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Itoshii hito… สุดที่รักของหัวใจ 
เด็กทะเล



"ราตรีสวัสดิ์ครับ...ที่รัก"
"ราตรีสวัสดิ์ฮายาโตะ...itoshii hito...สุดที่รัก"

ประตูห้องนอนปิดลงแล้ว แต่มาร์คยังไม่อาจลบรอยยิ้มจากใบหน้าลงได้
...ไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหน เขาก็ยังคงแพ้ให้เธออยู่ดี



แม้วันเวลาท่ีเราร่วมเดินทางมาจากจุดเริ่มต้นของแจ่มใสด้วยหนังสือแนว  

'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิ่งท่ียังชัดเจนอยู่ในใจคือ 

ความทรงจ�าและความสุขจากเรื่องราวที่เราได้ร่วมแบ่งปันกับนักอ่านเสมอมา ชื่อของ 

'ความรู ้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในหมู่นักอ่านอยู ่เรื่อยๆ  

ซึ่งส�าหรับนักเขียนและคนท�าหนังสืออย่างพวกเราแล้ว นับเป็นเรื่องน่ายินดีและภูมิใจ

อย่างยิง่ เมือ่หนงัสอืท่ีพวกเราท�าด้วยความตัง้ใจกลายเป็นความรูส้กึดท่ีีประทับแน่นอยู่ 

ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้

การกลับมาอีกครั้งของ 'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' ก็เพื่อขอบคุณนักอ่านท่ี 

อยู่ร่วมกับเรามาในการเดินทางอันแสนยาวนาน และเพื่อมอบความสุข สดใส  

ละมุนละไมของความรักให้กับนักอ่านรุ่นใหม่ๆ ได้รู้จัก หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือ 

ของเราจะท�าให้นกัอ่านทุกท่านมีช่วงเวลาอบอุ่นและสามารถยิม้ได้ด้วยหัวใจท่ีเตมิเตม็

ด้วยความหวานล�้าไปด้วยกันค่ะ

เม่ือเอ่ยช่ือ 'เด็กทะเล' นักอ่านท่ีเป็นแฟนของเด็กทะเลอยู่แล้วก็คงมีผลงาน 

จากนามปากกานี้ผุดขึ้นมาในใจมากมาย แน่นอนว่า 'Itoshii hito... สุดที่รักของหัวใจ' 

ก็เป็นหนึ่งในผลงานที่ถูกพูดถึงอยู่เสมอๆ ส�าหรับนักอ่านใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยสัมผัสกับ

ผลงานของเด็กทะเลมาก่อน แจ่มใสอยากชวนให้มาพบกับเรื่องราวของ 'ชาคริยา'  

สาวไทยตัวเล็กๆ ที่มาเรียนต่อปริญญาโทไกลถึงญี่ปุ่น มีเหตุการณ์บางอย่างท�าให้เธอ

เผลอซัดคลื่นอารมณ์ร้อนๆ ใส่ 'ซากุระอิ ฮายาโตะ มาร์ค' หนุ่มลูกครึ่งตาฟ้าผู้เป็น 

เพ่ือนบ้านเข้าจนเขาแอบตัง้ฉายาให้เธอว่า 'นาม'ิ และนัน่เองได้กลายมาเป็นจดุเริม่ต้น

ให้เขาต้องมารบับทเป็นสารถขีีจ่กัรยานไปส่งเธอท่ีมหาวทิยาลยั ท่ามกลางบรรยากาศดีๆ   

ของเกาะฮอกไกโด... ความใกล้ชิดท�าให้ความรู้สึกดีๆ ก่อตัวข้ึนในหัวใจของท้ังคู่  

ว่าแล้วคลื่นลูกนี้จะสาดซัดให้หัวใจของชายหนุ่มหวั่นไหวได้ขนาดไหน ไปติดตามกัน

ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ค�ำน�ำ





เด็กทะเลเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก พออ่านมากๆ เข้าก็เริ่ม

อยากเขียน เลยเริ่มเขียนเรื่องสั้นเรื่องแรกตอนอยู่ ม.ต้น จากนั้นก็เขียนมา

เรื่อยๆ ทั้งเรื่องสั้นเรื่องยาว เขียนให้เพื่อนๆ อ่าน แรกที่เริ่มเขียนคือใช้ลายมือ

ตวัเอง เขียนในสมุด จากนัน้กม็าเริม่ใช้พมิพ์ดดีแต่งนยิาย พอเรยีนปรญิญาตรี

ช่วงปีท้ายๆ มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองก็แต่งนิยายโดยใช้คอมฯ สมัยนั้น

เว็บไซต์พันทิปมีเว็บบอร์ดท่ีช่ือถนนนักเขียน ก็เลยเอาผลงานท่ีปกติเขียนให้

เพื่อนๆ อ่านไปลงไว้ และในที่สุดแจ่มใสก็ติดต่อมา

นามปากกา 'เด็กทะเล' เป็นนามปากกาท่ีเริ่มใช้ตอนเรียนมหาวิทยาลัย 

เพราะตอนนั้นเรียนภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ก็เลยเป็นเด็กทะเลค่ะ ปัจจุบันเรียนจบระดับการศึกษาสูงสุด 

ทางด้านทะเลที่ญี่ปุ่นมาได้หลายปีมากๆ แล้ว แต่ก็ยังคงรักที่จะเป็น 'เด็กทะเล' 

อยู่เหมือนเดิม

ประวัตินักเขียน
เด็กทะเล



แนะน�ำตัวละคร

ซากุระอิ ฮายาโตะ มาร์ค  หนุม่ลกูคร่ึงสายเลอืดญ่ีปุ่น-เยอรมัน รปูร่างสงูใหญ่เหมือน
ชาวยุโรป ดวงตาสีฟ้าสด ผมสีน�้าตาลอ่อนยาวถูกมัด 
เป็นหางม้าเป็นประจ�า ท�าให้ชาคริยาแอบเรียกลับหลัง 
ตลอดเวลาว่า 'ซามูไรตาฟ้า' มาร์คเป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อย
พดูมาก ชอบวาดรูปการ์ตนูเป็นงานอดเิรก มจีกัรยานสฟ้ีา
คนัเก่าคู่ใจ เพราะความใจดเีลยท�าให้ต้องผกูตดิกบัสาวไทย
ข้างห้อง จนเผลอตกหลุมรักคนตัวเล็กกว่าโดยไม่รู้ตัว

ชาคริยา (ลูกชุบ)   สาวไทยนักเรียนทุนเรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่น นิสัยร่าเริง
ไม่ค่อยเกรงกลวัใครหรอือะไรเท่าไหร่ เป็นลกูสาวก�านนัตวัจรงิ  
แม้จะโกรธง่ายหงดุหงดิง่ายตามคนท่ีมอีารมณ์ราวกบัคลืน่
อย่างท่ีมาร์คเคยนินทา (ในใจ) เอาไว้ แต่ก็มีน�้าใจต่อ 
คนรอบข้างเสมอ เพราะจกัรยานหายเป็นคนัท่ีสอง เธอเลย
ได้เอาชีวติไปผกูตดิไว้กบัซามูไรตาฟ้าคนข้างห้องท่ีเข้ามา
ก่อความรู้สึกแปลกๆ ให้หัวใจ

รุ่งรวิน (วิน)   เพือ่นสนทิตัง้แต่สมยัเดก็ของชาคริยา รูปร่างหน้าตาหล่อเหลา  
นิสัยดี เรียนดี กีฬาเก่ง เป็นรักแรกของชาคริยา ตอนนั้น
รุ่งรวนิคดิว่าตนไม่ได้รักชาครยิาจงึปฏเิสธเธอ ทว่าเม่ือเวลา
ผ่านไปเขาก็พบว่าคนท่ีอยู่ในหัวใจของตนมาตลอดก็คือ
บอสลกูชุบของเขาคนเดยีว รุ่งรวนิจงึคดิจะกลบัมาสานสมัพนัธ์ 
กบัเพือ่นสนทิสมัยเดก็อกีครัง้ และหวังว่าครัง้นีค้วามสมัพันธ์ 
จะพัฒนาไปไกลได้มากกว่าแค่เพื่อนอย่างที่เคยเป็น

ชนวีร์ (ผักบุ้ง)   น้องชายของชาคริยา อ่อนกว่าพี่สาวแค่ปีเดียว เป็นคน
ร่าเริง แม้จะชอบแกล้งแซวพี่สาว แต่ก็รักพี่มากๆ พร้อม
จะสนับสนุนเธอเสมอ
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...หายไปแล้ว...มันหายไปแล้ว...ทั้งๆ ที่เมื่อเช้ามันยังจอดอยู่ตรงนี้ 

ตอนทีเ่ธอเปิดประตูออกมาหยบิตน้ไม้หนา้บ้านไปเปลี่ยนกระถาง เจ้าสีเงิน

ก็ยังจอดนิ่งสงบอยู่ใต้เงาแดด

...หากแต่นี่...ตรงที่เคยเป็นที่จอดเจ้าสีเงินกลับมีโซ่สีด�าวางอยู่แทน

หญิงสาวร่างโปร่งบางก้มลงหยิบเจ้าโซ่ด�าทีถู่กประทษุร้ายตัดคอขาด

ขึ้นมาดูด้วยอาการเลื่อนลอย

...หมดกัน...มันตัดเจ้าด�าแล้วเอาเจ้าเงินไป

"โว้ย ไอ้บ้า"

เสยีงตะโกนดังอย่างเหลอือดของเธอท�าคนร่างสงูท่ีเพ่ิงเปิดประตบู้าน

ออกมาสะดุ้งเฮือก นัยน์ตาคมสีด�าสนิทของหญิงสาวตวัดมอง อารมณ์ท่ี 

เพิ่งเสียของรักที่ซื้อมาได้แค่สองอาทิตย์ก็ท�าเอาพาลโกรธไปเสียหมด

"มองหน้าท�าไม มีปัญหาหรือไง"

ชายหนุ่มร่างสูงเกินกว่ามาตรฐานหนุ่มๆ ในประเทศนี้สะดุ้งอีกรอบ 

ด้วยไม่นึกว่าสาวเจ้าอารมณ์คนนี้จะหันมาพูดด้วย เขาขยับปากจะปฏิเสธ 

หากแต่ไม่ทันสาวน้อยอารมณ์ลมกรด เพราะร่างโปร่งบางผลุบหายเข้าไป

บทที่

1
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ในห้องแล้วปิดประตูกระแทกใส่หน้าเขาเสียงดังปัง

"ยายเหรอ หนูเองนะยาย จักรยานหายอีกแล้ว หายไปแล้ว" เสียง 

โอดครวญดังฟ้องข้ามขอบฟ้า

"อะไร หายอีกแล้วเหรอ คันท่ีสองแล้วนะ" คนทางปลายสัญญาณ 

ร้องดังอย่างตกใจ ย่ิงท�าชาคริยาเดือดในอารมณ์ คิ้วเรียวขมวดมุ่นอย่าง

ขัดใจ

"ใช่สิยาย หายไปอีกแล้ว คันท่ีสองแล้ว คันแรกหายต้นเดือน  

คันท่ีสองหายปลายเดือน จะบ้าเปล่าเนี่ย ใครนะท่ีบอกว่าญ่ีปุ่นปลอดภัย 

ปลอดภัยกับผีน่ะดิ โอ๊ยยยยยย อยากฆ่าคน"

ไม่พดูเปล่า เพราะตุก๊ตาหมีตวักลมท่ีตัง้โชว์อยู่หลงัโทรทัศน์ถกูปาไป

กระทบข้างฝาระบายอารมณ์

"แล้วเจ้าจะท�าไง"

"ไปแจ้งต�ารวจ แค่นี้ก่อนนะยาย หนูไปแจ้งต�ารวจก่อนล่ะ"

รวดเร็วราวกับพายุหมุน เธอก็กดปุ่มตัดสัญญาณ ก้มลงคว้าหมี 

ท่ีถูกปาลงไปนอนเค้เก้บนพื้นมาตั้งไว้ท่ีเดิม หันไปเอื้อมหยิบหมวกแก๊ป 

มาสวมกันแดดอันจัดจ้าของหน้าร้อน แล้วเปิดประตูเดินจ�้าพรวดตรงไปยัง

ป้อมต�ารวจที่จ�าได้ว่าเคยเห็นอยู่แถวๆ หน้ามหาวิทยาลัยในทันที

ชาคริยาย้ายมาอยู่เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะฮอกไกโดได้

เกอืบสีเ่ดอืนแล้ว ย้ายมาจากเมืองเลก็ๆ บนเกาะเลก็สดุของญ่ีปุ่น เกาะชิโกกุ

...มันเป็นความผกผันของชีวิต

เธอเคยบอกตัวเองว่าอย่างนัน้ หลงัจากท่ีจ�าต้องเปลีย่นมหาวิทยาลยั

เรียนต่อระดับปริญญาโทอย่างฉุกละหุกท้ังท่ีเลือกท่ีเรียนไปเรียบร้อยแล้ว 

นับตั้งแต่ได้รับการตอบรับเรื่องทุนมาเรียนต่อ ในตอนแรกชาคริยาเลือก
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เรียนในมหาวิทยาลัยเล็กๆ บนเกาะเล็กๆ แห่งนั้น และเธอก็เตรียมพร้อม

ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเรียนภาษาหกเดือนในเมืองใกล้ๆ มหาวิทยาลัยท่ีเลือก 

เรียนจบหลักสูตรภาษาก็เข้าไปเป็นนักวิจัยเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ในแล็บ

ของอาจารย์ท่ีหมายตาไว้ว่าจะเรียนต่อปริญญาโทด้วยอีกครึ่งปี ท้ังยัง 

เฝ้าท�าคะแนนสร้างสัมพันธ์อันดีกับเด็กๆ ในแล็บ รวมท้ังการหาห้องพัก

แสนสบายที่เธอจะต้องอยู่ไปอีกสองปีตลอดเวลาการเรียนระดับปริญญาโท

แต่แล้ว...มันก็เป็นความพลิกผันของชีวิตจริงๆ ท่ีท�าให้อาจารย์ท่ี 

ตอบรบัเธอเข้าเรยีนเกดิเปลีย่นใจไปท�าวจิยัท่ีต่างประเทศกะทันหัน ก่อนจะ

มีการสอบเข้าปริญญาโทตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นัยว่ามีสาเหตุ 

มาจากการต่อสู้ขัดแย้งกับอาจารย์คนอื่นในภาคของตัวเอง นั่นท�าให้เธอ 

ต้องเสาะแสวงหาท่ีเรียนใหม่อย่างทุลักทุเล ก่อนจะมาจบลงท่ีแล็บของ

อาจารย์ที่นี่ ที่เมืองนี้ เมืองเล็กๆ บนเกาะที่หนาวเย็น

...และคนขี้ขโมย

เธอต่อให้ในใจอย่างแค้นเคือง ก็จะไม่ให้แค้นได้อย่างไร จักรยาน 

คันแรกท่ีเธอซ้ือมาช่ืนชมใช้งานได้แค่สามเดือนกว่าๆ เป็นต้องอันตรธาน

หายไปหลังจากที่เธอจอดมันทิ้งไว้หน้าบ้าน แล้วเริงร่าขึ้นรถประจ�าทางไป

ช็อปปิ้งแหลกในตัวเมือง ซ้ือของเพลินจนรถประจ�าทางหมดต้องนั่งรถไฟ

มาลงท่ีสถานซ่ึีงอยู่ห่างจากบ้านไม่น้อยแล้วเดนิกลบับ้านเพ่ือพบว่าเจ้าสเีงนิ

นัมเบอร์วันได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้ว

ครัง้นัน้ชาครยิายอมท�าใจแต่โดยดี หลงัจากท่ีโทรไปโวยวายกบัท่ีบ้าน

และเพื่อนคนไทยท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นด้วยกันก่อนหน้านี้ จนทุกคนต่างหูชา

ไปตามๆ กนั หญิงสาวเฝ้ารออยู่สองอาทิตย์เผ่ือว่าโจรจะกลบัใจเอาจกัรยาน

มาคืน แต่เมื่อไม่มีอะไรเกิดข้ึน โจรไม่มีทางกลับใจแน่ๆ เธอจึงตัดใจ 

ควักเงินในกระเป๋าซื้อจักรยานใหม่อีกคัน...เจ้าสีเงินนัมเบอร์ทู

ชาคริยายังไม่ทันจะได้ซ้ือสีสเปรย์มาพ่นสร้างลวดลายเวียนหัวตาม 
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ค�าแนะน�าของพ่อท่ีเมืองไทย ยังไม่ได้เอาค้อนมาทุบให้มันบุบบ้ี หรือ 

เอาอะไรมาขูดให้สีถลอกดูเหมือนจักรยานเก่าๆ ตามค�าแนะน�าของเพื่อนๆ 

เจ้าสีเงินนัมเบอร์ทูก็อันตรธานหายไปอีกครั้งภายใต้ระยะเวลาการใช้งาน 

ไม่ถึงสองอาทิตย์

...แล้วอย่างนี้จะไม่ให้แค้นได้ยังไง...จริงมั้ย

ป้อมต�ารวจท่ีตั้งอยู ่ระหว่างร้านขายข้าวกล่องกับร้านเสริมสวย 

เงียบสงบไร้เงาคนท่ีเธอต้องการพบ ชาคริยาหันซ้ายแลขวาหาเงาต�ารวจ 

สักนายที่พอจะให้เธอแจ้งความจักรยานหายได้

"หายไปไหนกันหมดเฟ้ย ไม่อยู่รับใช้ประชาชนเลย"

อดไม่ได้ต้องพูดระบายอารมณ์ที่เหมือนจวนเจียนจะระเบิด ยืนรออยู่

เสี้ยวนาทีก็ยังไม่มีอะไรเกิดข้ึน ไม่ว่าจะตะโกนเรียกออกไปท้ังสามภาษา 

ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น หากในห้องเล็กๆ นั้นก็ยังเงียบร้างผู้คน เธอเลย 

ถอืวสิาสะเดนิตรงไปลองหมุนลกูบิดประตทีูต่่อเช่ือมห้องทางด้านหลงัทันที

...ล็อก

...โว้ย แล้วหายไปไหนกันหมดฟะ ไม่รู้หรือไงว่าประชาชนตาด�าๆ 

ก�าลังเดือดร้อน

เพราะท้ังเดอืดท้ังร้อนจนทนรออยู่เฉยๆ ในห้องแคบๆ ของป้อมต�ารวจ 

เล็กๆ นั่นไม่ได้ ชาคริยาจึงเลื่อนเปิดประตูกระจกแล้วออกมายืนข้างนอก 

เพ่งสายตามองไปรอบๆ เผื่อต�ารวจจอมอู้จะหลบไปนั่งสูบบุหรี่อยู่ตรงไหน 

หากแล้วสายตาเธอกลับไปปะทะเข้ากับใครบางคนท่ีเพ่ิงรองรับอารมณ์ 

ของเธอไปเมื่อไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมา

...ซามูไรตาฟ้า

นัน่ล่ะ ค�าเรยีกขานท่ีเธอตัง้ให้หนุม่ข้างห้องในอพาร์ตเมนต์ท่ีอาศยัอยู่  

ซามูไรตาฟ้า...ชายหนุ่มเจ้าของเรือนร่างสูงใหญ่เหมือนชาวตะวันตก 
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เส้นผมสนี�า้ตาลอ่อนยาวสลวยแบบท่ีไม่ต้องย้อมตามสมัยนยิมเหมือนวัยรุน่

คนอื่นๆ ถูกมัดไว้เรียบร้อยที่ท้ายทอย โครงหน้าคมเข้ม จมูกโด่งผิดวิสัย

ชาวเอเชียบวกเข้าไปกับตาสีฟ้าใสแบบท่ีถ้ามองอย่างเดียวก็คงจะคิดว่า 

เป็นนกัเรยีนต่างชาตมิากกว่าเจ้าของประเทศ แต่เจ้าหนุม่คนนัน้น่ะเจ้าของ

ประเทศแน่...เพราะเขามีท้ังนามสกลุและช่ือตวัเป็นภาษาญ่ีปุ่นอย่างชัดเจน 

เพียงแต่เธอไม่เคยสนใจจะอ่านและจ�าเท่านั้นเอง

จักรยานสีฟ้าอ่อนคันเก่าโทรมจอดลงตรงหน้าเธอ ซามูไรตาฟ้า 

ชะงักนิดๆ ราวกับตัดสินใจจะพูดอะไรสักอย่าง หากมันก็ช้าเหลือเกิน 

ในความรู้สึกเธอ ดังนั้นค�าถามห้วนๆ จึงหลุดออกไปจากปากก่อนท่ีเขา 

จะได้พูดอะไรออกมา

"มีอะไร"

"คือ..."

คิ้วเรียวขมวดฉับ...อยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาสิเฟ้ย มาคือมาแค

อยู่ได้

"มีอะไรให้ช่วยม้ัยครับ" เสียงถามเป็นภาษาญ่ีปุ่นท่ีคนพูดคงจะ

พยายามพดูช้าๆ ดงัมาอย่างมีน�า้ใจ และนัน่กท็�าเอาคิว้ท่ีขมวดมุ่นคลายลง 

ก่อนจะพยักหน้าไปยังป้อมต�ารวจทางด้านหลัง

"มาหาต�ารวจ แต่ไม่อยู่สักนาย ไม่รู้ไปอู้อยู่ที่ไหน"

ชายหนุ่มตีหน้าล�าบากกับภาษาลุ่นๆ ที่พวกผู้ชายชอบใช้กันของเธอ 

หากเขาก็ไม่เอ่ยท้วงอะไร นอกจากจะจอดจักรยานเข้าข้างทางพร้อม 

ล็อกกุญแจเรียบร้อย แล้วเดินเข้าไปในป้อมต�ารวจนั้นโดยมีหญิงสาว 

ตามหลังเข้าไปติดๆ

"ต้องโทรเรยีกครบั" ซามูไรตาฟ้าบอก พร้อมกบัช้ีมอืไปทางโทรศพัท์

รุน่เก่าท่ีตัง้โดดเด่นอยู่บนโต๊ะท�างานตวัใหญ่ตวัเดยีวของห้อง "เขาเขียนป้าย

บอกอยู่ตรงนี้ว่าถ้าต้องการพบต�ารวจให้กดเลขศูนย์"
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นิ้วเรียวสวยเลื่อนชี้ไปยังแผ่นป้ายกระดาษแข็งท่ีเขียนภาษาญ่ีปุ่น 

เป็นพืดให้ดู คนเจ้าอารมณ์หน้ามุ่ยอีกแล้ว

"อะไร จะช่วยแต่คนญี่ปุ่นหรือไง คนต่างชาติอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออก

นี่จะไม่ให้ความช่วยเหลือเลยใช่มั้ย"

คนฟังดูเหมือนจะอ้ึงๆ กับค�าพูดของเธออีกแล้ว หากชายหนุ่มก ็

ใจเย็นเกินกว่าจะโกรธ 

"ตรงนั้นมีภาษาอังกฤษเขียนอยู่ครับ" เขาอธิบายพร้อมกับชี้ให้เห็น

ภาษาอังกฤษตัวเล็กแสนเล็กท่ีเขียนอยู่บนป้ายกระดาษอีกอันท่ีตั้งอยู่ใน 

มุมอับของห้องท่ีเธอกวาดสายตามองไปไม่เห็นในตอนแรก หญิงสาว 

เชิดหน้าท�าเป็นฟังไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ กลบเกลื่อนความหน้าแตกของ 

ตัวเอง ชายหนุ่มลอบถอนหายใจก่อนจะเอ่ยถามต่ออย่างปลงตก

...ไหนๆ ก็หลวมตัวมาช่วยแล้ว ก็คงต้องช่วยให้ถึงที่สุด

"ผมโทรให้มั้ยครับ"

"ไม่ต้อง ฉันโทรเอง" ไม่พูดเปล่า เพราะมือเล็กยกหูโทรศัพท์ขึ้นมา

กดเบอร์โทรทันที ชายหนุ่มก้าวถอยมายืนด้านหลัง ด้วยความมีน�้าใจ 

ท�าให้ผละจากไปไม่ได้เพราะก็ไม่รู้ว่าเธอจะมีอะไรให้ช่วยอีกหรือเปล่า

หากพอเขาฟังบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นแสนคล่องของสาวชาวต่างชาติ

ท่ีก�าลังวีนแตกกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจแล้วก็อยากจะล่าถอยเสียเป็นก�าลัง  

ด้วยว่าเจ้าของร่างบางดูจะเก่งเกินกว่าขนาดรูปร่างไปมากนัก ไม่รู ้ว่า 

คุณต�ารวจดวงกุดท่ีปลายสายว่าอย่างไร หากท้ายสุดเธอก็วางสายแล้ว 

ทรุดตัวลงนั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้หน้าโต๊ะใหญ่ตัวนั้น ส่วนเขาก็ยังยืนนิ่ง 

แบบไม่รู้จะท�าอะไรกับตัวเองดีจนเธอกวาดสายตามาเจอ คิ้วเรียวสวยจึง 

เลิกขึ้นอย่างแปลกใจ

"อ้าว ยังอยู่เหรอ นึกว่ากลับไปแล้ว"

เจอค�าถามแบบนั้นเขาก็อยากจะแทรกตัวหายไปในอากาศโดยทันที 
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แต่ยังไม่ทันได้ตอบอะไร คนที่คงมีอารมณ์เป็นจรวดก็เอ่ยสวนออกมาอีก

"อีกห้านาทีเดี๋ยวต�ารวจจะเข้ามา ต�ารวจประจ�าท่ีป้อมเขาออกไป 

ลาดตระเวน"

เสยีงใสๆ พดูเชิงบอกเล่า เขาพยักหน้ารบัและชวนคยุฆ่าเวลา เพราะ

ดูท่าว่าหากปลีกตัวไปตอนนี้คงจะไม่เหมาะนัก

"ไม่ทราบว่าอะไรหายหรือครับ"

ค�าถามนั้นเข้าไปจุดรอยโกรธในใจเธอให้ลุกโชน เพราะหน้าใสๆ ท่ี 

ดูเหมือนจะผ่อนคลายลงกลับบึ้งตึงขึ้นมาทันที

"จักรยานหาย หายไปเป็นคันที่สองแล้ว บ้าจริงๆ เลย"

"ไม่ได้ล็อกหรือครับ"

ก้อนถ่านสดี�าสนทิสองก้อนตดิไฟลกุพ่ึบเขม้นมองมาทางเขาโดยทันที

"ลอ็กส ิไม่ใช่ลอ็กท่ีจกัรยานอย่างเดยีว แต่ลอ็กด้วยโซ่ต่างหากอกีด้วย 

แล้วเป็นไงรู้มั้ย"

เธอถามใส่อารมณ์ เขาส่ายหน้าปฏิเสธ ไม่กล้าพูดอะไรเพราะ 

เกรงตัวเองจะมอดไหม้ไปด้วยสายตาเธอ 

"มันตัดเจ้าด�าทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าแทนเจ้าสีเงินนัมเบอร์ทูของฉัน"

ท้ังๆ ท่ีสงสารคนท่ีของเพิ่งจะหาย หากเขาก็ต้องกลั้นหัวเราะอย่าง 

สุดความสามารถกับค�าเรียกขานโซ่กุญแจและจักรยานของเธอ

"แย่เลยนะครับ"

"แย่สิ คุณคิดว่ามันสบายหรือไง"

สาวเจ้าอารมณ์พาลใส่คนท่ีไม่รู้เรื่องไปอีกหนึ่งดอก ชายหนุ่มยืนนิ่ง

ไม่กล้าเถยีง ได้แต่ภาวนาให้ต�ารวจรบีๆ มาก่อนท่ีเขาจะถกูอารมณ์ของเธอ

เผาเป็นจุณ และแล้วค�าภาวนาของเขาก็เป็นผล เมื่อรถต�ารวจคันเล็ก

กะทัดรัดเคลื่อนเข้ามายังท่ีจอดรถข้างๆ ป้อมต�ารวจทันเวลาก่อนท่ีเขา 

จะถูกเผาเป็นเถ้าธุลี
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มาร์คยืนมองสาวน้อยร่างโปร่งบางเพื่อนข้างห้องให้การกับต�ารวจ 

ร ่างอ้วนท่ีคอยซักถาม และมีต�ารวจคู ่ หูร ่างผอมเป็นคนคอยเขียน 

รายละเอียดเอกสารแจ้งความ สาวน้อยชาวต่างชาติควักเอาหลักฐาน

ประกอบคดีของหายมาวางเรียงตรงหน้าต�ารวจหนุ่ม เริ่มด้วยกุญแจ 

รถจักรยานสองคัน ต่อด้วยเจ้าด�าโซ่คล้องต่างหากท่ีถูกตัดขาดกันเห็นๆ 

แล้วตามมาด้วยเอกสารการซ้ือขายจักรยานท่ีได้รับมาจากร้านค้า  

ซ่ึงมีหมายเลขประจ�าตัวรถเขียนก�ากับอยู่ ชาคริยาอธิบายเรื่องราวและ 

ตอบค�าถามเป็นภาษาญี่ปุ่นได้คล่อง แถมบางค�าตอบยังมีเหน็บแนมนิดๆ 

ให้เจ้าของประเทศพอเจ็บใจเล่น หากก็มีบางครั้งท่ีฟังค�าศัพท์ยากๆ และ 

ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนักไม่เข้าใจจนต้องหันมองมาทางเขาเป็นเชิงถาม มาร์ค

จึงอธิบายกลับไปด้วยค�าง่ายๆ ให้เธอเข้าใจ มารู้ตัวอีกครั้งเขาก็กลายมา

เป็นผู้ช่วยของเธอเต็มตัวเมื่อลงมานั่งอยู่บนเก้าอี้ใกล้กันแบบนี้

"มันขโมยไปสองคันแล้วคุณต�ารวจ เจ้าสีเงินนัมเบอร์วันเม่ือตอน 

ต้นเดือน แล้วที่เพิ่งหายไปนี่ก็เจ้าสีเงินนัมเบอร์ทู"

เสียงใสๆ เล่า ปลายเสียงยังมีรอยแค้นเคืองไม่จาง ต�ารวจคนอ้วน 

หันไปมองสบตาต�ารวจคนผอมอย่างล�าบากใจ ก่อนจะถอนหายใจแล้ว 

พูดข้ึนมาอย่างเกรงใจคนท่ีก�าลังอยู่ในอารมณ์โกรธจนอาจจะเห็นช้าง 

เป็นหนูได้ถ้าเกิดพูดอะไรไม่ถูกหูคุณเธอเข้า

"ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเขียนค�าร้องแจ้งความสองใบครับ ว่าแต่ท�าไม 

ตอนที่คันแรกหายไปถึงไม่มาแจ้งความล่ะครับ"

"ก็ไม่นึกนี่ว่ามันจะหายอีกคัน ตอนคันแรกหายไปนึกว่าฟาดเคราะห์ 

ท�าบุญท�าทานคนอดอยาก แต่ไม่นึกว่าที่นี่คนอดอยากจะมีเยอะขนาดนี้"

เธอลอยหน้าพูดกัดให้คนฟังได้แสบๆ คันๆ อีกแล้ว มาร์คมองสบตา

เจ้าหน้าที่ต�ารวจทั้งสองนายก่อนจะยิ้มแหยๆ เป็นเชิงขอโทษ

...ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองท�าผิดอะไร แต่ยิ้มขอโทษแทนคนข้างตัว



เด็กทะเล15

ไปก่อนคงจะดีกว่าไม่ท�าอะไรเลย

"คนญี่ปุ่นไม่ใช่ขโมยทั้งหมดนะครับ"

ต�ารวจคนอ้วนแก้ตัวอ่อยๆ หญิงสาวตอบรับ แต่ค�าบ่นยังตามมาอีก

ยาวเหยียด ก่อนท่ีคณุต�ารวจจะดงึกลบัเข้าไปซักถามยงัหัวข้อท่ีต้องการต่อ

ราวย่ีสิบนาทีการเขียนเอกสารแจ้งความจึงเสร็จ ชาคริยาเซ็นช่ือ

รับรองเรียบร้อย แถมมาร์คยังต้องเซ็นชื่อตัวเองเป็นพยานด้วยอีกคน

"อ้าว คนญี่ปุ ่นหรือ นึกว่าคนต่างชาติ...ซากุระอิ ฮายาโตะ*"  

คณุต�ารวจคนผอมถามชายหนุม่อย่างแปลกใจ ชาครยิากเ็พิง่จะรูว่้าเพือ่นข้าง 

ห้องช่ือ 'ซากุระอิ ฮายาโตะ' เอาตอนนี้นี่ล่ะ หลังจากท่ีเห็นหน้ากันมา 

นานหลายเดือน

"ครับผม เป็นลูกครึ่งครับ พ่อเป็นคนญี่ปุ่น แม่เป็นคนเยอรมัน"  

ชายหนุ่มอธิบายเสียงเรียบๆ ไม่แสดงความรู้สึกอะไร

"เอาล่ะ เดี๋ยวช่วยไปช้ีต�าแหน่งท่ีจอดจักรยานให้ด้วยนะครับ ว่าแต ่

มากันยังไงครับ" คุณต�ารวจคนอ้วนถามอย่างมีน�้าใจ

"เดินมาค่ะ จักรยานถูกขโมยไปแล้วนี่" เสียงใสสะบัดตอบ มาร์ค 

แทบอยากจะส่ายหน้าด้วยความระอา

...มีเหน็บทุกค�าเลย ท�าไมเจ้าคิดเจ้าแค้นขนาดนี้นี่

"งั้นไปด้วยกันมั้ยครับ แต่รถอาจจะแคบไปหน่อย"

หญิงสาวทอดสายตามองตามสายตาต�ารวจหนุม่คูหู่ต่างไซส์ รถยนต์

คันเล็กแบบมินิคาร์สี่ประตูสีขาวแถบด�า บนหลังคารถมีไฟฉุกเฉินสีแดง 

ติดต้ังพร้อมด้วยตราต�ารวจติดหราอยู่ด้านหน้าดูคันกระจ้อยจนคุณต�ารวจ

ตัวโตไม่น่าจะยัดร่างเข้าไปได้

"ไม่เป็นไรค่ะ แคบก็นั่งได้" เธอรีบรับค�าก่อนคุณต�ารวจจะเปลี่ยนใจ

* คนญี่ปุ่นเวลาเขียนชื่อนามสกุล จะใช้นามสกุลขึ้นก่อนแล้วค่อยตามด้วยชื่อตัว
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...ก็เรื่องอะไรจะต้องเดินให้เมื่อย แถมยังจะได้นั่งรถต�ารวจใน 

ต่างประเทศอีกด้วย ประสบการณ์ช้ันเยี่ยม คว้าเอาไว้แล้วไปเล่าหากิน 

ได้อีกนาน

ชาคริยาคิดอย่างกระหย่ิม ลืมไปแล้วว่าเพิ่งเคืองจากท่ีจักรยานหาย 

ความรูส้กึมนัคงจะฉายชดัออกมาทางดวงตา คนท่ีคอยเหลอืบมองจบัสงัเกต

อารมณ์เธออย่างมาร์คจึงเห็นดวงตาด�าสนิทคู่สวยเป็นประกายวาววับ เขา

เผลอขมวดคิ้วอย่างแปลกใจ

...มีเรื่องอะไรถูกใจ

"แล้วคุณซากุระอิล่ะ"

"เดี๋ยวผมขอแยกไปเลยได้มั้ยครับ"

"อย่าเพิ่งเลย ไปด้วยกันก่อนดีกว่า เผ่ือมีอะไรให้ช่วย" คุณต�ารวจ 

รีบรั้งหาพวกรองรับอารมณ์คนของหาย ลองต�ารวจพูดออกมาอย่างนั้น 

เขาจะปฏิเสธได้อย่างไร ถึงแม้จะอยากปฏิเสธใจแทบขาดก็ตามที

"แต่ว่า...สงสัยจะยัด เอ๊ย นั่งกันไม่หมด" คุณต�ารวจคนอ้วนพูด 

ออกมาอย่างไม่แน่ใจ เพราะหนุม่ลกูครึง่ร่างสงูตวัใหญ่เอาเรือ่งอยู่เหมือนกนั

"ไม่เป็นไรครบั เดีย๋วผมขีจ่กัรยานตามไป" เขาบอกเบาๆ เหลอืบมอง

คนร่างโปร่งบางท่ีตอนนี้ไปยืนอยู่ข้างรถต�ารวจมองส�ารวจสิ่งต่างๆ ด้วย

ความสนใจเรียบร้อยแล้ว ชายหนุ่มท้ังสามคนมองสบตากันโดยมิได้ 

นัดหมาย แล้วต่างก็เผลอถอนหายใจออกมาพร้อมๆ กัน

...สงสารก็สงสาร แต่หนักใจในฝีปากก็หนักอยู่ไม่แพ้กัน
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ชาคริยาชี้จุดเกิดเหตุให้คุณต�ารวจท้ังสองดูอย่างละเอียด แถมยัง 

มีการสาธิตวางเจ้าด�าท่ีถูกตัดคอขาดไว้ตรงต�าแหน่งท่ีเจอเมื่อตอนเท่ียง 

ให้ดูเพื่อช่วยยืนยันว่าขโมยคนนี้มัน 'เถื่อน' จริงๆ โดยท่ีเธอไม่ได้โกหก  

แล้วคุณต�ารวจก็จดโน่นวัดนี่ ก่อนจะสเก็ตช์ภาพท่ีเกิดเหตุคร่าวๆ บน

กระดาษขาวเพื่อประกอบค�าแจ้งความ เม่ือเสร็จกิจเรียบร้อย คุณต�ารวจ 

ก็เอ่ยล�่าลา

"ถ้ามีความคืบหน้าเจอจักรยานยังไงจะรีบโทรมาบอกครับ"

"จะรอรับโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ" ชาคริยา

จบค�าพูดด้วยรอยยิ้มหวานประจบท่ีพอจะท�าให้คนมองช่ืนใจได้บ้าง  

หลังจากที่หวาดผวากับค�าเหน็บแนมเป็นระยะๆ ของหญิงสาวมาแล้ว

"ครับ ถ้าได้ข่าวยังไงจะรีบโทรมาแจ้งทันทีเลยครับ ไปก่อนนะครับ"

ชาคริยาและมาร์คยืนรอส่งจนรถต�ารวจคันเล็กแล่นลับหายไปตรง 

หัวมุมถนน หญิงสาวหันกลับมาจะเปิดประตูเข้าบ้าน หากสายตาก็ไป 

ปะทะกับร่างสูงใหญ่ของเพื่อนข้างห้องท่ีตกกระไดพลอยโจนมาร่วมขบวน

แจ้งความด้วย เขาก�าลังก้าวคร่อมจักรยานเตรียมขี่ออกไป

บทที่

2
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"หิวข้าว..." เสียงใสเอ่ยขึ้นมาลอยๆ ท�าคนที่ก�าลังจะลาจากชะงักกึก 

แล้วรอค�าพูดต่อไปของเธอด้วยใจเต้นระทึก

...จะมาไม้ไหนอีกนี่

"บ่ายสองกว่าแล้วยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลย หิวข้าว"

"แล้ว..." อดไม่ได้ต้องถามออกมา และรอยย้ิมเจ้าเล่ห์ก็ฉายชัดบน 

ริมฝีปากบาง

"ไปหาอะไรกินกัน เดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง ขอบคุณที่ช่วยอยู่เป็นเพื่อนไง"

มาร์คอดย้ิมออกมาไม่ได้...นึกว่าค�า 'ขอบคุณ' จะไม่หลุดออกมา 

จากปากเธอซะแล้ว

"หรือว่ากินข้าวแล้ว?" เธอถามอย่างไม่แน่ใจ เขาส่ายหน้า

"ยังไม่ได้กิน ว่าแต่..."

"ดีเลย งั้นไปหาไรกินกัน ฉันอยากกินชีสเบอร์เกอร์ของแมคฯ"

สั่งโดยไม่ถามความเห็นคนท่ีก�าลังจะถูกเลี้ยง และไม่พูดเปล่า  

เพราะร่างบางกระโดดตุบ้ขึน้มาซ้อนท้ายจกัรยานเขาทันที มาร์คเหลยีวมอง

คนท่ีนัง่อย่างสบายอารมณ์อยู่บนตะแกรงด้านหลงัอย่างงงๆ ในความรวดเรว็ 

ดวงตาโตมองสบตาสีฟ้า รอยโกรธบนดวงตาสวยเริ่มวิ่งมาเป็นริ้วๆ แบบที่

ท�าเอาเขาสะท้านเยือกในอก

"ท�าไม หรือจะให้ฉันเดินไปแล้วนายข่ีจักรยาน จะไม่แล้งน�้าใจไป

หน่อยเหรอ"

"ไม่ใช่ครับ ผมไม่ได้จะให้คุณเดินไป แต่ว่าการซ้อนท้ายจักรยาน 

มันผิดกฎหมาย เดี๋ยวต�ารวจจับ" เขารีบปฏิเสธพร้อมกับอธิบายเสียงอ่อย

"ช่างสิ ผิดก็ช่าง ถ้าต�ารวจจับฉันจะบอกว่าจักรยานถูกขโมยไป  

เพราะงัน้ฉันกมี็สทิธิซ้์อนจกัรยานนายจนกว่าต�ารวจจะตามจักรยานฉันเจอ"

มาร์คอ้าปากค้างกับค�าพูดประโยคนั้น เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอคนแบบนี้ 

เขาขยับปากจะค้าน หากคิดดูแล้วก็น่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไร เขาเลย 
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ท�าเพียงแค่ลอบระบายลมหายใจพร้อมกับคิดค�านวณระยะทางจากบ้านไป

ร้านแมคโดนัลด์ที่ใกล้ที่สุด

...ปั่นจักรยานยี่สิบนาที

ชายหนุ่มแอบกลืนน�้าลาย อดไม่ได้ที่จะเหลียวมองคนที่นั่งซ้อนอีกที 

ก่อนจะค่อยๆ เคลื่อนจักรยานออกไป

...ว่าแต่เขาเข้าไปเกี่ยวอะไรกับเธอตอนไหนกันนะเนี่ย ยังไม่เข้าใจ 

ตัวเองเลยจริงๆ

ปั่นจักรยานจนเหงื่อตกโดยมีดนตรีประกอบเป็นเสียงบ่นของคน 

นั่งข้างหลังดังมาเป็นระยะๆ ถึงความแข็งและเจ็บของตะแกรงซ้อนท้าย  

เขาก็พาเธอมาถึงร้านแมคโดนัลด์ท่ีตั้งอยู่ในศูนย์การค้าท่ีรวมเอาร้านค้า

หลายๆ ร้านเข้าไว้ด้วยกันโดยปลอดภัย ดูเหมือนคนร่างบางจะหิวไม่น้อย 

เพราะคอยยืนเร่งเขายิกๆ ตอนท่ีเขาก�าลังล็อกจักรยานด้วยกุญแจอันโต 

รูปตัวยูที่ใช้ล็อกรถมอเตอร์ไซค์

...เมืองนี้สถิติจักรยานหายบ่อย หากไม่ใช้กุญแจล็อกต่างหากแบบนี้

ก็คงจะหายไป...แบบของคนตรงหน้านี้นี่ล่ะ

"อยากกินอะไร" ชาคริยาเอ่ยถามคนร่างสูงระหว่างท่ีเดินตรงไปยัง 

ร้านแมคฯ เพื่อประหยัดเวลา

"แมคนักเก็ตครับ"

"อา ดีจัง แบบนี้ก็ซ้ือแฮปปี้เซ็ต* ได้ คราวนี้ก็เก็บตุ๊กตาของเซ็ตนี ้

ครบซะที"

เสียงร้องดังอย่างดีใจท�าให้เขาต้องก้มมองหน้าคนข้างๆ ซ�้าอีกครั้ง 

ดวงหน้าสวยท่ีดูจะเข้มกว่าสาวญ่ีปุ่นท่ัวไปฉายรอยเบิกบาน นัยน์ตาสวย 

จับจ้องตู้โชว์ตุ๊กตาของแถมท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าเห็นมาแต่ไกลไม่วางสายตา 

* แฮปปี้เซ็ต (Happy Set) เป็นอาหารชุดเด็กที่แถมของเล่น ที่เมืองไทยจะเรียกว่าแฮปปี้มีล (Happy Meal)



Itoshii hito... สุดที่รักของหัวใจ 20

เมื่อเห็นแววตาเธอแล้วเขาก็ถอดใจในเรื่องที่อยากจะพูด

...ก.็..ไม่มีอะไรมากหรอก แค่อยากจะบอกเธอว่า...ตุก๊ตาท่ีจะแถมน่ะ 

เขาก็อยากได้...เพราะก�าลังเก็บสะสมอยู่เหมือนกัน

ทะเลเมืองหนาวเป็นสีเทาไม่ฟ้าใสฟ้าสดหรือเขียวมรกตเหมือน 

เมืองไทย แถมลมทะเลยังพัดแรงจนท�าให้อากาศไม่ร้อนมากอย่างท่ีน่าจะ

เป็นส�าหรับฤดูร้อนในตอนนี้ เรือเฟอร์รี่ล�าโตก�าลังขับเคลื่อนตรงไปยัง 

ท่าเรอืของอกีจงัหวดัท่ีตัง้อยู่ตอนเหนอืสดุของเกาะฮอนชูท่ีมองเห็นอยู่ไกลๆ 

นกนางนวลบินร่อนอยู่เหนือพื้นน�้าสอดส่ายสายตาหาปลาผิวน�้าชะตาขาด

มาเป็นอาหาร

ชาคริยาเดินลิ่วๆ น�าชายหนุ่มร่างสูงท่ีถือถุงแมคโดนัลด์ตามต้อยๆ 

มาท้ิงตัวนั่งบนข้ันบันไดลงชายหาดท่ีถูกสร้างทอดยาวขนานไปกับชายฝั่ง

ทะเล มาร์คเดินตามมานั่งลงข้างๆ อดไม่ได้ท่ีจะคลี่ย้ิมออกมาเมื่อเห็น 

คนผมสั้นหัวยุ่งกระเจิงด้วยแรงลม ยังดีท่ีเธอมัวแต่ก�าลังวุ่นกับการเปิด

ค้นหาของกนิในถงุพลาสติกท่ีเพิง่รบัไปจากมือเขา เลยไม่ทันได้เห็นรอยย้ิม

ของมาร์ค หาไม่เจ้าแม่คงจะได้มีน�้าโหอีกเป็นแน่

"เอานี่ นักเก็ต ชีสเบอร์เกอร์ แล้วก็โค้กกับมันฝรั่งสองถุง"

ใช่...เธอซ้ือแฮปปี้เซ็ตให้เขาสองชุด ชุดชีสเบอร์เกอร์กับชุดนักเก็ต 

โดยเธอให้เหตผุลว่าเขาตวัโตต้องกนิเยอะๆ แต่มาร์คกร็ูด้ว่ีาเหตผุลจรงิๆ ท่ี

เธอซ้ือให้เขาสองชุดน่ะคอือะไร เจ้าตุก๊ตาสนปูป้ีในชุดอวกาศกบัชุดด�าน�า้นัน่ 

อย่างไรท่ียวนใจให้เธอซ้ือของกนิให้เขาสองชุด อ้อ รวมเจ้าตัวเล่นสกสี�าหรบั

ชุดชีสเบอร์เกอร์ของเธอเข้าไปด้วยอีกตัว ตอนนี้คนท่ีบ่นหิวแสนหิวก็เลย

ก�าลังชื่นชมยิ้มกว้างกับเจ้าสนูปปี้สามตัวในมือ

...เขายังไม่มีตัวที่เล่นสกี

มาร์คอดมองอย่างเสียดายไม่ได้ แต่กจ็�าตอ้งตัดใจ แกะชสีเบอรเ์กอร์
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ออกมากนิเงยีบๆ ไม่มีปากเสยีง เขาทอดสายตามองไปยังทะเลกว้างเบ้ืองหน้า  

ชักเห็นด้วยกับความคิดของเธอหลังจากที่ซื้อแฮปปี้เซ็ตสามชุดเสร็จ

'ไปนั่งกินริมทะเลกัน บรรยากาศดีๆ จะท�าให้อาหารอร่อยกว่าที่เป็น'

"ซากุระอิซัง...ว้า ยาวจัง เรียกชื่อสั้นๆ ได้มั้ย แบบซากุระจังอะไร 

ท�านองนั้นน่ะ" ชาคริยาถามขณะท่ีหยิบมันฝรั่งทอดเข้าปากหลังจาก 

ช่ืนชมกับตุ๊กตาของแถมจนพอใจแล้ว มาร์คแทบจะส�าลักน�้าโค้กท่ีก�าลัง 

ดื่มอยู่

...ซากุระจัง...ซากุระจังกับเขานี่นะ? สุดจะเข้ากันดีเสียเหลือเกิน

เขาควักผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าเสื้อมาเช็ดน�้าโค้กท่ีหกเปื้อนก่อนจะ

ตอบเบาๆ แบบเกรงบารมี

"เรียกผมว่ามาร์คก็ได้ครับ คนอื่นเขาก็เรียกกันแบบนี้"

"อ้าว มีชื่อมาร์คอีกชื่อเหรอ" เธอถามอย่างแปลกใจ เขาพยักหน้ารับ

"ใช่ครับ ซากุระอิ ฮายาโตะ มาร์ค"

"อืม มาร์คเหรอ..." ดวงตาสวยฉายรอยครุ่นคิด มือก็แกะกระดาษ 

ห่อชีสเบอร์เกอร์ไปด้วย "คนอื่นเรียกกันเยอะแล้ว ไม่เอาดีกว่า..."

ค�าบอกนั้นท�าเขาสะดุ้ง เฝ้าภาวนาไม่ให้เธอคิดแผลงๆ เรียกเขา 

ด้วยชื่อ 'ซากุระจัง'

"เรียกฮายาโตะแล้วกันนะ ได้ใช่มั้ย"

แล้วค�าภาวนาก็เป็นผล เขารีบพยักหน้ารับก่อนท่ีเธอจะเปลี่ยนใจ  

"ได้ครับ ฮายาโตะก็ได้"

...ดีกว่าซากุระจังเป็นไหนๆ

"ว่าแต่คุณล่ะครับ จะให้ผมเรียกคุณว่าอะไร"

"ฮิเมะซามะ"*

เขามองเธอตาค้าง ชาคริยามองท่าทางพิลึกๆ ของซามูไรตาฟ้าแล้ว

* ฮิเมะซามะ (Hime-sama) แปลว่าเจ้าหญิง
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หัวเราะเสียงดังลั่น

"ล้อเล่น โห ท�าเป็นตกใจใหญ่หลวง"

"ไม่ใช่..." เขาอุบอิบตอบ "จะให้เรียกเป็นเจ้าหญิงก็ได้"

...เจ้าหญิงซูยุในเรื่องอิกคิวซังน่ะนะ

เขาได้แต่นึกต่อในใจ ไม่กล้าพูดออกไป ก็บอกแล้วว่ากลัว

"แหม ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ ฉันชื่อชาคริยา เรียก 'ชา' สั้นๆ ก็พอ"

"ครับ...คุณชา"

"ดีๆ กินต่อเถอะ เย็นหมดแล้ว เดี๋ยวมันฝรั่งเหี่ยว ไม่อร่อยนะ"

เธอเร่งเมื่อเห็นเขาดูเหมือนจะจมอยู่กับความคิดของตัวเองโดยลืมท่ี

จะกินต่อเหมือนอย่างเธอ

มาร์คปั ่นจักรยานมาส่งหญิงสาวเพื่อนข้างห้องท่ีหน้าประตูห้อง  

หากชาคริยาไม่ยอมลงจากจักรยานท้ังๆ ท่ีรถจอดเรียบร้อยแล้ว เธอยัง 

นั่งหน้าตาเฉยอยู่อย่างนั้น จนเขาจ�าต้องพูดออกมา

"ถึงบ้านแล้วครับ"

"รู้แล้ว" ลอยหน้าลอยตาตอบ แถมมือยังเกาะตะแกรงเหล็กซ้อนท้าย

เอาไว้แน่น ขาก็ไม่ยอมเอาลงแตะพื้นช่วยพยุงรถ ปล่อยให้เขาเป็นฝ่าย 

รับน�้าหนักเองคนเดียว

"แต่ฉันจะไปมหาวิทยาลัย"

มาร์คนึกเดาค�าสั่งต่อไปออกทันที

...เขากลายเป็นสารถีจ�าเป็นไปเมื่อไหร่นี่

เขาเร่ิมป่ันจกัรยานตรงไปยงัมหาวทิยาลยัท่ีเห็นอยู่ไกลๆ เบ้ืองหน้าทันที 

โดยที่ไม่ต้องรอให้เธอพูดอะไร ชาคริยายิ้มกว้างอย่างพอใจ

"ดีมาก รู้งาน ไม่ต้องให้พูดมาก"

ดูท่าคนซ้อนคงจะสบายอารมณ์ไม่เบา เพราะเสียงฮัมเพลงท�านอง 
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คุ้นหูดังหงุงหงิงพอให้เขาได้ยิน มาร์คอดยิ้มออกมาไม่ได้

...แม่สาวอารมณ์ราวกับคลื่น...เด๋ียวก็ซัดสาดเข้ามาไม่ทันให้ตั้งตัว

ราวกบัมพีายุ แต่บางทีกแ็ค่เคลือ่นมากระทบชายฝ่ังเบาๆ ราวกบัเสยีงดนตรี

...ชาคริยา...นามิ...คลื่นเจ้าอารมณ์

มาร์คไขกุญแจเปิดประตูห้องพักเข้ามาเม่ือฟ้าจางแสงอาทิตย์แล้ว  

แม้จะเป็นช่วงปิดเทอม หากเขาก็ไม่ได้หยดุไปมหาวิทยาลยัเหมอืนคนอืน่ๆ 

ด้วยเพราะงานทดลองท่ีท�าค้างอยูยั่งไม่เสรจ็ เขากเ็ลยต้องไปมหาวิทยาลยั

ทุกวัน

...นียั่งดท่ีีไม่ต้องคอยเฝ้าการทดลองท้ังวันเหมือนเมือ่ช่วงเดอืนก่อน

เขายัดข้าวกล่องท่ีซ้ือติดมือมาจากร้านสะดวกซ้ือข้างมหาวิทยาลัย

เข้าตูไ้มโครเวฟ กดปุ่มตัง้เวลาก่อนจะเปิดตูเ้ย็นหยิบนมข้ึนมากรอกปากดืม่

แบบไม่ต้องพึ่งพาแก้วให้เสียเวลา ครบหนึ่งนาทีครึ่งพอดี อาหารกล่อง 

ท่ีเป็นข้าวหน้าเนื้อกล่องใหญ่ก็ร้อนและหอมกรุ่นควันฉุยเตรียมพร้อมท่ี 

จะลงไปนอนอุ่นอยู่ในท้องเขาแล้ว มาร์คใช้เวลาไม่ถึงห้านาที เจ้าอาหาร 

ในกล่องก็หายเกลี้ยงลงไปในกระเพาะเขาจนหมด ก�าลังเอนตัวนั่งผึ่งพุง 

บนเก้าอ้ีแบบปรบัระดบัได้ เสยีงตงึตงักด็งัลอดมาจากข้างห้องทางด้านขวา 

มาร์คขมวดคิ้ว

...แม่คลื่นสาว...นามิ...ชาคริยา

มาร์คคลี่ย้ิมเมื่อนึกถึงหน้าใสผมสั้นยุ่งเหยิงและดวงตาเจ้าอารมณ์ 

คิดถึง...แล้วก็อดไม่ได้ท่ีจะคว้ากระดาษดินสอข้ึนมาร่างรูปวาดลงไปอย่าง

เจนจัด

...เขาชอบวาดรูป

มันก็เริ่มมาจากการชอบอ่านการ์ตูนนั่นล่ะ อ่าน...แล้วก็ซึมเข้าไป 

ในความรู้สึก ใครจะรู้ว่าตอนเด็กๆ เขาฝันอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูน  
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หากแต่พอโต ฝีมือแค่พอไปวัดไปวาได้ก็ท�าให้เขาตัดใจ หันมาหาสิ่งที่ชอบ

รองลงมา...ทะเล เขาชอบทะเล ก็เลยมาเรียนอะไรท่ีเกี่ยวกับทะเลแทน  

หากแต่เขาก็ไม่เคยทิ้งในสิ่งที่รัก...การวาดรูป

เพียงครู่เดียวกระดาษขาวท่ีว่างเปล่าก็ปรากฏชัดเป็นรูปร่าง เขา 

ย้ิมอย่างพอใจยามมองรูปนั้น แม่สาวข้างห้องยืนท�าหน้าบูด ในดวงตา 

มีกองเพลิงลุกโชนอยู่ข้างกุญแจสีด�าอันโตกว่าปกติท่ีวางอยู่แทบเท้า  

เขาหัวเราะออกมาเบาๆ ลงเส้นอีกสองสามครั้ง ควันแห่งความโกรธก ็

พวยพุ่งออกจากหูทั้งสองข้าง

...นี่ล่ะ เธอในวันนี้

เสียงตึงตังข้างห้องเงียบไปแล้ว แต่มาร์คยังไม่หยุดย้ิม มองหน้า 

คนในรูปวาดแล้วก็ต้องหัวเราะออกมาอีก

...ป่ันจกัรยานเหนือ่ยไปหน่อย แต่กยั็งดไีด้กนิชีสเบอร์เกอร์ แถมด้วย

นักเก็ตอีกห้าช้ิน แต่เสียดาย...สนูปปี้สามตัวท่ีเธอได้ไป เขาก็อยากได้ 

ไม่แพ้กัน
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ชาคริยาเปิดประตูห้องออกมาพบกับแสงแดดจัดจ้าของท้องฟ้า 

กลางฤดูร้อน เธอคว้าหมวกออกมาใส่กันแดด สะพายกระเป๋าเป้กระชับตัว 

แล้วก้าวเดินตรงไปยังมหาวิทยาลัย หากก็อดเหลือบตามองไปยังท่ีท่ีเคย

จอดเจ้าสีเงินนัมเบอร์วันและทูไม่ได้

...ไม่มีแล้ว...เจ้าโจรร้ายคงไม่กลับใจ

ตัดใจแบบไม่เหลือความหวัง แล้วเธอก็ออกเดินต่อไปทันที

จักรยานสีฟ้าคันคุ้นตาข่ีผ่านหน้า แถมร่างสูงผมยาวของชายหนุ่ม

เจ้าของรถก็คุ้นเสียจนเธอต้องตะโกนเรียก

"ฮายาโตะ"

ดูเหมอืนเสยีงจะเบาไปเขาเลยไม่หยุดรถ เธอเลยตดัสนิใจตะโกนเรยีก

อีกที

"ฮายาโตะ"

...ยัง ยังไม่หยุดอีก

ชาคริยากัดริมฝีปากอย่างขัดใจ ก่อนจะคลี่ยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่ห์

"ซากุระจัง รอก่อน"

บทที่

3
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ได้ผล รถจักรยานสีฟ้าอ่อนคันนั้นเบรกพรืด และซามูไรตาฟ้าก็ 

หันขวับมามองหน้าเธอทันที หญิงสาวยิ้มกว้างหัวเราะร่าก่อนจะว่ิงตรง

เข้าไปหาคนที่ยืนคร่อมจักรยานท�าหน้าบึ้งนิดๆ พอเป็นพิธี

"ไปมหา'ลัยใช่ป่ะ ไปด้วยนะ"

และโดยไม่รอค�าตอบรับเหมือนเดิม ร่างโปร่งบางก็กระโดดไปนั่ง 

บนตะแกรงซ้อนด้านหลังทันที มาร์คส่ายหน้าอย่างระอา หากก็ไม่พูดอะไร

ออกมา นอกจากข่ีจักรยานตรงไปมหาวิทยาลัย โดยมีชาคริยานั่งกินแรง

อย่างสบายอารมณ์อยู่ด้านหลัง

"ชาจัง"

ชาคริยาขมวดคิ้วนิดๆ กับค�าเรียกขานของสาวๆ เพื่อนร่วมแล็บ

...ไม่ได้ชาเฟ้ย ไม่ได้ชาอะไรเล้ย

เธอได้แต่คิดโวยวายอยู่ในใจ เพราะยังไม่ชินสักทีกับค�าว่า 'ชาจัง' ที่

เพื่อนๆ เรียก ความจริงช่ือเล่นท่ีพ่อแม่ต้ังให้เธอก็มี 'ลูกชุบ' ช่ือออกจะ 

น่ารักน่ากิน แต่ค่าท่ีมันออกเสียงยากล�าบากเหลือเกินส�าหรับคนญี่ปุ่น  

พวกนั้นก็เลยตกลงใจเรียกเธอสั้นๆ ว่า 'ชาจัง' แทน

"ชาจัง วันนี้ไปดื่มกันมั้ย มีร้านเปิดใหม่ตรงใกล้ๆ โชเตงไก* น่ะ  

ร้านน่ารักมากเลย" มาริโกะ สาวน้อยร่างเล็กในชุดเสื้อสายเดี่ยวกระโปรง

บานสีสันสดใสรับหน้าร้อนเอ่ยชวน 

"เป็นบาร์เล็กๆ คนไม่เยอะนะชาจัง แถมบรรยากาศยังดีมากด้วย" 

ฝ่ายสนับสนุนอย่างอาเคมิตามมาติดๆ และเจ้าคนผมม้าหน้าเต็มไปด้วย

รอยยิ้ม...ทาเอโกะก็ยื่นหน้าเข้ามาช่วยโน้มน้าวอีกคน

"ท่ีส�าคญันะ บาร์เทนเดอร์หล่ออย่างงีเ้ลย" ท�ามอืให้ดเูป็นการยนืยันว่า 

ล้อหล่อ...หล่อจริงๆ ไม่ได้โกหก ชาคริยาหัวเราะเบาๆ

* โชเตงไก (Shotenkai) ย่านช็อปปิ้ง
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"ไป อยากเห็นบาร์เทนเดอร์หล่อๆ เผื่อชีวิตจะมีสีสันข้ึนมาบ้าง  

เห็นแต่หน้าสาวๆ อย่างพวกเธอจนจะเฉาตายอยู่แล้ว"

สามสาวค้อนควัก ชาคริยาหัวเราะลั่นกับท่าทีนั้น

...ถึงแม้เมืองนี้จะไม่มีเพื่อนคนไทยให้คลายเหงา แต่เด็กๆ ในแล็บที่

น่ารักกุ๊กกิ๊กก็ทดแทนกันได้ไม่น้อยเหมือนกัน

...ซามูไรตาฟ้า!

ชาคริยาร้องเอ็ดอึงในใจเมื่อเห็นบาร์เทนเดอร์ที่สาวๆ ในแล็บการันตี

ตลอดการเดินทางเต็มตา ชายหนุ่มในชุดสูทผูกหูกระต่ายท่ีก�าลังเขย่า 

เชกเกอร์ด้วยมาดเท่ใต้แสงสลวัน้อยแรงเทียนนัน่ ให้ดยัูงไงกเ็หมือนซามูไร

ตาฟ้าหนุ่มคนข้างห้องไม่ผิดเพี้ยน

"หล่อใช่มั้ยล่ะชาจัง" มาริโกะกระซิบถาม ส่งสายตาหวานเยิ้มไปให้

บาร์เทนเดอร์หนุ่มแล้วทรุดตัวลงนั่งบนแท่งเหล็กรูปโค้งหน้าเคาน์เตอร์

"เขาเรยีนอยู่ท่ีมหาวทิยาลยัเราด้วยนะ ชาจังเคยเห็นมัย้" ข้อมลูยนืยัน

มาจากอีกหนึ่งสาว ทาเอโกะ

"โห มองตาค้างเลย อย่าเพิ่งตกหลุมรักนะจ๊ะ คนนี้น่ะสาวๆ จองกัน

ให้เพียบ" อาเคมิท้วงเบาๆ ชาคริยากะพริบตาถี่ ก่อนจะคลี่ยิ้มบาง

"ไม่ตกหลุมรักหรอก ก็แค่...ก�าลัง...ทึ่ง"

"เห็นหน้าฝรั่งอย่างนั้นแต่จริงๆ แล้วเป็นคนญ่ีปุ่นนะจ๊ะ พูดญ่ีปุ่น 

คล่องเลย"

"ก็ลูกครึ่งนี่"

แล้วข้อมูลส่วนตัวของหนุ่มคนนั้นก็ตามมาอีกมากมาย จนเมื่อ 

บาร์เทนเดอร์หนุ่มเป้าหมายหันมารับออเดอร์ วงนินทาจึงหยุดชั่วขณะ

"ยินโทนิกค่ะ" อาเคมิถือโอกาสสั่งก่อนด้วยรอยยิ้มหวาน ชายหนุ่ม 

ยิ้มตอบนิดๆ ท�าชาคริยามองอึ้งไปเหมือนกัน
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...ซามูไรตาฟ้า นายนั่น...ยิ้มเซ็กซี่ชะมัด

"มาร์ตินี่ค่ะมาร์ค" มาริโกะทอดเสียงหวาน ซามูไรตาฟ้าแจกรอยยิ้ม

ทรงเสน่ห์อีกแล้ว

"สกรูไดรเวอร์เหมือนเดิมนะคะมาร์ค" ทาเอโกะกส็ัง่เสยีงหวานใช่ย่อย 

ชายหนุ่มรับค�าด้วยเสียงทุ้มเบาแบบที่ชาคริยาฟังแล้วขนลุกตั้ง แต่ส�าหรับ

สาวๆ คงจะแสนรญัจวนหัวใจจนท�าเอาตาปรอยไปตามๆ กนั บาร์เทนเดอร์

หนุม่หันมองลกูค้าคนสดุท้ายแล้วเลกิคิว้เข้มเป็นเชงิถาม ไม่มทีีท่าแปลกใจ 

ประหม่า หรืออะไรเลย

ชาคริยาย้ิมนิดๆ ท่ีมุมปาก ก ่อนจะสั่งสิ่ ง ท่ีต ้องการออกไป  

"เอาค็อกเทลอะไรก็ได้ ผสมให้หน่อยนะบาร์เทนเดอร์"

ค�าสดุท้ายย�า้เสยีงหนกั เขาพยักหน้ารบัค�า ก�าลงัจะหันกลบัไปจัดการ

ผสมเครื่องดื่ม เสียงใสก็ร้องห้ามไว้เสียก่อน

"เดี๋ยวก่อน รู้แล้วเหรอว่าฉันอยากได้เครื่องดื่มรสอะไร"

มาร์คเกบ็รอยผวาซ่อนไว้ในสหีน้าเรยีบเฉยและมาดนุม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

"เอารสออกหวานน�า แต่เปรี้ยวนิดๆ ท่ีปลายลิ้น เค็มไม่เอานะ  

พวกที่มีเกลือเคลือบปากแก้วน่ะไม่ต้องเอามา ไม่ชอบเค็ม แล้วก็...ไม่เอา

ใบมิ้นต์หรือกลิ่นมิ้นต์นะ ไม่ชอบ อ้อ สี...ค็อกเทลต้องสีสวยๆ ขอสีฟ้าใสๆ 

เหมือนตาคุณนั่นล่ะ ท�าได้...ใช่มั้ย"

หยอดเสียงหวานลงท้ายให้คนถูกสั่งได้เจ็บใจเล่น มาร์ครับค�าก่อนจะ

หันกลับไประดมความคิดปรุงค็อกเทลตามความต้องการของคนเรื่องมาก 

ชาคริยากลั้นหัวเราะอย่างยากล�าบาก

...ก็ช่วยไม่ได้ อยากท�าเป็นไม่รู้จักกันท�าไม พ่อซากุระดอกโต

มาร์คล้มตัวนอนแผ่บนเตียงกว้างมุมห้องอย่างหมดแรง งานพิเศษที่

ท�าวันนี้ท�าไมถึงได้เหนื่อยกว่าทุกวันก็ไม่รู้ หากแล้วตัวต้นเหตุก็เหมือนกับ
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จะวิ่งเข้ามาในห้วงค�านึงอย่างรวดเร็ว

...คนตวับางๆ แต่ตาโต๊โต ผมสัน้ยุ่งเหยงิคนนัน้นัน่แหละ...ชาครยิา...

หรือนามิ...คลื่นเจ้าอารมณ์

หลังจากท่ีคิดจนหัวแทบจะปวดตายกับค็อกเทลแก้วแรกท่ีคุณเธอสั่ง 

แก้วที่สอง สาม สี่ และห้าก็ตามมาติดๆ พร้อมกับค�าสั่งพิเศษแบบที่ท�าเขา

มึนหัวตึ้บ

...ผู้หญิงใจร้าย

เขาลงความเห็นอย่างไม่มีข้อแย้ง ว่าแล้วก็พลิกตัวคว้าดินสอข้ึนมา

ลากเส้นลงไปบนกระดาษ วาดไปก็อดย้ิมไปไม่ได้ และเหมือนเดิม... 

ด้วยเวลาไม่นาน ภาพก็เห็นเป็นโครงร่างชัดเจน

...คนใจร้ายมีเข้ียวโง้งตาปรือด้วยความเมา เพราะแก้วค็อกเทล 

หลายขนาดนอนกลิ้งอยู่ข้างๆ

เขาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี ดีดนิ้วใส่หน้าคนท่ีอยู่ในรูปเสียทีเป็น 

การระบายอารมณ์ ก่อนจะปิดเปลือกตาลงแล้วแทบจะหลับไปในทันที

...เชื่อเรื่องเวรกรรมมั้ย

คนอ่ืนอาจจะไม่เชื่อ แม้แต่มาร์คก็เพิ่งจะมาเช่ือเมื่อเร็วๆ นี้นี่เอง  

เขาไม่รู้เหมือนกันว่าท�าเวรท�ากรรม หรือท�าบุญท�าทานร่วมกับคนข้างห้อง

มาตั้งแต่ชาติปางไหน ผลบุญผลกรรมท่ีไม่เคยจะแสดงผลก็กลับมา 

แผลงฤทธิ์ติดๆ กันแทบทุกวันในช่วงนี้ เพราะทุกครั้งท่ีเขาปั่นจักรยาน 

ออกจากบ้าน เป็นต้องเจอสาวน้อยเดินต๊อกๆ ไปตามทางอยู่ข้างหน้าทุกที 

และเขาก็ต้องกลายเป็นสารถีจ�าเป็นข่ีจักรยานไปส่งท่ีตึกของเธอทุกครั้ง 

เพราะถึงแม้จะอยู่คณะเดียวกัน แต่เรียนกันคนละภาควิชาเลยท�าให้แล็บ 

ของเธอกับเขาอยู่คนละตึก หากอย่างหนึ่งท่ีเขาอดแปลกใจไม่ได้...เธอ 

ไม่เอ่ยถามเกี่ยวกับเรื่องที่เจอเขาในบาร์แห่งนั้นเลยสักค�า
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"ยังไม่เจอจักรยานหรือครับ"

เขาท�าใจกล้าเอ่ยถามข้ึนมาในวันหนึ่ง หลังจากท่ีข่ีจักรยานให้เธอ 

ซ้อนท้ายมาได้อาทิตย์กว่าๆ แล้ว

"ยังไม่เจอ" ท�าเสียงขึ้นจมูกเป็นเชิงบอกให้รู้ว่าอารมณ์ไม่ดี ไม่อยาก

คุยเรื่องนี้ แต่เขาก็ยังอยากถามต่อ

"แล้วไม่ซื้อใหม่หรือครับ"

"ซื้อใหม่ท�าไม ซื้อมาให้หายใหม่น่ะเหรอ ไม่มีทาง ตอนนี้ฉันอยู่ใน

โหมดทรมานตัวเอง"

...ทรมานเขาล่ะมากกว่า มาร์คคิดอย่างปลงๆ

"ว่าแต่ถามท�าไม ถ้าไม่อยากให้ฉันซ้อนจักรยานบอกกันตรงๆ ก็ได้ 

ไม่ต้องมาอ้อมค้อมเสียเวลา"

น�้าเสียงท่ีแหวมาแฝงรอยน้อยใจชัดจนท�าเอาเขาต้องละล�่าละลัก

ปฏิเสธ หารู้ไม่ว่าคนเจ้าเล่ห์แอบยิ้มอยู่ข้างหลัง

"ไม่ใช่อย่างนั้น แค่ถามดูเฉยๆ"

"งั้นก็ดี ปั ่นจักรยานเร็วๆ หน่อยสิ วันนี้ฉันมีสัมมนาเช้า นี่อีก 

ห้านาทีเอง"

แล้วเธอกก็ลบัมาเป็นคนเดมิ...น�า้เสยีงท่ีสัง่ไม่มีร่องรอยเกรงอกเกรงใจ 

สักนิด เขาส่ายหน้า นึกด่าตัวเองอยู่ในใจ

...ไม่น่าไปใจอ่อนให้เลย ยายนามิลูกโตเลยได้ใจ

บ่นในใจไปอย่างนั้น หากเขาก็เร่งฝีเท้าในการปั่นให้เร็วขึ้นตาม 

ความต้องการของเธอแต่โดยดี

"ชาจงั" เสยีงใสๆ ตะโกนเรยีก หญิงสาวละสายตาจากการอ่านเอกสาร

ทางวิชาการก่อนจะหันไปยิ้มรับสาวร่างเล็กมาริโกะ

...ดูสาวญี่ปุ่นแต่งตัวก็เพลินตาดีแฮะ
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เธอคดิอย่างรืน่รมย์ ตามองสาวน้อยตัง้แต่หัวจรดเท้า วนันีเ้สือ้เกาะอก 

สีน�้าเงินเข้ม แต่ยังดีที่มีเสื้อคลุมโปร่งๆ ทับอยู่พอไม่ให้คนแก่หัวใจวายกับ

กางเกงขาสามส่วนสีฟ้าสด

"มีอะไรมาริโกะจัง"

"เม่ือเช้าเห็นนะ ชาจังนั่งซ้อนจักรยานมาร์คมาเหรอ" ไม่พูดเปล่า 

เพราะมีการค้อนส่งมาด้วย ชาคริยากะพริบตาปริบ ลืมไปว่าซามูไรตาฟ้า

เป็นขวัญใจสาวๆ

"ก็จักรยานมันหาย"

"แล้วท�าไมต้องซ้อนจักรยานมาร์คด้วยล่ะ"

นั่น...เสียงพูดยังไม่วายมีรอยงอน

"กพ็อดตีอนเช้าออกจากห้องมาแล้วกเ็จอ...มาร์ค...เข้าพอด ีเขาใจดี

ก็เลยให้ซ้อนจักรยานมาด้วย"

เธอพดูแบบลมืความจรงิท่ีว่าตวัเองเป็นฝ่ายมดัมอืชกเจ้าของจกัรยาน

ต่างหาก หาได้เป็นเขาที่เสนอตัวไม่

"ชาจังไม่ได้ชอบมาร์คแน่นะ"

คราวน้ีเธอหัวเราะดงักบัค�าถาม เพราะไม่เคยมคีวามคดินัน้อยู่ในสมอง 

ในหัวใจเลยด้วยซ�้า

"ไม่ล่ะ ไม่ขอรับประทาน ผู้ชายอะไรตัวโตอย่างกับตึก"

"เท่จะตายตัวโตๆ ถ้าหากมีอะไรก็น่าจะปกป้องเราได้" มาริโกะ 

พูดด้วยดวงตาเคลิ้มฝัน เธอกลั้นหัวเราะไม่อยากท�าลายภาพเจ้าชายของ

หญิงสาว

...ก็ไม่แปลกท่ีสาวๆ จะเห็นนายซามูไรตาฟ้าเป็นเจ้าชาย...รปูลกัษณ์

มันให้ขนาดนั้น

"ไม่ล่ะ ไม่ต้องห่วงน่ามารโิกะ เราไม่ได้ชอบเขาหรอก ไม่อย่างแน่นอน"

เธอยืนยันหนักแน่นให้สาวน้อยเบาใจ คนฟังคลี่ ย้ิมหวานสดใส  
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เมื่อได้ค�าตอบที่พอใจแล้วร่างเล็กก็เดินจากไป

...นายซามูไรตาฟ้านั่นเสน่ห์แรงจริงแฮะ

ชาคริยาคิดอย่างอ่อนใจ ก่อนจะส่ายหน้าเลิกสนใจ แล้วก้มลงอ่าน

เอกสารทางวิชาการที่ค้างอยู่ต่อ
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มหาวิทยาลัยช่วงกลางเดือนสิงหาคมเงียบเหงา ด้วยว่าเป็นช่วง 

ปิดเทอมบวกกับหยุดช่วงโอบงซ่ึงเป็นเทศกาลกลับไปเย่ียมบ้านเกิดเพ่ือ 

ไหว้บรรพบุรษุท่ีเสยีชวีติแล้ว ถ้าให้เทียบ...กค็งคล้ายช่วงเทศกาลสงกรานต์

ท่ีเมอืงไทยกระมงั ชาครยิาเดนิออกมาจากตกึประจ�าแลบ็ด้วยอารมณ์เหงาๆ 

มองไปรอบด้านท่ีร้างผู้คนก็ย่ิงท�าอาการหงอยและเหงาก�าเริบหนัก เธอ 

มองโทรศัพท์มือถือในมืออย่างช่ังใจ อยากโทรไปหาเพื่อนคุยแก้เหงา  

แต่ท้ังเพือ่นท้ังท่ีบ้านต่างถกูโทรไปก่อกวนเรยีบร้อยจนครบหมดทุกคนแล้ว 

เธอเลยตัดใจหย่อนโทรศัพท์ลงกระเป๋าสะพายตามเดิม

เดินปล่อยอารมณ์เหมือนเดินจงกรมไปรอบๆ สวนหลังมหาวิทยาลัย

อยู่หลายรอบ ก้มมองสบตาปลาคาร์พตัวยักษ์สีทองสีแดงสามสี่ตัวท่ี 

ว่ายวนอยู่ในแอ่งน�้าเล็กๆ ใกล้น�้าตกเทียมกลางสวนอยู่เนิ่นนาน ก่อนจะ 

ดึงสายตาขึ้นไปกวาดมองหาเหยื่อแก้เหงา พลันร่างสูงคุ้นตาของชายหนุ่ม

คนที่พักนี้โผล่มาให้เห็นบ่อยๆ ที่ก�าลังปั่นจักรยานอย่างช้าๆ สบายอารมณ์

ออกมาจากท่ีจอดรถระหว่างอาคารในมหาวิทยาลัยก็ท�าเธอยิ้มออก  

อารมณ์เหงาในหัวใจเหมือนจะถูกโยนท้ิงทะเล ร่างโปร่งบางรีบว่ิงตรง 

บทที่

4
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เข้าไปหาชายหนุ่มคนนั้นทันที

"ฮายาโตะ"

เสียงเรียกแจ้วๆ ท่ีดังมาท�ามาร์คนึกอยากจะมีประตูไปไหนก็ได้ของ

โดราเอมอน หาก...โดราเอมอนก็ยังคงอยู่แค่ในการ์ตูน และเขาก็ไม่ใช ่

โนบิตะ ชายหนุ่มจึงจอดจักรยานแล้วหันไปมองทางต้นเสียงด้วยดวงหน้า

เรียบเฉยไร้อารมณ์ความรู้สึก แต่หญิงสาวจะรู้สึกตัวสักนิดก็หาไม่ เพราะ

หน้าใสบานแฉ่งด้วยรอยยิ้มกว้างจนเขาอดแปลกใจไม่ได้

...ดีใจอะไรนักหนาที่ได้เจอเขา

"จะกลับบ้านเหรอ"

...วันนี้มาแปลก พูดดีเสียงหวานเชียว

เขาคิดอย่างแปลกใจ แต่ก็ไม่ลืมที่จะตอบค�าถามเธอ "ใช่ครับ ก�าลัง

จะกลับบ้าน ชาก็เหมือนกันหรือ กลับพร้อมกันมั้ยล่ะ" เขาชวนอย่างใจดี

หรอืพลัง้ปากกไ็ม่รู ้แต่นัน่ย่ิงท�าให้รอยย้ิมท่ีกว้างอยู่แล้วขยายกว้างออกไปอีก

"กลับ"

ว่าแล้วก็กระโดดข้ึนมานั่งท่ีประจ�า เขาเริ่มปั่นจักรยานต่อหลังจาก 

ที่เห็นว่าเธอนั่งเรียบร้อยดีแล้ว

"ฮายาโตะไม่กลับบ้านเกิดเหรอ ช่วงนี้โอบงนี่"

...อ่ะ แปลกอีกแล้ว วันนี้ชวนคุยดี

คดิอย่างฉงนใจก่อนจะตอบออกไปด้วยไม่กล้าท้ิงช่วงนาน เพราะกลวั

ถูกเหน็บ

"ไม่ครับ ค่าตั๋วเครื่องบินแพง"

"บ้านฮายาโตะอยู่ที่ไหนล่ะ"

"อยู่คุมาโมโตะครับ"

เขาตอบเรียบร้อย ยังไม่รู้อารมณ์เธอจะมาประมาณไหน แต่จากท่ี

สังเกตดู...สงสัยวันนี้ทะเลสงบคลื่นเลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่
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"คิวชูน่ะเหรอ โห มาไกลเลยเนอะ"

ไม่ต้องหันไปมอง ก็พอจะรู้ว่าตาโตๆ คงจะโตข้ึนอีกเป็นสองเท่า 

ตามเสียงที่ตื่นเต้น

"ว่าแต่ค่าตั๋วแพงมากเหรอ"

"ก็ถ้าช่วงนี้จะแพงมากครับ แพงกว่าปกติถึงสามเท่าเลย..." เขา 

บอกราคาออกมา ท�าหญิงสาวตาโตอีกรอบ

"จริงอ่ะ แพงกว่าค่าตั๋วกลับเมืองไทยอีก"

"ใช่ครับ แพง...เพราะงั้นก็เลยขอกลับตอนอื่นดีกว่า แล้วพอดีตอนนี้

ผมลงการทดลองไว้ ต้องตรวจเช็กผลทุกวัน เลยยังไปไหนไกลๆ ไม่ได้"

เธอพยักหน้าหงึกหงักเป็นเชิงตอบรับว่าเข้าใจ หากคนที่ปั่นจักรยาน

คงมองไม่เห็น เพราะไม่ได้หันมาดู

"เอาล่ะครับ ถึงแล้ว" เขาร้องบอกเม่ือจักรยานจอดท่ีหน้าบ้านของ 

คนท้ังคู่ ชาคริยาก้าวลงจากจักรยานอย่างอ้อยอิ่ง มองประตูห้องอย่าง

หวาดๆ

...ถ้ากลับเข้าไปแล้วคงต้องไปผจญกับความเหงาคนเดียวอีกแน่ๆ...

ไม่อยากเลย

"ไปกินแมคฯ กันมั้ยฮายาโตะ" เธอชวน เขาก�าลังจะส่ายหน้าปฏิเสธ 

หากพอสบเข้ากับดวงตากระตือรือร้นรอความหวังของเธอ ค�าว่า 'ไม่'  

ก็ติดอยู่แค่ล�าคอ พลันนึกได้ว่าท�าไมวันนี้คลื่นถึงได้ลูกเล็กนัก

...เหงา...ความรู้สึกนั้นมันแฝงอยู่ในดวงตาเธออย่างชัดแจ้ง

...เหงา...เขารู้พิษร้ายของมันดี จึงไม่อาจท�าใจแข็งพอที่จะปล่อยให้

เธอไปเผชิญกับมันเพียงล�าพังในห้องแคบๆ เขาลอบถอนหายใจให้กับ 

ความใจอ่อนของตัวเอง

"ไปก็ไป แต่..." ค�าสุดท้ายของเขาหยุดชะงักท่าทีดีอกดีใจของเธอ 

นัยน์ตาสวยมองมาอย่างเคลือบแคลง มาร์คมองหน้าใสท่ีรอคอยค�าตอบ
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ก่อนจะเสเมินสายตาหลบ

"ถ้าสั่งแฮปปี้เซ็ตผมไม่ยกของเล่นให้คุณนะ"

ชาคริยาอ้าปากค้างกับประโยคนั้น ก่อนจะได้สติหัวเราะออกมา  

มือเรียวตบบ่าเขาดังป้าบ มาร์คขมวดคิ้วมุ่น

...ผู้หญิงอะไร ตัวแค่นี้แต่มือหนักเป็นบ้า

"ไม่ต้องห่วง คราวนี้ของแถมไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ ฉันเช็กจาก

อินเตอร์เนต็แล้ว เพราะงัน้ถ้าอยากได้เดีย๋วจะยกส่วนของฉันให้ด้วย...ดป่ีะ" 

เธอพูดอย่างใจป�้า แถมยังยักคิ้วข้างเดียวส่งมาให้อย่างแสนกวน แล้ว 

ร่างบางกก็ระโดดแผลว็ข้ึนมานัง่ซ้อนท้ายจกัรยานเขาอย่างท่ีเคยท�ามาเป็น

ประจ�าหลายวัน

"ชาคริยา อาทิตย์หน้าไปออกเรือมั้ย"

หลงัจากท่ีกลบัมาจากเย่ียมบ้านช่วงโอบงแล้ว อาจารย์ทามรุะกถ็ามข้ึน 

อย่างไม่มป่ีีมีขลุย่ในช่วงประชุมดืม่ชาตอนบ่ายสามโมงเย็นท่ีทุกคนในแลบ็ 

อยู่กันพร้อมหน้า ชาคริยาท�าตาโตมองหน้าอาจารย์อย่างแปลกใจ

"ออกเรือหรือคะ"

"ใช่ เรือส�ารวจของคณะ เรือออกจากท่าเรือที่นี่..." อาจารย์ลุกจาก

โต๊ะเดินอ้อมไปชี้ต�าแหน่งของเมืองนี้บนแผนท่ีเกาะฮอกไกโดตรงผนังห้อง 

โดยมีชาคริยาก้าวเข้าไปยืนข้างๆ ส่วนสามสาวในแล็บนั่งกินขนมดื่มชาอยู่

ไม่ยอมลุกตามมา "...แลว้วิง่อ้อมไปทางทศิตะวนัตก ขึน้ไปถึงวกักะไนแลว้

ก็อ้อมข้างบนนี่ไปอีกนิด ก่อนจะวกกลับมาที่เดิม"

อาจารย์ลากนิ้วขึ้นลงไปยังเมืองต่างๆ อันเป็นเส้นทางเดินเรือของ 

ทริปนี ้นบัตัง้แต่เธอเข้ามาเรยีนท่ีนี่ได้เกอืบครึง่ปี มีการออกเรอืส�ารวจของ

ที่แล็บส�าหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว แต่ในครั้งแรกเธอไม่ได้ร่วมเดินทาง

ไปด้วยเพราะติดไปเก็บตัวอย่างอีกที่หนึ่งอยู่
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"รวมระยะเวลาเดินทางท้ังหมดก็สิบวันพอดี ครั้งนี้ไปเก็บตัวอย่าง 

ไม่เยอะ มีแค่หกเจด็สถานเีท่านัน้ ถอืว่าเป็นการล่องเรอืเท่ียวเกาะฮอกไกโด

ช่วงหน้าร้อนก็ได้" อาจารย์พูดอย่างใจดตีามแบบฉบับ "ว่าไงเรา...จะไปมัย้"

"ไปค่ะ" ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย ชาคริยาก็ตอบรับได้อย่างเต็มปาก

เต็มค�า

"ชาจังเคยออกเรือนานเท่าไหร่เหรอ" มาริโกะร้องถาม เธอยิ้มเขินๆ 

ก่อนตอบ

"ตอนสมัยเรียนอยู่เมืองไทยเคยไปฝึกงาน ค้างบนเรือแค่คืนเดียว

เท่านั้นเอง"

"งั้นครั้งนี้ก็นานที่สุดน่ะสิ ชาจังเมาเรือหรือเปล่า" ทาเอโกะถามอย่าง

ห่วงใย

"ไม่เคยมีประวัติว่าเมาเรือมาก่อนนะ แต่ก็ไม่เคยอยู่ทะเลนานๆ เลย

ยังไม่รู้เหมือนกัน"

"ไม่เป็นไร อาเคมิมียาแก้เมาเรอื เด๋ียวจะแบ่งให้" อาเคมพูิดอย่างใจดี 

เธอมยีาแก้เมาเรอืตดิตวัไว้เป็นประจ�าเพราะว่าเป็นคนท่ีเมาคลืน่ได้ง่ายท่ีสดุ

ในกลุม่สามสาว ชาครยิาพยักหน้ารบั รอยย้ิมกว้างยงัแต้มบนรมิฝีปากบาง 

ตอนนี้ใจก�าลังจดจ่อกับการออกเรือครั้งแรกในชีวิตยิ่งนักแล้ว

เรือส�ารวจทางสมุทรศาสตร์ของคณะจอดทอดสมออย่างเงียบสงบ 

อยู่บนผิวน�้าสีฟ้าเข้มของท่าเรือในตัวเมือง เรือล�านั้นมีขนาดเล็กกว่าที่เธอ

คาดไว้ หากก็ไม่เล็กเกินไปกว่าเรือส�ารวจท่ีเธอเคยออกไปฝึกงานเมื่อ 

สมัยเรยีนปรญิญาตรท่ีีเมอืงไทย เรอืล�าขนาดกลางสขีาวท่ีมีช่ือเรอืเขียนเป็น

ตัวอักษรฮิรากะนะ* กับคันจิ** ติดอยู่ค่อนมาทางด้านหัวเรือ 'Ushio-maru' 

* ฮิรากะนะ (Hiragana) คือลักษณะตัวอักษรแบบหนึ่งของญี่ปุ่น
** คันจิ (Kanji) คือตัวอักษรภาษาจีน เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น
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คือช่ือเรือท่ีเธอจะต้องอาศัยอยู่เป็นเวลาสิบวัน หญิงสาวทอดสายตามอง 

เรือล�านั้นอยู่นานราวกับจะจดจ�าภาพการพบกันครั้งแรกระหว่างเธอกับเรือ

ให้ข้ึนใจ จนมือเล็กของมาริโกะต้องเอ้ือมมาสะกิดแขนเธอเบาๆ ชาคริยา 

จึงหันกลับไปส่งย้ิมให้ แล้วช่วยเด็กๆ ยกของลงจากรถบรรทุกคันเล็ก 

ของมหาวิทยาลัยท่ีมีอาจารย์เป็นคนขับหลังจากท่ียืนอู้ช่ืนชมเรืออยู ่ 

หลายนาที

วันนี้เป็นวันก่อนออกเรือหนึ่งวัน ซ่ึงเป็นวันท่ีท�าการขนข้าวของและ

จัดเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ท่ีจะใช้บนเรือให้เรียบร้อยก่อนออกเรือจริง 

ในวันพรุ่งนี้ ขนของลงเรืออยู่เกือบย่ีสิบนาทีจึงเสร็จ โดยมีเจ้าหน้าท่ี 

ของเรือมาช่วยด้วยเนื่องจากสงสารที่เห็นแรงงานคราวนี้มีแต่สาวๆ ทั้งนั้น 

เครือ่งกรองน�า้ทะเลรวมท้ังอุปกรณ์เกบ็ดินตะกอนจากใต้พ้ืนทะเลถกูจดัเซ็ต 

อย่างช�านาญด้วยฝีมือท่ีผ่านการฝึกฝนเรือ่งเกบ็ตวัอย่างมาแล้วอย่างช�า่ชอง

ของท้ังชาคริยาและสาวๆ สามคน อกีครึง่ช่ัวโมงต่อมาการเตรยีมงานต่างๆ 

ส�าหรับวันพรุ่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อย คนท้ังหมดกล่าวลาเจ้าหน้าท่ีของเรือ 

พร้อมกับนัดหมายเวลาข้ึนเรือในวันพรุ่งนี้เป็นมั่นเหมาะ ตอนท่ีก�าลังจะ 

ก้าวข้ึนรถเพื่อเตรียมกลับมหาวิทยาลัย มาริโกะท่ีเดินน�าขบวนก็กลับ 

หยุดฝีเท้า ท�าเพือ่นๆ อีกสองคนรวมท้ังชาครยิาชะงกัตามและเผลอเดนิชน

คนข้างหน้ากันเป็นแถว

"หยุดท�าไมน่ะมาริโกะจัง"

ทาเอโกะต่อว่า มือคล�าจมูกป้อย ท่ีชนหลังเพื่อนเม่ือกี้ไม่ได้เบาเลย 

ตอนนี้จมูกแหลมๆ จึงแดงข้ึนมาทันตา มาริโกะไม่ตอบอะไรแต่พยักหน้า

ให้เพือ่นๆ หันไปดชูายหนุม่ร่างสงูคนท่ีก้าวลงจากรถสนี�า้เงนิเข้มท่ีเพ่ิงจอด

เทียบรถของพวกเธอ

"มาร์ค"

เสียงใครบางคนท่ีเธอคิดว่าเป็นทาเอโกะร้องขึ้นมาอย่างตื่นเต้น  
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และไม่รั้งรอท่ีจะก้าวเข้าไปหา โดยมีเพื่อนๆ อีกสองคนสาวเท้าตามแบบ 

ไม่ยอมน้อยหน้า ส่วนชาคริยาได้แต่ยืนมองตามด้วยความประหลาดใจว่า

ท�าไมซามูไรตาฟ้าคนนั้นถึงมาอยู่ที่นี่ได้

"มาร์คออกเรือด้วยหรือคะคราวนี้"

เสยีงใสๆ ของสาวน้อยมารโิกะถามดงัมาให้เธอได้ยนิ มาร์คย้ิมรบันดิๆ 

ท่ีมุมปาก หากมาดแสนเท่ในความรู้สึกของสาวๆ ญ่ีปุ่นกลับดูแสนเก๊ก 

ในความรู้สึกของสาวไทยยิ่งนัก

"ใช่ครับ ออกเรือไปเก็บตัวอย่างด้วยครับ ผมกับยามาดะ" เขา 

หันไปหาเพื่อนท่ีร่างเตี้ยกว่ากันเกือบคืบท่ีรีบมายืนเสนอหน้าด้วยรอยย้ิม

หว่านเสน่ห์ใส่สามสาวข้างๆ 

"ไม่เห็นรู้เลย ในตารางการเดินทางก็ไม่เห็นมี" อาเคมิอ้างถึงตาราง

รายละเอียดการออกเรือส�ารวจท่ีได้รับแจกมาเมื่อสามวันก่อน มาร์คยิ้ม 

อีกครั้ง...ยิ้ม...ที่ท�าเอาสาวๆ หัวใจแทบจะละลาย

"พอดอีาจารย์ผมเปลีย่นแผนกะทันหันน่ะครบั ตอนแรกว่าจะออกเรอื

เก็บตัวอย่างต้นเดือนหน้า แต่พอดีเห็นทางนี้ก็ออกเรือเหมือนกัน เลยไป

พร้อมกันดีกว่า ประหยัดค่าน�้ามันด้วย"

เขาอธิบายก่อนจะเอ่ยขอตัวไปขนของต่อ โดยมีสายตาอาลัยอาวรณ์

ของสามสาวมองตาม

"ออกเรอืคราวนีต้้องสนกุแน่ๆ" อาเคมิว่าตาลอยบนรถท่ีก�าลงัแล่นตรง

กลับไปยังมหาวิทยาลัย ชาคริยามองเขม่น...ไม่ใช่เขม่นสาวอาเคมิ หาก

เขม่นคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ต่างหาก ซามูไรตาฟ้าคนนั้น

"ท�าไมต้องสนุก" เสียงถามแสนกวนแต่สาวๆ ไม่มีเวลามานั่งสนใจ 

เพราะตอนนีห้น้าคมเข้มท่ีเป็นผลพลอยได้ของการผสมผสานเข้ากนัอย่างดี 

ระหว่างเลอืดตะวนัตกกบัตะวนัออกของชายหนุม่ตาสฟ้ีาคงจะลอยไปลอยมา 
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อยู่ในห้วงค�านึงของคนทั้งหมด

...แต่ยกเว้นเธอ

"โธ่ ชาจัง ก็ออกเรือตั้งสิบวัน เห็นแต่น�้าทะเล ฟ้า แผ่นดินไกลลิบๆ 

พวกคุณลุงคุณน้าในเรือ อาจารย์...อาจารย์เป็นข้อยกเว้นก็ได้ คือ... 

สรุปว่าอยู่กับอะไรที่ไม่ค่อยน่าสนใจน่ะนะ" มาริโกะอธิบายคล่อง ทาเอโกะ

พยักหน้าก่อนจะรับหน้าที่อธิบายต่ออย่างเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย

"ครัง้แรกชาจงัไม่ได้ลงด้วย ไม่รูห้รอกว่าน่าเบ่ือแค่ไหน แต่นี.่..คราวนี้ 

...มีหนุ่มหล่อมาให้มองสบตาตั้งสิบวัน...สวรรค์กลางน�้าจริงๆ"

"ใช่" อาเคมิสนับสนุนเป็นขลุ่ยเข้ากับปี่ไปอีกหนึ่งเลา ชาคริยา 

ถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างไม่เกรงใจ ขี้เกียจจะต่อปากต่อค�าด้วย หากแต่

ในใจก็คิดต่อต้านอย่างหนัก

...อะไรมันจะขนาดนั้น สวรรค์กลางน�้า...เว่อร์ซะไม่มี แม่สามสาว 

นักฝัน

บานประตูห้องข้างๆ เปิดออกทันทีที่เขาล็อกกุญแจสีด�าอันโตเข้ากับ 

ล้อจักรยานเสร็จ ดวงหน้าสวยใสคุ้นตาโผล่ออกมามอง ดวงตาโตมอง 

จ้องเขานิ่ง มาร์คยืนนิ่งรอให้เธอเป็นฝ่ายพูดก่อนโดยไม่เอ่ยอะไรออกมา

มาร์คคดิว่าเธอน่าจะมีเรือ่งอยากพูดกบัเขา เพราะดแูล้วสาวข้างห้อง

น่าจะก�าลังรอฟังเสียงการกลับมาของเขาอยู่ หาไม่แล้วคงไม่เปิดประตู 

ออกมาเจอกันได้อย่างพอเหมาะพอเจาะอย่างนี้หรอก

"จะไปออกเรือเหรอ" เธอถามตรงเป้าหมายทันที เขาพยักหน้ารับ 

ก่อนจะเอ่ยตอบนอบน้อมระวังตัว

...กไ็ม่รูว่้าวันนีท้ะเลมีคลืน่แรงหรอืเปล่า อารมณ์สาวเจ้าไม่มีพยากรณ์ 

อากาศล่วงหน้าเสียด้วยสิ

"ใช่ครับ ออกเรือ"
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"ไปท�าไม"

มาร์คท�าหน้าเหลอหลากับค�าถามนั้น และคงจะอึ้งไปนาน เพราะ 

คิ้วเรียวสวยราวกับวาดของหญิงสาวขมวดมุ่นอย่างเริ่มขัดใจ

"ก็...เก็บตัวอย่าง...ครับ"

"เก็บอะไร" เธอซักต่อราวกับทนาย เขาลอบถอนหายใจเบาแสนเบา

ด้วยกลัวว่าเธอจะจับได้ ก่อนจะค่อยๆ ตอบออกมา

"เก็บตัวอย่างหมึกครับ พวกอิกะ* น่ะครับ ผมท�าวิจัยเกี่ยวกับ 

หมึกทะเลที่ฮาโกะดาเตะ"

"เหรอ" ตอบราวกับไร้อารมณ์ด้วยซ่อนอาการตื่นเต้นไว้ภายใน 

อย่างมิดชิด

...วจิยัหมึก อย่างนีก้ต้็องมีตกหมึก...จบัหมกึ และเธอกต้็องได้กนิหมึก 

...หมึกสดๆ จากทะเล...

"แล้วไม่ท�าพวกทาโกะ** ด้วยเหรอ" เธอถามต่ออย่างมีความหวัง 

เพราะอยากจะเห็นวธิกีารปล่อยหม้อดนิลงทะเลล่อหมึกยักษ์ให้เข้ามาตดิกบั

เหมือนกับที่เคยเห็นในสารคดี

...อยากกินทาโกะซาชิมิ*** ด้วย

เธอคิดอย่างกระหย่ิม หากแล้วความฝันกพั็งทลายเม่ือชายหนุม่ข้างห้อง 

ตอบกลับมา

"แค่อิกะอย่างเดียวครับ"

เธอพยักหน้ารับรู้ ซ่อนอาการผิดหวังไว้อย่างแนบเนียน "เข้าใจล่ะ 

หลับฝันดี พรุ่งนี้เจอกัน"

ลมพดัเอาคลืน่จางหายไปแล้ว เม่ือเธอปิดประตูใส่หน้าเขาหลงัจากท่ี

พดูประโยคนัน้จบ มาร์คมองตามอย่างงงๆ ก่อนจะส่ายหน้าแล้วยิม้ออกมา 

* อิกะ (Ika) หรือ Squid คือหมึกกล้วย มีหนวด 10 เส้น
** ทาโกะ (Tako) หรือ Octopus คือหมึกยักษ์หรือหมึกสาย มีหนวด 8 เส้น
*** ทาโกะซาชิมิ (Tako sashimi) คือหมึกดิบ
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มือใหญ่ไขกุญแจเปิดประตูห้องของตัวเองบ้าง

...สาวข้างห้องมีเรื่องให้สนใจและน่าติดตามอยู่ทุกวันสิเล่า
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เรือส�ารวจทางสมุทรศาสตร์เริ่มเคลื่อนออกจากท่าทันทีเมื่อเวลา 

เก้าโมงเช้า เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ท่ีชาคริยาเองก็ไม่รู ้ว ่ามันมีขนาด 

สักกี่แรงม้า...แล้วเขาวัดกันเป็นแรงม้าหรือเปล่า เธอก็ไม่รู ้อีกนั่นล่ะ  

เรือเดินเคร่ืองเสียงดังอย่างเต็มท่ีจนผิวน�้าทะเลสีน�้าเงินเข้มพร่างพราย 

ไปด้วยฟองคลื่นขาวท่ีเห็นเป็นทางยาวตามหลังเรือมาไม่ขาดสาย เรือ 

แล่นห่างออกจากท่าได้นานเกือบสิบห้านาที อาจารย์ทามุระผู้คุมการ 

ออกเรือคราวนี้ก็เรียกประชุมในห้องพักผ่อนเล็กๆ ที่ใช้เป็นทั้งที่กินข้าวเช้า 

กลางวัน และเย็น รวมทั้งยังเป็นห้องสังสรรค์ดูทีวีอีกด้วย เด็กๆ นักศึกษา

เกาะกลุ่มเดินตามไปเป็นพรวน ชาคริยามองส�ารวจนักศึกษาผู้เป็นลูกเรือ

ทั้งหมดคราวนี้ด้วยความสนใจ

...เด็กสาวๆ จากแล็บเธอสามคน รวมตัวเธอด้วยเป็นสี่คน ชายหนุ่ม

อีกสี่ ซ่ึงนอกจากพ่อซามูไรตาฟ้าและหนุ่มท่ีแทบจะไร้เงาในสายตาของ 

สามสาวเด็กๆ ของเธอ...ยามาดะ...อีกหนึ่งคน ก็ยังมีรุ ่นพี่ท่ีเรียนอยู่

ปริญญาเอกของแล็บข้างๆ ท่ีอาจารย์ประจ�าแล็บสนิทกับอาจารย์ของเธอ

มาร่วมด้วยช่วยเป็นแรงงานในการเก็บตัวอย่างครั้งนี้อีกสองคน...ไซโต้ 

บทที่

5
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และซาซากิ นัยว่าอาจารย์ไปล็อกตัวขอให้มาช่วย เพราะพอเห็นรูปร่าง

บอบบางของลูกศิษย์สาวแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจเฮือกด้วยความสงสาร  

เมือ่รวมอาจารย์ผูค้มุเรอื...ซ่ึงคอือาจารย์ทามุระ ทรปิการเกบ็ตวัอย่างครัง้นี้ 

จึงมีสมาชิกทั้งหมดเก้าคนพอดิบพอดี

"อันนี้เป็นห้องน�้านะชาจัง" เสียงแจ้วๆ ของมาริโกะอธิบายเมื่อ 

เดินผ่านห้องน�้าท่ีมีสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นห้องน�้าหญิงติดอยู่ข้างหน้า  

เธอพยักหน้ารับ ก่อนจะกวาดสายตามองไปห้องข้างๆ ท่ีมีลักษณะเป็น 

ห้องอาบน�้า และในนั้นก็มีอ่างอาบน�้าแบบญี่ปุ่นตั้งอยู่ด้วย

"อันนั้นห้องอาบน�้าจ้ะ ปกติเขาจะให้อาบวันเว้นวันนะส�าหรับ 

พวกนักศึกษา แต่อาจารย์ได้อาบทุกวัน"

ทาเอโกะรับหน้าที่อธิบาย พร้อมกับชี้ให้ดูห้องอาบน�้าขนาดใหญ่กว่า

ห้องอาบน�้านักศึกษาที่อยู่ถัดไปอีกห้อง

"นี่ห้องของพวกอาจารย์และเจ้าหน้าที่บนเรือล่ะ"

"แล้วจะรู้ได้ไงว่าวันไหนอาบได้ วันไหนอาบไม่ได้" ชาคริยาถาม 

อย่างสงสัย หนุ่มหน้าคมตาฟ้าท่ีเดินน�าหน้าลอบย้ิมกับความช่างซัก 

ของสาวน้อยชาวต่างชาติคนนั้น

...ไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกนะ แค่หูมันเผลอไปได้ยินก็แค่นั้นเอง

"เขาจะเขียนติดไว้ท่ีบอร์ดในห้องกินข้าวน่ะ หรือไม่ก็อาจจะมีป้าย 

มาแขวนติดไว้ที่หน้าห้องอาบน�้า นี่ห้องล้างหน้ากับเครื่องซักผ้า ถ้าอยาก

ซักผ้าก็เอามาซักได้นะ"

ห้องท่ีได้รับการอธิบายเป็นห้องท่ีมีเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า 

อย่างละสองเครือ่งวางซ้อนกนัแบบประหยัดพืน้ท่ี ด้านท่ีตดิกบัประตทูางเข้า 

มีอ่างล้างหน้าสองอ่างพร้อมด้วยกระจกบานใสบริการไว้สะดวกพร้อม

...สมกับเป็นญี่ปุ่นจริงๆ

ชาคริยาอดคิดอย่างหมัน่ไส้นดิๆ ไม่ได้ ประเทศพัฒนาแล้วอะไรๆ มนัก ็
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สะดวกอย่างนี้นี่เอง ขนาดไม่ใช่เรือส�ารวจทางสมุทรศาสตร์ขนาดใหญ่นะนี่

"อันนี้ห้องครัว" ไกด์สาวจ�าเป็นอธิบายต่อ ชาคริยาย่ืนหน้าเข้าไปดู

ห้องส�าคัญ เครื่องครัวขนาดใหญ่ยักษ์ส�าหรับท�าอาหารให้คนจ�านวนมาก 

ถกูล้างแขวนไว้อย่างสะอาดเรยีบร้อยและเป็นระเบียบ กลิน่อาหารหอมๆ ท่ี

ต้ังอยู่บนเตาเริ่มโชยมาให้ท้องเธอร้อง แม้เวลาเพิ่งจะเก้าโมงกว่าและเธอ

เพิ่งจะยัดขนมปังสองก้อนตามด้วยนมหนึ่งกล่องเข้าท้องไปแล้วเมื่อตอน

แปดโมงก็ตามที

"ส่วนนั่นห้องอาหารเจ้าหน้าที่บนเรือ"

โต๊ะตัวใหญ่หนึ่งตัวท่ีมีเก้าอี้หลายตัวรายล้อมตั้งอยู่หน้าโทรทัศน ์

เครื่องใหญ่ ภาพละครตอนเช้าในโทรทัศน์ชัดราวกับอยู่บนฝั่ง ในห้องนั้น 

มีเจ้าหน้าท่ีของเรือในชุดสีน�้าเงินเข้มนั่งจิบกาแฟดูทีวีอย่างสบายอารมณ์

อยู่สองสามคน ห้องอาหารส�าหรับนักศึกษาท่ีถูกใช้เป็นห้องประชุม 

ในตอนเช้านีอ้ยู่ด้านในสดุของทางเดนิ ท่ีหากมองจากนอกตวัเรอืกจ็ะตัง้อยู่

ในส่วนของหัวเรือ ชาคริยาและพรรคพวกก้าวเข้าไปแล้วทรุดลงนั่งบน 

เก้าอ้ียาวสีเขียวอ่อนบุเบาะบางนิ่มพอให้ไม่เจ็บก้นถ้าต้องนั่งนาน ส่วน 

โต๊ะด้านหน้าตัวที่ติดทีวีถูกจับจองด้วยสี่หนุ่มสี่สไตล์

"สวัสดีทุกคน" อาจารย์ทามุระร้องทักด้วยใบหน้าย้ิมแย้ม เสียง 

ทักตอบสวัสดีตอนเช้าดังมาเบาๆ อาจารย์กวาดสายตามองหน้าเด็กทุกคน 

ด้วยรอยยิ้ม

"ออกเรือคราวนี้แล็บของอาจารย์จะมีเก็บตัวอย่างแค่ท่ีนี่และท่ีนี่  

อย่างละสามจดุเท่านัน้" อาจารย์ช้ีลงไปบนแผนท่ีขนาดใหญ่ท่ีถกูตรงึตดิกบั

ไวท์บอร์ดด้วยแม่เหล็กตัวเล็กๆ เป็นลวดลายการ์ตูนหน้ายิ้มสีเหลืองอยู่ 

ตรงมุมทั้งสี่ด้าน "ส่วนตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลเราจะเก็บแค่ที่นี่เท่านั้น"

จดุเกบ็ตวัอย่างสามจดุกลางทะเลท่ีห่างออกจากชายฝ่ังของเมืองเทชิโอะ 

รว่มสามกิโลเมตรถูกชี ้และปลายปากกาทีถู่กใช้แทนไม้ชีก้็เลื่อนไปเคาะอยู่
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ที่สถานีเก็บตัวอย่างที่ด้านเหนือสุดของเกาะเลยเมืองวักกะไนไปนิดหนึ่ง

"ส่วนที่นี่เก็บแค่ตัวอย่างน�้าเท่านั้น"

"มีงานแค่นี้เองหรือคะอาจารย์" เสียงใสของชาคริยาร้องถามข้ึน 

อาจารย์ส่ายหน้า

"มีอีกอย่างหนึ่ง เก็บตัวอย่างน�้าทุกสี่ช่ัวโมงตลอดเวลาท่ีเรือว่ิง  

ไปก�าหนดผลัดเวรกันเองในระหว่างพวกคุณสี่คนนะ" อาจารย์สั่ง และ 

สาวๆ ทั้งสี่ก็พยักหน้ารับ

"นอกจากนั้นก็จะมีการเก็บตัวอย่างหมึกทะเลของซากุระอิและ 

ยามาดะด้วย การเก็บตัวอย่างหมึกจะท�าเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น" 

อาจารย์อธิบาย ท�าให้เป้าสายตาของคนท้ังหมดเปลี่ยนไปมองท่ีชายหนุ่ม

หน้าตาชวนมองที่นั่งท�าหน้าเฉยอยู่

"ถ้าไม่เป็นการรบกวนอยากให้ออกมาช่วยอธบิายแผนการเกบ็ตวัอย่าง 

ของคุณหน่อยได้มั้ย ซากุระอิ" อาจารย์ทามุระถาม มาร์ครับค�าเบาๆ  

ก่อนจะลกุแล้วเดนิออกไปยืนแทนท่ีอาจารย์ทามุระท่ีถอยกลบัมานัง่รวมกลุม่

กับเด็กสาวในแล็บ

"การเกบ็ตวัอย่างของผมจะเกบ็เฉพาะทะเลท่ีอยู่ในเขตเมอืงฮาโกะดาเตะ 

อย่างเดยีวครบั เพราะผมท�าการส�ารวจเฉพาะหมึกในบรเิวณนี"้ นิว้เรยีวยาว

กวาดลากไปรอบๆ พืน้ท่ีในทะเลบรเิวณใกล้ๆ เมืองท่ีอาศยับนแผนท่ีแผ่นนัน้  

"เพราะอย่างนั้นการเก็บตัวอย่างของผมจะเริ่มตั้งแต่คืนนี้และคืนพรุ่งนี้  

ก่อนท่ีจะหยุดพกัและเริม่เกบ็อีกครัง้ตอนท่ีเรอืแล่นวนกลบัมาในตอนขากลบั  

ซึ่งจะมีเก็บอีกสองครั้งเช่นกัน"

"เก็บตัวอย่างหมึกมาท�าอะไรบ้างคะ" มาริโกะถามเสียงหวานด้วย 

แววตาใส่ใจ มาร์คส่งยิ้มนิดๆ ไปให้

"วดัขนาดความยาวของตวั ความยาวของหนวด แล้วกช่ั็งน�า้หนกัครบั 

พร้อมท้ังดรูะยะการแพร่พนัธุด้์วย งานวจิยัของผมพยายามจะหาแหล่งวางไข่ 
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และช่วงระยะเวลาแพร่พันธุ ์ของหมึกน่ะครับ อย่างท่ีรู ้กันว่าหมึกเป็น 

สินค้ามีชื่อของเมืองฮาโกะดาเตะ แต่การวิจัยในส่วนของการแพร่พันธุ์และ 

แหล่งของมันยังมีไม่มากนัก รวมท้ังจากการส�ารวจจากภาพถ่ายผ่าน

ดาวเทียม เราพบว่าจุดสว่างในทะเลแถบฮาโกะดาเตะมีความสว่างมาก  

ซ่ึงเราคาดเดาว่าน่าจะเป็นแสงสว่างจากเรอืตกหมึกในทะเลครบั" ซามไูรตาฟ้า 

อธิบายเพลิน ยิ่งเห็นสาวๆ มีท่าทีตั้งใจฟัง รวมทั้งสาวนามิคลื่นเจ้าอารมณ์

ลูกนั้นด้วย เขาก็ยิ่งพูดยาว

"ถ้ามีอะไรให้พวกเราช่วยบอกได้เลยนะคะ ยินดีช่วยอย่างเต็มใจค่ะ" 

ทาเอโกะไม่ยอมน้อยหน้าเพื่อนสาวบอกเสียงหวานอีกคน โดยมีเสียง

สนับสนุนจากเพื่อนๆ อีกสองคนไม่ขาดปาก ยกเว้นชาคริยาท่ีเหมือน 

ท�าปากหล่นหายไปในทะเลตั้งแต่ที่เขาเริ่มพูด มาร์คยิ้ม พยายามไม่ใส่ใจ 

คนที่มักจะดึงความสนใจเขาให้พุ่งตรงไปหาทุกครั้ง

"ช่วยดูดีกว่าครับ งานไม่มีอะไรมาก เจ้าหน้าท่ีบนเรือก็คอยช่วย 

อยู่แล้ว"

"ช่วยเป็นก�าลังใจก็ดีครับ" ยามาดะคนที่ถูกลืมส่งเสียงหวานตาปรอย

มาให้ แต่เสียงนั้นก็ลอยผ่านหูสาวๆ ไปเกือบหมดเหมือนเคย มาร์ค 

จบการอธิบายของเขาด้วยการเดินกลับมานั่งท่ีตามเดิม อาจารย์ทามุระ 

ลุกขึ้นยืนเพื่อเตรียมอธิบายกฎระเบียบต่างๆ บนเรือให้นักศึกษาทราบ

"ข้าวเช้าจะทานตอนเวลาเจด็โมงเช้า ข้าวกลางวันตอนสบิเอ็ดโมงครึง่ 

และข้าวเย็นตอนเวลาห้าโมงเย็น จะมีเสยีงเคาะระฆังบอกเมือ่ถงึเวลาอาหาร 

ขอให้มาทานอย่างตรงเวลาด้วยนะทุกคน ถ้าใครไม่อยากทาน ทานไม่ลงเพราะ 

เมาเรอืหรอือิม่แล้วหรอือะไรกต็ามที กรณุาเขียนช่ือบอกไว้ท่ีกระดานนีด้่วย 

ทางเรอืจะได้ไม่เตรยีมส่วนของคนท่ีไม่ทานไว้ ส่วนเวลาในการเกบ็ตวัอย่าง

ครั้งต่อไปที่จะมาถึง ผมจะเขียนบอกไว้บนกระดานนี้เช่นกัน ยังไงก็ขอให้

หมั่นมาดู"
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อาจารย์สัง่เป็นชดุ มีนกัศกึษานัง่พยักหน้าหงกึหงกัเข้าใจกนัเป็นแถว 

เมื่ออาจารย์กวาดสายตามาถึงหน้าใสของลูกศิษย์สาวชาวต่างชาติ ก็อดสั่ง

ส�าทับออกมาไม่ได้

"ตอนกลางคืนห้ามออกไปนอกตวัเรอืคนเดยีวเดด็ขาด ห้าม...เพราะ

ไม่รู้ว่าคลื่นลูกโตจะโถมเข้ามาพัดพวกคุณหายไปตอนไหน หรือถ้าจ�าเป็น

ต้องออกไปจริงๆ ก็ต้องหาคนออกไปเป็นเพื่อน จ�าเอาไว้ให้ดีนะ"

เสียงเข้มๆ ส�าทับมาอีกทีและสายตาก็ท้ิงมาท่ีลูกศิษย์ตัวดีราวกับ 

บอกว่าจงใจจะสั่งใคร ชาคริยาย้ิมกว้างท้ังยังท�าท่าตะเบ๊ะรับค�า อาจารย์ 

ส่ายหน้าอย่างระอา แต่ก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ มาร์คมองแล้วลอบยิ้มตาม

...ดูท่าอาจารย์ทามุระจะรู้ฤทธ์ิลูกศิษย์สาวของตัวเองดีอยู่ไม่น้อย 

เลยทีเดียว

หลังเสร็จจากการประชุม กลุ่มสาวๆ สี่คนก็ตกลงกันเรื่องเวรเก็บ

ตัวอย่างน�้าทุกสี่ชั่วโมง เริ่มต้นด้วยมาริโกะ ตามด้วยทาเอโกะ อาเคมิ  

และสุดท้ายคือชาคริยา ตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็พากันยกขบวนไป 

ล้อมรอบหน้าจอเรดาร์ท่ีบ่งบอกต�าแหน่งของเรือท่ีก�าลังเคลื่อนท่ีด้วย

ความเร็วแปดน็อตหรือแปดไมล์ทะเลต่อช่ัวโมง มาริโกะช้ีต�าแหน่งของ 

จุดเก็บตัวอย่างจุดแรกท่ีจะเก็บซ่ึงเป็นสถานีเก็บตัวอย่างของมาร์คให ้

ชาคริยาดู พร้อมกับสอนว่าต�าแหน่งเก็บตัวอย่างจะถูกท�าเครื่องหมาย 

เอาไว้ในจอเรดาร์เรียบร้อยหมดแล้ว อีกท้ังยังสามารถเช็กดูได้ตลอดเวลา

ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าท่ีเรือจะแล่นไปถึงจุดเก็บตัวอย่างท่ีเป็น 

เป้าหมายล่าสุด สอนจนหมดไส้หมดพุงกับความรู้ท่ีสามสาวได้รับมา 

ในการออกเรือคร้ังแรก ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปท�าในสิ่งท่ีอยากท�า 

เพราะยังมีเวลาอีกนานกว่าจะไปถึงจุดหมายแรก และยังมีเวลาอีกราว 

หนึ่งชั่วโมงก่อนจะถึงเวลาอาหารกลางวันซ่ึงเป็นอาหารม้ือแรกบนเรือ  
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หลงัอาหารกลางวันถงึจะเป็นเวลาเริม่เกบ็ตวัอย่างน�า้ทะเลครัง้แรกท่ีทุกคน

ตกลงใจว่าจะเริม่ดพูร้อมๆ กนัก่อนว่าจะท�าอะไรบ้าง แล้วค่อยผลดัเวรกนัเกบ็

ชาครยิาและอาเคมิพร้อมใจกนัลงไปนอนพักเอาแรงในห้องพักขนาด

หกคนท่ีมีเตยีงสองชัน้สามเตยีงตัง้อยูอ่ย่างประหยดัเนือ้ท่ีในห้องนอนท่ีกว้าง

ท่ีสดุในเรอื ห้องนอนของลกูเรอืและนกัศกึษาจะตัง้อยู่ช้ันใต้ดนิ...หรอืท่ีจรงิ

ต้องเรียกว่าเป็นชั้นท้องเรือถึงจะถูกที่สุด ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับห้องเครื่องกับ

ห้องเย็นท่ีใช้เกบ็ตวัอย่างและวตัถดุบิท�าอาหารต่างๆ ท่ีนอกเหนอืจากตูเ้ย็น

ขนาดใหญ่สองตู้ท่ีต้ังอยู่ใกล้ๆ ห้องครัวด้านบนด้วย ในขณะท่ีห้องครัว  

ห้องอาหาร ห้องน�้า ห้องอาบน�้า และห้องท�าวิจัยจะอยู่ชั้นด้านบนของเรือ 

และชั้นบนสุดที่ต้องขึ้นบันไดไปจะเป็นห้องบังคับการเรือนั่นเอง

ส่วนสองสาวทาเอโกะและมารโิกะต่างตกลงใจไปนัง่ดทีูวใีนห้องสงัสรรค์ 

แทน เพราะว่าเป้าหมายที่จะท�าให้เรือส�ารวจล�านี้กลายเป็นสวรรค์กลางน�้า 

ก�าลังนั่งเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างคืนนี้ในห้องนั้นเช่นกัน

ชาครยิาไม่รูว่้าตวัเองเคลิม้หลบัไปตัง้แต่เม่ือไหร่ รูแ้ต่ว่าคนท่ีหลบัไป

ก่อนคือสาวน้อยอาเคมิท่ีนอนอยู่เตียงล่าง เพราะหลังจากท่ีคุยเรื่องละคร

เม่ือคืนกันอย่างเมามันในความหล่อของพระเอกขวัญใจคนท้ังคู่...ทักกี้...

หนุ่มน้อยหน้าใสวัยยี่สิบที่มีชื่อจริงว่าฮิเดอากิ ทาคิซาวะ* เสียงใสแกมเพ้อ

ของอาเคมิหายไปก่อน และเมื่อเธอห้อยหัวลงไปดูจากเตียงข้างบน ก็เห็น

สาวน้อยนอนตะแคงหลับสนิทไปเรียบร้อยแล้ว ชาคริยาเลยถอยกลับมา

นอนหลับตาบนเตียงของตัวเองตามเดิม

เสยีงเคาะระฆงัเรยีกให้ไปกนิข้าวกลางวนัท�าให้คนหลบัสนทิลมืตาตืน่ 

ชาคริยายกมือข้ึนเสยผมสองครั้งเป็นอันเสร็จพิธี แล้วกระโดดตุ้บลงมา 

ยืนบนพ้ืนด้านล่างอย่างสวยงาม แถมยังอดไม่ได้ท่ีจะโพสท่าโค้งค�านับ 

* นิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นมานานหลายปีมากแล้ว ตอนนั้นทักกี้ยังเป็นหนุ่มน้อยวัยยี่สิบหมาดๆ อยู่ค่ะ
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อย่างงดงามราวกบันกัยิมนาสตกิท่ีมักจะท�ายามกระโดดลงมาบนพืน้เรยีบร้อย 

ด้วยความเคยชนิอย่างท่ีมักจะท�าล้อเลยีนอยู่กบัเพือ่นๆ แต่เมือ่เหลอืบมอง

ออกไปนอกประตูที่เปิดอ้าเอาไว้ สายตาเธอก็ปะทะเข้ากับร่างสูงที่หยุดยืน

นิ่งอยู่ แล้วเมื่อเลื่อนสายตาขึ้นก็สบเข้าอย่างจังกับตาสีฟ้าที่ฉายแววขบขัน

อย่างปิดไม่มิดของคนที่เธอเริ่มอยากจะหาอะไรปาใส่หน้า ค่าที่มาเห็นเธอ

ท�าท่าอะไรบ๊องๆ เอาตอนนี้ มาร์คกลั้นหัวเราะสุดความสามารถ ท้ังท่ี 

อยากจะปล่อยเสียงหัวเราะออกไปให้ท้องแตกตาย แต่รู้ดีว่าถ้าขืนหัวเราะ

ออกไป เขาคงไม่มีปากไว้ได้หัวเราะอีกแน่ๆ ก็ดวงตาสีด�าสนิทคู ่นั้น 

ลุกวาวโรจน์อย่างเอาเรื่อง หน้าใสแดงก�่าแบบท่ีคงจะท้ังอายท้ังโกรธ เขา 

ก้มหัวให้เธอนิดหนึ่งก่อนจะเอ่ยออกมาเรียบๆ พร้อมบังคับไม่ให้เสียงสั่น

จากการกลั้นหัวเราะ

"ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วครับ"

"รู้แล้ว"

เธอแทบจะกดัฟันตอบ สะบัดหน้าพรดืไม่ยอมมองเขาอีกต่อไป มาร์ค

อมย้ิมแล้วเดนิข้ึนบันไดไปช้ันบนทันที ร่างสงูยังไม่ทันลบัหายไปจากสายตา 

เสยีงหัวเราะกด็งัมาให้ได้ยิน ชาครยิานกึอยากจะฟาดมือลงกบัอะไรสกัอย่าง 

ถ้าเป็นหน้าตาหล่อๆ ของนายซามูไรตาฟ้านั่นด้วยจะย่ิงดี...ดีท่ีสุดเลย  

เธอเหลือบตาไปมองเตียงล่าง อาเคมิยังนอนหลับอย่างสบายไม่มีท่าทีว่า 

จะได้ยินเสียงระฆังหรือเสียงพูดคุย ชาคริยามองอย่างเคืองนิดๆ

...ก็คนที่เสนอความคิดไม่ให้ปิดประตูก็สาวน้อยคนนี้นี่ล่ะ

'เปิดไว้อากาศจะได้ถ่ายเทไงชาจัง'

...นั่นล่ะเหตุผลของเธอ

ชาคริยาหมายมั่นในใจ

...จะไม่มีการเปิดประตูห้องท้ิงไว้อีกแล้ว แม้จะต้องขาดอากาศหายใจ

ตายก็ตาม
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...และเธอจะไม่ท�าท่าเคารพกรรมการของนกัยมินาสตกิอีกแล้วเช่นกนั 

...ไม่มีทาง!

อาหารม้ือกลางวนัผ่านไปอย่างเอรด็อร่อย แต่ชาครยิาทานไม่คล่องคอ 

เท่าไหร่นัก เพราะเพียงเผลอไปสบตาสีฟ้าสดของคนท่ีชอบมองมายังเธอ

บ่อยครั้ง อาการร้อนๆ ครั่นเนื้อครั่นตัวก็เกิดขึ้นทันที ถึงกระนั้นเธอ 

ก็ยังจัดการกวาดข้าวหน้าหมูทอดลงกระเพาะหมดเรียบร้อยไม่เหลือข้าว 

แม้สักเม็ดให้ละอายต่อเด็กท่ีขาดแคลนอาหาร ก่อนจะเดินตามสามสาว 

ไปยังห้องกรองน�้าเก็บตัวอย่าง

ช่วงเที่ยงลมพัดแรงมากกว่าตอนเช้าที่เรือเพิ่งเริ่มเคลื่อนออก อีกทั้ง

เรือยังแล่นห่างจากฝั่งมามากแล้ว ทะเลท่ีเคยสงบก็เลยมีคลื่นลูกโตมา 

โยกเรือเล่นให้เย็นใจ ชาคริยาเริ่มรู ้สึกเหมือนข้าวกลางวันท่ีจัดการไป 

เมื่อครู่ก�าลังออกฤทธิ์ต่อสู้กันอยู่ในท้องยามท่ีฟังทาเอโกะสาธิตวิธีเก็บ 

น�้าทะเลท่ีง่ายดายเพียงแค่เปิดก๊อกน�้าในอ่างล้างหน้าออกมา เพราะท่อนี้

ต่อไว้กบัเครือ่งสบูน�า้ใต้เรอือยู่แล้ว ฝืนใจฟังเสยีงใสอธบิายวิธกีรองน�า้ไปได้

อีกนิด อาการหวิวๆ อยากจะคายสิ่งที่เพิ่งกินเข้าไปก็มาก่อกวนความรู้สึก 

ชาคริยากัดฟันสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะเอ่ยเสียงเบา

"เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะสาวๆ มันเริ่มแล้ว..." ไม่เพียงแต่ค�าพูดที่

บอกสถานการณ์ของชาคริยาได้ดี หากดวงหน้าใสที่ซีดจัดก็บอกกับทุกคน

ได้ว่าเธอก�าลังเป็นแล้ว 'เมาเรือ'

"ให้ลงไปส่งมั้ยชาจัง" มาริโกะถามอย่างมีน�้าใจ ชาคริยาโบกมือห้าม 

ก่อนจะค่อยๆ พยุงตัวเองเดินโยกไปมาตามความโคลงของเรือลงไปยัง 

ห้องนอนด้านล่างโดยมีสายตาห่วงใยสามคู่มองตาม

เรือเริ่มโคลงหนักข้ึนเม่ือชาคริยาเหยียบเท้าลงไปบนบันไดแคบๆ  
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ข้ันแรก และมันก็โยกแรงข้ึนไปอีกเม่ือเธอไต่บันไดลงมา มือท้ังสองข้าง 

คอยแตะผนงัพยุงร่างกายให้เดนิอย่างม่ันคง หากวันนี้ไม่ใช่วันของชาครยิา

เลยจริงๆ เพราะเหลือเพียงบันไดอีกแค่สามข้ันก็จะถึงพ้ืน แต่ร่างบางก็ 

ดนัถลาลงด้วยเพราะเหยียบข้ันบันไดแคบๆ นัน่พลาด หญิงสาวหลบัตาแน่น

กลัน้เสยีงร้องอย่างตกใจไว้ในล�าคอ เตรยีมพร้อมท่ีจะรบัความเจบ็ปวดจาก

การกระแทกพื้นไว้แล้ว แต่สิ่งที่กระทบถูกกลับเป็นอะไรที่แข็งแต่นุ่ม ทั้งยัง

รับรู้ได้ถึงวงแขนท่ีกอดรัดรอบเอว ลมหายใจอุ่นๆ ซ่ึงเป่ารดอยู่เหนือหัว 

และเสียงหัวใจเต้นรัวที่ข้างหู ชาคริยาลืมตาขึ้นทันควัน เพียงเงยหน้ามอง

เจ้าของอ้อมแขนท่ีอบอุ่นจนร้อนรุม่เธอกถ็งึกบัพดูอะไรไม่ออก ดวงตาสฟ้ีาสด 

มองจ้องอยู่ก่อนแล้ว ในดวงตาคู่สวยฉายรอยห่วงใยอย่างชัดเจน

"เป็นอะไรหรือเปล่าครับ เจ็บตรงไหนหรือเปล่า"

เขาถามด้วยน�้าเสียงกังวล ช่ัวอึดใจ...หากกลับเนิ่นนานเหลือเกิน 

ในความรู้สึกของชาคริยา กว่าที่เธอจะหาเสียงตัวเองเจอแล้วตอบออกไป

"ไม่เป็นไร ขอบคุณ"

ว่าแล้วก็ดันตัวเองออกมาแล้วเดินผลุบหายเข้าไปในห้องนอนทันที

อย่างผิดวิสัยจอมโวยวาย ท้ังๆ ท่ีเรือโคลงออกขนาดนั้น หากชาคริยา 

กลับไม่รู้สึกอะไรนอกจากอาการสั่นไหวของหัวใจ ร่างบางฝืนปีนขึ้นเตียง

ก่อนจะล้มตัวลงนอนคว�่าหน้าอย่างหมดแรง คราวนี้...เธอไม่รู้จริงๆ ว่า 

ตัวเองหมดแรงเพราะอะไร

...เพราะเมาคลื่น หรือเพราะเมา...แววตา...และเสียงหัวใจ

...หยุดไม่ได้

เขาหยุดมันไม่ได้จริงๆ กับรอยยิ้มที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าในตอนนี้...

ร่างสงูยืนพงิผนงัเรอืสขีาวอยู่ตรงหัวเรอื นยัน์ตาสสีวยทอดมองไปยัง

ท้องทะเลเบ้ืองหน้าท่ีเห็นเพียงเกลียวคลื่นขาวเป็นหย่อมๆ ท่ัวพ้ืนทะเล  
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หากภาพท่ีปรากฏชัดในห้วงความคิดกลับเป็นดวงหน้าใสแดงก�่าของ 

ใครบางคน เขาอดไม่ได้ที่จะก้มลงมองมือตัวเอง ความรู้สึกนุ่มนวลเหมือน

จะยังตดิอยู่ท่ีปลายนิว้สมัผัส กลิน่หอมอ่อนๆ ท่ีไม่เหมอืนกบัน�า้หอมกลิน่ใด 

ที่เขาเคยรู้จักก็เหมือนกับจะลอยกรุ่นอยู่ตรงปลายจมูก

ไม่ได้ตั้งใจจะฉวยโอกาส แต่สถานการณ์มันบังคับจริงๆ เดินออกจาก

ห้องพักของตัวเองก็พลันพบเข้ากับร่างบางท่ีก�าลังลอยละลิ่วลงมาจาก 

บันไดแคบๆ เขาไม่รู้ด้วยซ�้าว่าตัดสินใจพุ่งเข้าไปรับเธอตอนไหน เพราะ 

เมื่อรู้ตัวอีกทีก็มีเธออยู่ในอ้อมกอดแล้ว

มาร์คอดไม่ได้ท่ีจะก้มมองมอืตวัเองอีกครัง้ แล้วกเ็ผลอย้ิมกว้างออกมา  

ก่อนจะยกมือขึ้นเลื่อนแตะตรงต�าแหน่งหัวใจ

...เมื่อครู่แก้มเธอแนบอยู่ตรงนี้ใช่มั้ย

...ชาครยิา...นามิ...ท�าไมวนันีค้ลืน่ลกูนัน้เข้ามาว่ิงพัดเบาๆ ในหัวใจเขา 

ได้ก็ไม่รู้

ฟ้าเริ่มมืดแล้วยามเม่ือชาคริยาลืมตาตื่นแล้วเดินโผเผข้ึนมายัง 

ห้องอาหารช้ันบน สามสาวนัง่ล้อมวงมีซามูไรตาฟ้าเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลาง 

ในขณะท่ีไข่แดงฟองอื่นๆ นั่งตัวลีบอยู่ตามมุมห้องโดยปราศจากไข่ขาว 

ล้อมรอบแม้สักนิด

"ชาจัง เป็นไงบ้าง" อาเคมิร้องทักข้ึนมาก่อน ท�าให้เป้าสายตาของ 

คนท้ังหมดเปลี่ยนมาจับจ้องท่ีหน้าของหญิงสาวชาวต่างชาติ ชาคริยา 

ยิ้มกว้างไม่เหลือร่องรอยเมาเรืออีกแล้ว อาจเป็นเพราะฤทธิ์ยาที่กินเข้าไป

ก่อนหลับตานอน หรืออาจเป็นเพราะทะเลที่เริ่มสงบไร้คลื่นลมก็เป็นได้

...ไม่ใช่เพราะเสียงหัวใจใครบางคน

เธอบอกกับตัวเองอย่างหนักแน่นยามท่ีเผลอมองสบตาสีสวยคู่นั้น 

ชาคริยาเมินไม่มองหน้าคมเข้มของไข่แดงฟองโตแล้วทรุดลงนั่งข้างๆ  
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ไข่แดงฟองอื่น

"ดีขึ้นแล้ว นี่กินข้าวกันหมดแล้วเหรอ" เธอถามเสียงอ่อยๆ เพราะ

กลัวอดข้าวเย็น เนื่องด้วยเลยเวลาส�าหรับอาหารเย็นไปนานแล้ว ทาเอโกะ

หัวเราะเบาๆ ก่อนจะเลื่อนจานอาหารท่ีมีปลาซาบะทอดเคียงด้วยผักดอง

และสลัดผักมาให้

"ของชาจังเก็บไว้ให้แล้วไม่ต้องห่วงน้า ลงไปดูชาจังรอบหนึ่งแล้วล่ะ 

เห็นยังหลับสบายอยู่ก็เลยไม่ได้ปลุกให้ลุกมากินพร้อมกัน จะกินเลย 

หรือเปล่าชาจัง"

ชาคริยาพยักหน้ารับ หนึ่งสาวบรรจงดึงพลาสติกท่ีคลุมจานกับข้าว

ไว้ออก ส่วนอกีสาวตักข้าวใส่ถ้วยน�ามาวางให้พร้อมตะเกยีบ สาวคนสดุท้าย

ตักน�้าซุปหอยอาซาริที่รสชาติคล้ายๆ หอยลายเมืองไทยวางเคียง ชาคริยา

เอ่ยขอบคุณเบาๆ ก่อนจะลงมือจัดการทันที โดยแกล้งท�าเป็นไม่เห็นว่า 

ไข่แดงท่ามกลางสาวๆ เลื่อนถ้วยน�้าชามาให้ด้วย

"อิตะดะคิมัส"*

นั่งกินไปจนข้าวเกือบจะหมดถ้วย เธอถึงได้รับรู้ว่ามีสายตาหลายคู่

มองจ้องอยู่ ชาคริยาจึงเงยหน้าขึ้นจากจานอาหารที่ก�าลังเมามันในรสชาติ

ขึ้นมอง คนเฝ้ามองยิ้มแหยส่งมาให้เมื่อเห็นแววตาสงสัยของคนถูกจ้อง

"เห็นชาจังกินแล้วน่าอร่อยจัง" มาริโกะว่ามาเสียงอ่อยๆ

"ใช่ เห็นแล้วหิวขึ้นมาทันทีเลย" ทาเอโกะสนับสนุน ชาคริยาหัวเราะ

เบาๆ ก้มมองปลาซาบะย่างที่เหลือแต่วิญญาณ

"งั้นกินข้าวสิ ข้าวยังมี ซุปก็ยังมีอยู่ เดี๋ยวแบ่งผักดองให้ช้ินหนึ่ง" 

แกล้งท�าเสยีงตัดใจกบัหัวไช้เท้าดองสเีหลอืงสดท่ีคบีออกวางห่างจานตวัเอง 

สองสาวขว้างค้อนส่งมาให้อย่างหมั่นไส้

* อิตะดะคิมัส (Itadakimasu) เป็นค�าท่ีใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร หรือเวลามีคนให้ของมาแล้วเรารับของนั้น 
ก็สามารถใช้ค�านี้ได้เช่นกัน
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"ไม่เอา พวกเราไม่ใช่พวกกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเหมือนชาจังนี่ ชาจัง 

นี่ดีนะ กินตั้งเยอะแต่ไม่เห็นอ้วนเลย"

"ไม่เห็นดีเลย ท�าไมกินตั้งเยอะถึงไม่อ้วนก็ไม่รู้ สงสัยพยาธิจะเยอะ" 

เธอว่าก่อนจะคีบข้าวค�าสุดท้ายเข้าปากพร้อมๆ กับหัวไช้เท้าดองท่ีเม่ือกี้

ท�าท่าจะยกให้สองสาว แล้วตามด้วยยกถ้วยน�้าซุปขึ้นซดจนหมดเกลี้ยง

"โกจิโซซามะเดชิตะ"*

ชาคริยาลุกยืนพร้อมกับยกจานชามเตรียมจะไปล้างในห้องครัว  

หากอาเคมิก็เรียกไว้ก่อน

"ชาจัง อีกประมาณชั่วโมงจะถึงสถานีเก็บตัวอย่างของมาร์คนะ"

ชาคริยาพยักหน้ารับแล้วก็ดันเผลอไปมองสบตาสีฟ้าสดนั่นเข้า  

เธอจึงแกล้งถลึงตาใส่เขาอย่างไร้เหตุผล

...ก็แค่หมั่นไส้น่ะ ไม่มีอะไรมากหรอก

* โกจิโซซามะเดชิตะ (Gochisousamadeshita) เป็นค�าพูดหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว แปลตรงตัวคือ
ขอขอบคุณส�าหรับอาหารมื้อนี้
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เรือจอดทอดสมอกลางท้องทะเลกว้างท่ีมืดสนิท เห็นเพียงแสงไฟ 

ของเรือล�าอื่นกระจายอยู่ห่างๆ ชาคริยาก�าลังจะก้าวออกไปด้านนอก 

ตัวเรืออย่างอยากรู้อยากเห็น แต่มือใหญ่ของใครบางคนก็แตะแขนเธอ 

ไว้ก่อน

"เด๋ียวครับ" เสยีงทุ้มร้องเรยีก ชาครยิาหันไปท�าตาเขียวใส่คนขัดจงัหวะ  

ซามูไรตาฟ้าชักมือกลับพยายามจะส่งย้ิมให้ หากชาคริยาเมินไม่มอง 

เสียอย่างนั้น

"ต้องใส่เสื้อชูชีพกับหมวกนี่ก่อนครับ" เขาบอกพร้อมกับส่งเสื้อชูชีพ

สีส้มแปร๊ดและหมวกนิรภัยสีเหลืองสดมาให้ ชาคริยาตั้งท่าจะเถียง หาก

เสียงดุคุ้นหูก็ดังขัดมาก่อน

"ใส่ไปชาคริยา ห้ามมีข้อแม้ ไม่งั้นก็กลับลงไปนอนเล่นใต้ท้องเรือ"

อาจารย์ทามุระนั่นเองท่ีขัดคอลูกศิษย์เสียจนคอเกือบหัก ชาคริยา 

มองค้อนคนท่ียืนยิ้มกว้างก่อนจะรับเสื้อและหมวกมาอย่างจ�ายอม ร่างสูง

ในเสือ้ชูชีพและหมวกนริภยัเดนิออกไปจดัเตรยีมการเกบ็ตวัอย่างของตัวเอง

โดยไม่สนใจหญงิสาวอีก ชาครยิาจงึจดัแจงสวมเสือ้และหมวกอย่างเรยีบร้อย  

บทที่

6
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แต่รู้สึกไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่นัก

"ไม่ถนัดเลย" เธอบ่นเบาๆ กับสามสาวที่เพิ่งเดินออกมาสมทบด้วย

ชุดเตรียมพร้อม

"ทนเอาหน่อยนะชาจัง มันเป็นกฎ ถ้าไม่ใส่พวกคุณลุงเจ้าหน้าท่ี 

บนเรือจะโกรธและว่าเอาได้" อาเคมิอธิบายด้วยรอยย้ิม หากชาคริยายัง 

อดขัดใจไม่ได้ เพราะเธอเป็นคนชอบท�าอะไรรวดเร็ว พอมีอะไรมาเกะกะ

รุงรังก็ท�าเอาหมดอารมณ์ได้เหมือนกัน

"ท�าไมต้องใส่ด้วยก็ไม่รู้"

"ต้องใส่สิชาคริยา เสื้อชูชีพต้องใส่กันไว้เผื่อเวลาคุณพลัดตกจากเรือ

จะได้ไม่จมน�้าหายไป แล้วที่ชูชีพนั่นก็มีนกหวีดอยู่ด้วย เกิดอุบัติเหตุอะไร

คุณก็เป่าเรียกคนมาช่วยได้ ส่วนหมวกนิรภัยก็ต้องมีไว้ เพราะเวลา 

เก็บตัวอย่าง พวกเครื่องไม้เครื่องมืออย่างพวกลวดสลิงหรือเครนอันนั้น 

มนักอ็าจจะเหว่ียงมาโดนหัวคณุได้ เกดิหัวร้างข้างแตกพาไปหาหมอไม่ทัน

หรอกนะ"

อาจารย์ทามุระร่ายยาวก่อนจะเดินไปสมทบกับมาร์คและยามาดะ 

ท่ีเริ่มลงมือเปิดเครื่องจับหมึกแล้ว ชาคริยาหันไปท�าหน้าเบ้ล้อเลียน 

อาจารย์กับสามสาวที่หัวเราะคิกคักตั้งแต่เธอเจออาจารย์เทศน์

"ไอ้นี่มันจะจับหมึกได้ไงเหรอ"

ชาคริยาเลียบเคียงถามซามูไรตาฟ้าท่ีก�าลังจดข้อมูลยุ่งอยู่ เขา 

ละสายตาจากสมุดโน้ตกันน�้าเล่มเล็กในมือ เงยหน้าขึ้นสบตาสวยใคร่รู้ของ 

คนท่ียืนอยู่ข้างๆ ก่อนจะยิ้มออกมา และรอยย้ิมนั้นก็เผื่อแผ่ไปยังสาวๆ  

อีกสามคนที่ยืนอยู่ข้างๆ เธอด้วย

"แล้วจดอะไรอยู่เหรอ"

ไม่ทันที่เขาจะตอบ เธอก็ยิงมาอีกค�าถามแล้ว



Itoshii hito... สุดที่รักของหัวใจ 58

"จดระดบัความลกึของน�า้ครบั เม่ือครูเ่ป็นตอนท่ีเส้นเอ็นและโยทะกา* 

ถูกปล่อยลงไปจนถึงพื้นทะเล ผมก็เลยจดระดับความลึกของน�้าเอาไว้  

ส่วนตอนนี้เอ็นก�าลังถูกดึงขึ้นครับ"

เขาช้ีให้ดูตัวเลขท่ีวิ่งย้อนกลับบนหน้าปัดของกล่องเครื่องยนต์สีส้ม 

ตอนนีเ้ส้นเอน็สองเส้นก�าลงัถกูดงึม้วนกลบัมาพนัรวมกนัท่ีจุดเริม่ต้นอกีครัง้ 

ชาคริยามองเครื่องยนต์ที่ดึงเส้นเอ็นขึ้นแบบกระตุกๆ สองสามครั้งก่อนจะ

หมุนดึงกลับมารวดเดียวจนถึงผิวน�้าอย่างแปลกใจ

"ท�าไมต้องกระตุก"

เขาอดไม่ได้ท่ีจะหัวเราะกับค�าถามแปลกๆ ของเธอ หากหัวเราะ 

ไม่ได้นานนัก เพราะตาเขียวๆ เริ่มมองมาอย่างหาเรื่องอีกแล้ว

"คือเครื่องนี้ถูกสร้างมาเพื่อเลียนแบบการตกหมึกของมนุษย์น่ะครับ 

ถ้ายังไงลองไปดูคุณลุงที่ก�าลังตกหมึกอยู่ตรงโน้นกันมั้ยครับ"

เขาพยกัหน้าไปทางด้านท้ายเรอืท่ีคุณลงุเจ้าหน้าท่ีบนเรอืสองสามคน 

ในชุดเสื้อกางเกงกันน�้าก�าลังหย่อนสายเบ็ดลงไปในน�้าทะเลโดยปราศจาก 

คันเบ็ด

"มาร์คไม่ต้องเฝ้าเครื่องหรือคะ" มาริโกะถามอย่างห่วงงาน

"ไม่ต้องครับ ถ้าหมึกติดเบด็ขึน้มามันก็จะหล่นมานอนกลิ้งอยู่บนพื้น

นี่ล่ะครับ ถ้าเห็นมันตกลงมาบนพื้นเรือเมื่อไหร่ค่อยจับก็ได้"

"อย่างนี้สะดวกดีเนอะ" อาเคมิพูดอย่างทึ่งๆ

"ใช่ครับ สะดวกมาก อย่างเรือจับหมึกที่เห็นแสงไฟสว่างอยู่แถบนั้น

ก็ใช้เครือ่งมอืแบบนีเ้หมือนกนัครบั เรอืล�าหนึง่ตดิเครือ่งแบบนีไ้ว้รอบเรอืเลย  

แล้วกม็รีางคอยรองรบัหมกึท่ีตดิเบ็ดมาให้หล่นไปรวมกนัในห้องเกบ็ท่ีท้องเรอื 

ได้เลย สะดวกมากๆ เรือล�าหนึ่งใช้แรงงานคนแค่สองสามคนเท่านั้นเอง"

"คนคิดเก่งจังเลยนะคะ"

* โยทะกา คือเบ็ดส�าหรับตกหมึก
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"คนฮาโกะดาเตะเป็นคนคดิค้นข้ึนมาครบั ผมกจ็�าไม่ได้แล้วว่าชือ่อะไร"

มาร์คตอบก่อนจะเดินน�าสาวๆ ไปดูคุณลุงที่ก�าลังตกหมึกอยู่ คุณลุง

ปล่อยสายเอ็นลงไปจนสดุความยาวท่ีระดับพืน้ทะเล ก่อนจะสาวข้ึนพร้อมกบั 

กระตุกเป็นจังหวะเพื่อให้โยทะกาเกี่ยวหมึกข้ึนมา เมื่อจับความรู้สึกได้ว่า

หมึกติดแล้ว คุณลุงก็สาวเอ็นด้วยความเร็วแบบท่ีท�าให้สาวๆ ตาโต และ

หมกึตวัโตๆ สนี�า้ตาลส้มกร่็วงลงมากระทบพืน้เรอื ชาครยิาปราดเข้าไปใกล้ 

จะจับใส่ถังน�้าท่ีวางข้างๆ ทันที แต่เจ้าหมึกชะตาถึงฆาตกลับสูบลมเข้า 

จนตัวพองโต ท�าให้มือเล็กจับเจ้าตัวอ้วนที่ลื่นไปทั้งตัวไม่ถนัด ได้ยินเสียง

คุณลงุหัวเราะอย่างขบขัน เธอรบัรูไ้ด้ถงึเงาร่างใหญ่เดนิมาย่อตวันัง่อยู่ข้างๆ 

มือใหญ่คว้าจับหมึกตรงรอยต่อระหว่างหนวดกับตัวอย่างช�านาญ

"ต้องจับตรงนี้ครับ เพราะปกติหมึกจะพองตัวสู้ อืม...ถ้าอยู่ในน�้า 

ก็เหมือนกับจะพองตัวพุ่งหนีศัตรูน่ะครับ"

เขาอธิบายก่อนจะโยนหมึกตัวนั้นลงไปในถังสีฟ้าเรียบร้อย ชาคริยา

พยักหน้ารับพร้อมกับเตรียมตัวรับมือกับหมึกท่ีทยอยถูกจับข้ึนมาโดย 

ฝีมอืระดบัครขูองเจ้าหน้าท่ีบนเรอื มาร์คมองชาครยิาท่ีจบัหมึกหย่อนลงถงั 

อย่างสนุกสนานด้วยแววตาอ่อนโยน หากไม่ทันจะได้ซ้ึงอะไรนานนัก  

เสียงเรียกของยามาดะก็ดังขัดขึ้น

"หมึกติดแล้วมาร์ค"

เขาละสายตาจากร่างบางแล้วหันไปใส่ใจกบังานท่ีก�าลงัดาหน้าเข้ามาแทน

งานของมาร์คเสรจ็เมือ่เวลาล่วงเข้าเกอืบเท่ียงคนื เรอืส�ารวจถอนสมอ

และเริม่วิง่อีกครัง้ มาร์คจดัการเกบ็อปุกรณ์และตวัอย่างให้เรยีบร้อยก่อนจะ

เดนิไปล้างมือ ส่วนยามาดะล่วงหน้าไปก่อนแล้ว เรอืท้ังล�าเงยีบสนทิ ได้ยินแต่ 

เสยีงเครือ่งยนต์ เนือ่งจากสาวๆ ท้ังหมดทยอยหายกนัไปหลงัจากข้ึนช่ัวโมง

ท่ีสองในการเกบ็ตวัอย่างของเขาแล้ว ในแสงสว่างเลอืนรางของห้องกรองน�า้ 
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เกบ็ตวัอย่าง เขาเห็นร่างบางก�าลงัไขก๊อกน�า้ทะเลใส่กระบอกตวงอยู่ อดไม่ได้ 

ท่ีจะหยุดยืนกอดอกมองเธอนิ่ง หากสาวเจ้าดูเหมือนจะยังไม่รู้ตัวว่าเขา 

ยืนอยู่ตรงนี ้เพราะเธอยังท�างานอย่างเพลดิเพลนิไม่ขาดตอน กรองน�า้เสรจ็ 

เก็บกระดาษกรองห่ออะลูมิเนียมฟอยล์เตรียมจะเก็บใส่ถุงแช่ตู้เย็น เธอก ็

หันมาเห็นเขาท�าให้ร่างบางสะดุ้งเฮือกอย่างตกใจ

"มายืนท�าอะไรเงียบๆ คนบ้า"

มาร์คแทบจะส่ายหน้า นึกกลุ้มตัวเองอยู่เหมือนกัน

...นั่นสิ เขามายืนท�าอะไรให้ถูกด่า

"กรองน�้าเสร็จแล้วหรือครับ"

เขาถามทั้งๆ ที่รู้ค�าตอบดี ชาคริยาเองก็ไม่ตอบ หากเดินถือตัวอย่าง

ไปยังตูเ้ย็นท่ีอยู่ในห้องติดกนัแทน เกบ็ตวัอย่างเข้าช่องแช่แข็งเสรจ็เรยีบร้อย 

ก็เดินออกมาดูจอเรดาร์ว่าตอนนี้อยู่ตรงจุดไหนบนพื้นโลกแล้ว ร่างสูงยัง 

ปักหลกัยนือยู่ท่ีเดิมไม่ยอมเคลือ่นย้ายไปไหน คิว้เรยีวขมวดฉับอย่างขดัใจ 

ทว่ายังไม่ทันได้เอ่ยอะไรออกมา เสียงทุ้มห้าวก็ดังขัดขึ้นมาก่อน

"รู้มั้ยครับว่าตอนนี้เรือแล่นด้วยความเร็วเท่าไหร่"

"สบินอ็ต" สาวไทยตอบกลบัอย่างมัน่ใจ เพราะหน้าจอเรดาร์เขียนไว้ว่า 

อย่างนั้น ทั้งเมื่อตอนสายสามสาวก็สอนวิธีดูให้เรียบร้อยแล้ว

"แล้วน็อตนี่มันเป็นยังไงล่ะครับ" เขาถามด้วยรอยย้ิม ชาคริยามอง 

ก็รู้แล้วว่าก�าลังถูกลองภูมิ เธอพยายามนับหนึ่งถึงสิบก่อนตอบ

...ต้องตอบ เพราะหากว่าไม่ตอบเดี๋ยวจะหาว่าเธอรู้ไม่จริง

"หนึ่งน็อตก็คือหนึ่งไมล์ทะเลต่อชั่วโมงไง"

"แล้วหนึง่ไมล์ทะเลนีมั่นกีก่โิลเมตรครบั เหมอืนหนึง่ไมล์บกหรอืเปล่า"

"เป็นญาติกับเจ้าหนูจ�าไมหรือไง ถามจริง" เธอแหวเข้าให้ มาร์ค 

หลุดหัวเราะออกมาก๊ากหนึ่งก่อนจะรีบตะครุบปากตัวเองเอาไว้ เพราะ 

ตาสวยเริ่มฉายรอยเรืองรองอีกแล้ว
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"แล้วไม่รู้หรือครับ"

บทมาร์คจะยวนกท็�าเอาชาครยิามึนไปเหมือนกนั ไม่นกึว่าซามูไรตาฟ้า 

จะกวนโมโหได้ขนาดนี้

...รอให้กลับไปก่อนเหอะ จะแกล้งให้ปั่นจักรยานไปไกลๆ เลย

เธอคิดอย่างหมายม่ัน แถมยังมั่นใจว่าเธอสั่งอะไรเขาต้องท�าตาม

เหมือนอย่างที่ผ่านๆ มา

"หนึ่งไมล์ทะเลก็เท่ากับหนึ่งจุดแปดห้าสองกิโลเมตร ถ้าไมล์บก 

ก็เท่ากับหนึ่งจุดหกกิโลเมตร"

"ท�าไมไมล์บกกับไมล์ทะเลถึงไม่เท่ากันหรือครับ" มาร์คยังย่ัวต่อ 

ไม่เลิก ชาคริยามองหน้าคมเข้มที่เจือรอยยิ้มกระจ่างอย่างขัดใจ

"ถ้าอยากรู้มากนักก็ไปหาในอินเตอร์เน็ตไป มันยาว ขี้เกียจพูด"

ว่าแล้วสาวเจ้าก็เดินชนร่างสูงหนาจนกระเด็นไปติดข้างฝา แค่นั้น 

ยังไม่พอเม่ือเธอหันกลับมาแลบลิ้นปลิ้นตาใส่เขาก่อนจะเดินลงบันไดแล้ว 

ผลุบหายเข้าไปในห้องนอนทันที ท้ิงให้มาร์คหัวเราะกับตัวเองเบาๆ ใน 

ความมืดของยามราตรี

ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าแล้วในยามท่ีนักศึกษาทุกคนตื่นจาก 

นิทรารมณ์ด้วยเสียงเคาะระฆังส�าหรับอาหารเช้า จากช่วงเช้าจนถึงเย็น 

เวลาบนเรือผ่านไปเรื่อยๆ เรียบๆ เหมือนท้องทะเลในวันนี้ ไม่มีอะไร 

ให้ท�านอกจากกนิแล้วกน็อน กบัออกมาชมววิของท้องทะเลกว้างท่ีไม่มีอะไร

จริงๆ นอกจากทะเลและนกนางนวลที่บินอยู่เหนือผิวน�้าคอยมองหาอาหาร 

จนล่วงเข้าเวลาค�่า ท้องทะเลและท้องฟ้ากลายเป็นสีเดียวกันคือมืดสนิท

ยามเมือ่จนัทร์เสีย้วสซีีดลอยคว้างอยู่ต�า่กว่ากลางฟ้า เรอืกจ็อดทอดสมอ 

อีกครั้ง การเก็บตัวอย่างของมาร์คและยามาดะก็เริ่มเหมือนเม่ือคืนวาน  

หากวนันีต้วัอย่างท่ีเกบ็ไม่มากนกัจงึใช้เวลาไม่นานเหมอืนเมือ่วาน หลงัจากท่ี 
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เสรจ็จากการเกบ็ตวัอย่างสองหนุม่กเ็ข้ามาร่วมวงกบัเจ้าหน้าท่ีบนเรอืตกหมกึ  

เนื่องเพราะวันนี้เรือจะจอดทอดสมอท่ีนี่จนถึงเช้าวันรุ่งข้ึน ก่อนจะออก 

เดินทางไปยังจุดหมายต่อไป

ตกหมึกจนได้เกือบเต็มถังใบกลาง สาวๆ ท่ีคงเพิ่งลุกจากเตียงหลัง

ทานอาหารเย็นก็เดินออกมาจากตัวเรือ มีคนเดินน�าหน้าเป็นสาวร่างบาง 

ผมซอยสั้นปลิวกระจายตามแรงลมยามค�่าคืน และไม่เดินมาเปล่าๆ เพราะ

ชาคริยาถือมีดเล่มใหญ่คมกริบจนคมมีดต้องกระทบแสงไฟแวววาว มาร์ค

ลอบสะดุ้ง เมื่อเห็นว่าเขาก�าลังเป็นเป้าสายตาเหี้ยมๆ ของเธอ ด้วยเพราะ

มวัแต่ใจหายใจคว�า่กบัสายตาของสาวไทย เขาเลยไม่ทันได้มองว่าสามสาว

ท่ีเดินตามหลังชาคริยามานั้นคนหนึ่งถือเขียง และอีกสองคนถือจานมา

คนละใบ

"จะกินซาชิมิหมึก"

เสยีงใสสัง่ มีดถกูย่ืนพรวดมาตรงหน้าเขา มาร์คถอยหลงัโดยอัตโนมตัิ 

หน้าเขาคงจะแสดงอาการตกใจออกไปกระมัง หน้าใสของเธอถงึได้ดพูออก

พอใจขนาดนั้น

"มาร์คจดัการให้หน่อยได้มัย้คะ" มารโิกะอ้อนถามเสยีงหวาน จดัแจง

วางเขียงลงกบัพืน้ และรบัมีดท่ีย่ืนค้างจากมือชาครยิามาวางไว้ข้างๆ มาร์ค

ไม่ตอบอะไร หากทรุดตัวลงนั่งยองๆ ตรงหน้าเขียง แล้วเอ้ือมมือลงไป 

ในถังพลาสติกสีฟ้าคว้าหมึกทะเลชะตาขาดตัวเป้งข้ึนมาตัวหนึ่ง จับมัน 

วางนอนลงไปบนเขียง ก่อนจะหยิบมีดขึ้นมาจ่อ...

"ฆาตกร"

มาร์คแทบจะส่ายหัวออกมากับถ้อยค�ากล่าวหา

...ไปจ�ามาจากไหนกันนะ ศัพท์ภาษาญี่ปุ่นแต่ละค�า

ค�าพดูราวกบัตกอกตกใจเสยีเตม็ประดาของชาครยิาเรยีกเสยีงหัวเราะ

ได้จากทุกคน มาร์คพยายามท�าหูทวนลม แล้วบรรจงกดมีดลงไปบน 
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ผิวมันลื่น...

"ฆาตกร คนใจโหด คนใจร้าย"

เสยีงบ่นว่ายงัดงัมาเบาๆ หากท้ังท่ีบ่นว่าไม่ขาดปากขนาดนัน้ มอืเรยีว

ของคนบ่นก็หยิบเอาชิ้นปลาหมึกขาวใสขึ้นใส่ปากชิมเป็นคนแรก

"หวาน กรอบ อร่อย" ชาครยิาพูดพร้อมกบัท�าท่าตาลอยราวกบัก�าลงั

กนิอาหารทิพย์เข้าไปเป็นการเชญิชวนให้เพือ่นๆ มาร่วมวง มาร์คท่ีเสรจ็สิน้ 

จากการห่ันหมึกตวัท่ีสีถ่อืมีดเดินไปล้างมือท่ีก๊อกน�า้อีกด้าน แต่หูกยั็งได้ยิน

ค�าสนทนาชัดเจน

"คนอะไรใจร้ายจริงๆ สงสัยชาติก่อนคงเคยเป็นฆาตกรใจโหด"

นั่น...กินเหย่ือท่ีเขาลงมือฆาตกรรมเข้าไปเป็นช้ินท่ีสามแล้วก็ยัง 

ไม่วายว่าเขาอีก ท้ังๆ ท่ีตามกฎหมาย ผูบ้งการฆ่าจะต้องได้รบัโทษเท่าๆ กบั 

ผู้ลงมือฆ่าไม่ใช่หรือ

"ชาจัง มาร์คอุตส่าห์จัดการให้แล้วยังว่าเขาอีก" มาริโกะปรามเบาๆ 

ชาคริยายักไหล่ ใช้ตะเกียบท่ีทาเอโกะส่งให้คีบหมึกตรงส่วนครีบจิ้มโชย ุ

ผสมวาซาบิที่มากเป็นพิเศษส�าหรับเธอเข้าปาก

"แหม พูดเล่นน่า มารโิกะจงั ใคร้จะกล้าไปว่าหวานใจมารโิกะได้ล่ะจ๊ะ"

มาริโกะอายม้วนไปแล้วกับค�าพูดหยอกเย้าของชาคริยา

"ตรงนี้อร่อยดีนะอาเคมิ กรอบอร่อยกว่าตรงตัวเยอะเลย" ชาคริยา 

หันบอกกับสาวน้อยที่ก�าลังเมามันกับการกินไม่แพ้เธอ

"หนวดก็อร่อยชาจัง ดูสิยังดิ้นอยู่เลย" อาเคมิชี้ชวนให้ดูหนวดหมึก 

ท่ีถูกห่ันเป็นสองท่อน แต่ยังคงดิ้นกระดุกกระดิกราวกับมีชีวิต ชาคริยา 

มองเจ้าหนวดน่าสงสารตาละห้อย ก่อนจะใช้ตะเกียบหนีบมันขึ้นมา

"โธ่ๆ น่าสงสารจริงๆ คงนึกว่าตัวเองยังไม่ตาย ไม่เป็นไร เดี๋ยวจะ 

ช่วยสงเคราะห์ให้"

ว่าแล้วก็ส่งเจ้าหนวดที่ยังดิ้นอยู่เข้าปากเคี้ยวทันที และคราวนี้มาร์ค
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ก็อดไม่ได้จริงๆ ที่จะปล่อยเสียงหัวเราะดังออกมา

"เป็นอะไร ใครเอากัญชาให้กินหรือไง" ชาคริยาเลิกคิ้วถาม มาร์ค

พยายามกลั้นหัวเราะจนหน้าแดง

"ชาจัง ดุ..." มาริโกะผู้กลายเป็นสาวกของซามูไรตาฟ้าไปเรียบร้อย

แล้วแย้งเสียงอ่อย เพราะยังเกรงบารมีรุ่นพี่อย่างชาคริยาอยู่บ้าง เธอ 

ยักไหล่ไม่ใส่ใจค�าว่า ปล่อยให้มาร์คตกอยู่ในวงล้อมสาวๆ ท่ีพากันป้อน 

ซาชิมิหมกึสดให้ถงึปาก ร่างบางถอืจานซาชิมหิมกึอีกใบไปกนิในห้องอาหาร

พร้อมกับหนุ่มคนอื่นๆ ที่สามสาวไม่เคยสนใจแทน
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ท้องฟ้าสนี�า้เงนิเข้มของบ่ายวนัท่ีสีห่ลงัจากเรอืออกจากท่าเริม่ดเูหงา

และเหมือนจะหงอยๆ เพราะขาดปุยเมฆมาลอยเป็นเพื่อน อีกทั้งน�้าทะเล 

สคีรามจดักยั็งไร้คลืน่ขาวมาแต้มสสีนั ชาครยิานอนแผ่เผชิญหน้ากบัท้องฟ้า

อยู่บนผ้าพลาสติกสีฟ้าสดที่ปูอยู่บนพื้นไม้ท้ายเรือ

หลังจากออกเรือมาได้สี่วัน เธอก็เข้าใจค�าว่า 'ล่องเรือเท่ียว' ได ้

เป็นอย่างดี...

...วันๆ ไม่มีงานอะไรหนักหนานอกจากการกินแล้วก็นอน บวกกับ

ออกมายืนชมวิว แล้วก็พูดคุยกับสาวๆ หนุ่มๆ จนแทบจะหมดเรื่องคุย

...อ้อ ยกเว้นเอาไว้หนึ่งหนุ่มที่เธอไม่ค่อยอยากจะเสวนาด้วย สาเหตุ

ก็อาจเป็นเพราะดวงตาสีฟ้าสดที่พักหลังๆ ดูระยิบระยับเกินเหตุ จนท�าให้

เธอไม่อยากจะพูดคุยกับพ่อซากุระดอกโตนั่นสักเท่าไหร่...

"โว้ย เมื่อไหร่จะได้ท�างานสักที" อดไม่ได้ที่จะร้องโวยวายออกมาเป็น

ภาษาไทย เพราะเผื่อใครมาได้ยินจะได้ไม่เข้าใจความหมายว่าเธอพูดอะไร 

แต่ก็คงจะไม่มีใครได้ยิน เพราะป่านนี้สาวๆ ท้ังหมดคงไปนั่งล้อมวง 

เฝ้าซามูไรตาฟ้าอยู่ในห้องอาหาร ส่วนหนุ่มคนอ่ืนๆ รวมท้ังอาจารย์ก็คง 

บทที่

7
   



Itoshii hito... สุดที่รักของหัวใจ 66

จะก�าลังนอนกลางวันหลังมื้อเที่ยงกันอยู่

"กนิแล้วกน็อนจนจะอ้วนเป็นหมูน�า้* อยู่แล้ว" ลองได้บ่นโวยวายออกมา 

ประโยคหนึง่โดยไม่มีเสยีงตอบโต้ของคนท่ีอาจจะบังเอญิได้ยินแล้ว เสยีงบ่น 

อย่างไร้สาระประโยคต่อไปก็ตามออกมาอย่างย่ามใจ "ถ้าเกิดกลายเป็น

หมูน�้าไป จะหาหญ้าทะเลที่ไหนกินล่ะนี่"

"บ่นอะไรครับ" เสยีงทุ้มห้าวดงัมาเบาๆ แบบท่ีท�าให้คนได้ยินสะดุง้เฮือก 

แล้วสปริงตัวลุกข้ึนนั่งในทันที พอมองเห็นคนบุกรุกท่ีท�าลายความเงียบ 

หน้าใสก็คว�่าราวกับม้าหมากรุก

"เรื่องของฉัน" เธอตวัดเสียงตอบ แถมยังสะบัดหน้ามองไปทางอ่ืน 

ท่ีไม่มลีกูตาวบิๆ นัน่อยู่ด้วย แต่แล้วสิง่ท่ีดงึความสนใจของเธอให้กลบัมายัง

คนท่ีถือวิสาสะนั่งลงบนพื้นเรือข้างๆ ก็คือกระป๋องสีขาวลายดอกไม้เล็กๆ 

สีน�้าเงินเข้มของ Royal Milk Tea เครื่องดื่มแสนโปรดของเธอที่ถูกยื่นมา

ตรงหน้า แถมยังมกีารเขย่านดิๆ ราวกบัการเต้นย่ัวยวน เธอหันขวับไปมอง

เจ้าของมอืใหญ่ทันที มาร์คย้ิมรออยู่แล้ว ชาครยิานกึอยากจะเคอืงรอยยิม้นัน่  

แต่กระป๋องเครื่องดื่มในมือเขามันช่วยกลบลบรอยเคืองได้จนหมดสิ้น

...ก็เธอไม่ได้ดื่มเจ้าชาใส่นมแบบรอยัลนี่มาสี่วันแล้วนะ

"ดืม่ม้ัยครบั" มาร์คถามเรยีบๆ พยายามกลัน้เสยีงหัวเราะยามเม่ือเห็น 

แววตาเธอ

"เอามาจากไหน" ทั้งๆ ที่อยากดื่มขนาดนั้น หากชาคริยาก็ยังคงเป็น

ชาคริยาที่ฟอร์มจัดคนเดิม

"เพือ่นๆ ให้มาก่อนข้ึนเรอืน่ะครบั" เขาบอก ไม่ได้ลงรายละเอียดไปว่า 

เพื่อนๆ ท่ีเอ่ยถึงเป็นเพื่อนสาวเสียส่วนใหญ่ หากชาคริยาก็พยักหน้ารับ 

อย่างรู้ทัน

"แล้วนายไม่ดื่มเหรอ"

* หมูน�้า คือพะยูน กินหญ้าทะเลเป็นอาหาร
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"ผมมนีีค่รบั" เขาขยับกาแฟกระป๋องในมืออกีข้างให้เธอด ู"ผมไม่ค่อย

ชอบด่ืมชาเท่าไหร่" เขาบอกพร้อมกับย่ืนกระป๋องชานมแบบพิเศษส่งมา 

ให้เธออีกครั้ง ชาคริยาเอื้อมมือรับอย่างเสียไม่ได้ ซ่อนความดีใจไว้ใต้ท่าที

เนือยๆ ได้มิดชิด

...หากแต่ในดวงตาเธอนี่สิ ซ่อนอะไรไม่ได้เลย...

มาร์คคิดอย่างข�าๆ มองหญิงสาวท่ีก�าลงัยกกระป๋องชานมข้ึนดืม่ด้วย

ความเอ็นดู

"ว่าแต่เพื่อนนายเจ้าของชานมนี่สงสัยเพิ่งจะเป็นแฟนคลับนายใช่ป่ะ 

ถึงได้ไม่รู้ว่านายชอบกาแฟมากกว่าชา" ค�าพูดประโยคนั้นของชาคริยา 

ท�ามาร์คแทบจะส�าลักกาแฟท่ีก�าลังดื่ม และเขาก็เลือกท่ีจะนิ่งแทนการ 

ต่อปากต่อค�า เพราะจะให้เธอรู้ไม่ได้...

...ใช่ ให้เธอรู้ไม่ได้หรอกว่า Royal Milk Tea กระป๋องนั้นเขาซ้ือ 

มาเอง...ซื้อมาให้เธอ

จากการท่ีต้องเป็นสารถจี�าเป็นขีจ่กัรยานไปมหาวิทยาลยัพร้อมกบัเธอ

มาหลายวนั ท�าให้เขารูว่้าเธอชอบเครือ่งดืม่อะไร เพราะสาวจอมบงการคนนี ้

จะต้องสั่งให้เขาจอดจักรยานตรงหน้าตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติท่ีตั้งอยู่ 

หน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยทุกวัน แล้วก็วิ่งจนผมสั้นๆ ปลิวยุ่งไปกด 

ชานมกระป๋องก่อนจะวิ่งกลับมาซ้อนท้ายจักรยานเขาต่อทุกครั้ง บางวัน 

ที่เธออารมณ์ดีก็จะมีกาแฟกระป๋องยี่ห้อที่เขาชอบติดมือกลับมาฝากด้วย 

มาร์คเองกบ็อกตวัเองไม่ได้ว่าท�าไมถงึซ้ือชานมกระป๋องมาให้เธอ อาจ

เป็นเพราะวนัท่ีไปช็อปป้ิงก่อนวนัออกเรอืเขาบังเอิญหันไปเห็นชานมกระป๋อง 

ยี่ห้อที่เธอชอบเข้า แล้วหน้าเธอก็ลอยมา คงจะเป็นเพียงแค่นั้นเท่านั้นเอง 

ไม่มีอะไรมากกว่านี้เลย...ไม่เลยจริงๆ

เช้าวันท่ีห้าของการออกเรือเป็นวันท่ีมีการเก็บตัวอย่างของแล็บ 
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ชาคริยา การเก็บตัวอย่างเริ่มตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้า โดยมีแรงงานของ

ซามูไรตาฟ้าและยามาดะมาคอยช่วยเหลือด้วย การเก็บตัวอย่างเริ่มจาก

เก็บตัวอย่างน�้าทะเลทุกระดับความลึกสิบเมตรไปจนถึงพื้นทะเลท่ีม ี

ความลกึถงึสองร้อยเมตร ซ่ึงไม่มีปัญหาอะไรให้หนกัใจ แต่การเกบ็ตวัอย่าง

ตะกอนดินกลับไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย เพราะลักษณะของพ้ืนทะเล 

แถบนีเ้ป็นทรายร่วนแทบท้ังหมด ท�าให้เครือ่งมือเกบ็ตะกอนชนดิท่ีเตรยีมมา 

ไม่สามารถเก็บได้ตามท่ีตั้งเป้า หลังจากลองพยายามอยู่ถึงสี่ครั้งในแต่ละ

สถานีเก็บตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างตะกอนก็ถูกยกเลิกไปท่ามกลาง 

ความเสียดายของอาจารย์ทามุระ แต่เด็กๆ พากันโล่งใจ เพราะไม่ต้อง

วิเคราะห์ตัวอย่างแล้ว กว่าจะกรองน�้าเสร็จเรียบร้อยก็ล่วงเข้าเวลาอาหาร

กลางวันพอดี หลังอาหารกลางวันต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปนอนเพราะ

ตืน่กนัแต่เช้ามืดแถมยงัไม่ได้นอนหลงัอาหารเช้าอีก ความง่วงกเ็ลยมาเยือน

อย่างท่ีไม่เคยเป็น ชาครยิาอดประหลาดใจไม่ได้...ท�าไมถงึได้ง่วงมากมายนกั

...หรือว่าเจ้าหน้าที่บนเรือวางยานอนหลับไว้ก็ไม่รู้

เธอคดิอย่างแผลงๆ ก่อนจะหลบัสนทิไปบนเตยีงแคบๆ ท่ีนอนมาแล้ว

หลายคืน

เย็นวนันัน้เรอืเข้าจอดเทียบท่าเรอืของเมอืงวกักะไนเมอืงเหนอืสดุของ

เกาะฮอกไกโด และเป็นเมืองเหนือสุดของประเทศญ่ีปุ่นเช่นกัน หลังจาก 

ชาคริยาก้าวเท้าลงเหยียบพื้นแผ่นดิน เธอรู้สึกได้ถึงความรู้สึกโคลงเคลง

ของพื้นที่เหยียบ

...เปล่า...ไม่ใช่แผ่นดินไหว และไม่ใช่เธอเกิดอาการหน้ามืดตาลาย

คล้ายจะเป็นลม หากแต่เป็นอาการ 'เมาบก' ต่างหาก

ชาครยิาเคยเกดิอาการแบบนีค้รัง้หนึง่เม่ือตอนไปออกเรอืช่วงฝึกงาน 

ซ่ึงอาการนี้เกิดจากการอยู่บนเรือนานจนชินกับความโคลงเคลงของเรือ  
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แล้วพอมาเจอกับพื้นนิ่งๆ ก็เลยต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่นานกว่าจะชิน

"คณุลงุจะไปไหนกนัคะ" ทาเอโกะตะโกนถามเจ้าหน้าท่ีบนเรอืท่ีพากนั

เดินห่างออกไปจากเรือท่ีจอดเทียบท่า คุณลุงคนหนึ่งท่ีคุ้นหน้าดีเพราะ 

ชอบมาคุยกับพวกเธอบ่อยๆ หันมายิ้มให้ก่อนจะตอบ

"ไปหาอะไรอร่อยๆ กินน่ะ ตรงโน้นมีร้านสะดวกซ้ืออยู่" ว่าแล้ว 

ก็ช้ีมือไปทางเบ้ืองหน้าท่ีก�าลังเดินไป แต่สาวๆ ท่ีเพ่งมองตามมือคุณลุง 

ก็ยังไม่เห็นวี่แววของร้านสะดวกซื้อที่เอ่ยถึงแม้แต่เงา

"ก็ไกลอยู่" อาจารย์ทามุระที่มาหยุดยืนอยู่ข้างหลังบอก

"เดินตรงไปข้างหน้านั่น แล้วก็เลี้ยวซ้าย พอถึงไฟเขียวไฟแดง 

ก็เลี้ยวขวา แล้วก็เดินตรงไปอีกประมาณสามร้อยเมตร จะเจอทางแยก  

พอมองไปทางขวาก็จะเห็นป้ายร้านค้า แล้วก็เดินต่อไปอีกประมาณ 

สี่ร้อยเมตรจะเจอร้าน"

ฟังอาจารย์บอกเส้นทางสาวๆ ก็ท�าหน้าเมื่อยกับการที่จะต้องเดินไป

เสียแล้ว มองสบตากันไปสบตากันมาให้อาจารย์ทามุระหัวเราะ ก่อนจะ 

ตกลงใจกันว่า

"ไปก็ไป ดีกว่านั่งอยู่บนเรือเฉยๆ"

ชาครยิานัน่เองท่ีเป็นคนบอก เพราะเมืองเลก็ๆ เหนอืสดุของประเทศ

คงไม่มร้ีานค้าใหญ่โตเหมือนเมอืงใหญ่ ได้แต่หวังว่าร้านสะดวกซ้ือจะมอีะไร

พอประทังความอยากขนมของสาวๆ ได้บ้าง

"ไปโรงอาบน�้าสาธารณะกันดีกว่า เดินไปทางโน้น" อาจารย์ทามุระ

เสนอทางเลือกอีกข้อพลางชี้มือไปคนละด้านกับร้านสะดวกซื้อ

"อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ พออาบน�้ากันเสร็จก็ไปหาอะไรอร่อยๆ ทานกัน 

แล้วก็ด่ืมกันเล็กน้อย ขากลับค่อยเดินไปท่ีร้านสะดวกซ้ือก็ได้ เพราะร้าน 

ที่จะไปดื่มอยู่ไม่ไกลจากกันเท่าไหร่"

เสียงตอบรับสนับสนุนดังมาอย่างไม่ขาดปากจากสาวๆ ท้ังหมด  
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ไม่เว้นแม้แต่ชาคริยา

...โรงอาบน�้าสาธารณะ

แรกๆ ท่ีมาถงึญ่ีปุ่นชาครยิายอมรบัว่าการแก้ผ้าแล้วไปอาบน�า้รวมกบั

คนอ่ืนๆ ท่ีแม้จะเป็นผู้หญิงด้วยกันก็ตามทีน้ัน เป็นอะไรท่ีท�าใจล�าบาก  

แต่หลงัจากท่ีอยู่มาได้สกัพกั เสน่ห์ของออนเซ็นหรอืบ่อน�า้ร้อนกท็�าเอาเธอ

ติดใจ พร้อมท้ังท�าใจได้ด้วยว่า...สังขารเป็นของไม่เท่ียง หลังจากเห็น 

หุ่นคุณป้าคุณยายจนปลง ดังนั้นหากมีการจัดทริปไปลงออนเซ็นท่ีไหน 

ชาคริยาเป็นต้องไปด้วยเสมอไม่เคยขาด

...ไม่ใช่โรคจิต เพียงแค่...เข้าเมืองตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตาม... 

เท่านั้นเอง

สีส่าวสะพายกระเป๋าท่ีใส่อุปกรณ์อาบน�า้และผ้าขนหนเูดนิลงมาสมทบ

กับอาจารย์ที่ยืนรออยู่กับหนุ่มๆ อีกสี่คนบนท่าเรือด้วยความแปลกใจ

"มาร์คไปด้วยหรือคะ"

...ท�าไมไม่ถามยามาดะ ไซโต้ ซาซากิด้วยน้า

ชาคริยาคิดอย่างขบขันแกมสงสารชายหนุ่มผู้ถูกลืมทั้งหมด

"ไปด้วยครบั อยากอาบน�า้สบายๆ บ้าง เห็นว่าห้องอาบน�า้ท่ีนีก่ว้างมาก"  

มาร์คตอบพร้อมกับเริ่มออกเดิน

"แล้วหลังจากนั้นจะไปทานข้าวกับดื่มด้วยกันหรือเปล่าคะ" มาริโกะ

ถามอย่างมีความหวัง ซึ่งค�าตอบของมาร์คก็ไม่ท�าให้สาวๆ ผิดหวัง

"ไปแน่นอนครับ"

"ดีจังเลย"

ไม่ต้องให้เดาชาคริยาก็รู้ว่าแผนผังการนั่งดื่มคืนนี้จะเป็นอย่างไร

...นายซามูไรตาฟ้าเป็นไข่แดงอีกตามเคย
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โรงอาบน�า้สาธารณะท่ีอาจารย์ทามุระพามานัน้ใหญ่กว่าท่ีชาครยิาคาดคดิ 

ไว้มาก ห้องอาบน�า้แยกออกเป็นห้องหญิงชาย ด้านนอกมโีต๊ะญีปุ่่นหลายตวั 

ตั้งไว้ส�าหรับคนนั่งรอ รวมท้ังยังมีของขบเคี้ยวไว้ขายอีกด้วย คนท้ังหมด

แยกกันเข้าไปยังห้องอาบน�้าแต่ละฝั่ง โดยนัดแนะว่าอีกสี่สิบห้านาทีค่อย 

ออกมาเจอกนั พอเข้าไปถงึข้างใน ชาครยิากจ็ดัการปลดเปลือ้งเสือ้ผ้าออก 

แล้วเดินเข้าไปยังห้องอาบน�้าที่เป็นฝักบัวก่อน อาบน�้าขัดสีฉวีวรรณแบบที่

นานกว่าปกติ แต่ก็ยังเร็วกว่าสาวๆ ชาวญี่ปุ่น เธอเดินไปแช่ในบ่อน�้าร้อน

ขนาดใหญ่ต่อ โรงอาบน�้าแห่งนี้มีบ่อน�้าร้อนหลากหลายแบบ อย่างเช่น 

บ่อน�้าร้อนท่ีมีกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ คอยกระตุ้นปลายประสาท ลงไปแล้ว

เหมือนก�าลังถูกไฟดูดอยู่นิดๆ ตลอดเวลา ท�าให้ชาคริยาผละลุกไปลง 

บ่อน�้าร้อนอันต่อไปที่มีน�้าพุ่งออกมาส�าหรับนวดตัว เดินขึ้นบ่อโน้นลงบ่อนี้ 

แถมยังเดินออกไปลงบ่อด้านนอกตัวอาคารจนพอใจและร้อนได้ท่ีจนเกือบ

จะหน้ามดื ชาครยิาก็โบกมือให้สามสาวท่ียังร่าเรงิแช่อยู่ในบ่อนวดเป็นเชิงลา  

แล้วเดนิไปล้างตัวด้วยน�า้ฝักบัวอีกรอบ ก่อนแต่งเนือ้แต่งตวัแล้วเดนิออกไป

รอทุกคนที่ด้านนอกห้องอาบน�้าอย่างสบายตัว

ชาคริยาเดินตรงรี่ไปยังร้านขายขนมขบเคี้ยวโดยไม่เหลียวมองอะไร

ท้ังสิ้น เพราะตู้ไอศกรีมท่ีตั้งวางเด่นอยู่ในร้านเป็นสิ่งท่ีเธอเล็งเอาไว้ตั้งแต่

เข้ามาถึงแล้ว จัดการซ้ือไอศกรีมรสชาเขียวมายืนกินหนึ่งแท่ง ก่อนจะ 

สอดส่ายสายตาหาที่นั่งรอ เพราะยังมีเวลาอีกราวสิบห้านาทีกว่าจะถึงเวลา

นัดหมาย แล้วสายตาซนๆ ก็ไปปะทะเข้ากับร่างสูงที่นั่งหลังพิงผนังอยู่บน

เบาะรองนั่งหน้าโต๊ะญี่ปุ่นมุมห้อง 

มาร์คจ้องมองชาคริยาอยู่นานแล้ว นับตั้งแต่ตอนท่ีเธอก้าวเท้า 

ออกจากห้องอาบน�้า มองแล้วก็เห็นชัดว่าเป้าสายตาอันดับแรกหลังจาก 

ออกมาของเธอคืออะไร เห็น...แล้วก็เผลอหัวเราะอย่างเอ็นดู เขาก้มหัวให้

ยามเมื่อเธอเห็นเขาแล้ว นามิลูกโตสะบัดหน้าหนีคล้ายกับไม่สบอารมณ์
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อะไรสักอย่าง ก่อนจะหันกลับมาแล้วเดินดุ่มๆ มานั่งลงบนเบาะรองนั่ง 

อีกฟากหนึ่งของโต๊ะตรงข้ามกับเขา

"คนอ่ืนยังไม่เสรจ็หรอื" ชาครยิาถามหลงัจากท่ีจดัการกบัไอศกรมีในมือ 

จนหมดแท่งไปอย่างรวดเร็ว เขาส่ายหน้าเป็นค�าตอบ "ท�าไมเสร็จเร็วล่ะ"

"คุณก็เสร็จเร็วเหมือนกันนะครับ"

"ก็อาบน�้าเสร็จแล้ว ไม่อยากแช่นานๆ เดี๋ยวตัวเปื่อยยุ่ย" เธอตอบ

พร้อมกับยักไหล่ สายตาเริ่มสอดส่ายหาของกินอันดับต่อไป

"ผมก็เหมือนกัน ไม่อยากแช่นานๆ เดี๋ยวตัวเปื่อยยุ่ย" เขาตอบ 

เลียนแบบเธอด้วยเสียงกลั้วหัวเราะ ชาคริยาหันกลับมามองตาเขียว

"ไม่ต้องมาเลยีนแบบเลย อย่างนายต้องแช่สกัสามวนัตวัถงึจะเป่ือยได้"

เขาหัวเราะอย่างขบขันกับค�าพูดนั้น ชาคริยามองค้อนก่อนจะคว้า

กระเป๋าตังค์แล้วเดินแกมวิ่งไปยังร้านขายขนมอีกครั้ง ก่อนจะเดินกลับมา

พร้อมกับขวดแก้วบรรจุนมสีขาวสองขวด เธอวางขวดหนึ่งลงตรงหน้าเขา

"เอาไป ตอบแทนคราวก่อนที่ให้ชากระป๋องมา จะได้ไม่ต้องมีบุญคุณ

ติดค้างกัน"

เธอบอกแล้วเปิดฝายกขวดนมข้ึนดื่มโดยไม่สนใจเขาอีก มาร์คเอ่ย 

ขอบคณุเบาๆ ดื่มนมจนหมดขวดหนุ่มๆ อีกสามคนรวมทั้งอาจารย์ทามุระ

ก็พากันเดินออกมาสมทบจากห้องอาบน�้า จึงท�าให้การสนทนาระหว่าง 

คนสองคนต้องหยุดไปโดยปริยาย

ร้านอาหารท่ีอาจารย์ทามุระพาลูกศิษย์ท้ังหมดมาฝากท้องในมื้อค�่า

และฝากความมีสติไว้เป็นร้านดืม่เหล้าสไตล์ญ่ีปุ่น บรรยากาศดด้ีวยแสงสลวั

เลือนราง ชาคริยาหนักกินอาหารและกับแกล้มมากกว่าจะหนักน�้าเหมือน

อย่างคนอื่นๆ อีกทั้งยังหนักฟังมากกว่าพูด เพราะกลัวขาดตอนในการกิน

นั่นเอง และแน่นอน...ไม่ต้องหันไปมองเลยเธอก็รู ้ได้ว่าซามูไรตาฟ้า 
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ที่นั่งเป็นไข่แดงกลางวงสาวๆ ที่ขนาบข้างสองคน กับนั่งฝั่งตรงข้ามอีกคน

จะอ่ิมหมีพีมันขนาดไหน เพราะจานอาหารของเขาไม่เคยว่าง และ 

แก้วเครื่องดื่มก็ไม่เคยพร่องอีกเช่นกัน ทว่าดื่มมากขนาดนั้นก็ยังไม่เห็น 

ท่าทีเมามายของชายหนุ่มเลยสักนิด ผิดกับสาวๆ ท่ีหนักไปทางรินเหล้า 

เติมให้ซามูไรหนุ่มกับอาจารย์กลับหน้าแดงด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์กันทุกคน

จวบจนเวลาล่วงเลยเข้าเท่ียงคืนกว่าๆ งานเลีย้งจงึเลกิราด้วยขวดเบียร์ 

เกือบสองโหล และเหล้าญ่ีปุ่นขวดใหญ่อีกหนึ่งขวด พร้อมกับอาการเมา 

จนไม่อาจนัง่ตวัตรงได้ของคนเกอืบท้ังหมด รวมท้ังชาครยิาท่ีต้องนัง่เอนตวั

ไปข้างหลัง เปล่า...ไม่ใช่เพราะเมาเหล้า หากจะให้เรียกว่าเมา...คงจะเป็น 

'เมากับ' มากกว่า เพราะอาหารที่เห็นหมดเกลี้ยงอยู่นั่นเป็นฝีมือเธอเกือบ

ทั้งนั้น 

"ไป ไป กลับกัน" อาจารย์ทามุระร้องบอกเด็กๆ หลังจากเดินไป 

จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

"เดินกันไหวหรือเปล่า" อาจารย์อดถามเด็กๆ ไม่ได้ เม่ือเห็น 

ต่างคนต่างเดินแบบต้องกอดประคองกันออกจากร้าน "แล้วแบบนี้จะไป 

ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อได้หรือนี่"

มองสภาพแล้วแค่เดินกลับเรือได้โดยไม่ต้องมีใครแบกใครก็เก่งมาก

แล้ว

"ปายหวายค่า อาจานนน ซาบายอยู่แล้ววว" อาเคมิพูดเสียงยานคาง 

ภาพเบื้องหน้าพร่าๆ มัวๆ หากก็ยังพอเดินได้ แถมยังกอดประคองเพื่อน

เอาไว้อีกข้าง

"แต่อาจารย์ว่าไม่ไหว กลับเรือกันดีกว่า" อาจารย์ทามุระส่ายหัว  

มองภาพเด็กๆ แล้วก็อดถอนหายใจออกมาไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้คิดจะต�าหนิ 

หรอืว่ากล่าวอะไร เพราะตอนหนุม่ๆ อาจารย์กเ็มาหัวราน�า้อย่างนีเ้หมือนกนั

"ไม่เอา หนจูะกนิช็อกโกแลต ไม่ได้กนิมาตัง้หลายวันแล้ว จะกนิๆๆๆ" 



Itoshii hito... สุดที่รักของหัวใจ 74

ทาเอโกะโวยวาย เพราะว่าขนมโปรดหรือก็คือช็อกโกแลตที่ขนมามากมาย

นั้นเธอและเพื่อนๆ ช่วยกันกวาดจนเกลี้ยงเรือไปตั้งแต่สามวันแรกแล้ว

"หนูจะปายยย" มาริโกะสนับสนุน ชาคริยามองภาพต่างๆ ด้วย 

รอยยิม้สนกุสนานท่ีมีมากกว่าทุกที เนือ่งเพราะฤทธิแ์อลกอฮอล์ท่ีเติมเข้าไป

นิดหน่อยเมื่อตอนหัวค�่า

"หนูจะกินช็อกโกแลต"

"จะกินไอติมด้วย"

"ขนมเค้กๆๆๆ อยากกินขนมเค้ก"

สามสาวประสานเสยีงให้อาจารย์ทามรุะและชาครยิารบักรรมหนวกหูกนั 

สองคน เพราะหนุ่มๆ สามคนเดินกอดคอกันล่วงหน้าไปก่อนแล้ว โดยมี

มาร์คเดนิตามคอยระวงัอยู่ข้างหลงั ท้ังๆ ท่ีมาร์คเป็นคนท่ีดืม่มากสดุ เพราะ

มีสาวๆ คอยรินให้อยู่ไม่ขาด หากเขาก็ดูเหมือนจะเป็นคนท่ีเมาน้อยท่ีสุด

ในกลุ่มสี่หนุ่มที่เดินอยู่ข้างหน้านั่น

"เดี๋ยวหนูไปซื้อให้ค่ะ" ชาคริยายกมือขันอาสา

"จะไปคนเดียวหรอื" อาจารย์อดห่วงไม่ได้ หนึง่เพราะไม่ใช่ถิน่คุน้เคย 

และสองคือมันดึกมากแล้ว "ไม่ต้องไปหรอก พวกคุณก็ไม่ต้องกินกันแล้ว 

ดึกแล้ว กลับไปถึงเรือก็หมดแรง หัวถึงหมอนหลับกันเป็นตายแน่ๆ เมา

แบบนี้"

อาจารย์ปราม แต่สามสาวท่ีเมาได้ท่ีก็งอแงไม่ยอมฟัง ชาคริยาเลย

ตัดบทอย่างเริ่มร�าคาญขึ้นมานิดๆ

"หนูไปเองค่ะอาจารย์ ไม่มีปัญหาหรอกค่ะ หนูเอามือถือไปด้วย  

ถ้ามีอะไรเดี๋ยวโทรขอความช่วยเหลือเองค่ะ ร้านก็เห็นอยู่ลิบๆ นั่นแล้ว 

อาจารย์ล่วงหน้าไปก่อนเลยค่ะ หนูซ้ือเสร็จแล้วจะว่ิงตามไป อาจจะทัน 

พวกอาจารย์ก่อนถึงเรือด้วยก็ได้"

พูดรวดเดียวจบแล้วไม่รอฟังเสียงค้านหรือสนับสนุน ชาคริยาก ็
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ออกวิ่งไปยังร้านค้าที่เห็นป้ายสว่างอยู่ลิบๆ ทางซ้ายมือทันที

ร้านสะดวกซ้ือท่ีเปิดตลอดย่ีสิบสี่ช่ัวโมงมีของน่าสนใจเกินกว่าท่ี 

ชาคริยาคาดไว้ ดังน้ันกว่าจะเลือกซ้ือช็อกโกแลตให้ทาเอโกะ ไอศกรีม 

รสสตรอเบอรี่ให้มาริโกะ ชีสเค้กให้อาเคมิ รวมท้ังขนมของตัวเอง และ 

ไม่ลืมซ้ือขนมของกินเล่นไปฝากคนอื่นๆ บนเรือเรียบร้อย ชาคริยาก็ 

ใช้เวลาไปพอสมควร ก่อนจะเดินออกจากร้านค้าพร้อมด้วยถุงขนม 

เต็มมือ

เดินย้ิมฝันถึงขนมในมือไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เหลือบไปเห็นร่างสูงเดิน 

ก้มหน้าก้มตาจ�้าพรวดมาทางนี้ เธอขมวดคิ้วอย่างแปลกใจ

...ซามูไรตาฟ้ามาซื้ออะไร

สงสยัจะมวัแต่ก้มมองทาง เขาเลยมองไม่เห็นว่าก�าลงัเดนิผ่านเธอไป 

ชาคริยาก็ไม่ได้เรียกให้เขาหยุด ด้วยเพราะนึกว่าชายหนุ่มคงจะรีบไป 

ซ้ืออะไรเร่งด่วนท่ีไม่อยากบอกหากว่าเธอจะเรยีกถาม ชาครยิาเลยออกเดนิ

ต่ออย่างสบายอารมณ์โดยไม่สนใจเขาอีก หากร่างสูงของคนท่ีก้าวเดิน 

เร็วๆ ไปอีกทางกลับชะงักกึก ด้วยฉุกคิดได้ว่าเมื่อครู่เดินผ่านใครบางคนที่

ความรู้สึกคุ้นๆ อยู่ในใจ มาร์คหันหลังกลับไปเพ่งมองร่างบางนั้นอีกครั้ง 

ดวงตาท่ีมัวไปนิดเพราะฤทธิ์เบียร์ค่อนโหลกับเหล้าญี่ปุ่นอีกหลายแก้ว 

ท่ีกรอกเข้าปากท�าให้เขาต้องตั้งใจมองอยู่ช่ัวครู่ ก่อนจะรู้ว่าใช่แน่แล้ว 

คนที่เขาตามมาด้วยความห่วงใย มาร์คจึงสาวเท้าเร็วๆ เดินตรงไปหาเธอ

ทันที

"ชาคริยา ชาคริยา"

เสียงร้องเรียกหยุดฝีเท้าท่ีก�าลังก้าวให้ชะงัก เธอหันไปมองคนเรียก 

ที่เดินเข้ามาใกล้อย่างประหลาดใจ

"ลืมเอากระเป๋าตังค์มาเหรอ" เธอถาม และเขาก็ท�าหน้างงๆ กับ 
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ค�าถามนั้น

"ท�าไม..."

"ท�าไมรู้น่ะเหรอ ก็คนมันเก่ง" เธอย้ิมอย่างภาคภูมิ หากเขากลับ 

ส่ายหัวปฏิเสธ

"ไม่ใช่ ท�าไมไม่เรียกผม แล้วท�าไมถึงคิดว่าผมลืมกระเป๋าตังค์"

"อ้าว ไม่ใช่เหรอ ก็เห็นเดินจ�า้พรวดๆ นึกว่าจะรีบไปซ้ืออะไร แล้ว 

พอเห็นเดินย้อนกลับมาก็นึกว่าลืมกระเป๋าตังค์"

เขาส่ายหน้าอย่างอ่อนใจกับข้อสันนิษฐานของเธอ "ไม่ใช่ครับ ผม 

มาตามคุณนั่นล่ะ เห็นหายไปนาน นึกว่าเป็นอะไรไป"

"เปล่า สบายดี มาซื้อขนม" เธอตอบหน้าตาเฉย แถมยังยกถุงขนม

ให้เขาดูเป็นการยืนยัน "อุตส่าห์มาตาม ขอบคุณนะ"

ดเูหมือนฤทธิเ์บียร์สองแก้วท่ีเธอกนิเข้าไปจะท�าให้ทะเลวันนีเ้งยีบสงบ 

เขายิ้มรับรอยยิ้มกว้างขวางของเธอ

"ไม่เป็นไรครับ"

"แล้วไม่ซือ้อะไรเหรอ จะซ้ืออะไรหรอืเปล่า นีซ้ื่อกาแฟแบบท่ีฮายาโตะ 

ชอบมาฝากด้วยนะ"

...อยากให้เธอกินเบียร์แค่สองแก้วอย่างนี้ทุกวันเลย

มาร์คคดิกบัตวัเองในใจ หุบย้ิมไม่ได้เลยกบัความใจดขีองเธอท่ีไม่ค่อย

มีให้เห็นบ่อยนัก

"ขอบคณุมาก ผมช่วยถอืนะ" เขาบอกแล้วเอือ้มมอืหยิบถงุขนาดใหญ่

ท่ีใส่ขนมไว้เต็มในมือเธอมาถือไว้ แล้วยังไม่ลืมท่ีจะช่วยถือกระเป๋าใส่ 

อุปกรณ์อาบน�้าที่เธอสะพายเอาไว้ให้ด้วย ซึ่งเธอก็ปล่อยให้เขาถือแต่โดยดี 

เพราะไม่รู้จะขัดไปท�าไมให้ล�าบากตัวเอง 

เดินกันไปเงียบๆ ท่ามกลางความมืดสนิทบนถนนท่ีไร้ผู ้คนและ 

เสียงรบกวน มีเพียงแค่แสงดาวพราวฟ้าคอยส่องให้เห็นทาง บรรยากาศ 
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โรแมนติกจนมาร์ครู ้สึกถึงความหวานท่ีค่อยๆ ผ่านเข้ามาเจือในหัวใจ  

หากเสียงจามสนั่นจากหญิงสาวท่ีเดินเคียงข้างกลับท�าลายบรรยากาศซ้ึงๆ 

เสียหมดสิ้น เขาก้มลงมองคนข้างตัวอย่างห่วงใย

"หนาวหรือครับชา"

แม้จะเป็นหน้าร้อน แต่หน้าร้อนของเมืองเหนือสุดของญ่ีปุ่นก็ยัง 

ไม่ท้ิงความหนาวฝากเอาไว้ในยามค�่าคืน เสื้อยืดแขนสั้นสีฟ้าตัวเดียวท่ี 

ชาคริยาใส่จึงไม่พอที่จะให้ความอบอุ่นอะไรได้

"อืม หนาว อากาศยังกะหน้าหนาวเมืองไทย หน้าร้อนอะไรเนี่ย"  

เธอบ่นออกมา สองมือยกข้ึนกอดอกบรรเทาความหนาวจากลมเย็นท่ี 

พัดผ่าน มาร์ควางของต่างๆ ท่ีถือไว้ลงกับพื้นแล้วถอดเสื้อเช้ิตแขนยาว 

ลายสก็อตสีน�้าเงินออกยื่นส่งให้หญิงสาวที่ยืนมองการกระท�าเขาอย่างงงๆ

"ถ้าไม่รังเกียจใส่ไว้ดีกว่านะครับ เดี๋ยวไม่สบายไปล่ะแย่เลย"

ชาคริยามองเสื้อในมือชายหนุ่มอย่างชั่งใจ นึกอยากจะแกล้งตอบว่า

รังเกียจแล้วเมินใส่ หากความจริงใจในดวงตาสีฟ้าท่ีต้องกระทบแสงดาว

ท�าให้ค�าตอบกวนๆ ไม่หลดุออกจากปาก นอกจากเอือ้มมอืไปรบัเสือ้ตวันัน้

มาใส่ทับราวกับเด็กว่าง่าย

...น่าแปลก...เสื้อเชิ้ตตัวบาง แต่ท�าไมท�าให้รู้สึก 'อุ่น' ได้ขนาดนี้

มาร์คลอบถอนหายใจท่ีไม่เห็นท่าทีขัดขืนหรือโวยวายของเธอ เขา 

ก้มลงหยิบข้าวของต่างๆ มาถือแล้วออกเดิน

"ไม่หนาวเหรอ" เธอถามออกมาเบาๆ อย่างเป็นห่วงเมื่อเห็นว่า 

เขามีเพียงเสื้อยืดแขนกุดโชว์กล้ามสีขาวบางๆ เพียงตัวเดียว

"ไม่ครับ ไม่หนาว แค่เย็นๆ เท่านั้นเอง คุณอยู่เมืองร้อนยังไม่ชินกับ

ความหนาวเท่าไหร่ ผมอยู่ฮอกไกโดมาหลายปี...ปีนีปี้ท่ีเจด็ได้ ชินแล้วครบั"

เขาตอบด้วยรอยย้ิม นกึปลืม้ใจว่าอย่างน้อยเธอกย็งัห่วงใย เรอืส�ารวจ

ทางสมุทรศาสตร์มองเห็นอยู่ไกลๆ ตรงเบื้องหน้า หากเป็นครั้งแรกที่มาร์ค



Itoshii hito... สุดที่รักของหัวใจ 78

นึกอยากให้ทางข้างหน้าทอดยาวให้ไกลออกไปอีก ทางที่ยาวไกล...แต่ถ้า

มีเธอเคียงข้างไปแบบนี้ มันคงจะดีไม่น้อยเหมือนกัน
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กลับจากออกเรือเก็บตัวอย่างช่วงฤดูร้อนมาได้สองอาทิตย์กว่าแล้ว 

และเป็นสองอาทิตย์กว่าท่ีชาคริยาไม่ได้เจอเพื่อนข้างห้องเลย เพราะ 

อาทิตย์แรกท่ีเขาหายหน้าไปมสีายมารายงานพร้อมกบับ่นออดๆ เกอืบทุกวัน 

ว่าเขายุ่งกบัการจดัการกบัตวัอย่างท่ีไปเกบ็มา จนไม่มีเวลาไปท�างานพิเศษ

คืนวันศุกร์กับเสาร์ท่ีบาร์ในตัวเมือง ท�าสาวๆ ถึงกับรอเก้อไปตามๆ กัน  

ส่วนอาทิตย์ท่ีสองมาร์คกลับบ้านเกิดท่ีเกาะทางใต้ เธอรู้โดยท่ีสายไม่ต้อง

รายงาน เพราะซามูไรหนุ่มมาเคาะประตูห้องบอกด้วยตัวเอง

คืนวันอาทิตย์ของสัปดาห์ท่ีแล้ว เสียงกดออดดังปลุกเธอให้ลุกออก

จากหน้าจอทีวีท่ีก�าลงัฉายการ์ตูนเรือ่งโปรดท่ีมตีวัเอกเป็นโจรสลดั หลงัจาก

ส่องดูกับตาแมวแล้วว่าคนท่ีมารบกวนความบันเทิงไม่ใช่คนแปลกหน้า  

เธอก็เปิดประตูห้องออกไป ร่างสูงของซามูไรตาฟ้ายืนรออยู่หน้าห้อง  

เธอเลิกค้ิวเป็นเชิงถามเม่ือไม่เห็นเขาพูดอะไร มือใหญ่พลันย่ืนออกมา 

ตรงหน้าพร้อมกับพวงกุญแจจักรยานวางอยู่บนนั้น

'พรุ่งนี้ผมจะกลับบ้าน เอาจักรยานผมไว้ใช้นะครับ'

'จะดีหรือ' เธอแกล้งถามตามมารยาท แต่วางแผนจะปั่นจักรยานไป

บทที่

8
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กินแมคฯ ในวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้ว ซามูไรตาฟ้าย้ิมให้จนตาสีฟ้าสด

สว่างไสว

'ดีครับ ให้คุณเอาไปใช้ดีกว่าจอดไว้เฉยๆ ล่อตาพวกหัวขโมย'

ค�าพูดเขาแทงใจเธอดังปึก หลังจากที่พยายามท�าใจลืมๆ ว่าจักรยาน

หายไปแล้วสองคัน ก็ดันมีคนมาสะกิดแผลให้เจ็บๆ คันๆ อีกจนได้ และ 

เขาก็คงจะรู้ว่าปรอทอารมณ์เธอเริ่มพุ่งอีกแล้ว รอยยิ้มอ่อนๆ แบบรู้ตัวว่า

พูดผิดไปจึงถูกส่งมา

'เอาไว้ใช้เถอะนะครับ ผมขอร้อง'

'ก็ได้' เธอตอบอย่างไว้เชิง ก่อนจะเอื้อมไปหยิบกุญแจในมือเขา 

มาเก็บไว้

'แล้วจะกลับมาเมื่อไหร่หรือ'

เขายิ้มราวกับโล่งอก เหมือนกลัวว่าเธอจะไม่ถามถึงอย่างไรอย่างนั้น

'อาทิตย์หนึ่งครับ กลับมาเย็นวันอาทิตย์หน้าครับ'

'แล้วจักรยานจะคืนให้ยังไง'

'กลับมาถึงแล้วผมจะเคาะห้องบอกครับ'

เธอพยักหน้ารับ ท�าท่าจะปิดประตูเพราะหมดเรื่องคุย ท้ังการ์ตูน 

เรื่องโปรดก�าลังเล่นอย่างไม่รออยู่ในจอโทรทัศน์ หากรอยบางอย่าง 

ในดวงตาสีฟ้าสดก็ท�าเธอปิดประตูไปโดยไม่กล่าวอะไรสักค�าไม่ได้

'เดินทางโดยปลอดภัยนะ'

ดูเหมือนเขาจะรอค�าน้ันของเธออยู่ เพราะเพียงพูดออกไปแค่นั้น  

รอยยิ้มกว้างก็แต้มเต็มดวงหน้าคม และเมื่อเขายิ้ม เธอก็ยิ่งตระหนักชัด

...ไม่แปลกเลยที่สาวๆ จะหลงเป็นแฟนคลับของเขาไปหลายคน

วันนี้แล้วท่ีมาร์คจะกลับมาจากบ้านท่ีเกาะใต้ น่าแปลกเหมือนกันท่ี

ชาคริยาต้องรีบกลับจากการช็อปปิ้งมานั่งรอเขาที่บ้านตั้งแต่บ่ายแก่ๆ



เด็กทะเล81

...ไม่ส ิไม่ได้รอ แต่ช็อปป้ิงตัง้แต่เช้าตอนห้างเปิด เดนิเกอืบหกช่ัวโมง

มันก็เหนื่อยจนอยากจะกลับมาพักที่บ้านแค่นั้นเอง

เธอปฏิเสธกับตัวเอง แต่หูก็คอยฟังเสียงตลอดเวลาว่าเม่ือไหร ่

คนข้างห้องจะกลับมาเสียที จนการ์ตูนเจ้าประจ�าท่ีติดตามดูทุกอาทิตย์ 

ก�าลังร้องเพลงน�าจะเริ่มฉาย เสียงกดออดก็ดังข้ึน ท้ังๆ ท่ีไม่ได้ตั้งใจ 

หากชาคริยาก็วิ่งพรวดเดียวไปถึงประตูทันที เปิดประตูออกไปหลังจาก 

มองจนแน่ใจแล้วว่าเป็นเขาไม่ใช่เซลส์มาขายของ รอยยิ้มกว้างบนใบหน้า

ชวนมองของคนท่ียืนอยู่หน้าประตูก็ท�าให้เธอต้องย้ิมตาม ไม่ได้เจอกันมา

หนึ่งสัปดาห์ ดูเหมือนผิวขาวจะคล�้าแดดลงไปอย่างเห็นได้ชัด

"ทะไดมะ"*

"โอคาเอรินาไซ"**

ชาคริยาพูดตอบรับเขาไปอย่างลืมตัว มานึกได้ก็ตอนท่ีเห็นรอยย้ิม 

ซึ่งกว้างอยู่แล้วกว้างขึ้นไปอีก หน้าเธอก็เริ่มร้อนๆ อย่างไรพิกล

...ก็พูดตอบรับการกลับมาของเขาอย่างกับเป็นอะไรกันมากกว่า 

แค่เพียงเพื่อนข้างห้อง

...ไม่น่า เพื่อนกันเขาก็พูดอย่างนี้เหมือนกัน อย่างน้องๆ ท่ีแล็บ 

ก็ยังพูดกันออกบ่อย

สองเสยีงโต้แย้งกนัเองในใจ ในท่ีสดุชาคริยากปั็ดความขัดแย้งไร้สาระ

นั่นให้ละลายหายไป แล้วหันไปสนใจกับกล่องขนมลายสวยที่ถูกยื่นออกมา

ตรงหน้าแทน

"ของฝากครับ" เขาบอกพลางส่งขนมของฝากมาให้ ชาคริยารับไว้ 

ไม่เกี่ยงงอน

"นี่กุญแจรถ ขอบคุณมาก ท้ังเรื่องรถท้ังของฝาก" เธอส่งกุญแจรถ

* ทะไดมะ (Tadaima) แปลว่ากลับมาแล้ว คนที่เพิ่งกลับมาถึงจะเป็นคนพูดตอนกลับมาถึงบ้านแล้ว
** โอคาเอรินาไซ (Okaerinasai) แปลว่าขอต้อนรับการกลับมา คนที่อยู่บ้านจะเป็นฝ่ายพูดต้อนรับ
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คืนให้เขา มาร์ครับมาถือไว้แล้วต่างคนก็ต่างเงียบ หากยังไม่มีท้ังค�าลา 

และค�าไล่จากปากของคนทั้งคู่ จนในที่สุดมาร์คก็เป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นมาก่อน

"ทานข้าวเย็นหรือยังครับ ไปทานด้วยกันมั้ย"

นัยน์ตาโตของหญิงสาวเงยมองเขาอย่างไม่แน่ใจ มาร์คย้ิมก่อนจะ

พยักพเยิดไปยังร้านโซบะข้างๆ อพาร์ตเมนต์

"ร้านโซบะตรงนี้เอง ไปด้วยกันนะครับ"

"แต่..."

รอยยิม้บนหน้าคมชักเริม่จาง เม่ือพบว่าในดวงตาคูส่วยของหญิงสาว

ก�าลังฉายรอยลังเล

"หากว่ารังเกียจ..."

น�้าเสียงชักเริ่มจะน้อยใจ ชาคริยาเลยต้องรีบปฏิเสธก่อนท่ีคนตัวโต 

แถมหัวก็ยังไม่ล้านจะน้อยใจมากไปกว่านี้

"ไม่ใช่ว่ารังเกียจ แต่การ์ตูนก�าลังฉายอยู่ อีกสักครึ่งช่ัวโมงได้ม้ัย  

เดี๋ยวดูเสร็จแล้วจะไปเคาะห้องเรียก"

รอยย้ิมกลับมาแต่งแต้มหน้าคมอีกครั้ง เขารับค�าเบาๆ ก่อนจะ 

เป็นฝ่ายปิดประตูห้องให้หญิงสาวเองอย่างเบามือ

...น่าแปลก นบัวนั...นาม.ิ..คลืน่ข้างห้องย่ิงวิง่พดัเข้ามาโถมหัวใจเขา

ให้สั่นไหวได้มากขึ้นทุกที

ฤดูใบไม้ร่วงของฮอกไกโดล่วงผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปอย่าง

รวดเร็วจนชาคริยาไม่รู้ตัว ด้วยมัวแต่คร�่าเคร่งอยู่กับการวิเคราะห์ตัวอย่าง

ท่ีมีมากมายจนเธอไม่อยากจะนับ พอเงยหน้าออกจากห้องทดลอง 

หลังจากกวาดวิเคราะห์ตัวอย่างน�้าท้ังหมดท่ีมีเรียบร้อย ใบไม้สีแดง 

ใบสุดท้ายก็ร่วงลงมาจากต้นพร้อมๆ กับลมหนาวท่ีทวีความหนาวรุนแรง 

จนไม่น่าเช่ือว่าเป็นเพียงแค่ปลายฤดูใบไม้ร่วงไม่ใช่หน้าหนาวอย่างท่ี 
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อากาศหนาวจัดก�าลังเป็น

"มันแดงแล้วกร่็วงเรว็" ชาครยิาบ่นเป็นรอบท่ีสบิกบัเดก็สาวๆ ในแลบ็

ตอนก�าลังนั่งจิบน�้าชาช่วงบ่ายหลังจากที่ห่างหายไปเพราะการท�าแล็บ

"ใบไม้แดงแล้วก็ร่วงเป็นปกตินะชาจัง" ทาเอโกะบอกหลังจากหยิบ

ขนมหวานไส้ถั่วแดงขึ้นทาน

"ปกติท่ีชิโกกุกว่ามันจะเปลี่ยนสีกว่าจะร่วงก็เข้ากลางจนเกือบๆ  

จะปลายเดือนธันวาคมโน่นแน่ะ"

เธอบอก ใบไม้เปลี่ยนสีของเมืองท่ีเคยอยู่มันช้ากว่าท่ีนี่เดือนครึ่ง 

เกือบสองเดือนได้ เพราะอย่างนั้นจึงไม่แปลกเลยท่ีเธอจะพลาดมันไป 

อย่างน่าเสียดายเพราะความชะล่าใจ

"ก็ทางใต้หนาวช้ากว่านี่ชาจัง" อาเคมิบอก ไม่รู้สึกร่วมเสียดายไปกับ 

หญิงสาวด้วย เพราะใบไม้เปลีย่นสสี�าหรบัเธอนัน้เป็นเรือ่งปกตท่ีิเห็นได้ทุกปี  

ไม่มีความน่าตื่นเต้นมากอะไรขนาดนั้น

"ไว้รอดปีูหน้ากไ็ด้ คราวนีจ้ะไม่ยอมพลาดอีกแน่ อ้อ เย็นวนัจนัทร์หน้า 

ว่างมั้ย จะท�าอาหารไทยเลี้ยง"

ค�าถามนั้นจุดประกายตาแวววาวจากสาวๆ ทั้งสามคน 

"จริงเหรอชาจัง ชาจังจะท�าอาหารไทยให้กินจริงๆ เหรอ" มาริโกะ 

ถามย�้าให้แน่ใจ ชาคริยาพยักหน้ารับ

"จริงสิ จะท�าให้กินฉลองวิเคราะห์ตัวอย่างเซ็ตแรกเสร็จ ว่าแต่ 

กินเผ็ดกันได้ใช่มั้ย"

"เราสองคนกินได้นะชาจัง แต่ว่ามาริโกะกินเผ็ดไม่ได้เลย" ทาเอโกะ

บอกโดยมีอาเคมิพยักหน้ารับ

"อย่างนี้ก็อดกินอาหารไทยน่ะสิ" มาริโกะพูดเสียงอ่อยอย่างเสียใจ 

ชาคริยาหัวเราะเบาๆ 

...คนญี่ปุ่นนี่นึกว่าอาหารไทยมีแต่เผ็ดๆ อย่างเดียวหรือไงนะ
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"เดี๋ยวท�าอาหารที่ไม่เผ็ดให้สักอย่างสองอย่างแล้วกัน ส่วนพวกเผ็ดๆ 

จะท�าให้ไม่เผด็มาก ถ้ากนิแบบเผ็ดคนไทยน่ะ ตาย...ตายแน่ๆ ตายยกแลบ็"

ชาคริยาจบค�าพูดด้วยเสียงหัวเราะเขย่าขวัญราวกับก�าลังวางแผน

ก่อการร้ายฆ่าข้ามชาติอย่างไรอย่างนั้น สามสาวหันมองสบตากันเอง  

ชักไม่แน่ใจเสียแล้วว่าอาทิตย์หน้าจะสามารถมีชีวิตรอดผ่านพ้นไปถึง 

วันอังคารได้หรือไม่

เย็นวันอาทิตย์ชาคริยาเดินไปกดออดเรียกคนข้างห้องหลังจากส่องดู

แน่แล้วว่าเขาไม่ได้ออกไปไหน เพราะรถจักรยานสีฟ้าคันเก่ายังจอดอยู่ 

หน้าห้อง รอเพียงครู่เดียวมาร์คก็เดินมาเปิดประตู รอยย้ิมกว้างฉายชัด 

บนหน้าคมเมื่อเห็นว่าคนที่ยืนรอคือใคร

"มีอะไรให้ผมรับใช้หรือครับ"

เจอค�าถามของซามูไรตาฟ้าเข้าให้ ชาคริยาก็อดค้อนใส่ไม่ได้  

"ท�าอาหารไทยมาให้กิน"

เธอยกจานในมือให้เขาดู ปลาไทหรือเรียกได้ว่าปลากะพงของไทย

ขนาดก�าลังพอดีนอนไร้วิญญาณอยู่กลางจานพร้อมด้วยเครื่องปรุงหลาย

ชนิด เขาเงยมองหน้าเธอราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่ได้รับฟัง

"อะไรนะครับ"

"อาหารไทย กินมั้ย อย่าชักช้า เดี๋ยวเปลี่ยนใจ"

"กินครับกิน แล้ว..."

"กินห้องนายนั่นล่ะ" เธอสั่งด้วยมาดจอมบงการ ซ่ึงเขาเองก ็

ไม่อยากขัดอะไร เลยเบ่ียงตัวหลบให้เธอเดินเข้าไปในห้องแต่โดยดี  

พร้อมกับนึกโล่งใจที่เมื่อเช้าเกิดขยันท�าความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้ว

"โห ห้องน่าอยู่มาก"

ตาโตกวาดมองรอบกายอย่างสนใจใคร่รู้ ผังห้องเหมือนกับห้องเธอ
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อย่างกับแกะ ท่ีเม่ือเดินผ่านประตูเข้าไปก็เจอห้องอาบน�้าท่ีแยกออกจาก 

ห้องสุขาต่างหาก ส่วนห้องกลางถูกจัดเป็นห้องครัวท่ีมีอุปกรณ์ท�าครัว 

พร้อมสรรพ ด้านในสุดเป็นห้องนอนท่ีรวมห้องนั่งเล่นสารพัดประโยชน ์

เข้าไว้ด้วยกัน มุมหนึ่งของห้องมีเตียงตั้งไว้ ส่วนอีกมุมหนึ่งมีโต๊ะโคทัตสึ* 

วางตั้งอยู่พร้อมเบาะรองนั่งสีน�้าเงินเข้ม ดูขรึมเข้ากันกับผ้าปูท่ีนอนและ

ม่านหน้าต่างสีเดียวกัน

...ห้องของซามูไรตาฟ้าดูสะอาดเรียบร้อยกว่าท่ีคิด และถ้าเป็น 

การไม่หลอกตัวเอง มันสะอาดเรียบร้อยมากกว่าห้องเธอด้วยนั่นล่ะ

ชาครยิากวาดสายตาไปอีกมุมหนึง่ของห้องท่ีมีโทรทัศน์ขนาดกะทัดรดั 

ตั้งอยู่บนตู้หนังสือขนาดกลางที่เต็มไปด้วยหนังสือการ์ตูน เธอวางจานปลา

ลงบนโต๊ะอย่างไม่ไยดี แล้วร่างบางก็ถลาไปนั่งอยู่หน้าตู้หนังสือทันที

"การ์ตูนเพียบเลย ไว้มายืมอ่านบ้างได้มั้ย"

เมื่อมาร์คมองสบตาโตท่ีเฝ้ารอคอยค�าตอบ เขาก็ไม่อาจปฏิเสธได้ 

เพราะกลัวจะเจอคลื่นลูกใหญ่พัดเข้าใส่ให้ส�าลักน�้าทะเลตาย

"ได้ครับ อยากอ่านเรื่องไหนก็ยืมไปอ่านได้เลย ว่าแต่ชาอ่านคันจิ 

ได้เหรอ"

"ปกติอ่านไม่ได้ แต่ถ้าเป็นการ์ตนูจะมีเขียนฮิรากะนะก�ากบัไว้ข้างบน

ด้วยไง แบบนั้นอ่านได้ แต่ความหมายจะรู้เรื่องหรือเปล่าค่อยว่ากันอีกที"

เธอบอก มือเรียวเปิดตู้หยิบการ์ตูนเรื่องท่ีสนใจออกมาเปิดดูทันที  

ดูเหมือนเธอจะตกอยู่ในมนตร์เสน่ห์ของการ์ตนูเรือ่งนัน้จนลมืเขาไปเสยีสิน้ 

มาร์คเลยต้องกระแอมกระไอเตือน

"ก้างปลาติดคอเหรอ" ชาคริยาถามโดยไม่หันมามอง เขาลอบ 

ถอนหายใจเบาๆ มองสบตาปลาท่ีเบิกค้างอยู่ในจานตรงหน้าอย่างหมดแรง

...ตกลงเขาน่าสนใจน้อยกว่าเจ้าการ์ตูนในมือเธอใช่มั้ยนั่น

* โคทัตสึ (Kotatsu) คือโต๊ะเตี้ยๆ แบบโต๊ะญี่ปุ่น แต่จะมีที่ท�าความร้อนอยู่ข้างใต้ ไว้ใช้ในฤดูหนาว
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"ผมยังไม่ได้กินปลาเลย" เขาบอกอ่อยๆ และนั่นก็ท�าให้เธอละสายตา

จากหนังสือการ์ตูนได้

"อ้าว ท�าไมไม่กิน หรือว่ากลัวไม่อร่อย" สายตาที่มองจ้องมามีรอย

คาดคั้น เขารีบละล�่าละลักปฏิเสธ

"เปล่าครับ ไม่ใช่ ผมรอคุณต่างหากล่ะ ไม่กินด้วยกันเหรอ"

ชาคริยาระบายลมหายใจ รอยรื่นรมย์กลับมาเจือบนหน้าใสตามเดิม 

"ไม่ล่ะ เพิ่งกินมาเมื่อกี้เอง อิ่มแล้ว"

"แล้ว...จะให้ผมกินคนเดียวหรือ" เขาถามอย่างไม่แน่ใจ

...ถ้าเธอจะไม่กินกับเขา แล้วเข้ามาในห้องเขาท�าไมกัน

"อือ ใช่สิ กินคนเดียวล่ะดีแล้ว ว่าแต่มีข้าวหรือเปล่า ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะ

ไปเอาที่ห้องให้ เมื่อกี้ถือมาไม่หมด"

"ไม่เป็นไรครับ มีเหลือจากเม่ือตอนกลางวัน" เขาบอกแล้วเดินไป 

ตักข้าวใส่ถ้วยพร้อมถือตะเกียบมาสองคู่กับจานเล็กๆ อีกหนึ่งใบ เผื่อคนที่

บอกว่าอิ่มแล้วจะเปลี่ยนใจ

"อิตะดะคิมัส" เขาบอกก่อนลงมือ น่าแปลกท่ีคราวนี้ชาคริยาวาง

หนงัสอืการ์ตูนลงข้างตวั แล้วหันมาจ้องเขารบัประทานอาหารไม่วางสายตา

แทน ตาโตที่มองจ้องเขาไม่กะพริบท�ามาร์คเขินถึงกับกลืนอะไรไม่ลง

"กินม้ัยครับ" เขาถามออกมาเบาๆ หลังจากท่ีคีบเนื้อปลาสีขาวเข้า

ปากแลว้ตามดว้ยข้าวเปลา่ไปอกีสามค�าตดิๆ กัน เธอสา่ยหนา้แทนค�าตอบ

"นี่เขาเรียกว่าอะไรหรือครับ" เขาเพิ่งได้ฤกษ์เอ่ยถามช่ืออาหารท่ีลง

ไปอยู่ในท้องเรียบร้อยแล้ว

"ปลานึ่งบ๊วย เป็นไง อร่อยมั้ย" เธอถามอย่างรอคอยค�าตอบ มาร์ค

นิ่งไปนิด ก่อนจะฝืนยิ้มออกมา

"อร่อยครับ...แต่..."

"แต่อะไร" เสียงใสชักจะเหี้ยมขึ้นมาทันใด เขาชั่งใจหนักจะตอบเธอ
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ไปตามตรงดหีรอืไม่ ดเูหมือนชาครยิากม็องเห็นความลงัเลในดวงตาเขาได้ดี

"บอกมาเลยตรงๆ ไม่ต้องอ้อมค้อม ไม่ต้องโกหก"

"ครับๆ" เขารีบรับค�า กลืนน�้าลายลงคออย่างยากล�าบาก "มันก็...

อร่อยนะครับ แต่ว่า...เค็มไปหน่อย คือก็...ไม่หน่อยหรอกครับ เค็มไป...

มากเลยทีเดียว"

ชาคริยามองเขาอย่างเคลือบแคลง ก่อนจะหยิบตะเกียบท่ีวางอยู ่

ตรงหน้ามาคีบอาหารในจานชิมดู เพียงเนื้อปลาแตะถูกลิ้นเธอก็แทบจะ 

คายออกมาทันทีถ้าไม่ติดว่าตาสีฟ้าสดมองจ้องเธออยู่อย่างสนใจ

"เค็มจริงๆ ด้วย สงสัยจะใส่บ๊วยมากไปหน่อย อ๊ะ ใช่แล้ว เผลอใส่

เกลือลงไปด้วย แถมยังเติมโชยุลงไปตั้งเยอะ"

ฟังเธอพูดแล้วเขาก็นึกสยองในใจ นี่เขาก�าลังเป็นหนูทดลองอยู่ 

หรือเปล่านี่ ชาคริยาเงยหน้าขึ้นส่งยิ้มกว้างให้ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงหน้า

"ขอโทษนะ หนักมือไปหน่อย ท�าครั้งแรกก็แบบนี้ล่ะ"

"อะไรนะครับ ครั้งแรก?" เขาร้องถามเสียงหลง เธอพยักหน้ารับ

"ใช่ครั้งแรก ไม่เคยท�าเลย เพิ่งโทรไปถามสูตรจากแม่เม่ือวานซืน 

เองด้วย โชคดีที่มีบ๊วยอยู่ แม่ส่งมาให้ตั้งแต่คราวก่อน"

เขาฟังเสียงแจ้วๆ ของเธอที่อธิบายแล้วก็ชักมึน

...ท�าครั้งแรก แถมยังเรียนรู้โดยการโทรไปถามแม่ ตกลงนี่เขาเป็น

หนูทดลองตัวจริงเลยใช่มั้ย

"พรุ่งนี้จะท�าอาหารไทยเลี้ยงพวกน้องๆ ท่ีแล็บไง แล้วมาริโกะกิน 

อาหารเผ็ดๆ ไม่ได้ ก็เลยว่าจะท�าปลากะพงนึ่งบ๊วยให้กิน เพราะว่ามัน 

ไม่เผ็ด" เธอยังอธิบายต่อ

"แต่ผมว่ามันเผ็ดขิงไปหน่อยหนึ่งนะครับ" เขาบอกเสียงอ่อย จริงๆ 

แล้วส�าหรับเขามันก็ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่ แต่กับคนญี่ปุ่นที่ไม่สามารถลิ้มรส

ความเผ็ดได้ก็เผ็ดอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว
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...ไหนๆ ก็หลวมตัวไปเป็นหนูทดลองแบบไม่ทันได้เตรียมท้ังตัว

เตรียมทั้งใจแล้ว เขาก็ขอท�าหน้าที่ให้ดีที่สุดก็แล้วกัน

"อ้าวเหรอ สงสัยใส่ขิงเยอะไปหน่อย พอดีซ้ือมาเยอะน่ะ กลัวว่า 

ถ้าใส่ไม่หมดเหลือไว้จะเสีย นี่ขนาดกันเอาไว้ส�าหรับท�าอาหารพรุ ่งนี ้

แล้วนะเนี่ย" เธอบอกพร้อมกับพยักหน้าเข้าใจ "เอาล่ะ รู้แล้วว่าต้องใส ่

ส่วนผสมประมาณไหน ขอบคุณมากนะฮายาโตะ"

เธอบอกด้วยรอยยิ้มกว้างอย่างพอใจ ก่อนจะลุกยืน เขาเงยหน้ามอง

อย่างงงๆ

"ขอตัวกลับห้องก่อนนะ จะไปจดอัตราส่วนเครื่องปรุงน่ะ เดี๋ยวจะลืม 

กินให้หมดนะ ปลาตัวนั้นตั้งแพง เค็มไปนิดก็กินข้าวตามไปเยอะๆ แล้วก็

ดื่มน�้าตามมากๆ แล้วกัน ส่วนจาน...ยังไงล้างแล้วเอามาคืนที่ห้องด้วยนะ" 

คนท่ีสัง่รวดเดียวจบก�าลงัจะเดนิผละจากไป หากแล้วกหั็นกลบัมาอย่างนกึได้

"อ้อ การ์ตูนเรื่องนี้ขอยืมก่อนนะ ขอยืมตั้งแต่เล่มหนึ่งเลย อยาก 

อ่านทวนตั้งแต่ต้นน่ะ"

พูดแล้วก็ไม่รอค�าอนุญาต เพราะเธอก้มลงกวาดการ์ตูนสิบแปดเล่ม

จบของเขาขึ้นมาถือไว้ในอ้อมแขน แล้วเดินจากไปราวกับพายุ ทิ้งให้มาร์ค

มองตามอย่างยังงงไม่หาย

...คลื่นลูกโตถูกพัดออกไปแล้ว

เสียงปิดประตูท่ีดังมาดึงเขากลับมาสู่ความจริงตรงหน้า ปลาไท 

ผู้น่าสงสาร...แต่อาจจะน้อยกว่าเขานิดหนึ่ง...นอนส่งยิ้มเค็มๆ มาให้  

มาร์คกลืนน�้าลาย ก่อนจะหยิบตะเกียบข้ึนมาเตรียมพร้อมลงมือจัดการ 

กับอาหารไทยตรงหน้าตามค�าสั่งของเธอ...จอมบงการ
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ลมต้นฤดูหนาวเริ่มทวีความหนาวรุนแรงข้ึนกว่าเดือนก่อน ท�าให ้

ชาคริยาเริ่มจะรู้ซ้ึงถึงความหนาวของฮอกไกโดท่ีแตกต่างจากความหนาว

ของเกาะทางใต้ข้ึนมาร�าไร หญิงสาวเดินกอดอกฝ่าลมหนาวไปตามทางท่ี

มืดสนิทด้วยว่าเป็นช่วงเวลาสามทุ่มท่ีท้ังถนนและทางเดินแทบจะร้าง 

ท้ังรถยนต์และผูค้น เธอเดนิด้วยอารมณ์เหงาท่ีต่อเนือ่งมาจากเมือ่ตอนเย็น

เย็นวันศุกร์แบบนี้ห้องแล็บกลายเป็นห้องร้างตั้งแต่ห้าโมงเย็น เพราะ

ท้ังอาจารย์และลูกศิษย์ต่างเก็บของกลับบ้านตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาเลิกงาน 

เลิกเรียนดี ส่วนเธอไม่ได้ขยันหรืออะไรหรอก ก็แค่เถลไถลเล่นเน็ต 

คลายเหงากับเพ่ือนๆ ท่ีเมืองไทย และเพื่อนบางคนท่ีเรียนอยู่ญ่ีปุ ่น 

แต่คนละเมือง คุยเล่นจนเพื่อนๆ ออฟไลน์หนีไปกินข้าวบ้าง กลับบ้านบ้าง 

เธอถึงปิดจอคอมฯ ปิดไฟ ล็อกห้อง แล้วเดินฝ่าลมหนาวยามค�่าคืน 

กลับบ้านคนเดียวแบบนี้

ฟ้ามืดๆ ถนนว่างๆ และทางไร้ผู ้คนท�าชาคริยาโหวงๆ อยู่ในใจ 

เหมือนกัน เพราะไม่รู ้ว ่าจะมีอะไรโผล่ข้ึนมาหลอกหลอนหรือเปล่า 

บรรยากาศยามดึกของญี่ปุ่นยิ่งน่ากลัวกว่าปกติอยู่ด้วย แล้วเมื่อคืนก็เพิ่งดู

บทที่

9
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หนงัผมีา ภาพยังติดตาอยูเ่ลย ผสีาวผมยาวเฟ้ือยเลือ้ยระหน้า กบัเลอืดแดง

ท่วมจอท่ีโผล่มาแต่ละทีท�าเอาต้องคว้าผ้าห่มข้ึนมาคลมุหน้าขจดัความกลวั

"วู้"

หญิงสาวสะดุ ้งเฮือกกับเสียงตะโกนดังแหวกความคิดวิตกจริต  

ไม่อยากหันไปมองต้นเสียงเลยจริงๆ แต่สมองมันบังคับดวงตาไม่ได้นี่สิ... 

แย่เลย

...เปล่า...ไม่ใช่ผสีาวท่ีเตม็ไปด้วยแรงอาฆาตหรอือะไรกต็ามท่ีสยดสยอง  

แต่ถ้าให้คิดดูจริงๆ แล้วมันก็น่ากลัวไม่แพ้กัน

ลงุอ้วนท่าทางเมาได้ท่ีเพราะกลิน่แอลกอฮอล์ห่ึงยืน่หน้าย่ืนตาออกมา

จากรถยนต์สีเทาท่ีจอดติดไฟแดงอยู่ คนเมาส่งเสียงพูดอะไรล้งเล้งแบบท่ี

คนม่ันใจในภาษาญ่ีปุ่นอย่างเธอยังฟังไม่ออก ไม่เพียงเท่านั้น มือใหญ่ 

หยาบกร้านยังท�าท่าจะยื่นมาจับตัวเธอไว้ด้วย ชาคริยากระโดดถอยหลัง 

ให้พ้นรัศมีมือโดยอัตโนมัติ สายตากวาดมองหาทางหนีทีไล่ อีกท้ังยัง 

นึกหาค�าพูดร้องเรียกขอความช่วยเหลือเอาไว้ด้วย ลุงจอมโวยวายคนนั้น

ไม่ได้เปิดประตลูงมาจากรถอย่างท่ีเธอหวัน่ หากเสยีงพูดยังคงดงัอยู่ไม่ขาด 

หญิงสาวไม่สนใจอะไรอีกแล้วนอกจากตัดสินใจในทันที...วิ่ง

ร่างบางว่ิงแบบท่ีเรียกได้ว่าหัวซุกหัวซุนตรงมายังร้านสะดวกซ้ือท่ี 

เปิดตลอดย่ีสิบสี่ช่ัวโมง ชาคริยาตัดสินใจวิ่งเลยบ้านตัวเองเพราะไม่รู้ว่า 

ลุงคนนั้นจะขับรถตามมาหรือไม่ ถ้าให้คนไม่น่าไว้วางใจรู้จักบ้านมันคง 

ไม่ปลอดภยัแน่ เพราะอย่างนัน้เธอจงึเลอืกร้านสะดวกซ้ือท่ีผูค้นพลกุพล่าน

มาเป็นเกราะก�าบังแทน วิง่หลบเข้ามายืนหัวใจเต้นระทึกแอบอยู่ตรงข้างประตู  

พร้อมกับจ้องไปท่ีถนนด้านนอกเพื่อส�ารวจความเป็นไป เธอเฝ้ามอง 

จนแน่ใจอีกหลายครัง้ก่อนจะปล่อยลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมือ่รถยนต์

สเีทาคนันัน้ไม่ตามมาอย่างท่ีนกึกลวั หากโล่งอกได้ไม่นานนกัเมือ่เงาร่างสงู 
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ของใครบางคนมาหยุดยืนด้านข้างในระยะประชิด ชาคริยาสะดุ้งแล้ว 

กระโดดถอยหลังอย่างต้องการตั้งหลัก คราวนี้กะว่าเจ้าโจรหรือคนโรคจิต

ที่มาคุกคามต้องได้ลิ้มลองรสชาติจระเข้ฟาดหางของแม่ไม้มวยไทยแน่

"ชาคริยา"
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