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คํานําสํานักพิมพ์

คุณคิดว่า “ความรัก” คืออะไร 

แพรวสำนักพิมพ์ขอเชิญคุณผู้อ่านทุกท่านพบกับนวนิยายของ 

มินะโตะ คะนะเอะ ชิ้นโบแดงอีกเล่ม ที่ถูกสร้างเป็นละครฉายและได้รับ 

กระแสตอบรับอันดีจากชาวญี่ปุ่น

เรือ่งราวเกีย่วกบัการทำเพือ่คนอืน่เพือ่สง่ผลใหต้วัเองสมใจ ความจรงิ 

ของคดีความที่ผ่านมานานถึงสิบปี คดีความที่ดูเผิน  ๆ  ก็เหมือนคดีชิงรัก 

หักสวาททั่ว ๆ ไป แต่แท้จริงแล้ว มีอะไรที่ซ่อนอยู่...

เมื่อเหล่าผู้เกี่ยวข้องในคดีต่างขึ้นต้นด้วยตัว N กำลังกลับคำให้การ 

ของตน

“ความรักที่เก็บงำความผิดบาปร่วมกัน”  คืออะไรกันแน่ 

แรงผลักดันจากความรักสามารถขับเคลื่อนให้เราลงมือทำสิ่งที่ 

ไม่คาดคิดได้เชียวหรือ

ทุกคำตอบรอคุณอยู่แล้ว ผ่านปลายปากกาของมินะโตะ คะนะเอะ  

ที่จะพาคุณดื่มด่ำไปกับความเป็น “คน” เหมือนเคย

แพรวสำนักพิมพ์

มิถุนายน ๒๕๖๒



บทที ่ ๑
คดีที่เกิด
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วันที่ยี่สิบสอง  เดือนมกราคม ราวหนึ่งทุ่มยี่สิบนาที มีคนแจ้ง 

ไปยังสถานีตำรวจ XX ว่าพบศพนายโนะกุจิ ทาคาฮิโระ (อายุสี่สิบสองปี)  

และนาโอโกะผู้เป็นภรรยา (อายุยี่สิบเก้าปี) ในบ้านของนายโนะกุจิ ซึ่งตั้งอยู่ 

ที่ห้อง ๔๘๐๒ เลขที่ ๓ - ๗ - ๘ ย่าน XX เขต XX กรุงโตเกียว 

ตำรวจสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องสี่คนในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
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N  ซุงิชิตะ โนโซมิ
ฉันชื่อซุงิชิตะ  โนโซมิ  อายุยี่สิบสองปีค่ะ  เรียนอยู่ชั้นปีที่สี่   

วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ คณะวรรณคดี มหาวิทยาลัย K

ที่อยู่...ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือคะ หรือว่าที่อยู่ปัจจุบันด้วย

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ๓๗  - ๕ หมู่บ้านอาโอคาเกะ เมือง  

XX จังหวัดเอฮิเมะ  ใช่แล้วค่ะ  หมู่บ้าน  แถมยังเป็นเกาะด้วยนะคะ  

ส่วนที่อยู่ปัจจุบัน  ฉันพักอยู่ที่ โนะบาระโซ  ห้อง  ๑๐๒  เลขที่  ๒  -  ๔  

ย่าน  XX เขต  XX กรุงโตเกียว  เป็นอพาร์ตเมนต์ไม้ เก่า  ๆ  สองชั้น  

คนละระดับกับแมนชั่นของคุณโนะกุจิเลยละค่ะ

ฉันพบสามีภรรยาคู่นั้นครั้งแรกเมื่อฤดูร้อนสองปีก่อนค่ะ

ฉันกับอันโด เพื่อนร่วมอพาร์ตเมนต์ไปทัวร์ดำน้ำที่เกาะอิชิกาคิ  

จังหวัดโอกินาว่า  เราไปฉลองในโอกาสที่อันโดได้งานทำ  เขาแก่กว่า 

ฉันหนึ่งปีน่ะค่ะ เราสองคนนอนโรงแรมราคาถูก ส่วนสามีภรรยาคู่นั้น 

พักโรงแรมสไตล์รีสอร์ทชื่อดัง แต่สองโรงแรมใช้เอเจนซี่ดำน้ำแห่งเดียวกัน  

เราสี่คนเลยดำน้ำคอร์สพื้นฐานด้วยกัน

ฉันกับอันโดเพิ่งดำน้ำครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้า แต่เราสองคนคุ้นเคยกับ 

ทะเลตั้งแต่เด็กแม้ว่าโตกันคนละที่ เลยไม่เคยรู้สึก “หวาดกลัว” ขณะดำน้ำ

เรือจอดริมเกาะขนาดเล็กที่ไม่มีคนอาศัย จุดแรก เราเดินลงจาก 

หาดทรายไปดำน้ำ ต้องแบกถังออกซิเจนหนัก  ๆ  บนหลัง หนักจนแทบบ่น  

แต่ก็ได้เห็นปลาเขตร้อนตัวเล็กสีสันสดใส เพลินมากทีเดียวค่ะ

จุดที่สอง เรือพาเราไปปล่อยลงกลางทะเล จุดนี้มีชื่อเสียงมาก 

เพราะจะได้เห็นปลากระเบนราหู ฉันกัดฟันซื้อทัวร์ราคาแพงเพื่อการนี้ 

แท้  ๆ แต่คุณนาโอโกะ ภรรยาของคุณโนะกุจิ กลับตื่นตระหนกหลังดำ 
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ลงไปสิบเมตร แม้จะขึ้นมาบนเรือแล้ว แต่เธอก็ยังตัวสั่นไม่หยุด เราเลย 

ต้องพากันกลับโดยไม่ได้เห็นอะไร

ฉันผิดหวังมาก คิดอยู่เหมือนกันว่าจะขอเงินค่าดำน้ำคืนครึ่งหนึ่ง  

แต่ดีแล้วที่ไม่ได้พูดออกไป ก็เพราะคืนนั้น คุณโนะกุจิชวนเราไปกินอาหาร 

ที่โรงแรม

เขาบอกว่าเพื่อเป็นการขอโทษ แต่ความจริงดูเหมือนเขาคิดจะชวน 

เราตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องอยู่แล้ว

ช่วงนั้นฉันกับอันโดติดเล่นหมากรุกญี่ปุ่นกันงอมแงม...ดูไม่เข้า 

กับนักศึกษาสาวหรือคะ ครูตอนมัธยมปลายสอนฉันน่ะค่ะ...ช่วงพักรอ 

ระหว่างดำน้ำจุดแรกกับจุดที่สอง เรากางกระดานพับแบบพกพาออกมา 

เล่นกันใต้ต้นมะพร้าวริมหาด มือหนึ่งถือข้าวปั้นกินเป็นอาหารกลางวัน 

ไปด้วย

คุณโนะกุจิชอบเล่นหมากรุกเหมือนกัน  เขาเล่าว่าสังเกตการณ์ 

อยู่ ไกล  ๆ  พอเห็นว่าเราเล่นกันมีชั้นเชิงก็อยากประลองด้วยสักครั้ง  

แต่ความจริงพวกเราเป็นแค่มือสมัครเล่น อาศัยการครูพักลักจำจากเวลา 

ดูมืออาชีพเดินหมากในโทรทัศน์มาเล่นกันแค่นั้น

อาหารยอดเยี่ยมมาก ฉันเพิ่งเคยกินกุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ขนาดนั้น 

ครั้งแรก

หลังมื้ออาหาร  เราไปดื่มกันต่อตรงระเบียงของร้านอาหารซึ่ง 

ประดับประดาด้วยดวงไฟ อันโดเล่นหมากรุกกับคุณโนะกุจิ ช่างบังเอิญ 

ที่บริษัทที่ตอบรับอันโดเข้าทำงานคือบริษัทที่คุณโนะกุจิทำงานอยู่ สองคน 

เลยเล่นหมากรุกกันเป็นการทักทาย

ฉันกับคุณนาโอโกะดูเขาเล่นหมากรุกกันไปพลางคุยกันไป ส่วนใหญ ่

เป็นเรื่องคอร์สเรียนทำอาหารและสร้างบรรยากาศในมื้ออาหาร

เธอบอกว่าเวลาคุณโนะกุจิไปทำงานที่ต่างประเทศ เธอต้องดูแล 

รับรองคนที่โน่นในฐานะภรรยา เธอทำอาหารไม่เก่ง แต่ก็พยายามไม่ให้ 

เป็นตัวถ่วงของสามี หน้าที่การงานของเขาก้าวหน้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน  

ฉะนั้นช่วงที่อยู่ญี่ปุ่น เธอต้องพยายามเข้าไว้ ฉันจำได้ว่าเธอพูดแบบนั้นค่ะ 
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สามีภรรยาคู่นั้นเพียบพร้อม คุณโนะกุจิทำงานในบริษัท  M ซึ่ง 

เป็นบริษัทการค้าขนาดใหญ่ เขารูปร่างหน้าตาดี บุคลิกและการพูดจา 

น่าประทับใจ ส่วนคุณนาโอโกะเป็นลูกของผู้บริหารบริษัทนั้น หน้าตาสวย  

ผิวขาว ร่างสูงโปร่งราวกับนางแบบ แถมยังใจดีอีก ฉันกับอันโดรู้สึกปลื้ม 

พวกเขามากตั้งแต่แรกเจอ

พวกเขาทำให้รู้สึกทึ่งว่าคนแบบนี้มีอยู่จริง ๆ ด้วย

เมื่อได้รับคำเชิญจากพวกเขาหลังกลับมาโตเกียว มีหรือที่พวกเรา 

จะปฏิเสธ  สามีภรรยาคู่นั้นพักอยู่ชั้นสี่สิบแปดของสกายโรสการ์เด้น  

แมนชั่นระฟ้าสูงห้าสิบสองชั้นอันโด่งดังแห่งนั้นไงคะ แถมพวกเขายังบอก 

ว่าเป็นที่พักชั่วคราวระหว่างอยู่ญี่ปุ่นด้วย อะไรจะขนาดนั้นนะคะ...ได้ข่าวว่า 

ทางบ้านคุณโนะกุจิมีฐานะมากทีเดียว แต่เจ้าตัวไม่ค่อยเล่าเรื่องนั้นให้ฟัง 

พวกเขาพาเราไปร้านอาหารหรูติดดาวแบบที่แนะนำลงไกด์บุ๊ก 

หลายครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะชวนไปเล่นหมากรุกที่บ้านมากกว่า ราวเดือน 

ละครั้งสองครั้ง ส่วนมากฉันไปกับอันโด แต่ตั้งแต่เดือนเมษายนปีก่อน  

อันโดเริ่มทำงาน ฉันเลยไปคนเดียวมากขึ้น 

คุณนาโอโกะอยู่ด้วยสิคะตอนเล่น ไม่งั้นคนอื่นจะเข้าใจผิดได้ 

อันโดเล่นหมากรุกกับคุณโนะกุจิมากกว่าฉัน พวกเขาอยู่แผนก 

เดียวกัน อันโดเล่าว่าคุณโนะกุจิมักชวนเล่นช่วงพัก 

ฉันออกไปข้างนอกกับคุณนาโอโกะหลายครั้งค่ะ  ไปดูหนังบ้าง  

ละครเพลงบ้าง ซื้อของ กินข้าว เธอให้ความเอ็นดูฉันเหมือนน้องสาว

ฉันนี่ก็ช่างกล้าเอาตัวเองไปเทียบเป็นน้องสาวของคนที่เพียบพร้อม 

ขนาดนั้น ทั้งที่รูปลักษณ์ภายนอกและการเติบโตต่างกันลิบลับขนาดนี้

คุณนาโอโกะบอกว่าไม่เคยใช้ชีวิตตามลำพังจึงอยากมาดูห้องพักฉัน  

เธอเลยแวะมาอพาร์ตเมนต์เก่าคร่ำของฉันครั้งหนึ่งค่ะ เธอมองรอบห้อง 

ขนาดหกเสื่อ๑  ที่แทบไม่มีเฟอร์นิเจอร์ แล้วเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพูด 

๑  ห้องขนาดราวสิบตารางเมตร ถ้ารวมพื้นที่ครัว ห้องน้ำ และทางเดินแล้ว ส่วนใหญ่ 

จะมีความกว้างไม่เกินยี่สิบตารางเมตร
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เหมือนรู้สึกตัวขึ้นมาว่า “น่ารักจัง เหมือนในละครชุดบ้านเล็กในทุ่งกว้าง๒  

เลยนะจ๊ะ” ฉันไม่ได้สะสมข้าวของกระจุกกระจิกน่ารัก และคิดว่าห้อง 

ตัวเองไม่ได้ตกแต่งสไตล์คันทรี่แน่ สงสัยคงมีกลิ่นอาย  “ดิบ  ๆ”  เหมือน 

บ้านในพื้นที่บุกเบิกละมังคะ 

หลายวันต่อมา เธอส่งโต๊ะเครื่องแป้งสวยงามเหมือนเฟอร์นิเจอร์ 

ในเรือนหอของเจ้าสาวมาให้ บอกว่าเพื่อขอบคุณที่เที่ยวเล่นด้วยกันเสมอ 

แต่พอล่วงเข้าเดือนพฤศจิกายน จู่ ๆ เธอก็เงียบหาย ไม่ชวนไปไหน 

มาไหน

ฉันคิดว่าตัวเองไม่ได้พูดจาอะไรที่ทำร้ายความรู้สึกเธอ ครั้งสุดท้าย 

ที่เจอ เธอยังบอกเลยว่าอยากไปชมการแสดงเคล้ามื้อเย็นบ้างละ เดือนหน้า 

มีคาเฟ่เปิดใหม่บ้างละ ทั้งที่ดูเหมือนเธอจะวางแผนว่าจะทำอะไรบ้างไว้แล้ว  

ฉันเลยนึกเป็นห่วง ส่งข้อความเข้ามือถือเธอ

เขียนว่า ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ สบายดีไหม

แต่ข้อความส่งไม่ถึงค่ะ โทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้ ฉันเลยต้องโทร. 

หาคุณโนะกุจิในวันหยุดแทน ทั้งที่อยู่แมนชั่นหรูหราขนาดนั้น แต่บ้าน 

คุณโนะกุจิไม่มีโทรศัพท์บ้านหรอกค่ะ และฉันก็ไม่มีอีเมลของเขาด้วย

พอฉันบอกว่าโทร.หาคุณนาโอโกะไม่ติด เขาก็ยื่นโทรศัพท์ให้ภรรยา 

คุยทันที

ตอนคุณนาโอโกะบอกว่าขอโทษที  เธอไม่ค่อยสบาย  ฉันยังคิด 

อยู่ว่าไม่สบายจริงด้วยแฮะ แต่ตกใจตอนเธอบอกว่ายกเลิกเบอร์โทรศัพท์ 

มือถือไปแล้ว เพราะยังไงก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่ดี เจ้าตัวบอกว่าไม่ได ้

เป็นอะไรมาก แต่ฉันยังกังวลว่าเธอจะป่วยร้ายแรงอะไรหรือเปล่า 

พักหลังอันโดเองก็งานยุ่งจนห่างเหินกับฉันไปเล็กน้อย ฉันเลย 

ชวนเขาไปเยี่ยมคุณนาโอโกะที่แมนชั่นช่วงเที่ยงวันเสาร์ในสัปดาห์ที่สอง 

๒  ละครทางโทรทัศน์เรื่อง  บ้านเล็กในทุ่งกว้าง  (Little House on the Prairie) สร้าง 

จากวรรณกรรมเยาวชนชุด  บ้านเล็ก  (Little House Books)  ของลอร่า  อิงกัลล์ส  ไวล์เดอร์   

เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของครอบครัวเล็ก  ๆ  ในป่าใหญ่ทางตะวันตกของรัฐวิสคอนซินเมื่อ 

ปลายศตวรรษที่ ๑๙
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ของเดือนธันวาคม 

ฟังจากโทรศัพท์ เสียงคุณนาโอโกะดูไม่สดใสนัก เดิมทีเธอก็มี 

ผิวขาวอยู่แล้ว แต่พอเจอกันปรากฏว่าใบหน้าเธอซีดเซียวมาก จนชวน 

ให้คิดว่าจะโปร่งใสแล้วเลือนหายไปเลยได้หรือไม่ เห็นแล้วพลอยรู้สึก 

เจ็บปวดเหลือเกิน

แต่สองคนนั้นก็ยังต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น

แมนชั่นของพวกเขามีห้องหนังสือของคุณโนะกุจิ  อันที่จริงเป็น 

ห้องพักผ่อนแบบเก็บเสียงสำหรับงานอดิเรก เห็นว่าเขาชอบฟังพวกเพลง 

แจ๊สน่ะค่ะ  ธรรมดาแล้วเราจะเล่นหมากรุกกันในห้องนั้น  แต่วันนั้น 

เราออกมาเล่นกันตรงห้องนั่งเล่น อันโดประลองกับคุณโนะกุจิ ส่วนฉัน 

คุยกับคุณนาโอโกะ และช่วยกันเสิร์ฟน้ำชา 

ตอนแรกฉันก็สบายใจ คิดว่าคุณนาโอโกะดูแจ่มใสกว่าที่เห็นแฮะ  

แต่พอเวลาผ่านไป เธอกลับนิ่งเงียบไปดื้อ  ๆ  แล้วร้องไห้น้ำตาไหลพราก  

นิ้วมือสั่นระริก สภาวะอารมณ์ชักแปรปรวนขึ้นทุกที เวลาคุณโนะกุจิ 

เล่นหมากรุกจะมีสมาธิมาก  ขนาดโทรศัพท์ดังยังไม่รับเลย  แต่วันนั้น 

ดูเขาคอยใส่ใจอาการของภรรยาอยู่ตลอด

ตอนที่จู่  ๆ  คุณนาโอโกะก็ปล่อยโฮออกมานั้น เขารีบลุกมาปลอบว่า  

“ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร” แล้วประคองเข้าไปห้องด้านใน

ฉันตั้งใจไปเยี่ยมแท้  ๆ แต่อาจกลายเป็นรบกวน ฉันกับอันโดเลย 

ขอโทษคุณโนะกุจิแล้วขอตัวกลับ เขาเดินมาส่ง และตอนที่ออกมาถึงโถง 

ทางเข้าบ้านนั่นเอง  เราสองคนก็เห็น...สิ่งนั้นพร้อมกัน  เรารู้สึกเอะใจ 

แต่ไม่รู้จะพูดออกมายังไง เลยได้แต่จ้องสิ่งนั้นเงียบ ๆ 

โซ่คล้องประตูน่ะค่ะ ตัวล็อกอีกสองจุดออกแบบมาอย่างทันสมัย  

มองแล้วไม่รู้เลยว่าตัวล็อกอยู่ตรงส่วนไหน เข้ากันกับแมนชั่นซึ่งมีระบบ 

ความปลอดภัยสมบูรณ์แบบ แต่ด้านล่างนี่สิกลับมีโซ่คล้องประตูราคาถูก 

เอาไว้  เหมือนอย่างที่อพาร์ตเมนต์ของฉันใช้  และวางขายอยู่ทั่วไป 

ในแผนกขายอุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับบ้านในห้างสรรพสินค้า ฉันถึงได้ 

รู้สึกแปลก ๆ และไม่ใช่แค่นั้นค่ะ
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โซ่นั้นติดตั้งอยู่ด้านนอกประตู

ยกตัวอย่าง...บ้านคุณโนะกุจิเข้าออกทางประตูนั้นทางเดียว สมมติ 

ถ้ามีโจรเข้ามาปล้น  แล้วพวกเขาสามารถหนีออกมาจากห้องได้ก่อนก็ 

คล้องโซ่นั่นขังโจรไว้ด้านใน จากนั้นก็สามารถโทร.  ๑๑๐  แจ้งตำรวจได้  

แต่ฉันไม่เคยได้ยินว่ามีใครใช้วิธีนี้ป้องกันโจรมาก่อน

ตอนฉันสบตากับอันโด เตี๊ยมกันว่าจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วกัน  

คุณโนะกุจิก็พูดขึ้นว่า  “อยู่คุยกันหน่อยได้ไหม”  แล้วชวนพวกเราไป 

เล้านจ์ชั้นบนสุดของแมนชั่น สุดยอดเลยนะคะ มีเล้านจ์ทั้งที่ไม่ใช่โรงแรม  

ตรงทางเข้าเล้านจ์ยังมีพนักงานต้อนรับอีกต่างหาก

ตอนปิดประตูห้อง คุณโนะกุจิก็คล้องโซ่นั้นเหมือนเป็นเรื่องปกติ

นี่มันอะไรกัน...เห็นแบบนั้นแล้วฉันสะดุ้ง แวบหนึ่งรู้สึกหายใจ 

ไม่ออกเหมือนตัวเองถูกกักขัง ฉันถึงกับบีบแขนอันโดโดยไม่รู้ตัว อันโดเอง 

ก็มองดูด้วยท่าทางขนลุก ส่วนคุณโนะกุจิเดินตรงไปยังลิฟต์แล้ว จึงเห็น 

แต่แผ่นหลังของเขา เลยไม่รู้ว่าเขาทำหน้ายังไง

แต่ตอนไปถึงเล้านจ์ เขามีสีหน้าปกติ ไม่สิ ดูเหนื่อยล้าเล็กน้อย

เขาเคยพาเรามาที่นี่พร้อมกับคุณนาโอโกะครั้งหนึ่ง ตอนนั้นเรา 

นั่งดื่มกันตรงโต๊ะที่สามารถมองลงไปเห็นวิวยามค่ำคืนได้ด้วย แต่วันนั้น 

เป็นช่วงกลางวัน น่าจะราวบ่ายสาม เราเลยนั่งดื่มกาแฟกันตรงโต๊ะด้านใน 

ไปพลางฟังคุณโนะกุจิพูด

เขาบอกว่าคุณนาโอโกะแท้งลูกเมื่อเดือนก่อน ตอนนั้นเธอเพิ่งท้อง 

ได้สองเดือน ยังไม่รู้ตัวว่าท้องด้วยซ้ำ และดันลื่นล้มตอนออกไปข้างนอก 

ในวันฝนตก

สุขภาพทางกายของเธอดีขึ้นแล้ว แต่สภาพจิตใจยังไม่ปกติ ระหว่าง 

คุณโนะกุจิออกไปทำงาน เธอเดินเท้าเปล่าออกไปข้างนอกอย่างเหม่อลอย  

แล้วทำท่าจะพุ่งพรวดออกไปบนถนน ดีว่าพนักงานต้อนรับเห็นเลยช่วยไว ้

และแจ้งตำรวจ คุณโนะกุจิเลยได้รับแจ้งข่าว

คนอื่นที่มาเห็นสิ่งที่เขาทำเช่นนี้คงมองว่าผิดปกติ เขาเองก็ไม่อยาก 

ขังภรรยา แต่เพื่อปกป้องเธอ เลยต้องคล้องโซ่ไว้ด้านนอกประตู ไม่ให้ 



9

มินะโตะ  คะนะเอะ

เธอออกไปข้างนอกได้

เขาคิดว่าสามีภรรยาต้องข้ามผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันให้ได้ เลยไม่ได้ 

บอกใคร แต่อาการของภรรยาค่อย  ๆ  แย่ลง พูดตามตรง เขาเองก็ไม่รู้ 

จะทำยังไงดี เขาคิดว่าจะให้เธอกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่เหมือนกัน แต่เธอ 

ไม่ถูกกับภรรยาของพี่ชาย แต่วันนี้เธอดูดีใจมาก และสงบใจได้มากกว่า 

ปกติ ถึงแม้ในสายตาของเราสองคนจะมองว่าเธอไม่สดชื่นแจ่มใสเลย 

ก็ตาม  เขาเลยอยากให้พวกเราแวะมาคุยเป็นเพื่อนภรรยาของเขาบ้าง 

เป็นครั้งคราว

เขาพูดแบบนั้นแล้วก้มศีรษะให้ ทำเอาฉันรู้สึกผิดที่จ้องโซ่คล้อง 

ประตูเขม็งแบบนั้น ฉันเลยลองคิดดูว่าตัวเองจะช่วยอะไรได้บ้าง แต่ก็ 

เรื่องพื้น ๆ เช่นว่า ถ้าคุณนาโอโกะออกข้างนอกไม่ได้ จะซื้อของอร่อยไปฝาก 

ดีไหม หรือให้ซีดีเป็นของขวัญ เลือกเพลงที่เธอฟังแล้วสบายใจ 

ถ้าพวกฉันช่วยได้ จะให้มาเมื่อไหร่บอกได้เลยนะคะ

พูดออกไปแบบนั้นแล้วพวกเราก็กลับ แต่ปรากฏว่ามีแค่ฉันเพียง 

คนเดียวที่เชื่อคุณโนะกุจิ

คุณนาโอโกะแท้งลูก น่าสงสารเธอนะ แต่มีคุณโนะกุจิอยู่ทั้งคนคง 

ไม่เป็นไร เขาดูปกป้องเธอได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่นา เห็นแล้วรู้สึกได้เลย 

ว่าเขารักภรรยาเสียเหลือเกิน เธอน่าสงสารก็จริง แต่ก็น่าอิจฉายังไงไม่รู้ 

แฮะ 

ฉันพูดกับอันโดเช่นนั้นระหว่างกินมื้อเย็นกันในห้องพักของฉัน

เขาคงรักเธอจริงแหละ

ธรรมดาแล้วอันโดเป็นคนพูดจาชัดเจน เลยฟังดูแปลก  ๆ  เมื่อเขา 

พูดเหมือนมีนัยแฝง ท่าทางเหมือนไม่แน่ใจว่าจะพูดออกมาดีไหม พอฉัน 

คาดคั้น อันโดเลยจำใจบอกออกมา โดยเกริ่นว่าเป็นแค่ข่าวลือกันในหมู่ 

พนักงานบริษัทกลุ่มหนึ่ง

เขาลือกันว่าคุณนาโอโกะมีชู้

เห็นว่าเพราะก่อนแต่งงานกับคุณโนะกุจิ คุณนาโอโกะทำงานแผนก 

ต้อนรับในบริษัทเดียวกัน ข่าวลือเลยแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
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มีคนเห็นเธอเดินคล้องแขนชายหนุ่มซึ่งดูอ่อนวัยกว่า ฝ่ายชาย 

หน้าตาสวยมาก ส่วนคุณนาโอโกะเองก็ดูดีขนาดนั้น พวกเขาอาจพยายาม 

วางตัวไม่ให้สะดุดตาคนแล้ว แต่แค่นั้นก็ดูเหมือนฉากหนึ่งในละครอยู่ดี  

ว่ากันว่ามีคนเห็นพวกเขาเดินเข้าโรงแรมไปด้วยกัน

ข่าวลือมีแค่นั้น แต่อันโดพูดไว้แบบนี้

คุณนาโอโกะอาจไม่ได้ถูกขังเพราะเรื่องแท้ง แต่ข่าวลือนี้ไปเข้าหู 

คุณโนะกุจิเข้าหรือเปล่า แต่ถ้าข่าวลือและเรื่องแท้งเป็นความจริง เด็กจะ 

เป็นลูกของใครนะ เธอล้มจนแท้งจริงหรือเปล่า โนโซมิดูนับถือคุณโนะกุจิ  

แต่เขาไม่ใช่คนยอดเยี่ยมขนาดนั้นหรอก 

แวบหนึ่ง ในสมองฉันผุดภาพคุณโนะกุจิผลักภรรยา และเตะท้อง 

ของเธอเข้า 

คุณนาโอโกะจะเป็นอะไรไหมนะ

ฉันพูดแบบนั้น  แล้วเราสองคนก็พากันมองโซ่ที่คล้องอยู่ตรง 

ประตูเก่าคร่ำของอพาร์ตเมนต์ฉัน 

ตอนนั้นฉันเป็นห่วงเธอก็จริง แต่หลังจากนั้น งานพิเศษก็เริ่มยุ่ง 

...บริษัทรับทำความสะอาดน่ะค่ะ เพราะเข้าสู่ช่วงทำความสะอาดครั้งใหญ ่

ตอนปลายปี...ฉันเลยไม่มีเวลาคิดเรื่องคุณนาโอโกะ

อีกอย่าง หลังจากนั้น คุณโนะกุจิก็ไม่เรียกพวกเราไปที่แมนชั่นอีก  

อันโดเองก็งานยุ่งจนแทบไม่ได้ติดต่อกัน สุดท้าย ฉันมานึกถึงคุณนาโอโกะ 

เอาเมื่อตอนกลับบ้านเกิดช่วงปีใหม่

จุดเริ่มต้นมาจากตอนนัดเจอเพื่อนสมัยมัธยมปลาย

นารุเสะมาเรียนต่อในโตเกียว เขาคุยกับเพื่อนคนอื่นเรื่องทำงาน 

พิเศษ.. .ในชั้นเดียวกัน  มีแค่ฉันกับเขาออกจากเกาะมาเรียนต่อใน 

โตเกียว ถึงจะออกจากเกาะเหมือนกัน แต่คนส่วนใหญ่จะไปเรียนต่อ 

แค่แถบคันไซน่ะค่ะ แต่จนถึงวันนั้น ฉันไม่ได้ติดต่อกับเขาเลย เบอร์ 

โทรศัพท์มือถือยังไม่มีด้วยซ้ำ พอดีเรานั่งใกล้กัน ฉันเลยนั่งฟังเขาคุย 

กับเพื่อนมากกว่า...

พอได้ยินชื่อร้านที่เขาทำงาน ฉันก็ร้องอ๋อในใจทันที ชาร์ลทิเยร์  
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ฮิโรตะ...เป็นร้านที่ฉันกับคุณนาโอโกะเคยอ่านเจอในนิตยสารด้วยกัน  

ร้านนั้นได้รับการแนะนำในสกู๊ป  “ร้านสำหรับโอกาสพิเศษ” คุณนาโอโกะ 

เลยเล่า หรือจะเรียกว่าอวดให้ฟังก็ได้ว่าสมัยยังโสด คุณโนะกุจิพาเธอ 

ไปร้านอาหารฝรั่งเศสร้านนั้นหลายครั้ง และพูดว่าฉันน่าจะให้แฟนพา 

ไปร้านนี้ ฉันจำเหตุการณ์นั้นได้  เพราะรู้สึกอะไรขึ้นมาหลายอย่างจน 

อารมณ์บูด

ฉันลองถามนารุเสะหลายอย่างทั้งเรื่องร้านและงาน ถามทำนอง 

ว่า พนักงานทำงานพิเศษได้กินอาหารของร้านไหม มีข้าวเลี้ยงพนักงาน 

หรือเปล่า  อาหารอร่อยสมกับราคาค่าอาหารขั้นต่ำตั้ งสามหมื่นเยน 

ต่อหัวเลยหรือ  ก็แค่ความอยากรู้อยากเห็นตามประสานักศึกษาสาว 

น่ะค่ะ ฉันแค่คิดเล่น  ๆ  ว่า ถ้าเขาบอกว่าไม่ได้อร่อยสมราคาจะได้เที่ยว 

เอาไปโม้กับเพื่อนนักศึกษาเหมือนว่าตัวเองเคยไปมาแล้ว 

ไร้สาระชะมัด พวกที่มาจากบ้านนอกมีนิสัยไม่ดีแบบนี้น่ะค่ะ

ปรากฏว่านารุเสะชมเปาะว่าอาหารอร่อย เขาเคยคิดว่าจ่ายค่าอาหาร 

หลายหมื่นเยนเป็นเรื่องบ้าบอ แต่ถ้าเป็นอาหารของทางร้านละก็ เข้าใจได้  

ได้ยินแบบนั้นฉันเลยนึกขึ้นได้ว่า หลายปีก่อนหน้านี้ ครอบครัวของ 

นารุเสะเคยเป็นเจ้าของร้านอาหารที่มีประวัติยาวนาน ช่วงรุ่งเรืองของ 

ร้านนั้น งานเลี้ยงสำคัญของทั่วเกาะจะจัดขึ้นที่นั่น ลูกชายเจ้าของร้าน 

อย่างเขาคงเข้าถึงรสชาติอาหารได้อยู่แล้ว แสดงว่าร้านอาหารฝรั่งเศส 

ร้านนั้นอร่อยจริง

รู้อย่างนี้ฉันน่าจะทำงานพิเศษในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงบ้าง ไม่ใช่ 

บริษัทรับทำความสะอาดอย่างนี้ ฉันคิดพลางถามว่าเขาทำหน้าที่อะไรบ้าง

ฉันรู้ตอนนั้นเองว่าชาร์ลทิเยร์ ฮิโรตะ มีบริการพิเศษคือการเสิร์ฟ 

อาหารถึงบ้าน ซึ่งจำกัดให้แค่แขกรายเดียวต่อวันเท่านั้น ซึ่งหน้าที่หลัก 

ของนารุเสะคืองานนั้น เขาเล่าให้ฟังว่า สามีรายหนึ่งสั่งอาหารไปเสิร์ฟ 

ให้ภรรยาซึ่งออกไปไหนไม่สะดวกเพราะขาใช้การได้ไม่ปกติ ภรรยามี 

ความสุขมากจนเขาพลอยดีใจ ได้ยินแล้วฉันก็นึกขึ้นมาได้

สั่งอาหารมื้อพิเศษนี้ให้คุณนาโอโกะดีไหม 
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ฉันติดใจเรื่องข่าวลือ  เลยคิดว่ามีฉันกับอันโดไปร่วมมื้ออาหาร 

ด้วยน่าจะดีกว่ามีแค่เธอกับคุณโนะกุจิ  ถ้าได้กินอาหารร่วมกันอย่าง 

สนุกสนานเหมือนตอนเจอกันวันแรกที่ เกาะอิชิกาคิ คุณนาโอโกะอาจ 

สดชื่นขึ้น 

ทันทีที่พ้นช่วงประดับกิ่งสนมัทซึโนะอุจ๓ วันเสาร์ที่แปดมกราคม  

ฉันโทร.หาคุณโนะกุจิเพื่อทักทายหลังขึ้นปีใหม่ และปรึกษาเรื่องกินข้าวทันท ี 

เขาบอกว่า “ไม่ยักรู้ว่ามีบริการแบบนั้น ฉันเอาด้วย” และยื่นโทรศัพท์ 

ให้คุยกับภรรยา น้ำเสียงคุณนาโอโกะฟังดูแจ่มใส อาจจะอาการดีขึ้น 

บ้างแล้ว “ฉันตื่นเต้นจัง ขอบคุณมากนะ” 

คุณโนะกุจิจะเป็นคนจองบริการนั้นเอง เห็นว่ามีเมนูที่อยากสั่ง  

และจะติดต่อฉันมาอีกทีเมื่อใกล้วัน เขาบอกด้วยว่าเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งอันโด 

ที่บริษัทให้เอง ฉันไม่ต้องพูดอะไร

หมากรุกคือสาเหตุ

เขาบอกว่าเล่นหมากรุกกับอันโดค้างไว้ เพราะโดนต้อนจนมุม  

เลยอยากให้ฉันไปถึงแมนชั่นก่อน จะได้ปรึกษาว่าจะรุกกลับอันโดยังไง  

เขาทำแบบนี้บ่อยค่ะ ฉันคิดอย่างระอาเล็กน้อยว่าช่วงเวลาแบบนี้ยังห่วง 

การแก้เกมอีกหรือ

แปลกหรือคะที่ฉันคอยช่วยคุณโนะกุจิ ไม่ใช่อันโด

เพราะฉันบอกตอนแรกว่าอันโดคือเพื่อนกันเลยไม่สมควรงั้นหรือ  

เราเป็นคู่แข่งกันน่ะค่ะ เพราะฉะนั้นถึงจะแค่หมากรุก ถ้าเราต้องแข่งกัน  

และเล่นผ่านคุณโนะกุจิอีกที  ฉันก็ไม่อยากแพ้หรอก  หลังจากอันโด 

เริ่มงานก็ไม่ค่อยมีเวลามาประลองกับฉันโดยตรง  จนฉันตั้งตารอให้ 

คุณโนะกุจิมาปรึกษาอยู่เหมือนกัน 

แต่อันโดไม่รู้ว่าฉันคอยช่วยคุณโนะกุจิอยู่

๓  ช่วงวันที่  ๑  -  ๗  มกราคม  ชาวญี่ปุ่นจะทำสนประดับ  (kadomatsu)  ประกอบด้วย  

กิ่งสนใหญ่ ไม้ไผ่ และช่อดอกบ๊วย เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้า นำมาวางประดับสองข้าง 

หรือข้างใดข้างหนึ่งของประตูบ้าน  เพื่อแสดงการต้อนรับเทพเจ้าและวิญญาณบรรพบุรุษ  และ 

เพื่อขอพรประจำปี
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หลายวันหลังจากนั้น คุณโนะกุจิติดต่อมาว่าอาหารจะมาส่งตอน 

หนึ่งทุ่ม ให้ฉันไปถึงแมนชั่นของเขาตอนห้าโมงครึ่ง ส่วนอันโดจะมาถึง 

ก่อนหนึ่งทุ่มเล็กน้อย

แล้วก็เกิดเรื่องนั้นขึ้น

เป็นเพราะฉันคิดทำเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมาใช่ไหมคะ

วนัเสารท์ีย่ีส่บิสอง เดอืนมกราคม ฉนัไปถงึแมนชัน่ตอนหา้โมงยีส่บิหา้นาที  

ก่อนเวลานัดห้านาที พนักงานต้อนรับโทร.แจ้งให้ แล้วฉันก็ขึ้นลิฟต์มากด 

อินเตอร์โฟนข้างประตู คุณนาโอโกะเป็นคนมาเปิดประตูให้ โดยมีสามี 

ของเธอยืนอยู่ข้างกัน ด้านนอกประตูยังติดโซ่คล้องประตูไว้เหมือนเดิม  

แต่สีหน้าคุณนาโอโกะแจ่มใส ฉันเลยรู้สึกโล่งอก

“ได้กินมื้อเย็นร้านชาร์ลทิเยร์ ฮิโรตะ ที่บ้านแบบนี้ ช่างดีเหลือเกิน  

ขอบคุณมากนะจ๊ะ โนโซมิ ขอบคุณนะคะคุณ...”

ว่าแล้วเธอก็เกาะแขนสามียิ้มหวาน จนพานคิดว่าส่วนเกินควรกลับ 

บ้านไปเสียดีไหม แต่อาหารเลิศขนาดนี้ ฉันเลยเข้าบ้านไปขอรบกวน

เดี๋ยวนะคะ ที่บอกว่าเป็นอาหารส่งถึงบ้าน อย่าบอกนะว่าคิดถึง 

พวกซูชิหรือพิซซ่าเดลิเวอรี่น่ะ ไม่ใช่หรอกนะคะ แต่แหม ฉันก็ทำเป็น 

อวดไปได้ ความจริงได้ยินจากนารุเสะมาอีกทีเหมือนกันว่าอาหารจะเป็น 

แบบคอร์ส แต่ละเมนูแยกใส่ภาชนะเก็บรักษาอุณหภูมิมา  จากนั้นคน 

จากทางร้านจะจัดลงจานทีละอย่างในครัวแล้วนำมาเสิร์ฟ ไวน์ก็จัดเตรียม 

มาหลายชนิด และบริการเหมือนซอมเมอลิเยร์๔เลย ภาชนะสำหรับเสิร์ฟ 

ทางร้านก็นำมาเอง เมื่อกินเสร็จแล้ว พนักงานยังเก็บให้ด้วย

พูดถึงการจัดเตรียม ทางเราแค่จัดโต๊ะอาหารไว้เท่านั้น 

ดูเหมือนคุณนาโอโกะจัดโต๊ะค้างอยู่ บนโต๊ะอาหารตัวใหญ่ มีผ้า 

ปูโต๊ะและผ้าเช็ดปากพับวางไว้ แต่ที่ทำให้ฉันทึ่งคือ มีเชิงเทียนสีเงินกับ 

เทียนแท่งยาววางอยู่ด้วย ฉันเป็นแขกของครอบครัวโนะกุจิก็จริง แต่เป็น 

๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์
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คนออกปากชวน และอยากให้คุณนาโอโกะได้กินอาหารอย่างสบายใจ 

จะได้สดชื่นขึ้นแท้  ๆ ฉันเลยรู้สึกผิดที่ทำให้เธอต้องมาเตรียมการ จึง 

บอกว่าฉันจะช่วยทำตามคำสั่ง ให้เธอนั่งพัก

แต่เธอปฏิเสธว่า นี่เป็นโอกาสที่เธอจะได้อวดทุกคนว่าเธอเรียน 

อะไรมาจากคอร์สเรียนทำอาหารและสร้างบรรยากาศในมื้ออาหารบ้าง  

ตรงใกล้  ๆ  ขาโต๊ะ มีแจกันสีเงินแบบเดียวกับเชิงเทียนวางเตรียมไว้ด้วย  

เธอบอกว่าสั่งดอกไม้ไว้แล้ว  แต่ยังไม่มาส่ง  คุณโนะกุจิเองก็บอกว่า 

ปล่อยให้นาโอโกะเตรียมเถอะ เขาอยากให้ฉันสอนกลยุทธ์ให้ก่อนอันโด 

มาถึง

ฉันเลยตามเขาไปห้องหนังสือตอนนั้นเลย

บนโต๊ะกลางห้อง  มีกระดานหมากรุกและตัวหมากวางเรียง  

ตำแหน่งหมากสังเวยต่างกัน  แต่ตำแหน่งหมากตัวรุกเหมือนตอนฉัน 

เล่นกับอันโดในอพาร์ตเมนต์ หลังกลับจากบ้านคุณโนะกุจิคราวก่อน เวลา 

ผ่านมาเดือนกว่าแล้ว ฉันยังจำตำแหน่งของหมากได้ ส่วนหนึ่งเพราะฉัน 

แพ้อย่างที่ไม่ค่อยปรากฏนั่นเอง

แต่จนเดี๋ยวนี้ฉันยังคิดแผนแก้เกมไม่ออก แย่ละงานนี้...แต่พอ 

มองหน้าเปี่ยมด้วยความหวังของคุณโนะกุจิเข้าแล้ว ฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไง  

เลยชวนคุยถามเรื่องทั่วไปเพื่อขอเวลาตั้งตัว 

ฉันรู้สึกค้างคาใจ ทำไมเขาต้องอยากชนะอันโดขนาดนั้น...ทั้งที่ 

เป็นการประลองกันสนุก  ๆ  กับลูกน้องในบริษัทแท้  ๆ  เวลาเล่นกับฉัน  

ไม่ทันไรเขาก็แพ้ และพูดพลางหัวเราะว่าอย่างฉันเหมาะเป็นมันสมอง 

ให้เขาแหละดีแล้ว

นาน ๆ ที ให้อันโดชนะบ้างเป็นไงคะ

ฉันบอกเขาแบบนั้น แต่คำตอบของเขาไม่ซับซ้อนเลย

ฉันจะยอมแพ้ลูกน้องได้ยังไง  ถ้าอันโดคิดไปว่าเขาเก่งกว่าฉัน 

กระทั่งเรื่องงานล่ะ เดี๋ยวจะเป็นปัญหา

พูดง่าย  ๆ คืออยากข่มลูกน้องนั่นเอง ถ้ายังงั้นทำไมไม่พยายามด้วย 

ตัวเองล่ะ ฉันเอาชนะอันโดได้ เพราะเป็นคนสอนเขาเล่นหมากรุกเอง  
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เลยประเมินแนวทางการเดินหมากของเขาได้ระดับหนึ่ง  แต่กลับกลาย 

เป็นว่าอันโดไม่รู้เรื่องที่ฉันคอยช่วยคุณโนะกุจิ เขาแข่งกับคุณโนะกุจิอย่าง 

จริงจัง พอแพ้ก็อาจคิดว่าคนคนนี้ช่างเหนือชั้น ฉันเลยรู้สึกตะขิดตะขวงใจ  

ในความเป็นจริง สมัยเพิ่งเริ่มทำงาน อันโดก็พูดชมคุณโนะกุจิอย่างภูมิใจ 

บ่อยครั้งว่าคุณโนะกุจิเป็นคนที่สุดยอด 

ฉันเลยคิดด้วยความหมั่นไส้ว่า ‘วันนี้ก็แพ้อันโดสักวันสิ’

ใช่ว่าฉันวางแผนแก้เกมไม่ได้เลย แต่ใจคิดว่าจะปล่อยคุณโนะกุจิ 

ตกที่นั่งลำบากเสียให้เข็ด เลยพูดว่าโดนต้อนจนมุมขนาดนี้ท่าทางจะยาก 

แต่ฉันไม่น่าทำอย่างนั้นเลย

ไม่อย่างนั้นฉันอาจคิดแผนแก้เกมได้แต่เนิ่น  ๆ  และออกไปยัง 

ห้องนั่งเล่นได้เร็วกว่านี้

“ขยับเรือมาไว้ตรงนี้เป็นไง” เขาออกความเห็นแบบแก้ไม่ค่อยตรงจุด 

พลางขยับหมาก แล้วโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้น น่าจะราวหกโมง 

สิบห้านาทีค่ะ ฉันจำได้เพราะนึกว่าอาหารมาส่งเลยหยิบโทรศัพท์มือถือ 

ของตัวเองออกมาดูเวลาว่าเย็นขนาดนั้นแล้วหรือ 

ปลายสายคืออันโด  ได้ยินเขาบอกว่าแวะบริษัทก่อนมาและ 

มาถึงแมนชั่นก่อนเวลานัดเยอะ คุณโนะกุจิตอบด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด 

ว่า “มาถึงเร็วจริง!” ฉันเลยคิดว่า ถ้ามัวแต่เตะถ่วงอยู่อย่างนี้ อาหาร 

มื้อสำคัญอาจพังไม่เป็นท่า เลยทำเป็นตบมือเสียงดังร้องว่า “อ๋อ!” แล้ว 

เริ่มเดินหมาก 

เห็นแบบนั้น  คุณโนะกุจิก็รับลูก  สั่งอันโดว่ามีเรื่องงานจะคุย  

ให้ไปรอในเล้านจ์เลย จากนั้นราวสิบนาที ฉันบอกเขาว่าใกล้สำเร็จแล้ว  

เขาเลยบอกว่าจะขึ้นไปถ่วงเวลาอันโดไว้ ถ้าแก้เกมเสร็จให้ฉันเขียนทิ้งไว้  

และเขาก็ออกจากห้องหนังสือไป 

จังหวะที่ประตูเปิด  ฉันได้ยินเสียงคุณนาโอโกะกับผู้ชายอีกคน 

จากโถงหน้าบ้าน จริงสิ เธอบอกว่าจะมีดอกไม้มาส่งนี่นา ฉันเลยไม่ติดใจ 

อะไรมาก

หลังจากนั้น ฉันไม่แน่ใจ แต่น่าจะอยู่ในห้องหนังสือต่อราวสิบห้า 
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หรือยี่สิบนาที ในที่สุดฉันเจอกลยุทธ์ที่สามารถเอาชนะได้ คุณโนะกุจิ 

บอกว่าให้จดไว้ แต่ฉันหาอะไรที่จะใช้เขียนได้ไม่เจอ และไม่อยากเปิด 

ลิ้นชักโต๊ะตามใจชอบ เลยออกจากห้องจะมาขอยืมคุณนาโอโกะ

แล้ว...ฉันก็ได้ยินเสียงผู้ชายจากห้องนั่งเล่นตะโกนว่า “นาโอโกะ!”  

ไม่ใช่คุณโนะกุจิ  จากนั้นมีเสียงร้องคราง  ฉันรีบไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น  

ปรากฏว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนหันหลังให้

ฉันจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้น ได้แต่ยืนค้างพูดไม่ออก  

แล้วผู้ชายคนนั้นก็หันกลับมา ทั้งที่ตัวเริ่มสั่นแท้  ๆ แต่พอเห็นหน้าเขา  

ฉันแทบส่งเสียงร้องอย่างประหลาดใจออกมาโดยไม่รู้ตัว

ผู้ชายคนนั้นคือนิชิซากิ มาซาโตะ เขาอาศัยอยู่ห้องติดกันกับฉัน 

ที่อพาร์ตเมนต์ 

นชิซิากอิยูห่อ้งหมายเลข ๑  ตดิกบัหอ้งฉนัตัง้แตฉ่นัยา้ยเขา้มาอยูโ่นะบาระโซ  

วนัยา้ยเขา้ ฉนัเอย่ฝากเนือ้ฝากตวักบัเขา แตห่ลงัจากนัน้กไ็มไ่ดส้งุสงิใด  ๆกนั  

คนทั้งอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้น

จนกระทั่งช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงเมื่อสามปีก่อน ไต้ฝุ่นหมายเลข 

ยี่สิบเอ็ดคือจุดเริ่มต้นให้เพื่อนร่วมอพาร์ตเมนต์นั่งล้อมวงหน้าหม้อต้ม 

อาหารกันเป็นครั้งคราว และแบ่งผักผลไม้จากบ้านเกิดกินกัน โนะบาระโซ 

เป็นอพาร์ตเมนต์เก่าแก่อายุเจ็ดสิบปี โบราณเสียจนน่ายกให้เป็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมเสียเลย แต่ก็กันลมกันฝนได้อย่างดี จากที่อยู่อาศัยกัน 

สะดวกสบายพอประมาณ ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุน้ำท่วมเข้าห้องได้จริง ๆ 

ห้องของฉันอยู่ชั้นหนึ่ง  น้ำท่วมเหนือพื้นเสื่อทาตามิขึ้นมาถึงห้า 

เซนติเมตร จากที่ถามพนักงานตรวจสอบจากบริษัทประกันหลังจากนั้น  

เห็นว่าด้านนอกน้ำท่วมสูงถึงเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร  โทรทัศน์ออกข่าว 

ใหญ่โต คุณเองคงทราบแล้ว ไต้ฝุ่นขึ้นแผ่นดินแถบคันโตตอนทุ่มกว่า  

ฉันไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขนาดนั้น พอน้ำเริ่มท่วม ฉันเห็นท่าไม่ดีก็เริ่ม 

หวั่นใจ ตอนนั้นข้างนอกมืดสนิท ฉันไม่รู้จะลุยน้ำหนีไปไหนดี

ฉันคิดแค่ว่ายังไง  ๆ  ก็ต้องหนีขึ้นที่สูงก่อน  แล้วก็ออกจากห้อง  
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พอขึ้นบันไดด้านนอกอาคารมาชั้นสอง นิชิซากิก็ออกจากห้องข้าง  ๆ  ขึ้น 

บันไดตามมาเช่นกัน เราสองคนยืนให้ฝนสาดอยู่ใต้ชายคา ระหว่างบ่น 

กันว่า “แย่จังเลยนะ” “น้ำดูจะท่วมสูงขึ้นอีก ทำไงดี” “แล้วจุดหลบภัย 

แถวนี้อยู่ตรงไหน” คนจากห้องหมายเลข  ๑  บนชั้นสองก็โผล่ออกมา  

ถามพวกเราว่าจะเข้าไปหลบในห้องเขาก่อนไหม

คนนั้นคืออันโดค่ะ

ฉันกับนิชิซากิตอบรับคำชวนนั้น และเพื่อไม่ให้รบกวนเจ้าของห้อง  

ฉันเลยย้อนกลับไปที่ห้องของตัวเองซึ่งพื้นเสื่อทาตามิเริ่มเปียกชื้นแล้ว  

ขนกล่องพลาสติกใส่กับข้าวในตู้เย็นมาหลายกล่อง ส่วนนิชิซากิหยิบเบียร์ 

กระป๋อง เบียร์แบบถูก ๆ น่ะค่ะ กับไวน์แบบกล่องมาดื่มกินกันในห้องของ 

อันโด

อันโดพูดว่าไม่เห็นต้องเกรงใจไปพลางย่างของกินตากแห้งจาก 

ทางบ้าน แล้ววงดื่มกินเล็ก  ๆ  ก็เริ่มต้นขึ้นขณะพายุพัดอยู่ด้านนอก เรา 

พูดคุยสนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งคงเพราะรู้สึกตื่นเต้นกับเหตุ 

ระทึกซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย

เราต่างแนะนำตัวและพูดถึงเรื่องในมหาวิทยาลัย เรื่องงานพิเศษ 

และงานอดิเรก  ช่วงแรกฉันกับอันโดเป็นคนพูดเสียเป็นส่วนใหญ่... 

จำได้ว่าแข่งกันพูดว่าบ้านเกิดใครบ้านนอกกว่ากัน...นิชิซากิได้แต่ยิ้ม  

ฟังอย่างสนุกสนานอยู่เงียบ  ๆ 

จนมาช่วงดึก  จู่  ๆ  เขาก็พูดเยอะขึ้นมา  ส่วนหนึ่งคงเพราะเมา 

ได้ที่แล้ว แต่เรื่องของเรื่องคือ เราเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ตามข่าวไต้ฝุ่น แล้ว 

หนังเก่าเรื่อง  สี่สาวบ้านมากิโอกะ๕  ก็เริ่มฉาย อันโดทำท่าจะเปลี่ยนช่อง  

นิชิซากิเลยถามอย่างระอาว่า “ไม่ดูเรื่องนี้ล่ะ”

ในบรรดางานวรรณกรรม นิชิซากิชอบผลงานของทานิซากิ จุนอิจิโร ่

มากที่สุด เขาถามฉันกับอันโดว่าชอบงานชิ้นไหนของทานาซากิที่สุด เรา 

๕  นิยายเรื่อง  Sasameyuki (light snow)  เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตทั้งทุกข์และสุขของ 

สี่สาวพี่น้องของตระกูลมากิโอกะซึ่งมีฐานะร่ำรวย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี  ๑๙๓๖  ถึงฤดูใบไม้ผลิ 

ปี ๑๙๔๑ มีฉากหลังเป็นบ้านโบราณในจังหวัดโอซาก้า เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการหาสามีให้น้องคนที่สาม
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สองคนรู้จักนักเขียนคนนี้และผลงานชิ้นเอกหลายชิ้นจากชั่วโมงเรียน 

ตอนมัธยมปลาย แต่ไม่เคยอ่านผลงานของเขาสักเล่ม

ไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบอ่านหนังสือ ฉันชอบนิยายสืบสวน ส่วนอันโด 

ชอบนิยายเชิงประวัติศาสตร์  โดยเฉพาะช่วงสงคราม  ฉันเลยถามว่า 

ถ้ายังงั้นอันโดชอบเล่นหมากรุกไหม เขาบอกว่าสนใจ แต่ไม่เคยลอง  

ฉันเลยสอนให้

ฉันเล่าถึงเรื่องนิชิซากิอยู่นี่นา สุดท้ายเราเลยดูหนังเรื่อง  สี่สาว 

บ้านมากิโอกะ  ปรากฏว่าหนังสนุกกว่าที่คิดจนติดใจ  นิชิซากิบอกว่า 

ให้ลองอ่านนิยายดู และบรรยายว่างานวรรณกรรมสนุกยังไง ระหว่างนั้น 

ก็เริ่มเล่าอย่างฮึกเหิมว่าตัวเองอยากเป็นนักเขียน เขาน่าจะพูดทำนองว่า 

คุณค่าของมนุษย์น่าจะเกิดขึ้นเมื่อสร้างสรรค์บางอย่างได้ในสภาพ 

สิ้นไร้ไม้ตอกสิ แต่เขาเองกลับได้รับการจุนเจือมากมายทั้งที่ไม่ต้องการ  

และคนรอบข้างก็มองว่าเป็นโชคดีแล้ว แต่นี่แหละคือความอับโชคอย่าง 

ที่สุด เพราะหากไร้ซึ่งความปรารถนาว่าจะสร้างบางอย่างขึ้นด้วยน้ำมือ 

ตัวเองแล้วจะเขียนงานวรรณกรรมได้หรือ คิดว่าคนที่ไม่รู้จักความร้อน 

ในฤดูร้อน ความหนาวเหน็บในฤดูหนาว จะสามารถพรรณนาถึงสี่ฤดู 

ได้งั้นหรือ หากไม่รู้จักความคับข้องใจยามอยากได้อะไรสุดใจแล้วคว้า 

มาไม่ได้  คนคนนั้นจะบรรยายความรู้สึกริษยาและเกลียดชังได้ไหม  

เขาเลยเริ่มพาตัวเองมาอยู่ในสภาพสิ้นไร้ไม้ตอก เพื่อแสวงหาความอยาก 

ของตัวเอง

สรุปก็คือเขาเป็นคนมีฐานะที่ลงทุนมาใช้ชีวิตตกยากเพื่อเขียนงาน 

วรรณกรรมน่ะค่ะ 

ฉันคิดว่าแล้วคนไร้ทางเลือกที่ต้องมาอาศัยอยู่อพาร์ตเมนต์แบบนี้ 

มีสถานะยังไงหรือ แต่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาดูถูกอะไรพวกเรา คงเพราะเขา 

ไม่ได้แสดงออกว่าเขาโตมาในครอบครัวพรั่งพร้อมกว่า ตอนนี้แค่ลอง 

มาใช้ชีวิตยากจนแค่นั้นแหละ หรือก็คือเขาไม่มีท่าทีที่ชวนให้รู้สึกหมั่นไส้ 

นั่นเองค่ะ

แต่มันไม่ เกี่ยวกับว่าเขาใช้ชีวิตยังไง  ฉันไม่ เข้าใจมากกว่าว่า 
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ทำไมเขาต้องลงทุนทำขนาดนั้นเพื่อให้เข้าถึงงานวรรณกรรม  เขาเรียน 

มหาวิทยาลัยไม่จบภายในสี่ปี เรียนเกินมาตั้งสองปีแล้ว คณะนิติศาสตร์ 

นะคะ ไม่ใช่คณะวรรณคดี แถมไม่มีแววว่ากำลังจะเรียนจบด้วย

วันนั้นฉันไม่ได้ถามลงลึก แต่หลังจากนั้น เรากินข้าวด้วยกันอีก 

หลายครั้ง ก็ไม่เชิงกินข้าว เพราะนิชิซากิไม่อยากกินของปรุงสุก เลย 

เอาแต่กินผักหั่นเป็นแท่งแกล้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตอนนั้นฉันถามว่า 

ครอบครัวเขาทำอะไร ทำไมถึงอยากเป็นนักเขียน ไม่หางานทำเป็นเรื่อง 

เป็นราวเสียล่ะ เขาเลยเอางานเขียนของตัวเองให้อ่าน บอกว่าคำตอบ 

ทุกอย่างอยู่ในนั้น ถ้าอ่านไม่เข้าใจก็ไม่น่าจะเข้าใจที่เขาเล่าให้ฟัง

ไหนลองค้นปริศนาของนิชิซากิดูซิ...ฉันลองอ่านด้วยความรู้สึก 

เหมือนอ่านนิยายสืบสวน แต่ไม่เข้าใจเลยว่านิยายของเขาอยากบอกอะไร  

เรื่องราวมีอยู่ว่า เจ้าของนกน้อยอยากให้มันกลายเป็นนกย่างด้วยความ 

สมัครใจ  เลยไม่ให้อาหารมันหลายวัน  จากนั้นก็เอาอาหารใส่เตาอบ 

ร้อน  ๆ  เพื่อโน้มน้าวให้นกเข้าไปในนั้น ฉันว่าเป็นแนวสยองขวัญมากกว่า 

วรรณกรรม ไม่สิ เรียกว่าอวลด้วยกลิ่นอายของความตลกร้ายมากกว่า  

อันโดเองก็บอกว่าอ่านไม่รู้เรื่องเหมือนกัน

ฉันว่าเราไม่ได้อ่านจับใจความได้แย่หรอกค่ะ  นิชิซากิส่งนิยาย 

เรื่องนั้นและเรื่องอื่น  ๆ  เข้าชิงรางวัลทางวรรณกรรมอันโด่งดัง ผลงาน 

ไหนได้รับรางวัลนั้นมักได้เข้าชิงรางวัลอาคุตางาวะ๖ และนิยายของเขา 

ก็ตกรอบแรกทุกครั้งยังไงล่ะคะ นิชิซากิบอกว่า “พวกกรรมการก็เหมือนกัน  

รู้ตั วอีกทีพวกเขาก็ถูกห้อมล้อมด้วยสิ่ งต่ าง  ๆ  ที่ ไม่ ได้พึ งปรารถนา  

และมองว่านั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล้ว” ถ้าว่ากันด้วยหลักการนั้น  

ฉันกับอันโดก็น่าจะอ่านงานของเขาเข้าใจสิ...คนทั่วไปเข้าถึงความคิดนิชิซาก ิ

ได้ยาก หรือว่าความคิดของเขาไม่ได้ล้ำลึก ฉันไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไหน 

กันแน่ แต่ก็ไม่ได้อยากจะรู้ให้ได้หรอกนะคะ

๖  รางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่นักเขียนงานวรรณกรรมหน้าใหม่  ตั้งขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่  

ริวโนะสุเกะ อาคุตางาวะ นักเขียนผู้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อวงการวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ ผลงาน 

ที่มีชื่อเสียงอย่างมากของเขา เช่น ราโชมอน และเรื่องสั้นอื่น ๆ



20

คำให้การของ N

เห็นนิชิซากิแล้วฉันรู้สึกหลายครั้งเลยว่าเขาหน้าตาสวยมาก  แต่ 

ไม่เคยรู้สึกชอบหรือรักใคร่เลยสักครั้ง ถ้าจะให้เรียกว่าเพื่อนกันก็เรียก 

ได้ไม่เต็มปาก เพราะเราก็ไม่ได้เข้าใจกันขนาดนั้น เรียกว่าเป็นเพื่อนบ้าน 

กันน่าจะเหมาะสมที่สุด 

 

ทำไมนิชิซากิถึงไปโผล่ที่บ้านคุณโนะกุจิได้

ทำไมคุณโนะกุจิกับคุณนาโอโกะถึงล้มนอนอยู่ คุณโนะกุจินอนคว่ำ 

เลือดไหลอาบศีรษะ คุณนาโอโกะนอนหงายเลือดไหลจากสีข้าง ทำไม 

ในมือของนิชิซากิถึงกำเชิงเทียนเปื้อนเลือดไว้

นิชิซากิมองฉันด้วยสีหน้ามึนงง ไม่ได้มีท่าทีตกใจ เหมือนรู้อยู่แล้ว 

ว่าฉันอยู่ในบ้านคุณโนะกุจิ

ตอนนั้นเอง อินเตอร์โฟนบนผนังแถวทางเข้าห้องนั่งเล่นก็ดังขึ้น  

เป็นเสียงจากสายโทร.เข้า ไม่ใช่กดเรียกจากหน้าบ้าน พนักงานต้อนรับ 

โทร.ขึ้นมานั่นเอง 

ใครกัน ฉันรู้สึกสับสน ใจหนึ่งอยากให้ใครสักคนโผล่มาเดี๋ยวนั้น  

อีกใจก็คิดว่าถ้าเขามาเห็นละเป็นเรื่องแน่


