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สัมผัสโลกเหนือจินตนาการ
ไปกับเอ็นเธอร์บุ๊คส์

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความประทับใจ กับ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ ได้ที่
www.facebook.com/enterbooks



ค�ำน�ำ

เคยคิดเล่นๆ ไหมครับว่าหากวันหนึ่งเราติดอยู่ในห้องตัวเอง ห้องที่แสน 

คุ้นเคยและพบเห็นอยู่ทุกวัน มันจะเป็นอย่างไร เราจะหาทางออกมาอย่างไร  

จะติดต่อใครให้ช่วยเหลือ แล้วถ้าติดต่อไม่ได้จะท�าอย่างไร จะกระแทกประตู

หมายพังมันทิ้งหรือเปล่า แล้วถ้ามันเป็นประตูไม้ท่ีแข็งและหนามากๆ เราจะ 

หาอะไรพังลูกบิดดีไหม ถ้าประตูไม่ใช่แบบลูกบิดล่ะจะปลดล็อกมันอย่างไร  

หรือควรเปลี่ยนใจหาทางออกอ่ืน เช่น กระโดดจากหน้าต่าง โอ้ น่ันคงไม่ใช ่

ความคดิทีด่แีน่ๆ ถ้าห้องเราไม่ได้อยู่ชัน้หน่ึงหรอืชัน้สอง นียั่งไม่รวมถึงว่าบางที่

ยังติดเหล็กดัดกันขโมยแบบเปิดไม่ได้ด้วย หรือจะลองไปทางฝ้าเพดาน แต่ 

จะปีนขึน้ไปยังไง แล้วถ้าเพดานเป็นแผ่นปนูล่ะ

ดเูหมอืนว่าสถานท่ีท่ีคิดว่าปลอดภัยและคุ้นเคยอาจจะอนัตรายไม่ใช่เล่น

เมือ่เราชะล่าใจ แต่เชือ่เถิดว่าท่ีร่ายมามากมายยังเทยีบไม่ได้กับสิง่ทีเ่กิดขึน้ใน

นวนิยายเล่มน้ีทีเ่ราคดัเลอืกและส่งตรงมาจากเกาหลใีต้ ซึง่เป็นรสชาตใิหม่ท่ีทาง

เอ็นเธอร์บุ๊คส์ภูมิใจเสนออย่างย่ิง! และอยากให้นักอ่านทั้งหลายได้ลิ้มลองดู 

เพราะมันอาจช่วยให้ตระหนักว่าการถูกขังโดยหาทางออกไม่ได้นั้นอาจน่ากลัว 

ก็จรงิ แต่บางทอีาจมสีิง่ทีน่่ากลวัย่ิงกว่าการถูกขงัเสยีอกี!

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



เก่ียวกับนักเขียน

บนโลกทีทุ่กคนบอกว่ามนัธรรมดาน้ัน ยังมเีรือ่งราวต่างๆ มากมายซ่อนอยู่

จึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวเหล่าน้ันให้ออกมาเป็นนิยาย

Park Jiseol



นิยายเรื่องน้ีเป็นการน�าชีวิตประจ�าวันท่ีซ�้าไปซ�้ามามาตีให้แตกเพ่ือ 

คลายปมต่างๆ ในแต่ละประเด็น เป็นนิยายแฟนตาซีที่มีความโรแมนติก 

ซ่อนอยู่แบบพอให้เห็นบ้าง และความแนบแน่นของมิตรภาพระหว่างตัวละคร

ที่ก่อตัวข้ึน มีความต่ืนเต้นให้ติดตามเป็นระยะๆ ไม่ถึงกับซับซ้อนมาก อ่านง่าย 

และยังคงเอกลักษณ์ของนิยายเกาหลีท่ียากแก่การคาดเดาในตอนจบ

วิภาพร พูลสวัสดิ์

จำกใจนักแปล



เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาประมาณสี่ครั้งแล้ว
หากมีครั้งที่ห้าจะแปลกอะไรอีกเล่า
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บทที่ 1

ยุนย็องฮย็อน : ห้อง 203

ยุนย็องฮย็อนห้อง 203 ถูกขัง

ทั้งๆ ท่ีเขาไม่ได้ท�าผิดอะไร หากจะมีเรื่องที่ผิดก็คงเป็นการที่เขา

ดันกดปิดนาฬิกาปลุกเพ่ือไม่ไปเข้าฟังการบรรยายตอนสิบโมงเช้า

เพราะเมื่อคืนเขาด่ืมเหล้าฉลองให้เพ่ือนร่วมรุ่นที่กลับมาเข้าเรียน

อีกครั้ง กระทั่งกลับถึงห้องเมื่อไหร่ก็ยังจ�าไม่ได้แต่น่าจะเกินเท่ียงคืน 

ล่วงเลยเข้าสู่วันใหม่แล้ว

ยุนย็องฮย็อนรู้สึกเมาค้างจึงพยายามหาสารพัดเหตุผลเพ่ือท่ีตน

จะได้นอนต่อใต้ผ้าห่มโดยที่ไม่ต้องเข้าเรียน ถึงจะกลัวว่าอาจโดน 

หกัคะแนนจนต้องไปคร�า่ครวญกับเพ่ือนๆ ภายหลงั แต่เขาก็ยังพยายาม

หาข้ออ้างท่ีคิดว่าดีพอมาบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยไปออดอ้อน 

กราบกรานอาจารย์ทหีลงัก็แล้วกัน ในทีส่ดุเขาก็ผลอ็ยหลบั ยุนย็องฮย็อน 

รู้สึกเหมือนตนได้นอนต่ออีกประมาณสองสามชั่วโมงแล้วค่อยตื่นขึ้น 

อีกครั้ง

แต่พอลืมตาขึ้นเขากลับพบว่าบนหน้าปัดของนาฬิกาปลุก 
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บอกเวลาสบิโมงสามสบินาที จงึคิดว่าตัวเองนอนต่อแค่นดิเดยีวแต่กลบั

รู้สึกสดชื่นกว่าปกติเหมือน 'ได้เวลาเพ่ิมมาฟรีๆ' เมื่อมองผ่านหน้าต่าง

ห้องเช่าโคชีว็อน* ที่มีขนาดไม่ใหญ่ก็เห็นแสงแดดยามเช้าท่ีก�าลัง 

ส่องกระทบวิลล่าและร้านรวงต่างๆ ข้างถนน

เขาสระผมในห้องน�้าอันคับแคบที่น�้าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อน แต่แค่ 

มนัไหลให้ตลอดย่ีสบิสีช่ัว่โมงเขาก็ซาบซึง้อย่างสงูสดุแล้ว ยุนย็องฮย็อน

ใช้ผ ้าขนหนูเช็ดศีรษะเล็กน้อย แล้วเดินมาน่ังหน้าคอมพิวเตอร ์

เหมือนอย่างเคย บริเวณน้ีมีพ้ืนท่ีไม่พอให้ต้ังเก้าอี้แบบมีพนักพิงหลัง  

เขาจึงใช้เตียงต่างที่นั่งจนชินแล้ว

เมื่อเหลือบมองเวลาในคอมพิวเตอร์ เห็นมันบอกว่าตอนน้ี 

เป็นเวลาบ่ายสองโมงสิบสองนาที ยุนย็องฮย็อนก็พลันรู ้สึกเหมือน 

ถูกคนแทงข้างหลังเข้าอย่างจัง หากตอนแรกที่ตื่นมาแล้วพบว่าเป็น

เวลาน้ีอยู่แล้วเขาคงไม่รู ้สึกผิดมากมายนัก อาจแค่รู ้สึกว่าตัวเอง 

นอนตื่นสายเฉยๆ ช่างน่าขันเหลือเกิน

ยุนย็องฮย็อนมองนาฬิกาปลุกอีกครั้ง มันยังคงบอกเวลาสิบโมง

สามสิบนาทีเหมือนเดิม เขาชักไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นปัญหามากกว่ากัน 

ระหว่างโทรศพัท์มอืถือรุน่โบราณท่ีต้ังเวลาปลกุทไีรแบตฯ เป็นต้องหมดไว 

ทกุท ีกับนาฬิกาปลกุทีท่�าหน้าทีข่องตนเองไม่ได้ แต่ถ้าให้ซือ้นาฬิกาใหม่ 

เขาว่าเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือซะยังจะคุ้มค่ากว่า ยุนย็องฮย็อนเช็กเวลา

บนมือถือเพ่ือจะปรับเวลานาฬิกาปลุกอีกครั้ง

ทว่านาฬิกาบนมือถือกลับแสดงตัวเลข '12:00' ดูเหมือนมันจะ

ตายสนิทเช่นเดียวกัน เมื่อจ้องดูอีกครั้งเขาถึงพบว่าบนหน้าจอมีไอคอน

เล็กๆ ที่บอกว่าสถานท่ีแห่งนี้อับสัญญาณปรากฏ แต่ที่นี่แม้จะไม่ใช่

* โคชีว็อน (고시원) คือห้องเช่าขนาดเล็กที่มักตั้งอยู่ใกล้ย่านมหาวิทยาลัย
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สถานท่ีท่ีดีเด่นักหนา มันก็ไม่ใช่ท่ีที่สัญญาณโทรศัพท์จะมาไม่ถึง 

เสียหน่อย

ดูท่าวันน้ีเขาจะดวงซวยชะมัด ยุนย็องฮย็อนคิดว่าดีแล้วที่ตน

ตัดสินใจไม่ไปมหาวิทยาลัยพลางดับเบิ้ลคลิกไอคอนอินเตอร์เน็ต 

ตามความเคยชิน แต่เขากลับต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้

ถ้าทัง้โทรศัพท์ทัง้คอมพิวเตอร์ใช้การไม่ได้ นัน่ไม่ใช่หมายความว่า 

เครื่องส่งสัญญาณมีปัญหาหรอกหรือ ยุนย็องฮย็อนกดอินเตอร์โฟน 

เพ่ือติดต่อผู ้ดูแลแต่มันกลับเงียบสนิท ในที่สุดความหงุดหงิดก็เริ่ม

ถาโถมมาในจติใจด่ังคลืน่ซดั เขาผดุลกุข้ึนจบัลกูบดิประต ูยุนย็องฮย็อน 

รู้สึกถึงการหมุนของลูกบิด แต่ประตูกลับไม่ยอมเปิด

"ปัดโธ่โว้ย ซวยซ�้าซวยซากอะไรขนาดน้ี!"

ยุนย็องฮย็อนเตะประตูอย่างโมโห แต่ประตูยังคงน่ิง มีเพียง 

ข้อเท้าของเขาเท่าน้ันท่ีเจ็บแปลบ เขาไม่สนแล้วว่าประตูจะพังหรือไม่ 

ยุนย็องฮย็อนพยายามใช้ไหล่กระแทก ถ้าเป็นยามปกติประตูห้องน่ี 

ก็คล้ายจะเปิดเองได้ง่ายๆ ทุกครั้งท่ีประตูตรงทางเดินห้องอื่นถูกเปิด  

แต่ตอนนี้มันกลับนิ่งสนิทคล้ายท�าขึ้นด้วยเหล็กกล้า

ในท่ีสุดเขาก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากล เขาเตะประตู

เต็มแรงหมายให้มันทะลุเป็นรูพลางตะโกนแหกปาก อย่าว่าแต่ประตู

จะเปิดเลย กระทั่งเสียงด่าของคนข้างห้องก็ไม่มีมาแม้แต่แอะเดียว  

ยุนย็องฮย็อนหยิบโทรศัพท์มือถือข้ึนมาพยายามโทรติดต่อ 119  

แต่กลับท�าไม่ได้ หน้าจอยังคงแสดงสัญลักษณ์ว่าไม่มีสัญญาณอยู่

เหมือนเดิม

โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ประตูเปิดไม่ได้ อินเตอร์เน็ตก็ต่อไม่ติด ตลอด

สามเดือนท่ียุนย็องฮย็อนอาศัยอยู่ในห้องเช่าโคชีว็อนแคบๆ เขาไม่เคย
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คิดเลยว่าจะรู้สึก 'โดดเดี่ยว' ได้มากขนาดนี้

ช ่องเปิดเพียงอย่างเดียวคือหน้าต่างขนาดเล็กท่ีอยู่บนผนัง 

ค่อนมาทางด้านล่างเท่าน้ัน แม้ปกติแล้วบนถนนที่มีบ้านเดี่ยวอยู่จะ

ค่อนข้างสงบ แต่ก็มกัมหีญิงวัยกลางคนเดินถือถุงซเูปอร์มาร์เก็ต หรอืไม่ 

ก็เด็กตัวเล็กๆ ท่ีไถจักรยานสามล้อเล่นไปมา ทว่าตอนนี้เขากลับ 

ไม่ได้ยินเสียงใดๆ ที่บ่งบอกถึงความมีชีวิตชีวาเลยแม้แต่น้อย มันเงียบ

จนเขารู ้สึกคิดถึงเสียงเห่าของสุนัขท่ีมักเป็นอุปสรรคต่อการนอน 

ฝันกลางวันข้ึนมา

ยุนย็องฮย็อนกดปิดโทรศัพท์มือถือแล้วเปิดใหม่ ดึงสายแลน 

ออกจากคอมพิวเตอร์แล้วเสียบอีกครั้งพยายามต่ออินเตอร์เน็ต ลอง

กระทืบเท้าก็แล้ว แหกปากก็แล้ว สงสัยไม่มีใครได้ยินเสียงเหล่าน้ี 

จึงไม่มีใครพุ่งมาหาเขาเลย

เวลาในหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงวันที่เก้า เดือนห้า ปี 2012  

ยุนย็องฮย็อนรู้สึกว่าตนถูกขังอยู่ในห้องชั้นสอง

นาฬิกาปลุกตาย นาฬิกาในมือถือก็ไม่ท�างาน ในตอนนี้เขารู้เวลา

จากนาฬิกาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เพียงอย่างเดียว มันพยายาม 

ท�าหน้าท่ีของมันอย่างถึงที่สุด แต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรเขาก็ติดต่อ

กับบุคคลภายนอกไม่ได้เลยสักคนเดียว

คงต้องรอจนถึงช่วงห้าหกโมงเย็น เหล่านกัเรยีนท่ีเพ่ิงเลกิเรยีนพิเศษ 

หรือพนักงานบริษัทถึงจะทยอยกันกลับบ้าน ทว่าหูท่ีแนบติดประตูกลับ

ไม่ได้ยินหรือรับรู้ได้ถึงเสียงใดๆ จากการคงอยู่ของมนุษย์บนทางเดิน

ด้านนอกเลยท้ังสิ้น ถนนนอกหน้าต่างก็ว่างเปล่า ไม่มีเงาสะท้อนของ

ผู้คนท่ีอยู่หลังหน้าต่างของตึกฝั่งตรงข้ามแม้แต่น้อย

เขาไม่รู้สึกว่าเวลาชะงักหรือหยุดน่ิง ลมยังพัดให้เห็นเต็นท์ผ้าใบ
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ของร้านค้ากระพือเบาๆ ยังมีแสงแดดท่ีส่องกระทบถุงขนมต่างๆ ที ่

ถูกน�ามาวางขายลดราคาซึ่งถูกวางอยู่ด้านหน้า หรือเงาด้านล่างของ

กล่องต่างๆ เหล่าน้ัน พวกมันไม่ได้ดูแข็งทื่ออย่างไม่เป็นธรรมชาติ

ทว่านั่นกลับดูน่าสะพรึง บนถนนที่ทุกสิ่งทุกอย่างดูปกติกลับ 

ไม่มีร่องรอยของผู้คนแม้แต่คนเดียว

กว่ายุนย็องฮย็อนจะเลกิต่อต้านและพยายามพิจารณาสถานการณ์ 

ทีก่�าลงัเผชญิอยู่น้ีในแบบนอกเหนือสามญัส�านกึท่ัวไปก็ล่วงสู่เวลาสองทุม่ 

แล้ว เขาท้ังลองเปิดน�้าในห้องน�้า ร้องเพลงเสียงดังโหวกเหวก พยายาม

พังหน้าต่างให้แตก และอื่นๆ อีกมากมาย แต่กลับไม่มีใครโต้ตอบเขา

ทั้งนั้น

ถึงอย่างไรเขาก็ยังพยายามคิดว่าตนไม่ได้ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ 

เหนือธรรมชาติใดๆ ทั้งสิ้น ทว่าพอถึงยามค�่าคืน แม้เวลาล่วงเลย 

สองทุ่มไปแล้ว ทิวทัศน์นอกหน้าต่างกลับยังคงมีแสงแดดของยามเช้า

ปรากฏอยู่เช่นเดิม แม้ไม่อยากจะยอมรับแต่จิตใจกลับไม่อาจปฏิเสธ

สถานการณ์แบบน้ีคืออะไรกันแน่ มนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ

หรือเปล่า หรือเขาก�าลังฝัน ถ้าเป็นแบบนั้นก็ค่อยสมเหตุสมผลเก่ียวกับ

ปรากฏการณ์ในตอนนี้ แต่เขาตบหน้าตนเองก็แล้ว ท�าไมถึงไม่ตื่น 

จากฝันเสยีท ีเขากุมหน้าท่ีเริม่บวมแล้วทรดุน่ังลงบนเตียงอย่างเหม่อลอย  

น�้าตาเริ่มไหลพราก

หรอืเขาตายไปแล้ว บางทอีาจเกิดไฟไหม้รมจนเขาขาดอากาศตาย 

กลายเป็นผีท่ีถูกขังในห้องไปชั่วนิรันดร์ ยุนย็องฮย็อนทั้งหวาดกลัว 

ทั้งรู้สึกว่าเหลวไหล

เขาท�าอะไรผิด ท�าไมตายแล้วยังต้องถูกขังในนรกอันแสนอึดอัด

ขนาดน้ี ยุนย็องฮย็อนพลันตระหนักได้ว่าท้องของเขาไม่รู้สึกหิว คอก็
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ไม่รู้สึกกระหายใดๆ ทั้งสิ้น

หรือเขาจะเสียชีวิตไปแล้วจริงๆ ชายหนุ่มน่ังกอดเข่า หยาดน�้าตา

เปียกต้นแขนหนา ดูน่าเวทนาหาใดเปรียบ ย่ิงยุนย็องฮย็อนคิดเช่นนี ้

ก็ย่ิงรู้สึกรันทด เขาตะเบ็งเสียงร้องดังโหยหวนกว่าเดิม สะอึกสะอื้น

เหมือนตอนท่ีเป็นเด็กประถมแล้วคิดถึงแม่ขณะนั่งหน้ากองไฟตอน 

เข้าค่าย

พอได้ปลดปล่อยจึงรู ้สึกโล่งขึ้นบ้าง ยุนย็องฮย็อนใช้หลังมือ 

เชด็น�า้ตา สดูลมหายใจเข้าปอดลกึๆ แล้วท้ิงตัวลงนอนไปบนเตยีง ก่อนจะ 

เด้งตัวลุกขึ้นมาน่ังหน้าคอมพิวเตอร์อีกครั้ง ถึงต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได ้

แต่เขายังเล่นเกมได้ แถมยังมีไฟล์หนังกับละครท่ีตนเองแอบโหลดฟรี

แบบผิดกฎหมายเก็บไว้อีกต่างหาก ก่อนอ่ืนเขาควรสงบจิตสงบใจ  

อย่าไปคิดอะไรให้ฟุ้งซ่าน ลองใช้เวลาไปเรื่อยๆ

ถ้าเขาไม่โผล่ไปที่มหาวิทยาลัยสักสองสามวัน บางทีอาจมีใคร 

สักคนเห็นถึงความผิดปกติน้ี น่าจะมีสักคนสิที่เอะใจ...

ยุนย็องฮย็อนเล่นเกมโน้นเกมนี้ไปเรื่อย ทว่าด้านนอกก็ยังคง

สว่างไสวเช่นเดิม เมื่อดูเวลาก็พบว่าล่วงเข้าสู่รุ่งเช้าวันใหม่แล้ว วันที่สิบ 

เดือนห้า ยุนย็องฮย็อนตัดสินใจเอนหลังนอนท้ังๆ ที่ไม่ง่วง เขาใช้เวลา

ผ่านไปโดยที่ไม่รู้สึกถึงการคงอยู่ของมนุษย์ใดๆ ทั้งสิ้นตลอดวัน

ยุนย็องฮย็อนพลันลืมตาข้ึนเมื่อได้ยินเสียงทุบประตู



Park Jiseol 13

บทที่ 2

ฮันซึลกี : ห้อง 209

พ่อแม่ของฮันซึลกีช่างโหดร้ายที่ต้ังชื่อน้ีให้เขาโดยไม่คิดเลยว่า

เมื่อลูกชายของตนอายุเข้าสามสิบเอ็ดปีจะคิดเห็นอย่างไร ปัจจุบันน้ี 

มีผู้ชายมากมายท่ีถูกตั้งชื่อว่าโพรัมหรือแม้กระทั่งซูจ็องซึ่งถือเป็นชื่อท่ี

ค่อนข้างอ่อนหวาน ทว่าเขาผู้จบการศึกษาแผนกอารักขาและรักษา

ความปลอดภัย ทั้งยังได้เข้าท�างานในหน่วยงานของบริษัทรักษา 

ความปลอดภัย ชื่อนี้ก็ย่ิงท�าให้เขารู้สึกอึดอัด

ว่าไปแล้วการท่ีเขาออกก�าลังกาย หรือแม้แต่เข้าศึกษาแผนก

อารักขาและรักษาความปลอดภัยน้ัน ล้วนแล้วแต่เพราะชื่อของเขา 

ท้ังสิ้น เขาเกลียดการโดนล้อเพราะชื่อท่ีดูเหมือนผู้หญิงจึงหันมา 

ออกก�าลังกายจนเคยชินและกลายเป็นนิสัย ในที่สุดก็กลายมาเป็น

ความปรารถนาแห่งอาชีพ

เพราะชื่อท�าให้เขาพยายามสร้างรูปลักษณ์ท่ีแตกต่างและหา

อาชีพท่ีไม่เข้ากับชื่อของตน เมื่อมาถึงตอนนี้แล้วคงยากที่จะสาวปมหา

ต้นตอว่าปัญหาเกิดตั้งแต่จุดใดกันแน่
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อาชีพการงานของเขาเก่ียวข้องอะไรกับสถานการณ์ในตอนน้ี 

น่ะหรอื ทีอ่ธิบายไปมากมายกเ็พ่ือจะบอกว่าต่อให้เขาพยายามกระแทก

ประตหู้องโคชว็ีอนอนัโกโรโกโสนีแ้รงแค่ไหน มนัก็ไม่กระเทอืน ไม่มทีท่ีา

ว่าจะเปิดออกเลยแม้แต่น้อย

งานส่วนใหญ่ของบริษัทรักษาความปลอดภัยมักเป็นงานท่ี

เก่ียวข้องกับการใช้แรง ถ้าฮันซึลกีท�าไม่ไหว คนธรรมดาก็แทบเรียกว่า

เป็นไปไม่ได้ ท้ังๆ ท่ีเขามีความรู้พ้ืนฐานและรู้ข้อควรปฏิบัติเก่ียวกับการ

พังประต ูแต่ประตไูม้ของโคชวีอ็นกลบัต้านทานแรงเขาได้อย่างเหลือเชือ่  

ฮันซึลกีใช้หลังมือเช็ดเหงื่อท่ีย้อยลงมาถึงคาง ใบหน้ายับย่น

"ปัดโธ่เว้ย! นี่มันอะไรกัน"

วันก่อนเขาเข้าเวรดกึ ฮนัซลึกีจงึตืน่นอนในเวลาบ่ายคล้อยทีเ่กือบ

เย็นย�่า แต่ตอนน้ันวิวทิวทัศน์ด้านนอกยังมีแสงแดดเจิดจ้าของช่วงบ่าย 

เขาแค่รู้สกึตงิดใจนิดหน่อย แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก คดิว่าเป็นเพียงเงา

เคลื่อนผิดทิศ เพราะไม่มีตารางงานจึงนอนกลิ้งเกลือกอยู่ในห้องเล่นๆ 

กว่าจะรู้สึกถึงวิกฤตก็ผ่านไปพักใหญ่

ฮันซึลกีทดลองติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกแล้วทุกหนทาง 

ช่วงแรกๆ เขาพยายามหาทางติดต่อและค้นหาทางออกจากห้องเพราะ

ต้องเข้างานในช่วงเช้าของวันพรุง่น้ี พอเวลาผ่านไปเรือ่ยๆ ความรูส้กึผดิ 

ที่ต้องหาเพ่ือนร่วมงานมาท�างานแทนก็ค่อยๆ แปรเปล่ียนไป ทางโน้น 

ยังมีคนทดแทนในกรณีฉุกเฉิน แต่เขาน่ีสิ ล�าพังตนเองยังเอาตัวไม่รอด 

จึงไม่มีกะจิตกะใจไปใส่ใจคนอ่ืนอีก ถ้าจะไล่ออกก็เชิญไล่ไปสิ

ปกตแิค่ใช้เครือ่งดูดฝุน่มอืถือขนาดเลก็ คนข้างห้องก็บ่นแล้วบ่นอกี  

แต่ตอนนีค้นเหล่านัน้กลบัไม่มปีฏิกิรยิาตอบสนองต่อเสยีงแหกปากของ

ฮันซึลกีเลยแม้แต่น้อย เขาได้แต่อึ้งและงุนงงกับสถานการณ์ท่ีคล้าย
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โลกน้ีมีเพียงตนอยู่คนเดียวเท่านั้น

"มีใครอยู่ข้างนอกไหม!"

ฮันซึลกีเงียบรอการโต้ตอบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะแหกปากร้องตะโกน

เป็นระยะๆ จนหมดแรง เขาหงายตึงนอนไปบนเตียง เหม่อมองเพดาน 

เอีย้วคอมองด้านนอก ทัง้ๆ ทีน่่าจะเข้าสูย่ามค�า่คืนแล้วแต่ภาพด้านนอก

ที่เห็นกลับสว่างเจิดจ้าเหมือนกับตอนเพ่ิงต่ืนนอน

สิ่งอ�านวยความสะดวกที่อยู่ในห้องโคชีว็อนมีเพียงโน้ตบุ ๊กท่ี 

วางอยู่มุมหน่ึงของโต๊ะ ราวแขวนผ้า และตู้เย็นขนาดเล็ก เพราะห้อง 

ไม่กว้างพอจะน�าสิ่งใดมาวางได้อีกแล้ว บนราวแขวนผ้ามีเพียงเส้ือเชิ้ต

กับกางเกงยีนไม่ก่ีตัว เพราะเขามีชุดยูนิฟอร์มที่ใช้สวมขณะท�างาน 

อยู่แล้ว แถมเมื่อถึงวันหยุดก็ต้องกลับบ้าน ห้องน้ีจึงมีไว้เพ่ือใช้นอน

เท่าน้ัน

เลิกงานเข้าห้อง นอน กิน กลิ้ง แป๊บๆ ก็ถึงเวลาเข้างาน เขาใช้ชีวิต

ทั้งหมดไปกับงานและงานเท่านั้น จะว่าเพราะเงินก็ไม่ผิด แต่ที่จริง

เพราะเขาถนัดเรื่องน้ีเพียงเรื่องเดียว จะไปไหนก็คงไม่แตกต่าง จึง

เอาแต่ท�างานเก็บเงินและเก็บเงิน เก็บไปเรื่อยๆ วันหนึ่งคงเอาไปท�า

ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ เมื่อต�าแหน่งสูงขึ้นงานท่ีรับผิดชอบก็มากขึ้น  

ผลตอบแทนก็มากตามไปด้วย ไหนๆ เขาก็ไม่มีงานอดิเรกท่ีชื่นชอบ 

เป็นพิเศษจึงเอาแต่ท�างาน นอน ท�างาน และก็นอน ชีวิตวนเวียนไปมา

เมื่อถูกขังอยู่ในที่แคบแบบน้ี ท�าให้เขาตระหนักได้ว่านอกจาก

เรื่องงานแล้วตนก็ไม่มีความสามารถอื่นเลย เขาพลันนึกสงสัย ดูจาก

เสื้อผ้าท่ีมีอยู่ไม่ก่ีชุดนี้ ที่จริงน่าจะเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นก�าเลยไม่ใช่

หรอกหรือ

ฮนัซลึกีเล่นเกมทีม่ใีนโน้ตบุก๊ฆ่าเวลาไปเรือ่ยๆ จนแถบแสดงเวลา
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ที่เคยบ่งบอกว่าเป็นช่วงกลางคืนเดินเข้าสู่เช้าวันใหม่ ในที่สุดฮันซึลกี 

ก็รู้สึกเอียนกับเกมจึงเงยหน้าขึ้นและหยิบโทรศัพท์มือถือมารูดหน้าจอ

พลางครุ่นคิด

ตอนแรกท่ีเผชิญหน้ากับสถานการณ์น้ีเขาคิดจะโทรหาใครสักคน 

แต่เพราะโทรศพัท์ไม่มสีญัญาณจงึได้แต่ตัดใจ พอลองเลือ่นดหูมายเลข

โทรศพัท์ก็เห็นว่ามเีพียงเบอร์ของท่ีบ้าน เพ่ือนร่วมงานไม่ก่ีคน และเพ่ือน

สมัยเรียนมหา'ลัยท่ีไม่รู้ว่าติดต่อไปตอนน้ีจะรับหรือไม่อีกสองสามคน 

บางทีหมายเลขของลกูค้าท่ีถูกบนัทกึในเครือ่งพีดีเอ* ทีใ่ช้ส�าหรบัท�างาน

ยังมีมากกว่าเสียอีก

ชีวิตของเขาช่างดูว่างเปล่าเสียจริง ฮันซึลกีเล่ือนหน้าจอโทรศัพท์

มือถือดูอย่างอ่อนล้า

ตอนน้ันเองสายตาเขาพลันสะดุดเข้ากับชื่อประหลาดท่ีถูกบันทึก

เอาไว้ 'พิซซ่าฮัท' โดยทั่วไปคงคิดว่าเป็นเบอร์ร้านพิซซ่าที่บันทึกเอาไว้

เพ่ือใช้สั่งดีลิเวอรี่ แต่หมายเลขนี้กลับขึ้นต้นด้วย 010 ซึ่งเป็นเบอร์

โทรศัพท์มือถือของบุคคลทั่วไป

เขาไม่ได้รู ้จักพนักงานส่งอาหารเป็นการส่วนตัว แม้อยากจะ 

คิดว่าอาจมีใครสักคนมาแกล้งเปลี่ยนชื่อในโทรศัพท์มือถือ แต่เขาก็รู้ดี

ว่าตนไม่ได้มีเพ่ือนท่ีสนิทมากพอท่ีจะแกล้งเล่นแบบน้ี

นี่เบอร์ของใครกัน

ไหนๆ ก็มเีวลาเหลอืเฟือและไม่มอีะไรให้ท�า เขาจงึนิง่คดิอยู่ครูห่น่ึง  

ไม่นานนักฮนัซลึกก็ีนกึถึงใครบางคนทีน่่าจะเป็นเจ้าของหมายเลขนีอ้อก

ช่วงท่ีฮันซึลกีย้ายเข้ามาอยู่ในโคชีว็อนได้ไม่นาน หลังจากที ่

* PDA ย่อมาจาก Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก ช่วย 

อ�านวยความสะดวกในการจดบันทึก เก็บข้อมูล หรือเตือนเวลานัดหมาย
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กลบัมาจากเข้าเวรดกึ แถมยงัต้องแบกตูเ้ย็นขึน้บนัไดทัง้ๆ ท่ีอยู่ในสภาพ

อ่อนล้า จู่ๆ เขาก็ชนเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งที่ก�าลังแบกกล่องขยะมากมาย

ท่วมหัวซึ่งเดินสวนลงมา ผู้ชายคนน้ันแค่ท�ากล่องหล่นสองสามกล่อง 

แต่ฮันซึลกีกลับเหยียบกล่องพิซซ่าที่อีกฝ่ายท�าหล่นจนล่ืนไถลล้มลงไป

พร้อมกับตู้เย็น สติของเขาตื่นตัวเต็มท่ีเพราะเสียงตู้เย็นกระแทกพ้ืน 

ดังโครมจนเขาใจเสียนึกว่าตู้เย็นคงเสียแน่แล้ว

'บ้าเอ๊ย! มองไม่เห็นคนรึไง'

อกีฝ่ายคงตกใจทีเ่หน็เขาล้มกระแทกพ้ืนเสยีงดงัจงึรีบวางกล่องขยะ 

ที่เหลือในมือแล้วเข้ามาช่วยพยุงฮันซึลกีให้ลุกข้ึน

'ขอโทษครับ คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหม'

แม้อีกฝ่ายพยายามขอโทษขอโพย แต่เพราะฮันซึลกีถือของหนัก

และอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้จึงไม่ยอมคลายโมโหลงง่ายๆ เขา 

หน้านิ่วคิ้วขมวดแสดงอาการฉุนเฉียวไม่เลิก

'ดูไม่เป็นไรรึไง ถ้าเดี้ยงข้ึนมาจะท�าไง ปัดโธ่เว้ย ถ้าตู้เย็นฉันเสีย 

นายจะซื้อใช้ให้ไหม'

ทว่าพวกเขาทั้งคู่ต่างเดินสวนกัน จึงไม่อาจโทษว่าเป็นความผิด

ของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ได้ เมือ่อกีฝ่ายไม่ยอมลง ซ�า้ยังแสดงอาการเกรีย้วกราด 

เกินขอบเขตของมารยาท ชายหนุ่มจึงคิดว่าตนคงต้องแข็งขืนขึ้น 

บ้างแล้ว

'อ้อ ครับ เรื่องที่ควรขอโทษผมก็ขอโทษไปแล้ว ว่าแต่ว่าพวกเรา

ท้ังสองฝ่ายต่างก็มองไม่ค่อยเห็นข้างหน้าเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับ  

คุณบาดเจ็บ ผมก็ขอโทษไปแล้ว คุณยังจะถามหาอะไรจากผมอีก ถ้า

คุณบาดเจ็บมาก ผมก็คงช่วยค่ารักษาตามท่ีเห็นสมควร'

ฮันซึลกียังหนุ่มจึงเลือดร้อน ย่ิงเห็นอีกฝ่ายเถียงฉอดๆ ก็ย่ิงรู้สึก
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เหม็นข้ีหน้า

'เฮ้ย เพ่ิงเคยเห็นคนอะไรหน้าด้านแบบนี้'

'ก็ดแูข็งแรงดีน่ีครบั ขอผมไปทิง้ขยะก่อนเด๋ียวค่อยมาคยุต่อได้ไหม'

ตอนน้ีคนที่อาศัยในโคชีว็อนก็ค่อยๆ เย่ียมหน้ามาดูเหตุการณ์

แถวๆ บันได บ้างก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์ ฮันซึลกีที่โกรธจนหน้าเขียว 

คิดจะพูดอะไรสักอย่าง แต่ชายหนุ่มคู ่กรณีกลับหยิบกล่องพิซซ่า 

เดินลงไปแล้ว

ฮันซึลกีที่หงุดหงิดได้แต่ขยับวางตู้เย็นไว้ด้านข้างและนั่งลงรออยู่

ทีเ่ดมิ เพราะลืน่ล้มกระแทกบนัไดจนรูส้กึว่าภายในปากน่าจะแตกเป็นแผล  

เขาลองใช้ลิ้นดุนดูจนสะดุ้งด้วยความเจ็บ แต่เหนือความเจ็บนั้นคือ 

'ความอับอาย' คนท่ีออกมามุงดูเริ่มทยอยกลับเข้าห้องของตน เพราะ

ต่างไม่สนใจอะไรหากไม่เกิดเสียงดังข้ึน ประเดี๋ยวประด๋าวก็ลืมแล้ว

ชายหนุ่มคนนั้นท้ิงขยะเสร็จแล้วก็ขึ้นบันไดกลับมา เขาชะงัก 

เมื่อเห็นฮันซึลกี แล้วจึงมองอีกฝ่ายสลับกับตู้เย็นที่อยู่ด้านข้างไปมา 

ก่อนจะเอ่ยข้ึนว่า

'จะให้ผมแบกเอาไปส่งหรือไงครับ'

ฮันซึลกียกมือเท้าคางจ้องอีกฝ่ายนิ่งก่อนจะพยักหน้า

'เออ'

ชายหนุ่มท�าปากย่ืนก่อนจะก้มยกตู้เย็นขึ้น แค่ยกยังดูซวนเซ 

ขนาดนี้ ดูท่าคงเป็นนักศึกษาอ่อนแอปวกเปียกท่ัวไป

ทั้งคู ่เดินไปยังห้องหมายเลข 209 ที่ฮันซึลกีอยู่ ฮันซึลกีย่ืน 

โทรศพัท์มอืถือให้ชายหนุม่ท่ีเพ่ิงวางตู้เย็นลงบนพ้ืนอย่างทุลกัทเุล อกีฝ่าย 

เอ่ยถามเขาด้วยสีหน้างุนงง

'อะไรเหรอครับ'
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'จะอะไรล่ะ เอาเบอร์โทรมาซะ'

ไม่ใช่เพราะพิศวาสอีกฝ่ายอะไรทั้งน้ัน ชายหนุ่มจ้องฮันซึลกีนิ่ง 

คล้ายอึ้งในการกระท�าของเขา แต่เพราะความทะนงตัวจึงไม่คิดถอยให้

อีกฝ่ายเช่นกัน

'ถ้าให้เบอร์มั่ว เตรียมตัวตายได้เลย เห็นๆ กันอยู่ว่านายอยู่ใกล้

แค่นี้'

ถ้าไม่อยากยุ่งเก่ียวก็จงย้ายไปซะ

อีกฝ่ายเห็นเขายังคงย่ืนโทรศัพท์มือถือให้ จึงหยิบไปใส่หมายเลข

แล้วย่ืนคืนให้ด้วยสีหน้าบูดบึ้ง

'ห้อง 203 ครับ'

'เออ กลับไปซะ'

ผูช้ายคนนัน้ออกจากห้องของเขาแล้วเดินไปเปิดประตหู้อง 203 จรงิ 

อย่างที่พูดก่อนจะกระแทกปิดอย่างแรง ฮันซึลกีปิดประตูห้องของตน

แล้วขยับมือไปมาเช็กสภาพร่างกาย นอกจากแผลในปากแล้วก็ดู

เหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติ เขาลองเสียบปลั๊กตู้เย็น โชคดีเหลือเกิน

ที่มันไม่เสีย

หลังจากเช็กดูว่าไม่มีอะไรผิดปกติจริงๆ ฮันซึลกีจึงเร่ิมรู้สึกผิดกับ

ชายหนุ่มห้อง 203 แต่ก็ยังเก็บหมายเลขโทรศัพท์ของอีกฝ่ายเอาไว้เผื่อ

เกิดเหตุอะไรขึ้นในอนาคตในฐานะที่เขาเป็นผู้เสียหาย

ทว่าเขากลับไม่มีเรื่องราวให้ติดต่อเจ้าของเบอร์น้ี และเขาไม่ควร

ก่อปัญหาข้ึนอีก หรือหากเกิดปัญหาจริงๆ เช่นพวกปัญหาทางกระดูก 

หลังจากหัวเย็นลงแล้วเขาก็ไม่กล้าติดต่ออีกฝ่ายอยู่ดี

ชายหนุ่มคนนั้นอาศัยอยู่ห้อง 203 ท่ีใกล้แค่เอื้อม แต่ตอนน้ี

ฮันซึลกีกลับไปห้องน้ันไม่ได้ เขาเผลอกดโทรออกหาชายหนุ่มคนนั้น 



20 คนในห้ามออก คนนอกสาบสูญ

แน่นอนว่าย่อมติดต่อไม่ได้เช่นเดิม ในสมองเขาเต็มไปด้วยความสับสน 

ก่อนผุดลุกขึ้นมาตะโกนแหกปากพร้อมกับเตะประตูอย่างแรง

"โคชีว็อนห่วยแตก!"

เสยีงดงัโครมครามสะเทอืนเลือ่นลัน่พร้อมกับบานประตทูีเ่ปิดออก

อย่างกะทันหัน
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บทที่ 3

มุนมินจ็อง : ห้อง 303

นักศึกษาหญิงที่ไม่รู้จักชื่อซึ่งอาศัยอยู่ในห้อง 302 ได้ย้ายออกไป

เมือ่ไม่นานมาน้ี เธอคนนัน้เคยมเีรือ่งทะเลาะเบาะแว้งกับห้อง 202 ด้วย

ปัญหาเสยีงดงัระหว่างชัน้ มนุมนิจอ็งท่ีอาศัยอยู่ห้องด้านข้างก็คดิว่าเธอ

ท�าเสียงดังจริงๆ แต่ผู้ดูแลโคชีว็อนรวมถึงเพ่ือนบ้านคนอื่นๆ ต่างก็มี

ความคิดเห็นไปในท�านองเดียวกันว่าผู้ชายที่อาศัยอยู่ในห้อง 202 นั้น

ออกจะเป็นคนเรื่องมากไปหน่อย ใช่ว่านักศึกษาหญิงที่อาศัยอยู่ที่ 

ห้อง 302 นั้นไม่มีความผิด แต่น่าจะเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบ

ขี้หน้าผู้ชายท่ีอยู่ห้อง 202 นั่นมากกว่า

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาหญิงท่ีอยู่ห้อง 302 คงทนความงี่เง่าของ

อีกฝ่ายไม่ได้จึงขอย้ายออกจากห้องไปเมื่อไม่ก่ีวันก่อน ดังน้ันห้องข้างๆ 

มุนมินจ็องจึงกลายเป็นเพียงห้องว่าง ท�าให้เธอไม่คิดจะเคาะผนังห้อง

ทางฝั่งนั้น เธอพยายามเคาะผนังห้องอีกฝั่งเพ่ือร้องขอความช่วยเหลือ

เมือ่ก่อนเธอเคยคิดว่าโชคดีไปทีห้่อง 203 นัน้ไม่ใช่คนความรูส้กึไว 

อย่างห้อง 202 แต่ขณะท่ีเธอกระทืบเท้าในห้องเสียงดังโครมครามเพ่ือ
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บอกให้คนชั้นล่างรู้ว่าเธออยู่ในห้องและไร้ซึ่งเสียงตอบรับ มุนมินจ็อง

อดคิดไม่ได้ว่าในโลกนี้ยังมีคนความรู้สึกทื่อด้านขนาดน้ีอยู่ด้วยหรือ 

น�้าตาไหลเป็นสายเมื่อเธอเริ่มรู้ตัวว่าปัญหาท่ีแย่กว่าการที่คนชั้นล่าง 

ไม่ได้ยินเสยีงกระแทกเท้าระหว่างชัน้ คือการยอมรบัในท่ีท�างานของเธอ

ต่างหาก

เธอที่เพ่ิงได้งานท�าจะต้องมาเผชิญวิกฤตถูกไล่ออกแบบนี้หรือ

เนื่องจากเธออยู่ที่บ้านไม่ได้อีกต่อไป จึงอุตส่าห์หางานท�าจนได้

และเข้ามาอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ ของโคชีว็อนแห่งนี้ หากต้องถูกไล่ออก

เพราะออกจากโคชีว็อนไม่ได้ เธอต้องอกแตกตายแน่ มุนมินจ็องน่ัง 

กอดเข่าสะอื้นไห้ตัวโยน

การมีชีวิตในกรอบท่ีดีท�าไมถึงได้ยากขนาดน้ี

มนุมนิจอ็งเป็นหญิงสาวทีส่วย แต่กลบัก่อก�าแพงเป็นชัน้ๆ ขวางก้ัน 

การเรียนมาตั้งแต่เด็ก เธอเริ่มสูบบุหรี่ต้ังแต่มัธยมต้น เคยเข้าพรรค 

เข้าพวกกับเพ่ือนกลัน่แกล้งคนอ่ืนด้วยกันก็หลายครัง้หลายครา ชอบเขยีน 

อายไลเนอร์หนาๆ บนดวงตา เปลี่ยนแววตาท่ีคล้ายกับลูกหมาให้ดูร้าย 

เป็นเด็กนักเรียนเกเรท่ัวไป

แต่โชคดีที่เธอกลับตัวทัน นั่นเพราะตระหนักได้ว่าการมีชีวิตท่ี

เอาแต่เล่นไปเรื่อยๆ ย่อมมีขอบเขต

เธอจึงหันมาต้ังใจเรียนพอเป็นพิธี แล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เฉพาะด้าน เธอไม่ได้สอบเข้า 'คณะเด่นๆ ท่ีศกึษาเฉพาะทาง' แต่สอบเข้า 

คณะที่รับจ�านวนคนให้เต็มเฉยๆ เพราะการเรียนช่างไม่สนุกเอามากๆ 

เธอจงึเร่งเรียนให้จบภายในสองปีโดยไม่หยุดพักการเรียนเลยแม้แต่น้อย  

มุนมินจ็องไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับงานหลังเรียนจบ และพ่อแม่ก็ 

ไม่เคยคาดหวังในตัวเธออยู่แล้ว เธอจึงไม่มีความฝันใดๆ มีชีวิตอยู ่
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ไปวันๆ คาดหวังเก่ียวกับชีวิตเพียงว่าชาตินี้คงอยู่อย่างไม่อดตาย

มุนมินจ็องที่มีชีวิตแบบนั้นก็เคยมี 'เพ่ือน' ติดต่อมาเก่ียวกับงาน

ช่วงปิดเทอมฤดูหนาวสมัยอยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่ง

'ห้ามพูดอะไรเฉิ่มๆ อีกเชียว ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ว่าไปอย่าง สมัยน้ี

ก็แค่จับมือนิดๆ หน่อยๆ ถ้าเธอรู้สึกไม่ดี อยากจะออกก็ออกได้ ไม่มีใคร

ว่าอะไรหรอก จริงไหม!'

เพ่ือนสนทิท่ีเคยใช้ชวิีตเสเพลในช่วงวัยรุน่ด้วยกันพยายามชกัชวน

มุนมินจ็องไปท�างานเป็นสาวร้านคาราโอเกะ แต่เพราะมุนมินจ็องรู้ว่า

มันเป็นงานแบบไหนจึงแสดงอาการต่อต้านเต็มท่ี ทว่าเพ่ือนของเธอ 

ก็ยังพยายามโน้มน้าวทุกวิถีทาง

'มินจ็อง ฉันรู ้นะว่าเธอจินตนาการไปไหนต่อไหนแล้ว เธอคง 

คิดว่าจะมีผู้ชายท่าทางเถ่ือนๆ มารับตัว พอเสร็จงานก็เอามาส่ง ถ้า 

ไม่ออกมาท�างานก็จะมีคนไปหาถึงบ้าน พอเข้างานก็มีแต่พวกตาแก่ 

หัวงูมาลูบๆ คล�าๆ ได้เงินมาก็ถูกยึดเข้าร้านอะไรอย่างงี้ล่ะสิ ใช่ไหม'

สาวร้านคาราโอเกะในจินตนาการของมุนมินจ็องเป็นอย่างนั้น

จริงๆ เธอจึงพยักหน้ารับเงียบๆ เพ่ือนเธอหัวเราะคิกคัก ยกมือตบโต๊ะ

ในร้านกาแฟ

'ฉันเองก็เคยคิดแบบน้ันเหมือนกัน! แต่ว่ามันไม่ใช่หรอก ไม่ใช่

แบบนั้นจริงๆ นะ เธอลองมาท�าสักวันนึง ถ้าไม่ชอบใจจะไม่มาอีกก็ได้! 

ฉันรับรองว่าจะไม่รั้งเธอเอาไว้เลยเอ้า!'

เพ่ือนพูดถงึขนาดน้ีมนุมนิจอ็งจงึเริม่สนใจขึน้มาบ้าง ไหนๆ ตอนนี ้

เธอก็ไม่ได้รับเงินจากทางบ้านแล้ว เงินที่ได้รับจากพี่ชายที่เป็นพนักงาน

บริษัทก็ต้องคอยดูสีหน้าว่าขอได้หรือไม่ แถมตอนนี้เธอก็ก�าลังหา 

งานพิเศษจากทีโ่น่นทีน่ี่ท�าระหว่างปิดเทอมฤดหูนาว มนุมนิจอ็งครุน่คดิ 
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และด้วยความอยากออกไปเผชญิหน้ากับโลกภายนอกอนัแสนโหดร้ายน้ี 

จึงตัดสินใจตามเพ่ือนคนน้ันไป

งานท่ีว่าก็ไม่ได้ล�าบากอย่างที่เธอเคยคิด ร้องเพลงหนึ่งชั่วโมง 

เป็นเพ่ือนคุยให้อีกฝ่าย ถ้าอยากจับมือก็ปล่อยให้จับ หรือหากอีกฝ่าย

เมาหรือพูดจาไม่ดี เธอก็ออกมาได้จริงๆ ถ้ารวมเวลาไปกลับแล้วก็แค่

ท�างานเพียงห้าชั่วโมง เงินท่ีได้มาเมื่อหักค่าหัวคิวให้ 'หัวหน้างาน'  

เธอก็ยังเหลือตั้งหนึ่งแสนวอน

วันน้ันเธอเลิกงานสาวร้านคาราโอเกะ เมื่อเห็นว่าเวลาล่วงเลย 

เกินเทีย่งคนืจนไม่มรีถโดยสารแล้ว ขณะทีม่นุมนิจอ็งก�าลังคดิจะไปนอน

ที่ร้านซาวน่า เพ่ือนที่ชวนเธอท�างานก็ต้องการเลิกงานและขอตามเธอ

ไปด้วย พวกเธอท้ังคู่พากันเข้าร้านกาแฟท่ีเปิดย่ีสิบสี่ชั่วโมงและนั่งด่ืม

กาแฟคุยกัน

'ฉันบอกแล้วไง งานนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างท่ีคิดใช่ไหมล่ะ'

งานนี้จะน่ากลัวหรือไม่น้ันก็คงต้องท�าไปเรื่อยๆ จนไม่พบเห็น 

เรื่องร้ายจริงๆ จึงกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าไม่น่ากลัว ทว่าอย่างน้อยๆ 

ตอนน้ีมุนมินจ็องก็คิดว่างานน้ีเข้าท่ากว่าที่เคยคิด จึงพยักหน้ารับด้วย

ดวงตาเป็นประกาย

'งั้นมั้ง'

มุนมินจ็องไม่ได้เลิกการเป็นสาวคาราโอเกะที่ผิดกฎหมายด้วย

เหตุผลเพราะศีลธรรมอันดีงามอะไรน่ัน และเธอก็ไม่ได้เป็นคนที่มี

จริยธรรมกับศีลธรรมอันดีงามในจิตใจตั้งแต่ต้น ย่ิงไม่ใช่เพราะว่าเธอ

ถูกแขกท่ีเมามายด่าสาดเสยีเทเสยีอย่างรนุแรง แต่ท่ีเธอเลกิก็เพราะเธอ

ตระหนักว่างานท่ีดูง่ายและสบายน้ีก�าลังกัดกร่อนชีวิตของเธออยู่ 

ต่างหาก
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เงนิน้ันหามาง่าย แม้ไม่ใช่แบรนด์เนมหรหูราแต่แค่สิบวันมนุมนิจอ็ง 

ก็เก็บเงินซือ้กระเป๋าแบรนด์กลางๆ ได้แล้ว หญิงสาวบางคนทีใ่จใหญ่หน่อย 

ถึงข้ันหยิบยืมเงินจาก 'หัวหน้างาน' เพ่ือซื้อของแบรนด์เนม แล้วจึง

ท�างานใช้เงินคืนในแต่ละค�่าคืน เมื่อเห็นผู้หญิงเหล่านั้นมุนมินจ็อง 

จึงคิดว่าเธอไม่ควรใช้ชีวิตบนเส้นทางน้ี ไม่งั้นสักวันเธอคงกลายเป็น

แบบนั้นเหมือนกัน

ในขณะท่ีมุนมินจ็องก�าลังใช้ชีวิตอู้ฟู่โดยไร้ซึ่งความรู้สึกผิดหรือ

รู้สึกถึงวิกฤตใดๆ คนคนหน่ึงกลับดึงสติเธอที่ก�าลังตกอยู่ในบ่วงกับดัก

ให้ขึ้นมาในโลกแห่งความเป็นจริง

หากไม่ใช่เพราะ 'เธอคนนั้น' ป่านนี้มุนมินจ็องก็คงหลงระเริงอยู่

ในโลกนั้น

เธอปรารถนาท่ีจะมชีวิีตอย่างท่ีถูกทีค่วร ไม่ใช่อยู่เพ่ือใคร แต่เพราะ 

เพ่ือตัวของเธอเอง และเพ่ือความปรารถนานั้น วันน้ีเธอก็ควรไปท�างาน

เป็นคอลล์เซ็นเตอร์ที่ต้องท�างานอยู่กะดึก งานรับโทรศัพท์ที่ถูกลูกค้า 

ก่นด่าและต้องท�างานจนมืดค�่าดึกดื่นน้ันแม้ได้เงินเพียงเล็กน้อย 

เมื่อเทียบกับงานในอดีต ทว่างานน้ีกลับเป็นงานที่มุนมินจ็องต้องการ

อย่างมาก

ดังน้ันเธอจะมาน่ังจ๋องอยู่ภายในห้องแบบนี้ไม่ได้ มุนมินจ็อง 

คว�า่หน้าร้องไห้โฮอยู่บนเตยีง อยากน่ังรบัโทรศพัท์ทีเ่คยเกลียดแสนเกลียด 

นักหนา

ย่ิงกว่าการขาดเงิน เธอกลัวว่าตัวเองจะหันไปเลือก 'งานง่ายๆ'  

ในอดีตอีก

ร้องห่มร้องไห้อยู่นานจนหมดเรี่ยวแรง ได้แต่นอนอย่างคน

หมดอาลัยตายอยาก มุนมินจ็องคิดในใจ ไหนๆ ก็เป็นอย่างนี้แล้ว  
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ปล่อยเอาไว้สักสองวัน สามวัน สี่วัน ถูกขังจนใกล้ตาย คงมีคนมาช่วย

เองแหละ ถ้าเธอไม่ไปท�างานสักวัน หัวหน้าทีมคงค่อนแคะกระแหนะ

กระแหนว่าท�าไมไม่มาท�างานอย่างโน้นอย่างน้ีอย่างนั้น แต่ถ้าเธอ 

ขาดงานติดต่อกันหลายวันเข้า พวกเขาคงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ 

เมื่อเป็นแบบนั้นเขาคงไม่โกรธเธอเท่าไหร่หรอก

ในเวลาทีค่วรท�างานยุ่งจนหวัป่ันแต่เธอกลบัอยู่นิง่ๆ ในห้องแบบนี ้

ช่างไม่ชินเสียเลย จนตัวเองอยากจะหัวเราะเสียงดังๆ เหลือเกิน น่ีเธอ

กลายเป็นคนขยันท�างานตั้งแต่เมื่อไหร่กัน

มุนมินจ็องถอนหายใจยาวคิดหาหนทางพลางเปิดโน้ตบุ๊กแล้วใช้

ทัชแพดวาดรูปตัวเอกของการ์ตูนเล่นจากภาพการ์ตูนในความทรงจ�า

สมัยเด็ก เมื่อคิดว่าจุดเด่นส�าคัญๆ ไม่น่าจะใช่อย่างนี้ เธอก็จะเอียงคอ

ครุ่นคิด ลบแล้ววาดใหม่ วาดไปวาดมาจนรู้สึกว่านิ้วซ้ายเริ่มปวดจึง 

เลิกวาดแล้วเงยหน้าขึ้น

ราตรท่ีีเคยมสีสีนัพลนักลายเป็นห้วงเวลาท่ีน่าเบือ่อนัแสนยาวนาน

หญิงสาวฝันขณะผลอ็ยหลบั คงเพราะความคดิถึงท�าให้ 'เธอคนนัน้'  

ปรากฏขึน้ มนุมนิจอ็งไม่รูว่้าเธอคนนัน้เป็นอย่างไรบ้าง เธอคนน้ันท่ีนานๆ  

จะคิดถึงข้ึนมาสักครั้ง เธอคนนั้นผู้ช่วยฉุดดึงให้มุนมินจ็องกลับคืนสู่ 

โลกแห่งความเป็นจริง

ในความฝันนั้นประตูถูกเปิดออก มุนมินจ็องตกใจจนเด้งตัวขึ้น

อย่างรวดเร็ว เธอคนนั้นแง้มประตูโผล่หน้าเข้ามาแล้วท�ามือเรียกเธอ 

ให้ออกไป มุนมินจ็องยืนขึ้น แต่วินาทีที่จับลูกบิดประตู เธอพลันรู้สึกว่า

ตัวเองก�าลังนั่งอยู่ท่ามกลางโลกท่ีแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับ 

ความฝัน
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นานๆ ครั้งมุนมินจ็องจะนึกถึงผู้หญิงคนน้ันท่ีเป็นเหมือนพ่ีสาว 

และรู้สึกขอบคุณอยู่ในใจ นี่เธอคิดถึงพ่ีสาวคนน้ันจนเก็บเอาไปฝัน 

เชียวหรือ 'เธอคนน้ัน' ช่วยฉุดเธอออกมาจากการใช้ชีวิตแบบเก่า บางที

อาจจะช่วยดึงเธอออกจากที่น่ีได้ด้วยก็เป็นได้

มนุมนิจอ็งลกุจากเตยีงเดนิไปยังประต ูคล้ายกับว่าหากเปิดประตูนี ้

แล้วจะเจอกับ 'เธอคนนั้น' ยืนอยู่ด้านนอก มุนมินจ็องค่อยๆ หมุน 

ลูกบิดประตูด้วยมืออันสั่นเทา

ประตถููกเปิดออก ประตทูีไ่ม่สะดุ้งสะเทือนมาตลอดกลบัถูกเปิดออก 

ได้อย่างง่ายดาย แม้ใจเธอหวังให้เป็นเช่นนี ้แต่จู่ๆ  เมือ่มนัเปิดออกอย่าง

ง่ายๆ ก็ท�าให้เธองงงันไปครู่หนึ่ง หรือนี่เป็นกับดัก? มุนมินจ็องแอบมอง

ส�ารวจนอกประต ูแต่กลบัไม่พบเจอสิง่ผดิปกตใิดๆ เธอสวมรองเท้าแตะ

แล้วลองออกไปด้านนอก

โถงทางเดนิเงียบเชยีบ เงยีบอย่างทีเ่ธอไม่เคยพบเจอ มนุมนิจอ็ง 

เหลือบมองนอกหน้าต่าง วิวทิวทัศน์ยังคงเป็นเช่นเดิม แต่เธอกลับ 

ไม่อาจวางใจ

เธอเดินไปเคาะประตูห้อง 304 ที่อยู่ข้างๆ อย่างระแวดระวัง แต่

ไม่ว่าจะเคาะดังแค่ไหนก็ไม่มีใครเปิดประตูออกมาแม้แต่คนเดียว

"...อ่ะแฮ่มๆ อา...อา...เอ่อ! มีใครอยู่ไหมคะ!"

มุนมินจ็องกระแอมอยู่สองสามทีก่อนจะลองตะโกนดู ทุกอย่าง

ยังคงเงียบไร้เสียงตอบกลับมาเช่นเคย เธอรู ้สึกเหมือนถูกกักขัง 

อยู่เหมือนเดิม

อย่างไรก็ตามประตูห้องของเธอเปิดได้แล้ว ความอึดอัดถูกลดลง

ไปบ้าง มุนมินจ็องสูดลมหายใจลึกๆ พับแขนเสื้อขึ้นเตรียมว่ิงลงบันได 

ขอเพียงออกไปจากตึกน้ีได้คงแก้ปัญหาได้บ้าง อย่างน้อยก็ยังดีกว่า 
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ถูกขังในห้องแคบๆ แล้วกัน

หญิงสาวก้าวเท้าอย่างอาจหาญ เธอตัวสั่นหวาดกลัวเพราะถูกขัง

อยู่คนเดียวเกือบเต็มวัน ขอแค่ได้พบใครสักคนมุนมินจ็องก็คิดว่าตน

อาจจะดีใจร้องไห้โฮ ถึงขั้นดึงเขาคนนั้นเข้ามากอดก็เป็นได้

ทว่าวินาทีท่ีสบตากับชายท่ีก�าลังค้นกล่องจดหมายของเธออยู่ท่ี

ชั้นหน่ึงของโคชีว็อน อย่าว่าแต่ดึงเขาคนนั้นมากอดเลย มุนมินจ็อง 

กลับรู้สึกหวาดหว่ันจนตัวแข็งท่ือเลยทีเดียว
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บทที่ 4

แรกพบในรูปแบบไหน

วินาทีที่บังเอิญพบทั้งท่ีเขาไม่เคยคาดหวังมาก่อนท�าให้ฮันซึลกี

เอ่ยปากถามอกีฝ่ายอย่างอุกอาจด้วยความยินดีมากกว่าจะคดิเลก็คดิน้อย 

ว่าอีกฝ่ายเป็นใคร

"เฮ้ สาวน้อย คุณเป็นคนใช่ไหม"

เมื่อฮันซึลกีเอ่ยค�าถามที่คนทั่วไปไม่นิยมใช้กันพร้อมกับเดิน

เข้าไปใกล้ มุนมินจ็องก็พลันถอยหลังขึ้นบันไดไปหนึ่งข้ันพร้อมยกมือ

ห้ามอกีฝ่าย ฮนัซลึกีจ้องหญิงสาวอย่างงงงวย ตรงกันข้ามกบัมนุมนิจอ็ง 

ที่จ้องเขาด้วยสายตาท่ีเต็มไปด้วยความระแวดระวัง

"คะ...ค้นกล่องจดหมายของคนอ่ืนท�าไมคะ"

ช ่วยไม ่ได ้ที่มุนมินจ็องจะรู ้สึกหวาดกลัวผู ้ชายที่ก�าลังค ้น 

กล่องจดหมายของเธออยู่มากกว่ารูส้กึยินดีทีเ่พ่ิงหลดุพ้นจากสถานการณ์ 

ถูกขังเดี่ยวตลอดท้ังวัน หรือแม้กระท่ังความรู้สึกโดดเดี่ยวที่คุกคาม

จิตใจก่อนหน้าน้ี ถ้าเป็นผู ้ชายอาจไม่ค่อยพบเหตุที่ท�าให้ไม่พอใจ 

มากเท่าไร แต่ส�าหรับผู ้หญิงที่อาศัยอยู่ในโคชีว็อนเพียงล�าพังนั้น 
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มันมากพอที่จะท�าให้เธอรู ้สึกถูกคุกคามจนถึงขั้นรู ้สึกไม่ปลอดภัย 

ในชีวิตได้

"เอ่อ ว่าไงนะ"

ฮันซึลกีอึ้งกับค�าถามที่คิดไม่ถึงของอีกฝ่ายจนไม่รู้ว่าควรตอบ 

เช่นไร เม่ือเห็นอีกฝ่ายอ�้าอึ้ง มุนมินจ็องพลันถอยหลังเขยิบข้ึนบันได 

ไปอีกสองขั้น

"ฉนัถามว่าท�าไมคุณต้องค้นกล่องจดหมายของคนอืน่ด้วยน่ะค่ะ!"

ฮันซึลกีก้มมองใบแจ้งหนี้สองสามแผ่นท่ีถืออยู่ในมือของตน 

ก่อนจะเงยหน้ามองหญิงสาวอีกครั้ง ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายก�าลังเข้าใจผิด 

ฮันซึลกีจึงคิดว่าควรหาค�าอธิบายท่ีดูเข้าท่าเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ 

ตรงหน้านี้ก่อน

"เปล่า เอ่อ...ผมไม่ได้ตั้งใจจะท�าอะไรไม่ดีหรอกนะ แค่ค้นโน่น 

ค้นนี่เพ่ือหาเบาะแสบางอย่างอยู่น่ะ"

ด้วยความที่เขาท�างานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยและ

อีกฝ่ายเป็นผู ้หญิงจึงพูดขึ้นแบบน้ัน หากหญิงสาวเคยประสบกับ

เหตุการณ์แบบเดียวกับท่ีฮันซึลกีเจออยู่ตอนนี้เธอก็ควรเข้าใจถึง 'จิตใจ

ของคนท่ีหมายไขว่คว้าหาเบาะแส' ท่ีว่านั่น และการที่มุนมินจ็องลงมา

ที่ชั้นหนึ่งน่ันก็เพ่ือหาเบาะแสเช่นกัน ดังน้ันแม้เธอจะรู้สึกสับสนแต่ก็ 

ใช่ว่าจะไม่เข้าใจในความรู้สึกของเขา

"งั้นคุณก็..."

ไม่จ�าเป็นต้องให้อีกฝ่ายถามจนจบว่าถูกขังอยู่ในห้องแล้วจู่ๆ  

ก็ถูกปล่อยออกมาให้อยู่ในโลกแห่งความเงียบงันงั้นหรือ ฮันซึลกีก็ 

พยักหน้ารับ

"อมื...นึกว่าถูกฉดุมาในโลกแบบนีค้นเดยีวเสยีอกี ไม่รูว่้านีถื่อเป็น
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โชคดีหรือโชคร้ายกันแน่นะเน่ีย"

มุนมินจ็องหันมองรอบๆ ก่อนท่ีจะหยุดสายตาลงที่ฮันซึลกี ไม่มี

อะไรเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อย ยกเว้นตึกที่เคยพลุกพล่านด้วยผู้คน

กลับมีเพียงผู ้ชายคนน้ีเท่านั้นที่ยังด�ารงอยู่ หากผู ้ชายท่ีก�าลังค้น 

กล่องจดหมายอยู่น้ีคิดไม่ซื่อ เขาก็จะกลายเป็นคนร้ายได้ในทันที

มุนมินจ็องรู ้สึกกระสับกระส่ายพลางแอบมองส�ารวจฮันซึลกี 

ใบหน้าของอีกฝ่ายน้ันไม่หล่อเหลา ไม่ขี้เหร่ แต่ก็ไม่สะดุดตา คงเพราะ

เป็นใบหน้าท่ีดูธรรมดาอย่างถึงท่ีสุดแบบนี้ ท�าให้แม้อยู่ในตึกเดียวกัน

มนุมนิจอ็งก็จดจ�าหน้าของอกีฝ่ายไม่ได้ ขณะนัน้เองฮนัซลึกยัีงคงพล่าม

หาค�าอธิบายต่างๆ นานามาพูดกับหญิงสาว

"ผมไม่มีบัตรเครดิต และก็ไม่มีอะไรทั้งนั้น ลองค้นกล่องจดหมาย

ของตัวเองแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่ในน้ันเหมือนกัน ผมก็เลยลองเปิดกล่อง

จดหมายของคนอ่ืนดูเผื่อว่าจะมีอะไร แต่กลับเปิดของคนอื่นไม่ออก

ยกเว้นกล่องจดหมายนี้น่ะครับ ไหนๆ คนท่ีผมพอจะรู้จักหน้าก็มีแค่เขา

เท่าน้ัน"

หญิงสาวรู้สึกเอะใจเมื่อได้ยินค�าน้ันของอีกฝ่าย

"กล่องจดหมายนี้เป็นของคนท่ีรู้จักเหรอคะ"

"ครับ ผมกับคนท่ีอยู่ห้อง 203 เคยมีปัญหากันนิดหน่อย"

เมื่อได้ฟังถึงตรงนี้ มุนมินจ็องถึงได้รู ้ว่ากล่องจดหมายนี้ไม่ใช ่

ของเธอ แต่เป็นของห้อง 203 ท่ีอยู่ชั้นล่างตรงกับห้องของเธอต่างหาก 

โชคดีเหลือเกินที่เธอยังไม่ตะคอกใส่เขาว่ามาค้นกล่องจดหมายของเธอ 

ท�าไม มุนมินจ็องคิดพลางก้มมองกล่องจดหมายนั้น

"ประตูทางเข้าออกของตึกก็เปิดไม่ออกใช่ไหมคะ"

"อย่าว่าแต่เปิดเลยคุณ ประตูนั่นไม่สะดุ้งสะเทือนแม้แต่น้อย"
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มุนมินจ็องหันไปมองประตูทางเข้าออกของโคชีว็อนที่ท�าด้วย

กระจกทั้งบานซึ่งอยู่ด้านข้างกล่องจดหมาย เพ่ือความปลอดภัยของ 

ผู้พักอาศัยจึงมีการติดตั้งล็อกรหัสให้กดเมื่อต้องการเข้าตึก หากมีพัสดุ 

เจ้าหน้าที่ส่งของต้องกดติดต่อผู ้ดูแลจึงจะเข้ามาในตึกนี้ได้ ทว่า 

เมื่อต้องการออกไปข้างนอกก็เพียงผลักประตูบานนี้เท่าน้ัน อีกด้านของ 

ประตูกระจกยังคงสว่างไสวเหมือนเดิม

"จะว่าไปในกล่องจดหมายก็มีแต่ใบแจ้งหน้ียอดโทรศัพท์ทั้งนั้น"

ฮันซึลกีที่ค ้นกล่องจดหมายของห้อง 203 บ่นออกมาเบาๆ  

สมัยน้ีแล้วนอกจากใบแจ้งหนีจ้ะมอีะไรส่งมาในกล่องจดหมายนีอ้กีเล่า  

มนุมนิจอ็งเดนิไปเปิดกล่องจดหมายตัวเองเงยีบๆ ด้านในมเีพียงใบแจ้งหน้ี 

ยอดบัตรเครดิตสอดไว้เท่านั้น ฮันซึลกีมองการกระท�านั้นด้วยดวงตาที่

เบิกกว้าง

"เฮ้ย มันเปิดได้"

มนุมนิจอ็งก็แค่เปิดกล่องจดหมายของตวัเองเท่านัน้ ไม่เหน็มอีะไร 

น่าตกใจ ก่อนจะนึกถึงค�าบอกเล่าของฮันซึลกีที่ว่าเขาทดลองเปิด 

กล่องจดหมายของคนอื่นๆ หมดแล้ว หญิงสาวถือใบแจ้งหนี้แล้ว 

ก้มมองด้านในอีกครั้งก่อนจะทดลองเปิดกล่องจดหมายของคนอื่น  

มันเปิดไม่ได้อย่างท่ีอีกฝ่ายพูดจริงๆ มุนมินจ็องนิ่งคิดครู่หน่ึง

"...หรอืว่าเพราะมนัเป็นกล่องจดหมายของฉนั ฉนัก็เลยเปิดมนัออก"

แน่นอนว่ากล่องจดหมายของท่ีนี่ไม่ได้ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ

"ถ้าเป็นอย่างน้ันจริง ผมก็ไม่ควรเปิดกล่องจดหมายของห้อง 203 

ได้สิ"

ชายคนนี้พูดถูก มุนมินจ็องลูบคางตัวเองเบาๆ พลางเอ่ยข้ึนว่า

"หรือเพราะว่าเป็นคนรู้จักก็เลยเปิดออกคะ"
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ช่างเป็นการสนันษิฐานทีเ่หนือธรรมชาตมิาก แต่เพราะทัง้คูต่กอยู่

ในสถานการณ์เดียวกัน เขาจงึไม่คิดทีจ่ะปฏิเสธข้อสนันษิฐานน้ัน เพราะ

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ที่ก�าลัง 

เผชิญอยู่นี้

"จะว่าเป็นคนรู้จักก็ไม่เชิง เพราะผมก็เพ่ิงรู้จักชื่อเขาตอนท่ีเปิด

กล่องจดหมายน่ีแหละ ท่ีว่ารู้จักก็แค่หน้าตากับเบอร์มือถือเท่าน้ันน่ะ"

ฮันซึลกีพูดพลางโบกซองใบแจ้งหน้ีที่ถืออยู่ในมือไปมาเบาๆ  

มนุมนิจอ็งจงึสงัเกตเหน็ชือ่ทีพิ่มพ์อยู่บนจดหมายเหล่านัน้ ยุนย็องฮย็อน 

เขาคือคนท่ีอาศัยอยู่ห้องข้างล่างห้องเธองั้นหรือ อาจเคยเดินสวนกัน 

เห็นหน้ากัน แต่เธอกลับเดาไม่ออกเลยว่าใครในจ�านวนคนเหล่านั้นคือ

ยุนย็องฮย็อนกันแน่

"เอ่อ เราลองเล่าถึงสถานการณ์ของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นให้กัน

และกันฟังดีไหมคะ"

แม้อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน แต่ใช่ว่าสิ่งที่พบเจอจะต้องเหมือนกัน 

เสียหน่อย ฮันซึลกีจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอนั้นของหญิงสาว

"เอาอย่างน้ันก็ได้ เล่าที่น่ีหรือขึ้นไปข้างบนดี"

บนชั้นสี่เป็นห้องรับรองท่ีมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นห้องครัวหรือแม้แต่อาหารส�าเร็จรูปพ้ืนฐานก็มีไว้บริการ มุนมินจ็อง

คดิว่าได้ดืม่น�า้ระหว่างคยุกันคงจะดีกว่าจงึพยักหน้าแล้วชีไ้ปทีใ่บแจ้งหน้ี 

ที่อีกฝ่ายถืออยู่ในมือพร้อมกับพูดข้ึนว่า

"ถ้ากล่องจดหมายนี้เปิดได้ ห้องของเขาคนน้ีก็น่าจะเปิดได้ด้วย 

เราลองไปดูกันไหมคะ"

แม้เธอจะพูดเช่นน้ันแต่ฮันซึลกีกลับส่ายหน้าปฏิเสธ

"ก่อนจะลงมา ผมทุบประตูห้องชั้นสองจนหมดทุกบานแล้ว 
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น่ะครับ ส่วนชั้นสามยังไม่ได้ลอง"

ถ้าเป็นยามปกติ การท่ีผู้ชายขึ้นไปชั้นที่มีแต่ผู้หญิงอยู่คงโดน

สายตาประณามไม่มากก็น้อย เขาเลยไม่มคีวามคิดท่ีจะข้ึนไปชัน้น้ันแม้

เผชิญสถานการณ์แบบนี้ ส่วนมุนมินจ็องถึงจะเห็นด้วยแต่เธอกลับ

ต้องการไปยืนยันให้เห็นด้วยตาของตัวเอง

"ไหนๆ ก็จะข้ึนไปอยู่แล้ว ลองเคาะดูสักครั้งก็ได้นี่คะ เช็กให้หมด

ทั้งชั้นสองชั้นสาม"

ฮันซึลกไีม่มเีหตผุลให้ปฏเิสธ แมเ้คยท�ามาแลว้แต่ตอนนีก้ย็งัไมม่ี

เบาะแสอะไร จึงยักไหล่คล้ายยอมรับ

"เอางั้นเหรอ ก็ไม่แน่ อาจเพราะเจอผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ทุบห้อง

เลยไม่ยอมเปิดก็ได้"

คนทัง้คูพ่ากันเดินขึน้ไปยังชัน้สอง ฮนัซลึกีเริม่เคาะตัง้แต่ห้อง 201 

ที่อยู่ข้างบันได ส่วนมุนมินจ็องเริ่มเคาะตั้งแต่ห้อง 208 ยกเว้นห้อง 209 

ที่เป็นห้องของฮันซึลกี แต่ประตูห้องของโคชีว็อนท่ีเคาะตั้งแต่ถูกขัง 

จนกระท่ังขณะน้ีกลบัให้ความรูส้กึแข็งแรงและทนทานจนน่าท่ึง แตกต่าง 

จากยามปกติย่ิงนัก ไม่ว่าจะใช้ไหล่กระโดดกระแทกเท่าไหร่ ประตูก็ 

ไม่ขยับเขย้ือนแม้แต่น้อย

"...เอ๋?"

ฮันซึลกีชะงักเท้าอยู่ท่ีหน้าห้อง 203 มุนมินจ็องเร่งฝีเท้าเดินมา

หยุดที่ด้านข้างอีกฝ่ายแล้วจ้องประตูห้อง 203

"ท�าไมเหรอคะ"

"ลองเคาะดูสิครับ"

มุนมินจ็องยกมือเคาะประตูตามท่ีอีกฝ่ายแนะน�า เสียงเคาะ 

ในครัง้นีก้้องกังวานเหมอืนเสยีงประตไูม้ปกต ิแตกต่างจากเสยีงทึบของ 
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ห้องอื่นๆ ที่ผ่านมา พวกเขาทั้งคู่มองหน้ากัน ฮันซึลกีก�าหมัดแล้วลงมือ

เคาะประตูพร้อมกับตะโกนเสียงดัง

"เฮ้ รีบเปิดก่อนท่ีฉันจะพังประตู! ยุนย็องฮย็อน!"

นอกจากเสียงทุบแล้วหญิงสาวยังคล้ายรู้สึกว่ามีใครบางคน 

อยู่ด้านหลังประตูน่ัน

ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าหากใครบางคนที่ว่านั่นออกมาแล้ว 

จะแก้ไขสถานการณ์น้ีได้ แต่พวกเขากลับรู ้สึกตื่นเต้นคล้ายกับว่า

สถานการณ์ที่ก�าลังเผชิญอยู่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหน่ึง  

มุนมินจ็องรอคอยให้บานประตูเปิดออกอย่างคาดหวัง

ประตูถูกเปิดดังผลัวะ นักศึกษารูปร่างก�าลังดีที่ผมเผ้ายุ่งเหยิง

คล้ายเพ่ิงลกุจากเตียงคนหนึง่ก�าลงัยืนจ้องมนุมนิจอ็งกับฮนัซลึกีสลับกับ 

ประตท่ีูถูกเปิดออกด้วยสหีน้าตกตะลงึ ก่อนจะพูดขึน้ด้วยน�า้เสยีงงนุงงว่า

"คุณตู้เย็น?"

"ห้อง 209 ต่างหาก ช่างเถอะ ตามมาก็แล้วกัน"

หากเป็นยามปกติ ยุนย็องฮย็อนคงไม่เดินตามใครไปอย่าง

ง่ายดาย แต่เพราะสถานการณ์ในตอนน้ีไม่ปกต ิและเขาต้องการหลดุพ้น 

จากห้องน้ีอย่างมาก นอนต่อไปก็คงไม่มอีะไรเปล่ียนแปลง ยุนย็องฮย็อน 

จึงรีบสวมรองเท้าแตะแล้วเดินตามคนท้ังคู่ไปทันที
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