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ฉันอาศัยอยูใ่ นบ้านเดีย่ วหลังน้อยตรงเชิงภูเขาลูกเตีย้ ๆ ในเมือง
คามาคุระ จังหวัดคานางาวะ ถึงจะเป็นเมืองติดทะเล แต่ฉัน
อยู่ฝั่งภูเขา ห่างไกลจากทะเลมากพอสมควร
เมือ่ ก่อนฉันเคยพักอยูท่ นี่ กี่ บั รุน่ ก่อน ทว่าแกจากโลกนีไ้ ป
เมือ่ ประมาณสามปีทแี่ ล้ว ตอนนีฉ้ นั เลยอยูค่ นเดียวในบ้านญีป่ นุ่
เก่าแก่ ทว่าก็ไม่เหงาขนาดนัน้ เพราะสัมผัสได้ถงึ กลิน่ อายจาก
คนรอบตัวตลอดเวลา ตอนกลางคืนละแวกนีเ้ งียบสงัดดุจป่าช้า
แต่เมื่อถึงตอนเช้าอากาศจะเคลื่อนไหว และได้ยินเสียงผู้คน
ดังมาจากทุกหนทุกแห่ง
ยามเช้าในแต่ละวันของฉันเริม่ ต้นทีเ่ ปลีย่ นเสือ้ ผ้า ล้างหน้า
กรอกน�ำ้ ใส่กาเพือ่ ต้มน�ำ้ ร้อน ระหว่างรอน�้ำเดือดก็กวาดพืน้ แล้ว
ถูดว้ ยผ้าชุบน�ำ้ ท�ำความสะอาดครัว เฉลียง ห้องนัง่ เล่น และ
บันไดไปตามล�ำดับ
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น�้ำที่ต้มไว้มักจะเดือดในจังหวะนั้นทุกครั้ง ฉันจ�ำต้อง
หยุดไปเทน�้ำร้อนปริมาณมากใส่กาที่มีใบชา แล้วระหว่างที่รอ
ให้ชาได้ที่ฉันก็หยิบผ้ามาถูพื้นต่อ
ขณะปล่อยให้เครือ่ งซักผ้าท�ำงาน ฉันจึงได้หย่อนตัวนัง่ พัก
ดื่มชาร้อน ๆ บนเก้าอี้ในครัว ได้กลิ่นหอมหวนคล้ายควันลอย
มาจากถ้วยชา เพิง่ มารูส้ กึ ว่าชาเคียวบังฉะอร่อยเมือ่ ไม่นานมานี้
เอง สมัยเด็กฉันไม่เข้าใจว่าท�ำไมรุ่นก่อนต้องเอาใบชาแห้ง ๆ
มาชงดื่ม แต่ทุกวันนี้แม้กระทั่งฤดูร้อนฉันก็ต้องดื่มชาร้อน ๆ
เป็นอย่างแรกในตอนเช้า ไม่อย่างนั้นจะตื่นไม่เต็มตา
ระหว่างนั่งเหม่อดื่มชาเคียวบังฉะ หน้าต่างบานเล็ก
ตรงชานบันไดของบ้านทางซ้ายก็เปิดออกช้า ๆ คนเปิดคือ
คุณนายบาร์บาราที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น ไม่รู้ท�ำไมทุกคน
เรียกเธอว่าอย่างนั้น ทั้งที่รูปร่างหน้าตาก็ดูเป็นชาวญี่ปุ่นร้อย
เปอร์เซ็นต์ บางทีเธออาจเคยใช้ชีวิตในต่างแดนมาก่อนก็ได้
“ป๊บโปะจัง อรุณสวัสดิ์จ้ะ”
เธอทักทายเสียงแจ่มใสประหนึ่งโต้คลื่นมากับสายลม
“อรุณสวัสดิ์ค่ะ”
ฉันพูดเสียงสูงตามเธอ
“วันนีอ้ ากาศดีเหมือนเคย เดีย๋ วเธอมาดืม่ ชาทีบ่ ้านฉันสิ
มีขนมคาสเทลลาส่งมาจากนางาซากิด้วย”
“ขอบคุณค่ะ ขอให้คุณนายบาร์บารารื่นรมย์กับวันนี้
เช่นกันนะคะ”
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การทักทายยามเช้าข้ามหน้าต่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองคือ
กิจวัตรประจ�ำวันของเรา มันท�ำให้ฉันนึกถึงโรมิโอกับจูเลียต
ทุกครั้ง แล้วก็อดหัวเราะคิกคักไม่ได้
แน่นอนว่าช่วงแรกฉันยังท�ำตัวไม่ถูก แปลกดีที่ได้ยิน
เสียงไอ เสียงโทรศัพท์ และบางครั้งก็เป็นเสียงกดชักโครกของ
คนบ้านข้าง ๆ จนฉันเกิดภาพหลอนว่าเราอาศัยอยู่ร่วมชายคา
เดียวกัน ต่อให้ไม่ตั้งใจฟัง เสียงเหล่านี้ก็ลอยมาให้ได้ยินเอง
ทว่าระยะนี้ฉันเริ่มทักทายเพื่อนบ้านได้เป็นธรรมชาติ
มากขึ้ น หลั ง จากได้ ทั ก ทายยามเช้ า กั บ คุ ณ นายบาร์ บ ารา
วันใหม่ของฉันจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ
ฉันชื่ออาเมมิยะ ฮาโตโกะ
รุ่นก่อนเป็นคนตั้งชื่อให้ฉัน
ที่มาของชื่อฮาโตโกะมาจากศาลเจ้าสึรุงาโอกะฮาจิมังงู
อักษรตัว “八 (ฮาจิ)” ในชื่อศาลเจ้ามีรูปร่างเหมือนนกพิราบ
(ฮาโตะ) สองตัวอิงแอบใกล้ชิดกัน ตั้งแต่จำ� ความได้ ทุกคนก็
พากันเรียกฉันว่าป๊บโปะจัง1แล้ว
ทว่าความชื้นที่แผ่ปกคลุมบรรยากาศตั้งแต่เช้าช่างน่า
ร�ำคาญ ความชื้นในคามาคุระเป็นปัญหาไม่ใช่น้อย

1

“ป๊บโปะ” คือเสียงร้องของนกพิราบ
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ขนมปังฝรั่งเศสที่เพิ่งอบเสร็จใหม่ ๆ ไม่ทันไรก็อ่อนยวบ
และขึ้นรา แม้แต่สาหร่ายคอมบุแข็ง ๆ ยังพ่ายแพ้แก่ความชื้น
ในช่วงนี้
พอตากผ้าเสร็จเรียบร้อย ฉันก็เอาขยะไปทิ้งที่สเตชั่น
มันคือจุดทิ้งขยะที่ตั้งอยู่ตรงตีนสะพานข้ามแม่น�้ำนิไคโดซึ่งไหล
ผ่านใจกลางของย่านนี้
แต่ละสัปดาห์มีวันทิ้งขยะเผาได้สองวัน แล้วยังมีวัน
ทิง้ กระดาษกับผ้า ขวดพลาสติกกับกิง่ ไม้ ขวดแก้วกับกระป๋อง
อีกสัปดาห์ละวัน เมืองนี้ไม่เก็บขยะในวันเสาร์และอาทิตย์
ส่วนขยะเผาไม่ได้มกี �ำหนดเก็บเดือนละครัง้ ทีแรกฉันคิดว่าการ
แยกย่อยขนาดนัน้ เป็นเรือ่ งยุง่ ยาก แต่ไป ๆ มา ๆ กลับเริม่ สนุก
กับมันเสียได้
หลังทิ้งขยะเสร็จ เป็นเวลาที่เด็กประถมสะพายกระเป๋า
นักเรียนเดินเรียงแถวผ่านหน้าบ้านฉันพอดี เดินไม่กี่นาทีจาก
ตรงนี้จะเจอโรงเรียนประถม ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ร้านเครื่องเขียน
สึบากิก็คือเด็ก ๆ จากโรงเรียนแห่งนั้น
ฉันมองบ้านตัวเองอีกครั้ง
ประตูเก่าสองบาน ครึง่ บนเป็นกระจก บานซ้ายมีคำ� ว่า
สึบากิ บานขวามีค�ำว่าร้านเครื่องเขียน ทางเข้าร้านปลูก
สึบากิป่า (ดอกคาเมลเลีย) ต้นใหญ่เพื่อปกปักรักษาบ้านตรง
ตามชื่อร้านนั่นเอง
ป้ายไม้ทตี่ อกติดไว้ขา้ งประตูบา้ นกลายเป็นสีดำ� คล�ำ้ แต่
หากเพ่งดูให้ดจี ะเห็นตัวหนังสือค�ำว่าอาเมมิยะจาง ๆ ดูเหมือน
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ไม่ ไ ด้ ถู ก เขี ย นขึ้ น อย่ า งพิ ถี พิ ถั น เป็ น พิ เ ศษ ทว่ า เป็ น ฝี พู ่ กั น
สวยงามเลิศล�้ำ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่รุ่นก่อนเขียนทิ้งไว้
ตระกู ล อาเมมิ ย ะมี ร ้ า นรั บ จ้ า งเขี ย นอั น เก่ า แก่ แ ละ
ทรงเกียรติ ซึ่งสืบสานต่อกันมาตั้งแต่ยุคเอโดะ
สมัยโบราณเรียกอาชีพนี้ว่าอาลักษณ์ คนในตระกูล
อาเมมิ ย ะยั ง ชี พ ด้ ว ยการเขี ย นแทนผู ้ สู ง ศั ก ดิ์ แ ละขุ น นางมา
เนิ่นนาน แน่นอนว่าคุณสมบัติส�ำคัญคือต้องมีลายมือดีเยี่ยม
สมัยรัฐบาลโชกุนคามาคุระเคยมีอาลักษณ์ผู้ยอดเยี่ยมสามคน
ในยุคเอโดะ ภรรยาเอกและอนุภรรยาของขุนนางใน
ต�ำหนักชั้นในเริ่มมีอาลักษณ์หญิงไว้คอยรับใช้ กล่าวกันว่า
หนึ่งในนั้นคือบรรพบุรุษรุ่นแรกของตระกูลอาเมมิยะ
นับแต่นั้นเป็นต้นมาตระกูลอาเมมิยะก็ท�ำอาชีพรับจ้าง
เขียน มีผู้หญิงเป็นผู้สืบทอดรุ่นต่อรุ่น รุ่นที่สิบคือรุ่นก่อน
ส่วนผู้สืบทอดต่อจากนั้น ไม่สิ ต้องเรียกว่าคนที่จับพลัดจับผลู
กลายเป็นผู้สืบทอดรุ่นที่สิบเอ็ด...ก็คือฉันนี่แหละ
หากว่ากันทางสายเลือด รุ่นก่อนมีศักดิ์เป็นยายของฉัน
แต่แกกลับไม่ยอมให้ฉันเรียกว่ายายอย่างเป็นกันเอง รุ่นก่อน
เลี้ยงดูฉันด้วยตัวคนเดียวพร้อมกับดูแลร้านรับจ้างเขียนไปด้วย
เพี ย งแต่ ร ้ า นรั บ จ้ า งเขี ย นในยุ ค นี้ ต ่ า งจากสมั ย ก่ อ น
ปัจจุบนั งานจ้างส่วนใหญ่คอื การเขียนชือ่ คนบนซองใส่เงินอวยพร
การเขียนข้อความจารึกบนป้ายหิน รวมทัง้ การเขียนใบตัง้ ชือ่ ลูก
ตามธรรมเนียมการตั้งชื่อทารก ป้ายต่าง ๆ ปรัชญาบริษัท
และข้อความอุทิศแด่บุคคล
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สมัยรุ่นก่อนยังอยู่ก็รับเขียนหลากหลายอย่างตามแต่
ผูจ้ า้ งวาน ตัง้ แต่ใบประกาศเกียรติคณ
ุ จากการแข่งกีฬาเกทบอล
ของสโมสรผู้สูงอายุ เมนูร้านอาหารญี่ปุ่น ไปจนถึงประวัติ
ส่วนตัวของลูกชายเพื่อนบ้านที่ใช้สมัครงาน สรุปสั้น ๆ คือเป็น
ร้านรับจ้างเขียนสารพัดอย่างนัน่ เอง แต่ปา้ ยหน้าร้านกลับเขียน
ว่าเป็นเพียงร้านเครื่องเขียน
ฉันเปลี่ยนน�ำ้ ตรงสุสานจดหมายเป็นการปิดท้าย
คนมักเข้าใจว่ามันเป็นหินธรรมดา แต่แท้จริงแล้วบริเวณ
นี้เป็นสุสานจดหมาย ส�ำหรับตระกูลอาเมมิยะ มันส�ำคัญ
ยิง่ กว่าหิง้ บูชาเสียอีก ขณะนีด้ อกไอริสบานสะพรัง่ อยูร่ อบสุสาน
เพียงเท่านี้งานบ้านช่วงเช้าก็เสร็จสิ้น
ฉันมีเวลาว่างครูส่ นั้ ๆ จนกว่าจะเปิดร้านตอนเก้าโมงครึง่
วันนี้สัญญากับคุณนายบาร์บาราไว้แล้วว่าจะไปดื่มน�้ำชาหลัง
มื้อเช้าที่บ้านเธอ
ช่วงครึง่ ปีมานีฉ้ นั ดิน้ รนกระเสือกกระสนในแบบของตัวเอง
แม้วา่ หลังรุน่ ก่อนจากโลกนีไ้ ป ป้าซูชโิ กะจะช่วยเป็นธุระจัดการ
งานคัง่ ค้างส่วนใหญ่กต็ าม แต่มงี านอีกหลายอย่างทีแ่ กตัดสินใจ
เองไม่ได้ งานจิปาถะจึงกองสะสมเป็นภูเขาในระหว่างที่ฉัน
หนีไปต่างประเทศ ฉันตัดสินใจสะสางเรื่องยุ่งยากไปทีละเรื่อง
อย่างสงบ คล้ายขัดรอยไหม้ดำ� ปี๋ออกจากก้นกระทะ รอยไหม้
เกือบทั้งหมดคือเรื่องเกี่ยวกับมรดกและกรรมสิทธิ์ทั้งหลาย
ส�ำหรับคนอายุยี่สิบกว่าอย่างฉัน เรื่องพวกนั้นไม่สลัก
ส�ำคัญเลยสักนิด ทว่าเนื่องจากตระกูลอาเมมิยะรับรุ่นก่อน
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มาเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่ยังเล็ก สถานการณ์จึงสลับซับซ้อน
ไม่ใช่เล่น
ฉันเกิดความคิดชั่วแล่นว่าอยากขย�ำทั้งหมดนั้นเป็นก้อน
แล้วโยนทิ้งถังขยะไปให้จบ ๆ แต่พอคิดว่าจะมีผู้ใหญ่บางคน
ยิม้ กริม่ กับเรือ่ งนัน้ ความกระตือรือร้นอันน่าพิศวงก็เข้ามาแทนที่
อย่างหวุดหวิด
ถ้าฉันละทิง้ ทุกสิง่ ทุกอย่าง ร้านนีจ้ ะถูกรือ้ ถอนและสร้าง
เป็นแมนชั่นหรือที่จอดรถทันที เมื่อเป็นอย่างนั้น ต้นสึบากิป่า
แสนรักก็จะถูกตัดทิ้งไปด้วย
ไม่ว่าอย่างไรฉันก็อยากรักษาต้นไม้ต้นโปรดในวัยเด็กไว้
ให้ได้

SA

บ่ายวันนั้นมีคนกดกระดิ่งเรียก
ฉันคงผล็อยหลับไม่รตู้ วั เสียงฝนพร�ำในบรรยากาศเปียก
ชื้นกลายเป็นเพลงกล่อมเด็กชั้นยอด สามสี่วันมานี้ฝนตกหลัง
เที่ยงเสมอ
ในทุกวันทีเ่ ปิดร้าน ตามปกติฉนั จะกินมือ้ กลางวันในครัว
ด้านหลัง พร้อมกับคอยเมียงมองลูกค้าไปด้วย ตอนเช้าแค่
ดื่มชาอุ่น ๆ หรือบางทีก็กินผลไม้ด้วยนิดหน่อย แล้วไปกิน
เต็มอิ่มเอามื้อกลางวัน
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ดูทา่ วันนีล้ กู ค้าน่าจะน้อย ฉันเลยย่ามใจเอนตัวบนเก้าอี้
โซฟาด้านใน ตั้งใจจะงีบเอาแรง แต่คงเผลอหลับเป็นจริง
เป็นจังไปเสียได้ ผ่านไปครึ่งปีตั้งแต่กลับมาอยู่บ้าน ฉันก็
คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตที่นี่แล้ว เป็นไปได้ว่าเมื่อความรู้สึกกดดัน
เบาบางลง หมู่นี้ฉันจึงรู้สึกง่วงงุนจนทนไม่ไหวอยู่เรื่อย
“สวัสดีค่ะ”
หลังเสียงกระดิ่งดัง ตามมาด้วยเสียงผู้หญิง ฉันเลย
รีบวิ่งไปหน้าร้าน
นึกอยู่แล้วเชียวว่าเป็นเสียงที่เคยได้ยินมาก่อน เมื่อฉัน
เห็นอีกฝ่ายก็จ�ำได้ทันที คุณนายร้านอุโอะฟุคุร้านขายปลาใน
ละแวกนี้นั่นเอง
“ตายจริง ป๊บโปะจัง!”
ชั่วพริบตาที่เห็นหน้าฉัน เธอก็จ้องฉันตาเป็นประกาย
“กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย”
เธอถามด้วยน�้ำเสียงมีชีวิตชีวาเหมือนเคย ในมือถือ
ไปรษณียบัตรปึกใหญ่
“เดือนมกราคมปีนี้ค่ะ”
พอฉันตอบ เธอก็ยกชายกระโปรง ไขว้ขวาข้างหนึ่งไป
ด้านหลังแล้วถอนสายบัวให้อย่างขี้เล่น เห็นแล้วก็คิดถึงอดีต
จริงสิ คุณนายร้านอุโอะฟุคุเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้ว
เวลารุ่นก่อนให้ฉันไปซื้อกับข้าวมื้อค�่ ำ คุณนายร้าน
อุโอะฟุคุจะป้อนขนมหวานบางอย่างเข้าปากฉันเสมอ เช่น
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ลูกอม ช็อกโกแลต หรือไม่ก็คารินโต2 เธอจงใจยัดเยียดให้
เพราะรูว้ า่ รุน่ ก่อนห้ามฉันกินขนม ฉันถึงกับวาดฝันลม ๆ แล้ง ๆ
ว่าถ้าฉันเป็นลูกของเธอ ฉันคงจะมีความสุขน่าดู
พลันนึกสงสัยว่าบ้านอยู่ใกล้กันแท้ ๆ ท�ำไมครึ่งปีมานี้
ฉันถึงได้ไม่เจอเธอเลย จังหวะนั้นเองเธอก็เอ่ยด้วยรอยยิ้ม
“พอดีว่าแม่ฉันที่บ้านเกิดนอนซม ฉันเลยกลับไปคิวชู
อยูช่ ว่ งหนึง่ เราสองคนสวนกัน แต่โล่งอกจริง ๆ ทีเ่ ธอสบายดี!
นี่ยังเคยบ่น ๆ กับพ่อเขาเป็นประจ�ำว่าไม่รู้ป๊บโปะจังเป็นยังไง
บ้าง”
พ่อที่เธอพูดถึงคือสามีของเธอนั่นเอง เมื่อไม่กี่ปีก่อน
เขาป่วยหนักและเสียชีวิตไป ป้าซูชิโกะส่งอีเมลมาแจ้งข่าว
ตอนฉันไปท�ำงานและเที่ยวที่แคนาดา
“จังหวะเหมาะเลย ทุก ๆ ปีมีหลายคนที่รอจะได้รับ
ไปรษณียบัตรอวยพรฤดูรอ้ นจากฉัน ปีนกี้ ำ� ลังกลุม้ อยูเ่ ลยว่าจะ
ท�ำยังไงดี แล้วเผอิญได้ยนิ ว่าร้านเครือ่ งเขียนสึบากิกลับมาเปิด
อีกครั้ง ทีแรกฉันก็ไม่เชื่อ แต่ที่ไหนได้ เปิดแล้วจริง ๆ ดีใจ
มากเลย!”
คุณนายร้านอุโอะฟุคุเอ่ยอย่างฉาดฉาน พลางยื่นปึก
ไปรษณียบัตรมาให้ฉัน มันเป็นไปรษณียบัตรพร้อมตัวเลข
จับสลากชิงรางวัลส�ำหรับฤดูร้อน
2

ขนมแป้งทอดเคลือบน�้ำตาล
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ลายมือเธอไม่ได้แย่สักนิด ตัวหนังสือดูราวกับผ้าคลุม
นางฟ้างดงามทีล่ อยพลิว้ ในอากาศ ทัง้ ทีเ่ ป็นอย่างนัน้ คุณนาย
ร้านอุโอะฟุคกุ ลับไหว้วานร้านฉันให้เขียนแทนทุกปี เหตุผลหนึง่
คงเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างคบค้าสมาคมกันมาตั้งแต่รุ่นก่อน
“ขอเหมือนอย่างทุกทีนะ”
“ทราบแล้วค่ะ”
เท่านี้ก็ถือว่าตกลงรับงานเรียบร้อย
เธอยืนคุยสักครู่แล้วกลับไป
ไม่ว่าจะผ้ากันเปื้อนลายดอกไม้ที่ใช้มานาน ถุงเท้าขาว
ยาวถึงข้อเท้า หรือกิ๊บตัวใหญ่ที่รวบผมด้านหน้าไว้ ทุกอย่าง
ล้วนท�ำให้ฉนั คิดถึงอดีต ตอนนีเ้ ธอส่งต่อร้านอุโอะฟุคใุ ห้ลกู ชาย
กับลูกสะใภ้ดแู ล ส่วนตัวเองก็สนุกกับการเลีย้ งหลาน คุณนาย
ร้านอุโอะฟุคุมีลูกสามคนและเป็นผู้ชายทั้งหมด เพราะอย่างนี้
ละมั้งสมัยก่อนเธอเลยเอ็นดูฉันในวัยเยาว์เหมือนลูกสาว
ฉันพลิกปฏิทินแล้วเอาปากกาไฮไลต์สีชมพูขีดตรงโชโชะ
กับริชชู3 ก่อนถึงโชโชะเป็นช่วงส่งไปรษณียบัตรอวยพรฤดูฝน
พอเข้าโชโชะจนถึงก่อนริชชูเป็นช่วงส่งไปรษณียบัตรอวยพร
ฤดูรอ้ น และเมือ่ ผ่านพ้นเวลานัน้ ไปก็จะเป็นช่วงส่งไปรษณียบัตร

3

ประเทศญี่ปุ่นมีสี่ฤดูกาลหลัก แต่ละฤดูแบ่งย่อยเป็นหกช่วง โชโชะคือช่วงร้อนน้อย
เริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่ 7 กรกฎาคม ริชชูคือวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่ประมาณ
วันที่ 8 สิงหาคม
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อวยพรปลายฤดูร้อน ไม่มีใครจ้างเขียนงานลักษณะนี้มานาน
แล้ว
หลังล้างหน้าจนหายง่วงเป็นปลิดทิ้ง ฉันก็เตรียมตัวให้
พร้อมทันที
เริ่มจากน�ำตราประทับรูปปลาที่ใช้มาเนิ่นนานประทับ
เป็นลวดลายด้านหลัง การประทับตราด้านหลังไปรษณียบัตร
เป็นงานที่ท�ำได้ง่าย ๆ ฉันจึงท�ำงานส่วนนี้ระหว่างเฝ้าร้านไป
พร้อมกันได้
เนื่องจากเรารับจัดท�ำไปรษณียบัตรอวยพรฤดูร้อนให้
ร้านอุโอะฟุคุมาหลายปี ไม่สิ หลายสิบปีแล้ว พวกอุปกรณ์
ที่ใช้มานานนมก็ถูกคัดแยกไว้ในกล่องตามประเภทตั้งแต่สมัย
รุ่นก่อน ไปรษณียบัตรพวกนี้มีเนื้อหาเรียบง่ายก็จริง แต่ต้อง
เขียนเป็นจ�ำนวนไม่ใช่น้อย ทว่าเนื่องจากเราคบหากันมานาน
ร้านเครื่องเขียนสึบากิจึงจัดท�ำไปรษณียบัตรอวยพรฤดูร้อนที่
สมกับเป็นร้านอุโอะฟุคไุ ด้อย่างรูใ้ จกันดี ไม่จำ� เป็นต้องตรวจสอบ
เนื้อหาทุกครั้งก็ยังได้
ทว่าปัญหาอยูท่ ดี่ า้ นหน้าของไปรษณียบัตรซึง่ จะแตกต่าง
กันทุกใบ งานจึงไม่ได้ง่ายเหมือนด้านหลัง
และถ้าปล่อยให้ท้องหิวจะไม่มีแรงถือพู่กัน หลังปิดร้าน
ฉันจึงไปหามื้อค�ำ่ กินก่อน
ตอนกลางคืนส่วนใหญ่ฉันจะออกไปกินข้าวข้างนอก
แน่นอนว่าท�ำให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้สูงขึ้น แต่ก็ขี้เกียจท�ำอาหาร
ส�ำหรับคนเดียว โชคดีที่ในคามาคุระมีร้านอาหารมากมาย
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ถื อ เป็ น หน้ า เป็ น ตาในฐานะแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ตั ว เลื อ กจึ ง มี
เหลือเฟือ
หลั ง เอร็ ด อร่ อ ยกั บ บะหมี่ เ ย็ น แบบจี น ที่ เ พิ่ ง ได้ กิ น เป็ น
ครั้งแรกของปี ฉันก็เดินอ้อมเล็กน้อยไปที่ศาลเจ้าคามาคุระงู
ถึงจะคุ้นเคยกับการเดินคนเดียวในย่านนี้ แต่ถนนหนทางตอน
กลางคืนค่อนข้างมืด โดยเฉพาะฝั่งภูเขาที่มีโคมไฟถนนน้อย
ละแวกนี้ก็เลยมืดสนิททั้งที่ยังไม่สองทุ่ม
ฉันเดินลากฐานเกีย๊ ะครูดกับพืน้ ให้มเี สียงเพือ่ คลายความ
หวาดกลัว ฝนหยุดตั้งแต่ตอนเย็น แต่ดูท่าจะตกซู่ลงมาอีก
เมื่อไหร่ก็ไม่แปลก
หากพูดว่าสึรุงาโอกะฮาจิมังงูคือศาลเจ้าที่บูชาผู้ก่อตั้ง
รัฐบาลโชกุนคามาคุระอย่างมินาโมโตะ โนะ โยริโตโมะ ศาลเจ้า
คามาคุระงูทฉี่ นั ก�ำลังไป ก็คอื ศาลเจ้าซึง่ บูชาฝัง่ ทีป่ ดิ ฉากรัฐบาล
โชกุนคามาคุระนัน่ เอง ด้านหลังศาลเจ้าเป็นคุกใต้ดนิ ทีเ่ ชือ่ กันว่า
เจ้าชายโมรินางะเคยถูกกักขังไว้ ปัจจุบนั กลายเป็นทีส่ กั การะบูชา
หากจ่ายเงินก็เข้าไปดูข้างในได้
แม้ฉันจะรู้สึกผิดที่ไปสักการะศาลเจ้าทั้งสองแห่ง แต่ก็
ไม่อยากล�ำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ สุดท้ายเลยแค่พนมมือ
เหมือนที่ชอบท�ำเสมอ เมื่อขึ้นบันไดไปจนสุดก็เห็นว่ามีไฟเปิด
ส่องหน้ากากสิงโตขนาดยักษ์
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