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เรื่องบางเรื่องก็ติดตรึงฝังลึกแน่นอยู่ในความทรงจำ...

	กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  ณ  ประเทศหนึ่ง เจ้าชายพระองค์หนึ่ง 

กำลังตามหาพระชายา แต่กลับไม่มีเจ้าหญิงพระองค์ใดเลยที่คู่ควรจะเป็น 

ชายาของพระองค์ เจ้าชายจึงออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อตามหาเจ้าหญิง 

ที่แท้จริง

คืนหนึ่งที่พายุพัดกระหน่ำ หญิงสาวคนหนึ่งมายังปราสาท หญิงสาว 

บอกว่าตนเป็นเจ้าหญิง ทั้งที่เปียกมอมแมมไปทั้งร่าง พระราชินีจึงคิดจะ 

ทดสอบว่าหญิงสาวคือ  “เจ้าหญิงที่แท้จริง”  หรือไม่  พระราชินีชีวิธีวาง 

ถั่วลันเตาหนึ่งเมล็ดบนที่นอนของหญิงสาว จากนั้นปูทับด้วยฟูกขนเป็ด 

หลายสิบชั้น หญิงสาวนอนบนฟูนั้นหนึ่งคืน

เช้าวันรุ่งขึ้น พระราชินีถามหญิงสาวว่านอนหลับสบายดีหรือไม่  

หญิงสาวตอบว่า มีอะไรแข็ง  ๆ  อยู่ใต้ฟูก เลยหลับไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ 

เพคะ พระราชินีได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่า ผู้ที่มีสัมผัสละเอียดอ่อนเช่นนี้คือ  

“เจ้าหญิงที่แท้จริง” เจ้าชายกับเจ้าหญิงจึงได้แต่งงานกันอย่างมีความสุข

นี่คือนิทานเรื่อง  เจ้าหญิงกับเมล็ดถั่ว  ของแอนเดอร์สัน ที่ฟังแล้ว 

ก็เหมือนนิทานก่อนนอนทั่ว  ๆ  ไป หากแต่ทำให้ยุยโกะนึกถึงความรู้สึก 

บางอย่าง  เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังนอนทับเมล็ดถั่วอยู่ตลอดเวลา 

จนเจบ็แปลบทีก่ลางหลงั ตอนนัน้พีส่าวของเธอหายตวัไป ทกุคนออกตามหา 

จนสองปีต่อมาพี่สาวก็กลับมา แต่ยุยโกะคิดอยู่เสมอว่าเธอคนนี้ไม่ใช่พี่สาว

เรื่องราวความทรงจำที่ผู้อ่านจะได้พบต่อไปนี้ แม้ไม่ใช่นิยายสืบสวน 

สอบสวนที่คั่งแค้นและโหดเหี้ยมอย่างเรื่องอื่น  ๆ  ของมินะโตะ คะนะเอะ  

ที่แพรวสำนักพิมพ์เคยตีพิมพ์มาก่อน แต่ยังคงมีการวางตัวละครได้ลึก  

สมเหตุสมผล และให้รายละเอียดของอารมณ์ไปถึงก้นบึ้งของความเป็น 



  

มนุษย์ได้ สมกับเป็นผลงานเขียนของมินะโตะ  คะนะเอะ คนที่หายไป  

ใครที่กลับมา  จึงเป็นเรื่องราวความทรงจำที่ลึกซึ้งและเข้าใจความรู้สึก 

ของเด็ก  พ่อแม่  และความสัมพันธ์ฉันพี่น้องได้อย่างดีที่สุดเรื่องหนึ่ง 

ที่ เคยอ่านมา  ปลุกเร้าเศษเล็กเศษน้อยของความทรงจำวัยเด็กได้ดี   

จนบางส่วนของเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกเจ็บแปลบหัวใจขึ้นมาได้จริง ๆ

แพรวสำนักพิมพ์

มีนาคม ๒๕๖๒
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กลับบ้าน
บทที ่ ๑

ตั้งแต่ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย นี่คือฤดูร้อนหนที่สอง

จากสถานีชินโกเบะถึงสถานีมิโทโยะ รถไฟชินคันเซ็นขบวนโคดามะ 

ใช้เวลาวิ่งราวสองชั่วโมง ในช่วงเวลานั้นฉันมักจะนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่ง 

เสมอ

ทั้งเกมฝึกสมองอย่างซูโดกุหรือครอสเวิร์ด วิดีโอเกมอย่างเททริส 

หรือซูเปอร์มาริโอ้ ไม่ว่าจะเป็นเกมที่ต้องใช้สมาธิมากแค่ไหน ก็ยังเป็น 

เรื่องยากที่สมองจะจดจ่ออยู่แต่กับเกมพวกนั้นเพียงอย่างเดียว อาจ 

ดูเหมือนว่ามันสามารถกลบทับนิทานเรื่องนั้นไว้ได้อย่างมิดชิด ที่จริงแล้ว 

ไม่ใช่การคลุมทับด้วยผืนภาพไร้รอยต่อ แต่เป็นเพียงการนำชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ 

ชิ้นเล็ก ๆ มาประกอบกันเท่านั้น

ยิ่งใกล้ถึงบ้านเกิดมากเท่าไหร่ นิทานเรื่องนั้นยิ่งรั่วไหลออกมาตาม 

รอยต่อระหว่างชิ้นส่วนจิ๊กซอว์มากขึ้นเรื่อย  ๆ ถ้านิทานเรื่องนั้นถูกบันทึก 

ใส่สมองฉันในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว แค่เย็บปิดช่องเล็ก  ๆ  ก็น่าจะพออุด 

รอยรั่วได้ เรื่องราวเหล่านั้นคงไม่ปรากฏออกมาทุกครั้งแบบนี้ ทว่ามันกลับ 

ถูกบันทึกใส่สมองฉันในรูปแบบเสียง จึงแทรกซึมออกมาได้อย่างง่ายดาย  

ถ้าอย่างนั้นก็ใช้เสียงกลบเสียงสิ พอคิดได้ฉันจึงลองฟังเพลง แต่ไม่ได้ผล 

อยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นเพลงบัลลาดหรือฮาร์ดร็อกของศิลปินคนโปรด ผลลัพธ์ 

ก็ไม่ต่างกัน ไม่ได้เกี่ยวกับระดับความดังของเสียงเสียด้วย

แล้วถ้าฉันมีความรักชนิดที่ลุ่มหลงแบบไม่ลืมหูลืมตา ในหัวมีแต่ 
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คนที่หายไป ใครที่กลับมา

เรื่องของเขาคนนั้นเต็มไปหมดล่ะ ถึงจะได้แค่จินตนาการ แต่ดูแล้วไม่น่าจะ 

ได้ผล ต่อให้คบกันนานหลายปีก็คงไม่ไหว

ซากิจัง เพื่อนที่ทำงานพิเศษที่ร้านกาแฟ  “คินโนะริบอน”  ด้วยกัน  

บางครั้งก็น้ำตาซึมเวลาทำงาน เพราะบางครั้งเพลงที่เปิดในร้านเป็นเพลง 

แห่งความทรงจำระหว่างเธอกับแฟนเก่า เนื่องจากเป็นเพลงที่มากับเสียง 

ตามสาย ตอนได้ยินเลยเหมือนถูกจู่โจมโดยไม่ทันได้ตั้งตัว  ทำให้เธอ 

ร้องไห้เพราะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้

แตซ่ากจิงัเองกม็แีฟนใหมแ่ลว้ แถมยงัไปกนัไดด้ถีงึขัน้ชมแฟนตวัเอง 

ให้ฟังทุกวัน เดือนที่แล้วดูเหมือนจะครบรอบหนึ่งปีที่ทั้งคู่คบกัน ซากิจัง 

เลยอวดจี้ห้อยคอที่ได้เป็นของขวัญวันครบรอบ ทั้งที่เป็นแบบนั้น ซากิจัง 

ก็ยังร้องไห้ ครั้งหนึ่งเพื่อนที่ร้านอีกคนเคยถามซากิจังเรื่องแฟนเก่าอย่าง 

ไม่ใส่ใจนัก ซากิจังดูไม่ได้อยากเล่าอะไรให้ฟังมากนัก แต่เรื่องที่พอรู้ก็มีอยู่ 

ไม่น้อย ทั้งคู่คบกันได้สามเดือน สาเหตุที่แยกจากกันไม่ใช่เพราะอีกฝ่าย 

เสียชีวิต ดังนั้นแค่กลับไปบ้านเกิดแล้วขอให้เพื่อนของทั้งสองฝ่ายเป็น 

คนกลาง ซากิจังก็ได้เจอกับแฟนเก่าแล้ว ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทำไมต้อง 

ร้องไห้อีกล่ะ คนถามดูจะทำใจเชื่อไม่ค่อยลงเท่าไหร่ แต่ฉันกลับไม่เห็น 

ด้วย

ความทรงจำจะเลือนรางหรือชัดเจน ระยะเวลากับสภาพแวดล้อม  

ณ ปัจจุบันไม่ใช่ตัวกำหนดเสียหน่อย

ฉนัเคยไดย้นิเรือ่งเลา่ทีว่า่ สมยักอ่นบรรดาจติรกรยากไรผู้ไ้มม่เีงนิซือ้ 

ผ้าใบวาดภาพผืนใหม่มักจะทาสีทับภาพที่เคยวาดไว้ แล้ววาดภาพใหม่ลงบน 

ผ้าใบผืนเดิม ภายใต้ภาพวาดแสนน่าเบื่อหลายสิบชั้น บางครั้งบางคราวก็มี 

ผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกหลับใหลอยู่

ความทรงจำของคนเราก็เหมือนกับการวาดทับลงบนผืนผ้าใบซ้ำ  ๆ  

ไม่ใช่หรือ สีสันจืดชืดในชีวิตประจำวันที่ปาดทับผืนผ้าใบเป็นเวลาเนิ่นนาน 

หลายปี ขอเพียงมีรอยแตกหรือช่องว่างเล็ก  ๆ ร่องรอยสีเข้มจะเล็ดลอด 

ออกมาปรากฏให้เห็นย่อมไม่ใช่เรื่องแปลก



3

มินะโตะ คะนะเอะ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ประเทศแห่งหนึ่ง เจ้าชายพระองค์หนึ่ง 

กำลังตามหาพระชายา แต่กลับไม่มีเจ้าหญิงพระองค์ใดเลยที่คู่ควรจะเป็น 

พระชายาของพระองค์

นิทานเรื่อง  เจ้าหญิงกับเมล็ดถั่ว  ของแอนเดอร์สัน๑ คนที่กำลัง 

เล่านิทานเรื่องนี้คือมายุโกะจัง พี่สาวที่อายุมากกว่าฉันสองปี แม้จะยัง 

พูดไม่ชัด แต่มายุโกะจังก็อ่านได้ลื่นไหลไม่มีสะดุด เสียงนุ่มนวลของเธอ 

ซึ่งทุ้มต่ำกว่าเด็กทั่วไปนิดหน่อยทำให้ฉันนึกถึงภาพภาพหนึ่ง ไม่ใช่ภาพ 

จากนิทาน แต่เป็นภาพของพวกเราพี่น้องในสมัยนั้น

มายุโกะจังชอบอ่านหนังสือตั้งแต่ยังเล็ก นิสัยรักการอ่านของเธอ 

ทำให้บ้านเรามีหนังสือหลายเล่ม  แต่ฉันกลับไม่สนใจหยิบมาอ่าน และ 

เอาแต่ออกไปเล่นนอกบ้าน ไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบนิทาน เวลาดูการ์ตูนที่ฉาย 

ทางโทรทัศน์ ฉันมักตั้งอกตั้งใจดูเสมอ และใช่ว่าฉันไม่ชอบหนังสือภาพ 

เสียทีเดียว

สิ่งที่ฉันไม่ชอบคือตัวหนังสือ มายุโกะจังอ่านอักษรฮิรางานะ๒ ได้ครบ 

ทุกตัวตั้งแต่ก่อนขึ้นชั้นอนุบาล ไม่รู้ว่าเพราะภูมิใจที่คนรอบข้างพากันชื่นชม 

หรือเปล่า พอถึงคราวฉันขึ้นอนุบาล แม่เลยบังคับให้ฉันจำตัวหนังสือบ้าง  

แม่จะชี้ไปที่ป้ายหรือไม่ก็โปสเตอร์ในเมือง ถามเสียงดังต่อหน้าคนอื่นราวกับ 

จงใจว่า ยุยโกะจัง ตรงนั้นเขียนว่าอะไรหรือจ๊ะ

แม่รักมายุโกะจังมากกว่า ฉันในวัยเด็กกังวลเรื่องนั้นจึงพยายามจำ 

อักษรฮิรางานะอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อทำตามความคาดหวังของแม่ให้ได ้ 

ไม้หนึ่งแท่งถ้างอตรงกลางคือตัวคุ (く) งอตรงปลายด้านล่างคือตัวชิ (し)  

ไม้สองแท่งนอนเรียงกันคือตัวโคะ (こ) ตั้งขนานกันคือตัวอิ (い)...

ตัวอักษรที่จำด้วยวิธีนั้นเป็นได้แค่สัญลักษณ์  ไม่สามารถนำมา 

๑ Hans Christian Andersen นักเขียนชาวเดนมาร์ก ผลงานเทพนิยายที่เป็นที่รู้จักดี 

เช่น เงือกน้อย ลูกเป็ดขี้เหร่ เด็กหญิงไม้ขีดไฟ ฉลองพระองค์ชุดใหม่ของพระราชา เป็นต้น
๒ ตัวอักษรพื้นฐานชนิดหนึ่งในภาษาญี่ปุ่น
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คนที่หายไป ใครที่กลับมา

ประกอบกันเป็นคำ เป็นประโยค แล้วเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ของตัวละคร 

หรือวิวทิวทัศน์ได้ เรื่องจะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวยิ่งไม่ต้องพูดถึง ไม่ว่า 

ฉันพยายามอ่านหนังสือมากแค่ไหน สิ่งที่จำได้ก็มีแค่แท่งไม้รูปทรงต่าง  ๆ  

เท่านั้น อ่านอะไรพวกนั้นแล้วมันสนุกตรงไหนกัน จนถึงตอนนี้ความคิดฉัน 

ก็ยังเหมือนเดิม

ฉันไม่เคยใช้เวลาสองชั่วโมงบนรถไฟชินคันเซ็นไปกับการอ่านหนังสือ 

เลยสักครั้ง สาเหตุที่นิทานจากอดีตเรื่องนี้เล็ดลอดออกมา อาจแค่เพราะ 

ฉันไม่เคยอ่านนิทานเรื่องใหม่  ๆ ไปแทนที่เรื่องเก่า ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความ 

ทรงจำอะไรนั่นก็เป็นได้

ไม่สิ ต่อให้อ่านวรรณกรรมที่ยอดเยี่ยมแค่ไหน ก็ไม่มีทางลบนิทาน 

เรื่องนี้ออกไปจากสมองฉันได้หรอก

บรรดาเจ้าหญิงต่างต้องการดูดีในสายตาเจ้าชาย บ้างก็โกหก บ้างก็ 

ปิดบังความจริง ด้วยเหตุนี้ เจ้าชายจึงออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อตามหา 

เจ้าหญิงที่แท้จริง

พอมายุโกะจังขึ้นชั้นประถม เธอก็เริ่มอ่านนิทานให้ฉันที่ไม่คิดจะ 

แตะหนังสือฟัง จนถึงเดี๋ยวนี้ ฉันยังไม่รู้ว่าเธอทำแบบนั้นเพราะอะไร อาจ 

เพราะอยากให้ฉันรู้จักความสนุกของหนังสือ หรือเพราะเธอชอบการอ่าน 

ออกเสียง หรือไม่ก็อาจจะดีใจที่ตัวเองอ่านทั้งคาตากานะและคันจิ๓ ได้แล้ว  

เลยเล่นบทบาทสมมุติเป็นคุณครูกับน้องสาวเพื่อดื่มด่ำกับความรู้สึกของ 

ผู้ที่เหนือกว่า

แทบทุกคืนฉันจะซุกตัวเข้าไปในฟูกที่ปูเรียงกัน นอนฟังนิทานอยู่ 

กลางห้องสำหรับเด็กขนาดกว้างราวสิบเสื่อ๔ ซึ่งพื้นปูด้วยไม้

๓ คาตากานะคอือกัษรพืน้ฐานสำหรบัเขยีนคำยมืหรอืเสยีงอา่นจากภาษาตา่งประเทศ และ

คันจิคืออักษรจีนที่ใช้ในระบบการเขียนภาษาญี่ปุ่น
๔ หนึ่งเสื่อทาตามิมีพื้นที่ประมาณ ๑.๕๓ ตารางเมตร
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แม้เรื่องเล่าผ่านน้ำเสียงของมายุโกะจังจะไม่มีรูปภาพประกอบ แต่ 

ฉันกลับเห็นภาพต่าง  ๆ  โลดแล่นอยู่ภายในหัวแทนที่จะเป็นตัวหนังสือ  

ทั้งผืนป่า ปราสาท คุณตา คุณยาย แมว กระต่าย เจ้าชาย เจ้าหญิง  

งานเต้นรำ อาหารเลิศรส...นิทานเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องยาว ไม่ใช่เรื่องที่หาฟัง 

ได้ยาก เทพนิยายแอนเดอร์เซน เทพนิยายกริมม์๕ นิทานอีสป๖ นิทาน 

อาหรับราตรี๗ ทุกเรื่องล้วนเป็นเรื่องที่เด็ก  ๆ  ทั่วโลกรู้จัก ทุกคืนก่อนนอน  

ฉันจะเงี่ยหูฟังนิทานเหล่านั้นอย่างเคลิบเคลิ้ม

แต่ใช่ว่าทุกคนจะรู้จักเรื่องราวพวกนั้นมาก่อน ฉันเพิ่งรู้ความจริง 

ข้อนี้โดยบังเอิญเมื่อเดือนที่แล้ว แม่ลูกคู่หนึ่งมาที่ร้านกาแฟคินโนะริบอน  

แล้วลืมหนังสือภาพจากนิทานเรื่อง  ฉลองพระองค์ชุดใหม่ของพระราชา  

เอาไว้ ตอนนั้นนอกจากฉันยังมีนักศึกษาอีกสามคนทำงานพิเศษในร้าน  

เป็นเรื่องแบบนี้เองหรอกเหรอ พวกเธอทำท่าประทับอกประทับใจหลังจาก 

เปิดอ่าน ฉันตกใจมาก เพราะในนั้นมีคนหนึ่งที่เรียนเอกวรรณคดีญี่ปุ่น 

อยู่ด้วย

แม้จะกลัวพวกเธอเข้าใจผิดว่าฉันพูดจาถากถาง แต่ยังอดถาม 

ออกไปไม่ได้ว่า  รู้จักเรื่อง  ลูกเป็ดขี้ เหร่  ไหม  เจ้าหญิงนิ้วหัวแม่มือ  กับ  

เงือกน้อย  ล่ะ ผลคือมีแค่เรื่อง  เงือกน้อย  เท่านั้นที่ทุกคนพอจะรู้จัก แต่ 

รู้จักในฐานะตัวละครจากการ์ตูนดิสนีย์ พอถามมาว่า เรื่องอื่นที่พูดถึง 

คืออะไรเหรอ ฉันถึงได้รู้สึกว่าสามคนนี้แม้แต่ชื่อเทพนิยายแอนเดอร์เซน 

ก็คงไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำ เลยได้แต่หัวเราะกลบเกลื่อนไปตามเรื่อง

พวกเธอไม่มีทางรู้จักแม้แต่ชื่อนิทานอย่าง เจ้าหญิงกับเมล็ดถั่ว แน่ ๆ

๕ นทิานและเรือ่งเลา่ในทอ้งถิน่ทีพ่ีน่อ้งตระกลู Grimm เปน็ผูร้วบรวม เทพนยิาย 

ที่เป็นที่รู้จัก เช่น สโนวไวท ์ หนูน้อยหมวกแดง เจ้าหญิงนิทรา เป็นต้น
๖ เชือ่วา่เปน็ผลงานของ Aesop นกัเลา่นทิานชาวกรกีในชว่ง ๖๒๐ ถงึ ๕๖๔ ปกีอ่น 

คริสตกาล
๗ Arabian Nights รวบรวมนยิายและนทิานพืน้บา้นของตะวนัออกกลางและเอเชยีใต ้

เรื่องที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ
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แต่เจ้าชายก็หาเจ้าหญิงที่แท้จริงไม่พบ จึงเดินทางกลับมายังปราสาท 

ด้วยความสิ้นหวัง

มายุโกะจังชอบให้ฉันเล่าความรู้สึกหลังฟังนิทานจบ แต่พอใกล้ถึง 

ตอนจบทีไร ฉันมักหลับไปก่อนแทบทุกครั้ง เธอเลยต้องรอถามฉันใหม่ 

ในวันรุ่งขึ้น ดีจังเนอะที่ลูกเป็ดขี้เหร่ได้เจอกับแม่ที่แท้จริง เจ้าหญิงเงือก 

นา่สงสารจงัทีต่อ้งกลายเปน็ฟองคลืน่ ทัง้ทีเ่ปน็เพยีงความเหน็พืน้ ๆ ซึง่ทรยศ 

ต่อความคาดหวังเปี่ยมล้นบนใบหน้าของมายุโกะจัง แต่มายุโกะจังก็ยังยิ้ม  

ตอบว่า พี่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน

ตัวละครในนิทานนี่ ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวก็น่าสนใจทั้งนั้นเลย 

เนอะ เธอกล่าว

ถึงตอนนี้ฉันจะอายุยี่สิบแล้ว แต่ความรู้สึกที่มีต่อนิทานกลับไม่ต่าง 

จากสมัยนั้นเท่าไหร่ มีอยู่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่ฉันตีความต่างจากเดิม 

โดยสิ้นเชิง

นั่นคือเรื่อง เจ้าหญิงกับเมล็ดถั่ว นี่เอง

ครั้งแรกที่มายุโกะจังอ่านให้ฟัง ความเห็นของฉันคือ ไม่ค่อยเข้าใจ 

เทา่ไหรแ่ฮะ กระทัง่ความเหน็แบบนัน้ มายโุกะจงักย็งัอตุสา่หเ์หน็ดว้ยกบัฉนั  

เนื้อหาของนิทานไม่ได้ซับซ้อนมากนัก เล่าอย่างย่อคือ

เจ้าชายต้องการแต่งงานกับ “เจ้าหญิงที่แท้จริง”

แม้เจ้าชายจะออกเดินทางตามหาเจ้าหญิงไปทั่วโลก แต่ก็หาไม่พบ

คืนหนึ่งที่พายุพัดกระหน่ำ หญิงสาวคนหนึ่งมายังปราสาท

หญิงสาวบอกว่าตนเป็นเจ้าหญิง ทั้งที่เปียกปอนมอมแมมไปทั้งร่าง

พระราชินีจึงคิดจะทดสอบว่าหญิงสาวคือ “เจ้าหญิงที่แท้จริง” หรือไม่

พระราชนิใีชว้ธิวีางถัว่ลนัเตาหนึง่เมลด็บนทีน่อนของหญงิสาว จากนัน้ 

ปูทับด้วยฟูกขนเป็ดหลายสิบชั้น

หญิงสาวนอนบนฟูกนั้นหนึ่งคืน

เช้าวันรุ่งขึ้น พระราชินีถามหญิงสาวว่านอนหลับสบายดีหรือไม่
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หญงิสาวตอบวา่ มอีะไรแขง็ ๆ อยูใ่ตฟ้กู เลยหลบัไมค่อ่ยสนทิเทา่ไหร ่

เพคะ

พระราชินีได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่า ผู้ที่มีประสาทสัมผัสละเอียดอ่อน 

เช่นนี้คือ “เจ้าหญิงที่แท้จริง” อย่างแน่นอน เจ้าชายกับเจ้าหญิงจึงได้แต่งงาน 

กันอย่างมีความสุข

ทีฉ่นัไมค่อ่ยเขา้ใจคอื คนเราจะรบัรูถ้งึเมลด็ถัว่ซึง่ซกุอยูใ่ตฟ้กูทีป่หูนา 

ขนาดนั้นได้เชียวหรือ ต่อให้เป็นเจ้าหญิงจากชาติตระกูลสูงส่งแค่ไหนก็ตาม

พวกเราเลยทำการทดลองตามที่มายุโกะจังเสนอขึ้นมา โดยใช้ลูกแก้ว 

แทนเมล็ดถั่วลันเตาที่หาไม่ได้ เราสองคนไปทุบขวดระมุเนะ๘  ที่หน้าร้าน 

ขายของชำชื่อ “มารุอิจิ” ซึ่งอยู่ละแวกบ้านจนโดนคุณป้าเจ้าของร้านดุ แต่พอ 

มายุโกะจังก้มศีรษะสำนึกผิด พูดขอโทษอย่างเอาจริงเอาจัง คุณป้าก็ยิ้ม 

และยกโทษให้ บอกว่าถ้าได้รับบาดเจ็บจะแย่เอานะจ๊ะ

ห้องนอนของพวกเราไม่มีเตียง เราเลยวางลูกแก้วบนพื้น ปูทับด้วย 

ฟูกรองนอนตามด้วยผ้าห่มของฉันกับมายุโกะจัง รวมแล้วยังได้แค่สี่ชั้น 

เท่านั้น ผ้าห่มในชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กไม่ได้ทำจากขนเป็ด แต่พอลอง 

นอนลงบนฟูก ฉันก็ไม่รู้สึกระคายเนื้อตัวแต่อย่างใด และการทดลองควร 

สิ้นสุดลงแค่นี้ แต่มายุโกะจังยืนยันว่าต้องใช้ผ้าห่มขนเป็ดให้ได้ ตอนแม่ 

ออกไปซื้อของ พวกเราเลยแอบเข้าไปในห้องนอนของพ่อกับแม่  หยิบ 

ผ้าห่มขนเป็ดสองผืนจากเตียงคู่มาปูทับลงไปอีกสองชั้น

เท่านี้ก็เรียบร้อย หลังจากกลิ้งไปมาบนฟูกได้พักใหญ่ เราก็ลืมเรื่อง 

เกี่ยวกับลูกแก้วไปเสียสนิท ฟูกขนเป็ดนุ่มสบายขนาดนี้เลยหรือนี่ เรา 

สองคนมุดเข้าไประหว่างผ้าห่มสองผืน สุดท้ายเผลอหลับไปท่ามกลางความ 

นุ่มนิ่ม พอแม่กลับมาถึงบ้าน พวกเราก็ถูกปลุก พร้อมโดนดุเสียยกใหญ่

ความผิดข้อแรกคือการขึ้นไปนอนบนผ้าห่ม บ้านเรามีกฎห้ามเหยียบ 

๘ น้ำอัดลมชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น เวลาจะดื่มต้องกดจุกด้านบนขวดแก้วเพื่อให้ลูกแก้ว 

ที่ปิดปากขวดอยู่ร่วงลงไปด้านใน
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หรือนอนทับผ้าห่มอย่างเด็ดขาด ความผิดข้อต่อมาคือการที่เรานำผ้าห่ม 

ขนเปด็ออกมาจากหอ้ง ความผดิขอ้สดุทา้ยทวา่เปน็เรือ่งทีท่ำใหพ้วกเราโดนด ุ

หนักที่สุด คือการแอบเข้าไปในห้องนอนของพ่อแม่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ห้องนี้เก็บของสำคัญไว้หลายชิ้น เพราะฉะนั้นห้ามแอบเข้าไปโดย 

ไม่ได้รับอนุญาตอีก แม่บอกอย่างนั้น แต่เราสองพี่น้องเป็นพวกไม่ยอม 

เชื่อฟังง่าย ๆ มายุโกะจังถามแม่ว่า ของสำคัญนั้นคืออะไรเหรอ แม่ไม่ตอบ 

คำถามแบบส่งเดช และพาเราเข้าไปในห้องนอน

แม่เปิดลิ้นชักชั้นบนสุดของตู้สีดำติดหูจับทองเหลืองซึ่งเป็นเครื่องใช ้

ที่ได้มาตอนแต่งงาน ภายในกล่องผ้ากำมะหยี่สีน้ำเงินที่แม่หยิบออกมาให้ด ู

มีแหวนเพชรอยู่วงหนึ่ง

ตั้งแต่เกิดมา พวกเราเพิ่งได้เห็นเพชรเป็นครั้งแรกก็ครั้งนี้ สายตา 

ติดตรึงอยู่ที่หินก้อนเล็กเปล่งประกายแวววาวต่างจากแก้วโดยสิ้นเชิง พอ 

ฉันกับมายุโกะจังส่งเสียงอย่างตื่นเต้นว่าสวยจัง สวยจังเลย แม่ก็หยิบ 

กล่องอีกใบมาเปิดให้ดู เป็นแหวนไพลินสีน้ำเงินเม็ดโต รายล้อมด้วย 

เพชรเม็ดจิ๋ว

“แหวนเพชรเป็นแหวนหมั้นที่พ่อให้แม่ ส่วนแหวนไพลินวงนี้เป็น 

แหวนหมั้นที่คุณตานาราฮาระมอบให้คุณยายจ้ะ คุณยายให้แหวนวงนี้กับแม่ 

ตอนที่แม่อายุครบยี่สิบปี ถ้าลูกสองคนอายุครบยี่สิบเมื่อไหร่ แม่จะให้ 

คนละวงนะ จนกว่าจะถึงตอนนั้น ถ้าแหวนหายไปก่อนก็น่าเสียดายใช่ไหม 

ล่ะ เพราะฉะนั้นห้ามเข้ามาในห้องพ่อกับแม่โดยไม่ขออนุญาตนะจ๊ะ”

นาราฮาระคือนามสกุลเก่าของแม่ และเมื่อเป็นอย่างนั้นเราสองคน 

จึงยอมเข้าใจ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ห้องนอนของพ่อแม่และตู้สีดำใบนั้น 

ก็กลายเป็นสิ่งพิเศษ ฉันกับมายุโกะจังตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าแหวนเพชร 

จะเป็นของมายุโกะจัง ส่วนแหวนไพลินเป็นของฉัน มายุโกะจังบอกว่า 

อยากได้เพชรซึ่งเป็นอัญมณีประจำเดือนเมษายน เดือนเกิดของเธอ ถึง 

อัญมณีประจำเดือนเกิดฉันจะไม่ใช่ไพลิน แต่ฉันชอบสีฟ้า แถมไพลิน 

ก็เม็ดใหญ่ดี ฉันเลยยอมตกลงโดยไม่คิดอะไรมาก

แม้ในบรรดานิทานทุกเรื่องที่มายุโกะจังอ่านให้ฟัง ฉันจะนึกถึงแต่ 



9

มินะโตะ คะนะเอะ

เรื่อง  เจ้าหญิงกับเมล็ดถั่ว เพราะเหตุการณ์นี้ แต่ยังมีสาเหตุอีกอย่างหนึ่ง  

นั่นคือเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันเข้าใจความรู้สึกของเจ้าหญิงอย่างถ่องแท้ชนิดที ่

ไม่สามารถสัมผัสได้ก่อนหน้านั้น

ความรู้สึกเหมือนกำลังนอนทับเมล็ดถั่ว

ฉันมั่นใจว่าขุดหลุมฝังเรื่องนั้นไว้ที่ก้นบึ้งของความทรงจำแล้วแน่ ๆ  

แต่ตอนนี้มันยังคืนชีพขึ้นมาได้พร้อมกับนิทานเรื่องนั้น แผ่นหลังฉัน 

เจ็บแปล๊บ สาเหตุหลักที่เป็นแบบนี้คงเพราะนิทานเรื่องนั้นเป็นเรื่องสุดท้าย 

ที่ฉันได้ฟังจากมายุโกะจัง

ในคืนที่พายุพัดกระหน่ำคืนหนึ่ง

ทุกครั้งที่อ่านประโยคนี้ มายุโกะจังจะลดเสียงลง เว้นจังหวะเพื่อ 

สร้างความตื่นเต้น บอกให้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น จากนั้น... 

มายุโกะจังก็หายตัวไป เหลือไว้เพียงนิทานเรื่อง เจ้าหญิงกับเมล็ดถั่ว ตกค้าง 

อยู่ภายในหัวของฉัน

หญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้น ก่อนที่เธอจะเคาะประตูปราสาท

รถไฟเคลื่อนมาถึงสถานีไอโออิ พอประตูเปิด ผู้โดยสารก็ทยอยเข้ามาด้านใน  

อีกพักหนึ่งกว่าจะถึงวันหยุดเทศกาลบ้ง๙ ก็จริง แต่รถไฟขบวนนี้เป็นขบวน 

โคดามะ๑๐ การครอบครองที่นั่งสำหรับสองคนไว้แต่เพียงผู้เดียวในช่วง 

สุดสัปดาห์ของเดือนสิงหาคมจึงน่าจะเป็นไปได้ยาก ฉันย้ายกระเป๋าจาก 

เบาะข้าง ๆ ไปวางตรงปลายเท้า

คุณป้าสูงวัยคนหนึ่งนั่งลงตรงที่ว่างนั้น วางกระเป๋าใบหนึ่งที่ปลายเท้า  

๙ เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ ตรงกับช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี
๑๐ รถไฟขบวนโคดามะจะจอดทุกสถานีที่วิ่งผ่าน โดยปกติจึงมีผู้โดยสารมากกว่าขบวน 

รถไฟประเภทอื่น ๆ
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เป็นกระเป๋ากีฬาที่ดูไม่เข้ากับชุดกระโปรงและกระเป๋าถือราคาแพงเอาเสียเลย  

ตัวกระเป๋าทำจากผ้าสีน้ำเงิน สายสำหรับสะพายไหล่เป็นสีดำ มีโลโก้ยี่ห้อ 

ที่ขึ้นชื่อเรื่องอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง ดูเหมือนกับเป็นสัมภาระ 

ที่ลูกชายคุณป้าฝากเอาไว้

หลังจากทิ้งตัวลงบนที่นั่ง คุณป้าก็หยิบผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่จาก 

กระเป๋าถือบนตัก ร้อน ร้อนจริง ๆ พูดไปซับเหงื่อบนหน้าผากไป จากนั้น 

ก็ร้องอ๊ะ สายตาเบนไปยังปลายเท้าตัวเอง

“ขอโทษนะ แกเองก็ร้อนเหมือนกันใช่ไหม”

เธอพูดกับกระเป๋าสีน้ำเงิน มือแกะเทปตีนตุ๊กแกดังแควก  ๆ ก่อน 

ม้วนฝากระเป๋าด้านบนขึ้น เผยให้เห็นผ้าตาข่ายสีน้ำตาล ข้างในนั้นมีแมวอยู ่

ตัวหนึ่ง เจ้าแมวขนสีขาวตาสีฟ้าใช้จมูกสีชมพูถูตาข่ายพลางแหงนหน้ามอง 

คุณป้า เมี้ยว มันส่งเสียงร้อง

“แค่สถานีเดียว อดทนหน่อยนะ”

คำพูดที่ได้ยินทำให้ฉันโล่งใจขึ้นเล็กน้อย แม้คุณป้าจะหันไปพูดกับ 

เจ้าเหมียว แต่ใช้เสียงค่อนข้างดัง ไม่แน่ว่าอาจจะตั้งใจพูดให้ฉันได้ยินด้วย 

ก็ได้ การนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถโดยสารสาธารณะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย พอ 

ลองมองดูดี  ๆ  ก็เห็นตั๋วสัมภาระสอดอยู่ในช่องตาข่ายข้างกระเป๋า แปลว่า 

คุณป้าทำเรื่องขออนุญาตตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว แต่คงมีผู้โดยสาร 

จำนวนไม่น้อยที่ไม่ค่อยอยากร่วมทางไปกับสัตว์

แค่ยี่สิบนาทีเท่านั้น  ฉันบอกตัวเองให้อดทน  แสร้งทำเป็นมอง 

ไม่เห็นเจ้าแมว หยิบหนังสือเกมซูโดกุขนาดเอหก๑๑ กับปากกาจากกระเป๋า 

ตรงปลายเท้า พลิกเปิดไปหน้าที่ยากที่สุด

นิทาน  เจ้าหญิงกับเมล็ดถั่ว  ค่อย  ๆ  เลือนไปจากสมอง ทว่าบรรดา 

ตัวเลขก็เลือนหายไปด้วย ความทรงจำในอดีตที่เลวร้ายยิ่งกว่านิทานเรื่อง 

นั้นคืบคลานออกมา ขยายตัวปกคลุมพื้นที่ภายในหัว ต้องหยุดเอาไว้ให้ได้  

อย่าให้มันก่อตัวขึ้นจนเป็นภาพที่ไม่มีวันทำลายทิ้งได้โดยเด็ดขาด เหงื่อ 

๑๑ ๑๐๕ x ๑๔๘ มิลลิเมตร หรือหนึ่งในสี่ส่วนของกระดาษขนาดเอสี่
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ไหลเป็นทางใต้รักแร้สองข้าง ทั้งที่ตู้โดยสารเปิดเครื่องปรับอากาศจนเย็นฉ่ำ

ลูกแมวส่งเสียงร้องเหมียว  ๆ  อย่างไม่เกรงใจฉันที่กำลังรู้สึกปั่นป่วน  

ไม่สิ ที่ร้องแบบนี้น่าจะเป็นเพราะมันกำลังกังวลมากกว่า นี่อาจจะเป็นการ 

ขึ้นรถไฟชินคันเซ็นครั้งแรกของมันก็ได้ เพราะวางมันไว้กับพื้น มันเลยรับรู ้

ถงึแรงสัน่สะเทอืนไดม้ากกวา่มนษุยอ์ยา่งเรา ๆ สนิะ ไมเ่ปน็ไรนะ ไมเ่ปน็ไร... 

ฉันมองลูกแมวที่อยู่ในกระเป๋า ไม่รู้เหมือนกันว่านั่นเป็นคำพูดที่อยากบอก 

ตัวเองหรือเจ้าลูกแมวกันแน่

ลูกแมวเงยหน้าขึ้นมองฉัน อาจเพราะรู้สึกว่ากำลังถูกจ้อง คุณป้าเอง 

ก็มองตามสายตาของเจ้าลูกแมวมาทางนี้เช่นกัน พอสบตากัน คุณป้าก็ 

คลี่ยิ้มอย่างเกรงใจ

“ของฝากให้หลานน่ะจ้ะ เดือนก่อนพอบอกว่ามีลูกแมวเกิดใหม่ 

สามตัว เขาก็บอกว่าอยากได้ตัวนึง วันหยุดฤดูร้อนช่วยพามาให้หน่อย”

“อย่างนี้นี่เอง...น่ารักจังเลยนะคะ”

รอยยิ้มระบายเต็มใบหน้าคุณป้าทันทีที่ฉันพูดจบ

“เนอะ ๆ! หนูชอบแมวหรือจ๊ะ”

“...เมื่อก่อนเคยเลี้ยงน่ะค่ะ”

โอ้ คุณป้าตบมือ

“จริงหรือจ๊ะ ดีจังที่ได้นั่งข้าง ๆ คนรักแมว แมวที่บ้านป้าน่ะนะ...”

คุณป้าเริ่มเล่าเรื่องแมวที่เลี้ยงไว้ที่บ้านให้ฟัง บรรยายละเอียดยิบ 

ตั้งแต่เมื่อปีก่อนที่เจ้าแมวหลงมาที่บ้าน จนถึงเดือนที่แล้วที่มันคลอดลูก  

ฉันส่งเสียงตอบรับเป็นพัก ๆ แต่ไม่ได้สนใจเรื่องที่คุณป้าเล่าสักเท่าไหร่

คนเคยเลี้ยงแมวไม่จำเป็นต้องชอบแมวเสมอไป คนที่ซื้อแมวตัวนั้น 

มาคือแม่ แต่เหตุผลที่คิดจะเลี้ยงกลับไม่ใช่เหตุผลของคนอยากเลี้ยงสัตว์ 

ทั่วไป แม่ไม่ได้ซื้อแมวมาเพราะอยากเลี้ยงไว้ดูเล่นน่ารัก  ๆ หรือเพราะ 

อยากให้มันช่วยเยียวยาจิตใจ

บลังก้ามีหน้าผากกว้าง  ตากลมโตดำสนิท  ขนนุ่มนิ่มขาวปลอด  

ขอร้องละ อย่าทำให้ฉันนึกถึงเรื่องในตอนนั้นไปมากกว่านี้เลย...

“ทีแรกก็ห่วงว่าจะหาคนมารับเลี้ยงพวกลูกแมวได้ไหม  แต่ทุกตัว 



12

คนที่หายไป ใครที่กลับมา

ก็ได้เจอกับเจ้าของที่รักและทะนุถนอมแล้วละจ้ะ เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกัน”

ฉันเงี่ยหูฟังคุณป้าอย่างตั้งใจ เพื่อลบภาพของบลังก้าออกจากหัว  

คุณป้าเล่าเรื่องเกี่ยวกับเจ้าของลูกแมวอีกสองตัว ทั้งคู่เป็นคุณยายวัยหกสิบ 

ตอนปลาย อายุมากกว่าคนเล่าเสียอีก

เหมือนว่าจะมีคนอยากเลี้ยงแมวหลังเกษียณอายุ หรือไม่ก็หลังจาก 

ลูกหลานพากันแต่งงานออกเรือนไม่น้อย แมวที่พวกเขาอยากเลี้ยงไม่ใช่ 

แมวราคาเหยียบแสนเยนพร้อมใบรับรองสายพันธุ์ตามร้านขายสัตว์เลี้ยง  

แต่เป็นแมวญี่ปุ่นธรรมดา ๆ ยิ่งเป็นลูกแมวยิ่งดี แต่พอไปยื่นคำร้องขอรับ 

ลูกแมวมาเลี้ยงที่ศูนย์ช่วยเหลือแมวถูกทิ้งกลับถูกปฏิเสธ

หลายปมีานี ้ แมแ้ตแ่มวกด็เูหมอืนจะอายยุนืขึน้ แตล่ะตวัมอีายเุฉลีย่ 

ราวยี่สิบปี ดังนั้นถ้าไม่ใช่คนที่สามารถดูแลพวกมันจวบจนวาระสุดท้าย  

คงไม่อาจมอบให้ไปดูแลได้ นี่คือเหตุผลที่ทางศูนย์ปฏิเสธพวกเขา

“มนุษย์เองก็อายุยืนขึ้นเหมือนกัน แถมคนที่มีการเลี้ยงลูกแมวเป็น 

เป้าหมายในชีวิต จนอยากมีอายุยืนและสุขภาพดีก็มีตั้งเยอะแยะ สองคน 

ที่โดนปฏิเสธรู้เรื่องลูกแมวของป้าผ่านคนรู้จักน่ะจ้ะ อย่างสองคนนั้นน่ะ 

ไม่เป็นไรแน่ ๆ ก็เป็นพวกกระฉับกระเฉงที่ชอบเล่นเทนนิสกับเต้นรำนี่นา”

พูดจบ คุณป้าก็เล่าต่อว่าพักนี้เริ่มไปเดินเล่นบนเขาเพื่อสุขภาพบ้าง 

แล้วเหมือนกัน พอเรื่องมาถึงจุดนี้ ฉันก็ไม่มีแก่ใจจะเงี่ยหูฟังต่อแล้ว

แต่ถ้าพวกแมวอายุยืนขนาดนั้นจริง  ๆ  ละก็ ตอนนี้บลังก้าคงกำลังมี 

ความสุขอยู่ที่ไหนสักแห่งสินะ ถ้าไม่ได้ถูกจับทำหมันก่อนยกให้คนอื่นไป  

คงกลายเป็นคุณแม่ของพวกลูกแมวที่น่ารักไปแล้ว

ลูกแมวที่ปลายเท้าสบตากับฉันอีกครั้ง ถ้าเรื่องที่นึกขึ้นได้มีแต่เรื่อง 

ของบลังก้าเพียงอย่างเดียว ฉันคงมองว่าเจ้าลูกแมวตัวนี้น่ารักไปแล้ว ฉัน 

ไม่ได้เกลียดแมว บลังก้าเองก็เคยเป็นสมบัติล้ำค่าสำหรับฉันมาก่อน แต่ 

ความทรงจำที่มาพร้อมกับบลังก้ากลับทำให้ตัวตนของมันกลายเป็นที่น่าชิงชัง 

สำหรับฉันโดยไม่รู้ตัว เดิมทีสัมผัสที่หลงเหลืออยู่กลางฝ่ามือชื้นเหงื่อก็ไม่ใช่ 

สัมผัสของแมว แต่เป็นตะกร้าใส่แมวต่างหาก

ถ้าลูกแมวตัวนี้อยู่ในตะกร้าพลาสติกที่มองแค่แวบเดียวก็รู้ว่าเป็น 
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ของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงละก็ ป่านนี้ฉันคงลุกออกจากที่นั่งไปแล้ว แต่เพราะ 

เป็นกระเป๋าที่ดูไม่เหมือนของพวกนั้น ฉันเลยยังสงบใจอยู่ได้ ถ้าสมัยนั้น 

มีกระเป๋าแบบเดียวกันนี้วางขายอยู่ตามร้านขายของสำหรับสัตว์เลี้ยงละก็  

ไม่หรอก ต่อให้มีแม่ก็คงไม่คิดจะซื้อ ต้องเป็นแบบที่มองแวบเดียวก็รู้ว่า 

เป็นของสัตว์เลี้ยงเท่านั้นถึงจะใช้ได้

พอเสียงประกาศว่ารถไฟเข้าจอดที่สถานีโอคายามะดังขึ้น คุณป้า 

ก็ปิดฝากระเป๋าทับส่วนตาข่าย กระเป๋าใบนั้นจึงคืนสภาพเป็นกระเป๋ากีฬา 

ธรรมดา ๆ ที่มองจากมุมไหนก็ไม่เห็นแมวในนั้นทันที ต่อให้ถือกระเป๋าใบนี้ 

เดินไปมาทั้งที่ภายในว่างเปล่า ก็คงไม่มีใครติดใจสงสัย

ฉันลงจากรถไฟชินคันเซ็นที่สถานีมิโทโยะ  เมืองมิโทโยะมีประชากร 

ราวหนึ่งแสนคน บ้านเกิดฉันอยู่ในเขตนาคาบายาชิ จะไปที่นั่นต้องนั่งรถ 

ประจำทางที่วิ่งไปยังทิศตรงข้ามกับเขตมิโทโยะ ศูนย์กลางเมืองอันคึกคัก 

ซึ่งหันหน้าสู่ชายฝั่งทะเล

ฉันไม่ได้บอกที่บ้านไว้ว่าจะกลับวันนี้ แม่บอกให้รีบกลับมาก็จริง  

แต่ช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่ยุ่งที่สุดของร้านกาแฟคินโนะริบอนซึ่งอยู่ติดกับ 

สนามเบสบอลโคชิเอ็ง ฉันเลยหาโอกาสหยุดไม่ได้สักที ทีแรกฉันบอกไว้ว่า 

จะกลับต้นสัปดาห์ แต่ที่กลับได้ตั้งแต่วันศุกร์เป็นเพราะซากิจัง

ตอนฉันกำลังอ่านเมลในโทรศัพท์มือถือช่วงพัก ซากิจังแอบเห็น 

ข้อความจากทางด้านหลังของฉัน  เลยไปต่อรองกับผู้จัดการร้านและ 

พนักงานพาร์ตไทม์คนอื่น  ๆ  ว่า  ตอนนี้คุณแม่เธอเข้าโรงพยาบาลนะ  

ต้องรีบปล่อยเธอกลับบ้านสิถึงจะถูก

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แม่เข้าโรงพยาบาลเพราะเป็นแผลในกระเพาะอาหาร  

แถมยังไม่ใช่โรคร้ายขนาดต้องรีบกลับไปสักหน่อย พอพูดแบบนั้น ซากิจัง 

ก็ตบหลังฉัน บอกว่าไม่ต้องเกรงใจเพื่อนหรอก “เพื่อน” ซากิจังอาจจะเป็น 

คนแรกกไ็ดท้ีม่องหนา้ฉนัพรอ้มกบัพดูคำนี้ หรอืไมอ่ยา่งนัน้ ครัง้สดุทา้ยทีม่ ี

คนพูดคำนี้กับฉันคงเป็นฤดูร้อนตอนเรียนชั้น ป.หนึ่ง ช่วงก่อนที่มายุโกะจัง 

จะหายตัวไป
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หลังจากตอนนั้น อย่าว่าแต่หาเพื่อนให้ครบหนึ่งร้อยคนเลย๑๒ แค่ 

เพื่อนคนเดียวฉันก็ยังไม่มี

ถ้าเป็นที่ที่ไม่มีใครรู้เรื่องในอดีต คนอย่างฉันก็หาเพื่อนได้เหมือนกัน 

ไม่ใช่หรือ ถ้าอย่างนั้น การกลับบ้านเกิดก็อาจจะเหมือนการเดินทางกลับไป 

ยังอดีตก็ได้ ยิ่งเข้าใกล้สถานที่นั้นมากขึ้นเท่าไหร่ ภาพของปัจจุบันก็ยิ่งเกิด 

รอยร้าว ทำให้ความทรงจำในอดีตรั่วไหลออกมา

ทั้งนิทาน ทั้งแมว...เวลาอยู่ที่โกเบ ไม่ว่าจะที่มหาวิทยาลัยหรือที่ 

ทำงานพิเศษ เรื่องราวเหล่านี้แทบไม่ปรากฏขึ้นมาด้วยซ้ำ

ภายในอกสั่นไหว ไม่อยากอยู่ในบ้านหลังนั้นคนเดียวเลย สถานี 

มิโทโยะมีรถประจำทางตรงไปยังโรงพยาบาลมิโทโยะ ซึ่งเป็นโรงพยาบาล 

ระดับจังหวัดที่แม่เข้ารับการรักษาอยู่ ไปเยี่ยมแม่ก่อนแล้วค่อยกลับบ้าน 

ก็ได้นี่นา ของที่ติดตัวมาก็มีไม่เยอะ ถ้าแค่เสื้อผ้าสำหรับซักน่าจะพอถือ 

กลับบ้านไปด้วยได้

พอไปถึงป้ายรอรถประจำทาง รถที่ไปโรงพยาบาลก็วิ่งออกจากป้าย 

หมายเลขสี่พอดี กว่าเที่ยวต่อไปจะออกต้องรออีกยี่สิบนาที ใกล้วงเวียน 

หน้าสถานีมีร้านกาแฟ ข้างหน้าต่างชั้นสองเป็นที่นั่งแบบเคาน์เตอร์ มอง 

ลงมาจะเห็นป้ายรถประจำทางหมายเลขสี่อยู่ด้านหน้า

เดินออกจากสถานีได้แค่สามนาที พอก้าวขาเข้าไปในร้านที่ติดเครื่อง 

ปรับอากาศ บนหน้าผากกลับมีเหงื่อผุดพราย ฉันสั่งกาแฟเย็น แล้วเดินขึ้น 

ชั้นสองไปยังเคาน์เตอร์ ถึงจะอยู่ในร้าน ที่นั่งริมหน้าต่างก็ยังร้อนอยู่ดี แต่ 

ถ้าอยากนั่งรอรถเมล์เย็น ๆ จนใกล้เวลารถออก ตรงนี้เป็นที่นั่งที่ดีที่สุดแล้ว

คนชอบบอกว่าอากาศในเมืองใหญ่ร้อนอบอ้าว แต่ในความเป็นจริง  

อุณหภูมิของโกเบกับเมืองมิโทโยะแทบจะไม่ต่างกัน อากาศเริ่มร้อนขนาดนี้ 

ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะ เมื่อก่อนยังไม่เห็นเลวร้ายเท่านี้เลย ถ้าสิบสามปีที่แล้ว 

อากาศร้อนเหมือนตอนนี้ ต่อให้ฉันชอบออกไปเล่นข้างนอก ตอนกลางวัน 

๑๒ อ้างอิงจากเพลงสำหรับเด็ก Ichinensei ni Nattara (เมื่อฉันเป็นนักเรียน ป.หนึ่ง)  

เนื้อหาพูดถึงการมีเพื่อนหนึ่งร้อยคนเมื่อขึ้นชั้น ป.หนึ่ง
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ก็คงยอมนั่งดูโทรทัศน์เงียบ ๆ อยู่ในบ้านแต่โดยดี

คงไม่ออกไปเล่นซ่อนแอบหรือตั้งหน้าตั้งตาสร้างที่ซ่อนลับบนภูเขา 

หลังศาลเจ้า แม้จะออกไปก็คงไม่มีแรงเล่นนานเกินสองชั่วโมง และยอม 

กลับบ้านตามที่มายุโกะจังชวนแต่โดยดี 

ถ้าเป็นอย่างนั้น เรื่องแบบนั้นก็คงไม่เกิดขึ้น

หรือถ้าวันนั้นร้อนยิ่งกว่าตอนนี้ละก็ ไม่สิ เปลี่ยนเป็นฝนตกดีกว่า  

จะว่าไป วันรุ่งขึ้นฝนก็ตกหนักเลยนี่นะ

ฉันดื่มกาแฟเย็นครึ่งแก้วในคราวเดียว ถอนหายใจเฮือกใหญ่พลาง 

มองลงไปยังป้ายรถประจำทางด้านล่าง  ทันใดนั้นแผ่นหลังอันคุ้นเคยก็ 

ปรากฏสู่สายตา

พี่นี่นา!

นอกจากกระเป๋าสะพายที่ใช้เป็นประจำ พี่ยังถือถุงกระดาษใบใหญ่ 

เต็มสองมือ พี่อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าจะเป็นเพื่อนของเธอ ทั้งสองคน 

หยุดยืนที่หน้าป้ายรถประจำทางหมายเลขสี่ ตั้งใจจะไปเยี่ยมแม่งั้นหรือ  

แต่ทำไมถึงได้มาขึ้นรถที่นี่ล่ะ

พี่เรียนที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดที่เดินทางไปกลับจากบ้านได้ ถึงจะ 

เดินทางไปเรียนด้วยรถไฟ แต่ไม่น่าจะต้องมาถึงสถานีมิโทโยะซึ่งเป็นสถาน ี

รถไฟชินคันเซ็น ถ้าคิดจะซื้อของ ในตัวเมืองยังคึกคักกว่าแถวสถานีเสียอีก  

ซึ่งไม่ว่าจะเดินทางไปจากบ้านหรือจากมหาวิทยาลัยก็ไม่จำเป็นต้องผ่านสถาน ี

มิโทโยะ

ท่าทางพี่ไม่เหมือนคนที่เพิ่งเดินทางไกลด้วยชินคันเซ็น  เสื้อยืด 

กับกางเกงยีนขาสามส่วนที่ใส่อยู่คือชุดประจำฤดูร้อนของพี่ ฉันยังจำได้ว่า 

ฤดูร้อนปีที่แล้ว พี่เคยพูดถึงกฎหยุมหยิมของตัวเองว่าต้องสวมกระโปรง 

ทุกครั้งเวลาออกจากเมืองมิโทโยะ ขณะที่ผู้หญิงที่อยู่กับพี่กลับสวมชุด 

กระโปรงน่ารัก ในมือมีกระเป๋าเดินทางแบบมีล้อและถุงกระดาษ เป็นถุง 

ของร้านขายผลไม้ชื่อดังในโตเกียว

วันก่อนเพิ่งได้รับเยลลี่ผลไม้จากร้านเดียวกันเป็นของฝากจาก 

โตเกียวจากผู้จัดการร้านคินโนะริบอน ฉันตกใจมากตอนผู้จัดการบอกว่า 
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แค่ชิ้นเดียวก็ราคาเท่าค่าแรงหนึ่งชั่วโมงแล้ว ดูเหมือนจะเป็นร้านดังที่ 

บางครั้งก็ถูกพูดถึงในรายการโทรทัศน์ ซากิจังยังพูดว่า ถ้าขยายสาขามา 

แถบคันไซบ้างก็ดีสิ

ผู้หญิงที่มากับพี่คงมาจากโตเกียว พี่เลยมารับเธอที่สถานีก่อนไป 

โรงพยาบาลด้วยกัน หมายความว่าเธอรู้จักแม่สินะ แต่ถึงกับมาจากโตเกียว 

เพื่อเยี่ยมคนป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหารเลยหรือ ทั้งพ่อและแม่ต่างเกิด 

และเติบโตที่นี่ เท่าที่ฉันรู้ เราไม่มีญาติที่จังหวัดอื่นเลยสักคน

คงเป็นเพื่อนของพี่ที่ไปเรียนต่อที่โตเกียว ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอม 

ฤดูร้อน เธอเลยเพิ่งเดินทางกลับมาบ้านเกิด ของในถุงกระดาษคือของฝาก 

ให้คนที่บ้าน พี่น่าจะแค่เอาของไปให้แม่ที่โรงพยาบาลโดยมีเธอไปด้วย  

พอเสร็จธุระ ทั้งสองคนคงไปเที่ยวเล่นในเมืองต่อ

ไมส่ ิ ไมใ่ชเ่รือ่งทีต่อ้งคดิเยอะขนาดนัน้เสยีหนอ่ย อยา่งพีต่อ้งมเีพือ่น 

ที่สนิทกันขนาดพาไปเยี่ยมพ่อแม่ได้อยู่แล้ว สมัยเรียนมัธยม พี่เป็นทั้ง 

กรรมการห้อง กัปตันชมรมซอฟต์บอล แล้วก็รองประธานสภานักเรียน  

ผลการเรียนดีเลิศ พรสวรรค์ด้านกีฬาสูงส่ง บุคลิกสดใสร่าเริง ขณะ 

เดียวกันก็มีความรับผิดชอบ รอบตัวพี่จึงรายล้อมไปด้วยเพื่อน ๆ เสมอ

ทั้งที่เมื่อก่อนพี่เคยโดนทุกคนเมินหนีจนเป็นเรื่องปกติแท้ ๆ 

ที่ฉันไม่มีเพื่อน จะโทษว่าเป็นเพราะเรื่องนั้นก็ไม่ได้ นิสัยที่ติดตัวมา 

แต่กำเนิดของเราต่างกัน สิ่งที่รับสืบทอดมาจากพ่อแม่ก็ไม่เหมือนกัน คน 

คนนั้นกับฉันไม่มีอะไรเหมือนกันเลย

แม้จะมีหลักฐานว่าเราเกิดจากพ่อแม่คนเดียวกันก็ตาม

ทัง้สองคนกำลงัเดินมาทางนี ้ แตไ่ม่ใชเ่พราะวา่เหน็ฉนั กว่ารถจะออก 

ยังต้องรออีกสักพัก สองคนนั้นคงตั้งใจจะเข้ามารอในที่เย็น  ๆ จะเห็นฉัน 

หรือเปล่านะ ฉันลองโบกมือให้พี่ จังหวะนั้นทั้งคู่เงยหน้าขึ้นมามองพอดี  

คนหนึ่งคือพี่ที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาแปดเดือน ส่วนอีกคนคือเพื่อนของพี่...

สายตาฉันหยุดอยู่ที่รอยแผลเป็น



17

มินะโตะ คะนะเอะ

มายุโกะจังได้รับบาดเจ็บที่ข้างตาขวาในวันที่ห้าพฤษภาคมซึ่งเป็นวันเด็ก  

ตอนนัน้ฉนัอยู ่ป.หนึง่ สว่นมายโุกะจงัอยู ่ป.สาม คณุยายพาฉนักบัมายโุกะจงั 

ไปที่ห้างสรรพสินค้าในเมืองเหมือนทุกปี

“อยากได้อะไรก็ขอให้คุณยายซื้อให้นะจ๊ะ”

แม่พูดพลางส่งเราขึ้นรถแท็กซี่ที่คุณยายนั่งมา คุณตาเป็นเจ้าของ 

กิจการอสังหาริมทรัพย์ เงินแต๊ะเอียปีใหม่ที่เราได้จากตากับยายจะมากกว่า 

เงินที่ได้จากปู่กับย่าอยู่หนึ่งหลักเสมอ

แมม่นีอ้งสาวหนึง่คน กระทัง่ตอนนีเ้ธอกย็งัครองตวัเปน็โสด คณุยาย 

จึงเอ็นดูพวกเราซึ่งเป็นหลานเพียงสองคนมาก

แต่ละเดือน ฉันกับมายุโกะจังจะไปนอนค้างบ้านตายายประมาณ 

หนึ่งถึงสองครั้ง เราไม่เคยต้องเตรียมอะไรไปเลย เพราะคุณยายซื้อไว้ให้ 

หมดแล้ว ทั้งเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน อุปกรณ์ล้างหน้าแปรงฟัน ชุดนอน  

ของเล่น แม้กระทั่งตุ๊กตาเอาไว้นอนกอด

กล่องพลาสติกของมายุโกะจังเป็นสีชมพู ส่วนของฉันเป็นสีฟ้า  

ในนั้นมีของใช้ที่จำเป็นทุกอย่าง ขาดเหลืออะไรคุณยายก็จะพาไปซื้อ ถือเป็น 

อีกกิจกรรมหนึ่งที่คุณยายตั้งตารอ

เวลาอยู่ที่บ้าน ฉันกับมายุโกะจังจะใช้หวี ยางรัดผม หรือแม้แต่ 

เครื่องประดับอย่างที่คาดผมร่วมกัน แต่คุณยายจะซื้อให้เราคนละชิ้น  

ตอนเด็กฉันไว้ผมสั้น ต่างจากมายุโกะจังที่ผิวขาว ไว้ผมยาวดำขลับราว 

ตุ๊กตา สาเหตุคงเพราะแม่อยากให้ฉันเกิดมาเป็นเด็กผู้ชาย แถมตอนอาบน้ำ 

ฉนัยงัเกลยีดการสระผมทีส่ดุในโลกอกี ในสายตาแม ่ ของใชพ้วกนัน้คงไมใ่ช ่

สิ่งจำเป็นสำหรับฉัน

จะว่าไป ตอนนั้นที่บ้านก็มีเชือกกระโดดกับลูกบอลแค่อย่างละหนึ่ง 

เท่านั้นเอง

เวลาไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า ฉันกับมายุโกะจังไม่เคยเลือกของ 

เหมือนกันเลยแม้แต่ครั้งเดียว

แต่ปีนั้นกลับต่างไปจากปีอื่น ๆ เล็กน้อย

ฉันขอให้คุณยายซื้อโรลเลอร์สเกตที่เคยเห็นจากโฆษณาโทรทัศน์ให้ 
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ส่วนมายุโกะจังเลือกกระเป๋าลายตัวการ์ตูนที่ชอบ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะของ 

แต่ละอย่างราคาไม่แพง หรือเพราะฉันหลุดปากพูดว่ากระเป๋าน่ารักกันแน่  

เราสองคนเลยได้ทั้งโรลเลอร์สเกตและกระเป๋าจากคุณยาย

กลับถึงบ้านฉันก็เตรียมเล่นโรลเลอร์สเกตทันที มายุโกะจังไม่ได้มี 

อารมณ์ร่วมแท้  ๆ แต่พอฉันดึงแขนมายุโกะจัง ตื๊อว่าไปฝึกด้วยกันเถอะ  

เธอก็ตามออกไปนอกบ้าน สถานที่ฝึกเล่นคือถนนหน้าบ้าน บ้านเราตั้งอยู่ 

สดุเขตทีพ่กัอาศยัทีเ่พิง่สรา้งใหม่ หนา้บา้นแทบไมม่รีถแลน่ผา่น แมจ่งึไมไ่ด ้

เข้มงวดเรื่องนี้มากนัก

เราออกไปใส่โรลเลอร์สเกตกันข้างถนน แล้วคลานไปจนถึงแนวรั้ว  

ฉันใช้มือยันพื้น ลุกขึ้นยืน แล้วเริ่มฝึกโดยการไถจากประตูบ้านไปจนถึง 

ประตูบ้านที่อยู่เยื้องกันเป็นระยะทางราวสี่เมตร ฉันล้มหน้าคว่ำมือกระแทก 

พื้นไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง แต่พอไถไปกลับครบสามรอบก็เริ่มรู้วิธี เคลื่อนตัว 

ไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องจับรั้วอีก

แต่มายุโกะจังกลับจับรั้วแน่นไม่ยอมปล่อย ไม่ไหวจริง  ๆ  นั่นแหละ  

มายุโกะจังตั้งท่าจะถอดโรลเลอร์สเกตออก ฉันเลยบอกว่าจะช่วยจับมือไว้  

เพราะนึกขึ้นมาได้ว่าคงเหมือนเวลาหัดขี่จักรยาน เริ่มจากใช้มือทั้งสองข้าง 

ชว่ยพยงุ พอเริม่ชนิแลว้กค็อ่ย ๆ ปลอ่ยมอืทลีะขา้ง ระหวา่งฉนักบัมายโุกะจงั  

คนที่ถอดล้อเสริมออกจากจักรยานได้ก่อนก็คือฉัน

“งั้น เอาไว้ครั้งหน้านะ”

มายุโกะจังปฏิเสธ ครั้งเดียวเองน่า ฉันเข้าไปจับมือสองข้างของ 

มายุโกะจัง แล้วกึ่งบังคับดึงเธอออกจากรั้วโดยที่ตัวเองยังใส่โรลเลอร์สเกต  

ตอนพงิรัว้มายโุกะจงัถา่ยนำ้หนกัทัง้ตวัไวท้ีร่ัว้ ดงันัน้คงไมไ่วใ้จฉนัถงึขนาดนัน้  

เธอยืดหลัง พยายามทรงตัวด้วยตัวเองขณะค่อย ๆ เคลื่อนที่ไปข้างหน้า

“เก่งมาก มายุโกะจัง เก่งมากเลย”

ฉันส่งเสียงเชียร์พลางปล่อยมือข้างหนึ่ง หลังไปกลับระหว่างหน้าบ้าน 

ตัวเองกับบ้านที่อยู่เยื้องกันจนครบสามรอบ ฉันก็ส่งเสียงคึกคัก เอาละนะ  

ก่อนปล่อยมืออีกข้างที่เหลือ ตอนนั้นถ้าฉันถอดโรลเลอร์สเกตออกก่อน  

มายุโกะจังคงไม่ไถลไปข้างหน้าเร็วขนาดนั้น



19

มินะโตะ คะนะเอะ

มายุโกะจังพุ่งชนแปลงอิฐปลูกดอกไม้ข้างประตูบ้าน ก่อนล้มลง 

หน้าคว่ำ

แม่รีบออกมาจากบ้านทันทีที่ได้ยินเสียงกรีดร้องสั้น ๆ ของมายุโกะจัง 

แม่วิ่งเข้าไปหา กรีดร้องตกใจขณะอุ้มเธอขึ้นมา ที่แม่ตกใจก็เพราะเห็น 

เลือดไหลท่วมใบหน้าของมายุโกะจัง เพียงพริบตาเดียว เสื้อของมายุโกะจัง 

กับแม่ก็ถูกย้อมเป็นสีแดงฉาน

“เจ็บ เจ็บจังเลย”

มายุโกะจังร้องไห้จ้า ปกติมีแต่ฉันเท่านั้นที่ร้องไห้แบบนี้ มายุโกะจัง 

มักจะร้องไห้เงียบ  ๆ แม้แต่เวลาไข้ขึ้นสูงก็ไม่เคยส่งเสียงดัง ครั้งนี้คงจะ 

เจ็บมากจริง ๆ

คุณป้าอิเคงามิที่อยู่บ้านเยื้องกันหอบผ้าขนหนูหลายผืนออกมาช่วย 

กดปากแผลให้มายุโกะจัง คุณอิเคงามิเคยเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาล 

ประจำจงัหวดั ทัง้ทีน่า่จะรูจ้กัทางไปโรงพยาบาลดแีท้ ๆ แตก่ลบัสัง่แมท่ีก่ำลงั 

ตื่นตระหนกให้รีบขับรถไปยังแผนกผู้ป่วยนอกที่เปิดทำการวันหยุด ส่วน 

ตัวเองเข้าไปนั่งเบาะหลังกับมายุโกะจัง

ฉันรับผ้าขนหนูจากคุณอิเคงามิมากอดไว้ แล้วขึ้นไปนั่งบนเบาะ 

ข้างคนขับ ผ้าขนหนูพวกนั้นมีไว้ห้ามเลือดให้มายุโกะจังแท้ ๆ แต่ฉันกลับ 

ใชม้นัเชด็นำ้มกูนำ้ตาไปตลอดทาง ขอโทษคะ่ ฉนัซกุหนา้รอ้งไหก้บัผา้ขนหนู  

ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเสียงฉันจะต้องดังกลบเสียงร้องไห้ของมายุโกะจังแน่ ๆ

มายุโกะจังเดินออกมาจากห้องตรวจพร้อมเทปขนาดใหญ่แปะอยู่ 

ข้างตาขวา

แม่อธิบายให้คุณอิเคงามิฟังว่า แผลที่โดนขอบอิฐกระแทกจนฉีกนั้น 

ยาวประมาณสามเซนติเมตร แม่ให้หมอติดเทปไว้เฉย  ๆ  โดยไม่เย็บแผล  

ดจีงัทีไ่มไ่ดโ้ดนตรงตา คณุอเิคงามพิดูอยา่งโลง่ใจ แตแ่มก่ลบักอดมายโุกะจงั 

แล้วร้องไห้ เด็กผู้หญิงจะมีรอยแผลเป็นที่หน้าได้อย่างไรกัน

“แม่ อย่าร้องไห้สิ”

มายุโกะจังยิ้มทั้งใบหน้าซีดเผือด พยายามพูดปลอบใจแม่

เป็นความผิดของฉันเอง...ฉันมองเทปติดแผลที่มีเลือดไหลซึม ความ 
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หวาดกลัวค่อย  ๆ  ก่อตัวขึ้นในใจ จนกลายเป็นเสียงร้องไห้จ้าในที่สุด ฉัน 

ไม่ได้คิดจะร้องไห้แทนคำขอโทษ สิ่งที่ตัวฉันในตอนนั้นทำได้มีแค่นั้นจริง ๆ  

สุดท้ายฉันก็ไม่ได้ขอโทษมายุโกะจัง ไม่ว่าในวันที่เกิดเรื่องหรือหลังจากนั้น 

ก็ตาม

มายุโกะจังไม่ต่อว่าฉันเลยแม้แต่นิดเดียว แม้ที่หางตาจะมีรอยแผล 

คล้ายฝักถั่วเล็ก  ๆ  เหลืออยู่ มายุโกะจังก็ยังยิ้ม และอ่านหนังสือให้ฉันฟัง 

เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

แผลเป็น...

รอยแผลเป็นรูปร่างคล้ายฝักถั่วข้างตาขวา คนที่มีรอยแผลนั่นไม่ใช่พี ่ 

แต่เป็นผู้หญิงที่มากับพี่

การเจอใครสักคนที่มีแผลเป็นที่เดียวกับเราไม่ใช่เรื่องแปลก ตราบใด 

ที่ไม่ได้หกล้มด้วยท่าประหลาดพิสดาร ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ บริเวณที่ 

เกิดแผลก็มักเป็นที่เดียวกันทั้งนั้น แต่แผลเป็นที่เกิดขึ้นข้างตาขวาไม่เหมือน 

กับแผลตามข้อศอกหรือตามเข่าพวกนั้น

เพราะอะไรกัน คำถามที่เกิดขึ้นวนเวียนอยู่ในหัว มุมแบบนั้น น่าจะ 

เกิดจากสาเหตุนั้นหรือเปล่า ฝั่งหนึ่งในตัวฉันเริ่มวิเคราะห์อย่างใจเย็น  

ในขณะที่อีกฝั่งกลับร้องเตือนให้หยุดความคิดไว้แต่เพียงเท่านั้น

ที่เห็นอยู่นั่นคือรอยแผลเป็นจริง ๆ หรือ ไม่ว่าฉันจะสายตาดีแค่ไหน 

ก็เป็นการมองจากชั้นสองผ่านกระจกลงไป บางทีอาจเห็นเครื่องประดับ 

จำพวกกิ๊บติดผมก็ได้ไม่ใช่หรือ ไม่หรอก นั่นคือรอยแผลเป็นจริง ๆ 

ฉันปรับลมหายใจ ตั้งใจจะมองให้ชัด ๆ อีกครั้ง แต่สองคนนั้นไม่อยู ่

แล้ว ทั้งคู่คงเข้ามาในร้านและกำลังสั่งเครื่องดื่มอยู่ที่ชั้นหนึ่ง อีกเดี๋ยวคง 

ขึ้นมาบนนี ้ ไม่มีอะไรต้องกังวล แค่ยกมือเรียกพี่ก็พอ แล้วใบหน้าคล้ำแดด 

ของพี่ก็จะส่งยิ้มร่าเริงกลับมา ถามว่ากลับวันนี้หรอกหรือ หรือไม่ก็พูดว่า  

น่าจะส่งเมลมาบอกกันก่อนนะ

จากนั้นพอถามว่าคนข้าง  ๆ  พี่คือใครเหรอ พี่ก็จะตอบว่าเป็นเพื่อน 

ของพี ่ ชือ่ xxx จงั ตอ่มากแ็นะนำฉนักบัอกีฝา่ยวา่เปน็นอ้งสาว แลว้ชวนให ้
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ทุกคนนั่งด้วยกัน ตั้งแต่เริ่มทำงานพิเศษที่ต้องต้อนรับลูกค้า การทักทาย 

คนที่เพิ่งเจอหน้ากันก็ไม่ใช่เรื่องลำบากอีกต่อไป ให้ถามเพื่อนของพี่ว่า  

จะไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลด้วยกันหรือคะ ก็ยังได้ แต่คงเอ่ยปากถาม 

เรื่องที่ฉันอยากรู้มากที่สุดไม่ได้

แผลที่หางตานั่น ได้มายังไงหรือคะ

การถามคำถามแบบนั้นกับคนที่เพิ่งเคยเจอหน้ากันครั้งแรกเป็น 

การกระทำที่สิ้นคิด แผลที่หางตาไม่จำเป็นต้องเกิดจากอุบัติเหตุตอนเล่น 

โรลเลอร์สเกตเหมือนคราวมายุโกะจังเสมอไป  อาจเป็นผลจากการถูก 

ทารุณกรรมหรือการกลั่นแกล้งก็ได้  แม้จะเป็นแค่รอยเล็ก  ๆ  ที่หางตา  

ไม่สังเกตก็มองไม่เห็น แต่รอยที่ว่านี้อาจทำให้เธอถูกล้อหรือต้องประสบ 

กับเรื่องเลวร้ายมาก่อน

แต่ไม่จำเป็นต้องถามเจ้าตัวโดยตรงเสียหน่อย

กลับไปถามพี่ตอนอยู่กันสองคนที่บ้านก็ได้ เมื่อก่อนพี่ก็เคยเป็น 

แผลตรงนั้นเหมือนกันนี่เนอะ เผลอ  ๆ  พี่อาจจะตอบด้วยท่าทางสบาย  ๆ  ว่า  

ดูเหมือนจะเป็นแผลที่ได้มาตอนหกล้มน่ะ

แผลคงลึกน่าดูเลยเนอะ พี่ก็เป็นแผลลึกเหมือนกันแท้  ๆ แต่กลับ 

ไม่มีรอยเหลืออยู่เลยสักนิด

ต่อให้พูดแบบนั้น

โชคดีจริง  ๆ  นั่นละที่ตอนนั้นพี่อายุแค่แปดขวบ เด็กมักฟื้นตัวเร็ว  

ถ้าไม่ใช่แผลใหญ่จริง  ๆ  คงไม่เหลือรอยแผลเป็นทิ้งไว้ วิธีปฐมพยาบาล 

ในตอนนั้นน่าจะมีส่วนช่วยเหมือนกันไม่ใช่หรือ

คำตอบของพี่น่าจะประมาณนี้ เพื่อนพี่คงเพิ่งได้รับบาดเจ็บมาเมื่อ 

ไม่นานมานี้จริง ๆ 

เลิกคิดจะถามเรื่องแผลเป็นกับพี่ดีกว่า ถามไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา  

มีแต่จะทำให้พี่ทำหน้าเศร้า ถามว่า ยังสงสัยอยู่อีกหรือ เท่านั้นเอง ถ้าโดน 

ย้อนว่า คนที่ทำให้พี่บาดเจ็บก็คือเธอไม่ใช่หรือไง ฉันคงพูดอะไรไม่ออก

เอาเข้าจริง ฉันคงได้แค่ทำเป็นมองไม่เห็นรอยแผลเป็นของเพื่อนพี่  

ใช้หลอดดูดอากาศในแก้วที่เหลือแต่น้ำแข็ง แล้วปล่อยให้เวลาผ่านไปเงียบ ๆ
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รู้สึกเจ็บแปล๊บที่กลางหลัง

นานแล้วที่ไม่ได้รู้สึกแบบนี้ แต่แม้จะสัมผัสได้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู ่

ใต้ฟูกหนาหลายชั้น ฉันกลับไม่คิดเปิดปากพูดออกไปเหมือนอย่างเจ้าหญิง 

เพราะความจริงได้ปรากฏออกมาแล้ว ไม่ว่าจะเลิกฟูกดูกี่ชั้นต่อกี่ชั้นก็ไม่เจอ 

อะไรอยู่ใต้นั้น แต่...แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ...

ไม่มีวี่แววว่าทั้งคู่จะขึ้นมาบนชั้นสอง พอมองไปด้านนอกอีกหน  

ก็เห็นแผ่นหลังของทั้งสองคนกำลังมุ่งไปยังป้ายรถประจำทางหมายเลขสี่  

มือข้างหนึ่งถือแก้วที่ปักหลอดดูดเอาไว้ รถประจำทางคันหนึ่งขับเข้ามาใน 

วงเวียน แล่นผ่านทั้งคู่ไปจอดหน้าป้ายหมายเลขสี่

ฉันยกถาดแล้วลุกขึ้น รีบวิ่งลงบันได พุ่งตัวออกจากร้านไล่ตาม 

ทั้งสองคนไป แผ่นหลังของทั้งคู่อยู่ห่างออกไปเพียงสองหรือสามเมตร

“พี่!”

ตอนได้ยินฉันเรียก ใครเป็นฝ่ายหันกลับมาก่อนกันนะ ยังไม่ทันได้รู ้

คำตอบ ภายในหัวพลันเปลี่ยนเป็นสีขาวโพลน จังหวะที่เข่าสองข้างอ่อนแรง 

ทรุดลง ภาพเบื้องหน้าก็ถูกฉาบย้อมจนดำสนิท มองไม่เห็นอะไรอีกต่อไป

มายุโกะจัง...

ในคืนที่พายุฝนเทกระหน่ำคืนหนึ่ง

จนถึงเดี๋ยวนี้ ฉันก็ยังจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันที่มายุโกะจังหายตัวไปได้

วันนั้นเป็นวันที่ห้าสิงหาคม  สามเดือนหลังจากมายุโกะจังได้รับ 

บาดเจ็บข้างตาขวา

ในชนบทไม่ค่อยมีสวนสาธารณะที่สามารถเรียกว่าสวนสาธารณะ 

ได้เต็มปาก สำหรับฉัน สวนสาธารณะเป็นแค่พื้นที่แคบ  ๆ ไม่มีอะไรเลย 

นอกจากชิงช้ากับกระดานลื่น สร้างขึ้นเพื่อให้เด็กเล็ก ๆ ที่ยังไม่เข้าโรงเรียน 

ได้มาเล่นกันเท่านั้น

จนกระทั่งวันหนึ่ง น่าจะเป็นสมัยเรียนมัธยมปลาย ฉันตกใจมาก 

ตอนได้ยินคู่รักวัยทำงานในละครโทรทัศน์ชวนกันไปสวนสาธารณะ ผู้ใหญ่ 
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เนี่ยนะจะไปเดตที่สวนสาธารณะ แต่สวนสาธารณะที่ทั้งคู่ไปถึงกลับกลาย 

เป็นสวนสวยบรรยากาศดี จัดแต่งด้วยน้ำพุและแปลงดอกไม้ขนาดใหญ ่ ดู 

เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีเครื่องเล่นคร่ำครึปรากฏให้เห็น มีแต่เครื่องเล่น 

สีสันสดใสราวกับหลุดมาจากโลกอนาคตตั้งอยู่ริมสนามหญ้ากว้างขวาง  

เป็นสิ่งที่อาจไม่พบเห็นในสวนสาธารณะชนบท

สวนสาธารณะที่เห็นอยู่นี่คงเป็นของจริงสินะ สถานที่ที่ไม่ว่าเด็กหรือ 

ผู้ใหญ่ก็สามารถเข้าไปใช้ได้ ไม่จำกัดว่าต้องเป็นเด็กก่อนวัยเรียน

แต่ที่เขตนาคาบายาชิไม่มีสวนสาธารณะแบบนั้น เวลาเด็ก ๆ ออกไป 

เล่นนอกบ้านเลยต้องหาที่เล่นกันเอง ทั้งภูเขาหลังศาลเจ้า บ้านร้าง โกดัง 

เก็บวัสดุโรงงาน หรือโรงโม่หิน...มีสถานที่ที่น่าดึงดูดใจอยู่เยอะแยะ แต่ 

ใชว่า่เราจะกา้วอาด ๆ เขา้ไปได ้ พดูงา่ย ๆ คอืเปน็พืน้ทีส่เีทา ถงึจะบอกพอ่แม ่

ว่า หนูออกไปเล่นก่อนนะคะ แต่ไม่เคยพูดให้ชัดเจนว่าจะไปเล่นที่ไหน  

พ่อแม่เองก็ไม่มีท่าว่าจะซักไซ้เอาคำตอบ

ส่วนใหญ่แล้วจะเตือนแค่ ระวังรถด้วยล่ะ ห้ามลงไปเล่นในแม่น้ำนะ  

ต้องกลับมาก่อนฟ้ามืดนะ อาจเพราะไม่อยากให้ทำบ้านรกก็ได้ พอเข้าช่วง 

วันหยุดยาวอย่างปิดเทอมฤดูร้อนทีไร แม่เลยชอบทำเหมือนอยากให้ฉัน 

ออกไปเล่นข้างนอกทุกที นาน ๆ ทีเวลาอยู่บ้านไม่ออกไปไหน ก็ชอบถามว่า 

วันนี้จะไม่ออกไปเล่นข้างนอกหรือ

ก่อนขึ้นชั้นประถม วันหยุดส่วนใหญ่ฉันมักจะอยู่แต่ในบ้าน จะเล่น 

ก็เล่นกับมายุโกะจังแค่สองคน แต่พอขึ้นชั้นประถม ฉันก็เปลี่ยนไปเล่น 

นอกบ้านกับเพื่อนร่วมชั้นห้าหกคนที่อาศัยอยู่ละแวกเดียวกันแทน

มายุโกะจังมักจะอยู่แต่ในบ้าน  บ้านเราอยู่ห่างจากอพาร์ตเมนต์ 

ซึ่งสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแค่ไม่กี่ร้อยเมตร  จึงเป็นเขตที่มี 

เด็ก ๆ อาศัยอยู่มากกว่าเขตอื่น ๆ แต่มายุโกะจังก็ไม่เคยออกไปเล่นกับเพื่อน 

ในวันหยุด ทั้งยังไม่เคยพาเพื่อนมาเล่นที่บ้านด้วย

แม่เป็นแม่บ้าน วันหนึ่ง ๆ จึงใช้เวลาอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ ่ แม่จะไป 

เข้าคอร์สจัดดอกไม้ประมาณสัปดาห์ละครั้ง เวลาออกไปเรียนหรือไปซื้อของ  

แม่จะบอกให้ฉันกับมายุโกะจังอยู่เฝ้าบ้าน แต่นอกเหนือจากนั้น แม่ไม่เคย 
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บอกให้เราสองคนออกไปเล่นด้วยกันเลย

เพราะว่ามายุโกะจังร่างกายอ่อนแอ

มายโุกะจงัไมไ่ดป้ว่ยเปน็อะไรรา้ยแรง แตม่กัจะเปน็ไขจ้นตอ้งนอนซม 

มาตั้งแต่ยังเล็ก  ๆ ฉันเห็นพ่อแบกมายุโกะจังขึ้นหลัง พาไปโรงพยาบาล 

ตอนกลางดึกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ไหนจะแม่ที่ต้องคอยเฝ้าไข้มายุโกะจัง 

ตลอดทั้งคืนอีก การที่พ่อเลิกดื่มแอลกอฮอล์ตอนกลางคืน หรือการที่แม่ 

ตัดสินใจสอบใบขับขี่ ทั้งหมดก็เพื่อมายุโกะจัง

พอโตขึ้น มายุโกะจังก็เป็นไข้น้อยลง แต่ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีว่า 

รา่งกายแขง็แรงขึน้แลว้ สาเหตทุีม่ายโุกะจงัไขข้ึน้มกัมาจากเรือ่งเลก็ ๆ นอ้ย ๆ  

อย่างออกไปเล่นนอกบ้าน โดนแดดนานเกินไป หรือไม่ก็เพราะการฝึกซ้อม 

สำหรับงานกีฬาสี พอเป็นแบบนั้น แม่เลยตัวติดกับมายุโกะจังตลอดเวลา  

ในขณะที่มักจะบอกให้ฉันออกไปเล่นนอกบ้าน

ปิดเทอมฤดูร้อนสมัยเรียน ป.หนึ่ง ช่วงแรก ๆ ฉันมักไปเล่นบนภูเขา 

ด้านหลังศาลเจ้าโอตะกิ บริเวณนั้นมีต้นสนขึ้นหนาแน่น ร่มเงาเยอะ เลย 

กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมของเด็ก ๆ ทีแรกก็เล่นซ่อนหา แต่พอผ่านไปได้ 

หนึ่งสัปดาห์ก็หันมาสร้างที่ซ่อนลับกัน ถึงจะบอกว่าอยู่แถวภูเขา แต่บริเวณ 

ทีพ่วกเดก็ประถมมกัไปเลน่กนัไมไ่ดอ้ยูห่า่งจากศาลเจา้มากนกั ทีเ่ปน็แบบนัน้ 

ก็เพราะได้ยินมาจากพวกเด็กโตว่า ใครก็ตามที่เข้าไปลึกกว่านั้นจะต้องถูก 

แม่มดแห่งหุบเขาทำร้าย

“พื้นที่รอบศาลเจ้าคืออาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองน่ะ  

แม่มดภูเขาเลยเข้ามาในนี้ไม่ได้ แต่จะไปดักซุ่มอยู่ใกล้ ๆ  เส้นแบ่งเขตแดน  

รอจับตัวเด็กที่ข้ามพ้นอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ออกไป”

คนที่นั่งบนบันไดหินพลางเล่าเรื่องนั้นให้ฟังด้วยสีหน้าจริงจังโดยถือ 

ไอศกรีมหวานเย็นไว้ในมือข้างหนึ่ง คือนัตจังที่อยู่ชั้น ป.หก คำพูดติดปาก 

คือ อนาคตจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโอจะโนะมิซุุ๑๓ เด็ก ๆ ที่นั่งฟังอยู่ไม่ได้ 

เชื่อเรื่องที่นัตจังเล่าไปเสียทั้งหมด

๑๓ มหาวิทยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ที่โตเกียว
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โกหก บางคนถึงกับปฏิเสธเสียงดังด้วยซ้ำ แต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับ 

แม่มดภูเขายังไม่จบเพียงเท่านั้น

“นี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นที่ศาลเจ้านี้หรอกนะ แต่ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน 

เมื่อห้าปีที่แล้ว ลูกพี่ลูกน้องของเพื่อนพี่สาวฉันหายตัวไปน่ะ เคยได้ยิน 

หรือเปล่า เรื่องการหายตัวไปของยูมิกะจังน่ะ”

ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนั้นมาก่อน แต่พวกเด็กที่เรียนปีสูง ๆ ต่างพากัน 

ตอบว่า เคยสิ

ฉันมาสืบค้นดูทีหลังจึงได้รู้ว่า “การหายตัวไปของยูมิกะจัง”  เป็น 

เรือ่งทีเ่กดิขึน้เมือ่หา้ปกีอ่น ทีจ่งัหวดัยามะงจุซิึง่อยูข่า้ง ๆ เดก็หญงิซาซายามะ  

ยูมิกะจัง เวลานั้นเรียนอยู่ชั้น  ป.สี่ วันหนึ่งในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน เธอ 

ออกจากบ้านไปเล่นกับเพื่อนก่อนจะหายตัวไป ไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหต ุ 

หรอืการตดิตอ่เพือ่เรยีกคา่ไถ่ ราวกบัวา่อยู่ ๆ เธอกห็ายตวัไปเฉย ๆ นติยสาร 

หลายฉบับพากันพาดหัวข่าวถึงเรื่องนี้โดยใช้คำว่า “เทพลักซ่อน”

บรรดาเด็กโตที่ยังจำเรื่องในตอนนั้นได้เล่าว่า เวลาจะออกไปเล่น 

ข้างนอก พ่อแม่ของทุกคนมักเตือนว่าอย่าไปไหนมาไหนตามลำพัง แต่เวลา 

ผ่านมาถึงห้าปีแล้ว  ทั้งยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดข้างเคียงอีก  

ไม่แปลกที่เรื่องนั้นจะถูกกาลเวลาพัดหายไปจากความทรงจำ ถ้าแม่จำ “การ 

หายตัวไปของยูมิกะจัง”  ได้ ต่อให้เป็นฉันที่แม่ไม่ค่อยสนใจอะไรมากนัก  

ก็คงถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านแน่ ๆ 

แม่ลืมเหตุการณ์ครั้งนั้นไปสนิท มานึกออกก็ตอนที่ลูกของตัวเอง 

ประสบกับชะตากรรมแบบเดียวกัน

“ทีวีไม่ได้ออกข่าวเรื่องนี้ก็จริง แต่มีคนบอกว่ายูมิกะจังไปที่ศาลเจ้า 

ในวันที่หายตัวไป ยูมิกะจังนัดกับเพื่อน ๆ  ไว้ที่นั่น แล้วก็ไปถึงเป็นคนแรก  

เขาสงสัยกันว่าตอนนั้นยูมิกะจังน่าจะเดินเลยเขตแดนออกไป คุณพ่อของ 

ยูมิกะจังต้องย้ายบ้านบ่อย  ๆ  เพราะเรื่องงาน ยูมิกะจังที่เพิ่งย้ายมาได้ไม่กี่ 

เดือนเลยไม่น่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับแม่มดภูเขา แถมในทีวี ผู้มีญาณวิเศษจาก 

อเมริกายังพูดทำนองว่าน่าจะถูกปีศาจจับตัวไปด้วย”

ผู้มีญาณวิเศษจากอเมริกา ถ้าได้ยินคำนั้นตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว  
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ไม่ว่าใครก็คงได้กลิ่นทะแม่ง  ๆ แต่สำหรับเด็ก  ๆ  แล้ว คำนั้นกลับให้ผล 

ตรงกันข้าม กลายเป็นเพิ่มความน่าเชื่อถือให้เรื่องแม่มดภูเขาแทน งั้นก็ 

เลิกเล่นที่ศาลเจ้าหรือภูเขาด้านหลังไปเลยไม่ดีกว่าหรือ ฉันเกิดกังวลขึ้นมา  

แต่นัตจังบอกว่าเขตแดนศักดิ์สิทธิ์มีท่านเทพเจ้าคอยปกป้องคุ้มครองอยู่  

ตราบใดทีไ่มก่า้วพน้เขตแดนออกไป ทีน่ีค่อืทีท่ีป่ลอดภยัทีส่ดุ พวกเราจงึเลน่ 

อยู่ที่นั่นต่อไปโดยรักษากฎอย่างเคร่งครัด

การเล่นซ่อนหาในพื้นที่จำกัดไม่อาจเป็นเรื่องสนุกได้ตลอดไป

วันหนึ่ง มีเด็กคนหนึ่งแอบมาที่บริเวณภูเขาก่อนคนอื่น ๆ เด็กคนนั้น 

ใช้ต้นสนที่หักโค่นสร้างที่กำบังเพื่อใช้เป็นที่ซ่อนลับแห่งใหม่ ทุกคนพอเห็น 

แบบนั้นก็บอกว่าจะสร้างที่ซ่อนลับของตัวเองบ้าง แรก ๆ ก็ใช้แค่กิ่งไม้ใบไม้ 

ที่ตกอยู่บริเวณนั้น แต่เด็กคนหนึ่งไปเจอเชือกเก่า ๆ เส้นหนึ่งเข้า เลยเอามา 

ใช้มัดกิ่งไม้ที่หักเข้ากับต้นไม้เพื่อสร้างที่ซ่อน วันรุ่งขึ้น เด็กอีกคนจึงถือ 

เชือกมาจากบ้านตัวเองบ้าง คราวนี้ทุกคนเลยตั้งใจยิ่งกว่าตอนทำการบ้าน 

งานประดิษฐ์เสียอีก

ฉันกะว่าจะตั้งกระดาษลังตรงโคนต้นสนที่มีรากนูนขึ้นมาจากพื้น 

ฉันจึงไปขอกระดาษลังจากร้านมารุอิจิ เจ้าของร้านเป็นคู่สามีภรรยาอายุ 

ราวหกสิบ ร้านตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทางไปศาลเจ้ากับบ้านเราพอดี

“พี่สาวไม่ได้มาด้วยหรือจ๊ะ”

ขณะกำลังคัดเลือกกระดาษลังจากกองที่ซ้อนกันอยู่หน้าร้าน คุณป้า 

เจา้ของรา้นมารอุจิกิถ็ามฉนั ปกตแิมจ่ะซือ้ของจากซเูปอรม์ารเ์กต็ “โฮไรซอน”  

ที่อยู่ข้างทางหลวง เวลามาซื้อของที่ร้านมารุอิจิ ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะมีของ 

ที่ลืมซื้อ หรือไม่ก็ของจำพวกมายองเนสหรือหัวหอมที่บ้านหมดเป็นอย่าง ๆ  

แม่จะใช้ให้ฉันกับมายุโกะจังออกมาซื้อ แม้คนซื้อจะเป็นเด็ก แต่แม่คงรู้สึก 

ไม่ค่อยดีถ้าจะให้ซื้อแค่ชิ้นเดียว เลยมักบอกให้ฉันกับมายุโกะจังเลือกขนม 

ที่ชอบได้คนละอย่าง ถึงจะพูดอย่างนั้น รวมแล้วก็แค่สามชิ้นเท่านั้นเอง  

ราคายังไม่เกินหนึ่งพันเยนด้วยซ้ำ

แตเ่วลาพวกฉนัไปทีร่า้น คณุปา้มกัพดูวา่ สนทิกนัดจีงันะจะ๊ แลว้ให ้

ลูกอม ช็อกโกแลต หรือไม่ก็หมากฝรั่งเป็นของแถม ลูกอมจะเป็นรสโคล่า  
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ช็อกโกแลตเป็นแบบสอดไส้อัลมอนด์ และหมากฝรั่งเป็นรสแอ๊ปเปิ้ลเขียว 

เสมอ

 “มายุโกะจังไม่ค่อยออกมาเล่นข้างนอกน่ะค่ะ”

ฉันตอบคุณป้า พร้อมพูดเสริมว่ามายุโกะจังมักจะเป็นไข้ คงอยาก 

บอกคุณป้าตามประสาเด็กว่าตัวเองไม่ได้เลิกสนิทกับมายุโกะจังเพราะว่าหา 

เพื่อนได้แล้ว ไม่รู้ว่าคุณป้ารับรู้ถึงสิ่งที่ฉันอยากจะบอกหรือเปล่า จู่ ๆ ถึงได ้

พูดขึ้นมาว่า คล้ายท่านกับพี่สาวเลย คุณป้ายิ้มท่าทางดีใจ จากนั้นจึงเริ่ม 

เล่าเรื่องของพี่สาวคุณป้าให้ฟัง

คุณป้ามีพี่สาวที่แก่กว่าสามปีอยู่หนึ่งคน  พี่สาวของคุณป้าคล้าย 

มายุโกะจังมาก ทั้งผิวขาว เรียบร้อย ชอบอ่านหนังสือและชอบทำงานฝีมือ  

ส่วนคุณป้านั้นเหมือนฉัน พอเข้าฤดูร้อนทีไร จะต้องออกไปวิ่งเล่นทั้งวัน 

จนตัวเกรียมแดดทุกที ทั้งสองคนอาจจะนิสัยต่างกัน งานอดิเรกหรือ 

รูปลักษณ์ภายนอกก็ไม่เหมือนกัน แต่สนิทกันมาก ถึงจะแต่งงานออกไป 

อยู่คนละเมือง นาน ๆ ทีก็จะโทรศัพท์คุยกันหลายชั่วโมง หรือไม่ก็ไปเยี่ยม 

บ้านของอีกฝ่าย เรื่องที่คุณป้าเล่าให้ฟังมีเท่านี้

ฉันโยนลูกอมรสโคล่าที่คุณป้าให้มาใส่ปาก แค่ครู่เดียวลูกอมก็ 

ละลายหายไปหมด แต่เรื่องที่คุณป้าเล่าให้ฟังก็ทำให้ฉันอารมณ์ดีมากแล้ว  

ในนิทานหลาย  ๆ  เรื่อง อย่าง  ลูกเป็ดขี้เหร่ ตัวเอกมักไม่มีความเกี่ยวพัน 

ทางสายเลือดกับพี่น้อง เวลามายุโกะจังอ่านนิทานพวกนั้นให้ฟัง ฉันมักจะ 

เผลอจมอยู่กับความสงสัยว่าฉันกับมายุโกะจังเป็นพี่น้องกันจริง ๆ หรือเปล่า

แม่มักจะซื้อเสื้อผ้าแบบเดียวกันให้ฉันกับมายุโกะจัง มายุโกะจัง 

ใส่แล้วเหมาะดี แต่พอฉันใส่บ้างกลับดูไม่เข้าท่าเลยสักนิด ฉันไม่รู้ว่าแม่ 

ซื้อเสื้อผ้าพวกนั้นมาเพราะชอบชุดสีชมพูที่มีระบายกับริบบิ้น หรือเพราะ 

เห็นว่ามายุโกะจังใส่แล้วน่ารักกันแน่ ที่แน่ ๆ คือเสื้อผ้าพวกนั้นไม่เข้ากับฉัน 

แม้แต่น้อย และคนที่คิดแบบนั้นไม่ได้มีแค่ฉัน

“จะให้ใส่ชุดเหมือนกันก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ของยุยโกะเอาเป็นชุด 

สีเหลืองหรือสีฟ้าไม่ดีกว่าหรือ”

คุณยายพูดแบบนั้นกับแม่ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ  คุณยายเป็นคน 
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ประเภทที่คิดอะไรก็จะพูดออกมาตรง  ๆ โดยไม่สนว่าคนที่พูดถึงจะอยู่ 

ตรงนั้นด้วยหรือไม่ หรือคนคนนั้นจะเป็นแค่เด็กหรือไม่ เวลาไปซื้อเสื้อผ้า 

ให้พวกเราที่ห้างสรรพสินค้า คุณยายมักจะพูดว่า พวกหลานนี่ไม่เหมือนกัน 

เลยนะ แต่ก็จะพูดปิดท้ายเสมอว่า แต่ไม่ว่าคนไหนก็เป็นหลานคนสำคัญ 

ที่น่ารักของยายทั้งนั้นจ้ะ

“ที่มายุโกะจังชอบอ่านหนังสือก็เพราะได้แม่ไปสินะ”

เวลามายุโกะจังบอกว่าอยากได้หนังสือเล่มใหม่ แม่จะพูดประโยคนี้ 

ด้วยสีหน้าดีใจ แต่ภาพที่แม่พูดถึงฉันด้วยสีหน้าแบบเดียวกันกลับไม่มีอยู่ 

ในความทรงจำของฉันเลย ต้องเป็นเพราะฉันไม่ได้รับสืบทอดอะไรมาจาก 

แม่เลยแน่ ๆ ฉันในตอนนั้นคิด

ฉันกับมายุโกะจังหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกัน ส่วนเดียวที่พอจะบอกว่า 

เหมือนกันได้คือลักษณะติ่งหูที่บาง แต่ที่จริงแล้วทั้งฉันและมายุโกะจัง 

หน้าตาไม่คล้ายพ่อกับแม่เลย ถ้าจะให้พูดจริง  ๆ  คงต้องบอกว่ามายุโกะจัง 

คล้ายทางพ่อมากกว่า พูดแบบนี้อาจฟังดูแปลก แต่ทั้งที่เป็นผู้ชาย พ่อ 

กลับมีผิวขาว คางเรียวได้รูป ถือว่าเป็นคนที่หล่อมากคนหนึ่ง พ่อตอนนี้ 

น้ำหนักมากกว่าสมัยนั้นเกินสิบกิโลกรัม แนวผมก็ถอยร่นไปไม่น้อยแล้ว  

ช่วงที่ดูดีที่สุดคงเป็นสมัยยังหนุ่มจนกระทั่งเมื่อสิบสามปีที่แล้ว ที่จริงแล้ว 

ฉันมีความรู้สึกว่าการหายตัวไปของมายุโกะจังทำให้ทั้งพ่อและแม่ดูแก่ลง 

อย่างรวดเร็ว

ถึงจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะคล้ายทางฝั่งแม่ แม่กับ 

คุณยายบอกว่าฉันเหมือนพี่สาวของคุณยาย แต่ท่านเสียไปแล้ว รูปสมัย 

ยังสาวก็ไม่มี จะบอกว่าเหมือนอย่างไรฉันก็ทำใจเชื่อไม่ลง

ความจริงแล้วฉันไม่ใช่ลูกของบ้านนี้หรือเปล่านะ บางครั้งฉันแอบคิด 

แบบนี้ ถ้าวันหนึ่งพ่อกับแม่ที่แท้จริงปรากฏตัวขึ้นเพื่อมารับฉันล่ะ จะทำ 

อย่างไรดี  กระทั่งเคยจินตนาการแบบนั้นด้วยซ้ำ  พ่อกับแม่ที่อยู่ ใน 

จินตนาการคือสามีภรรยานักแสดงจากโฆษณาแชมพู ฉันจะร้องห่มร้องไห้ 

ขณะกล่าวคำอำลาครอบครัวในปัจจุบัน แต่ทันทีที่ออกจากบ้านก็ตามพ่อแม่ 

คนใหม่ไปอย่างมีความสุข ความคิดเพ้อฝันแบบนี้ ไม่ว่าเด็กคนไหนก็น่าจะ 



29

มินะโตะ คะนะเอะ

เคยคิดอย่างน้อยสักครั้งหนึ่ง

เพราะฉะนั้นฉันจึงดีใจมากตอนได้ยินเรื่องนั้นจากคุณป้าร้านมารุอิจิ 

พี่น้องที่หน้าตาไม่เหมือนกันแต่สนิทกันไม่ใช่เรื่องแปลก

ฉันแบกกระดาษลังแผ่นใหญ่ที่มีชื่อยี่ห้อกระดาษชำระเขียนติดไว้ 

กลบัไปบา้น ตอนกำลงัแอบแมห่าพวกพรมไนลอน เสือ่ผนืเลก็ หรอืขา้วของ 

ทีด่จูะเอาไปใชส้รา้งทีซ่อ่นลบัได ้ มายโุกะจงัเขา้มาถามวา่ทำอะไรอยู ่ คงเพราะ 

มีกระดาษลังวางอยู่ในห้องนอนเด็ก เลยเหมือนเป็นการเรียกร้องความสนใจ 

อยู่กลาย ๆ 

ทุกคนตกลงกันว่าจะเก็บเรื่องที่ซ่อนลับไว้เป็นความลับกับคนที่บ้าน  

ถ้าหมายถึงผู้ใหญ่ก็ใช่อยู่หรอก แต่ฉันไม่คิดว่าจะต้องปิดบังมายุโกะจังด้วย 

เพราะนอกจากพวกฉัน เด็กที่อยู่ชั้นเรียนเดียวกับมายุโกะจังก็ไปเล่นแถว 

ภูเขาเหมือนกัน แถมหลายคนก็รู้เรื่องที่ซ่อนลับของพวกเราแล้วด้วย แต่นั่น 

ไมใ่ชเ่หตผุลจรงิ ๆ ทีฉ่นัตัดสนิใจเลา่ให้มายโุกะจังฟงัหรอก เหตผุลจรงิ ๆ คอื 

เพราะพวกเราเป็นพี่น้องที่สนิทกันต่างหาก

“น่าสนุกจัง!”

พอเปิดเผยเรื่องที่ซ่อนลับ มายุโกะจังก็พูดด้วยแววตาเปล่งประกาย 

คงเป็นเพราะช่วงนั้นมายุโกะจังอ่านหนังสือเรื่อง  การผจญภัยของทอม  

ซอว์เยอร์ ๑๔  อยู่พอดี เลยยิ่งทำให้เจ้าตัวรู้สึกสนใจเข้าไปใหญ่

มายุโกะจังถามฉันว่าจะสร้างที่ซ่อนลับแบบไหน ฉันพยายามอธิบาย 

ภาพที่อยู่ในหัวแต่ทำได้ไม่ดีนัก มายุโกะจังมองดูข้าวของที่ฉันรวบรวมไว้  

บอกว่าใช้เชือกด้วยน่าจะดีกว่า ถึงขั้นวาดออกมาเป็นภาพแล้วพูดว่าอยากไป 

สร้างด้วยกัน แน่นอนว่าฉันต้องยินดีอยู่แล้ว

ภาพที่มายุโกะจังวาดผิดจากภาพของที่ซ่อนลับสำหรับเล่นซ่อนหา 

ไปไกล ดคูลา้ยกบัฐานลบัของเราสองคนมากกวา่ ฉนัเหน็ภาพนัน้แลว้กอ็ยาก 

๑๔ The Adventures of Tom Sawyer เขียนโดย Mark Twain ตีพิมพ์เมื่อ  ค.ศ.  

๑๘๗๖ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยของเด็กชายทอม ซอว์เยอร์ กับเพื่อนชื่อฮักเกิลเบอร์รี่  

ฟินน์
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รีบไปสร้างเร็ว  ๆ แต่นึกขึ้นได้ทีหลังว่าวันรุ่งขึ้นเป็นวันเปิดสระว่ายน้ำของ 

โรงเรียนประถม ฉันสัญญากับทุกคนไว้แล้วว่าจะไปที่สระ ส่วนมายุโกะจัง 

ไม่ไปสระว่ายน้ำอยู่แล้ว

เอาไว้มะรืนนี้ก็ได้จ้ะ มายุโกะจังตอบยิ้ม  ๆ แต่ใบหน้าเปื้อนยิ้มของ 

มายุโกะจังกลับทำให้ฉันรู้สึกคล้ายหัวใจถูกบีบรัด บริเวณหางตาข้างขวา 

กำลังโค้งลง แผลเป็นสีชมพูอวบอ้วนทิ้งตัวลงมาตามแนวโค้งนั้น ทำให้ 

มองเห็นเป็นใบหน้าร้องไห้ ไม่ใช่ใบหน้ายิ้มแย้ม

แอบไปสรา้งทีซ่อ่นลบักบัมายโุกะจงัสองคนตอนทีท่กุคนไปสระวา่ยนำ้  

แล้วอวดให้ทุกคนตกใจในวันรุ่งขึ้นก็น่าจะดีเหมือนกัน ฉันเสนอมายุโกะจัง 

ว่าเราน่าจะไปที่ภูเขาหลังศาลเจ้ากันแค่สองคน

วันนั้นคือวันที่ห้าสิงหาคม

ที่จริงแล้วช่วงเวลาที่เหมาะแก่การออกไปเล่นข้างนอกมากที่สุดคือ 

ช่วงเช้าที่อากาศเย็น แต่โรงเรียนประถมของพวกเรามีกฎให้เรียนหนังสือ 

ที่บ้านช่วงเช้า กลายเป็นการห้ามเด็ก  ๆ  ออกนอกบ้านช่วงนั้นไปโดยปริยาย  

หลังจบกายบริหารทางวิทยุก็ต้องรีบกลับบ้านทันที รอจนบ่ายค่อยออกไป 

เล่นได้๑๕ จริง  ๆ  ก็มีเด็กบางคนที่ไม่สนใจกฎ ออกไปเล่นตั้งแต่ช่วงเช้าอยู่ 

เหมือนกัน แต่ฉันไม่ใช่เด็กใจกล้าขนาดที่สามารถแหกกฎโรงเรียนตั้งแต่ 

ปิดเทอมฤดูร้อนครั้งแรกโดยที่ตัวเองยังเป็นแค่นักเรียนชั้น  ป.หนึ่งได้ แถม 

เพื่อนร่วมชั้นที่อยู่บ้านใกล้กันก็มีแต่คนซื่อสัตย์ด้วย

เรียงความความประทับใจจากการอ่านเอาเป็นเรื่องที่มายุโกะจังอ่าน 

ให้ฟังดีไหมนะ ฉันกางกระดาษเขียนเรียงความลงบนโต๊ะ เรื่อง เจ้าหญิงกับ 

เมล็ดถั่ว ที่มายุโกะจังอ่านให้ฟังวันก่อนก็ฟังมาตั้งสามรอบแล้ว แต่ฉันกลับ 

นึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรลงไปให้เต็มสองหน้ากระดาษดี สุดท้ายเลย 

เปลี่ยนไปทำการบ้านวิชาเลขแทน

๑๕  ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน เด็ก  ๆ  ชั้นประถมที่ญี่ปุ่นต้องออกมากายบริหารตามการ 

กระจายเสียงวิทยุในตอนเช้าตามสถานที่ซึ่งตกลงกันไว้


