
สารบัญ

บทที่ 1

สาวน้อย  ราตรีนั้นแสนสั้น  จงก้าวเดินโดยพลัน

9

บทที่ 2

ปลาในทะเลลึก

89

บทที่ 3

เหล่านักฉวยโอกาสกล่าวไว้เช่นนี้

171

บทที่ 4

พายุมาร  รักร้าย  ไข้หวัด

273

SAMPLE



  จงก้าวเดิน

ราตรีนั้น
แสนสั้น  

โดยพลัน

สาวน้อย

บทที ่1

SAMPLE



SAMPLE



ที่จรงิแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องราวของผมด้วยซ�้า  แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกบัเธอ

คนนั้นตั้งแต่ต้นยนัจบ

โลกใบนี้คือเวทีที่เต็มไปด้วยตัวละคร  ใครต่อใครต่างก็ 

ชงิไหวชงิพรบิแย่งบทตวัเอกกนัอตุลดุ  แต่แล้วจู ่ๆ ในคนืนั้นเอง  

เธอกลบัตกกระไดพลอยโจนกลายเป็นนางเอกในชั่วข้ามคนืโดย

ไม่ได้เจตนา  ทว่าเจ้าตวัไม่ได้รูอ้โีหน่อเีหน่อะไรกบัเขา  จนป่านนี้

กค็งยงัไม่รู้ตวัเลยละมั้ง

นี่เป็นทั้งบนัทกึความทรงจ�าอนัน่าทึ่ง  และเป็นทั้งความ

ทรงจ�าอันขมขื่นของผม  ขณะที่เธอก้าวเดินอย่างสง่างามผ่าน

การผจญภัยยามราตรีซึ่งอบอวลด้วยกลิ่นอายสุรา  ตัวผมเอง 

กลับวืดต�าแหน่งพระเอก  เลยจ�าต้องกล�้ากลืนฝืนรับบทเป็น 

ก้อนกรวดรมิทางไปตามระเบยีบ

คุณผู้อ่านที่เคารพ  บัดนี้ขอเชิญท่านรื่นรมย์กับความ 

น่ารกัของเธอ  และถอืเสยีว่าเอน็ดูความเฟอะฟะของผมไปด้วย
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ในตัว  จงปลื้มปริ่มกับรสชาติของชีวิตที่ออกจะหวานปะแล่ม 

ดั่งเต้าหู้อลัมอนด์ให้สาสมใจเถดิ

ได้โปรดส่งเสยีงเชยีร์ให้ก�าลงัใจเธอด้วยกแ็ล้วกนั

คณุรู้จกัสิ่งที่เรยีกว่า  “หมดัมติรภาพ”  หรอืเปล่า

หากมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วนที่คุณต้องตะบันหน้าคนใกล้ตัว 

อย่างไม่อาจหลกีเลี่ยง  คณุจะก�าหมดัแน่นโดยอตัโนมตั ิ ลองดู

ก�าปั้นตวัเองให้ด ีๆ ส ิ นิ้วโป้งของคณุท�าหน้าที่คล้ายเหลก็พดื

รดัสี่นิ้วที่เหลอือย่างแน่นหนา  เมื่อนิ้วโป้งกลายเป็นก�าป้ันพร้อม

แล้ว  คุณก็แค่ต้องใช้มันถล่มใบหน้าที่แสนจะหยิ่งผยองของ 

อกีฝ่ายให้แหลกลาญ  แต่จากประวตัศิาสตร์ที่ผ่านมา  การใช้

ความรนุแรงย่อมเชื้อเชญิความรนุแรงขั้นกว่าเข้าหาตวั  เจ้านิ้วโป้ง

แห่งความเกลียดชังจึงแผ่ขยายออกไปทั่วโลกราวกับไฟลามทุ่ง  

ท้ายที่สุดหายนะก็บังเกิด  โลกนี้คงไม่เหลือสิ่งดีงาม  หากเรา 

ทิ้งทกุสิ่งที่พงึหวงแหนลงชกัโครกหมดสิ้น

แต่หากคุณคลายก�าปั้นออกแต่แรก  จากนั้นก�าอีกสี่นิ้ว

ทบัลงไปบนนิ้วโป้ง  ก�าป้ันที่ดแูขง็กระด้างสดุห้าวหาญกจ็ะขาด

ความมั่นใจ  และกลายเป็นก�าปั้นน่ารักน่าขันคล้ายกับอุ้งเท้า

แมวกวักไปแทน  แน่นอนว่าคุณไม่มีทางเอาความเกลียดชัง

ขนานแท้ใส่เข้าไปในก�าปั้นทรงนี้ได้  เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงหยุด
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ปฏกิริยิาลกูโซ่ของความรนุแรงไว้ได้ส�าเรจ็  นอกจากจะสามารถ

ทวงคนืสนัตภิาพกลบัสูโ่ลกใบนี้ได้แล้ว  เรายงัเกบ็รกัษาสิ่งดงีาม

เอาไว้ได้อกีนดิหน่อยด้วย

“ถ้าซ่อนนิ้วโป้งไว้แบบนี้  เราจะก�าหมัดให้แน่นก็ไม่ได้  

นิ้วโป้งที่แอบซกุเอาไว้กค็อืความรกัยงัไงล่ะ”

เธอกล่าวไว้เช่นนั้น

สมัยที่เธอยังเป็นเด็กน้อย  พี่สาวเธอเคยถ่ายทอดเรื่อง

ของ  “หมดัมติรภาพ”  ให้ฟังดงันี้

“ฟังนะ  เราเป็นผูห้ญงิยงิเรอื  ทางที่ดกีไ็ม่ควรจะควงหมดั

ไล่ต่อยใครสุ่มสี่สุ่มห้าหรอก  แต่บนโลกกว้างใหญ่ใบนี้  คนดี 

มศีลีธรรมมแีค่หยบิมอืเดยีว  ที่เหลอืถ้าไม่ใช่คนสนัดานเสยีกเ็ป็น

พวกงี่เง่า  หรือทั้งงี่เง่าแถมยังสันดานเสียด้วย  ดังนั้นถึงจะไม่

อยากควงก�าป้ันต่อยใคร  แต่ถ้าจ�าเป็นต้องท�าละก ็ ลองใช้หมดั

มิตรภาพที่พี่สอนดูนะ  หมัดประเภทที่ว่านี้ต่างจากหมัดทั่วไป

เพราะมันประกอบไปด้วยความรักนั่นเอง  หากเราใช้หมัด

มติรภาพซึ่งเป่ียมด้วยความรกัจนช�านาญ  และก้าวไปเผชญิโลก

อย่างสง่างามได้ละก็  ประตูสู่ชีวิตสมานฉันท์อันงดงามย่อม 

เปิดกว้างอยู่เบื้องหน้า”

ชวีติสมานฉนัท์อนังดงาม  ค�าค�านี้โดนใจเธออย่างแรง

ด้วยเหตนุี้เอง  เธอจงึม ี “หมดัมติรภาพ”  เป็นไม้ตาย

ก้นหบีตั้งแต่บดันั้น
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เรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อใกล้สิ้นเดือนพฤษภาคมช่วงปลาย 

ฤดูใบไม้ผลิ

เนื่องจากรุน่พี่อากางาวะก�าลงัจะแต่งงานเลยจดัเลี้ยงฉลอง

เฉพาะในหมู่คนคุน้เคย  แม้ผมกบัรุน่พี่อากางาวะแทบจะไม่เคย

ได้คยุกนั  แต่ในเมื่อมคีวามสมัพนัธ์ในฐานะรุน่พี่รุน่น้องร่วมชมรม

ของมหาวิทยาลัย  ผมเลยต้องโผล่หน้าไปงานเลี้ยงสักหน่อย  

นอกจากผมแล้วยังมีอีกหลายคนในชมรมไปรวมตัวกันที่นั่น  

รวมถงึพวกรุ่นน้องซึ่งเธอเองกเ็ป็นหนึ่งในนั้น

หากตรงมาจากสี่แยกชิโจคิยามาจิแล้วเดินเลียบคลอง 

ทาคาเสะ  คุณจะพบร้านอาหารตะวันตกตั้งอยู่บนถนนมืด ๆ  

มันเป็นอาคารไม้ทรงโบร�่าโบราณสามชั้นที่มีบรรยากาศอบอุ่น  

แสงสว่างจากร้านสาดไปยงัแนวต้นไม้รมิคลองทาคาเสะ

เป็นภาพที่ดูแล้วอบอุ่นยิ่งนกั  แต่ภายในร้านกลบัอบอุ่น

ยิ่งกว่า  เผลอ ๆ จะร้อนผ่าวเอาด้วยซ�้า

คู ่บ่าวสาวแลกเปลี่ยนค�าสัญญาว่าจะครองคู ่ไปจน 

ถือไม้เท้ายอดทอง  กระบองยอดเพชร  ระหว่างนั้นถึงจะถูก 

ขอถ่ายรูปช็อตอุ้มกันบ้าง  ผลัดกันจูบบ้าง  ทั้งคู่ก็ยังร้อนแรง 

แดงโร่ไม่มีท่าทีเขินอายผีสางเทวดา  ท�าเอาบรรดาสักขีพยาน

แทบจะไหม้เกรยีมกนัไปถ้วนหน้า

ปัจจุบันเจ้าบ่าวท�างานเป็นพนักงานของธนาคารสาขา 

คาราสึมะโออิเคะ  ส่วนเจ้าสาวเป็นนักวิจัยประจ�าบริษัทสุรา   

ทั้งคู ่ต่างก็ห้าวหาญจนไม่แยแสความเห็นของผู ้หลักผู ้ใหญ่  
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ได้ยินว่าพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยด้วยซ�้า  

บ่าวสาวเริ่มสนิทสนมกันตั้งแต่เข้าเรียนปีหนึ่งในมหาวิทยาลัย  

ตั้งแต่นั้นก็พากันผจญคลื่นลม  บุกป่าฝ่าดง  ปีนเขา  รวมทั้ง

ข้ามห้วยสารพดั  จนกระทั่งลงเอยในสภาพกร้านโลกอย่างที่เหน็

ล�าพังเรื่องที่ว่ามาก็น่าเบื่อเกินพอแล้ว  แถมตัวผมเอง 

ยงัไม่ได้สนทิสนมกบัทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอกีต่างหาก  ขนืยงั

มีอารมณ์สนุกกับงานเลี้ยงได้คงจะเพี้ยนเต็มที  ผมเลยขม�้า

อาหารตรงหน้าพลางจ้องมองเธอที่นั่งอยูต่รงมมุโต๊ะเพื่อเป็นการ

ฆ่าเวลาเพลนิ ๆ

อีกฝ่ายก�าลังจ้องมองเปลือกหอยทากที่กลิ้งอยู่มุมหนึ่ง

ของจานด้วยสีหน้าใคร่รู้  ไม่รู้ว่าเธอสนุกอะไรนักหนากับการ

พินิจพิจารณาเปลือกหอยเปล่า ๆ  แต่อย่างน้อยขอแค่ได้มอง

เธอ  ผมกป็ลื้มใจแล้ว

เธอเป็นรุน่น้องที่ผมตกหลมุรกัตั้งแต่แรกเหน็  แต่จนแล้ว

จนรอดกย็งัไม่มโีอกาสพดูคยุกนั  ผมเลยวางแผนไว้ดบิดว่ีาคนืนี้

แหละจะคว้าโอกาสมาให้ได้  แต่ปรากฏว่ากลยทุธ์จองที่นั่งข้าง

เธอดันล้มเหลวเสียอีก  แผนสวยหรูจึงมีทีท่าจะสูญเปล่าอยู่

รอมร่อ

แล้วตอนนั้นเองพธิกีรกล็กุขึ้นประกาศ
SAMPLE
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“ตอนนี้ได้เวลาที่คุณอากางาวะ ยาสึโอะกับคุณโทโด  

นาโอโกะจะมากล่าวค�าทักทายแล้วครับ  เอ้า  ทั้งสองท่าน   

ขอเรยีนเชญิครบั”

เจ้าสาวชื่อโทโด นาโอโกะหรอกเหรอ  ผมกเ็พิ่งจะรูน้ี่แหละ

เมื่องานฉลองให้คูบ่่าวสาวจบลง  บรรดาผูร่้วมงานในร้านอาหาร

ตะวนัตกต่างกท็ะลกัออกมายนืบนถนน

ผมเข้าไปผสมโรงอยู่ในกลุ่มคนที่ตกลงกันว่าจะลุยฉลอง

กนัต่อ  พร้อมกบัสอดส่ายสายตาเหยี่ยวมองหาโอกาสที่จะเข้าไป

คยุกบัเธอ  เผื่อฟลกุเจอด้ายแดงแห่งโชคชะตาระหว่างผมกบัเธอ

หล่นอยู่แถวนั้น

แต่กลับต้องผิดหวังอย่างทันตาเห็น  เธอค้อมหัวให้กับ 

คนอื่น ๆ แล้วแยกตัวออกไป  ดูเหมือนจะมุ่งหน้ากลับบ้าน  

ฉะนั้นถงึผมจะไปฉลองต่อแบบเหงา ๆ กไ็ม่ได้อะไรขึ้นมา  ผม

จงึดอดออกจากกลุ่มแล้วรบีเดนิตามเธอที่ล่วงหน้าไปก่อน  

“ท�าไมถงึรบีกลบันกัล่ะ  น้องสาวจ๋า  ไปดื่มกบัพี่สกัแก้ว

จะเป็นไรไป”  ค�าพูดท�านองนั้นไม่ได้หลุดออกจากปากผม   

ในหวัว่างเปล่า  เอาเป็นว่าเดนิตามเธอไปก่อนกแ็ล้วกนั

ข้าง ๆ ทางออกของสถานีคาวาระมาจิ  บริเวณสี่แยก 

ชโิจคยิามาจมิวียัรุน่ก�าลงัดดีกตีาร์กบัผูค้นจ�านวนหนึ่งที่เคลิ้มฟัง  

กลุม่ชายในชดุสทูสดี�าเที่ยวตามตื๊อสาว ๆ ที่เดนิผ่าน  รวมไปถงึ
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หนุ่มสาวเฒ่าชราหน้าตาแดงก�่านับไม่ถ้วนที่เดินสวนกันไปมา

อย่างคกึคกั  ต่างคนต่างกม็ุ่งสู่จดุหมายต่อไปของตวัเอง

ตอนแรกผมนกึว่าเธอจะเลี้ยวตรงสะพานชโิจโอฮาช ิ แต่

เธอกลบัท�าท่าครุ่นคดินดิหน่อยแล้วเดนิต่อไปทางเหนอื  ต้นไม้

รกเรื้อเรยีงรายอยูร่มิคลองทาคาเสะ  ท�าให้บรรยากาศรมิฝ่ังคลอง

มดืตึ๊ดตื๋อ  แต่พอเดนิเลยไปอกีหน่อยจะเจอร้าน  “คาเฟ่มวิส์”  

ซึ่งสาดแสงสีส้มออกมา  เธอเดินกระตุก ๆ คล้ายหุ่นยนต์อยู ่

หน้าร้านราวกับก�าลังใช้ความคิด  จากนั้นยืดอกขึ้นคล้าย 

ตดัสนิใจได้แน่วแน่แล้ว  ก่อนเลี้ยวเข้าไปในตรอก

เธอคลาดสายตาไปเสยีแล้ว

เบื้องหน้าคอืตรอกที่ดูไม่น่าไว้วางใจ  ขนาบด้วยตกึราม

บ้านช่องและร้านที่สว่างไสวด้วยแสงไฟสีลูกพีช  เธอหายไป 

ทางไหนแล้วกไ็ม่รู ้ ซ�้าร้ายพวกผูช้ายเชยีร์แขกยงัตื๊อผมให้เข้าร้าน

ที่เปิดไฟสลีกูพชี  ผมเลยจ�าต้องถอยออกมาให้พ้นตรอก  โอกาส

ลอยมาอยู่ตรงหน้าแท้ ๆ แต่กลบัระเหยหายไปในชั่วพรบิตา

ด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องลงจากเวทีมาตั้งแต่เนิ่น ๆ  และ

ปล่อยให้เธอฉายเดี่ยวกบัการผจญภยัในยามราตรทีี่เพิ่งจะเริ่มต้น

จากนี้ไปขอให้เธอรบัหน้าที่เล่าเรื่องต่อกแ็ล้วกนั

นี่เป็นเรื่องที่เกดิขึ้นภายในคนืเดยีว  และเป็นครั้งแรกที่ฉนัตระเวน

ท่องราตรจีากถนนคยิามาจมิาถงึย่านปอนโตะโช
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จะว่าไปแล้วการตัดสินใจครั้งนี้มีแรงกระตุ้นจากเปลือก

หอยทากที่กลิ้งอยู่ตรงมุมจานนั่นเอง  ตอนนั่งอยู่ในร้านอาหาร

บนถนนคิยามาจิระหว่างงานเลี้ยงแต่งงานของรุ่นพี่  ฉันจ้อง

เขมง็ที่เปลอืกหอยลวดลายเกลยีว ๆ ในจาน  แล้วพลนัรูส้กึอย่าง

แรงกล้าขึ้นมาว่า  อยากดื่มจัง  แม้ไม่ทราบแน่ชัดว่าเรื่องนั้น 

กบัเปลอืกหอยมนัมาเกี่ยวข้องกนัได้ยงัไงกต็าม

ทว่าในงานเลี้ยงมแีต่พวกรุ่นพี่ที่มหาวทิยาลยั  พอคดิว่า

จะดื่มให้หายอยากก็เกรงใจ  อีกอย่างถ้าเกิดฉันไปท�ารุ่มร่าม

กลางงานเลี้ยงแต่งงานจนท�าให้รุน่พี่ต้องอบัอายละก ็ คงไม่รู้ว่า

จะขอโทษยังไงดี  ฉันเลยต้องยั้งเรื่องดื่มไว้หน่อย  แต่สุดท้าย 

กอ็ดรนทนไม่ไหวเลยต้องขอตวัไม่ไปร่วมกนิเลี้ยงต่อรอบสองกบั

คนอื่น ๆ

ในคืนนั้นฉันตั้งใจว่าจะไปตะลุยโลกอันน่าหลงใหลของ

ผู้ใหญ่ตามล�าพัง  พูดง่าย ๆ ก็คืออยากดื่มให้สาแก่ใจแบบที่ 

ไม่ต้องคอยเกรงใจพวกรุ่นพี่นั่นเอง

ระหว่างที่เดนิผ่านละแวกชโิจคยิามาจ ิ ฉนัเหน็บรรดาสตรี

และบรุษุเดนิท่องราตรกีนัขวกัไขว่ไม่ขาดสาย  เสน่ห์แบบผูใ้หญ่

แท้ ๆ มันต้องแบบนี้!  ทั้งสุราและโลกแห่งผู้ใหญ่อันน่าตื่นตา 

ตื่นใจรอฉันอยู่เบื้องหน้าแล้ว  ต้องใช่แน่!  ฉันคิดอย่างตื่นเต้น

พลางเดนิกระตกุ ๆ เลยีนแบบหุน่ยนต์อยูห่น้าร้าน  “คาเฟ่มวิส์”  

ฉนัเลอืกเข้าบาร์ชื่อ  “มูนวอล์ก”  ที่มคีนรู้จกัแนะน�ามา  

เนื่องจากร้านนั้นเสร์ิฟคอ็กเทลทกุประเภทในราคาแค่สามร้อยเยน  

SAMPLE



19

ส�าหรับคนที่ขาดแคลนความเชื่อมั่นในกระเป๋าสตางค์อย่างฉัน  

มนัคอืสิ่งที่เรยีกว่าฟ้าประทานมาให้แท้ ๆ เชยีว

ในบรรดาเครื่องดื่มทั้งหมดฉนัชอบเหล้ารมัเป็นพเิศษ  ถงึกบัคดิ

ว่าถ้าน�้าในมหาสมทุรแปซฟิิกกลายเป็นเหล้ารมัเสยีหมดกค็งจะ

ดหีรอก

แน่นอนว่าจะให้ฉนัยนืเท้าสะเอว  แล้วกระดกขวดเหล้ารมั

ขึ้นซดทเีดยีวหมดเหมอืนดื่มนมตอนเช้ากย็งัไหว  แต่มนัคงเป็น

ได้แค่เพยีงฝันกลางวนั  ฉนัจ�าต้องท�าตวัสงบเสงี่ยมเป็นกลุสตร ี 

เลยได้แต่เกบ็ความฝันอนับรรเจดิลงก้นหบีสมบตัใินหวัใจ  เพราะ

ถ้าขาดความระมดัระวงัในการใช้ชวีติแล้วละก ็ ชวีติสมานฉนัท์

อนังดงามคงจะเกดิขึ้นได้ยาก 

ดงันั้นฉนัจงึตดัสนิใจลิ้มลองคอ็กเทลแทน  จะว่าไปแล้ว

การดื่มค็อกเทลก็คล้ายกับการเลือกสรรอัญมณีไปทีละเม็ด   

แม้กระทั่งชื่อเมนยูงัอบอวลด้วยบรรยากาศเลศิหรู  ทั้งอากาปลุโก  

ควิบา ลเิบร  หรอืปิญา โคลาดา  ดงันั้นคอ็กเทลจงึเป็นตวัเลอืก

ที่น่าสนใจไม่แพ้เหล้ารมัเลยทเีดยีว  เอาเป็นว่าฉนัจะพยายามดื่ม

ให้หลากหลาย  เพราะตั้งใจไว้แล้วว่าคนืนี้จะดื่มด�่ากบัสิ่งที่ได้ชื่อ

ว่าน�้าเมาให้มากที่สดุ
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ไป ๆ มา ๆ ฉนัเลยนั่งดวดเหล้าที่บาร์  “มนูวอล์ก”  เสยี

จนเต็มคราบ  แล้วระหว่างนั้นเองจู่ ๆ คุณผู้ชายวัยกลางคน 

ที่นั่งอยู่ตรงมมุเคาน์เตอร์บาร์กท็กัขึ้นมา  

“นี่  เธอน่ะมเีรื่องกลุ้มใจอยู่ใช่ไหมล่ะ”

ฉนัไม่ได้โต้ตอบกลบัไปในทนัท ี กไ็ม่ได้กลุม้อะไรเสยีหน่อย

พอเหน็ฉนัเงยีบไป  อกีฝ่ายกพ็ูดต่อ 

“ถ้ามเีรื่องหนกัอกหนกัใจละก ็ ฉนัอาจจะช่วยผ่อนหนกั

เป็นเบาได้”  ช่างเป็นวธิพูีดที่ดฉูลาดและเก๋ไก๋ไม่หยอกจนฉนัอด

ทึ่งไม่ได้

ลุงร่างผอมเพรียวเรียวชะลูดคนนี้ชื่อคุณโทโด  ใบหน้า

ยาวของเขามหีนวดเคราหรอ็มแหรม็ชี้โด่เด่  ดเูผนิ ๆ เหมอืนกบั

แตงกวาที่ถกูขดัด้วยกระดาษทราย  เขาชะโงกเข้ามาหาพร้อมกบั

ปล่อยกลิ่นฉนุกกึซึ่งแยงจมกูฉนัเข้าเตม็ ๆ  คงจะเป็นกลิ่นน�้าหอม

ส�าหรบัสภุาพบรุษุละมั้ง  ตามด้วยกลิ่นตวัเถื่อน ๆ โชยฉยุ  เมื่อ

มันมาผสมผสานกับกลิ่นแรงจัดของน�้าหอมจึงกลายเป็นกลิ่น 

อันลึกล�้าชวนให้ฝันร้าย  บางทีเจ้ากลิ่นอันล�้าลึกสุดซับซ้อนนี้ 

อาจจะเป็น  “กลิ่นรญัจวนของผูช้ายรุน่ลงุ”  หรอืว่าชายคนนี้คอื  

“หนุ่มใหญ่มาดนิ่ม”  ที่คนแถวนี้เขาเล่าลอืกนันะ

คณุโทโดยิ้มกริ่ม  หน้ายบัยู่ยี่ราวกบักระดาษสาที่ถูกจบั

ขยุ้ม

“งั้นจะเลี้ยงเหล้าสกัหน่อยกแ็ล้วกนั”

“แหม  ไม่ต้องหรอกค่ะ”

“อย่ามวัแต่เกรงใจน่า”
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ฉันปฏิเสธซ�้า  แต่ถ้าขืนปฏิเสธน�้าใจไปแบบห้วน ๆ   

ดีไม่ดีจะกลายเป็นเสียมารยาทกับคุณโทโด  อีกอย่างในสังคม

ทนุนยิมเช่นนี้  คงไม่มสีิ่งใดจะมคี่ายิ่งกว่าของฟรอีกีแล้ว

คุณโทโดจ้องมองฉันที่ก�าลังดื่มเหล้าอย่างสนใจใคร่รู้   

แต่ว่าถ้าจะจ้องฉนัละก ็ สูเ้อาเวลาไปจ้องหม้อหงุข้าวจะสนกุกว่า

ไหม  ถงึยงัไงฉนักเ็ป็นคนจดืชดืน่าเบื่อยิ่งกว่าหม้อหงุข้าวเสยีอกี  

หรอืว่ามอีะไรพลิกึ ๆ ตดิอยูบ่นหน้าฉนักนันะ  ฉนันกึสงสยัพลาง

แอบถูหน้าตวัเอง

“เธอมาคนเดยีวเหรอ  แล้วเพื่อน ๆ ล่ะ”  คณุโทโดถาม

“มาคนเดยีวค่ะ”  ฉนัตอบ

คณุโทโดยงัชพีด้วยการเพาะเลี้ยงปลาคาร์ปไว้ขาย

“สมยัก่อนเศรษฐกจิฟองสบูแ่ตกน่ะ  พวกปลาคาร์ปกค็อื

ปึกแบงก์ว่ายน�้าได้ดี ๆ นี่เอง”  เขาเล่าพลางเหม่อมองไปไกล  

“แต่ตอนนี้พอมานกึดูแล้วกง็ี่เง่าเป็นบ้า”

เขาจ้องมองผ่านช่องว่างระหว่างขวดหลากสีสันที่อยู่ 

อีกฟากหนึ่งของเคาน์เตอร์บาร์  คงจะก�าลังหวนนึกถึงเหล่า 

ปลาคาร์ปแสนสวยที่กระโดดขึ้นเหนือบ่อเลี้ยงและกลายร่าง 

เป็นปึกธนบตัรอยู่ละมั้ง  คณุโทโดเว้นช่วงเพื่อจบิวสิกี้ช้า ๆ

หากขึ้นรถไฟสายอุจิระหว่างเกียวโต-โอซาก้าจากสถาน ี

จูโฉะจมิะ  แล้วลงที่เมอืงอจุซิึ่งอยูท่างใต้ของเกยีวโต  เราจะพบ
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กับสถานที่ที่เรียกว่าโรคุจิโซซึ่งเป็นที่ตั้งของ  “ฟาร์มปลาคาร์ป

โทโด”  มนัคอืธรุกจิที่เจ้าตวัลงทนุลงแรงสร้างขึ้นมานั่นเอง  คณุ

โทโดต้องสูร้บตบมอืในช่วงเศรษฐกจิฟองสบูท่ี่รดูม่านปิดฉากลง

อย่างเงียบเชียบ  แล้วยังโดนซ�้าเติมด้วยคลื่นเศรษฐกิจซบเซา

ถาโถมอยูห่ลายระลอก  ทว่าเขากย็งัคงโหนครบีปลาฝ่าคลื่นลม

ตลอดมาจวบจนกระทั่งปีนี้  

ตลอดปีนี้มเีรื่องยุง่ยากประดงัเข้ามาไม่ได้หยดุหย่อน  เขา

ต้องปวดหัวกับแก๊งขโมยปลาคาร์ปที่ออกอาละวาดขนานใหญ่  

ไหนจะสญูเงนิที่เตรยีมไว้ส�าหรบัซ่อมแซมอปุกรณ์เลี้ยงปลา  ซ�้า

ร้ายเหล่าปลาคาร์ปแสนรักก็ดันมาตกเป็นเหยื่อของโรคระบาด

ปรศินาจนตวับวมตุย่  แต่ละตวัหน้าตะปุม่ตะป�า่ราวกบัสิ่งมชีวีติ

ต่างดาวไปเสยีอย่างนั้น  เมื่อฟังคณุโทโดเล่าถงึตรงนี้  ฉนักเ็อ่ย

ขึ้นมา

“อะไรกนันกัหนาคะเนี่ย  ไม่น่าเชื่อว่าจะมปีัญหาเกดิขึ้น

ต่อเนื่องแบบนี้”  

“ไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ  พอคิดว่าคงไม่มีอะไรจะเสียแล้ว 

กลับเจอดีเข้าให้  คราวนี้ธุรกิจที่ท�ามาถึงกับจอดสนิท  เฮอะ   

นกึไม่ถงึว่าจะเจอเข้ากบัตวัจนฉนัหลดุข�าก๊ากเชยีวล่ะ”

เมื่อช่วงเยน็ไม่กี่วนัก่อนเกดิเหตพุายหุมนุขึ้นที่เมอืงอจุิ

พายเุคลื่อนตวัจากปราสาทฟูชมิ-ิโมโมยามะไปยงัโรคจุโิซ

โดยไม่มีทีท่าจะอ่อนก�าลังลง  และจ่อเข้าฟาร์มปลาคาร์ปของ

คณุโทโดอย่างน่ากลวั
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