากะโจอยูร่ะหว่างทางกลบัไปหน่วยสบืสวนพเิศษ เป็นย่าน

ที่เจรญิรุง่เรอืงสมชื่อมนเซน็มาจิ1  ทกุวนันี้กย็งัเป็นย่านการค้าที่คกึคกั และ

จุดที่มีผู้คนพลุกพล่านคือฟุคากาวะ ที่ส�าคัญกว่านั้น ศาลเจ้าโทมิโอกะ 

ฮาจมิงังูตั้งอยู่แถวมนเซน็นากะโจ

 พวกเขาขึ้นรถไฟไปและออกจากสถานมีนเซน็นากะโจตอนหกโมงเศษ

 โกะไดไม่รูว่้าจะไปร้านไหนด ีนากามาจจิงึใช้สมาร์ตโฟนค้นหาข้อมูล

หลายร้าน หนึ่งในนั้นเป็นร้านปิ้งย่าง เมนูขึ้นชื่อคอืฟคุากาวะเมช ิซึ่งกค็อื

ข้าวอบหอยลายกบัเหด็นึ่งในเข่ง ได้ยนิแค่นั้นกน็�้าลายไหลแล้ว ทั้งสองเลย

ตดัสนิใจเลอืกร้านนี้

 พอออกจากสถานรีถไฟใต้ดนิกเ็จอร้านเลย เข้าไปในร้าน เหน็ชาย

สวมเสื้อคลุมกันเปื้อนสีขาว ก�าลังย่างผักและอาหารทะเลอยู่ตรงกลาง

เคาน์เตอร์รูปตัวยู ยังมีที่นั่งวางหลายที่ พวกเขาจึงเลือกนั่งโต๊ะตัวในสุด 

เพราะนั่งเคาน์เตอร์สนทนาลบัไม่สะดวก

 พนกังานสาวเดนิมารบัค�าสั่งอาหาร พวกเขาสั่งเบยีร์สด ถั่วแระกบั

เต้าหู้เยน็ ถ้าพวกเขากลบัไปหน่วยสบืสวนพเิศษพร้อมกบักลิ่นเหล้าหึ่งจะ

เป็นเรื่อง แต่เปลี่ยนใจทหีลงัเพราะเหน็ตรงกนัว่า เบยีร์แค่แก้วเดยีวคงไม่

เป็นไรหรอก

 “ผูเ้กี่ยวข้องทกุคนพูดไปในทางเดยีวกนัหมดเลยนะครบั” นากามาจิ

กางสมดุบนัทกึเล่มเลก็แล้วถอนหายใจ

 “ไม่คดิว่ามคีนโกรธแค้นอาจารย์ชริาอชิ.ิ..งั้นร ึกค็งเป็นอย่างนั้นจรงิๆ 

อย่างที่คณุนางาอบิอกว่า เขาท�างานทกุอย่างด้วยความจรงิใจ ทนายเป็น

อาชีพที่คนอื่นรู้สึกต่อต้านได้ง่ายอยู่แล้ว และเขาเคยท�าคดีที่มีผู้เสียชีวิต 

แต่แทบไม่มใีครโกรธแค้นเขาขนาดนั้น เราควรคดิว่าคดนีี้ไม่เกี่ยวกบัความ

โกรธแค้น”

 เบยีร์สดกบัถั่วแระมาเสร์ิฟแล้ว โกะไดยกแก้ว หนัไปบอกนากามาจิ

1 門前町 หมายถึง ย่านที่อยู่ใกล้ศาลเจ้าหรือวัดทรงอ�านาจหลังญี่ปุ่นยุคกลาง
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ว่า ขอบคณุที่เหนื่อยมาด้วยกนัทั้งวนั แล้วกระดกเบยีร์ลงคอ ของเหลวรส

ขมก�าลงัดไีหลซมึเข้าสู่ร่างกายเดนิเยอะจนเมื่อยล้า

 “ถ้าไม่ใช่ความโกรธแค้น แล้วมนัคอือะไรล่ะ คณุนางาอบิอกว่าน่า

จะเป็นเหตผุลเรื่องส่วนตวั ไม่เกี่ยวกบัเรื่องงานนี่ครบั”

 “อะไรน้า” โกะไดเอยีงคอ เอื้อมหยบิถั่วแระ “ไม่มปีัญหาการเงนิ 

แล้วกไ็ม่มเีรื่องชู้สาว นอกนั้นกเ็หลอืแค่รษิยา”

 “รษิยา? หมายถงึอจิฉาหรอืครบั”

 โกะไดหยบิสมดุบนัทกึออกมาจากกระเป๋าเสื้อนอก

 “ชริาอชิ ิเคน็ซเุกะ เกดิที่เขตเนรมิะ กรงุโตเกยีว จบการศกึษาจาก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาล จากนั้นไม่นานสอบเนติบัณฑิตได้ 

และเริ่มอาชพีทนายในส�านกังานกฎหมายแถวอดีาบาช ิตอนอายยุี่สบิแปด 

แต่งงานกบัเพื่อนร่วมชั้นที่คบหากนัมาตั้งแต่สมยัเป็นนกัศกึษา ลาออกจาก

งานตอนอายุสามสิบแปดมาเปิดส�านักงานของตัวเองจนถึงทุกวันนี้ เมื่อ

ล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญแบบนี้ ปรากฏว่าเขามีชีวิตราบรื่นจริงๆ ไม่แปลก

หรอกที่มคีนรษิยา”

 “มนักจ็รงินะ แต่ต้องถงึกบัฆ่าเลยหรอืครบั เขากเ็หมอืนทนายทั่วไป”

 “กม็คีนรษิยาเรื่องทั่วไปนั้นไงล่ะ อย่างเช่นคู่แข่งสมยัเป็นนกัศกึษา 

มคีนไม่น้อยที่ฝันจะเป็นทนาย แต่ล้มเลกิความคดิไปเพราะสอบเนตบิณัฑติ

ไม่ผ่าน”

 “อ๋อ กเ็ป็นไปได้นะครบั”

 “จะว่าไปแล้ว กรณนีั้นต่อให้มเีจตนาฆ่า กค็งจะเป็นการท�าไปด้วย

อารมณ์ชั่ววูบ ฉันสังหรณ์ใจว่าคนร้ายไม่น่าจะเตรียมอาวุธมาแทง ฉัน

ปฏิเสธค�าพูดตัวเองก็แปลกๆ อยู่นะ” โกะไดยักไหล่ เก็บสมุดบันทึกใส่

กระเป๋า

 โกะไดใช้ค�าว่าชวีติราบรื่น แต่อายาโกะ ผูเ้ป็นภรรยาเล่าว่าชริาอชิ ิ

เค็นซุเกะไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักความยากล�าบาก ครอบครัวเขาไม่ได้มีฐานะ 

เรยีนโรงเรยีนรฐับาลตลอด หน�าซ�้าสมยัเรยีน ม.ต้น พ่อด่วนจากไปเพราะ
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อบุตัเิหต ุสมยัเรยีน ม.ปลาย เขาต้องท�างานพเิศษเพื่อช่วยเหลอืค่าใช้จ่าย

ในบ้าน เมื่อสองปีก่อนแม่เขาเสียไปช่วงปลายปี เธอป่วยเป็นโรคสมอง

เสื่อม  ชริาอชิ ิเคน็ซเุกะกช็่วยปรนนบิตัดิูแล ไม่ว่าจะมองยงัไง กเ็ป็นคน

ล�าบาก เพราะเขาเป็นคนแบบนี้ เลยรบังานทนายความขอแรงซึ่งว่ากนัว่า

ค่าตอบแทนไม่มาก

 หลงัดื่มเบยีร์แกล้มถั่วแระกบัเต้าหูเ้ยน็หมดแล้ว พวกเขาสั่งฟคุากาวะ

เมชซิึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อ 

 “ยงัไงกต็าม มนัน่าจะมอีะไรสกัอย่างที่ย่านนี้” โกะไดเอ่ยข้อสงสยั

พลางมองโปสเตอร์อธบิายฟคุากาวะเมช ิ

 “เหมือนเป็นสถานที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เคราะห์ร้ายเลยนะครับ น่า

สงสยั”

 โกะไดกอดอกครุ่นคดิเงยีบๆ

 วันเกิดเหตุ ชิราอิชิ เค็นซุเกะออกจากส�านักงานขับรถไปที่จอดรถ

แบบหยอดเหรียญข้างศาลเจ้าโทมิโอกะฮาจิมังงูเป็นสถานที่แรก ภาพใน

กล้องวงจรปิดที่นั่นชี้ชัดว่าเป็นรถของเขาแน่นอน เขาจอดรถอยู่ประมาณ

สบิกว่านาท ีแล้วเข้าออกรถเพื่อช�าระค่าจอด แต่ไม่มคีนอื่นเดนิมาที่รถ

 ทางเดียวที่เป็นไปได้คือ ชิราอิชิ เค็นซุเกะจอดรถในที่จอดรถแบบ

หยอดเหรยีญตามค�าสั่งคนร้าย แต่ระหว่างจอดรถอยู่ มกีารตดิต่อมาใหม่ 

และที่หมายต่อไปคงจะเป็นเทอร์เรซแม่น�้าซมุดิะ 

 ที่เกดิเหตจุะเป็นที่ไหน มนัขึ้นอยูก่บัคนร้าย แต่ทมีสบืสวนคาใจเรื่อง

จดุที่ชริาอชิ ิเคน็ซเุกะจอดรถเป็นที่แรกคอืศาลเจ้าโทมโิอกะฮาจมิงัง ูเพราะ

พกิดัต�าแหน่งของสมาร์ตโฟนระบวุ่าเดอืนที่แล้วเขามาที่ย่านมนเซน็นากะโจ

สองครั้ง

 ครั้งแรกวนัที่ 7 ตลุาคม มร่ีองรอยว่าเขาเดนิวนเยอะมาก ครั้งที่สอง

วนัที่ 20 ตลุาคม วนันี้เขาแทบไม่ลงัเล เข้าไปในร้านกาแฟหนัหน้าออกถนน

เอไต อย่างไรกต็าม ที่จอดรถเป็นที่เดยีวกนักบัครั้งนี้

 นายต�ารวจซึ่งรับหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวนเข้าไปสืบถามร้านกาแฟนั้น 
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และดูภาพในกล้องวงจรปิดขณะชิราอิชิ เค็นซุเกะเข้าออกร้าน เขาใส่สูท 

สัมภาระมีแค่กระเป๋าเอกสาร น่าเสียดายที่ไม่มีพนักงานคนไหนจ�าเขาได้ 

คงเป็นเพราะเขาไม่ได้มพีฤตกิรรมแปลกประหลาดเป็นพเิศษ

 ชริาอชิ ิเคน็ซเุกะมาท�าอะไรที่ย่านนี้ เจ้าหน้าที่พสิจูน์หลกัฐานตรวจ

สอบข้อมูลแล้วพบว่าในบรรดาลูกความของเขา ไม่มใีครพกัอาศยั ท�างาน

หรอืเรยีนหนงัสอือยู่ย่านนี้

 ฟุคากาวะเมชิมาเสิร์ฟแล้ว โกะไดหลุดยิ้มเมื่อได้กลิ่นหอมโชยมา

จากเข่ง

 “เราลมืเรื่องคดไีปก่อนเถอะ”

 เหน็ด้วยครบั นากามาจติอบ ตายงัจ้องเข่ง

 หลงักนิมื้อเยน็เสรจ็ ทั้งสองตดัสนิใจแวะไปดูร้านกาแฟดงักล่าวซึ่ง

อยู่ห่างจากร้านฟคุากาวะเมชแิค่ห้าสบิเมตร

 ร้านกาแฟมสีองชั้น แต่ชั้นล่างมแีค่เคาน์เตอร์ ทั้งสองซื้อกาแฟแล้ว

ขึ้นไปชั้นบน มโีต๊ะว่างอยู่ แต่ระยะห่างกบัโต๊ะข้างๆ แคบ พวกเขาเลยมา

นั่งเคยีงกนัที่เคาน์เตอร์รมิหน้าต่าง

 “พกิดัต�าแหน่งสมาร์ตโฟนระบวุ่า คณุชริาอชิอิยู่ในร้านนี้เกอืบสอง

ชั่วโมง เขามาท�าอะไรที่ร้านกาแฟในย่านซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกบัตวัเองตั้งสอง

ชั่วโมงนะ”

 “ทางที่เป็นไปได้มากที่สดุคอืเขามาเจอใครบางคนครบั”

 “นั่นส ินายกเ็ข้าประชมุทมีสบืสวน คงรูแ้ล้วว่าภาพในกล้องวงจรปิด

ชี้ชดัว่าคณุชริาอชิอิยูค่นเดยีวทั้งตอนที่เข้ามาและออกไป ตอนเข้ามายงัไม่

เท่าไร แต่ตอนออกไปปกตแิล้วต้องมใีครไปด้วยไม่ใช่ร”ึ

 อมื นากามาจคิรางในล�าคอ

 “กจ็รงินะครบั แต่ถ้าไม่ได้มาเจอใคร แล้วมาท�าอะไรในที่แบบนี้ตั้ง

สองชั่วโมง เขามาอ่านหนงัสอืหรอืท�าอะไรเทอืกนั้นรเึปล่าครบั” เขาว่าแล้ว

ชี้นิ้วโป้งไปด้านหลงั

 โกะไดแอบเหลยีวหลงัไป ลกูค้าส่วนใหญ่ที่นั่งโต๊ะก�าลงัเล่นสมาร์ตโฟน
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 “ไม่หรอกมั้ง” โกะไดแค่นหวัเราะ “คณุชริาอชิไิม่จ�าเป็นต้องถ่อมา

ในย่านที่ไม่เกี่ยวข้องกบัตวัเองเพื่อท�าเรื่องพรรค์นั้น ชั้นล่างของส�านกังาน

เขามรี้านกาแฟนะ”

 “ผู้เคราะห์ร้ายเป็นคอกาแฟตัวยง ได้ยินว่ากาแฟร้านนี้อร่อยเป็น

พเิศษ เลยอตุส่าห์มาตามหา...คดิแบบนี้กไ็ด้นี่ครบั”

 “เป็นข้อสนันษิฐานที่น่าสนใจ แต่ร้านนี้เป็นแค่ร้านสาขา”

 “คณุพูดถูกครบั” นากามาจทิ�าหน้าจ๋อย ยกแก้วกระดาษขึ้นจบิ

 โกะไดกจ็บิกาแฟ หนัไปข้างหน้า หลบุมองถนนเอไตผ่านหน้าต่าง 

เขานกึอะไรขึ้นได้ แค่นเสยีงดงัเฮอะ

 “มอีะไรหรอืครบั” นากามาจถิาม

 “นั่งอยูใ่นร้านกาแฟคนเดยีวตั้งสองชั่วโมง ไม่อ่านหนงัสอืและไม่เล่น

สมาร์ตโฟน คนทั่วไปไม่ท�าแบบนั้น แต่คนที่จ�าต้องท�าแบบนั้นกม็นีี่หว่า”

 นากามาจทิ�าหน้างง ไม่เข้าใจความหมายที่อกีฝ่ายพดู โกะไดชี้หน้า

ตวัเองแล้วพูดต่อ

 “พวกเราไง ต�ารวจสืบสวน ถ้าจะเฝ้าดูพฤติกรรมใครก็ต้องนั่งอยู่

หลายชั่วโมง”

 อ๊ะ นากามาจอิ้าปากหวอ

 โกะไดชี้ไปที่ถนนเอไตซึ่งมรีถแล่นขวกัไขว่

 “ลองดูส ิ ถ้าจะเฝ้าดูพฤตกิรรม ที่นี่คอืท�าเลดทีี่สดุว่าไหม ร้านค้า

หลกัๆ ในย่านมนเซน็นากะโจเรยีงรายหนัหน้าออกถนนเส้นนี้ มองเหน็ชดั

แจ๋วเลยว่าลูกค้าคนไหนเข้าร้านไหนที่อยู่ฝั่งตรงข้าม อกีอย่างคนที่มาและ

คนที่เดนิทางจากย่านนี้ส่วนใหญ่จะใช้ถนนเส้นนี้”

 นากามาจหิลบุมองถนน พมึพ�าว่า จรงิๆ ด้วย

 “นั่นคือเหตุผลที่ผู้เคราะห์ร้ายเข้ามาร้านนี้รึ สรุปว่าเขาสอดส่อง

พฤตกิรรมใครสกัคนอยู่ใช่ไหมครบั”

 “ใช้ค�าว่าสอดส่องไม่รู้จะเหมาะสมรึเปล่า เพราะคุณชิราอิชิไม่ใช่

ต�ารวจสบืสวน ถ้าเปลี่ยนเป็นรอใครสกัคนมาปรากฏตวัล่ะ”
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 “คนเดนิถนนหรอืครบั”

 “ไม่รูส้ ิอาจใช่กไ็ด้ หรอืเป็นคนที่ขบัรถมาจอดไว้รมิทาง ไม่งั้นกลู็กค้า

เข้าหรอืออกจากร้านที่ไหนสกัแห่ง มคีวามเป็นไปได้หลายทาง แต่บอกได้

ค�าเดยีวคอื ที่นี่เป็นท�าเลดทีี่สดุในการเฝ้าดูพฤตกิรรม แถมยงัดื่มกาแฟได้

ด้วยนะ”

 นากามาจติาลกุวาว “จะรายงานเรื่องนั้นกบัหวัหน้าไหมครบั”

 โกะไดยิ้มอ่อน โบกมอืน้อยๆ คล้ายปัดไล่อะไรบางอย่าง

 “อย่าเพิ่งเลย มนัยงัไม่มมีูลแน่ชดั เป็นเพยีงความคดิเพ้อเจ้อที่ไม่

อาจเรยีกว่าสมมตฐิาน ถ้าต้องรบัฟังเรื่องแบบนี้ทกุเรื่อง ต่อให้มผู้ีรบัผดิชอบ

หรอืหวัหน้างานสกักี่คนกไ็ม่พอหรอก”

 “งั้นหรือครับ” นากามาจิสีหน้าท้อแท้ “ผมอยากเก็บไปเล่าให้

หน่วยฯ ฟังบ้าง” 

 “ฉนัเข้าใจความรูส้กึนาย แต่นายไม่ต้องรู้สกึผดิที่ไม่ได้เบาะแสหรอก 

ไม่เจอเหยื่อไม่ได้เป็นความผดิของสนุขัล่าเนื้อ ผดิที่คนปล่อยสนุขัล่าเนื้อไว้

ในถิ่นที่ไม่มเีหยื่อต่างหาก เราเชดิหน้ากลบัหน่วยฯ กนัเถอะ” โกะไดว่าแล้ว

ตบไหล่ต�ารวจหนุ่ม

 หลงัพบศพมาแล้วสี่วนั ทมีสบืสวนในเคหสถานยงัไม่ได้เบาะแสเดด็

เช่นเดยีวกบัทมีอื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่นากามาจกิงัวล

 โกะไดกับนากามาจิตรวจสอบประวัติการโทร.ของโทรศัพท์มือถือ

และสมาร์ตโฟน สบืสาวไปถงึบคุคลที่ตดิต่อกบัชริาอชิ ิ เคน็ซเุกะเมื่อเรว็ๆ 

นี้ พวกเขายงัไม่เจอโทรศพัท์มอืถอื แต่ขอให้ผู้ให้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์

มือถือส่งประวัติการโทร.มาให้ตรวจสอบ หมายเลขโทรศัพท์ของยามาดะ 

ยูตะอยู่ในประวตักิารโทร.ของชริาอชิิ

 บคุคลที่โกะไดกบันากามาจเิหน็ว่าเข้าข่ายมจี�านวนมากกว่าสามสบิ

คน พวกเขาไปพบทั้งลกูความ อดตีลกูความ เพื่อนทนายและนกับญัชภีาษี

อากรที่ชริาอชิใิช้บรกิาร ไปกระทั่งร้านตดัผมเจ้าประจ�าด้วย ทว่าทกุคนพดู

ในท�านองว่านกึอะไรไม่ออกเลย เพื่อนทนายคนหนึ่งถงึขนาดเอ่ยว่า “ถ้า
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ต�ารวจจบัคนร้ายได้ และมคีนจ้างไปว่าความให้ ผมคงอยากจะเผ่นหนไีป

เลย” เขาคงหมายความว่าไม่ว่าคนร้ายมีแรงจูงใจอะไรก็ตาม ไม่น่าจะมี

ช่องทางให้ลดหย่อนผ่อนโทษ

 พวกโกะไดกลบัถงึหน่วยสบืสวนพเิศษราวสองทุม่ครึ่งเศษ สสึอึ ิรอง

สารวตัรซึ่งบญัชาการทมีสบืสวนเคหสถานยงัอยู ่พวกเขาจงึไปรายงานผล

การสบืถาม

 สึสึอิมีหงอกแซม รูปหน้าเหลี่ยม แม้ลูกน้องจะรายงานว่าไม่ได้

เบาะแสอะไร สหีน้ากย็งัเรยีบเฉย เพราะการคว้าน�้าเหลวตดิๆ กนัเป็นเรื่อง

ปกตขิองการท�างาน 

 “ขอบใจที่เหนื่อยมาทั้งวนั วนันี้กลบัไปพกัผ่อนเถอะ แล้วพรุง่นี้ต้อง

ไปต่างจงัหวดันะ” สสึอึยิื่นเอกสารแผ่นหนึ่งให้โกะได 

 “ที่ไหนครบั” โกะไดรบัเอกสาร มนัคอืส�าเนาใบขบัขี่ซึ่งมรีูปถ่ายตดิ

บตัรของชายผอม น่าจะอายรุาวหกสบิปี

 เขามภีูมลิ�าเนาอยู่ที่อ�าเภออนัโจ จงัหวดัไอจิ

4
 รถไฟ ‘ขบวนโคดามะ’ ออกเดินทางสถานีโตเกียวแออัดกว่าที่คิด 

แต่โชคดทีี่ยงัได้นั่งเก้าอี้ไม่ระบทุี่นั่ง โกะไดเดนิทางไปถงึสถานมีคิาวะอนัโจ

ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่ง หากเขานั่งรถไฟ ‘ขบวนโนโซมิ’ ไปถึง

สถานนีาโงยะ แล้วเปลี่ยนเป็น ‘ขบวนโคดามะ’ นั่งย้อนกลบัมาแค่สถานี

เดยีว จะร่นเวลาได้ครึ่งชั่วโมง แต่เนื่องจากค่าโดยสารต่างกนัตั้งสองพนัเยน 

เลยปัดตกไป นากามาจไิม่ได้เดนิทางมาด้วยเนื่องจากต้องลดค่าใช้จ่าย

 โกะไดนั่งดูเอกสารที่ได้รบัจากสสึอึเิมื่อคนืนี้อยู่รมิหน้าต่าง

 ครุาก ิทตัสโึร นั่นคอืชื่อของคนที่เขาก�าลงัจะไปหา ดูวนัเดอืนปีเกดิ
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แล้ว ปัจจบุนัเขาอาย ุ66 ปี แทบไม่มขี้อมูลอื่นเลย

 ส�านักงานกฎหมายของชิราอิชิบันทึกชื่อและวันเวลาของผู้ที่โทร.

มา เนื่องจากโทรศัพท์แสดงหมายเลขโทร.เข้า ในกรณีที่ทราบหมายเลข

โทรศัพท์ จะจดบันทึกไว้ ชิราอิชิ เค็นซุเกะท�าแบบนั้นตั้งแต่ออกมาเปิด

ส�านกังานตวัเอง เขาดูหมายเลขโทรศพัท์ที่จดไว้ในช่วงท้ายวนั เพื่อนกึย้อน

ว่าตวัเองตดิต่อกบัใครบ้าง

 ในบนัทกึระบวุ่า คนชื่อ ‘ครุาก’ิ โทร.มาวนัที่ 2 ตลุาคม หมายเลขที่

บนัทกึไว้เป็นหมายเลขโทรศพัท์มอืถอื สอบถามนางาอ ิเซต็สโึกะแล้ว เธอ

บอกว่าคุ้นๆ แต่แค่โอนสายให้ชริาอชิ ิเคน็ซเุกะ อกีฝ่ายเป็นผู้ชาย แต่ไม่รู้

เลยว่าเป็นใคร แน่นอนไม่รู้ด้วยว่ามธีรุะอะไร

 ไม่พบนามสกลุนั้นในรายชื่อลูกความ เขาโทร.มาแค่ครั้งเดยีว และ

ไม่มบีนัทกึว่าเขามาที่ส�านกังาน 

 เขาเป็นใครกนัแน่ ถ้าเขาเป็นผูต้้องสงสยั ต�ารวจสามารถออกหมาย

จบัและขอข้อมลูจากผูใ้ห้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์มอืถอื แต่ในขั้นตอนนี้ยงั

ท�าไม่ได้

 สุดท้ายแล้วต�ารวจเลือกที่จะโทร.ไปหมายเลขที่บันทึกไว้เพื่อตรวจ

สอบกับเจ้าตัวโดยตรง หากให้ผู้หญิงโทร.ไป คงคุยกันง่ายกว่า จึงมอบ

หมายให้ต�ารวจหญงิรบัหน้าที่นั้นไป

 ต�ารวจหญงิถามชื่อ-นามสกลุและที่อยู ่อ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ

สบืสวน แต่ไม่ได้เล่ารายละเอยีดของคด ีอกีฝ่ายไม่ปฏเิสธที่จะตอบค�าถาม 

แนะน�าตวัว่าชื่อครุาก ิทตัสโึร และบอกที่อยู่ด้วย เขาไม่ได้ตื่นตระหนกเป็น

พเิศษเวลาคยุกบัต�ารวจหญงิ

 หลงัจากนั้น สสึอึโิทร.ไปใหม่ เจรจาว่ามเีรื่องสอบถามสกัหน่อย ขอ

รบกวนเวลาได้ไหม ครุากติอบว่า ตอนนี้ไม่ได้ท�างานแล้ว จะมาเมื่อไรกไ็ด้ 

 โกะไดจงึเดนิทางมาที่มคิาวะอนัโจในวนันี้

 ครุากติื๊อถามสสึอึวิ่า ต้องการสอบถามเรื่องอะไร กไ็ม่แปลกหรอก 

ต�ารวจสบืสวนอตุส่าห์ถ่อมาจากโตเกยีว ย่อมคดิว่ามธีรุะส�าคญัอยูแ่ล้ว ต่อ
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ให้ไม่มชีนกัตดิหลงั กอ็ดกงัวลไม่ได้

 แน่นอน สสึอึติอบแค่ว่า “เอาไว้เจอกนัเดี๋ยวกรู้็ครบั” แม้ไม่รู้ว่าครุากิ

เกี่ยวข้องกบัคดหีรอืเปล่า แต่การไม่ให้ข้อมูลแก่อกีฝ่ายเกนิจ�าเป็นก่อนจะ

พบกนัถอืเป็นกฎเหลก็การสบืสวน

 โกะไดมาถึงสถานีมิคาวะอันโจราวสิบเอ็ดโมงเศษ พอออกมาข้าง

นอก เหน็วงเวยีนขนาดเลก็ รถจอดเป็นหย่อมๆ อยูใ่นที่จอดรถ บรเิวณรอบๆ 

มีตึกขนาดใหญ่ไม่กี่หลัง ไม่ค่อยเห็นป้ายโฆษณาสะดุดตา บรรยากาศ

เหมอืนอยู่บ้านนอก

 จดุเรยีกแทก็ซี่มรีถว่างจอดอยูแ่ค่คนัเดยีว โกะไดยื่นแผนที่ซึ่งปรนิต์

เตรยีมไว้ให้คนขบัดู

 “อ้อ ซาซาเมะ” คนขบัว่าแล้วตดิเครื่องยนต์

 “อ่านว่าซาซาเมะ ไม่ใช่ชโินเมะหรอืครบั” โกะไดถาม ชื่อที่หมาย

คอืต�าบลซาซาเมะ อ�าเภออนัโจ

 “ครบั คนมาจากที่อื่นคงเรยีกกนัแบบนั้น เพราะเป็นต�าบลไม่ดงัและ

ไม่มอีะไรเลย” คนขบัรถพูดยิ้มๆ ตดิเหน่อเลก็น้อย ที่เขาเรยีกว่าส�าเนยีง 

มคิาวะละมั้ง

 โกะไดเบนสายตามองไปนอกรถ ถนนกว้าง ทางเท้ากก็ว้าง บ้าน

เรือนและร้านค้าปลูกหันหน้าออกถนนสายนั้น มองไม่เห็นตึกสูง แต่ใช้

พื้นที่ก่อสร้างบ้านเรือนและร้านค้าได้อย่างเต็มที่ ถ้าใครอยู่ที่นี่จนชินแล้ว 

คงย้ายไปอยู่ย่านที่พกัอาศยัแออดัในโตเกยีวไม่ได้ โกะไดนกึ

 รถแทก็ซี่แล่นมาไม่ถงึสบินาทกีจ็อด คนขบัรถพดูว่า “แถวนี้แหละครบั” 

 “ลงตรงนี้กไ็ด้ครบั”

 โกะไดจ่ายค่าโดยสารแล้วลงจากรถ ก้าวเดนิไปพลางดแูผนที่เปรยีบ

เทยีบกบัทวิทศัน์รอบข้าง บ้านเรอืนใหม่เก่าปลูกเรยีงราย จดุที่เหมอืนกนั

คอืทกุหลงัต้องมทีี่จอดรถ บ้านที่มรีถจอดอยู่หลายคนักม็เีกลื่อน

 บ้านหลงัที่มป้ีายชื่อครุากแิขวนอยูต่รงประตกูม็โีรงจอดรถ รถที่จอด

อยู่ในนั้นเป็นรถรุ่นเลก็สเีทา มเีครื่องรางห้อยอยู่ที่กระจกมองหลงั
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 ใต้ป้ายชื่อมอีนิเตอร์โฟน โกะไดกดปุ่มแล้วรอครู่หนึ่ง กไ็ด้ยนิเสยีง

ผู้ชายขานตอบว่า ครบั

 “ผมมาจากโตเกยีวครบั”

 “ครบั”

 ไม่นานกไ็ด้ยนิเสยีงปลดลอ็ก ประตูบ้านเปิดออก ปรากฏร่างชาย

หน้าตอบเหมอืนในรูปถ่ายใบขบัขี่ แต่ว่ารูปร่างบกึบนึกว่าที่เขาคดิ 

 “ผมชื่อโกะไดครับ ขอโทษที่มารบกวน” โกะไดเดินไปหาพร้อม

หยบิตรากรมต�ารวจนครบาลโตเกยีวขึ้นมาแสดงให้อกีฝ่ายดแูล้วรบีเกบ็ใส่

กระเป๋าเสื้อ จากนั้นยื่นนามบตัรให้แทน

 ครุากหิรี่ตาดูนามบตัรที่รบัมาแล้วเชญิเข้าข้างใน

 ขออนญุาตครบั โกะไดค้อมศรีษะ ย่างเท้าเข้าไปในบ้าน

 คุรากิเดินน�าไปที่ห้องเสื่อทาทามิซึ่งเข้าบ้านมาก็เจอเลย ทว่าบน

พื้นเสื่อมแีค่โต๊ะกบัเก้าอี้หวาย แท่นบูชาเลก็ๆ วางชดิผนงั บนผนงัแขวน

รูปถ่ายหญงิคนหนึ่ง น่าจะเคยใช้เป็นรูปหน้าศพ อายคุงราวๆ ห้าสบิ เธอ

ตดัผมสั้นรบักบัใบหน้ากลม

 “ภรรยาผมครับ” คุรากิเอ่ย คงเห็นสายตาโกะได “เสียไปเมื่อ 

สบิหกปีที่แล้ว เธอแก่กว่าผมปีหนึ่ง ตอนนั้นอายหุ้าสบิเอด็ปี”

 “ขอแสดงความเสยีใจด้วยนะครบั ยงัสาวอยู่เลย ประสบอบุตัเิหตุ

หรอืว่าอะไรครบั”

 “เปล่าครับ เธอป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ถ้าได้ปลูกถ่าย

ไขกระดูก อาจรอด แต่สดุท้ายไม่มผีู้บรจิาค”

 “อ่อ...” โกะไดไม่รู้จะตอบอะไรดี

 “ผมเลยอยูค่นเดยีว ไม่ได้ต้มน�้าชงชามานานหลายปีแล้ว ถ้าไม่รงัเกยีจ 

รบัเป็นน�้าชาขวดได้ไหม”

 “ไม่เป็นไรครบั อย่าล�าบากเลย”

 “จรงิร ึงั้น ตามใจคณุแล้วกนั เอ้า เชญินั่งก่อนครบั”

 โกะไดนั่งเก้าอี้ตามที่ครุากเิชญิ
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 “เมื่อวานนี้คณุคงทราบเรื่องจากต�ารวจที่โทร.มาแล้ว คอืว่าเราพบ

ชื่อคุณคุรากิในกระบวนการสืบสวนคดีหนึ่ง หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ 

ครุากอิยู่ในบนัทกึโทร.เข้าของส�านกังานกฎหมายชริาอชิทิี่โตเกยีว ถ้าถาม

ว่ามีปัญหาอะไร ค�าตอบคือเราก�าลังสืบสวนคดีฆาตกรรมคุณชิราอิชิอยู่

ครบั”

 หลงัพูดรวดเดยีวจบ โกะไดแอบสงัเกตท่าทขีองครุาก ิชายชราหน้า

ตอบสหีน้าเรยีบเฉย ก้มหน้าเลก็น้อย

 “คณุทราบแล้วหรอืครบัว่าคณุชริาอชิถิูกฆาตกรรม”

 “เมื่อวานหลงัวางสายจากต�ารวจ ผมลองไปหาข้อมลูในอนิเทอร์เนต็ 

เหน็ผมแบบนี้ แต่ใช้คอมพวิเตอร์เป็นนะครบั พอรู้เรื่องคดกีต็กอกตกใจ นกึ

อยู่แล้วว่าต�ารวจน่าจะมาหาผม” น�้าเสยีงครุากสิงบนิ่ง

 “ถ้าคุณทราบเรื่องคดีแล้วก็คุยกันง่ายขึ้น ที่ผมมาวันนี้เกี่ยวกับ

เหตผุลที่คณุครุากโิทร.หาคณุชริาอชิ ิคณุเกี่ยวข้องกบัคณุชริาอชิยิงัไงครบั”

 ครุากลิูบท้ายทอยซึ่งตดัผมสั้น

 “ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ ไม่เคยเจอกันด้วยครับ เพิ่งได้คุยกัน 

วนันั้นเป็นครั้งแรกและครั้งสดุท้าย”

 “คณุโทร.ไปหาคนที่ไม่เคยเจอกนัหรอืครบั เพื่ออะไร”

 “เพื่อขอค�าปรกึษา”

 “ขอค�าปรกึษา?”

 “ขอค�าปรกึษาเรื่องกฎหมาย ตอนนี้ผมมเีรื่องกลุม้ใจนดิหน่อย เกี่ยว

กบัเรื่องเงนิครบั ผมมปัีญหากบัคนคนหนึ่ง เลยโทร.ไปหาเขาเพราะอยากรู้

ว่าใช้กฎหมายจดัการได้ไหม”

 “ท�าไมต้องเป็นคณุชริาอชิ”ิ

 “ผมจะโทร.ไปที่ไหนก็ได้ครับ ลองค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้ว

เจอข้อความว่า ยนิดใีห้ค�าปรกึษาปัญหาง่ายๆ ทางโทรศพัท์ แถมฟรดี้วย 

ผมไม่ได้คดิจะจ้างทนายจรงิจงัอยูแ่ล้ว อกีฝ่ายจะอยูโ่ตเกยีวหรอืโอซากะก็

ไม่เป็นไร”
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 คุรากิตอบคล่องปร๋อ โกะไดฟังแล้วรู้สึกหมดแรง ทีแรกเขาสนใจ

อย่างยิ่งเรื่องที่คนจงัหวดัไอจอิตุส่าห์โทร.มาส�านกังานกฎหมายในโตเกยีว 

แต่พอลองถาม ดนัเป็นเรื่องง่ายๆ ซ�้ายงัฟังดูมนี�้าหนกั

 “ช่วยเล่ารายละเอยีดที่คณุขอค�าปรกึษาให้ฟังได้ไหมครบั”

 ครุากขิมวดคิ้วให้ค�าขอร้องของโกะได “นั่นเป็นหน้าที่หรอืครบั”

 “เปล่า ไม่ใช่ครบั ผมหมายถงึถ้าเป็นไปได้”

 ครุากสิ่ายหน้าไม่พอใจ

 “ขอโทษครบั มนัเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวั ผมไม่อาจตอบค�าถามได้ 

เพราะมนัคอืความเป็นส่วนตวัของทั้งผมและคนอื่นด้วย”

 “จรงิหรอืครบั งั้นผมไม่ถามแล้วกนั”

 โกะไดใช้ท้ายด้ามปากกาลกูลื่นเกาท้ายทอย ผดิหวงักบัเหตผุลที่อกี

ฝ่ายโทรศพัท์ เลยนกึค�าถามต่อไปไม่ออก ซ�้ายงัปวดปัสสาวะ

 ทันใดนั้นได้ยินเสียงเรียกเข้าดังมาจากที่ไหนสักแห่ง คงเป็นเสียง

โทรศพัท์ของครุากิ

 “อ่า มสีายเข้า วางไว้ตรงโน้นหรอืเนี่ย ผมขอไปรบัสายได้ไหมครบั” 

ครุากถิาม

 “ได้เลยครบั ว่าแต่ผมขอเข้าห้องน�้าหน่อยได้ไหมครบั”

 “เชญิครบั ห้องน�้าอยู่สดุทางเดนิ”

 โกะไดมองตามครุากเิดนิลบัไป แล้วค่อยไปเข้าห้องน�้า ขณะถ่ายเบา 

เขาคดิว่าจะเขยีนรายงานอย่างไรด ีเลกิสนใจเรื่องที่จะถามครุากไิปแล้ว

 โกะไดออกจากห้องน�้า จังหวะจะกลับไปที่ห้องเดิม สายตาพลัน

สะดดุกบัยนัต์ซึ่งตดิอยูบ่นเสาข้างกนั อ่านตวัอกัษรในนั้นแล้วถงึกบัตวัแขง็ทื่อ

 นั่นคอืค�าว่า ‘ศาลเจ้าโทมโิอกะฮาจมิงัง’ู ข้างใต้มคี�าว่า ‘ขอให้ทกุคน 

ในครอบครวัปลอดภยั’ และ ‘กจิการเจรญิรุ่งเรอืง’ 

 โกะไดหยบิสมาร์ตโฟนจากกระเป๋าเสื้อ ตั้งใจจะถ่ายรูปไว้ แต่ได้ยนิ

เสยีงฝีเท้า ครุากเิดนิมาจากข้างใน 

 “มอีะไรร”ึ ครุากถิาม
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 “เปล่า ไม่มอีะไรครบั” โกะไดเกบ็สมาร์ตโฟนใส่กระเป๋า

 เขานั่งประจันหน้ากับคุรากิบนโต๊ะอีกครั้ง แต่เตรียมใจพร้อมกว่า

เมื่อหลายนาทกี่อน เปลี่ยนจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื 

 “คณุเคยไปโตเกยีวหรอืเปล่าครบั” โกะไดถาม ตวัเองยงัรู้สกึเลยว่า

ค�าพูดเป็นทางการขึ้น

 “เคยไปครบั ลูกชายอยู่ที่นั่น”

 “ลูกชาย? อยู่ที่ไหนครบั”

 “โคเอน็จคิรบั เขาจบจากมหาวทิยาลยัในโตเกยีว เลยท�างานอยูท่ี่โน่น”

 “อ๋อ ได้เจอกนับ่อยไหมครบั”

 ครุากเิอยีงคอเลก็น้อย “ปีหนึ่งกเ็จอกนัหลายครั้งครบั”

 “ครั้งล่าสดุคณุไปโตเกยีวเมื่อไรครบั”

 “เมื่อไรนะ จ�าได้ว่า...สามเดอืนที่แล้วครบั”

 “ถ้าช่วยระบวุนัที่จะเป็นพระคณุอย่างยิ่งครบั”

 ครุากจิ้องถมงึ “ท�าไมครบั”

 “ขอโทษครบั มนัเป็นความจ�าเป็น” โกะไดค้อมศรีษะ “ผมต้องถาม

แบบนี้กบัผู้เกี่ยวข้องทกุคน ได้โปรดเข้าใจด้วย”

 “ผู้เกี่ยวข้องร ึผมแค่โทรศพัท์หาเขาเองนะ...”

 ขอโทษครบั โกะไดเอ่ยซ�้า

 คุรากิถอนหายใจ บอกว่า รอสักครู่นะครับ แล้วหยิบโทรศัพท ์

มือถือข้างตัว มันไม่ใช่สมาร์ตโฟน เขาเริ่มกดปุ่มท�าอะไรบางอย่างด้วย

สีหน้าสงบเสงี่ยม แต่โกะไดตั้งข้อสงสัยว่าอีกฝ่ายถ่วงเวลาเพื่อคิดหาทาง

ปั่นหวัต�ารวจสบืสวนที่มาจากโตเกยีว 

 “วนัที่ 16 สงิหาฯ ครบั” ครุากติอบพลางดหูน้าจอโทรศพัท์มอืถอื 

“มีอีเมลที่คุยกับลูก ผมไปตั้งแต่วันที่ 16 เป็นเวลาสองวันหนึ่งคืน ลูก

ผมไม่ได้กลับบ้านเกิด แม้เป็นช่วงวันหยุดประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ  

ผมเลยต้องเป็นฝ่ายไปหาเขา เป็นแบบนี้ทกุปีครบั”

 “เวลาไปโตเกยีว คณุพกัที่บ้านลูกชายหรอืเปล่าครบั” 
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 “ใช่ครบั ลูกผมยงัโสด เลยไม่ต้องเกรงใจกนั”

 “ถ้าไม่ขดัข้อง ช่วยบอกชื่อลูกชายและที่อยู่ได้ไหมครบั”

 คุรากิได้ยินค�าพูดของโกะไดแล้วหลุบตาเล็กน้อย กะพริบตาถี่  

ดูคล้ายก�าลงัลงัเล

 ในที่สุดคุรากิยอมเปิดปากพูด “ชื่อคาสุมะครับ คาสุในค�าว่า

สนัตภิาพ และมะในค�าว่าความจรงิ เขาท�างานอยู่ที่บรษิทั”

 คุรากิเอ่ยชื่อบริษัทเอเจนซี่โฆษณารายใหญ่ ตาดูโทรศัพท์มือถือ

พร้อมกบับอกหมายเลขโทรศพัท์ โกะไดรบีจดบนัทกึข้อมูลเหล่านั้น

 “เวลาไปโตเกยีว คณุท�าอะไรบ้าง มทีี่ไหนที่ไปบ่อยๆ ไหมครบั”

 “แล้วแต่ช่วงเวลาครบั หากมอีะไรที่หาดูได้แค่ในโตเกยีว ผมจะไป

ที่นั่น เมื่อหลายปีก่อน ผมขึ้นไปโตเกยีวสกายทร ีสูงอย่างเดยีว แต่ไม่เหน็

มอีะไรเลย”

 “แล้วพวกวดักบัศาลเจ้าล่ะครบั คนส่วนใหญ่ชอบไปสถานที่แบบนั้น”

 “วดักบัศาลเจ้า...หรอืครบั ยงัไงดล่ีะ ผมไม่ได้เกลยีด แต่กไ็ม่ได้ชอบ

เป็นพเิศษ”

 “เสาหน้าห้องน�้ามยีนัต์ของศาลเจ้าโทมโิอกะฮาจมิงังูตดิอยู่ สภาพ

ยงัไม่เก่าเท่าไร คณุครุากเิป็นคนเอามาตดิเองหรอืครบั”

 “อ้อ ยนัต์นั่นหรอืครบั มคีนให้ผมมา ผมไม่ได้ศรทัธาเป็นพเิศษ แต่

ไหนๆ กไ็ด้มาแล้ว เลยตดิไว้”

 “มคีนให้มา? คณุครุากไิม่ได้ไปศาลเจ้าโทมโิอกะฮาจมิงังหูรอืครบั”

 “เปล่าครบั มคีนให้มา”

 “ใคร? ใครให้มาครบั”

 ครุากจ้ิองหน้าโกะไดอย่างเคลอืบแคลง สายตาดรูะแวดระวงัยิ่งขึ้น

 “ท�าไมถามแบบนั้นล่ะครบั ผมคดิว่าใครให้มากไ็ม่ใช่เรื่องส�าคญั”

 “เรื่องนั้นผมตดัสนิเองครบั ช่วยบอกได้ไหมครบัว่าใครให้มา”

 ครุากสิูดหายใจเข้าเต็มปอด หลับตาเบาๆ คงก�าลงัทบทวนความ

ทรงจ�า แต่โกะไดกลบัคดิว่าเป็นการถ่วงเวลาอกีแล้ว
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 “ขอโทษครบั” ครุากพิูดทั้งที่ยงัหลบัตา “ผมลมืไปแล้ว”

 “ลมืไปแล้ว? ถ้าไม่ได้สนทิกนัเป็นพเิศษ เขาไม่ให้ยนัต์ของศาลเจ้า

กนัหรอกนะครบั”

 “คุณคิดแบบนั้นมันก็ไม่แปลกหรอก แต่ผมนึกไม่ออก ท�ายังไงได้ 

ขอโทษนะ ผมอายไุม่ใช่น้อยๆ เลยหลงลมืไปหมดแล้ว”

 ค�าตอบน่าปวดหวัที่สดุเวลาไปสบืสวนและสอบปากค�าคอื ‘ลมืไปแล้ว’ 

ถ้าอกีฝ่ายตอบว่า ‘ไม่รู้’ ต�ารวจยงัเอาพยานวตัถใุห้ดูแล้วจี้ถามได้ว่า จะ

ไม่รู้ได้ยงัไง แต่ถ้าเป็นค�าตอบว่า ‘ลมืไปแล้ว’ ต�ารวจไม่อาจท�าอะไรได้เลย

 ทว่าโกะไดรู้สกึว่าอกีฝ่ายมพีริธุ การมาครั้งนี้ไม่สูญเปล่า

 “คณุโทร.หาคณุชริาอชิแิค่จะขอค�าปรกึษาเรื่องกฎหมาย แต่ว่าคณุ

ไม่ได้ปรกึษาเรื่องนั้นกบัส�านกังานกฎหมายที่อื่นเลยหรอืครบั”

 ครุากสิ่ายหน้า “ไม่ได้ขอครบั”

 “เพราะว่าปรกึษาคณุชริาอชิแิล้วแก้ไขปัญหาได้หรอืครบั”

 “เปล่าครบั กลบักนัเลย ทนายชริาอชิติอบแค่เพยีงผวิเผนิ แบบที่

ค้นหาข้อมลูในอนิเทอร์เนต็แป๊บเดยีวกไ็ด้ค�าตอบแล้ว ลองคดิดแูล้ว เขาให้

บรกิารฟร ีกค็งเป็นเรื่องธรรมดา ผมคดิว่าท�าแบบนั้นไม่ได้ประโยชน์ เลย

ไม่ได้ขอค�าปรกึษาที่อื่น” 

 ครุากติอบตามสบายไม่ได้หลบตา ดูเหมอืนตอบตามความจรงิ แต่

อีกมุมหนึ่งก็ดูเหมือนเป็นการแสดงความมั่นใจเต็มร้อยว่าต�ารวจจับโกหก

ไม่ได้

 อย่างไรกต็าม โกะไดรู้สกึว่าไม่สามารถพสิูจน์เรื่องนั้นได้ตอนนี้ แต่

ว่ามเีรื่องเดยีวที่ต้องถามให้แน่ใจ

 โกะไดมองนาฬิกาข้อมอื

 “ขอโทษที่รบกวนเวลาตั้งนาน งั้นค�าถามสดุท้าย วนัที่ 31 ตลุาฯ 

คณุไปโตเกยีวหรอืเปล่าครบั”

 “วนัที่ 31 ตลุาฯ...ฟังดูเหมอืนถามพยานที่อยู่เลยนะครบั”

 “ผมทราบดว่ีาเป็นการเสยีมารยาท แต่ผมถามแบบนี้กบัผูเ้กี่ยวข้อง
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ทกุคน หวงัว่าคณุจะเข้าใจครบั”

 ครุากอิดึอดัใจจนเบอืนหน้าหน ีเงยมองผนงั ตรงนั้นมปีฏทินิแขวนอยู่

 “วนัที่ 31 เดอืนที่แล้วหรอืครบั น่าเสยีดายที่ไม่มกี�าหนดการอะไร

เลย เท่ากบัว่าเป็นวนัธรรมดาทั่วไป”

 “หมายความว่ายงัไงครบั”

 ครุากหินัหน้ากลบัมาหาโกะได

 “หมายความว่าผมไม่ได้ออกไปไหน และไม่มใีครมาหาด้วย ผมอยู่

บ้านหลงันี้ทั้งวนั”

 “มหีลกัฐานพสิูจน์เรื่องนั้น...”

 “คงยาก” ครุากติอบสวนทนัควนั “น่าเสยีดายที่วนันั้นไม่มพียานที่อยู”่

 เป็นค�าตอบที่ไม่แฝงความรู้สึกตกเป็นเบี้ยล่าง เอาความมั่นใจ 

แบบนั้นมาจากไหน คงต้องสบืหาความจรงิต่อไป โกะไดนกึในใจ

 โกะไดมองนาฬิกาข้อมอือกีครั้ง ขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงเศษ

 “เข้าใจแล้วครบั ผมต้องขอตวัก่อน ขอโทษที่มารบกวนเวลา”

 โกะไดลกุขึ้น ครุากกิล็กุตาม

 “ขอโทษนะครบั ดูเหมอืนค�าตอบผมไม่เป็นประโยชน์สกัเท่าไร”

 “ไม่หรอกครบั มนัก”็ โกะไดจ้องหน้าครุาก ิ“ใช่ว่าไม่เป็นประโยชน์เลย”

 “จรงิหรอืครบั” ครุากไิม่หลบตา

 ผมขอตวัครบั โกะไดค้อมศรีษะ ก�าลงัจะหนัไปทางประตู

 คณุต�ารวจ ครุากริ้องเรยีก

 “ผมจ�าผดิไปอย่างหนึ่ง”

 “จ�าผดิ?”

 “เรื่องวนัที่ผมไปโตเกยีวครั้งล่าสดุ เมื่อกี้ผมบอกว่าไปหาลูกช่วงวนั

หยดุประเพณเีซ่นไหว้บรรพบรุษุ แต่ลมืไปว่าหลงัจากนั้นผมไปอกีครั้งหนึ่ง”

 โกะไดหยบิสมดุบนัทกึออกมา “เมื่อไรครบั”

 “วนัที่ 5 ตลุาฯ ครบั ไม่ได้มเีหตผุลเป็นพเิศษ ผมอยากเหน็หน้าลูก 

เลยหนุหนันั่งรถไฟชงิกนัเซน็ไป ค้างแค่คนืเดยีวแล้วกลบัวนัรุง่ขึ้นเหมอืนเดมิ 
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ไม่ได้มเีรื่องประทบัใจเป็นพเิศษ ผมเลยลมืไปแล้ว”

 5 ตลุาคม โกะไดรบีประมวลความคดิ ชริาอชิ ิ เคน็ซเุกะแวะย่าน 

มนเซน็นากะโจครั้งแรกวนัที่ 7 ตลุาคม

 ท�าไมครุากบิอกเรื่องนั้นตอนโกะไดก�าลงัจะกลบั อกีฝ่ายลมืเรื่องนั้น

จรงิหรอื ถ้าจรงิกแ็ล้วไป แต่ว่ามคีวามเป็นไปได้อื่นหรอืเปล่า

 โกะไดถามที่อยู่ตดิต่อของลูกชายโกะได

 คุรากิคงคาดว่าต�ารวจจะไปหาลูกชาย หากตัวเองปิดบังเรื่องวันที่ 

5 ตลุาคม เดี๋ยวจะเป็นเรื่อง ถ้าต�ารวจไปถามลูกชาย ความจะแตกและ

สงสยัว่าเขาปิดบงัเรื่องนั้นท�าไม

 จะว่าไปแล้ว ถามเรื่องนั้นตอนนี้ไปก็เปล่าประโยชน์ คุรากิย่อม 

ยนืกรานว่าตวัเองลมื 

 “ขอบคณุที่ให้ความร่วมมอืนะครบั”

 โกะไดกล่าวขอบคุณแล้วออกจากห้อง ระหว่างทางเดินไปที่ประตู 

เขาหยดุยนืตรงหน้ายนัต์แผ่นนั้น 

 “ถ้าผมนกึได้ว่าใครให้มา จะโทร.ไปบอกดไีหมครบั” ครุากถิาม

 “ดสีดุๆ เลยครบั”

 “งั้นผมจะลองคดิดู ไม่รู้เหมอืนกนัว่าจะนกึออกรเึปล่า”

 “รบกวนด้วยนะครบั”

 โกะไดสวมรองเท้า เงยมองครุากอิกีครั้ง

 “หากผมมขี้อสงสยัอะไร จะมารบกวนใหม่”

 คุรากิขมวดคิ้วไม่พอใจแวบหนึ่งก่อนจะพยักหน้าน้อยๆ “นั่นสินะ 

ถ้าคณุมขี้อสงสยัอะไร กเ็ชญิมาได้ทกุเมื่อครบั”

 ขอตัวครับ โกะไดว่าแล้วออกมาข้างนอก พอประตูปิดได้ยินเสียง

ลอ็กกญุแจทนัท ี

 เขาก�าลงัจะเดนิไปที่ถนน แต่นกึอะไรขึ้นได้ จงึเดนิไปที่รถซึ่งจอดอยู่

ข้างๆ ชะโงกตวัเขม้นมองกระจกหน้า เหน็เครื่องรางแขวนอยูท่ี่กระจกมองหลงั 

 เป็นไปอย่างที่คดิ เครื่องรางปักค�าว่า ‘เครื่องรางคุม้ครองการเดนิทาง 
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ศาลเจ้าโทมโิอกะฮาจมิงังู’ ด้วยดิ้นทองบนผ้าแดง 

 ครุากจิะบอกว่าเครื่องรางชิ้นนี้กม็คีนให้มาหรอืเปล่า และลมืไปแล้ว

ว่าใครให้มา

 โกะไดเดินไปที่ถนนพลางคิดว่า ท�าไมอีกฝ่ายไม่บอกว่าเป็นของที่

ซื้อมา จะได้ไม่ต้องตอบแปลกๆ ว่าลมืไปแล้วว่าใครให้มา 

 สมมติว่าที่คุรากิพูดเป็นเรื่องจริงล่ะ มีคนให้มาจริงๆ เลยตอบไป

แบบนั้น แต่เอ่ยชื่อคนให้ไม่ได้ เลยจ�าใจบอกว่าลมืไปแล้ว

 โกะไดเร่งฝีเท้าโดยไม่รูต้วั นกึในใจว่ากลบัไปโตเกยีวแล้วมเีรื่องต้อง

ท�าอกีมากมาย

5
 ที่ท�างานของคุรากิ คาสุมะอยู่ในอาคารส�านักงานหันหน้าออก

ถนนยาซกุนุ ิ ย่านคดุนัชติะ ทว่าโกะไดไม่เข้าไปข้างใน ใช้มอืถอืโทร.จาก

ข้างนอก ลูกชายคุรากิรับสาย พอรู้ว่าคนที่โทร.มาเป็นต�ารวจสังกัดกรม

ต�ารวจนครบาลโตเกียว ก็ท�าเสียงประหลาดใจ โกะไดบอกว่าอยากพบ

เพราะมเีรื่องจะสอบถาม อกีฝ่ายถามว่าเรื่องอะไร พ่อคงยงัไม่ได้เล่าอะไร

ให้เขาฟัง

 โชคดคีาสมุะอยูท่ี่บรษิทั เขาบอกว่าพอจะปลกีเวลาไปพบได้ จงึนดั

เจอกนัที่ร้านกาแฟเก่าๆ ข้างบรษิทั วนันี้นากามาจมิาด้วย ทั้งสองจงึนั่งรอ

เคยีงกนัอยู่ที่โต๊ะตวัใน

 “ครุากคิดิจะท�าอะไรครบั” นากามาจถิาม “กร็ูอ้ยูว่่าต�ารวจสบืสวน

จากกรมต�ารวจนครบาลโตเกยีวจะไปหา แต่ท�าไมถงึไม่บอกลกูชาย มนัไม่

น่าเป็นไปได้เลย”

 “มันเป็นไปไม่ได้” โกะไดฟันธง “หมอนั่นน่าสงสัยมาก คงรู้แล้ว
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ว่าตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัย และรู้เหตุผลที่ฉันถามถึงลูกชายด้วย ที่เขา 

ไม่บอกลกูชาย เพราะคดิว่าบอกไปกไ็ม่มปีระโยชน์น่ะส ิเพราะถ้าพูดไม่ตรงกนั  

จะยิ่งเดอืดร้อน เลยเล่าเรื่องที่ตวัเองมาโตเกยีววนัที่ 5 ตลุาฯ”

 “จรงิด้วยครบั เพราะถ้าพูดตรงกนั กเ็ท่ากบัปิดบงัเรื่องมาโตเกยีว

วนัที่ 5 ตลุาฯ ได้ด้วย”

 “ใช่ ต่อให้ครุากเิกี่ยวข้องกบัคด ีลูกชายกค็งไม่รู้เหน็ด้วยหรอก”

 โกะไดพูดอย่างระมดัระวงั แต่ในใจคดิว่าครุากไิม่เพยีงแค่เกี่ยวข้อง

กบัคดหีรอก แต่เป็นคนร้ายแน่นอน ครุากโิทร.หาชริาอชิ ิจากนั้นชริาอชิไิปที่

ย่านมนเซน็นากะโจ ยนัต์ที่เสาและเครื่องรางในรถ ทกุสิ่งทกุอย่างน่าสงสยั

เหลอืเกนิ พวกต�ารวจชั้นผูใ้หญ่กเ็หน็ด้วยกบัประเดน็เหล่านั้น จงึมคี�าสั่งให้

เจ้าหน้าที่สบืสวนคนอื่นๆ ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างครุากกิบับคุคล

อื่นๆ เจ้าหน้าที่สบืสวนกลุม่ใหญ่ถอืรปูถ่ายครุากไิปสบืถามชาวบ้านในย่านนั้น

 ประตูร้านกาแฟเปิดออก ชายคนหนึ่งก้าวเข้ามา อายรุาวสามสบิปี 

จมูกโด่ง ใบหน้าคมสนั โกะไดรู้เลยว่าเขาเป็นลูกชายครุาก ิเพราะแววตา

เหมอืนพ่อยงักบัแกะ

 ลูกค้าคนอื่นๆ ในร้านเป็นคู่รักและกลุ่มผู้หญิง ชายผู้นั้นมองมาที่

พวกโกะได เดนิเข้ามาหาด้วยสหีน้าตกประหม่า 

 โกะไดกบันากามาจลิกุขึ้นยนื

 “คณุต�ารวจที่โทร.มาใช่ไหมครบั” 

 “ใช่ครับ ขอโทษที่รบกวนเวลาท�างาน” โกะไดยื่นนามบัตรให้  

ไม่แสดงตรากรมต�ารวจนครบาลโตเกยีว 

 ครุาก ิคาสมุะดูนามบตัร ขมวดคิ้วอย่างเคลอืบแคลง คงเป็นเพราะ

เห็นค�าว่าแผนกสืบสวน 1 สมัยนี้คนทั่วไปรู้ว่ามันเป็นแผนกที่รับผิดชอบ

อาชญากรรมร้ายแรงอย่างการฆาตกรรม

 คาสมุะนั่งลงท�าหน้างงๆ พวกโกะไดเหน็แล้วนั่งลงตาม มาสเตอร์

ผมขาวยกน�้ามาเสริ์ฟ คาสมุะจงึสั่งกาแฟ

 “แล้วเรื่องที่จะสอบถามคอือะไรครบั ผมอยากรูจ้ะแย่แล้ว” คาสมุะ
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เผยความรู้สกึอย่างตรงไปตรงมา

 “ต้องขอโทษด้วยครับที่พูดเป็นนัยทางโทรศัพท์ ไม่ได้มีเรื่องอะไร

หรอกครบั ผมอยากถามเกี่ยวกบัพ่อคณุสกัหน่อย”

 “พ่อ?” คาสุมะสีหน้าประหลาดใจ คงไม่ได้คาดคิดเลย “พ่อที่ว่า

หมายถงึครุาก ิทตัสโึรหรอืครบั”

 “แน่อยู่แล้วครบั” 

 คาสมุะกะพรบิตาถี่ไม่เข้าใจ

 “พ่อไปท�าอะไรมาหรอืครบั บ้านพ่ออยูต่�าบลอนัโจ จงัหวดัไอจนิะครบั”

 “ผมทราบครบั แต่ว่าพ่อคณุมาโตเกยีวบ่อยๆ นี่ครบั”

 “เรื่องนั้นกใ็ช่ครบั...”

 “ครั้งล่าสดุพ่อคณุมาโตเกยีวเมื่อไรครบั”

 “เดี๋ยวก่อนนะครับ” คาสุมะยกสองมือปราม มองหน้าโกะไดกับ 

นากามาจสิลบักนัไปมา “คณุต�ารวจมาสบืเรื่องอะไร พ่อไปเกี่ยวอะไรด้วย 

ถ้าไม่บอกเรื่องนั้นมาก่อน ผมคงตอบค�าถามคณุต�ารวจไม่ได้”

 “ไม่จรงิมั้งครบั” นากามาจติอบข�าๆ “แม้จะไม่รู้ว่าต�ารวจสบืเรื่อง

อะไร คณุกต็อบได้อยู่แล้วว่าพ่อคณุมาโตเกยีวเมื่อไร”

 “มนัเป็นปัญหาเรื่องความรูส้กึ” คาสมุะจ้องเขมง็กลบั “ถ้าจะให้ผม

เล่าความเป็นส่วนตวั คณุต�ารวจยอมบอกเรื่องแค่นั้นกไ็ม่เหน็เป็นไรเลยนี่

ครบั”

 กาแฟมาเสร์ิฟช่วงที่บรรยากาศตงึเครยีดพอด ีทว่าคาสมุะไม่ได้แตะ

ต้อง “เชญิดื่มกาแฟสคิรบั” โกะไดยิ้มให้ “กาแฟที่ร้านนี้ขึ้นชื่อ ถ้าปล่อย

ให้เยน็ชดืกน็่าเสยีดาย เอ้า เชญิครบั”

 พอโดนเร่งเร้า คาสมุะรนินมใส่กาแฟด้วยสหีน้าบอกบญุไม่รบั

 “คดฆีาตกรรมครบั” โกะไดเอ่ยก่อนที่คาสมุะจะยกถ้วยกาแฟขึ้นจบิ 

“มคีนถกูฆ่าที่โตเกยีว เราเลยมาสบืถามทกุคนที่ตดิต่อกบัเหยื่อและคนที่มี

ความเป็นไปได้ว่าจะตดิต่อ ค�าว่าตดิต่อไม่จ�าเป็นต้องเจอหน้ากนั แต่รวม

ถงึการคยุโทรศพัท์ โต้ตอบจดหมายและอเีมลด้วย”
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 “ในบรรดาคนเหล่านั้นมชีื่อพ่อผมด้วยใช่ไหมครบั” คาสมุะถอืถ้วย

กาแฟค้าง

 “ถูกต้องครบั เขาโทร.หาผู้เคราะห์ร้าย”

 คาสมุะจบิกาแฟค�าเดยีวแล้ววางถ้วย

 “บอกได้ไหมครบัว่าอกีฝ่ายเป็นใคร...”

 “เรื่องนั้นเรายงับอกไม่ได้ ถ้าคณุอยากทราบจรงิๆ ให้ไปถามพ่อคณุดู 

เขาทราบครบั”

 “คณุต�ารวจไปหาพ่อมาแล้วหรอืครบั”

 “ไปหาเมื่อวนัก่อนครบั เขาเลยบอกที่ท�างานและที่อยูต่ดิต่อของคณุให้”

 “พ่อไม่เหน็บอกผมเลยสกัค�า...”

 “พ่อคณุคงมคีวามคดิเป็นของตวัเอง เอาละ เราเล่าเรื่องคร่าวๆ ไป

แล้ว คณุตอบได้หรอืยงัครบัว่า ครั้งล่าสดุพ่อคณุมาโตเกยีวเมื่อไร”

 รอสกัครู่นะครบั คาสมุะว่าแล้วหยบิสมาร์ตโฟนขึ้นมาท�าอะไรบาง

อย่าง คงดูตารางเวลา

 “วนัที่ 5 ตลุาฯ ครบั” ค�าตอบของคาสมุะเป็นไปตามที่พวกโกะได

คาดไว้ แต่สะกดิใจค�าพูดที่ตามมา “ถ้าพูดให้ถูกต้องคอืวนัที่ 6 ตลุาฯ” 

 เอ๊ะ โกะไดหลดุอทุาน “หมายความว่ายงัไงครบั”

 “ผมไม่รู้ว่าพ่อมาถงึโตเกยีววนัที่ห้าตอนกี่โมง แต่มาที่ห้องผมตอน

ตหีนึ่งซึ่งขึ้นวนัใหม่แล้ว”

 “ก่อนหน้านั้นเขาไปท�าอะไรที่ไหนครบั”

 “ผมไม่ทราบรายละเอยีด ถามแล้ว พ่อกต็อบแค่ว่าไปโน่นไปนี่ พ่อ

มาหาผมเวลานี้ทกุท ีเลยไม่ได้คาใจ”

 “เวลานี้ทกุท.ี..งั้นพวกคณุเคยกนิมื้อเยน็ด้วยกนับ้างไหม”

 “ช่วงแรกๆ กินข้าวด้วยกันบ่อยครับ แต่หลายปีมานี้ไม่ได้กินเลย 

ผมขี้เกียจปรับตารางเวลาตามพ่อ แค่กินมื้อเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยกันก็พอแล้ว 

พ่อลูกอยู่ด้วยกนันานๆ กไ็ม่มเีรื่องให้คยุกนัหรอก”

 “พ่อคณุกลบัวนัรุ่งขึ้นเลยหรอืครบั”
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 “น่าจะอย่างนั้นครบั ผมกไ็ม่ค่อยแน่ใจ แถวนี้มรี้านอาหารชดุเปิด

ตั้งแต่เช้า เราไปกนิข้าวด้วยกนัที่นั่นแล้วแยกย้ายกนัหน้าร้าน”

 “พ่อคณุมาโตเกยีวบ่อยแค่ไหน”

 “สองสามเดอืนมาทคีรบั”

 ประเดน็นี้คาสมุะตอบตรงกนักบัพ่อ

 “คณุมาอยู่โตเกยีวกี่ปีแล้วครบั”

 “เรยีนมหาวทิยาลยัจนจบสี่ปี แล้วท�างานอกีสบิเอด็ปี รวมแล้วสบิ

ห้าปีครบั” 

 “พ่อคณุเริ่มมาหาตั้งแต่เมื่อไรครบั”

 “น่าจะตั้งแต่เกษยีณอายคุรบั พ่อมาหาผมได้เพราะมเีวลาว่างแล้ว”

 “ตั้งแต่นั้นกม็าหาบ่อยๆ เหมอืนทกุวนันี้ใช่ไหมครบั”

 “อมื ครบั ใช่ครบั”

 “ช่วงเวลานั้นมอีะไรผดิปกตบ้ิางไหมครบั จะเป็นเรื่องดหีรอืร้ายกไ็ด้ 

พ่อคณุเคยเล่าให้ฟังบ้างไหมครบัว่าวนันี้เกดิเรื่องแบบนี้”

 “ยงัไงดลี่ะ” คาสมุะยกมอืกมุขมบั “มนัอาจมเีรื่องเลก็ๆ น้อยๆ แต่

ผมจ�าไม่ได้ ขอโทษด้วยครบั” 

 “พ่อคณุไปไหนมาไหนคนเดยีวในโตเกยีวเป็นประจ�าหรอืครบั เขา

เคยไปเจอใครบ้างหรอืเปล่า” 

 “เรื่องพรรค์นั้น” โกะไดเหน็สหีน้าคาสมุะฉายแววตระหนกเลก็น้อย 

“พ่อไม่เคยเล่าให้ผมฟัง พ่อไม่มคีนรู้จกัที่นี่ และไม่เคยเล่าว่ามเีพื่อนใหม่ 

ผมว่าน่าจะไปไหนมาไหนคนเดยีวเป็นประจ�าครบั”

 “จริงหรือครับ งั้นผมขอถามอีกแค่สองข้อ คุณได้ยินชื่อมนเซ็น 

นากะโจแล้วนกึถงึอะไรบ้างครบั หรอืจะเป็นศาลเจ้าโทมโิอกะฮาจมิงังกูไ็ด้”

 “มนเซ็นนากะโจ?” คาสุมะเอ่ยชื่อสถานที่ไม่คาดคิดแล้วท�าหน้า

งนุงง ดูไม่ใช่การแสดง เขาส่ายหน้า ย้อนถามว่า “อะไรกนัครบั ท�าไมมชีื่อ

สถานที่นั้นโผล่มาด้วย” เขาคงนกึอะไรไม่ออกจรงิๆ

 “ขอโทษครับ เราขอไม่ตอบเรื่องนั้น ค�าถามสุดท้าย หมู่นี้พ่อคุณ
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เคยมาปรกึษาคณุเรื่องเกี่ยวกบักฎหมายบ้างไหมครบั”

 “กฎหมาย? กฎหมายอะไรครบั”

 “กฎหมายอะไรกไ็ด้ครบั อาจเกี่ยวข้องกบัการเงนิหรอืสทิธบิางอย่าง 

พ่อคุณเคยมาปรกึษาไหมครบั”

 “เปล่า พ่อไม่เคยพูดเรื่องท�านองนั้นครบั”

 “เข้าใจแล้วครับ ผมหมดธุระแล้ว ขอบคุณครับ” โกะไดปิดสมุด

บนัทกึตวัเอง

 “ผมขอถามอะไรสกัข้อได้ไหมครบั” นากามาจซิึ่งเงยีบอยูน่านตดัสนิใจ

เปิดปาก “คณุรู้สกึยงัไงกบัการที่พ่อคณุมาโตเกยีวครบั”

 “รู้สกึยงัไง? หมายความว่ายงัไงครบั”

 “ผมกเ็ป็นคนต่างจงัหวดั เลยเข้าใจดวี่า ถ้าพ่อแม่มาโตเกยีวบ่อยๆ 

จะรู้สกึเซง็ สองสามเดอืนมาทเีนี่ย ถอืว่าบ่อยมาก ปกตแิล้วคนเป็นลูกจะ

แปลกใจว่าพ่อแม่มาท�าอะไรบ่อยขนาดนี้ ที่เที่ยวในโตเกยีวกม็อียูแ่ค่ไม่กี่ที่ 

เลยชกัระแวงว่ามเีป้าหมายอื่นหรอืเปล่า”

 คาสุมะแสดงอาการไม่พอใจออกนอกหน้า ขมวดคิ้วมุ่น เบะปาก 

ยกถ้วยกาแฟขึ้นจบิ ดื่มกาแฟเยน็ชดืจนเกลี้ยงแล้ว วางถ้วยกระแทกโต๊ะ

 “ผมไม่รู้หรอกนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณต�ารวจกับพ่อแม่เป็น

ยังไง แต่ที่บ้านผมถือคติไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน พ่อมาโตเกียวบ่อย ก็

ไม่เกี่ยวกบัผม เลยไม่เคยตั้งข้อสงสยัใดๆ ครบั” คาสมุะหนัไปมองโกะได 

“ผมมงีานต้องท�า ขอตวัเลยได้ไหมครบั”

 “แน่อยู่แล้ว ขอบคณุครบั”

 โกะไดค้อมศรีษะ พอเงยขึ้นมา กเ็หน็คาสมุะจ�้าอ้าวไปที่ทางออก 

 “หมดัสดุท้ายของนายใช้ได้เลย” โกะไดยิ้มให้นากามาจทิี่นั่งอยูข้่าง

กนั “ครุาก ิคาสมุะกค็งสงสยัเป็นทนุเดมิอยู่แล้ว พอโดนจี้ใจด�า เลยแสดง

กริยิาไม่เหมาะสม”

 “สงสยั หมายความว่า...”

 เฮอะ โกะไดแค่นหวัเราะ
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 “มาโตเกยีวบ่อยๆ แต่ไม่บอกลกูชายว่าไปไหน มาห้องลกูชายกลาง

ดกึแล้วกลบัวนัรุง่ขึ้นโดยถอืเป็นเรื่องปกต ิผูช้ายที่มพีฤตกิรรมแบบนี้ เหตผุล

มเีพยีงข้อเดยีว”

 “ผู้หญงิสนิะครบั”

 โกะไดพยกัหน้าหงกึ

 “ยนัต์และเครื่องรางของศาลเจ้าโทมโิอกะฮาจมิงังู ‘ผู้หญงิ’ คงให้

มา ถ้าเราหา ‘ผู้หญงิ’ เจอ คดกีค็บืหน้า”

 “เรามขีองฝากชิ้นโตไปฝากหน่วยฯ แล้วสนิะครบั” นากามาจดิใีจ

จนยิ้มตาปิด

6
 หลงัพวกโกะไดไปหาครุาก ิคาสมุะได้สามวนั กเ็จอคนที่คาดว่าจะ

เป็น ‘ผู้หญงิ’ คนนั้น เรื่องนี้เป็นผลงานของเหล่าเจ้าหน้าที่สบืสวนซึ่งถอื

รูปถ่ายของคุรากิ ทัตสึโรไปตระเวนสืบถามในย่านมนเซ็นนากะโจ พวก

เขาสบืถามอย่างไม่ย่อท้อ ไม่เว้นแม้กระทั่งร้านเลก็ๆ ในมมุหนึ่งของย่าน

นี้ ในที่สดุไปเจอพนกังานร้านเหล้าแห่งหนึ่งให้การว่า “เคยเจอเขาหลาย

ครั้ง” จะว่าไปแล้วร้านเหล้าแห่งนั้นไม่มีมุมให้นั่งดื่มเหล้า พนักงานเจอ 

ครุากทิี่บาร์ ตอนที่เขาเอาเหล้าไปส่งเป็นการด่วนเนื่องจากร้านนั้นมเีหล้า

ไม่พอเสริ์ฟลูกค้า เจอครุากนิั่งเป็นลูกค้าอยู่ที่เคาน์เตอร์ 

 ร้านนั้นชื่อ ‘อาซุนาโระ’ เปิดร้านอยู่ที่ย่านมนเซ็นนากะโจมายี่สิบ

กว่าปีแล้ว เจ้าของร้านเป็นหญิงชราอายุเกือบเจ็ดสิบปี แต่คนที่ดูแลร้าน

จรงิๆ คอืลูกสาว อายเุพิ่งจะสี่สบิ จงึมคีวามเป็นไปได้พอสมควรที่จะเป็น 

‘ผู้หญงิ’ ของครุากใินวยั 66 ปี

 “เรื่องนี้ยกให้พวกนาย ไปสบืมาท”ี สสึอึวิ่าแล้วยื่นแผนที่แผ่นหนึ่ง



ฮิงาชิโนะ เคโงะ

39

ซึ่งแสดงพกิดัต�าแหน่งร้าน ‘อาซนุาโระ’ 

 โกะไดไปย่านมนเซน็นากะโจกบันากามาจ ิแต่มทีี่หนึ่งซึ่งเขาอยาก

แวะก่อนร้านนั้น พอบอกความประสงค์ นากามาจิก็ยินยอมพร้อมใจ  

“ดเีลยครบั เราไปกนัเถอะ”

 ที่แห่งนั้นคือร้านกาแฟที่ชิราอิชิ เค็นซุเกะเคยมา ทั้งสองขึ้นไปชั้น

บนเหมอืนคราวที่แล้ว นั่งเคยีงกนับนเคาน์เตอร์มองลงไปเหน็ถนนเอไต 

 คณุโกะไดครบั นากามาจเิรยีก เขาถอืแผนที่ซึ่งสสึอึใิห้มา “ผมคดิ

ว่าเรามาถูกทางแล้ว”

 โกะไดช�าเลืองมองแผนที่ พวกเขาแวะมาที่ร้านกาแฟนี้ก่อนเพื่อ

พสิูจน์ว่า ตกึซึ่งเป็นที่ตั้งของร้าน ‘อาซนุาโระ’ อยู่ตรงข้ามร้านกาแฟ ที่ว่า

ชริาอชิ ิเคน็ซเุกะมาเฝ้าดูผู้เกี่ยวข้องกบัร้าน ‘อาซนุาโระ’ เข้าออกร้าน คง

ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแน่นอน 

 “ยงัเรว็เกนิไปที่จะตดัสนิแบบนั้น เราอาจจะเดาผดิกไ็ด้นะ” โกะได

ว่าแล้วหยิบแก้วกระดาษ ของเหลวในแก้วคือกาแฟที่เคยดื่มในร้านสาขา 

แต่วนันี้รสชาตดิเีป็นพเิศษ

 สมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของร้านเล็กๆ แค่ไหน ก็ใช้อินเทอร์เน็ต

ค้นหาได้ไม่ยาก ร้าน ‘อาซนุาโระ’ เปิดเวลาห้าโมงครึ่ง ทั้งสองลกุขึ้นเมื่อ

เขม็นาฬิกาเลยเวลาสี่โมงครึ่งไปเลก็น้อย ตกึซึ่งเป็นที่ตั้งของร้าน ‘อาซนุาโระ’ 

ทั้งเลก็และเก่า ชั้นล่างเป็นร้านราเมง็ ข้างๆ ร้านมบีนัได บนนั้นมปี้ายร้าน 

‘อาซนุาโระ’

 พวกเขาขึ้นบนัไดไปชั้นบน ตรงประตูทางเข้ามปี้าย ‘ปิด’ แขวนอยู่ 

 ทั้งสองเปิดประตูเข้าไปข้างใน สิ่งแรกที่กระตุ้นประสาทสัมผัส 

ทั้งห้าของโกะไดคอืกลิ่นหอมของน�้าซปุ จากนั้นเขาเหน็สภาพภายในร้าน 

เคาน์เตอร์ท�าจากไม้เปลอืย หลงัเคาน์เตอร์มหีญงิสาวคนหนึ่ง สวมผ้ากนั

เปื้อนทบัชดุวอร์ม แต่ว่าแต่งหน้าแล้ว คิ้วที่เขยีนอย่างประณตีดูสะดดุตา

 “อะ ร้านเปิดห้าโมงครึ่งค่ะ” เธอบอก

 “เปล่า เราไม่ใช่ลูกค้าครับ แต่มาจากที่นี่” โกะไดแสดงตรากรม
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ต�ารวจนครบาลโตเกยีวให้เธอดู

 เธอชะงกัค้างงนุงง มอืยงัถอืทพัพ ี สูดหายใจลกึๆ ก่อนจะตอบว่า

ค่ะ “มธีรุะอะไรหรอืคะ”

 ความรู้สกึแรกที่เหน็คอื ‘หญงิสาว’ แต่พอสงัเกตให้ดีๆ  เหน็ตนีกา 

ที่หางตา ทว่าดยูงัไงกไ็ม่เหมอืนคนอายสุี่สบิ ดวงหน้าเลก็ เครื่องหน้าเด่นชดั 

 “ขอโทษครบั คณุเป็นเจ้าของร้านนี้หรอืเปล่า”

 “ไม่ใช่ค่ะ แม่เป็นเจ้าของ ตอนนี้ออกไปจ่ายตลาดค่ะ”

 “คณุอาซาบะ โยโกะใช่ไหมครบั”

 “ค่ะ อาซาบะ โยโกะเป็นแม่ฉนั”

 “คณุกท็�างานที่ร้านนี้สนิะ ขอทราบชื่อได้ไหมครบั”

 “อาซาบะ โอรเิอะค่ะ...เอ่อ ร้านนี้มปีัญหาอะไรหรอืคะ”

 โกะไดไม่ตอบค�าถามอกีฝ่ายซึ่งแววตาวูบไหวอย่างหวาดวติก ถาม

ว่าชื่อเขยีนด้วยอกัษรคนัจติวัไหน

 โอริจากค�าว่าสิ่งทอ และเอะจากค�าว่าพรั่งพร้อมค่ะ เธอตอบ  

นากามาจจิดบนัทกึอยู่ข้างๆ

 โกะไดยื่นรูปถ่ายใบหนึ่งให้ “คณุรู้จกัผู้ชายคนนี้ไหมครบั”

 โอรเิอะดูรูปถ่าย เบกิตาโตแล้วพยกัหน้า ค่ะ

 “รู้จกัชื่อเขาไหมครบั”

 “ชื่อ...ครุากคิ่ะ เขามาที่ร้านฉนับ่อยๆ”

 “รู้จกัชื่อจรงิไหมครบั”

 “คดิว่าน่าจะเป็น...คณุทตัสโึรค่ะ อาจไม่ใช่กไ็ด้”

 น�้าเสียงโอริเอะดูไม่ค่อยมั่นใจ ถ้ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว ต้อง

รูจ้กัชื่อจรงิอยูแ่ล้ว แต่เธออาจแสดงละครเก่ง ผูห้ญงิทกุคนในโลกนี้เป็นนกั

แสดงมากฝีมอื นั่นคอืบทเรยีนที่โกะไดได้มาจากประสบการณ์เป็นต�ารวจ

สบืสวนที่ผ่านมา 

 “ครั้งล่าสดุเขามาเมื่อไรครบั”

 โอรเิอะเอยีงคอ “ช่วงต้นเดอืนที่แล้วค่ะ”
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 “เขามาบ่อยแค่ไหนครบั”

 “ปีละหลายหนค่ะ บางช่วงมาตดิๆ กนั บางช่วงกเ็ว้นระยะเลก็น้อย”

 “เขาเริ่มมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไรครบั”

 “ฉนัจ�าเวลาแน่นอนไม่ได้ แต่น่าจะห้าหกปีที่แล้วค่ะ”

 ข้อมูลตรงกบัคาสมุะ ครุากมิาร้านนี้ทกุครั้งที่มาโตเกยีว

 “คณุทราบเหตผุลที่เขามาร้านนี้ไหมครบั อย่างเช่นมใีครแนะน�ามา”

 เอ โอรเิอะเอยีงคอ

 “เรื่องนั้นฉนัไม่ทราบค่ะ เขาน่าจะมาแล้วบงัเอญิถูกใจ”

 “เขามาคนเดยีว หรอืพาใครมาด้วยครบั”

 “ไม่ได้พาใครมาค่ะ ฉนัเหน็เขามาคนเดยีวตลอด”

 “เขามาท�าอะไรคนเดยีวหรอืครบั”

 “ท�าอะไร...ที่นี่เป็นบาร์ กย็่อมมากนิดื่มค่ะ”

 “ส่วนใหญ่เขามาที่นี่ตั้งแต่กี่โมงถงึกี่โมงครบั”

 “ส่วนใหญ่เขามาราวๆ ทุ่มหนึ่ง และกลบัตอนใกล้ปิดร้านค่ะ”

 “ร้านนี้ปิดกี่ทุ่มครบั”

 “ปิดครวัห้าทุ่มและปิดร้านห้าทุ่มครึ่งค่ะ”

 “เขานั่งตรงไหนครบั”

 “เอ๊ะ” โอรเิอะท�าหน้าเหวอ

 “ถ้าเป็นร้านประจ�า เขากต้็องอยากนั่งที่ประจ�าอยูแ่ล้ว ผมคดิว่าเขา

น่าจะมทีี่นั่งแบบนั้นนะครบั”

 อ้อ โอรเิอะพยกัหน้าแล้วชี้ไปที่นั่งตดิผนงั ตรงนั้นค่ะ

 โกะไดจ้องที่นั่ง จนิตนาการว่าครุากนิั่งอยูต่รงนั้น เป็นที่นั่งไม่รบกวน

ลกูค้าคนอื่น นั่งดื่มคนเดยีวสี่ชั่วโมงครึ่งจนถงึร้านปิดได้ หมายความว่าเขา

ต้องมคีวามรู้สกึพเิศษกบัร้านนี้

 เอ้ย ไม่ใช่กบัร้าน แต่เป็นกบัคน

 เอ่อ โอรเิอะตดัสนิใจเปิดปากถาม “คณุต�ารวจสบืสวนเรื่องอะไรอยูค่ะ 

เกดิอะไรขึ้นกบัคณุครุากหิรอืคะ”



หงส์ขาวกับค้างคาว

42

 โกะไดนิ่งเงยีบ คณุครบั นากามาจพูิดเสยีงเรยีบ “แค่ตอบที่เราถาม

กพ็อ อย่ารู้เรื่องที่ไม่จ�าเป็นดกีว่าครบั”

 “แต่คุณต�ารวจซักถามเรื่องคุณคุรากิละเอียดยิบขนาดนี้ ฉันก็อด

สงสยัไม่ได้ค่ะ ไม่รู้จะท�าตวัยงัไงเวลาคณุครุากมิาที่ร้านคราวหน้า แม้จะ

นานๆ มาท ี แต่เขาเป็นคนดมีาก แล้วกด็กีบัฉนัและแม่ ฉนัเล่าเรื่องวนันี้

ให้คณุครุากฟิังได้ไหมคะ”

 “เล่าได้เลยครบั” โกะไดตอบทนัควนั “เพราะผมไปเจอเจ้าตวัมาแล้ว”

 “จรงิหรอืคะ...”

 แววตาโอรเิอะวูบไหวอย่างประหลาด โกะไดจ้องหน้าเธอ ถ้าเธอมี

ความสัมพันธ์กับคุรากิเป็นพิเศษ ก็น่าจะทราบเรื่องที่ต�ารวจสืบสวนจาก

โตเกยีวมาหาถงึจงัหวดัไอจ ิ แต่แน่นอนว่าเขาไม่เชื่อสหีน้าเธอ ผู้หญงิคอื

นกัแสดง เขาบอกตวัเองอกีครั้ง

 “เมื่อกี้คณุบอกว่าซกัถามละเอยีดยบิ แต่เรายงัไม่ได้ถามเรื่องส�าคญั

เลยนะครับ” โกะไดจ้องดวงหน้าคมคายของโอริเอะ “ต่อไปเป็นค�าถาม

จริงจัง ช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุรากิ ทัตสึโรที่คุณรู้ทั้งหมดให้เราฟังได้ไหม

ครบั จะเป็นเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ กไ็ด้ นากามาจคิงุ พร้อมจดบนัทกึไหม”

 “พร้อมเสมอครับ” นากามาจิเปิดสมุดบันทึกเล่มเล็ก จับปากกา 

ลูกลื่นแล้วเร่งเร้าโอรเิอะ เชญิครบั

 “ฉันไม่ได้รู้อะไรมากนักหรอกค่ะ คุณคุรากิไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัว

ให้ฟัง...แต่ได้ยนิมาว่าบ้านเขาอยู่จงัหวดัไอจ ิส่วนลูกชายอยู่ที่นี่ เวลาเขา

มาหาลูก จะถอืโอกาสแวะมาที่นี่ และส่วนใหญ่จะหิ้วของฝากจากจงัหวดั

ไอจมิาฝากด้วยค่ะ แล้วก.็..” 

 โอริเอะเอียงคอ สีหน้าครุ่นคิด “เขาเป็นแฟนทีมเบสบอลจูนิจิ

ดรากอนส์ เขาไม่ได้มงีานอดเิรกที่ชอบ หลงัเกษยีณกก็ลุม้ใจไม่รู้จะท�าอะไร

ฆ่าเวลา แล้วก.็..” เธอถอนหายใจแล้วส่ายหน้าช้าๆ “ขอโทษค่ะ เขาเล่า

เรื่องต่างๆ ให้ฟังมากกว่านี้ แต่ให้นกึเดี๋ยวนี้ไม่ออก”

 “งั้นเอาไว้ค่อยนกึตอนที่มเีวลากไ็ด้ครบั เพราะเราน่าจะมารบกวน
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อกีหลายครั้ง”

 เมื่อได้ยนิค�าพูดของโกะได โอรเิอะขมวดคิ้วใจแป้ว สหีน้าตั้งค�าถาม

ว่า จะมาอกีร ึนี่กค็งไม่ใช่การแสดงหรอก

 ได้ยนิเสยีงเปิดประตูอยูข้่างหลงั พอเหลยีวไป เหน็หญงิร่างเลก็สวม

เสื้อคลมุสเีบจ ยนืท�าหน้าตกใจอยู่ ถอืถงุหูหิ้วสขีาวทั้งสองมอื อายรุาว 70 

ใส่แว่นตา ใบหน้าเลก็เตม็ไปด้วยริ้วรอย โกะไดมองแวบแรกกร็ู้เลยว่าเป็น

แม่โอรเิอะ เพราะหน้าตาถอดแบบกนัออกมา

 “คณุอาซาบะ โยโกะใช่ไหมครบั”

 โยโกะไม่ตอบค�าถามโกะได มองไปที่เคาน์เตอร์

 “เขาเป็นต�ารวจ” โอรเิอะเอ่ย “มาถามเรื่องคณุครุากคิ่ะ”

 ขอรบกวนด้วยนะครบั โกะไดแสดงตราต�ารวจให้โยโกะดู

 โยโกะไม่ชายตาแลราวกับไม่สนใจตราต�ารวจ เดินไปที่เคาน์เตอร์ 

ยื่นถุงในมือให้โอริเอะ จากนั้นหันมาหาพวกโกะได ถามว่า “คุณคุรากิ 

ไปก่อเรื่องอะไรไว้หรอืคะ” 

 “ยงัไม่มอีะไรครบั เราแค่มาสบืถามคนแถวนี้ รวมทั้งร้านนี้ด้วย”

 “อ๋อ ฉันไม่รู ้หรอกนะพวกคุณมาสืบเรื่องอะไร แต่ถ้าสงสัยคุณ 

ครุาก ิบอกเลยว่าพลาดเป้าอย่างแรง เขาไม่ใช่คนที่จะท�าเรื่องไม่ดหีรอกนะ”  

โยโกะพูดหนกัแน่น

 เราจะเกบ็ไปคดิครบั โกะไดตอบพลางรูส้กึทะแม่งๆ คาใจบางอย่าง

กบัค�าพูดของโยโกะเมื่อกี้นี้ กระทั่งตวัเองกย็งัไม่รู้ว่ามนัคอือะไร

 “พวกคณุรู้จกัที่นี่จากปากคณุครุากหิรอืคะ” โยโกะถาม

 โกะไดยิ้มเจื่อน โบกมอืปฏเิสธ “เราบอกเรื่องนั้นไม่ได้ครบั”

 “คณุต�ารวจบอกว่าแค่ตอบที่พวกเขาถามกพ็อ” โอรเิอะพดูเหนบ็อยู่

ในเคาน์เตอร์

 “หมื จรงิหรอืคะ งั้นกร็บีท�าธรุะให้เสรจ็เถอะค่ะ ใกล้จะได้เวลาเปิด

ร้านแล้ว อกีอย่างขอเสยีมารยาทที่ต้องพดูแบบนี้ ฉนัเกลยีดต�ารวจเข้าเส้น

มาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะ” โยโกะว่าแล้วเงยมองโกะได นยันต์าคูน่ั้นฉายแวว
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เยน็ชาชวนสะดุ้ง 

 “ตกลงครบั งั้นผมขอถามว่าคณุทั้งสองรู้จกัคนชื่อชริาอชิ ิเคน็ซเุกะ

ไหมครบั เขาเป็นทนาย”

 “ฉนัไม่รู้จกัค่ะ แกล่ะ” โยโกะถามโอรเิอะ พอเหน็ลูกสาวส่ายหน้า

เงยีบๆ เธอบอกโกะไดว่า “ลูกฉนักไ็ม่รู้จกั”

 “งั้นหรอืครบั ว่าแต่แถวนี้มศีาลเจ้าโทมโิอกะฮาจมิงังู คณุเคยไปที่

นั่นไหมครบั”

 “เคยไปค่ะ เพราะอยู่ใกล้ๆ นี่เอง”

 “เคยซื้อยนัต์หรอืเครื่องรางไหมครบั...”

 “เคยค่ะ” โยโกะพยกัหน้าแล้วชี้ไปที่ผนงัครวั “ตรงโน้นกม็”ี ยนัต์

เหมอืนที่เหน็ในบ้านครุากติดิอยู่ใกล้ๆ เพดาน

 “เคยซื้อยนัต์หรอืเครื่องรางไปให้ใครไหมครบั”

 “เคยบ่อยๆ ค่ะ ให้ลูกค้าที่คุ้นเคย”

 “คณุครุากลิ่ะครบั”

 “คุณคุรากิ? อ้อ จริงสิ” โยโกะตบมือเบาๆ “จะว่าไปเคยให้คุณ 

ครุากดิ้วย กี่ปีมาแล้วนะ เมื่อสามปีที่แล้วมั้ง ตอบแทนที่เขาหิ้วของมาฝาก

เป็นประจ�า”

 โกะไดครุน่คดิเรื่องค�าตอบนั้น เท่าที่ฟังโยโกะเลา่ ค�าตอบของครุากิ

ที่ว่าลมืไปแล้วว่าใครให้มาฟังดูทะแม่งๆ ต้องหาค�าตอบให้ได้ว่า ท�าไมครุากิ

พยายามปิดบงัเรื่องร้านนี้

 “พอได้ฟังที่พวกคณุเล่า ผมนกึภาพออกเลยว่าคณุครุากสินทิสนม

กบัพวกคณุ แต่ในบรรดาลกูค้าประจ�า คณุครุากสินทิกบัใครบ้างไหมครบั”

 “ยงัไงดล่ีะ ร้านฉนัเลก็ขนาดนี้ ถ้าเจอหน้ากนับ่อยๆ กค็งมคีนที่สนทิ

กนัไปเองมั้งคะ”

 “บอกได้ไหมครบัว่ามใีครบ้าง”

 “ใครจะบอกได้คะ” โยโกะพูดข�าๆ “ถ้าคณุอยากรูใ้ห้ได้ เชญิมาดมูา

ฟังด้วยตวัเองในเวลาเปิดร้านสคิะ แต่มาในฐานะลกูค้านะ เพราะถ้าคณุมา
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แสดงตราต�ารวจเหมอืนเมื่อกี้ ฉนัจะฟ้องข้อหาขดัขวางการประกอบธรุกจิ”

 โกะไดยิ้มเจื่อนพยกัหน้า “ขอคดิดูก่อนนะครบั”

 “ถ้าคุณต�ารวจมีอะไรอยากจะถามอีก ช่วยมาวันหลังได้ไหมคะ  

ไฟจะลนก้นฉนัอยู่แล้ว” โยโกะพูดพร้อมกบัมองนาฬิกาตดิผนงั

 วนิาทนีั้นโกะไดรู้แล้วว่าความรู้สกึทะแม่งๆ เมื่อกี้คอือะไร

 มนัคอืส�าเนยีง โยโกะพูดตดิเหน่อแปลกๆ เป็นส�าเนยีงใกล้เคยีงกบั

ที่โกะไดเพิ่งเคยได้ยนิที่ไหนสกัแห่ง

 ค�าพูดของคนขบัแทก็ซี่ที่เขานั่งจากสถานมีคิาวะอนัโจ ส�าเนยีงถิ่น

มคิาวะ

 “มอีะไรหรอืคะ” โยโกะสหีน้าเคลอืบแคลง

 “เปล่า ไม่มอีะไรครบั งั้นขอค�าถามสดุท้าย วนัที่ 31 ตลุาฯ คณุเปิด

ร้านตามปกตหิรอืเปล่าครบั”

 “วนัที่ 31 เดอืนที่แล้วหรอืคะ วนันั้นจ�าได้ว่าไม่มกีารปิดร้านชั่วคราว

นะคะ” 

 “คณุทั้งสองมาร้านใช่ไหมครบั”

 “มาค่ะ เพราะถ้าฉนัมาคนเดยีว งานจะล้นมอื วนันั้นมอีะไรหรอืคะ”

 “เอ่อ คอื...”

 “อ๊ะ จรงิด้วยส ิฉนัห้ามเป็นฝ่ายถาม” โยโกะเอามอืป้องปาก ยกัไหล่

 “ขอบคณุมากครบั ถ้าไม่ขดัข้อง ผมขอที่อยู่กบัเบอร์โทรศพัท์ของ

คณุทั้งสองได้ไหมครบั”

 โยโกะท�าหน้าบึ้ง “ตั้งใจบกุถงึบ้านเลยหรอืคะ”

 “เปล่า ตอนนี้ยงัไม่คดิจะท�าแบบนั้นครบั แต่ขอเผื่อไว้เฉยๆ”

 โยโกะถอนหายใจพลางจดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของ

ตนกับลูกสาวใส่กระดาษโน้ตใกล้มือให้ ทั้งสองอยู่ด้วยกันที่แมนชั่นแห่ง

หนึ่งในย่านโทโยโจ 

 “พวกคณุเป็นคนที่ไหนครบั” โกะไดเงยหน้าจากกระดาษโน้ต จ้อง

หน้าโยโกะ “คุณโอริเอะยังไม่เท่าไร แต่อย่างน้อยๆ คุณน่าจะไม่ใช่ชาว
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โตเกยีวโดยก�าเนดิ”

 โยโกะสหีน้าไร้อารมณ์ ไม่เหน็แม้กระทั่งเค้าความเกลยีดชงัต�ารวจ

เมื่อกี้นี้

 เธอถอนหายใจยาวๆ หันไปสบตากับโอริเอะในเคาน์เตอร์แล้วหัน

กลบัมาหาโกะได

 “ตาแหลมจงัเลยนะคะ ฉนัเกดิที่เมอืงเซโตะ จงัหวดัไอจ ิพอแต่งงาน

กย้็ายมาอยูเ่มอืงโทโยกาวะจนถงึอายสุามสบิกลางๆ มาอยูโ่ตเกยีวหลงัจาก

สามเีสยีไปได้สกัพกัค่ะ”

 “อ๋อ จริงหรือครับ งั้นคุณคงคุยกับคุณคุรากิเรื่องบ้านเกิดสนุกไป

เลยสนิะ”

 “เปล่า เราไม่เคยคุยกันเรื่องนั้นเลย ฉันไม่เคยบอกว่าบ้านเกิดอยู ่

ไอจ ิเพราะว่าฉนัไม่พูด เขาคงเกรงใจว่าเป็นเรื่องห้ามเอ่ยถงึมั้งคะ”

 “เรื่อง...ห้ามเอ่ยถงึหรอืครบั”

 โยโกะสูดหายใจลึกๆ สีหน้ายังคงไร้อารมณ์เหมือนสวมหน้ากาก

ละครโน

 “ฉันไม่ชอบโดนถามโน่นถามนี่ ขอสารภาพตอนนี้เลยแล้วกัน ที่ 

เมื่อกี้ฉนับอกว่าเกลยีดต�ารวจ มนัมเีหตผุลรองรบัค่ะ”

 “เหตผุลอะไรครบั”

 “ผวั...สามฉีนั”

 หน้ากากละครโนเริ่มแสดงสีหน้า ตาแดงเรื่อ แก้มเกร็ง มุมปาก

กระตกุ เผยให้เหน็ความโศกเศร้าอย่างสดุซึ้ง

 “โดนต�ารวจฆ่า” เสียงครางแผ่วเบาเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปาก

โยโกะซึ่งมีริ้วรอยอยู่รอบๆ “เขาถูกจับเนื่องจากตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดี

ฆาตกรรม แล้วไม่ได้กลบัมาอกีเลย เพราะผูกคอตายในห้องขงัค่ะ”
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7
 “วันเกิดเหตุคือวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม ปี 1984 ที่เกิดเหตุ 

คือห้องในอาคารให้เช่าใกล้สถานีรถไฟฮิงาชิโอกาซากิ เมืองนาโงยะ  

พบศพนกัการเงนิชายซึ่งเช่าห้องนั้นไว้ท�าส�านกังาน ผูเ้คราะห์ร้ายชื่อไฮตาน ิ 

โชโซ อาย ุ51 ปี เป็นโสด ผู้พบศพคอืลูกจ้างส�านกังาน และแจ้งต�ารวจเมื่อ

เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งวนัเดยีวกนั อาวธุคอืมดีแล่ปลาปักคาอก”

 เสยีงทุม้ต�่าของสสึอึก้ิองไปทั่วห้องประชมุขนาดไม่ใหญน่กั สมาชกิ

ที่นั่งล้อมโต๊ะ ถ้าไม่รวมโกะไดและสึสึอิแล้ว มีแต่ต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ อาท ิ

หวัหน้างานคดอีกุฉกรรจ์ แผนกสบืสวน 1 ผู้ก�ากบัการ สน.ท้องที่ หวัหน้า

แผนกอาชญากรรม และหวัหน้างานสบืสวน 1 

 “วนัที่ 18 พฤษภาคม หรอืสามวนัหลงัเกดิเหต ุ ฟกุมุะ จนุจถิกูจบั” 

สึสึอิเล่าต่อพร้อมกับเหลือบดูเอกสาร “ไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาตกเป็น 

ผูต้้องสงสยัด้วยเรื่องอะไร แต่ถ้าให้เดาจากเรื่องราวในภายหลงั อาจเป็นการ

จบัในข้อหาคดอีื่นที่เบากว่าคดแีรก เราทราบข้อมูลแค่ว่า ขณะนั้นฟกุมุะ

อาย ุ44 ปี และอาศยัอยูท่ี่เมอืงโทโยกาวะ เขากระท�าอตัวนิบิาตกรรมในห้อง

ขงัของ สภ.หลงัจากนั้นสี่วนั ใช้เสื้อผูกคอตาย จากนั้นต�ารวจสรปุส�านวน

คดสี่งให้อยัการว่าผู้ต้องสงสยัเสยีชวีติ อยัการยกฟ้อง คดนีี้เลยปิดไปแล้ว 

ส�านวนการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับคดีถูกท�าลายเกือบหมด เนื่องจากหมด

อายคุวามเมื่อเดอืนพฤษภาคม ปี 1999”

 เอกสารที่สสึอึอิ่านจนจบเป็นผลงานที่โกะไดสบืค้นเพิ่มเตมิและจดั

ท�าขึ้นตามที่อาซาบะ โยโกะเล่า เธอจดจ�าวนัเดอืนปีที่สามโีดนจบัได้อย่าง

แม่นย�า แต่ไม่รู้เรื่องรายละเอยีดของคดมีากนกั

 “วันหนึ่งจู่ๆ เจ้าหน้าที่และต�ารวจสืบสวนบุกมาที่บ้าน และพาตัว
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สามีไป เขาบอกฉันว่าไม่ต้องเป็นห่วง เดี๋ยวก็ได้กลับมาแล้ว แต่ผ่านไป

หลายวนั เขากย็งัไม่กลบัมา และมารูท้หีลงัว่าเขาผกูคอตายในห้องขงัแล้ว”

 โยโกะเล่าด้วยสหีน้าสบายๆ ซึ่งโกะไดไม่มวีนัลมื เหน็ได้ชดัเลยว่า

แม้เวลาผ่านมาสามสบิกว่าปีแล้ว บาดแผลในใจเธอกย็งัไม่หาย 

 ทว่าในในแง่ของการบันทึก คดีเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา เขา

สอบถามไปที่ สภ.จงัหวดัไอจแิละรูร้ายละเอยีดของคด ีแต่ไม่สามารถตรวจ

สอบได้แล้วว่าต�ารวจสบืสวนแบบไหน และอะไรที่น�าไปสู่การจบัผู้ต้องสงสยั 

ข้อความส่วนหนึ่งในเอกสารที่สึสึอิอ่านอ้างอิงมาจากข่าวหนังสือพิมพ์ใน

สมยันั้น

 “พยานเป็นคนเล่าเรื่องคดใีห้ฟังเองใช่ไหม” ซากรุะกาวะ หวัหน้า

งานคดอีกุฉกรรจ์ถามยนืยนั เขาเป็นหวัหน้าโดยตรงของพวกโกะได

 ใช่ครบั โกะไดตอบ

 “เขาคงคิดว่าต�ารวจสืบสวนมาแบบนี้ เรื่องราวสมัยที่พวกตนอยู่

จังหวัดไอจิคงถูกตรวจสอบไปด้วย ที่นั่นเป็นต�าบลเล็กๆ เดินไปถามนิด

หน่อยก็ได้ค�าตอบแล้ว ถ้างั้นเล่าไปก่อนเลยดีกว่า” โกะไดเล่าเรื่องนี้ให้

ซากรุะกาวะฟังไปแล้ว อกีฝ่ายจงึหนัไปอธบิายให้ต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ฟัง 

 “เอาละ เราจะจดัการกบัคดนีี้ยงัไง” ซากรุะกาวะถามความเหน็นาย

ต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลาย “ในบรรดาพฤตกิรรมของผู้เคราะห์ร้าย สิ่งที่ไม่

เข้าใจที่สดุคอื เขาไปย่านมนเซน็นากะโจเมื่อเดอืนที่ผ่านมาสามครั้งรวมวนั

เกิดเหตุด้วย แต่เราไม่มีเบาะแสเกี่ยวกับเหตุผลเรื่องนั้นเลย จุดเชื่อมโยง

เดยีวที่มคีอืครุาก ิทตัสโึร ผมว่าเราควรให้พวกโกะไดสบืเรื่องความสมัพนัธ์

ของครุาก ิร้าน ‘อาซนุาโระ’ และผู้เคราะห์ร้ายต่อไป ปัญหาคอืเราจะสบื

เรื่องคดเีมื่อสามสบิกว่าปีก่อนที่สสึอึคิงุอ่านเมื่อกี้ไปได้ถงึไหน”

 อมื ผูก้�ากบัการ สน.หน้ายาวครางในล�าคอ “เป็นเรื่องที่แย่มากเลยนะ”

 “ใช่เลยครบั”

 “เรื่องนี้ ฉนัว่า สภ.จงัหวดัไอจคิงไม่อยากยุ่งด้วยหรอก ผู้ต้องสงสยั

เสยีชวีติระหว่างควบคมุตวั ถอืเป็นเรื่องน่าขายหน้า คงอยากท�าเหมอืนไม่มี
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อะไรเกดิขึ้นมากกว่าอยากลมืนะ”

 “นั่นส”ิ ซากรุะกาวะพยกัหน้า “ถงึได้มาขอค�าปรกึษาไงครบั”

 “มคีวามเป็นไปได้น้อยที่เถ้าแก่เนี้ยร้านนั้นจะเป็นคนร้ายสนิะ”

 “โกะไดคงุบอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครบั เพราะตอนเกดิเหต ุ เธอ

ท�างานอยู่ที่ร้าน”

 “ถ้างั้นการไปสบืเรื่องส่วนตัวของพวกเถ้าแก่เนี้ยในแง่ที่ว่าร้านอาจ

มีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับคดีคงไม่มีประโยชน์ อีกอย่างมันเป็นอดีต 

ที่ผ่านมาตั้งสามสบิกว่าปีแล้ว”

 ผู้ก�ากบัการดูตกประหม่าอย่างเหน็ได้ชดั คงไม่อยากมเีรื่องกระทบ

กระทั่งกบัต�ารวจจงัหวดัอื่น

 โกะไดคงุ หวัหน้าแผนกอาชญากรรมเรยีก 

 “นายรู้สึกยังไง คิดว่าเรื่องส่วนตัวของพวกเถ้าแก่เนี้ยเกี่ยวข้องกับ

คดไีหม”

 โกะไดเอยีงคอเลก็น้อย

 “เรียนตามตรง ผมไม่ทราบครับ เพียงแต่คาใจประเด็นที่คุราก ิ 

ทตัสโึรปิดบงัเรื่องร้านนั้น เรื่องที่ว่าลมืไปแล้วว่าใครให้ยนัต์มากฟั็งดแูปลกๆ 

ผมคดิว่าสิ่งที่ครุากอิยากปิดบงัไม่ใช่ร้าน แต่เป็นสองแม่ลูกคู่นั้น ดงันั้น”

 “พอ ไม่ต้องพูดแล้ว” หัวหน้าแผนกอาชญากรรมยื่นมือปราม 

โกะได แล้วหนัไปหาผู้ก�ากบัการ

 “สภ.จงัหวดัไอจไิม่อยากยุง่ด้วยกจ็รงิ แต่วา่ผูร้บัผดิชอบในตอนนั้น

ไม่อยู่แล้วนี่ครบั ผมว่าเราไม่มอีะไรต้องกงัวลขนาดนั้น”

 พอได้ยนิลูกน้องพูดแบบนั้น ผู้ก�ากบัการกด็ูเหมอืนตดัสนิใจได้แล้ว 

พยกัหน้าให้ซากรุะกาวะคล้ายจะบอกว่า ฉนัไม่รบัรู้ด้วย

 “ตกลงครบั ผมจดัการเอง”

 “งั้นผมจะปรึกษาหัวหน้าเพื่อเตรียมการขอความร่วมมือจาก 

สภ.จงัหวดัไอจ”ิ ซากรุะกาวะว่าแล้วหนัไปสบตาสสึอึกิบัโกะได คล้ายบอก

ว่าเสรจ็ธรุะแล้ว
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 ผมขอตวัครบั โกะไดค้อมศรีษะให้เหล่าต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ แล้วออก

ไปนอกห้องประชมุพร้อมกบัสสึอึิ

 “มนัอาจเป็นเรื่องยุง่ยากนะ” สสึอึเิดนิไปตามโถงทางเดนิพลางกรดี

เอกสารที่อ่านเมื่อครู่นี้

 “ปี 1984 ร”ึ โกะไดถอนหายใจ “ผมยงัไม่เข้าโรงเรยีนเลย”

 “ไม่แปลกหรอกที่จะไม่เหลอืส�านวนการสบืสวน ถ้างั้นกต้็องไปถาม

ผู้รบัผดิชอบในตอนนั้น”

 “พวกผู้รบัผดิชอบส่วนใหญ่น่าจะตายไปแล้วนะครบั”

 “ผูร้บัผดิชอบตอนนั้นอายรุุน่ราวคราวเดยีวกบัเรา ตอนนี้กน่็าจะอายุ

เจด็สบิกว่า ต่อให้ยงัมชีวีติอยู ่กไ็ม่รูว่้าตรงนี้จะยงัใช้การได้รเึปล่า” สสึอึเิอา

นิ้วจิ้มขมบั

 โกะไดยิ้มเจื่อน รู้สึกหนักใจเล็กน้อย ต่อให้มีคนที่ยังจ�าเรื่องคดีได้

อย่างแม่นย�า ย่อมไม่อยากนกึถงึมนัตอนนี้แล้ว ถ้าตนไปถามเรื่องนั้น คง

ไม่มใีครต้อนรบัหรอก

8
 “ผมไม่เคยกนิมโิซะคตัสึ2  คณุโกะไดเคยกนิไหมครบั” นากามาจิ

ถามพลางนั่งเล่นสมาร์ตโฟนข้างกนั

 “ฉันก็ไม่เคยกิน ตอนไปท�างานครั้งที่แล้วก็อยากลองอยู่นะ แต่

สุดท้ายก็ไม่ได้กิน จินตนาการรสชาติไม่ออกเลยเนอะ สารภาพตามตรง

ว่าฉนัไม่ชอบ ทั้งที่ไม่เคยกนิ”

 “จรงิหรอืครบั ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัรูปลกัษณ์ภายนอกสนิะ”

2 หมูชุบเกล็ดขนมปังราดซอสมิโซะ อาหารขึ้นชื่อของเมืองนาโงยะ
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 “แม่ฉันชอบบ่นว่าเพราะฉันเป็นคนแบบนี้ ถึงไม่ได้แต่งงานเสียท ี

แต่ถ้านากามาจจิะกนิ ฉนัจะไปเป็นเพื่อน เอาไว้ท�างานเสรจ็แล้วเจอร้าน

ดีๆ  ค่อยเข้าไป”

 “ร้านมีเพียบเลยครับ เพราะที่นี่คือนาโงยะ” นากามาจิยังไม่ละ

สายตาจากสมาร์ตโฟน

 ได้ยินเสียงประกาศในตู้โดยสารรถไฟว่าสถานีต่อไปสถานีนาโงยะ 

โกะไดหยบิตั๋วในกระเป๋าเสื้อออกมาดู

 เขาได้รับค�าสั่งให้มาท�างานที่จังหวัดไอจิอีกครั้งหลังเข้าร่วมการ

ประชุมที่มีแต่นายต�ารวจชั้นผู้ใหญ่สี่วัน ปลายทางครั้งนี้คือย่านเท็มปากุ

เมืองนาโงยะ เนื่องจากลงสถานีนาโงยะ จึงนั่งรถไฟ ‘ขบวนโนโซมิ’  

มา แถมนากามาจิได้รับอนุญาตให้มาด้วย อีกฝ่ายเลยกระปรี้กระเปร่า 

เพราะไม่ได้มาท�างานต่างจงัหวดัเสยีนาน

 ส�านวนการสืบสวน ‘คดีฆาตกรรมนักการเงินหน้าสถานีฮิงาชิ 

โอกาซากิ’ แทบไม่เหลือแล้ว เนื่องจากหมดอายุความและถ้าค�านวณวัน

เกิดเหตุก็เป็นเรื่องธรรมดา สภ.จังหวัดไอจิจึงไม่น่าจงใจปกปิดคดี แถม

ให้ความร่วมมือดีมากด้วยซ�้า ช่วยตามหาเจ้าหน้าที่สืบสวนในตอนนั้น

อย่างไม่ลดละ เพราะไม่มบีนัทกึหลงเหลอือยู่ จงึต้องพึ่งความทรงจ�าของ

ต�ารวจอาวโุสเท่านั้น ไม่ต้องบอกกร็ู้ว่าเป็นเรื่องยากล�าบากมาก โกะไดยงั

ต้องยอมก้มหวัให้

 ในที่สุดก็เจอคนที่พวกโกะไดก�าลังจะไปพบ อีกฝ่ายเป็นอดีตเจ้า

หน้าที่สบืสวนซึ่งรบัผดิชอบคดนีั้น อายเุจด็สบิสองปี เหตเุกดิเมื่อสี่สบิปีที่

แล้ว พวกโกะไดจงึคาดหวงัว่าเขาน่าจะเป็นต�ารวจสบืสวนแถวหน้า

 น่าเสียดายที่การสืบสวนคดีฆาตกรรมทนายชิราอิชิแทบจะไม่ 

คบืหน้า มดีซึ่งเป็นอาวธุหาซื้อได้ตามร้านขายถูก และไม่พบว่าคนร้ายทิ้ง

หลักฐานไว้ในที่เกิดเหตุฆาตกรรม ภาพในกล้องวงจรปิดซึ่งติดอยู่รอบที่ 

เกิดเหตุตอนนี้ก็ไม่พบข้อมูลเป็นประโยชน์ ทีมสืบสวนลงพื้นที่สืบเรื่องที่ 

ครุากไิปร้าน ‘อาซนุาโระ’ แต่กไ็ม่ได้เบาะแสเป็นพเิศษ
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 ขณะนี้ความคาดหวังตกไปอยู่ที่การสืบสวนตามพิกัดต�าแหน่ง 

สมาร์ตโฟนของชริาอชิ ิเคน็ซเุกะ มนัเป็นไปได้ยากที่เขาจะโดนคนที่เจอกนั

ครั้งแรกฆ่า ดงันั้นเขาน่าจะเคยเจอคนร้ายที่ไหนสกัแห่ง ต�ารวจตามไปทกุ

แห่งที่เขาไปเมื่อไม่นานมานี้ กรณทีี่เขาอยูใ่นร้าน ต�ารวจมองว่ามคีวามเป็น

ไปได้สูงที่เขาจะพบใครสกัคน จงึตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิดของร้าน

ในวันและเวลาเดียวกัน หากร้านไม่มีกล้องวงจรปิด ต�ารวจจะตรวจสอบ

ทางเดนิแถวนั้นที่ตดิกล้องวงจรปิด เป็นงานที่ต้องใช้ความอดึ แต่กม็ขี้อดี

ตรงที่ตรวจสอบได้อย่างแม่นย�าว่าช่วงนี้ผู้เคราะห์ร้ายตดิต่อกบัใครบ้าง

 จะว่าไป วิธีนี้ใช่ว่าจะหาตัวคนร้ายได้เสมอไป คนที่โดนกล้องจับ

ภาพมแีต่คนที่ร่วมงานกนัหรอืลูกความ จงึหมดหนทางสบืต่อ

 ขณะพวกโกะไดออกมาจากช่องตรวจตั๋วสถานนีาโงยะ ชายคนหนึ่ง

เดนิเข้ามาหา อายรุาวสามสบิปี ใส่แว่น ดูท่าทางอธัยาศยัดี

 พวกเขาทกัทายและแนะน�าตวักนั อกีฝ่ายคอืจ่าสบิต�ารวจคาตาเซะ 

สังกัดแผนกท้องถิ่น สภ.จังหวัดไอจิ โกะไดนัดแนะกันไว้แล้วว่าให้เขามา

ช่วยน�าทาง

 “คราวนี้ต้องขอรบกวนและขอโทษด้วยนะครบั” โกะไดกล่าวขอโทษ

พร้อมกบัยื่นของฝากจากโตเกยีวให้ 

 “ไม่ต้องคดิมาก ทางนี้กเ็ช่นกนันะครบั” คาตาเซะยิ้มให้

 พวกเขาตกลงกนัว่าจะขบัรถไปกนั พอออกจากสถานรีถไฟ คาตาเซะ

ให้พวกโกะไดยนืรอก่อน แล้วไปเอารถมารบั จากนั้นไม่นาน รถเก๋งสขีาว 

กโ็ผล่มา คาตาเซะเป็นคนขบั

 นากามาจกิ�าลงัจะไปนั่งข้างคนขบั แต่โกะไดยกมอืห้ามแล้วเข้าไป

นั่งแทน เพราะจะได้คยุกบัคาตาเซะสะดวกกว่า

 “คณุคดิว่าต�ารวจจากโตเกยีวรบกวนเรื่องยุง่ยากรเึปล่าครบั เพราะ

มนัเกี่ยวข้องกบัคดตีั้งสามสบิกว่าปีที่แล้ว” โกะไดเอ่ยหลงัจากรถออกตวั

 “โดยส่วนตัวผมคิดว่าสนุกดีนะครับ เป็นครั้งแรกที่ได้สืบคดีก่อน 

ตวัเองเกดิด้วย” คาตาเซะพูดเสยีงเรยีบ ฟังดไูม่เหมอืนค�าพดูตามมารยาท
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 “คณุคาตาเซะกเ็ข้าร่วมการสบืสวนครั้งนี้ด้วยหรอืครบั”

 “คนที่เราตามหาแม้จะเป็นอดตีต�ารวจ แต่ตอนนี้เป็นเพยีงชายชรา

คนหนึ่ง เลยเป็นหน้าที่ของต�ารวจแผนกท้องถิ่นครบั”

 คาตาเซะเล่าว่าคนที่เราจะไปพบชื่อมรุามตัส ึชเิงโนร ิตอนเกดิ ‘คดี

ฆาตกรรมนกัการเงนิหน้าสถานฮีงิาชโิอกาซาก’ิ เขาเป็นต�ารวจสบืสวนคน

หนึ่งที่ดูแลคดนีี้ สมยันั้นเขาเป็นดาบต�ารวจ และอยูแ่นวหน้าในการสบืสวน

 “เขาเป็นคนสมองใส จดจ�าเรื่องคดไีด้อย่างแม่นย�า และเรื่องที่ผม

มองว่าส�าคญัที่สดุคอื เขาเกบ็บนัทกึการสบืสวนตอนนั้นเอาไว้”

 “เอ๊ะ จรงิหรอืครบั”

 “จะว่าไปแล้ว มนักแ็ค่ของส่วนตวัครบั เขาเกบ็แฟ้มและสมดุบนัทกึ

ที่ใช้สมยัยงัเป็นต�ารวจเอาไว้ไม่ยอมทิ้ง และมขี้อมูลของคดนีั้นอยู่ด้วย”

 “อ๋อ”

 โกะไดเข้าใจแล้ว เขาก็เก็บบันทึกการสืบสวนที่ผ่านมาไว้ในห้อง 

ตวัเอง รูท้ั้งรูว่้าไม่มปีระโยชน์อะไร แตก่ท็ิ้งไม่ลง เขาเป็นคนเดยีวที่รูว้า่กวา่

จะได้พวกมนัมา ต้องเดนิหาข้อมูลอยู่นานแค่ไหน

 คาตาเซะจอดรถหลงัจากขบัมาได้ครึ่งชั่วโมง ตรงนั้นเป็นย่านที่พกั

อาศัย ใกล้ๆ กันมีโรงเรียนอนุบาล มองเห็นคอนโดมิเนียมด้วย คงจะมี

ครอบครวัมนษุย์เงนิเดอืนอาศยัอยู่เป็นจ�านวนมาก

 คาตาเซะเดินน�าไปที่บ้านเดี่ยวเก่าๆ ผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นกับ

ตะวนัตก พื้นที่จอดรถกว้างขวาง จอดรถสองคนัได้สบายๆ แต่ว่าตอนนี้มี

รถยนต์ขนาดเลก็จอดอยู่แค่คนัเดยีว

 คาตาเซะสนทนากับเจ้าของบ้านทางอินเตอร์โฟน ประตูบ้านเปิด

ออก ชายผมขาวปรากฏตวัขึ้น รูปร่างเลก็กว่าที่คดิ หน้าตากด็ูมอีธัยาศยัด ี 

ไม่เหลอืมาดอดตีต�ารวจสบืสวน

 ชายชราเชื้อเชญิพวกโกะไดเข้าไปในบ้านอย่างเป็นมติร พาไปที่ห้อง

นั่งเล่นสไตล์ตะวันตกมองลงไปเห็นสวนขนาดเล็ก พวกโกะไดนั่งประจัน

หน้ากบัมรุามตัสบึนโต๊ะหนิอ่อน หลงัทกัทายกนัอย่างเป็นทางการ ภรรยา
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ของมรุามตัสยึกชาญี่ปุ่นมาเสริ์ฟให้ เธอเป็นคนสขุมุ ตดัผมสั้นและย้อมสี
อ่อน แต่งหน้าสวยเช้ง แต่คงแต่งเตรยีมไว้รบัแขก
 “ขอโทษที่มารบกวนเวลาครบั”
 โกะไดค้อมศรีษะ ไม่เป็นไร มรุามตัสโึบกมอืปฏเิสธ
 “ฉนัไม่ได้ยุ่งอะไรหรอก ไม่นานมานี้ฉนัท�างานเป็นพนกังานดูแลที่
จอดรถ แต่เพิ่งโดนเลกิจ้างไป ทกุวนันี้มเีวลาว่างเหลอืเฟือ ถ้าไม่รงัเกยีจ 
ฉันก็พร้อมช่วยเต็มที่” มุรามัตสึน�้าเสียงสดใส คงเป็นคนสมองใสอย่างที่
คาตาเซะว่าไว้
 “คุณอาจทราบแล้วว่า เราก�าลังสืบคดีฆาตกรรมที่โตเกียวเมื่อวัน
ก่อน พยานคนหนึ่งเป็นคนจงัหวดัไอจ ิและเรารู้แล้วว่าเธอเป็นภรรยาของ
ผูต้้องสงสยัคดฆีาตกรรมที่เคยเกดิขึ้นที่นี่ ซึ่งกค็อื ‘คดฆีาตกรรมนกัการเงนิ
หน้าสถานฮีงิาชโิอกาซาก’ิ เมื่อ 1984 ครบั”
 มรุามตัสพึยกัหน้ารบัค�าพูดของโกะได
 “จริงอย่างที่คุณว่า เธอย้ายไปอยู่โตเกียวแล้วรึ ฉันก็เคยเจอเธอ 
หนสองหน แต่นกึหน้าไม่ออก”
 “ตอนนี้ยงัไม่ทราบว่าเธอเกี่ยวข้องกบัคดทีี่เราก�าลงัสบืหรอืเปล่า แต่
ที่เรามาหาคณุเพราะอยากรู้ว่าคดนีั้นเรื่องราวเป็นมายงัไง”
 ออื ออื มรุามตัสพึยกัหน้าหงกึหงกัอย่างพงึพอใจ
 “ถ้าเป็นเรื่องนั้น พูดเองมนักก็ระไรอยู ่แต่ฉนัเหมาะที่จะเป็นคนเล่า 
เพราะอยู่แนวหน้ามาตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นคนแรกที่บึ่งไปที่เกดิเหต ุ ผู้แจ้ง
เหตยุงัยนือยู่ข้างศพ ไม่ได้ออกมาจากห้องเลย”
 “จรงิหรอืครบั” โกะไดเบกิตาโต ถ้างั้นเขากเ็ป็นคนเหมาะสมแล้วจรงิๆ
 มุรามัตสึหยิบสมุดเลกเชอร์เก่าๆ เล่มหนึ่งออกมาจากถุงกระดาษ
ข้างตวั หยบิแว่นตาที่วางบนโต๊ะมาใส่
 “ฉนัจ�าเรื่องราวในวนันั้นได้แม่น ตอนนั้นฉนัพกัอยู่รมิแม่น�้ายาฮาง ิ
กินมื้อเย็นเสร็จแล้วโดนเรียกตัวด่วน ฉันรีบรุดไปที่เกิดเหตุบนชั้นสองของ
อาคารให้เช่าข้างสถานรีถไฟเมเทต็สฮึงิาชโิอกาซาก ิเป็นส�านกังานตดิป้าย

น่าสงสยัว่า ‘กรนีชอป’ ชายใส่สทูถกูแทงตายอยูท่ี่นั่น มดีเป้ือนเลอืดตกอยู่
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ที่พื้น แต่ว่าเป็นของที่วางไว้ใช้ในส�านกังานอยูแ่ล้ว จงึไม่ใช่การก่อเหตโุดย

ไตร่ตรองไว้ก่อน น่าจะมปีากเสยีงกนัแล้วใช้มดีแทงด้วยอารมณ์ชั่ววูบ แต่

ว่ามกีารตั้งหน่วยสบืสวนขึ้นมาปฏบิตักิารทนัท ีพอลองสบืดู กพ็บว่าชาย 

ผูเ้คราะห์ร้ายชื่อไฮตานไิม่ใช่คนด ีพูดแบบนี้กก็ระไรอยู ่แต่สมควรแล้วที่โดนฆ่า”

 “เขาท�าเรื่องอะไรหรอืครบั”

 “พวกคณุยงัหนุม่ อาจไม่รูจ้กั เคยได้ยนิคดบีรษิทัโทไซเทรดดิ้งไหม”

 “โทไซเทรดดิ้ง...อ้อ เคยเรยีนที่โรงเรยีนต�ารวจว่าเป็นคดฉี้อโกงครั้ง

ใหญ่ครบั”

 มรุามตัสพึยกัหน้าหงกึใหญ่ช้าๆ

 “อนัดบัแรกบรษิทันี้ยดัเยยีดขายทองค�าแท้ให้ลูกค้า บอกว่ามมีลูค่า

ทรพัย์สนิ ราคาต้องขึ้นแน่นอน เรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอก แต่ปัญหาคอืไม่ยอม

มอบทองค�าแท้ของจรงิให้ลกูค้า แต่ให้เศษกระดาษที่เรยีกว่าพนัธบตัรแทน 

และยนืยนัว่าทองของจรงิเกบ็ไว้ที่บรษิทั ถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิกไ็ม่มปีัญหา

หรอก แต่มนัไม่ได้เป็นเช่นนั้น บรษิทัไม่ได้ซื้อทองค�าแท้ เอาเงนิที่ได้มาจาก

ลกูค้าเข้ากระเป๋าตวัเอง พวกคณุคงแปลกใจว่ามคีนหลงเชื่อวธิกีารแบบนั้น

ด้วยรึ แต่ว่ามีคนจ�านวนมากรวมทั้งผู้สูงอายุหลงเชื่อวิธีนี้ แน่นอนว่ามัน

ใช้หลอกลวงคนอื่นไม่ได้ตลอดไป มีคนออกมาร้องทุกข์มากขึ้น แผนร้าย

ของบรษิทัถกูเปิดโปงหมดเปลอืก บรษิทัล้มละลาย ทรพัย์สนิที่เหลอืคนืให ้

ผูเ้คราะห์ร้ายไป แต่กเ็ป็นเพยีงเงนิจ�านวนเลก็น้อย” มรุามตัสเึล่ารวดเดยีว

จนถงึตรงนี้แล้วจบิชา

 “มนัเกี่ยวข้องกบัคดนีั้นหรอืครบั” โกะไดถาม

 “เกี่ยวข้องทางอ้อม บริษัทโทไซเทรดดิ้งล้มละลายไปแล้ว แต่

ผู ้บริหารและพนักงานหลายคนใช้เทคนิคที่ได้มาจากสมัยท�างานอยู ่ 

โทไซเทรดดิ้งไปเริ่มท�าธรุกจิต้มตุ๋นใหม่ เช่น ขายเมมเบอร์สนามกอล์ฟ ซื้อ

ขายแพลเลเดยีม3 ล่วงหน้า หลอกขายอญัมณแีพงเกนิราคา พวกเขาท�าทกุ

3 Palladium โลหะสีขาวเงิน มีสมบัติทางเคมีคล้ายแพลทินัม สามารถสกัดได้จากแร่ทองแดงและ

นิกเกิล ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมเครื่องเพชร
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วถิทีางเพื่อหลอกลวงเงนิจากลกูค้า สดุท้ายกเ็ชดิหนไีป หรอืวางแผนท�าให้

บรษิทัล้มละลาย ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในแต่ละครั้งคอืผู้สูงอาย ุโดยเฉพาะผู้สูง

อายทุี่อยูต่วัคนเดยีว คนร้ายจะโทร.มาหา พอรูว่้าอกีฝ่ายอยูต่วัคนเดยีว จะ

ใช้วธิโีน้นวธินีี้หลอกลวง พูดมั่วซั่วว่าถ้ามเีงนิฝากเยอะเกนิไป เงนิบ�านาญ

จะลดน้อยลง ให้เอามาลงทุนดีกว่า เป็นพวกเดนมนุษย์จริงๆ ไฮตาน ิ 

โชโซ ผู้เคราะห์ร้ายท�าตวัเหมอืนไฮยนี่า เข้าหาคนพวกนี้แล้วขอส่วนแบ่ง”

 คดเีชื่อมโยงกนัในที่สดุ โกะไดโน้มตวัเข้าไปใกล้

 “พวกท�าธรุกจิต้มตุน๋ที่เอ่ยถงึเมื่อกี้นี้ จ้องหาเหยื่อตลอดเวลา ไฮตานิ

เข้าไปตีสนิทคนพวกนั้นแล้วแนะน�าคนที่น่าจะหลงเชื่อให้ เขาเคยท�างาน

บรษิทัประกนัชวีติ แหล่งข้อมูลของเขาคอืบญัชรีายชื่อลูกค้าที่หยบิตดิมอื

มาตอนลาออก ท�าให้รู้อายุ รายได้และยอดเงินเก็บของลูกค้า บางกรณี

ก็รู้โครงสร้างครอบครัวด้วย ในสายตาของคนที่วางแผนท�าธุรกิจต้มตุ๋น  

ไฮตานเิป็นคนที่อ�านวยความสะดวกได้ดจีรงิๆ เขาไปหาผู้สูงอายทุี่หมายตา

ไว้พร้อมกบัเซลส์แมนของบรษิทัต้มตุ๋น และแนะน�าเซลส์แมนให้รู้จกั บอก

ว่าเป็นบริการหลังการขายประกันชีวิตให้ลูกค้าที่ซื้อประกันแล้ว ผู้สูงอายุ

คดิว่าบรกิารนี้มคีวามเชื่อมโยงกบัประกนัที่ตวัเองซื้อไปแล้ว จงึถกูหลอกได้

ง่าย ซ�้าร้ายไฮตานเิป็นคนพูดเก่งจรงิๆ และซื้อของตดิไม้ตดิมอืมาฝากบ่อยๆ  

ผู้สูงอายขุี้เหงาจงึไว้วางใจเหมอืนเป็นคนในครอบครวั”

 ฟังที่มรุามตัสเึล่าแล้ว ไฮตานเิป็นคนที่สมควรโดนฆ่าจรงิๆ โกะไดคดิ

 “พอเดาแรงจูงใจที่เขาโดนแทงได้แล้วครบั”

 “นั่นแหละ แนวทางการสบืสวนกเ็น้นไปที่เหยื่อซึ่งโดนไฮตานหิลอก 

พอลองสืบดู ปรากฏว่าคนที่รู้ตัวว่าโดนหลอกตอนที่เกิดคดีมีน้อยผิดคาด 

ในบรรดานั้นยงัเชื่อใจอยู่ คณุยายคนหนึ่งพอรู้ว่าไฮตานติายแล้ว กร็้องไห้

เสยีใจว่าคนดีๆ  แบบนั้นท�าไมต้องมาเจอชะตากรรมแบบนี้ด้วย”

 ยอดเลย นากามาจิอุทานอยู่ข้างโกะได คงแสดงความรู้สึกที่มีต่อ

เทคนคิของนกัต้มตุ๋น

 “คนที่ต�ารวจนกึถงึขณะสบืสวนในตอนนั้นคอืฟกุมุะ จนุจ ิเขาเปิด
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ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ย่านโทโยกาวะ และร่วมซื้อขายแพลเลเดียม

ล่วงหน้าตามค�าแนะน�าของไฮตานิ เขาอายุ 44 ปี เป็นเหยื่อที่อายุน้อย 

แต่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าดีมาก เขาศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง และเชื่อว่า

แพลเลเดียมเป็นโลหะที่มีอนาคตไกลจริงๆ แต่เขาเป็นมือสมัครเล่นเกี่ยว

กบัการซื้อขายล่วงหน้า โดนหลอกให้ซื้อมาแพงสดุ แต่ขายไปถูกสดุ เป็น

แบบนี้ซ�้าๆ เผลอแป๊บเดยีวทรพัย์สนิกห็มดเกลี้ยง ระหว่างนั้นนายหน้าท�า

อะไร ค�าตอบกค็อืเทขายตอนที่ฟกุมุะซื้อ และช้อนซื้อตอนที่ฟกุมุะขาย ท�า

สวนทางกบัฟกุมุะ ซื้อมาถกูสดุ แต่ขายไปแพงสดุ จงึได้ก�าไรเตม็ๆ เงนิของ

ฟกุมุะราวกบัถูกถ่ายโอนให้นายหน้า”

 “ท�าชั่วอกีแล้ว” โกะไดหน้าบึ้ง “แต่ท�าไมยงัซื้อขายต่อได้ครบั”

 “เพราะนายหน้าบอกว่ารบัประกนัเงนิทนุ ต่อใหไ้ม่ได้ก�าไร ฟกุมุะก็

คงคดิว่าจะได้เงนิที่ตวัเองเสยีไปกลบัคนืมา แต่นายหน้าหนหีายไป ฟกุมุะ

รูต้วัว่าโดนหลอก และไปร้องเรยีนไฮตานว่ิา แกกเ็ป็นพวกเดยีวกนั ชดใช้เงนิ

ที่เสยีไปมาเดี๋ยวนี้ แน่นอนว่าไฮตานไิม่ตกลงอยู่แล้ว ยนืกระต่ายขาเดยีว

ว่าฉันแค่แนะน�า ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้น ไฮตานิให้หลานชายมาเป็นพนักงาน 

รบัโทรศพัท์ ซึ่งหลานชายให้การว่า ฟกุมุะมาที่ส�านกังานหลายครั้ง” มรุามตัส ึ

ขยับแว่นตาพลางหลุบมองสมุดเลกเชอร์ “มีคนเห็นฟุกุมะในวันเกิดเหตุ

ด้วย ฟกุมุะเดนิสวนกบัพนกังานส่งโซบะตรงบนัไดตกึก่อนแจ้งต�ารวจราว

สามสบินาท ีต�ารวจจงึเรยีกตวัมาสอบปากค�า”

 “ฟกุมุะยอมรบัสารภาพหรอืเปล่าครบั”

 มรุามตัสเึบะปากส่ายหน้า

 “เขายอมรบัว่าไปเจอไฮตานทิี่ส�านกังาน แต่ตวัเองไม่ได้เป็นคนแทง 

แค่ต่อยอย่างเดยีว”

 เอ๊ะ โกะไดย้อนถาม “ต่อยหรอืครบั”

 “ใช่ เขาเป็นคนต่อย พอได้ยนิอย่างนั้น ต�ารวจจบัเขาข้อหาท�าร้าย

ร่างกาย ใบหน้าศพมีเลือดตกในจริงๆ ต�ารวจสันนิษฐานว่าน่าจะโดน

คนร้ายต่อย”
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 อย่างนี้นี่เอง โกะไดเข้าใจแล้ว ถ้างั้นก็บอกว่าเขาโดนจับในข้อหา

คดอีื่นไม่ได้สิ

 “ฟกุมุะโดนควบคมุตวัทนัทเีลยใช่ไหมครบั”

 “ใช่ ต�ารวจสอบปากค�าอย่างละเอียดหลังจากส่งสรุปส�านวนคดี

ท�าร้ายร่างกายให้อยัการ”

 “คณุมรุามตัสเึป็นคนสอบปากค�าหรอืครบั”

 “ไม่ใช่ คนที่สอบปากค�าฟุกุมะคือรองสารวัตรกับดาบต�ารวจที่มา

จากกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภูธรจดัหวดัไอจ ิพวกเขาชื่อ...” มรุามตัสึ

ดูสมดุเลกเชอร์ บอกว่ารองสารวตัรยามาชติะกบัดาบโยชโิอกะ “เป็นคู่หูที่

ขึ้นชื่อเรื่องสอบปากค�าเข้มเวลาเจอผู้ต้องสงสยัพูดย้อนแย้งว่าต่อย แต่ไม่

ได้แทง วธิทีี่ดทีี่สดุคอืขู่ให้รบัสารภาพ ตอนที่รู้ว่าพวกยามาชติะรบัหน้าที่

สอบปากค�า เราก็คิดว่าเหมาะสมดี คาดหวังว่าคู่หูคู่นี้น่าจะปิดคดีได้ไม่

ยาก ต�ารวจบางคนกม็คีวามเหน็ว่าเป็นการใช้ความรนุแรง แต่การสบืสวน

ในสมยันั้นกเ็ป็นแบบนี้แหละ”

 เมื่อเอ่ยถงึการสอบปากค�า มรุามตัสเึริ่มพูดไม่เตม็ปาก

 “คณุมรุามตัสไึม่ได้ไปดูการสอบปากค�าหรอืครบั”

 “ไม่ได้ไป แต่เจ้าหน้าที่บนัทกึส�านวนการสอบสวนเคยเล่าบรรยากาศ

ข้างในให้ฟัง คนที่สอบปากค�าเป็นหลกัคอืคณุโยชโิอกะ ซกัถามด้วยสหีน้า 

บูดบึ้ง ฟกุมุะเลยกลวัหวัหด คณุยามาชติะตะคอกคณุโยชโิอกะ แล้วพดูจา

นุ่มนวลกบัฟกุมุะ แต่แฝงนยัว่าถ้าไม่รบีสารภาพ จะเจอเรื่องรนุแรงกว่านี้ 

เจ้าหน้าที่บนัทกึส�านวนการสอบสวนบอกว่า คณุยามาชติะพดูว่าเจอขนาด

นั้นแล้ว คงทนต่อไปได้ไม่นานหรอก เดี๋ยวกค็งสารภาพออกมาเอง แต่...” 

มรุามตัสหึายใจเฮอืกใหญ่ “ไม่นกึไม่ฝันเลยว่าจะเกดิเรื่องแบบนั้นขึ้น”

 “ได้ยนิมาว่าเขาผูกคอตาย”

 “ใช่ เขาถอดเสื้อผ้าออก ม้วนเป็นเชอืกเอาไปคล้องลูกกรงหน้าต่าง

แล้วผูกคอตาย” มรุามตัสหึยบิถ้วยชา เหลอืบดูข้างในแล้ววางลงบนโต๊ะ

เหมอืนเดมิ คงเหน็ว่าตวัเองดื่มชาหมดแล้ว 
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 “เนื้อหาคดคีร่าวๆ มเีพยีงเท่านี้ การดูแลห้องขงัมขี้อบกพร่องกจ็รงิ 

แต่ในแง่การสบืสวน ไม่ได้มขี้อบกพร่องเป็นพเิศษ”

 โกะไดพยกัหน้า เท่าที่ฟังมาทั้งหมด เขาเหน็ด้วยกบัมรุามตัส ึรวม

ทั้งเข้าใจบทสรปุที่ต�ารวจส่งสรปุส�านวนคดไีปให้อยัการว่าผู้ต้องสงสยัเสยี

ชวีติ และศาลสั่งยกฟ้อง

 มรุามตัสเึรยีกภรรยาที่นั่งห่างออกไป สั่งให้ชงชาแล้วหนัมาหาโกะได 

 “คณุมอีะไรจะถามเกี่ยวกบัคดอีกีไหม”

 โกะไดยดืตวัตรง

 “ในบรรดาผูเ้กี่ยวข้องกบัคด ีไม่มคีนชื่อครุากหิรอืครบั ครุาก ิทตัสโึร”

 ครุาก ิมรุามตัสเึอ่ยแล้วเอยีงคอ

 “เอ ยงัไงดลี่ะ เรื่องมนักผ็่านมาตั้งสามสบิกว่าปีแล้ว ช่วงนั้นฉนัก็

เจอผู้คนมากหน้าหลายตา ถ้าจ�าชื่อผู้เกี่ยวข้องได้ทุกคน สมองคงระเบิด

พอด ีแต่อย่างน้อยในบรรดาบคุคลส�าคญัของคดนีั้น ไม่มชีื่อที่ว่า”

 มุรามัตสึหยิบแฟ้มเล่มหนึ่งออกมาจากถุงกระดาษ ทันใดนั้นบาง

อย่างตดิออกมาด้วยและหล่นลงบนพื้น มนัคอืสมดุบนัทกึปกหนงัสดี�าเล่ม

เลก็ มรุามตัสเึกบ็มนัใส่ถงุกระดาษแล้วยื่นแฟ้มให้โกะได

 “นั่นคอืรายชื่อคนที่ไฮตานแินะน�าให้พวกท�าธรุกจิต้มตุน๋ ในนั้นมคีน

ที่โดนหลอกให้ซื้อไหประหลาด และคนที่โดนหลอกในหลายๆ ช่องทางด้วย 

เหมอืนเป็นห้างสรรพสนิค้าของพวกต้มตุ๋นเลยละ”

 โกะไดรบัแฟ้มมาแล้วส่งให้นากามาจ ิ “ช่วยดูหน่อยซวิ่ามชีื่อครุากิ

ไหม”

 “ได้ครบั”

 พอนากามาจเิปิดแฟ้มดู โกะไดเบนสายตาไปที่ถงุกระดาษ

 “สมดุบนัทกึเล่มเมื่อกี้เป็นของที่คณุใช้ในที่เกดิเหตหุรอืครบั”

 เล่มนี้ร ึมรุามตัสหึยบิสมดุบนัทกึขึ้นมา “ใช่ ฉนัพกไปที่เกดิเหต”ุ

 “ขอดูได้ไหมครบั”

 “เชญิเลย สมยันั้นฉนัซื้อสมดุบนัทกึแบบนี้ไว้เพยีบเลย ทกุครั้งที่เกดิ
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คด ีกจ็ะพกเล่มใหม่ไป”

 “อ๋อ สมเหตสุมผลดนีะครบั”

 โกะไดเปิดสมดุบนัทกึเล่มเก่า หน้าแรกมขี้อความว่า ‘5/15 มาถงึ 

19:55 น. กรนีชอป อาคารยาฮางงิาวะชั้น 2 เคราะห ์ไฮตาน ิโชโซ’ เคราะห์

คงย่อมาจากผูเ้คราะห์ร้าย ตวัหนงัสอืหวดัมาก แต่กย็งัพออ่านออก รบัรูไ้ด้

ถงึความตงึเครยีดเนื่องจากรบีร้อนมาระหว่างกนิมื้อเยน็

 หน้าถัดไปเขียนว่า ‘ซากาโนะ มาซาฮิโกะ ลูกชายของน้องสาว 

พนกังานรบัโทรศพัท์’ หลงัจากนั้นตวัหนงัสอืหวดัยิ่งกว่าเดมิจนอ่านไม่ออก

 “ตรงนี้เขยีนเกี่ยวกบัอะไรหรอืครบั”

 “ตรงไหนร ึขอโทษททีี่ลายมอืไม่สวย ไหน ขอดูหน่อยซ”ิ

 พอโกะไดยื่นสมุดบันทึกให้มุรามัตสึ นากามาจิก็ส่งแฟ้มคืนให้  

“ไม่พบชื่อครุากใินรายชื่อเหล่านี้ครบั”

 “จรงิร”ึ

 คงงั้นแหละ อย่างที่มรุามตัสเึล่า เหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอาย ุตอน

นั้นครุากอิายรุาวๆ สามสบิ มโีอกาสน้อยที่จะตกเป็นเป้าหมาย

 “นี่คือค�าให้การของหลานชายไฮตานิ” มุรามัตสึพูด “เมื่อกี้ฉันก็

พูดไปแล้ว ไฮตานจิ้างลูกน้องสาวมาเป็นพนกังานรบัโทรศพัท์ ฉนัเขยีนว่า 

ซากาโนะ มาซาฮโิกะ ตอนที่พวกฉนับึ่งไปที่เกดิเหต ุเขารออยูท่ี่นั่น ฉนัเลย

ได้ฟังเรื่องราวคร่าวๆ เอ่อ ฉนัเขยีนว่า หลงัจากใช้โทรศพัท์สาธารณะโทร.

แจ้งต�ารวจ เขารออยู่นอกตกึ”

 “เอ๊ะ?” โกะไดมองหน้ามรุามตัส ึ“เมื่อกี้คณุบอกว่าผู้แจ้งเหตอุยูข้่าง

ศพ ไม่ได้ออกมาจากห้องไม่ใช่หรอืครบั”

 “ใช่ เพราะความทรงจ�าบอกแบบนั้น เอ๋ แปลกชะมัด” มุรามัตส ึ

เริ่มพลิกหน้ากระดาษสมุดบันทึกเล่มเก่า อย่างนี้นี่เอง เขาร้องเสียงดัง 

“นกึออกแล้ว ขอโทษท ีฉนัเข้าใจผดิ มสีองคน”

 “สองคน?”

 “หมายถงึคนพบศพ คนหนึ่งเป็นหลานชายที่โทร.แจ้งเหต ุอกีคนอยู่
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ในห้อง เอ่อ หลานชายบอกว่าเป็นคนขบัรถนะ”

 “คนขบัรถ? แทก็ซี่หรอืครบั”

 “ไม่ใช่ อ่า มีเขียนไว้ตรงนี้” มุรามัตสึขยับหน้าออกห่างจากสมุด

บนัทกึเลก็น้อย ถ้าไม่ได้ใส่แว่นสายตายาว กค็งอ่านไม่ถนดั “เขาก่ออบุตัเิหต ุ

มารบัส่งเพื่อไถ่โทษร ึอ้อ มเีรื่องแบบนี้ด้วยหรอืเนี่ย”

 “มอีะไรหรอืครบั”

 “ฉันจ�าได้ไม่หมด แต่ไม่ใช่เรื่องส�าคัญ ไฮตานิโดนรถเฉี่ยว ได้รับ

บาดเจ็บเล็กน้อย ผู้ชายที่เป็นคู่กรณีมาเป็นคนขับรถให้ไฮตานิจนกว่าเขา

จะหายด ีหลานชายไฮตานเิข้ามาในห้องพร้อมกบัชายคนนั้น และเจอศพ 

ชายคนนั้นไม่เคยสร้างปัญหาอะไรเลย ไม่นานก็รอดพ้นจากการตกเป็น 

ผู้ต้องสงสัย” มุรามัตสึพูดพลางกรีดเปิดสมุดบันทึก แล้วจู่ๆ ชะงักมือ  

ร้องอทุานดงัอ๊ะ

 “มอีะไรครบั”

 ดวงตาหลงัแว่นของมรุามตัสเึบกิโพลง มอืหนึ่งยื่นสมดุบนัทกึที่เปิด

กางอยู่ให้โกะได อกีมอืชี้จดุหนึ่งบนหน้ากระดาษ

 โกะไดยกสะโพกชะโงกดูสมดุบนัทกึ

 มคี�าศพัท์และประโยคสั้นๆ เขยีนหวดัไม่เป็นระเบยีบ อ่านไม่ออก

เลย แต่ตวัอกัษรที่มรุามตัสชึี้เป็นตวัคาตาคานะ จงึค่อนข้างอ่านง่าย

 มนัอ่านว่า ‘ครุาก’ิ

9
 โกะไดออกจากบ้านมุรามัตสึและให้คาตาเซะขับรถไปส่งที่สถาน ี

นาโงยะอีกครั้ง คราวนี้เขาให้นากามาจินั่งข้างคนขับ แล้วโทร.หาหน่วย

สบืสวนพเิศษ
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 “ฉนัว่าจะโทร.หาอยูพ่อดเีลย” ซากรุะกาวะเอ่ย “แต่ขอฟังเรื่องทาง

โน้นก่อนดกีว่า น�้าเสยีงนายฟังดูตื่นเต้นนะ ได้เบาะแสอะไรมา”

 “ความจรงิน่าตกใจครบั”

 โกะไดบอกข้อมูลที่ได้มาจากบ้านมรุามตัสแึก่ซากรุะกาวะ

 “เรื่องนั้นน่าตกใจจรงิๆ ไม่นกึเลยว่าครุากเิกี่ยวข้องกบัคดนีั้น”

 “นอกจากข้อมลูที่เขยีนในสมดุบนัทกึของคณุมรุามตัสแึล้ว ผมตรวจ

สอบเอกสารที่เขาเกบ็ไว้ทั้งหมด และเจอส�าเนาหนงัสอืยนิยอมให้เกบ็ลาย

พมิพ์นิ้วมอื ลงชื่อเองว่าครุาก ิทตัสโึร ไม่ผดิแน่นอนครบั”

 “แบบนี้กเ็ชื่อมโยงกบับาร์นั่นได้แล้ว หมื เวลาไขปรศินาได้ มนัรู้สกึ

แบบนี้เองสนิะ เหมอืนพลกิเปิดไพ่ไปเรื่อยๆ”

 “หวัหน้ากม็อีะไรหรอืครบั”

 “ไม่ใช่แค่มอีะไรนะ พวกที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดสร้างผลงานชิ้น

เยี่ยมได้ วันที่ 6 ตุลาฯ คุณชิราอิชิเข้าไปในร้านกาแฟข้างสถานีโตเกียว 

ร้านนั้นติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ตรงทางเข้า และจับภาพคนที่เข้ามาในร้าน

หลงัจากคณุชริาอชิเิข้ามาแล้วสองนาท ีไม่ต้องบอก นายกน่็าจะรูแ้ล้วว่าใคร”

 “ครุากสินิะครบั”

 “ถูกต้อง นายไปถามคุรากิให้กระจ่างเดี๋ยวนี้เลย ฉันส่งพวกสึสึอิ

ไปเป็นก�าลังหนุนแล้ว เดี๋ยวฉันจะโทร.หาต�ารวจที่โน่น บางทีอาจให้นาย

ควบคมุตวัครุากไิปสภ.เลย”

 “ก่อนไปบ้านครุาก ิเราไม่ต้องถามว่าเขาอยู่รเึปล่าหรอืครบั”

 “ไม่ต้องกไ็ด้ ถ้าครุากริู้ว่าต�ารวจจากโตเกยีวจะมาหาอกี คงคดิว่า

ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ แล้ว สมมติว่าเขาเกี่ยวข้องกับคดี อาจหลบหนีไปก่อน  

จดุที่พวกนายอยูไ่ม่ได้ไกลจากบ้านเขานี่ มนัไม่ถงึกบัไปเสยีเที่ยวหรอกน่า”

 “ตกลงครบั ผมจะไปโดยที่ไม่แจ้งเขา”

 โกะไดวางสายแล้วเล่าเรื่องที่คยุกบัซากรุะกาวะให้นากามาจฟิัง

 “รูส้กึว่าคดมีคีวามคบืหน้าเสยีทนีะครบั” นากามาจติาเป็นประกาย

 “ที่หวัหน้าส่งก�าลงัหนนุมา คงเพื่อเฝ้าบ้านไว้ไม่ให้ครุากหิน ีเขาเดา
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ว่าครุากเิป็นคนร้ายน่ะ”

 ดีจังเลยนะครับ คาตาเซะเอ่ยขณะขับรถ “ผมก็ชักตื่นเต้นไปด้วย

แล้วส ิสู้ๆ นะครบั”

 ขอบคณุ โกะไดตอบ

 เมื่อมาถงึสถานนีาโงยะ พวกโกะไดกล่าวขอบคณุแล้วแยกกบัคาตาเซะ 

ไปขึ้นรถไฟชงิกนัเซน็ ‘ขบวนโคดามะ’ ขาขึ้น

 “แต่ฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่า คดีตั้งสามสิบกว่าปีที่แล้วเกี่ยวข้องยังไง

กบัคดคีราวนี้” โกะไดนั่งกอดอกบนเก้าอี้ไม่ระบทุี่นั่ง

 “เรื่องนั้นก็น่าสงสัยนะครับ คุรากิเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดีเก่า แต่ดู

เหมือนว่าเขาไม่ได้เป็นบุคคลส�าคัญในสายตาของทีมสืบสวน ถ้าเปรียบ

เทียบกับภาพยนตร์คือเขาเป็นตัวประกอบ ทั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องขนาดนั้น 

แต่กลบัไม่โดนลากมาพวัพนั”

 “ไม่รู้ส ิฉนัไม่เข้าใจอะไรเลย” โกะไดยกัไหล่

 พอมาถงึสถานมีคิาวะอนัโจ โกะไดตรงไปที่จดุเรยีกรถแทก็ซี่ เขามา

เป็นครั้งที่สองแล้ว เลยคุ้นเคย บอกคนขบัรถแทก็ซี่ว่าไปย่านซาซาเมะ

 โกะไดลงรถแท็กซี่ตรงหน้าบ้านคุรากิ เขาสูดหายใจเต็มปอดก่อน

เดนิไปที่ประตู กดปุ่มอนิเตอร์โฟน ทว่ารออยู่ครู่หนึ่งกย็งัไม่มเีสยีงขานรบั 

คงไม่อยู่บ้าน โกะไดหนัไปมองหน้านากามาจิ

 จงัหวะนั้นเอง “ยงัมธีรุะอะไรอกีหรอืครบั” ได้ยนิเสยีงทกัจากด้าน

หลงั พอเหลยีวไปกเ็หน็ครุากยินืถอืถงุกระดาษอยู่

 “พอดวี่าผมมเีรื่องอยากถามให้แน่ใจครบั” โกะไดตอบ

 “จริงหรือครับ งั้นก็เชิญครับ ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้ว” คุรากิล้วง

กญุแจในกระเป๋าเสื้อ เดนิเข้ามาหา

 พวกโกะไดเข้ามาในบ้านแล้วถูกพามาที่ห้องเดียวกันกับครั้งที่แล้ว 

“รอสกัครูน่ะครบั” ครุากว่ิาแล้วหยบิดอกไม้สดออกมาจากถงุกระดาษ วาง

ไว้ที่แท่นบูชาแล้วพนมมอื แผ่นหลงัเขาดูเลก็นดิเดยีว

 ขอโทษครบั ครุากวิ่าแล้วนั่งประจนัหน้ากบัพวกโกะได



หงส์ขาวกับค้างคาว

64

 “คณุซื้อดอกไม้มาไหว้แท่นบูชาเป็นประจ�าหรอืครบั” โกะไดถาม

 “แค่ตอนที่อยากท�าครบั พอดวีนันี้รูส้กึว่าอยากท�า” ครุากยิิ้มนอ้ยๆ 

ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า เขาดูอ่อนแรงกว่าครั้งที่แล้ว “แล้วเรื่องที่คุณ

อยากถามมนัคอืเรื่องอะไรหรอืครบั”

 “เรื่องไปโตเกยีวครั้งที่แล้วครบั คณุไปโตเกยีววนัที่ 5 ตลุาฯ แล้ว 

กลบัวนัรุ่งขึ้น คณุไปท�าอะไรหรอืครบั”

 “เรื่องนั้นผมเล่าไปเมื่อครั้งที่แล้วว่า อยากเหน็หน้าลูก”

 “แค่อยากเหน็หน้าลูกหรอืครบั”

 “คณุหมายความว่ายงัไง”

 “เย็นวันที่ 6 ตุลาฯ คุณเข้าไปในร้านกาแฟแถวสถานีโตเกียว 

ใช่ไหมครบั”

 แก้มครุากกิระตกุเกรง็อย่างเหน็ได้ชดั นกึหาค�าตอบไม่ได้

 “คณุคงแปลกใจว่าผมรูเ้รื่องนั้นได้ยงัไง แต่มนักไ็ม่แปลกหรอกครบั” 

โกะไดพูดต่อพลางสงัเกตสหีน้าอกีฝ่าย “ผมขออธบิายสั้นๆ แล้วกนั คอืว่า

ตามท้องถนนในกรงุโตเกยีวสมยันี้มกีล้องวงจรปิดเตม็ไปหมด ร้านกนิดื่ม

และร้านสะดวกซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันตัวเองเป็นเรื่องปกติก็

จริง แต่ตามท้องถนนก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วย เมื่อก่อนโทรศัพท์

สาธารณะเป็นอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกให้พวกก่อกวน แต่ว่าสมัยนี้

มันเป็นมิตรที่แสนดีกับต�ารวจไปแล้ว ถ้าต�ารวจรู้ว่าคนร้ายใช้โทรศัพท์

สาธารณะ ภาพบรเิวณใกล้เคยีงโทรศพัท์สาธารณะทั่วกรงุโตเกยีวจะถกูน�า

มาวเิคราะห์ เรยีกได้ว่าในบรเิวณใกล้เคยีงโทรศพัท์สาธารณะต้องมกีารตดิ

ตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อจบัภาพผู้ใช้บรกิาร คณุเลยตดิร่างแหของสงัคมเฝ้า

ระวงัไปแล้ว ทั้งยงัมภีาพของคนที่คณุไปเจอในร้านนั้นด้วย ไม่ต้องบอกก็

คงรู้นะครบัว่าผมหมายถงึทนายชริาอชิ”ิ

 คุรากินิ่งอึ้ง สายตาจับจ้องไปกลางอากาศ ดูแววตาก็รู้แล้วว่าเขา 

ไม่ได้ใจลอย น่าจะรู้สกึขดัแย้งในใจมากกว่า โกะไดคดิ

 “คราวที่แล้วคุณตอบว่าไม่เคยเจอทนายชิราอิชิ แค่โทร.คุยกัน 
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เหตผุลที่โทร.ไปกเ็พราะมบีรกิารให้ค�าปรกึษาฟร ีแต่ในความเป็นจรงิ หลงั

จากนั้นไม่กี่วนั คณุมาโตเกยีวและเจอทนายชริาอชิ ิเรื่องนี้หมายความว่า

ยงัไง คณุช่วยอธบิายได้ไหมครบั”

 ครุากไิม่พูดอะไรเลย นั่งตวัแขง็ทื่อ 

 โกะไดย้ายที่ไปนั่งสบตาคุรากิ “ผมไปเจอคุณอาซาบะ โยโกะกับ

คณุโอรเิอะมาแล้วนะ”

 เปลอืกตาครุากขิยบัเบาๆ

 “คุณโยโกะเล่าว่าเคยให้ยันต์ของศาลเจ้าโทมิโอกะฮาจิมังงูแก่คุณ 

แต่ท�าไมคณุบอกว่าจ�าเรื่องนั้นไม่ได้ล่ะครบั เป็นไปไม่ได้ที่จะลมื”

 ครุากหิลบัตา แบบนี้โกะไดกไ็ม่อาจสบตาอกีฝ่ายได้

 “คณุไปร้าน ‘อาซนุาโระ’ ท�าไม มเีหตผุลอะไรที่ต้องปิดบงัเรื่องนั้น

กบัลกู ไม่ใช่แค่นั้นนะ คณุปิดบงักระทั่งเรื่องสองแม่ลกูอาซาบะ และปิดบงั

ว่าตวัเองเป็นผู้พบศพคนแรกใน ‘คดฆีาตกรรมนกัการเงนิหน้าสถานฮีงิาชิ

โอกาซาก’ิ เมื่อสามสบิกว่าปีที่แล้ว คณุท�าแบบนั้นท�าไมครบั”

 ครุากลิมืตา ลกุขึ้นยนืช้าๆ เดนิไปหน้าแท่นบชูา พนมมอืเหมอืนเมื่อ

สกัครู่ 

 “คณุครุาก.ิ..”

 “ไม่ต้องพูดแล้ว”

 “เอ๊ะ?”

 ครุากหินัไปหาพวกโกะได โกะไดสะดุ้งตกใจ เพราะสหีน้าเขาสงบ

นิ่งเทยีบกบัเมื่อกี้นี้ไม่ได้เลย

 “ผมเป็นคนท�าทั้งหมด เป็นคนร้ายทกุคด”ี

 “ทกุคด.ี..หมายความว่า”

 ครบั ครุากพิยกัหน้า

 “ผมเป็นคนฆ่าคณุชริาอชิ ิแล้วกแ็ทงไฮตาน ิโชโซตายด้วย”
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10
 ย้อนเวลากลบัไปเมื่อสามสบิสามปีที่แล้ว ผมท�างานที่บรษิทัอะไหล่

รถยนต์ในจงัหวดัไอจ ิยงัไม่มบี้านเป็นของตวัเอง ขบัรถจากอะพาร์ตเมนต์

ใกล้สถานโีคกเุทต็สึ4 โอกาซากไิปท�างาน จรงิส ิสมยันั้นเรยีกว่าโคกเุทต็ส ึ

ไม่ใช่ JR

 วนัหนึ่งระหว่างไปท�างาน ผมขบัรถเฉี่ยวจกัรยาน ท�าให้คูก่รณไีด้รบั

บาดเจบ็ คู่กรณขีองผมคอืไฮตาน ิโชโซ

 ไฮตานไิด้รบับาดเจบ็เลก็ๆ น้อยๆ แต่เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์และโหดร้าย 

ผมก้มหวัขอโทษ แต่เขาฉวยโอกาสเรยีกร้องโน่นนี่ ผมพร้อมจ่ายค่ารกัษา

พยาบาลให้ แต่ยอดเงินที่เขาเรียกมันเกินกว่าจะรับได้ แถมยังสั่งให้ผม 

ไปรบัไปส่งที่ท�างาน

 และแล้วเส้นความอดทนของผมขาดผึงในคืนนั้น เขาเรียกร้องค่า

ซ่อมจกัรยานที่พงั แต่ยอดเงนิมนัเกนิกว่าจะรบัได้อกีแล้ว พอผมเหน็ตวัเลข

สงูขนาดซื้อคนัใหม่ยงัดกีว่า เลยเลอืดขึ้นหน้า บอกว่าเงนิเยอะขนาดนี้จ่าย

ไม่ไหวหรอก ไฮตานบิอกว่างั้นจะแฉเรื่องอบุตัเิหตใุห้ที่ท�างานรู้

 ผมไม่ได้บอกที่ท�างานว่าตัวเองก่ออุบัติเหตุ เนื่องจากที่ท�างานผม

เป็นบริษัทในเครือผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ซึ่งอ่อนไหวมากกับอุบัติเหตุบน

ท้องถนนของพนกังาน ว่ากนัว่าถ้าพนกังานก่ออบุตัเิหตแุม้เพยีงครั้งเดยีว 

จะส่งผลกระทบต่อการประเมนิจนถงึขั้นไล่ออก

 ผมยอมให้ผู้ชายพรรค์นี้มาขดัขวางอนาคตไม่ได้ จงึหยบิมดีในครวั

ของส�านักงานมา ไม่ได้คิดจะฆ่า แค่ขู่เฉยๆ แต่ไฮตานิไม่สะทกสะท้าน 

4 国鉄 หมายถึง กิจการรถไฟที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและบริหาร
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หวัเราะเยาะท้าทายว่า ถ้ากล้าแทงกแ็ทงเลย เหน็หน้าเขาแล้ว ผมสตกิระเจงิ 

รูส้กึตวัอกีท ีไฮตานล้ิมพบัไป มดีในมอืผมเป้ือนเลอืด ไฮตานติายแล้ว

 นี่ผมท�าเรื่องร้ายแรงไปแล้ว ยังไงก็ต้องไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด ผม

เช็ดรอยนิ้วมือบนมีดแล้วออกจากห้อง จากนั้นพอขึ้นรถตัวเองปุ๊บ ก็เห็น

พนกังานหนุ่มรบัโทรศพัท์ในส�านกังานไฮตานกิลบัมา ผมลงจากรถ ท�าที

เป็นเพิ่งมาถึงและไปส�านักงานพร้อมกับพนักงานหนุ่มรับโทรศัพท์ ด้วย

เหตนุี้ผมกบัเขาจงึเป็นผู้พบศพคนแรก

 แน่นอนว่าผมกโ็ดนสอบปากค�า แต่ต�ารวจไม่พบมูลเหตพุอที่จะให้

ผมเป็นผู้ต้องสงสยั เลยไม่โดนทั้งควบคมุตวัทั้งเรยีกพบหลายครั้ง

 จากนั้นไม่นานเกิดเหตุการณ์ผิดคาด คนร้ายถูกจับ เป็นชายชื่อ 

ฟกุมุะ จนุจ ิเขากบัไฮตานทิะเลาะกนัเรื่องปัญหาการเงนิ

 สารภาพตามตรง ผมนกึในใจว่ารอดแล้ว ภาวนาให้คดจีบลงเพยีง

เท่านี้ คณุฟกุมุะย่อมปฏเิสธว่าตวัเองไม่ได้ท�าอยูแ่ล้ว แต่มคีวามเป็นไปได้ที่

ต�ารวจไม่ยอมรบัฟัง

 ปรากฏว่าความปรารถนาของผมเป็นจรงิ อย่างที่คณุทราบ คณุฟกุมุะ

ฆ่าตวัตาย ต�ารวจจงึไม่สบืสวนต่อ

 ตั้งแต่วันนั้น ผมแบกความรู้สึกผิดมาตลอด รู้สึกผิดที่พรากชีวิต

ชายบรสิทุธิ์คนหนึ่งตดิอยู่ในมมุหนึ่ง ไม่ส ิอยู่ในแกนกลางสมองเสมอ แต่

ตวัเองไม่กล้าพอที่จะมอบตวั ทั้งกลวัตดิคกุ ทั้งเป็นห่วงภรรยากบัลูกชาย

ที่เพิ่งคลอด เลยไม่กล้าแสดงตวั ไม่อยากให้พวกเขาเป็นคนในครอบครวั

ของคนร้าย

 หลายปีต่อมาผมเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดมหันต์ โลกอยู่ในภาวะ

เศรษฐกิจฟองสบู่ คนจ�านวนมากท�าก�าไรได้จากการซื้อขายหุ้นและ

อสงัหารมิทรพัย์

 ช่วงนั้นผมไปเมอืงโทโยกาวะด้วยเรื่องงาน ระหว่างคยุเรื่องลงทนุกบั

เพื่อนร่วมงานในร้านอาหารที่บังเอิญเข้าไปใช้บริการ เถ้าแก่เนี้ยเล่าเรื่อง

ไม่คาดคิด เป็นเรื่องร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคยอยู่ในเมืองนั้น เมื่อหลายปี
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ก่อน เจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนหลอกให้ลงทนุจนหมดตวั แค่นั้นไม่พอ  

เขาไปต่อว่าคนที่ชวนลงทนุแล้วเลอืดขึ้นหน้า แทงอกีฝ่ายตาย หลงัถูกจบั 

เขาฆ่าตวัตายในห้องขงั

 ผมถามเถ้าแก่เนี้ยว่าร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่ออะไร พอได้ยนิค�าตอบว่า 

ร้านฟกุมุะเครื่องใช้ไฟฟ้า ผมถงึกบัตวัสั่น ต้องเป็นคณุฟกุมุะคนนั้นแน่ๆ

 ยังมีเรื่องน่าตกใจยิ่งกว่านั้นอีก เถ้าแก่เนี้ยเล่าว่าภรรยาคุณฟุกุมะ

พาลูกสาวตวัน้อยหนอีอกจากเมอืง ภรรยาไม่มคีวามรู้เรื่องไฟฟ้า จงึเป็น

เรื่องยากที่จะบริหารร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า เถ้าแก่เนี้ยบอกว่าเธอคงโดนชาว

บ้านตฉินินนิทาอย่างหนกั เธอเป็นคนในครอบครวัเดยีวกบัฆาตกร น่าจะ

โดนกลั่นแกล้งไม่น้อย

 ผมวงิเวยีน อยากปกป้องครอบครวัตวัเอง แต่กลบัท�าให้ครอบครวั

คนอื่นเป็นทกุข์ ไม่สมควรได้รบัการให้อภยั

 แต่ผมก็ยังไม่กล้าตัดสินใจ ให้ความส�าคัญกับการปกป้องตัวเอง

และครอบครวัเป็นอนัดบัหนึ่ง ผมยอมรบัว่ามาสารภาพความจรงิเอาป่านนี้

กเ็ปล่าประโยชน์ 

 วนัเวลาผ่านไป คดหีมดอายคุวามเมื่อเดอืนพฤษภาคม ปี 1999 ผม

ไม่ได้รู้สกึดใีจเลย แค่กดัฟันรบับาปอกีครั้ง พอดวี่าตอนนั้นภรรยาผมป่วย

เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หลายปีต่อมาเธอเสียชีวิต ผมคิดว่าพระเจ้า

ลงโทษแล้ว พระเจ้าพรากชวีติเธอไปแทนการลงโทษผม 

 ผมตดัสนิใจจ้างนกัสบื อยากลองสบืว่าตอนนี้ครอบครวัคณุฟกุมุะ

ท�าอะไรอยู่ที่ไหน ผมหาส�านักงานนักสืบในสมุดโทรศัพท์ จ�าไม่ได้ว่าชื่อ

อะไร แต่ว่าเขาท�างานอย่างเอาจริงเอาจังมาก จ้างไปอาทิตย์เดียวก็สืบ

เจอแล้ว แต่เขาไม่ได้คดิค่าจ้างแพง

 รายงานระบุว่าภรรยาคุณฟุกุมะและลูกสาวใช้นามสกุลอาซาบะ

ซึ่งเป็นนามสกลุเดมิของเธอ คณุนายเปิดบาร์ในย่านมนเซน็นากะโจ กรงุ

โตเกยีว ลูกสาวเรยีนจบ ม.ปลายแล้วมาช่วยงานที่ร้าน ในรูปที่แอบถ่าย

มามรีูปตอนที่สองแม่ลูกออกมาจากบ้าน อายหุ่างกนั แต่หน้าตาท่าทางดู
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เหมอืนเป็นพี่สาวน้องสาว

 ผมโล่งอก เพราะก่อนหน้านี้อดวิตกกังวลไม่ได้ว่า ถ้าสองแม่ลูก 

ตกระก�าล�าบากจะท�าอย่างไร แน่นอน กว่าสองแม่ลูกอาซาบะจะมคีวาม

เป็นอยู่อย่างทกุวนันี้ ต้องผ่านความยากล�าบากจนคดิไม่ถงึ

 ลองไปดูสักทีไหม ไม่สิ ถึงผมไปตอนนี้ก็ไม่มีความหมาย ต่อให้

สารภาพความจรงิและขอโทษ คดกีห็มดอายคุวามไปแล้ว ผมได้แต่กงัวล 

และด่าตวัเองว่าเหน็แก่ตวั

 หลงัลงัเลอยู่นาน ผมกไ็ม่ได้ลงมอืท�าอะไร

 ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอีกสิบปี จนผมเกษียณอายุ พอคิดว่าจะถือ

โอกาสนี้ท�าอะไรสักอย่าง ภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวคือคุณฟุกุมะ ไม่ส ิ 

สองแม่ลกูอาซาบะ ผมอยากไปเหน็ด้วยตาตวัเองว่าทั้งสองเป็นอยูอ่ย่างไร

 ลูกชายผมเรยีนมหาวทิยาลยัที่โตเกยีว และท�างานอยู่ที่นั่นเลย ผม

ไปโตเกยีวโดยอ้างว่าไปหาลกู และแวะย่านมนเซน็นากะโจตามล�าพงัแสร้ง

ท�าเป็นท่องเที่ยว

 ผมกงัวลว่าร้านยงัอยูห่รอืเปล่า แต่ว่า ‘อาซนุาโระ’ ยงัอยูด่ ีผมบอก

ตวัเองก่อนเข้าร้านว่าเวลาเจอหน้าสองแม่ลูก ห้ามหวั่นไหว ห้ามใช้ค�าพูด

น่าสงสยั 

 ผู้หญิงสองคนอยู่ในร้าน อายุมากขึ้นพอสมควร แต่ใช่สองแม่ลูก 

อาซาบะที่เหน็ในรูปถ่ายของรายงานแน่นอน ดใีจเหมอืนได้เจอคนที่คดิถงึ

มานาน แต่อกีใจหนึ่งกร็ู้สกึผดิเหลอืเกนิ แล้วกน็กึขอบคณุสวรรค์ที่ช่วยให้

ทั้งสองอยู่รอดปลอดภยัมาจนถงึทกุวนันี้ 

 ทั้งคุณโยโกะและคุณโอริเอะไม่รู้ว่าผมเป็นใคร และต้อนรับขับสู้

อย่างดี อาหารที่น�ามาเสิร์ฟอร่อยทุกอย่าง เพราะแบบนี้ร้านถึงได้อยู่มา

นานสบิกว่าปี วนันั้นกม็ลีูกค้าใหม่มาอยู่เรื่อยๆ ทั้งสองเลยยุ่งขงิ

 ตอนจะกลบั คณุโอรเิอะออกมาส่ง บอกว่าแล้วมาอกีนะคะ ผมตอบ

ว่าเรว็ๆ นี้จะมาอกี เพราะรู้สกึสนกุจนเกบ็อาการไม่อยู่

 จากนั้นไม่ถงึสองเดอืน ผมมาที่ ‘อาซนุาโระ’ อกีจรงิๆ ทั้งสองจ�าผม
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ได้และยิ้มแย้มต้อนรบั แม้ว่าผมจะยงัไม่เลกิต�าหนติวัเอง แต่กด็ใีจจรงิๆ 

 ผมมาที่นี่บ่อยขึ้นจนกลายเป็นลูกค้าคนสนิท ละอายใจเหมือนกัน

ที่สองสามเดอืนมาทหีนึ่ง แต่เนื่องจากผมเดนิทางมาไกล สองแม่ลูกอาซาบะ

กต็้อนรบัขบัสู้ผมเป็นพเิศษ

 ผมนกึเสยีใจ ตวัเองไม่น่าท�าถงึขนาดนั้นเลย

 พวกเธอมีความสุขในแบบของตัวเองแล้ว ถ้างั้นผมควรเฝ้าดูพวก

เธออยู่เงยีบๆ ต่อไป ไม่ต้องแส่ไม่เข้าเรื่อง 

 แต่ยิ่งผมสนิทสนมกับพวกเธอ ก็ยิ่งเริ่มคิดว่าตัวเองพอจะท�าอะไร

ได้ไหม มอีะไรที่ท�าเป็นการไถ่โทษได้ไหม

 แล้วตอนนั้นผมได้เจอคณุชริาอชิ ิเคน็ซเุกะ

 ผมคดิว่าเป็นช่วงปลายเดอืนมนีาคมปีนี้ ผมไปโตเกยีวโดม เพราะ

ลูกชายให้ตั๋วเบสบอลนัดโยมิอุริไจแอนต์เจอกับจูนิจิ ได้ที่นั่งดีมากอยู่ฝั่ง

สนาม

 พอเริ่มการแข่งขนัได้ไม่นานกเ็กดิอบุตัเิหตเุลก็น้อย ผู้ชายที่นั่งข้าง

กนัจะยื่นธนบตัรพนัเยนให้เดก็ขายเบยีร์ แต่พลาดท�าหล่น โชคไม่ดธีนบตัร

พนัเยนตกลงไปในแก้วกระดาษใส่เบยีร์ที่ผมซื้อแล้ว เขาก้มหวัขอโทษ และ

ซื้อเบยีร์ให้ผมใหม่

 เราเลยได้พูดคยุกนั เขากม็าคนเดยีวเหมอืนกนั

 เราดกูารแข่งขนัพร้อมกบัคยุเรื่องเบสบอลอย่างสนกุสนาน ผมถาม

ว่าเขากเ็ป็นแฟนจูนจิเิหมอืนกนัหรอื คดิว่าเขากเ็ป็นคนจงัหวดัไอจเิหมอืน

กนั แต่เขาปฏเิสธว่าเป็นคนโตเกยีวแต่ก�าเนดิ เขาไม่ชอบทมีโยมอิรุไิจแอนต์

อยู่แล้ว พอรู้ว่าจูนจิเิป็นทมีที่หยดุสถติคิรองแชมป์สบิสมยัซ้อนของโยมอิรุิ

ไจแอนต์ จงึมาเป็นแฟนจูนจิ ิ

 การแข่งขนัจบลงก่อนสามทุม่ ผมโล่งอก เพราะต้องนั่งรถไฟชงิกนัเซน็

รอบสี่ทุ่มกลบับ้าน

 ทว่าตอนที่ลกุจากเก้าอี้ รูต้วัว่าซวยแล้ว กระเป๋าสตางค์ที่ผมใส่ไว้ใน

กระเป๋ากางเกงหายไป ผมใจหายวูบ นกึขึ้นได้ว่าระหว่างการแข่งขนั ผม
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เข้าห้องน�้าแค่ครั้งเดยีวและท�าธรุะในห้องส่วนตวั ต้องท�าหล่นตอนนั้นแน่ๆ

 ผมรบีร้อนไปห้องน�้า คณุชริาอชิกิต็ามมาเป็นเพื่อนด้วย แต่ไม่เจอ

กระเป๋าสตางค์ในห้องน�้า ผมลองไปที่ศูนย์ข้อมูลนกัท่องเที่ยว แต่ไม่มใีคร

น�ากระเป๋าสตางค์มาฝากไว้ ผมจนปัญญา ใกล้ได้เวลาขึ้นรถไฟชงิกนัเซน็

แล้ว แต่ผมไม่มเีงนิซื้อตั๋ว จงัหวะไม่ด ีวนันี้ลกูชายผมไปท�างานต่างจงัหวดั

ไม่อยู่โตเกยีว

 คณุชริาอชิหิยบิธนบตัรสองหมื่นเยนจากกระเป๋าสตางค์ บอกว่าเอา

ไปใช้ก่อนเถอะครบั ผมตกใจ เพราะเราเพิ่งเจอกนั และคยุแต่เรื่องเบสบอล 

ยงัไม่ได้แนะน�าตวักนัเลย 

 คณุชริาอชิยิื่นนามบตัรให้ บอกว่าส่งเงนิทางไปรษณยี์ มาคนืกไ็ด้

ครบั ผมเหน็นามบตัรเลยเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นทนาย

 นี่ไม่ใช่เวลาจะมาปฏเิสธ ผมรบัเงนิมา กล่าวขอบคณุพอประมาณ

แล้วผละจากเขา นั่งคดิอยูใ่นรถแทก็ซี่ไปสถานโีตเกยีววา่ ในสงัคมยงัมคีน

ใจดแีบบนี้ด้วยหรอื

 พอกลับถึงอันโจ วันรุ่งขึ้นผมส่งเงินคืนเขาพร้อมกับแนบจดหมาย

ขอบคณุ สามวนัต่อมา ผมได้รบัจดหมายจากคณุชริาอชิ ิเขยีนมาแจ้งว่า

ได้รบัเงนิเรยีบร้อยแล้ว ถ้ามขี้อสงสยัเรื่องกฎหมาย กพ็ร้อมให้ค�าปรกึษา 

ตดิต่อมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจ 

 หลังจากนั้นผมลืมเรื่องคุณชิราอิชิไปสักพักหนึ่ง เพิ่งมานึกได้ตอน

เข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้ว ผมดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ ‘วันเคารพผู้สูงอายุ’ 

แล้วมีสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับการสืบทอดมรดกและพินัยกรรม ผมดูแล้วเกิด

ไอเดยี หากจะขอโทษสองแม่ลูกอาซาบะ นี่คอืวธิทีี่ดทีี่สดุ กล่าวคอืถ้าผม

ตาย จะยกทรพัย์สนิทั้งหมดให้พวกเธอ

 ปัญหาคอืท�าแบบนั้นได้หรอืไม่ ต่อให้ท�าได้ กไ็ม่รู้เลยว่าจะด�าเนนิการ

อย่างไรดี

 แล้วผมกน็กึถงึคณุชริาอชิ ิตกลงใจว่าจะลองปรกึษาเขาดู

 ผมโทร.ไปวนัที่สอง ตลุาคม พอบอกว่ามเีรื่องอยากปรกึษา ไปหา
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ได้ไหม เขากต็อบตกลงทนัที

 ผมนัดเจอคุณชิราอิชิวันที่หก ตามที่คุณต�ารวจสืบมา คุณชิราอิชิ

เป็นคนเลือกร้านกาแฟที่อยู่ข้างสถานีโตเกียว ผมทักทายว่าไม่ได้เจอกัน

นาน กล่าวขอบคณุเรื่องที่ท�ากระเป๋าสตางค์หายแล้วพูดเข้าเรื่อง

 ผมยกมรดกให้คนอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดได้ไหม 

คณุชริาอชิติอบว่า ได้ ถ้าท�าพนิยักรรมที่มผีลทางกฎหมาย กท็�าแบบนั้น

ได้ แต่จะยกทรพัย์สนิทั้งหมดให้ได้หรอืไม่ ขึ้นอยู่กบัดลุยพนิจิของผู้มสีทิธิ์

รับมรดกตามกฎหมาย ผู้มีสิทธิ์รับมรดกตามกฎหมายของผมคือคาสุมะ 

ลูกชาย ต่อให้ผมท�าพนิยักรรมแบบนั้น แต่เขากย็งัมสีทิธิ์ได้รบัมรดกมาก

สุดครึ่งหนึ่ง ดังนั้นถ้าเกลี้ยกล่อมเขาส�าเร็จ อาจยกทรัพย์สินทั้งหมดหรือ

ใกล้เคยีงให้สองแม่ลูกอาซาบะได้

 หลงัจากคยุเรื่องนั้นแล้ว คณุชริาอชิถิามผมว่า คนที่คณุจะยกมรดก

ให้ยอมรับความคิดของคุณหรือเปล่า พอผมตอบว่ายังไม่ยอมรับ เขา

แนะน�าว่า งั้นคณุเขยีนชี้แจงเหตผุลที่ท�าแบบนั้นไว้ในพนิยักรรมดกีว่า ถ้า

เหตผุลนั้นฟังขึ้น กม็คีวามเป็นไปได้สูงขึ้นที่ลูกชายคณุจะยอมสละมรดก 

 คณุชริาอชิเิมตตาผม ทั้งที่เจอกนัแค่ครั้งเดยีว ไม่ถามเลยสกัค�าว่า 

ท�าไมผมคดิจะยกมรดกให้คนอื่น ทั้งที่เป็นประเดน็น่าสนใจ ผมประหลาดใจ 

เลยอยากเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟัง เผื่อว่าเขาจะชี้แนะได้ง่ายว่าผมควร

เขยีนพนิยักรรมอย่างไร แต่ที่ส�าคญั ผมอาจต้องการใครสกัคนที่เข้าใจความ

รูส้กึผมตอนนี้ เหตกุารณ์ที่โตเกยีวโดมกพ็สิจูน์ให้เหน็แล้วว่าคณุชริาอชิเิป็น 

คนไว้ใจได้

 ผมเกริ่นว่ามีเรื่องอยากเปิดใจ และเล่าความเป็นมาให้คุณชิราอิชิ

ฟัง ท่าทางเขาดูตกใจมาก สหีน้าเขาเคร่งเครยีดอย่างเหน็ได้ชดั

 คณุชริาอชิเิอ่ยว่าเข้าใจทั้งความจ�าเป็นและความรู้สกึของผมที่อยาก

ยกมรดกให้คนอื่นแล้ว และบอกด้วยว่ายนิดชี่วยเหลอืเรื่องนี้

 แต่เขาค้านว่า ผมไม่เหน็ด้วยกบัวธินีั้น ถ้าคณุอยากขอโทษจรงิๆ ก็

ควรท�าแบบนั้นตั้งแต่ยงัมลีมหายใจอยู่ ไม่ใช่รอให้ตายไปแล้ว 
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 ผมถงึกบัอึ้ง เพราะไม่คาดคดิเลยว่าคณุชริาอชิจิะพูดแบบนั้น เขา

พูดถูกกจ็รงิ แต่ผมท�าไม่ได้ เลยนกึวธิทีี่จะยกมรดกให้ ทว่าเขาไม่เหน็ด้วย 

บอกว่านั่นไม่ใช่การขอโทษ คุณแค่หนีปัญหา ยิ่งพูดเขาก็ยิ่งใช้ค�ารุนแรง

ขึ้น คงเป็นเพราะอารมณ์เตลดิ

 ผมนกึเสยีใจที่มาปรกึษาคณุชริาอชิแิละเล่าความลบัให้ฟัง บอกเขา

ว่าลมืเรื่องนี้ไปเถอะ แล้วลกุออกมา

 ผมกลบับ้านที่เมอืงอนัโจแล้ว กย็งัสงบสตอิารมณ์ไม่ได้ อดกงัวลไม่

ได้ว่าคณุชริาอชิอิาจท�าอะไรบางอย่าง เพราะผมเล่าเรื่องร้าน ‘อาซนุาโระ’ 

ไปแล้วด้วย

 ในที่สุดคุณชิราอิชิส่งจดหมายมาฉบับหนึ่ง เขียนโน้มน้าวเสียยืด

ยาวว่าผมควรไปขอโทษสองแม่ลูกอาซาบะให้ได้ เขาจะช่วยเหลือเอง  

จะให้ไปด้วยกไ็ด้

 ข้อความในจดหมายปลุกพลัง เปี่ยมไปด้วยส�านึกในหน้าที่และ

ความชอบธรรม ทว่าผมกลวัพลงันั้น เริ่มคดิว่าขนืปล่อยเอาไว้ ชายคนนี้

อาจแฉเรื่องราวทั้งหมดให้สองแม่ลูกอาซาบะรู้ ความหวาดกลัวพอกพูน

มากขึ้นทกุวนั

 พอผมไม่ตอบจดหมาย หลายวนัต่อมาจดหมายฉบบัที่สองกส็่งมา 

เนื้อความเหมอืนฉบบัแรก แต่มคี�าต�าหนผิมมากขึ้น ความผดิของคณุไม่มี

วนัหายไปเหมอืนกบัคดฆีาตกรรมที่หมดอายคุวามไปแล้วหรอก ทนายเป็น

อาชพีที่ต้องปกป้องสทิธขิองผูต้้องสงสยั แต่ไม่ช่วยเหลอืการปกปิดความผดิ 

ถ้าจะท�าแบบนั้น สูเ้ลอืกทางที่จะเปิดเผยความผดิดกีว่า เขาเขยีนถงึขนาดนั้น

 ผมร้อนรน รูว่้านี่คอืการแจ้งครั้งสดุท้าย ถ้าผมยงันิ่งเฉย คณุชริาอชิิ

คดิจะบอกความจรงิกบัสองแม่ลูกอาซาบะ

 ผมต้องหาทางหยุดเขา เพราะเวลาที่ผมได้อยู่กับแม่ลูกคู่นั้นคือ

คณุค่าของชวีติผมในตอนนี้ ความคดิที่ว่าจะบอกความจรงิหลงัจากตวัเอง

ตายแล้ว ผมรู้ว่ามนัคอื ‘การหนปีัญหา’ อย่างที่คณุชริาอชิบิอก อย่างไร

กต็าม ผมไม่อยากสูญเสยีสิ่งล�้าค่าเพยีงอย่างเดยีวไป 
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 วนัที่ 31 ตลุาคม ผมตดัสนิใจครั้งส�าคญันั่งรถไฟชงิกนัเซน็มาโตเกยีว 

ขณะอยู่ในตู้โดยสาร ผมทบทวนสิ่งที่ตวัเองควรท�า และตรวจสอบว่ามขี้อ

บกพร่องตรงไหนหรอืเปล่า ใช่ ตอนนั้นผมคดิว่าต้องฆ่าคณุชริาอชิเิท่านั้น 

และซ่อนมดีในไว้อกเสื้อ

 ผมไปถึงโตเกียวราวห้าโมง โทร.เข้าโทรศัพท์มือถือของคุณชิราอิช ิ

พอเขารบัสาย กถ็ามว่าผมมาโตเกยีว ออกมาเจอกนัได้ไหม เขาตอบว่ายงั

ท�างานไม่เสรจ็ จะไปเจอได้หลงัหกโมงครึ่ง คณุชริาอชิเิคยขบัรถมาหลาย

ครั้งและใช้บรกิารที่จอดรถหยอดเหรยีญซึ่งอยูข้่างศาลเจ้าโทมโิอกะฮาจมิงังู 

ผมเลยบอกให้เขาจอดรถรออยู่ตรงนั้น

 ผมเดินเล่นอยู่แถวย่านมนเซ็นนากะโจระหว่างที่รอเวลานัดเพื่อหา

ที่เปลี่ยว ตอนนี้หกโมงแล้ว ตามถนนหนทางเริ่มคกึคกั ผมเดนิเลยีบแม่น�้า 

ซมุดิะ แถวใต้ทางด่วนมผีู้คนบางตา

 เจอไซต์ก่อสร้างเลียบแม่น�้าซุมิดะ พื้นที่จอดรถผู้รับเหมาว่าง 

ประจวบเหมาะกบัทางเดนิเล่นใต้บนัไดข้างสะพานคโิยซทุี่เรยีกว่าเทอร์เรซ

แม่น�้าซมุดิะ ตรงสดุทางมไีซต์ก่อสร้าง เพราะเป็นแบบนี้เลยไม่ค่อยมคีน

 เลอืกที่นี่แหละ ผมตดัสนิใจแล้ว

 ราวหกโมงสี่สิบเศษๆ ผมโทร.ไปหาคุณชิราอิชิอีกครั้ง เขาอยู่ในที่

จอดรถหยอดเหรยีญข้างศาลเจ้าโทมโิอกะฮาจมิงังูแล้ว ผมบอกให้เขามา

ที่ข้างสะพานคโิยซ ุเพราะตวัเองเดนิเล่นแล้วหลงทาง

 จากนั้นไม่นาน คณุชริาอชิขิบัรถมา พอเหน็ผมอยูท่ี่ไซต์ก่อสร้าง เขา

จอดรถไว้แถวนั้นแล้วลงมา

 ผมบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยหน่อย แล้วเดินลงบันไดไปเทอร์เรซ 

แม่น�้าซมุดิะ คณุชริาอชิเิดนิตามมา แต่ดูท่าทางสงสยั ถามแกมต�าหนวิ่า

คณุมาท�าอะไรแถวนี้ ท�าไมไม่ไปหาสองแม่ลูกอาซาบะ ค�าพูดทิ่มแทงนั้น

เป็นชนวนเหตใุห้ผมตดัสนิใจ

 ผมกวาดตาดูรอบๆ ตรงนั้นไม่มคีนเลย โอกาสมาถงึแล้ว ผมใช้มดี

ที่ซ่อนไว้แทงท้องคณุชริาอชิิ
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 คณุชริาอชิดิิ้นเลก็น้อย แต่ไม่นานกห็ยดุเคลื่อนไหว ผมลงัเลว่าจะ

จดัการศพอย่างไรด ีแล้วแบกศพไปที่รถ คดิว่าอย่างน้อยๆ กใ็ห้เจอศพใน

จดุที่ไม่เกี่ยวข้องกบัย่านมนเซน็นากะโจดกีว่า

 ผมวางศพไว้เบาะหลงัรถ ก้าวขึ้นเบาะคนขบัแล้วขบัรถออกไป แต่

เนื่องจากเป็นสถานที่ไม่คุ้นเคย ผมเลยไม่รู้ว่าจอดรถที่ไหนด ีผมขบัรถไป

ประมาณยี่สบินาทแีล้วจอดรถไว้แถวนั้น หยบิแค่โทรศพัท์มอืถอืหนไีป เพิ่ง

มารู้ทหีลงัว่าตรงนั้นคอืย่านไคกงั เขตมนิาโตะ

 ทกุอย่างราบรื่นด้วยด ีคดิว่าทนีี้จะได้ไปมาหาสู่สองแม่ลูกอาซาบะ

เหมอืนเดมิ แต่อกีใจหนึ่งกร็ู้สกึขมขื่นอยู่ลกึๆ

 นี่ฉนัฆ่าคนอกีแล้ว ซ�้ายงัเป็นผู้บรสิทุธิ์

 นกึย้อนไปกม็แีต่เสยีใจ ผมไม่ได้เปลี่ยนไปจากเมื่อสามสบิกว่าปีที่

แล้วเลย ชกัเกลยีดตวัเอง

 ผมขอโทษคณุชริาอชิ ิและสองแม่ลูกอาซาบะจรงิๆ ไม่ส ิต้องขอโทษ

คณุไฮตานแิละคณุฟกุมุะในปรโลกด้วย

 ผมสมควรโดนประหารชวีติ

11
 จงัหวะชนแก้วกนั ฟองหกเลอะโต๊ะ เลยรบีกระดกเบยีร์ลงคอ รสชาติ

วเิศษสดุ

 “ดื่มเหล้าหลงัปิดคดไีด้เนี่ย อร่อยสดุๆ ไปเลยนะครบั” นากามาจิ

น�้าเสยีงลงิโลด

 “เพราะผ่านความยากล�าบากมาน่ะส”ิ

 “คณุโกะไดท�าผลงานชิ้นใหญ่แบบนี้ ได้คะแนนประเมนิเยอะแน่ๆ ”

 “เลกิพูดเถอะ ฉนัไม่สนใจของพรรค์นั้น อกีอย่างกไ็ม่ใช่ผลงานฉนั
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คนเดยีว พวกทมีอื่นกช็่วยเหลอืเตม็ที่”

 โกะไดนั่งเท้าคาง มองไปด้านในโต๊ะเคาน์เตอร์ ชายสวมเสื้อคลุม

กนัเปื้อนสขีาวก�าลงัย่างผกั อาหารทะเลและเนื้อไก่ โกะไดมาร้านปิ้งย่าง

ร้านเดิมที่มากับนากามาจิคราวที่แล้ว ตอนนั้นพวกเขานั่งที่โต๊ะ แค่คืนนี้

นั่งเคยีงกนัที่เคาน์เตอร์

 ครุาก ิทตัสโึรสารภาพหมดเปลอืก เวลาผ่านมาสองวนัแล้ว ตอนนี้

อยู่ในขั้นตอนหาหลกัฐานสนบัสนนุค�าให้การ และยงัไม่พบสิ่งที่ขดัแย้งกบั

ค�าให้การ

 โกะไดกท็ึ่งกบัเรื่องที่ครุากเิล่า 

 ข้อเทจ็จรงิของ ‘คดฆีาตกรรมนกัการเงนิหน้าสถานฮีงิาชโิอกาซาก’ิ 

เป็นเรื่องผดิคาด ฟกุมุะ จนุจทิี่ฆ่าตวัตายเป็นผู้บรสิทุธิ์ สองแม่ลูกอาซาบะ

ต้องเจอคนเกลยีดชงัโดยไม่จ�าเป็น โดนนนิทาว่าร้าย และชวีติเปลี่ยนแปลงไป

 แต่โกะไดเข้าใจหวัอกครุาก ิพอได้ฟังมรุามตัสเึล่า เขากร็ูส้กึเกลยีดชงั

ชายชื่อไฮตาน ิครุากคิงรูส้กึอบัอายมาก เลยแทงด้วยอารมณ์ชั่ววบู ปัญหา

คอืพฤตกิรรมหลงัจากนั้น แม้แต่คนที่เป็นคนดโีดยเนื้อแท้ กย็งัไม่กล้ามอบ

ตวัง่ายๆ และลงัเลใจเป็นเรื่องธรรมดา ถ้ามเีวลาอกีสกัหน่อย ครุากอิาจ

เปลี่ยนความคิดไปก็ได้ ทว่าเรื่องที่คนอื่นถูกจับแทน ส่งผลกระทบอย่าง

มากต่อจติใจเขา มนษุย์เป็นสตัว์อ่อนแอ ความผดิอะไรที่กลบเกลื่อนได้ก็

อยากกลบเกลื่อน ความคดิแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก

 หลังจากนั้นคุรากิไม่เคยลืมความผิดของตัวเองด้วยซ�้า เมื่อรู้ที่อยู่

ของสองแม่ลูกอาซาบะ กเ็กดิส�านกึอนัแรงกล้าที่จะชดใช้ความผดิ นั่นคง

เป็นความซื่อตรงของเขา

 เหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นระหว่างเขากบัชริาอชิ ิเคน็ซเุกะ คล้ายกบัการตดิ

กระดมุผดิเมด็ พฤตกิรรมของครุากเิป็นการเหน็แก่ตวัและสะเพร่าอย่างที่

เจ้าตวัยอมรบั แต่ท่าทขีองชริาอชิ ิเคน็ซเุกะกม็ปีัญหาเช่นกนั

 “สองคนนั้นจะคดิยงัไงนะ” นากามาจพูิดแผ่วเบา “ผมหมายถงึสอง

แม่ลูกอาซาบะ เรายงัไม่ได้บอกข้อเทจ็จรงิของคดกีบัพวกเธอนี่ครบั”
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 “ผู้ใหญ่สั่งมาว่าให้เงยีบไว้ก่อน”

 “แต่สกัวนัหนึ่งกต็้องบอกอยู่ด”ี 

 “ใช่ สกัวนัหนึ่งนะ” โกะไดจกุแน่นกลางอก เตรยีมใจแล้วว่าตวัเอง

คงได้รบัหน้าที่ไม่พงึประสงค์นี้

 “ถ้าพวกเธอรู้ว่าลูกค้าคนสนิทจริงๆ แล้วเป็นตัวการป้ายความผิด

ให้สามกีบัพ่อ จะรู้สกึยงัไงนะ นกึภาพไม่ออกเลย”

 โกะไดไม่ตอบค�าถามนากามาจ ิยกแก้วเบยีร์ขึ้นดื่มเงยีบๆ

 “แต่ก็ดีแล้วละครับ” นากามาจิเสียงสดใส “ช่วงแรกเราไม่ได้

เบาะแสอะไรเลย การสืบสวนเจออุปสรรค อันที่จริงหัวหน้าเราเคยพูดไว้

ว่า ขืนเป็นแบบนี้ก็เหมือนอยู่ในเขาวงกต แต่ตอนนี้นอกจากจะไม่อยู่ใน

เขาวงกตแล้ว ยงัเจอคนร้ายตวัจรงิของคดเีก่าอกีด้วย ยอดเลย เพราะใน

อกีแง่หนึ่ง คดเีก่ากเ็คยอยู่ในเขาวงกต”

 โกะไดชะงกัมอืที่ก�าลงัคบีลูกแปะก๊วยย่างเข้าปาก

 อยู่ในเขาวงกตรึ

 ค�าให้การของครุากติอบข้อสงสยัได้มากมาย แต่มเีรื่องเดยีวที่ยงัคง

เป็นปรศินา

 ท�าไมครุากไิม่ถูกจบัเมื่อสามสบิกว่าปีที่แล้ว ท�าไมรอดพ้นจากการ

ตกเป็นผู้ต้องสงสัย ปกติแล้วผู้พบศพคนแรกของคดีต้องเป็นที่สงสัยก่อน

ใคร แต่ครุากเิอาแต่ตอบว่าไม่รู้เรื่องนั้น

 พวกเราออกจากเขาวงกตแล้วจรงิๆ หรอื โดนดงึเข้าไปในเขาวงกต

ใหม่หรอืเปล่า โกะไดพยายามสลดัความคดินั้นออกไป
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12
 ทิวทัศน์บนท้องถนนที่มองลงมาจากชั้นหกเหมือนเป็นคนละโลก

กบับ้านเกดิ ตกึเลก็ตกึใหญ่ตั้งเรยีงราย ถนนทอดยาวสลบัซบัซ้อนราวกบั

เยบ็ตกึเหล่านั้นไว้ด้วยกนั ที่บ้านเกดิของคาสมุะมพีื้นที่เยอะ ทว่ามแีต่ตกึ

เตี้ยๆ ซ�้าช่องไฟระหว่างตกึโล่งกว้าง ระยะหลงัมานี้เขาไม่ค่อยได้กลบับ้าน

เกดิ แต่ตอนนี้กค็งไม่มอีะไรเปลี่ยนแปลงมากนกั เพราะมนัเป็นสถานที่ที่

จบบรบิูรณ์แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

 เขาสูดหายใจลึกๆ หลายครั้ง ดูจากทิวทัศน์ก็รู้แล้วว่าอากาศไม่มี

ฝุ่น อากาศเยน็เหมาะกบัฤดูนี้ช่วยให้ปอดและสมองเยน็สบาย

 ปิดประตูกระจก รูดม่านลูกไม้แล้วเหลยีวกลบัมา ชายวยักลางคน

หน้าเหลี่ยมใส่แว่นตากรอบทอง นั่งท่าเดิมอยู่บนเก้าอี้โต๊ะกินข้าวไม่ขยับ

มาหลายนาทแีล้ว

 ขอโทษครบั คาสมุะว่าแล้วนั่งประจนัหน้ากบัชายคนนั้น

 “ท�าใจได้แล้วหรอืยงัครบั” ชายวยักลางคนถาม

 ยงัครบั คาสมุะเอยีงคอ

 “บอกไม่ถูก ผมรู้สกึเหมอืนคดิอะไรไม่ออกเลย”

 ชายวยักลางคนพยกัหน้าหงกึหงกั “ไม่แปลกหรอกครบั”

 คาสุมะหลุบมองนามบัตรที่วางอยู่ข้างตัว ปรากฏข้อความว่า  

‘โฮรเิบะ ทาคาฮโิระ ทนายความ’ เขาได้รบันามบตัรใบนี้จากชายตรงหน้า

 ช่วงก่อนเที่ยงเล็กน้อยมีสายโทร.เข้ามาที่สมาร์ตโฟนของคาสุมะ

ขณะอยู่ในที่ท�างาน พอรู้ว่าอกีฝ่ายเป็นทนายกง็ง และเรื่องที่ได้ยนิต่อมา

กช็วนให้อึ้ง ทตัสโึร พ่อเขาโดนจบั ซ�้ายงัเป็นข้อหาฆาตกรรม

 เขานกึเรื่องหนึ่งออกทนัท ีเมื่อสองสปัดาห์ก่อน ต�ารวจสบืสวนจาก
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