
เจ็ดวันที่หายไป

พายหุมิะทีก่�าลงัโหมแรงท�าเอาชดุกนัหนาวหนาเตอะ
ที่ผมสวมอยู่ไม่พอที่จะป้องกันความเย็น เปลือกตาหนักอึ้ง
เพราะมีเกล็ดน�้าแข็งเกาะแน่น มือขวาถือกล่องที่สร้างจาก 
น�้าแข็งใบไม่ใหญ่นัก สายลมพัดเอาเศษน�้าแข็งมากระทบชุด
ที่สวมใส่ แค่เวลาไม่นานรองเท้าของผมก็จมหิมะไปเป็นนิ้ว

“จะไปแล้วนะมาสเตอร์!”
เมื่อได้ยินเพียงเสียงท่ีว่าและยังไม่ทันตอบรับอะไร 

ก็รู้สึกถึงสัมผัสที่ข้อมือซ้าย มือของคนพูดก�าข้อมือผมแน่น  
ชายที่พูดประโยคเมื่อครู่ คนทั่วไปรู้จักเขาในนาม ไรเซล 
เดอะเล็ตเตอร์แมน บุรุษไปรษณีย์ที่เร็วที่สุดในโลก...

หลงัจากนัน้ภาพโรงงานขนาดยกัษ์ทีป่กคลมุด้วยหมิะ
หนาทึบก็เลือนหายไป มันหายไปพร้อมๆ กับความรู้สึกจุก 
ที่ท้อง ยังไม่ทันที่ความรู้สึกอื่นๆ จะตามมาหรืออธิบายความ
รูส้กึตัวเองทกุอย่างจบ ผมกม็าอยูใ่นอกีสถานทีห่นึง่เสยีแล้ว...
สมกับเป็นไรเซลจริงๆ

“ถงึแล้วครบัมาสเตอร์!” ร่างของเดก็ชายผมสนี�า้ตาล
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ยนือยูต่รงหน้าผมเอ่ยข้ึน “ผมขอเลยนะ! จะอดใจไม่ไหวแล้ว
ครับมาสเตอร์!” เสยีงสงูกบัดวงตาสนี�า้ตาลของไรเซลจ้องตรง
มาพร้อมกับหงายมือยื่นออกมาข้างหน้า ไม่มีโรงงาน ไม่มี
หิมะ ไม่มีภูเขาน�้าแข็ง ไม่มีออโรรา มีเพียงสวนสาธารณะ
ใกล้ตึกสูงสองชั้น ส่วนเรื่องเวลา หลังจากที่มองจากดวง
อาทติย์ทีเ่พิง่จะมเีพยีงแสงร�าไรแล้ว น่าจะเป็นเวลาตห้ีากว่าๆ

“นี่ครับ...” ผมยื่นกล่องน�้าแข็งท่ียังไม่ละลายให้เด็ก
ชายตรงหน้า บนเส้นผมของเขายังมีเศษหิมะติดอยู่ สายตา
ที่เขาจ้องมองกล่องใบน้ันราวกับจะกลืนกินมันลงไป...แต่ก็ 
ไม่น่าจะผิดอะไรถ้าจะพูดอย่างที่ว่า

“พุดดิงเจลลีหิมะ!” ไรเซลรีบคว้าของในมือของผม
แล้วรีบวิ่งไปที่โคนต้นไม้ใหญ่ ผมได้แต่ยิ้มเมื่อเห็นภาพที่ว่า 
ทกุครัง้ท่ีฝ่ายไปรษณีย์ด่วนของเราได้กนิพดุดงิเจลลหีมิะ เขา
ดูมีความสุขจนไม่รู้จะอธิบายว่าอย่างไร ผมชอบมองดูตอนที่
เขามีความสุขและร่าเริงทุกครั้งไป

พดุดงิเจลลหีมิะทีไ่รเซลจะได้รบัเป็นค่าจ้างสองครัง้ต่อ
ปี...ค่าจ้างส�าหรบัการพาผมไปท�างานทีบ้่านเกดิและรบักลับมา
เมื่อครบตามเวลา

ไรเซลยงัพงิหลงัอยู่กบัต้นไม้ต้นนัน้ เขาจ้องมองพดุดงิ
ที่ส่วนล่างท�าจากหิมะใจกลางภูเขาน�้าแข็งซ่ึงอยู่คู่โลกมาไม่รู้
กี่แสนกี่ล้านปี ผมได้แต่แต้มย้ิมบนใบหน้าของตัวเอง แล้ว
เล่ือนสายตาไปยงัอาคารสงูสองชัน้ ดวงอาทติย์เพิง่จะเริม่ส่อง
แสงจางทีข่อบฟ้า ชายคนหนึง่ก�าลงัออกจากประตบูรษิทัก่อน
แสงสว่างจะส่องไปทั่ว...คราวน์นักสืบสารพัดสัตว์ของเรารีบ
ออกจากตัวตึก เขาเป็นคนทีส่ามารถเข้ากบัสตัว์ได้ทกุชนดิ...
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...แต่ดูเหมือนจะเข้ากับคนได้ยากอยู่สักหน่อย
บนดาดฟ้า ผมเห็นเงาชายอีกคนหนึ่งเดินไปทาง

แทง็ก์น�า้...เซโร่น่าจะกลบัมาจากงาน เขาก�าลงัรบีกลบัเข้าห้อง
ของตวัเองก่อนทีเ่ซย์จะกลบัมาเป็นผูถื้อครองร่าง...เซลส์แมน
และคู่หูผู้ปรากฏกายออกมายามค�่าคืน ชายผู้ให้ร่างของตน
เป็นที่อาศัยของดวงวิญญาณอีกดวง

ไม่รู้รอยยิ้มกลับมาแต้มที่มุมปากของผมตั้งแต่เมื่อไร 
ผมจากที่นี่ไปก็เพียงแค่เจ็ดวัน แต่ผมกลับมีความรู้สึกว่า ได้
ห่างบ้านหลังนี้ไปนานเลยทีเดียว

มันก็แปลกดีนะ ทั้งๆ ที่สถานที่ซ่ึงผมกลับไปนั้นคือ
บ้านทีแ่ท้จรงิของตวัเอง ใช่...บ้านของผมเอง บ้านของตระกลู
แอตแนส...

ผมถอดเสื้อกันหนาวตัวใหญ่ที่มีเกล็ดหิมะติดอยู่ออก
จากร่างที่เหนื่อยล้า ขนสัตว์บริเวณปกเส้ือระไปที่หลังล�าคอ 
ต่อจากนั้นผมก็จัดการสะบัดมันสองสามทีให้เกล็ดน�้าแข็งที่
เกาะอยูก่ระเดน็ออกไป เพราะในเวลานีข้องปีหน้าคงต้องหยบิ
เจ้าเสื้อตัวนี้ออกมาใช้อีกครั้ง...เหมือนกับทุกๆ ปีที่ผ่านมา

ผมเดินหลังตรง ค่อยๆ ก้าวเท้ามุ่งหน้าไปยังอาคาร
คุน้ตา สองขาพาก้าวเดนิตรงไปทีต่กึเอม็.เฮาส์ บ้านของเหล่า
ผู้เช่ือมั่นในสิ่งเดียวกัน รักในสิ่งเดียวกัน และหวาดกลัวใน 
สิ่งเดียวกัน

เชือ่มัน่ในคุณบเูกอร์ แมค็เคน ผูร้วบรวมทกุคนมาอยู่
ร่วมกัน รักพวกพ้อง แต่ดูเหมือนจะมีวิธีแสดงออกแตกต่าง
กัน และ...หวาดกลัวการสูญเสียสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิต

อากาศยามเช้าต้นเดือนธันวาคมหนาวยะเยือก ใน
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เดือนนี้อากาศมักจะหนาวเย็นกว่าทุกเดือน แต่ถ้าเทียบกับ
สถานทีซ่ึง่ผมเพิง่จากมาคงเทยีบกนัไม่ตดิ เพราะอากาศท่ีผม
สมัผสัในตอนนีท้�าให้รูส้กึว่าตวัเองอยูใ่นสภาวะทีเ่รยีกได้ว่า...
สบายๆ

ก่อนจะเดินไปยังหน้าประตูทางเข้าบริษัท ผมเดินไป
ทีก่ล่องรบันมสดด้านหน้าเป็นอนัดบัแรก ช่วงเวลานีพ้นกังาน
ส่งนมน่าจะส่งนมสดจากฟาร์มใกล้ๆ นี้มาให้เรียบร้อยแล้ว 
และเมื่อผมเห็นกล่องไปรษณีย์สีแดง ก็จะเห็นขวดสีขาวครีม
อยู่ที่นั่นเช่นกัน 

นมสดในขวด 750 ซีซี. วางอยู่ที่นั่น...
ผมใช้มือขวาที่ยังว่างอยู่หิ้วเจ้านมถุงนั่นแล้วกลับหลัง

หันเดินไปหน้าประตู สองขาหยุดยืนอยู่หน้าประตูบานที่ว่า
ก่อนจะสะบัดเสื้อกันหนาวข้ึนพาดไหล่ ตามด้วยล้วงกุญแจ 
สีเงินห้อยโซ่สีเงินออกมาจากกระเป๋าซ้าย ผมไม่ได้มีความ
สามารถยอดมนุษย์อย่างคนอื่นในบริษัท เพียงแค่ประตูบาน
เดียวก็จัดการผมได้อยู่หมัด ต่างกับเรย์โนอาร์ที่พังมันได้ใน
พรบิตา ต่างกบัลเิคยีวร์ซึง่มกีญุแจเวทมนตร์ทีเ่ปิดประตบูาน
ใดก็ได้ ต่างกับเซโร่และคราวน์ซ่ึงมีก�าลังขาผิดกับมนุษย์
ธรรมดาทั่วไปมาก พวกเขาสามารถเข้าจากด้านบนดาดฟ้า
ตกึได้อย่างไม่ได้ยากเย็นอะไร ส่วนไรเซลคงไม่ต้องพดูถงึ ราย
นั้นเทเลพอร์ตไปที่ไหนต่อไหนได้ทั่วทุกมุมโลก

เรื่องประตู...คงไม่อยู่ในสายตา
อมื...แต่ถ้าจะว่าไปแล้ว กม็บีางคนทีด่จูะไม่ต่างกบัผม

สักเท่าไร อย่างดาต้า ลิลลี่ เดซี่ แล้วก็แอล ที่ดูยังเป็นคน
ธรรมดา 



Season Cloud    13

สมองคดิไปเรือ่ยเป่ือยขณะมอืไขกญุแจจนได้ยนิเสยีง
ปลดล็อกดังขึ้น เมื่อออกแรงผลักบานประตู มันก็เปิดออก
อย่างที่เคยเป็น...และสมควรจะเป็น

หลงัจากนัน้ผมกวาดสายตามองด้านในอาคารทีย่งัไม่
ถงึเวลาท�าการ อาคารว่างเปล่าไร้ผูค้น แต่กลบัอบอวลไปด้วย
ความทรงจ�า เสียงหัวเราะ และสายสัมพันธ์

ผมยิ้ม แม้จะไม่รู้ว่าผมส่งย้ิมน้ันให้อะไรกันแน่ แต่
รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ท�าอย่างนั้น มือขวาขยับบานประตูแล้ว
ปิดลงเบาๆ หลังจากนั้นก็ก้าวเท้าออกเดิน เสียงส้นรองเท้า
บูตสัมผัสพ้ืนหินแผ่วเบา ผมเดินช้าเนิบนาบเพื่อสัมผัส
บรรยากาศที่ห่างหายไปหลายวัน

ดวงไฟที่ชั้นล่างยังปิดสนิท มีเพียงแสงอาทิตย์ที่ลอด
เข้ามาจากบานเกล็ดส่องให้แสงสว่าง ความเงียบที่ไม่ค่อย 
คุน้ชนิโอบรอบกาย ภาพทีคุ่น้เคยขาดหายเพยีงผูค้นทีม่กัเดนิ
ไปมา สองตาที่อ่อนล้าของผมกวาดไปทั่ว ใจนึกถึงยามที่เรา
เปิดท�างาน ผู้คนท่ีมีเร่ืองร้อนใจจะน่ังบนชุดรับแขกซ่ึงเป็น
โซฟาหนังตั้งอยู่มุมซ้าย ผมคิดถึงเดซี่และลิลลี่ที่มักจะตีหน้า
นิง่เดนิไปมา คดิถงึเซย์ทีช่อบลงมาแอบกนิขนมซึง่มไีว้ส�าหรบั
ต้อนรบัแขก คดิถงึดาต้าทีโ่วยวายขึน้เมือ่เหน็ภาพทีว่่า คดิถงึ
ไรเซลที่หัวเราะเยาะเพื่อนของเขาที่ท�าหน้าบอกไม่ถูก

“เอเจนต์ 900 เซย์ ซิลเวอร์ไลต์...การกระท�าแบบนี้

จะท�าให้ลูกค้ามองว่าบรษิทัเราไม่ดนีะคะ ใช้งานพนกังานโดย

ไม่ให้รายได้ท่ีเหมาะสม ต้องให้ลกูน้องจนกรอบไม่มทีางเลอืก 

จึงต้องมาแอบกินขนมแบบนี้ 43.74% ของคนที่เห็นจะคิด

ว่าเราไม่อบรมมารยาทพนักงานนะคะ”
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ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรผมจึงจ�าค�าพูดนี้ได้แม่นย�า วัน
นั้นผมออกไปซื้อของที่เริ่มร่อยหรอไปจากบาร์ เมื่อกลับมาก็
พบเรื่องที่ว่าเข้าพอดี แต่ในตอนนั้นผมตีหน้านิ่ง เดินหน้านิ่ง
ขึ้นไปยังชั้นดาดฟ้า 

แล้วค่อยไปหลุดหัวเราะในที่ปลอดคน!
ผมรูส้กึว่าตวัเองยิม้อีกครัง้ก่อนจะเดนิฝ่าความมดืซึง่

เริ่มมีแสงร�าไรแทรกขึ้นทีละน้อย เดินผ่านความเงียบสงบที่
ยังคงล่องลอยจางๆ ด้วยความคุ้นเคย จึงไม่จ�าเป็นต้องเอื้อม
มือไปเปิดสวิตช์ไฟ ผมก้าวเท้าเดินไปขา้งหน้าจนถึงขั้นบันได
พร้อมกับเอือ้มมอืไปจบัราวทางด้านขวาทีเ่ป็นไม้เรยีบลืน่ หลงั
จากนั้นก็ออกแรงพาตัวเองก้าวขาย�่าไปบนบันไดแต่ละข้ันท่ี
เป็นหินอ่อนผิวไม่เรียบลื่น

ชัน้สองเป็นห้องท�างานของหลายๆ คน ปกตจิะวุน่วาย
ไม่ธรรมดาหากคนพวกนั้นอยู่กันครบ วุ่นวายเมื่อเรย์โนอาร์
ทะเลาะกับแองเจล่า วุ่นวายเมื่อลิเคียวร์พูดอะไรยาวๆ แต่
ขาดๆ หายๆ ย่ิงเป็นตอนที่เซย์ไม่อยู่ด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่ 
เพราะไม่มีคนแปลประโยคที่เขาพูดออกมา แล้วย่ิงถ้าเป็น
ตอนคุณบูเกอร์ที่ห้องอยู่ชั้นนี้ด้วย เรียกลิลลี่และเดซี่เพ่ือ 
ขอข้อมูลต่างๆ ที่นี่ยิ่งวุ่นวายเข้าไปใหญ่ แต่ท่ีน่าดูชมที่สุด 
น่าจะเป็นตอนดาต้ามาเจอตัวทุกคนแล้วแจ้งความผิดนี่ละ

คดิแล้วกแ็อบข�า...แต่ในตอนทีอ่ยูต่่อหน้าพวกเขา ผม
จะหัวเราะก็ใช่ที่ มันดูจะขัดกับวุฒิภาวะของผมไปเสียหน่อย 
จึงเหลือแค่วิธีตีหน้านิ่งแล้วค่อยแอบหันไปหัวเราะแบบไม ่
กระโตกกระตาก

จากชั้นสอง ผมค่อยๆ เดินขึ้นสู่ชั้นดาดฟ้า ที่นั่นเป็น
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ทีต่ัง้ของบาร์ซึง่ตวัผมเองใช้จัดการงาน ส่วนห้องข้างแทง็ก์น�า้
ตรงโน้นเป็นห้องนอนของเซย์ซึ่งตอนนี้ยังไม่น่าจะตื่น เพราะ
ยงัไม่ถงึเวลาหกโมงเช้า ส่วนคราวน์กใ็ช้ชัน้นีเ้ป็นทีท่�างาน แต่
จริงๆ แล้วคนอย่างเขา ผมคิดว่าไม่ต้องมีห้องท�างานก็ยังได้ 
เพราะดูแล้วรายนั้นรักอิสระและไม่ชอบอยู่เป็นที่เสียด้วย

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่มุมหนึ่งของดาดฟ้าก็น้อย
ครั้งท่ีจะได้ใช้ถูกวัตถุประสงค์ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นสนาม
เตะฟุตซอลของพวกจอมแสบนั่นเสียมากกว่า แต่ก็ยังนับว่า
โชคดทีีส่ระว่ายน�า้ไม่ถกูใช้เป็นสนามโปโลน�า้หรอืบ่อเลีย้งปลา
อะไรประหลาดๆ 

เดีย๋วนะ...ถ้าจะว่าไป คราวน์เคยเอาปลาฉลามสเีลือด
ที่อาศัยอยู่ในน�้าจืดมาฝากไว้สองสามวันนี่นา ถ้าอย่างนั้นผม
คงต้องถอนค�าพูดที่ว่า ‘ไม่เคย’ เสียแล้วละ ผมขอเปลี่ยนไป
ใช้ค�าว่า ‘น้อยครั้ง’ ก็แล้วกัน

ผมเดินตรงไปที่บาร์ มันคือที่ท�างานของผม 348 วัน
ในปีปกติ แต่ในปีที่มีวันอธิกสุรทิน คือ ปีที่เดือนกุมภาพันธ์
มี 29 วัน ก็คงต้องบอกว่าท�างานที่นี่ 349 วันถึงจะถูกต้อง

ประตูบาร์ไม่ได้ล็อก คุณบูเกอร์ซึ่งรับหน้าที่ช่วย
จดัการงานในบาร์ให้ผมในช่วงเจด็วนันีข้องทกุปีคงจะยงัอยูใ่น
นั้น ก็ต้องขอบคุณเขาที่ช่วยผมในเร่ืองน้ี แต่ถ้าจะให้ดีผม
อยากจะขอร้องว่าอย่าท�าบาร์ของผมให้มันเละมากจะได้ไหม 
เพราะภาพของทกุปีทีผ่่านมา เมือ่ผมกลบัมาถงึในวันแรก มนั
ไม่เคยต่างกันสักครั้ง ของที่อยู่ด้านในระเกะระกะ ส่วนผสม
หลายอย่างถูกใช้จนหมดเกล้ียงท้ังๆ ที่ผมเตรียมไว้เพียงพอ 
ไม่รูเ้ขาผสมอะไรให้คนอืน่ในบรษิทักนิ เพราะสดัส่วนมนัต้อง
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เพี้ยนแบบมโหฬารแน่ๆ แต่ก็น่าแปลกใจว่าไม่มีใครตายหรือ
เป็นอะไรไป

แต่เอาเถอะ ถึงอย่างไรคุณบูเกอร์ที่ตัวผมเองเรียกว่า
ประธานต่อหน้าคนอื่นก็เป็นผู้ชายคนเดียวในบริษัทที่รู้ว่า 
งานที่แท้จริงของผมคืออะไร และท�าไมผมถึงมาท�างานเสริม
ทีใ่ช้เวลามากกว่างานท่ีแท้จรงิอยูท่ี่น่ี ส่วนไรเซลซึง่เป็นคนพา
ผมไปยังสถานที่ท�างานของผมและเป็นคนไปรับกลับ ก็ถูก
คุณบูเกอร์ห้ามแพร่งพรายเรื่องนี้เด็ดขาด ไม่เช่นนั้นจะถูก
เพิม่อายกุารท�างานมโหฬาร แต่ผมคดิว่าทีไ่รเซลไม่ยอมบอก
เรื่องนี้กับคนอ่ืนอาจมีเหตุผลจากการกลัวค�าสั่งของคุณ 
บูเกอร์อยู่ส่วนหนึ่ง แต่ผมคิดว่าเหตุผลส�าคัญที่สุดที่ไรเซล 
ไม่บอกเรื่องนี้กับใครทั้งสิ้น น่าจะมาจากค�าสามค�า

พุดดิง...เจลลี...หิมะ ขนมแสนอร่อยที่มีแต่ครอบครัว
ผมเท่านั้นที่รู้วิธีปรุง เป็นค่าปิดปากที่ชะงัดนัก

ผมหยุดยืนนิ่งอยู่หน้าประตูพร้อมกับสูดอากาศยาม
เช้าทีด่วงอาทิตย์เริม่ทอแสงอ่อนๆ อากาศละมนุผ่านเข้าปอด
ไปเฮือกใหญ่ ตอนนี้ผมก�าลังท�าใจว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้าง
ที่หลังประตูบานตรงหน้า มันน่าจะเลวร้ายพอดูเลยเชียวละ

แต่ก็ยังมีความหวังอยู่บ้าง เพราะในปีท่ีแล้วซึ่งผม 
ขอร้องคุณบูเกอร์ว่าห้ามท�าให้บาร์ผมเป็นอย่างน้ีอีก แถม 
เมื่ออาทิตย์ก่อนตอนก่อนจะออกเดินทาง ผมก็ย�้าอีกรอบ
เรียบร้อย และเขาก็รับค�าผมอย่างจริงจัง นั่นละ...ด้วยเหตุที่
ว่าจึงท�าให้ผมรู้สึกมีแสงแห่งความหวังอยู่บ้างว่า บาร์ของผม
จะไม่เละเทะเหมือนปีที่ผ่านๆ มา ในที่สุดผมก็ออกแรงผลัก
ประตทูีแ่ง้มอยูเ่ข้าไปด้านใน ก่อนจะกวาดสายตามองไปรอบๆ
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ไม่ผดิจากทกุปีเล้ย! ผมคงหวงัพึง่คนผดิในเรือ่งนีเ้สยี
แล้ว...

โต๊ะเก้าอีร้ะเนระนาด ไม่อยูใ่นต�าแหน่งเดิมแม้แต่น้อย 
ต้นไม้ที่ผมปลูกไว้ดูเหี่ยวเฉา ขวด แก้ว จาน ช้อน ทุกอย่าง
กองไว้บนโต๊ะตัวหนึ่ง และเมื่อเลื่อนสายตาไปที่ตัวบาร์ ขวด
เหล้าและส่วนผสมต่างๆ สลับที่กัน จนผมไม่รู้เลยว่าต้องใช้
เวลาจดัเรยีงมนัใหม่อกีนานเท่าไร แต่มันกน่็าจะเละอยูห่รอก 
เพราะบาร์ในช่วงเจ็ดวันนี้ ทุกอย่างบริการฟรี คุณบูเกอร์
ตกลงกับผมว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างและค่าสินค้าที่ทุกคนใน
บริษัทกินที่บาร์ เขาจะเป็นคนจัดการออกให้เอง แต่มีข้อแม้
ว่าต้องบอกว่าผมเป็นคนเลี้ยง

แล้วผมจะท�าอย่างไรได้ล่ะ ก็เขาเป็นประธาน เป็นคน
ทีผ่มตกลงว่าจะท�าตามค�าของเขาเมือ่หลายสบิปีก่อน สญัญา
กต้็องเป็นสญัญาส ิและทีส่�าคญัอกีอย่าง...เขาเป็นคนทีรู้่ความ
ลับของผม

เสยีงถอนหายใจของผมดังจนตวัเองรบัรูไ้ด้ว่าเป็นการ
ถอนหายใจทีรู่ส้กึเออืมทีส่ดุในรอบหนึง่ปีทีผ่่านมา แต่สดุท้าย
ก็ต้องหัวเราะเบาๆ ในล�าคอ ไม่ใช่เพราะอะไร แต่คิดภาพทุก
คนในบริษัทเข้ามาท�าเรื่องไร้สาระและปลดปล่อยความไม่
เหมอืนมนษุย์ท่ีบาร์ของผมกอ็ดข�าไม่ได้ ภาพความประหลาด
ของแต่ละคนเหมือนกับยังเป็นเงาชัดเจนแปะอยู่ทั่วทุกมุม

“ประธานครบั ผมกลบัมาแล้ว...” ผมพดูด้วยน�า้เสยีง
เรียบ รอเสียงตอบกลับมาอย่างไม่ร้อนใจอะไร...แต่ก็ยังไม่มี
เสียงตอบกลับ

“ประธานครับ” ผมลองอีกครั้ง...แต่ก็ยังไม่มีการ 



18    เล่ม 9  คริสต์มาสที่ (ไม่) รอคอย

ตอบรับใดๆ
“ประธานครับ!” คราวนี้ผมลองเร่งเสียงตัวเองขึ้นอีก

นิด...แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเช่นเดิม
ผมสดูหายใจ ห่อไหล่อยู่ชัว่วนิาท ีแล้วกก็ลบัมายนืตวั

ตรง อกผายไหล่ผึง่เหมอืนเดมิ จากนัน้หรีต่ามองไปด้านหน้า 
ก่อนจะพูดออกมาเบาๆ

“น้องสาว...หน้าอกใหญ่ขนาดนีม้าเดนิเปลอืยไม่หนาว
หรือไง”

“ไหนๆ!” คุณบูเกอร์ซ่ึงน่าจะนอนหลับอยู่หลังบาร์
ตะกายบาร์ลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ว เขากวาดสายตาไปมา 
“อ้าว! มาสเตอร์...เห็นสาวเปลือยอกบ้างไหม” เสียงงัวเงีย
ของเขาดังมาถาม

“ไม่เห็นมีนี่ครับ...” ผมตอบขณะเดินตรงไปที่เขา ใน
ระหว่างทางที่เดินไปนั้น ก็จัดการตั้งเก้าอี้สองสามตัวที่ล้ม
ระเนระนาดอยู่ให้เข้าที่

“ผมกลบัมาแล้วครับ ขอบคณุทีด่แูลบาร์แทนผม” ผม
พูดกับชายชราท่าทางงัวเงียที่ก�าลังเดินตรงมาหาผม

“อะไรเนี่ย...ฉันว่าได้ยินว่ามีสาวเปลือยอกอยู่แถวนี้
นะ” เขายังกวาดสายตาไปรอบๆ “อือๆ ไม่เป็นไรหรอก นาย 
กลับมาก็ดีแล้ว ฉันจะได้กลับไปนอนที่บ้านเสียที ฝากบอก
ไอ้เจ้าตวัป่วนทัง้หลายด้วยนะว่าวนันีฉ้นัจะเข้าบรษิทัอีกทตีอน
บ่ายโมง” คณุบเูกอร์พดูขณะเดนิผ่านหน้าผมตรงไปยงัประตู 
แต่เมื่อเขาเดินผ่านไปได้สักครู่ก็เดินกลับมาตรงหน้าผม

“ยนิดต้ีอนรบักลบับ้าน ทีน่ายกลบัไปคือบ้านหลงัแรก 
และที่นี่ก็คือบ้านอีกหลังของนาย ฉันดีใจที่นายอยู่ที่นี่” ชาย



Season Cloud    19

ชราตรงหน้าผมยิ้มให้พร้อมกับเอ้ือมมือมาตบบ่าแบบไม่รู้จะ
แกล้งกันหรือต้อนรับจริงๆ “เหน่ือยละสิปีน้ี ประชากร
ประเทศนี้ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเสียด้วยสิ” เมื่อพูดจบ เขาหมุนตัว
กลับหลังหันแล้วบิดขี้เกียจ ตามด้วยออกเดินไปยังบันไดทาง
ลง  ระหว่างทางก็หาวหวอดใหญ่แถมมาอีกหนึ่งครั้ง

“ขอบคุณครับ...” ผมเอ่ยค�าขอบคุณให้ด้านหลังของ
ชายทีก่�าลงัจะเดนิลบัลงไปด้านล่าง เสือ้ลายดอกสสีดของเขา
เตะตาดจีรงิๆ โดยเฉพาะตอนทีเ่ขายกมอืขึน้โบกไปมาเหมอืน
จะบอกผมว่า ‘ไม่มีปัญหา เรื่องแค่นี้เอง’ ยิ่งท�าให้ติดตามาก
ขึ้นไปอีก

“อตุส่าห์พดูเบาๆ แล้วนะ” ผมบ่นกบัตวัเองเพราะไม่คดิ
ว่าเขาจะได้ยินค�าพูดของผมเมื่อครู่

“ฉันได้ยิน!” เสียงดังมาจากบันไดในขณะที่ร่างของผู้
พูดเดนิหายไปแล้ว ผมได้แต่ยิม้แล้วส่ายหวัไปมากบัความหไูว
ของคณุบเูกอร์ประธานของบรษิทันี.้..มหาเศรษฐผีูก่้อตัง้เอม็.
เฮาส์ขึ้นมา

หนึ่งชั่วโมง ยี่สิบห้านาที...คือเวลาที่ผมใช้จัดการของ
ที่รกระเกะระกะให้พอจะเข้าที่ เรื่องเวลาที่บอกนี่อาจจะ 
ไม่เที่ยงตรงอะไรนัก ผมว่าถ้าเป็นดาต้าเธอจะต้องขอระบุ 
เป็นวินาที หรือดีไม่ดีจะขอยี่ห้อของนาฬิกาเลยด้วยซ�้า 

เช้านี้เหนื่อยเอาเรื่อง และมันจะไม่ได้เป็นอะไรที่เกิน
แรงนกั ถ้าไม่ใช่ว่างานทีโ่รงงานเมือ่คนืหนกัหนาจนเกนิไป ปี
นี้หนักมากจริงๆ อย่างที่คุณบูเกอร์บอกไม่ผิด...ยิ่งประชากร
เพิ่มมากขึ้น งานของผมที่นั่นก็ยิ่งหนักขึ้นเป็นเงาตามตัว 
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“ประธานฮะ นมของผมล่ะฮะ” เสียงเล็กๆ ดังมาจาก
ด้านหน้าประตูพร้อมกับเสียงกระดิ่งที่แขวนไว้กับขอบประตู 
ผมเลื่อนสายตาไปมองนาฬิกาข้างผนัง จึงเพ่ิงจะรู้ตัวว่าเป็น
เวลาแปดโมงเช้าแล้ว และเจ้าของเสียงที่ได้ยินน่ันไม่ใช่ใคร
อื่น เด็กชายวัยซนของแผนกดูแลลูกค้า หนึ่งในความน่ารัก
ของบริษัทนี้นั่นเอง 

“รอเดี๋ยวนะครับแอล” ผมตอบเสียงเรียบ ก่อนจะ
เปลีย่นเสือ้เป็นเชิต้สขีาวสะอาด ตามด้วยสวมเสือ้กัก๊สดี�าทับ
อีกชั้นหนึ่ง หูกระต่ายวันนี้ผมเลือกสีแดง มันใกล้เทศกาล
คริสต์มาส และใกล้งานป่วนระดับยิ่งใหญ่ของบริษัทเราแล้ว

งานคริสต์มาสปีน้ี หัวหน้าแผนกผู้กล้า เรย์โนอาร์ 
เบียนกี้ เป็นคนจัดงาน รับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ๆ

“อ้าว! คุณบาร์กลับมาแล้วเหรอฮะ!” เจ้าหนูแอลทัก
ผมทนัทท่ีีเดนิออกมา “เฮ้อ!...ผมคงไม่ต้องปวดหวัแล้วสฮิะเนีย่ 
คุณบาร์รู้ไหมฮะ ลุงประธานเอาเหล้าผสมลงในนมของผม
ด้วย แล้วยังบอกผมว่ามันเป็นคาลัวร์มิลก์” เด็กชายตัวเล็ก
รีบฟ้องผมทันที ใบหน้าใสๆ ใต้ผมหยักศกสีทองขมวดคิ้วมุ่น
นั่นดูแล้วน่าเอ็นดู 

ผมแอบยิ้มตอนท่ีหันไปหยิบขวดนมสดที่ห้ิวติดมือ
ก่อนจะเดินเข้ามาในตึกบริษัท ผมแตะนิ้วไล่ไปทีละขวด หา
ขวดที่อยู่ตรงกลางของนมสดทั้งเก้าขวด ซึ่งเรียงแถวละสาม
ขวดตอนมาส่ง ผมก�าลงัหาขวดตรงกลางทีถ่กูความหนาวเยน็
ของเดือนธันวาคมสัมผัสน้อยที่สุด...เด็กๆ ควรจะได้ของที่ดี
ที่สุด

สุดท้ายผมก็พบกับขวดที่หา มันเปื้อนเกล็ดน�้าแข็ง
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น้อยกว่าขวดใบอื่น มือขวาเอ้ือมหยิบผ้าสีขาวสะอาดท่ีอยู่
ใกล้ๆ มาเช็ดขวดนมที่ว่าจนสะอาด หลังจากนั้นก็หยิบแก้ว
ออกมาจากชั้นวาง ตามด้วยใช้ผ้าอีกผืนเช็ดแก้วใบนั้น จาก
นัน้เมือ่ผมเอยีงขวด นมสดราวครึง่ลติรกค่็อยๆ ไหลจากปาก
ขวดลงไปในแก้วใบโต

“นมสดครับคุณแอล” ผมพูดพร้อมกับเล่ือนแก้วนม
ไปยงัรมิเคาน์เตอร์ เดก็ชายทีย่นืรออยูก่ระโดดขึน้นัง่บนเก้าอี้
ประจ�าของเขา มันเป็นเก้าอี้ที่สูงกว่าตัวอื่นๆ และต้ังอยู่มุม
ซ้ายสดุของบาร์ไม้สนี�า้ตาลทีผ่มก�าลงัใช้มอืทัง้สองข้างวางทาบ
อยู่...ผมน่าจะคิดถึงมันนะ เจ้าเคาน์เตอร์ไม้เพื่อนเก่าแก่นับ
สิบปีของผม

“อีกแก้วได้ไหมฮะคุณบาร์” แอลเล่ือนแก้วที่เหลือ
เพียงคราบนมสดกลบัมาอกีครัง้ ผมอมยิม้ก่อนจะหนักลบัไป
หยบินมท่ีเหลอือยูเ่ทให้เขา นมทีเ่หลอือยูม่แีค่ราวๆ 250 ซซี.ี 
เมื่อผมเทจนหมดขวดแล้ว ก็หันกลับไปท�าท่าจะเปิดอีกขวด
เพื่อรินให้เต็มแก้ว แต่แล้วเสียงของแอลก็ดังขึ้นเสียก่อน

“พอก่อนดีกว่าฮะ...ไม่แน่ใจว่าจะดื่มหมด” เขาพูด
พร้อมกบัคกุเข่าบนเก้าอ้ี ดนัตวัให้สงูขึน้แล้วเอือ้มมาหยบิแก้ว
นมที่อยู่ลึกมาทางเคาน์เตอร์ด้านใน หลังจากได้แก้วนมไป
เรยีบร้อย แอลกจ็ดัการยกมนัข้ึนดืม่จนหมดแล้วท�าเสยีงสะใจ 
หลังจากนั้นก็วางแก้วเปล่าลงบนโต๊ะ ก่อนจะหันมายิ้มร่า

“ขอบคุณมากฮะคุณบาร์ ดีใจที่คุณกลับมา ผมจะได้
ไม่ต้องกินนมสดประหลาดๆ ของลุงประธานอีก” ทันทีที่พูด
จบ เขาก็หมุนโต๊ะที่นั่งกลับหลัง ก่อนจะกระโดดลงพื้นแล้ว 
วิ่งหายออกไปทางประตูหน้า
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เวลาผ่านไปอีกไม่กี่นาที ผมก�าลังใช้ผ้าสะอาดเช็ด
เคาน์เตอร์ แก้วใบท่ีแอลด่ืมนมถกูล้างจนสะอาดพร้อมทัง้เชด็
เรียบร้อย แต่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปอยู่ที่เดิม มันจะ
ต้องตากแดดเพื่อฆ่าเช้ือเสียก่อน โดยวางไว้ที่ช่องข้างผนัง 
หลังบาร์ที่แดดส่องมาถึง 

กระด่ิงดังเสียงสูงพร้อมกับประตูบาร์เปิดข้ึนอีกครั้ง 
คราวนี้เป็นสองสาวลิลล่ีกับเดซ่ี ฝาแฝดประจ�าบริษัทก�าลัง
เดินเข้ามา พวกเธอจะไม่มาที่นี่ในวันที่คุณบูเกอร์คุมแทนผม 
แต่ในวนัอืน่ๆ พวกเธอก็เป็นลกูค้าประจ�าชัน้ดขีองผมเลยเชยีว
ละ

“กลับมาเมื่อคืนหรือคะมาสเตอร์” ลิลลี่ที่มีนิสัย 
อ่อนหวานทักผมก่อน

“เช้ามืดน่ะครับ” ผมตอบยิ้มๆ ก่อนจะหันไปจัดการ
ชงชาเอิร์ลเกรย์เมนูประจ�าของเธอและกาแฟร้อนส�าหรับ 
คู่แฝดของเธอ...เดซี่

เธอชอบแบบดบัเบลิชอต นัน่คอืใส่ผงกาแฟลงไปสอง
เท่า โดยปกติจะอยู่ที่อยู่ราวๆ 1.5 ออนซ์ มันท�าให้รสกาแฟ
เข้มและหอมกรุ่น ตามปกติผมใช้เวลาชงกาแฟแบบนี้ราวๆ 
ยีส่บิวินาท ีเพราะถ้านานเกนิกว่านัน้จะมกีลิน่เหมน็ไหม้เคล้า
ไปด้วย ซึ่งมั่นใจได้ว่าเดซ่ีจะต้องโวยวายใส่คนชงอย่างผม
แน่นอน

“เหมือนเดิมนะมาสเตอร์” เสียงห้วนๆ ของเดซี่ดังมา
ขณะที่ผมลงมือชงเรียบร้อยแล้ว และไม่นานนักผมก็จัดการ
เสิร์ฟเครื่องดื่มทั้งสองแก้วให้เธอทั้งสองคน

สองสาวคยุเรือ่งของพวกเธอขณะท่ีผมใช้เวลาในตอน
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นั้นจัดข้าวของซึ่งสลับที่กันให้กลับไปอยู่ในต�าแหน่งเดิม และ
ตรวจดูว่ามีอะไรหมดบ้าง เพื่อจะได้ออกไปจัดการหาซื้อใน
ช่วงเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมง ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่ค่อยมีใครเข้ามา
ใช้บริการที่นี่มากนัก

สองสาวนั่งคุยกันเรื่องเครื่องส�าอาง ต่อด้วยบ่นเรื่อง
งานของหลายๆ คนที่ออกจะโลดโผนและสร้างเร่ืองอยู่เป็น
ประจ�า จริงๆ แล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะฟังลูกค้าคุยกัน...ถ้าไม่ใช่
เรือ่งทีน่่าสนใจจริงๆ แต่จะท�าอย่างไรได้ล่ะ พืน้ทีข่องผมมแีค่
ในบาร์เล็กนี้เท่านั้น ถึงอย่างไรผมก็ต้องได้ยินเร่ืองพวกนั้น
เป็นธรรมดา

เพราะฉะนัน้เคลด็ลบัส�าคญัทีส่ดุของการเป็นบาร์เทน-
เดอร์ก็คือ มีตัวตนโดยที่ลูกค้ารู้สึกว่าเราไม่มีตัวตน

เสียงกระดิ่งประตูดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เป็นเซย์ที่เดิน
เข้ามาด้วยท่าทางอิดโรย ดูจากสภาพแล้วไม่น่าเชื่อว่าคนรัก
ของเขาจะเป็นถึงลูกสาวมหาเศรษฐี ลูกเพื่อนเก่าของคุณ 
บูเกอร์...คุณเนียร์ที่มาจากตระกูลไวส์แมน 

“มาสเตอร์ครับ ผมขอกาแฟกับขนมปังครับ เอาแบบ
ทาเนยแล้วโรยน�้าตาลด้วย” เมื่อเขานั่งลงหน้าเคาน์เตอร์
เรียบร้อยก็สั่งของทันที และยังไม่ทันที่ผมจะหันหลังกลับไป
ท�าตามรายการทีเ่ซย์สัง่ ก็รู้เลยว่าต้องมรีายการเครือ่งดืม่เพ่ิม
แน่ๆ เรย์โนอาร์ เบียนกี้ ตัวป่วนประจ�าบริษัทวันนี้มาด้วยชุด
สูทสีด�าพร้อมกับสาวในแผนกอีกคน...แองเจล่า วัตสัน

“มาสเตอร์! ผมขอกาแฟเติมน�้าตาลสองเหมือนเดิม
ครับ!” เขาตะโกนสั่งต้ังแต่ยังยืนอยู่หน้าประตู และเมื่อรู้
รายการของท่ีจะต้องจดัการท�าแล้ว ผมกห็นักลบัไปวุน่วายกบั
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เรือ่งของตัวเอง ในขณะทีเ่รย์โนอาร์กบัเซย์คยุกนัถงึเรือ่งงาน
ที่จะต้องท�าด้วยกัน

ไม่นานนัก ของที่สั่งก็เสร็จเรียบร้อย ขนมปังทาเนย
โรยน�้าตาลหนึ่งที่และกาแฟร้อนสามแก้ว แก้วที่เติมน�้าตาล
เป็นของเรย์โนอาร์ หลังจากได้กาแฟสองแก้วของเขาและ 
แองเจล่าไปแล้ว เรย์โนอาร์ก็เดินกลับไปที่โต๊ะของตัวเอง ผม
ยื่นกาแฟกับขนมปังให้เซย์ที่ดูเหมือนจะไม่รู้ว่าผมเห็นเซโร่
เพิ่งเอาร่างของเขามาคืนตอนรุ่งสาง ผมก็ไม่ได้บอกอะไรเขา 
ได้แต่หันหลังกลับไปหยิบขนมปังอีกชุดและนมหน่ึงขวด ใส่
ถุงรวมกันแล้วยื่นให้เซลส์แมนตรงหน้า

“ของคุณลิเคียวร์ใช่ไหมครับ” เขาถามขณะที่ผม 
พยักหน้ารับ จริงๆ ผมคิดมานานแล้วว่าที่เซย์พูดครับฟัง
เหมือนพูดประชด และที่เรียกทุกคนว่าคุณน่ีก็ไม่น่าจะ
เป็นการให้เกียรติหรืออะไร แต่น่าจะเป็นความเคยชินเสีย
มากกว่า

“มาสเตอร์! ผมขอพุดดิงนั่นอีกอันได้ป่าว เอาเป็น 
ค่าจ้างล่วงหน้ากไ็ด้ เดีย๋วผมพาไปเอง!” อยูด่ีๆ  ไรเซลกเ็ทเล-
พอร์ตมานั่งข้างๆ เซย์ แต่ดูเหมือนว่าชายหนุ่มหน้าจืดจะไม่
ตกใจอะไร เพราะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง และเป็นที่รู้กันดีว่า
ไม่ควรนั่งเก้าอี้ประจ�าของไรเซลเด็ดขาด เพราะถ้าวันน้ีดวง
คณุแย่จรงิๆ อาจจะมเีดก็ผูช้ายคนหนึง่มาโผล่นัง่ทบัคณุ และ
ถ้าตอนนัน้ในมอืคณุถอืเคร่ืองดืม่สกัอย่างอยู ่รบัรองได้ว่ามนั
จะสร้างความเปียกชื้นและสกปรกให้แก่ชุดของคุณอย่าง
แน่นอน และถ้าเป็นเครื่องดื่มร้อนก็จะหนักขึ้นอีกขั้น!

“ไม่ได้หรอกครับ มันเป็นไปตามเงื่อนไขว่าปีละสอง
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ครั้งครับ” ผมตอบแล้วหันไปหยิบของท่ีผมเตรียมไว้แล้ว  
เพราะทุกๆ ปีหลังจากจัดการพุดดิงเจลลีหิมะเรียบร้อยแล้ว 
สักพักไรเซลจะต้องมาขอชิ้นต่อไป

“ผมปลอบใจด้วยอนันีก้แ็ล้วกนั” ผมยืน่ถ้วยขนมทีว่าง
ช้อนไว้ด้านข้างให้ไรเซล

“พุดดิงนมสด!” เขาพูดเสียงดังเมื่อเห็นขนมตรงหน้า
“ผมรู้ว่าอร่อยสู้ไม่ได้ แต่คงจะปลอบใจได้เท่านี้ละ

ครับ” ผมพูดขณะที่เซย์หันมามองการสนทนาของเรา
“ผมไปก่อนนะครับ...นัดกับเนียร์ไว้ วันน้ีเราจะไปท่ี

ป่าแม่มด คนที่นั่นขอซ้ือสร้อยคอสะท้อนค�าสาป” เซย์พูด
ก่อนจะลุกขึ้นยืน

“เด๋ียวผมลงบัญชีไว้ให้ครับ” ผมพูดเมื่อเห็นว่าเซย์ 
ไม่ได้ท�าท่าจะควักเงินออกมาจ่ายแต่อย่างใด

“คุณเซย์...คุณเนียร์รวยจะตาย ท�าไมคุณเซย์ยังแปะ
โป้งตลอด” ไรเซลหันไปถามเซลส์แมนหนุ่มแสนยากจนที่
ก�าลังจะตกถังข้าวสาร

“คุณเนียร์รวยนะครับ ไม่ใช่ผมรวย” เซย์หรี่ตามอง
ไรเซลขณะตอบ “ผมไปก่อนนะครับมาสเตอร์” เขาพูดแล้ว
เดนิออกจากบาร์ ขณะเดนิถงึหน้าประต ูบานประตกูเ็ปิดออก 
เซย์ที่ก�าลังเดินทอดน่องถึงกับรีบหนีออกไปด้วยความเร็วสูง
จนสายตาของผมมองตามไม่ทนั และไม่ใช่แค่เซย์...ไรเซลเอง
ก็หายไปพร้อมกับถ้วยพุดดิงในมือ

ดาต้าก�าลังเดินเข้ามาในบาร์!
“หวังว่าไรเซลจะไม่ลืมเอาถ้วยกลับมาคืนนะ” ผมพูด

กับตัวเองพลางถอนหายใจ เพราะของหลายอย่างเคยหายไป
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ในกรณีเช่นนี้
เรย์โนอาร์ไม่มีทางหนี เลยเล่ือนตัวลงต�า่ พยายาม

หลบสายตาที่มองผ่านแว่นใสของดาต้า...หญิงสาวผู้ที่เพิ่ง
จัดการเรื่องของชาวาซิตี้เสร็จเรียบร้อย

“เอเจนต์ 009 เรย์โนอาร์ เบียนกี้ ฉันเห็นว่าคุณอยู่
ตรงนั้น วันนี้ฉันไม่มีธุระกับคุณ แต่เนกไทคุณเบ้ียวไปทาง
ขวาสามสิบสององศานะคะ” หญิงสาวพูดก่อนจะเดินตัวตรง
มาที่บาร์ และเมื่อเธอค่อยๆ หย่อนตัวนั่งลงเรียบร้อยแล้ว ก็
เอ่ยปากสั่งเครื่องดื่ม “กาแฟ 1.2 ออนซ์ ใส่น�้าตาล 2 กรัม 
ใส่ในถ้วยกระเบือ้งเคลอืบสนี�า้ตาลลายแดงค่ะ...นีใ่กล้ครสิต์-
มาสแล้ว” เธอสั่งละเอียดยิบเหมือนเช่นเคย 

“พอดีถ้วยลายสีแดงไรเซลเอาไปยังไม่เอามาคืนผม
ตั้งแต่สองอาทิตย์ก่อนแล้วครับ แล้วผมเองก็เพิ่งมาถึงเม่ือ
ตอนเช้ามืด จึงยังไม่ได้ออกไปซื้อใบใหม่มา ผมใช้ใบที่มีลาย
สีชมพูได้ไหมครับ” ผมบอก

ดาต้าขมวดคิ้วครุ่นคิดอย่างจริงจัง ผ่านไปกว่าสอง
นาที ในที่สุดเธอก็พูดออกมา “ก็ได้ค่ะ...แต่ฉันขอช้อนสีแดง
นะคะ” เธอว่า

“มีอยู่คันหนึ่งพอดีครับ ผมซ้ือไว้ต้ังแต่คริสต์มาสปี
ก่อน” ผมนกึถงึช้อนสีแดงสดทีต่รงปลายเป็นลายดาวห้าแฉก

“ขอบคุณค่ะ” หญิงสาวตรงหน้าผมตอบเสียงจริงจัง 
อืม...ช่างเป็นคนจริงจังไปเสียทุกเรื่องจริงๆ 
ผมพยกัหน้ารับก่อนจะหนัไปชงกาแฟแล้วจดัการตาม

ที่เธอสั่ง ผมใช้ช้อนตวงอย่างละเอียดเพื่อจัดการกาแฟของ
ดาต้า หลงัจากนัน้กเ็อาชดุถ้วยกระเบือ้งเคลอืบพร้อมจานรอง
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ออกมา มันมีรูปกระต่ายสีชมพูที่ขอบถ้วย ผมจัดการหมุน
ลายกระต่ายบนถ้วยและจานรองให้ตรงกันเพื่อจะได้ไม่ขัด
สายตาเธอ หลังจากชงกาแฟเรียบร้อยก็จัดการใส่ถ้วยให้เธอ 
แล้ววางช้อนสีแดงสดไว้บนจานรอง

“เรยีบร้อยแล้วครบั” ผมพดูพร้อมกบัเลือ่นถ้วยกาแฟ
ให้หญิงสาวที่ซ่อนสายตาคมไว้ใต้แว่นตา

“ขอบคุณค่ะ ว่าแต่...จริงๆ แล้วในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี คุณจะไม่หยิบสมุดเล่มเล็กนั่นของคุณขึ้นมาจดอะไร
แบบที่ชอบท�าตลอดเวลาใช่ไหมคะ...เฉพาะเดือนธันวาคม” 
ดาต้าถามผมด้วยสายตาสงสัย 

ผมจะท�าอะไรได้นอกจากส่งรอยยิม้จางๆ ทีแ่ฝงความ
นยัว่าตอบไม่ได้ออกไป เธอยิม้เยน็ๆ ไม่ถามอะไรต่อ ก่อนจะ
รับถ้วยกาแฟแล้วเดินไปยังโต๊ะว่างริมหน้าต่าง โต๊ะที่วางไว้
กลางหน้าต่างพอดิบพอดีแบบสมมาตร โต๊ะที่ปูด้วยผ้าสีขาว
ฉลุลายนั้นไม่มีใครกล้านั่ง เพราะเป็นที่ประจ�าของเธอ

บรรยากาศวุ่นวายเป็นไปได้สักพัก เมื่อใกล้เวลาแปด
โมงครึ่ง ทุกคนก็ออกไปจากที่น่ี เสียงพูดคุยที่เม่ือครู่ยังดัง
จอแจหายไปหมดส้ิน เหลือไว้เพียงแก้ว จาน และช้อนบน
โต๊ะแต่ละตัว ผมจัดการเก็บพวกมันมาล้างท�าความสะอาด
และจดัการน�าไปตากแดดฆ่าเชือ้โรค หลงัจากใช้เวลาท�าเรือ่ง
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผมก็ออกจากที่นี่โดยไม่ได้ล็อกประตู
แต่อย่างใด

สองขาพาผมเดนิลงมาด้านล่างเพือ่ออกไปจดัการซือ้
ของท่ีขาดไปส�าหรับบาร์ จริงๆ แล้วผมยังเหน่ือยจากงานท่ี
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กลับไปจัดการมา แต่ดูเหมือนว่าที่นี่จะยังไม่มีเวลาให้ผมได้
พัก ใบรายการของที่ต้องซ้ือในมือผมยาวเหยียดเกือบย่ีสิบ
อย่าง ดูแล้วที่คิดว่าจะกลับเข้าไปที่บาร์ก่อนสิบเอ็ดโมงน่าจะ
เป็นไปไม่ได้ เพราะตัวผมเองยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยด้วยซ�้า

เป็นเรื่องตลกที่ผมนึกอยู่ตลอดเวลา ผมท�าอาหารให้
คนกนิตลอดมา แต่กลบัไม่ชอบกนิอาหารฝีมอืตวัเอง ผมชอบ
เดินไปกินตามร้านทั่วๆ ไปสลับกันเรื่อยๆ ก็มีทั้งที่อร่อยและ
ไม่อร่อยปนๆ กนั ผมรูต้วัเองดว่ีาไม่ได้ต้องการอาหารรสเลศิ 
แต่จรงิๆ แล้วผมชอบมองการใช้ชวีติของผูค้นทีผ่่านไปมา ผม
ชอบมองการกนิ การพดูคยุ รอยยิม้ หรอืแม้กระทัง่น�า้ตาเมือ่
พวกเขาเศร้าใจ...ผมชอบมองดูความรู้สึกของมนุษย์

ผมเดนิสดูอากาศพร้อมกับไล่ซือ้ของตามรายการทีจ่ด
มา เวลาที่ใช้ซื้อของก็นานอยู่บ้าง แต่เวลาที่ผมเดินทอดน่อง
ในเมืองดูเหมือนจะนานกว่า อากาศท่ีน่ีเร่ิมหนาวเย็นข้ึนทุก
ขณะ ประตูหน้าต่างและหลังคาบ้านเริ่มตกแต่งต้อนรับ
เทศกาลคริสต์มาสที่ก�าลังจะมาถึง เด็กๆ พากันต่ืนเต้นกับ
เทศกาลแห่งความสขุ คนชรากดู็จะตืน่เต้นไม่แพ้กนั พวกเขา
รอลูกๆ ของตัวเองที่ท�างานอยู่ต่างเมืองกลับมาที่บ้าน กลับ
มารวมตัวกัน กินอาหารด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

ผมยิ้มพร้อมกับหันไปทางทิศเหนือ สายตาเล่ือนข้ึน
มองท้องฟ้าที่ใสกระจ่าง หวังในใจว่างานเจ็ดวันที่ผมท�าอยู่
กลางโรงงานขนาดยักษ์นั่นจะส�าเร็จและผิดพลาดน้อยที่สุด 
ผมไม่อยากให้มีการตกหล่นใดๆ ทั้งสิ้น บันทึกที่ผมจดมา
ตลอดปีนอกจากเดือนน้ีน่าจะเป็นประโยชน์...มันน่าจะ
ละเอียดพอ
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หลงัจากเสยีเวลาเดนิไปตามถนนในเมอืงทีผ่มจากไป
หนึ่งอาทิตย์อยู่พักใหญ่ ผมก็กลับไปยังบริษัทและห้ิวของ
พะรุงพะรังเดินเข้าไป แต่ยังนับว่าโชคดีที่ได้เจอเรย์โนอาร์ 
ตรงชั้นล่างพอดี ผมจึงไม่ต้องแบกเจ้าของหนักที่ว่าข้ึนไป 
ชั้นบนด้วยตัวเอง

“ผมก�าลงัจะไปท่ีบาร์อยูพ่อดเีลยมาสเตอร์ ครสิต์มาส
ปีนี้สนุกแน่ๆ” เขาพูดกับผมตามด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ มันเป็น
รอยยิม้ทีเ่หมอืนจะเตอืนให้ผมคดิถงึครสิต์มาสปีทีแ่ล้วๆ มา...
สยองอยู่พอตัว!

เรย์โนอาร์ช่วยผมถือของมาจนถึงที่บาร์ หน้าตาเขา
บอกได้เป็นอย่างดว่ีาก�าลงัคดิเรือ่งสนกุอยู.่..เรือ่งสนกุของเขา
น่ะนะ และมันมักจะมาพร้อมความวุ่นวายเสมอ

“มาสเตอร์ ปีนี้ผมมีไอเดียเด็ด” นั่นไงล่ะ ยังไม่ทันที่
เขาจะวางของลงบนเคาน์เตอร์ ผู้ชายตรงหน้าก็บอกกับผม

อาการนีแ้สดงว่างานปีนีค้งมอีะไรไม่ธรรมดาให้ดแูน่ๆ 
แต่จะว่าไปแล้ว เรือ่งมันเกดิมาจากช่วงหลายปีก่อน คณุบเูกอร์
จัดงานคริสต์มาสขึ้นมา แล้วมีหลายคนไม่ยอมมาร่วมงาน 
หรือบางคนมาแต่หน้าตาก็บอกบุญไม่รับ เขาเลยจัดการตั้ง
กฎขึ้นมาใหม่ว่า คริสต์มาสในแต่ละปี เขาจะก�าหนดว่าใคร
จะเป็นคนจัด และคนท่ีได้รับมอบหมายจะมีสิทธ์ิในการ 
จัดงานเต็มที่ โดยทุกคนต้องท�าตาม 

ในวันคริสต์มาสจะมีการแจกโบนัสส�าหรับทุกคน แต่
หากมใีครไม่มางานแม้แต่คนเดยีว โดยทีค่ณุบเูกอร์ไม่อนญุาต 
โบนัสที่ว่าก็เป็นอันจบ...อดกันถ้วนหน้า

ส่วนตัวเกง็ท่ีชอบหายไปกค็งเป็นคราวน์ ต้องให้คนไป
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ตามลากตัวถึงจะมาได้เกือบจะทุกครั้งไป
ในปีแรก คุณบูเกอร์นึกสนุกให้ลิเคียวร์ที่แม้แต่จะพูด

ให้รู้เรือ่งกย็งัยากเป็นคนจัดงาน ครัง้นัน้เลยโกลาหลกนัพอตวั 
เซย์คู่ซี้ของเขาต้องคอยวิ่งท�าโน่นท�านี่อย่างกับเป็นแม่งาน 
เสียเอง เพราะคนอื่นฟังเจ้าของงานตัวจริงไม่ค่อยรู้เรื่อง

สารภาพว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น...
ลิเคียวร์จัดงานเป็นปาร์ตี้ชุดนอนในบริษัท เพราะเขา

ไม่อยากออกไปไหน ทุกคนที่มางานต้องสวมชุดนอนของ 
ตัวเองมา ดูเหมือนธีมของงานจะส�าเร็จด้วยดี...เพราะทุกคน
พากันง่วงเหงาหาวนอนไปตามๆ กัน

หลังจากที่งานออกมาเปะปะเอื่อยเฉื่อย คุณบูเกอร์ก็
อยากได้อะไรทีม่นัมรีะเบียบเรยีบร้อย เขาจงึยกหน้าทีใ่ห้ ‘คณุ
ระเบียบ’ ประจ�าบริษัท...ปีต่อมาจึงเป็นภาระของดาต้า

แน่นอนว่า งานนัน้ถกูออกแบบไว้อย่างเลศิหรูอลงัการ 
ดังนั้นทุกอย่างจึงต้องเป๊ะ!

“เอเจนต์ 009 เรย์โนอาร์ เบียนกี้ มาสายอย่างตั้งใจ 

แกล้งไม่รู้จักมารยาทบนโต๊ะอาหาร ตัดคะแนนค่ะ”

“เอเจนต์ 013 ลเิคยีวร์ ฉนับอกว่าชดุสทู คณุแยกชดุ

สทูกบัชุดนอนไม่ออกหรอืคะ กรณุากลบัไปเปลีย่น แล้วกลบั

มาให้ทันอาหารจานแรกขึ้นโต๊ะอาหารด้วยค่ะ”

“เอเจนต์ 900 เซย์ ซิลเวอร์ไลต์ คุณคิดจะเอาสูท

เก่าๆ ไร้รสนิยมแบบนี้เข้าไปในงานของฉันหรือคะ ถ้าคุณ 

ไม่มีจริงๆ ควรจะท�าเรื่องเบิกยูนิฟอร์มจากบริษัทนะคะ มัน

น่าจะดีกว่าชุดนี้ค่ะ”

“เอเจนต์ 017 ไรเซล เล็ตเตอร์แมน กางเกงหลวม
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ไปนะคะ ฉันรู้ว่าคณุมรีสนิยมการแต่งกายเฉพาะตัว และฉนั

ให้เกียรติคุณเสมอ แต่บางครั้งก็ต้องฝืนใจบ้างนะคะ กรุณา

ให้เกียรติสถานที่และรู้กาลเทศะด้วย”

“เอเจนต์ 073 คราวน์ คุณมีกลิ่นเหม็นของตัวอะไร

ไม่รู้ติดมาด้วย...หักคะแนน”

“คณุเมทาทสิ ระวงัการกนิของคณุด้วยค่ะ อย่าให้หก

มากนัก”

“ประธานคะ ไม่เข้าใจว่าชุดสทูเป็นอย่างไรอกีหรอืคะ 

คุณใส่เสื้อลายดอกมาแทนชุดสูทได้ยังไงคะ เป็นตัวอย่างที่

ไม่ดีกับลูกน้องนะคะ ช่วยไปเปลี่ยนมาด้วยค่ะ”

โหยหวน...ชวนสยอง...นัน่น่าจะเป็นธีมของครสิต์มาส
ในปีที่ผ่านมาส�าหรับทุกคน

สารพัดค�าบ่นดังขึ้นตลอดงาน และทุกคนนั่งเกร็งกัน
หมด เพราะดาต้าเดินตรวจงานของเธอไม่รูก้ีร้่อยรอบ อาหาร
ที่ออกมาเสิร์ฟช้าไปสองนาทีเธอก็บ่น เธอก�าหนดให้วงออร์-
เคสตราเล่นเพลงท่ีเธอเตรยีมมาทกุเพลง แน่นอนว่าชวนหลบั
ไม่แพ้ปีก่อน

สรุปว่างานปีที่แล้วก็กร่อย...
ในเมือ่เป๊ะมากแล้วงานกร่อย คุณบเูกอร์กน็กึถงึอะไร

ที่มันจะแหกกฎเกณฑ์ เขามอบหน้าที่เจ้าของงานปีน้ีให้ชาย
ทีย่นือยู่ข้างผมในขณะนี.้..เรย์โนอาร์ เบียนก้ี...ชายผูน้�าความ
อลเวงมาสู่ผองเพื่อนเสมอ

“ผมจะมีการสุ่มให้จับของขวัญกัน มาสเตอร์ ขอ 
กระดาษกับปากกาด้วย” เรย์โนอาร์พูด และผมก็ตอบกลับ
เพียงแค่ค�าว่า ‘ครับ’ ด้วยใบหน้านิ่งที่สุด...แต่ใจผมตะโกน
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บอกชัดเจนเลยว่า
ปีนี้...เตรียมพบกับความอลวนอลเวงได้เลยทุกคน!
“นี่ครับคุณเรย์โนอาร์” ผมยื่นปากกาและกระดาษให้

เขาปึกหนึ่ง
“ขอบคุณมากมาสเตอร์” เขาจัดการฉีกกระดาษแล้ว

เขยีนชือ่พนกังานลงในน้ันก่อนจะม้วน ผมแอบเหน็ว่าเขาเก็บ
สลากช้ินหนึง่ไว้ในกระเป๋าของตวัเอง แต่ไม่ได้พูดอะไรออกไป 
คาดว่ามันคงจะเป็นชือ่คนทีเ่ขาต้องการแก้แค้น คงไม่ผดิแน่เลย

“มาสเตอร์ๆ!” เขาเรียกผมเสียงสูง และเม่ือผมท�า
หน้าสงสัย เรย์โนอาร์ก็พูดออกมา “ผมขอยืมโหลใบนั้นนะ!” 
คนพดูยิม้ร่าพร้อมชีม้อืไปยงัโหลแก้วใสทีว่างอยูบ่นชัน้วางของ
ด้านหลังผม

“ได้สิครับ...ถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้คืนแบบไม่แตก 
ได้ไหมครับ” ผมพยายามพูดให้ละมุนที่สุดเท่าที่ท�าได้

“ใบก�าลงัดเีลยมาสเตอร์!” เฮ้อ...ตอบมาอย่างนีผ้มคง
ต้องบอกลาโหลใบนี้เสียแล้วละ เพราะพี่ท่านคงไม่สนใจสิ่งที่
ผมพูดสักเท่าไร แต่สุดท้ายผมก็หยิบโหลที่ว่ามายื่นให้เขา

“น่าจะพอเหมาะอย่างที่ว่าจริงๆ” ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว 
ผมสนับสนุนให้หมดเรื่องหมดราวไปเลยดีว่า

“คอยดูนะครับมาสเตอร์ รับประกันคริสต์มาสปีนี้ 
ทกุคนจะหรรษาไม่รูล้มื โดยเฉพาะใครบางคน ผมจะสอนให้
รู้เองว่าคริสต์มาสมันคืออะไร” เรย์โนอาร์หันมาบอกด้วย
ใบหน้ามีความสขุและดวงตาเป็นประกาย ถงึไม่บอกผมกรู้็ว่า
งานคริสต์มาสปีนี้มันต้องเละแน่ๆ และผมเองก็เดาไม่ถูกว่า
เขาจะไปจดังานท่ีไหน เพราะคณุบูเกอร์อนญุาตเรยีบร้อยแล้ว
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ว่าเป็นที่ไหนในโลกนี้ก็ได้
หึ...งานนี้คงได้ดูอะไรสนุกๆ คลายเครียดหลังจาก

กลับไปจัดการงานที่เหนื่อยแสนสาหัสของตระกูลแอตแนส
เสียหน่อย


