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คนืวนัที่ 8 ธนัวาคม 1990 ณ ซูงาโมะ

“นี่  คณุหน ู เวลาอยูใ่นที่เกดิเหตหุาที่เข้าห้องน�้ายงัไงน่ะ”

เสียงห้าวกังวานพุ่งผ่านอากาศในงานสังสรรค์ส่งตรง 

ไปยงันกัข่าวสาวที่กลบัจากห้องน�้า

“ว้าย!”

ปฏิกิริยาของเธอเป็นไปตามคาด  ศีรษะที่ปกคลุมด้วย 

ผมทรงกะลาครอบหันมา  ดวงตาตกดูมีเสน่ห์มองหาเจ้าของ

เสียงพูดไร้มารยาททันควัน  ก่อนจะโอดครวญว่า  “แหม   

ผูก้�ากบัละก”็  แล้วท�าตาเขยีวใส่โกะคงั โคโซซึ่งนั่งอยูใ่นต�าแหน่ง

ของผู้มสีถานะสูง  สหีน้าของเธอดูโมโหระคนยนิดทีี่เขาชวนคยุ

โกะคังหัวเราะเสียงดังจนร่างกายใหญ่โตที่ดูเหมือนขวด

ทดลองสั่นไหว  เขาเมามากแล้วจงึไร้ทั้งความเกรงใจและความ
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ปราน ี พร้อมกบัท�าท่ากวกัมอืเรยีกเธอให้เข้าไปหา  แล้วพูดจา

ไร้มารยาทอกีรอบ  “เอ้า  ไปปล่อยของเก่าออกแล้วกม็าดื่มกนั

ต่อไหมล่ะ”

“คุณหนู”  หรือโคคุเรียว คาสึมิคุ้นเคยกับค�าพูดค�าจา

ของเขาดีจึงไม่คิดจะยอมแพ้  เธอดื่มเหล้าสาเกเย็นครึ่งถ้วย 

รวดเดียวเกลี้ยงอย่างไม่หวั่นเกรง  ก่อนยื่นถ้วยคืนให้เขาและ 

รนิเหล้าให้เขาดื่มบ้าง

“เอ้า  ดื่มส ิ คราวนี้ถงึตาผู้ก�ากบัที่ชอบเซกฮุาระไปเข้า

ห้องน�้าบ้างแล้วค่ะ”

“เซกุฮาระเหรอ  หมายถึงเซกิฮาระคนนั้นหรือเปล่า   

พูดถงึผู้ก�ากบัของสถานอีื่นท�าไมน่ะ”

เขาดูจะเลินเล่อไปหน่อยที่เผลอตอบกลับด้วยสีหน้า

จรงิจงั  คาสมึติบมอืเข้าหากนัอย่างประหลาดใจ  แล้วถอืโอกาส

พดูรวัใส่เขาเป็นชดุว่า  “เป็นผูก้�ากบัแบบไหนกนัถงึไม่รู้จกัค�าว่า

เซกฮุาระเนี่ย  มนัมาจากค�าว่า  ‘เซก็ชวล ฮาราสเมนต์’  ใช้พูด

เวลาผู้ชายวัยกลางคนจอมลามกกระเซ้าเย้าแหย่พวกสาว ๆ  

ต่างหากล่ะ  และตอนนี้กม็ตีวัอย่างอยู่คนหนึ่งไม่ใช่เหรอ”  พอ

เธอรวัใส่แบบนั้นเลยไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายรงัควานใครกนัแน่

ห้าทุ่มแล้ว  งานเลี้ยงสิ้นปีเข้าสู่ช่วงครกึครื้น

ห้องปูเสื่อทาทามิขนาดไม่กว้างนักแออัดด้วยเจ้าหน้าที่

ระดบับรหิารของสถานตี�ารวจท้องที่และนกัข่าวสายอาชญากรรม  

เรยีกว่าแทบไม่เหลอืพื้นที่ว่าง  ปกตเิวลานี้มกัชวนกนัไปสงัสรรค์

ต่อร้านที่สองหรอืสามแล้ว  แต่ดนัเกดิคดช่ีวงเยน็วนันี้  นกัเรยีน

SAMPLE



13

ชั้นประถมสองคนที่กลับจากโรงเรียนกวดวิชาถูกรถบรรทุกชน

แล้วหน ี จงึต้องพกัเรื่องงานเลี้ยงไว้ชั่วคราว  แต่สิ่งศกัดิ์สทิธิ์คง

รับฟังค�าอธิษฐานของผู้จัดการแผนกบัญชีซึ่งทุ่มเทจัดงานเลี้ยง

ครั้งนี้ละมั้ง  คนร้ายเลยเข้ามาติดกับอย่างง่ายดายทั้งที่การ 

วางก�าลังต�ารวจอย่างเร่งด่วนมีช่องโหว่มากมาย  กลายเป็นว่า

คลี่คลายคดไีด้รวดเรว็กว่าที่คดิ

หลงัผ่านเรื่องวุน่วายพวกเขากเ็ริ่มงานเลี้ยงจนได้  แม้จะ

ล่าช้ากว่าก�าหนดไปสองชั่วโมงก็ตาม  ทุกอย่างเป็นไปด้วยด ี 

ความปลอดโปร่งโล่งใจหลังท�างานเสร็จและความเข้าอกเข้าใจ

ต่ออาชีพในแวดวงเดียวกันท�าให้ระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่

ระดบับรหิารกบันกัข่าวหดสั้นลง  คงมเีฉพาะคนืนี้ที่ทั้งสองฝ่าย

ยอมสงบศกึราวกบันดักนัมาล่วงหน้า  ไม่มกีารโต้เถยีงประเดน็

ที่ขัดแย้งกันเป็นประจ�า  ทุกคนสรวลเสเฮฮาจนแผ่นหลัง

กระเพื่อม  ผูช้ายบางคนใช้ขวดเบยีร์ต่างไมโครโฟนร้องเพลงคูก่นั  

บ้างเล่นงัดข้อจนเส้นเลือดปูด  บ้างพยักหน้าหงึก ๆ ขณะฟัง

เพื่อนโม้เรื่องนู้นเรื่องนี้  ช่างเป็นงานเลี้ยงที่บรรยากาศเต็มไป

ด้วยมติรไมตรรีะหว่างเพื่อนพ้อง

ผู้จัดการแผนกบัญชีนั่งยิ้มพอใจอยู่ในต�าแหน่งของผู้มี

สถานะต�่าสดุ  ต�ารวจสบืสวนหนุม่คนหนึ่งท�าหน้าเคร่งขรมึขณะ

เดนิเฉยีดหลงัอกีฝ่ายไปใกล้ที่นั่งของโกะคงั  ทกุคนก�าลงัเมาได้ที่  

ไม่มีใครสังเกตเห็นเขาด้วยซ�้า  ต�ารวจหนุ่มแอบกางกระดาษ 

แผ่นเลก็ที่พบัเป็นสองทบและชื้นเหงื่อจากฝ่ามอืลงบนตกัผู้ก�ากบั
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“อะไรน่ะ”

ต�ารวจหนุ่มหลุบตามองกระดาษไม่พูดไม่จา  แม้จะ

เสียดายการสนทนาครื้นเครงกับคาสึมิ  แต่โกะคังก็มองตาม

สายตาของต�ารวจสบืสวนด้วยความรู้สกึเริ่มสร่างเมา

เรื่องคดคีรูสาวฆ่าตวัตายเมื่อสบิห้าปีก่อน

มขี้อมูลที่ท�าให้เชื่อได้ว่าเป็นการฆาตกรรม

รบีกลบัสถานดี่วน

ข้อความนั้นเขยีนอย่างหวดั ๆ  ยิ่งเป็นข้อความที่กระชบั

ยิ่งเน้นย�้าความส�าคญัของเหตกุารณ์

เจ้าหน้าที่ซึ่งนั่งกระจายอยู่ในงานเลี้ยงต่างได้รับแจ้ง

ข้อมูลนี้ด้วยวธิเีดยีวกนั  แต่ละคนสบตากบัอกีสองสามคนที่เริ่ม

สร่างเมาเป็นการส่งสญัญาณท่ามกลางควนับหุรี่ลอยฟุ้ง

โกะคังเคลื่อนไหวเป็นคนแรก  เขากะเวลาราวสองสาม

นาท ี จากนั้นหลบออกจากวงสนทนาอย่างแนบเนยีนเพื่อไม่ให้

ใครสงสัย  ก่อนมุ่งหน้าไปยังประตูบานเลื่อนที่มีรอยเปื้อนน�้า  

ความรู้สกึตอนนี้เหมอืนก�าลงับกุทลายรงัโจร

ท�าไมต้องเป็นคนืนี้ด้วยวะ

โกะคงัปิดประตทูิ้งเสยีงโหวกเหวกในวงเหล้าไว้เบื้องหลงั  

แล้วระบายลมหายใจอย่างหงดุหงดิ  สงัคมมคีวามเชื่อฝังหวัว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างต�ารวจกับนักข่าวเป็นแบบน�้าพึ่งเรือ 

เสอืพึ่งป่า  ขอแค่ทั้งสองฝ่ายท�าหน้าที่ของตวัเองอย่างเหมาะสม
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กพ็อ  เพราะหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท�าอะไรไม่ยั้งคดิ  สมดลุจะพงั

ทนัทแีละก่อให้เกดิความสบัสนแก่สงัคม  การยดึหลกัปฏบิตักิาร

แบบลบั ๆ ของต�ารวจยิ่งกระตุ้นให้นกัข่าวแข่งกนัท�าสกู๊ปพเิศษ  

ไม่กร็ายงานข่าวแบบผดิ ๆ มากขึ้น

งานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างต�ารวจกับนักข่าว

ไม่ค่อยถูกจัดขึ้นสักเท่าไหร่  แต่ที่ช่วงนี้โกะคังต้องกระตือรือร้น

เข้าร่วมงานเลี้ยงที่ว่าเป็นเพราะอยากสนิทสนมกับพวกนักข่าว

มากขึ้น  แล้วใช้ประโยชน์จากพลังของสื่อ  ไม่ว่าจะเป็น

หนงัสอืพมิพ์  วทิย ุ หรอืโทรทศัน์เพื่อส่งเสรมิการสื่อสารระหว่าง

ภาครฐักบัประชาชน  ต�ารวจกบัสื่อมวลชนมผีลประโยชน์ร่วมกนั

อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้  ขณะเดยีวกนักช็งิชงักนัด้วย

โครงสร้างความสัมพันธ์อันบิดเบี้ยวนี้ด�าเนินมาเนิ่นนาน

จนถึงปัจจุบัน  บางทีโกะคังก็นึกเย้ยหยันตัวเองที่คิดอยาก

ปรับปรุงความสัมพันธ์  แต่เมื่อนึกถึงความกร้าวกระด้างของ

ต�ารวจสายบริหารก็จ�าต้องแสร้งสวมหน้ากากเป็นคนอ่อนโยน

เพื่อใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือ  โกะคังรู ้สึกราวกับว่าการ

เชื่อมสมัพนัธ์กบันกัข่าวคอืหน้าที่ของคนอย่างพวกเขา  ผูไ้ต่เต้า

อย่างไม่ย่อท้อจากพลต�ารวจกระทั่งขึ้นมาเป็นผู้ก�ากบั

ถึงอย่างนั้นความเชื่อที่ว่า  “น�้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า”  ก ็

ขึ้นอยูก่บัเวลาและสถานการณ์ด้วย  ขนืปล่อยให้นกัข่าวรู้ข้อมลู

ส�าคัญตั้งแต่ต้นและเอาไปเขียนข่าว  คดีที่ก�าลังคืบหน้าอาจมี

อนัต้องชะงกั  ต่อให้ถกูต�าหนทิหีลงัว่า  “ผูก้�ากบัขี้โกหก”  กต้็อง
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ทน  เรื่องน่าขมขื่นส�าหรับคนเป็นผู้ก�ากับเมื่อต้องรับมือกับ 

นกัข่าวกค็อืการรกัษาจดุยนืที่ว่า  เงยีบในเวลาที่ควรเงยีบ  และ

หนใีนเวลาที่ควรหนี

หัวหน้างานสืบสวนคนอื่นก็ผละจากงานเลี้ยงไปตาม ๆ  

กนั  บางคนแกล้งเล่นละครเป็นต�ารวจชราโดยบอกว่า  “เดี๋ยว 

คนแก่ต้องกลับเวลาเดียวกับซินเดอเรลล่าแล้วล่ะ”  บางคน 

ท�าเป็นไปเข้าห้องน�้า  เหลือแต่เหล่าหัวหน้าแผนกที่ไม่มีความ

เกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีฆาตกรรม  อย่างพวกที่ดูแลด้านการ

จราจร  การป้องกนัอาชญากรรม  และการรกัษาความปลอดภยั  

จากมมุมองของฝั่งต�ารวจ  พวกเขามภีารกจิควบคมุดูแลข้อมูล

ด้วยการสกดันกัข่าวด้วย

ในกลุม่นกัข่าวมเีหล่ามอือาชพีที่หตูาไวปะปนอยูก่บัพวก

มือใหม่  แต่พวกเขาดวดเหล้าแข่งกับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีแต่นักดื่ม

ตวัยงจนพากนัคออ่อนคอพบั  สญัชาตญาณจงึจมดิ่งอยูก้่นขวด

กบัถ้วยเหล้ากนัหมด  มเีพยีงโคคเุรยีว คาสมึคินเดยีวที่นกึฉงน

เลก็น้อย  ท�าไมผู้ก�ากบัไปเข้าห้องน�้านานจงั

รถสีด�าของโกะคังจอดรออยู ่ตรงถนนด้านหลังร้านอาหารที่ 

ลมหนาวพดัแรง

“เป็นการฆาตกรรมจรงิเหรอ”

ร่างอวบอ้วนของโกะคังหย่อนตัวลงนั่งบนเบาะ  แต่ 

ขาซ้ายยงัคาอยู่บนถนน  เขากระซบิถามร่างผอมบางที่ตามมา
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“ได้ยนิมาว่าอย่างนั้นครบั”

หัวหน้าแผนกสืบสวนคดีอาญาชื่อโทกิซาวะ สึโยชิตอบ

ก�ากวม  พลางพลกิสมดุบนัทกึที่เตม็ไปด้วยลายมอืหวดั ๆ

“ในคดเีมื่อสบิห้าปีก่อน  ครสูาวเสยีชวีติข้างอาคารเรยีน

ของโรงเรยีน ม.ปลายที่ตวัเองสอนอยู ่ สมยันั้นต�ารวจสรปุว่าเธอ

กระโดดจากดาดฟ้าฆ่าตวัตายเพราะรกัไม่สมหวงั  แต่...”

ดวงตาแดงก�่าของโทกซิาวะไล่อ่านข้อความที่จดไว้  เขา

ยังมีสติดี  แต่ไม่รู ้ว่าเป็นเพราะฤทธิ์สุราหรือยังไง  ร่างกาย 

ท่อนบนถงึได้เอนไปซ้ายทขีวาท ี สองขายนืโงนเงน

“แล้วท�าไมกลายเป็นการฆาตกรรมไปได้”

โกะคงัทนรอไม่ไหวจงึเร่งให้อกีฝ่ายรายงานต่อ

“เมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนมีข้อมูลเข้ามาที่สถานีว่า

คดีนั้นเป็นการฆาตกรรมครับ  คนร้ายคือนักเรียนชายสามคน 

ซึ่งเป็นลูกศษิย์ของเธอ”

“ลูกศษิย์ฆ่าครูงั้นเหรอ”

โกะคงัถามและอ้าปากค้าง

“ครับ  ผมรู ้มาว่าช่วงเวลาที่คาดว่าครูสาวเสียชีวิต   

ลูกศิษย์สามคนนั้นแอบเข้าไปในโรงเรียนตอนกลางดึกเพื่อ 

ปฏบิตักิารตาม  ‘กลยทุธ์ลูแปง’  แล้วเหตกุารณ์นี้กเ็กี่ยวพนักบั

การตายของเธอ  เพราะพวกเขาผลกัเธอตกจากดาดฟ้า”

“กลยทุธ์ลูแปง...งั้นเหรอ”

“ได้ข้อมูลมาว่าอย่างนั้นครบั”

SAMPLE
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“บ้าบอใช่เล่นเลยนะนี่”  โกะคงัท�าหน้าเออืมระอา  ก่อน

จะกลบัมาท�าหน้าจรงิจงัและพูดต่อ  “งั้นเจอหลกัฐานว่าสามคน

นั้นเป็นคนฆ่าแล้วเหรอ”

“ผมกไ็ม่ทราบครบั”

“ไม่ใช่ว่าเจอข้อมูลปลอมเข้าหรอกนะ”

“แหล่งข่าวน่าจะชัดเจนครับ  เพราะส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาตบิอกว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถอืได้”

“ว่าไงนะ”  ผู้ก�ากบัขมวดคิ้ว  “แสดงว่านี่เป็นข้อมูลจาก

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตเิหรอ”

โทกซิาวะขมวดคิ้วแล้วพยกัหน้า  เขาคดิเหมอืนโกะคงั

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตถิอืเป็น  “ลกูพี่ผูพ้ึ่งพาได้”  แต่

ก็เป็นตัวยุ่งในเวลาเดียวกัน  ต�ารวจจะรู้ข้อมูลภายในพื้นที่ของ

ตัวเองอยู่แล้ว  ดังนั้นถ้าว่ากันตามขั้นตอนควรให้ต�ารวจท้องที่

รวบรวมข้อมูล  แล้วค่อยขอการสนบัสนนุจากส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาติ  แบบนั้นจะท�างานง่ายกว่า  แถมสถานีต�ารวจไม่ 

เสยีหน้าด้วย  แต่เวลาส�านกังานต�ารวจแห่งชาตไิด้ข้อมลูไปก่อน

แล้วสั่งการลงมามันเป็นเรื่องสุดจะทน  เท่ากับว่าทางนี้โดน 

ใช้งานต่างมือต่างเท้า  โกะคังไม่ได้คิดจะชิงดีชิงเด่นกับคนใน

องค์กรเดียวกันหรอก  แต่มันอดรู้สึกหดหู่ไม่ได้  เพราะเหมือน

ทางนั้นไม่เหน็คณุค่าของต�ารวจท้องที่

“แต่...”  โกะคงัพูดขึ้นขณะยงัท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด  “ถ้า

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติว่ามาอย่างนั้น  ข้อมูลนี้อาจเป็น 

เรื่องจรงิกไ็ด้”
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“ครับ  อาจเป็นเรื่องจริง  แต่...”  โทกิซาวะพูดค้างไว้

อย่างมเีลศนยั

“แต่อะไร”

คนขับที่เดินอ้อมมาและเตรียมจะปิดประตูให้ผู้เป็นนาย

ชะงกัเมื่อสมัผสัได้ถงึบรรยากาศตงึเครยีดของการสนทนา

“ถึงจะเป็นการฆาตกรรม  แต่พรุ่งนี้คดีก็หมดอายุความ

แล้วครบั”

รถพุง่ทะยานไปในยามดกึสงดั  แสงไฟนอีอนเคลื่อนผ่านไปเป็น

เส้นเล็ก ๆ หลายเส้น  โกะคังอึดอัดจึงเอื้อมมือไปกดปุ่มเปิด

หน้าต่าง  เขม็นาฬิกาข้อมอืชี้บอกเวลาแน่ชดัท่ามกลางลมหนาว

ที่พดัพรูเข้ามา

เหลอืเวลาอกียี่สบิสี่ชั่วโมงคดจีะหมดอายคุวามงั้นเหรอ

โกะคงัคดิเอาเองว่าเขาดเูป็นคนกล้าหาญในสายตาคนอื่น  

และได้รบัความไว้วางใจจากผูใ้ต้บงัคบับญัชาในระดบัหนึ่ง  แต่

น่าเสียดายที่เขาเชี่ยวชาญด้านการจราจรและมีประสบการณ์

ด้านการสบืสวนน้อยนดิ  บอกตามตรงว่างานสบืสวนเป็นภาระ

หนักส�าหรับเขา  ยิ่งเป็นคดีที่เหลืออายุความเพียงวันเดียวด้วย

ละก ็ หากท�าได้เขาอยากปฏเิสธ

เจ้าหน้าที่ฝีมอืดขีองส�านกังานต�ารวจแห่งชาตต้ิองเข้ามา

ควบคุมการสืบคดีนี้เหมือนตัวเองเป็นเจ้าถิ่นแน่ ๆ  และทุกคน

มีหน้าที่ของตัวเอง  งานของโกะคังคงหนีไม่พ้นการรับมือกับ
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บรรดานักข่าว  รวมถึงถ้าเกิดความผิดพลาดในการสืบสวน 

เขาก็คงต้องเป็นคนก้มศีรษะขอโทษและถูกเหล่าช่างภาพ 

กดชตัเตอร์

ไม่ว่าทางไหนพรุ่งนี้กจ็ะเป็นวนัที่วุ่นวายส�าหรบัเขา

ต้องนอนเอาแรงสกัหน่อย...

โกะคังหลับตา  ปล่อยกายไปกับแรงสั่นสะเทือนขณะ 

รถวิ่ง  ใบหน้าแดงเรื่อของเหล่านกัข่าวที่เขาเหน็ตอนลกุออกจาก

งานเลี้ยงผุดขึ้นในหัวทีละคน  ริมฝีปากที่ยื่นออกมาอย่างไม่

พอใจและแววตาเศร้าของ  “คุณหนู”  ผสมปนเปกันในสมอง

ประหนึ่งชิ้นส่วนจิ๊กซอว์  ช่วยให้ลมืเรื่องคดแีละหลดุยิ้มได้ชั่วขณะ

อย่าถอืโทษโกรธกนัเลยนะ

โกะคังรู้สึกผิดที่ไม่ได้บอกเรื่องคดีกับพวกนักข่าว  และ

ความรู้สกึนั้นกฝ็ังแน่นในใจเขาจนท�าให้ไม่ง่วงเลยสกันดิ

SAMPLE



ปึ้ก

หมัดซัดใ ส่ผนังหนาด้วยความฉุนเฉียว  ยิ่งท�าให ้

บรรยากาศในห้องสอบปากค�าตงึเครยีดขึ้นไปอกี

“อธบิายมาให้รู้เรื่องได้ไหม!”

โทสะของคติะ โยชโิอะพุ่งถงึขดีสดุ

ต�ารวจบงัคบัพาตวัเขามาที่นี่  แต่ไม่รูว่้าด้วยสาเหตอุะไร  

เขานกึไม่ออกสกันดิว่าท�าอะไรผดิ

เก้าอี้พับที่คิตะเตะเมื่อกี้ล้มอยู ่บนพื้นระหว่างเขากับ

ต�ารวจสืบสวนสองคน  เพราะไม่ว่าเขาจะค�ารามหรือพุ่งเข้าไป

คว้าตัวอีกฝ่าย  ต�ารวจก็เพียงแค่ยื่นสองมือมาดันเขาออกห่าง   

ท�าเป็นใจดีไม่ตอบโต้  และไม่ยอมเปิดเผยเหตุผลที่พาตัวเขา 

มาที่นี่  อย่าว่าแต่บอกเหตุผลเลย  ตั้งแต่มาถึงสถานีต�ารวจ 

2
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ทั้งคู่ยังคงปิดปากเงียบราวกับว่าการพูดเป็นบาป  แม้กระทั่ง

เสยีงลมหายใจยงัแผ่วเบาเหมอืนแอบหายใจ  พวกเขาท�าเพยีง

เฝ้าหน้าประตูห้องสอบปากค�าดุจสุนัขเฝ้ายาม  เหมือนหน้าที่

เพยีงอย่างเดยีวของสองคนนี้คอืจบัตาดูเขาไว้จนกว่าผูม้ตี�าแหน่ง

สูงกว่าจะมาถึง  คิตะไม่รู ้หรอกว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็น 

เจ้าหน้าที่สบืสวน  ผู้รบัผดิชอบคด ี หรอืใครกนัแน่

“ไอ้พวกรูปปั้นหนิเอ๊ย!”

หลงัจากสบถออกไปคติะกร็ูส้กึอ่อนแรง  ตามด้วยอาการ

วงิเวยีนศรีษะ  เส้นประสาทส่งเสยีงกรดีร้องเพราะไม่อาจทนรบั

ความตงึเครยีดได้  ร่างกายก�าลงัทรดุจากกลไกป้องกนัตวัเอง

เขาแทบยนืทรงตวัไม่อยูจ่นซวนเซไปคว้าผนงัด้านหลงัไว้

เป็นหลกัยดึ  ก่อนจะยกหลงัมอืตบหน้าผากตวัเองสองที

บ้าฉบิ  ท�าไมกลายเป็นแบบนี้ไปได้...

คติะอยูท่ี่แผนกสบืสวนคดอีาญาของสถานตี�ารวจ  ซ�้ายงั

เป็นห้องสอบปากค�า

ความคิดสับสน  คิตะลูบต้นแขนพลางหอบหายใจ  

สัมผัสจากมือของต�ารวจยังหลงเหลืออยู่ตรงนั้นร่วมกับอาการ

เหนบ็ชา

เหตกุารณ์ไม่ปกตติั้งแต่ต้นแล้ว

ต�ารวจสืบสวนสองคนมาเคาะประตูห้องพักของเขาตอน

ใกล้ฟ้าสาง  จ�าได้ว่าเอมมิางอแงบอกว่า  “หม่าม้า  หนปูวดฉี่”  
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คาซโุยะเดนิสะลมึสะลอืพาแกไปเข้าห้องน�้า  จากนั้นจ�้าพรวด ๆ 

กลบัมาที่ห้องนอนแล้วเขย่าตวัเขา

“คณุคะ...นี่  ตื่นส ิ ใครมาเคาะประตูกไ็ม่รู้”

คติะพดูเสยีงงวัเงยี  “กริ่งเสยีละมั้ง”  ถงึอย่างนั้นคาซโุยะ

ก็แย้งว่า  “แต่มีคนมาเคาะประตูตั้งแต่เช้าตรู่แบบนี้มันแปลก

นะ”  และเขากค็ดิเหมอืนเธอ

ตอนนั้นเป็นเวลาหกโมงสี่สบินาท.ี..

คิตะระวังตัวพอสมควร  พอเขาปลดล็อกจากด้านใน

อย่างเงียบเชียบประตูก็ถูกกระชากเปิดทันควัน  อากาศหนาว

เหน็บพุ่งผ่านเข้ามา  โซ่คล้องประตูช่วยป้องกันการบุกรุกของ  

“อันธพาล”  เอาไว้ได้  แต่เพียงเสี้ยววินาทีมือที่อยู่ใต้เสื้อโค้ต 

สีน�้าตาลเข้มก็โผล่พรวดมาตรงช่องแคบ ๆ  พร้อมยื่นกระเป๋า 

ใส่บตัรประจ�าตวัที่พมิพ์อกัษรสทีองมาตรงหน้าเขา

“เราเป็นต�ารวจ  คณุคอืคติะ โยชโิอะใช่ไหมครบั”

ใบหน้าคมเข้มน่าเกรงขามของทั้งสองโผล่มาอุดช่องว่าง

นั้น  ลมหายใจลอยเป็นไอสขีาวออกจากปาก

“ต�ารวจเหรอ  มธีรุะอะไรกบัผมครบั”

“เรามเีรื่องอยากสอบถามคณุนดิหน่อย  ช่วยไปที่สถานี

ต�ารวจกบัเราด้วยครบั”

คิตะเคยได้ยินค�าพูดท�านองนี้จากในละครทีวีจึงรู ้สึก

เหมอืนสิ่งที่เกดิขึ้นไม่ใช่เรื่องจรงิ

“ถามอะไรล่ะ”  เขาพูดต่อ  “ผมไม่ได้ท�าอะไรผดินะครบั”
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คิตะคิดทบทวนเกี่ยวกับตัวเองทันที  เขาเป็นพนักงาน

ขายรถผูเ้อาจรงิเอาจงั  ไม่เคยมปัีญหากบัลกูค้า  และไม่เคยยุง่

กบัเงนิของบรษิทั  สมยัหนุ่ม ๆ เขาท�าตวัเกเรอยู่บ้าง  แต่กแ็ค่

ช่วงหนึ่ง  ตั้งแต่เข้าสูส่งัคมการท�างานเขากข็ยนัขนัแขง็  ก่อนจะ

แต่งงานมลีูก  เลี้ยงลูก  และใช้ชวีติปกตเิหมอืนคนอื่น ๆ  เขา

แทบไม่เคยคดิถงึการเผชญิหน้ากบัต�ารวจเสยีด้วยซ�้า

แต่ตอนนี้ต�ารวจตรงหน้ายงัไม่ขยบัเขยื้อน

“เราจะอธบิายให้ฟังที่สถานตี�ารวจ  ยงัไงช่วยรบีเปลี่ยน

ชดุด้วยครบั”

“ยงัไงกนัแน่ครบัเนี่ย  บอกธรุะมาก่อนส”ิ

“เราจะบอกที่สถานีต�ารวจ”  อีกฝ่ายบอกเสียงเรียบ

ราวกบัเสยีงสงัเคราะห์

คติะหวาดกลวัเลก็น้อยทั้งที่เขาไม่ได้ท�าผดิ  แต่ลกึ ๆ รู้สกึ

เหมือนมีอะไรบางอย่าง  ต�ารวจรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้  เป็นความ

หวาดกลวัที่ไม่รู้ว่ากลวัอะไร

คาซโุยะที่ฟังบทสนทนาอยูด้่านหลงัเริ่มตวัสั่นระรกิ  เอมิ

เกาะขาแม่ไว้แน่น  เดก็คนนี้ความรูส้กึไวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

อารมณ์ของพ่อแม่

“ป๊ะป๋า...”

คติะอุ้มเอมแิล้วกระซบิบอกภรรยา  “ไม่ต้องห่วงหรอก”

“คณุคะ...”

“บอกแล้วไงว่าไม่ต้องห่วง  เพราะผมไม่ได้ท�าอะไรผดิ”
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