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1 อปุกรณ์ยดึรองเท้ากบัสโนว์บอร์ด
2 ต้นท้อ/ลูกท้อในภาษาญี่ปุ่นคอืโมโมะ และชื่อโมโมมกิแ็ปลว่าลูกท้อ
3 หมิะที่เนื้อนุ่มละเอยีดเป็นปยุเหมอืนผงแป้ง

 

กอนโดลา

1
 หลังเล่นสโนว์บอร์ดจนหน�าใจแล้วกลับมายังจุดขึ้นกอนโดลา 

(กระเช้าลอยฟ้า) พบว่ามคีนต่อแถวยาวกว่าที่คดิ โคตะเดาะลิ้นขณะปลด

ไบน์ดงิ1 ของสโนว์บอร์ด

 “อะไรเนี่ย จู่ๆ คนกเ็ยอะขึ้นมาเสยีอย่างนั้น”

 “เป็นช่วงที่รถบสักรุ๊ปทวัร์มาถงึพอดลีะมั้ง”

 โมโมมหิย่อนตวันั่งบนพื้นหมิะ ปลดไบน์ดงิ หอบสโนว์บอร์ดพร้อม

กับลุกขึ้นยืน เธอสวมเสื้อแจ็กเก็ตลายตารางสีขาวชมพูคู่กางเกงสีเขียว  

เจ้าตวับอกว่าได้แรงบนัดาลใจจากต้นท้อ2 

 “อ้อ คงงั้นแหละ จิ๊ ขดัจงัหวะชะมดั คนอตุส่าห์เครื่องตดิแล้วเชยีว”

 “อย่าใจร้อนส ิไม่เหน็เป็นไรเลย เราเล่นกนัสบายๆ เถอะ”

 เมื่อได้ยนิที่เธอบอก เขากค็ล้อยตามว่าจรงิของเธอ มาเที่ยวคราวนี้

ไม่ได้มีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษ อย่างเช่นอยากสัมผัสพาวเดอร์สโนว์3  
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ให้หน�าใจ หรอือยากวาดโค้งบนพื้นหมิะที่รถไถเกลี่ยอดัไว้ สิ่งส�าคญัที่สดุ

คอืขอแค่สนกุกพ็อ

 “ผมไม่ได้อยากใจร้อนหรอก แต่ไม่นกึว่าโมโมมจิงัจะเล่นเก่งขนาดนี้ 

ผมเลยพลอยฮดึไปด้วย”

 “เอ๋ ฉนัไม่เก่งขนาดนั้นหรอก โคตะคงุต่างหาก ยอดเลยนะ เมื่อกี้

เล่นสวติช์4 ใช่ไหมล่ะ แถมยงัเล่นท่าวนัเอตตี5 ด้วย” 

 โมโมมบิอก รูจมูกโคตะบานออก เธอคงเหน็เตม็ตาว่าเขาตั้งใจโชว์

ฝีมอื

 “เทคนคิพวกนั้นไม่เท่าไรหรอก”

 “เอ๋ เหรอ ฉนัดูยงัไงกเ็หน็ว่าฝีมอืขั้นเทพ”

 “โอเวอร์เกนิไปแล้ว ของแบบนั้นใครๆ กท็�าได้ โมโมมจิงักเ็หมอืนกนั 

ฝึกสกัหน่อยกท็�าได้เอง”

 “ฉนัจะท�าได้ร”ึ

 “ได้อยู่แล้ว รอบหน้าลองดูส”ิ

 “โอ๊ย ไม่ไหวหรอก”

 “ไหวอยู่แล้ว ทุกอย่างต้องอาศัยความท้าทาย ห้ามพักจนกว่าจะ

ท�าได้นะ”

 “ว้าย โหดสดุๆ” เธอโอดครวญ แต่ท่าทางสนกุ แน่นอนว่าเขากส็นกุ

เหมอืนกนั

 ทั้งสองหอบสโนว์บอร์ดเข้าไปต่อท้ายแถว ทันใดนั้นมีผู้หญิงกลุ่ม

หนึ่งมายนืต่อหลงัพวกเขา พวกเธอคยุกนัเจี๊ยวจ๊าว แต่บรรยากาศรอบข้าง

คกึคกัแบบนี้กไ็ม่เลว ได้ยนิว่าคนมาเที่ยวลานสกมีจี�านวนลดลงทกุปี ทว่า

วนันี้คนพลกุพล่านดี

 คนแน่นขนดั แต่แถวกค็่อยๆ เคลื่อนไปข้างหน้า

4 หมายถึงการสลับต�าแหน่งเท้าตรงข้ามกับต�าแหน่งปกติ ยกตัวอย่างเช่น กรณีปกติแล้วเล่นสโนว์

บอร์ดโดยวางเท้าขวาไว้ข้างหน้าและเท้าซ้ายไว้ข้างหลัง ถ้าจะสวิตช์ให้พลิกตัวหันอีกข้างเพื่อให้เท้า

ซ้ายอยู่ข้างหน้าและเท้าขวาอยู่ข้างหลงั
5 ท่าวนัเอตตหีรอื 180 คอืการกระโดดหมนุตวัครึ่งรอบหรอื 180 องศา
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 “ว่าแต่โชคดีเนอะที่คอนดิชันดี6” โมโมมิกล่าว เห็นรอยยิ้มเธอผุด

ขึ้นระหว่างแว่นตากนัลมเลนส์กระจกกบัผ้าอุ่นคอเนื้อหนา

 “ใช่ ไม่นึกเลยว่าหิมะจะฟูขนาดนี้ โชคดีที่พยากรณ์อากาศคลาด 

เคลื่อน เหน็บอกว่าฝนอาจจะตกด้วยซ�้า”

 “เจอฝนกแ็ย่เลย”

 “ถูกเผง ขอแค่ฝนอย่าตกเป็นพอ เพราะคราวนี้ผมใส่ชุดใหม่ทั้ง 

ท่อนล่างท่อนบน”

 “อ๊ะ จรงิด้วย เกอืบไปแล้วส”ิ

 “ใช่ รอดตวัไป”

 ชุดของโคตะประกอบด้วยแจ็กเก็ตสีกรมท่ากับกางเกงสีเทา บอก

ตามตรงว่าซื้อมาเพื่อออกเดตสโนว์บอร์ดครั้งแรกกบัโมโมมโิดยเฉพาะ ไม่ส ิ

ของใหม่ไม่ได้มีแค่นั้น ทั้งสโนว์บอร์ด รองเท้าบูต กระทั่งหมวกไหมพรม 

สเีหลอืงที่สวมอยู่กล็้วนซื้อมาเพื่อวนันี้

 แถวเคลื่อนตวัอย่างเชื่องช้ามาถงึบนัได ทั้งคูก้่าวขึ้นทลีะขั้น มองพื้น

อย่างระมดัระวงั

 “นี่ แถวนี้มรี้านทนัทนัเมงชื่อดงัด้วยละ” โมโมมเิอ่ย

 “ใช่ ใส่ผกัโนซาวานะ อร่อยสดุๆ ผมมาทไีรกก็นิทกุท”ี

 “ว้าว อยากกนิจงัเลย”

 “โอเค งั้นเรากนิมื้อกลางวนัที่ร้านนั้นกนัเถอะ ลงเนนิสกฮีนิาตะแล้ว

น่าจะอยู่ไม่ไกล”

 “สดุยอด โคตะคงุรู้เกี่ยวกบัลานสกนีี้ละเอยีดจงันะ”

 “กผ็มมาที่นี่เกอืบทกุปีนี่นา”

 เธอชมซ�้าว่าสดุยอด

 สนุกจัง โคตะปลื้มปีติ ได้มาเล่นสโนว์บอร์ดซึ่งเป็นงานอดิเรก 

สุดโปรดช่วงฤดูหนาวกับสาวในสเป็กตามล�าพัง ทั้งสองจะอยู่ด้วยกันอีก

สองวัน พักที่โรงแรมใกล้ลานสกี ตอนกลางคืนจะท�าอะไรกันบ้างหนอ  

6 หมายถงึ สภาพอากาศแจ่มใส ไม่มลีม หมิะฟูและปรมิาณเพยีงพอ 



10

กอนโดลาเร้นรัก

เขาจินตนาการบรรเจิดไร้ขีดจ�ากัด แต่ถ้าปล่อยให้จินตนาการบรรเจิด 

เกนิไป กจ็ะไม่มสีมาธเิล่นสโนว์บอร์ด จงึเอาแค่พอหอมปากหอมคอ

 ในที่สุดก็ขึ้นบันไดมาจนสุด กล่องใส่ปลอกหุ้มสโนว์บอร์ดตั้งอยู่  

โคตะยื่นมอืข้างหนึ่งไปหยบิปลอกมาสองอนั แล้วส่งอนัหนึ่งใหโ้มโมม ิเธอ

ใช้เวลาสวมปลอกใส่สโนว์บอร์ดอยู่นาน เขาเลยช่วยเธออีกแรง ไม่ว่าขึ้น

กอนโดลาของลานสกแีห่งใดกน็กึสงสยัทกุครั้งว่า ท�าไมปลอกหุม้สโนว์บอร์ด

ใส่ยากใส่เยน็นกั น่าจะคดิค้นมาให้ใส่ง่ายกว่านี้หน่อย

 ใกล้จะได้ขึ้นกอนโดลาแล้ว

 “ขอโทษค่า ขอจดัให้นั่งรวมกนันะค้า” เจ้าหน้าที่สาวเอ่ยเสยีงแหลม

สูง โคตะไม่สบอารมณ์เพราะอยากนั่งกบัโมโมมสิองต่อสอง แต่ในเมื่อคน

มากนัคบัคั่งปานนี้กบ่็นไม่ได้ กอนโดลาของที่นี่มขีนาดใหญ่ จผุูโ้ดยสารได้

สูงสดุสบิสองคน

 ถงึตาพวกโคตะแล้ว กอนโดลาเปล่าเลื่อนมา เขาให้โมโมมขิึ้นก่อน 

แล้วตวัเองค่อยขึ้นตาม เข้าไปนั่งในสดุ หนัหน้าเข้าหาเธอ

 แน่นอนว่ามกีลุ่มคนแปลกหน้าตามมาข้างหลงั เป็นกลุ่มหญงิล้วน 

สี่คน ยงัไม่ทนัหย่อนสะโพกนั่งกค็ยุกนัเซง็แซ่ฟังไม่ได้ศพัท์ พวกเธอคยุกนั

น�้าไหลไฟดับตั้งแต่ตอนต่อแถว ท�าไมต้องมานั่งรวมกับกลุ่มนี้ด้วยก็ไม่รู้  

การโดยสารกอนโดลาใช้เวลาสบิกว่านาท ีต้องอดทนสถานเดยีว

 ประตูปิดลง กอนโดลาเร่งอัตราเร็ว มองไปข้างนอกเห็นพื้นหิมะ

กว้างสดุลกูหลูกูตา เหล่านกัเล่นสกกีบันกัเล่นสโนว์บอร์ดแต่งตวัสสีนัสดใส 

ก�าลงัไถลไปตามหมิะอย่างอสิรเสรทีั่วทกุหนแห่ง

 “ว้าว น่าประทบัใจจงั ไม่ได้มาตั้งน้านนาน” สมาชกิคนหนึ่งในกลุม่

สี่คนส่งเสยีงระเรงิรื่น เจ้าของเสยีงคอืหญงิผูน้ั่งตดิโคตะทางซ้ายมอื “หลงั

เรยีนจบกไ็ม่ได้เล่นอกีเลย เอ ผ่านมาเจด็ปีแล้วสนิะ”

 “เอรกิะ เธอเล่นได้หรอืเปล่า ฉนัไม่มั่นใจในตวัเองเลย” หญงิสวม

เสื้อแจก็เกต็สเีขยีวที่นั่งทแยงมมุซ้ายของโคตะเอ่ย เอรกิะคอืชื่อของหญงิที่

นั่งข้างโคตะ
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 “น่าจะพอไหวมั้ง จริงๆ เมื่อเจ็ดปีก่อนฉันก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองเล่น

คล่องหรอืยงั ต่อให้คราวนี้เล่นห่วยกว่าสมยันั้นกไ็ม่เป็นไรหรอก” เธอตอบ

แล้วหวัเราะร่า

 โคตะค�านวณในสมอง หลงัเรยีนจบกไ็ม่ได้เล่นอกีเลย ผ่านมาเจด็ปี

แล้ว ปรศินาส�าคญัคอืเล่นครั้งสดุท้ายสมยัเป็นนกัศกึษาปีใด ถ้าสมยันั้น

เป็นนักศึกษาปีหนึ่ง ตอนนี้พวกเธอก็อายุราวยี่สิบห้า ไม่หรอก จากการ

ใช้ค�าพูดค�าจาและบรรยากาศท�าให้รู้ว่าไม่ใช่อย่างนั้น ครั้งสุดท้ายที่เล่น

สโนว์บอร์ดคือตอนอายุยี่สิบสองซึ่งใกล้จบการศึกษา ตอนนี้อายุยี่สิบเก้า 

อมื คดิอย่างนี้น่าจะสมเหตสุมผลกว่า เขาหาค�าตอบในแบบของตวัเอง

 “จะว่าไปพวกเราก็ไม่ได้มาเที่ยวด้วยกันสี่คนนานแล้วนะ” หญิง 

อีกคนกล่าวด้วยน�้าเสียงหม่นหมอง จากทิศทางของเสียงที่ได้ยิน คนพูด 

น่าจะนั่งถดัจากคนที่นั่งตดิโคตะ “ขอโทษนะที่ลากมาด้วยกนั”

 “เอ๋ ขอโทษท�าไมน่ะ บอกตามตรง ฉนัก�าลงัสนกุสดุเหวี่ยงเลยเชยีว” 

หญงิชื่อเอรกิะที่นั่งตดิโคตะเอ่ย

 “นั่นน่ะส ินานๆ จะได้กลบัมารวมกลุ่มกนัทั้งท ีจฮิารกุส็นกุกบัมนั

หน่อยเถอะ” หญงิสวมเสื้อแจก็เกต็สเีขยีวบอก หญงิที่นั่งถดัจากคนที่นั่ง

ตดิโคตะชื่อจฮิารนุี่เอง

 “แต่อากาศไม่หนาวเท่าที่คดินะ นกึว่าจะหนาวกว่านี้เสยีอกี” เอรกิะพูด

 “ออื รู้งี้น่าจะใส่ตวัในมาแค่สามชั้น”

 เมื่อได้ยินที่หญิงสวมเสื้อแจ็กเก็ตสีเขียวกล่าว โคตะเผลอช�าเลือง 

น่าจะใส่ตวัในมาแค่สามชั้นหรอื ตอนนี้ใส่กี่ชั้นกนัแน่

 จังหวะนั้นหญิงผู้นั่งข้างหญิงสวมเสื้อแจ็กเก็ตสีเขียวเปล่งค�าพูด

หลังจากเงียบมาตลอด “ฉันอาจจะใส่มาหนาเกินไปเหมือนกัน ชุดเล่น 

สโนว์บอร์ดชดุนี้อุ่นกว่าที่คดิ” เธอดงึแขนเสื้อสแีดง

 โคตะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเสียงนั้น เพราะเสียงคล้ายเสียงคน

ที่เขารู้จักดี เขาเหลือบมอง เจ้าตัวใส่แว่นตากันลมกับหน้ากากปิดหน้า  

จงึมองไม่เหน็หน้าตาโดยสิ้นเชงิ
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 “เธอบอกว่าซื้อมาเพื่อครั้งนี้โดยเฉพาะสนิะ” เอรกิะชี้หญงิชดุแดง

 “ใช่ กช็ดุเก่าใช้มานานมากแล้ว คดิอยูพ่อดว่ีาอยากได้ของใหม่สกัท”ี

 คล้ายจริงๆ น�้าเสียงก็เหมือนกันไม่มีผิด ลางสังหรณ์ร้ายแผ่ขยาย

ในอก เขามองสโนว์บอร์ดของอกีฝ่าย ดูเหมอืนจะเช่ามา

 “ซื้อครบเซตเลยหรอื” หญงิชื่อจฮิารถุาม

 “เฉพาะชดุเล่นสโนว์บอร์ดกบัถงุมอื แต่น่าจะซื้อแว่นตากนัลมใหม่

ด้วย อนันี้ฝ้าขึ้นเรว็” หญงิชดุแดงตอบแล้วถอดแว่นตากนัลม ตอนนั้นเอง

ที่หน้ากากปิดหน้าเลื่อนหลดุจากต�าแหน่ง เผยให้เหน็หน้าตาเธอ

 หวัใจโคตะแทบกระดอนออกมานอกอก

 หญงิชดุแดงคอืมยิูกิ

 แล้วมยิูกกิค็อืคนที่ก�าลงัอยู่กนิกบัโคตะ

 

2
 โคตะท�างานบรษิทัรโีนเวตที่อยูอ่าศยัในกรงุโตเกยีว รบัผดิชอบด้าน

การตลาดและการออกแบบ ปีนี้ท�างานครบสิบปีพอดี เงินเดือนไม่สูงนัก 

แต่เวลาเห็นพวกลูกค้าท�าตาเป็นประกายเมื่อเห็นห้องตัวเองเปลี่ยนแปลง

ไปราวกบักลายเป็นห้องใหม่ เขารู้สกึดใีจที่เลอืกงานนี้

 มิยูกิเข้ามาท�างานในบริษัทนั้นได้สามปีเศษ ทว่าเข้ามาในฐานะ

พนกังานสญัญาจ้าง ไม่ใช่พนกังานประจ�า รบัผดิชอบด้าน CAD7  พูดให้

เข้าใจง่ายคอื เป็นงานที่ใช้คอมพวิเตอร์วาดพมิพ์เขยีว หรอืแสดงแบบแปลน

ที่เสรจ็สมบรูณ์ออกมาเป็นสามมติ ิถอืว่าเป็นผูช้ว่ยที่ท�าใหพ้วกโคตะอุน่ใจ 

แน่นอนว่าเขากบัเธอมปีฏสิมัพนัธ์กนัอยู่บ่อยๆ

 นยัน์ตาเฉี่ยวคอืจดุเด่นของมยิกู ิรปูลกัษณ์ชวนให้คดิว่าเป็นคนชอบ

7 Computer Aided Design หมายถงึ การน�าคอมพวิเตอร์มาช่วยในการออกแบบ
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8 ห้องนั่งเล่น (L: Living) ห้องรบัประทานอาหาร (D: Dining) และห้องครวั (K: Kitchen) รวมเป็นห้อง

เดยีวกนั และมหี้องแยกอกี 1 ห้องซึ่งใช้เป็นห้องนอน

เอาชนะ แต่ที่จรงิไม่ถงึขนาดนั้น เธอชอบชมคนอื่นด้วยซ�้าไป มหีลายครั้ง

ที่เธอชื่นชมวิธีท�างานของโคตะ ไม่มีชายคนไหนรู้สึกไม่ดีเวลาได้รับค�าชม

จากหญงิสาว แล้วเธอยงัเป็นสาวสวยไม่เบาด้วย โคตะเลยตกหลมุรกัเธอ

ในเวลาไม่นาน

 เขาลองเสี่ยงสารภาพรกัเธอ มยิูกเิองกด็ูไม่ได้รงัเกยีจเขา พวกเขา

จงึเริ่มคบหากนัอย่างราบรื่นเกนิคาด

 โคตะกับเธอเข้ากันได้ดี สามปีมานี้ไม่เคยทะเลาะกันใหญ่โต  

ทั้งคูเ่ลยตดัสนิใจจะใช้ชวีติอยูห้่องเดยีวกนั เป็นห้องแบบ 1LDK8  กจ็รงิ แต่ 

ทั้งสองต่างเป็นมืออาชีพด้านการใช้ห้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่แล้ว  

จงึไม่เคยรู้สกึว่าคบัแคบ 

 เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มอยู่กินกันมาได้หนึ่งปีพอด ี

มยิูกกิเ็ปิดประเดน็นั้นจนได้

 “นี่ คดิเรื่องอนาคตไว้บ้างหรอืเปล่า”

 ตอนนั้นทั้งสองนั่งดื่มสปาร์กลิงไวน์หลังรับประทานมื้อเย็นเสร็จ  

โคตะถอืรโีมตคอนโทรล เพราะก�าลงัจะเปิดโทรทศัน์พอดี

 เขาคิดในใจว่าเอาแล้วไง เป็นเรื่องที่กลัวอยู่แล้ว นึกเสียใจว่าเปิด

โทรทศัน์ให้เรว็กว่านี้กด็หีรอก แต่สกัวนักต็้องตดัสนิใจเรื่องนี้อยู่ดี

 “อนาคตอะไรหรอื” เขาวางรโีมตคอนโทรลแล้วเอ่ยถาม

 “อนาคตของเราสองคน” เธอตอบ “นี่ มองฉนัส”ิ

 เขาเงยหน้าแต่โดยด ีสบตากบัมยิูก ิอยากหลบตา แต่อดกลั้นไว้

 “คดิยงัไงบ้างล่ะ ใจคอจะอยู่กนิกนัแบบนี้ตลอดไปเลยหรอื”

 โคตะเล่นผมตวัเอง “ไม่ได้หรอื”

 “งั้นเรื่องนั้นจะเอายงัไง”

 “เรื่องไหนล่ะ”

 เธองอนิ้วหวัแม่มอืกบันิ้วชี้เข้าหากนัเป็นวงกลม
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 “ฉนัว่าจะเลกิใช้เจ้านั่นแล้วนะ”

 เขาเข้าใจแล้วว่าเธอหมายถงึถงุยาง

 “คณุอยากมลีูกหรอื”

 ออื มยิูกพิยกัหน้า ตายงัจ้องโคตะ

 “กฉ็นัอายยุี่สบิเก้าแล้วนี่นา ปีหน้ากส็ามสบิ มลีกูตั้งแต่ตอนนี้ไม่ได้

เรว็เกนิไปสกันดิ ต่อให้เลกิคมุก�าเนดิกไ็ม่แน่ว่าจะมลีูกได้ทนัทดี้วย”

 ความคดิเหน็ของเธอสมเหตสุมผล โคตะมทีางเลอืกแค่สองทาง ทาง

หนึ่งคอืบอกเธอว่า เขาไม่อยากมลีกู ฉะนั้นเราเลกิกนัเถอะ แต่เขาเลอืกทาง

นั้นไม่ได้ เพราะตวัเขาเองกไ็ม่ได้อยากเลกิกบัเธอ

 เมื่อเป็นเช่นนั้นกเ็หลอืทางเดยีว

 เขาตอบเบาๆ ว่าเข้าใจแล้ว

 “เข้าใจว่ายงัไงหรอื” มยิกูถิาม ในเวลาแบบนี้ นยันต์าเฉี่ยวของเธอ

แสดงการข่มขู่

 โคตะเลยพมึพ�าว่า “เรื่องถงุยาง”

 “ไม่ใช้แล้วกไ็ด้สนิะ”

 “ออื”

 “โล่งอกไปท”ี รมิฝีปากเธอผลยิิ้ม “แต่กจ็ะเกดิปัญหาหนึ่ง”

 “อะไรหรอื” เขาลองถาม ทั้งที่รู้ค�าตอบอยู่แล้ว

 “พอมีลูก เราต้องแจ้งข่าวให้พ่อแม่รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะ ถึงตอนนั้น

จะให้พูดได้ยงัไงว่า ความจรงิเราอยู่กนิกนัมาสกัพกัแล้ว” ดวงตาของมยิูก ิ

วบัวาว

 บ้านเกิดของโคตะและมิยูกิอยู่ต่างจังหวัด แน่นอนว่าทั้งคู่ปิดบัง 

พ่อแม่เรื่องอยู่กินกัน โชคดีที่พ่อแม่ทั้งสองบ้านไม่คิดจะตรวจสอบว่าลูก 

ตวัเองในวยัสามสบิใช้ชวีติตวัคนเดยีวอย่างไรบ้าง

 พดูได้ค�าเดยีวว่ามยิกูมิวีาทศลิป์เป็นเลศิ ทางหนขีองโคตะถกูปิดกั้น

ยิ่งขึ้นทกุทปีระหนึ่งโจทย์หมากรกุ

 เขาครางดงัอมื “อนันั้นมนักจ็รงินะ”
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 “ใช่ไหมล่ะ พอรู้ว่าตั้งท้องเมื่อไร เรากอ็ยากยดือกบอกพ่อแม่ แล้ว

กอ็ยากให้พวกเขายนิดกีบัเรา อย่างน้อยฉนักร็ู้สกึอย่างนั้น”

 “แน่นอนว่าผมรู้สกึเหมอืนคณุ”

 “เนอะ”

 มิยูกิประกาศก้องทางแววตาเป็นท�านองว่า แล้วจะเอายังไงต่อ  

รบีเตรยีมใจได้แล้ว

 โคตะกอดอก

 “อมื ถ้างั้นเราควรไปทกัทายท�าความรู้จกักบัพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย 

แล้วกบ็อกว่าเรามคีวามสมัพนัธ์กนัแบบนั้นสนิะ”

 “ความสมัพนัธ์แบบไหนหรอื”

 “ก็นั่นไง” เขากระแอม “ความสัมพันธ์แบบที่จะมีลูกด้วยกันก็ไม่

แปลก บอกพวกเขาว่าตอนนี้เราตั้งใจจะมลีูกด้วยกนั”

 รอยย่นผดุขึ้นหว่างคิ้วเธอ สงสยัก�าลงัหงดุหงดิ

 เขายอมแพ้ หมดทางหนแีล้ว

 “สรุปว่าเราจะแต่งงานกัน ถ้าไปเจอพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายและ 

แจ้งให้ทราบไว้ก่อน มนักจ็ะไม่เกดิปัญหาอะไรเลย” โคตะเอ่ย ชั่วพรบิตา

ที่พูดออกไป ความพ่ายแพ้ครอบง�าในจติใจ

 รอยย่นหว่างคิ้วของมยิูกหิายวบั หน้าตาเธอสดใส

 “เอ๊ะ ยงัไงนั่น คณุขอฉนัแต่งงานหรอื”

 หากไม่ได้นั่งเก้าอี้อยู ่เขาคงเข่าทรดุล้มไม่เป็นท่า ขอแต่งงานอะไรเล่า 

เธอเป็นคนถามชี้น�าเองไม่ใช่หรอื แต่ต่อให้ปากฉกีกพ็ูดแบบนั้นไม่ได้

 “เอ้อ กใ็ช่น่ะส…ิ” โคตะเอ่ยอย่างห่อเหี่ยว

 “ไชโย ดใีจจงั” มยิูกลิกุขึ้นยนืแล้วสวมกอดเขา

 ขณะโอบแขนรอบร่างเธอ เขาคดิว่าในเมื่อเธอดใีจปานนี้กเ็อาตาม

นั้นแหละ ใจจริงยังอยากรักษาความสัมพันธ์ตอนนี้ต่อไป ใช้ชีวิตสบายๆ 

แบบคนโสด มีความรู้สึกว่าแต่งงานแล้วคงต้องแบกรับความรับผิดชอบ

มากมายหลายอย่าง แต่หากค�านงึถงึอกีฝ่าย จะปล่อยไว้แบบนี้ตลอดไป
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กไ็ม่ได้ เขาตระหนกัว่าอาจถงึเวลาที่ตนต้องเป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว

 หากผูห้ญงิตดัสนิใจได้แล้ว จะลงมอืท�าทนัท ีเสาร์อาทติย์ต่อมาพวก

เขาไปทกัทายพูดคยุกบัพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย หลงัจากพามยิูกไิปบ้านพ่อ

แม่โคตะในเมอืงฟคุอุ ิ วนัรุ่งขึ้นเขากไ็ปทกัทายพูดคยุที่บ้านเกดิของเธอซึ่ง

อยู่ในนาโกยะ โชคดทีี่พ่อแม่ของทั้งคู่ยนิดกีบัเรื่องนี้ สารภาพว่าอยู่กนิกนั

แล้วกไ็ม่มใีครต�าหน ิอย่าว่าแต่กระนั้นเลย ทกุคนพากนัท�าหน้าดใีจด้วยซ�้า

เมื่อได้ยินมิยูกิบอกว่า ตั้งใจจะมีลูกทันที ตอนจัดพิธีแต่งงานอาจตั้งท้อง

แล้วกไ็ด้ แม่โคตะถงึกบัพูดส่งเสรมิว่า “แบบนั้นกด็นีะ สมยันี้การแต่งงาน

เพราะตั้งท้องไม่ใช่เรื่องเสยีหายแล้ว และถ้าจองจดังานแต่งงานล่วงหนา้ก็

ไม่มปีัญหาอะไรเลยด้วย ไม่ต้องห่วงๆ พยายามเข้านะ”

 พิธีแต่งงานจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม โคตะอยากเลื่อนออกไป

อีกสักหน่อยก็ยังดี ทว่ามิยูกิดื้อดึงไม่ยอม เพราะเธอเกิดเดือนมิถุนายน

และอยากใส่ชดุแต่งงานก่อนอายขุึ้นเลขสามให้ได้

 มยิกูติื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆ ในทางกลบักนัโคตะหดหูด่�าดิ่ง ตดัสนิใจ 

เด็ดขาดแล้วแท้ๆ ถึงกระนั้นก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าการแต่งงานจะท�าให้ตน 

สูญเสยีสิ่งส�าคญัไป สรปุว่าเขามภีาวะซมึเศร้าก่อนแต่งงาน

 ตอนนั้นเองเพื่อนสมยัเรยีนชวนไปปาร์ตี้จบัคู่ เพื่อนคนนั้นรู้อยู่แล้ว

ว่าโคตะมีคนรัก แต่ไม่ยักรู้ว่าตกลงจะแต่งงานกันแล้ว ไม่แปลกหรอก 

เพราะโคตะไม่ได้เล่า

 เขาลองเข้าร่วมเพื่อผ่อนคลายจิตใจ เป็นปาร์ตี้จับคู่แบบห้าต่อห้า 

ฝ่ายหญงิท�างานที่เคาน์เตอร์ขายเครื่องส�าอางในห้างสรรพสนิค้า

 แล้วโคตะก็ได้พบกับโมโมมิ เขาประทับใจดวงตากลมโตและริม

ฝีปากค่อนข้างอวบอิ่ม หรอืพูดให้ถกูคอืเธอเป็นหญงิที่มเีสน่ห์เย้ายวน เสื้อ

ไหมพรมขนาดพอดตีวัขบัเน้นหน้าอกอวบอูม ทกุองค์ประกอบตรงสเป็กเขา

 พอลองคุยก็รู้ว่าเธอเล่นสโนว์บอร์ดกับดูภาพยนตร์เป็นงานอดิเรก 

นี่กต็รงกบัโคตะอกีเช่นกนั ทั้งคูถ่กูคอกนัทนัท ีตกลงกนัว่าจะหาโอกาสเจอ

กนัสองต่อสองในเรว็ๆ นี้ จากนั้นแลกข้อมูลตดิต่อกนั
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 สัปดาห์ถัดจากปาร์ตี้จับคู่ โคตะออกเดตกับโมโมมิ กินดื่มกัน 

นิดหน่อย บทสนทนาออกรสดังคาด เขาตื่นเต้นตลอดเวลา ไม่ได้เป็น 

แบบนั้นมานานแล้ว

 ช่วงเวลาแห่งความสนกุผ่านไปภายในชั่วอดึใจ โคตะไปส่งโมโมมทิี่

ห้อง เธออยูต่วัคนเดยีว เขาคาดหวงัเก้อวา่เธออาจเชญิเข้าหอ้ง แต่กไ็ด้จบู

กนัใกล้แมนชนัของเธอ

 วันนั้นตอนเขากลับถึงห้อง มิยูกินั่งใช้งานคอมพิวเตอร์ท�าอะไร 

บางอย่างอยู่

 “กลบัมาแล้วหรอื วนันี้กลบัดกึจงันะ” เธอเอ่ย

 “งานลากยาวกว่าที่คดิน่ะ กเ็ลยไปดื่มสงัสรรค์กนั”

 “เหรอ”

 มิยูกิเคยเป็นพนักงานสัญญาจ้าง แต่ย้ายไปบริษัทอื่นเมื่อหนึ่งปีที่

แล้ว เขาโทร.บอกเธอไว้แล้วว่าคนืนี้จะกนิมื้อเยน็ข้างนอก

 ขณะเปลี่ยนเสื้อผ้า โคตะชะโงกมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มิยูก ิ

จบัจ้อง สิ่งที่ฉายอยู่บนนั้นคอืภาพชดุแต่งงาน

 เขาตระหนกัอกีครั้งว่าการนบัถอยหลงัเริ่มต้นขึ้นแล้ว

 หลงัจากนั้นโคตะยงัออกเดตกบัโมโมมอิกีหลายครั้ง บอกตวัเองว่า

จะท�าแบบนี้ได้กเ็ฉพาะช่วงนี้ เอาไว้แต่งงานกบัมยิกูเิมื่อไร เขาตั้งใจจะเลกิ

กบัโมโมมอิย่างเดด็ขาด เลยยิ่งอยากให้ความส�าคญักบัช่วงเวลานี้

 ในไม่ช้าฤดสูโนว์บอร์ดที่เฝ้ารอกม็าถงึ แน่นอนว่าเขาคยุเรื่องนั้นกบั

โมโมมดิ้วย เธอบอกว่าอยากไปเล่นสโนว์บอร์ดด้วยกนั

 “นั่นสนิะ แต่จะไปที่ไหนดล่ีะ บ่อน�้าพรุ้อนซาโตซาวะเป็นไง” พอได้

ยนิที่โคตะเสนอ โมโมมติบมอืระดบัอก “อุ๊ย อยากไปจงัเลย”

 “ที่โน่นสดุยอดเลยเนอะ แต่อาจไกลไปหน่อยส�าหรบัเที่ยววนัเดยีว

กลบั” เขาเอยีงคอน้อยๆ ท�าหน้าเหมอืนไม่มเีจตนาแอบแฝงแล้วลองถาม

ว่า “สะดวกค้างคนืหรอืเปล่า”

 ทั้งคู่ยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางกาย โคตะคิดว่านี่แหละโอกาส 
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วดัดวง

 โมโมมกิ้มหน้าเลก็น้อย นยัน์ตากลมโตกะพรบิสองครั้ง พอเหน็เธอ

ท�าหน้าจรงิจงั เขาเกอืบตดัใจแล้วว่าคงหมดหวงั แต่รมิฝีปากอวบอิ่มของ

เธอขยบัเสยีก่อน

 “เอางั้นกไ็ด้”

 เธอตอบตกลงอย่างง่ายดายเหลือเกินจนชั่ววินาทีนั้นเขานึกว่า 

ตวัเองฟังผดิ ทว่าค�าพูดประโยคต่อมาของเธอท�าให้เขารู้ว่าไม่ได้ฟังผดิ

 “อตุส่าห์ไปทั้งทกีอ็ยากเล่นสกัสองวนัด้วย”

 “นั่นสเินอะ!” โคตะเผลอพูดเสยีงดงั “งั้นผมจดัการเรื่องจองที่พกั

ให้เอง”

 “ออื รบกวนหน่อยนะ” โมโมมยิิ้มร่า

 หวัใจเขาลงิโลด

 ทั้งคู่หารือนัดแนะวันกัน เสาร์อาทิตย์คนเยอะ ต่างฝ่ายเลยขอลา

หยดุพกัร้อนแล้วเดนิทางไปถงึที่หมายตั้งแต่วนัศกุร์

 เขาตกอยูใ่นห้วงฝัน จะได้ไปเที่ยวค้างคนืเล่นสโนวบ์อร์ดกบัโมโมม ิ

มแีววว่าจะได้ข้ามเส้นสดุท้ายเสยีที

 ถงึกระนั้นกม็อีปุสรรค แน่นอนว่าอปุสรรคคอืมยิูกิ

 อยู่มาวนัหนึ่ง โคตะเอ่ยหลงักลบัจากบรษิทั

 “แย่เลย สดุสปัดาห์หน้าผมต้องไปคารอุซิาวะ”

 “คารอุซิาวะ? ไปท�าไมน่ะ”

 “ต้องไปเป็นพยานการส่งมอบบ้านพกัตากอากาศที่รโีนเวตเสรจ็แล้ว 

น่ะสิ หลังจากนั้นจะมีงานปาร์ตี้ฉลองปิดงาน แล้วลูกค้าก็ตื๊อให้ผมอยู ่

ร่วมงานให้ได้ ผมเลยจ�าใจเข้าร่วม”

 “เหรอ คณุคงเหนื่อยแย่ ออื เข้าใจแล้ว พอดเีลย วนันั้นว่าจะจดั

ปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนพอด ีเพื่อนบอกว่าจะค้างคนืที่นั่นกไ็ด้”

 “งั้นหรอื มโีอกาสทั้งทกีไ็ปสนกุกบัเพื่อนเถอะ”

 “ออื ตั้งใจว่าอย่างนั้น”
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 มิยูกิไม่แสดงอาการเคลือบแคลง เท่านี้ก็ทะลวงด่านที่หนึ่งได้แล้ว 

ทว่ายงัเหลอือปุสรรค

 โคตะเล่นสโนว์บอร์ดเป็นงานอดเิรกมานานแล้ว เคยไปเล่นกบัมยิกูิ

หลายครั้งด้วย ข้อเสยีคอือปุกรณ์กบัชดุใหญ่เทอะทะ พวกเขาตกลงกนัว่า

จะเกบ็ข้าวของทั้งหลายเกี่ยวกบัสโนว์บอร์ดของทั้งคูไ่ว้ใต้เตยีง อปุกรณ์ครบ

เซตจงึยงัเกบ็ไว้ตรงนั้นจนถงึทกุวนันี้

 หากอปุกรณ์หายไปเฉพาะสโนวบ์อร์ด รองเทา้บตู และชดุกฬีาของ

โคตะ จะเป็นเช่นไร ถ้าเกดิมยิูกสิงัเกตขึ้นมา เขาจะแก้ตวัไม่ขึ้น

 หลงัจากกลดักลุ้มเป็นนานกไ็ด้ข้อสรปุว่าจะซื้อใหม่ทั้งหมด

 เขาใช้เวลาพักระหว่างงานไปร้านค้า ซื้อเซตอุปกรณ์สามชิ้นซึ่ง 

ประกอบด้วยสโนว์บอร์ด รองเท้าบตู และไบน์ดงิ ซื้อกระทั่งชดุกฬีา แว่นตา

กันลม และหมวกไหมพรม รวมเป็นเงินแสนกว่าเยน แต่เรื่องนั้นช่างมัน

เถอะ ปัญหาคอืจะเอาของที่ซื้อไปซ่อนไว้ที่ไหนดี

 โคตะตัดสินใจใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์ ชายคนที่ชวนเขาไปร่วม

ปาร์ตี้จบัคู่นั่นเอง พออธบิายสถานการณ์ให้ฟัง อกีฝ่ายตอบตกลงทนัควนั

 “แอบแฟนตวัจรงิไปเที่ยวกบักิ๊กหรอื น่าอจิฉาจงัน้า เข้าใจละ ส่ง

ทุกอย่างมาเก็บไว้ที่ฉันได้เลย แต่นายต้องเล่าให้ฉันฟังตั้งแต่ต้นจนจบว่า

ไปเที่ยวนอกใจเป็นไงบ้าง” โชคดวี่าเพื่อนเป็นคนง่ายๆ

 เช้าตรูว่นัศกุร์ โคตะแต่งชดุสทูออกจากบ้าน มยิกูส่ิงเขาจากบนเตยีง 

รู้สกึผดิกจ็รงิ แต่พอเหน็นติยสารข้อมูลเกี่ยวกบัการแต่งงาน เขาตดัสนิใจ

แยกแยะให้เดด็ขาดว่านี่เป็นการหาความสขุใส่ตวัก่อนสละโสด

 เขาเปลี่ยนชดุส�าหรบัท่องเที่ยวที่ห้องเพื่อน ตกลงกบัเพื่อนว่าจะจ่าย

ค่ารบกวนให้ห้าพนัเยน

 “โหย จะนอกใจทที�าไมมนัล�าบากจงัวะ ถ้าแฟนใหม่ดซีะขนาดนั้น 

นายเลกิกบัตวัจรงิไปเลยไม่ดหีรอื” เพื่อนบอกพลางขยี้ตาง่วงงนุ

 “ท�าอย่างนั้นไม่ได้น่ะส ิสถานการณ์มาถงึจดุที่ฉนัถอยหลงัไม่ได้แล้ว”

 “ถอยหลงัไม่ได้แล้ว? หมายความว่าไงน่ะ”
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 “…ไม่มอีะไรหรอก”

 พดูไม่ออกว่าตกลงจะแต่งงานกนัแล้ว เดี๋ยวเพื่อนต้องยิ่งถามสารพดั

อย่างเพราะเหน็เป็นประเดน็น่าสนกุสดุเหวี่ยงแน่ๆ แต่ส�าหรบัตวัโคตะเอง 

ปัญหานี้หนกัหนาสาหสัยิ่งยวด

 หลังเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อย เขาแบกสัมภาระมุ่งหน้าไปสถานี

โตเกียว เมื่อไปถึงประตูทางเข้าฝั่งยาเอสึจูโอ เจอโมโมมิสวมเสื้อขนเป็ด 

มฮีู้ดน่ารกัรออยู่ก่อนแล้ว พอเหน็โคตะ เธอยิ้มแล้วโบกมอืให้

 เขาวิ่งเข้าไปหาอกีฝ่ายด้วยความคดิว่า ได้เวลาขึ้นสวรรค์แล้ว

3
 เวลาตกนรกเริ่มขึ้นแล้ว…

 ข้อสงสยัต่างๆ นานาหมนุวนในสมองโคตะ เพราะอะไรมยิูกถิงึมา

อยู่ที่นี่ งานที่บรษิทัล่ะ อกีสามคนเป็นใคร

 “เฮ้อ อยากแช่บ่อน�้าพรุ้อนเรว็ๆ จงั” หญงิสวมเสื้อแจก็เกต็สเีขยีวกล่าว

 “ไม่ทันไรก็อยากแช่แล้วหรือ ยังไม่ได้เล่นสโนว์บอร์ดกันสักรอบ 

เลยนะ” เอรกิะท้วง

 “ก็ฉันมาที่นี่เพราะหมายตาบ่อน�้าพุร้อนมากกว่านี่นา สโนว์บอร์ด

เหมอืนเป็นของแถม”

 “ยมูเิป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วเนอะ ถงึได้โดนหาว่าเหมอืนป้าแก่ๆ 

ไงล่ะ”

 “ช่างฉนัเถอะ นี่แหละวถิชีวีติของฉนั”

 หญงิใส่เสื้อแจก็เกต็สเีขยีว เธอชื่อยูมิ

 ข้อมูลนั้นจุดประกายในสมองโคตะ เพื่อนชื่อยูมิโผล่ออกมาบ่อยๆ 

ในเรื่องเล่าของมิยูกิ เธอเล่าว่ายูมิเป็นเพื่อนร่วมชมรมสมัยมหาวิทยาลัย 

ไปเล่นเทนนสิในฤดูร้อนและกฬีาหน้าหนาวในฤดหูนาวด้วยกนัเพื่อบงัหน้า 



21

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

แต่ที่จรงิแล้วแค่จดังานสงัสรรค์ดื่มเหล้ากนั

 เขาขดุค้นความทรงจ�า จะว่าไปเวลามยิกูเิล่าเรื่องสมยันั้น ได้ยนิชื่อ

จิฮารุกับเอริกะอยู่บ่อยครั้งด้วย เห็นบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังมารวมตัวกันเป็น

ครั้งคราว

 ระหว่างคดิเช่นนั้น โคตะลอบมองหน้าสี่สาวอกีครั้ง พลนัตะลงึงนั 

เพราะนัยน์ตามิยูกิเขม้นมองใบหน้าเขาอยู่ พอเขายืดตัวตรงเพราะความ

ตกใจ เธอเบนสายตาไปทางอื่น

 “นี่ เป็นอะไรไปน่ะ” หญงิชื่อจฮิารตุบหน้าตกัมยิูก ิ“จู่ๆ กซ็มึ”

 “เปล่า ไม่มอีะไรหรอก” มยิกูส่ิายศรีษะ ดงึหน้ากากปิดหน้าตามเดมิ 

แล้วสวมแว่นตากนัลมกลบัเข้าที่ เสยีงนั้นคล้ายอดัแนน่ด้วยความขุน่เคอืง

 โคตะตวัแขง็ทื่อ ความแตกแล้วหรอื…

 เขาตรวจดูเสื้อผ้าตัวเอง ทั้งแจ็กเก็ตกับกางเกงเป็นของใหม ่

เอี่ยมอ่อง สกีค็นละโทนกบัที่ใส่จนถงึปีที่แล้ว หมวกไหมพรมสเีหลอืงกไ็ม่ใช่

ของที่มยิูกเิคยเหน็ แว่นตากนัลมใช้เลนส์กระจก มองจากภายนอกไม่เหน็

ข้างในแว่น ซ�้าตอนนี้เขายงัสวมหน้ากากปิดหน้าด้วย

 คดิๆ ดูแล้วไม่น่าความแตก คนรูปร่างแบบโคตะหาได้ทั่วไป ตั้งแต่

ขึ้นกอนโดลากไ็ม่ได้ปรปิากพูดสกัค�า เธอยงัไม่ได้ยนิเสยีงเขา

 ไม่ส…ิ

 ก่อนขึ้นกอนโดลาล่ะ แน่นอนว่าเขาพูด ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง 

ทนัทนัเมง เธอได้ยนิบทสนทนาตอนนั้นเข้าหรอืเปล่า แต่แค่เสยีงอย่างเดยีว

จะท�าให้เธอรู้เลยหรือ ต่อให้คิดว่าเสียงคล้าย แต่ไม่น่าเอะใจไปมากกว่า

นั้นนี่นา

 เขาทบทวนปฏสิมัพนัธ์ในขณะนั้นแล้วใจหายวาบ มอียู่ครั้งเดยีวที่

โมโมมพูิดชื่อโคตะ เธอบอกว่า “โคตะคงุรูเ้กี่ยวกบัลานสกนีี้ละเอยีดจงันะ”

 มยิูกไิด้ยนิประโยคนั้นหรอื

 เป็นไปได้ว่าทแีรกเธอได้ยนิเสยีงแล้วคดิว่าคล้ายเสยีงโคตะ พอเงี่ยหู

ฟังกไ็ด้ยนิชื่อจนรู้ว่าเป็นเขา
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 เมื่อคิดดังนั้น เขารู้สึกว่าที่เธออุตส่าห์ถอดแว่นตากันลมเมื่อกี้มี

เจตนาบางอย่าง เธออาจตั้งใจให้เขารู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นกไ็ด้

 หวัใจเต้นระเรว็ เหงื่อกาฬแตกพลั่กทั่วกาย

 โมโมมเิข้าไปชดิเขา “นี่ๆ  รอบนี้เราเล่นเส้นทางไหนดลี่ะ”

 ค�าถามสบายอารมณ์ท�าเอาเขาตงึเครยีด รู้ทั้งรู้ว่าโมโมมไิม่ผดิ แต่

ก็ไม่อยากให้เธอชวนคุยตอนนี้ สถานการณ์ไม่เอื้ออ�านวย แต่ขืนไม่ตอบ 

เธออาจเรยีกชื่อเขา มเีพยีงเรื่องนั้นที่ต้องหลกีเลี่ยงให้ได้

 โคตะเข้าไปใกล้เธอ ยกถงุมอืป้องปากกระซบิว่า “ขึ้นลฟิต์ไปยอด

เขากนัเถอะ”

 “เอ๋ ที่ไหนนะ” เธอเลื่อนหน้าเข้ามาใกล้อกี สงสยัไม่ได้ยนิ

 “ยอดเขา” เขาภาวนาขอให้เธอได้ยนิทเีถอะ

 ออื เข้าใจแล้ว โมโมมพิยกัหน้า

 โคตะชายตาดทู่าทขีองมยิกูอิย่างกล้าๆ กลวัๆ เธอได้ยนิบทสนทนา

เมื่อครู่หรอืเปล่า จะได้ยนิเสยีงเขาและมั่นใจแล้วว่าเป็นโคตะไหมนะ

 “ว่าแต่จฮิารนุี่ดวงซวยเรื่องผู้ชายจงันะ” มยิูกโิพล่ง “นี่รอบที่เท่าไร

แล้วล่ะ ที่ต้องเลกิกนัเพราะอกีฝ่ายนอกใจ”

 นอกใจ ค�านั้นสร้างความตื่นตกใจดจุโดนไฟดดู โคตะแทบสะดุง้ตวัลอย

 “เอ คนที่สี่ละมั้ง”

 “เยอะจงั” เอรกิะเอ่ยอย่างอ่อนใจ “ดผููช้ายไม่เป็นมากกว่าดวงซวย

เรื่องผู้ชายหรอืเปล่า”

 “อมื คดิว่างั้นหรอื”

 “ไม่หรอก เพราะจฮิารชุอบผู้ชายแนวนั้นต่างหาก” ยูมบิอก “เธอ

ชอบผู้ชายเสเพลหน่อยๆ มาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนี่นา ในแง่หนึ่งเลยถือว่า

ช่วยไม่ได้ อย่าใส่ใจเลย รบีหาผู้ชายเสเพลคนใหม่กพ็อแล้ว เอ้า เท่านี้ก็

หมดปัญหา เรามาสนกุกบัการเที่ยวบ่อน�้าพรุ้อนกนัดกีว่า”

 “เธอกเ็ป็นแบบนั้นอยูเ่รื่อย แล้วพอจฮิารโุดนผูช้ายคนต่อไปนอกใจ 

พวกเรากต้็องชวนจฮิารมุาเที่ยวย้อมใจอกีน่ะหรอื แต่ถงึเป็นอย่างนั้นกไ็ม่มี
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ปัญหาหรอกนะ”

 โคตะเดาเรื่องราวส่วนใหญ่ได้จากถ้อยค�าของเอริกะ ท่าทางจิฮารุ

จะถูกคนรักนอกใจ แล้วก็เลิกกันเพราะเหตุนั้น อีกสามคนจึงชวนเธอมา

ท่องเที่ยวเพื่อเยยีวยาจติใจบอบช�้า

 มยิูกอิ้าปากพูด “ฉนัคดิว่ามนัขึ้นอยู่กบัการอบรมสั่งสอน”

 “หมายความว่าไงน่ะ” จฮิารถุาม

 “ต่อให้ผู้ชายที่เราหลงรักเป็นคนเสเพล เราแค่อบรมสั่งสอนให้เขา

ไม่ชายตาแลหญงิอื่นกพ็อแล้ว สรปุว่าก�าบงัเหยีนไม่แน่นพอไงล่ะ”

 “บงัเหยีนหรอื ฉนัไม่ถนดัอะไรแบบนั้นน่ะส”ิ

 “ห้ามพูดอย่างนั้นนะ เดี๋ยวกโ็ดนเหน็เป็นของเล่นอกีหรอก”

 “เธอเก่งเรื่องคมุผูช้ายอยูห่มดัมาแต่ไหนแต่ไรนี่นา” เอรกิะหนัไปพดู

กบัมยิูก ิ“ตอนนี้อยู่กนิกบัแฟนสนิะ คงกดดนัแฟนน่าดูเลยสทิ่า”

 “เสยีมารยาท ฉนัไม่ท�าอย่างนั้นหรอก ไม่จ�าเป็นด้วย”

 โคตะตั้งใจจะกลนืน�้าลาย ทว่าในปากแห้งผาก

 “แปลว่าไม่มอีะไรให้น่ากงัวลหรอื” ยูมถิาม

 “ออื หน้าตาดูเป็นคนเหลวไหล แต่จรงิๆ แล้วเป็นคนเอาจรงิเอาจงั 

ฉนัเลยไว้ใจเขา”

 เขากะพริบตาหลังแว่นตากันลมด้วยความแปลกใจ ค�าพูดเมื่อกี้

เหมือนมาจากใจจริง หมายความว่ามิยูกิยังไม่สังเกตหรือว่าแฟนที่อยู่กิน

ด้วยอยู่ตรงนี้

 ไม่ส ิยงัวางใจไม่ได้ เป็นไปได้เหมอืนกนัวา่ ที่จรงิเธอรูแ้ล้ว แต่จงใจ

ใช้ค�าว่า ‘ไว้ใจ’ เพื่อกระตกุต่อมมโนธรรมของโคตะ

 “งั้นถ้าแฟนเธอนอกใจล่ะ เธอจะถอนหมั้นเขาหรอืเปล่า”

 เขาเสยีขวญักบัค�าถามของเอรกิะ

 มยิูกคิดิครู่สั้นๆ ก่อนตอบ “ไม่หรอก”

 “จะไม่เลกิกบัเขาหรอื” จฮิารปุระหลาดใจ

 ออื มยิูกพิยกัหน้า
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 “แบบนั้นกเ็ข้าทางอกีฝ่ายน่ะส ิฉนัไม่เหมอืนจฮิาร ุไม่ปล่อยให้เขา

ลอยนวลหรอก” น�้าเสยีงเธอเยอืกเยน็น่าขนลกุ

 “เอ๊ะ งั้นจะท�าไงล่ะ” ยมูหินัหน้าไปหามยูิก ิแสดงความอยากรู้อยาก

เหน็อย่างเปิดเผย

 “ในชีวิตผู้ชาย ถึงแต่งงานแล้วก็คงมีนอกใจบ้างอยู่ดี ถ้าอย่างนั้น 

สูอ้ดทนกบัการนอกใจสกัครั้งก่อนแต่งงานยงัดกีว่า ปัญหาอยูห่ลงัจากนั้น”

 อกีสามคนเข้าประชดิมยิูกอิย่างตั้งอกตั้งใจฟัง โคตะอยากรู้เหมอืน

กนัว่าเธอจะพูดอะไรต่อ

 “ว้าว ยอดเลย ดูสิๆ พวกเขาเล่นสกีกับสโนว์บอร์ดในที่ที่สุดยอด

แบบนั้นด้วย” โมโมมกิล่าวพลางชี้ไปนอกหน้าต่าง

 อยากบอกเหลอืเกนิว่าอย่ามาชวนคยุในสถานการณ์นี้ส ิแต่ครั้นจะ

เมนิใส่กไ็ม่ได้ เขาเลยหนัหน้าไปทางที่เธอชี้ “อ๊ะ จรงิด้วย”

 “เอ๊ะ มองไปทางไหนน่ะ ไม่ใช่ตรงนั้น ตรงโน้นต่างหาก”

 โคตะอยากร้องไห้ ส่ายสายตาล่อกแล่ก คิดในใจว่าจะทางไหนก็

ช่างเถอะน่า

 “จงัหวะนี้แหละที่ได้เวลากมุบงัเหยีน” มยิกูเิริ่มสาธยาย “ต้องบอก

ให้ชดัเจนว่า อดทนกบัการนอกใจคราวนั้นได้กจ็รงิ แต่ไม่ได้แปลว่ายกโทษ

ให้ ถ้ามเีรื่องไม่สบอารมณ์เมื่อไร ฉนัอาจรื้อฟ้ืนเรื่องนั้นกลบัมาพดูอกีกี่ครั้ง

กไ็ด้ เท่านี้เรากก็มุอ�านาจความเป็นผู้น�าหลงัแต่งงานได้แล้ว ไม่ยอมให้อกี

ฝ่ายท�าตามใจชอบหรอก”

 “อย่างนี้นี่เอง” เอริกะพูดเสียงดังด้วยความประทับใจ “เธอเป็น 

ผู้หญงิน่ากลวัจงัเลย”

 “อยากหกัหลงัฉนัเองนี่นา สาสมแล้ว”

 “แล้วสามทีี่อยู่ในโอวาทภรรยากถ็อืก�าเนดิด้วยประการฉะนี้สนิะ”

 มยิูกสิ่ายศรีษะเมื่อได้ยนิที่ยูมพิูด

 “สามีที่อยู่ในโอวาทหรือ เบาไป นี่คือจุดก�าเนิดของทาสต่างหาก 

เขาต้องเป็นทาสฉนัไปชั่วชวีติ”
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 เอรกิะหวัเราะลั่น ยูมชิูสองมอืขึ้นอย่างเออืมระอา จฮิารเุอาแต่พูด 

รวัๆ ว่ายอดเลย

 โคตะตวัซดี เป็นทาสไปชั่วชวีติ…

 ชกัคดิจรงิๆ ว่ามยิกูริูแ้ล้วว่าเป็นเขา ถงึได้เจตนาพดูเรื่องแบบนี้ขึ้นมา 

เธอต้องการสื่อว่าเข้าใจแล้วนะ ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปคณุกลายเป็นทาสฉนัแล้ว

 “อ้อ แต่มนัขึ้นอยู่กบัว่าถงึขั้นไหนแล้วด้วยนะ” มยิูกเิอ่ย

 “ถงึขั้นไหนแล้วยงัไงหรอื” จฮิารถุาม

 “ความสมัพนัธ์กบักิ๊กไง ถ้ายงัไม่ได้มเีซก็ซ์กนั ฉนัยอมให้เขาไม่ต้อง

เป็นทาสกไ็ด้”

 อย่างนั้นหรอกหรอื เริ่มเหน็แสงสว่างร�าไรแล้ว

 มยิูกแิจกแจงต่อ

 “แต่ยอมให้เฉพาะกรณีที่เขาสารภาพผิดด้วยตัวเองก่อนโดนฉัน

ซักไซ้ไล่เลียงนะ ไม่อย่างนั้นก็ไม่ยกโทษให้ ยังไงเจ้าตัวก็ไม่ยอมโผล่หาง

อยู่แล้ว ฉนัน่าจะเป็นฝ่ายรู้ตวัก่อนมากกว่า แต่ฉนัจะให้เวลาผ่อนผนั ถ้า

สารภาพผดิด้วยตวัเองก่อนกร็อดตวัไป แต่ถ้าไม่กจ็บเห ่นี่ฉนัวา่ตวัเองใจดี

มากแล้วนะ”

 เอ๊ะ หมายความว่ายงัไงกนัแน่…โคตะใช้ความคดิอย่างหนกั

 หากมยิูกพิูดแบบนี้เพราะรู้แล้วว่าโคตะอยู่ที่นี่ แปลว่าเวลาผ่อนผนั

เริ่มต้นแล้วหรอืเปล่า มจี�ากดัเวลาถงึเมื่อใดกนั

 พอลงจากกอนโดลา มคีวามเป็นไปได้สูงว่าจะเจอกนัครั้งต่อไปใน

คืนพรุ่งนี้ เมื่อถึงเวลานั้นโคตะคงมีเซ็กซ์กับโมโมมิเรียบร้อยแล้ว หรือต่อ

ให้ยงัไม่มอีะไรกนั มยิูกกิไ็ม่น่าจะยอมเชื่อ

 สรปุว่าระยะเวลาผ่อนผนัยาวถงึแค่ก่อนลงจากกอนโดลา มยิกูแิอบ

บบีคั้นให้เขารบีสารภาพตั้งแต่ตอนนี้นั่นเอง

 แต่คดิอกีท…ี

 เป็นไปได้เหมอืนกนัว่าไม่ใช่อย่างนั้น

 โคตะคิดมากไปหมดทุกอย่าง มิยูกิอาจแค่บังเอิญพูดเรื่องนี้ขึ้นมา
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โดยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยกไ็ด้

 ใช่ ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ เขาอยากเชื่อเช่นนั้น

 “แล้วแฟนเธอเป็นยงัไงล่ะ ถ้ารู้ว่าเธอสงสยั เขาจะขอโทษแต่โดยดี

ไหม หรอืว่าจะดื้อแพ่งไปก่อน”

 หลงัครางอมื ไม่รูส้น้ิา แล้วเอยีงคอครุน่คดิเงยีบๆ สกัพกั มยิกูพิลนั

ชี้ไปยงัทศิทางที่กอนโดลามุ่งหน้าไป

 “นี่ ดสู ิลานสกแีห่งนี้กเ็หมอืนกนั เสาพาดสายเคเบลิของกอนโดลา

กับลิฟต์ติดป้ายเขียนบอกจ�านวนใช่ไหมล่ะ ตรงนี้คือเสาต้นที่เท่าไรของ

ทั้งหมดสามสบิสามต้น เสามทีั้งหมดสามสบิสามต้น ป้ายช่วยบอกให้รู้ว่า

ตอนนี้เรามาถงึเสาต้นไหน”

 เกดิช่วงเวลาเงยีบงนัน่าพศิวงทนัททีี่เธอพูดจบ

 “เอ๋ ยงัไงน่ะ เรื่องนั้นท�าไมหรอื เกี่ยวกบัประเดน็ที่พูดเมื่อกี้ยงัไง” 

ยูมเิอ่ยข้อสงสยัที่สมควรถาม

 “ถ้าคดิในทางกลบักนั ป้ายที่ว่ากเ็หมอืนนบัถอยหลงั เหมอืนบอก

ว่าใกล้ถงึจดุหมายปลายทางแล้ว รบีเตรยีมตวัเข้านะ”

 “เรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้ว ถึงได้ถามว่าหมายความว่ายังไง” ยูมิเปล่ง

เสยีงงุ่นง่าน

 ท่าทางอกีสามคนจะไม่เข้าใจ ทว่าโคตะเข้าใจเจตนาของมยิกูชิดัเจน 

ไม่ต้องสงสยัอกีต่อไปแล้ว เธอก�าลงัเร่งเขาว่า ยงัไม่รบีสารภาพอกี กอนโดลา

จะถงึปลายทางแล้ว ถงึตอนนั้นกส็ายเกนิไปแล้วนะ

 โคตะตดัสนิใจแน่วแน่ เขาจะเผยตวัจรงิและขอให้เธออภยั อกีสาม

คนคงล้อเลียนเขา แล้วเขาก็คงถูกโมโมมิดูแคลน ถึงกระนั้นก็ช่วยไม่ได้ 

พวกเธอเป็นคนอื่นตั้งแต่แรก แต่มยิูกคิอืคนที่เขาต้องอยู่ด้วยกนัไปชั่วชวีติ

 โมโมมิเอ่ยว่านี่ๆ เพื่อชวนคุยอีก แต่ต้องเพิกเฉยสถานเดียวแล้ว  

โคตะยกมอืจบัแว่นตากนัลม
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4
 “เขาอายสุามสบิสาม” มยิูกเิล่าต่อ

 โคตะชะงกัมอืที่ก�าลงัจะถอดแว่นตากนัลมไว้ได้หวดุหวดิ

 “เท่าจ�านวนเสาพาดสายเคเบิลของที่นี่เลย ส่วนฉันอายุยี่สิบเก้า 

อายเุท่าเขาตอนเราได้รูจ้กักนั แต่ตอนนั้นเขาเป็นที่พึ่งพาได้มากกวา่ฉนัใน

ตอนนี้เยอะ ท�างานกเ็ก่ง นสิยัเป็นผู้ใหญ่ มคีวามเป็นมอือาชพี เสาที่ยี่สบิ

เก้าในสามสบิสามต้นของเขาอยูส่งูกว่านี้มาก เทยีบกนัแล้วฉนัว่าตวัเองใน

ตอนนี้ยงัใช้ไม่ได้ ไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่า เมื่อถงึตอนอายสุามสบิสาม ฉนัจะ

เป็นคนน่านบัถอืได้เท่าเขาในตอนนี้หรอืเปล่า”

 “เขาเป็นคนดขีนาดนั้นเลยหรอื” จฮิารรุ�าพงึด้วยความอจิฉา

 ออื มยิูกพิยกัหน้า เขามองไม่เหน็ปากเธอ แต่เธอน่าจะก�าลงัยิ้ม

 “เพราะฉะนั้น ถึงฉันจะพูดสมมติฐานหลายอย่างเกี่ยวกับการ

นอกใจ แต่เรื่องที่เขาจะสารภาพผิดเมื่อความแตกน่ะ เป็นไปไม่ได้หรอก 

เพราะเขาไม่น่านอกใจตั้งแต่ต้นแล้ว เขาไม่ใช่คนแบบนั้น”

 ยูมิกอดอก “โอ้โห ที่เธอเกริ่นให้พวกเราฟังเสียยาวเหยียด เพื่อ 

อวดแฟนในตอนท้ายหรอืเนี่ย”

 เอรกิะเหน็ด้วย หวัเราะก๊ากดงัลั่น

 มยิูกหิวัเราะร่วนบ้าง “ขอโทษนะ อาจเป็นงั้นกไ็ด้”

 “ไม่ไหวเลยเนอะ” เสยีงยูมเิจอืรอยยิ้มเจื่อน

 “เธอบอกแฟนเรื่องมาเที่ยวคราวนี้หรอืเปล่า” จฮิารถุามมยิูกิ

 “ไม่ได้บอกหรอก”

 “ท�าไมล่ะ”

 “ก็เราสองคนสัญญากันแล้วว่า จะพยายามไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย

จนกว่าจะจัดงานแต่งงานเสร็จเรียบร้อยนี่นา ฉันเลยอุบเงียบเรื่องซื้อชุด

เล่นสโนว์บอร์ดตวันี้ด้วย” เธอดงึแขนเสื้อสแีดง
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 “งั้นหรอกหรอื”

 “วนันี้เขาไปท�างานต่างจงัหวดั หนาวแบบนี้ยงัต้องไปคารอุซิาวะอกี 

ออกไปท�างานตั้งแต่เช้าตรูแ่ท้ๆ แต่ฉนัยงัไม่ลกุจากเตยีงเลย รู้สกึผดิกบัเขา

จรงิๆ เมื่อกี้พอเหน็ชดุตวัเอง ฉนัเลยหดหูน่ดิหน่อยว่า ฉนัมวัท�าอะไรอยูน่ะ 

ผูช้ายที่จะมาเป็นหวัหน้าครอบครวัตั้งใจท�างานอยูแ่ท้ๆ ฉนัไม่ควรระรื่นที่ได้

ใส่ชดุกฬีาตวัใหม่หรอก”

 จฮิารรุ้องอ๋อเหมอืนนกึขึ้นได้ “หมายถงึที่เมื่อกี้ฉนัทกัว่าจู่ๆ  เธอกซ็มึ

น่ะหรอื”

 “ใช่ ฉนัเหน็ภาพตวัเองในชดุนี้เข้าน่ะ”

 “เอ๊ะ เหน็ได้ยงัไง”

 มยิูกพิมึพ�าว่าแว่นตากนัลม แล้วขยายความว่าภาพมนัสะท้อนอยู่

บนนั้น

 โคตะถงึบางอ้อว่าตอนนั้นน่ะเอง เขารูส้กึเหมอืนมยิกูเิขม้นมองหน้าเขา 

แต่ไม่ใช่อย่างที่คดิ เธอมองภาพตวัเองสะท้อนบนแว่นตากนัลมเลนส์กระจก

ของเขาต่างหาก

 ทั่วทั้งร่างหายเกร็ง ความโล่งอกอันล�้าลึกเข้าโอบล้อม ทุกอย่าง

เพราะเขาวติกไปเอง มยิูกไิม่ได้สงัเกตเหน็อะไรทั้งนั้น

 ขณะเดียวกันความรู้สึกผิดแสนสาหัสก็พุ่งเข้าจู่โจม ละอายใจที่

ทรยศคนรกั ทั้งที่เธอเชื่อใจเขาถงึเพยีงนี้

 โคตะตดัสนิใจว่านี่จะเป็นครั้งสดุท้าย ในเมื่อสถานการณ์พาไป เขา

มทีางเดยีวคอืสานต่อการท่องเที่ยวหนนี้ เป็นคนรกัของโมโมมเิฉพาะคนืนี้

กพ็อ อาจมเีซก็ซ์กบัเธอ แต่แค่คนืนี้เท่านั้น พอกลบัโตเกยีวค่อยหาจงัหวะ

บอกเลกิโมโมม ิอาจไม่ราบรื่นอย่างที่หวงั แต่เขาต้องหาทางเลกิกบัเธอให้ได้

 โมโมมจิิ้มเข่าโคตะ “นี่ เหม่ออะไรอยู่น่ะ”

 เขาส่ายหน้าเงยีบๆ มาถงึขั้นนี้กไ็ม่อยากเปล่งเสยีงสุ่มสี่สุ่มห้า ถงึ

โมโมมจิะคดิว่าผดิปกต ิ แต่เขาอยากคงสถานการณ์นี้ไว้จนกว่าจะลงจาก 

กอนโดลา
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 “ฉนัอยากเชด็เลนส์แว่นตากนัลม มอีะไรที่ใช้ได้บ้างหรอืเปล่า ฉนั

ลมืเอาทชิชูมา”

 โคตะล้วงหาในกระเป๋ากางเกงโดยไม่ปรปิาก เขาเอาผ้าส�าหรบัเชด็

แว่นตากนัลมมาด้วย จงึยื่นมนัให้อกีฝ่าย

 “พกของแบบนั้นมาด้วยหรือ สมแล้วที่เป็นคุณ” เธอรับไปด้วย 

น�้าเสยีงเรงิร่า ใช้ผ้าถูเลนส์จากด้านนอกโดยยงัสวมแว่นตากนัลมอยู่

 “อ๊ะ จรงิส”ิ มยิูกมิคีวามเคลื่อนไหวครั้งใหม่ เธอหยบิสมาร์ตโฟน

จากกระเป๋าเสื้อ โคตะสงัหรณ์ใจไม่ดี

 “เกดิอะไรขึ้น” จฮิารถุาม “จะโทร.หาที่ท�างานหรอื”

 “เปล่า ลืมถามไปเลยว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับกี่โมง ฉันต้องกลับก่อน

หน้านั้น เพราะต้องเอาข้าวของพวกนี้ไปซ่อนด้วย” เธอเริ่มกดสมาร์ตโฟน

 โคตะเสยีวสนัหลงัวาบ สมาร์ตโฟนของเขาใส่อยู่ในกระเป๋ากางเกง 

ยังเปิดเครื่องไว้ ไม่ได้ปิดเสียงด้วย แล้วเสียงดนตรีเรียกเข้าดันเป็นเพลง

ประกอบภาพยนตร์ ‘สตาร์ วอร์ส’ อีก ขืนโทรศัพท์ดังในเวลาแบบนี้  

ความต้องแตกเป็นแน่

 เขากุมสมาร์ตโฟนจากด้านบนกระเป๋ากางเกง โดยไม่ได้ถอด 

ถงุมอื ได้แต่ภาวนาขออย่าให้เสยีงเลด็ลอดออกมาเลย

 ทว่า…

 “อ๋า โทร.ไม่ติด เหมือนทางโน้นจะอยู่นอกเขตสัญญาณ” มิยูกิ 

ถอนหายใจ เกบ็สมาร์ตโฟนใส่กระเป๋ากางเกง “เขาบ่นอยูบ่่อยๆ ว่า พอซื้อ

สมาร์ตโฟนใหม่แล้ว สญัญาณดนัแย่กว่าเดมิเสยีอกี”

 โคตะโล่งใจ จรงิอยู่ว่าเขาเคยบ่นว่าสญัญาณแย่ แต่มเีฉพาะวนันี้ 

ที่เขาจ�าต้องขอบคณุข้อบกพร่องนั้น

 “อ๊ะ ใกล้ถึงแล้วละ” เมื่อมองภาพข้างหน้าผ่านกระจกกอนโดลา 

ยูมเิริ่มสวมถงุมอืที่ถอดอยู่ “เอาละ ก่อนอื่นเราเล่นสโนว์บอร์ดกนัสกัรอบ 

แล้วค่อยไปกนิทนัทนัเมงกนัเนอะ”

 เอรกิะพ่นหวัเราะ
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 “เธอเนี่ย ยงัไงสโนว์บอร์ดกเ็ป็นเรื่องรองสนิะ”

 “ใช่น่ะส ิผดิด้วยหรอื อกีอย่าง ในไกด์บุก๊บอกว่า ถ้าไปบ่อน�้าพรุ้อน

ซาโตซาวะกต็้องกนิทนัทนัเมงใส่ผกัโนซาวานะ เขาบอกว่าอร่อย”

 โมโมมยิกปลายรองเท้าสะกดิรองเท้าบตูของโคตะ คงอยากบอกว่า

คนพวกนี้จะไปกนิทนัทนัเมงเหมอืนพวกเราเลยเนอะ เขาผงกศรีษะน้อยๆ 

พลางคิดในใจว่าอีหรอบนี้พวกตนก็ไปร้านนั้นไม่ได้แล้ว ขืนเผอิญเจอกัน

ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ เขาต้องหาข้ออ้างเพื่อให้โมโมมิล้มเลิกความตั้งใจ

จะกนิทนัทนัเมงให้ได้ก่อนมื้อเที่ยง

 กอนโดลามาถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ มันลดความเร็วและ 

เคลื่อนเข้าใกล้จดุส�าหรบัลงจากกอนโดลา

 โมโมมสิ่ายศรีษะ

 “ไม่ไหว ต้องเช็ดจากข้างในจริงๆ ด้วย ไว้เดี๋ยวลงจากกอนโดลา 

ช่วยรอเดี๋ยวนะ ฉนัจะไปเข้าห้องน�้าด้วย”

 เขาพยักหน้าแทนค�าตอบว่าได้สิ จะไปห้องน�้าหรือที่ไหนก็ไปเลย 

ตอนนี้อยากอยู่ห่างๆ พวกมยิูกใิห้เรว็ขึ้นอกีสกัวนิาทกีย็งัดี

 ประตูกอนโดลาเปิดออก มิยูกิลงเป็นคนแรก ตามด้วยจิฮารุ ยูม ิ

และเอริกะ โคตะลงตามมา กลุ่มสี่คนยังอยู่แถวนั้นเพื่อเอาปลอกหุ้ม 

สโนว์บอร์ดคนืไว้ในบรเิวณที่ก�าหนด

 มยิกูเิบนสายตาไปข้างหลงัโคตะ วนิาทต่ีอมากร้็องอทุานอ้าว ค�าพดู

ที่เธอเปล่งในทนัใดนั้นเล่นเอาเขาไม่อยากเชื่อหู

 เธอร้องว่า โมโมม!ิ

 โคตะหนัไปด้านหลงั โมโมมกิ�าลงัถอดแว่นตากนัลม มองมยิกูอิย่าง

เคลอืบแคลง

 “นี่ฉันเองไง” มิยูกิถอดแว่นตากันลมกับหน้ากากปิดหน้า “มิ-ยู-ก ิ

เราเรยีน ม.ปลายที่เดยีวกนั”

 ใบหน้างงงวยของโมโมมิสดใสขึ้นทันตา เธอย่างเท้าออกไปพร้อม

กบัร้องอ๋อ ทั้งคู่กมุมอืกนัทั้งสองข้าง
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 “มยิกู ิว้าย ฉนัไม่ทนัสงัเกตเลย สบายดไีหม ตอนนี้อยูแ่ถวไหนหรอื”

 “เอบสิใุนโตเกยีว โมโมมลิ่ะ”

 “ฉนักอ็ยู่โตเกยีว แถวอดีาบาช ิเอ๋ ไม่จรงิใช่ไหม ลมอะไรหอบมา 

ไม่อยากเชื่อเลย”

 ทั้งสองกระโดดเด้งดึ๋ง ทกัทายกนัว่าไม่ได้เจอกนันานเลยเนอะ คดิถงึจงั

 โคตะมองภาพนั้น สมองขาวโพลน ปฏเิสธที่จะรบัรู้ว่าเกดิอะไรขึ้น

 พวกเธอต่างคนต่างหยบิสมาร์ตโฟนออกมา คงตั้งใจจะแลกเปลี่ยน

ข้อมลูตดิต่อกนั คนใดคนหนึ่งพดูว่าคราวหน้าเราค่อยนดัคยุกนัสบายๆ เนอะ 

เขาไม่รบัรู้แล้วว่าคนไหนพูด

 เกดิอาการคลื่นเหยีนรนุแรง สตแิทบหลดุลอยได้ทกุเมื่อ เขาหนัมอง

นอกหน้าต่างในสถานการณ์แบบนี้โดยไม่มสีาเหตุ

 มิยูกิกับโมโมมิยังคุยกันต่อ โมโมมิบอกว่าอยากเห็นรูปถ่ายคู่หมั้น

ของเธอ

 ได้ส ิมยิูกติอบ เริ่มกดสมาร์ตโฟน

 เสยีงใครไม่รูด้งัเข้ามาในหวัเขาว่า รบีคกุเข่าก้มหวัขอขมาเดี๋ยวนี้เลย

 กว่าจะรู้ว่าเป็นเสียงตัวเอง มิยูกิก็หันหน้าจอสมาร์ตโฟนไปทาง 

โมโมมแิล้ว
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ลิฟต์

ควอด9  รอบที่ 1
 วินาทีที่รองเท้าบูตย�่าก้าวแรกบนผืนหิมะ พลังงานพุ่งพล่านในตัว 

เนินสกีกว้างใหญ่ไพศาลทอประกายขาว มีฉากหลังเป็นท้องฟ้าสีคราม 

เหล่านักสกีกับนักสโนว์บอร์ดดูคึกคัก อากาศหนาวเย็นที่สูดเข้าร่างกาย 

กช็วนให้กระปรี้กระเปร่า

 “โอ้ สดุยอดเลยนี่นา” ฮดิะ เอสเึกะอทุานพร้อมกบัขว้างสโนว์บอร์ด

ที่หอบมาไปข้างหน้า สโนว์บอร์ดที่ซื้อมาใหม่เพื่อวนันี้ลงสูพ่ื้นอย่างสวยงาม

และแล่นฉวิไป

 “หิมะฟูดีนะนี่” สึกิมุระ ฮารุกิผู้มีอายุน้อยกว่าฮิดะหนึ่งปีย�่าหิมะ 

เพลดิเพลนิกบัเสยีงสวบสาบ

 “เมื่อวานคงตกหนกั หมิะแถวที่ประจ�าของพวกเราน่าจะเตม็ไปด้วย

พาวเดอร์สโนว์” มซิกุ ินาโอยะ เจ้าของร่างสงูยิ้มกริ่มขณะมองไปทั่วเนนิสกี

 “ผมกค็ดิอย่างนั้นครบั เพราะงั้นเราน่าจะขึ้นควอดกนัก่อน แล้วต่อ

ด้วยแพร์ลฟิต์10  จะได้ขึ้นไปสูงๆ กนัเลยดไีหมครบั” สกึมิรุะเสนอ

9 ลฟิต์สกนีั่งได้สี่คน
10 ลฟิต์คู่

 



33

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

11 เทคนคิขั้นพื้นฐานของการเล่นสโนว์บอร์ด เป็นการใส่ไบน์ดงิเฉพาะขาหน้า ส่วนขาหลงัถบีพื้นหมิะ

เพื่อให้กระดานสโนว์บอร์ดลื่นไถลไปข้างหน้า
12 กูฟี (Goofy) การวางเท้าขวาไว้ข้างหน้า เท้าซ้ายไว้ข้างหลงั ตรงข้ามกบัเรกูลาร์ (Regular) ที่วางเท้า

ซ้ายไว้ข้างหน้า เท้าขวาไว้ข้างหลงั

 

 ทมีผู้ชายเอ่ยเหน็ด้วย ความคดิเหน็เป็นเอกฉนัท์

 “ตกลงแบบนั้นนะ” ฮิดะหันไปข้างหลัง คิโมโตะ อากินะตามมา

ล่าช้าเลก็น้อย

 “ออื เอาส ิมาโฮะจงัน่าจะยงัมาไม่ถงึด้วย”

 ฮิดะเริ่มใส่ไบน์ดิงอย่างฮึกเหิม แผ่นสโนว์บอร์ดใหม่เอี่ยมอ่องเป็น

ประกายแวววาว แทบเหน็ใบหน้าตวัเองสวมแว่นตากนัลมสะท้อนอยูบ่นนั้น

 ทั้งสี่คนมีประสบการณ์การเล่นสโนว์บอร์ดมายาวนานพอสมควร 

คุน้เคยกบัสเกตตงิ11 กนัแล้ว พวกเขาเล่นสโนว์บอร์ดเท้าเดยีวแซงหน้าพวก

นกัสโนว์บอร์ดมอืใหม่ไปอย่างรวดเรว็ เพื่อจะไปให้ถงึจดุขึ้นควอดลฟิต์ตรง

เนนิสกกีลาง

 วนันี้วนัหยดุ แต่โชคดทีี่คนไม่แน่น ต่อควิประเดี๋ยวเดยีวกไ็ด้ขึ้นลฟิต์

แล้ว ทั้งสี่นั่งเรยีงหน้ากระดานบนควอดลฟิต์ ล�าดบัเรยีงจากซ้ายคอืฮดิะ 

สกึมิรุะ มซิกุ ิและอากนิะ คนวางเท้าแบบกูฟี12 มแีค่อากนิะคนเดยีว

 “อากาศดจีงั” ฮดิะแหงนมองฟ้าคราม

 “คอนดิชันเยี่ยมยอดจริงๆ แหละ เพราะฉันท�าความดีเป็นประจ�า

แท้ๆ เลย”

 เมื่อได้ยนิที่มซิกุพิูด อกีสามคนท้วงตงิขึ้นพร้อมกนัว่า “ท�าความดี

ตรงไหนไม่ทราบ”

 “ถ้าสภาพอากาศวนันี้เป็นผลจากพฤตกิรรมของมซิกุลิะก ็ ฝนต้อง

ตกห่าใหญ่แล้ว” ฮดิะเหนบ็เป็นคนแรก

 “แบบนั้นยงัดนีะครบั ผมว่าน่าจะแบบมพีาวเดอร์สโนวเ์ตม็ไปหมด 

แต่ดนัมลีมกระโชกจนต้องหยดุท�าการ แล้วต้องถอยกลบั ทั้งที่ความบนัเทงิ

รออยู่ตรงหน้า”

 อากนิะหวัเราะที่สกึมิรุะพูด “ว้าย เป็นงั้นจรงิกแ็ย่ที่สดุเลย”
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 “พูดอะไรน่ะ ลืมเรื่องบ่อน�้าพุร้อนซาโตซาวะแล้วหรือไง เพราะ

ฉันท�างานล่วงเวลาถึงดึกดื่นเพื่อมาเล่นสโนว์บอร์ด เทพเจ้าแห่งหิมะเลย

ซาบซึ้งประทบัใจจนดลบนัดาลให้เกดิวมิานพาวเดอร์สโนว์ขั้นสดุในวนัจรงิ

ไงเล่า” มซิกุแิย้ง

 “เดี๋ยวก่อนนะ ฉนัต่างหากที่มคีวามดคีวามชอบเรื่องนั้น” ฮดิะกล่าว 

“เพราะฉนัเป็นคนก�าหนดวนั”

 “จริงอยู่ว่าคนก�าหนดวันคือคุณฮิดะ แต่คนเลือกสถานที่คือผม 

นะครบั” สกึมิรุะเอ่ย “ถ้าสภาพอากาศวนันั้นไม่แน่นอน แล้วเลอืกลานสกี

ผดิ คอนดชินักจ็ะต่างจากตอนนี้คนละเรื่อง ผมว่าเนนิสกทีี่คณุฮดิะเสนอ

แทบหวงัให้มหีมิะตกใหม่ไม่ได้เลยครบั ถ้าลมืที่ผมยนืกรานว่าต้องเป็นบ่อ 

น�้าพรุ้อนซาโตซาวะเท่านั้นกแ็ย่น่ะส”ิ

 “ไม่หรอก วนันั้นไปลานสกแีห่งไหนกส็ดุยอดทั้งนั้นแหละ” ฮดิะบอก

 “ใช่ๆ เพราะเป็นวนัที่การท�าความดขีองฉนัได้รบัการยอมรบัไงล่ะ” 

มซิกุพิูด

 ทกุคนปฏเิสธเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า บอกแล้วไงว่าเรื่องนั้นน่ะไม่มทีาง 

แน่นอน มซิกุทิี่โดนว่าอย่างนั้นกห็าได้เคอืงโกรธ ความที่แกล้งท�าตวัเป็นเดก็

ซกุซนตลอดเวลา เขาพอใจที่ทกุคนขดัด้วยซ�้า

 สนุกจังแฮะ ฮิดะสมใจอยาก ได้มาเล่นสโนว์บอร์ดสุดโปรดกับ 

เพื่อนพ้องที่รู้ใจ เรยีกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสขุล้นโดยแท้

 ฮดิะท�างานที่โรงแรมในโตเกยีว สกึมิรุะ มซิกุ ิ อากนิะ และสจึยิะ  

มาโฮะซึ่งจะตามมาทหีลงัคอืเพื่อนร่วมงานของเขา เพยีงแต่โรงแรมแบ่งออก

มาเป็นหลายแผนก เช่น แผนกที่พัก แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนก 

จัดเลี้ยง พวกเขาจึงไม่ได้ท�างานในส่วนงานเดียวกัน ส่วนงานในปัจจุบัน 

ของฮิดะคือแผนกอาหารและเครื่องดื่ม เขาเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้า

ในร้านอาหารญี่ปุ่น

 “ว่าแต่ยายเบ๊อะที่นอนตื่นสายจะมาถงึกี่โมงน่ะ” มซิกุถิาม

 “เหน็ส่งอเีมลมาบอกว่าขึ้นรถไฟชงิกนัเซน็รอบหลงัพวกเราประมาณ
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13 อาโฮะ แปลว่า โง่ งี่เง่า บ้องตื้น

 

สามสบินาท”ี อากนิะตอบ

 “แปลว่าจะมาสายประมาณสามสบินาทสีนิะ แล้วคนอย่างยายนั่น

กค็งใช้เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้านานกว่าชาวบ้านชาวช่องด้วย”

 “คงอย่างนั้น เพราะเป็นยายเบ๊อะ” สึกิมุระตอบเห็นพ้องด้วย 

น�้าเสยีงจรงิจงั

 “ฉนัว่ายายนั่นควรชื่อ สจึยิะ อาโฮะ13 มากกว่าสจึยิะ มาโฮะ” ฮดิะ

ผสมโรง “จะซื้อตั๋วขึ้นลฟิต์ถกูหรอืเปลา่กไ็ม่รู ้ก่อนหนา้นี้ยายนั่นเคยซื้อตั๋ว

แปลกๆ เพราะราคาถูกด”ี

 “อ๋อ ฉนัจ�าได้” มซิกุติบราวกนัตก “ยายนั่นซื้อผดิเป็นตั๋วรอบเช้า  

มาถงึเนนิสกตีอนสบิโมงครึ่ง แต่ซื้อตั๋วรอบเช้าเข้าไปได้ยงัไงหว่า กะจะเล่น

สโนว์บอร์ดแค่ชั่วโมงกว่าแล้วกลบัเลยหรอืไง”

 ทกุคนหวัเราะลั่น

 “มาโฮะจงัเคยบอกว่า ตวัเองมกัหลงกลผลประโยชน์ที่มองเหน็อยู่

ตรงหน้า สาเหตุที่ขอท�าต�าแหน่งฟรอนต์ก็เพราะมันดูน่าสนุกดีในสายตา

คนนอก”

 “อ๋อ เรื่องนั้นผมก็เคยได้ยิน” สึกิมุระซึ่งท�างานแผนกที่พักเหมือน

มาโฮะกล่าว “แล้วจู่ๆ กถ็ูกมอบหมายให้ท�างานเป็นแม่บ้าน งานหนกัผดิ

กบัภาพที่คดิไว้เลยผดิหวงั เจ้าตวัเคยเล่าว่าอย่างนั้น”

 ใช่ๆ อากนิะพยกัหน้า

 “แถมเคยเลินเล่อด้วยนะ ฉันเคยได้ฟังจากคนรู้จักในแผนกที่พัก  

พอเห็นมีหญิงสาวกับลูกค้าสูงวัยมาเช็กอินด้วยกัน ยายนั่นทักทายว่า

มาท่องเที่ยวกับลูกสาวคงสนุกนะคะ แต่ปรากฏว่าเป็นคู่รักที่อายุห่างกัน  

เล่นเอาพนกังานฟรอนต์อหิลกัอเิหลื่อกนัหมดทั้งบาง”

 เมื่อได้ข้อมูลใหม่จากมิซุกิ ฮิดะเอ่ยว่า “เปิ่นชะมัด หมดหนทาง

เยยีวยาแล้ว”

 “แต่จดุนั้นกเ็ป็นเสน่ห์ของมาโฮะจงันะ” อากนิะพูดปกป้อง
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 “เสน่ห์แน่เร้อ” มซิกุใิช้โทนเสยีงสงูปรี๊ด “ยายนั่นรูปร่างหน้าตางั้นๆ 

ฉะนั้นสมองน่าจะมีรอยหยักบ้าง เดี๋ยวคนก็นึกว่าพนักงานโรงแรมนี้มีแต่

พวกบ้องตื้นหรอก”

 “รูปร่างหน้าตางั้นๆ หรอื ฉนัว่าน่ารกัดอีอก”

 พอได้ฟังที่อากนิะบอก ฮดิะเอยีงคอครุ่นคดิ “เอ ฉนัว่าเป็นอะไรที่

อธบิายด้วยค�าพูดไม่ได้เชยีวละ”

 ฮ่าๆๆ สกึมิรุะหวัเราะ “อธบิายเป็นค�าพดูไม่ได้ ส�านวนนั้นเหมาะเลย”

 “ทกุคนใจร้ายจงั อย่าพูดให้มาโฮะจงัได้ยนิล่ะ”

 “ไม่นะ ฉนัว่าพูดให้ได้ยนิอาจจะดกีว่ากไ็ด้ แล้วคโิมโตะกห็ดัสอน

รายนั้นแต่งหน้าบ้างส ิเพราะเธอแต่งหน้าเก่งเป็นบ้าเลย”

 “เอ๊ะ ท�าไมล่ะ มซิกุคิงุเคยเหน็หน้าสดฉนัหรอื”

 “ไม่เคยเห็นหรอก จินตนาการเอาน่ะ ฉันประทับใจทุกทีว่าเธอ 

ปกปิดได้เนยีนมาก”

 “เสยีมารยาท ไม่ใช่ปกปิด แต่น�าเสนอจดุเด่นต่างหาก”

 “โอ้โห รู้จกัใช้ค�าพูดนะ” สกึมิรุะชื่นชม

 “สึจิยะนี่ท�าตรงข้ามเลย น�าเสนอจุดด้อยแทนที่จะเป็นจุดเด่น  

หน้ากจ็ดือยู่แล้ว ยงัจะท�าหน้าเซ่อซ่าอกี” มซิกุพิูดจาดูถูกหนกักว่าเดมิ

 “จริงสิ จากที่มาโฮะจังเล่า วันก่อนเจ้าตัวถูกผู้จัดการดุว่า เวลา

ฟังคนอื่นพูด อย่าอ้าปากหวอส ิหน้าตาดูเป๋อเหลอหมด” ชายสามคนยก 

สโนว์บอร์ดที่ตดิอยู่กบัเท้าขึ้นลงอย่างชอบใจ

 “ตอนนี้ต้องจามอยู่แน่ๆ” สกึมิรุะเอ่ย

แพร์ลิฟต์ รอบที่ 1
 ขณะว่าร้ายสจึยิะ มาโฮะ ควอดลฟิต์กม็าถงึที่หมาย แต่เป้าหมาย

ของทั้งสี่อยู่สูงขึ้นไปอกี พวกเขาสเกตตงิไปถงึจดุขึ้นลฟิต์จดุต่อไป ตรงนั้น
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เป็นแพร์ลฟิต์ ลงุเจ้าหน้าที่พูดทกัทายว่าอรณุสวสัดิ์ครบั

 อากนิะกบัสกึมิรุะขึ้นลฟิต์ก่อน ฮดิะกบัมซิกุขิึ้นตาม

 “ว้าว คอนดชินัดจีรงิด้วยแฮะ แบบนี้น่าจะคาดหวงักบัที่ประจ�าได้

เยอะอยู่” มซิกุกิล่าวหลงัมองหมู่ไม้ที่มหีมิะปยุละเอยีดเกาะตามกิ่ง

 “ปัญหาคอืไม่รู้ว่าโลคลัจะท�าเละเทะแค่ไหนแล้ว เพราะพวกนั้นคง

ขึ้นเขาตั้งแต่เช้า”

 โลคลัหมายถงึนกัสกกีบันกัสโนว์บอร์ดในท้องถิ่น

 “เละเทะบ้างกช่็วยไม่ได้หรอก อย่างนอ้ยยงัเหลอืพาวเดอร์สโนวใ์ห้

เล่นกล็กักี้แล้ว”

 “จรงิของนาย”

 ฮดิะมองลฟิต์ตวัหน้า อากนิะแกว่งขาอยูข้่างสกึมิรุะ ไม่รู้คยุอะไรกนัอยู่

 ฮดิะเอ่ยเบาๆ เปิดประเดน็

 “ว่าแต่เมื่อกี้ฉันได้ยินเรื่องหน้าสดของคิโมโตะแล้วสงสัย เรื่องที่ 

มซิกุกิบัคโิมโตะคบกนัยงัปิดเป็นความลบักบัทกุคนหรอื” มซิกุยิกัไหล่

 “จะว่าปิดเป็นความลับหรือไงดี แค่ยังไม่ได้กระตือรือร้นจะป่าว

ประกาศ ยายนั่นห่วงว่าขืนรู้ถึงหูหัวหน้า ใครคนใดคนหนึ่งน่าจะโดนจับ

ย้ายแผนก แต่ฉนัไม่ได้มปีัญหากบัเรื่องนั้นหรอกนะ”

 มซิกุกิบัอากนิะสงักดัแผนกจดัเลี้ยง อยูฝ่่ายจดัพธิแีต่งงานด้วยกนัทั้งคู่ 

 “แล้วคโิมโตะรู้หรอืเปล่าว่า ฉนัรู้ว่าพวกนายสองคนคบกนัอยู่”

 “น่าจะไม่รู้ อย่างน้อยฉนักไ็ม่ได้เล่าให้ฟัง”

 “เหรอ งั้นฉนัควรท�าเป็นไม่รู้เรื่องสนิะ”

 มิซุกิเล่าให้ฟังเมื่อราวสองเดือนก่อนว่า เขาจีบอากินะหลังดื่มกับ

พวกเพื่อนที่ท�างาน แล้วทั้งคู่ก็ไปโรงแรมม่านรูดด้วยกัน หลังจากนั้นก็

พัฒนาความสัมพันธ์จนคบกันอย่างเป็นทางการ แต่ฮิดะอดฉงนไม่ได้ที่

ไม่มขี่าวลอืเรื่องสองคนคบกนัลอยมาถงึแผนกอาหารและเครื่องดื่มเลย

 “แล้วนายจะเอาไงต่อ” ฮดิะถาม

 “หมายถงึอะไร”
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 “อนาคตหลงัจากนี้น่ะส ิไม่คยุกนัเรื่องแต่งงานบ้างหรอื”

 “ตอนนี้ยงัไม่ได้คยุนะ ต่อให้ปากฉกี ฉนักไ็ม่พูดก่อนหรอก”

 กะแล้วเชยีว ฮดิะไม่แปลกใจ มซิกุเิป็นเพลย์บอยผู้โด่งดงัในบรษิทั 

เขาชอบจดัปาร์ตี้จบัคู่อยู่เนอืงๆ แอ้มสาวมามากหน้าหลายตาแล้ว

 “แต่คโิมโตะน่าจะอยากแต่งงานหรอืเปล่า”

 อมื…มซิกุคิราง

 “กม็โีอกาสเป็นอย่างนั้นสูง แต่ฉนัมองว่ายงัไม่ถงึขั้นต้องพจิารณา

ด้วยความระมัดระวัง ยิ่งฉันท�างานอยู่ฝ่ายจัดพิธีแต่งงานด้วยแล้ว ก็ยิ่ง

รู้สกึว่าเราไม่ควรด่วนตดัสนิใจ”

 “มซิกุ ินายคงไม่ได้ก�าลงัคดิว่า ถ้าตวัเองท�าเรื่องแย่ๆ จงใจให้รู้ถงึหู 

คโิมโตะ แล้วท�าให้เธอหมดรกันายไปเองได้กล็กักี้หรอกนะ”

 พอได้ยนิที่ฮดิะจี้ มซิกุหิวัเราะลั่น ฮ่าๆๆๆ “กค็ดินดิหน่อย”

 “ว่าแล้วเชยีว นายนี่มนัแย่จรงิๆ”

 “บอกแล้วไงว่าคิดแค่นิดเดียว ฉันเพิ่งคบกับยายนั่นแค่สองเดือน 

ยงัไม่เบื่อหรอก”

 “เบื่อเมื่อไรกเ็ลกิหรอื โหดร้ายชะมดั”

 “ความสมัพนัธ์ระหว่างชายหญงิมนักแ็บบนั้นไม่ใช่หรอื” มซิกุไิม่มี

ท่าทสีะทกสะท้านแต่อย่างใด หลงัลงจากแพร์ลฟิต์ อากนิะเดนิมาหา

 “มาโฮะจงัตดิต่อมาแล้ว บอกว่ามาถงึเมื่อกี้ ตอนนี้ก�าลงัซื้อตั๋วขึ้น

ลฟิต์”

 “เรว็กว่าที่คดิแฮะ เป็นยายเบื๊อกแท้ๆ” มซิกุเิอ่ย “หวงัว่าคงซื้อถูก

ประเภทเป็นตั๋ววนันะ”

 “เรื่องนั้นไม่มปีัญหา เหน็บอกทแีรกกล็งัเลว่าซื้อตั๋วรอบบ่ายดไีหม 

แต่สดุท้ายซื้อตั๋ววนั”

 “ลังเลท�าไม นี่เพิ่งสิบโมงกว่าเอง” ฮิดะท�าเสียงเหนื่อยใจ “ไม่

หลาบจ�าบ้างเลย”

 “ฉนับอกให้มาโฮะจงัไปรอตรงจดุขึ้นควอดที่เนนิสกกีลางแล้ว”
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จดุเดยีวกบัที่พวกฮดิะขึ้นลฟิต์มาเมื่อครู่

 “ดลีะ งั้นเราลิ้มรสชาตขิองพาวเดอร์สโนว์กนัให้หน�าใจ แล้วค่อยไป

ดูหน้ายายนั่นกนัดกีว่า”

 เมื่อมซิกุชิกัชวน พวกฮดิะส่งเสยีงเหน็ด้วย

ควอด รอบที่ 2
 ทางลาดที่หมายตามร่ีองรอยการเล่นสกกีบัสโนว์บอร์ดยาวเป็นทาง

มากมายดงัคาด แต่กย็งัเพลดิเพลนิกบัพาวเดอร์สโนว์ได้พอประมาณ พวก

ฮดิะพงึพอใจ หลงัจากนั้นไถลลงไปตามผนืหมิะที่รถไถเกลี่ยอดัไว้

 มิซุกิน�าหน้าคนอื่น หยุดสโนว์บอร์ดระหว่างทางไปเนินสกีกลาง  

ฮดิะตามมายนืข้างกนั

 “คนนั้นละมั้ง” มซิกุชิี้ไปข้างล่าง

 นกัสโนว์บอร์ดหญงิสวมชดุกฬีาสเีหลอืงยนือยู่ข้างจดุขึ้นควอด

 “อ้อ จรงิด้วย ไม่ผดิตวัแน่”

 สกึมิรุะกบัอากนิะตามมาถงึ อกีสองคนจงึบอกเรื่องนั้นให้รู ้ อากนิะ

โบกมอื ทว่าสจึยิะ มาโฮะไม่มทีท่ีาจะสงัเกตเหน็ เธอมองไปคนละทศิละทาง

 “เป็นยายเซ่อจรงิด้วย พวกเราจะโผล่มาจากทางนั้นได้ไงเล่า” มซิกุิ

เริ่มไถสโนว์บอร์ดด้วยรอยยิ้ม พวกฮดิะตามเขาไป

 เมื่อเข้าไปใกล้พลางโบกไม้โบกมือให้ มาโฮะก็สังเกตเห็นในที่สุด 

เธอเริ่มกระโดดเหยงๆ ตบไม้ตบมอื

 “ค่อยยงัชั่ว กงัวลอยู่พอดวี่าถ้าหากนัไม่เจอจะท�าไงด”ี

 “ไม่มทีางเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว โทรศพัท์มอืถอืกม็”ี ฮดิะกล่าว

 “เธออยากตื่นสายเองท�าไมล่ะ” มิซุกิต�าหนิขณะถอดไบน์ดิงจาก

เท้าข้างหนึ่ง

 “เปล่านะคะ ฉันตั้งนาฬิกาปลุกแล้ว แต่มันไม่ดัง ไม่รู้ว่าโดนปิด
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ตั้งแต่เมื่อไร…”

 “นอกจากตัวเองแล้วจะมีใครไปปิดมันอีกเล่า” สึกิมุระเอ่ยแล้ว

หัวเราะ “เลิกแก้ตัวน�้าขุ่นๆ แล้วรีบใส่ไบน์ดิงเถอะน่า อย่าให้พวกรุ่นพี่ 

ต้องรอ”

 “อ๊ะ จรงิด้วย ขอโทษนะคะ อ้าว ฉนัเอาสโนวบ์อร์ดไปไวไ้หนแล้ว…

อ๊ะ นกึออกแล้ว” มาโฮะวิ่งไปยงัจดุจ�าหน่ายตั๋วขึ้นลฟิต์ ทกุคนพากนัผงะ

 “แล้วท�าไมไม่รู้จกัเอามาด้วย” มซิกุโิอดครวญ

 “ฮึ้ย ฉนัช่วยแก้ตวัให้ไม่ไหวแล้วเนี่ย” อากนิะส่ายศรีษะด้วยรอยยิ้ม

เช่นกนั

 หลงัจากรอให้มาโฮะกลบัมาสวมเท้าข้างหนึ่งตดิกบัแผ่นสโนว์บอร์ด 

ทั้งห้ากไ็ปขึ้นควอดกนั เนื่องจากลฟิต์นั่งได้ตวัละสี่คน พวกเขาจงึแบ่งเป็น

สองกลุ่ม ฮดิะนั่งกบัอากนิะและมาโฮะ

 “สึจิยะ เมื่อกี้เธอจามบ้างหรือเปล่า” พอขึ้นลิฟต์ได้ไม่นาน ฮิดะ 

เอ่ยถาม

 “จาม? เอ๊ะ ท�าไมหรอืคะ ช่วงนี้หวดัระบาดหรอื”

 ฮดิะกบัอากนิะระเบดิหวัเราะ มาโฮะงนุงง

 “ไม่ใช่อย่างนั้น ทกุคนพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถงึสจึยิะอยู่น่ะส”ิ

 “เอ๋ งั้นหรอืคะ น่าอายยงัไงไม่รู้”

 “ถ้าให้ฉนัพูด มนัคอืการนนิทามากกว่าพูดถงึนะ ทกุคนใจร้ายจงั”

 “ฉนัไม่ได้พูดจาโหดร้ายขนาดนั้นสกัหน่อย”

 “เอ๋ ฮดิะคงุกพ็ดูนั่นพดูนี่เพราะบรรยากาศพาไปเหมอืนกนัไม่ใช่หรอื”

 “เปล่านะ มิซุกิต่างหากที่พูดจาโหดร้าย บอกด้วยว่าสึจิยะรูปร่าง

หน้าตางั้นๆ ฉะนั้นสมองน่าจะมรีอยหยกับ้าง”

 “งั้นหรอืคะ คณุมซิกุใิจร้ายจงัเลย”

 อากินะนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งคู่ เอ่ยด้วยน�้าเสียงจริงจังว่า  

“ไม่แน่หรอก” แล้วเอยีงคอครุ่นคดิ

 ฮดิะถามว่าหมายถงึอะไร
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 “มซิกุคิงุชอบว่าสาวที่ตวัเองชอบต่อหน้าทกุคนน่ะส ิ แต่พอได้อยูก่บั

เจ้าตัวสองต่อสอง เขาจะขอโทษเรื่องนั้นแล้วเปลี่ยนมาชมนั่นชมนี่แทน  

ฉนัว่ามสีาวๆ ไม่น้อยที่หลงชอบเพราะการวางตวัเป็นคนละคนของเขา”

 เธอก็ติดกับลูกไม้นั้นเหมือนกันหรือ ฮิดะอยากถาม ทว่าเงียบไว้  

ถงึกระนั้นกม็เีหตกุารณ์ที่ชวนให้คดิไปทางนั้น เมื่อก่อนมซิกุเิคยล้อเลยีนใน

วงเหล้าอย่างครกึครื้นว่าอากนิะอกแบน

 “แปลว่าตอนนี้มซิกุเิลง็สจึยิะอยู่หรอื”

 “ไม่คดิอย่างนั้นหรอื” อากนิะถามฮดิะ

 มาโฮะอทุานดงัเอ๋ด้วยความประหลาดใจ

 “ฉนัว่าไม่หรอกค่ะ กก่็อนหน้านี้คณุมซิกุยิงัพดูเลยว่า สเป็กของเขา

ตรงกนัข้ามกบัฉนัเลย”

 “นั่นก็กลยุทธ์เหมือนกัน หรือไม่อย่างนั้นเมื่อก่อนเป็นอย่างที่พูดก็

จรงิ แต่ระยะนี้อาจสนใจมาโฮะจงัขึ้นมาแล้วกไ็ด้” อากนิะกล่าวอย่างมั่นใจ 

“กม็าโฮะจงัสวยขึ้นนี่นา”

 “อุ๊ย ถงึแกล้งยอ ฉนักด็ใีจ” มาโฮะยกสองมอืโอบแก้ม

 “แถมยงัอกบึ้มแบบซ่อนรูปด้วยนะ มซิกุคิงุชอบคนอกใหญ่อยู่แล้ว 

เธอไม่ได้ตรงกนัข้ามกบัสเป็กของเขา…นี่ ฮดิะคงุ เมื่อกี้เธอนั่งแพร์ลฟิต์กบั

มซิกุคิงุใช่ไหมล่ะ เขาไม่ได้พูดถงึมาโฮะจงับ้างหรอื” อากนิะถามฮดิะ เธอ

สวมแว่นตากนัลมอยูจ่งึมองไม่เหน็ดวงตา แต่เขารูส้กึเหมอืนว่านยัน์ตาเธอ

เป็นประกายวาว

 “เปล่า ไม่ได้พูดอะไร”

 ฮดิะพมึพ�าในใจว่า ถ้าเบื่อเมื่อไรกจ็ะเลกิกบัเธอน่ะ
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ควอด รอบที่ 3
 พวกเขาเล่นสโนว์บอร์ดกันหลายรอบ แล้วรับประทานมื้อกลางวัน

ที่ร้านอาหาร หลังจากบ่นเรื่องที่ท�างาน พวกเขาออกมาที่ลานสกีอีกครั้ง 

จากนั้นขึ้นควอดลฟิต์ส�าหรบัสี่คนเป็นอนัดบัแรก

 มซิกุเิดนิน�าพลางพูดบางอย่างกบัมาโฮะ ทั้งคู่ทิ้งห่างพวกฮดิะเลก็

น้อย ในไม่ช้ามซิกุกิบัมาโฮะกข็ึ้นควอดด้วยกนัเพยีงสองคน ฮดิะ สกึมิรุะ 

และอากนิะจงึขึ้นตวัถดัไป

 “ว่าแต่ลกักี้จรงิๆ นะครบัที่คอนดชินัด”ี สกึมิรุะเงยมองท้องฟ้าสคีราม

 “โชคดจีรงิๆ นั่นละ เมื่อกี้ถามมาแล้ว เหน็ว่าหมิะไม่ตกเลยจนถงึ

สปัดาห์ที่แล้ว”

 “เขาว่ากนัว่าปีนี้ลานสกไีหนๆ กต็้องวดัดวงกนัครั้งใหญ่ เพื่อนผม

บ่นว่าไปถงึฮอกไกโดแท้ๆ แต่หมิะดนักลายเป็นน�้าแขง็ซะแล้ว”

 “เจอหมิะกลายเป็นน�้าแขง็ที่ฮอกไกโดหรอื น่าเหน็ใจจงัแฮะ”

 ฮดิะหวัเราะฮ่าๆๆๆ ช�าเลอืงใบหน้าด้านข้างของอากนิะที่นั่งขนาบ

สกึมิรุะอกีฝั่ง

 เธอมองไปข้างหน้าเงยีบๆ ดูไม่ออกว่าสายตามุ่งไปทางไหนเพราะ

ใส่แว่นตากันลม แต่ฮิดะจินตนาการว่าเธอน่าจะก�าลังจ้องแผ่นหลังสอง

คนที่นั่งลฟิต์ตวัหน้า

 อากนิะสงสยัว่ามซิกุเิลง็มาโฮะอยู ่น่าจะก�าลงันกึไปเรื่อยว่าพวกเขา

นั่งลฟิต์กนัตามล�าพงั จะสนทนากนัเรื่องอะไร เธออาจจนิตนาการไปถงึขั้น

ที่ว่ามซิกุจิบีมาโฮะอยู่กไ็ด้

 ฮิดะก็คิดว่าข้อบ่งชี้ของอากินะน่าจะไม่พลาดเป้า มิซุกิมีแนวโน้ม

ชอบพูดจาว่าร้ายสาวบางคนในปาร์ตี้จับคู่ แล้วหลังจากนั้นก็เป็นอันต้อง

สนทิสนมกบัสาวคนนั้นทกุครั้งไป

 เป้าหมายตอนนี้ของมิซุกิคือมาโฮะหรือ ระหว่างที่คิดและสังเกต



43

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

14 หมายถงึคนแรกที่จะลงมอืท�า

พฤตกิรรมของมซิกุ ิฮดิะชกัจะรูส้กึอย่างนั้นขึ้นมา ทั้งยงัเริ่มคดิด้วยว่า การ

ที่พวกเขาขึ้นลฟิต์ไปสองต่อสองเมื่อครูน่ี้เกดิจากการค�านวณมาล่วงหน้าแล้ว

 พอทั้งสามลงจากควอดลฟิต์ มซิกุกิบัมาโฮะรออยู่แล้ว

 “สจึยิะบอกว่าอยากเล่นสวติช์แน่ะ” มซิกุยิิ้มเจ้าเล่ห์

 สวิตช์คือการไถสโนว์บอร์ดในทิศตรงกันข้ามกับที่เล่นเป็นประจ�า  

ฮดิะเล่นท่าเรกูลาร์ ปกตจิงึวางเท้าซ้ายไว้ข้างหน้า แต่ถ้าเล่นสวติช์คอืจะ

เปลี่ยนมาวางเท้าขวาข้างหน้าแทน เรยีกอกีอย่างว่าเฟกี

 “ฉนัไม่ได้บอกว่าอยากสกัหน่อยค่ะ แค่บอกว่าถ้าเล่นท่านั้นได้คล่อง

กเ็ท่ไปเลย”

 “มนักเ็หมอืนกนันั่นแหละ เพราะงั้นจากตรงนี้ไปถงึข้างล่าง ทกุคน

เล่นสวติช์กนัให้หมดเลยเป็นไง”

 เอ๋ ฮดิะอทุานเหมอืนไม่เหน็ด้วย แต่สดุท้ายบอกว่า “กไ็ด้อยูห่รอก” 

เขาถนดัเล่นสวติช์อยู่แล้ว

 “ผมกไ็ม่มปีัญหาครบั” สกึมิรุะยกมอื

 “ฉนักโ็อเคนะ” อากนิะมองมซิกุ ิ“ตอนนั่งลฟิต์คยุเรื่องนั้นกนัหรอื”

 “กใ็ช่น่ะส ิ ฉนับอกสจึยิะว่า คดิหาทางกู้ชื่อตวัเองกลบัมาให้ได้จะ 

ดกีว่า เจ้าตวัเลยพูดว่าอยากเล่นสวติช์”

 “บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้พูดอย่างนั้น แค่เพ้อฝันว่าถ้าเล่นท่านั้นได้

คล่องกเ็ท่ไปเลย”

 “กอ็ย่าให้จบแค่ฝันส ิ ถ้าเล่นได้คล่องในความเป็นจรงิ เธอจะกู้ชื่อ 

ตวัเองกลบัคนืมาได้แบบสดุๆ ไปเลย งั้นตกลงตามนี้ จากตรงนี้ไปเราจะ

เล่นสวิตช์ ไปรวมตัวกันที่จุดขึ้นควอดลิฟต์นะ สึจิยะเป็นท็อปบัตเตอร์14  

เอาละ ไปกนัเลย”

 “เอ๋ ฉนัเป็นคนสดุท้ายกไ็ด้ค่ะ ไม่มั่นใจเลย”

 “พูดอะไรอย่างนั้น ตวัเองเสนอเองแท้ๆ รบีไปเรว็เข้าส ิเอ้า”

 มซิกุคิะยั้นคะยอ กไ็ด้ มาโฮะใส่ไบน์ดงิด้วยท่าทลี�าบากใจ
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 “ถ้าฉนัหกล้ม ทกุคนแซงได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะ” เธอเอ่ยแล้ว

เริ่มไถสโนว์บอร์ด ท่าทางหวาดๆ สอดคล้องกบัที่บอกว่าไม่มั่นใจ เร่งสปีด

ไม่ออกเลย

 “ทนดูไม่ไหวแล้วแฮะ” มซิกุใิส่ไบน์ดงิ หวัเราะอย่างไม่เกรงใจ

 ฮิดะมองอากินะ เธอสวมไบน์ดิงเงียบๆ ใบหน้าซึ่งก้มอยู่คล้าย 

อดกลั้นไว้ทั้งที่อยากพูดบางอย่าง

ควอด รอบที่ 4
 ฮดิะมาถงึเป็นคนแรกในการแข่งสวติช์ มซิกุชิมว่า “ฮดิะเล่นสวติช์

เก่งจรงิๆ ด้วย” แต่ฮดิะรูว่้าเขาหยดุกลางทางเพราะเป็นห่วงมาโฮะที่หกล้ม 

รวมทั้งเรื่องที่อากนิะไถสโนว์บอร์ดผ่านไปอย่างขุน่ข้องด้วย ชายสามคนขึ้น

ควอดลฟิต์ด้วยกนั หลงัสนทนาประเดน็สพัเพเหระ มซิกุโิพล่งว่า “น่าจะถงึ

เวลาเปลี่ยนแล้วนะ”

 “เปลี่ยนหรอื” ฮดิะถาม

 “เปลี่ยนกลุ่มผู้หญิงน่ะสิ ไม่เริ่มเบื่อกันบ้างหรือไง” สึกิมุระเปล่ง

เสยีงเบาๆ ว่าอ๋อ

 “จะให้ผมพูดเองก็กระไรอยู่ สึจิยะยังว่าไปอย่าง แต่คุณคิโมโตะ 

เป็นรุ่นพี่ของผมด้วย”

 “ของแบบนี้มนัต้องเปลี่ยนใหม่กนับ้าง อยูก่บัสมาชกิหน้าเดมิๆ เกนิ

ไปกไ็ม่ดหีรอก เพราะทกุคนจะอายมุากขึ้นไปพร้อมกนั พอรูส้กึตวัอกีทอีาจ

กลายเป็นว่าลงุแก่กบัป้าแก่มาเที่ยวเล่นด้วยกนัแล้ว พวกลงุจะหน้าเดมิก็

ไม่เป็นไร แต่ผู้หญงิน่ะขอสาวๆ ดกีว่า ไม่คดิอย่างนั้นหรอื”

 “ใช่ว่าไม่คดิ แต่พูดให้สองคนนั้นได้ยนิไม่ได้หรอกนะ” ฮดิะเอ่ย

 “ไม่จ�าเป็นต้องพูดให้ได้ยนิกไ็ด้นี่นา แค่ไม่ชวนมาด้วยกส็ิ้นเรื่อง เล่น

สโนว์บอร์ดคราวหน้าเราชวนสาวคนอื่นบ้างดไีหม เอาเป็นสาวนอกบรษิทั 
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ฉนัจะลองถามดู”

 “กไ็ม่เลวนะครบั” สกึมิรุะดูจะเหน็ดเีหน็งาม

 “ใช่ไหมล่ะ ฉันว่าเราน่าจะเลิกเที่ยวเล่นท�านองนี้กับสองคนนั้นได้

แล้ว”

 ฮิดะเผลอคิดลึกว่ามิซุกิหมายความอย่างไรที่พูดอย่างนี้ ท�าไมเขา

อยากเลกิเที่ยวกบัอากนิะและมาโฮะ

 อากินะเป็นคนรักของมิซุกิ ปกติน่าจะอยากเที่ยวเล่นด้วยกัน แต่

ถ้าเป็นไปตามที่อากินะจินตนาการล่ะ หากตอนนี้มิซุกิมีใจให้มาโฮะ มัน

จะเป็นอย่างไร

 เวลาอากนิะกบัมาโฮะมาเที่ยวเล่นด้วยกนัทั้งคู ่มซิกุน่ิาจะไม่สะดวก

เอามากๆ ต่อให้อยากจบีมาโฮะกต็้องเกรงสายตาของอากนิะ ถ้าอย่างนั้น

สูไ้ม่ชวนทั้งคู่ แล้วค่อยหาโอกาสอื่นชวนเฉพาะมาโฮะไม่ดกีว่าหรอื เขาอาจ

คดิอย่างนั้น

 “นายว่าไงล่ะ ฮดิะ” มซิกุถิาม

 “ถ้ามซิกุคิดิว่าดกีเ็อาตามนั้น”

 ฮิดะตอบกลับเชิงเหน็บแนมว่า…แล้วนายคิดจะท�ายังไงกับเรื่อง 

อากนิะเล่า

 เมื่อเงยมองฟ้า เขาเห็นเมฆเริ่มแผ่ตัวบนฟ้าเสมือนหนึ่งรับรู้อุบาย

น่าหวาดหวั่นของพวกผู้ชาย

แพร์ลิฟต์ รอบที่ 2
 หลังลงจากควอด พวกเขาขึ้นแพร์ลิฟต์ต่อไปยังยอดเขา ระหว่าง

ทางสเกตตงิไปยงัจดุขึ้นลฟิต์ มซิกุกิบัอากนิะน�าอยู่ข้างหน้า ส่วนฮดิะกบั

มาโฮะตามพวกเขาไป คนรั้งท้ายคอืสกึมิรุะ เขาเป็นรุน่น้องพวกฮดิะหนึ่งปี 

กรณแีบบนี้คงระวงัตวัไม่ท�าอะไรเกนิหน้าเกนิตาพวกรุ่นพี่
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 “เธอดูเหนื่อยกบัการเล่นสวติช์สนิะ” ฮดิะทกัถามมาโฮะ

 “ใช่เลยค่ะ ฉนัเล่นสวติช์ไม่เก่งแท้ๆ พอบอกคณุมซิกุว่ิาอยากเล่นได้ 

เขาดนัถอืเป็นจรงิเป็นจงัซะเกนิเหตขุนาดนั้น…”

 “ช่วยไม่ได้หรอก เพราะคโิมโตะบอกว่ามซิกุชิอบสจึยิะ”

 “เมื่อกี้กค็ยุกนัว่าอย่างนั้นเนอะ ฉนัว่าไม่มทีางหรอก”

 “แน่ใจหรอื ลางสงัหรณ์ของคโิมโตะแม่นมากนะ”

 “จรงิอยู่ คณุมซิกุใิจดกีบัฉนัด้วย แต่ฉนัว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะ”

 “เหรอ แต่เวลาอยูด้่วยกนัตามล�าพงั เขาน่าจะเลยีบเคยีงเธอหลาย

อย่างหรอืเปล่า อย่างเช่นคราวหน้าไปดื่มด้วยกนัสองคนไหม”

 “นานๆ ทกีม็พีูดท�านองนั้นบ้าง แต่คงไม่จรงิจงัหรอก คณุมซิกุกิแ็ค่

ใจดกีบัทกุคน”

 เรื่องที่มิซุกิเล็งมาโฮะอยู่น่าจะไม่ผิดแน่แล้ว อีหรอบนี้คงขึ้นอยู่กับ

เวลา เธออาจตกเป็นเหยื่อเขาอกีคนกไ็ด้ ฮดิะคดิว่าควรเตอืนเธอไว้สกัหน่อย

 “เออนี่ สองคนที่นั่งลฟิต์ตวัข้างหน้าเราน่ะ”

 “สองคน หมายถงึคณุมซิกุกิบัคณุอากนิะหรอืคะ”

 “ใช่ รู้หรอืเปล่าว่าพวกนั้นคบกนัอยู่”

 มาโฮะอทุาน ยกมอืที่สวมถงุมอืป้องปาก “จรงิหรอืคะ”

 “ไม่รู้จรงิๆ ด้วยสนิะ”

 “ไม่รู้เลยค่ะ อ๋อ แต่กอ็าจเป็นได้ หมื อย่างนั้นเองหรอืคะ แต่วเิศษ

ไปเลย ทั้งคู่เหมาะสมกนัด้วย” เธอตบมอืเบาๆ ฮดิะเหน็ดงันั้นกส็บายใจ 

มาโฮะดูจะยงัไม่มคีวามรู้สกึพเิศษต่อมซิกุใินขั้นนี้

 “ฉะนั้นที่คิโมโตะพูดว่ามิซุกิอาจจะชอบสึจิยะน่ะ เป็นการหยั่งเชิง

ด้วยความหงึหวง เพราะมซิกุชิอบนอกใจ”

 ฮ่าๆๆ มาโฮะหวัเราะ “คณุมซิกุเิป็นคนตลกดนีะคะ”

 “ไม่ใช่เรื่องน่าหวัเราะนะ ดงันั้นเธอระวงัตวัไว้จะดกีว่า ขนืตอบรบั 

ค�าชวนของมิซุกิแบบไม่ดูตาม้าตาเรือ ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับ 

คโิมโตะอาจสั่นคลอนกไ็ด้ ที่ฉนัพูดกเ็พราะกงัวลเรื่องนั้น”
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 “ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ คณุมซิกุไิม่ชวนฉนัเป็นจรงิเป็นจงัหรอก”

 “ใครจะรู้ หมอนั่นมอืไวจะตาย”

 มาโฮะหวัเราะมเีลศนยัแล้วมองฮดิะ

 “อะไร? มอีะไรหรอื”

 “เปล่าค่ะ แค่รู้สกึว่าคณุฮดิะกเ็หนื่อยเหมอืนกนัเนอะ”

 “ยงัไงหรอื”

 “กเ็วลามเีพื่อนแบบคณุมซิกุ ิคณุต้องคอยช่วยพูดให้ ปกป้อง แล้ว

กเ็ป็นกองหนนุให้สารพดัอย่าง แถมยงัต้องคอยเป็นห่วงฉนัด้วยนี่คะ”

 ฮดิะโบกไม้โบกมอืเป็นการใหญ่

 “ทกุทฉีนัไม่ท�าแบบนี้หรอก มซิกุจิะเข้าหาใครหรอืจบีใคร ฉนัไม่สน 

แต่ฉนัเป็นห่วงสจึยิะ เพราะคดิว่าเธอเป็นรุ่นน้องและเพื่อนคนส�าคญั”

 “ว้าย ดใีจจงั ขอบคณุค่ะ”

 “ฉะนั้นเธอระวงัมซิกุไิว้หน่อยนะ”

 “ค่า ไม่ต้องห่วงค่า” มาโฮะตอบเสยีงเรงิร่า อยากถามเหลอืเกนิว่า

เข้าใจแน่หรอืเปล่าเนี่ย

 พอลงจากลฟิต์ มซิกุชิวนไปเล่นเส้นทางลบั

 “ฉนักบัฮดิะเคยไปเจอที่เดด็ๆ ใช่ไหมล่ะ เป็นทางลาดตะปุ่มตะป�่า 

ระหว่างทางมทีางแยกเลก็ๆ หลายเส้น มอียู่ช่วงหนึ่งที่ต้องสเกตตงิขึ้นข้าง

บนสกัหน่อย แต่พอหมดช่วงนั้นกจ็ะพ้นป่า แล้วเจอทางลาดกว้างๆ เลย”

 อ้อ ฮดิะพยกัหน้า “ที่นั่นสนิะ เข้าใจแล้ว กด็นีี่นา ลองไปกนัไหม”

 “จะไปทางลาดตะปุม่ตะป�า่หรอืคะ ฉนัจะไหวไหมนะ” มาโฮะกล่าว

อย่างวติก

 “ไม่เป็นไรหรอกน่า เราไม่ผ่านเส้นทางตะปุ่มตะป�่านานนักหรอก 

ถ้าเล่นตรงรมิๆ ฝีมอือย่างสจึยิะกไ็ม่มปีัญหาอยู่แล้ว” ฮดิะบอก “แต่ระวงั

อย่าให้คลาดสายตาจากคนข้างหน้านะ เพราะปากทางเข้าของทางแยก

มองเหน็ยากพอสมควร”

 “ค่ะ ฉนัจะพยายามตามให้ทนั”
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 มิซุกิเริ่มไถลเป็นคนแรกในฐานะผู้น�าทาง ฮิดะปิดท้ายขบวน เพื่อ

คอยระวังไม่ให้อีกสามคนที่ไม่รู้จักทางพลัดหลงจากกลุ่ม พวกเขามาถึง

ทางลาดตะปุ่มตะป�่าที่ว่า หมอกจางลอยฟุ้งรอบบรเิวณ

 “หมอกเริ่มลงแล้วนะครบั” สกึมิรุะเอ่ย

 “อากาศบนเขาก็อย่างนี้แหละ ทุกคนตามมาอย่าให้ห่างจากฉัน

นกัล่ะ” มซิกุบิอกแล้วเริ่มไถล อากนิะ มาโฮะ และสกึมิรุะตามเขาไปตาม

ล�าดบั

 ฮิดะสูดหายใจลึกแล้วมองลงไปยังทางลาดอีกครั้ง ทัศนวิสัยแย่

กว่าเดิมจริงๆ แต่ยังมองเห็นทางข้างหน้าอีกหลายเมตร ไหนๆ จะเล่น

สโนว์บอร์ดทั้งทีก็อยากลองสนุกกับทางลาดทุกรูปแบบ ถึงเป็นทางลาด

ตะปุ่มตะป�่า ถ้าหาดูกน็่าจะเจอบางช่วงที่ไถลได้อย่างส�าราญใจ

 เขาหมายตาบริเวณหนึ่ง แล้วเริ่มไถสโนว์บอร์ดไปยังริมขวาของ 

ทางลาด ไปถงึแล้วพบว่าเดาถูกเผง ไม่ใช่แค่เรยีบลื่นไร้ความตะปุ่มตะป�่า 

หมิะยงัเป็นพาวเดอร์สโนว์ชั้นเลศิ น่าแปลกใจที่ยงัหลงเหลอืที่แบบนี้อยู่

 “โห นี่มนัอะไรเนี่ย สดุยอดไปเลยนี่นา”

 หิมะหนานุ่มเกินคาดสร้างความตื่นเต้นยินดีในฉับพลัน เขาเผลอ

ร้องออกมาขณะไถล ร่างกายเบาสบายดุจลอยอยู่ในอวกาศ รื่นรมย์ที่ได้

โลดแล่นจนเกลด็หมิะฟุ้งกระจาย

 ทว่าเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน ผิวหิมะนุ่มนวลค่อยๆ เปลี่ยนเป็นหิมะ

แข็งตัว แล้วในไม่ช้าทางลาดตะปุ่มตะป�่าก็เริ่มเผยให้เห็นโฉมหน้าแท้จริง 

ซ�้าร้ายหมอกยงัหนาขึ้นเรื่อยๆ

 ตอนลดสปีดลง เขาตระหนกัว่าคงสนกุได้แค่นี้

 อ้าว…

 ฮดิะหยดุไถล เหลยีวซ้ายแลขวา ทวิทศัน์ที่ไม่คุน้ตานกัแผ่กว้าง ที่นี่

ที่ไหนกนั ซ�้าร้ายยงัมองไม่เหน็ทกุคน ลองร้องเรยีก เฮ้ เฮ้ ไปรอบด้านที่เริ่ม

ขมกุขมวัเพราะหมอก ทว่าไร้เสยีงตอบ มเีพยีงเสยีงตวัเองที่ดงัสะท้อน

 ซวยแล้ว สงสัยจะพลัดหลงกับคนอื่น เขาเลยทางแยกมาระหว่าง
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ไถสโนว์บอร์ดอย่างล�าพองใจ แต่ระยะทางกไ็กลเกนิกว่าจะถอดสโนว์บอร์ด

แล้วปีนขึ้นไป

 ช่วยไม่ได้ เขาไถลลงข้างล่างไปตามทาง เมื่อทศันวสิยัเริ่มดขีึ้นทลีะ

น้อย กม็องเหน็สภาพรอบตวั เส้นทางในป่าปรากฏเบื้องหน้า

 หลงัจากเข้าไปในป่า เขานั่งลงขอบทางแล้วหยบิแผนที่เส้นทางมา

ดู ตรวจสอบต�าแหน่งของตวัเองในปัจจบุนั เทยีบกบัจดุหมายปลายทางที่

อกีสี่คนมุง่หน้าไป เพื่อกะประมาณว่าควรท�าอย่างไรจงึจะไปสมทบกบัพวก

นั้นได้เรว็ที่สดุ

 ฮดิะก้มหน้า แค่ไถลตามเส้นทางในป่าไปเรื่อยๆ ไม่น่าจะพาตนไป

พบพวกเขาได้ มทีางเดยีวคอืขึ้นลฟิต์ไปรอที่จดุลงจากควอดตรงเนนิสกกีลาง

 ต้องโดดเดี่ยวไปสกัระยะหรอืนี่ เขาเริ่มไถลช้าๆ ตามเส้นทางในป่า

พลางคดิในใจว่าตนพลาดเสยีแล้ว

ควอด รอบที่ 5
 “แบบนี้แย่เลยแฮะ ฮิดะบอกให้คนอื่นอย่าคลาดสายตาจากคน 

ข้างหน้าแท้ๆ แต่ตวัเองดนัหายไปซะได้”

 “หายไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้นะครับ เขาก็ไถสโนว์บอร์ดไม่ห่างจาก 

ข้างหลงัผมนี่นา”

 “ฮดิะคงุจะเป็นอะไรหรอืเปล่า ไม่ใช่ว่ายงัอยูท่ี่ทางลาดตะปุม่ตะป�่า

หรอกนะ”

 “คงไม่หรอก เรารออยู่แถวนั้นตั้งนานกย็งัไม่เหน็โผล่มา น่าจะเลย

ทางแยกไป แล้วก็ลงไปข้างล่างเลยแหงๆ พวกเราเล่นกันตรงริมซ้ายของ

ทางลาด แต่หมอนั่นคงเล่นรมิขวา เพราะตรงนั้นมพีาวเดอร์สโนว์เหลอือยู่

เยอะกว่า แล้วระหว่างที่ไถสโนว์บอร์ดอย่างได้ใจ ก็ลงไปไกลถึงข้างล่าง 

โน่นเลย ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆ”
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