
แรงสั่นสะเทือนถี่ ๆ ปลุกให้เด็กหญิงรู้สึกตัวตื่น  เมื่อเปิด

เปลือกตาขึ้นภาพไม่คุ้นตาก็ปรากฏอยู่ตรงหน้า  ผ่านไปชั่วครู่ 

ถึงรู้ว่าภาพที่เห็นคือเพดานรถ  เธอนึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้ไปที่

ร้านเช่ารถข้างสนามบนิอาซาฮกิาวะ  แต่จ�าไม่ได้เลยแม้แต่น้อย

ว่าตัวเองนั่งรถเช่าแบบไหน  เพราะหลังจากขึ้นรถได้ไม่นาน

ความง่วงกถ็าโถมเข้าใส่จนเธอผลอ็ยหลบัไปบนเบาะหลงั

อฮุาระ มาโดกะค่อย ๆ ลกุขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างรถ

เธอเห็นทุ่งนาที่มีโรงเรือนพลาสติกตั้งเรียงรายและเนินเขาซ้อน

ตวักนัอยู่ไกล ๆ

“หลบัสบายดจีงันะ”  มนิะผูเ้ป็นแม่เอ่ยขณะขบัรถไปด้วย  

“แม่นกึห่วงอยู่พอดวี่าลูกจะพลกิตวัแล้วกลิ้งตกจากเบาะ”

“ตอนนี้เราอยู่แถวไหนแล้วคะ”

บทน�ำ
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“ใกล้ถงึแล้วล่ะ  อกีสกัยี่สบินาทมีั้ง”

“หนูหลับไปนานขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย”  เด็กหญิง

กะพรบิตาปรบิ ๆ แล้วขยี้ตา  เวลาเดนิทางไปบ้านเกดิของมนิะ

ต้องขบัรถจากสนามบนิราวสามชั่วโมง

หลงัดื่มชาจากขวดพลาสตกิจนชุม่คอ  เธอกห็ยบิกระจก

ในกระเป๋าสะพายข้างของตวัเองมาส่องดวู่าผมกระเซงิหรอืเปล่า  

ก่อนหน้านี้พ่อของเดก็หญงิเคยเบกิตาโตด้วยความประหลาดใจ

เมื่อเหน็ลกูพกกระจกตดิตวัทั้งที่เพิ่งเรยีนอยูช่ั้นประถม  แต่อนัที่

จรงิมนัเป็นเรื่องธรรมดาส�าหรบัเดก็ผู้หญงิ

ระหว่างที่เธอส่องกระจก  จู ่ๆ รถกโ็คลงเคลงไปมา  “เอ๊ะ  

เกดิอะไรขึ้นน่ะ”

“ลมพดั”  มนิะตอบ  “วนันี้ลมค่อนข้างแรงทเีดยีว”

“หนูว่าวนันี้เครื่องบนิกส็ั่นนดิ ๆ ด้วย”

“นั่นสิ  ฤดูนี้พื้นที่แถบนี้อากาศมกัแปรปรวนบ่อยน่ะ”

มินะเรียนสายศิลป์มาแต่กลับพูดความรู้ด้านธรรมชาติ

วิทยาได้อย่างคล่องปาก  คงเพราะได้รับอิทธิพลมาจากสามีที่

เป็นหมอ

หลงัจากมนิะขบัรถไปเรื่อย ๆ บนถนนที่ทอดยาว  ไม่นาน

ก็มองเห็นทิวทัศน์คุ้นตาเคลื่อนตัวใกล้เข้ามา  ทุ่งนาผืนใหญ่ 

แผ่กว้างอยู่ทางด้านขวา  โรงงานตั้งเรียงรายอยู่ทางด้านซ้าย  

เมื่อทอดสายตาเลยออกไปจากสวนสาธารณะที่อยู ่ถัดจาก

โรงงานจะเห็นลานสกีเล็ก ๆ ของเมืองนี้  เนื่องจากตอนนี้เพิ่ง

ย่างเข้าเดอืนพฤศจกิายนจงึยงัไม่มหีมิะให้เหน็
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พอรถแล่นพ้นบริเวณนั้นไปแล้วบ้านเรือนและร้านรวงก็

เริ่มเพิ่มมากขึ้น  ปรากฏให้เหน็ถงึความเป็นเมอืง  แต่ที่นี่เป็นแค่

เมอืงเลก็ ๆ เท่านั้น  เพราะทั้งโรงเรยีนประถม  โรงเรยีนมธัยมต้น   

และโรงเรยีนมธัยมปลายล้วนตั้งอยู่ห่างกนัแค่ไม่กี่ร้อยเมตร

มินะหมุนพวงมาลัยรถเพื่อเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมร้านโซบะ  

จากนั้นไม่นานรถกเ็คลื่อนมาหยดุลงตรงหน้าบ้านไม้ทรงสี่เหลี่ยม

มาโดกะลงจากรถไปกดปุม่อนิเตอร์โฟน  ขณะที่มนิะเปิด

กระโปรงท้ายรถเพื่อหยบิสมัภาระออกมา

เพียงครู่เดียวประตูบ้านก็เปิดออก  เผยให้เห็นยูมิโกะ 

ผู้เป็นยายของเดก็หญงิ

“โอ้โฮ  มาโดกะ  หนูโตขึ้นอีกแล้วนะ”  ชายเสื้อคลุม 

ไหมพรมสีชมพูพลิ้วไหวไปมาขณะที่ยูมิโกะก้าวลงบันไดอย่าง

รวดเรว็  เธออายไุม่ถงึเจด็สบิปี  แข้งขายงัคงแขง็แรงดอียู่

“สวสัดคี่ะคณุยาย”  มาโดกะค้อมศรีษะทกัทาย

“เดนิทางมาไกลขนาดนี้คงเหนื่อยแย่เลยส”ิ

“ไม่หรอกค่ะ  หนูหลบัมาตลอดทางเลย”

“หนูต่างหากที่เหนื่อย  แม่  ช่วยยกนี่ไปทสี”ิ  มนิะเอ่ย

ห้วน ๆ พร้อมยื่นถงุกระดาษกบักระเป๋าให้แม่ตวัเอง  “เดี๋ยวหนู

จะเอารถไปจอดที่ลานจอดประจ�า”

เวลาที่อยู่กับยูมิโกะ  มินะจะวางมาดขึ้นมาทันที  นี่คง

เป็นการอ้อนรูปแบบหนึ่ง  ยูมิโกะจึงยอมท�าตามที่ลูกสาวบอก

อย่างว่าง่าย
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ฮอกไกโดในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีอากาศหนาวเย็น   

แต่มาโดกะกลับสวมแจ๊คเก็ตตัวบางทับเสื้อยืดแขนยาวเท่านั้น   

เธอจงึวิ่งขึ้นบนัไดไปยงัประตูบ้านก่อนยูมโิกะจะเรยีกเสยีอกี

ในห้องนั่งเล่นซึ่งหนัหน้าไปทางสวน  มาโดกะดื่มชาฝรั่ง

ที่ยูมโิกะชงให้พลางเล่าเรื่องที่โรงเรยีนและเรื่องเพื่อน ๆ ไปด้วย  

มาโดกะคดิว่ามนัไม่น่าสนใจสกัเท่าไหร่  แต่อาจเพราะแค่ได้ยนิ

เสยีงหลานกม็คีวามสขุแล้ว  ยูมโิกะจงึยิ้มแย้มและพยกัหน้ารบั

ในระหว่างที่ฟังมาโดกะพูด

มนิะกลบัมาถงึกห็ยบิขวดน�้าจากตู้เยน็ออกมาดื่ม

“คณุเซน็ทาโร่ลางานไม่ได้จรงิ ๆ สนิะ”  ยูมโิกะเอ่ยถาม

มนิะ  เซน็ทาโร่กค็อืพ่อของมาโดกะ

“เห็นว่ามีเคสผ่าตัดส�าคัญ  เขาเลยฝากสวัสดีพ่อกับแม่

มาแทน”  มนิะยนืตอบ

“คนเป็นหมอนี่งานหนักเสียจริง  ให้คนอื่นท�าแทนไม่ได้

เลยเหรอ”

“เหน็ว่าเป็นการผ่าตดัครั้งแรกของโลก  มแีค่เขาคนเดยีว

เท่านั้นที่ท�าได้  หนเูองกไ็ม่รูร้ายละเอยีดเหมอืนกนั  แต่ได้ยนิว่า

คนไข้ที่จะเข้ารบัการผ่าตดัเป็นเดก็ผู้ชายอายสุบิสองขวบ”

“โธ่  ยงัเดก็อยูเ่ลย  น่าสงสาร  ถ้าอายสุบิสองกแ็สดงว่า

โตกว่ามาโดกะแค่สองปีเองไม่ใช่เหรอ”  ยูมิโกะจ้องหลานสาว

พลางกะพรบิตา
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มาโดกะเองกพ็อรูเ้รื่องนี้อยูบ้่างเพราะเคยได้ยนิพ่อกบัแม่

คุยกัน  ดูเหมือนเด็กผู้ชายคนนั้นจะประสบอุบัติเหตุและยังไม่

ได้สติ

“แต่ยงัดทีี่ทั้งสองคนมาได้  พ่อกบัแม่ยงัคดิอยู่เลยว่าพอ

คุณเซ็นทาโร่ติดงาน  พวกแกสองแม่ลูกจะพลอยไม่มาตามไป

ด้วย”

“ไม่ใช่สองคนหรอก  พ่อกับแม่อยากเจอแค่มาโดกะ 

คนเดยีวเท่านั้นแหละจรงิไหม”

“แหงล่ะสิ  มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว”  ยูมิโกะตอบ

ค�าถามประชดประชนัของลกูสาวอย่างหน้าตาเฉย  ว่าแล้วกห็นั

ไปหาแนวร่วมจากหลานสาว  “เนอะ”  มาโดกะหวัเราะ  การ

ได้ฟังแม่กับยายต่อปากต่อค�ากันถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เธอเฝ้ารอใน

การเดนิทางมาเที่ยวครั้งนี้

ช่วงต้นเดอืนพฤศจกิายนมาโดกะมกัจะได้หยดุยาวหลาย

วันเนื่องจากเป็นช่วงที่ตรงกับวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนของเธอ  

ปีนี้มีวันหยุดยาวสี่วัน  ปกติแล้วถ้าเซ็นทาโร่ลางานได้ก็จะไป

เที่ยวกันแบบยกครอบครัว  พวกเขาเคยไปเที่ยวฮาวายเป็น

ประจ�าจนถงึปีที่แล้ว  แต่ครั้งนี้เซน็ทาโร่เอ่ยชวนไปบ้านเกดิของ

มินะ  ดูเหมือนเขาจะรู้สึกผิดที่พ่อตากับแม่ยายไม่ได้เห็นหน้า

หลานมาพักหนึ่งแล้ว  ทว่าเผอิญมีเคสผ่าตัดเข้ามาเลยกลาย

เป็นว่าเซน็ทาโร่มาไม่ได้อยู่คนเดยีว
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“พ่อล่ะ  ออกไปข้างนอกเหรอ”  มนิะถาม

“งานศพ”  ยมูโิกะตอบ  “เหน็ว่าอดตีกรรมการของบรษิทั

ที่พ่อเคยท�างานอยู่เสียชีวิต  พ่อบอกว่าสมัยหนุ่ม ๆ เคยได้รับ

ความช่วยเหลอืจากเขาเยอะ  ดูเหมอืนเขาจะเป็นมะเรง็  แต่อายุ

กป็าเข้าไปแปดสบิแล้ว  ไม่ถอืว่าจากไปเรว็หรอก”

งานศพดงักล่าวจดัขึ้นที่เมอืงข้าง ๆ

ระหว่างที่พวกเธอคยุกนัอยู่  โทรศพัท์บนตูว้างของกด็งัขึ้น

“นั่นไง  พอพูดถงึปุบ๊กโ็ทรมาเลย”  พดูจบยมูโิกะกล็กุไป

ยกหโูทรศพัท์  “ค่ะ  เอบซิาวะค่ะ  ...อ้อ  นกึแล้วเชยีว  งานศพ

เลกิหรอืยงั  ...งั้นเหรอ  พวกมนิะมาถงึแล้วนะ  ...แต่พ่อดื่มเหล้า

ไม่ใช่เหรอ  จะเป็นอะไรหรอืเปล่า”

มนิะขยบัเข้าไปใกล้คล้ายจบัประเดน็บางอย่างได้  จากนั้น

กแ็ย่งหูโทรศพัท์ไปจากมอืยูมโิกะ

“ฮลัโหล  พ่อเหรอ  มนิะเองค่ะ  ...อมื  หนูสบายด ี พ่อ

ดื่มเหล้าแล้วห้ามขับรถนะ  ...พูดอะไรเหลวไหล  หนูบอกว่า 

ไม่ได้ก็คือไม่ได้สิ  เดี๋ยวหนูจะไปรับพ่อเอง  รอจนกว่าหนูจะ 

ไปถงึนะ  ...หนจูะขี่จกัรยานไป  ...สบายมาก  แค่ประมาณสาม

กโิลเอง  รถพ่อนี่รุ่นไฮเอสใช่ไหม  งั้นเดี๋ยวเอาจกัรยานใส่รถพ่อ

แล้วขับกลับมาก็ได้  ...อืม  หนูรู ้น่า  จะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละ   

แค่นี้นะ”  มินะวางสายแล้วระบายลมหายใจก่อนมองหน้าแม่  

“ปล่อยให้พ่อขบัรถไปได้ยงัไง  รู้ทั้งรู้ว่ายงัไงพ่อกต็้องดื่มหนกั”

“ถงึจะพูดอย่างนั้นกเ็ถอะ  พ่อไม่ฟังแม่หรอก”
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“ก็เพราะแม่ใจอ่อนน่ะสิ  ได้ยินเสียงพ่อแล้วนี่  เริ่มพูด

อ้อแอ้ไม่รูค้วามแล้ว  ขนืปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ สกัวนั

ต้องเกดิอบุตัเิหตขุึ้นแน่”  มนิะเดนิออกไปจากห้องนั่งเล่น

“รอเดี๋ยว”  มาโดกะไล่ตามหลงัมนิะ  “หนูไปด้วย”

“มาโดกะรอที่นี่แหละ  เรามจีกัรยานแค่คนัเดยีว”

“นั่งซ้อนไปสองคนก็ได้  หนูอยากขี่จักรยานเล่นใน

ฮอกไกโด”

มนิะหวัเราะพลางสวมรองเท้า

“เราไม่ได้ไปขี่จักรยานเล่นกันหรอกนะ  ต้องขี่จักรยาน

สองคนไปรับคนเมาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาขับรถนี่แย่ชะมัด  แต่

ช่างมนัเถอะ”

“อมื  ช่างมนั ๆ  ไปกนัเถอะ ๆ”

“แต่แต่งตวัแบบนั้นมนัหนาวนะ  ลกูเอาเสื้อกั๊กขนเป็ดมา

ด้วยไม่ใช่เหรอ  เอามาใส่ซะส”ิ

“ได้ค่ะ”

มาโดกะสวมเสื้อกั๊กขนเป็ดแล้วออกไปข้างนอก  เห็น 

มินะเข็นจักรยานออกมาจากหลังบ้านพอดี  จักรยานคันนั้นด ู

ไม่เหมาะกับการเอาไปขี่เล่นจริง ๆ  มันเป็นจักรยานส�าหรับใช้

งานทั่วไป  ตามจดุต่าง ๆ สนมิเขรอะ  แต่ท่าทางแขง็แรงทนทาน  

ส่วนบรรทกุของด้านหลงัมขีนาดใหญ่จงึขึ้นไปนั่งได้ง่าย

“อากาศดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ”  มินะพึมพ�าขณะแหงน

มองท้องฟ้า
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มาโดกะแหงนมองตาม  เหน็ท้องฟ้าที่อยูไ่กลออกไปเป็น

สดี�าทะมนึประหนึ่งฝนก�าลงัจะตกลงมา

“รบีไปกนัเถอะ”  เดก็หญงิเร่ง

“ออื  เกาะแน่น ๆ ล่ะ”

“โอเค”  มาโดกะใช้สองแขนโอบร่างบางของแม่

มินะเริ่มปั่นจักรยาน  แม้ลมที่พัดมาปะทะน่าจะหนาว

เยน็  แต่มาโดกะกลบัไม่รูส้กึเพราะเธอเอาแก้มแนบแผ่นหลงัของ

แม่ไว้  เธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและกลิ่นกายของแม่ผ่านเสื้อ

แจ๊คเกต็ไหมพรมสนี�้าเงนิ

เนื่องจากเป็นเมืองเล็ก ๆ มินะปั่นจักรยานไปได้ไม่นาน

บ้านเรือนก็เริ่มบางตาลง  ทว่าขณะจักรยานแล่นตัดเข้าถนนที่

มุง่ตรงไปสูเ่มอืงข้าง ๆ  บรรยากาศรอบข้างพลนัมดืลงกะทนัหนั  

จกัรยานหยดุแล่นแทบจะในเวลาเดยีวกนั

“มอีะไรเหรอแม่”  มาโดกะถาม

พริบตาถัดมามีบางสิ่งตกโปรยปรายลงมาจากท้องฟ้า  

จะว่าเป็นฝนกด็ูแปลก ๆ อย่างไรชอบกล  เดก็หญงิมองสิ่งที่ตก 

ลงมาบนแขนตวัเองแล้วสะดุง้  มนัคอืน�้าแขง็ก้อนเลก็ ๆ นั่นเอง

“แย่แล้ว”  มินะพูดพร้อมกลับล�ารถจักรยาน  ตอนนั้น

เองสิ่งที่ปราดเข้าสูส่ายตาของมาโดกะคอืเส้นสดี�าทะมนึเส้นหนึ่ง

ซึ่งทอดตวัยาวจากท้องฟ้าลงมาจรดพื้นดนิ

“แม่  นั่นอะไรน่ะ”

“พายทุอร์นาโด”  มนิะตะโกนลั่น  “ต้องรบีหนแีล้ว”
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ในขณะที่ฝนเริ่มตกลงมา  มนิะตั้งหน้าตั้งตาป่ันจกัรยาน

อย่างสุดชีวิต  มาโดกะเหลียวมองด้านหลังแล้วขนลุกเกรียว  

เธอเหน็วตัถทุรงกระบอกสดี�าขนาดมหมึาก�าลงัเคลื่อนตวัเข้ามา

ใกล้อย่างรวดเร็ว  ข้าวของจ�านวนนับไม่ถ้วนถูกพัดม้วนขึ้นไป

บนท้องฟ้า

“แม่  มนัใกล้จะตามเราทนัแล้ว”

“ลงรถเร็ว  มาทางนี้”  มินะจอดจักรยานทิ้งไว้แล้วจูง 

มาโดกะออกวิ่ง

กระแสลมอันรุนแรงและเย็นเฉียบพยายามพัดต้านร่าง

ของสองแม่ลูกให้ย้อนกลบัไปทางเดมิ

แถวนั้นไม่มบี้านคน  แต่มอีาคารลกัษณะคล้ายโกดงัตั้ง

อยูร่มิถนน  ด้านหน้ามรีถป้ันจั่นและรถบรรทกุจอดเรยีงอยู ่ มนิะ

วิ่งเข้าไปในอาคารหลงันั้น  ภายในน่าจะเป็นส�านกังานบางอย่าง  

เธอเห็นหญิงวัยกลางคนสวมแว่นตาก�าลังมองออกไปนอก

หน้าต่าง  แต่จากหน้าต่างบานนั้นมองไม่เหน็พายทุอร์นาโด

ครั้นมแีขกไม่ได้รบัเชญิโผล่พรวดเข้ามา  หญงิวยักลางคน

กถ็ามด้วยสหีน้าสบัสน  “มอีะไรหรอืคะ”

“พายทุอร์นาโดค่ะ”  มนิะตะโกนแล้วดงึแขนมาโดกะให้

เข้าไปหลบอยู่ใต้โต๊ะใกล้ตวั

ทนัใดนั้นอาคารทั้งหลงัพลนัสั่นสะเทอืนเลื่อนลั่น  กระแส

ลมแรงท�าให้มาโดกะลื่นไถลไปด้านข้างพร้อมกบัโต๊ะที่ตนเองมดุ

หลบอยูข้่างใต้  มาโดกะกรดีร้องเรยีกแม่เมื่อเหน็ว่าร่างของมนิะ

ที่หมอบอยู่กบัพื้นเมื่อครู่ก�าลงัลอยห่างออกไป
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เศษกระจกและซากปรักหักพังถูกพัดลอยขึ้นไป  ฝุ่นฟุ้ง

กระจายจนแค่ลมืตายงัรู้สกึทรมาน  มาโดกะหลบัตาแน่นรอให้

ช่วงเวลาแห่งฝันร้ายผ่านพ้นไป

หลงัจากเสยีงดงัสนั่นเงยีบสงบลงแล้ว  มาโดกะกล็มืตา

อย่างหวาด ๆ  รอบตวัเธอสว่างจ้าจนน่าประหลาดใจ  ไม่นาน

เธอก็พบว่าผนังอาคารหายไปจนหมดสิ้น  รถบรรทุกที่จอดอยู่

หน้าอาคารล้มเอียงตะแคง  มันเป็นภาพเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อ

ว่าจะเกดิขึ้นจรงิบนโลกใบนี้

วัตถุทรงกระบอกที่ดูประหนึ่งมังกรสีด�าก�าลังเคลื่อนตัว

ห่างออกไป  แต่มาโดกะยังคงหลบอยู่ใต้โต๊ะเพราะมีข้าวของ

หลายอย่างร่วงกราวลงมาจากท้องฟ้า  ที่ส�าคัญเธอหวาดกลัว

จนขยบัตวัไม่ได้

ครั้นเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นใกล้ตัว  มาโดกะก็หันไปเห็น 

ชิ้นส่วนเพดาน  ดเูหมอืนมนัจะถกูลมพดัขึ้นไปแล้วร่วงลงมาอกีที  

เธอสูดหายใจลึกหนึ่งครั้งก่อนคลานออกมาจากใต้โต๊ะ  ขาสั่น

จนก้าวเดนิแทบไม่ไหว

มาโดกะเหลียวมองรอบตัวด้วยอาการตกตะลึง  อาคาร

ที่เธอกบัแม่วิ่งเข้ามาหลบไม่เหลอืแม้แต่เค้าโครงใหเ้หน็  มเีพยีง

ซากปรกัหกัพงัเท่านั้น

แม่...  แม่...  มาโดกะตะโกนเรยีกไม่หยดุ  ทว่าไม่มเีสยีง

ตอบกลบัมา

เดก็หญงิตะโกนไปร้องไห้ไปขณะเดนิวนเวยีนอยูท่่ามกลาง

ซากปรักหักพัง  เสียงไซเรนดังแว่วอยู่ไกล ๆ  พายุทอร์นาโด 
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สีด�าลูกนั้นก�าลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางตัวเมือง  คุณยายจะ

ปลอดภยัไหมนะ

หางตาของมาโดกะเหลือบไปเห็นวัตถุสีน�้าเงินคุ้นตาจึง

หนัไปมองทางนั้น  ไม่ผดิแน่  เสื้อแจ๊คเกต็ไหมพรมของแม่  มนั

ถูกทบัอยู่ใต้ผนงัที่ถล่มลงมา

เธอรวบรวมก�าลงัรื้อซากผนงัออก  ไม่นานกเ็หน็ร่างทอ่น

บนของแม่  ใบหน้าของแม่ซดีเผอืด  ดวงตาปิดสนทิ

“แม่  แม่  ลมืตาส”ิ  มาโดกะพยายามเขย่าตวัแม่สดุแรง

พลางตบแก้มไปด้วย

เปลอืกตาของมนิะกระตกุก่อนเผยอขึ้นเลก็น้อย

“อ๊ะ  แม่  แม่  ท�าใจด ีๆ ไว้นะ  เดี๋ยวหนูไปตามหมอ

มา”

มาโดกะไม่รู้ว่าแม่ได้ยินเสียงเรียกของตนเองหรือเปล่า  

แต่มนิะอมยิ้ม  รมิฝีปากขยบัเลก็น้อย

“เอ๊ะ  ว่าไงนะ”  มาโดกะเอยีงหูเข้าไปใกล้รมิฝีปากของ

แม่

“ค่อยยงัชั่ว...”  มนิะพมึพ�าก่อนหลบัตาลงอกีครั้ง

“ไม่นะ  ไม่นะ  ไม่นะ  แม่  อย่าตายนะ  อย่าตายนะ  

หนูไม่ยอม  หนูไม่ยอม”

มาโดกะกอดร่างของมนิะแล้วร�่าร้องตะโกนซ�้า ๆ  น�้าตา

ยงัคงรนิไหลไม่หยดุ
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โทรศัพท์สายนั้นคือ  “ส้มหล่น”  ส�าหรับทาเคโอะ โทรุ

อย่างแท้จรงิ

ผ่านมาสองเดือนแล้วนับจากวันที่เขาหมดสัญญากับ

บรษิทัรกัษาความปลอดภยัที่เคยท�างานด้วย  สาเหตทุี่เขาไม่ได้

ต่อสญัญากเ็พราะผลการตรวจร่างกายออกมาไม่ค่อยดนีกั  โดย

ระดบักรดยูรกิสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคลจงึ

อ้างว่า  “ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณป่วยเป็นโรคเกาต์ขึ้นมาทางเราจะ

ล�าบาก”  ทาเคโอะต่อรองว่าจะรีบหาทางลดกรดยูริกให้อยู่ใน

เกณฑ์ปกติโดยเร็วที่สุด  แต่อีกฝ่ายไม่ยอมรับฟัง  เมื่อลองคิด

ทบทวนในภายหลังเขาก็ตระหนักว่าจริง ๆ แล้วระดับกรดยูริก

อาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลย  พวกผู้บริหารน่าจะต้องการ
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ลดทอนค่าใช้จ่ายเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทย�่าแย่เสีย

มากกว่า

ทาเคโอะรีบหางานใหม่แต่ก็ไม่ได้งานท�าเสียที  จุดขาย

ของเขามเีพยีงรปูร่างที่ใหญ่โตก�าย�าและประวตักิารท�างานที่เคย

เป็นต�ารวจมาก่อนเท่านั้น  งานที่พอจะสมัครได้จึงเป็นงานที่

บริษัทรักษาความปลอดภัย  แต่ด้วยอายุที่อยู่ในช่วงวัยสี่สิบ

ปลาย ๆ ก็เป็นอุปสรรคต่อการหางานเช่นกัน  เจ้าหน้าที่ฝ่าย

บุคคลบางคนถึงกับเปรยว่า  ถ้าอายุน้อยกว่านี้สักสองสามป ี

กค็งจะดี

อีกอย่างการที่เขาอธิบายว่าเลิกท�าอาชีพต�ารวจเพราะมี

เหตจุ�าเป็นทางครอบครวักอ็าจท�าให้ภาพลกัษณ์ของเขาดไูม่ค่อย

ดีสักเท่าไหร่  ทาเคโอะเคยเป็นต�ารวจในเขตพื้นที่ภูธรอยู่เกือบ

สบิปี  แต่เขาทนไม่ไหวกบัพฤตกิรรมของหวัหน้าที่ชอบลวนลาม

ลูกน้องผู้หญิงจึงกล่าวเตือนเบา ๆ  ผลที่ตามมาคือหัวหน้า

เคียดแค้นเขาและส่งเขาให้ไปประจ�าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความ

เจริญ  ทาเคโอะนึกฉุนขึ้นมาจึงยื่นใบลาออกเสียเลย  นี่คือ

สาเหตุที่แท้จริงของการเลิกท�าอาชีพต�ารวจ  ทาเคโอะไม่ได้

อธบิายรายละเอยีดจงึเป็นเหตใุห้เขาถกูสงสยัว่าคงไปก่อปัญหา

อะไรสกัอย่างจนถูกไล่ออก

นอกเหนือจากงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็ยิ่งไม่เห็น

แววว่าจะหางานอื่นได้  ที่ส�าคญัคอืเขาไม่ถนดังานนั่งโต๊ะเอาเสยี

เลย  ทั้งยงัท�าบญัชไีม่เป็น
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ทาเคโอะเริ่มคิดว่าคงไม่แคล้วต้องกลับไปอยู่บ้านเกิด  

บ้านเกดิของเขาอยู่ที่จงัหวดัมยิาซาก ิ พี่ชายรบัช่วงธรุกจิฟาร์ม

เลี้ยงไก่ซึ่งท�ามาตั้งแต่รุ่นปู ่ ก่อนหน้านี้พี่ชายเคยบอกว่าอยาก

ให้เขากลบัไปช่วยงานและช่วยดูแลพ่อแม่

แต่เขารูส้กึหนกัใจตรงที่ตวัเองออกจากบ้านมาตั้งแต่ตอน

อายุสิบแปดปี  ถ้ากลับไปเอาป่านนี้ก็ไม่มีเพื่อนสนิทหลงเหลือ

อยู่แล้ว

ตอนนั้นเองที่เขาได้รบัโทรศพัท์สายหนึ่ง

คนที่โทรมาเป็นผูห้ญงิชื่อคริมิยิะ เร  ตอนแรกที่ได้ยนิชื่อ

เขายงันกึไม่ออกว่าอกีฝ่ายเป็นใคร  แต่พอเธอพดูชื่อมหาวทิยาลยั

ไคเม  เขาถงึเพิ่งนกึขึ้นมาได้  “อ๋อ  คณุเมื่อตอนนั้นเอง”

“ฉนัมเีรื่องอยากไหว้วานคณุ  ช่วยกรณุามาพบฉนัหน่อย

ได้ไหมคะ”  คริมิยิะเอ่ย

“ได้สิครับ  แต่คุณทราบใช่ไหมว่าผมไม่ได้ท�างานให้

บรษิทัรกัษาความปลอดภยัแล้ว”

“ทราบค่ะ  เพราะฉนัตดิต่อไปที่บรษิทัก่อนแล้ว”

“งั้นธรุะของคณุคงไม่ใช่เรื่องงานสนิะ”

“ไม่ค่ะ  นี่เป็นเรื่องงาน  ฉันอยากให้คุณช่วยคุ้มกัน 

คนคนหนึ่ง  ส�าหรับรายละเอียดเอาไว้ฉันจะอธิบายให้ฟังอีกที

ตอนที่เราเจอกนั”

“คุ้มกนั...”  ทาเคโอะก�าหูโทรศพัท์แน่นโดยไม่รู้ตวั

“ว่ายงัไงคะ  ตกลงคณุจะมาพบฉนัได้ไหม”

“ได้ครบั  จะให้ผมไปพบที่ไหน  มหาวทิยาลยัเหรอครบั”
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“ใช่ค่ะ  ถ้าคณุมาที่มหาวทิยาลยัได้กจ็ะดมีากเลย”

หลังจากคิริมิยะนัดแนะวันเวลานัดพบ  ทาเคโอะก็ตอบ

ตกลง  อีกฝ่ายบอกว่าจะคุยรายละเอียดตอนที่เจอกันก่อนวาง

สายไป

ทาเคโอะก�าหมดัแน่น  ถอืเป็นเรื่องน่ายนิดทีี่เขาได้รบัการ

ว่าจ้างให้ท�างาน  แต่ที่ส�าคญัยิ่งกว่านั้นคอื  ใจเขาเต้นแรงเมื่อ

ได้ยนิค�าว่าคุ้มกนั

สมัยที่เป็นต�ารวจทาเคโอะท�างานอยู่ในแผนกรักษา 

ความปลอดภยัเป็นหลกั  ร่างกายก�าย�าและต�าแหน่งยโูดสายด�า 

ชั้นสามท�าให้เขาได้รับพิจารณาให้ท�าหน้าที่คุ้มกันบุคคลส�าคัญ

อยู่บ่อยครั้ง  งานที่ได้ใช้ร่างกายตัวเองปกป้องชีวิตของใคร 

สักคนช่วยกระตุ้นให้เขาตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่

และจิตส�านึกของความถูกต้อง  เขาคิดกระทั่งว่านี่คืองานที่

เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด  มีช่วงหนึ่งเขาถึงกับใฝ่ฝันอยาก

เป็นต�ารวจหน่วยเอสพซีึ่งท�าหน้าที่คุม้กนับคุคลส�าคญัโดยเฉพาะ

ตอนท�าสัญญากับบริษัทรักษาความปลอดภัยเขาก็ยื่น

ความประสงค์ไปว่าไม่อยากเป็นแค่เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั

ทั่วไป  แต่อยากท�าหน้าที่ปกป้องคุม้ครองบางอย่าง  และถ้าเป็น

ไปได้ก็อยากได้งานคุ้มกันคน  ในความเป็นจริงเขาก็ได้รับ 

มอบหมายงานในลกัษณะนั้นอยูบ่่อย ๆ  ดงันั้นเวลาได้ยนิว่าจะ

มศีลิปินชื่อดงัจากต่างประเทศเดนิทางมาญี่ปุ่น  เขากเ็ฝ้ารอว่า

จะมงีานคุ้มกนัเข้ามาบ้างหรอืเปล่า
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