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สายตาที่หวั่นไหว 

เย็นวันนั้น ผมไม่รู้หรอกว่าโมจิซึกิวางแผนเรียกใครมาเป็นคนที่สี่  

แต่ผมคงต้องขอบคุณเขาไปชั่วชีวิต

เพราะหมอนั่นล้มเลิกไม่มากลางคัน ผมจึงได้พบกับเธอ

ผมได้รับโทรศัพท์ตอนห้าโมงกว่า โมจิซึกิกล่าวทักทายพอเป็น 

พิธีแล้วรีบเข้าเรื่อง

“คืออันที่จริง โทษทีนะที่จู่  ๆ  ก็โทร.มา พอดีคืนนี้เรามีนัดไป 

ดืม่กนัแลว้มคีนหนึง่เกดิไปไมไ่ดข้ึน้มานะ่ เยน็นีน้าย...วา่งมัย้ มแีผน 

ทำอะไรหรือเปล่า”

“เปล่า ก็ไม่มีอะไรพิเศษ” ผมตอบไปแบบนั้น แม้ความจริง 

แล้วจะรู้สึกงุนงงเล็กน้อยที่ถูกชวนกะทันหัน  โมจิซึกิลงเรียน 

ไม่เหมือนผม ตั้งแต่ขึ้นปีสี่มา ผมกับเขามีปฏิสัมพันธ์ในระดับแค่ 

นาน ๆ ทีจะบังเอิญเจอกันที่โรงอาหารมหาวิทยาลัยสักครั้ง แล้วอยู่ ๆ  

กลับมาชวนกันแบบนี้

“ไปดื่มเหรอ มีใครไปบ้าง”

“เอ่อ ก็ฉัน กัตจัง คิตาฮาระ แล้วก็...สาว  ๆ  อีกสี่คน ก็เลย 
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อยากได้ผู้ชายอีกคนจะได้ครบคู่ไง...นี่ เฮ้ย เรื่องแบบนี้ใช่จะมี 

บ่อย ๆ นะที่ฝั่งผู้ชายขาดคนเนี่ย”

สรุปคือ  “ไปดื่ม”  ที่เขาบอกก็คือสิ่งที่เรียกกันว่า  “นัดเดตหมู่”  

นั่นเอง รู้แบบนั้นแล้วผมก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมเท่าไร

“ไปดื่มกับสาวที่ไม่รู้จักแล้วจะสนุกเหรอ ไม่น่าจะครึกครื้นกัน 

นักหรอก”

“ไม่เป็นไรน่า ซุซุกิ นาน ๆ ทีนายควรมางานแบบนี้บ้าง อยู่แต่ 

ในห้องเดี๋ยวหาแฟนไม่ได้กันพอดี นายยังไม่มีแฟนใช่มั้ยล่ะ”

ก็ไม่ได้อยากมีเสียหน่อย ไม่สิ ที่บอกว่าไม่อยากมีแฟนน่ะ 

โกหก เพียงแต่ผมไม่อยากคบผู้หญิงใจง่ายที่สามารถคบกับคนที่ 

เจอในงานนัดเดตหมู่ได้หน้าตาเฉยต่างหาก เริ่มคบกันง่ายดาย  

พอเบื่อก็เลิกรา ผมรู้ดีว่าในสังคมมีชายหญิงที่ทำแบบนั้นซ้ำซากอยู่ 

เต็มไปหมด เพียงแต่ผมไม่ใช่ผู้ชายประเภทนั้น หากต้องคบกัน  

ผมอยากคบกับคนที่เอาจริงเอาจังกว่านั้นดีกว่า

แต่คนท่ีไปงานที่สังคมมองว่าเป็น  “นัดเดตหมู่”  ใช่ว่าจะต้องไป 

เพื่อหาแฟนเสียหน่อย ผมคิดง่าย  ๆ  ว่าจะไปเพียงเพื่อทำหน้าที่ให้ 

ลุล่วงก็พอ จึงตัดสินใจไปด้วย

จากนั้นผมก็สอบถามเวลาและสถานที่ให้เรียบร้อย งานเร่ิม 

หกโมงครึ่ง ร้านอยู่กลางเมือง ยังพอมีเวลาเหลือ ถือว่าไม่น่าห่วง  

แต่ปัญหาคือเรื่องสถานที่ การ “นัดเดตหมู่” คงเหมาะจะจัดในสถานที่ 

แบบนั้นสินะ จากที่นี่คงไม่เหมาะจะขับรถป็อปไปเพราะต้องไปดื่ม 

ด้วย ต้องนั่งรถเมล์แทน แค่คิดก็ยุ่งยากแล้ว และขณะท่ีผมกำลัง 

คิดว่ารู้อย่างนี้ปฏิเสธไปเสียก็ดีอยู่นั่นเอง “อ้อ ใช่  ๆ สาว  ๆ  ที่มา 

วันนี้ คนที่ชื่อมัตสึโมโตะ ยูโกะ  เป็นแฟนฉันเอง ดังนั้นห้ามยุ่ง  

ถ้าจะเลือกก็เลือกคนที่เข้าท่าจากสามคนที่เหลือแล้วกัน  งั้นฝาก 
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ด้วยล่ะ” โมจิซึกิเอาแต่พูดอยู่ฝ่ายเดียวแล้ววางสายไปเสียอย่างนั้น

ห้ามแตะมัตสึโมโตะ ยูโกะ  สินะ ครับ  ๆ ผมบันทึกสิ่งที่ 

อีกฝ่ายพูดลงหัว

ทั้งที่ถูกชวนกะทันหันแต่ผมกลับมาถึงร้านเป็นคนแรกด้วยเวลา  

หกโมงสิบห้านาที พอเข้าร้านและแจ้งชื่อโมจิซึกิ ทางร้านก็พาไปยัง 

โต๊ะที่จองไว้ซึ่งเป็นโต๊ะเตี้ยและเจาะพื้นด้านล่างไว้สำหรับห้อยขา 

ต้ังอยู่ในห้องเสื่อทาตามิขนาดย่อม มีจานแบ่งและตะเกียบสำหรับ 

แปดคนเตรียมไว้พร้อมพรัก หากไม่นับเร่ืองท่ีต้ังร้าน ผมก็เห็นว่า 

การตกแต่งภายในและเมนูของร้านนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับร้านเหล้า 

แถวมหาวิทยาลัยนัก ถ้าเป็นร้านหรูหราผิดความคาดหมาย คงทำให้ 

ผมนึกเสียใจหนักกว่าเดิมแน่

ผมนั่งลงตรงที่นั่งด้านในสุด  ซับเหงื่อไประหว่างรอ ราว  

๑๐ นาที ประตูเลื่อนตรงทางเข้าก็เปิดออกเห็นใบหน้าของโมจิซึกิ 

โผล่เข้ามาด้อม  ๆ  มอง  ๆ พอสบตากับผม อีกฝ่ายก็หันกลับไปบอก 

คนด้านหลัง “อ้าว อะไรกัน มาแล้วนี่นา” จากนั้นก็พากันเข้ามา 

ในร้าน พนักงานต่างพากันส่งเสียงร้องยินดีต้อนรับ

ดูเหมือนพวกเขาจะนัดเจอกันหน้าร้าน โมจิซึกิเดินนำเข้ามา  

หญิงชายเจ็ดคนเดินมาทางผม เนื่องจากทางเดินมีส่วนที่หักเลี้ยว  

ผมจึงได้เห็นคนทั้งแถวจากทางด้านข้าง พานให้รู้สึกเหมือนได้ 

ประเมินกลุ่มผู้หญิงเป็นรายบุคคล

สาว  ๆ  เรียงแถวกันสี่คน พริบตานั้นเอง สายตาของผมก็ถูก 

หญิงสาวคนที่สองในแถวดึงดูดเข้าให้

จุดเด่นของเธออยู่ที่ผมตัดสั้นกุดละม้ายคล้ายเด็กผู้ชาย ทำให้ 

เห็นหน้าขาว ๆ จนถึงไรผมบนหน้าผาก ใบหน้าก็มีจุดเด่น ให้อารมณ์ 
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เหมือนว่าเธอชอบยิ้มแย้มอยู่เป็นนิจจนกลายเป็นสีหน้าตามปกติ 

ของเธอ ซึ่งคงจะเข้าข่ายใบหน้าที่เรียกกันว่ามีเสน่ห์แปลกตาละมั้ง  

เธอไม่ใช่คนสวย  หากแต่แลดู เป็นมิตร  ณ  มุมหนึ่ งในร้านท่ี  

ค่อนข้างมืดสลัวเมื่อเทียบกับข้างนอก มีเพียงใบหน้าของเธอที่ดู 

สดใสเป็นประกาย

รปูรา่งของเธอเลก็และผอมบาง ใหค้วามรูส้กึเหมอืนเดก็ผูห้ญงิ 

มากกว่าหญิงสาว เสื้อสไตล์สตรีครึ่งตัวสีขาวดูโปร่งสบาย สวม 

คู่กับกระโปรงสีกรมท่ายาวถึงเข่าจึงดูจืดไปเลยเมื่อเทียบกับแฟชั่น 

ที่ใช้แม่สีและสีดำของสาว  ๆ  อีกสามคน แต่ผมกลับนึกชอบเพราะ 

ความดูเป็นธรรมชาตินั่น

ขอให้เธอไม่ใช่มัตสึโมโตะ ยูโกะ ผมนึกภาวนาขึ้นมาทันที ซึ่ง 

นั่นแปลว่า ในชั่วขณะนั้น ผมได้ตกหลุมรักเธอไปแล้วสินะ ถึงแม้ 

นั่นจะเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งมารู้สึกตัวทีหลังก็เถอะ

ฝ่ายชายนั่งลงฟากเดียวกับผม ขณะที่สาว  ๆ  นั่งฝั่งตรงข้าม  

กลายเป็นการจัดที่นั่งสำหรับการดูตัวหมู่ไปโดยปริยาย “นัดเดตหมู่”  

เปน็แบบนีเ้องหรอื ผมคดิ โมจซิกึกิำลงักระซบิกระซาบอะไรบางอยา่ง 

กับสาวที่มีโครงหน้าโดดเด่นที่นั่งฝั่งตรงข้ามกับเขา อ้อ ผมเดาได้ว่า 

เธอคงจะเป็นมัตสึโมโตะ ยูโกะ ถัดไปเป็นสาวผมสั้น ถัดไปอีก 

เป็นสาวที่ใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดหากแต่มีใบหน้าจืดชืด และที่นั่งตรง 

หน้าผมคือหญิงสาวร่างอวบที่ท่าทางกะเปิ๊บกะป๊าบ

พวกเราสั่งเครื่องดื่มกันเป็นอันดับแรก พอแจกจ่ายเคร่ืองดื่ม 

ได้ครบคน โมจิซึกิก็กล่าวนำชนแก้ว ผู้หญิงทุกคนต่างถือแก้วเบียร์ 

ในมือ แม้พอรู้มาบ้างว่าผู้หญิงสมัยนี้ดื่มแอลกอฮอล์กันได้หน้าตา 

เฉยแล้ว และแม้จะนึกว่ามีสาวตั้งสี่คนแบบนี้ควรจะมีสักคนบอกว่า  

“ฉันดื่มเหล้าไม่ได้”  ขึ้นมาบ้างสิ แต่แล้วผมกลับนึกถึงบทบาทของ 
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ตัวเองขึ้นมาได้จึงเลือกสร้างกำแพงและปิดกั้นความคิดนั้นไว้ในใจ 

แทน ย่ิงผมเป็นคนที่มารอก่อนคนอื่นเลยยิ่งรู้สึกดื่มด่ำกับความเย็น 

ของเบียร์ที่ไหลผ่านลงคอมากกว่าปกติ

พักหายใจหายคอกันได้ครู่หนึ่ง ทุกคนก็เริ่มแนะนำตัว เริ่ม 

จากพวกผู้ชาย โมจิซึกิ โออิชิ คิตาฮาระ และตามด้วยผมปิดท้าย  

ทำให้ผมเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาอย่างประหลาด

โมจิซึกิเป็นคนแรกที่แนะนำตัว เขาใช้วิธีพูดที่มีชีวิตชีวาปลุก 

บรรยากาศให้คึกคัก ต่อมา โออิชิก็อธิบายท่ีมาท่ีไปของชื่อเล่นของ 

ตัวเองว่า “เพราะกินแบบสวาปาม (Gatsu Gatsu) น่ะครับ เลย 

ถูกเรียกว่ากัตจัง” เรียกเสียงหัวเราะจากสาว ๆ ส่วนคิตาฮาระบอกว่า  

“มีความสามารถพิเศษคือการเล่นกลครับ”  และโชว์กลตะเกียบ 

ติดมือยอดฮิตให้ดู “เฮ้ย  ๆ ถ้าแค่นั้นฉันก็ทำได้น่า” โมจิซึกิคอย 

แซวตบท้าย ความจริงแล้วคิตาฮาระเล่นมายากลเก่ง ประเดี๋ยวคง 

แสดงอะไรที่เจ๋งกว่านี้ให้ดูหรอก ทุกคนคงคำนวณไว้แล้วจึงสามารถ 

สร้างความเพลิดเพลินให้สาว  ๆ  ได้สำเร็จ นั่นยิ่งทำให้เมื่อถึงตาผม 

ยิ่งตื่นเต้นไปกันใหญ่

“เอ่อ คือ ชื่อซุซุกิครับ” ผมพูดเท่านั้นแล้วค้อมศีรษะให้ 

ครั้งหนึ่ง  ระหว่างนั้นก็คิดอย่างเอาเป็นเอาตายว่าจะพูดอะไรดี  

ความสามารถพิเศษ...ความสามารถพิเศษของผมคืออะไรนะ งาน 

อดิเรกล่ะ “เอ่อ งานอดิเรกคืออ่านหนังสือ” แต่พูดต่อไม่ออก  

ในหัวขาวโพลน ครั้นจะปล่อยให้คำพูดขาดช่วงไปแบบนี้คงไม่ได้  

“เออ่ คอื วนันี ้ ความจรงิแลว้เมือ่กี.้..ประมาณหนึง่ชัว่โมงกอ่นหนา้นี้  

มตจ.ิ..งา่ โมจซิกึคิงุโทร.มาหา จู ่  ๆกช็วนใหม้าทีน่ี ่ แลว้พอมาถงึกเ็จอ 

คนสวย”

“ซุซุกิคุงเพิ่งเคยมานัดเดตหมู่ครั้งแรกน่ะ ตอนนี้เลยตื่นเต้น 
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นิดหน่อย” โมจิซึกิช่วยกล่าวเสริมให้ “ใช่มั้ยล่ะ”

“ครับ ฝากตัวด้วยนะครับ” ผมพูดแล้วโค้งศีรษะให้

“โกหกน่า สดซิงเลยสิ” สาวอวบที่นั่งตรงหน้าตบมือแปะพลาง 

วี้ดว้าย สาวเสื้อผ้าฉูดฉาดที่นั่งข้าง  ๆ  ก็กล่าวบ้าง “ขอโทษนะที่ต้อง 

มาเจอพวกเราในประสบการณน์ดัเดตหมูค่รัง้แรก” ดว้ยวธิพีดูเหมอืน 

มาม่าซังก็ไม่ปาน

ดูเหมือนว่าจะจบลงโดยไม่ทำให้บรรยากาศกร่อยเกินไป คิด 

แล้วผมก็ลอบถอนใจด้วยความโล่งอก

“คุณซุซุก ิ ซุซุกิแล้วชื่อต้นคืออะไรเหรอ” สาวผมสั้นถามมา

“ออ้ ซซุกุ ิ ยกู ิ ครบั ย ู (夕) ใชค้นัจิเดยีวกบัยกูาตะ (夕方 -  

ยามเย็น) ส่วนกิ (樹) มาจากตัวจุของจุโมกุ (樹木  - สุมทุมพุ่มไม้)  

น่ะ”

และนัน่คอืบทสนทนาแรกของผมกบัเธอ ผมคดิวา่ไมใ่ชค่ำถาม 

และคำตอบที่มีนัยสำคัญอะไร แต่ถึงกระนั้น พอเธอได้ยินที่ผมตอบ 

ก็แย้มยิ้มออกมา ผงกศีรษะน้อย ๆ เป็นเชิงรับรู้

ต่อมาถึงตามัตสึโมโตะ ยูโกะ แนะนำตัวบ้าง ผมลอบถอด 

แว่นตาเพื่อเช็ดเหงื่อบนใบหน้า ยกเบียร์ขึ้นดื่มเพิ่มความชุ่มชื่นให้ 

ลำคอแห้งผาก ขณะที่เหงื่อยังคงผุดซึมจนต้องยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับ 

อีกครั้ง การแนะนำตัวของมัตสึโมโตะ ยูโกะ ก็จบลง อย่างน้อย 

ผมก็พอจับความได้ว่าเธอศึกษาอยู่ชั้นปีที่สอง คณะอักษรศาสตร์  

และสามคนที่พามาวันนี้คือเพื่อนร่วมชั้นสมัยมัธยมปลาย เรียน 

มหาวิทยาลัยปีสอง แปลว่าอายุยี่สิบสินะ น้อยกว่าพวกผมสองปี  

อายทุีห่า่งกนัประมาณนีท้ำใหเ้ผลอคดิขึน้มาวา่เปน็การจบัคูท่ี่เหมาะเจาะ 

ทีเดียว

ต่อมาเป็นตาของสาวผมสั้น
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“นารุโอกะ มายุโกะ ค่ะ” เธอบอกพร้อมก้มศีรษะให้ด้วยท่าที 

สบาย ๆ ดูเหมือนเธอกำลังสนุกสนานกับสถานการณ์ตอนนี ้ ต่างกับ 

ผมที่เอาแต่ตื่นเต้น

“ตอนนี้ทำงานเป็นทันตานามัยที่คลินิกทันตกรรมอากิยามะ 

ที่เขตหนึ่งค่ะ”

“ทันตานามัยที่ว่า...คือคล้าย  ๆ  กับนางพยาบาลที่อยู่ตามร้าน 

ทำฟันเหรอ” โออิชิตั้งคำถามทันควัน “ใช่ค่ะ” และพอเธอตอบ 

อกีฝา่ยกถ็ามตอ่ดว้ยคำถามทีไ่มรู่จ้ะถามไปทำไม “งัน้ตอนอยูท่ีท่ำงาน 

ก็ใส่เสื้อกาวน์สีขาวด้วยน่ะสิ” 

“ใช่ค่ะ แต่ไม่ใช่สีขาวนะคะ เป็นสีชมพู” ฟังเธอตอบแล้ว 

ทั้งโออิชิกับโมจิซึกิก็พากันร้อง  “โอ้โฮ!”  อย่างคร้ืนเครงด้วยเสียง 

ไม่ดังนัก พลางปรบมือกันเบา  ๆ ผมเองก็ทำทีเป็นปรบมือไปด้วย 

เพื่อให้เข้ากับทุกคน

งั้นหรอกหรือ ไม่ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกันทุกคน เธอ 

เป็นคนทำงานแล้ว นี่คงเข้าหาคนไข้ด้วยรอยยิ้มแบบนั้นสินะ

การแนะนำตัวของเธอจบเพียงแค่นั้น ไม่อธิบายต่อว่าเขียนชื่อ 

ดว้ยคนัจิตวัไหนอยา่งไร แตค่ำว่านารโุอกะ คงเขยีนวา่ “成岡” ละมัง้  

ส่วนมายุโกะ เขียนได้หลายแบบเลยระบุไม่ได ้ ผมนึกว่าจะมีใครถาม  

แต่กลับไม่มีใครสนใจเป็นพิเศษ ทำให้ผมนึกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาส 

ไว้ผมถามเองดีกว่า

จากนั้นสาวอีกสองคนที่เหลือก็แนะนำตัวจนเสร็จสรรพ (คนใส่ 

เสื้อผ้าฉูดฉาดชื่ออาโอชิมะ นัตสึโกะ คนอวบชื่อวาตานาเบะ คาซุมิ)  

ช่วงที่อาหารมาเสิร์ฟก็เป็นเวลาที่แต่ละคนต่างสนทนากันอย่างเฮฮา 

ดว้ยหวัขอ้อสิระ ตอนแรกมโีมจซิกึกิบัอาโอชมิะ นตัสโึกะ เป็นแกนนำ 

ในการพูดคุย จากนั้นทั้งแปดคนก็ร่วมสนทนาในหัวข้อเดียวกัน  
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แต่ในไม่ช้าก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ฝั่งโน้นมีโมจิซึกิเป็นศูนย์กลาง  

ขณะที่ทางผมมีผู้หญิงสองคนเป็นศูนย์กลางนำบทสนทนาแทนผม 

และคิตาฮาระ

“คุณซุซุกินี่ให้อารมณ์เหมือนผู้ประกาศของ NHK เลยนะคะ”

“อ้อ คือแบบ ดูจริงจังอะไรแบบนี้ใช่มั้ย”

อาโอชมิะ นตัสโึกะ กบัวาตานาเบะ คาซมุ ิ กลา่วเชน่นัน้ ทำให ้

คิตาฮาระที่อยู่ข้างผมหลุดขำออกมา

“นี ่ ลองทำทา่เลยีนแบบผูป้ระกาศขา่วหนอ่ยสิ นะ นะ” เพราะ 

ถูกร้องขอ ผมเลยลองฝืนพูด “เอ่อ เอาละครับ ตามข้อมูลที่เข้ามา 

เมื่อครู่” แต่แล้วก็รู้สึกทนตัวเองไม่ได้ขึ้นมากลางคัน

“อุ๊ย หน้าแดงเลย เมื่อกี้ฝืนตัวเองน่าดูเลยใช่มั้ย” อาโอชิมะ  

นตัสโึกะ วา่แลว้ถองขอ้ศอกใสส่ขีา้งของวาตานาเบะ คาซมุ ิ “ไมไ่ดน้ะ 

คาซุมิ  แกล้งแบบนั้น  คุณซุซุกิ เป็นเด็กชายใสซื่อนะ” เธอพูด 

พลางหัวเราะคิกคัก ก็ยังดีกว่าปล่อยให้บรรยากาศเฉยชืดแหละน่า  

ผมพลอยหัวเราะไปด้วยแม้จะโดนแกล้ง ผมคิดว่าแทนท่ีจะ  “ถูก 

หัวเราะ”  แบบนี้ หากสามารถพูดคุยและ  “ทำให้หัวเราะ”  ได้เหมือน 

โมจิซึกิหรือโออิชิก็คงรู้สึกดีกว่าแน่ ผมคิดแล้วอิจฉาพวกเขาขึ้นมา 

เล็กน้อยที่สามารถเป็นคู่สนทนาให้สาว  ๆ  ได้โดยไม่ตื่นกลัว ทั้งที่ 

ตอนอยู่กับกลุ่มผู้ชายผมเป็นคนคุยเก่งกว่านี้แท้ ๆ 

“นี ่ นี ่ เมือ่กีถ้อดแวน่ออกแวบหนึง่ใชม่ัย้” วาตานาเบะ คาซมุ ิ 

ยังคงชวนผมคุยต่อ ทันเห็นด้วยหรือ “ฉันเห็นนะ หล่อผิดคาด 

เลยละ ตอนไม่ใส่แว่นน่ะ” ประโยคหลังเธอหันไปพูดกับอาโอชิมะ  

นัตสึโกะ 

 “จริงเหรอ ขอดูหน่อยสิ ขอดูหน่อยสิ” อาโอชิมะ นัตสึโกะ 

กระดี๊กระด๊าข้ึนมา ผมเลยต้องถอดแว่นตาตามที่ขอ ซึ่งแน่นอนว่า 
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ด้วยความจำใจ นี่เป็นครั้งแรกที่ถูกผู้หญิงแสดงความเห็นเกี่ยวกับ 

หน้าตา หนำซ้ำยังมีคำว่า “หล่อ” ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับตัวเอง 

โผล่มาด้วย ฉะนั้นผมเลยเตรียมใจโดนหัวเราะเยาะเอาไว้แล้ว แต่ 

อีกฝ่ายคงรู้ว่าเป็นการเสียมารยาทจึงพูดเพียงแค่ว่า “อย่างนี้นี่เอง  

อืม ก็หล่อนะ...” เธอเอียงคอน้อย  ๆ  และบอกต่อมา “แต่ยังไง 

แว่นตานั่น ถอดออกดีกว่านะคะ หรือต่อให้ใส่แว่น ก็ลองเปลี่ยน 

เป็นแว่นที่ดีไซน์เก๋  ๆ  อะไรแบบนี้” เป็นการให้คำแนะนำที่ค่อนข้าง 

จริงจังจนทำให้ผมนึกขอบคุณขึ้นมาเลย

แต่สิ่งที่เธอพูดต่อจากนั้น “แต่สำหรับฉัน ถ้าพูดถึงความหล่อ  

ฉันชอบโครงหน้าของคุณคิตาฮาระมากกว่านะ” นั่นคงเป็นความรู้สึก 

ในใจของเธอจรงิ  ๆสนิะ ขนาดตวัผมเองยงัคดิเลยวา่คติาฮาระหลอ่กวา่

และเพราะอยา่งนัน้ ผมถงึไดค้ดิวา่ลกูผูช้ายไมไ่ดว้ดักนัทีห่นา้ตา  

แนน่อนว่าไมใ่ชแ่คผู่ช้าย ผูห้ญงิเองกเ็หมอืนกนั มนษุยเ์ราไมไ่ดด้กูนั 

ที่ใบหน้า แต่ดูกันที่ใจ ดูที่นิสัยต่างหาก แม้จะคิดแบบนั้น แต่ 

หากให้เทียบวาตานาเบะ คาซุมิ ที่อยู่ตรงหน้ากับนารุโอกะ มายุโกะ  

ท่ีน่ังอยู่ด้านโน้น ในใจของผมส่วนหนึ่งก็คิดว่าคุณนารุโอกะดีกว่าโข  

ทั้งที่ผมก็ยังไม่รู้จักนิสัยใจคอเธอเลยสักนิด

ไม่สิ ผมคิดว่าในกรณีของเธอ...กรณีของคุณนารุโอกะน่ะ 

ต่างออกไป ผมเห็นความนิสัยดีของเธอปรากฏบนใบหน้าจึงคิดว่า 

คุณนารุโอกะดีกว่า สรุปคือเปรียบเทียบโดยนึกรู้นิสัยของเธอแล้ว 

นั่นเอง

เพียงแต่วันนี้ในบรรดาผู้หญิงสี่คนที่อยู่ที่นี้ ผมคิดว่าคุณนารุ- 

โอกะดีที่สุด แต่เรื่องที่ไกลไปกว่านั้นอย่างถ้าเป็นไปได้ก็อยากคบ 

กับเธออะไรนั่นไม่มีอยู่ในหัวผมเลยสักนิดเดียว

ถึงกระนั้น ผมก็ยังสงสัยว่าเธอมีแฟนหรือเปล่า ดังนั้นตอนที่ 
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ได้ยินโออิชิถามขึ้นว่า “มายุจัง...มีแฟนหรือเปล่า” แทนที่ผมจะรู้สึก 

ว่าทางโน้นเปลี่ยนมาเรียกเธอว่า  “มายุจัง”  แล้วเหรอเนี่ย หรือเป็น 

คำถามท่ีขวานผ่าซากชะมัด ผมกลับหูผึ่งตั้งใจเงี่ยหูฟังคำตอบเต็มท่ี 

ชนิดที่จะไม่ยอมให้ตกหล่น

“อ้อ ไม่มีค่ะ” คุณนารุโอกะตอบ โออิชิยังถามสำทับอีก

“จริงเหรอครับ งั้นแหวนนั่นล่ะ...”

ไม่ใช่แค่ผม คำถามนั้นดึงความสนใจจากทุกคน อาโอชิมะ  

นัตสึโกะ ถึงกับหยุดพูดเรื่องตัวเองกลางคัน หันมาหาคุณนารุโอกะ 

พร้อมกับวาตานาเบะ คาซุมิ

“อันนี้ฉันซื้อเองค่ะ ตั้งแต่เริ่มทำงานมาจนถึงฤดูใบไม้ผลิปีนี้  

ตลอดสามเดอืนฉนัตัง้ใจทำงานหนกัมาตลอด เลยใหเ้ปน็รางวลัตวัเอง  

วันพฤหัสฯที่แล้ว วันที่  ๒  กรกฎาคม เป็นวันเกิดฉันด้วย เลย 

ตัดสินใจซื้อ และไหน  ๆ  จะซื้อทั้งทีฉันก็ต้องอยากอวดคนอื่นใช่มั้ย 

ล่ะคะ แต่พอดีที่ทำงานไม่ให้ใส่แหวน ก็เลยตั้งใจจริงจังเลยว่าจะใส่ 

แหวนมาวันนี้ให้ได้”

“ฉันเองก็สังเกตเห็นตั้งแต่ตอนเจอมายุที่หน้าร้านแล้วละ”  

อาโอชิมะ นัตสึโกะ บอก “แต่ไม่กล้าถามต่อหน้าทุกคน ก็ถ้าเกิด 

เป็นของที่แฟนให้ก็จบเห่น่ะสิ เลยคันปากยุบยิบมาตลอดเลย... 

นั่นมันทับทิมใช่มั้ย” 

“ใช่ ”  คุณนารุ โอกะตอบด้วยสีหน้าที่แจ่มใสขึ้นมาทันที   

ดูเหมือนเธอจะดีใจที่มีคนเดาถูก “อัญมณีประจำเดือนกรกฎาคมน่ะ”  

เธอกล่าวเสริม

“นั่นสินะ ทั้งที่มางานนัดเดตหมู่แท้  ๆ ปกติไม่มีใครจงใจ 

ใส่แหวนนิ้วนางกันหรอก แต่ในกรณีของมายุคงใช้คำว่าปกติหรือ 

ความคิดแบบคนทั่วไปไม่ได้สินะ”
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“ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อย  อย่างน้อยฉันก็คิดว่าตัวเองเป็น 

คนปกติกว่านัตจังนะ” เธอแสดงอาการกระเง้ากระงอด ช่างเป็น 

คนท่ีเปลี่ยนสีหน้าไปมาได้หลากหลายเหลือเกิน...ผมคิด อาจเรียกว่า 

หน้าเหมือนการ์ตูนก็ได้ ถ้าเอาไปวาดภาพเหมือนคงได้เป็นภาพ 

การ์ตูนออกมาเลยละ โดยเฉพาะส่วนตา เหมือนตัวอักษรฮิรากานะ  

“の” เลย

“อาทิตย์ที่แล้วเป็นวันเกิดเหรอ” คิตาฮาระเข้าร่วมบทสนทนา  

“ครบยี่สิบเหรอ”

“ใช่ค่ะ” คุณนารุโอกะแย้มยิ้มออกมาอีกครั้ง

คิตาฮาระฉวยแก้วเบียร์ขึ้นมาทันที

“ถ้างั้น ถึงจะช้าไปหนึ่งอาทิตย์ แต่มาอวยพรวันเกิดครบรอบ 

ยี่สิบปีให้คุณนาริโอกะกันเถอะ”

“นารุโอกะต่างหาก” โออิชิกระซิบเตือน

“เอ่อ โทษที...ถ้าอย่างนั้นเรามาอวยพรให้แก่วันเกิดครบรอบ 

ยี่สิบปีของคุณนารุโอกะกัน เอ้า ชนแก้ว!”

ทุกคนพากันชนแก้วกันเป็นครั้งที่สองของวันนี้ พอทุกคน 

วางแก้วเบียร์ลงและปรบมือให้ คุณนารุโอกะก็ยกมือขึ้นประกบ 

บริเวณอกพร้อมกล่าว “ขอบคุณนะ” ทำให้บรรยากาศยิ่งอ่อนละมุน 

ลงกว่าเดิม

คิตาฮาระที่นึกเรื่อง “อวยพร” ขึ้นมาได้เร็วท่ีสุดในบรรดาสี่หนุ่ม  

แต่การพูดชื่อผิดทำให้คะแนนติดลบอย่างใหญ่หลวง เพราะฉะนั้น 

คุณนารุโอกะคงประเมินเขาอย่างดีก็แค่เท่าทุนละนะ ผมคำนวณ 

นั่นนี่จากมุมมองของตัวเอง และยังคิดเร่ือยเป่ือยต่ออีกว่า หาก 

ผมพูดเรื่อง  “อวยพร”  ขึ้นมาเป็นคนแรก ต้องไม่มีทางพูดชื่อเธอผิด 

อยูแ่ลว้ ดงันัน้กน็า่จะสรา้งความประทบัใจเชงิบวกไดม้ากกวา่คติาฮาระ  
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ถึงอย่างน้ันผมก็ยังปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไป ขณะที่อีกด้านหนึ่ง 

ในตัวผมยังมีส่วนที่มองตัวเองอย่างเป็นกลางอยู่ด้วยว่า ต่อให้ผม 

เป็นคนแรกในกลุ่มผู้ชายที่นึกเรื่อง  “อวยพร” ขึ้นมาได้ก็คงพูดไม่ออก  

ลงท้ายก็จบด้วยผลลัพธ์เดียวกันอยู่ดีนั่นแหละ

“ถ้าอย่างนั้น ขอถือโอกาสแสดงมายากลเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นการ 

อวยพรวันเกิดคุณนารุโอกะเลยก็แล้วกัน” คิตาฮาระกล่าวแล้วเริ่ม 

เล่นมายากลให้ดูใกล้  ๆ ผมดูแล้วเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะแก้มือที่พูด 

ชื่อผิดเมื่อครู่หรอก แต่เป็นเพราะอยากแสดงให้ดูเฉย  ๆ  มากกว่า  

ที่แสดงคือมายากลที่ใช้เหรียญร้อยเยนสี่เหรียญซึ่งเขามักแสดง 

เป็นประจำ

ขณะที่ผมคิดอยู่นั้น คุณอาโอชิมะก็แทรกการเล่นกลกลางคัน  

ทั้ง ๆ ท่ีผิดแผน ทั้งที่ถูกกดแขนซ้ายเอาไว้แต่คิตาฮาระกลับไม่มีท่าที 

ยี่หระและยังสามารถย้ายเหรียญได้อย่างงดงาม ทำให้ผมเป็นฝ่าย 

ประหลาดใจเสียเอง นี่เขาคงใส่เทคนิคพิเศษบางอย่างลงไปเพื่อให้ 

แสดงได้โดยไม่สะดุดแม้ถูกขัดจังหวะละมั้ง หรือบางทีคิตาฮาระ 

อาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้จากพฤติกรรมที่ผ่านมาของคุณอาโอชิมะ 

ว่าเธอคงเข้ามายุ่มย่าม  (หรือไม่ก็ลองเดิมพันดูว่าจะถูกขัดจังหวะ 

หรือเปล่า) จึงเปลี่ยนลำดับการเล่นให้ต่างไปจากเดิมเพื่อรองรับการ 

ขัดจังหวะที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้  จากข่าวลือที่ได้ยินมา มายากล 

ของเขาแทบจะเทียบเท่ามืออาชีพ ซึ่งนั่นคงไม่ใช่แค่การใช้มือได้อย่าง 

คล่องแคล่วเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ได้ด้วย คิตาฮาระคงชำนาญในการจัดการกับทุกสถานการณ์ได้อย่าง 

เยือกเย็น...อย่างน้อยก็ตอนแสดงมายากล

และไม่ว่าจะเป็นโมจิซึกิหรือโออิชิที่กำลังดูมายากลอย่าง 

สนอกสนใจเองก็เหมือนกัน พวกเขาต่างไม่ยอมปล่อยให้บทสนทนา 
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กับสาว  ๆ  ขาดช่วง คงเรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติของการ  “รับมือกับ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน”  ประเภทหนึ่งด้วยสินะ

แต่ผม...

แค่ให้เล่าเรื่องตลกที่เข้ากับบรรยากาศสักมุกก็ยังทำไม่ได้   

ทำได้เพียงยิ้มแย้มเฉย  ๆ  ซึ่งคราวนี้ เพราะได้คุณอาโอชิมะกับ 

คุณวาตานาเบะยกเรื่องของผมขึ้นมาหยอกล้อ  จึงเลียนแบบ 

ผู้ประกาศข่าวหรือถอดแว่นไปตามน้ำเพื่อไม่ให้บรรยากาศกร่อย 

จนเกินไป และยังสามารถนั่งอยู่ตรงนั้นได้ สมมติว่าอีกฝ่ายไม่ใช่ 

พวกเธอ แต่เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยแทนล่ะ ผมอาจอึดอัดกว่านี้  

หรือหากต้องอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองในสถานการณ์ที่ไม่มีใคร 

คอยช่วย ผมจะสามารถทำให้อีกฝ่ายสนุกได้หรือเปล่า...

มายากลของคิตาฮาระกินเวลาราวสิบนาที เมื่อจบ พวกเรา 

ก็ปรบมือให้เขาอย่างเต็มอกเต็มใจ (ระหว่างนั้นพนักงานคนหนึ่งที่ 

ยกอาหารมาเสิร์ฟก็พลอยเผลอยืนดูมายากลไปด้วย เขามาได้สติ 

ตอนที่เราปรบมือกันและรีบเผ่นกลับเคาน์เตอร์  เล่นเอาพวกเรา 

ขำกันใหญ่ทีเดียว) จากนั้นก็กลับสู่บรรยากาศของการพูดคุยกัน 

อย่างสนุกสนานอีกครั้ง

ความตื่นเต้นจากการแสดงมายากลที่ยังเหลืออยู่ทำให้คุณ 

อาโอชิมะกับคุณวาตานาเบะหันไปสนอกสนใจคิตาฮาระคนเดียว  

ผมเลยไม่ถูกวอแวไปพักหนึ่ง แต่ผมก็ไม่ได้เป็นฝ่ายชวนคุยก่อน  

ทำได้เพียงฟังบทสนทนาของทั้งสามคนไปเรื่อย  ๆ พอเบื่อจนไม่รู้ 

จะทำอย่างไรจึงหันมาพึ่งบุหรี่ซึ่งที่ผ่านมา  “งดเพราะอยู่ ต่อหน้า 

สุภาพสตรี” ช่างน่าสมเพชที่สิ่งที่ผมพูดข้ึนมาหลังเงียบไปนานคือ  

“ขอสูบบุหรี่ได้มั้ยครับ” แต่อย่างน้อยนั่นก็กลายเป็นหัวข้อคุยได้ 

ละนะ
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“เอะ๊ คณุซซุกุ ิ สบูบหุรีด่ว้ยเหรอ ภาพลกัษณด์ไูมเ่ปน็แบบนัน้ 

เลย”

“ทั้งที่เป็นผู้ประกาศ NHK เนี่ยนะ”

“ไม่ได้แปลว่าผู้ประกาศ NHK จะสูบบุหรี่ไม่ได้เสียหน่อย”

...

สองสาวพากันพูดคุยถึงเรื่องนั้น แต่บทสนทนาไม่ได้ยืดยาว  

พอสูบบุหร่ีหมดมวน ผมก็ลุกขึ้นขอตัวไปห้องน้ำ ไม่ได้ปวดอะไรนัก 

หรอก แต่อยากลุกออกไปจากตรงนั้นเพื่อปรับอารมณ์ตัวเองมากกว่า

ตอนที่ผมกำลังมุ่งหน้าไปยังโถปัสสาวะ โมจิซึกิก็เข้ามาใน 

ห้องน้ำ ดูเหมือนเขาจะสังเกตเห็นว่าผมกำลังลำบากจึงตามออกมา 

ด้วยความเป็นห่วง เขาเอ่ยทักขณะที่เดินสวนกับผม 

“เป็นอะไรหรือเปล่าซุซุกิ ฉันดันทุรังชวนมาก็จริง แต่นาย 

เสียใจที่มาหรือเปล่า”

“เปล่าหรอก ก็สนุกดีนะ” ที่ผมตอบแบบนั้นไม่ใช่เพราะฝืน 

เก๊กเพียงอย่างเดียว แต่เพราะก่อนมาผมนึกว่าจะถูกปล่อยเกาะให้ 

โดดเดี่ยวกว่านี้ และผมก็รู้สึกว่าสนุกกว่าที่คิดไว้เสียอีก

ลำพังผมคนเดียวคงไม่อาจสร้างความเพลิดเพลินให้สาว  ๆ  ได้  

เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาผมจึงคิดมาตลอดว่าไม่ถนัดรับมือกับพวก 

ผู้หญิง  แต่หากเข้าหาพวกเธอแบบเป็นกลุ่มเหมือนคราวนี้และ 

ยกหน้าที่สร้างความบันเทิงให้พวกโมจิซึกิ ขอเพียงผมไม่ต้องรู้สึก 

ถึงหน้าที่ดังกล่าว ผมว่าโดยทั่วไปแล้วการอยู่กับผู้หญิงก็สนุกดี 

เหมือนกัน

โดยเฉพาะในกรณีที่มีใครสักคนอย่างคุณนารุโอกะอยู่ในกลุ่ม  

ที่เพียงแค่มองสีหน้าของเธอก็รู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วแบบนี้

ผมคิดขณะที่ออกจากห้องน้ำ และบังเอิญเจอเธอบริเวณม่าน 
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แขวนตรงทางเข้าห้องน้ำพอดี ผมลุกลนจนเกินเหตุ ต้ังใจจะแค่ 

ผงกศีรษะทักทายแล้วจากมา แต่เธอกลับเป็นฝ่ายชวนคุย

“เอ่อ คุณซุซุกิสินะคะ”

“ครับ” ผมรู้สึกกระอักกระอ่วนขึ้นมาเล็กน้อย เมื่อโดนดวงตา 

แสดงอารมณ์น่าฉงนคู่นั้นจับจ้องในระยะประชิด

“เอ่อ หลังจบจากร้านนี้แล้ว ทุกคนคุยกันว่าจะไปคาราโอเกะ 

กันต่อน่ะค่ะ...คุณซุซุกิก็จะไปด้วยใช่มั้ย”

“อ้อ ครับ” ผมตอบกลับไปโดยอัตโนมัติ หลังจากนี้ยังมีต่อ 

อีกหรือนี่ ผมคิด สมมติว่าคุยกันตอนออกจากร้าน ผมคงถือว่า 

มาร่วมแค่ร้านแรกก็ทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว และคงปฏิเสธแน่นอน

“ดีจัง” คุณนารุโอกะกล่าวแล้วยิ้มอย่างอบอุ่น ผมตระหนัก 

ถึงระยะห่างเพียงไม่กี่ เซนติเมตรระหว่างผมกับเธอโดยไม่ตั้งใจ  

เผลอไผลมองสีหน้าของอีกฝ่ายอย่างลืมตัว ซึ่งกว่าผมจะสำนึกได้ว่า 

นั่นเป็นการกระทำที่เสียมารยาทเพียงไหนก็เป็นตอนที่เธอผงกศีรษะ 

ให้น้อย ๆ และหายลับเข้าไปในประตูห้องน้ำหญิงแล้ว

ตอนกลับมายังที่นั่ง คุณวาตานาเบะก็ถามผมว่า “มีอะไรดี  ๆ  

เกิดขึ้นเหรอ” ดูเหมือนว่าสีหน้าของผมจะผ่อนคลายลงสินะ แต่จะ 

ตอบไปตามตรงก็กระไรอยู่ เลยกลบเกลื่อนด้วยการตอบว่า “แหม  

ก็ได้ปลดปล่อยสิ่งที่อัดอั้นไว้ตั้งนานออกหมด เลยเบาตัวน่ะครับ”  

อีกฝ่ายกลับชอบอกชอบใจเสียยกใหญ่ ร้องบอก “คุณซุซุกิจาก  

NHK เพ้ียนไปแล้ว!” จนผมเป็นฝ่ายตกใจเสียเอง ดูท่าผมจะเผลอ 

แสดงฝีมือรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปโดยไม่รู้ตัว

นั่นทำให้ผมผ่อนคลายลงได้อย่างประหลาด แค่พูดคุยไป 

ตามน้ำก็พอแล้วนี่ ผมคิด 

หลังจากนั้นผมก็ดื่มและพูดคุยเสียเต็มคราบ ขณะท่ีพูดก็นึก 
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ชื่นชมตัวเองที่สามารถพูดคุยได้ไม่ต่างอะไรกับโมจิซึกิและโออิชิ   

และพอไปต่อกันที่ร้านคาราโอเกะ ผมสารภาพออกไปตามตรง 

แต่แรกว่า “นี่เป็นคาราโอเกะครั้งแรกในชีวิตเลยครับ” จนเป็นที่ 

ชอบอกชอบใจอีกครั้ง แต่ด้วยความที่ชอบร้องเพลงเป็นทุนเดิม  

ตอนที่จับไมค์ร้องเพลงก็ร้องได้ดีเสียจนถูกสงสัยว่า  “เป็นครั้งแรก 

จริง  ๆ  เหรอ”  เลยทีเดียว และที่ร้านคาราโอเกะนั่น ผมก็ดื่มไปอีก 

ไม่น้อยเลย...

ผมคงดื่มมากไปจริง ๆ เลยแทบจำอะไรที่ร้านคาราโอเกะไม่ได้  

จำไม่ได้ว่าคุยอะไรกับใคร จำไม่ได้ด้วยว่าคุณนารุโอกะร้องเพลง 

แบบไหน หลงเหลือเพียงความประทับใจว่าสนุกเท่านั้นเอง

พอออกจากร้านมารับลมยามราตรีข้างนอก ผมสร่างเมาขึ้นมา 

เล็กน้อย เลยพอจำได้ว่าหนุ่ม  ๆ  สี่คนขึ้นแท็กซี่ไปด้วยกัน ผมลงท่ี 

มาการิกาเนะ ขณะที่สามคนที่เหลือนั่งต่อไปถึงแถวโอชิกะ เราจึง 

ล่ำลากันตรงน้ัน จะว่าไปตกลงเรื่องค่าแท็กซี่กันอย่างไรนะ ตอนที่ 

ทิ้งตัวลงบนฟูกในห้องผม เพดานเหมือนจะหมุนต้ิวด้วย และนั่น 

เปน็ครัง้แรกทีผ่มตระหนกัรูข้ึน้มาวา่ตวัเองเมามากเลยทีเดยีว จากนัน้ 

ก็รู้สึกคลื่นไส้จนต้องวิ่งเข้าห้องน้ำ

ท้ังท่ียังอยู่ในท่าคู้ตัวกอดโถส้วมเอาไว้และเร่ิมเรียกสติกลับมา 

ได้ ผมรู้สึกราวกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงเมื่อครู่เป็นดั่งความฝัน

เฮ้อ แต่ก็เหมือนฝันจริง  ๆ  นั่นแหละ การรวมตัวกันในคืนนี้  

ถูกวางแผนไว้เพียงเพื่อค่ำคืนนี้มาตั้งแต่แรก สมมติว่าถูกตาต้องใจ 

คนใดคนหนึ่งในนั้นคงพอจะติดต่อเธอเป็นการส่วนตัวผ่านโมจิซึกิ 

หรือคุณมัตสึโมโตะ ยูโกะ ได้นอกรอบ แต่แน่นอนว่าผมคงไม่ทำ 

อะไรแบบนั้น และคิดว่าฝ่ายสาว ๆ  เองก็ไม่เลือกใช้วิธีแบบนั้นเข้าหา 

ผมเช่นกัน
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สรุปคือเหตุการณ์คล้ายวันนี้จะไม่มีอีกเป็นครั้งที่สอง

ผมถอดแคก่างเกงยนีออกและเอนกายลงบนฟกู นกึใครค่รวญ 

ความทรงจำในฝนั ดว้ยความทีย่งัไมส่รา่งเมาสนทินกัเลยรูส้กึราวกบัวา่ 

ร่างกายลอยละล่อง ยิ่งทำให้หลอนเหมือนอยู่ในฝันไปกันใหญ่

ระหว่างนั้นเอง ผมก็หลับฝันไปจริง  ๆ ในฝันนั้นมีหญิงสาว 

ผมสัน้อยูเ่คยีงขา้ง ใชด้วงตาอนันา่พศิวงดจุแมม่ดลอบมองใบหนา้ผม  

และส่งยิ้มให้อย่างเงียบงัน
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เธอคือ ๑,๐๐๐%

โมจิซึกิโทรศัพท์มาหาผมอีกครั้ง  ในวันหยุดสุดสัปดาห์ หลัง 

ผ่านงานนัดเดตหมู่มาได้หนึ่งอาทิตย์ 

“ตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง” เขาถาม

“ออ้ กด็นีะ ดทีีไ่ดไ้ป” ผมตอบไปตามความรูส้กึจรงิ ๆ ไดย้นิ 

แล้วอีกฝ่ายก็พูด

“งั้นเหรอ วันนั้นนายเมามากทีเดียวนะ ฉันเลยเป็นห่วงว่านาย 

ใชเ้หลา้เพือ่หนคีวามอดึอดัทีต่อ้งอยูท่ีน่ัน่หรอืเปลา่ อือ้ ถา้งัน้กด็ไีป... 

แล้ว ว่าไง ในกลุ่มนั้นมีสาวถูกใจหรือเปล่า”

เล่นถามตรง  ๆ แบบนั้นก็ลำบากใจแย่สิ ขณะที่ผมลังเลว่าควร 

ตอบออกไปตามตรงดีหรือเปล่า โมจิซึกิกลับเป็นฝ่ายที่ไม่อาจอดทน 

ต่อความเงียบได้เลยกล่าวปัดคำถามนั่นเสียเองว่า “งั้นช่างเถอะ”

“แล้วก็นะ ขอเข้าเรื่องละ...วันที่ ๒ เดือนหน้านายมีแผนทำ 

อะไรหรือเปล่า อย่างงานพิเศษหรือกลับบ้านเกิดอะไรทำนองนั้น”

วันที ่ ๒ เดือนหน้าหรือ อีกตั้งสองอาทิตย์แน่ะ

“เปล่า ยังไม่มีแผนอะไรตายตัวเลย”
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“ถ้าอย่างนั้น ไปทะเลด้วยกันมั้ย พอดีตกลงว่าจะไปชิซุนามิ 

กับสมาชิกก๊วนเดิมนี่แหละ”

สมาชิกก๊วนเดิมหรือ...ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่า

“ไปสิ”

“โอะ๊ ตอบทนัทเีลยเหรอ ฮา่ ฮา่ งัน้เอาแบบนัน้แลว้กนั เดีย๋ว 

จะบอกพวกนั้นไว้ก่อน”

สรุปได้ว่าวันนั้น โมจิซึกิจะขับรถมารับตอนแปดโมงเช้า

“งั้น ไว้มีอะไรจะติดต่อมาแล้วกัน อ๊ะ แล้วเช้าวันนั้น ก่อน 

ออกจากบ้านฉันจะโทร.หาเพื่อความชัวร์นะ”

“รับทราบ”

หลังวางหูโทรศัพท์ ผมสูดลมหายใจเข้าลึก  ๆ  สองสามคร้ัง  

เหมือนผมจะตื่นเต้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว

จะได้เจอเธออีกครั้ง

...ก็แค่อาจจะ ผมเป็นคนที่ไม่ถนัดรับมือกับการผิดหวังเท่าไร 

เลยมนีสิยัคดิเผือ่ไวถ้งึกรณเีลวรา้ยทีส่ดุเสมอ บางทีเธออาจไมม่ากไ็ด้  

แต่ถ้าสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มน้ันเอาไว้ได้คงมีความหมาย 

อยู่หรอก ได้สนุกเหมือนครั้งก่อนก็พอแล้ว คิดแบบนั้นก็แล้วกัน

และยิ่งหากได้เห็นหน้าเธอ...

ตลอดทั้งอาทิตย์นั้น ผมคิดถึงเธอทุกครั้งที่มีโอกาส นึกถึง 

ใบหน้าเปื้อนยิ้มนั่น

ผมจำทีท่ำงานของเธอไดจ้ากทีเ่ธอแนะนำตวัเมือ่ตอนนัน้ คลนิกิ 

ทันตกรรมอากิยามะที่เขตหนึ่ง จริง ๆ แล้วผมหาเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้ว 

ด้วยซ้ำ หากโทร.ไปที่นั่นก็น่าจะติดต่อเธอได้ แต่รู้ทั้งรู้ สุดท้ายผม 

ก็ไม่อาจโทร.ไป

เรื่องประมาณนี้ของผมมักจบลงแค่นั้นเสมอ ผมจะดูรายชื่อ 
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นักเรียนเพื่อหาเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนร่วมชั้นที่ชอบ ทำถึงแค่นั้น  

เช่น เบอร์บ้านของคุณคิกุจิที่เคยชอบตอนมัธยมปลาย  กระทั่ง 

เรียนจบมาสามปีแล้วก็ยังคงจำได้ขึ้นใจ

แต่สุดท้ายก็ไม่เคยโทร.ไปสักครั้ง และหลังจากนี้ก็คงไม่โทร.  

เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าคงไม่มีโอกาสพบกับเธอ พบคุณนารุโอกะ  

อีกเป็นครั้งที่สอง ทว่า...

“ทะเลเหรอ” ผมเพิ่งรู้สึกตัวว่าเผลอพึมพำเช่นนั้นออกมา

สองอาทติยผ์า่นไปอยา่งทรุนทรุาย ผมกงัวลเรือ่งสภาพดนิฟา้อากาศ 

ที่สุด เพิ่งมั่นใจขึ้นมาได้เมื่อเห็นสัญลักษณ์บอกว่าอากาศจะแจ่มใส 

ปรากฏในพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์ขนาบหน้าและหลังวันเดินทาง 

หลายวันนั่นแหละ

วันเดินทาง ผมตื่นแต่เช้าตรู่ อาบน้ำตอนเช้าแบบที่ไม่ได้ทำ 

บ่อยนัก และใช้เวลายามเช้าที่ยังมีเหลือเฟือไปกับงานแสดงแฟชั่น 

แต่เพียงลำพัง อาจโดนว่าว่าขนหน้าแข้งน่าขยะแขยงก็ได้ คิดแล้ว 

ผมจึงเลือกสวมกางเกงยีนแทนที่จะเป็นขาสั้น ลองสวมเสื้อฮาวาย 

ซึ่งมีอยู่เพียงตัวเดียวลงบนเสื้อยืด นึกอยากสวมแว่นกันแดดและ 

วางมาดเปน็สงุยิามะ คโิยทากะ๑ ดเูหมอืนกนั แตแ่วน่กนัแดดทีผ่มม ี

ไม่ใช่แว่นสายตา จึงจำต้องเลือกระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกหรือ 

ประโยชน์ใช้สอย ลงท้ายผมเลยเลือกสวมแว่นสายตาตามปกติแทน

แต่งตัวเสร็จประมาณเจ็ดโมงครึ่ง จากนั้นอีกคร่ึงชั่วโมง 

ผมสูบบุหรี่ไปสามมวน กระทั่งราวแปดโมงห้านาทีจึงมีโทรศัพท์ 

๑ นักร้อง นักแต่งเพลงชาวญี่ปุ่นที่โด่งดังในช่วงปี  ค.ศ. ๑๙๘๐ มักสวมแว่นตาดำเสมอ 

เวลาปรากฏตัวต่อสื่อมวลชน
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เข้ามาสายกว่ากำหนดการ  และกว่ารถจะมาจริง  ๆ  ก็ผ่านไปอีก  

๑๐ นาที ซึ่งผมรู้ได้จากเสียงท่อไอเสีย จึงสะพายสัมภาระขึ้นบ่า  

สวมรองเท้าแตะหนีบแล้วออกมาหน้าบ้าน พอดีกับที่โมจิซึกิกำลัง 

ลงจากรถ ฝากระโปรงรถสะท้อนแสงแดดเจิดจ้าแสบตา

“โทษที โทษที นี่รีบแล้วนะเนี่ย”

หน้าต่างฝั่งที่นั่งข้างคนขับเปิดออก  คุณมัตสึโมโตะกล่าว  

“อรุณสวัสดิ์ค่า” พลางก้มศีรษะทักทาย เสียงเพลงจากวงเซาเทิร์น  

ออลสตาร์จากวิทยุภายในรถแว่วมาให้ได้ยิน ผมรู้สึกผิดหวังขึ้นมา 

เล็กน้อยเมื่อเห็นว่าที่นั่งด้านหลังไม่มีใคร

“โอเค งั้นไปกันเถอะ”

รถที่ผมนั่งแล่นไปทางทิศตะวันตกของถนนคาเนโบ ลงไปตาม 

ถนนสายย่อยเพื่อเข้าสู่สาย ๑๕๐ พอถามถึงคนอ่ืนว่าไปกันอย่างไร 

ก็ได้ความว่า โออิชินั่งรถไปกับคิตาฮาระ และคุณอาโอชิมะก็บอก 

จะเอารถไป ดังนั้นผู้หญิงสามคนนอกจากคุณมัตสึโมโตะเลยไป 

รถของเธอแล้วค่อยไปเจอกันที่นัดหมาย

การจราจรบนถนนไมห่นาแนน่นกั ใชเ้วลาราวครึง่ชัว่โมงพวกผม 

ก็มาถึงร้านเหล้าที่ยาอิซึ สถานที่นัดพบที่โมจิซึกิกำหนดไว้ ซึ่งเป็น 

จุดกึ่งกลางระหว่างทางไปชายหาดชิซุนามิพอดี พวกคิตาฮาระมาถึง 

กันแล้ว แต่พวกผู้หญิงยังไม่มา พวกผมลงจากรถ อากาศข้างนอก 

ร้อนจนแทบวิงเวียน ช่างเป็นวันที่เหมาะกับการไปทะเลเสียนี่กระไร

เราคุยกันว่าจะซื้อของเตรียมกันไว้ก่อน กลุ่มผู้ชายจึงเข้าร้าน 

ไปซื้อของ ขณะที่พวกผมกำลังหยิบเครื่องดื่มต่าง  ๆ  ยัดลงกล่องเก็บ 

ความเย็นอยู่ที่ลานจอดรถ ในที่สุดรถของพวกคุณอาโอชิมะก็มาถึง

“ขอโทษค่ะ พอดีไม่รู้ทาง ขับเลยไปถึงแม่น้ำโออิแล้วต้องย้อน 

กลับมาน่ะ” คุณอาโอชิมะกล่าวพลางลงมาจากที่นั่งคนขับ หันไปหา 
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กลุ่มผู้ชายแล้วกล่าว “สวัสดีค่ะ ไม่ได้เจอกันตั้งนานแน่ะ” เป็นการ 

ทักทายท่ีได้พบกันอีกครั้ง สาว  ๆ  ที่เหลืออีกสองคนก็ลงจากรถและ 

กล่าวทักทายพวกผมเช่นกัน 

ทั้งที่ยังไม่ได้หันไปมอง  ผมก็หายใจติดขัดขึ้นมาเสียแล้ว  

เธอเจิดจ้าเกินไปจนผมไม่อาจมองตรง  ๆ  ได้ กระทั่งเหลือบเห็นด้วย 

หางตาน่ันแหละว่ากลุ่มสาว ๆ กำลังจดจ่ออยู่กับการพูดคุย ผมจึงได้ 

แอบมองเธอเสียที

คุณนารุโอกะสวมหมวกฟางที่ทิ้งเงาเหมือนลายตาข่ายลงบน 

บริเวณไหล่ที่ เปิดเปลือยโชว์ผิวของเธอ เสื้อกล้ามสีน้ำตาลแดง 

ที่ด้านในน่าจะสวมชุดว่ายน้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วจึงมีเชือกสีขาว 

พาดผ่านบ่าอ้อมมาผูกที่หลังคอให้เห็น เธอยืนอยู่ในชุดกระโปรงยาว 

สีขาวมีลวดลายพลิ้วไหวน้อย ๆ ตามลมที่พัดอ่อน ๆ สวมรองเท้าแตะ 

สีขาว มีกระเป๋าถือที่ทำจากไหมพรมถักคล้องอยู่ตรงข้อศอกซ้าย  

ดูมีเสน่ห์เสียจนผมอยากจะแปลงให้เป็นรูปถ่ายใส่กรอบขึ้นห้ิงไป 

ทั้งอย่างนั้น แต่สถานที่ขอเป็นทะเลแทนลานจอดรถแล้วกัน อยาก 

จัดให้เธอยกมือขวาขึ้นกดหมวกฟางเอาไว้ แหงนหน้าขึ้นเหมือน 

เหม่อมองท้องฟ้า ผมจะได้กดถ่ายภาพของเธอขณะที่กำลังเดินอยู่ 

บนหาดทรายไร้ผู้คนจากทางฝั่งซ้าย

ผมหลับตาลง ระบายลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่เพื่อสงบ 

ความคิดเตลิดเปิดเปิง 

แค่ได้กลับมาพบเธออีกครั้ง กลับทำให้ในอกของผมรุ่มร้อน 

ขึ้นถึงเพียงนี้เชียวหรือ

รถสามคันขับตามกันไปเรื่อย  ๆ  สู่ทิศตะวันตก ราว  ๆ  สามสิบนาที 

จะถึงชายหาดอันเป็นเป้าหมายในเวลาเก้าโมงครึ่ง มีบ้านพักริมทะเล 

Initiation  Love ������ p.1-116.indd   22 9/19/18   4:04:42 PM



อินุอิ  คุรุมิ  23

เรียงรายอยู่หลายสิบหลัง ลานจอดรถด้านหลังบ้านพักเหล่านั้นมีรถ 

จอดอยู่แล้วเป็นจำนวนมาก พนักงานผิวเกรียมแดดกำลังฉีกยิ้ม 

โชว์ฟันขาวให้ผู้คนในชุดว่ายน้ำที่กำลังมีอิริยาบถผ่อนคลาย พอลง 

จากรถ เสียงคลื่นกับกลิ่นน้ำทะเลก็โชยมาทักทาย ยิ่งทำให้รู้สึกว่า 

มาถึงทะเลแล้วจริง ๆ 

พวกเราช่วยกันถือสัมภาระมาจ่ายค่าบริการบ้านพักริมทะเล 

ที่อยู่ใกล้  ๆ จากนั้นจึงขึ้นมาบนห้องเสื่อทาตามิชั้นสอง พอได้เข้ามา 

ใต้ร่มเงาที่มีความกว้างขนาดหลายสิบเสื่อก็รู้สึกเย็นสบายขึ้นมา 

เล็กน้อย พวกเราปักหลักตรงโต๊ะว่างมุมห้องและวางสัมภาระลงไป

หลายคนพูดว่า  “เหนื่อยแย่เลยนะ”  ออกมาเองโดยธรรมชาติ  

ซึ่งส่วนใหญ่ก็ตั้งใจพูดกับพวกคนขับรถนั่นแหละ จากนี้ยังมีเรื่อง 

ต้องทำอีกมาก จึงไม่ใช่เวลามานั่งแช่ ผมขยี้บุหร่ีท่ีเพ่ิงจุดได้ไม่นาน 

ลงบนที่เขี่ยบุหรี่

เราตกลงกันว่าให้ชายหนุ่มสี่คนมาจองท่ีท่ีริมหาด พอออกมา 

ที่หาดทราย รองเท้าแตะของผมก็จมลงไปในทรายทุกครั้งที่ก้าวเดิน  

ทำให้ผิวหนังบนหลังเท้าสัมผัสกับทรายร้อนระอุ สัมภาระคือร่ม 

กันแดดสองคันกับเสื่อสี่ผืน นอกจากนี้ยังมีเก้าอี้พับแบบมีท่ีวางแขน 

อีกสองตัวและเก้าอี้ชายหาดแบบพับอีกสองตัว บนชายหาดมีร่ม 

กันแดดกางอยู่และเสื่อปูไว้ เป็นหย่อม  ๆ  แต่ก็ยังมีที่ เหลือเฟือ  

พวกผมจึงจัดแจงปูเสื่อเพื่อจองที่เอาไว้

ไม่ว่าจะกวาดตามองไปทางไหน ผู้ชายทุกคนล้วนสวมกางเกง 

สำหรับเล่นน้ำทะเล หรือไม่ก็สวมกางเกงขาสั้นเหมือนพวกโมจิซึกิกัน 

ทั้งนั้น มีเพียงผมเท่านั้นที่สวมกางเกงขายาวมาชายหาด ขณะลงมือ 

ทำงานผมเกิดเขินขึ้นมาเสียอย่างนั้น เลยบอกอีกสามคนว่าจะไป 

เปลี่ยนเสื้อผ้าและย้อนกลับมาที่บ้านพักคนเดียว
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พวกผู้หญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จหมดแล้ว คุณมัตสึโมโตะกับ 

คุณวาตานาเบะสวมเสื้อยืดทับชุดว่ายน้ำ คุณอาโอชิมะใส่ชุดว่ายน้ำ 

แบบบิกินี่โชว์เรือนร่าง แต่หากให้พูดละก็สองคนซึ่งสวมเสื้อยืดทับ 

ร่างกายช่วงบนที่ดูไม่ต่างอะไรจากยามปกตินั่นกลับยิ่งขับให้ร่างกาย 

ช่วงล่างที่เผยให้เห็นดูเซ็กซี่กว่าเสียอีก

“มีอะไรเหรอ”  คุณอาโอชิมะถามเมื่อเห็นผมย้อนกลับมา 

คนเดียว “ว่าจะเปลี่ยนชุดก่อนน่ะครับ” ผมตอบแค่นั้นแล้วมุ่งหน้า 

ไปห้องแต่งตัวอย่างว่องไว

ครั้นปิดประตูห้องส่วนตัวเรียบร้อย  ผมนึกย้อนกลับไป 

ตรึกตรองภาพที่เห็นเมื่อครู่

คุณนารุโอกะสวมชุดว่ายน้ำแบบกระโปรงสีขาว บนพื้นขาว 

ประดับประดาไปด้วยดอกไม้หลากสีสันที่เหมาะกับเธอเหลือเกิน  

แม้บริเวณหลังจะเปิดโชว์ผิวเป็นบริเวณกว้าง แต่อาจเป็นเพราะเธอ 

ไว้ผมสั้น หรือไม่ก็มีเรือนร่างที่ไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้งอะไรมากนัก  

เลยให้ความรู้สึกเหมือนเปลี่ยนมาใส่ชุดกีฬาเสียมากกว่า สรุปคือ 

ดูอย่างเป็นกลางแล้ว เธอไม่ค่อยเซ็กซี่สักเท่าไร

แต่ผมคิดว่านั่นละคือส่วนที่ดี หากเธอมีรูปร่างที่ยิ่งเน้นย้ำ 

ให้รับรู้ถึงความเป็นหญิงจนเกินเหตุอย่างคุณอาโอชิมะ ผมคงรู้สึก 

เหมือนถูกข่มเสียมากกว่า  ความกลมกลึงของเรือนร่างนั้นจะ 

กลายเป็นอาวุธประเภทหนึ่งได้ดั่งกรงเล็บหรือคมเขี้ยวของสัตว์ร้าย  

สัญชาตญาณแห่งความเป็นชายในตัวผมจะรู้สึกหวาดระแวงขึ้นมา

แม้จะบอกว่าเป็นห้องส่วนตัวแต่ก็สร้างขึ้นด้วยแผ่นไม้อัดแปะ 

ต่อ  ๆ  กันเท่านั้น กลอนประตูซึ่งเป็นเพียงตะขอโลหะเกี่ยวกันไว้ดู 

กิ๊กก๊อก หากมีใครดึงแรง  ๆ  จากด้านนอกประตูคงเปิดออก หรือ 

ต่อให้ไม่เป็นแบบนั้น แผ่นไม้ก็คงแยกออกเป็นช่องให้แอบมอง 
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ข้างในได้อยู่ดี ถึงจะคิดว่าคงไม่มีใครเปิดเข้ามาหรอก เพราะถอด 

รองเท้าแตะเอาไว้ด้านนอกเพื่อแสดงว่ากำลังใช้งานอยู่ก็เถอะ แต่ 

ในชว่งหลายวนิาททีีเ่ปลีย่นชดุชัน้ในไปจนกระทัง่สวมกางเกงวา่ยนำ้นัน้ 

ผมก็ยังไม่อาจสงบใจได้ พวกผู้หญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าในนี้จริง  ๆ  หรือ  

คุณนารุโอกะเหมือนสวมชุดว่ายน้ำไว้ก่อนแล้ว  ดังนั้นคงไม่ต้อง 

แก้ผ้าในนี้ แต่ขากลับเธอก็ต้องมาถอดชุดว่ายน้ำที่นี่นี่นา  แล้ว 

จะเป็นอะไรหรือเปล่า...ผมคิดเลยเถิดไปนู่น

ผมเลอืกทีจ่ะสวมเสือ้เชิต้ฮาวายทบัรา่งกายท่อนบนท่ีเปลา่เปลอืย  

เพราะจำเป็นต้องมีกระเป๋าเสื้อไว้เก็บบุหรี่กับแว่นตาด้วย

พอเปลี่ยนเสื้อเสร็จและออกมา  กลุ่มสาว  ๆ  ก็กล่าวชมว่า  

“เร็วจังเลย” ผมรู้สึกเขินขึ้นมาจึงตอบรับพอเป็นพิธี และรีบเก็บ 

สัมภาระเพ่ือจะกลับมายังชายหาด ตอนนั้นเองที่เสียงหนึ่งเรียกผมไว ้ 

“อ้อ คุณซุซุกิคะ ของมีค่ากรุณาเอามาใส่ไว้ในถุงนี้ค่ะ” เสียงนี้... 

คณุนารโุอกะนีน่า ผมหนักลบัไปเหน็เธอกำลงัคกุเขา่ มอืกางถงุผา้หรูดู  

เงยหน้ามองผม

“อ้อ ครับ”

ผมรีบล้วงเอากระเป๋าเงินออกจากกระเป๋ากางเกงยีนและหยอด 

ลงถุงดังกล่าว อดคิดไม่ได้ว่าผมได้ใกล้ชิดกับเธอที่สุดในวันนี้เลย 

นะนี ่ พอสบตากนัอกีฝา่ยกแ็ยม้ยิม้ออกมา ทำใหรู้ส้กึเหมอืนขัว้หวัใจ 

ในร่างถูกบิดราวผ้าขี้ริ้ว

“งั้น พวกเราก็ไปกันเถอะ” คุณมัตสึโมโตะพูด ผมกลับมา 

ยังชายหาดพร้อมกับพวกเธอ  มีร่มกางไว้เรียบร้อยแล้วสองคัน  

ฐานท่ีมั่นของเราเกือบเสร็จเรียบร้อย ผมท่ีไม่ได้ออกแรงจึงโดนสั่ง 

ให้ช่วยเหยียบที่สูบลมเพื่อเป่าห่วงยางรูปร่างพิลึกแทน กว่าจะเสร็จ 

ก็เล่นเอาเหงื่อตก และได้รับกระป๋องเบียร์เย็น  ๆ มาจนได้ ฟุ่บ! ผม 
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เปิดกระป๋อง ขณะที่โมจิซึกิพูดขึ้นว่า “ถ้าอย่างนั้น เรามาฉลอง 

ใหแ้กก่ารกลบัมาพบกนัอกีครัง้ เอา้ ชน!” พวกเราชนเสร็จกย็กเบียร์ 

ขึ้นดื่ม

เบียร์หน้าร้อนนี่อร่อยสุด  ๆ  เลย ท้องฟ้าสีครามสว่างสดใส  

ดวงอาทิตย์ทอแสงเป็นประกาย ราวกับเสียงคลื่นกระทบฝั่งและเสียง 

เฮฮาของผู้คนที่ได้ยินปะปนกันนั้นเป็นเพียงเสียงแว่ว

พวกเราผลัดกันลงทะเล กลับมานอนบนเก้าอี้ชายหาด หรือไม่ก็ 

เอนกายอาบแดดบนเสื่อ  ระหว่างนั้นจำนวนกระป๋องเบียร์เปล่า 

ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

โมจซิกึกิบัสาว ๆ สีค่นพากนัลงทะเล เหลอืผม คติาฮาระ และ 

โออิชิอยู่บนหาด โออิชิเป็นฝ่ายเกริ่นขึ้นมาก่อน “คุณวาตานาเบะ 

นี่มีของใช่ย่อยเลยนะเนี่ย” และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการวิพากษ์- 

วิจารณ์สาว ๆ ของทั้งคู่ ผมยังคงนอนแผ่อยู่บนเสื่อ ขณะที่หูก็เงี่ยฟัง 

บทสนทนาไปด้วย

คิตาฮาระแสดงความเห็นถึงคุณวาตานาเบะว่า “เอ่อ แต่ต่อให้ 

อกใหญ่แค่ไหน แต่ทรวดทรงองค์เอวไม่มีเลยก็ไม่ไหว” ขณะที่โออิชิ 

กลับบอกว่า “ถ้าประมาณนั้น ผมถือว่าโอเคอย่างฉิวเฉียดนะ”

สำหรับคุณอาโอชิมะ ทั้งสองคนชมเป็นเสียงเดียวกันว่าหุ่นดี  

แต่ความเห็นหลังจากนั้นกลับไม่ตรงกัน “แต่ว่า หน้าตานี่ห่างจาก 

สเป็คของผมไปโขเลยละ” โออิชิบอก ส่วนคิตาฮาระบอกว่า “แต่ฉัน 

โอเคนะ ขอแค่ทำแบบหันหลัง หน้าจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวนี่” สรุป 

คือท้ังสองคนกำลังคุยกันว่าผู้หญิงแบบไหนจะถือเป็นเป้าหมายที่จะ 

ร่วมรักด้วยนั่นเอง

“งั้นคุณนารุโอกะล่ะ” ตอนที่คิตาฮาระเปิดประเด็นขึ้นมาผม 
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แทบไม่อาจใจเย็นอดทนฟังได้ สองคนนี้คิดอย่างไรกับเธอกันแน่... 

คิตาฮาระพูดต่อมา  “ฉันว่าดีที่สุดในบรรดาสามคนนั่นเลยนะ”  

เป็นอย่างที่คิด 

“ส่วนผม...คงขอผ่าน” โออิชิลังเลไปเล็กน้อยก่อนตอบออกมา  

“คิดว่านิสัยดีนะ หน้าตาก็น่ารัก แต่อกแบนแต๋เลย แบบนั้นจะเรียก 

ว่ายังเด็กหรือยังไงดีล่ะ สำหรับคินจังแบบนั้นถือว่าโอเคเหรอ นาย 

เป็นโลลิคอน๒ รึไง” 

“เปล่าเสียหน่อย ถ้านั่นเรียกว่าโลลิคอนนะ ฉันก็ไม่มีที่ยืน 

แล้วละ ฉันถือว่าประมาณนั้นเข้าข่ายรับได้สบายมาก”

“โห ขอบข่ายกว้างชะมัด  แต่คุณวาตานาเบะกลับไม่ผ่าน 

เนี่ยนะ”

“เห็นทีขอบข่ายเรื่องสเป็คสาว ๆ ของนายกับฉันจะคลาดเคลื่อน 

กันไม่น้อยเลยแฮะ” คิตาฮาระว่าแล้วหัวเราะออกมา “จะยังไงก็เถอะ  

สถานการณ์ตอนนี้สนุกดีนะ ฝ่ายนั้นเองก็คงกำลังคุยกันอยู่แน่เลย 

ว่าใครในพวกเราที่เข้าท่า”

“สถานการณ์เหมือนกำลังเล่นเกมจับคู่กันอยู่เลย”

“ก็พูดไป...ถ้างั้นเอาเป็น เรื่องราวในฤดูร้อนของชายหญิง 

เจ็ดคน๓ ไม่เหมาะกว่าเหรอ”

“อ้อ นั่นสิเนอะ แต่กรณีของพวกเราเป็นชายหญิงแปดคน 

นี่นะ”

๒ ศัพท์สแลง มาจากคำว่า โลลิตาคอมเพล็กซ์ (Lolita Complex) ในประเทศญี่ปุ่น 

ใช้คำนี้แทนพฤติกรรมของผู้ท่ีมีอายุมากกว่า ที่มีความรู้สึกเสน่หากับเด็กที่อายุราว ๆ ๑๐ - ๒๐ ปี  

หรือต่ำกว่านั้น
๓ ละครโทรทัศน์ ออกอากาศ ๒๕ กรกฎาคม - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นที่รู้จัก 

ในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Summer Story of Seven Men and Women
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โออิชิพูด หลังจากนั้นเล็กน้อยก็มีเสียงบดเบียดโลหะของเก้าอ้ี 

ดงัขึน้ ดเูหมอืนวา่คติาฮาระจะยดืคอมาดทูา่ทขีองผมนัน่เอง ผมยงัคง 

แสร้งทำเป็นหลับอยู่ตลอด

“ถ้าไม่มีซุซุกิก็พอดีเลยไม่ใช่เหรอ ให้โมจิซึกิเป็นซัมมะ ส่วน 

นายก็ซึรุทาโร ่ และฉันเป็นโอคุดะ เอย์จิ”

“อะไรของนาย  ตัวเองดีอยู่คนเดียว  งั้นให้ใครเป็นคาคุ   

จิคาโกะ ล่ะ”

“เฮ้ย คนแรกก็คาคุ จิคาโกะ เลยเหรอ อืม...คุณอาโอชิมะไง  

หรือไม่ใช่”

แล้วทั้งสองคนก็หัวเราะร่วน

“ละครเรื่องนั้นสนุกเนอะ”

แล้วท้ังคู่ก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องรายการโทรทัศน์แทน ผมคลาย 

ความตื่นเต้นลง จากนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเผลอหลับไปจริง ๆ พักหนึ่ง

จู่ ๆ ก็มีน้ำเย็นสาดมาที่อก ทำให้ผมทะลึ่งกายพรวดและหันไปมอง 

รอบตัวโดยอัตโนมัติ จึงเห็นคุณวาตานาเบะกำลังถอยกรูดออกไป 

พลางหัวเราะคิกคัก นี่เธอคงขึ้นมาจากทะเลแล้วนึกอยากแกล้งผม 

ข้ึนมาสินะ ผมเปียกยุ่งเหยิงแบบกำลังดี มีหยดน้ำเกาะพราวบนผิว 

ทั่วร่าง แม้จะอวบไปสักนิด แต่ด้วยท่าทางห่อตัวลงอย่างพอดิบพอด ี 

ประกอบกับขาที่หันเข้าหากันอย่างไร้การป้องกันตัว ทำให้ผมมองเธอ 

น่ารักไปชั่วพริบตา ใส่บิกินี่และยังไม่ระมัดระวังตัวแบบนี้นี่ไม่ดีต่อใจ 

เอาเสียเลย

“คณุนีน่ะ...” ผมเปลง่เสยีงเหมอืนไมพ่อใจ แตส่หีนา้แสดงออก 

ว่าล้อเล่น

“มานอนตากแดดนาน  ๆ  แบบนี้เดี๋ยวก็ผิวไหม้กันพอดี” เธอ 
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บอกแล้วหัวเราะออกมาอีก

อาจดูเหมือนผมไม่ค่อยสนุกกับบรรยากาศท่ีนี่เมื่อเทียบกับเธอ 

ที่เฮฮาตลอดตั้งแต่มาถึงทะเล เธอก็เลยมาแกล้งเล่นละมั้ง ผม 

ตีความในแง่ดี

“ดื่มเบียร์มั้ยคะ” คุณวาตานาเบะว่าแล้วแอบมองในกล่อง 

ทำความเย็นด้วยท่าที่หันบั้นท้ายมาทางผม หรือนี่คือการยั่วยวน 

โดยแสร้งทำเป็นไม่ระวังตัวกันแน่...ผมคิด หากเป็นอย่างนั้นจริง  

แปลว่าเธอคิดอะไรกับผมเหรอ ไม่สิ คงไม่หรอก คิดมากเกินไป 

ก็ดูงี่เง่าเสียเปล่า  ๆ “ถ้ามีลอเวนบรอย๔ ก็ขอด้วยครับ” ผมบอกเธอ  

รับกระป๋องเบียร์มาเปิดแล้วมองไปรอบด้านอีกครั้ง

“อ้าว กัตจังกับคิตาฮาระล่ะ”

“เมื่อกี้ลงทะเลไปแล้วค่ะ...ขอนั่งข้าง ๆ ได้มั้ย”

ผมเขยิบก้นเล็กน้อยเพื่อเว้นที่ให้เธอ ได้ดูใกล้  ๆ  ยิ่งเห็นถึง 

ความเจา้เนือ้ รอ่งอกของเธอดมูเีสนห่ก์จ็รงิ แต่คงถกูหักคะแนนเร่ือง 

พุงเป็นชั้นนี่แหละ “ถ้าประมาณนั้น ผมถือว่าโอเคอย่างเฉียดฉิว”  

คำพูดของโออิชิเมื่อครู่ย้อนกลับมาในความคิดของผม ด้วยความท่ี 

ไม่รู้จะมองไปที่ไหนดี ผมเลยเลือกเหม่อมองไปไกล  ๆ  ทางทะเล 

แทน เรือที่ดูคล้ายรถถังขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนไหวอยู่บนเส้นขอบฟ้า 

ดั่งภาพลวงตา

“คณุซซุกุ ิ ปกตแิลว้เปน็คนเงยีบ  ๆนะคะ แตต่อนไปคาราโอเกะ 

ก็เฮฮาน่าดูเลยนี่นา อยากเห็นอีกครั้งจังเลยค่ะ...ว่าเข้าไปนั่น ดื่มค่ะ  

ดื่ม”

ต่อให้เป็นผม ถ้าอีกฝ่ายชวนคุยก็ต้องหันไปมอง และพอ 

๔ Lauwenbrau
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หันไปเห็นเสี้ยวหน้าด้านข้างของคุณวาตานาเบะก็ต้องประหลาดใจ 

ที่เห็นว่าเธอเหมือนจะตื่นเต้นอยู่นิด  ๆ และนั่นพลอยทำให้รู้สึก 

แปลก ๆ ขึ้นมา

ท่าทางผมจะไม่ได้เข้าใจผิด คุณวาตานาเบะรู้สึกชอบพอใน 

ตัวผม

ทำไมถึงไม่ใช่คุณนารุโอกะนะ...ผมคิดขึ้นมาอย่างไร้เหตุผล  

ทั้งที่ตัวเองเป็นมนุษย์แบบที่แค่มีผู้หญิงมารู้สึกดีด้วยก็ถือว่าบุญ 

หนักหนาแล้วแท้ ๆ 

ผมคุยกับคุณวาตานาเบะอยู่ครู่หนึ่ง ถึงจะว่าอย่างนั้น แต่ 

คนท่ีพูดส่วนใหญ่ก็คือเธอ ผมเพียงแค่แสดงปฏิกิริยาตอบรับเป็น 

ครั้งคราว จะเรียกว่าเป็นการสนทนาได้หรือเปล่าหนอ 

ระหว่างนั้นผมกลับสงบใจลงได้อย่างประหลาดหรืออาจเรียกว่า 

หายสับสนก็ได้ หัวข้อสนทนาที่เธอหยิบยกขึ้นมาโดยมากจะเกี่ยวกับ 

วงการบันเทิง ไม่มีหัวข้อเชิงความรู้ เธอมีบุคลิกสดใส เป็นผู้หญิง 

ที่ควรค่าต่อการเป็นที่รัก แต่คนที่จะรักเธอ...อย่างน้อยก็ไม่ใช่ผม

ตอนที่ตัดสินใจได้นั้น ผมเกิดไม่อยากให้คุณนารุโอกะเห็น 

ตอนที่ผมกับคุณวาตานาเบะอยู่ด้วยกันสองต่อสองอย่างนี้ เลย 

หาทางตัดบทด้วยการบอกว่า “โทษที ขอไปห้องน้ำหน่อย” จากนั้น 

จึงควา้เสือ้เชิต้ฮาวายทีแ่ขวนไวก้บักา้นรม่กนัแดดขึน้มาคลมุและมุง่หนา้ 

กลับบ้านพักริมทะเล ระหว่างทางผมหันกลับมาทำท่าขอโทษขอโพย 

ให้คุณวาตานาเบะ ซึ่งนั่นก็คือการแสดงความเกรงใจตามประสาผม 

นั่นแหละ

ผมทำธุระเบาเสร็จเรียบร้อย แต่ครั้นจะกลับไปที่ชายหาดก็ 

เหมือนต้องกลับไปสู่สถานการณ์อีหรอบเดิม ผมเลยขึ้นบันไดฝั่ง 

ลานจอดรถไปนั่งเล่นในห้องเสื่อทาตามิของบ้านพักแทน ผมสูบบุหร่ี 
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มวนทีส่องของวนันีไ้ปพลาง ๆ ดนูาฬกิาขอ้มอืกเ็หน็วา่กำลงัจะบา่ยโมง 

แล้ว แต่เนื่องจากกินพวกโอเด้งกับยากิโซบะแกล้มเบียร์ไปเยอะเลย 

ไม่รู้สึกหิวเท่าไร

พอเข้ามาในร่มก็รู้สึกเย็นขึ้นมาพอควร เสื่อท่ีปูอยู่ด้านล่างให้ 

สัมผัสน่าสบาย สูบบุหรี่เสร็จผมก็ทิ้งตัวลงนอนบนนั้น หลับตาลง  

เงี่ยหูฟังเสียงคลื่นสม่ำเสมอ ใจนึกอยากอยู่เช่นนี้เรื่อยไป ถ้าเวลา 

หยุดลงตรงนี้ก็ดีสิ

และสุดท้าย ผมก็เผลอหลับไปอีกพัก

“คุณซุซุกิคะ” เสียงนั้นปลุกผมให้ลืมตาตื่น เสียงนี้มัน...คุณ 

นารุโอกะนี่นา!

“ออื” นำ้ลายคงไมย่อ้ยออกมาหรอกนะ “เผลอหลบัไปนะ่ครบั”  

ผมพูดพลางรีบยันกายลุกขึ้น เธอยืนอยู่ข้าง  ๆ  และกำลังมองมาทาง 

ผม

“ตอนที่พวกเราลงเล่นน้ำทะเลก็ดื่มตลอดเลยนี่ ขอโทษที่ทำให้ 

ตื่นนะ”

“ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรเลย” ผมพูดพลางกวาดตาสำรวจ 

สถานการณ์รอบด้าน “ผมเองก็ต้องขอโทษ ทั้งที่อุตส่าห์มากับทุกคน 

แต่กลับเอาแต่นอน” ไม่มีใครอยู่เลย มีแค่คุณนารุโอกะที่อยู่ข้าง  ๆ  

ทำใหผ้มเริม่ตืน่เตน้ขึน้มาทลีะนดิ ตรงขา้มกบัสภาพจติใจตอนต่ืนนอน 

โดยสิ้นเชิง

เหมือนคุณนารุโอกะเพิ่งขึ้นมาจากทะเล ทั้งผมและชุดว่ายน้ำ 

ยังเปียกอยู่เลย เธอทรุดกายลงนั่งยอง  ๆ  ทางขวาของผมที่กำลัง 

ยันกายลุกขึ้นมาเพียงร่างท่อนบน เธอทำหน้าเหมือนเด็กเจ้าเล่ห์  

แล้วพูดขึ้นเหมือนกระซิบ
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“เอ่อ...ขอบุหรี่สักมวนได้มั้ยคะ”

“เอ๊ะ” ผมเผลออุทานโดยไม่ได้ตั้งใจ “สูบบุหรี่ด้วยเหรอครับ” 

“ถ้าท่ีทำงานก็ไม่สูบหรอกค่ะ แต่เวลาอยู่บ้านจะสูบเป็นประจำ 

อย่างเวลาก่อนนอนอะไรแบบนี้ ผิดคาดเหรอคะ” 

“ผิดคาดครับ...อ้อ เชิญครับ เชิญ” ผมยื่นกล่องไปให้เธอ

“ถ้าอย่างนั้นขอหน่อยนะคะ” ว่าแล้วก็ยิ้มออกมาอย่างน่ารัก  

หยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดมวนหนึ่ง สูดควันเข้าปอดไปจัง  ๆ ท่าทางเธอจะ 

สูบบุหรี่เป็นนิสัยจริง  ๆ  แฮะ “ปกติไม่สูบต่อหน้าเพ่ือนค่ะ ฉะนั้น 

วันนี้ก็ตั้งใจจะไม่สูบเลยไม่ได้หยิบมาด้วย แต่จู่  ๆ  เกิดอยากสูบ 

ขึ้นมา” เธออธิบายแล้วอัดควันเข้าปอดอีกครั้งและพ่นควันออกมา  

คณุนารโุอกะในชดุว่ายนำ้กำลงันัง่ยอง  ๆอยูข่า้งกายและสบูบหุรีข่องผม 

อยู่ ผมไม่เคยจินตนาการถึงสถานการณ์เช่นนี้เลย

“คุณซุซุกิไม่ชอบผู้หญิงสูบบุหรี่เหรอคะ” เธอถาม ผมร้อนรน 

นึกหาคำตอบ ตามหลักคือผมไม่ค่อยชอบผู้หญิงสูบบุหรี่นักหรอก  

แต่ผมรู้สึกชอบพอในตัวคุณนารุโอกะ และคุณนารุโอกะกำลังสูบบุหรี่ 

อยู่...

“ถา้ใหพ้ดูตรง ๆ กเ็คยรูส้กึแบบนัน้นะ แตม่นัคอือคติสนิะครับ”

ลงท้ายผมก็ตอบแบบนั้น และดูเหมือนเธอจะไม่ได้ชอบใจนัก 

เลยพูดเรื่องอื่นขึ้นมาแทน

“อันนี้แรงไปนิดนะคะ ปกติที่ฉันสูบคือยี่ห้อคาปรี เป็นบุหรี่ 

มวนเล็กขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของอันนี้เอง เพราะฉะนั้นเท่ากับว่า 

สูบควันเข้าไปเท่าหนึ่งของตามปกติเลยนะเนี่ย”

“ไม่ใช่นะ ที่บอกว่ามวนเล็ก  หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง 

หรือเปล่า งั้นแปลว่าหน้าตัดเล็กลงเหลือแค่หนึ่งในสี่ หมายความว่า 

คุณสูบควันเข้าไปเป็นสี่เท่าของตามปกติเลยไม่ใช่เหรอ”  ผมพูด 
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ออกไปตามที่คิด ซึ่งไม่รู้ว่าทำให้คุณนารุโอกะอึ้งหรือชื่นชม

“เห็นบอกว่าพวกคุณซุซุกิอยู่ภาควิชาคณิตศาสตร์สินะคะ  

ปกติจะคิดคำนวณทุกเรื่องแบบนี้เหรอ” เธอเลยพูดออกมาอย่างนั้น

“แบบนี้ที่ว่าคือ...”

“ถ้าอย่างนั้น ถนัดจำเลขมั้ยคะ”

เธอว่าแล้วก็พูดตัวเลขหกหลักขึ้นมาลอย  ๆ ผมก็กล่าวทวน 

ตัวเลขตามที่เธอบอกในหัวหนึ่งรอบ

“ครับ ไม่มีปัญหา จำได้แล้ว”

“งั้นลองพูดดูสิคะ” ผมท่องออกมาให้เธอฟัง “อีกรอบค่ะ”  

ผมท่องอีกรอบ

“งั้นจำเอาไว้ให้ดีนะคะ นั่นคือเบอร์โทร.ที่บ้านของฉันเอง”

เธอยื่นหน้าเข้ามาใกล้  ๆ แล้วพูดเสียงเบา และผละออกห่าง 

ไปในช่ัวอึดใจต่อมา ยืดกายลุกขึ้นแล้วพูดว่า “ต้องระวังไม่ให้คนอื่น 

เห็นตอนสูบบุหรี่ เพราะงั้นขอโทษทีนะคะ” ว่าแล้วก็ขยี้บุหรี่ที่สูบ 

ยังไม่ถึงครึ่งลงบนที่เขี่ย ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ผมอีกคร้ัง “เดี๋ยวฉัน 

ออกไปก่อนแล้วกัน กะเวลาให้ดีแล้วค่อยตามมานะ” กระซิบเพียง 

แค่นั้นแล้วก้าวฉับ ๆ ไปยังบันได

ตั้งแต่เธอปรากฏตัวนั้นผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีแต่มีแต่ผมท่ีถูก 

ปั่นหัว จนตอนนี้ก็ยังทำได้เพียงแค่มองแผ่นหลังเล็ก  ๆ  ของเธอที่ 

กำลังออกจากห้องเสื่อทาตามิไป และยังต้องใช้เวลาอีกพักกว่าจะ 

ทำความเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ใช่แล้ว ตัวเลขนั้น...เบอร์โทร.นั่น...ไม่เป็นไร จำได้ ก่อนอื่น 

ก็ห้ามลืมเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด

ผมใช้เวลาจดจำลำดับตัวเลขหกหลักนั้นอย่างระมัดระวัง  

เพื่อให้ตราตรึงอยู่ในสมอง
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จากน้ันก็คิดขึ้นมา...เธอเกิดนึกอยากสูบบุหรี่ แต่ไม่ได้เอาบุหรี่ 

ของตัวเองมา จึงหมายตาคนอื่นที่สูบบุหรี่ซึ่งก็คือผม และเดาได้ว่า 

ผมคงอยู่ท่ีน่ี เธอเลยมาหาเพ่ือสูบบุหรี่ รีบสูบให้เสร็จเพราะไม่อยาก 

ให้คนอื่นเห็นตอนสูบ แล้วกลับไปอย่างรวดเร็ว...

แต่...ไม่เข้าใจเลยว่าทั้งที่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นแท้ ๆ แล้วทำไม 

ยอมให้ผมเห็นได้ ไม่สิ ไม่เชิงว่าไม่เข้าใจหรอก เธอคงคิดว่าผมเป็น 

คนที่ไว้ใจได้ในฐานะคนสูบบุหรี่เหมือนกัน หรือไม่ก็มองว่าเป็นคนที่ 

สามารถไว้ใจได้ละมั้ง และในใจของผมก็ยอมรับเร่ืองการสูบบุหร่ี 

ของเธอไปเสียแล้ว

ถึงอย่างนั้น สิ่งที่ผมยังไม่เข้าใจก็คือเรื่องที่ เธอบอกเบอร์ 

โทรศัพท์นี่ละ เธอมีเจตนาอะไรถึงให้เบอร์ผม อย่าบอกนะว่าเธอ 

ก็รู้สึกดีกับผมเหมือนกัน...

ผมนึกไปถึงสีหน้าของเธอตอนยืนคุยกันหน้าห้องน้ำเมื่อครั้ง 

นัดเดตหมู่ ถ้าพูดถึงตอนที่อยู่สองต่อสองกับเธอก็มีแค่ช่วงเวลา 

สั้น ๆ ตอนนั้นเท่านั้นเอง

สถานการณ์คงไม่มีทางพัฒนาไปในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อผม 

หรอก ผมพยายามคิดปฏิเสธความเป็นไปได้ ไม่ใช่ว่าเธอมาหลอก 

ขายตำราสอนภาษาอังกฤษหรอกนะ ในตอนนั้น ผมคิดว่าเร่ือง 

ประมาณนี้ดูมีความเป็นไปได้มากสุดแล้ว

หลังจากนั้นผมก็ไม่มีโอกาสได้อยู่สองต่อสองกับทั้งคุณนารุโอกะหรือ 

คุณวาตานาเบะอีก ปัญหาดังกล่าวจึงถูกยกเก็บขึ้นหิ้งไประยะหนึ่ง  

และหันมาพยายามใช้เวลาที่ เหลือให้อยู่รอดปลอดภัยไร้ความ 

ผิดพลาดอะไรร้ายแรงแทน ถ้าดูจากภายนอก ผมคิดว่าตัวเองคง 

ดูเป็นปกติอยู่นะ ใกล้สี่โมงเย็น พวกเราเริ่มเก็บข้าวของ แวะ 
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ร้านโคโคส์ที่อยู่ระหว่างทางของถนนสาย  ๑๕๐ แม้จะเจอรถติด 

ไปรอบหนึ่ง แต่ขบวนรถสามคันก็พากันกลับมาถึงแม่น้ำอาเบะได้ 

โดยสวสัดภิาพกอ่นพระอาทติยต์กดนิ สว่นผมกลบัมาถงึอพารต์เมนต ์

ของตัวเองตอนทุ่มกว่า

ผมเปลี่ยนเป็นชุดอยู่บ้าน พอสงบลงได้ก็เร่ิมคิดเร่ืองพวกเธอ 

ขึ้นมาอีกครั้ง ถึงจะใช้คำว่าพวกเธอ แต่ส่วนใหญ่ก็คิดถึงแต่เรื่อง 

คุณนารุโอกะนั่นแหละ  แถมยังไม่ได้ข้อสรุป  มีเพียงแต่เสียง 

ทอดถอนใจ

ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์

ผิวเกรียมแดดจากการไปทะเลเริ่มหลุดลอกเป็นแผ่น ๆ แสดง 

ให้เห็นถึงเวลาที่ผันผ่านไปพอควร

ถึงกระนั้นผมก็ยังไม่ได้โทร.หาคุณนารุโอกะ

ผมไม่อยากทิ้งโอกาสที่อีกฝ่ายอุตส่าห์หยิบยื่นมาให้อย่าง 

ไม่คาดฝัน อยากเจอเธออีกครั้งเหลือเกิน คิดกระทั่งว่ายอมทำได้ 

ทุกอย่างเพื่อให้สามารถใช้เวลาอันดื่มด่ำอย่างช่วงไม่กี่นาทีที่บ้าน 

ริมทะเลนั่นอีกครั้ง

แต่โทร.ไปแล้วจะคุยอะไรกับเธอดีล่ะ

ดูจากโรงเรียนมัธยมปลายที่เธอเรียนจบแล้วบ้านของเธอน่าจะ 

อยู่ในเมือง และที่ทำงานตอนนี้ก็อยู่ในเมือง แสดงว่าเป็นไปได้สูง 

ที่เธอยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ซึ่งหากเป็นแบบนั้นโทร.ไปแล้วคนรับสาย 

ก็อาจไม่ใช่เธอก็ได้ ในสภาพที่ผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อให้เจ้าตัวรับสาย 

แบบนี้ ถ้าคนอื่นรับขึ้นมาคง...

ขณะที่ผมมัวแต่นึกลังเลก้ำกึ่งไปกับความปรารถนาอันแรงกล้า 

รู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์และคงยืดเวลาไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว  
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ตอนนีเ้ปน็เวลาสามทุม่กว่าของวนัอาทติย์ ถา้เปน็เวลานีเ้ธอคงอยูบ่า้น 

แล้วละ...อย่างน้อยก็คงมีใครสักคน

ถ้าคนอื่นที่ไม่ใช่เธอรับสายก็ไว้ค่อยว่ากันอีกที ผมตัดสินใจ 

หนักแน่นเช่นนั้นแล้วยกหูโทรศัพท์ขึ้น กดตัวเลขหกหลักที่จารึกลง 

ฐานความทรงจำอย่างลึกล้ำ

รับที ไม่สิ อย่ารับเลย...

พริบตาที่ เสียงสัญญาณรอสายดังขึ้นครั้งแรก  ผมก็วางหู 

โทรศัพท์ลงทันท ี รู้สึกสมเพชตัวเองชะมัด

ถ้าเป็นผมที่ผ่านมาคงยอมแพ้แล้ว ผมถอนใจยาวเหยียด ยก 

หโูทรศพัทข์ึน้อกีครัง้ กดปุม่โทร.ออกเลขหมายเดมิครัง้สดุทา้ย เสยีง 

ระหว่างสัญญาณรอสายทับซ้อนกับเสียงคลื่นที่ได้ยินเมื่อคร้ังนั้น  

นึกย้อนไปถึงตอนที่เธอยื่นหน้าเข้ามากระซิบใกล้ ๆ ผม

หลังสัญญาณรอสายดังได้ห้าครั้ง หูโทรศัพท์ก็ถูกยกขึ้น

“ค่ะ ฮัลโหล นารุโอกะค่ะ” เสียงหญิงสาว ผมคิดว่าเป็นเธอ 

แต่ลองถามดูก่อนแล้วกัน

“เอ่อ ขอสายคุณมายุโกะครับ”

“ฉันเองค่ะ...หรือว่าเป็นคุณซุซุกิ”

“ใช่ครับ” เธอจำเสียงผมได้ด้วย นั่นทำให้ผมรู้สึกกล้าขึ้นมา  

“สวัสดีครับ”

“สวัสดีค่ะ...รอมาตลอดเลยนะคะ แต่ไม่เห็นโทร.มา เลย 

ตัดใจนึกว่าคงไม่โทร.มาแล้ว”

“ขอโทษครับ” ผมขอโทษพลางนึกขึ้นมาได้อีกคร้ังว่าตอนนี้ 

ตัวเองกำลังคุยกับคุณนารุโอกะอยู่นะ แต่โทรศัพท์เป็นเพียงการ 

ติดต่อกันด้วยเสียงจึงไม่อาจเห็นสีหน้าอันแสนมีเสน่ห์นั่น เลยทำให้ 

ไม่ค่อยรู้สึกเหมือนคุยกับเธอเท่าไร
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“คือมัวแต่คิดว่าถ้าโทร.มาแล้วจะคุยอะไรดี หรือถ้าคนท่ีบ้าน 

รับขึ้นมาจะทำยังไง...”

“อ้อ ฉันไม่ได้บอกเหรอ ฉันอยู่คนเดียวค่ะ”

“อ้าว งั้นเหรอครับ”

แค่นั้นก็ทำให้ผมหายตื่นเต้นลงเยอะแล้ว เอาเป็นว่าอธิบาย 

ก่อนแล้วกันว่าทำไมผมถึงคิดว่าเธออยู่กับครอบครัว เท่านี้ก็หาเร่ือง 

คุยได้เรื่องหนึ่งแล้ว จากนั้นผมจึงเพิ่งนึกขึ้นมาได้

“อ้อ จะว่าไป ตอนนี้คุยได้หรือเปล่าครับ” ผมถาม “ได้ค่ะ”  

เธอตอบ เพราะผมกงัวลเกนิเหต ุ หวัขอ้คยุเลยจบไป ทำให้บทสนทนา 

เหมือนจะขาดช่วง ผมรีบหาเรื่องคุยต่อ “ต้ังแต่ตอนนั้นผมคิดมา 

ตลอดเลยนะครับว่าทำไมคุณถึงบอกเบอร์ให้คนอย่างผม” รู้สึกตัว 

อีกทีก็หลุดปากอะไรแบบนั้นไปเสียแล้ว...ท้ังท่ีเคยเป็นปัญหาว่าผม 

จะหาทางถามเรื่องนั้นอ้อม ๆ อย่างไรดี

“แน่นอนสิคะ” เธอพูดแล้วทิ้งช่วงไปครู่หนึ่ง คำพูดต่อมา... 

“เพราะอยากติดต่อกันเป็นการส่วนตัวแบบนี้น่ะสิ...ถือเป็นการรบกวน 

คุณซุซุกิหรือเปล่าคะ”

“ไม่เลยครับ” ผมเผลอปฏิเสธออกไปอย่างแข็งขัน “ผมก็นึก 

อยากติดต่อกับคุณนารุโอกะเหมือนกัน”

“ไม่ใช่แค่ติดต่อนะคะ แต่ฉันอยากให้ชวนเดตเลยด้วยซ้ำ”

“เด...” เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นในหัว ผมรีบนึกคำพูด “งั้น ถ้า 

ผมชวนจะยอมมาเดตด้วยไหมครับ”

“จะเรียกว่าเดตหรือยังไงดี...คืออยากมีคนไปกินข้าวหรือไปดื่ม 

ด้วยกัน ถ้าคุณซุซุกิไม่ว่าอะไร ฉันก็อยากให้ไปกับฉันเป็นครั้งคราว 

น่ะค่ะ  คือพอฉันเลิกงานตอนห้าโมงครึ่งปุ๊บ  ปกติก็กลับบ้าน 

คนเดียว มากินข้าวคนเดียว พอลองคิดดูแล้วมันโดดเดี่ยวมาก 
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เลย อมื เพราะอยา่งนัน้เลยอยากใหใ้ครสกัคน...เรยีกวา่ชอ่งวา่งในใจ 

หรือเปล่านะ คืออยากให้มีใครมาเติมเต็มช่องว่างนั้นน่ะค่ะ อ้อ แต่ 

ไม่ใช่ว่าเพราะแบบนั้นเลยจะเป็นใครก็ได้นะ ต้องเป็นคนท่ีทำให้นึกว่า 

อยากให้เป็นคนนี้ด้วย ฉันคิดว่าถ้าได้เจอคนแบบนั้นก็คงดี เลยลอง 

เข้าร่วมนัดเดตหมู่ครั้งนั้นดู และได้เจอคุณซุซุกิ...”

“ที่พูดนั่นหมายถึงผมเหรอ” ทำใจเชื่อไม่ได้เลยสักนิด “ที่ 

ผ่านมาผมไม่เคยมีแฟนเลยนะ พูดไม่เก่งด้วย...”

“เพราะอย่างนั้นละค่ะ ฉันเลยนึกว่าคุณซุซุกิเป็นคนจริงใจ  

สำหรับฉัน นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลย คนที่ดูรับมือกับสาว  ๆ  ได้ 

อย่างเชี่ยวชาญน่ะ แน่นอนว่าผู้หญิงที่คบกับคนแบบนั้นคงสบาย 

กว่ากันมาก แต่ลองคิดดูแล้ว ก่อนที่คนคนนั้นจะกลายเป็นแบบนั้น 

ได้ เคยทำผู้หญิงร้องไห้มากี่คนแล้วล่ะ ฉันคิดว่าคนแบบนั้นเชื่อใจ 

ไม่ได้ เลยอยากได้ใครที่จริงจังกว่านั้น แม้ว่านั่นจะทำให้มีส่วนที่ 

เงอะงะไปบ้าง แต่ขอเป็นคนที่ไม่โกหกกันจะดีกว่า ฉันคิดแบบนี้ 

มานานแล้วค่ะ”

“เรื่องเงอะงะนี่ผมถนัดเลยครับ  มั่นใจมาก”  พอผมพูด 

แบบนั้น คุณนารุโอกะก็หัวเราะออกมา รู้สึกเหมือนได้เห็นหน้า 

ยิ้มแย้มของเธอเลย “งั้น สรุปว่าสะดวกวันธรรมดาตอนเย็นสินะ 

ครับ”

“อ้อ ค่ะ ฉันน่ะสะดวก แต่คุณซุซุกิ นักศึกษามหาวิทยาลัย 

ปีสี่นี่มีสัมมนาแล้วก็งานพิเศษด้วยใช่มั้ย”

“เป็นบางวันครับ อาทิตย์ละประมาณสามวันที่จะมีสัมมนากับ 

งานพิเศษ”

“วันศุกร์ล่ะคะสะดวกมั้ย นัดเดตหมู่รอบที่แล้วก็เป็นวันศุกร์ 

นี่นา”
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“ครับ ปกติแล้ววันศุกร์ผมไม่มีแผนทำอะไรเป็นพิเศษ”

“ฉันก็เหมือนกัน คิดดูสิ ถ้าเป็นวันอ่ืนก็ยังพอทำเนา แต่ 

วันศุกร์ ใคร ๆ ก็ออกไปเที่ยวกันใช่ไหม ท่ามกลางผู้คนเหล่านั้น ฉัน 

รู้สึกเหมือนมีแต่ตัวเองที่ตรงกลับบ้าน คืนวันศุกร์จึงทำให้ฉันหดหู่ 

ที่สุดเลย ดังนั้น ถ้าคุณซุซุกิสะดวก และยอมไปกินข้าวด้วยกันกับ 

ฉันในวันนั้นละก็...”

“ไม่เป็นไรครับ โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมผมปิดเทอมฤดูร้อน 

ด้วย สอนพิเศษส่วนมากก็แค่ตอนกลางวัน เพราะฉะนั้นกลางคืน 

วา่งครบั” ผมสดูลมหายใจเขา้ลกึ ๆ ครัง้หนึง่ “งัน้ คณุนารโุอกะครบั”

“ค่ะ”

“ศุกร์นี ้ คืนวันที่ ๑๔ ไปกินข้าวกับผมมั้ยครับ”

“เอ่อ วันที่ ๑๔...ขอโทษค่ะ วันนั้นไม่ว่าง”

“อ้าว” อ้อ อย่างนั้นหรือ จะว่าไปวันที่ ๑๔ เป็นช่วงกลางของ 

วันหยุดเทศกาลบง๕  พอดีเลยนี่นา เธอคงมีธุระต้องกลับบ้านเกิด 

เหมือนกันละมั้ง “งั้น วันอื่นล่ะครับ เอ่อ...” ผมรีบพูดขึ้นก่อน 

ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักแว่วมาจากอีกฟากโทรศัพท์

“ขอโทษค่ะ ฉันล้อเล่น แหม ฉันอุตส่าห์เป็นคนบอกเองว่า 

สะดวกวันศุกร์ แล้วจู ่ๆ จะบอกว่าไม่ว่างได้ยังไงกัน”

“อะไรกัน...ค่อยยังชั่วหน่อย” ถูกแหย่เล่นอีกแล้ว แต่ไม่รู้สึก 

แย่แฮะ การหยอกเย้ากันด้วยการล้อเล่นแบบไม่แฝงเจตนาร้าย 

แบบนี้ คนที่ทำแบบนั้นได้ก็มีแต่คนใกล้ชิด หรือไม่ก็ใครคนนั้น 

๕ เป็นประเพณีของชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม  

ยกเว้นในภูมิภาคคันโต จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๖ กรกฎาคม ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าช่วงเวลา 

ดังกล่าวบรรดาวิญญาณของบรรพบุรุษจะกลับมาจากนรกภูมิ จึงจุดไฟรอรับที่หน้าบ้าน  

ตระเตรียมอาหารไว้เลี้ยง และในวันสุดท้ายของเทศกาลจะมีการจุดไฟเพื่อส่งวิญญาณกลับ

Initiation  Love ������ p.1-116.indd   39 9/19/18   4:04:43 PM



40  แรกรัก

เพียงคนเดียวแล้วละ

หลังจากนั้น พวกเราก็กำหนดสถานที่นัดหมาย ผมบอก 

เบอร์โทร.ของตัวเองให้เธอ แล้วจึงวางสาย

ตอนนั้น เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าโทรศัพท์เป็นเครื่องมือที่ 

มีประโยชน์ขนาดนี้เชียวนะ
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