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1

พอหยิบเสื้อกันฝนสีเขียวอ่อนที่แขวนอยู ่ด้านในสุดออกมาทั้ง 

ไม้แขวนเสื้อ ในตู้เสื้อผ้าก็ว่างเปล่า ผมเขย่งเท้า ชะเง้อตรวจตราชั้นบน 

ของตู้แล้วหนัมาหามวิาโกะ เธอพบัเสื้อกนัฝนอย่างเรยีบร้อย ก�าลงัจะใส่มนั 

ลงไปในลังกระดาษที่วางอยู่ข้างตัว เส้นผมยาวสลวยเป็นมันเลื่อมบดบัง

เสี้ยวหน้าของเธอไปกว่าครึ่ง

“เท่านี้กจ็ดัเสื้อผ้าเสรจ็หมดแล้วสนิะ” ผมถามกบัเสี้ยวหน้าของเธอ

“ฮื่อ น่าจะไม่ลมือะไรแล้วละ” เธอตอบ มอืยงัคงท�างานง่วนอยู่

“เหรอ เอาเถอะ ถ้าลมือะไรละก ็รบีมาเอาซะกไ็ด้นี่นา”

“ฮื่อ”

มวิาโกะเกบ็เสื้อกนัฝนอย่างระมดัระวงัแล้วปิดฝาลงั จากนั้นกเ็หลยีว 

ไปมาราวกับมองหาอะไรสักอย่าง แล้วก็หยิบเทปกาวที่วางอยู่ด้านหลัง 

ลงักระดาษขึ้นมา

ผมยกมือเท้าสะเอว กวาดสายตาไปทั่วห้อง ห้องขนาดประมาณ

หกเสื่อของมิวาโกะ มีตู้เสื้อผ้าเก่าๆ ที่เป็นมรดกของคุณแม่ที่เสียชีวิตไป

แล้ววางอยู่ และของในนั้นกถ็ูกกวาดออกมาหมดแล้ว พื้นที่ส�าหรบัแขวน

เสื้อผ้าที่รวมอยู่ในตู้นั้น เคยใช้เกบ็เสื้อผ้าทั้งหมดเท่าที่มวิาโกะม ีและจาก 

บรรดาหลายสบิชดุเหล่านั้น เธอจะเลอืกชดุที่เข้ากบัสภาพอากาศ แฟชั่น 
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หรือความพอใจของตัวเธอเองในตอนนั้น ออกมาใส่ไปบริษัท เธอหลีก

เลี่ยงการใส่ชดุเดยีวกนัซ�้าสองวนัอย่างเข้มงวด เพราะจะถกูมองว่าแอบไป 

ค้างคืนที่ไหนมา ซึ่งส�าหรับคนที่ตะบี้ตะบันใส่สูทชุดเดียวกันทั้งอาทิตย์

อย่างผม มองว่าเป็นเรื่องออกจะวุ่นวายน่าร�าคาญอยู ่แต่การที่เธอจะสวม

ชดุไหนออกไปจากห้องนั้น ส�าหรบัผมแล้วเป็นความเพลดิเพลนิที่เฝ้ารอชม 

ในแต่ละเช้า ทว่าจากนี้ไป ความสนุกเช่นนี้จะไม่มีอีกแล้ว และเรื่องนั้น 

กเ็ป็นอกีหนึ่งเรื่องที่ผมจ�าใจต้องยอมจ�านน

มวิาโกะปิดเทปกาวที่ฝาลงัอย่างแน่นหนา แล้วกต็บฝาลงัดงัแปะ

“เอาละ เสรจ็แล้ว”

“เสรจ็ซะท”ี ผมตอบ “เหนื่อยใช่มั้ยล่ะ กนิอะไรกนัหน่อยมั้ย”

“มอีะไรบ้างน้า” มวิาโกะเอยีงคอ หน้าตาเหมอืนก�าลงัใช้ความคดิ

ว่ามอีะไรอยู่ในตู้เยน็บ้านเราบ้าง

“มรีาเมง็ เดี๋ยวจะท�าให้นะ”

“ช่างเหอะ ฉนัท�าเอง” มวิาโกะกระโดดลกุขึ้น

“เออน่ะๆ แค่วนันี้วนัเดยีว พี่ท�าให้กไ็ด้”

ผมเอามอืโอบเอวของเธอ ใส่แรงนดิหน่อยดงึเข้ามาหาตวั พฤตกิรรม

นี้ไม่ได้มคีวามหมายอะไรมากมาย อย่างน้อย ตวัผมเองกค็ดิว่าไม่มอีะไร 

แต่มิวาโกะนั้นท่าทางจะไม่ได้คิดแบบเดียวกัน ใบหน้ายิ้มแย้มของเธอ 

มีแววขัดเขินเข้าไปแทรก แล้วก็หมุนตัวผละหนีจากอ้อมแขนของผมไป 

อย่างคล่องแคล่วราวกบัเป็นคู่เต้นหญงินกัสเกตลลีา

“ฉนัท�าให้เอง ขนืให้พี่ชายท�าเดี๋ยวกล็วกเส้นซะพองกนัพอด”ี พดูจบ 

เธอกอ็อกไปยงัทางเดนิ ลงบนัไดไป

ผมจ้องมองมือซ้ายที่ยังมีไออุ่นจากร่างของมิวาโกะอยู่ ถอนใจ 

ออกมาเฮือกหนึ่ง จากนั้นก็เดินเข้าไปหาลังกระดาษที่วางอยู่บนพรม 

สีเขียวอ่อน พอยกมันขึ้นมาดู ลังที่ใส่ไว้แค่เสื้อผ้ากลับเบาเกินคาด ผม

ยังคงอุ้มลังเอาไว้ในมือ มองไปภายในห้องอีกครั้ง ชั้นราคาถูกๆ ที่สั่งซื้อ 
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ทางไปรษณีย์ หรือตู้เสื้อผ้าที่เป็นมรดกของแม่ก็ยังคงวางอยู่เช่นเดิม แต่

โต๊ะเขยีนหนงัสอืตดิโคมไฟที่เหน็จนชนิตานั้นหายไปแล้ว ภาพของมวิาโกะ

ที่นั่งหนัเข้าหาโต๊ะสนี�้าตาลเข้มตวันั้น ค่อยๆ เขยีนตวัหนงัสอืลงบนกระดาษ

ต้นฉบบัอย่างประณตีบรรจงราวกบัก�าลงัวาดภาพอยูห่วนกลบัเข้ามาในหวั 

ในการท�างาน เธอจะใช้เครื่องเวร์ิดโปรเซสเซอร์  

1 หรอืคอมพวิเตอร์ แต่เวลา

ที่แต่งบทกว ีเธอจะต้องเขยีนด้วยลายมอืทกุครั้ง

ม่านลกูไม้สขีาวกระพอืไหว สายลมอุน่ๆ พดัผ่านเข้ามาทางหน้าต่าง

ที่หนัเข้าหาถนนส่วนบคุคลแคบๆ

ผมวางลงัลงบนพื้นก่อนปิดหน้าต่างลงกลอนอย่างแน่นหนา

บ้านของพวกเราตั้งอยู่บนพื้นที่กว้าง 50 ซโึบะ2 กว่าๆ ชั้นล่างนั้น 

นอกจากห้องอาหารที่ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็มีห้องญี่ปุ่นสองห้องเชื่อม

ติดกัน ส่วนชั้นบนมีห้องนอนแบบตะวันตกสามห้อง บ้านหลังนี้ พ่อของ 

พวกเราสร้างก่อนที่จะอายสุี่สบิ ทว่าไม่ได้เป็นการจ่ายเงนิดาวน์หรอืกู้เงนิ

มาสร้าง แต่เพราะคุณปู่เสียก็เลยได้รับมรดกจากคุณปู่ ทว่าไม่มีปัญญา

เสียภาษีมรดก ก็เลยต้องขายคฤหาสน์ที่เคยอยู่อาศัยมาก่อนอย่างไม่มี

ทางเลอืก แล้วเอาเงนิที่เหลอืมาสร้างบ้านหลงันี้ จากที่ญาตคิยุกนั พวกเรา 

ตระกูลคัมบายาชินั้นค่อยๆ สูญเสียบ้านช่องที่ดินที่สืบทอดไปเรื่อยๆ ใน

แต่ละรุ่นในลกัษณะนี้แหละ

ที่ห้องอาหารชั้นหนึ่ง ผมกินมิโสะราเม็งที่มิวาโกะท�าให้ มิวาโกะ 

ใช้ปลอกโลหะรวบผมที่ยาวสลวยไว้ด้านหลงัศรีษะ

“แล้วเรื่องจดับ้านที่โน่น รอให้กลบัจากท่องเที่ยวก่อนรไึง” ผมถาม

ระหว่างช่วงของการสดีเส้นราเมง็

1  วาโปร หรอืเวริ์ดโปรเซสเซอร์ เป็นอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์กึ่งเครื่องพมิพ์ดดีไฟฟ้าอตัโนมตักิึ่งปริ๊นเตอร์ 
 มฟีังก์ชนัส�าหรบัพมิพ์และบนัทกึข้อความ และสั่งปริ๊นต์ได้ในตวัเอง รูปลกัษณ์โดยรวมคล้ายโน้ตบุ๊ก 
 นยิมใช้ในประเทศญี่ปุ่นช่วงปี 1980-1990 ซึ่งคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคลยงัมรีาคาสูง
2  มาตราวดัพื้นที่ของญี่ปุ่น 1 ซโึบะเท่ากบั 3.31 ตารางเมตร
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“ดทู่าทางคงต้องท�าแบบนั้นละมั้ง กไ็ม่มเีวลานี่นา พรุง่นี้กต้็องเตรยีม 

ท�าพธิกีบัไปฮนันมีูน คงจะยุ่งน่าดู”

“กว็่างั้น”

ผมมองปฏิทินที่ติดอยู่บนฝาผนัง มีวงกลมสีแดงวงเอาไว้ตรงวันที่  

18 พฤษภาคม ซึ่งก็คือวันมะรืนนี้แล้ว ตอนที่วงกลมแดงไว้ยังรู้สึกว่า 

ยงัพอมเีวลาอกีนดิหน่อยแท้ๆ

พอกนิราเมง็เสรจ็ ผมกว็างตะเกยีบ เอามอืเท้าคาง วางข้อศอกลง

บนโต๊ะ

“เออ แล้วพี่เองจะท�ายงัไงดนี้า”

“ตกลงว่าพี่คดิจะปล่อยบ้านหลงันี้เหรอ” มวิาโกะถามอย่างไม่สบายใจ

“ยงัไม่รู้เลยว่าจะปล่อยดหีรอืเปล่า อาจจะปล่อยเช่ากไ็ด้ แต่ไม่ว่า

จะยงัไงกค็งไม่คดิจะอยู่ที่นี่ต่อ มนักว้างเกนิกว่าจะอยู่คนเดยีวน่ะ”

“พี่เองก”็ มวิาโกะปั้นยิ้ม “แค่แต่งงานกบัใครสกัคนไปกไ็ด้นี่”

คงจะตดัใจถงึเอ่ยค�านี้ออกมาได้แน่ๆ ในเมื่อรู้เรื่องนี้ด ีผมเลยไม่ได้

จ้องหน้าเธอกลบัไป

“นั่นสนิะ แล้วจะลองคดิดู”

“ฮื่อ...”

พวกเราเงียบไปสักพัก มิวาโกะวางตะเกียบลงบ้าง ในชามราเม็ง 

ไม่ได้ว่างเปล่า แต่เจ้าตวัคงไม่มกีะจติกะใจจะกนิต่อ

ผมเบนสายตามองผ่านกระจกไปยงัสวน หญ้าในสนามเริ่มยาวแล้ว  

มวีชัพชืงอกแซมจนเตะตา ไม่ว่าจะให้คนเช่าหรอืขายไป ก่อนอื่นกค็งต้อง

ลงมอืปรบัปรงุบ้านเสยีหน่อยดกีว่า แต่ถ้าเกดิปรบัปรงุตกแต่งแล้วได้ความ

สวยงามกลบัคนืมา กอ็าจเสยีดายขึ้นมาอกีที่จะปล่อยให้หลดุมอืไป

เท่าที่ผมเคยได้ฟังมา บรรพบรุษุในอดตีของเราสั่งสมสมบตัไิว้มาก 

พอดู แต่ตอนที่ผมมาเป็นสมาชกิคนหนึ่งในครอบครวั กแ็ทบจะไม่มร่ีองรอย 

หลงเหลอืให้เหน็ พ่อเป็นพนกังานธรรมดาสามญัของบรษิทันายหน้าซื้อขาย 
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หลักทรัพย์แห่งหนึ่ง เป็นคนที่ชวนให้รู้สึกว่าแค่ขอให้ได้ด�ารงชีวิตแบบ

เรยีบง่ายธรรมดาสามญัแค่นั้นกม็คีวามสขุแล้ว และการสร้างบ้านใหม่ขึ้น 

ที่นี่ก็เป็นแบบคนธรรมดาทั่วๆ ไป พ่อตั้งใจจะให้บ้านนี้เป็นที่อยู่ส�าหรับ 

สองครอบครวัสองรุน่ คงจะฝันไว้ว่าตวัเองสองตายายจะอยู่กนัในห้องญี่ปุน่ 

ชั้นล่าง ส่วนชั้นบนก็ให้ครอบครัวของลูกชายหรือลูกสาวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ใช้ไป และถ้าชวีติได้ด�าเนนิไปเช่นนั้น ฝันกค็งจะกลายเป็นจรงิ แต่โชคร้าย 

กลบัมาเยอืนอย่างกะทนัหนั ในเวลาที่ไม่คาดคดิที่สดุ

เรื่องเกดิขึ้นในวนัถดัมาจากวนัที่มวิาโกะเข้าเรยีนชั้นประถม พ่อกบั 

แม่ที่ไปจิบะด้วยเรื่องการท�าบุญครบรอบวันตายของญาติ ไม่ได้มีชีวิต

รอดกลับมา รถโฟล์คสวาเกนที่พ่อเป็นคนขับถูกรถบรรทุกขนาดใหญ ่

ชนท้ายบนทางด่วน รถยนต์ขนาดเลก็กะทดัรดัที่รู้จกักนัในชื่อเล่นชื่อเดยีว

กับแมลงปีกแข็งกระเด็นไปอยู่ในเลนตรงกันข้าม ทั้งพ่อและแม่เสียชีวิต 

ทนัท ี กะโหลกแตก สมองและอวยัวะภายในแหลกเหลวแบบนั้นคงจะอยู่

รอดต่อไปอกีไม่ได้แม้แต่วนิาทเีดยีว

ในวันนั้นผมกับมิวาโกะถูกฝากไว้ที่บ้านของคนรู้จักใกล้บ้าน คน 

คนนั้นซึ่งอยูบ่รษิทัเดยีวกนักบัพ่อ พาลกูๆ ของตวัเองกบัพวกผมไปสวนสนกุ 

โทชมิะเอน็ ระหว่างที่พวกเราก�าลงัเล่นรถไฟเหาะกนับ้าง ม้าหมนุกนับ้าง 

ภรรยาของเขากไ็ด้รบัข่าวร้ายจากทางต�ารวจ เธอเองกค็งจะกระอกักระอ่วน 

แทบจะอาเจียนว่าจะบอกข่าวร้ายให้เด็กไร้เดียงสาสองคนรู้อย่างไรด ี

ใบหน้าซีดเผือดจนเป็นสีเทาของเธอขณะออกมารับพวกเราที่กลับมาจาก

สวนสนกุ บอกเล่าสิ่งนั้นให้รบัรู้ได้

ตวัผมเอง หลงัจากนั้นกย็งันกึว่าเป็นโชคดจีรงิๆ ที่คณุลงุข้างบ้าน 

คนนั้นไม่ได้โทร.กลับบ้านในระหว่างที่เรายังเที่ยวกันอยู่ เพราะมันท�าให้

ผมได้ใช้เวลาแสนสนุกราวกับอยู่ในความฝันกับมิวาโกะจนกระทั่งถึงเวลา

ที่กลับถึงบ้าน และวันนั้นเอง ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราสองพี่น้องจะได้เล่น

ด้วยกนั
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ผมกบัมวิาโกะถกูญาตแิยกกนัรบัตวัไป ทั้งสองบ้านต่างคงพอจะรบั

เดก็ไว้เลี้ยงได้สกัคน แต่ถ้ารบัไว้ถงึสองคน ภาระกค็งจะหนกัหนาจนเกนิไป

โชคดีที่ไม่ว่าญาติบ้านไหนต่างก็ใจดีต่อพวกเรา อย่างผมเองก็ 

ได้รับการส่งเสียให้ร�่าเรียนถึงระดับปริญญาโท เงินส่วนที่ใช้ในการศึกษา 

ก็คงได้มาจากสมบัติของพ่อแม่บวกกับเงินประกันชีวิต แต่ผมเองก็รู้ดีว่า 

การจะเลี้ยงดูเดก็ให้โตเป็นคนเตม็คนนั้น ใช่ว่าแค่มเีงนิแล้วจะพอ

ระหว่างที่ผมกับมิวาโกะต้องแยกจากกัน บ้านหลังนี้ก็ถูกบริษัท 

ของพ่อเช่าไปท�าเป็นบ้านพกัของบรษิทั และหลงัจากที่กลบัมาอยู่ที่บ้านนี้

อกีครั้ง กไ็ด้รู้ว่าคนที่มาเช่าอยู่กไ็ม่ได้มกัง่ายแต่อย่างใด

ในปีที่ผมตดัสนิใจว่าจะอยูท่�าวจิยัที่มหาวทิยาลยัต่อ ผมกบัมวิาโกะ 

กก็ลบัมาอยู่บ้านนี้ด้วยกนั เธอเองกเ็ป็นเดก็มหาวทิยาลยัแล้ว

สิบห้าปี นั่นคือเวลาที่ผมกับมิวาโกะแยกจากกัน การพรากพี่น้อง 

ให้ใช้ชีวิตแยกจากกันนานขนาดนั้นคือความผิดพลาดข้อแรก และการ

เริ่มกลบัมาอยู่ด้วยกนัหลงัจากสบิห้าปีผ่านไปคอืความผดิพลาดข้อที่สอง

เสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้น มิวาโกะรีบหยิบโทรศัพท์ไร้สายที่ติดอยู่ 

บนผนงัอย่างว่องไว “ค่ะ คมับายาชคิ่ะ”

จากความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่มาเยือนใบหน้าของเธอใน

ขณะต่อมา ท�าให้ผมรู้ได้ว่าใครเป็นคนโทร.มา จะว่าไปแล้ว คนที่จะโทร.

มาบ้านเราตอนช่วงกลางวนัวนัศกุร์กอ็าจจะมอียู่นบัตวัได้ โอกาสที่ห้องวจิยั

ที่มหาวิทยาลัยจะโทร.ด่วนมาหาผมก็มีอยู่น้อย เมื่อเดือนที่แล้ว มิวาโกะ 

ก็เพิ่งจะลาออกจากบริษัทประกันที่เธอท�างานด้วยจนถึงก่อนหน้านี้ ส่วน 

โทรศพัท์สายที่จะโทร.มาหาอกีโฉมหน้าหนึ่งของเธอ กวคีมับายาช ิมวิาโกะ 

นั้น จะมมีาได้ทกุเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวนัหรอืวนัหยดุ แต่เบอร์โทร.

นั้นก็ย้ายไปยังที่อยู่ใหม่ของเธอแล้ว เมื่อวานกับวันนี้ คนของส�านักพิมพ์

หรอืช่องทวีกีค็งตดิต่อเธอไม่ได้ อาจจะหวัปั่นกนัอยู่กระมงั

“ฮื่อ ของที่เหลืออยู่เก็บใส่กล่องหมดแล้วละ เมื่อกี้เพิ่งกินราเม็ง 
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กบัพี่ชาย” มวิาโกะหนัเข้าหาเครื่องโทรศพัท์พร้อมรอยยิ้ม

ผมล้างถ้วยราเม็งทั้งสองใบ วางไว้บนชั้นแล้วออกมาจากในครัว  

ถ้าไปอยู่ข้างๆ ขณะมวิาโกะคยุอยู่กบัโฮดากะ มาโกโตะ แล้ว ผมกอ็หิลกั 

อิเหลื่อไม่รู้ว่าควรจะนั่งปั้นสีหน้าแบบไหนดี และผมเองก็ร�าคาญใจที่จะ 

ให้เธอเหน็ท่าทางผมขณะที่เป็นแบบนั้น

โฮดากะ มาโกโตะ คือชื่อของชายที่มิวาโกะจะแต่งงานด้วยใน 

วนัมะรนืนี้

มวิาโกะมาเคาะประตูห้องของผม ดเูหมอืนจะคยุโทรศพัท์แป๊บเดยีว

กจ็บ ตอนนั้นผมก�าลงันั่งเหม่ออยู่ที่โต๊ะของตวัเองพอดี

“คณุโฮดากะเขาโทร.มาน่ะ” ท่าทางเธอเกรงใจนดิหน่อย

“ฮื่อ รู้แล้วละ” ผมตอบ

“เขาถามว่าให้ไปที่บ้านโน้นวนันี้เลยได้หรอืเปล่า”

“อ้อ...” ผมพยกัหน้าเออออ “งี้นี่เอง แล้วตอบไปว่าไงล่ะ”

“ก็ตอบไปว่ายังมีเรื่องที่ต้องท�าที่นี่ ขอเอาตามก�าหนดการเดิมก ็

แล้วกนั ไม่ควรเหรอ”

“เปล่า ไม่ใช่แบบนั้น” ไม่ใช่ว่าไม่ควรสักหน่อย “แต่ว่าแบบนั้น 

มนัจะดเีหรอ มวิาโกะเองกอ็ยากจะไปทางโน้นไวๆ ไม่ใช่รไึง”

“ไงๆ คืนพรุ่งนี้ก็กะจะไปพักโรงแรมอยู่แล้ว ถ้าไปค้างที่โน่นแค่ 

คนืเดยีวมนัไม่แปลกไปหน่อยรไึง”

“จะว่าไปกค็งจะอย่างนั้นละมั้ง”

“ฉนัจะออกไปซื้อของหน่อยนะ”

“ฮื่อ ระวงัตวัด้วยล่ะ”

มิวาโกะลงไปชั้นล่าง ไม่กี่นาทีต่อมาก็มีเสียงเปิดประตูหน้าบ้าน  

ผมไปยืนข้างหน้าต่าง มองลงไปเห็นเธอก�าลังเข็นรถจักรยานออกไป  

หมวกฮู้ดของเสื้อแจก็เกต็พอลเิอสเตอร์สขีาวถูกลมตจีนโป่งพอง

พิธีแต่งงานในวันมะรืนนี้จะจัดขึ้นที่โรงแรมในอาคาซากะ และคืน 
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พรุ่งนี้ผมกับมิวาโกะก็จะไปพักที่โรงแรม ถ้าหากเราจะไปจากบ้านที่ 

โยโกฮามะที่เราอยู่กนัในตอนนี้ กเ็กรงว่าอาจจะไปไม่ทนัตามก�าหนดด้วย

สภาพการจราจร เพียงแต่พรุ่งนี้ยังต้องเตรียมการอะไรๆ อีกหลายอย่าง 

ก็เลยกะว่าจะไปบ้านของโฮดากะก่อนหน้านั้น บ้านของเขาอยู่ตรงที่ที่ชื่อ

ว่าสวนสาธารณะชาคจุอิ ิแขวงเนรมิะ 

ไหนๆ แล้ว พวกเราก็เลยกะจะขนสัมภาระอย่างลังกระดาษที่ 

เพิ่งแพ็กเมื่อกี้ไปด้วย พวกของใช้หลักๆ อย่างเครื่องเรือนนั้น ให้บริษัท 

ขนของมอือาชพีจดัการเสรจ็ตั้งแต่อาทติย์ก่อน ของที่ต้องเอาไปด้วยพรุ่งนี้

กม็แีต่ของเลก็ๆ น้อยๆ ที่ขนไปไม่หมดในตอนนั้นและเสื้อผ้าเท่านั้น

ที่โฮดากะให้มิวาโกะไปค้างคืนที่บ้านภายในคืนนี้ ถ้าคิดดูอีกทีก็

อาจจะสมเหตสุมผลกไ็ด้  เพราะแบบนั้นจะใช้เวลาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

มากกว่า นอกจากนี้ถ้าคดิว่าเจ้าบ่าวอยากจะอยู่กบัเจ้าสาวมนักเ็ป็นเรื่อง

ที่ช่วยไม่ได้

แต่กระนั้น ผมก็ยังไม่อาจลบล้างความไม่พอใจที่มีต่อเขาได้ ทั้งๆ 

ที่มิวาโกะจะได้นอนบ้านนี้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้ว ยังขุ่นเคืองไม่หายว่า 

คนอย่างเจ้าหมอนั่นท�าไมถงึต้องมาแย่งชงิคนือนัล�้าค่านี้ไปด้วย

2

คืนนั้นเรากินสุกียากี้กัน เป็นอาหารที่ทั้งผมและมิวาโกะต่างก ็

โปรดปรานเหมือนๆ กัน แม้เราสองคนจะไม่ใช่พวกคอเหล้า แต่ก็ยัง 

ดื่มเบียร์กระป๋องขนาดห้าร้อยซีซีเข้าไปหมดเกลี้ยงสองกระป๋อง มิวาโกะ

แก้มแดงนดิหน่อย ส่วนผมเองขอบตากค็งจะแดงๆ เหมอืนกนั
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งานวิวาห์ระหว่าง
นักเขียนชื่อก้องผู้ผันตัวเองเป็นผู้กำากับภาพยนตร์ 

กับ เจ้าสาวกวีหญิงหน้าใหม่ที่กำาลังมาแรง

งานมงคลสมรสซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญกันทั้งวงการ 
กลับถูกครอบคลุมด้วยเงาแห่งวิบัติตั้งแต่เริ่มต้น... 

เมื่อเจ้าบ่าวดับดิ้นด้วยยาพิษระหว่างพิธีแต่งด้วยน้ำามือฆาตกรปริศนา 
ใครคือฆาตกรตัวจริง ระหว่าง... 

อดีตคนรักเก่า ผู้ถูกหักอกซึ่งมุ่งหมายจะใช้ชีวิตร่วมกันในโลกหน้า  
พี่ชายเจ้าสาว ผู้มีความสัมพันธ์อันน่าเคลือบแคลงกับน้องสาว 
เพื่อนเจ้าบ่าว ผู้เป็นคู่หูรู้ ใจไปเสียทุกเรื่องหากแต่แฝงปมพยาบาท 

บก. หญิง เพื่อนเจ้าสาวผู้เป็นแม่สื่ออย่างไม่เต็มใจ 

ในเมื่อว่าที่ฆาตกรทุกคนต่างปักใจเชื่อว่าตนเองเป็นผู้ฆ่า แต่มิใช่ผู้ลงมือ...?

ว่าท่ีฆาตกร 
บอกตนเองฆ่า  
แต่ไม่ได้ลงมือ

ตายวันแต่ง

私
が
彼
を
殺
し
た
 
ตายวันแต่ง

私が彼を殺した

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

www.booktime.co.th
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