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คำนำสำนักพิมพ์

อันจังกลับมาพบคุณผู้อ่ านเป็นเล่มสองแล้ว  ในเล่มนี้  

อุเมโมโตะ เคียวโกะ เด็กสาวร่าง  (ติดจะ)  ท้วม วัยสิบแปดปี  

พนกังานพาร์ตไทมป์ระจำรา้นวากาชิ “มติสยึะ” ออกอาการวา้วุน่หนกั  

เพราะไหนจะปริศนามากมายจากเหล่าลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ไม่เว้น 

แม้กระทั่งความว้าวุ่นใจของตัวเอง

แพรวสำนักพิมพ์ขอนำผู้อ่านพบกับนิยายสืบสวนสอบสวนที่ 

ไร้เลือด หากแต่เปี่ยมไปด้วยความหอมหวานและเสน่ห์ของวากาชิ  

ซึ่งเป็นขนมญี่ปุ่นที่มักกินคู่กับชา ความพิถีพิถันและสวยงามของ 

วากาชิเย้ายวนให้เอื้อมคว้า ในขณะเดียวกันปริศนาและความหมาย 

แฝงก็น่าไขให้กระจ่าง คล้ายกับไส้ของขนมหน้าตาน่าเอ็นดูที่แม้จะ 

คาดเดาได้ว่าเป็น  “อัน”  หรือ  “อันโกะ” แต่สุดท้ายรสสัมผัสและ 

ลูกเล่นของช่างทำวากาชิแต่ละคนก็ชวนให้ใจเต้นอยู่ด ี [โดยทั่วไปแล้ว 

อันจะหมายถึงถั่วแดงกวน แต่ก็มีไส้อันชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น ชิโรอัน  

(ถั่วขาวกวน) เผือก มัน เป็นต้น ในขณะที่อันโกะหมายถึงการกวน 

อันผสมกับน้ำตาลนั่นเอง]

หากพร้อมแล้ว เชิญไปสัมผัสกับคืนวันอันว้าวุ่นของอันจัง  

และเหล่าตัวละครที่ตราตรึงใจคุณผู้อ่านไม่เสื่อมคลายได้ ณ บัดนี้
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คำนำผู้แปล

เรียนตามตรงว่าตกใจเล็ก  ๆ  (แต่ดีใจมากมาย)  ที่มีโอกาส 

ไดแ้ปลนยิายเรือ่งนีใ้นเลม่สอง เพราะดว้ยเนือ้หาทีค่อ่นขา้งเฉพาะทาง  

เลยไม่แน่ใจว่าผู้แปลจะสนุกอยู่คนเดียวรึเปล่า สำหรับเล่มนี้เราแปล 

ด้วยความสนุกสนานยิ่งกว่าเล่มแรก เพราะเริ่มต้นแปลด้วยความ 

รู้สึกอวยเป็นทุนเดิม และก็ไม่ผิดหวังจริง  ๆ นอกจากเกร็ดความรู้ 

เกี่ยวกับวากาชิแบบจัดเต็มแล้ว เล่มนี้ยังสอดแทรกเนื้อเรื่องที่ 

เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเอาไว้อย่างมีสีสัน สัมผัส 

ได้ถึงเสน่ห์ และทำให้มีอารมณ์ร่วมกับทุกตัวละครได้ยิ่งกว่าเดิม  

ดังเช่นความสับสนในหนทางชีวิตของอันจัง  คุณคาชิวากิ หรือ 

กระทั่งคุณทาจิบานะ ที่เราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยผ่านช่วงเวลาแบบนั้น 

มาบ้าง และพอได้รับรู้ความรู้สึกเหล่านั้นผ่านมุมมองของอันจัง 

แล้วก็กลับทำให้คิดว่าความสับสนเหล่านั้นจริง  ๆ  แล้วเป็นช่วงเวลา 

ที่มีค่า สวยงาม และน่าเอ็นดูสุดใจ

เราจึงอยากให้ผู้อ่านทุกท่านที่อาจจะกำลังสับสนในหนทางของ 

ตัวเอง รับมือกับความรู้สึกนั้นไปอย่างละมุนละม่อม เหนื่อยเมื่อไร 

ก็อย่าลืมหาวากาชิกิน จิบอามะสาเก หรือหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา 

เติมความหวานเป็นพลังให้ชีวิตได้นะคะ

ด้วยรักและอันโกะ

ปาวัน การสมใจ (ปอป่าน)
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ฮารุสึเกะโดริบนฟากฟ้า

กลางเดือน  มกราคม ควันหลงของความครึกครื้นจากช่วง 

ปีใหม่จางหาย พิธีฉลองการบรรลุนิติภาวะ1 จบลง พร้อมกับการ 

เปิดเทอมใหม่

ในเช้าวันหนึ่งของสุดสัปดาห์ที่ไร้เหตุการณ์พิเศษใด  ๆ จู่  ๆ  

แม่ของฉันก็พูดขึ้นมา

“จะว่าไป เคียวโกะ วันนี้ลูกหยุดงานใช่ไหม”

“อืม”

สปัดาหน์ีฉ้นัไดห้ยดุงานวนัอาทติยก์บัวนัพธุ ทีท่ำงานพารต์ไทม ์

ของฉันจำเป็นต้องยื่นขอล่วงหน้าในกรณีที่ต้องการหยุดติดต่อกัน

“แล้วลูกก็ไม่ได้มีแผนจะทำอะไรเป็นพิเศษใช่ไหม”

ฉันแอบทำหน้างอเล็กน้อย ก็จริงอยู่ ตัวเตี้ย แถมเสพแต่ 

 1 การฉลองการก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่อายุครบ  20 ปี ตรงกับ 

วันจันทร์ที่ 2 มกราคมของทุกปี

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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ของแคลอรีสูงแบบนี้ย่อมไม่มีวาสนาได้ข้องแวะกับผู้ชายที่จะเรียก 

ได้ว่าแฟน  แถมวันหยุดยังไม่ตรงกับเพื่อนฝูงอีก  จะนัดกันที 

ก็ลำบากยากเข็ญ แต่เห็นอย่างนี้ฉันเองก็มีกำหนดการแสนวิเศษ 

ว่าจะนั่งกินขนมพลางดูละครที่อัดเก็บไว้อยู่นะ

“...ก็ไม่เชิงว่าไม่มี”

ฉันเคี้ยวขนมเซมเบกรุบ ๆ ก่อนดื่มชาลงไปอึกหนึ่ง อา — อร่อย 

จังเลย นี่แหละความชิลของวันหยุด ขณะที่ฉันกำลังดูโทรทัศน์ 

อย่างแสนจะผ่อนคลายทั้งกายใจ แม่ก็หันมาหา ก่อนเอ่ยปากกล่าว 

สิ่งที่ฉันไม่เคยคิดฝัน

“นี่ ถ้าว่างละก็ ไปห้างด้วยกันไหม”

“เอ๊ะ —!?”

“เห็นว่ามีอีเวนต์น่าสนใจแน่ะ ถ้าไปด้วยกัน ลูกต้องสนุก 

แน่ ๆ”

หนาวน่ะ ไม่อยากไป ที่สำคัญคือไม่อยากไปสถานที่แบบนั้น  

ฉันว่าแล้วส่ายหน้าดิก แต่แม่กลับยกมือขึ้นประกบตรงหน้า

“ขอร้องละเคียวโกะ เพื่อนแม่ไม่ว่าง ให้ไปกับพ่อหรือพี่ชาย 

ของลูกก็ไม่สนุก ที่สำคัญคืออีเวนต์ที่ว่า มีถึงแค่วันนี้เอง!”

“แต่ว่า”

“ตอนเที่ยงจะให้เคียวโกะเลือกกินของชอบ นะ?”

หลังซื้อของเสร็จเราไปหาอะไรอร่อย  ๆ  กินด้วยกันนะ แม่ 

เล่นพูดถึงขนาดนั้น จะทู่ซี้ปฏิเสธต่อไปก็เริ่มรู้สึกไม่ดี เพราะใน 

ความเป็นจริง ฉันก็ว่างแสนว่าง

“...แล้วอีเวนต์ที่ว่า คืองานอะไรเหรอ”

ละ...ลองถามดูนิดเดียวเองน่า แต่นั่นกลับเป็นกับดักของแม่

“นี่ไง”
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ซากากิ สึคาสะ 3

แม่ยื่นแผ่นพับในหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าที่อยู่บนโต๊ะมาให้อย่าง 

รวดเร็ว ในนั้นเขียนไว้ว่า

“— ‘งานรวมเบนโตะ (ข้าวกล่อง) จากทั่วประเทศ’ ”

อนุกิบัเนือ้ปพูนูกลอ่งประหนึง่จะทา้ทายทกุสายตาใหเ้หลยีวมอง  

ข้าวกล่องเนื้อสเต๊กที่เขียนว่า  ปรุงสดใหม่ตรงนั้นเลย! ตลอดจน 

ข้าวกล่องรูปรถไฟชินคันเซ็นที่เห็นแล้วรู้สึกสนุกขึ้นมาทันทีแม้ไม่คิด 

ซื้อเป็นของฝากเด็กที่ไหนก็เถอะ

“น่าไปใช่ม้า”

ฉันเผลอพยักหน้าหงึกหงัก ก่อนนึกเสียใจอย่างรุนแรงใน 

วินาทีถัดมา

ฉัน  อุเมโมโตะ  เคียวโกะ  มีชื่อเล่นตั้งแต่สมัยเด็ก  ๆ  ว่า 

โคโระจัง  ส่วนตอนนี้โดนเรียกโดยตัดคำว่า  “โกะ”  ของอันโกะ2  

ออกไปเหลือแค่  “อัน” ฉันทำงานอยู่ที่ร้านวากาชิ “มิตสึยะ” โดย 

รับหน้าที่เป็นพนักงานขาย และสถานที่ตั้งของร้านที่ว่านั้น —

ก็คือชั้นขายอาหารของห้างสรรพสินค้านั่นเอง

*

ทำไมกระทั่งวันหยุดยังต้องไปห้างอีกนะ ฉันคิดอยู่ได้ไม่นาน 

ใจก็แปรเปลี่ยนเป็นเพลิดเพลินในการเดินห้างที่ต่างไปจากที่ทำงาน 

ของฉันเสียแล้ว ก็...มีร้านที่ไม่เคยเห็นในยามปกติเต็มไปหมดเลย 

นี่นา

“นี่ เคียวโกะ แม่จะไปต่อแถวร้านเบนโตะอาหารทะเลทางโน้น  

 2 ถั่วกวนหวาน
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ฝากลูกไปซื้ออิกะเมชิ3 คามะเมชิ4 ไทเมชิ5 มาอย่างละกล่องนะ”

เพราะทางนั้นไม่ต้องต่อคิว แม่กล่าวทิ้งท้ายไว้เช่นนั้นแล้ว 

ก็เดินหายไปในฝูงชน  เอาเถอะ  มีโทรศัพท์มือถืออยู่นี่นา  คง 

ไม่เป็นไรหรอก ฉันคิดแล้วเดินเตร็ดเตร่ไปมาในบริเวณงาน สายตา 

สอดส่องมองหาร้านเป้าหมาย

“เร่เข้ามา ๆ! เนื้อร้อน ๆ แบบจัดเต็มเลยนะ!”

“ข้าวหน้าหมู! ซอสหวานเค็มนี่เด็ดอย่าบอกใครเลยเชียว”

สายตาของฉันรังแต่จะนอกใจเหล่มองร้านระหว่างทางอยู่เรื่อย  

แลว้จู ่ๆ กค็ดิฉงนขึน้มา ทำไมขา้วกลอ่งถงึไดด้นูา่อรอ่ยโดยไรเ้งือ่นไข 

แบบนี้นะ

ในความเป็นจริงแล้ว ข้าวกล่องจำนวนไม่น้อยมีรสชาติด้อย 

กวา่อาหารในรา้นขายกบัขา้วเสยีอกี ถงึอยา่งนัน้คนกย็งัซือ้ คดิแลว้ก ็

น่าฉงน บางทีอาจเป็นเพราะมีเวทมนตร์ “ให้อารมณ์เหมือนไปเที่ยว”  

ใส่เป็นเครื่องปรุงอยู่ก็ได้

(อย่างกล่องนี้ ถ้าซื้อตอนไปเที่ยวจะทำยังไงเนี่ย)

ฉันถือคามะเมชิหนักอึ้งก่อนเดินออกจากบริเวณจัดงานแสดง 

ข้าวกล่อง ห้างแห่งนี้อยู่กลางเมือง มีบริเวณสำหรับจัดกิจกรรม 

กว้างขวาง อย่างฝั่งตรงข้ามนั่นก็เป็นงานแสดงสินค้าชนิดอื่น ฉัน 

กวาดตามองไปเรื่อยเปื่อยและสังเกตเห็นว่ามีร้านขายวากาชิเรียงราย 

อยู่ด้วย

 3 ข้าวเหนียวยัดใส่ตัวปลาหมึก นำไปเคี่ยวกับน้ำตาลและซอสโชยุให้มีรสหวาน เป็น 

อาหารขึ้นชื่อของฮอกไกโด
4 ข้าวอบในเตาขนาดเล็กสำหรับรับประทานคนเดียว ปรุงรสด้วยโชยุ เหล้ามิริน  

ใส่เครื่องต่าง ๆ เช่น เห็ดหอมหรือเนื้อไก่
5 ข้าวอบปรุงรสด้วยโชยุ มีเนื้อปลาไทหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ โรยด้านบน
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ซากากิ สึคาสะ 5

“หืม ‘วากาชิแฟร์รับต้นฤดูใบไม้ผลิ’ เหรอ”

ฉันตรงเข้าไปยังมุมดังกล่าวโดยไม่ลังเล  เพราะเป็นของที่ 

ข้องแวะอยู่ทุกวี่วันย่อมสนใจเป็นธรรมดา

(อืม ถึงจะไม่ใช่พนักงานประจำหรือพนักงานชั่วคราว แต่เป็น 

แค่พาร์ตไทม์ก็เถอะ)

จะมีขนมแบบไหน จัดแสดงอย่างไร บรรยากาศตอนขาย 

เป็นอย่างไร จริง ๆ แล้วก็คือฉันสนใจเรื่องเหล่านั้นมากที่สุดเลยละ

ลองซื้ออะไรสักอย่างดีกว่า ฉันคิดขณะเดิน แต่ก็เลือกร้าน 

ไม่ได้เสียที เพราะร้านที่มาออกงานนี้เป็นร้านที่อยู่นอกโตเกียว 

หมดเลยนี่นา

ฉันตระเวนดูโดยเน้นร้านที่เขียนป้ายว่า มาออกร้านที่โตเกียว 

เปน็ครัง้แรก! เปน็หลกั มรีา้นจากเกยีวโต นาโกยา่ โอซากา้ ถิน่เดมิ 

ของวากาชิมาจากแถบคันไซ6 จริง ๆ ด้วยสิ

“อ๊ะ อันนี้น่ารักจัง”

ฉันหยุดเดินเมื่อสะดุดตากับห่อขนมที่ดูไม่สมเป็นวากาชิเท่าไร  

ห่อนั้นมีสีขาวเป็นพื้น ดีไซน์ทันสมัย แม้ตัวขนมวากาชิด้านในจะ 

ดูธรรมดา แต่ดูแล้วเหมาะสำหรับมอบให้ผู้หญิงสาว  ๆ ร้านนั้นชื่อ  

“คาคิอิจิ วากาชิเมืองคานาซาวะ” ฉันเพิ่งเคยเห็นขนมวากาชิจาก 

คานาซาวะเป็นครั้งแรกนี่แหละ ลองซื้อดูดีกว่า

“ยินดีต้อนรับครับ”

พนักงานหนุ่มที่ยืนประจำร้านส่งเสียงทักฉัน

“ขอค่อย ๆ ดูก่อนนะคะ”

พอฉันตอบ เขาก็ค้อมศีรษะให้ด้วยสีหน้าแข็งเกร็ง พนักงาน 

 6 ภาคกลางตอนใต้ของญี่ปุ่น อยู่บนเกาะฮนชู
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หนุ่มคนนี้น่าจะอายุไล่เลี่ยกับฉันหรือมากกว่าเล็กน้อย  ดูเหมือน 

ยังไม่ชินกับการต้อนรับลูกค้า ซึ่งถ้าจริง หากโดนเร่งคงน่าสงสาร 

แย่

อย่างไรก็ดี คานาซาวะนี่เป็นสถานที่แบบไหนนะ รู้สึกว่าเป็น 

เมืองคล้าย ๆ เกียวโต แต่นึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนในแผนที่ประเทศ 

ญี่ปุ่น  ขณะที่ฉันกำลังครุ่นคิดพลางทอดสายตามองโยคัง 7 กับ 

นามะกาชิ8 อย่างอ้อยอิ่งอยู่นั่นเอง  จู่  ๆ  ลูกค้าชายคนหนึ่งซึ่งยืน 

อยู่ก่อนก็ตั้งคำถามน่าตื่นตะลึง

“นี่คุณ ผมอยากซื้อขนมไปฝากคนที่แพ้แป้งสาลีน่ะ ขนม 

ร้านนี้ใส่แป้งสาลีไหม”

“เอ๊ะ?”

พนักงานหนุ่มอึ้งไป ก่อนยกมือชี้ไปยังมุมขนมโจนามะกาชิ 9

“อะ เอ่อ ผมคิดว่าขนมทางด้านนี้น่าจะไม่เป็นไรครับ —”

อืม  จริ งอยู่ ว่ าขนมทางนั้ นย่อมดีกว่ า โดรายากิ 10  หรือ 

มัตสึคาเซะ11 อยู่แล้ว แต่โจนามะกาชิบางชนิดก็มีส่วนผสมของ 

แป้งสาลี

(จะเป็นอะไรรึเปล่านะ)

ยังไม่ชินกับการต้อนรับลูกค้าเลยแล้วเขาจะตอบคำถาม 

 7 วุ้นถั่วแดงหวาน มักจำหน่ายในลักษณะเป็นแท่ง
8 วากาชิสด มักมีน้ำเป็นส่วนประกอบจึงเก็บไว้ได้ไม่นาน เช่น มันจูโจโย โยคัง
9 วากาชิสดประเภทหนึ่ง มักใช้วัตถุดิบประเภทถั่ว (ถั่วแดง ถั่วเหลือง มันเทศ เผือก  

ฯลฯ)
10 วากาชิประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นแพนเค้กสองชิ้นประกบกัน สอดไส้ถั่วแดงกวน  

ตัวแป้งส่วนใหญ่ทำมาจากแป้งสาลี เนย ไข่ และนม
11 วากาชิประเภทหนึ่ง ตัวขนมเป็นเค้กฟองน้ำแบบญี่ปุ่น ส่วนประกอบหลักคือแป้งสาล ี 

ไข่ และน้ำตาล ด้านบนโรยด้วยงาดำหรือเมล็ดมัสตาร์ด
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ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ซากากิ สึคาสะ 7

แบบนั้นได้เหรอ ฉันแอบคิด และตอนนั้นเอง ลูกค้าชายคนนั้น 

ก็ตำหนิเขาดังคาด

“ชี้ไปสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนั้น ถ้าอีกฝ่ายเกิดแพ้อย่างรุนแรงจน 

ช็อกตายไป จะรับผิดชอบได้เรอะ”

จะรับผิดชอบได้อย่างไรเล่า ฉันแอบเถียงกลับไปในใจ ว่าแต่  

คุณพี่ขา รู้จักดูสถานการณ์เสียบ้างสิ สมมติว่าอยากซื้อขนมให้ 

คนแบบนั้นจริง ก็ไม่ควรมาเลือกถามพนักงานซึ่งเห็นชัด  ๆ ว่าไม่ชิน 

งานแบบนี้

แล้วจริง  ๆ  หากมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดอาการแพ้จนช็อก 

ขนาดนั้น คุณต้องตรวจสอบถึงระดับโรงงานผู้ผลิตเลยด้วยซ้ำ  

อย่างบนถุงขนมสมัยนี้ก็มักเขียนบอกไว้เช่นว่า ผลิตภัณฑ์นี้ผลิต 

ในโรงงานที่มีการใช้ถั่วลิสงและถั่วเหลือง

สถานการณ์แบบนี้ หากเป็นฉันจะเลือกปรึกษาผู้จัดการร้าน  

แต่ร้านนี้ไม่มีคนอื่นอยู่นอกจากพนักงานคนนี้ ถ้าอย่างนั้นก็ควร 

เรียกผู้รับผิดชอบระดับสูงกว่ามาคุยแทน เช่น ติดต่อหาผู้จัดการ 

ประจำชั้นของห้างนี้ หรือผู้รับผิดชอบในการจัดอีเวนต์

“ขะ ขอโทษครับ...”

พนักงานกล่าวขอโทษด้วยสีหน้าหวาดหวั่น ขณะที่ลูกค้าชาย 

กลับยิ่งไล่ต้อน

“จริง  ๆ  เล้ย  ขายของโดยที่ไม่รู้จักส่วนผสมในสินค้าของ 

ตัวเองเนี่ยนะ มีร้านขนมแบบนี้อยู่ ร้านอื่นจะพลอยลำบากไปหมด”

“— ต้องขอโทษด้วยจริง ๆ ครับ”

พนักงานหนุ่มทำได้แต่ขอโทษ เล่นเอาคนดูอย่างฉันพลอย 

รู้สึกขมขื่นไปด้วยเลย ถึงอย่างนั้นลูกค้าชายเจ้าปัญหาก็ยังรังควาน 

ไม่เลิก
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“ในแผ่นพับของร้านนี้เขียนไว้ว่า  ‘โจนามะทำด้วยโคนาชิ12  

แบบดั้งเดิม’  สินะ นั่นแปลว่า มีการใช้แป้งมันและแป้งสาลีด้วย  

ดังนั้นคำตอบของคุณจึงไม่ถูกต้อง แล้วรู้รึเปล่าว่าคำตอบที่ถูกคือ 

อะไร”

“ขะ ขออภัยครับ ผมไม่ทราบ”

พนักงานหนุ่มก้มศีรษะด้วยใบหน้าแดงก่ำ ลูกค้าชายชี้มือ 

ไปยังอันโคโระโมจิ13 ในตู้กระจกสำหรับโชว์สินค้า

“ดังโงะทำจากแป้งโจชิน14 ห่อด้วยอันถั่วแดงร้อยเปอร์เซ็นต์  

หรือก็คืออันโคโระโมจิ นี่ต่างหากคือคำตอบที่ถูกต้อง”

ทันทีที่ได้ยิน ฉันก็โกรธจี๊ดขึ้นมาทันที คนคนนี้ตรวจสอบ 

มาก่อนแล้วนี่นา!

ตั้งใจมาหาเรื่องแน่ ๆ ฉันรู้สึกแบบนั้น แล้วแสร้งจงใจแทรก 

กายไปยืนมองขนมในตู้โชว์ตรงหน้าของชายคนดังกล่าว ทำทีเป็น 

กวาดตามองทางนั้นทีทางนี้ที พยายามแสดงอาการประมาณว่า  

เพราะคุณเกะกะ ฉันเลยมองขนมไม่ค่อยเห็น ชายคนนั้นจึงได้ฤกษ์ 

ผละออกจากตู้ขนมเสียที เขากล่าวทิ้งท้ายใส่พนักงานว่า

“ช่างเถอะ”

อา ค่อยยังชั่ว ฉันคิด ตั้งท่าจะเอ่ยปากพูดกับพนักงานหนุ่ม  

แต่ลูกค้าชายคนนั้นกลับพึมพำถ่มคำพูด

“แย่ชะมัด คิดจะวางนกน้ำตาลปั้นแบบนี้ไว้ถึงเมื่อไรนะ”

 12 แป้งโมจิ (แป้งข้าวเหนียว) และแป้งมันนวดผสมกับชิโรอัน (อันจากถั่วขาว)
13 โมจิห่อด้วยถั่วแดงกวน
14 แป้งที่ทำจากข้าวเหนียวขาว (ข้าวเหนียวขัดสี) แบ่งความละเอียดเป็นสามระดับคือ  

ชินโกะ โจชินโกะ โจโยโกะ โดยโจชินโกะหรือโจชินถือว่าเป็นแป้งข้าวเหนียวที่มีความละเอียด 

ระดับกลาง มีจุดเด่นอยู่ที่รสสัมผัสนุ่มเหนียว
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น้ำตาลปั้นงั้นเหรอ มีของแบบนั้นในร้านนี้ด้วยเหรอ ฉันลอง 

ตั้งใจมอง แต่ก็หาของที่เข้าเค้าไม่เจอ กระทั่งขนมประเภทลูกกวาด 

ยังไม่มีเลยด้วยซ้ำ

(หรือว่าขายหมดแล้ว)

ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะมีป้ายแจ้งว่าขายหมดวางอยู่ตรงพื้นที่ที่ไม่มี 

สินค้าสิ แต่นี่ไม่เห็นมีเลย และพอมองหน้าของพนักงานหนุ่มก็เห็น 

ว่าเขาทำหน้าฉงนไม่ต่างกับฉัน

จำผิดกับร้านอื่นรึเปล่า ฟังคำพูดทิ้งท้ายแบบเดาอะไรไม่ได้ 

นั่นแล้วฉันกับพนักงานหนุ่มก็มองหน้ากัน

“อะ เอ่อ ขออภัยที่ให้รอนานนะครับ ต้องขอโทษด้วยจริง ๆ”

เขารีบก้มศีรษะให้ฉัน

“ไม่เป็นไรค่ะ พอดีว่าฉันก็อยากดูขนมไปเรื่อย ๆ ด้วย”

ว่าแล้วฉันก็ชี้มือไปยังนามะกาชิในตู้กระจก

“ขอ  ‘โซชุน’  (ต้นวสันต์)  กับ  ‘อุกุยซุ’15 (นกกระจ้อยญี่ปุ่น)  

อย่างละชิ้นค่ะ”

“ครับ ผมจะจัดเตรียมให้เดี๋ยวนี้”

ระหว่างที่พนักงานหนุ่มกำลังห่อสินค้า ฉันก็หยิบแผ่นพับ 

ขึ้นมาชุดหนึ่ง หืม คานาซาวะอยู่ทางฝั่งทะเลญี่ปุ่นหรือนี่

“ขออภัยที่ให้รอนานครับ!”

ฉันเงยหน้าขึ้นตามเสียงเรียก เห็นว่าเขาวางกล่องที่ห่อเสร็จ 

เรียบร้อยโดยไม่ได้ให้ฉันตรวจดูของภายในก่อน  แถมเชือกมัด 

กล่องยังหลวมเสียขนาดนั้น กระดาษห่อก็เบี้ยว

 15 การร้องของนกกระจ้อยญี่ปุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกการมาเยือนอยู่ของฤดู 

ใบไม้ผลิ
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(ตายจริง ตายจริง)

แบบนี้ถือว่าขาดคุณสมบัติของพนักงานขายนะเนี่ย ถึงท่าทาง 

ของลูกค้าผู้ชายคนเมื่อกี้จะน่าหงุดหงิด แต่พนักงานหนุ่มคนนี้ก็มี 

ปัญหาเช่นกัน ฉันจ่ายเงินด้วยความรู้สึกแอบผิดหวัง พนักงาน 

หนุ่มโค้งคำนับฉันอย่างสุภาพ

“ขอบคุณมากครับ! รับประทานให้อร่อยนะครับ”

อืม แต่รอยยิ้มถือว่าไม่เลว

แม่โทร.หาฉัน นัดให้ไปเจอกันบริเวณข้างบันได

“ซื้อเบนโตะที่หมายตาไว้ได้รึเปล่า”

ฉันถาม  แม่ยกถุงที่ถืออยู่ เต็มสองมือขึ้นมาด้วยใบหน้า 

กระหยิ่มยิ้มย่อง

“แนน่อนซ!ี นอกจากนัน้กย็งัซือ้เบนโตะหนา้สเตก๊ กบัเบนโตะ 

หน้าสารพัดไก่มาด้วยนะ”

“เอ๊ะ? ตกลงว่าซื้อมากี่กล่องล่ะเนี่ย”

“อืมมมม ซื้อที่เห็นแล้วสนใจมาทั้งหมดเลย ประมาณหก 

กล่องมั้ง”

บวกกับที่ฝากฉันซื้ออีกสามกล่อง อย่างไรก็ดีครอบครัวเรามี 

สี่คน พี่ชายเป็นคนกินเก่งพอสมควร แต่พ่อกินน้อย

“...นี่แม่ ตอนเที่ยงเราก็กินเบนโตะกันนี่แหละเนอะ”

ฉันถอนหายใจ รู้สึกได้ว่าคำว่า “หาอะไรอร่อย ๆ กิน” ถอยห่าง 

ออกไปทุกที แม่ก็เป็นแบบนี้ตลอด ซื้อของกินเยอะเกินไป ฉันกับ 

พี่ชายถึงได้เอาแต่เติบโตออกด้านข้างแทนที่จะสูงขึ้นอย่างนี้ไง

ทั้งอย่างนั้นแท้  ๆ แม่กลับชี้มือไปยังบันไดเลื่อนด้วยท่าทาง 

สบายสุด ๆ
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“เอางั้นเหรอ ถ้างั้นก็ซื้อพวกเครื่องเคียงกับของหวานจาก 

ชั้นใต้ดินกลับไปหน่อยไหม”

บอกแล้วไงว่านั่นแหละต้นตอของความอ้วน —!

*

เนื่องจากกินมื้อเที่ยงไปเยอะ จึงไม่มีแก่ใจกินขนมที่ซื้อมา ดังนั้น 

หลังกินข้าวกล่องกับซุปมิโซะเป็นมื้อเย็น ฉันเลยปฏิเสธพุดดิ้งเป็น 

ของหวาน ก็พุดดิ้งกินพรุ่งนี้ก็ยังอร่อยนี่นา แต่โจนามะกาชิต้องกิน 

ตอนนี้เท่านั้น

“เอาละ”

ฉันเตรียมชาไว้ตรงหน้า หยิบ  “โซชุน”  ออกมาก่อน บนก้อน 

โจโยะมันจู16 สีขาวปุย มีรูปวาราบิ17 หงิกงอสีเขียววาดไว้ด้านบน  

น่ารักจัง ฉันใช้ไม้จิ้มตัดแบ่งแล้วส่งเข้าปากคำหนึ่ง

“อืมมมม”

อมื เรยีกไดว้า่รสชาตไิมม่พีษิมภียัละมัง้ มนัจนูุม่ฟพูอสมควร  

อันด้านในก็ไม่แย่ แต่จะว่ายังไงดีล่ะ คือเป็นรสชาติที่หาซื้อได้ทั่วไป

ฉันใช้ไม้จิ้มอันเดิมผ่าครึ่ง  “อุกุยซุ” เจ้านกน้อยน่ารักทำจาก 

โคนาชิให้เป็นสองซีกอย่างโหดร้าย จริงด้วยแฮะ รู้สึกได้ว่าสัมผัส 

ต่างจากเนริคิริ18 ที่ฉันกินตามปกติ

 16 วากาชิชนิดหนึ่ง แป้งด้านนอกทำจากเผือกบด แป้งข้าวเจ้า และน้ำตาล ห่อไส้อัน  

(ถั่วแดงกวน)
17 พืชตระกูลเฟิร์น ถือเป็นหนึ่งในตัวแทนผักป่าประจำฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่น มีรูปร่าง 

คดงอเหมือนกำปั้นเด็กทารกหรือลูกกุญแจ
18 คือการผสมกิวฮิ (แป้งโมจินวดผสมกับน้ำก่อนนำมานวดผสมกับน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม)  

กับชิโรอัน (ถั่วขาวกวน)
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อ้อ โคนาชิกับเนริคิริก็คือวัตถุดิบหลักในการทำโจนามะกาชิ  

มีลักษณะคล้ายอันโกะที่ปรับเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างอิสระ และถ้า 

ให้พูดแบบโผงผางก็คือ ทางฝั่งคันไซจะใช้โคนาชิเป็นหลัก ส่วนฝั่ง 

คันโตจะใช้เนริคิรินั่นเอง ฉันได้ยินมาแบบนั้น

ถ้าถามว่าต่างกันอย่างไรน่ะเหรอ เอาจริง  ๆ  ก็ไม่ต่างกันมาก 

หรอก แค่โคนาชิมีการผสมผงแป้งในอันแล้วนำไปนึ่ง ส่วนเนริคิริ 

ไม่นึ่งเท่านั้นเอง คือต่างกันแค่นึ่งกับไม่นึ่ง แต่มีการเติมกิวฮิหรือไม ่

ก็น้ำเชื่อมเหนียว  ๆ  ลงไป ดังนั้นในแง่ส่วนผสมก็อาจเรียกได้ว่า 

คล้ายคลึงกันอยู่ดี

ความรู้สึกหลังกิน โคนาชิจะชุ่มชื้นเด้งหยุ่น ส่วนเนริคิริจะ 

ชุ่มชื้นแต่เบากว่า (หรือนุ่มหนืด) ประมาณนั้น

(ก็หยุ่น ๆ ดีหรอกนะ —)

แต่ของที่นี่ไม่ค่อยโดนใจแฮะ แล้วก็ค่อนข้างหวานจัดทีเดียว  

รู้สึกไม่มีเอกลักษณ์ มีเพียงความหวานโดดเด่น ชวนให้รู้สึกแปร่ง ๆ  

อย่างไรชอบกล

ทั้งที่ห่อน่ารักมากเลยแท้  ๆ ดีไซน์ของตัวขนมก็น่าเอ็นดู และ 

เพราะอย่างนั้นละมั้ง ถึงยิ่งรู้สึกว่าน่าเสียดาย

ฉันมองนกน้อยที่เหลือครึ่งซีกแล้วคิดขึ้นมาลอย  ๆ จะว่าไป  

เรื่องเมื่อตอนนั้นก็แปลกจริง  ๆ  นั่นแหละ ลูกค้าอุตส่าห์ตรวจสอบ 

ข้อมูลของทางร้านมาดีขนาดนั้น แต่กลับกล่าวถึงสินค้าที่ไม่มีอยู่ 

ในร้าน

นอกจากนั้นแล้ว คนทั่วไปคงไม่มีทางรู้หรอกว่าโคนาชิไม่ใส่ 

แป้งสาลี แสดงว่าเขาอาจเป็นช่างทำวากาชิ ไม่อย่างนั้นก็อาจเป็น 

คนของร้านวากาชิร้านอื่น

(แต่ต่อให้เป็นคู่แข่งทางการค้าก็เถอะ จำเป็นต้องทำโจ่งแจ้ง 
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แบบนั้นด้วยเหรอ)

สู้มาทำทีเป็นโกรธและโวยวายว่าไม่อร่อยยังดูน่าเชื่อถือ 

เสียกว่า แต่ด้วยเหตุผลแบบเด็ก ๆ อย่างนั้นเนี่ยนะ

พรุ่งนี้ลองถามผู้จัดการดูดีกว่า อาจเข้าใจอะไรขึ้นบ้าง ฉัน 

คิดแล้วโยนขนมที่เหลือใส่ปาก เอ๊ะ? จะบอกว่าถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้อง 

กินสิงั้นเหรอ แหม ถ้าทำแบบนั้นได้ละก็ป่านนี้ฉันคงใส่เสื้อผ้า 

ไซส์เอสได้แล้วละ

ในโลกนี้ยังมีของไม่อร่อยแต่ไม่ถึงขั้นห่วยแตกอยู่เต็มไปหมด  

ฉันกินเหลือด้วยเหตุผลว่าไม่อร่อยไม่ได้หรอกนะ

เอาเป็นว่า เรียกว่าฉันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็แล้วกัน

*

“อ้าว คุณอุเมโมโตะไป ‘วากาชิแฟร์’ มาด้วยเหรอ”

ฉันก็อยากไปบ้างจังเลย ผู้จัดการทอดถอนใจขณะดูแผ่นพับ

“ยิ่งเป็นช่วงฮัตสึกามะ (เตาแรก) คงมีอะไรให้ดูเป็นแบบอย่าง 

ได้เยอะเลย”

“ฮัตสึกามะเหรอคะ”

ฉันพึมพำย้อนคำพลางเอียงคอฉงน เตาแรกหมายความว่า 

อย่างไร เป็นพิธีกรรมถวายข้าวสวยร้อน ๆ ให้เทพเจ้าหรือไง

“ฮัตสึกามะหมายถึงพิธีชงชาที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของปีใหม่  

ถือเป็นอีเวนต์สำคัญอย่างหนึ่งในวงการชงชาเลยละ และแน่นอนว่า  

ย่อมสำคัญสำหรับร้านวากาชิด้วย”

“เหรอคะ”

พิธีชงชาครั้งแรกของปีงั้นเหรอ ก็จริงนะ ฟังดูเหมือนงาน 
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เฉลิมฉลองเลย ขนมสำหรับพิธีชงชาดังกล่าวก็คงสำคัญด้วยเช่นกัน

“ใช่แล้ว ถ้ามีคำสั่งซื้อล็อตใหญ่อาจเป็นจุดเริ่มต้นให้มีลูกค้า 

ประจำ จึงเรียกได้ว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่เชียวละ”

ดังนั้นช่วงนี้ถึงต้องเน้นจัดวางขนมใหม่  ๆ  ให้ผู้คนจำนวนมาก 

มองเห็นได้ไงล่ะ ฉันฟังแล้วนึกเข้าใจได้ อย่างนี้นี่เอง ที่เขียนว่า  

มาออกร้านที่โตเกียวครั้งแรก! ก็คงต้องการมีโอกาสทางธุรกิจนี่ด้วย 

ละมั้ง

“ว่าแต่ ผู้จัดการคะ ถ้าพูดถึง  ‘นกน้ำตาลปั้น’  จะนึกถึงอะไร 

เหรอคะ”

ดีที่ช่วงเช้าไม่ค่อยมีลูกค้า ฉันจึงถือโอกาสลองถามผู้จัดการ

“นั่นสินะ สำหรับฉัน คงนึกถึงน้ำตาลปั้นตามงานวัดสมัยก่อน 

ละมั้ง”

“แบบเบคโคอาเมะ19 เหรอคะ หรือว่าอันซุอาเมะ20”

“ไม่ใช่ทั้งสองแบบ ฉันหมายถึงลูกกวาดที่ใช้นิ้วหรือกรรไกร 

ปั้นแต่งเป็นรูปร่างตอนยังร้อนน่ะจ้ะ ลูกกวาดที่ทำโดยช่างปั้น 

น้ำตาล”

ไม่เคยเห็นร้านแผงลอยแบบนั้นเลย ฉันเอียงคองุนงงเพราะ 

นึกภาพไม่ออก ผู้จัดการจึงบอกว่า

“ลองใช้คอมพิวเตอร์ในห้องด้านหลังค้นหาคำว่า  ‘ช่างปั้น 

น้ำตาล’ ดูก็แล้วกัน ฟังร้อยหนไม่สู้เห็นภาพเองนะ”

ฉันลองหารูปดูตามที่ผู้จัดการบอก ในนั้นคือโลกแห่งงานฝีมือ 

อันเลิศล้ำ

 19 ลูกกวาดชนิดหนึ่ง ทำจากน้ำตาล มีสีเหลือง นิยมรีดเป็นแผ่นแบน  ๆ ตัดเป็นชิ้น 

เล็ก ๆ หรือเป็นแผ่นกลม บางแห่งก็จะเสียบไม้คล้ายโลลิป๊อป
20 ผลไม้เคลือบน้ำตาล นิยมเสียบไม้ขายตามงานวัดของญี่ปุ่น
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ใช้ไม้พันน้ำตาลเคี่ยวในภาชนะเก็บความร้อนขึ้นมา จากนั้น 

ก็ปั้นให้เป็นรูปร่างอย่างรวดเร็วก่อนน้ำตาลเย็นแข็ง นก กระต่าย ง ู 

เริ่มจากสิบสองนักษัตรไล่ไปจนถึงบรรดาตัวการ์ตูนสมัยใหม่ต่าง ๆ 

ใสส่ลีงในน้ำตาลเคีย่วสขีาวดัง่น้ำนม ตบทา้ยด้วยการแตง่แตม้ 

ด้วยพู่กัน ลูกกวาดน้ำตาลปั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้น และเพราะมีสีขาว 

เป็นพื้นจึงดูเป็นสีพาสเทลละมุนตาไปหมด

น่ารักจัง ฉันคิดขณะมองหน้าจออย่างใจจดใจจ่อ ตอนนั้นเอง 

ประตูห้องพักหลังร้านก็เปิดออก ก่อนชายร่างสูงเพรียวจะเดินเข้ามา

“อรุณสวัสดิ์ครับ”

คุณทาจิบานะเป็นพนักงานประจำของร้านวากาชิแห่งนี้  

เช่นเดียวกับผู้จัดการสึบากิ และเขายังเป็นช่างทำวากาชิอีกด้วย  

อย่างไรก็ดี เวลาไม่พูดไม่จาจะดูเหมือนพวกพนักงานเสิร์ฟในร้าน 

คาเฟ่สุดชิคเสียมากกว่า พูดตรง ๆ ว่าเป็นหนุ่มประเภทที่สาวร่างเตี้ย 

แต่สูงใหญ่ในแนวนอนอย่างฉันไม่อยากยืนข้าง ๆ เลยละ

แต่เขาไม่เหมือนพนักงานหนุ่มคนเมื่อวานหรอกนะ เพราะ 

คุณทาจิบานะเป็นพนักงานขายผู้สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นการ 

ต้อนรับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ตลอดจนการห่อของ ฉันจึง 

เคารพเขามาก

ตามปกติเขาจะต้องมาคุยถามรายละเอียดงานกับฉันก่อน 

เล็กน้อย แต่วันนี้คุณทาจิบานะมาถึงร้านทันฉิวเฉียดอย่างไม่เคย 

เป็นมาก่อน  เขาจึงรีบสวมผ้ากันเปื้อนและถือบัตรสำหรับตอก 

เข้างานถลาออกไปนอกร้าน

“ ‘นกน้ำตาลปั้น’ เหรอครับ”

ฉันกลับมาหน้าร้าน เล่าเรื่องเมื่อวานให้ฟัง คุณทาจิบานะ 
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ฟังแล้วแสดงสีหน้าคล้ายกำลังนึกย้อนถึงอะไรบางอย่างพลางเอียงคอ 

ครุ่นคิด

“รู้สึก...เหมือนเคยได้ยินมาก่อนเลย...”

“ถ้าอย่างนั้น แปลว่าเป็นคำเฉพาะเกี่ยวกับวากาชิจริง  ๆ ด้วยสิ 

นะคะ”

ภาษาเฉพาะในแวดวงวากาชงิัน้เหรอ ฉนันกึยอ้นไปถงึเมือ่กอ่น  

ตอนได้ฟังคำสุ่มเสี่ยงอย่าง  “ฮังโคโรชิ” (ทำให้เจ็บเจียนตาย) หรือ  

“ฮาราคริ”ิ (ควา้นทอ้ง) แลว้ตกอกตกใจเสยีแทบแย ่ แตค่ณุทาจบิานะ 

คิดอยู่พักหนึ่งก็ส่ายศีรษะ

“อย่างน้อยผมก็ไม่คิดว่าเป็นภาษาเฉพาะของวากาชิหรอก 

นะครับ”

ค้างคาใจมากเลย อยากรีบนึกให้ออก ปากว่าอย่างนั้นแต่ตัว 

เดินไปหาลูกค้าที่เตร่เข้ามาใกล้ตู้กระจก

“ไม่ใช่ภาษาในการทำขนม ถ้าอย่างนั้นคืออะไรล่ะ”

คนในชั้นใต้ดินเริ่มเยอะขึ้นทีละน้อย ฉันมองภาพนั้นพลาง 

คิดตาม คำนั้นถูกใช้ในสถานที่แบบนี้แปลว่า...

“หรือว่าจะเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มคะ”

“อ้อ เหมือน ‘เดินทางไกล’ ใช่ไหม”

คำว่า  “เดินทางไกล”  เป็นภาษาเฉพาะกลุ่มของคนในห้าง 

สรรพสินค้าโตเกียว หมายถึงการไปห้องน้ำ

“สมมติว่าชายคนนั้นอยากพูดให้พนักงานคนนั้นเข้าใจเพียง 

คนเดียว ก็น่าจะใช้ภาษาที่เข้าใจร่วมกันนะคะ”

“นั่นสินะ  แต่ถ้าฟังจากที่คุณอุเมโมโตะเล่า  ดูเหมือนว่า 

อีกฝ่ายก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ชายคนนั้นต้องการสื่อเหมือนกันนี่นา”

ก็จริง ถ้าจำไม่ผิด ตอนนั้นพนักงานหนุ่มเองก็ทำหน้างุนงง 
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สงสัยไม่ต่างอะไรกับฉัน

“อ๊ะ แต่ว่า”

มีลูกค้าเดินตรงมาจากฝั่งตรงข้าม ผู้จัดการสึบากิผงกศีรษะ 

ให้น้อย ๆ ก่อนยืดหลังตรง

“เป็นคนละห้างกันนี่นา อาจมีภาษาเฉพาะกลุ่มที่ต่างออกไป 

ก็เป็นได้”

ยินดีต้อนรับค่ะ ผู้จัดการสึบากิกล่าวพลางโค้งคำนับ ฉัน 

แอบพยักหน้าในใจ ถ้าอย่างนั้นก็พอเข้าใจว่าชายคนนั้นอาจพูดไป 

เพราะนกึวา่พนกังานหนุม่จะเขา้ใจ คอืถงึแมจ้ะไมพ่อใจ แตด่เูหมอืน 

ว่าเขามีอะไรอยากบอกพนักงานคนนั้นสินะ

*

เอาจริง ๆ นะ ฉันไม่ได้อยากทุ่มเทไขปริศนาเล็ก ๆ นี่ให้ได้ขนาดนั้น 

หรอก แค่ค้างคาใจเพราะคิดว่าเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับวากาชิเท่านั้นเอง

แต่พอได้ยินคำตอบ กลับยิ่งทำให้ค้างคาใจหนักขึ้นอีก

วันนี้คุณทาจิบานะเข้ากะบ่าย ทันทีที่กลับมาจากพักเที่ยงเขา 

ก็กล่าวขึ้นว่า

“ตกลงว่า ‘นกน้ำตาลปั้น’ เป็นคำที่ใช้เป็นสำนวนหรือคำพังเพย 

น่ะครับ”

ไม่เคยได้ยินสำนวนแบบนั้นเลยแฮะ แต่ก่อนที่ฉันจะเริ่มหดหู ่

เพราะนึกว่าตัวเองเรียนน้อย ผู้จัดการสึบากิก็พึมพำออกมา

“งั้นเหรอ ฉันเพิ่งเคยได้ยินนี่ละ”

อย่างนั้นเหรอ  พอฉันเริ่มสบายใจขึ้นมานิดหน่อย  คุณ 

ทาจิบานะก็พูดเรื่องชวนงงต่อมา

10
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“เดิมที ที่ผมจำได้คือมาจากบทพูดในละครหุ่นนินเกียวโจรุริ21 

น่ะครับ และพอหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้ว ก็เลยรู้ว่ามีการใช้ 

คำพูดนั้นเป็นสำนวนด้วย”

นินเกียวโจรุริเหรอ ในหัวของฉันนึกตัวคันจิของคำนั้นไม่ออก 

เลย เอ่อ รู้สึกเหมือนเคยเรียนในโรงเรียนแฮะ คือเป็นละครเพลง 

ที่ใช้ตุ๊กตาเป็นตัวแสดงใช่ไหม ว่าแต่ โจรุริจริง  ๆ  แล้วคืออะไรกัน 

แน่นะ

บางครั้งบางคราวเวลาทำงานที่ร้านนี้ ฉันเป็นต้องโดนผลักให้ 

เผชิญหน้ากับความไร้การศึกษาของตัวเองแบบนี้แหละ ผู้จัดการกับ 

คุณทาจิบานะคุยกันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา แต่ฉันกลับไม่เข้าใจ 

ไปกับพวกเขาเลย ทำให้พานนึกกังวลขึ้นมา คนทั่วไปในสังคม 

มีความรู้ระดับนี้กันอยู่แล้วรึเปล่าหนอ หรือไม่เข้าใจก็ถือว่าไม่แปลก 

อะไร

เอาเป็นว่า สิ่งที่ฉันทำได้คือกล้าเอ่ยปากถามอยู่เรื่อยไปนี่ละ

“...โจรุริ คือเหมือนการแสดงคาบุกิเหรอคะ”

ฉันถามแสดงความโง่ออกไปเต็มที่ คุณทาจิบานะพยักหน้า 

น้อย ๆ

“ถ้าในแง่ที่ว่าเป็นการแสดงประกอบเสียงดนตรีถือว่าคล้ายกัน  

แต่โจรุริจะแสดงไปตามบทเพลงร้อยเปอร์เซ็นต์ คิดเสียว่าเป็นละคร 

เพลงก็ได้ครับ”

“ว่าแต่คำพูดที่ว่านั่นมาจากบทเพลงไหนล่ะ”

“บทเพลง  หญิงสาว ปลิดชีพ น้ำมัน นรก ของชิงะมัตสึ  

 21 ศิลปะการแสดงเก่าแก่ของญี่ปุ่นอย่างหนึ่ง เป็นการเชิดตุ๊กตาแสดงละครประกอบ 

ท่วงทำนองที่บรรเลงโดยเครื่องสายญี่ปุ่นที่เรียกว่าซามิเซ็น
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มนซาเอมน22 ครับ”

ชื่อล่อแหลมอะไรขนาดนั้น  หรือว่าเป็นละครสยองขวัญ  

พอเห็นฉันทำหน้ากระตุกเกร็งขึ้นมา ผู้จัดการสึบากิก็แย้มยิ้มแล้ว 

ตบหลังฉัน

“ไม่ต้องกลัวน่า ถึงจะชื่อเพลงแบบนั้น แต่ความจริงแล้ว 

เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งชังของตัวเอกซึ่งเป็นคนขาย 

น้ำมันน่ะ”

ถ้าอย่างนั้นก็อย่าเอาคำว่า  “น้ำมัน”  กับ  “นรก”  มาใช้ด้วยกันซี  

ฉันพึมพำ คุณทาจิบานะเห็นแล้วกลั้นหัวเราะจนปากสั่น

“...อ้อ แล้วก็คำพูดที่ว่าก็คือ ‘ดีแต่รูปลักษณ์ ดั่งนกน้ำตาลปั้น 

ที่ไร้ความหวาน’ น่ะครับ”

คุณทาจิบานะพูดพลางหยิบกระดาษโน้ตแผ่นจิ๋วออกมาจาก 

กระเป๋าผ้ากันเปื้อน

“ตามคำพูดในบทละครเขียนว่า  ‘ความหวาน’  แต่เห็นว่า 

ความหมายดั้งเดิมของคำพูดนั้นคือ ‘ดีแต่รูปลักษณ์ แต่เนื้อใน 

กลับกลวงโบ๋ไม่สมตัว’ และคำว่า  ‘น้ำตาลปั้น’  ยังมีความหมายว่า  

‘ของปลอมที่ดูคล้ายแค่ภายนอก’ ด้วย”

“ดีแต่รูปลักษณ์ —”

ชั่วขณะที่พึมพำคำนั้นออกมา หัวใจของฉันก็พลันกระตุกวูบ  

นึกเข้าใจได้ในทันทีว่าคำพูดนั่นใช้ได้กับทั้งตัวขนมและพนักงาน 

ประจำร้านคนนั้นเลย แม้ออกแบบหีบห่อได้สวยเก๋แต่รสชาติขนม 

ไม่ได้ดีเด่ แม้มีรอยยิ้มเปี่ยมอัธยาศัยแต่กลับเป็นพนักงานไร้ฝีมือ

 22 Chikamatsu Monzaemon (ค.ศ.  1653 - 1724) นามแฝงของนักแต่งเพลงโจรุริ 

และคาบุกิสมัยเอโดะ ชื่อจริงว่าสุงิโมริ โนบุโมริ

10
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ถ้าอย่างนั้นแปลว่าชายคนนั้นไม่ได้พูดอะไรผิดไปเลย ไม่สิ  

อาจเรียกได้ว่ามีน้ำใจแล้วด้วยซ้ำ พอฉันแสดงความเห็นออกไป  

ผู้จัดการสึบากิก็พยักหน้าเบา ๆ

“กล่าวตักเตือนด้วยคำพูดที่คนอื่นฟังไม่เข้าใจ เขาอาจเป็นแค่ 

คนขี้แกล้งก็ได้”

แต่คุณทาจิบานะกลับส่ายศีรษะอย่างเฉียบขาด

“แต่...ในทางผลลัพธ์แล้ว เขาดุพนักงานขายคนนั้นต่อหน้า 

ลูกค้า มองจากภายนอกคงเห็นเขาไม่ต่างอะไรจากพวกมาหาเรื่อง  

ซึ่งไม่เห็นมีประโยชน์อะไรกับทางร้านเลย ผมคิดว่าแบบนั้นคง 

เรียกว่ามีเจตนาดีได้ยากนะครับ”

ตกลงว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีกันแน่นะ ฉันนึกย้อนไปถึงสีหน้า 

ของพนักงานกับชายคนนั้น ชายคนนั้นดูโกรธอยู่ตลอดเวลา ขณะที ่

พนักงานมีสีหน้าลำบากใจ

“ฉันไม่ได้เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเอง คงกล่าวแบบเหมารวม 

ไม่ได้ —”

ฉันเงยหน้าขึ้นตามเสียงของผู้จัดการ คราวนี้มองเห็นลูกค้า 

คนหนึ่งกำลังเดินรี่เข้ามาหาฉัน

“แต่คนเราน่ะ ไม่ค่อยโกรธหรือดุว่าคนที่เราไม่ใส่ใจหรอก 

ใช่ไหมล่ะ”

ฉันฟังคำพูดนั้นพลางก้มศีรษะอย่างนอบน้อมให้ลูกค้า

“ยินดีต้อนรับค่ะ”

และคิดขึ้นมาว่า ตอนนี้ฉันสวมเครื่องแบบของร้านนี้ ทั้งยัง 

ดูเหมือนจะอธิบายเกี่ยวกับวากาชิให้ลูกค้าได้ก็จริง แต่นั่นเป็น 

เพียงรูปลักษณ์ภายนอก เพราะฉันไม่มีความรู้เฉพาะทางหรือความรู้ 

ด้านงานประพันธ์มาสนับสนุนเหมือนผู้จัดการกับคุณทาจิบานะ 

10
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นี่นา

แคจ่ำในสิง่ทีถ่กูสอนมาโดยไมเ่ขา้ใจอยา่งถอ่งแทแ้ละพดูออกไป 

เท่านั้นเอง

“เนื่องจากเป็นเทศกาลของฮัตสึกามะ ขนมชิ้นนี้จึง —”

นกน้ำตาลปั้น...ก็คือฉันเอง

*

วุฒิการศึกษาสูงสุดคือแค่จบมัธยมปลาย ไม่มีวิชาถนัด ไม่มีความรู ้

เฉพาะทาง ไร้คุณสมบัติพิเศษใด ๆ จะมีก็แต่ความอยากอาหารและ 

ไขมันสะสม

ฉนัไมม่อีะไรจะเขยีนในเอกสารสมคัรงานหรอืเอกสารแนะนำตวั 

สำหรับการดูตัว ไม่มีสักกระผีกจนน่าขำเลยด้วยซ้ำไป

(ไม่ถึงระดับน้ำตาลปั้นเลยด้วยซ้ำ)

เพราะกระทัง่รปูลกัษณย์งัไมน่า่มองเลยนีน่า ตอนพกัครัง้ทีส่อง 

ของวันนั้นฉันครุ่นคิดถึงตัวเองขณะดื่มชา ตอนนั้นเอง ใครบางคน 

ก็เคาะประตูห้องพักด้านหลัง

“โทษทีนะ ขอรบกวนตอนพักสักนิด”

คุณทาจิบานะโผล่หน้าเข้ามา ชี้มือไปยังตารางเข้างาน

“นี่ วันหยุดรอบหน้า เราหยุดตรงกันเนอะ”

“อืม จะว่าไปก็ใช่นะคะ”

“คือว่า ถ้าว่าง ไปไชน่าทาวน์ด้วยกันไหม”

“...คะ?”

จู่  ๆ  ก็พูดอะไรของเขาเนี่ย ฉันเผลอขมวดคิ้วมุ่น เงยหน้า 

มองคุณทาจิบานะ
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ถ้าเกี่ยวกับวากาชิก็ยังพอเข้าใจได้หรอก หรือถ้าชวนไปดูอะไร 

เกี่ยวกับขนมที่แม้จะไม่ใช่ขนมของญี่ปุ่นก็เข้าใจได้ เพราะถึงแม้ว่า 

เป็นพนักงานพาร์ตไทม์ แต่ฉันก็ถือเป็นเพื่อนร่วมงานของเขา

แต่กลับชวนไปไชน่าทาวน์เนี่ยนะ!

“ความจริงคือ เมื่อเช้าผมตื่นสายน่ะ เลยต้องกินซาลาเปา 

ไส้ถั่วแดงในร้านสะดวกซื้อเป็นมื้อเช้า แล้วพอเห็นซาลาเปานุ่มฟู 

ก็เลยนึกถึงอันจังขึ้นมาน่ะซี!”

คุณทาจิบานะยื่นมือเรียวยาวมาบีบแก้มนุ่มหยุ่นของฉัน

“ว้าว วันนี้ก็นุ่มเหมือนเคย”

จริง ๆ เลยนะ ท่าทางที่แตกต่างราวฟ้ากับเหวตอนอยู่หน้าร้าน 

กบัหอ้งดา้นหลงัของคณุนีม่นัยงัไงกนั ฉนัอยากบอกออกไปเหลอืเกนิ  

แต่ก็พูดไม่ถนัด

“ออโอดอ้วยอ่ะ อี้แอ้มอุ้ม” (ขอโทษด้วยค่ะ ที่แก้มนุ่ม)

“เนอะ เราไปกินเพื่อนของอันจังด้วยกันเถอะ”

ถ้าไปกับอันจังละก็ รู้สึกว่าจะกินได้อร่อยขึ้นหลายเท่าเลยละ!  

คุณทาจิบานะพูดพลางแย้มยิ้ม

ลืมบอกไปเลย คุณทาจิบานะไม่ใช่เกย์นะ แค่มีหัวใจเป็น 

สาวน้อยเท่านั้นเอง

ถงึไดม้าชวนฉนัไปไหนตอ่ไหนดว้ยอารมณเ์หมอืนชวนเพือ่นสาว  

แต่สำหรับฉันแล้ว ไม่ค่อยอยากเดินเคียงข้างเขาเท่าไรนัก เพราะ 

รูปลักษณ์ภายนอกของเราต่างกันเกินไป

แต่สาวน้อยคนนี้ก็เหมือนแม่ของฉันนั่นแหละ คือเข้าอกเข้าใจ 

ผู้หญิงเป็นอย่างดี

“แล้วก็ อีกไม่นานจะถึงปีใหม่ทางจันทรคติแล้วด้วย”

“ปีใหม่ทางจันทรคติ?”

10
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“ที่ประเทศจีน เดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติจะถือว่าเป็น 

วันปีใหม่อย่างเป็นทางการ  และนั่นก็คือประมาณสัปดาห์หน้า  

เหมือนฮัตสึกามะนั่นแหละ”

ประเด็นคือ ในหัวฉันนึกปฏิทินจันทรคติที่ว่านั่นไม่ออกไงเล่า

“มรีา้นคา้แผงลอยและการแสดงตามถนนเพยีบเลยละ สนกุนะ  

ไม่ใช่แค่มันจู แต่ยังมีเสี่ยวหลงเปาทอด23 บะหมี่ร้อน ๆ แน่นอนว่า 

ต้องไปเดินกินติ่มซำด้วย!”

“ถ้าแบบนั้น —”

ก็อยากเหมือนกันแฮะ

“หมูตงพอ24 นุ่มละไมละลายในปาก ฮะเก๋า25 เนื้อแน่นเต่งตึง!  

ชานมไข่มุกเหนียวหนึบก็ขาดไม่ได้เลยเนอะ”

เนอะ ไปดว้ยกนันา้ พดูขนาดนี้แลว้ ฉนักต็อ้งเผลอพยกัหนา้ 

รับน่ะซี

บอกแล้วไงว่า ถ้าปฏิเสธการชักชวนแบบนี้ได้ ตอนนี้ฉันก็คง 

ไม่ตัวขนาดนี้หรอกน่า —!

*

เสียงฆ้องดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณ

“อ๊ะ ดูสิ มังกรละ”

 23 ติ่มซำชนิดหนึ่งของจีน มีลักษณะเหมือนซาลาเปาที่มีน้ำซุปอยู่ภายใน ที่ประเทศ 

ญี่ปุ่นนิยมรับประทานทั้งแบบนึ่งและแบบทอดด้านเดียวในกระทะ คล้ายเกี๊ยวซ่า
24 ภาษาจีนเรียกว่าตงพัวโร่ว ทำโดยทอดหมูสามชั้นในกระทะแล้วนำมาตุ๋น มักหั่น 

เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมหนาราวสองนิ้ว มีส่วนไขมันกับเนื้อเท่า ๆ กัน
25 ติ่มซำชนิดหนึ่ง เมื่อสุกแป้งด้านนอกจะเหนียวและใสมองเห็นไส้ด้านในได้
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มังกรทำจากผ้าบิดตัวเลี้ยวลดไปมาไล่ตามลูกบอลสีทอง  

ขณะที่ฉันกำลังโดนการเคลื่อนไหวไหลลื่นนั่นดึงดูดสายตา ต่อมา 

สิงโตก็ปรากฏกาย

“ดูสมจริงผิดกับของญี่ปุ่นเลยเนอะ”

ขนสิงโตแลดูอ่อนนุ่มทั่วร่าง การเคลื่อนไหวก็คล้ายแมว  

เห็นแล้วฉันก็อดพึมพำออกมาไม่ได้

“...ของญี่ปุ่นน่ะผิดตั้งแต่การใช้ผ้าฟุโรชิกิ  (ผ้าห่อของแบบ 

ญี่ปุ่น) มาทำเป็นลำตัวแล้วละค่ะ”

คุณทาจิบานะได้ยินแล้วทำตัวสั่นขึ้นมาทันที

“อะ อนัจงัละก!็ อยา่เหนบ็แนมอยา่งเยอืกเยน็เปน็เหตเุปน็ผล 

แบบนั้นซี่ —!”

“ฉันนึกสงสัยมาตั้งแต่เด็ก  ๆ เลยว่า ทำไมบอกว่า  ‘สิงโต’ แต่มี 

ลำตัวเป็นผ้า แถมยังเป็นผ้าลวดลายหงิกงออีก มีแต่เรื่องให้ตบมุก 

ได้เต็มไปหมด”

ให้พูดอีกก็คือ ทำไมหัวสิงโตเชิดของญี่ปุ่นต้องทำด้วยไม้ มัน 

น่าจะหนักเกินกว่าจะใช้สวมหัวแล้วเต้นได้นะ

“หัวเป็นไม้ ตัวเป็นผ้า น้ำหนักมันต่างกันมากเกินไปนะคะ”

“บอก — ว่า — อย่า — แซว!”

คุณทาจิบานะหัวเราะจนตัวงอ ฉันเหลือบตามองพลางหยิบ 

โทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปการเชิดสิงโตเอาไว้

“แต่ว่า เห็นแล้วมันเจ็บใจยังไงก็ไม่รู้นะคะ”

“หืม ทำไมล่ะ”

“ก็วัฒนธรรมของญี่ปุนน่ะ สุดท้ายเมื่อสืบสาวราวเรื่องก็พบว่า 

มาจากจีนทั้งหมดเลยนี่คะ”

อย่างวากาชิก็เช่นกัน เรียกได้ว่าไม่อาจบอกเล่าเกี่ยวกับวากาชิ 
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โดยไม่เท้าความถึงอิทธิพลของคารากาชิ26 ได้เลยละ และเพราะมี 

ซาลาเปาของจีน ถึงได้เกิดมันจูของญี่ปุ่นขึ้นมา

“เหมือนโดนบอกว่าต้นกำเนิดของทุกอย่างมาจากประเทศจีน 

น่ะค่ะ”

ลัทธิขงจื๊อ ตัวคันจิ ทุกสิ่งทุกอย่างเลย รู้หรอกว่าประเทศ 

อยู่ใกล้กันเลยเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม แต่ถ้าอย่างนั้น 

อะไรคือความคิดริเริ่มของญี่ปุ่นล่ะ ความสมเป็นญี่ปุ่นคืออะไร 

กันแน่

ระหว่างที่ฉันพึมพำอยู่นั่นเอง คุณทาจิบานะก็ยื่นมือทั้งสอง 

ออกมาตรงหน้า จากนั้นก็ผายออกเป็นวงเหมือนรูปดอกทิวลิป 

คล้ายเด็กทำท่ากายบริหาร

“การโอบอุ้ม”

“เอ๊ะ?”

มือทั้งสองของเขาโอบอุ้มอากาศเอาไว้อย่างอ่อนโยน

“สิ่งที่สมเป็นญี่ปุ่นในความคิดของผมคือการโอบอุ้ม เคารพ 

อีกฝ่าย รับสิ่งที่ดีมาแต่ไม่ได้เลียนแบบเฉย  ๆ กลับดัดแปลงตาม 

ประสาพวกตนเข้าไปห่อหุ้มเพิ่มเติม ซึ่งผมคิดว่านั่นคือความรู้สึก 

ที่ซื่อตรงและเป็นอิสระมากเลยนะ คิดว่ายังไง”

สิงโตเชิดกำลังร่ายรำอยู่ตรงหน้าพร้อมกับเสียงโช้งเช้งที่ดังขึ้น  

แล้วดอกทิวลิปก็เบ่งบานในสองมือ

“เพราะคดิวา่อรอ่ยจงั ดจีงัเลยนา้ เลยอยากบอกความรูส้กึนัน้ 

ให้คนอื่นรับรู้ จึงเกิดการสืบสานวัฒนธรรมใช่ไหมล่ะ คือถ้าสืบสาน 

 26 หรือโทกาชิ ขนมแป้งทอดที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน เข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่น 

ในสมัยนาระ (ค.ศ. 710 - 794) ว่ากันว่า เป็นต้นกำเนิดของดังโงะ มันจู และเซมเบ
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สิ่งเลวร้ายมันก็น่าเศร้าหรอก แต่ถ้าเป็นสิ่งดีก็เต็มใจเปิดรับแบบ 

สุด  ๆ  เพราะญี่ปุ่นน่ะมีพลังมากพอจะรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้ได้ 

ยังไงล่ะ”

“พลัง...ในการรองรับ...เหรอ”

“เทพเจ้าของญี่ปุ่นสมัยโบราณมีมากมายนับร้อยพัน ไม่ว่า 

จะเป็นเทพเจ้าแบบไหนก็ล้วนต้อนรับไว้ทั้งสิ้น ใจกว้างมากเลยเนอะ”

และเพราะเปิดรับทุกสิ่งที่ว่านั่นไว้ถึงได้มีแต่ของอร่อยเต็มไป 

หมดเลย คุณทาจิบานะว่าแล้วชี้ไปยังร้านรวงเรียงรายตรงปลายถนน  

พลางแย้มยิ้มออกมา

แม้รูปร่างภายนอกจะเหมือนหนุ่มทันสมัยและภายในหัวใจ 

เป็นสาวน้อย แต่คุณทาจิบานะไม่ใช่นกน้ำตาลปั้น การยืนเคียงข้าง 

เขาคนนี้ทำให้ฉันรู้สึกขมขื่นเสียยิ่งกว่าที่เคยเป็น

ก็ฉันน่ะ ทั้งที่ไม่มีอะไรเลยกลับเอาแต่อิจฉา ถึงมีชื่อสมญาว่า 

อันโกะ แต่แท้จริงแล้วกลับไม่ต่างอะไรจากมันจูไร้ไส้กลวงโบ๋

(อย่างน้อยถ้าฉันมีรูปร่างภายนอกสวยงามเหมือนนกน้ำตาลปั้น 

ก็ยังดีหรอก)

คิดถึงตรงนั้นฉันพลันตระหนักถึงความจริงแสนง่ายขึ้นมาได้

นกน้ำตาลปั้นน่ะไม่ได้กลวงโบ๋เสียหน่อย

“คลิปในคอมพ์เหรอ”

ระหวา่งรอเสีย่วหลงเปาทอด ฉนัเลา่เรือ่งนัน้ใหค้ณุทาจบิานะฟงั

“ค่ะ มีหลายเว็บไซต์ทีเดียวที่ลงคลิปวิดีโอแนะนำฝีไม้ลายมือ 

ของช่างทำน้ำตาลปั้น แต่เท่าที่ฉันดู ไม่เห็นมีน้ำตาลปั้นที่กลวง 

ตรงกลางเลยนะคะ”

ใช้แท่งไม้เกี่ยวน้ำตาลเคี่ยวร้อน  ๆ  ที่นวดจนเป็นสีขาวขึ้นมา  
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ปั้นแต่งให้เป็นรูปร่างอย่างรวดเร็ว ในขั้นตอนนั้นไม่มีตรงไหนที่ต้อง 

ทำให้เนื้อในกลวง

“แล้วทำไมในสำนวนถึงกลายเป็นว่า ‘ไม่มีเนื้อใน’ ไปได้ล่ะคะ”

“อืมมมม ก็จริงแฮะ น้ำตาลปั้นไม่ได้กลวงเสียหน่อย”

“ถ้าไม่ได้มีความหมายตามคำพูดแล้วจะมีความหมายอะไร 

ได้อีกคะ”

ฉันถาม คุณทาจิบานะเอียงคอครุ่นคิด

“หรือมีอะไรที่ลักษณะเหมือนนกแต่ด้านในกลวงเหรอ แต่ถ้า 

เปน็แบบนัน้กน็า่จะตัง้เปน็ชือ่เฉพาะไปเลยนะ อยา่ง ‘จโิดร ิ (นกหวัโต)  

น้ำตาลปั้น’ ‘สึรุ (นกกระเรียน) น้ำตาลปั้น’ อะไรแบบนี้”

“ถ้าหมายถึงการคล้ายคลึงแต่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกก็ไม่ 

จำเป็นต้องเจาะจงว่าเป็นน้ำตาลปั้นนะคะ”

ฉันรับเสี่ยวหลงเปาที่ทอดเสร็จเรียบร้อยมากัดอย่างระมัดระวัง  

น้ำซุปร้อนฉ่าทะลักพุ่งออกมาทันที

“ร้อน!”

คุณทาจิบานะยกมือปิดปาก เดือดร้อนถึงฉันต้องสอนวิธีกิน

“เพราะกัดตรงก้นจึงโดนซุปโจมตีเข้าน่ะสิ ต้องเปิดจากทาง 

ด้านบนก่อนค่ะ”

“อ้อ แอบอี๊อี้เอง”

วิธีพูดบ่งบอกว่าลิ้นของเขาคงโดนลวกเข้าแล้ว ฉันจึงพา 

คุณทาจิบานะไปที่ร้านขายชานมไข่มุก เครื่องดื่มผสมผสานกับ 

ขนมหวาน เย็นฉ่ำ หวานล้ำ ใส่ไข่มุกนุ่มหนึบนี้เหมาะเหม็งสำหรับ 

คลายความร้อนภายในโพรงปากดีนักแล

“อา — รอดแล้ว”

เราสองคนถือชานมไข่มุกไว้ในมือหนึ่ง ก่อนเดินไปตามถนน 
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สายหลักเพื่อมองหาของกินต่อไป ตอนนั้นเองสายตาก็เหลือบไปเห็น 

ร้านแผงลอยเล็ก ๆ ที่มีเด็ก ๆ วิ่งกรูไปรุมล้อม

“นั่น เขียนว่า ‘ลูกกวาด’ ใช่ไหมคะ”

บนป้ายแนวตั้งมีตัวอักษรที่คล้ายกับคำว่าลูกกวาดเขียนไว้  

พอเข้าไปใกล้ก็เห็นน้ำตาลปั้นสีน้ำตาลทองแวววาวเรียงราย

“นี่คือน้ำตาลปั้นของจีนน่ะ”

ดีไซน์อ้วนกลมน่ารักน่าเอ็นดู ฉันมองดูบนแท่นวางจึงเห็นว่า 

ไม้ที่เสียบกับตัวลูกกวาดแท้จริงแล้วเป็นหลอดหลากสีสัน หรือว่า...

“อ๊ะ มีสาธิตวิธีทำให้ดูด้วยแน่ะ”

เมื่อเด็ก  ๆ  ร้องขอ คุณลุงคนขายก็หยิบน้ำตาลเคี่ยวแข็ง  ๆ  

ออกมาจากกล่อง จากนั้นจึงเสียบไว้ตรงปลายหลอด ก่อนเริ่ม 

เป่าลมใส่พลางหมุนหลอดไปเรื่อย ๆ 

รู้สึกเหมือนเคยเห็นที่ไหนเลย ฉันพยายามขุดคุ้ยความทรงจำ 

อันเลือนราง จนนึกถึงฤดูร้อนขึ้นมาได้

“— เหมือนการทำกระดิ่งลมเลย”

ฉันพูด คุณทาจิบานะพยักหน้า

“น้ำตาลเป่าน่ะ”

“น้ำตาลเป่า?”

“อืม น้ำตาลปั้นของจีนเหมือนที่อันจังบอกนั่นแหละ  คือ 

ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเป่าขึ้นรูปเหมือนการเป่าแก้ว ดังนั้นจึงได้พอง 

กลมน่ารักยังไงล่ะ”

ฉันถึงนึกขึ้นมาได้ตอนนั้นเอง น้ำตาลปั้นของจีนแปลว่าเก่าแก่ 

กว่าของญี่ปุ่นสินะ และวิธีการเป่าขึ้นรูปแบบนี้ —

“หรือว่านี่คือที่มาของสำนวนนั่น”

“เอ๊ะ?”
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“ที่ว่าดีแต่รูปลักษณ์ ข้างในกลับกลวงโบ๋ — พอเห็นน้ำตาลเป่า 

นี่แล้ว ก็รู้สึกเข้าใจขึ้นมาได้น่ะค่ะ”

“อ๊ะ! จริงด้วยสิ”

คุณทาจิบานะมองมือของช่างน้ำตาลเป่าพลางบิดตัวยุกยิก

“โธ่เอ๋ย ผมรู้จักน้ำตาลเป่านี่แท้ ๆ แต่กลับนึกไม่ถึงเลย!”

สมแล้วที่เป็นอันจัง! คุณทาจิบานะบอก แต่ฉันกลับส่ายหน้า

“เป็นคำตอบที่ได้มาเพราะความรู้ของคุณทาจิบานะกับผู้จัดการ 

สึบากิต่างหากล่ะคะ”

เพราะภายในของฉันน่ะ  — ใช่สิ แต่ก่อนฉันจะพึมพำออกไป  

คุณทาจิบานะกลับวางมือลงบนศีรษะของฉัน

“ไม่ใช่นะ”

“เอ๊ะ?”

“แค่ความรู้ไม่พอหรอก ต้องรู้จักนำมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ 

ตรงหน้าได้ด้วย ไม่อย่างนั้นก็ถือเป็นแค่ข้อมูล ต้องรู้จักคิดหาทาง 

เข้าใกล้คำตอบด้วยตัวเองเหมือนอันจังนี่แหละ”

เขาลูบศีรษะฉัน กลิ่นน้ำตาลเคี่ยวหวาน ๆ โชยเตะปลายจมูก

“อ๊ะ ผมก็พลอยนึกขึ้นมาได้อีกอย่าง”

“อะไรคะ”

“คำพูดว่า ‘นกน้ำตาลปั้น’ น่าจะมีความหมายอีกอย่าง”

นอกจากเป็นสำนวนแล้วยังมีอะไรอีกเหรอ  ฉันถาม คุณ 

ทาจิบานะแย้มยิ้ม

“ชายคนที่พูดคงอยากให้อีกฝ่ายเป็นได้เหมือนอันจังน่ะ”

“เหมือนฉันเหรอ”

หมายถึงให้เพิ่มน้ำหนักเหรอ แต่ก่อนฉันจะได้แซวตัวเอง  

คุณทาจิบานะก็หยิบกระเป๋าเงินออกมา ซื้อน้ำตาลปั้นมาสองอัน
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“ก็คำพูดนั้นสื่อไปไม่ถึงอีกฝ่ายใช่ไหม  แปลว่าความรู้ของ 

พนักงานคนนั้นยังอยู่ในระดับ ‘นกน้ำตาลปั้น’ ”

ใช่ ก็เหมือนฉันไง แต่คุณทาจิบานะกลับพูดต่อ

“ใช้คำพูดยาก ๆ กับคนที่ไม่น่าจะเข้าใจ ผมคิดว่าคงเป็นเพราะ 

เขาอยากให้อีกฝ่ายไปค้นหาความหมายด้วยตัวเองนะ”

เชี่ยเชี่ย (ขอบคุณ) ช่างน้ำตาลปั้นยิ้มให้ คุณทาจิบานะยื่น 

น้ำตาลปั้นอันหนึ่งให้ฉัน นั่นคือนกกระจ้อยตัวอ้วนกลมปุ๊กปิ๊ก

“เพราะการตรวจสอบด้วยตัวเองคือก้าวแรกของการเรียนรู้ 

ไงล่ะ”

ฉันมองนกกระจ้อยนิ่ง ก่อนพยักหน้าหงึก

ได้ใช่ไหม แม้ภายในกลวงโบ๋ แต่จากนี้ไปค่อยหาอะไรยัดใส่ 

ก็ได้เนอะ

เสียงฆ้องแว่วมาแต่ไกล

น่ายินดี น่ายินดี ตอนนี้ที่นี่ขึ้นปีใหม่แล้ว ดังนั้นจะสาบาน 

อะไรเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายของปีนี้ก็ได้เนอะ

“คุณทาจิบานะ มีเรื่องอยากขอร้องค่ะ”

“อะไรเหรอ”

“คราวหน้าช่วยแนะนำหนังสือเกี่ยวกับวากาชิที่ฉันพอจะอ่านได้ 

ให้หน่อยได้ไหมคะ”

แน่นอนซี! คุณทาจิบานะพยักหน้ารับ ร้านแผงลอยขาย 

ซาลาเปาทางด้านหลังของเขาแลดูพร่าเลือนด้วยไอน้ำโชยกรุ่น

มีเพียงเรื่องหนึ่งที่ฉันรู้จากการพยายามจดจำขนมสำหรับช่วง 

ปีใหม่

อุกุยซุมีอีกชื่อว่าฮารุสึเกะโดริ (นกแจ้งวสันต์)
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ฉนัเรยีนหนงัสอืไมเ่กง่ คงไมม่ใีครมาแจง้ผล “ซากรุะผลบิาน”27  

ให้ฉันหรอก แต่ถ้ามีขนมโปรดเป็นจุดริเริ่มก็อาจพอทำอะไรอย่าง 

ใครได้บ้าง

ขอให้ในสักวันหนึ่ง  ฉันคนนี้ทำให้อะไรสักอย่างเบ่งบาน 

ขึ้นมาได้ด้วยเถิด

ฉันภาวนากับเจ้านกน้อยตัวกลม

*

ชมพู ฟ้า เขียว แดง เหลือง ผู้คนต่างถือพู่ผูกเชือกหลากสี 

มารวมตัวกัน ของประดับอะไรเหรอ ฉันนึกสงสัย คราวนี้ขบวน 

มังกรที่ เคลื่อนจากไปเมื่อครู่กำลังแห่ย้อนกลับมาจากถนนฝั่ง 

ตรงข้าม

“ว่าแต่ พูดถึงเรื่อง ‘โอบอุ้ม’ แล้วก็นึกขึ้นได้ ขากลับเราไปแวะ 

กินเครปที่คาเฟ่กันเนอะ”

ฉันมองมังกรเต้นระบำพลางพยักหน้ารับ  เพราะกินแต่ 

อาหารจีนสารพัดอย่าง ตอนนี้ชักเริ่มอยากกินของหวานแนวตะวันตก 

ขึ้นมาแล้วสิ

“รสซอลเท็ตบัตเตอร์คาราเมล เพิ่มแอ๊ปเปิ้ลซินนามอนก็ท่า 

จะดี”

ฉันพึมพำ คุณทาจิบานะพยักหน้าเห็นด้วยอย่างแรง รสนิยม 

 27 การแจ้งผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านโทรเลข นิยมใช้ในประเทศญี่ปุนตั้งแต่ปีโชวะ 

ที่ 30 (ค.ศ.  1955) ถึงต้นยุคเฮเซ โดยผลสอบผ่านแจ้งเป็นข้อความว่า  “ซากุระซาคุ” (ซากุระ 

ผลิบาน) หากสอบตกแจ้งว่า “ซากุระจิรุ” (ซากุระร่วงโรย)
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เรื่องรสชาติของสาวน้อยไม่มีพรมแดนใด ๆ ทั้งสิ้น

“เครื่องดื่มต้องเป็นเอิร์ลเกรย์เท่านั้น!”

“ถ้าไม่อย่างนั้นก็เอาเป็นวอลนัทครีมชีส ราดเมเปิ้ลไซรัป”

“งั้นต้องสั่งกาแฟ กาแฟดำเท่านั้น!”

มังกรเต้นระบำคดเคี้ยวเขยิบเข้ามาใกล้ ผู้คนถือพู่ตรงเข้าไป 

รายล้อมขนาบข้าง

“และ...ไม่ว่าจะสั่งรสไหนก็ขาดไอศกรีมไปไม่ได้”

“อ๊า รสนิยมอันจังจะดีเกินไปแล้วววว!”

ทันทีที่คุณทาจิบานะตั้งท่าจะกรีดร้องออกมา  ดอกไม้ไฟ 

ก็ระเบิดตูมตรงหน้าพวกเรา

ตูม ตูม ตูม ตูม ตูม ตูม!

“อะ อะไรน่ะ!”

ปงั ปงั ปงั! เสยีงดงัลัน่ปานหจูะแตกแถมยงัดดีดิน้ลามมาถงึ 

บริเวณขา ประทัดนั่นเอง

“กรี๊ดดดด!”

คุณทาจิบานะอุดหู ทรุดลงไปนั่งยอง  ๆ ขณะที่ฉันยืนเฉย  

ท่ามกลางควันขาวคละคลุ้ง ในมือข้างหนึ่งของฉันที่ยืนจังก้าคือ 

นกน้อยน้ำตาลปั้น ส่วนมืออีกข้างที่ว่างวางลงบนศีรษะของคุณ 

ทาจิบานะอย่างอ่อนโยน

“ไม่เป็นไรนะคะ ประทัดน่ะ”

“สะ เสื้อผ้าไหม้รึเปล่าเนี่ย!”

“ไม่ไหม้ค่ะ”

“เยื่อแก้วหูแตกรึเปล่า!”

“ถ้าแตกก็พูดคุยกันแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะ”

ฉันลูบบริเวณที่หากเป็นในยามปกติคงไม่มีทางเอื้อมถึงนี้ไปมา  
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