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“คิดว่าแค่ความรู้สึกที่อยากชดใช้อย่างเดียวจะท�าให้ยึดติด
กับคนคนเดียวได้นานถึงแปดปีจริงๆ หรือ?”

 หลังจากที่ได้พบกันอีกคร้ัง คามิคุระ ฮิบิคิ นายต�ารวจ 
ผู้ดุดัน บ้าพลัง กับ ฮิรามะ ชินโง ผู้ชอบหาเรื่องใส่ตัว เป็นชนวน
ให้ต้องพบกับเร่ืองยุ่งยากอยู่บ่อยคร้ัง การเข้ามาช่วยคลี่คลาย 
เหตุร ้ายที่ เกิดขึ้นกับชินโงท�าให้ความสัมพันธ์กลับมาแนบชิด 
สนิทกัน แม้บาดแผลในอดีตที่ท�าให้ผิดใจยังไม่คลี่คลาย     

 แต่ฮิบิคิกลับพยายามรุกคืบความสัมพันธ์และยังมีเหตุ 
ที่ท�าให้ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในห้องชินโง แม้ชินโงจะพยายามปฏิเสธ
แต่ก็ไม่เป็นผล ชินโงจึงต้องอยู่ร่วมห้องกับฮิบิคิโดยไม่เต็มใจนัก…
“ปากก็บอกว่าเกลียดเร่ืองแบบนั้น แต่ก็เห็นรู้สึกดีจนน�้าตาไหล 
เลยนี่นา” และแล้วจุมพิตอันเร่าร้อนก็เริ่มต้น 

 ท�าไมถึงได้มีความรู้สึกมากมายกับเขาขนาดนี้นะ… ชินโง 
เองก็ยังสงสัย? 
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เรื่องราวนี้เป็นเพียงเรื่องแต่ง 

ตัวละครไม่มีอยู่จริง

และไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ 

กับสถานที่หรือองค์กรที่กล่าวถึงในเรื่อง
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อิวาโมโตะ คาโอรุ 

 ปิ๊งป่อง ปิ๊งป่อง ปิ๊งป่อง

 เวลาเลยตหีนึ่งเช้าวนัจนัทร์ สปัดาห์ที่สองของเดอืนธนัวาคม ผม

ก�าลงันอนสะลมึสะลอือยูท่ี่โซฟาถกูปลกุให้ตื่นเพราะเสยีงออดที่หน้าประตู

ซึ่งดงัรวัๆ อย่างไม่เกรงใจ 

 ตอนนี้พอมานกึดแูล้วกส็งสยั ท�าไมตอนนั้นตวัเองถงึแสนซื่อยอม

ตื่นและหอบสงัขารเดนิไปถงึประตูได้ ถ้าตอนนั้นท�าเป็นไม่สนใจและนอน

ต่อ... กค็งไม่ต้องมานอนกอดหมอนที่เปียกปอนไปด้วยน�้าตาแห่งความแค้น

ใจแบบตอนนี้หรอก 

 ใช่ เพราะเสียงออดไร้มารยาทที่ประตูคราวนั้นท�าให้ผมฮิรามะ  

ชินโงต้องพบกับเรื่องยุ่งยากมากมายตลอดหนึ่งปีมานี้ ——เสียงแตร

ประโคมเพื่อเปิดฉากความหายนะส่งท้ายปีดงัขึ้นแล้ว 

  1
 

 หลงัจากหมนุกญุแจ ปลดโซ่คล้องและเปิดประตอูอกไป คนที่ยนื

ขวางอยู่เบื้องหน้าผมเป็นผู้ชายตัวใหญ่สูงถึงร้อยแปดสิบหกเซนติเมตร 

 ท่าทางอ่อนล้าที่ปรากฏออกมาจากร่างก�าย�าในสูทสีน�้าเงินเข้ม

ท�าให้รบัรู้ได้ถงึความตรากตร�าของอาชพีต�ารวจ

 แต่แม้กระนั้น พอเจ้าตวัซึ่งดเูป็นผูช้ายดบิๆ สบสายตากบัผมที่ยงั

คงตื่นไม่เตม็ตาดนีกักข็ยบัรมิฝีปากหนาข้างหนึ่งขึ้นยิ้มถอืดอีย่างผูอ้าบน�้า

ร้อนมาก่อน จนดูไม่เหมอืนคนที่เพิ่งจะผ่านวนัเกดิปีที่ยี่สบิเจด็ไปได้ไม่นาน 

 “นอนแล้วหรอื นอนแต่หวัค�่าอย่างกบัเดก็อนามยั” 

 ทนัททีี่เสยีงทุ้มต�่าซึ่งผู้หญงิบางคนอาจจะคดิว่าเป็น ‘เสยีงเซก็ซี่’ 

นั้นพูดแกมประชดออกมา สวติช์สญัชาตญาณการเอาชนะในใจของผมก็
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ตดิไฟขึ้น จงึเขม้นตาจ้องมองกลบัไปที่ใบหน้าซึ่งยงัไม่ได้โกนหนวดเคราให้

เรยีบร้อย 

 “แต่หวัค�่าอะไรกนั! แล้วนายน่ะมกีญุแจห้องนี้อยูแ่ล้วไม่ใช่หรอืไง 

จะมากดออดให้เปิดประตูเพื่ออะไร!” 

 “ถึงจะเป็นคนเก่งแบบฉัน แต่จะให้ดึงโซ่เหล็กจนขาดก็ไม่น่าจะ

ไหวหรอกนะ แล้วนายเองไม่ใช่หรอืไงที่ชอบโมโหแล้วบอกให้กดออดเรยีก

ก่อนเข้าห้องน่ะ?” 

 เขายักไหล่แล้วจึงถอดรองเท้าออกที่ทางเข้าหน้าห้องราวกับเป็น

เรื่องปกต ิก่อนจะเดนิเข้ามาจนถงึห้องนั่งเล่นเองโดยไม่มคี�าขอโทษแสดง

ความเกรงใจอย่าง ‘ขอโทษที่มารบกวนในเวลาวกิาล’ เลยแม้แต่น้อย 

 ผมได้แต่ยกก�าปั้นขึ้นและตะโกนใส่เขาซึ่งตัวสูงเกือบถึงเพดาน

ด้วยความโมโห 

 “ฉนัหมายถงึเวลากลางวนัต่างหาก” 

 สถานการณ์ที่เขามีกุญแจส�ารองเข้าออกห้องผมได้ตามใจชอบ

ราวกบัเป็นห้องของตวัเองกแ็ย่อยูแ่ล้ว แต่การถกูจู่โจมด้วยการกดออดเรยีก

กลางดกึนั้นน่าโมโหยิ่งกว่า ทั้งนี้ต้นเหตทุั้งหมดเป็นเพราะผมโดนหมอนี่ยดึ

เอากญุแจส�ารองไป 

 (เหอะ...ตดัสนิใจผดิชวีติเปลี่ยน) 

 ใช่แล้ว ย้อนกลับไปเมื่อครึ่งปีก่อน ตอนนั้นผมเข้าไปพัวพันกับ

คดฉีกทรพัย์ของแก๊งอนัธพาลวยัรุ่นสองคนเข้า จงึท�าให้ต้องมาพบกบัเขา

คนนี้ซึ่งเคยเป็นเพื่อนคู่แค้นกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย 

——คามิคุระ ฮิบิคิปัจจุบันเป็นต�ารวจดูแลสวัสดิการและความปลอดภัย

ของประชาชนที่สถานีต�ารวจชิบูยะจูโอ ซึ่งจะว่าไปแล้วนี่เป็นการพบกัน

หลังจากจบการศึกษาเมื่อแปดปีก่อน เพียงเท่านี้ก็เป็นโชคร้ายส�าหรับผม

มากพอแล้ว แต่ที่แย่ยิ่งกว่านั้น การที่เขาเอากญุแจส�ารองห้องพกัไปได้ก็

เป็นเพราะผมหาเรื่องใส่ตวัเองแท้ๆ 
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อิวาโมโตะ คาโอรุ 

 ตั้งแต่นั้นมาผูช้ายที่ไม่มคีณุสมบตั ิ‘ความเกรงใจ’ อย่างที่คนญี่ปุน่ 

ทั่วไปพงึมกีเ็ข้าออกห้องผมโดยไม่เลอืกเวลาทั้งเช้าสายบ่ายเยน็เป็นว่าเล่น 

จนท�าให้ชวีติส่วนตวัของผมกลายเป็นดั่งเปลวไฟของเทยีนที่ตั้งประจนัหน้า

กบัสายลม... 

 ความจริงแล้วตอนที่ยังเป็นนักเรียน เราสองคนเคยอยู่หอพักกิน

นอนห้องเดยีวกนั แต่มนักผ่็านไปเกอืบเก้าปีแล้ว แถมพวกเรายงัมเีรื่องค้าง

คาใจจาก ‘คนืนั้น’ ในช่วงหน้าร้อนของมธัยมปลายปีที่สาม ที่น่าจะท�าให้

เราสองคนเลกิคบกนัไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว 

 ไม่สิ หลายสัปดาห์ก่อน หมอนี่ก็ช่วยผมให้รอดพ้นจากคดีทีนส์ 

โมเดลซึ่งเป็นคลบัหาคู่ ——แต่นั่นเป็นคนละเรื่องกนั 

 เอาเป็นว่าผมดันตกกระไดพลอยโจนจนต้องกลับมาฟาดฟันกับ

เพื่อนคู่แค้นแต่เก่าก่อนอีกครั้ง ผมเองก็พูดไปหลายครั้งแล้วว่าใจจริงก็ไม่

ได้อยากให้เป็นอย่างนี้เลย... 

 ขอให้ผมหนพ้ีนจากเรื่องนี้สกัทเีถอะ ผมพดูกบัตวัเองแบบนี้ซ�้าทกุ

ครั้งที่ต้องมายนืโดดเดี่ยวอยูห่น้าประตทูางเข้า แต่แล้วกไ็ด้ยนิเสยีงตะโกน

มาจากประตูด้านใน 

 “นี่ ฉนัขอยมือนันี้หน่อยนะ” 

 เสยีงนั้นท�าให้ผมสะดุง้จนตวัสั่นรบีหนักลบัเข้าไปยงัทางเดนิหลกั

ของห้อง 1LDK ซึ่งใช้เป็นทั้งที่อยู่อาศยัและที่ท�างาน 

 “อย่ามาแตะคอมโดยไม่ขออนญุาตส!ิ ยงัไม่ได้เซฟงานเลย!” 

 ผมตะโกนพลางรีบตรงเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ พอจับเมาส์ได้ก็รีบ

กดปิดงานเลย์เอาต์บนจอและเซฟข้อมูลขึ้นคลาวด์ให้เรยีบร้อย 

 ข้อมูลนี้เป็นเหมือนแหล่งข้าวแหล่งน�้าที่ส�าคัญส�าหรับคนที่ท�า

อาชพีกราฟิกดไีซเนอร์อสิระอย่างผม ถ้าหากเขามาแตะอะไรเข้าจนท�าให้

งานเสยีละก ็มหีวงัชวดเงนิค่าจ้างแน่ๆ 

 เพื่อความมั่นใจผมจึงปิดคอมเสียเลย ขณะที่ก�าลังถอนหายใจ 
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โล่งอกอยู่นั้น กร็ู้สกึถงึสายตาที่มองจ้องมา ผมจงึหนัไปสบกบัสายตานิ่งๆ 

ของฮบิคิซิึ่งนั่งอยู่ที่โซฟา 

 “งานกราฟิกแค่สบิยี่สบิหน้า ถ้าท�าหายฉนักู้ข้อมูลให้ได้น่า เลกิ

เครยีดได้แล้ว” 

 พอถกูเสยีดสด้ีวยน�้าเสยีงเหนื่อยหน่ายจากผูช้ายที่ก�าลงัเอนหลงั

ลงกบัพนกัเก้าอี้แล้ว ผมกร็ู้สกึได้ถงึแรงกระตกุตบุๆ ที่ข้างขมบั

 (ท�ามาเป็นพูดวางท่าใหญ่โต! ก็แค่เก่งเรื่อง IT นิดๆ หน่อยๆ...  

เชอะ!)

 ทั้งๆ ที่เป็นผู้ชายแต่กลับไม่เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักรกลรวมทั้ง

พวก IT ถอืเป็นปมด้อยที่ส�าคญัรองจากผวิขาวซดี ดวงตากลมโตที่ไร้ความ

หมายและขนตางอนยาวอันเป็นมรดกตกทอดทางสายเลือดจากตาทวด

ชาวรัสเซียทั้งหมดนี้ส�าหรับผมถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สุด เพราะฉะนั้นเวลาที่

โดนแตะเรื่องนี้ขึ้นมา กจ็ะมปีฏกิริยิาต่อต้านมากเป็นพเิศษ 

 ผมจกิสายตามองเขม้น แต่ฮบิคิกิลบัท�าเป็นไม่สนใจ และใช้มอืขวา

ทบุไปที่พนกัพงิเบาๆ 

 “อกีอย่าง ที่ฉนับอกว่าจะขอยมืเมื่อกี้กค็อืเจ้านี่” 

 พอเขาชี้ไปที่โซฟาซึ่งกางเป็นเตยีงนอนได้ ใบหน้าของผมกก็ระตกุ

อกีครั้งด้วยเหตผุลอื่น  

 “...จะค้างอกีแล้วหรอื?” 

 คู่แค้นพยักหน้ารับแทนค�าตอบโดยไม่สะทกสะท้านกับสีหน้าที่

แสดงออกว่าร�าคาญอย่างเห็นได้ชัดของผมเลย พอหยิบบุหรี่มาร์ลโบโร 

ไฟแช็กซิปโป้และที่เขี่ยบุหรี่แบบพกพาขึ้นมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วเขาก็พูด

ราวกบัมสีทิธิ์อนัชอบธรรมว่า “ขอยมืใช้สกัพกัใหญ่ๆ นะ” 

 “...พกัใหญ่?” 

 ผมยิ่งขมวดคิ้วหนกัขึ้นพลางเลื่อนสายตามองลงไปจงึเหน็กระเป๋า

บอสตนัวางอยูท่ี่ปลายเท้าของฮบิคิ ิกระเป๋าใบนั้นค่อนข้างใหญ่จนดเูหมอืน
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คนที่ก�าลงัจะออกเดนิทางท่องเที่ยวในประเทศ... 

 ตอนหมอนี่เข้ามา เขาถอืของแบบนี้อยูด้่วยหรอื? ผมอาจจะมนึงง

เพราะเพิ่งตื่นกเ็ลยไม่ทนัเหน็กไ็ด้ 

 ปกตแิล้วเขามกัจะมามอืเปล่า หรอืถ้ามอีย่างมากกแ็ค่กระเป๋าใส่

เอกสารที่ท�างานเท่านั้น ผู้ชายแบบนั้นพอมีสัมภาระเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา

อย่างผิดปกติ ก็ท�าเอาผมรู้สึกสังหรณ์ใจถึงลางร้ายบางอย่าง ผมจึงถาม

ออกไปอย่างหวั่นใจ 

 “อะไรน่ะ ข้าวของสมัภาระนั่น...” 

 “กช็ดุของใช้ส�าหรบัพกัค้างคนืไง แหม เวลาตั้งสองอาทติย์จะให้

ใส่เสื้อผ้าชดุเดยีวตลอดคงจะไม่ได้หรอก” 

 ค�าตอบของเขาหลังจากดีดฝาไฟแช็กซิปโป้เปิดออกจนมีเสียงดัง

กริ๊กนั้นท�าให้ผมขนลกุซู่ไปทั้งตวัอย่างไม่ได้กล่าวเกนิจรงิ

 “สะ... สองอาทติย์!?” 

 ผมร้องตะโกนเสยีงหลง 

 “กต็ั้งแต่คนืนี้ไปจนสิ้นปีนี้เลย มปีระกาศว่าทางหอพกัของสถานี

เมงุโระจะปิดซ่อมบ�ารุงเพราะอาคารเก่าเต็มที——แล้วพวกชายโสด

สามสิบกว่าชีวิตเลยถูกลอยแพให้เคว้งอยู่กลางลมหนาว ที่จริงก็ไม่ควร

จะมาซ่อมในช่วงกลางฤดูหนาวแบบนี้ แต่ไม่นานมานี้ ท่อประปาเกดิแตก

จนน�้าไหลนองพื้นไปหมด ส่วนห้องของฮาร ุบานหน้าต่างกเ็บี้ยวจนปิดไม่

ได้แล้ว” 

 ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกดีกับนายต�ารวจฮารุฮาตะซึ่งเป็นลูกน้องสาย

ตรงของฮบิคิเิพราะอย่างน้อยเขากเ็คยมบีญุคณุกบัผม แต่ถงึอย่างนั้นผมใน

ตอนนี้กย็งัไม่สามารถเหน็ใจเขาที่ตกอยูใ่นสภาพซึ่งต้องผจญกบัลมหนาวที่

พดัเข้าห้องได้ 

 (จะต้องอยู่ห้องเดยีวกบัสตัว์ป่าแบบนี้ตั้งสองอาทติย์งั้นหรอื...?) 

 เป็นเพราะรู้สึกช็อกอย่างแรงขนาดที่มองไปทางไหนก็มืดมิดไป
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หมด ถ้าเป็นไปได้กอ็ยากจะเป็นลมล้มไปทั้งๆ อย่างนี้ แต่ในฐานะลูกผู้ชาย 

ถ้าจะปล่อยให้ความบรสิทุธิ์ที่รกัษามาตลอดถูกรกุล�้าโดยไม่มปีากเสยีง ก็

ดูจะเสยีศกัดิ์ศรไีปหน่อย 

 คดิได้ดงันั้นผมจงึยดืไหล่ขึ้นให้ดูผึ่งผาย จากนั้นกย็ื่นตวัเข้าไปใกล้

โซฟาและเถยีงสดุชวีติ 

 “ถงึจะงั้นกเ็ถอะ ไม่เหน็จะต้องมาค้างห้องฉนัเลยนี่นา! ไปพกัหอ

อื่นที่ยงัว่างหรอืหาวธิอีื่นๆ กน็่าจะ...” 

 “ห้องว่างที่หออื่นให้พวกฮารแุล้วกค็นอื่นๆ ที่มาจากต่างจงัหวดัไป

แล้ว ต่อให้หายงัไงห้องว่างที่มกีไ็ม่พอกบัจ�านวนคนทั้งหมด เลยให้พวกคน

ที่บ้านเกดิอยู่ในโตเกยีวหรอืจงัหวดัใกล้เคยีงกลบัไปนอนบ้านตวัเองก่อน” 

 ฮบิคิพูิดจนบหุรี่มาร์ลโบโรที่คาบไว้ที่มมุปากขยบัขึ้นลงไปมาพลาง

หรี่ตาหลบควนับหุรี่ 

 “งั้นกก็ลบับ้านเกดินายที่โยโกฮามะกไ็ด้นี่!” 

 พอถกูยดัเยยีดทางออกให้ เขากท็�าหน้ามุย่ขึ้นมาทนัทก่ีอนที่จะหนั

หน้าหนไีปมองด้านข้าง แล้วพมึพ�าออกมาเบาๆ ด้วยใบหน้าเคร่งเครยีด 

 “...กม็นัไกล” 

 ช่างพูดออกมาได้! น่าเอาไปปล่อยให้มนุษย์เงินเดือนที่ต้องทน

โหนรถไฟแน่นๆ ช่วงเวลาเร่งด่วนตั้งสองชั่วโมงเพื่อมาท�างานทกุวนัรมุเอา

ไม้ทุบให้น่วมเสียจริงๆ เลย! ——แม้ว่าผมอยากจะตะโกนด่าด้วยความ

โมโหแค่ไหน แต่พอเหน็เงาแห่งความเจบ็ปวดที่แฝงอยู่บนใบหน้าด้านข้าง

ของฮบิคิแิล้วอารมณ์ร้อนของผมกเ็ยน็ลง 

 ผมกพ็อจะรูอ้ยูบ้่างตั้งแต่ตอนอยูม่ธัยมปลายว่าฮบิคิกิบัครอบครวั

ไม่ค่อยจะลงรอยกนันกั (ถงึจะใช้ค�าว่าครอบครวัแต่แม่แท้ๆ กเ็สยีชวีติไป

นานแล้ว ส่วนพี่ชายก็เสียไปเมื่อเก้าปีก่อน ตอนนี้เหลือแค่พ่อคนเดียว

เท่านั้น) 
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 เขาไม่ค่อยอยากพูดถึงที่บ้านมาตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมต้น จะมี

ปัญหามากเป็นพเิศษทกุครั้งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกบัพ่อ... แต่ไหนแต่ไรจงึเป็น

ที่รู้กนัในหมู่เพื่อนๆ ว่าห้ามพูดถงึพ่อของหมอนี่เดด็ขาด 

 (นี่กผ็่านมากว่าแปดปีแล้ว... ยงัไม่มอีะไรดขีึ้นเลยหรอืไงกนั) 

 พอเงยีบเพราะรูส้กึผดิที่บงัเอญิไปแตะเรื่องต้องห้ามเข้า ฮบิคิกิห็นั

หน้ากลบัมามองผมตรงๆ แล้วหวัเราะเบาๆ 

 “เป็นอะไรไปล่ะ เถยีงไม่ออกแล้วหรอืไง” 

 “ว่าไงนะ!” 

 ขณะที่ผมถลึงตาจ้องเขากลับไปเพราะความโมโห ฮิบิคิกลับขยี้

บหุรี่ที่สูบยงัไม่หมดดลีงในที่เขี่ยบหุรี่แบบพกพาและใช้นิ้วชี้เกาคางเบาๆ 

 “กะจะแกล้งป่วนสกัชั่วโมงนงึแท้ๆ อดสนกุเลย ——แต่กน็ะ ยงัไง 

ผลแพ้ชนะมนักเ็หน็ๆ กนัอยู่แล้ว” 

 เสียงหัวเราะเย้ยหยันที่ลอดออกจากมุมปากของชายตรงหน้า

ท�าให้ผมกดัฟันกรอดๆ พลางถลงึตามอง 

 ไม่น่าไปเป็นห่วงเรื่องมนษุยธรรมกบัสตัว์ป่าแบบนี้เลย! 

 “ใครแพ้ใครชนะตั้งแต่เมื่อไหร่กนั!” 

 พอเหน็ผมอารมณ์พลุ่งพล่าน คู่อาฆาตกห็รี่ตาลงเป็นเส้น 

 “กบ็ญุคณุที่ช่วยจากความวุน่วายก่อนหน้านี้ไง อย่าบอกนะว่าลมื

ไปแล้วน่ะ? ที่สญัญาว่าจะชดใช้วนัหยดุอนัแสนมค่ีาของฉนัด้วยร่างกายทั้ง

วนั...” 

 “เปล่านะ ไม่ได้สญัญาแบบนั้นซะหน่อย!” 

 ผมรบีส่ายหน้าปฏเิสธอย่างแรงพร้อมทั้งถอยออกห่างจากสตัว์ป่า

ใส่สูทตรงหน้าหนึ่งก้าว 

 เหตจุากเรื่องวุ่นวายเลก็ๆ น้อยๆ ของทนีส์ โมเดลซึ่งเคยท�างาน

ด้วยกนั ท�าให้ผมต้องขอความช่วยเหลอืจากหมอนี่เมื่อหลายอาทติย์ก่อน 
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การยอมเป็นหนี้บญุคณุผู้ชายคนนี้ เป็นเรื่องที่เสี่ยงอนัตรายพอๆ กบัไปกู้

เงนิจากบรษิทัเงนิกูผ้ดิกฎหมาย แม้จะรูด้แีต่ในตอนนั้นสถานการณ์มนับบี

คั้นเสยีจนไม่มทีางเลอืกอื่นอกีแล้ว 

 (จะว่าไป ผมกไ็ม่ได้พฒันาไปจากเมื่อสบิปีที่แล้วเลยสนิะ พอถูก

ไล่ต้อนจนมมุกจ็ะต้องมาร้องขอความช่วยเหลอืจากหมอนี่ทกุท)ี 

 ช่วงแรกที่ตดัสนิใจออกห่างจากหมอนี่ซึ่งเคยเป็นทั้งผูป้กครองและ

เทพผู้พทิกัษ์ไปเผชญิโลกคนเดยีว ไม่ว่าจะท�าอะไรกเ็จอแต่อปุสรรคขวาง

กั้นท�าให้ทั้งตื่นตกใจและรู้สึกท้อแท้ แต่พอผ่านความผิดพลาดครั้งแล้ว

ครั้งเล่ากพ็อจะมองเหน็แนวทางรบัมอืกบัปัญหาขึ้นมาบ้าง พอได้เรยีนรู้ก็

ค่อยๆ เกดิความมั่นใจขึ้นมาว่าตวัผมกท็�าอะไรได้เอง ถงึแม้จะไม่มหีมอนี่

คอยช่วยแต่กผ็่านมนัมาได้ตลอดเป็นเวลาแปดปีแล้วแท้ๆ ——

 แต่พอมาพบกนัอกีครั้งกก็ลบัสูส่ภาพเดมิไปง่ายๆ อย่างน่าสมเพช 

ผมท�าเป็นอวดดีขัดขืนแค่ช่วงแรก พอรู้ตัวอีกทีก็กลับมาตกอยู่ในสภาพที่

ขาดเขาไม่ได้อกีแล้ว ราวกบัเดก็ที่เอาแต่เกาะชายกระโปรงแม่ เวลาที่กลวั

หรอืมปีัญหาอะไรเข้ามากระทบกจ็ะรบีหลบเข้าข้างหลงัที่แขง็แรงนั้น...

 “ชนิโง...” 

 อยู่ดีๆ ก็ถูกเรียกชื่อที่ข้างหูท�าให้ผมตกใจจนเผลออุทานออกมา

เบาๆ ระหว่างที่ผมมวัแต่เฝ้าต�าหนติวัเองอยูน่ั้นดเูหมอืนวา่ฮบิคิจิะลกุจาก

โซฟาและเดนิเข้ามาจนใกล้ 

 “อะ อะไร...” 

 ผูช้ายตรงหน้าเอามอืกดไหล่ผมซึ่งท�าท่าจะเด้งตวัหน ีเขายื่นหน้า

เข้ามาจ้องตรงๆ 

 “ตดัสนิใจได้แล้วหรอืยงั” 

 “ตะ ตดัสนิใจอะไร” 

 เขาพยกัหน้ารวัๆ เมื่อได้ยนิเสยีงหลงของผมเมื่อตอนที่พูดขึ้นต้น

ประโยค 
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 “จะไปที่เตยีงตอนนี้เพื่อปลดหนี้ครั้งเดยีวไปเลยหรอืจะแบ่งช�าระ

แบบให้ที่พักสักสองอาทิตย์ แน่นอนว่าจ่ายครั้งเดียวมีดอกเบี้ยน้อยกว่า

นะ... ว่าไงล่ะ” 

 พอเห็นเขาพูดด้วยสีหน้าจริงจัง แล้วจู่ๆ ก็เปลี่ยนมาท�าเป็นยิ้ม

อย่างมีเลศนัย เห็นดังนั้นผมจึงทิ้งน�้าหนักทั้งตัวเหยียบลงไปบนเท้าขวา

ของเขาอย่างแรง ——แต่ชายคนนั้นกลบัไม่สะทกสะท้านเลยแม้แต่ขนคิ้ว

สกัเส้น 

 “ต้องกนิเนื้อให้เยอะๆ หน่อยนะ แบบนี้โดนลมพดักป็ลวิแล้ว” 

 “หนวกหู!” 

 ให้ตายส.ิ.. ไม่น่าท�าตวัเป็นคนดสี�านกึผดิกบัคนแบบนี้เลย! 

 ผมนกึเจบ็ใจภายหลงัพลางสะบดัมอืเขาออกแล้วหนไีปที่ทางเดนิ

หน้าห้อง จากหางตาของผมซึ่งหลบอยูห่ลงัประตดู้านใน เหน็หมอนั่นก�าลงั

ถอดเนกไทออกด้วยท่าทางสบายๆ  

 “ขออาบน�้าหน่อยนะ” 

 เขาถอดเสื้อนอกพาดไว้กบัที่พกัแขนโซฟาแล้วปลดกระดมุคอเสื้อ

ให้คลายออก พอนกึกลวัชายหนุ่มที่ก�าลงัแกะกระดมุแขนเสื้อและเดนิตรง

เข้ามา ผมจงึค่อยๆ ก้าวถอยไปข้างหลงั 

 ขณะที่ใจหนึ่งก็หงุดหงิดตัวเองอยู่ว่าท�าไมถึงต้องกลัวขนาดนั้น 

ร่างกายของผมกลบัส่งสญัญาณเตอืนโดยอตัโนมตัวิ่าให้หนอีอกมา 

 เมื่อวันก่อน ระหว่างที่เถียงกันอยู่ดีๆ ก็ถูกขโมยจูบ ——ตั้งแต่

นั้นมาผมก็ระแวงไอ้หมอนี่ไปเสียหมด แค่เข้ามาใกล้ในรัศมีหนึ่งเมตรก็

ไม่ได้ กล้ามเนื้อทั่วตวัจะตงึเครยีดจนท�าอะไรไม่ถูก เอาแต่คดิวนเวยีนว่า 

‘อนัตราย... ถ้าเข้าไปใกล้เขา ...อนัตราย’ เหมอืนกบัสญัญาณเตอืนภยัที่

ดงัขึ้นไม่หยดุ... 

 ไม่รูว่้าเขาคดิอย่างไรที่เหน็ผมยนืตวัแขง็เอาหลงัแนบกบัผนงัหอ้ง
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ตรงทางเดนิแคบๆ ตอนที่ก�าลงัจะสวนทางกนั จู่ๆ  ฮบิคิกิห็นัมาแล้วเอามอื

ยนักบัผนงัห้องเสยีงดงั ปัง! 

 “...ฮกึ...” 

 ฮิบิคิค่อยๆ ยืดแขนอีกข้างออกมาเพื่อมาล้อมผมซึ่งตัวหดลีบลง

ฉับพลัน แขนทั้งสองข้างของเขากางดักผมเอาไว้จนหมดทางหนี และใช้

ดวงตาด�าขลบัคู่นั้นจ้องมองลงมาจากระยะห่างไม่เกนิสบิเซนตเิมตร 

 (นะ นี่สนิะคาเบะดงที่ใครๆ กพ็ูดถงึกนั...) 

 สภาพราวกบักบที่ก�าลงัถกูงูร้ายจ้องมองแบบนี้จะใหห้ลบตากไ็ม่

ได้ เมื่อเหน็ผมเอาแต่ตวัแขง็ทื่อ และไม่กล้าสบตากบัดวงตาเฉยีบคมราวกบั

จ้องมองเหยื่อนั่นได้ ฮบิคิจิงึค่อยๆ โน้มรมิฝีปากเข้ามาใกล้ 

 “...กลวัฉนัหรอื?” 

 คอแห้งผากจนเปล่งเสียงตอบไม่ได้ ผมจึงผงกหัวขึ้นลงเป็นการ

ยอมรบั ผมไม่เหลอืเรี่ยวแรงมาท�าอวดเก่งอกีต่อไปแล้ว กม็นัน่ากลวัจรงิๆ 

นี่นา 

 ถ้าหมอนี่เอาจริงขึ้นมาล่ะก็ ถึงจะขัดขืนหรือฮึดสู้แค่ไหนก็คงจะ

เอาชนะไม่ได้แน่ๆ ความพ่ายแพ้นี้ผมได้รู้ชัดเจนดีแล้วจากวันหนึ่งในช่วง

ฤดูร้อนตอนมธัยมปลายปีที่สาม 

 แม้จะรวบรวมก�าลังที่มีทั้งหมดแต่ก็ท�าให้ผู้ชายที่ก�าลังจับตัวผม

อยู่นี้เขยื้อนไม่ได้เลยแม้แต่หนึ่งมลิลเิมตร ——มนัน่ากลวัเสยีจนอยากจะ

ร้องไห้ออกมา 

 วินาทีที่รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นน�้าตาหรือค�าขอร้องก็ไม่อาจท�าให้อดีต

เพื่อนรกัคนนี้เปลี่ยนใจได้นั้นกเ็ปรยีบได้กบั ——ความสิ้นหวงัที่มดืมดิ 

 ทั้งถกูกระท�าและยดัเยยีดสิ่งที่ไม่เคยมาก่อน ——ราวกบัเป็นช่วง

เวลาของการถูกทรมาน 

 ความร้อนรุม่ที่เข้ามาแผดเผาอยูข้่างในตวั ช่างต่างจากดวงตาคูน่ั้น
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ซึ่งสะท้อนเป็นประกายอยู่ท่ามกลางความมืดประหนึ่งดวงจันทร์กลาง 

ฤดูหนาวที่เยน็ชาและหนาวเหนบ็... 

 ความเจบ็ปวดในอดตีย้อนกลบัมาอกีครั้ง ฮบิคิใิช้นิ้วมอืลูบไล้แก้ม

ของผมซึ่งก�าลงัตวัสั่นเทา ราวกบัจะปลอบขวญัอย่างอ่อนโยนก่อนที่จะพดู

ออกมาด้วยเสยีงทุ้มต�่าว่า 

 “ฉนัเองกก็ลวันายเหมอืนกนั ...กเ็หมอืนกนันั่นแหละ” 

 “กลวัหรอื...?” 

 นายน่ะร.ึ.. กลวั? 

 เมื่อเห็นผมมองตาปริบๆ เพราะค�าพูดที่ไม่คิดว่าจะได้ยิน ฮิบิคิ 

กห็วัเราะออกมาเหมอืนจะต�าหนติวัเอง

 “แต่ว่านะ ถ้ามัวแต่กลัวก็คงจะต้องหดหัวอยู่แบบเดิมไปตลอด

ชวีติ ——หรอืไม่จรงิ?” 

 “...” 

 แม้จะถามมาอย่างนั้นแต่คนถามกไ็ม่ได้หมายใจคาดคั้นเอาค�าตอบ 

เขาพยักหน้ายอมรับมันแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วเอามือวางลงที่ไหล่ขวาของ

ผมแล้วตบเบาๆ 

 “——กต็ามนี้ ยงัไงกข็อรบกวนสกัสองอาทติย์กแ็ล้วกนั” 

 พูดจบกท็ิ้งท้ายด้วยค�าว่า “ขอยมืผ้าเชด็ตวันะ” เป็นการจบการ

สนทนา ผมได้แต่ยนืพงิผนงัห้องและมองตามแผ่นหลงักว้างๆ ที่เดนิตรงไป

ที่ห้องอาบน�้า พอร่างใหญ่ๆ นั้นหายเข้าไปในห้องอาบน�้าแล้วถงึค่อยคลาย

ลมหายใจที่อดกลั้นไว้ออกมาจนหมด 

 “อะไรคอื ‘กต็ามนี้’ กนั?  มาพูดข่มกนัอยู่ได้” 

 ชนิโงก�ามอืแน่นด้วยความขุ่นเคอืง เพราะในตอนนี้ ‘เสยีงตะโกน

ร้องของคนขี้แพ้’ ไม่ได้มีความหมายอะไรถึงขนาดที่แม้แต่เสียงน�้าจาก

ฝักบวักย็งักลบได้จนหมด
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 2  
 

 ครมีโกนหนวดฟองนุม่ละเอยีด เขาขยบัมดีโกนหนวดไปตามครมี

สขีาวที่พอกล้อมใบหน้าอยู่อย่างช�านาญ บางครั้งกเ็งยคางขึ้นหน้ากระจก 

หรอืเปลี่ยนมมุเพื่อตรวจดวู่ามตีรงไหนที่ยงัโกนไม่หมดบ้าง ผมซึ่งเดนิผ่าน

ไปใกล้ประตหู้องน�้าได้แต่แอบมองท่าทางแบบผูช้ายๆ กบัไหล่กว้างๆ ด้วย

ดวงตาสะลมึสะลอื 

 เช้าวนัใหม่หลงัจากที่ผ่านการจูโ่จมดั่งคลื่นโหมกระหน�่าเมื่อกลาง

ดกึคนืวานนี้ เวลาเจด็โมงสามสบินาท ีเช้าตรูแ่บบนี้ส�าหรบัผมแล้วมนัเป็น

เวลาที่ควรจะหลบัสนทิอยู่ 

 ใบหน้าของผมซึ่งสะท้อนอยูใ่นกระจกห้องน�้าเหนอืไหล่ในเสื้อเชิ้ต

สีขาวของฮิบิคินั้นซีดเผือดอย่างที่เคยเป็นบ้างในช่วงหลายปีมานี้ เดิมทีก็

เป็นคนผวิขาวอยูแ่ล้ว แต่เช้านี้ต้องบอกว่าเป็นสใีบหน้าที่ไม่ดขีนาดที่แม้แต่

ซอมบี้ยงัตกใจ 

 เหตผุลกเ็ป็นที่รูช้ดัอยูแ่ล้ว เพราะผมไม่ได้นอนเลยแม้แต่นดิเดยีว 

เดิมทีก็เป็นคนตื่นยากมากอยู่แล้ว ช่วงเช้าก่อนเที่ยงนี่แทบจะมีสภาพ

เหมอืนปลาทนู่าเกยตื้นที่ขยบัเขยื้อนตวัไม่ได้แต่กลบัต้องตื่นมาในเวลาแบบ

นี้ กเ็ป็นธรรมดาที่จะมอีาการเหมอืนซอมบี้ 

 “...ไง วนันี้แปลกที่ตื่นเช้าได้นะเนี่ย” 

 ราวกับเพิ่งจะเห็นว่าผมยืนอยู่ข้างหลัง ฮิบิคิท�าตาโตผ่านกระจก

ก่อนจะขมวดคิ้วเขมง็ 

 “เป็นอะไรไปหรอื? สหีน้าไม่ดเีลย” 

 คดิว่าไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ย มนัเป็นเพราะใครกนัเล่า เพราะใครกนั!
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 ผมอยากจะตวาดใส่แต่กไ็ม่มแีรงมากขนาดนั้นจงึส่ายหน้าช้าๆ 

 ใช่สิ ถ้าเป็นผู้ชายธรรมดาก็จะโกนหนวดตอนเช้า มันคงจะงอก

ออกมาให้โกนเองสินะ... ผมได้แต่พร�่าบ่นเบาๆ แล้วหมุนตัวเดินเข้าห้อง

นั่งเล่นไป ผ้าม่านถูกเปิดออกจนสดุน�าแสงแดดยามเช้าให้ส่องผ่านเข้ามา

เตม็ที่ ท�าให้ดวงตาที่อดนอนมาทั้งคนืรู้สกึแสบเลก็น้อย 

 “สะ...แสบตาจงั” 

 ผมล้มตวัลงนอนนิ่งบนโซฟาราวกบัว่าตวัเองกลายเป็นแวมไพร์ไป

แล้ว 

 เมื่อคืนนี้ ระหว่างที่หมอนั่นอาบน�้า ผมแอบเอาเบียร์จากตู้เย็น

สองกระป๋องเข้าไปไว้ในห้องนอน ด้วยความโมโหที่ไม่รูจ้ะไปลงที่ใครกเ็ลย

ดื่มคนเดยีวไม่ยั้งจนหมด แตใ่จกย็งัไม่สงบจงึกลบัไปที่ห้องครวัอกีครั้ง แต่

ตอนนั้นกเ็หน็ว่าไฟในห้องนั่งเล่นปิดแล้ว ผูช้ายที่เอาผ้าห่มคลมุตวันอนอยู่

บนโซฟาซึ่งใช้แทนเตยีงปล่อยลมหายใจออกมาอย่างสม�่าเสมอในยามหลบั 

ผมจ้องมองไปยงัผ้าห่มที่คลมุตวัเขาไว้ก่อนที่จะหยบิเบยีร์ออกมาจากตูเ้ยน็

อกีกระป๋องและกลบัเข้าห้องนอนโดยไม่ลมืที่จะลอ็กประตูให้เรยีบร้อย

 หลังจากที่ได้กลับมาพบกันอีก มีหลายครั้งที่ฮิบิคิจะแวะมาค้าง

ที่ห้องผมโดยไม่บอกก่อน แต่เงื่อนไขตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้ว 

ตอนนั้นหมายถึงก่อนที่ผมจะโดนขโมยจูบ——ก่อนที่หมอนี่จะเผยให้เห็น

สญัชาตญาณสตัว์ป่าที่ไมไ่ด้ถกูฝึกมาเป็นอย่างดจีนเชื่องเหมอืนสตัว์เลี้ยง

ทั่วไปออกมา 

 ว่าแต่ท�าไมผมซึ่งเป็นเจ้าของบ้านถงึต้องเป็นฝ่ายขงัตวัเองในห้อง

อย่างนี้ด้วยล่ะ คนที่จ่ายค่าเช่ากเ็ป็นผมนี่นา แล้วท�าไมคนมาขออาศยัถงึ

ได้มาท�าตวัใหญ่โตกว่าล่ะ 

 ระหว่างที่ถือกระป๋องเบียร์ไว้ในมือข้างหนึ่งพลางบ่นกับตัวเองที่

อ่อนแออยูน่ั้น จู่ๆ  กน็กึถงึดวงตาที่ฉายแววความต้องการของหมอนั่นขึ้นมา 

รวมทั้งมอืที่ยื่นเข้ามาลบูคล�าร่างกาย และสมัผสัจบูอนัร้อนแรงเริ่มหวนคนื
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มาให้รู้สกึถงึมนัอกีครั้ง แม้จะสะบดัหวัหรอืเอามอืตบที่แก้มสกักี่ครั้ง ภาพ

เหล่านั้นกไ็ม่ได้จางหายไปเลย... 

 แม้จะกลับมานั่งนึกค�าตอบอยู่ในห้องนั่งเล่นสว่างๆ แบบนี้ก็ยัง

เป็นปรศินาอยู ่แต่เมื่อคนืนี้ผมนกึกลวัอย่างจรงิจงัว่าฮบิคิอิาจจะเตะประตู

จนพงัแล้วเข้าจู่โจมใช้ก�าลงักบัผมอกีกไ็ด้ 

 พอกังวลหนักเข้าก็ถึงกับออกไปดูถึงห้องนั่งเล่นทุกสองชั่วโมง 

และทกุครั้งที่ออกไปกต้็องข่มความรูส้กึชั่ววบูที่อยากจะบบีคอผูช้ายที่ก�าลงั

นอนหลบัสนทิอยูอ่ย่างล�าบากยากเยน็ ——และ สดุท้ายกไ็ม่ได้นอนทั้งคนื 

 (ต้องทนสภาพแบบนี้ไปตั้งสองอาทติย์เลยหรอืนี่ ...ตายแน่ๆ เลย) 

 อ๊า— ไม่ไหวเลย! ท�าไมนะ พอรูต้วัทไีรกเ็ข้าลอ็กหมอนั่นพอดทีกุที

เลย 

 ท�าไมผมถงึอ่อนแอทกุครั้งที่โดนหมอนั่นหลอกล่อ ท�าไมถงึปฏเิสธ

เดด็ขาดไม่ได้เสยีท ีไม่ส ิเป็นเพราะมบีญุคณุต่อกนัอยู.่.. แต่เดมิทมีนักเ็ป็น

บุญคุณที่ถูกวางแผนเอาไว้นะ ตัวเองดันเปิดช่องว่างให้เขาเต็มไปหมด 

...จบสิ้นแล้ว โง่จรงิๆ 

 ผมนกึด่าตวัเองพลางซกุหน้าจมลงกบัหมอน แล้วจู่ๆ กร็ู้สกึว่ามี

มอืมาแตะที่เส้นผมด้านหลงั 

 “เป็นอะไรไป ไม่สบายหรอืเปล่า” 

 ปรายสายตาไปเหน็ใบหน้าของต้นเหตเุรื่องร้ายๆ ทั้งปวง หนวด

ถูกโกนออกจนเกลี้ยงเกลาชวนให้ใบหน้าดูสดชื่น ยิ่งมองหน้ากระหยิ่มยิ้ม

ย่องอย่างอารมณ์ดนีั่นผมกย็ิ่งรูส้กึท้องไส้ป่ันป่วน มแีต่ความหงดุหงดิที่พลุง่

พล่านขึ้นมาอกีครั้ง 

 “ไม่สบายอะไรล่ะ” 

 ด้วยใจที่ก�าลงัเดอืดพล่าน ผมปัดมอืหมอนั่นทิ้งอย่างไม่ไยด ี

 “ที่ดปู่วยอยูน่ี่กเ็พราะไม่ได้นอนไง แถมยงัเมาค้างด้วย แย่ที่สดุ!” 

 “ถ้ายงัมแีรงแบบนี้ คนืนี้น่าจะยงัไหวนะ” 
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 คงเพราะไม่อยากต่อปากต่อค�าด้วย ฮบิคิจิงึท�าเพยีงโบกมอืที่ถูก

ผมสะบดัทิ้งไปมา จากนั้นฮบิคิกิห็นัตวัออกไปและเริ่มผูกเนกไทที่ห้อยอยู่

รอบคอ 

 “คนืนี้?” 

 “ฮื่อ ตอนสามทุ่มมาที่ร้านเจท็ตรงรปปงงไิด้ไหม” 

 เมื่อได้ยนิเขาพูดชื่อร้านที่ไม่คดิว่าจะได้ยนิ ผมจงึถามซ�้าอกีครั้ง 

 “เจท็นี่ หมายถงึร้าน ‘JET’ น่ะหรอื” 

 “ที่รปปงงมิรี้านอื่นที่ชื่อเหมอืนกนัอกีหรอืไง” 

 “ไม่... ไม่ม”ี 

 ไม่ม ีแต่ ‘JET’ ที่รปปงงเิป็นคลบัหรูแหล่งรวมนกัปาร์ตี้ยามราตรี

ที่ก�าลงัฮติอยู่ตอนนี้ เป็นที่รู้กนัว่าทั้งดาราและคนในวงการบนัเทงิชอบมา

ที่นี่ พอชื่อนี้ออกจากปากคนที่ดูเหมาะกับร้านอิซากายะ หรือร้านอาหาร

เลก็ๆ อย่างหมอนี่แล้ว รู้สกึไม่เข้ากนัอย่างแรง

 “ทะ ท�าไมล่ะ” 

 เพราะมวัแต่แปลกใจกบัความไม่เข้ากนันั้นจนลมืความเหนื่อยล้า 

ผมจึงเผลอลุกขึ้น แต่ตอนนั้นฮิบิคิมองไปที่นาฬิกาข้อมือแล้วพึมพ�าเบาๆ 

ว่า “สายแล้ว” และฉวยเสื้อนอกกบักระเป๋าเอกสาร 

 “ไม่มเีวลาอธบิายแล้ว” 

 เขาพูดแล้วเปิดประตูด้านในมุ่งหน้าไปยงัประตูหน้าห้อง แต่กไ็ม่

ลมืที่จะหนัมาย�้าอกีครั้งเพยีงชั่ววนิาทเีดยีว 

 “สามทุ่มนะ อย่าลมืล่ะ”

 เขาเตอืนย�้าโดยไม่รอค�าตอบหรอืถามความสะดวกของผมเหมอืน

เคย และปิดประตูชั้นใน 

 “รปปงง.ิ.. ร?ึ” 

 ผมพูดคนเดยีวพลางค่อยๆ เลื่อนตวัลงนอนที่โซฟา พอเหลอืตวั

คนเดียวแล้วความเครียดที่เหมือนเชือกซึ่งถูกดึงจนตึงมาตั้งแต่เมื่อคืนก็
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ผ่อนคลายลง ขณะหลบัตาและเริ่มรูส้กึตวัหนกัราวกบัถกูโคลนทบั ในที่สดุ

สมองกถ็ูกปกคลมุด้วยแสงจางๆ และถูกดงึให้จมลงในบ่อแห่งนทิราเพยีง

ชั่วเวลาไม่นาน 

 คนืนั้น เวลาสองทุ่มห้าสบินาท ี

 ผมนั่งรถไฟใต้ดนิสายฮบิยิะมาลงที่สถานรีปปงง ิแล้วใช้ทางเดนิ

ใต้ดนิตดัผ่านไปทางตกึโตเกยีวมดิทาวน์ และขึ้นมาเดนิบนทางปกตมิุง่หน้า

ต่อไปยังถนนโนงิซากะ ย่านจินงูมาเอะที่ผมอยู่ก็มีชาวต่างประเทศอาศัย

อยู่เยอะ แต่เพราะแถวนี้มีทั้งสถานทูตและส�านักงานของกองทัพอเมริกัน 

มทีั้งออฟฟิศบรษิทัต่างชาตริวมกนัอยูห่ลายแห่ง จงึมชีาวต่างชาตอิยูแ่ถวนี้

ไม่น้อยไปกว่ากันเลย และเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันของคนจากนานาชาตินี้

จะเริ่มเปิดม่านแห่งสสีนัยามราตรจีรงิๆ ในเวลาหลงัสามทุ่มไปแล้ว 

 แม้จะเป็นวันท�างานแต่ก็มีคนออกมามากมาย ผมอยากจะถอน

หายใจออกมาแต่ก็ต้องกลืนความรู้สึกนั้นลงไปและพยายามก้มหน้าเดิน

ให้ชดิรมิทางที่สดุเพื่อฝ่าความวุ่นวายจอแจของผู้คนที่ผมไม่ชอบ

 เมื่อเช้านี้ ทนัททีี่ไม่เหน็ตวัฮบิคิผิมกน็อนหลบัสนทิ และหลบัเป็น

ตายอย่างนั้นทั้งวันจนคอที่แห้งผากส่งสัญญาณให้ตื่นเมื่อเลยเวลาสี่โมง

เย็นไปแล้ว คงเป็นเพราะนอนบนโซฟาทั้งๆ อย่างนั้นตอนตื่นขึ้นมาเลย

รู้สกึปวดหวัข้างหนึ่งตบุๆ ผมจงึรบีไปแช่ตวัในน�้าร้อน จากนั้นกจ็ดัการอุ่น

พซิซ่าแช่แขง็ซึ่งเตรยีมไว้กนิเป็นอาหารทั้งเช้า สาย บ่าย เยน็ รบีท�างานที่

ใกล้ถงึก�าหนดส่งให้เสรจ็ ——แค่ส่งอเีมลถงึลูกค้าเพยีงชั่วอดึใจเดยีวเขม็

นาฬิกากช็ี้บอกเวลาสองทุ่มพอด ี

 ถ้าออกไปตอนนี้กจ็ะถงึร้านที่นดัไว้ตามเวลาเป๊ะๆ แม้ผมจะรู้สกึ

ขัดใจที่ต้องก้มหน้าก้มตาท�าตามค�าสั่งหมอนั่น แต่ก็อยากรู้เหตุผลที่หมอ

นั่นชวนไปคลบัที่รปปงง.ิ.. ผมคดิอยูค่รูใ่หญ่แต่กค็ว้าเอาเสื้อดาวน์แจก็เกต็ 

มาใส่ เมื่อมาจดุไฟความอยากรูอ้ยากเหน็กนัขนาดนั้นแล้วถ้าไม่ได้ค�าตอบ

ล่ะกค็นืนี้คงจะนอนไม่หลบัแน่ๆ 
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 “...ฮดัเช้ย” 

 หลงัจากจามออกไปกร็ูส้กึตวัสั่นด้วยความหนาว ผมจงึรูดซปิเสื้อ

ดาวน์แจก็เกต็ขึ้นจนถงึคอ 

 “หนาวจงั...” 

 พยากรณ์อากาศบอกว่าฤดูหนาวปีนี้จะไม่หนาวมากนกั แต่กเ็ป็น

ธรรมดาที่ช่วงกลางคืนของกลางเดือนธันวาคมแบบนี้อากาศจะหนาวเย็น 

ผมห่อตวัและรบีก้าวเท้าเดนิ ร้านที่จะไปนั้นอยูช่ั้นใต้ดนิของอาคารแบ่งให้

เช่าซึ่งอยู่ฝั่งทางเดนิด้านในของถนนใหญ่ ทั้งๆ ที่เมื่อครึ่งปีก่อนผมเคยมา

เลี้ยงฉลองหลงัจากที่ท�างานเสรจ็ที่นี่ครั้งหนึ่ง  แต่กย็งัเดนิหลงไปบ้างเลก็

น้อย 

 ในที่สุดก็มองเห็นอาคารแบ่งให้เช่าที่เป็นเป้าหมายแล้ว ผมเดิน

ลอดทางเข้าตกึเก่าๆ ซึ่งมองเผนิๆ ไม่ได้ต่างจากตกึทั่วไป จากนั้นกเ็ดนิลง

บนัไดที่มแีสงสว่างสลวัๆ จนมาถงึชั้นใต้ดนิ 1 กช็นกบัประตูเหลก็ที่เขรอะ

ไปด้วยสนมิสดี�าเข้า พอเพ่งมองให้ดจีงึเหน็ว่าที่ประตูมปี้ายโลหะอนัเลก็ๆ 

สลกัตวัอกัษร ‘JET’ ตดิอยู ่แบบนี้ถ้าไม่มคีนพามากค็งจะหาไม่เจอแน่ๆ ผม

ดนัประตูหนกัๆ บานนั้นให้เปิดออกด้วยความรู้สกึที่ไม่ต่างจากครั้งที่แล้ว 

 อีกด้านของประตูมีที่ฝากของและฟรอนต์ต้อนรับ ผมแสดงเลข

ประจ�าตวัและสแกนตรวจค้นร่างกาย จ่ายค่าบรกิารและฝากเสื้อดาวน์แจก็

เกต็ที่นี่ 

 หลังจากนั้นก็เดินลงบันไดไปอีก พอเดินลงบันไดมืดสลัวที่มีแต่

แสงไฟติดผนังสีส้มไปเรื่อยๆ ก็เริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเป็นจังหวะ ตึง 

ตงึ มาตามผนงัห้อง เมื่อถงึสดุทางกผ็ลกัประตูสดี�าให้เปิดออก พลนัเสยีง

ดนตรอีเิลก็ทรอนกิส์แดนซ์กบัแสงเลเซอร์กส็าดส่องทะลอุอกมา 

 เงาของผูค้นที่ก�าลงัขยบัร่างกายไปตามจงัหวะแสงและเสยีงเพลง 

กลิ่นบหุรี่ปนเปไปกบักลิ่นน�้าหอมไม่เหมอืนที่อื่น พอยนืมองไปรอบๆ ร้าน

ได้สกัพกัสายตากเ็ริ่มชนิกบัความมดื 
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 เอกลกัษณ์ที่เหน็ได้ชดัที่สดุของ ‘JET’ กค็อื การจดัโต๊ะนั่งเรยีงกนั

เป็นรูปวงกลมล้อมบูธดีเจและแดนซ์ฟลอร์ซึ่งอยู่ติดกันเอาไว้ ที่นั่งแต่ละ

โซนจะถูกออกแบบให้มีจุดเด่นแตกต่างกันไป ลูกค้าเลือกนั่งและจับกลุ่ม

อยู่กบัเพื่อนๆ ได้ตามชอบ ด้านบนของชั้นใต้ดนิ 1 เป็นห้องวไีอพ ีเหน็ว่า

ใช้เป็นที่ส�าหรับเลี้ยงฉลองหลังจบงานคอนเสิร์ตของนักดนตรีหรือพวกคน

จากสถานโีทรทศัน์เสยีเป็นส่วนใหญ่ 

 ถ้าเป็นช่วงสุดสัปดาห์ที่ร้านจัดอีเวนต์ ด้านในร้านจะค่อนข้าง

แออดั แต่วนันี้เป็นวนัท�างานจงึมลีูกค้าอยู่บนฟลอร์เพยีงหกสบิเปอร์เซน็ต์

เท่านั้น 

 เมื่อมองไปรอบๆ แล้วไม่เห็นฮิบิคิ ผมจึงเดินตรงไปที่บาร์

เคาน์เตอร์เพื่อสั่งเครื่องดื่มมาก่อน

 “เอ่อ ขอเบยีร์โฮการ์เด้น”

 หลังจากรับขวดเบียร์สัญชาติเบลเยียมท�าจากข้าวสาลีมาแล้วก็

รู้สกึตวัว่ามคีนตบไหล่จากด้านหลงั ผมหนัไปมองเพราะคดิว่าคงเป็นฮบิคิ ิ

แต่คนที่ยืนอยู่กลับเป็นชายต่างชาติผิวขาวสองคนซึ่งผมไม่รู้จัก บริเวณ

ไหล่และหน้าอกของเสื้อยดืที่แทบจะปรอิอกมานั้นท�าให้ว่าเป็นคนมกีล้าม

เนื้อก�าย�า ผู้ชายตัวโตที่มีรอยสักอยู่เต็มท่อนแขนซึ่งดูใหญ่ราวกับท่อนซุง

รวัภาษาองักฤษใส่ ท�าเอาผมได้แต่ยนืงงอยู่เฉยๆ 

 เรื่องท�านองนี้เป็นเพราะรูปร่างหน้าตาที่ได้จากบรรพบุรุษแท้ๆ 

ผมเลยต้องมาเจอสถานการณ์ไม่คาดฝันอยู่เป็นประจ�า แต่ถึงรูปลักษณ์

ภายนอกจะดู ‘ไม่เหมือนคนญี่ปุ่น’ แค่ไหน ผมก็เป็นคนญี่ปุ่นที่เกิดและ

โตในญี่ปุ่นนี่ แถมยงัเข้าใจแต่ภาษาแม่อย่างภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นด้วย 

 ผมฟังบทสนทนาของพวกกล้ามใหญ่ที่เข้ามาตีสนิทไม่เข้าใจเลย

แม้แต่น้อย ระหว่างที่พยายามหาโอกาสบอกพวกเขาว่าตัวเองพูดภาษา

องักฤษไม่ได้ จู่ๆ พวกนั้นกเ็ข้ามาดงึแขนผมไป 

 “เอ๊ะ ...อ๊ะ เดี๋ยวส!ิ” 
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 ผมถกูลากให้ขึ้นไปบนฟลอร์ ดูเหมอืนว่าพวกเขาจะมาชวน ‘เต้น’ 

แย่แล้ว ไอ้ค�าว่า “ผมรอเพื่อนอยู่” นี่พูดเป็นภาษาองักฤษว่าอะไรนะ

 ระหว่างที่ก�าลงัท�าอะไรไม่ถกู จู่ๆ  พวกกล้ามใหญ่กห็ยดุเดนิ จมกู

ผมเลยชนเข้ากบักล้ามเนื้อหนาๆ นั้นอย่างจงั 

 “โอ๊ย ...เจบ็” 

 ผมเงยหน้าขึ้นมองพลางเอามือลูบจมูกที่รู้สึกเจ็บ แต่แล้วก็ต้อง

ร้องอทุานออกมา 

 เพราะเหน็คนใส่เสื้อเชิ้ตกบัเนกไทที่คุน้ตาเป็นอย่างดกี�าลงัยนือยู่

เบื้องหน้าของพวกกล้ามใหญ่ 

 “ฮบิคิ!ิ” 

 แม้ความหนาของตัวจะเป็นรองแต่ความสูงนั้นไม่ด้อยไปกว่ากัน

เลยแม้แต่น้อย สายตาเฉยีบคมแบบฉบบัของต�ารวจที่ซ่อนยงัไงกไ็ม่มดิของ

ฮบิคิทิ�าให้พวกกล้ามใหญ่ตกใจกลวั และผมต้องแปลกใจในทนัทหีลงัจาก

นั้นเพราะเสยีงพูดภาษาองักฤษอนัคล่องแคล่วจากปากของเขา 

 เอาจรงิหงะ! ...เจรจาเป็นภาษาองักฤษได้หรอืเนี่ย?

 ไม่รูว่้าฮบิคิพูิดอะไรบ้าง แต่ฟังจากน�้าเสยีงแล้วผมคดิวา่ไม่นา่จะ

ใช่ค�าเจรจาที่เป็นมติรเท่าไหร่ สดุท้ายพวกกล้ามใหญ่กท็�าตวัลบีและถอน

ตัวไปในที่สุด ผมมัวแต่มองตามพวกกล้ามใหญ่เดินคอตกจากไปจนฮิบิคิ

เข้ามาคว้าไหล่ผมและจบัให้หมนุตวัเผชญิหน้ากนั 

 “ท�าไมถงึปล่อยให้พวกมนัมาจบีล่ะ ถ้าพูดไม่ได้กต็้องท�าท่าทาง

ไม่ชอบใจออกไปส!ิ” 

 ถึงจะถูกขมวดคิ้วใส่เพราะความโมโห แต่ผมก็ยังรู้สึกช็อกกับ

วฒันธรรมต่างชาตอิยู่ 

 “นะ นาย ภาษาองักฤษ...” 

 “แค่ภาษาองักฤษ เวลาสถานการณ์บงัคบัแม้แต่นกแก้วมนัยงัพดู

ได้เลย” 



- 29 -

อิวาโมโตะ คาโอรุ 

 พอได้ยนิค�าตอบที่หาความหมายไม่เจอกย็ิ่งท�าให้ผมงงมากขึ้นไป

อกี แต่แล้วกร็ู้สกึว่ารอบๆ ตวัเริ่มอื้อองึและวุ่นวาย  

 ผมมองตามสายตาของฮบิคิไิปยงัทางเข้าจงึได้เหน็กลุม่คนแต่งตวั

โดดเด่นเดนิเข้ามา 

 พวกเขามปีระมาณหกคน ดูโดดเด่นเพราะมาจากหลากเชื้อชาต ิ

ทกุคนต่างกนัทั้งสผีวิ สผีม รวมทั้งทรงผมและรสนยิมการแต่งตวักไ็ม่เหมอืน

กนัเลย มเีพยีงอย่างเดยีวที่เหมอืนกนักค็อืแต่ละคนดูมสีไตล์และทนัสมยั 

 (เป็นนางแบบ? หรอืว่านกัดนตร?ี) 

 มาเลี้ยงปิดงานแฟชั่นโชว์หรอืไงนะ หรอือาจจะเป็นวงดนตรทีี่มา

จัดการแสดงในญี่ปุ่นแล้วแอบออกมาเที่ยว หนึ่งในนั้นมีชายชาวเอเชียที่

แต่งตวัมสีไตล์เป็นเอกลกัษณ์ก�าลงัมองไปรอบๆ จากนั้นกโ็บกมอืมาทางนี้ 

ราวกบัเจอคนที่ก�าลงัมองหาอยู่ 

 (...เอ? เขาโบกมอืให้ใคร) 

 ไม่ได้มองหาฉนัแน่ๆ ฉนัเลยหนัไปมองด้านหลงั แล้วกต็้องสะดุ้ง

ที่เหน็ฮบิคิกิ�าลงัยกมอืขึ้นข้างหนึ่งเพื่อโบกตอบ ‘เขา’ คนนั้น 

 (นายเองเรอะ!) 

 แล้ว ‘เขา’ คนนั้นกว็ิ่งเฉี่ยวผมไป ท�าเอาผมตกใจจนตาเกอืบถลน

ออกมา ——จากนั้นเขากก็ระโจนเข้ากอดฮบิคิ ิ

 “ฮบิคิ ิคดิถงึที่สดุเลย!” 

 วนิาททีี่ได้ยนิเสยีงแหบๆ และน�้าเสยีงที่ไม่เหมอืนใครนั้นเอง ความ

ทรงจ�าของผมกผ็ลบิานออกราวกบัดอกไม้และส่งเสยีงร้องออกมา 

 “ทะ... ทาคาม!ิ?” 

 ‘เขา’ คนนั้นหันมองตามเสียงและกรีดร้องดังลั่นทั้งที่ยังกอดคอ 

ฮบิคิไิว้ 

 “ชนิโง!? ตายจรงิ ...นี่นายจรงิๆ หรอื~?” 

 ผมด�าซอยสั้น คิ้วโก่งเป็นรปูคนัธนซูึ่งถกูเขยีนไว้อย่างด ีตาสองชั้น 
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ช่วยส่งให้รปูหน้าดูโดดเด่น ไฝใต้ตาเพิ่มเสน่ห์ให้ใบหน้า ชดุสทูสดี�าฟิตแนบ

ตวัขบัเน้นให้เหน็รูปร่างสมส่วน 

 รายละเอยีดปลกีย่อยต่างๆ แม้จะผดิไปจากที่จ�าได้ แต่ออร่าความ

เป็นตวัของตวัเองที่แผ่ออกมาจากรปูร่างผอมเพรยีวนั้นเป็นเพื่อนคูร่กัคูแ่ค้น

ตั้งแต่สมยัเรยีนมธัยมทั้งต้นและปลาย นากาเสะ ทาคามแิน่นอน เขาโตที่

อเมรกิาจนถงึอายสุบิปีแล้วกลบัมาอยู่ญี่ปุ่น พอมธัยมปลายปีที่สองเขาก็

ย้ายกลบัไปเรยีนที่ลอสแองเจลสิแล้วต่อมหาวทิยาลยัที่นั่น วนันี้ผมพบเขา

อกีครั้งจากที่ไม่ได้พบกนัมาเป็นสบิปี ก่อนที่จะแยกย้ายกนัไป พวกเราสาม

คนอยู่ด้วยกนัแทบจะตลอดยี่สบิสี่ชั่วโมงเป็นเวลาห้าปีเตม็ๆ เขากเ็หมอืน 

ฮิบิคิ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เขาก็ไม่ใช่คนที่ผมจะลืมได้อย่าง

เดด็ขาด

 “อะไรน่ะ พวกนาย สดุท้ายกก็ลบัมาคบกนัอกีหรอืไง” 

 ทาคามิซึ่งคงจะหายตื่นเต้นที่ได้พบกับผมอีกครั้งแล้วเอามือเท้า

เอวและมองมาที่ผมกบัฮบิคิสิลบักนัไปมา 

 “จะว่าคบกนัก.็..” 

 ทาคามมิองมาที่ผมซึ่งปรายสายตาไปทางฮบิคิพิลางอกึอกั 

 “นี่ ยงัน่ารกัเหมอืนเดมิเลยนะ ผวิทั้งนุ่มทั้งใสด้วย” 

 ความรู้สึกที่ไม่ได้พบกันสิบปีมีแค่นี้เองรึ? ผมพูดเชิงแซะกลับไป

อย่างนั้น แต่แล้วคิ้วบางๆ ของทาคามกิข็มวดเกรง็และยื่นหน้าเข้ามาใกล้

ผมอย่างโกรธๆ ก่อนที่จะกอดผมแน่น เขาเอาแก้มเข้ามาใกล้ บอกผมว่า 

 “จรงิๆ เลย เดก็คนนี้! ชอบท�าให้เป็นห่วงอยู่เรื่อย” 

 เพราะอยากลมืคามคิรุะ ฮบิคิ ิ ——เพยีงแค่เหตผุลนั้นท�าให้ผม

ต้องตดัขาดการตดิต่อกบัเพื่อนร่วมชั้นทกุคนหลงัจากเรยีนจบ เรื่องนี้อาจ

ได้ยนิไปถงึหูทาคามซิึ่งอยู่อกีฟากหนึ่งของทะเลกไ็ด้ พอคดิว่าท�าให้เพื่อน

เก่าที่ย้ายไปอยู่อเมริกาต้องเป็นห่วงตัวเองแล้วก็รู้สึกผิดขึ้นมาอย่างบอก

ไม่ถูก 
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อิวาโมโตะ คาโอรุ 

 แม้จะคดิอย่างนั้นแต่จะให้พูดออกมาต่อหน้าฮบิคิกิน่็าอายเกนิไป 

ผมจงึพูดกลบเกลื่อนไปว่า 

 “พวกนายตดิต่อกนัมาตลอดเลยสนิะ?” 

 “ฮิบิคิน่ะไม่เย็นชาเท่านายนี่ แต่ที่จริงก็ไม่ได้ติดต่อกันบ่อยนัก

หรอก ช่วงเรียนมหา’ลัยเขามาเรียนต่อที่แอลเอตั้งสองปี หลังจากนั้นพอ

มวีนัหยดุยาวกไ็ปเที่ยวที่โน่นด้วยกนับ้าง ใช่ไหม?” 

 “...เออ” 

 ฮบิคิขิานรบัง่ายๆ เมื่อถกูทาคามหินัไปถาม แต่ผมกลบัรู้สกึแปลกใจ 

 “เรยีนต่อ?” 

 “ใช่แล้วล่ะ ไปเรยีนต่อด้านสถาปัตยกรรมที่ UCLA ตั้งสองปี เหน็

ตั้งใจเรยีนซะขนาดนั้นกค็ดิว่าจะท�าอาชพีสายนี้แต่พอกลบัญี่ปุ่นดนักลาย

เป็นต�ารวจไปซะได้... เป็นผู้ชายที่เข้าใจยากซะจรงิๆ” 

 สองปี... ก็เลยพูดภาษาอังกฤษได้ส�าเนียงเหมือนเจ้าของภาษา 

จรงิส ิเมื่อครูน่ี้ที่เขาบอกว่า ‘เวลาสถานการณ์บงัคบั’ กค็งจะหมายถงึตอน

อยู่ที่โน่น 

 ดูเหมอืนการนกึทบทวนเรื่องราวจะเป็นการกระตุน้ให้ความทรงจ�า

ก่อนหน้านั้นฟื้นคนืกลบัมาอกีครั้ง ว่าแต่ฮบิคิเิคยบอกว่าเขาอยากท�างาน

เป็นสถาปนกิหรอืเปล่านะ 

 ผมนึกถึงชั้นหนังสือในห้องสมัยอยู่หอพักและจ�าได้ว่ามีหนังสือ

เฉพาะเกี่ยวกบัสถาปัตยกรรมเล่มหนาและหนงัสอืภาพวางอยู่ 

 เพราะอย่างนี้เอง ตอนที่พบกนัอกีครั้งผมถงึรู้สกึแปลกใจที่หมอนี่

เป็นต�ารวจ 

 “อะไรกนั พวกนายน่ะ ไม่ได้พูดเรื่องนี้กนัเลยหรอื” 

 ทาคามทิ�าเสยีงเหนื่อยหน่ายท�าให้การรื้อฟื้นความทรงจ�าของผม

จ�าต้องจบลง 
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 “เพิ่งเจอกนัได้ไม่กี่เดอืน อกีอย่าง เจ้านี่กร็ะวงัตวัเหลอืเกนิ แค่ฉนั

เข้าใกล้เกนิหนึ่งเมตรกโ็ดนหาว่าเป็นโรคจติแล้ว จะให้คยุกนัสงบๆ ถงึเรื่อง

ในอดตีน่ะเป็นแค่ในฝันเท่านั้นแหละ” 

 ฮบิคิซิึ่งบ่นด้วยเสยีงเรยีบๆ ปรายตามองผมเลก็น้อย 

 เรยีกคนโรคจติว่าโรคจติมนัผดิตรงไหน! ผมตะโกนใส่ 

 “อ้าว อ้าว ฉนัเองกอ็ยากจะเหน็ใจอยู่นะ แต่มนักเ็ป็นเพราะนาย

ท�าตวัเองใช่ไหมล่ะ” 

 ท่าทางทาคามซิึ่งพูดและยิ้มเยาะอย่างมนียัแอบแฝงท�าใหผ้มพดู

ต่อไม่ออก 

 (เป็นไปไม่ได้หรอกน่า เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรู้เรื่องที่เกดิใน ‘คนืนั้น’) 

 ไม่หรอก เป็นไปไม่ได้... เรื่องนั้นเกดิหลงัจากที่ทาคามไิปเรยีนต่อ

ที่แอลเอแล้ว... 

 ผมปฏเิสธในใจพลางรูส้กึว่าหน้าเริ่มร้อนผ่าวขึ้นมา ความร้อนตวั

ท�าให้ผมลองเปลี่ยนหวัข้อสนทนาดู 

 “แล้ว แล้วคนืนี้ท�าไมนายถงึมาที่นี่ได้ล่ะ” 

 พอได้ยนิค�าถามของผม ฮบิคิกิต็อบ 

 “หมอนี่ติดต่อมาเมื่อเดือนก่อนว่าเรียนจบแล้วจะกลับมาอยู่ 

ญี่ปุ่นน่ะ” 

 “ใช่แล้วล่ะ เพิ่งกลบัมาเมื่ออาทติย์ที่แล้ว แต่กย็งัวุน่ๆ กบัหลายๆ 

อย่างอยู่ ที่จริงแล้วก็อยากมาทักทายให้เร็วกว่านี้น่ะ... อ๊ะ จริงสิ ฉันจะ

แนะน�าให้รู้จกันะ” 

 ทาคามหิมนุตวัไปรอบๆ แล้วยกมอืโบกให้กลุม่คนนานาชาตทิี่มา

ด้วยกนัซึ่งยนืถอืเครื่องดื่มอยู่ห่างออกไปเลก็น้อย แล้วผู้ชายฝรั่งผวิขาวตวั

สูงหนึ่งในนั้นกป็ลกีตวัเดนิตรงมาหาพวกเรา ผมสบีลอนด์ทองหยกัศกเลก็

น้อย ดวงตาสฟ้ีาใส่แว่นตากรอบกลม เขาเดนิเข้ามาใกล้และหยดุตรงหน้า

พวกเราแล้วยิ้มอย่างเป็นมติร 
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 “เขาชื่อ สตฟี ฮามอนด์ เขาถูกเรยีกตวัให้มาเป็นอาจารย์รบัเชญิ

พเิศษของมหาวทิยาลยัทางนี้ ฉนักเ็ลยตามเขามาด้วยน่ะ” 

 จากที่ทาคามอิธบิาย ผูช้ายอายกุลางๆ สามสบิคนนี้ยิ่งมองใกล้ๆ 

กย็ิ่งดเูป็นคนฉลาด เขาโค้งตวัผอมสงูลงต�่าจนแทบจะหกัเป็นสองท่อนเพื่อ

ทักทายอย่างสุภาพ พร้อมทั้งพูดภาษาญี่ปุ่นส�าเนียงแปร่งๆ ฟังดูไม่เป็น

ธรรมชาต ิ

 “ยนิดทีี่ได้รู้จกัทกุท่าน ผมวจิยัวรรณคดสีมยัเอโดะอยู่ครบั” 

 “อ๊ะ ทางนี้กย็นิดทีี่ได้รู้จกัเช่นกนัครบั ผมฮริามะ” 

 ผมพลอยก้มศรีษะค�านบัไปด้วย 

 หมายความว่าสตีฟเป็นคนรักของทาคามิงั้นหรือ จะว่าไปความ

ชอบของทาคามแิบบนี้กไ็ม่เคยเปลี่ยนไปเลย แถมเจ้าตวัยงับอกว่า ‘เป็น

มาตั้งแต่เกดิ’ อกีด้วย ที่จรงิ ตั้งแต่ที่ผมได้พูดคยุกบัเขาครั้งแรกลกัษณะ

การพูดจาของเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว แถมยังไม่ปกปิดที่ตัวเองเป็นเกย์ 

คบหากบัคนรอบข้างอย่างเป็นปกตมิาตลอด เป็นผู้ชายหวัไว เป็นผู้ใหญ่

และฉลาดกว่าคนที่อายเุท่าๆ กนัมาก... ทั้งผมและคนอื่นๆ จงึไม่มใีครใส่ใจ

เรื่องเพศสภาพของเขา ยกให้เป็น ‘พี่สาว’ แต่ชวีติในหอพกัที่มแีต่ผู้ชายก็

อาจมบี้างที่ท�าให้เขาต้องรู้สกึอดึอดั 

 พอได้ยนิว่าเขาจะไปเรยีนต่อผมกร็ูส้กึเหมอืนสญูเสยีพี่สาวที่คอย

ดูแลไป ฮบิคิจิงึพูดกบัผมที่ก�าลงัใจเสยีว่า “เขาน่ะ ไปใช้ชวีติที่โน่นสบาย

กว่า” 

 ตอนนั้น มเีพยีงฮบิคิเิท่านั้นที่พอจะเปิดใจคยุกบัทาคามไิด้ ทาคาม ิ

เลยอาจพูดความในใจหลายๆ อย่างกบัฮบิคิเิพยีงคนเดยีวกไ็ด้ 

 “ฉนัมสี�านกัพมิพ์ที่รูจ้กักนัอยูห่ลายที่ คงจะพอท�างานแปลหนงัสอื

ประทังชีวิตได้อยู่... แล้วก็คิดว่าได้กลับมาใช้ชีวิตที่นี่ดูหลังจากที่ไม่ได้อยู่

เสยีนานกไ็ม่เลว แต่ฉนัตกใจนะที่เหน็นายไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเลย จน
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ตอนแรกฉนัไม่เชื่อนกึว่าเป็นภาพลวงตา ——ฮบิคินิี่กจ็รงิๆ นะ เมื่อวานนี้

ไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังเลย” 

 ผมเหน็ด้วยกบัทาคามซิึ่งก�าลงัชายตามองฮบิคิคิยุกบัสตฟี 

 “ฉนัเองเหมอืนกนั เมื่อเช้านี้จู่ๆ กบ็อกให้มาที่นี่ตอนสามทุ่ม” 

 “ชอบบงัคบัให้คนอื่นท�าตามใจตวัเองเหมอืนเดมิเลยนะ” 

 ทาคามิถอนหายใจและเอียงหน้าเข้ามาใกล้ๆ และกระซิบข้างหู

ราวกบัจะบอกความลบั 

 “แต่ว่า ที่ทั้งสองคนมาด้วยกนัแบบนี้ หมายความว่ายกโทษเรื่อง

นั้นแล้วใช่ไหม” 

 (หมอนี่ รู้เรื่องนั้นจรงิๆ ด้วย!) 

 ในหัวของผมขาวโพลนไปหมดด้วยความช็อก กว่าจะรู้ตัวก็พูด

ออกไปโดยไม่ได้คดิเสยีแล้ว

 “ยกโทษ... อะไรล่ะ ไม่หรอก ...พอดว่ีา ...บงัเอญิเจอกนั...แล้วก.็..

 ปล่อยเลยตามเลยมาตลอด” 

 “หมื... งั้นกย็งัโกรธอยู่ใช่ไหม” 

 ตอนที่ผมหนัไปท�าหน้าล�าบากใจใส่ทาคามทิี่พยายามไล่ต้อนผม

มากขึ้น กม็ใีครบางคนมาแตะที่ไหล่ผม 

 “ชนิโงจงัไม่ใช่หรอืนั่น บงัเอญิจงั!” 

 “อ่า เอ คณุฮาสมึ?ิ” 

 เขาเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทโฆษณารายใหญ่ที่เพิ่งเจอกันตอน

ประชุมเปิดโปรเจกต์เมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เอง ทั้งๆ ที่เขาอายุห่างจากผมไม่

มากนกั แต่ท�างานเป็นหวัหน้าโปรเจกต์ของทมีส่งเสรมิการขายโซเชยีลเกม

ที่ก�าลงัได้รบัความนยิมอยูใ่นปัจจบุนั และเป็นที่กล่าวขานกนัวา่เขาคอืมอื

หนึ่งของวงการเลยทเีดยีว 

 “ชนิโง เดี๋ยวมานะ” 
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 ทาคามแิตะแขนผมและปลกีตวัออกไป 

 “เหน็ได้สกัพกัแล้วล่ะว่ามกีลุ่มคนหน้าตาดอียู่” 

 เขาว่าพลางมองตามทาคามซิึ่งเดนิกลบัไปรวมกลุ่มพอด ี

 “มาเลี้ยงปิดงานหรอืครบั?” 

 ที่ผมถามอย่างนั้นก็เพราะเขาสวมเสื้อสูทแบรนด์อิตาลีดูภูมิฐาน 

ผดิกบัผมซึ่งใส่เสื้อเชิ้ตมอืสองกบักางเกงยนีส์เดนมิลายขาดๆ  

 “ฮื่อ กต็ามนั้นแหละ” 

 พอตอบรับแล้วฮาสึมิก็หันไปมองด้านหลังท�าให้ผมได้เห็นหญิง

สาวที่มากบัเขาเป็นครั้งแรก 

 ผมประบ่าสีน�้าตาลเกาลัด ใส่ชุดเดรสทรง A สีน�้าเงินเข้มกับ

รองเท้าส้นสูงก�ามะหยี่ ในมือถือกระเป๋าใบเล็กๆ เธอไม่ได้สวยมากมาย

อะไรแต่มใีบหน้าเลก็ได้รปู จมกูกบัปากดูสมส่วน อายนุ่าจะยี่สบิกลางๆ ทั้ง

ทรงผมและเสื้อผ้าต่างกเ็นี้ยบไม่มทีี่ตหิญงิสาวคนนั้นยนือยู่หลงัฮาสมึหิ่าง

ไปหนึ่งก้าวพอด ีคงเป็นเพราะท่าทงีามสง่านั้นท�าให้ผมนกึถงึค�าว่า ‘แฟน

สาวผู้เป็นงาน’ ที่มกัจะใช้กนัในช่วงนี้ 

 “คนนี้เป็นดาราที่เคยเป็นนางแบบสมคัรเล่นมาก่อน คดิว่าจะให้

ขึ้นเป็นผูช่้วยพธิกีรอเีวนต์เปิดตวัโซเชยีลเกมที่ว่าน่ะ ——เรยีวโกะจงั นี่คณุ

ฮริามะเป็นกราฟิกดไีซเนอร์ แต่พวกเราเรยีกแบบสนทิๆ ว่าชนิโงจงั” 

 “ฮริามะครบั ยนิดทีี่ได้รู้จะ...” 

 แล้วค�ากล่าวทักทายพร้อมรอยยิ้มที่ส่งออกไปให้หญิงสาวเบื้อง

หน้ากต็้องขาดตอนลง 

 ท�าไมน่ะหรอื... กเ็พราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกน่ะส ิผมรู้จกัใบหน้านี้ด ี

 “...” 

 ดูเหมือนว่าฝ่ายผู้หญิงเองก็รู ้ตัวแล้ว รอยยิ้มตามแบบฉบับผู้

เชี่ยวชาญชะงักลง ฮาสึมิคงจะเห็นความผิดปกติที่พวกเรามองตากันนิ่ง
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จงึถามขึ้นด้วยความสงสยัว่า 

 “เป็นอะไรไปหรอื เรยีวโกะ...” 

 หญิงสาวส่ายหน้าช้าๆ เป็นการตอบฮาสึมิซึ่งหน้าถอดสีเพราะ

เผลอเรยีกชื่ออย่างสนทิสนมขึ้นมา 

 “ขอโทษค่ะ... ไม่รู้ท�าไม ฉนัรู้สกึปวดหวัขึ้นมาน่ะค่ะ...” 

 เธอเอามอืกมุที่ศรีษะข้างหนึ่งและท�าท่าทางไม่สบาย 

 “เป็นอะไรมากไหม” 

 “คดิว่าถ้าได้ออกไปสดูอากาศข้างนอกกค็งจะดขีึ้นค่ะ ขอโทษด้วย

นะคะที่ต้องขอตวัก่อน” 

 หญงิสาวบอกกล่าวอย่างนั้นแล้วหนัตวักลบั ฮาสมึมิองตามหล่อน

ซึ่งเดนิออกไปราวกบัจะหนจีากอะไรสกัอย่างไปด้วยความสงสยัแล้วจงึหนั

มามองผมเหมอืนเดมิ พอสบตากนั เขากย็กัไหล่ 

 “ที่จรงิแล้ว... กค็ดิว่าคงจะรูห้มดแล้วล่ะ เราคบกนัอยูน่่ะ เป็นเดก็

ที่โตในชนบทกเ็ลยมคีวามมมุานะ แต่กไ็ร้เดยีงสาเกนิไปส�าหรบัวงการนี้ ก็

อย่างที่เหน็นั่นแหละ... ท่าทางแบบนั้นคงไม่มโีอกาสดงัขึ้นมาได้แน่ๆ เลย

อยากจะให้เลกิท�าแล้วมาแต่งงานเป็นแม่บ้านซะ... กค็ดิไปว่าอย่างนั้นนะ” 

 งั้นหรอืครบั... ที่ผมท�าได้มากที่สดุกแ็ค่ตอบรบั ผมอยากจะเลี่ยง

ไม่พูดถึงหล่อนมากไปกว่านี้จึงเอ่ยขอตัวกับฮาสึมิไปว่า “มีเพื่อนรออยู่” 

และปลกีตวัออกมา 

 ผมรู้จกัผู้หญงิคนนั้น แถมยงัเป็นคนที่อยู่ใกล้ตวัมากอกีด้วย... 

 ช่างเป็นความบงัเอญิที่น่าขนัอะไรอย่างนี้ แต่คนที่น่าจะรู้สกึกงัวล

คงจะเป็นหล่อนมากกว่า 

 ผู้หญิงคนนั้น—— โยชิดะ (ถ้าหากป้ายที่ติดเอาไว้ไม่ได้เป็น

ชื่อปลอม นี่น่าจะเป็นนามสกุลของหล่อน) เรียวโกะอาศัยอยู่ข้างห้องใน

แมนชั่นซึ่งเป็นทั้งที่พกัและส�านกังานของผมที่จนิงูมาเอะ 
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 และที่หล่อนแสร้งแสดงละครเล็กๆ น้อยๆ เพื่อหนีหน้าออกไปก็

คงมีเหตุผลที่ส�าคัญ โยชิดะ เรียวโกะย้ายมาเมื่อสามเดือนก่อน แต่ก็ไม่

ได้มกีารทกัทายอย่างเป็นทางการอะไร เคยเหน็หน้ากนัแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้น 

หลายครั้งที่ได้เจอล้วนเป็นจงัหวะที่ไม่ดกีบัหล่อนนกั 

 ครั้งแรกที่พบเป็นเวลากลางดึกซึ่งบังเอิญขึ้นลิฟต์เดียวกันพอด ี

หล่อนควงแขนผูช้ายรุน่ลงุที่ดูมเีงนิหน่อยมาด้วย ตอนแรกที่เหน็กค็ดิว่าเธอ

ช่างเป็นผูห้ญงิที่ฉดีน�้าหอมฟุง้และออดอ้อนผูช้ายแบบไม่อายสายตาผูค้น

เอาเสยีเลย ผมกบัหล่อนลงลฟิต์ชั้นเดยีวกนัและเดนิไปตามทางเดนิทศิทาง

เดยีวกนั ตอนยนืหน้าประตหู้องซึ่งอยูต่ดิกนั หลอ่นกห็นัมามองผมแต่กร็บี

เบอืนหน้าไปทางอื่นอย่างไม่สนใจ 

 พอเปิดประตู โยชิดะ เรียวโกะก็เดินหายเข้าไปในห้องพร้อมกับ

ลุงที่พามาด้วย ผมนึกถึงภาพตอนนั้นแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจขณะยืนอยู่

มมุหนึ่งของฟลอร์ 

 จะดแีค่ไหนถ้าหากผมจ�าผดิคน แต่ดูจากท่าทผีดิปกตขิองหล่อน

แล้วกม็ั่นใจได้เลยว่าความทรงจ�าของผมไม่ผดิแน่นอน 

 หากได้เห็นครั้งหนึ่งแล้ว จะไม่มีทางลืมหน้าตาหรือรูปร่างไป

ได้ ——เรื่องนี้เป็นความสามารถพเิศษเพยีงอย่างเดยีวของผม แถมถ้ามี

ความประทบัใจครั้งแรกที่ชวนจดจ�าด้วยแล้วล่ะกไ็ม่มทีางที่ผมจะจ�าผดิ 

 (แย่จรงิๆ ยงัต้องเจอหน้าฮาสมึบิ่อยๆ จนถงึช่วงฤดูใบไม้ผลเิลย

ด้วย) 

 ผมไม่อยากจะพูดหรือยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนที่ท�างานด้วยเลย

แม้แต่น้อย แต่พอเห็นนักเที่ยวตัวยงอย่างฮาสึมิแสดงท่าทีเอาจริงเอาจัง

กบัความรกัให้เหน็แบบนี้ ผมกร็ู้สกึปวดใจ... 

 ผมยกขวดเบยีร์โฮการ์เด้นขึ้นดื่ม แต่อณุหภมูขิองมนัที่หายเยน็ไป

มากแล้วยิ่งท�าให้ผมต้องท�าหน้ามุ่ย
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 3 

 สุดท้ายพวกเราก็ปาร์ตี้กับทาคามิและเพื่อนที่ ‘JET’ กันจนถึง     

ตสีี่เศษ กว่าจะกลบัถงึแมนชั่นที่จนิงมูาเอะกเ็กอืบจะตห้ีา ตอนนอนอยูบ่น

เตยีง ฟ้ากใ็กล้สางเตม็ทแีล้ว

 แม้กระนั้น เช้าวนัรุง่ขึ้นฮบิคิกิอ็อกไปท�างานเวลาเจด็โมงครึ่ง โดย

ไม่แสดงอาการจากการอยู่โต้รุ่งหลงเหลอืให้เหน็เลยแม้แต่น้อย 

 ส่วนตวัผม คงเป็นเพราะผลจากที่เมื่อวานนี้ได้นอนจนถงึช่วงเยน็

ท�าให้สนุกสดุเหวี่ยงในคลบัมากไปหน่อย แม้จะล้มตวัลงนอนบนเตยีง ก็

ยังข่มตาให้หลับลงไม่ได้ กว่าความง่วงจะเข้าจู่โจมก็หลังจากส่งฮิบิคิไป

ท�างานแล้ว ผมจงึนอนหลบัๆ ตื่นๆ อยูท่ี่โซฟาตลอดช่วงเช้า แต่กต็ื่นขึ้นมา 

หลงัเที่ยงแม้จะไม่ค่อยเตม็ใจนกั เพราะคดิว่าถ้าขนืยงันอนขี้เกยีจอยูแ่บบนี้ 

พอตกกลางคนืกค็งจะนอนไม่หลบัอกีแน่ๆ 

 ผมตัดสินใจว่าจะออกไปเดินเล่นให้หายง่วงและกินมื้อเที่ยง จึง

สวมดาวน์แจก็เกต็ทบัเสื้อกนัหนาวอกีชั้น ใส่หมวกไหมพรม สะพายกระเป๋า

เป้เข้าที่ไหล่ ระหว่างก�าลงัยนืเหม่อรอลฟิต์ขึ้นมารบัที่โถงหน้าลฟิต์ชั้นเจด็

อยู่นั้นกไ็ด้ยนิเสยีงเรยีกจากด้านหลงั 

 “สวสัดคี่ะ” 

 ผมหันไปมองก็เห็นโยชิดะ เรียวโกะยืนอยู่ เธอรวบผมขึ้นสูง

หลวมๆ ใส่เสื้อไหมพรมถักไหมถี่ตัวใหญ่กับกระโปรงยาวกรอมเท้า ไหล่

สะพายกระเป๋าผ้า และก�าลงัยิ้มแป้นอยู่ 

 “อ้อ... สวสัดคีรบั” 

 การจู่โจมอย่างกะทนัหนัแบบที่ไม่คาดคดิมาก่อนแบบนี้ท�าให้ผม
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ตกใจจนสะดุ้ง แต่ใบหน้าที่เมกอพัมาเตม็ที่กลบัยิ่งฉกียิ้มมาให้ผม 

 “จะออกไปข้างนอกหรอืคะ” 

 “อ๊ะ ครบั” 

 แม้แต่ตวัเองกย็งัรูว่้าเสยีงที่พูดออกไปแขง็กระด้างและหน้ากข็งึขงั

ขึ้นมาอกี ผมไม่คดิว่าหล่อนจะเป็นฝ่ายเข้ามาทกัก่อน นกึว่าหล่อนจะท�า

เหมอืนว่าเราไม่เคยพบกนัโดยบงัเอญิเมื่อคนืนี้เสยีอกี... 

 (หล่อนจะลงลฟิต์ไปด้วยกนังั้นร)ึ 

 ผมอยากหาเหตุผลเพื่อเลี่ยงไปใช้บันไดแทน แต่จังหวะไม่ดีเอา

เสยีเลย เพราะลฟิต์ขึ้นมาถงึพอด ีเราเลยเดนิตามกนัเข้าไปในลฟิต์  ทนัที

ที่ผมกดเลข ‘1’ หล่อนซึ่งยนือยู่ข้างๆ กห็นัมามอง 

 “เมื่อคนืนี้ตกใจหมดเลย โตเกยีวเหมอืนจะกว้างแต่กแ็คบนดิเดยีว 

ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ท�าเสียมารยาทเมื่อคืนนี้... เพราะฉันตกใจมากๆ 

เลยค่ะ” 

 “ไม่เป็นไร...” 

 ผมพยายามไม่พูดมากและหลบตาเรยีวโกะซึ่งพูดเข้าประเดน็ขึ้น

มาแบบไม่มปีี่มขีลุ่ย แย่แล้ว สถานการณ์ไม่ดเีอาซะเลย 

 ผมจ้องไปที่ไฟบอกชั้นด้านบนและวิงวอนขอร้องอยู ่ในใจว่า 

ขอร้องล่ะ... ช่วยถงึชั้นหนึ่ง เรว็ๆ ทเีถอะ! แต่กไ็ม่เป็นผล  ลฟิต์เก่าๆ ที่ใช้

มานานหลายปีค่อยๆ ขยบัไม่ลงไปถงึชั้นหนึ่งสกัท ี

 “สนทิกบัคณุฮาสมึหิรอืคะ” 

 หล่อนถามและจ้องหน้าผม 

 “เปล่าหรอก ไม่ได้สนทิอะไรเป็นพเิศษ... กแ็ค่เจอกนัตอนคยุเรื่อง

งาน แต่ส่วนตวันี่ไม่ค่อย...” 

 ผมรูส้กึกดดนัที่ถกูจ้องในระยะประชดิ ท�าให้ผมได้แต่พมึพ�าเบาๆ 

ในล�าคอ 

 “หมื งั้นเองหรอื?” 
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 หล่อนตอบมาด้วยน�้าเสยีงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง 

 (อดึอดัจนจะขาดใจแล้ว) 

 ในที่สุดลิฟต์ก็มาถึงชั้นหนึ่ง ทันทีที่ประตูเลื่อนเปิดออก ผมรีบ

ก้าวเท้าออกจากลิฟต์อย่างว่องไว แล้วหันไปยิ้มอ�าลาเรียวโกะราวกับจะ

เป็นการสั่งสอนหล่อนว่า ‘นี่ส ิการแสร้งยิ้มแบบมอืโปร’ และเดนิหนอีอก

จากที่นั่นให้เรว็ที่สดุ แต่หล่อนกลบัเรยีกผมไว้ด้วยเสยีงทุม้ต�่าเหมอืนจะกดั

ไม่ปล่อย 

 “คณุฮริามะคะ” 

 รู้สึกได้ว่ามีคนเดินเข้ามาใกล้หลังของผมซึ่งหยุดยืนตัวแข็งอยู่ 

ตามมาด้วยเสยีงกระซบิเบาๆ ว่า 

 “เขาคนนั้นน่ะ เป็นคณุลงุที่เป็นญาตกินันะคะ” 

 เขาคนนั้นที่ว่า หมายถงึตาเสี่ยที่ควงแขนมาด้วยกนัตอนนั้นหรอื? 

 ผมกลนืค�าถามที่ตดิอยู่ตรงล�าคอลงไป 

 เรยีวโกะซึ่งผมเหน็จากหางตานั้น ดวงตาสดี�าขลบัอาบด้วยความ

มดืมดิดนู่ากลวัจนผมเกอืบจะหลดุปากสญัญาออกไปว่า “จะไม่พดูอะไรก็

แล้วกนั!” แต่ความจรงิผมกม็วัแต่ยนืตวัแขง็พดูอะไรไม่ออก เรยีวโกะยิ้มยก

มมุปากข้างหนึ่งขึ้น เป็นรอยยิ้มซึ่งต่างจากตอนแรกที่เหน็ และเดนิผ่านผม

ที่ยงัคงยนืนิ่งอยู่ 

 กระโปรงยาวของเรยีวโกะที่พลิ้วตามท่วงท่าหายลบัไปจากประตู

อตัโนมตัขิองแมนชั่นแล้ว พอหล่อนลบัสายตาไปผมกร็ูส้กึอ่อนแรงขึ้นมาจน

ต้องลงไปนั่งยองๆ กบัพื้นทนัท ี

 “...น่ากลวัชะมดั” 

 ใจผมเต้นแรงอย่างกบัเพิ่งดูหนงัผนี่ากลวัๆ จบไปอย่างนั้นแหละ 

 ประสาทการรบัรู้ของมนษุย์นั้นแขง็แกร่งและดื้อด้านกว่าที่ตวัเอง
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คิด กว่าผมจะได้เรียนรู้กับตัวเองก็เป็นค�่าของวันเกิดเรื่องอันน่าอึดอัดใจ

กบัเรยีวโกะ 

 วันแรกที่รู้สึกกังวลกับฮิบิคิจนไม่ได้นอนทั้งคืน ต่อด้วยวันที่ไป

เที่ยว ‘JET’ รวมเป็นสองคืนตดิกัน ท�าให้เวลากลางวันและกลางคืนของ

ผมกลบัตาลปัตรไปสิ้นเชงิ “คนืนี้อาจจะนอนไม่หลบัอกีกไ็ด้” ผมแบกรบั

ความรูส้กึกงัวลใจ แต่แล้วเปลอืกตากค่็อยๆ หย่อนลงระหวา่งที่ก�าลงันอน

ดูโทรทศัน์บนโซฟา... ขณะที่ก�าลงัจะหลบัลกึลงไปนั้น อ๊ะ... จะมวัมานอน

อยู่ที่นี่ไม่ได้! จงึลกุพรวดตื่นขึ้นมา และพบว่าเป็นเวลาเช้าแล้ว 

 ยิ่งไปกว่านั้น ผมยังนอนห่มผ้าห่มขนเป็ดอยู่บนเตียงของตัวเอง

อย่างด.ี.. 

 ผมนั่งนิ่งอยู่สกัพกั ปล่อยให้เสยีงนกร้อง จิ๊บ จิ๊บ แข่งกนัยามเช้า

ดงัเข้ามาในหู 

 (เอ? อะไร ท�าไมถงึได้มานอนที่นี่ได้ล่ะ) 

 ผมคลานออกจากเตยีงและเดนิไปห้องนั่งเล่นทั้งที่ยงัหาค�าตอบไม่ได้ 

แต่ไม่เหน็ฮบิคิ ิมเีพยีงกระดาษข้อความวางทิ้งไว้บนโต๊ะอาหารหนึ่งใบ 

 [อย่านอนโชว์พงุส ิเป็นหวดักนัพอด]ี 

 ผมถือกระดาษโน้ตไว้ในมือและค่อยๆ หย่อนตัวนั่งลงบนเบาะ

เก้าอี้อย่างหมดแรง 

 ถงึจะนอนไม่พอแค่ไหนกไ็ม่น่าจะหลบัสนทิจนไม่รู้อะไรเลยส!ิ

 ทั้งที่ระวงัฮบิคิขินาดนั้นแต่กลบัถกูอุม้มานอนถงึเตยีงโดยที่ไม่รูส้กึ

ตวัเลยแม้แต่น้อย นี่มนัยงัไงกนั! 

 (เสยีเซลฟ์ที่สดุ...) 

 แม้ว่าผมจะทึ่งกบัความชะล่าใจไม่ระวงัของตวัเอง แต่คนืนั้นกย็งั

หลบัได้ลง คงเพราะเหนื่อยล้าจนหมดแรง 

 พอมาคดิดแูล้ว คงเพราะงานจะเยอะเป็นพเิศษในเดอืนธนัวาคม 

รเึปล่า ฮบิคิถิงึได้ออกไปสถานตี�ารวจแต่เช้า กว่าจะกลบักด็กึสงดัไปแล้ว 
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ถงึจะอยูด้่วยกนั แต่กเ็จอหน้ากนัน้อยมาก ถ้าจดัเวลาให้ดีๆ  อาจจะไม่ต้อง

เหน็หน้าหมอนั่นทั้งวนัเลยกไ็ด้ 

 แม้จะอยูช่ายคาเดยีวกนั แต่ชวีติกไ็ม่ได้ต่างไปจากที่ผ่านๆ มาสกั

เท่าไหร่ 

 เอาเข้าจรงิกไ็ม่ได้พบหน้าหมอนั่นมาสองวนัแล้ว  ถ้าเป็นแบบนี้ 

เวลาสองอาทิตย์ก็น่าจะผ่านไปได้สบายมาก ——แล้วก็ผ่านไปได้หกวัน 

ในคนืวนัเสาร์เวลาสามทุ่ม วนัที่ผมเริ่มรู้สกึใจชื้นขึ้นมาเป็นอย่างมาก  

 ผมกลบัถงึห้องหลงัเสรจ็งานจากสตดูโิอที่กนิเวลาตลอดทั้งวนั ผม

ยนืหากญุแจอยูท่ี่หน้าประต ูแน่ใจว่าเอาใส่ไว้ในเป้แล้วนี่นา... แต่ เอ? ไม่ม ี

หรอืว่าจะใส่ไว้ในกระเป๋าอกีข้างนะ... ขณะที่ก�าลงัง่วนหาอยูน่ั่นเอง ประตู

ห้องข้างๆ กแ็ง้มเปิดออกมาโดยไม่ทนัตั้งตวั 

 “เพิ่งกลบัมาหรอื” 

 พอถกูโยชดิะ เรยีวโกะซึ่งคนืนี้ไม่ได้แต่งหน้าถาม ผมกส็ะดุง้ตกใจ 

 “อ๊ะ...” 

 ก่อนที่ผมจะตอบอะไรออกไป เรยีวโกะกพ็ดูขึ้นมาก่อน “พอดเีลย 

รอแป๊บนงึนะ” หล่อนพูดอยู่ฝ่ายเดยีวและหายกลบัไปในห้อง 

 (แย่จรงิๆ ...ท�าไมต้องมาเจอตอนนี้) 

 ผมอยากจะเข้าห้องตวัเองไปโดยที่ไม่ต้องรอหล่อนกลบัออกมา 

 ความจริงแล้ว หลังวันที่เจอกันในลิฟต์ ผมก็ได้เจอกับหล่อนอีก 

จ�าได้แม่นว่าเป็นเมื่อวานตอนกลางคนื ผมกลบัจากข้างนอกสี่ทุม่เศษ และ

ได้พบกับเรียวโกะที่กลับเข้ามาหลังผมเพียงสามสิบวินาทีก็ที่ล็อบบี้ของ

แมนชั่นตรงชั้นหนึ่ง 

 ท�าไมถงึต้องมาเจอกนับ่อยขนาดนี้นะ แม้จะคดิในใจอย่างนั้นแต่ก็

ก้มศรีษะให้เป็นการทกัทายตามมารยาท แต่เรยีวโกะกลบัปรายตามองผม

แวบหนึ่งและสะบดัหน้าหน ีจากนั้นกเ็ดนิไปขึ้นบนัไดแทนเหมอืนเลี่ยงที่จะ

พบหน้าผม



TOUGH Act.3 Double Trouble 

- 44 -

 ตอนอยู่ในลฟิต์ยงัมาท�าดดี้วยเพื่อถามนั่นถามนี่ แล้วมาขู่กนัอกี

ต่างหาก พอคืนเมื่อวานกลับท�าเป็นเมินใส่อย่างไม่ไว้หน้า แต่ผ่านไปไม่

ถึงวันก็เข้ามาคุยด้วยเหมือนกับเป็นเพื่อน ท่าทีเปลี่ยนไปในทุกครั้งที่เจอ

กนั ผมไม่เข้าใจคนคนนี้เลย 

 ในที่สดุผมกห็ากญุแจเจอจงึหยบิจากเป้ พอเสยีบเข้ากบัรูกญุแจ

และหมนุเพื่อไขเปิด ประตูห้องข้างๆ กเ็ปิดออกอกีครั้ง คราวนี้เรยีวโกะออก

มาพร้อมกล่องกระดาษใบเขื่อง หล่อนถอืกล่องท่าทางหนกัเดนิตรงมาหยดุ

อยู่หน้าผม หล่อนท�าเป็นเซเลก็น้อย ผมจงึเผลอยื่นมอืออกไป ——ทนัใด

นั้น กล่องนั่นกถ็ูกยดัเข้ามาในมอืผม 

 “นี่ค่ะ แบ่งผกัมาให้ บ้านที่ต่างจงัหวดัเพิ่งส่งมาให้วนันี้ ยงัสดๆ 

ใหม่ๆ เลยล่ะ” 

 “แบ่ง... ทั้งหมดนี่เลยหรอื!?” 

 ความหนกัของกล่องกระดาษที่ดูเหมอืนจะยงัไม่ได้แกะออกดดู้วย

ซ�้าท�าให้ผมเผลอร้องเสยีงดงัออกมา

 “ใช่แล้วล่ะ กรณุารบัไว้ด้วยนะคะ เพราะฉนัไม่ท�าอาหารในห้อง” 

 “เดี๋ยวส”ิ ผมเรยีกเรยีวโกะซึ่งยดัเยยีดของมาและก�าลงัจะหนัหน้า

เดนิกลบัไปเอาไว้ 

 “ไม่ดีเลยนะ... นี่พ่อแม่ที่บ้านอุตส่าห์ส่งมาให้ใช่ไหม แล้วผมก็

ไม่มเีหตผุลอะไรที่จะต้องรบัไว้ด้วย” 

 ผมยื่นกล่องกลับไป กะจังหวะตอนที่เรียวโกะรับกล่องคืนโดย

อตัโนมตัแิล้วกเ็ปิดประตูห้องตวัเอง จากนั้นกร็บีไถตวัเข้าไปและปิดประตู 

“เฮ้อ!...” ขณะที่ก�าลังถอนหายใจด้วยความโล่งอกอยู่นั้น ฮิบิคิซึ่งใส่เสื้อ

เชิ้ตสขีาวกเ็ดนิออกมาจากด้านใน เขาท�าหน้าตาสงสยัและถามว่า 

 “มอีะไรหรอื? หน้าแดงเชยีว” 

 “...กลบัมาแล้วหรอื วนันี้แปลกจงัที่กลบัเรว็” 

 เหมอืนนานมาแล้วที่ไม่ได้เหน็ภาพชายตรงหน้าใช้มอืข้างหนึ่งขยบั
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เนกไทให้หลวม ผมจงึเผลอยนืมองอยู่ตรงนั้น 

 “อ้อ ฉนักเ็พิ่งกลบัมาเมื่อกี้นี้เอง ช่วงเคลยีร์งานเดอืนธนัวาที่วุน่ๆ 

นี่ดขีึ้นมาหน่อยละ ——แล้วมอีะไรหรอืเปล่า?” 

 “ฮื่อ... เดี๋ยวเล่าให้ฟัง” 

 ตอนที่ก�าลงัจะถอดรองเท้า เสยีงกริ่งที่ประตกูด็งัขึ้นตดิกนัสองครั้ง 

พอเปิดประตูจู่ๆ มมุกล่องกระดาษกโ็ผล่เข้ามาระหว่างช่องว่างทนัท ี

 ผมคิดในใจว่าแย่แล้ว แต่ก็ช้าเกินไป เพราะเรียวโกะใช้ตัวดัน

ประตูเข้ามาพร้อมกบักล่องใส่ผกั 

 เธอมองผมที่ก�าลังยืนนิ่งด้วยความตกใจสลับกับฮิบิคิซึ่งก�าลัง

ขมวดคิ้วให้กบัผู้จู่โจมบกุเข้ามา จากนั้นจงึพูดขึ้น 

 “อ้าว มเีพื่อนมาสนิะ งั้นกพ็อดเีลย ผู้ชายสองคนกบัผกัแค่นี้กนิ

แป๊บเดยีวกค็งหมดแล้ว” 

 เรียวโกะตัดสินใจให้หมดทุกอย่าง และวางกล่องใส่ผักลงตรงที่

วางรองเท้าดงัตบุ! ตามมาด้วยการมองส�ารวจเข้ามาในห้อง 

 “หมื นี่ถอืว่าสะอาดมากเลยนะเนี่ยส�าหรบัห้องที่ผู้ชายอยูค่นเดยีว 

ฉนัเข้าไปดูข้างในได้ไหม” 

 หล่อนท�าเป็นถาม แต่กลบัถอดรองเท้าเดนิเข้าไปในห้องโดยไม่รอ

ค�าตอบ 

 “หมื แปลนห้องกเ็หมอืนกนัหรอืนี่”

 เรียวโกะเดินผ่านฮิบิคิไปและยื่นหน้าเข้าไปดูในห้องน�้ากับห้อง 

อาบน�้า ผมจงึรบีเข้าไปห้าม 

 “เดี๋ยวส ิคณุโยชดิะ...” 

 “นี่ ห้องนี้ค่าเช่าเท่าไหร่หรอื” 

 “หะ?” 

 ท�าไมต้องตอบค�าถามแบบนี้ด้วยล่ะ! ระหว่างที่ผมก�าลงัเกบ็ความ

โมโหไว้ในใจ หล่อนกเ็ดนิเข้าไปในห้องนั่งเล่น เรยีวโกะก้าวฉบัๆ ตรงไปเปิด
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ประตูบานเลื่อนกระจกออกไปที่ระเบยีง 

 อะ อะไรกนัเนี่ย ผู้หญงิคนนี้!? 

 ผมเดนิตามเรยีวโกะซึ่งเดนิไปทั่ว ยิ่งหางตาเหลอืบไปเหน็ฮบิคิยินื

กอดอกมองเหมอืนเป็นเรื่องสนกุอย่างกบัไม่ใช่เรื่องของตวัเอง ความโกรธ

กย็ิ่งพลุ่งพล่านมากขึ้น

 “ตรงนี้ววิดกีว่าอย่างที่คดิไว้จรงิด้วย”

 เรียวโกะยืนมองทิวทัศน์ยามค�่าคืนสักครู่ จู่ๆ ไม่รู้ว่าคิดอะไรถึง

เดนิไปใกล้รอยต่อระหว่างระเบยีงห้องของหล่อนกบัห้องของผม แล้วกจ็บั

ที่กั้นระหว่างห้องข้างๆ กบัห้องผมและมองเข้าไปที่ระเบยีงห้องตวัเองจาก

มมุต่างๆ เรยีวโกะท�าท่าทางแปลกๆ อยูส่กัพกักห็นักลบัมามองผมซึ่งก�าลงั

จ้องหล่อนอย่างระแวงจากทางด้านหลงัอยู่

 “นี่ ฉนัคดิมานานแล้วว่าถ้าเดนิลอดฉากกั้นอนันี้ น่าจะไปที่ห้อง

ฉนัได้ใช่ไหม”  

 “...เรื่องแบบนั้น ผมไม่เคยคดิหรอก” 

 “เอาน่า กแ็ค่พูดถงึความเป็นไปได้ คณุกต็วัผอมน่าจะลอดผ่าน

เข้าไปได้นะ” 

 พูดจบกจ็้องหน้าผมราวกบัเป็นอาชญากร 

 นี่อยากจะพูดอะไรกนัแน่หรอื แม่คณุ 

 ผมรู้สึกร�าคาญขึ้นมาเต็มแก่แล้ว ตั้งใจว่าคราวนี้จะต้องพูดออก

ไปให้รู้เรื่อง แต่กต็้องล้มเลกิเพราะประโยคถดัมาของหล่อน

 “ชดุชั้นในที่ตากไว้ที่ระเบยีงห้องถูกขโมยน่ะ” 

 “เอ๊ะ จรงิหรอื”

 “โดนไปเมื่อวนัก่อน ทั้งๆ ที่นี่เป็นชั้นเจด็ แปลกมากเลยใช่ไหม” 

 หล่อนมองตาผมพลางกพ็ูดเว้นจงัหวะเหมอืนอยากจะเน้นย�้า 

 “คณุโยชดิะ... เอ่อ” 

 ผมรู้สกึถงึลางร้ายจงึพูดออกไปแต่กไ็ม่ทนั 
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 “ขอโทษที่มารบกวนนะคะ” 

 หล่อนพูดโพล่งขึ้นมาอย่างไม่รอฟังที่ผมจะพูด และหันตัวกลับ 

เดนิเชดิหน้าออกจากห้องไปโดยที่ไม่หนัมามองพวกเราอกีเลย ผมมองตาม

หลงัส่งหล่อนออกจากห้องไปและยนืงงอยูส่กัพกั เมื่อสตกิลบัมาแล้วจงึนกึ

ขึ้นได้ “ผกันี่!!” ผมตะโกนและวิ่งตามไป แต่ประตูห้องหล่อนกป็ิดใส่หน้า

ผมอย่างไม่ไยดี

 “คณุโยชดิะ!” 

 ผมรบีวิ่งออกมาตรงทางเดนินอกห้องโดยไม่ใส่รองเท้า และได้ยนิ

เสยีงลอ็กประตูดงักริ๊กจากห้องข้างๆ  

 ผมเดนิคอตกกลบัห้องด้วยความผดิหวงั แล้วกส็บตาเข้ากบัฮบิคิิ

ซึ่งยนืรออยู่ที่ประตู 

 “ใครน่ะ คณุหนูท่าทางบ้าๆ บอๆ คนนั้น” 

 “ดูไม่รู้อกีหรอื ...กค็นห้องข้างๆ ไง” 

 ฮบิคิเิลกิคิ้วขึ้นข้างหนึ่งหลงัจากที่ได้ยนิค�าตอบส่งๆ ของผม จาก

นั้นเจ้าตวักย็กกล่องผกัที่ถกูวางไว้ขึ้นแบกบนบ่าราวกบัมนัเป็นกล่องเปล่า 

และถามผมต่อว่า 

 “สนทิกนัมากถงึขนาดเอาของแบบนี้มาให้เลยหรอื” 

 “ไม่รู้เหมอืนกนั แต่ดูเหมอืนว่าจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่วนันี้น่ะ” 

 ผมบ่นพลางถอนหายใจ และค�าถามหนึ่งกผ็ดุขึ้นมา จงึลองถาม

ผู้ชายที่แบกกล่องผกัอยู่ออกไป

 “นี่ ที่ผู้หญงิคนนั้นบอกน่ะ ...เรื่องชดุชั้นในอะไรนั่น ...เรื่องนั้น” 

 ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เขารีบหันมาปฏิเสธ แต่ฮิบิคิกลับวาง

กล่องผกัที่พื้นห้องครวั “อ๋อ เรื่องนั้นน่ะ” แล้วหนัมาพยกัหน้า  

 “เธอสงสยันายชดัๆ เลยล่ะ ไปท�าอะไรให้เธอสงสยัหรอืไงกนั” 

 “จะเป็นไปได้ยงัไงเล่า!” 

 ผมตะโกนปฏเิสธ แต่แล้วความทรงจ�าบางอย่างกผ็ดุขึ้นมาจงึร้อง 
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“อ๊ะ” และตบเข่าฉาด 

 นกึขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้ ——ขณะที่ก�าลงัขนอปุกรณ์ประกอบฉาก

อยูท่ี่ทางเดนินอกห้อง ผมเคยบงัเอญิเจอเรยีวโกะซึ่งเดนิมาจากอกีฝ่ังหนึ่ง 

ตอนที่เดนิสวนกบัหล่อนแล้วไหล่กระทบกนัจนท�าให้ของในกล่องร่วง หล่อน

เป็นคนหยบิขึ้นมาให้ เพยีงแต่ว่าของสิ่งนั้นมนัเป็น... ชดุชั้นในผู้หญงิ 

 เป็นเพราะงานที่ท�า ผมจงึด้านชากบัเรื่องแบบนี้ ชดุชั้นในผู้หญงิ

ก็เป็นแค่ ‘สินค้า’ ชิ้นหนึ่งส�าหรับผมเท่านั้น และตอนนั้นก็ยิ้มให้ไปตาม

ปกตพิร้อมบอกหล่อนว่า “ขอโทษนะครบั ขอบคณุมาก” แต่พอตอนนี้มา

คดิทบทวนดูแล้ว หล่อนเหมอืนจะท�าหน้าตงึไป——

 “...อวุ้า” 

 พอรู้ตวัว่าถูกตราหน้าว่าเป็น ‘โจรขโมยชดุชั้นใน’ ผมกย็กมอืขึ้น

ห่อแก้มตวัเองและร้องครวญครางออกมา ฮบิคิเิข้ามาจบัไหล่ผมไว้

 “อย่ามาท�าหน้าแดงอยู่คนเดยีว อธบิายมานะ”

 เขาลากตวัผมไปที่โซฟาและบงัคบัให้นั่งลง 

 “ที่จรงิแล้วกอ็ยากจะอดุหูท�าเป็นไม่ได้ยนิอยู่หรอก แต่ระหว่างที่

อยู่ที่นี่ผู้หญงิท่าทางน่ารงัเกยีจคนนั้นกถ็อืว่าเป็นคนข้างห้องฉนัเหมอืนกนั 

ถงึจะไม่ค่อยเตม็ใจแต่จะท�าเหมอืนตวัเองไม่เกี่ยวกไ็ม่ได้ เล่ามาซ”ิ 

 ผมแหงนหน้าขึ้นไปจ้องผูช้ายที่ก�าลงัจดุไฟที่บหุรี่มาร์ลโบโรพลาง

พูดวางท่าอยู่ตรงหน้า แต่ท่าทแีขง็กร้าวของผมกอ็ยู่ได้ไม่นานนกั สดุท้าย

กต็้องยอมเล่าออกไปจนหมด 

 นั่นเป็นเพราะตอนนี้ผมรูส้กึทนอยูเ่ฉยไม่ได้จนอยากจะเล่าให้ใคร

สกัคนฟัง 

 พอคดิว่าตวัเองถูกใส่ร้ายกน็ั่งไม่ตดิ แถมยงัรู้สกึหงดุหงดิบอกไม่

ถกู  อยากจะออกไปเคาะประตูเรยีกข้างห้องและอธบิายว่า “คณุอาจเข้าใจ

ผดิ กางเกงชั้นในชิ้นนั้นเป็นอปุกรณ์ส�าหรบัถ่ายรปู ไม่ใช่ของส่วนตวั” แต่ก็

จ�าเป็นต้องรวบรวมทกุเหตผุลมาข่มใจไม่ให้ตวัเองท�าตามความคดิชั่วแล่น
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อย่างนั้น และพอผมเล่าทกุอย่างให้ฮบิคิซิึ่งคาบบหุรี่และคอยขานรบัจนจบ

แล้ว จติใจกพ็ลนัสงบขึ้นมาได้บ้าง 

 “——เพราะงั้น มนักเ็ลยกลายเป็นเรื่อง ‘โจรขโมยชดุชั้นใน’ นั่น

ยงัไงล่ะ” 

 พอเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดจนจบ ฮิบิคิก็เสียบก้นบุหรี่ที่ถูก

สบูจนสั้นลงไปที่กล่องเขี่ยบหุรี่พกพาในมอืข้างซ้าย แล้วเอามอืข้างนั้นเกา

คางเบาๆ เขาท�าหน้านิ่วและมองเหม่อไปในอากาศ ในที่สดุกพ็มึพ�าเบาๆ 

ว่า “ให้ตายส”ิ พลางถอนหายใจไปด้วย 

 “มแีต่เรื่องวุ่นวายเข้ามาไม่เว้นวนัแบบนี้ คงคดิได้แค่ว่าชาตกิ่อน

นายคงไปท�าบาปท�ากรรมอะไรไว้” 

 “ชาตกิ่อน?” 

 “แต่กช็่างเถอะ ——ต่อไปจะเป็นการสนันษิฐานจากฉนันะ” 

 เขาพูดเกริ่นไว้ก่อน ผมจงึขยบัตวันั่งฟังอย่างตั้งใจ 

 “ก่อนอื่น ขอตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนว่าโยชิดะ เรียวโกะ นอกจาก

หนุ่มบริษัทโฆษณาที่ชื่อฮาสึมิแล้วยังคบผู้ชายรุ่นลุงท่าทางป๋าๆ อยู่ด้วย 

แน่นอนว่าเป็นความสมัพนัธ์ที่ต้องปกปิดจากฮาสมึ ิและเรยีวโกะมารู้ความ

จริงเมื่อวันก่อนว่าผู้ชายห้องข้างๆ ที่บังเอิญรู้เรื่องนี้ด้วยดันเป็นเพื่อนร่วม

งานกับฮาสึมิ มาถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าเรียวโกะจะคิดไปเองว่าถูกนายกุม

ความลบัที่เป็นจดุอ่อนของหล่อนเอาไว้ 

 ——คนืนั้น เรยีวโกะกใ็ช้เวลาคดิแผนตลอดคนื เธออาจคดิไปถงึ

หลกัการที่ว่าการโจมตคีอืการป้องกนัที่ดทีี่สดุขึ้นมากไ็ด้ จงึตดัสนิใจลองหา

ข้อมูลตวันาย และเริ่มเอาจรงิในวนัถดัไป พอเหน็ท่าทางของนายตอนนั้น

กค็งจะคดิว่า ผู้ชายท่าทางใจดแีบบนี้น่าจะควบคมุได้ไม่ยาก” 

 “อะไรกนั ควบคมุเนี่ย” 

 “พูดง่ายๆ กค็อืนายโดนเดก็ดถูกูน่ะ เพราะตอนที่เจอหน้าเรยีวโกะ 

นายไปแสดงออกว่ากลัวมากเลยนี่ เป็นท่าทางของคนที่ไม่ว่าจะยังไงก็ไม่
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อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยุ่งยาก ถ้าเป็นแบบนี้เธอก็คงไม่ต้องห่วง

ว่าจะเอาความลบัไปบอกฮาสมึไิง นายบอกว่าสดุท้ายเรยีวโกะยิ้ม น่าจะ

เป็นยิ้มที่แสดงหล่อนโล่งอกมากขึ้นกว่าเดมิน่ะ” 

 ฮิบิคิสันนิษฐานต่อโดยไม่สนว่าผมก�าลังท�าหน้าบึ้งเพราะรู้ตัวว่า

โดนดูถูก 

 “เรยีวโกะคดิว่าคงไม่ต้องกงัวลใจอะไรแล้ว แต่ดนัจงัหวะไม่ดทีี่มี

เหตุชุดชั้นในถูกขโมยขึ้นซ�้าอีก ท�าให้ความสงสัยที่น่าจะหายไปแล้วกลับ

มาใหม่ เธอนึกขึ้นได้ว่าผู้ชายห้องข้างๆ เคยท�าชุดชั้นในผู้หญิงหล่นตรง

ทางเดนิ แถมยงัพูด “ขอบคณุครบั” ด้วยใบหน้าใสซื่อ บางทนีั่นอาจจะ

เป็นของที่ขโมยมา และชุดชั้นในของตัวเองก็คงจะโดนผู้ชายคนนั้นขโมย

ไปด้วย ความสงสัยนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยู่ทั้งวัน พอรวมกับเรื่องที่เจอกัน

เมื่อคนืก่อนความรู้สกึเคลอืบแคลงกถ็งึขดีสดุ แล้วพอนายที่หล่อนคดิว่าดู

ขี้ขลาดทกัทายออกไปอย่างงั้น กเ็หมอืนยิ่งจี้จดุหล่อนมากกว่าเดมิ...” 

 “...” 

 ฮบิคิมิองผมที่ดูมนึงงยิ่งกว่าเดมิด้วยสายตาเวทนาเลก็น้อย แต่ก็

ยงัสนันษิฐานต่อไปอกี 

 “ตอนแรกก็คิดดูถูกว่านายเป็นคนอ่อนแอ แต่นั่นอาจจะเป็นแค่

การแสดง ที่จรงิแล้วนายอาจจะเป็นพวกโรคจติที่ใช้ประโยชน์จากจดุอ่อน 

ของผู้หญิงมาเติมเต็มความใคร่ไร้ยางอายของตัวเองก็ได้ ตอนแรกหล่อน 

ท�าเป็นไม่สนใจเดนิกลบัมาที่ห้องตวัเอง ระหว่างที่คดิไปต่างๆ นานา ในหวั 

ของเธอก็ให้นายรับบทเป็น ‘ไอ้คนหมกมุ่นในกาม’——ชายโสดหน้าตา

ไร้เดียงสาแต่ซ่อนความลับด�ามืดไว้ในใจ และนึกขึ้นมาได้ตอนนั้นว่า  

ถ้ามอีะไรมามดัตวัว่านายเป็นโจรขโมยชดุชั้นในจรงิๆ เรื่องคงหกัมมุไปได้

ไม่ยาก กเ็ลยพยายามที่จะหาหลกัฐานให้ได้” 

 “...ถ้างั้น ที่มาเมื่อกี้นี้กเ็พื่อหาหลกัฐานสนิะ?” 

 ผมถามอย่างหมดแรง ฮบิคิคิาบบหุรี่มวนใหม่เอาไว้และพยกัหน้า 
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 “จู่ๆ กม็ตี�ารวจสายสบืสาวเกดิขึ้นมาซะอย่างงั้น ทั้งการสบืถาม

ข้อมลู ทั้งกลยทุธ์การสนทนากบัผูต้้องสงสยั คงท�าตามละครทวีทีี่ฮติๆ กนั

อยู่ช่วงนี้ พอได้พสิูจน์แล้ว กย็ิ่งได้รู้ว่านาย ‘ไม่ใช่กใ็กล้เคยีง’  แบบนี้ ถ้ามี

ชดุชั้นในของหล่อนตกอยู่ที่ระเบยีงห้องนายแค่ชิ้นเดยีว เรื่องกจ็ะจบอย่าง

สมบูรณ์” 

 ผมรูว่้าเรื่องที่ต�ารวจตวัจรงิๆ ค่อย ๆ  อธบิายออกมาไม่ถกูต้อง จงึ

เหลอืบตาขึ้นไปจ้องเขา 

 “——ถงึจะงั้นกเ็ถอะ คดิได้ไปถงึขนาดนั้นเลยหรอื?” 

 “เดมิทกีน็่าจะเป็นคนที่ชอบคดิอะไรไปเองอยู่แล้ว แถมที่ผ่านมา

ท่าทางจะเจอกบัผู้ชายแย่ๆ มาเยอะ คงจะเหมารวมว่าผู้ชายทั้งโลกนี้ล้วน

แต่หวงัแต่ผลประโยชน์ ถ้าปล่อยให้เหน็จดุอ่อนหรอืความลบักจ็ะถกูเอามา

เป็นเงื่อนไขให้ต้องท�าอะไรสักอย่าง ฉันเพิ่งจะเจอเป็นครั้งแรกคงจะบอก

อะไรมากไม่ได้ แต่เท่าที่เหน็ดูเป็นคนคดิมากเกนิกว่าเหตนุะ” 

 “ในความคดิของเรยีวโกะ ฉนัคงจะเป็นคนวติถาร คนมดืมน คน

ป่วย ...เป็นพวกขยะที่เลวร้ายสดุๆ เลยส”ิ 

 ผมยกมือขึ้นกุมศีรษะ แต่เสียงของฮิบิคิที่อยู่เหนือหัวฟังเหมือน

กบัก�าลงัปลอบเดก็ๆ 

 “ใครอยากคดิยงัไงกป็ล่อยเขาไป ไม่มใีครเอาป้ายที่เขยีนว่า ‘โจร

ขโมยชดุชั้นใน’ มาแปะไว้บนหลงันายสกัหน่อย” 

 “แต่เขาอยู่ข้างห้องนะ!” 

 ฮบิคิเิอามอืจบัไหล่ผมที่หนุหนัลกุขึ้นมาเอาไว้และจ้องมองหน้านิ่ง

พลางพูดว่า “ใจเยน็หน่อย” 

 “คดิดูส ิที่เมื่อกี้นี้ผูห้ญงิคนนั้นมาหาเรื่อง กเ็พราะตั้งใจจะเตอืนว่า 

‘ฉนัรูน้ะ’ ตอนนี้หล่อนน่าจะพอใจ คงรอดสูถานการณ์ไปพกัใหญ่เลย นาย

แค่ท�าเป็นทองไม่รู้ร้อนก็พอแล้ว ถ้าไปแก้ตัวหรือท�าลับๆ ล่อๆ หลบหน้า 

ผู้หญงิคนนั้นกจ็ะยิ่งน่าสงสยัเข้าไปใหญ่ ระหว่างที่หล่อนเฝ้าดูแล้วเหน็ว่า
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นายไม่ได้ไปฟ้องฮาสมึ ิเดี๋ยวกเ็ลกิสนใจไปเองแหละ” 

 “...แล้วเรื่องโจรขโมยชดุชั้นในล่ะ?” 

 “นั่นก็เป็นอีกเรื่อง ——ค�าถามแรกก็คือเธอโดนขโมยจริงหรือ

เปล่า คนแบบนั้นชอบคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายอยู่แล้ว เจ้าตัวอาจเป็น

คนทิ้งเองแต่ลมื แล้วมาโวยวายว่าโดน ‘ขโมย’ ไป” 

 “เฝ้าดูเฉยๆ แล้วจะเลกิสนใจจรงิๆ หรอื...” 

 พอได้ยนิผมก้มหน้าพมึพ�าอย่างนั้น ฝ่ามอืใหญ่ๆ ของเขากย็ื่นเข้า

มาตบที่แขนทั้งสองข้างแรงๆ และกระซบิเบาๆ ด้วยน�้าเสยีงทุ้มต�่าว่า 

 “ถ้าขนาดนั้นแล้วยงัไม่ยอมเลกิหาเรื่องอกี ฉนัจะไปหาหลกัฐาน

มาแสดงให้ได้เอง” 

 ผมเงยหน้าขึ้นมองสหีน้าจรงิจงัของเขา 

 “...ฮบิคิ”ิ 

 “จะเป็นพยานว่า ผูต้้องสงสยัที่โตจนป่านนี้แล้วแต่หนวดยงัไม่ขึ้น

ให้โกนคนนี้ ไม่มทีางหมกมุ่นกบักางเกงชั้นในผู้หญงิหรอก” 

 “อะ ไอ้บ้า...” 

 ผู้ชายที่หลบลูกเตะของผมได้อย่างง่ายดายหัวเราะยั่วโทสะแล้ว

ท�าท่าจะเดินออกจากห้องไป ผมรู้สึกโมโหจึงลุกขึ้นยืนจากโซฟาเดินตาม

ไป แต่กส็ะดดุกล่องที่วางไว้ในครวัเสยีก่อน 

 “โอ๊ะ!” 

 ผมรบีสลดัแขนซึ่งอ้ามารบัตวัผมไว้ออก “โอ๊ย เจบ็” ผมไม่ได้สนใจ

ที่ฮบิคิทิ�าหน้านิ่ว แต่ก้มตวัลงนั่งข้างๆ กล่องกระดาษนั้นแทน 

 ใช่แล้ว... จะท�ายงัไงกบัของนี่ดี

 “นี่น่ะ ส�าหรบัผู้หญงิคนนั้นแล้ว อาจจะ...” 

 ผมนั่งคกุเข่า เอาแขนยนัพื้นไว้ทั้งสองข้าง ฮบิคินิั่งขดัสมาธลิงกบั

พื้นข้างๆ 

 “อาจจะให้เป็นค่าปิดปากก็ได้นะ คงคิดว่าใช้ไม้แข็งอย่างเดียว
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อาจไม่ได้ผล ส�าหรบัผู้หญงิคนนั้น นี่น่าจะเป็นของรางวลัแหละนะ” 

 “ให้ค่าปิดปากเป็นผกัเนี่ยนะ” 

 ผมมองของในกล่องด้วยความรู้สึกสับสน มือยาวๆ ที่ยื่นเข้ามา

ข้างๆ ถอืวสิาสะฉกีเทปกาวที่ปิดกล่องออก 

 “อ๊ะ นาย!” 

 ฮบิคิเิปิดกล่องโดยไม่สนใจเสยีงร้องห้ามของผม ในกล่องมทีั้งมนั

ฝรั่ง แคร์รอต หวัหอมใหญ่ที่แต่ละอย่างถกูห่อด้วยกระดาษหนงัสอืพมิพ์มา

อย่างด ีฮบิคิหิยบิมนัฝรั่งกบัแคร์รอตขึ้นมาและเพ่งพจิารณาไปที่ผกัซึ่งมดีนิ

ตดิมาด้วยสายตาจรงิจงัอย่างที่ไม่เคยเหน็มาก่อน 

 “ขนาดไม่เท่ากันแต่รู้สึกได้ถึงความมีพลัง บ้านผู้หญิงคนนั้นคง

ท�าไร่ท�านา ของพวกนี้กค็งมาจากไร่ตวัเอง” 

 “คงจะเป็นห่วงลูกสาวที่เข้ามาท�างานในเมืองหลวงจะไม่มีอะไร

กนิ กเ็ลยส่งมาให้สนิะ” 

 “อาจจะผดิจากเจตนาของพ่อแม่ที่บ้านนอก แต่พวกเรากนิมนัให้

หมดซะกน่็าจะดกีว่าปล่อยให้เน่าทั้งกล่องโดยไม่มคีนเปิดดแูหละนะ ——

นี่ หม้ออยู่ตรงไหน” 

 ผมมองตามผู้ชายที่ลกุขึ้นยนืพร้อมหอบผกัด้วยมอืทั้งสองข้างทั้ง

ที่มนัไม่ใช่ดอกไม้ไปอย่างงงๆ 

 “ถามหาหม้อ นี่นายท�าอาหารเป็นด้วยหรอื?” 

 “ตอนเรยีนมหาวทิยาลยัฉนักท็�ากนิเองนะ” 

 “โฮ่ว ไม่น่าเชื่อเลย นายที่ให้รุน่น้องท�าให้ทกุอย่างแม้แต่ชงกาแฟ

เนี่ยนะจะท�าอาหาร” 

 ผมทึ่งที่ได้รู ้ความจริง ฮิบิคิจึงพึมพ�าตอบกลับมาขณะเปิดตู้

กบัข้าวในครวัออกทลีะบาน 

 “ผ่านไปตั้งแปดปี อะไรๆ กต็้องเปลี่ยนไปบ้าง” 

 “...” 
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 ทั้งๆ ที่ผมคดิว่าสมยัเรยีนมธัยมทั้งต้นและปลาย ตวัเองคอืคนที่

สนทิและรู้จกัเขามากกว่าพี่น้องแท้ๆ 

 พอนานๆ ทไีด้กลบัมากนินอนอยู่ด้วยกนัแบบนี้ ท�าให้ได้เหน็อกี

ด้านหนึ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนโดยไม่ตั้งใจจนผมอึ้งไปเลย

 เนื้อต้มซอีิ๊วนคิจุากะมื้อดกึที่ผมกนิด้วยความรู้สกึสบัสนนั้น ——

อร่อยกว่าที่คดิไว้มาก

 4

 เช้าวนัถดัมา ทกุครั้งที่ผมเดนิเข้าออกห้องตวัเองในแมนชั่นจะรูส้กึ

ถงึสายตาที่มองส�ารวจมาจากห้องข้างๆ 

 เริ่มจากตอนเช้า ทนัททีี่ผมออกจากห้องและเดนิไปตามทางเดนิ

ด้านหน้า กไ็ด้ยินเสยีงประตูแง้มเปิดออกตามหลงัมา พอหนัไปมองมนัก็

จะปิดลงทนัท ีและประตูที่ปิดคอืประตูห้องของโยชดิะ เรยีวโกะ ส่วนเวลา

กลางคนืกจ็ะเป็นอกีแบบ ตอนที่ผมเอากญุแจเสยีบประตจูนมเีสยีงดงักริ๊ก 

ประตหู้องข้างๆ กแ็งม้เปิดออกเลก็น้อย พอรูส้กึถงึสายตาที่จ้องมาจนต้อง

หนัไปมองข้างๆ ประตูกป็ิดฉบัลงเหมอืนเคย 

 ดูเหมอืนตอนฮบิคิเิข้าออกห้อง กเ็กดิเหตกุารณ์แบบเดยีวกนั 

 “ถ้าลองนกึถงึใจของฝ่ายนั้นที่เป็นผูห้ญงิและคดิว่ามคีนโรคจติอยู่

ข้างห้อง นี่อาจจะเป็นการป้องกนัตวัอย่างหนึ่ง ถงึจะดูเข้มแขง็ แต่กค็งจะ

กลวัมากจนต้องจบัตาดูพวกเราตลอดเวลาละมั้ง? ปล่อยไว้สกัพกัคงจะเลกิ

ไปเองแหละ” 

 ฟังจากค�าพูดจาของฮบิคิ ิจรงิอยู่ ถ้าคดิถงึใจเรยีวโกะแล้ว ผมก็

พอจะเข้าใจ แต่ว่า... 

 ถงึจะเข้าใจ แต่จะให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ถงึเมื่อไหร่กนั 
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“คิดว่าแค่ความรู้สึกที่อยากชดใช้อย่างเดียวจะท�าให้ยึดติด
กับคนคนเดียวได้นานถึงแปดปีจริงๆ หรือ?”

 หลังจากที่ได้พบกันอีกคร้ัง คามิคุระ ฮิบิคิ นายต�ารวจ 
ผู้ดุดัน บ้าพลัง กับ ฮิรามะ ชินโง ผู้ชอบหาเรื่องใส่ตัว เป็นชนวน
ให้ต้องพบกับเร่ืองยุ่งยากอยู่บ่อยคร้ัง การเข้ามาช่วยคลี่คลาย 
เหตุร ้ายที่ เกิดขึ้นกับชินโงท�าให้ความสัมพันธ์กลับมาแนบชิด 
สนิทกัน แม้บาดแผลในอดีตที่ท�าให้ผิดใจยังไม่คลี่คลาย     

 แต่ฮิบิคิกลับพยายามรุกคืบความสัมพันธ์และยังมีเหตุ 
ที่ท�าให้ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในห้องชินโง แม้ชินโงจะพยายามปฏิเสธ
แต่ก็ไม่เป็นผล ชินโงจึงต้องอยู่ร่วมห้องกับฮิบิคิโดยไม่เต็มใจนัก…
“ปากก็บอกว่าเกลียดเร่ืองแบบนั้น แต่ก็เห็นรู้สึกดีจนน�้าตาไหล 
เลยนี่นา” และแล้วจุมพิตอันเร่าร้อนก็เริ่มต้น 

 ท�าไมถึงได้มีความรู้สึกมากมายกับเขาขนาดนี้นะ… ชินโง 
เองก็ยังสงสัย? 
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