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สัญญาในอีกสิบปีข้างหน้า
ตอนที่ได้ยินเรื่องรับซื้ออายุขัย สิ่งที่ผมนึกถึงเป็นอย่างแรกก็คือ
เรือ่ งในชัว่ โมงเรียนวิชาจริยศึกษาสมัยชัน้ ประถม ตอนนัน้ ครูประจำ�ชัน้
ซึง่ เป็นหญิงวัยยีส่ บิ ปลายได้ถามพวกเราในวัยสิบขวบทีย่ งั ไร้เดียงสาว่า
“เอาละ ทุกคน ‘ชีวติ ของมนุษย์’ ทีว่ า่ กันว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ม่มอี ะไร
มาแทนที่ ไ ด้ หรื อ บ้ า งก็ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค่ า เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใดตามที่ ค รู
ได้กล่าวไปแล้วนัน้ ถ้าตีเป็นมูลค่าจริงๆ พวกเธอคิดว่ามันจะมีราคา
ประมาณเท่าไหร่กันจ๊ะ”
แล้วครูสาวก็แสดงท่าทีครุ่นคิดเล็กน้อย เธอคงจะคิดว่าวิธี
ถามคำ�ถามนัน้ ยังไม่ดพี อ จึงหันหลังให้กบั นักเรียน ก่อนประจันหน้า
กับกระดานดำ�แล้วนิง่ เงียบไปประมาณยีส่ บิ วินาที โดยทีใ่ นมือยังคง
ถือชอล์กอยู่
ระหว่างนั้นพวกนักเรียนก็พยายามคิดคำ�ตอบอย่างเอาจริงเอาจัง เด็กส่วนใหญ่ชอบครูประจำ�ชั้นที่ยังสาวและสวยคนนี้ ก็เลย
อยากตอบอะไรที่ถูกใจครูเพื่อจะได้รับคำ�ชม
เด็กดีคนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วพูดว่า
“ในหนังสือทีไ่ ด้อา่ นมาเมือ่ เร็วๆ นีเ้ ขียนไว้วา่ ค่าจ้างตลอดชีวติ
ของมนุษย์เงินเดือนโดยเฉลีย่ คือประมาณสองร้อยถึงสามร้อยล้านเยน
ดังนัน้ สำ�หรับคนทัว่ ไป หนูคดิ ว่าน่าจะประมาณนัน้ ค่ะ”
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ครึ่งหนึ่งของนักเรียนในห้องแสดงสีหน้าเหมือนจะประทับใจ
กับคำ�ตอบนั้น ขณะที่อีกครึ่งกลับแสดงสีหน้าเบื่อหน่าย
เด็กนักเรียนเกือบทุกคนเกลียดเด็กดีคนนั้น
ครูประจำ�ชัน้ ยิม้ เฝือ่ นแล้วพูดพร้อมกับพยักหน้า “แน่นอนว่า
เป็นเช่นนั้นจ้ะ”
“ถ้าเอาคำ�ถามนี้ไปถามผู้ใหญ่ก็อาจจะได้รับคำ�ตอบกลับมา
แบบเดียวกันนี้ก็ได้ ความคิดที่ว่าค่าของคนคนหนึ่งคือจำ�นวนเงิน
ทีค่ นคนนัน้ สามารถหาได้ในตลอดชีวติ ของเขา ก็ถอื ว่าเป็นคำ�ตอบที่
ถูกคำ�ตอบหนึง่ แต่ในทีน่ คี้ รูอยากจะให้พวกเธอทิง้ ความคิดแบบนัน้
ไปก่อน...นัน่ สินะ ครูจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดแู ล้วกัน เป็นการ
เปรียบเทียบที่เข้าใจยากเหมือนเคยน่ะ”
ไม่มใี ครเข้าใจสิง่ ทีค่ รูสาวเขียนบนกระดานดำ�ด้วยชอล์กสีฟา้
จะมองว่าเป็นรูปคนหรือจะมองว่าเป็นหมากฝรั่งที่ติดแหมะอยู่บน
พื้นถนนก็ได้เช่นกัน
แต่นั่นคือสิ่งที่เธอจงใจให้เป็นอย่างนั้น
“ ‘อะไรสั กอย่ า งที่ไ ม่ คุ้น เคย’ ตั ว นี้มีเ งิ น มากมายมหาศาล
เชี ย วละ และ ‘อะไรสั ก อย่ า ง’ ก็ ห ลงใหลอยากได้ การใช้ ชี วิ ต
แบบมนุษย์ มันเลยคิดจะขอซื้อชีวิตจากใครสักคน มีอยู่วันหนึ่งเธอ
บังเอิญเดินผ่านหน้าเจ้า ‘อะไรสักอย่าง’ นัน่ เข้าให้ แล้ว ‘อะไรสักอย่าง’
ก็ถามเธอว่า ‘นี่ ชีวติ ของเธอทีก่ �ำ ลังจะเผชิญต่อจากนี้ ขายมันทัง้ หมด
มาให้ฉนั ได้มย้ั ’ ”
เธอหยุดพูดไปครู่หนึ่ง
“ถ้าขายให้ไปแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ” เด็กชายที่ดูท่าทาง
เป็นคนจริงจังคนหนึ่งยกมือขึ้นถาม
“ก็คงจะตายละมั้ง” ครูตอบอย่างเรียบเฉย “ดังนั้นเธอเลย
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ปฏิเสธคำ�ชวนของ ‘อะไรสักอย่าง’ นั่นไป แต่ ‘อะไรสักอย่าง’ ก็ยัง
ไม่ล้มเลิกแล้วถามต่อว่า ‘ถ้าอย่างนั้นขอครึ่งเดียวก็ได้ จากอายุ
ที่เหลืออีกหกสิบปีของเธอ แบ่งขายให้ฉันสักสามสิบปีจะได้มั้ย
ฉันต้องการมันมากจริงๆ’ ”
ผมซึง่ ตอนนัน้ กำ�ลังเท้าคางฟังอยูค่ ดิ ว่า “เข้าท่าดี” ถ้าแค่นนั้
ก็พอทีจ่ ะขายให้ได้ แม้วา่ จะมีขดี จำ�กัดก็ตาม ชีวติ แสนสัน้ แต่ได้สนุก
กับมันอย่างเต็มที่ ย่อมต้องดีกว่าชีวิตเรียบๆ แต่ได้อยู่อย่างยืนยาว
อยู่แล้ว
“เอาละ ต่อไปนี้จะเป็นคำ�ถามละนะ เจ้า ‘อะไรสักอย่าง’
ทีห่ ลงใหลการใช้ชวี ติ แบบมนุษย์ตวั นี้ จะให้ราคาอายุทเ่ี หลือของเธอ
ต่ อ หนึ่ง ปี เ ป็ น เงิ น จำ �นวนเท่ า ไหร่ . ..บอกไว้ ก่อ นนะว่ า ไม่ มีเ ฉลยที่
ถูกต้องหรอก ครูแค่อยากรูว้ า่ พวกเธอจะคิดและตอบกันมาว่าอย่างไร
เท่านัน้ เอง เอ้า ลองพูดคุยแลกเปลีย่ นความเห็นกับเพือ่ นทีน่ ง่ั ข้างๆ
ดูนะ”
ในห้องเรียนเริ่มเกิดเสียงจอแจ
แต่ผมไม่ได้มีส่วนร่วมกับการพูดคุยนั้น อันที่จริงแล้วคือ
ผมไม่สามารถเข้าร่วมมันได้
เพราะผมเองก็เป็นคนทีเ่ พือ่ นในห้องไม่ชอบเหมือนกับแม่เด็กดี
ทีย่ กเรือ่ งค่าจ้างตลอดชีวติ ขึน้ มาตอบครูเมือ่ ครูน่ น่ั เอง
ผมทำ�เป็นไม่สนใจการเสวนาแล้วรอให้เวลาผ่านไป
ผมได้ยินพวกที่นั่งข้างหน้าพูดกันว่า “ถ้าทั้งชีวิตคือสามร้อย
ล้านเยนละก็...”
ถ้าชีวิตพวกนั้นมีค่าสามร้อยล้านเยน ผมคิด
ตัวผมจะมีค่าสามพันล้านเยนก็คงไม่แปลก
ผมจำ � ไม่ ไ ด้ ว่ า ผลการพูดคุย สรุป ออกมาว่า อย่า งไร แต่ ที่
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แน่ๆ คือมันเป็นการถกเถียงซ้�ำ ไปซ้�ำ มาทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์อะไร
จริงๆ แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่หัวข้อง่ายๆ ที่เด็กประถมจะรับมือได้ด้วยซ้ำ�
ต่อให้เอาเด็ก ม.ปลายมานั่งรวมกัน ก็ยังน่าสงสัยเลยว่าพวกเขา
จะสามารถโต้เถียงกันแบบหวังผลได้หรือเปล่า
ผมจำ�ได้เป็นอย่างดีว่ามีเด็กผู้หญิงที่อนาคตดูมืดมนคนหนึ่ง
ยืนกรานความคิดของตัวเองทีว่ า่ “ชีวติ คนนัน้ ตัดสินด้วยราคาไม่ได้”
ผมคิดว่าถ้ามีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตแบบเดียวกับเธอคนนี้ ก็แน่นอน
อยูแ่ ล้วทีม่ นั จะไม่มมี ลู ค่าเลยสักแดงเดียว แถมอาจจะโดนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการกำ�จัดเสียด้วยซ้ำ�
ตั ว ตลกหั ว ดี ที่ น่ า จะมี อ ยู่ ใ นทุ ก ห้ อ งเรี ย นดู เ หมื อ นจะคิ ด
คล้ายๆ กับผม “แต่ถา้ มีสทิ ธิใ์ นการใช้ชวี ติ แบบเดียวกับฉันมาวางขาย
แค่ ส ามร้ อ ยเยนพวกเธอก็ ค งไม่ จ่ า ยหรอก จริ ง มั้ ย ” เขาพู ด ให้
คนรอบข้างขบขัน ผมสนับสนุนความคิดนั้น แต่ก็รู้สึกหมั่นไส้ที่เขา
จงใจสร้างความตลกแบบจิกกัดตัวเอง ทั้งที่เขาก็รู้ตัวดีอยู่แล้วว่า
ตัวเองนั้นมีค่าสูงกว่าพวกที่ดูเป็นเด็กจริงจังเหล่านั้นเป็นไหนๆ
ตอนนี้ เ องที่ ค รู ป ระจำ� ชั้ น พู ด ขึ้ นว่ า “ไม่ มี เ ฉลยที่ ถู กต้ อ ง”
แต่สิ่งที่เหมือนจะเป็นคำ�ตอบที่ถูกต้องนั้นมีอยู่ในเหตุการณ์วันนี้
อี ก สิ บ ปี ใ ห้ ห ลั ง ผมที่ มี อ ายุ ยี่ สิ บ ปี จ ะได้ ข ายอายุ ขั ย และได้ รั บ
ค่าตอบแทนของมันจริงๆ
ตอนเด็กผมคิดว่าโตแล้วตัวเองจะได้เป็นคนทีย่ งิ่ ใหญ่ และผม
ก็เป็นคนที่ดีเลิศเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับคนในรุ่นเดียวกัน หนำ�ซ้ำ�
ในละแวกที่ผมอาศัยอยู่นั้น ยังมีเด็กที่ดูมืดมนไร้ราศีจำ�นวนมาก
ที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่แลดูไร้ราศีเหมือนกัน มันเลยยิ่งส่งเสริมความ
เข้าใจผิดนั้นของผมเข้าไปใหญ่
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ผมดูถกู เด็กคนอืน่ ทีอ่ ยูร่ อบตัว แน่นอนทีค่ นอย่างผมซึง่ ไม่ได้
เจนจัดหรือถ่อมตัวพอที่จะซ่อนความยโสโอหังของตัวเองเอาไว้ได้
จะถูกเพือ่ นในห้องรุมรังเกียจ ผมมักจะโดนกันไม่ให้เข้ากลุม่ หรือไม่ก็
โดนเอาของไปซ่อนเป็นประจำ�
เวลามี ส อบผมจะได้ ค ะแนนเต็ ม อยู่ เ สมอ ทว่ า คนที่ ทำ �
อย่างนั้นได้ก็ใช่ว่าจะมีแค่ผมคนเดียว
ใช่แล้ว เด็กดีคนนั้น ชื่อของเธอคือฮิเมโนะ
เพราะฮิเมโนะ ผมเลยไม่ได้เป็นทีห่ นึง่ แบบจริงๆ และก็เป็น
เพราะผม ฮิเมโนะก็เลยไม่ได้เป็นที่หนึ่งแบบจริงๆ เช่นกัน พวกเรา
คือศัตรูคู่แข่งซึ่งคิดแต่เรื่องที่จะอยู่เหนืออีกฝ่ายให้ได้อยู่ตลอดเวลา
อย่างน้อยก็จากภาพที่เห็นภายนอก
ทว่าในอีกด้านหนึ่ง เราก็เป็นแค่คนคนเดียวของกันและกัน
ทีค่ ยุ กันแล้วรูเ้ รือ่ ง มีเธอแค่คนเดียวทีร่ บั ฟังเรือ่ งทีผ่ มพูดโดยไม่เข้าใจ
ผิด และผมคิดว่าเธอเองก็คงจะรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน
เพราะเหตุน้ี ทีส่ ดุ แล้วพวกเราเลยมักจะอยูด่ ว้ ยกันเป็นประจำ�
แต่เดิมเพราะบ้านของเราอยู่เยื้องกัน ก็เลยได้ใช้เวลาอยู่
ด้วยกันมาตั้งแต่ยังเล็ก หรือจะเรียกว่าเป็นเพื่อนในวัยเด็กก็คงได้
พ่อแม่ของเราก็สนิทกัน ก่อนขึ้นชั้นประถม เวลาพ่อแม่ผมยุ่งก็จะ
เอาผมไปฝากไว้กับบ้านเธอ และเวลาที่พ่อแม่ของเธอยุ่ง ฮิเมโนะ
ก็จะถูกเอามาฝากไว้กับบ้านผม
พวกเราต่างมองว่าอีกฝ่ายเป็นคู่แข่ง ทว่าตอนอยู่ต่อหน้า
พ่อแม่ เป็นที่รู้กันว่าต้องทำ�ให้พวกเขาเห็นว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดี
จริงๆ ก็ไม่ได้มีเหตุผลพิเศษอะไร เพียงแต่คิดว่าถ้าทำ�อย่างนั้นแล้ว
คงดีกว่าก็เท่านั้น แม้เราจะแอบเตะเข่าหรือหยิกต้นขากันใต้โต๊ะ
ทว่าในเวลาที่อยู่ในสายตาพ่อแม่ เราก็จะทำ�ตัวเป็นเพื่อนในวัยเด็ก
8 สุขสามวัน

ที่สนิทสนมกันมาก
แต่บางทีมันอาจจะเป็นจริงตามนั้นก็ได้
ฮิเมโนะเองก็โดนเพื่อนในห้องเกลียดด้วยเหตุผลเดียวกับผม
เธอหลงตัวเองว่าเป็นคนฉลาด ขณะที่ท่าทีที่ดูถูกคนรอบข้างของ
เธอนั้นก็ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจน จนทำ�ให้เธอกลายเป็นบุคคล
ที่ควรหลีกเลี่ยงในชั้นเรียน
บ้านของผมและฮิเมโนะตั้งอยู่บริเวณจุดสูงสุดของเนินเขา
และอยู่ห่างจากบ้านของเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆ มาก นั่นถือเป็นเรื่อง
ที่ดีสำ�หรับเรา เพราะเราสามารถเอาเรื่องระยะทางมาเป็นข้ออ้าง
เพื่อที่จะเก็บตัวอยู่กับบ้านได้โดยไม่ต้องออกไปเล่นที่บ้านเพื่อน
เวลาที่อึดอัดมากจริงๆ เราก็จะเดินไปที่บ้านของอีกฝ่าย ทำ�หน้าว่า
ไม่ได้มาเพราะอยากจะมาหรอกนะ จากนั้นก็ชวนกันเล่นด้วยความ
รู้สึกที่เหมือนไม่ได้เต็มใจนัก
เพื่อไม่ให้พ่อแม่ต้องกังวลโดยใช่เหตุ ในวันเทศกาลฤดูร้อน
หรือวันคริสต์มาสเราก็จะชวนกันไปเดินเล่นฆ่าเวลาข้างนอก ในวันที่
มีกจิ กรรมเด็กนักเรียนกับผูป้ กครอง หรือวันทีผ่ ปู้ กครองเข้าเยีย่ มชม
การเรี ย นการสอนที่ โ รงเรี ย น เราก็ จ ะทำ � เป็ นว่ า สนิ ท สนมกั น ดี
ประหนึ่งจะบอกว่าการอยู่ด้วยกันสองคนมันสบายใจที่สุดแล้ว เรา
ทัง้ คูต่ า่ งคิดว่าการอยูก่ บั เพือ่ นสมัยเด็กทีเ่ กลียดชัง ยังดีเสียกว่าไปขอ
เข้ากลุ่มกับเพื่อนร่วมห้องที่ไร้ความสามารถเหล่านั้นเป็นกอง
โรงเรียนประถมเป็นสถานที่ที่น่าหดหู่สำ�หรับเรา หลายต่อ
หลายครั้งที่เรื่องที่ผมหรือฮิเมโนะโดนกลั่นแกล้งได้กลายเป็นปัญหา
จนทำ�ให้เกิดการประชุมระดับชั้นขึ้น
ครูประจำ�ชั้น ผู้หญิงที่รับผิดชอบดูแลพวกเราตั้งแต่ชั้น ป.สี่
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ถึง ป.หกพอจะเข้าใจปัญหาระดับนี้ หากไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงมากๆ
เธอก็จะไม่แจ้งพ่อแม่ของเรา เพราะหากเรือ่ งทีโ่ ดนแกล้งแดงไปถึงหู
ของพ่อแม่เข้า สถานะของเราก็จะถูกกำ�หนดชัดเจนทันที ครูคนนัน้
เข้าใจดีวา่ เราต้องการสถานที่ อย่างน้อยก็สกั แห่งทีจ่ ะไม่ท�ำ ให้รสู้ กึ ว่า
ตัวเองนั้นเป็นเด็กที่โดนกลั่นแกล้ง
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ผมและฮิ เ มโนะก็ ยั ง รู้ สึ ก เหนื่ อ ยหน่ า ย
อยู่เสมอ เราเบื่อคนรอบตัว ขณะที่ในใจลึกๆ ก็รู้สึกเบื่อตัวเองด้วย
เช่นกันว่า ทำ�ไมถึงสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้แค่ในรูปแบบนั้น
ปัญหาใหญ่ท่ีสุดของผมกับฮิเมโนะก็คือเราไม่เชี่ยวชาญเรื่อง
การหัวเราะ เราไม่สามารถหัวเราะไปพร้อมกับคนอื่นได้ในจังหวะ
ที่ทุกคนหัวเราะขึ้นพร้อมกัน พอฝืนขยับกล้ามเนื้อบนใบหน้า ก็จะ
ได้ ยิ น เสี ย งเหมื อ นอวั ยวะสำ � คั ญ ในร่ า งกายกำ � ลั ง ถู ก ขู ด ดั ง ครื ด ๆ
ฮิเมโนะเองก็คงรูส้ กึ แบบเดียวกับผมเหมือนกัน แม้แต่ในบรรยากาศ
ทีต่ อ้ งหัวเราะเพือ่ ความสมานฉันท์ คิว้ ของเราก็ไม่ขยับเลยแม้แต่นอ้ ย
หรือจะพูดว่าเราไม่สามารถขยับมันได้กไ็ ด้
นักเรียนในห้องเหยียดหยันว่าเราเป็นคนจองหองและวางท่า
เป็ น คนหั ว สู ง จะว่ า ไปเราก็ จ องหองและหั ว สู ง จริ ง ๆ แต่ ที่ เ รา
ไม่สามารถหัวเราะตามคนรอบข้างได้นั้น ไม่ใช่เพราะสาเหตุนั้น
เพียงสาเหตุเดียว ผมและฮิเมโนะแตกต่างจากคนอื่นโดยสิ้นเชิง
ตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน พวกเราเหมือนดอกไม้ที่บานผิดฤดูกาล
ในฤดูร้อนตอนอายุสิบขวบ ฮิเมโนะที่สะพายกระเป๋าที่เคย
ถูกเอาไปทิง้ ลงถังขยะเป็นหลายสิบครัง้ และผมทีส่ วมรองเท้าทีถ่ กู เอา
กรรไกรตัดจนขาด กำ�ลังนัง่ บนบันไดหินของศาลเจ้าทีม่ แี สงยามเย็น
ของพระอาทิตย์สาดส่อง พวกเรากำ�ลังรออะไรบางอย่าง
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จากจุดที่เรานั่งอยู่สามารถมองเห็นสถานที่จัดงานเทศกาล
ฤดูร้อนได้ท้ังหมด มีร้านแผงลอยเรียงตัวกันแน่นบนทางเดินแคบๆ
เพื่อเข้าสู่ตัวศาลเจ้า โคมไฟสองแถวเรียงตัวเป็นแนวยาวเหมือนไฟ
บนลานบิน ส่องให้บริเวณตัวศาลทีเ่ ริม่ มืดสลัวสว่างเป็นสีแดง ผูค้ น
ทีเ่ ดินสวนกันล้วนดูทา่ ทางอารมณ์ดสี นุกสนานร่าเริง เพราะเหตุนเ้ี อง
พวกเราจึงไม่สามารถทีจ่ ะลงไปยังบริเวณนัน้ ได้
เราต่างคนต่างนิ่งเงียบเพราะรู้ว่าถ้าเปิดปากพูดอะไรออกไป
เสียงนัน้ ก็จะพร่าเลือนหาย พวกเราปิดปากแน่นและนัง่ รออยูต่ รงนัน้
อย่างอดทน
สิง่ ทีผ่ มและฮิเมโนะกำ�ลังรออยูค่ อื ‘อะไรสักอย่าง’ ทีจ่ ะยืนยัน
ความเป็นเรา และทำ�ให้เรายอมรับในทุกสิ่งได้
ณ ศาลเจ้าที่ระงมไปด้วยเสียงร้องของจักจั่นฮิกุราชิ 1 เรา
สองคนอาจจะกำ�ลังขอพรต่อเทพเจ้าอยู่ก็เป็นได้
ตอนที่พระอาทิตย์ใกล้จะลับฟ้า ฮิเมโนะลุกขึ้นยืนอย่าง
กะทันหันแล้วใช้มือปัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนกระโปรง เธอจ้องมอง
ตรงไปข้างหน้าแล้วพูด
“ในอนาคต...พวกเราจะได้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่เชียวนะ”
เธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำ�เสียงใสๆ ที่มีเธอคนเดียวเป็นเจ้าของมัน
ราวกับว่านั่นเป็นความจริงที่เธอเพิ่งจะแน่ใจเมื่อครู่นี้เอง
“...อนาคตที่ว่า อีกนานเท่าไหร่หรือ” ผมถามกลับ
“คิดว่าไม่น่าจะเร็วๆ นี้ แต่ก็อีกไม่นานมาก อาจจะสักสิบปี
ข้างหน้า”
Higurashi ชื่อจักจั่นพันธุ์หนึ่ง มักได้ยินเสียงร้องที่สูงแหลมใน
ตอนเช้าและตอนเย็น
1
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“อีกสิบปี” ผมทวน “ตอนนั้นเราก็อายุยี่สิบปีพอดีสินะ”
สำ�หรับเด็กวัยสิบขวบอย่างพวกเราแล้ว อายุยสี่ บิ ปีหมายถึง
การเป็นผูใ้ หญ่เต็มตัว ดังนัน้ คำ�พูดนัน้ ของฮิเมโนะจึงฟังแล้วก็ชวนให้
รู้สึกว่าค่อนข้างมีความเป็นไปได้จริงสำ�หรับผม
ฮิเมโนะพูดต่อ “ใช่ ‘อะไรสักอย่าง’ จะต้องเกิดขึ้นในฤดูร้อน
แน่ๆ ฤดูรอ้ นอีกสิบปีขา้ งหน้าจะเกิดสิง่ ทีด่ มี ากๆ กับเรา และตอนนัน้
เราก็จะได้รู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจว่า ‘ดีจังที่มีชีวิตอยู่’ และพวกเรา
ทีไ่ ด้กลายเป็นคนยิง่ ใหญ่ เป็นเศรษฐีมเี งินใช้ ก็จะคิดย้อนกลับไปถึง
ตอนเป็นนักเรียนประถมแล้วก็พดู ว่า ‘โรงเรียนประถมนัน่ ไม่ได้ให้อะไร
กับเราเลย มีแต่พวกโง่เง่าทั้งนั้น แค่ครูท่ใี ส่หน้ากากครูยังเป็นไม่ได้
เลย เป็นโรงเรียนทีแ่ ย่มาก’ ”
“นั่นสินะ มีแต่พวกโง่เง่าและเป็นโรงเรียนที่แย่มากจริงๆ”
ผมพูด มุมมองนัน้ สำ�หรับผมในขณะนัน้ ถือว่าแปลกใหม่มากทีเดียว
สำ�หรับเด็กประถมแล้ว โรงเรียนก็เปรียบเสมือนโลกทั้งใบ ไม่ค่อย
มีใครคิดในแง่ที่ว่ามันดีหรือไม่ดี
“ดังนัน้ อีกสิบปีขา้ งหน้า เราจะต้องเป็นคนทีย่ งิ่ ใหญ่และเป็น
เศรษฐีให้ได้ เอาให้เพื่อนในห้องตอนนี้อิจฉาจนหัวใจวายไปเลย”
“เอาให้อิจฉาจนกัดริมฝีปากขาดเลย” ผมเห็นด้วย
“ไม่อย่างนั้นก็ไม่สาสมเนอะ” เธอยิ้ม
ผมไม่ได้คิดเลยว่านั่นเป็นคำ�พูดเพื่อปลอบใจตัวเอง ทันที
ที่ฟังจากปากของฮิเมโนะผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าอนาคตได้ถูกสรุป
ไว้แล้วอย่างนั้นจริงๆ คำ�พูดนั้นฟังดูเหมือนเป็นคำ�ทำ�นายล่วงหน้า
ใช่ แ ล้ ว ไม่ มี ท างที่ เ ราจะไม่ ไ ด้ เ ป็ น คนที่ ยิ่ ง ใหญ่ อี ก สิ บ ปี
ข้างหน้าเราจะได้มองพวกนั้นคืนบ้าง และเราจะทำ�ให้พวกนั้นรู้สึก
สำ�นึกผิดจนตายที่เคยทำ�กับเราแบบนี้
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“...แต่ว่า อายุยี่สิบปีนี่มันสุดยอดไปเลยนะ” ฮิเมโนะพูด
เธอเอามือทัง้ สองไพล่หลังและแหงนมองท้องฟ้าตอนพระอาทิตย์ตก
“อีกสิบปีเราก็จะอายุยี่สิบหรือนี่”
“จะดืม่ เหล้าได้ สูบบุหรีไ่ ด้ แล้วก็แต่งงาน—ไม่ใช่สิ แต่งงาน
ได้ตง้ั แต่กอ่ นหน้านัน้ แล้ว” ผมพูด
“นั่นสินะ ผู้หญิงแต่งงานได้ตั้งแต่อายุสิบหก”
“ส่วนผู้ชายแต่งได้ตั้งแต่อายุสิบแปด แต่ฉันคงไม่ได้แต่งงาน
หรอกไม่ว่าเมื่อไหร่”
“ทำ�ไมล่ะ”
“เพราะฉันมีสิ่งที่เกลียดเยอะ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบนโลกนี้
ฉันก็ไม่ชอบไปหมด อย่างนี้แต่งงานไปก็คงไม่รอดหรอก”
“อย่างนั้นหรือ ถ้าอย่างนั้นฉันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วย
เหมือนกัน”
พูดแล้วฮิเมโนะก็ก้มหน้า
ใบหน้าด้านข้างของเธอที่กำ�ลังโดนแสงอาทิตย์ยามเย็นส่อง
ดูเหมือนเป็นคนละคนกับที่ผมเคยรู้จัก
เธอดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้น แถมยังดูว่าเปราะบางกว่าเดิมด้วย
“...นี่ ถ้าอย่างนั้น” ฮิเมโนะสบตาผมครู่หนึ่งก่อนหลบตา
“พออายุยส่ี บิ ปี พอพวกเราได้ดบิ ได้ดกี นั แล้ว...อาจจะฟังดูนา่ สมเพชนะ
ถ้าในตอนนั้นต่างคนต่างก็ยังหาคนที่จะแต่งงานด้วยไม่ได้ละก็”
เธอไอเล็กน้อยแล้วพูดต่อ
“ในตอนนัน้ เราทีข่ ายไม่ออกแล้วทัง้ คู่ มาแต่งงานกันมัย้ คะ”
ที่ เ ธอเปลี่ ย นน้ำ � เสี ย งอย่ า งกะทั น หั น เพราะเขิ น อายนั้ น
ผมสามารถรับรู้ได้
“นี่มันเรื่องอะไรกันครับ” ผมตอบกลับอย่างสุภาพเช่นกัน
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“...ล้อเล่นน่า ลืมมันไปเสียเถอะ” ฮิเมโนะหัวเราะอย่าง
เย้าแหย่ “ลองพูดดูเท่านั้นแหละ อย่างฉันน่ะไม่มีทางขายไม่ออก
อยู่แล้ว”
ดีแล้ว ผมก็หัวเราะด้วย
แต่แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่บ้าบออย่างมากก็ตาม หลังแยก
จากฮิเมโนะแล้วผมก็ยังจำ�คำ�สัญญานั้นได้เสมอ ดังนั้นไม่ว่าจะมี
ผูห้ ญิงทีด่ ดู มี เี สน่หแ์ ค่ไหนมาชอบ ผมก็จะปฏิเสธอย่างชัดเจนตลอดมา
ไม่ว่าจะเป็นตอนอยู่ช้ัน ม.ต้น ม.ปลาย หรือตอนเข้ามหาวิทยาลัย
แล้วก็ตาม
เพื่ อ ที่ ว่ า ผมจะได้ เ ป็ น คนที่ ‘ขายไม่ อ อก’ ในยามที่ ไ ด้ เ จอ
กับเธออีกครั้ง
เป็นเรื่องที่บ้าบออย่างถึงที่สุด
จากวันนั้นถึงวันนี้ เวลาก็ผ่านไปสิบปีแล้ว
หากมองย้อนกลับไปในอดีต ผมคิดว่าช่วงเวลานั้นอาจเป็น
ช่วงชีวิตที่รุ่งเรืองของผมก็ได้
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2

จุดเริ่มต้นของจุดจบ
หลังจากทีพ่ ดู คำ�ว่า “ขออภัยเป็นอย่างมาก” เป็นครัง้ ทีส่ บิ เก้าของวัน
และโค้งหัวต่ำ�ลงเพื่อแสดงความขอโทษ ผมก็เกิดอาการวิงเวียน
จนล้มหัวกระแทกพื้นแล้วสลบไปทั้งอย่างนั้น
นัน่ คือเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ตอนทีผ่ มไปทำ�งานพิเศษทีล่ านเบียร์
สาเหตุนั้นเป็นที่ชัดเจน ถ้าใครทำ�งานกลางแดดจ้าติดต่อกันเป็น
เวลานานโดยแทบไม่ได้กินอะไร ก็คงเป็นแบบเดียวกับผมทุกคน
หลังจากฝืนกลับไปที่หอพักด้วยตัวเอง ผมก็รู้สึกเจ็บตาเหมือน
แก้วตาจะทะลุออกมา ก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลในที่สุด
การนั่งแท็กซี่ไปแผนกผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน ทำ�ให้สถานการณ์
ในกระเป๋าเงินของผมทีป่ กติกว็ กิ ฤตอยูแ่ ล้วยิง่ ย่�ำ แย่เข้าไปอีก หนำ�ซ้�ำ
ผู้จัดการร้านยังบอกให้ผมหยุดงานไปสักพักด้วย ผมจะต้องกลับไป
ใช้ชีวิตแบบรัดเข็มขัดอีกครั้ง แต่ผมก็ไม่รู้จะประหยัดอะไรได้มากไป
กว่านี้อีกแล้ว ผมจำ�ไม่ได้แล้วด้วยซ้ำ�ว่าได้กินเนื้อสัตว์ครั้งสุดท้าย
เมื่อไร ผมเผ้าก็ไม่ได้ตัดมาร่วมสี่เดือนแล้ว หลังจากซื้อเสื้อโค้ต
ในฤดูหนาวเมือ่ สองปีทแี่ ล้ว ผมก็ไม่ได้ซอื้ เสือ้ ผ้าอีกเลยแม้แต่ตวั เดียว
และตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยมาผมก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นกับใครเลย
สักครั้ง
ผมมีเหตุผลที่ไปขอความช่วยเหลือจากทางบ้านไม่ได้ เมื่อ
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เป็นอย่างนี้ก็มีทางเดียวคือ ทำ�อย่างไรก็ได้ให้ได้เงินมาด้วยตัวเอง
การที่ต้องยอมขายซีดีและหนังสือเป็นเรื่องที่ผมเจ็บปวดใจ
มาก ทั้งหมดล้วนเป็นของมือสองที่ผมซื้อมาโดยผ่านการประเมิน
อย่างเข้มงวด แต่ในห้องของผมซึง่ ไม่มที งั้ คอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์
ก็มีเพียงสิ่งเหล่านี้ที่พอจะเปลี่ยนเป็นเงินให้กับผมได้ในตอนนี้
อย่างน้อยผมก็อยากที่จะฟังซีดีท้ังหมดอีกครั้งก่อนที่จะต้อง
เสียมันไป ผมสวมหูฟงั และเอนตัวนอนลงบนเสือ่ ทาทามิ 2 แล้วกดปุม่
เล่นเพลง ผมเปิดพัดลมใบพัดสีฟ้าที่ซ้ือมาจากร้านขายของมือสอง
แล้วเดินไปดืม่ น้�ำ เย็นในครัวเป็นระยะ
เป็นครั้งแรกที่ผมหยุดเรียนที่มหาวิทยาลัย แต่แม้ว่าผมจะ
ไม่อยูก่ ค็ งไม่มใี ครใส่ใจ พวกเขาอาจจะไม่รเู้ รือ่ งทีผ่ มลาหยุดเสียด้วยซ้�ำ
ซีดีที่เรียงซ้อนทับกันถูกย้ายกองจากทางขวาไปอยู่บนกอง
ทางซ้ายทีละแผ่นๆ ...
มันเป็นฤดูร้อนที่ผมอายุยี่สิบปี ก็เหมือนที่พอล นีซอง3 ได้
เคยกล่าวไว้ว่า ตอนอายุยี่สิบปีไม่จำ�เป็นต้องเป็นช่วงอายุที่สวยงาม
ที่สุดในชีวิตคนเราเสมอไป
คำ�ทำ�นายที่ว่า “ฤดูร้อนในอีกสิบปีข้างหน้าจะเกิดสิ่งที่ดี
มากๆ กับเรา และตอนนัน้ เราก็จะได้รสู้ กึ จากก้นบึง้ ของหัวใจว่า ‘ดีจงั
ที่ มี ชี วิ ต อยู่ ’ ” ของฮิ เ มโนะนั้ น ไม่ แ ม่ น เอาเสี ย เลย อย่ า งน้ อ ยก็
สำ�หรับผมทีต่ อนนีย้ งั ไม่มี ‘สิง่ ทีด่ ’ี เกิดขึน้ เลยสักอย่าง และต่อจากนี้
ก็ยงั ไม่มวี แ่ี ววว่ามันจะเกิดขึน้ ด้วย
2
3
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ทาทามิ เสื่อที่ทำ�จากหญ้ากกซึ่งใช้ปูพื้นห้องแบบญี่ปุ่น
Paul Yves Nizan (1905-1940) นักเขียนและนักปรัชญาชาวฝรัง่ เศส

ไม่รวู้ า่ ตอนนีฮ้ เิ มโนะกำ�ลังทำ�อะไรอยู่ เราไม่ได้เจอกันอีกเลย
หลังจากทีต่ อ้ งแยกกัน เพราะเธอย้ายโรงเรียนไปในหน้าร้อนตอนอยู่
ชั้น ป.สี่
มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลย
แต่ มั น ก็ อ าจจะดี แ ล้ ว ที่ เ ธอไม่ ไ ด้ ม าเห็ น สภาพของผม ที่
กลายมาเป็นคนธรรมดาและน่าเบือ่ อย่างชัดเจนมากขึน้ ทุกวัน ตัง้ แต่
ขึ้นชั้น ม.ต้น ม.ปลาย จนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัย
แต่อีกด้านหนึ่งจะคิดอย่างนี้ก็ได้ ถ้ามีเพื่อนในวัยเด็กเข้าไป
เรียนในโรงเรียนมัธยมด้วยกันละก็ ผมก็อาจจะไม่ได้กลายมาเป็น
เหมือนอย่างทุกวันนี้
ตอนที่มีเธออยู่ข้างๆ ผมจะรู้สึกตึงเครียดตลอดเวลา เวลา
ผมทำ�อะไรที่น่าสมเพชออกไปก็จะโดนเธอหัวเราะเยาะใส่ หรือถ้า
ผมทำ�อะไรที่ดีเลิศก็จะมีเธอคอยแสดงความขุ่นเคือง อาจเพราะ
ความรู้สึกตึงเครียดเหล่านั้น ผมจึงสามารถนำ�ตัวเองไปสู่จุดสูงสุด
ของตัวเองได้ในตอนนั้น
หลายปีมานี้ผมเอาแต่เสียใจกับเรื่องเก่าๆ
ถ้าผมในตอนนั้นมาเห็นตัวเองในตอนนี้จะคิดอย่างไร
หลั ง จากที่ ใ ช้ เ วลาสามวั น ในการฟั ง ซี ดี ส่ ว นใหญ่ จ นครบ
ผมก็เลือกเก็บเฉพาะแผ่นทีส่ �ำ คัญจริงๆ เอาไว้บางส่วนก่อนเอาทีเ่ หลือ
ใส่ลงถุงกระดาษ ส่วนอีกถุงมีหนังสือยัดไว้แล้วจนเต็ม ผมถือมัน
ด้ ว ยมื อ ทั้ ง สองและออกเดิ น ทางไปในเมื อ ง ระหว่ า งที่ เ ดิ น อยู่
กลางแดดผมก็เกิดอาการหูออ้ื มันอาจเป็นความเข้าใจผิดทีเ่ กิดจาก
เสียงร้องทีไ่ ม่สม่�ำ เสมอของจักจัน่ ก็ได้ ผมรูส้ กึ เหมือนกับว่ามันมาร้อง
อยูต่ รงใบหูของผม
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ครั้ ง แรกที่ ผ มไปร้ า นหนั ง สื อ เก่ า แห่ ง นั้ น คื อ หน้ า ร้ อ นเมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว
ตอนที่ ผ มเพิ่ ง เข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ค่ ไ ม่ กี่ เ ดื อ น วั น นั้ น ผมยั ง จำ �
ผังเมืองไม่ได้และหลงทางจนไม่รู้ว่าตัวเองเดินอยู่ตรงไหนเป็นเวลา
เกือบหนึ่งชั่วโมง
พอเดินออกจากตรอกแคบๆ แล้วขึน้ บันไดไป ผมก็ได้เจอกับ
ร้านหนังสือเก่าแห่งนั้น จากนั้นมาผมก็คิดจะไปที่นั่นอีกหลายครั้ง
แต่กไ็ ม่สามารถหาร้านนัน้ เจอ จะค้นหาแผนทีก่ ไ็ ม่ได้เพราะผมมักจะ
ลืมชื่อร้านอยู่ตลอด ทุกครั้งที่สามารถไปถึงที่นั่นได้ก็เป็นเพราะผม
หลงทางแล้วบังเอิญไปเจออยู่เสมอราวกับว่าทางไปร้านหนังสือเก่า
แห่งนั้นมัน ผลุบๆ โผล่ๆ ได้ตามอารมณ์ และผมก็เพิ่งจะไปได้โดย
ไม่ต้องหลงทางก็เมื่อเข้าปีนี้นี่เอง
หน้าร้านมีดอกผักบุ้งบานอยู่ต้ังแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ หลังจากที่
ตรวจดูบนชัน้ วางหนังสือราคาถูกทีอ่ ยูห่ น้าร้านว่ามีความเปลีย่ นแปลง
หรือไม่ตามความเคยชิน ผมก็เดินเข้าไปในร้าน ข้างในนัน้ ค่อนข้างมืด
ทัง้ ยังอบอวลไปด้วยกลิน่ กระดาษเก่า มีเสียงวิทยุดงั มาจากด้านใน
ผมเดินผ่านทางเดินแคบๆ ที่ต้องหันข้างเดินถึงจะพอผ่านได้
แล้วส่งเสียงเรียกเจ้าของร้าน ชายชราที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่น
โผล่หน้าออกมาระหว่างกองหนังสืออย่างน่ารำ�คาญ ชายแก่เจ้าของ
ร้านหนังสือเก่าแห่งนีไ้ ม่เคยยิม้ ให้กบั ใคร ตอนจ่ายเงินแกก็จะเอาแต่
ก้มหน้าและอ่านราคาสินค้าแบบบ่นงึมงำ�เท่านั้น
แต่วนั นีก้ ลับต่างไปจากปกติ พอผมบอกว่าเอาหนังสือมาขาย
แกก็เงยหน้าขึ้นและมองตาผม
บนใบหน้ า ของชายแก่ ป รากฏสิ่ ง ที่ เ หมื อ นกั บ ความตกใจ
แต่ผมก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของแก เพราะหนังสือที่ผมกำ�ลังจะ
ขายนั้น ทุกเล่มล้วนเป็นหนังสือที่มีค่าควรแก่การเก็บไว้ ไม่ว่าจะ
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อ่านไปสักกี่รอบแล้วก็ตาม การปล่อยให้มันหลุดมือไปคงเป็นเรื่อง
ที่เข้าใจยากสำ�หรับคนที่อ่านหนังสือมามากในระดับหนึ่ง
“จะย้ายบ้านหรือไง” ชายแก่ถามผม เสียงแกฟังง่ายอย่าง
น่าประหลาดใจ
“เปล่าครับ ไม่ใช่อย่างนั้น”
“ถ้าอย่างนัน้ ” แกพูดพลางมองหนังสือทีอ่ ยูใ่ นมือ “จะทำ�เรือ่ ง
ทีน่ า่ เสียดายอย่างนีท้ �ำ ไมกัน”
“กระดาษมันเคีย้ วไม่ลน่ื ปากแล้วก็ไม่มสี ารอาหารด้วยน่ะครับ”
ดูเหมือนว่าชายแก่จะเข้าใจมุกตลกของผม
“เงินขาดมือนี่เอง” แกเบ้ปากพูด
พอผมพยักหน้ายอมรับแกก็เอามือกอดอกแล้วเงียบไปเหมือน
คิดอะไรบางอย่าง แต่แล้วแกก็หายใจออกมาเสียงดังเหมือนกับว่า
ได้เปลี่ยนความคิดแล้วและพูดเพียงว่า “ใช้เวลาตีราคาสามสิบนาที
นะ” ก่อนหอบหนังสือเดินเข้าไปหลังร้าน
ผมออกมาจากร้านและมองดูที่ป้ายประกาศเก่าๆ ข้างทาง
มีโปสเตอร์เกี่ยวกับงานเทศกาลฤดูร้อน งานดูหิ่งห้อย การดูดาว
และป้ายของชมรมอ่านหนังสือ จากอีกด้านหนึง่ ของรัว้ มีกลิน่ ธูปและ
กลิ่นเสื่อทาทามิ ทั้งยังมีกลิ่นจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำ�วัน
ที่ผสมปนเปกับกลิ่นหอมจากต้นไม้ที่ผมคุ้นเคยในอดีต
เสียงกระดิ่งลมดังมาจากบ้านที่อยู่ไกลออกไป
เมือ่ ตีราคาเสร็จ ชายแก่กย็ นื่ เงินจำ�นวนประมาณสองในสาม
จากที่คาดไว้ให้ผมแล้วพูด
“นี่พ่อหนุ่ม มีอะไรจะถามหน่อย”
“อะไรหรือครับ”
“เธอกำ�ลังร้อนเงินใช่มั้ยล่ะ”
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“ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเริ่มเป็นหรอกครับ”
ผมตอบไปอย่างกำ�กวม แต่ชายแก่ก็พยักหน้าแสดงความ
พอใจกับคำ�ตอบ
“เธอจะยากจนแค่ไหน ทำ�ไมเธอถึงจน เรื่องพวกนั้นฉัน
ไม่สนใจหรอก ที่ฉันอยากจะถามเธอมีแค่เพียงเรื่องเดียว”
ชายแก่หยุดไปจังหวะหนึ่งแล้วพูด
“สนใจจะขายอายุขัยบ้างมั้ย”
ผมตอบโต้เขาช้าไปแวบหนึ่ง เพราะประโยคที่ใช้คำ�ศัพท์
ซึ่งไม่เป็นธรรมชาตินั้น
“อายุขยั ?” ผมถามกลับด้วยคำ�ถามทีแ่ ฝงความต้องการจะย้�ำ
ให้แน่ใจ
“ใช่ อายุขยั ฉันไม่ได้เป็นคนรับซือ้ เองหรอกนะ แต่แน่นอน
ว่ามันขายได้ราคาดี”
ดูเหมือนว่าผมจะไม่ได้หูเพี้ยนไปเพราะอากาศร้อน
ผมใช้เวลาคิดครู่หนึ่ง
จึงได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ชายแก่คนนี้กลัวความแก่จนสมอง
เพี้ยนไปแล้ว
ชายแก่เห็นอากัปกิริยาของผมจึงพูด
“ก็เป็นไปได้อยู่หรอกที่จะคิดว่าเป็นเรื่องโกหก หรือเธอจะ
คิดว่าฉันแก่จนเพีย้ นไปแล้วก็ชว่ ยไม่ได้ แต่ลองไปสถานทีท่ ฉี่ นั กำ�ลัง
จะบอกดูสิ ถือเสียว่าเป็นความเมตตา ช่วยมามีส่วนร่วมกับเรื่อง
บ้าบอของคนแก่ที่ขี้หลงขี้ลืมหน่อยแล้วกัน แล้วเธอจะได้รู้ว่าสิ่งที่
ฉันพูดเป็นเรื่องจริง”
หลังจากนั้นผมก็ได้ฟังคำ�อธิบายกึ่งคำ�บอกเล่า
สรุปใจความได้ว่า บนชั้นสี่ของอาคารซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่
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มีร้านรับซื้ออายุขัย แต่ละคนจะขายอายุขัยได้ในราคาที่ไม่เท่ากัน
ซึ่ ง ราคาที่ ต่ า งกั น นั้ น ก็ ขึ้ น อยู่ กั บว่ า ชี วิ ต ที่ เ หลื อ อยู่ ใ นอนาคตของ
คนคนนั้นจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์มากแค่ไหน
“จริงๆ ฉันก็แทบจะไม่รู้จักเธอเลยนะ แต่ดูภายนอกเธอ
ก็ไม่นา่ ทีจ่ ะเป็นคนไม่ดี แถมหนังสือทีอ่ า่ นก็ดใู ช้ได้ อย่างนีน้ า่ จะได้
ราคาดีพอสมควรเลยไม่ใช่หรือ”
เหมือนเรื่องที่เคยได้ยินในชั่วโมงจริยธรรมตอนประถม ผม
คิดถึงเรื่องเก่า
ตามคำ�บอกเล่าของชายแก่ นอกจากอายุขัยแล้ว ที่นี่ยัง
รับซื้อเวลาและสุขภาพด้วย
“อายุขัยกับเวลาต่างกันยังไงครับ” ผมถาม “เรื่องความต่าง
ของอายุขัยกับสุขภาพก็ไม่ค่อยเข้าใจด้วยเหมือนกัน”
“ฉันก็ไม่รรู้ ายละเอียดนักหรอก เพราะจริงๆ ฉันเองก็ไม่เคย
ขายเสียด้วย แต่บางคน...ถึงแม้สขุ ภาพจะแย่เอามากๆ แต่กลับอยูไ่ ด้
นานเป็นหลายสิบปี ขณะเดียวกันก็มคี นทีส่ ขุ ภาพดีมากๆ แต่ดนั ตาย
ง่ายๆ ด้วยใช่มั้ยล่ะ อันนี้น่าจะเป็นความต่างระหว่างอายุขัยกับ
สุขภาพนะ ส่วนเรื่องเวลานี่นึกไม่ออกจริงๆ”
ชายแก่วาดแผนที่ลงบนกระดาษและจดเบอร์โทรศัพท์ให้ผม
ผมกล่าวขอบคุณและออกจากร้านไป
ถึ ง จะเป็ น คนอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผ มก็ ค งจะคิ ด ว่ า เรื่ อ งร้ า นรั บ ซื้ อ
อายุขัยอะไรนั่นเป็นเพียงแค่เรื่องเพ้อพกที่ชายแก่แต่งขึ้นจากแรง
ปรารถนาของตัวเอง แกคงจะกลัวความตายทีใ่ กล้จะมาถึงเลยใช้วธิ ี
จมดิง่ อยูก่ บั เรือ่ งเพ้อฝันทีว่ า่ ‘อายุขยั เป็นสิง่ ทีซ่ อื้ ขายได้’ เพือ่ คงไว้ซงึ่
สติสัมปชัญญะของตัวเองเป็นแน่
มันก็ต้องแน่นอนอย่างนั้นอยู่แล้วน่ะสิ ไม่มีทางที่จะมีเรื่อง
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ที่ดีเกินไปแบบนั้นจริงๆ หรอก
การคาดการณ์ของผมถูกต้องครึ่งหนึ่ง
ไม่มีเรื่องที่ดีเกินไปตามที่ผมคิด
แต่ผมก็คาดการณ์ผิดไปครึ่งหนึ่ง
มีร้านที่รับซื้ออายุขัยอยู่จริงๆ
หลั ง จากขายหนั ง สื อ เสร็ จ ผมก็ ไ ปร้ า นขายซี ดี ใ นเมื อ งต่ อ
ความร้อนทีส่ ะท้อนมาจากพืน้ ยางมะตอยนัน้ รุนแรงจนทำ�ให้เหงือ่ ไหล
อยู่ตลอด ผมรู้สึกคอแห้งแต่ก็ไม่มีอิสระทางการเงินมากพอที่จะซื้อ
เครือ่ งดืม่ จากตูข้ ายอัตโนมัตไิ ด้ ต้องอดทนจนกว่าจะกลับถึงหอพัก
ต่างจากร้านหนังสือเก่าเมื่อครู่ ร้านขายซีดีที่เป็นจุดหมาย
ต่อไปนั้นมีแอร์เย็นฉ่ำ� พอประตูอัตโนมัติเปิดออกอากาศเย็นก็ลอย
เข้ามากระทบโดนตัว ทำ�ให้ผมรู้สึกอยากจะบิดขี้เกียจขึ้นมาอย่าง
ไม่ตั้งใจ ผมหายใจลึกสูดเอาอากาศเย็นเข้าไปในร่างกาย เพลงที่
เปิดอยู่ในร้านคือเพลงของฤดูร้อนที่ดังมากสมัยที่ผมกำ�ลังจะขึ้นชั้น
ม.ต้น
ผมตรงไปยังเคาน์เตอร์และเรียกพนักงานผมทองทีอ่ ยูต่ รงนัน้
เป็นประจำ� พอผมใช้มอื ซ้ายชีถ้ งุ ทีย่ กขึน้ ในมือขวาเขาก็ท�ำ หน้าสงสัย
แล้วใบหน้านัน้ ก็คอ่ ยๆ เปลีย่ นไปเป็นสีหน้าราวกับว่าได้ถกู ผมหักหลัง
เรื่องร้ายแรงอะไรสักอย่าง ใบหน้าเขาเหมือนกับอยากจะพูดว่า
‘น้�ำ หน้าอย่างแกน่ะหรือ จะเอาซีดมี ากมายขนาดนีม้ าขาย’ ปฏิกริ ยิ า
นั้นแทบจะเหมือนกับชายแก่ที่ร้านหนังสือเก่า
“ลมอะไรพัดมาหรือครับนี”่ คนหัวทองถามผม เขาเป็นชาย
อายุราวยี่สิบปลายๆ รูปร่างผอม หางตาตก เขาสวมเสื้อยืดของ
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วงดนตรีร็อคกับกางเกงยีนสีซีดจาง ชอบกระดิกนิ้วอย่างประหม่า
พอผมอธิบายสาเหตุที่จำ�ต้องขายซีดีเหมือนที่ได้ทำ�ที่ร้าน
หนังสือเก่า “ถ้าอย่างนั้นละก็” เขาตบมือฉาด
“ผมมีเรื่องดีๆ จะบอก ความจริงแล้วเป็นเรื่องที่บอกใคร
ไม่ได้หรอก แต่ผมชอบรสนิยมทางดนตรีของคุณเป็นการส่วนตัว
ก็เลยจะแอบบอกให้”
ทุกคำ�ที่เขาพูดออกมานั้น ไม่แปลกเลยถ้ามันจะเป็นบทพูด
ที่เขียนอยู่ในหนังสือเรียนของนักต้มตุ๋น ผมคิดเช่นนั้น
ชายหัวทองพูดต่อ
“เมืองนี้มีร้านที่รับซื้ออายุขัยนะครับ”
“อายุขัย?” ผมถามกลับ แน่นอน...ผมรู้ตัวว่าบทสนทนานี้
ซ้�ำ กับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ไปแล้วเมือ่ ครู่ แต่กท็ นไม่ได้ทจี่ ะไม่เอ่ยถาม
ออกไป
“ใช่ อายุขัยนั่นแหละครับ” เขาตอบจริงจัง
เดี๋ยวนี้เขานิยมหยอกล้อคนจนกันหรืออย่างไร
ขณะที่ผมกำ�ลังคิดว่าจะตอบโต้กลับไปอย่างไรดี เขาก็รีบ
อธิบายต่อ
เค้าโครงเหมือนกับเรือ่ งทีฟ่ งั จากชายแก่ทร่ี า้ นหนังสือเก่า แต่
ต่างกันทีว่ า่ ชายคนนีเ้ คยขายอายุขยั มาแล้วจริงๆ พอถามว่าได้ราคา
เท่าไร เขาก็กลบเกลื่อนว่า “เรื่องนั้นบอกไม่ได้หรอกครับ”
ชายหัวทองเขียนแผนที่และจดเบอร์โทรศัพท์ให้ผม ไม่ต้อง
บอกก็รู้ว่ามันตรงกับข้อมูลที่ได้จากชายแก่คนนั้น ผมกล่าวขอบคุณ
เป็นพิธีแล้วเดินออกมาจากร้าน พอออกมาโดนแสงแดดเท่านั้น
อากาศที่ ร้ อ นหนั ก หน่ ว งจนทรมานก็ ทำ � ให้ ร่ า งกายผมเหนี ย ว
เหนอะหนะในทันที วันนี้สักวันคงไม่เป็นไรน่า ผมให้อภัยตัวเอง
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แล้วหยอดเหรียญลงในเครือ่ งขายน้�ำ อัตโนมัตใิ กล้ๆ ก่อนจะเลือกซือ้
น้ำ�อัดลมหลังผ่านความลังเลใจอย่างหนักมาได้สักพัก
หลังจากที่ใช้มือทั้งสองจับกระป๋องเพื่อสัม ผัสความเย็นอยู่
ครู่หนึ่ง ผมก็ดึงฝาออกแล้วดื่มมันอย่างช้าๆ ความหวานที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของเครือ่ งดืม่ ให้ความสดชืน่ ค่อยๆ กระจายไปทัว่ ปาก
นานแล้วทีผ่ มไม่ได้ดมื่ น้�ำ อัดลมเลยรูส้ กึ แสบคอทุกคำ�ทีก่ ลืน พอดืม่
หมดจดหยดสุดท้ายผมก็ทิ้งกระป๋องเปล่าลงในถังขยะ
ผมหยิบแผนที่ที่ทั้งสองคนเขียนให้ออกมาจากกระเป๋าแล้ว
จ้องมอง มันเป็นระยะทางที่สามารถจะเดินไปถึงได้
ตามข้อมูลทีไ่ ด้มา ถ้าไปทีต่ กึ นัน่ ก็จะมีคนรับซือ้ อายุขยั เวลา
และสุขภาพ
ไร้สาระสิ้นดี ผมกระเดาะลิ้นแล้วขยำ�แผนที่ทิ้งไป
ทว่าสุดท้ายผมก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าตึกนั้น
ผนังภายนอกตึกได้กลายเป็นสีดำ�จนจินตนาการไม่ออกว่า
แต่เดิมมันเคยเป็นสีอะไร ตัวตึกเองก็คงจะนึกสีเดิมของมันไม่ออก
หน้ากว้างของตึกนัน้ แคบราวกับว่าได้ถกู อาคารทีอ่ ยูท่ างซ้ายและขวา
บีบตัวให้มันกลายเป็นอย่างนั้น
ลิฟต์ไม่ทำ�งาน เพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหมายซึ่งอยู่บนชั้นสี่ต้อง
ใช้บันไดเท่านั้น
ผมเดินขึน้ บันไดทีละขัน้ ในสภาพเหงือ่ ท่วมภายใต้บรรยากาศ
ทีม่ กี ลิน่ เหม็นอับและแสงของหลอดไฟทีไ่ ด้กลายเป็นสีเหลืองไปแล้ว
ผมไม่ได้เชื่อว่าจะมีคนที่รับซื้ออายุขัยอยู่จริงๆ แต่ผมคิดว่า
ความจริงแล้วสองคนนั้นอาจจะอยากแนะนำ�งานพิเศษเงินดีที่ต้อง
เอาชีวิตไปเสี่ยงให้กับผม แต่อาจมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำ�ให้
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พวกเขาพูดตรงๆ ไม่ได้
ประตูแรกที่เห็นเมื่อขึ้นไปถึงชั้นสี่ไม่มีอะไรเขียนไว้เลย
แต่ไม่รทู้ �ำ ไมผมจึงปักใจเชือ่ ว่านัน่ คือสถานทีท่ ส่ี องคนนัน้ พูดถึง
ผมกลั้นหายใจมองลูกบิดประตูอยู่ประมาณห้าวินาทีและ
ตัดสินใจจับมัน
ห้องทีเ่ ปิดประตูไปเจอนัน้ สะอาดอย่างผิดคาดเมือ่ เทียบกับ
สภาพด้านนอกของตึก
ผมไม่ได้ประหลาดใจกับเรือ่ งนัน้ ตรงกลางห้องมีตโู้ ชว์เปล่าๆ
วางเรียงกัน ไม่ตา่ งจากริมผนังทีม่ ชี น้ั เปล่าๆ วางเรียงรายต่อเนือ่ งกัน
ไปจนเต็มพืน้ ที่ ซึง่ ผมรูส้ กึ ว่ามันก็ดเู ป็นธรรมชาติดี
แต่ถ้าพูดจากมุมมองทั่วไป มันเป็นห้องที่ดูแปลกประหลาด
เหมือนร้านขายเครื่องประดับที่ไม่มีเครื่องประดับ ร้านขายแว่นตา
ที่ไม่มีแว่นตา หากจะให้ยกตัวอย่างก็คงจะประมาณนี้
ผมไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนอยู่ข้างๆ จนกระทั่งโดนทัก
“ยินดีต้อนรับค่ะ”
พอหันไปมองต้นทางของเสียงก็เห็น ผู้หญิงสวมชุดสูทนั่งอยู่
เธอจ้องมองผมผ่านแว่นกรอบบางราวกับกำ�ลังประเมินราคาตัวผม
โดยไม่ต้องเสียเวลาถามว่า ‘ที่นี่มันร้านอะไรกันแน่’ เธอก็ชิง
ถามก่อนที่ผมจะเปิดปากพูด
“เวลา สุขภาพ หรืออายุขัยคะ”
ผมขี้เกียจคิดแล้ว
ถ้าอยากจะล้อเล่นกันก็เอาให้มันเต็มที่ไปเลย
“อายุขัยครับ” ผมตอบทันที
ผมคิดว่าจะลองปล่อยไปตามสถานการณ์ดู มาถึงขั้นนี้แล้ว
ผมแทบไม่มีอะไรจะเสีย
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โดยคร่าวๆ ผมคิดว่าอายุขัยของผมคงเหลืออีกสักประมาณ
หกสิบปี และราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณหกร้อยล้านเยน แม้ว่าจะ
ไม่มน่ั ใจเท่ากับตอนอยูช่ นั้ ประถม แต่ผมก็ประเมินว่าตัวเองนัน้ มีคา่
มากกว่าคนทัว่ ไป หรือพูดได้อกี อย่างว่า ผมคิดว่าชีวติ ของผมน่าจะ
ขายได้ราคาประมาณสิบล้านเยนต่อปี
แม้จะอายุเท่านี้แล้ว ผมก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความ
คิดที่ว่า ‘ตัวเองเท่านั้นที่พิเศษ’ ความมั่นใจนั้นไม่มีหลักฐานอะไรมา
สนับสนุนทั้งสิ้น เป็นแค่การยึดติดกับความสำ�เร็จในอดีตของตัวเอง
เท่านัน้ ผมทำ�เป็นปิดตาเลีย่ งทีจ่ ะมองสภาพปัจจุบนั ซึง่ ไม่มที า่ ทีเลยว่า
จะมีอะไรทีด่ ขี น้ึ ทัง้ ยังพูดย้�ำ กับตัวเองเสมอว่า “สักวันจะต้องประสบ
ความสำ�เร็จอย่างยิง่ ใหญ่ และมันจะช่วยลบล้างชีวติ ทีไ่ ร้ความหมาย
ทีผ่ า่ นมาได้ทง้ั หมด”
ยิง่ อายุมากขึน้ ระดับความสำ�เร็จทีใ่ ฝ่ฝนั ก็จะยิง่ ใหญ่ขนึ้ ตาม
ไปด้วย คนที่ถูกต้อนจนมุมแล้วมักอยากสู้เพื่อหวังจะพลิกเกมกลับ
มาให้ชนะได้ในครั้งเดียว แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ ถ้าอยู่ในเกม
หลังของอินนิ่ง4 ที่เก้าและคะแนนต่างกันอยู่สิบคะแนน แบตเตอร์
จะตี ซ าคริ ไ ฟซ์ บั น ต์ 5 อย่ า งแน่ น อนไปเรื่ อ ยๆ ก็ เ ปล่ า ประโยชน์
หนทางเดียวที่เหลืออยู่คือต้องหวดแบบสุดพลังเพื่อหวังลองฮิต6
Inning ในกี ฬ าเบสบอล 2 ที ม จะผลั ด กั น รุ ก และรั บ คนละครั้ ง
และนับเป็น 1 อินนิ่ง โดยทั่วไปตลอดการแข่งขันจะมีทั้งหมด 9 อินนิ่ง
5
Sacrifice Bunt เทคนิคทีแ่ บตเตอร์ (ผูต้ )ี ของทีมรุกใช้ไม้รบั บอลโดย
ไม่หวดเพราะจงใจให้ตวั วิง่ ไปถึงเบสถัดไปให้ได้เพือ่ เก็บคะแนน แต่ตวั แบตเตอร์
จะต้องออกจากการแข่งขัน
6
Long Hit การตีลูกบอลได้ไกล
4
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เท่านั้น
ผมยังฝันถึงเรือ่ งความเป็นนิรนั ดร์โดยไม่รตู้ วั อีกด้วย ผมคิดว่า
ไม่มีทางอื่นที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นได้อีกแล้วนอกเสียจากการ
กลายเป็นคนที่ใครๆ ก็จดจำ�ชื่อได้ ผมจะต้องประสบความสำ�เร็จ
ในระดับที่เป็นตำ�นานซึ่งไม่มีวันจางหาย ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนาน
แค่ไหน
เพื่ อ แก้ ไ ขวงโคจรให้ ม นุ ษ ย์ อ ย่ า งผมกลั บ มาอยู่ ใ นลู่ ท าง
ทีเ่ หมาะสม อาจต้องให้ใครสักคนแสดงการปฏิเสธอย่างสิน้ เชิงใส่ผม
สักครั้ง ผมจำ�เป็นที่จะต้องโดนทุบตีจนไม่มีชิ้นดีในสถานการณ์
ที่ไม่มีหนทางให้หนีและไม่สามารถป้องกันตัวได้
เมื่อคิดอย่างนั้น การเอาอายุขัยไปขายอาจจะเป็นคำ�ตอบ
ที่ถูกต้อง
เพราะนั่นไม่ใช่แค่ชีวิตที่ผ่านมา ทว่าชีวิตที่ผมกำ�ลังจะมี
ต่อจากนี้ก็ยังถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยด้วย
เมื่อมองดีๆ หญิงในชุดสูทนั้นยังดูสาวมาก จากลักษณะ
ท่าทางน่าจะอายุอยู่ในช่วงสิบแปดถึงยี่สิบสี่ปี
เธอบอกว่าต้องใช้เวลาประเมินประมาณสามชั่วโมง ขณะที่
พูดมือก็เริม่ กดแป้นพิมพ์ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ คิดว่าน่าจะมีขน้ั ตอน
อะไรบางอย่างทีย่ งุ่ ยาก ถึงกระนัน้ ก็ไม่จ�ำ เป็นทีจ่ ะต้องแจ้งชือ่ ให้ทราบ
ดูเหมือนว่าราคาของชีวิตคนที่ว่ากันว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาแทน
ได้นน้ั จะสามารถรูไ้ ด้ภายในเวลาสามชัว่ โมง แน่นอนว่าราคารับซือ้
เป็นสิง่ ทีท่ างร้านกำ�หนด แม้จะไม่ได้เป็นมาตรฐานสากล แต่กถ็ อื ว่า
เป็นมาตรฐานหนึง่
ผมออกมานอกตึ ก และเดิ น ไปเรื่ อ ยๆ ในบริ เ วณนั้ น อย่ า ง
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ไร้จดุ หมาย ท้องฟ้าเริม่ มืดสลัว เท้าของผมเหนือ่ ยล้าเต็มทน แถม
ยังรู้สึกหิว ผมอยากจะเข้าไปนั่งพักที่ร้านอาหารสักแห่ง แต่ก็ไม่มี
อิสระทางการเงินมากพอที่จะทำ�ได้
บนเก้าอี้ยาวที่ผมเจอในย่านร้านค้า มีบุหรี่ย่ีห้อเซเว่นสตาร์
และไฟแช็กราคาหนึ่งร้อยเยนวางอยู่ด้วยกันอย่างประจวบเหมาะ
มองดูรอบๆ แล้วไม่เห็นคนทีด่ นู า่ จะเป็นเจ้าของ ผมจึงนัง่ ลงและหยิบ
ทัง้ สองอย่างใส่ในกระเป๋ากางเกงอย่างเงียบๆ ก่อนเดินเข้าไปในตรอก
ผมจุ ด บุ ห รี่ แ ละสู บ มั น เข้ า ไปอย่ า งเต็ ม ปอดที่ ข้ า งๆ กองเศษไม้
ผมรูส้ กึ เจ็บร้อนในคอตัง้ แต่ค�ำ แรกเพราะไม่ได้สบู บุหรีม่ านานแล้ว
หลั ง ใช้ เ ท้ า เหยี ย บบุ ห รี่ จ นดั บ ผมก็ อ อกเดิ น ไปทางสถานี
คอของผมเริ่มแห้งอีกแล้ว
ผมนั่งลงบนเก้าอี้ยาวในลานหน้าสถานีและมองดูนกพิราบ
หญิงวัยกลางคนที่นั่งบนเก้าอี้ยาวฝั่งตรงข้ามกับผมกำ�ลังให้อาหาร
นกพิราบอยู่ ชุดทีเ่ ธอสวมนัน้ ดูสาวเกินไปจนไม่สมกับวัย ขณะทีม่ อื
ซึ่งโยนอาหารให้นกนั้นก็ดูหลุกหลิกชอบกล ทำ�ให้ผมที่ดูอยู่รู้สึกแย่
อย่างพูดไม่ออก แถมผมยังรูส้ กึ เกลียดตัวเองด้วยทีด่ นั เกิดความรูส้ กึ
หิวขึ้นมาเมื่อเห็นขนมปังที่นกพิราบกำ�ลังจิกกินอยู่ ถ้าหิวกว่านี้
อีกนิดผมอาจจะลงไปร่วมจิกกินขนมปังกับนกพิราบด้วยก็ได้
—ถ้าขายได้ราคาสูงก็ดีสิ ผมคิด
เหมือนทีค่ นส่วนใหญ่ท�ำ เวลาเอาของไปขาย ผมจะตีราคาชีวติ
ของตัวเองให้ต�ำ่ เอาไว้กอ่ นจนกว่าการประเมินจะสิน้ สุดลง ตอนแรก
ผมคิดเอาไว้วา่ น่าจะได้ประมาณหกร้อยล้านเยน แต่ผมจะพยายาม
คิดในกรณีทเ่ี ลวร้ายทีส่ ดุ เพือ่ ไม่ให้ตวั เองต้องผิดหวัง ไม่วา่ จะได้ราคา
จริงเท่าไรก็ตาม
ราคาคาดการณ์ตามความคิดใหม่คอื ประมาณสามร้อยล้านเยน
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ตอนเด็ ก ผมเคยประเมิ น ราคาตั ว เองไว้ ว่ า มี ค่ า ประมาณ
สามพันล้านเยน ถ้าเทียบกันแล้วถือว่าเป็นราคาทีถ่ อ่ มตัวมากทีเดียว
แต่ผมประเมินความต่�ำ ค่าของตัวเองน้อยเกินไป ผมจำ�คำ�พูด
ของฮิเมโนะที่ว่า ค่าจ้างตลอดชีพของมนุษย์เงินเดือนโดยเฉลี่ยคือ
สองร้อยถึงสามร้อยล้านเยนได้ แต่ผมกลับลืมเหตุการณ์ตอนที่ผม
ได้ลองคิดราคาชีวิตของตัวเองเป็นครั้งแรก ตอนนั้นพอได้ยินคำ�พูด
ของเพื่อนร่วมห้องที่อนาคตดูมืดมนคนหนึ่งผมก็คิดว่า ‘ถ้ามีสิทธิ์
ในการใช้ชีวิตแบบเดียวกับเธอคนนี้ ก็แน่นอนอยู่แล้วที่มันจะไม่มี
มู ล ค่ า เลยสั ก แดงเดี ยว แถมอาจจะโดนเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม
การกำ�จัดเสียด้วยซ้ำ�’
ผมกลั บ ไปที่ ร้ า นเร็ ว กว่ า เวลา และในระหว่ า งที่ กำ � ลั ง นั่ ง
ง่วงซึมอยู่บนโซฟา ผมก็ตื่นขึ้นเพราะถูกพนักงานหญิงเรียกชื่อ
ดูเหมือนการประเมินได้สิ้นสุดลงแล้ว
“คุณคุสึโนกิ” พนักงานหญิงพูดว่าอย่างนั้นไม่ผิดแน่ ตั้งแต่
มาถึงที่นี่ ผมจำ�ไม่ได้ว่าเคยได้แนะนำ�ชื่อหรือเคยได้ยื่นเอกสาร
แสดงตัวใดๆ แต่ทางนั้นรู้ชื่อผมเองด้วยวิธีอะไรสักอย่าง
ที่นี่ทำ�อะไรที่เหนือกว่าสามัญสำ�นึกจริงๆ
ตอนที่ ก ลั บ มาที่ ตึ ก เป็ น ครั้ ง ที่ ส อง ผมก็ แ อบรู้ สึ ก อย่ า ง
น่าประหลาดว่าผมอาจจะเชื่อเรื่องรับซื้ออายุขัยที่น่าสงสัยนี้ก็ได้
มีหลายเหตุผลพัวพันกันอย่างซับซ้อนทีท่ �ำ ให้ผมสรุปออกมาอย่างนัน้
แต่เหตุผลที่มีอิทธิพลมากที่สุดก็คือตัวพนักงานหญิงคนนั้น
อาจจะเป็นเรื่องแปลกทีร่ ู้สกึ แบบนี้กบั คนทีเ่ พิง่ ได้เจอกันเป็น
ครัง้ แรก แต่ผมรูส้ กึ ว่า...เรือ่ งทีผ่ หู้ ญิงคนนีเ้ กีย่ วข้องจะไม่มเี รือ่ งโกหก
บนโลกนี้มีคนที่เกลียดความไม่ถูกต้องโดยไม่ได้มีเรื่องของความ
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ยุติธรรม จริยธรรม หรือแม้กระทั่งผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งผมสามารถสัมผัสความรู้สึกนั้นได้จากเธอ
แต่พอมานึกย้อนในตอนหลัง ผมถึงได้รู้ว่าเซนส์ของผมนั้น
เชื่อไม่ได้แค่ไหน
...กลับไปที่เรื่องการประเมินดีกว่า
ตอนทีไ่ ด้ยนิ คำ�ว่า ‘สาม’ จากปากของพนักงานหญิง ผมทีใ่ น
จิตใจบางส่วนยังไม่ละทิ้งความหวังก็ได้แสดงมันออกมาทางสีหน้า
ในชัว่ ขณะหนึง่ ผมคิดโดยอัตโนมัตวิ า่ ราคาสามพันล้านทีผ่ มเคยคาดไว้
สมัยเด็ก มันสมเหตุสมผลจริงๆ หรือนี่
พอพนักงานหญิงเห็นสีหน้าผม เธอก็ทำ�หน้ารู้สึกผิดและ
ใช้น้ิวชี้เกาแก้ม ไม่รู้ว่าเธอตะขิดตะขวงใจที่จะบอกผลด้วยตัวเอง
หรื อ เปล่ า จึ ง หั น ไปทางจอคอมพิ ว เตอร์ แ ล้ ว กดแป้ น พิ ม พ์ ด้ ว ย
ความเร็วสูง จากนัน้ ก็น�ำ กระดาษหนึง่ แผ่นทีพ่ มิ พ์เสร็จออกมาวางบน
เคาน์เตอร์
“ประเมินผลได้ตามนี้ค่ะ เอายังไงดีคะ”
ตอนแรกผมคิดว่าตัวเลขสามแสนทีเ่ ขียนอยูใ่ นใบประเมินคือ
มูลค่าต่อหนึ่งปี
ถ้าอายุทั้งชีวิตคือแปดสิบปีก็จะได้ยี่สิบสี่ล้าน
ยี่สิบสี่ล้าน...ผมทวนคำ�ในหัว
ผมรู้สึกเหมือนพลังจะหลุดลอยออกจากร่าง
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ราคานี้มันไม่ถูกเกินไปหน่อยหรือ
มาถึงตรงนีผ้ มเริม่ สงสัยร้านนีอ้ กี รอบ นีอ่ าจจะเป็นการถ่ายทำ�
รายการโทรทัศน์หรืออาจจะเป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยาก็ได้ ไม่สิ
มันอาจจะเป็นแค่การกลัน่ แกล้งทีน่ า่ รังเกียจก็ได้...
แต่จะพูดแก้ตา่ งกับตัวเองไปเท่าไรก็เปล่าประโยชน์ ถึงตอนนี้
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สามั ญ สำ � นึ ก เป็ น สิ่ ง เดี ย วที่ ฉุ ด รั้ ง ผมเอาไว้ ขณะที่ ค วามรู้ สึ ก ใน
ส่วนอื่นๆ ที่เหลือได้บอกกับผมว่า ‘ผู้หญิงคนนี้พูดถูก’ ผมมีหลัก
ความเชื่อหนึ่งที่ว่า เมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลแบบนี้อยู่
ตรงหน้า สิ่งที่ควรเชื่อคือความรู้สึก ไม่ใช่สามัญสำ�นึก
ดูเหมือนว่าผมจะต้องยอมรับตัวเลขยี่สิบสี่ล้านนี้ให้ได้
แค่นี้ผมก็ต้องอาศัยความกล้าหาญมากอยู่แล้ว
แต่พนักงานหญิงกลับบอกความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นกับผม
“ผลการประเมินราคาต่อปีคอื หนึง่ หมืน่ เยนซึง่ เป็นราคารับซือ้
ขั้ น ต่ำ � และอายุ ขั ย ที่ เ หลื อ ของคุ ณ คื อ สามสิ บ ปี กั บ อี ก สามเดื อ น
ดังนั้นคุณสามารถรับเงินราวๆ สามแสนเยนจากร้านเราได้ค่ะ”
ทีต่ อนนัน้ ผมหัวเราะออกไปไม่ใช่เพราะคิดว่าเธอพูดเล่น แต่
อาจเป็นเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าขันที่ตัวเองได้ถูกถล่มด้วยความจริง
อันโหดร้ายเมื่อมองจากคนนอก
ความหมายตามตั ว อั ก ษร ผลลั พ ธ์ ที่ ผิ ด ความคาดหมาย
ได้ถูกเขียนไว้ในใบประเมิน
“แน่นอนว่านีไ่ ม่ใช่การประเมินราคาตามมาตรฐานสากลนะคะ
เพียงแต่ว่าหากเทียบตามมาตรฐานของเราแล้ว ได้ผลออกมาเป็น
ตัวเลขเท่านีค้ ะ่ ”
พนักงานพูดเหมือนกับจะให้เหตุผลแก้ตัว
พอผมพูดว่า “อยากรู้รายละเอียดของมาตรฐานที่ว่า” เธอ
ก็ถอนหายใจอย่างน่ารำ�คาญ เธออาจจะโดนถามคำ�ถามเดียวกันนี้
มาเป็นร้อยเป็นพันครั้ง
“การประเมิ น อย่ า งละเอี ย ดเป็ น หน้ า ที่ข องคณะที่ป รึ ก ษา
ดังนั้นฉันเองก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนัก แต่ฉันก็เคยได้ยินมาว่า
ราคาจะขึ้นอยู่กับว่าชีวิตนั้นตรงตามเงื่อนไข เช่น ระดับความสุข
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ระดั บความสำ � เร็ จ หรือ ระดับคุณ ความดีว่า มีมากน้อ ยแค่ ไ หน...
พูดได้อกี อย่างก็คอื เราตัดสินมูลค่าจากมาตรฐานทีว่ า่ ในชีวติ ทีเ่ หลือ
ของคนคนนัน้ เขาจะมีความสุข ได้ท�ำ ให้ผอู้ น่ื มีความสุข ได้ท�ำ ความฝัน
ให้เป็นจริง และได้ตอบแทนสังคมมากน้อยแค่ไหนน่ะค่ะ”
ความตรงไปตรงมานั้นได้กระแทกผมยิ่งขึ้นไปอีก
ไม่สามารถมีความสุขได้ ไม่สามารถทำ�ให้คนอืน่ มีความสุขได้
ไม่สามารถทำ�ความฝันให้เป็นจริงได้ ไม่สามารถตอบแทนสังคมได้
สำ�หรับมาตรฐานดังที่กล่าวมานั้น หากผมขาดไปสักมาตรฐานหนึ่ง
ก็ยังพอว่า แต่เล่นบอกว่าผมจะไม่มีทั้งความสุข ไม่สามารถทำ�ให้
คนอื่นมีความสุขได้ ไม่สามารถทำ�ความฝันให้เป็นจริงได้ และยัง
ไม่สามารถตอบแทนสังคมได้อีก เจอแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะหาทางออก
ให้ตัวเองได้อย่างไรแล้ว
แล้วอายุขยั ทีเ่ หลืออีกสามสิบปีมนั ก็สนั้ เกินไปสำ�หรับคนอายุ
ยี่สิบ นี่ผมจะเป็นโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุงั้นหรือ
“ทำ�ไมอายุขัยของผมถึงสั้นนักล่ะ” ผมลองถามดู
“ขอประทานโทษค่ ะ ” พนั ก งานหญิ ง ก้ ม หั ว ลงเล็ ก น้ อ ย
“ข้อมูลที่ลึกกว่านี้สามารถเปิดเผยให้กับลูกค้าที่ขายเวลา สุขภาพ
หรืออายุขัยให้กับเราแล้วเท่านั้นค่ะ”
ผมเอามือจับหัวคิ้วแล้วใช้ความคิด
“ขอคิดสักครู่นะ”
“เชิญตามสบายค่ะ” เธอตอบ แต่จากน้�ำ เสียงเหมือนต้องการ
ให้ผมรีบตัดสินใจ
สรุ ปว่ า ผมเหลื อ อายุขัย ไว้แค่สามเดือ นและขายสามสิ บ ปี
ทีเ่ หลือไปทัง้ หมด จากประสบการณ์ชวี ติ ทีท่ �ำ แต่งานพิเศษ รวมไปถึง
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เหตุการณ์ทร่ี า้ นหนังสือเก่าและร้านซีดี ผมไม่ตอ่ ต้านการขายสิง่ ของ
หรือเวลาของตัวเองในราคาถูกอีกแล้ว
ขณะที่พนักงานหญิงทวนรายละเอียดของหนังสือสัญญา
กั บ ผมอย่ า งละเอี ย ด ผมก็ ไ ด้ แ ต่ ต อบเออออไปโดยไม่ คิ ด อะไร
เมื่อเธอถามว่ามีคำ�ถามหรือไม่ ผมก็ตอบไปว่าไม่มี
ผมอยากให้ทุกอย่างจบ จะได้ออกไปเร็วๆ
ทั้งจากร้านนี้และจากชีวิตนี้ด้วย
“การซือ้ ขายสามารถทำ�ได้ทง้ั หมดสามครัง้ ” พนักงานหญิงพูด
“คุณสามารถซือ้ ขายอายุขยั สุขภาพ และเวลาได้อกี สองครัง้ ค่ะ”
ผมรับซองทีม่ เี งินสามแสนเยนอยูข่ า้ งในแล้วเดินออกจากร้าน
แม้ไม่รู้ว่ามันถูกดำ�เนินการอย่างไร แต่ผมรู้สึกได้ว่าตัวเอง
ได้สูญเสียอายุขัยไป ผมรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างที่เคยอัดแน่นอยู่
ในตัวผมได้ถูกดึงออกไปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ผมเคยได้ยิน
เรือ่ งไก่ทโี่ ดนตัดหัวออกไปแล้วยังสามารถวิง่ ต่อได้อย่างแข็งแรงไปอีก
สักพัก ความรูส้ กึ ของผมก็คล้ายๆ อย่างนัน้ เป็นสภาพทีจ่ ะเรียกว่า
ศพก็ได้
ร่างกายของผมทีแ่ ทบจะแน่นอนแล้วว่าต้องตายก่อนทีจ่ ะได้มี
อายุยี่สิบเอ็ดปี ดูเหมือนว่าจะใจร้อนขึ้นต่างจากตอนที่คิดว่าตัวเอง
จะมีอายุยืนยาวถึงแปดสิบปี หนึ่งวินาทีดูมีค่ามากขึ้น ตอนที่คิดว่า
จะมีชีวิตอยู่ไปจนถึงแปดสิบปีนั้น ผมมักจะมีความหลงตัวเองอย่าง
ไม่รู้ตัวว่า ‘ยังมีเวลาอีกตั้งหกสิบปีแน่ะ’ แต่พอรู้ว่าเหลือเวลาอีกแค่
สามเดือน ผมก็เริ่มร้อนรนว่าน่าจะต้องทำ�อะไรสักอย่าง
แต่วันนี้ผมอยากจะกลับไปนอนก่อน เพราะผมได้เดินไปมา
หลายที่จนเหนื่อยล้าไปหมดแล้ว
ตอนนีผ้ มอยากจะนอนให้เต็มอิม่ และตืน่ ขึน้ มาด้วยความรูส้ กึ
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ที่ดีเสียก่อน หลังจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันอีกที
ขากลั บ ผมเดิ น สวนกั บ ผู้ ช ายประหลาดคนหนึ่ ง ชายที่ ดู
เหมือนว่าน่าจะอายุประมาณยี่สิบต้นๆ คนนั้น เดินยิ้มหน้าบานอยู่
คนเดียวเหมือนกับกำ�ลังสนุกกับอะไรสักอย่าง
ผมรู้สึกไม่สบอารมณ์อย่างมาก
ผมแวะซื้ อ เบี ย ร์ สี่ ก ระป๋ อ งที่ ร้ า นขายเหล้ า ในย่ า นร้ า นค้ า
แวะซื้อไก่ย่างห้าไม้จากร้านแผงลอยที่บังเอิญเจอ จากนั้นก็เดินกิน
ดื่มไปด้วยระหว่างทางกลับบ้าน
ชีวิตเหลืออีกสามเดือน ไม่ต้องมีข้อจำ�กัดเรื่องการใช้เงิน
อีกแล้ว
ผมเมาอย่ า งเร็ ว เพราะไม่ ไ ด้ ดื่ ม แอลกอฮอล์ ม านาน ซึ่ ง
ก่อนหน้านัน้ ผมก็รสู้ กึ ไม่คอ่ ยสบายอยูแ่ ล้วด้วย กลับถึงห้องได้ไม่ถงึ
ครึ่งชั่วโมงผมก็เลยอาเจียนออกมาหมด
ชีวิตสามเดือนสุดท้ายของผมได้เริ่มขึ้นแล้ว
เป็นจุดเริ่มต้นที่เกือบจะเรียกได้ว่าเลวร้ายที่สุด
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ผู้เฝ้าดูที่นั่งชันเข่า
ลำ�พังอาการทางร่างกายก็รู้สึกพะอืดพะอมมากพออยู่แล้ว ซ้ำ�ร้าย
คืนนี้ยังเป็นคืนที่ร้อนจนทำ�ให้นอนหลับไม่สนิทอีกต่างหาก ผมฝัน
เห็นเหตุการณ์หนึ่งซึ่งรายละเอียดชัดเจนมาก
หลังจากรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาผมก็ครุ่นคิดเกี่ยวกับความฝันนั้น
อยู่บนที่นอน มันไม่ใช่ความฝันที่ไม่ดี แต่เป็นความฝันที่มีความสุข
เสียด้วยซ้�ำ ถึงกระนัน้ ก็ไม่มอี ะไรจะโหดร้ายเท่าความฝันทีม่ คี วามสุข
อีกแล้ว
ในฝันนั้นผมเป็นนักเรียน ม.ปลาย เหตุการณ์เกิดขึ้นในสวน
สาธารณะ สวนนั้นไม่ใช่สวนที่ผมรู้จัก แต่คนที่อยู่ตรงนั้นคือเพื่อน
ร่วมชั้นของผมสมัยประถม ดูเหมือนกำ�ลังมีงานเลี้ยงรุ่นเกิดขึ้น
ในฝันนั้น
ทุกคนถือดอกไม้ไฟในมือและดูท่าจะสนุกสนาน ควันไฟ
ถูกแสงของดอกไม้ไฟส่องเป็นสีแดง ตัวผมกำ�ลังยืนอยูท่ ด่ี า้ นนอกสวน
และมองดูพวกเขา
ชีวิต ม.ปลายเป็นอย่างไรบ้าง ฮิเมโนะที่มายืนอยู่ข้างๆ ผม
ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ได้ถามขึ้น
ผมพยายามชำ�เลืองมองเธอ ทว่าใบหน้านั้นพร่ามัว เพราะ
ผมไม่รู้จักเธอหลังจากที่อายุสิบขวบเลยจึงอาจจะจินตนาการภาพ
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ของเธอไม่ออก
แต่ในความฝันนัน้ ผมรูส้ กึ จากใจเลยว่าใบหน้าของฮิเมโนะนัน้
สวยงามมาก ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้รู้จักกับเธอมาตั้งแต่เด็ก
ไม่ได้สนุกหรอก ผมตอบเธอไปตามตรง แต่ก็ไม่ได้เลวร้าย
จนถึงที่สุด
ฉันเองก็ประมาณนั้นละมั้ง ฮิเมโนะพยักหน้า
ผมแอบดีใจที่เธอก็มีชีวิตวัยรุ่นที่ห่อเหี่ยวเหมือนกับตัวเอง
มาถึงตอนนี้แล้วถึงคิดนะ เธอกล่าว
ว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาที่สนุกของพวกเรา
หมายถึงตอนไหนหรือ ผมถามกลับ
ฮิ เ มโนะไม่ ต อบคำ � ถามแต่ ย่ อ ตั ว นั่ ง ลงยองๆ เธอแหงน
มองหน้าผมแล้วพูด คุสึโนกิยังขายไม่ออกเหรอ
ก็นะ ผมตอบพลางจ้องมองสีหน้าเธอเพื่อเช็กปฏิกิริยา
อย่ า งนั้ น หรื อ เธอเผยรอยยิ้ ม ที่ แ ฝงไว้ ด้ ว ยความเวทนา
แต่ฉันเองก็เหมือนกันนั่นแหละ
จากนั้นเธอก็พูดเสริมด้วยใบหน้าที่เก็บอาการ
ดีแล้ว...ที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
อา...เป็นไปด้วยดี ผมเห็นด้วย
นั่นคือความฝันของผม
ไม่ใช่ความฝันทีจ่ ะฝันเห็นตอนอายุยสี่ บิ มันช่างเป็นความฝัน
แบบเด็กๆ เสียเหลือเกิน ผมขยะแขยงตัวเอง ทว่าในขณะเดียวกัน
ผมก็พยายามจดจำ�ความฝันนั้นอย่างเอาจริงเอาจังด้วย เพราะผม
คิดว่าน่าเสียดายหากจะลืมมันไป
ตอนอายุสิบขวบผมไม่ได้ชอบฮิเมโนะมากนัก ความชอบ
ที่ผมมีต่อเธอมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
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ปัญหาคือผมไม่สามารถมี ‘ความชอบเพียงเล็กน้อย’ แบบนัน้
ให้กับใครที่เจอในภายหลังได้อีกเลย
บางทีความรูส้ กึ ชอบเพียงเล็กน้อยนัน้ อาจจะเป็นสิง่ ทีย่ ง่ิ ใหญ่
ที่สุดในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้ แต่กว่าจะรู้ตัวก็เป็นเวลานานมาก
หลังจากทีเ่ ธอไม่อยูแ่ ล้ว
หลังบันทึกความจำ�เรือ่ งความฝันเกีย่ วกับฮิเมโนะลงในสมอง
อย่างละเอียดถี่ถ้วน ผมก็คิดเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานต่อไป
บนที่นอน ที่ตึกเก่าแห่งนั้น ผมได้ขายอายุขัยไปจนเหลือชีวิตอยู่
อีกแค่สามเดือน
ผมเชื่อว่านั่นไม่ใช่ฝันกลางวัน เหตุการณ์นั้นเป็นความจริง
อย่างแน่นอน
และผมก็ไม่เสียใจที่ได้ขายอายุขัยไปจนเกือบหมดเพราะ
เหตุการณ์พาไปด้วย ทั้งยังไม่รู้สึกด้วยว่าเพิ่งจะมาเห็นคุณค่าของ
มันหลังจากทีไ่ ด้เสียมันไปแล้ว ผมรูส้ กึ โล่งเหมือนได้ปลดปล่อยอะไร
ออกไปมากกว่า
ทีผ่ า่ นมาสิง่ ทีเ่ หนีย่ วรัง้ ผมไว้กบั การมีชวี ติ อยูค่ อื ความหวังตืน้ ๆ
ที่ ว่ า ‘บางที อ าจจะมี อ ะไรดี ๆ เกิ ด ขึ้ น ในสั ก วั น ’ แม้ ว่ า มั น จะเป็ น
ความหวังลมๆ แล้งๆ แค่ไหนก็ยากทีผ่ มจะทิง้ มันไปได้ ไม่วา่ จะเป็น
คนที่ไร้ค่าเพียงใด ก็ไม่มีหลักประกันว่าจะไม่สามารถเจอโชคดีท่จี ะ
ลบเรือ่ งโชคร้ายทีเ่ คยเจอมาทัง้ หมดให้หายไปได้
มันเป็นทั้งตัวช่วยและก็เป็นกับดักในเวลาเดียวกัน ดังนั้นที่
ครั้งนี้มีคนบอกกับผมอย่างชัดเจนว่า “ชีวิตของเธอต่อจากนี้จะไม่มี
อะไรที่ดีเกิดขึ้น” หากมองในมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณ
เท่านี้ผมก็ตายตาหลับแล้ว
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ในเมื่อเรื่องมันเป็นไปอย่างนี้แล้ว อย่างน้อยในเวลาที่เหลือ
อีกสามเดือน ผมก็อยากทีจ่ ะสนุกกับมัน ผมอยากจะใช้ชวี ติ ทีเ่ หลือ
ในแบบที่ว่า สุดท้ายแล้วจะสามารถพูดออกมาได้ว่า “แม้ที่ผ่านมา
จะเป็นชีวติ ทีม่ ดื มน แต่ตลอดเวลาสามเดือนหลังจากทีเ่ ริม่ เตรียมตัว
ตาย ก็นับได้ว่ามีความสุขพอประมาณ”
ผมตัดสินใจว่าก่อนอื่นจะไปที่ร้านหนังสือเพื่ออ่านนิตยสาร
และคิดว่าจะทำ�อะไรดีต่อจากนี—
้ ทันใดนั้นเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้น
ไม่มกี �ำ หนดการว่าจะมีใครมาหาผม ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา
ไม่มเี รือ่ งอย่างนัน้ สักครัง้ และดูเหมือนว่าอีกสามเดือนต่อไปก็คงจะ
ไม่มเี ช่นกัน เรียกผิดห้อง หรือว่าจะมาเก็บเงิน หรือจะมาชวนสมัคร
อะไรสักอย่าง...เอาเถอะ ถึงอย่างไรก็ไม่น่าจะใช่เรื่องดี
กระดิง่ ดังขึน้ อีกครัง้ พอลุกจากทีน่ อนและยืนขึน้ ได้ผมก็รสู้ กึ
คลื่นไส้อย่างรุนแรงเหมือนอาการที่เป็นเมื่อคืน ผมยังเมาค้างอยู่
แต่ก็พยายามอดทนเดินไปเปิดประตูห้อง ก่อนจะได้เจอกับผู้หญิง
ทีไ่ ม่รจู้ กั คนหนึง่ ซึง่ ข้างๆ ตัวเธอมีกระเป๋าเดินทางทีด่ แู ล้วน่าจะเป็น
ของเธอวางอยู่
“...ใครครับ” ผมถาม
เธอทำ�หน้าเหนื่อยหน่าย หยิบแว่นตาจากกระเป๋ามาสวม
จากนั้นก็มองมาที่ผมราวกับจะพูดว่ารู้แล้วใช่มั้ยว่าใคร
ผมนึกออกในที่สุด
“คนที่ประเมินอายุขัยของผมเมื่อวาน...”
“ใช่ค่ะ” เธอกล่าว
เพราะภาพในชุดสูทนัน้ โดดเด่นติดตา พอสวมชุดปกติเธอเลย
ดูเป็นคนละคน
เธอสวมเสือ้ เชิต้ ผ้าฝ้ายและกระโปรงผ้ายีนแบบบางสีฟา้ หม่น
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ผมยาวประบ่าของเธอเป็นลอนแบบม้วนเข้าข้างในเล็กน้อย ซึ่งเมื่อ
วานนีผ้ มดูไม่ออกเพราะเธอมัดผมไว้ขา้ งหลัง นัยน์ตาทีม่ องผ่านแว่น
ที่เธอหยิบขึ้นมาสวมเมื่อครู่ จะดูว่าเย็นชาหรือจะดูว่ามีความเศร้า
แฝงอยู่ก็ได้ เมื่อเลื่อนสายตาไปที่ขาเรียวเล็กซึ่งโผล่ออกมาจาก
กระโปรง ก็ เ ห็ นว่า มีป ลาสเตอร์ปิดแผลขนาดใหญ่ ติด อยู่บ นเข่ า
ด้านขวาของเธอ เห็นสภาพรอยแผลได้จากบนปลาสเตอร์ น่าจะ
เป็นแผลทีล่ กึ พอควร
ตอนเจอกันครัง้ แรกผมไม่สามารถระบุอายุของเธอได้ คิดได้
แค่วา่ น่าจะประมาณสิบแปดถึงยีส่ บิ สีป่ ี แต่พอได้เห็นเธอในวันนีแ้ ล้ว
ก็พอจะดูออก เธอน่าจะอายุพอๆ กับผม คงสักสิบเก้าหรือยี่สิบ
แต่ว่าทำ�ไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่
เหตุผลแรกที่ผุดขึ้นในความคิดของผมคือ มาเพื่อแจ้งว่า
ผลการประเมินเมื่อวานนี้ผิดพลาด จริงๆ แล้วพิมพ์เลขศูนย์ตกไป
หรือเกิดความผิดพลาดที่เอาผลการประเมินของคนอื่นมาแจ้ง ผม
ไม่สามารถละความคาดหวังทีว่ า่ เธออาจจะมาเพือ่ ขอโทษเรือ่ งดังกล่าว
เธอถอดแว่นอีกครั้งและเก็บลงกล่องอย่างประณีต จากนั้น
ก็มองผมด้วยสายตาที่ไร้ความรู้สึก
“ฉันชื่อมิยางิ จะเป็นผู้เฝ้าดูคุณตั้งแต่วันนี้ค่ะ”
พูดจบ ผู้หญิงที่แนะนำ�ตัวเองว่าชื่อมิยางิก็โค้งเบาๆ ให้ผม
ผูเ้ ฝ้าดู! ลืมไปเสียสนิทเลยว่าเมือ่ วานทีค่ ยุ มีเรือ่ งแบบนัน้ ด้วย
ผมนึกถึงบทสนทนาที่ได้คุยกับมิยางิก่อนผมจะกลั้นอาการคลื่นไส้
ไม่ไหวอีกต่อไป จึงรีบถลาไปเข้าห้องน้ำ�และอาเจียนออกมา
หลังอาเจียนเอาสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารออกไปจนหมด
และออกมาจากห้ อ งน้ำ� ก็ เ จอมิ ย างิ ยื น ตระหง่ า นอยู่ห น้ า ประตู
แม้ว่าจะทำ�ไปเพราะงาน แต่ก็ช่างเป็น ผู้หญิงที่ไม่มีความเกรงใจ
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เอาเสียเลย ผมดันให้เธอหลบไปแล้วเดินไปทีอ่ า่ งล้างมือเพือ่ ล้างหน้า
และบ้วนปาก หลังจากนัน้ จึงใช้แก้วดืม่ น้�ำ อึกใหญ่กอ่ นจะกลับลงไป
นอนบนที่ น อนอี ก ครั้ ง ผมรู้ สึ ก ปวดหั ว มาก อากาศที่ ร้ อ นชื้ น
นัน่ ยิง่ ทำ�ให้อาการของผมหนักข้อมากขึน้
“ตามที่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อวานนะคะ”
มิยางิซึ่งมายืนอยู่ข้างหมอนของผมตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ได้พูดขึ้น
“เนื่องจากอายุขัยของคุณเหลืออีกไม่ถึงปีแล้ว นับจากวันนี้
จึงต้องมีการเฝ้าดูแบบตลอดเวลา ดังนั้น...”
“เรื่อ งนั้ นเอาไว้ทีหลังได้มั้ย” ผมพูดแสดงอาการรำ� คาญ
ออกมาอย่างชัดแจ้ง “ก็อย่างที่เห็นน่ะ ตอนนี้ร่างกายฉันกำ�ลังแย่
อยู่นะ”
“เข้าใจแล้วค่ะ จะรอนะคะ”
พูดจบมิยางิก็หยิบกระเป๋าเดินทางเดินไปที่มุมห้องแล้วนั่ง
ชันเข่าเอาหลังชนผนังห้อง
หลังจากนั้นเธอก็เอาแต่จ้องมองผม
ดูเหมือนว่าระหว่างทีผ่ มอยูใ่ นห้อง เธอจะคอยเฝ้าดูอยูต่ รงนัน้
ตลอด
“คิดซะว่าไม่มีฉันอยู่ที่นี่ก็ได้นะคะ” มิยางิพูดจากมุมห้อง
“เชิญใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะ ไม่ต้องใส่ใจฉันหรอก”
แม้จะพูดอย่างนั้น ทว่าความจริงก็คือผมยังถูกผู้หญิงที่อายุ
ห่างกันไม่ถงึ สองปีเฝ้าดูอยูด่ ี ผมรูส้ กึ พะวงและแอบมองไปทางมิยางิ
เธอกำ�ลังเขียนอะไรบางอย่างลงสมุด อาจจะกำ�ลังบันทึกการเฝ้าดูอยู่
ก็เป็นได้
ผมรูส้ กึ อึดอัดทีถ่ กู เฝ้าดูอยูฝ่ า่ ยเดียว ร่างกายของผมครึง่ หนึง่
ที่โดนเธอจ้องมองอยู่ เหมือนจะกำ�ลังมอดไหม้ด้วยสายตาคู่นั้น
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เมื่อวานผมได้ฟังคำ�อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับผู้เฝ้าดู
ตามข้อมูลที่มิยางิเล่าให้ฟัง คนส่วนใหญ่ที่ได้ขายอายุขัยไปแล้ว
หากปล่อยไปอย่างนั้นจนเข้าช่วงที่อายุขัยเหลือไม่ถึงหนึ่งปีก็จะเกิด
ภาวะสิน้ หวังและก่อเรือ่ งทีเ่ ป็นปัญหาขึน้ เธอไม่ได้บอกว่าเรือ่ งทีเ่ ป็น
ปัญหาที่ว่านั้นได้แก่เรื่องอะไรบ้าง แต่ผมก็พอจะเดาได้
ที่คนเรารักษากฎกติกาก็เพราะว่าความน่าเชื่อถือเป็นกุญแจ
สำ�คัญในการมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่หากรู้ว่าชีวิตจะจบลงอย่างแน่นอน
ในไม่ ช้ า มั น ก็ จ ะไม่ เ ป็ น ไปตามกฎนั้ น เพราะความน่ า เชื่ อ ถื อ
ไม่สามารถเอาไปใช้ในโลกหน้าได้
และระบบทีจ่ ะป้องกันไม่ให้คนทีข่ ายอายุขยั เกิดภาวะผิดหวัง
และไปทำ�ร้ายคนอื่นก็คือ ระบบที่ต้องมีผู้เฝ้าดูนั่นเอง คนที่อายุขัย
เหลือไม่ถึงหนึ่งปีจะมีผู้เฝ้าดูตามประกบ หากพบว่ามีพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม ผูเ้ ฝ้าดูกจ็ ะรีบรายงานไปทีศ่ นู ย์กลาง แล้วอายุขยั ของ
คนคนนั้นก็จะถูกตัดจบลงในทันทีไม่ว่าอายุขัยจะยังเหลืออยู่อีกกี่ปี
ก็ตาม กล่าวคือผู้หญิงที่นั่งชันเข่าอยู่ตรงมุมห้องคนนั้น สามารถ
ปลิดชีวิตของผมได้ด้วยการโทรศัพท์แค่ครั้งเดียว
ทว่า—ที่ทางร้านใช้วิธีนี้ เพียงเพราะมันเคยมีผลที่มีนัย
สำ�คัญทางสถิติ— ว่ากันว่าก่อนจะตายอีกไม่กี่วัน คนเราจะไม่มี
ความคิดทีจ่ ะไปทำ�เรือ่ งไม่ดตี อ่ คนอืน่ อีกแล้ว ดังนัน้ เมือ่ อายุขยั เหลือ
อีกสามวันผู้เฝ้าดูก็จะกลับไป
ผมจะได้อยู่คนเดียวแค่ในสามวันสุดท้ายเท่านั้น
ผมหลับไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ พอตื่นขึ้นมาอาการปวดหัวและคลื่นไส้
ก็ได้หายไปแล้ว เข็มนาฬิกาชี้บอกเวลาเกือบหนึ่งทุ่ม เรียกได้ว่า
เป็นการใช้เวลาในวันแรกของสามเดือนอันมีค่าอย่างเลวร้ายที่สุด
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มิยางิยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่มุมห้องเหมือนเดิม
ผมพยายามทำ�กิจกรรมตามปกติโดยไม่ใส่ใจว่ามีเธออยู่ ผม
ล้างหน้าด้วยน้ำ�เย็นและถอดชุดอยู่บ้านออก เปลี่ยนเป็นกางเกงยีน
สีตกและเสือ้ ยืดชายหลุดลุย่ จากนัน้ จึงออกไปข้างนอกเพือ่ ซือ้ ข้าวเย็น
มิยางิผเู้ ฝ้าดูเดินตามหลังผมโดยทิง้ ระยะห่างประมาณห้าก้าว
ระหว่างที่เดิน ตาของผมพร่าไปชั่วขณะเพราะแสงอาทิตย์
จากทางทิศตะวันตก สีของพระอาทิตย์ตกดินในวันนี้เป็นสีเหลือง
ผมได้ยนิ เสียงร้องของจักจัน่ ฮิกรุ าชิดงั มาจากทางป่าทีอ่ ยูไ่ กลออกไป
รถไฟแบบขบวนเดียวกำ�ลังวิ่งอย่างเหนื่อยอ่อนบนรางที่อยู่ถัดจาก
ทางเดิน
ผมเดินมาถึงร้านอาหารที่ขายและเสิร์ฟโดยเครื่องจำ�หน่าย
อัตโนมัติบนถนนทางหลวงสายเก่า ตัวร้านเป็นอาคารหน้ากว้าง
ต้นไม้ทอ่ี ยูห่ ลังร้านแผ่ขยายกิง่ ก้านจนปกคลุมหลังคา สภาพสีโดยรวม
ของตัวอาคารดูซีดจาง ไม่ว่าจะเป็น ผนังด้านนอก หลังคา หรือ
แม้แต่ป้ายร้าน ให้มองหาจุดที่สีไม่ซีดจางยังยากเสียกว่า ในร้าน
มีตู้จำ�หน่ายอัตโนมัติประมาณสิบเครื่องวางเรียงกันเป็นแถวยาว
ด้านหน้ามีโต๊ะยาวทีม่ พี ริกป่นและทีเ่ ขีย่ บุหรีว่ างอยูส่ องตัว เสียงดนตรี
บี จีเ อ็ ม 7 ของตู้เ กมเก่ า อายุ ม ากกว่ า สิ บ ปี ซ่ึง ตั้ง อยู่มุม ห้ อ ง ทำ � ให้
บรรยากาศของร้านทีด่ เู งียบเหงาสดชืน่ ขึน้ มาเล็กน้อย
ผมหยอดเงินสามร้อยเยนลงในตู้ขายอาหารชนิดเส้นและ
สูบบุหรี่รอจนกว่าจะปรุงเสร็จ มิยางินั่งลงบนเก้าอี้กลมและมอง
ดูหลอดไฟดวงเดียวที่ติดๆ ดับๆ ระหว่างเฝ้าดูผม เด็กสาวคนนี้
จะกินอาหารอย่างไรกันนะ คงไม่ถงึ ขนาดทีจ่ ะไม่กนิ หรือดืม่ อะไรเลย
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BGM ตัวย่อของ Background Music

แต่เธอก็มีความลึกลับที่ทำ�ให้เชื่อได้หากจะว่าอย่างนั้น จะว่าเธอ
ดูเหมือนเครือ่ งจักรก็ไม่เชิง แต่กช็ า่ งไม่มคี วามเป็นมนุษย์เอาเสียเลย
หลังกินเท็มปุระโซบะที่มีรสชาติแบบอาหารราคาถูกซึ่งมีดี
ตรงความร้อนแค่เพียงอย่างเดียว ผมก็ซื้อกาแฟจากตู้ขายเครื่องดื่ม
มาดื่ม กาแฟรสหวานจัดซึมซ่านไปทั่วร่างกายที่กระหายน้ำ�ของผม
ทีผ่ มอุตส่าห์มากินอาหารห่วยๆ จากตูข้ ายอัตโนมัตทิ ง้ั ทีเ่ หลือ
อายุขัยอีกไม่ถึงสามเดือนเป็นเพราะว่าผมรู้จักร้านนี้แค่ร้านเดียว
ตัวเลือกทีว่ า่ ออกไปกินอาหารในร้านหรูทอ่ี ยูไ่ กลๆ ไม่ได้อยูใ่ นความคิด
ของผมเมื่อครู่น้ีเลย การใช้ชีวิตแบบคนจนตลอดหลายปีท่ีผ่านมา
ทำ�ให้ผมสูญเสียความสามารถในการใช้ความคิดไปจนเกือบหมด
เมือ่ กินเสร็จผมก็กลับห้องและหยิบปากกาขึน้ มาเขียนแนวทาง
ที่จะทำ�ต่อจากนี้ลงในสมุดบันทึกเป็นข้อๆ ช่วงแรกการคิดเรื่อง
ทีไ่ ม่อยากทำ�ง่ายกว่าการคิดเรือ่ งทีอ่ ยากทำ� แต่ไปๆ มาๆ กลับมีเรือ่ ง
ทีอ่ ยากทำ�ก่อนตายผุดขึน้ มาในหัวของผมซะอย่างนัน้
สิ่งที่อยากทำ�ก่อนตาย
ไม่ไปมหาวิทยาลัย
• ไม่ทำ�งาน
• ไม่ฝืนแรงปรารถนาของตัวเอง
• กินของอร่อย
• ดูสิ่งที่สวยงาม
• เขียนจดหมายลาตาย
• เจอและพูดคุยกับนารุเสะ
•
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•

เจอฮิเมโนะและสารภาพความในใจ

“เรื่องนั้น คิดว่าอย่าทำ�ดีกว่านะคะ”
พอหั น ไปดู มิ ย างิ ที่ ค วรจะนั่ ง อยู่ มุ ม ห้ อ งกลั บ มายื น อยู่
ข้างหลังและแอบมองสิ่งที่อยู่ในมือผมตั้งแต่เมื่อไรแล้วก็ไม่รู้
สิ่งที่เธอชี้คือบรรทัดที่เขียนว่า “เจอฮิเมโนะและสารภาพ
ความในใจ”
“ผู้ เ ฝ้ า ดู มี ห น้ า ที่ ต้ อ งคอยแอบดู แ ละออกความเห็ น เรื่ อ ง
แบบนี้ด้วยหรือ” ผมถาม
มิยางิไม่ตอบคำ�ถามนั้น
แทนคำ�ตอบ เธอบอกผมว่า
“คุณฮิเมโนะคนนั้น มีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างจนทำ�ให้เธอ
ต้องคลอดลูกตอนอายุสิบเจ็ดปี เธอออกจากโรงเรียนและแต่งงาน
ตอนอายุสบิ แปด แต่กห็ ย่าหลังจากนัน้ ได้แค่หนึง่ ปี และตอนนีใ้ นวัย
ยี่สิบ เธอก็กำ�ลังเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ค่ะ อีกสองปีข้างหน้า
เธอจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดจากที่สูงและทิ้งจดหมายลาตาย
ทีน่ า่ เศร้าเอาไว้...ถึงไปเจอตอนนีก้ ไ็ ม่มปี ระโยชน์อะไรหรอกค่ะ และ
อีกอย่าง คุณฮิเมโนะก็แทบจะจำ�คุณไม่ได้ รวมถึงสัญญาทีพ่ วกคุณ
ได้แลกเปลี่ยนกันตอนอายุสิบขวบนั่นด้วย”
ผมถึงกับพูดไม่ออก
ผมรู้สึกเหมือนอากาศในปอดเบาบางลงชั่วขณะ
“...รู้เรื่องของฉันดีขนาดนั้นเลยหรือ”
ในที่สุดผมก็หายใจออกมาได้และถามคำ�ถามออกไป โดย
พยายามปกปิดอาการไม่สงบของจิตใจเอาไว้
“ถ้าพูดได้ขนาดนี้ละก็ เธอคงจะรู้เรื่องที่จะเกิดในอนาคต
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ต่อจากนี้ทั้งหมดสินะ”
มิยางิกะพริบตาสองสามครั้งและส่ายหัว
“สิง่ ทีฉ่ นั รูค้ อื ‘เรือ่ งทีเ่ คยอาจจะเกิดขึน้ ’ กับชีวติ ของคุณคุสโึ นกิ
และคนรอบข้ า งเท่ า นั้ น แต่ สำ � หรั บ ตอนนี้ มั น ก็ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ มี
ความหมายแล้ว เพราะการขายอายุขยั ทำ�ให้อนาคตของคุณเปลีย่ นไป
เป็นอย่างมาก นอกจากนีใ้ นบรรดา ‘เรือ่ งทีเ่ คยอาจจะเกิดขึน้ ’ ทัง้ หมด
ฉันก็รเู้ ฉพาะเรือ่ งทีส่ �ำ คัญเป็นพิเศษเท่านัน้ ค่ะ”
มิยางิแอบมองสมุดบันทึกต่อพลางยกมือขวาขึ้นมาเอาผม
ทัดหูอย่างช้าๆ
“สำ�หรับคุณแล้ว ดูเหมือนคุณฮิเมโนะจะเป็นคนที่สำ�คัญ
มากเลยนะคะ ใน ‘เรื่องย่อ’ ของชีวิตคุณคุสึโนกิ มีแต่เรื่องของคุณ
ฮิเมโนะเขียนเอาไว้”
“นั่ น มั น ก็ แ ค่ ต อนที่ เ ปรี ย บเที ย บกั บ เรื่ อ งอื่ น ” ผมปฏิ เ สธ
“เพราะสำ�หรับฉัน...เรื่องอื่นๆ ไม่มีความสำ�คัญเลยเท่านั้นแหละ”
“อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ค่ะ” มิยางิพูด “อย่างไรก็ตาม
สิ่ ง ที่ ฉั น บอกได้ ก็ คื อ การไปเจอคุ ณ ฮิ เ มโนะในตอนนี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่
เสียเวลา มันจะทำ�ให้ความทรงจำ�ดีๆ เสียไปเปล่าๆ ค่ะ”
“ขอบใจนะที่เป็นห่วง แต่มันก็ได้เสียไปเรียบร้อยแล้วละ”
“แต่ก็ช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้ใช่มั้ยล่ะคะ”
“ก็อาจจะใช่ ว่าแต่เธอบอกเรือ่ งอนาคตให้คนรูง้ า่ ยๆ อย่างนี้
ได้เลยหรือ”
มิ ย างิ เ อี ย งคอ “ขอถามกลั บ นะคะ แล้ ว ทำ � ไมถึ ง คิ ด ว่ า
บอกไม่ได้ล่ะคะ”
พอถูกถามอย่างนั้น ผมก็นึกอะไรไม่ออก ต่อให้ผมใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับอนาคตที่ได้มาเอาไปทำ�เรื่องที่ไม่ดี มิยางิก็แค่แจ้งไปที่
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ศูนย์กลาง แล้วอายุขัยของผมก็จะถูกตัดขาดลง
“พวกเราแค่ ห วั ง อยากจะให้ คุ ณ ได้ ใ ช้ ชี วิ ต บั้ น ปลายอย่ า ง
สงบสุขค่ะ” มิยางิพดู “เราก็เลยจะคอยพูดเสริมหรือกล่าวเตือนบ้าง
โดยอ้างอิงตามพื้นฐานของอนาคตของคุณ”
ผมเกาหัว อยากจะตอบโต้อะไรสักอย่างใส่เด็กสาวคนนี้
“เธออาจจะกำ � ลั ง รู้ สึ ก ว่ า สิ่ ง ที่ ทำ � เป็ น การช่ ว ยปกป้ อ งฉั น
ไม่ให้ต้องเจอกับความเสียใจและผิดหวัง แต่การกระทำ�นั้นก็เรียก
ได้ว่าเป็นการยึดเอา ‘ความอิสระที่จะเสียใจและผิดหวัง’ ไปจากฉัน
ได้ เ หมื อ นกั น ไม่ ใ ช่ ห รื อ ...อย่ า งเช่ น สมมติ ว่ า ถ้ า ฉั น อยากจะฟั ง
เรือ่ งจริงนัน้ จากปากของฮิเมโนะเองโดยตรงและพร้อมทีจ่ ะรับความ
เสียใจ ไม่ใช่ต้องมาฟังแบบอ้อมๆ จากเธอ สิ่งที่เธอทำ�ก็ถือเป็น
การยุ่งไม่เข้าเรื่องนะ”
มิยางิถอนหายใจอย่างรำ�คาญ
“อย่างนัน้ หรือคะ ฉันคิดว่าตัวเองทำ�ไปด้วยความหวังดีแท้ๆ
แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็อาจจะพูดแบบไม่คิดมากไปหน่อย ต้อง
ขอโทษด้วยค่ะ”
พูดแล้วเธอก็ก้มหัวเป็นการขอโทษอย่างง่ายดาย
“แต่...ขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะคะ สิ่งที่กำ�ลังจะเกิดต่อจากนี้
คุณไม่ควรคาดหวังว่ามันจะมีความชอบด้วยเหตุผลหรือความสมเหตุสมผล คุณได้ขายอายุขยั ไปแล้ว มันก็หมายความว่าคุณได้กระโจน
เข้ามาอยู่ในโลกไร้เหตุผลที่ไม่มีทฤษฎีใดๆ ทั้งสิ้นแห่งนี้ด้วยตัวเอง
ดั ง นั้ น ถึ ง คุ ณ จะยื น กรานเรื่อ งอิสรภาพหรือ สิท ธิต่า งๆ ไปก็ เ ปล่ า
ประโยชน์ เพราะคุณเป็นคนเลือกที่จะเข้ามาเองค่ะ”
พูดแล้วมิยางิก็กลับไปนั่งชันเข่าที่มุมห้องอีกครั้ง
“แต่ อ ย่ า งน้ อ ยครั้ ง นี้ จ ะถื อ ว่ า ฉั น ให้ ค วามเคารพในเรื่ อ ง
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‘ความอิสระที่จะเสียใจและผิดหวัง’ ที่คุณว่ามา ก็เลยจะไม่ขอออก
ความเห็นอะไรเกี่ยวกับหัวข้ออื่นๆ ที่คุณเขียนไว้ในรายการนั่นอีก
ขอเพียงไม่เป็นการรบกวนหรือทำ�ให้คนอืน่ เดือดร้อน เชิญคุณทำ�สิง่
ที่อยากทำ�เถอะค่ะ ฉันจะไม่ห้าม”
ไม่ต้องบอกก็ทำ�อยู่แล้วละ ผมคิด
ใช่ ว่ า ผมจะไม่ เ ห็ น สี ห น้ า ที่ เ ย็ น ชาหรื อ โศกเศร้ า ของมิ ย างิ
ในตอนนี้ เพียงแต่ผมไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งว่าสีหน้านั้นกำ�ลังบ่งบอก
ความหมายอะไรบางอย่าง
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