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 ผู้ชายคนนั้นผ่านมาใกล้ป้อมต�ารวจนฮิมบาช ิน่าจะเป็นเวลาเกอืบ

สามทุ่ม เพราะก่อนหน้านั้นไม่นานนายต�ารวจที่ลาดตระเวนดูแลความ

ปลอดภัยอยู่บริเวณนั้นได้เดินออกจากจุดพักตรวจและเห็นด้านหลังของ

ชายคนดงักล่าว

 ขณะนั้นนายต�ารวจคดิในใจว่าคงเป็นขี้เหล้าที่เมาแต่หวัวนั ดไูด้จากที่

เขาเดนิเป๋ไปเป๋มาไม่ค่อยตรงทาง เพราะมองเหน็จากด้านหลงัจงึระบอุายุ

แน่ชดัไม่ได้ แต่จากทรงผม คดิว่าน่าจะเป็นวยักลางคน รปูร่างสมส่วน การ

แต่งกายภูมฐิาน แถมสทูสนี�้าตาลไหม้ที่เขาใส่กด็รูาคาแพงแม้มองจากไกลๆ 

นายต�ารวจจงึคดิว่าไม่มเีหตจุ�าเป็นที่จะต้องเรยีกเขาให้หยดุเพื่อขอตรวจ

 ชายผูน้ั้นพาร่างเดนิโงนเงนไปซ้ายทขีวาทจีนเข้าใกล้สะพานนฮิมบาช ิ

ซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีเมจิที่สี่สิบสี่ และได้รับการยกย่องให้เป็นทรัพย์สิน

ทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เขาเริ่มเดินข้ามสะพานไป จุดหมายปลายทาง

น่าจะเป็นห้างสรรพสนิค้ามติสโึคช ิสาขานฮิมบาชิ

 นายต�ารวจละสายตาไปจากชายผูน้ั้นก่อนจะกวาดตามองไปรอบๆ 

คนที่เดนิผ่านไปผ่านมาดูบางตาลงไปบ้างแล้ว แต่ปรมิาณรถที่วิ่งขวกัไขว่

ไปมาบนท้องถนนไม่ได้ลดลงตามไปด้วย ถงึเศรษฐกจิจะไม่ด ีไม่ส ิเพราะ

เศรษฐกจิไม่ดตี่างหาก คนถงึต้องออกมาท�างานกนั แม้จะตกดกึแล้ว กย็งั

มทีั้งรถบรรทกุสนิค้า และรถขนสนิค้าวิ่งขวกัไขว่ไม่ขาดสาย สิ่งที่แตกต่าง

จากตอนที่เศรษฐกจิด ีเหน็จะมกีแ็ต่เรื่องสนิค้าที่บรรทกุอยูบ่นรถ ไม่ได้ราคา 

สงูเท่าไรและลดปรมิาณลง ที่แห่งนี้ยงัถอืว่าเป็นสถานที่ซึ่งเหล่าพ่อค้าแม่ขาย 

ผู้อาบเหงื่อต่างน�้าจะมาเริ่มต้นออกเดินทางไปทั่วทุกแห่งหนในญี่ปุ่นเพื่อ 

ส่งสนิค้า 



ปมฆาใตปกกิเลน

6

ปมฆาใตปกกิเลน

 กลุม่คนหลายสบิคนที่คาดว่าน่าจะเป็นนกัท่องเที่ยวชาวจนีก�าลงัพา

กนัเดนิข้ามสะพานนฮิมบาชพิลางแหงนหน้าขึ้นไปมองทางด่วนซึ่งพาดอยู่

ด้านบน นายต�ารวจเดาได้ไม่ยากว่าพวกเขาก�าลงัคยุอะไรกนัอยู่ คงก�าลงั

สงสัยว่าของไร้รสนิยมเช่นนี้มาอยู่บนสะพานที่สวยงามขนาดนี้ได้อย่างไร 

และพวกเขาเหล่านั้นซึ่งมาจากประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลจะ

คดิเหน็อย่างไรต่อค�าอธบิายของไกด์ที่ว่า เราจ�าเป็นต้องมทีางด่วนส�าหรบั

การเปิดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก แต่ไม่มีที่ดินพอจะให้สร้างเลยต้องมี

สภาพเช่นนี้แทน 

 นายต�ารวจมองไปยงัด้านข้างอกีครั้ง แต่แล้วกต้็องชะงกั เพราะเขา

เห็นผู้ชายคนก่อนหน้านี้อยู่บริเวณกลางสะพานนิฮมบาชิซึ่งมีเสาประดับ

ด้วยรูปปั้นกเิลนสองตวั ร่างของชายคนนั้นก�าลงัเอนพงิอยู่กบัแท่นรองเสา

ดงักล่าว 

 นายต�ารวจยืนจ้องอยู่อย่างนั้นครู่หนึ่ง แต่เขาก็ยังไม่ขยับไปไหน 

และไม่มทีที่าว่าจะขยบัตวัด้วย 

 ให้ตายส ิมายนืเมาหลบัอยู่ในที่แบบนี้เวลานี้ได้อย่างไร

 ผู้พทิกัษ์สนัตริาษฎร์เดาะลิ้นก่อนจะสาวเท้ายาวๆ เดนิออกไป เขา

เดนิลอดใต้ทางด่วนแล้วจงึข้ามสะพานนฮิมบาชิ

 น่าแปลกที่ผู้คนยังคงเดินสวนไปมาไม่ขาดสาย แต่กลับไม่มีใคร

สนใจชายหมดสภาพคนนั้นเลยสักคน ส�าหรับมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะ

คนไร้บ้านหรือคนเมา  การจะมีคนมานอนหลับหรือนั่งอยู่บนทางเท้านั้น

ถอืเป็นภาพที่เหน็ได้ทั่วไป

 นายต�ารวจเดนิเข้าไปใกล้เขา กเ็หน็ชายคนนั้นก�าลงัโค้งตวัลงราวกบั

ก�าลงัขอพรจากรูปปั้นกเิลนซึ่งดูคล้ายมงักรของชาวตะวนัตกเสยีมากกว่า

 “นี่คุณ เป็นอะไรหรือเปล่าครับ” นายต�ารวจแตะไปที่ไหล่ของเขา 

แต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆ “หลับอยู่รึ นี่คุณ ตื่นเถอะครับ” ว่าแล้วก็ลอง

เขย่าตวัให้แรงขึ้น
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 ร่างของชายคนนั้นเริ่มทรุดตัวลงจนนายต�ารวจต้องรีบประคองไว้ 

อะไรของมันวะ คงจะเมาหนักเลยสิท่า แต่ในขณะเดียวกันในใจก็คิดว่า

ท่าทางหมอนี่ดูแปลกพกิล ไม่ได้กลิ่นเหล้าสกันดิแสดงว่าไม่ได้เมา หรอืว่า

จะป่วย ไม่ส.ิ.. ไม่ใช่

 พอเลื่อนสายตามองไปตรงหน้าอกของเขาซึ่งเหมือนมีอะไรบาง

อย่างปักอยู่ กเ็หน็เสื้อเชิ้ตสขีาวเปรอะคราบสแีดงเข้ม

 แย่แล้ว ต้องรบีตดิต่อสถานตี�ารวจ แต่ตอนนั้นนายต�ารวจกล็มืไป

ชั่วขณะว่าเกบ็วทิยสุื่อสารที่พกประจ�าเอาไว้ตรงไหน 

2

 หลังจากกดเปิดปฏิทินของเดือนถัดไปให้แสดงที่หน้าจอโทรศัพท์

ก่อนจะหมนุตวัเครื่อง ปรบัให้เป็นแนวนอนและเอาวางไว้บนโต๊ะเพื่อให้คน

ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมองเหน็ด้วย

 “วันครบรอบการตายคือวันพุธที่สามของเดือนหน้าใช่ไหมคะ ถ้า

อย่างนั้นสกัวนัเสาร์หรอืวนัอาทติย์ก่อนหน้านั้นล่ะเป็นไง ถ้าเป็นช่วงนั้นฉนั

กน่็าจะว่างด้วย” โทคโิกะถามขึ้นขณะชี้วนัที่ในปฏทินิ  แต่กไ็ม่มเีสยีงตอบ

กลบั เมื่อหนัไปมองกพ็บว่าสายตาของอกีคนดเูหมอืนก�าลงัมองไปที่อื่น นั่น

กค็อืคนที่อยู่ด้านหลงัเธอ

 “คณุคางะ” โทคโิกะเรยีก ทนัใดนั้นเขากย็กมอืขึ้นเลก็น้อยเหมอืน

จะให้หยดุพูด ระหว่างนั้นสายตากย็งัไม่ขยบัไปไหน เบ้าตาลกึของเขาฉาย

แววเฉยีบคม

 โทคโิกะค่อยๆ หนัไปมองด้านหลงั โต๊ะที่อยูถ่ดัออกไปสองตวัมชีาย

ชราสวมแว่นตานั่งอยู ่เขาก�าลงัง่วนกบัการกดโทรศพัท์มอืถอื แว่นที่เขาสวม

อยู่นั้นคงเป็นแว่นสายตายาว
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 คางะ เคยีวอจิโิร่ ลกุขึ้นยนืก่อนจะสาวเท้าก้าวยาวเข้าไปหาชายชรา 

เขาส่งเสยีงเรยีกและกระซบิอะไรบางอย่าง จากนั้นกเ็ดนิกลบัมาหาโทคโิกะ

 “มอีะไรเหรอคะ”

 “ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกครับ” คางะว่าพลางจิบกาแฟ “เมื่อกี้ 

เหน็เขายมืปากกาจากพนกังานเสริ์ฟน่ะ”

 “มนัท�าไมเหรอคะ”

 “จริงๆ แล้วผมเห็นเขาก�าลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนอยู่ และ

ตอนที่ก�าลงัคยุเขาขอยมืปากกามา แล้วจดอะไรบางอย่างลงบนกระดาษ

เชด็ปาก พอวางสาย กก็ดโทรศพัท์พลางมองกระดาษที่จดไปด้วย แค่คดิ

ว่าอาจจะมเีรื่องน่ะครบั”

 “เรื่อง...อะไรเหรอคะ”

 “ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนสนิทโทร.มาบอกว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

แล้ว พอลองถามเจ้าตวัดูกเ็ป็นอย่างนั้นจรงิๆ เขาบอกว่าหลานที่ก�าลงัจะ

เข้ามหาวทิยาลยัโทร.มาหาแล้วบอกแบบนั้นครบั ผมแนะน�าไปว่าก่อนที่จะ

บนัทกึเบอร์ใหม่ ให้ลองโทร.เชก็ไปที่เบอร์เก่าดูก่อน”

 “หรอืว่านั่นจะ...”

 ครบั คางะพยกัหน้ารบั

 “คดิว่าน่าจะเป็นพวกหลอกให้โอนเงนิน่ะ เป็นกลอบุายที่ใช้กนัทั่วไป 

ก่อนอื่นจะบอกให้เปลี่ยนเบอร์ที่บนัทกึอยู่ในเครื่องเอาไว้ หลงัจากนั้นกจ็ะ

โทร.มาอกีรอบ ชื่อของคนที่โทร.เข้าจะปรากฏเป็นชื่อของหลาน ท�าให้ไม่คดิ

ว่าเป็นคนอื่น”

 ชายชราคนนั้น เดนิลากเท้าเสยีงดงัเข้ามาใกล้

 “ให้ตาย เกอืบแย่แล้วส ิเป็นอย่างที่คณุบอกจรงิๆ พอลองโทร.กลบั

ไปที่เบอร์เก่า ปรากฏว่าหลานเป็นคนรบัสายจรงิๆ โทรศพัท์กไ็ม่ได้ท�าหาย 

แถมไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ด้วย เสยีงนี่เป็นคนละคนเลย อนัตรายจรงิๆ ”

 “ดแีล้วครบั บนัทกึเบอร์ที่โทร.มาว่าเป็นพวกมจิฉาชพีหลอกใหโ้อน

เงนิไว้ด้วยกด็นีะครบั ถ้าโทร.มาอกีกห็้ามรบัเดด็ขาด และทางที่ดใีห้รบีไป
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แจ้งต�ารวจที่ใกล้ที่สดุเอาไว้ด้วยนะครบั”

 “ผมจะท�าตามนั้นครบั ช่วยได้เยอะเลย ขอบคณุมากนะครบั” ชาย

ชราพูดจบกผ็งกหวัให้หลายทกี่อนจะเดนิไปยงัเคาน์เตอร์เกบ็เงนิ

 คางะผดุรอยยิ้มขึ้นมาบนใบหน้าก่อนจะยกถ้วยกาแฟขึ้นดื่ม แววตา

ขงึขงัเมื่อครู่หายไปแล้ว

 “คณุนี่จมูกไวต่อกลิ่นอาชญากรรมจงัเลยนะคะ” โทคโิกะแซว

 “ผมดูเหมอืนหมาขนาดนั้นเลยเหรอครบั”

 “ไม่ได้หมายความแบบนั้นสักหน่อยค่ะ เพียงแต่ถ้าต้องคอยมา 

ระวงัรอบข้างแบบนี้คงล�าบากแย่”

 “เขาเรยีกว่าโรคจากการท�างานน่ะครบั น่าเสยีดายที่ไม่มยีารกัษา

โดยเฉพาะ” คางะว่าพลางวางถ้วยกาแฟลงและเหลือบสายตาลงไปมอง

ที่หน้าจอโทรศพัท์มอืถอื “โทษทคีรบั ช่วยพูดต่อได้ไหมครบั”

 โทคโิกะกลบัไปพูดเรื่องก�าหนดการอกีครั้ง แต่คางะกท็�าหน้าล�าบาก

ใจขึ้นมาทนัท ี

 “เดอืนหน้าผมค่อนข้างยุ่ง เอาเป็นวนัอื่นดกีว่านะครบั”

 “ถ้าอย่างนั้น เป็นวนัเสาร์อาทติย์ก่อนหน้านั้นสกัอาทติย์นงึเป็นไงคะ 

ช่วงนั้นฉนัคดิว่าน่าจะพอเป็นไปได้อยู่...”

 ไม่ได้ครับ คางะปฏิเสธ “ตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนหน้าผมมีงานที่

ต้องสะสางที่สถานีต�ารวจเยอะเลย ถ้าเป็นช่วงกลางเดือนถัดไปอีกสอง

เดอืนได้จะดมีากครบั”

 โทคิโกะท�าหน้าประหลาดใจและจ้องกลับไปที่ใบหน้าคมคายของ

คนตรงหน้า

 “ไม่ได้นะคะ จะให้วนัท�าบญุช้ากว่าวนัครบรอบการตายไม่ได้ค่ะ”

 “แต่ผมคงหาเวลาให้ไม่ได้จรงิๆ ครบั สถานขีองผมมพีื้นที่รบัผดิชอบ

กว้างมาก คนกเ็ลยไม่พอ มงีานกองเท่าภูเขาเป็นประจ�า”

 “ถ้าอย่างนั้นน่าจะขอให้หวัหน้าช่วยย้ายกลบัไปที่เนรมิะนะคะ”

 “ที่นั่นก็เหมือนกัน” คางะยกนิ้วขึ้นไปเกาที่หางคิ้ว “ก็ไม่ได้ว่าง 
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สกัเท่าไหร่”

 โทคโิกะถอนหายใจ

 “ฉนัรูค่้ะว่าคณุงานยุง่ และมกัจะมงีานดว่นเข้ามาด้วย แต่ถ้าเลื่อน

ไปอกีสองเดอืน เดี๋ยวกเ็ป็นเหมอืนเดมิอกี คณุคางะกแ็ค่หาข้ออ้างเลื่อนไป

เรื่อยเท่านั้นเอง”

 “เปล่านะครบั ไม่ใช่แบบนั้น”

 “ใช่สคิะ ฉนัไม่อยากจะพูดอะไรแย่ๆ หรอกนะ แต่ท�าตามที่ฉนับอก

เถอะค่ะ วันครบรอบการตายปีที่สามของพ่อคุณเป็นวันเสาร์ที่สองของ

เดอืนหน้า เวลาคอืช่วงเช้าตอนสบิเอด็โมงเป็นต้นไป เข้าใจใช่ไหมคะ กรณุา

บอกด้วยนะคะว่าจะให้ฉนัจดัการให้”

 แต่คางะกย็งัไม่ตอบรบั เขาขมวดคิ้วเข้าหากนัเหมอืนก�าลงัครุ่นคดิ

อะไรบางอย่าง

 เหน็ดงันั้นโทคโิกะกเ็อามอืตบโต๊ะ “คณุคางะ”

 คนตรงหน้ายดืตวัตรงด้วยความตกใจ “น่ากลวัจงั”

 “ตอบมาชดัๆ ด้วยค่ะ ที่ฉนัพูดไปคณุโอเคไหมคะ”

 แต่ในขณะที่คางะก�าลังฝืนใจพยักหน้า ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์แบบ

สั่นดงัออกมาจากกระเป๋าด้านในเสื้อนอกของเขา “ขอตวันะครบั” เจ้าตวั

พูดก่อนจะหยบิโทรศพัท์มอืถอืออกมาและลกุจากเก้าอี้ไป

 โทคิโกะยื่นมือไปยังถ้วยชาเพื่อข่มอารมณ์ไม่ให้เดาะลิ้นออกมา 

สายตาเหลือบมองดูนาฬิกา เวลาเลยสามทุ่มแล้ว ตั้งแต่เธอเลิกงานที่

โรงพยาบาลและแวะกนิอาหารเยน็ที่ร้านอาหารชดุร้านประจ�า เธอกอ็ตุส่าห์

ถ่อมาถงึร้านกาแฟในกนิซ่า เพราะคางะที่ประจ�าอยูส่ถานตี�ารวจนฮิมบาชิ

บอกว่าเขาไม่ว่างจนถงึเวลานี้

 คางะเดนิกลบัมาที่โต๊ะ สหีน้าเขาดเูคร่งเครยีด โทคโิกะเดาได้วา่คง

ไม่ใช่เรื่องดแีน่

 “ขอโทษนะครบั พอดมีงีานด่วน” คางะพูดด้วยท่าทางรู้สกึผดิ

 “งานเหรอคะ เกดิอะไรขึ้นกบักฎหมายแรงงานกนันะ”
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 แน่นอนว่าเธอพูดเล่น แต่คางะกลบัไม่หวัเราะด้วย

 “ค�าสั่งฉกุเฉนิน่ะครบั ใกล้ๆ นี้มคีดเีกดิขึ้น ผมต้องรบีไปแล้ว”

 พอได้เหน็แววตาจรงิจงัของเขา โทคโิกะรูส้กึไม่สบายใจที่จะพดูเล่น

กลบัไป “ถ้าอย่างนั้น เอาแบบนี้ไหมคะ” โทคโิกะชี้นิ้วไปที่หน้าจอโทรศพัท์

มอืถอืที่ยงัเปิดปฏทินิค้างเอาไว้

 คางะแสดงสหีน้าลงัเล แต่กย็อมพยกัหน้าในทนัที

 “เอาตามวนัเวลาที่คณุว่าเมื่อกี้แล้วกนัครบั คณุตดัสนิใจไปได้เลย

ครับ เพียงแต่ว่า” คางะจ้องไปที่ดวงตาของโทคิโกะก่อนจะเลียริมฝีปาก 

“ยงัไม่ได้หมายความว่าวนันั้นผมจะไปได้จรงิๆ นะครบั”

 โทคโิกะก้มหน้าลงเลก็น้อยและเหลอืบตาขึ้นมองคนตรงหน้า

 “ฉนัอยากให้คณุสญัญาว่าจะไปแน่ๆ มากกว่าค่ะ”

 คางะนิ่วหน้าเหมอืนก�าลงัล�าบากใจ พอเหน็ดงันั้นโทคโิกะกท็�าสหีน้า

อ่อนลง

 “แต่กช่็วยไม่ได้นะคะ พ่อคณุที่อยูบ่นสวรรค์กค็งอยากให้เอางานไว้

ก่อนเป็นอนัดบัแรกเหมอืนกนั”

 คางะเกาหวัอย่างกระอกักระอ่วนก่อนจะพดู “จะพยายามกแ็ล้วกนั

ครบั”

 หลังจากทั้งคู ่ออกมาจากร้านแล้วคางะก็โบกมือเรียกรถแท็กซี่  

เชญิครบั พลางเรยีกโทคโิกะให้ขึ้นไปด้วยกนั แต่เธอกลบัส่ายหน้า

 “ฉนัจะกลบัรถไฟค่ะ คณุคางะไปเถอะ”

 “งั้นเหรอครบั ถ้างั้นขอตวันะครบั กลบับ้านดีๆ  ล่ะ”

 “คณุเองกอ็ย่าฝืนเกนิไปนะคะ”

 คางะพยกัหน้าและก้าวขึ้นไปนั่งบนรถด้วยรอยยิ้ม แต่ตอนที่หนัไป

บอกทางกบัคนขบั สหีน้าเขากก็ลบัมาเป็นสหีน้าของต�ารวจสายสบืเช่นเดมิ 

รถแท็กซี่เริ่มเคลื่อนตัว ตอนที่ก�าลังผ่านหน้าโทคิโกะไป เขาหันกลับมา 

ส่งยิ้มให้โทคโิกะอกีครั้ง แต่เป็นใบหน้าที่ต่างจากก่อนหน้านี้ มนัดนู่าอดึอดั

แปลกๆ
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 ขณะที่มองรถแทก็ซี่คนันั้นแล่นออกไป โทคโิกะกห็วนนกึไปถงึเมื่อ

สองปีก่อน วนัที่คางะ ทากามาสะ พ่อของคางะเสยีชวีติลง ตอนนั้นเธอ

อยู่ข้างๆ เขาในฐานะพยาบาลเจ้าของไข้

 วันนั้น ตอนที่คางะซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวมาถึงโรงพยาบาลก็หลัง

จากทากามาสะสิ้นใจไปแล้ว คนที่อยู่ดูใจทากามาสะคือน้องสาวของเขา

และหลานชาย ไม่ใช่ว่าคางะมาไม่ทนั แต่เขาตั้งใจที่จะไม่อยู่ดูใจพ่อเป็น

ครั้งสดุท้ายต่างหาก ไม่เพยีงแค่นั้น แม้แต่การมาเยี่ยมไข้กแ็ทบจะไม่เหน็

เขามาเลย คนอื่นคงจะมองว่าคางะดเูป็นลกูชายที่เยน็ชามาก ลกูพี่ลกูน้อง

ที่ชื่อมตัสมึยิะกด็ูไม่ค่อยชอบการกระท�าแบบนี้ของเขาสกัเท่าไหร่

 แต่โทคิโกะรู้ดีว่าคางะไม่ใช่คนไร้หัวใจ ช่วงที่พ่อเหลือเวลาไม่มาก 

เขาเศร้าโศกยิ่งกว่าใครและหวังให้พ่อได้มีลมหายใจสุดท้ายอย่างที่เจ้าตัว

พอใจ แต่เขาก็มีสิ่งที่ยึดถือท�าให้ไม่อาจแสดงความรู้สึกเหล่านั้นออกมา

ตรงๆ มเีพยีงแค่อเีมลที่ส่งมาหาโทคโิกะเป็นครั้งคราวเท่านั้นที่บอกให้รู้ถงึ

ความรู้สกึเหล่านั้นของเขา 

 งานศพของทากามาสะจัดขึ้นในวันที่สามหลังจากเขาเสียชีวิต 

โทคโิกะจงึลองไปร่วมงานดู แขกเหรื่อซึ่งมาร่วมงานกว่าครึ่งเป็นผูเ้กี่ยวข้อง

กบัวงการต�ารวจทั้งนั้น แววตาของทกุคนล้วนแสดงออกถงึความเคารพเมื่อ

อยูต่่อหน้ารปูของผูล่้วงลบั ท�าให้รูว่้าทากามาสะคนนี้คงเป็นนายต�ารวจอนั

เป็นที่เคารพรกัของคนรอบข้าง

 คางะท�าหน้าที่ในฐานะเจ้าภาพงานศพได้อย่างไม่มทีี่ต ิเขาคอยยนื

มองแขกเผาเครื่องหอมร่วมกับพวกลูกพี่ลูกน้องอยู่ห่างๆ อย่างไม่วางตา 

ตอนที่โทคิโกะเดินผ่านหน้าเขา เธอรับรู ้ได้จากการเอ่ยปากเป็นเสียง

กระซบิเบาๆ ว่า ขอบคณุ 

 หลงัจากนั้นเธอกไ็ม่ได้เจอกบัคางะไปพกัใหญ่ แต่กย็งัคอยส่งอเีมล

หากนัอยูต่ลอด ส่วนมากจะเป็นการทกัทายกนัตามฤดกูาลต่างๆ หรอืไม่ก็

ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบเท่านั้น หลังจากผ่านไปหนึ่งปีนับตั้งแต่ทากามาสะ

เสยีชวีติ เธอกส็่งอเีมลไปหาคางะเรื่องงานท�าบญุครบรอบหนึ่งปี
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 ไม่นานนกัคางะกต็อบกลบัมา เขาบอกว่าตวัเองไม่มเีวลาหมายความ

ว่าเขาจะไม่จดังานท�าบญุครบรอบหนึ่งปี จากข้อความเดาได้เลยวา่ คางะ

กค็งไม่เคยได้ไปไหว้พ่อที่สสุานด้วยซ�้า

 โทคโิกะส่งอเีมลกลบัไปอกีครั้ง แต่คราวนี้เธอชวนให้คางะไปสสุาน

ด้วยกนั พร้อมส่งเวลาให้เลอืกเสรจ็สรรพ

 และแล้วก็ได้รับอีเมลที่พอจะท�าให้นึกถึงใบหน้าฉงนของเขาขณะ

พมิพ์ข้อความส่งกลบัมา  เนื้อหาคร่าวๆ คอืเขายอมตกลงตามค�าชวนของ

เธอ โทคโิกะจงึรบีก�าหนดเวลานดัและส่งไปหาเขาทนัที

 บางทคีางะอาจจะคดิว่าเธอเป็นนางพยาบาลจอมจุน้จ้าน แม้แต่ตวั

โทคโิกะกไ็ม่เข้าใจเหมอืนกนัว่าท�าไมถงึต้องไปใส่ใจเขาขนาดนั้นด้วย จนถงึ

ตอนนี้ด้วยหน้าที่การงานเธอเคยดแูลคนไข้มาหลากหลายแบบ ในจ�านวน

นั้นกม็คีนไข้ซึ่งเธอดูแลต่อเนื่องนานหลายปีจนรู้สกึเหมอืนเป็นครอบครวัไป

แล้ว และแม้ว่าคนไข้เหล่านั้นอาจต้องจากลากันไป เธอก็พยายามอย่าง

มากไม่ให้มคีวามรูส้กึหวั่นไหวไปด้วย แต่ส�าหรบัสองพ่อลกูคางะ เธอกลบั

รู้สกึเหมอืนยงัมเีรื่องค้างคาบางอย่างที่เธอต้องท�า

 ในวนันดั ทั้งสองคนไปไหว้หลมุศพของทากามาสะ จากที่ได้คยุกนั

ท�าให้รู้ว่าคางะไม่ได้มาหาพ่อเลยตั้งแต่วนับรรจกุระดูก เมื่อได้ทราบว่าคน 

ที่มาบ่อยๆ จะเป็นฝ่ายลูกพี่ลูกน้องของเขาเสียมากกว่า โทคิโกะก็รู้สึก

ระอาใจ

 “ผมว่าพ่อคงไม่ได้หวงัอะไรขนาดนั้นหรอกครบั ไหนๆ กไ็ด้นอนหลบั

อย่างสงบแล้ว กป็ล่อยให้อยู่เงยีบๆ เถอะ ประมาณนั้นละมั้ง” คางะพูด

อย่างเย็นชาขณะจ้องมองไปยังแผ่นป้ายบนหลุมศพ พอมองใบหน้าด้าน

ข้างของคางะแล้ว โทคโิกะกร็ู้สกึหงดุหงดิใจขึ้นมา ทั้งที่ตวัเองมเีรื่องที่ควร

จะพูดกบัเขา แต่กลบัคดิไม่ออกว่าเรื่องอะไร เธอยงัจ�าความรู้สกึหงดุหงดิ

นั้นได้ดี

 หลงัจากวนันั้นทั้งคู่ยงัคงส่งอเีมลหากนั โทคโิกะมกัจะทิ้งท้ายถาม

ว่า ไปไหว้คณุพ่อกนัไหมคะ แม้สดุท้าย คางะจะตอบกลบัมาหาเธอตลอด 
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แต่กลบัไม่มคี�าตอบเรื่องการไปไหว้หลมุศพ

 และแล้ววนัครบรอบการเสยีชวีติของทากามาสะกว็นกลบัมาอกีครั้ง 

โทคโิกะส่งอเีมลไปถามเจ้าตวัเช่นเคยว่า จะเอายงัไงกบัวนัครบรอบปีที่สาม 

และกเ็ป็นไปตามคาด คางะตอบกลบัมาว่า ยงัไม่ได้คดิอะไรเอาไว้เลย 

 เธอส่งอเีมลกลบัไปอกีว่า ถ้ายุ่งเดี๋ยวฉนัจดัการให้กไ็ด้ ครั้งนี้เป็นปี

ที่สาม ยงัไงกต็้องท�าพธิใีห้ได้ และยงัพมิพ์ถ้อยค�าแรงๆ ไปด้วยว่า การจดั

สถานที่ให้คนที่ยังอยู่ได้ระลึกถึงคนที่ตายไปแล้ว ถือเป็นหน้าที่ของคนใน

ครอบครวั

 คางะโทรศัพท์มาหาเมื่อสองวันก่อนเพื่อถามว่า เธอจะมาช่วยเขา

จดังานร�าลกึปีที่สามนี้ได้จรงิไหม เขาตดัสนิใจที่จะจดังานครบรอบการตาย

สามปีเพราะร�าคาญเสยีงรบเร้าของอาและลูกพี่ลูกน้องไม่ไหว

 แน่นอนค่ะ โทคโิกะตอบรบัทนัท ี เธอรู้สกึเหมอืนความรู้สกึตดิค้าง

เมื่อสองปีก่อนก�าลงัเริ่มส่งผลบางอย่างกบัเขาแล้ว

3

 ตอนที่มัตสึมิยะ ชูเฮเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ ถนนบนสะพาน

นิฮมบาชิถูกกั้นให้เดินรถได้แค่ทางเดียว และบนฝั่งที่ถูกปิดการจราจรไว้

นั้นมีรถต�ารวจจอดเรียงรายอยู่ ถนนวันเวย์ตั้งแต่ถนนชูโอไปจนถึงถนน

โชวะทั้งเส้นถกูปิดไม่ให้สญัจรผ่าน มนีายต�ารวจในเครื่องแบบคอยจดัการ

จราจรอยู่บรเิวณกลางสี่แยก ส่วนอกีฟากหนึ่งของถนนกม็คีนที่เหมอืนจะ

เป็นเจ้าหน้าที่จากสถานโีทรทศัน์อยู่

 แต่จ�านวนคนที่มายืนมุงดูมีไม่มากเท่าไหร่เพราะร่างของเหยื่อถูก

น�าส่งไปโรงพยาบาลนานแล้ว และดูเหมอืนจะไม่เหลอืร่องรอยการก่อเหตุ

ในจดุที่มองเหน็ได้ชดัแล้วด้วย  ถงึเดนิผ่านใกล้ๆ กไ็ม่มอีะไรให้ต้องหยดุดู  
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ครั้งแรกที่ได้ยนิชื่อสถานที่เกดิเหต ุมตัสมึยิะกร็ู้สกึเซง็ว่าคงต้องคอยกนัฝูง

ชนออกไปแน่ แต่กลบัผดิคาดไปเลก็น้อย

 ในขณะที่มตัสมึยิะก�าลงัสวมถงุมอืและปลอกแขนอยู่นั้น มใีครคน

หนึ่งมาสะกิดที่ไหล่ข้างขวาของเขา รองสารวัตรโคบายาชิยืนอยู่ตรงนั้น 

ตาของเขาเรยีวเลก็และมคีางแหลม

 “อ๊ะ เหนื่อยแย่เลยนะครบั”

 “โชคร้ายจังเลยเนอะ มัตสึมิยะ นายไปเดตมาล่ะสิ” โคบายาช ิ

ยกนิ้วก้อย1 ซึ่งสวมถงุมอือยู่ขึ้นมาด้วยสหีน้าไร้อารมณ์

 “ไม่ใช่สกัหน่อยครบั ท�าไมถงึคดิอย่างนั้นล่ะครบั”

 “เมื่อเยน็ตอนจะกลบับ้านนายดรู่าเรงิออกนี่นา สหีนา้แบบโล่งใจที่

ไม่ต้องเข้าประชมุ”

 “คุณโคบายาชิเองตอนที่ไม่ถูกเรียกตอนเข้าเวร ก็ดูมีความสุข

เหมอืนกนันี่ครบั เพราะจะได้กลบัไปใช้เวลาอยู่กบัครอบครวั”

 โคบายาชทิ�าเสยีงขึ้นจมูก 

 “ฉนัอยากให้นายได้เหน็หน้าลกูสาวฉนั ตอนที่เหน็ฉนัเริ่มเตรยีมตวั

ออกจากบ้านหลงัได้รบัโทรศพัท์จรงิๆ ดรู่าเรงิขึ้นมาเหมอืนดใีจที่ไม่ต้องเหน็

หน้าตาน่าร�าคาญของพ่อไปสักพัก ส่วนเมียฉันที่อยู่ข้างๆ ก็ท�าหน้าแบบ 

เดียวกันเป๊ะ บอกไว้ก่อนเลยนะมัตสึมิยะ ถ้านายแต่งงานแล้วมีลูกสาว  

ลกูนายขึ้นชั้น ม.ต้นเมื่อไหร่ให้เตรยีมใจไวเ้ลยวา่ถงึเวลาที่ต้องแยกจากกนั

แล้ว ไม่ใช่ตอนแต่งงานหรอกนะ”

 มตัสมึยิะยิ้มแห้งๆ และตอบว่า “ผมจะจ�าไว้ครบั”

 ทั้งคู่กล่าวทักทายนายต�ารวจที่ได้รับมอบหมายให้มาคุมพื้นที่ก่อน

จะเดนิเข้าไปในเขตห้ามเข้า จดุที่พบร่างของเหยื่อคอืบนสะพานนฮิมบาช ิ 

แต่กลับไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บหลักฐานอยู่บริเวณนี้ นั่นเป็นเพราะมี

รายงานแรกแจ้งเข้ามาที่ศนูย์บญัชาการสื่อสารว่าสถานที่ก่อเหตอุยูค่นละ

ที่กนั

1 นิ้วก้อย เป็นภาษากายที่ใช้สญัลกัษณ์มอืสื่อถงึแฟนหรอืคนรกั
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 จรงิอยูท่ี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสบืสวนที่หนึ่งอย่างมตัสมึยิะถกูเรยีกตวัออก

มาขณะที่ก�าลงัพกัผ่อนอยูท่ี่บ้าน แต่กม็เีจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นจ�านวนมากที่

ถกูเรยีกให้ออกมาปฏบิตัหิน้าที่ก่อนหน้าเขา อย่างไรกต็ามนี่เป็นคดทีี่มคีน

ถูกแทงใจกลางเมอืงหลวง ยิ่งไปกว่านั้นคอืยงัจบัคนร้ายไม่ได้ แน่นอนว่า

นอกจากสถานีต�ารวจนิฮมบาชิซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบนี้โดยตรงแล้ว 

สถานตี�ารวจในพื้นที่ใกล้เคยีงต่างกไ็ด้รบัค�าสั่งให้ปฏบิตังิานฉกุเฉนิเช่นกนั 

ตอนนี้คงตั้งด่านตรวจถนนเส้นหลกัทกุสายที่เชื่อมต่อกบันฮิมบาช ิ

 มัตสึมิยะและโคบายาชิแวะไปดูป้อมต�ารวจที่อยู่ตรงเชิงสะพาน 

ได้ยนิว่าเจ้าหน้าที่ประจ�าป้อมที่ชื่อยาสดุะคนนั้นเป็นคนพบเหยื่อ

 เจ้าหน้าที่ยาสดุะที่อายนุ่าจะประมาณสามสบิกว่าๆ ออกมาต้อนรบั

เจ้าหน้าที่จากฝ่ายสบืสวนที่หนึ่งของกรมต�ารวจนครบาลโตเกยีวด้วยสหีน้า

และท่าทางที่แขง็ทื่อ มอืที่ยกขึ้นท�าความเคารพดูสั่นเลก็น้อย

 “อกีเดี๋ยวหวัหน้ากจ็ะมาแล้ว เรื่องรายละเอยีดเอาไว้ตอนนั้นทเีดยีว

กไ็ด้ แต่ตอนนี้เราไปถามสถานการณ์คร่าวๆ กนัก่อนดกีว่า” ถงึจะพดูอย่าง

นั้น แต่โคบายาชกิลบัให้เจ้าหน้าที่ยาสดุะเล่าอย่างละเอยีด ส่วนมตัสมึยิะ

กค็อยจดบนัทกึอยู่ข้างๆ

 ขณะที่ฟังยาสดุะเล่าอยูน่ั้น แปลกจงั มตัสมึยิะคดิ อย่างเรื่องที่เหยื่อ

เคลื่อนไหวในสภาพถกูแทงที่หน้าอก เป็นไปได้ว่าเขาอาจพยายามหนจีาก

คนร้าย หรอืไม่กห็าคนช่วย แล้วท�าไมเขาถงึเดนิผ่านป้อมต�ารวจไปล่ะ

 ดูเหมือนว่าโคบายาชิจะสงสัยประเด็นเดียวกันจึงถามออกไป 

เจ้าหน้าที่ยาสดุะเอยีงคอ

 “ไม่ทราบเหมอืนกนัครบั เขาเดนิผ่านไปโดยไม่ได้หนัมามองทางนี้

เลย เพราะงั้นตอนนั้นผมเลยคดิว่าเขาคงแค่เมาเฉยๆ ...”

 ถ้าลองนึกภาพว่ามีเหยื่อเดินมาจากทางด้านหลังและผ่านหน้าเขา

ไป ยาสดุะที่ยนือยูห่น้าป้อมต�ารวจกค็งมองเหน็เพยีงแค่ด้านหลงัของเหยื่อ

เท่านั้น คงไม่แปลกที่จะไม่เหน็สิ่งผดิปกติ

 “เขาอาจจะเสยีเลอืดมากจนสมองเริ่มมนึงงเลยมองไม่เหน็ป้อมต�ารวจ 
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ตรงนี้กไ็ด้” โคบายาชพิมึพ�า

 หลงัจากนั้นไม่นาน สารวตัรอชิงิาคแิละสมาชกิในทมีคนอื่นๆ กม็าถงึ  

แต่ก่อนที่อชิงิาคจิะไปสอบถามเจ้าหน้าที่ยาสดุะต่อ เขากเ็รยีกรวมตวัทกุคน 

ในทมี และแจ้งข่าว

 “ฉันได้ยินมาว่าเหยื่อไม่รอด หมายความว่านี่เป็นคดีฆาตกรรม  

ผูบ้งัคบัการและผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาลก�าลงัไปที่สถานตี�ารวจนฮิมบาช ิ 

ถ้าเรายงัจบัตวัคนร้ายในสถานการณ์ฉกุเฉนิไม่ได้ อกีเดี๋ยวคงมกีารตั้งหน่วย

สบืสวนพเิศษขึ้นมา เตรยีมตวัไว้กแ็ล้วกนั”

 หลังจากนั้นทุกคนก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ยาสุดะอีกครั้ง ตอนนั้น

เองหวัหน้าฝ่ายสบืสวนประจ�าเขตนี้ที่ชื่อวา่ฟจุเิอะกเ็ข้ามาทกัทาย เขาเป็น

ผู้ชายอายนุ่าจะราวๆ สี่สบิกว่า รูปร่างผอม  ฟจุเิอะบอกว่าเขาเจอสถานที่

ที่น่าจะเป็นที่ก่อเหตแุล้ว

 “ห่างไปอกีหนึ่งบลอ็กถนนครบั เชญิทางนี้ครบั”

 หลังฟุจิเอะพูดจบเขาก็ออกเดินไปตามถนนที่ถูกปิดการจราจร  

มตัสมึยิะเดนิตามไปพร้อมกบัพวกอชิงิาค ิบนทางเท้าด้านซ้ายมอื มองเหน็

พนกังานเกบ็หลกัฐานก�าลงัท�าหน้าที่อยู่ตามจดุต่างๆ 

 “บนทางเท้ามีรอยเลือดอยู่หลายแห่ง ปริมาณอาจจะไม่เยอะ แต่

คาดว่าเหยื่อน่าจะเดนิไปทั้งที่เลอืดไหลอยู่แบบนั้นครบั” ฟจุเิอะอธบิาย

 ติดกันกับทางเท้ามีอาคารของบริษัทหลักทรัพย์ชื่อดังตั้งอยู่ ถึงแม้

ท้องฟ้าจะมืดลงแล้ว ภายนอกอาคารนั้นก็ยังแสดงให้เห็นถึงประวัติอัน

ยาวนาน อดคดิไม่ได้ว่าเหยื่อที่เดนิผ่านถนนเส้นนี้ไปในสภาพที่มมีดีปักอยู่

กลางอกแบบนั้นคดิอะไรอยู่กนัแน่

 “ปกตถินนเส้นนี้ไม่ค่อยมคีนเดนิผ่านเหรอครบั”

 ฟจุเิอะพยกัหน้าให้กบัค�าถามของอชิงิาคิ

 “อย่าว่าแต่ตอนกลางวนัเลยครบั ตอนกลางคนืยิ่งน้อยมาก เพราะ

ถนนเส้นนี้ไม่มอีะไรเลยนอกจากบรษิทัหลกัทรพัย์”

 “ถ้าอย่างนั้นจะไม่มใีครเหน็คนที่มแีผลฉกรรจ์ขนาดนั้นกค็งไม่แปลก”
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 “จรงิครบั”

 “ได้ยนิมาว่าระบตุวัตนของเหยื่อได้แล้ว ตดิต่อครอบครวัเขาหรอืยงั

ครบั”

 “เรยีบร้อยแล้วครบั ตอนนี้คงก�าลงัไปที่โรงพยาบาล”

 สถานที่ที่ฟุจิเอะน�าทางมาคือบริเวณด้านหน้าทางขึ้นทางด่วน

เอโดะบาช ิ จากถนนมทีางลอดลงไปยงัทางใต้ดนิ แต่ตอนนี้มกีารน�าเทป

มากั้นเอาไว้ไม่ให้ใครผ่าน เครื่องมือจ�านวนมากถูกขนเข้าไปด้านในซึ่ง

พนกังานเกบ็หลกัฐานก�าลงัท�างานตามจดุต่างๆ 

 “คงทราบกนัอยู่แล้วนะครบั ถ้าเดนิผ่านทางลอดใต้ดนินี้ไปกจ็ะไป

โผล่ตรงทางขึ้นสะพานเอโดะบาชิตรงนั้นได้” ปลายนิ้วของฟุจิเอะชี้ไปยัง

สะพานเอโดะบาชทิี่ตดัข้ามแม่น�้านฮิมบาช ิ“ทางลอดใต้ดนินี้สั้นแค่สบิเมตร

นดิๆ เท่านั้น ระหว่างทางมคีราบเลอืดอยู่ แต่ตั้งแต่จดุนั้นไปเราไม่พบรอย

เลอืดเลยครบั”

 “พูดง่ายๆ ที่ก่อเหตกุค็อืในทางลอดนี้สนิะครบั”

 อชิงิาคถิาม “คดิว่าอย่างนั้นครบั” ฟจุเิอะตอบ 

 ถ้าหากเข้าไปในพื้นที่หลายคนอาจจะไปรบกวนเจ้าหน้าที่เก็บหลัก

ฐานได้ พวกเขาจึงจัดล�าดับเข้าไปทีละกลุ่ม มัตสึมิยะสวมที่หุ้มรองเท้า

ก่อนจะเดนิเข้าไปด้านในทางลอดใต้ดนิพร้อมกบัพวกโคบายาช ิมเีทปแปะ

อยู่บนพื้นเพื่อจ�ากดัจดุที่สามารถเดนิได้ มตัสมึยิะจงึต้องเดนิด้านในอย่าง

ระมดัระวงัไม่ให้เหยยีบออกไปนอกเขต

 ทางลอดใต้ดนิแคบกว่าที่คดิเอาไว้ มคีวามกว้างเพยีงแค่สามเมตร

เท่านั้น เพดานกต็�่าถงึขนาดที่ถ้าให้คนตวัสูงกระโดดขึ้นไปคงใช้มอืแตะได้

สบาย ระยะทางเพยีงแค่ประมาณสบิเมตร และบรเิวณตรงกลางกเ็หน็เป็น

รอยเลือดหยดอยู่ ปริมาณของเลือดมีไม่มาก มีลักษณะเป็นคราบสีเข้ม

กว้างประมาณห้าเซนตเิมตร

 ดูเหมือนจะไม่มีร่องรอยสะดุดตาตรงจุดอื่น พวกมัตสึมิยะเดินลึก

เข้าไปโดยมีพวกของอิชิงาคิรออยู่ที่อีกฟากหนึ่งของทางลอด จากตรงนั้น
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มทีางเชื่อมกบัทางเดนิข้ามสะพานเอโดะบาชิ

 ฟจุเิอะก้มลงมองสมดุบนัทกึในมอื

 “อย่างที่ทกุคนได้ทราบกนัแล้วว่าเจ้าหน้าที่ยาสดุะที่อยูป่ระจ�าป้อม

ต�ารวจนฮิมบาชโิทร.แจ้งเข้ามาตอนสามทุม่ตรง หลงัจากนั้นประมาณสี่นาท ี

บรเิวณใกล้เคยีงทั้งหมดกถ็กูประกาศเป็นพื้นที่ฉกุเฉนิ แต่จนกระทั่งตอนนี้ 

เรายงัไม่ได้รบัแจ้งเกี่ยวกบับคุคลที่น่าสงสยัเลยครบั”

 อชิงิาคพิยกัหน้าพลางกวาดสายตามองไปรอบๆ “แล้วปรมิาณคน

สญัจรบนสะพานนี้เป็นยงัไงบ้าง” เขาพมึพ�าถามค�าถามที่เหมอืนพดูกบัตวั

เองเสยีมากกว่า

 “ถ้าเป็นช่วงสามทุ่ม คนที่เดนิผ่านไปมากไ็ม่เยอะเท่าไหร่ครบั และ

ทางลอดตรงนี้ ปกตแิล้วกไ็ม่ค่อยมคีนใช้หรอกครบั แต่อย่างที่เหน็ ปรมิาณ

รถกม็เียอะอยู่”

 จรงิอย่างที่ฟจุเิอะว่า ถนนโชวะซึ่งทอดตวัยาวบนสะพานเอโดะบาชิ

นั้นมทีั้งรถแทก็ซี่และรถบรรทกุวิ่งสวนกนัไปมาอย่างไม่ขาดสาย

 “หลังจากที่เหยื่อถูกแทงแล้ว เขาก็เดินไปที่สะพานนิฮมบาชิด้วย 

ตวัเอง คดิว่าต้องใช้เวลา...อย่างมากเท่าไหร่กนั” อชิงิาคหินัมาถามมตัสมึยิะ

 “ถ้าปกตคิงใช้เวลาประมาณสามถงึสี่นาท ีแต่ส�าหรบัคนที่โดนแทง

ที่หน้าอกแล้ว คดิว่าน่าจะใช้เวลามากกว่านั้นเป็นเท่าตวันะครบั” มตัสมึยิะ

ตอบอย่างระมดัระวงัพลางนกึภาพในหวัตามไปด้วย

 “นั่นสินะ สมมติว่าประมาณสิบนาที...ในเวลาเท่านั้น น่าจะมีวิธี

หลบหนไีด้หลายทาง”

 “เราตดิต่อไปที่บรษิทัรถแทก็ซี่ทั้งหมดแล้วครบั” ฟจุเิอะพดู “แต่จน

กระทั่งตอนนี้กย็งัไม่มรีายงานว่าพบคนที่น่าจะเป็นคนร้ายขึ้นรถในช่วงเวลา

นั้นเลย”

 “ถงึเขาจะไม่ได้ขึ้นแทก็ซี่” โคบายาชพิูดเบาๆ ก่อนจะชี้นิ้วไปยงัอกี

ฝั่งหนึ่งของแม่น�้า “แค่ข้ามสะพานไป คนร้ายกห็ลบหนไีปได้แล้ว”

 มตัสมึยิะทอดตามองไปยงัตรงนั้น อกีฝั่งของสะพานมสีะพานลอย
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ส�าหรบัคนข้ามถนนโชวะ ซึ่งตอนนี้กย็งัมคีนสญัจรอยู่จ�านวนมาก 

 เขาคดิในใจว่าถ้าคนร้ายหลบหนไีปที่นั่นคงเป็นเรื่องยุ่งยากแน่ 

4

 ไม่นานกจ็ะถงึโรงพยาบาลแล้ว ฟมุโิกะที่นั่งอยูเ่บาะด้านหลงัจงึเริ่ม

ขยับตัวจนได้ยินเสียงกุกกัก ดูเหมือนว่าจะก�าลังหาของบางอย่างจากใน

กระเป๋า จนยโูตะที่นั่งอยูท่ี่เบาะข้างคนขบัรูส้กึได้ถงึความกระวนกระวายใจ

 “มอีะไรเหรอ” ฮารกุะถามขึ้น

 “เหมอืนจะลมืน่ะ” ฟมุโิกะตอบเสยีงอ่อย

 “อย่าบอกนะว่า...กระเป๋าสตางค์”

 “อมื”

 เอ๋ ฮารกุะส่งเสยีงร้อง ยูโตะเดาะลิ้น “อะไรของแม่เนี่ย”

 “กแ็ม่รบีนี่นา”

 ถงึอย่างนั้นกเ็ถอะ ยโูตะเกบ็ค�าที่อยากจะพดูเอาไว้ในใจ นี่ไม่ใช่ครั้ง

แรกที่แม่ของเขาท�าพลาดในเวลาส�าคญัแบบนี้

 หลงัจากที่ได้ฟังบทสนทนา “ลมืของเหรอครบั” คนขบัรถกเ็อ่ยถามขึ้น

 “ใช่ค่ะ...” ฟมุโิกะตอบกลบัไปอย่างรู้สกึผดิ

 “จะกลบัไปไหมครบั”

 “ไม่ต้องหรอก ผมพอจะมีเงินอยู่” ยูโตะหันไปมองหน้าจอมิเตอร์

แสดงค่าโดยสารของแท็กซี่ ถึงจะนั่งมาจากบ้านที่เมกุโระแต่ค่าโดยสาร

ก็ยังไม่แพงเท่าไหร่ เขาล้วงหยิบกระเป๋าที่พกเผื่อไว้ออกมาก่อนจะเปิดดู

จ�านวนเงนิด้านใน “น่าจะพออยู่นะ”

 “ค่อยยงัชั่ว” ฟมุโิกะพมึพ�า แต่เสยีงนั้นฟังดูไร้เรี่ยวแรง เรื่องที่เธอ

กังวลอยู่ในหัวตอนนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องกระเป๋าสตางค์ แน่นอนว่ายูโตะก็
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เหมอืนกนั

 รถยังติดอยู่แม้จะเป็นเวลาเกือบห้าทุ่มแล้ว และยังมองเห็นรถ

ต�ารวจอยู่เตม็ไปหมด “ต้องเกดิเรื่องอะไรขึ้นแน่เลยนะครบั” คนขบัรถพูด

ขึ้น เพราะจะท�าเป็นไม่สนใจก็คงไม่ดีนัก ยูโตะจึงตอบไปอย่างคลุมเครือ

ว่า “นั่นสนิะครบั” เพยีงเท่านั้น

 ในที่สดุกม็าถงึโรงพยาบาล ทั้งสามคนลงจากแทก็ซี่ที่บรเิวณประตู

หน้า แต่อกีฝ่ังหนึ่งของประตูกระจกกลบัมดืสนทิ ประตอูตัโนมตักิไ็ม่ท�างาน

 “แปลกจงั แล้วต้องเข้าทางไหนล่ะเนี่ย” ฟมุโิกะมองไปรอบๆ 

 “แม่ ที่คยุทางโทรศพัท์เมื่อกี้นี้น่ะ เขาได้บอกหรอืเปล่าว่าให้ใช้ประตู

เข้าออกส�าหรบัช่วงกลางคนื”

 ฮารกุะถาม ฟมุโิกะยกมอืป้องปาก

 “จรงิด้วย ต�ารวจบอกไว้นี่นา”

 ยูโตะเดาะลิ้นอกีครั้ง “อะไรของแม่เนี่ย ตั้งสตหิน่อยส”ิ

 ทั้งสามคนเดนิไปทางด้านข้างของอาคารเพื่อหาทางเข้า ทนัใดนั้น

ก็เจอกับชายร่างท้วมตัวเตี้ยที่ก�าลังถือไฟฉายอยู่ตรงหน้า “คุณอาโอยากิ

ใช่ไหมครบั” เขาถาม

 ใช่ค่ะ ฟมุโิกะตอบ

 ชายคนนั้นดบัไฟและเดนิเข้ามาใกล้ทั้งสามคนก่อนจะหยบิเอาตรา

ต�ารวจออกมาแสดง “ก�าลงัรออยู่พอดเีลยครบั”

 ผู้ชายคนนี้เป็นต�ารวจหน่วยสบืสวนของสถานตี�ารวจนฮิมบาชิ

 “เอ่อ สามขีองฉนั...” ฟมุโิกะถาม “อาการของสามฉีนัเป็นยงัไงบ้างคะ” 

 สหีน้าของต�ารวจคนนั้นดูล�าบากใจขึ้นมา เขาดูสบัสนที่ทั้งสามคน

ไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่เพยีงแค่นั้นยูโตะกพ็อเดาสถานการณ์ออก

 “ขอโทษนะครบั” ต�ารวจนายนั้นกล่าว “ต้องขอโทษด้วยจรงิๆ ครบั

ที่ต้องแจ้งแบบนี้ เราได้รบัการยนืยนัแล้วว่าเขาเสยีชวีติลงไม่นานหลงัจาก

ถูกส่งตวัมาครบั ขอแสดงความเสยีใจด้วยครบั”

 ยูโตะรู้สึกเหมือนค�าพูดที่ถูกเอ่ยออกมาอย่างยากล�าบากนั้นก�าลัง
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หมายถึงคนอื่น ทั้งอารมณ์ที่ยังยอมรับความจริงไม่ได้กับอารมณ์ที่คิดว่า

ใช่ตามที่คาดไว้นั่น ต่างผสมปนเปตกีนัอยู่ในอก ฮารกุะที่อยู่ข้างๆ ยกมอื

ขึ้นมาปิดปาก ร่างกายของเธอเกร็งราวกับถูกแช่แข็งขณะที่ดวงตายังเบิก

กว้างเพราะเรื่องไม่คาดคดิ

 “ไม่จริง” ฟุมิโกะส่งเสียงออกมา “เรื่องนั้นไม่จริงหรอก ท�าไมกัน 

ท�าไมถงึเป็นแบบนี้คะ ท�าไมเขาถงึถูกฆ่า”

 ยโูตะยื่นแขนออกไปเพื่อกนัไม่ให้แม่ที่กรดีร้องอย่างเสยีสตปิรี่เข้าไป

หาต�ารวจ หลงัจากนั้นฟมุโิกะกท็รดุตวัลงไปนั่งคกุเข่ากบัพื้นและปล่อยโฮ

ออกมา

 ฮารุกะเองก็ยืนร้องไห้อยู่อย่างนั้นจนเสียงสะอื้นของทั้งสองคนดัง

ระงมไปทั่ว

 “พ่อ...ร่างของพ่ออยู่ที่ไหนครบั” ยูโตะเอ่ยถามต�ารวจ

 “ทางนี้ครบั ตามผมมาเลย”

 “ไปกัน แม่และฮารุกะด้วย ร้องไห้อยู่แบบนี้ไม่มีประโยชน์หรอก” 

ยโูตะพยงุแม่ให้ลกุขึ้นยนื เมื่อมองเหน็เงาของพวกตนทอดอยูบ่นพื้น ความ

รู้สกึถงึความเป็นจรงิกค็่อยๆ เอ่อขึ้นมาทลีะนดิ

 ใบหน้าไร้วญิญาณของทาเคอากดูิดมีากกว่าที่พวกเขาคดิเอาไว้ ผวิ

คล�้าที่ไหม้แดดจากการตกีอล์ฟยงัคงอยู่ ใบหน้าของเขาตอนนี้ดูไม่ต่างกบั

ตอนนอนหลบัปกตมิากนกั ถ้าไม่นบัตรงที่เขาไม่หายใจแล้ว บอกตามตรง

ว่าสหีน้าที่สงบแบบนี้ดูไม่สมกบัทาเคอากเิลยสกันดิ ใบหน้าที่ยงัท�าสหีน้า

บึ้งตงึเหมอืนก�าลงัคดิอะไรบางอย่างแม้แต่ตอนนอนหลบันั้นคอืพ่อในความ

ทรงจ�าของยูโตะ 

 “คุณคะ...” ฟุมิโกะคุกเข่าลงและเอามือไปแตะที่ใบหน้าของสามี

ผู้ล่วงลบั ท�าไม ท�าไมกนั เธอถามค�าถามเดมิซ�้าๆ ฮารกุะฟบุหน้าลงกบั

ปลายเตยีง หลงัของเธอสั่นไหวเลก็น้อย ปล่อยให้เสยีงสะอื้นดงัออกมา 

 เพื่อแสดงความเหน็ใจ ต�ารวจจงึเดนิออกจากห้องไปให้ทั้งสามคน
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อยู่กนัตามล�าพงั ยูโตะที่ได้มาเหน็ร่างไร้วญิญาณของพ่อตรงหน้ากไ็ม่รู้ว่า

จะต้องท�าตวัอย่างไร รูด้ว่ีาสถานการณ์แบบนี้เขาควรจะเศร้า แต่กลบัไม่มี

ความรูส้กึนั้นเลยสกันดิ พอมองแม่และน้องสาวที่เอาแต่ร้องไห้สะอกึสะอื้น

แบบนี้แล้ว เขากค็ดิอย่างมสีตวิ่า ‘ปกตทิั้งสองคนเอาแต่ว่าร้ายพ่อลบัหลงั

มาตลอดแท้ๆ’

 เสยีงเคาะประตดูงัขึ้นตามด้วยประตทูี่เปิดออก ผูห้มวดคนเดยีวกบั

เมื่อครู่นี้โผล่หน้าเข้ามา

 “ขอโทษนะครบั ถ้าพร้อมแล้ว ผมมเีรื่องอยากจะถามหน่อยน่ะครบั”

ยูโตะมองไปทางแม่ “เอาไงดคีรบั”

 ฟมุโิกะพยกัหน้ารบั เธอหยบิผ้าเชด็หนา้ออกมาเชด็น�้าตาออกก่อน

จะยนัตวัลกุขึ้นยนื

 “ได้ค่ะ ฉนัเองกม็เีรื่องอยากจะถามเตม็ไปหมดเหมอืนกนั”

 ผู้หมวดคนนั้นย่นคางก่อนจะพูด นั่นสนิะครบั

 มีห้องที่ติดป้ายว่าเป็นห้องประชุมอยู่ชั้นเดียวกัน ที่นั่น พวกยูโตะ

ได้คยุกบัผู้หมวดคนเดมิอกีครั้ง

 “รู้จกันฮิมบาชใิช่ไหมครบั ไม่ใช่ชื่อสถานที่ แต่หมายถงึตวัสะพาน

ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามแม่น�้านฮิมบาชนิ่ะครบั”

 “ที่อยู่ใกล้กบัห้างมติสโึคชนิ่ะเหรอคะ”

 พอฟมุโิกะถามแบบนั้น “ใช่แล้วครบั” ผู้หมวดกพ็ยกัหน้ารบั

 “วนันี้เมื่อเวลาประมาณสามทุ่ม สามขีองคณุถูกพบว่าโดนแทงอยู่

บนสะพานนั้น คนที่พบเขาคอืต�ารวจที่ประจ�าอยูท่ี่ป้อมต�ารวจตรงเชงิสะพาน

น่ะครบั”

 “ถูกแทงบนสะพานนั้นเหรอคะ...”

 “เปล่าครบั ไม่ใช่บนนั้น จดุที่เขาถูกแทงคอืที่อื่น คณุอาโอยากเิดนิ

มาถึงสะพานนิฮมบาชิด้วยตัวเองครับ ในสภาพที่ยังมีมีดปักอยู่กลางอก 

เขาถกูน�าตวัขึ้นรถพยาบาลมายงัโรงพยาบาลทนัทหีลงัจากถกูพบ โทรศพัท์

มอืถอืที่เขาพกเอาไว้มเีบอร์ที่บนัทกึว่า ‘บ้าน’ อยูใ่นนั้น ต�ารวจคนที่พาเขา
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มาส่งที่นี่จงึตดิต่อไปหาคณุครบั”

 นั่นคงเป็นสายที่เธอได้รบัเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆ ก่อนหน้านี้

 “ตอนนั้นสามฉีนัยงัมชีวีติอยู่ไหมคะ”

 “คิดว่านะครับ เพียงแต่ว่าตอนนั้นอาการเขาสาหัสมาก เรื่องราย

ละเอยีด ผมยงัพูดอะไรมากไม่ได้ ถ้าผลชนัสูตรยงัไม่ออกครบั”

 เมื่อได้ยนิค�าว่าชนัสตูร ยโูตะรบัรูแ้ล้วว่านี่เป็นคดอีาญาคดใีหญ่ และ

พวกเขายงัเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงอกีต่างหาก 

 “เอ่อ...แล้วใครเป็นคนแทงเขาเหรอคะ” ฟมุโิกะถาม “จบัคนร้ายได้

หรอืยงัคะ”

 “ยงัครบั เขายงัหลบหนอียู่ และเรากย็งัระบตุวัไม่ได้ด้วย แต่เพราะ

ไม่พบกระเป๋าสตางค์สามีของคุณ จึงเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นการก่อเหตุ

ชิงทรัพย์แบบไม่เลือกเป้าหมายน่ะครับ ตอนนี้ได้ประกาศเขตฉุกเฉินเอา

ไว้แล้ว และระดมก�าลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นิฮมบาชิและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อ

ตามหาตวัคนร้าย รวมถงึตอนนี้หน่วยสบืสวนพเิศษของต�ารวจนครบาลก็

ก�าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับ ระหว่างทางมาที่นี่พวกคุณคงได้เห็นรถต�ารวจ

และมอเตอร์ไซค์อยู่เยอะเลยใช่ไหมละครบั”

 ยโูตะพยกัหน้ารบัโดยไม่แย้งอะไร เพราะเหน็ตามที่ผู้หมวดคนนี้พูดจรงิ 

 “ผมคิดว่าคนร้ายคงยังหนีไปได้ไม่ไกล คิดว่าเราจะหาเขาเจอใน

เรว็ๆ นี้”

 ยูโตะนกึอยากจะถาม แล้วยงัไงครบั ให้กบัน�้าเสยีงฟังดูมั่นใจของ

ผู้หมวดคนนี้ แต่ก็ต้องกลั้นใจไว้ พ่อตายไปแล้ว ต่อให้จับคนร้ายได้และ

ตดัสนิโทษประหารชวีติ แต่คนที่ตายไปแล้วกค็งฟ้ืนกลบัมาไม่ได้ และตั้งแต่

พรุง่นี้เป็นต้นไป พวกเขาทั้งสามคนคงจะได้เผชญิกบัวนัอนัทกุข์ทรมานทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจเป็นแน่ แค่คิดถึงความสิ้นหวังอันมืดบอดที่ยังมา

ไม่ถงึ พวกเขากแ็ทบจะล้มลงหมดสตลิงตรงนี้

 แต่แล้วจู่ ๆ  ความโกรธรนุแรงกป็ะทขุึ้นมา ไม่รู้เหมอืนกนัว่ามนัเป็น

ใครมาจากไหน แต่ท�าไมต้องมาท�าให้คนอื่นเจอเรื่องเลวร้ายแบบนี้ด้วย
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 ต�ารวจถามข้อมูลส่วนตัวอย่างวันเดือนปีเกิด บ้านเกิด สถานที่

ท�างาน และประวัติคร่าวๆ ของทาเคอากิไป นอกจากนี้ยังถามถึงความ

สัมพันธ์กับเพื่อนฝูงว่าก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครหรือ

เปล่า มปีัญหากบัที่ท�างานหรอืเรื่องส่วนตวับ้างไหมด้วย แต่นอกจากเรื่อง

ประวตัสิ่วนตวัของทาเคอากแิล้ว ทั้งสามคนกลบัตอบค�าถามอื่นไม่ได้เลย 

เพราะที่ผ่านมาทาเคอากแิทบไม่เคยเอาเรื่องที่ท�างานกลบัมาเล่าให้ที่บ้าน

ฟังเลย ต้องยอมรบัว่าที่ผ่านมาพวกเขากไ็ม่ค่อยจะสนใจสกัเท่าไหร่

 ผู้หมวดคนเดิมจ้องมองไปที่สมุดบันทึกในมือด้วยสีหน้าล�าบากใจ 

เขาจดบันทึกค�าตอบของทั้งสามคนทุกค�า แต่ข้อมูลที่ได้ดูจะไม่ค่อยเป็น

ประโยชน์กับการสืบสวนสักเท่าไหร่ ยูโตะเดาว่าเขาคงจะหงุดหงิดน่าดูที่

คนในครอบครวัอย่างเราไม่มปีระโยชน์อะไรเลย

 ตอนนั้นเองเสียงสั่นของโทรศัพท์ดังขึ้นมาจากกระเป๋าหน้าอกของ

นายต�ารวจ “ขอตวัสกัครู่นะครบั” เขาพูดก่อนจะลกุขึ้นเดนิออกไป

 ฟมุโิกะถอนหายใจยาวก่อนจะยกมอืขึ้นกมุขมบัเหมอืนพยายามจะ

ระงบัอาการปวดหวั

 “ท�าไม ท�าไมเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วย”

 “แม่นกึอะไรไม่ออกเลยเหรอ”

 “ไม่เลย ไม่มอีะไรให้นกึสกัหน่อย เฮ้อ...ตั้งแต่พรุง่นี้จะเอายงัไงดนีะ 

ทางบรษิทัของพ่อจะช่วยอะไรเราได้บ้างหรอืเปล่านะ”

 ดูเหมอืนเธอก�าลงักงัวลเรื่องรายได้ของครอบครวั ทั้งๆ ที่สามตีวัเอง

เพิ่งตายไปแท้ๆ ไม่มีกาลเทศะเอาเสียเลย ยูโตะคิดแต่ไม่ได้พูดออกไป  

เพราะลกึๆ แล้วเขากก็งัวลอยู่เหมอืนกนั ชวีติของพวกเขาต่อจากนี้จะเป็น

อย่างไร จะยงัให้ไปเรยีนมหาวทิยาลยัอยู่ไหมนะ

 ต�ารวจคนเดมิกลบัเข้ามา แต่สหีน้าเขาดูเคร่งเครยีดมากกว่าเดมิ

 “มเีรื่องส�าคญัที่ผมต้องแจ้งครบั ดเูหมอืนว่าเราจะพบตวัผู้ต้องสงสยั

แล้วละครบั”
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 ยูโตะกลั้นหายใจ

 “คนร้ายเหรอคะ” ฟมุโิกะถาม

 “เรื่องนั้นเรายังไม่แน่ใจครับ ผมได้ยินมาว่าเป็นวัยรุ่นชาย เพราะ

ฉะนั้นผมจงึอยากขอร้องพวกคณุช่วยไปสถานตี�ารวจนฮิมบาชกิบัเราหน่อย

ได้ไหมครบั”

 “ให้พวกเราไปพบเขาเหรอคะ” ฟมุโิกะถามกลบั น�้าเสยีงเจอืความ

ร้อนใจ “จะให้ฉนัไปเจอกบัคนที่ฆ่าสาม.ี..”

 ต�ารวจยกมอืขึ้นโบกตรงหน้าเป็นการปฏเิสธ 

 “ไม่ใช่ครบั เราแค่อยากให้คณุยนืยนัอะไรหนอ่ย อกีอย่าง ยงัไม่แน่

ว่าคนนั้นจะเป็นคนร้ายจรงิหรอืเปล่า รบกวนหน่อยได้ไหมครบั”

 ฟุมิโกะหันมามองยูโตะ เธอคงคิดข้ออ้างที่จะปฏิเสธไปไม่ออก 

“ไปเถอะ” ยูโตะตอบ

 หลังจากนั้นประมาณสามสิบนาที พวกยูโตะก็นั่งรถต�ารวจไปยัง

สถานตี�ารวจนฮิมบาช ิแม้จะดกึมากแล้ว แต่บรเิวณรอบๆ สถานตี�ารวจยงั

มรีถที่น่าจะเป็นของผูส้ื่อข่าวมาจอดรออยูเ่ตม็ไปหมด ตอนแรกกรู้็สกึกงัวล

ว่าพวกตนอาจจะถกูพวกนกัข่าวเข้ามารมุถามค�าถาม แต่พอทั้งสามลงจาก

รถกลบัไม่มใีครวิ่งเข้ามาหาเลยสกัคน บางทข่ีาวอาจจะยงัไปไม่ถงึกเ็ป็นได้

ภายนอกของสถานตี�ารวจถกูตกแต่งอย่างสวยงามเหมอืนอาคารส�านกังาน

ทั่วไป แต่พอเดนิเข้าไปด้านในแล้วบรรยากาศกลบัแตกต่างกนัอย่างสิ้นเชงิ 

สิ่งที่สะดุดตาเป็นอย่างแรกเลยก็คือบันไดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้า 

ราวบันไดที่มีการแกะสลักเป็นลวดลายอย่างประณีตนั้นสร้างบรรยากาศ

เคร่งขรึม เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท�ามาจากหินอ่อนตามแบบโบราณ 

โคมไฟที่ห้อยลงมาจากเพดานนั้นดกูร็ูว่้าเป็นของเก่าแก่ ต�ารวจเล่าว่าตอน

ที่จะสร้างตึกใหม่ มีหลายคนเสียดายความงามของอาคารแบบเดิมจึงยัง

เหลอืบางส่วนเอาไว้ 

 ทั้งสามคนถูกพามาที่ห้องรับรองแคบๆ ห้องหนึ่ง และถูกถามถึง

เครื่องดื่มที่ต้องการด้วย แต่พวกเขาปฏิเสธ หลังจากนั้นหลายนาทีก็มี
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ต�ารวจหญงิคนหนึ่งยกน�้าชาญี่ปุ่นมาเสริ์ฟ

 หลังจากฟุมิโกะยกชาขึ้นมาจิบแล้ว “ชายวัยรุ่นงั้นเหรอ...” เธอ

พมึพ�าออกมา

 “พอจะนกึถงึใครได้บ้างไหม” ยูโตะถาม

 ไม่รู้สิ ฟุมิโกะส่ายหน้าอย่างไร้เรี่ยวแรง “ที่บริษัทก็คงมีคนหนุ่มๆ 

เยอะแยะ”

 หลงัจากนั้นกไ็ม่มใีครคยุอะไรต่อ ยูโตะไม่สนใจเรื่องบรษิทัของพ่อ

ยิ่งกว่าแม่เสียอีก นอกจากต�าแหน่งของพ่อในบริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง

แล้วเขากไ็ม่รู้อะไรอกี

 หลงัจากเวลาผ่านไปชั่วโมงเศษ ในที่สดุต�ารวจคนเดมิกเ็ดนิเข้ามา

ในห้อง

 “ขอโทษที่ให้รอนานนะครบั รบกวนมาด้วยกนัหน่อยครบั”

 ห้องที่ต�ารวจคนนั้นพามาเป็นห้องประชมุอกีห้องหนึ่ง ด้านในมผีูช้าย

หลายคนยืนอยู่รอบโต๊ะตัวใหญ่ มีทั้งคนที่สวมชุดสูทและชุดเครื่องแบบ  

แต่ละคนมีสีหน้าขึงขัง บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดจนขาของ 

ยูโตะก้าวไม่ออก ไม่กล้าแม้กระทั่งจะเงยหน้าขึ้นไปสบตากบัใคร

 ต�ารวจคนนั้นแนะน�าทั้งสามคนให้ทั้งห้องฟัง ทกุคนโค้งทกัทายกลบั

มาโดยไม่ได้พูดอะไร นี่คงเป็นการแสดงความเสยีใจในแบบของคนพวกนี้

กระมงั

 “ผมจะขอให้ญาตผิูเ้สยีชวีติช่วยตรวจสอบของเหล่านี้หน่อยนะครบั” 

หลงัจากที่ต�ารวจพูดอย่างเสยีงดงัฟังชดัจบ “เชญิทางนี้ด้วยครบั” เขากก็วกั

มอืเรยีกเป็นเชงิบอกให้เข้าไปใกล้ๆ โต๊ะ

 บนโต๊ะมีซองพลาสติกที่ด้านในบรรจุของบางอย่างวางเรียงกันอยู่ 

ยูโตะเพ่งมอง เดาออกว่าของพวกนี้คอือะไร 

 “อย่างที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าเราพบตวัผู้ต้องสงสยัแล้ว” ต�ารวจ

กล่าว “เราพบกระเป๋าสตางค์อยู่กับเขา เมื่อตรวจดูก็พบว่ามีใบอนุญาต
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ขับขี่รถยนต์ของคุณอาโอยากิ ทาเคอากิอยู่ในนั้น เราคิดว่าน่าจะเป็น
ของคุณทาเคอากิจึงยึดไว้ครับ นอกจากนี้เรายังพบกระเป๋าเอกสารในจุด
ที่เขาน่าจะซ่อนตัวอยู่ด้วย ของที่วางอยู่บนโต๊ะพวกนี้ก็คือกระเป๋าสตางค์ 
กระเป๋าเอกสาร และของที่อยูด้่านในกระเป๋าครบั ก่อนอื่น ผมจะขอให้พวก
คณุช่วยตรวจดูกระเป๋าสตางค์ก่อนนะครบั เชญิหยบิขึ้นมาดูได้เลย แต่ว่า
อย่าน�าออกมาจากถงุพลาสตกินะครบั”
 ฟุมิโกะหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมา ยูโตะและฮารุกะก็ดูอยู่ด้วยกัน
ข้างๆ กระเป๋าสตางค์ใบนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผนืผ้าท�าจากหนงัสดี�า ทาเคอากิ
ใช้กระเป๋าสตางค์ใบนี้มาหลายปีแล้ว บรเิวณตรงที่นิ้วโป้งสมัผสับ่อยๆ จงึ
สถีลอกไป
 “ของพ่อนี่” ฮารกุะพมึพ�า
 เวลาจะจ่ายเงินอย่างเช่นที่ร้านอาหาร ทาเคอากิจะหยิบกระเป๋า
สตางค์ใบนี้ออกมาจากกระเป๋าด้านในเสื้อสทู ภาพของพ่อเวลาหยบิธนบตัร
ใบละหนึ่งหมื่นเยนออกมาจากกระเป๋าอย่างรวดเร็วราวกับนักมายากล
ปรากฏขึ้นมาในหวัของยโูตะ แต่พกัหลงัมานี้พวกเราไม่ได้ไปกนิข้าวด้วยกนั
พร้อมหน้าพร้อมตาเลย
 “คดิว่าเป็นของสามฉีนัไม่ผดิแน่ค่ะ” ฟมุโิกะตอบ
 ผู้หมวดคนเดมิพยกัหน้าก่อนจะชี้ไปที่ถงุพลาสตกิอกีชิ้นหนึ่ง
 “แล้วของที่อยูด้่านในล่ะครบั หากพบว่ามขีองชิ้นไหนที่หายไป หรอื
มจีดุน่าสงสยัตรงไหน ช่วยบอกเราด้วยนะครบั”
 ของภายในกระเป๋ามีเงินสด ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ บัตรต่างๆ 
บตัรผู้ป่วย และใบเสรจ็ทั่วๆ ไป แต่ละชิ้นถูกบรรจแุยกอยู่ในซองพลาสตกิ
แต่ละซอง ส่วนเงนิสดอย่างธนบตัรและเหรยีญกถ็กูแยกซองเอาไว้ จ�านวน
เงนิรวมๆ แล้วประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พนัแปดร้อยห้าสบิเยน โดยมี
กระดาษโน้ตเขยีนจ�านวนเงนิแปะอยู่ด้วย
 “เป็นยงัไงบ้างครบั จ�านวนเงนิที่คณุอาโอยาก ิทาเคอากพิกเอาไว้
ถอืว่าสมเหตสุมผลไหมครบั หรอืปกตเิขาเคยพกเงนิจ�านวนมากกว่านี้ไหม

ครบั”
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 ฟมุโิกะเอยีงคอเมื่อได้ยนิค�าถามของต�ารวจ “คดิวา่นา่จะประมาณ

นี้แหละค่ะ” เธอตอบ “เรื่องการจัดการเงินฉันให้สามีเป็นคนรับผิดชอบ

ทั้งหมด เลยพูดอะไรไม่ได้มาก...”

 “แล้วของชิ้นอื่นล่ะครบั มขีองชิ้นไหนที่หายไปบ้างไหม”

 เขาถามย�้าอกีครั้ง แต่ฟมุโิกะไม่ตอบ เพราะเธอไม่เคยเหน็ของที่อยู่

ด้านในกระเป๋ามาก่อน แน่นอนว่าถงึยโูตะจะจ�าลกัษณะกระเป๋าสตางค์ของ

พ่อได้ แต่กไ็ม่เคยเหน็ของที่พ่อใส่เอาไว้ข้างในเลย และไม่ได้อยากจะรูด้้วย

เพยีงแต่ในบรรดาบตัรต่างๆ มอียูห่นึ่งใบที่เขาสนใจ มนัคอืบตัรสมาชกิร้าน

อนิเทอร์เนต็คาเฟ่ ถ้าอยากจะใช้คอมพวิเตอร์กม็อียู่ที่บ้านหรอืไม่กใ็ช้จาก

ที่ท�างานกไ็ด้นี่ พ่อจะไปสมคัรสมาชกิในร้านแบบนั้นไว้ท�าไม แต่ยูโตะไม่

ได้พูดความสงสยันั้นออกไป 

 “ไม่มอีะไรผดิปกต ิถกูต้องไหมครบั” ต�ารวจเน้นอกีครั้ง “แล้วกระเป๋า

ใส่เอกสารล่ะครบั”

 ฟุมิโกะหยิบซองพลาสติกขนาดใหญ่ที่มีกระเป๋าอยู่ในนั้นขึ้นมาดู 

มนัเป็นกระเป๋าสนี�้าตาลไหม้ มซีปิรดูปิดที่ด้านบนและมฝีาปิดทบัลงมาอกีท ี

สามารถใช้เป็นกระเป๋าสะพายได้ แต่สายของมนัถูกถอดออกไป 

 ของสามดีฉินัค่ะ ฟมุโิกะตอบ “เขาบอกให้ฉนัไปซื้อที่ห้างสรรพสนิค้า 

เพราะฉะนั้นไม่ผดิแน่ค่ะ”

 ต�ารวจพยกัหน้า จากนั้นกช็ี้ไปที่ซองอนัอื่นๆ “แล้วของที่อยู่ด้านใน

ล่ะครบั”

 ยโูตะกวาดสายตาไปมองข้างๆ ของในซองพลาสตกิที่วางเรยีงกนัมี

เอกสาร สมดุบนัทกึ กล่องแว่นสายตา ซองใส่นามบตัร เครื่องเขยีน หนงัสอื

นวนยิาย ไม่ว่าจะชิ้นไหน ล้วนเป็นของที่เพิ่งเคยเหน็เป็นครั้งแรก แต่เขาก็

ไม่ได้พูดอะไร

 แต่มอียู่หนึ่งชิ้นที่สะดดุตา กล้องดจิทิลั ดูเหมอืนว่าฟมุโิกะเองกค็ดิ

เหมอืนกนัจงึเอื้อมมอืไปหยบิมนัขึ้นมา  

 “มนัท�าไมเหรอครบั” ต�ารวจถาม
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 ฟมุโิกะเอยีงคอก่อนจะเอากล้องดจิทิลัยื่นให้ยูโตะและฮารกุะดู 

 “พวกลูกเคยเหน็มนัมาก่อนหรอืเปล่า”

 “ไม่” ยูโตะตอบ ฮารกุะเองกส็่ายหน้า

 “สามคีณุมงีานหรอืงานอดเิรกที่ต้องใช้กล้องดจิทิลัไหมครบั”

 “ไม่รูส้คิะ คดิว่าเขาไม่น่าจะมงีานอดเิรกแบบนั้นนะ...” ฟมุโิกะวาง

กล้องดจิทิลักลบัลงไปบนโต๊ะ

 และตอนนั้นเอง “ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครบั” เสยีงของใครบาง

คนดงัขดัขึ้นมา ชายตวัสูงในชดุสูทสเีข้มเกอืบด�า ใบหน้าคมเข้ม สายตาดู

เฉยีบคม เขายื่นแขนยาวๆ ออกมาหยบิซองพลาสตกิอนัหนึ่งขึ้นมาถอื ใน

นั้นมแีว่นตาและกล่องใส่แว่นตา “อนันี้กเ็ป็นของสามคีณุไม่ผดิแน่ใช่ไหม

ครบั” เขาถามพลางจ้องมาที่หน้าฟมุโิกะนิ่ง

 “คดิว่าน่าจะเป็นแว่นของสามคี่ะ”

 “แล้วกล่องเกบ็แว่นอนันี้ คณุเป็นคนซื้อให้สามดี้วยหรอืเปล่าครบั”

 “เปล่าค่ะ ฉนัไม่เคยเหน็มนัมาก่อนเลย เขาคงเป็นคนซื้อเองมั้งคะ”

 กล่องเก็บแว่นอันนี้มีลวดลายสไตล์ญี่ปุ่น ยูโตะก็เพิ่งเคยเห็นเป็น

ครั้งแรกเหมอืนกนั

 งั้นเหรอครบั ต�ารวจตวัสูงคนนั้นว่าพลางวางซองพลาสตกิลงที่เดมิ

 “กล่องเกบ็แว่นอนันี้มอีะไรหรอืเปล่าคะ” ฟมุโิกะถาม ต�ารวจคนนั้น

ตอบ “เปล่าครบั ไม่มอีะไร” และส่ายหน้า

 เมื่อเห็นการโต้ตอบแบบนั้นแล้ว ความสงสัยก็ผุดขึ้นมาในหัวของ

ยูโตะ

 “เอ่อ...ผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครบั”

 ทุกสายตาจับจ้องมาที่เด็กหนุ่มเป็นตาเดียว ยูโตะมองตอบทุกคน

ก่อนจะเปิดปากถาม

 “ท�าไมต้องให้พวกผมมาท�าอะไรแบบนี้ด้วยครบั คณุบอกว่าได้ตวั

ผู้ต้องสงสยัแล้วนี่ เขาคนนั้นพูดอะไรบ้างล่ะครบั เขาแทงพ่อเพราะอยาก

จะขโมยกระเป๋าสตางค์กบักระเป๋าพวกนี้ไม่ใช่เหรอ”
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 ต�ารวจเหล่านั้นแสดงสีหน้าล�าบากใจขึ้นมา นายต�ารวจในชุดสูท 

สเีทาที่ดูอาวโุสที่สดุจ้องมองมาที่ยูโตะด้วยแววตาจรงิจงั

 “ฉนักอ็ยากถามเขามากเหมอืนกนั แต่ท�าไม่ได้”

 “ท�าไมล่ะครบั” ยูโตะถามกลบั

 “เพราะเขาอยู่ในสภาพที่ถึงถามไปก็ตอบอะไรไม่ได้น่ะสิ ตอนนี้

ผู้ชายคนนั้นบาดเจบ็สาหสัถงึขั้นไม่ได้สตริบัรู้อะไร”

5

 คาโอริกลับมาจากท�างานพิเศษที่ร้านขายกับข้าวประมาณสองทุ่ม

กว่า ถ้าเป็นปกติเธอคงเปลี่ยนไปใส่เสื้อสเวตเตอร์แล้ว แต่คืนนี้เธอไม่ท�า

แบบนั้น เพราะเธออยากรอให้ฟยุกุกิลบัมาถงึบ้านก่อน

 วนันี้ตอนห้าโมงเยน็กว่าๆ เขาส่งอเีมลมาหา และบอกว่า เจอที่ที่

น่าจะรบัเข้าท�างานแล้วและตอนนี้ก�าลงัจะไปเจอคนของที่นั่น เขาพมิพ์มา

อย่างนั้น ถ้าหากทางนั้นตกลงรบัเขาเข้าท�างาน คาโอรคิดิเอาไว้ว่าจะออก

ไปดื่มฉลองที่ร้านอซิากายะใกล้บ้านด้วยเบยีร์ของโปรดของเขากบัชาอูห่ลง

ของเธอด้วยกนั

 แต่รอมาตั้งนานแล้วฟยุกุกิไ็ม่กลบัมาสกัท ีสามทุม่กแ็ล้ว สี่ทุม่กแ็ล้ว 

ลองโทร.ไปหากไ็ม่ตดิ ‘อยู่ไหนแล้ว เป็นห่วงนะตดิต่อกลบัหน่อย’ เธอส่ง

อเีมลไป

 บางทีการสัมภาษณ์อาจไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ คราวก่อนก็มีเรื่อง

แบบนี้อยู่เหมือนกัน ตอนนั้นเขาก็บอกว่าร้านบาร์ปาเป้าในอิเคะบุกุโระ

ก�าลังรับสมัครงาน แต่หลังจากออกไปแล้วเขาก็ไม่กลับมาเลยจนถึงเช้า 

ด้วยความเป็นห่วงเธอจึงออกไปตามหาเขา สุดท้ายก็ไปเจอฟุยุกินั่งเมา

อยู่คนเดยีวที่สวนสาธารณะ ข้างตวัเขาเตม็ไปด้วยกระป๋องเปล่าของเบยีร์ 
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โลว์มอลท์วางทิ้งเอาไว้กองเท่าภูเขา พอถาม ฟยุกุกิบ็อกว่าเขาโดนปฏเิสธ

ด้วยเหตผุลที่ว่า หน้าบึ้ง เขารูส้กึสิ้นหวงัจงึไปซื้อเบยีร์จากร้านสะดวกซื้อมา

ดื่มจ�านวนมาก เธอเองกค็ดิว่าเขาบ้า แต่คาโอรเิข้าใจความรู้สกึของเขาด ี

เขาไม่กล้ามาสู้หน้าเธอ คงรู้สกึโกรธในความไม่เอาไหนของตวัเอง

 คาโอรกิไ็ม่รูเ้หมอืนกนัว่าวนันี้ฟยุกุไิปสมัภาษณ์งานที่ไหนมา แต่ถ้า

เป็นธรุกจิบรกิารคงยากหน่อย เพราะเขาเป็นคนพดูไม่เก่งและไม่ใช่คนเข้า

สังคมเก่งด้วย ยิ่งกับคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกด้วยแล้ว เขาจะมีอาการพูด

ตะกกุตะกกัขึ้นมาทนัที

 ถ้าเป็นพวกเครื่องจักรจะถนัดกว่า เขามักจะพูดแบบนี้ อันที่จริงที่

ผ่านมาฟยุกุทิ�างานในโรงงานเป็นส่วนใหญ่ จรงิๆ แล้วตอนนี้เขาก�าลงัมอง

หางานแบบนั้นอยู ่แต่ไม่รูว่้าเป็นเพราะเศรษฐกจิไม่ด ีหรอืเป็นเพราะตวัเอง

กนัแน่ เขาไม่เคยได้รบัข่าวดจีากบรษิทัจดัหางานเลยสกัที่

 แค่ไม่ได้งานกไ็ม่เหน็จะเป็นไรเลยนี่นา คาโอรคิดิพลางจ้องไปที่หน้า

จอโทรศัพท์ซึ่งก�าลังแสดงเวลา ภาพหน้าจอที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นภาพของ

ทั้งคู่ตอนฉลองวนัครสิต์มาสด้วยกนั

 แต่แล้วเมื่อเวลาเลยห้าทุ่มไปเล็กน้อยก็มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมา

จากฟยุกุ ิเหน็ดงันั้นคาโอรจิงึรบีโทร.หาทนัท ี“ฮลัโหล ฟยุกุคิงุ อยูไ่หนนะ่” 

เธอรวัถาม

 ปลายสายยงัไม่ตอบอะไรกลบัมา แต่กไ็ม่ได้วางสายไป คาโอรไิด้ยนิ

เสยีงเหมอืนรถวิ่งผ่านไปดงัลอดออกมา ฮลัโหล เธอร้องเรยีกเขาอกีครั้ง

 คาโอริ ในที่สุดก็ได้ยินเสียงของแฟนหนุ่ม “ท�ายังไงดี ฉันท�าเรื่อง

แย่ๆ ลงไป...” เสยีงนั้นฟังดูเหมอืนโอดครวญ

 “เอ๊ะ หมายความว่ายงัไง”

 “แย่แล้วล่ะ ท�ายงัไงด”ี

 “เดี๋ยวก่อนนะ เธอไปท�าอะไรมาเหรอ เล่ามาให้ฉนัฟังหน่อยส”ิ

 แต่ก่อนที่ฟยุกุจิะได้ตอบอะไรกลบัมาสายกถ็กูตดัไปเสยีก่อน คาโอริ

รบีต่อสายกลบัไปใหม่ แต่เขาไม่รบัสาย ได้ยนิเพยีงสญัญาณเรยีกเท่านั้น
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เธอไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไร มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ฟุยุกิไปท�าอะไรไว้งั้น

เหรอ

 คาโอรริู้สกึกระวนกระวายจนไม่สามารถนั่งเฉยๆ ได้ เธอเอาแต่กด

โทร.ออกซ�้าแล้วซ�้าเล่า หลงัจากผ่านไปหลายสบิครั้ง ในที่สดุกม็คีนรบัสาย

“ฮลัโหล” ปลายสายพูดขึ้น แต่เสยีงนั้นไม่ใช่ฟยุกุ ิขณะที่คาโอรกิ�าลงัตกใจ

จนพูดอะไรไม่ออก “ฮลัโหล” เสยีงนั้นดงัขึ้นมาอกีครั้ง

 คาโอริกลืนน�้าลายลงคอ “เอ่อ...คุณเป็นใครคะ นั่นโทรศัพท์ของ 

ฟยุกุใิช่ไหมคะ” เธอถาม 

 แต่แล้วปลายสายก็พูดสิ่งไม่คาดคิดออกมา เรื่องนั้นเหนือความ

คาดหมายมากเสยีจนคาโอรนิกึว่าตวัเองฟังผดิไป ปลายสายพดูว่าตนเป็น

ต�ารวจ 

 “ต�ารวจเหรอคะ...”

 “เจ้าของโทรศพัท์เครื่องนี้ คอืคณุยาชมิะ ฟยุกุสินิะครบั ผมตรวจดู

จากใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ของเขา”

 “ใช่ค่ะ”

 ยนืยนัจากใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์งั้นเหรอ เพื่ออะไร

 “คณุยาชมิะประสบอบุตัเิหตรุถยนต์น่ะครบั ตอนนี้อยูใ่นระหว่างน�า

ตวัส่งโรงพยาบาล”

 “เอ๊ะ” ในหวัของเธอขาวโพลน อบุตัเิหตทุางรถยนต์เหรอ เป็นไปได้

ยงัไงกนั เมื่อกี้เรายงัคยุกนัอยู่เลย มคี�าถามมากมายผดุขึ้นมาเตม็ไปหมด

จนคาโอรพิูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ

 “ขอโทษนะครบั คณุมคีวามสมัพนัธ์ยงัไงกบัคณุยาชมิะเหรอครบั”

 “เราอยูด้่วยกนัค่ะ แต่อบุตัเิหตทุี่วา่นี่ยงัไงคะ อาการของเขาเป็นยงั

ไงบ้าง”

 “เรายงัไม่สามารถพูดรายละเอยีดตอนนี้ได้ครบั ก่อนอื่นผมขอทราบ

ชื่อคณุก่อนได้ไหมครบั ที่โทรศพัท์เครื่องนี้บนัทกึชื่อเบอร์เอาไวว้า่ ‘คาโอร’ิ 

คณุคอืคณุคาโอรใิช่ไหมครบั”
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 “ฉนันากาฮาระ คาโอรคิ่ะ” เธอตอบ

 “ถ้าอย่างนั้น คณุนากาฮาระครบั ช่วยอยูร่อรบัสายด้วยนะครบั อกี

เดี๋ยวผมจะตดิต่อกลบัไป แต่อาจจะเป็นอกีเบอร์นงึ รบกวนด้วยนะครบั” 

หลงัจากปลายสายพูดรวัอยู่ฝ่ายเดยีวจนจบกก็ดวางสายไป

 คาโอรไิด้แต่อึ้ง เกดิอะไรขึ้นกนัแน่ เธอไม่รู้อะไรเลย

 แต่ค�าใบ้เท่าที่มอียูต่อนนี้กค็อืค�าพูดของฟยุกุ ิ‘ฉนัท�าเรื่องแย่ๆ ลงไป 

แย่แล้วล่ะ’ เขาพูดแบบนั้น การสมัภาษณ์งานในวนันี้ต้องมอีะไรผดิพลาด

แน่ๆ แต่ถงึอย่างนั้น มนัเกี่ยวอะไรกบัอบุตัเิหตกุนัละ

 ‘ฆ่าตวัตาย’ ความคดินี้แล่นเข้ามาในหวั เป็นไปไม่ได้หรอก เธอคดิ 

แค่ไม่ได้เข้าท�างานคงไม่ถงึกบัต้องคดิสั้นขนาดนั้นหรอกน่า แต่เท่าที่ฟังจาก

น�้าเสยีงแล้ว ดูเหมอืนเขาก�าลงัตกอยู่ในสภาพเลวร้าย

 คาโอริสะบัดหัว มัวแต่คิดไปต่างๆ นานาว่ามีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้

ก็ไม่มีประโยชน์ เรื่องที่ควรกังวลมากที่สุดในตอนนี้คือร่างกายของฟุยุก ิ

อาการของเขาจะเป็นยงัไงบ้างกไ็ม่รู้

 ตั้งแต่กลับถึงบ้านคาโอริยังไม่ได้กินอะไรเลย เธอไม่มีความอยาก

อาหาร มแีต่ความรู้สกึเสยีดท้องจนอยากจะอาเจยีนออกมาด้วยซ�้า

 นับตั้งแต่ที่ได้คุยกับต�ารวจเวลาก็ผ่านไปสามสิบกว่านาที ในที่สุด

โทรศพัท์ก็ดงัขึ้น เป็นเบอร์ที่ไม่รู้จกั พอกดรับดูก็ปรากฏว่าไม่ใช่เสยีงของ

นายต�ารวจคนเมื่อครู่แต่กเ็ป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจเช่นกนั

 ปลายสายบอกชื่อโรงพยาบาลกับเธอ เป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินที่

เคยีวบาช ิ เขาบอกว่าฟยุกุอิาการหนกัถงึขั้นไม่ได้สตแิละก�าลงัอยู่ระหว่าง

การผ่าตดั ทางต�ารวจถามว่าสามารถมาที่นี่ได้ทนัทเีลยได้ไหม เธอจงึตอบ

ไปว่าจะไปเดี๋ยวนี้และวางสายไป

 คาโอริออกจากอะพาร์ตเมนต์และรีบขึ้นรถแท็กซี่ นี่เป็นค่าใช้จ่าย

ที่ไม่คาดคดิมาก่อน ดูท่าเดอืนนี้เธอคงต้องล�าบากอกีแล้ว แต่ตอนนี้ไม่ใช่

เวลาคดิเรื่องแบบนั้น

 บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลมีรถต�ารวจจอดอยู่เต็มไปหมด เมื่อ
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คาโอรเิดนิเข้าไปด้านใน ชายหลายคนกร็บีพุง่ตวัมาหาเธอ ในจ�านวนนั้นมี

สองคนที่อยู่ในชดุเครื่องแบบต�ารวจ

 พอเธอถามถึงอาการของฟุยุกิ พวกเขาก็บอกว่ายังอยู่ในระหว่าง

ผ่าตัด จะรอดหรือเปล่ายังไม่ทราบ ได้ยินแบบนั้นคาโอริก็ท�าท่าเหมือน

จะเป็นลมขึ้นมาจนชายเหล่านั้นต้องเข้ามาช่วยพยุงและพาไปนั่งรอที่ห้อง

รบัรอง

 เรื่องที่อยากจะถามมมีากมายเท่าภเูขา แต่เธอกลบัพดูอะไรไม่ออก

เลยสกัค�า ในขณะเดยีวกนักลบัเป็นฝ่ายถูกโจมตดี้วยค�าถามเสยีเอง พวก

เขาถามเรื่องของฟุยุกิเยอะแยะไปหมด แต่ในหัวของคาโอริตอนนี้ก�าลัง

สับสนจึงตอบอะไรไปไม่ได้เลย ในที่สุดผู้ชายเหล่านั้นก็ยอมปล่อยเธออยู่

ล�าพงั เอาไว้พรุ่งนี้เถอะ ชายที่น่าจะเป็นหวัหน้าหนัไปพูดกบัคนอื่นๆ 

 ในขณะที่นั่งอยู่ในห้องนั้น คาโอรเิอาแต่ภาวนาขอให้ฟยุกุริอดชวีติ 

มเีรื่องที่สงสยัอยู่มากมาย พอนกึย้อนกลบัไปตอนที่ต�ารวจกลุ่มนั้นเข้ามา

ถามเธอ ดูเหมอืนพวกเขาจะถามเรื่องหน้าที่การงานของฟยุกุ ิและดเูหมอืน

เขาจะหนีอะไรบางอย่างจงึกระโดดลงไปบนถนนจนถูกรถบรรทกุที่วิ่งผ่าน

มาชนเข้า เธอไม่รูเ้ลยว่าท�าไมเขาถงึต้องหน ีแต่ตอนนี้คาโอรไิม่สนเรื่องนั้น 

แค่ไปถามฟยุกุว่ิาเกดิอะไรขึ้นกจ็บ สิ่งที่เชื่อใจได้ที่สดุในโลกใบนี้ส�าหรบัเธอ

มเีพยีงค�าพูดของเขาเท่านั้น ฟยุกุไิม่มทีางโกหกเธอ เธอเชื่อแบบนั้น

 คาโอรนิั่งกอดเข่าอยูบ่นเก้าอี้ก่อนจะซกุหนา้ตวัเองลงไป ตอนนี้เธอ

ไม่อยากเจอใคร ไม่อยากจะพูดอะไรกบัใครทั้งนั้น ถ้าไม่ใช่เรื่องที่บอกว่า 

ฟยุกุปิลอดภยัแล้ว เธอไม่อยากจะได้ยนิอะไรทั้งนั้น

 เมื่อหลับตาลงก็รู้สึกเหมือนมีฟุยุกิมาอยู่ข้างๆ เหมือนแขนของเขา

ก�าลงัโอบกอดไหล่ของเธอเอาไว้และโน้มตวัเข้ามาใกล้ ที่ผ่านมาเขาอยูก่บั

เธอมาตลอด

 บ้านเกิดของทั้งคาโอริและฟุยุกิอยู่ที่จังหวัดฟุกุชิมะ พ่อแม่ของ 

คาโอรเิสยีชวีติเพราะอบุตัเิหตตุั้งแต่เธอยงัเดก็ เธอจงึถกูน�ามาฝากไว้ที่บ้าน

เดก็ก�าพร้า ในขณะเดยีวกนัฟยุกุกิถ็กูแม่น�ามาทิ้งไว้ที่นี่เช่นกนั แม่ของฟยุกุิ
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คลอดเขาตอนอายสุบิแปดปี แต่ฝ่ายชายหายไปอย่างไร้ร่องรอยพวกเขาจงึ

ไม่ได้แต่งงานกนั แม้แต่ตอนนี้ฟยุกุกิไ็ม่รูเ้ลยว่าแม่ของเขาท�าอะไรอยูท่ี่ไหน

 หลังเรียนจบชั้น ม.ปลาย คาโอริไปท�างานดูแลผู้ป่วย ส่วนฟุยุกิ

ก็ไปท�างานที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง แต่ตอนที่เขาอายุครบยี่สิบ

ปีิ บริษัทนั้นก็เกิดล้มละลาย ฟุยุกิตั้งใจจะหางานใหม่ แต่กลับหาไม่ได้

เลยจ�าไม่ค่อยได้แล้วว่าใครเป็นคนออกความคิดว่าจะเข้ามาหางานท�าที่

โตเกยีวเพราะทั้งคู่ไม่มใีครลงัเลเลยสกันดิ  ทั้งสองคนพูดอยู่เสมอว่าการ

มาโตเกียวเป็นความใฝ่ฝันมาโดยตลอด เพราะถ้าเป็นที่โตเกียว ยังไงก็มี

งานให้ท�าเยอะและรายได้ก็น่าจะสูงกว่าด้วย ทั้งสองคนไม่อยากจมปลัก

อยู่บ้านนอกไปตลอดชวีติ

 ประมาณห้าปีก่อน ทั้งคาโอรแิละฟยุกุย้ิายมาเมอืงหลวงแหง่นี้ด้วย

เงินเก็บเพียงหยิบมือ และมาเช่าอะพาร์ตเมนต์แคบๆ อาศัยอยู่ด้วยกัน 

ถงึแม้ความเป็นอยูจ่ะอตัคดั แต่หวัใจกลบัพองฟ ูทกุๆ เยน็คาโอรแิละฟยุกุิ

มักจะพูดคุยกันเรื่องความฝันของตนให้อีกฝ่ายฟัง ฟุยุกิบอกว่าเขาอยาก

จะมงีานท�า 

 แต่สภาพเศรษฐกิจในโลกนั้นกลับโหดร้ายเกินกว่าที่หนุ่มสาวคู่นี้

คาดคิด ความคิดที่ว่าจะหางานท�าได้อย่างง่ายดายนั้นพังทลายลงอย่าง

รวดเร็ว ฟุยุกิต้องตระเวนไปสมัครเป็นลูกจ้างสัญญาจ้างชั่วคราวตาม

โรงงานต่างๆ หรือไม่ก็ต้องไปรับจ้างเป็นกรรมกรรายวันอย่างไม่มีทาง

เลอืก คาโอรเิองกต็้องหางานพเิศษท�าไปพร้อมๆ กนั พวกเขาท�าแบบนั้น

เพื่อหาเงนิเลี้ยงปากท้องไปวนัๆ แต่ไม่ว่าจะท�างานหนกัเทา่ไหร่ ชวีติกไ็ม่ดี

ขึ้นมาเลย

 และระหว่างนั้นกม็เีรื่องโชคร้ายเกดิขึ้นอกี โรงงานที่คนุติาชซิึ่งฟยุกุิ

ท�างานมาตั้งแต่ปีที่แล้วดนับอกเลกิจ้างก่อนหมดสญัญาถงึครึ่งปี ยิ่งไปกว่า

นั้นตั้งแต่นั้นมาสขุภาพของฟยุกุกิย็�่าแย่ลงจนไม่สามารถท�างานได้ รายรบั

จงึขึ้นอยูก่บัคาโอรเิพยีงคนเดยีว แค่ค่าเช่าห้องครั้งล่าสดุนี้เธอกย็งัไม่มเีงนิ

พอจ่าย
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 “ขอโทษนะ คาโอริ ฉันนี่มันไม่เอาไหนจริงๆ ” พักหลังมานี้ฟุยุกิ

เอาแต่พร�่าขอโทษเธอ และยงัพูดต่ออกีว่า “แต่ฉนัจะพยายามนะ จะท�าให้

เธอมคีวามสขุให้ได้ ฉนัจะรบีหางานท�าและท�าให้เธอสบายขึ้นนะ”

 ต้องแบบนั้นสิ นายต้องสู้สิ สู้เข้าไว้ กลับมายิ้มสดใสให้ฉันนะ  

คาโอรยิกมอืขึ้นกมุเหนอืหวัและวงิวอนต่อพระเจ้าอยู่ในใจ

6

 เมื่อมัตสึมิยะมาถึงห้องประชุมที่สถานีต�ารวจนิฮมบาชิก็เห็นว่า 

โคบายาชิก�าลังสูบบุหรี่อยู่กับซากางามิในส่วนที่พักสูบบุหรี่ซึ่งอยู่ข้างหน้า 

ทั้งสองคนต่างมสีหีน้าเคร่งเครยีด

 “อรุณสวัสดิ์ครับ” มัตสึมิยะทัก เมื่อคืนกว่ามัตสึมิยะจะแยกจาก 

ทั้งคู่กด็กึแล้ว หลงัจากนั้นเขากก็ลบับ้านและนอนไปแค่นดิเดยีวเท่านั้น

 “ดูจากสหีน้าเราแล้ว นายคดิว่าไง” โคบายาชถิามขึ้น เผยให้เหน็

ฟันสเีหลอืงแบบคนสูบบหุรี่จดั

 “คงไม่ใช่เรื่องดเีท่าไหร่สนิะครบั”

 พอมตัสมึยิะพูดแบบนั้น โคบายาชกิเ็บะรมิฝีปากล่างยื่นออกมาและ

พยกัหน้า

 “ผู้ต้องสงสัยคนนั้นยังไม่ฟื้นเลย อาการเขาน่าจะแย่กว่าที่เราคิด

ไว้ และถ้าเป็นแบบนั้น ฉนัคงหมดหวงั เพราะเขาคอืคนที่น่าจะท�าให้คดนีี้

จดัการง่ายขึ้นน่ะส”ิ

 “ทราบหรอืยงัครบัว่าเขาเป็นใคร”

 “น่าจะรู้แล้วนะ เพราะดูเหมอืนเมื่อคนืพวกต�ารวจในพื้นที่ไปหามา

ให้น่ะ”

 มัตสึมิยะพยักหน้ารับโดยไม่ได้พูดอะไรก่อนจะมองไปยังทางเข้า
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ห้องประชมุ มพีนกังานของสถานตี�ารวจนฮิมบาชหิลายคนเดนิเข้าและออก

ประตูบานนั้นไม่ขาดสาย คงก�าลังเร่งเตรียมการเพื่อเปิดกองอ�านวยการ

กลางสบืสวนคดกีนัอยู่

 ข่าวเรื่องชายน่าสงสยัถกูรถชนแจ้งมายงัพวกมตัสมึยิะเมื่อคนืขณะที่

ก�าลงัเกบ็ข้อมลูอยูใ่กล้กบัสะพานเอโดะบาช ิได้ยนิมาว่าพอเขาเหน็ต�ารวจ

ที่ก�าลงัออกลาดตระเวนกร็บีวิ่งหนลีงไปบนถนนจนถกูรถบรรทกุชนเข้า ใน

กระเป๋าสตางค์ของเขามีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อยู่ด้วย แต่มันเป็นของ

อาโอยากิ ทาเคอากิซึ่งถูกแทงที่สะพานเอโดะบาชิ เขาจึงตกเป็นผู้ต้อง

สงสยัในคดนีี้

 ทันทีที่ได้ยินเรื่องนั้น บรรยากาศแห่งความโล่งอกก็แผ่ไปทั่วทั้งทีม

ของมตัสมึยิะ ผูช้ายคนนี้น่าจะเป็นคนร้ายที่แทงอาโอยาก ิตอนนี้เขาถกูน�า

ตวัส่งโรงพยาบาลแต่หากเขาฟ้ืนขึ้นมาเมื่อไรและได้สอบปากค�าจากเขา ก็

เท่ากบัว่าคดนีี้ปิดได้แล้ว ทกุคนเหน็ตรงกนัแบบนั้น ดงันั้นเมื่อคนืพวกเขา

จงึแยกย้ายกนัไปก่อน ส่วนมตัสมึยิะกก็ลบัไปพกัที่บ้าน

 “แต่ถงึหมอนั่นตายไป กไ็ม่เป็นไรนี่ครบั” ซากางามหินัไปมองรอบๆ 

ก่อนจะพูดขึ้นด้วยเสยีงเบา “ที่เขามกีระเป๋าสตางค์ใบนั้นกช็ดัเจนอยู่แล้ว

ว่าหวงัเอาเงนิ ปิดคดเีพราะผู้ต้องสงสยัตายได้เลย” 

 โคบายาชนิิ่วหน้า

 “ถึงจะอย่างนั้นก็เถอะ แต่ถ้าต้องเตรียมหลักฐานหลายอย่างก็จะ

ล�าบากใช่ไหมล่ะ หมายถึงพวกหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือน่ะ แค่ตาม

สืบจนถึงที่เกิดเหตุก็ยากแล้ว แต่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ เราก็แค่หาหลักฐาน

มายนืยนัตามค�าสารภาพของเขาเท่านั้น กน็ะ เราได้แต่ภาวนาให้เขามชีวีติ 

รอดน่ะ” โคบายาชพิูดจบกด็บัไฟบหุรี่

 ห้องประชุมถูกจัดเตรียมส�าหรับการเปิดกองอ�านวยการกลาง

สบืสวนคดไีด้อย่างสมบูรณ์ โต๊ะและเก้าอี้หลายตวัถูกขนเข้ามา มกีารจดั

เตรยีมวทิยสุื่อสาร เครื่องส่งแฟกซ์ และโทรศพัท์ส�าหรบัใช้ปฏบิตังิาน รวม

ไปถงึแท่นต่างระดบัส�าหรบัให้เจ้าหน้าที่ระดบัสงูที่จะมาเข้าร่วมประชมุการ
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สบืสวนกถ็ูกตดิตั้งเอาไว้เรยีบร้อย

 ส่วนที่นั่งของพนักงานสืบสวนอย่างพวกมัตสึมิยะก็มีการก�าหนด

เอาไว้แล้วเช่นกัน และเมื่อเดินไปนั่งประจ�าที่ตามที่เขียนอยู่บนกระดาษก็

พบว่าที่ข้างๆ มคีนที่เขาคุ้นเคยดนีั่งอยู่ก่อนแล้ว

 “ไง” ชายคนนั้น คางะ เคยีวอจิโิร่ร้องทกัขึ้นทั้งที่ยงันั่งอยู่

 ขณะที่ก�าลงัคดิว่าจะทกักลบัไปอย่างไรด ีโคบายาชกิเ็ดนิเข้ามาหา

 “เมื่อกี้ฉนัไปปรกึษาหวัหน้าแผนกมา คราวนี้ฉนักจ็ะให้นายจบัคูก่บั

คางะคงุอกี มปีัญหาอะไรไหม”

 “ไม่ครบั ไม่ม”ี มตัสมึยิะส่ายหน้าก่อนจะหนัไปหาคางะ “ฝากด้วยนะ”

 “ฉนัด้วย”

 มตัสมึยิะรอจนกระทั่งโคบายาชเิดนิจากไปแล้วค่อยนั่งลง

 “สงสยัพวกเขาคดิว่าที่คดฆีาตกรรมเดก็สาวที่เนรมิะคลี่คลายไปได้ 

เพราะให้ฉนัจบัคู่กบัคณุเคยีวหรอืเปล่านะ”

 “เลกิเรยีกว่าคณุเคยีวแบบนั้นสกัทจีะได้ไหม ไม่ใช่ว่าทกุคนจะรู้ว่า

พวกเราเป็นญาตกินันะ”

 “งั้น สารวตัรคางะ”

 “นั่นกด็ูเป็นทางการไป”

 “ถ้างั้นก ็คณุคางะ...ดไีหม”

 “ตามนั้น” ลูกพี่ลูกน้องผู้มีใบหน้าคมสันพยักหน้ารับ “ตามที่ฉัน

บอกไปเมื่อตอนท�าคดก่ีอนหน้านี้ ตราบใดที่เป็นความรบัผดิชอบของหน่วย

หนึ่ง พวกนายเป็นตวัหลกั เพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจ มอีะไรกบ็อกมาได้เลย”

 “ถงึจะพูดอย่างนั้นกเ็ถอะ” ขณะที่มตัสมึยิะนิ่วหน้า จู่ๆ  บรรยากาศ

รอบข้างก็เปลี่ยนไป เมื่อมองยังประตูทางเข้า ก็เห็นว่านอกจากสารวัตร 

อชิงิาคแิล้วยงัมกีลุม่เจ้าหน้าที่ระดบัสงูอย่างผูบ้ญัชาการฝ่ายสบืสวนที่หนึ่ง

และผู้บญัชาการต�ารวจนครบาลเดนิตามมาตดิๆ ส่วนคนสดุท้ายที่เข้ามา 

กค็อืผู้ก�ากบัการสถานตี�ารวจนฮิมบาช ิ

 หลงัจากเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเข้าไปนั่งประจ�าที่ยงัแท่นต่างระดบัแล้ว 
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ในที่สดุการประชมุการสบืสวนกเ็ปิดฉากขึ้น

 ที่ประชุมด�าเนินไปโดยอิชิงาคิซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินการ การ

รายงานจากหวัหน้าฝ่ายสบืสวนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่พสิจูน์หลกัฐาน ตวัแทน

จากหน่วยต�ารวจลาดตระเวนท�าให้รูปคดมีคีวามชดัเจนยิ่งขึ้น

 เหยื่อคืออาโอยากิ ทาเคอากิ อายุห้าสิบห้าปี มีต�าแหน่งเป็น

ผูอ้�านวยการฝ่ายการผลติของบรษิทัผูผ้ลติชิ้นส่วนอาคาร ‘คาเนเซกเิมทลั’ 

ส�านักงานใหญ่ของบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่ชินจูกุ มีข้อมูลบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อวาน

เหยื่อออกจากบริษัทเวลาประมาณหกโมงเย็น ท�าไมเขาถึงมาที่นิฮมบาชิ

นั้นขณะนี้ยงัไม่ทราบเหตผุลที่แน่ชดั และดูเหมอืนครอบครวัเองกไ็ม่ทราบ

เช่นกนั 

 เวลาที่ถูกแทงคาดว่าน่าจะเป็นตอนสามทุ่มช่วงสิบถึงสิบห้านาท ี

หลังจากถูกแทงในทางลอดใต้ดินตรงสะพานเอโดะบาชิแล้ว เหยื่อก็เดิน

มายังสะพานนิฮมบาชิด้วยตัวเอง หลังจากเจ้าหน้าที่ยาสุดะซึ่งประจ�าอยู่

ที่ป้อมต�ารวจนิฮมบาชิพบเข้าก็รีบพาส่งโรงพยาบาลในทันที แต่ไม่นาน

หลงัจากนั้นกม็กีารยนืยนัว่าเขาเสยีชวีติ อาวธุที่ใช้ในการสงัหารคอืมดีชนดิ

พบัได้ มคีวามยาวรวมประมาณสบิแปดเซนตเิมตร ใบมดีวดัความยาวได้

แปดเซนติเมตร ตัวมีดถูกแทงลึกเข้าไปเกือบถึงด้ามท�าให้ดึงออกล�าบาก 

สนันษิฐานว่าคนร้ายทิ้งเอาไว้ด้วยเหตผุลนั้น ส่วนตรงด้ามจบัพบว่าคนร้าย

น่าจะใช้วสัดทุี่ท�าจากผ้าเชด็รอยนิ้วมอืออก

 หลงัจากเกดิเหตปุระมาณสองชั่วโมง เวลาห้าทุ่มสบินาท ีต�ารวจที่

ออกลาดตระเวนในพื้นที่ฉกุเฉนิพบว่ามชีายน่าสงสยัซ่อนตวัอยูภ่ายในสวน

สาธารณะฮามาโจเรยีวกโุดซึ่งตั้งอยูท่ี่ย่านนฮิมบาชนิงิเงยีวโจ แต่เมื่อต�ารวจ

พยายามเรยีกเพื่อสอบถามเขา ชายคนนั้นกห็ลบหนไีปทนัท ีขณะที่ต�ารวจ

ก�าลงัวิ่งตามเขา ชายคนนั้นกพ็ยายามจะข้ามถนนชนิโอฮาชทิี่อยูใ่กล้ๆ แต่

ตอนนั้นมรีถบรรทกุที่วิ่งผ่านมาพอดจีงึชนเขาอย่างจงัจนร่างกระเดน็ ศรีษะ

กระแทกอย่างแรงก่อนจะหมดสติไป เขาถูกน�าตัวส่งโรงพยาบาลในทันท ี

แต่จากกระเป๋าสตางค์ที่เราพบกลบัมใีบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ของอาโอยาก ิ
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ทาเคอากอิยูใ่นนั้น จงึสนันษิฐานว่าชายคนนี้อาจเกี่ยวข้องกบัคดฆีาตกรรม

ดงักล่าว อกีทั้งยงัพบกระเป๋าใส่เอกสารในที่ซ่อนตวัของเขาอกีด้วย

 ชื่อและที่อยูข่องชายคนนี้ทราบจากใบอนญุาตขบัขี่รถจกัรยานยนต์ 

เขาชื่อ ยาชมิะ ฟยุกุ ิ อายยุี่สบิหกปี ที่อยู่ปัจจบุนัคอือเุมดะ เขตอาดาจ ิ

หลงัจากนั้นเวลาประมาณห้าทุม่ มสีายจากเบอร์ที่บนัทกึเอาไว้ว่า “คาโอร”ิ  

โทร.เข้ามา เมื่อเจ้าหน้าที่สบืสวนตดิต่อดกูพ็บว่าเธอคอืนากาฮาระ คาโอริ

ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันกับยาชิมะ หลังจากเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง เธอก็รีบตรง

มาที่โรงพยาบาลทนัท ีแต่เพราะเธอก�าลงัชอ็กมากจงึยงัไม่สามารถให้การ

อะไรได้ 

 หลงัจากที่เราน�ากระเป๋าสตางค์ที่ยาชมิะมอียู่ และกระเป๋าเอกสาร

ที่พบในสวนสาธารณะฮามาโจเรียวกุโดให้ทางครอบครัวของอาโอยาก ิ 

ทาเคอากติรวจสอบดูแล้ว พวกเขายนืยนัว่าของทกุชิ้นเป็นของทาเคอากิ

 สดุท้าย ทั้งหมดนี้คอืข้อสรปุจากข้อมูลที่ทราบในขณะนี้ ต่อไปกจ็ะ

อาศยัข้อมูลดงักล่าวมาใชว้างแนวทางการสบืสวนและแบ่งทมีต�ารวจตาม

หน้าที่ 

 แน่นอนว่าเมื่อเริ่มท�าคดีใหม่ก็จะต้องมีอาการตื่นเต้นเป็นธรรมดา 

แต่ส�าหรับมัตสึมิยะ เมื่อเทียบกับการประชุมครั้งก่อนๆ ครั้งนี้ถือว่า

มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายกว่าเล็กน้อย ผู้บังคับการและผู้บัญชาการ

ต�ารวจนครบาลยงัยิ้มเผยให้เหน็ฟันขาวๆ ขณะพดู รวมถงึเจ้าหน้าที่บรหิาร

บนแท่นคนอื่นๆ กด็ูมที่าทสีบายๆ เช่นกนั ไม่ส ิ เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ รอบๆ 

ตวัมตัสมึยิะเองกด็ูผ่อนคลายไม่ต่างกนั อาจจะเป็นเพราะทกุคนคดิว่าคดี

นี้มนัคงไม่ได้ยากเกนิแก้สกัเท่าไหร่

 หลังจากการประชุมการสืบสวนสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่แต่ละคนต่าง

แยกย้ายไปรวมกลุ่มในทมีซึ่งแบ่งตามหน้าที่เอาไว้ มตัสมึยิะและคางะอยู่

ในทมีเดยีวกนัซึ่งมโีคบายาชเิป็นหวัหน้า เนื่องจากเป็นทมีที่มหีน้าที่ต้องไป

สบืสวนผู้เกี่ยวข้องกบัเหยื่อ โดยทั่วไปแล้วจะต้องศกึษาทกุเรื่องที่เกี่ยวกบั

ตวัเหยื่อให้ด ีแต่ครั้งนี้สถานการณ์ดูต่างไปเลก็น้อย
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 “ก่อนอื่นลองหาความสมัพนัธ์ระหว่างยาชมิะกบัเหยื่อก่อนแล้วกนั 

พวกมตัสมึยิะไปโรงพยาบาลที่ยาชมิะรกัษาตวัอยู่ท ีดูเหมอืนว่าผู้หญงิคน

ที่อยู่กบัเขาจะอยู่เฝ้าไข้ตลอดตั้งแต่เมื่อคนื คดิว่าเธอน่าจะสงบสตลิงแล้ว 

คงพอจะให้การอะไรกบัเราได้บ้าง ได้ยนิมาว่าทมีวตัถหุลกัฐานกก็�าลงัจะ

ขบัรถไปที่นั่นด้วยเหมอืนกนั ขอตดิรถไปกบัพวกนั้นกไ็ด้”

 หลังจากโคบายาชิมอบหมายเสร็จแล้ว มัตสึมิยะก็ตอบรับว่า 

“เข้าใจแล้วครบั” 

 “นี่ถ้ายาชมิะฟ้ืนขึ้นมาเรื่องกค็งจะไวขึ้น แต่กต้็องเผื่อใจเอาไว้หน่อย

ละนะ ท�าเรื่องที่เราท�าได้ไปก่อนแล้วกนั” เมื่อเทยีบกบัเวลาปกต ิน�้าเสยีง

ของโคบายาชคิรั้งนี้ฟังดูมองโลกในแง่ดขีึ้นมาเลก็น้อย

 ทีมวัตถุหลักฐานที่ก�าลังจะมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลก็คือทีมของ

ซากางาม ิ เขาได้คู่หูเป็นเจ้าหน้าที่สบืสวนหนุ่มจากสถานตี�ารวจนฮิมบาชิ

ซึ่งรับหน้าที่เป็นพลขับ ส่วนคนที่นั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับก็คือคางะ ส่วน

มตัสมึยิะนั่งอยู่ที่เบาะหลงักบัซากางามิ

 “ถ้าจบคดีนี้ได้เร็วๆ ก็ดีสิ” ซากางามิพูดขึ้นหลังรถเคลื่อนตัวออก

ไปไม่นาน  “อยากให้เจ้ายาชมิะนั่นน่ะฟื้นขึ้นมาและยอมรบัสารภาพเรว็ๆ 

จงั แล้วฉนัขอให้เป็นเหตผุลที่ไม่ซบัซ้อน อย่างแค่หวงัเอาเงนิเฉยๆ เหยื่อ

จะเป็นใครไม่ส�าคญั ขอแค่ดูมเีงนิกพ็อ”

 “เป้าหมายกน็่าจะเป็นเงนิละมั้งครบั เพราะทั้งกระเป๋าสตางค์และ

กระเป๋าเอกสารกอ็ยู่ที่เขา” มตัสมึยิะพูด

 “ถ้าเป็นแบบนั้นกด็สี ิแต่เรื่องที่ยงัคาใจสงสยักม็อียูเ่ยอะเหมอืนกนั 

ปกตแิล้วโจรจะลงมอืในที่แบบนั้นเหรอ ถงึจะบอกว่าเป็นที่ลบัตาคนกเ็ถอะ 

แต่นั่นน่ะใจกลางเมอืงเลยนะ แถมยงัเป็นเวลาที่ไม่ดกึเท่าไหร่ด้วย ถ้าเกดิ

มใีครมาเหน็เข้ากจ็บเห่กนัพอด ีคนปกตเิขาไม่ท�าแบบนั้นกนัหรอก”

 “แล้วถ้าไม่ได้ปกตลิะ อย่างเช่นเมายาบ้า”

 “เรื่องนั้นในที่ประชมุกบ็อกแล้วนี่ เพราะถูกหามตวัส่งไปโรงพยาบาล 

แน่นอนว่าเขาต้องได้รบัการตรวจอะไรหลายๆ อย่างแน่นอน รวมทั้งเลอืด
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ก็คงตรวจแล้ว อาจจะเพราะเมาเป็นเหตุเลยก่อเรื่องแบบนั้น แต่ติดตรง

ที่เขาเตรยีมอาวธุมดีไว้ด้วยนี่ส ิ เหมอืนกบัวางแผนมาแล้วในระดบันงึ ให้

ตายเถอะ ขอร้องละยาชมิะ นายช่วยรอดทเีถอะ” ซากางามทิึ้งหวัตวัเอง

อย่างหงดุหงดิ

 มตัสมึยิะจ้องไปยงัด้านหลงัศรีษะของคางะที่นั่งอยูต่รงเบาะนั่งข้าง

คนขบัด้านหน้า เขานั่งเงยีบและมองตรงไปด้านหน้าราวกบัว่าถ้าไม่มใีคร

ถามอะไร เขากจ็ะไม่มทีางพดูแทรกบทสนทนาของฝ่ายสบืสวนที่หนึ่งเดด็ขาด

 เจ้าหน้าที่จากแผนกกรมต�ารวจชมุชนที่ชื่อว่าซาเอกซิึ่งรบัหน้าที่เป็น

เจ้าหน้าที่ประสานงานมาประจ�าอยูท่ี่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคนื ซาเอกบิอก

ว่า จนกระทั่งตอนนี้ยงัไม่มเีหตกุารณ์ผดิปกตอิะไรเกดิขึ้น ยาชมิะถกูส่งเข้า

ห้องไอซยีูและห้ามใครเข้าเยี่ยม

 “แล้วผู้หญงิที่ชื่อนากาฮาระละครบั” มตัสมึยิะถาม

 “เธอพกัอยูใ่นห้องรบัรองจนถงึเมื่อสกัครู่ แต่เพิ่งออกไปร้านสะดวก

ซื้อเมื่อกี้นี้เองครบั คดิว่าอกีเดี๋ยวกค็งกลบัมา”

 “เธออยู่ที่นี่ทั้งคนืเลยเหรอครบั”

 “ดูเหมอืนจะเป็นอย่างนั้นนะครบั”

 “แต่กเ็ข้าไปเยี่ยมไม่ได้อยู่ดไีม่ใช่เหรอ ถงึอยู่ไปกไ็ม่มปีระโยชน์...”

 “กจ็รงินะครบั...” 

 มตัสมึยิะถอนหายใจก่อนจะหนัไปมองหน้าคางะและซากางามิ

 “จากรายงานในที่ประชุมบอกว่าเธอช็อกมากจนตอบค�าถามอะไร

ไม่ได้ ใจเธอคงไม่อยูก่บัเนื้อกบัตวั เลยขาดสตใินการตดัสนิใจไป” ซากางามิ

พูดเสยีงเบา

 ระหว่างรอนากาฮาระ คาโอรกิลบัมา พวกเขาตดัใจสนิใจไปสอบถาม

แพทย์เจ้าของไข้ นายแพทย์รูปร่างผอมที่น่าจะอยู่ในวัยสี่สิบปลายๆ  

ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจเพราะเขาเพิ่งเสร็จจากการผ่าตัดที่กินเวลามาก

ถึงห้าชั่วโมง และต้องเฝ้าดูสถานการณ์หลังผ่าตัด ขณะงีบหลับระหว่าง

รอเปลี่ยนเวรไปด้วย
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 “ผมจะไม่พูดเรื่องทางวิชาการก็แล้วกันนะครับ แต่อาการที่สาหัส

ที่สดุกค็อืกะโหลกร้าวและแตกจนเป็นบาดแผลเปิด ซึ่งมนัส่งผลกระทบต่อ

สมองท�าให้ไม่สามารถฟื้นกลบัมาได้ อธบิายง่ายๆ ได้ประมาณนี้ล่ะครบั”

 “แล้วมโีอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาไหมครบั กว่าจะฟื้นได้ต้องใช้เวลาเท่า

ไหร่ครบั”

 นายแพทย์ส่ายหน้านิ่งให้กบัค�าถามที่ผลผีลามเลก็น้อยของซากางามิ

 “ต้องขอเรยีนไว้ก่อนว่าผมกย็งัไม่ทราบครบั ถ้าจะให้พูดชดัๆ กค็อื 

ถึงไม่ฟื้นกลับมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แต่ถ้าฟื้นก็ไม่ใช่เรื่องประหลาด

เช่นกัน มีจ�านวนไม่น้อยที่ได้สติฟื้นคืนมาราวปาฏิหาริย์หลังจากนอน

หลบัไปหลายเดอืน แต่ในจ�านวนนั้น เคสที่ไม่ฟื้นกลบัคนืมาและนอนเป็น

เจ้าชายนทิราไปตลอดชวีติกม็มีากกว่าหลายเท่า” 

 มัตสึมิยะซึ่งยืนเยื้องออกไปทางด้านหลัง สังเกตเห็นไหล่ของ

ซากางามติกลู่ลงมา และคดิว่าตวัเขาเองกค็งมสีภาพไม่ต่างกนัอยู่

 พอพวกมัตสึมิยะเดินกลับลงมาที่ชั้นหนึ่ง ซาเอกิก็พาตัวหญิงสาว

คนหนึ่งเดนิเข้ามาหา คงเป็นนากาฮาระ คาโอร ิเธอสวมเสื้อกบักางเกงยนีส์

ทับด้วยเสื้อคาร์ดิแกน ในมือถือเสื้อแจ็กเก็ตที่ม้วนพับจนกลมกับกระเป๋า

ใบใหญ่ ใบหน้าไร้การเติมแต่ง และสีหน้าของเธอก็ดูไม่สู้ดีนัก ผมยาวที่

ถูกปล่อยลงมานั้นดูยุ่งเลก็น้อย

 ที่ชั้นนี้มรี้านกาแฟ ทกุคนจงึตดัสนิใจพาเธอไปที่นั่น โชคดทีี่ตอนนี้

ในร้านไม่มลีูกค้า พวกเขาจงึอธบิายให้พนกังานของร้านฟังและขอใช้โต๊ะ

สองตัวที่อยู่ด้านในสุดของร้าน ซากางามิท�าท่าเหมือนก�าลังมองหาที่เขี่ย

บหุรี่ แต่แน่นอนว่าที่นี่ห้ามสูบ

 “สภาพจติใจเป็นยงัไงบ้างครบั” มตัสมึยิะถามนากาฮาระ คาโอร ิ

“ค่อยยงัชั่วขึ้นหรอืยงัครบั”

 เธอยงัคงก้มหน้า “นดิหน่อยค่ะ” ก่อนจะตอบออกมาด้วยเสยีงแผ่วเบา

 “ได้ฟังรายละเอยีดของเรื่องทั้งหมดหรอืยงัครบั”

 แต่ค�าถามครั้งนี้กลบัไม่มคี�าตอบ มตัสมึยิะเลยีรมิฝีปาก
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 “เมื่อคนื มผีู้ชายคนหนึ่งถูกแทงที่ย่านนฮิมบาช ิเขตชูโอครบั ขณะ

ที่ต�ารวจก�าลงัออกตรวจในพื้นที่แถบนั้น กไ็ด้พบกบับคุคลน่าสงสยัเข้า พอ

เราจะเข้าไปสอบถาม จู่ๆ ชายคนนั้นกห็นไีปและพยายามจะวิ่งข้ามถนน 

ตอนนั้นรถบรรทุกที่วิ่งผ่านมาจึงชนเขาเข้า และชายที่หลบหนีคนนั้นก็คือ

คณุยาชมิะ ฟยุกุคิรบั”

 นากาฮาระ คาโอรเิงยหน้าขึ้นและกวาดสายตามองต�ารวจตรงหน้า

ทกุนายก่อนจะมาหยดุจ้องที่มตัสมึยิะ

 “เรื่องคดนีั่น เมื่อกี้ฉนัได้ดูจากข่าวแล้วค่ะ แต่เขาไม่มทีางท�าเรื่อง

แบบนั้นหรอก แทงคนอื่นน่ะ ไม่มทีาง...”

 “แต่เขามกีระเป๋าสตางค์ของเหยื่อนะครบั”

 หลงัจากอึ้งไป เธอกพ็ูดออกมาอย่างไร้เรี่ยวแรง “ต้องมเีรื่องเข้าใจ

ผดิแน่ๆ ค่ะ ” จากนั้นกห็ลบุสายตาลงต�่าอกีครั้ง

 “เมื่อคนืตอนประมาณห้าทุม่ คณุได้รบัโทรศพัท์จากคณุยาชมิะสนิะ

ครบั คยุอะไรกนัเหรอครบั”

 “ไม่มอีะไร...ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรค่ะ”

 “ช่วยบอกเรื่องที่คณุคยุกนัมาหน่อยได้ไหมครบั”

 หลังจากนากาฮาระ คาโอริอึกอักอยู่สักพัก เธอพูดขึ้นก่อนจะ

กระแอมออกมาเหมอืนมเีสมหะจกุอยู่ที่คอ 

 “อกีแป๊บเดยีวจะกลบัแล้ว ขอโทษที่กลบัช้า...คดิว่ามแีค่นั้นค่ะ”

 “ตอนนี้อยู่ที่ไหน หรือก�าลังท�าอะไรอยู่ เขาไม่ได้บอกไว้เลยเหรอ

ครบั”

 “ไม่มคี่ะ”

 “เมื่อวาน คณุยาชมิะออกจากบ้านไปประมาณกี่โมงเหรอครบั”

 “ไม่ทราบค่ะ เพราะฉนัออกไปท�างานพเิศษจนถงึสองทุ่ม แต่ตอน

ห้าโมงเยน็เขากส็่งอเีมลมาหา บอกว่าจะไปสมัภาษณ์ค่ะ”

 “สมัภาษณ์เหรอครบั”

 “สมัภาษณ์งานน่ะค่ะ เขาบอกว่าเหมอืนจะเจอที่ที่จะรบัเขาเข้าท�างาน 
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เลยจะไปพบคนของที่นั่น...”

 มตัสมึยิะโน้มตวัไปข้างหน้า “ตอนนี้คณุยาชมิะว่างงานสนิะครบั”

 ค่ะ เธอตอบก่อนจะมองกลบัมาด้วยสหีน้าจรงิจงั

 “แต่ถงึอย่างงั้น เรื่องที่ไปท�าร้ายคนอื่นเพื่อขโมยกระเป๋าสตางค์น่ะ 

คนอย่างเขาไม่มีทางท�าแบบนั้นแน่ค่ะ เป็นเรื่องเข้าใจผิด ต้องมีอะไรผิด

พลาดแน่ๆ ” ทนัใดนั้นดวงตาของเธอกแ็ดงก�่าขึ้นมา

 เอาล่ะครบั ใจเยน็ๆ ก่อนนะครบั มตัสมึยิะท�าให้เธอสงบลง

 “ทีนี้คุณช่วยเล่าเรื่องของคุณยาชิมะให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ 

เท่าที่คณุทราบกไ็ด้ครบั เริ่มจากตอนที่พวกคณุพบกนัครั้งแรกดไีหมครบั”

 “เรื่องนั้นมนัเกี่ยวกบัคดยีงัไงคะ”

 “เรื่องนั้นคุณไม่จ�าเป็นต้องรู้หรอกครับ แต่ถ้าคุณบอกว่ามันเป็น

เรื่องเข้าใจผิด เราก็จ�าเป็นต้องรู้ทุกเรื่องเพื่อเอาไปแก้ไขให้ถูกต้องครับ 

ผมรู้ว่าคณุเหนื่อย แต่ยงัไงกร็บกวนบอกเราหน่อยนะครบั”

 พอมตัสมึยิะก้มหวัลงเพื่อขอร้องแบบนั้น นากาฮาระกแ็สดงสหีน้าไม่

เตม็ใจก่อนจะยอมเล่าเรื่องชวีติที่ผ่านมาของทั้งคูใ่ห้ฟัง มตัสมึยิะประหลาด

ใจเมื่อได้รู้ว่าทั้งสองคนเตบิโตมาในบ้านเดก็ก�าพร้า

 “ถงึเราจะไม่มเีงนิ แต่เรากใ็ช้ชวีติกนัอย่างมคีวามสขุด ี จนกระทั่ง

เมื่อครึ่งปีก่อนที่เขาถูกไล่ออกจากบริษัท เขาบอกว่าตัวเองก็ไม่เข้าใจ

เหมอืนกนั จู่ๆ บรษิทักบ็อกเลกิสญัญาอย่างไม่ทราบสาเหต”ุ น�้าเสยีงของ

นากาฮาระ คาโอรเิจอืไปด้วยความโกรธ

 “บรษิทัที่ว่านั้นคอืบรษิทัอะไรเหรอครบั” มตัสมึยิะถาม

 “ฉันก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกนะคะ แต่เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอะไร

สกัอย่าง เหน็ว่าเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในการก่อสร้างพวกอาคารอะไรแบบนั้นค่ะ”

 “พวกอาคารเหรอครบั” มตัสมึยิะถามเพราะเหมอืนมบีางอย่างผดุ

ขึ้นมาในหวั “ชื่อบรษิทัอะไรครบั”

 หญงิสาวขมวดคิ้ว “คาเนดะ...หรอืเปล่านะ หรอืคาเนโมโตะ...” เธอ

พมึพ�า
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 “คาเนเซก?ิ”

 “อ๊ะ ชื่อนั่นแหละค่ะ”

 มตัสมึยิะหนัไปสบตากบัคางะและซากางาม ิซากางามหินัไปกระซบิ

อะไรบางอย่างกบัต�ารวจหนุม่ที่มาด้วยกนั ทนัใดนั้นเขากม็สีหีน้าตงึเครยีด

ขึ้นมาก่อนจะเดนิออกจากร้านไป คงจะไปรายงานให้กองอ�านวยการกลาง

ทราบ 

 “คณุยาชมิะเคยพูดถงึเรื่องอื่นๆ ของบรษิทันั้นให้คณุฟังอกีไหมครบั 

อย่างพวกชื่อคน เคยมพีูดถงึบ้างไหมครบั” มตัสมึยิะถามอกี

 หลงัจากนากาฮาระ คาโอรคิรุ่นคดิด้วยสหีน้าฉงนอยู่สกัพกั เธอก็

ส่ายหวั

 “จ�าไม่ค่อยได้ค่ะ เท่าที่เคยได้ยนิกม็แีค่เรื่องที่จู่ๆ  โดนไล่ออกเท่านั้น 

เขาเป็นคนที่อธบิายอะไรให้คนอื่นเข้าใจไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ว่าแต่ท�าไมถงึ

ถามเรื่องนั้นเหรอคะ บรษิทันั้นมอีะไรหรอืเปล่าคะ”

 “เปล่าครบั ไม่มอีะไร”

 มัตสึมิยะพยายามโกหก แต่เธอกลับจ้องเขม็งเหมือนยังไม่ยอม

เข้าใจ

 “บอกมาเถอะค่ะ คณุเอาแต่ถามฉนัฝ่ายเดยีวแบบนี้ไม่ยตุธิรรมเลย

ไม่ใช่เหรอคะ”

 ขณะที่มัตสึมิยะก�าลังล�าบากใจ “บอกไปก็ได้นี่” คางะที่อยู่ข้างๆ 

พูดขึ้น “สกัวนัเธอกต็้องรู้อยู่ด ีเดี๋ยวเรื่องของเหยื่อกจ็ะออกข่าวในช่วงเยน็

ด้วย”

 จรงิอย่างที่เขาว่า มตัสมึยิะหนักลบัไปหานากาฮาระ คาโอริ

 “ความจรงิแล้ว เหยื่อที่ถกูแทงที่นฮิมบาชทิ�างานอยูท่ี่ ‘คาเนเซกเิมทลั’ 

ครบั”

 เธอเหมือนจะยังไม่เข้าใจความหมายที่เขาสื่อในทันที แต่หลังจาก

ที่กะพริบตาอยู่หลายครั้ง ในที่สุดเธออ้าปากค้างเหมือนจะสูดลมหายใจ

เฮอืกใหญ่
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 “เพราะแบบนี้เขาถงึ...คณุจะบอกว่าฟยุกุเิป็นคนแทงเขางั้นเหรอคะ 

เรื่องนั้นน่ะ...เรื่องนั้น ไม่เกี่ยวกนัหรอกค่ะ เขาไม่มทีางท�าเรื่องแบบนั้นแน”่ 

ดวงตาที่แดงก�่าเริ่มมนี�้าตาเอ่อล้นออกมา เธอหยบิผ้าเชด็หนา้ออกมาจาก

กระเป๋าและเชด็น�้าตาออก

 “ท่าทางของคุณยาชิมะพักหลังนี้เป็นยังไงบ้างครับ มีอะไรที่ดู

แตกต่างจากปกตบิ้างไหมครบั”

 “ไม่มคี่ะ ไม่มอีะไรทั้งนั้น” เธอส่ายหน้าขณะที่เอามอืกดเอาไว้ที่ตา

 “แล้วการด�าเนนิชวีติของคณุมอีะไรที่เปลี่ยนไปบ้างไหมครบั ไม่ว่า

จะทั้งเรื่องดหีรอืไม่ด ีอะไรกไ็ด้ครบั”

 “ไม่มคี่ะ ปกตดิ ีปกตทิกุอย่าง”

 หญิงสาวไม่สามารถคิดได้อย่างมีสติอีกต่อไปแล้ว และคงไม่มี

กะจติกะใจจะท�าแบบนั้นด้วย

 “ขอถามอะไรหน่อยได้ไหม” ซากางามพิูดแทรกขึ้นมาก่อนจะหยบิ

รูปโพลารอยด์ออกมาวางตรงหน้าคาโอริ รูปนั้นเป็นรูปมีดที่เปื้อนเลือด 

“คณุพอจะจ�ามนัได้บ้างไหมครบั”

 คาโอรมิองไปยงัรูปใบนั้นขณะยงักดผ้าเชด็หน้าค้างไว้ที่แก้ม เธอมี

สหีน้าหวาดกลวัคงเพราะมรีอยเลอืดตดิอยู่บนมดี

 “เคยเหน็เขามขีองแบบนี้ไหม” ซากางามถิามย�้า

 คาโอรสิ่ายหวั “ไม่ทราบค่ะ ไม่เคยเหน็มาก่อนเลย”

 “จรงิเหรอ ดูให้ดกี่อนส ิไม่ใช่ว่าพกไว้เพื่อป้องกนัตวัเองเหรอ”

 “ไม่มคี่ะ เขาไม่ใช่คนแบบนั้น” คาโอรใิช้มอืปัดรูปออกไปให้พ้นตวั

ก่อนจะฟบุหน้าลงกบัโต๊ะและปล่อยโฮออกมาเสยีงดงัลั่น
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 แสงแดดยามเย็นในฤดูใบไม้ร่วงลอดผ่านช่องว่างระหว่างม่านบัง

แสงเข้ามา ยโูตะคดิอยูใ่นหวัขณะวางโทรศพัท์มอืถอืไว้แนบหวู่าแดดจะจ้า

เกนิไปแล้ว

 “ครูเข้าใจสถานการณ์นะ เรื่องการยื่นเอกสารเดี๋ยวครูจัดการเอง 

เธอไม่ต้องกงัวลหรอก” ครปูระจ�าชั้นที่ชื่อซานาดะพดูด้วยน�้าเสยีงหนกัแน่น 

“แต่ที่ส�าคญั เธอกต็้องดูแลตวัเองด้วยนะ ฉนัรู้ว่าคงยงักนิข้าวไม่ลง แต่ก็

ต้องกนินะ ถ้ามเีรื่องล�าบากอะไร บอกครูได้ทกุอย่างเลย ครูจะช่วยเท่าที่

ช่วยได้ หลายๆ อย่างอาจดูแย่ไปหมด แต่เธอกต็้องดูแลแม่ให้ดนีะ เพราะ

เธอจะเป็นคนที่พึ่งพาได้มากที่สดุ”

 “ครบั เข้าใจแล้วครบั”

 “แค่นี้ล่ะ เข้มแขง็ไว้นะ”

 ครบั หลงัตอบกลบัไปยูโตะกก็ดวางสาย ปกตแิล้วครูประจ�าชั้นคน

นี้ออกจะดูไม่น่าเชื่อถือและพึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้ แต่ค�าพูดของเขาวันนี้ดู

เหมอืนจะไม่ใช่แค่พูดออกมาจากปากเท่านั้น

 หลงัจากนั้นยโูตะกต็ดัสนิใจพมิพ์ข้อความในอเีมล อกีฝ่ายคอืเพื่อน

ร่วมรุน่ที่ชื่อว่า ซงุโินะ ทตัสยึะ นอกจากเขาและซงุโินะจะอยูโ่รงเรยีนมธัยม

ต้นที่เดียวกันแล้ว ยังอยู่ชมรมว่ายน�้าเหมือนกันอีกด้วย แต่พอขึ้นมัธยม

ปลายกไ็ม่ได้เข้าชมรมที่ไหนเลย

 หลงัจากคดิอยูส่กัพกั เขากพ็มิพ์ลงในช่องหวัเรื่องว่า ‘พ่อฉนัตายแล้ว’

 ‘อ่านหวัเรื่องแล้วอาจจะตกใจ แต่มนัคอืเรื่องจรงิ คดิว่าคงก�าลงัออก

ข่าวอยู่ในทวี ีพ่อถูกแทงตายน่ะ ฉนัคงไม่ได้ไปโรงเรยีนสกัพกั ยงัไงกฝ็าก

ด้วยแล้วกัน ส่วนเรื่องมหาวิทยาลัยจะเอายังไงต่อยังไม่รู้เลย แต่ก่อนอื่น
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