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1

สภาพการณกอนถูกระเบิดปรมาณู
ครอบครัวของฉัน อาศัยอยูที่ตําบล โยโกคะวะ อิจโจเมะ หางจากสะพานโยโกคะวะราวๆ 100
เมตร ไปทางทํานบกั้นน้ําดานทิศตะวันออก ตอนนั้นครอบครัวของฉันมี 4 คน สามีฉัน ชื่อ คิโยชิ ตัว
ฉัน ลูกสาวคนโตอายุ 3 ขวบ ชื่อ คาสึโกะ และ ลูกสาวคนเล็ก อายุ 6 เดือน ชื่อ คิโยมิ
สิ่งที่ฉันจําไดดีกอนที่ระเบิดปรมาณูจะถูกทิ้งลงมาคือ ทุกครั้งที่สัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังขึ้น
ฉันจะพาลูก 2คนหลบหนีลงไปอยูในหลุมหลบภัยใตดิน เรื่องนี้เกิดติดตอกันมาหลายวันแลว

z

สภาพการณตอนที่ถูกระเบิดปรมาณู
ตอนเชา ของวันที่ 6 เดือน สิงหาคม เนื่องจากไดรับหมายเรียกตัว วันนั้นสามีฉันจึงอยูบาน ไมได
ไปทํางาน สวนฉันกับลูกเลนไลจับกันอยูบนบาน เพราะสัญญาณเตือนภัยการทิ้งระเบิดทางอากาศได
ถูกยกเลิกออกไปแลว
ทันใดนั้น ก็มีลูกไฟรอนวาบเขามาจากทางหนาตาง ในชวงวินาทีนั้น เราแมลูกถูกดูดใหหลนลงมา
อยูที่พื้นขางลาง
มีเสียงรองของลูกสาวคนโตดังมาจากทางใตขาของฉันวา “ แม หนูอยูทนี่ ี่ แม หนูอยูที่นี่”ฉันตอบ
กลับไปวา“ หนู คาสึโกะ อดทนหนอย แมจะไปชวย”แตฉันถูกฝาผนังดิน และขาวของตางๆในบาน
หลนทับเอาไว แมแตจะขยับเขยื้อนคอ ก็ยังทําไมได
จากนั้นไมนาน ฉันไดยินเสียงสามีเรียกชื่อฉันจากขางบน “ มากิเอะ อยูที่ไหน อยูที่ไหน ”พรอม
กับเสียงเหมือนกับกําลังเดินวนหาอยูทางโนนที ทางนี้ที ครูใหญตอมา ฉันเริ่มรูสึกรอน จากนั้น ก็มี
เสียงสามีฉันตะโกนอยางหมดเรี่ยวแรงมาจากขางบนวา“ไฟไหมใหญแลว หากันขนาดนี้แลว แตยังไม
พบ ทําใจเสียเถอะ หักใจเสียเถอะ”
ดูเหมือนวาสามีจะไมรูวาฉันอยูที่ไหน แมฉันจะรองบอกไปวา“ที่นี่ พอ ฉันอยูที่นี่ ” ฉันถูกขาว
ของทับทั้งๆที่ยังกอดลูกสาวคนเล็กเอาไว เสียงของสามีที่บอกวาใหหักใจ ทําใหฉันยิ่งกอดลูกแนน
ยิ่งขึ้น ในตอนนั้น นิ้วคงจะไปปดทั้งจมูกและปากของเด็กเขา ทําใหเขาหายใจไมออก และดิ้น
ตะเกียกตะกายอยางทุรนทุราย พรอมกับรองไหจาขึ้นมา “ แว ”เสียงนั้นทําใหฉันตกใจ และตะโกน
ออกไปวา “ ลูกจะตายแลว ”สามีฉันคงจะไดยินเสียงนี้เขา ฉันรูสึกวาสามีฉันเดินกลับมา “ เธออยูที่
ไหน เธออยูที่ไหน ”และคนหาฉันใหมอยางสุดกําลัง สามีฉันเจาะชองเล็กๆได เขาเอาฉันออกมากอน
จากนั้นก็ดึงลูกสาวคนเล็กตามออกมา ฉันตาลายเพราะศีรษะถูกกระแทก ทําใหไมสามารถยืนทรงตัว
อยูได ไฟลุกไหมโชนอยูโ ดยรอบ และกําลังไหมใกลเขามาทุกขณะ
เมื่อหนีไปไดสักพักใหญ ฉันก็ฉุกคิดขึ้นมาได ฉันถามสามีวา “ พอ พอ คาสึโกะละ คาสึโกะละ”
สามีตอบวา “ คาสึโกะ ตายแลว ไมเคลื่อนไหวเแลว ทําใจเสียถอะ ”
ฉันไดแตขอโทษอยูในใจวา “ คาสึโกะ ขอโทษนะลูก ยกโทษใหแมดวย ยกโทษใหแมดวย ”พรอม
กับเดินไปพลาง
z

2

มือขางหนึ่งของสามีอุมลูกสาวคนเล็ก สวนอีกขางก็คอยชวยพยุงและดึงลากฉันหนีไป สามีพูดให
กําลังใจวา“ เขมแข็งเขาไว เขมแข็งเขาไว ตองอดทน ตองอดทน ”ตาฉันเริ่มมัว แควิ่งหนีตามสามีก็
เต็มที่สําหรับฉันแลว ไฟเผามาจากทุกทิศทุกทาง ฉันคิดวาบานคงถูกเผาจนไมเหลือซาก
เราไปไดนิดนึงก็หยุดพัก เดินไปพักไปเพราะสามีฉันตองใชมือขางหนึ่งชวยพยุงตัวฉัน มืออีกขางก็
ตองอุมลุกสาวคนเล็ก ระหวางทาง มีผูหญิงผมยุงกะเซิงคนหนึ่งเขามาเกาะขาสามีเพื่อขอความ
ชวยเหลือ “ ชวยดวย ลูกสาวดิฉันถูกเสาทับ ติดอยูออกมาไมได ชวยดวยเถอะคะ” สามีฉันตอบปฎิเสธ
กลับไปวา “ผมก็อยากชวยคุณเหลือเกิน แตทั้งภรรยาและลูกผม ก็อยูในสภาพแบบที่เห็นนี้ อภัยใหผม
ดวยเถอะ”เมื่อไดฟงดังนั้น ผูหญิงคนนั้นก็วิ่งผละหายไป จากนั้นเราก็ เดินไปพักไป เราไปถึงบานคน
ที่สามีรูจักที่ชินโจในตอนเย็น
ที่บานที่ชินโจ
เราอาศัยอยูที่บานที่ชินโจเปนเวลา 3 วัน ผลจากการถูกระเบิดปรมาณู ทําใหฉันเกิดอาการชอค
น้ํานมหยุดไหลไปเฉยๆ ไมมีน้ํานมเลี้ยงลูก และเนื่องจากวา ฉันเจ็บขาตองนอนพัก สามีเลยตอง
ออกไปหานมมาใหลูก
ฉันอดคิดไมไดวา บางที.....ลูกสาวคนโตอาจจะไมตาย........ และเมื่อคิดไปอีกวาฉันเองที่รอดตาย
โดยทิ้งลูกสาวที่รองขอความชวยเหลือไว ฉันแคนใจโกรธตัวเอง และรองไหไมหยุด
ตอนที่อยูที่บานที่ชินโจ ฉันเห็นแถวของคนเปนจํานวนมากที่ถูกไฟลวกเดินโซเซ สารรูปของพวก
เขาทําใหน้ําตาฉันไหล ฉันจึงหลับตา และไมมองพวกเขา
z

กลับบานพอแมที่จังหวัดยามางุจิ
3 วันตอมา รถไฟก็เริ่มออกวิ่งบริการไดอีกครั้ง ตัวฉัน สามี และลูกสาวคนเล็ก ขึ้นรถไฟจากสถานี
โยโกคะวะ เพื่อกลับไปที่บานพอแมฉันที่นิงุจิ จังหวัดยามางุจิ รถไฟขบวนนั้นคนแนนมาก ในที่สุด
พวกเราก็มาถึง จากสถานีเราเดินกลับบาน ระหวางทางผูคนตางก็ถามวา “เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น”
เมื่อเห็นสารรูปอันนาเวทนาของพวกเรา ตําบลนี้เปนตําบลเล็กๆ คนในตําบลจึงรูจักหนาตากันหมด
รวมทั้งฉันดวย ฉันไมมีเสียงแลว ไดแตรองไห เดินผานพวกเขาไป จนกระทั่งถึงบาน
นับตั้งแตคืนนั้นเปนตนมา ความรูสึกผิดที่ตนเองเอาชีวิตรอดมาไดโดยทิ้งลูกสาวคนโตเอาไวทําให
ฉันนอนไมหลับ จนกระทั่งแมและพี่สาวตองมานอนเปนเพื่อน ประกบขางเพราะกลัววาฉันจะฆาตัว
ตาย ทุกวันกลางดึก ฉันจะแอบออกไปนอกบานแลวตะโกนวา “ ยกโทษดวย ยกโทษดวย ยกโทษให
แมคนนี้ดวย”ระหวางที่ฉันอยูที่ยามางุจิ สามีฉันกลับไปที่ฮิโรชิมา เพื่อคนหาอัฐิของลูกสาวคนโต
หลังจากนั้น ฉันก็ยังไมมีน้ํานมเลี้ยงลูก แมฉันตองไปเที่ยวเดินขอนมจากเพื่อนบานแมลูกออนคน
อื่น แมพูดกับฉันวา “แกขาไมดี ตองนอน ไปไหนมาไหนไมได แถมยังมีลูกเล็กอีก คอยๆพักผอน ดูแล
สุขภาพใหดีกอน แลวคอยกลับไปนะ”ฉันพักอยูที่บานพอแมเกือบ 1 ป สวนขาก็ยังไมดีมาจนกระทั่ง
z

3

ทุกวันนี้
การเสียชีวิตของลูกสาวคนเล็ก
ฉันอยูที่ยามางุจิไดเกือบป ฉันก็กลับมาที่ฮิโรชิมา เราเชาบานอยูใกลๆกับบานหลังเกาที่โยโกคะวะ
วันหนึ่งสามีพาลูกสาวคนเล็กไปอาบน้ําที่ที่อาบน้ําสาธารณะ มีผูชายคนหนึ่งมองดูลูกสาวคนเล็ก
แลวทักวา “ ที่หลังนั่น รูส ึกจะบวมหนอยนะ”สามีจึงพาลูกสาวไปโรงพยาบาล เพราะคิดวาอาจเปน
เพราะหลังฟาดกับพื้นตอนที่เกิดระเบิด ผลการตรวจพบวา ไขกระดูกสันหลังของกระดูกสันหลัง 4 ซี่
เปนหนอง ดวยเหตุนี้เราจึงพาลูกกลับไปดูแลที่บานเที่จังหวัดยามางุจิอีกครั้ง เมื่อเวลาผานไป
จนกระทั่งลูกสาวโตขึ้น จนเรียก “ พอ แม”ได เราจึงตัดสินใจพาลูกกลับมาที่ฮิโรชิมา เพื่อเขารับการ
รักษาตัวที่โรงพยาบาล เราตองลําบากหาเงินคารักษา แมของฉันก็ชวยเราดวยในเรื่องนี้ แตในที่สุดเราก็
ไมมีเงินจายคารักษา เราจึงพาแกกลับบาน เธอเสียชีวิตลงในป ค.ศ.1952
z

เพื่อสันติภาพ
ฉันไมตองการใหเกิดสงครามขึ้นอีก อยากใหโลกนี้เปนโลกที่ทุกคนประสานมือกัน ชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน ถาทุกคนอยูดวยกันอยางเห็นอกเห็นใจกันได ก็คงจะมีความสุขมากทีเดียว

z

4

รอดตายมาไดอยางหวุดหวิด

ชิมาซากิ จิโร

5

รอดตายมาไดอยางหวุดหวิด
สภาพโดยทั่วไปในวันที่ 6 สิงหาคม
ตอนนั้น ผมขึ้นรถไฟจากไซโจ แลวมาตอรถรางในเมือง โดยใชเวลาเดินทางมากกวา 1 ชั่วโมง
เพื่อไปทํางานรวมกับเด็กนักเรียนคนอื่นที่โรงงานผลิตเครื่องจักรกล บริษัทอุตสาหกรรมหนัก มิซูบชิ ิ
จํากัด จังหวัดฮิโรชิมา ซึง่ ตั้งอยูที่ตําบลมินามิ คันนอง ผมมีพี่นอง 5 คน ผมเปนคนที่ 4 กลาวคือผมมี
พี่ชาย 1 คน พี่สาว 2 คน และนองสาว 1คน พี่ชายออกไปเปนทหารที่กิวชู สวนผมเรียนอยูที่โรงเรียน
นิจู ( โรงเรียนมัธยมตนประจําจังหวัดฮิโรชิมาไดนิจู ) ตั้งแตผมขึ้นชั้นมัธยมที่ 2 ไมเคยมีการเรียนการ
สอนเลย ผมถูกสงไปตามโรงงานทางโนนบางทางนี้บาง ตั้งแตปลายป ค.ศ.1944 ผมไดเขาทํางานที่
โรงงานมิตซูบิชิ คันนอง
วันที่ 6 สิงหาคม ระเบิดปรมาณูระเบิดระหวางทางที่ผมและเพื่อนนักเรียน 4-5 คน กําลังมุงหนาไป
ที่โรงงาน ตอนนั้นคิดวาผมคงอยูใกลๆกับสนามเอนกประสงค ตําบลมินามิคันนอง หางจากจุดระเบิด
4 กิโลเมตร เชานั้น ถาผมขึ้นรถรางชาไปอีกขบวน ณ เวลาที่ระเบิดปรมาณูระเบิด ผมคงจะอยูในรถราง
และตายทันทีจากระเบิดที่สะพานไอโออิ ผมรูสกึ วา ผมรอดตายมาไดอยางหวุดหวิดทีเดียว
ในวินาทีที่เกิดระเบิดปรมาณู มีแสงสวางวาบมามาจากทางดานหลัง ผมจําไดวารอนที่คอ หลังจาก
นั้นก็มีลมปะทะแรงจัดที่เกิดจากแรงระเบิด ผมลมคว่ํา และหมดสติไปประมาณ 5 นาที เมื่อลืมตาขึ้น
และกวาดสายตาไปรอบๆ โรงงานซึ่งอยูหางจากจุดระเบิด 4 กิโลเมตร เหลือแตโครงเหล็ก หลังคาถูก
ลมพัดปลิวหายไปหมด
เกิดอะไรขึ้นนี่ โรงงานที่จะไประดมพลถูก B29 ทิ้งระเบิดกระมัง ไมใชหรอก ไมใชถูก B29 ทิ้ง
ระเบิด แตนั่นคงจะเปนถังแกสที่
มินามิมะจิที่เกิดระเบิดขึ้นมาตางหาก ความคิดเห็นในหมูเพื่อนนักเรียนแตกตางกันออกไป สัญญาณ
เตือนภัยนาจะก็ถูกยกเลิกออกไปแลว ตอน 8 โมง 15 นาที เปนชวงที่ปลอดภัย กอน 8 โมงมีสัญญาณ
เตือนภัยการโจมตีทางอากาศ 1 ครั้ง แตก็เปลี่ยนเปนสัญญาณระวัง และสัญญาณนี้ไดถูกยกเลิกไปตอน
ราวๆ 8 โมง 5 นาที ไซเรนบอกยกเลิกนั้น ผมก็ไดยิน
หลังจากนั้นก็มีคําสั่งออกมาวา “ขอใหคนที่มาในวันนี้ กลับไปบานของตัวเองกอนเนื่องจากตัว
เมือง ถูกไฟไหมราบหมดทั้งเมือง”ทามกลางฝนดําที่ตกลงมา ผมมุงหนาไปทางทิศตะวันออก ผาน
เอบะ โยชิจิมา จนถึงเซนดะ ตอไปทางดานฮิจิยามา ขามสะพานมิยูกิ ตอนที่ขามสะพานมิยูกิผมถูกคน
หลายคนดึงที่ขา พรอมกับพูดวา “ ขอน้ําหนอย ขอน้ําหนอย”ผมคิดวาคนคงจะแคบาดเจ็บเทานั้น
เพราะผมยังคาดไมถึงวาทําไมผูคนมากมายจึงไดรับบาดเจ็บและถูกไฟลวก“พี่ชาย ขอน้ํา ขอน้ํา ผม
บาดเจ็บ คอ.....”แมจะถูกดึงขาขอน้ํา แตผมก็ไดแตรูสึกกลัว โชคดีที่ตอนที่เกิดระเบิดผมไมไดรับ
บาดเจ็บ แตเมื่อมีคนบาดเจ็บจํานวนมากอยูตอหนาตอตา ผมไดแตงงทําอะไรไมถูกเดินไปขางหนาทา
เดียว
z
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ตอนที่ผมผานเชิงเขาฮิจิยามา ผมจําภาพรางกายที่แดงเถือกของทหารคนหนึ่งได ผิวหนังทั้งตัวของ
เขาหลุดหอยลงมา แตเขายังมีลมหายใจอยู ชางเปนสภาพที่โหดรายทารุณเหลือเกิน เขามองมาที่ผม ชี้
นิ้วไปที่ศพ แลวพูดวา “ นี่ ฉันจะขนศพขึ้นรถเข็น พี่ชายชวยยกดานขาหนอย”แตผมกลัว และไม
สามารถทําได อาจจะเปนเพราะวาบริเวณเชิงเขาฮิจิยามานี้อยูหางจากจุดระเบิดกระมัง คนสวนใหญ
ไมไดรับบาดเจ็บรายแรง และมีคนเปนจํานวนมากชวยกันขนศพ ทหารคนนั้นคงจะเสียชีวิตภายใน
เวลาไมกี่วันตอมา
ในที่สุดผมก็มาถึงสถานีไคตะในตอนดึก เวลากี่โมงผมไมทราบ ผมไดขาววาในตอนดึกวันนั้น
อาจจะมีรถไฟออกจากไคตะไปทางไซโจ 1 ขบวน ผมคงจะรออยูมากกวาหนึ่งชั่วโมงกระมัง ในทีส่ ุดก็
ไดขึ้นรถไฟ คนเบียดกันแนนมาก รถไฟมาถึงไซโจ ทามกลางความมืดสนิทจนไมรูวาใครคือคนที่มา
รับ เนื่องจากเปนสมัยที่มีการควบคุมแสงไฟ เปนสมัยที่ไมอนุญาตใหเปดไฟ หรือจุดตะเกียงไฟ เราได
ยินแตเสียงคนที่มารับพูดวา“แยนะ ดูเหมือนวาจะแยมากทีเดียวละ”โดยที่ไมรูวาเปนใคร
สภาพตั้งแตวันที่ 7 เปนตนไป
ขาวที่วาลุงของผมซึ่งทํางานอยูที่ฮิจิยามาถูกระเบิด ทําใหปากับผมตองเขาไปที่ฮิโรชิมาดวยกันเพื่อ
คนหาลุง วันที่ 7 เราออกจากบานกันตั้งแตเชาตรูไปที่อุจินะ ตามขาวที่วาลุงผมถูกพาไปรวมไวที่นั่น
เรานั่งรถบรรทุกเขาไป หรือเขาเมืองโดยวิธีใดผมจําไมคอยได แตโชคดีที่ผมเรียนอยูที่โรงเรียนมัธยม
ตนนิจูอยู 3 ป ทําใหผมรูจักถนนหนทางในตัวเมืองดี ผมเลยคิดวาผมตองมากับปาเพื่อมาชวยบอก
ทาง
เราพบลุงที่คายกักกันอุจินะ ผมจําไดวาคายกักกันนี้อยูใกลกับทาเรืออุจินะ เคยเปนโกดังมากอน
“อะ คนนี้ เพิ่งหมดลมหายใจไปเดี๋ยวนี้เอง ชวยกันหามออกไปเถอะ”ทหารพูดแลวก็หามศพออกไป
เรียงไวที่ระเบียงทางเดิน “นี่ มีคนตาย ชวยยกดานหัวหนอย”เสียงทหารอีกคนบอกผม แตผมกลัว
ไมไดชวยเขา คนอีก 2-3 คนเขามาชวยกันหามคนตายออกไปไวที่ระเบียง เด็กผูหญิงสาวๆอายุราวๆ 20
ป ก็ถูกไฟลวกไหมตัวดําป ถูกจับใหนอนเปลือยกายอยู
จากอุจินะ เราพาลุงกลับไปที่บานที่ไซโจ หลังจากนั้น 3 วันคือวันที่ 10 สิงหาคม ลุงก็เสียชีวิต เรา
เผาศพลุงที่สถานฌาปนกิจศพใกลบาน ผมก็ไปชวยดวย สวนปา เสียชีวิตเมื่อ 2 ปที่แลว ปาใชชวี ิตอยู
กับลุงไดเพียง 9 ป
z

ความเปนอยูภายหลังที่ถูกระเบิด
โรงเรียนนิจูเปดเรียนอีกครั้งราวๆปลายเดือนตุลาคม หรือตนเดือนพฤศจิกายนกระมัง ที่คันนอง
ตรงที่เคยเปนที่ตั้งของโรงเรียนถูกถมและสรางเปนหองแถวเล็กๆขึ้น ผมจําไดวา เรานั่งหนาวตัวสั่น
เรียนหนังสือกัน ทามกลางหิมะที่ตกลงมาอยางไมคิดฝน ปราศจากเครื่องทําความอุนใดใดทั้งสิ้น ไมมี
แมแตกระจกหนาตาง กอนที่จะกลับมาเรียนกันที่คันนองอีกครั้ง ทางโรงเรียนไดไปขอยืมตึกเรียนของ
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โรงเรียนสตรีประจําไคตะใชบาง หรือไมก็ขอยืมโรงเรียนประถมเล็กๆที่ไมไดรับความเสียหายใช เพื่อ
เปดสอนใหแกเด็กนักเรียน
ผมเองตองการเรียนตอ ถาผมไมไปเรียนก็จะไมไดหนวยกิต ผมจึงตองทนหนาวไปเรียนหนังสือ ถึง
จะเปนแคหองแถวเล็กๆ แตก็ชวยใหพวกเราไดเรียนหนังสือกัน แคนี้ผมก็ไมรูวาจะขอบคุณยังไงแลว
ตามระบบเกาเราจะสําเร็จการศึกษาและไดรับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมตนปที่ 5 ผมสําเร็จ
การศึกษาปค.ศ. 1947 หลังจากนั้น ผมก็ไปเรียนตอที่สถาบันเทคโนโลยีประจําจังหวัดฮิโรชิมาที่เซนดะ
มะจิ
หลังจากที่ผมจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี ชวงปค.ศ. 1955 เปนปที่ปริมาณการใชรถยนตร
ทั่วโลกเริ่มขยายตัว ทําใหผมคิดตั้งโรงเรียนสอนขับรถยนต ผมกับเพื่อนเริ่มจากการเอาพลั่วมาขุดทาง
วิ่งกันเองเลย ผมใชหนวยกิตที่ไดจากการเรียนในสถาบันเทคโนโลยีไปขอวุฒิบัตรเพื่อเปนครูสอน
ภาคทฤษฎี และความชํานาญทางภาคปฏิบัติ ผมทํางานที่โรงเรียนสอนขับรถยนตในเมืองใน
ตําแหนงหัวหนาอาจารย ตั้งแตปค.ศ. 1960
ปค.ศ. 1966 ผมลาออกจากโรงเรียนสอนขับรถยนต เพราะพี่ชายผมอยากทําธุรกิจเกี่ยวกับบานพัก
คนชรา และอยากใหผมไปชวย ผมเลยออกมาชวยพี่ชายทําธุรกิจ พี่ชายผมเปนถึงนายกสมาคมแพทย
ผมภูมิใจในตัวพี่ชายผมมาก บานพักที่อยูไกลๆ เชนที่มิยาจิมา และที่ยูกิ ผมจะเปนคนขับรถพาพี่ชายซึ่ง
เปนผูอํานวยการโรงพยาบาลไปเอง ผมตองเปนคนขับรถดวยตัวเองเพราะคิดวานั่นเปนหนาที่ที่ผม
ตองทําเพื่อชวยพี่ชาย เราพี่นอง 2 คนชวยกันทําธุรกิจมาดวยกัน แตพี่ชายผมตองมาเสียชีวิตลงดวย
โรคเสนเลือดในสมองแตก ผมนอนไมหลับอยู 3 วัน 3 คืน พี่ชายผมตั้งหนาตั้งตาเรียน สวนผมก็เปน
นักกีฬา เรากอดคอทํารวมกันมา การที่พี่ชายผมตองเสียชีวิตลงเปนสิ่งที่นาเสียดายอยางที่สุด
หนาที่การงาน ชีวิตสมรส และผลสืบเนื่อง
อีกไมเทาไรก็จะครบ 50 ปที่ผมกับภรรยา แตงงานกันมา ตอนแตงงาน ผมไมไดบอกวา ผมถูก
ระเบิดปรมาณู เพราะกลัววาจะถูก
กีดกัน แตผมตัดสินใจบอกกับภรรยาดวยตัวเองวา “ ฉันถูกระเบิดดวยแตไมมาก ตอนนั้นฉันทํางานอยู
ที่มิซูบิชิ ซึ่งอยูหางออกไป 5 กิโลเมตรที่สุดเขตมินามิคันนอง ฉันไมไดรับบาดเจ็บอะไร”ภรรยาผมดูไม
ใสใจกับเรื่องนี้ ลูกชายผมเปนเภสัชกร มีความรู และรูวาตัวเองเปนลูกของผูที่ถูกระเบิดปรมาณู เรา
เปนกังวลตอนที่ลูกชายกับลูกสาวเกิด เราแอบตรวจสอบจนแนใจวาไมมีอะไรผิดปรกติ
ผลสืบเนื่องที่ทําใหผมเปนหวงก็คือ แมเวลาจะผานไปถึง 10 ปหลังจากที่ถูกระเบิด ที่บริเวณ
ดานหลังคอของผมมีปุมนูนเกิดขึ้น เขาบอกผมวาเปนเนื้องอกดี ไมใชเนื้อราย แตก็เปนกอนปูดใหญ
ทีเดียว บริเวณที่เกิดเนื้องอกคือบริเวณที่ถูกลําแสงจากดานหลังตอนที่เกิดระเบิด ผมเคยผาตัดเพื่อเอา
กอนเนื้อออกแลว แต 10 ปใหหลังก็งอกขึ้นมาอีก แตระยะหลังนี้ ไมมีเนื้องอกเกิดขึ้นมาอีกแลว
นอกจากเรื่องนี้ อาการปวยอื่นๆที่คิดกันวามีสาเหตุมาจากกัมมันตภาพรังสีก็มีเรื่องฟนที่จะเสื่อมเร็วกวา
z
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คนอื่น อาการจะตางกันไปแลวแตคน บางคนผมรวง แตสําหรับผม ไมรวง แตที่พูดไดวาจะเปน
เหมือนกันหมดทุกคนก็คือ คนที่ถูกระเบิดปรมาณูจะเหนื่อยงาย ในทุกกรณี ถึงจะทํางานเหมือนคนอื่น
แตจะเหนื่อยงายกวา ซึ่งอาจจะเปนเหตุใหเจานายมองวาขี้เกียจ และถูกเจานายดุวา “ คนอื่นเขาทํางาน
แคนี้ไมเหนื่อย แตคุณเหนื่อย ไมขี้เกียจไปหนอยเหรอ ” สําหรับในเรื่องงานแลว การเหนื่อยงายเปน
เรื่องเสียเปรียบ
เพื่อสันติภาพ
การเลาใหเด็กรุนใหมฟงวาระเบิดปรมาณูคืออะไร สันติภาพคืออะไร ผมคิดวาคนเลาจะตองมีวิธีใน
การเลา ในชัว่ พริบตาที่เกิดระเบิด พริบตาเดียวนั้นตึกพังทลาย พริบตาเดียวนั้นคนจํานวนมากเสียชีวิต
การเลาเรื่องนี้ตองมีวิธีการ การเลา แคคําพูดที่วา “แยแลว แยแลว ”หรือ “ความรูสึกผิดที่ไมไดใหน้ําแก
คนที่มาขอ หรือการวิ่งหนีไปเฉยๆทั้งๆที่เห็นวาไฟกําลังไหมอยูใตสะพาน”นั้น ผมคิดวาไมไดถายทอด
อะไรใหกับคนฟง หรือการบอกวา“ มีอาคารเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อยูที่สวนสันติภาพ ไปดูซิ มีตนไม
สันติภาพดวย ”เพียงแคนี้ก็ไมไดเปนการถายทอดใหเห็นถึงความโหดรายทารุณของระเบิดปรมาณู ดี
ไมดี อาจทําใหคนฟงคิดวา ระเบิดปรมาณูไมไดรายแรงอะไรเลยดวยซ้ํา วันกอนที่เกิดพายุทอรนาโด
ขึ้นที่ฮอกไกโด มีคนเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ผมเห็นภาพแลวชางเหมือนกับชั่วอึดใจนั้นของระเบิด
ปรมาณูมาก เปนภาพที่รุนแรงดูแลวกอใหเกิดความรูสึกรวมไปกับเหตุการณจริง ผมวาแมแตเด็กเล็ก
ภาพนั้นก็คงถายทอดอะไรใหแกพวกเขาบางเปนแน ระเบิดปรมาณูก็เหมือนกัน นาจะถายทอดไดจาก
ความหายนะตางๆที่เกิดขึ้นตามความจริง การพังทลายแบบนั้น การที่ไฟลุกไหม และมีคนเสียชีวิตถึง
200,000 คนในชั่วพริบตา
หลังจากที่เกิดระเบิดไมนาน ชางภาพอาชีพจากหนังสือพิมพไมนิจิ และอาซะฮิ ไดเขาไปที่ฮิโรชิมา
และถายสภาพอันนาเสราสลดออกมาหลายภาพ พวกเขาบอกวา พวกเขาเคยไปสนามรบมาหลายตอ
หลายครั้งแลว แตก็พูดไดวา ไมเคยมีสนามรบแหงใดที่มีสภาพที่นาสังเวช หดหูเทากับระเบิดปรมาณู
ที่ฮิโรชิมาเลย ทํายังไงเราถึงจะถายทอดสภาพที่นาสมเพชเวทนานี้ออกมาได สําหรับตัวผม ผมคิดวา
คนเลาจําเปนตองมีวิธีการเลา
สุดทายนี้ ผมในฐานะนักเรียนนิจู นักเรียนรุนนองผมเปนจํานวนมากเสียชีวิตเพราะระเบิดปรมาณู
นอกจากนี้ ในระยะหลังเพื่อนรุนเดียวกันก็เสียชีวิตไปก็มี พี่ชายคนเดียวก็เสียชีวิตไป ผมรูสึกเหมือน
อยูตัวคนเดียว ปจจุบันตัวผม ไปไหนมาไหนเองไมได ตองใหภรรยาดูแล ผมอยากจะมีชีวิตอยูตอไป
อีกสัก 2 ป เพื่อเลาประสบการณของตัวเองอยางหมดเปลือก สองอาทิตยครั้งก็ได ใหเด็กเล็กก็ได เด็ก
ประถมก็ไดฟง ถาสิ่งนี้เปนไปได ผมคิดวาชีวิตในชวงสุดทายของผมคงจะมีความสุขที่สุด
z
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ชีวิตความเปนอยูในเวลานั้น
ตอนนั้นผมอายุ 31 ปทํางานอยูที่บริษัทจูโคคุไฮเดงจํากัด ที่โคมะจิ ( ปจจุบันคือ บริษัทจูโคคุเดง
เรียวคุจํากัด ) ผมอยูกับภรรยาชื่อ มิกิเอะ และลูกสองคน ( ลูกชายคนโตอายุ 3 ขวบและลูกสาวคนเล็ก
อายุ 7 เดือน) เราเชาบานอาศัยอยูดวยกันที่ตําบลโอเตะมะจิ ผมเขามาทํางานที่บริษัทจูโคคุไฮเดงนี้
หลังจากที่ผมจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมตนโอโนมิจิ และสอบใบขับขี่ไดในเดือนกุมภาพันธ
ค.ศ.1934 ผมคิดวาตอนนั้นผมคงมีอายุประมาณ 20-21 ป ระหวางที่ทํางานอยูที่นั่น ผมถูกเรียกตัวสอง
ครั้ง ครั้งแรก ระหวางเดือนกันยายน ค.ศ. 1937 ถึง เดือน มกราคม ค.ศ. 1941 ครั้งที่สองระหวางเดือน
กันยายน ค.ศ.1942 ถึง เดือน พฤศจิกายน ค.ศ.1943 อยูในสภาพสลับไปสลับมาระหวางการถูกเรียกตัว
กับการกลับเขาทํางานตามเดิม
ปลายเดือนมีนาคมค.ศ. 1945 คุเระถูกโจมตีทางอากาศอยางหนัก ภาพฝูงเครื่องบินที่บินออกจาก
เรือบรรทุกเครื่องบินแลดูคลายฝูงแมงปอจํานวนมากเปนภาพที่ผมเห็นอยูบอยๆ ใตพื้นที่บานผมมีหลุม
หลบภัยขุดเอาไวแลว คนที่อยูกอนหนาจะเปนคนขุดเอาไวหรือเปลาผมไมทราบ เวลาถูกโจมตีทาง
อากาศเราจะหนีไปอยูที่หลุมนั่น แตลกู ทั้ง 2 คนยังเล็กมาก คนหนึ่ง 3 ขวบ อีกคน 7 เดือน แมจะหนีลง
หลุมหลบภัยไดแลว แตขณะที่กําลังดูคนหนึ่งอยู อีกคนก็วิ่งออกไปขางนอก เปนสภาพที่ลําบากมาก ซึ่ง
ผมคิดวาคงจะรับมือกับสภาพนี้ตอไปไดไมนาน ปลายเดือนมีนาคมผมจึงใหภรรยาและลูกสองคน
อพยพไปอยูที่บานพอแมของภรรยาที่อําเภอ ฟุตามิ หมูบานวาดะมุไก
เอดะ (ปจจุบันคือ เมืองมิโยชิ ตําบลมุไกเอดะ) โดยใหไปแตตัว เครื่องเรือนที่บานฝากไวที่โกดังเก็บ
ของบริษัท
หลังจากที่ใหภรรยาและลูกไปแลว ผมก็มาอาศัยอยูที่โกดังของบริษัท ตนเดือนพฤษภาคม เสารอาทิตยผมไปหาภรรยาและลูก เมื่อกลับมาก็พบวาโกดังถูกทิ้งระเบิด ขาวของถูกไฟไหมหมด ไมมี
อะไรเหลือ แมแตเสื้อผาก็ไมมีใหเปลี่ยน ผมจึงกลับไปที่หมูบานวาดะ แลวใหตัดเสื้อผาใหตั้งแต ชุดยู
กะตะ เสื้อเชิ้ต และกางเกง วันจันทรผมจับรถไฟเที่ยวเชาสุดเพื่อมาทํางาน เนื่องจากผมไมมีที่อยูแลว
ผมจึงไปเชาหองอยูในบานแหงหนึ่งที่ตําบลอุชิตะ โดยเพื่อนรวมงานเปนคนแนะนําให ผมอาศัยอยูที่
นั่นจนกระทั่งถูกระเบิด
z

สภาพการณตอนที่ถูกระเบิด
เวลานั้น มีการชุมนุมดูแลความปลอดภัย ถาสัญญาณเตือนการโจมตีทางอากาศดังขึ้นตอนกลางคืน
อําเภอจะมีคําสั่งใหสวมชุดทํางาน และตองออกมาทําหนาที่เฝายาม ดูแล ความปลอดภัย มีทหาร
กองหนุนเขามาชวยดวย ในวันที่ 5 สิงหาคมตอนกลางคืนยังมีสัญญาณเตือนภัยการโจมตีทางอากาศดัง
ขึ้น ผมตองออกไปเฝายามสะพานยานางิซึ่งผมรับผิดชอบอยู วันรุงขึ้นหลังจากวันที่ออกเวร เวลา
ทํางานตามปรกติจะเลื่อนจาก 8.00 น มาเปน 8.30 น แตไมมีคําสั่งดังกลาว ผมจึงไปบริษัทตอน 8 โมง
เชา และนี่คือสิ่งที่ชวยชีวิตผมไว
z
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ผมมีเวลา 30 นาทีกอนเขาทํางาน ผมจึงลงไปที่หองอาบน้ําพนักงานที่ชั้นใตดินเพื่อซักชุดทํางานที่
ใสเมื่อคืน ตอนนั้น ขณะที่ผมกมตัวลงเพื่อซักผา ทันทีทันใดนั้น ผมก็ถูกลมที่เกิดจากแรงระเบิดที่พัด
เขามาจากดานหนาพัดไปปะทะกับกําแพงจนหมดสติ ผมจําอะไรไมไดเลยนอกจากแสงสวางวาบ
เทานั้น เมื่อผมฟนขึ้นมา รอบๆตัวมืดสนิทเพราะมีแตขี้ฝุน ผมมองเห็นเปลวไฟเกิดขึ้นที่ชั้น 4 หรือ ชั้น
5 ทําใหผมไดสติ และคิดวาจําเปนตองทําอะไรสักอยาง ทามกลางความมืดสนิทอันเนื่องจากขี้ฝุนมอง
ไมเห็นทางขางหนาแมแตสักกระเบียด ผมอาศัยความจําและใชมือคลําหาทางเดินออกมา ผมตรงไป
บริเวณที่คิดวาเปนบันได เดินไปสะดุดไปจนในที่สุดก็ออกมาถึงปอมยามขางๆตัวตึกได จากปอมยาม
เราสามารถเห็นทางรถรางได เมื่อออกไปที่ทางรถราง ผมเห็นรถรางพลิกขางเอียงทับบานชาวบานอยู
นี่ไมใชเรื่องเล็กๆแลว จะหนีไปที่ไหน หรือจะถามใคร ก็ไมมใี ครอยูที่นั่น
ปรกติที่หลบภัยของพวกเราคือ สนามอิจจู ( โรงเรียนมัธยมตนไดอิจจู ประจําจังหวัดฮิโรชิมา )ซึ่ง
อยูทางทิศใตของบริษัท แตผมไมทราบผมจึงมุงหนาไปทางทิศเหนือตามทางรถราง เลี้ยวขวามือกอน
ถึงศาลเจาชิราคามิ แลวมุงหนาไปทางทิศตะวันออกของถนนทาเคยะโจซูจิ ระหวางทางรั้วโรงเรียน
สตรีมัธยมปลายไดอิจิประจําจังหวัดฮิโรชิมาถูกแรงลมจากระเบิดดันลมระเนระนาดอยูกลางถนน มี
ผูหญิงคนหนึ่งซึ่งดูไมออกวาสาวหรือมีอายุแลว เธอถูกกําแพงลมทับติดอยูขางใต โผลออกมาแตศีรษะ
เธอรองขอความชวยเหลือ แตในตอนนั้น ตัวเองก็บาดเจ็บเลือดไหล เพราะที่หลังมีเศษแกวปกทิ่มอยู
เลือดไหลเกรอะกรัง แคหนีเอาตัวรอดก็สุดกําลังของผมแลว
จากนั้น ผมเดินตามแมน้ําทาเคยะลงไปทางทิศใต มุงหนาไปที่สะพานมิยูกิ เราเรียกวาแมน้ําทาเค
ยะ แตจริงๆแลวก็คือคูน้ําเล็กๆที่ไมไดปรากฏใหเห็นในแผนที่ ผมผานชั้นใตดินของฟุคุยะไป ระหวาง
ทางที่หนี ผมไมเห็นคนที่หนีภัยคนอื่นเลย แตเมื่อมองขามแมน้ําทาเคยะไปที่บานฝงโนน ก็ดูเหมือนวา
คนในบานพูดวาเกิดเรื่องใหญ พรอมๆกับเก็บขาวของไปดวย ผมไมรูวาเปนเวลากี่โมง แตคิดวาเวลา
คงจะผานไปนานพอควร
กอนจะขามสะพานมิยูกิ มีรถบรรทุกของทหารแลนมา ผมจึงขออาศัยไปลงที่ทาเรืออุจินะ จากนั้น
ก็ขึ้นเรือ ไปหลบภัยอยูที่เกาะนิโน
ชิมา ที่เกาะนิโนชิมานี้ มีคนที่ไดรับบาดเจ็บมาหลบภัยอยูเปนจํานวนมาก เปนสภาวะการณที่เหลือเกิน
จริงๆ มีทหารพยาบาลอยู เขาไดแตใชผาพันแผลพันแผลให การที่จะไดรับการรักษาที่เปนเรื่องเปน
ราวนั้นทําไมได ที่หลังผมก็ยังคงมีเศษแกวทิ่มคาอยูอยางนั้น มีคนเสียจริต คนที่รองไหโอดครวญ คน
ที่โกรธโมโหคนที่รองไห คนที่ไมนอนตอนกลางคืนแตกลับวิ่งไปรอบๆ และคนที่โกรธคนดังกลาว
ที่นั่นอึกทึกหนวกหูมากจนนอนไมหลับ วันที่ 6 ผมไมไดกินอะไรเลย วันที่ 7 ตอนเชา ผมไดรับ
ขาวตมใสในกระบอกไมไผกับบวยดอง1 ลูก ผมกินเปนอาหารเชา นี่เปนอาหารทั้งหมดที่ผมไดกินที่
เกาะนิโนชิมา
ผมดูสภาพแลว ผมคิดวาถาอยูตอไปก็คงเสียชีวิตแน ผมจึงขออนุญาตทหารกลับบาน เชาวันที่ 7
ผมนั่งเรือกลับมาที่ทาเรืออุจินะ
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โชคดีที่มีรถบรรทุกจอดอยูที่นั่น ผมถามนายทหารที่อยูบนรถวา “จะไปไหน” “ไปที่ทําการอําเภอ”เขา
ตอบ “ถาอยางนั้น ขอนั่งไปจนถึงที่วาการอําเภอหนอยนะครับ” ผมพูด “ขึ้นมาเลย” ทหารตอบ เขาให
ผมนั่งรถมาจนถึงประตูที่วาการอําเภอดานหนา ผมกลาวขอบคุณและลงจากรถ ผมเดินไปบริษัทที่อยู
หางไปทางเหนือของที่วาการอําเภอเล็กนอย เมื่อถึงบริษัท มีพนักงานที่ผมรูจัก 2 คนอยูที่
ประชาสัมพันธ ผมจึงบอกไปวา “จากนี้ ผมจะอพยพไปอยูบานภรรยาที่มิโยชิ” และบอกที่อยูใวให
หลังจากนั้น ผมก็เดินผานตําบลคามิยะ ฮัตโจโบริ ไปจนถึงหองเชาที่อุชิตะ คืนนั้นผมคางคืนที่หอง
รุงขึ้นวันที่ 8 ผมไปขึ้นรถไฟที่สถานีเฮซะกะ เพื่อมุงหนาไปยังหมูบานวาดะที่ภรรยาและลูกผมอพยพ
ไปอยู ผมคิดวาภรรยาผมคงปนหวง จึงจําเปนที่จะตองรีบกลับบานไปกอนสักพัก สภาพระหวางทาง
ผมจําไมคอยได แตภาพฝงแนนติดตาก็คือภาพศพเปนจํานวนมากที่ทับซอนอัดกันแนนที่บริเวณ
สะพานโคเฮอิ
สภาพหลังจากที่ถูกระเบิด
ตอนที่ไปถึงหมูบานวาดะ ที่หลังผมยังเต็มไปดวยเศษแกวแตกทิ่มคาอยู ทุกวัน ผมจะไปที่แมน้ํา
และใหภรรยาทําความสะอาดหลังให เลือดที่หลังจับเปนกอนแข็งติดกรังคลายยางมะตอย เมื่อภรรยา
ผมใชเข็มทิ่มเอากอนเลือดนี้ออก เศษกระจกก็จะหลุดติดออกมาดวย ภรรยาผมเอาเศษแกวออกใหผมที่
แมน้ําแบบนี้อยางตอเนื่องอยูเปนอาทิตยใชเวลาถึง 10 วัน จนคิดวาไดเอาออกไปหมดแลว แตเมื่อราวๆ
ป ค.ศ.1955 เศษแกวที่คางอยูเกิดเปนหนอง และผมตองไปใหหมอที่โรงพยาบาลที่ซาไกมะจิตัดเอา
ออกให เรื่องตอไปนี้เกิดขึ้น หลังจากที่ไปถึงหมูบานวาดะไดสักพัก กอนที่จะอยูในสภาพที่อุนใจ
แลววาไดเอาเศษแกวออกหมดแลว พอผมเดินทางมาจากโอโนมิจิ เพราะผมติดตอไปที่โอโนมิจิไมได
พอมาเพื่อปรึกษาวาจะจัดงานศพผมที่ไหนดี แกไมรูวาผมยังมีชีวตอยู พอแกรูวาผมยังมีชีวิตอยู แกทั้งดี
ใจและประหลาดใจมาก แกเพียงดื่มน้ําชาที่เฉลียง แลวก็รีบเดินทางกลับโอโนมิจิทันที
ที่หมูบานวาดะ ผมไมไดรูสึกวาอวัยวะภายในของผมผิดปรกติ กลับออกจะแข็งแรงดวยซ้ํา ผมพัก
รักษาตัวอยูที่นั่นประมาณ 3 สัปดาห
ปลายเดือนสิงหาคมหรือตนเดือนกันยายน ผมกลับมาที่ฮิโรชิมา และเขาทํางานตามเดิม
หลังจากที่กลับเขาทํางานสักพักใหญ ผมคิดวาคงจะเปนราวๆกลางเดือนกันยายนเพราะชวงนั้นลูก
เกาลัดเริ่มรวง ผมมีอาการถายเปนเลือด จึงกลับไปที่บานพอแมของผมที่โอโนมิจิเพื่อรักษาสุขภาพ
ทุกคนรวมทั้งหมอดวยคิดวาผมเปนโรคบิด และคุยกันจนถึงขั้นที่วาสมควรหรือไมที่จะแยกตัวผม
ออกไปอยูตางหาก พี่สาวผมหุงขาวเกาลัดใหผม ผมกินขาวนี่แลวเลือดก็หยุด ซึ่งผมคิดวาเปนเรื่องที่
แปลก ที่โอโนมิจิ ผมกินขาวไดมาก ผมพักรักษาตัวอยูที่นั่น 4・5 วัน พอแข็งแรงขึ้น เลยกลับมาทีฮ่ ิโร
ชิมาอีกเพื่อกลับเขาทํางานตามเดิม
z
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การดําเนินชีวิตหลังสงคราม
ตอนที่กลับเขามาทํางานนั้น มีพนักงานเปนจํานวนมากที่ไมมีที่อยู พวกเราอาศัยอยูดวยกันที่ชั้น 5
ของบริษัท ตอนแรกพวกเราตองทําอาหารกันเอง แตตอนหลังบริษัทจางคนมาทําอาหารให
เนื่องจากผมขับรถยนตได งานของผมก็คือการขับรถบรรทุกขนอุปกรณจากแผนกวัสดุกองธุรกิจ
ทั่วไป ไปที่โรงไฟฟาทุกโรงที่อยูภายในจังหวัด
ป ค.ศ.1946 ครอบครัวผมยายกลับมาและเราไดอยูดวยกันอีกครั้ง หลังเลิกงาน เพื่อนรวมงานซื้อ
เสาบาน และสรางบานใหที่ตําบล เอโนะมะจิ ผมอาศัยอยูที่ตําบลเอโนะมะจินี้ ตั้งแตนั้นเปนตนมา
นับเปนเวลา ได 30 ป
ชีวิตโดยทั่วไป มีเรื่องหลายเรื่องที่ลําบาก แตเรื่องอาหารการกินพอแมภรรยาสงขาวสารมาให เราก็
เลยไมขัดสน แตเสื้อผากับที่นอนที่เก็บไวในโกดังบริษัทนั้น ถูกไฟไหมหมด ไมมีอะไรเหลือ ผมตอง
เอายูกะตะมาเย็บเปนกางเกงใน ทางโอโนมิจิสงที่นอนมาให ผมเริ่มตนจากหนึ่งใหม โดยไดรับความ
ชวยเหลือจากทุกคน

z

เกี่ยวกับสุขภาพ
ลูกสาวคนที่ 2 ของผมเกิด เดือนกรกฎาคม ค.ศ.1947 จริงๆแลว ผมเปนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบอัน
เกิดจากรังสีปรมาณูมาก สมัยที่แกยังอยูอนุบาล เลือดกําเดาแกไหลไมหยุด พอแกมีอะไรที่ตางไปจาก
เด็กคนอื่น ผมเคยคิดวาเปนผลสืบเนื่องจากกัมมันตภาพรังสี
ตัวผมเอง ค.ศ.1956 ผมเกิดมีเนื้องอก และกลายเปนโรคคลายมะเร็งที่ปอด ( Tuberculoma of the
lung ) จํานวนเม็ดโลหิตขาวมี 2000 ตอนนอยๆก็จะเหลือแค 1000 น้ําหนักตัวก็เหมือนกัน จาก 65
กิโลกรัม ลดลงมา 8 กิโลกรัม ผมเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ ฮาระ ตําบลฮัตซึกาอิจิ ( ปจจุบันคือเมือง
ฮัตซึกาอิจิ ) รวมเปนเวลา 1 ปกับ 3 เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1956 ถึง เดือน กันยายนค.ศ. 1957
ผมลาปวยกับบริษัทนานถึง 2 ป ผมเขาโรงพยาบาลวันที่ 7 เดือน กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันทานาบาตะ
พอดี เวลาอาหารเชา ลูกสาวซึ่งเรียนอยูชั้นประถมปที่ 2 พูดวา “ วันนี้ เราจะไปพบดวงดาว กันไมใช
หรือ แตนี่ ตองลากันแลวนะ ” ทุกคนรองไหเมื่อไดฟงคําพูดดังกลาว
หลังจากนั้นเปนตนมา ผมแข็งแรง และไมเคยเจ็บปวยหนักๆ อีกเลย ราวๆ 10 กวาปกอน ผมเกิด
ภาวะเลือดไหลไมหยุด ตองเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลนิเซกิ จนเลือดหยุด หมอตองฉีดยาหามเลือดให
ผม
เมื่อ 4 ป กอน ผมเขารับการผาตัดโรคมะเร็งที่ตอมลูกหมาก ตอนนั้นผมไดรับใบรับรองสถานะวา
เปนผูที่ถูกระเบิดปรมาณู
z

z

สิ่งที่ผมคิดอยูในปจจุบัน
ขณะนี้ ผมอายุ 94 ป ผมสํานึกในบุญคุณที่ใหผมมีชีวิตยืนยาวอยูจนกระทั่งทุกวันนี้ ผมเปนหนี้
15

บุญคุณภรรยาผม นอกจากนี้ ลูกๆผมก็ดูแลผมดีมากจนผมไมรูจะพูดอะไรไดมากไปกวาคําวา
“ ขอบคุณ”
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คิ ด ถึ ง แ ม

คาวางุจิ ฮิโรโกะ
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สภาพกอนวันที่ 6 สิงหาคม
เวลานั้นบานของฉันอยูที่ตําบลคามิเทมมะ ครอบครัวมีกันสี่คนแม พี่ชาย พี่สาวและตัวฉัน พอ
ชื่อ โอโมยะ โตชิโอะ เสียชีวิตในสงครามที่ประเทศจีนเมื่อปค.ศ. 1938 เนื่องจากตอนที่พอเสียชีวิตใน
สงครามนั้น ฉันยังเล็กมากฉันจึงไดเห็นหนาของพอแตในรูปเทานั้น มีคนเลาใหฟงวาเวลาที่ฉันดูรูป
ของพอที่ตั้งอยูในบานแลว ฉันก็จะพูดวา “ไมไดเอารองเทาแตะไปใหพอ พอก็เลยไมออกมาจากรูป”
แมชื่อชิซุโกะเปนคนเลี้ยงดูพวกฉันมาแตเพียงคนเดียว แมเปนคนที่มีความกระตือรือลนใน
การศึกษามากกวาคนอื่น แมแตในระหวางสงครามก็ยังใหพวกเราเรียนเขียนคัดลายมือ เตนบันเลย
และอื่นๆ ตอนที่พี่ชายจะสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนมัธยมตนก็ไดสวดบนบานโดยเดินวน 100 รอบทุก
เชา พอพอตายแมก็มีความคิดวาสิ่งเดียวที่จะเหลือไวใหลูกๆ ไดคือการศึกษา
ดวยเหตุนี้ แมจึงทํางานมากมายหลากหลายอยางตั้งแตเชาจรดค่ําทุกๆวัน พี่ชายและพี่สาวจะชวย
แมทํางานสงหนังสือพิมพในตอนเชา แมวาฉันจะยังเล็กอยูแตก็จําไดวาเดินตามหลังทุกคนไปดวย
ถึงแมวาแมจะมีงานยุงทุกๆวัน แตเราก็ยังมีครอบครัวของลุงที่อาศัยอยูในเมืองเดียวกัน และก็ยังมี
ครอบครัวปูที่อาศัยอยูที่ตําบลฮิโรเซะโมโตะซึ่งอยูใกลๆกันกับเมืองที่เราอยูดวย นอกจากนี้ในสมัย
นั้น เพื่อนบาน ก็ยังชวยเหลือถอยทีถอ ยอาศัยกันไดเหมือนอยางกับญาติ พวกเราจึงไดรับการดูแล
ชวยเหลือจากคนที่อยูรอบขาง
ในชวงนั้นโรงเรียนเปนจํานวนมาก ดําเนินการอพยพหลบภัยกลุมและอพยพหลบภัยหมูเครือ
ญาติ ฉันซึ่งอยูประถมปที่ 3 และพี่สาวชื่อสุมิเอะอยูชั้นประถมปที่ 6 ของโรงเรียนเทมมะถูกให
อพยพหลบภัยกลุมไปอยูในวัดที่อยูที่ตําบลยูกิดว ยกัน ถึงแมวา แมและพี่ชายชื่อโทชิยูคจิ ะเอามันและ
ของอื่นๆมาเยี่ยมทุกอาทิตย แตในความรูสึกของเด็กอยางฉัน การที่ตองอยูหางจากแมเปนเรื่องที่
ทรมานมาก พอแมบอกวา “ถาจะตายละก็ ตายดวยกันแมลูก” ฉันก็เลยบอกวา “อยากกลับบานแลว
อยากกลับบาน” ก็เลยไดกลับมาที่บานที่คามิเทมมะ ตอนนี้มานึกดู ถายังคงอยูที่ศูนยหลบภัยนั้น
ตอไป แมและพี่ชายก็คงมาเยี่ยม และทุกๆคนก็อาจจะรอดปลอดภัยก็เปนได
z

สภาพของวันที่ 6 สิงหาคม
วันนั้นโรงเรียนหยุด ฉันและเพื่อนบานออกไปเลนกันขางนอกบาน
บนทองฟามองไปเห็นไอพนของเครื่องบิน B29 ซึง่ กําลังบินอยู ฉันก็เลยรีบยกมือสองขางขึ้นมา
ปดตาปดหูโดยอัตโนมัติเพราะในสมัยนั้นเราไดรับการฝกใหปกปองตาและหูถาคิดวาจะมีระเบิดตกลง
มา การปดตาทําใหไมเห็นแสงที่สวางจาขึ้นมา
โชคดีที่ในขณะนั้นฉันอยูตรงหนาบานมีกําแพงเปนเงาบังทําใหไมไดรับบาดเจ็บและก็ไมรูสึกถึง
ความรอน เพื่อนที่อยูดวยกันก็เพียงแตไดรับบาดเจ็บที่ศรีษะเล็กนอยเทานั้น เราไดพากันคลานออกมา
จากบานนั้นและฉันก็กลับบาน
z

18

พอกลับมาบานก็พบวาแมซึ่งไดรับบาดเจ็บจากระเบิดกําลังรอฉันอยู วันนั้นแมออกจากบานไป
รับการปนสวนขาวและในระหวางเดินทางกลับบานก็ถูกระเบิด แมรีบเอาแคกระเปาฉุกเฉินจากใน
บานออกมาและพาฉันหนี
เมื่อมองไปรอบๆก็เห็นบานพังทะลาย ราวสะพานก็ลุกไหมเปนไฟ เราขามสะพานนั้นและเดิน
มุงหนาไปทางโคอิ ระหวางที่หนีมีคนที่ถูกไฟไหมจนดํามาขอความชวยเหลือจากเรารองวา “ขอน้ํา
หนอย ขอน้ําหนอย” แตตอนนั้น เราคิดแตจะหนีอยางเอาเปนเอาตายทาเดียวเลยทําอะไรใหไมได
ฉันยังนึกเสียใจมาจนกระทั่งทุกวันนี้วาอยางนอยก็นาจะถามชื่อของคนคนนั้นเอาไว
ในที่สุด เราก็มาถึงโรงเรียนประถมโคอิ พอรูสึกตัวก็รูวาตัวเองเทาเปลา ก็ใหนึกแปลกใจที่วาหนี
มาทามกลางสิ่งปรักหักพังแตไมไดรับบาดเจ็บใดๆ
ที่โรงเรียน ในหองเรียนและตามทางเดินมีคนบาดเจ็บเต็มไปหมดและที่นั่นแมก็ไดรับการปฐม
พยาบาล แมถูกไฟไหมรุนแรงที่แขน ขาและหลัง ที่หนาก็ถูกไหมเล็กนอย แลวหัวก็ยุบบุมเปนรู
ใหญ การปฐมพยาบาลก็แคใสยาใหเพียงเล็กนอยเทานั้น ตอนนี้มานึกดูก็ไมแนใจเหมือนกันวาไดรับ
การใสยาจริงหรือเปลา
จากนั้นฉันกับแมก็มุงหนาเดินทางไปยังตําบลโอโกอุจิซึ่งเปนที่ๆถูกกําหนดใหเปนสถานที่หลบภัย
พอไปถึงที่นั่นเราก็ไปเก็บเอาหลังคาสังกะสีที่ตกอยูมาคุมกันฝนเพราะมีฝนสีดําตกลงมาจาก
ทองฟา พอฝนหายไดสักครูโทชิยคู ิพี่ชายก็เดินทางมาถึง
ในตอนนั้น พี่ชายซึ่งกําลังเรียนอยูที่โรงเรียนอุตสาหกรรมมัสซุโมโตะชั้นปที่ 2 ถูกเกณฑใหไป
ทํางานในโรงงานที่คานาวาจิมาซึ่งอยูที่ชายฝงอุจินะ ดูเหมือนวาระหวางทางไปโรงงานกับเพื่อน ถึง
บริเวณสะพานมิยูกิระเบิดก็ถูกทิ้งลงมา พี่ชายเปนหวงครอบครัวจึงลมเลิกการไปโรงงานและรีบ
วกกลับมาที่บานทันที ตรงบริเวณสํานักงานใหญบริษัทรถไฟฮิโรชิมานั้นมีไฟไหมอยูทั้งสองฟากเ
เดินผานไมได จึงมุงหนาไปทางโรงเรียนมัธยมตนชูโด ขามแมน้ําโมโตยาสุและแมน้ําโอตะโดย
เรือ จากนั้นก็ขามสะพาน กวาจะถึงตําบลคันนองก็ประมาณเที่ยง พี่ชายเลาวาในระหวางการ
เดินทางมีเด็กนักเรียนอนุบาลถูกตึกทับไดขอรองใหพี่ชายชวย แตเนื่องจากพี่ชายเรงรีบที่จะไป
ตรวจสอบความปลอดภัยของครอบครัวจึงไมสามารถใหความชวยเหลือได พี่ชายบอกวานาสงสาร
จริงๆ
ไดฟงจากพี่ชายเลาวา พอกลับถึงบานก็เห็นวาไฟไดลามเขามาถึงขางบานแลวก็เลยรีบดับไฟ
จากนั้น เมื่อเห็นวาไมมีใครอยูบานจึงมุงหนามาตามหาพวกฉันที่โอโกอุจิ และก็ไดมาเจอกันพรอม
หนา
สวนพี่สาว ดูเหมือนวาตอนเชาของวันที่ 6 พี่สาวพูดกับแมวา “ไมอยากไปโรงเรียน” แตแมซึ่งคิด
อยากใหพี่สาวเขาเรียนตอที่โรงเรียนมัธยมสตรีระดับสูงยามานะกะไมยอมใหหยุดเรียน เชาวันนั้นแมก็
ไดสงพี่สาวไปโรงเรียนเหมือนอยางที่ทําทุกวัน แตพี่สาวก็ไมไดกลับมาอีก
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สภาพภายหลังวันที่ 7 เปนตนไป
วันรุงขึ้นพี่ชายไดไปตามหาพี่สาวที่โรงเรียนเทมมะ พี่ชายไดยินวาวันที่ระเบิดถูกทิ้งลงมา พี่สาว
กําลังทําความสะอาดหองครูใหญอยู จึงไดเขาไปคนหาบริเวณนั้น แตตึกเรียนไดพังราบ ทุกอยางได
กลายเปนเถาถานไปหมด ไมมีอะไรเหลืออยูเลย
เราสามคนแม พี่ชายและฉันไดพักอยูที่สถานหลบภัยตําบลโอโกอุจินั้น 2-3 วัน แตแมเปนหวง
พี่สาวจึงไดกลับมาที่บาน
แมนั้นหลังจากที่กลับมาบานก็ลมหมอนนอนเสื่อตลอด แผลของแมนั้นไดรับการใสยาที่โรงเรียน
โคอิแตเพียงครั้งเดียว
โชคดีที่บานเราไมไดถูกไฟไหมหมด เพื่อนบานพากันขนเอาที่นอนของเราออกมาใชกัน อาชื่อ
โอโมยะ สุเอะโกะเห็นเขาก็โกรธและพูดวา “ ทําไมใหที่นอนคนอื่น แตแมตัวเองไมหมผาให ” เรายัง
เด็กพี่ชายเปนแคนักเรียนโรงเรียนอุตสาหกรรมปที่ 2 ตัวฉันก็อยูชั้นประถมปที่ 3 เทียบกับสมัยนี้ก็อายุ
เทากับเด็กนักเรียนมัธยมตนและประถม เด็กๆอยางเราทําอะไรไมไดเลย หลังจากที่อามา อาก็
พยาบาลแมและดูแลพวกฉัน สามีอาซึ่งเปนนองชายพอชื่อชิเกะโอะซึ่งถูกเกณฑไปเปนทหารที่ยามา
กุจิ แตดวยเหตุผล ที่ภรรยาและลูกสาวโนบุเอะอยูที่ฮิโรชิมาอีกสองวันตอมาแกจึงกลับมาฮิโรชิมา ถา
ไมมีอาสาวและอา ผูชายฉันคิดวาเฉพาะพวกเราเด็กๆคงจะแยทีเดียว
นาดีใจที่หนาแมที่ถกู ไฟไหมนั้นหายเร็ว แตแผลไหมที่หลังของแมนั้นทํายังไงก็ไมหาย พอแผล
ที่หลังแหงคิดวาจะหาย อยูดีๆผิวหนังก็ลอกออกมา ดานในของผิวหนังนั้นมีหนอนเต็มไปหมด ถา
เผลอหนอนที่หลังก็จะเพิ่มและติดแนนจนแกะออกไมได แมนอนอยูในมุง ฉันและพี่ชายนอนอยูขางๆ
ฉันรูสึกวากลิ่นเหม็นของหนอนนั้นเหม็นมาก
ถึงแมแมจะไดรับบาดเจ็บมากถึงขนาดนั้นแตแมก็ไมเคยพูดสักคําวา “เจ็บ” หรือ “คัน” น้ําก็ไม
อยากได แตแมจะบอกวา “อยากกินลูกทอ อยากกินลูกทอ” อาจึงไปซื้อมาใหจากอิโนงุจิ ตอนนี้
มานึกดู แมคงจะคอแหง
แมเสียชีวิตในตอนรุงสางของวันที่ 4 กันยายน พวกฉันเพิ่งเริ่มจะรับรูวาแมตายแลวก็ตอนที่อา มา
บอกวา “อา ..นี่พวกเจา แมตายแลวนะ ” ซึ่งกอนหนานี้ทั้งฉันและพี่ชายไมไดคิดอะไรเลย คิดๆดูแมมี
ชีวิตอยูมาไดตั้งหนึ่งเดือนทั้งๆที่หัวแบะและไดรับบาดเจ็บอยางหนักขนาดนั้น ทหารจะหามคน
บาดเจ็บใสรถบรรทุกไปยังที่หลบภัยนอกเขตเมือง แตแมนั้นจะไมยอมหางจากบานอยางเด็ดขาด
จนกวาจะไดรับขาวคราวเกี่ยวกับพี่สาว มีคนที่บาดเจ็บคลายคลึงกับแม และไดรับการรักษาที่เขต
พยาบาลนอกเมืองจนแข็งแรงกลับมาก็มี ฉันคิดวาแมมีชีวิตอยูไดเพราะเปนหวงพี่สาวที่ยังไมกลับมา
และดวยความอยากที่จะเจอพี่สาวนั่นเอง
ครอบครัวไดทําการเผาศพของแมที่ศาลาโควเซอิทันทีในวันที่แมตาย แตฉันไมไดรูศึกเศราโศก
เสียใจ น้ําตาก็ไมไหล ฉันคิดวาความรูสึกฉันคงจะดานชาไปแลว ในวันนั้นฝนตกทําใหศพของแม
เผายาก
z
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ในตัวเมือง ตึกและอาคารพังทลายและถูกเผากลายเปนที่ราบโลงเตียน จากที่บานเราสามารถ
มองเห็นไปไดไกลถึงสถานีฮิโรชิมาและนิจิมา มีซากศพคนตายอยูทุกหน ทุกแหง ศพที่อยู ใน
แมน้ํานั้นทหารจะดึงขึ้นมาเผา มีศพที่อยูในสภาพนั้นนานเปนเดือนก็มี พวกฉันเห็นสภาพ เหลานั้น
จนชินเดินผานไปมาไดเปนปกติ เราไมรูวาระเบิดปรมาณูคืออะไร และเพราะไมมีของจะกิน เราก็
กินหัวมันที่ปลูกในที่ดินแถวนั้น กินขาวที่ถูกฝงอยูในดิน และกินของกินที่ถูกอาบรังสีกันอยางหนาตา
เฉย
การดําเนินชีวิตหลังจากถูกรังสีปรมาณู
หลังจากที่แมตาย พวกเราก็ไปอยูกับญาติที่หมูบานมิโดริอิ ญาติใหเราอาศัยอยูในโรงนา ปูกับ ยา
นั้นเสียชีวิตไปกอนลวงหนาแลว ตอนที่ระเบิดปรมาณูถูกทิง้ ลงมานั้นปูโอโมยะ โทเมคิจิและยา
มาซึโนะอยูในหองนั่งเลน จึงไมไดรับบาดเจ็บ แตพอมาถึงหมูบานมิโดริอิปูซึ่งเคยแข็งแรงนั้น
รางกายก็ทรุดลงและเสียชีวิตลงหลังจากที่แมเสียชีวิตได 5 วัน สวนลุงที่ชื่อโชโซะที่อาศัยอยูกับปูยาที่
ตําบลฮิโรเซะโมโตะ คาดวาตอนที่ระเบิดตกนั้นนาจะอยูบริเวณหนาประตูบาน แตหลังจากนั้นก็ไมได
ขาวคราวอีกเลย
ที่มิโดริอิ การดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเปนมาทําใหมีเรื่องไมราบรื่นเกิดขึ้น
มากมาย ฉันไปโรงเรียนที่หมูบานมิโดริอิอยูปนงึ และหลังจากนั้นก็กลับมาที่ฮิโรเซะ ทุกคนรวม
แรงกันปรับพื้นที่ๆบานเคยตั้งอยูและก็สรางบานแบบงายๆอยูกัน อาสองสามีภรรยาก็ทําหนาที่แทน
พอแมรับเลี้ยงพี่ชายและฉันเสมือนลูกแทๆฉันจึงไมไดมีความรูสึกเหงาแตอยางใด
แตยิ่งโตขึ้น ฉันก็ยิ่งคิดถึงแมมากขึ้น เวลาที่เห็นลูกพี่ลูกนองที่ถูกเลี้ยงมาเหมือนๆกันเรียนจบชั้น
ประถมและจะไปเรียนตอเปนครูการเรือนก็รูสึกอิจฉาและเหงา ฉันอาศัยที่บานของอาจนกระทั่ง
แตงงาน ที่บานอานั้นมีกิจการทําเครื่องเรือนและฉันก็ไดทํางานทําบัญชีอยูที่นั่น
z

แตงงานและปวย
สมัยกอน คนที่ถูกรังสีปรมาณูสวนใหญจะปกปดไวเปนความลับ โดยเฉพาะผูหญิงเพราะวา
สงผลเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องการแตงงาน คนที่ไมไดยื่นขอบัตรสุขภาพสําหรับผูที่ถูกรังสีปรมาณูก็มี
มาก ฉันเองก็ไมไดยื่นขอทันทีตั้งแตแรกมาขอเอาที่หลัง การแตงงานของฉันนั้นฉันคิดมาโดย
ตลอดวาอาสองสามี ภรรยาคงเปนคนตัดสินใจเลือกคนที่จะแตงงานให มีการดูตัวกันและก็แตงงาน
กัน โชคดีที่คนที่ฉันแตงงานดวยไมไดคิดติดใจกับความเปนผูถูกรังสีปรมาณูของฉัน
หลังจากแตงงานฉันก็กังวลเกี่ยวกับลูกที่จะเกิดมา ฉันปวยเปนมะเร็งตอมไทรอยด พี่ชายของ
ฉันและลูกพี่ลูกนองก็เปนมะเร็ง ลูกของฉันที่เกิดมาก็ปวยเปนเนื้องอกเกี่ยวกับประสาทการรับ
ฟง นี่ก็คงเปนผลจากรังสีปรมาณูที่ทําใหเจ็บปวย
z
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เพื่อสันติภาพ
ฉันมักจะเลาประสบการณของฉันใหพวกเด็กๆฟง ไปพิพิธภัณฑดวยกันแลวก็เลาถึงเหตุการณใน
วันที่ระเบิดปรมาณูถูกทิง้ ลงมาใหเขาฟง
สมัยกอนการดําเนินชีวิตประจําวันนั้นยุงยากไมคอยไดไปไหวสุสานประจําครอบครัวกันเทาไหร
แตเดี๋ยวนี้ไดไปไหวสุสานและพูดคุยกับคนอื่นกอนกลับบานบอยๆ ถาแมยังมีชีวิตอยูฉันก็คงจะได
ตอบแทนบุญคุณแม เวลาที่เห็นคนอายุรุนราวคราวเดียวกันกับแม ฉันจึงคิดอยากจะทําอะไรใหพวก
เขาในสวนที่ฉันทําตอบแทนบุญคุณใหแมไมได
นอกจากนี้ ฉันก็ยังสํานึกในบุญคุณของผูคนจํานวนมากที่ไดเสียสละชีวิต ทําใหฉันมีชีวิตอยูมาได
อยางแข็งแรงจนกระทั่งทุกวันนี้ และเมื่อนึกถึงแมที่ตายไป ฉันก็คิดวาฉันอยากมีสุขภาพที่แข็งแรง
และมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อลูกๆของฉัน
z
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เหตุการณที่เกิดขึ้นในฤดูรอนนัน้
สิ่งที่อยากจะลืมแตก็ลืมไมลง

ชิโมทะเกะ จิโยโกะ
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การดํารงชีวิตในระหวางสงคราม
ฉันเกิดที่หมูบานโทโนกะ อําเภอยามากะตะ จังหวัดฮิโรชิมา (ภายหลังถูกเปลี่ยนชื่อเปนตําบลคา
เคะและในปจจุบันคือตําบลอะคิโอตะ)ในป ค.ศ. 1921ซึ่งตรงกับปโชวะ ที1่ 0
ประมาณปค.ศ. 1926 หรือค.ศ. 1927 ฉันไดแยกจากพอแมไปอยูที่หมูบานซึซึกะ ( ปจจุบันคือ
ตําบลอะคิโอตะ)โดยไดอาศัยอยูที่บานอาจารยสอนมารยาทที่มีชื่อเสียงและเขมงวดทานหนึ่งเพื่อเรียน
การชงชาญี่ปนุ การจัดดอกไม และมารยาทผูดีอื่นๆ การเรียนวิชาเหลานี้ถือวาเปนคุณประโยชนกับ
ชีวิตคนเรามาก หลายปหลังจากนั้นอาจารยทานนั้นก็ไดเสียชีวิตลง ฉันถูกขอรองใหเปนหัวหนาครูที่
หมูบานซึซึกะ ฉันไดทํางานอยูที่นั่นโดยไดรับเงินเดือนจากหมูบาน
ระหวางนั้นฉันไดรูจักกับหลานชายของผูใหญบานของหมูบานโทโนกะชื่อ คาวาโมโตะ ฮิซาชิ
และไดแตงงานกันในป ค.ศ.1944 ( ปโชวะที่ 19 ) ที่เราไดมีโอกาสรูจักกันก็เพราะพอของฉันทํางาน
ที่ที่วาการของหมูบานโทโนกะหลังจากแตงงานก็ไปอยูกับพอแมสามีรวม 4 คน ( พอสามีชื่อ คาเมะ
ซาบุโร แมสามีชื่อ เซคิโยะ) ที่บานใกลสะพานซุรุมิ ตําบลฮิจิยามา ฮอมมะจิในเมืองฮิโรชิมา สามีทํา
กิจการขายนาฬิกา แตเนื่องจากในเมืองๆหนึ่งไมจําเปนตองมีธุรกิจแบบเดียวกันนี้หลายราน สามีจึง
ออกไปทํางานขางนอก ประกอบกับสถานการณสงครามเขมงวดมากขึ้น บานหนึ่งหลังก็ไม
จําเปนตองมีแมบานเต็มตัวถึงสองคน ยุคนี้เปนยุคที่ผูหญิงทํางานนอกบานได ฉันก็เลยไปทํางานใน
โรงงานผลิตอาวุธสงครามที่ตําบลคาสุมิที่พอสามีทํางานอยูตั้งแตวันรุงขึ้นถัดจากวันแตงงาน
z

กอนการทิ้งระเบิดปรมาณู
บานเกิดของแมสามีก็อยูที่หมูบานโทโนกะเชนเดียวกับกับฉัน เราวางแผนกันวาจะกลับไป
หมูบานโทโนกะในวันที่ 3 สิงหาคม แตแลวจูๆตอนเชาของวันที่ 3 แมสามีก็บอกวา “หนูไปลวงหนา
กอนเถอะ ตัวแมจะขอกลับไปตอนเทศกาลเคารพบรรพบุรุษ (โอโบง) สัก 10 วัน ” ดังนั้นก็เลยเปน
วาฉันกลับไปบานเกิดที่หมูบานโทโนะกะตั้งแตวันที่ 3 ถึง 5 สิงหาคมคนเดียว ตอนที่ฉนั กําลังขาม
สะพานซุรุมิอยู แมสามีก็วิ่งตามมา ยื่นรมกันแดดที่อยูในสภาพดีมาใหแลวพูดวาขืนเก็บ ไวที่ฮิโรชิมา
เวลามีการทิ้งระเบิดทางอากาศก็ไมรูวาจะเปนยังไง ใหฉันเอารมนี้ไปไวที่บานเกิด แลวก็พูดกับฉัน
วา “ฝากความคิดถึงถึงคุณพอคุณแมดวย แลวใหกลับมาวันที่ 5 ตามสัญญานะ” นี่คือคําพูดสุดทาย
ของแมสามี แตทวาตอนนั้นฉันไมไดคิดวานั่นจะเปนคําพูดสุดทายเลย พอกลับมาอยูบานเกิดก็รูสึก
อยากจะอยูสบายๆและอยูใหนานที่สุด ฉันก็เลยตั้งใจวาจะขึ้นรถเมลเที่ยวสุดทายของวันที่ 5 กลับ แต
ทวาพอจะกลับจริงๆรถเมลที่ตั้งใจจะขึ้นก็ถูกยกเลิก เมื่อชวยไมไดฉันก็เลยวกกลับมาที่บา นพอแม พอ
พอรูวาฉันไมไดกลับก็ดวุ าฉันและบอกวา “คนที่ไมรักษาสัญญานั้นใชไมได ตองขอโทษคุณพอคุณ
แมบานคาวาโมโตะ” และไดสงโทรเลขไปยังบานคาวาโมโตะมีขอความวา “ จะใหจิโยโกะกลับไป
แนๆในวันรุง ขึ้น ”
z
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ตั้งแตวันที่ 6 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม
วันรุงขึ้น ( 6 สิงหาคม ) เนื่องจากเกินเวลาที่ไดสัญญาไว ฉันควรจะรีบออกเดินทางจากบาน
ตั้งแตเชา แตฉันกลับไมไดรีบรอนอะไร ถาเผอิญฉันรีบออกจากบานแตเชา ฉันคิดวาฉันคงจะเขามา
อยูใกลกับทีๆ่ ระเบิดปรมาณูถูกทิ้งลงมามากขึ้น และแลวก็ถึงเวลา 8 นาฬิกา 15 นาที หลังจากที่
รูสึกวามีแสงสวางแปลบขึ้น ก็มีเสียงดังมากเหมือนกับแผนดินสะเทือนตามมา ทันใดนัน้ ก็มีเศษ
กระดาษที่มีตัวหนังสือเขียนวา “เมืองฮิโรชิมา” ที่ฉีกขาดและไหมเกรียมลอยมา เมื่อเห็นดังนั้นฉันก็
คิดวาคงจะเกิดอะไรขึ้นที่ในเมือง ฮิโรชิมาแนๆ หลังจากนั้นสักครูก็มีขาวแจงวาเกิดเหตุรายแรงขึ้นที่
เมืองฮิโรชิมาเหมือนอยางที่ฉันคิดจริงๆ ฉันคิดจะกลับฮิโรชิมาแต เมืองฮิโรชิมาตอนนั้นไมไดอยู
ในสภาพที่ผูหญิงและเด็กจะไปเดินได ฉะนั้นพอของฉันจึงไดเดินไปดูสภาพภายในเมืองฮิโรชิมา
กอน ตอนแรกไปที่บานที่ฉันอยูที่ตําบลฮิจิยามา ฮอมมะจิ ก็ดูเหมือนวาบานจะถูกไฟไหมหมด ที่
ตรงบริเวณซากบานมีแผนปายเขียนวา “ อยูกันที่ทพี่ ักโรงงานผลิตอาวุธ ” ปกอยู พอก็เลยตามไป
และไดพบกับสามี พอสามีและแมสามีที่นั่น แตแมสามี ถูกไฟลวกอยางหนักไดรับความทุกขทรมาน
มากถึงขั้นโคมาแลว หลังจากที่พอตรวจดูสภาพของสามีและพอแมของสามีแลว ก็ดเู หมือนวาพอ
ไดไปดูสภาพของลุงที่อาศัยที่ตําบลฮิกาชิฮักคุชิมะดวย บานลุงนั้นพังราบและลุงไดหนีไปหลบภัยที่
โคอิ สวนลูกพี่ลูกนองที่เปนนักเรียนซึ่งถูกเกณฑไปสรางอาคารหลบภัยนั้นเสียชีวิต พอ
นั้น หลังจากเดินไปโนนมานี่แลวก็กลับมาที่หมูบานโทโนกะ เมื่อรูจากพอวาครอบครัวสามีอยูกันที่ที่
พักโรงงานผลิตอาวุธ ฉันก็ขึ้นรถเมลและรถไฟ (สายคาเบะ) เขาไปในเมืองฮิโรชิมาในวันที่ 8
สิงหาคม ระหวางทางบริเวณที่โลงหนาสถานีรถไฟคาเบะ มีคนที่บาดเจ็บสาหัสจนแทบจะไมมีลม
หายใจนอนอยูเต็มไปหมด ที่หมอนมีกระปองวางอยูเพียงใบเดียว คนที่มาตามหาสมาชิกครอบครัว
จะเขาไปจองดูและเรียกชื่อ แตไมมีใครมีเรี่ยวแรงที่จะขานรับ ฉันเห็นสภาพคนบาดเจ็บมากมายแบบ
นั้นแลวทําใหฉันนึกหวงครอบครัวเปนอยางมาก
รถไฟวิ่งมาหยุดที่สถานีมิทาคิ ผูโดยสารถูกใหลงจากรถ จากตรงนั้นฉันก็แบกขาว บวยดอง
และของอื่นๆที่ไดรับมาจากบานเดินมุงหนาไปสูที่พักโรงงานผลิตอาวุธ แตรอบๆตัวฉันมีแตที่โลง
เตียนที่ถูกเผาไหม ไมรูวาจะเดินไปทางไหนดี มองไปทางไหนก็ไมเห็นมีสิ่งกอสรางใดที่พอจะใช
เปนที่สังเกตได ฉันก็เลยเดินวนไปวนมา มองไปเห็นมีกองไฟลุกอยูก็คิดวาจะมีผูคนอยูบริเวณนั้น
ดวยความที่อยากจะถามหนทางจึงเดินแวะเขาไป แตพอเดินเขาไปใกลถึงไดรูวาเปนกองไฟที่เผาคน
ตาย มีศพถูกเผาอยูทั่วไปหมดไมเกี่ยงวาจะเปนบนสะพาน ถนนหรือกลางทุงนา ถึงแม ภาพการ
เผาศพจะเขามากระทบสายตา ฉันก็ไมรูสึกอะไรและก็ไมรูสกึ เหม็นดวย นี่คงจะเปนเพราะ ประสาท
รับรูของฉันดานชาไปนั่นเอง
ในที่สุดฉันก็เดินทางมาถึงที่พักโรงงานผลิตอาวุธตอนตี 3 ของวันที่ 9 สิงหาคม ตอนที่ไปถึงแม
ของสามีไดเสียชีวิตไปแลว แตศพยังอยูตรงบริเวณนั้นเพราะเพิ่งเสียชีวิตไปไดไมกี่ชั่วโมง ตอนที่
ระเบิดปรมาณูถูกทิ้งลงมา แมสามีกําลังออกไปไร รางกายเกือบทุกสวนถูกไฟลวก คางและหนาอกถูก
z
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ไหมเกรียม มองแลวเปนสภาพที่นากลัวมาก พอสามีเลาวา เสียงครางของแมที่เคยมีมาตลอดไดเงียบ
ไป พอจุดเทียนสองดูถึงไดรูวาเสียชีวิตเสียแลว วันรุงขึ้นพอสามีทําหีบไม เอาศพของแมใสแลวนําไป
เผาที่ไรมัน
การตายของสามี
ตอนที่ระเบิดตกสามีอยูในบาน ไมไดถูกไฟลวกแตอยางใด มองดวยตาก็ไมเห็นมีรองรอย
บาดเจ็บอะไร สามีไดยินเสียงกรีดรองของแมที่กําลังทําไรอยูจึงออกจากบานเพื่อไปชวย
ฉันลืมตาตื่นขึ้นมาตอนตี 5 ของวันที่ 15 สิงหาคม สามีพูดวา “ยังไมตองตื่นก็ไดไมใชหรือ” แต
วันนั้นเปนวันครบรอบตาย 7 วันของแมสามีก็เลยคิดจะทําขนมขาวเหนียวปนเปนของเซนใหแม
จากนั้นฉันก็ตมขาวตมสําหรับเรา 3 คน พอเรียกใหสามีมาทานก็ไมมีเสียงตอบรับกลับมา ภายใน
หองขนาด 4.8 ตารางเมตร สามีนอนเคียงกับพอสามี แมแตพอก็ไมรูวาสามีเสียชีวิต เราอยากทําการ
เผาศพเร็วๆเพราะ แมลงวันจะมาตอมที่ศพ ดวยเหตุนี้แมตามความเปนจริงแลววันที่สามีเสียชีวิตคือ
วันที่ 15 แตเราไดแจงตอนยื่นทําใบมรณะบัตรวาเสียชีวิต วันที่ 14 เพื่อใหทําการเผาศพไดในวันนั้น
เลย พอสามีเปนคนทําโลงศพ นํารางของสามีใสในโลงและทําการเผา ตอนที่เผาศพแมสามีนั้นพอ
สามีรูสึกเศรามากที่ตองเปนคนจุดไฟเผาศพ ตอนเผาสามีก็เลยขอรองใหฉันเปนคนจุดไฟ จริงๆแลว
มีขอหามไมใหจุดไฟเผาคนที่มีลมหายใจอยูจนกระทั่งถึงเชาวันนั้น แตถึงกระนั้นก็จําเปนตองเผา ฉัน
เปนคนจุดไฟ แตพอไฟเริ่มลุกฉันก็ไมสามารถทนอยูตรงบริเวณนั้นได ฉันคิดวาจะเดินออกหางจาก
ที่นั้นแตขาก็สั่น จะยืนก็ไมไดจะเดินก็ไมได ชวยไมไดจึงคลานกลับออกมา แตเนื่องจากมีการเผาศพ
อยูทั่วไปทุกหนทุกแหง พื้นดินยังคงรอนระอุอยู ฝามือ หนาแขงและเทา ของฉันจึงถูกไฟลวก
วันรุงขึ้นฉันไปเก็บกระดูกของสามี เมื่อมองไปบนทองฟา ก็เห็นเครื่องบินของฝายศัตรูบินอยูแต
ไมมีสัญญาณเตือนภัยก็ใหนึกประหลาดใจเพราะฉันไมรูวาสงครามไดส้นิ สุดลงแลว
z

โปตัสเซียม ไซยาไนดสําหรับฆาตัวตาย
ที่โรงงานผลิตอาวุธ จะมีการแจกโปตัสเซียม ไซยาไนดใหกับผูหญิงทุกคน ที่แจกยานี้ก็เพราะ
ถาผูหญิงถูกรังแกโดยทหารอเมริกันละก็จะเปนเรื่องนาบัดสี ในกรณีที่เกิดเหตุการณแบบนั้นขึ้นก็ให
กินยานี้ ตอนสามีตาย ฉันเคยคิดที่จะกินยานี้ เพราะไมมีความหมายที่จะมีชีวิตอยูตอไป ระหวางที่พอ
สามีไปยื่นใบมรณะบัตรที่ที่วาการอําเภอ ฉันคิดวาจะเอายานั้นใสปากแลวดื่มน้ําตามไป แตฉุกคิดขึ้นมา
ไดวาเวลาพอสามีกลับมา แลวพบวาฉันตายไปอีกคนหนึ่ง พอจะรูสึกอยางไร ฉันจะตายไมได ฉันมี
หนาที่จะตองดูแลพอสามี พอคิดไดดังนั้นฉันจึงลมเลิกความตั้งใจที่จะกินยานั้น ตอนเผาศพสามี
ฉันไดตัดผมที่ยาวของฉันเผาไปพรอมกับสามีดวยแลวพูดวา “ขอโทษดวยนะที่ฉันติดตามไปดวย
ไมได ผมนี่เปนตัวแทนความรูสึกของฉันนะ” คิดๆดูถาไมมีพอสามีอยูละก็ฉันคงกินโปตัสเซียม ไซ
ยานายดตายไปแลว
z
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หลังจากที่กลับไปที่หมูบานโทโนกะแลว ถาฉันยังเก็บรักษาโปตัสเซียม ไซยานายดไวอยางดีแบบ
นี้ แถมอยูใ กลมือดวย จะทําอะไรก็ไดไมรู นองชายคนเดียวของฉันก็เลยเอาไปเผาทิ้ง กลิ่นตอนที่เผา
เหมือนอะไรบอกไมถูก
การตายของพอสามี
ตอนที่อยูที่โรงงานผลิตอาวุธพอสามีไดรับกัมมันตรังสี พอถูกไฟลวกกลางหลังจึงตองนอนคว่ํา
หนาเวลานอน หลังจากที่สามีตายฉันก็คิดวาจะไปที่หมูบานโทโนกะกับพอสามี แตแลวพอสามีก็
เสียชีวิตไปดวยในวันที่ 25 สิงหาคม ตอนนั้นฉันอายุ 24 ป สูญเสียแมสามี สามี และพอสามีไปหมด
เหลือเพียงลําพังคนเดียว ฉันคิดวาตัวเองตายไปดวยก็คงจะดีแตฉันตองรับผิดชอบนําเอากระดูกของคน
ทั้งสามกลับไปสูครอบครัวที่บานเกิด ดังนั้นฉันจะยังตายไมได
z

ไปหมูบานโทโนกะ
ในที่สุด ฉันก็นํากระดูกของสามี พอสามีและแมสามีกลับไปที่หมูบานโทโนกะในวันที่ 6 กันยายน
และไดจัดงานศพที่บานญาติของสามี ตอนนั้นฉันผอมมาก สภาพรางกายก็ย่ําแย พี่ๆนองๆจึง
ชวยกันดูแลฉัน ที่ฉันมีชีวิตอยูมาไดทุกวันนี้ก็เพราะความกรุณาของคนเหลานี้ พี่ๆนองๆเปนผูที่มี
บุญคุณกับฉันจริงๆ เวลาพวกเขากินอาหารกันก็จะใหฉันกินดวย สมัยนั้นเปนสมัยที่ ไมมีอะไรจะ
กิน ถึงจะรูสึกวาไมอยากกิน แตถาไมกินก็รูสึกเสียดาย ฉันจึงฝนใจกินอาหารเขาไปซึ่งก็นับวาเปนผลดี
ตอฉัน
หลังจากที่กลับไปอยูที่หมูบานโทโนกะแลวก็ไดไปที่ในเมืองฮิโรชิมากับพออีกหลายครั้ง แตมีอยู
ครั้งหนึ่งฉันถูกชาวตางชาติที่เคยตกเปนเชลยวิ่งไลตามที่ในเมืองฮิโรชิมา เวลานั้นเปนชวงหลังจากที่
เกิดไตฝุนชื่อมาคุราซากิ ฉันกําลังเหน็ดเหนื่อยจากการเดินวกวนไปบนที่ที่ไมใชถนนอยูพอดี มัน
หนากลัวมาก ฉันวิ่งหนีอยางสุดชีวิต ฉันไมมีทางลืมมันไดเลย
z

แตงงานใหม
ฉันแตงงานใหมในป ค.ศ. 1957 คนที่ฉันแตงงานดวยนั้นมีลกู ติด 3 คน คนเล็กสุดเปนเด็กผูชาย
อายุได 2 ขวบ ตอนแรกคิดวาจะบอกปฏิเสธเนื่องจากฉันไมเคยเลี้ยงเด็กมากอน แตพอไดพบกับ
เด็กๆที่นารักมากและตัวฉันเองก็คงไมมีทาทีวาจะมีลูกเองได ถาไดเลี้ยงเด็กคนนี้คงจะมีความสุข
ฉันก็เลยตัดสินใจแตงงานในที่สุด

z

ภาวะดานสุขภาพ
ทุกวันนี้ ฉันยังกังวลดานสุขภาพของฉันอยูมาก ฉันไปหาหมอบอยๆ พอไปหาทันตแพทยแถว
บานเวลาถอนฟนแลวเลือดไมหยุดหมอก็บอกใหไปหาอายุรแพทย
z
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เมื่อ 7 ปกอน ( ป ค.ศ. 2001) ฉันไดรับการผาตัดมะเร็งรังไข มะเร็งไดแพรไปที่ลําไสทําใหตอง
ตัดลําไสออกประมาณ 50 เซนติเมตร ฉันเปนมะเร็งรังไขซึ่งเปนโรคที่รักษายากแถมยังแพรไปที่
ลําไสอีก ที่ไดรับการชวยไวไดนี้ก็เปนเรื่องแปลกทีเดียว
ตอนที่เปนมะเร็งรังไข ฉันรูสึกทรมานมากเรื่องการกินอาหาร มาในระยะหลังฉันเริ่มรูสึกอึดอัด
อีกก็เลยไปโรงพยาบาล หมอตรวจพบวาเปนโรคเกี่ยวกับลําไส และใหเขาโรงพยาบาลเลย
การไดรับผลกระทบกัมมันตรังสี
ตัวฉันเองถึงแมวาจะไมไดถูกรังสีโดยตรงแตถูกแมลงวันวางไขที่มือ เทา หลังและที่อื่นๆ มี
หนอนทะลุออกมาจากผิวหนัง ตอนนั้นรูสึกเจ็บมากๆ คลายกับตอนที่โดนตัวอาบุ ( แมลงกึ่งผึ้งกึ่ง
แมลงวัน ) ตอย ตอนนี้ก็ยังมีแผลเปนที่หลังมากมาย ฉันจึงไมอยากไปอาบน้ําที่บอน้ํารอน หรือหอง
อาบน้ําสาธารณะ
เวลาหมอที่โรงพยาบาลเห็นหลังของฉันก็มักจะถามวาเกิดอะไรขึ้น พอตอบวานั่นเปนสาเหตมา
จากการถูกรังสีปรมาณู เคยถูกถามตอวาตอนที่โดนรังสีนั้นเปดหลังอยูหรือ ซึ่งมันไมไดเปนอยาง
ที่วาหรอก
สันติภาพเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ฉันคิดวาสงครามเปนสิ่งที่ไมควรกระทํา ถึงแมจะเปน
ในบานก็ตาม ถามีเรื่องระหองระแหงเกิดขึ้นก็เปนเรื่องที่ไมสนุก ดังนั้นตองพยายามไมทําใหเกิด
ปญหาขึ้น
z
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โ ช ค ดี แล ว น ะ

มิยาจิ โตชิโอะ
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ความเปนอยูในเวลานั้น
ผมเกิด ค.ศ. 1917( ปไทโชที่ 6 ) ที่หมูบาน นากาโนะโชว อําเภอ มิตซึงิ ( ปจจุบันคือ ตําบล อินโน
ชิมา นากาโนะโชวเมือง โอโนมิจิ) พอผมทํางานที่ไปรษณีย นากาโนะโชว แมผมเปนแมบานทํางาน
บาน และทําไรปลูกผักล็กๆนอยๆ ไปดวย ผมมีพี่สาว 3 คน ตัวผมเปนลูกผูชายคนแรก และมีนองชาย
ที่อายุนอยกวาผม 2 ปหนึ่งคน ค.ศ. 1924 ( ปไทโชที่ 13 ) แมคลอดนองสาวอีกคนแตเสียชีวิตทันที
และหลังจากนั้นแมผมก็เสียชีวิตไปดวย ผมกับพอสองคนอยูดวยกันนับตั้งแตนั้นเปนตนมา
ค.ศ. 1939 ผมไดรับหมายเรียกตัว ผมถูกสงไปสังกัดที่กองรอยที่ 5 กองทหารปนใหญสนามที่ 5
ตลอดเวลา 3 ปในฐานะหัวหนาสังกัดกองทหารเล็กๆ ผมไปรวมสงครามที่ประเทศเวียตนาม และ
หลายแหงที่ประเทศจีน หลังจากที่ออกจากราชการทหาร ผมไปทํางานที่หางสรรพสินคามารุกาชิ
สาขาฮิการิ ที่ลูกพี่ลูกนองผมประกอบกิจการอยู ค.ศ. 1943 ผมยายไปทําที่กิจการเหล็กมิยาจิ สาขา
ฮิการิ ที่ปูผมเปนผูประกอบกิจการ ที่ผมยายงานก็เพราะเห็นวาสํานักงานใหญอยูไมไกลจากบานพอ
สะดวกในการที่จะไปดูแล ผมแตงงานชวงที่ผมยายงาน ลูกชายคนโตเกิดเดือนเมษายนป ค.ศ. 1944
ผมถูกเรียกตัวครั้งที่ 2 เดือน เมษายน ค.ศ. 1945 ตอนนั้น ผมใหภรรยาและลูกอพยพไปอยูที่อิโนชิ
มา คราวนี้ผมก็ถูกสงไปสังกัดที่กองทหารปนใหญสนามที่ 5 อีกเชนกัน แตคราวนี้ผมทํางานเกี่ยวกับ
ทะเบียนทหารที่เกี่ยวของกับกองบัญชาการกลาง กําลังทหารสวนใหญจะถูกสงไปตามที่ตางๆเพื่อ
ปองกันภายในประเทศจึงมีทหารเหลืออยูที่กองบัญชาการกลางเพียงเล็กนอย ในบรรดานัน้ ทหารนาย
ทะเบียนมีหนาที่ทําสมุดรายชื่อทหาร และแจกจายสมุดพกประจําตัวทหารเปนหลัก เราไมตองฝก
ทหาร
นายสิบโท โอคาดะ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาผมเกิดที่หมูบานโคบาตะเคะ อําเภอ จินเซกิ ( ปจจุบันคือ
ตําบลจินเซกิ โคเง็น อําเภอจินเซกิ ) เปนบุคคลที่นานับถือ เราแคสองคนทํางานอยูในหองเดียวกัน แก
รักและเอ็นดูผมมาก
เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1945 มีการเปลี่ยนชื่อกองทหารมาเปน กองหนุนทหารปนใหญเขตจูโกกุ (
กองรอยจูโกกุ 111 ) กองทหารตั้งอยูทางทิศตะวันตกของปราสาทฮิโรชิมา ตึกโรงทหารสูงสองชั้น
ไดถูกสรางขึ้นประมาณ 4 – 5 หลัง ภายในคูปราสาท มีทหารสี่กองรอยตั้งประจําอยูที่นี่
z

สภาพกอนถูกระเบิดปรมาณู
ผมคิดวาเมื่อผมออกจากราชการทหารแลว ผมจะกลับไปทํางานที่เกา ทางดานบริษัทก็ดูจะคิด
เหมือนผม เพราะประธานบริษัทมีจดหมายมาที่กองทหาร บอกวา “ จะมีประชุมนัดแนะในเรื่องสําคัญ
อยากใหมาที่เมืองฮิการิหนอย ” สําหรับตัวผม แมจะพูดไดวาเปนบริษัทที่ผมเคยทํางานอยู แตก็เปน
ญาติ ผมเกลียดที่จะถูกมองวาใชธุรกิจเปนขออางเพื่อขอลาหยุด ผมเกรงใจและไมไดขออนุญาต
ออกไปขางนอก ตอนนัน้ สิบโท โอคาดะ พูดกับผมอยางมีน้ําใจวา “ ไมตองหวง สบายใจได ผมจะ
ขออนุญาตใหเอง ” ดวยความกรุณานี้ ที่ทําใหผมไดรับอนุญาตใหออกไปขางนอกเปนพิเศษ คือวัน
z
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อาทิตย ที่ 5 สิงหาคม ไปที่เมืองฮิการิ รุงขึ้นวันจันทรที่ 6 สิงหาคม ขึ้นรถไฟเที่ยวที่กําหนดจะมาถึง
สถานีฮิโรชิมาตอน 9 โมงเชา แลวตรงกลับมาที่กองทหาร
วันที่ 6 สิงหาคม ผมตื่นตี 4 ทานอาหารเชา ไปขึ้นรถไฟที่สถานีฮิการิ เวลา 8 .15 นาฬิกา ตอน
ที่ระเบิดปรมาณูถูกทิ้งลงมานั้
ผมคิดวาผมคงอยูบริเวณกอนถึงสถานีอิวาคุนิ อาจจะเปนเพราะเสียงรถไฟวิ่งดังสนั่นอยู ทําใหผมแทบ
จะไมไดยินเสียงอะไรจากขางนอก
เลย เสียงระเบิดปรมาณู ผมก็ไมไดยิน แตผูโดยสารพูดขึ้นวา “ ทองฟาที่ฮิโรชิมา มีกลุมควันกอนใหญ
คลายลูกบันลูนลอยขึ้นมา” แทบจะ
ในเวลาเดียวกันจากหนาตางดานขวาทุกคนแหงนหนาขึ้นมองไปในทิศทางเดียวกัน ประกาศในรถไฟก็
ไมมี เราไมรูวาอะไรเปนอะไรอยู
อยางนั้น รถไฟก็ยังคงแลนมาเรื่อยๆแบบนั้น และหยุดลงแบบกระทันหันที่สถานีอิตซึกาอิจิ รถไฟคัน
หนาก็หยุดอยูกับที่ ผูโดยสารทุกคน
ถูกสั่งใหลงจากรถ เพราะรถไฟเขาไปใกลฮิโรชิมาไมไดมากกวานี้แลว ผมสัญญาวา จะถึงสถานีฮิโรชิ
มาตอน 9 โมงเชาและกลับเขากอง
ทหารทันที ผมไดแตงุนงงไมรูจะทํายังไงดี
ที่หนาสถานีอิตซึกาอิจิ หัวรถจักรคายควันสีดําออกมา ทําใหบริเวนนั้นมืดราวกับวาเปนเวลา
กลางคืน แคพอมองเห็นคนเคลื่อนไหวลางๆ สักพักเมื่อควันดําจางหายไป ผมก็สังเกตุเห็นวามี
รถบรรทุกสารวัตรทหารจอดอยูใกลๆ รูสกึ วาเขาทําธุระเสร็จพอดี ผมรองขอวา “ ผมอยากกลับไปกอง
ทหาร ขอผมขึ้นรถไปจนถึงปราสาทฮิโรชิมาหนอย ”เขาจึงตอบรับอยางเต็มใจ เปนสารวัตรทหารยศ
นายสิบตรีกับนายสิบโทที่มาดวยกัน 2 คน เขาไมไดรับบาดเจ็บอะไร แข็งแรงดี และไมไดถูกระเบิด
ปรมาณูโดยตรง ตอนนี้ถาเขายังมีชีวิตอยู ผมอยากจะกลาวขอบคุณพวกเขา
สภาพเมืองหลังจากที่ถูกระเบิดปรมาณู
ผมจําไมไดแนวา จากอิซึกาอิจิ มาฮิโรชิมาผมเขามาตามทางสายใด แตคิดวาผมคงจะวิ่งมาตาม
ถนนกลางทุงนา ซึ่งตอมาผูคนที่หนีภัยก็ไดใชถนนเสนนั้นเปนทางหลบหนีออกมากันเปนจํานวนมาก
หลังจากที่เขาไปภายในตัวเมืองฮิโรชิมาแลว เราวิ่งไปตามเสนทางรถราง แตทวาภายในตัวเมืองไมมี
สัญญาณบอกวามีสิ่งมีชีวิตอยูเลย ไมเห็นแมแตหมา แมว นี่เปนเพราะวาทุกคนไดหลบหนีออกไป
หมดแลวหรืออยางไรไมทราบ
ผมขอใหสารวัตรทหารพาไปที่ปราสาทฮิโรชิมา แตผมถูกไลลงกอนถึงสะพานไอโออิเล็กนอย
ระยะทางจากสะพานไอโออิไปที่กองทหารใกลกันแคเอื้อม ผมจึงคิดวาจะเดินไป แตถนนถูกเผารอน
มาก เดินไมได ผมจะใชสนับแขงพันรอบรองเทาบูทผูกเชือกของผม แตก็เดินตอไปไดไมถึงหนึ่งเมตร
ผมเลยตองหยุดยืนอยูตรงหนาสะพานไอโออินั่นเอง
z
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ที่สะพานไอโออิ ระหวางที่ผมเดินหนาไปไดสัก 50 เซนติเมตร ผมถอยหลังกลับ 50 เซนติเมตร
สลับกันอยูอยางนี้จนคิดวาเวลาคงจะผานไปไดประมาณ 1 ชั่วโมง ทันใดนั้น สายฝนเริ่มตกลงมาอยาง
หนักเหมือนสายเข็มที่ตกลงมาทิ่มผิวหนัง สีดําของฝนทําใหบริเวณรอบๆแลดูเหมือนกับเอาน้ํามันมา
ราด แตเมื่อเอามือลองเช็ดหนาที่เปยกดู กลับไมรสู ึกมันเหมือนน้ํามันแตอยางใด บริเวณนั้นถูกเผาจน
เปนทุงโลงเตียน ไมมีแมแตที่จะหลบฝน ผมเปยกโชกทั้งตัว ไดแตรอใหฝนหยุด
พอฝนหยุด ทุกอยางเปลี่ยนไปหมด อากาศกลับเย็นขึ้น เหมือนฤดูใบไมรว ง ตางไปจากสภาพกอน
ฝนตกโดยสิ้นเชิง ถนนทีร่ อนจัดก็ถูกน้ําฝนแชใหเย็น ทําใหใชเดินไดอีก
พอกลับไปดูที่กองทหาร ตึกโรงทหารอยูในสภาพที่นาสังเวชใจเปนที่สุด ตึกทั้งหลังพังกระจัด
กระจายเปนเสี่ยงๆ ถูกเผาไหมกลายเปนเถาถาน แถมยังถูกน้ําฝนชะพัดหายไปจนหมดเกลี้ยง
เหมือนกับวาไมเคยมีอะไรอยูที่นั่นมากอน
สิบโทโอคาดะ ถูกไฟเผาทั้งตัว อาการรอแร แตยังมีลมหายใจอยู คนที่ถูกไฟคลอกจะมีลักษณะ
หนาตาเปลี่ยนไป ผมจําสิบโทโอคาดะไมได แตสิบโทโอคาดะเปนฝายพูดขึ้นมาวา “ มิยาจิ โชคดีแลว
นะ ” จึงทําใหผมทราบวาเขาคือสิบโทโอคาดะ ผมแยกไปครั้งหนึ่ง เมื่อกลับมาที่นั่นในตอนเย็นอีกครั้ง
สิบโทโอคาดะไมไดอยูที่นั่นแลว แกคงจะถูกหามไปที่ไหนสักแหง
ผมจําไดไมแนนอน คิดวาคงจะเปนวันที่ 6 สิงหาคม ทันทีหลังจากที่ฝนดําหยุดตก ผมพบนายพล
เอก ฮาตะ ชุงโรคุ แหงกองบัญชาการทหารบก ที่ 2 นายทหารผูชวยที่ติดตามมาซึ่งอยูขางๆไดออก
คําสั่งกับผมวา “ จงแบกทานนายพลฮาตะ ขึ้นหลัง ขามแมน้ําเทมมะไป อยาใหทานเปยกนะ ” ทาน
นายพลเปนคนรางเล็กเตี้ย ผมจึงแบกทานขามแมน้ําไปไดตามคําสั่ง โดยไมรูสึกหนักเลย
การปฏิบัติการชวยเหลือ
ทหารที่รอดตายจากระเบิดปรมาณูประมาณ 90 นายไดไปรวมตัวกันสนามดานทิศตะวันตก พวก
เขาไดรับหนาที่ใหเผาศพผูเสียชีวิตซึ่งมีจํานวนมากมายกายกอง เมื่อวานนี้ 250 ราย วันนี้ 300 ราย
ระหวางทํางาน ภาพที่ติดตาผมคือ ภาพศพทหารอเมริกัน 2 นายที่ลมกลิ้งอยูที่บันไดปราสาทฮิโรชิ
มา เวลานั้น มีเชลยศึกอเมริกัน2 คนถูกจับมาไวที่ตึกใกลๆปราสาทฮิโรชิมา ผมคิดวาคงจะเปนเชลยศึก
2 คนนั้นเอง
ในวันที่ 6 สิงหาคมนั้น พวกเราไมมีอาหารกิน ผมพาทหารใตบังคับบัญชา 30 นาย ไปที่ที่วาการ
อําเภอเพื่อเจรจาตอรองขอรับขนมปงแหง แตผิดความคาดหมาย ผมกลับไปทะเลาะกับอําเภอ ขอรับ
ขนมปงแหงไมได ในวันนั้นเราจึงเอาน้ําตาลละลายในน้ํารอนดื่มแกหิวไปอยางชวยไมได หลังจาก
วันที่ 7 สิงหาคม เราไดรับแจกขาวปน และขนมปงแหงจากหนวยชวยเหลือที่มาจากนอกเมือง
เราไดออกปฏิบัติหนาที่กูภัยติดตอกันมาจนกระทั่งถึงปลายเดือนสิงหาคม ระหวางนั้นเราตองนอน
กันอยูกลางแจงโดยตลอด
ในที่สุด ก็มคี ําสั่งยุบกองทหารในวันที่ 31 สิงหาคม ตอนที่ประกาศยุบก็มีการนําเอาขาวของ
z

32

เครื่องใชตางๆที่เหลืออยูในโกดังทหารมาแจกจายใหกับทหาร ผมไดเสื้อผาทหาร และผาหม บางคน
ที่มาจากครอบครัวชาวนาไดรับแจกมา บางคนก็ขี่มานี้กลับบาน
วันที่ 1 กันยายน ผมขึ้นเรือที่มารับจากทาเรืออิโตซากิ กลับอิโนชิมา
การปวย
หลังจากที่กลับไปที่อิโนชิมาไดประมาณ 2 เดือน ขณะที่ถายปสสาวะอยูกลางทุงนา ผมตกใจเพราะ
มีปสสาวะสีน้ําตาลออกมาประมาณ 1.8 ลิตร หลังจากนั้น ผมก็ยังปสสาวะเปนสีน้ําตาลอยู นอกจากนั้น
ในปตอมาผมเขาโรงพยาบาลดวยโรคกระเพาะอาหารและลําไส หลังจากนั้น ผมมีอาการเจ็บที่ตับตอง
เขาโรงพยาบาลอีก ค.ศ. 1998 ผมเขาโรงพยาบาลดวยโรคมะเร็งที่กระเพาะปสสาวะ ปจจุบันผมก็ยัง
รักษาตัวตัวอยู
ผมไดรับสมุดพกประจําตัวผูถูกระเบิดปรมาณู เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1960 กอนที่จะขอรับสมุด
พก ผมรูสึกลังเลใจเพราะไมรูวาควรจะขอดีหรือไม ทางอําเภอก็แนะนําผมใหขอ ผมก็เลยทําเรื่อง
ขอรับสมุดพกเอาไว หลังจากนั้น ทุกครั้งที่ผมปวยและคิดวามีสาเหตุมาจากรังสีปรมาณู ผมคิดวาโชคดี
ที่รับสมุดพกไว
z

การดําเนินชีวิตหลังสงคราม
หลังสงคราม ผมเปดรานขายของเบ็ดเตล็ดที่อิโนชิมา เนื่องจากเปนรานขายของเบ็ดเตล็ดในบาน
นอก ไมเพียงแตขายสินคาประเภทอาหารเทานั้น ยังขายขาวสาร ขาวสาลี น้ํามัน ภายหลังก็ยังนํา
เครื่องใชไฟฟาภายในบานมาขายดวย แมจะไมไดใชชีวิตอยางสุขสบาย แตผมก็หาทางสงใหลูกได
เรียนจนจบมหาวิทยาลัย
ลูกสาวคนโตผมเกิด ค.ศ. 1946 แตทั้งแมและลูกเสียชีวิตทันที ผมแตงงานกับภรรยาคนปจจุบัน
ในป ค.ศ. 1947 มีลูกชายคนที่สอง คนที่สาม และลูกสาวคนที่สอง ลูกที่เกิดหลังสงครามทุกคน
ออนแอ ผมเปนหวงคิดวาอาจเปนเพราะไดรับผลจากผมที่ถูกกัมมันตภาพรังสี รูสึกวาภรรยาผมจะเปน
หวงลูกสาวคนที่สอง เธอไมใหบอกวาเปนลูกของผูที่ถูกระเบิดปรมาณู เพราะกลัววาจะถูกปฏิเสธการ
แตงงาน
z

เกี่ยวกับผูบังคับบัญชาที่ถูกระเบิดปรมาณูเสียชีวิต
ถาสงครามยังคงดําเนินอยูตอไปแบบนั้น ผมคิดวาประเทศญี่ปุนคงอยูในสภาพที่ลําบากมาก ผมคิด
วาสันติภาพที่เรามีอยูในขณะนี้ เกิดขึ้นเพราะคนจํานวนมากไดเสียสละชีวิตให
ผมไมไดถูกระเบิดโดยตรง และมีชีวติ รอดอยูได เพราะความมีน้ําใจของสิบโทโอคาดะในตอนนั้น
ที่ขออนุญาตใหผมไดออกมาขางนอก วันที่ 6 สิงหาคมตอนที่พบกันนั้น คํากลาวที่สิบโทพูดวา “ มิยาจิ
โชคดีแลวนะ ” เปนคําพูดสุดทายที่สิบโทไดทิ้งเอาไว ผมสะกิดใจมาตลอด “ผมจะตองขอบคุณสิบโท
z
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โอคาดะใหได” ลูกผมเขาใจความรูสึกนี้ของผมดี พวกเขาชวยกันสืบคนทางอินเทอรเน็ต และได
โทรศัพทไปที่วัดแตละแหง เพื่อคนหาที่ตั้งสุสานของสิบโทโอคาดะใหผม
ปค.ศ. 2007 พวกเราไดไปไหวเคารพสุสานของสิบโทโอคาดะกันทั้งครอบครัว ผมไดกลาวคํา
ขอบคุณและสามารถยกภูเขาออกจากอกไดในที่สุด
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ความปรารถนาในสันติภาพสูคนรุน หลัง

มาเอะโดอิ โทกิโอะ
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ชีวิตความเปนอยูกอนโดนทิ้งระเบิด
ในขณะนั้นอยูในสมัยปโชวะ20 ผมไดอาศัยอยูกับฮิซาโยะซึ่งเปนมารดากับพี่สาวอีก 2 คนที่
คุสึโนะกิโจ บล็อกที่ 1 นะครับ ถึงแมวาผมจะไดชื่อวาเปนนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษามิซาซะ
แผนกมัธยมปลายปที่ 1(ระบบการศึกษาของญี่ปุนระหวางป ค.ศ. 1941-1947) นะครับ แตในแตละวันก็
จะตองถูกระดมพลใหไปทํางานตามโรงงานตางๆ ทําใหไมมีการเรียนการสอนในโรงเรียนเลยครับ ผม
กับเพื่อนรวมชั้นเรียนทั้ง 40 คนไดถูกระดมพลใหไปทํางานที่ บริษัทนิสสันมอเตอรซึ่งตั้งอยูที่ มิซา
ซะฮอนมาจิ บล็อกที่ 3 สําหรับพี่สาวทั้ง 2 คนของผมนั้น พี่คาสึเอะก็ทํางานที่ที่ทําการไปรษณียและพี่จึ
รุเอะก็ทํางานที่สาขายอยของโรงงานผลิตเครื่องนุมหม
z

วันที่ 6 สิงหาคม
เชาของวันนั้น ผมไดประจําอยูที่บริษัทนิสสันมอเตอรซึ่งเปนสถานที่ที่ผมถูกระดมพลไป เพื่อน
รวมชั้นเรียนที่ถูกระดมพลไปดวยนั้นตางก็ถูกแยกใหไปทํางานอยูในโรงงาน ผมทํางานเบ็ดเตล็ดอยูที่
หองธุรการโดยจะตองขนยายอะไหลเมื่อไดรับคําสั่งจากโรงงาน เปนตน เนื่องจากในวันนั้นก็ไดรับการ
ติดตอใหนําตะปูตัวเล็กซึ่งเปนอะไหลจากโรงงานมา ผมจึงถือตะปูเล็กจํานวน 2 กลองออกจากหอง
ธุรการและเดินมุงหนาไปยังโรงงานที่อยูลึกเขาไปของอาคาร จูๆ ก็รูสึกไดวา ตัวเองถูกปกคลุมดวย
แสงสีน้ําเงินปนขาวซึ่งเหมือนเปลวไฟจากเตาแกสพรอมกับ ทัศนวิสัยที่ถกู ทําใหหางไกลออกไป และ
รางการก็ลอยขึ้นไปบนทองฟา ถึงแมวาในขณะนั้น สัญญาณเตือนภัยใหเตรียมพรอมรับมือจะอยู
ระหวางการยกเลิกอยูจึงไมอยูในสถานะพรอมจะรับมือได แตผมก็คิดวา จะตองถูกทิ้งระเบิดอยาง
ฉับพลันแลวแนๆเลยนะครับ ในเสี้ยววินาทีนั้นเอง ผมไดคิดวา “สงสัยจะตองตายแลวสินะ”
ไมแนใจเหมือนกันวาเวลาไดผานไปสักกี่นาทีแลว แตผมก็ไดรูสึกวา สติของตัวเองไดกลับคืนมา
และไดเอนนอนอยูบนพื้นดิน หลังจากที่เวลาผานไปชวงระยะเวลาหนึ่ง ทัศนวิสัยก็เริ่มจะเปด
เหมือนกับตอนที่หมอกคอยๆจางหายไป ทําใหผมคิดวา“ยังมีชีวิตอยู” นะครับ
รูสึกวาผมจะตกลงไปบนถังแกสที่ตกอยูใกลกัน และผมไดรับบาดแผลถลอกที่มือดวยนะครับ พอ
มานึกดูตอนนี้ ลักษณะของผมในขณะที่ถูกระเบิดนั้น เนื่องจากวาผมไดตัดผมทรงเกรียนและไดสวม
กางเกงขาสั้นกับเสื้อเชิ้ตแขนสั้นคอกลมเทานั้น ดังนั้นบริเวณที่เปดโลงทั้งหมดนาจะตองเกิดเปนแผล
ไฟไหมอยางแนนอน แตในเวลานั้น ยังไมสามารถที่จะรับรูสภาพการณของตัวเองไดในทันที แมแต
ความเจ็บปวดก็ยังไมรูสึกดวยซ้ําไปนะครับหลังจากนั้น เนื่องจากผมไมเห็นบรรดาเพื่อนรวมชั้นเรียนที่
ถูกระดมพลไปดวยเลยทําใหเกิดความรูสึกเปนหวงครอบครัวขึ้นมา จึงไดตัดสินใจกลับบานไปนะครับ
เมื่อเริ่มเดิน ก็ไดพบกับประตูขนาดใหญของของโรงงานที่ลมอยูโดยที่มีคนประมาณ 3 คนถูกทับอยู
ขางใตนั้นดวย ผมกับคนที่อยูบริเวณโดยรอบนั้นไดชวยกันดึงพวกเขาออกมาจากตรงนั้นไดสําเร็จ
หลังจากนั้นทุกคนก็พูดวา “หนีกันเถอะ หนีกันเถอะ” แลวก็ออกไปดานนอกของโรงงาน
z
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สภาพหลังถูกระเบิด
เมืองทั้งหมดถูกปกคลุมดวยอาคารหรือรั้วที่พังทลายซึ่งอยูในสภาพการณที่แมแตถนนก็มองไมเห็น
เลยนะครับ มีเปลวไฟขนาดเล็กที่กําลังคละคลุงไปดวยควันอยูทุกหนทุกแหง ผูคนที่เดินอยูตามถนน
ทั้งหมดก็ไดรับบาดแผลไฟไหมและยังพบเห็นคนที่อุมลูกหนีอยูดวยนะครับ เมื่อเดินอยูบนซาก
ปรักหักพังหรือทอนไมที่ถูกทับซอนกันอยูที่เกิดจากการพังทลายแลว ก็ไดมตี ะปูที่โผลอออกมาเสียบ
ทะลุผานใตรองเทาเขาไปที่เทาดวย แตเนื่องจากวาอยูในอารมณที่ไมคิดชีวิตในเวลานั้นจึงไมรูสึกเจ็บ
อะไรเลย ถึงแมวาจะไดยินเสียงครวญครางอยางแผวเบาวา “ชวยดวย” ที่ดังมาจากขางใตซาก
ปรักหักพังตรงบริเวณปลายเทาอยู แตผมก็ไมสามารถที่จะสนองตอบตอเสียงที่รองขอความชวยเหลือ
นั้นไดเลย เพราะตัวผมเองก็ตกอยูในสภาพที่บาคลั่งจากภายใตสภาพการณที่เหมือนกับนรก จึง
ตัดสินใจที่จะมุงหนาไปที่บานตอไป
เมื่อไปถึงบาน บานไดพังทลายลงไปทั้งหมดแลว ซึ่งที่นั่นควรจะมีมารดากับพี่สาวอยู แตกลับไม
พบตัวเลย ผมซึ่งมีอายุเพียง 12 ปในขณะนั้น จูๆก็ตกอยูในความรูสึกที่เปนกังวลขึ้นมาวา “จากนี้ไปผม
จะตองอยูคนเดียวแลว” “หมดหนทางแลว” และไดแตยืนดูบานของตัวเองที่พังทลายลงไปอยูสักพัก
หนึ่งอยางงงงวย ทันใดนั้นเอง ก็ไดยินเสียงที่พูดกับตนวา “ไฟกําลังจะมาถึงแลว รีบหนีไป” ซึ่งดังมา
จากบริเวณโดยรอบจนในที่สุดก็ชวยทําใหผมตัดสินใจที่จะหนีไดนั่นเอง เมื่อผมกําลังเดินมุงหนาไปยัง
สถานที่หลบภัยที่อยูชานเมืองซึ่งไดเคยตกลงกันไวลวงหนาภายในครอบครัว ก็ไดพบกับนะกะมุระคุง
ที่เปนเพื่อนรวมชั้นเรียนที่ถูกระดมพลไปยังโรงงานเดียวกันดวย ซึ่งเขาอยูระวางการอพยพหนีภัยไปที่
บานของญาติที่อยูมิตะกิโจ และเขาก็ไดชักชวนผม โดยพูดกับผมวา “ไปดวยกันสิ”
เนื่องจากมิตะกิโจนั้น ตั้งอยูในพื้นที่ที่สูงจึงดูเหมือนกับวาจะไดรับความเสียหายไมมากนัก มีเพียง
กระจกของบานที่แตกอยูเทานั้น คุณปาที่เปนญาติพูดวา “ดีแลวละที่ปลอดภัย ดีจริงๆเลย” แลวก็นําขาว
ปนมาใหกิน แตก็กินไมลงเพราะวาไมมีความรูสึกอยากอาหารเลย นับจากนั้นเปนตนมา อาจเปนเพราะ
รูสึกผอนคลายลงก็ได ทําใหเริ่มรูสึกถึงความเจ็บปวดที่รางกาย และรูวามีสิ่งที่ไมปกติเกิดขึ้นกับตัวเอง
แลว บริเวณที่ไมไดถูกปกคลุมดวยเสื้อผาทั้งหมดกลายเปนแผลไฟไหมและเกิดเปนตุมพองใสๆขนาด
ใหญขึ้นบนผิวหนังทั่วทั้งรางกายซึ่งมันมีขนาดที่ใหญโตถึงกับวาสามารถขยับขึ้นลงเหมือนคลื่นได
เลยนะครับ เนื่องจากไมไดสวมหมวกเลยทําใหเกิดเปนแผลไฟไหมที่หัวและรูสึกเจ็บจี๊ดๆไปดวย วากัน
วาหาก 1 ใน 3 ของรางกายเกิดบาดแผลไฟไหมก็จะทําใหเสียชีวิต แตของผมนั้นคิดวานาจะมากกวานั้น
นะครับ
นาจะกอนเที่ยงนะครับที่ฝนเริ่มตก มันทําใหรูสึกสบายดีกับรางกายที่ผานความรอนมาแลวจริงๆ
ผมจึงตากฝนอยูอยางนั้นสักพักหนึ่ง เมื่อมองดูที่น้ําฝนที่กําลังไหลอยู ก็พบวามันสองแสงเปลงประกาย
เหมือนกับน้ํามันอยู ซึ่งในเวลานั้น ผมไมเขาใจเลยวามันคืออะไร แตมานึกดูตอนนี้แลว ที่แทมันก็คือ
“ฝนสีดํา” ทีป่ นเปอนกัมมันตรังสีอยูนั่นเอง
หลังจากนั้น ผมจะตองไปที่โรงเรียนที่ยะสึมุระ(ปจจุบันคือเมืองฮิโรชิมา เขตอะซะมินามิ)ซึ่งเปน
z
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สถานที่หลบภัย จึงไปกลาวอําลานะกะมุระคุงและก็ไดเริ่มออกเดินทางใหมอีกครั้งหนึ่ง แตเนื่องจาก
รูสึกรอนที่รา งกายมากจนทนไมไหว ผมจึงไปนําแตงกวาที่อยูในสวนที่อยูระหวางทางมาบีบเพื่อเอาน้ํา
ที่ไดมาทาบาดแผลไฟไหมแลวก็เดินตอไป
เมื่อไปถึงที่โรงเรียนก็พบวาที่นั่นไดมีการจัดตั้งสถานที่ดูแลรักษาพยาบาลอยูแลว และมีผูบาดเจ็บ
จํานวนมากที่เอนนอนอยูเหมือนกับปลาทูนาที่ถูกตั้งเรียงอยูบนพื้นดิน และที่นั่นก็เปนที่แรกที่ผมไดรับ
การตรวจ ซึ่งเปนเพียงการรักษางายๆดวยการนําเอาน้ํามันสําหรับบริโภคมาทาที่บริเวณแผลเทานั้นเอง
แตเนื่องจากวามีเหยื่อหรือผูเคราะหรายจํานวนมากจนแทบจะลน จึงมีการจัดสรรสถานที่หลบภัยขึ้นมา
ใหม เมื่อมีการเคลื่อนยายก็เปนเหตุใหไดพบกับพี่สาวที่ชื่อจึรุเอะไดโดยบังเอิญ แตดูเหมือนกับวา
พี่สาวจะไดรับบาดเจ็บที่สวนหัวจากการโดนระเบิดที่บาน จึงมีผาพันแผลถูกพันอยูดวย ในที่สุดผมก็
ไดพบกับญาติแลว ทําใหผมรูสึกโลงอกและคิดวา “ที่แท ผมก็ไมไดอยูคนเดียวนี่นา” และไดรูจาก
พี่สาวอีกดวยวา มารดาก็ปลอดภัยจากนั้นผมจึงไปหามารดา มารดาที่โดนระเบิดในขณะที่อยูที่เฉลียง
ไมกระดานของบานนั้น มีบาดแผลที่เหมือนถูกควานตรงบริเวณขากับแผลไฟไหมบนใบหนา หลังจาก
นั้นก็ยังไดพบกับพี่คาสึเอะ ซึ่งเปนพี่สาวที่โดนระเบิดในระหวางปฏิบัติงานอยูที่ที่ทําการไปรษณียได
อีกดวย
พวกเราอยูที่ยะสึมุระจนกระทั่งสิ้นสุดสงคราม ยังจําไดเลยวา ตอนนั้นเหมือนถูกหอหุมไปดวย
ความรูสึกที่โลงใจวา “ไมตองไปสงครามอีกแลว” พวกเราไดพักอยูที่ยะสึมุระประมาณ 2 สัปดาห
จากนั้นก็ไดยายที่อยูไปที่บานของญาติที่ตั้งอยูที่ทะกะดะกุนโกโนะมุระ (ปจจุบันคือเมืองอะซะทะ
กะดะ) ซึ่งเปนบานเกิดของบิดา
สภาพรางกายของผมนั้น มีแตจะเลวรายลงไปเรื่อยๆ ซึ่งดูเหมือนกับวา คนรอบตัวเขาพูดถึงผมวา
“คงจะอยูไดอีกไมนาน” ดวยนะครับ เนื่องจากที่โกโนะมุระนั้น มีหมอมาตรวจใหในรูปแบบของ
ทํางานนอกสถานที่อยู ผมจึงถูกขนยายดวยรถลากเพื่อไปรับการตรวจรักษาและนั่นเปนครั้งแรกที่ผม
ไดรับการทายาสีขาวที่มีไวสําหรับรักษาบาดแผลไฟไหมโดยเฉพาะ ซึ่งในที่สุดผมก็ไดรับการรักษาที่
สมกับเปนการรักษาที่แทจริงไดแลว แตการรักษานั้นทําไดยากลําบาก เนื่องจากบาดแผลไฟไหมที่
คอนขางจะหนัก จะถอดเสื้อผาก็ไมได จึงจําเปนตองใชกรรไกตัดเอาเทานั้น และผมยังมีไขขึ้นสูงมาก
ทําใหไปหองน้ําลําบาก จึงตองมีคนชวยพยุงเพื่อทําธุระสวนตัว มารดาตองกดบาดแผลของตัวเอง เพื่อ
เฝาไขผมซึ่งเปนลูกคนสุดทองและเปนลูกชายเพียงคนเดียวให ผมยังจําไดดวยวา มารดายังใชพัดชวย
พัดใหตลอดทั้งคืนโดยไมยอมหลับนอนและพูดวา “รอนใชมยั้ รอนใชมั้ย” ในชวงที่บาดแผลไฟไหม
ใกลจะหายก็มีเลือดกําเดาออกมาบอยมาก ซึ่งยังเคยมีครั้งหนึ่งที่เลือดกําเดาไหลไมหยุด ทําใหคุณหมอ
ถึงกับตองใชวิธีฉีดยาเพื่อหามเลือดดวยนะครับ
สุขภาพของผมนั้นคอยๆดีขึ้นเรื่อย ๆ ผมจึงเริ่มไปโรงเรียนทองถิ่นได ที่โรงเรียนแหงนั้นก็
เชนเดียวกันที่มีนักเรียนประมาณ 3 คนที่ยายมาจากโรงเรียนในตัวเมืองฮิโรชิมาหลังโดนระเบิด
ชวงประมาณเดือนกันยายน ผมมีความรูสึกอยากรูเรื่องสภาพของฮิโรชิมามาก ผมจึงนั่งรถเมลเขา
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ไปในตัวเมืองฮิโรชิมาคนเดียว ในละแวกที่ใกลเคียงกับรองรอยที่นาจะเปนบานของผมนั้น มีเพื่อนบาน
สรางกระทอมแบบงายๆ ดํารงชีวิตกันอยูและผมก็ยังมีโอกาสพูดคุยกับพวกเขาดวย นอกจากนั้นก็ยัง
เห็นมีกระทอมที่พอจะใชหลบฝนหรือน้ําคางไดตั้งอยูทุกหนทุกแหงดวย เมื่อผมลองไปดูที่บริษัทนิ
สสันมอเตอร ซึ่งเปนสถานที่ที่ผมโดนระเบิด ก็ไดพบกับผูจัดการโรงงานเขาโดยบังเอิญ ซึ่งเขาทักผม
วา “เปนยังไงบาง สบายดีหรือเปลา” ทําใหผมไดมีโอกาสสอบถามเรื่องราวตอนที่เกิดระเบิดขึ้นได เมื่อ
ไดรูวาหลังโดนระเบิด มีเจาหนาที่ธุรการหญิงคนหนึ่งที่กําลังทํางานอยูในหองธุรการนั้น ถึงกับทําให
ลูกตากระเด็นออกจากเบาตาดวย ทําใหผมถึงกับรูสึกหวาดกลัวอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกอนที่จะโดน
ระเบิดนั้น ผมเองก็อยูในหองธุรการนั้นดวยเหมือนกัน สําหรับเพื่อนรวมชั้นเรียน 40 คนที่ถูกระดมพล
ใหไปทํางานที่โรงงานเดียวกันนั้น หลังจากนั้น ผมก็ไมมีโอกาสไดพบกันอีก แมกระทัง่ บัดนี้ก็ยังไมรู
ความเปนไปของพวกเขาไดเลย
การสรางชีวติ ความเปนอยูขึ้นมาใหมอีกครั้ง
เวลาผานไป 2-3 ปหลังจากนั้น เนื่องจากวาในชนบทไมมีแหลงงานเลย จึงไดยายฐานที่ตั้งกลับไป
ยังในตัวเมืองฮิโรชิมาอีกครั้งหนึ่ง เปนเพราะวาไมมีประวัติการศึกษา ทําใหตองลําบากมากจริงๆ
จนกวาจะไดงานทํา แตก็เพื่อมีกินตอไป ผมจึงยอมทําทุกอยางไมวาจะเปนการสงหนังสือพิมพหรือ
ทํางานในสถานที่กอสรางบาง
เมื่อผมอายุ 23 ป ผมตกลงที่จะแตงงานและผมก็มีความคิดวา อยากจะใหภรรยาไดรับรูเรื่องราวของ
ผมทั้งหมดเอาไว ผมจึงบอกเรื่องที่ผมถูกระเบิดปรมาณูใหฟง ภรรยายินยอมและเห็นชอบที่จะแตงงาน
กับผมโดยรับรูและเขาใจ ในเวลานั้น ถึงแมวาจะมีการเผยแพรขาวสารที่เกี่ยวกับผลสืบเนื่องของผูที่ถูก
ระเบิดปรมาณูกันอยางเต็มที่ แตผมก็พยายามมุงหนาทํางานตอไปโดยที่ไมใหความสนใจกับมันเลย ลูก
ชายคนโตของผมเกิดเมื่อผมอายุ 27 ป และในปเดียวกัน พี่ชายของภรรยาก็แนะนําใหไปทํางานที่บริษัท
อุตสาหกรรมโตโย(ปจจุบันคือมาสดา) ซึ่งกอนหนานั้นก็มีการเปลี่ยนงานอยูบอยครั้ง พี่ชายของภรรยา
ก็ชวยใหกําลังใจผมดวยการบอกใหผมอดทนสูตอไป ทําใหผมไดตัดสินใจที่จะสูตอไปเพื่อลูกและมุง
หนาทํางานใหมอีกครั้งหนึ่ง
z

ความกังวลในดานของสุขภาพ
ในขณะที่กําลังพูดคุยอยูกับเพื่อนรวมงานที่ทํางานรอบดึกอยูก็พบวา มีคนที่ถูกระเบิดที่สะพานไอ
โออิอยูในนี้ดวย ซึ่งเกือบจะอยูใตศูนยกลางที่เกิดระเบิดนั้นพอดี ทําใหพอไดยินแบบนั้นก็รูสึกตกใจนะ
ครับ และไดมีคํารองขอมาจาก ABCC (ศูนยวิจัยขององคกรคณะกรรมาธิการผูประสบภัยจากระเบิด
ปรมาณู)โดยมีเปาหมายในการสํารวจรางกายมาที่เขาดวย ในฐานะของผูที่ถูกระเบิดปรมาณูเหมือนกัน
ตางคนตางก็เลยไดพูดคุยถึงสิ่งที่สงสัยกัน แตสภาพรางกายของเขากลับทรุดลงและตองเขารักษาตัวที่
โรงพยาบาล ถึงแมวาเขาจะไดกลับเขามาทํางานอีกครั้งหนึ่งได แตในที่สุดเขาก็เสียชีวิตลงดวยอายุ 50
z
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ป ผมเองก็ตองแบกความกังวลที่มีตอสุขภาพตลอดเวลาอยูแลว ผมจึงคิดวามันเปนเรื่องที่มหัศจรรยที่
สามารถมีชีวิตอยูรอดมาถึงทุกวันนี้ได หลังจากนั้นผมก็ไดทํางานจนกระทั่งอายุ 55 ป แลวก็ลาออก
ความปรารถนาในสันติภาพ
เหตุผลที่ผมตัดสินใจเลาประสบการณตอนที่ถูกระเบิดปรมาณูในครั้งนี้ก็คือ ยิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่ง
รูสึกไดถึงความถดถอยของแรงกาย ทําใหเกิดความรูสึกที่แรงกลาที่อยากจะถายทอดประสบการณของ
ผมใหกับคนรุนหลังในเวลานี้เอาไวนั่นเอง ผมเพียงแตอยากจะใหคนที่ยังเยาววัยหรือยังเปนหนุมสาว
อยูในสมัยนี้ไดเขาอกเขาใจถึงความลําบากลําบนของคนยุคกอนวา ถึงแมวาคนสมัยนี้จะไมตองถูก
บังคับใหตองไปอยูในสนามรบเหมือนในอดีตและยังสามารถที่จะประพฤติตนตามความคิดโดยไม
ยอมอยูใตกฎเกณฑใดๆของสังคมก็ได แตสิ่งที่ไมนาจะเกิดขึ้นไดในยุคนี้ ก็ไดเคยเกิดขึ้นมาแลวจริงๆ
เมื่อ 64 ปที่แลว และความรูสึกของผูคนที่ตองจบชีวิตลงดวยวัยเยาวเหลานี้ไดบาง
และก็อยากจะใหคนยุคนี้ชวยกันผลักดันและเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพไปสูการหมดสิ้นอาวุธ
นิวเคลียร เพื่อที่จะไดไมตองเกิดเหตุการณเหมือนกับที่ผมเคยประสบมาแลวอีกครั้งหนึ่ง ไมมีใครที่เจอ
แบบนี้แลวจะรูสึกสนุกหรอกนะครับ หวังเปนอยางยิ่งวา จะมีโลกที่หมดสิน้ อาวุธนิวเคลียรไดใน
ระหวางที่ผมยังมีชีวิตอยูนะครับ
z
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แผลแหงสงครามทีไ่ มเลือนหาย

ฟุจิเอะ เคียวโกะ
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สภาพการณกอนถูกระเบิดปรมาณู
ในชวงนั้น ฉันเปนนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 ของโรงเรียนประถมศึกษาอูนาจิคะ ในขณะนั้น บิดามี
อายุ 41 ป สังกัดกองบัญชาการยานนาวากองทัพบก ชวงระยะเวลาสวนใหญของ 1ปมักจะนั่งเรือ
สําหรับกองทัพไปยังแผนดินของตางประเทศ ซึ่งครึ่งปถึงจะกลับมาที่บานที่อูนาจิมาจิ (ปจจุบันคือ
เมืองฮิโรชิมา เขตมินามิ) สักครั้งหนึ่งเทานั้น ในขณะนั้นมารดามีอายุ 31 ป และเนื่องจากเปนนางผดุง
ครรภ จึงทําใหแมวาในเมืองจะเกิดอันตรายก็ไมอาจอพยพหลบภัยสงครามไดเพราะวามีผูปวยอยู
นั่นเอง และยังมีนองสาวอายุ 1 ขวบกับ 5 เดือนและคุณยาฝายพอที่มีอายุ 80 ปอยูที่บานดวย และ
เนื่องจากลุงที่ทําธุรกิจอูตอเรืออยูที่คาบสมุทรเกาหลีประสงคที่จะสงลูกชายไปศึกษาตอที่โรงเรียนของ
ญี่ปุนจึงไดมาอาศัยอยูที่บานของฉันซึ่งเปนลูกพี่ลูกนองดวย
z

ความทรงจําของการอพยพหลบภัยสงครามตอนเด็กประถม
ประมาณเดือนเมษายนของปโชวะ 20 นักเรียนประถมตั้งแตชั้นประถมปที่ 3 จนถึงชั้นประถมปที่ 6
ของโรงเรียนประถมศึกษาอูนาจินั้น ถูกแยกกระจายใหอพยพหลบภัยสงครามไปตามสถานที่ตางๆที่อยู
ทางตอนเหนือของจังหวัด ไดแก มิโยชิโจ หมูบานซากุหงิ และหมูบานฟุโนะ (ปจจุบันคือเมืองมิโยชิ)
สวนฉันตองไปอยูที่วัดโจจุนจิที่มิโยชิโจ
อาหารภายในวัดก็มีแตถั่วเหลืองเทานั้น สวนขาวสวยนั้นก็มีเพียงที่ติดอยูบนถั่วเหลืองเทานั้น
อาหารวางก็เปนถั่วเหลือเหมือนกันคะ แตมีอยูครั้งหนึ่งเคยมีเหตุการณที่ขาวปนซึ่งเปนอาหารกลองที่
จะใหลูกชายที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมตนของทางวัดหายไป พวกเราที่เปนเด็กประถมผูอพยพหลบภัย
สงครามทั้งหมดตองถูกสั่งใหไปนั่งในอุโบสถของวัดและถูกถามวา “คนที่เอาไป สารภาพออกมาซะ”
ใกลกับวัดนัน้ มีสะพานขนาดใหญที่ชอื่ สะพานโทโมเอะ และดานขางก็จะมีศาลเจาตั้งอยูคะ ที่นั่นก็
จะมีตนซากุระขนาดใหญตั้งอยูดวย และมีลูกซากุระติดอยูดวยคะ นักเรียนรุนพี่ก็ปนตนไมแลวก็เด็ดลูก
ซากุระกินกันดวยคะ ฉันที่ไมรูเรื่องอะไรก็ถูกรุนพี่เรียกใหมายืนใตตนไมโดยหันหนาออกไปดานนอก
เพื่อใหทําหนาที่เฝายาม ในทันใดนั้น ก็มีคุณลุงตะโกนออกมา พรอมกับจับตัวของฉันเอาไว แลวก็มอง
ขึ้นไปขางบนตนไมและพูดวา “ลงมาทั้งหมด” ทําใหพวกรุนพี่ก็ลงมาดวย คุณลุงไดถามฉันที่ถูกจับมือ
และกําลังรองไหอยูวา “เปนเด็กที่ไหน” ฉันจึงตอบไปวา “วัดโจจุนจิคะ” คุณลุงก็พูดวา “เอาละ” แลวก็
ปลอยมือจากฉัน และคุณลุงไดบอกวา “ใตตนนี้ ไดปลูกหัวหอมและอีกหลายอยางอยูนะ ถาเหยียบก็
จะทําใหกินไมไดนะสิ หามทําเรื่องแบบนี้อยางเด็ดขาดเลยนะ หยุดรองไหไดแลวนะ” ตอนเย็นของวัน
นั้นคุณลุงคนนั้นก็ยังนํามันนึ่งกับของกินตางๆมาสงใหกับพวกฉันอีกดวยคะ ถึงแมวาจะนากลัวแตก็คิด
วาเปนคุณลุงที่ใจดีนะคะ คงคิดวาพวกเราคงจะหิวก็เลยแอบเก็บลูกซากุระกินกัน ก็เลยรูสึกสงสารนะ
คะ
ที่สถานที่อพยพหลบภัยสงครามนั้น บางครั้งก็จะมีพวกขนมถูกสงมาจากพอแมของเด็กดวยคะ แต
สิ่งเหลานั้นไมมวี ันที่จะเขาถึงปากของพวกเราไดเลยคะ มารดาของฉันเองก็เอาลูกกวาดหุมถั่วเหลืองสง
z
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มาใหเหมือนกัน แตก็ตองถูกครูริบเอาไวทั้งหมด พวกรุนพี่สงสัยกันวา ทั้งหมดไดเขาไปอยูในทองของ
ครูหมดแลวหรือเปลานะ
เหาก็ขึ้นเยอะมากจนลําบากมากเลยนะคะ ตองกางหนังสือพิมพออกแลวก็เอามือสางบนนั้น พวก
เราชวยกันบี้เหาที่ดูดเลือดจนตัวดํากันดวยคะ เสื้อเชิ้ตที่สวมอยูนั้นก็นําไปกางออกและตากที่เฉลียงของ
วัดที่แดดสองถึง
วันที่ 6 สิงหาคม
บิดาไดกลับมาจากแผนดินของตางประเทศ 1 สัปดาหกอนการทิ้งระเบิดปรมาณูพอดี ฉันจึงรีบรอน
กลับบานดวยเหมือนกันคะ และมีกําหนดที่จะตองกลับไปที่สถานที่อพยพหลบภัยสงครามในวันที่ 5
สิงหาคมดวยแตไมสามารถจองตั๋วรถไฟได จึงไดเปลี่ยนไปเปนวันที่ 6 แทน
ชวงเชาของวันที่ 6 สิงหาคม มารดาไดแบกนองสาวแลวก็มาสงฉันที่สถานีฮิโรชิมา แตพอดีมีคุณ
ยายที่อยูแถวบานบอกวาอยากจะไปเยี่ยมหลานที่อพยพหลบภัยสงครามอยูที่มิโยชิจึงไดนั่งรถไฟไปกับ
ฉันดวย หลังจากที่ไดขึ้นรถไฟสายเกอิบิและนั่งหันหลังใหกับทิศทางที่จะไปมิโยชิซึ่งเปนทิศทางที่
รถไฟกําลังแลนไป ก็มองเห็นรมชูชีพ 3 ชุดกอนที่จะเขาอุโมงคแรก และรถไฟก็เขาอุโมงคไป ทันใด
นั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นมานะคะ
เปนการโจมตีอยางกะทันหันที่รุนแรงมาก มันกระแทกเขามาที่หูเลยละคะ เนื่องจากฉันนั่งอยูจึงไม
เปนอะไรแตสําหรับคนที่ยืนอยูนั้น แมวาจะเปนผูใหญแลว ก็กลิ้งหกลมไปดานหลังดวยนะคะ รูสึกวา
หูจะไมคอยไดยินเหมือนมีกอนหินมาปดรูหูอยูนะคะ
เมื่อออกจากอุโมงค ก็ไดเห็นควันของระเบิดปรมาณูที่สวยที่สุดดวยนะคะ คุณยายที่อยูดวยกันก็ยังดู
และพูดออกมาวา “โห สุดยอดเลยนะ” เปนเด็กนี่คะ จึงคาดไมถึงหรอกวาฮิโรชิมาในตอนนั้น เปน
อยางไรแลว
เมื่อไปถึงมิโยชิ คุณยายบอกวา “ขาววิทยุบอกวา ฮิโรชิมาพินาศหมดสิ้นแลว” แตก็ยังคงไมรู
สภาพการณในเวลานั้น ชวงบายก็ยังตองไปโรงเรียนเพื่อเด็ดหญา และนั่นเปนครั้งแรกที่มีรถบรรทุกที่
ขนผูเคราะหรายของฮิโรชิมาเขามาที่โรงเรียน มีคนจํานวนมากที่ไดรับบาดแผลไฟไหมอยางหนัก
ทยอยลงมาจากรถบรรทุก ทําใหฉันรูสกึ ตกใจเลยนะคะ คนที่มีแผลไฟไหมที่ใบหนาจนทําใหผิวหนัง
หอยลงมาจากแกมและเอาฝามือไปปดเอาไว ผูหญิงที่เตานมฉีกขาดทั้งหมด คนที่เดินโซเซโดยถือไม
กวาดที่ทําจากไมไผกลับดานเพื่อใชแทนไมเทา ภาพที่เห็นในวันนั้น จนบัดนี้ก็ไมมีทางลืมไดเลยคะ
อยาวาแตนากลัวเลย มันทําใหรูสึกตกใจมากกวาคะ
z

สภาพการณที่ถูกระเบิดของครอบครัว
ผานไปประมาณ 3 วันหลังจากโดนทิ้งระเบิดปรมาณู ก็ไดรับการติดตอจากครอบครัวที่ฮิโรชิมา
มาถึงที่วัด หลังจากนั้นประมาณวันที่ 12 หรือ 13 สิงหาคม ก็ไดนั่งรถไฟกับโนบุจัง ซึ่งเปนเด็กผูชายที่

z
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เรียนอยูชั้นประถมปที่ 6 และเปนเพื่อนบานกลับไปที่ฮิโรชิมาดวยกัน ที่สถานีที่ฮิโรชิมานั้นมีบิดามารอ
รับอยู บิดากับฉันไดใชเสนทางดานขางของภูเขาฮิจิเดินกลับไปที่บาน จําไดวาในระหวางทางบิดาได
เลาใหฟงเกี่ยวกับสภาพของครอบครัวและพูดอีกดวยวา “นับจากนี้ไป 70 ปจะปลูกตนไมใบหญาไม
ขึ้น”
เมื่อกลับไปถึงบาน สภาพของมารดาก็คือถูกหอหุมดวยผาปูที่นอนทั่วรางกายอยู เนื่องจากไฟไหม
ทั่วทั้งรางกายทําใหมีหนอนเกิดขึ้นจากแผลไฟไหมจึงตองเอาผาปูที่นอนมาหอหุมเอาไวนะคะ
นองสาวเองก็มีแผลไฟไหมทั่วทั้งใบหนาและไหมเกรียมจนดําเหมือนกันคะ มือเทาก็เปนแผลไฟไหมที่
รุนแรงและถูกหอหุมดวยผาปูที่นอนดวยคะ นองสาวที่ยังเปนเด็กอยูนั้นก็มองดูสภาพของมารดาก็เอา
แตรองไหเพราะความหวาดกลัวอยูตลอดเวลาดวยคะ
ตอนที่โดนทิ้งระเบิดปรมาณูนั้น มารดากับนองสาวกําลังรอรถไฟอยูที่สถานีรถไฟชื่อสะพานเอน
โกวอยูพอดี เมื่อประมาณ 1 ชั่วโมงกอนหนาซึ่งเปนตอนที่มีประกาศสัญญาณเตือนภัยนั้น มารดาได
มอบผาคลุมศีรษะเพื่อปองกันการโจมตีทางอากาศของตัวเองใหกับคุณยายที่เปนเพื่อนบานที่ลืมเอาผา
คลุมศีรษะเพื่อปองกันการโจมตีทางอากาศมา ทําใหมารดาไดรับแสงระเบิดปรมาณูเขาอยางจัง สวน
นองสาวนั้น ถูกมาราดาแบกอยูบนหลัง ทําใหเกิดแผลไฟไหมตรงที่ขาซายกับมือซายและใบหนา
มารดาไดนํานองสาวลงจากหลัง และนํานองสาวไปแชน้ําที่มีไวเพื่อใชดับเพลิงที่มีอยูตามที่ตางๆใน
ระหวางทางพรอมกับหนีไปดวย และก็ไดไปหลบภัยอยูที่สถานที่ฝกทหารตะวันออกที่อยูดานหลัง
ของสถานีรถไฟฮิโรชิมา
คุณยานั้นโดนระเบิดที่บาน ถึงแมวาบานจะไมไดถูกไฟไหมแตอาคารคอนขางจะไดรับความ
เสียหายมากพอสมควร
บิดากับลูกพี่ลูกนองนั้น ตองใชเวลาถึง 2 วันเต็มๆในการเดินออกตามหามารดากับนองสาวในเมือง
ซึ่งตอนที่พบนั้นรางกายของมารดาบวมขึ้นมามากจากบาดแผลไฟไหมจนแทบจะดูไมออกเลยวาเปน
ผูหญิงหรือผูชาย ในวันที่ 6 สิงหาคมนั้น บังเอิญมารดาไดสวมใสเสื้อผาที่ทําจากผาสําหรับตัดเสื้อสากล
ที่บิดาสงมาใหจากแผนดินของตางประเทศออกไปพอดี และมารดาก็ไดเอาเศษสวนปลายของเสื้อที่
ไหมไมหมดมาผูกติดกับมือของนองสาวเอาไวไดอยางหวุดหวิดเพื่อจะไดเปนจุดสังเกตดวยคะ ตอนที่
บิดากับลูกพี่ลูกนองมาตามหานั้น นองสาวที่มีอายุ 1 ขวบก็สังเกตเห็นลูกพี่ลูกนองจึงตะโกนเรียกวา
“อาจัง” และมองเห็นผาที่มือของนองสาวจนทําใหหา 2 คนพบไดในที่สุด มารดาพูดวา “ฉันคงไมไหว
แลว ขอใหพาเด็กกลับไปคนเดียวเถอะนะคะ” แตบิดาก็นํา 2 คนขึ้นบนรถลากแลวก็พากลับไปที่บาน
การตายของมารดา
มารดาไดเสียชีวิตลงในวันที่ 15 สิงหาคม สําหรับศพนั้น บิดาไดใชไมเกาๆทําโลงศพที่ไมมีฝาปด
ขึ้นมาแบบงายๆ และนําไปเผาในที่ดินวางที่อยูดานหลังของบาน ซึ่งที่นั่นเปนสถานที่ที่ทุกๆคนจะนํา
ศพไปเผากัน ทําใหกลิ่นโชยเขามาภายในบาน จนรูสึกเหม็นจนทนไมไหวเลยคะ
z
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คําพูดของมารดาที่พูดเอาไวในวาระสุดทายก็คือ “คุณแม(มารดาของสามี)คะ อยากจะกินมันฝรั่งลูก
ใหญๆจังเลยคะ” เนื่องจากในระหวางสงครามนั้นเกิดการขาดแคลนอาหาร จึงตองนําเอาเสื้อผาและ
สิ่งของตางๆกลับไปที่ตางจังหวัดเพื่อแลกกับอาหารจําพวกมันฝรั่งกันนะคะ มารดาคงจะเลือกกินแต
เฉพาะมันฝรั่งลูกเล็กๆที่แลกกับสิ่งของตางๆมาไดนะคะ มันฝรั่งที่ลูกเล็กนัน้ มีรสชาติทหี่ ยาบจนทําให
รูสึกแสบคอมาก ซึ่งเปนยุคนี้คงกินกันไมลงเลยละคะ
ฉันจะตองมาลอยโคมไฟทุกๆปเพื่อเปนการทําบุญใหกับมารดานะคะ โดยจะนํามันฝรั่งลูกใหญๆที่
ตมแลวมาถวายดวยคะ แมแตตอนนี้ พอเห็นมันฝรั่งลูกใหญๆทีไร ก็นึกอยากจะใหมารดาไดกินทุกที
เลยคะ
สภาพของเมืองหลังสงคราม
ตลิ่งดานบนของโรงเรียนประถมศึกษาอูนาจินั้นมีบริเวณที่กวางจึงถูกนํามาใชเปนสถานที่เผา โดย
มีการลอมรั้วดวยแผนสังกะสีขึ้นมาแบบงายๆเพื่อจะนําศพมาเผานะคะ ที่แผนสังกะสีนั้นไดถูกเจาะรู
ในตําแหนงหัวเอาไวดวยคะ พวกเราที่เปนเด็กๆนั้นจะตองเดินผานจุดที่อยูใกลกับศพที่กาํ ลังถูกเผาอยู
เพื่อไปวายน้ําที่ทะเลกันดวยคะ ทําใหอดที่จะคิดไมไดวา “เอะ ตอนนี้ สวนหัวกําลังไหมอยูนี่”บาง และ
ยังจะตองเดินผานไปดวยการเหยียบกระดูกจํานวนมากอีกดวยคะ คิดวาที่บริเวณแถวนี้นาจะถูกใชเปน
สถานที่เผาศพจนกระทั่งฉันอยูชั้นประถมปที่ 6 นะคะ
หลังสงครามนั้น ชางเปนชีวิตความเปนอยูที่นาสมเพชและนาสงสารจริงๆเลยนะคะ แตมันไมได
เกิดขึ้นกับบานของตัวเองเทานั้น แตเวลานั้นทุกๆคนก็มีชีวิตแบบเดียวกันนี้เหมือนกันคะ
z

หลังสงครามของนองสาว
นองสาวที่โดนระเบิดพรอมกับมารดานั้นมีชีวิตรอดคะ ในเวลานั้นมีคนพูดวาถือวาเปนเรื่อง
ปาฏิหาริยที่คนที่มีอายุนอยอยางนองสาวจะรอดมาได นองสาวเติบโตมากับการไดรับฟงคําพูดจาก
ทุกๆคนวา “โชคดีแลวทีร่ อดมาไดนะ โชคดีแลวทีม่ ีชีวิตอยูนะ”
แตที่เทาของนองสาวนั้นเปนแผลเปนชนิดที่เนื้อปูดออกมาทําใหผิดรูปไปจากปกติ นองสาวจึงสวม
ใสรองเทาไมได จะตองใสรองเทาแตะอยูตลอดเวลานะคะ ซึ่งในยุคนั้น มีคนจํานวนมากที่ใสรองเทา
แตะอยูแลว จึงไมมีปญหาในเวลาปกติ แตจะลําบากก็ตอนไปทัศนศึกษาหรืองานแขงขันกีฬาซึ่งใส
รองเทาแตะไมได จึงจําเปนตองใสถุงเทาทหารทับกัน 2 ชั้นไปนะคะ
นองสาวตองถูกกลั่นแกลงอยางหนักโดยมีสาเหตุมาจากปญหาที่เทา ในยุคนั้น มีขาวลือวา โรคที่
เกิดจากระเบิดปรมาณูนั้น สามารถที่จะติดตอหากันได ทําใหมีคนที่ชี้มาที่นองสาวแลวพูดวา “นิ้วจะ
เนา” บาง “ถาเขาไปดูใกลๆ จะติดตอได” บาง ถึงแมวาเวลาก็ผานไปหลายปหลังจากโดนทิ้งระเบิด
ปรมาณูและเมื่อนองสาวเริ่มเขาเรียนที่โรงเรียนประถมแลว ก็ถกู ปฏิบัติเหมือนเปนของโชว ถึงกับทํา
ใหมีคนเดินทางมาจากที่ไกลเพื่อที่จะมาชมเพื่อความเพลิดเพลินดวย
z
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แตนองสาวไมไดบอกเรื่องที่ตัวเองถูกปฏิบัติจากคนอื่นแบบนี้ใหกับฉันและคุณยารูเลย ไมเพียงแต
จะไมบอกเรื่องความทรมานของตัวเองเทานั้น แตนองสาวกลับพูดวา “คุณยา หนูโชคดีใชมั้ยที่มีชีวติ
รอดนะ” เทานั้น ฉันคิดวา จากคําพูดที่ถูกพูดมาอยางตอเนื่องตั้งแตยังเด็ก ทําใหนองสาวพยายามคิดวา
“ตัวเองโชคดีที่มีชวี ิตรอด ดังนั้น ถึงแมจะมีบาดแผลไฟไหมแคนี้ แตตัวเองก็ยังโชคดีที่มีชีวิตรอดมา
ได” นะคะ เมื่อเร็วๆนี้เองที่ฉันไปเห็นบันทึกที่เขียนดวยลายมือของนองสาว ซึ่งตอนที่เห็นขอความใน
นั้นที่เขียนวา “คิดวาในตอนนั้นการไมมีชีวิตรอดนาจะโชคดีกวา” ทําใหฉันกลับมาคิดใหมอีกครั้งหนึ่ง
วา นองสาวคงจะรูสึกทรมานมากจริงๆสินะ
เนื่องจากการผาตัดเทานั้นจะตองรอใหมอี ายุถึง 15 ปกอนจึงจะทําได ดังนั้น จึงทําการผาตัดที่รอ
คอยมานานในชวงปดเทอมฤดูรอนในขณะที่เรียนอยูระดับมัธยมปลาย นองสาวพูดดวยความ
สนุกสนานอยูเสมอเลยวา เมื่อเขาเรียนที่มัธยมปลายแลวจะไดใสรองเทาแลว แตในที่สุดเทาของ
นองสาวก็ไมไดทําใหใสรองเทาได มีการปลูกถายผิวหนังจากทองกับกน เพื่อพยายามแกไขเทาที่ผิดรูป
แลว แตผิวหนังที่ถูกปลูกถายไปนั้นมีการเปลี่ยนสีเปนสีดํา นิ้วกอยที่เทาก็ยังคงเลื่อนไปประมาณ 3
เซนติเมตรเทาเดิมอยูนะคะ นองสาวที่เคยพูดเอาไวกอนผาตัดวา “จะสามารถใสรองเทากีฬาได”นั้น
ปจจุบันซึ่งผานมาแลว 65 ป ก็ยังไมอาจสวมใสรองเทาไดตามปกติเลย
เนื่องจากนิ้วกอยบวมและเจ็บ จึงตองเจาะรูที่รองเทากีฬากอนจึงจะสวมใสได แตมาคราวนี้ บริเวณ
ที่เจาะรูกลับบวมจนทําใหกลายเปนแผลขึ้นมาอีกนะคะ เทาของนองสาวนั้น แทบจะไมมีวันไหนเลยที่
เลือดจะไมออก และถามีเลือดติดก็อาจทําใหทุกคนรูสึกสกปกได จึงไดนําเอายาสีฟนมาทาตรงบริเวณ
ที่มีเลือดติดอยูดวยนะคะ
นองสาวบอกวา ในขณะที่นองสาวพักรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลระเบิดปรมาณู ก็ไดรูจักกับคุณหมอ
ฮาราดะโทมิน และพูดกับนองสาววา “หากมีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาก็บอกไดทุกเวลาเลยนะ”
นองสาวจึงไปปรึกษากับคุณหมอฮาราดะในชวงที่จะสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปราย และคุณ
หมอก็แนะนําใหรูจักกับนักบวชชาวญี่ปุนที่อาศัยอยูที่ลอสแอนเจลิส ในตอนนั้นบิดาก็เสียไปตั้งแต
กอนที่นองสาวจะเขาศึกษาตอที่โรงเรียนมัธยมปลายแลว ทางบานของเราจึงไมมีเงินเพียงพอนะคะ แต
ก็ไดครูที่โรงเรียนมัธยมปลายชวยแนะนําสถานที่ที่จะไปทํางานพิเศษให นองสาวจึงตั้งใจทํางานหนัก
จนกระทั่งสามารถเก็บเงินคาตั๋วเครื่องบินไดเที่ยวเดียวเมื่อตอนอายุ 20 ปและก็บินไปประเทศอเมริกา
นองสาวไดรับความชวยเหลือจากนักบวชในเรื่องที่พักและก็หารายไดจากการทํางานที่รานซักผา
เพื่อเปนคาใชจายในการดํารงชีพนะคะ คิดวาคงจะลําบากมากในหลายๆดานนะคะ แมแตตอนนี้เธอก็
ยังใชชีวิตอยูที่ลอสแอนเจลิสคะ ดูเหมือนกับวา เจาตัวจะคิดวา ตัวเองคงจะแตงงานตามปกติไมไดแลว
แตกลับไดแตงงานกับคนญี่ปุนที่อยูที่นั่นและมีลกู ดวยกัน 3 คนคะ
z

เหตุการณที่เกิดขึ้นที่โอซากา
ชวงเวลาหลังจากที่นองสาวผาตัดเทาไปแลว 1 สัปดาหพอดี ฉันไดไปหาเพื่อนที่อาศัยอยูที่โอซากา
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มานะคะ นองสาวบอกวา “อาการปวยของฉัน มันคงที่แลวนะ พี่สาวไปเที่ยวเถอะนะ”
นั่งรถไฟกึ่งดวนไปก็เลยไปถึงชวงเย็น แตไมรูวาบานของเพื่อนอยูที่ไหน จึงไปสอบถามที่ปอม
ตํารวจที่อยูใกลๆนั้น ซึ่งเปนตํารวจที่ยังอายุนอยอยูคะ แตก็มีน้ําใจชวยออกหาบานของเพื่อนกับฉัน
เกือบจะชั่วโมงได จนกระทั่งหาบานของเพื่อนเจอ และตอนที่ฉันบอกวา “ขอบคุณมากที่ชวยนะคะ”
จากนั้นก็เปนครั้งแรกที่ตํารวจคนนี้ถามฉันกลับมาวา “มาจากที่ไหนเหรอครับ” พอฉันตอบกลับไปวา
จาก “ฮิโรชิมา ” คะ ทันใดนั้น เขาก็กาวขาถอยกลับไป 1 กาว และพูดวา “ใชฮโิ รชิมาที่มีระเบิดปรมาณู
เหรอครับ” พอฉันตอบไปวา “ใชคะ” เขาก็พูดออกมาวา “ผมรูสึกขยะแขยงผูหญิงจากฮิโรชิมา ผูหญิงที่
โดนระเบิดปรมาณูนะ” ดวยสีหนาเหมือนกับวาฉันจะเอาแบคทีเรียมาติดแบบนั้นเลยนะคะ ซึ่งกอน
หนานั้น ตัวเองไมเคยคิดอะไรกับการที่โดนระเบิดมากอน จึงรูสึกช็อกที่สุดเลยคะ
เหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ไมไดเลาใหนองสาวฟงนะคะ แตไดเลาใหเพื่อนที่โอซากาฟงคะ เพื่อนคนนั้น
บอกวา “ถานองสาวไดยินเรื่องแบบนี้ มันนาสงสารเกินไป ดังนั้นไมควรจะบอกนองสาวโดยเด็ดขาด”
หลังจากนั้น ฉันเองก็พยายามไมบอกคนอื่นวา ตัวเองเปนคนที่มาจากฮิโรชิมาเหมือนกันคะ
เหตุการณที่เกิดขึ้นที่รานเสื้อผา
เปนเรื่องราวตอนที่ฉันกําลังตอนรับลูกคาที่รานเสื้อผาเมื่อหลายสิบปที่แลวคะ จูๆก็มีคนที่ไมเคย
รูจักพูดชื่อของนองสาวแลวก็ถามฉันวา “ใชพี่สาวหรือเปลาคะ” พอฉันถามกลับไปวา “ใชคะ ทราบได
อยางไรคะ” คนๆนั้นอาศัยอยูที่ฟุรุเอะแต ขาวของนองสาวนั้น ไปไกลถึงที่นั่นดวยนะคะ
ไมวาจะเปนเหตุการณในครั้งนี้หรือที่เกิดขึ้นที่โอซากา และที่ผานมาก็ยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกตั้ง
มากมาย ทําใหฉันเห็นดวยกับการไปอเมริกาของนองสาวคะ หากตองการจะไปจากญี่ปุนที่มีการกลัน่
แกลงหรือความลําเอียง อยากจะไปอยูในที่ดินที่ไมรูจักเรื่องราวของตัวเองอยางสิ้นเชิงละก็ ฉันคิดวา
นั่นนาจะเปนสิ่งที่ทําใหนองสาวมีความสุขๆไดนะคะ
z

ความปรารถนาในสันติภาพ
ความเจ็บปวดที่แทจริงของผูถูกระเบิดปรมาณูนั้น คิดวาคนที่ไมเคยเจอกับตัวเองจริงๆคงไมมี
ทางเขาใจไดนะคะ แมแตนิ้วก็เชนกันคะ ถานิ้วของตัวเองโดนตัดถึงจะรูถึงความเจ็บปวดได แตถานิ้ว
ของคนอื่นโดนตัดก็คงไมรูสึกอะไรหรอกใชมั้ยคะ ดังนั้นจึงคิดวาการสงผานใหคนอื่นรับรูจึงเปนสิ่งที่
ยากจริง ๆ นะคะ
สงครามคือแผลที่เกิดขึ้นมาจากกนบึ้งของจิตใจคะ มันไมไดมีแตแผลภายนอกเทานั้นแตมันจะทํา
ใหเกิดเปนแผลที่ตกคางอยู และถึงแมเวลาจะผานไปหลายสิบปแลว แตแผลนั้นก็ยังคงสรางความ
เจ็บปวดอยูนะคะ นองสาวจะรังเกียจเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามและเรื่องราวที่เกี่ยวกับระเบิดปรมาณูมาก
ถามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีไร นองสาวจะตองหายตัวแวบไปจากตรงนั้น เปนแบบนี้มาตั้งแตยังเปน
เด็กแลวคะ ตั้งแตนองสาวยายไปอยูที่อเมริกา นองสาวมักจะใสถุงนองเขมๆเพื่อปกปดแผลอยู
z
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ตลอดเวลา โดยไมพูดถึงระเบิดปรมาณูโดยสิ้นเชิง
จะตองไมทําสงครามโดยเด็ดขาดนะคะ

48

ฉันไดเห็นนรก

คุวะบาระ คิมิโกะ
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ความเปนอยูกอนโดนระเบิด
ตอนนั้นฉันอายุ 17 ป อาศัยอยูกับมารดาและพี่สาวรวมเปน 3 คนที่เมืองฮิโรชิมา มิซาซะฮอนมาจิ
บล็อกที่ 3 (ปจจุบันคือ เขตตะวันตก) ซึ่งบิดาเสียไปแลว และเคยมีพี่ชาย 3 คนอยูดวยกัน แตพี่ชายคน
โตแตงงานและออกจากบานไปแลว พี่ชายคนรองและคนที่ 3 นั้นถูกระดมพลไปอยูที่จังหวัดยามางุจิ
ตอนนั้นฉันทํางานอยูฝายงานธุรการของสถานีโทรทัศนกลางฮิโรชิมา สถานีโทรทัศนนั้นตั้งอยูที่
คามินะงะเละโจ(ปจจุบันคือเขตนะกะโนโบริโจ) บริเวณโดยรอบนั้นเคยเปนบานเรือนแตถูกเวนคืน
และทําลายเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับอพยพหลบภัยโดยมีลักษณะเปนพื้นที่โลงๆอยู จําไดวาเนื่องจากที่
สถานีโทรทัศนนั้นมีการนําเสนอขาวที่เกี่ยวกับการทหารคอนขางมาก จึงมีการเสริมกระจกใหแข็งแรง
เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการโจมตีทางอากาศอยูดวยนะคะ
z

วันที่ 6 สิงหาคม
เชาของวันนั้น เนื่องจากมีสัญญาณเตือนภัยใหเตรียมพรอมรับมือดังอยู ทําใหไมสามารถออกจาก
บานได เปนเหตุใหตองไปทํางานสาย กวาสัญญาณเตือนภัยจะถูกยกเลิกและไปถึงที่สถานีโทรทัศน
นั้น คิดวานาจะประมาณ 8 โมงแลวคะ ฉันก็ทําตัวเหมือนปกติโดยไดแบงงานกันกับทุกคนในที่ทํางาน
เพื่อไปทําความสะอาดกัน เมื่อเขาไปขางในหองของผูอํานวยการที่ตัวเองรับผิดชอบอยู ก็ไดยนิ เสียง
ของผูหญิงซึ่งมาจากสวนที่อยูระหวางอาคารวา “มี B29 กําลังบินอยูดวยนะ” ฉันรูสึกเปนกังวลกับเสียง
ที่ไดยินนั้น และกําลังคิดวาจะลองไปดูที่หนาตาง แตทันใดนั้นดานนอกของหนาตางก็มีแสงสวางเกิด
ขึ้นมาอยางกะทันหัน มันคลายกับแสงที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันตอนที่ฝนไมขีด ตางกันตรงที่มันเปนแสง
สวางวาบสีแดงที่มีความรุนแรงกวามาก ฉันไดเอามือทั้ง 2 ขางปดตากับหูอยางรวดเร็วแลวก็ยอตัวลง
ตรงนั้น ในเวลานั้น ถูกสอนใหทําแบบนั้นเมื่อมีระเบิดลงนะคะ ถ้ํากลางของความมืดมิด รูสึกวาเหมือน
ตกอยูในสภาพที่ไรแรงโนมถวง และเกิดความรูสึกแปลบอยางพิลึกทั่วทั้งรางกายที่อธิบายไมถูกวามัน
เปนความเจ็บปวดหรือมันคืออะไรกันแน ทําใหฉันคิดวา ฉันคงจะตองตายตรงนี้แลว ซึ่งในตอนนั้นก็
ยังไมรูตัว แตมารูตอนหลังวา ลมแรงที่เกิดจากการระเบิดไดนําเอาเศษกระจกที่แตกเปนผุยผงมาทิ่ม
แทงใบหนาและแขนซายของฉัน ทําใหรางกายของฉันเต็มไปดวยเลือดและที่แกมซายของฉัน แม
ตอนนี้ก็ยังมีเศษกระจกถูกฝงอยูคะ
เมื่ออยูนิ่งๆแบบนั้นอยูสักพักหนึ่ง ก็ไดยินเสียงของคนที่ดังมาจากทางเดินในอาคารอยางแผวเบา
ภายในหองมืดจนมองไมเห็นอะไรเลย ฉันพยายามที่จะออกจากที่นี่โดยอาศัยเสียงคนมุงหนาไปตาม
ทางเดินในอาคาร ก็ไดไปเจอเขากับหลังของผูชาย ฉันคิดวา หนีไปกับคนๆนี้สิ ฉันยังไมตายนี่นา จึง
เดินตามหลังของเขาดวยการจับเข็มขัดที่เอวของเขาอยางแนน จนในที่สุดก็สามารถที่จะไปถึงบริเวณที่
ใกลกับทางออกได ที่ทางออกนั้น มีผูคนมารวมตัวกันอยูจํานวนมาก ทุกคนจึงชวยกันเปดประตูที่หนา
และออกไปขางนอกได บริเวณนั้นเปนความมืดระดับรุงอรุณ และมีสิ่งของตางๆที่ปลิวมากับลมแรงที่
เกิดจากแรงระเบิดตกลงมาจากทองฟาอยู ผูคนที่ออกมาจากสถานีโทรทัศนนนั้ ทุกคนมีใบหนาสีดาํ
z

50

เสนผมก็ชี้ฟา เต็มไปดวยเลือด เสื้อผาก็ฉีกขาด ซึ่งอยูในสภาพที่ตางคนตางไมรูวาใครเปนใครจนกวา
จะไดฟงเสียงของคนๆนั้นกอน
พวกเราคิดวาที่โดนทิ้งระเบิดนั้นคงมีเปาหมายคือสถานีโทรทัศน ถึงโดนเลนงานอยางหนัก ดวย
เหตุนี้ก็เลยจะไปที่หององคกรยอยแผนกรับสมาชิกของสถานีโทรทัศนที่อยูภายในอาคารของ
บริษัทผูผลิตหนังสือพิมพจีนที่อยูใกลๆกัน จึงออกไปดานนอกของพื้นที่กอสรางกับผูหญิง 2-3 คนที่อยู
ฝายงานธุรการ นั่นจึงเปนครั้งแรกที่ไดรูวาความเสียหายไมไดมีแตสถานีโทรทัศนเทานั้น อาคาร
บริเวณโดยรอบนั้นลมลงทั้งหมด มีเปลวไฟเกิดขึ้นทุกหนทุกแหง อีกทั้งยังมีเปลวไฟพุงออกมาอยาง
แรงจากทั้งหององคกรยอยที่อยูบนชั้น 5 และ 6 ของบริษัทผูผลิตหนังสือพิมพจีนและหนาตาง มันกําลัง
ลุกไหมอยู ดวยเหตุนี้พวกเราจึงตัดสินใจหนีไปอยูที่สวนชูเกอิเอนที่อยูใกลกับสถานีโทรทัศนกัน ถ้ํา
กลางที่เปลวไฟกําลังเขาประชิดตัว ถึงแมวาจะไดยินเสียงรองตะโกนที่ดังมาจากขางใตบานเรือนที่พัง
ลง และเสียงของคนที่กําลังตามหาคนในครอบครัวอยู แตตัวฉันเองก็ตองหนีอยางสุดชีวิตดวย
เหมือนกัน จึงไมสามารถชวยอะไรได
ที่สวนชูเกอิเอนนั้น มีผูคนจํานวนมากที่อพยพมาอยู พวกเราไดเดินขามสะพานที่ทอดผานสระที่อยู
ภายในสวนไปโผลท่ตี ลิ่งของแมน้ําเคียวบาชิ แตจูๆตนไมในสวนก็ลุกไหมขึ้นมา เปลวไฟคอยๆเขามา
ใกลตลิ่งของแมน้ําที่พวกเราอยูอยางชาๆ จนในที่สดุ ตนสนสูงที่อยูแถวบริเวณแมน้ําก็เกิดมีเสียงดัง
เกิดขึ้นแลวไฟก็ลุกขึ้นมา พวกเราจึงกระโดดลงไปในแมน้ํา แชน้ําถึงหนาอกและรอดูสถานการณอยู
แตมาคราวนี้โอสึงะโจที่อยูฝงตรงขามก็เริ่มมีไฟลุกขึ้นมาบาง และเศษผงของไฟก็คอยๆรวงหลนลงมา
เรื่อยๆ พวกเราไมอาจทนความรอนของอัคคีภัยที่เขาประชิดทั้งจากฝงตรงขามกับขางหลังได จึงเขา ๆ
ออก ๆแมน้ําจนกระทั่งถึงชวงเย็น
เนื่องจากมีคนจํานวนมากที่มุงหนาหนีมาทางตลิ่งของแมน้ํา จึงทําใหแถวนี้แทบจะไมมีที่นั่งกันเลย
คะ อาจเปนเพราะวามีกองทัพตั้งอยูใกลๆ จึงเห็นทหารอยูพอสมควร แตเปนเพราะทุกคนสวมหมวกอยู
จึงมีเสนผมที่หลงเหลืออยูเปนรูปจานกลมๆเทานั้น นอกนั้นกลายเปนแผลไฟไหมทั่วทั้งรางกายและบิด
ตัวดิ้นอยางทุกขทรมานกันอยู สภาพของคุณแมบางคนที่อุมทารกอยูนั้นทอนบนของรางกายนั้นยับเยิน
คิดวาทารกนาจะตายไปแลวนะคะ
ไดยินเสียงของผูคนที่บาดเจ็บและเปนแผลไฟไหมที่รองวา “ขอน้ํา ขอน้ํา” อยางไมขาดสาย แตก็ได
ยินเสียงตะโกนวา “หามดื่มน้ํา” ดวยเหมือนกันคะ ไมรูวาทนแผลไฟไหมที่ตัวเองไดรับไมไหว ก็เลย
ตัดสินใจกระโดดลงไปในแมน้ําก็มีมากเชนกันคะ สวนใหญของคนที่กระโดดลงไปนั้น กลับไมขนึ้ มา
จากน้ําอีกเลย และถูกกระแสน้ําพัดไหลไป จากตนน้ําก็มีคนไหลมาตามน้ําเรื่อยๆ ทําใหความกวางของ
แมน้ําเต็มไปดวยศพ ในระหวางที่พวกเราแชอยูในน้ํา ก็มีศพที่ไหลเขามาใกลๆ ฉันจึงใชมือดันกลับให
ไปทางน้ําที่กําลังไหลอยู ในตอนนั้นมันอยูในอารมณที่บาบิ่น จึงไมรูสึกถึงความนากลัวเลยคะ ฉันได
เห็นภาพทิวทัศนที่นา เวทนาสงสารมากยิ่งกวาภาพวาดในนรกดวยตาดวงนี้มาแลวคะ
อัคคีภัยที่รุนแรงทําใหเคลื่อนที่ไมได พวกเราจึงตองอยูที่ตลิ่งของแมน้ําของสวนชูเกอิเอนตลอดทั้ง
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วัน ในชวงที่พระอาทิตยกําลังจะตกดิน ไดมีเรือบรรเทาทุกขลําเล็กเพื่อออกตามหาเจาหนาที่ของ
สถานีโทรทัศนผานมา ซึ่งเจาหนาที่ของสถานีจะตองไปอยูที่สถานที่ดูแลรักษาพยาบาลของสถานที่ฝก
ทหารตะวันออกที่ตั้งอยูที่ดานตะวันออกของแมน้ํา จึงนั่งเรือลําเล็กไปลงที่พื้นที่ที่เปนทรายที่อยูฝงตรง
ขาม แตเนื่องจากฉันรูสึกเปนหวงมารดาที่อยูที่บานคนเดียว จึงบอกไปวา อยากจะกลับบานโดยจะไม
ไปที่สถานที่ดูแลรักษาพยาบาล จากนั้น เพื่อนที่เปนเจาหนาที่ของสถานีไดเหนี่ยวรั้งอยางแรงโดยพูดวา
“คิดจะกลับไปที่เมืองนะเรอะ อยาพูดอะไรบา ๆ นะ” เนื่องจากบานที่มิซาซะฮอนมาจินั้น อยูทาง
ตะวันตกของเมืองฮิโรชิมา ทําใหจะกลับไดก็ตองผานกลางเมืองที่กําลังลุกไหมอยูนั่นเอง เมื่อโดนทุก
คนหามเอาไว ทําใหฉันตองบอกวาจะไปกับพวกเขาดวยอยางไมคอ ยเต็มใจนัก แตก็ไดหาจังหวะเพื่อ
หลบหนีไปจากพวกเขาได ฉันยังไดยินเสียงของคนที่นาจะรูวาฉันหายไปกําลังตะโกนเรียกฉัน แตฉันก็
พูดไปวา “ขอโทษ” แลวก็ มุงหนาไปที่บานคนเดียวคะ
เสนทางสูบาน
ไดแยกทางกับเจาหนาที่ของสถานี ฉันก็ไดไปถึงสะพานโทกิวะที่ทอดผานแมน้ําเคียวบาชิ ซึ่งก็มี
ผูคนที่ไดรับบาดเจ็บทยอยขามผานมาจากทิศทางฮากุซิมะที่อยูทางตะวันตกของแมน้ํา แตไมมีคนที่มุง
หนาไปทิศทางตรงขามเลย ขณะนั้น ไดพบกับเจาหนาที่ทางรถไฟที่กําลังจะขามสะพานอยูคะ พวกเขา
บอกวาอยูระหวางทางที่จะไปสถานีโยโกงาวะ ฉันจึงไดขอรองเขาวา “ชวยพาไปดวยไดมั้ยคะ” แตกถ็ กู
ปฏิเสธกลับมาดวยเหตุผลที่วา “พวกเราเองก็ยังไมรูเลยวาจะไปไดหรือเปลา คงจะพาคุณไปดวยไมได
หรอก ไปทีส่ ถานที่ดูแลรักษาพยาบาลเถอะนะ” แตฉันก็ไมยอมแพโดยแอบสะกดลอยตามพวกเขาไป
อยางหางๆในระยะ 4-5 เมตร ในถ้ํากลางไฟที่กําลังลุกอยูเมื่อพวกเขาหันกลับมาดู ฉันก็หยุด แลวก็ไล
ตามพวกเขาตอ ทําแบบนี้ซ้ําแลวซ้ําอีกจนกระทั่ง พวกเขาเห็นวาฉันเดินตามมาตลอด สุดทายเขาจึงพูด
วา “งั้นก็เดินตามหลังเสนทางที่พวกเขาเดินผานก็แลวกัน” และเมื่อใดที่จะตองผานสถานที่ที่มีอันตราย
เขาก็จะชวยสงสัญญาณใหรูดวยคะ
พวกเราไดหลบหลีกไฟและผานขางๆโรงพยาบาลการสื่อสารจนไปถึงสะพานมิซาซะได ซึ่งบน
สะพานนั้น มีคุณทหารที่ไดรับบาดเจ็บนั่งอยูทั้งสองขาง เปนสภาพที่แทบจะไมมีที่สําหรับเอาเทา
เหยียบไดเลยคะ อาจเปนทหารกองกําลังชุด 2 ที่อยูใกล ๆ นั้นก็ไดคะ ทุกคนสงเสียงรองครวญคราง
อยางทุกขทรมานอยู ในที่สุดฉันก็ขามสะพานโดยพยายามไมเหยียบคนเหลานั้นมาไดและไปถึงราง
รถไฟของรถไฟได จากนั้นฉันก็ไดเดินตามรางรถไฟจนไปถึงสถานีโยโกงาวะ ฉันไดแยกทางกับ
เจาหนาที่ทางรถไฟที่นี่ แตตอนที่จะแยกกันนั้น ฉันยังจดจําคําพูดของพวกเขาที่พูดเอาไววา “ขอให
กลับอยางระมัดระวังตัวดวยนะ” เปนอยางดีเลยคะ
z

z

การไดพบกันอีกครั้งกับมารดา
เมื่อเหลือฉันคนเดียว จึงเดินมุงหนาไปที่บานที่มิซาซะ แมวาบริเวณโดยรอบนั้นจะมืดสนิท
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หมดแลว แต 2 ขางทางก็ยังมีไฟที่ลุกไหมอยู ซึ่งที่ที่มีไฟกําลังลุกไหมอยางหนัก ก็ตองวิ่งผานไปอยาง
รวดเร็ว บานของฉันนั้นตองไปจากโยโกงาวะและผานมิซาซะและบานจะหันหนาไปทางถนน ที่ทะลุ
ผานไปทางทิศเหนือได จนในที่สุดก็ถึงบาน แตตอนนั้นบานไดถูกไหมไปจนหมดสิ้นแลว แตก็
สามารถมองเห็นมารดาที่กําลังยืนอยูบนถนนที่ใกล ๆ นัน้ ๆ ได ฉันรูสกึ ดีใจที่ยังมีชีวิตอยู จนเขาไป
กอดมารดาและเราก็รองไหดวยกัน
ตอนที่ระเบิดปรมาณูโดนทิ้งนั้น มารดากําลังนั่งอยูหนาโตะกระจกบนชั้น 2 ของบาน หองที่อยูชั้น
2 นั้นไดถลมพังลงมาดานในแตที่ที่มารดาอยูนั้นเนื่องจากเปนมุมของหองเลยทําใหไมตกลงไปนะคะ
บันไดก็ใชการไมได แตมีคนเอาบันไดลิงมาพาดใหจากขางนอก ทําใหลงมาขางลางไดนะคะ
ในชวงเชาบานก็ยังอยูในสภาพที่ถลมพังลงมาเทานั้น แตไฟก็คอยๆเขามาใกลจนกระทั่ง ชวงบาย
จึงเกิดเปนไฟลุกไหมขึ้นมานะคะ มารดาคิดวากอนที่บานจะถูกไหมจนหมด อยางนอยก็อยากจะเอาที่
นอนออกไปดวยใหได จึงโยนออกไปขางนอก แตผูอพยพหนีภัยก็ดันเก็บแลวก็ฉีกเอาไปดวยนะคะ อีก
ทั้ง ไดขุดสวนของบานเหมือนหลุมหลบภัยเพื่อฝงชุดเสื้อผากับสิ่งของมีคาเอาไว แตพอไฟมาถึงบริเวณ
นั้นก็ถูกไฟไหมจนหมดดวย มารดาไดใชถังน้ําไปตักน้ําในลําธารที่อยูดานหนาของบานเพื่อมาดับไฟ
ตั้งหลายครั้ง และก็รีบขุดสิ่งของที่ฝงไวขึ้นมา แตของที่อยูขางในนั้นสวนใหญถูกไหมจนหมดเลยคะ
ถึงแมวาเพื่อนบานจะคะยั้นคะยอใหมาราดาหนีไปที่มิตากิแตก็รูสึกเปนหวงฉันกับพี่สาว ดังนั้นใน
ระหวางที่บานกําลังไหมอยู จึงอพยพไปอยูในสวนที่อยูตรงขามโดยมีถนนคั่นอยู เพื่อรอการกลับมา
ของลูกสาว
ในคืนนั้นพวกเราแมกับลูกก็ไดนอนในที่โลงแจงอยูภายในสวนนั้น ที่ถนนหนาบานก็มีทั้งคนที่
อพยพเขามากับผูคนที่เดินทางไปชวยเหลือคนอื่นที่สัญจรไปมาตลอดทั้งคืน ฉันไดแตมองดูพวกเขาไป
ก็คิดไปดวยวาจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบางนะดวยใจที่เลื่อนลอย ชวงเวลากลางดึก ไดรับขาวปนจาก
หนวยกูภัยมากินกับมารดา จากนั้นก็ไมคอยแนใจวาเขานอนหรือเปลา จนกระทั่งถึงรุงเชา
การคนหาพี่สาว
ในวันที่ 7 คลื่นมนุษยก็ยงั มีมาอยางไมขาดสาย พี่เอมิโกะก็ยังไมกลับมา มารดารูสึกเปนหวงพี่สาว
จึงพูดออกมาวา “เกิดอะไรขึ้นนะ หรือวาจะตายไปแลวนะ?” แลวก็รองไหออกมา ฉันไมอาจทนดู
มารดาที่เปนแบบนี้ได วันถัดไปในวันที่ 8 ฉันกับเพื่อนของพี่สาวที่อาศัยอยูใกลบานไดออกเดินทาง
เพื่อไปตามหาพี่สาวดวยกัน และฉันก็ไดเห็นนรกที่นั่นอีกครั้งหนึ่งคะ
พี่สาวทํางานที่ชุมสายโทรศัพทกลางฮิโรชิมา ที่ซโิ มะนะกันโจ(ปจจุบันคือเขตนะกะ ฟุกุโระมาจิ)
ฉันตองผานจากโยโกงาวะจนถึงโทกะอิจิมาจิ(ปจจุบันคือเขตนะกะโทกะอิจิมาจิ บล็อกที่ 1)และเดิน
เลียบทางรถไฟไป ถึงแมวาจะยังไมมีการจัดระเบียบรองรอยที่ถูกไฟไหม แตถาเปนเสนทางที่กวาง
เหมือนกับที่รถไฟจะผานไปไดละก็ สามารถที่จะผานไปไดอยางหวุดหวิด ในเมืองนั้นเออลนไปดวย
ซากศพ ถาไมระวังใหดีก็เกือบจะเหยียบไดเลยละคะ ในดานของเทระมาจิ(ปจจุบันคือเขตนะกะ)นั้น มี
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มาที่บวมโตเปนรูปกลมลมตายอยู 1 ตัว ที่แถว ๆโทกะอิจิมาจินั้น มีคนที่ยืนอยูโดยไมขยับโดยที่แบมือ
ทั้งคูออก รางกายก็ไหมเกรียมจนดํา เมื่อมองดูดวยความรูสึกที่แปลกอยู ก็พบวาคนๆนั้น เสียชีวิตใน
ขณะที่ยืนอยูนะคะ ถังน้ําสําหรับปองกันไฟไหมที่มีอยูตามที่ตาง ๆ นั้น มีคนจํานวนมากไดเอาหัวมุด
เขาไปและทับซอนกันตายอยูดวยคะ ที่ขอบของถนนนั้นถูกกลบดวยศพ ซึง่ ในนั้น บางคนก็ยังมีลม
หายใจและสงเสียงรองครวญคราง บางคนก็รองขอ “น้ํา น้ํา” แตคนที่สบายดีไมมีเลยสักคนคะเสื้อผา
ของทุกคนถูกไหม รางกายก็ถูกไหมจนเปนแผล บวม ซึ่งมีลักษณะที่คลายกับตุกตาที่มีสีดําสนิทนะคะ
ถึงแมวาพี่สาวจะอยูในนี้ก็คงไมมีทางหาเจอไดจากสภาพแบบนี้หรอกคะ พวกเราถกขาขามศพไป
เรื่อยๆจนสามารถที่จะขามสะพานไอโออิไปถึงคามิยะโจ(ปจจุบันคือเขตนะกะ)ไดแลว แตก็ไม
สามารถที่จะเดินหนาตอไปไดอีกแลว พวกเราจึงยอนกลับไปที่มิซาซะ เพราะคิดวาในสภาพการณแบบ
นี้พี่สาวคงไมมีชีวิตรอดแลวนะคะ
แต 1 สัปดาหหลังโดนทิ้งระเบิด พี่สาวกลับมาเองนะคะ พี่สาวไดรับบาดเจ็บอยางหนักที่
ชุมสายโทรศัพท แตก็ไดหนีไปที่ภูเขาฮิจิ จากนั้นก็ถูกขนยายไปที่อําเภออะซะคัยไทจิโจ(ปจจุบันคือคัย
ตะโจ)และถูกกักตัวอยูที่สถานที่ดูแลรักษาพยาบาล และไดใชชีวิตอยูที่นั่นประมาณ 1 สัปดาห
จนกระทั่งไดยินวาจะมีรถบรรทุกที่ออกไปชวยเหลือในเมืองฮิโรชิมา พี่สาวก็เลยขอติดรถไปดวยนะคะ
แตในตอนแรกก็ถกู ปฏิเสธวา จะใหผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสนั่งไปดวยไมได แตก็ดวยจิตใจที่มุงมั่นที่
อยากจะกลับใหไดจึงหาจังหวะแอบกระโดดเขาไปดานหลังของรถบรรทุก จนสุดทาย พวกเขาก็ยอม
มาสงที่โทกะอิจิมาจิใหนะคะ พี่สาวที่คอยๆเดินกลับมาจากโทกะอิจินั้น เสื้อผาก็ขาดรุงริ่ง ทั้งรางกายก็
เต็มไปดวยเลือด รองเทาทั้ง 2 ขางก็เปนคนละชนิดกัน อยูในสภาพที่หากคนที่ไมรูอะไรมากอนไดเห็น
ละก็ ตองคิดวาคน ๆ นี้ไมปกติอยางแนนอนเลยคะ เนื่องจากบานของเรานั้น ถูกไหมไปหมดแลว จึงให
พี่สาวไปนอนพักที่มมุ บานของเพื่อนของมารดา แตพี่สาวกลับหลับสนิท ไดไปอยูบนรอยตอระหวาง
ความเปนความตายมาแลว
การดูแลพี่สาวที่ปวยอยู
บนรางกายของพี่สาวนั้นมีเศษกระจกเสียบอยูทั่วทั้งหลัง เนื้อที่แขนก็ถูกควานออกมาซึ่งคลายกับ
ลูกทับทิมทีฉ่ ีกขาดนะคะ ฉันตองใชเข็มเขี่ยเอาเศษกระจกออกจากหลังของพี่สาวทุกวัน แตที่บาดแผล
นั้น ก็มีหนอนเกิดขึ้นมาดวยคะ ลูกสาวที่พี่สาวขอไปนอนดวยนั้น ก็ไดเสียชีวิตจากการโดนระเบิด ทํา
ใหพวกเราเริ่มไมสบายใจที่ไปรบกวนบานเขา จึงตัดสินใจที่จะกลับไปที่บานของตัวเองที่ถูกไฟไหม
พอดีพี่ชายคนโตมาและชวยไปรวบรวมไมที่ถูกไหม มาสรางกระทอมที่พอจะหลบฝนและน้ําคางให
พวกเราจึงยายไปที่นั่นและดูแลพี่สาวกันตอ พี่สาวซึ่งตองนอนอยูกับที่ไมสามารถลุกไปไหนไดนั้นจึง
ไมสามารถไปที่สถานที่ดูแลรักษาพยาบาลได ทําไดแคขอแบงยาทามาจากคนอื่นเล็กนอยเทานั้น จึงไม
มีโอกาสที่จะไดรับการรักษาที่สมบูรณไดเลย เสนผมก็หลุดรวงจนหมด อวกออกมาเปนเลือด จนมีอยู
หลายครั้งที่คิดวา คงจะไมรอดแลวดวยคะ มารดาจะไปที่ภูเขาทุกวันเพื่อไปเก็บใบคาวทองกลับมา โดย
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จะนําเอาใบที่ยังเขียวอยูตมใหฉันกับพี่สาวดื่มแทนน้ํา ชาที่ทํามาจากใบคาวทองสีเขียวนั้น มีกลิ่นที่
เหม็นมาก แตมารดาบอกวา มันเปนยาที่ชวยขับพิษออกจากรางกายได ก็ไมรูวามันใชไดผลหรือ
อยางไร ถึงแมวาพี่สาวก็ยังไมสามารถลุกขึ้นยืนไดถึง 3 เดือนแตหลังจากนั้น พี่สาวกลับดีขึ้นและ
สามารถที่จะกลับไปทํางานไดอีกครั้งหนึ่งดวยคะ แตกวาเสนผมที่หลุดรวงไปจะขึ้นครบ ก็ตองใช
ผาพันคอกับหมวกปดบังเอาไวนะคะ บนรางกายก็มีแผลเปนจากบาดแผลหลงเหลืออยู ทําใหไม
สามารถสวมใสเสื้อที่ไมมีแขนเสื้อไดเลยคะ แมกระทั่งตอนนี้ แขนที่ถูกควานก็ยังบุมอยูเลยคะ
การดําเนินชีวิตหลังสงคราม
การสิ้นสุดสงครามนั้นรูจากคนอื่นคะ ในตอนแรกตอนที่ไดยินวาสิ้นสุดสงครามแลวนั้น กลับไม
รูสึกอะไรเลยคะ จากการที่ถูกสอนมาตั้งแตยังเด็ก จนทําใหเชื่ออยางสนิทใจวาญี่ปุนจะไมมีวันแพอยาง
เด็ดขาด และถึงแมวาจะทํางานอยูที่สถานีโทรทัศนแตก็เคยไดรับฟงแตเฉพาะเรื่องที่ญี่ปุนชนะเทานั้น
ยังไมเคยไดยินเรื่องที่เกี่ยวกับญี่ปุนแพมากอนเลยคะ แตตอนที่ไดฟงเรื่องที่มีระเบิดแบบเดียวกันตกที่
นางาซากินั้น ทําใหคิดวา ถาจะตองโดนทิ้งระเบิดแบบนี้อีกหลายครั้ง สงครามนาจะจบลงซะดีกวา
สําหรับสถานีโทรทัศนนนั้ เนื่องจากอาคารที่คามินะงะเละโจใชการไมไดแลว จึงตองยายไปที่
บริษัทอุตสาหกรรมโตโยที่อําเภออะซะฟุจูโจแทนคะ ฉันจะตองดูแลทั้งพี่สาวและตองเดินทางไปที่
บริษัทอุตสาหกรรมโตโยที่อยูหางไกลดวยรถไฟ ซึง่ ขณะนั้นเปนชวงที่กองทัพสัมพันธมิตรที่สงมายึด
ครองญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งจะมาถึงไดไมนาน และเกิดขาวลือวาผูหญิงอาจถูกรังแก ฉัน
จึงลาออกจากงานที่สถานีโทรทัศน หลังจากนั้นไดทํางานกับบริษัทที่อยูใกลกันนั้นอีกประมาณ 1 ป
จากนั้นก็ไดอาจารยผูมีพระคุณแนะนําใหไปทํางานที่บริษัทอื่นอีกสักระยะหนึ่งและหลังจากนั้นฉันก็
ไดแตงงานคะ
ในวันที่ 6 กับวันที่ 8 ฉันไดเดินอยูในเมืองฮิโรชิมา แตก็ไมเคยปวยเปนโรคอะไรที่ใหญโตที่เกิด
จากการไดรับสารกัมมันตภาพรังสีเลยคะ วากันวาอาการของโรคแบบนั้นไมรูวาจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร
แตฉันก็ไมเคยพูดถึงความกังวลที่มีตอโรคออกมาเลยคะ ถาปวยเมื่อไหรก็คอยวาไปตามนั้นจะดีกวาคะ
แทนที่จะมาสนใจเรื่องพวกนี้ ฉันกลับคิดอยูตลอดเวลาวา จากนี้ไปควรจะทําอยางไรดีมากกวา
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ความปรารถนาในสันติภาพ
กอนหนานี้ฉันไมคอยอยากจะพูดถึงตอนที่โดนระเบิดสักเทาไหรนัก ฉันไดไปไหวที่แผนหินหนา
หลุมฝงศพทุกๆป แตก็ไมเคยไปที่สวนชูเกอิเอนที่เคยอพยพไปในวันที่ 6 สิงหาคมอีกเลยคะ สวนชูเก
อิเอนในปจจุบันนั้นกลายเปนสวนขนาดใหญที่สวยงามแลว แตเมื่อเห็นสะพานกลมๆทีท่ อดขามสระ
แลวมันจะทําใหนึกถึงวันนั้นขึ้นมาอีก จึงไมอยากไปนะคะ เมื่อนึกถึงทีไรก็ทําใหน้ําตามันเออลน
ออกมาจนพูดอะไรไมออกเลยนะคะ
ผูที่เคยผานประสบการณของระเบิดปรมาณูมาสวนใหญไดเสียชีวิตลงไปแลว ทําใหคนที่จะเลา

z
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เรื่องนี้ไดจึงเหลือนอยลงไปทุกที ฉันเองก็มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆแลว การไดพดู ถึงภาพของนรกทั้งเปนที่
ยังอยูในความทรงจําอยางชัดเจนจนกระทั่งตอนนี้ เปนการไดถายทอดใหกับคนหนุมสาวไดรูวาอาวุธ
นิวเคลียรไมควรที่จะถูกนํามาใชอีกเปนครั้งที่ 2 อยางจริงจังไดนะคะ หลานที่อยูชั้นประถมก็เริ่มให
ความสนใจกับสงครามและสันติภาพมากขึ้น และเริ่มที่จะถามวา “คุณยายเคยโดนระเบิดปรมาณูดวย
เหรอ” ฉันวิงวอนอยางหนักแนนอยูเสมอวา ขอใหมีโลกที่ไมตองมีใครเลยที่ตองมาเจอกับความทุกข
ทรมานแบบนี้อีก
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