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จากใจสำานักพิมพ์
“วีนัส” คือเทพีแห่งความรัก ความงาม ความปรารถนา และความ
มั่งคั่งในเทพปกรณัมของโรมัน สามารถบันดาลใจให้มนุษย์เกิดความ
ลุ่มหลง แล้วถ้าหากวีนัสนั้นเกิดมุ่งมาดรุนแรงเกินควบคุมเล่า จะสามารถ
ชักน�าจิตใจของมนุษย์ไปสู่ทิศทางใดได้บ้าง
ในนวนิยายเรื่องนี้ “วีนัส” เสมือนเป็นตัวแทนกิเลสในใจผู้คนที่
ถ่ายทอดผ่านตัวละครต่างๆ ไม่ว่าความปรารถนาที่จะรักษาชื่อเสียงและ
อ�านาจของวงศ์ตระกูล ความลุ่มหลงในทรัพย์ศฤงคารและชีวิตสุขสบาย
ภายภาคหน้า ความคลัง่ ไคล้ตอ่ งานวิจยั และการทดลองโดยเชือ่ ว่าจะน�าพา
ไปสู่ค�าตอบแห่งมวลมนุษยชาติ หรือการตกอยู่ในห้วงแห่งความรักที่
คาบเกีย่ วอยูก่ บั เส้นแห่งศีลธรรม วิธกี ารรับมือกับวีนสั ของแต่ละคนได้ชกั น�า
พวกเขาให้ประสบกับชะตากรรมที่แตกต่างกันออกไป
เรื่อง “วีนัสสวยซ่อนร้าย” อาจไม่ใช่นวนิยายสืบสวนระดับเข้มข้น
เอกอุของ ฮิงาชิโนะ เคโงะ แต่ภายใต้การสืบเสาะตามล�าดับของหลักฐาน
เพื่อตามหาว่าในกลุ่มคนเหล่านี้ ใครกันแน่คือผู้ร้ายตัวจริง พร้อมตอนจบ
ที่หักมุมตามขนบนิยายสืบสวน ระหว่างนั้นทั้งภูมิหลังและถ้อยค�าของตัว
ละครก็ค่อยๆ ตีแผ่จิตใจอันซับซ้อนของมนุษย์ออกมาให้เห็น และน�าไปสู่
ค�าเฉลยที่เจ็บปวดและชวนหดหู่ได้ไม่น้อยไปกว่านวนิยายเรื่องอื่นๆ ของ
เคโงะ
และสุดท้าย เมื่ออ่านนวนิยายเรื่องนี้จบลงแล้ว เราอยากให้ทุกคน
ลองกลับมาส�ารวจดูสักครั้ง ว่า “วีนัส” ในใจของทุกคนนั้นเป็นอย่างไร
ส�านักพิมพ์ไดฟุกุ

จากใจนักแปล
ที่บ้านของทุกคนเลี้ยงสัตว์ไหมคะ ถ้าไม่ อยากเลี้ยงบ้างไหม และ
สัตว์ประเภทใดคะ เราก็เป็นคนหนึ่งที่อยากเลี้ยงสัตว์ค่ะ สุนัขบ้าง งูบ้าง
คาปิบาร่าบ้าง เปลี่ยนไปตามอารมณ์ เคยบ่นอยากเลี้ยงฉลามและเสือจน
พ่อกับแม่เหวอมาแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อม เลยอาศัยดูรูปสัตว์โลกน่ารัก
ตามอินเทอร์เน็ตไปก่อน
นิยายเรื่องนี้นอกจากเรื่องสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการ
แพทย์ ยังช่วยท�าให้เราตระหนักอีกครั้งว่าการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เรื่องง่าย
นอกจากเวลา ความรัก ความอดทน และความเอาใจใส่ สิ่งแวดล้อมที่ดี
และเงินทองก็เป็นสิง่ จ�าเป็น หากเลีย้ งสัตว์โดยคิดตืน้ ๆ หรือเลีย้ งตามกระแส
แล้วไม่เป็นอย่างที่คิด พอถึงจุดที่รับไม่ไหวก็จะเกิดกรณีน�าสัตว์เลี้ยงไป
ปล่อยทิ้งอย่างที่เคยเห็นตามข่าว
หวังว่าผูอ้ า่ นทุกท่านจะมีสขุ ภาพแข็งแรงและเพลิดเพลินกับการอ่าน
นิยายเรื่องนี้นะคะ
ธีรตา วิจิตร

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

1
ผู้ป่วยรายที่สองของวันเป็นแมวลายสลิดเพศผู้สีส้ม เห็นได้ชัดว่า
เป็นแมวพันทาง แต่พอพิจารณาจากหน้าตาแล้วอาจมีเชือ้ สายอะบิสซิเนียน
ผสมอยู่เล็กน้อย มันมองหน้าฮาคุโร่แล้วคงสัมผัสได้ถึงสัญญาณอันตราย
จึงเริม่ ขู่ฟ่อด้วยเสียงต�่าๆ กรณีเช่นนีห้ ากทะเล่อทะล่าไปจับตัวถือว่าโง่มาก
ความเร็วในการกัดของแมวเข้าขั้นร้ายกาจ ขืนโดนกัดตรงข้อนิ้ว คงบวม
จนท�างานไม่ได้เป็นสัปดาห์
“ไม่เป็นไรนะ” ฮาคุโร่พูดกับเจ้าแมว “ไม่ท�าอะไรหรอก ขอตรวจ
นิดเดียว”
ขอโทษค่ะ หญิงสาวที่อุ้มแมวเอ่ย แม้ใบหน้าจะดูอ่อนเยาว์แต่อายุ
จริงน่าจะเข้าวัยกลางสามสิบแล้ว เส้นผมด�ายาวรับกับใบหน้ารูปไข่ นับว่า
สวยพอดู เขาคันปากอยากถามว่ายังโสดอยู่ไหมแต่ยั้งปากไว้เพราะมี
คาเงยามะ โมโตมิ อยู่ข้างๆ ด้วย หญิงสาวอายุเกือบสามสิบปีคนนี้เป็น
สาวสวยท่าทางเคร่งขรึม แต่การกระท�ากับค�าพูดค�าจาแสบสันและเย็นชา
นัน้ ร้ายกาจยิง่ กว่าหน้าตาเสียอีก ขืนพูดออกไปคงโดนเธอฟ้องข้อหาคุกคาม
ทางเพศแน่ๆ
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เจ้าแมวท่าทางสงบลง คาเงยามะคุง เขาเรียกผู้ช่วย “อุ้มน้องแมว
ไว้หน่อย”
“ค่ะ” คาเงยามะ โมโตมิตอบด้วยเสียงเบาๆ แล้วยื่นสองมือไปทาง
หญิงสาวผู้เป็นเจ้าของแมว หญิงสาวส่งแมวให้อย่างระมัดระวัง ส่วนเจ้า
แมวนั้นแม้จะถูกผู้ช่วยสาวซึ่งเป็นคนแปลกหน้าอุ้มมันก็ยังนิ่งสงบอยู่
“ขอดูก้นหน่อย”
ฮาคุโร่เอ่ย คาเงยามะ โมโตมิเลิกคิ้ว หันก้นแมวมาทางเขา วางมัน
บนเตียงตรวจโรค
“อย่างนีเ้ อง” ฮาคุโร่พมึ พ�า ภาพทีค่ ้นุ ตา ข้างทวารมีแผลเปิดให้เห็น
“ต่อมข้างก้นแตกนะ อ่า รู้จักต่อมข้างก้นไหม”
เจ้าของแมวพยักหน้า
“เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตมาค่ะ ต่อมสร้างสารคัดหลั่งที่มีกลิ่นเหม็น
สินะคะ”
“ใช่ ใช่” ฮาคุโร่ตอบ อินเทอร์เน็ตช่างสะดวกสบาย เพราะมันเขา
จึงไม่ต้องเสียเวลาอธิบายให้คู่สนทนาที่เป็นมือสมัครเล่นฟังตั้งแต่ต้น
“ข้างในต่อมข้างก้นจะมีตอ่ มสร้างสารคัดหลัง่ ซึง่ มีรเู ล็กๆ ไว้ขบั สาร
คัดหลั่งออกนอกร่างกาย หากปล่อยให้สารคัดหลั่งสะสมมากเข้า ต่อมจะ
อุดตันจนกระทั่งปริแตก ต้องคอยบีบต่อมข้างก้นเป็นระยะเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดขึ้น นี่คงจะไม่เคยท�าเลยสินะ”
ขอโทษค่ะ หญิงสาวตอบเสียงอ่อยอย่างส�านึกผิด
ฮาคุโร่ปัดมือ
“คนส่วนมากไม่ท�ากันหรอก แล้วแมวที่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็เยอะ
เหมือนกัน ถ้าสารคัดหลั่งเป็นน�้าใสก็จะไม่อุดตันแบบนี้ แต่สา� หรับเจ้านี่
ต้องบีบให้นะ ข้างที่อักเสบจนแตกคราวนี้สุดท้ายก็คงต้องมาผ่าออก แต่
ต่อมข้างก้นมีทงั้ ข้างซ้ายและขวา ต่อไปต้องระวังอีกข้างไม่ให้อกั เสบด้วยนะ”
8

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

“จะระวังค่ะ ต้องบีบยังไงคะ”
“เรื่องนั้นเอาไว้ทีหลัง ขอรักษาจุดที่แตกก่อน” ฮาคุโร่ชี้ก้นแมว
หลังฉีดยาชารอบปากแผล คาเงยามะ โมโตมิใช้ปัตตาเลี่ยนไฟฟ้า
ไถขนแมว ขณะทีฮ่ าคุโร่มองไปทีผ่ วิ สีชมพูตามธรรมชาติพลางล�าดับขัน้ ตอน
การรักษา โทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับก็ดังขึ้น เขาขมวดคิ้ว เดาะลิ้นเบาๆ
หน้าที่รับโทรศัพท์เป็นของคาเงยามะ โมโตมิ แต่หญิงสาวก�าลังติดพันกับ
การขยับมือไถปัตตาเลี่ยนต่อเงียบๆ
ฮาคุโร่เปิดประตูเดินไปยังฝั่งเคาน์เตอร์ต้อนรับ ยกหูโทรศัพท์ซึ่งดัง
ไม่หยุด “ครับ โรงพยาบาลสัตว์อิเคดะครับ”
เหมือนปลายสายกลั้นหายใจชั่วขณะ
“เอ่อ ที่นั่นมีคนชื่อเทชิมะ ฮาคุโร่ไหมคะ” เสียงหญิงสาวถามรัวเร็ว
เท่าที่ได้ยินเสียงคาดว่าเจ้าของเสียงยังเด็ก
“เทชิมะรับสายครับ” ฮาคุโร่ตอบ
“โอ้ บิงโก” ปลายสายร้องเบาๆ
“หา”
“เอ้อ ขอโทษค่ะ ฉันชื่อยางามิ คาเอเดะ”
“ยางามิ ยางามิที่เขียนด้วยตัวอักษรธนูกับพระเจ้าน่ะหรือ”
“ค่ะ ยางามินั่นแหละ”
นามสกุลที่คุ้นเคย แต่เขาไม่รู้จักคนชื่อคาเอเดะ
“เอ่อ ยางามิไหนครับ”
“ยางามิของอาคิโตะคุงค่ะ”
“ของน้องงั้นหรือ”
“ค่ะ ฉันเป็นภรรยาอาคิโตะคุง ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณพี่” อีกฝ่าย
ทักทายเสียงหนักแน่น
เขากระชับหูโทรศัพท์ในมือ “หมอนั่นแต่งงานแล้วหรือ...”
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“เราจัดงานแต่งปลายปีทแี่ ล้วค่ะ อาคิโตะคุงยังไม่ตดิ ต่อไปจริงด้วย
เห็นบอกว่าวันหลังจะบอกพี่ เขาก็นิสัยแบบนี้น่ะค่ะ ฉลาดแต่ชอบละเลย
สิ่งที่ไม่ส�าคัญ”
คงอย่างนั้น ฮาคุโร่คิด ถ้าเขาแต่งงานก็คงอิดออดที่จะแจ้งอาคิโตะ
เหมือนกัน ถึงไม่มีวี่แววจะได้แต่งก็เถอะ
“ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ” ฮาคุโร่เอ่ยด้วยน�้าเสียงไร้ความ
รู้สึกขนาดที่แม้แต่ตัวเองยังรู้สึก “ขอส่งของขวัญอวยพรไปให้นะครับ เอ่อ
ส่งไปที่ไหนดี”
แม้จะเหินห่างกัน แต่ได้ข่าวน้องชายแต่งงานทั้งทีจะให้อยู่เฉยได้
อย่างไร เขาเอื้อมมือไปหยิบสมุดโน้ตที่วางใกล้ตัว
“อ้อ ไม่เป็นไรค่ะ เราไม่รับของขวัญ”
“อ๋อ ครับ”
เขาวางสมุดโน้ตคืนทีเ่ ดิม หากเจ้าตัวบอกไม่จ�าเป็นก็ไม่ตอ้ งยัดเยียด
ฮาคุโร่หนั กลับไปมองเตียงตรวจโรค คาเงยามะ โมโตมิ ซึง่ ตัดขนแมว
เสร็จเรียบร้อยกับเจ้าของแมวก�าลังรอเขาด้วยท่าทีสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
“เข้าใจแล้ว ขอบคุณที่แจ้งเรื่องแต่งงาน ขอให้มีความสุขนะครับ”
เขาตัดบท ก�าลังจะวางสาย “อ๊า เดี๋ยวค่ะ” อีกฝ่ายรั้งไว้
“มีอะไรอีก”
“คือฉันยังไม่ได้เข้าประเด็นส�าคัญเลยค่ะ”
“ยังมีเรื่องอื่นอีกหรือ ตอนนี้ผมท�างานอยู่ ปล่อยให้ผู้ป่วยรอนาน
แล้ว”
“ขอโทษนะคะ คุณพีไ่ ม่ทราบเรือ่ งการแต่งงานของเรา แสดงว่าช่วง
นี้ไม่ได้คุยกับอาคิโตะคุงเลยใช่ไหมคะ”
“ไม่ใช่แค่ช่วงนี้ แต่ไม่ได้คุยกันมาหลายปีแล้ว”
“หรือคะ ว่าแล้วเชียว” น�้าเสียงสดใสของปลายสายสลดลงเล็กน้อย
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“อาคิโตะเป็นอะไรครับ”
“ค่ะ คือว่า” หญิงสาวเงียบไปพักหนึง่ คล้ายสงบสติอารมณ์ก่อนพูด
ต่อ “อาคิโตะคุงหายตัวไปค่ะ ไม่กลับบ้านหลายวันแล้ว”

2
พ่อของฮาคุโร่ชื่อ เทชิมะ คาซึคิโยะ เป็นจิตรกร แต่เขาก็แทบจะจ�า
เรื่องของพ่อไม่ได้ เพราะพ่อเสียชีวิตตั้งแต่เขาอายุห้าขวบ เทโกะ ผู้เป็นแม่
เคยบอกว่าพ่อเป็นจิตรกรไร้ชื่อเสียงขายผลงานไม่ออกเลย
คนทีท่ �าหน้าทีด่ แู ลบ้านเทชิมะคือเทโกะซึง่ เป็นพยาบาล สมัยนัน้ ยัง
เรียกแบบระบุเพศว่านางพยาบาล คาซึคโิ ยะไร้ความสามารถอืน่ ใดนอกจาก
จับพู่กันวาดภาพ แน่นอนว่าเรื่องท�างานบ้านนั้นเขาท�าไม่เป็นเลยสักอย่าง
เทโกะซึ่งทั้งท�างานนอกบ้านและต้องท�างานบ้านด้วยคงเหนื่อยหนักอย่าง
ไม่ต้องสงสัย
สถานที่ที่พวกเขาพบกันคือโรงพยาบาลที่เทโกะท�างานอยู่ เริ่มจาก
เทโกะเห็นคาซึคิโยะซึ่งเข้าโรงพยาบาลเพราะไส้ติ่งอักเสบวาดภาพอยู่บน
เตียงจึงเอ่ยปากทักออกไป
“ตอนเห็นภาพวาดของพ่อครั้งแรก แม่เชื่อว่าเขาจะต้องมีชื่อเสียง
จะต้องประสบความส�าเร็จในฐานะจิตรกร ตาถั่วนี่น่ากลัวเนอะ”
เทโกะพูดติดตลกสวนทางกับค�าพูด เธอฝืนค�าทัดทานจากคนรอบ
ข้าง แต่งงานกับจิตรกรไส้แห้ง แต่กลับไม่มีท่าทางเสียใจกับเรื่องนั้นเลย
หลังแต่งงานสามปีก็ให้กา� เนิดลูกชาย เทโกะเป็นคนตั้งชื่อให้ฮาคุโร่
โดยน�าตัวอักษร ‘ฮาคุ’ จาก ‘กะฮาคุ’ (นามยกย่องจิตรกรผู้เก่งกาจ) ซึ่งไม่
ใกล้เคียงสามีเลย และค�าว่า ‘โร่’ จาก ‘ปาโบโล’ ชือ่ ต้นของปิกสั โซ่ผยู้ งิ่ ใหญ่มา
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ประกอบกัน เทโกะเคยอธิบายให้ฮาคุโร่ฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่า แม่ตงั้ ชือ่
นี้ด้วยอารมณ์กึ่งสิ้นหวังน่ะ
เขาจ�าเรื่องพ่อไม่ค่อยได้แล้ว แต่จ�าได้ว่าพ่อนั่งวาดภาพอยู่บนชั้น
สองของบ้านเช่า พอขึ้นบันไดและเปิดประตูบานเลื่อนออกก็จะเห็นแผ่น
หลังผอมบางของพ่อซึ่งนั่งหันหน้าเข้าหาผืนผ้าใบ
ภาพที่พ่อวาดดูแปลกประหลาด เขานึกภาพที่ชัดเจนไม่ออกแล้ว
จะว่ารูปทรงเรขาคณิตก็ไม่ใช่ ลวดลายเรียบๆ ก็ไม่เชิง จ�าได้แต่ว่าจ้องแล้ว
เวียนหัว
เขาถามพ่อว่าวาดอะไร พ่อหันมาหาลูกชายแล้วส่งยิ้มแฝงนัย “พ่อ
ก็ไม่รู้เหมือนกัน”
“วาดรูปอะไรก็ไม่รู้หรือ”
“วาดรูปบางอย่างที่มองไม่รู้เรื่องน่ะ ไม่สิ ถูกสั่งให้วาดน่ะ”
“ใครหรือ”
“ไม่รู้สิ พระเจ้ามั้ง”
นึกถึงบทสนทนาตรงนีแ้ ล้ว ฮาคุโร่กไ็ ม่มนั่ ใจนักว่ามันเป็นความทรงจ�า
ตามที่เคยเกิดจริงหรือถูกแต่งเติมขึ้นมาตามกาลเวลากันแน่ อย่างไรเสีย
มันก็เป็นเรื่องเมื่อสามสิบสามปีก่อน
และภาพนั้นก็วาดไม่เคยเสร็จ
เขาพอจะรู้บ้างว่าพ่อป่วย เพราะนอกจากเวลาวาดภาพ พ่อมักจะ
นอนบนฟูก บางครั้งก็คลานเข่าบางครั้งก็ยกมือกุมขมับ
พ่อเสียชีวติ ในยามเช้าของฤดูหนาวอันหนาวเหน็บ เทโกะนัง่ โทรศัพท์
ข้างกายคาซึคโิ ยะซึง่ ดูเหมือนนอนหลับเฉยๆ อาจเพราะท�างานเป็นพยาบาล
เธอจึงไม่มีท่าทีลุกลน พูดด้วยน�้าเสียงสงบ สักครู่เสียงไซเรนก็ดังขึ้น รถ
พยาบาลเดินทางมาถึงแต่ไม่ได้นา� ร่างของคาซึคิโยะขึ้นรถไป เพราะยืนยัน
แล้วว่าเสียชีวิต
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เขาจ�างานศพของคาซึคิโยะไม่ค่อยได้ เทโกะเล่าว่าฮาคุโร่หลับปุ๋ย
ก่อนพระสวดจึงถูกอุ้มไปนอนห้องอื่น หลังจากนั้นก็หลับยาวยันค�่า
ฮาคุโร่รวู้ า่ พ่อป่วยเป็นอะไรก็ตอนขึน้ ชัน้ มัธยมปลายแล้ว เทโกะบอก
ว่าเป็นเนื้องอกในสมอง เขารู้เพียงว่ามะเร็งเป็นโรคร้าย แต่พอรู้ว่ามันเกิด
ขึ้นในสมองก็ตกใจมาก นึกถึงภาพพ่อกุมขมับแล้วก็รู้สึกกลัวจนขนลุก
จ�าได้ว่าอาการป่วยของพ่อเริม่ แสดงอาการตอนฮาคุโร่อายุสองขวบ
พ่อบ่นปวดศีรษะบ่อยเทโกะจึงพาไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดทีโ่ รงพยาบาล
ทีท่ �างานอยู่และก็เจอเนื้อร้าย หน�าซ�า้ ยังอยู่ในต�าแหน่งที่ผ่าตัดได้ยาก คุณ
หมอจึงบอกว่า “ขอให้ช่วยกันคิดว่าท�าอย่างไรคนไข้ถึงจะใช้เวลาที่เหลือ
อย่างมีความสุข” แปลว่าอาการของโรคนั้นเกินมือหมอไปเสียแล้ว
หมายความได้ว่าคาซึคิโยะในความทรงจ�าของฮาคุโร่ใช้ชีวิตโดย
ตระหนักถึงความตายของตนเองทุกวัน ส่วนเทโกะก็เช่นเดียวกัน สามีจะ
ตายวันตายพรุ่งก็ไม่แปลก แต่ตอนอยู่กบั พ่อแม่ ฮาคุโร่ไม่เคยรู้สึกถึงความ
หดหู่นนั้ เลย ตัวคาซึคโิ ยะกับเทโกะคงพยายามใช้เวลาทีเ่ หลือเพียงน้อยนิด
กับครอบครัวอย่างมีความสุข แม้แต่ปัจจุบัน พอคิดถึงเรื่องนี้ทีไรฮาคุโร่ก็
รู้สึกปวดใจทุกครั้ง และอับอายที่ตนเองไม่รู้อะไรเลย
จิตรกรยากจนไม่มีมรดกเหลือไว้มากมายนัก มีเพียงภาพขาย
ไม่ออกหลายใบเก็บไว้ในตู้ นานๆ ทีฮาคุโร่จะเอาภาพพวกนัน้ ออกมาดู เป็น
ภาพวาดหุ่นนิ่งที่ถูกวาดด้วยฝีแปรงอย่างบรรจง น่าเสียดายที่ไม่มีผลงาน
ใดสัน่ คลอนหัวใจสักชิน้ เดียว มีเพียงภาพสุดท้ายทีพ่ อ่ วาดไม่เสร็จเหลือเด่น
ชัดอยู่ในความทรงจ�า
เทโกะเล่าว่า คาซึคโิ ยะเริม่ วาดภาพนัน้ ตอนเป็นเนือ้ งอกในสมองได้
สองปีแล้ว ทั้งๆ ที่เคยถนัดวาดภาพหุ่นนิ่งมาตลอดแท้ๆ แต่จู่ๆ ก็เริ่มวาด
ภาพแอบสแตรกต์ขึ้นมา เทโกะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าท�าไม
“พอรู้ตัวว่าจะตายก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมามั้ง เห็นอย่างนั้นแต่อย่าง
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น้อยเขาก็เป็นศิลปิน คงจะอยากวาดภาพทีต่ า่ งจากผลงานเดิมๆ ของตัวเอง
ก่อนตาย”
ฮาคุโร่เล่าเรือ่ งทีค่ าซึคโิ ยะพูดว่าวาดภาพทีต่ วั เองไม่รจู้ กั และอาจถูก
พระเจ้าสั่งให้วาด แม่พยักหน้าก่อนตอบว่าคงจะเป็นอย่างนั้น
แม้พ่อจะเสียชีวติ ไปแล้ว แต่ชวี ติ ความเป็นอยู่ของบ้านเทชิมะก็ไม่มี
อะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก เดิมทีเทโกะเป็นฝ่ายหาเงินจุนเจือครอบครัวอยู่
แล้ว พอสมาชิกลดลงหนึ่งคน ภาระทางการเงินก็ลดลงด้วย ท�าให้ฮาคุโร่
ไม่เคยรู้สึกขัดสนเลย
ระหว่างเทโกะไปท�างาน ฮาคุโร่จะถูกพาไปฝากไว้ที่บ้านคุณน้าซึ่ง
อยู่ในละแวกเดียวกัน น้าชื่อจุนโกะ เป็นแม่บ้านเต็มตัวไม่เหมือนพี่สาว
อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวหลังเล็กสไตล์ญี่ปุ่นแท้ จุนโกะแต่งงานก่อนเทโกะ
สามีภรรยาเทชิมะเลือกบ้านอยู่ใกล้ครอบครัวน้องสาว ก็เพราะเทโกะคิด
ว่า ‘แบบนี้สะดวกกว่าหลายๆ อย่าง’ สองพี่น้องสนิทกันมานานตั้งแต่สมัย
ก่อนแล้ว หลังจากที่แต่งงานแล้วก็ยังไปมาหาสู่กันประจ�า รูปฮาคุโร่ตอน
แบเบาะหลายใบถ่ายที่บ้านน้า ครอบครัวจุนโกะไม่มีลูก ทั้งคู่จึงเอ็นดู
ฮาคุโร่
ฮาคุโร่ไม่ได้รังเกียจการอยู่บ้านน้า เขาอยากกินเค้กและคุกกี้ฝีมือ
น้าถึงขั้นรีบวิ่งกลับจากโรงเรียน
เคนโซ สามีจุนโกะเป็น ‘อาจารย์มหาวิทยาลัย’ แต่ฮาคุโร่ไม่เคยรู้
ว่าสอนวิชาอะไร กว่าจะรู้ว่าเขาสอนวิชาคณิตศาสตร์กอ็ ยู่ชนั้ มัธยมต้นแล้ว
เขาเป็นชายร่างเล็ก ไว้ผมยาว
เคนโซไม่ค่อยอยู่บ้าน แต่นานๆ พอได้เจอกันเขาก็จะช่วยสอน
ฮาคุโร่หลายเรือ่ ง อย่างถ้าห้องหนึง่ มีเด็กนักเรียนสีส่ บิ คน ในห้องนัน้ จะมีคน
เกิดวันเดียวกันสักสองคูก่ ไ็ ม่แปลก เรือ่ งนีน้ า้ เคนโซเป็นคนสอน เขาไม่อยาก
เชื่อจึงลองตรวจสอบดู ก็พบว่าเป็นอย่างนั้นจริง ห้องเรียนตอนฮาคุโร่อยู่
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ชั้นประถมหนึ่งมีคนเกิดวันเดียวกันตั้งสามคู่
“เซนส์ของมนุษย์เชือ่ ไม่ได้ อย่าริเล่นพนันเด็ดขาด ถึงจะตัง้ ใจเอาชนะ
ขนาดไหน แต่ยิ่งเล่นก็ยิ่งแพ้”
เคนโซสอนพลางดื่มเบียร์ยี่ห้อโปรด ได้ยินว่าสมัยคาซึคิโยะยัง
แข็งแรงอยู่ก็เป็นเพื่อนดื่มที่ดี
นอกจากครอบครั ว คุ ณ น้ า อี ก คนที่ เ ขาเจอบ่ อ ยคื อ คุ ณ ยายที่
บ้านเกิดเทโกะ คุณยายอาศัยอยู่ล�าพังที่เมืองโคอิซึมิทางโตเกียวตะวันตก
ดูแลหลานคนแรกเป็นอย่างดี ฮาคุโร่เคยยิงปืนอัดลมใส่ประตูบานเลื่อน
และประตูกระดาษกั้นห้องเป็นรูพรุน รวมทั้งยิงเครื่องบูชาบนหิ้งพระ
กระจัดกระจาย แต่คุณยายก็ไม่ดุด่า แค่เตือนว่าห้ามยิงคนเท่านั้น
เนื่องจากพ่อแม่คาซึคิโยะเสียชีวิตเร็ว พวกเขาจึงแทบไม่ข้องเกี่ยว
กับญาติฝา่ ยพ่อเลย “ญาติฝา่ ยโน้นคงกลัวว่ามายุง่ กับครอบครัวแม่เลีย้ งเดีย่ ว
อย่างเราโดยไม่ระวังตัวแล้วจะโดนขอยืมเงินมั้ง” เทโกะเคยพูดกับจุนโกะ
เช่นนั้น
ตั้งแต่สูญเสียพ่อ ชีวิตของฮาคุโร่ก็ยังเป็นเหมือนเดิม เขาใช้ชีวิตต่อ
โดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ความโศกเศร้าบรรเทาลงโดยไม่ทันรู้ตัว คิดถึง
พ่อน้อยลง คิดกระทั่งว่าตัวเองอาจไม่ได้เสียใจมากตั้งแต่แรกแล้ว
วันหนึ่งพอไปบ้านยายตามปกติก็ได้ชุดใหม่ที่ถูกเตรียมเอาไว้ให้
เสื้อผ้าทั้งชุดประกอบด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงขาสั้นสีเทา และแจ็กเก็ต
สีน�้าเงินเข้มที่สมัยนี้เรียกว่า ‘ชุดสไตล์นักเรียนเตรียมสอบ’ นั่นเอง
และเสื้อผ้าชุดนั้นก็ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อ ‘การสอบสัมภาษณ์’ จริงๆ
พอใส่ชุดใหม่รอ เทโกะก็มารับตอนเย็น เห็นการแต่งตัวของแม่แล้ว
ฮาคุโร่ตกใจเล็กน้อย ปกติแม่จะชอบใส่กางเกงยีนส์แต่กลับสวมกระโปรง
ผมถูกเซ็ตเป็นทรงสวยงามจากร้านเสริมสวย ใบหน้าทีบ่ รรจงแต่งแต้มเครือ่ ง
ส�าอางดูเด็กลงหลายปี
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ยาย

“คืนนี้จะไปกินข้าวข้างนอกจ้ะ” เทโกะบอกหลังออกจากบ้านคุณ

“ราเม็งหรือ” ฮาคุโร่ถาม เพราะเวลากินข้าวนอกบ้านมักจะเป็น
ราเม็งไม่ก็เนื้อย่าง
“เปล่าจ้ะ จะได้กินอาหารอร่อยๆ หลายอย่างเลย”
แล้วก็ แม่พูดต่อ
“จะมีคนมาด้วยอีกคน ฮาคุโร่ยังไม่รู้จักแต่ไม่ต้องกังวลนะ แค่ต้อง
ทักทายให้เรียบร้อยนะจ๊ะ”
“เพื่อนแม่หรือ”
อืม เทโกะกลบเกลื่อน
“ไม่เชิงนะ แต่วันนี้เอาเป็นแบบนั้นแล้วกัน”
แล้วพูดต่อสั้นๆ ว่า เขาเป็นผู้ชายจ้ะ
ได้ยนิ แล้วฮาคุโร่กเ็ กิดความกังวลขึน้ มา รูส้ กึ เหมือนเกมทีเ่ ล่นจนคุน้
ชินแล้วจู่ๆ ก็เปลี่ยนกฎเล่นใหม่กลางคัน ความกระวนกระวายแผ่ซ่านใน
อก สังหรณ์ใจอย่างบอกไม่ถูกว่าเรื่องที่ก�าลังจะเกิดขึ้นวันนี้ หลังจากนี้จะ
ท�าให้ชีวิตของตัวเองต้องเปลี่ยนไป
ร้านอาหารที่แม่พามาเป็นร้านที่มีความโอ่โถง พื้นถูกขัดจนเป็นเงา
วับ โต๊ะที่ปูผ้าคลุมสีขาวมีแจกันดอกไม้ประดับไว้ แต่ละโต๊ะมีพวกผู้ใหญ่
ดูภูมิฐานนั่งอยู่ พูดคุยกันอย่างออกรสด้วยสีหน้าอ่อนโยน ฮาคุโร่ประเมิน
ด้วยสายตาว่าพวกเขาเป็น ‘เศรษฐี’ ที่นี่เป็นร้านส�าหรับพวกคนรวย
แน่นอนว่าฮาคุโร่เข้าร้านหรูแบบนีเ้ ป็นครัง้ แรกตัง้ แต่เกิดมา เขาย่อง
ตามหลังแม่ซึ่งถูกพนักงานพาไปที่โต๊ะ
ทั้งคู่ถูกพาไปยังห้องที่แยกจากโต๊ะลูกค้าอื่น หรือก็คือห้องส่วนตัว
ที่นั่นมีผู้ชายคนหนึ่งรออยู่ เขาสวมชุดสูทโทนสีดา� รูปร่างก�าย�า เขา
ลุกยืนแล้วส่งยิ้มอ่อนโยนให้ฮาคุโร่ ทักทายว่าสวัสดี
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สวัสดีครับ ฮาคุโร่ตอบแต่ไม่กล้าสบตา
จ�าไม่ได้ว่าคืนนั้นกินอะไร เทโกะเล่าว่าเป็นอาหารฝรั่งเศส ส่วน
ฮาคุโร่เป็นเมนูพเิ ศษส�าหรับเด็ก แต่เขาจ�าไม่ได้เลยแม้แต่นอ้ ย ทีจ่ �าได้กม็ แี ค่
ชายหนุ่มถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับฮาคุโร่ แล้วเทโกะก็ตอบค�าถามเหล่านั้น
ไม่สิ อีกเรื่องที่แจ่มชัดในความทรงจ�าคือ สีหน้าแม่แฝงความตื่นเต้นแต่
เบิกบาน ดวงตาแม่เป็นประกาย ริมฝีปากแย้มยิ้มอย่างสุขใจ ผิดกับปกติ
เป็นคนละคน
ชายคนนั้นบอกว่าชื่อคุณยางามิ ส่วนชื่อตัวตอนนั้นไม่ได้บอก
หลายวันหลังจากนั้น ฮาคุโร่กลับจากโรงเรียนไปบ้านคุณน้าตาม
ปกติ ขณะนัง่ กัดเค้กชิฟฟ่อนทีค่ ณ
ุ น้าท�า จุนโกะก็ถามว่า “วันก่อนเป็นยังไง
บ้าง”
เขางงว่าเรื่องอะไร น้าจึงถามต่อ
“ไปกินข้าวกับคุณยางามิใช่ไหมล่ะ สนุกไหม”
“น้ารู้จักเขาหรือครับ”
“เคยเจอหนหนึ่งน่ะ แล้ว เป็นไง สนุกไหม”
ฮาคุโร่ส่ายหน้า “ไม่เห็นสนุกเลย ผู้ใหญ่สองคนเอาแต่คุยกันเอง”
จุนโกะหัวเราะร่วน
“เหรอ ฮาคุจังคงเบื่อแย่” ว่าแล้วก็ตีหน้าจริงจังถามต่อ “คิดยังไง
กับคุณยางามิ”
“คิดยังไงนี่หมายความว่าไง”
“หมายถึงชอบหรือไม่ชอบ”
“ไม่รู้สิ เพิ่งเคยเจอหนเดียว”
“เหรอ แต่ไม่คิดว่าเป็นคนไม่ดีใช่ไหมล่ะ ดูใจดีออก”
เห็นชัดว่าน้ารอฟังค�าตอบรับเอาไว้อยู่แล้ว แต่ฮาคุโร่ก็ยังยืนกราน
ว่าไม่เข้าใจ เพราะเขาไม่เข้าใจจริงๆ
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หลังจากนั้นไม่นานก็มีโอกาสกินข้าวกับคุณยางามิอีก คราวนี้เป็น
เนื้อย่าง ฮาคุโร่จึงสวมชุดธรรมดา เทโกะก็ไม่ต้องถ่อไปเซ็ตผมที่ร้านเสริม
สวย แต่แต่งหน้าด้วยโทนสดใสกว่าปกติและสวมกระโปรงเหมือนคราวทีแ่ ล้ว
คุณยางามิใส่สูทเหมือนครั้งก่อน แต่ไม่ผูกเนกไท เขาถอดเสื้อนอก
พับแขนเสื้อเชิ้ตขาว และย่างเนื้อให้ฮาคุโร่กับเทโกะ
“ชอบเนื้อซี่โครงสินะ กินเยอะๆ นะ ย่างสุกเกินไม่ดี เอ้า ชิ้นนี้สุก
แล้ว” เขาคีบเนื้อย่างใส่จานฮาคุโร่
เนื้อย่างเป็นอาหารโปรด ฮาคุโร่ตั้งหน้าตั้งตากิน เพราะคิดว่ายังไง
พวกผู้ใหญ่ก็คุยกันเองตามสะดวกอยู่แล้ว
แต่กลับไม่เป็นอย่างนั้น ฮาคุโร่คุง คุณยางามิชวนคุย “รู้สึกจะชอบ
โคโตคาเซะสินะ”
เขาชะงักมือที่ก�าลังคีบเนื้อซี่โครงเข้าปาก และมองหน้าคุณยางามิ
กลับ ท�าไมเขาถึงรู้เรื่องนี้ แม่คงจะเป็นคนบอกแต่ทา� ไมถึงพูดเรื่องนั้นขึ้น
มาตอนนี้ ฮาคุโร่เตรียมรับมือขณะพยักหน้าเบาๆ
โคโตคาเซะ โกคิ เป็นนักซูโม่มืออาชีพ ท่าไม้ตายคือย่อตัวท�าท่า
‘กาบุรโิ ยริ*’ เขาใช้ทา่ นัน้ เป็นหลักไต่ขนึ้ มาถึงชัน้ โอเซกิ** ฮาคุโร่เริม่ เป็นแฟน
คลับเขาเพราะคิดว่าชื่อเล่น ‘เปโกะจัง’ ตลกดี แต่พอเรียนรู้หลายๆ เรื่อง
และเห็นเขาอดทนฝ่าฟันอาการบาดเจ็บครัง้ แล้วครัง้ เล่าก็ยงิ่ อยากเชียร์มาก
ขึ้นอีก
“คราวหน้าไปดูซูโม่กันไหม เชียร์โคโตคาเซะตรงมาสึเซกิ”
ช่วงนั้นเขาเพิ่งจะรู้จักค�าว่ามาสึเซกิ หมายถึงที่นั่งผู้ชมรอบสังเวียน
* ท่าพื้นฐานของซูโม่ เป็นการดึงผ้าเตี่ยวของคู่แข่งเข้าหาตัวแล้วใช้ล�าตัวดันคู่แข่งออกนอก
เขตเชือกของสังเวียน
** ระดับชัน้ ของนักซูโม่ ชัน้ สูงสุดก็คอื โยโกสึนะ ถัดมาคือ โอเซกิ ตามด้วย เซกิวากิ โคมุสบุ ิ
มาเอกาชิระ และอื่นๆ
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ไม่ได้เป็นเก้าอีน้ งั่ แต่เป็นทีน่ งั่ ปูเบาะในทีก่ นั้ สีเ่ หลีย่ ม เวลาผลการแข่งไม่ได้
ดั่งใจก็เอาเบาะรองนั่งนั่นแหละเขวี้ยงใส่สังเวียน
“จองที่นั่งได้หรือ เห็นว่าฮิตมาก จองไม่ค่อยได้กัน” เทโกะถาม
“ขอร้องคนรู้จกั ได้ ว่าไง ไปดูกนั ไหม” คุณยางามิถามฮาคุโร่อกี รอบ
ฮาคุโร่มองเทโกะ เขาไม่เคยดูการแข่งซูโม่กับตา อยากดูแต่ก็คิดใน
ใจว่าตอบไปตามตรงจะดีหรือ
“อยากไปไหม” เทโกะถาม น�า้ เสียงนัน้ แฝงนัยว่าตอบตามตรงได้เลย
ฮือ่ ฮาคุโร่ตอบรับ ได้ยนิ ดังนัน้ คุณยางามิกพ็ ดู ว่า ดีละ เป็นอันตกลง
“รีบหาตั๋วเลยดีกว่า เป็นเวลาเหมาะเลย ฮาคุโร่คุงคงรู้แล้วว่าอีกไม่
นานสนามกีฬาแห่งชาติเรียวโกคุจะถูกสร้างใหม่เร็วๆ นี้ ฉันอยากไปดูสนาม
แข่งตอนนี้สักครั้ง เห็นอย่างนี้ฉันก็เป็นแฟนซูโม่ตัวยงนะ”
“ชอบใครหรือ” ฮาคุโร่ถาม นัน่ เป็นครัง้ แรกทีเ่ ขาถามค�าถามกับคุณ
ยางามิ
“เมื่อก่อนชอบคิตาโนะอุมิ แต่เริ่มเปลี่ยนใจแล้ว” คุณยางามิเอียง
คอ “เพราะความแข็งแกร่งน่าเกรงขามหายไป ตอนนี้คงเป็นจิโยะโนะฟูจิ
เขาแข็งแกร่งมากเลยนะ และจะยิ่งแกร่งขึ้นอีก”
เมือ่ ได้ยนิ ว่าเขาชอบจิโยะโนะฟูจิ ในใจของฮาคุโร่เริม่ รู้สกึ ไม่ชอบใจ
ขึ้นมา เพราะโคโตคาเซะสู้จิโยะโนะฟูจิไม่ได้ ไม่เคยเห็นเขาชนะใครได้
สักครั้ง
แม้จะคิดอย่างนั้น แต่ก็เป็นความจริงว่าฮาคุโร่เริ่มเปิดใจให้คุณ
ยางามิบ้างแล้ว
ประสบการณ์ชมการแข่งขันซูโม่อาชีพครัง้ แรกเปีย่ มด้วยความตืน่ เต้น
คุณยางามิเป็นแฟนซูโม่ตัวยง สอนฮาคุโร่หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง
การแข่งรอบที่โคโตซากุระ อาจารย์ของโคโตคาเซะ เอาชนะคิตะโนะฟูจิ
อาจารย์ของจิโยะโนะฟูจิโดยใช้ท่าดันล�าคอออกนอกสังเวียน และได้เลื่อน
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ชั้นเป็นโยโกสึนะ ท�าให้ฮาคุโร่ที่แค้นจิโยะโนะฟูจิรู้สึกดีขึ้นมา แน่นอนว่า
คุณยางามิเตรียมเรื่องนั้นมาเล่าก็คงเพราะอยากเอาใจเขา
หลังจากนั้นฮาคุโร่กับเทโกะก็เจอคุณยางามิเป็นระยะ ชื่อเต็มคุณ
ยางามิคือ ยางามิ ยาสึฮารุ ฮาคุโร่เคยได้ยินเทโกะเรียกเขาว่าคุณยาสึฮารุ
หลายครั้ง
ดูการแข่งขันซูโม่อาชีพสนุกดี แต่ฮาคุโร่จะรู้สกึ เบือ่ ถ้าเป็นการพาไป
กินข้าวอย่างเดียว ทัง้ คูค่ งจะสังเกตเห็นจึงพาฮาคุโร่ไปเทีย่ วเทศกาลดอกไม้ไฟ
หรือดูการแข่งขันเบสบอลอาชีพบ่อยขึน้ ประสบการณ์เหล่านัน้ ก็แปลกใหม่
ดี แต่สถานที่ที่ประทับใจฮาคุโร่อย่างมากคือโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ว่า
กันว่าสมัยนัน้ หาตัว๋ ยากมาก แต่คณ
ุ ยางามิซกิ แซ็กจนได้ตวั๋ ส�าหรับสามคน
มา
วันแรกที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ราวกับความฝัน สิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้ยิน
สิง่ ทีส่ มั ผัส ทุกสิง่ ช่างวิเศษและงดงาม ความตกใจและประทับใจล้นปรี่ ทุก
ครั้งที่นึกถึงเรื่องวันนั้นเขาจะตื่นเต้นจนนอนไม่หลับไปหลายวัน
คุณยางามิสุดยอดเลย เขาคิด
เทโกะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจลูกชาย คืนหนึ่งหลัง
กินข้าวเย็นจึงเอ่ยว่า “มีเรื่องส�าคัญจะพูดด้วย ฟังแม่หน่อยนะ”
“พ่อตายไปสามปีแล้ว จากนัน้ ฮาคุโร่กอ็ ยู่กบั แม่สองคนมาตลอด มี
เรื่องทุกข์ใจอะไรไหมลูก”
ฮาคุโร่เอียงคอ ลองคิดดูแล้วเขาก็ไม่ได้มีเรื่องทุกข์ร้อนอะไร
“เพื่อนๆ เขามีคุณพ่อกันใช่ไหมล่ะ เห็นแล้วอิจฉาบ้างหรือเปล่า”
เขาสั่นศีรษะปฏิเสธ ไม่ได้โกหก ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีพ่อ เคยมีแต่เสีย
ชีวิตแล้วต่างหาก
เทโกะก้มหน้าลงครั้งหนึ่งก่อนที่จะเงยหน้าอีกครั้ง
“แม่อยากให้คุณยางามิมาเป็นพ่อของลูก คุณยางามิบอกว่าถ้าไม่
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รังเกียจเขาก็อยากเป็น พูดตามตรงคือแม่กบั คุณยางามิอยากเป็นครอบครัว
เดียวกันจ้ะ แต่ถ้าฮาคุโร่ไม่ชอบ แม่จะยอมแพ้ ไม่อยากฝืนใจลูก”
ว่าไงจ๊ะ แม่ถาม สายตาจริงจังจนเขาถึงกับผงะ
ฮาคุโร่ไม่ตอบ เทโกะจึงยิ้มที่มุมปากเล็กน้อย
“พูดเรือ่ งแบบนีก้ ะทันหันคงล�าบากใจแย่ ขอโทษนะ วันนีย้ งั ไม่ต้อง
ตอบหรอก ค่อยๆ คิดไปก็ได้” และพยายามตัดบทสนทนาให้จบลงแค่นั้น
ผม ฮาคุโร่เอ่ย “ผม...ยอม”
เอ๊ะ เทโกะเบิกตาเล็กน้อย เขาสบตาแม่ก่อนพูดต่อ
“แปลว่าแม่กับคุณยางามิจะแต่งงานกันใช่ไหม”
“ใช่จ้ะ...”
“งั้นก็ได้ แม่ชอบคุณยางามินี่ จะแต่งงานกันก็ได้”
เทโกะก้มหน้าเล็กน้อย ช้อนตามอง “จะดีหรือ”
“ฮื่อ ผมว่าคุณยางามิเป็นคนดี”
ฮาคุโร่รู้ว่ามีหลายเสียงแนะน�าให้เทโกะแต่งงานใหม่ อย่างในงาน
รวมญาติ มีหลายคนพูดออกมาตามตรง ญาติบางคนถึงกับพูดเสียงดังว่า
เลิกยึดติดกับจิตรกรไส้แห้งเถอะ
ตอนนั้นเทโกะอายุสามสิบกลางๆ แล้ว แม้จะเป็นแม่คนหนึ่ง แต่
สังคมก็มองว่าการทีเ่ ธอจะคิดแต่งงานใหม่ไม่ใช่เรือ่ งแปลกอะไร ฮาคุโร่เอง
ก็รู้ และเข้าใจความหมายที่คุณยางามิมาพบบ่อยๆ ตั้งนานแล้ว
เทโกะโผกอดฮาคุโร่ เขาตกใจเพราะไม่เคยถูกแม่กอดมาก่อน
ขอบคุณจ้ะ เทโกะเค้นเสียง
“แม่จะไม่ทา� ให้ฮาคุโร่ต้องล�าบากใจเด็ดขาด จะท�าให้ลกู มีความสุข
แม่สัญญา” วงแขนโอบรอบตัวลูกชายแน่น
แม้จะถูกแม่สวมกอดอยู่แต่ฮาคุโร่ก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิด
ขึ้นจริงเท่าไหร่ แม่จะแต่งงาน จะเป็นเจ้าสาวของใครบางคน ชีวิตที่เคยมี
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กันสองคนจะกลายเป็นสามคน เหมือนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการมากกว่า
ได้กลิ่นหอมๆ จากต้นคอเทโกะ ไม่ใช่กลิ่นแชมพูหรือสบู่ที่คุ้นเคย
พอรู้ว่าเป็นกลิน่ น�้าหอม เขาก็ตระหนักว่าแม่ไม่ใช่ของเขาคนเดียวอีกต่อไป
หลังจากนัน้ ไม่นาน ฮาคุโร่กส็ วมชุดเดียวกับวันทีเ่ จอคุณยางามิครัง้ แรก
อี ก ครั้ ง เพราะอย่ า งนั้ น เขาจึ ง รู ้ ว ่ า คราวนี้ จ ะไปสถานที่ ที่ ต ้ อ งรั ก ษา
มารยาท และคิดว่าไม่อยากไปร้านอาหารฝรั่งเศสเลย ทั้งน่าเบื่อและต้อง
นั่งตัวเกร็งจนปวดเมื่อยไปหมด
เทโกะท�าตัวแปลกๆ ตั้งแต่เช้า ไม่เพียงแค่บรรจงแต่งหน้า ยังลอง
ชุดหน้ากระจกหลายรอบ พอหยุดมือก็ท่องงึมง�าเหมือนคิดค�าทักทายใคร
บางคน
ถึงเวลาคุณยางามิก็มารับ เขาขับรถยนต์คันใหญ่สีขาวที่ฮาคุโร่เพิ่ง
เคยเห็น ดูเหมือนจะเรียกว่าเมอร์เซเดส-เบนซ์ ฮาคุโร่ล้มตัวลงนอน สลับ
กับเด้งตัวเล่นบนเบาะหลังกว้างขวาง ส่วนเทโกะนั่งข้างคนขับ
ไม่รวู้ า่ รถยนต์วงิ่ มาไกลแค่ไหน รูส้ กึ ตัวอีกทีกเ็ ข้าย่านทีพ่ กั อาศัยแล้ว
เห็นบ้านสวยงามตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขาหลายลูก
มีอาคารเด่นสะดุดตาหลังหนึ่ง ไม่ใช่ ‘บ้าน’ เหมือนที่ฮาคุโร่คิด
‘บ้าน’ น่าจะเหมือนบ้านที่ฮาคุโร่อาศัยอยู่ มีขนาดเล็กกะทัดรัดกว่านี้ แต่
ที่นี่ไม่ใช่ ประตูทางเข้ากว้างขวางขนาดที่รถสามารถขับเข้าไปได้ รอบตัว
บ้านมีก�าแพงสูงล้อมรอบ ขับรถวนอยู่ในถนนโรยก้อนกรวดเข้ามาจนเจอ
ประตูเข้าคฤหาสน์ หน้าประตูมีชายสวมชุดสีด�ายืนอยู่
คุณยางามิเอ่ยเชิญ พวกฮาคุโร่จึงลงจากรถ
“ยินดีต้อนรับกลับครับ” ชายหนุ่มชุดด�าค้อมศีรษะให้คุณยางามิ
“เอารถไปจอดที”
“ครับท่าน” รับกุญแจแล้วชายชุดด�าก้าวขึ้นรถเมอร์เซเดส-เบนซ์
ตอนนัน้ เองทีฮ่ าคุโร่ร้เู ป็นครัง้ แรกว่าทีน่ คี่ อื บ้านคุณยางามิ เหลือเชือ่
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คนของคฤหาสน์หรูขนาดนี้จะเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเขาหรือ
คุณยางามินา� ทางเข้าไปในอาคาร เจอโซนถอดรองเท้าซึง่ กว้างขนาด
เล่นดอดจ์บอลได้สบาย ไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องกว้างขนาดนี้
ห้องแรกทีถ่ กู พาไปคือห้องทีม่ โี ต๊ะตัวใหญ่มหึมาตัง้ ตรงกลางห้อง มี
โซฟาหนังสีดา� ตัง้ ล้อมโต๊ะ ห้องนัน้ หันหน้าเข้าหาสวน เปิดประตูกระจกเดิน
ออกไปที่สวนได้เลย
ฮาคุโร่คุง คุณยางามิเรียก “ช่วยรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะ”
ฮาคุโร่มองแม่อย่างงุนงง
“แม่จะไปทักทายพ่อแม่ของคุณยางามิก่อน รอได้ใช่ไหมจ๊ะ”
เทโกะสั่ง ฮาคุโร่พยักหน้า
หลังจากที่ทั้งสองคนออกไปแล้ว ฮาคุโร่นั่งบนโซฟาแล้วมองรอบ
ห้อง โต๊ะตัวยักษ์ท�าด้วยหินอ่อนสีครีม บนผ้าปูโต๊ะลายลูกไม้มีที่เขี่ยบุหรี่
คริสตัลและตลับใส่บุหรี่วางอยู่ ภาพทิวทัศน์แขวนผนังคงเป็นฝีมือจิตรกร
ชื่อดัง ดูไปแล้วจึงคิดว่าไม่แตะต้องแจกันและถ้วยชามที่วางประดับบนชั้น
น่าจะดีกว่า
ระหว่างทีค่ ดิ อย่างนัน้ พลางจ้องมองไปทีฝ่ าผนัง ก็เห็นอะไรบางอย่าง
ขยับอยูท่ ปี่ ลายสายตา ฮาคุโร่หนั มองทางสวนแล้วถึงกับสะดุง้ ตกใจ เพราะ
มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ น่าจะแก่กว่าฮาคุโร่สองสามปี รูปร่างผอมสูงแต่
สายตาแหลมคมชวนให้นึกถึงสัตว์ป่าแสนปราดเปรียว
เด็กหนุ่มพยายามเปิดประตูกระจก แต่ตัวล็อกก้นหอยขัดไว้จึงเปิด
ไม่ออก พอรู้ว่าประตูล็อก เขาจึงมองมาทางฮาคุโร่แล้วชี้ตัวล็อกราวกับจะ
สั่งให้รีบๆ เปิด
ฮาคุโร่เดินไปใกล้ประตูและปลดล็อกออก แล้วเด็กหนุ่มก็กระชาก
เปิดประตู ถอดรองเท้าเดินเข้ามาแล้วหย่อนก้นลงโซฟาอย่างคุ้นเคย มอง
ฮาคุโร่หัวจรดเท้าหลายครั้ง
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ฮะ ฮะ เขาหัวเราะเหมือนเยาะเย้ย ตามด้วยค�าพูดดูแคลน
“เป็นคนจนอย่างที่คิดไว้จริงด้วยแฮะ”
ฮาคุโร่จ้องอย่างโมโห แต่อีกฝ่ายไม่ลดละ
“นีค่ งเจียดเงินไปซือ้ เสือ้ ผ้าแบบนีม้ าใส่ได้ชดุ นึงสินะ เห่ยชะมัดพวก
คนจน”
มือของฮาคุโร่ทั้งสองข้างก�าหมัดแน่น เขาไม่เคยต่อยคน แต่อยาก
ซัดไอ้คนหยาบคายนี่สักหมัด
“นั่งสิ เกะกะลูกตา”
ฮาคุโร่ยืนเฉยเพราะเกลียดการท�าตามค�าสั่ง “ไม่อยากนั่งเรอะ งั้น
ยืนไป” เด็กหนุ่มพูด
จะท�าตามที่เขาพูดก็หงุดหงิดจึงนั่งลงตรงโซฟาข้างๆ เด็กหนุ่มพ่น
หัวเราะออกจมูกดังหึๆ ราวกับผู้ชนะ
“แม่นายเก่งนี่”
ฮาคุโร่กะพริบตาปริบๆ ไม่รู้เขาพูดเรื่องอะไร “เรื่องคุณยาสึฮารุไง”
อีกฝ่ายพูดต่อ
“จะแต่งงานใช่ไหมล่ะ เก่งนี่ เป็นลูกชายที่จะสืบทอดคฤหาสน์หลัง
นี้เชียวนะ มีกินมีใช้สบายตลอดชีวิต”
“รวยขนาดนั้นเลยหรือ”
ได้ยินฮาคุโร่ถาม อีกฝ่ายระเบิดหัวเราะ
“นายโง่หรือเปล่า ถ้าไม่มีเงินจะอยู่บ้านใหญ่โตขนาดนี้ได้ไงเล่า ถึง
จะพูดอย่างนั้นแต่คนสร้างไม่ใช่คุณยาสึฮารุหรอก”
“แล้วใครสร้างล่ะ”
“เรื่องนั้นเดี๋ยวก็รู้” เด็กหนุ่มยิ้มมุมปาก
ประตูเปิด คุณยางามิโผล่หน้าเข้ามา พอสังเกตเห็นเด็กหนุ่มก็ท�า
หน้าตกใจเล็กน้อย
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“อะไรกัน เข้ามาทางสวนหรือ”
“ใช่ ผิดด้วยหรือ”
“ไม่ได้ว่าสักหน่อย ทั้งสองคนคุยอะไรกัน” คุณยางามิมองหน้า
เด็กหนุ่มกับฮาคุโร่สลับกัน
“เปล่านี่” ว่าแล้วเด็กหนุ่มลุกขึ้นยืน เปิดประตูกระจก สวมรองเท้า
กีฬา เดินตัดสวนไปโดยไม่หันมามองพวกฮาคุโร่อีก
“ใคร” ฮาคุโร่ถามคุณยางามิ
“อืม...เด็กที่เป็นญาติน่ะ อีกหน่อยก็รู้จัก”
“หืม”
“ว่าแต่มาด้วยกันหน่อยได้ไหม มีคนอยากแนะน�าน่ะ”
“คนที่สร้างบ้านหลังนี้หรือ”
คุณยางามิเลิกคิ้วด้วยความตกใจก่อนพยักหน้าช้าๆ “ใช่”
“คุณพ่อของคุณยางามิหรือ”
“กับแม่ด้วย”
ไปเถอะ ว่าแล้วคุณยางามิเปิดประตู
ห้องญีป่ นุ่ ขนาดใหญ่คล้ายฉากในละครย้อนยุค ฮาคุโร่นงั่ ข้างเทโกะ
ฝั่งตรงข้ามพ่อแม่ของคุณยางามิ คุณพ่อเป็นชายชราไว้หนวดสีขาว สวม
กิโมโนสีน�้าตาล ส่วนคุณแม่สวมชุดสีม่วงอ่อน
ชายชรากอดอก จดจ้องฮาคุโร่ก่อนถามว่า “ชื่ออะไร”
“เทชิมะ ฮาคุโร่ครับ”
“ฮาคุโร่คุงชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด”
ฮาคุโร่เงียบเพราะตอบไม่ถูก ชายชราผุดยิ้มบาง
“ไม่ชอบเรียนหนังสือหรือ”
ถูกอย่างที่เขาว่า ฮาคุโร่พยักหน้า ชายชราหัวเราะเบาๆ
“ซื่อสัตย์ดี งั้นขอถามอีกข้อ ตอนนี้ถ้าฝันเป็นจริงได้หนึ่งเรื่อง อยาก
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ขออะไร” ชายชราจ้องเด็กชายราวกับจะสะกดเขาเอาไว้
ไม่ใช่แค่เขา แต่ทงั้ ภรรยาเขา ลูกชายเขาหรือคุณยางามิ และเทโกะ
ล้วนจับจ้องมาทีฮ่ าคุโร่ แต่ความรู้สกึ นึกคิดทีส่ ะท้อนในดวงตาแตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะแววตากังวลของเทโกะท�าให้ฮาคุโร่ตัดสินใจ
แน่วแน่
ถ้าแม่ เขาเกริ่นก่อนพูดต่อ “ไม่โดนทุกคนเกลียดคงดีครับ”
ผู้ที่ท�าหน้าตกใจคือภรรยาของชายชรา ชายชราเบิกตาโตเล็กน้อย
ก่อนมองเทโกะ “ท่าจะสั่งสอนมาดี”
ค�าพูดนั้นฟังไม่เหมือนค�าชมแม้แต่น้อย แต่เทโกะค้อมศีรษะกล่าว
ค�าขอบคุณ
การสัมภาษณ์จบเพียงเท่านัน้ คุณยางามิขบั รถไปส่งฮาคุโร่กบั เทโกะ
ที่บ้านเหมือนตอนขามา แต่ภายในรถเบนซ์สีขาวเงียบกริบ
หลังจากนัน้ ราวสองเดือน เทโกะและฮาคุโร่กย็ า้ ยเข้ามาอยูใ่ นแมนชัน่
ทีค่ ณ
ุ ยางามิซอื้ ความจริงแล้วทีผ่ า่ นมาคุณยางามิไม่ได้อาศัยอยูใ่ นคฤหาสน์
ใหญ่โตหลังนั้นแต่อาศัยอยู่ในแมนชั่นคนเดียวมาตลอด แต่แมนชั่นที่เคย
อยู่แคบเกินไปที่จะอยู่กันสามคนเขาจึงซื้อห้องใหม่ซึ่งกว้างกว่าเดิม ด้วย
เหตุนั้นท�าให้ฮาคุโร่ต้องย้ายโรงเรียน เขาไม่อยากจากลาเพื่อนร่วมชั้น แต่
ไม่ได้รบั อนุญาตให้เรียนข้ามเขตจึงจ�าเป็นต้องยอมรับ ทีน่ ่าเสียดายยิง่ กว่า
นัน้ คือแวะบ้านยายตอนขากลับไม่ได้เหมือนก่อน “ฮาคุโร่อยู่ชนั้ มัธยมสาม
แล้ว เฝ้าบ้านคนเดียวได้แล้วเนอะ” แม่พูดแบบนั้นเขาจึงได้แต่พยักหน้า
รับ
ไม่มีการจัดพิธีแต่งงาน ฮาคุโร่ไม่รู้เหตุผล อาจเพราะไม่มีใครบอก
ให้แต่ง และทั้งสองคนก็คงไม่อยากจะจัดพิธีอะไรด้วย
ถึงอย่างนั้นตอนทักทายเพือ่ นร่วมชัน้ ในโรงเรียนใหม่ เขาแนะน�าตัว
ว่าชื่อยางามิ ฮาคุโร่ รู้สึกเหมือนก�าลังโกหก ราวกับว่าเป็นชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่
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ตนเอง

แต่ส�าหรับคนอื่นๆ ที่อยู่รอบตัว ฮาคุโร่ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากยางามิ
ฮาคุโร่ เวลารับโทรศัพท์ เทโกะพูดอย่างเป็นธรรมชาติว่า “ค่ะ ยางามิค่ะ”
ป้ายชื่อหน้าประตูบ้านเขียนว่า ‘ยางามิ’ เพื่อนบ้านก็เรียกเทโกะว่า ‘คุณ
ยางามิ’ แน่นอนว่าที่โรงเรียนก็เรียกฮาคุโร่ว่า ‘ยางามิคุง’ เขาจ� าใจ
ตอบรับค�าเรียกนั้น
เป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาด รู้สึกเหมือนก�าลังเดินหลงผิดทาง
อยากย้อนกลับเส้นทางเดิมเร็วๆ แต่ไม่รู้ว่าต้องท�าอย่างไร
ใช้เวลาไม่นานเขาก็ตระหนักว่าตัวเองนัน้ ไม่ใช่แค่หลงทาง แต่ก�าลัง
อยู่บนทางเดินที่ต่างไปและไม่สามารถออกจากทางนี้ได้อีกแล้ว
หลังอาศัยอยู่ในแมนชั่นใหม่ราวสามเดือน ฮาคุโร่กลับจากโรงเรียน
เห็นเทโกะแต่งตัวเหมือนกับเพิ่งกลับจากข้างนอกมา เธอลาออกจากโรง
พยาบาลตั้งแต่ก่อนหน้านี้
กล่องชูครีมตั้งอยู่บนโต๊ะอาหาร เมื่อเห็นฮาคุโร่มอง เทโกะบอกว่า
“กินได้จ้ะ แต่ล้างมือก่อนนะ”
เขาล้างมือตามที่แม่บอกแล้วกินชูครีมอย่างเอร็ดอร่อย เทโกะนั่ง
มองลูกกินขนมอยู่ข้างๆ อย่างเพลิดเพลิน
“แม่ไม่กินหรือ” ฮาคุโร่หยุดกิน
“แม่ไม่กินจ้ะ ฮาคุโร่กินเท่าที่ต้องการได้เลย”
ไชโย เขาใช้มือที่ว่างอยู่คว้าชิ้นที่สองขณะยังกินชิ้นแรกไม่หมดดี
ฮาคุโร่ เทโกะเรียก “โรงเรียนสนุกไหม”
งั้นๆ แหละ ฮาคุโร่ตอบ “พอจะปรับตัวได้แล้ว”
เหรอ เทโกะผุดยิ้มโล่งใจ จากนั้นท�าหน้าจริงจัง “ขอพูดเรื่องส�าคัญ
นะ” เธอเอ่ยด้วยน�้าเสียงข่มความรู้สึก
ฮาคุโร่ถือขนมทั้งสองชิ้นขณะหันมองแม่แล้วพยักหน้า
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ปีหน้า เทโกะเอ่ย “บ้านเราจะมีกันสี่คนแล้ว ฝากด้วยนะจ๊ะ”
เอ๊ะ เขาอุทานออกมาโดยที่ไม่เข้าใจความหมาย เทโกะสังเกตเห็น
จึงลูบท้องเบาๆ ก่อนพูดต่อ
“เพิ่มมาอีกคนจ้ะ ฮาคุโร่จะมีน้องชายไม่ก็น้องสาวแล้ว”
ถึงอย่างนัน้ ฮาคุโร่กย็ งั ไม่เข้าใจในทันที ได้แต่มองแม่ทา� หน้าเขินอาย

3
เห็นสาวสวยสวมชุดสูทสีด�ายืนตรงทางเข้า ฮาคุโร่ยืดตัวตรง แตะ
ถุงกระดาษสีแดงบนโต๊ะ นี่เป็นสัญญาณของฝ่ายเขา ส่วนสัญญาณของ
อีกฝ่ายคือสวมสูทสีด�า
แต่สาวงามในชุดสูทมองไปยังทิศทางตรงข้ามกับฮาคุโร่แล้วยิม้ เดิน
ด้วยท่าทีเริงร่าไปหาชายวัยกลางคนแต่งกายล�าลอง ยิม้ กรุม้ กริม่ น่ารังเกียจ
ดูยังไงก็ไม่ใช่นัดเรื่องงาน นัดกับชู้รักที่เลานจ์โรงแรมตั้งแต่ตอนกลางวัน
ของวันท�างานเรอะ ฮาคุโร่จินตนาการไปไกลพลางก็รู้สึกไม่พอใจนัก
ในถ้วยกาแฟยังเหลือกาแฟอยู่อีกตั้งครึ่ง แต่บริกรสาวเดินผ่านมา
พอดีเขาจึงเรียกขอเติมให้เต็ม ร้านนี้เติมกาแฟฟรี ไม่ดื่มคงขาดทุนแย่
พอมองไปทีน่ าฬิกาข้อมือก็เห็นว่าเลยเวลาห้าโมงเย็นไปแล้วเล็กน้อย
เกลียดคนไม่ตรงต่อเวลาชะมัด เขาคิดโดยไม่นึกถึงว่าตัวเองก็เคยท�า
เขานัดเจอภรรยาของอาคิโตะ ผู้หญิงที่โทร.มาเมื่อกลางวัน เห็นว่า
ชื่อคาเอเดะ เขาลืมถามว่าเขียนด้วยอักษรคันจิ หรือฮิรากานะ หรือ
คาตาคานะ
ถึงอย่างนั้นก็เถอะ ฮาคุโร่คิดทบทวน ไม่นึกว่าหมอนั่นจะแต่งงาน
แล้ว--28
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น้องชายเกิดตอนฮาคุโร่อายุเก้าขวบ เขารีบรุดไปโรงพยาบาลพร้อม
จุนโกะกับเคนโซแบบไม่รู้เรื่องรู้ราว เพราะวันนั้นเขารอการติดต่ออยู่ที่บ้าน
น้า มีเพียงยาสึฮารุมารอที่โรงพยาบาลก่อน ที่จริงเขาเป็นรองผู้อา� นวยการ
โรงพยาบาลแห่งนั้น ฮาคุโร่รู้ภายหลังว่าเขาเชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
เทโกะอยู ่ ห ้ อ งพิ เ ศษของโรงพยาบาล แล้ ว ฮาคุ โ ร่ ก็ ไ ด้ พ บหน้ า
น้องชายที่เพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกที่นั่น
หน้าย่นจัง คือความคิดแรกของเขา ผิวสีชมพูแปร๋น แขนขาเรียว มี
เพียงศีรษะทีด่ ยู าวแปลกๆ ของแบบนีจ้ ะกลายเป็นคนได้จริงหรือ แต่บรรดา
ผู้ใหญ่รอบตัวไม่มีใครว่าอะไร จึงคิดว่าแบบนี้คงเป็นเรื่องปกติ
ที่จดจ�าได้แม่นคือ เทโกะหัวเราะและน�้าตาไหลไปด้วย ท�าให้เขารู้
ซึ้งว่าการคลอดเด็กทารกคนนี้เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งส�าหรับแม่
ดีจังนะมีน้องชายแล้ว คงดีใจละสิ จุนโกะและหลายๆ คนพูดกับ
เขา ฮาคุโร่ตอบรับโดยดี ความจริงการมีน้องชายคนใหม่ก็ช่วยเพิ่มความ
สดชื่น บรรยากาศของบ้านยางามิแจ่มใส เทโกะกับยาสึฮารุแสดงสีหน้า
แช่มชื่น ฮาคุโร่พลอยอารมณ์ดีไปด้วย
น้องชายถูกตัง้ ชือ่ ว่าอาคิโตะ ไม่ทราบทีม่ า แต่คงไม่ได้ตงั้ ด้วยความ
สิ้นหวังเหมือนคราวฮาคุโร่แน่
ตัง้ แต่อาคิโตะเกิด บางครัง้ ครอบครัวเราก็เดินทางไปทีค่ ฤหาสน์ใหญ่
หลังนั้นทั้งๆ ที่ห่างเหินกันไปช่วงหนึ่ง โคโนสึเกะ ชายชราผมขาวเจ้าของ
คฤหาสน์ ออกมาต้อนรับด้วยสีหน้าคุณปู่ใจดีต่างกับตอนเจอฮาคุโร่ครั้ง
แรกลิบลับ ดวงตานัน้ จับจ้องเพียงหลานทีเ่ พิง่ ลืมตาดูโลก อาจไม่เห็นฮาคุโร่
ในสายตาด้วยซ�้า
“แววตาดีนี่” โคโนสึเกะกอดอาคิโตะพลางพูดอย่างดีใจ “แววตา
เด็ดเดี่ยว เด็กคนนี้ต้องเป็นใหญ่เป็นโตแน่นอน”
ทันใดนัน้ อาคิโตะก็ถ่ายท้องดังปูด้ ป้าด ทุกคนหัวเราะ แต่คนทีด่ ดู ใี จ
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ที่สุดคือโคโนสึเกะ “ใหญ่โตอย่างที่คิดจริงๆ” เขาหรี่ตาอย่างพึงพอใจ
เริ่มตั้งแต่งานฉลองวันเกิดอาคิโตะ เวลาที่มีวันพิเศษต่างๆ ก็จะได้
ไปงานเลี้ยงมื้อค�่าที่คฤหาสน์ยางามิเจ้าภาพเลี้ยงอาหารบ่อยขึ้น ในห้อง
อาหารมีโต๊ะกินข้าวใหญ่ขนาดยีส่ บิ คนนัง่ ฮาคุโร่นงั่ กินข้าวตรงท้ายโต๊ะกับ
แขกผู้ร่วมงานเกือบยี่สิบคน อาหารที่น�ามาเสิร์ฟอร่อยทุกอย่าง ใช้วัตถุดิบ
มีราคาอย่างเต็มที่ มารูท้ หี ลังว่าโอกาสแบบนีจ้ ะจ้างพ่อครัวจากข้างนอกมา
แขกผูม้ าเยือนส่วนใหญ่หน้าเดิม แต่เป็นใครทีไ่ หน เกีย่ วข้องกับบ้าน
ยางามิอย่างไร ฮาคุโร่ไม่รู้เลย แต่ดูออกว่าทุกคนประจบประแจงและคอย
เอาใจโคโนสึเกะ เขาตระหนักว่าคุณปู่ผมขาวเป็นองค์ราชาแห่งคฤหาสน์
หลังนี้
เจอเด็กผูช้ ายทีเ่ คยเจอตอนมาคฤหาสน์นคี้ รัง้ แรกในงานเลีย้ งอาหาร
ด้วย เพราะความประทับใจแรกค่อนข้างแย่ ฮาคุโร่จงึ พยายามอยู่ห่างๆ แต่
บางครั้งอีกฝ่ายก็เข้ามาชวนคุย เด็กผู้ชายคนนั้นชื่อยูมะ
ตอนฉลองวันเกิดอาคิโตะ ฮาคุโร่นั่งข้างยูมะ ยูมะชะโงกหน้ามาหา
ฮาคุโร่ระหว่างกินข้าวแล้วกระซิบว่า “จบแล้วสิท่า”
ฮาคุโร่ท�าหน้างง ไม่เข้าใจว่าเขาพูดเรือ่ งอะไร ยูมะยกยิม้ ก่อนพูดต่อ
“หมายถึงพอน้องชายเกิดมา นายก็จบแล้วไง แม่ของนายก็ใกล้หมด
หน้าที่แล้ว เดี๋ยวก็ถูกถีบหัวส่ง เตรียมใจไว้เหอะ”
ค�าพูดที่เปล่งออกมาด้วยเสียงแหบแห้งทิ้งเสี้ยนหนามเสียดแทงใจ
เอาไว้ในใจฮาคุโร่
ตอนหลังฮาคุโร่ถามเทโกะว่าหมอนั่นเป็นใคร แต่คา� ตอบที่ได้รับคือ
เด็กที่เป็นญาติน่ะ ตามด้วยก�าชับว่า “ไม่ต้องสนใจเด็กคนนั้นหรอก”
ถึงแม่จะพูดอย่างนั้น เขาก็อดสงสัยไม่ได้ แต่เลิกอยากรู้อยากเห็น
ดีกว่า สักวันคงรู้เอง และดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ห้ามถามด้วย
แต่ก็สลัดค�าพูดของยูมะออกจากหัวไม่ได้ เพราะเขาพูดถูกทีเดียว
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โคโนสึเกะท่าทางอยากให้อาคิโตะสืบทอดบ้านยางามิ ผู้สบื ทอดจะ
เป็นใครไม่ได้นอกจากผู้ชายที่มีสายเลือดเดียวกัน อาคิโตะจึงเป็นคนที่
รอคอยมานาน
หลักฐานคือการให้อาจารย์พิเศษตามประกบตั้งแต่ยังเดินไม่เต็ม
ก้าวด้วยซ�้า เขานึกประหลาดใจว่าจะสอนอะไรเด็กตัวกระจิริดแค่นี้ได้ แต่
ก็ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องที่สมควรเรียนตามช่วงวัย โดยมีแม่หมั่นตรวจสอบ
ความก้าวหน้าแล้วรายงานสามีกับพ่อสามี
และในบ้านก็เริ่มเปิดเพลงคลาสสิกเป็นประจ�า ยาสึฮารุแนะน�าว่า
หากเปิดดนตรีทแี่ ท้จริงให้ฟงั ตัง้ แต่เด็ก หูจะได้รบั การขัดเกลาตามธรรมชาติ
เราคงสายไปแล้ว ฮาคุโร่คิด
พออายุสามขวบ อาคิโตะก็ต้องเรียนรู้อะไรต่อมิอะไรมากกว่าเดิม
ว่ายน�้า เปียโน และสนทนาภาษาอังกฤษ ไม่มหี ยุดพักสักวัน ฮาคุโร่จงึ ไม่มี
โอกาสเจอหน้าอาคิโตะนัก เจอกันแค่ตอนกินข้าว แต่เขาไม่รู้ว่าควรปฏิบัติ
ต่อน้องชายที่อ่อนกว่าตั้งเก้าปีอย่างไร สุดท้ายก็ได้แค่มองอย่างเดียว
ในขณะเดียวกันถึงเวลาที่ฮาคุโร่ต้องคิดเรื่องอนาคตตัวเองแล้ว คืน
หนึ่งเทโกะบอกให้เขาสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้นของเอกชน ล้อเล่นน่า เขา
ไม่เคยคิดด้วยซ�้า
“ผมเข้าโรงเรียนรัฐบาลท้องถิ่นก็ได้ เพื่อนๆ ก็ไปกัน”
ค�าพูดของฮาคุโร่ท�าให้เทโกะท�าสีหน้าวิตกกังวล
“จะเอาแบบนั้นก็ได้ แต่อยากให้ลองสอบเท่าที่จะท�าได้ก่อน”
“โรงเรียนไหน”
เทโกะเอ่ยชื่อโรงเรียนเบาๆ ฮาคุโร่แทบหงายหลังตกเก้าอี้ เพราะ
เป็นโรงเรียนชื่อดังกระฉ่อน
“เพ้อเจ้อน่า เข้าไม่ได้หรอก พวกที่จะสอบเข้าโรงเรียนดังขนาดนั้น
เขาเตรียมตัวล่วงหน้าตั้งหลายปี”
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“แต่ฮาคุโร่ผลการเรียนดีออก พ่อก็ชมว่าเก่งโดยไม่ต้องมีครูสอน
พิเศษตามประกบ”
“คะแนนเฉลี่ยมันต�่าหรอก เรื่องแค่นี้ไม่เข้าใจหรือ”
“ถ้าไม่ลองสอบดูก็ไม่รู้ แม่ว่าลูกเตรียมตัวตอนนี้ยังทัน”
“ท�าไมผมต้องท�าแบบนั้นด้วย”
เทโกะเว้นช่วงครู่หนึ่งก่อนเอ่ยปาก
“พ่อเขาแนะน�าน่ะ อยากให้ฮาคุโร่ได้รบั การศึกษาทีเ่ หมาะสม อยาก
สนับสนุนลูกเท่าที่จะท�าได้ พ่อเขาคิดว่าฮาคุโร่เป็นลูกแท้ๆ นะ”
ฮาคุโร่รู้สึกว่าค�าพูดของแม่กดดันเขา เขาไม่ได้เรียกคุณยาสึฮารุว่า
พ่อ ยาสึฮารุก็ไม่ได้เรียกเขาว่าฮาคุโร่เฉยๆ
“ผม...ไม่เอา ไม่สอบเข้ามัธยมต้นหรอก เรื่องแบบนี้ยกให้อาคิโตะ
ท�าสิ”
เทโกะหลุบตา ถอนหายใจเบาๆ ว่าแล้วเชียว แม่พึมพ�า แล้วหัวข้อ
นี้ก็ไม่ถูกหยิบยกมาพูดอีกเลย
ไม่ใช่แค่ตอนนั้นที่ฮาคุโร่โดนบีบให้เลือกเส้นทางชีวิต หลายเดือน
หลังจากฮาคุโร่สอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้นของรัฐตามทีป่ ระกาศไว้ กลับเจอ
ปัญหาที่ยากยิ่งกว่าเดิม และคนที่พูดก็คือเทโกะเช่นเดิม
นั่นคือเรื่องรับบุตรบุญธรรม ค�าถามก็คือเขาอยากเป็นสมาชิกบ้าน
ยางามิอย่างเป็นทางการหรือไม่
เทโกะบอกว่า ณ เวลานั้นแม้ฮาคุโร่จะเป็นลูกชายเธอ แต่ยังไม่จด
ทะเบียนเป็นบุตรยาสึฮารุ เท่ากับเขาไม่ใช่สมาชิกบ้านยางามิ ที่แนะน�าตัว
กับคนอื่นว่ายางามิเพราะกระบวนการด้านเอกสาร ในอนาคตถ้าต้องการ
ก็สามารถแนะน�าตัวว่าเทชิมะได้ แต่ถ้ารับบุตรบุญธรรมแล้วจะกลับเป็น
เทชิมะไม่ได้อีก
“เพียงแต่ว่า เรือ่ งนีล้ ะเอียดอ่อนนิดหน่อย” เทโกะอึกอัก “ถ้าไม่เป็น
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บุตรบุญธรรม แปลว่าพ่อกับฮาคุโร่ไม่ได้เป็นพ่อลูกตามกฎหมาย หากพ่อ
เป็นอะไรไป ฮาคุโร่จะไม่มีสิทธิ์สืบทอดมรดก เอ่อ เข้าใจค�าว่าสิทธิ์สืบทอด
มรดกไหม”
“รู้น่า อย่าดูถูกผมอย่างนั้นสิ”
“นั่นสินะ ลูกอยู่มัธยมต้นแล้วนี่ พ่อเขาบอกว่าถ้าฮาคุโร่ตอบตกลง
จะได้ยื่นเรื่อง ไม่ต้องตอบทันทีก็ได้ ค่อยๆ คิดนะ”
“แม่ว่าควรท�ายังไง”
แม่ ว่าแล้วเทโกะถอนหายใจเฮือกใหญ่ มองหน้าลูกชายและค่อยๆ
พูดออกมา
“เผื่อมีเหตุฉุกเฉิน แม่อยากให้ทั้งฮาคุโร่และอาคิโตะได้รับมรดก
เหมือนกัน ยังไงก็มีกันสองพี่น้อง”
พี่น้อง เขาพึมพ�าทวนค�านั้น ช่างเป็นค�าที่ฟังแล้วดูกลวงและ
ว่างเปล่าชอบกล เขาเลยถามว่า “ผมกับอาคิโตะเป็นพี่น้องกันหรือ”
แม่เบิกตาโพลง สั่นศีรษะอย่างแรง
“ของมันแน่อยู่แล้ว แม่คลอดมาเองทัง้ สองคนนี่ ท�าไมพูดอย่างนัน้ ”
ฮาคุโร่ทนมองใบหน้าเสียใจของแม่ไม่ได้ แต่เขาไม่คดิ ว่าตนเองพูดผิด
ระหว่างหวนคิดถึงอดีต จู่ๆ ก็มีเงาทอดบนโต๊ะ ฮาคุโร่เงยหน้ามอง
หญิงสาวที่ยืนตรงหน้า ความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาคือตัวใหญ่จัง ราวกับ
ขอบเขตการมองเห็นโดนเธอฉกฉวยไปหมด จนไม่เห็นสิ่งอื่นในสายตา
หญิงสาวเอียงคอท�าให้ผมสีน�า้ ตาลเป็นลอนพลิว้ ไหวเบาๆ เธอถาม
ว่า “คุณพี่ชายใช่ไหมคะ” ด้วยเสียงแหบห้าวเล็กน้อยแต่เป็นเสียงเดียวกับ
ที่ได้ยินทางโทรศัพท์แน่นอน
ฮาคุโร่พรวดพราดลุกขึ้นจนต้นขากระแทกขอบโต๊ะ “เจ็บ”
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“เป็นอะไรไหมคะ” เธอยื่นหน้ามอง
“ไม่เป็นไร เอ่อ คุณคาเอเดะ...สินะ”
ค่ะ หญิงสาวตอบแล้วก้มศีรษะ “ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณพี่ชาย” พูด
เหมือนตอนคุยโทรศัพท์
“ทางนี้ต่างหากขอฝากตัวด้วย” ฮาคุโร่หยิบนามบัตรจากกระเป๋า
แจ็กเก็ตส่งให้ เป็นนามบัตรที่แทบไม่มีโอกาสใช้
หญิงสาวรับไว้แล้วพินิจพิจารณาข้อความในนามบัตร
มีอะไรหรือ ฮาคุโร่ถาม
“โรงพยาบาลสัตว์อิเคดะ แปลว่าคุณพี่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือคะ”
“ฉันเป็นลูกจ้างน่ะ ผู้อา� นวยการโรงพยาบาลเป็นลุงแก่ๆ ขีเ้ หล้า ฉัน
เลยเป็นตัวแทนผู้อ�านวยการโดยปริยาย นั่งก่อนไหม”
“อ๊ะ นั่นสิคะ”
เห็นคาเอเดะนั่ง ฮาคุโร่นั่งตาม มองหาบริกรสาวแล้วยกมือขึ้น
“ขอโทษที่เรียกมาพบกะทันหันนะคะ” หญิงสาวก้มศีรษะอีกครั้ง
ไม่เป็นไร ว่าแล้วมองฝ่ายตรงข้ามอีกครั้ง การแต่งตัวของหญิงสาว
ค่อนข้างต่างจากที่ฮาคุโร่คาดเดา
เสื้อจั๊มเปอร์หนังสีด�ามันวับ จริงอยู่ว่านี่นับเป็น ‘ชุดสีด�า’ สวม
กางเกงยีนส์ขาดวิ่น ทาเล็บสีเงิน
ตอนแรกมองว่าตัวใหญ่ แต่ก็ไม่ได้ตัวสูงมากหรืออ้วนมากอะไร
ใบหน้าจัดว่าเล็ก พูดให้เจาะจงคือไหล่กว้างเล็กน้อย แต่ไม่ถึงขนาดล�่าสัน
บริกรสาวเดินมา คาเอเดะสั่งชานม
“เอ่อ ขอพูดอย่างเป็นทางการอีกครัง้ ” ฮาคุโร่วางมือสองข้างบนตัก
“ยินดีกับการแต่งงานด้วยครับ”
“ขอบคุณค่ะ ขออภัยแทนอาคิโตะคุงด้วยทีแ่ จ้งเรือ่ งแต่งงานกับคุณ
พี่ช้า”
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ฮาคุโร่หน้าบึ้ง
“เลิกเรียกว่าคุณพี่ได้ไหม ฟังแล้วอึดอัดยังไงไม่รู้”
อุ๊ย ว่าแล้วคาเอเดะกะพริบตา แพขนตายาวหนาขยับขึ้นลง เขา
แยกไม่ออกว่าขนตาจริงหรือปลอม
“ก็เป็นคุณพี่นี่คะ เห็นว่ามีสายเลือดเดียวกัน”
“มันก็ใช่”
“แต่ได้ยินว่าไม่ค่อยสุงสิงกันแบบพี่น้องเท่าไหร่”
“เรียกว่าไม่สุงสิงกันเลยดีกว่า โดยเฉพาะหลายปีที่ผ่านมา”
“ดูเหมือนจะอย่างนั้นนะคะ น่าเสียดาย”
“เสียดาย” ฮาคุโร่ขมวดคิ้ว “ท�าไม”
“อุตส่าห์มีพี่น้องแต่ไม่สนิทกัน น่าเสียดายออก สนุกจะตาย”
“เธอมีพี่น้องไหม”
“มีพี่ชาย พี่สาว และน้องสาวค่ะ”
“เยอะดีนะ”
“พี่ชายกับพี่สาวแต่งงานแล้ว แต่ตอนนี้พวกเรายังสนิทสนมกันดี
สนุกดีนะคะ ลูกๆ เขาก็น่ารัก”
“ดีใจด้วย แต่โลกนี้มีครอบครัวหลายแบบ”
ฉัน ดวงตาโตของคาเอเดะจ้องฮาคุโร่ตรงๆ “คิดว่าแค่มีพ่อคนละ
คนไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะ”
ริมฝีปากหนาเล็กน้อยหยุดตรงท้ายประโยคว่า ‘ค่ะ’ ฮาคุโร่มอง
หญิงสาวตรงหน้าแล้วจึงหลบสายตา
บริกรสาวเดินมาวางถ้วยชาและโถใส่นมตรงหน้าคาเอเดะ ฮาคุโร่
ขอเติมกาแฟ
“ตอนนี้อาคิโตะท�าอะไรอยู่” ฮาคุโร่มองมือคาเอเดะรินนมใส่ชา
พลางถาม
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“งานด้านไอทีค่ะ”
“ตอบผิวเผินจังนะ”
คาเอเดะวางโถใส่นม หยิบช้อนคนในถ้วยชาแล้วเหยียดตัวตรง
“บริษัทดูแลและประมวลผลบิ๊กดาต้า* โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ค่ะ
นอกจากนี้ยังมีบริษัทใหม่ที่เน้นระบบการจัดการเมตะดาต้า** และก�าลัง
สร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ทจี่ ะน�าความรูแ้ ละโนว์ฮาวมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาคิโตะซังบอกว่าเป็นเมตะดาต้าของเมตะดาต้า แต่ยังถกเถียงกันอยู่ว่า
จะขยายถึงระดับเมตาตะดาต้าได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม พวกเราอยู่ที่
ซีแอตเทิล อเมริกาเพื่อเตรียมการเรื่องนั้นจนถึงเดือนที่แล้ว เพราะมี
ผู้ร่วมพัฒนาระบบอยู่ที่นั่นค่ะ” หลังพูดรวดเดียวจบ คาเอเดะถามว่า “มี
ข้อสงสัยไหมคะ”
ฮาคุโร่กระแอม บริกรสาวน�ากาแฟมารินใส่แก้ว
ชายหนุ่มจิบกาแฟ ยืดตัวตรงก่อนพูด “เธอเข้าใจเรื่องที่ตัวเองพูด
หรือเปล่า”
“ประมาณครึ่งหนึ่งค่ะ” เธอตอบทันควัน
“เยี่ยม” ฮาคุโร่ชมจากใจจริง “สุดยอดเลย”
“เรื่องของน้องชายแท้ๆ ไม่รู้เลยหรือคะ”
“พอจะรู้ว่าท�างานด้านคอมพิวเตอร์ เห็นชอบของพวกนี้มาตั้งแต่
เด็ก พ่อเขาอยากให้สืบทอดโรงพยาบาลเลยกลุ้มใจใหญ่ ฉันห่างจากบ้าน
* Big Data คือ ข้อมูลมหัตหรือข้อมูลมหาศาลและซับซ้อนจนซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ธรรมดา
ไม่สามารถจัดการหรือวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถ
รองรับการจัดเก็บ การวิเคราะห์ แสดงผล และการใช้งานข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ท�างานในอนาคต
** Metadata คือ ข้อมูลอภิพันธ์หรือข้อมูลที่มีไว้เพื่ออธิบายคุณสมบัติหรือเนื้อหาของ
ชุดข้อมูลหรือวัตถุอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับทราบ เข้าใจ และน� าชุดข้อมูลหรือวัตถุ
เหล่านั้นไปใช้งานต่อได้ง่าย
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นั้นนานแล้วเลยไม่รู้เรื่องเท่าไหร่”
“อาคิโตะคุงดูไม่สนใจงานด้านการแพทย์เลยค่ะ”
“น่าจะอย่างนั้น เขาโดนคาดหวังตั้งแต่เด็ก ถูกจับเรียนสารพัดเพื่อ
ที่จะเป็นใหญ่เป็นโต แต่ถ้าเจ้าตัวไม่อยากท�าก็ช่วยไม่ได้” เขานึกถึงค�าพูด
ของคาเอเดะเมือ่ ครู่ “พูดว่าซีแอตเทิลใช่ไหม เห็นบอกว่าอยูซ่ แี อตเทิลจนถึง
เดือนก่อน”
“พูดค่ะ” คาเอเดะพยักหน้า
“ตั้งแต่เมื่อไหร่”
“ครึ่งปีก่อน”
“เห็นว่าแต่งงานปลายปีที่แล้วสินะ แสดงว่าจัดพิธีที่โน่นหรือ”
“ค่ะ แค่สองคน”
“แค่สองคน” เขาขมวดคิ้วฉับ
“ไปโบสถ์ในเมืองขอให้บาทหลวงท�าพิธีให้ โรแมนติกใช่ไหม”
หญิงสาวเล่าด้วยสีหน้าเคลิบเคลิ้ม
“บ้านยางามิก็อุตส่าห์ยอมนะ”
“ก็” คาเอเดะวางแก้ว “ไม่ได้บอกนี่คะ”
“อ้าว” ฮาคุโร่เบิกตาโต “ไม่ใช่แค่ฉัน แต่ไม่ได้บอกบ้านยางามิด้วย
หรือ”
“อาคิโตะคุงบอกว่า ถ้าทางนัน้ รูว้ า่ จะแต่งงานมีหวังโดนเรียกตัวกลับ
สั่งให้จัดพิธีต่อหน้าทุกคนแล้วจัดงานเลี้ยงอลังการแหง...”
“คงใช่ เขาเป็นทายาทบ้านยางามิอันทรงเกียรตินี่นะ”
“แต่มันยุ่งยากเลยตัดสินใจปิดเงียบแล้วค่อยแจ้งทีหลังดีกว่า”
ฮาคุโร่เบ้ปากแล้วยักไหล่ “รอดูเลยว่าพวกญาติๆ จะว่ายังไง”
“ฉันไม่ค่อยรู้หรอก บ้านยางามินี่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือคะ”
“ฉันก็ไม่รลู้ ะเอียดมาก อย่างน้อยเมือ่ ก่อนก็เคยยิง่ ใหญ่มาก่อนแหละ
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เป็นเจ้าของทีด่ นิ รายใหญ่ ลงทุนท�าธุรกิจหลายอย่าง นอกจากโรงพยาบาล
ปัจจุบนั ก็บริหารสถานพยาบาลกับสถานพักฟืน้ หลายแห่ง ถือว่าใหญ่พอตัว
เลย”
หืม คาเอเดะระบายลมหายใจคล้ายไม่เข้าใจ
“เข้าเรื่องเถอะ” ฮาคุโร่พูด “อาคิโตะหายตัวไปสินะ ตั้งแต่เมื่อไหร่”
“สีว่ นั ก่อนค่ะ หลังจากกลับญีป่ นุ่ วันทีส่ อง” คาเอเดะท�าสีหน้าจริงจัง
ขึ้นมาทันใด
ฮาคุโร่นับนิ้ว เท่ากับเพิ่งผ่านมาห้าวันตั้งแต่พวกเธอกลับญี่ปุ่น
“ไม่มีเบาะแสเลยสินะ”
“ไม่คะ่ ต้องกลับญีป่ นุ่ กะหันหันแล้วอาคิโตะคุงดันหายตัวไปอีก ไม่รู้
ควรท�ายังไงดี...” ผมสีนา�้ ตาลเป็นลอนเด้งไปมาทุกครัง้ ทีค่ าเอเดะส่ายศีรษะ
“กลับญี่ปุ่นกะทันหันเพราะเรื่องงานหรืออะไร”
“เปล่าค่ะ ถูกเรียกกลับมา”
“ใครเรียก”
“อาคิโตะบอกว่าคุณอา...น้องสาวคุณพ่อน่ะค่ะ”
“ท�าไมถึงเรียกล่ะ บอกเรื่องแต่งงานกับใครไปหรือ”
“ไม่ใช่ค่ะ เขาว่าใกล้ขีดอันตรายแล้ว”
“อันตราย อะไร”
“คุณพ่อค่ะ” ดวงตาโตของคาเอเดะจ้องฮาคุโร่ “เขาว่ายื้อไม่ไหว
แล้ว ถ้าอยากอยากเจอหน้าพ่อก่อนตายก็กลับมาซะ พวกเราเลยรีบกลับ
มาค่ะ”
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4
ฮาคุโร่รับผลตรวจเลือดของเอลซ่า ยกมือข้างหนึ่งเกาศีรษะพลาง
กวาดตามองตัวเลข “ค่าครีเอตินีน*สูงเล็กน้อยครับ” เขาพึมพ�า
อ้อ ว่าแล้วเชียว คุณนายอุเอดะหยุดมือทีก่ า� ลังลูบแมวแสนรัก ดวงตา
เศร้าสร้อย ปากคว�่า ท�าให้หน้าดูแก่ลงไปอีกเป็นสิบปี คุณนายน่าจะอายุ
หกสิบกว่า แต่ริ้วรอยเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นคุณยายเต็มตัว เครื่องส�าอางที่
แต่งแต้มให้ดูอ่อนเยาว์ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
“ยังไม่ถงึ ขัน้ น่าเป็นห่วงครับ พออายุมากขึน้ สมรรถภาพในการย่อย
สลายสารพิษก็ลดตาม ต้องให้เขากินยาผงถ่าน”
“ยาผงถ่าน...”
“ถ่านครับ น�าผงถ่านมาบรรจุในแคปซูล มันจะดูดซับสารพิษใน
ร่างกายแล้วขับออกมาเป็นอุจจาระ”
ฮาคุโร่เปิดตู้ข้างตัวหยิบยาออกมา นี่ครับ เขายื่นให้คุณนายดู
“ต้องให้กินยาเพิ่มอีกหรือคะ” คุณนายถอนหายใจ “แถมเม็ดใหญ่
ขนาดนี้... ฉันไม่ถนัดป้อนยา”
เอลซ่าต้องกินยาหลายชนิด รวมอาหารเสริมด้วย
ขออนุญาตครับ ฮาคุโร่อมุ้ แมวสีขาวจากตักคุณนาย วางลงบนเตียง
ตรวจโรค ใช้นิ้วกลางและนิ้วโป้งซ้ายเชยคางแมว จากนั้นน�ามือขวาที่ถือ
แคปซูลลูบใต้คาง เอลซ่าอ้าปาก ฮาคุโร่ฉวยโอกาสยัดแคปซูลลงคอจนลึก
อย่างรวดเร็ว บีบปากแล้วแตะจมูกเบาๆ ลิ้นสีชมพูแลบออกมาพร้อมทั้ง
ได้ยินเสียงกลืนยาดังเอื๊อก
* การตรวจสอบสมรรถภาพการท�างานของไตจากค่าครีเอตินีน ถ้าการท�างานของไตเริ่ม
บกพร่องค่าจะสูงผิดปกติ เช่น เป็นโรคไตเรื้อรัง
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“ประมาณนี้ครับ” เขาอุ้มเอลซ่าวางคืนบนตักคุณนายอุเอดะ
“เหมือนเล่นกลเลย”
“ใครก็ท�าได้ ฝึกไว้นะครับ ถ้าอยากให้เจ้าหญิงเอลซ่าอายุยืน”
แมวแสนรักของคุณนายอายุสิบสี่ปีแล้ว เทียบกับมนุษย์คงถึงวัยที่
เรียกเจ้าหญิงไม่ได้ แต่สัตว์เลี้ยงย่อมเป็นเด็กส�าหรับเจ้าของตลอดกาล
จะพยายามค่ะ ว่าแล้วหญิงชราเจ้าของแมวมองเอลซ่าด้วยแววตา
เปี่ยมไปด้วยความรัก
หลังคุณนายออกไป เขานั่งกรอกเวชระเบียนลงในคอมพิวเตอร์
ประตูเลื่อนฝั่งเคาน์เตอร์ต้อนรับเปิดออก คาเงยามะ โมโตมิเดินเข้ามา
“มีแขกมารอค่ะ”
“รู้แล้ว”
“จะออกไปข้างนอกสินะคะ เดี๋ยวฉันท�าความสะอาดเอง”
“ขอบคุณนะ ฝากด้วย”
ทว่าคาเงยามะ โมโตมิไม่ยอมออกไป ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ฮาคุโร่
“น้องสะใภ้มเี สน่ห์ทเี ดียวนะคะ” เธอพูดด้วยเสียงราบเรียบ เขาเล่า
ประวัติแขกผู้มาเยือนให้เธอฟังแล้ว
“เธอว่างั้นหรือ”
“ระวังตัวไว้ก็ดีนะคะ”
“เรื่องอะไร”
แต่คาเงยามะ โมโตมิไม่ตอบ หัวเราะหึๆ แบบมีเลศนัยแล้วกลับ
หลังเดินออกไป
“เฮ้ หมายความว่าไง”
ฮาคุโร่ถามซ�้า แต่เธอไม่ตอบ ปิดประตูเลื่อนดังปัง
“มันเรื่องอะไรกันเนี่ย” ฮาคุโร่เอียงคอ หันมองจออีกครั้ง แต่ค�าพูด
ของคาเงยามะ โมโตมิที่ว่ามีเสน่ห์ทีเดียวนะคะยังติดอยู่ในหัว
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เขาลุกจากเก้าอี้ เปิดประตูห้องนั่งรอเบาๆ
คาเอเดะสวมเสื้อสีขาวทับด้วยสูทสีนา�้ เงินเข้ม นั่งอ่านนิตยสารตรง
เก้าอีม้ มุ ห้อง บรรยากาศต่างจากเสือ้ จัม๊ เปอร์หนังสีดา� เมือ่ วานอย่างสิน้ เชิง
ขาเรียวโผล่พน้ กระโปรงสัน้ ดูยวั่ ยวนพองาม ถุงกระดาษทีว่ างข้างตัวคงเป็น
ของเยี่ยมไข้
ฮาคุโร่ปดิ ประตูโดยระวังไม่ให้เสียงดัง ย้อนกลับไปหน้าคอมพิวเตอร์
แต่ไม่ท�างานต่อทันที ย้อนคิดเรื่องที่คุยกับคาเอเดะเมื่อวาน
คาเอเดะเล่าให้ฟงั ว่า ยาสึฮารุตรวจพบมะเร็งตับอ่อนแล้วเข้ารับการ
ผ่าตัดเมื่อหลายปีก่อน แต่ร่างกายไม่ฟื้นตัว ต้องต่อสู้กับโรคร้ายเรื่อยมา
อาคิโตะไปเยี่ยมพ่อก่อนไปซีแอตเทิลไม่นาน พอกลับมาจากโรงพยาบาล
ก็บอกคาเอเดะด้วยน�้าเสียงของคนทีม่ สี ติวา่ “ถึงขนาดนีค้ งอยูไ่ ด้อกี ไม่นาน
แต่ก็ช่วยไม่ได้ หมดเวลาแล้ว”
“ฉันถามแล้วนะคะว่าทิ้งพ่อที่ป่วยหนักไปซีแอตเทิลจะดีหรือ แต่
อาคิโตะคุงบอกว่า เขาอยู่ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ ใช่ว่าจะช่วยยืดอายุขัยให้พ่อ
ได้สักหน่อย...” คาเอเดะท�าหน้าเสียใจ
อย่างอาคิโตะน่าจะพูดแบบนัน้ แหละ ฮาคุโร่คดิ น้องใช้เหตุผลตัดสิน
ทุกอย่างตั้งแต่เด็ก
แต่ฮาคุโร่ก็โทษน้องไม่ได้ น้าจุนโกะบอกเขาเรื่องยาสึฮารุป่วยแล้ว
ทั้งๆ ที่คิดว่าควรไปเยี่ยมแต่ผัดวันประกันพรุ่งมาตลอด ใจหนึ่งคิดว่าไม่น่า
ป่วยหนัก แต่ใจจริงคือเขาไม่อยากเจอคนบ้านยางามิที่ตามมาเฝ้าไข้
“หลังกลับญี่ปุ่นไปเยี่ยมมาแล้วหรือ”
คาเอเดะส่ายหน้าตอบค�าถามฮาคุโร่
“ยังค่ะ วันที่ตั้งใจไปเยี่ยม อาคิโตะคุงก็หายตัวไปเสียก่อน”
หลังกลับญีป่ นุ่ แล้ว อาคิโตะเช่าแมนชัน่ ในเขตมินาโตะเพือ่ อาศัยอยู่
พอคาเอเดะกลับห้องหลังซื้อของเยี่ยมไข้ให้ยาสึฮารุ อาคิโตะก็หายตัวไป
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มีโน้ตข้อความเขียนทิ้งไว้บนโต๊ะแทน
“โน้ตหรือ เขียนว่าอะไร”
นี่ค่ะ คาเอเดะหยิบกระดาษโน้ตที่พับใส่กระเป๋าเสื้อแจ็กเก็ตหนัง
ออกมา ฮาคุโร่รับมาเปิดดู มันเขียนด้วยปากกาเมจิกไว้ดังนี้
‘ออกไปข้างนอกนะ มีภารกิจนิดหน่อย อาจไม่กลับมาสักพัก แต่ไม่
ต้องห่วง ขอโทษด้วยแต่ขอให้เธอไปเยี่ยมพ่อคนเดียวก่อนนะ ฝากด้วย
อาคิโตะ’
“แค่นี้หรือ”
“แค่นี้ค่ะ”
ฮาคุโร่วางกระดาษโน้ตบนโต๊ะ “แล้วเธอท�ายังไงต่อ”
“ฉันรีบโทร.เข้ามือถือเขาแต่ตดิ ต่อไม่ได้ค่ะ ส่งเมลก็ไม่ตอบ เพิง่ เคย
เกิดเรื่องแบบนี้เลยงงไปหมด”
รอสองวันแต่อาคิโตะไม่ติดต่อมา คาเอเดะแจ้งต�ารวจท้องถิ่น แต่
ต�ารวจที่รับแจ้งเหตุลงความเห็นว่ามีแค่กระดาษโน้ตไม่นับเป็นคดี เขา
สอบถามแต่เรื่องความสัมพันธ์ของสามีภรรยาในช่วงนี้
“คงจะสงสัยว่าเราทะเลาะกัน สามีเลยหนีออกจากบ้านค่ะ เสีย
มารยาทชะมัด เรือ่ งแบบนัน้ ไม่มที างเด็ดขาด” คาเอเดะยืนกรานด้วยท่าทาง
โกรธเคือง
“ลองรออีกสักพักเป็นไง ถ้าเขายังไม่ตดิ ต่อมาค่อยแจ้งต�ารวจอีกที”
“แน่นอนค่ะ ฉันตั้งใจจะท�าอย่างนั้น”
“ได้ยินว่าหายตัวไปแบบไร้ร่องรอย ฉันก็คิดว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น แต่
ถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงมาก ท่าทางว่าจะยังไม่ต้องให้ฉันยื่น
มือเข้าไปช่วยหรอก”
“ไม่ค่ะ ฉันต้องอาศัยความร่วมมือจากคุณพี่ค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ”
“แต่ฉันไม่มีเบาะแสที่จะตามหาตัวอาคิโตะได้เลยนะ บอกหลาย
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รอบแล้วว่าไม่ได้เจอกันนานแล้ว เธอน่าจะรู้จักหมอนั่นดีกว่า”
“ไม่ใช่ค่ะ อยากให้ไปเยี่ยมเป็นเพื่อน”
“เยี่ยมหรือ”
คาเอเดะหยิบกระดาษโน้ตจากโต๊ะ
“เขียนไว้ตรงนี้ใช่ไหม หากเขากลับมาไม่ได้ให้ไปเยี่ยมคนเดียว ฉัน
เป็นห่วงอาคิโตะคุงก็จริง แต่ต้องท�าสิ่งที่ควรท�าด้วย ถ้าคนบ้านยางามิ
รู้ทหี ลังว่ากลับมาแล้วแต่ไม่ยอมไปเยีย่ ม คงไม่มหี น้าไปพบพวกเขาหรอก”
อ้อ ฮาคุโร่เข้าใจ “แต่เขาเขียนว่าให้เธอไปเยี่ยมคนเดียว”
“ตรงนั้นแหละค่ะที่อาคิโตะคุงไม่คิดให้ละเอียดเอาเสียเลย ลอง
นึกถึงใจบ้านโน้นดูสิคะ จู่ๆ ก็มีผู้หญิงแปลกหน้ามาเยี่ยมแล้วอ้างว่าเป็น
ภรรยาลูกชาย เป็นใครก็ต้องระแวงทั้งนั้น”
“นั่นมันก็...เป็นอย่างที่ว่าจริงๆ”
“ใช่ไหมคะ แล้วท�าไมคุณพี่ไม่ไปเยี่ยมคุณพ่อล่ะคะ”
“ท�าไมน่ะหรือ...”
“ถึงไม่ใช่พอ่ แท้ๆ แต่ท่านช่วยดูแลคุณมาตัง้ สิบกว่าปีนี่ ทัง้ ทีไ่ ด้เรียน
ต่อระดับมหาวิทยาลัย และได้เป็นสัตวแพทย์ก็เพราะคุณพ่อ ถูกไหมคะ
ไม่รู้จักค�าว่าทดแทนบุญคุณหรือ” หญิงสาวพูดรัวเป็นปืนกล
ฮาคุโร่เงียบ คาเอเดะพูดมีเหตุผล ขอร้องนะคะ คาเอเดะก้มศีรษะ
พร้อมกับผมเป็นลอนสลวยคล้ายจะเร่งเร้า
“พรุง่ นีต้ อนบ่ายมาทีโ่ รงพยาบาลสัตว์แล้วกัน” ฮาคุโร่ตอบรับพร้อมๆ
กับถอนหายใจไปด้วย
ท�าเวชระเบียนของเอลซ่าเสร็จ ฮาคุโร่เปลีย่ นจากเสือ้ กาวน์สขี าวมา
ใส่เสื้อแจ็กเก็ตแล้วออกจากห้องตรวจ
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คาเอเดะในชุดสูทลุกจากเก้าอี้ ฮาคุโร่เหลือบมองเอวคอดก่อนมอง
หน้าหญิงสาว “อย่างกับจะไปสมัครงาน”
ปิ๊งป่อง คาเอเดะตอบแล้วยกนิ้วชี้ “มันคือสูทส�าหรับสมัครงานค่ะ
ไม่ได้ใส่นานมากแล้ว โชคดีที่ตัวเท่าเดิม”
“สมัครงานหรือ ก่อนเจออาคิโตะเคยท�างานอะไรมาหรือ” ฮาคุโร่
ถามพลางมองไปทางเคาน์เตอร์กลัวว่าจะเป็นการรบกวน คาเงยามะ
โมโตมิน่าจะได้ยินที่พวกเขาคุยกัน แต่เธอกลับท�างานธุรการด้วยสีหน้า
เรียบเฉย
“แอร์โฮสเตสค่ะ สายการบิน JAL”
ปลายสายตาเห็นศีรษะของคาเงยามะ โมโตมิกระดกขึ้น โห ฮาคุโร่
พูดด้วยเสียงดังมากขึ้น “งั้นหรือ โอ้โห”
“มันน่าแปลกใจขนาดนั้นเชียวหรือคะ” คาเอเดะเบ้ริมฝีปากหนา
เล็กน้อยอย่างไม่พอใจ
“เรียกว่านึกไม่ถึงมากกว่าแปลกใจนะ คงเพราะไม่เคยนึกถึงมันมา
ก่อนเลย แล้วเจออาคิโตะบนเครื่องบินหรือ”
“เสียใจด้วยที่ค�าตอบนี้ผิดค่ะ เรานั่งเคาน์เตอร์เดียวกันในร้านซูชิที่
แวนคูเวอร์ระหว่างพักเที่ยวบิน เขาเป็นฝ่ายทักก่อน”
โฮะโฮ่ ฮาคุโร่ห่อปาก
“จีบสาวที่เมืองนอกเรอะ หมอนั่นร้ายไม่เบาเหมือนกันนี่”
“คิดว่าเขาคงไม่ตงั้ ใจท�าอย่างนัน้ หรอกค่ะ เขามาคนเดียว ส่วนพวก
ฉันสามคน แถมเขาถามเกี่ยวกับบริการใช้คอมพิวเตอร์บนเครื่องบิน ดู
เหมือนว่าจะได้ยินพวกเราคุยกันเลยรู้ว่าเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ”
แม้แต่ตอนที่อยู่ร้านซูชิในต่างประเทศ อาคิโตะก็ยังคิดเรื่องธุรกิจรึ
แต่ถ้าเขาไม่ทา� อย่างนัน้ ก็คงยากทีจ่ ะประสบความส�าเร็จในฐานะนักธุรกิจ
หนุ่มวัยสามสิบ มนุษย์คนละประเภทกับฉัน ฮาคุโร่คดิ เรือ่ งนัน้ เป็นปมด้อย
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ที่สะสมมาตั้งแต่เด็ก
ถ้าตอนนัน้ จบแค่คยุ เรือ่ งงาน อาคิโตะกับคาเอเดะก็คงไม่ได้แต่งงาน
กัน ฮาคุโร่เกือบถามว่าใครจีบใครก่อนแต่ยั้งปากไว้ทัน เพราะนึกได้ว่า
คาเงยามะ โมโตมิ ฟังอยู่
“เป็นแอร์โอสเตสถึงเมื่อไหร่” เขาเปลี่ยนไปถามเรื่องอื่น
“ลาออกเดือนมีนาคมปีทแี่ ล้วค่ะ เขาชวนฉันมาเป็นผูช้ ว่ ย ประมาณ
ว่าเป็นเลขา”
ไปซีแอตเทิลด้วยกันแล้วแต่งงานกัน เป็นการกระท�าที่ช่างแตกต่าง
กับเขาเหลือเกิน
ข้างๆ โรงพยาบาลสัตว์มีที่จอดรถเล็กๆ อยู่ เขาจอดรถเอสยูวีท�าใน
ญี่ปุ่นที่ใช้ขับมาท�างานไว้ที่นั่น เขาให้คาเอเดะนั่งเบาะข้างคนขับแล้วเข้า
ประจ�าที่นั่ง
เซ็ตระบบคาร์เนวิเกเตอร์ก่อนออกรถ จุดหมายคือโรงพยาบาล
ยางามิซึ่งยาสึฮารุแอดมิทอยู่ห้องพิเศษที่นั่น
เพราะอยากรู้สถานการณ์ปัจจุบันล่วงหน้าก่อน เมื่อคืนฮาคุโร่โทร.
หาจุนโกะหลังไม่ได้โทร.มานาน พอได้ยินว่าจะไปเยี่ยมยาสึฮารุ จุนโกะก็
อุทานอย่างตกใจ
“ผมไม่ได้อยากไป ที่จริงแล้วมันมีสาเหตุ”
ฮาคุโร่เล่าเรือ่ งคาเอเดะ แต่ปดิ บังเรือ่ งอาคิโตะหายตัวไป เขาอธิบาย
ว่าน้องชายติดงานกลับญี่ปุ่นไม่ได้เลยให้ภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันกลับมา
ก่อน
“งั้นหรือ อาคิโตะคุงมีภรรยาแล้วสินะ” น้าพูดอย่างสนอกสนใจ
“เข้าใจแล้ว งั้นน้าจะบอกคุณนามิเอะไว้ก่อน ตอนนี้เขาน่าจะเป็น
ผู้ดูแลบ้านยางามิ”
ฝากด้วยครับ ว่าแล้วฮาคุโร่ก็วางสาย นามิเอะคือน้องสาวยาสึฮารุ
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เวลาจัดงานเลี้ยงอาหารสุดหรูที่บ้านยางามิ เธอก็มาร่วมโต๊ะด้วย แต่ไม่
ค่อยได้คุยกัน จ�าไม่ได้ว่าเป็นสาวโสดหรือย้ายกลับมาบ้านหลังหย่า
ขณะขับรถไปเรือ่ ยๆ ฮาคุโร่กร็ สู้ กึ เป็นกังวลมากขึน้ เขายินดีทคี่ าเอเดะ
มาพึง่ พา แต่กค็ ดิ ว่าตัวเองอยู่ด้วยไม่น่าจะมีประโยชน์อะไร เพราะยังไงเขา
ก็เป็นแค่คนนอกส�าหรับบ้านยางามิ
“หลังจากนัน้ ต�ารวจติดต่อมาบ้างไหม” ฮาคุโร่บงั คับพวงมาลัย มอง
ตรงไปข้างหน้าพลางถาม
“ไม่มีเลยค่ะ คงไม่คิดจะออกตามหาด้วยซ�้า ขยันจับแต่คนท�าผิด
กฎจราจร เวลาแบบนีไ้ ร้ประโยชน์สนิ้ ดี” คาเอเดะบ่นเสียงดังอย่างหงุดหงิด
“ถ้าคนที่หายตัวไปเป็นเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะก็อีกเรื่อง แต่นี่เป็น
ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว แถมยังทิ้งโน้ตไว้ว่าไม่ต้องห่วงด้วย”
“อาคิโตะคุงก็เหมือนกัน ท�าไมไม่รู้จักเขียนบอกให้ชัดๆ ไปเลยนะ
แค่อธิบายเหตุผลหน่อยคงไม่ต้องร้อนใจขนาดนี้”
อาจเป็นสถานการณ์ที่อธิบายล�าบากก็ได้นะ ฮาคุโร่อยากพูดแต่
เลือกสงบปากสงบค�าเอาไว้
ตามที่คาเอเดะเล่า ชีวิตสมรสราบรื่นดี แต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาคิโตะจะ
มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่บอกใครไม่ได้
ฮาคุโร่นกึ ขึน้ ได้วา่ มีนยิ ายสืบสวนเก่าๆ เรือ่ งหนึง่ เป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
ภรรยาตามหาตัวสามีที่เพิ่งแต่งงานกันและหายตัวไป เพราะเป็นการ
แต่งงานจากการดูตัว ภรรยาจึงแทบจะไม่รู้เรื่องราวของสามีก่อนแต่งงาน
เลย แต่หลังจากสืบดูหลายๆ ทางก็พบว่าสามีมีความลับที่น่าตกใจ คือเขา
ใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนอื่นในบ้านหลังอื่น
แม้จะไม่ใช่เรือ่ งสุดโต่งขนาดนัน้ แต่ถา้ อาคิโตะจะมีผหู้ ญิงอืน่ นอกจาก
คาเอเดะก็ไม่แปลก ไม่ได้กลับญีป่ ่นุ มานาน เขาอาจจะไปพบผู้หญิงคนนั้น
และใช้โอกาสนี้บอกเลิกก็ได้ นั่นคือ ‘ภารกิจนิดหน่อย’ แต่อาคิโตะอาจไม่
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คิดว่าจะจัดการเรื่องได้ง่ายๆ จึงทิ้งท้ายว่า ‘อาจไม่ได้กลับมาสักพัก’
แต่ฮาคุโร่ไม่ได้พูดเรื่องที่เขาคิด เพราะถือว่าการไม่รู้ย่อมไม่ทุกข์
คุณพี่ คาเอเดะซึ่งนั่งข้างคนขับเอ่ยปาก “ดูท่าจะไม่ได้เจอคุณพ่อ
มานานแล้วนะคะ”
ฮาคุโร่ค�านวณในหัวแล้วตอบว่า “ไม่ได้เจอมาสิบปีแล้ว”
“พ่อลูกกันเนี่ยนะ ถึงจะไม่แท้ก็เถอะ”
“ไม่ใช่พ่อลูก อาคิโตะไม่ได้เล่าให้ฟังหรือ ฉันนามสกุลเทชิมะ ไม่ได้
จดทะเบียนเป็นบุตรของเขา พออายุยี่สิบปุ๊บก็เลือกใช้นามสกุลเทชิมะ
นามสกุลของพ่อแท้ๆ”
ฮาคุโร่ออกจากบ้านตอนเข้าเรียนคณะสัตวแพทย์ นอกจากเรียน
เขาก็ขยันท�างานพิเศษ พยายามไม่รับความช่วยเหลือด้านการเงินจาก
ยาสึฮารุให้มากทีส่ ดุ และกลับไปใช้นามสกุลเทชิมะโดยไม่ปรึกษาใคร ขนาด
เทโกะยังบอกทีหลัง เข้าใจแล้วจ้ะ แม่ไม่โกรธ แต่ยอมรับการตัดสินใจของ
ลูกชายอย่างมีสติ
“ไม่ติดต่อกันเป็นสิบปีเลยหรือคะ”
“ไม่ได้ติดต่อเลย เพราะไม่มีความจ�าเป็น บอกหลายรอบแล้ว ว่า
คุณยาสึฮารุกับฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน”
“เรียกคุณยาสึฮารุเลยหรือ...แต่กย็ งั มีคณ
ุ แม่อยูน่ คี่ ะ ไม่คดิ ว่าเกีย่ วข้อง
กันผ่านทางคุณแม่บ้างหรือคะ”
ฮาคุโร่ไม่ตอบในทันทีแต่หายใจลึกๆ ก่อนพูด “ได้ยินเรื่องแม่จาก
อาคิโตะหรือ”
“นิดหน่อยค่ะ...เรื่องที่ท่านเสียตอนเด็กๆ”
“ตามนั้น แม่ตายเมื่อสิบหกปีก่อน ที่ฉันเจอคุณยาสึฮารุเมื่อสิบปี
ก่อนก็ในพิธีครบรอบวันตายเข้าปีที่เจ็ดของแม่น่ะ”
“ได้ยินว่าเสียเพราะอุบัติเหตุ”
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“ใช่ อุบตั เิ หตุ ต�ารวจปิดคดีวา่ เป็นอุบตั เิ หตุ” ฮาคุโร่มองตรงไปข้างหน้า

5
น้องชายต่างพ่อซึ่งอ่อนกว่าเก้าปีฉายแววฉลาดยิ่งยวดตั้งแต่เด็ก
อันดับแรกคือความจ�าเป็นเลิศ ไม่แค่เขียนอ่านหนังสือได้อย่างรวดเร็ว แต่
ยังจ�าสิง่ ทีเ่ ห็นและได้ยนิ ได้อย่างแม่นย�าและยาวนาน ฮาคุโร่เห็นเทโกะอ่าน
หนังสือภาพให้อาคิโตะฟังบ่อยๆ ได้ยินแค่หนสองหน อาคิโตะก็จ�าเนื้อหา
ได้โดยไม่ผดิ เพี้ยนแม้แต่ค�าเดียว และเขายังคัดเป็นตัวอักษรฮิรากานะและ
คาตาคานะแทนการท่องจ�าได้อีกด้วย
ส่วนการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์กน็ า่ ทึง่ แน่นอนว่าเขาบวกลบตัวเลข
ได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กอนุบาล แถมยังเข้าใจกระบวนการการคูณและหาร
ตัวเลขได้ด้วย ตอนโรงเรียนอนุบาลแจกส้ม เขาค�านวณว่าคนในห้องจะได้
ส้มคนละกี่ลูกได้ทันที แถมยังคิดไปถึงว่าควรจัดการกับส้มที่เหลืออย่างไร
ก่อนแจกจ่ายครบทุกคนเสียอีก เขาแนะน�าว่าถ้าคั้นเป็นน�้าส้มจะแบ่งได้
เท่ากันจนครูอ้าปากค้างมาแล้ว
ทักษะในการใช้สอยพื้นที่ว่างของอาคิโตะก็ยอดเยี่ยม เช่น ตอนพัน
สายไฟประดับรอบต้นคริสต์มาส เขารูไ้ ด้ดว้ ยสัญชาตญาณว่าควรเว้นช่องไฟ
แค่ไหนดวงไฟจึงจะเสมอกัน นอกจากนี้ แค่ดูรูปถ่ายอาคารเพียงรูปเดียว
ก็ปั้นโมเดลดินเหนียวสามมิติขึ้นมาได้ ขนาดส่วนที่มองไม่เห็นในรูปเขายัง
ปั้นออกมาได้ไม่ผิดเพี้ยน
ใครๆ ก็ชมว่าเด็กคนนี้เป็นอัจฉริยะ ไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่ดีใจที่ถูก
ชมแบบนั้น ทั้งยาสึฮารุและเทโกะต่างก็พึงพอใจมาก และคิดว่าตัวเองคิด
ไม่ผิดที่จัดแจงให้ลูกได้รับการศึกษาอย่างดีตั้งแต่อ้อนแต่ออก
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ทว่า “ไม่ใช่อัจฉริยะหรอก” ยาสึฮารุไม่เคยลืมที่จะเตือนสติว่า
“อัจฉริยะน่ะไม่ได้หยุดแค่นี้ ถ้าไม่มีความคิดถึงกับอยากจะเปลี่ยนแปลง
โลกก็ไม่อาจจะเรียกว่าเป็นอัจฉริยะได้หรอก ส�าหรับอาคิโตะน่ะ อย่างเก่ง
ก็เป็นแค่คนเก่งที่มีความสามารถพิเศษแค่นั้น”
ต่อด้วย “แบบนี้น่ะดีแล้ว เพราะอัจฉริยะไม่มีความสุขหรอกนะ”
ในทีส่ ดุ อาคิโตะก็ขนึ้ ชัน้ ประถม จริงอยู่ทวี่ ่าเขาอาจจะไม่ใช่อจั ฉริยะ
แต่ก็ไม่ธรรมดาถึงขนาดที่บรรยายด้วยค�าว่าผู้มีความสามารถพิเศษไม่ได้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเอกชนมีลูกเศรษฐีเข้าเรียนเยอะ พวกเขาล้วน
ได้รบั การศึกษาระดับสูง แต่ความเป็นเลิศของยูคโิ ตะก็ดจู ะโดดเด่นเกินใคร
ไม่ใช่ว่าตัวฮาคุโร่ได้เห็นผลการเรียนของอาคิโตะ แต่เป็นเพราะเทโกะมา
เล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้น ชัดเจนว่าเทโกะไม่ได้โกหกหรือโม้เกินจริง
“ครู ป ระจ� า ชั้ น บอกว่ า อนาคตตั้ ง เป้ า คว้ า รางวั ล โนเบลได้ เ ลย
ยางามิคุงมีระดับความสามารถถึงขนาดนั้น”
เทโกะเล่าเรื่องนั้นตอนกินอาหารเย็นสมัยอาคิโตะยังอยู่ชั้นประถม
สาม ยาสึฮารุหวั เราะบอกว่า การเรียนเต็มรูปแบบจะเริม่ หลังจากนี้ เราไม่รู้
หรอกว่าจะเป็นยังไง แต่สีหน้าภาคภูมิใจ
ฮาคุโร่จ�าไม่ได้ว่าตนเองท�าตัวอย่างไร คงนั่งเงียบๆ สิ่งที่จ�าได้แม่น
คือความร้อนรนที่ถาโถมเข้ามา
เขาไม่ได้อิจฉาน้องชายต่างพ่อซึ่งอ่อนกว่าเก้าปี สิ่งเดียวที่คิดคือ
ตนเองต้องรีบออกไปจากทีน่ ี่ ถึงอย่างนัน้ เขาก็ไม่ได้โดนกดดันอะไร ยาสึฮารุ
เรียกฮาคุโร่โดยเติมคุงต่อท้ายเหมือนเดิม บางครั้งก็ท�าตัวห่างเหินไปบ้าง
แต่เขาไม่เคยท�าท่าทางไม่พอใจ ซึง่ ก็เป็นเรือ่ งทีท่ งั้ สองฝ่ายต่างก็คดิ ตรงกัน
ในทางกลับกันเขาก็นกึ ขอบคุณทีจ่ นุ เจือเงินทองให้ลกู ติดภรรยาเหมือนลูก
แท้ๆ แต่กร็ ดู้ ว้ ยว่าไม่ได้มาจากความรัก แต่เป็นความรับผิดชอบทีพ่ งึ กระท�า
ช่วงนั้นฮาคุโร่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยพอดี เขาเรียนโรงเรียน
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มัธยมปลายของรัฐเช่นเดียวกับตอนมัธยมต้น ไม่อยากปรึกษาเรือ่ งเส้นทาง
อนาคตกับใคร แต่จะเก็บเป็นความลับกับพ่อแม่กไ็ ม่ได้ คืนหนึง่ เทโกะถาม
ว่าจะเอาอย่างไร พอฮาคุโร่บอก เธอก็ท�าตาโต
“สัตวแพทย์หรือ”
“ไม่ดีหรือ” ย้อนถามห้วนๆ
“ไม่ใช่ไม่ดี...แต่ท�าไมล่ะ”
“เพราะอยากเป็นสัตวแพทย์ไง ถือว่าเป็นค�าตอบไม่ได้หรือ เหมือน
คนที่อยากเป็นนักเปียโนสอบเข้ามหาวิทยาลัยดนตรีนั่นแหละ”
“เป็นหมอรักษาสัตว์จะดีหรือ เป็นหมอรักษาคนไม่ได้หรือ คณะ
สัตวแพทย์ก็เข้ายากเหมือนกันนี่ พยายามเรียนอีกนิดแล้ว---”
แม่ ฮาคุโร่พูดแทรกเทโกะ
“ผมไม่อยากเป็นหมอ ไม่คิดจะท�างานที่โรงพยาบาลยางามิด้วย
อาคิโตะเป็นผู้สืบทอดโรงพยาบาลไม่ใช่หรือ แบบนี้ดีแล้ว”
เทโกะท�าหน้าเศร้า แต่ฝืนยิ้มเจื่อน
“ยังไงก็ไม่อยากเกี่ยวข้องกับบ้านยางามิสินะ”
“เปล่าดันทุรังนะ ผมแค่จะท�าสิ่งที่ผมอยากท�า”
เทโกะคอตก ถอนหายใจ เข้าใจแล้ว เธอพึมพ�า
เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยในจังหวัดคานางาวะได้อย่างราบรืน่ เพราะ
ไม่สามารถเดินทางไปกลับจากบ้านได้ จึงออกจากบ้านมาเช่าอะพาร์ตเมนต์
ส�าหรับนักศึกษาแห่งหนึ่ง ห้องแคบขนาดวางเตียงกับโต๊ะและเบาะรองนั่ง
ใบเดียวก็เต็มแล้ว แต่ส�าหรับฮาคุโร่ถือเป็นปราสาทที่ในที่สุดก็ได้มาเป็น
ของตัวเอง เป็นสถานที่ซึ่งเขาไม่ต้องเกรงใจใคร คืนแรกที่นอนบนเตียง
ในห้องนั้น เขาก็คิดว่าตัวเองไม่ใช่ยางามิ ฮาคุโร่ แต่กลับมาเป็นเทชิมะ
ฮาคุโร่เหมือนก่อน
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสนุกสนาน มีเรื่องให้เรียนรู้มากมาย ทุกวัน
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ต้องท�าการทดลอง ฝึกภาคปฏิบัติ และส่งรายงานจนแทบไม่มีเวลาเที่ยว
เล่น แต่ก็เป็นทุกวันที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ได้สัมผัสกับสัตว์มากมาย ไม่ใช่
แค่สัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขหรือแมว แต่ได้ดูแลปศุสัตว์อย่างวัวหรือหมูด้วย งูที่
เคยเกลียดก็เริ่มมองว่าน่ารักหลังจากที่เลี้ยงไว้ที่ห้องวิจัยหลายตัว
เขามีแฟนตอนมหาวิทยาลัยปีสอง เป็นนักศึกษาสาวเด็กกว่าหนึง่ ปี
ที่รู้จักกันตอนท�างานพิเศษร้านอิซากายะ เป็นเด็กผู้หญิงที่มีเสน่ห์และรอย
ยิ้มน่ารัก เพราะอยู่ในวัยก�าลังเรียนรู้เรื่องเซ็กซ์ สุดสัปดาห์จึงกอดก่ายกัน
ในบ้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตลอดทั้งวัน ปิดเทอมฤดูร้อนก็จัดหนักทุกวัน
ใช้ถุงยางกล่องยี่สิบชิ้นหมดเกลี้ยงในหนึ่งสัปดาห์
เขาคิดว่าอาจแต่งงานกับเธอคนนี้ก็ได้ แต่กลับไม่เป็นอย่างนั้น จู่ๆ
วันหนึ่งเธอพูดขึ้นว่า “เบื่อมีเซ็กซ์กับฮาคุโร่แล้ว” แล้วทิ้งเขาอย่างง่ายดาย
ตอนหลังถึงรู้ว่าเธอชอบผู้ชายคนอื่น และจบตรงที่โดนคบซ้อน
เป็นช่วงฮาคุโร่เพิง่ กลับมาใช้นามสกุลเทชิมะ เขากังวลจึงอ่านหนังสือ
ท�านายดวงจากชื่อนามสกุลที่ห้องสมุด พอตรวจสอบจ�านวนเส้นตัวอักษร
พบว่าโชคดีมาก แม้เทโกะบอกว่าตั้งชื่อฮาคุโร่แบบกึ่งสิ้นหวัง แต่พอรู้ว่า
แม่ค�านวณจ�านวนเส้นอย่างดีก็รู้สึกร้อนผ่าวขึ้นมาในอก
การอกหักครั้งนี้อาจจะส่งผลดีในตอนสุดท้าย เพราะพอขึ้นปีสามก็
เรียนหนักขึ้น ยุ่งมากถึงขั้นนอนค้างที่ห้องวิจัยก็มี
จากนั้นพอขึ้นปีสี่ ช่วงเริ่มฝึกภาคปฏิบัติอย่างการผ่าศพก็ได้รับ
โทรศัพท์สายนั้น เลยหกโมงเย็นแล้วแต่ฮาคุโร่ยังอยู่โยงที่ห้องวิจัย
เป็นโทรศัพท์จากยาสึฮารุ ปีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งได้ แต่เป็นครั้งแรก
ที่ได้รับโทรศัพท์จากเขา
“ฮาคุโร่คุง เกิดเรื่องร้ายแรง ร้ายแรงมากๆ” จังหวะที่ได้ยินเสียง
คล้ายคร�่าครวญของยาสึฮารุ หมอกสีด�าแผ่กระจายเต็มอกฮาคุโร่ อะไร
ครับ เขาถามด้วยเสียงแหบต�่า
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“เทโกะ แม่ของเธอ...เสียชีวิตแล้ว”
ในหัวกลายเป็นสีขาวโพลน โลกตรงหน้ามืดมิดชั่วขณะ ประสาท
การได้ยนิ ด้านชาราวหูดบั ไม่ได้ยนิ สรรพเสียงใด สิง่ แรกทีล่ อยเข้าหูคอื เสียง
ตนเอง วงจรความคิดหยุดชะงัก เพราะอะไรครับ เขาถาม
“อุบัติเหตุน่ะ ดูเหมือนจะลื่นล้มในห้องน�้า หัวกระแทกหมดสติใน
อ่างน�้า...จมน�้าตาย”
“ห้องน�้า ท�าไมถึงกลายเป็นแบบนี้ครับ ท�าไมไม่สังเกตเห็นครับ”
เขาก�าโทรศัพท์มือถือแน่น ตะโกนราวกับจะต�าหนิยาสึฮารุ
“ไม่ใช่ห้องน�้าที่บ้านน่ะสิ”
“ไม่ใช่ที่บ้าน งั้นที่ไหนครับ”
“บ้านที่โคอิซึมิ”
อ๊ะ เขาอุทาน โคอิซึมิคือเมืองบ้านเกิดของเทโกะ
ฮาคุโร่เดินทางไปอาคารจัดงานศพแถวคฤหาสน์ยางามิตอนดึก ศพ
เทโกะถูกย้ายมาไว้ที่นี่เรียบร้อยเพื่อเตรียมการส�าหรับคืนเฝ้าศพ
ในห้องปูเสือ่ ทาทามิ ฮาคุโร่เผชิญหน้ากับแม่ทสี่ วมชุดขาว ว่ากันว่า
คนตายจะมีสภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างสิน้ เชิง ทว่าใบหน้าเทโกะยังเหมือน
ตอนมีชีวิต สีหน้าสงบเหมือนนอนหลับ คล้ายจะลืมตาขึ้นมาได้ทุกเมื่อ
ยาสึฮารุ อาคิโตะ และจุนโกะนั่งล้อมฟูกที่เทโกะนอนอยู่
“ไม่ร้เู พราะอะไร ช่วงนีเ้ ขาห่วงบ้านโคอิซมึ เิ ป็นพิเศษ เมือ่ วานก็บอก
ว่าจะออกไปเก็บของแล้วยังบอกอีกว่าถ้าดึกจะค้างที่นั่น แต่พอวันนี้ยัง
ติดต่อไม่ได้ ฉันเป็นห่วงเลยวานจุนโกะไปดูให้ก็เลยเจออยู่ในอ่างน�้า...”
ยาสึฮารุอธิบายอย่างเจ็บปวด
“ตกใจมากเลย” จุนโกะถอนหายใจยาว ยกมือซ้ายขึ้นแตะศีรษะ
“เห็นสัมภาระของพีอ่ ยู่ แต่เรียกเท่าไหร่กไ็ ม่ตอบเลยลองไปดูทหี่ ้องน�้า เห็น
ชุดในตะกร้าผ้าและไฟห้องน�้าเปิดอยู่ ฉันสังหรณ์ใจไม่ดี พอเปิดประตูกเ็ ห็น
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วัตถุสีด�าลอยในอ่างอาบน�้า มองซ�้าอีกทีก็เห็นว่าเป็นเส้นผม”
เทโกะจมน�า้ ในสภาพนอนคว�า่ หน้า จุนโกะรีบประคองศีรษะขึ้น แต่
ใบหน้ากลายเป็นสีขาวซีดแล้ว
“คิดว่าคงไม่ทนั แล้วแต่ลองโทร. 119 เรียกรถพยาบาลก่อน แล้วโทร.
หาคุณยาสึฮารุระหว่างรอรถพยาบาล... ในหัวปั่นป่วนไปหมด อธิบายผิดๆ
ถูกๆ”
“ไม่หรอก สถานการณ์แบบนั้นนับว่าสติดีมากแล้วครับ” ยาสึฮารุ
พูด
“ตอนกี่โมง” ฮาคุโร่ถามจุนโกะ
“ตอนกลางวัน...ก่อนเที่ยง”
“ตั้งนานขนาดนั้น” ฮาคุโร่เลื่อนสายตามองยาสึฮารุ “ท�าไมไม่บอก
ผมเร็วกว่านี้ล่ะครับ”
คือเรื่องนั้น ยาสึฮารุก�าลังจะพูด “มันมีเหตุผล” จุนโกะแทรก
“รถพยาบาลมา แต่หน่วยกู้ภัยตรวจร่างกายของพี่แล้วบอกว่าเสีย
ชีวิตแล้วจึงน�าร่างไปโรงพยาบาลไม่ได้ แถมยังเข้าข่ายตายผิดธรรมชาติ
จ�าเป็นต้องแจ้งต�ารวจ หลังจากนัน้ ก็มตี า� รวจมาตรวจสอบภายในบ้านหลาย
คนก่อนน�าศพของพี่ไปสถานีต�ารวจ”
“ตายผิดธรรมชาติ...”
“เป็นอย่างทีเ่ ขาว่าจริงๆ นัน่ แหละ” ยาสึฮารุเอ่ย “หากตายในสถานที่
อื่นนอกจากโรงพยาบาล และไม่ใช่การป่วยตาย โดยทั่วไปเขาจะนับ
เป็นการตายผิดธรรมชาติ ต�ารวจจะตรวจศพหรือสถานทีเ่ กิดเหตุกไ็ ม่แปลก
ตอนฉันไปถึงบ้านที่โคอิซึมิ โดนต�ารวจถามหลายเรื่อง ถามกระทั่งพยานที่
อยูแ่ บบไม่ออ้ มค้อม จริงอยูท่ อี่ าจเป็นงานของทางโน้น แต่รสู้ กึ ไม่คอ่ ยดีเลย”
“ฉันก็ถูกถามเยอะเลยค่ะ อย่างเรื่องพี่ขัดแย้งกับใครบ้างหรือเปล่า
เหลวไหลชะมัด”
53

วีนัสสวยซ่อนร้าย 危険なビーナス

“แล้วเป็นยังไง”
ยาสึฮารุยักไหล่ และส่ายหน้า
“ไม่มีอะไร สุดท้ายก็สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุ ต�ารวจอธิบายว่าเท้าอาจ
ลืน่ ในอ่างน�า้ ศีรษะด้านหลังกระแทกอย่างแรงจนสลบแล้วจมน�้าไปทัง้ อย่าง
นัน้ จุนโกะบอกว่าประตูทางเข้าด้านหน้าล็อกอยู่ และพวกหน้าต่างก็ลงกลอน
จากด้านใน ภายในห้องไม่มีร่องรอยการบุกรุกหรือการต่อสู้จึงไม่ถือเป็น
เหตุอาชญากรรม การชันสูตรศพไม่พบจุดผิดปกติใดๆ ตกเย็นเขาถึงคืนศพ
มาให้ เพราะอย่างนั้นเลยแจ้งฮาคุโร่คุงช้า เธออาจจะไม่พอใจแต่อยากให้
เข้าใจด้วย”
ฟังดูไม่เคลียร์เท่าไหร่ แต่ไม่เจอช่องโหว่ให้โต้แย้ง ฮาคุโร่จึงได้แต่
พึมพ�าว่า หรือครับ
หลังจากนั้นจุนโกะก็กลับบ้าน ยาสึฮารุก็มีงานที่ต้องสะสาง ฮาคุโร่
จึงอยู่เฝ้าศพกับอาคิโตะเพียงสองคน
หลังอาบน�้า เขาเดินไปห้องที่เทโกะนอนอยู่ ก็เห็นอาคิโตะนั่งข้าง
หมอน ก�าลังจ้องหน้าแม่
“หน้าแม่มีอะไรติดอยู่หรือ” ฮาคุโร่ถาม
“คิดว่าแต่งหน้าแปลกๆ น่ะ แม่ไม่เขียนคิ้วแบบนี้”
“งั้นนายก็เขียนแก้ให้ใหม่สิ”
ไม่ละ อาคิโตะส่ายหน้า “แบบนี้ดีแล้ว เหมาะกับแม่แล้ว ดูเด็กลง
ด้วย อยากบอกตอนแม่ยังอยู่จัง” เด็กชายพ่นหัวเราะก่อนเงยมองฮาคุโร่
“ไม่เจอกันนานนะ”
“นั่นสิ”
“มหาวิทยาลัยเป็นไง”
เรื่อยๆ น่ะ ฮาคุโร่ตอบพลางลงนั่งขัดสมาธิข้างอาคิโตะ
“นายแหละเป็นไง ชีวิตเด็กมัธยมสนุกไหม”
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อาคิโตะเรียนอยู่มัธยมต้นแล้ว
ยังไงดีนะ น้องชายต่างพ่อเอียงคอ “ไม่เชิงไม่สนุก แต่ไม่เร้าใจเท่า
ที่หวัง เพื่อนร่วมชั้นหน้าเดิมๆ พวกที่มาจากโรงเรียนอื่นก็ไม่เก่งเท่าที่คิด”
“ไม่เก่งเนี่ย หมายถึงเรียนหรือ”
“ทั้งเรื่องเรียน กีฬา และเซนส์ด้านศิลปะ” อาคิโตะหันมองฮาคุโร่
“รู้งี้ผมเข้าโรงเรียนรัฐเหมือนพี่ดีกว่า”
“พูดบ้าๆ นายต้องบ่นเบื่อเพราะมีแต่พวกโง่แหง”
“ความโง่เป็นลักษณะเฉพาะตัว ดีกว่าธรรมดาเป็นไหนๆ”
ได้ยินค�าพูดค�าจาเป็นผู้ใหญ่นั้นแล้ว ฮาคุโร่จ้องหน้าน้องชายเขม็ง
ไม่เจอกันพักใหญ่ คางเรียวขึ้น หน้าตาไม่ได้คมสันมากนัก แต่จมูกโด่ง
ดวงตาเรียวยาว ต�าแหน่งคิ้วสมบูรณ์แบบ ใครมองก็คงจัดเข้าหมวดหมู่
เด็กหนุ่มรูปงาม
“นายเข้าชมรมหรือเปล่า อย่างชมรมกีฬา”
“ชมรมเทนนิสกับชมรมวิทยาศาสตร์การค�านวณ”
“ว่าไงนะ ชมรมเทนนิสน่ะเข้าใจ แต่อีกชมรมคืออะไร”
คอมพิวเตอร์ อาคิโตะอธิบายช้าๆ “ก็คือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ชมรมวิทยาศาสตร์การค�านวณ ผมตัง้ เองแหละ ลังเลว่าจะใช้ชอื่ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ดีไหม แต่คิดว่าตั้งเกณฑ์มาตรฐานให้สูงไว้เพื่อป้องกันคนที่
อยากเข้าชมรมเล่นๆ เลยเขียนด้วยอักษรคันจิ”
“หืม...รวมตัวกันท�าอะไรน่ะ”
อาคิโตะก้มหน้า ช้อนตามอง “อธิบายได้นะ แต่อยากฟังหรือเปล่า”
“อย่าดีกว่า” ฮาคุโร่ยกมือห้าม
เขารู้นานแล้วว่าอาคิโตะหลงใหลด้านคอมพิวเตอร์ เห็นชอบเล่น
คอมพิวเตอร์กับเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเขียนโปรแกรมระดับสูงด้วยตัวเอง
ตั้งแต่สมัยประถม
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“จะเป็นหมอไม่เห็นจ�าเป็นต้องรู้คอมพิวเตอร์”
อาคิโตะกะพริบตาปริบๆ ด้วยความตกใจ “พี่คิดแบบนั้นจริงอะ”
“จะบอกว่าไม่ใช่เรอะ”
“กลับกันเลย ถ้ามีคอมพิวเตอร์ หมอกว่าครึ่งก็ไม่จา� เป็น ลองนึก
เรือ่ งทีห่ มอท�าสิ สรุปชือ่ โรคจากการอ่านแบบฟอร์มเวชระเบียนหรือผลการ
ตรวจหลายๆ อย่างแล้วจ่ายยา ท�าแค่นั้นเอง อาวุธคือฐานข้อมูลที่ชื่อว่า
ประสบการณ์ แต่คนคนเดียวจะให้จดจ�ารายงานทางการแพทย์ของทัว่ โลก
ไม่ไหวหรอก แต่คอมพิวเตอร์ท�าได้”
นี่หรือความคิดเห็นของเด็กชั้นมัธยมต้นปีที่หนึ่ง ฮาคุโร่อึ้ง ไม่ใช่แค่
หาข้อโต้แย้งไม่ได้ แต่ต้องยอมรับว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องด้วย
“สัตวแพทย์ก็ไม่จ�าเป็นด้วยสินะ”
“ไม่รู้สิ ค�านวณค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพ ปัจจุบันใช้คนตรวจน่า
จะประหยัดกว่า”
“ได้ยินแบบนั้นค่อยโล่งใจหน่อย”
เพราะฉะนั้น อาคิโตะพูดต่อด้วยสีหน้าจริงจัง “ผมจะไม่เป็นหมอ”
“หา แล้วโรงพยาบาลจะท�ายังไง”
“ไม่รู้สิ ไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องคิด”
“หืม ตามใจแล้วกัน เพราะฉันไม่เกี่ยวด้วย เดิมก็ไม่ใช่คนบ้าน
ยางามิอยู่แล้ว พอแม่ตายก็ไม่เกี่ยวข้องกันอย่างสมบูรณ์” ฮาคุโร่พดู พลาง
มองหน้าเทโกะไปด้วย
ต่างคนต่างเงียบชัว่ ขณะ ทีร่ สู้ กึ ว่าบรรยากาศเย็นยะเยือกขึน้ มา เป็น
เพราะน�้าแข็งแห้งที่ปูรองใต้ศพหรือเปล่านะ
“กุญแจน่ะ” อาคิโตะค่อยๆ พูดทีละค�า “ปั๊มได้”
เอ๊ะ ฮาคุโร่มองน้องชายต่างพ่อ “เรื่องอะไร”
“กุญแจประตูบ้านที่โคอิซึมิ กุญแจส�ารองท�าง่ายนิดเดียว”
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ไม่เข้าใจว่าน้องพูดอะไร แต่ดูจากแววตาอาคิโตะที่จ้องมองอากาศ
ฮาคุโร่ก็เข้าใจความหมายที่แท้จริง
“จะบอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุหรือ”
“ประตูหน้าบ้านที่โคอิซึมิติดโซ่ไว้ แม่เป็นคนขี้ระแวง ไม่น่าล็อก
ประตูโดยไม่คล้องโซ่”
“นายรู้หรือเปล่าว่าตัวเองก�าลังพูดอะไร”
“รู้สิ แน่อยู่แล้ว” อาคิโตะยิ้มก่อนส่ายหน้า “แค่สงสัยนิดหน่อยน่ะ
ไม่ว่าใคร...แม่ก็คงมีเผอเรอกันบ้าง บังเอิญลืมคล้องโซ่ บังเอิญคืนนั้นลื่น
ล้มในอ่างน�้า อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้”
อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้ อาคิโตะจ้องศพแม่พลางย�้า

6
หลังออกเดินทางมาหนึ่งชั่วโมงกว่า ฮาคุโร่ขับรถยนต์เอสยูวีท�าใน
ญีป่ นุ่ เข้าถนนเล็กทีแ่ ยกจากถนนสายหลัก เขตทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ ากมายไปด้วย
เนินเขา มองเห็นบ้านพักหรูสมกับค�าว่าคฤหาสน์ตั้งอยู่เป็นระยะ
ทันใดนั้นถนนแคบๆ ก็กว้างขึ้น ฝั่งขวามือมีอาคารโรงเรียนประถม
ฝั่งซ้ายมีอาคารหกชั้นสีเทา จ�าได้ว่ามีชั้นใต้ดินอีกสองชั้น
ฮาคุโร่ลดความเร็วพลางแหงนมองอาคาร เริ่มกังวลขึ้นมาว่าใช่ที่นี่
จริงๆ หรือ เพราะในความทรงจ�าของเขา มันเคยใหญ่โตและมีสขี าวดูโดดเด่น
กว่านี้ ทว่าเหนือประตูทางเข้าติดป้าย ‘โรงพยาบาลยางามิ’ ชัดเจน
“ไม่ได้มาตัง้ นาน” ฮาคุโร่เอ่ยพลางมุง่ ไปลานจอดรถ “มาโรงพยาบาล
นี้ครั้งสุดท้ายก็น่าจะตั้งแต่สมัยมัธยมต้นนู่น”
จุดประสงค์คือมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แต่ฤดูหนาวปีนั้น
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ฮาคุโร่ดันเป็นหวัด นับแต่นั้นเขาเลยเลิกเชื่อถือวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ลานจอดรถว่าง เขาจอดรถเรียบร้อย เดินไปประตูทางเข้า
เดินผ่านประตูอัตโนมัติ ย่างเท้าเข้าล็อบบี้ มีคนนั่งประปรายตาม
เก้าอี้พับที่วางเรียงเป็นแถว นี่ก็ต่างไปจากความทรงจ�าของฮาคุโร่ เขา
ไม่ได้มาที่นี่บ่อยนักแต่จ�าได้ดีว่ามีคนไข้หนาตาเสมอ
“ไม่ต้องนั่งรอนาน ส�าหรับผู้ป่วยแล้วถือว่าสะดวกขึ้นเยอะนะคะ”
คาเอเดะพูด คงอยากบอกว่ามีคนน้อยสินะ
ฮาคุโร่มองไปรอบๆ เพื่อหาเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แต่ไม่เจอ เขา
เดินไปที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ หญิงวัยกลางคนหน้าตาขึงขังนั่งท�างานธุรการ
ขอโทษครับ ฮาคุโร่ทัก “ประชาสัมพันธ์อยู่ไหนครับ”
หญิงวัยกลางคนเงยหน้า เลนส์แว่นตาส่องประกาย “เอ๊ะ ว่าไงนะ
คะ” เธอถามห้วน
“ผมก�าลังหาเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อยู่ครับ”
อ้อ หญิงวัยกลางคนพยักหน้าอย่างเบื่อหน่าย “ไม่มีแล้วค่ะ มา
เยี่ยมใครคะ”
“ครับ คุณยางามิ ยาสึฮารุอยู่...”
ได้ยนิ ค�าพูดของฮาคุโร่แล้วแว่นตาของหญิงวัยกลางคนเปล่งประกาย
วาบ อะ อ้อ เธอตอบรับแปลกๆ
“ขึน้ ชัน้ หกแล้วถามเคาน์เตอร์พยาบาลนะคะ” พูดจบแล้วเธอก็เบน
สายตามองคาเอเดะที่ยืนหลังฮาคุโร่
ขอบคุณครับ ฮาคุโร่พูดแล้วเดินออกจากตรงนั้น
“รู้สึกแย่ชะมัด” คาเอเดะเดินไปบ่นไป
“เหมือนกัน มาเยี่ยมผู้อ�านวยการแท้ๆ มันยังไงกันเนี่ย”
แต่ได้ลมิ้ รสความอึดอัดอีกครัง้ ตอนถึงเคาน์เตอร์พยาบาลชัน้ หก พอ
ถามหมายเลขห้องยาสึฮารุ พยาบาลสาวก็ตอบว่า “คุณยางามิอยู่ห้อง
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หกศูนย์ห้าค่ะ” พลางมองด้วยแววตาสงสัยใคร่รู้และประหลาดใจ
ฮาคุโร่เอียงคอพลางมองหาห้อง ห้องหกศูนย์ห้าอยู่สุดโถงทางเดิน
เมื่อเคาะประตู ได้ยินเสียงตอบว่าค่ะทันที เป็นเสียงต�่าของผู้หญิง
ไม่นานประตูก็เปิดออกจากด้านใน เผยให้เห็นผู้หญิงร่างเล็กสวม
เสื้อคาร์ดิแกนสีม่วง ผมขาวโพลนทั้งศีรษะ ใบหน้ามีริ้วรอยเหี่ยวย่นตาม
วัย ยืนหลังตรงดูภูมิฐาน นามิเอะ น้องสาวยาสึฮารุนั่นเอง
นามิเอะเงยหน้ามองฮาคุโร่ เลิกคิ้วข้างหนึ่งขึ้นเล็กน้อย “ไม่ได้เจอ
ตั้งนาน”
“ไม่พบกันนานนะครับ” ฮาคุโร่ก้มศีรษะ
“ตั้งแต่เมื่อไหร่นะ”
“ครบรอบวันตายเข้าปีที่เจ็ดของแม่ครับ”
อ้อ นามิเอะพยักหน้าเล็กน้อยด้วยสีหน้าเรียบเฉย “นั่นสินะ”
“ตอนนั้นขอบคุณที่ช่วยเหลือครับ”
“ฉันไม่ได้ท�าอะไรเลย” นามิเอะปรายตามองคาเอเดะก่อนหันกลับ
มาหาฮาคุโร่ “เมื่อวานคุณจุนโกะติดต่อมาแล้ว ได้ยินว่าเธอจะมาเยี่ยม
บอกตามตรงฉันตกใจมาก เพราะคิดว่าตัดขาดกับบ้านยางามิแล้ว จ�าได้
ไหมว่าพูดอะไรไว้ตอนครบรอบวันตายเทโกะซัง”
“แน่นอนครับ ผมพูดว่า---วันนี้ผมมาเป็นตัวแทนบ้านเทชิมะ”
“ดังนั้นตอนพี่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยไม่ได้แจ้งเธอ พี่เองก็บอก
ว่าไม่จ�าเป็น”
“ไม่เป็นไรเลยครับ จริงๆ ผมก็ลังเลว่าควรมาเยี่ยมหรือไม่ แต่เธอ
ขอร้องให้มาเป็นเพื่อน...” ฮาคุโร่เหลียวหลัง “ขอแนะน�าให้รู้จักภรรยา
อาคิโตะครับ”
“คาเอเดะค่ะ ฝากตัวด้วยนะคะ ของฝากนี้ส�าหรับทุกคนนะคะ”
คาเอเดะทักทายด้วยท่าทีเอาอกเอาใจ ยื่นถุงกระดาษให้นามิเอะ
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นามิเอะไม่ฝนื ปัน้ ยิม้ มองคาเอเดะก่อนถอนหายใจเบาๆ “เชิญข้างใน”
หันหลังกลับไปโดยไม่ยื่นมือรับถุงกระดาษ
ขออนุญาตครับ ฮาคุโร่เอ่ยพลางเดินตามหลังนามิเอะไปพร้อม
คาเอเดะ
เข้าห้องไปจะเจอพืน้ ทีส่ �าหรับวางอ่างล้างจานและตูเ้ สือ้ ผ้า นามิเอะ
เปิดประตูเลื่อนที่อยู่ลึกเข้าไป สิ่งที่เตะตาคือโทรทัศน์ LED จอใหญ่ มีเตียง
ตั้งข้างหน้า ถัดไปอีกนิดมีโต๊ะกับเก้าอี้ตั้งอยู่
นามิเอะเดินไปที่เตียง จ้องมองเหนือผ้าห่มด้วยสีหน้าเย็นชา หลัง
เรียกเบาๆ ว่า พี่คะ ก็หันกลับมามองพวกฮาคุโร่ “ยังหลับอยู่”
ฮาคุโร่ก้าวเข้าไปอย่างลังเล มองหน้าคุณยาสึฮารุที่ก�าลังนอนหลับ
ตัวซีดหมอง ผอมซูบเหมือนคนละคน แต่จมูกงุ้มบ่งบอกเอกลักษณ์ของ
ยาสึฮารุ
นอกจากสายน�้าเกลือ มีสายระโยงระยางหลายเส้นตามล� าตัว
ยาสึฮารุ และมีเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจตั้งอยู่ข้างเตียง
ยาสึฮารุนอนหลับตาด้วยสีหน้าสงบนิง่ ได้ยนิ เสียงหายใจสม�า่ เสมอ
“เขาลืมตาตื่นบ้างไหมครับ” ฮาคุโร่ถามนามิเอะ
“บางทีน่ ะ แต่ ก็นอนต่ อ ทันที ตื่นได้ น านสุดราวสามสิบนาที”
นามิเอะลากเก้าอี้ใต้โต๊ะออกมานั่ง
“พวกเธอก็นั่งก่อนไหม พี่คงไม่ตื่นเร็วๆ นี้หรอก”
ค่ะ คาเอเดะชิงตอบก่อนฮาคุโร่ ลากเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามนามิเอะออก
มา “นีว่ างไว้ตรงไหนได้คะ” พอนัง่ แล้วก็หยิบกล่องสีเ่ หลีย่ มจากถุงกระดาษ
ในมือ
“เขียนว่า ‘ร้านโทระ’ หรือในกล่องคือ...”
“แน่นอน ถั่วแดงกวนอัดแท่งค่ะ”
คาเอเดะตอบด้วยเสียงสดใส ตรงข้ามกับนามิเอะที่หน้าบึ้งอย่าง
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ระอา

“อย่าคิดว่าเป็นคนแก่แล้วจะชอบของหวานนะ คนแก่บางคนต้อง
จ�ากัดปริมาณน�้าตาลเพื่อสุขภาพด้วย”
“อ๊ะ ขอโทษค่ะ” คาเอเดะตั้งท่าจะดึงกล่องกลับ
“ช่างเถอะ วางไว้ก่อน เดี๋ยวคงมีคนมากิน” นามิเอะขึ้นเสียงแล้ว
มองหน้าคาเอเดะ “ว่าแต่อาคิโตะจะกลับญี่ปุ่นเมื่อไหร่ ถึงจะอ้างว่างาน
ยุ่ง แต่พ่อป่วยใกล้ตายแล้วยังไม่กลับมาเนี่ย หมายความว่าไงกัน”
“อ๊ะ ขอโทษค่ะ ตอนนี้ก�าลังพัฒนาธุรกิจใหม่ เขาปลีกตัวจาก
ซีแอตเทิลไม่ได้ หนูเลยมาเป็นตัวแทนอาคิโตะคุง สั่งมาได้ทุกเรื่องเลยค่ะ”
หืม นามิเอะแค่นหัวเราะคล้ายดูแคลน
“อาคิโตะก็อาคิโตะเถอะ ไม่ติดต่อมาสักแอะ ส่งภรรยามาไม่บอก
ไม่กล่าว ใช้วิธีน่าเกลียดจังนะ ท่าจะเกลียดพวกเราน่าดู”
“ไม่ได้เกลียดนะคะ เพราะธุรกิจ---”
นามิเอะโบกมือขัดค�าพูดคาเอเดะ “แต่งงานกันเมื่อไหร่” เธอถาม
“ปลายปีที่แล้วค่ะ”
“จดทะเบียนหรือยัง”
“ยังค่ะ”
“ยังอีกหรือ” ฮาคุโร่นั่งลงพลางถาม “เพิ่งรู้เนี่ย”
“คุณไม่ถามนี่นา”
“แต่ปกติการแต่งงานหมายถึงจดทะเบียนสมรส”
“ที่ญี่ปุ่นไง แต่พวกเราจัดงานแต่งงานที่อเมริกาค่ะ ทะเบียนสมรส
ไม่จ�าเป็น”
“ถึงจะใช่ แต่ทนี่ คี่ อื ญีป่ นุ่ ” นามิเอะพูดเสียงเรียบ “ถ้าไม่จดทะเบียน
ประเดี๋ยวก็มีคนไม่ยอมรับเป็นสะใภ้ตามกฎหมายหรอก”
“ถ้าอาคิโตะคุงกลับมาทางนี้จะรีบจัดการทันทีค่ะ”
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“ดีแล้ว แค่นี้ปัญหาก็เยอะพอแล้ว ถ้าลูกชายคนเดียวยังมีภรรยา
โดยพฤตินัยจะยิ่งยุ่งยากไปกันใหญ่”
ฮาคุโร่มีปฏิกิริยากับค�าพูดนั้น “ปัญหาที่ว่าคือ”
นามิเอะปรายตามอง “ตัดขาดจากบ้านยางามิแล้วไม่ใช่หรือ”
“ใช่ครับ ขอโทษด้วย คนนอกไม่ควรก้าวก่ายสินะครับ” ฮาคุโร่เกา
ศีรษะแล้วเบนสายตามองไปที่เตียงผู้ป่วย “แต่มาเยี่ยมไข้ทั้งที ถามเรื่อง
อาการป่วยคงได้สินะครับ เขาเป็นยังไงครับ”
“อย่างที่บอกเมื่อกี้ เดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่น ไม่ได้รักษาเชิงรุกเป็นพิเศษ
ประมาณว่ารอเวลาอย่างสงบ หมอเจ้าของไข้บอกว่าจะสิ้นลมเมื่อไหร่ก็ไม่
แปลก” นามิเอะเล่าอย่างไม่แยแส
“คนเฝ้าไข้มีแค่เอ่อ...” ฮาคุโร่ผายมือไปที่หญิงชราแล้วอ�้าอึ้ง
นามิเอะยิ้มเฝื่อน
“เธอไม่เคยเรียกฉันว่าอาเลยแม้แต่ครัง้ เดียว ตอนนีเ้ ลยลังเลว่าควร
เรียกอะไร ถูกไหม”
ถูกตามที่อีกฝ่ายวิเคราะห์ ฮาคุโร่ยักไหล่ หญิงชราพยักหน้าอย่าง
พอใจ
“ต่างฝ่ายต่างโตแล้ว เรียกชื่อก็ได้ หรือลืมชื่อฉันแล้ว”
เป็นไปไม่ได้หรอกครับ พูดจบฮาคุโร่กก็ ระแอม รูส้ กึ ชาตรงแก้มพลาง
เอ่ยปากอีกครั้ง
“คนเฝ้าไข้มีแค่คุณนามิเอะคนเดียวหรือครับ”
ใช่ เธอพยักหน้าด้วยสีหน้าจริงจัง “ตอนพี่ยังแข็งแรงดีก็คอยดูแล
ทุกคนอย่างเต็มทีแ่ ท้ๆ แต่ทกุ วันนีแ้ ทบไม่มใี ครมาเยีย่ มเลยด้วยซ�า้ พวกคน
ใจด�า”
ไม่รู้ควรตอบอย่างไรดีจึงพูดว่า หรือครับ
จังหวะที่ทั้งสามคนเงียบ ได้ยินเสียงผ้าเสียดสีกันเบาๆ จากเตียง
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นามิเอะชะเง้อมอง “น่าจะตื่นแล้วนะ” เธอลุกขึ้น
ฮาคุโร่ลุกไปที่เตียง คาเอเดะตามมายืนข้างๆ
“พี่คะ รู้หรือเปล่า คุณฮาคุโร่มาเยี่ยมค่ะ คุณฮาคุโร่แน่ะค่ะ จ�าได้
ใช่ไหม” นามิเอะพูดเสียงสูงข้างหูยาสึฮารุ
ยาสึฮารุเผยอเปลือกตา ขยับใบหน้าเล็กน้อย สีหน้าเรียบเฉย แต่
เห็นชัดว่าสายตานั้นมองมาทางฮาคุโร่แน่นอน
ปากขยับ ไม่มีเสียงลอดออกมา แต่อ่านปากได้ว่า ฮาคุโร่หรือ
“ไม่ได้พบกันนานนะครับ” ฮาคุโร่ก้มศีรษะ
เปลือกตายาสึฮารุกระตุก ฮาคุโร่ตีความว่ายาสึฮารุดีใจ เขาอาจ
เหลือเรี่ยวแรงแค่พอขยับกล้ามเนื้อใบหน้า แต่ก็พยายามแสดงความรู้สึก
ตอนนี้ออกมา
แล้วก็นะ นามิเอะเร่งเสียงพูดข้างหูยาสึฮารุอีกครั้ง “คุณฮาคุโร่พา
ภรรยาของอาคิโตะมาด้วย อาคิโตะแต่งงานแล้วนะ”
เปลือกตายาสึฮารุกระตุกอีกครั้ง จากนั้นกลอกตาด�าไปมาราวกับ
หาบางอย่าง
“ผูห้ ญิงคนนีค้ รับ” ฮาคุโร่ถอยห่างจากเตียงเล็กน้อย ดันตัวคาเอเดะ
มาข้างหน้า
คาเอเดะทิง้ ตัวลงคุกเข่าข้างเตียง ชะโงกหน้าเข้าไปหายาสึฮารุ “คุณ
พ่อ” เธอเรียก “หนูชื่อคาเอเดะ อา ช่างซาบซึ้งที่ได้เจอคุณพ่ออาคิโตะคุง”
ฮาคุโร่ตกใจกับบทพูดที่เหมือนละคร พร้อมๆ กับหันไปสบตากับ
นามิเอะ เธอก็ดูตกใจแต่กลบอารมณ์ที่สีหน้าเอาไว้ได้ในทันที “ดีจังนะพี่
เท่านี้ก็ไม่มีห่วงแล้ว” เธอพูดกับยาสึฮารุ
ยาสึฮารุขยับปาก แต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมา นามิเอะยื่นหูเข้าไป
ใกล้ปากเขา “เอ๊ะ อะไร ว่าไงนะ”
ยาสึฮารุพูดบางอย่าง นามิเอะขมวดคิ้วมุ่น
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“ไม่ใช่ พูดอะไรน่ะ ไม่ใช่ภรรยาคุณฮาคุโร่ แต่เป็นภรรยาอาคิโตะ
อาคิโตะแต่งงานแล้ว คุณฮาคุโร่ยังไม่แต่ง เข้าใจไหม”
ทว่ายาสึฮารุไม่เปลีย่ นสีหน้า ไม่ร้วู ่าเข้าใจค�าพูดของนามิเอะหรือไม่
“หมอบอกว่ายังมีสติชัดเจนดี แต่บางครั้งก็เพี้ยนๆ บ้าง” นามิเอะ
ก้มมองยาสึฮารุแล้วเอียงคอ “ถ้าจะมีอาการสมองเสือ่ มละก็ สูใ้ ห้นอนหลับ
เสียยังดีกว่า ทางนี้จะได้ไม่ต้องโดนปั่นหัวจนวุ่นวาย”
“แต่หนูดใี จทีไ่ ด้พบคุณพ่อตอนท่านตืน่ นะคะ ช่างประทับใจยิง่ นัก”
ค�าพูดของคาเอเดะโอเวอร์เหมือนเดิม “หนูตดั สินใจแล้ว หนูจะขออนุญาต
มาช่วยคุณอาตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะ จะมาทุกวันเลย ต้องการอะไรบอกได้นะคะ”
กระตือรือร้นขนาดมินาเอะยังต้องยอมให้ “ขอบใจจ้ะ...”
“ว้าว ค่อยยังชั่ว เพราะฉะนั้นขอฝากตัวตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะคุณพ่อ”
คาเอเดะพูด ริมฝีปากยาสึฮารุเปลีย่ นรูปเล็กน้อย “เอ๊ะ ว่าไงคะคุณ
พ่อ” คาเอเดะยื่นหูเข้าไปใกล้ปากยาสึฮารุ แต่จับใจความไม่ได้
“ฉันฟังแทน” นามิเอะแทรกเข้ามา จ้องหน้ายาสึฮารุ
“ว่าไงพี่ มีอะไรอยากพูดหรือ เอ๊ะ อะไรนะ พูดอีกทีสิ” เธอเงี่ยหูสุด
ชีวิตเพื่อจับใจความค�าพูดของพี่ชาย
สุดท้ายนามิเอะก็ขมวดคิ้วอย่างงุนงงแล้วถอยห่างจากยาสึฮารุ
“เหมือนจะมีธุระกับคุณฮาคุโร่”
“เอ๊ะ ผมหรือครับ”
“คงใช่ ไม่รู้ว่าอยากจะพูดอะไร แต่ลองฟังเขาหน่อย”
ฮาคุโร่เข้าไปใกล้เตียงด้วยความสงสัย เขานั่งคุกเข่าที่พื้นเหมือน
คาเอเดะเมื่อครู่ จ้องหน้ายาสึฮารุ นึกไม่ออกว่าควรพูดอะไรจึงบอกว่า
ฮาคุโร่ครับ
ยาสึฮารุหนั หน้ามาทางฮาคุโร่ชา้ ๆ เปลือกตาทีเ่ คยหรีเ่ พียงครึง่ เดียว
กลับเปิดกว้างออก สีหน้ายังเรียบเฉยเหมือนเดิม แต่รู้สึกได้ถึงความตั้งใจ
64

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

แน่วแน่จากใบหน้านั้น
บอกอาคิโตะ ยาสึฮารุพูด เสียงนั้นทรงพลังและชัดเจน
“บอกอาคิโตะว่าไม่ต้องแบกภาระก็ได้...”
จะว่าฟังผิดก็ไม่ใช่เพราะค�าพูดนั้นฟังดูหนักแน่นเหลือเกิน ฮาคุโร่
มองหน้านามิเอะ เธอเบิกตาโตเพราะคาดไม่ถึง
“หมายความว่าไงครับ ไม่ต้องแบกภาระอะไรครับ” ฮาคุโร่ถาม
ทว่ายาสึฮารุนิ่งไม่ตอบ ค่อยๆ หลับตาลง เริ่มหลับและหายใจเป็น
จังหวะสม�่าเสมออีกครั้ง
“ที่ว่ามาเมื่อกี้นี้หมายความว่าอะไรกัน” ฮาคุโร่ถามนามิเอะ
“แปลความหมายตามค�าพูดเลยก็ได้นี่ อาคิโตะเป็นผู้สืบทอดบ้าน
ยางามิ ถ้าพีต่ ายจะต้องรับภาระหลายอย่าง คงอยากบอกว่าไม่ตอ้ งฝืนละมัง้ ”
“ท�าไมต้องมาบอกผม ทั้งๆ ที่น่าจะรู้ว่าผมไม่สนิทกับอาคิโตะ”
ไม่รู้สิ นามิเอะเอียงคอ
“หรืออาการป่วยท�าให้สับสน”
“ไม่ใช่หรอกค่ะ คุณพ่อต้องคิดว่ามีแต่คุณพี่ที่จะเป็นก� าลังให้
อาคิโตะคุงได้”
“เธอจะรู้อะไรเรื่องเราสองพี่น้อง เรื่องคุณยาสึฮารุด้วย”
“งั้นจะพยายามเรียนรู้ค่ะ ระหว่างเฝ้าไข้หนูจะคุยกับคุณพ่อเยอะๆ
เลยฝากตัวด้วยนะคะคุณอา” ดูเหมือนคาเอเดะตั้งใจจะมาดูแลยาสึฮารุ
เต็มร้อย
“ฉันเข้าใจความรู้สึกเธอ แต่ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้”
“เอ๊ะ ท�าไมคะ”
“เมือ่ กีบ้ อกไปแล้วนะว่า ถ้ายังไม่จดทะเบียนสมรสจะมีคนไม่ยอมรับ
เธอเป็นสะใภ้ตามกฎหมาย ถึงอย่างนั้นจะไม่แนะน�าก็ไม่ได้” นามิเอะ
ไตร่ตรองสักพัก พยักหน้าหงึกหงักเหมือนตัดสินใจอะไรบางอย่าง มอง
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คาเอเดะ “เร็วๆ นี้ฉันจะให้เธอไปงานรวมญาติ”
“งานรวมญาติ”
“เร็วๆ นี้จะมีการหารือเรื่องอนาคตบ้านยางามิ แม้ตกอับก็ยังเป็น
บ้านยางามิอนั ทรงเกียรติ ถ้าเกิดเรือ่ งวุ่นวายหลังเจ้าบ้านตายคงขายขีห้ น้า
สาธารณชนแย่”
“วิเศษเลยค่ะ จะชวนหนูไปทีน่ นั่ หรือคะ” คาเอเดะพนมมือตรงหว่าง
อก ท�าตาเป็นประกาย
ผู้หญิงทัว่ ไปคงหนักใจทีถ่ กู ชวนไปงานรวมญาติ แต่คาเอเดะดันผิด
มนุษย์มนา กลับกันยังเร่งเร้าว่า “เมื่อไหร่คะ หนูไปได้ทุกเมื่อ”
“เดี๋ยวถามทุกคนก่อน ถ้าก�าหนดวันเวลาแล้วจะติดต่อไป”
“ไชโย ตั้งตารอเลยค่ะ น่าสนุกเนอะ” คาเอเดะหันมาขอความเห็น
จากฮาคุโร่
“ฉันไม่เกี่ยว เป็นคนนอก”
ไม่หรอก นามิเอะพูด “ในเมื่ออาคิโตะไม่อยู่ ให้คุณฮาคุโร่ร่วมงาน
ด้วยน่าจะดี”
“ท�าไมครับ”
“เพราะต้องหารือกันเรื่องสิทธิ์รับมรดก”
“งัน้ ผมยิง่ ไม่เกีย่ วเข้าไปใหญ่ เพราะไม่ได้อยู่ในสถานะทีจ่ ะสืบทอด
มรดกบ้านยางามิ”
“ถูกต้อง แต่คราวนี้อาคิโตะที่เป็นเชื้อสายตรงไม่อยู่ จ�าเป็นต้องมี
ผูแ้ ทน คุณฮาคุโร่ทไี่ ม่มสี ว่ นได้สว่ นเสียเหมาะสมทีส่ ดุ ตราบใดทีค่ ณ
ุ คาเอเดะ
ยังไม่เป็นภรรยาตามกฎหมาย คงเป็นทางเดียวที่จะท�าให้ทุกคนยอมรับ”
“ขอร้องนะคะคุณพี่ ไปร่วมงานด้วยกันเถอะ”
“พอเถอะน่า ไม่มีใครอยากเห็นหน้าฉันหรอก”
“แต่ว่า” นามิเอะตวัดตามองแบบแฝงนัย “ในกองมรดกนั่นมีส่วน
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ที่เป็นของคุณเทโกะรวมอยู่ด้วย ยังจะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องอีกหรือ”
ฮาคุโร่อึ้งแวบหนึ่งก่อนถามว่า “ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเป็นอะไร
บ้าง”
“ไม่รู้สิ ไม่มีใครบอกพวกฉันเหมือนกัน”
ว่าไง นามิเอะกดดันให้ตัดสินใจ คุณพี่คะ คาเอเดะอ้อน
ฮาคุโร่ถอนหายใจ หยิบนามบัตรจากกระเป๋ายืน่ ให้นามิเอะ “ก�าหนด
วันได้แล้วติดต่อมานะครับ”

7
“แค่มาเยี่ยมเป็นเพื่อน ดันกลายเป็นเรื่องยุ่งยากซะได้” ฮาคุโร่บ่น
หลังออกรถได้ไม่นาน
“แต่คุณพี่ก็น่าจะสงสัยว่ามรดกส่วนที่เป็นของคุณแม่จะถูกจัดการ
ยังไงใช่ไหมคะ”
“มันก็ใช่ แต่พอคิดดูก็ไม่น่าใช่ของส�าคัญ ถ้ามีของแบบนั้น ตอน
แม่ตายน่าจะมีคนบอกนะ อืม นั่นสิ ว่าแล้วเชียว ฉันเข้าไปยุ่งคงไม่ดี”
ฮาคุโร่เหยียบเบรก “ไปขอถอนค�าพูดกับคุณนามิเอะดีกว่า”
เขาหักพวงมาลัยเตรียมกลับรถ แต่คาเอเดะคว้าข้อมือเขา “เดี๋ยว
ค่ะ” เธอบีบแรงเกินคาดจนตกใจ
“จะท�าอะไร”
“ถ้าคุณพี่ไม่ไปร่วมงานเป็นเพื่อน ฉันจะล�าบาก”
“เธอท�าได้อยูแ่ ล้ว แค่เปิดตัวอย่างสง่าผ่าเผยว่าเป็นภรรยาอาคิโตะ”
“แล้วถ้าหาตัวอาคิโตะคุงไม่เจอตลอดไปล่ะคะ แบบนัน้ จะดีหรือคะ
เป็นครอบครัวที่มีสัมพันธ์กันทางสายเลือดที่เหลือเพียงคนเดียวแท้ๆ”
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