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พิธีศพยามวิกาล

 
๑  รูปปั้นที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันติดปากว่าพระจิโซ โดยเชื่อกันว่าเป็นพระโพธิสัตว์
 

ที่คอยช่วยเหลือเด็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้เดินทาง 
๒ ดมบุริ ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ชาม หรือข้าวราดหน้าต่าง  ๆ 

เป็นธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณของหมู่บ้านดมบุริ จังหวัดโทชิกิ  

ซึ่งอยู่ในหุบเขาลึกห่างจากโลกภายนอก

ชาวบ้านที่นี่มีความเชื่อว่า ใบหน้ามนุษย์เป็นสิ่งที่ยืมมาจากเทพเจ้า 

ไม่ว่าเพศไหนหรือวัยใด เมื่อเสียชีวิตจะต้องถูกควักใบหน้าคืนให้เทพเจ้า 

ดวงจิต (ใบหน้า) ซึ่งเป็นของที่ยืมจากเทพเจ้านั้น จะถวายคืนโดยการควัก 

ใส่ในใบหน้าของรูปปั้นพระจิโซ๑  ที่ทำเป็นหลุมรอไว้ และจะเรียกสิ่งนั้นว่า 

“จิโซดมบุริ๒”

ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตท่ีคืนใบหน้าให้เทพเจ้าแล้วจะถูกปฏิบัติในฐานะเรือ 

ที่จะข้ามไปยังโลกวิญญาณ โดยโปะข้าวขาวหุงสุกในใบหน้าที่เป็นหลุมกลวง 

จนพูน เพื่อไม่ให้ผู้เสียชีวิตต้องหิวระหว่างเดินทางไปยังโลกหน้า

ด้วยเหตุนี้เอง หมู่บ้านแห่งนี้จึงเรียกผู้เสียชีวิตที่ถูกควักใบหน้าว่า 

“ดมบุริซัง” จนกลายเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเช่นกัน ดมบุริซังจะถูกกำหนด 

ให้ขึ้นเรือ (ซึ่งก็คือร่างกายของตน) เดินทางไปยังโลกวิญญาณในยามวิกาล 

พิธีไว้อาลัยผู้เสียชีวิตที่หมู่บ้านแห่งนี้จึงจัดขึ้นกลางดึกทุกครั้ง และนี่คือ 

ธรรมเนียมส่งศพซึ่งถูกเรียกว่า  “พิธีศพยามวิกาล”  ที่ไม่เหมือนใครของ 

หมู่บ้านดมบุริแห่งนี้

จากหนังสือ พาเที่ยวแหล่งผีเฮี้ยน สำนักพิมพ์วินชี
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บทที่ ๑ มาคิตะ ทาเครุ

ร้านสะดวกซื้อ  ยามดึกอันเงียบสงัดเรืองแสงสว่างราวกับ 

เป็นหิ่งห้อย ยิ่งทาเครุปั่นจักรยานเข้าไปใกล ้ ร้านที่เล่าลือกันในวงเรื่องสยอง 

ยามค่ำว่าดูเหมือนปีศาจอ้าปากคอยเหยื่อก็ยิ่งดูสว่างจ้าขึ้นเรื่อย ๆ

ทาเครุจอดจักรยานไว้หน้าร้าน ก่อนจะเดินผ่านประตูอัตโนมัติโดยมี 

แมลงเม่าที่บินสลัดปีกอยู่รอบหลอดไฟคอยจับจ้องอยู่

เขาเดินเรื่อยเปื่อยไปตามชั้นวางสินค้า หยิบขนมขบเคี้ยวกับบะหมี่ 

กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ได้กะจะซื้อขึ้นมาดู ก่อนวางกลับลงบนชั้น

แม้จะมีของท่ีต้ังใจซ้ืออยู่แล้ว แต่เขาก็ชอบดูของในร้านเป็นการฆ่าเวลา

“โอ๊ะ อันนี้ที่ซึตจินบอกว่าอร่อยนี่หว่า”

ช็อกโกแลตห่อสีเหลือง มีข้อความว่า การผสมผสานอันน่าทึ่งระหว่าง 

กล้วยกับเลมอน

ทาเครุจ้องช็อกโกแลตอยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็ลดมือลง เคาะห่อช็อกโกแลต 

กับต้นขาเป็นจังหวะก่อนจะเดินตรงไปยังชั้นวางหนังสือ

เขาเหลือบมองนิตยสารสำหรับผู้ใหญ่ที่วางอยู่ริมชั้น ก่อนจะไล่อ่าน 

ช่ือนิตยสารจากฝ่ังหน่ึงไปยังอีกฝ่ังหน่ึง บางเล่มเขาหยิบข้ึนมาดู แต่เปิดแค่ 

ไม่ก่ีหน้าก็วางกลับที่เดิม

เมื่อมาถึงโซนหนังสือเล่ม เขาไล่พิจารณาดูชื่อเรื่องแล้วถอนหายใจ 

เบา ๆ เพราะไม่มีเล่มไหนน่าสนใจสำหรับเขาเลย

“แต่ถึงมีก็ไม่ซื้อหรอก”
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ไซโต้ ไทจิ

ทาเครพุมึพำกบัตวัเองกอ่นตรงไปยงัมมุเครือ่งดืม่ หยบิโคลา่สองขวด 

ออกมาโดยไม่ลังเลเหมือนตอนเลือกขนม แล้วเหลือบดูนาฬิกาที่อยู่เหนือ 

ชั้นวางสินค้าตอนปิดตู้เย็น

ตีสองกว่าแล้ว ถ้าไม่รีบกลับ พรุ่งนี้คงได้ตื่นหลังเที่ยง ทาเครุวิตก 

ขึ้นมาว่าอยู่ฆ่าเวลาต่อคงไม่ดีนัก จึงถือช็อกโกแลตกับโคล่าไปที่แคชเชียร์

เขาหยิบลูกอมที่ซื้อประจำจากชั้นวางสินค้าหน้าแคชเชียร์ แล้วส่งให้ 

พนักงานคิดเงินพร้อมสินค้าที่ถือมา

“ยินดีต้อนรับครับ”

พนักงานที่ดูท่าจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยทักทายเสียงเรียบโดย 

ไม่แม้แต่มองตาทาเครุ แล้วเริ่มสแกนสินค้า

ทาเครุเองก็ไม่คิดจะมองตาคนที่เจอหน้ากันในเวลานี้ ด้วยรู้สึกผิด 

ที่มาเตร็ดเตร่อยู่ข้างนอกกลางดึกทั้งที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

“ขอบคุณคร้าบ โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคร้าบ”

พนักงานกล่าวขอบคุณตามหน้าที่แบบพอเป็นพิธี  ทาเครุรีบออก 

จากร้านเหมือนผละหนีจากเขา

“เปน็พนกังานประสาอะไร อยา่งนอ้ยนา่จะถามหนอ่ยสวิา่มบีตัรสะสม 

แต้มรึเปล่า”

เป็นเรื่องปกติที่คนเราจะทำกร่างใส่ใครก็ได้เมื่ออยู่ลับหลัง ยิ่งเป็น 

เด็กวัยประมาณทาเครุก็ยิ่งแสดงความไม่พอใจมากขึ้นไปอีก

เวลาตีสองแบบนี้ไม่ใช่เวลาที่เด็กในวัยทาเครุจะออกมาอยู่ข้างนอก 

แต่นี่ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับวันศุกร์ของทาเครุ เพราะหลังเลิกเรียนทาเครุ 

จะเปลี่ยนชุดนักเรียนในห้องน้ำของห้างสรรพสินค้าหน้าสถานีรถไฟ แล้ว 

เที่ยวเล่นกับเพื่อนจนดึกดื่น

ที่จริงแล้วเขาต้องถูกพ่อแม่ต่อว่าว่ามัวไปเถลไถลที่ไหน แต่พ่อแม่ 

ของทาเครุไม่ว่าอะไรเรื่องกิจวัตรนี้ของเขาเลย

ตรงกันข้าม พ่อแม่ของทาเครุเองก็กลับบ้านดึกดื่นในช่วงสุดสัปดาห์ 

เช่นกัน เลยไม่แปลกที่เป็นเช่นนี้

“หืม?”
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ผีควักหน้า

ทาเครุเห็นอะไรบางอย่างขณะโยนกระเป๋าเป้กับถุงร้านสะดวกซื้อลง 

ตะกร้าจักรยาน ในกระเป๋าเป้ที่เปิดซิปคาไว้ครึ่งหนึ่งกลับมีหนังสือไม่คุ้นตา 

ซุกอยู่

“อ้าว มาได้ไงล่ะเนี่ย”

มองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นหนังสือของร้านสะดวกซื้อ เพราะรูปเล่ม 

เหมือนกับหนังสือตรงมุมหนังสือเล่มที่ยืนดูเมื่อครู่  เป็นหนังสือแบบที่ 

พบเห็นบ่อยตามร้านสะดวกซื้อเช่นนี้  คือมีข้อดีตรงอ่านง่าย  เนื้อหา 

ไม่ซับซ้อน ส่วนหน้าปกมีสีสันฉูดฉาดและดูราคาถูก

ชื่อหนังสือตรงสันซึ่งโผล่ให้เห็นจากกระเป๋าเป้คือ พาเที่ยวแหล่ง 

ผีเฮี้ยน

“...”

ทาเครุค่อย ๆ หันไปมองแคชเชียร์ร้านสะดวกซื้อ พนักงานคนเมื่อครู่ 

กำลังยืนหาวก้มหน้าก้มตา ดูแล้วน่าจะเล่นสมาร์ทโฟนอยู่ หนังสือเล่มนี้ 

คงเผอิญตกใส่กระเป๋าเป้ของเขาขณะเดินอยู่ในร้าน

“โชคดีแล้วเรา”

ทาเครุปั่นจักรยานกลับบ้านโดยไม่คิดนำไปคืน ถือเสียว่าเป็นของ 

แถม

เขาออกห่างจากร้านสะดวกซ้ือไปเร่ือย ๆ พร้อมกับท่ีแสงสว่างด้านหลัง 

ริบหรี่ลง จนเมื่อแสงหายลับไป เขาก็มาถึงแมนชั่นของตน  ที่นี่คล้าย 

โรงแรมที่มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยพร้อมสรรพ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ 

ในยุคสมัยนี้

ทาเครุสอดบัตรตรงทางเข้า แล้วเข็นจักรยานผ่านประตูอัตโนมัติ 

เข้าล็อบบี้ ก่อนจะเข้าลิฟต์ไปกดชั้นสิบสอง

ขณะมองไฟบอกชั้นในลิฟต์ ทาเครุพลันนึกถึงหนังสือ พาเที่ยวแหล่ง 

ผีเฮี้ยน  ในกระเป๋าเป้แล้วขนลุกขึ้นมา แต่ปลอบตัวเองว่าหนังสือเล่มนี้ 

คงน่าตื่นเต้นดี

แม้ตลอดทางที่ลิฟต์เคลื่อนตัวขึ้นไปยังชั้นสิบสอง เขาจะไม่กล้าหัน 

ไปมองกระจกด้านหลังเลยก็ตาม
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ไซโต้ ไทจิ

“กลับมาแล้วเหรอ กลับดึกทุกอาทิตย์เลย ลูกน่ีเท่ียวได้เท่ียวดีจริง ๆ”

ทาเครุเข้ามาในห้องนั่งเล่น แม่กำลังกินเนยแข็งคู่กับไวน์แดงที่เขย่า 

อยู่ในแก้ว ส่วนพ่อนั่งหลับตรงโซฟาในท่าแขนแนบลำตัว

“ตัวเองก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ ดื่มเหล้าเก่งจริง ๆ”

“แหม เสียมารยาทจัง นี่ไวน์ต่างหาก ไม่ใช่เหล้า ก็เลือดของแม่ 

ทำจากไวน์นี่นา”

“งั้นเหรอฮะ ดีจังนะ” ทาเครุตอบกลับคำพูดล้อเล่นของแม่แล้วรีบ 

เข้าห้องตัวเอง

“อยากกินอะไรรึเปล่า”

แม่ถามมาจากห้องนั่งเล่น แต่ทาเครุตอบปฏิเสธไป ก่อนจะเปิดห่อ 

ช็อกโกแลตที่ซื้อมา โยนเข้าปากเคี้ยวกรุบ ๆ พลางหยิบหนังสือเล่มนั้นออก 

จากกระเป๋าเป้แล้วล้มตัวนอนหงายบนเตียง

“โชคดีจังแฮะ เพราะเราคงไม่คิดซื้อหนังสือแบบนี้อยู่แล้ว”

ทาเครุพลิกหน้าอ่านขณะนอนบนเตียง ทุกคอลัมน์ในนั้นมีภาพ 

ประกอบ ทำให้อ่านสนุกเพราะเหมือนตัวเองอยู่ในสถานที่นั้น  ๆ  จริง เขา 

ไม่ได้รู้สึกผิด เพราะไม่คิดว่านี่เป็นการลักเล็กขโมยน้อย

โชคดจีรงิ ๆ ทาเครนุกึครึ้มใจ เขายงัอยูช่ัน้มธัยมตน้ ถา้ไมถ่กูบงัคบั 

เขาก็ไม่คิดจะอ่านหนังสืออื่นนอกจากการ์ตูน หนังสือเล่มนี้มีภาพประกอบ 

และหน้าสีหลายหน้า แต่กว่าครึ่งคือตัวหนังสือเรียงเป็นพืด

งั้นคงต้องเลือกอ่านเฉพาะหน้าที่น่าสนใจ ยิ่งไม่ได้ออกเงินซื้อเองด้วย 

จึงไม่เสียดายเท่าไร

“เหวอ อะไรเนี่ย สยองเป็นบ้า!”

เขาหยุดอ่านที่หน้าสีสะดุดตาหน้าหนึ่ง เมื่อพลิกหน้าส่ง  ๆ ก็ไม่แปลก 

ที่จะมาสะดุดตากับคอลัมน์พิเศษที่มีรูปภาพและสีสันมากมาย  รูปภาพ 

ในหน้านั้นชวนขนลุกกว่าภาพไหน ๆ

“อะไรเนี่ย... ไหน ๆ ดมบุริซัง? ใบหน้าเป็นหลุมกลวงน่าสยอง แต่ 

ชื่อตลกดีแฮะ”

หน้าที่ทาเครุเปิดค้างอยู่นั้น ฝั่งซ้ายเป็นภาพประกอบเต็มหน้าหนังสือ 
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ของใบหน้าผู้หญิงซึ่งเป็นหลุมกลวง ไร้ดวงตา จมูก และริมฝีปาก เพราะ 

ถูกควักเนื้อออกไป

ส่วนฝั่งขวามีข้อความพาดหัวว่า พิธีส่งศพนองเลือดของหมู่บ้าน 

สันโดษที่ถูกลืม แล้วตามด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ที่ถูกควักใบหน้า และ 

ธรรมเนียมของหมู่บ้านนั้นพร้อมภาพประกอบ

คอลัมน์ของหมู่บ้านน้ันซ่ึงถูกเรียกว่า “หมู่บ้านดมบุริ” มีท้ังหมดหกหน้า 

โดยมีเนื้อหาอธิบายอย่างละเอียด เช่น เรื่องศพที่ถูกควักใบหน้านั้นจะถูก 

เรียกว่า  “ดมบุริซัง” หรือเรื่องการตักข้าวขาวหุงสุกใส่ใบหน้าที่ถูกควักเป็น 

หลุมจนพูน

“อึ๋ย...เอาจริงดิ ในญี่ปุ่นยังมีหมู่บ้านแบบนี้อีกเหรอ ล้อเล่นน่า”

ทาเครุพึมพำแล้วดูนาฬิกา เพิ่งรู้สึกตัวว่าอ่านไปได้ครึ่งชั่วโมงแล้ว 

จงึปดิหนงัสอืวางไวข้า้งหวัเตยีง แตไ่มรู่ท้ำไมเขาถงึขนลกุขึน้มาอยา่งบอกไมถ่กู 

ที่มันวางอยู่ใกล้ศีรษะ สุดท้ายจึงนำไปเก็บในลิ้นชักโต๊ะเรียนหนังสือ

เขาปิดลิ้นชักและหยิบเสื้อคอกลมแขนยาวจากตู้เสื้อผ้าเพื่อไปอาบน้ำ 

จู ่ๆ แอพพลเิคชัน่สง่ขอ้ความทีช่ือ่ LIVE กส็ง่เสยีงแจง้เตอืน ทาเครดุหูนา้จอ 

ด้วยคิดว่าคงมาจากเพื่อนที่เที่ยวด้วยกันก่อนที่เขาจะแยกไปร้านสะดวกซื้อ

“หา อะไรเนี่ย”

ทาเครุขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจ  ก่อนจะต้องผงะห่างจาก 

สมาร์ทโฟนเมื่อเห็นว่าชื่อผู้ส่งคือ 

เขาเปิดอ่านข้อความที่ส่งมา และพบว่าเป็นตัวอักษรที่อ่านไม่ออก 

เช่นกัน ทาเครุสงสัยว่าหรือจะมีอะไรขัดข้อง แต่เมื่อลองดูบัญชีรายชื่อกับ 

ประวัติการสนทนากับคนอื่นก็พบว่ายังเหมือนเดิม ไม่มีอะไรผิดปกติ

“เอ๋ ยังไงเนี่ย”
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คอลัมน์จากหนังสือเมื่อครู่ทำเอาทาเครุรู้สึกใจคอไม่ค่อยดี เขาเปิด 

ห้องแชตที่มีข้อความพิลึกขึ้นมาดูอีกครั้ง

ไม่ว่าจะอ่านกี่รอบก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดี เพราะมีอักษรคันจิยาก  ๆ  เรียง 

เปน็พดื จงึคดิวา่นา่จะเปน็ภาษาจนี เขาลองอา่นใหล้ะเอยีดอกีท ี แตก่ไ็มพ่บ 

ตัวอักษรที่อ่านออกสักตัว

ระหว่างน้ัน ข้างข้อความท่ีถูกส่งมาก็ปรากฏตัวอักษรเล็ก ๆ ว่า อ่านแล้ว

“อ๊ะ ขึ้นว่าอ่านแล้วด้วย”

คำว่า  “อ่านแล้ว”  เป็นการแจ้งเตือนว่าผู้รับเปิดข้อความอ่านแล้ว แต่ 

ทาเครุที่กำลังแอบสยองอยู่เลยไม่ทันได้เอะใจว่าข้อความนี้มีบางอย่างผิดปกติ

“สงสัยคนจีนที่ไหนสักคนส่งคำขอเป็นเพื่อนผิดมั้ง”

ทาเครุทึกทักเอาเอง แล้วหอบกางเกงในกับเสื้อแขนยาวคอกลม 

ออกจากห้อง

“กำหนดจุดหมายเรียบร้อย อีก ๑๒ กิโลเมตรจะถึงจุดหมาย”

ทาเครุเข้าห้องน้ำไปแล้ว จึงไม่รู้ว่าระบบนำทางของสมาร์ทโฟนที่วาง 

อยู่บนเตียงกำลังเริ่มทำงาน

เสียงน้ำกระทบกระเบื้องดังเป็นระยะปนกับเสียงกระเซ็นแผ่วเบาเหมือนดนตรี 

ที่ไม่สอดประสาน
 น้ำกระทบกระเบื้องแล้วไหลลงท่อระบายน้ำไป
 เสียงนั้น 

เปลี่ยนจังหวะทุกครั้งที่ทาเครุขยับแขนสระผม
 พลางพยายามใช้น้ำชะล้าง 

เรื่องน่าขนลุกเมื่อครู่ออกจากสมองด้วย

ไม่น่าอ่านหนังสือพรรค์นั้นเอาตอนนี้เลย

ถา้เรือ่งแอพพลเิคชัน่ LIVE เมือ่ครูเ่กดิขึน้ตอนกลางวนัคงไมน่า่ตกใจ 

เท่าไหร่นัก ความจริงคงไม่ได้มีอะไรอย่างที่เขากังวล

ขณะที่ทาเครุกำลังอาบน้ำตอนตีสาม สมาร์ทโฟนที่อยู่ในห้องเขาก็ 
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ส่งเสียงแจ้งเตือนว่า “อีกสามร้อยเมตรข้างหน้า เลี้ยวซ้าย” พร้อมแสดง 

ข้อความ อีก ๒.๓ กิโลเมตรจะถึงจุดหมาย

“ทาเครุ ตกลงมอปลายจะเข้าเรียนที่ไหน”

แม่ถามทาเครุซ่ึงออกมาจากห้องอาบน้ำในสภาพพาดผ้าขนหนูบนศีรษะ 

เขาจึงตอบแบบไม่สบอารมณ์

“มอปลายอะไร นี่ผมเพิ่งอยู่มอสองเองนะ”

“แตอ่กีไมถ่งึครึง่ปจีะขึน้มอสามแลว้ไมใ่ชเ่หรอ เอาแตเ่ทีย่วเลน่แบบนี้ 

จะดีเหรอ พอถึงเวลาเดี๋ยวก็ไม่ได้เรียนในที่ที่อยากเรียนหรอก”

ทาเครุหงุดหงิดที่เถียงไม่ออก แถมยังโดนจี้เรื่องที่ไม่อยากคิด แต่ 

ก็ตอบกลับไปส่ง ๆ ว่า “รู้แล้วน่า”

แต่อีกฝ่ายใช่จะไม่รู้ทันว่าลูกชายตอบแบบขอไปที “เดี๋ยวก่อนสิ” 

แม่รั้งทาเครุที่ทำท่าจะเข้าห้องด้วยการคว้าแขนไว้

“อะไรเล่า ยุ่งจริง!”

“แม่บอกแล้วไง จะเที่ยวจนดึกดื่นช่วงวันหยุดแค่ไหนก็ได้ แต่ต้อง 

แลกกับผลการเรียนที่ดี”

“พูดมากชะมัด บอกว่ารู้แล้วไง! คิดอยู่แหละน่า”

“แน่ใจเหรอ” แม่ย้อนถาม แต่ทาเครุไม่สนใจแล้วสะบัดแขน เดิน 

กลับเข้ามานอนในห้องของตัวเอง

“อีกสักครู่จะถึงจุดหมาย”

เสียงจากระบบนำทางดังอยู่ข้างหู ทาเครุดีดตัวลุกขึ้นคว้าสมาร์ทโฟน 

ขึ้นมาดูด้วยความสงสัย

เสียงแจ้งเตือนดังขึ้นในมือ บนหน้าจอสมาร์ทโฟนปรากฏแผนที่ 

ซึ่งตัวบอกตำแหน่งกำลังเคลื่อนที่ไปยังจุดหมาย ทาเครุไม่อยากเชื่อสายตา 

ตัวเอง เพราะระบบนำทางของสมาร์ทโฟนเป็นแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยนำทาง 

ไปยังจุดหมายปลายทาง ต่อให้ขัดข้องยังไง ตัวบอกตำแหน่งก็ไม่มีทาง 

เคลื่อนไปยังจุดหมายเองโดยที่สมาร์ทโฟนไม่ได้ขยับไปไหน

แต่มันกำลังเกิดขึ้นบนฝ่ามือของเขา

“จุดหมายอะไรกัน...”
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ทาเครุสงสัยว่าจุดหมายที่ว่านั้นคือที่ไหน จึงลองใช้นิ้วปัดและขยาย 

หน้าจอเพื่อให้รู้แน่ชัด แล้วใบหน้าของเขาก็เริ่มเผือดสี

“ขึ้นลิฟต์ข้างหน้าไปชั้นสิบสอง”

“นะ นี่มัน...”

“จุดหมายคือห้องหมายเลข ๑๒๐๔”

สัญชาตญาณของทาเครุบอกให้เขาหนี ต้องหนีเดี๋ยวนี้

แต่ทว่า เพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ทาเครุจะเคลื่อนตัวตามสัญชาตญาณ 

แค่ชั่วพริบตานั้น ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้ว

“ถึงจุดหมายเรียบร้อย ขอบคุณสำหรับการเดินทาง”

เขารู้สึกหนาวเยือก  ราวกับมีน้ำเย็นไหลผ่านท้ายทอยลงมายัง 

กลางหลัง

ร่างกายส่งสัญญาณเตือนเขาว่าห้ามหันไป แต่เขากลัวจับใจจนไม่อาจหนี 

หรือแม้แต่ขยับตัว

“มีให้เติมอีกมั้ย”

เขาสัมผัสความรู้สึกชวนขนลุกจากด้านหลัง มีใครบางคนอยู่ ไม่สิ 

ทาเครุไม่แน่ใจว่านั่นคือมนุษย์จริงหรือเปล่า แต่เสียงนั้นดังจากด้านหลัง 

และอยู่ใกล้เขามาก

ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ ๆ

ในหัวเขาเร่ิมปฏิเสธ เช่ือสุดใจว่าโลกน้ีไม่มีส่ิงล้ีลับเหนือธรรมชาติใด ๆ 

ทั้งสิ้น ความเชื่อนั้นเองที่ยังช่วยประคับประคองสติของทาเครุอยู่

แต่จะให้แน่ใจต้องทำสิ่งหนึ่งเสียก่อน

เป็นเร่ืองท่ีต้องทำ ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน แค่หันไป...แค่หันไปดูให้แน่ใจ 

เท่านั้น

ต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่าง

ด้านหลังของทาเครุมีตัวแทนของสิ่งที่เขาปฏิเสธยืนอยู่

ผมหางม้า เสื้อคาร์ดิแกนลายทางขาวดำ และกางเกงขาสั้น

แม้การแต่งกายจะไม่เหมือนกับ  สิ่งนั้นที่เขารู้จัก แต่เขารู้ได้จาก 

ใบหน้า...ไม่สิ จะบอกว่ารู้ได้จากใบหน้าคงไม่ถูกนัก เพราะกลางใบหน้านั้น 
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เป็นหลุมกลวงลึกเหมือนหลุมบนดวงจันทร์

เขาเห็นมนุษย์ซึ่งถูกควักเนื้อบนใบหน้า ทั้งดวงตา  จมูก  และ 

ริมฝีปากออก ควักออกไปจนเป็นหลุมกลวงสมบูรณ์แบบ

ใช่ นั่นคือสิ่งพิสดารแบบเดียวกับที่เขาเห็นเป็นภาพประกอบใน 

หนังสือ พาเที่ยวแหล่งผีเฮี้ยน ที่อ่านเมื่อครู่

ทาเครุพยายามเปล่งเสียง  แต่ถูกความหวาดกลัวต่อสิ่งตรงหน้า 

ครอบงำจนไม่อาจขยับเขยื้อน ความกลัวกำลังพรากอิสระไปจากเขา

“ช่วยด้ว...!”

ทาเครุเปล่งเสียงได้ในที่สุด แต่พร้อมกันนั้นเอง เจ้าของผมหางม้า 

ที่ใบหน้าถูกควักเป็นหลุมก็เงื้อมือขวาขึ้นสูง

ในมือคือช้อนพรวนดินโลหะสำหรับใช้ทำสวน

เสียงที่คล้ายกับเสียงขุดดินเป็นสัญญาณบอกจุดจบของทุกสิ่ง

ช้อนพรวนดินแทงเข้าที่ใบหน้าของทาเครุอย่างไร้ความปรานี ความ 

รู้สึกพิกลอันเยียบเย็นแล่นปราดมาที่ด้านหลังจมูก ก่อนที่ความเจ็บปวด 

จะก่อตัวตามมา

ปลายแหลมของช้อนพรวนดินแทงทะลุกะโหลกศีรษะของทาเครุ 

และควักใบหน้าออกไปโดยไม่ยั้งมือแม้แต่น้อย

เขาเจ็บปวดแสนสาหัส คล้ายสมองถูกกวนด้วยเครื่องตีไข่อัตโนมัติ

เสียงครวญเล็ดลอดจากลำคอของทาเครุอย่างแผ่วเบาทุกครั้งที่มีการ 

ควักคว้าน ความเจ็บปวดบนใบหน้าอันแสนสาหัสทำเขาแทบคลุ้มคลั่ง แต่ 

ไม่อาจกระดิกตัวได้แม้แต่น้อย

ช้อนพรวนดินแทงลึกเข้ามาควักเนื้อบนใบหน้า และดึงออกพร้อม 

เสียงของเหลวหนืดยืดหยด ก่อนจะแทงซ้ำแล้วดึงออกสลับไปมาอยู่แบบนั้น

“ทาเครุ อย่าทำเสียงตึงตังกลางดึกสิ”

แม่ของเขาส่งเสียงงัวเงียต่อว่ามาจากห้องนั่งเล่น เพราะได้ยินเสียง 

ตึงตังจากการที่ศีรษะของทาเครุกระแทกพื้นทุกครั้งที่ถูกช้อนพรวนดินแทง 

ใบหน้า

เสียงของแม่ฟังดูเหมือนอยู่ห่างไกล ขณะที่เขาถูกช้อนพรวนดินแทง 
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ใบหน้าซ้ำ ๆ ทาเครุพยายามนึกช่ือเรียกของมนุษย์ไร้หน้าท่ีเขียนในคอลัมน์น้ัน 

แต่ทุกครั้งที่พอจะนึกออก เขาก็ถูกควักใบหน้าซ้ำแล้วซ้ำอีก จนเมื่อช้อน 

พรวนดินแทงเข้ามาที่คาง ทาเครุก็นึกออก

...ดมบุริซัง
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วันที่ ๒๕ กันยายน
“มากันที่ข่าวต่อไปค่ะ มีรายงานว่าพบศพนางสาวฮาราดะ ยูมิเอะ 

นักเรียนชั้นมอห้า ในสวนสาธารณะของเมืองนาโกยะ หลังจากที่เธอหายตัว 

ไปจากเมืองโทโคโรซาวะ จังหวัดไซตามะ โดยใบหน้าของนางสาวฮาราดะ 

ถูกทำลายเป็นแผลฉกรรจ์ตั้งแต่บริเวณหน้าผากจนถึงคาง  ตอนนี้ยังอยู่ 

ในขั้นตอนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าเป็นการ 

ฆาตกรรม

“นอกจากนี้ยังไม่พบชิ้นส่วนใบหน้าของนางสาวฮาราดะที่ถูกทำลาย 

และได้มีการขยายผลต่อไปยังคดีอื่น  ๆ  ที่เกิดขึ้นในจังหวัดฮิโรชิมะและ 

จังหวัดโทชิกิซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หลังการพบศพนั้น ทางโรงเรียนที่ 

นางสาวฮาราดะศึกษาอยู่ได้มีการจัดประชุมพิเศษ โดยผู้อำนวยการ...”

อาซาคุระ มิโอะ จากบริษัทโพสิทซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 

กำลังนั่งอยู่ในสำนักข่าวของสถานีโทรทัศน์โทโตะ เธอกำลังดูข่าวจากหน้าจอ 

ที่ถูกแสงไฟในออฟฟิศส่องกระทบจนเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมา

ตอนนี้สังคมดูจะกำลังแตกตื่น เพราะมีคนพบศพที่มีสภาพใบหน้า 

ถูกทำลายอย่างโหดเหี้ยมติดต่อกัน ซึ่งดูยังไงก็เป็นการลงมือคล้าย ๆ กัน

ท่ีเธอไม่เรียกว่าเป็นคดีต่อเน่ือง แต่กลับใช้คำว่าเป็นการลงมือ คล้าย ๆ 

กัน เพราะสถานที่พบศพแต่ละแห่งนั้นอยู่ไกลเกินกว่าจะตั้งสมมติฐานได้ว่า 

ผู้ก่อเหตุเป็นคนเดียวกัน

บทที่ ๒ มัตสึนากะ เรียว
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เป็นไปไม่ได้หากมองตามหลักความเป็นจริง

“คดีนั่นน่ะ เขานำเสนอแบบนุ่มนวลแล้วนะจะบอกให้”

หัวหน้าซาคางุจิ คันจิ ซึ่งมาด้วยกันกับมิโอะพูดด้วยท่าทางอวดรู้ 

ขณะเขย่ากาแฟกระป๋องในมือ

ทั้งคู่ถูกนากาโอะ โปรดิวเซอร์รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์โทโตะ 

เรียกตัวมา

โพสิทรับงานต่อจากสถานีโทรทัศน์โทโตะเป็นบางครั้ง จึงถือเป็น 

เรื่องปกติที่ถูกเรียกมาแบบคราวนี้ และแน่นอนว่าทุกครั้งพวกเธอจะต้อง 

นั่งดูโทรทัศน์ในออฟฟิศระหว่างคอยนากาโอะ ผู้ชอบเรียกคนอื่นมาแล้ว 

ปล่อยให้รออยู่อย่างนั้น

มิโอะเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าทำงานในบริษัทโพสิทได้ไม่นาน และ 

พยายามไม่แสดงความหงุดหงิดหรือกระวนกระวายระหว่างนั่งรอ

ไม่แปลกที่จะโมโห เพราะพวกเธอรอมาตั้งสี่สิบนาทีแล้ว

วันนี้เธอก็ต้องฝึกความอดทนเหมือนเคย แต่ซาคางุจิชินเสียแล้ว

“หมายความว่ายังไงคะ” มิโอะถามขณะมองซาคางุจิที่ทำหน้าไม่รู้สึก 

ทุกข์ร้อนด้วยหางตา

“อ้อ ก็เขาเสนอข่าวว่า  ‘ใบหน้าถูกทำลาย’  ใช่มั้ย ได้ยินแบบนั้นแล้ว 

อาซาคุระนึกภาพออกมาเป็นแบบไหนล่ะ”

มิโอะเหลือบตาข้ึนมองหลอดไฟในออฟฟิศ พร้อมกับนึกถึงความหมาย 

ของคำว่าทำลาย แต่จินตนาการภาพไม่ออกสักที จึงได้แต่ส่งเสียงครวญ  

“อืม...” ตอบ 

ซาคางจุใิชน้ิว้เปือ้นกลิน่บหุรีจ่ิม้หนา้ผากมโิอะราวกบัเดาทา่ทางของเธอ 

ไว้แล้ว

“นึกไม่ออกสินะ อย่างมากคงนึกกันว่าถูกทุบด้วยอะไรสักอย่าง 

ประมาณนั้น แต่ความจริงมันหนักกว่าที่พวกเราคิดกันเสียอีก เพราะตั้งแต่ 

ตรงนี้จนถึงตรงนี้น่ะ...”

ซาคางุจิวนนิ้วชี้ที่จิ้มหน้าผากมิโอะลงไปที่คางแล้ววนกลับมาที่เดิม 

เป็นรูปวงกลม พร้อมยิ้มแหย่
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“ถูกควักออกเป็นหลุมกลวงเลยละ”

“ถูกควัก...เอ๋?”

ซาคางุจิส่งเสียงหัวเราะพอใจเมื่อเห็นมิโอะหน้าซีดเผือด เขาทำเนียน 

ซดกาแฟกระป๋องในมือจนหมดขณะทีมงานของสถานีโทรทัศน์มองมา 

เป็นการกลบเกลื่อนว่า  ฉันดื่มกาแฟอยู่ ไม่ได้ส่งเสียงดังสักหน่อย แต่ไม่รู้ 

ว่าที่ทำนั้นได้ผลจริงหรือเปล่า

“ตะ…แต่เห็นว่าศพท่ีถูกควักใบหน้าน่ันถูกพบคนละพ้ืนท่ีกันเลยนะคะ”

“อืม ก็นั่นน่ะสิ วิธีการลงมือเหมือนกัน แต่ศพที่พบอยู่คนละพื้นที่ 

นี่นะ สงสัยจะมีฆาตกรมือโปรได้แรงบันดาลใจจากคดีแรกจนนำไปก่อเหตุ 

เลียนแบบมั้ง”

“คดีเลียนแบบเหรอคะ...”

ถึงจะเป็นการวิเคราะห์ที่ดูไม่มีหลักการ แต่ชายคนนี้อาจจะพูดจริง 

ก็ได้

มิโอะคิดเช่นนั้น แต่ด้วยความที่เป็นลูกน้อง เธอจึงไม่อาจทักท้วง  

ทำได้เพียงนึกทบทวนสิ่งที่ซาคางุจิพูด

ความจริง ซาคางุจิรู้สึกเฉย ๆ  กับข่าวฆาตกรรมโหดร้ายทารุณนี้แล้ว 

เพราะมนัถกูนำเสนอแทบทกุวีว่นั เขาจงึไมไ่ดส้นใจวา่คนรา้ยจะเปน็ใครทีไ่หน

แต่กับมิโอะที่เพิ่งอายุครบยี่สิบปีและไม่อาจอ่านใจของซาคางุจิได้ 

จึงมัวแต่ว้าวุ่นกับเรื่องที่ว่าควรแสดงความคิดเห็นยังไงกับคดีนี้ดี

“แต่บริษัทผลิตรายการที่ต้องรับช่วงต่ออย่างเราคงไม่มีวาสนาได้ทำ 

รายการข่าวดังแบบนี้หรอก” ซาคางุจิเอ่ย ก่อนจะได้ยินเสียงผู้ชายเรียก 

ชื่อเขา

“ฝากหน่อยนะ” ซาคางุจิบอกมิโอะพลางยื่นกระป๋องกาแฟเปล่าให้ 

แล้ววิ่งไปทางเสียงเรียกพร้อมขานรับเสียงดังฟังชัด

“อ๊ะ คุณซาคางุจิ! ให้ฉันไปด้วยสิ...โธ่”

มิโอะซึ่งยืนถือกระป๋องกาแฟเปล่าถอนหายใจเงียบ  ๆ เมื่อเห็นซาคางุจิ 

หายเข้าไปในห้องรับแขกเสียแล้ว
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“คือเรื่อง ‘คดีฆ่าควักหน้า’ ที่กำลังดังในช่วงนี้น่ะ”

คนที่พูดคำว่า  “คดีฆ่าควักหน้า”  ขึ้นมานั้นคือนากาโอะ  โซอิจิโร่  

โปรดิวเซอร์ของสถานีโทรทัศน์ที่เป็นคนเรียกซาคางุจิมาพบ การที่เขาพูดถึง 

คดีซึ่งมีผู้เสียชีวิตหลายรายด้วยชื่อเล่นแบบนี้ ทำให้ซาคางุจิคิดว่าอีกฝ่าย 

ชา่งขาดความเหน็อกเหน็ใจ เขาพยายามมองโลกในแงด่ี บางทคีนในวงการนี ้

อาจมีนิสัยแบบนี้มากกว่าที่คิด

ซาคางจุเิผลอสง่ยิม้บาง  ๆใหน้ากาโอะทีด่นัทะลึง่พดูวา่ “คดฆีา่ควกัหนา้”  

ขณะอยู่กันตามลำพังแบบนี้

“คุณนากาโอะไม่เห็นต้องพูดแบบนั้นก็ได้นี่ครับ”

“ก็วัน  ๆ  มัวแต่ต้องคำนึงถึงผู้ชมที่ไม่รู้จักหน้าตากับพวกหัวหน้า  

พออยู่กับนายที่เป็นเพื่อนสนิทเลยอยากเรียกตรง  ๆ  แบบไม่ต้องเกรงใจไง  

บริษัทผลิตรายการอย่างพวกนายก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่เหรอ เห็นว่าช่วงนี้ 

มีนักแสดงหรือดาราเด็กที่วางท่าว่าตัวเองวิเศษวิโสอยู่เยอะด้วย”

โปรดิวเซอร์นากาโอะพูดกับซาคางุจิด้วยท่าทางที่ไม่มีความตระหนัก 

ว่ากำลังใช้คำไม่เหมาะสม ก่อนจุดบุหรี่ขึ้นสูบ

“นั่นสินะ ทางนี้ก็ต้องคอยพะเน้าพะนอเอาใจ แต่กลับถูกวางท่าใส่ 

ว่าตัวเองนี่วิเศษเลิศเลอ...บางทีก็คิดนะครับ  ว่าฉันไม่ได้เอาใจพวกแก 

สักหน่อย แต่ที่ต้องประจบคือทางค่ายของพวกแกต่างหาก”

พอซาคางุจิตอบคำถามได้โดนใจนากาโอะ ทั้งคู่ก็พากันหัวเราะเป็น 

จังหวะเดียวกัน และพูดพร้อมกันว่า “โลกนี้มันอยู่ยากจริง ๆ น้า”

สักพักหนึ่งหลังคุยเรื่องนั้น นากาโอะก็ยื่นหน้าเข้ามาหาซาคางุจิ แล้ว 

ลดเสียงเพื่อพูดเข้าประเด็น ขณะที่ตาคอยเหลือบมองทางประตู

“คือเรื่องที่ขอให้มาวันนี้น่ะ พอดีมีคนที่บอกว่ารู้เรื่อง ‘คดีฆ่าควักหน้า’ 

อะไรนั่นอยู่”

“รู้เรื่องคดี...เหรอครับ”

“ใช่ จะว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือยังไงดี แต่ดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่าง 

น่าสงสัยมั้ยล่ะ”

“ไม่น่าไว้ใจนะครับนั่น”
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ซาคางุจิพยายามพูดเออออตามนากาโอะ แต่ใจจริงก็คิดเช่นนั้นอยู่ 

เหมือนกัน ในวงการนี้มีคนมากมายที่พร้อมจะนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยน 

เป็นเงิน แน่นอนว่าจำนวนเงินจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและ 

ความน่าเชื่อถือด้วย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเท็จเสียมากกว่า

ซาคางุจิเข้าใจดีเพราะเคยประสบมาแล้ว จึงตอบนากาโอะกลับไป 

ตามนั้น เขารู้ว่านากาโอะเองก็มีมุมมองแบบเดียวกัน

“แต่รายนี้ดูเหมือนจะจริงนะ เพราะว่าคดีนั่น...ข่าวไม่ได้นำเสนอไป 

ใช่มั้ยล่ะว่าผู้เคราะห์ร้าย ถูกควักใบหน้า”

“หรือว่า...ทางนั้นรู้เรื่องนั้นเหรอครับ”

“ใช่ แถมรู้แล้วจะมาบอกข้อมูลด้วยนี่สิ”

“อย่างนี้เอง น่าสนใจดี”

“ใช่มั้ยล่ะ” นากาโอะยิ่งพูดเบาลงไปอีก ราวกับมีนัยบางอย่าง

“...คุณอยากให้พวกผมออกโรงเหรอครับ”

“แหม นายเนี่ยเข้าใจไวดีจริง ถึงอีกฝ่ายจะมีข้อมูลน่าเชื่อถือก็เถอะ 

แต่คนทำข่าวโดยตรงอย่างพวกเราจะไปยุ่มย่ามกับพวกแบบนั้นง่าย ๆ  ไม่ได้ 

หรอก เลยอยากให้นายช่วยลองเช็กดูหน่อยน่ะ”

นากาโอะเงยหน้าหัวเราะ แล้วยื่นกระดาษโน้ตให้ซาคางุจิ ก่อนจะ 

กระซิบข้างหูว่า “พอนายติดต่อเสร็จแล้ว ช่วยเอาใส่เครื่องย่อยกระดาษ 

ด้วยนะ” แล้วเดินออกจากห้องไป

หลังจากยิ้มให้นากาโอะจนลับตา ซาคางุจิซึ่งถูกทิ้งไว้ลำพังจึงหยิบ 

บุหรี่หนึ่งมวนขึ้นมาคาบแล้วจุดไฟ

“เฮ้อ โยนมาแต่เรื่องวุ่น ๆ จริงนะ แต่เอาเถอะ...”

ซาคางุจิสูบบุหรี่แค่สองทีแล้วขยี้กับที่เขี่ยบุหรี่ จากนั้นเดินไปบิด 

ลูกบิดประตู “จะว่าโชคดีก็ได้มั้ง” เขาพูดกับตัวเองก่อนออกจากห้อง

“อ๊ะ คุณซาคางุจิ!”

มิโอะซึ่งคอยเขาออกมาจากห้องอยู่ตลอดโพล่งเสียงดัง ซาคางุจิ 

พูดแค่ว่า “ไปกันเถอะ” แล้วรีบออกจากสำนักข่าว

ประเมินจากความเร็วฝีเท้า ทำให้มิโอะรู้ว่าซาคางุจิเข้าโหมดทำงาน 
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เรียบร้อยแล้ว เธอขมวดคิ้วเพราะเดาได้ว่าจากนี้คงเป็นช่วงเวลาอันยาวนาน 

พร้อมกับรีบจ้ำเท้าตามไป

“ประชุม! ทุกคนมาประชุมด่วน!”

พนักงานในออฟฟิศมารวมตัวหน้าไวท์บอร์ดตามเสียงเรียกนั้น 

แต่ละคนจับจ้องไปยังซาคางุจิที่เขย่ากาแฟในถ้วยกระดาษ

“อาซาคุระ” ซาคางุจิเรียกมิโอะโดยไม่ได้มองลูกน้องคนใดคนหนึ่ง 

เป็นพิเศษ เขาทำมือเป็นรูปกำปั้นเคาะไวท์บอร์ด เป็นสัญญาณบอกให้มา 

ลบกระดาน มิโอะลนลานขานรับสั้น  ๆ แล้วรีบลบข้อความที่เขียนอยู่เต็ม 

กระดาน เมื่อเสร็จแล้วจึงพูดว่า “รบกวนด้วยค่ะ” เป็นเชิงให้ใช้ไวท์บอร์ดได้

ซาคางุจิยื่นริมฝีปากล่าง ท่าทางเหมือนกำลังยิ้มอยู่ เขากวาดสายตา 

มองใบหน้าของพนักงานประมาณสี่สิบคนที่มารวมตัวกัน

“เดี๋ยวจะมีการแบ่งทีมใหม่ คัดสรรอย่างดี เพราะเรื่องที่เราต้อง 

วางแผนกันอาจเป็นเรื่องใหญ่เกินคาด”

ซาคางุจิพูดแล้วดึงฝาปากกาเมจิกออก เขียนบนกระดานว่า  รายการ 

พิเศษคดีฆ่าควักหน้า พร้อมเขียนแจกแจงหน้าที่ของแต่ละคนรวมทั้ง 

คอนเซ็ปต์

“เอ่อ หัวหน้าซาคางุจิครับ คดีฆ่าควักหน้าที่ว่า ใช่ที่กำลังเป็นข่าวดัง 

ว่ามีการพบศพลักษณะเดียวกันทั่วประเทศนั่นหรือเปล่าครับ”

พนักงานชายคนหนึ่งยกมือถามแบบเกรง ๆ

“ใช่แล้ว! เยี่ยมมาก วาคาโมโตะคุง! อยู่วงการนี้ก็คงรู้ข่าวมาบ้าง 

เหมือนกัน เรื่องของเราคราวนี้ก็นั่นแหละ!”

“ควักใบหน้า...มันยังไงเหรอคะ” พนักงานหญิงผมยาวถามด้วย 

สีหน้าแปลก ๆ เหมือนอยากรู้และไม่อยากรู้

“อยากรู้เหรอ อยากรู้ใช่มั้ย” ซาคางุจิปรบมือท่าทางดีใจ แล้วชี้ไปที่ 

พนักงานคนนั้นโดยไม่สนว่าเป็นเรื่องเสียมารยาท

“งั้นจะอธิบายคร่าว  ๆ  เผื่อคนที่ไม่รู้ด้วยแล้วกัน  ‘คดีฆาตกรรม 

ทำลายใบหน้า’  ที่กำลังเป็นข่าวดังอย่างต่อเนื่องในตอนนี้น่ะ เป็นการพูดถึง 
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ศพที่ถูกควักใบหน้าเสียงดงามแบบอ้อมสุดโต่งหลายชั้นหลายตลบ  ถ้า 

เทียบกับเค้กก็คงซ้อนกันแบบเครปเค้ก...ไม่สิ แบบมิลล์เฟย๑ มากกว่า”

“ควักใบหน้านี่หมายถึงอะไรครับ” พนักงานชายอีกคนถาม

ซาคางุจิขมวดคิ้วเล็กน้อยหลังจากมุกที่ตบไปท้ายประโยคถูกเมินเฉย 

ก่อนเขาจะพูดตอบ

“ควักหมายถึงอะไร...ก็ควักยังไงล่ะ มันมีวิธีพูดแบบอื่นอีกรึไง ถ้า 

ให้วาดภาพก็ประมาณนี้น่ะ”

ซาคางุจิวาดรูปลำตัวช่วงบนของคนแบบคร่าว ๆ บนที่ว่างของกระดาน 

ตามด้วยวงกลมวงใหญ่กลางใบหน้า เสร็จแล้วจึงหันไปถามด้วยท่าทาง 

โอ้อวด “เป็นไง”

ปฏิกิริยาของบรรดาพนักงานแบ่งคร่าว  ๆ  ได้สองพวก คือพวกที่ 

หัวเราะกับความตลกของภาพนั้น และพวกที่โยงภาพวาดกับของจริง 

จนพูดอะไรไม่ออก

ไม่ว่าจะเป็นพวกไหนก็น่าจะนึกภาพสภาพศพที่ผิดวิสัยออก จนรู้ถึง 

ความผิดเพี้ยนของคดีนี้กันแล้ว

“นึกออกกันแล้วใช่มั้ย ศพที่ถูกควักใบหน้านั้นถูกพบกระจายอยู่ทั่ว 

ประเทศ ไม่พบความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้เคราะห์ร้าย ดูจากพื้นที่ซึ่งไม่มี 

ความเชื่อมโยงกัน รวมถึงระยะทางแล้ว มองคร่าว ๆ ก็คงเป็นคดีฆาตกรรม 

เลียนแบบที่ไม่มีทางเป็นคนร้ายรายเดียวกัน คดีล่าสุดที่โทโคโรซาวะถือเป็น 

รายที่สาม ดูแล้วจากนี้คงมีเพิ่มอีกเรื่อย ๆ น่ะนะ”

ตอนนั้นมิโอะยกมือขึ้นแบบเกรง ๆ ซาคางุจิที่เห็นดังนั้นจึงส่งเสียงดัง 

เพื่อกดดัน “อาซาคุระ เชิญ!”
 มิโอะสะดุ้งเฮือกเมื่อถูกซาคางุจิเรียกแบบ 

สายฟ้าแลบ เธอลอบมองซ้ายขวาดูปฏิกิริยาของคนอื่น ๆ พร้อมพูดขึ้น

“เมื่อกี้คุณซาคางุจิบอกว่าศพถูกพบกระจายทั่วประเทศ...แต่แค่ 

สามคนนี่ไม่ถือว่าน้อยไปเหรอคะ”

๑  Mille Feuille ทำจากแผ่นแป้งบาง  ๆ  ซ้อนกันสามชั้น แทรกกลางด้วยครีม 

หรืออื่น ๆ
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“อาซาคุระ”

ซาคางุจิสวนขึ้นทันทีที่มิโอะพูดจบ “คะ...ค่ะ!” มิโอะซึ่งถูกเรียกชื่อ 

กลางคันตอบกลับอย่างตื่น ๆ

“ยายบ้า”

“บะ...บ้า? บ้าเหรอคะ”

“ใช่ เธอมันบ้า เกิดคดีฆาตกรรมในลักษณะเดียวกันถึงสามราย 

แบบนี้ ยังคิดว่าน้อยอีกเหรอ อุบัติเหตุบนท้องถนน คดีฆ่ารัดคอ แล้วก็ 

คดีฆ่าตัวตาย ยกตัวอย่างสามคดีนี้ ถ้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ไม่เรียกว่า 

เยอะหรอกจริงมั้ย แต่นี่มันคดีฆาตกรรมประหลาดที่ศพถูก ‘ควักใบหน้า’ นะ 

ถ้าเกิดต่อเนื่องในพื้นที่ใกล้เคียงยังพอว่า แต่คิดยังไงก็แปลกที่ดันเกิดใน 

ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันของแต่ละพื้นที่ ตราบใดที่ยังจับผู้ต้องสงสัยไม่ได้ ก็มี 

แนวโน้มสูงทีเดียวว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องและคงมีการพบศพ 

มากขึ้น เป็นไง แบบนี้ยังบอกว่าน้อยมั้ย หรือจะรอให้มีเหยื่อเพิ่มขึ้นก่อน 

แล้วค่อยมาว่ากันใหม่ก็ได้นะ”

“ไม่เป็นไรค่ะ...” มิโอะได้แต่อ้ำอึ้ง

ท่ีซาคางุจิพูดน้ันฟังดูมีเหตุผล ถึงข้ันทำให้มิโอะเร่ิมไม่คิดว่าแค่สามคดี 

มันน้อยไป

“แต่นี่คือแค่ที่ออกข่าวนะ”

คำพูดเสริมเหนือความคาดหมายทำเอามิโอะและพนักงานคนอื่น ๆ 

ส่งเสียงเซ็งแซ่ด้วยความตกใจ

“จำนวนคนฆ่าตัวตายที่เป็นข่าวมีประมาณสามหมื่นราย...แต่ถึง 

อย่างนั้นก็ดูเหมือนจะลดลงในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ทว่าจำนวนคนฆ่าตัวตายที่ 

ไมเ่ปน็ขา่วดเูหมอืนจะมเีกนิหนึง่แสนคนเชยีวละ ทัง้รายทีพ่ยายามฆา่ตวัตาย 

แต่ไม่สำเร็จ แล้วไปเสียชีวิตหลังถูกหามส่งโรงพยาบาลเอย ทั้งรายที่ 

ทางครอบครัวไม่ยอมรับว่าเป็นการฆ่าตัวตายเอย ไหนจะรายที่ถูกจัดว่าเป็น 

อุบัติเหตุอีก ซึ่งเป็นเรื่องที่คนวงในรู้กันดี งั้นขอถามอีกครั้งนะ คิดว่า 

กรณีแบบนี้จะเกิดเฉพาะสำหรับคนฆ่าตัวตายงั้นเหรอ”

ไม่มีใครพูดขัดซาคางุจิ เขาพูดต่อเมื่อเห็นว่าไม่มีใครออกความเห็น
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“ก็นั่นแหละ เราที่รับงานจากสำนักข่าวก็รู้ เรื่องนั้นดี เหยื่อ  ‘คดี 

ฆ่าควักหน้า’  น่ะไม่ได้มีแค่นั้น แต่ยังมีที่ไม่ได้เป็นข่าวอีก”

“แล้วมัน...”

แน่นอนว่านั่นเป็นปฏิกิริยาของมิโอะ ซึ่งเป็นเจ้าของคำถามที่ทำให้ 

มีการโยงมาเรื่องนี้

ทว่าซาคางุจิยังยิ้มท่าทางชอบใจก่อนพูดว่า “นี่  ๆ ไม่ต้องทำหน้า 

แบบนั้นก็ได้ ไม่ใช่ว่ามีเป็นสิบเป็นร้อยรายสักหน่อย”

“แค่เท่าหนึ่งของที่เป็นข่าวน่ะ”

แทบทุกคนต่างพูดอะไรไม่ออกเมื่อคำว่า  “สามราย”  ในหัวเปลี่ยนไป 

เป็น “หกราย”

“เอาละ เข้าประเด็นกันเลย อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ ในข่าวไม่ได้พูดถึง 

ข้อเท็จจริงที่ว่า  ‘ใบหน้าถูกควัก’ สรุปคือที่รู้เรื่องนั้นมีแค่พวกตำรวจ หรือ 

ไม่ก็พวกทำงานเกี่ยวกับสำนักข่าวอย่างพวกเราบางกลุ่ม แต่เห็นว่ามีคน 

ที่ติดต่อไปยังสถานีโทรทัศน์ บอกว่ารู้เรื่องนั้นและอยากให้ข้อมูลด้วย”

พวกพนักงานพากันส่งเสียงซุบซิบแสดงความคิดเห็นต่าง  ๆ  นานา 

ระหว่างนั้นซาคางุจิเขียนคำว่า  คนให้ข่าว  เพิ่มบนกระดาน แล้วตามด้วย 

จริง? เท็จ? ก่อนจะใช้ฝ่ามือตบ

“คิดว่าไง”

คราวนี้ซาคางุจิแสดงท่าทางว่าต้องการให้ยกมือออกความคิดเห็น 

จนพวกพนักงานพากันซุบซิบถกความเห็นประเด็นย่อยนี้เบา  ๆ เหมือนฝน 

ที่ตกเปาะแปะลงบนแอ่งน้ำขัง

ขณะที่คนอื่น  ๆ  ได้แต่เงียบหลังจากหารือแล้วไม่ได้ข้อสรุป มิโอะ 

ยกมือขึ้นเป็นคนแรก

“คือว่า จะจริงหรือเท็จก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอคะ...เพราะยังไงเราก็ต้อง 

ไปถามมาทำรายการอยู่แล้ว”

“โอ แก้ตัวได้ดีนี่ อาซาคุระ ก็ตามนั้น”

ซาคางุจิเขียนชื่อ  อาซาคุระ  ใต้หัวข้อ  ทีมรายการพิเศษคดีฆ่าควักหน้า 

(ชื่อสมมติ) จนทำเอาพวกพนักงานคนอื่น ๆ ส่งเสียงไม่พอใจ
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“เดี๋ยวครับ คุณซาคางุจิ คิดดีแล้วเหรอ!” เสียงนั้นดังกร้าวขึ้นมา

“อาซาคุระยังเร็วไปนะครับ” เจ้าของเสียงคนเดิมยังพูดต่อ

“อะไรนะ ฟุคุโรดะ คนไม่ออกความเห็นอะไรอย่างนายมีสิทธิ์พูด 

แบบนั้นด้วยเหรอ”

“เอ่อ มันก็ใช่ครับ แต่ว่า...ถึงจะคิดไม่ค่อยออกก็เถอะ! แต่ผม 

แรงดีกว่าอาซาคุระอีกนะครับ!”

“นายน่ะมีดีแต่เรี่ยวแรงไม่ใช่รึไง”

ชายร่างสูงตัดผมทรงสกินเฮดท่ีช่ือฟุคุโรดะย่ืนริมฝีปากแบบออกนอกหน้า  

เขาพูดแสดงความไม่พอใจในตัวมิโอะ ซึ่งก็ถูกซาคางุจิบอกปัด ทว่าแม้จะ 

ทำเป็นไม่สนใจเขา แต่ซาคางุจิก็เขียนชื่อ  ฟุคุโรดะ  ใต้ชื่อ  อาซาคุระ  ที่เป็น 

สมาชิกทีม พวกพนักงานแม้กระทั่งฟุคุโรดะต่างตกใจกับการกระทำนั้น

“ฟังอยู่รึเปล่าครับคุณซาคางุจิ! แบบนี้ผมรับไม่ได้นะ!”

ฟุคุโรดะคงฟิวส์ขาดแล้ว น้ำเสียงนั้นถึงได้ฟังดูฉุนเฉียวขึ้น และยิ่ง 

โน้มตัวไปข้างหน้าจนเพื่อนร่วมงานรอบ ๆ  ต้องแตะไหล่ปลอบให้ใจเย็น แต่ 

เขาก็ยังโวยวายใส่ซาคางุจิไม่หยุด

“ใจเย็นสิ ฟุคุโรดะ! นายก็ได้อยู่ในทีมด้วยนี่ไง!”

“ก็จริงมั้ยล่ะครับ! ถ้าให้อาซาคุระทำละก็ สู้ให้ผม...เอ๋?”

“ดูบนกระดานหน่อย บนกระดานเนี่ย!”

ฟุคุโรดะหรี่ตาจ้องกระดาน แต่คงยังมองไม่ค่อยเห็น จึงหยิบแว่น 

จากกระเป๋าเสื้อมาสวม “เอ๋” เขาอุทานสั้น  ๆ  อีกครั้งหลังจ้องกระดานอยู่ 

ประมาณสองวินาที “หา!” แล้วเอ็ดตะโรเสียงดังเมื่อเข้าใจว่าชื่อตนก็อยู่ 

บนกระดานเช่นนั้น

“นายนี่หนวกหูจริง!”

“ก็มัน คุณซาคางุจิ...ผมเพิ่งทำได้สามปีเองนะครับ!”

“เห็นบอกว่าตัวเองยังดีกว่าไม่ใช่รึไง งั้นก็ไปช่วยกันเลย คนหัวร้อน 

กับคนใจเย็นอยู่ด้วยกันน่าจะดีออก คนหนึ่งมั่นใจเรื่องหัวสมอง อีกคน 

มั่นใจพละกำลัง อาจช่วยทดแทนอีกฝ่ายได้”

หวา เราไม่ค่อยถูกโรคกับคุณฟุคุโรดะด้วยสิ มิโอะบ่นในใจ แล้ว 
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เหลือบมองฟุคุโรดะ ตัวเขาเองก็หันมาทางมิโอะ และทำหน้าเจื่อน  ๆ  อย่าง 

บอกไม่ถูกเช่นกัน

“ไม่มีปัญหาใช่มั้ย” ซาคางุจิซึ่งไม่รู้ว่าเดาใจทั้งคู่ได้หรือไม่พูดรวบรัด 

เอาเองเช่นนั้นแล้วเข้าเรื่องต่อ

วันที่ ๒๘ กันยายน

มิโอะกับฟุคุโรดะนัดพบคนที่จะให้ข้อมูลเรื่องคดีฆาตกรรมที่ชิบุยะ

เหตุที่ซาคางุจิไม่มาด้วย เพราะเขายกหน้าที่ให้ฟุคุโรดะทำแทนแล้ว 

จึงคิดว่าตัวเองคงไม่ต้องออกโรง

ทั้งมิโอะและฟุคุโรดะต่างก็เคลือบแคลงสงสัย ว่าดีแล้วหรือที่ปล่อย 

ให้คนไม่ค่อยถูกโรคกันอย่างพวกเธอมาทำงานสำคัญร่วมกัน แต่กระนั้น 

ก็ไม่อาจขัดคำสั่งหัวหน้าได้ ไม่สิ ต้องบอกว่าทั้งคู่ไม่คิดจะปล่อยโอกาสนี้ 

ให้หลุดมือเพียงเพราะว่าไม่ถูกชะตากับเพื่อนร่วมงาน

ณ  ชั้นสิบเอ็ดของตึกที่เชื่อมกับสถานีรถไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ 

ชิบุยะ ผู้ให้ข้อมูลชื่อคุโรคาวะ เคสุเกะ ติดต่อมาว่าจะคอยอยู่ที่คาเฟ่

ชายชุดดำสมชื่อ๒ นั่งอยู่ที่โต๊ะด้านใน มิโอะมองผ่านไปเพราะคิดว่า 

คงไม่น่าใช่ แต่...

“โอ๊ะ มีคนแต่งชุดดำอยู่ตรงนั้นด้วย เห็นบอกว่าชื่อคุโรคาวะ ต้องใช่ 

คนนั้นแน่”

มิโอะทำท่าจะรั้งฟุคุโรดะที่รีบด่วนสรุป แต่ไม่ทันการณ์ ฟุคุโรดะก้าว 

ฉึบ ๆ เข้าไปในร้านเรียบร้อยแล้ว

“คุณคุโรคาวะใช่มั้ยครับ” ฟุคุโรดะทักชายคนนั้น เป็นการกระทำ 

ที่บุ่มบ่ามจนมิโอะถึงกับเบือนหน้าด้วยสีหน้าเหมือนกำลังอมบ๊วยเปรี้ยวจี๊ด

“ครับ คนของสถานีโทรทัศน์เหรอครับ”

มิโอะกะพริบตาด้วยความรู้สึกไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยิน  เธอเห็น 

ฟุคุโรดะกวักมือเรียก

๒ คุโร แปลว่า สีดำ
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“ทำอะไรอยู่น่ะอาซาคุระ! รีบมายื่นนามบัตรสิ!”

“อะ เอ่อ...ขอโทษค่ะ!”

ชายคนนั้นไว้ผมยาวดูยุ่ง  ๆ คาดหน้ากากอนามัย สวมเสื้อเชิ้ต 

แจ็กเก็ต และกางเกงสีดำ...แน่นอนว่ารองเท้าก็เป็นสีเดียวกัน

ดีนะที่สวมแว่นตาธรรมดา ไม่ใช่แว่นกันแดด ฟุคุโรดะคิดเช่นนั้น 

ขณะยื่นนามบัตรให้

“ฟุคุโรดะ ซึบาสะ จากบริษัทโพสิทที่ผลิตรายการโทรทัศน์ครับ 

ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ!”

“อาซาคุระ มิโอะ จากบริษัทโพสิทเช่นกันค่ะ ขอบคุณมากนะคะ 

ที่วันนี้กรุณาสละเวลาให้...”

คุโรคาวะใช้มือแต่ละข้างรับนามบัตรทั้งสองใบแล้วค้อมศีรษะเล็กน้อย 

“...พวกคุณไม่ใช่คนของสถานีโทรทัศน์เหรอ” เขาถามขณะมองหน้าทั้งคู่ 

สลับกัน

“ครับ! พวกผมไม่ใช่คนของสถานีโทรทัศน์ แต่เป็นบริษัทผลิตรายการ 

ที่รับงานต่อน่ะครับ!”

“นี่ คุณฟุคุโรดะ! ขะ...ขอโทษที่เสียมารยาทค่ะ บริษัทของเราได้รับ 

มอบหมายจากสถานีโทรทัศน์โทโตะให้ผลิตรายการให้น่ะค่ะ ทางสถานี 

โทรทัศน์โทโตะจะเป็นคนแพร่ภาพ แต่เรื่องผลิตรายการจะเป็นหน้าที่ของเรา 

น่ะค่ะ!”

มิโอะลนลานช่วยพูดเสริมเมื่อเห็นฟุคุโรดะไม่มีชั้นเชิงในการพูดคุย 

แบบธุรกิจ  แต่กลับกลายเป็นการพูดรัวเพราะลนลาน  “บ้าอะไรเนี่ย 

อุตส่าห์ติดต่อสถานีโทรทัศน์ไปแท  ้ๆ” คุโรคาวะมองดูทั้งคู่แนะนำตัวเงียบ ๆ 

ก่อนจะบ่นเบา ๆ

ฟุคุโรดะซึ่งได้ยินเสียงบ่นเกือบจะออกท่าที แต่มิโอะรีบจับให้เขา 

นั่งเก้าอี้เสียก่อน แล้วจึงนั่งตามทั้งใบหน้าปั้นยิ้มระรื่น

“เอ่อ ไม่ต้องห่วงนะคะ ที่คุณฟุคุโรดะพูดเป็นแค่การเปรียบเปรย 

แบบเข้าใจผิด ที่จริงก็มีงานที่เราได้รับจากช่องข่าวโดยตรงเหมือนกัน เรา 

พยายามมุ่งผลิตรายการให้มีคุณภาพที่ดียิ่งกว่าทางสถานีโทรทัศน์โทโตะ 
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อยู่เสมอ ไม่แปลกที่คุณจะไม่ไว้ใจ แต่โปรดวางใจพวกเราเถอะค่ะ”

“เข้าใจผิดอะไรกัน!” ฟุคุโรดะใช้ศอกกระทุ้งในขณะที่มิโอะกำลังพูด 

แต่เธอก็พูดจนจบโดยไม่สนใจ ซึ่งคงพอช่วยได้บ้าง คุโรคาวะถึงได้นั่งพิง 

พนักเก้าอี้ แล้วตอบสั้น ๆ ว่าเข้าใจแล้ว

“ขอบคุณมากค่ะ! ถ้างั้นต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย”

“เอาเถอะ ยังไงวันนี้ก็ไม่ได้กะจะมาคุยอยู่แล้ว”

หน้ากากอนามัยของคุโรคาวะพองขึ้น มิโอะรู้ทันว่าเขาถอนหายใจ 

ทว่าฟุคุโรดะซึ่งกำลังจดจ่อกับเมนูเครื่องดื่มดูเหมือนจะไม่ได้สนใจเรื่องนั้น

แต่ที่มิโอะคาใจคือคำพูดของเขาที่ว่า “ยังไงวันนี้ก็ไม่ได้กะจะมาคุย 

อยู่แล้ว”

ที่คาใจไม่ใช่ตรงที่ว่า  ทำไมวันนี้ถึงไม่คิดจะคุย แต่เป็นเรื่องที่มีคน 

คนหนึ่งเดาไว้ก่อนแล้วว่าคุโรคาวะจะต้องพูดเช่นนี้

คุณซาคางุจินี่ยอดไปเลย ทั้งที่ดูเป็นคนไม่ใส่ใจอะไรแท้ ๆ

มิโอะนึกถึงซาคางุจิขึ้นมาทันที

ก่อนที่ทั้งคู่จะมาพบคุโรคาวะ ซาคางุจิเดาไว้แล้วว่าเขาจะต้องพูด 

เช่นนี้ อีกทั้งยังบอกว่า

“ฟังนะ ตอนที่พวกนายจะพูดเข้าประเด็น ถ้าเจ้าคนน่าสงสัยอย่าง 

คุโรคาวะพูดทำนองว่า ‘วันนี้ไม่ได้กะจะมาคุย’ ละก็ ให้เออออตามน้ำไปก่อน”

“ให้ตามน้ำไปก่อน แสดงว่าหมอน่ันกะมาหลอกขายข่าวเท็จสินะครับ!”

วันนั้นเป็นวันที่มีประชุมทีมในห้องประชุมโดยมีซาคางุจินั่งตรงกลาง

ฟุคุโรดะลุกขึ้นพรวดจนเก้าอี้หมุนไปด้านหลังพร้อมกับโน้มตัวไปใกล ้

ซาคางุจิ มิโอะซึ่งมองอยู่ข้าง ๆ ไม่อาจทำความเข้าใจ ไม่รู้ทำไมเขาถึงกล้าพูด 

สิ่งที่ตัวเองสังหรณ์อย่างมั่นอกมั่นใจทั้งที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเช่นนี้

“กลับกันต่างหาก ถ้ายังไม่คุยเดี๋ยวนั้น แสดงว่าเขาแค่มาดูก่อน 

ว่าคนที่มาน่ะได้เรื่องจริงหรือเปล่า ทำงานในวงการนี้น่ะนะ มันก็จะมีพวก 

ที่อยากเอาข้อมูลข่าวมาขายอยู่เป็นเบือเลย ถ้าเป็นพวกที่จะคุยเดี๋ยวนั้น 

เพ่ือหวังเอาเงิน ต่อให้น่ันเป็นข้อมูลจริงก็คงไม่ถือว่าสลักสำคัญอะไรมากนัก”

“คุณซาคางุจินี่เจ๋งไปเลยครับ!” ฟุคุโรดะออกอาการตื่นเต้นทั้งที่ 
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ความจริงไม่ค่อยเข้าใจนัก ส่วนมิโอะนั้นแม้จะพยักหน้าครั้งหนึ่งให้กับ 

ความเห็นนั้น แต่ยังดูไม่ค่อยเข้าใจแจ่มแจ้งเท่าไหร่

ซาคางุจิจุดบุหรี่สูบหนึ่งที ก่อนจะถามมิโอะ “หืม มีอะไรลองพูด 

มาสิ”

“งั้นก็...” มิโอะเกริ่นนำ แล้วพูดถึงสิ่งที่คาใจ

“แล้วถ้าเขาหวังเงินค่าตอบแทนควรรับมือยังไงดีคะ...”

ซาคางุจิพ่นควันบุหรี่ พร้อมกับตอบแบบไร้เยื่อใย “ไล่ไปเลย”

“หา” คำตอบแบบขอไปทีนั้นทำมิโอะตกใจ ผิดกับฟุคุโรดะที่ยิ้มมั่น 

พลางยกกำปั้นข้างหนึ่งทุบฝ่ามือ

“ให้ไล่ไปเลยสินะครับ ดีเลย ผมถนัดมาก เรื่องง่าย ๆ แบบนั้น”

เป็นการแสดงความขันแข็งด้วยคำพูดที่ฟังแล้วไม่น่าเชื่อว่าเป็นคน 

ของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

“เอ่อ...”

ไม่มีใครสนใจเสียงแผ่วเบาของมิโอะ

มิโอะได้แต่รู้สึกกังวลเล็กน้อยกับฟุคุโรดะที่ดูฮึดไม่เข้าท่ากับเรื่อง 

แปลก ๆ รวมถึงซาคางุจิที่สูบบุหรี่ไปพลางจิ้มสมาร์ทโฟนไปพลางเหมือนจะ 

บอกว่าหมดเรื่องคุยแล้ว

แต่แล้วซาคางุจิก็พูดสั้น ๆ กับมิโอะที่กำลังเป็นกังวล

“ไง เป็นทีมที่ดีใช่มั้ยล่ะ ทดแทนสิ่งที่ขาดให้กันและกันได้แบบนี้น่ะ”

หลังต่ืนจากภวังค์ มิโอะซ่ึงได้ฟังคำพูดท่ีเหมือนเตรียมมาของคุโรคาวะก็นึกโล่งใจ 

ที่ไม่ต้องไล่ตะเพิดเขา รวมถึงเรื่องที่ยังไม่ต้องยุบทีมนี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

หากเชื่อตามหลักการที่ซาคางุจิบอก แสดงว่าผู้ชายที่ชื่อคุโรคาวะนี้ 

มีข้อมูลที่สำคัญเป็นอย่างมาก

“คุณฟุคุโรดะ”

“หืม เอ่อ คุณคุโรคาวะ คือเราอยากจะขอยืนยันหน่อยว่าข้อมูล 

ที่คุณได้มานั้นเป็นของจริง เพราะงั้นช่วยบอกถึงข้อมูลบางส่วน...ไม่สิ แค่ 

ข้อมูลเสี้ยวหนึ่งที่ไม่ได้นำเสนอในข่าวมาหน่อยสิ”
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คุโรคาวะดูท่าทางตงิดใจแวบหน่ึงกับคำพูดท่ีไม่ดูคู่สนทนาแบบพวก 

เด็กมัธยมปลาย แต่หลังจากหายใจเข้าออกเพื่อตั้งสติแล้วจึงได้พูดต่อ

“ก็นั่นสินะ ทางนี้ก็กะไว้อย่างนั้นอยู่เหมือนกัน งั้นก็ได้ ข้อมูลนี้ 

ไม่ใช่แบบที่รู้กันไปทั่วแน่นอน รู้หรือเปล่าว่าศพถูกควักใบหน้าด้วยอะไร”

แน่นอนว่าทั้งคู่ซึ่งไม่รู้เรื่องนั้นได้แต่มองหน้ากัน แล้วจึงส่ายหน้า

“เหรอ งั้นจะบอกให้ อาวุธที่ใช้ควักใบหน้าเหยื่อน่ะ...ไม่สิ เรียกว่า 

เครื่องมือน่าจะเหมาะกว่า มันคือช้อนพรวนดินน่ะ”

“หา”

ฟุคุโรดะแสดงท่าทีตอบสนองออกมาตรง  ๆ  กับคำที่ เหนือความ 

คาดหมาย คุโรคาวะขมวดคิ้ว ดวงตาซึ่งอยู่เหนือหน้ากากอนามัยฉายแวว 

ไม่พอใจอย่างชัดเจน

“เอ่อ เพราะช้อนพรวนดินมันก็มีหลายแบบใช่มั้ยล่ะคะ”

การถามกลับในสถานการณ์เช่นนี้ของมิโอะเรียกได้ว่าเป็นการกระทำ 

ที่ชาญฉลาด  เธอช่วยพูดเสริมขณะฟุคุโรดะกำลังนิ่งอึ้ง ไม่ปล่อยให้ 

บทสนทนาขาดช่วง

ถึงจะน่าเจ็บใจ แต่มิโอะเริ่มเข้าใจถึงเจตนาที่ซาคางุจิจับเธอให้มาอยู่ 

ทีมเดียวกับฟุคุโรดะแล้ว

“ก็จริงนะ ช้อนพรวนดินแบบโลหะแข็ง  ๆ  ทาสีฉูดฉาดหน่อย แต่ 

พอใช้ไม่ทันไรก็จะลอกจนเห็นโลหะข้างในน่ะ”

“อาซาคุระ ที่หมอนี่พูด หมายถึงช้อนพรวนดินนั่นน่ะเหรอ”

มิโอะไม่มีกะจิตกะใจจะตอบ แต่ถึงยังไงก็ไม่อาจทำเมินฟุคุโรดะ 

ที่ถึงแม้จะไม่ค่อยได้เรื่องแต่ก็ยังเป็นรุ่นพี่ที่บริษัทได้ เธอจึงพยักหน้าตอบ 

คำถามที่กระซิบมา

“อาวุธป่าเถื่อนยุคโบราณเลยใช่มั้ยล่ะ บอกตรง  ๆ ยังสงสัยเลยว่า 

ของพรรค์นั้นเหรอจะเจาะกะโหลกคนแล้วควักเนื้อออกมาได้ แต่จริง  ๆ  นะ 

ลองสืบดูก็ได้”

“เราเชื่อค่ะ ยังไงถ้าคราวหน้าขอฟังเรื่องราวอย่างละเอียด...ได้มั้ยคะ”

หลังจากนั้นซาคางุจิยังบอกอีกว่า “ถ้าเห็นว่าหมอนั่นมีข้อมูลจริงก็ให้ 
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รีบล็อกตัวไว้เลย เพราะปกติคนแบบนั้นจะเอาข้อมูลไปขายให้หลายบริษัท 

พร้อมกัน” มิโอะนึกถึงคำพูดนั้นแล้วรีบจัดแจงนัดครั้งต่อไป

“ดีจังนะ คุณนี่เข้าใจเรื่องราวไวดี ต่างกับคุณเลือดร้อนตรงนั้น 

คนละเรื่องเลย ถูกใจดี ไว้เจอกันพรุ่งนี้อีกแล้วกัน”

สำเร็จ!

มิโอะแอบดีใจ แต่พยายามไม่แสดงออกทางสีหน้า ก่อนจะบอก 

ขอบคุณแล้วนัดเวลาครั้งต่อไป

มโิอะเสนอเปน็รา้นเดมิเวลาบา่ยสองโมงวนัพรุง่นี ้ แตค่โุรคาวะบอกวา่ 

อยากได้เป็นที่ที่ไม่มีใครแอบฟังได้

“งั้นที่คาราโอเกะก็ได้นี่”

ฟุคุโรดะเสนอขึ้นมา พวกเขาจึงกำหนดสถานที่นัดหมายครั้งต่อไปได้ 

ก่อนจะตรงไปยังแคชเชียร์เพื่อชำระเงิน และคงเพราะเป็นคนใจกว้าง หรือ 

ไม่ก็คงวางใจแล้ว คุโรคาวะจึงให้ข้อมูลบางอย่างมาทั้งที่ไม่ได้ถาม

“ที่จริง ต้นตอของคดีคราวนี้มาจากหมู่บ้าน  ‘ดมบุริ’ หมู่บ้านเก่าแก่ 

ที่กว่าครึ่งมีแต่ผู้สูงวัย ที่นั่นมีธรรมเนียมสุดประหลาด เพราะไปที่หมู่บ้าน 

พรรค์นั้นน่ะ ทุกคนถึงได้โดนคำสาป”

เขาพูดเหมือนกับตัวเองก็เคยไปมาแล้ว

คุโรคาวะปฏิเสธท้ังคู่ท่ีเสนอว่าจะไปส่งถึงข้างล่าง แล้วกลับไปคนเดียว 

ทว่าตอนที่เขาเดินจากไป ก็มีเสียงจากระบบนำทางของสมาร์ทโฟนดังขึ้น 

มิโอะเผลอหันไปมอง

“ทางแยกข้างหน้า เลี้ยวซ้าย อีก ๖ กิโลเมตรจะถึงจุดหมาย”

ทำไมถึงใช้ระบบนำทางในที่แบบนี้กันนะ

มิโอะแอบสงสัย แต่ก็ลืมไปในทันทีเพราะไม่ใช่เรื่องแปลกมากนัก 

ก่อนจะเริ่มจดอะไรต่าง ๆ ลงสมุดพก เพราะต้องสรุปเรื่องคราวนี้ไปรายงาน 

ซาคางุจิ ระหว่างนั้นเองฟุคุโรดะก็เอ่ยชวนมิโอะด้วยท่าทางสบายอารมณ์

“หิวมั้ย ไปกินราเม็งกันเถอะ”

มิโอะทำเมินฟุคุโรดะ แค่คิดว่ายังต้องร่วมทีมกับเขาต่อจากน้ีเป็นต้นไป 

ก็พานปวดท้องเหมือนถูกอะไรจิ้มตลอดเวลาแล้ว
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วันที่ ๑๒ ตุลาคม

“อะไรเหรอครับ ที่ว่าแย่”

ฟุคุโรดะซึ่งอยู่ข้างมิโอะถามซาคางุจิด้วยสีหน้าเป็นกังวล มิโอะเดา 

ความรู้สึกนั้นได้จากใบหน้าด้านข้างของฟุคุโรดะ แต่พยายามไม่มองมาก 

เพราะเดี๋ยวจะถูกว่าอะไรเข้าอีก แต่ใจจริงเธอก็นึกอยากเห็นด้านอ่อนแอ 

ของฟุคุโรดะอย่างตอนที่ถูกต่อว่าดูบ้าง

ผ่านไปสองสัปดาห์หลังจากได้พบคุโรคาวะที่ชิบุยะ ซาคางุจิก็เรียก 

ทั้งคู่มายังห้องประชุมทันทีที่เข้างาน

“...คุโรคาวะหายตัวไปน่ะ”

ซาคางุจิพูดแบบไม่สบอารมณ์ เขาคาบบุหรี่ขณะมองไปทางอื่น และ 

คนที่ย้อนถามคือฟุคุโรดะ

“หายตัว? รู้งี้น่าจะจับตัวไว้ตั้งแต่ก่อนจะติดต่อไม่ได้นะครับเนี่ย!”

“จับตัวเหรอ นายเป็นตำรวจรึไง”

“ก็เล่นหายตัวแบบนี้ แสดงว่าต้องไปหาสถานีโทรทัศน์อื่นแน่ ๆ ไม่ใช่ 

เหรอครับ! ความจริงน่าจะคุยให้รู้เรื่องตรงนั้น ไม่น่าปล่อยให้หลุดมือ 

ไปเลย!”

ซาคางจุสิบูบหุรีด่ว้ยทา่ทางเจบ็ใจ “กเ็ปน็ไปได”้ เขาพดูพรอ้มพน่ควนั 

ออกมา

ซาคางุจิมองทั้งคู่แล้วเสริมขึ้น “แต่ยังไม่จบแค่นี้หรอก”

“ยังไม่จบ...หมายถึง ‘คดีฆ่าควักหน้า’ นั่นเหรอครับ”

“ใช่ ถ้าจากนี้คุโรคาวะยังชิ่งต่อคงมีอะไรแล้วละ แต่ถ้าพวกนายเจอ 

ตัวเขา ให้บอกไปเลยว่าจะจ่ายให้สองเท่า ถ้าเราทำรายการนี้สำเร็จ อนาคต 

ที่สดใสรอพวกเราอยู่แน่”

วันรุ่งขึ้นหลังจากที่พวกมิโอะไปพบคุโรคาวะ เขาไม่ได้มาตามที่นัดไว้ 

คอยอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมา และติดต่อไม่ได้

คุโรคาวะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยภายในคืนเดียว

หลังจากน้ันพวกมิโอะลองติดต่อไปหลายคร้ังแต่ก็ไม่เป็นผล จนกระท่ัง 

มาถึงวันนี้
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“สำเร็จเหรอครับ แต่แบบน้ันคือต้องหาคุโรคาวะให้เจอไม่ใช่เหรอครับ!”

“ก็นั่นแหละ แต่เอาจริง ๆ แค่หาคุโรคาวะให้เจอก็พอแล้ว”

“ช่างหมอนั่นเถอะครับ เราทำรายการพิเศษโดยไม่ต้องมีเขาก็ได้!”

“ไม่ได้หรอกค่ะ คุณฟุคุโรดะ”

“ว่าไงนะ” ฟุคุโรดะทำเสียงข่มตอบมิโอะที่พูดแทรก ก่อนเขาจะถูก 

ซาคางุจิแพ่นกบาลเบา ๆ

เมื่อแน่ใจว่าฟุคุโรดะยอมเงียบเสียงแล้ว มิโอะจึงพูดต่อ

“ท่ีจะทำรายการพิเศษก็เพราะมีคุณคุโรคาวะออกมาให้ข้อมูล ท่ีสำคัญ 

ที่คุณคุโรคาวะบอกมาก็เป็นความจริงนะคะ คุณซาคางุจิใช้เส้นสายสืบดูแล้ว 

ใช่มั้ยล่ะ...ตอนนี้พวกเราจะทำรายการได้ก็ต้องมีข้อมูลจากคุณคุโรคาวะค่ะ”

“โอ้ว” ซาคางุจิทำเสียงชมมิโอะพร้อมกับปรบมือให้

มิโอะไม่ได้มีเจตนาให้ใครชมจึงทำตัวลีบเล็กน้อยเพราะอายที่พูด 

ออกไป

ฟุคุโรดะทำท่าเหมือนจะแย้งอะไรบางอย่าง แต่คงนึกอะไรไม่ออก 

เหมือนเคย จึงได้แต่ยื่นริมฝีปากแล้วเงียบไป

“ดูเหมือนครอบครัวของคุโรคาวะแจ้งเรื่องคนหายกับทางตำรวจแล้ว 

หายตัวของจริงเลยละ แต่ถ้าเกิดยังหาตัวไม่เจอคงต้องวางแผนกันใหม่ 

แต่แรก”

“เอ๋ หมายถึงต้องยุบทีมด้วยเหรอ! แบบนั้นไม่เอานะครับ!”

ฟุคุโรดะซึ่งปิดปากเงียบได้จนถึงตอนนี้ กลับทักท้วงคำของซาคางุจิ 

ที่บอกว่า “คงต้องวางแผนกันใหม่แต่แรก” แถมยังพยายามอธิบายถึง 

ข้อเสียของการยุบทีมต่อไปอีก

ทว่าทั้งหมดล้วนไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะช่วยระงับการยุบทีม

“แค่วางแผนใหม่ถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพวกเราอยู่แล้วไม่ใช่รึไง 

ฉันประทับใจนะที่นายมุ่งมั่นขนาดนี้ แต่จะมุทะลุโดยไม่ดูสถานการณ์เลย 

มันก็มีแต่จะเจ็บตัว ทำใจซะเถอะ”

“เดีย๋วสคิรบั! เรือ่งคโุรคาวะหายตวัไป เรากน็ำมาทำเปน็รายการพเิศษ 

สยองขวัญ โดยโยงว่าอาจเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าควักหน้าก็ได้นี่ครับ...”
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หมัดสุดท้ายที่ฟุคุโรดะปล่อยไปช่างปวกเปียก พลังทำลายเทียบได้ 

กับศูนย์

“เราจะทำรายการข่าวพิเศษนะคะ จะเปลี่ยนไปทำรายการสยองขวัญ 

ได้ยังไงกัน” มิโอะเผลอแย้งฟุคุโรดะที่ดิ้นรนเหมือนสกั๊งค์ปล่อยกลิ่นเหม็น 

เวลาหนี

“หนวกหูน่า! บ้าจริง อุตส่าห์เป็นรายการพิเศษแล้วทั้งที”

โอกาสของฟุคุโรดะพังทลายลงในพริบตา ความสิ้นหวังที่เรื่องจบ 

ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มทำให้ความคึกคะนองที่มีอยู่เป็นปกติของเขาหายไปสิ้น  

ขณะที่มิโอะกับฟุคุโรดะกำลังจะออกจากห้องประชุมด้วยท่าทีหมดพลัง  

ซาคางุจิก็รั้งพวกเขาไว้

“อะไรอีกล่ะครับ”

มิโอะท้วงติงฟุคุโรดะที่พูดจาแบบหมดอาลัยตายอยาก แต่ซาคางุจิ 

พูดต่อโดยไม่ถือสา

“ก็ได้อยู่นะ ใช้ได้เลยที่ว่ามาน่ะ”

“หา” มิโอะกับฟุคุโรดะประสานเสียงกันเป็นครั้งแรก

ซาคางุจิอมยิ้มที่มุมปากผิดกับท่าทางเคร่งเครียดของทั้งคู่ “ฟุคุโรดะ 

ฉันนี่มันอัจฉริยะจริง  ๆ  ที่จับนายให้มาอยู่ในทีมด้วย” จากนั้นจึงกล่าวตาม 

ด้วยประโยคที่จริงจังขึ้น

“เรามาเปลี่ยนคดีฆาตกรรมต่อเนื่องให้เป็นรายการสยองขวัญกัน 

ดีกว่า!”

คำที่ไม่น่าเชื่อหลุดจากปากซาคางุจิ จนมิโอะรีบลนลานทักท้วงออกไป

“ไปยุ่งกับคดีที่อยู่ในขั้นตอนสืบสวนแบบนั้นไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณ 

ของการทำรายการเหรอคะ ขืนซ้ีซ้ัวทำอะไร เราอาจไม่ได้งานจากสถานีโทรทัศน์ 

โทโตะอีกเลยนะ!”

“เพราะงั้นถึงได้จะทำให้เหมือนเรื่องตำนานสยองยังไงล่ะ แค่อุบ 

เรื่องคดีที่กำลังเกิดในตอนนี้ก็พอแล้ว อย่างเรื่องคุโรคาวะก็เหมือนกัน 

หน่วยงานที่รู้ว่าเขาหายตัวไปก็มีแค่เราเท่านั้น ชื่อก็ใช้ชื่อปลอม เรื่องที่เกิด 

ให้ทำเหมือนว่าเป็นเร่ืองในอดีต แบบเม่ือนานมาแล้วย่ิงดี น่ันสินะ อาซาคุระ 
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เธอช่วยหาคดีที่เหมือนกับเรื่องคราวนี้มาให้มากที่สุดให้หน่อย แล้วยึดเอา 

ตามนั้นแหละ ฟุคุโรดะคอยช่วยอาซาคุระด้วย”

มิโอะตามสถานการณ์ที่ไวปานสายฟ้าแลบไม่ทัน แต่ฟุคุโรดะกลับ 

ตะโกนรับคำด้วยท่าทางที่ดูไม่เข้าใจอะไรเช่นเคย “รับทราบครับ! ชักมีไฟ 

ขึ้นมาแล้วสิ!”

จะดีเหรอเนี่ย คนหายตัวไปทั้งคน แถมมีคนเสียชีวิตตั้งเยอะแบบนี้

มิโอะเป็นกังวล แต่ไม่มีใครได้ยินเสียงในใจนั้น

วันเดียวกัน ณ ที่แห่งหนึ่งในจังหวัดฟุกุโอกะ

หน้าจอสมาร์ทโฟนปรากฏภาพถนนมืดสลัวบนหุบเขา 

แสงเรือง ๆ ของสัญลักษณ์บนหน้าปัดและเสียงเครื่องยนต ์ ทำให้รู้ว่า 

เป็นการแพร่ภาพจากในรถยนต์ที่ไม่ได้ให้เห็นคนถ่าย แต่เห็นเพียงไฟหน้า 

ที่ส่องถนนอยู่เท่านั้น สมาร์ทโฟนเครื่องนี้ถูกตั้งไว้ตรงกลางระหว่างตำแหน่ง 

คนขับกับที่นั่งข้างคนขับ

“ครับ และตอนนี้เราก็ได้มาถึงสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องวิญญาณของ 

จังหวัดฟุกุโอกะกันแล้ว!”

เสียงของผู้ชายกำลังบรรยายภาพจากวิดีโอซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 

นัก ดูเหมือนเจ้าของเสียงบรรยายจะเป็นคนขับรถ

เขาบรรยายถึงสภาพรอบ  ๆ และอธิบายว่าที่นี่คือสถานที่ที่ขึ้นชื่อ 

เรื่องวิญญาณ ในหุบเขาลึกของจังหวัดฟุกุโอกะ

“การแพร่ภาพสดครั้งที่เจ็ดของมัตจังวันนี้จะพาไปที่อุโมงค์ชื่อดัง 

กันนะคร้าบ แหม คราวก่อนที่ไปเขื่อนนั่นน่ากลัวไม่เบาเพราะเจองานเข้า 

ไปหลายอย่างเลย แต่ว่านะ คืนนี้ผมมาคนเดียว เลยหวั่น  ๆ  นิดหน่อย 

ไม่เหมือนครั้งก่อนที่มีคู่หูมาด้วย แต่จะพยายามไลฟ์๓ ให้ออกมาในแบบที่ 

ทุกคนชอบนะครับ”

๓  นิยมใช้พูดถึงการแพร่ภาพสดผ่านสมาร์ทโฟน ให้ผู้ติดตามในโซเชียลมีเดีย 

ได้รับชม
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เขากำลังใช้บริการแพร่ภาพทางอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ โดยใช้ 

สมาร์ทโฟนถ่ายคลิปวิดีโอสำรวจสถานที่ขึ้นชื่อเรื่องวิญญาณแล้วเผยแพร่ 

ให้ชมแบบสด ๆ

ช่องแสดงความคิดเห็นด้านข้างมีคอมเมนต์จากสมาชิกที่กำลังดู 

คลิปวิดีโอเด้งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

รอดูอยู่นะ

สู้ ๆ

อยากให้ผีออกมาจัง

จากคอมเมนต์ต่าง ๆ ทำให้รู้ว่าชายที่กำลังแพร่ภาพสดคนนี้เป็นที่นิยม 

ในหมู่สมาชิกไม่น้อย

“โอ้ย  เห็นอย่างนี้มัตจังเป็นคนขี้กลัวนะ ถ้าสถานการณ์ไม่สู้ดี 

ขออนุญาตเผ่นเลยแล้วกัน แต่แหม...น่าอายชะมัดที่เพิ่งหาสถานที่ของวันนี ้

ได้เมื่อกี้นี้เอง นี่ไงครับ รู้มาจากหนังสือเล่มนี้”

ชายที่ไลฟ์อยู่โดยไม่โชว์ใบหน้าพูดพลางหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมา 

โชว์หน้ากล้องสมาร์ทโฟน

พาเที่ยวแหล่งผีเฮี้ยน

หนังสือไร้รสนิยมซึ่งใช้สีคละกันทั้งสีแดง สีดำ และสีเหลืองแบบนี้ 

พบได้บ่อยตามร้านสะดวกซื้อ ทันทีที่โชว์หนังสือก็มีคอมเมนต์เด้งขึ้นมา

ดูโลว์เกรดจัง

เลือกที่มันดี ๆ กว่านี้หน่อยสิ

ทว่ามัตจังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เหล่านั้นเพราะกำลังขับรถ ขณะฝ่า 

ความมืดไร้แสงไฟข้างทางไปเรื่อย  ๆ เขาก็เล่าถึงจุดที่ขึ้นชื่อเรื่องวิญญาณ 

ซึ่งกำลังจะไปพิสูจน์

“หนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกันครับ อ่านหมดแล้วมีทั้งที่โดนใจและ 
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ไม่โดนใจอยู่ มีเรื่องของหมู่บ้านที่จังหวัดโทชิกิที่น่าสนใจสุด  ๆ แต่มันไกลไป 

เลยเลือกที่ที่พอจะมาได้”

ออกจะดูหลอนกับการที่เขาขับรถคนเดียวแต่คุยกับใครก็ไม่รู้เช่นนี้

ช่วงไม่กี่นาทีระหว่างที่เขาพูดไปเรื่อย ในที่สุดก็เริ่มเห็นทิวทัศน์ 

ที่เปลี่ยนไปบนหน้าจอสมาร์ทโฟน

“วู้ว ถึงแล้วครับ อุโมงค์ผีสิง! งั้นเรารีบลงไปดูกันเลยดีกว่า”

มัตจังหยิบสมาร์ทโฟนลงจากรถยนต์แล้วถือให้กล้องอยู่ในระดับ 

สายตา ตอนนั้นเองที่เขาเหลือบเห็นคอมเมนต์ซึ่งเด้งขึ้นมาไม่หยุด  เขา 

จึงพูดตอบคอมเมนต์เหล่านั้นอย่างทั่วถึง

กล้องจับภาพอุโมงค์ทอดยาวที่ตั้งอยู่กลางความมืดสลัว แสงไฟ 

สีเขียวในอุโมงค์ซึ่งมองเห็นจากด้านนอกกลับชวนให้รู้สึกขนลุกเป็นเท่าตัว

“น่าสยองจังแฮะ...ที่เขื่อนครั้งก่อนก็ขนลุกไม่เบาไปทีหนึ่งแล้ว แต่ 

วันนี้ต้องฉายเดี่ยว...น่ากลัวกว่าเดิมอีกนะครับเนี่ย”

มัตจังยังคงคุยกับบุคคลที่ไม่เห็นหน้าผ่านสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อมองจากภายนอกแล้ว การพูดกับใครก็ไม่รู้ทั้งที่อยู่คนเดียวถือเป็นภาพ 

ที่น่าสะพรึงกลัวไม่น้อย

แต่ภาพตรงหน้ามัตจังในตอนนี้ต่างหากที่  ชวนขนลุก  อย่างแท้จริง 

เขาทีก่ำลงัจะเดนิเขา้อโุมงคย์อ่มรูส้กึถงึความสยองนัน้กวา่ใครเปน็แน่ สงัเกต 

ได้จากช่วงฝีก้าวของเขาที่ค่อย  ๆ สั้นลง รวมทั้งเสียงพูดที่แผ่วเบาลงเรื่อย  ๆ 

ในที่สุดคงเริ่มกลัวขึ้นสมอง ถึงได้อิดออดไม่ยอมเข้าไปในอุโมงค์เสียที

“น่าขนลุกชะมัด...ให้รีบเข้าไปงั้นเหรอ  อย่าพูดง่าย  ๆ  แบบนั้นสิ 

นี่กลัวจริง ๆ นะ”

ทุกย่างก้าวที่บดลงบนก้อนกรวดเสียดสีไปกับพื้นจนเกิดเสียงดังก้อง 

ไปทั่ว ทำลายความเงียบสงัดที่กระจายตัวอยู่ในความมืดของอุโมงค์

กลางดึกของเดือนตุลาคมมีอากาศหนาว แถมลมที่หมุนวนตรงถนน 

บนช่องเขายังพัดผ่านระหว่างใบหน้าของมัตจังกับสมาร์ทโฟน “นะ...หนาว 

ไม่ใช่เล่นเลยนะครับเนี่ย”  เขาซึ่งก้าวขาไม่ค่อยออกพูดแก้ตัวกับผู้ชม 

พันกว่าคนผ่านเครื่องมือสื่อสารเล็ก ๆ
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รีบเข้าไปในอุโมงค์เร็ว ๆ ซี่ ~

นั่นอะไรขาว ๆ ในอุโมงค์น่ะ...

ร้องเพลงฝ่าอุโมงค์เข้าไปเลย

ถอยกลับดีกว่าน้า

ชักปวดหัวขึ้นมายังไงก็ไม่รู้

ปกติก็ดูนะ แต่วันนี้น่าสนุกอ่า

คอมเมนต์ต่าง  ๆ  ซึ่งพรั่งพรูมาไม่หยุดหย่อนเหมือนเกมพัซเซิลที่มี 

ตัวต่อตกลงมาเรื่อย ๆ ช่วยเป็นกำลังใจให้จิตใจที่กำลังหวาดกลัว จนในที่สุด 

มัตจังก็ตัดสินใจได้ “จะเข้าไปละนะ” เขาเดินต่อหลังจากพูดจบ

“เอ่อ มีคนที่ดูไลฟ์แล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายด้วย ขอให้เพื่อน  ๆ  ดูแล 

ตัวเองกันดี ๆ นะครับ...โอ๊ะ พอเข้ามาในอุโมงค์แล้วอุ่นขึ้นมาเลย...”

เขาค่อย  ๆ  ก้าวเข้าไปโดยมีแค่เสียงฝีเท้าสะท้อนกับผนังและเพดาน 

ของอุโมงค์ แต่แล้วจู่ ๆ ก็มีเสียงเตือนแหลมสูงดังก้อง จนมัตจังเผลออุทาน 

เบา ๆ ด้วยความตกใจ

“เอ๊ะ ข้อความจากแอพ LIVE งั้นเหรอ เอ่อ...ขอโทษเพื่อน  ๆ  นะ 

ครับ นึกว่าปิดเสียงแล้วเสียอีก สงสัยจะยัง...เหวอ อะไรเนี่ย น่ากลัว 

ชะมัด! ผมเห็นข้อความที่ส่งมาเมื่อกี้เป็นตัวอักษรแปลก  ๆ ข้อความใน 

LIVE นี่ฟ้อนต์เพี้ยนได้ด้วยเหรอครับเพื่อน ๆ”

มัตจังพูดเช่นนั้น ในช่องคอมเมนต์มีทั้งพวกที่บอกว่า น่าจะได้ และ 

ไม่เคยเพี้ยน

แต่พวกที่บอกว่าน่าจะได้นั้นมีน้อยกว่ามาก ซ้ำข้อมูลที่บอกมายัง 

คลุมเครือ ดูเหมือนพวกผู้ชมคงกะจะแกล้งให้เขากลัว

“ขอโทษนะคร้าบ มาเจอเอาเวลานี้เล่นซะใจแป้วเลย เดี๋ยวขอเปิดดู 

ขา้งในหนอ่ยนะครบั...หมื...ขอ้ความขา้งในกเ็ปน็ฟอ้นตเ์พีย้นดว้ย...เฮย้ อะไร 

เนี่ย!”

ตรงช่องคอมเมนต์มีข้อความแสดงความเห็นในลักษณะไถ่ถามว่า 

เกิดอะไรขึ้น เด้งขึ้นมา มัตจังยิ้มแห้ง ๆ เล่าว่าไม่รู้ทำไมถึงมีการแจ้งเตือนว่า 
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อ่านแล้ว ทั้งที่เป็นข้อความที่อีกฝ่ายส่งมา

“ขอบคุณเพื่อน  ๆ  นะครับที่เป็นห่วง มาเจอตอนนี้ก็น่าขนลุกอยู่ แต่ 

แอพคงมีปัญหาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ เพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ 

เอาละ งั้นเดี๋ยวผมจะพยายามเดินไปให้ถึงทางออกอีกฝั่งให้ได้นะคร้าบ”

หลังจากลั่นคำสัญญาให้สมเป็นลูกผู้ชายแล้ว มัตจังก็รีบจ้ำเท้า 

ออกเดิน เป็นจังหวะการก้าวที่ไวกว่าเมื่อครู่มาก ราวกับจะสื่อถึงความรู้สึก 

ของเขาที่อยากรีบทำให้เสร็จโดยเร็ว

“กำหนดจุดหมายเรียบร้อย”

จู่  ๆ  เสียงแจ้งเตือนจากระบบนำทางของสมาร์ทโฟนในมือก็ดังขึ้น 

จนมัตจังหยุดชะงักไปชั่วครู่

“เอ๊ะ”

เขาสงสัยว่าที่ได้ยินเมื่อครู่คงเป็นความผิดพลาดของสมาร์ทโฟนอะไร 

สักอย่าง...ไม่สิ หรือเขาอาจคิดไปเอง

ทว่าภายในอุโมงค์นั้นยังคงมีเสียงแจ้งเตือนของผู้หญิงดังแผ่ว  ๆ 

สะท้อนไปมา

มัตจังอยากให้ตัวเองแค่คิดไปเองเช่นกัน แต่ตรงช่องคอมเมนต์ 

มีการแสดงความคิดเห็นกันระนาวจนทำให้รู้ว่าเขาไม่ได้คิดไปเองคนเดียว

เมื่อกี้อะไรน่ะ

เอ๋ ทำไมระบบนำทางทำงานขึ้นมาน่ะ!

เอาแล้ว เอาแล้วไง!

หนีเร็วมัตจัง

เผ่นเร็ว
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ครั้งนี้เจ๋งว่ะ

เลิกไลฟ์แล้วรีบหนีเถอะ!

ท่าไม่ดีแน่ ต้องมีวิญญาณร้ายอยู่เพียบแน่ ๆ

แน่นอนว่าเจ้าตัวไม่ทันได้อ่านคอมเมนต์เหล่านี้

เพราะเขาแตกตื่นไปเรียบร้อยที่สมาร์ทโฟนของตัวเองขัดข้องมาอย่าง 

ต่อเนื่องโดยไม่รู้สาเหตุ

“ตายห่า...น่ากลัวชะมัด รีบเผ่นดีกว่า อยู่ไม่ได้แล้ว”

คำพดูของมตัจงัคงถกูความหวาดผวาทาทบัไปแลว้ เขาจงึหลดุสำเนยีง 

บ้านเกิด และออกวิ่งสุดฝีเท้าโดยลืมถ่ายบรรยากาศรอบ ๆ 

มัตจังกุมสมาร์ทโฟนทั้งที่ยังเปิดกล้องวิ่งย้อนไปต้นทาง พลันรู้สึก 

โล่งอกเมื่อเห็นรถยนต์ที่จอดอยู่  ทว่าตอนนั้นเอง เขากลับชนกับอะไร 

บางอย่างจนสมาร์ทโฟนกระเด็นหลุดจากมือ

“ฮะ...เฮ้ย!”

สมาร์ทโฟนของเขากระเด็นไปกระแทกผนังทางเข้าอุโมงค์ ก่อนจะ 

ตกลงบนพื้นโดยที่กล้องนั้นหันมาถ่ายติดเฉพาะปลายเท้าของเขาเอง

ผู้ชมไลฟ์ได้ยินเพียงเสียงโวยวายเหมือนกลัวอะไรบางอย่าง เห็น 

รองเท้าของมัตจังขยับร่นไปข้างหลัง และรองเท้าสีดำอีกคู่ที่ค่อย  ๆ  เดิน 

กระชั้นเข้ามา และเมื่อรองเท้าทั้งสองคู่หายไปจากหน้าจอก็กลายเป็นเสียงนี้

“เหวออออ...อะ...อั่กอั่ก! อ่อก...!”

เสียงกรีดร้องทำให้รู้ได้ทันทีว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับมัตจัง 

อีกทั้งยังมีเสียงดังอู้อี้ฟังดูทรมานเหมือนถูกอะไรยัดปากสะท้อนก้องกับ 

กำแพงของอุโมงค์

ความคิดเห็นในกล่องคอมเมนต์พรั่งพรูเหมือนคลื่นสาดซัดเข้าฝั่ง 

แต่จู่ ๆ ภาพในคลิปวิดีโอกลับถูกตัดเป็นพื้นสีดำ บ่งบอกว่าการถ่ายทอดสด 

จบลงแล้ว

พร้อมปรากฏคำว่า

มีให้เติมอีกมั้ย
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วันที่ ๑๙ ตุลาคม

ช่วงที่คุโรคาวะยังคงหายตัวแบบไร้ร่องรอย ซาคางุจิจึงตกลงว่าจะ 

สร้างรายการสยองขวัญแทน

ก่อนหน้านี้มิโอะภาวนาขออย่าให้แผนรายการผ่านอนุมัติ แต่เพราะ 

ซาคางุจิดึงดันและเป็นคนเดินเรื่องด้วยตัวเอง ทำให้การอนุมัติผ่านฉลุย 

ทั้งที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากันมากมาย

ด้วยเหตุนี้ทั้งคู่จึงยังต้องอยู่ทีมเดียวกันต่อไป และต้องมานั่งอยู่ใน 

ห้องเอกสารเพื่อค้นหาคดีที่คล้ายคลึงกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นตามคำสั่งของ 

ซาคางุจิ มิโอะกำลังนั่งรื้อเอกสารตามที่ถูกสั่งอย่างหมดหวัง ส่วนฟุคุโรดะ 

ซึ่งมาทำงานด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่นั้นกำลังนอนกรนคาแฟ้มเอกสารบนโต๊ะ

“เพิ่งหาไปได้แค่สามสี่ชั่วโมงเองแท้ ๆ ให้ตายสิ”

มิโอะผู้กำลังท้อใจน่ังบ่นอยู่ตามลำพัง แต่เสียงบ่นและเสียงถอนหายใจ 

อย่างต่อเนื่องของเธอโดนสกัดกั้นไว้ด้วยกองแฟ้มเอกสาร

พอไม่ได้ทำรายการข่าวพิเศษแล้ว พวกเธอจึงมีเวลาเหลือเฟือกว่าจะ 

ถึงเดดไลน์ แต่เมื่อมองไปยังกองเอกสารที่เกี่ยวกับคดีซึ่งมีมากเหมือน 

จำนวนดวงดาวบนท้องฟ้า มิโอะก็อดคิดไม่ได้ว่าเธออยากหนีจากงานตรง 

หน้านี้เหลือเกิน

“เฮ้อ อยากกินแพนเค้กจัง แบบโรยหน้าด้วยบลูเบอร์รี่เยอะ ๆ และ 

มีกล้วยปิ้งด้วย” มิโอะหนีจากโลกแห่งความจริงด้วยการนึกถึงของหวาน

ฟุคุ โรดะยั งหลับอยู่ตรงหน้ า เธอ  รายล้อมด้วยกองเอกสาร 

คอมพิวเตอร์เก่า  ๆ และสมุดโน้ต ตอนที่ซาคางุจิสั่งให้ทั้งคู่อยู่ทีมเดียว 

กันนั้น มิโอะรู้สึกดีใจจริง  ๆ  ที่ซาคางุจิมองว่าเธอมีประโยชน์ แม้ฟุคุโรดะ 

จะมองว่าเธอโชคดีมากกว่า แต่มิโอะก็ดีใจอยู่ดี

เธอจึงพยายามทำอะไรต่าง  ๆ เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของหัวหน้า 

แต่พอมองงานที่กำลังทำตอนนี ้ ก็รู้ตัวว่าเธอคงไม่มีทางก้าวผ่านเขตแดนของ 

พนักงานหน้าใหม่ไปได้

ทีมที่จัดตั้งเป็นพิเศษคราวนี้ไม่ได้มีแค่มิโอะกับฟุคุโรดะสองคน แต่ 

ยังมีกลุ่มรวบรวมข้อมูลเตรียมความพร้อมอย่างกลุ่มออกสัมภาษณ์ หรือ 
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กลุ่มสำรวจสถานที่ รวมแล้วในทีมนี้มีสิบเอ็ดคน

ไม่แปลกที่เธอจะคิดว่าในทีมนี้มีแค่เธอที่กำลังทำงานเบ็ดเตล็ด

“เฮ้อ อยากกินซอฟต์ครีมรสช็อกโกแลตจัง... จริงสิ ป๊อปคอร์น 

ที่ฮาราจูกุด้วย” มิโอะซึ่งหนีจากโลกความจริงไปไกลกลืนน้ำลาย

ขณะที่เธอกำลังมีความสุขกับการนึกภาพของหวานมากมายถึงขั้น 

กินไม่หมดนั้น จู่  ๆ  ก็มีเสียงเปิดประตูห้องเอกสารดังขึ้น เสียงนั้นฉุดให้ 

มิโอะกลับคืนสู่โลกความจริง เธอหันไปเห็นนิชิมูระ ยูมิ ซึ่งอยู่ทีมเดียวกัน 

ยืนหอบหายใจอยู่

“คุณนิชิมูระ มีอะไรเหรอคะ”

“เกิดเรื่องแล้วอาซาคุระ! เธอกับฟุคุโรดะช่วยมาที่ห้องประชุมด้วย”

นิชิมูระรีบวิ่งไปที่อื่นต่อโดยไม่รอฟังคำตอบของมิโอะ

ช่วยไม่ได้ มิโอะเขย่าไหล่ฟุคุโรดะ ไม่นานจากนั้นเธอก็ตรงไปยัง 

ห้องประชุมพร้อมคู่หูที่หงุดหงิดจากการถูกปลุกจนเดินบ่นเธอมาตลอดทาง 

ทำให้มิโอะอยากอุดหูตัวเองเหลือเกิน

“คุโรคาวะตายแล้ว”

คำพูดชวนใจหายนั้นหลุดจากปากซาคางุจิ มิโอะกับฟุคุโรดะชะงัก 

ไปชั่วขณะ ก่อนจะมีปฏิกิริยาเล็กน้อย แล้วนิ่งเงียบไปอีกครู่ สลับไปมา 

เหมือนคลิปวิดีโอที่เปิดดูตอนสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี

แค่ประโยคเดียวทำให้ทั้งคู่ตกใจถึงขั้นนั้น

“ก็นะ...พวกเธอจะทำท่าแบบนั้นก็ไม่แปลก” ซาคางุจิอัดบุหรี่เข้า 

เต็มปอด แล้วพ่นควันทั้งหมดออกมา ปกติเขาจะแสดงสีหน้าชัดเจนและ 

ชอบเปลี่ยนสีหน้าท่าทางตามสถานการณ์ แต่ซาคางุจิในตอนนี้กลับมีสีหน้า 

ไร้อารมณ์ ไม่มีกะจิตกะใจจะสวมหน้ากากอย่างที่เคยเป็นมา ทำให้เดา 

อารมณ์ไม่ออกว่าคิดอะไรอยู่

ไม่แน่นี่อาจเป็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเขา

บรรยากาศตึงเครียดจนมิโอะกลัวว่าเธออาจพูดความคิดของเธอ 

ออกไปโดยไม่รู้ตัว ความตึงเครียดที่เธอสัมผัสได้นี้ คงไม่ได้มีแค่เรื่องการ 
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เสียชีวิตของคุโรคาวะที่ซาคางุจิบอกมา มิโอะเดาเอาจากการที่เขาสูบบุหรี่ 

เข้าเต็มปอดอีกครั้ง

“ที่เขาตายเป็นเรื่องใหญ่ก็จริง แต่ปัญหาไม่ใช่แค่นั้น”

เขาจะพูดอะไรกันแน่  มิโอะเริ่มรู้สึกกลัว  แม้รู้ว่าต้องเป็นเรื่อง 

ร้ายแรง แต่เธอคาดเดาอะไรไม่ได้เลย

ปกติเวลาแบบนี้มิโอะจะต้องเหลือบมองสีหน้าของฟุคุโรดะ  แต่ 

ความกดดันเช่นนี้ทำให้เธอไม่อาจทำแบบนั้นได้

ห้ามฟัง ถ้าฟังแล้วจะถอยกลับไม่ได้

แต่ซาคางุจิเอ่ยออกมาแล้ว มิโอะไม่มีทางหันหลังกลับได้อีกต่อไป

“เห็นว่าศพของคุโรคาวะถูกควักใบหน้าน่ะ ใบหน้าที่ถูกควักยังหา 

ไม่พบ”

น้ำเสียงของซาคางุจินั้นไร้ซึ่งความรู้สึกและฟังดูเย็นชายิ่งกว่าการ 

แจ้งข่าวครั้งไหน ๆ ที่ผ่านมา แม้แต่ฟุคุโรดะเองยังไม่กล้าพูดแทรก มิโอะเอง 

ก็ไม่ต่างกัน

“มาถึงขั้นนี้พวกเธอคงรู้กันแล้ว ขอโทษด้วยนะที่ต้องล้มเลิกแผนงาน 

ใหม่คราวนี้ด้วย แต่นี่จะเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายในสถานการณ์ที่ 

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ โทษทีนะ”

คำว่า  โทษทีนะ  ท้ายประโยคนั้นทำให้ทั้งคู่รู้ว่าซาคางุจิเองก็ลำบากใจ 

ไม่น้อย จึงได้แต่ตอบกลับไปว่า “เข้าใจแล้วครับ / ค่ะ”

เป็นครั้งแรกที่ซาคางุจิผู้ชอบยัดเยียดงานให้ลูกน้องหรือทำตัวโผงผาง  

พูดขอโทษกับพวกเธอแบบนี้ ทั้งคู่จึงยอมรับว่าเป็นเรื่องช่วยไม่ได้จริง  ๆ  

ที่แผนรายการของพวกเขาต้องถูกยกเลิก

คืนวันเดียวกันนั้น มิโอะมายังร้านยากิโทริตามที่ฟุคุโรดะชวน ปกติแล้วเธอ 

จะปฏิเสธ
 แต่ที่มาเพราะรู้สึกว่าวันนี้พวกเธอเป็นหัวอกเดียวกัน

เมื่อเข้ามาในร้าน ฟุคุโรดะก็สั่งอาหารตามใจชอบทันที โดยไม่ถาม 

สักคำว่ามิโอะชอบอะไรหรือกินอะไรไม่ได้บ้าง อีกทั้งพอพนักงานนำอาหาร 

ปริมาณมหาศาลจนไม่น่ากินหมดมาเสิร์ฟ มิโอะก็ไม่อยากเชื่อหูตัวเองว่า 
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จะได้ยินฟุคุโรดะพูดแบบนี้ออกมากลางโต๊ะอาหาร

“อ้อ กินไม่หมดไม่เป็นไรนะ แค่เธอจะเสียเปรียบหน่อยเพราะต้อง 

แชร์กัน”

เร่ืองแรกท่ีชวนข้องใจคือ ฟุคุโรดะไม่ได้ต้ังใจจะเล้ียงข้าว เร่ืองน่าโมโห 

เรื่องที่สองที่มากระตุ้นสมองอันเหนื่อยล้าของมิโอะคือ เธอไม่ได้สั่งอะไร 

ที่ชอบเลยนอกจากเครื่องดื่ม

น่ีเขาชวนรุ่นน้องอย่างเรามาเองแต่กลับไม่เล้ียง แถมยังส่ังแต่ของชอบ 

ตัวเองแล้วบอกให้แชร์กันอีก ที่จริงก็ไม่ได้อยากให้เลี้ยงหรอก เพราะเรา 

กะจะออกเองอยู่แล้ว แต่มาพูดแบบนี้มันไม่เสียมารยาทไปหน่อยเหรอ

มิโอะรู้สึกไม่สบอารมณ์จนอยากจะระเบิดความโกรธออกมา ยังดีที่ 

เธอรู้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้ง แต่พอเป็นแบบนี้แล้วก็น่าโมโหว่าต่อให้ 

ไม่มีเจตนาจะแกล้งก็เหมือนกับแกล้งกันอยู่ดี

“เอ่อ คุณฟุคุโรดะคะ!”

“รู้แล้ว ไม่ต้องพูด”

มิโอะฉุนขาดจนคิดว่าคร้ังน้ีจะต่อว่าฟุคุโรดะ แต่กลับถูกเสียงท่ีดังกว่า 

อีกระดับของเขาขัดขึ้น

เขายื่นไก่บดเสียบไม้ที่มีอยู่พูนจานส่งให้มิโอะจากกลางโต๊ะ

“กินสิ อยากได้สักไม้อยู่ใช่มั้ยล่ะ”

พอเจอเหตุการณ์นี้เข้าไป มิโอะจึงเริ่มดูแคลนฟุคุโรดะอย่างจริงจังว่า 

เฮ้อ คนคนนี้นี่โง่จริงเชียว แต่แน่นอนว่าเธอทำได้แค่คิดในใจ

แต่ไหน  ๆ  แล้วเธอก็ควรรับน้ำใจของฟุคุโรดะที่จงใจเลิกคิ้วจนโค้ง 

เหมือนขอบถ้วยชาขณะยื่นไก่บดเสียบไม้มาให้สักหน่อย มิโอะคาดว่าคืนนี้ 

คงอีกยาว จึงสั่งวิสกี้ผสมโซดาแก้วที่สอง

“เซ็งชะมัด แค่คุโรคาวะตาย ไม่เห็นต้องยกเลิกรายการเลย!”

“นี่ คุณฟุคุโรดะ พูดแบบนั้นมันเสียมารยาทนะคะ! ไม่จำเป็นต้อง 

พูดถึงคนตายตรง ๆ ก็ได้!”

“อะไรเล่า หนวกหูน่า! บ่นโน่นนี่อยู่ได้ เธอเป็นแม่ฉันรึไงหา!”

ฟุคุโรดะเถียงกลับขณะเคี้ยวไก่บดเสียบไม้ที่บอกว่าจะยกให้มิโอะ
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“คนตายทั้งคนไม่ให้พูดออกมาตรง  ๆ  เหรอ อย่ามาพูดจาเหมือน 

คนทั่วไปแบบนั้นน่า! พวกเราทำรายการออกอากาศให้ผู้ชมชื่นชอบมามาก 

เท่าไหร่แล้ว เรื่องว่าจริงหรือเท็จน่ะ ให้คนดูเขาตัดสินเองก็ได้ อย่างเรื่อง 

ที่ว่าคุโรคาวะตายแบบไหน ถ้าเราไม่นำเสนอ คนดูก็ไม่รู้หรอกว่ามีมูล 

ความจริงแค่ไหน ต่อให้มีคนแบบเธอมาวิจารณ์เรื่องที่คนอื่นปฏิบัติกับศพ 

ว่ามันควรหรือไม่ควรยังไง แต่คนก็ยังตายเพิ่มขึ้นทุกวันอยู่ดี ตายกัน 

เป็นเบือจากเรื่องทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ หรือไม่ก็จากโรคร้ายได้ทุกวี่ทุกวัน 

แท้  ๆ แล้วทำไมถึงต้องห้ามพูดถึงศพที่ถูกฆาตกรรมด้วยล่ะ ยายเซ่อ”

คำพูดของฟุคุโรดะซัดเข้าหามิโอะราวกับพายุจนเธออ้าปากค้าง เธอ 

ไม่อาจหาคำพูดมาเถียงเขา ได้แต่ทำปากพะงาบ  ๆ  เหมือนปลาคาร์ปที่กำลัง 

รออาหาร

“นั่นไง เถียงไม่ออกละสิ ก็ที่ฉันพูดมันเรื่องจริงนี่นา” ฟุคุโรดะ 

ยิ่งตอกย้ำมิโอะ แล้วสั่งไก่ชุบแป้งทอดกับเบียร์เพิ่มจากพนักงาน

“ถ้าไม่กินก็ขอละนะ” แถมเขายังแย่งปีกไก่ทอดตรงหน้ามิโอะมา 

กินต่อ

“กินไม่ยั้งเลยนะคะ”

“ผิดรึไง ตอนหัวเสียมันต้องกินดื่มแล้วก็นอน เธอเองก็กินด้วยสิ 

อ๊ะ อย่าบอกนะว่ากลัวอ้วน ไม่ต้องห่วงน่า ไม่มีใครมองผู้หญิงมืดมน 

แบบเธอหรอก”

“หา ทำไมฉันต้องมาถูกคุณฟุคุโรดะวิจารณ์แบบนั้นด้วยล่ะคะ!  

มีหน้ามาว่าฉันไม่มีใครมอง ทีคุณฟุคุโรดะยังไม่เห็นเคยมีแฟนเลยไม่ใช่ 

เหรอ!”

ฟุคุโรดะหยุดมือที่กำลังจะตักอาหารใส่ปากพร้อมกับเงียบไปสักพัก 

ก่อนจะเงยหน้าจ้องมิโอะด้วยแววตาเคร่งเครียดแล้วทุบกำปั้นกับโต๊ะ

“อะ อะไรคะ!”

“นี่เธอ ไปฟังมาจากไหน! ใครบอกว่าฉันไม่เคยมีแฟน!”

“เอ๋ ไม่เคยมีจริง ๆ เหรอคะ! หวาย...”

สายตาและสีหน้าเหยียดหยามของมิโอะทำให้ฟุคุโรดะหน้าแดงถงึใบห ู 
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แต่ก็แค่ครู่เดียว ก่อนเขาจะหันไปตั้งหน้าตั้งตากินอาหารด้วยท่าทางเหมือน 

ไม่ได้ยินที่มิโอะพูด

“ช่างเถอะ เธอเห็นนี่รึยัง”

หลังจากซดเบียร์ตามอาหารเข้าไป  ฟุคุโรดะก็พักหายใจแล้วส่ง 

สมาร์ทโฟนข้ามโต๊ะมาให้ มิโอะมองหน้าจอสมาร์ทโฟนสลับกับใบหน้าของ 

ฟุคุโรดะ ก่อนจะถามในใจอย่างไม่สบอารมณ์ว่า อะไรอีกล่ะ

“อ๊ะ เดี๋ยวสิ ถ้าฉันหยิบมือถือขึ้นมา คุณต้องว่าเอาแน่ ว่าอย่า 

มาส่องเรื่องส่วนตัวคนอื่นตามอำเภอใจเซ่!”

“เห็นฉันเป็นตัวอะไรน่ะ เอาเถอะ รีบ ๆ ดูเข้า!”

ก็เพราะทำตัวเองไม่ใช่รึไง ถึงได้ถูกมองแบบนั้น

มิโอะคอยระวังไม่ให้เผลอพูดความในใจออกไป ขณะค่อย  ๆ  หยิบ 

สมาร์ทโฟนขึ้นมาดูหน้าจอ แต่มันไม่ได้มีอะไรน่าแปลกเป็นพิเศษ แค่พาด 

หัวข่าวเรียงรายเต็มหน้า

“อะไรคะ ให้ดูข่าวเหรอ”

“เห็นตรงที่ว่าคนไลฟ์ลงเน็ตอะไรนั่นมั้ย”

ฟุคุโรดะตีหน้าบึ้งขณะเคี้ยวเอ็นไก่ทอดเสียงดัง มิโอะจึงกวาดสายตา 

หาพาดหัวข่าวที่เขาบอก จนกระทั่งเจออยู่ตรงข่าวเรื่องที่สามนับจากด้านบน

“เน็ตไอดอลหายสาบสูญขณะไลฟ์สถานที่สุดเฮี้ยน”

“นั่นแหละ”

มิโอะอ่านเนื้อข่าวซึ่งบอกว่ามีเน็ตไอดอลหายตัวไปอย่างลึกลับ ขณะ 

กำลังถ่ายทอดสดตอนไปเยือนสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องวิญญาณของจังหวัด 

ฟุกุโอกะต่อหน้าผู้ชมกว่าพันคน

ชาวเน็ตแชร์ข่าวนี้ไปทั่วโซเชียลมีเดีย และต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน 

ว่าไม่ใช่  การหายตัว แต่เป็น  การฆาตกรรม ตำรวจไม่มีแถลงการณ์อะไร 

มาก แต่จากการสัมภาษณ์คนที่ดูไลฟ์ได้ความว่า ระหว่างที่เน็ตไอดอลคนนี ้

ไลฟ์อยู่ มีเหตุการณ์แปลก  ๆ  เกิดขึ้นหลายครั้ง และมีคนสวมรองเท้าสีดำ 

ใช้อาวุธอะไรบางอย่างทำร้ายเขา

“หายตัว...ไม่สิ ถูกฆ่าต่อหน้าคนเป็นพัน”
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ไซโต้ ไทจิ

“ยังไงก็ช่างเถอะ เธอไม่รู้สึกเอะใจอะไรกับคนสวมรองเท้าสีดำนั่น 

เลยเหรอ”

ฟุคุโรดะคงอยากบอกว่ารองเท้าของคุโรคาวะก็เป็นสีดำ แต่คงง่ายไป 

หากจะสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกัน

มิโอะเคยคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนชอบเถียงกันตรง  ๆ  เหมือนอย่าง 

เรื่องความเหมาะสมของการพูดถึงคนตายเมื่อครู่  แต่ก็มีมุมที่พูดจา 

อ้อมค้อมเป็นกับเขาเหมือนกัน 

“คุณหมายถึง...มันอาจเป็นรองเท้าของคุณคุโรคาวะเหรอคะ” มิโอะ 

ถามฟุคุโรดะโดยแสร้งทำเป็นเล็งเห็นข้อสงสัยของเขา

“จะบ้าเหรอ  เห็นอย่างนี้  แต่ฉันเป็นพวกยึดหลักความจริงนะ 

จะบอกให้ ไม่เชื่อเรื่องผีสางหรือมนุษย์ต่างดาวอะไรพวกนั้นหรอก แต่ฉัน 

เชื่อนะว่าตอนนี้ไดโนเสาร์ยังคงมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่ง นอกนั้นถ้าไม่ได้เห็น 

ด้วยตาตัวเองอย่าหวังเลยว่าจะเชื่อ”

“งั้นอยากจะสื่ออะไรคะ”

“ฉันก็...ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไรหรอก แต่มันน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกัน 

สักอย่าง ถึงจะไม่มีหลักฐานอะไร แต่วันที่คนไลฟ์หายตัวไปนั้น ตรงกับ 

วันที่พบศพคุโรคาวะเลยน่ะ”

“ขอโทษนะคะ เมื่อกี้คุณฟุคุโรดะพูดเองไม่ใช่เหรอ ว่าทุกวันจะต้อง 

มีคนเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรสักอย่าง แสดงว่าการที่คนไลฟ์คนนั้นหายตัว 

ไปวันเดียวกับที่คุณคุโรคาวะเสียชีวิต ก็ไม่น่าจะมีความหมายอะไรเป็นพิเศษ 

ไม่ใช่เหรอคะ”

“ฟังให้จบสิ ยายคนมืดมน”

ฟุคุโรดะทำตัวเป็นคนปากร้ายใส่มิโอะโดยไม่จำเป็น ขณะราดซอส 

บนเกี๊ยวซ่าหนังไก่ทอด

มิโอะพยายามอดกลั้นต่อคำพูดของฟุคุโรดะด้วยความรู้สึกเหมือน 

ความอดทนใกล้ถึงขีดจำกัด เธอได้แต่บอกกับตัวเองว่าอย่าไปถือสาคนบ้าเลย

“วันนี้หลังออกจากห้องประชุม ฉันไปหาคุณซาคางุจิอีกครั้งเพราะ 

รับไม่ได้กับเรื่องยกเลิกรายการพิเศษ กะจะไปพูดเหมือนเมื่อกี้แหละว่า 
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ผีควักหน้า

‘กับอีแค่คุโรคาวะตาย อย่าให้ถึงกับต้องยุบแผนงานเลย’ แต่เหมือนว่า 

คุณซาคางุจิกำลังคุยโทรศัพท์กับคุณนากาโอะของสถานีโทรทัศน์โทโตะ 

ได้ยินว่าพูดถึง ‘ที่ที่พบศพคุโรคาวะ’ ด้วย”

“ที่ที่พบศพคุโรคาวะเหรอคะ”

“ใช่ ศพของคุโรคาวะถูกพบบนหุบเขาของจังหวัดฟุกุโอกะ ดูเหมือน 

ไม่ได้แถลงรายละเอียด แต่ใกล้กับสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องวิญญาณ ไม่ผิดแน่”

มิโอะรู้สึกเหมือนเพิ่งได้ยินคำว่า  “สถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องวิญญาณ” 

มาหมาด ๆ จึงลองนึกดูว่าได้ยินมาจากไหน

“อ๊ะ” เพียงไม่กี่วินาทีเธออุทานขึ้นมา

“คนที่ไลฟ์สถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องวิญญาณ...”

พนักงานนำข้าวอบทรงเครื่องที่สั่งไปตอนแรกมาเสิร์ฟ

“แบบนี้ยังเรียกว่าบังเอิญอีกมั้ย ยายคนมืดมน” ฟุคุโรดะพูดแล้ว 

ยกเบียร์ขึ้นซดจนหมด




