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ค�ำน�ำ
คิดว่าการได้มีโอกาสกลับมาใช้ชวี ติ อีกครัง้ เป็นเรือ่ งดีหรือเปล่าคะ
ส�ำหรับบางคนอาจจะรูส้ กึ ว่ามันเป็นปาฏิหาริยแ์ ละยินดีทจี่ ะรับโอกาสนี้
ไว้ เพราะจะได้กลับมาแก้ตวั หรือแก้ ไขเรือ่ งทีเ่ คยท�ำผิดพลาดไปในอดีต
แต่ส�ำหรับตัวเอกของเราในครั้งนี้ ไม่อยากรับมันไว้เลยค่ะ เพราะ
เป็นวิญญาณล่องลอยไปวันๆ เขาก็รสู้ กึ ว่าดีอยูแ่ ล้ว แต่วญ
ิ ญาณที่ ไหน
จะมีอำ� นาจมากกว่าบอสของเหล่าเทวดา ในเมือ่ โชคดี (?) ได้รบั รางวัล
แล้ว แม้จะไม่อยากได้มากแค่ไหนสุดท้ายก็ถกู บังคับให้รบั ไปอยูด่ ี
การที่วิญญาณมาใช้ชีวิตในร่างของคนอื่นและต้องมาอยู่กับ
ครอบครัวของร่างนัน้ ทางวงการเทวดาเรียกมันว่า 'โฮมสเตย์' ก็เหมือน
การทีเ่ ราได้ ไปใช้ชวี ติ และอาศัยอยู่ในทีท่ ี่ ไม่คนุ้ เคยในช่วงระยะเวลาหนึง่
นัน่ เองค่ะ
Colorful ผลงานของโมริ เอโตะที่ คุ ณ ถื อ อยู ่ ใ นมื อ ขณะนี้
จะน� ำ คุ ณ ไปพบกั บ เรื่ อ งราวอบอุ ่ น หั ว ใจและมุ ม มองชี วิ ต ของ
โคบายาชิ มาโคโตะเด็กชายวัยสิบสี่ปี ที่อาจจะท�ำให้คุณได้เปลี่ยน
ความคิดในการใช้ชวี ติ หรือการตัดสินคนอืน่ จากการกระท�ำเพียงอย่างเดียว
ไปเลยล่ะค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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บทน�ำ

หลังจากผมตาย วิญญาณของผมถูกพัดพาอย่างช้าๆ ไปตามทาง
อันมืดมิดที่ ไหนสักแห่ง แล้วก็มเี ทวดาที่ ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนโผล่มา
ขวางไว้
"ขอแสดงความยินดีด้วยครับ คุณคือผู้ ได้รับรางวัลจากการ
จับสลาก" เทวดาพูดพร้อมรอยยิ้มซึ่งเห็นได้ชัดว่าเสแสร้ง
เขาอธิบายให้ผมฟังว่า
"คุณคือดวงวิญญาณทีม่ คี วามผิด เนือ่ งจากได้ตายลงด้วยการ
ทําผิดมหันต์ โดยปกติแล้วคุณจะต้องเสียสิทธิ์และหลุดพ้นไปจาก
สังสารวัฏนี้ กล่าวคือ จะไม่มีวันได้กลับไปเกิดอีก แต่เพราะมีเสียง
สะท้อนว่าการทําเช่นนี้มันโหดร้ายเกินไป ด้วยเหตุนี้ นานๆ ที
บอสของเราก็จะจับสลากเพื่อให้ โอกาสวิญญาณผู้ โชคดีได้กลับไป
แก้ตัวอีกครั้ง และคุณคือดวงวิญญาณโชคดีที่ ได้รับรางวัลนี้!"
จู่ๆ ก็มีคนมาพูดด้วยแบบนี้ท�ำเอาผมตั้งตัวไม่ถูก นี่ถ้าผมมีตา
-5-
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มั น คงโตเท่ า ไข่ ห ่ า น และถ้ า ผมมี ป ากก็ ค งอ้ า ค้ า งไปแล้ ว ทว่ า
ผมเป็นเพียงวิญญาณไร้รูปร่าง แต่ท�ำไมถึงมองเห็นร่างกายและ
ได้ยินเสียงของเทวดาก็ ไม่รู้
เทวดาองค์นี้เป็นชายสุภาพหน้าตาดี มองเผิน ๆ ไม่แตกต่าง
จากมนุษย์ทวั่ ไป ตัวค่อนข้างผอม และมีผา้ สีขาวห่อพันร่างไว้ เขามีปกี
อยูก่ ลางหลัง แต่ไม่เห็นมีวงแหวนเทวดาลอยบนหัว
ผมพูดกับเทวดา "ขอบคุณมากครับ แต่ผมขอสละสิทธิ์"
"ทําไมล่ะครับ"
"ผมก็ ไม่รู้เหมือนกัน"
ในขณะนั้นผมได้สูญเสียความทรงจําของชาติก่อนไปแล้ว
แต่เพราะเรียกตัวเองว่า 'ผม' แสดงว่าชาติก่อนคงเคยเป็นผู้ชาย
แต่ผมจําไม่ได้เลยสักนิดว่าตัวเองเคยเป็นผูช้ ายแบบไหน มีชวี ติ ยังไง
เหลื อ เพี ย งแค่ ค วามรู ้ สึ ก เลื อ นรางที่ เ หนื่ อ ยหน่ า ยกั บ โลกมนุ ษ ย์
ไม่อยากกลับไปยังโลกข้างล่างนั้นอีก
"ผมก็ ไม่รู้ แต่ผมไม่อยากกลับไป มันเหมือนผมไปเดินเล่น
ในห้างสรรพสินค้า แล้วอยู่ๆ ก็มีคนมาแสดงความยินดีกันยกใหญ่
บอกว่าผมเป็นลูกค้าคนที่หนึ่งล้าน แล้วบังคับให้ผมเดินทางไปเที่ยว
ฮาวายทันที ทั้งที่ผมอยากนอนอยู่บ้านมากกว่า"
เทวดารับฟังเหตุผลของผมด้วยท่าทางใจเย็น
"ผมเข้ า ใจที่ คุ ณ พู ด ดี ค รั บ ฟั ง แล้ ว อย่ า เอ็ ด ไป พวกเรา
ก็ตะขิดตะขวงใจกับวิธีการจับสลากนี่เหมือนกันครับ แต่ขอแสดง
ความเสียใจด้วย เพราะคําสั่งของบอสถือเป็นเด็ดขาด ไม่ว่าคุณ
ผม หรือใคร ก็ขัดค�ำสั่งบอสไม่ได้ เพราะเขาเป็นบิดาแห่งจักรวาล"
-6-
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ได้ยนิ แบบนัน้ ท�ำเอาผมพูดไม่ออก เพราะอีกฝ่ายยิง่ ใหญ่เกินกว่า
จะต่อรองด้วย
ดวงตาสีฟ้าเข้มของเทวดาองค์นั้นเปล่งประกายประหลาด
เขาพูดเสริมขณะผมเงียบด้วยความสลด "แต่ว่าโลกที่รอคุณอยู่
ไม่ใช่สรวงสวรรค์แบบฮาวายหรอกครับ"
เทวดามีชอื่ ว่าปูระปูระ มีตาํ แหน่งเป็นไกด์คอยดูแลผม หน้าที่
ของเขาในตอนนีค้ อื การพาผมไปยังทีท่ จี่ ะกลับไปเพือ่ แก้ตวั ใหม่อกี ครัง้
ว่าแต่การกลับไปแก้ตัวใหม่คืออะไร
เมื่อเห็นว่าผมยังจับต้นชนปลายไม่ถูก ปูระปูระก็อธิบายให้ฟัง
คร่าวๆ ขณะที่เราอยู่ตรงเขตแดนระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์ ซึ่ง
พอจะสรุปได้ดังนี้
1. อย่ า งที่ บ อกไปเมื่ อ ครู ่ ว ่ า ผมคื อ ดวงวิ ญ ญาณที่ ไ ด้ ก ่ อ
ความผิดมหันต์ไว้ ในชาติกอ่ น ซึง่ ปกติแล้วจะไม่มวี นั ได้ ไปผุดไปเกิดอีก
แต่โชคดีว่าผมถูกรางวัลจับสลากเลยได้ โอกาสแก้ตัวอีกครั้ง
2. การแก้ตัวคือการไปรับการฝึกอบรมอีกครั้งในโลกมนุษย์
ซึ่งผมได้ทําความผิดเอาไว้เมื่อชาติก่อน
3. การฝึกอบรมนี้ คือการที่วิญญาณของผมจะต้องไปอาศัย
ในร่างของมนุษย์คนใดคนหนึง่ ในโลกข้างล่างเป็นระยะเวลาหนึง่ บอส
ของปูระปูระจะเป็นผู้กําหนดร่างที่ผมจะไปอาศัย รวมทั้งครอบครัว
ที่จะไปอยู่ด้วย
4. ในวงการเทวดาเรียกการฝึกอบรมนี้ว่า 'โฮมสเตย์'
5. แน่นอนครับ บ้านซึ่งเราจะไปโฮมสเตย์นั้นมีทั้งที่ดีและไม่ดี
-7-
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เราอาจได้พบกับครอบครัวแสนดีหรือเจอครอบครัวสุดโหด แล้วก็คง
มีทั้งบ้านที่ โศกเศร้าและบ้านที่สนุกสนาน หรืออาจจะเจอครอบครัว
ทีช่ อบลงไม้ลงมือก็ได้ ผมจะได้ไปอยู่ในทีแ่ บบไหนก็ขนึ้ กับความหนักหนา
ของความผิดทีผ่ มก่อเอาไว้เมือ่ ชาติกอ่ น ผมจึงไม่ควรบ่นอะไร (โธ่...)
6. หากเกิดเรื่องเดือดร้อนระหว่างการโฮมสเตย์ ปูระปูระ
จะเป็นผู้ช่วยเหลือผม แต่จะช่วยได้มากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับอารมณ์
ของเขาในตอนนั้น
7. ถ้าการฝึกอบรมดําเนินไปโดยราบรืน่ ผมจะได้ความทรงจํา
ของชาติก่อนกลับคืนมา การโฮมสเตย์จะจบลงทันทีที่ผมระลึกถึง
ความใหญ่หลวงของความผิดทีก่ อ่ ไว้ ในชาติกอ่ นได้ วิญญาณจะหลุด
ออกจากร่างที่อาศัยอยู่ ลอยขึ้นไปยังสวรรค์ และจะได้กลับสู่วงจร
แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอีกครัง้ แล้วทุกอย่างก็จะจบลงอย่างมีความสุข
(จริงเหรอ)
"เอาล่ ะ มาโคโตะ" พออธิ บ ายจบปู ร ะปู ร ะก็ เ ริ่ ม ขยั บ ปี ก
"เราลงไปที่ โลกมนุษย์กันเถอะ"
"มาโคโตะ?"
"จากนี้ ไปคุณคือโคบายาชิ มาโคโตะ เป็นเด็กผูช้ ายทีเ่ พิง่ กินยา
ฆ่าตัวตายไปเมือ่ สามวันก่อน จนป่านนีย้ งั ไม่ได้สติ อาการอยู่ในขัน้ โคม่า
ผมบอกความลับให้ก็ ได้ว่าเขากําลังจะตาย ตอนที่เขาตายวิญญาณ
จะหลุดออกจากร่าง แล้วคุณก็ถือโอกาสเข้าร่างเขาทันที"
"หมายความว่า" ผมเอ่ยปาก "ผมต้องแย่งร่างของเขางัน้ เหรอ"
"ไม่ ใช่อย่างนั้น" ปูระปูระตอบ "ขอให้คิดว่าเป็นการรับช่วง
-8-
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ร่างกายสักระยะก็แล้วกันครับ คิดไปในทางที่ดีสิ"
"มาโคโตะเป็นคนแบบไหน"
"พอได้เป็นเขาแล้วก็จะรู้เองครับ"
ผมอยากได้ ข ้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เพิ่ ม อี ก สั ก หน่ อ ย แต่ ปู ร ะปู ร ะ
แผ่ปีกกว้างกางออกเต็มที่แล้วดึงแขนผมด้วยท่าทางเบื่อหน่ายกับ
การเล่าเรือ่ งราวเสียเต็มประดา ก่อนจะพาผมบินโดยไม่ฟงั เสียงอะไร
อีก
ทันใดนั้น ผมรู้สึกถึงแรงสะเทือนรุนแรงราวกับพื้นถล่ม คล้าย
ร่างกําลังร่วงลงด้วยความเร็วเหนือแสง ความเร็วขนาดนี้ปีกของ
ปูระปูระคงไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ เขาเป็นเทวดาหรือเป็นอสูร
กันแน่ ผมรู้สึกกังวลขึ้นมาทันที จากนั้นก็หมดสติโดยไม่ทันรู้ตัว
แล้วถูกดูดเข้าไปในวังวนหลากสีที่หมุนไม่หยุด
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เมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งผมก็กลายเป็นโคบายาชิ มาโคโตะไปแล้ว
ผมมีร่างกายจริงๆ ด้วย รู้สึกถึงร่างกายที่สัมผัสได้ เมื่อครู่
ดวงวิ ญ ญาณของผมอยู ่ ใ นสภาพเปล่ า เปลื อ ย แต่ ต อนนี้ ก ลั บ มี
เนื้อหนังมังสาอย่างกับสวมเสื้อโค้ตหนักๆ ดูเหมือนร่างนี้กําลังนอน
อยู่บนที่นอน ไม่สิ น่าจะเป็นเตียง ได้กลิ่นยาแบบนี้ สงสัยว่าจะเป็น
เตียงในโรงพยาบาล จริงสิ มาโคโตะฆ่าตัวตาย อาการโคม่า เอ๊ะ
ผมได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังร้องไห้สะอึกสะอื้น
ใครน่ะ
ผมเผลอลืมตาขึ้นโดยที่ยังไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจใดๆ
สายตาของผมประสานเข้ากับคุณป้าคนหนึง่ ที่ใบหน้าชุม่ ไปด้วย
น�้ำตา
"มาโคโตะ!" คุณป้าพึมพํา "มาโคโตะ!?" ก่อนจะร้องเสียงลั่น
ผมรู้สึกว่าเงาของคนรอบกายพากันหันมามอง ที่นี่คงจะเป็น
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โรงพยาบาลอย่างทีผ่ มคิดไว้จริงๆ ข้างเตียงมีอปุ กรณ์ทางการแพทย์
เทอะทะ ผมเห็นชุดสีขาวของพยาบาลหลายคนอยู่ข้างหลังอุปกรณ์
เหล่านัน้ มีเสียงคนร้องอุทานเบาๆ ว่า "ไม่จริง" แล้วเงาขาวๆ เหล่านัน้
ก็เริ่มเคลื่อนไหว
"มาโคโตะ!"
คราวนี้เป็นเสียงร้องของคุณลุงที่ก�ำลังประคองคุณป้าเอาไว้
"มาโคโตะฟื้นแล้ว!!"
ผมมารู้ทีหลังว่าหมอเพิ่งประกาศว่ามาโคโตะ 'สิ้นลมแล้วครับ'
ไปเมือ่ สิบนาทีกอ่ น วิญญาณของมาโคโตะขึน้ สวรรค์ไป แล้วผมก็เข้ามา
อาศัยในร่างเขาซึง่ กลายเป็นห้องว่างแทน และจูๆ่ ร่างของมาโคโตะ
ก็ลืมตาแป๋วขึ้นมาแบบนี้ ใครเห็นก็ต้องตกใจ
"ชีพจร…ความดัน... โอ้ ไม่น่าเชื่อ!"
คุณหมอเองก็ร้องโวยวายขึ้นมาด้วย
พอคุ ณ ลุ ง กั บ คุ ณ ป้ า รู ้ ว ่ า ผมฟื ้ น คื น ชี พ ขึ้ น มาจริ ง ก็ แ สดง
ความดี ใจสุดขีด ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสองคนนี้เป็นพ่อแม่ของมาโคโตะ
จึงไม่น่าแปลกที่ทั้งคู่จะดี ใจจนแทบบ้าเมื่อลูกชายฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง
ทั้งสองร้องเสียงหลง ลูบแก้ม ลูบแขน และกอดผม น่าแปลกที่ผม
ไม่รู้สึกรังเกียจทั้งที่ถูกคนแปลกหน้าจับต้องเนื้อตัวขนาดนี้ ร่างกาย
ของมาโคโตะยอมรับมันก่อนที่ผมจะทันรู้สึกอะไร
ครอบครั ว ของมาโคโตะยั ง มี ส มาชิ ก อี ก หนึ่ ง คน เด็ ก ชาย
ในชุดนักเรียนผู้นั่งห่อไหล่อยู่ตรงปลายเตียงและจ้องมองผมด้วย
ดวงตาแดงกำ�่ ตัง้ แต่เมือ่ ครู่ ในขณะทีท่ กุ คนซึง่ อยูต่ รงนัน้ ไม่วา่ จะเป็น
พ่อ แม่ คุณหมอ และนางพยาบาลต่างพากันดี ใจยกใหญ่ มีเพียง
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เขาคนเดียวที่นิ่งสงบ ภายหลังผมถึงรู้ว่าเขาคือพี่ชายของมาโคโตะ
ชื่อโคบายาชิ มิซึรุ ในตอนนั้นอย่าว่าแต่รู้จักมิซึรุเลย มาโคโตะ
อายุเท่าไหร่ผมยังไม่รู้ เลยได้แต่เดาว่าชายคนนี้คงเป็นพี่น้องกัน
ล่ะมั้ง
"มาโคโตะ ลูกฟื้นแล้ว ลูกฟื้นแล้ว"
พ่อร้องเรียกชื่อลูกชายราวกับเสียสติ
ผู้เป็นแม่เกาะติดผมไม่ยอมห่าง
มีเพียงพี่ชายที่ปิดปากเงียบ
แม้วา่ จะอยู่ในสภาพยากจะศึกษาสถานการณ์อย่างละเอียด แต่
อย่างน้อยผมก็ได้พบกับครอบครัวทีจ่ ะไปโฮมสเตย์ดว้ ยแล้ว
น่าเสียดายอยูน่ ดิ ตรงทีด่ เู หมือนครอบครัวนีจ้ ะไม่ใช่ครอบครัว
เศรษฐีหรือดารา ซึ่งผมไม่ได้คาดหวังอะไรตั้งแต่เห็นสีหน้าเทวดา
ท่าทางนิสยั ไม่ดนี นั่ ได้มาอยูก่ บั ครอบครัวธรรมดาๆ นีก่ ด็ แี ล้ว ผมนึก
ยอมรับพวกเขาอยู่ ในใจ เพราะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าพอลืมตา
ฟื้นขึ้นมา ผมอาจจะได้พบกับชายร่างบึ้กแปดคนในชุดแนบเนื้อ
ลายจุดสีแดงเหลืองร้องไห้อยู่รอบตัว คนเราได้อะไรแบบธรรมดา
นี่แหละดีที่สุดแล้ว
พอเริ่มสบายใจผมก็รู้สึกง่วงนอนขึ้นมาทันที
ดูเหมือนร่างกายของมาโคโตะทีเ่ พิง่ ฟืน้ จากความตายยังไม่คนื
สภาพปกติ ผมรูส้ กึ ไร้เรีย่ วแรง เคลือ่ นไหวร่างกายไม่ได้ดงั ใจ ในทีส่ ดุ
ผมก็ผล็อยหลับไปโดยไม่ได้พดู อะไรสักคํา
การเปิ ด ตั ว ผมในฐานะโคบายาชิ มาโคโตะได้ สิ้ น สุ ด ลง
เพียงเท่านี้
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หลังจากนัน้ ผมยังรูส้ กึ ง่วงและไม่มเี รีย่ วแรง ความจริงร่างกาย
ของมาโคโตะฟื้นตัวเร็วเสียจนคุณหมอยังตกใจ แต่อาจเป็นเพราะ
การกินยาวันละสามเวลาทีท่ าํ ให้ผมไม่มแี รงและง่วงนอนตลอดแบบนี้
เอาเป็นว่าตอนนีผ้ มอยู่ในโรงพยาบาล แถมไม่มอี ะไรให้ทาํ อีกต่างหาก
ถือโอกาสนี้นอนซะเลยแล้วกัน
ผมใช้สามในสี่ส่วนของวันไปกับการนอน เมื่อลืมตาขึ้นมา
ราวกับนึกอะไรได้ ผมจะเห็นใบหน้าแม่หรือพ่อของมาโคโตะ หรือไม่ก็
แผ่นหลังของมิซรึ ุ
หากตืน่ ขึน้ มาขณะท้องฟ้าข้างนอกยังสว่างอยู่ แม่กจ็ ะอยูข่ า้ งๆ
ผมทุกครัง้ แม่เป็นผูห้ ญิงร่างเล็ก ปากและจมูกได้รปู มักนัง่ ตรงเก้าอี้
ข้างเตียง จ้องมองผมราวกับจะนับจํานวนครัง้ ทีผ่ มกะพริบตา เวลา
สบตากันแม่จะถามสัน้ ๆ ว่า 'รูส้ กึ ดีขนึ้ ไหมจ๊ะ' หรือ 'ดูโทรทัศน์ไหมลูก'
โดยไม่คอ่ ยพูดอะไรนอกจากนัน้ แม่ปฏิบตั กิ บั ผมด้วยความระมัดระวัง
คล้ายเวลาจับต้องสิ่งของที่เปราะบาง ช่วงแรกผมรู้สึกว่าแม่ทําตัว
ห่างเหิน แต่พอมาคิดดูอกี ที มาโคโตะเป็นเด็กทีฆ่ า่ ตัวตาย แสดงว่า
เขาต้องมีปัญหารุนแรงพอสมควร ซึ่งอาจจะทําให้แม่ต้องพยายาม
ท�ำตัวระมัดระวังอย่างมากก็ได้
มิ ซึ รุ ผู ้ เ ป็ น พี่ ช ายมั ก จะมาในตอนเย็ น รั บ ช่ ว งดู แ ลผม
สองสามชั่วโมงเพื่อให้แม่ได้พัก เขาเป็นผู้ชายที่ ไม่ค่อยพูด หลังจาก
ก้มหน้าก้มตาจัดเตรียมและเก็บอาหารเย็นให้ผมเสร็จ เขาจะหันหลังให้
แล้วหยิบหนังสือเรียนหรือคู่มือเตรียมสอบออกมากางอ่าน ผมรู้ว่า
เขาอยูช่ นั้ มัธยมหกเพราะดูจากหนังสือเรียนทีอ่ า่ น วันหนึง่ ผมตัดสินใจ
ลองพูดกับเขา "อ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยคงเหนือ่ ยแย่"
- 13 -

Page Colorful.indd 13

25/9/2561 BE 10:58

Colorful

พอได้ยนิ เขาจ้องหน้าผม ปิดหนังสือเสียงดัง แล้วเดินออกไปนอกห้อง
อย่างรวดเร็ว สงสัยจะเครียดกับการอ่านหนังสือมากไปหน่อย
เวลาเยี่ยมคนป่วยในช่วงค�่ำคือหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่ม พ่อของ
มาโคโตะจะมาเยี่ยมในช่วงนี้ทุกวัน เมื่อพ่อผู้มี ใบหน้าอิ่มเอิบและ
ยิ้มแย้มมาเยี่ยม ผมจะรู้สึกว่าห้องเดี่ยวที่กว้างเกินไปสําหรับผม
เพียงคนเดียวนัน้ ดูสดใสขึน้ มาทันที พ่อจะไม่กงั วลกับความรูส้ กึ ของผม
และไม่ได้นกึ สรรหาคําพูดแบบแม่ แต่จะแสดงความรูส้ กึ ของตนออกมา
ตรงๆ เช่น
"พ่อดี ใจจริงๆ ที่มาโคโตะฟื้น"
"พ่อไม่เคยรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากเท่านี้มาก่อน"
พ่อจะพูดอย่างนี้ทุกคืนแล้วกลับบ้านไปด้วยความสบายใจ
พยาบาลล้วนชื่นชมในตัวพ่อ พากันพูดชมบ่อยๆ ว่าเป็นคุณพ่อที่ดี
ผมฟังแล้วรู้สึกภูมิใจแม้ว่าเขาจะเป็นพ่อของคนอื่นก็ตาม
เอาล่ะ ถึงแม้ความรู้สึกที่ผมมีต่อแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่
สิง่ ทีท่ งั้ สามคนนีม้ เี หมือนกัน คือความรูส้ กึ ห่วงใยมาโคโตะอย่างแท้จริง
แม้แต่พชี่ ายไร้ปากนัน่ ก็ตาม ถ้าไม่รกั กันจริงคงไม่มาเยีย่ มที่โรงพยาบาล
ทุกวันหรอก
สําหรับผม พวกเขาเป็นเพียงครอบครัวทีผ่ มมาอาศัยชัว่ ระยะหนึง่
เท่านั้น ทว่าระหว่างที่ใช้ชีวิตในโรงพยาบาล ผมรับรู้ ได้ทีละน้อยว่า
มาโคโตะคือคนในครอบครัวทีพ่ วกเขาไม่อาจขาดได้
นีเ่ ป็นสิง่ เดียวทีผ่ มได้เรียนรู้ ในระหว่างใช้ชวี ติ ไปวันๆ แบบง่วงๆ
เพลียๆ ที่ โรงพยาบาล
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ผมอยู่ โรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ความจริงผมหายดี
ก่อนหน้า นั้นแล้ว แต่เนื่องจากกรณีข องผมเป็นกรณีประหลาด
(การฟื ้ น ขึ้ น มาหลั ง หั ว ใจหยุ ด เต้ น ไปนานถึ ง สิ บ นาที เ ป็ น เรื่ อ งที่
เป็นไปไม่ได้) ทางโรงพยาบาลเลยให้ผมอยู่ต่อเพื่อดูอาการและ
เก็บข้อมูลไปด้วยพร้อมๆ กัน ผมจึงได้รบั การดูแลเป็นอย่างดีในฐานะ
เด็กชายแห่งปาฏิหาริย์
"เธอตายไปครั้งหนึ่งแล้ว"
ก่อนออกจากโรงพยาบาล หมอหนุ่มผู้เป็นแพทย์เจ้าของไข้
พูดพลางดึงแก้มผม
"พอแล้วนะ อย่าคิดตายอีกล่ะ"
วันที่ผมออกจากโรงพยาบาลเป็นวันอาทิตย์
บ่ายของวันอากาศสดใสในฤดูใบไม้รว่ ง ผมขึน้ รถไปกับครอบครัว
ซึ่งมารับกันพร้อมหน้า บ้านของครอบครัวโคบายาชิอยู่ที่มุมหนึ่ง
ในย่ า นบ้ า นพั ก อาศั ย อั น เงี ย บสงบ ห้ อ งนั่ ง เล่ น ที่ ส ะอาดเสี ย จน
แทบไม่มีแม้ฝุ่นผง มีแจกันดอกไม้วางไว้หลายแห่ง บนโต๊ะเตี้ยมีซูชิ
สเต๊ก และอาหารอื่นๆ เรียงรายจนไม่เหลือที่ว่าง ตอนเห็นบ้าน
แบบธรรมดาๆ ของครอบครัวโคบายาชิเมื่อครู่ ผมก็นึกในใจว่า
'แบบนี้ ไม่มีทางเป็นเศรษฐีแหงๆ' ทว่าตอนนี้ชักจะประทับใจในความ
เอาใจใส่ของคนในครอบครัว ผมเลยพูดแทนมาโคโตะว่า "ขอบคุณ
ทุกคนมาก" พ่อแม่ของมาโคโตะน�้ำตาคลอเบ้าเมื่อได้ฟังคําพูดจาก
ปากผม เพราะระหว่างอยู่ โรงพยาบาลผมพูดแทบนับคําได้เนื่องจาก
กลัวความแตก
ผมรับรู้ ได้ถึงความรักอย่างแท้จริงของคนในครอบครัวนี้
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ปูระปูระเคยพูดเอาไว้ว่า ครอบครัวโฮมสเตย์ที่ ไปอยู่ด้วย
จะเป็นครอบครัวแบบไหนนัน้ ขึน้ กับความรุนแรงของความผิดทีท่ �ำไว้
ในชาติก่อน นี่แสดงว่าผมคงทําความผิดไว้แค่เล็กๆ น้อยๆ แหง
อาจจะแค่กินเหล้าเมาอาละวาด ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย หรือไม่ก็เป็น
เสือผู้หญิงหักอกสาวให้เสียใจอะไรพวกนี้
สิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือ ทําไมมาโคโตะถึงได้ฆ่าตัวตาย ทั้งที่มี
ครอบครัวแสนดีอย่างนี้ ดูเหมือนคําว่าฆ่าตัวตายจะเป็นคําต้องห้าม
ในบ้านหลังนี้ จึงไม่มี ใครพูดถึงมัน บางครั้งผมถึงกับลืมไปเลยว่า
มาโคโตะเป็นเด็กที่ตัดสินใจเลือกจบชีวิตตัวเอง
"มือ้ เย็นวันนีแ้ ม่จะทําของโปรดของมาโคโตะหลายอย่างเชียวล่ะ
ลูกไปพักผ่อนก่อนดีไหมจ๊ะ นอนพักในห้องสักงีบแล้วค่อยลงมา
กินข้าวเย็น"
แม่ของมาโคโตะพูดด้วยความเป็นห่วงขณะผมจัดการอาหาร
บนโต๊ะใกล้หมด เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ เพราะผมเริ่มจะเหนื่อยกับ
การอยู่พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวเป็นครั้งแรก
"ครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอไปพักก่อน"
ผมลุกจากโต๊ะ แล้วยืนนิ่งอยู่อย่างนั้น
ผมจะไปห้องของมาโคโตะ แต่ไม่รวู้ า่ ห้องเขาอยูไ่ หน ทํายังไงดี
"เป็นอะไรรึ มาโคโตะ"
"รู้สึกไม่สบายหรือเปล่า"
ทุกคนท�ำหน้าสงสัยเมื่อเห็นผมไม่ยอมขยับตัว
ทั น ใดนั้ น ปู ร ะปู ร ะก็ ป รากฏกายขึ้ น ตรงประตู ห ้ อ งนั่ ง เล่ น
ราวกับรู้ว่าถึงเวลาทําหน้าที่ ไกด์
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ไม่รวู้ า่ ปูระปูระเป็นอะไรไปถึงได้ ใส่สทู อย่างเนีย้ บ เขาหันหน้า
มาทางผมพร้อมกวักมือราวกับจะบอกว่า 'ตามมา' ผมเกือบพยักหน้า
และพูดตอบ แต่ตอ้ งรีบหยุดตัวเองไว้ เพราะนึกได้วา่ ไม่มีใครมองเห็น
ปูระปูระนอกจากผม
ปูระปูระเดินขึ้นบันไดไปอย่างไร้สุ้มเสียงโดยมีผมเดินตามไป
เงียบๆ ห้องของมาโคโตะเป็นห้องแบบปูพื้นไม้ขนาดหกเสื่อ* อยู่
มุมในสุดของชัน้ สอง ในห้องมีเฟอร์นเิ จอร์แบบเรียบๆ สีดาํ เป็นหลัก
ปูพรมสีฟา้ ภายในห้องดูสว่างไสว คงเป็นเพราะมีหน้าต่างหลายบาน
แสงสว่างช่วยให้ม่านหน้าต่างสีเขียวอ่อนดูเด่นขึ้นมา
ปูระปูระหยุดยืนตรงหน้าผ้าม่านนั้น ส่วนผมนั่งที่ขอบเตียง
"ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ" ผมพูดแกมประชด "ไหนบอกว่า
เป็นไกด์ ไง น่าจะบอกข้อมูลมากกว่านี้หน่อย"
"มันเป็นนโยบาย" ปูระปูระตอบหน้าตาเฉย "นายไม่ควร
มีความคิดฝังหัวล่วงหน้า ให้นายได้พบและรู้สึกด้วยตัวเอง ดีกว่า
ให้ฉันแนะน�ำโน่นนี่กับนาย"
ผมจ้องปูระปูระอีกครั้งด้วยความรู้สึกแปลกๆ
"ท�ำไมคุณถึงเปลี่ยนไปจากตอนอยู่บนสวรรค์มากจัง"
ปูระปูระหัวเราะเจื่อนๆ กับคําพูดแทงใจ
"เข้าเมืองตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตามไง จะบอกให้ก็ ได้ เวลามา
โลกมนุษย์ด้วยเครื่องทรงเทวดา บางทีฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็น
คนบ้าน่ะ ถึงแม้จะไม่มีคนเห็นก็เถอะ"
"การพูดจาก็เหมือนกัน ตอนอยูบ่ นสวรรค์ยงั พูด 'ครับ' อยูเ่ ลย
* หน่วยวัดขนาดห้องแบบญี่ปุ่น หนึ่งเสื่อมีขนาด 1.8 x 0.9 เมตร
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นีน่ า"
"แบบว่าพอสารรูปแย่ลงคําพูดก็แย่ลงด้วยไง ฮ่าๆ ล้อเล่นน่ะ
แบบนีแ้ หละที่ใกล้เคียงกับนิสยั จริงของฉัน เอาน่า ทําตัวตามสบาย
ด้วยกันทัง้ สองฝ่ายดีกว่า"
"เฮ้อ"
ช่างเป็นเทวดาที่ทําตัวตามสบายซะจริงๆ
ในขณะทีผ่ มก�ำลังรูส้ กึ ระอาใจ จูๆ่ ปูระปูระก็หนั มาแล้วถามแบบ
เป็นงานเป็นการ "ว่าแต่การโฮมสเตย์เป็นไงบ้าง"
"ราบรืน่ ดี" ผมยืดอกตอบ "ตอนนี้ ไม่มปี ญ
ั หาอะไร ครอบครัวนี้
เป็นคนดีกนั ทัง้ นัน้ คุณป้าทําอาหารเก่ง ห้องนีก้ พ็ อใช้ ได้ ดีกว่าทีค่ ดิ
เอาไว้เยอะเลย ผมยังงงอยูเ่ ลยว่าทําไมมาโคโตะถึงได้ฆา่ ตัวตายทัง้ ทีม่ ี
ครอบครัวดีขนาดนี"้
"ทําไมน่ะเรอะ" ปูระปูระพูดหน้านิง่ "ก็เพราะนายยังไม่รธู้ าตุแท้
ของครอบครัวนีน้ ะ่ สิ"
"อะไรนะ"
"นายไม่รู้อะไรเลย"
ผมขนลุกกับเสียงต�่ำไร้ความรู้สึกของเขา
"หมายความว่ายังไง"
"พ่ อ ของมาโคโตะน่ ะ เห็ น ยิ้ ม ๆ อย่ า งนั้ น ความจริ ง แล้ ว
เป็นคนเห็นแก่ตัวที่สุด ขอให้ตัวเองได้ดีเป็นพอ ส่วนแม่ก็เป็นชู้กับ
ครูสอนเต้นระบําฟลามิงโกเมื่อไม่นานมานี้เอง เป็นไงล่ะ"
ผมกลืนลมทีต่ ขี นึ้ มาในอก สเต๊กทีย่ ดั เข้าไปเมือ่ ครูเ่ ริม่ แผลงฤทธิ์
อยู่ในกระเพาะ จะว่าไป การกินสเต๊กควบกับซูชนิ น้ั หนักไม่ใช่เล่น
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...อืม ปูระปูระพูดอะไรอีกนะ
"อย่าหนีปัญหาสิ" ปูระปูระจ้องหน้าผม
"..."
"เอาล่ะ ถ้างั้นฉันจะเล่าความจริงที่นายไม่มีทางหนีพ้นให้ฟัง
อย่างละเอียดอีกสักหน่อย สาเหตุที่มาโคโตะฆ่าตัวตายมันซับซ้อน
ซ่อนเงือ่ น ซึง่ นายจะต้องรับช่วงเรือ่ งพวกนัน้ ไปด้วย ไม่ใช่วา่ จะรับช่วง
เฉพาะร่างกายของมาโคโตะอย่างเดียว"
ปูระปูระพูดต่ออย่างไม่ปรานีปราศรัย จนผมรูส้ กึ เหมือนร่วงจาก
สวรรค์ลงไปยังนรก เขาหย่อนก้นนั่งบนขอบหน้าต่าง หยิบหนังสือ
เล่มหนาจากกระเป๋าเสือ้ ออกมาเปิดอ่าน
"อะไรน่ะ"
"หนังสือคูม่ อื ไกด์ไง ข้อมูลของมาโคโตะตอนมีชวี ติ ถูกบันทึกไว้
ในนี้" มือของปูระปูระหยุดที่หน้าหนึ่งของหนังสือ "เจอแล้ว บันทึก
เหตุการณ์สองสามวันก่อนทีม่ าโคโตะจะฆ่าตัวตาย"
ผมกลืนน�้ำลายลงคอ ใจหนึ่งไม่อยากรับฟัง แต่อีกใจก็อยากรู้
"ปกติเขาเป็นคนโชคไม่ดีมาตลอดอยู่แล้ว แต่วันนั้นเป็นวันที่
เลวร้ายที่สุดในชีวิต สาเหตุที่ทําให้เขาฆ่าตัวตายมีหลายเรื่อง แต่
สาเหตุหลักอยู่ที่วันนี้"
ปูระปูระเกริ่นพร้อมวางท่าเท่ จากนั้นเริ่มเล่าด้วยน�้ำเสียง
ราบเรียบ
เป็ น บั น ทึ ก ของเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง วั น อั น โหดร้ า ยสมกั บ คํ า ว่ า
เลวร้ายที่สุดจริงๆ
"วันพฤหัสบดีทสี่ บิ กันยายน คืนนัน้ ระหว่างกลับจากเรียนพิเศษ
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มาโคโตะบั ง เอิ ญ เห็ น คุ ว าบาระ ฮิ โ รกะเดิ น ควงแขนกั บ ผู ้ ช าย
วัยกลางคน"
"คุวาบาระ ฮิโรกะเป็นใครเหรอ"
"เป็นรุ่นน้อง ม.ต้น แล้วก็เป็นรักแรกของเขาด้วย"
"หือ"
"เด็กหญิงคนนั้นกําลังอี๋อ๋อกับชายวัยกลางคน เป็นใครก็ต้อง
ข้องใจ มาโคโตะเลยสะกดรอยตามไปเห็นสองคนเข้าโรงแรมม่านรูด"
"เฮ้ย"
"มาโคโตะช็อกจนขาแข็งก้าวไม่ออกไปพักหนึง่ แล้วเหตุการณ์
สะเทือนใจก็ โหมกระหนำ�่ ใส่เขาอีก คราวนีเ้ ขาเห็นแม่กบั ครูสอนเต้น
ระบําฟลามิงโกเดินประคองกันออกมาจากโรงแรมเดียวกันนัน้ เอง"
"คุณป้าคนนั้นน่ะเหรอ"
คุณแม่ผู้ ใจดีคอยเอาอกเอาใจไม่ห่าง ไม่น่าเชื่อว่าจะทําเรื่อง
แบบนั้นได้ นี่ถ้าผมเป็นลูกชายแท้ๆ จะตกใจขนาดไหน
"เหตุการณ์ ในคืนนั้นโหดร้ายอย่างกับเรื่องโกหก แต่เรื่องร้าย
ยังไม่จบแค่นั้น"
ปูระปูระสูดหายใจเฮือกใหญ่ ผมเลยพลอยสูดหายใจลึกเพือ่ ให้
จิตใจสงบลงตามไปด้วย
"พอมาโคโตะกลับถึงบ้าน เจอพี่ชายนั่งหน้าซีดอยู่หน้าทีวี
บอกว่าทีวีเพิ่งออกข่าวเกี่ยวกับบริษัทที่พ่อทํางาน ประธานบริษัท
กับผู้บริหารหลายคนถูกจับด้วยข้อหาหลอกลวงผู้บริโภค"
"พ่อของเขาร่วมขบวนการหลอกลวงด้วยหรือไง"
"เปล่า พ่อของมาโคโตะเป็นพนักงานธรรมดาๆ เช่นเดียวกับ
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พนักงานส่วนใหญ่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโกงเลย ประธานบริษัท
เป็นคนคิดไม่ซื่อ แอบตั้งทีมวิจัยลับขึ้นมาดําเนินการ"
"หลอกลวงผู้บริโภคยังไง"
"สินค้าทีถ่ กู ฟ้องเป็นสินค้าขายตรงชือ่ 'ซาลาเปาลดความอ้วน
ได้ง่ายจัง' โฆษณาเกินจริงว่า ถ้ากินหนึ่งลูกจะผอมลงหนึ่งกิโล กิน
สองลูกผอมลงสองกิโล ทัง้ ทีค่ วามจริงแล้วเป็นแค่ซาลาเปาธรรมดาๆ
และดูเหมือนว่ายังมีการหลอกลวงอีกหลายอย่าง เช่น ออกสินค้าใหม่
ชื่ อ 'ข้ า วเกรี ย บแปดเหลี่ ย ม' โดยปล่ อ ยข่ า วเป็ น ตุ เ ป็ น ตะเรื่ อ ง
ทฤษฎี โลกเป็นรูปแปดเหลี่ยมบ้างล่ะ เอาน�้ำก๊อกจากซูเปอร์มาร์เก็ต
มาตั้งชื่อว่า 'ซูเปอร์วอเตอร์' แล้วขายแพงๆ บ้างล่ะ พวกนี้มักง่าย
จริงๆ"
ปูระปูระห่อไหล่ด้วยสีหน้าเหนื่อยหน่าย
"ถึงคนพวกนัน้ จะเลวแค่ไหน แต่กเ็ ป็นเจ้านายคนสําคัญสําหรับ
พ่อของมาโคโตะ ทีม่ ที งั้ เรือ่ งบุญคุณและหน้าที่ หลังจากบรรดาเจ้านาย
ถูกจับไปทั้งก๊วน ผู้บริหารที่เหลือต้องพากันลาออกแสดงความ
รั บ ผิ ด ชอบ พ่อของมาโคโตะเป็นคนดีข นาดนั้น คงรู้สึก สงสาร
พวกผู้บริหารจนเศร้าใจไปด้วย มิซึรุดูข่าวไปก็เป็นห่วง พอมาโคโตะ
รู้เรื่องก็พลอยกังวลเรื่องพ่อไปด้วยอีกคน แต่ความจริงแล้ว..."
"...มีอะไรอีก"
"พ่อกลับมาถึงบ้าน กระโดดตัวลอยเข้ามาตั้งแต่ประตูบ้าน
จนถึงห้องนั่งเล่น พอเห็นหน้ามาโคโตะกับมิซึรุก็เข้ามากอดจูบ
ด้วยความดี ใจ แถมยังร้องเสียงดังชวนให้เต้นแซมบ้าฉลองด้วยกัน"
"เขาเมาล่ะสิ"
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"ใช่ แต่ไม่ใช่กนิ เหล้าย้อมใจนะ กินเหล้าฉลองต่างหาก ผูบ้ ริหาร
ระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ลาออกหมด เลยมี ก ารจั ด ตํ า แหน่ ง กั น ใหม่
พนักงานธรรมดาอย่างพ่อของมาโคโตะจึงได้เลือ่ นตําแหน่งรวดเดียว
สามขั้น ได้เป็นผู้จัดการฝ่าย พ่อถึงกับกระโดดไปมาด้วยความดี ใจ
'เจ้านายจะโดนจับหรือถูกไล่ออก ฉันไม่เกี่ยว ขอบใจนะที่ทําให้
ได้เลื่อนตําแหน่ง' " ปูระปูระเล่าอย่างใส่อารมณ์
"..."
"มนุษย์ก็เป็นแบบนี้ เป็นใครก็คงทําเหมือนเขา แต่มาโคโตะ
คงรั บ ไม่ ไ ด้ ที่ เ ห็ น พ่ อ ตั ว เองในสภาพนี้ แม้ ว ่ า ชี วิ ต พ่ อ จะเรี ย บๆ
ไม่โลดโผน แต่มาโคโตะชืน่ ชมพ่อมาตลอด ว่าเป็นคนมีความพยายาม
ตั้งหน้าตั้งตาทํางาน ความชื่นชมนี้ยิ่งทําให้เขาสะเทือนใจ"
ปูระปูระเล่าจบแล้ว ทว่าผมยังรูส้ กึ ปัน่ ป่วนในกระเพาะไม่หาย
อาจเป็นเพราะพระอาทิตย์ ใกล้ตก จึงทําให้ภายในห้องที่สว่างจ้า
อยู่เมื่อครู่กลับมืดครึ้มแลดูหม่นหมอง ผมเหม่อดูเพดานห้องบ้าง
จ้องผนังห้องบ้างเพื่อหลบสายตากล้าคมของปูระปูระ
ที่ผนังห้องมีกระจกแขวนอยู่ มันสะท้อนเงาใบหน้าของผม...
ไม่ใช่สิ ของมาโคโตะต่างหาก
ตาตี่ จมูกแบน ริมฝีปากเล็ก ดูเป็นคนหน้าจืด ท่าทางอ่อนแอ
ตอนได้เห็นใบหน้านีเ้ ป็นครัง้ แรกในกระจกห้องน�ำ้ ที่โรงพยาบาล
ผมถึงกับหดหูด่ ว้ ยความเซ็ง นึกแค้นใจปูระปูระกับบอสของเขา จะให้
มีชวี ติ อยูด่ ว้ ยใบหน้าแบบนีเ้ นีย่ นะ เรือ่ งเล็กน้อยอืน่ ๆ ยังพอทน แต่
ใบหน้าของมาโคโตะไม่มวี แี่ ววความสดใสแม้แต่นอ้ ย หน้าตาไม่เหมาะ
กับรอยยิ้ม แววตาไร้พลัง ที่ผมสงสัยตอนแรกว่าเขาคิดฆ่าตัวตาย
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ได้ยังไงทั้งที่มีครอบครัวดีๆ มาเยี่ยมไข้ทุกวันนั้น ตอนนี้ผมคิดว่า
พอจะเข้าใจแล้ว
เด็กสาวผู้เป็นรักแรกเข้าโรงแรมม่านรูดกับชายวัยกลางคน
แม่มีชู้ และพ่อผู้ซึ่งขอให้ตนได้ดีเป็นพอ
"ไหนๆ แล้ว ฉันขอถามอะไรหน่อยสิ" ผมพูดขณะจ้องเงา
ในกระจก "มิซึรุ พี่ชายของมาโคโตะเป็นคนยังไง"
"อื ม มม ฉั น จะบอกให้ ก็ ไ ด้ เขาเป็ น คนนิ สั ย ไม่ ดี ไร้ ค วาม
เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ เห็นหน้ามาโคโตะทีไรก็เอาแต่พูดเสียดสี
โดยเฉพาะเรื่องความสูง มาโคโตะคิดมากเรื่องตัวเตี้ย ซึ่งมิซึรุก็รู้
เลยจงใจพูดกระทบกระแทกตลอด"
"แต่ไม่เห็นเขาพูดอะไรแบบนั้นกับฉันเลย"
"เขาแกล้งทําเป็นไม่สนใจเพราะโมโหที่นายฆ่าตัวตาย การ
ฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับ นายลองล้วงเข้าไปใต้เตียงสิ"
พอผมทําตามที่บอก มือก็จับไปโดนอะไรบางอย่างซึ่งแข็ง
และหนา เมื่อดึงออกมาดูจึงพบว่าเป็นรองเท้าบูตคู่หนึ่ง
"รองเท้าบูตลับเฉพาะไง" ปูระปูระบอก "รองเท้านีเ่ สริมพืน้ ข้างใน
หนาสุดๆ ถ้าสวมแล้วจะทําให้ดูตัวสูงขึ้นหลายเซ็นต์ คนธรรมดา
เขาไม่ใส่กนั หรอก แต่มาโคโตะสัง่ ซือ้ มาทางแคตตาล็อก และคนขีข้ ลาด
อย่างเขาก็กลัวความลับแตกจึงได้แต่ซ่อนเอาไว้ ใต้เตียง แล้วมิซึรุ
ก็ดันมาเจอรองเท้าคู่นี้... ตอนไม่กี่วันก่อนที่มาโคโตะจะฆ่าตัวตาย
มิซึรุแกล้งเหน็บแนมมาโคโตะเสียไม่มีชิ้นดี แถมยังพูดปิดท้ายว่า
'เลิกพยายามได้แล้ว ขาแกสั้นขนาดนั้น ต่อให้เสริมรองเท้ายังไง
ก็ต้องเป็นไอ้เตี้ยไปตลอดชีวิต' มาโคโตะเสียใจเรื่องนี้มากที่สุด"
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ผมโยนรองเท้าบูตคู่นั้นลงบนพรม แล้วล้มตัวนอนบนเตียง
แหงนหน้ามองเพดาน หมดเรี่ยวแรง รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนโง่
หลงดี ใจว่าเป็นครอบครัวที่ดี ครอบครัวนี้รักกัน
ภาพครอบครัวพร้อมหน้าแสนอบอุ่นเมื่อกี้นี้คืออะไรกัน
"พอรูเ้ รือ่ งพวกนีแ้ ล้ว ฉันชักแปลกใจว่ามาโคโตะมีชวี ติ อยูม่ าถึง
ป่านนี้ ได้ยงั ไง" ผมยิม้ ฝืนๆ ให้ปรู ะปูระ "ถูกส่งมาอยู่โฮมสเตย์ ในบ้าน
แบบนี้ สงสัยชาติทแี่ ล้วฉันคงทําผิดมหันต์แหง"
"อ้อ ลืมบอกไปอย่างหนึง่ " ดูเหมือนปูระปูระไม่ได้ฟงั ทีผ่ มพูดเลย
"ตอนนี้ โคบายาชิ มาโคโตะก�ำลังเรียนอยูช่ น้ั มัธยมสาม"
"หา!"
ตัวสูงแค่นี้ ผมคิดว่าเขาอยู่มัธยมหนึ่งซะอีก
เดี๋ยวก่อน! อยู่มัธยมสาม หมายความว่า...
ปูระปูระพูดด้วยท่าทางสบายใจ ไม่แยแสความตกใจของผม
"หมายความว่า นายจะต้องสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายในอีก
ครึง่ ปีหลังจากนี"้
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จากที่หลงคิดว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวธรรมดาอันแสน
อบอุน่ กลับกลายเป็นรังสุมของปีศาจไปเสียได้ คนในครอบครัวทีผ่ ม
นึกว่าเปีย่ มด้วยความรักและเมตตา กลับซุกซ่อนธาตุแท้ ไว้ถว้ นหน้า
ครอบครัวสวมหน้ากากแสดงละครใส่กนั หากพวกเขาจะยังเสแสร้ง
แสดงละครครอบครัวอบอุน่ ต่อไปเรือ่ ยๆ โดยไม่รตู้ วั ว่ามาโคโตะตัวจริง
ตายไปแล้วก็เชิญตามสบายเลย
แม่ ผู ้ ท�ำอาหารอยู ่ ใ นครั ว ดู ดี ร าวกั บ คุ ณ นายไฮโซสวยเก๋
เหมาะกับผ้ากันเปื้อนสีม่วงอ่อน ไม่มีเค้าของหญิงคบชู้ ให้เห็น เชิญ
แสดงบทเมียผู้แสนดีและแม่ตัวอย่างต่อไปเรื่อยๆ เลยนะ แต่ถ้า
จะให้ผมแสดงเป็นลูกชายแสนดีล่ะก็ เสียใจด้วย ผมรู้สึกขยะแขยง
อาหารที่เธอทําจนกินข้าวไม่ลง เหลือทิ้งบานเบอะ
พ่อซึง่ รอยยิม้ ไม่เคยเลือนไปจากใบหน้าแม้อยู่ในรถไฟแน่นเอีย้ ด
และดูท่าจะสละที่นั่งให้คนชราก่อนใคร เก้าอี้ตําแหน่งผู้จัดการฝ่าย
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ที่ ได้มาเพราะความโชคร้ายของเจ้านายนั่งสบายดีไหมล่ะ ขอเชิญ
ดี ใจกับการเลื่อนตําแหน่งแบบขี้ โกง และมีชีวิตอยู่กับการแสร้ง
ทําหน้ายิม้ แย้มต่อไปเถอะ แต่ขอร้อง อย่าได้หนั มายิม้ แบบนัน้ กับผม
หลังจากรู้ความจริงแล้ว เวลาพ่อบอกว่า 'พ่อไปทํางานนะ' หรือ
'พ่อกลับมาแล้ว' ผมไม่เคยพูดตอบอะไรพ่ออีกเลย
ส่วนมิซึรุก็เผยธาตุแท้เร็วกว่าที่คิด เช้าวันที่สองหลังออกจาก
โรงพยาบาล เราบังเอิญเจอกันหน้าห้องน�ำ้ ผมไปถึงเร็วกว่านิดเดียว
จึงยืน่ มือไปจับลูกบิดประตูหอ้ งน�ำ้ ก่อน มิซรึ ทุ าํ เสียงไม่พอใจ "แค่จะตาย
ยังทําไม่สาํ เร็จ" เขาเป็นคนนิสยั ไม่ดแี ละไร้ความเห็นใจอย่างทีป่ รู ะปูระ
บอกจริงๆ ผมก็เลยไม่สนใจมิซรึ แุ บบทีเ่ ขาไม่สนใจผม
ตั้งแต่วางตัวห่างจากครอบครัว ผมก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้อง
ของมาโคโตะ ผมจะฟังเพลงจากซีดีหรือวิทยุคนเดียว อ่านการ์ตูน
ของมาโคโตะ ตกคำ�่ ก็เล่นไพ่กบั ปูระปูระ ผมจะลงไปข้างล่างก็ตอ่ เมือ่
ถึงเวลากินข้าวเท่านัน้ กินนิดๆ หน่อยๆ แล้วกลับห้องทันที ผมไม่คอ่ ย
ได้ท�ำอะไรก็เลยไม่หวิ มากนัก
ทุกคนในครอบครัวไม่มี ใครทําท่าประหลาดใจกับการกระทํา
ดังกล่าวของผม นั่นหมายความว่า มาโคโตะทําตัวแบบนี้มาตั้งแต่
ก่อนฆ่าตัวตายแล้ว
(ติดตามอ่
ผมใช้ชีวิตแบบนั
้นได้ ไม่ากนต่ี่วันอก็ได้รู้สในฉบั
ึกเบื่อบเต็ม)
ผ่านไปแค่สี่วันผมก็ชักเซ็งเต็มที่ พอถึงวันที่ห้าซึ่งเป็นวันศุกร์
ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไปโรงเรียนมัธยมที่มาโคโตะเรียนอยู่ ตอนนี้
ผมอยู่ระหว่างหยุดเรียนเพื่อพักฟื้นสุขภาพ
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

http://store.jamsai.com/9786160623105.html

