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หลังก่อเหตุ ชายผู้นั้นอยู่ในที่เกิดเหตุต่อถึงหกชั่วโมงในสภาพ 

เปลอืยกายแทบจะตลอดเวลา อณุหภมูริะหวา่งวนัในกรงุโตเกยีววนันัน้สงูกวา่ 

สามสิบเจ็ดองศา แม้ล่วงเข้ากลางคืนแล้วก็ยังไม่ลดต่ำกว่าสามสิบองศา  

บา้นของโอก ิ ยกูโินร ิ ซึง่เปน็ทีเ่กดิเหตเุปน็บา้นเดีย่ว ปราศจากสิง่ปดิกัน้แดด 

จากทางทิศใต้ อยู่ในเคยากิโนะโอกะ หมู่บ้านจัดสรรแห่งใหม่แถบชานเมือง 

ฮาชิโอจิ ปกติสองสามีภรรยาจะปิดหน้าต่างทั้งวันระหว่างออกไปทำงาน  

อุณหภูมิภายในห้องเมื่อเวลาประมาณหกโมงครึ่งของเย็นวันเกิดเหตุจึงน่าจะ 

ขึ้นสูงถึงเกือบสี่สิบองศา แสดงว่าชายคนนั้นได้ฆาตกรรมโอกิ ยูกิโนริ กับ 

ริคาโกะผู้เป็นภรรยาท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวไม่ต่างกับตู้ซาวน่า และ 

เจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบเหงื่อของชายผู้นั้นจำนวนมากปะปนกับเลือดของสอง 

สามีภรรยาบนพื้นห้องที่เกิดเหตุจริง อีกทั้งยังพบรอยเท้าที่ชายคนดังกล่าว 

เหยียบเหงื่อและเลือดจนเสียหลักลื่นล้มหลายแห่ง แม้กระนั้นชายฆาตกร 

ก็ไม่ยอมเปิดหน้าต่างแม้แต่ครั้งเดียว ตำรวจจึงไม่พบรอยนิ้วมือของเขา 

บนหน้าต่างสักบาน มีแต่ร่องรอยของการพยายามเปิดเครื่องปรับอากาศ  

มีรอยนิ้วมือนับไม่ถ้วนบ่งบอกว่าชายผู้นี้เดินงุ่นง่านไล่แตะสวิตช์ทั้งหมด 

ที่เจอบนผนังตั้งแต่ห้องนั่งเล่นไปจนถึงห้องครัวและทางเดิน เพื่อตามหา 

สวิตช์เปิดเครื่องปรับอากาศ 

บ้านของครอบครัวโอกิใช้ระบบไฟฟ้าแบบพิเศษซึ่งใช้แผงพลังงาน 

แสงอาทิตย์ร่วมด้วย ถึงจะใช้ไม่ยาก แต่หากไม่รู้ขั้นตอนก็จะเปิดอะไร 
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ไม่ได้เลยแม้กระทั่งโทรทัศน์ หลังจากเดินพล่านตามหาสวิตช์เปิดเครื่องปรับ 

อากาศอยู่นานแล้วไม่เจอ ท้ายที่สุดชายผู้นั้นจึงทุบเครื่องปรับอากาศที่ฝังอยู่ 

กับเพดานครั้งแล้วครั้งเล่าจนที่กรองอากาศและแผงควบคุมพัง 

เหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคมของปีที่แล้ว เย็นวันนั้น 

โอกิ ริคาโกะ ซึ่งทำงานเป็นครูพี่เลี้ยงที่สถานรับเลี้ยงเด็กฟุทาบะในเมือง 

ทาชิกาวะ ออกจากสถานรับเลี้ยงเด็กเมื่อเวลาห้าโมงหกนาที ขึ้นรถไฟ 

จากสถานีทาชิกาวะเหมือนเช่นเคยและถึงสถานีฮาชิโอจิหลังห้าโมงครึ่ง 

เล็กน้อย ใบเสร็จที่พบในกระเป๋าสตางค์ริคาโกะบอกให้รู้ว่าเธอแวะซื้อสินค้า 

สองสามรายการจากซูเปอร์มาร์เก็ตในอาคารสถานี รวมถึงบิฟิโดแบคทีเรีย 

สำหรับทำโยเกิร์ตด้วยตัวเอง  ก่อนจะขึ้นรถประจำทางสายที่ไปสถานี 

ฮาชิโมโตะเที่ยวหกโมงสิบเจ็ดนาทีกลับบ้าน จริง  ๆ  รถประจำทางเที่ยวนั้น 

มีผู้โดยสารเกือบเต็มคัน แต่กลับโชคร้ายที่ตำรวจไม่ได้ข้อมูลเป็นชิ้นเป็นอัน 

จากคนขับรถหรือผู้โดยสารคนอื่นเลย เพราะไม่มีใครจำริคาโกะได้ชัดเจน  

อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลว่ามีคนเห็นชายท่าทางมีพิรุธด้วย ยิ่งกว่านั้นตำรวจยัง 

ตรวจสอบพบว่าผู้โดยสารเจ็ดแปดคนที่ลงป้าย  “หมู่บ้านเคยากิโนะโอกะ”  

พร้อมริคาโกะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นทั้งหมด 

ผลการตรวจพิสูจน์อาหารที่ตกค้างในกระเพาะของริคาโกะบ่งชี้ว่า 

เธอน่าจะเสียชีวิตระหว่างหกโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่ม แสดงว่าเธอถูกฆ่าหลังกลับ 

ถงึบา้นไมน่าน จากรอ่งรอยในทีเ่กดิเหต ุ คาดว่าหลงัจากรคิาโกะกลบัเขา้บา้น 

และเปิดหน้าต่างในห้องนั่งเล่นได้ไม่นาน ชายผู้นั้นก็มากดกริ่งหน้าประตู  

เป็นไปได้สูงว่าชายคนดังกล่าวน่าจะปลอมตัวเป็นพนักงานส่งของและบุก 

เข้ามาเมื่อริคาโกะเปิดประตูให้

ใบหน้าของริคาโกะตั้งแต่บริเวณแก้มไปถึงคางยังหลงเหลือรอยช้ำ 

เป็นจ้ำ  ๆ  จากการถูกปิดปากอย่างรุนแรง คาดว่าพอเข้าไปในตัวบ้านแล้ว  

ชายผู้นั้นได้ใช้มือปิดปากริคาโกะก่อนจะพาเธอไปห้องนั่งเล่นและบีบคอเธอ 

ตายคาที่ขณะยังไม่ได้ถอดเสื้อผ้า จากนั้นจึงย้ายศพหญิงสาวไปใส่อ่างใน 

ห้องอาบน้ำ

ประมาณสองชั่วโมงก่อนหน้าหลังห้าโมงเย็นเล็กน้อย โอกิ ยูกิโนริ  
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สามซีึง่ทำงานบรษิทัออกแบบเวบ็ไซตใ์นยา่นชมิบาชิ เขตมนิาโตะ ไดอ้อกจาก 

บริษัทก่อนเวลา  เนื่องจากกระเพาะของเขามีอาการไม่ค่อยดีมาตั้งแต่  

ประมาณสองสัปดาห์ก่อน หลังออกจากบริษัท ยูกิโนริได้ไปตรวจที่ “คลินิก 

โนจิมะ”  หน้าสถานีชิมบาชิและพบว่าอาจเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร 

จึงนัดส่องกล้องตรวจอีกครั้งในวันอังคารหน้า จากนั้นยูกิโนริได้ออกจาก 

คลินิกไปสถานีชิมบาชิเพื่อกลับบ้าน แต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าริคาโกะรู้ก่อน 

หรือไม่ว่าวันนั้นยูกิโนริจะออกจากบริษัทเร็วกว่าปกติเพื่อไปหาหมอ

ยกูโินรกิลบัถงึบา้นหลงัรคิาโกะประมาณหนึง่ชัว่โมง เขานา่จะไขกญุแจ 

เข้าบ้านเองเหมือนเช่นเคย ความร้อนอบอ้าวภายในบ้านอาจทำให้เขานึกว่า 

ภรรยายังไม่กลับก็เป็นได้

ยูกิโนริถูกชายคนนั้นแทงหลังแทบจะทันทีที่เดินเข้าบ้านตรงทางเดิน 

สั้น  ๆ  ซึ่งเชื่อมหน้าบ้านกับห้องนั่งเล่น  คาดว่าชายฆาตกรน่าจะซ่อนตัว 

อยู่ที่บันไดด้านหลัง พอเห็นยูกิโนริหันไปทางห้องนั่งเล่นก็พุ่งเข้าใส่ทันที  

รอยมีดบนผนังและเลือดที่กระเด็นอยู่ตามจุดต่าง  ๆ ทำให้เดาได้ว่ายูกิโนริ 

พยายามต่อสู้อย่างเต็มที่หลังจากถูกแทง และเชื่อว่าชายผู้นั้นก็น่าจะได้ 

แผลเช่นกัน อาวุธที่ฆาตกรใช้ก่อเหตุคือมีดทำครัว ใบมีดขนาดประมาณ 

สิบแปดเซนติเมตร ซึ่งริคาโกะสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตและเพิ่งได้รับของเมื่อ 

สี่วันก่อน 

ชายผู้นั้นย้ายร่างโชกเลือดของยูกิโนริไปห้องอาบน้ำเช่นเดียวกับ 

ริคาโกะ และได้ทิ้งตัวอักษรเขียนด้วยเลือดไว้บนทางเดินซึ่งถือเป็นที่ก่อการ 

อันโหดเหี้ยม ฆาตกรใช้นิ้วจุ่มเลือดเหยื่อที่ตัวเองฆ่าแล้วเขียนคำว่า  “โกรธ”  

ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าคำเดียว

ศพของยูกิโนริถูกปล่อยให้นอนขดเป็นตัววีอยู่บนพื้นห้องอาบน้ำ 

ต่างกับศพริคาโกะซึ่งถูกใส่ไว้ในอ่าง ดูเหมือนชายฆาตกรจะยืนคร่อมร่าง 

ยูกิโนริและอาบน้ำฝักบัวเพื่อล้างเลือดออกจากตัว

ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าชายคนดังกล่าวใช้เวลาหกชั่วโมงหลังจากนั้นทำอะไร 

บ้างในบ้านสองสามีภรรยาโอกิ แม้จะมีร่องรอยว่าเขาค้นข้าวของทุกห้อง 

กระจุยกระจายตั้งแต่ห้องนั่งเล่นและครัวที่ชั้นหนึ่งไปจนถึงห้องนอนและ 
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ห้องทำงานบนชั้นสอง แต่เนื่องจากสามีภรรยาคู่นี้ไม่ได้เก็บเงินสดไว้ในบ้าน 

อยู่แล้ว ท้ายที่สุด สิ่งที่ฆาตกรได้ติดตัวไปจึงมีเพียงเงินสดในกระเป๋าสตางค์  

ส่วนเครื่องประดับของริคาโกะบนโต๊ะเครื่องแป้งในห้องนอนกับนาฬิกาข้อมือ 

ของยูกิโนริมูลค่าประมาณสามแสนเยนนั้นยังร่วงอยู่บนพื้น

คาดว่าหลังจากค้นข้าวของในแต่ละห้องเรียบร้อยแล้ว ฆาตกรได้ 

ใช้เวลาต่อในห้องครัว โดยกินขนมปังข้าวไรย์สี่แผ่นที่ริคาโกะเพิ่งซื้อจาก 

ซเูปอรม์ารเ์กต็ในวนัเดยีวกนั รวมทัง้กนิมะมว่งสามลกู โซเมนเตา้หูส้ำเรจ็รปู 

และแฮมในตู้เย็นจนเกลี้ยง ก่อนจะไปเอนกายนอนที่โซฟาในห้องนั่งเล่น

ฆาตกรออกจากบ้านโอกิหลังหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่  มูรายามะ  

ชิเงโกะ เพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไปสองหลังซึ่งเพิ่งกลับจากพาสุนัขไปเดินเล่นพอดี 

ให้การว่า เธอเห็นชายคนดังกล่าวเข็นจักรยานของยูกิโนริออกมาจากประตูรั้ว 

จึงทักว่า “สวัสดีค่ะ” โดยชายผู้นั้นได้ค้อมศีรษะน้อย ๆ ตอบ 

ระหว่างขี่จักรยานไปสถานีฮาชิโอจิ ชายคนดังกล่าวถูกตำรวจที่อยู่ 

ระหว่างลาดตระเวนเรียกให้จอดเนื่องจากขับขี่โดยไม่เปิดไฟ ตอนแรกชาย 

ผู้นั้นยอมลงจากจักรยานแต่โดยดี แต่พอตำรวจเริ่มตรวจสอบเลขทะเบียน  

จู ่ๆ เขาก็ทิ้งจักรยานวิ่งหนีไปทางสถานีฮาชิโอจิสายเคโอ

วันรุ่งขึ้น หลังจากรู้เรื่องฆาตกรรมที่บ้านโอกิ ตำรวจได้จัดทำภาพ 

ใบหน้าของคนร้ายที่มีความละเอียดสูงทันทีโดยปะติดปะต่อจากคำให้การ 

ของมูรายามะ ชิเงโกะ กับตำรวจลาดตระเวนที่เจอ และออกประกาศจับ 

ไปทั่วญี่ปุ่น เพียงไม่นานตำรวจก็ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายและสามารถ 

ระบุตัวตน ตลอดจนที่อยู่ของคนร้ายได้ภายในไม่ถึงสองวัน  แต่ตอนที่ 

ตำรวจสืบสวนสอบสวนบุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์แห่งนั้น ชายคนดังกล่าว 

ก็ได้หายตัวไปแล้ว 

ชายผู้นั้นชื่อยามากามิ คาสึยะ เกิดปี  ค.ศ.  ๑๙๘๔ ที่เมืองคาวาซากิ  

จังหวัดคานากาวะ หลังจบจากโรงเรียนมัธยมปลายในบ้านเกิด ก็ย้ายงาน 

หลายแห่ง โดยในช่วงที่ก่อเหตุเขากำลังว่างงานและอาศัยอยู่ตามลำพัง 

ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองทาจิคาวะ ชายผู้นี้สูง  ๑๗๘  เซนติเมตร  

หนัก ๖๘ กิโลกรัม
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วันที่ ๑๘ เดือนนี้จะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีพอด ี นับแต่ยามากามิเริ่ม 

หลบหนี แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนจากพยานว่ามีใครพบเห็น 

ยามากามิ 

“ไอโกะ ไม่มีเวลาแล้ว”

มากิ โยเฮ เร่งลูกสาวที่ไม่ยอมขยับตัวจากตู้โชว์สินค้าในร้านขนม  

น้ำเสียงของเขามีทั้งความร้อนใจเนื่องจากใกล้เวลารถไฟออกระคนกับความ 

รู้สึกว่า ถึงเร่งไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดี

ไอโกะผู้เป็นลูกสาวตอบคำเดียวว่า  “อืม”  โดยไม่หันหน้ามาด้วยซ้ำ  

แต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้เสียทีว่าจะซื้อขนมชนิดไหน ทางเดินตรงนี้แคบมาก 

จนแค่ยืนเฉย  ๆ  ก็ต้องชนกับลูกค้าคนอื่นที่เดินเข้ามาไม่ขาดสาย ขณะนี้ 

สองพ่อลูกอยู่ในพื้นที่เปิดใหม่ภายในอาคารสถานีโตเกียว  ซึ่งถูกจัดเป็น 

ศูนย์รวมร้านขายขนมหวานชื่อดังมากมาย ทั้งขนมหวานแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม 

และแบบตะวันตก ทุกร้านต่างมีเค้กและขนมหวานสีสดใสอย่างสีชมพู   

แดง หรือส้ม ที่โยเฮไม่เห็นว่ามันจะดูแตกต่างกับอุปกรณ์ตกปลาผิวน้ำ 

ตรงไหน

“ไอโกะ”

โยเฮเรยีกอีก คราวนีไ้อโกะหนัมาพดูวา่ “พอ่...ตกลงหนเูอาบามคเูฮน 

ดีกว่า” และทำท่าจะออกจากแถวที่ต่อคิวอยู่ 

“เดี๋ยวพ่อหยิบมาให้”

“ไม่เป็นไร หนูจะไปเลือกเอง”

มีลูกค้าสามสี่คนยืนอยู่หน้าตู้โชว์ในลักษณะคล้ายกำลังเข้าแถว  

ไอโกะอาจไม่รู้สึกตัวว่าต่อแถวอยู่ แต่จริง  ๆ  หากรออีกนิดเดียวก็จะถึงคิว 

ไอโกะแล้ว 

พอไอโกะออกจากแถวไปที่ชั้นวางบามคูเฮนซึ่งอยู่ห่างออกไปเล็กน้อย  
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หญิงสาวในชุดเครื่องแบบพนักงานบริษัทที่อยู่ลำดับถัดไปก็เลื่อนขึ้นมาแทนที่ 

ทันที ประหนึ่งว่าไอโกะไม่เคยเข้าคิวอยู่ก่อนตัวเองตั้งแต่แรก หญิงสาว 

น่าจะอายุพอ  ๆ  กับไอโกะ ผมที่รวบไว้กลางหลังดูเงางาม แม้แต่ส่วนล่าง 

ของเรียวขาลงไปถึงส้นเท้าที่สวมรองเท้าส้นสูงยังดูสวย

โยเฮมองตามไอโกะที่เดินออกจากแถว ทั้งคู่มาแวะร้านนี้เพราะ 

เป็นร้านขึ้นชื่อเรื่องบามคูเฮน และตอนนี้ ไอโกะก็เดินถือกล่องบามคูเฮน 

กำลังจะไปต่อแถวที่มีคนเข้าคิวอยู่แล้วห้าหกคน

“ไอโกะ บอกแล้วไงว่าไม่มีเวลา!” โยเฮทนไม่ไหวจึงกวักมือเรียก 

ลูกสาว ก่อนจะขอร้องสาวพนักงานบริษัทที่ยืนอยู่ตรงหน้าว่า “ขอโทษ 

ด้วยครับ เราต้องรีบไปขึ้นรถไฟ ขออนุญาตกลับมาต่อคิวเดิมได้มั้ยครับ”  

สาวพนักงานบริษัทถอยให้แล้วครึ่งก้าว แต่พนักงานร้านกลับเอ่ยแทรกอย่าง 

ไม่พอใจจากอีกฟากของตู้โชว์ว่า “ขอโทษนะคะ คุณลูกค้า กรุณาเข้าคิว 

ด้วยค่ะ” โยเฮอยากอธิบายเหตุผล แต่ได้ยินไอโกะพูดอาย  ๆ  จากหางแถว 

เสียก่อนว่า “โธ ่ พ่อก็....”

รถไฟด่วนพิเศษวาคาชิโอะ ๑๕ สายไกโบจะออกจากสถานีโตเกียว 

เวลาสิบแปดนาฬิกาตรงและใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีในการวิ่งข้ามแหลม 

โบโซ รถไฟสายนี้ใช้ชานชาลาเดียวกับสายเคโยที่ไปดิสนีย์แลนด์  โดย 

เป็นชานชาลาที่ไกลที่สุดไม่ว่าจะเดินมาจากทางเข้าฝั่งโตเกียวมารุโนะอุชิหรือ 

ฝั่งยาเอสุ ขนาดผู้ใหญ่เดินเร็ว ๆ ยังต้องใช้เวลาเกินสิบนาทีแม้จะมีทางเลื่อน 

อยู่ระหว่างทางก็ตาม 

หลังได้ออกจากร้านขนมในที่สุด โยเฮบอกไอโกะที่ถือกล่องบามคูเฮน 

อย่างทะนุถนอมว่า “เหลือเวลาอีกแค่สิบสามนาที เดี๋ยวต้องวิ่งแล้วนะ”  

ก่อนจะวิ่งตัดตัวอาคารสถานีซึ่งคลาคล่ำด้วยผู้คนในชั่วโมงเร่งด่วนยามเย็น  

โยเฮดูนาฬิกาข้อมือเสร็จก็ยิ่งเร่งฝีเท้าขึ้นอีก แต่ละครั้งที่แซงคนข้างหน้า  

เขาจะต้องหันหลังไปดูไอโกะเสมอ เห็นลูกสาวพยายามเต็มที่ที่จะตามให้ทัน 

แม้ฝีเท้าจะดูไม่ค่อยมีแรงก็ตาม 

ตอนทั้งคู่ถึงทางใต้ดินที่มีทางเลื่อนอัตโนมัติ ดูเหมือนจะเป็นเวลา 

ที่รถไฟขาขึ้นเพิ่งเข้าเทียบชานชาลาพอดี จึงมีบรรดาครอบครัวที่เพิ่งกลับ 
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จากเที่ยวดิสนีย์แลนด์เดินสวนทางมาจำนวนมาก นอกจากทางเลื่อนฝั่ง 

ตรงกันข้ามจะแน่นแล้ว ทางเดินไปชานชาลาก็แออัดไม่แพ้กัน

“ไอโกะ ทางนี้” โยเฮกวักมือเรียกไอโกะโดยไม่ขึ้นทางเลื่อน เขา 

ได้ยินเสียงไอโกะพูดอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวว่า “อ้อ ช่วงนี้ปิดเทอมหน้าร้อน 

นีเ่นอะ” เขาจงึยอ้นถาม “ฮะ วา่ไงนะ” “ดสินยีแ์ลนดไ์งพอ่ วนันีค้งคนเยอะ 

น่าดู” ไอโกะตอบพลางเหลือบมองครอบครัวที่ต่างถือถุงมิกกี้เมาส์กลับบ้าน 

กันอย่างสนุกสนาน

โยเฮดูนาฬิกาอีกครั้ง เหลืออีกห้านาทีเท่านั้น 

“ไอโกะ!” 

โยเฮพูดจบก็รีบวิ่งแซงหน้าคนที่เดินเรื่อยเปื่อยไปลงบันไดเลื่อน 

ยาวเหยียดโดยไม่หันไปดูไอโกะอีก เพราะคิดว่า หากจำเป็นจริง ๆ เขาก็จะ 

สามารถกระโดดขึ้นรถไฟไปคนเดียวก่อนแล้วยืนขวางประตูรอจนกว่าไอโกะ 

จะมาถึง คงโดนว่าแน่  ๆ แต่แค่นาทีเดียวคงไม่เป็นไร เพราะหากขึ้นไม่ทัน  

ตั๋วรถไฟด่วนพิเศษแบบระบุที่นั่งที่อุตส่าห์ซื้อไว้ก็จะเสียเปล่า

โยเฮวิ่งจนกระทั่งลงบันไดเลื่อนจุดสุดท้าย ได้ยินเสียงกริ่งเตือนแล้ว  

แตโ่ชคดทีีร่ถไฟยงัจอดอยู ่ เขาหนัหลงัไปดเูหน็ไอโกะกำลงัวิง่กระหดืกระหอบ 

ตามมา โยเฮกระโจนขึ้นรถไฟแล้วโผล่ร่างครึ่งท่อนออกมาที่ชานชาลา  

“เร็วเข้า!” เขากวักมือเรียกลูกสาว “นี่ไง ทันแล้ว!” ไอโกะพูดพลางกระโดด 

ใส่พ่อ 

ประตูปิดลงทันทีหลังจากไอโกะกระโจนเข้าตู้รถไฟเรียบร้อย โยเฮ 

สอดมือในกระเป๋ากางเกงเพื่อจะหยิบตั๋วมาดูเลขที่นั่ง  แต่มือที่ชุ่มเหงื่อ 

ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้กลับติดอยู่ข้างในจนหยิบตั๋วออกมาไม่ได้เสียที ทำให้ยิ่งมี 

เหงื่อซึมบริเวณใต้รักแร้ ไอโกะที่ยืนปรับลมหายใจอยู่ข้าง  ๆ  ก็อยู่ในสภาพ 

ไม่ต่างกัน เหงื่อเม็ดโตผุดเต็มหน้าผากซึ่งมีผมม้าเปียกลู่แนบอยู่ 

“ตู้ที่สอง ไอโกะ”

โยเฮบอกหลังจากหยิบตั๋วออกมาได้ในที่สุด 

“พ่อซื้อตั๋วแบบระบุที่นั่งเหรอ”

“ก็ใช่น่ะสิ ถึงได้รีบวิ่งมานี่ไง”
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โยเฮใช้มือรุนหลังไอโกะให้เดินไปข้างหน้าก่อน แผ่นหลังของลูกสาว 

ชุ่มเหงื่อเช่นกัน ฝ่ามือที่สัมผัสรับรู้ได้ถึงความเย็นของเหงื่อที่ส่งผ่านออกมา 

พร้อม ๆ กับไอร้อนของร่างกาย 

ทั้งคู่เดินผ่านตู้รถไม่ระบุที่นั่งหลายตู้ซึ่งล้วนมีที่ว่างให้เห็นแค่พอ 

ประปราย จนในที่สุดจึงมาถึงตู้รถระบุที่นั่งที่มีผู้โดยสารอยู่เพียงสี่ห้าคน

“ตรงนี ้ ไอโกะ”

โยเฮหยุดเดินแถวกลางตู้พลางร้องเรียกลูกสาวที่ยังทำท่าจะเดินต่อ

ที่นั่งอื่นทั้งหมดหันหน้าไปทางทิศที่รถไฟวิ่ง แต่ไม่รู้เพราะเหตุใด  

เฉพาะที่นั่งของโยเฮกับไอโกะจึงถูกหมุนกลับด้านให้เป็นแบบสี่คนหันหน้า 

เขา้หากนั โยเฮทำทา่จะหมนุกลบัคนื แตไ่อโกะทิง้ตวันัง่ลงเสยีกอ่น “ไมต่อ้ง 

หรอกพ่อ แบบนี้สิดี จะได้ยืดขาได้ด้วย” จากนั้นจึงเอ่ยอย่างผ่อนคลายว่า  

“อา เหนื่อยจัง”

ในที่สุดโยเฮจึงนั่งที่เบาะริมหน้าต่างฝั่งตรงข้ามกับไอโกะภายใน 

รถไฟที่ยังวิ่งอยู่บนทางใต้ดินมืด  ๆ ใบหน้าชุ่มเหงื่อของสองพ่อลูกสะท้อน 

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์ให้เห็นในกระจกหน้าต่าง

“พ่อ มื้อเย็นวันนี้เอายังไงดีจ๊ะ”

ไอโกะที่ถอดรองเท้าออกแล้วถามพลางใช้มือนวดน่อง

“สั่งซูชิร้าน  ‘คัตสึอูโอะ’  มากินกันดีมั้ย” โยเฮตอบพลางถอดรองเท้า 

บ้าง ก่อนยืดขาออกไปที่นั่งฝั่งตรงกันข้าม  ไอโกะส่งเสียงขึ้นจมูกทันที 

พลางทำหน้าเบ้บอกว่า “เท้าเหม็นจังพ่อ”

วันนี้โยเฮเดินเหงื่อท่วมอยู่ในกรุงโตเกียวถึงครึ่งวัน จึงรู้สึกคันบริเวณ 

นิ้วเท้าที่ถูกอบอยู่ในถุงเท้าเป็นเวลานาน จังหวะนั้นเอง รถไฟวิ่งขึ้นเหนือ 

พื้นดินทำให้แสงแดดยามเย็นสาดส่องเข้ามาเปลี่ยนสีสันภายในรถเป็นสีส้ม 

ในพริบตา โยเฮเบนสายตาไปนอกหน้าต่าง เห็นอ่าวโตเกียวอยู่ถัดจาก 

โรงงานขนาดยักษ์ที่เรียงรายบนพื้นดินซึ่งเกิดจากการถมทะเล อาจเพราะ 

แสงกระมัง ผืนทะเลจึงดูเป็นสีดำสนิทประดับด้วยระลอกคลื่นสีขาวมากมาย 

ราวกับภาพวาดสีหมึก 

ทะเลที่นี่ต่างจากทะเลในฮามาซากิที่เขาเกิดและเติบโตมาโดยสิ้นเชิง  
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เมืองท่าบ้านเกิดที่โยเฮเติบโตขึ้นมาอยู่ติดมหาสมุทรแปซิฟิกอันกว้างใหญ่  

ซึ่งแม้จะมีคลื่นลมรุนแรงบ้างในบางวัน แต่ก็ไม่มีความน่ากลัวทำให้คน 

ประหวั่นพรั่นพรึงอย่างอ่าวโตเกียว

โยเฮเบนสายตาจากคลื่นสีขาวเหนือท้องน้ำดำสนิทกลับมาในตู้รถไฟ  

ไอโกะนั่งพิงกรอบหน้าต่างโดยหันหลังให้ทิศที่รถวิ่ง กำลังมองตัวเมือง 

โตเกียวที่ค่อย ๆ ห่างออกไปทุกทีอย่างเศร้า ๆ 

โยเฮคิดจะพูดอะไรกับลูกสาว แต่แล้วก็เปลี่ยนใจ เพราะจู่  ๆ  ก็รู้สึก 

เหมือนตัวเองเห็นสิ่งที่ลูกสาวมองอยู่เช่นกัน 

ครั้งนี้ไอโกะหายหน้าจากเมืองบ้านเกิดไปเฉย ๆ เมื่อประมาณสี่เดือน 

ก่อน ในวันเดียวกับที่มหาวิทยาลัยการกีฬาใกล้บ้านมีพิธีต้อนรับนักศึกษา 

ใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยมี 

การแห่เกี้ยวที่นักศึกษารุ่นพี่ทำเพื่อนักศึกษาใหม่ไปรอบเมือง 

วันนั้นไอโกะออกไปช่วยงานที่ร้านของมิซากิมารุในตลาดเช้าเหมือน 

เช่นเคย ก่อนจะหายตัวไปอย่างกะทันหัน จนค่ำก็ยังไม่กลับบ้าน โยเฮ 

โทร.หาภรรยามิซากิมารุด้วยความกังวล แต่ได้รับคำตอบว่า “ไอโกะกลับไป 

ในเวลาเดิมเหมือนทุกวัน” โยเฮสังหรณ์ไม่ดีจึงโทร.หาอาสึกะลูกพี่ลูกน้อง 

ของไอโกะด้วย แต่อาสึกะก็บอกว่า “วันนี้ฉันยังไม่เห็นไอโกะเลย ไม่ได้ 

คุยกันด้วย” หลังจากนั้นอาสึกะซึ่งเป็นห่วงได้ช่วยติดต่อหาเพื่อนที่ทำงาน 

อยู่ที่สถานีฮามาซากิทันที ก่อนจะโทร.กลับมาบอกโยเฮในสิบนาทีให้หลังว่า  

“อา ดูเหมือนไอโกะจะขึ้นรถไฟไปเมื่อตอนเที่ยง ๆ แน่ะจ้ะ” 

ทางรถไฟสายไกโบมีสถานีที่อยู่ถัดจากฮามาซากิออกไปสถานีเดียว 

คืออาวาคาโมะกาวะ ซึ่งปกติเวลามีธุระที่อาวาคาโมะกาวะ ไอโกะจะขับรถ 

ไปทุกครั้ง ความเป็นไปได้จึงเหลือเพียงอย่างเดียวคือไอโกะน่าจะนั่งรถไฟ 

ขาขึ้นไปโตเกียว 

ตลอดช่วงสี่เดือนที่หายตัวไป ไอโกะไม่เคยติดต่อมาเลยสักครั้ง  

ไม่สิ ดูเหมือนจะมีครั้งเดียวตอนปลายฤดูใบไม้ผลิที่ไอโกะเคยส่งข้อความ 

เข้าโทรศัพท์มือถือของอาสึกะโดยเจ้าตัวเล่าว่า ไอโกะแค่ส่งรูปขนมเกาหลี 

ที่กินในวันนั้นมาให้พร้อมกับข้อความว่า “อร่อยสุด ๆ”
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วันรุ่งขึ้นหลังจากไอโกะหายตัวไป โยเฮได้ติดต่อไปที่ศูนย์คุ้มครอง 

เหยื่อแห่งหนึ่งในย่านคาบุกิโจ เขตชินจูกุ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรที่เคย 

ช่วยเหลือเขามาแล้วก่อนหน้านี้ โยเฮขอร้องที่ศูนย์ว่าหากเจอไอโกะก็ขอให้ 

ติดต่อกลับมาด้วย

ตอ่มาโยเฮไดร้บัการตดิตอ่จากศนูยค์ุม้ครองแหง่นัน้จรงิ  ๆในเชา้วนัเกดิ 

ที่เขามีอายุครบ ๔๗ ปี โดยศูนย์แจ้งว่าพบไอโกะทำงานอยู่ที่อาบอบนวด 

แห่งหนึ่งในย่านคาบุกิโจ 

โทรศัพท์ยามเช้าตรู่จากศูนย์คุ้มครองระบุว่าตอนพบนั้น ทั้งร่างกาย 

และจิตใจของไอโกะอยู่ในสภาพย่ำแย่พอสมควร  โดยหญิงสาวได้เข้า 

โรงพยาบาลเป็นเวลาสามวันด้วย แน่นอน โยเฮซักไซ้เจ้าหน้าที่ศูนย์แล้วว่า 

ทำไมไม่รีบบอก แต่ก็ได้รับเพียงคำตอบตามหน้าที่จากเจ้าหน้าที่หญิงผู้นั้น 

ว่า เราเห็นแก่สุขภาพลูกสาวของคุณมาก่อนน่ะค่ะ 

จากการสอบถามขอ้มลูเจา้หนา้ทีท่ีเ่ปน็คนพดูคยุทางโทรศพัทไ์ดค้วามวา่  

หลังออกจากบ้านเมื่อสี่เดือนก่อน ไอโกะมุ่งหน้าไปโตเกียว ไปดูตึกโตเกียว 

สกายทรีที่ใกล้จะสร้างเสร็จบ้าง ไปซื้อของในย่านฮาราจูกุบ้าง จากนั้น 

จึงไปย่านคาบุกิโจและดูจะใช้เวลาอยู่ที่ร้านเกมหลายชั่วโมงเช่นเดียวกับ 

ตอนหนีออกจากบ้านครั้งก่อน ไอโกะเล่าว่าพอมีผู้ชายมาชวน “ไปกินข้าวกัน”  

เธอก็ตามเขาไป เพราะผู้ชายคนนั้น  “ท่าทางใจดี” ชายคนนั้นพาเธอไปกิน 

สเต๊กเนื้อเซอร์ลอยน์กระทะร้อนราคาแพงในย่านคาบุกิโจ รวมทั้งพาไปดื่ม 

ค็อกเทลแสนอร่อยในบาร์ที่ดูดีมีรสนิยม และพอเขาชวนว่า “ถ้ายังไม่มี 

ทีพ่กั มาบา้นฉนักไ็ด”้ ไอโกะกต็ามไปอกี เธออยูท่ีบ่า้นชายคนนัน้สองสามวนั  

ก่อนเขาจะเกลี้ยกล่อมให้เธอเริ่มทำงานในอาบอบนวด 

เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองรู้ว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะคือไอโกะ เพราะได้ยิน 

หญิงสาวอีกคนซึ่งถูกผู้ชายหลอกไปขายที่อาบอบนวดคนละแห่งกับไอโกะเล่า 

ตอนหนีมาขอความช่วยเหลือว่า “นี่เป็นเรื่องของอีกร้านหนึ่งนะ เหมือนว่ามี 

ผู้หญิงสุดเฉิ่มคนหนึ่งทำงานอยู่ ดูท่าทางยายนั่นไม่น่าจะไหวแล้ว” พอซัก 

รายละเอียดจึงรู้ว่าหญิงสาวที่ถูกพูดถึงเป็นคนจังหวัดชิบะ อายุยี่สิบสามปี  

เปน็สาวรปูรา่งอวบทีพ่ยายามบรกิารลกูคา้ทกุประเภทอยา่งเตม็ที่ บรรดาลกูคา้ 
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จึงนึกสนุกและเรียกร้องมากขึ้นเรื่อย ๆ กระทำกับไอโกะราวกับเห็นเธอเป็น 

ของเล่นที่จะเล่นจนพังเสียก็ได้ 

จากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองจึงออกปฏิบัติการทันที ผู้อำนวยการ 

ศูนย์พยายามโน้มน้าวเจ้าของร้านอยู่หลายชั่วโมง จนกระทั่งทางศูนย์ 

ขอร้องว่าอย่างน้อยขอแค่ได้เข้าไปตรวจสุขภาพก็ยังดี เจ้าของร้านจึงได้ 

ยอมให้เจอตัวหญิงสาว พอได้พบหน้า ผู้อำนวยการศูนย์จึงรีบพาไอโกะ 

ไปโรงพยาบาล “...ผู้หญิงพวกนี้นะ พอเหงาก็พากันกลับมาคาบุกิโจอีก  

รวมทั้งแม่หนูวันนี้ด้วย น่าสงสารเนอะ อวัยวะเพศยับเยินหมดแล้ว” 

นั่นคือคำพูดของผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองที่โยเฮได้ยินจากห้องข้าง ๆ  

ตอนไปรับไอโกะจากศูนย์เมื่อเช้านี้ โยเฮกำหมัดแน่นทันทีที่ได้ยิน เพราะ 

ไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้ แม้จะไม่แน่ใจว่าผู้อำนวยการหมายถึงไอโกะ 

หรือไม่ก็ตาม 

ดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำลง บรรยากาศคล้ายความเหนื่อยล้าในฤดูร้อน 

อบอวลไปทั่วขบวนรถด่วนพิเศษวาคาชิโอะ โยเฮมองไอโกะซึ่งกำลังนั่งพิง 

หน้าต่างฟังเพลง

ไอโกะมองออกไปในความมืดสลัวด้านนอก ใบหน้าด้านข้างของเธอ 

สะท้อนบนกระจกหน้าต่างอย่างชัดเจน

ไอโกะรู้สึกตัวว่าโยเฮมองอยู่ จึงถอดหูฟังแล้วโพล่งอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย 

ว่า “เย็นนี้หนูไม่อยากกินซูชิ อยากกินข้าวปั้นฝีมือพ่อมากกว่า” 

“ถ้าลูกขอแค่นั้นละก็ เดี๋ยวกลับถึงบ้านแล้วพ่อทำให้เลย” โยเฮยิ้ม

โยเฮจะปั้นข้าวเปล่าใส่เกลือมากหน่อยเป็นก้อนใหญ่กว่ากำปั้นผู้ชาย 

เล็กน้อยแล้วห่อด้วยสาหร่ายโดยไม่ใส่ไส้ใด  ๆ แม้กระนั้นไอโกะก็ยังบอกว่า 

มันคือ “อาหารที่อร่อยที่สุดในบรรดาทั้งหมดที่พ่อทำ” 

ไอโกะทำท่าจะเสียบหูฟังใหม่ แต่แล้วก็ชะงักและยื่นหูฟังข้างหนึ่ง 

ให้โยเฮพลางบอกว่า “เพลงนี้ไงพ่อ ของวงดงบังชินกิที่หนูเคยบอก”

โยเฮยื่นมือออกไปจะรับหูฟัง แต่กลับรู้สึกเสียวสันหลังวาบอย่างบอก 

ไม่ถูกในชั่วขณะที่มือกำลังจะแตะหูฟังสีชมพู เพราะรู้สึกเหมือนนิ้วอ้วน  ๆ  
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กับเล็บสกปรกของตัวเองจะทำให้สิ่งที่คู่ควรกับนิ้วของไอโกะแปดเปื้อน

แต่ไอโกะก็ยัดหูฟังใส่มือให้ โยเฮจึงโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้ว 

เสียบหูฟังสีชมพูใส่หู 

“ได้ยินมั้ยพ่อ เพลงนี้ละที่หนูชอบที่สุด”

ตอนแรกโยเฮไดย้นิเพยีงเสยีงสวบสาบอนัแหง้แลง้จากหฟูงัทีเ่พิง่เสยีบ  

แต่หลังจากรอครู่หนึ่ง ในที่สุดจึงได้ยินเสียงร้องของเด็กหนุ่ม 

“เมื่อก่อนวงนี้มีห้าคน แต่ตอนนี้เหลือแค่สอง โชคดีนะที่เป็นสองคน 

ที่หนูชอบพอดี”

เสียงไอโกะกับเสียงเพลงลอยมาเข้าหูคนละข้าง โยเฮหลับตาลง ต้อง 

ตั้งใจฟังจึงค่อย ๆ เริ่มเข้าใจเนื้อเพลง 

It’s time for love, Somebody to love

ฉันคนใหม่ กับเส้นทางใหม่ ไม่หวนกลับไปรักเดิม 

Somebody to love, Somebody to love 

ฉันกำลังตามหาความรัก 

และปีนี ้ ฉันคงมีเธออยู่เคียงข้าง

อยากกอดความรักที่แท้จริงไว้ ไปนาน ๆ 

โยเฮถอดหูฟังออก พยักหน้า  “อืม”  แล้วส่งคืนไอโกะ พอลูกสาวถามว่า  

“เป็นไงพ่อ” เขาได้แต่ยิ้มเจื่อน  ๆ  ตอบว่า “สำหรับพ่อ คงเป็นแค่เสียง 

หนวกหู” แต่ไม่รู้ทำไมเนื้อเพลงหวาน  ๆ ของเสียงหนวกหูกลับบีบรัดส่วนลึก 

ในหัวใจเขาอย่างรุนแรง 

เวลาตอนนี้เพิ่งเลยทุ่มครึ่งมานิดเดียว แต่ลานหน้าสถานีฮามาซากิกลับร้าง 

ผู้คนแล้ว แม้จะอยู่ในเดือนสิงหาคมซึ่งยังพอมีคนมาเที่ยวทะเลในช่วง 
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สุดสัปดาห์ แต่สำหรับคืนวันธรรมดาในเวลาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหน้า 

สถานีปิดไฟเลิกทำการแล้วอย่างนี้  วงเวียนด้านหน้าก็ไม่มีแม้แต่แท็กซี่ 

จอดรอลูกค้า มีเพียงรถยนต์เล็กที่อาสึกะ ลูกพี่ลูกน้องของไอโกะขับมาจอด 

รออยู่คันเดียว 

เมื่อตอนเย็นอาสึกะได้ข้อความจากโยเฮผู้เป็นอาส่งมาบอกว่า “เจอ 

ไอโกะแล้ว อาจะพาขึ้นรถด่วนพิเศษเที่ยวหกโมงเย็นกลับบ้าน” จริง ๆ  จาก 

สถานีเดินกลับบ้านโยเฮก็แค่ไม่ถึงสิบห้านาที และโยเฮก็ไม่ได้ขอให้อาสึกะ 

มารบั แตพ่อจดัการใหไ้ดโกะ ลกูชายคนเดยีวใหก้นิขา้วทีบ่า้นเสรจ็เรยีบรอ้ย  

เธอก็ขับรถออกมารับที่หน้าสถานีโดยอัตโนมัติ 

อาสึกะเปิดหน้าต่างฝั่งคนขับเพื่อจุดบุหรี ่ อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยหลัง 

ดวงอาทิตย์ตก ลมเย็น ๆ ที่พัดเข้ามาจากภายนอกจึงเย็นสบายกว่าแอร์ในรถ 

เสียอีก ทันทีที่จุดบุหรี่เสร็จ อาสึกะได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือแจ้งเตือนว่า 

มีข้อความเข้า พอเปิดดูจึงเห็นเป็นข้อความจากรุ่นน้องที่เพิ่งเข้าทำงานได้ 

ไมน่าน อาสกึะตอบกลบัวา่ “แคด่จูำนวนเงนิใหต้รงกนักพ็อ วนันีก้ลบัไดแ้ลว้  

เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปจัดการเรื่องเงินเอง” ก่อนจะส่งข้อความตามไปอีกครั้งว่า  

“กลับหอระวัง ๆ ล่ะ” 

อาสึกะทำงานในรีสอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฮามาซากิ ซึ่งเมื่อคำนึง 

ถึงว่าพนักงานแทบทั้งหมดที่ถูกส่งมาจากโตเกียวเป็นคนมีวุฒิปริญญาตรี  

เธอก็อดรู้สึกขอบคุณไม่ได้ที่อดีตเด็กเกเรอย่างตัวเองผ่านการคัดเลือกให้ 

เข้าทำงานโดยรับตรงจากในพื้นที่จนสามารถก้าวขึ้นมามีตำแหน่งระดับ 

หัวหน้า ตอนเริ่มงานใหม่  ๆ อาสึกะทำงานที่ร้านอาหารที่ชั้นหนึ่งและทำ 

ผลงานเข้าตาผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ปีที่สอง เธอจึงได้ย้ายไปประจำแผนกสปา 

ขนาดยักษ์ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญที่สุดของโรงแรม จนกระทั่งเวลาผ่านไปห้าปี 

จึงมารับหน้าที่คล้าย ๆ ประชาสัมพันธ์ของแผนกสปาแห่งนี้ ความที่ฮามาซากิ 

เป็นเมืองท่าเล็ก  ๆ อาสึกะจึงเป็นที่รู้จักของทุกคนในเมือง บรรดาคนแก่  ๆ  

ของเมืองนี้พากันทำหน้าชื่นพูดเรื่องที่ไม่มีเค้าความจริงเลยด้วยซ้ำว่า “อาสึกะ 

ต่างหากที่เป็นคนกุมบังเหียนโรงแรมตัวจริง” เพื่อระบายความแค้นเมื่อครั้ง 

บริษัทมากว้านซื้อที่แถบนี้ทำโรงแรม 
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อาสกึะดบับหุรีก่บัทีเ่ขีย่แลว้มองผา่นกระจกหนา้รถ เหน็นกัศกึษาหญงิ 

ของมหาวิทยาลัยการกีฬาสองคนสวมชุดไอคิโดถือถุงใบใหญ่เดินขึ้นบันได 

เข้าไปในตัวอาคารสถานี สองคนนั้นคงเพิ่งเสร็จจากการฝึกซ้อม ฝีเท้าจึงดู 

หนักอึ้ง ท่าเดินราวกับมีหินก้อนใหญ่อยู่ในถุงที่ถืออยู่อย่างไรอย่างนั้น แต่ 

พอนักศึกษาสองคนหายเข้าไปในตัวอาคารที่มีแสงสว่าง บริเวณหน้าสถานี 

ก็เหลือแต่เสียงลมพัดจากทะเลดังเดิม 

พอมีลมพัดแรงอีกครั้ง อาสึกะก็ปิดหน้าต่างรถ ป้ายผ้าสีแดงที่เขียน 

ว่า  “เปิด”  โบกสะบัดแรง  ๆ  อยู่หน้าร้านอาหารซึ่งปิดแล้ว ไม่รู้ทำไม อาสึกะ 

จึงไม่อาจละสายตาจากป้ายผ้าซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวในลานหน้าสถานี 

ที่ไร้ผู้คนแห่งนี้

มีเสียงประกาศว่าขบวนรถไฟด่วนกำลังจะมาถึง พร้อมกับเสียง 

สัญญาณเตือนรถไฟวิ่งตัดผ่านถนนดังแว่ว  ๆ  จากระยะไกล สายตาอาสึกะ 

ยังจับจ้องที่ป้ายผ้าสีแดงผืนนั้น แต่เสียงป้ายสั่นพั่บ  ๆ  ที่ลอยลมมากลับเป็น 

เสียงเดียวที่เธอไม่ได้ยิน 

ขบวนรถไฟด่วนพิเศษแล่นช้า  ๆ  เข้ามาเทียบชานชาลา พอรถไฟ 

จอดสนิท ประตูก็เปิดออก ก่อนที่ผู้โดยสารจะทยอยกันเดินออกมาบน 

ชานชาลาที่ร้างผู้คนจนถึงเมื่อครู่ ทำให้บรรยากาศค่อยดูเป็นสถานีรถไฟ 

ขึ้นมาเสียที 

อาสึกะมองเห็นภาพนั้นได้จากรถที่จอดอยู่ตรงวงเวียน แต่โชคร้าย 

ที่แม้เธอจะยืดคอมองหาเท่าใด จากจุดที่รถเธอจอดอยู่กลับไม่สามารถ 

มองเห็นโยเฮกับไอโกะลงจากตู้รถได้ ผู้โดยสารที่น่าจะมีประมาณสามสิบคน 

พากันขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ช่องตรวจตั๋ว จากนั้นจึงมีเสียงสัญญาณรถออก 

ก่อนที่รถจะเคลื่อนตัวช้า  ๆ  ออกจากชานชาลาอีกครั้ง ทิ้งให้ชานชาลากลับสู่ 

สภาพรา้งผูค้นดงัเดมิ นอกจากสามภีรรยาคูห่นึง่ทีห่ยดุยนืหนา้ตูข้ายเครือ่งดืม่ 

อัตโนมัติแล้วก็ไม่มีใครอีก

หลังจากนั้น บรรดาผู้โดยสารเริ่มทยอยกันเดินข้ามสะพานลอยมา 

ลงสู่ลานหน้าสถานี ไม่นานนักโยเฮและไอโกะก็ปรากฏตัวให้เห็น ทั้งคู่ 

ลงบันไดเคียงคู่กันมาอย่างแนบชิด แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพิเศษ โยเฮ 
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เป็นคนถือกระเป๋าของไอโกะไว้ในมือ แต่แน่นอนว่า กระเป๋าลายกุหลาบ 

สีชมพูย่อมดูไม่เข้ากับผู้ชายอย่างโยเฮ

มืออาสึกะทำท่าจะบีบแตร แต่แล้วก็หยุดชะงัก เห็นป้ายคำว่า “เปิด”  

โบกสะบัดตามแรงลมอยู่ที่ปลายสายตา รู้สึกเหมือนภาพป้ายสีแดงสั่นพั่บ ๆ  

ลู่ลมไม่หยุดทั้งคืนทับซ้อนกับภาพของสองพ่อลูกโยเฮกับไอโกะอย่างบอก 

ไม่ถูก 

พอทัง้คูล่งบนัไดเทา้แตะพืน้และกำลงัจะเดนิไปทางทางหลวงของจงัหวดั  

ซึ่งเป็นทิศตรงกันข้ามกับผู้โดยสารคนอื่นที่กำลังจะไปป้ายรถประจำทาง  

อาสึกะก็ออกรถโดยไม่บีบแตร ขับช้า  ๆ  จากด้านหลังเข้าไปเทียบข้าง ๆ  ทั้งคู่ 

ก่อนจะเปิดหน้าต่างฝั่งข้างคนขับ

“ไอโกะ! ทำอะไรของเธอ! ไม่รู้หรือไงว่าอาเป็นห่วง!” 

เป็นคำพูดชุดแรกที่ออกจากปากอาสึกะ

เสียงที่ได้ยินทำให้สองพ่อลูกตกใจ ค่อย  ๆ  เหลือบมองในรถอย่าง 

กล้า  ๆ  กลัว  ๆ อาสึกะเห็นดังนั้นจึงชะโงกหน้ามาทางหน้าต่างฝั่งข้างคนขับ  

แล้วพูดต่อด้วยท่าทางเหมือนละอายในความใจร้อนของตัวเองเมื่อครู่ “เอ้า  

รีบ ๆ ขึ้นมาสิอา เดี๋ยวฉันไปส่ง ไอโกะด้วย”

“อาสึกะตั้งใจมารับเชียวเหรอเนี่ย”

โยเฮถามหลังจากเปิดประตูฝั่งข้างคนขับ แต่อาสึกะเพียงตอบห้วน ๆ  

ว่า “วันนี้ฉันเป็นเวรเช้าน่ะ”

ทั้งที่ควรจะขึ้นจากประตูฝั่งเดียวกัน แต่ไม่รู้ทำไมไอโกะจึงเดินอ้อม 

ไปเปิดประตูฝั่งเดียวกับคนขับเข้าไปนั่งด้านหลัง น้ำหนักของสองคนทำให้ 

รถยวบลงทันทีในความรู้สึกของอาสึกะ ไม่แน่ว่าไอโกะอาจจะหนักกว่าโยเฮ 

ก็ได้ 

“ไอโกะ เธอน่าจะพอเสียทีนะ”

อาสึกะเหยียบคันเร่งทันที เธอขับรถลอดใต้ไฟจราจรหน้าสถานี 

ที่แทบไม่ได้ใช้ประโยชน ์

“เรื่องนั้นเอาไว้คุยวันหลังก็ได้ ยังไงวันนี้อาก็พาไอโกะกลับมาได้แล้ว”

พอได้ยินโยเฮพูดเสียงอ่อยปกป้องลูกสาว อาสึกะเกือบสวนออกไป 
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แล้วว่า “เพราะอาคอยให้ท้ายอย่างนี้ไง...” แต่เมื่อเห็นใบหน้าเหนื่อยล้า 

สุดขีดของไอโกะสะท้อนผ่านกระจกหลัง อาสึกะก็ไม่อาจพูดจบประโยคได้

แม้กระนั้น  อาสึกะยังอดพูดผ่านกระจกหลังไม่ได้ว่า  “ว่าไงล่ะ  

ไอโกะ!” ไอโกะเหลือบตาขึ้นเล็กน้อยพลางพึมพำว่า “หนูขอโทษ”

อาสึกะเกือบหลุดปากออกไปแล้วว่า ยังจะมาขอโทษอีกเหรอ! แต่ 

คำพูดก็ติดอยู่แค่ในลำคอ

ถนนจากหน้าสถานีรถไฟหักโค้งไปทางซ้ายตอนกำลังจะถึงท่าเรือ  

ก่อนจะทอดยาวเลียบตัวท่าเทียบเรือไปอีกระยะหนึ่ง รถบรรทุกพร้อมตู้ 

คอนเทนเนอร์จอดเรียงรายบดบังทิวทัศน์ของทะเลซึ่งอยู่ถัดไปเพียง 

นิดเดียว  ไฟถนนสีฟ้าขาวสาดส่องถนนที่ดูเปลี่ยว  มีชายหนุ่มคนหนึ่ง 

ปั่นจักรยานอยู่บนทางใต้แสงไฟ อาสึกะจำรูปหมีบนเสื้อยืดที่เขาสวมอยู่ได้ 

จึงลดความเร็วลง 

ผู้ที่ขี่จักรยานอยู่คือทาชิโร เท็ตสึยะ ชายหนุ่มซึ่งมาทำงานที่สหกรณ์ 

ชาวประมงฮามาซากิตั้งแต่ประมาณสองเดือนก่อน คงเพราะขอยืมจักรยาน 

ของป้าเจ้าของบ้านเช่ามาขี่กระมัง ความยาวของขากับความสูงของอานจึงดู 

ไม่สมดุลกันอย่างสิ้นเชิง ท่าทางเขาเหมือนกำลังปั่นสามล้ออย่างไรอย่างนั้น  

ทันทีที่อาสึกะเปิดหน้าต่าง กลิ่นปลากับน้ำทะเลก็โชยเข้ามาในตัวรถ

อาสึกะแซงจักรยานของทาชิโร เท็ตสึยะ ไปก่อนค่อยจอดรถ กระจก 

ข้างสะท้อนภาพทาชิโรปั่นจักรยานใกล้เข้ามาด้วยท่าทางเคลือบแคลง

“อา ทาชิโรแน่ะ” อาสึกะบอก โยเฮที่นั่งอยู่ข้าง  ๆ  ดูจะเห็นชายหนุ่ม 

แล้วเช่นกัน จึงพยักหน้า “ฮืม” พลางหันไปมอง

หลังจากขี่ตามทันรถอาสึกะ ทาชิโรจอดจักรยานแล้วเมียงมองเข้ามา 

อย่างค่อนข้างละล้าละลัง 

“ไปไหนมาเหรอ” อาสึกะถาม “สวัสดีครับ” ชายหนุ่มค้อมศีรษะให้ 

โยเฮ

“เมื่อตอนกลางวันมีอะไรหรือเปล่า”

ทาชิโรตอบคำถามของโยเฮ “ไม่มีครับ....อ้อ กัปตันเรือชินเอมารุ 

ติดต่อมาว่ามีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับวิทยุไร้สาย ขอให้ช่วยโทร.กลับด้วย  
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พรุ่งนี้ก็ได้ครับ” 

“เขาเคยบน่นีน่ะวา่ชว่งนีว้ทิยใุชไ้มค่อ่ยได้ จรงิ ๆ ใชง้านไดน้านขนาดนี้ 

ก็ถือว่าดีมากแล้ว เขาว่าจะซื้อใหม่เหรอ”

“ไม่รู้สิครับ...”

อาสึกะมองหน้าชายสองคนที่สนทนากันผ่านหน้าตัวเอง ภาพของ 

ชายชื่อทาชิโรยังเหมือนเดิม ไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ตอนเธอเห็นเขาครั้งแรก 

ที่ตลาดปลาเมื่อประมาณสองเดือนก่อน อาจไม่ถึงกับหดหู่ แต่ชายหนุ่ม 

ก็ดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวานัก คุยด้วยเพียงสองสามคำก็เกิดความรู้สึกเนือย  ๆ  

อย่างบอกไม่ถูก อาสึกะได้ยินว่า จู่  ๆ  ทาชิโรก็ไปโผล่ที่ตลาดปลาแล้วถาม 

โยเฮว่า “มีงานให้ผมทำมั้ยครับ” โยเฮเล่าว่าทีแรกเขาปฏิเสธ เพราะเห็นว่า 

การที่คนยังหนุ่มยังแน่นอย่างทาชิโรมาหางานทำในที่แบบนี้น่าจะต้องมีอะไร 

ไม่ชอบมาพากลแน่ แต่พอถามไปถามมาก็ได้ความว่าทาชิโรเคยทำงานเป็น 

พนักงานกินนอนอยู่ที่เรือนพักแห่งหนึ่งในเขตชินชูจนถึงเมื่อไม่นานมานี้  

อีกทั้งยังมีเอกสารประวัติการทำงานและหนังสือรับรองจากสามีภรรยาที่เป็น 

เจ้าของเรือนพัก แถมเพื่อนร่วมงานโยเฮยังพูดว่า “ยังไงเราก็ขาดคนอยู่แล้ว 

ตั้งแต่คุณโนเสะออกไป” โยเฮจึงรับทาชิโรเข้าทำงานตั้งแต่วันรุ่งขึ้นโดยมี 

เงื่อนไขว่าต้องยอมทำงานใช้แรงงาน ซึ่งทาชิโรก็ทำงานอย่างขยันขันแข็ง 

ตลอดสองเดือนที่ผ่านมาโดยไม่มีอะไรผิดปกติ  โยเฮและคนอื่น  ๆ  ใน 

สหกรณ์ชาวประมงจึงให้การยอมรับ แต่ขณะเดียวกันก็มองทาชิโรอย่าง 

อ่อนอกอ่อนใจในฐานะ “พ่อหนุ่มที่กำลังค้นหาตัวเอง”

หลังจากจบบทสนทนากับโยเฮแล้ว ทาชิโรยังคร่อมจักรยานอยู่กับ 

ที ่ ไมย่อมขีอ่อกไปเสยีท ี อาสกึะจงึถามอกีครัง้วา่ “ไปไหนมาเหรอ” ทัง้ทีแ่ม ้

ไม่ต้องถาม เธอก็รู้คำตอบอยู่แล้วจากถุงพลาสติกของร้านสะดวกซื้อที่ห้อย 

อยู่กับมือจับ

“ร้านสะดวกซื้อครับ”

ชายหนุ่มตอบคำถามที่รู้อยู่แล้วด้วยคำตอบที่รู้อยู่แล้ว

“นั่นสิเนอะ งั้นฉันไปก่อนนะ ฝันดีจ้ะ”

อาสึกะเหยียบคันเร่ง ภาพทาชิโรมองตามรถสะท้อนให้เห็นในกระจกข้าง
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อาสึกะเบนสายตากลับไปด้านหน้าเห็นภาพไอโกะสะท้อนผ่านกระจก 

มองหลัง เมื่อครู่อาสึกะไม่ได้สังเกตว่าไอโกะทำอะไรระหว่างที่รถจอด แต่ 

ตอนนี้หญิงสาวกำลังหันหลังไปมองร่างทาชิโรที่ห่างออกไปเรื่อย ๆ 

“อา มื้อเย็นวันนี้จะกินอะไรกันล่ะ” อาสึกะถามให้ไอโกะได้ยินด้วย

“อ้อ อาพอมีของกินอยู่ที่บ้านน่ะ”

“ถ้ากินพวกผักต้มซีอิ๊วได้ ฉันเอาของที่เหลือจากที่บ้านใส่กล่อง 

ทัปเปอร์แวร์มาแน่ะ อาเอาไปกินเสียนะ”

“อืม ขอบใจนะ”

รถวิง่ทะลถุนนเลยีบทา่เทยีบเรอืไปเขา้อโุมงคส์ัน้  ๆ กอ่นจะเปลีย่นเปน็ 

ทางขึ้นเขาลาดชัน บ้านโยเฮอยู่ระหว่างเส้นทางนี้ แม้จะอยู่ใกล้ทะเล แต่ 

ไม่รู้ทำไมเฉพาะบริเวณซึ่งอยู่ถัดจากอุโมงค์ที่มีมอสส์ขึ้นเต็มแห่งนี้จึงมี  

กลิ่นของภูเขาแทนที่จะเป็นกลิ่นทะเล อาจเป็นเพราะอุโมงค์ก็ได้ที่ทำให้ 

อากาศแถบนี้เย็นแม้ในช่วงกลางฤดูร้อน อาสึกะเดาว่าอุณหภูมิที่นี่น่าจะ 

ต่ำกว่าบริเวณโดยรอบประมาณหนึ่งถึงสององศา

อาสกึะจอดรถหนา้บา้นทีม่ดืสนทิ โยเฮกบัไอโกะทำทา่จะลงจากรถทนัที

“ไอโกะ พรุ่งนี้มาค้างบ้านพี่นะ” อาสึกะพูดกับไอโกะซึ่งพยักหน้า  

“อืม” โดยไม่หันมาทางนี้ด้วยซ้ำ มีกล่องขนมวางอยู่บนเบาะหลัง

“ไอโกะ ลืมของแน่ะ”

“อ๊ะ จริงด้วย”

“อะไรเหรอ”

“บามคูเฮนน่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูแบ่งไปให้พี่ครึ่งหนึ่งนะ”

โยเฮพูดกับอาสึกะว่าขอบใจนะ ก่อนจะเดินไปที่ประตูบ้านโดยไม่รอ 

ไอโกะ

อาสกึะถอยรถบนทางแคบ  ๆอยูห่ลายครัง้เพือ่กลบัรถ เธอสง่สญัญาณ 

บอกไอโกะทีย่นืคอยสง่อยูว่า่ “ไมเ่ปน็ไร เขา้บา้นไปเถอะ” ไอโกะจงึเดนิเขา้ไป 

แต่โดยดี

เพยีงถอยรถอกีครัง้เดยีวกจ็ะกลบัรถไดแ้ลว้ แตจู่ ่ๆ อาสกึะกห็มดแรง 

เสียก่อน เธอพอนึกออกว่าสภาพภายในบ้านที่สองคนนั้นเดินเข้าไปเป็น 
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อย่างไร หน้าบ้านมีรองเท้าของไอโกะกับรองเท้าบู๊ตยางเปื้อน  ๆ  วางอยู่เต็ม 

ไปหมด แถมยังมีลังกระดาษและตู้ใส่เสื้อผ้าสุมอยู่เต็มทางเดินสั้น  ๆ แท่น 

บูชาในห้องนั่งเล่นกับเสื้อผ้าที่สองพ่อลูกแขวนไว้จนบังแท่นบูชาจนมิด  

บนโต๊ะในห้องครัวก็เต็มไปด้วยบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูป เครื่องปรุงและขนม 

ที่วางเรียงกันจนไม่เหลือกระทั่งที่ว่างสำหรับวางแก้ว

อาสึกะเห็นมีรถออกจากอุโมงค์จึงหักพวงมาลัยหลบ รถที่สวน 

มาบนถนนแคบ  ๆ  คือรถเจ้าของร้านซักแห้งหน้าสถานี ต่างฝ่ายต่างยกมือ 

ขึ้นน้อย ๆ เพื่อทักทายกัน

ไอโกะเคยสนทิกบัมาร ิ ลกูสาวคนเดยีวของรา้นซกัแหง้แหง่นีส้มยัเรยีน 

ชั้นประถมและมัธยม อาสึกะได้ยินว่าหลังจากจบมัธยมปลาย มาริไปเรียน 

ตอ่มหาวทิยาลยัในโตเกยีว กอ่นจะเขา้ทำงานทีบ่รษิทัอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่ 

ในโตเกียวตั้งแต่ปีที่แล้ว ในวันที่มาริย้ายไปโตเกียว ไอโกะไปร้องไห้โฮที่ 

สถานีรถไฟ และไม่ว่ามาริจะปลอบโยนเท่าไหร่ว่า “เดี๋ยวสุดสัปดาห์เราก็ 

กลับมา” ไอโกะก็ยังคงร้องเสียงดัง ต่อด้วยความเศร้า

เมื่อลองคิดดู อาสึกะรู้สึกว่า นับแต่ไม่มีมาริซึ่งเคยอยู่เคียงข้าง 

ตลอดเวลา ไอโกะก็เปลี่ยนไปทีละน้อย ไม่ใช่เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง แต่ 

คงต้องบอกว่าไอโกะค่อย  ๆ  เปลี่ยนจากเด็กหญิงที่ถูกเลี้ยงมาในท่าเรือให้ 

ตากแดดตัวดำปี๋กลายเป็นสาวที่มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นเรื่อย ๆ 

และช่วงเดียวกันนั้นเอง ที่ชายหนุ่มซึ่งเป็นถึงประธานชมรมคาราเต้ 

ของมหาวิทยาลัยการกีฬามาหลงรักไอโกะอย่างหัวปักหัวปำ ชายคนนั้น 

ไว้ผมเกรียน ร่างกายบึกบึนกำยำ หน้าตาเหมือนหินผา ตัวสูงถึง ๑๙๐  

เซนติเมตร และมักใส่เกี๊ยะเดินเสียงดังไปทั่วเมืองเป็นประจำ แม้รูปลักษณ์ 

ภายนอกจะดูป่าเถื่อน แต่ความรักที่เขามีต่อไอโกะก็ดูจะละเอียดอ่อน  

อาสึกะเคยเห็นทั้งคู่นั่งดื่มชาหรือกาแฟกันสองคนตามร้านกาแฟในเมือง 

หลายครั้ง เวลาอยู่ต่อหน้าไอโกะ ชายร่างใหญ่จะกลายร่างเป็นคนตัวลีบ  

กินเค้กหน้าตาน่ารักจุ๋มจิ๋ม

คนอย่างสมาชิกชมรมคาราเต้ของมหาวิทยาลัยการกีฬา แถมยังพ่วง 

ตำแหน่งประธานชมรม ย่อมเป็นผู้ทรงอิทธิพลพอสมควร ไอโกะจึงเป็น 
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ที่เกรงใจของนักศึกษาแทบทุกคนในฐานะผู้หญิงที่มีผู้ชายระดับนั้นมาหลงรัก

ไอโกะไม่ใช่คนสวยแม้แต่ในสายตาของญาติที่มองอย่างเข้าข้าง  

รูปร่างอวบ  ๆ  กับรอยยิ้มนุ่มนวลนั้นดูน่ารักน่าชังก็จริง แต่ไม่ใช่รูปลักษณ์ 

ระดับคนสวยประจำเมืองแน่  ๆ แม้กระนั้น ผู้หญิงก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าพิศวง  

เพราะสามารถดูมีเสน่ห์ขึ้นได้อย่างไม่จำกัดตามแต่อำนาจของผู้ชายของ 

ตัวเอง ในสมัยนั้น ทุกครั้งที่ไอโกะไปเดินในเมือง จะมีบรรดานักศึกษาชาย 

เอ่ยคำทักทายเสมอ ไม่ว่าไอโกะจะไปร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายข้าวกล่อง  

ก็จะได้ยินเสียงกระซิบกระซาบเป็นประจำว่า “นั่นไง แฟนประธานชมรม 

คาราเต้” หญิงสาวจะตอบกลับคนเหล่านั้นด้วยรอยยิ้มซึ่งดูเหมือนคนมี 

บารมีด้วยซ้ำ 

อาสึกะคิดว่าชีวิตช่วงนั้นคงเป็นช่วงชีวิตที่เจิดจรัสที่สุดแล้วสำหรับ 

ไอโกะ จนบัดนี้ อาสึกะก็ยังไม่ลืมภาพไอโกะที่ตื่นแต่เช้ามาทำข้าวกล่อง 

อย่างมีความสุขพลางบอกว่าจะไปให้กำลังใจแฟนที่ลงแข่งคาราเต้

แม้อาสึกะจะจำภาพไอโกะในสมัยนั้นได้อย่างแจ่มชัด แต่ไม่รู้เพราะ 

เหตุใด เธอจึงจำภาพโยเฮในช่วงเดียวกันไม่ได้เลย โยเฮมองดูด้วยสีหน้า 

อย่างไรกันนะ เวลาเห็นลูกสาวตัวเองเดินเฉิดฉายอย่างกับมีเสียงกระดิ่งลั่น 

ตามไปด้วยโดยมีนักศึกษาชายคอยเอาอกเอาใจ 

อาสึกะนึกออกแต่ภาพโยเฮหลังไอโกะเลิกรากับชายคนนั้นใหม่  ๆ เธอ 

จำไม่ได้แล้วว่าทำไมวันนั้นตัวเองถึงไปเห็นโยเฮเดินคอตกอยู่บนท่าเทียบเรือ 

ได้ ทั้งที่เป็นเวลาเช้าตรู่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างไอโกะกับชายคนนั้นดำเนินอยู่ประมาณครึ่งปี 

ก่อนจะจบลงอย่างกะทันหัน หากจะสรุปง่าย  ๆ  คือ ไอโกะผิดที่หลงลำพอง 

จากการมีผู้ชายมากหน้าหลายตามาสนใจเป็นครั้งแรกในชีวิต แต่มันก็คง 

ไม่แปลกที่ใครคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้ชีวิตแบบติดดินมาถึงครึ่งปีจะเผลอคิดไปว่า 

ตัวเองมีดีกว่าที่ตัวเองเป็นจริง ๆ 

ไอโกะนอนกับนักศึกษาชายอีกคนที่เข้ามาจีบ ดูเหมือนเหตุจะเกิด 

ในหอพักนักศึกษา เรื่องแดงทันทีว่าไอโกะนอกใจ ประธานชมรมคาราเต้ 

โกรธเกรี้ยวอย่างรุนแรงและเผยด้านที่ไม่เคยแสดงให้ไอโกะเห็นมาก่อน 
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ไอโกะดูจะถูกทำร้ายอย่างสาหัส ภาพโยเฮที่อาสึกะเห็นคือภาพ 

ตอนเขากำลังเดินกลับจากโรงพยาบาลในเช้าวันรุ่งขึ้น 

โยเฮกบัไอโกะไมไ่ดเ้อาเรือ่งชายคนนัน้ ทัง้คูไ่ดพ้ดูคยุกบัมหาวทิยาลยั  

และเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีประนีประนอม โดยฝ่ายชายถูกให้ออกจาก 

มหาวิทยาลัยและหายตัวไปจากเมืองนี้ 

ผลไม้นั้นไม่ว่าจะดูน่าอร่อยแค่ไหน แต่หากมีตำหนิเสียแล้ว แม้ 

จะเป็นตำหนิเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ผลไม้เน่าได้อย่างรวดเร็ว พอชาย 

คนที่ว่าจากเมืองนี้ไปและข่าวลือเริ่มแพร่กระจาย สถานะของไอโกะก็เปลี่ยน 

จาก “แฟนสาวผู้น่ารักของประธานชมรมคาราเต้” เป็น “ยายอ้วนในตลาดเช้า”  

พอผนวกกับข้อเท็จจริงว่าไอโกะคือผู้หญิงที่ทรยศคนรักผู้คอยทะนุถนอม 

ตัวเองตลอดมา ไอโกะจึงกลายเป็นสิ่งโสมมในสายตาบรรดานักศึกษาหนุ่ม 

ที่มีแต่เรื่องกีฬาในหัวทันที 

เมื่อประมาณสามปีก่อน ตอนโยเฮโทร.มาบอกว่าไอโกะหนีออกจาก 

บ้านไปกะทันหัน อาสึกะเคยนึกในใจว่า “ดีแล้ว” เพราะดีใจที่เห็นไอโกะ 

ซึ่งเธอเคยคิดว่าไม่สามารถริเริ่มทำอะไรได้ด้วยตัวเองหนีจากเมืองนี้ไป ด้วย 

เหตุนี้ อาสึกะจึงปลอบใจโยเฮที่ซึมเศร้าอย่างหนักว่าการที่ไอโกะไม่ติดต่อมา 

ย่อมแสดงว่าเธอปลอดภัยดี จนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อมาหลังจากนั้น 

ไม่กี่เดือน ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรไม่แสวงหา 

ผลกำไรในย่านคาบุกิโจ พร้อมกับแจ้งว่า “ไอโกะไปทำงานที่อาบอบนวด 

แห่งหนึ่งและตอนนี้อยู่ในความคุ้มครองของศูนย์”

วนัหยดุฤดรูอ้นกำลงัจะสิน้สดุลงในไมช่า้ บรเิวณทา่เทยีบเรอืของทา่ฮามาซาก ิ

จึงมีครอบครัวมาสนุกกับการตกปลาเต็มไปหมด ต่างเดินถือคันเบ็ดพร้อม 

เหยื่อตกปลาของตัวเองมาจากรถที่จอดอยู่ริมท่า เด็ก ๆ พากันหย่อนสายเบ็ด 

ลงไปตามที่พ่อสอน  ขณะที่แม่  ๆ  ซึ่งกลัวแดดพร้อมใจกันพันผ้าขนหนู 
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รอบใบหน้าและนั่งยอง ๆ หลบแดดอยู่ใต้เงารถที่ทอดตัวเพียงสั้น ๆ 

ท่าฮามาซากิอยู่ติดมหาสมุทรแปซิฟิกก็จริง แต่แทบไม่มีคลื่น เพราะ 

มีเขื่อนกั้นคลื่นคอยปกป้อง หากมองลงไปจากท่าเทียบเรือจะเห็นปลาอาจิ 

แหวกว่ายอยู่ และถ้าโชคดีก็อาจตกได้ปลาชิโรกิสุหรือปลาซูซูกิด้วย 

เมื่อเบนสายตาจากท่าเทียบเรือที่แดดจ้าขนาดจะลืมตายังลำบาก 

ไปทางดา้นหลงัจะเหน็ทีร่ม่มดื ๆ ดูคลา้ยถำ้ บรเิวณนัน้คอืตลาดปลาทีพ่อเสรจ็ 

กิจการในช่วงเช้าก็ไม่มีใครอยู่แล้ว แน่นอนว่าบริเวณดังกล่าวย่อมเป็นพื้นที่ 

หวงห้ามอย่างเคร่งครัดไม่ให้เหล่านักตกปลาเดินเข้าออก แต่เนื่องจากไม่มี 

ใครนำเชือกมาขึงกั้น อีกทั้งยังมีแมวจรจัดนอนกลางวันอยู่แล้วหลายตัว  

พวกนักตกปลาจึงเดินผ่านไปมาโดยไม่มีใครสนใจ 

เวลาเดินตามท่าเทียบเรือ ไม่ว่าที่ไหน หญิงสาวจะได้กลิ่นเฉพาะตัว 

ของมันเสมอ  ทั้งกลิ่นลมทะเลร้อน  ๆ กลิ่นปลาสด  กลิ่นปัสสาวะแมว  

รวมทั้งกลิ่นแดดในฤดูร้อนผสมผสานคลุกเคล้ากันส่งผ่านความรู้สึกสบาย ๆ  

มาเตะจมูกสลับกับความเจ็บปวด 

สมัยทำงานในย่านคาบุกิโจ ไอโกะเคยรู้สึกเหมือนได้กลิ่นเดียวกันนี้ 

ในบางเวลา แน่นอนว่าใจกลางกรุงอย่างนั้นย่อมไม่มีกลิ่นท่าเรือแน่  ๆ แต่ 

ไม่รู้เพราะเหตุใด หญิงสาวจึงรู้สึกเหมือนได้กลิ่นที่ว่าระหว่างนั่งรอลูกค้า 

อาบอบนวดในห้องพัก ตอนเดินไปส่งลูกค้า หรือยามกำลังจะหลับตานอน 

บนเตียงสองชั้นในหอพัก 

ไอโกะเดินช้า ๆ บนท่าเทียบเรือที่สะท้อนแสงแดดเจิดจ้าพลางเหลือบด ู

ผลงานของเหล่านักตกปลาไปด้วย เธอเพิ่งเดินออกจากบ้านได้ไม่ถึงสิบนาที  

แตก่ลบัเริม่มเีหงือ่ไหลจากลำคอลงไปทีเ่นนิอกแลว้ ไอโกะไดย้นิเสยีงเดก็ชาย 

ร้องดีใจที่ตกปลาอาจิได้พอด ี จึงเดินเข้าไปดูใกล ้ๆ ไม่แปลกใจเลยที่เขาดีใจ 

ขนาดนั้น เพราะที่ปลายสายเบ็ดมีปลาอาจิติดอยู่ถึงสี่ตัว 

ไอโกะพูดกับเด็กชายที่อวดปลาให้ดูอย่างภูมิอกภูมิใจว่า “ว้าว  

เก่งจัง” ก่อนออกเดินอีกครั้งเพื่อมุ่งหน้าสู่สหกรณ์ชาวประมง เวลาผ่านมา 

กว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วตั้งแต่เธอกลับมาจากโตเกียว หญิงสาวเริ่มกลับมา 

ใช้ชีวิตแบบเดิมโดยกลับไปเริ่มงานที่ตลาดเช้า และพอใกล้เที่ยงก็เดินมา 
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สหกรณ์อีกเพื่อนำข้าวกล่องมาส่งพ่อ 

ไอโกะมองบรรดาเรอืหาปลาทีเ่ทยีบทา่อยูพ่ลางเดนิออกจากทา่เทยีบเรอื 

ตรงไปที่ตึกสหกรณ ์ เธอหยุดรอให้รถคันหนึ่งผ่านไปก่อนจึงข้ามถนนแคบ ๆ  

เห็นป้ายกระดาษเก่า  ๆ  แปะอยู่ที่หน้าต่างของตึกสหกรณ์สามชั้น แต่ละแผ่น 

มีข้อความเขียนด้วยลายมือเป็นคำ  ๆ  ว่า “คิด จะ ฝาก เงิน คิด ถึง  

สหกรณ์”

ไอโกะแหงนมองตัวหนังสือเหล่านั้นพลางเดินเข้าใกล้ตัวตึก แม้จะรู้ 

แก่ใจว่าจะเจอชายคนนั้นนั่งอยู่ที่ม้านั่งทางขวามือของประตูทางเข้าเหมือน 

เช่นเคย แต่เธอจงใจไม่สบตาเขา ไอโกะคงท่าทีเช่นนี้ตลอดช่วงสองสาม 

วันที่ผ่านมา 

ผู้นั่งอยู่บนม้านั่งเป็นประจำคือชายชื่อทาชิโร เท็ตสึยะ ซึ่งเพิ่งย้าย 

มาเมืองนี้เมื่อสองเดือนก่อน คนเดียวกับที่เคยเจอที่ท่าเทียบเรือระหว่างทาง 

ตอนอาสึกะขับรถไปส่งบ้านในวันที่ไอโกะกลับจากโตเกียว 

ทาชิโรจะมานั่งกินข้าวกล่องบนม้านั่งตัวนี้ในเวลาเดิมเป็นประจำ  

ไอโกะนกึในใจทกุครัง้วา่ เขานา่จะไปนัง่กนิในสำนกังานทีเ่ปดิเครือ่งปรบัอากาศ 

เย็น ๆ แทนที่จะมานั่งกินในที่ร้อน  ๆ แบบนี้ แต่เพราะอีกฝ่ายไม่เคยเอ่ยปาก 

คุยกับตัวเอง เธอจึงไม่กล้าคุยกับเขา 

ขณะทีไ่อโกะมองหนา้ตา่งชัน้สองและกำลงัจะเดนิเขา้สหกรณเ์หมอืนเคย  

จู ่ๆ เธอก็ได้ยินเสียงจากทางม้านั่ง 

“เอ่อ”

ไอโกะตกใจมาก แต่ไม่ได้หันไปทางม้านั่ง กลับหันหน้าไปทางท่าเรือ 

แทน

“เอ่อ ตอนนี้คุณมากิไม่อยู่”

ทาชิโรพูดต่อทันที ไอโกะเอี้ยวตัวไปมองทางม้านั่งก็เห็นทาชิโรมอง 

ตรงมาทางนี ้ ในมือข้างหนึ่งมีข้าวกล่อง ส่วนมืออีกข้างถือตะเกียบ

“พ่อไม่อยู่เหรอ” ไอโกะถามด้วยน้ำเสียงออดอ้อนน้อย ๆ 

“ตอนนี้ไม่อยู่ คุณมากิขับรถบรรทุกไปคืนที่คัตสึอุระน่ะ”

ทาชิโรพูดจบก็กลับไปกินอาหารกลางวันต่อ วิธีใช้ตะเกียบของเขา 
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ดูไม่พิถีพิถัน ท่าทางเหมือนปักตะเกียบลงไปในกล่องข้าวมากกว่า ไอโกะ 

เห็นแล้วนึกพิศวงจึงเผลอจ้องเขม็ง ทาชิโรเงยหน้าขึ้นแล้วเอียงคอประหนึ่ง 

จะถามว่า  “มีอะไร” ไอโกะก้าวขาไปข้างหน้าทันทีโดยอัตโนมัติ เพราะรู้สึก 

เหมือนชายหนุ่มบอกให้เข้าไปใกล้ ๆ ได้

“ทำไมถึงมานั่งกินข้าวที่นี่ประจำล่ะ” ไอโกะถามสิ่งที่สงสัยมาตลอด  

เธอยืนห่างจากทาชิโรเล็กน้อยโดยเขย่งเท้ามองอาหารในกล่องที่เขากิน

“อยู่ในที่ที่เปิดแอร์นาน ๆ แล้วมันปวดหัวน่ะ” 

ทาชิโรตอบเสร็จก็ปักตะเกียบบนสาหร่ายคอมบุต้มซีอิ๊ว ไอโกะเดิน 

เขา้ไปอกีกา้วเพือ่ดอูาหารในกลอ่งทีป่ระกอบดว้ยสาหรา่ยคอมบกุบัผกัตม้ซอีิว๊  

ลูกชิ้นปลาคามาโบโกะ ผักดอง และสาหร่ายฮิจิคิ ซึ่งแค่มองก็หดหู่แล้ว  

ความเย็นชืดของข้าวและกับข้าวที่เห็นถูกส่งผ่านมาถึงในปากไอโกะ

“รู้จักฉันด้วยเหรอ” ไอโกะเอียงคอถาม

ทาชิโรเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจน้อย  ๆ  ก่อนพยักหน้า  “อืม”  ด้วยท่าทาง 

ประหนึ่งจะบอกว่าแน่ละส ิ ท่าทางเขาดูหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูก 

“ไม่เห็นต้องโมโหเลย!” ไอโกะทำหน้าลำบากใจ

“ไม่ได้โมโห” ทาชิโรตอบสั้น ๆ 

ประตูสหกรณ์เปิดออกในตอนนั้นเอง ยายอูเอฮาระเดินเข็นรถเข็น 

เพื่อพยุงหลังโค้ง ๆ ของตัวเองออกมาจากข้างใน 

“อ้าว ไอโกะนี่นา กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่”

ยายแก่ชะงักฝีเท้าเมื่อเห็นไอโกะ 

“อ๊ะ ยาย ร้อนจังเนอะ!” ไอโกะยิ้ม 

“ไอโกะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ย”

“ประมาณอาทิตย์ก่อนจ้ะ”

“หายไปไหนมา”

“โตเกียวจ้ะ”

“โตเกียวเหรอ ไปทำอะไรที่โตเกียว”

ปากหญิงชราถามไอโกะ แต่สายตากลับหันไปทางทาชิโรที่อยู่ด้านหลัง  

จากนั้นจึงทำหน้าเบ้พลางพูดว่า “เธอนี่ก็นะ มานั่งในที่ร้อน ๆ แบบนี้อีกแล้ว”
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“อ๊ะ จริงสิ คุณทาชิโรเช่าห้องคุณยายอูเอฮาระอยู่ใช่มั้ย” ไอโกะเอ่ย  

พูดจบก็ร้อนรนเล็กน้อย เพราะนึกได้ว่าคำพูดของตัวเองเท่ากับเป็นการบอก 

ให้ชายหนุ่มรู้ว่าเธอรู้จักชื่อและที่พักของเขา

“แล้วไอโกะล่ะ มาทำอะไรที่นี่” คราวนี้หญิงชราหันมาถามไอโกะ 

“เอาข้าวมาส่งพ่อจ้ะ”

“เอามาให้ทุกวันเลยเหรอ”

“จ้ะ” 

“งัน้กเ็อามาใหท้าชโิรดว้ยส ิ จะทำขา้วกลอ่งสำหรบัหนึง่คนหรอืสองคน 

ก็คงไม่ต่างกันม้ัง คนหนุ่ม  ๆแบบน้ีกินอาหารฝีมือคนแก่อย่างฉันคงไม่อ่ิมหรอก” 

ไอโกะหันหลังไปมองทาชิโร  เธอนึกว่าอย่างน้อยเขาน่าจะพูดว่า  

“ไม่หรอกครับ” หรืออะไรสักอย่าง แต่ชายหนุ่มกลับกินข้าวต่อโดยไม่เอ่ย 

อะไรสักคำ 

ยายอูเอฮาระเข็นรถเข็นข้ามถนนแล้วเดินต่อโดยเลือกเดินในร่มเงา 

สั้น ๆ ใต้บ้านเรือนผู้คน

ไอโกะมองตามหลังหญิงชราจนลับสายตาแล้วหันกลับมาพูดกับทาชิโร 

ว่า “ฉันทำให้มั้ย” ทีแรกทาชิโรทำหน้าเหลอหลา ก่อนจะเข้าใจความหมาย 

ในทันที แต่ก็ไม่ได้ขอให้ช่วยทำให้ หรือปฏิเสธว่าไม่ต้อง 

ไอโกะมองหน้าทาชิโรครู่หนึ่ง และถามว่า “จะดูมั้ย”

“หืม?”

ใบหน้าทาชิโรที่เงยขึ้นมามีสาหร่ายติดอยู่ที่ริมฝีปาก 

“ข้าวกล่องของฉันไง พ่อฉันชอบกินเนื้อแล้วก็ไก่ทอดคาราอาเกะ 

อะไรพวกนั้น ยังไงข้าวกล่องของฉันน่าจะอิ่มกว่านะ”

ไอโกะพูดพลางมองข้าวกล่องของทาชิโรอีกครั้ง ทั้งข้าวและกับข้าว 

เหลือเพียงครึ่งเดียวตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ 

ทาชโิรไมไ่ดพ้ดูวา่อยากดู แตไ่อโกะกท็ำทา่จะเปดิขา้วกลอ่งฝมีอืตวัเอง 

ให้ดูอยู่ดี หญิงสาวนั่งลงข้าง  ๆ  ทาชิโร เพราะไม่สามารถแก้ปมผ้าเช็ดหน้าที่ 

ผูกห่อข้าวกล่องในท่ายืนได้ พอนั่งลงปุ๊บ หญิงสาวรู้สึกเหมือนต้นขาตัวเอง 

ขยายขนาดเป็นสองเท่าทันที จึงรีบใช้กล่องข้าวปิดต้นขาไว้ ปรากฏว่า 
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พอลองนั่งบนม้านั่งจริง  ๆ ไอโกะพบว่าลมที่พัดโชยจากทะเลเย็นสบายดี  

และเริ่มเข้าใจความรู้สึกของทาชิโรว่าทำไมเขาถึงอยากนั่งกินข้าวตรงนี้ 

ไอโกะแกะผ้าเช็ดหน้าที่คลุมอยู่ออก  จากนั้นจึงเปิดฝากล่องข้าว 

ที่มีทั้งไก่ทอดคาราอาเกะ กุ้งชุบแป้งทอด เนื้อปั้นก้อน ไข่ม้วน อีกทั้ง 

ยังมีผงโรยข้าวรสปลาชิราสึโรยหน้าข้าวสวย

ไอโกะเหลือบมองทาชิโรที่นั่งข้าง  ๆ ชายหนุ่มซึ่งดูไม่ค่อยสนใจใน 

ตอนแรก บัดนี้กลับมองอาหารในกล่องข้าวไม่วางตา 

“กินนี่สิ” ไอโกะใช้มือหยิบไก่ทอดคาราอาเกะใส่กล่องข้าวของทาชิโร 

“จะดีเหรอ”

“ไม่เป็นไรหรอก”

ทาชิโรปักตะเกียบบนไก่ทอดอย่างไร้ความประณีตเหมือนเคยก่อน 

ใส่มันเข้าปาก ไอโกะได้ยินเสียงจากภายในปากเขา เป็นเสียงหยุบหยับของ 

เนื้อไก่ปะปนกับเสียงน้ำลาย

“ตั้งแต่พรุ่งนี้ไป ฉันจะทำมาให้นะ จะทำกับข้าวสำหรับคนเดียวหรือ 

สองคนก็มีค่าเท่ากันอยู่แล้ว”

“งั้นฉันจะจ่ายค่าข้าวกล่องให้”

“ตอนนี้คุณจ่ายให้ยายอูเอฮาระเท่าไหร่ล่ะ”

“เดือนละสี่พันเยน”

“งั้นฉันขอสามพันเยนพอ เพราะถึงจะทำข้าวกล่องเพิ่มเป็นสำหรับ 

สองคน ค่าวัตถุดิบก็แทบไม่ต่างจากเดิมอยู่ดี”

ไอโกะเหลือบมองริมฝีปากทาชิโรซึ่งเป็นมันเยิ้มด้วยคราบน้ำมันจาก

 

ไก่ทอดคาราอาเกะ




