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จากใจสำานักพิมพ์

“วนีสั” คอืเทพแีห่งความรกั ความงาม ความปรารถนา และความ

มั่งคั่งในเทพปกรณัมของโรมัน สามารถบันดาลใจให้มนุษย์เกิดความ 

ลุ่มหลง แล้วถ้าหากวนีสันั้นเกดิมุ่งมาดรนุแรงเกนิควบคมุเล่า จะสามารถ

ชกัน�าจติใจของมนษุย์ไปสู่ทศิทางใดได้บ้าง

ในนวนิยายเรื่องนี้ “วีนัส” เสมือนเป็นตัวแทนกิเลสในใจผู้คนที่

ถ่ายทอดผ่านตัวละครต่างๆ ไม่ว่าความปรารถนาที่จะรักษาชื่อเสียงและ

อ�านาจของวงศ์ตระกูล ความลุ่มหลงในทรัพย์ศฤงคารและชีวิตสุขสบาย

ภายภาคหน้า ความคลั่งไคล้ต่องานวจิยัและการทดลองโดยเชื่อว่าจะน�าพา

ไปสู่ค�าตอบแห่งมวลมนุษยชาติ หรือการตกอยู่ในห้วงแห่งความรักที่ 

คาบเกี่ยวอยูก่บัเส้นแห่งศลีธรรม วธิกีารรบัมอืกบัวนีสัของแต่ละคนได้ชกัน�า

พวกเขาให้ประสบกบัชะตากรรมที่แตกต่างกนัออกไป

เรื่อง “วนีสัสวยซ่อนร้าย” อาจไม่ใช่นวนยิายสบืสวนระดบัเข้มข้น

เอกอขุอง ฮงิาชโินะ เคโงะ แต่ภายใต้การสบืเสาะตามล�าดบัของหลกัฐาน

เพื่อตามหาว่าในกลุ่มคนเหล่านี้ ใครกนัแน่คอืผู้ร้ายตวัจรงิ พร้อมตอนจบ

ที่หักมุมตามขนบนิยายสืบสวน ระหว่างนั้นทั้งภูมิหลังและถ้อยค�าของตัว

ละครกค็่อยๆ ตแีผ่จติใจอนัซบัซ้อนของมนษุย์ออกมาให้เหน็ และน�าไปสู่

ค�าเฉลยที่เจ็บปวดและชวนหดหู่ได้ไม่น้อยไปกว่านวนิยายเรื่องอื่นๆ ของ

เคโงะ

และสดุท้าย เมื่ออ่านนวนยิายเรื่องนี้จบลงแล้ว เราอยากให้ทกุคน

ลองกลบัมาส�ารวจดูสกัครั้ง ว่า “วนีสั” ในใจของทกุคนนั้นเป็นอย่างไร

ส�านักพิมพ์ไดฟุกุ



จากใจนักแปล

ที่บ้านของทกุคนเลี้ยงสตัว์ไหมคะ ถ้าไม่ อยากเลี้ยงบ้างไหม และ

สตัว์ประเภทใดคะ เรากเ็ป็นคนหนึ่งที่อยากเลี้ยงสตัว์ค่ะ สนุขับ้าง งูบ้าง 

คาปิบาร่าบ้าง เปลี่ยนไปตามอารมณ์ เคยบ่นอยากเลี้ยงฉลามและเสอืจน

พ่อกบัแม่เหวอมาแล้ว แต่ตอนนี้ยงัไม่พร้อม เลยอาศยัดูรูปสตัว์โลกน่ารกั

ตามอนิเทอร์เนต็ไปก่อน

นิยายเรื่องนี้นอกจากเรื่องสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการ

แพทย์ ยังช่วยท�าให้เราตระหนักอีกครั้งว่าการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เรื่องง่าย 

นอกจากเวลา ความรกั ความอดทน และความเอาใจใส่ สิ่งแวดล้อมที่ดี

และเงนิทองกเ็ป็นสิ่งจ�าเป็น หากเลี้ยงสตัว์โดยคดิตื้นๆ หรอืเลี้ยงตามกระแส

แล้วไม่เป็นอย่างที่คิด พอถึงจุดที่รับไม่ไหวก็จะเกิดกรณีน�าสัตว์เลี้ยงไป

ปล่อยทิ้งอย่างที่เคยเหน็ตามข่าว

หวงัว่าผูอ่้านทกุท่านจะมสีขุภาพแขง็แรงและเพลดิเพลนิกบัการอ่าน

นยิายเรื่องนี้นะคะ

ธีรตา วิจิตร
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1

ผู้ป่วยรายที่สองของวันเป็นแมวลายสลิดเพศผู้สีส้ม เห็นได้ชัดว่า

เป็นแมวพนัทาง แต่พอพจิารณาจากหน้าตาแล้วอาจมเีชื้อสายอะบสิซเินยีน

ผสมอยู่เลก็น้อย มนัมองหน้าฮาคโุร่แล้วคงสมัผสัได้ถงึสญัญาณอนัตราย 

จงึเริ่มขูฟ่่อดว้ยเสยีงต�่าๆ กรณเีชน่นี้หากทะเล่อทะล่าไปจบัตวัถอืว่าโง่มาก 

ความเร็วในการกัดของแมวเข้าขั้นร้ายกาจ ขืนโดนกัดตรงข้อนิ้ว คงบวม

จนท�างานไม่ได้เป็นสปัดาห์

“ไม่เป็นไรนะ” ฮาคุโร่พูดกับเจ้าแมว “ไม่ท�าอะไรหรอก ขอตรวจ

นดิเดยีว”

ขอโทษค่ะ หญงิสาวที่อุ้มแมวเอ่ย แม้ใบหน้าจะดูอ่อนเยาว์แต่อายุ

จรงิน่าจะเข้าวยักลางสามสบิแล้ว เส้นผมด�ายาวรบักบัใบหน้ารปูไข่ นบัว่า

สวยพอดู เขาคันปากอยากถามว่ายังโสดอยู่ไหมแต่ยั้งปากไว้เพราะม ี

คาเงยามะ โมโตม ิ อยู่ข้างๆ ด้วย หญงิสาวอายเุกอืบสามสบิปีคนนี้เป็น

สาวสวยท่าทางเคร่งขรมึ แต่การกระท�ากบัค�าพูดค�าจาแสบสนัและเยน็ชา

นั้นร้ายกาจยิ่งกว่าหน้าตาเสยีอกี ขนืพดูออกไปคงโดนเธอฟ้องข้อหาคกุคาม

ทางเพศแน่ๆ 
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เจ้าแมวท่าทางสงบลง คาเงยามะคงุ เขาเรยีกผู้ช่วย “อุ้มน้องแมว

ไว้หน่อย”

“ค่ะ” คาเงยามะ โมโตมติอบด้วยเสยีงเบาๆ แล้วยื่นสองมอืไปทาง

หญงิสาวผู้เป็นเจ้าของแมว หญงิสาวส่งแมวให้อย่างระมดัระวงั ส่วนเจ้า

แมวนั้นแม้จะถูกผู้ช่วยสาวซึ่งเป็นคนแปลกหน้าอุ้มมนักย็งันิ่งสงบอยู่

“ขอดูก้นหน่อย”

ฮาคโุร่เอ่ย คาเงยามะ โมโตมเิลกิคิ้ว หนัก้นแมวมาทางเขา วางมนั

บนเตยีงตรวจโรค

“อย่างนี้เอง” ฮาคโุร่พมึพ�า ภาพที่คุน้ตา ข้างทวารมแีผลเปดิให้เหน็

“ต่อมข้างก้นแตกนะ อ่า รู้จกัต่อมข้างก้นไหม”

เจ้าของแมวพยกัหน้า

“เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตมาค่ะ ต่อมสร้างสารคัดหลั่งที่มีกลิ่นเหม็น

สนิะคะ”

“ใช่ ใช่” ฮาคโุร่ตอบ อนิเทอร์เนต็ช่างสะดวกสบาย เพราะมนัเขา

จงึไม่ต้องเสยีเวลาอธบิายให้คู่สนทนาที่เป็นมอืสมคัรเล่นฟังตั้งแต่ต้น

“ข้างในต่อมข้างก้นจะมต่ีอมสร้างสารคดัหลั่ง ซึ่งมรีเูลก็ๆ ไว้ขบัสาร

คดัหลั่งออกนอกร่างกาย หากปล่อยให้สารคดัหลั่งสะสมมากเข้า ต่อมจะ

อุดตันจนกระทั่งปริแตก ต้องคอยบีบต่อมข้างก้นเป็นระยะเพื่อป้องกัน 

ไม่ให้เกดิขึ้น นี่คงจะไม่เคยท�าเลยสนิะ”

ขอโทษค่ะ หญงิสาวตอบเสยีงอ่อยอย่างส�านกึผดิ

ฮาคโุร่ปัดมอื

“คนส่วนมากไม่ท�ากันหรอก แล้วแมวที่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็เยอะ

เหมือนกัน ถ้าสารคัดหลั่งเป็นน�้าใสก็จะไม่อุดตันแบบนี้ แต่ส�าหรับเจ้านี่

ต้องบีบให้นะ ข้างที่อักเสบจนแตกคราวนี้สุดท้ายก็คงต้องมาผ่าออก แต่

ต่อมข้างก้นมทีั้งข้างซ้ายและขวา ต่อไปต้องระวงัอกีข้างไม่ให้อกัเสบด้วยนะ”
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“จะระวงัค่ะ ต้องบบียงัไงคะ”

“เรื่องนั้นเอาไว้ทหีลงั ขอรกัษาจดุที่แตกก่อน” ฮาคโุร่ชี้ก้นแมว

หลงัฉดียาชารอบปากแผล คาเงยามะ โมโตมใิช้ปัตตาเลี่ยนไฟฟ้า

ไถขนแมว ขณะที่ฮาคโุร่มองไปที่ผวิสชีมพตูามธรรมชาตพิลางล�าดบัขั้นตอน 

การรกัษา โทรศพัท์ที่เคาน์เตอร์ต้อนรบักด็งัขึ้น เขาขมวดคิ้ว เดาะลิ้นเบาๆ 

หน้าที่รบัโทรศพัท์เป็นของคาเงยามะ โมโตม ิแต่หญงิสาวก�าลงัตดิพนักบั

การขยบัมอืไถปัตตาเลี่ยนต่อเงยีบๆ 

ฮาคโุร่เปิดประตูเดนิไปยงัฝั่งเคาน์เตอร์ต้อนรบั ยกหูโทรศพัท์ซึ่งดงั

ไม่หยดุ “ครบั โรงพยาบาลสตัว์อเิคดะครบั”

เหมอืนปลายสายกลั้นหายใจชั่วขณะ

“เอ่อ ที่นั่นมคีนชื่อเทชมิะ ฮาคโุร่ไหมคะ” เสยีงหญงิสาวถามรวัเรว็ 

เท่าที่ได้ยนิเสยีงคาดว่าเจ้าของเสยีงยงัเดก็

“เทชมิะรบัสายครบั” ฮาคโุร่ตอบ

“โอ้ บงิโก” ปลายสายร้องเบาๆ

“หา”

“เอ้อ ขอโทษค่ะ ฉนัชื่อยางาม ิคาเอเดะ”

“ยางาม ิยางามทิี่เขยีนด้วยตวัอกัษรธนูกบัพระเจ้าน่ะหรอื”

“ค่ะ ยางามนิั่นแหละ”

นามสกลุที่คุ้นเคย แต่เขาไม่รู้จกัคนชื่อคาเอเดะ

“เอ่อ ยางามไิหนครบั”

“ยางามขิองอาคโิตะคงุค่ะ”

“ของน้องงั้นหรอื”

“ค่ะ ฉันเป็นภรรยาอาคิโตะคุง ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณพี่” อีกฝ่าย

ทกัทายเสยีงหนกัแน่น

เขากระชบัหูโทรศพัท์ในมอื “หมอนั่นแต่งงานแล้วหรอื...”
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“เราจดังานแต่งปลายปีที่แล้วค่ะ อาคโิตะคงุยงัไม่ตดิต่อไปจรงิด้วย 

เหน็บอกว่าวนัหลงัจะบอกพี่ เขากน็สิยัแบบนี้น่ะค่ะ ฉลาดแต่ชอบละเลย

สิ่งที่ไม่ส�าคญั”

คงอย่างนั้น ฮาคโุร่คดิ ถ้าเขาแต่งงานกค็งอดิออดที่จะแจ้งอาคโิตะ

เหมอืนกนั ถงึไม่มวีี่แววจะได้แต่งกเ็ถอะ

“ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ” ฮาคุโร่เอ่ยด้วยน�้าเสียงไร้ความ

รู้สกึขนาดที่แม้แต่ตวัเองยงัรู้สกึ “ขอส่งของขวญัอวยพรไปให้นะครบั เอ่อ 

ส่งไปที่ไหนด”ี

แม้จะเหินห่างกัน แต่ได้ข่าวน้องชายแต่งงานทั้งทีจะให้อยู่เฉยได้

อย่างไร เขาเอื้อมมอืไปหยบิสมดุโน้ตที่วางใกล้ตวั

“อ้อ ไม่เป็นไรค่ะ เราไม่รบัของขวญั”

“อ๋อ ครบั”

เขาวางสมดุโน้ตคนืที่เดมิ หากเจ้าตวับอกไม่จ�าเป็นกไ็ม่ต้องยดัเยยีด

ฮาคโุร่หนักลบัไปมองเตยีงตรวจโรค คาเงยามะ โมโตม ิซึ่งตดัขนแมว

เสรจ็เรยีบร้อยกบัเจ้าของแมวก�าลงัรอเขาด้วยท่าทสีงสยัว่าเกดิอะไรขึ้น 

“เข้าใจแล้ว ขอบคณุที่แจ้งเรื่องแต่งงาน ขอให้มคีวามสขุนะครบั”

เขาตดับท ก�าลงัจะวางสาย “อ๊า เดี๋ยวค่ะ” อกีฝ่ายรั้งไว้

“มอีะไรอกี”

“คอืฉนัยงัไม่ได้เข้าประเดน็ส�าคญัเลยค่ะ”

“ยังมีเรื่องอื่นอีกหรือ ตอนนี้ผมท�างานอยู่ ปล่อยให้ผู้ป่วยรอนาน

แล้ว”

“ขอโทษนะคะ คณุพี่ไม่ทราบเรื่องการแต่งงานของเรา แสดงว่าช่วง

นี้ไม่ได้คยุกบัอาคโิตะคงุเลยใช่ไหมคะ”

“ไม่ใช่แค่ช่วงนี้ แต่ไม่ได้คยุกนัมาหลายปีแล้ว”

“หรอืคะ ว่าแล้วเชยีว” น�้าเสยีงสดใสของปลายสายสลดลงเลก็น้อย
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“อาคโิตะเป็นอะไรครบั”

“ค่ะ คอืว่า” หญงิสาวเงยีบไปพกัหนึ่งคล้ายสงบสตอิารมณ์กอ่นพดู

ต่อ “อาคโิตะคงุหายตวัไปค่ะ ไม่กลบับ้านหลายวนัแล้ว”

2

พ่อของฮาคโุร่ชื่อ เทชมิะ คาซคึโิยะ เป็นจติรกร แต่เขากแ็ทบจะจ�า

เรื่องของพ่อไม่ได้ เพราะพ่อเสยีชวีติตั้งแต่เขาอายหุ้าขวบ เทโกะ ผู้เป็นแม่

เคยบอกว่าพ่อเป็นจติรกรไร้ชื่อเสยีงขายผลงานไม่ออกเลย

คนที่ท�าหน้าที่ดแูลบ้านเทชมิะคอืเทโกะซึ่งเปน็พยาบาล สมยันั้นยงั

เรยีกแบบระบเุพศว่านางพยาบาล คาซคึโิยะไร้ความสามารถอื่นใดนอกจาก

จบัพู่กนัวาดภาพ แน่นอนว่าเรื่องท�างานบ้านนั้นเขาท�าไม่เป็นเลยสกัอย่าง 

เทโกะซึ่งทั้งท�างานนอกบ้านและต้องท�างานบ้านด้วยคงเหนื่อยหนักอย่าง

ไม่ต้องสงสยั

สถานที่ที่พวกเขาพบกนัคอืโรงพยาบาลที่เทโกะท�างานอยู่ เริ่มจาก

เทโกะเห็นคาซึคิโยะซึ่งเข้าโรงพยาบาลเพราะไส้ติ่งอักเสบวาดภาพอยู่บน

เตยีงจงึเอ่ยปากทกัออกไป

“ตอนเห็นภาพวาดของพ่อครั้งแรก แม่เชื่อว่าเขาจะต้องมีชื่อเสียง 

จะต้องประสบความส�าเรจ็ในฐานะจติรกร ตาถั่วนี่น่ากลวัเนอะ”

เทโกะพูดตดิตลกสวนทางกบัค�าพูด เธอฝืนค�าทดัทานจากคนรอบ

ข้าง แต่งงานกบัจติรกรไส้แห้ง แต่กลบัไม่มที่าทางเสยีใจกบัเรื่องนั้นเลย

หลงัแต่งงานสามปีกใ็ห้ก�าเนดิลูกชาย เทโกะเป็นคนตั้งชื่อให้ฮาคโุร่ 

โดยน�าตวัอกัษร ‘ฮาค’ุ จาก ‘กะฮาค’ุ (นามยกย่องจติรกรผู้เก่งกาจ) ซึ่งไม่

ใกล้เคยีงสามเีลย และค�าว่า ‘โร่’ จาก ‘ปาโบโล’ ชื่อต้นของปิกสัโซ่ผูย้ิ่งใหญ่มา
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ประกอบกนั เทโกะเคยอธบิายให้ฮาคโุรฟ่งัดว้ยสหีน้าเรยีบเฉยว่า แม่ตั้งชื่อ

นี้ด้วยอารมณ์กึ่งสิ้นหวงัน่ะ 

เขาจ�าเรื่องพ่อไม่ค่อยได้แล้ว แต่จ�าได้ว่าพ่อนั่งวาดภาพอยู่บนชั้น

สองของบ้านเช่า พอขึ้นบันไดและเปิดประตูบานเลื่อนออกก็จะเห็นแผ่น

หลงัผอมบางของพ่อซึ่งนั่งหนัหน้าเข้าหาผนืผ้าใบ

ภาพที่พ่อวาดดูแปลกประหลาด เขานึกภาพที่ชัดเจนไม่ออกแล้ว 

จะว่ารูปทรงเรขาคณติกไ็ม่ใช่ ลวดลายเรยีบๆ กไ็ม่เชงิ จ�าได้แต่ว่าจ้องแล้ว

เวยีนหวั

เขาถามพ่อว่าวาดอะไร พ่อหนัมาหาลูกชายแล้วส่งยิ้มแฝงนยั “พ่อ

กไ็ม่รู้เหมอืนกนั”

“วาดรูปอะไรกไ็ม่รู้หรอื”

“วาดรูปบางอย่างที่มองไม่รู้เรื่องน่ะ ไม่ส ิถูกสั่งให้วาดน่ะ”

“ใครหรอื”

“ไม่รู้ส ิพระเจ้ามั้ง”

นกึถงึบทสนทนาตรงนี้แล้ว ฮาคโุร่กไ็ม่มั่นใจนกัว่ามนัเป็นความทรงจ�า 

ตามที่เคยเกิดจริงหรือถูกแต่งเติมขึ้นมาตามกาลเวลากันแน่ อย่างไรเสีย

มนักเ็ป็นเรื่องเมื่อสามสบิสามปีก่อน

และภาพนั้นกว็าดไม่เคยเสรจ็ 

เขาพอจะรู้บ้างว่าพ่อป่วย เพราะนอกจากเวลาวาดภาพ พ่อมกัจะ

นอนบนฟูก บางครั้งกค็ลานเข่าบางครั้งกย็กมอืกมุขมบั

พ่อเสยีชวีติในยามเช้าของฤดหูนาวอนัหนาวเหนบ็ เทโกะนั่งโทรศพัท์

ข้างกายคาซคึโิยะซึ่งดเูหมอืนนอนหลบัเฉยๆ อาจเพราะท�างานเป็นพยาบาล

เธอจึงไม่มีท่าทีลุกลน พูดด้วยน�้าเสียงสงบ สักครู่เสียงไซเรนก็ดังขึ้น รถ

พยาบาลเดนิทางมาถงึแต่ไม่ได้น�าร่างของคาซคึโิยะขึ้นรถไป เพราะยนืยนั

แล้วว่าเสยีชวีติ
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เขาจ�างานศพของคาซึคิโยะไม่ค่อยได้ เทโกะเล่าว่าฮาคุโร่หลับปุ๋ย

ก่อนพระสวดจงึถูกอุ้มไปนอนห้องอื่น หลงัจากนั้นกห็ลบัยาวยนัค�่า

ฮาคโุร่รูว่้าพ่อป่วยเป็นอะไรกต็อนขึ้นชั้นมธัยมปลายแล้ว เทโกะบอก

ว่าเป็นเนื้องอกในสมอง เขารู้เพยีงว่ามะเรง็เป็นโรคร้าย แต่พอรู้ว่ามนัเกดิ

ขึ้นในสมองกต็กใจมาก นกึถงึภาพพ่อกมุขมบัแล้วกร็ู้สกึกลวัจนขนลกุ

จ�าได้ว่าอาการปว่ยของพ่อเริ่มแสดงอาการตอนฮาคโุร่อายสุองขวบ 

พ่อบ่นปวดศรีษะบ่อยเทโกะจงึพาไปตรวจร่างกายอย่างละเอยีดที่โรงพยาบาล

ที่ท�างานอยู่และกเ็จอเนื้อรา้ย หน�าซ�้ายงัอยูใ่นต�าแหน่งที่ผา่ตดัได้ยาก คณุ

หมอจึงบอกว่า “ขอให้ช่วยกันคิดว่าท�าอย่างไรคนไข้ถึงจะใช้เวลาที่เหลือ

อย่างมคีวามสขุ” แปลว่าอาการของโรคนั้นเกนิมอืหมอไปเสยีแล้ว

หมายความได้ว่าคาซึคิโยะในความทรงจ�าของฮาคุโร่ใช้ชีวิตโดย

ตระหนกัถงึความตายของตนเองทกุวนั ส่วนเทโกะกเ็ช่นเดยีวกนั สามจีะ

ตายวนัตายพรุ่งกไ็มแ่ปลก แต่ตอนอยูก่บัพ่อแม่ ฮาคโุรไ่ม่เคยรู้สกึถงึความ

หดหู่นั้นเลย ตวัคาซคึโิยะกบัเทโกะคงพยายามใช้เวลาที่เหลอืเพยีงน้อยนดิ

กบัครอบครวัอย่างมคีวามสขุ แม้แต่ปัจจบุนั พอคดิถงึเรื่องนี้ทไีรฮาคโุร่ก็

รู้สกึปวดใจทกุครั้ง และอบัอายที่ตนเองไม่รู้อะไรเลย

จิตรกรยากจนไม่มีมรดกเหลือไว้มากมายนัก มีเพียงภาพขาย 

ไม่ออกหลายใบเกบ็ไว้ในตู้ นานๆ ทฮีาคโุร่จะเอาภาพพวกนั้นออกมาด ูเป็น

ภาพวาดหุ่นนิ่งที่ถูกวาดด้วยฝีแปรงอย่างบรรจง น่าเสยีดายที่ไม่มผีลงาน

ใดสั่นคลอนหวัใจสกัชิ้นเดยีว มเีพยีงภาพสดุท้ายที่พ่อวาดไม่เสรจ็เหลอืเด่น

ชดัอยู่ในความทรงจ�า

เทโกะเล่าว่า คาซคึโิยะเริ่มวาดภาพนั้นตอนเป็นเนื้องอกในสมองได้

สองปีแล้ว ทั้งๆ ที่เคยถนดัวาดภาพหุ่นนิ่งมาตลอดแท้ๆ แต่จู่ๆ กเ็ริ่มวาด

ภาพแอบสแตรกต์ขึ้นมา เทโกะบอกว่าไม่รู้เหมอืนกนัว่าท�าไม

“พอรู้ตัวว่าจะตายก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมามั้ง เห็นอย่างนั้นแต่อย่าง
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น้อยเขากเ็ป็นศลิปิน คงจะอยากวาดภาพที่ต่างจากผลงานเดมิๆ ของตวัเอง 

ก่อนตาย”

ฮาคโุร่เล่าเรื่องที่คาซคึโิยะพดูว่าวาดภาพที่ตวัเองไม่รูจ้กัและอาจถูก

พระเจ้าสั่งให้วาด แม่พยกัหน้าก่อนตอบว่าคงจะเป็นอย่างนั้น

แม้พอ่จะเสยีชวีติไปแล้ว แต่ชวีติความเป็นอยูข่องบ้านเทชมิะกไ็ม่มี

อะไรเปลี่ยนแปลงมากนกั เดมิทเีทโกะเป็นฝ่ายหาเงนิจนุเจอืครอบครวัอยู่

แล้ว พอสมาชกิลดลงหนึ่งคน ภาระทางการเงนิกล็ดลงด้วย ท�าให้ฮาคโุร่

ไม่เคยรู้สกึขดัสนเลย

ระหว่างเทโกะไปท�างาน ฮาคุโร่จะถูกพาไปฝากไว้ที่บ้านคุณน้าซึ่ง

อยู่ในละแวกเดียวกัน น้าชื่อจุนโกะ เป็นแม่บ้านเต็มตัวไม่เหมือนพี่สาว 

อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวหลังเล็กสไตล์ญี่ปุ่นแท้ จุนโกะแต่งงานก่อนเทโกะ 

สามีภรรยาเทชิมะเลือกบ้านอยู่ใกล้ครอบครัวน้องสาว ก็เพราะเทโกะคิด

ว่า ‘แบบนี้สะดวกกว่าหลายๆ อย่าง’ สองพี่น้องสนทิกนัมานานตั้งแต่สมยั

ก่อนแล้ว หลงัจากที่แต่งงานแล้วกย็งัไปมาหาสู่กนัประจ�า รูปฮาคโุร่ตอน

แบเบาะหลายใบถ่ายที่บ้านน้า ครอบครัวจุนโกะไม่มีลูก ทั้งคู่จึงเอ็นด ู

ฮาคโุร่

ฮาคุโร่ไม่ได้รังเกียจการอยู่บ้านน้า เขาอยากกินเค้กและคุกกี้ฝีมือ

น้าถงึขั้นรบีวิ่งกลบัจากโรงเรยีน

เคนโซ สามจีนุโกะเป็น ‘อาจารย์มหาวทิยาลยั’ แต่ฮาคโุร่ไม่เคยรู้

ว่าสอนวชิาอะไร กว่าจะรูว่้าเขาสอนวชิาคณติศาสตร์กอ็ยูช่ั้นมธัยมต้นแล้ว 

เขาเป็นชายร่างเลก็ ไว้ผมยาว

เคนโซไม่ค่อยอยู่บ้าน แต่นานๆ พอได้เจอกันเขาก็จะช่วยสอน 

ฮาคโุร่หลายเรื่อง อย่างถ้าห้องหนึ่งมเีดก็นกัเรยีนสี่สบิคน ในห้องนั้นจะมคีน 

เกดิวนัเดยีวกนัสกัสองคูก่ไ็ม่แปลก เรื่องนี้น้าเคนโซเป็นคนสอน เขาไม่อยาก

เชื่อจงึลองตรวจสอบดู กพ็บว่าเป็นอย่างนั้นจรงิ ห้องเรยีนตอนฮาคโุร่อยู่
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ชั้นประถมหนึ่งมคีนเกดิวนัเดยีวกนัตั้งสามคู่

“เซนส์ของมนษุย์เชื่อไม่ได้ อย่ารเิล่นพนนัเดด็ขาด ถงึจะตั้งใจเอาชนะ

ขนาดไหน แต่ยิ่งเล่นกย็ิ่งแพ้”

เคนโซสอนพลางดื่มเบียร์ยี่ห้อโปรด ได้ยินว่าสมัยคาซึคิโยะยัง 

แขง็แรงอยู่กเ็ป็นเพื่อนดื่มที่ดี

นอกจากครอบครัวคุณน้า อีกคนที่เขาเจอบ่อยคือคุณยายที่ 

บ้านเกดิเทโกะ คณุยายอาศยัอยู่ล�าพงัที่เมอืงโคอซิมึทิางโตเกยีวตะวนัตก 

ดูแลหลานคนแรกเป็นอย่างดี ฮาคุโร่เคยยิงปืนอัดลมใส่ประตูบานเลื่อน

และประตูกระดาษกั้นห้องเป็นรูพรุน รวมทั้งยิงเครื่องบูชาบนหิ้งพระ

กระจดักระจาย แต่คณุยายกไ็ม่ดดุ่า แค่เตอืนว่าห้ามยงิคนเท่านั้น

เนื่องจากพ่อแม่คาซึคิโยะเสียชีวิตเร็ว พวกเขาจึงแทบไม่ข้องเกี่ยว

กบัญาตฝ่ิายพ่อเลย “ญาตฝ่ิายโน้นคงกลวัว่ามายุง่กบัครอบครวัแม่เลี้ยงเดี่ยว 

อย่างเราโดยไม่ระวงัตวัแล้วจะโดนขอยมืเงนิมั้ง” เทโกะเคยพูดกบัจนุโกะ

เช่นนั้น

ตั้งแต่สูญเสยีพ่อ ชวีติของฮาคโุร่กย็งัเป็นเหมอืนเดมิ เขาใช้ชวีติต่อ

โดยไม่มอีะไรเปลี่ยนแปลง ความโศกเศร้าบรรเทาลงโดยไม่ทนัรู้ตวั คดิถงึ

พ่อน้อยลง คดิกระทั่งว่าตวัเองอาจไม่ได้เสยีใจมากตั้งแต่แรกแล้ว

วันหนึ่งพอไปบ้านยายตามปกติก็ได้ชุดใหม่ที่ถูกเตรียมเอาไว้ให้ 

เสื้อผ้าทั้งชดุประกอบด้วยเสื้อเชิ้ตสขีาว กางเกงขาสั้นสเีทา และแจก็เกต็

สนี�้าเงนิเข้มที่สมยันี้เรยีกว่า ‘ชดุสไตล์นกัเรยีนเตรยีมสอบ’ นั่นเอง

และเสื้อผ้าชดุนั้นกถ็ูกจดัเตรยีมไว้เพื่อ ‘การสอบสมัภาษณ์’ จรงิๆ 

พอใส่ชดุใหม่รอ เทโกะกม็ารบัตอนเยน็ เหน็การแต่งตวัของแม่แล้ว

ฮาคโุร่ตกใจเลก็น้อย ปกตแิม่จะชอบใส่กางเกงยนีส์แต่กลบัสวมกระโปรง 

ผมถกูเซต็เป็นทรงสวยงามจากร้านเสรมิสวย ใบหน้าที่บรรจงแต่งแต้มเครื่อง

ส�าอางดูเดก็ลงหลายปี
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“คืนนี้จะไปกินข้าวข้างนอกจ้ะ” เทโกะบอกหลังออกจากบ้านคุณ

ยาย

“ราเม็งหรือ” ฮาคุโร่ถาม เพราะเวลากินข้าวนอกบ้านมักจะเป็น 

ราเมง็ไม่กเ็นื้อย่าง

“เปล่าจ้ะ จะได้กนิอาหารอร่อยๆ หลายอย่างเลย”

แล้วก ็แม่พูดต่อ

“จะมคีนมาด้วยอกีคน ฮาคโุร่ยงัไม่รู้จกัแต่ไม่ต้องกงัวลนะ แค่ต้อง

ทกัทายให้เรยีบร้อยนะจ๊ะ”

 “เพื่อนแม่หรอื”

อมื เทโกะกลบเกลื่อน

“ไม่เชงินะ แต่วนันี้เอาเป็นแบบนั้นแล้วกนั”

แล้วพูดต่อสั้นๆ ว่า เขาเป็นผู้ชายจ้ะ

ได้ยนิแล้วฮาคโุร่กเ็กดิความกงัวลขึ้นมา รูส้กึเหมอืนเกมที่เล่นจนคุน้

ชนิแล้วจู่ๆ กเ็ปลี่ยนกฎเล่นใหม่กลางคนั ความกระวนกระวายแผ่ซ่านใน

อก สงัหรณ์ใจอย่างบอกไม่ถูกว่าเรื่องที่ก�าลงัจะเกดิขึ้นวนันี้ หลงัจากนี้จะ

ท�าให้ชวีติของตวัเองต้องเปลี่ยนไป 

ร้านอาหารที่แม่พามาเป็นร้านที่มคีวามโอ่โถง พื้นถูกขดัจนเป็นเงา

วบั โต๊ะที่ปูผ้าคลมุสขีาวมแีจกนัดอกไม้ประดบัไว้ แต่ละโต๊ะมพีวกผู้ใหญ่

ดูภูมฐิานนั่งอยู่ พูดคยุกนัอย่างออกรสด้วยสหีน้าอ่อนโยน ฮาคโุร่ประเมนิ

ด้วยสายตาว่าพวกเขาเป็น ‘เศรษฐ’ี ที่นี่เป็นร้านส�าหรบัพวกคนรวย

 แน่นอนว่าฮาคโุร่เข้าร้านหรแูบบนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกดิมา เขาย่อง

ตามหลงัแม่ซึ่งถูกพนกังานพาไปที่โต๊ะ

ทั้งคู่ถูกพาไปยงัห้องที่แยกจากโต๊ะลูกค้าอื่น หรอืกค็อืห้องส่วนตวั

ที่นั่นมผีู้ชายคนหนึ่งรออยู่ เขาสวมชดุสูทโทนสดี�า รูปร่างก�าย�า เขา

ลกุยนืแล้วส่งยิ้มอ่อนโยนให้ฮาคโุร่ ทกัทายว่าสวสัดี
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สวสัดคีรบั ฮาคโุร่ตอบแต่ไม่กล้าสบตา

จ�าไม่ได้ว่าคืนนั้นกินอะไร เทโกะเล่าว่าเป็นอาหารฝรั่งเศส ส่วน 

ฮาคโุร่เป็นเมนูพเิศษส�าหรบัเดก็ แต่เขาจ�าไม่ได้เลยแม้แต่น้อย ที่จ�าได้กม็แีค่ 

ชายหนุ่มถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับฮาคุโร่ แล้วเทโกะก็ตอบค�าถามเหล่านั้น 

ไม่สิ อีกเรื่องที่แจ่มชัดในความทรงจ�าคือ สีหน้าแม่แฝงความตื่นเต้นแต่ 

เบกิบาน ดวงตาแม่เป็นประกาย รมิฝีปากแย้มยิ้มอย่างสขุใจ ผดิกบัปกติ

เป็นคนละคน

ชายคนนั้นบอกว่าชื่อคณุยางาม ิส่วนชื่อตวัตอนนั้นไม่ได้บอก

หลายวันหลังจากนั้น ฮาคุโร่กลับจากโรงเรียนไปบ้านคุณน้าตาม

ปกต ิขณะนั่งกดัเค้กชฟิฟ่อนที่คณุน้าท�า จนุโกะกถ็ามว่า “วนัก่อนเป็นยงัไง 

บ้าง”

เขางงว่าเรื่องอะไร น้าจงึถามต่อ 

“ไปกนิข้าวกบัคณุยางามใิช่ไหมล่ะ สนกุไหม”

“น้ารู้จกัเขาหรอืครบั”

“เคยเจอหนหนึ่งน่ะ แล้ว เป็นไง สนกุไหม”

ฮาคโุร่ส่ายหน้า “ไม่เหน็สนกุเลย ผู้ใหญ่สองคนเอาแต่คยุกนัเอง”

จนุโกะหวัเราะร่วน

“เหรอ ฮาคจุงัคงเบื่อแย่” ว่าแล้วกต็หีน้าจรงิจงัถามต่อ “คดิยงัไง

กบัคณุยางาม”ิ

“คดิยงัไงนี่หมายความว่าไง”

“หมายถงึชอบหรอืไม่ชอบ”

“ไม่รู้ส ิเพิ่งเคยเจอหนเดยีว”

“เหรอ แต่ไม่คดิว่าเป็นคนไม่ดใีช่ไหมล่ะ ดูใจดอีอก”

เห็นชัดว่าน้ารอฟังค�าตอบรับเอาไว้อยู่แล้ว แต่ฮาคุโร่ก็ยังยืนกราน

ว่าไม่เข้าใจ เพราะเขาไม่เข้าใจจรงิๆ
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หลงัจากนั้นไม่นานกม็โีอกาสกนิข้าวกบัคณุยางามอิกี คราวนี้เป็น

เนื้อย่าง ฮาคโุร่จงึสวมชดุธรรมดา เทโกะกไ็ม่ต้องถ่อไปเซต็ผมที่ร้านเสรมิ

สวย แต่แต่งหน้าด้วยโทนสดใสกว่าปกตแิละสวมกระโปรงเหมอืนคราวที่แล้ว

คณุยางามใิส่สูทเหมอืนครั้งก่อน แต่ไม่ผูกเนกไท เขาถอดเสื้อนอก 

พบัแขนเสื้อเชิ้ตขาว และย่างเนื้อให้ฮาคโุร่กบัเทโกะ

“ชอบเนื้อซี่โครงสนิะ กนิเยอะๆ นะ ย่างสกุเกนิไม่ด ี เอ้า ชิ้นนี้สกุ

แล้ว” เขาคบีเนื้อย่างใส่จานฮาคโุร่

เนื้อย่างเป็นอาหารโปรด ฮาคโุร่ตั้งหน้าตั้งตากนิ เพราะคดิว่ายงัไง

พวกผู้ใหญ่กค็ยุกนัเองตามสะดวกอยู่แล้ว

แต่กลบัไม่เป็นอย่างนั้น ฮาคโุร่คงุ คณุยางามชิวนคยุ “รู้สกึจะชอบ

โคโตคาเซะสนิะ”

เขาชะงกัมอืที่ก�าลงัคบีเนื้อซี่โครงเข้าปาก และมองหน้าคณุยางามิ

กลบั ท�าไมเขาถึงรู้เรื่องนี้ แม่คงจะเป็นคนบอกแต่ท�าไมถึงพูดเรื่องนั้นขึ้น

มาตอนนี้ ฮาคโุร่เตรยีมรบัมอืขณะพยกัหน้าเบาๆ

โคโตคาเซะ โกคิ เป็นนักซูโม่มืออาชีพ ท่าไม้ตายคือย่อตัวท�าท่า 

‘กาบรุโิยริ*’ เขาใช้ท่านั้นเป็นหลกัไต่ขึ้นมาถงึชั้นโอเซกิ** ฮาคโุร่เริ่มเป็นแฟน

คลบัเขาเพราะคดิว่าชื่อเล่น ‘เปโกะจงั’ ตลกด ีแต่พอเรยีนรู้หลายๆ เรื่อง

และเหน็เขาอดทนฝ่าฟันอาการบาดเจบ็ครั้งแล้วครั้งเล่ากย็ิ่งอยากเชยีร์มาก

ขึ้นอกี

“คราวหน้าไปดูซูโม่กนัไหม เชยีร์โคโตคาเซะตรงมาสเึซก”ิ

ช่วงนั้นเขาเพิ่งจะรู้จกัค�าว่ามาสเึซก ิหมายถงึที่นั่งผู้ชมรอบสงัเวยีน 

* ท่าพื้นฐานของซูโม่ เป็นการดงึผ้าเตี่ยวของคู่แข่งเข้าหาตวัแล้วใช้ล�าตวัดนัคู่แข่งออกนอก
เขตเชอืกของสงัเวยีน
** ระดบัชั้นของนกัซโูม่ ชั้นสงูสดุกค็อื โยโกสนึะ ถดัมาคอื โอเซก ิตามด้วย เซกวิาก ิโคมสุบุ ิ
มาเอกาชริะ และอื่นๆ
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ไม่ได้เป็นเก้าอี้นั่ง แต่เป็นที่นั่งปูเบาะในที่กั้นสี่เหลี่ยม เวลาผลการแข่งไม่ได้ 

ดั่งใจกเ็อาเบาะรองนั่งนั่นแหละเขวี้ยงใส่สงัเวยีน

“จองที่นั่งได้หรอื เหน็ว่าฮติมาก จองไม่ค่อยได้กนั” เทโกะถาม

“ขอร้องคนรูจ้กัได้ ว่าไง ไปดูกนัไหม” คณุยางามถิามฮาคโุรอ่กีรอบ

ฮาคโุร่มองเทโกะ เขาไม่เคยดูการแข่งซูโม่กบัตา อยากดูแต่กค็ดิใน

ใจว่าตอบไปตามตรงจะดหีรอื

“อยากไปไหม” เทโกะถาม น�้าเสยีงนั้นแฝงนยัว่าตอบตามตรงได้เลย

ฮื่อ ฮาคโุร่ตอบรบั ได้ยนิดงันั้นคณุยางามกิพ็ดูว่า ดลีะ เป็นอนัตกลง

“รบีหาตั๋วเลยดกีว่า เป็นเวลาเหมาะเลย ฮาคโุร่คงุคงรู้แล้วว่าอกีไม่

นานสนามกฬีาแห่งชาตเิรยีวโกคจุะถูกสร้างใหม่เรว็ๆ นี้ ฉนัอยากไปดสูนาม

แข่งตอนนี้สกัครั้ง เหน็อย่างนี้ฉนักเ็ป็นแฟนซูโม่ตวัยงนะ”

“ชอบใครหรอื” ฮาคโุร่ถาม นั่นเป็นครั้งแรกที่เขาถามค�าถามกบัคณุ

ยางามิ

“เมื่อก่อนชอบคติาโนะอมุ ิแต่เริ่มเปลี่ยนใจแล้ว” คณุยางามเิอยีง

คอ “เพราะความแขง็แกร่งน่าเกรงขามหายไป ตอนนี้คงเป็นจโิยะโนะฟูจ ิ

เขาแขง็แกร่งมากเลยนะ และจะยิ่งแกร่งขึ้นอกี”

เมื่อได้ยนิว่าเขาชอบจโิยะโนะฟจู ิในใจของฮาคโุร่เริ่มรูส้กึไม่ชอบใจ

ขึ้นมา เพราะโคโตคาเซะสู้จิโยะโนะฟูจิไม่ได้ ไม่เคยเห็นเขาชนะใครได้

สกัครั้ง

แม้จะคิดอย่างนั้น แต่ก็เป็นความจริงว่าฮาคุโร่เริ่มเปิดใจให้คุณ

ยางามบิ้างแล้ว

ประสบการณ์ชมการแข่งขนัซโูม่อาชพีครั้งแรกเป่ียมด้วยความตื่นเต้น 

คุณยางามิเป็นแฟนซูโม่ตัวยง สอนฮาคุโร่หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง 

การแข่งรอบที่โคโตซากุระ อาจารย์ของโคโตคาเซะ เอาชนะคิตะโนะฟูจ ิ

อาจารย์ของจโิยะโนะฟูจโิดยใช้ท่าดนัล�าคอออกนอกสงัเวยีน และได้เลื่อน
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ชั้นเป็นโยโกสึนะ ท�าให้ฮาคุโร่ที่แค้นจิโยะโนะฟูจิรู้สึกดีขึ้นมา แน่นอนว่า

คณุยางามเิตรยีมเรื่องนั้นมาเล่ากค็งเพราะอยากเอาใจเขา

หลังจากนั้นฮาคุโร่กับเทโกะก็เจอคุณยางามิเป็นระยะ ชื่อเต็มคุณ

ยางามคิอื ยางาม ิยาสฮึาร ุฮาคโุร่เคยได้ยนิเทโกะเรยีกเขาว่าคณุยาสฮึาร ุ

หลายครั้ง

ดกูารแข่งขนัซโูม่อาชพีสนกุด ีแต่ฮาคโุร่จะรูส้กึเบื่อถ้าเป็นการพาไป

กนิข้าวอย่างเดยีว ทั้งคูค่งจะสงัเกตเหน็จงึพาฮาคโุร่ไปเที่ยวเทศกาลดอกไม้ไฟ 

หรอืดกูารแข่งขนัเบสบอลอาชพีบ่อยขึ้น ประสบการณ์เหล่านั้นกแ็ปลกใหม่

ดี แต่สถานที่ที่ประทับใจฮาคุโร่อย่างมากคือโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ว่า 

กนัว่าสมยันั้นหาตั๋วยากมาก แต่คณุยางามซิกิแซก็จนได้ตั๋วส�าหรบัสามคน

มา

วนัแรกที่โตเกยีวดสินยี์แลนด์ราวกบัความฝัน สิ่งที่เหน็ สิ่งที่ได้ยนิ 

สิ่งที่สมัผสั ทกุสิ่งช่างวเิศษและงดงาม ความตกใจและประทบัใจลน้ปรี่ ทกุ

ครั้งที่นกึถงึเรื่องวนันั้นเขาจะตื่นเต้นจนนอนไม่หลบัไปหลายวนั

คณุยางามสิดุยอดเลย เขาคดิ

เทโกะสงัเกตเหน็ความเปลี่ยนแปลงทางจติใจลูกชาย คนืหนึ่งหลงั

กนิข้าวเยน็จงึเอ่ยว่า “มเีรื่องส�าคญัจะพูดด้วย ฟังแม่หน่อยนะ”

“พ่อตายไปสามปีแล้ว จากนั้นฮาคโุร่กอ็ยูก่บัแม่สองคนมาตลอด มี

เรื่องทกุข์ใจอะไรไหมลูก”

ฮาคโุร่เอยีงคอ ลองคดิดูแล้วเขากไ็ม่ได้มเีรื่องทกุข์ร้อนอะไร

“เพื่อนๆ เขามคีณุพ่อกนัใช่ไหมล่ะ เหน็แล้วอจิฉาบ้างหรอืเปล่า”

เขาสั่นศรีษะปฏเิสธ ไม่ได้โกหก ไม่ใช่ว่าเขาไม่มพี่อ เคยมแีต่เสยี

ชวีติแล้วต่างหาก

เทโกะก้มหน้าลงครั้งหนึ่งก่อนที่จะเงยหน้าอกีครั้ง

“แม่อยากให้คณุยางามมิาเป็นพ่อของลูก คณุยางามบิอกว่าถ้าไม่
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รงัเกยีจเขากอ็ยากเป็น พดูตามตรงคอืแม่กบัคณุยางามอิยากเป็นครอบครวั

เดยีวกนัจ้ะ แต่ถ้าฮาคโุร่ไม่ชอบ แม่จะยอมแพ้ ไม่อยากฝืนใจลูก”

ว่าไงจ๊ะ แม่ถาม สายตาจรงิจงัจนเขาถงึกบัผงะ

ฮาคโุร่ไม่ตอบ เทโกะจงึยิ้มที่มมุปากเลก็น้อย

“พูดเรื่องแบบนี้กะทนัหนัคงล�าบากใจแย่ ขอโทษนะ วนันี้ยงัไม่ต้อง

ตอบหรอก ค่อยๆ คดิไปกไ็ด้” และพยายามตดับทสนทนาให้จบลงแค่นั้น

ผม ฮาคโุร่เอ่ย “ผม...ยอม”

เอ๊ะ เทโกะเบกิตาเลก็น้อย เขาสบตาแม่ก่อนพูดต่อ

“แปลว่าแม่กบัคณุยางามจิะแต่งงานกนัใช่ไหม”

“ใช่จ้ะ...”

“งั้นกไ็ด้ แม่ชอบคณุยางามนิี่ จะแต่งงานกนักไ็ด้”

เทโกะก้มหน้าเลก็น้อย ช้อนตามอง “จะดหีรอื”

“ฮื่อ ผมว่าคณุยางามเิป็นคนด”ี

ฮาคุโร่รู้ว่ามีหลายเสียงแนะน�าให้เทโกะแต่งงานใหม่ อย่างในงาน

รวมญาต ิมหีลายคนพูดออกมาตามตรง ญาตบิางคนถงึกบัพูดเสยีงดงัว่า

เลกิยดึตดิกบัจติรกรไส้แห้งเถอะ

ตอนนั้นเทโกะอายุสามสิบกลางๆ แล้ว แม้จะเป็นแม่คนหนึ่ง แต่

สงัคมกม็องว่าการที่เธอจะคดิแต่งงานใหม่ไม่ใชเ่รื่องแปลกอะไร ฮาคโุร่เอง

กร็ู้ และเข้าใจความหมายที่คณุยางามมิาพบบ่อยๆ ตั้งนานแล้ว 

เทโกะโผกอดฮาคโุร่ เขาตกใจเพราะไม่เคยถูกแม่กอดมาก่อน

ขอบคณุจ้ะ เทโกะเค้นเสยีง

“แม่จะไม่ท�าให้ฮาคโุร่ต้องล�าบากใจเดด็ขาด จะท�าให้ลกูมคีวามสขุ 

แม่สญัญา” วงแขนโอบรอบตวัลูกชายแน่น

แม้จะถูกแม่สวมกอดอยู่แต่ฮาคุโร่ก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิด

ขึ้นจรงิเท่าไหร่ แม่จะแต่งงาน จะเป็นเจ้าสาวของใครบางคน ชวีติที่เคยมี
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กนัสองคนจะกลายเป็นสามคน เหมอืนอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการมากกว่า 

ได้กลิ่นหอมๆ จากต้นคอเทโกะ ไม่ใช่กลิ่นแชมพูหรือสบู่ที่คุ้นเคย 

พอรูว่้าเป็นกลิ่นน�้าหอม เขากต็ระหนกัว่าแม่ไม่ใช่ของเขาคนเดยีวอกีตอ่ไป

หลงัจากนั้นไม่นาน ฮาคโุร่กส็วมชดุเดยีวกบัวนัที่เจอคณุยางามคิรั้งแรก 

อีกครั้ง เพราะอย่างนั้นเขาจึงรู ้ว ่าคราวนี้จะไปสถานที่ที่ต้องรักษา 

มารยาท และคดิว่าไม่อยากไปร้านอาหารฝรั่งเศสเลย ทั้งน่าเบื่อและต้อง

นั่งตวัเกรง็จนปวดเมื่อยไปหมด

เทโกะท�าตวัแปลกๆ ตั้งแต่เช้า ไม่เพยีงแค่บรรจงแต่งหน้า ยงัลอง

ชดุหน้ากระจกหลายรอบ พอหยดุมอืกท็่องงมึง�าเหมอืนคดิค�าทกัทายใคร

บางคน

ถงึเวลาคณุยางามกิม็ารบั เขาขบัรถยนต์คนัใหญ่สขีาวที่ฮาคโุร่เพิ่ง

เคยเหน็ ดูเหมอืนจะเรยีกว่าเมอร์เซเดส-เบนซ์ ฮาคโุร่ล้มตวัลงนอน สลบั

กบัเด้งตวัเล่นบนเบาะหลงักว้างขวาง ส่วนเทโกะนั่งข้างคนขบั

ไม่รูว่้ารถยนต์วิ่งมาไกลแค่ไหน รูส้กึตวัอกีทกีเ็ข้าย่านที่พกัอาศยัแล้ว 

เหน็บ้านสวยงามตั้งเรยีงรายอยู่บนเนนิเขาหลายลูก

มีอาคารเด่นสะดุดตาหลังหนึ่ง ไม่ใช่ ‘บ้าน’ เหมือนที่ฮาคุโร่คิด 

‘บ้าน’ น่าจะเหมอืนบ้านที่ฮาคโุร่อาศยัอยู่ มขีนาดเลก็กะทดัรดักว่านี้ แต่

ที่นี่ไม่ใช่ ประตูทางเข้ากว้างขวางขนาดที่รถสามารถขบัเข้าไปได้ รอบตวั

บ้านมีก�าแพงสูงล้อมรอบ ขับรถวนอยู่ในถนนโรยก้อนกรวดเข้ามาจนเจอ

ประตูเข้าคฤหาสน์ หน้าประตูมชีายสวมชดุสดี�ายนือยู่

คณุยางามเิอ่ยเชญิ พวกฮาคโุร่จงึลงจากรถ

“ยนิดตี้อนรบักลบัครบั” ชายหนุ่มชดุด�าค้อมศรีษะให้คณุยางามิ

“เอารถไปจอดท”ี

“ครบัท่าน” รบักญุแจแล้วชายชดุด�าก้าวขึ้นรถเมอร์เซเดส-เบนซ์

ตอนนั้นเองที่ฮาคโุร่รูเ้ป็นครั้งแรกว่าที่นี่คอืบ้านคณุยางาม ิเหลอืเชื่อ 
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คนของคฤหาสน์หรูขนาดนี้จะเป็นครอบครวัเดยีวกบัพวกเขาหรอื

คณุยางามนิ�าทางเข้าไปในอาคาร เจอโซนถอดรองเท้าซึ่งกว้างขนาด

เล่นดอดจ์บอลได้สบาย ไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องกว้างขนาดนี้

ห้องแรกที่ถกูพาไปคอืห้องที่มโีต๊ะตวัใหญ่มหมึาตั้งตรงกลางห้อง มี

โซฟาหนงัสดี�าตั้งล้อมโตะ๊ ห้องนั้นหนัหนา้เข้าหาสวน เปดิประตกูระจกเดนิ

ออกไปที่สวนได้เลย

ฮาคโุร่คงุ คณุยางามเิรยีก “ช่วยรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะ”

ฮาคโุร่มองแม่อย่างงนุงง

“แม่จะไปทกัทายพ่อแม่ของคณุยางามกิ่อน รอได้ใช่ไหมจ๊ะ”

เทโกะสั่ง ฮาคโุร่พยกัหน้า

หลังจากที่ทั้งสองคนออกไปแล้ว ฮาคุโร่นั่งบนโซฟาแล้วมองรอบ

ห้อง โต๊ะตวัยกัษ์ท�าด้วยหนิอ่อนสคีรมี บนผ้าปูโต๊ะลายลูกไม้มทีี่เขี่ยบหุรี่

คริสตัลและตลับใส่บุหรี่วางอยู่ ภาพทิวทัศน์แขวนผนังคงเป็นฝีมือจิตรกร

ชื่อดงั ดูไปแล้วจงึคดิว่าไม่แตะต้องแจกนัและถ้วยชามที่วางประดบับนชั้น

น่าจะดกีว่า

ระหว่างที่คดิอย่างนั้นพลางจ้องมองไปที่ฝาผนงั กเ็หน็อะไรบางอย่าง

ขยบัอยูท่ี่ปลายสายตา ฮาคโุร่หนัมองทางสวนแล้วถงึกบัสะดุง้ตกใจ เพราะ

มเีดก็ผู้ชายคนหนึ่งยนือยู่ น่าจะแก่กว่าฮาคโุร่สองสามปี รูปร่างผอมสูงแต่

สายตาแหลมคมชวนให้นกึถงึสตัว์ป่าแสนปราดเปรยีว

เดก็หนุ่มพยายามเปิดประตูกระจก แต่ตวัลอ็กก้นหอยขดัไว้จงึเปิด

ไม่ออก พอรู้ว่าประตูลอ็ก เขาจงึมองมาทางฮาคโุร่แล้วชี้ตวัลอ็กราวกบัจะ

สั่งให้รบีๆ เปิด

ฮาคุโร่เดินไปใกล้ประตูและปลดล็อกออก แล้วเด็กหนุ่มก็กระชาก

เปิดประตู ถอดรองเท้าเดนิเข้ามาแล้วหย่อนก้นลงโซฟาอย่างคุ้นเคย มอง

ฮาคโุร่หวัจรดเท้าหลายครั้ง
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ฮะ ฮะ เขาหวัเราะเหมอืนเยาะเย้ย ตามด้วยค�าพูดดูแคลน

“เป็นคนจนอย่างที่คดิไว้จรงิด้วยแฮะ”

ฮาคโุร่จ้องอย่างโมโห แต่อกีฝ่ายไม่ลดละ

“นี่คงเจยีดเงนิไปซื้อเสื้อผ้าแบบนี้มาใส่ได้ชดุนงึสนิะ เห่ยชะมดัพวก

คนจน”

มอืของฮาคโุร่ทั้งสองข้างก�าหมดัแน่น เขาไม่เคยต่อยคน แต่อยาก

ซดัไอ้คนหยาบคายนี่สกัหมดั

“นั่งส ิเกะกะลูกตา”

ฮาคโุร่ยนืเฉยเพราะเกลยีดการท�าตามค�าสั่ง “ไม่อยากนั่งเรอะ งั้น

ยนืไป” เดก็หนุ่มพูด

จะท�าตามที่เขาพูดก็หงุดหงิดจึงนั่งลงตรงโซฟาข้างๆ เด็กหนุ่มพ่น

หวัเราะออกจมูกดงัหึๆ  ราวกบัผู้ชนะ

“แม่นายเก่งนี่”

ฮาคโุร่กะพรบิตาปรบิๆ ไม่รู้เขาพูดเรื่องอะไร “เรื่องคณุยาสฮึารไุง” 

อกีฝ่ายพูดต่อ

“จะแต่งงานใช่ไหมล่ะ เก่งนี่ เป็นลูกชายที่จะสบืทอดคฤหาสน์หลงั

นี้เชยีวนะ มกีนิมใีช้สบายตลอดชวีติ”

“รวยขนาดนั้นเลยหรอื”

ได้ยนิฮาคโุร่ถาม อกีฝ่ายระเบดิหวัเราะ

“นายโง่หรอืเปล่า ถ้าไม่มเีงนิจะอยู่บ้านใหญ่โตขนาดนี้ได้ไงเล่า ถงึ

จะพูดอย่างนั้นแต่คนสร้างไม่ใช่คณุยาสฮึารหุรอก”

“แล้วใครสร้างล่ะ”

“เรื่องนั้นเดี๋ยวกร็ู้” เดก็หนุ่มยิ้มมมุปาก

ประตูเปิด คุณยางามิโผล่หน้าเข้ามา พอสังเกตเห็นเด็กหนุ่มก็ท�า

หน้าตกใจเลก็น้อย
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“อะไรกนั เข้ามาทางสวนหรอื”

“ใช่ ผดิด้วยหรอื”

“ไม่ได้ว่าสักหน่อย ทั้งสองคนคุยอะไรกัน” คุณยางามิมองหน้า 

เดก็หนุ่มกบัฮาคโุร่สลบักนั

“เปล่านี่” ว่าแล้วเดก็หนุ่มลกุขึ้นยนื เปิดประตูกระจก สวมรองเท้า

กฬีา เดนิตดัสวนไปโดยไม่หนัมามองพวกฮาคโุร่อกี

“ใคร” ฮาคโุร่ถามคณุยางามิ

“อมื...เดก็ที่เป็นญาตนิ่ะ อกีหน่อยกร็ู้จกั”

“หมื”

“ว่าแต่มาด้วยกนัหน่อยได้ไหม มคีนอยากแนะน�าน่ะ”

“คนที่สร้างบ้านหลงันี้หรอื”

คณุยางามเิลกิคิ้วด้วยความตกใจก่อนพยกัหน้าช้าๆ “ใช่”

“คณุพ่อของคณุยางามหิรอื”

“กบัแม่ด้วย”

ไปเถอะ ว่าแล้วคณุยางามเิปิดประตู

ห้องญี่ปุน่ขนาดใหญ่คล้ายฉากในละครย้อนยคุ ฮาคโุร่นั่งข้างเทโกะ 

ฝั่งตรงข้ามพ่อแม่ของคณุยางาม ิ คณุพ่อเป็นชายชราไว้หนวดสขีาว สวม

กโิมโนสนี�้าตาล ส่วนคณุแม่สวมชดุสมี่วงอ่อน

ชายชรากอดอก จดจ้องฮาคโุร่ก่อนถามว่า “ชื่ออะไร”

“เทชมิะ ฮาคโุร่ครบั”

“ฮาคโุร่คงุชอบเรยีนวชิาอะไรมากที่สดุ”

ฮาคโุร่เงยีบเพราะตอบไม่ถูก ชายชราผดุยิ้มบาง

“ไม่ชอบเรยีนหนงัสอืหรอื”

ถูกอย่างที่เขาว่า ฮาคโุร่พยกัหน้า ชายชราหวัเราะเบาๆ

“ซื่อสตัย์ด ีงั้นขอถามอกีข้อ ตอนนี้ถ้าฝนัเป็นจรงิได้หนึ่งเรื่อง อยาก
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ขออะไร” ชายชราจ้องเดก็ชายราวกบัจะสะกดเขาเอาไว้

ไม่ใช่แค่เขา แต่ทั้งภรรยาเขา ลกูชายเขาหรอืคณุยางาม ิและเทโกะ

ล้วนจบัจ้องมาที่ฮาคโุร่ แต่ความรูส้กึนกึคดิที่สะท้อนในดวงตาแตกต่างกนั

อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะแววตากังวลของเทโกะท�าให้ฮาคุโร่ตัดสินใจ 

แน่วแน่

ถ้าแม่ เขาเกริ่นก่อนพูดต่อ “ไม่โดนทกุคนเกลยีดคงดคีรบั”

ผู้ที่ท�าหน้าตกใจคอืภรรยาของชายชรา ชายชราเบกิตาโตเลก็น้อย

ก่อนมองเทโกะ “ท่าจะสั่งสอนมาด”ี

ค�าพูดนั้นฟังไม่เหมอืนค�าชมแม้แต่น้อย แต่เทโกะค้อมศรีษะกล่าว

ค�าขอบคณุ

การสมัภาษณ์จบเพยีงเท่านั้น คณุยางามขิบัรถไปส่งฮาคโุร่กบัเทโกะ 

ที่บ้านเหมอืนตอนขามา แต่ภายในรถเบนซ์สขีาวเงยีบกรบิ

หลงัจากนั้นราวสองเดอืน เทโกะและฮาคโุร่กย้็ายเข้ามาอยูใ่นแมนชั่น

ที่คณุยางามซิื้อ ความจรงิแล้วที่ผ่านมาคณุยางามไิม่ได้อาศยัอยูใ่นคฤหาสน์

ใหญ่โตหลังนั้นแต่อาศัยอยู่ในแมนชั่นคนเดียวมาตลอด แต่แมนชั่นที่เคย

อยู่แคบเกินไปที่จะอยู่กันสามคนเขาจึงซื้อห้องใหม่ซึ่งกว้างกว่าเดิม ด้วย

เหตนุั้นท�าให้ฮาคโุร่ต้องย้ายโรงเรยีน เขาไม่อยากจากลาเพื่อนร่วมชั้น แต่

ไมไ่ด้รบัอนญุาตให้เรยีนข้ามเขตจงึจ�าเป็นต้องยอมรบั ที่น่าเสยีดายยิ่งกว่า

นั้นคอืแวะบ้านยายตอนขากลบัไม่ได้เหมอืนก่อน “ฮาคโุร่อยูช่ั้นมธัยมสาม

แล้ว เฝ้าบ้านคนเดียวได้แล้วเนอะ” แม่พูดแบบนั้นเขาจึงได้แต่พยักหน้า

รบั

ไม่มกีารจดัพธิแีต่งงาน ฮาคโุร่ไม่รู้เหตผุล อาจเพราะไม่มใีครบอก

ให้แต่ง และทั้งสองคนกค็งไม่อยากจะจดัพธิอีะไรด้วย

ถงึอย่างนั้นตอนทกัทายเพื่อนร่วมชั้นในโรงเรยีนใหม่ เขาแนะน�าตวั

ว่าชื่อยางาม ิฮาคโุร่ รู้สกึเหมอืนก�าลงัโกหก ราวกบัว่าเป็นชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่
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ตนเอง

แต่ส�าหรบัคนอื่นๆ ที่อยู่รอบตวั ฮาคโุร่ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากยางาม ิ

ฮาคโุร่ เวลารบัโทรศพัท์ เทโกะพูดอย่างเป็นธรรมชาตวิ่า “ค่ะ ยางามคิ่ะ” 

ป้ายชื่อหน้าประตูบ้านเขยีนว่า ‘ยางาม’ิ เพื่อนบ้านกเ็รยีกเทโกะว่า ‘คณุ

ยางามิ’ แน่นอนว่าที่โรงเรียนก็เรียกฮาคุโร่ว่า ‘ยางามิคุง’ เขาจ�าใจ 

ตอบรบัค�าเรยีกนั้น

เป็นความรู้สกึที่แปลกประหลาด รู้สกึเหมอืนก�าลงัเดนิหลงผดิทาง 

อยากย้อนกลบัเส้นทางเดมิเรว็ๆ แต่ไม่รู้ว่าต้องท�าอย่างไร

ใช้เวลาไมน่านเขากต็ระหนกัวา่ตวัเองนั้นไม่ใชแ่ค่หลงทาง แต่ก�าลงั

อยู่บนทางเดนิที่ต่างไปและไม่สามารถออกจากทางนี้ได้อกีแล้ว

หลงัอาศยัอยู่ในแมนชั่นใหม่ราวสามเดอืน ฮาคโุร่กลบัจากโรงเรยีน 

เห็นเทโกะแต่งตัวเหมือนกับเพิ่งกลับจากข้างนอกมา เธอลาออกจากโรง

พยาบาลตั้งแต่ก่อนหน้านี้

กล่องชูครมีตั้งอยู่บนโต๊ะอาหาร เมื่อเหน็ฮาคโุร่มอง เทโกะบอกว่า 

“กนิได้จ้ะ แต่ล้างมอืก่อนนะ”

เขาล้างมือตามที่แม่บอกแล้วกินชูครีมอย่างเอร็ดอร่อย เทโกะนั่ง

มองลูกกนิขนมอยู่ข้างๆ อย่างเพลดิเพลนิ

“แม่ไม่กนิหรอื” ฮาคโุร่หยดุกนิ

“แม่ไม่กนิจ้ะ ฮาคโุร่กนิเท่าที่ต้องการได้เลย”

ไชโย เขาใช้มอืที่ว่างอยู่คว้าชิ้นที่สองขณะยงักนิชิ้นแรกไม่หมดด ี

ฮาคโุร่ เทโกะเรยีก “โรงเรยีนสนกุไหม”

งั้นๆ แหละ ฮาคโุร่ตอบ “พอจะปรบัตวัได้แล้ว”

เหรอ เทโกะผดุยิ้มโล่งใจ จากนั้นท�าหน้าจรงิจงั “ขอพูดเรื่องส�าคญั

นะ” เธอเอ่ยด้วยน�้าเสยีงข่มความรู้สกึ

ฮาคโุร่ถอืขนมทั้งสองชิ้นขณะหนัมองแม่แล้วพยกัหน้า
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ปีหน้า เทโกะเอ่ย “บ้านเราจะมกีนัสี่คนแล้ว ฝากด้วยนะจ๊ะ”

เอ๊ะ เขาอทุานออกมาโดยที่ไม่เข้าใจความหมาย เทโกะสงัเกตเหน็

จงึลูบท้องเบาๆ ก่อนพูดต่อ

“เพิ่มมาอกีคนจ้ะ ฮาคโุร่จะมนี้องชายไม่กน็้องสาวแล้ว”

ถงึอย่างนั้นฮาคโุร่กย็งัไม่เข้าใจในทนัท ีได้แต่มองแม่ท�าหน้าเขนิอาย

3

เหน็สาวสวยสวมชดุสูทสดี�ายนืตรงทางเข้า ฮาคโุร่ยดืตวัตรง แตะ

ถงุกระดาษสแีดงบนโต๊ะ นี่เป็นสญัญาณของฝ่ายเขา ส่วนสญัญาณของ

อกีฝ่ายคอืสวมสูทสดี�า

แต่สาวงามในชดุสทูมองไปยงัทศิทางตรงข้ามกบัฮาคโุร่แล้วยิ้ม เดนิ

ด้วยท่าทเีรงิร่าไปหาชายวยักลางคนแต่งกายล�าลอง ยิ้มกรุม้กริ่มน่ารงัเกยีจ 

ดูยังไงก็ไม่ใช่นัดเรื่องงาน นัดกับชู้รักที่เลานจ์โรงแรมตั้งแต่ตอนกลางวัน

ของวนัท�างานเรอะ ฮาคโุร่จนิตนาการไปไกลพลางกร็ู้สกึไม่พอใจนกั

ในถ้วยกาแฟยังเหลือกาแฟอยู่อีกตั้งครึ่ง แต่บริกรสาวเดินผ่านมา

พอดเีขาจงึเรยีกขอเตมิให้เตม็ ร้านนี้เตมิกาแฟฟร ีไม่ดื่มคงขาดทนุแย่

พอมองไปที่นาฬิกาข้อมอืกเ็หน็ว่าเลยเวลาห้าโมงเยน็ไปแล้วเลก็น้อย  

เกลยีดคนไม่ตรงต่อเวลาชะมดั เขาคดิโดยไม่นกึถงึว่าตวัเองกเ็คยท�า

เขานดัเจอภรรยาของอาคโิตะ ผู้หญงิที่โทร.มาเมื่อกลางวนั เหน็ว่า

ชื่อคาเอเดะ เขาลืมถามว่าเขียนด้วยอักษรคันจิ หรือฮิรากานะ หรือ 

คาตาคานะ

ถงึอย่างนั้นกเ็ถอะ ฮาคโุร่คดิทบทวน ไม่นกึว่าหมอนั่นจะแต่งงาน

แล้ว---
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น้องชายเกดิตอนฮาคโุร่อายเุก้าขวบ เขารบีรดุไปโรงพยาบาลพร้อม

จนุโกะกบัเคนโซแบบไม่รู้เรื่องรู้ราว เพราะวนันั้นเขารอการตดิต่ออยู่ที่บ้าน

น้า มเีพยีงยาสฮึารมุารอที่โรงพยาบาลก่อน ที่จรงิเขาเป็นรองผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลแห่งนั้น ฮาคโุร่รู้ภายหลงัว่าเขาเชี่ยวชาญด้านประสาทวทิยา 

เทโกะอยู ่ห้องพิเศษของโรงพยาบาล แล้วฮาคุโร่ก็ได้พบหน้า 

น้องชายที่เพิ่งเกดิเป็นครั้งแรกที่นั่น

หน้าย่นจงั คอืความคดิแรกของเขา ผวิสชีมพูแปร๋น แขนขาเรยีว มี

เพยีงศรีษะที่ดยูาวแปลกๆ ของแบบนี้จะกลายเป็นคนได้จรงิหรอื แต่บรรดา

ผู้ใหญ่รอบตวัไม่มใีครว่าอะไร จงึคดิว่าแบบนี้คงเป็นเรื่องปกติ

ที่จดจ�าได้แม่นคอื เทโกะหวัเราะและน�้าตาไหลไปด้วย ท�าให้เขารู้

ซึ้งว่าการคลอดเดก็ทารกคนนี้เป็นเรื่องน่ายนิดอีย่างยิ่งส�าหรบัแม่

ดีจังนะมีน้องชายแล้ว คงดีใจละสิ จุนโกะและหลายๆ คนพูดกับ

เขา ฮาคโุร่ตอบรบัโดยด ี ความจรงิการมนี้องชายคนใหม่กช็่วยเพิ่มความ

สดชื่น บรรยากาศของบ้านยางามิแจ่มใส เทโกะกับยาสึฮารุแสดงสีหน้า

แช่มชื่น ฮาคโุร่พลอยอารมณ์ดไีปด้วย

น้องชายถกูตั้งชื่อว่าอาคโิตะ ไม่ทราบที่มา แต่คงไม่ได้ตั้งด้วยความ

สิ้นหวงัเหมอืนคราวฮาคโุร่แน่

ตั้งแต่อาคโิตะเกดิ บางครั้งครอบครวัเรากเ็ดนิทางไปที่คฤหาสน์ใหญ่

หลงันั้นทั้งๆ ที่ห่างเหนิกนัไปช่วงหนึ่ง โคโนสเึกะ ชายชราผมขาวเจ้าของ

คฤหาสน์ ออกมาต้อนรับด้วยสีหน้าคุณปู่ใจดีต่างกับตอนเจอฮาคุโร่ครั้ง

แรกลบิลบั ดวงตานั้นจบัจ้องเพยีงหลานที่เพิ่งลมืตาดโูลก อาจไม่เหน็ฮาคโุร่ 

ในสายตาด้วยซ�้า

“แววตาดีนี่” โคโนสึเกะกอดอาคิโตะพลางพูดอย่างดีใจ “แววตา

เดด็เดี่ยว เดก็คนนี้ต้องเป็นใหญ่เป็นโตแน่นอน”

ทนัใดนั้นอาคโิตะกถ่็ายท้องดงัปูด้ป้าด ทกุคนหวัเราะ แต่คนที่ดดูใีจ
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ที่สดุคอืโคโนสเึกะ “ใหญ่โตอย่างที่คดิจรงิๆ” เขาหรี่ตาอย่างพงึพอใจ

เริ่มตั้งแต่งานฉลองวนัเกดิอาคโิตะ เวลาที่มวีนัพเิศษต่างๆ กจ็ะได้

ไปงานเลี้ยงมื้อค�่าที่คฤหาสน์ยางามิเจ้าภาพเลี้ยงอาหารบ่อยขึ้น ในห้อง

อาหารมโีต๊ะกนิขา้วใหญ่ขนาดยี่สบิคนนั่ง ฮาคโุร่นั่งกนิข้าวตรงท้ายโต๊ะกบั

แขกผู้ร่วมงานเกอืบยี่สบิคน อาหารที่น�ามาเสริ์ฟอร่อยทกุอย่าง ใช้วตัถดุบิ

มรีาคาอย่างเตม็ที่ มารูท้หีลงัว่าโอกาสแบบนี้จะจ้างพ่อครวัจากข้างนอกมา

แขกผูม้าเยอืนส่วนใหญ่หน้าเดมิ แต่เป็นใครที่ไหน เกี่ยวข้องกบับ้าน

ยางามอิย่างไร ฮาคโุร่ไม่รู้เลย แต่ดูออกว่าทกุคนประจบประแจงและคอย

เอาใจโคโนสึเกะ เขาตระหนักว่าคุณปู่ผมขาวเป็นองค์ราชาแห่งคฤหาสน์

หลงันี้

เจอเดก็ผู้ชายที่เคยเจอตอนมาคฤหาสน์นี้ครั้งแรกในงานเลี้ยงอาหาร

ด้วย เพราะความประทบัใจแรกค่อนข้างแย่ ฮาคโุร่จงึพยายามอยูห่่างๆ แต่

บางครั้งอกีฝ่ายกเ็ข้ามาชวนคยุ เดก็ผู้ชายคนนั้นชื่อยูมะ

ตอนฉลองวนัเกดิอาคโิตะ ฮาคโุร่นั่งข้างยูมะ ยูมะชะโงกหน้ามาหา

ฮาคโุร่ระหว่างกนิข้าวแล้วกระซบิว่า “จบแล้วสทิ่า”

ฮาคโุร่ท�าหน้างง ไม่เข้าใจว่าเขาพดูเรื่องอะไร ยมูะยกยิ้มก่อนพดูต่อ

“หมายถงึพอน้องชายเกดิมา นายกจ็บแล้วไง แม่ของนายกใ็กล้หมด

หน้าที่แล้ว เดี๋ยวกถ็ูกถบีหวัส่ง เตรยีมใจไว้เหอะ”

ค�าพูดที่เปล่งออกมาด้วยเสียงแหบแห้งทิ้งเสี้ยนหนามเสียดแทงใจ

เอาไว้ในใจฮาคโุร่

ตอนหลงัฮาคโุร่ถามเทโกะว่าหมอนั่นเป็นใคร แต่ค�าตอบที่ได้รบัคอื

เดก็ที่เป็นญาตนิ่ะ ตามด้วยก�าชบัว่า “ไม่ต้องสนใจเดก็คนนั้นหรอก”

ถงึแม่จะพูดอย่างนั้น เขากอ็ดสงสยัไม่ได้ แต่เลกิอยากรู้อยากเหน็ 

ดกีว่า สกัวนัคงรู้เอง และดูเหมอืนว่าจะเป็นเรื่องที่ห้ามถามด้วย

แต่กส็ลดัค�าพูดของยูมะออกจากหวัไม่ได้ เพราะเขาพูดถูกทเีดยีว
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โคโนสเึกะท่าทางอยากให้อาคโิตะสบืทอดบ้านยางาม ิผูส้บืทอดจะ

เป็นใครไม่ได้นอกจากผู้ชายที่มีสายเลือดเดียวกัน อาคิโตะจึงเป็นคนที่ 

รอคอยมานาน

หลักฐานคือการให้อาจารย์พิเศษตามประกบตั้งแต่ยังเดินไม่เต็ม

ก้าวด้วยซ�้า เขานกึประหลาดใจว่าจะสอนอะไรเดก็ตวักระจริดิแค่นี้ได้ แต่

ก็ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องที่สมควรเรียนตามช่วงวัย โดยมีแม่หมั่นตรวจสอบ

ความก้าวหน้าแล้วรายงานสามกีบัพ่อสามี

และในบ้านก็เริ่มเปิดเพลงคลาสสิกเป็นประจ�า ยาสึฮารุแนะน�าว่า

หากเปิดดนตรทีี่แท้จรงิให้ฟังตั้งแต่เดก็ หจูะได้รบัการขดัเกลาตามธรรมชาติ

เราคงสายไปแล้ว ฮาคโุร่คดิ

พออายุสามขวบ อาคิโตะก็ต้องเรียนรู้อะไรต่อมิอะไรมากกว่าเดิม 

ว่ายน�้า เปียโน และสนทนาภาษาองักฤษ ไม่มหียดุพกัสกัวนั ฮาคโุร่จงึไม่มี

โอกาสเจอหน้าอาคโิตะนกั เจอกนัแค่ตอนกนิข้าว แต่เขาไม่รู้ว่าควรปฏบิตัิ

ต่อน้องชายที่อ่อนกว่าตั้งเก้าปีอย่างไร สดุท้ายกไ็ด้แค่มองอย่างเดยีว

ในขณะเดยีวกนัถงึเวลาที่ฮาคโุร่ต้องคดิเรื่องอนาคตตวัเองแล้ว คนื

หนึ่งเทโกะบอกให้เขาสอบเข้าโรงเรยีนมธัยมต้นของเอกชน ล้อเล่นน่า เขา

ไม่เคยคดิด้วยซ�้า

“ผมเข้าโรงเรยีนรฐับาลท้องถิ่นกไ็ด้ เพื่อนๆ กไ็ปกนั”

ค�าพูดของฮาคโุร่ท�าให้เทโกะท�าสหีน้าวติกกงัวล

“จะเอาแบบนั้นกไ็ด้ แต่อยากให้ลองสอบเท่าที่จะท�าได้ก่อน”

“โรงเรยีนไหน”

เทโกะเอ่ยชื่อโรงเรียนเบาๆ ฮาคุโร่แทบหงายหลังตกเก้าอี้ เพราะ

เป็นโรงเรยีนชื่อดงักระฉ่อน

“เพ้อเจ้อน่า เข้าไม่ได้หรอก พวกที่จะสอบเข้าโรงเรยีนดงัขนาดนั้น

เขาเตรยีมตวัล่วงหน้าตั้งหลายปี”
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“แต่ฮาคุโร่ผลการเรียนดีออก พ่อก็ชมว่าเก่งโดยไม่ต้องมีครูสอน

พเิศษตามประกบ”

“คะแนนเฉลี่ยมนัต�่าหรอก เรื่องแค่นี้ไม่เข้าใจหรอื”

“ถ้าไม่ลองสอบดูกไ็ม่รู้ แม่ว่าลูกเตรยีมตวัตอนนี้ยงัทนั”

“ท�าไมผมต้องท�าแบบนั้นด้วย”

เทโกะเว้นช่วงครู่หนึ่งก่อนเอ่ยปาก

“พ่อเขาแนะน�าน่ะ อยากให้ฮาคโุร่ได้รบัการศกึษาที่เหมาะสม อยาก

สนบัสนนุลูกเท่าที่จะท�าได้ พ่อเขาคดิว่าฮาคโุร่เป็นลูกแท้ๆ นะ”

ฮาคโุร่รู้สกึว่าค�าพูดของแม่กดดนัเขา เขาไม่ได้เรยีกคณุยาสฮึารวุ่า

พ่อ ยาสฮึารกุไ็ม่ได้เรยีกเขาว่าฮาคโุร่เฉยๆ

“ผม...ไม่เอา ไม่สอบเข้ามธัยมต้นหรอก เรื่องแบบนี้ยกให้อาคโิตะ

ท�าส”ิ

เทโกะหลบุตา ถอนหายใจเบาๆ ว่าแล้วเชยีว แม่พมึพ�า แล้วหวัข้อ

นี้กไ็ม่ถูกหยบิยกมาพูดอกีเลย

ไม่ใช่แค่ตอนนั้นที่ฮาคุโร่โดนบีบให้เลือกเส้นทางชีวิต หลายเดือน

หลงัจากฮาคโุรส่อบเข้าโรงเรยีนมธัยมตน้ของรฐัตามที่ประกาศไว้ กลบัเจอ

ปัญหาที่ยากยิ่งกว่าเดมิ และคนที่พูดกค็อืเทโกะเช่นเดมิ

นั่นคอืเรื่องรบับตุรบญุธรรม ค�าถามกค็อืเขาอยากเป็นสมาชกิบ้าน

ยางามอิย่างเป็นทางการหรอืไม่

เทโกะบอกว่า ณ เวลานั้นแม้ฮาคโุร่จะเป็นลูกชายเธอ แต่ยงัไม่จด

ทะเบยีนเป็นบตุรยาสฮึาร ุเท่ากบัเขาไม่ใช่สมาชกิบ้านยางาม ิที่แนะน�าตวั

กบัคนอื่นว่ายางามเิพราะกระบวนการด้านเอกสาร ในอนาคตถ้าต้องการ

ก็สามารถแนะน�าตัวว่าเทชิมะได้ แต่ถ้ารับบุตรบุญธรรมแล้วจะกลับเป็น 

เทชมิะไม่ได้อกี

“เพยีงแตว่า่ เรื่องนี้ละเอยีดอ่อนนดิหน่อย” เทโกะอกึอกั “ถ้าไม่เป็น
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บตุรบญุธรรม แปลว่าพ่อกบัฮาคโุร่ไม่ได้เป็นพ่อลูกตามกฎหมาย หากพ่อ

เป็นอะไรไป ฮาคโุร่จะไม่มสีทิธิ์สบืทอดมรดก เอ่อ เข้าใจค�าว่าสทิธิ์สบืทอด

มรดกไหม”

“รู้น่า อย่าดูถูกผมอย่างนั้นส”ิ 

“นั่นสนิะ ลูกอยู่มธัยมต้นแล้วนี่ พ่อเขาบอกว่าถ้าฮาคโุร่ตอบตกลง

จะได้ยื่นเรื่อง ไม่ต้องตอบทนัทกีไ็ด้ ค่อยๆ คดินะ”

“แม่ว่าควรท�ายงัไง”

แม่ ว่าแล้วเทโกะถอนหายใจเฮอืกใหญ่ มองหน้าลูกชายและค่อยๆ 

พูดออกมา

“เผื่อมีเหตุฉุกเฉิน แม่อยากให้ทั้งฮาคุโร่และอาคิโตะได้รับมรดก

เหมอืนกนั ยงัไงกม็กีนัสองพี่น้อง”

พี่น้อง เขาพึมพ�าทวนค�านั้น ช่างเป็นค�าที่ฟังแล้วดูกลวงและ 

ว่างเปล่าชอบกล เขาเลยถามว่า “ผมกบัอาคโิตะเป็นพี่น้องกนัหรอื”

แม่เบกิตาโพลง สั่นศรีษะอย่างแรง

“ของมนัแน่อยูแ่ล้ว แม่คลอดมาเองทั้งสองคนนี่ ท�าไมพดูอย่างนั้น”

ฮาคโุร่ทนมองใบหน้าเสยีใจของแม่ไม่ได้ แต่เขาไม่คดิว่าตนเองพดูผดิ

ระหว่างหวนคดิถงึอดตี จู่ๆ กม็เีงาทอดบนโต๊ะ ฮาคโุร่เงยหน้ามอง

หญิงสาวที่ยืนตรงหน้า ความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาคือตัวใหญ่จัง ราวกับ

ขอบเขตการมองเหน็โดนเธอฉกฉวยไปหมด จนไม่เหน็สิ่งอื่นในสายตา

หญงิสาวเอยีงคอท�าให้ผมสนี�า้ตาลเป็นลอนพลิ้วไหวเบาๆ เธอถาม

ว่า “คณุพี่ชายใช่ไหมคะ” ด้วยเสยีงแหบห้าวเลก็น้อยแตเ่ปน็เสยีงเดยีวกบั

ที่ได้ยนิทางโทรศพัท์แน่นอน

ฮาคโุร่พรวดพราดลกุขึ้นจนต้นขากระแทกขอบโต๊ะ “เจบ็”
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“เป็นอะไรไหมคะ” เธอยื่นหน้ามอง

“ไม่เป็นไร เอ่อ คณุคาเอเดะ...สนิะ”

ค่ะ หญงิสาวตอบแล้วก้มศรีษะ “ยนิดทีี่ได้รู้จกัค่ะคณุพี่ชาย” พูด

เหมอืนตอนคยุโทรศพัท์

“ทางนี้ต่างหากขอฝากตัวด้วย” ฮาคุโร่หยิบนามบัตรจากกระเป๋า

แจก็เกต็ส่งให้ เป็นนามบตัรที่แทบไม่มโีอกาสใช้

หญงิสาวรบัไว้แล้วพนิจิพจิารณาข้อความในนามบตัร

มอีะไรหรอื ฮาคโุร่ถาม 

“โรงพยาบาลสตัว์อเิคดะ แปลว่าคณุพี่ไม่ใช่ผู้บรหิารหรอืคะ”

“ฉนัเป็นลกูจา้งน่ะ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลเป็นลงุแก่ๆ ขี้เหล้า ฉนั

เลยเป็นตวัแทนผู้อ�านวยการโดยปรยิาย นั่งก่อนไหม”

“อ๊ะ นั่นสคิะ”

เหน็คาเอเดะนั่ง ฮาคโุร่นั่งตาม มองหาบรกิรสาวแล้วยกมอืขึ้น

“ขอโทษที่เรยีกมาพบกะทนัหนันะคะ” หญงิสาวก้มศรีษะอกีครั้ง

ไม่เป็นไร ว่าแล้วมองฝ่ายตรงข้ามอกีครั้ง การแต่งตวัของหญงิสาว

ค่อนข้างต่างจากที่ฮาคโุร่คาดเดา

เสื้อจั๊มเปอร์หนังสีด�ามันวับ จริงอยู่ว่านี่นับเป็น ‘ชุดสีด�า’ สวม 

กางเกงยนีส์ขาดวิ่น ทาเลบ็สเีงนิ

ตอนแรกมองว่าตัวใหญ่ แต่ก็ไม่ได้ตัวสูงมากหรืออ้วนมากอะไร 

ใบหน้าจดัว่าเลก็ พูดให้เจาะจงคอืไหล่กว้างเลก็น้อย แต่ไม่ถงึขนาดล�่าสนั

บรกิรสาวเดนิมา คาเอเดะสั่งชานม

“เอ่อ ขอพดูอย่างเป็นทางการอกีครั้ง” ฮาคโุร่วางมอืสองข้างบนตกั 

“ยนิดกีบัการแต่งงานด้วยครบั”

“ขอบคณุค่ะ ขออภยัแทนอาคโิตะคงุด้วยที่แจง้เรื่องแต่งงานกบัคณุ

พี่ช้า”



ฮิงาชิโนะ เคโงะ

35

ฮาคโุร่หน้าบึ้ง

“เลกิเรยีกว่าคณุพี่ได้ไหม ฟังแล้วอดึอดัยงัไงไม่รู้”

อุ๊ย ว่าแล้วคาเอเดะกะพริบตา แพขนตายาวหนาขยับขึ้นลง เขา

แยกไม่ออกว่าขนตาจรงิหรอืปลอม

“กเ็ป็นคณุพี่นี่คะ เหน็ว่ามสีายเลอืดเดยีวกนั”

“มนักใ็ช่”

“แต่ได้ยนิว่าไม่ค่อยสงุสงิกนัแบบพี่น้องเท่าไหร่”

“เรยีกว่าไม่สงุสงิกนัเลยดกีว่า โดยเฉพาะหลายปีที่ผ่านมา”

“ดูเหมอืนจะอย่างนั้นนะคะ น่าเสยีดาย”

“เสยีดาย” ฮาคโุร่ขมวดคิ้ว “ท�าไม”

“อตุส่าห์มพีี่น้องแต่ไม่สนทิกนั น่าเสยีดายออก สนกุจะตาย”

“เธอมพีี่น้องไหม”

“มพีี่ชาย พี่สาว และน้องสาวค่ะ”

“เยอะดนีะ”

“พี่ชายกับพี่สาวแต่งงานแล้ว แต่ตอนนี้พวกเรายังสนิทสนมกันด ี

สนกุดนีะคะ ลูกๆ เขากน็่ารกั”

“ดใีจด้วย แต่โลกนี้มคีรอบครวัหลายแบบ”

ฉัน ดวงตาโตของคาเอเดะจ้องฮาคุโร่ตรงๆ “คิดว่าแค่มีพ่อคนละ

คนไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะ”

ริมฝีปากหนาเล็กน้อยหยุดตรงท้ายประโยคว่า ‘ค่ะ’ ฮาคุโร่มอง 

หญงิสาวตรงหน้าแล้วจงึหลบสายตา

บริกรสาวเดินมาวางถ้วยชาและโถใส่นมตรงหน้าคาเอเดะ ฮาคุโร่

ขอเตมิกาแฟ

“ตอนนี้อาคิโตะท�าอะไรอยู่” ฮาคุโร่มองมือคาเอเดะรินนมใส่ชา

พลางถาม
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“งานด้านไอทคี่ะ”

“ตอบผวิเผนิจงันะ”

คาเอเดะวางโถใส่นม หยบิช้อนคนในถ้วยชาแล้วเหยยีดตวัตรง

“บริษัทดูแลและประมวลผลบิ๊กดาต้า* โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ค่ะ 

นอกจากนี้ยังมีบริษัทใหม่ที่เน้นระบบการจัดการเมตะดาต้า** และก�าลัง

สร้างเครอืข่ายธรุกจิใหม่ที่จะน�าความรูแ้ละโนว์ฮาวมาใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

อาคิโตะซังบอกว่าเป็นเมตะดาต้าของเมตะดาต้า แต่ยังถกเถียงกันอยู่ว่า

จะขยายถึงระดับเมตาตะดาต้าได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม พวกเราอยู่ที่

ซีแอตเทิล อเมริกาเพื่อเตรียมการเรื่องนั้นจนถึงเดือนที่แล้ว เพราะมี 

ผู้ร่วมพฒันาระบบอยู่ที่นั่นค่ะ” หลงัพูดรวดเดยีวจบ คาเอเดะถามว่า “มี

ข้อสงสยัไหมคะ”

ฮาคโุร่กระแอม บรกิรสาวน�ากาแฟมารนิใส่แก้ว

ชายหนุ่มจบิกาแฟ ยดืตวัตรงก่อนพูด “เธอเข้าใจเรื่องที่ตวัเองพูด

หรอืเปล่า”

“ประมาณครึ่งหนึ่งค่ะ” เธอตอบทนัควนั

“เยี่ยม” ฮาคโุร่ชมจากใจจรงิ “สดุยอดเลย”

“เรื่องของน้องชายแท้ๆ ไม่รู้เลยหรอืคะ”

“พอจะรู้ว่าท�างานด้านคอมพิวเตอร์ เห็นชอบของพวกนี้มาตั้งแต่

เดก็ พ่อเขาอยากให้สบืทอดโรงพยาบาลเลยกลุ้มใจใหญ่ ฉนัห่างจากบ้าน

* Big Data คอื ข้อมลูมหตัหรอืข้อมลูมหาศาลและซบัซ้อนจนซอฟต์แวรห์รอืฮารด์แวรธ์รรมดา
ไม่สามารถจัดการหรือวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถ
รองรับการจัดเก็บ การวิเคราะห์ แสดงผล และการใช้งานข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ท�างานในอนาคต
** Metadata คือ ข้อมูลอภิพันธ์หรือข้อมูลที่มีไว้เพื่ออธิบายคุณสมบัติหรือเนื้อหาของ 
ชุดข้อมูลหรือวัตถุอื่นๆ เพื่อให้ผู ้ใช้สามารถรับทราบ เข้าใจ และน�าชุดข้อมูลหรือวัตถุ 
เหล่านั้นไปใช้งานต่อได้ง่าย
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นั้นนานแล้วเลยไม่รู้เรื่องเท่าไหร่”

“อาคโิตะคงุดูไม่สนใจงานด้านการแพทย์เลยค่ะ”

“น่าจะอย่างนั้น เขาโดนคาดหวงัตั้งแต่เดก็ ถูกจบัเรยีนสารพดัเพื่อ

ที่จะเป็นใหญ่เป็นโต แต่ถ้าเจ้าตวัไม่อยากท�ากช็่วยไม่ได้” เขานกึถงึค�าพูด

ของคาเอเดะเมื่อครู ่“พดูว่าซแีอตเทลิใช่ไหม เหน็บอกว่าอยู่ซแีอตเทลิจนถงึ

เดอืนก่อน”

“พูดค่ะ” คาเอเดะพยกัหน้า

“ตั้งแต่เมื่อไหร่”

“ครึ่งปีก่อน”

“เหน็ว่าแต่งงานปลายปีที่แล้วสนิะ แสดงว่าจดัพธิทีี่โน่นหรอื”

“ค่ะ แค่สองคน”

“แค่สองคน” เขาขมวดคิ้วฉบั

“ไปโบสถ์ในเมืองขอให้บาทหลวงท�าพิธีให้ โรแมนติกใช่ไหม”  

หญงิสาวเล่าด้วยสหีน้าเคลบิเคลิ้ม

“บ้านยางามกิอ็ตุส่าห์ยอมนะ”

“ก”็ คาเอเดะวางแก้ว “ไม่ได้บอกนี่คะ”

“อ้าว” ฮาคโุร่เบกิตาโต “ไม่ใช่แค่ฉนั แต่ไม่ได้บอกบ้านยางามดิ้วย

หรอื”

“อาคโิตะคงุบอกว่า ถ้าทางนั้นรูว่้าจะแต่งงานมหีวงัโดนเรยีกตวักลบั 

สั่งให้จดัพธิตี่อหน้าทกุคนแล้วจดังานเลี้ยงอลงัการแหง...”

“คงใช่ เขาเป็นทายาทบ้านยางามอินัทรงเกยีรตนิี่นะ”

“แต่มนัยุ่งยากเลยตดัสนิใจปิดเงยีบแล้วค่อยแจ้งทหีลงัดกีว่า”

ฮาคโุร่เบ้ปากแล้วยกัไหล่ “รอดูเลยว่าพวกญาติๆ  จะว่ายงัไง”

“ฉนัไม่ค่อยรู้หรอก บ้านยางามนิี่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอืคะ”

“ฉนักไ็ม่รูล้ะเอยีดมาก อย่างน้อยเมื่อก่อนกเ็คยยิ่งใหญ่มาก่อนแหละ 
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เป็นเจ้าของที่ดนิรายใหญ่ ลงทนุท�าธรุกจิหลายอย่าง นอกจากโรงพยาบาล 

ปัจจบุนักบ็รหิารสถานพยาบาลกบัสถานพกัฟ้ืนหลายแห่ง ถอืว่าใหญ่พอตวั

เลย”

หมื คาเอเดะระบายลมหายใจคล้ายไม่เข้าใจ

“เข้าเรื่องเถอะ” ฮาคโุร่พูด “อาคโิตะหายตวัไปสนิะ ตั้งแต่เมื่อไหร่”

“สี่วนัก่อนค่ะ หลงัจากกลบัญี่ปุน่วนัที่สอง” คาเอเดะท�าสหีน้าจรงิจงั

ขึ้นมาทนัใด

ฮาคโุร่นบันิ้ว เท่ากบัเพิ่งผ่านมาห้าวนัตั้งแต่พวกเธอกลบัญี่ปุ่น

“ไม่มเีบาะแสเลยสนิะ”

“ไม่ค่ะ ต้องกลบัญี่ปุน่กะหนัหนัแล้วอาคโิตะคงุดนัหายตวัไปอกี ไม่รู้

ควรท�ายงัไงด.ี..” ผมสนี�้าตาลเป็นลอนเด้งไปมาทกุครั้งที่คาเอเดะส่ายศรีษะ

“กลบัญี่ปุ่นกะทนัหนัเพราะเรื่องงานหรอือะไร”

“เปล่าค่ะ ถูกเรยีกกลบัมา”

“ใครเรยีก”

“อาคโิตะบอกว่าคณุอา...น้องสาวคณุพ่อน่ะค่ะ”

“ท�าไมถงึเรยีกล่ะ บอกเรื่องแต่งงานกบัใครไปหรอื”

“ไม่ใช่ค่ะ เขาว่าใกล้ขดีอนัตรายแล้ว”

“อนัตราย อะไร”

“คุณพ่อค่ะ” ดวงตาโตของคาเอเดะจ้องฮาคุโร่ “เขาว่ายื้อไม่ไหว

แล้ว ถ้าอยากอยากเจอหน้าพ่อก่อนตายกก็ลบัมาซะ พวกเราเลยรบีกลบั

มาค่ะ”
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4

ฮาคุโร่รับผลตรวจเลือดของเอลซ่า ยกมือข้างหนึ่งเกาศีรษะพลาง

กวาดตามองตวัเลข “ค่าครเีอตนินี*สูงเลก็น้อยครบั” เขาพมึพ�า

อ้อ ว่าแล้วเชยีว คณุนายอเุอดะหยดุมอืที่ก�าลงัลบูแมวแสนรกั ดวงตา

เศร้าสร้อย ปากคว�่า ท�าให้หน้าดูแก่ลงไปอกีเป็นสบิปี คณุนายน่าจะอายุ

หกสบิกว่า แต่ริ้วรอยเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นคณุยายเตม็ตวั เครื่องส�าอางที่

แต่งแต้มให้ดูอ่อนเยาว์ไม่ได้ช่วยอะไรเลย

“ยงัไม่ถงึขั้นน่าเป็นห่วงครบั พออายมุากขึ้น สมรรถภาพในการย่อย

สลายสารพษิกล็ดตาม ต้องให้เขากนิยาผงถ่าน”

“ยาผงถ่าน...”

“ถ่านครับ น�าผงถ่านมาบรรจุในแคปซูล มันจะดูดซับสารพิษใน

ร่างกายแล้วขบัออกมาเป็นอจุจาระ”

ฮาคโุร่เปิดตู้ข้างตวัหยบิยาออกมา นี่ครบั เขายื่นให้คณุนายดู

“ต้องให้กนิยาเพิ่มอกีหรอืคะ” คณุนายถอนหายใจ “แถมเมด็ใหญ่

ขนาดนี้... ฉนัไม่ถนดัป้อนยา”

เอลซ่าต้องกนิยาหลายชนดิ รวมอาหารเสรมิด้วย

ขออนญุาตครบั ฮาคโุร่อุม้แมวสขีาวจากตกัคณุนาย วางลงบนเตยีง

ตรวจโรค ใช้นิ้วกลางและนิ้วโป้งซ้ายเชยคางแมว จากนั้นน�ามือขวาที่ถือ

แคปซูลลูบใต้คาง เอลซ่าอ้าปาก ฮาคโุร่ฉวยโอกาสยดัแคปซูลลงคอจนลกึ

อย่างรวดเร็ว บีบปากแล้วแตะจมูกเบาๆ ลิ้นสีชมพูแลบออกมาพร้อมทั้ง 

ได้ยนิเสยีงกลนืยาดงัเอื๊อก

* การตรวจสอบสมรรถภาพการท�างานของไตจากค่าครีเอตินีน ถ้าการท�างานของไตเริ่ม
บกพร่องค่าจะสูงผดิปกต ิเช่น เป็นโรคไตเรื้อรงั
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“ประมาณนี้ครบั” เขาอุ้มเอลซ่าวางคนืบนตกัคณุนายอเุอดะ

“เหมอืนเล่นกลเลย”

“ใครกท็�าได้ ฝึกไว้นะครบั ถ้าอยากให้เจ้าหญงิเอลซ่าอายยุนื”

แมวแสนรกัของคณุนายอายสุบิสี่ปีแล้ว เทยีบกบัมนษุย์คงถงึวยัที่

เรยีกเจ้าหญงิไม่ได้ แต่สตัว์เลี้ยงย่อมเป็นเดก็ส�าหรบัเจ้าของตลอดกาล 

จะพยายามค่ะ ว่าแล้วหญงิชราเจ้าของแมวมองเอลซ่าด้วยแววตา

เปี่ยมไปด้วยความรกั

หลังคุณนายออกไป เขานั่งกรอกเวชระเบียนลงในคอมพิวเตอร์ 

ประตูเลื่อนฝั่งเคาน์เตอร์ต้อนรบัเปิดออก คาเงยามะ โมโตมเิดนิเข้ามา

“มแีขกมารอค่ะ”

“รู้แล้ว”

“จะออกไปข้างนอกสนิะคะ เดี๋ยวฉนัท�าความสะอาดเอง”

“ขอบคณุนะ ฝากด้วย”

ทว่าคาเงยามะ โมโตมไิม่ยอมออกไป ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ฮาคโุร่

“น้องสะใภ้มเีสน่ห์ทเีดยีวนะคะ” เธอพดูด้วยเสยีงราบเรยีบ เขาเลา่

ประวตัแิขกผู้มาเยอืนให้เธอฟังแล้ว

“เธอว่างั้นหรอื”

“ระวงัตวัไว้กด็นีะคะ”

“เรื่องอะไร”

แต่คาเงยามะ โมโตมิไม่ตอบ หัวเราะหึๆ แบบมีเลศนัยแล้วกลับ

หลงัเดนิออกไป

“เฮ้ หมายความว่าไง”

ฮาคโุร่ถามซ�้า แต่เธอไม่ตอบ ปิดประตูเลื่อนดงัปัง

“มนัเรื่องอะไรกนัเนี่ย” ฮาคโุร่เอยีงคอ หนัมองจออกีครั้ง แต่ค�าพูด

ของคาเงยามะ โมโตมทิี่ว่ามเีสน่ห์ทเีดยีวนะคะยงัตดิอยู่ในหวั
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เขาลกุจากเก้าอี้ เปิดประตูห้องนั่งรอเบาๆ

คาเอเดะสวมเสื้อสขีาวทบัด้วยสูทสนี�้าเงนิเข้ม นั่งอ่านนติยสารตรง

เก้าอี้มมุห้อง บรรยากาศตา่งจากเสื้อจั๊มเปอร์หนงัสดี�าเมื่อวานอย่างสิ้นเชงิ 

ขาเรยีวโผล่พ้นกระโปรงสั้นดูยั่วยวนพองาม ถงุกระดาษที่วางข้างตวัคงเป็น

ของเยี่ยมไข้

ฮาคโุร่ปิดประตโูดยระวงัไม่ให้เสยีงดงั ย้อนกลบัไปหน้าคอมพวิเตอร์ 

แต่ไม่ท�างานต่อทนัท ีย้อนคดิเรื่องที่คยุกบัคาเอเดะเมื่อวาน

คาเอเดะเล่าให้ฟังว่า ยาสฮึารตุรวจพบมะเรง็ตบัอ่อนแล้วเข้ารบัการ

ผ่าตัดเมื่อหลายปีก่อน แต่ร่างกายไม่ฟื้นตัว ต้องต่อสู้กับโรคร้ายเรื่อยมา 

อาคโิตะไปเยี่ยมพ่อก่อนไปซแีอตเทลิไม่นาน พอกลบัมาจากโรงพยาบาล

กบ็อกคาเอเดะด้วยน�้าเสยีงของคนที่มสีตว่ิา “ถงึขนาดนี้คงอยูไ่ด้อกีไม่นาน 

แต่กช็่วยไม่ได้ หมดเวลาแล้ว”

“ฉันถามแล้วนะคะว่าทิ้งพ่อที่ป่วยหนักไปซีแอตเทิลจะดีหรือ แต่ 

อาคโิตะคงุบอกว่า เขาอยู่ไปกช็ว่ยอะไรไม่ได้ ใชว่า่จะช่วยยดือายขุยัใหพ้อ่

ได้สกัหน่อย...” คาเอเดะท�าหน้าเสยีใจ

อย่างอาคโิตะน่าจะพดูแบบนั้นแหละ ฮาคโุร่คดิ น้องใช้เหตผุลตดัสนิ

ทกุอย่างตั้งแต่เดก็

แต่ฮาคโุร่กโ็ทษน้องไม่ได้ น้าจนุโกะบอกเขาเรื่องยาสฮึารปุ่วยแล้ว 

ทั้งๆ ที่คดิว่าควรไปเยี่ยมแต่ผดัวนัประกนัพรุ่งมาตลอด ใจหนึ่งคดิว่าไม่น่า

ป่วยหนกั แต่ใจจรงิคอืเขาไม่อยากเจอคนบ้านยางามทิี่ตามมาเฝ้าไข้

“หลงักลบัญี่ปุ่นไปเยี่ยมมาแล้วหรอื”

คาเอเดะส่ายหน้าตอบค�าถามฮาคโุร่

“ยงัค่ะ วนัที่ตั้งใจไปเยี่ยม อาคโิตะคงุกห็ายตวัไปเสยีก่อน”

หลงักลบัญี่ปุน่แล้ว อาคโิตะเช่าแมนชั่นในเขตมนิาโตะเพื่ออาศยัอยู่ 

พอคาเอเดะกลับห้องหลังซื้อของเยี่ยมไข้ให้ยาสึฮารุ อาคิโตะก็หายตัวไป 
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มโีน้ตข้อความเขยีนทิ้งไว้บนโต๊ะแทน

“โน้ตหรอื เขยีนว่าอะไร”

นี่ค่ะ คาเอเดะหยิบกระดาษโน้ตที่พับใส่กระเป๋าเสื้อแจ็กเก็ตหนัง

ออกมา ฮาคโุร่รบัมาเปิดดู มนัเขยีนด้วยปากกาเมจกิไว้ดงันี้

‘ออกไปข้างนอกนะ มภีารกจินดิหน่อย อาจไม่กลบัมาสกัพกั แต่ไม่

ต้องห่วง ขอโทษด้วยแต่ขอให้เธอไปเยี่ยมพ่อคนเดียวก่อนนะ ฝากด้วย  

อาคโิตะ’

“แค่นี้หรอื”

“แค่นี้ค่ะ”

ฮาคโุร่วางกระดาษโน้ตบนโต๊ะ “แล้วเธอท�ายงัไงต่อ”

“ฉนัรบีโทร.เขา้มอืถอืเขาแต่ตดิต่อไม่ได้ค่ะ ส่งเมลกไ็ม่ตอบ เพิ่งเคย

เกดิเรื่องแบบนี้เลยงงไปหมด”

รอสองวนัแต่อาคโิตะไม่ตดิต่อมา คาเอเดะแจ้งต�ารวจท้องถิ่น แต่

ต�ารวจที่รับแจ้งเหตุลงความเห็นว่ามีแค่กระดาษโน้ตไม่นับเป็นคดี เขา

สอบถามแต่เรื่องความสมัพนัธ์ของสามภีรรยาในช่วงนี้

“คงจะสงสัยว่าเราทะเลาะกัน สามีเลยหนีออกจากบ้านค่ะ เสีย

มารยาทชะมดั เรื่องแบบนั้นไม่มทีางเดด็ขาด” คาเอเดะยนืกรานด้วยท่าทาง

โกรธเคอืง

“ลองรออกีสกัพกัเป็นไง ถ้าเขายงัไม่ตดิต่อมาค่อยแจ้งต�ารวจอกีท”ี

“แน่นอนค่ะ ฉนัตั้งใจจะท�าอย่างนั้น”

“ได้ยนิว่าหายตวัไปแบบไร้ร่องรอย ฉนักค็ดิว่าเกดิเรื่องอะไรขึ้น แต่

ถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงมาก ท่าทางว่าจะยังไม่ต้องให้ฉันยื่น

มอืเข้าไปช่วยหรอก”

“ไม่ค่ะ ฉนัต้องอาศยัความร่วมมอืจากคณุพี่ค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ”

“แต่ฉันไม่มีเบาะแสที่จะตามหาตัวอาคิโตะได้เลยนะ บอกหลาย
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รอบแล้วว่าไม่ได้เจอกนันานแล้ว เธอน่าจะรู้จกัหมอนั่นดกีว่า”

“ไม่ใช่ค่ะ อยากให้ไปเยี่ยมเป็นเพื่อน”

“เยี่ยมหรอื”

คาเอเดะหยบิกระดาษโน้ตจากโต๊ะ

“เขยีนไว้ตรงนี้ใช่ไหม หากเขากลบัมาไม่ได้ให้ไปเยี่ยมคนเดยีว ฉนั

เป็นห่วงอาคิโตะคุงก็จริง แต่ต้องท�าสิ่งที่ควรท�าด้วย ถ้าคนบ้านยางามิ 

รูท้หีลงัว่ากลบัมาแล้วแต่ไม่ยอมไปเยี่ยม คงไม่มหีน้าไปพบพวกเขาหรอก”

อ้อ ฮาคโุร่เข้าใจ “แต่เขาเขยีนว่าให้เธอไปเยี่ยมคนเดยีว”

“ตรงนั้นแหละค่ะที่อาคิโตะคุงไม่คิดให้ละเอียดเอาเสียเลย ลอง

นกึถงึใจบ้านโน้นดูสิคะ จู่ๆ กม็ผีู้หญงิแปลกหน้ามาเยี่ยมแล้วอ้างว่าเป็น

ภรรยาลูกชาย เป็นใครกต็้องระแวงทั้งนั้น”

“นั่นมนัก.็..เป็นอย่างที่ว่าจรงิๆ”

“ใช่ไหมคะ แล้วท�าไมคณุพี่ไม่ไปเยี่ยมคณุพ่อล่ะคะ”

“ท�าไมน่ะหรอื...”

“ถงึไม่ใช่พ่อแท้ๆ แต่ท่านช่วยดแูลคณุมาตั้งสบิกว่าปีนี่ ทั้งที่ได้เรยีน

ต่อระดับมหาวิทยาลัย และได้เป็นสัตวแพทย์ก็เพราะคุณพ่อ ถูกไหมคะ 

ไม่รู้จกัค�าว่าทดแทนบญุคณุหรอื” หญงิสาวพูดรวัเป็นปืนกล

ฮาคโุร่เงยีบ คาเอเดะพูดมเีหตผุล ขอร้องนะคะ คาเอเดะก้มศรีษะ

พร้อมกบัผมเป็นลอนสลวยคล้ายจะเร่งเร้า 

“พรุง่นี้ตอนบ่ายมาที่โรงพยาบาลสตัว์แล้วกนั” ฮาคโุร่ตอบรบัพร้อมๆ 

กบัถอนหายใจไปด้วย

ท�าเวชระเบยีนของเอลซ่าเสรจ็ ฮาคโุร่เปลี่ยนจากเสื้อกาวน์สขีาวมา

ใส่เสื้อแจก็เกต็แล้วออกจากห้องตรวจ
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คาเอเดะในชดุสูทลกุจากเก้าอี้ ฮาคโุร่เหลอืบมองเอวคอดก่อนมอง

หน้าหญงิสาว “อย่างกบัจะไปสมคัรงาน”

ปิ๊งป่อง คาเอเดะตอบแล้วยกนิ้วชี้ “มนัคอืสูทส�าหรบัสมคัรงานค่ะ 

ไม่ได้ใส่นานมากแล้ว โชคดทีี่ตวัเท่าเดมิ”

“สมัครงานหรือ ก่อนเจออาคิโตะเคยท�างานอะไรมาหรือ” ฮาคุโร่

ถามพลางมองไปทางเคาน์เตอร์กลัวว่าจะเป็นการรบกวน คาเงยามะ  

โมโตมิน่าจะได้ยินที่พวกเขาคุยกัน แต่เธอกลับท�างานธุรการด้วยสีหน้า

เรยีบเฉย

“แอร์โฮสเตสค่ะ สายการบนิ JAL”

ปลายสายตาเหน็ศรีษะของคาเงยามะ โมโตมกิระดกขึ้น โห ฮาคโุร่

พูดด้วยเสยีงดงัมากขึ้น “งั้นหรอื โอ้โห”

“มันน่าแปลกใจขนาดนั้นเชียวหรือคะ” คาเอเดะเบ้ริมฝีปากหนา

เลก็น้อยอย่างไม่พอใจ

“เรยีกว่านกึไม่ถงึมากกว่าแปลกใจนะ คงเพราะไม่เคยนกึถงึมนัมา

ก่อนเลย แล้วเจออาคโิตะบนเครื่องบนิหรอื”

“เสยีใจด้วยที่ค�าตอบนี้ผดิค่ะ เรานั่งเคาน์เตอร์เดยีวกนัในร้านซูชทิี่

แวนคูเวอร์ระหว่างพกัเที่ยวบนิ เขาเป็นฝ่ายทกัก่อน”

โฮะโฮ่ ฮาคโุร่ห่อปาก

“จบีสาวที่เมอืงนอกเรอะ หมอนั่นร้ายไม่เบาเหมอืนกนันี่”

“คดิว่าเขาคงไม่ตั้งใจท�าอย่างนั้นหรอกค่ะ เขามาคนเดยีว ส่วนพวก

ฉันสามคน แถมเขาถามเกี่ยวกับบริการใช้คอมพิวเตอร์บนเครื่องบิน ดู

เหมอืนว่าจะได้ยนิพวกเราคยุกนัเลยรู้ว่าเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ”

แม้แต่ตอนที่อยู่ร้านซูชิในต่างประเทศ อาคิโตะก็ยังคิดเรื่องธุรกิจร ึ

แต่ถ้าเขาไม่ท�าอย่างนั้น กค็งยากที่จะประสบความส�าเรจ็ในฐานะนกัธรุกจิ

หนุม่วยัสามสบิ มนษุย์คนละประเภทกบัฉนั ฮาคโุร่คดิ เรื่องนั้นเป็นปมด้อย
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ที่สะสมมาตั้งแต่เดก็

ถ้าตอนนั้นจบแค่คยุเรื่องงาน อาคโิตะกบัคาเอเดะกค็งไม่ได้แต่งงาน

กัน ฮาคุโร่เกือบถามว่าใครจีบใครก่อนแต่ยั้งปากไว้ทัน เพราะนึกได้ว่า 

คาเงยามะ โมโตม ิฟังอยู่

“เป็นแอร์โอสเตสถงึเมื่อไหร่” เขาเปลี่ยนไปถามเรื่องอื่น

“ลาออกเดอืนมนีาคมปีที่แล้วค่ะ เขาชวนฉนัมาเป็นผูช่้วย ประมาณ

ว่าเป็นเลขา”

ไปซแีอตเทลิด้วยกนัแล้วแต่งงานกนั เป็นการกระท�าที่ช่างแตกต่าง

กบัเขาเหลอืเกนิ

ข้างๆ โรงพยาบาลสตัว์มทีี่จอดรถเลก็ๆ อยู่ เขาจอดรถเอสยูวที�าใน

ญี่ปุ่นที่ใช้ขับมาท�างานไว้ที่นั่น เขาให้คาเอเดะนั่งเบาะข้างคนขับแล้วเข้า

ประจ�าที่นั่ง

เซ็ตระบบคาร์เนวิเกเตอร์ก่อนออกรถ จุดหมายคือโรงพยาบาล 

ยางามซิึ่งยาสฮึารแุอดมทิอยู่ห้องพเิศษที่นั่น

เพราะอยากรู้สถานการณ์ปัจจบุนัล่วงหน้าก่อน เมื่อคนืฮาคโุร่โทร.

หาจนุโกะหลงัไม่ได้โทร.มานาน พอได้ยนิว่าจะไปเยี่ยมยาสฮึาร ุ จนุโกะก็

อทุานอย่างตกใจ

“ผมไม่ได้อยากไป ที่จรงิแล้วมนัมสีาเหต”ุ

ฮาคโุร่เล่าเรื่องคาเอเดะ แต่ปิดบงัเรื่องอาคโิตะหายตวัไป เขาอธบิาย

ว่าน้องชายติดงานกลับญี่ปุ่นไม่ได้เลยให้ภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันกลับมา

ก่อน

“งั้นหรอื อาคโิตะคงุมภีรรยาแล้วสนิะ” น้าพูดอย่างสนอกสนใจ

“เข้าใจแล้ว งั้นน้าจะบอกคณุนามเิอะไว้ก่อน ตอนนี้เขาน่าจะเป็น

ผู้ดูแลบ้านยางาม”ิ

ฝากด้วยครบั ว่าแล้วฮาคโุร่กว็างสาย นามเิอะคอืน้องสาวยาสฮึาร ุ
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เวลาจัดงานเลี้ยงอาหารสุดหรูที่บ้านยางามิ เธอก็มาร่วมโต๊ะด้วย แต่ไม่

ค่อยได้คยุกนั จ�าไม่ได้ว่าเป็นสาวโสดหรอืย้ายกลบัมาบ้านหลงัหย่า

ขณะขบัรถไปเรื่อยๆ ฮาคโุร่กร็ูส้กึเป็นกงัวลมากขึ้น เขายนิดทีี่คาเอเดะ 

มาพึ่งพา แต่กค็ดิว่าตวัเองอยูด้่วยไมน่่าจะมปีระโยชน์อะไร เพราะยงัไงเขา

กเ็ป็นแค่คนนอกส�าหรบับ้านยางาม ิ

“หลงัจากนั้นต�ารวจตดิต่อมาบ้างไหม” ฮาคโุร่บงัคบัพวงมาลยั มอง

ตรงไปข้างหน้าพลางถาม

“ไม่มีเลยค่ะ คงไม่คิดจะออกตามหาด้วยซ�้า ขยันจับแต่คนท�าผิด

กฎจราจร เวลาแบบนี้ไร้ประโยชน์สิ้นด”ี คาเอเดะบ่นเสยีงดงัอย่างหงดุหงดิ

“ถ้าคนที่หายตวัไปเป็นเดก็ยงัไม่บรรลนุติภิาวะกอ็กีเรื่อง แต่นี่เป็น

ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว แถมยงัทิ้งโน้ตไว้ว่าไม่ต้องห่วงด้วย”

“อาคโิตะคงุกเ็หมอืนกนั ท�าไมไม่รู้จกัเขยีนบอกให้ชดัๆ ไปเลยนะ 

แค่อธบิายเหตผุลหน่อยคงไม่ต้องร้อนใจขนาดนี้”

อาจเป็นสถานการณ์ที่อธิบายล�าบากก็ได้นะ ฮาคุโร่อยากพูดแต่

เลอืกสงบปากสงบค�าเอาไว้

ตามที่คาเอเดะเล่า ชวีติสมรสราบรื่นด ีแต่กไ็ม่แน่ใจว่าอาคโิตะจะ

มเีบื้องลกึเบื้องหลงัอะไรที่บอกใครไม่ได้

ฮาคโุร่นกึขึ้นได้ว่ามนียิายสบืสวนเก่าๆ เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกบั 

ภรรยาตามหาตัวสามีที่เพิ่งแต่งงานกันและหายตัวไป เพราะเป็นการ 

แต่งงานจากการดูตวั ภรรยาจงึแทบจะไม่รู้เรื่องราวของสามกี่อนแต่งงาน

เลย แต่หลงัจากสบืดหูลายๆ ทางกพ็บวา่สามมีคีวามลบัที่น่าตกใจ คอืเขา

ใช้ชวีติคู่กบัผู้หญงิคนอื่นในบ้านหลงัอื่น

แม้จะไม่ใช่เรื่องสดุโต่งขนาดนั้น แต่ถ้าอาคโิตะจะมผีูห้ญงิอื่นนอกจาก

คาเอเดะกไ็ม่แปลก ไมไ่ด้กลบัญี่ปุน่มานาน เขาอาจจะไปพบผูห้ญงิคนนั้น

และใช้โอกาสนี้บอกเลกิกไ็ด้ นั่นคอื ‘ภารกจินดิหน่อย’ แต่อาคโิตะอาจไม่
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คดิว่าจะจดัการเรื่องได้ง่ายๆ จงึทิ้งท้ายว่า ‘อาจไม่ได้กลบัมาสกัพกั’

แต่ฮาคโุร่ไม่ได้พูดเรื่องที่เขาคดิ เพราะถอืว่าการไม่รู้ย่อมไม่ทกุข์

คณุพี่ คาเอเดะซึ่งนั่งข้างคนขบัเอ่ยปาก “ดูท่าจะไม่ได้เจอคณุพ่อ

มานานแล้วนะคะ”

ฮาคโุร่ค�านวณในหวัแล้วตอบว่า “ไม่ได้เจอมาสบิปีแล้ว”

“พ่อลูกกนัเนี่ยนะ ถงึจะไม่แท้กเ็ถอะ”

“ไม่ใช่พ่อลูก อาคโิตะไม่ได้เล่าให้ฟังหรอื ฉนันามสกลุเทชมิะ ไม่ได้

จดทะเบียนเป็นบุตรของเขา พออายุยี่สิบปุ๊บก็เลือกใช้นามสกุลเทชิมะ 

นามสกลุของพ่อแท้ๆ”

ฮาคุโร่ออกจากบ้านตอนเข้าเรียนคณะสัตวแพทย์ นอกจากเรียน 

เขาก็ขยันท�างานพิเศษ พยายามไม่รับความช่วยเหลือด้านการเงินจาก 

ยาสฮึารใุห้มากที่สดุ และกลบัไปใช้นามสกลุเทชมิะโดยไม่ปรกึษาใคร ขนาด

เทโกะยงับอกทหีลงั เข้าใจแล้วจ้ะ แม่ไม่โกรธ แต่ยอมรบัการตดัสนิใจของ

ลูกชายอย่างมสีติ

“ไม่ตดิต่อกนัเป็นสบิปีเลยหรอืคะ”

“ไม่ได้ตดิต่อเลย เพราะไม่มคีวามจ�าเป็น บอกหลายรอบแล้ว ว่า

คณุยาสฮึารกุบัฉนัไม่มอีะไรเกี่ยวข้องกนั”

“เรยีกคณุยาสฮึารเุลยหรอื...แต่กย็งัมคีณุแม่อยูน่ี่คะ ไม่คดิว่าเกี่ยวข้อง

กนัผ่านทางคณุแม่บ้างหรอืคะ”

ฮาคุโร่ไม่ตอบในทันทีแต่หายใจลึกๆ ก่อนพูด “ได้ยินเรื่องแม่จาก 

อาคโิตะหรอื”

“นดิหน่อยค่ะ...เรื่องที่ท่านเสยีตอนเดก็ๆ”

“ตามนั้น แม่ตายเมื่อสิบหกปีก่อน ที่ฉันเจอคุณยาสึฮารุเมื่อสิบปี

ก่อนกใ็นพธิคีรบรอบวนัตายเข้าปีที่เจด็ของแม่น่ะ”

“ได้ยนิว่าเสยีเพราะอบุตัเิหต”ุ
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“ใช่ อบุตัเิหต ุต�ารวจปิดคดว่ีาเป็นอบุตัเิหต”ุ ฮาคโุร่มองตรงไปข้างหน้า

5

น้องชายต่างพ่อซึ่งอ่อนกว่าเก้าปีฉายแววฉลาดยิ่งยวดตั้งแต่เด็ก 

อนัดบัแรกคอืความจ�าเป็นเลศิ ไม่แค่เขยีนอ่านหนงัสอืได้อย่างรวดเรว็ แต่

ยงัจ�าสิ่งที่เหน็และได้ยนิได้อย่างแม่นย�าและยาวนาน ฮาคโุร่เหน็เทโกะอ่าน

หนงัสอืภาพให้อาคโิตะฟังบ่อยๆ ได้ยนิแค่หนสองหน อาคโิตะกจ็�าเนื้อหา

ไดโ้ดยไม่ผดิเพี้ยนแม้แต่ค�าเดยีว และเขายงัคดัเป็นตวัอกัษรฮริากานะและ

คาตาคานะแทนการท่องจ�าได้อกีด้วย

ส่วนการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร์กน่็าทึ่ง แน่นอนว่าเขาบวกลบตวัเลข

ได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กอนุบาล แถมยังเข้าใจกระบวนการการคูณและหาร

ตวัเลขได้ด้วย ตอนโรงเรยีนอนบุาลแจกส้ม เขาค�านวณว่าคนในห้องจะได้

ส้มคนละกี่ลูกได้ทนัท ีแถมยงัคดิไปถงึว่าควรจดัการกบัส้มที่เหลอือย่างไร

ก่อนแจกจ่ายครบทุกคนเสียอีก เขาแนะน�าว่าถ้าคั้นเป็นน�้าส้มจะแบ่งได้

เท่ากนัจนครูอ้าปากค้างมาแล้ว

ทกัษะในการใช้สอยพื้นที่ว่างของอาคโิตะกย็อดเยี่ยม เช่น ตอนพนั

สายไฟประดบัรอบต้นครสิต์มาส เขารูไ้ด้ด้วยสญัชาตญาณว่าควรเว้นช่องไฟ

แค่ไหนดวงไฟจงึจะเสมอกนั นอกจากนี้ แค่ดูรูปถ่ายอาคารเพยีงรูปเดยีว

กป็ั้นโมเดลดนิเหนยีวสามมติขิึ้นมาได้ ขนาดส่วนที่มองไม่เหน็ในรูปเขายงั

ปั้นออกมาได้ไม่ผดิเพี้ยน

ใครๆ กช็มว่าเดก็คนนี้เป็นอจัฉรยิะ ไม่มพี่อแม่คนไหนไม่ดใีจที่ถูก

ชมแบบนั้น ทั้งยาสฮึารแุละเทโกะต่างกพ็งึพอใจมาก และคดิว่าตวัเองคดิ

ไม่ผดิที่จดัแจงให้ลูกได้รบัการศกึษาอย่างดตีั้งแต่อ้อนแต่ออก
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ทว่า “ไม่ใช่อัจฉริยะหรอก” ยาสึฮารุไม่เคยลืมที่จะเตือนสติว่า 

“อัจฉริยะน่ะไม่ได้หยุดแค่นี้ ถ้าไม่มีความคิดถึงกับอยากจะเปลี่ยนแปลง

โลกกไ็ม่อาจจะเรยีกว่าเป็นอจัฉรยิะได้หรอก ส�าหรบัอาคโิตะน่ะ อย่างเก่ง

กเ็ป็นแค่คนเก่งที่มคีวามสามารถพเิศษแค่นั้น” 

ต่อด้วย “แบบนี้น่ะดแีล้ว เพราะอจัฉรยิะไม่มคีวามสขุหรอกนะ”

ในที่สดุอาคโิตะกข็ึ้นชั้นประถม จรงิอยูท่ี่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่อจัฉรยิะ 

แต่ก็ไม่ธรรมดาถึงขนาดที่บรรยายด้วยค�าว่าผู้มีความสามารถพิเศษไม่ได้ 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเอกชนมลีูกเศรษฐเีข้าเรยีนเยอะ พวกเขาล้วน

ได้รบัการศกึษาระดบัสงู แต่ความเป็นเลศิของยคูโิตะกด็จูะโดดเด่นเกนิใคร 

ไม่ใช่ว่าตัวฮาคุโร่ได้เห็นผลการเรียนของอาคิโตะ แต่เป็นเพราะเทโกะมา

เล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้น ชดัเจนว่าเทโกะไม่ได้โกหกหรอืโม้เกนิจรงิ

“ครูประจ�าชั้นบอกว่าอนาคตตั้งเป้าคว้ารางวัลโนเบลได้เลย  

ยางามคิงุมรีะดบัความสามารถถงึขนาดนั้น”

เทโกะเล่าเรื่องนั้นตอนกินอาหารเย็นสมัยอาคิโตะยังอยู่ชั้นประถม

สาม ยาสฮึารหุวัเราะบอกวา่ การเรยีนเตม็รูปแบบจะเริ่มหลงัจากนี้ เราไม่รู้

หรอกว่าจะเป็นยงัไง แต่สหีน้าภาคภูมใิจ

ฮาคโุร่จ�าไม่ได้ว่าตนเองท�าตวัอย่างไร คงนั่งเงยีบๆ สิ่งที่จ�าได้แม่น

คอืความร้อนรนที่ถาโถมเข้ามา

เขาไม่ได้อิจฉาน้องชายต่างพ่อซึ่งอ่อนกว่าเก้าปี สิ่งเดียวที่คิดคือ

ตนเองต้องรบีออกไปจากที่นี่ ถงึอย่างนั้นเขากไ็ม่ได้โดนกดดนัอะไร ยาสฮึารุ 

เรียกฮาคุโร่โดยเติมคุงต่อท้ายเหมือนเดิม บางครั้งก็ท�าตัวห่างเหินไปบ้าง 

แต่เขาไม่เคยท�าท่าทางไม่พอใจ ซึ่งกเ็ป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต่างกค็ดิตรงกนั 

ในทางกลบักนัเขากน็กึขอบคณุที่จนุเจอืเงนิทองให้ลูกตดิภรรยาเหมอืนลูก

แท้ๆ แต่กร็ูด้้วยว่าไม่ได้มาจากความรกั แต่เป็นความรบัผดิชอบที่พงึกระท�า

ช่วงนั้นฮาคุโร่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยพอดี เขาเรียนโรงเรียน
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มธัยมปลายของรฐัเช่นเดยีวกบัตอนมธัยมต้น ไม่อยากปรกึษาเรื่องเส้นทาง

อนาคตกบัใคร แต่จะเกบ็เป็นความลบักบัพ่อแม่กไ็ม่ได้ คนืหนึ่งเทโกะถาม

ว่าจะเอาอย่างไร พอฮาคโุร่บอก เธอกท็�าตาโต 

“สตัวแพทย์หรอื”

“ไม่ดหีรอื” ย้อนถามห้วนๆ

“ไม่ใช่ไม่ด.ี..แต่ท�าไมล่ะ”

“เพราะอยากเป็นสตัวแพทย์ไง ถอืว่าเป็นค�าตอบไม่ได้หรอื เหมอืน

คนที่อยากเป็นนกัเปียโนสอบเข้ามหาวทิยาลยัดนตรนีั่นแหละ”

“เป็นหมอรักษาสัตว์จะดีหรือ เป็นหมอรักษาคนไม่ได้หรือ คณะ

สตัวแพทย์กเ็ข้ายากเหมอืนกนันี่ พยายามเรยีนอกีนดิแล้ว---”

แม่ ฮาคโุร่พูดแทรกเทโกะ

“ผมไม่อยากเป็นหมอ ไม่คิดจะท�างานที่โรงพยาบาลยางามิด้วย  

อาคโิตะเป็นผู้สบืทอดโรงพยาบาลไม่ใช่หรอื แบบนี้ดแีล้ว”

เทโกะท�าหน้าเศร้า แต่ฝืนยิ้มเจื่อน

“ยงัไงกไ็ม่อยากเกี่ยวข้องกบับ้านยางามสินิะ”

“เปล่าดนัทรุงันะ ผมแค่จะท�าสิ่งที่ผมอยากท�า”

เทโกะคอตก ถอนหายใจ เข้าใจแล้ว เธอพมึพ�า

เขาสอบเข้ามหาวทิยาลยัในจงัหวดัคานางาวะได้อย่างราบรื่น เพราะ

ไม่สามารถเดนิทางไปกลบัจากบ้านได้ จงึออกจากบ้านมาเช่าอะพาร์ตเมนต์ 

ส�าหรบันกัศกึษาแห่งหนึ่ง ห้องแคบขนาดวางเตยีงกบัโต๊ะและเบาะรองนั่ง

ใบเดียวก็เต็มแล้ว แต่ส�าหรับฮาคุโร่ถือเป็นปราสาทที่ในที่สุดก็ได้มาเป็น

ของตัวเอง เป็นสถานที่ซึ่งเขาไม่ต้องเกรงใจใคร คืนแรกที่นอนบนเตียง 

ในห้องนั้น เขาก็คิดว่าตัวเองไม่ใช่ยางามิ ฮาคุโร่ แต่กลับมาเป็นเทชิมะ  

ฮาคโุร่เหมอืนก่อน

ชวีติในรั้วมหาวทิยาลยัสนกุสนาน มเีรื่องให้เรยีนรู้มากมาย ทกุวนั
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ต้องท�าการทดลอง ฝึกภาคปฏบิตั ิ และส่งรายงานจนแทบไม่มเีวลาเที่ยว

เล่น แต่กเ็ป็นทกุวนัที่ใช้ชวีติอย่างเตม็ที่ ได้สมัผสักบัสตัว์มากมาย ไม่ใช่

แค่สตัว์เลี้ยงอย่างสนุขัหรอืแมว แต่ได้ดูแลปศสุตัว์อย่างววัหรอืหมูด้วย งูที่

เคยเกลยีดกเ็ริ่มมองว่าน่ารกัหลงัจากที่เลี้ยงไว้ที่ห้องวจิยัหลายตวั

เขามแีฟนตอนมหาวทิยาลยัปีสอง เปน็นกัศกึษาสาวเดก็กว่าหนึ่งปี

ที่รู้จกักนัตอนท�างานพเิศษร้านอซิากายะ เป็นเดก็ผู้หญงิที่มเีสน่ห์และรอย

ยิ้มน่ารกั เพราะอยู่ในวยัก�าลงัเรยีนรู้เรื่องเซก็ซ์ สดุสปัดาห์จงึกอดก่ายกนั

ในบ้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตลอดทั้งวัน ปิดเทอมฤดูร้อนก็จัดหนักทุกวัน  

ใช้ถงุยางกล่องยี่สบิชิ้นหมดเกลี้ยงในหนึ่งสปัดาห์

เขาคดิว่าอาจแต่งงานกบัเธอคนนี้กไ็ด้ แต่กลบัไม่เป็นอย่างนั้น จู่ๆ 

วนัหนึ่งเธอพูดขึ้นว่า “เบื่อมเีซก็ซ์กบัฮาคโุร่แล้ว” แล้วทิ้งเขาอย่างง่ายดาย 

ตอนหลงัถงึรู้ว่าเธอชอบผู้ชายคนอื่น และจบตรงที่โดนคบซ้อน

เป็นช่วงฮาคโุร่เพิ่งกลบัมาใช้นามสกลุเทชมิะ เขากงัวลจงึอ่านหนงัสอื

ท�านายดวงจากชื่อนามสกลุที่ห้องสมดุ พอตรวจสอบจ�านวนเส้นตวัอกัษร

พบว่าโชคดีมาก แม้เทโกะบอกว่าตั้งชื่อฮาคุโร่แบบกึ่งสิ้นหวัง แต่พอรู้ว่า

แม่ค�านวณจ�านวนเส้นอย่างดกีร็ู้สกึร้อนผ่าวขึ้นมาในอก

การอกหกัครั้งนี้อาจจะส่งผลดใีนตอนสดุท้าย เพราะพอขึ้นปีสามก็

เรยีนหนกัขึ้น ยุ่งมากถงึขั้นนอนค้างที่ห้องวจิยักม็ี

จากนั้นพอขึ้นปีสี่ ช่วงเริ่มฝึกภาคปฏิบัติอย่างการผ่าศพก็ได้รับ

โทรศพัท์สายนั้น เลยหกโมงเยน็แล้วแต่ฮาคโุร่ยงัอยู่โยงที่ห้องวจิยั

เป็นโทรศพัท์จากยาสฮึาร ุปีหนึ่งเจอกนัครั้งหนึ่งได้ แต่เป็นครั้งแรก

ที่ได้รบัโทรศพัท์จากเขา

“ฮาคุโร่คุง เกิดเรื่องร้ายแรง ร้ายแรงมากๆ” จังหวะที่ได้ยินเสียง

คล้ายคร�่าครวญของยาสึฮารุ หมอกสีด�าแผ่กระจายเต็มอกฮาคุโร่ อะไร

ครบั เขาถามด้วยเสยีงแหบต�่า
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“เทโกะ แม่ของเธอ...เสยีชวีติแล้ว”

ในหัวกลายเป็นสีขาวโพลน โลกตรงหน้ามืดมิดชั่วขณะ ประสาท

การได้ยนิด้านชาราวหดูบั ไม่ได้ยนิสรรพเสยีงใด สิ่งแรกที่ลอยเข้าหคูอืเสยีง

ตนเอง วงจรความคดิหยดุชะงกั เพราะอะไรครบั เขาถาม

“อบุตัเิหตนุ่ะ ดูเหมอืนจะลื่นล้มในห้องน�้า หวักระแทกหมดสตใิน

อ่างน�้า...จมน�้าตาย”

“ห้องน�้า ท�าไมถึงกลายเป็นแบบนี้ครับ ท�าไมไม่สังเกตเห็นครับ” 

เขาก�าโทรศพัท์มอืถอืแน่น ตะโกนราวกบัจะต�าหนยิาสฮึาร ุ

“ไม่ใช่ห้องน�้าที่บ้านน่ะส”ิ

“ไม่ใช่ที่บ้าน งั้นที่ไหนครบั”

“บ้านที่โคอซิมึ”ิ

อ๊ะ เขาอทุาน โคอซิมึคิอืเมอืงบ้านเกดิของเทโกะ

ฮาคโุร่เดนิทางไปอาคารจดังานศพแถวคฤหาสน์ยางามติอนดกึ ศพ

เทโกะถูกย้ายมาไว้ที่นี่เรยีบร้อยเพื่อเตรยีมการส�าหรบัคนืเฝ้าศพ

ในห้องปเูสื่อทาทาม ิฮาคโุร่เผชญิหน้ากบัแม่ที่สวมชดุขาว ว่ากนัว่า

คนตายจะมสีภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชงิ ทว่าใบหน้าเทโกะยงัเหมอืน

ตอนมชีวีติ สหีน้าสงบเหมอืนนอนหลบั คล้ายจะลมืตาขึ้นมาได้ทกุเมื่อ

ยาสฮึาร ุอาคโิตะ และจนุโกะนั่งล้อมฟูกที่เทโกะนอนอยู่

“ไม่รูเ้พราะอะไร ช่วงนี้เขาห่วงบ้านโคอซิมึเิป็นพเิศษ เมื่อวานกบ็อก

ว่าจะออกไปเก็บของแล้วยังบอกอีกว่าถ้าดึกจะค้างที่นั่น แต่พอวันนี้ยัง

ติดต่อไม่ได้ ฉันเป็นห่วงเลยวานจุนโกะไปดูให้ก็เลยเจออยู่ในอ่างน�้า...”  

ยาสฮึารอุธบิายอย่างเจบ็ปวด

“ตกใจมากเลย” จุนโกะถอนหายใจยาว ยกมือซ้ายขึ้นแตะศีรษะ 

“เหน็สมัภาระของพี่อยู ่แต่เรยีกเท่าไหร่กไ็ม่ตอบเลยลองไปดทูี่ห้องน�้า เหน็

ชดุในตะกร้าผ้าและไฟห้องน�้าเปิดอยู ่ฉนัสงัหรณ์ใจไม่ด ีพอเปิดประตกูเ็หน็



ฮิงาชิโนะ เคโงะ

53

วตัถสุดี�าลอยในอ่างอาบน�้า มองซ�้าอกีทกีเ็หน็ว่าเป็นเส้นผม”

เทโกะจมน�้าในสภาพนอนคว�่าหน้า จนุโกะรบีประคองศรีษะขึ้น แต่

ใบหน้ากลายเป็นสขีาวซดีแล้ว

“คดิว่าคงไม่ทนัแล้วแต่ลองโทร. 119 เรยีกรถพยาบาลก่อน แล้วโทร.

หาคณุยาสฮึารรุะหวา่งรอรถพยาบาล... ในหวัป่ันป่วนไปหมด อธบิายผดิๆ 

ถูกๆ”

“ไม่หรอก สถานการณ์แบบนั้นนบัว่าสตดิมีากแล้วครบั” ยาสฮึารุ

พูด

“ตอนกี่โมง” ฮาคโุร่ถามจนุโกะ

“ตอนกลางวนั...ก่อนเที่ยง”

“ตั้งนานขนาดนั้น” ฮาคโุร่เลื่อนสายตามองยาสฮึาร ุ“ท�าไมไม่บอก

ผมเรว็กว่านี้ล่ะครบั”

คอืเรื่องนั้น ยาสฮึารกุ�าลงัจะพูด “มนัมเีหตผุล” จนุโกะแทรก

“รถพยาบาลมา แต่หน่วยกู้ภยัตรวจร่างกายของพี่แล้วบอกว่าเสยี

ชีวิตแล้วจึงน�าร่างไปโรงพยาบาลไม่ได้ แถมยังเข้าข่ายตายผิดธรรมชาต ิ

จ�าเป็นต้องแจ้งต�ารวจ หลงัจากนั้นกม็ตี�ารวจมาตรวจสอบภายในบ้านหลาย

คนก่อนน�าศพของพี่ไปสถานตี�ารวจ”

“ตายผดิธรรมชาต.ิ..”

“เป็นอย่างที่เขาว่าจรงิๆ นั่นแหละ” ยาสฮึารเุอ่ย “หากตายในสถานที่ 

อื่นนอกจากโรงพยาบาล และไม่ใช่การป่วยตาย โดยทั่วไปเขาจะนับ 

เป็นการตายผดิธรรมชาต ิต�ารวจจะตรวจศพหรอืสถานที่เกดิเหตกุไ็ม่แปลก 

ตอนฉนัไปถงึบ้านที่โคอซิมึ ิโดนต�ารวจถามหลายเรื่อง ถามกระทั่งพยานที่

อยูแ่บบไม่อ้อมค้อม จรงิอยูท่ี่อาจเป็นงานของทางโน้น แต่รูส้กึไม่ค่อยดเีลย”

“ฉนักถ็ูกถามเยอะเลยค่ะ อย่างเรื่องพี่ขดัแย้งกบัใครบ้างหรอืเปล่า 

เหลวไหลชะมดั”
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“แล้วเป็นยงัไง”

ยาสฮึารยุกัไหล่ และส่ายหน้า

“ไม่มอีะไร สดุท้ายกส็รปุว่าเป็นอบุตัเิหต ุต�ารวจอธบิายว่าเท้าอาจ

ลื่นในอ่างน�้า ศรีษะด้านหลงักระแทกอย่างแรงจนสลบแล้วจมน�้าไปทั้งอย่าง

นั้น จนุโกะบอกว่าประตูทางเข้าด้านหน้าลอ็กอยู่ และพวกหน้าต่างกล็งกลอน

จากด้านใน ภายในห้องไม่มีร่องรอยการบุกรุกหรือการต่อสู้จึงไม่ถือเป็น

เหตอุาชญากรรม การชนัสตูรศพไม่พบจดุผดิปกตใิดๆ ตกเยน็เขาถงึคนืศพ

มาให้ เพราะอย่างนั้นเลยแจ้งฮาคโุร่คงุช้า เธออาจจะไม่พอใจแต่อยากให้

เข้าใจด้วย”

ฟังดูไม่เคลียร์เท่าไหร่ แต่ไม่เจอช่องโหว่ให้โต้แย้ง ฮาคุโร่จึงได้แต่

พมึพ�าว่า หรอืครบั

หลงัจากนั้นจนุโกะกก็ลบับ้าน ยาสฮึารกุม็งีานที่ต้องสะสาง ฮาคโุร่

จงึอยู่เฝ้าศพกบัอาคโิตะเพยีงสองคน

หลังอาบน�้า เขาเดินไปห้องที่เทโกะนอนอยู่ ก็เห็นอาคิโตะนั่งข้าง

หมอน ก�าลงัจ้องหน้าแม่

“หน้าแม่มอีะไรตดิอยู่หรอื” ฮาคโุร่ถาม

“คดิว่าแต่งหน้าแปลกๆ น่ะ แม่ไม่เขยีนคิ้วแบบนี้”

“งั้นนายกเ็ขยีนแก้ให้ใหม่ส”ิ

ไม่ละ อาคโิตะส่ายหน้า “แบบนี้ดแีล้ว เหมาะกบัแม่แล้ว ดูเดก็ลง

ด้วย อยากบอกตอนแม่ยงัอยู่จงั” เดก็ชายพ่นหวัเราะก่อนเงยมองฮาคโุร่ 

“ไม่เจอกนันานนะ”

“นั่นส”ิ

“มหาวทิยาลยัเป็นไง”

เรื่อยๆ น่ะ ฮาคโุร่ตอบพลางลงนั่งขดัสมาธขิ้างอาคโิตะ

“นายแหละเป็นไง ชวีติเดก็มธัยมสนกุไหม”
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อาคโิตะเรยีนอยู่มธัยมต้นแล้ว

ยงัไงดนีะ น้องชายต่างพ่อเอยีงคอ “ไม่เชงิไม่สนกุ แต่ไม่เร้าใจเท่า

ที่หวงั เพื่อนร่วมชั้นหน้าเดมิๆ พวกที่มาจากโรงเรยีนอื่นกไ็ม่เก่งเท่าที่คดิ”

“ไม่เก่งเนี่ย หมายถงึเรยีนหรอื”

“ทั้งเรื่องเรยีน กฬีา และเซนส์ด้านศลิปะ” อาคโิตะหนัมองฮาคโุร่ 

“รู้งี้ผมเข้าโรงเรยีนรฐัเหมอืนพี่ดกีว่า”

“พูดบ้าๆ นายต้องบ่นเบื่อเพราะมแีต่พวกโง่แหง”

“ความโง่เป็นลกัษณะเฉพาะตวั ดกีว่าธรรมดาเป็นไหนๆ”

ได้ยนิค�าพูดค�าจาเป็นผู้ใหญ่นั้นแล้ว ฮาคโุร่จ้องหน้าน้องชายเขมง็ 

ไม่เจอกันพักใหญ่ คางเรียวขึ้น หน้าตาไม่ได้คมสันมากนัก แต่จมูกโด่ง 

ดวงตาเรียวยาว ต�าแหน่งคิ้วสมบูรณ์แบบ ใครมองก็คงจัดเข้าหมวดหมู ่

เดก็หนุ่มรูปงาม

“นายเข้าชมรมหรอืเปล่า อย่างชมรมกฬีา”

“ชมรมเทนนสิกบัชมรมวทิยาศาสตร์การค�านวณ”

“ว่าไงนะ ชมรมเทนนสิน่ะเข้าใจ แต่อกีชมรมคอือะไร”

คอมพวิเตอร์ อาคโิตะอธบิายช้าๆ “กค็อืวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ 

ชมรมวทิยาศาสตร์การค�านวณ ผมตั้งเองแหละ ลงัเลว่าจะใช้ชื่อวทิยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ดีไหม แต่คิดว่าตั้งเกณฑ์มาตรฐานให้สูงไว้เพื่อป้องกันคนที่

อยากเข้าชมรมเล่นๆ เลยเขยีนด้วยอกัษรคนัจ”ิ

“หมื...รวมตวักนัท�าอะไรน่ะ”

อาคโิตะก้มหน้า ช้อนตามอง “อธบิายได้นะ แต่อยากฟังหรอืเปล่า”

“อย่าดกีว่า” ฮาคโุร่ยกมอืห้าม

เขารู้นานแล้วว่าอาคิโตะหลงใหลด้านคอมพิวเตอร์ เห็นชอบเล่น

คอมพิวเตอร์กับเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเขียนโปรแกรมระดับสูงด้วยตัวเอง

ตั้งแต่สมยัประถม
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“จะเป็นหมอไม่เหน็จ�าเป็นต้องรู้คอมพวิเตอร์”

อาคโิตะกะพรบิตาปรบิๆ ด้วยความตกใจ “พี่คดิแบบนั้นจรงิอะ”

“จะบอกว่าไม่ใช่เรอะ”

“กลับกันเลย ถ้ามีคอมพิวเตอร์ หมอกว่าครึ่งก็ไม่จ�าเป็น ลองนึก

เรื่องที่หมอท�าส ิสรปุชื่อโรคจากการอ่านแบบฟอร์มเวชระเบยีนหรอืผลการ

ตรวจหลายๆ อย่างแล้วจ่ายยา ท�าแค่นั้นเอง อาวธุคอืฐานข้อมูลที่ชื่อว่า

ประสบการณ์ แต่คนคนเดยีวจะให้จดจ�ารายงานทางการแพทย์ของทั่วโลก

ไม่ไหวหรอก แต่คอมพวิเตอร์ท�าได้”

นี่หรอืความคดิเหน็ของเดก็ชั้นมธัยมต้นปีที่หนึ่ง ฮาคโุร่อึ้ง ไม่ใช่แค่

หาข้อโต้แย้งไม่ได้ แต่ต้องยอมรบัว่าเป็นความคดิที่ถูกต้องด้วย 

“สตัวแพทย์กไ็ม่จ�าเป็นด้วยสนิะ”

“ไม่รู้ส ิ ค�านวณค่าใช้จ่ายกบัประสทิธภิาพ ปัจจบุนัใช้คนตรวจน่า

จะประหยดักว่า”

“ได้ยนิแบบนั้นค่อยโล่งใจหน่อย”

เพราะฉะนั้น อาคโิตะพูดต่อด้วยสหีน้าจรงิจงั “ผมจะไม่เป็นหมอ”

“หา แล้วโรงพยาบาลจะท�ายงัไง”

“ไม่รู้ส ิไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องคดิ”

“หืม ตามใจแล้วกัน เพราะฉันไม่เกี่ยวด้วย เดิมก็ไม่ใช่คนบ้าน 

ยางามอิยูแ่ล้ว พอแม่ตายกไ็ม่เกี่ยวข้องกนัอย่างสมบรูณ์” ฮาคโุร่พดูพลาง

มองหน้าเทโกะไปด้วย

ต่างคนต่างเงยีบชั่วขณะ ที่รูส้กึว่าบรรยากาศเยน็ยะเยอืกขึ้นมา เป็น

เพราะน�้าแขง็แห้งที่ปูรองใต้ศพหรอืเปล่านะ

“กญุแจน่ะ” อาคโิตะค่อยๆ พูดทลีะค�า “ปั๊มได้”

เอ๊ะ ฮาคโุร่มองน้องชายต่างพ่อ “เรื่องอะไร”

“กญุแจประตูบ้านที่โคอซิมึ ิกญุแจส�ารองท�าง่ายนดิเดยีว”
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ไม่เข้าใจว่าน้องพูดอะไร แต่ดูจากแววตาอาคโิตะที่จ้องมองอากาศ 

ฮาคโุร่กเ็ข้าใจความหมายที่แท้จรงิ

“จะบอกว่าไม่ใช่อบุตัเิหตหุรอื”

“ประตูหน้าบ้านที่โคอิซึมิติดโซ่ไว้ แม่เป็นคนขี้ระแวง ไม่น่าล็อก

ประตูโดยไม่คล้องโซ่”

“นายรู้หรอืเปล่าว่าตวัเองก�าลงัพูดอะไร”

“รู้ส ิแน่อยู่แล้ว” อาคโิตะยิ้มก่อนส่ายหน้า “แค่สงสยันดิหน่อยน่ะ 

ไม่ว่าใคร...แม่กค็งมเีผอเรอกนับ้าง บงัเอญิลมืคล้องโซ่ บงัเอญิคนืนั้นลื่น

ล้มในอ่างน�้า อาจเป็นแค่เรื่องบงัเอญิกไ็ด้”

อาจเป็นแค่เรื่องบงัเอญิกไ็ด้ อาคโิตะจ้องศพแม่พลางย�้า

6

หลังออกเดินทางมาหนึ่งชั่วโมงกว่า ฮาคุโร่ขับรถยนต์เอสยูวีท�าใน

ญี่ปุน่เข้าถนนเลก็ที่แยกจากถนนสายหลกั เขตที่อยูอ่าศยัที่มากมายไปด้วย

เนนิเขา มองเหน็บ้านพกัหรูสมกบัค�าว่าคฤหาสน์ตั้งอยู่เป็นระยะ 

ทนัใดนั้นถนนแคบๆ กก็ว้างขึ้น ฝั่งขวามอืมอีาคารโรงเรยีนประถม 

ฝั่งซ้ายมอีาคารหกชั้นสเีทา จ�าได้ว่ามชีั้นใต้ดนิอกีสองชั้น

ฮาคโุร่ลดความเรว็พลางแหงนมองอาคาร เริ่มกงัวลขึ้นมาว่าใช่ที่นี่

จรงิๆ หรอื เพราะในความทรงจ�าของเขา มนัเคยใหญ่โตและมสีขีาวดโูดดเด่น 

กว่านี้ ทว่าเหนอืประตูทางเข้าตดิป้าย ‘โรงพยาบาลยางาม’ิ ชดัเจน

“ไม่ได้มาตั้งนาน” ฮาคโุร่เอ่ยพลางมุง่ไปลานจอดรถ “มาโรงพยาบาล

นี้ครั้งสดุท้ายกน็่าจะตั้งแต่สมยัมธัยมต้นนู่น”

จุดประสงค์คือมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แต่ฤดูหนาวปีนั้น 
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ฮาคโุร่ดนัเป็นหวดั นบัแต่นั้นเขาเลยเลกิเชื่อถอืวคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่

ลานจอดรถว่าง เขาจอดรถเรยีบร้อย เดนิไปประตูทางเข้า

เดินผ่านประตูอัตโนมัติ ย่างเท้าเข้าล็อบบี้ มีคนนั่งประปรายตาม

เก้าอี้พับที่วางเรียงเป็นแถว นี่ก็ต่างไปจากความทรงจ�าของฮาคุโร่ เขา 

ไม่ได้มาที่นี่บ่อยนกัแต่จ�าได้ดวี่ามคีนไข้หนาตาเสมอ

“ไม่ต้องนั่งรอนาน ส�าหรับผู้ป่วยแล้วถือว่าสะดวกขึ้นเยอะนะคะ” 

คาเอเดะพูด คงอยากบอกว่ามคีนน้อยสนิะ

ฮาคโุร่มองไปรอบๆ เพื่อหาเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์แต่ไม่เจอ เขา

เดนิไปที่เคาน์เตอร์ต้อนรบั หญงิวยักลางคนหน้าตาขงึขงันั่งท�างานธรุการ

ขอโทษครบั ฮาคโุร่ทกั “ประชาสมัพนัธ์อยู่ไหนครบั”

หญงิวยักลางคนเงยหน้า เลนส์แว่นตาส่องประกาย “เอ๊ะ ว่าไงนะ

คะ” เธอถามห้วน

“ผมก�าลงัหาเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์อยู่ครบั”

อ้อ หญิงวัยกลางคนพยักหน้าอย่างเบื่อหน่าย “ไม่มีแล้วค่ะ มา

เยี่ยมใครคะ”

“ครบั คณุยางาม ิยาสฮึารอุยู่...”

ได้ยนิค�าพดูของฮาคโุร่แล้วแว่นตาของหญงิวยักลางคนเปล่งประกาย

วาบ อะ อ้อ เธอตอบรบัแปลกๆ

“ขึ้นชั้นหกแล้วถามเคาน์เตอร์พยาบาลนะคะ” พดูจบแลว้เธอกเ็บน

สายตามองคาเอเดะที่ยนืหลงัฮาคโุร่

ขอบคณุครบั ฮาคโุร่พูดแล้วเดนิออกจากตรงนั้น

“รู้สกึแย่ชะมดั” คาเอเดะเดนิไปบ่นไป

“เหมอืนกนั มาเยี่ยมผู้อ�านวยการแท้ๆ มนัยงัไงกนัเนี่ย”

แต่ได้ลิ้มรสความอดึอดัอกีครั้งตอนถงึเคาน์เตอร์พยาบาลชั้นหก พอ

ถามหมายเลขห้องยาสึฮารุ พยาบาลสาวก็ตอบว่า “คุณยางามิอยู่ห้อง 
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หกศูนย์ห้าค่ะ” พลางมองด้วยแววตาสงสยัใคร่รู้และประหลาดใจ

ฮาคโุร่เอยีงคอพลางมองหาห้อง ห้องหกศูนย์ห้าอยู่สดุโถงทางเดนิ

เมื่อเคาะประตู ได้ยนิเสยีงตอบว่าค่ะทนัท ีเป็นเสยีงต�่าของผู้หญงิ

ไม่นานประตูก็เปิดออกจากด้านใน เผยให้เห็นผู้หญิงร่างเล็กสวม

เสื้อคาร์ดิแกนสีม่วง ผมขาวโพลนทั้งศีรษะ ใบหน้ามีริ้วรอยเหี่ยวย่นตาม

วยั ยนืหลงัตรงดูภูมฐิาน นามเิอะ น้องสาวยาสฮึารนุั่นเอง

นามเิอะเงยหน้ามองฮาคโุร่ เลกิคิ้วข้างหนึ่งขึ้นเลก็น้อย “ไม่ได้เจอ

ตั้งนาน”

“ไม่พบกนันานนะครบั” ฮาคโุร่ก้มศรีษะ

“ตั้งแต่เมื่อไหร่นะ”

“ครบรอบวนัตายเข้าปีที่เจด็ของแม่ครบั”

อ้อ นามเิอะพยกัหน้าเลก็น้อยด้วยสหีน้าเรยีบเฉย “นั่นสนิะ”

“ตอนนั้นขอบคณุที่ช่วยเหลอืครบั”

“ฉนัไม่ได้ท�าอะไรเลย” นามเิอะปรายตามองคาเอเดะก่อนหนักลบั

มาหาฮาคุโร่ “เมื่อวานคุณจุนโกะติดต่อมาแล้ว ได้ยินว่าเธอจะมาเยี่ยม 

บอกตามตรงฉนัตกใจมาก เพราะคดิว่าตดัขาดกบับ้านยางามแิล้ว จ�าได้

ไหมว่าพูดอะไรไว้ตอนครบรอบวนัตายเทโกะซงั”

“แน่นอนครบั ผมพูดว่า---วนันี้ผมมาเป็นตวัแทนบ้านเทชมิะ”

“ดงันั้นตอนพี่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยไม่ได้แจ้งเธอ พี่เองกบ็อก

ว่าไม่จ�าเป็น”

“ไม่เป็นไรเลยครบั จรงิๆ ผมกล็งัเลว่าควรมาเยี่ยมหรอืไม่ แต่เธอ

ขอร้องให้มาเป็นเพื่อน...” ฮาคุโร่เหลียวหลัง “ขอแนะน�าให้รู้จักภรรยา 

อาคโิตะครบั”

“คาเอเดะค่ะ ฝากตัวด้วยนะคะ ของฝากนี้ส�าหรับทุกคนนะคะ”  

คาเอเดะทกัทายด้วยท่าทเีอาอกเอาใจ ยื่นถงุกระดาษให้นามเิอะ
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นามเิอะไม่ฝืนป้ันยิ้ม มองคาเอเดะก่อนถอนหายใจเบาๆ “เชญิข้างใน”  

หนัหลงักลบัไปโดยไม่ยื่นมอืรบัถงุกระดาษ

ขออนุญาตครับ ฮาคุโร่เอ่ยพลางเดินตามหลังนามิเอะไปพร้อม 

คาเอเดะ

เข้าห้องไปจะเจอพื้นที่ส�าหรบัวางอ่างล้างจานและตูเ้สื้อผ้า นามเิอะ

เปิดประตูเลื่อนที่อยู่ลกึเข้าไป สิ่งที่เตะตาคอืโทรทศัน์ LED จอใหญ่ มเีตยีง

ตั้งข้างหน้า ถดัไปอกีนดิมโีต๊ะกบัเก้าอี้ตั้งอยู่

นามเิอะเดนิไปที่เตยีง จ้องมองเหนอืผ้าห่มด้วยสหีน้าเยน็ชา หลงั

เรยีกเบาๆ ว่า พี่คะ กห็นักลบัมามองพวกฮาคโุร่ “ยงัหลบัอยู่”

ฮาคโุร่ก้าวเข้าไปอย่างลงัเล มองหน้าคณุยาสฮึารทุี่ก�าลงันอนหลบั 

ตัวซีดหมอง ผอมซูบเหมือนคนละคน แต่จมูกงุ้มบ่งบอกเอกลักษณ์ของ 

ยาสฮึารุ

นอกจากสายน�้าเกลือ มีสายระโยงระยางหลายเส้นตามล�าตัว 

ยาสฮึาร ุและมเีครื่องวดัคลื่นไฟฟ้าหวัใจตั้งอยู่ข้างเตยีง

ยาสฮึารนุอนหลบัตาด้วยสหีน้าสงบนิ่ง ไดย้นิเสยีงหายใจสม�่าเสมอ

“เขาลมืตาตื่นบ้างไหมครบั” ฮาคโุร่ถามนามเิอะ

“บางทีน่ะ แต่ก็นอนต่อทันที ตื่นได้นานสุดราวสามสิบนาที”  

นามเิอะลากเก้าอี้ใต้โต๊ะออกมานั่ง

“พวกเธอกน็ั่งก่อนไหม พี่คงไม่ตื่นเรว็ๆ นี้หรอก”

ค่ะ คาเอเดะชงิตอบก่อนฮาคโุร่ ลากเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามนามเิอะออก

มา “นี่วางไว้ตรงไหนได้คะ” พอนั่งแล้วกห็ยบิกล่องสี่เหลี่ยมจากถงุกระดาษ

ในมอื

“เขยีนว่า ‘ร้านโทระ’ หรอืในกล่องคอื...”

“แน่นอน ถั่วแดงกวนอดัแท่งค่ะ”

คาเอเดะตอบด้วยเสียงสดใส ตรงข้ามกับนามิเอะที่หน้าบึ้งอย่าง
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ระอา

“อย่าคิดว่าเป็นคนแก่แล้วจะชอบของหวานนะ คนแก่บางคนต้อง

จ�ากดัปรมิาณน�้าตาลเพื่อสขุภาพด้วย”

“อ๊ะ ขอโทษค่ะ” คาเอเดะตั้งท่าจะดงึกล่องกลบั

“ช่างเถอะ วางไว้ก่อน เดี๋ยวคงมคีนมากนิ” นามเิอะขึ้นเสยีงแล้ว

มองหน้าคาเอเดะ “ว่าแต่อาคิโตะจะกลับญี่ปุ่นเมื่อไหร่ ถึงจะอ้างว่างาน

ยุ่ง แต่พ่อป่วยใกล้ตายแล้วยงัไม่กลบัมาเนี่ย หมายความว่าไงกนั”

“อ๊ะ ขอโทษค่ะ ตอนนี้ก�าลังพัฒนาธุรกิจใหม่ เขาปลีกตัวจาก 

ซแีอตเทลิไม่ได้ หนูเลยมาเป็นตวัแทนอาคโิตะคงุ สั่งมาได้ทกุเรื่องเลยค่ะ”

หมื นามเิอะแค่นหวัเราะคล้ายดูแคลน

“อาคโิตะกอ็าคโิตะเถอะ ไม่ตดิต่อมาสกัแอะ ส่งภรรยามาไม่บอก

ไม่กล่าว ใช้วธินี่าเกลยีดจงันะ ท่าจะเกลยีดพวกเราน่าดู”

“ไม่ได้เกลยีดนะคะ เพราะธรุกจิ---”

นามเิอะโบกมอืขดัค�าพูดคาเอเดะ “แต่งงานกนัเมื่อไหร่” เธอถาม

“ปลายปีที่แล้วค่ะ”

“จดทะเบยีนหรอืยงั”

“ยงัค่ะ”

“ยงัอกีหรอื” ฮาคโุร่นั่งลงพลางถาม “เพิ่งรู้เนี่ย”

“คณุไม่ถามนี่นา”

“แต่ปกตกิารแต่งงานหมายถงึจดทะเบยีนสมรส”

“ที่ญี่ปุ่นไง แต่พวกเราจดังานแต่งงานที่อเมรกิาค่ะ ทะเบยีนสมรส

ไม่จ�าเป็น”

“ถงึจะใช่ แต่ที่นี่คอืญี่ปุน่” นามเิอะพดูเสยีงเรยีบ “ถ้าไม่จดทะเบยีน 

ประเดี๋ยวกม็คีนไม่ยอมรบัเป็นสะใภ้ตามกฎหมายหรอก”

“ถ้าอาคโิตะคงุกลบัมาทางนี้จะรบีจดัการทนัทคี่ะ”
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“ดีแล้ว แค่นี้ปัญหาก็เยอะพอแล้ว ถ้าลูกชายคนเดียวยังมีภรรยา

โดยพฤตนิยัจะยิ่งยุ่งยากไปกนัใหญ่”

ฮาคโุร่มปีฏกิริยิากบัค�าพูดนั้น “ปัญหาที่ว่าคอื”

นามเิอะปรายตามอง “ตดัขาดจากบ้านยางามแิล้วไม่ใช่หรอื”

“ใช่ครบั ขอโทษด้วย คนนอกไม่ควรก้าวก่ายสนิะครบั” ฮาคโุร่เกา

ศีรษะแล้วเบนสายตามองไปที่เตียงผู้ป่วย “แต่มาเยี่ยมไข้ทั้งที ถามเรื่อง

อาการป่วยคงได้สนิะครบั เขาเป็นยงัไงครบั”

“อย่างที่บอกเมื่อกี้ เดี๋ยวหลบัเดี๋ยวตื่น ไม่ได้รกัษาเชงิรกุเป็นพเิศษ 

ประมาณว่ารอเวลาอย่างสงบ หมอเจ้าของไข้บอกว่าจะสิ้นลมเมื่อไหร่กไ็ม่

แปลก” นามเิอะเล่าอย่างไม่แยแส

“คนเฝ้าไข้มแีค่เอ่อ...” ฮาคโุร่ผายมอืไปที่หญงิชราแล้วอ�้าอึ้ง 

นามเิอะยิ้มเฝื่อน

“เธอไม่เคยเรยีกฉนัวา่อาเลยแม้แต่ครั้งเดยีว ตอนนี้เลยลงัเลว่าควร

เรยีกอะไร ถูกไหม”

ถูกตามที่อกีฝ่ายวเิคราะห์ ฮาคโุร่ยกัไหล่ หญงิชราพยกัหน้าอย่าง

พอใจ

“ต่างฝ่ายต่างโตแล้ว เรยีกชื่อกไ็ด้ หรอืลมืชื่อฉนัแล้ว”

เป็นไปไม่ได้หรอกครบั พดูจบฮาคโุร่กก็ระแอม รูส้กึชาตรงแก้มพลาง

เอ่ยปากอกีครั้ง

“คนเฝ้าไข้มแีค่คณุนามเิอะคนเดยีวหรอืครบั”

ใช่ เธอพยักหน้าด้วยสีหน้าจริงจัง “ตอนพี่ยังแข็งแรงดีก็คอยดูแล

ทกุคนอย่างเตม็ที่แท้ๆ แตท่กุวนันี้แทบไม่มใีครมาเยี่ยมเลยด้วยซ�้า พวกคน

ใจด�า”

ไม่รู้ควรตอบอย่างไรดจีงึพูดว่า หรอืครบั

จังหวะที่ทั้งสามคนเงียบ ได้ยินเสียงผ้าเสียดสีกันเบาๆ จากเตียง 
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นามเิอะชะเง้อมอง “น่าจะตื่นแล้วนะ” เธอลกุขึ้น

ฮาคโุร่ลกุไปที่เตยีง คาเอเดะตามมายนืข้างๆ

“พี่คะ รู้หรอืเปล่า คณุฮาคโุร่มาเยี่ยมค่ะ คณุฮาคโุร่แน่ะค่ะ จ�าได้

ใช่ไหม” นามเิอะพูดเสยีงสูงข้างหูยาสฮึารุ

ยาสฮึารเุผยอเปลอืกตา ขยบัใบหน้าเลก็น้อย สหีน้าเรยีบเฉย แต่

เหน็ชดัว่าสายตานั้นมองมาทางฮาคโุร่แน่นอน

ปากขยบั ไม่มเีสยีงลอดออกมา แต่อ่านปากได้ว่า ฮาคโุร่หรอื

“ไม่ได้พบกนันานนะครบั” ฮาคโุร่ก้มศรีษะ

เปลือกตายาสึฮารุกระตุก ฮาคุโร่ตีความว่ายาสึฮารุดีใจ เขาอาจ

เหลือเรี่ยวแรงแค่พอขยับกล้ามเนื้อใบหน้า แต่ก็พยายามแสดงความรู้สึก

ตอนนี้ออกมา

แล้วกน็ะ นามเิอะเร่งเสยีงพูดข้างหูยาสฮึารอุกีครั้ง “คณุฮาคโุร่พา

ภรรยาของอาคโิตะมาด้วย อาคโิตะแต่งงานแล้วนะ”

เปลือกตายาสึฮารุกระตุกอีกครั้ง จากนั้นกลอกตาด�าไปมาราวกับ

หาบางอย่าง

“ผูห้ญงิคนนี้ครบั” ฮาคโุร่ถอยห่างจากเตยีงเลก็น้อย ดนัตวัคาเอเดะ 

มาข้างหน้า

คาเอเดะทิ้งตวัลงคกุเข่าข้างเตยีง ชะโงกหน้าเข้าไปหายาสฮึาร ุ“คณุ

พ่อ” เธอเรยีก “หนูชื่อคาเอเดะ อา ช่างซาบซึ้งที่ได้เจอคณุพ่ออาคโิตะคงุ”

ฮาคุโร่ตกใจกับบทพูดที่เหมือนละคร พร้อมๆ กับหันไปสบตากับ 

นามเิอะ เธอกด็ูตกใจแต่กลบอารมณ์ที่สหีน้าเอาไว้ได้ในทนัท ี “ดจีงันะพี่ 

เท่านี้กไ็ม่มหี่วงแล้ว” เธอพูดกบัยาสฮึารุ

ยาสฮึารขุยบัปาก แต่ไม่มเีสยีงเลด็ลอดออกมา นามเิอะยื่นหเูข้าไป

ใกล้ปากเขา “เอ๊ะ อะไร ว่าไงนะ”

ยาสฮึารพุูดบางอย่าง นามเิอะขมวดคิ้วมุ่น
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“ไม่ใช่ พูดอะไรน่ะ ไม่ใช่ภรรยาคณุฮาคโุร่ แต่เป็นภรรยาอาคโิตะ 

อาคโิตะแต่งงานแล้ว คณุฮาคโุร่ยงัไม่แต่ง เข้าใจไหม”

ทว่ายาสฮึารไุม่เปลี่ยนสหีน้า ไม่รู้ว่าเข้าใจค�าพดูของนามเิอะหรอืไม่

“หมอบอกว่ายงัมสีตชิดัเจนด ีแต่บางครั้งกเ็พี้ยนๆ บ้าง” นามเิอะ

ก้มมองยาสฮึารแุล้วเอยีงคอ “ถ้าจะมอีาการสมองเสื่อมละก ็สูใ้ห้นอนหลบั

เสยียงัดกีว่า ทางนี้จะได้ไม่ต้องโดนปั่นหวัจนวุ่นวาย”

“แต่หนดูใีจที่ได้พบคณุพ่อตอนท่านตื่นนะคะ ช่างประทบัใจยิ่งนกั” 

ค�าพดูของคาเอเดะโอเวอร์เหมอืนเดมิ “หนตูดัสนิใจแล้ว หนจูะขออนญุาต

มาช่วยคณุอาตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะ จะมาทกุวนัเลย ต้องการอะไรบอกได้นะคะ”

กระตอืรอืร้นขนาดมนิาเอะยงัต้องยอมให้ “ขอบใจจ้ะ...”

“ว้าว ค่อยยงัชั่ว เพราะฉะนั้นขอฝากตวัตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะคณุพ่อ”

คาเอเดะพดู รมิฝีปากยาสฮึารเุปลี่ยนรปูเลก็น้อย “เอ๊ะ ว่าไงคะคณุ

พ่อ” คาเอเดะยื่นหูเข้าไปใกล้ปากยาสฮึาร ุแต่จบัใจความไม่ได้

“ฉนัฟังแทน” นามเิอะแทรกเข้ามา จ้องหน้ายาสฮึารุ

“ว่าไงพี่ มอีะไรอยากพูดหรอื เอ๊ะ อะไรนะ พูดอกีทสี”ิ เธอเงี่ยหูสดุ

ชวีติเพื่อจบัใจความค�าพูดของพี่ชาย

สดุท้ายนามเิอะกข็มวดคิ้วอย่างงนุงงแล้วถอยห่างจากยาสฮึารุ

“เหมอืนจะมธีรุะกบัคณุฮาคโุร่”

“เอ๊ะ ผมหรอืครบั”

“คงใช่ ไม่รู้ว่าอยากจะพูดอะไร แต่ลองฟังเขาหน่อย”

ฮาคุโร่เข้าไปใกล้เตียงด้วยความสงสัย เขานั่งคุกเข่าที่พื้นเหมือน 

คาเอเดะเมื่อครู่ จ้องหน้ายาสึฮารุ นึกไม่ออกว่าควรพูดอะไรจึงบอกว่า  

ฮาคโุร่ครบั

ยาสฮึารหุนัหน้ามาทางฮาคโุร่ช้าๆ เปลอืกตาที่เคยหรี่เพยีงครึ่งเดยีว

กลบัเปิดกว้างออก สหีน้ายงัเรยีบเฉยเหมอืนเดมิ แต่รู้สกึได้ถงึความตั้งใจ
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แน่วแน่จากใบหน้านั้น

บอกอาคโิตะ ยาสฮึารพุูด เสยีงนั้นทรงพลงัและชดัเจน 

“บอกอาคโิตะว่าไม่ต้องแบกภาระกไ็ด้...”

จะว่าฟังผิดก็ไม่ใช่เพราะค�าพูดนั้นฟังดูหนักแน่นเหลือเกิน ฮาคุโร่

มองหน้านามเิอะ เธอเบกิตาโตเพราะคาดไม่ถงึ

“หมายความว่าไงครบั ไม่ต้องแบกภาระอะไรครบั” ฮาคโุร่ถาม

ทว่ายาสฮึารนุิ่งไม่ตอบ ค่อยๆ หลบัตาลง เริ่มหลบัและหายใจเป็น

จงัหวะสม�่าเสมออกีครั้ง

“ที่ว่ามาเมื่อกี้นี้หมายความว่าอะไรกนั” ฮาคโุร่ถามนามเิอะ

“แปลความหมายตามค�าพูดเลยกไ็ด้นี่ อาคโิตะเป็นผู้สบืทอดบ้าน

ยางาม ิถ้าพี่ตายจะต้องรบัภาระหลายอย่าง คงอยากบอกว่าไม่ต้องฝืนละมั้ง”

“ท�าไมต้องมาบอกผม ทั้งๆ ที่น่าจะรู้ว่าผมไม่สนทิกบัอาคโิตะ”

ไม่รู้ส ินามเิอะเอยีงคอ

“หรอือาการป่วยท�าให้สบัสน”

“ไม่ใช่หรอกค่ะ คุณพ่อต้องคิดว่ามีแต่คุณพี่ที่จะเป็นก�าลังให้ 

อาคโิตะคงุได้”

“เธอจะรู้อะไรเรื่องเราสองพี่น้อง เรื่องคณุยาสฮึารดุ้วย”

“งั้นจะพยายามเรยีนรู้ค่ะ ระหว่างเฝ้าไข้หนูจะคยุกบัคณุพ่อเยอะๆ 

เลยฝากตัวด้วยนะคะคุณอา” ดูเหมือนคาเอเดะตั้งใจจะมาดูแลยาสึฮารุ

เตม็ร้อย

“ฉนัเข้าใจความรู้สกึเธอ แต่ตดัสนิใจคนเดยีวไม่ได้”

“เอ๊ะ ท�าไมคะ”

“เมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่า ถ้ายงัไม่จดทะเบยีนสมรสจะมคีนไม่ยอมรบั

เธอเป็นสะใภ้ตามกฎหมาย ถึงอย่างนั้นจะไม่แนะน�าก็ไม่ได้” นามิเอะ

ไตร่ตรองสักพัก พยักหน้าหงึกหงักเหมือนตัดสินใจอะไรบางอย่าง มอง 
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คาเอเดะ “เรว็ๆ นี้ฉนัจะให้เธอไปงานรวมญาต”ิ

“งานรวมญาต”ิ

“เรว็ๆ นี้จะมกีารหารอืเรื่องอนาคตบ้านยางาม ิ แม้ตกอบักย็งัเป็น

บ้านยางามอินัทรงเกยีรต ิถ้าเกดิเรื่องวุน่วายหลงัเจ้าบ้านตายคงขายขี้หน้า

สาธารณชนแย่”

“วเิศษเลยค่ะ จะชวนหนไูปที่นั่นหรอืคะ” คาเอเดะพนมมอืตรงหว่าง

อก ท�าตาเป็นประกาย

ผูห้ญงิทั่วไปคงหนกัใจที่ถูกชวนไปงานรวมญาต ิแต่คาเอเดะดนัผดิ

มนษุย์มนา กลบักนัยงัเร่งเร้าว่า “เมื่อไหร่คะ หนูไปได้ทกุเมื่อ”

“เดี๋ยวถามทกุคนก่อน ถ้าก�าหนดวนัเวลาแล้วจะตดิต่อไป”

“ไชโย ตั้งตารอเลยค่ะ น่าสนกุเนอะ” คาเอเดะหนัมาขอความเหน็

จากฮาคโุร่

“ฉนัไม่เกี่ยว เป็นคนนอก”

ไม่หรอก นามเิอะพูด “ในเมื่ออาคโิตะไม่อยู่ ให้คณุฮาคโุร่ร่วมงาน

ด้วยน่าจะด”ี

“ท�าไมครบั”

“เพราะต้องหารอืกนัเรื่องสทิธิ์รบัมรดก”

“งั้นผมยิ่งไม่เกี่ยวเขา้ไปใหญ่ เพราะไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะสบืทอด

มรดกบ้านยางาม”ิ

“ถูกต้อง แต่คราวนี้อาคโิตะที่เป็นเชื้อสายตรงไม่อยู่ จ�าเป็นต้องม ี

ผูแ้ทน คณุฮาคโุร่ที่ไม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีเหมาะสมที่สดุ ตราบใดที่คณุคาเอเดะ 

ยงัไม่เป็นภรรยาตามกฎหมาย คงเป็นทางเดยีวที่จะท�าให้ทกุคนยอมรบั”

“ขอร้องนะคะคณุพี่ ไปร่วมงานด้วยกนัเถอะ”

“พอเถอะน่า ไม่มใีครอยากเหน็หน้าฉนัหรอก”

“แต่ว่า” นามเิอะตวดัตามองแบบแฝงนยั “ในกองมรดกนั่นมสี่วน
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ที่เป็นของคณุเทโกะรวมอยู่ด้วย ยงัจะยนืยนัว่าไม่เกี่ยวข้องอกีหรอื”

ฮาคโุร่อึ้งแวบหนึ่งก่อนถามว่า “ยกตวัอย่างได้ไหมครบัว่าเป็นอะไร

บ้าง”

“ไม่รู้ส ิไม่มใีครบอกพวกฉนัเหมอืนกนั”

ว่าไง นามเิอะกดดนัให้ตดัสนิใจ คณุพี่คะ คาเอเดะอ้อน

ฮาคโุร่ถอนหายใจ หยบินามบตัรจากกระเป๋ายื่นให้นามเิอะ “ก�าหนด

วนัได้แล้วตดิต่อมานะครบั”

7

“แค่มาเยี่ยมเป็นเพื่อน ดนักลายเป็นเรื่องยุ่งยากซะได้” ฮาคโุร่บ่น

หลงัออกรถได้ไม่นาน 

“แต่คุณพี่ก็น่าจะสงสัยว่ามรดกส่วนที่เป็นของคุณแม่จะถูกจัดการ

ยงัไงใช่ไหมคะ”

“มันก็ใช่ แต่พอคิดดูก็ไม่น่าใช่ของส�าคัญ ถ้ามีของแบบนั้น ตอน

แม่ตายน่าจะมีคนบอกนะ อืม นั่นสิ ว่าแล้วเชียว ฉันเข้าไปยุ่งคงไม่ดี”  

ฮาคโุร่เหยยีบเบรก “ไปขอถอนค�าพูดกบัคณุนามเิอะดกีว่า”

เขาหกัพวงมาลยัเตรยีมกลบัรถ แต่คาเอเดะคว้าข้อมอืเขา “เดี๋ยว

ค่ะ” เธอบบีแรงเกนิคาดจนตกใจ 

“จะท�าอะไร”

“ถ้าคณุพี่ไม่ไปร่วมงานเป็นเพื่อน ฉนัจะล�าบาก”

“เธอท�าได้อยูแ่ล้ว แค่เปิดตวัอย่างสง่าผ่าเผยว่าเป็นภรรยาอาคโิตะ”

“แล้วถา้หาตวัอาคโิตะคงุไมเ่จอตลอดไปล่ะคะ แบบนั้นจะดหีรอืคะ 

เป็นครอบครวัที่มสีมัพนัธ์กนัทางสายเลอืดที่เหลอืเพยีงคนเดยีวแท้ๆ”
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