
ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ

เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น
ระหว่างที่ความทรงจำายังไม่เลือนหาย

思い出が消えないうちに

คาวางุจิ โทชิคาซึ
เขียน

อภิวัฒน์ พวงไธสง
แปล

“เมื่อคะซุบอกให้เธออ่านหนังสือเล่มใหม่
ซาจิก็ร่าเริงสดใสในทันที

สุดท้ายแล้ว ซาจิก็ยังชอบอ่านหนังสือที่ชอบอยู่ดี”
— คาวางุจิ โทชิคาซึ
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คำานำาสำานักพิมพ์

เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น  ระหว่างที่ความทรงจำายัง 

ไม่เลือนหาย  เป็นนิยายเล่มที่สามในชุด  เพียงชั่วเวลากาแฟ 

ยังอุ่น นักเขียนเจ้าของผลงานอย่างคาวางุจิ โทชิคาซึ ยังคง 

เลา่เรือ่งราวการยอ้นเวลาในบรรยากาศรา้นกาแฟไดอ้บอุน่เหมอืน 

ผลงานเล่มก่อน ๆ 

หลักเกณฑ์ในการเดินทางข้ามเวลาของ เพียงชั่วเวลากาแฟ 

ยังอุ่น ช่างยุ่งยากน่ารำาคาญ เพราะเกือบทุกข้อคือการจำากัดพื้นที ่

(Space)  และเวลา  (Time) ไม่ว่าจะเป็นการห้ามลุกจากที่นั่ง  

การเจอคนที่อยากเจอได้แค่ในระยะเวลาที่เขาหรือเธออยู่ที่ 

ร้านกาแฟ และการที่อยู่ในห้วงเวลานั้นได้แค่เพียงชั่วเวลากาแฟ 

ยังอุ่น
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อีกทั้งยังมีเงื่อนไขทางความจริงที่กำาหนดว่าไม่ว่าเราจะ 

ทำาอย่างไรก็เปลี่ยนอดีตไม่ได้อีกด้วย แต่หนังสือเล่มนี้ก็เสนอ 

ว่าแม้สิ่งที่เกิดขึ้นจะเหมือนเดิม แต่ความรู้สึกของเราต่อสิ่งนั้น 

ก็เปลี่ยนไปได้

ข้อเสนอนี้ เน้นยำ้าว่าความรู้สึกของคนเราเป็นปัจเจก  

(Subjective) ไม่ว่าความเป็นจริงแบบวัตถุวิสัย (Objective)  

จะเป็นอย่างไร สิ่งที่เรารู้สึกจึงเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่รู้จบ เป็น 

การตอกยำ้าว่าความเป็นจริงไม่จำาเป็นต้องเป็นเช่นเดิมตลอดไป

สิ่งที่เรารู้สึกในวันนี้อาจเป็นสิ่งอื่นในวันถัดไป และเพียง 

ชั่วเวลากาแฟยังอุ่นก็แปรเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้เสมอ

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



คำานำาผู้แปล

ท่านจะทำาอะไรเป็นสิ่งสุดท้าย หากวันพรุ่งนี้ตัดสินใจ 

กดกริ่งลงจากรถที่ป้ายกลางทางและไม่มีวันเดินทางมาถึง ผม 

อาจจะอ่านหนังสือสักเล่ม ออกวิ่งเป็นครั้งสุดท้าย ไม่แน่ใจ 

เท่าไรนักว่ามันเป็นวิธีการใช้เวลาที่ถูกที่ควร อย่างไรก็ตาม ผม 

และวันพรุ่งนี้ไม่เคยนัดหมายกันเป็นมั่นเป็นเหมาะ วันพรุ่งนี้ 

ไม่เคยบอกผมว่า “เฮ้ เจอกันอีกทีหลังเข็มนาฬิกาชี้บอกเวลา 

เที่ยงคืนหนึ่งวินาที” วันพรุ่งนี้เป็นสิ่งไม่แน่นอน แต่ผมก็ยัง 

เลือกที่จะนั่งลงที่โต๊ะ อ่านหนังสือสักเล่ม ออกวิ่งเหมือนทุกวัน  

ต่างกันที่ตรงไหน

ผมเชือ่วา่หนงัสอืตอ้งการกลา่วเชน่นัน้ ไมม่ใีครรูว้า่วนัไหน 

จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิต บางครั้งสิ่งที่ดำาเนินไป สิ่งที่ดำารง 

อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน สิ่งธรรมดาที่ท่านเชื่อว่ามันจะดำาเนินต่อไป  

บางครั้งสิ่งเหล่านั้นก็สิ้นสุดลงไปโดยไร้คำาใดเปรยเอ่ยให้ระวังตัว  

ประเด็นของเรื่องไม่ได้อยู่ที่ว่า  “ท่านจะทำาอะไรหากวันนี้คือ 

วันสุดท้ายของชีวิต” แต่ใจความสำาคัญอยู่ที่ท่านจะทำาอะไร 
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ในวันนี้เสียมากกว่า นั่นเพราะไม่มีใครทราบ รวมถึงผมเช่นกัน  

ว่าวันพรุ่งนี้จะเดินทางมาถึงจริงหรือไม่ เขาหรือเธออาจตัดสินใจ 

ลงรถจากไปกลางทางระหว่างท่านกับวันใหม่ สิ่งที่มาถึงอาจ 

มีเพียงลำารางของรถว่างเปล่า

ชีวิตไม่ใช่เรื่องเล่า ท่านไม่อาจย้อนกลับไป หรือกลับมา 

เพื่อพบกับคนที่จากไปหรือใครที่ท่านไม่อาจได้พบเห็นในอนาคต  

คำาที่ค้างคาจะค้างเติ่งอยู่ในใจเช่นนั้น ในวันที่ท่านรวบรวมความ 

กล้าเพื่อกล่าวมันออกมา คนคนนั้นอาจไม่อยู่รับฟังท่านแล้ว 

ก็ได้ หนังสืออาจกำาลังต้องการบอกท่านว่า โปรดทำาสิ่งที่ท่าน 

อยากหากไม่เดือดร้อนใคร โปรดใช้เวลากับคนที่ท่านรัก พูด 

สิ่งที่ท่านเก็บไว้ในใจ เพราะไม่มีใครทราบว่าเมื่อไรที่จะเป็น 

วันสุดท้ายของท่าน

ผมไม่รบกวนเวลาของท่านมากไปกว่านี้แล้ว ขอให้ท่าน 

สนุกกับการอ่าน

อภิวัฒน์ พวงไธสง
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บทนำ�

มี  ตำ�น�นเมืองน่�อัศจรรย์ เล่�ข�นถึงที่นั่งตัวหนึ่งในร้�นก�แฟ 

ร้�นหนึ่ง ณ เมืองแห่งหนึ่ง

กล่�วกันว่� ห�กได้นั่งที่นั่งนั้น เพียงชั่วเวล�ที่ยังนั่งอยู่  

จะย้อนคืนสู่ช่วงเวล�ที่ปร�รถน�ได้

ห�กแต่มันมีกฎยุ่งย�ก...มีกฎที่ยุ่งย�กอยู่ม�กเหลือเกิน

กฎข้อที่หนึ่ง แม้จะย้อนกลับไปในอดีต ห�กคนที่อย�ก 

พบไม่เคยม�เยือนร้�นก�แฟแห่งนี้ ก็จะไม่ได้พบ

กฎข้อที่สอง  แม้จะย้อนกลับไปในอดีต  แต่ไม่ว่�จะ 

พย�ย�มเพียงใด คว�มเป็นจริงก็จะไม่เปลี่ยนแปลง

กฎขอ้ทีส่�ม ทีน่ัง่ซึง่ยอ้นกลบัไปในอดตีได้ จะมคีนนัง่อยู ่

กอ่นเสมอ และจะนัง่ทีน่ัง่นัน้ไดเ้พยีงแคต่อนทีเ่ข�ลกุออกไปแลว้

กฎข้อที่สี่ แม้จะย้อนกลับไปในอดีตก็ลุกจ�กที่นั่งไม่ได้

กฎข้อที่ห้�  จะย้อนกลับไปในอดีตได้ก็เพียงช่วงเวล� 

หลังจ�กที่ก�แฟถูกรินจนเต็มถ้วยและยังอุ่นอยู่
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2     เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น ระหว่างที่ความทรงจำายังไม่เลือนหาย

กฎยุ่งย�กไม่ได้มีเพียงเท่�นี้

กระนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันที่มีลูกค้�ซึ่งเคยได้ยินตำ�น�นเมือง 

ม�เยือนร้�นก�แฟแห่งนี้

ห�กเป็นคุณ เมื่อได้ยินกฎยุ่งย�กม�กม�ยขน�ดนี้ ยัง 

คิดอย�กย้อนกลับไปในอดีตอยู่หรือเปล่�

นี่คือเรื่องร�วของสี่ป�ฏิห�ริย์อบอุ่นหัวใจที่เกิดขึ้นในร้�น 

ก�แฟแห่งนี้

เรื่องที่หนึ่ง เรื่องร�วของลูกส�วผู้ไม่อ�จกล่�วว่�  “เจ้� 

พวกบ้�”

เรื่องที่สอง เรื่องร�วของนักแสดงผู้ไม่อ�จถ�มว่� “มีคว�ม 

สุขไหม”

เร่ืองทีส่�ม เร่ืองร�วของนอ้งส�วผูไ้มอ่�จกล�่วว่� “ขอโทษ”

เรื่องที่สี่ เรื่องร�วของช�ยหนุ่มผู้ไม่อ�จส�รภ�พว่� “รัก”

ห�กย้อนกลับไปวันนั้นได้ คุณจะย้อนกลับไปพบใคร
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1
เรื่องร�วของลูกส�ว
ผู้ไม่อ�จกล่�วว่�
“เจ้�พวกบ้�”

“ทำ� ไมถึงไปอยู่ฮอกไกโดล่ะ!”

เสียงเสียดสูงของโทคิตะ เค ดังจ�กอีกฟ�กหนึ่งของส�ย 

โทรศัพท์

“เอ�น่� บอกว่�ให้ใจเย็น ๆ ก่อน”

ไร้เวล�ใดให้โทคิตะ น�ง�เระ หวนย้อนคำ�นึงคิดถึงเสียง 

ของภรรย�ที่ไม่ได้ยินม�กว่�สิบสี่ปี ตอนนี้น�ง�เระอยู่ที่เมือง 

ฮ�โกด�เตะ จังหวัดฮอกไกโด

เมืองฮ�โกด�เตะมีตึกร�มบ้�นช่องซึ่งสร้�งในต้นศตวรรษ 

ที่ยี่สิบเอ็ดอยู่ม�กม�ย พวกมันกระจ�ยประปร�ยให้ได้เห็น 

ทั่วเมือง เอกลักษณ์คือชั้นหนึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นและชั้นสองเป็น 

แบบตะวันตก ตีนเข�ฮ�โกด�เตะเป็นที่ตั้งของย่�นโมโตะม�จิ  

ซึ่งโด่งดังในเรื่องสถ�นที่ท่องเที่ยวเปี่ยมบรรย�ก�ศแบบเมืองเก่�  

อย่�งตึกศ�ล�ประช�คมเก่�ของเขตฮ�โกด�เตะ เส�ไฟฟ้�ทรง 
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4     เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น ระหว่างที่ความทรงจำายังไม่เลือนหาย

สี่เหลี่ยมซึ่งนับว่�เก่�ที่สุดในญี่ปุ่น โกดังอิฐมอญริมอ่�ว และ 

อีกม�กม�ย

เคซึ่งอยู่ปล�ยส�ยสนทน�ของน�ง�เระ อยู่ที่ร้�นก�แฟ  

“ฟูนิคูลี ฟูนิคูล�” ซึ่งข้�มผ่�นก�ลเวล�ของกรุงโตเกียวได้

เคเดินท�งข้�มเวล�สิบห้�ปี จ�กอดีตสู่อน�คต เพื่อม�พบ 

หน้�ลูกส�ว แต่ช่วงเวล�ที่เคจะอยู่ในร้�นก�แฟแห่งอน�คตได้  

สั้นเพียงชั่วเวล�ก�แฟยังอุ่น ซำ้�ร้�ย น�ง�เระซึ่งอยู่ที่ฮอกไกโด 

กไ็มม่ที�งรูไ้ดเ้ลยว�่ตอนนีก้�แฟของเคเยน็ลงไปม�กแคไ่หนแลว้

เพร�ะฉะนั้นจึงมีคว�มจำ�เป็นที่น�ง�เระจะต้องอธิบ�ย 

เรื่องร�วให้สั้นง่�ยที่สุด

“ไม่มีเวล�ม�อธิบ�ยแล้วว่�ทำ�ไมฉันถึงอยู่ฮอกไกโด ฟัง 

ให้ดีนะ”

แน่นอนว่�เคเองก็รู้ว่�เหลือเวล�ไม่ม�ก

“เอ๊ะ ไม่มีเวล�อะไรกัน ฉันต่�งห�กล่ะที่ไม่มีเวล�!”

เคขึ้นเสียง

แตน่�ง�เระไมต่อบโต ้ “มเีดก็ผูห้ญงิประม�ณชัน้มธัยมตน้ 

อยู่ในร้�นหรือเปล่�”

“เอ๊ะ เด็กผู้หญิงประม�ณชั้นมัธยมต้นเหรอ อยูส่ ิ คนนั้น 

ไง เมื่อสองอ�ทิตย์ก่อนหรือเปล่�นะ ที่ม�จ�กอน�คตเพื่อม� 

ถ่�ยรูปน่ะ”

มันอ�จจะเป็นเพียงคว�มทรงจำ�เมื่อสองอ�ทิตย์ก่อน 

สำ�หรับเค แต่สำ�หรับน�ง�เระแล้ว เรื่องนั้นเกิดขึ้นเมื่อสิบห้�ปี 

ก่อน แต่เรื่องนี้จะผิดพล�ดไม่ได้  มีคว�มเป็นไปได้ว่�ที่นั่น 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



คาวางุจิ โทชิคาซึ     5

อ�จจะมีแค่เด็กผู้หญิงคนอื่นซึ่งบังเอิญม�อยู่ในร้�นพอดีก็ได้

“เด็กผู้หญิงต�โต ๆ ใส่เสื้อคอเต่�ใช่หรือเปล่�”

“ใช่ ๆ เด็กคนนั้นทำ�ไมเหรอ”

“ตั้งสติแล้วฟังดี ๆ นะ เกิดเรื่องผิดพล�ด เธอเดินท�งไป 

อน�คตสิบห้�ปีให้หลัง”

“...ก็บอกว่�ฉันไม่ค่อยได้ยินไง!”

ทัง้ทีพ่ย�ย�มจะบอกขอ้มลูสำ�คญัแท้ ๆ แตล่มกลบัพดัแรง 

เอ�ตอนนั้นเข้�พอดีเสียได้ เพร�ะเสียงลมฟิ้ว  ๆ  กระโชกผ่�น 

โทรศัพท์มือถือของน�ง�เระ ทำ�ให้เคไม่ได้ยินสิ่งที่เข�อย�กบอก  

แต่ไม่มีเวล�แล้ว น�ง�เระเองก็เริ่มร้อนใจ

“ฟังให้ดีนะ เด็กคนที่อยู่ตรงหน้�เธอน่ะ!”

เสียงของน�ง�เระดังขึ้นกว่�เก่�

“เอ๊ะ อะไรนะ เด็กคนนั้นทำ�ไมเหรอ...”

“เป็นลูกส�วของพวกเร�!”

“…เอ๊ะ”

เสียงโทรศัพท์ของน�ง�เระดับเงียบไป แทนที่ด้วยเสียง 

น�ฬิก�ติดผนังในร้�นก�แฟฟูนิคูลี ฟูนิคูล� ซึ่งตีบอกเวล�ดัง 

ตึง ๆ

น�ง�เระผ่อนลมห�ยใจเล็กน้อย เริ่มอธิบ�ยสถ�นก�รณ์ 

ที่เคเผชิญอยู่เบ� ๆ 

“เพร�ะเธอสญัญ�ว�่จะเดนิท�งไปอน�คตในอกีสบิปใีหห้ลงั  

เธอคงกำ�ลังคิดว่�ลูกส�วก็น่�จะอ�ยุประม�ณสิบขวบ แต่น่�จะ 

เกิดข้อผิดพล�ด  ทำ�ให้เธอเดินท�งไปอน�คตในอีกสิบห้�ปี 

ให้หลังตอนสิบโมง แทนที่จะเป็นบ่�ยส�มโมงในอีกสิบปีให้หลัง  
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ดูให้ดีสิ น�ฬิก�เรือนกล�งชี้บอกเวล�สิบโมงอยู่ใช่ไหมล่ะ”

“...อ� ใช่”

“พวกเร�ได้ฟังเรื่องนี้หลังจ�กที่เธอกลับม� แต่ก็มีเหตุ 

จำ�เป็นที่ทำ�ให้เร�ต้องม�ฮอกไกโด เธอก็คงรู้ดีว่�ไม่มีเวล�แล้ว  

เพร�ะฉะนั้นฉันจะไม่อธิบ�ยอะไร แต่ตอนนี้...”

น�ง�เระที่อธิบ�ยทุกอย่�งด้วยถ้อยแถลงรวดเร็วม�จนถึง 

ตอนนี้หยุดไปชั่วขณะ

“ถึงจะเป็นแค่เวล�สั้น ๆ แต่ก็ดูให้ดีสิ ลูกส�วที่เติบโตม� 

อย่�งร่�เริงแข็งแรงของพวกเร� ก่อนที่เธอจะกลับไป”

เข�กล่�วอย่�งอ่อนโยนแล้วตัดส�ยไป

จุดที่น�ง�เระยืนอยู่นั้นมองเห็นท�งล�ดที่ทอดย�วไปสู่ 

ท่�เรือฮ�โกด�เตะกับทะเลสีฟ้�แผ่กว้�ง

น�ง�เระหันหลังกลับ ก่อนเดินเข้�ไปในร้�น

กรุ๊งกริ๊ง

ฮ�โกด�เตะคือเมืองแห่งท�งล�ด

ไม่ว่�จะเป็นนิจุกเก็นซ�กะ ท�งล�ดซึ่งทอดย�วจ�กเส� 

ไฟฟ้�คอนกรีตเก่�แก่ที่สุดของญี่ปุ่น หรือท�งล�ดฮ�จิมันซ�กะ 

ซึ่งอยู่ใกล้กับสถ�นที่ท่องเที่ยวอย่�งโกดังอิฐมอญบริเวณอ่�ว 

ฮ�โกด�เตะ และอีกม�กม�ย ทั้งหมดรวมกันได้สิบเก้�ท�งล�ด  

ตั้งแต่หน้�อู่ต่อเรือฮ�โกด�เตะ  ได้แก่  ท�งล�ดอุโอมิซ�กะ  

ท�งล�ดฟุนะมิซ�กะ และห�กมุ่งตรงไปยังท�งล�ดยะจิกะชิระ  

จะพบกับท�งล�ดอ�ซ�ริซ�กะ ต่อด้วยท�งล�ดอ�โอย�งิซ�กะ
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ในบรรด�ท�งล�ดม�กม�ยเหล่�นั้น มีท�งล�ดซึ่งไม่เป็น 

ที่รู้จักในฐ�นะสถ�นที่ท่องเที่ยวอยู่

เนื่องจ�กไม่มีชื่ออย่�งเป็นท�งก�ร คนท้องถิ่นจึงเรียกกัน 

ว่� “นะนะชิซ�กะ1”

ร้�นก�แฟที่น�ง�เระทำ�ง�นอยู่ ตั้งอยู่กึ่งกล�งของท�งล�ด 

นะนะชิซ�กะที่ว่�

ชื่อของร้�นก�แฟแห่งนี้คือ “ร้�นก�แฟโดน� โดนะ”

มีตำ�น�นเมืองน่�อัศจรรย์ เล่�ข�นถึงที่นั่งตัวหนึ่งในร้�น 

ก�แฟแห่งนี้

กล่�วกันว่� ห�กได้นั่งที่นั่งนั้น เพียงชั่วเวล�ที่ยังนั่งอยู่  

จะย้อนคืนสู่ช่วงเวล�ที่ปร�รถน�ได้

ห�กแต่มันมีกฎยุ่งย�ก...มีกฎที่ยุ่งย�กอยู่ม�กเหลือเกิน

กฎข้อที่หนึ่ง แม้จะย้อนกลับไปในอดีต ห�กคนที่อย�ก 

พบไม่เคยม�เยือนร้�นก�แฟแห่งนี้ ก็จะไม่ได้พบ

กฎข้อที่สอง  แม้จะย้อนกลับไปในอดีต  แต่ไม่ว่�จะ 

พย�ย�มเพียงใด คว�มเป็นจริงก็จะไม่เปลี่ยนแปลง

กฎขอ้ทีส่�ม ทีน่ัง่ซึง่ยอ้นกลบัไปในอดตีได้ จะมคีนนัง่อยู ่

กอ่นเสมอ และจะนัง่ทีน่ัง่นัน้ไดเ้พยีงแคต่อนทีเ่ข�ลกุออกไปแลว้

กฎข้อที่สี่ แม้จะย้อนกลับไปในอดีตก็ลุกจ�กที่นั่งไม่ได้

 1 แปลว่� ท�งล�ดไร้ชื่อ
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กฎข้อที่ห้�  จะย้อนกลับไปในอดีตได้ก็เพียงช่วงเวล� 

หลังจ�กที่ก�แฟถูกรินจนเต็มถ้วยและยังอุ่นอยู่

กฎยุ่งย�กไม่ได้มีเพียงเท่�นี้

กระนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันที่มีลูกค้�ซึ่งเคยได้ยินตำ�น�นเมือง 

ม�เยือนร้�นก�แฟแห่งนี้

ทนัททีีน่�ง�เระเดนิกลบัเข�้ม�ในร�้น มตัซบึ�ระ น�น�โกะ  

เอ่ยถ�มขึ้นเป็นคนแรก

“คุณน�ง�เระไม่อยู่ที่โตเกียว จะไม่เป็นไรเหรอคะ”

น�น�โกะคือนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยฮ�โกด�เตะ เธอสวม 

เสื้อสีเบจอ่อนไว้ในก�งเกงข�บ�นแบบหลวม  ๆ  ต�มรสนิยม 

เด็กส�วแฟชั่นยุคปัจจุบัน แต่งหน้�บ�งเบ� ผมดัดเป็นลอน 

เล็กน้อยถูกมัดไว้ที่ด้�นหลังอย่�งง่�ย ๆ 

น�น�โกะได้ยินม�ว่� วันนี้ภรรย�ที่เสียไปของน�ง�เระ 

จะเดินท�งม�จ�กอดีตเพื่อพบลูกส�วที่ร้�นก�แฟในโตเกียว  

เธอประหล�ดใจว่�ทั้งที่เป็นโอก�สได้พบหน้�ภรรย�ซึ่งไม่ได้ 

พบกันม�ตั้งสิบสี่ปีแท้  ๆ น�ง�เระกลับไม่รอพบเธออยู่ที่นั่น  

แต่เลือกที่จะโทรศัพท์ไปพูดคุยแทน

“อืม ก็นะ”

น�ง�เระตอบกำ�กวม เดินอ้อมหลังพวกน�น�โกะเข้�ไป 

ด้�นในเค�น์เตอร์

ที่ด้�นข้�งของน�น�โกะ มุร�โอกะ ซ�กิ นั่งทำ�หน้�สะลึม- 

สะลืออ่�นหนังสือเล่มหนึ่งในมืออยู่ ซ�กิคือหมอประจำ�แผนก 
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จติเวช ณ โรงพย�บ�ลแหง่หนึง่ในเมอืงฮ�โกด�เตะ เธอคอืลกูค�้ 

ประจำ�เหมือนกับน�น�โกะ

“ไม่อย�กเจอหน้�ภรรย�เหรอคะ”

ส�ยต�ฉงนของน�น�โกะจ้องเขม็งมองน�ง�เระ  ช�ย 

ร่�งก�ยสูงใหญ่กว่�สองเมตร

“ก็ย�ยนั่นน่ะ จะว่�ยังไงดี ก็เธอ...”

“อะไรเหรอคะ”

“ก็เธอม�เจอลูกส�ว ไม่ได้ม�เจอผมสักหน่อย”

“แต่”

“ไม่เป็นไรครับ ผมยังจำ�ทุกอย่�งตั้งแต่พบกันวันแรกได้”

เพร�ะแบบนั้น แค่นิดเดียวก็ยังดี ผมอย�กให้สองแม่ลูก 

ได้ใช้เวล�ร่วมกันให้คุ้มค่�ที่สุด น�ง�เระกำ�ลังพูดแบบนั้น

“คุณน�ง�เระใจดีจังเลยนะคะ”

น�น�โกะกล่�วล�กห�งเสียงย�ว

“ไม่ได้ใจดีอะไรหรอกครับ”

น�ง�เระหูแดงกำ่�

“ไม่เห็นต้องเขินเลย”

“ไม่ได้เขินครับ”

พอพูดจบ น�ง�เระก็รีบเดินหนีห�ยเข้�ไปในครัว

โทคิตะ คะซุ เดินสวนน�ง�เระออกม� คะซุคือพนักง�น 

เสิร์ฟหญิงของร้�นก�แฟแห่งนี ้ เธอสวมเสื้อเชิ้ตสีข�ว กระโปรง 

ระบ�ยสีเบจ และคล้องผ้�กันเปื้อนสีฟ้� ถึงปีนี้อ�ยุของเธอ 

จะย่�งเข้�วัยส�มสิบเจ็ดปีแล้วก็ต�ม แต่เครื่องแต่งก�ยแบบ 

สบ�ย ๆ ที่สวมใส่ก็ทำ�ให้เธอดูอ่อนกว่�วัยอยู่ม�กโข
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“ถึงคำ�ถ�มข้อที่เท่�ไรแล้วคะ”

คะซุเปลี่ยนหัวข้อสนทน�ทันทีเมื่อเธอเดินกลับเข้�ม�ใน 

เค�น์เตอร์

“หือ อ๊ะ ข้อที่ยี่สิบสี่”

คนที่ตอบคือซ�กิซึ่งไม่สนใจเรื่องของน�ง�เระและอ่�น 

หนังสือประหนึ่งจะกลืนกินอยู่ข้�ง ๆ น�น�โกะ

“อ๊ะ จะว่�ไปแล้ว...”

น�น�โกะพึมพำ�ร�วกับนึกขึ้นม�ได้ขณะจ้องดูหนังสือ 

ที่ซ�กิอ่�นอยู่

ซ�กิพลิกหน้�หนังสือพึ่บพั่บกลับไปหล�ยหน้�  อ่�น 

ออกเสียงเนื้อห�ที่เขียนอยู่ในนั้น

หนึ่งร้อยคำ�ถ�มห�กพรุ่งนี้โลกสิ้นสูญ

คำ�ถ�มที่ยี่สิบสี่

คุณตกหลุมรักช�ยหรือหญิงคนหนึ่งอยู่

ห�กพรุ่งนี้โลกสิ้นสูญ คุณจะทำ�อย่�งไร

หนึ่ง ขอแต่งง�นเสีย

สอง ไม่ขอแต่งง�น เพร�ะยังไงก็ไร้คว�มหม�ยใด ๆ 

“ว่�ไง ข้อไหน”

ซ�กิเบือนส�ยต�จ�กหนังสือ มองหน้�น�น�โกะที่นั่งอยู่ 

ข้�ง ๆ 

“อ้� ไม่รู้สิ”

“ข้อไหน”
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“คุณหมอตอบข้อไหนคะ”

“ฉันเหรอ ฉันน่�จะขอแต่งง�น”

“ทำ�ไมล่ะคะ”

“ก็ไม่อย�กต�ยไปโดยเสียใจที่ไม่ได้ขอนี่”

“แบบนี้นี่เอง”

“เอ๊ะ น�น�โกะจังจะไม่ขอเหรอ”

พอถูกถ�ม น�น�โกะก็เอียงคอคิดแล้วคร�งเสียงตำ่�อยู่ใน 

ลำ�คอ

“อืมมมม ถ้�อีกฝ่�ยชัดเจนว่�รักหรือเกลียดเร� จะขอ 

แต่งง�นก็ได้ แต่ถ้�อีกฝ่�ยไม่ชัดเจน ก็อ�จจะไม่ขอ...”

“หม�ยคว�มว่�ไง”

ดูเหมือนซ�กิจะไม่เข้�ใจที่น�น�โกะพูด

“ก็แบบว่� ถ้�อีกฝ่�ยชัดเจนว่�คิดยังไงกับเร� มันก็จะ 

ไม่ทำ�ให้อีกฝ่�ยกลุ้มใจใช่ไหมล่ะคะ”

“ก็ใช่”

“แต่ถ้�อีกฝ่�ยไม่ได้คิดอะไรกับฉัน แต่ฉันกลับไปขอ 

แต่งง�น แล้วทำ�ให้อีกฝ่�ยต้องลำ�บ�กใจเรื่องของฉัน  ฉันก็ 

ไม่อย�กจะขอน่ะค่ะ”

“อ๋อ ก็มีบ้�งนี่นะเรื่องแบบนั้น ยิ่งเป็นผู้ช�ยก็ยิ่งแล้วใหญ ่ 

พวกที่ไม่ได้ชอบและก็ไม่ได้คิดอะไร แต่พอได้รับช็อกโกแลต 

ในวันว�เลนไทน์ อยู่ ๆ ก็เริ่มคิดนั่นคิดนี่ใช่ไหม”

“ฉันไม่อย�กจะต้องม�เพิ่มเรื่องกลุ้มใจให้อีกฝ่�ยในวัน 

สิ้นโลกน่ะ อีกอย่�ง ถ้�ขอไปแล้วไม่ได้รับคำ�ตอบ เร�เองจะ 

ต�ยก็ต�ยต�ไม่หลับใช่ไหมล่ะคะ เพร�ะฉะนั้นฉันคงไม่คิดว่� 
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มันไร้คว�มหม�ยหรอก แต่คิดว่�ฉันคงจะไม่ขอแต่งง�นหรอก 

ค่ะ”

“น�น�โกะจังคิดม�กเกินไปหรือเปล่�”

“เอ๊ะ ฉันคิดม�กไปเหรอคะ”

“ก็ใช่น่ะสิ ยังไงซะ โลกก็ไม่จบลงในวันพรุ่งนี้หรอก”

“...ก็จริงค่ะ”

บทสนทน�นี้ดำ�เนินม�ตั้งแต่ก่อนที่น�ง�เระจะลุกออกไป 

คุยโทรศัพท์แล้ว

“แล้วคุณคะซุล่ะคะ จะตอบข้อไหน”

น�น�โกะโน้มตัวเข้�ไปในเค�น์เตอร์

ส�ยต�ของซ�กิเองก็ปริ่มไปด้วยคว�มอย�กรู้อย�กเห็น  

จ้องมองไปยังคะซุ

“ฉัน...”

กรุ๊งกริ๊ง

“ยินดีต้อนรับค่ะ”

เมือ่ไดย้นิเสยีงกระดิง่ คะซกุล�่วตอ้นรบักลบัไปยงัท�งเข�้ 

โดยอัตโนมัติ สีหน้�ของเธอเปลี่ยนเป็นสีหน้�ของพนักง�นร้�น 

ภ�ยในพริบต� พวกน�น�โกะเองก็เข้�ใจดี  จึงเลิกถ�มเซ้�ซี้ 

เอ�คำ�ตอบ

แต่คนที่เข้�ม�กลับไม่ใช่ลูกค้� เธอคือเด็กหญิงสวมชุด 

กระโปรงสีชมพูอ่อน

“กลับม�แล้วค่ะ”
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เด็กหญิงส่งเสียงทักท�ยสดใสดังก้อง

เธอสะพ�ยกระเป๋�ผ้�ท่�ท�งดูหนัก ในมือกำ�โปสต์ก�ร์ด 

ไว้แน่น

ชื่อของเธอคือโทคิตะ ซ�จิ ลูกส�วของคะซุ เพิ่งมีอ�ยุ 

ครบเจ็ดขวบ พ่อของเด็กหญิงหรือส�มีของคะซุคือช่�งภ�พที่ 

โด่งดังระดับโลกชื่อว่�ชินท�นิ โกคุ ต�มเอกส�รสำ�มะโนครัว 

แล้ว ชินท�นิแต่งง�นเข้�บ้�นโทคิตะ  แต่เข�ยังคงใช้ชื่อเก่� 

ในฐ�นะช่�งภ�พอยู่  เข�ออกเดินท�งท่องทั่วโลกเพื่อทำ�ง�น 

ถ่�ยภ�พทิวทัศน์ กลับม�ญี่ปุ่นเพียงปีละไม่กี่วันเท่�นั้น เพร�ะ 

แบบนั้น ชินท�นิจึงมักนำ�ภ�พที่เข�ถ่�ยจ�กสถ�นที่ที่เข�อยู่ 

ม�ทำ�เป็นโปสต์ก�ร์ดแล้วส่งกลับม�ให้ซ�จิเป็นประจำ�

“ยินดีต้อนรับกลับบ้�นจ้ะ”

คนที่ตอบรับซ�จิคือน�น�โกะ คะซุส่งส�ยต�มองช�ยหนุ่ม 

ที่ยืนอยู่ด้�นหลัง

“อรุณสวัสดิ์ครับ”

ช�ยหนุ่มคนนี้มีชื่อว่�โอโนะ  เรจิ  พนักง�นพิเศษของ 

ร้�นก�แฟแห่งนี้นั่นเอง เข�สวมเสื้อผ้�ง่�ย  ๆ เครื่องแต่งก�ย 

ประกอบด้วยก�งเกงยีนและเสื้อยืดสีข�ว คงเพร�ะรีบวิ่งขึ้นเนิน 

ม� จังหวะห�ยใจของช�ยหนุ่มหอบเหนื่อยเล็กน้อย ที่หน้�ผ�ก 

เองก็มีเหงื่อซึมอยู่ด้วย

“เจอกันที่ตรงโน้นพอดี...”

เข�แถลงแจ้งเหตุผลที่เข้�ร้�นม�พร้อมซ�จิทั้งที่ไม่มีใคร 

ถ�ม ก่อนเดินห�ยเข้�ไปในครัวเพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับเมนู 

อ�ห�รเที่ยงที่จะเริ่มในอีกสองชั่วโมง ได้ยินเสียงช�ยหนุ่มกล่�ว 
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ทักท�ยน�ง�เระดังออกม�จ�กในครัว

ซ�จิหย่อนตัวลงนั่งที่นั่งริมหน้�ต่�งบ�นใหญ่ซึ่งมองเห็น 

ทิวทัศน์แผ่กว้�งของท่�เรือฮ�โกด�เตะ ดูคล้�ยกับเธอนั่งลงที่ 

โต๊ะเขียนหนังสือในห้องของตัวเองอย่�งไรอย่�งนั้น

นอกจ�กพวกน�น�โกะแล้ว ภ�ยในร้�นมีเพียงสุภ�พบุรุษ 

ชร�ในชุดดำ�ซึ่งนั่งอยู่ตรงที่นั่งใกล้กับท�งเข้�ม�กที่สุด และ 

หญิงส�วรุ่นร�วคร�วเดียวกับน�น�โกะซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะนั่งสำ�หรับ 

สี่คนเท่�นั้น หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่นั่นตั้งแต่ร้�นเปิด แต่เธอก็ 

ไม่ได้ทำ�อะไร  เพียงแค่นั่งเหม่อลอยจ้องมองออกไปที่นอก 

หน้�ต่�งเท่�นั้น

เวล�เปิดให้บริก�รของร้�นก�แฟแห่งนี้คือเจ็ดโมงเช้� ที่ 

เปิดร้�นเช้�ตรู่เช่นนี้ก็เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งไปเดินตล�ดเช้� 

นั่นเอง

ซ�จิว�งกระเป๋�ผ้�ที่สะพ�ยอยู่ลงบนโต๊ะ

กระเป�๋กระทบโตะ๊เสยีงดงัตงึ วตัถภุ�ยในคงหนกัเกนิค�ด

“เอ๊ะ อะไรน่ะ ไปยืมม�จ�กห้องสมุดอีกแล้วเหรอจ๊ะ”

“อื้อ”

น�น�โกะสอบถ�มพล�งหย่อนตัวลงนั่งข้�ง ๆ ซ�จิ

“ซัตจังนี่ชอบหนังสือจริง ๆ เลยนะ”

“อื้อ”

น�น�โกะรู้ดีว่�ก�รไปยืมหนังสือม�จ�กห้องสมุดในเช้�ตรู่ 

ของวันหยุดคือเรื่องที่ซ�จิทำ�จนเป็นนิสัย  วันนี้เป็นวันหยุด 

เนื่องในวันครบรอบก�รสถ�ปน�โรงเรียนประถมที่ซ�จิประจำ�อยู่
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ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



คาวางุจิ โทชิคาซึ     15

ซ�จิจัดเรียงหนังสือที่ยืมม�บนโต๊ะด้วยท่�ท�งดีอกดีใจ

“ปกติอ่�นอะไรบ้�งเหรอจ๊ะ”

“อ๊ะ ฉันก็อย�กรู้เหมือนกันว่�ปกติซัตจังอ่�นหนังสือแบบ 

ไหน”

ซ�กิโน้มตัวออกม�จ�กที่นั่งตรงเค�น์เตอร์

“ไหน ๆ ดูหน่อยสิ”

น�น�โกะเอื้อมมือไปห�หนังสือที่เรียงร�ยอยู่

“โจทย์ท้�ท�ยของตัวเลขสมมุติและเลขจำ�นวนเต็ม”

ซ�กิเองก็เอื้อมมือออกไปเช่นกัน

“วิวรณ์ในกรณีซึ่งเอกภพมีขอบเขต”

“กลศ�สตร์ควอนตัมสมัยใหม่กับนันมิสไดเอต”

น�น�โกะอ่�นชื่อหนังสือแต่ละเล่มออกเสียงสลับกับซ�กิ

“ปัญห�ของก�รศึกษ�ศิลปะสมัยเก่�จ�กปิกัสโซ”

“โลกท�งจิตวิญญ�ณของคันโคริคันคอน”

อ�รมณ์บนใบหน้�ของทั้งสองอันตรธ�นไปกับชื่อหนังสือ 

แต่ละเล่มที่หยิบขึ้นม� พวกเธอตกตะลึงกับชื่อหนังสือที่ซ�จิ 

อ่�น บนโต๊ะยังมีหนังสือที่ยังไม่ได้อ่�นชื่อเรื่องเรียงร�ยอยู่อีก  

แต่ทั้งสองยอมแพ้พ่�ยและเลิกหยิบมันขึ้นม�แล้ว

“มะ มีแต่หนังสือท่�ท�งเข้�ใจย�กทั้งนั้นเลยนะจ๊ะ”

น�น�โกะกล่�วด้วยใบหน้�กระตุกเกร็ง

“ย�กเหรอคะ”

ซ�จิเอียงคอฉงนถ�ม

“ถ้�ซัตจังเข้�ใจหนังสือพวกนี้ ฉันคงต้องเรียกซัตจังว่�  

‘อ�จ�รย์’ เสียแล้วละ...”

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



16     เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น ระหว่างที่ความทรงจำายังไม่เลือนหาย

ซ�กจิอ้งมอง โลกท�งจติวญิญ�ณของคนัโครคินัคอน แลว้ 

พึมพำ�เคล้�เสียงถอนห�ยใจ ดูเหมือนว่�หนังสือเล่มนี้จะเป็น 

หนังสือแพทยศ�สตร์ซึ่งหมอแผนกจิตเวชอย่�งซ�กิจะอ่�นกัน

“เธอไม่เข้�ใจคว�มหม�ยหรอกค่ะ แต่แค่ชอบนั่งมอง 

ตัวอักษรเท่�นั้นเอง”

คะซุกล�่วเสริมม�จ�กในเค�นเ์ตอร์ร�วกบัจะปลอบประโลม 

ทั้งสองคน

“ถึงจะอย่�งนั้นก็เถอะ เนอะ”

“เนอะ”

ดูเหมือนทั้งสองอย�กจะพูดว่�มันไม่ใช่หนังสือที่ เด็ก 

เจ็ดขวบจะเลือกสรรม�อ่�นกัน น�น�โกะเดินกลับไปยังที่นั่ง 

ตรงเค�น์เตอร์ หยิบหนังสือที่ซ�กิอ่�นจนถึงเมื่อครู่ขึ้นม� กรีด 

หน้�กระด�ษดูผ่�น ๆ 

“หนังสือแบบนี้น่�จะเหม�ะกับฉันม�กกว่�...”

เธอหม�ยถึงหนังสือที่หนึ่งหน้�มีเพียงไม่กี่บรรทัด ไม่ใช่ 

หนังสือซึ่งหน้�กระด�ษเบียดอัดแน่นด้วยตัวอักษรเล็กจิ๋ว

“หนังสืออะไรเหรอคะ”

ซ�จิเองก็สนใจหนังสือเล่มนั้นเช่นกัน

“ลองอ่�นดูไหมจ๊ะ”

น�น�โกะยื่นหนังสือส่งให้ซ�จิ

“หนึ่งร้อยคำ�ถ�มห�กพรุ่งนี้โลกสิ้นสูญ”

ซ�จิอ่�นชื่อหนังสือออกเสียงด้วยประก�ยต�เปล่งระยิบ- 

ระยับ

“น่�สนุกจัง!”
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“ลองเล่นดูไหมจ๊ะ”

น�น�โกะดีใจที่ซ�จิแสดงคว�มสนอกสนใจต่อหนังสือที่ 

ตนนำ�ม�

“อื้อ!”

ซ�จิตอบด้วยรอยยิ้ม

“ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว ลองทำ�ตั้งแต่ข้อแรกเลยสิ”

“จริงด้วยนะคะ”

น�น�โกะเห็นด้วยกับข้อเสนอของซ�กิ  เธอพลิกหน้�ที่ 

เปิดอยู่กลับไปหน้�แรกแล้วอ่�นออกเสียง

หนึ่งร้อยคำ�ถ�มห�กพรุ่งนี้โลกสิ้นสูญ

คำ�ถ�มที่หนึ่ง

ห�กวันสิ้นโลกเดินท�งม�ถึง แล้วมีห้องหนึ่งซึ่งห�กเข้�ไป 

จะรอดชีวิตได้เพียงคนเดียว

ห�กพรุ่งนี้โลกสิ้นสูญ คุณจะทำ�อย่�งไร

หนึ่ง เข้�ไป

สอง ไม่เข้�ไป

“ว่�ยังไง ตอบข้อไหนจ๊ะ”

เสียงใสเพร�ะพริ้งของน�น�โกะก้องดัง

“...อืมมมม”

ซ�จิผูกคิ้วขมวด

ทั้งน�น�โกะและซ�กิแย้มยิ้มขณะเฝ้�มองใบหน้�คิดอย่�ง 

เอ�จรงิเอ�จงัของซ�จิ ทัง้สองคงจะโลง่อกสบ�ยใจว�่สดุท�้ยแลว้  
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18     เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น ระหว่างที่ความทรงจำายังไม่เลือนหาย

เด็กเจ็ดขวบก็ยังคงเป็นเด็กเจ็ดขวบอยู่นั่นเอง

“คำ�ถ�มย�กเกินไปสำ�หรับซัตจังหรือเปล่�นะ”

น�น�โกะจ้องหน้�ซ�จิ แต่ซ�จิก็ตอบในตอนนั้นเอง

“หนูจะไม่เข้�ไปค่ะ”

เธอตอบอย่�งเด็ดข�ด

“เอ๊ะ”

คว�มเด็ดข�ดนั้นทำ�ให้น�น�โกะส่งเสียงตกตะลึง

เพร�ะทั้งเธอและซ�กิที่อยู่ข้�ง ๆ ก็ต่�งตอบว่� “เข้�ไป”

คะซุตั้งใจฟังบทสนทน�ของทั้งส�มด้วยใบหน้�เรียบเฉย 

จ�กในเค�น์เตอร์

“ทำ�ไมล่ะจ๊ะ”

คนที่ถ�มคือน�น�โกะ เสียงของเธอเพี้ยนแปร่งเล็กน้อย  

เห็นได้ชัดว่�เธอกำ�ลังตกใจไม่น้อยกับคำ�ตอบว่�  “ไม่เข้�ไป”  

ของเด็กเจ็ดขวบ

ซ�จิไม่สนใจท่�ท�งตกตระหนกของพวกน�น�โกะ  เธอ 

เหยียดหลังตรง อธิบ�ยเหตุผลที่พวกน�น�โกะค�ดไม่ถึง

“ถ้�รอดอยู่คนเดียว ก็ไม่ต่�งอะไรกับก�รต�ยคนเดียว 

ใช่ไหมล่ะคะ”

“...”

น�น�โกะอ้�ป�กค้�ง นิ่งตะลึง แบบนี้นี่เองที่เรียกกันว่� 

พูดไม่ออก

ซ�กิยอมพ่�ย

“ยอมแพ้แล้วค่ะ”

เธอโค้งคำ�นับ เธอทำ�อะไรอื่นไม่ได้ นอกจ�กโค้งคำ�นับ 
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ต่อคำ�ตอบที่ค�ดไม่ถึงของเด็กหญิง

น�น�โกะกับซ�กิมองหน้�กัน พล�งคิดเหมือนกันว่�  อ�จ 

เป็นไปได้ว่�เด็กคนนี้จะเข้�ใจคว�มหม�ยของหนังสือย�ก  ๆ  

พวกนั้น

“โอ๊ะ กำ�ลังเล่นกันอยู่เลยเหรอครับ”

คนที่พูดคือเรจิซึ่งคล้องผ้�กันเปื้อนเดินออกม�จ�กครัว

“หนังสือเล่มนี้กำ�ลังฮิตเลยนะครับ”

“แม้แต่เรจิคุงก็รู้จักเหรอ”

ซ�กิแสดงท่�ท�งตกใจเล็กน้อย

“หม�ยคว�มว่�ยังไงครับ ‘แม้แต่’ น่ะ”

“ก็เปล่� แค่เธอดูท่�ท�งไม่ค่อยอ่�นหนังสือนี่น�...”

“คนที่ให้ย�ยนี่ยืมหนังสือก็คือผมนี่ละครับ”

ย�ยนี่ที่เข�พูดถึงคือน�น�โกะ เรจิกับน�น�โกะคือเพื่อน 

สมัยเด็กซึ่งเข้�เรียนมห�วิทย�ลัยเดียวกัน เป็นสัมพันธ์คุ้นชิน 

สนิทสนมที่เรียกกันว่�ย�ยนั่นย�ยนี่ได้

“งั้นเหรอ”

“ค่ะ  ที่มห�วิทย�ลัยก็กำ�ลังฮิตกันม�ก  หมอนี่บอกว่�  

เห็นว่�น่�สนุกดีก็เลยเอ�ม�ให้ยืมน่ะค่ะ...”

“กำ�ลังฮิตกันเหรอ”

น�น�โกะส่งหนังสือให้ซ�กิที่ยื่นมือออกม�บอกว่�  ขอดู 

หน่อย

“ใช่ครับ ใคร ๆ ก็เล่นกัน”

“อ้� ฉันก็เหมือนจะเข้�ใจนะว่�ทำ�ไม”
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ซ�กิเองก็เพลิดเพลินกับก�รเล่นตอบคำ�ถ�มจนถึงตอนที่ 

น�ง�เระออกไปคุยโทรศัพท์เหมือนกัน แม้แต่เด็กเจ็ดขวบอย่�ง 

ซ�จิยังม�เล่นด้วยเมื่อครู ่ ถ้�บอกว่�กำ�ลังฮิตกันอยู่ก็เข้�ใจได้ว่� 

ทำ�ไม เธอคิดถึงขน�ดว่�มันอ�จจะฮิตไปทั่วญี่ปุ่นเลยก็ได้

ซ�กิพลิกหน้�กระด�ษดูอีกครั้ง

“แบบนี้นี่เอง”

เธอพึมพำ�อย่�งประทับใจ

“ขอบคุณสำ�หรับก�แฟค่ะ”

หญิงส�วซึ่งนั่งอยู่ตั้งแต่ร้�นเปิดพูดและยืนขึ้น

เรจิวิ่งเหย�ะไปที่เครื่องคิดเงิน

เข�รับใบออร์เดอร์ม�

“ชุดเค้กช�เย็นใช่ไหมครับ ทั้งหมดเจ็ดร้อยแปดสิบเยน 

ครับ”

เรจิแจ้ง หญิงส�วไม่ตอบ เธอเพียงหยิบกระเป๋�สต�งค์ 

ออกม�จ�กกระเป๋�สะพ�ยไหล่โดยไม่พูดอะไร

ในตอนนัน้เอง ภ�พถ�่ยหนึง่ใบรว่งลงบนพืน้ แตห่ญงิส�ว 

ไม่ทันสังเกต

“ถ้�อย่�งนั้น นี่ค่ะ...”

เธอว่� ยื่นธนบัตรหนึ่งพันเยนให้

“รับม�หนึ่งพันเยนนะครับ”

เรจิกดเครื่องคิดเงินแบบไฟฟ้�เสียงดังปิ๊บ  ๆ  และหยิบ 

เงนิทอนจ�กลิน้ชกัใสเ่งนิซึง่เปดิออกเบ� ๆ เข�ดคูุน้ชนิกบัทว่งท�่ 

ทั้งหมดนี้ดี

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



คาวางุจิ โทชิคาซึ     21

“เงินทอนสองร้อยยี่สิบเยนครับ”

หลังจ�กรับเงินทอนที่เรจิส่งให้โดยไม่พูดอะไร หญิงส�ว 

พึมพำ�คล้�ยกับพูดคนเดียวว่�

“เหมอืนทีเ่ดก็คนนัน้พดูไมม่ผีดิ ถ�้ตอ้งมชีวีติอยูค่นเดยีว 

แล้วละก็ ต�ยไปซะยังจะดีกว่�”

ก่อนออกจ�กร้�นไป

กรุ๊งกริ๊ง

“ขอบคุณ...ม�กครับ...”

คำ�กล่�วขอบคุณของเรจิไม่ร่�เริงและฟังชัดเหมือนปกติ

“เป็นอะไรไปเหรอ”

ซ�กิถ�มเรจิซึ่งเดินเอียงคอฉงนกลับม�

“เปล่�ครับ ก็แค่...ต�ยไปซะยังจะดีกว่�”

“เอ๊ะ”

น�น�โกะตกใจส่งเสียงประหล�ด

“เอะ๊ ไมใ่ชน่ะ! เธอคนเมือ่กีต้�่งห�ก บอกว�่ถ�้ตอ้งมชีวีติ 

อยู่คนเดียว ต�ยไปซะยังจะดีกว่�...”

เรจิรีบร้อนอธิบ�ย

“อย่�ม�ทำ�ให้ตกใจสิ!”

น�น�โกะใช้มือฟ�ดแผ่นหลังของเรจิซึ่งเดินผ่�นด�้นข�้งไป

“แต่...”

ซ�กิหันมองคะซุด้วยใบหน้�เคลือบแคลงสงสัย

เธอกำ�ลังบอกว่� มันก็ยังเป็นคำ�ที่ฟังแล้วชวนให้คิดอยู่ดี
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“จริงด้วยนะคะ”

คะซุตอบ นิ่งมองไปยังท�งเข้�ร้�น

บรรย�ก�ศประหนึ่งเวล�หยุดหมุนไปชั่วขณะ 

“ข้อต่อไปล่ะคะ”

เมื่อซ�จิถ�มขึ้น ทุกคนจึงได้สติ

ดวงต�ของเธอกำ�ลังเชื้อเชิญให้ทุกคนเล่น  หนึ่งร้อยคำ�ถ�ม  

ต่อ

แต่ซ�กิที่หันไปมองน�ฬิก�ติดผนังกล่�วขึ้นว่�

“ต�ยจริง ป่�นนี้แล้วเหรอเนี่ย...”

เธอลุกขึ้นยืนเมื่อเห็นว่�เข็มน�ฬิก�ชี้บอกเวล�สิบโมงครึ่ง 

แล้ว

ร้�นก�แฟแห่งนี้มีน�ฬิก�ติดผนังสูงจ�กพื้นจรดเพด�น 

อยู่ส�มเรือน เรือนแรกอยู่ใกล้กับประตูท�งเข้� อีกเรือนอยู่ 

กล�งร้�น ส่วนอีกเรือนติดอยู่ตรงมุมหน้�ต่�งบ�นใหญ่ซึ่งมอง 

ทอดออกไปเห็นทิวทัศน์ของท่�เรือฮ�โกด�เตะ เรือนที่ซ�กิมอง 

เพื่อตรวจสอบเวล�คือเรือนซึ่งอยู่กล�งร้�น เธอรู้ว่�เรือนที่อยู่ 

ใกล้กับท�งเข้�นั้นเร็วไปหล�ยชั่วโมง ส่วนเรือนที่อยู่ตรงมุม 

หน้�ต่�งก็เดินช้�อืด

“ไปทำ�ง�นเหรอครับ”

“ใช่”

ซ�กิตอบ หยิบกระเป๋�สต�งค์ออกม�ด้วยท่วงท่�สบ�ย ๆ  

ไม่รีบร้อน เพร�ะบ้�นของซ�กิอยู่ใกล้กับร้�นก�แฟแห่งนี้ ก�ร 

ม�ดื่มก�แฟก่อนไปทำ�ง�นจึงเป็นกิจวัตรประจำ�วันของเธอ
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“แล้วข้อต่อไปล่ะคะ”

“เอ�ไว้คร�วหน้�นะจ๊ะ”

ซ�กิยิ้มกว้�งให้ซ�จิ แล้วว�งเงินค่�ก�แฟจำ�นวนส�มร้อย 

แปดสิบเยนไว้บนเค�น์เตอร์

ซ�จิก้มหน้�ลงด้วยท่�ท�งเสียด�ย

“ลูกอ่�นเล่มที่ยืมม�ก่อนก็ได้จ้ะ”

คะซุกล่�วปลอบ

“อื้อ”

สีหน้�ของซ�จิแจ่มใสขึ้น ซ�จิมักอ่�นหนังสือหล�ย ๆ เล่ม 

พร้อมกัน ที่มีท่�ท�งเสียด�ยก็คงเป็นเพร�ะเธอเพิ่งเคยร่วม 

อ่�นหนังสือกับคนอื่นเป็นครั้งแรก พูดง่�ย  ๆ  คือเธอสนุกกับ 

ก�รทำ�เช่นนั้นนั่นเอง แต่ถึงจะเป็นแบบนั้น เมื่อคะซุบอกให้ 

เธออ่�นหนังสือเล่มใหม่ ซ�จิก็ร่�เริงสดใสในทันที สุดท้�ยแล้ว  

ซ�จิก็ยังชอบอ่�นหนังสือที่ชอบอยู่ดี

ซ�จิหยิบหนังสือที่ว�งเรียงอยู่บนโต๊ะขึ้นม�เล่มหนึ่ง  

นั่งแหมะลงบนเก้�อี้แล้วเริ่มอ่�นเงียบ ๆ ทันที

“เธอชอบหนังสือม�กจริง ๆ เลยนะ”

น�น�โกะกล่�วอย่�งประทับใจพล�งมองไปด้วยแววต� 

อิจฉ� เธอไม่โปรดก�รอ่�นหนังสือย�ก ๆ เท่�ไรนัก

“ถ้�อย่�งนั้น ฉันไปก่อนนะ”

ซ�กิโบกมือล�ทุกคน

“ขอบคุณที่ม�ใช้บริก�รครับ!”

เรจิกล่�วขอบคุณด้วยเสียงสดใสเหมือนทุกครั้ง ต่�งจ�ก 

ตอนที่หญิงส�วกล่�วคำ�แปร่งหม่นประหล�ดทิ้งไว้ก่อนออก 
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จ�กร้�น

“อ๊ะ...”

จู่ ๆ ซ�กิก็หยุดเท้�กะทันหันที่หน้�ร้�น เหลียวหลังกลับม� 

แล้วกล่�วกับคะซุ

“ถ้�คุณเรโกะม� ช่วยดูอ�ก�รของเธอให้หน่อยได้ไหม”

“ได้ค่ะ”

คะซตุอบ พยกัหน�้รบัแลว้เริม่เกบ็กว�ดถว้ยทีซ่�กใิชท้นัที

“คุณเรโกะเป็นอะไรไปเหรอคะ”

คนที่ถ�มคือน�น�โกะ

“ก็นิดหน่อยน่ะ”

ซ�กิตอบเพียงเท่�นั้น ก่อนออกจ�กร้�นไปอย่�งรวดเร็ว

กรุ๊งกริ๊ง

“อ๊ะ คุณซ�กิคะ!”

น�น�โกะส่งเสียงเรียกซ�กิหลังสังเกตเห็นภ�พถ่�ยซึ่ง 

ตกอยู่ที่ท�งเข้� แต่ซ�กิไม่ได้ยินเสียงเรียกของน�น�โกะ เธอ 

ส�วเท้�ก้�วเร่งรีบจ�กไป

น�น�โกะวิ่งม�เก็บภ�พถ่�ยที่หน้�เครื่องคิดเงิน ตั้งใจจะ 

ต�มเอ�ไปส่งคืนให้

“เอ๊ะ”

เธออุท�น เอียงคอฉงน

“คุณคะซุคะ นี่มัน...”

น�น�โกะส่งรูปให้คะซุดูโดยไม่ต�มซ�กิออกไป
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“นึกว่�คุณซ�กิทำ�ตกไว้ซะอีก แต่ดูเหมือนว่�จะไม่ใช่ 

นะคะ...”

ภ�ยในภ�พถ่�ยมีหญิงส�วซึ่งไม่ใช่ซ�กิ ช�ยหนุ่มอ�ยุ 

รุ่นร�วคร�วเดียวกัน และเด็กท�รกแรกเกิด เด็กท�รกแรกเกิด 

ถูกอุ้มอยู่ในอ้อมแขนของหญิงส�ว

และมีอีกคนหนึ่ง

โทคิตะ ยูค�ริ

ยูค�ริคือผู้จัดก�รร้�นก�แฟแห่งนี้ เธอคือแม่ของน�ง�เระ 

ซึ่งปัจจุบันทำ�ง�นอยู่ที่นี่ เป็นพี่ส�วแท้ ๆ ของโทคิตะ ค�น�เมะ  

แม่ของคะซุ

ยคู�รเิปน็คนรกัอสิระ ห�กมเีรือ่งทีอ่ย�กทำ� เธอกจ็ะลงมอื 

ปฏิบัติทันที แตกต่�งอย่�งสิ้นเชิงกับน�ง�เระซึ่งทั้งจริงจัง มี 

คว�มรับผิดชอบ และคิดถึงผู้อื่นก่อนตนเสมอ ประม�ณสอง 

เดือนก่อน ยูค�ริเดินท�งไปอเมริก�กับเด็กช�ยช�วอเมริกัน 

ที่ม�เยือนร้�นก�แฟแห่งนี้  เป้�ประสงค์เพื่อก�รต�มห�บิด� 

ผู้สูญห�ยของเด็กช�ย

แน่นอนว่�เมื่อร้�นก�แฟข�ดไร้เจ้�ของ ที่เหลืออยู่มีเพียง 

พนักง�นพิเศษอย่�งเรจิ ในตอนแรกยูค�ริมีแผนที่จะหยุด 

ร้�นระยะย�วจนกว่�เธอจะกลับม� ตัวของยูค�ริเองตั้งใจจะ 

จ่�ยค่�จ้�งให้เรจิแม้ร้�นจะปิด เธอคงคิดเองเออเองไม่ผิดแน่ 

ว่�ห�กทำ�แบบนั้นก็จะไม่มีใครเดือดร้อน  แต่กระนั้นเรจิเอง 

ก็ไม่ได้ไร้ละอ�ยขน�ดที่จะรับเงินได้

ในตอนนั้นเรจิมีแผนก�รเดินท�งไปโตเกียวพอดี เข�จึง 

แวะไปที่ร้�นฟูนิคูลี ฟูนิคูล� ซึ่งน�ง�เระทำ�ง�นอยู่ และปรึกษ� 
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ว่� “มีวิธีที่จะเปิดร้�นต่อไปได้หรือเปล่�” น�ง�เระที่ได้ทร�บ 

เหตุผล รู้สึกว่�ตนต้องรับผิดชอบต่อก�รกระทำ�อิสระเอ�แต่ใจ 

ตัวเองไม่สนใจใครอื่นของแม่ เข�จึงเดินท�งม�รับหน้�ที่ตัวแทน 

ผู้จัดก�รร้�นที่ฮ�โกด�เตะ ทั้งหมดคือเหตุผลว่�ทำ�ไมน�ง�เระ 

ถึงได้ทิ้งลูกส�วไว้ที่โตเกียวคนเดียวแล้วเดินท�งม�ฮ�โกด�เตะ

แต่กระนั้นก็ยังมีปัญห�อยู่

คว�มจริงแล้วที่ร้�นก�แฟในฮ�โกด�เตะเองก็มีที่นั่งซึ่ง 

ย้อนกลับไปในอดีตได้เหมือนกับที่ร้�นก�แฟฟูนิคูลี ฟูนิคูล�  

ที่นั่งใกล้ท�งเข้�ซึ่งสุภ�พบุรุษชร�ในชุดดำ�นั่งอยู่ คือที่นั่งที่ว่� 

นั่นเอง

อย่�งไรก็ต�ม ก�แฟที่น�ง�เระชงไม่อ�จพ�ใครกลับไปใน 

อดีตได้ เพร�ะกำ�หนดไว้แล้วว่�คนที่จะชงก�แฟเพื่อเดินท�ง

เคลื่อนผ่�นเวล�ได้ มีเพียงหญิงซึ่งสืบส�ยเลือดของบ้�นโทคิตะ 

ที่มีอ�ยุม�กกว่�เจ็ดขวบเท่�นั้น

ปัจจุบันเหล่�สตรีผู้มีส�ยเลือดโทคิตะไหลเวียนอยู่ใน 

ร่�งมีดังนี้ ยูค�ริ, คะซุ, มิกิ ลูกส�วของน�ง�เระ และซ�จิ  

ลูกส�วของคะซุ รวมทั้งหมดสี่คน แต่ห�กใครตั้งครรภ์ลูกส�ว  

พลังนั้นจะถูกถ�่ยทอดไปสู่เด็กหญิง และคนเป็นแม่ก็จะสูญเสีย 

พลังไป

ด้วยเหตุที่ยูค�ริไม่อยู่เพร�ะไปอเมริก�  พลังของคะซุ 

ก็ห�ยไปเพร�ะส่งต่อไปให้ลูกส�ว และมิกิก็ต้องอยู่ที่โตเกียว 

เพื่อรอพบแม่ที่ม�จ�กอดีต  ทำ�ให้คนที่จะชงก�แฟที่ร้�นใน 

ฮ�โกด�เตะได้ มีเพียงซ�จิคนเดียวเท่�นั้น
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สถ�นก�รณ์เลวร้�ยที่สุดคือก�รที่น�ง�เระต้องย้�ยม�อยู่ 

ฮ�โกด�เตะคนเดียว เปิดร้�นโดยไม่มีบริก�รย้อนคืนสู่อดีต แต ่

ซ�จิซึ่งมีอ�ยุครบเจ็ดขวบในปีนี้พอดีและชงก�แฟได ้ เอ่ยป�กว่� 

เธออย�กไปฮ�โกด�เตะด้วยตัวของเธอเอง

อย่�งไรก็ต�ม  ซ�จิก็เพิ่งเจ็ดขวบ  จะให้แยกกับคะซุ 

ซึ่งเป็นแม่แล้วไปอ�ศัยอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ ถึงแม้คะซุจะเสนอว่� 

ให้เธอกับซ�จิเดินท�งไปฮ�โกด�เตะเพียงสองคนก็ได ้ แต่เพร�ะ 

น�ง�เระรู้สึกว่�เข�ต้องรับผิดชอบคว�มเอ�แต่ใจไม่สนใจคนอื่น 

ของแม่ตัวเอง ทำ�ให้เข�ไม่ตอบ “ตกลง” ยอมรับข้อเสนอตรง ๆ 

คนที่ช่วยผลักดันน�ง�เระคือมิกิ

“ท�งนี้มีทั้งคุณฟุมิโกะกับคุณโกโร่ที่บอกว่�จะม�ช่วยดู 

ร้�นด้วย สบ�ยใจได้ แค่ไปเฝ้�ร้�นจนกว่�คุณย่�ยูค�ริจะกลับ 

ม�ใช่ไหมล่ะ หนูอยู่คนเดียวได้ สบ�ยม�ก”

คำ�พูดของมิกิตัดสินทุกอย่�ง  ซ�จิเองก็เอ่ยป�กว่�เธอ 

อย�กไปด้วยตัวเอง และเมื่อพิจ�รณ�ถึงคว�มเป็นไปได้ที่อ�จ 

จะต้องอยู่ย�วแล้ว จึงตัดสินใจย้�ยโรงเรียนด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง ร้�นก�แฟในโตเกียวจึงได้ถูกฝ�กฝังให้ 

ลกูค�้ข�ประจำ�กว�่สบิปอีย�่งฟมุโิกะและโกโรด่แูล สว่นน�ง�เระ,  

คะซุ และซ�จิ ทั้งส�มก็ออกเดินท�งม�ยังฮ�โกด�เตะ

ห�กพูดถึงเรื่องที่ยังเหลือให้กลัดกลุ้ม ก็เห็นจะเป็นเรื่อง 

ว่�เมื่อไรยูค�ริจะกลับม�

ในภ�พถ่�ยนั้นมียูค�ริคนที่ว่�อยู่
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“คุณยูค�ริในรูปยังส�วอยู่เลยนะคะ เอ๊ะ สวยสุดยอด 

ไปเลย รูปตั้งกี่ปีแล้วเนี่ย”

เพร�ะน�น�โกะคือลูกค้�ประจำ�ที่เห็นหน้�ค่�ต�ยูค�ริก่อน 

ที่เธอจะเดินท�งไปอเมริก� สิ่งที่เธอพูดนั้นไม่มีผิดแน ่ น�น�โกะ 

ไม่อ�จซ่อนคว�มตกใจในคว�มส�วเกินจริงของยูค�ริไว้ได้

“ฉันคิดว่�น่�จะเป็นของลูกค้�ผู้หญิงที่นั่งอยู่ในร้�นตั้งแต่ 

เมื่อเช้�นะคะ”

คะซุพยักหน้�เล็กน้อย เพร�ะเธอเองก็คงคิดเหมือนกัน

“คุณคะซุ ที่ด้�นหลังมีอะไรเขียนไว้ด้วย”

สิง่ทีน่�น�โกะสังเกตเห็นคือตัวหนังสือซึ่งเขียนอยู่ด�้นหลัง 

ภ�พถ่�ย

“2030-8-27 20:31...นี่มันวันที่ของวันนี้นี่คะ”

เมื่อดูจ�กยูค�ริที่ยังส�วอยู่ ก็รู้ได้ว่�ภ�พถ่�ยเป็นของเก่� 

ไม่ผิดแน่ แต่กระนั้นตัวเลขที่ด้�นหลังภ�พถ่�ย ไม่ว่�จะมอง 

อย่�งไรก็เป็นวันที่ของวันนี้

ยิ่งไปกว่�นั้น  ที่ด้�นหลังของตัวเลขยังเขียนไว้แบบนี้ 

อีกด้วย

แม่โชคดีที่ได้พบลูก

น�น�โกะเอียงคอฉงนไม่เข้�ใจคว�มหม�ย

จะม�คืนนี้สินะ...

คะซุซึ่งยืนอยู่ข้�ง ๆ คิด 
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คืน นั้น

ก่อนช่วงเวล�ปิดร้�น ร้�นก�แฟโดน� โดนะ  ร้�งผู้ใช้ 

บริก�ร ห�กจะกล่�วว่�มีใครอยู่บ้�ง ก็เห็นจะมีแต่สุภ�พบุรุษ 

ชร�ในชุดดำ�ใกล้ท�งเข้�และซ�จิซึ่งอ่�นหนังสืออยู่ในเค�น์เตอร์ 

เท่�นั้น

“เอ�ป้�ยหน้�ร้�นลงได้แล้วใช่ไหมครับ”

เรจิซึ่งเช็ดโต๊ะเสร็จแล้วหันม�ถ�มคะซุ

“นั่นสินะ...”

หนึ่งทุ่มส�มสิบน�ที

ด้�นนอกมืดสนิท เรจิออกไปหน้�ร้�นเพื่อเอ�ป้�ยลง

เสียงกระดิ่งสั่นแผ่วเมื่อประตูเปิด

โดยปกติแล้วร้�นก�แฟแห่งนี้จะปิดทำ�ก�รเวล�หกโมงเย็น 

เพร�ะร้�นตั้งอยู่ตรงท�งล�ด เมื่อยำ่�คำ่�ก็จะไม่มีลูกค้�ม� แต่ 

ในช่วงฤดูร้อนจะมีลูกค้�นักท่องเที่ยวหนุ่มส�วผ่�นเข้�ม�บ้�ง 

ในบ�งครัง้แมห้ลงัฟ�้มดื ทำ�ใหเ้วล�ร�้นปดิยดืขย�ยไปถงึสองทุม่

ตอนนี้จึงเป็นเวล�ก่อนร้�นปิดส�มสิบน�ที หมดช่วงเวล� 

รับออร์เดอร์แล้ว คะซุจึงเริ่มเตรียมตัวปิดร้�น

“ซ�จิ...”

คะซุส่งเสียงเรียกซ�จิซึ่งนั่งอ่�นหนังสืออยู่ในเค�น์เตอร์  

แต่ก็ไร้ซึ่งปฏิกิริย�ตอบกลับ คะซุรู้ดีว่�เป็นเช่นนี้เสมอ แต่ก็ 

จะส่งเสียงเรียกทีหนึ่งทุกครั้ง

คะซุหยิบที่คั่นหนังสือซึ่งว�งอยู่ตรงหน้�ซ�จิขึ้นม� แทรก 
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ไว้ตรงหน้�ที่เธออ่�นอยู่เงียบ ๆ 

“อ๊ะ...”

ฉับพลันทันใด ประหนึ่งเธอคืนสติ ซ�จิละส�ยต�ออก 

จ�กตัวหนังสือ

“อะไรคะแม่”

ดูเหมือนซ�จิจะเพิ่งรู้สึกตัวว่�คะซุอยู่ข้�งเธอ เธอไม่ได้ยิน 

เสียงที่คะซุเรียกเมื่อครู่อย่�งที่คิดจริงด้วย

“ร้�นจะปิดแล้ว ลงไปข้�งล่�งแล้วเตรียมนำ้�ร้อนสำ�หรับ 

อ�บไว้ให้หน่อยได้ไหมจ๊ะ”

“ได้ค่ะ”

ซ�จติอบพล�งกระโดดลงจ�กเก�้อี ้ ถอืหนงัสอืทีอ่�่นค�้งไว ้

เดนิเต�ะแตะลงบนัไดซึง่อยูข่�้ง ๆ ท�งเข�้ไปทีช่ัน้ล�่ง ทีพ่กัอ�ศยั 

ของซ�จิและพวกคะซุอยู่ที่ชั้นใต้ดินของร้�นก�แฟแห่งนี้

ถึงจะบอกว่�เป็นชั้นใต้ดิน แต่เพร�ะเป็นอ�ค�รซึ่งสร้�ง 

อยู่บนเนินเข� ชั้นใต้ดินจึงมีหน้�ต่�งซึ่งมองลงไปเห็นท่�เรือ 

ฮ�โกด�เตะได้ คว�มจริงแล้วอ�จจะกล่�วให้ถูกต้องว่�ที่พัก 

อ�ศัยอยู่ที่ชั้นหนึ่ง ส่วนร้�นก�แฟนั้นตั้งอยู่ที่ชั้นสองก็ได้

ในตอนที่คะซุยืนอยู่หน้�เครื่องคิดเงินเพื่อตรวจสอบ 

ยอดข�ยของวันนั้นนั่นเอง

กรุ๊งกริ๊ง

เมื่อมองดู เห็นลูกค้�คนหนึ่งสั่นกระดิ่งประตูเข้�ม� หญิง 

เมื่อตอนกล�งวันนั่นเอง
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ม�จริง ๆ ด้วย

เพร�ะเลิกรับออร์เดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ห�กเป็นลูกค้� 

คนอื่น เธอคงจะปฏิเสธ แต่ก็ยังมีเรื่องของภ�พถ่�ยนั่นด้วย

คะซุกล่�วต้อนรับเงียบ ๆ 

“ยินดีต้อนรับค่ะ”

คะซุไม่ละส�ยต�จ�กหญิงส�ว

ชื่อของหญิงคนนั้นคือเซโตะ ย�โยอิ

ก่อนหน้�นี้เมื่อตอนกล�งวัน คะซุคิดได้ว่�เธอคงจะอ�ยุ 

ประม�ณยี่สิบปีเท่�กับน�น�โกะ แต่คว�มจริงไม่รู้จะเป็นอย่�งไร  

คะซุคิดเมื่อมองสีหน้�มืดหม่นของย�โยอิว่�เป็นไปได้ว่�เธออ�จ 

เพียงแค่ดูโรยร� ทั้งที่คว�มเป็นจริงเธออ�จเย�ว์วัยกว่�นั้นม�ก 

ก็ได้

ย�โยอิเพียงจ้องมองคะซุนิ่งเงียบ

“ดูเหมือนว่�เธออย�กจะกลับไปในอดีตน่ะครับ”

คนที่พูดเช่นนั้นคือเรจิซึ่งกลับม�จ�กก�รนำ�ป้�ยลงแล้ว

ย�โยอิเก็บป�กเงียบ โฉบส�ยต�ไปมองเรจิซึ่งกล�ยเป็น 

ผูส้ง่ส�รแทนเธอ หนักลบัม�มองคะซปุระหนึง่ถลงึต�จอ้งอกีครัง้

ต�ของเธอกำ�ลังร้องถ�ม

เป็นคว�มจริงหรือเปล่�

“ทร�บกฎหรือเปล่�คะ”

คะซุตอบ มีนัยคำ�ตอบว่� จริงค่ะ แฝงอยู่ด้วย

“กฎเหรอ”

เมื่อเรจิเห็นปฏิกิริย�ของย�โยอิก็ส่งส�ยต�ไปที่คะซุ

เป็นพวกที่ม�เพร�ะคิดว่�กลับไปในอดีตได้ แต่ไม่รู้กฎ 
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สินะครับ

“ผมอธิบ�ยให้เธอฟังได้หรือเปล่�ครับ”

“แน่นอนจ้ะ”

เมื่อเรจิได้รับอนุญ�ตจ�กคะซุเรียบร้อย เข�เดินวนม�ยืน 

อยู่หน้�ย�โยอิ

ดูท่�แล้ว  แม้แต่ตอนที่ยูค�ริยังอยู่  คนที่อธิบ�ยกฎ 

ทั้งหมดก็คงจะเป็นเรจิเหมือนกัน  ท่�ท�งของเข�ดูสบ�ย  ๆ  

ไร้คว�มประหม่�เกร็งหรือคว�มกดดัน

“จะกลับไปในอดีตน่ะ มันก็กลับไปได้อยู่หรอกนะครับ  

แต่ก็มีกฎยุ่งย�กอยู่ม�กเหมือนกัน”

“กฎเหรอ”

“กฎสำ�คัญมีอยู่สี่ข้อครับ ผมไม่รู้ว่�คุณอย�กจะกลับไป 

ในอดตีดว้ยเหตผุลแบบไหน แตพ่อคนสว่นใหญไ่ดย้นิกฎสีข่อ้นี้ 

ก็พ�กันตัดใจแล้วกลับออกไปกันหมด”

เมื่อได้ยินเรื่องไม่ค�ดฝัน แววต�ของย�โยอิปร�กฏคว�ม 

สับสนประหวั่นหว�ด

“ทำ�ไมล่ะ”

จ�กสำ�เนียงเสียงร�ง  ๆ  ที่เธอเอ่ยถ�ม คะซุสัมผัสได้ว่� 

ย�โยอิคงเป็นคนซึ่งม�จ�กภูมิภ�คคันไซ

ถ้�กลับไปในอดีตไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่�จะถ่อม�ถึงฮ�โกด�เตะ 

ทำ�ไม

เรจิคงจะสัมผัสได้ถึงอ�ก�รหวั่นไหวนั้น

“ก่อนอื่นก็ข้อแรก”

เข�ยกนิ้วชี้ขึ้นด้วยท่�ท�งคุ้นชินแล้วเริ่มอธิบ�ย
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“แม้จะย้อนกลับไปในอดีต แต่ไม่ว่�จะพย�ย�มแค่ไหน  

คว�มเป็นจริงก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปครับ”

“เอ๊ะ”

แค่กฎข้อแรก ย�โยอิก็เบิกต�โตเสียแล้ว

เรจิอธิบ�ยต่อโดยไม่สนใจ

“ถ้�ห�กว่�คุณอย�กจะย้อนกลับไปเพื่อแก้ไขชีวิตใหม่  

ก็จะเป็นเพียงคว�มพย�ย�มที่สูญเปล่�น่ะครับ”

“หม�ยคว�มว่�ยังไงคะ”

“ฟังให้ดี ๆ นะครับ”

ย�โยอิขมวดคิ้วพล�งพยักหน้�รับเล็กน้อย

“ตัวอย่�งเช่น คุณกำ�ลังโชคไม่ดีสุด ๆ ในตอนนี้ อ�จจะมี 

หนี้สินให้ต้องชำ�ระ ตกง�น โดนแฟนทิ้ง หรือถูกต้มจนเปื่อย  

เอ�เป็นว่�สุดจะอับโชค...”

เรจิหักนิ้วนับต่อหน้�เธอ

“คุณไม่ชอบคว�มเป็นจริงเหล่�นั้น จึงกลับไปในอดีต 

เพื่อพย�ย�มแก้ไขชีวิตของตัวเอง แต่ถึงจะทำ�แบบนั้น หนี้สิน 

ของคุณก็จะไม่ห�ยไป คุณก็จะยังคงถูกไล่ออก คว�มเป็นจริง 

ที่ถูกแฟนทิ้ง หรือคว�มเป็นจริงที่ถูกต้มจนเปื่อยก็จะไม่เปลี่ยน- 

แปลงไปสักนิดเดียว”

“ทำ�ไมล่ะ”

ย�โยอิปล่อยตัวไปกับอ�รมณ์อย่�งไม่ทันคิด สำ�เนียง 

เสียงเหน่อคันไซของเธอเข้มข้นขึ้น

เรจิเองก็ตระหนักได้แล้วว่�ย�โยอิคือหญิงส�วซึ่งเดินท�ง 

ม�จ�กแถบตะวันตก
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“...ถึงจะถ�มว่�ทำ�ไมก็เถอะ เพร�ะมันเป็นกฎน่ะครับ”

“อธิบ�ยให้รู้เรื่องหน่อยสิคะ!”

ย�โยอิโฉบตัวเข้�ใกล้เรจิ แต่เข�ยังคงมีท่�ท�งสบ�ย  ๆ  

ไม่ทุกข์ร้อน

คะซุช่วยเสริมม�จ�กด้�นหน้�เครื่องคิดเงิน

“ไม่มีใครรู้ว่�ใครเป็นคนคิดกฎพวกนี้ขึ้น หรือว่�คิดขึ้น 

เมื่อไรค่ะ”

หรือจะพูดอีกนัยหนึ่ง ไร้หนท�งอธิบ�ยนั่นเอง

“...ไม่มีเลยเหรอ”

“ที่นี่เป็นร้�นก�แฟที่สร้�งขึ้นในช่วงยุคเมจิ2 และดูเหมือน 

ว่�จะย้อนกลับไปในอดีตได้ตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่� 

ทำ�ไมถึงย้อนกลับไปในอดีตได้ หรือว่�ทำ�ไมถึงได้มีกฎยุ่งย�ก 

ขน�ดนี้”

เรจิล�กเก้�อี้ซึ่งอยู่ใกล้มือที่สุดออกม� หมุนหนึ่งรอบ  

นั่งลงโดยเอนตัวพิงพนัก

“เล่�กันว่�ในตอนแรก ในร้�นที่ไม่มีใครอยู่ มีจดหม�ย

ฉบับหนึ่งว�งอยู่บนโต๊ะ...”

“จดหม�ยเหรอ”

“ครับ ดูเหมือนว่�จดหม�ยจะเขียนเอ�ไว้แบบนี้ครับ”

แม้จะย้อนกลับไปในอดีต แต่ไม่ว่�จะพย�ย�มเพียงใด 

คว�มเป็นจริงก็จะไม่เปลี่ยนแปลง

 2 ศักร�ชในประวัติศ�สตร์ญี่ปุ่น ตั้งแต่ป ีค.ศ. 1868 - 1912
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“กฎข้อนี้สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับ ทั้งที่คนที่อย�ก 

กลับไปในอดีตมีแต่คนที่อย�กกลับไปแก้ไขอะไรสักอย่�งแท้  ๆ  

แต่กลับกล�ยเป็นว่�ต่อให้กลับไปก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ พูด 

อีกอย่�งก็คือแก้ไขอะไรไม่ได้สักอย่�งยังไงล่ะครับ”

นัยน์ต�ของเรจิส่องประก�ยระยิบระยับ เข้�ใจได้ทันที 

ว่�เข�กำ�ลังตื่นเต้นกับกฎซึ่งเปี่ยมไปด้วยปริศน�และเข้�ใจย�ก  

แน่นอนว่�เข�พูดด้วยนำ้�เสียงไม่สนอกสนใจ เพร�ะไม่ใช่เรื่อง 

ของตัวเองเลย ทำ�ให้ย�โยอิไม่ค่อยจะพอใจเท่�ไรนัก

เธอถ�มเสียงทุ้มตำ่�ด้วยใบหน้�เย็นช�

“...ข้ออื่นล่ะ”

“จะฟังต่อเหรอครับ ปกติพอคนอื่นได้ยินกฎข้อนี้ข้อเดียว  

ก็กลับออกไปกันหมดแล้ว...”

“ข้ออื่นล่ะ”

ย�โยอิถ�มซำ้�คำ�เดิม เข้�ใจได้ว่�เธอหงุดหงิดเล็กน้อย

เรจิยักไหล่เล็กน้อยก่อนอธิบ�ยต่อ

“กฎข้อที่สองว่�เอ�ไว้แบบนี้ครับ”

แม้จะย้อนกลับไปในอดีต  ห�กคนที่อย�กพบไม่เคย 

ม�เยือนร้�นก�แฟแห่งนี้ ก็จะไม่ได้พบ

“เอ๊ะ”

ย�โยอิผุดสีหน้�ประหล�ดใจอย่�งเห็นได้ชัด

แตก่ระนัน้เรจกิไ็มร่บีรอ้น เข�อธบิ�ยตอ่ดว้ยท�่ทพีธิรีตีอง

“ก็หม�ยคว�มต�มที่กฎบอกครับ”
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“ทำ�ไมล่ะ”

สำ�เนียงเหน่อชัด ดูเหมือนว่�ในตอนที่ย�โยอิคิดสงสัย 

อย่�งหนักหรือปล่อยตัวไปกับอ�รมณ์รุนแรง สำ�เนียงเสียง 

ของเธอจะเหน่อเข้มข้นขึ้น

“ถ้�จะถ�มว่�ทำ�ไม ฟังกฎข้อส�มก่อนครับ...”

จะย้อนกลับไปในอดีตได้ก็เพียงแค่ช่วงเวล�ซึ่งนั่งบน 

ที่นั่งตัวหนึ่งในร้�นก�แฟแห่งนี้เท่�นั้น และแม้จะย้อนกลับไป 

ในอดีตก็ลุกจ�กที่นั่งไม่ได้

“...ว่�เอ�ไว้แบบนี้น่ะครับ”

ย�โยอิพย�ย�มข่มกลั้นคว�มต้องก�รที่จะตว�ดออกไป 

ว่� “ทำ�ไมถึงมีกฎแบบนั้นด้วยล่ะ!” เพร�ะเธอเริ่มตระหนักได้ 

แล้วว่�ยังไงซะ เธอก็จะไม่ได้รับคำ�ตอบที่น่�พึงพอใจอยู่ดี

ก็มันเป็นกฎนี่

พอทำ�ใจลองรับฟังคำ�อธิบ�ยดู  กฎแต่ละข้อก็ไม่ได้มี 

เนื้อห�เข้�ใจย�กอะไรขน�ดนั้น

เพร�ะงั้น

“เพร�ะกฎกำ�หนดไว้ว่�แม้จะย้อนอดีตกลับไปได้ แต่ก็ 

ไม่อ�จลุกจ�กที่นั่ง เพร�ะงั้นจึงออกจ�กร้�นก�แฟไปข้�งนอก 

ไม่ได้ นั่นหม�ยคว�มว่�...”

ขณะที่เรจิกำ�ลังอธิบ�ยกฎข้อนี้

“...จะได้เจอแค่คนที่เคยม�ร้�นก�แฟนี้เท่�นั้น”

ย�โยอิตอบคำ�ถ�มของเธอเอง
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“เช่นนั้นเลยครับ”

เรจิยิ้มพล�งยกนิ้วชี้เหยียดตรงไปท�งย�โยอิ

ไม่เห็นจะน่�ดีใจเลย

ย�โยอิไม่ได้พูดออกไป แต่เธอเบือนหน้�หนีเพื่อเป็นก�ร 

แสดงออกแทน

“แล้วก็...”

“ยังมีอีกเหรอ”

“กฎข้อที่สี่ครับ...”

มีเวล�จำ�กัด

“มีเวล�จำ�กัดเหรอ...”

ย�โยอิพึมพำ� หลับต�ลง ถอนห�ยใจเฮือกใหญ่

ดูคล้�ยกับเธอกำ�ลังกล่�วว่� นี่ฉันถ่อสังข�รม�ทำ�อะไร 

ถึงฮ�โกด�เตะกัน

เรจิมองย�โยอิ ลุกขึ้นจ�กเก้�อี้

“ใช่ไหมล่ะครับ สุดจะยุ่งย�กเลย ไม่ใช่แค่คุณหรอกครับ  

แต่คนส่วนใหญ่ที่ม�ที่นี่ พอได้ยินกฎพวกนี้ก็พ�กันถอดใจ 

เรื่องที่จะกลับไปในอดีต แล้วกลับกันไปหมดละครับ”

เข�กล่�วอย่�งขอโทษขอโพยแล้วค้อมหัวขออภัย

แต่สำ�หรับย�โยอิแล้ว แม้เรจิจะค้อมหัวขอโทษ แต่กฎ 

พวกนี้เข�ก็ไม่ได้เป็นคนตั้ง มันจึงเป็นไม่ได้แม้แต่ก�รปลอบใจ
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มีลูกค้�ม�กม�ยที่ได้ฟังกฎเหล่�นี้แล้วพ�กันจิตตกเหมือน 

ย�โยอิ

แต่ลูกค้�ส่วนใหญ่ก็ตัดใจได้อย่�งรวดเร็วถึงแม้จะตกใจ  

ในกลุ่มลูกค้�เหล่�นั้นมีทั้งลูกค้�ที่ไม่ได้คิดอย่�งเป็นจริงเป็นจัง 

ว่�อย�กจะกลับไปในอดีตจริง  ๆ และทั้งคนที่ป่�วประก�ศไปทั่ว 

ว่�กฎยุ่งย�กเหล่�นี้เป็นเพียงข้ออ้�งเพื่อกลบเกลื่อนคว�มจริง 

ที่ร้�นย้อนกลับไปในอดีตไม่ได้

พวกลูกค้�ที่บอกว่� “อย�กให้ช่วยพ�กลับไปในอดีตที”  

ล้วนต้องก�รเหตุผลเพื่อตัดใจ  และก�รป่�วประก�ศว่�  “ถูก 

หลอก” ก็เป็นเหตุผลให้ยอมตัดใจได้เป็นอย่�งดี

เพร�ะฉะนั้นพวกคะซุจึงคิดว่�ต่อให้ใครจะพูดอะไร  

พวกเธอก็จะไม่เก็บเอ�ม�ใส่ใจ ห�กถ�มว่�ทำ�ไม นั่นเพร�ะมี 

คนที่ย้อนกลับไปในอดีตได้จริง ๆ อยู่นั่นเอง

คร�วนี้ก็เช่นกัน

ถึงแม้จะถูกย�โยอิกล่�วห�ว่�  “นี่มันสิบแปดมงกุฎชัด  ๆ!”  

เธอก็คงจะตอบกลับไปเพียงว่� “นั่นสินะคะ” เท่�นั้น

อย่�งไรก็ต�ม เรจิตระหนักได้ว่�ตนลืมเรื่องสำ�คัญไป

คำ�ที่ย�โยอิกล่�วก่อนจะออกจ�กร้�นไปเมื่อกล�งวัน...

ถ้�ต้องมีชีวิตอยู่คนเดียวแล้วละก ็ ต�ยไปซะยังจะดีกว่�...

เรจิเริ่มทำ�ง�นที่ร้�นก�แฟแห่งนี้ม�ได้ห้�ปีแล้ว ตลอด 

ห้�ปีที่ผ่�นม�  ถึงแม้เหล่�ลูกค้�ที่ม�เพร�ะอย�กกลับไปใน 

อดีตนั้นจะจริงจังแค่ไหน แต่เมื่อได้ฟังกฎเหล่�นี้ก็ต่�งพ�กัน 
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กลับไปเสียหมด

เพร�ะแบบนั้นเข�ถึงได้เผลอทำ�ตัวแย่ ๆ ไป

ทำ�ไมถึงได้ลืมเรื่องสำ�คัญขน�ดนี้ไปได้นะ...

เรจิคิดเสียใจที่เข�ทำ�ตัวไม่เอ�ใจใส่ ส่วนย�โยอิก็ยืนนิ่ง 

ไม่ยอมพูดอะไรอยู่เบื้องหน้�

ติ๊กต็อก ติ๊กต็อก มีเพียงเสียงเข็มน�ฬิก�ยำ่�เวล�ดังม� 

ให้ได้ยินเท่�นั้น

ที่ด้�นนอกหน้�ต่�งซึ่งทอดเห็นทิวทัศน์ของท่�เรือฮ�โก- 

ด�เตะคำ่�คืนมืดดำ�

อีกฟ�กหนึ่งของคว�มดำ�มืดนั้น  สดับแสงกะพริบเป็น 

จุดระยิบระยับประหนึ่งภ�พฝัน

ตัวจริงของแสงไฟเหล่�นั้นคือไฟล่อปล�ของเรือตกหมึก  

มองดูคล้�ยโคมไฟล่องลอยอยู่ในคว�มมืด

“เข้�ใจแล้วค่ะ”

ย�โยอิกล่�ว แล้วหันหลังให้เรจิ

เรจิรู้สึกว่�เข�ไม่ควรปล่อยเธอกลับไปทั้งแบบนี้ แต่เข� 

ก็ไม่รู้ว่�ควรจะกล่�วอะไรกับเธอดีในตอนนั้น

“หรือว่�คนที่อยู่ในรูปนี้จะเป็นคุณคะ”

คะซุส่งเสียงเรียก เธอยื่นภ�พถ่�ยใบหนึ่งให้ย�โยอิดู

มันคือภ�พซึ่งเธอเก็บได้เมื่อตอนกล�งวัน ภ�พถ่�ยของ 

หญิงส�วและช�ยหนุ่มซึ่งดูคล้�ยคู่ส�มีภรรย�กำ�ลังอุ้มเด็กอ่อน  

ข้�งพวกเข�คือโทคิตะ ยูค�ริ เจ้�ของร้�นก�แฟแห่งนี้ ส่วน 

คนที่คะซุเรียกว่�  “คุณ”  คงจะหม�ยถึงเด็กอ่อนที่หญิงส�ว 
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อุ้มอยู่

“อ๊ะ...”

ย�โยอิหลุดอุท�นอย่�งไม่ทันคิด

เธอเดินเข้�ไปใกล้ รับภ�พถ่�ยม�ด้วยท่�ท�งประหนึ่ง 

กระช�ก

“ค่ะ”

ย�โยอิตอบพล�งถลึงต�มองคะซุ

“หรือว่�คุณพ่อกับคุณแม่จะ...”

“ค่ะ อุบัติเหตุจ�กก�รจร�จร ตั้งแต่ฉันจำ�คว�มได้แล้ว...”

“แบบนั้นเองเหรอคะ”

แบบนี้นี่เอง หญิงคนนี้ม�เพื่อเดินท�งไปพบพ่อกับแม่ 

ที่เสียไปอย่�งนั้นเองน่ะเหรอ...

เรจิผุดสีหน้�เข้�ใจอยู่คนเดียว

ห�กย�โยอิเดินท�งม�เพื่อพบพ่อและแม่ เธอก็ผ่�นด่�น 

กฎข้อสองที่ว่�  “จะไม่อ�จพบคนที่ไม่เคยม�เยือนร้�นก�แฟ 

แห่งนี้ได้”  ได้แล้ว เพร�ะรูปของพ่อและแม่ของเธอถูกถ่�ยขึ้น 

ภ�ยในร้�นก�แฟแห่งนี้ไม่ผิดแน่

อย่�งไรก็ต�ม  ห�กเธอต้องก�รช่วยชีวิตทั้งสองจ�ก 

อุบัติเหตุ ก็น่�เสียด�ย เพร�ะมันคือคว�มหวังที่จะไม่มีวัน 

เป็นจริง เพร�ะกฎข้อที่หนึ่งกล่�วเอ�ไว้ว่�  “ไม่ว่�จะพย�ย�ม 

เพียงใด คว�มเป็นจริงก็จะไม่เปลี่ยนแปลง” นั่นเอง

ในอดีตที่ร้�นก�แฟฟูนิคูลี  ฟูนิคูล�  ในโตเกียวก็เคย 

มีหญิงคนหนึ่งชื่อฮิร�อิ เดินท�งไปพบกับน้องส�วซึ่งเสียไป 

ในอุบัติเหตุท�งรถยนต์
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ฮิร�อิเป็นลูกค้�ข�ประจำ�ที่ร้�นก�แฟฟูนิคูลี  ฟูนิคูล�  

เพร�ะแบบนั้นเธอจึงกลับไปโดยที่รู้ว่�กฎข้อนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได ้ 

สิ่งที่เธอทำ�ลงไปก็มีเพียงสัญญ�ว่�จะกลับบ้�นเกิด และกล่�ว 

คำ�ว่� “ขอบคุณ” กับน้องส�วเท่�นั้น

ฮิร�อิกลับไปโดยทร�บกฎดี แต่ย�โยอิไม่ใช่เช่นนั้น เธอ 

เพิ่งได้ฟังกฎเหล่�นั้นเมื่อครู่ และในตอนที่เธอยังไม่ทร�บกฎ  

เธอคงเคยคิดว่�จะช่วยชีวิตพ่อและแม่ได้

ย�โยอิเก็บภ�พถ่�ยที่ได้รับคืนม�อย่�งทะนุถนอม

“ขอโทษที่รบกวนค่ะ”

เธอกล่�วห้วน ๆ ก่อนเดินไปยังท�งเข้�

“เอ่อ”

คนที่เรียกเพื่อรั้งเธอไว้คือเรจิ

“อะไรคะ”

ย�โยอิหยุดเท้� แต่ไม่ยอมหันหลังกลับม�

เรจิยื่นข้อเสนอ

“...ไหน  ๆ  ก็ม�แล้ว อย่�งน้อยก็ไปพบคุณพ่อคุณแม่ดู 

หน่อยไหมครับ”

เข�เอ่ยอย่�งเกรงอกเกรงใจ คงกำ�ลังระวังไม่ให้ฟังดูเป็น 

ก�รบังคับ เพร�ะเข�รู้ดีว่�ไม่อ�จเปลี่ยนแปลงคว�มเป็นจริงได้

“คุณรักพวกท่�นม�กใช่ไหมล่ะครับ ถ้�ไม่มีกฎพวกนี้อยู่  

คุณคงจะกลับไปช่วยพวกท่�นใช่ไหมครับ ถ้�อย่�งนั้น...”

“ไม่ใช่ค่ะ!”

ย�โยอิตว�ดกล�งคัน

“เอ๊ะ”
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ย�โยอิถลึงดวงต�ฉ�ยแววโกรธเขม็งมองเรจิ แววโกรธ 

กดดัน เรจิถอยหลังหนึ่งถึงสองก้�ว

“ฉันเกลียดคนพวกนี้ที่สุด!”

ริมฝีป�กย�โยอิสั่นเทิ้ม คว�มโกรธแค้นไม่ได้มุ่งตรงม� 

ยังเรจิ

คะซุเองก็หยุดมือที่ทำ�ง�นอยู่

“ม�คลอดฉันทิ้งไว้แล้วก็ม�ชิงต�ยไป...”

ย�โยอิเริ่มเล�่ประหนึ่งอ�เจียนเอ�คว�มโกรธแค้นซึ่งสั่งสม 

อยู่ออกม�

“ฉันไม่มีที่ไป ถูกส่งวนไปเวียนม�ในหมู่ญ�ติ ตอนอยู่ 

สถ�นรับเลี้ยงเด็กกำ�พร้�ก็ถูกรังแก ที่ฉันต้องมีชีวิตทุกข์ทรม�น 

อยู่คนเดียวแบบนี้ เพร�ะคนพวกนี้ม�ชิงต�ยไปแล้วทิ้งฉันไว้ 

คนเดียว ฉันโกรธแค้นพวกเข�ม�โดยตลอด”

ย�โยอิหยิบภ�พถ่�ยซึ่งเก็บลงกระเป๋�เมื่อครู่ออกม�

“ทั้งที่เป็นแบบนั้นแท้ ๆ แต่ดูรูปนี่สิคะ...”

เธอยื่นภ�พถ่�ยให้คะซุและเรจิดู

“ไมรู่ว้�่ฉนัตอ้งลำ�บ�กขน�ดไหน แลว้ยงัจะม�ทำ�หน�้ทำ�ต� 

มีคว�มสุขอยู่คนเดียวอีก...”

ภ�พถ่�ยที่เธอยื่นออกม�สั่นเทิ้ม

“เพร�ะงั้น...”

ย�โยอิพย�ย�มกดข่มอ�รมณ์โกรธแค้นอย่�งสุดกำ�ลัง

มันคือคว�มโกรธหรือคว�มเศร้�กันนะ...

ตัวย�โยอิเองก็อ�จไม่รู้คำ�ตอบแน่ชัด

อ�รมณ์ซึ่งไม่อ�จข่มกลั้นไว้ได้หมดนั้นเปลี่ยนเป็นถ้อยคำ�  
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และหลุดหล่นออกม�จ�กป�กของเธอ

“ถ้�เจอกัน ฉันคิดว่�อย�กจะต่อว่�พวกเข�เสียหน่อย”

“ตั้งใจที่จะกลับไปทำ�เรื่องแบบนั้นเหรอครับ...”

“ใช่น่ะสิ! แต่ฉันไม่รู้ว่�มีกฎวุ่นว�ยขน�ดนี้ ยิ่งฟังก็ยิ่ง 

บ้�บอขึ้นม�เรื่อย ๆ ยิ่งบอกให้ฉันเชื่อว่�ถ้�ทำ�ต�มกฎพวกนี้แล้ว 

จะกลับไปในอดีตได้ ก็ยิ่งประหล�ดเข้�ไปใหญ่ใช่ไหมล่ะ”

เพร�ะแบบนั้นเธอจึงตั้งใจที่จะกลับ แต่คำ�พูดของเรจิ 

คงจะทำ�ให้เธอประส�ทเสีย อ�รมณ์ที่ข่มกลั้นเอ�ไว้ได้ไม่หมด 

จึงได้หลั่งไหลออกม�ไม่ยอมหยุด

“ม�พบคุณพ่อคุณแม่ที่รักงั้นเหรอ อย่�ม�พูดพล่อย  ๆ  

ทั้งที่ไม่รู้ว่�ฉันต้องลำ�บ�กม�ม�กขน�ดไหนนะ!”

“เปล่�นะครับ เอ่อ คือว่�...”

“คว�มเป็นจริงจะไม่เปลี่ยนแปลงงั้นเหรอ ดีเลย แบบนั้น 

ก็ได้ ถ้�ไม่มีอะไรเปลี่ยนไป ฉันจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหม เอ�สิ  

ถ้�พ�ย้อนกลับไปได้จริง ๆ ก็พ�ฉันกลับไปสิ ฉันจะกลับไปบอก 

พวกคนที่ทิ้งให้ฉันต้องอยู่คนเดียวว่� ‘เจ้�พวกบ้�!’ ”

จริงอยู่ ไม่ว่�จะพูดอะไร คว�มเป็นจริงก็จะไม่เปลี่ยนไป

นี่คือกฎเด็ดข�ดที่ไม่อ�จเปลี่ยนแปลงของร้�นก�แฟ 

แห่งนี้ ต่อให้บอกให้เจ้�ตัวรู้ว่�พวกเข�จะเสียชีวิตในอุบัติเหตุ 

จ�กก�รจร�จรก็ต�ม

และย�โยอิก็ใช้ประโยชน์จ�กกฎข้อนี้อย่�งท้�ท�ย

ย�โยอิส�วเท้�ออกม�หนึ่งก้�ว

“ว่�ไงล่ะ เอ�สิ พ�ฉันกลับไปวันนี้ วันที่คนพวกนี้ถ่�ยรูป 
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กนัสบ�ยใจเฉบิโดยทีไ่มส่นใจว�่อน�คตของฉนัจะเปน็ยงัไงซะส!ิ”

เธอแผดเสียง ยื่นรูปให้คะซุ

เป็นเรื่องซะแล้ว

เรจิคงจะรู้ว่�ตนเป็นต้นเหตุ เข�หน้�ซีดจ�ง

แต่กระนั้นคะซุก็ไม่ประหวั่น

“ทร�บแล้วค่ะ”

เธอตอบกลับม�เพียงเท่�นั้นด้วยสีหน้�เรียบเฉย

“เอ๊ะ”

เรจิตกใจกับคำ�ตอบของคะซุเป็นอย่�งม�ก

เรจิไม่ค่อยได้เห็นลูกค้�ที่ได้ยินกฎยุ่งย�กม�กม�ยเหล่�นี ้

แล้วยังคิดอย�กจะกลับไปในอดีตบ่อยนัก ยิ่งไปกว่�นั้น ย�โยอ ิ

ยังบอกอีกว่�เธอต้องก�รกลับไปเพื่อต่อว่�พ่อและแม่ของเธอ  

ถึงคว�มจริงจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ก็จินตน�ก�รได้ไม่ย�กว่� 

สถ�นก�รณ์ ณ ที่นั่นจะต้องวุ่นว�ยเป็นแน่

“เธอจะกลับไปต่อว่�นะครับ จะดีเหรอครับ”

เรจิลดเสียง กระซิบที่ข้�งหูคะซุเบ�  ๆ ถึงจะบอกว่�เข� 

ลดเสียงผ่อนกระซิบ แต่ก็เป็นบทสนทน�ภ�ยในร้�นเงียบสงัด 

ซึ่งมีกันอยู่เพียงแค่ส�มคน ต่อให้กระซิบเสียงเบ�ขน�ดไหน  

ย�โยอิก็ยังได้ยินบทสนทน�นั้นอยู่ดี

เธอถลึงต�ค้อนควักเรจิ

เรจิก้มหน้�

“อธิบ�ยเรื่องคนนั้นให้เธอฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะ”

คะซุบอกเพียงเท่�นั้น เธอหม�ยถึงสุภ�พบุรุษชร�ซึ่งนั่ง 

อยู่ตรงเก้�อี้ตัวที่พ�ย้อนกลับไปในอดีตได้นั่นเอง
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คะซุไร้ท่�ทีลังเลใด ๆ 

เหตุผลซึ่งคนเร�จะกลับไปในอดีตนั้นต่�งกันออกไป  

ไม่มีใครมีสิทธิ์ในก�รตัดสินดีเลวของเหตุเหล่�นั้น และคนที่ 

ตัดสินใจจะย้อนกลับไปก็คือเจ้�ตัวเอง แม้รู้อยู่เต็มอกว่�ไม่อ�จ 

เปลี่ยนแปลงโชคชะต�ของผู้ต�ยได้ เช่นนั้นก�รต่อว่�เองก็เป็น 

เสรีเช่นกัน คว�มรู้สึกไม่สบ�ยใจที่มีต่อเรื่องนี้นั้นเป็นเพียง 

คว�มรู้สึกส่วนบุคคลของเรจิ

ถึงจะยังรู้สึกไม่สบ�ยใจอยู่บ้�ง แต่เรจิก็เริ่มอธิบ�ยต�มที ่

คะซุบอก

“เอ�ละ ฟังให้ดีนะครับ ก�รที่จะย้อนกลับไปในอดีตได้  

จะต้องนั่งที่นั่งตัวหนึ่งในร้�นก�แฟนี้ แต่ที่นั่งตัวที่ว่�จะมีคน 

นั่งอยู่ก่อนแล้ว”

“คนที่นั่งอยู่ก่อนเหรอคะ”

“ครับ”

พอได้ยินว่�มีคนนั่งอยู่ก่อน ย�โยอิก็กว�ดต�มองภ�ยใน 

ร้�น นอกจ�กตัวเธอแล้ว คนที่พอจะเรียกได้ว่�  “ลูกค้�”  ก็มี 

เพียงสุภ�พบุรุษชร�ในชุดดำ�ซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะใกล้กับท�งเข้�เท่�นั้น

จะว่�ไปแล้ว...

สภุ�พบรุษุชร�อยูท่ีน่ัน่ตลอดตัง้แตเ่มือ่ครู่ แตท่ีไ่มรู่ส้กึตวั 

เลยว่�เข�อยู่ที่นั่น เป็นเพร�ะไม่อ�จสัมผัสได้ถึงตัวตนของเข� 

นั่นเอง เข�ไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่นิดเดียว  เพียงอ่�นหนังสือ 

เงียบ  ๆ  เท่�นั้น ถึงจะคิดไม่ออกอย่�งชัดเจน เพร�ะตอนนั้น 

ไม่ได้ใส่ใจนัก แต่เมื่อตอนเที่ยงที่ม�ร้�นนี้ เข�อ�จจะอยู่ที่นี่ 

ด้วยก็ได้
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แต่เมื่อลองมองดูอีกที ก็สังเกตได้ถึงสิ่งประหล�ด

ใช่ว่�จะมีเรื่องประหล�ดอะไรม�กม�ย คว�มจริงแล้ว  

ห�กเข�อยู่ในร้�นนี้ซึ่งให้บรรย�ก�ศเก่�โบร�ณ ก็จะไม่มีคว�ม 

ประหล�ดแต่อย่�งใด...แต่ห�กสุภ�พบุรุษชร�คนนี้ออกไปเดิน 

ในเมืองแล้วละก็ ทุกคนคงจะรู้สึกเหมือนกันไม่ผิดแน่

คว�มรู้สึกที่ว่�นั้นคือ

ช�ยคนนี้มีชีวิตอยู่ผิดยุคผิดสมัย

อย่�งแรกก็เสื้อผ้�ที่สวมใส่ เท่�ที่ย�โยอิรู้ เสื้อที่สุภ�พ- 

บุรุษชร�สวมใส่เรียกว่�  “เทลโค้ต”  ไม่ผิดแน่  เทลโค้ตคือ 

ชุดพิธีก�รของผู้ช�ย  ซึ่งช�ยเสื้อจะแยกออกเป็นสองแฉก 

เหมือนห�งของนกน�งแอ่น จึงทำ�ให้ถูกเรียกว่�เทลโค้ต และ 

นอกจ�กนั้นสุภ�พบุรุษชร�สวมหมวกทรงสูงทั้งที่อยู่ในอ�ค�ร  

แต่ภ�พนั้นประหนึ่งฉ�กภ�พยนตร์ซึ่งบอกเล่�ยุคสมัยเมจิหรือ 

ไทโช3 อย่�งไรอย่�งนั้น

พอลองมองให้ดี ตัวตนของสุภ�พบุรุษชร�ดำ�รงอยู่อย่�ง 

เข้มข้น ที่เธอไม่ทันสังเกตเห็น อ�จเป็นเพร�ะเข�ดูร�วกับเป็น 

ส่วนหนึ่งของร้�นก็เป็นได้

ย�โยอิมองสุภ�พบุรุษชร�หนึ่งครั้ง

“หรือว่�ที่นั่งตัวนั้นจะเป็น...”

เธอหันม�มองเรจิ

ถ้�นั่งที่นั่งนั้น จะย้อนกลับไปในอดีตได้ใช่ไหม ส�ยต� 

 3 ศักร�ชในประวัติศ�สตร์ญี่ปุ่น ตั้งแต่ป ีค.ศ. 1912 - 1926
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ของเธอกำ�ลังถ�มเช่นนั้น

“...ครับ”

เรจิตอบ แต่คิดว�่คำ�ตอบของเข�คงไม่จำ�เป็น ห�กถ�มว�่ 

ทำ�ไม นั่นเพร�ะย�โยอิเดินตรงไปยังหน้�โต๊ะซึ่งสุภ�พบุรุษชร� 

นั่งอยู่โดยไม่รอคำ�ตอบของเข�เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง

แต่

“เอ่อ”

“ถึงจะเรียกไปก็เปล่�ประโยชน์ครับ”

พร้อมกันกับที่ย�โยอิส่งเสียงเรียก เรจิบอกเธอม�จ�ก 

ด้�นหลัง

“เปล่�ประโยชน์เหรอ หม�ยคว�มว่�ยังไง”

ย�โยอิหันกลับม�ด้วยสีหน้�สงสัย

เรจิสูดห�ยใจหนึ่งครั้ง

“คนนั้นน่ะ เป็นวิญญ�ณครับ”

เข�ตอบ

“เอ๊ะ”

ย�โยอิไม่อ�จเข้�ใจได้ในทันทีว่�เข�กำ�ลังพูดอะไร

“อะไรนะ”

“วิญญ�ณครับ”

“วิญญ�ณ...งั้นเหรอ”

“ครับ”

“โกหกใช่ไหม”

“ไม่ได้โกหกครับ”

“ก็เห็นอยู่ชัด ๆ ไม่ใช่หรือไง”
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ย�โยอิกำ�ลังคิดว่�วิญญ�ณจะต้องโปร่งแสงหรือมองเห็น 

ได้เฉพ�ะคนที่พิเศษกว่�คนอื่นเท่�นั้น

“ครับ แต่ก็เป็นวิญญ�ณครับ”

ถึงจะดูว�งอำ�น�จอยู่เล็กน้อย แต่เรจิก็ไม่ยอมถอย

ใครจะไปเชื่อเรื่องแบบนั้น!

ย�โยอิกลืนคำ�นั้นลงคอ

ที่นี่คือร้�นก�แฟซึ่งย้อนกลับไปในอดีตได้ และเธอเอง 

ก็กำ�ลังจะย้อนกลับไปในอดีตที่ร้�นก�แฟแห่งนี้เช่นกัน ถึงจะ 

เป็นเรื่องที่ตนปร�รถน� แต่จะเชื่อเรื่องที่ย้อนกลับไปในอดีต 

โดยไม่เชื่อเรื่องวิญญ�ณที่มองเห็นได้อย่�งชัดเจนก็กระไรอยู่  

ยิ่งไปกว่�นั้น...

ยังไงซะ ต่อให้ถ�มไปอย่�งละเอียด ก็คงไม่ได้คำ�ตอบ 

ที่น่�พอใจอยู่ดี...

เธอยังคิดเช่นนี้อีกด้วย ตอนอธิบ�ยกฎเองก็ไม่มีคำ�ตอบ 

ที่น่�พอใจเหมือนกัน

เธอตัดสินใจเชื่อเรื่องที่อีกฝ่�ยบอกไปก่อน

ย�โยอิสูดห�ยใจลึกเพื่อสงบสติอ�รมณ์ ผ่อนลมห�ยใจ 

ออกช้�  ๆ สีหน้�ถมึงทึงของย�โยอิเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นสีหน้� 

คลับคล้�ยแพ้ยอมพ่�ยรูปแบบหนึ่ง

“...ฉันจะต้องทำ�ยังไง”

ย�โยอิถ�มออกไปตรง ๆ 

“ต้องรอเท่�นั้นครับ”

เรจิตอบ

“หม�ยคว�มว่�ยังไง”
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“เข�จะไปเข้�ห้องนำ้�วันละครั้งน่ะครับ...”

“ทั้งที่เป็นวิญญ�ณเนี่ยนะ”

“ครับ”

ย�โยอิถอนห�ยใจเบ� ๆ 

ทำ�ไมวิญญ�ณจะต้องไปเข้�ห้องนำ้�ด้วย

เธอรู้ว่�คำ�ถ�มเช่นนั้นเป็นคำ�ถ�มเปล่�ประโยชน์

“ให้ฉันนั่งตอนที่เข�ไปเข้�ห้องนำ้�ใช่ไหม”

เธอว่�ง่�ยขึ้นเยอะ

“ถูกต้องแล้วครับ”

“ต้องรอถึงเมื่อไร”

“ไม่ทร�บครับ”

“งั้นที่ทำ�ได้ก็แค่รอให้เข�ไปเข้�ห้องนำ้�ใช่ไหม”

“ครับ”

“เข้�ใจแล้ว”

ย�โยอิเดินดุ่มไปที่เค�น์เตอร์แล้วนั่งลง

“ดื่มอะไรไหมคะ”

คะซุซึ่งอยู่ตรงหน้�เอ่ยถ�ม

ย�โยอิคิดชั่วครู่

“ถ้�อย่�งนั้นขอช�ยูซุจิงเจอร์ แบบร้อนนะ...”

เธอตอบ

ถึงจะเป็นหน้�ร้อน แต่ห�กย่�งเข้�ช่วงเวล�นี้แล้ว ภ�ยใน 

ร้�นก็ค่อนข้�งเย็นอยู่เล็กน้อย

ช่วงกล�งวันของหน้�ร้อนในฮ�โกด�เตะนั้น บ�งวันใช้ชีวิต 
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50     เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น ระหว่างที่ความทรงจำายังไม่เลือนหาย

ได้โดยไม่จำ�เป็นต้องเปิดเครื่องปรับอ�ก�ศเลย

“ทร�บแล้วค่ะ”

คะซุตอบ ตั้งท่�จะเดินเข้�ไปในครัว เรจิเรียกเธอไว้

“อ๊ะ เดี๋ยวผมทำ�เองครับ”

“แต่...”

น�ฬิก�บอกเวล�สองทุ่มกับอีกหนึ่งน�ที เวล�ทำ�ง�นของ 

เรจิจบลงแล้ว

“ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว...”

เข�อย�กรู้ว่�ท้�ยที่สุดแล้วย�โยอิจะลงเอยอย่�งไร เรจิ 

ส่งส�ยต�บอกคะซุ ก่อนเดินห�ยเข้�ไปในครัว

ย�โยอิซึ่งนั่งอยู่ที่เค�น์เตอร์ไม่ได้มองไปที่สุภ�พบุรุษชร�  

แต่ส�ยต�ของเธอทอดออกไปนอกหน้�ต่�ง

หลังจ�กนั้นครู่ใหญ่ 

“ต้องมีตัวเลือกที่จะไม่คลอดด้วยใช่ไหมคะ”

จู่  ๆ  ย�โยอิซึ่งมองแสงไฟล่อปล�อยู่ พึมพำ�ขึ้นม�คล้�ย 

กับพูดคนเดียว

ถงึจะเปน็หวัเรือ่งกะทนัหนัไรค้ำ�เปรยเอย่ลว่งหน�้ แตค่ะซ ุ

ทร�บได้ทันทีว่�ย�โยอิต้องก�รพูดอะไร

เมื่อตอนกล�งวันของวันนี ้ น�ง�เระพูดคุยเรื่องเค ภรรย� 

ของเข�ต่อหน้�พวกน�น�โกะ เรื่องที่แม้หมอจะเตือนว่� “ห�ก 

คลอดเด็กคนนี้ อ�ยุขัยก็จะสั้นลงอย่�งแน่นอน” แต่ตอนนั้น 

เคก็ยังตัดสินใจที่จะคลอดมิกิ ลูกส�วของเธอ คะซุจำ�ได้ว่� 

ย�โยอิฟังเรื่องของน�ง�เระด้วยแววต�ถมึงทึง
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ย�โยอกิำ�ลงันำ�เรือ่งนัน้ม�ซอ้นทบักบัเรือ่งของเธอเอง และ 

กำ�ลังถ�มว่� ไม่เห็นจะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อคลอดเด็กเลยไม่ใช่ 

หรือไง

“...นั่นสินะคะ”

คะซุไม่โต้แย้ง

“ก็แค่สภ�พแวดล้อมดีพร้อมใช่ไหมล่ะ ถ้�เธอต้องมีชีวิต 

อยู่ตัวคนเดียวแบบฉัน เธอต้องโกรธแค้นแม่แน่ว่�ทำ�ไมถึงต้อง 

คลอดออกม�ด้วย...”

เคเสียชีวิตทันทีหลังจ�กให้กำ�เนิดมิกิ  แต่มิกิก็ยังมี 

น�ง�เระ  มีคะซุ  และยังมีเหล่�ลูกค้�ที่ เธอไว้ใจได้อีกด้วย  

แน่นอนว่�มิกิเองก็คงจะเหง� แต่เธอก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว  

เธอมีใครสักคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุน เธอมีคนที่คอยปกป้อง  

และในคว�มเป็นจริง ห�กตัดเรื่องที่เธอไม่มีแม่ออกไป เธอ 

ก็เติบโตขึ้นม�อย่�งร่�เริงแจ่มใส สุขภ�พแข็งแรง

แน่นอน ย�โยอิไม่มีท�งรู้เรื่องนั้น มิกิกล่�วขอบคุณแม่ 

ที่เดินท�งจ�กอดีตม�พบเธอว่� “ขอบคุณที่ให้กำ�เนิดหนู” มัน 

ต่�งกับคำ�ว่� “ทำ�ไมถึงต้องคลอดออกม�ด้วย” อย่�งสิ้นเชิง

อย่�งไรก็ต�ม ห�กสภ�พแวดล้อมต่�งออกไป มิกิจะเป็น 

อย่�งไร ห�กหลังจ�กให้กำ�เนิดเธอออกม� แม่ก็จ�กไป ไม่มี 

น�ง�เระ ไม่มีใครที่พึ่งพิงได้...

เพร�ะแบบนั้นนั่นเอง

“...อ�จจะเป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะ”

คะซุจึงไม่โต้แย้งเลย
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