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บทน�ำ

แรงสั่นสะเทือนถี่ ๆ ปลุกให้เด็กหญิงรู้สึกตัวตื่น

SA

เมื่อเปิด
เปลือกตาขึ้นภาพไม่คุ้นตาก็ปรากฏอยู่ตรงหน้า ผ่านไปชั่วครู่
ถึงรู้ว่าภาพที่เห็นคือเพดานรถ เธอนึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้ไปที่
ร้านเช่ารถข้างสนามบินอาซาฮิกาวะ แต่จำ� ไม่ได้เลยแม้แต่นอ้ ย
ว่าตัวเองนั่งรถเช่าแบบไหน เพราะหลังจากขึ้นรถได้ไม่นาน
ความง่วงก็ถาโถมเข้าใส่จนเธอผล็อยหลับไปบนเบาะหลัง
อุฮาระ มาโดกะค่อย ๆ ลุกขึน้ มองออกไปนอกหน้าต่างรถ
เธอเห็นทุ่งนาที่มีโรงเรือนพลาสติกตั้งเรียงรายและเนินเขาซ้อน
ตัวกันอยู่ไกล ๆ
“หลับสบายดีจงั นะ” มินะผูเ้ ป็นแม่เอ่ยขณะขับรถไปด้วย
“แม่นึกห่วงอยู่พอดีว่าลูกจะพลิกตัวแล้วกลิ้งตกจากเบาะ”
“ตอนนี้เราอยู่แถวไหนแล้วคะ”
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“ใกล้ถึงแล้วล่ะ อีกสักยี่สิบนาทีมั้ง”
“หนู ห ลั บ ไปนานขนาดนั้ น เลยเหรอเนี่ ย ” เด็ ก หญิ ง
กะพริบตาปริบ ๆ แล้วขยี้ตา เวลาเดินทางไปบ้านเกิดของมินะ
ต้องขับรถจากสนามบินราวสามชั่วโมง
หลังดืม่ ชาจากขวดพลาสติกจนชุม่ คอ เธอก็หยิบกระจก
ในกระเป๋าสะพายข้างของตัวเองมาส่องดูวา่ ผมกระเซิงหรือเปล่า
ก่อนหน้านีพ้ อ่ ของเด็กหญิงเคยเบิกตาโตด้วยความประหลาดใจ
เมือ่ เห็นลูกพกกระจกติดตัวทัง้ ทีเ่ พิง่ เรียนอยูช่ นั้ ประถม แต่อนั ที่
จริงมันเป็นเรื่องธรรมดาส�ำหรับเด็กผู้หญิง
ระหว่างทีเ่ ธอส่องกระจก จู่ ๆ รถก็โคลงเคลงไปมา “เอ๊ะ
เกิดอะไรขึ้นน่ะ”
“ลมพัด” มินะตอบ “วันนี้ลมค่อนข้างแรงทีเดียว”
“หนูว่าวันนี้เครื่องบินก็สั่นนิด ๆ ด้วย”
“นั่นสิ ฤดูนี้พื้นที่แถบนี้อากาศมักแปรปรวนบ่อยน่ะ”
มินะเรียนสายศิลป์มาแต่กลับพูดความรู้ด้านธรรมชาติ
วิทยาได้อย่างคล่องปาก คงเพราะได้รับอิทธิพลมาจากสามีที่
เป็นหมอ
หลังจากมินะขับรถไปเรือ่ ย ๆ บนถนนทีท่ อดยาว ไม่นาน
ก็มองเห็นทิวทัศน์คุ้นตาเคลื่อนตัวใกล้เข้ามา ทุ่งนาผืนใหญ่
แผ่กว้างอยู่ทางด้านขวา โรงงานตั้งเรียงรายอยู่ทางด้านซ้าย
เมื่ อ ทอดสายตาเลยออกไปจากสวนสาธารณะที่ อ ยู ่ ถั ด จาก
โรงงานจะเห็นลานสกีเล็ก ๆ ของเมืองนี้ เนื่องจากตอนนี้เพิ่ง
ย่างเข้าเดือนพฤศจิกายนจึงยังไม่มีหิมะให้เห็น
8
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พอรถแล่นพ้นบริเวณนั้นไปแล้วบ้านเรือนและร้านรวงก็
เริม่ เพิม่ มากขึน้ ปรากฏให้เห็นถึงความเป็นเมือง แต่ทนี่ เี่ ป็นแค่
เมืองเล็ก ๆ เท่านัน้ เพราะทัง้ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมต้น
และโรงเรียนมัธยมปลายล้วนตั้งอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่ร้อยเมตร
มินะหมุนพวงมาลัยรถเพื่อเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมร้านโซบะ
จากนัน้ ไม่นานรถก็เคลือ่ นมาหยุดลงตรงหน้าบ้านไม้ทรงสีเ่ หลีย่ ม
มาโดกะลงจากรถไปกดปุม่ อินเตอร์โฟน ขณะทีม่ นิ ะเปิด
กระโปรงท้ายรถเพื่อหยิบสัมภาระออกมา
เพียงครู่เดียวประตูบ้านก็เปิดออก เผยให้เห็นยูมิโกะ
ผู้เป็นยายของเด็กหญิง
“โอ้โฮ มาโดกะ หนูโตขึ้นอีกแล้วนะ” ชายเสื้อคลุม
ไหมพรมสีชมพูพลิ้วไหวไปมาขณะที่ยูมิโกะก้าวลงบันไดอย่าง
รวดเร็ว เธออายุไม่ถึงเจ็ดสิบปี แข้งขายังคงแข็งแรงดีอยู่
“สวัสดีค่ะคุณยาย” มาโดกะค้อมศีรษะทักทาย
“เดินทางมาไกลขนาดนี้คงเหนื่อยแย่เลยสิ”
“ไม่หรอกค่ะ หนูหลับมาตลอดทางเลย”
“หนูต่างหากที่เหนื่อย แม่ ช่วยยกนี่ไปทีสิ” มินะเอ่ย
ห้วน ๆ พร้อมยื่นถุงกระดาษกับกระเป๋าให้แม่ตัวเอง “เดี๋ยวหนู
จะเอารถไปจอดที่ลานจอดประจ�ำ”
เวลาที่อยู่กับยูมิโกะ มินะจะวางมาดขึ้นมาทันที นี่คง
เป็นการอ้อนรูปแบบหนึ่ง ยูมิโกะจึงยอมท�ำตามที่ลูกสาวบอก
อย่างว่าง่าย
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ฮอกไกโดในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีอากาศหนาวเย็น
แต่มาโดกะกลับสวมแจ๊คเก็ตตัวบางทับเสื้อยืดแขนยาวเท่านั้น
เธอจึงวิ่งขึ้นบันไดไปยังประตูบ้านก่อนยูมิโกะจะเรียกเสียอีก
ในห้องนั่งเล่นซึ่งหันหน้าไปทางสวน มาโดกะดื่มชาฝรั่ง
ที่ยูมิโกะชงให้พลางเล่าเรื่องที่โรงเรียนและเรื่องเพื่อน ๆ ไปด้วย
มาโดกะคิดว่ามันไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่ แต่อาจเพราะแค่ได้ยนิ
เสียงหลานก็มีความสุขแล้ว ยูมิโกะจึงยิ้มแย้มและพยักหน้ารับ
ในระหว่างที่ฟังมาโดกะพูด
มินะกลับมาถึงก็หยิบขวดน�้ำจากตู้เย็นออกมาดื่ม
“คุณเซ็นทาโร่ลางานไม่ได้จริง ๆ สินะ” ยูมิโกะเอ่ยถาม
มินะ เซ็นทาโร่ก็คือพ่อของมาโดกะ
“เห็นว่ามีเคสผ่าตัดส�ำคัญ เขาเลยฝากสวัสดีพ่อกับแม่
มาแทน” มินะยืนตอบ
“คนเป็นหมอนี่งานหนักเสียจริง ให้คนอื่นท�ำแทนไม่ได้
เลยเหรอ”
“เห็นว่าเป็นการผ่าตัดครัง้ แรกของโลก มีแค่เขาคนเดียว
เท่านัน้ ทีท่ ำ� ได้ หนูเองก็ไม่รรู้ ายละเอียดเหมือนกัน แต่ได้ยนิ ว่า
คนไข้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดเป็นเด็กผู้ชายอายุสิบสองขวบ”
“โธ่ ยังเด็กอยูเ่ ลย น่าสงสาร ถ้าอายุสบิ สองก็แสดงว่า
โตกว่ามาโดกะแค่สองปีเองไม่ใช่เหรอ” ยูมิโกะจ้องหลานสาว
พลางกะพริบตา
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มาโดกะเองก็พอรูเ้ รือ่ งนีอ้ ยูบ่ า้ งเพราะเคยได้ยนิ พ่อกับแม่
คุยกัน ดูเหมือนเด็กผู้ชายคนนั้นจะประสบอุบัติเหตุและยังไม่
ได้สติ
“แต่ยังดีที่ทั้งสองคนมาได้ พ่อกับแม่ยังคิดอยู่เลยว่าพอ
คุณเซ็นทาโร่ติดงาน พวกแกสองแม่ลูกจะพลอยไม่มาตามไป
ด้วย”
“ไม่ใช่สองคนหรอก พ่อกับแม่อยากเจอแค่มาโดกะ
คนเดียวเท่านั้นแหละจริงไหม”
“แหงล่ะสิ มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว” ยูมิโกะตอบ
ค�ำถามประชดประชันของลูกสาวอย่างหน้าตาเฉย ว่าแล้วก็หนั
ไปหาแนวร่วมจากหลานสาว “เนอะ” มาโดกะหัวเราะ การ
ได้ฟังแม่กับยายต่อปากต่อค�ำกันถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เธอเฝ้ารอใน
การเดินทางมาเที่ยวครั้งนี้
ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนมาโดกะมักจะได้หยุดยาวหลาย
วันเนื่องจากเป็นช่วงที่ตรงกับวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนของเธอ
ปีนี้มีวันหยุดยาวสี่วัน ปกติแล้วถ้าเซ็นทาโร่ลางานได้ก็จะไป
เที่ยวกันแบบยกครอบครัว พวกเขาเคยไปเที่ยวฮาวายเป็น
ประจ�ำจนถึงปีที่แล้ว แต่ครั้งนี้เซ็นทาโร่เอ่ยชวนไปบ้านเกิดของ
มินะ ดูเหมือนเขาจะรู้สึกผิดที่พ่อตากับแม่ยายไม่ได้เห็นหน้า
หลานมาพักหนึ่งแล้ว ทว่าเผอิญมีเคสผ่าตัดเข้ามาเลยกลาย
เป็นว่าเซ็นทาโร่มาไม่ได้อยู่คนเดียว
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“พ่อล่ะ ออกไปข้างนอกเหรอ” มินะถาม
“งานศพ” ยูมโิ กะตอบ “เห็นว่าอดีตกรรมการของบริษทั
ที่พ่อเคยท�ำงานอยู่เสียชีวิต พ่อบอกว่าสมัยหนุ่ม ๆ เคยได้รับ
ความช่วยเหลือจากเขาเยอะ ดูเหมือนเขาจะเป็นมะเร็ง แต่อายุ
ก็ปาเข้าไปแปดสิบแล้ว ไม่ถือว่าจากไปเร็วหรอก”
งานศพดังกล่าวจัดขึ้นที่เมืองข้าง ๆ
ระหว่างทีพ่ วกเธอคุยกันอยู่ โทรศัพท์บนตูว้ างของก็ดงั ขึน้
“นัน่ ไง พอพูดถึงปุบ๊ ก็โทรมาเลย” พูดจบยูมโิ กะก็ลกุ ไป
ยกหูโทรศัพท์ “ค่ะ เอบิซาวะค่ะ ...อ้อ นึกแล้วเชียว งานศพ
เลิกหรือยัง ...งัน้ เหรอ พวกมินะมาถึงแล้วนะ ...แต่พอ่ ดืม่ เหล้า
ไม่ใช่เหรอ จะเป็นอะไรหรือเปล่า”
มินะขยับเข้าไปใกล้คล้ายจับประเด็นบางอย่างได้ จากนัน้
ก็แย่งหูโทรศัพท์ไปจากมือยูมิโกะ
“ฮัลโหล พ่อเหรอ มินะเองค่ะ ...อืม หนูสบายดี พ่อ
ดื่มเหล้าแล้วห้ามขับรถนะ ...พูดอะไรเหลวไหล หนูบอกว่า
ไม่ได้ก็คือไม่ได้สิ เดี๋ยวหนูจะไปรับพ่อเอง รอจนกว่าหนูจะ
ไปถึงนะ ...หนูจะขีจ่ กั รยานไป ...สบายมาก แค่ประมาณสาม
กิโลเอง รถพ่อนี่รุ่นไฮเอสใช่ไหม งั้นเดี๋ยวเอาจักรยานใส่รถพ่อ
แล้วขับกลับมาก็ได้ ...อืม หนูรู้น่า จะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละ
แค่นี้นะ” มินะวางสายแล้วระบายลมหายใจก่อนมองหน้าแม่
“ปล่อยให้พ่อขับรถไปได้ยังไง รู้ทั้งรู้ว่ายังไงพ่อก็ต้องดื่มหนัก”
“ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะ พ่อไม่ฟังแม่หรอก”
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“ก็เพราะแม่ใจอ่อนน่ะสิ ได้ยินเสียงพ่อแล้วนี่ เริ่มพูด
อ้อแอ้ไม่รคู้ วามแล้ว ขืนปล่อยให้เป็นแบบนีต้ อ่ ไปเรือ่ ย ๆ สักวัน
ต้องเกิดอุบัติเหตุขึ้นแน่” มินะเดินออกไปจากห้องนั่งเล่น
“รอเดี๋ยว” มาโดกะไล่ตามหลังมินะ “หนูไปด้วย”
“มาโดกะรอที่นี่แหละ เรามีจักรยานแค่คันเดียว”
“นั่ ง ซ้ อ นไปสองคนก็ ไ ด้ หนู อ ยากขี่ จั ก รยานเล่ น ใน
ฮอกไกโด”
มินะหัวเราะพลางสวมรองเท้า
“เราไม่ได้ไปขี่จักรยานเล่นกันหรอกนะ ต้องขี่จักรยาน
สองคนไปรับคนเมาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาขับรถนี่แย่ชะมัด แต่
ช่างมันเถอะ”
“อืม ช่างมัน ๆ ไปกันเถอะ ๆ”
“แต่แต่งตัวแบบนัน้ มันหนาวนะ ลูกเอาเสือ้ กัก๊ ขนเป็ดมา
ด้วยไม่ใช่เหรอ เอามาใส่ซะสิ”
“ได้ค่ะ”
มาโดกะสวมเสื้อกั๊กขนเป็ดแล้วออกไปข้างนอก เห็น
มินะเข็นจักรยานออกมาจากหลังบ้านพอดี จักรยานคันนั้นดู
ไม่เหมาะกับการเอาไปขี่เล่นจริง ๆ มันเป็นจักรยานส�ำหรับใช้
งานทัว่ ไป ตามจุดต่าง ๆ สนิมเขรอะ แต่ทา่ ทางแข็งแรงทนทาน
ส่วนบรรทุกของด้านหลังมีขนาดใหญ่จึงขึ้นไปนั่งได้ง่าย
“อากาศดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ” มินะพึมพ�ำขณะแหงน
มองท้องฟ้า
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มาโดกะแหงนมองตาม เห็นท้องฟ้าทีอ่ ยูไ่ กลออกไปเป็น
สีด�ำทะมึนประหนึ่งฝนก�ำลังจะตกลงมา
“รีบไปกันเถอะ” เด็กหญิงเร่ง
“อือ เกาะแน่น ๆ ล่ะ”
“โอเค” มาโดกะใช้สองแขนโอบร่างบางของแม่
มินะเริ่มปั่นจักรยาน แม้ลมที่พัดมาปะทะน่าจะหนาว
เย็น แต่มาโดกะกลับไม่รสู้ กึ เพราะเธอเอาแก้มแนบแผ่นหลังของ
แม่ไว้ เธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและกลิ่นกายของแม่ผ่านเสื้อ
แจ๊คเก็ตไหมพรมสีน�้ำเงิน
เนื่องจากเป็นเมืองเล็ก ๆ มินะปั่นจักรยานไปได้ไม่นาน
บ้านเรือนก็เริ่มบางตาลง ทว่าขณะจักรยานแล่นตัดเข้าถนนที่
มุง่ ตรงไปสูเ่ มืองข้าง ๆ บรรยากาศรอบข้างพลันมืดลงกะทันหัน
จักรยานหยุดแล่นแทบจะในเวลาเดียวกัน
“มีอะไรเหรอแม่” มาโดกะถาม
พริบตาถัดมามีบางสิ่งตกโปรยปรายลงมาจากท้องฟ้า
จะว่าเป็นฝนก็ดูแปลก ๆ อย่างไรชอบกล เด็กหญิงมองสิ่งที่ตก
ลงมาบนแขนตัวเองแล้วสะดุ้ง มันคือน�้ำแข็งก้อนเล็ก ๆ นัน่ เอง
“แย่แล้ว” มินะพูดพร้อมกลับล�ำรถจักรยาน ตอนนั้น
เองสิง่ ทีป่ ราดเข้าสูส่ ายตาของมาโดกะคือเส้นสีดำ� ทะมึนเส้นหนึง่
ซึ่งทอดตัวยาวจากท้องฟ้าลงมาจรดพื้นดิน
“แม่ นั่นอะไรน่ะ”
“พายุทอร์นาโด” มินะตะโกนลั่น “ต้องรีบหนีแล้ว”
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ในขณะทีฝ่ นเริม่ ตกลงมา มินะตัง้ หน้าตัง้ ตาปัน่ จักรยาน
อย่างสุดชีวิต มาโดกะเหลียวมองด้านหลังแล้วขนลุกเกรียว
เธอเห็นวัตถุทรงกระบอกสีดำ� ขนาดมหึมาก�ำลังเคลือ่ นตัวเข้ามา
ใกล้อย่างรวดเร็ว ข้าวของจ�ำนวนนับไม่ถ้วนถูกพัดม้วนขึ้นไป
บนท้องฟ้า
“แม่ มันใกล้จะตามเราทันแล้ว”
“ลงรถเร็ว มาทางนี้” มินะจอดจักรยานทิ้งไว้แล้วจูง
มาโดกะออกวิ่ง
กระแสลมอันรุนแรงและเย็นเฉียบพยายามพัดต้านร่าง
ของสองแม่ลูกให้ย้อนกลับไปทางเดิม
แถวนั้นไม่มีบ้านคน แต่มีอาคารลักษณะคล้ายโกดังตั้ง
อยูร่ มิ ถนน ด้านหน้ามีรถปัน้ จัน่ และรถบรรทุกจอดเรียงอยู่ มินะ
วิง่ เข้าไปในอาคารหลังนัน้ ภายในน่าจะเป็นส�ำนักงานบางอย่าง
เธอเห็ น หญิ ง วั ย กลางคนสวมแว่ น ตาก� ำ ลั ง มองออกไปนอก
หน้าต่าง แต่จากหน้าต่างบานนั้นมองไม่เห็นพายุทอร์นาโด
ครัน้ มีแขกไม่ได้รบั เชิญโผล่พรวดเข้ามา หญิงวัยกลางคน
ก็ถามด้วยสีหน้าสับสน “มีอะไรหรือคะ”
“พายุทอร์นาโดค่ะ” มินะตะโกนแล้วดึงแขนมาโดกะให้
เข้าไปหลบอยู่ใต้โต๊ะใกล้ตัว
ทันใดนัน้ อาคารทัง้ หลังพลันสัน่ สะเทือนเลือ่ นลัน่ กระแส
ลมแรงท�ำให้มาโดกะลืน่ ไถลไปด้านข้างพร้อมกับโต๊ะทีต่ นเองมุด
หลบอยูข่ า้ งใต้ มาโดกะกรีดร้องเรียกแม่เมือ่ เห็นว่าร่างของมินะ
ที่หมอบอยู่กับพื้นเมื่อครู่ก�ำลังลอยห่างออกไป
15
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เศษกระจกและซากปรักหักพังถูกพัดลอยขึ้นไป ฝุ่นฟุ้ง
กระจายจนแค่ลืมตายังรู้สึกทรมาน มาโดกะหลับตาแน่นรอให้
ช่วงเวลาแห่งฝันร้ายผ่านพ้นไป
หลังจากเสียงดังสนั่นเงียบสงบลงแล้ว มาโดกะก็ลืมตา
อย่างหวาด ๆ รอบตัวเธอสว่างจ้าจนน่าประหลาดใจ ไม่นาน
เธอก็พบว่าผนังอาคารหายไปจนหมดสิ้น รถบรรทุกที่จอดอยู่
หน้าอาคารล้มเอียงตะแคง มันเป็นภาพเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อ
ว่าจะเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้
วัตถุทรงกระบอกที่ดูประหนึ่งมังกรสีด�ำก�ำลังเคลื่อนตัว
ห่างออกไป แต่มาโดกะยังคงหลบอยู่ใต้โต๊ะเพราะมีข้าวของ
หลายอย่างร่วงกราวลงมาจากท้องฟ้า ที่ส�ำคัญเธอหวาดกลัว
จนขยับตัวไม่ได้
ครั้นเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นใกล้ตัว มาโดกะก็หันไปเห็น
ชิน้ ส่วนเพดาน ดูเหมือนมันจะถูกลมพัดขึน้ ไปแล้วร่วงลงมาอีกที
เธอสูดหายใจลึกหนึ่งครั้งก่อนคลานออกมาจากใต้โต๊ะ ขาสั่น
จนก้าวเดินแทบไม่ไหว
มาโดกะเหลียวมองรอบตัวด้วยอาการตกตะลึง อาคาร
ทีเ่ ธอกับแม่วงิ่ เข้ามาหลบไม่เหลือแม้แต่เค้าโครงให้เห็น มีเพียง
ซากปรักหักพังเท่านั้น
แม่... แม่... มาโดกะตะโกนเรียกไม่หยุด ทว่าไม่มเี สียง
ตอบกลับมา
เด็กหญิงตะโกนไปร้องไห้ไปขณะเดินวนเวียนอยูท่ า่ มกลาง
ซากปรักหักพัง เสียงไซเรนดังแว่วอยู่ไกล ๆ พายุทอร์นาโด
16
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สีด�ำลูกนั้นก�ำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางตัวเมือง คุณยายจะ
ปลอดภัยไหมนะ
หางตาของมาโดกะเหลือบไปเห็นวัตถุสีน�้ำเงินคุ้นตาจึง
หันไปมองทางนั้น ไม่ผิดแน่ เสื้อแจ๊คเก็ตไหมพรมของแม่ มัน
ถูกทับอยู่ใต้ผนังที่ถล่มลงมา
เธอรวบรวมก�ำลังรือ้ ซากผนังออก ไม่นานก็เห็นร่างท่อน
บนของแม่ ใบหน้าของแม่ซีดเผือด ดวงตาปิดสนิท
“แม่ แม่ ลืมตาสิ” มาโดกะพยายามเขย่าตัวแม่สดุ แรง
พลางตบแก้มไปด้วย
เปลือกตาของมินะกระตุกก่อนเผยอขึ้นเล็กน้อย
“อ๊ะ แม่ แม่ ท�ำใจดี ๆ ไว้นะ เดี๋ยวหนูไปตามหมอ
มา”
มาโดกะไม่รู้ว่าแม่ได้ยินเสียงเรียกของตนเองหรือเปล่า
แต่มินะอมยิ้ม ริมฝีปากขยับเล็กน้อย
“เอ๊ะ ว่าไงนะ” มาโดกะเอียงหูเข้าไปใกล้ริมฝีปากของ
แม่
“ค่อยยังชั่ว...” มินะพึมพ�ำก่อนหลับตาลงอีกครั้ง
“ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ แม่ อย่าตายนะ อย่าตายนะ
หนูไม่ยอม หนูไม่ยอม”
มาโดกะกอดร่างของมินะแล้วร�่ำร้องตะโกนซ�้ำ ๆ น�้ำตา
ยังคงรินไหลไม่หยุด
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โทรศัพท์สายนั้นคือ

“ส้มหล่น” ส�ำหรับทาเคโอะ โทรุ

SA

M

อย่างแท้จริง
ผ่านมาสองเดือนแล้วนับจากวันที่เขาหมดสัญญากับ
บริษทั รักษาความปลอดภัยทีเ่ คยท�ำงานด้วย สาเหตุทเี่ ขาไม่ได้
ต่อสัญญาก็เพราะผลการตรวจร่างกายออกมาไม่คอ่ ยดีนกั โดย
ระดับกรดยูริกสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจึง
อ้างว่า “ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณป่วยเป็นโรคเกาต์ขึ้นมาทางเราจะ
ล�ำบาก” ทาเคโอะต่อรองว่าจะรีบหาทางลดกรดยูริกให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติโดยเร็วที่สุด แต่อีกฝ่ายไม่ยอมรับฟัง เมื่อลองคิด
ทบทวนในภายหลังเขาก็ตระหนักว่าจริง ๆ แล้วระดับกรดยูริก
อาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลย พวกผู้บริหารน่าจะต้องการ
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ลดทอนค่าใช้จ่ายเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทย�่ำแย่เสีย
มากกว่า
ทาเคโอะรีบหางานใหม่แต่ก็ไม่ได้งานท�ำเสียที จุดขาย
ของเขามีเพียงรูปร่างทีใ่ หญ่โตก�ำย�ำและประวัตกิ ารท�ำงานทีเ่ คย
เป็นต�ำรวจมาก่อนเท่านั้น งานที่พอจะสมัครได้จึงเป็นงานที่
บริษัทรักษาความปลอดภัย แต่ด้วยอายุที่อยู่ในช่วงวัยสี่สิบ
ปลาย ๆ ก็เป็นอุปสรรคต่อการหางานเช่นกัน เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บุคคลบางคนถึงกับเปรยว่า ถ้าอายุน้อยกว่านี้สักสองสามปี
ก็คงจะดี
อีกอย่างการที่เขาอธิบายว่าเลิกท�ำอาชีพต�ำรวจเพราะมี
เหตุจำ� เป็นทางครอบครัวก็อาจท�ำให้ภาพลักษณ์ของเขาดูไม่คอ่ ย
ดีสักเท่าไหร่ ทาเคโอะเคยเป็นต�ำรวจในเขตพื้นที่ภูธรอยู่เกือบ
สิบปี แต่เขาทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของหัวหน้าทีช่ อบลวนลาม
ลูกน้องผู้หญิงจึงกล่าวเตือนเบา ๆ ผลที่ตามมาคือหัวหน้า
เคียดแค้นเขาและส่งเขาให้ไปประจ�ำอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความ
เจริญ ทาเคโอะนึกฉุนขึ้นมาจึงยื่นใบลาออกเสียเลย นี่คือ
สาเหตุที่แท้จริงของการเลิกท�ำอาชีพต�ำรวจ ทาเคโอะไม่ได้
อธิบายรายละเอียดจึงเป็นเหตุให้เขาถูกสงสัยว่าคงไปก่อปัญหา
อะไรสักอย่างจนถูกไล่ออก
นอกเหนือจากงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็ยิ่งไม่เห็น
แววว่าจะหางานอืน่ ได้ ทีส่ ำ� คัญคือเขาไม่ถนัดงานนัง่ โต๊ะเอาเสีย
เลย ทั้งยังท�ำบัญชีไม่เป็น
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ทาเคโอะเริ่มคิดว่าคงไม่แคล้วต้องกลับไปอยู่บ้านเกิด
บ้านเกิดของเขาอยู่ที่จังหวัดมิยาซากิ พี่ชายรับช่วงธุรกิจฟาร์ม
เลี้ยงไก่ซึ่งท�ำมาตั้งแต่รุ่นปู่ ก่อนหน้านี้พี่ชายเคยบอกว่าอยาก
ให้เขากลับไปช่วยงานและช่วยดูแลพ่อแม่
แต่เขารูส้ กึ หนักใจตรงทีต่ วั เองออกจากบ้านมาตัง้ แต่ตอน
อายุสิบแปดปี ถ้ากลับไปเอาป่านนี้ก็ไม่มีเพื่อนสนิทหลงเหลือ
อยู่แล้ว
ตอนนั้นเองที่เขาได้รับโทรศัพท์สายหนึ่ง
คนทีโ่ ทรมาเป็นผู้หญิงชือ่ คิรมิ ยิ ะ เร ตอนแรกทีไ่ ด้ยนิ ชือ่
เขายังนึกไม่ออกว่าอีกฝ่ายเป็นใคร แต่พอเธอพูดชือ่ มหาวิทยาลัย
ไคเม เขาถึงเพิ่งนึกขึ้นมาได้ “อ๋อ คุณเมื่อตอนนั้นเอง”
“ฉันมีเรือ่ งอยากไหว้วานคุณ ช่วยกรุณามาพบฉันหน่อย
ได้ไหมคะ” คิริมิยะเอ่ย
“ได้สิครับ แต่คุณทราบใช่ไหมว่าผมไม่ได้ท�ำงานให้
บริษัทรักษาความปลอดภัยแล้ว”
“ทราบค่ะ เพราะฉันติดต่อไปที่บริษัทก่อนแล้ว”
“งั้นธุระของคุณคงไม่ใช่เรื่องงานสินะ”
“ไม่ค่ะ นี่เป็นเรื่องงาน ฉันอยากให้คุณช่วยคุ้มกัน
คนคนหนึ่ง ส�ำหรับรายละเอียดเอาไว้ฉันจะอธิบายให้ฟังอีกที
ตอนที่เราเจอกัน”
“คุ้มกัน...” ทาเคโอะก�ำหูโทรศัพท์แน่นโดยไม่รู้ตัว
“ว่ายังไงคะ ตกลงคุณจะมาพบฉันได้ไหม”
“ได้ครับ จะให้ผมไปพบทีไ่ หน มหาวิทยาลัยเหรอครับ”
20
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“ใช่ค่ะ ถ้าคุณมาที่มหาวิทยาลัยได้ก็จะดีมากเลย”
หลังจากคิริมิยะนัดแนะวันเวลานัดพบ ทาเคโอะก็ตอบ
ตกลง อีกฝ่ายบอกว่าจะคุยรายละเอียดตอนที่เจอกันก่อนวาง
สายไป
ทาเคโอะก�ำหมัดแน่น ถือเป็นเรือ่ งน่ายินดีทเี่ ขาได้รบั การ
ว่าจ้างให้ท�ำงาน แต่ที่ส�ำคัญยิ่งกว่านั้นคือ ใจเขาเต้นแรงเมื่อ
ได้ยินค�ำว่าคุ้มกัน
สมั ย ที่ เป็นต� ำ รวจทาเคโอะท� ำ งานอยู่ใ นแผนกรั ก ษา
ความปลอดภัยเป็นหลัก ร่างกายก�ำย�ำและต�ำแหน่งยูโดสายด�ำ
ชั้นสามท�ำให้เขาได้รับพิจารณาให้ท�ำหน้าที่คุ้มกันบุคคลส�ำคัญ
อยู่บ่อยครั้ง งานที่ได้ใช้ร่างกายตัวเองปกป้องชีวิตของใคร
สักคนช่วยกระตุ้นให้เขาตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่
และจิตส�ำนึกของความถูกต้อง เขาคิดกระทั่งว่านี่คืองานที่
เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด มีช่วงหนึ่งเขาถึงกับใฝ่ฝันอยาก
เป็นต�ำรวจหน่วยเอสพีซงึ่ ท�ำหน้าทีค่ มุ้ กันบุคคลส�ำคัญโดยเฉพาะ
ตอนท�ำสัญญากับบริษัทรักษาความปลอดภัยเขาก็ยื่น
ความประสงค์ไปว่าไม่อยากเป็นแค่เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ทัว่ ไป แต่อยากท�ำหน้าทีป่ กป้องคุม้ ครองบางอย่าง และถ้าเป็น
ไปได้ก็อยากได้งานคุ้มกันคน ในความเป็นจริงเขาก็ได้รับ
มอบหมายงานในลักษณะนัน้ อยูบ่ อ่ ย ๆ ดังนัน้ เวลาได้ยนิ ว่าจะ
มีศิลปินชื่อดังจากต่างประเทศเดินทางมาญี่ปุ่น เขาก็เฝ้ารอว่า
จะมีงานคุ้มกันเข้ามาบ้างหรือเปล่า
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