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ค�ำน�ำ

คดิว่าการได้มีโอกาสกลบัมาใช้ชวีติอกีคร้ังเป็นเรือ่งดหีรอืเปล่าคะ 

ส�าหรับบางคนอาจจะรู้สกึว่ามนัเป็นปาฏิหาริย์และยนิดทีีจ่ะรบัโอกาสน้ี

ไว้ เพราะจะได้กลบัมาแก้ตัวหรอืแก้ไขเร่ืองทีเ่คยท�าผิดพลาดไปในอดตี 

แต่ส�าหรับตัวเอกของเราในครั้งน้ี ไม่อยากรับมันไว้เลยค่ะ เพราะ 

เป็นวญิญาณล่องลอยไปวนัๆ เขาก็รูส้กึว่าดีอยูแ่ล้ว แต่วญิญาณที่ไหน

จะมอี�านาจมากกว่าบอสของเหล่าเทวดา ในเม่ือโชคด ี(?) ได้รับรางวลั

แล้ว แม้จะไม่อยากได้มากแค่ไหนสดุท้ายก็ถูกบงัคบัให้รับไปอยูด่ี

การที่วิญญาณมาใช้ชีวิตในร่างของคนอื่นและต้องมาอยู่กับ

ครอบครัวของร่างน้ัน ทางวงการเทวดาเรียกมนัว่า 'โฮมสเตย์' ก็เหมอืน

การทีเ่ราได้ไปใช้ชวีติและอาศยัอยู่ในทีท่ี่ไม่คุน้เคยในช่วงระยะเวลาหน่ึง

น่ันเองค่ะ

Colorful ผลงานของโมริ เอโตะที่คุณถืออยู ่ ในมือขณะน้ี  

จะน�าคุณไปพบกับเ ร่ืองราวอบอุ ่นหัวใจและมุมมองชีวิตของ 

โคบายาชิ มาโคโตะเด็กชายวัยสิบสี่ปี ที่อาจจะท�าให้คุณได้เปลี่ยน

ความคดิในการใช้ชวีติหรอืการตดัสนิคนอืน่จากการกระท�าเพยีงอย่างเดยีว

ไปเลยล่ะค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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บทน�ำ

หลงัจากผมตาย วญิญาณของผมถูกพดัพาอย่างช้าๆ ไปตามทาง

อนัมดืมดิที่ไหนสกัแห่ง แล้วก็มเีทวดาที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนโผล่มา

ขวางไว้

"ขอแสดงความยินดีด้วยครับ คุณคือผู้ ได้รับรางวัลจากการ 

จับสลาก" เทวดาพูดพร้อมรอยยิ้มซึ่งเห็นได้ชัดว่าเสแสร้ง

เขาอธิบายให้ผมฟังว่า

"คณุคอืดวงวญิญาณทีม่คีวามผิด เน่ืองจากได้ตายลงด้วยการ 

ทําผิดมหันต์ โดยปกติแล้วคุณจะต้องเสียสิทธ์ิและหลุดพ้นไปจาก

สังสารวัฏน้ี กล่าวคือ จะไม่มีวันได้กลับไปเกิดอีก แต่เพราะมีเสียง

สะท้อนว่าการทําเช่นน้ีมันโหดร้ายเกินไป ด้วยเหตุน้ี นานๆ ท ี

บอสของเราก็จะจับสลากเพื่อให้ โอกาสวิญญาณผู้ โชคดีได้กลับไป

แก้ตัวอีกครั้ง และคุณคือดวงวิญญาณโชคดีที่ได้รับรางวัลนี้!"

จู่ๆ ก็มีคนมาพูดด้วยแบบนี้ทําเอาผมตั้งตัวไม่ถูก นี่ถ้าผมมีตา 
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มันคงโตเท่าไข่ห่าน และถ้าผมมีปากก็คงอ้าค้างไปแล้ว ทว่า 

ผมเป็นเพียงวิญญาณไร้รูปร่าง แต่ทําไมถึงมองเห็นร่างกายและ 

ได้ยินเสียงของเทวดาก็ไม่รู้

เทวดาองค์นี้เป็นชายสุภาพหน้าตาดี มองเผิน ๆ ไม่แตกต่าง 

จากมนุษย์ทัว่ไป ตัวค่อนข้างผอม และมีผ้าสขีาวห่อพนัร่างไว้ เขามปีีก

อยูก่ลางหลงั แต่ไม่เห็นมวีงแหวนเทวดาลอยบนหัว

ผมพูดกับเทวดา "ขอบคุณมากครับ แต่ผมขอสละสิทธิ์"

"ทําไมล่ะครับ"

"ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน"

ในขณะน้ันผมได้สูญเสียความทรงจําของชาติก่อนไปแล้ว  

แต่เพราะเรียกตัวเองว่า 'ผม' แสดงว่าชาติก่อนคงเคยเป็นผู้ชาย  

แต่ผมจําไม่ได้เลยสกันิดว่าตวัเองเคยเป็นผู้ชายแบบไหน มชีวีติยงัไง 

เหลือเพียงแค่ความรู ้สึกเลือนรางที่เหน่ือยหน่ายกับโลกมนุษย์  

ไม่อยากกลับไปยังโลกข้างล่างนั้นอีก

"ผมก็ไม่รู ้ แต่ผมไม่อยากกลับไป มันเหมือนผมไปเดินเล่น 

ในห้างสรรพสินค้า แล้วอยู่ๆ ก็มีคนมาแสดงความยินดีกันยกใหญ่ 

บอกว่าผมเป็นลูกค้าคนที่หนึ่งล้าน แล้วบังคับให้ผมเดินทางไปเที่ยว

ฮาวายทันที ทั้งที่ผมอยากนอนอยู่บ้านมากกว่า"

เทวดารับฟังเหตุผลของผมด้วยท่าทางใจเย็น

"ผมเข้าใจที่คุณพูดดีครับ ฟังแล้วอย่าเอ็ดไป พวกเรา 

ก็ตะขิดตะขวงใจกับวิธีการจับสลากน่ีเหมือนกันครับ แต่ขอแสดง 

ความเสียใจด้วย เพราะคําสั่งของบอสถือเป็นเด็ดขาด ไม่ว่าคุณ  

ผม หรือใคร ก็ขัดคําสั่งบอสไม่ได้ เพราะเขาเป็นบิดาแห่งจักรวาล"
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ได้ยนิแบบน้ันทาํเอาผมพดูไม่ออก เพราะอกีฝ่ายยิง่ใหญ่เกินกว่า

จะต่อรองด้วย

ดวงตาสีฟ้าเข้มของเทวดาองค์น้ันเปล่งประกายประหลาด  

เขาพูดเสริมขณะผมเงียบด้วยความสลด "แต่ว่าโลกที่รอคุณอยู่ 

ไม่ใช่สรวงสวรรค์แบบฮาวายหรอกครับ"

เทวดามชีือ่ว่าปรูะปูระ มตีาํแหน่งเป็นไกด์คอยดแูลผม หน้าที่

ของเขาในตอนน้ีคอืการพาผมไปยงัทีท่ีจ่ะกลบัไปเพือ่แก้ตัวใหม่อกีครัง้

ว่าแต่การกลับไปแก้ตัวใหม่คืออะไร

เมื่อเห็นว่าผมยังจับต้นชนปลายไม่ถูก ปูระปูระก็อธิบายให้ฟัง

คร่าวๆ ขณะที่เราอยู่ตรงเขตแดนระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์ ซึ่ง

พอจะสรุปได้ดังนี้

1. อย่างที่บอกไปเมื่อครู ่ว ่าผมคือดวงวิญญาณที่ ได ้ก ่อ 

ความผิดมหันต์ไว้ ในชาติก่อน ซึง่ปกติแล้วจะไม่มวีนัได้ไปผุดไปเกิดอกี 

แต่โชคดีว่าผมถูกรางวัลจับสลากเลยได้ โอกาสแก้ตัวอีกครั้ง

2. การแก้ตัวคือการไปรับการฝึกอบรมอีกคร้ังในโลกมนุษย ์

ซึ่งผมได้ทําความผิดเอาไว้เมื่อชาติก่อน

3. การฝึกอบรมน้ี คือการที่วิญญาณของผมจะต้องไปอาศัย 

ในร่างของมนุษย์คนใดคนหน่ึงในโลกข้างล่างเป็นระยะเวลาหน่ึง บอส

ของปูระปูระจะเป็นผู้กําหนดร่างที่ผมจะไปอาศัย รวมทั้งครอบครัว 

ที่จะไปอยู่ด้วย

4. ในวงการเทวดาเรียกการฝึกอบรมนี้ว่า 'โฮมสเตย์'

5. แน่นอนครับ บ้านซึ่งเราจะไปโฮมสเตย์นั้นมีทั้งที่ดีและไม่ดี 
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เราอาจได้พบกับครอบครวัแสนดหีรือเจอครอบครวัสดุโหด แล้วก็คง

มีทั้งบ้านที่โศกเศร้าและบ้านที่สนุกสนาน หรืออาจจะเจอครอบครัว 

ทีช่อบลงไม้ลงมอืก็ได้ ผมจะได้ไปอยู่ในทีแ่บบไหนก็ขึน้กับความหนักหนา

ของความผิดทีผ่มก่อเอาไว้เมือ่ชาตก่ิอน ผมจึงไม่ควรบ่นอะไร (โธ่...)

6. หากเกิดเร่ืองเดือดร้อนระหว่างการโฮมสเตย์ ปูระปูระ 

จะเป็นผู้ช่วยเหลือผม แต่จะช่วยได้มากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับอารมณ ์

ของเขาในตอนนั้น

7. ถ้าการฝึกอบรมดาํเนินไปโดยราบร่ืน ผมจะได้ความทรงจํา

ของชาติก่อนกลับคืนมา การโฮมสเตย์จะจบลงทันทีที่ผมระลึกถึง 

ความใหญ่หลวงของความผิดทีก่่อไว้ ในชาตก่ิอนได้ วญิญาณจะหลดุ

ออกจากร่างที่อาศัยอยู่ ลอยขึ้นไปยังสวรรค์ และจะได้กลับสู่วงจร 

แห่งการเวยีนว่ายตายเกิดอกีคร้ัง แล้วทกุอย่างก็จะจบลงอย่างมคีวามสขุ 

(จริงเหรอ)

"เอาล่ะ มาโคโตะ" พออธิบายจบปูระปูระก็เริ่มขยับปีก  

"เราลงไปที่โลกมนุษย์กันเถอะ"

"มาโคโตะ?"

"จากน้ี ไปคณุคอืโคบายาช ิ มาโคโตะ เป็นเดก็ผู้ชายทีเ่พิง่กินยา

ฆ่าตัวตายไปเมือ่สามวนัก่อน จนป่านน้ียงัไม่ได้สต ิอาการอยู่ในขัน้โคม่า 

ผมบอกความลับให้ก็ได้ว่าเขากําลังจะตาย ตอนที่เขาตายวิญญาณ 

จะหลุดออกจากร่าง แล้วคุณก็ถือโอกาสเข้าร่างเขาทันที"

"หมายความว่า" ผมเอ่ยปาก "ผมต้องแย่งร่างของเขาง้ันเหรอ"

"ไม่ใช่อย่างน้ัน" ปูระปูระตอบ "ขอให้คิดว่าเป็นการรับช่วง
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ร่างกายสักระยะก็แล้วกันครับ คิดไปในทางที่ดีสิ"

"มาโคโตะเป็นคนแบบไหน"

"พอได้เป็นเขาแล้วก็จะรู้เองครับ"

ผมอยากได้ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มอีกสักหน่อย แต่ปูระปูระ 

แผ่ปีกกว้างกางออกเต็มที่แล้วดึงแขนผมด้วยท่าทางเบื่อหน่ายกับ 

การเล่าเร่ืองราวเสยีเตม็ประดา ก่อนจะพาผมบนิโดยไม่ฟังเสยีงอะไร

อีก

ทันใดนั้น ผมรู้สึกถึงแรงสะเทือนรุนแรงราวกับพื้นถล่ม คล้าย

ร่างกําลังร่วงลงด้วยความเร็วเหนือแสง ความเร็วขนาดน้ีปีกของ 

ปูระปูระคงไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ เขาเป็นเทวดาหรือเป็นอสูร 

กันแน่ ผมรู้สึกกังวลขึ้นมาทันที จากน้ันก็หมดสติโดยไม่ทันรู้ตัว 

แล้วถูกดูดเข้าไปในวังวนหลากสีที่หมุนไม่หยุด
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เมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งผมก็กลายเป็นโคบายาชิ มาโคโตะไปแล้ว

ผมมีร่างกายจริงๆ ด้วย รู้สึกถึงร่างกายที่สัมผัสได้ เมื่อครู ่

ดวงวิญญาณของผมอยู ่ ในสภาพเปล่าเปลือย แต่ตอนน้ีกลับม ี

เน้ือหนังมังสาอย่างกับสวมเสื้อโค้ตหนักๆ ดูเหมือนร่างน้ีกําลังนอน

อยู่บนที่นอน ไม่สิ น่าจะเป็นเตียง ได้กลิ่นยาแบบนี้ สงสัยว่าจะเป็น

เตียงในโรงพยาบาล จริงสิ มาโคโตะฆ่าตัวตาย อาการโคม่า เอ๊ะ  

ผมได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังร้องไห้สะอึกสะอื้น

ใครน่ะ

ผมเผลอลืมตาขึ้นโดยที่ยังไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจใดๆ

สายตาของผมประสานเข้ากับคณุป้าคนหน่ึงที่ใบหน้าชุม่ไปด้วย

นํ้าตา

"มาโคโตะ!" คุณป้าพึมพํา "มาโคโตะ!?" ก่อนจะร้องเสียงลั่น

ผมรู้สึกว่าเงาของคนรอบกายพากันหันมามอง ที่น่ีคงจะเป็น

- 1 -
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โรงพยาบาลอย่างทีผ่มคดิไว้จริงๆ ข้างเตยีงมอีปุกรณ์ทางการแพทย์

เทอะทะ ผมเห็นชุดสีขาวของพยาบาลหลายคนอยู่ข้างหลังอุปกรณ์

เหล่าน้ัน มเีสยีงคนร้องอทุานเบาๆ ว่า "ไม่จริง" แล้วเงาขาวๆ เหล่าน้ัน

ก็เริ่มเคลื่อนไหว

"มาโคโตะ!"

คราวนี้เป็นเสียงร้องของคุณลุงที่กําลังประคองคุณป้าเอาไว้

"มาโคโตะฟื้นแล้ว!!"

ผมมารู้ทีหลังว่าหมอเพิ่งประกาศว่ามาโคโตะ 'สิ้นลมแลว้ครบั' 

ไปเม่ือสบินาทก่ีอน วญิญาณของมาโคโตะขึน้สวรรค์ไป แล้วผมก็เข้ามา

อาศยัในร่างเขาซึง่กลายเป็นห้องว่างแทน และจู่ๆ ร่างของมาโคโตะ

ก็ลืมตาแป๋วขึ้นมาแบบนี้ ใครเห็นก็ต้องตกใจ

"ชีพจร…ความดัน... โอ้ ไม่น่าเชื่อ!"

คุณหมอเองก็ร้องโวยวายขึ้นมาด้วย

พอคุณลุงกับคุณป้ารู ้ว ่าผมฟื ้นคืนชีพขึ้นมาจริงก็แสดง 

ความดีใจสุดขีด ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสองคนน้ีเป็นพ่อแม่ของมาโคโตะ 

จึงไม่น่าแปลกที่ทั้งคู่จะดีใจจนแทบบ้าเมื่อลูกชายฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง  

ทั้งสองร้องเสียงหลง ลูบแก้ม ลูบแขน และกอดผม น่าแปลกที่ผม

ไม่รู้สึกรังเกียจทั้งที่ถูกคนแปลกหน้าจับต้องเน้ือตัวขนาดน้ี ร่างกาย

ของมาโคโตะยอมรับมันก่อนที่ผมจะทันรู้สึกอะไร

ครอบครัวของมาโคโตะยังมีสมาชิกอีกหน่ึงคน เด็กชาย 

ในชุดนักเรียนผู้น่ังห่อไหล่อยู่ตรงปลายเตียงและจ้องมองผมด้วย

ดวงตาแดงก่ําต้ังแต่เม่ือครู ่ ในขณะทีท่กุคนซึง่อยูต่รงน้ัน ไม่ว่าจะเป็น

พ่อ แม่ คุณหมอ และนางพยาบาลต่างพากันดีใจยกใหญ่ มีเพียง 
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เขาคนเดียวที่น่ิงสงบ ภายหลังผมถึงรู้ว่าเขาคือพี่ชายของมาโคโตะ 

ชื่อโคบายาชิ มิซึรุ ในตอนน้ันอย่าว่าแต่รู ้จักมิซึรุเลย มาโคโตะ 

อายุเท่าไหร่ผมยังไม่รู้ เลยได้แต่เดาว่าชายคนน้ีคงเป็นพี่น้องกัน 

ล่ะมั้ง

"มาโคโตะ ลูกฟื้นแล้ว ลูกฟื้นแล้ว"

พ่อร้องเรียกชื่อลูกชายราวกับเสียสติ

ผู้เป็นแม่เกาะติดผมไม่ยอมห่าง

มีเพียงพี่ชายที่ปิดปากเงียบ

แม้ว่าจะอยู่ในสภาพยากจะศกึษาสถานการณ์อย่างละเอยีด แต่

อย่างน้อยผมก็ได้พบกับครอบครัวทีจ่ะไปโฮมสเตย์ด้วยแล้ว

น่าเสยีดายอยูนิ่ดตรงทีด่เูหมอืนครอบครวัน้ีจะไม่ใช่ครอบครวั

เศรษฐีหรือดารา ซ่ึงผมไม่ได้คาดหวังอะไรต้ังแต่เห็นสีหน้าเทวดา

ท่าทางนิสยัไม่ดีน่ัน ได้มาอยูกั่บครอบครัวธรรมดาๆ น่ีก็ดแีล้ว ผมนึก

ยอมรับพวกเขาอยู่ในใจ เพราะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าพอลืมตา 

ฟื้นขึ้นมา ผมอาจจะได้พบกับชายร่างบึ้กแปดคนในชุดแนบเน้ือ 

ลายจุดสีแดงเหลืองร้องไห้อยู่รอบตัว คนเราได้อะไรแบบธรรมดา 

นี่แหละดีที่สุดแล้ว

พอเริ่มสบายใจผมก็รู้สึกง่วงนอนขึ้นมาทันที

ดเูหมือนร่างกายของมาโคโตะทีเ่พิง่ฟ้ืนจากความตายยงัไม่คนื

สภาพปกต ิผมรูส้กึไร้เรีย่วแรง เคลือ่นไหวร่างกายไม่ได้ดงัใจ ในทีส่ดุ

ผมก็ผลอ็ยหลบัไปโดยไม่ได้พดูอะไรสกัคาํ

การเปิดตัวผมในฐานะโคบายาชิ มาโคโตะได้สิ้นสุดลง 

เพียงเท่านี้
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หลงัจากน้ันผมยงัรู้สกึง่วงและไม่มีเร่ียวแรง ความจริงร่างกาย

ของมาโคโตะฟื้นตัวเร็วเสียจนคุณหมอยังตกใจ แต่อาจเป็นเพราะ 

การกินยาวนัละสามเวลาทีท่าํให้ผมไม่มแีรงและง่วงนอนตลอดแบบน้ี 

เอาเป็นว่าตอนน้ีผมอยู่ในโรงพยาบาล แถมไม่มอีะไรให้ทาํอกีต่างหาก 

ถือโอกาสนี้นอนซะเลยแล้วกัน

ผมใช้สามในสี่ส่วนของวันไปกับการนอน เมื่อลืมตาขึ้นมา 

ราวกับนึกอะไรได้ ผมจะเห็นใบหน้าแม่หรอืพ่อของมาโคโตะ หรือไม่ก็

แผ่นหลงัของมซิรุึ

หากต่ืนขึน้มาขณะท้องฟ้าข้างนอกยงัสว่างอยู ่แม่ก็จะอยูข้่างๆ 

ผมทกุคร้ัง แม่เป็นผู้หญงิร่างเลก็ ปากและจมกูได้รูป มกัน่ังตรงเก้าอี้

ข้างเตียง จ้องมองผมราวกับจะนับจาํนวนครัง้ทีผ่มกะพรบิตา เวลา

สบตากันแม่จะถามสัน้ๆ ว่า 'รูส้กึดขีึน้ไหมจ๊ะ' หรือ 'ดโูทรทศัน์ไหมลกู' 

โดยไม่ค่อยพดูอะไรนอกจากน้ัน แม่ปฏิบัตกัิบผมด้วยความระมดัระวงั

คล้ายเวลาจับต้องสิ่งของที่เปราะบาง ช่วงแรกผมรู้สึกว่าแม่ทําตัว 

ห่างเหิน แต่พอมาคดิดอูกีท ี มาโคโตะเป็นเดก็ทีฆ่่าตวัตาย แสดงว่า

เขาต้องมีปัญหารุนแรงพอสมควร ซึ่งอาจจะทําให้แม่ต้องพยายาม

ทาํตัวระมัดระวงัอย่างมากก็ได้

มิซึรุ ผู ้ เป ็นพี่ชายมักจะมาในตอนเย็น รับช ่วงดูแลผม 

สองสามชั่วโมงเพื่อให้แม่ได้พัก เขาเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยพูด หลังจาก

ก้มหน้าก้มตาจัดเตรยีมและเก็บอาหารเยน็ให้ผมเสรจ็ เขาจะหันหลงัให้

แล้วหยิบหนังสือเรียนหรือคู่มือเตรียมสอบออกมากางอ่าน ผมรู้ว่า

เขาอยูช่ัน้มธัยมหกเพราะดูจากหนังสอืเรยีนทีอ่่าน วนัหน่ึงผมตดัสนิใจ

ลองพดูกับเขา "อ่านหนังสอืเตรยีมสอบเข้ามหาวทิยาลยัคงเหน่ือยแย่" 
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พอได้ยนิ เขาจ้องหน้าผม ปิดหนังสอืเสยีงดัง แล้วเดนิออกไปนอกห้อง

อย่างรวดเร็ว สงสัยจะเครียดกับการอ่านหนังสือมากไปหน่อย

เวลาเยี่ยมคนป่วยในช่วงคํ่าคือหน่ึงทุ่มถึงสามทุ่ม พ่อของ 

มาโคโตะจะมาเยี่ยมในช่วงน้ีทุกวัน เม่ือพ่อผู้มีใบหน้าอิ่มเอิบและ 

ยิ้มแย้มมาเยี่ยม ผมจะรู้สึกว่าห้องเดี่ยวที่กว้างเกินไปสําหรับผม 

เพยีงคนเดยีวน้ันดสูดใสขึน้มาทนัท ีพ่อจะไม่กังวลกับความรู้สกึของผม

และไม่ได้นึกสรรหาคาํพดูแบบแม่ แต่จะแสดงความรู้สกึของตนออกมา

ตรงๆ เช่น

"พ่อดีใจจริงๆ ที่มาโคโตะฟื้น"

"พ่อไม่เคยรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากเท่านี้มาก่อน"

พ่อจะพูดอย่างน้ีทุกคืนแล้วกลับบ้านไปด้วยความสบายใจ 

พยาบาลล้วนชื่นชมในตัวพ่อ พากันพูดชมบ่อยๆ ว่าเป็นคุณพ่อที่ดี 

ผมฟังแล้วรู้สึกภูมิใจแม้ว่าเขาจะเป็นพ่อของคนอื่นก็ตาม

เอาล่ะ ถึงแม้ความรู้สึกที่ผมมีต่อแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่ 

สิง่ทีท่ัง้สามคนน้ีมเีหมอืนกัน คอืความรู้สกึห่วงใยมาโคโตะอย่างแท้จริง 

แม้แต่พีช่ายไร้ปากน่ันก็ตาม ถ้าไม่รกักันจรงิคงไม่มาเยีย่มที่โรงพยาบาล

ทุกวันหรอก

สาํหรบัผม พวกเขาเป็นเพยีงครอบครัวทีผ่มมาอาศยัชัว่ระยะหน่ึง

เท่าน้ัน ทว่าระหว่างที่ใช้ชีวิตในโรงพยาบาล ผมรับรู้ได้ทีละน้อยว่า 

มาโคโตะคอืคนในครอบครัวทีพ่วกเขาไม่อาจขาดได้

น่ีเป็นสิง่เดียวทีผ่มได้เรยีนรู้ ในระหว่างใช้ชวีติไปวนัๆ แบบง่วงๆ 

เพลียๆ ที่โรงพยาบาล
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ผมอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์ ความจริงผมหายดี

ก่อนหน้าน้ันแล้ว แต่เน่ืองจากกรณีของผมเป็นกรณีประหลาด  

(การฟื ้นขึ้นมาหลังหัวใจหยุดเต้นไปนานถึงสิบนาทีเป็นเร่ืองที่ 

เป็นไปไม่ได้) ทางโรงพยาบาลเลยให้ผมอยู่ต่อเพื่อดูอาการและ 

เก็บข้อมูลไปด้วยพร้อมๆ กัน ผมจึงได้รบัการดแูลเป็นอย่างดีในฐานะ

เด็กชายแห่งปาฏิหาริย์

"เธอตายไปครั้งหนึ่งแล้ว"

ก่อนออกจากโรงพยาบาล หมอหนุ่มผู้เป็นแพทย์เจ้าของไข ้

พูดพลางดึงแก้มผม

"พอแล้วนะ อย่าคิดตายอีกล่ะ"

วันที่ผมออกจากโรงพยาบาลเป็นวันอาทิตย์

บ่ายของวนัอากาศสดใสในฤดใูบไม้ร่วง ผมขึน้รถไปกับครอบครวั

ซึ่งมารับกันพร้อมหน้า บ้านของครอบครัวโคบายาชิอยู่ที่มุมหน่ึง 

ในย่านบ้านพักอาศัยอันเงียบสงบ ห้องน่ังเล่นที่สะอาดเสียจน 

แทบไม่มีแม้ฝุ่นผง มีแจกันดอกไม้วางไว้หลายแห่ง บนโต๊ะเต้ียมีซูชิ 

สเต๊ก และอาหารอื่นๆ เรียงรายจนไม่เหลือที่ว่าง ตอนเห็นบ้าน 

แบบธรรมดาๆ ของครอบครัวโคบายาชิเมื่อครู่ ผมก็นึกในใจว่า  

'แบบนี้ ไม่มีทางเป็นเศรษฐีแหงๆ' ทว่าตอนนี้ชักจะประทับใจในความ

เอาใจใส่ของคนในครอบครัว ผมเลยพูดแทนมาโคโตะว่า "ขอบคุณ

ทุกคนมาก" พ่อแม่ของมาโคโตะน้ําตาคลอเบ้าเมื่อได้ฟังคําพูดจาก

ปากผม เพราะระหว่างอยู่โรงพยาบาลผมพูดแทบนับคําได้เนื่องจาก

กลัวความแตก

ผมรับรู้ได้ถึงความรักอย่างแท้จริงของคนในครอบครัวนี้
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ปูระปูระเคยพูดเอาไว้ว่า ครอบครัวโฮมสเตย์ที่ ไปอยู่ด้วย 

จะเป็นครอบครวัแบบไหนน้ันขึน้กับความรนุแรงของความผิดทีท่าํไว้

ในชาติก่อน น่ีแสดงว่าผมคงทําความผิดไว้แค่เล็กๆ น้อยๆ แหง  

อาจจะแค่กินเหล้าเมาอาละวาด ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย หรือไม่ก็เป็น 

เสือผู้หญิงหักอกสาวให้เสียใจอะไรพวกนี้

สิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือ ทําไมมาโคโตะถึงได้ฆ่าตัวตาย ทั้งที่มี

ครอบครวัแสนดอีย่างน้ี ดเูหมอืนคาํว่าฆ่าตวัตายจะเป็นคาํต้องห้าม 

ในบ้านหลังน้ี จึงไม่มีใครพูดถึงมัน บางครั้งผมถึงกับลืมไปเลยว่า 

มาโคโตะเป็นเด็กที่ตัดสินใจเลือกจบชีวิตตัวเอง

"มือ้เยน็วนัน้ีแม่จะทาํของโปรดของมาโคโตะหลายอย่างเชยีวล่ะ 

ลูกไปพักผ่อนก่อนดีไหมจ๊ะ นอนพักในห้องสักงีบแล้วค่อยลงมา 

กินข้าวเย็น"

แม่ของมาโคโตะพูดด้วยความเป็นห่วงขณะผมจัดการอาหาร

บนโต๊ะใกล้หมด เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ เพราะผมเร่ิมจะเหน่ือยกับ

การอยู่พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวเป็นครั้งแรก

"ครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอไปพักก่อน"

ผมลุกจากโต๊ะ แล้วยืนนิ่งอยู่อย่างนั้น

ผมจะไปห้องของมาโคโตะ แต่ไม่รู้ว่าห้องเขาอยูไ่หน ทาํยงัไงดี

"เป็นอะไรรึ มาโคโตะ"

"รู้สึกไม่สบายหรือเปล่า"

ทุกคนทําหน้าสงสัยเมื่อเห็นผมไม่ยอมขยับตัว

ทันใดน้ัน ปูระปูระก็ปรากฏกายขึ้นตรงประตูห้องน่ังเล่น 

ราวกับรู้ว่าถึงเวลาทําหน้าที่ไกด์
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ไม่รูว่้าปรูะปรูะเป็นอะไรไปถึงได้ ใส่สทูอย่างเน้ียบ เขาหันหน้า

มาทางผมพร้อมกวกัมอืราวกับจะบอกว่า 'ตามมา' ผมเกือบพยกัหน้า

และพดูตอบ แต่ต้องรบีหยดุตวัเองไว้ เพราะนึกได้ว่าไม่มีใครมองเห็น

ปรูะปรูะนอกจากผม

ปูระปูระเดินขึ้นบันไดไปอย่างไร้สุ้มเสียงโดยมีผมเดินตามไป

เงียบๆ ห้องของมาโคโตะเป็นห้องแบบปูพื้นไม้ขนาดหกเสื่อ* อยู ่

มุมในสดุของชัน้สอง ในห้องมเีฟอร์นิเจอร์แบบเรยีบๆ สดีาํเป็นหลกั  

ปพูรมสฟ้ีา ภายในห้องดสูว่างไสว คงเป็นเพราะมหีน้าต่างหลายบาน 

แสงสว่างช่วยให้ม่านหน้าต่างสีเขียวอ่อนดูเด่นขึ้นมา

ปูระปูระหยุดยืนตรงหน้าผ้าม่านนั้น ส่วนผมนั่งที่ขอบเตียง

"ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ" ผมพูดแกมประชด "ไหนบอกว่า 

เป็นไกด์ไง น่าจะบอกข้อมูลมากกว่านี้หน่อย"

"มันเป็นนโยบาย" ปูระปูระตอบหน้าตาเฉย "นายไม่ควร 

มีความคิดฝังหัวล่วงหน้า ให้นายได้พบและรู้สึกด้วยตัวเอง ดีกว่า 

ให้ฉันแนะนําโน่นนี่กับนาย"

ผมจ้องปูระปูระอีกครั้งด้วยความรู้สึกแปลกๆ

"ทําไมคุณถึงเปลี่ยนไปจากตอนอยู่บนสวรรค์มากจัง"

ปูระปูระหัวเราะเจื่อนๆ กับคําพูดแทงใจ

"เข้าเมืองตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตามไง จะบอกให้ก็ได้ เวลามา

โลกมนุษย์ด้วยเครื่องทรงเทวดา บางทีฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็น 

คนบ้าน่ะ ถึงแม้จะไม่มีคนเห็นก็เถอะ"

"การพดูจาก็เหมอืนกัน ตอนอยูบ่นสวรรค์ยงัพดู 'ครบั' อยูเ่ลย

* หน่วยวัดขนาดห้องแบบญี่ปุ่น หนึ่งเสื่อมีขนาด 1.8 x 0.9 เมตร
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น่ีนา"

"แบบว่าพอสารรปูแย่ลงคาํพดูก็แย่ลงด้วยไง ฮ่าๆ ล้อเล่นน่ะ 

แบบน้ีแหละที่ใกล้เคยีงกับนิสยัจริงของฉนั เอาน่า ทาํตวัตามสบาย

ด้วยกันทัง้สองฝ่ายดกีว่า"

"เฮ้อ"

ช่างเป็นเทวดาที่ทําตัวตามสบายซะจริงๆ

ในขณะทีผ่มกําลงัรู้สกึระอาใจ จู่ๆ ปรูะปูระก็หันมาแล้วถามแบบ

เป็นงานเป็นการ "ว่าแต่การโฮมสเตย์เป็นไงบ้าง"

"ราบรืน่ดี" ผมยดือกตอบ "ตอนน้ี ไม่มีปัญหาอะไร ครอบครวัน้ี

เป็นคนดีกันทัง้น้ัน คณุป้าทาํอาหารเก่ง ห้องน้ีก็พอใช้ได้ ดกีว่าทีค่ดิ 

เอาไว้เยอะเลย ผมยงังงอยูเ่ลยว่าทาํไมมาโคโตะถึงได้ฆ่าตวัตายทัง้ทีม่ี

ครอบครัวดขีนาดน้ี"

"ทาํไมน่ะเรอะ" ปูระปูระพดูหน้าน่ิง "ก็เพราะนายยงัไม่รู้ธาตุแท้

ของครอบครวัน้ีน่ะส"ิ

"อะไรนะ"

"นายไม่รู้อะไรเลย"

ผมขนลุกกับเสียงตํ่าไร้ความรู้สึกของเขา

"หมายความว่ายังไง"

"พ่อของมาโคโตะน่ะ เห็นยิ้มๆ อย่างน้ัน ความจริงแล้ว 

เป็นคนเห็นแก่ตัวที่สุด ขอให้ตัวเองได้ดีเป็นพอ ส่วนแม่ก็เป็นชู้กับ 

ครูสอนเต้นระบําฟลามิงโกเมื่อไม่นานมานี้เอง เป็นไงล่ะ"

ผมกลนืลมทีตี่ขึน้มาในอก สเต๊กทีย่ดัเข้าไปเมือ่ครู่เร่ิมแผลงฤทธ์ิ

อยู่ในกระเพาะ จะว่าไป การกินสเต๊กควบกับซชูน้ัินหนักไม่ใช่เล่น
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...อืม ปูระปูระพูดอะไรอีกนะ

"อย่าหนีปัญหาสิ" ปูระปูระจ้องหน้าผม

"..."

"เอาล่ะ ถ้าง้ันฉันจะเล่าความจริงที่นายไม่มีทางหนีพ้นให้ฟัง

อย่างละเอียดอีกสักหน่อย สาเหตุที่มาโคโตะฆ่าตัวตายมันซับซ้อน

ซ่อนเง่ือน ซึง่นายจะต้องรบัช่วงเรือ่งพวกน้ันไปด้วย ไม่ใช่ว่าจะรับช่วง

เฉพาะร่างกายของมาโคโตะอย่างเดยีว"

ปรูะปรูะพดูต่ออย่างไม่ปรานีปราศรัย จนผมรูส้กึเหมอืนร่วงจาก

สวรรค์ลงไปยังนรก เขาหย่อนก้นน่ังบนขอบหน้าต่าง หยิบหนังสือ 

เล่มหนาจากกระเป๋าเสือ้ออกมาเปิดอ่าน

"อะไรน่ะ"

"หนังสอืคูม่อืไกด์ไง ข้อมลูของมาโคโตะตอนมชีวีติถูกบนัทกึไว้

ในนี้" มือของปูระปูระหยุดที่หน้าหนึ่งของหนังสือ "เจอแล้ว บันทึก

เหตุการณ์สองสามวนัก่อนทีม่าโคโตะจะฆ่าตวัตาย"

ผมกลืนนํ้าลายลงคอ ใจหนึ่งไม่อยากรับฟัง แต่อีกใจก็อยากรู้

"ปกติเขาเป็นคนโชคไม่ดีมาตลอดอยู่แล้ว แต่วันน้ันเป็นวันที่

เลวร้ายที่สุดในชีวิต สาเหตุที่ทําให้เขาฆ่าตัวตายมีหลายเรื่อง แต่

สาเหตุหลักอยู่ที่วันนี้"

ปูระปูระเกริ่นพร้อมวางท่าเท่ จากน้ันเริ่มเล่าด้วยน้ําเสียง 

ราบเรียบ

เป็นบันทึกของเหตุการณ์หน่ึงวันอันโหดร้ายสมกับคําว่า 

เลวร้ายที่สุดจริงๆ

"วนัพฤหัสบดีทีส่บิกันยายน คนืน้ันระหว่างกลบัจากเรยีนพเิศษ 
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มาโคโตะบังเอิญเห็นคุวาบาระ ฮิโรกะเดินควงแขนกับผู ้ชาย 

วัยกลางคน"

"คุวาบาระ ฮิโรกะเป็นใครเหรอ"

"เป็นรุ่นน้อง ม.ต้น แล้วก็เป็นรักแรกของเขาด้วย"

"หือ"

"เด็กหญิงคนน้ันกําลังอี๋อ๋อกับชายวัยกลางคน เป็นใครก็ต้อง

ข้องใจ มาโคโตะเลยสะกดรอยตามไปเห็นสองคนเข้าโรงแรมม่านรดู"

"เฮ้ย"

"มาโคโตะชอ็กจนขาแขง็ก้าวไม่ออกไปพกัหน่ึง แล้วเหตุการณ์

สะเทอืนใจก็โหมกระหน่ําใส่เขาอกี คราวน้ีเขาเห็นแม่กับครสูอนเต้น

ระบาํฟลามิงโกเดนิประคองกันออกมาจากโรงแรมเดยีวกันน้ันเอง"

"คุณป้าคนนั้นน่ะเหรอ"

คุณแม่ผู้ ใจดีคอยเอาอกเอาใจไม่ห่าง ไม่น่าเชื่อว่าจะทําเร่ือง

แบบนั้นได้ นี่ถ้าผมเป็นลูกชายแท้ๆ จะตกใจขนาดไหน

"เหตุการณ์ในคืนน้ันโหดร้ายอย่างกับเร่ืองโกหก แต่เรื่องร้าย

ยังไม่จบแค่นั้น"

ปรูะปรูะสดูหายใจเฮอืกใหญ่ ผมเลยพลอยสดูหายใจลกึเพือ่ให้

จิตใจสงบลงตามไปด้วย

"พอมาโคโตะกลับถึงบ้าน เจอพี่ชายน่ังหน้าซีดอยู่หน้าทีวี  

บอกว่าทีวีเพิ่งออกข่าวเก่ียวกับบริษัทที่พ่อทํางาน ประธานบริษัท 

กับผู้บริหารหลายคนถูกจับด้วยข้อหาหลอกลวงผู้บริโภค"

"พ่อของเขาร่วมขบวนการหลอกลวงด้วยหรือไง"

"เปล่า พ่อของมาโคโตะเป็นพนักงานธรรมดาๆ เช่นเดียวกับ
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พนักงานส่วนใหญ่ ไม่ได้เก่ียวข้องกับการโกงเลย ประธานบริษัท 

เป็นคนคิดไม่ซื่อ แอบตั้งทีมวิจัยลับขึ้นมาดําเนินการ"

"หลอกลวงผู้บริโภคยังไง"

"สนิค้าทีถู่กฟ้องเป็นสนิค้าขายตรงชือ่ 'ซาลาเปาลดความอ้วน

ได้ง่ายจัง' โฆษณาเกินจริงว่า ถ้ากินหน่ึงลูกจะผอมลงหน่ึงกิโล กิน 

สองลกูผอมลงสองกิโล ทัง้ทีค่วามจรงิแล้วเป็นแค่ซาลาเปาธรรมดาๆ 

และดูเหมือนว่ายงัมกีารหลอกลวงอกีหลายอย่าง เช่น ออกสนิค้าใหม่

ชื่อ 'ข้าวเกรียบแปดเหลี่ยม' โดยปล่อยข่าวเป็นตุเป็นตะเรื่อง 

ทฤษฎีโลกเป็นรูปแปดเหลี่ยมบ้างล่ะ เอานํ้าก๊อกจากซูเปอร์มาร์เก็ต

มาตั้งชื่อว่า 'ซูเปอร์วอเตอร์' แล้วขายแพงๆ บ้างล่ะ พวกนี้มักง่าย

จริงๆ"

ปูระปูระห่อไหล่ด้วยสีหน้าเหนื่อยหน่าย

"ถึงคนพวกน้ันจะเลวแค่ไหน แต่ก็เป็นเจ้านายคนสาํคญัสาํหรบั

พ่อของมาโคโตะ ทีม่ทีัง้เร่ืองบญุคณุและหน้าที ่หลงัจากบรรดาเจ้านาย

ถูกจับไปทั้งก๊วน ผู้บริหารที่เหลือต้องพากันลาออกแสดงความ 

รับผิดชอบ พ่อของมาโคโตะเป็นคนดีขนาดน้ัน คงรู ้สึกสงสาร 

พวกผู้บริหารจนเศร้าใจไปด้วย มิซึรุดูข่าวไปก็เป็นห่วง พอมาโคโตะ

รู้เรื่องก็พลอยกังวลเรื่องพ่อไปด้วยอีกคน แต่ความจริงแล้ว..."

"...มีอะไรอีก"

"พ่อกลับมาถึงบ้าน กระโดดตัวลอยเข้ามาตั้งแต่ประตูบ้าน

จนถึงห้องน่ังเล่น พอเห็นหน้ามาโคโตะกับมิซึรุก็เข้ามากอดจูบ 

ด้วยความดีใจ แถมยังร้องเสียงดังชวนให้เต้นแซมบ้าฉลองด้วยกัน"

"เขาเมาล่ะสิ"
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"ใช่ แต่ไม่ใช่กินเหล้าย้อมใจนะ กินเหล้าฉลองต่างหาก ผู้บรหิาร

ระดับสูงของบริษัทลาออกหมด เลยมีการจัดตําแหน่งกันใหม่ 

พนักงานธรรมดาอย่างพ่อของมาโคโตะจึงได้เลือ่นตําแหน่งรวดเดยีว

สามขั้น ได้เป็นผู้จัดการฝ่าย พ่อถึงกับกระโดดไปมาด้วยความดีใจ 

'เจ้านายจะโดนจับหรือถูกไล่ออก ฉันไม่เก่ียว ขอบใจนะที่ทําให ้

ได้เลื่อนตําแหน่ง' " ปูระปูระเล่าอย่างใส่อารมณ์

"..."

"มนุษย์ก็เป็นแบบน้ี เป็นใครก็คงทําเหมือนเขา แต่มาโคโตะ 

คงรับไม่ได้ที่เห็นพ่อตัวเองในสภาพน้ี แม้ว่าชีวิตพ่อจะเรียบๆ  

ไม่โลดโผน แต่มาโคโตะชืน่ชมพ่อมาตลอด ว่าเป็นคนมคีวามพยายาม

ตั้งหน้าตั้งตาทํางาน ความชื่นชมนี้ยิ่งทําให้เขาสะเทือนใจ"

ปรูะปรูะเล่าจบแล้ว ทว่าผมยงัรู้สกึป่ันป่วนในกระเพาะไม่หาย 

อาจเป็นเพราะพระอาทิตย์ ใกล้ตก จึงทําให้ภายในห้องที่สว่างจ้า 

อยู่เมื่อครู่กลับมืดคร้ึมแลดูหม่นหมอง ผมเหม่อดูเพดานห้องบ้าง  

จ้องผนังห้องบ้างเพื่อหลบสายตากล้าคมของปูระปูระ

ที่ผนังห้องมีกระจกแขวนอยู่ มันสะท้อนเงาใบหน้าของผม... 

ไม่ใช่สิ ของมาโคโตะต่างหาก

ตาต่ี จมกูแบน รมิฝีปากเลก็ ดเูป็นคนหน้าจดื ท่าทางอ่อนแอ

ตอนได้เห็นใบหน้าน้ีเป็นคร้ังแรกในกระจกห้องน้ําที่โรงพยาบาล

ผมถึงกับหดหู่ด้วยความเซ็ง นึกแค้นใจปรูะปูระกับบอสของเขา จะให้

มีชวีติอยูด้่วยใบหน้าแบบน้ีเน่ียนะ เร่ืองเลก็น้อยอืน่ๆ ยงัพอทน แต่

ใบหน้าของมาโคโตะไม่มีวีแ่ววความสดใสแม้แต่น้อย หน้าตาไม่เหมาะ

กับรอยยิ้ม แววตาไร้พลัง ที่ผมสงสัยตอนแรกว่าเขาคิดฆ่าตัวตาย 
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ได้ยังไงทั้งที่มีครอบครัวดีๆ มาเยี่ยมไข้ทุกวันน้ัน ตอนน้ีผมคิดว่า 

พอจะเข้าใจแล้ว

เด็กสาวผู้เป็นรักแรกเข้าโรงแรมม่านรูดกับชายวัยกลางคน  

แม่มีชู้ และพ่อผู้ซึ่งขอให้ตนได้ดีเป็นพอ

"ไหนๆ แล้ว ฉันขอถามอะไรหน่อยสิ" ผมพูดขณะจ้องเงา 

ในกระจก "มิซึรุ พี่ชายของมาโคโตะเป็นคนยังไง"

"อืมมม ฉันจะบอกให้ก็ ได้ เขาเป็นคนนิสัยไม่ดี ไร้ความ 

เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ เห็นหน้ามาโคโตะทีไรก็เอาแต่พูดเสียดสี  

โดยเฉพาะเรื่องความสูง มาโคโตะคิดมากเร่ืองตัวเตี้ย ซึ่งมิซึรุก็รู้  

เลยจงใจพูดกระทบกระแทกตลอด"

"แต่ไม่เห็นเขาพูดอะไรแบบนั้นกับฉันเลย"

"เขาแกล้งทําเป็นไม่สนใจเพราะโมโหที่นายฆ่าตัวตาย การ 

ฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับ นายลองล้วงเข้าไปใต้เตียงสิ"

พอผมทําตามที่บอก มือก็จับไปโดนอะไรบางอย่างซึ่งแข็ง 

และหนา เมื่อดึงออกมาดูจึงพบว่าเป็นรองเท้าบูตคู่หนึ่ง

"รองเท้าบตูลบัเฉพาะไง" ปรูะปรูะบอก "รองเท้าน่ีเสริมพืน้ข้างใน

หนาสุดๆ ถ้าสวมแล้วจะทําให้ดูตัวสูงขึ้นหลายเซ็นต์ คนธรรมดา 

เขาไม่ใส่กันหรอก แต่มาโคโตะสัง่ซือ้มาทางแคตตาลอ็ก และคนขีข้ลาด

อย่างเขาก็กลัวความลับแตกจึงได้แต่ซ่อนเอาไว้ ใต้เตียง แล้วมิซึร ุ

ก็ดันมาเจอรองเท้าคู่น้ี... ตอนไม่ก่ีวันก่อนที่มาโคโตะจะฆ่าตัวตาย  

มิซึรุแกล้งเหน็บแนมมาโคโตะเสียไม่มีชิ้นดี แถมยังพูดปิดท้ายว่า  

'เลิกพยายามได้แล้ว ขาแกสั้นขนาดน้ัน ต่อให้เสริมรองเท้ายังไง 

ก็ต้องเป็นไอ้เตี้ยไปตลอดชีวิต' มาโคโตะเสียใจเรื่องนี้มากที่สุด"
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ผมโยนรองเท้าบูตคู่น้ันลงบนพรม แล้วล้มตัวนอนบนเตียง 

แหงนหน้ามองเพดาน หมดเรี่ยวแรง รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนโง่ 

หลงดีใจว่าเป็นครอบครัวที่ดี ครอบครัวนี้รักกัน

ภาพครอบครัวพร้อมหน้าแสนอบอุ่นเมื่อกี้นี้คืออะไรกัน

"พอรูเ้รือ่งพวกน้ีแล้ว ฉนัชกัแปลกใจว่ามาโคโตะมชีวีติอยูม่าถึง

ป่านน้ี ได้ยงัไง" ผมยิม้ฝืนๆ ให้ปรูะปูระ "ถูกส่งมาอยู่โฮมสเตย์ในบ้าน

แบบน้ี สงสยัชาติทีแ่ล้วฉนัคงทาํผิดมหันต์แหง"

"อ้อ ลมืบอกไปอย่างหน่ึง" ดูเหมอืนปูระปรูะไม่ได้ฟังทีผ่มพดูเลย 

"ตอนน้ีโคบายาช ิมาโคโตะกาํลงัเรียนอยูช่ัน้มัธยมสาม"

"หา!"

ตัวสูงแค่นี้ ผมคิดว่าเขาอยู่มัธยมหนึ่งซะอีก

เดี๋ยวก่อน! อยู่มัธยมสาม หมายความว่า...

ปูระปูระพูดด้วยท่าทางสบายใจ ไม่แยแสความตกใจของผม

"หมายความว่า นายจะต้องสอบเข้าโรงเรยีนมธัยมปลายในอกี

คร่ึงปีหลงัจากน้ี"
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จากที่หลงคิดว่าครอบครัวน้ีเป็นครอบครัวธรรมดาอันแสน

อบอุน่ กลบักลายเป็นรงัสมุของปีศาจไปเสยีได้ คนในครอบครัวทีผ่ม

นึกว่าเป่ียมด้วยความรักและเมตตา กลบัซกุซ่อนธาตแุท้ไว้ถ้วนหน้า 

ครอบครวัสวมหน้ากากแสดงละครใส่กัน หากพวกเขาจะยงัเสแสร้ง

แสดงละครครอบครวัอบอุน่ต่อไปเร่ือยๆ โดยไม่รูต้วัว่ามาโคโตะตวัจรงิ

ตายไปแล้วก็เชญิตามสบายเลย

แม่ผู ้ทําอาหารอยู ่ ในครัว ดูดีราวกับคุณนายไฮโซสวยเก๋  

เหมาะกับผ้ากันเปื้อนสีม่วงอ่อน ไม่มีเค้าของหญิงคบชู้ ให้เห็น เชิญ

แสดงบทเมียผู้แสนดีและแม่ตัวอย่างต่อไปเรื่อยๆ เลยนะ แต่ถ้า 

จะให้ผมแสดงเป็นลูกชายแสนดีล่ะก็ เสียใจด้วย ผมรู้สึกขยะแขยง

อาหารที่เธอทําจนกินข้าวไม่ลง เหลือทิ้งบานเบอะ

พ่อซึง่รอยยิม้ไม่เคยเลอืนไปจากใบหน้าแม้อยู่ในรถไฟแน่นเอีย้ด 

และดูท่าจะสละที่น่ังให้คนชราก่อนใคร เก้าอี้ตําแหน่งผู้จัดการฝ่าย 

- 2 -
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ที่ ได้มาเพราะความโชคร้ายของเจ้านายน่ังสบายดีไหมล่ะ ขอเชิญ 

ดีใจกับการเลื่อนตําแหน่งแบบขี้ โกง และมีชีวิตอยู่กับการแสร้ง 

ทาํหน้ายิม้แย้มต่อไปเถอะ แต่ขอร้อง อย่าได้หันมายิม้แบบน้ันกับผม 

หลังจากรู้ความจริงแล้ว เวลาพ่อบอกว่า 'พ่อไปทํางานนะ' หรือ  

'พ่อกลับมาแล้ว' ผมไม่เคยพูดตอบอะไรพ่ออีกเลย

ส่วนมิซึรุก็เผยธาตุแท้เร็วกว่าที่คิด เช้าวันที่สองหลังออกจาก 

โรงพยาบาล เราบงัเอญิเจอกันหน้าห้องนํา้ ผมไปถึงเร็วกว่านิดเดยีว

จึงยืน่มือไปจับลกูบดิประตหู้องน้ําก่อน มซิรึทุาํเสยีงไม่พอใจ "แค่จะตาย

ยงัทาํไม่สาํเรจ็" เขาเป็นคนนิสยัไม่ดีและไร้ความเห็นใจอย่างทีป่รูะปรูะ

บอกจริงๆ ผมก็เลยไม่สนใจมิซรึแุบบทีเ่ขาไม่สนใจผม

ตั้งแต่วางตัวห่างจากครอบครัว ผมก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้อง 

ของมาโคโตะ ผมจะฟังเพลงจากซีดีหรือวิทยุคนเดียว อ่านการ์ตูน 

ของมาโคโตะ ตกคํา่ก็เล่นไพ่กับปรูะปรูะ ผมจะลงไปข้างล่างก็ต่อเมือ่

ถึงเวลากินข้าวเท่าน้ัน กินนิดๆ หน่อยๆ แล้วกลบัห้องทนัท ีผมไม่ค่อย

ได้ทําอะไรก็เลยไม่หิวมากนัก

ทุกคนในครอบครัวไม่มีใครทําท่าประหลาดใจกับการกระทํา 

ดังกล่าวของผม น่ันหมายความว่า มาโคโตะทําตัวแบบน้ีมาต้ังแต่

ก่อนฆ่าตัวตายแล้ว

ผมใช้ชีวิตแบบนั้นได้ไม่กี่วันก็รู้สึกเบื่อ

ผ่านไปแค่สี่วันผมก็ชักเซ็งเต็มที่ พอถึงวันที่ห้าซึ่งเป็นวันศุกร์ 

ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไปโรงเรียนมัธยมที่มาโคโตะเรียนอยู่ ตอนน้ี

ผมอยู่ระหว่างหยุดเรียนเพื่อพักฟื้นสุขภาพ

(ติดตามอ่านต่อได้ ในฉบับเต็ม)
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