PAOLO GIORDANO
La solitudine dei numeri primi

ความโดดเดี่่�ยวของจำำ�นวนเฉพาะ

เปาโล จอร์์ดาโน เขีียน
ธิิดารััตน์์ เจริิญชััยชนะ แปล

Paolo Giordano
La solitudine dei numeri primi
© 2008 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano
© 2015 Mondadori Libri S.p.A., Milano
This edition published in agreement with the Proprietor through MalaTesta Literary
Agency, Milan
Thai translation © 2022 Reading Italy Limited Partnership
All rights reserved
ความโดดเดี่่�ยวของจำำ�นวนเฉพาะ
เปาโล จอร์์ดาโน เขีียน
ธิิดารััตน์์ เจริิญชััยชนะ แปลจากฉบัับภาษาอัังกฤษ
นัันธวรรณ์์ ชาญประเสริิฐ ตรวจแก้้เทีียบกัับต้้นฉบัับภาษาอิิตาลีี
สิิริิกััญญา กาญจนประกร ตรวจทาน
คีีรีีบููน วงษ์์ชื่่�น พิิสููจน์์อัักษร
วิิลาวััณย์์ โพธิ์์�ปีี รููปเล่่ม
ณขวััญ ศรีีอรุุโณทััย ออกแบบปก
จััดพิิมพ์์ โดย สำำ�นัักพิิมพ์์อ่่านอิิตาลีี, กรุุงเทพมหานคร
พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 1 ในชื่่�อ เปลี่่�ยวดายบนดาวเหงา โดย โพสต์์บุ๊๊�กส์์, 2555
พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2 (ฉบัับแก้้ไข) โดย สำำ�นัักพิิมพ์์อ่่านอิิตาลีี, กรกฎาคม 2565
www.readingitaly.it
www.readingitaly.store
E-Mail: info@readingitaly.it
Facebook/Twitter/Instagram: ReadingItaly
พิิมพ์์ที่่�: บริิษััทภาพพิิมพ์์ จำำ�กััด
จััดจำำ�หน่่ายโดย: บริิษััทเคล็็ดไทย จำำ�กััด
ISBN 978-616-94030-0-5
ราคา 330 บาท

ความโดดเดี่่�ยวของจำำ�นวนเฉพาะ

แด่่ เอเลโอนอรา
เพราะผมเคยสััญญากัับคุุณไว้้
ในใจ

ชุุดกระโปรงประดัับประดาอย่่างหรููหราของคุุณป้้าผู้้�ชรา
พอดีีกัับรููปร่่างสะโอดสะองของซิิลวีี
เธอขอให้้ผมผููกสายรััดให้้
“แขนเสื้้�อเรีียบ น่่าขัันชะมััด!” เธอพููด
			
เฌราร์์ เดอ แนร์์วาล, ซิิลวีี, 1853

เทพธิิ ด าหิิ ม ะ
(1983)
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อลิิเช เด็็ลลาร็็อคคา เกลีียดโรงเรีียนสอนสกีี เธอเกลีียดการต้อ้ งตื่่�น
ตอนเจ็็ดโมงครึ่่�งแม้้กระทั่่�งในช่่วงวัันหยุุดเทศกาลคริิสต์์มาส เกลีียด
การที่่�พ่่อนั่่�งจ้้องเธอระหว่่างกิินมื้้�อเช้้า และแกว่่งขาข้้างหนึ่่�งใต้้โต๊๊ะอย่่าง
กระวนกระวาย ราวกัับพููดว่่าเร็็วหน่่อย รีีบๆ เข้้า เธอเกลีียดถุุงน่่องขนสััตว์์
แบบกางเกงที่่�ทำำ�ให้้ต้้นขาเธอคัันยุุบยิิบ เกลีียดถุุงมืือแบบคลุุมสี่่�นิ้้�วซึ่่�ง
ทำำ�ให้้เธอขยัับนิ้้�วไม่่ ได้้ เกลีียดหมวกกัันน็็อกที่่�บีีบแก้้มเธอ มีีเหล็็กพุ่่�ง
ออกมาแนบขากรรไกร แล้้วไหนยัังรองเท้้าสกีีนั่่�นอีีก ซึ่่�งมัักจะคัับเกิินไป
และทำำ�ให้้เธอเดิินเหมืือนลิิงกอริิลลา
“ว่่าไง นมนั่่�นน่่ะ จะกิินหรืือไม่่กิิน” พ่่อเร่่งเธออีีกครั้้�ง
อลิิเชรีีบดื่่�มนมร้้อนจััดเกืือบครึ่่ง� แก้้ว นมลวกลิ้้�นเธอเป็นอัันดัับแรก
ตามด้้วยหลอดอาหาร และท้้อง
“เอาละ วัันนี้้�แสดงให้้เห็็นเลยนะว่่าลููกเป็นใคร” พ่่อบอกเธอ
แล้้วฉัันเป็นใครหรืือ เธอคิิด
จากนั้้�นพ่่อดัันตััวเธอซึ่่�งเหมืือนมััมมี่่� ในชุุดสกีีสีีเขีียวมีีธงกัับโลโก้้
เรืืองแสงของสปอนเซอร์์ติดิ เป็นจุุดๆ ให้้ออกไปข้้างนอก ตอนนั้้�นอุุณหภููมิิ
ลบสิิบองศา ดวงอาทิิตย์์เห็็นเป็นเพีียงวงกลมสีีเทาๆ เข้้มกว่่าหมอก
ซึ่่�งปกคลุุมไปทั่่�ว อลิิเชรู้้�สึึกว่่าน้ำำ��นมกำำ�ลัังหมุุนวนอยู่่�ในท้้องขณะที่่�เธอ
ย่ำำ��ลงไปในหิิมะโดยมีีสกีีพาดไหล่่ เพราะเราต้้องแบกสกีีเองจนกว่่าจะ
เก่่งพอถึึงจะมีีคนมาแบกให้้
“ให้้ปลายสกีีชี้้�ไปข้้างหน้้า ไม่่งั้้�นเดี๋๋�ยวไปทิ่่�มใครเขาตาย” พ่่อบอก
เมื่่�อสิ้้�นฤดููกาล ชมรมสกีีจะมอบเข็็มกลััดติิดดาวดวงเล็็กๆ ให้้เรา
แต่่ละปีีจะได้้ดาวเพิ่่�มหนึ่่�งดวง เริ่่�มตั้้�งแต่่เราอายุุสี่่�ขวบและตััวสููงพอที่่�จะ
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สอดแผ่่นรองนั่่�งของสกีีลิฟิ ต์์เข้้าใต้้หว่่างขาได้้ กระทั่่ง� เราอายุุเก้้าขวบ และ
คว้้าแผ่่นรองนั่่�งกลางอากาศเอง ดาวเงิินสามดวง จากนั้้�นก็็ดาวทองอีีก
สามดวง แต่่ละปีีจะได้้เข็็มกลััดหนึ่่ง� อัันเพื่่�อบ่่งบอกว่่าเราเก่่งขึ้้�นเล็็กน้้อย
และใกล้้ได้้ร่่วมการแข่่งขัันสกีีซึ่ง่� อลิิเชหวาดกลััวเหลืือเกิิน เธอคิิดถึึงมััน
ตั้้�งแต่่ตอนนั้้�นแล้้ว ทั้้�งๆ ที่่�เพิ่่�งได้้ดาวแค่่สามดวง
จุุดนััดพบคืือหน้้าสกีีลิิฟต์์ ตอนแปดโมงครึ่่�ง ซึ่่�งเป็นเวลาที่่�สถานีีสกีีลิฟิ ต์์เปิิด เพื่่�อนๆ ของอลิิเชอยู่่�ที่่นั่่� น� กัันแล้้ว ยืืนล้้อมวงหลวมๆ เหมืือน
กัันหมดทุุกคนราวกัับเป็นทหาร สวมเครื่่�องแบบแน่่นหนาและมิิดชิิด
ตััวแข็็งเกร็็งด้้วยความง่่วงและความหนาว พวกเขาปักไม้้สกีีลงไปใน
หิิมะแล้้วยืืนค้ำำ�� โดยใช้้รัักแร้้หนีีบไว้้ สองแขนซึ่่�งห้้อยต่่องแต่่งนั้้�นทำำ�ให้้
พวกเขาดููคล้้ายหุ่่�นไล่่กาจำำ�นวนมาก ไม่่มีี ใครอยากพููดคุุย โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งอลิิเช
พ่่อเคาะหมวกกัันน็็อกของเธอแรงๆ สองทีี ราวกัับพยายามจะฝังเธอ
ลงไปในหิิมะ
“เอาให้้ตายราบกัันหมดทุุกคนเลยนะ และจำำ�ไว้้ว่่าให้้ทิ้้�งน้ำำ��หนััก
ไปข้้างหน้้า เข้้าใจนะ ทิ้้�ง-น้ำำ��-หนััก-ไป-ข้้าง-หน้้า” พ่่อบอกเธอ
ทิ้้�งน้ำำ��หนัักไปข้้างหน้้า เสีียงสะท้้อนดัังอยู่่�ในหััวอลิิเช
จากนั้้�นพ่่อเดิินจากไปพลางเป่่าลมใส่่สองมืือที่่�ประกบกัันเป็นรููปถ้้วย
อีีกประเดี๋๋�ยวพ่่อก็็จะกลัับไปอ่่านหนัังสืือพิิมพ์์อยู่่�ในไออุ่่�นของบ้้าน เพีียง
ไม่่กี่่�ก้้าวพ่่อก็็ถููกหมอกกลืืนกิินหายไปทั้้�งตััว
อลิิเชทิ้้�งสกีีลงพื้้น� อย่่างไม่่ทะนุุถนอม ถ้้าพ่่อเห็็นเข้้าคงตบเธอตรงนั้้�น
ต่่อหน้้าทุุกคน ก่่อนสอดรองเท้้าให้้ยึึดติิดกัับสกีี เธอใช้้ไม้้สกีีเคาะ
พื้้�นรองเท้้าเพื่่�อให้้เศษหิิมะที่่�ติิดอยู่่�หลุุดออกไป
เธอปวดฉี่่�มาสัักพัักแล้้ว รู้้สึึ� กว่่ามัันดัันกระเพาะปัสสาวะเธอเหมืือน
มีีเข็็มหมุุดทิ่่�มอยู่่�ในท้้อง วัันนี้้�เธอก็็คงอั้้�นไม่่อยู่่�อีีก เธอแน่่ใจ
เป็นอย่่างนี้้�ทุกุ เช้้า หลัังอาหารเช้้าเธอจะเข้้าห้้องน้ำำ��และเบ่่ง เบ่่ง เบ่่ง
เบ่่งฉี่่�ออกไปให้้หมด นั่่�งบนโถส้้วมและพยายามเกร็็งกล้้ามเนื้้�อหน้้าท้้อง
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จนปวดแปลบไปถึึงศีีรษะ รู้้�สึึกว่่าตาทั้้�งสองข้้างจะถลนออกมานอกเบ้้า
เหมืือนเนื้้อ� องุ่่�นดำำ�เวลาโดนเราบีีบ เธอจะเปิิดก๊๊อกน้ำำ��จนสุุดเพื่่�อไม่่ให้้พ่่อ
ได้้ยิินเสีียง กำำ�หมััดเบ่่งเพื่่�อเค้้นจนหยดสุุดท้้าย
เธอจะนั่่�งอยู่่�ในห้้องน้ำำ��กระทั่ง่� พ่่อเคาะประตููปังๆ และร้้องเรีียก “เสร็็จ
หรืือยััง คุุณหนูู วัันนี้้�ก็็สายอีีกแล้้วนะ”
ถึึงอย่่างไรก็็ ไร้้ประโยชน์์ เมื่่�อไปสุุดสายของกระเช้้าแรก เธอมััก
ปวดแรงจนต้้องปลดสกีีออก แล้้วนั่่�งยองๆ บนหิิมะตกใหม่่ ห่่างจาก
คนอื่่�นๆ ออกไปเล็็กน้้อย แล้้วแกล้้งทำำ�เป็นผููกเชืือกรองเท้้าขณะฉี่่� เธอ
โกยหิิมะมากองตรงขาซึ่่�งแนบชิิดกัันแล้้วฉี่่�รดกางเกงใน ฉี่่�ใส่่ชุุดสกีีและ
ถุุงน่่อง ขณะที่่�เพื่่�อนคนอื่่�นๆ กำำ�ลัังมอง และเอริิค ผู้้�เป็นครููฝึึก พููดว่่า
รออลิิเชก่่อน ตามเคย
โล่่งจริิงๆ เธอคิิดแบบนี้้�ทุุกครั้้�งเมื่่�อน้ำำ��อุ่่�นๆ นั้้�นไหลไปตามหว่่างขา
อัันหนาวเหน็็บ
ก็็คงจะโล่่งอยู่่�หรอกถ้้าทุุกคนไม่่พากัันมองฉัันอยู่่�ตรงนั้้�น อลิิเชคิิด
ไม่่ช้้าก็็เร็็ว พวกเขาจะต้้องสัังเกตเห็็น
ไม่่ช้้าก็็เร็็ว ฉัันคงจะทิ้้�งรอยเหลืืองๆ ไว้้บนหิิมะ
ทุุกคนคงจะล้้อฉััน เธอคิิด
ผู้้�ปกครองคนหนึ่่�งเดิินเข้้าไปหาเอริิค ถามว่่าวัันนี้้�หมอกไม่่หนา
เกิินไปที่่�จะขึ้้�นเขาสููงหรอกหรืือ อลิิเชเงี่่�ยหููฟังอย่่างมีีความหวััง แต่่เอริิค
กลัับยิ้้�มหวาน
“หมอกหนาแต่่ข้้างล่่างนี้้�ครัับ” เขาว่่า “บนยอดเขาแดดร้้อนจนหิิน
แตกเลย เอาละ ทุุกคนไปกัันได้้แล้้ว”
บนกระเช้้า อลิิเชได้้นั่่�งคู่่�กัับจููเลีียนาลููกสาวเพื่่�อนร่่วมงานคนหนึ่่�ง
ของพ่่อ ระหว่่างทางทั้้�งคู่่�ไม่่คุุยกัันเลย พวกเธอไม่่ได้้ชอบหรืือเกลีียด
ขี้้�หน้้ากััน เพีียงแต่่ ไม่่มีีอะไรเหมืือนกััน นอกจากเรื่่�องที่่�ว่่าไม่่อยากอยู่่�
ที่่�นั่่�น ในเวลานั้้�น
เสีียงที่่� ได้้ยิินนั้้�นเป็นเสีียงลมพััดผ่่านยอดเขาฟรััยเตเว ให้้จัังหวะ
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ด้้วยเสีียงเลื่่�อนของสายเคเบิิลเหล็็กกล้้าที่่�มีอี ลิิเชกัับจููเลีียนาห้้อยอยู่่�ในท่่า
คางซุุกใต้้ปกเสื้้�อแจ๊๊กเก็็ตเพื่่�อหาไออุ่่�นจากลมหายใจ
ก็็แค่่หนาว ไม่่ได้้ปวดฉี่่�จริิงๆ หรอก อลิิเชย้ำำ��กัับตััวเอง
แต่่ยิ่่ง� ใกล้้ถึึงยอดเขา เข็็มหมุุดในท้้องก็็ยิ่่ง� ทิ่่�มแทงเนื้้อ� ของเธอแรงขึ้้�น
อัันที่่�จริิง มัันมากกว่่านั้้�นอีีก ครั้้�งนี้้�เธออาจปวดหนัักจริิงๆ
ไม่่หรอกน่่า ก็็แค่่หนาว เป็นไปไม่่ได้้ที่่�จะปวดอีีก ก็็เพิ่่�งฉี่่�ไปเมื่่�อกี้้�เอง
นมรสเปรี้้�ยวพุ่่�งปรู๊๊�ดขึ้้�นมาจนถึึงลิ้้�นไก่่ อลิิเชกลืืนมัันกลัับลงไป
ด้้วยความขยะแขยง เธอปวดฉี่่� ปวดจะตายอยู่่�แล้้ว
ยัังเหลืืออีีกสองสถานีีกว่่าจะถึึงที่่�พักั ฉัันอั้้�นไว้้นานขนาดนั้้�นไม่่ไหว
แน่่ เธอคิิด
จููเลีียนายกราวกั้้�นนิิรภััยขึ้้�น ทั้้�งคู่่�เขยิิบก้้นไปข้้างหน้้าเล็็กน้้อยเพื่่�อ
เตรีียมตััวลง เมื่่�อกระดานสกีีสััมผััสพื้้�น อลิิเชใช้้มืือดัันที่่�นั่่�งลุุกขึ้้�น
อย่่าว่่าแต่่แดดร้้อนจนหิินแตกเลย มองไกลกว่่าสองเมตรก็็ยังั ไม่่เห็็น
ด้้วยซ้ำำ�� ขาวโพลนไปหมด มองไปทางไหนก็็ขาว ทั้้�งข้้างบน ข้้างล่่าง และ
ด้้านข้้าง เหมืือนถููกห่่อหุ้้�มอยู่่�ในผ้้าขาว ตรงกัันข้้ามกัับความมืืดมิิด แต่่
ทำำ�ให้้อลิิเชรู้้�สึึกหวาดกลััวได้้ไม่่ต่่างกัันเลย
เธอไถลตััวออกไปทางขอบลู่่� มองหาหิิมะตกใหม่่กองเล็็กๆ เป็นที่่�
ปลดทุุกข์์ ท้้องเธอส่่งเสีียงเหมืือนเครื่่�องล้้างจาน เธอเหลีียวกลัับไป มอง
ไม่่เห็็นจููเลีียนาแล้้ว ซึ่่ง� หมายความว่่าจููเลีียนาก็็คงมองไม่่เห็็นเธอเช่่นกััน
เธอขึ้้�นเนิินไปสองสามเมตร โดยเดิินให้้สกีีเป็นแนวก้้างปลาอย่่างที่่�พ่่อ
บัังคัับให้้เธอทำำ�ตอนพ่่อเกิิดความคิิดจะสอนเธอเล่่นสกีี เดิินขึ้้�นเดิินลง
ลู่่�สกีีสำำ�หรัับเด็็ก วัันละสามสิิบถึึงสี่่�สิบิ เที่่�ยว ขาขึ้้�นให้้เดิินหัันข้้าง ขาลงให้้
ไถลท่่าตััว V การซื้้อ� บััตรขึ้้�นสกีีลิฟิ ต์์เพื่่�อมาเล่่นแค่่ลู่่�เดีียวนั้้น� ถืือเป็นการ
สิ้้�นเปลืืองเงิิน ยัังไม่่นัับว่่าทำำ�แบบนี้้�ได้้ช่่วยฝึึกขาด้้วย
อลิิเชปลดสกีีออก แล้้วเดิินต่่อไปอีีกสองสามก้้าว ขาเธอจมลงไป
ในหิิมะพร้้อมกัับรองเท้้าสกีีจนถึึงครึ่่�งน่่อง
ในที่่�สุุดเธอก็็ ได้้นั่่�ง เธอเลิิกกลั้้�นหายใจและผ่่อนคลายกล้้ามเนื้้�อ
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กระแสไฟดููดอัันน่่ารื่่น� รมย์์แผ่่ไปทั่วร่
่� า่ งเธอ แล้้วไปซุุกตััวอยู่่�ที่่ป� ลายนิ้้�วเท้้า
คงเป็นเพราะนม เป็นเพราะนมแน่่ๆ คงเพราะก้้นเธอเย็็นจนแทบจะ
เป็นน้ำำ��แข็็งเมื่่�อนั่่�งในหิิมะระดัับความสููงกว่่าสองพัันเมตร เหตุุการณ์์เช่่นนี้้�
ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นกัับเธอมาก่่อน อย่่างน้้อยก็็ตั้้ง� แต่่เธอจำำ�ความได้้ ไม่่เคยเลย
ไม่่เคยแม้้แต่่ครั้้�งเดีียว
ครั้้�งนี้้�ไม่่ใช่่ฉี่่� ไม่่ใช่่แค่่ฉี่่� อลิิเชอึึราด เวลาเก้้าโมงเช้้า เดืือนมกราคม
เธออึึราดกางเกงใน โดยไม่่รู้้ตั� วั เสีียด้้วยซ้ำำ�� กระทั่่ง� ได้้ยิินเสีียงเอริิคร้้องเรีียก
จากตรงไหนสัักแห่่งในม่่านหมอก
เธอลุุกพรวดขึ้้�น และในขณะนั้้�นเองเธอรู้้สึึ� กว่่ามีีอะไรหนัักๆ อยู่่�ตรง
เป้้ากางเกง เธอจัับก้้นตััวเองตามสััญชาตญาณ ทว่่าถุุงมืือทำำ�ให้้เธอ
ไม่่สััมผััสรัับรู้้�สิ่่�งใด แต่่ก็็ไม่่จำำ�เป็น เพราะเธอรู้้�แล้้วว่่ามัันคืืออะไร
แล้้วทีีนี้้�จะทำำ�อย่่างไร เธอนึึกถามตััวเอง
เอริิคเรีียกเธออีีกครั้้�ง อลิิเชไม่่ตอบ ตราบใดที่่�เธออยู่่�บนนั้้�นหมอกจะ
ช่่วยบังั เธอไว้้ เธออาจเลื่่�อนกางเกงสกีีลง แล้้วใช้้หิิมะเช็็ดเท่่าที่่�จะเช็็ดออก
หรืือลงไปกระซิิบบอกเอริิคถึึงเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�น เธออาจบอกเขาว่่าเธอต้้อง
กลัับไปที่่�หมู่่�บ้้านเพราะเธอเจ็็บหััวเข่่า ไม่่ก็ช่็ า่ งหััวมันั เล่่นสกีีไปทั้้�งอย่่างนี้้�
โดยพยายามอยู่่�รั้้�งท้้ายไว้้เป็นพอ
ทว่่าเธอกลัับนิ่่�งอยู่่�ตรงนั้้�น พยายามไม่่ขยัับกล้้ามเนื้้�อ ให้้หมอกบััง
ตััวเธอไว้้
เอริิคร้้องเรีียกเธอครั้้�งที่่�สาม เสีียงดัังกว่่าเดิิม
“ยััยทึ่่�มนั่่�นคงไปที่่�สกีีลิิฟต์์แล้้วมั้้�งครัับ” เด็็กชายคนหนึ่่�งบอกแทน
เธอ
อลิิเชได้้ยิินเสีียงดัังเซ็็งแซ่่ บางคนบอกไปกัันเถอะ ใครอีีกคนบอก
ยืืนอยู่่�เฉยๆ แล้้วหนาว พวกเขาอาจอยู่่�ห่่างลงไปไม่่กี่่เ� มตร ไม่่ก็ค็ งยัังอยู่่�
ตรงจุุดที่่�ลงจากกระเช้้า เสีียงต่่างๆ เหล่่านี้้�เชื่่�อถืือไม่่ได้้ เพราะมัันสะท้้อน
กลัับไปกลัับมาบนภููเขา และจมลงไปในหิิมะ
“โว้้ย... ไปดููกัันซิิ” เอริิคพููด
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อลิิเชนัับหนึ่่ง� ถึึงสิิบช้้าๆ พลางข่่มอาการอยากอาเจีียนเมื่่�อเธอรู้้สึึ� กว่่า
มีีของเหนีียวเหนอะไหลลงไปตามต้้นขาเธอ เมื่่�อนัับถึึงสิิบเธอก็็เริ่่ม� นัับใหม่่
ถึึงยี่่�สิิบ ขณะนี้้�ไม่่ได้้ยิินเสีียงอะไรแล้้ว
เธอหยิิบสกีีขึ้้น� มาถืือเดิินไปจนถึึงลู่่� ต้้องใช้้เวลาพัักหนึ่่ง� กว่่าจะรู้้ว่� า่
ควรหัันสกีี ไปทางไหนเพื่่�อให้้ตััวตั้้�งฉากกัับทางที่่�ชัันที่่�สุุด ในสภาพ
หมอกจััดจนเราไม่่รู้้�ด้้วยซ้ำำ��ว่่ากำำ�ลัังหัันหน้้าไปทางไหน
เธอสอดรองเท้้าใส่่สกีีแล้้วรััดให้้แน่่น จากนั้้�นถอดแว่่นกัันลมออกมา
ถ่่มน้ำำ��ลายใส่่ลงไปเพราะมีีฝ้้าจัับอยู่่�
เธอลงไปที่่�หุุบเขาคนเดีียวได้้ ไม่่สนใจหรอกว่่าเอริิคจะกำำ�ลัังตาม
หาเธออยู่่�บนยอดเขาฟรััยเตเว ถุุงน่่องเธอเปื้้�อนอึึเต็็มไปหมดอย่่างนี้้�
ถ้้าไม่่จำำ�เป็นเธอก็็ไม่่อยากอยู่่�บนนั้้�นต่่ออีีกแม้้แต่่วินิ าทีีเดีียว อลิิเชคิิดถึึง
เส้้นทาง เธอไม่่เคยลงคนเดีียวมาก่่อน แต่่มัันจะแค่่ไหนกัันเชีียว เมื่่�อกี้้�
เธอกัับจููเลีียนาขึ้้�นกระเช้้าไฟฟ้้ามาเที่่�ยวเดีียวเอง และเธอก็็เคยลงลู่่�นั้้�น
เป็นสิิบๆ ครั้้�งแล้้ว
เธอลงในท่่าตััว V ท่่านี้้�ปลอดภััยกว่่า นอกจากนั้้�นเมื่่�อขาถ่่างเธอก็็
รู้้�สึึกเหนีียวเหนอะที่่�ข้้างล่่างนั่่�นน้้อยลงด้้วย เมื่่�อวัันก่่อนนี้้�เองเอริิค
บอกว่่า ถ้้าฉัันเห็็นเธอตีีวงโค้้งด้้วยท่่าตััว V อีีกละก็็ ฉัันจะผููกข้้อเท้้าเธอ
ไว้้ด้้วยกัันจริิงๆ คอยดููสิิ
เอริิคไม่่ชอบขี้้�หน้้าเธอ เธอมั่่�นใจ เขาคิิดว่่าเธอขี้้�ขลาด ซึ่่�งจะว่่าไป
สิ่่�งต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นก็็บอกว่่าถููกของเขา เอริิคไม่่ชอบขี้้�หน้้าพ่่อของเธอเช่่นกััน เพราะทุุกวัันหลัังเลิิกเรีียนพ่่อชอบเซ้้าซี้้�ถามคำำ�ถามร้้อยแปดพัันเก้้า
อลิิเชของเราเป็นยัังไงมั่่�ง คืืบหน้้าบ้้างไหม เห็็นแววแชมป์์หรืือยััง การ
แข่่งขัันจะเริ่่ม� เมื่่�อไร โน่่นนี่่�นั่่น� เอริิคมักั จ้้องที่่�จุดุ ใดจุุดหนึ่่ง� ทางด้้านหลัังพ่่อ
และตอบ ครัับ ยัังครัับ หรืือบางครั้้�งก็็ร้้องเอ้้ เป็นเชิิงว่่า ใจเย็็นๆ
อลิิเชเห็็นภาพเหตุุการณ์์ทั้้�งหมดนั้้�นซ้้อนกัันอยู่่�บนแว่่นกัันลมซึ่่�ง
หมอกจัับเต็็มขณะไถลลงช้้าๆ และมองไม่่เห็็นสิ่่�งที่่�อยู่่�เลยปลายสกีี ไป
กระทั่่�งไปถึึงบริิเวณหิิมะตกใหม่่เธอถึึงรู้้�ว่่าถึึงเวลาต้้องเลี้้�ยวแล้้ว
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เธอเริ่่ม� ฮััมเพลงเพื่่�อจะได้้รู้้�สึึกโดดเดี่่�ยวน้้อยลง ยกมืือขึ้้�นเช็็ดน้ำำ��มูกู
ใต้้จมููกเป็นครั้้�งคราว
ทิ้้�งน้ำำ��หนัักไปข้้างหลััง ชี้้�ไม้้ไป แล้้วเลี้้�ยว ทรงตััวบนรองเท้้า ทีีนี้้�
ทิ้้�งน้ำำ��หนัักไปข้้างหน้้า เข้้าใจไหม ทิ้้�ง-น้ำำ��-หนััก-ไป-ข้้าง-หน้้า เดี๋๋�ยวเอริิค
เดี๋๋�ยวพ่่อบอกเธอ
พ่่อคงเดืือดเป็นไฟ เธอต้้องเตรีียมคำำ�โกหกไว้้ก่่อน ต้้องเป็นเรื่่อ� งที่่�
ฟังขึ้้�น ไม่่มีช่ี อ่ งโหว่่ หรืือขััดแย้้งกัันเอง ส่่วนจะให้้บอกพ่่อไปตามความจริิง
นั้้�น เลิิกคิิดไปได้้เลย หมอก ใช่่แล้้ว เป็นเพราะหมอก เธอกำำ�ลัังตาม
เพื่่�อนๆ ไปบนลู่่�ไจแอนท์์สลาลม แต่่แล้้วบััตรสกีีลิิฟต์์ก็็หลุุดจากเสื้้�อแจ๊๊กเก็็ต ไม่่ ไม่่เอาดีีกว่่า ไม่่เคยมีีบััตรสกีีลิิฟต์์ของใครปลิิวไปได้้ ต้้อง
งี่่�เง่่าสุุดๆ ถึึงจะทำำ�บััตรสกีีลิิฟต์์หายได้้ บอกว่่าเป็นเพราะผ้้าพัันคอดีีกว่่า
ผ้้าพัันคอของเธอปลิิวไป เธอจึึงย้้อนกลัับขึ้้�นไป แล้้วเพื่่�อนๆ ก็็ไม่่ยอม
รอเธอ เธอร้้องเรีียกพวกเขาเป็นร้้อยๆ ครั้้�ง แต่่ก็็ไม่่มีีใครตอบ พากััน
หายเข้้าไปในหมอก เธอจึึงลงมาตามหาพวกเขา
แล้้วทำำ�ไมเธอไม่่กลัับขึ้้�นไปข้้างบนล่่ะ พ่่อคงถามอย่่างนี้้�
นั่่�นน่่ะสิิ ทำำ�ไมเธอไม่่กลัับขึ้้�นไปข้้างบน มาคิิดๆ ดูู ทำำ�บัตั รสกีีลิฟิ ต์์หาย
ยัังจะฟังเข้้าท่่ากว่่า ที่่�เธอไม่่กลัับขึ้้�นไปเพราะเธอทำำ�บััตรสกีีลิิฟต์์หาย
และพนัักงานไม่่ยอมให้้เธอขึ้้�นกระเช้้ากลัับ
อลิิเชยิ้้�มด้้วยความพอใจในเรื่่อ� งโกหกของตน แนบเนีียน เธอไม่่รู้้สึึ� ก
ว่่าตััวสกปรกมากมายอะไรแล้้วด้้วยซ้ำำ�� เจ้้าสิ่่�งนั้้�นเลิิกไหลย้้อยแล้้ว
สงสััยคงกลายเป็นน้ำำ��แข็็งไปแล้้ว เธอคิิด
เธอคงได้้ใช้้เวลาที่่�เหลืือของวัันนั่่�งอยู่่�หน้้าโทรทััศน์์ ได้้อาบน้ำำ�� ได้้
สวมเสื้้อ� ผ้้าสะอาดและได้้สอดเท้้าเข้้าไปในรองเท้้าแตะขนปุุย เธอคงได้้อยู่่�
ในความอบอุ่่�นตลอดทั้้�งวััน หากเพีียงแต่่เธอแหงนหน้้าขึ้้�นจากสกีีสัักนิิด
แค่่พอให้้เห็็นแถบสีีส้้มที่่�เขีียนว่่า ลู่่�ปิดิ พ่่อก็็บอกอยู่่�เสมอว่่าหััดมองทาง
เสีียบ้้าง หากเพีียงแต่่เธอจำำ�ได้้ว่่าในหิิมะตกใหม่่นั้้น� ต้้องไม่่ทิ้้ง� น้ำำ��หนัักไป
ข้้างหน้้า และเมื่่�อสองสามวัันก่่อนเอริิคปรัับตััวยึึดรองเท้้าสกีีให้้ดีีกว่่านี้้�
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และพ่่อของเธอย้ำำ��หลายครั้้�งกว่่านี้้�ว่่า อลิิเชหนััก 28 กิิโลกรััมนะ มัันจะ
ไม่่แน่่นเกิินไปหรืือ
อัันที่่�จริิงอลิิเชตกลงไปไม่่ ไกลเท่่าไรนััก แค่่สองสามเมตรเท่่านั้้�น
ให้้พอรู้้สึึ� กว่่าท้้องโหวงๆ และไม่่มีอี ะไรอยู่่�ใต้้เท้้า หลัังจากนั้้�นเธอก็็อยู่่�ใน
สภาพนอนคว่ำำ��หน้้ากัับพื้้น� สกีีกระเด็็นออกไปตั้้�งตรง โชคดีีกว่่ากระดููกน่่อง
ของเธอ
เธอไม่่ ไ ด้้รู้้� สึึ กเจ็็ บ มาก จะว่่ า ไปก็็ แ ทบไม่่ รู้้� สึึ กอะไรเลยด้้วยซ้ำำ��
เพีียงแต่่มีีหิิมะเข้้ามาอยู่่�ใต้้ผ้้าพัันคอและในหมวกกัันน็็อก ทำำ�ให้้เธอ
แสบผิิว
เธอลองขยัับแขนเป็นอย่่างแรก ตอนเล็็กๆ เวลาตื่่�นขึ้้�นมาพบว่่า
หิิมะตก พ่่อจะสวมเสื้้�อผ้้าหนาๆ ให้้เธออย่่างมิิดชิิด แล้้วพาลงไปชั้้�นล่่าง
เดิินไปจนถึึงกลางลานบ้้าน จากนั้้�นก็็จับั มืือกัันนัับหนึ่่ง� ถึึงสามแล้้วทิ้้�งตััว
ไปข้้างหลัังพร้้อมกััน พ่่อจะบอกว่่า ทำำ�ท่่าเทพธิิดาสิิ แล้้วอลิิเชก็็จะขยัับ
แขนทั้้�งสองข้้างขึ้้�นลง เมื่่�อเธอลุุกขึ้้�นมองรอยร่่างตััวเองสลัักอยู่่�ในแผ่่นพื้้น�
สีีขาว มัันดููเหมืือนเงาของเทพธิิดากางปีีกจริิงๆ
อลิิเชทำำ�ท่่าเทพธิิดาในหิิมะ ทำำ�เฉยๆ โดยไม่่มีีเหตุุผลอะไร เพีียง
เพื่่�อจะแสดงให้้ตััวเองเห็็นว่่าเธอยัังมีีชีีวิิตอยู่่� เธอหัันศีีรษะไปอีีกด้้านได้้
สำำ�เร็็จ และเริ่่�มหายใจอีีกครั้้�ง แม้้จะรู้้�สึึกว่่าอากาศที่่�เธอหายใจเข้้าไปนั้้�น
ลงไปไม่่ ถึึ งตำำ� แหน่่ ง ที่่� คว รจะถึึงก็็ ต าม เธอเกิิ ด ความรู้้� สึึ กแปลกๆ
เหมืือนไม่่รู้้�ว่่าขาอยู่่�ทางไหน รู้้�สึึกแปลกมากๆ เหมืือนไม่่มีีขาอยู่่�แล้้ว
เธอพยายามจะลุุก แต่่ลุุกไม่่ขึ้้�น
หากไม่่มีหี มอกคงมีีคนมองเห็็นเธอได้้จากด้้านบน เป็นรอยสีีเขีียวๆ
แบนติิดก้้นโกรกธาร ห่่างออกมาไม่่กี่่�ก้้าวจากจุุดที่่�น้ำำ��ในลำำ�ธารเล็็กๆ จะ
ไหลริินอีีกครั้้�งในฤดููใบไม้้ผลิิ และพออากาศเริ่่�มอุ่่�น สตรอว์์เบอร์์รี่่�ป่่า
ก็็จะออกผล และหากเราอดใจรอนานพอ มัันจะหวานเหมืือนลููกอม และ
อาจเก็็บได้้เต็็มตะกร้้าภายในวัันเดีียว
อลิิเชร้้องขอความช่่วยเหลืือ แต่่เสีียงแผ่่วเบาของเธอหายเข้้าไปใน
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หมอก เธอพยายามลุุกขึ้้�นอีีกครั้้�ง หรืืออย่่างน้้อยก็็พลิิกตััว แต่่ก็็ ไร้้ผล
พ่่อบอกว่่าคนที่่�หนาวตายนั้้�น ก่่อนสิ้้�นลมจะรู้้�สึึกร้้อนมาก จนอยาก
แก้้ผ้้า ดัังนั้้�นจึึงพบคนหนาวตายแทบทุุกคนในสภาพเหลืือแต่่ชุุดชั้้�นใน
ส่่วนเธอกางเกงในเปื้้�อนอีีกต่่างหาก
เธอเริ่่ม� หมดความรู้้สึึ� กที่่�นิ้้วด้้วย
�
เธอถอดถุุงมืือข้้างหนึ่่ง� ออกมาเป่่า
ลมเข้้าไป แล้้วกำำ�มืือสอดกลัับคืืนเพื่่�อให้้อุ่่�น เธอทำำ�อย่่างเดีียวกัันกัับมืือ
อีีกข้้างด้้วย เธอทำำ�กิิริิยาน่่าขัันนี้้�ซ้ำำ��ไปซ้ำำ��มาอยู่่�สองสามรอบ
แย่่ตรงอวััยวะส่่วนปลายของร่่างกาย พ่่อบอกอยู่่�เสมอ นิ้้�วมืือ นิ้้�วเท้้า
จมููกและหูู หััวใจพยายามเก็็บเลืือดไว้้ให้้ตััวเองอย่่างเต็็มที่่� และปล่่อยให้้
ส่่วนอื่่�นๆ แข็็งตายไป
อลิิเชนึึกภาพนิ้้�วมืือของเธอค่่อยๆ เปลี่่�ยนเป็นสีีม่่วง ตามด้้วยแขน
และขา เธอนึึกถึึงหััวใจที่่�กำำ�ลังั เต้น้ แรงขึ้้�นเรื่่อ� ยๆ เพื่่�อกัักเก็็บความอบอุ่่�น
ที่่�เหลืือทั้้�งหมดไว้้ ตััวเธอคงจะแข็็งจนถ้้ามีีหมาป่่าเดิินผ่่านมา มัันแค่่เดิิน
เหยีียบเฉยๆ แขนเธอก็็คงหััก
คนคงกำำ�ลัังตามหาฉััน
หมาป่่ามีีจริิงหรืือเปล่่าก็็ไม่่รู้้�สิินะ
นิ้้�วมืือฉัันหมดความรู้้�สึึกแล้้ว
ถ้้าเพีียงแต่่ฉัันไม่่ดื่่�มนมนั่่�น
ทิ้้�งน้ำำ��หนัักไปข้้างหน้้า เธอคิิด
ไม่่หรอก หมาป่่าจำำ�ศีีลในช่่วงฤดููหนาว
เอริิคคงโกรธหััวฟัดหััวเหวี่่�ยง
ฉัันไม่่อยากเข้้าร่่วมการแข่่งขัันนั่่�น
อย่่าไร้้สาระน่่า เธอก็็รู้้อ� ยู่่�แก่่ใจว่่าหมาป่่าไม่่ได้้จำำ�ศีลี ในช่่วงฤดููหนาว
ความคิิดของเธอวนเวีียนและไร้้เหตุุผลขึ้้�นเรื่่�อยๆ ดวงอาทิิตย์์
ค่่อยๆ คล้้อยต่ำำ��ลงทางด้้านหลัังยอดเขาชาเบอร์์ตัันอย่่างไม่่รู้้� ไม่่ชี้้� เงา
เทืือกเขาทอดยาวบนร่่างของอลิิเช หมอกกลายเป็นสีีดำำ�สนิิท
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เมื่่�อครั้้�งคู่่�แฝดยัังเล็็กและมิิเคลาก่่อเรื่่�องในแบบของเธอ เช่่น
กระโจนลงบัันไดในรถหััดเดิิน หรืือจัับเม็็ดถั่่�วยััดใส่่จมููก ซึ่่�งหลัังจากนั้้�น
ก็็ต้้องนำำ�ตััวส่่งห้้องฉุุกเฉิินให้้หมอเอาคีีมชนิิดพิิเศษคีีบเม็็ดถั่่�วออก พ่่อ
ของพวกเขามัักจะหัันไปพููดกัับมััตเตีีย คนที่่�ออกมาลืืมตาดููโลกก่่อนว่่า
ท้้องของแม่่เล็็กเกิินไปสำำ�หรัับลููกสองคน
“ตอนอยู่่�ในท้้องก่่อเรื่่อ� งอะไรกัันบ้้างก็็ไม่่รู้้”� ผู้เ้� ป็นพ่่อพููด “สงสััยแก
จะเตะน้้องจนน้้องบาดเจ็็บรุุนแรงตรงไหนสัักแห่่ง”
จากนั้้�นพ่่อจะหััวเราะ แม้้จะไม่่น่า่ ขำำ�ตรงไหนเลยก็็ตาม พ่่ออุ้้�มมิิเคลา
ชููขึ้้�น แล้้วเอาเคราซุุกแก้้มนุ่่�มๆ ของเธอ
มััตเตีียแหงนหน้้ามอง เขาเองก็็หัวั เราะ และปล่่อยให้้คำำ�พูดู ของพ่่อ
ค่่อยๆ ซึึมเข้้ามาในตััว เขาไม่่เข้้าใจความหมายอัันแท้้จริิง ปล่่อยให้้มััน
ตกตะกอนอยู่่�ที่่�ก้้นกระเพาะ ก่่อตััวเป็นชั้้�นหนาหนืืดเหมืือนตะกอนของ
ไวน์์ที่่�บ่่มเป็นเวลานาน
เสีียงหััวเราะของพ่่อกลายเป็นยิ้้�มแห้้งๆ เมื่่�อมิิเคลาซึ่่�งอายุุได้้ยี่่�สิิบเจ็็ดเดืือนยัังไม่่เปล่่งเสีียงพููดอะไรสัักคำำ� แม้้แต่่คำำ�ว่่าแม่่ หรืืออึึ หรืือง่่วง
หรืือโฮ่่ง เสีียงแหลมเล็็กไม่่ปะติิดปะต่่อกัันของเธอดัังมาจากที่่�เปลี่่ยวร้้
� าง
จนพ่่อสั่่�นสะท้้านทุุกครั้้�งที่่�ได้้ยิิน
ตอนเธออายุุห้้าขวบครึ่่ง� นัักอรรถบำำ�บัดั ผู้้ส� วมแว่่นตาหนาเตอะวาง
กล่่องไม้้อััดเจาะช่่องเป็นรููปทรงต่่างๆ สี่่�แบบไว้้เบื้้อ� งหน้้ามิิเคลา มีีรูปู ดาว
วงกลม สี่่�เหลี่่�ยม และสามเหลี่่�ยม และมีีตััวบล็็อกหลากสีีสำำ�หรัับหยอด
ลงไปให้้ตรงตามช่่อง
มิิเคลามองดููด้้วยสายตาพิิศวง
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เปาโล จอร์์ดาโน

“ดาวต้้องหยอดตรงไหนจ๊๊ะ มิิเคลา” นัักอรรถบำำ�บััดถาม
มิิเคลาก้้มมองของเล่่นโดยไม่่จัับต้้องสิ่่�งใด คุุณหมอหยิิบรููปดาวใส่่
มืือเธอ
“อัันนี้้�ต้้องหยอดตรงไหนจ๊๊ะ มิิเคลา” เธอถาม
มิิเคลาเหลีียวไปเหลีียวมาแบบเลื่่�อนลอย เธอเอาแฉกดาวสีีเหลืือง
แฉกหนึ่่ง� ใส่่ปากเคี้้�ยว นัักอรรถบำำ�บัดั จัับมืือเธอออกจากปากและถามซ้ำำ��
เป็นครั้้�งที่่�สาม
“มิิเคลา ทำำ�ตามที่่�คุุณหมอบอกเสีียทีีสิิ” พ่่อเธอดุุ เขานั่่�งไม่่ติิด
“คุุณบาลอสซีีโน ขอความกรุุณาด้้วยนะคะ” คุุณหมอพููดด้้วยน้ำำ��เสีียง
โอนอ่่อน “เราต้้องให้้เวลาเด็็กค่่ะ”
มิิเคลาใช้้เวลาหนึ่่�งนาทีีเต็็ม แล้้วเปล่่งเสีียงครางน่่าทรมานใจ ซึ่่�ง
อาจเป็นได้้ทั้้�งเสีียงแห่่งความปีีติยิิ นิ ดีีหรืือท้้อแท้้สิ้้�นหวััง จากนั้้�นจึึงหยอด
รููปดาวลงไปในช่่องสี่่�เหลี่่�ยมอย่่างมั่่�นใจ
ถึึงมััตเตีียจะไม่่รู้้เ� องว่่าน้้องสาวมีีความผิิดปกติิ เพื่่�อนร่่วมชั้้�นของเขา
ก็็คงชี้้�ให้้เห็็น ยกตััวอย่่างเช่่น ซิิโมนา โวลแตร์์รา ตอนเรีียนชั้้�นประถมหนึ่่ง�
ครููบอกเธอว่่า ซิิโมนา เดืือนนี้้�หนููจะได้้นั่่�งข้้างมิิเคลานะคะ เธอไม่่ยอม
เอามืือกอดอกพููดว่่า หนููไม่่อยากนั่่�งข้้างยััยนั่่�น
มัั ต เตีี ย ปล่่ อ ยให้้ซิิ โ มนากัั บ ครูู เ ถีี ย งกัั น อยู่่�สัั ก พัั ก ก่่ อ นเอ่่ ยขึ้้� น ว่่ า
ครููครัับ ผมนั่่�งข้้างกัับมิิเคลาก็็ได้้ครัับ ทุุกคนมีีท่่าทีีโล่่งอก ทั้้�ง ยััยนั่่�น
ซิิโมนา และครูู ทุุกคนยกเว้้นมััตเตีีย
คู่่�แฝดนั่่�งหน้้าชั้้�น มิิเคลาระบายสีีรูปู ภาพทั้้�งวััน บรรจงออกนอกเส้้น
และใช้้สีีมั่่�วไปหมด ผิิวเด็็กสีีน้ำำ��เงิิน ท้้องฟ้้าสีีแดง ต้้นไม้้สีีเหลืืองทุุกต้้น
เธอกำำ�ดิินสอสีีเหมืือนกำำ�ที่่�ทุุบเนื้้�อ และกดลงบนกระดาษแรงจนกระดาษ
ขาดทุุกสามแผ่่น
มััตเตีียซึ่ง่� นั่่�งข้้างๆ เธอ หััดอ่่านหััดเขีียน เรีียนบวก ลบ คููณ หาร เขา
เป็นคนแรกในชั้้�นที่่�หารยาวเป็น สมองของเขาเหมืือนกลไกที่่�สมบููรณ์์แบบ
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ลึึกลัับในทำำ�นองเดีียวกัับสมองที่่�แสนบกพร่่องของน้้องสาวเขา
บางครั้้�งมิิเคลาจะนั่่�งกระสัับกระส่่าย กวััดแกว่่งแขนระรััวราวกัับ
ผีีเสื้้�อราตรีีติิดกัับดััก ดวงตาของเธอหม่่นหมองลง ครููจ้้องมองเธอ
ท่่าทางกลััวยิ่่�งกว่่าเธอเสีียอีีก และแอบหวัังอยู่่�รางๆ ว่่าเด็็กพััฒนาการช้้า
คนนี้้�จะบิินขึ้้�นได้้จริิงๆ ไม่่ครั้้�งใดก็็ครั้้�งหนึ่่�ง นัักเรีียนในแถวหลัังคนหนึ่่�ง
หััวเราะคิิกคััก อีีกคนทำำ�เสีียงชู่่�ววว
มััตเตีียลุุกขึ้้�นยืืน ยกเก้้าอี้้�ก่่อนขยัับเพื่่�อไม่่ ให้้เกิิดเสีียงเอี๊๊�ยด แล้้ว
เดิินไปหามิิเคลาผู้กำ้� ำ�ลังั หมุุนศีีรษะไปรอบๆ ตอนนี้้�เธอกวััดแกว่่งแขนแรง
จนเขากลััวว่่ามัันจะหลุุดออกมา
มััตเตีียจัับมืือทั้้�งสองข้้างของมิิเคลา แล้้วค่่อยๆ งอแขนเธอเข้้าไป
ให้้เธอกอดอกไว้้
“ทีีนี้้�ก็็ไม่่มีีปีีกแล้้วนะ” เขากระซิิบข้้างหููเธอ
เวลาผ่่านไปครู่่�หนึ่่ง� กว่่ามิิเคลาจะหยุุดตััวสั่่น� สายตาเธอจัับจ้้องอะไร
บางอย่่างที่่� ไม่่มีีตััวตน ราวสองสามวิินาทีี จากนั้้�นก็็ละเลงรููปภาพต่่อ
ราวกัับไม่่มีีอะไรเกิิดขึ้้�น มััตเตีียกลัับไปนั่่�งที่่� ศีีรษะเขาก้้มต่ำำ�� หููแดง
ด้้วยความอัับอาย ส่่วนครููก็็สอนต่่อ
อยู่่�ชั้้�นประถมสามแล้้ว แต่่คู่่�แฝดยัังไม่่เคยได้้รัับเชิิญไปงานเลี้้�ยงวัันเกิิดเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเลย แม่่ของพวกเขาสัังเกตเห็็น จึึงคิิดจะแก้้ไข
สถานการณ์์ ด้้วย การจัั ดงานเลี้้� ย งที่่� บ้้ านเสีี ย เองในวัั น เกิิ ดของคู่่�แฝด
ที่่�โต๊๊ะอาหาร ผู้้�เป็นสามีีปัดข้้อเสนอนี้้�ตกไป โดยบอกว่่า ได้้โปรดเถิิด
อาเดเล แค่่นี้้�ก็็น่่าลำำ�บากใจพอแล้้ว มััตเตีียถอนหายใจด้้วยความโล่่งอก
ส่่วนมิิเคลาก็็ทำำ�ส้้อมตกเป็นครั้้�งที่่�สิิบได้้ ไม่่เคยมีีใครเอ่่ยถึึงเรื่่�องนั้้�นอีีก
ต่่อมา เช้้าวัันหนึ่่ง� ในเดืือนมกราคม ริิคคาร์์โด เปล็็อตติิ เด็็กผมแดง
ริิมฝีีปากเหมืือนลิิงบาบููน เดิินมาที่่�โต๊๊ะของมััตเตีีย
“นี่่� แม่่บอกว่่านายจะมางานเลี้้�ยงวัันเกิิดของฉัันด้้วยก็็ ได้้นะ” เขา
พููดเร็็วปรื๋๋�อ สายตามองที่่�กระดานดำำ�
“เธอด้้วย” เขาพููดต่่อพร้้อมกัับชี้้�ไปที่่�มิิเคลาซึ่่�งกำำ�ลัังเอามืือรีีดโต๊๊ะ
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อย่่างบรรจงราวกัับรีีดผ้้าปููที่่�นอนให้้เรีียบ
มััตเตีียรู้้สึึ� กชายุุบยิิบด้้วยความตื่่�นเต้น้ เขาตอบขอบใจ แต่่ริคค
ิ าร์์โด
เดิินจากไปแล้้วด้้วยความรู้้�สึึกเหมืือนยกภููเขาออกจากอก
แม่่ของคู่่�แฝดกระวนกระวายใจขึ้้�นมาทัันทีี เธอพาทั้้�งสองไปซื้้�อ
เสื้้อ� ผ้้าใหม่่ที่่ร้้� านเบเนตอง ไปร้้านขายของเล่่นถึึงสามร้้าน แต่่อาเดเลก็็ยังั
ตััดสิินใจไม่่ได้้สัักทีี
“ริิคคาร์์โดชอบของแบบไหน น่่าจะชอบอัันนี้้�มั้้�ย” เธอถามมััตเตีีย
ขณะพิินิิจพิิจารณากล่่องจิ๊๊�กซอว์์ขนาดหนึ่่�งพัันห้้าร้้อยชิ้้�น
“ผมจะไปรู้้� ได้้ยัังไงล่่ะครัับ” ลููกชายเธอตอบ
“เขาเป็นเพื่่�อนของลููกนะ ลููกก็็ต้้องรู้้�สิิว่่าเขาชอบเล่่นอะไร”
มััตเตีียคิิดอยู่่�ในใจว่่า ริิคคาร์์โดไม่่ ใช่่เพื่่�อนเขา แต่่ ไม่่อาจอธิิบาย
ให้้แม่่ฟังได้้ เขาจึึงได้้แต่่ยัักไหล่่
ท้้ายที่่�สุุดอาเดเลก็็เลืือกตััวต่่อเลโก้้ชุุดยานอวกาศ ซึ่่�งเป็นของเล่่น
ชิ้้�นใหญ่่ที่่�สุุดและแพงที่่�สุุดในแผนกนั้้�น
“แม่่ครัับ มัันมากเกิินไปนะ” ลููกชายเธอคััดค้้าน
“มากไปที่่�ไหนกััน อีีกอย่่าง ลููกก็็ไปกัันสองคน คงไม่่อยากขายหน้้า
เขาหรอกนะ”
มััตเตีียรู้้�ดีีว่่าไม่่ว่่าจะเลโก้้หรืือไม่่เลโก้้ ทั้้�งสองก็็ขายหน้้าเขาอยู่่�ดีี
มีีมิเิ คลาอยู่่�ด้้วยไม่่มีที างจะเป็นแบบอื่่�นไปได้้เลย เขารู้้ว่� า่ ที่่�ริคค
ิ าร์์โดชวน
ก็็เพีียงเพราะถููกพ่่อแม่่บังั คัับ มิิเคลาคงคอยตามก้้นเขาแจ เธอคงจะทำำ�
น้ำำ��ส้้มหกรดตััว จากนั้้�นก็็ร้้องไห้้งอแง แบบที่่�เธอชอบทำำ�เวลารู้้�สึึกเพลีีย
เป็นครั้้�งแรกที่่�มััตเตีียคิิดว่่าอยู่่�บ้้านน่่าจะดีีกว่่า
ไม่่สิิ เขาคิิดว่่าให้้มิิเคลาอยู่่�บ้้านน่่าจะดีีกว่่า
“แม่่ครัับ” เขาเอ่่ยขึ้้�นอย่่างไม่่ค่่อยมั่่�นใจนััก
อาเดเลกำำ�ลัังหากระเป๋๋าเงิินในกระเป๋๋าถืือ
“ว่่าไงจ๊๊ะ”
มััตเตีียสููดหายใจลึึก
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“มิิเคลาต้้องไปงานเลี้้�ยงด้้วยจริิงๆ เหรอครัับ”
อาเดเลชะงัักงััน เธอจ้้องเข้้าไปในตาของลููกชาย พนัักงานคิิดเงิิน
มองดููเหตุุการณ์์อย่่างไม่่ยิินดีียิินร้้าย มืือข้้างหนึ่่�งแบรอรัับเงิินอยู่่�บน
สายพานลำำ�เลีียง มิิเคลากำำ�ลัังสลัับที่่�ห่่อลููกกวาดบนชั้้�นจนมั่่�วไปหมด
แก้้มของมััตเตีียร้้อนผ่่าว เตรีียมพร้้อมรัับการตบซึ่่ง� จะไม่่เกิิดขึ้้�นเลย
“ต้้องไปสิิ” แม่่ตอบสั้้�นๆ และเรื่่�องก็็จบแค่่นั้้�น
ทั้้�งคู่่�ไปบ้้านของริิคคาร์์โดเองได้้ เดิินไปเพีียงสิิบนาทีีก็็ถึึง บ่่ายสามโมงตรง อาเดเลดัันตััวคู่่�แฝดออกจากบ้้าน
“ไปกัันได้้แล้้ว เดี๋๋�ยวสาย อย่่าลืืมขอบคุุณพ่่อแม่่ของเพื่่�อนด้้วยนะ”
แล้้วหัันไปพููดกัับมััตเตีีย
“ดููแลน้้องด้้วย รู้้�นะว่่าน้้องกิินอาหารขยะไม่่ได้้”
มััตเตีียพยัักหน้้า อาเดเลจููบลาทั้้�งสองที่่�แก้้ม แต่่จูบู มิิเคลานานกว่่า
เธอจััดผมมิิเคลาใต้้ที่่�คาดผมให้้เรีียบร้้อย แล้้วพููดว่่า ขอให้้สนุุกกัันนะ
ทั้้�งสองคน
ระหว่่างทางไปบ้้านริิคคาร์์โด ความคิิดของมััตเตีียตีีจัังหวะด้้วย
เสีียงชิ้้�นเลโก้้ไหลไปชนข้้างกล่่องกระดาษเหมืือนน้ำำ��ขึ้้น� น้ำำ��ลง ห่่างออกไป
ทางด้้านหลัังของเขาสองสามเมตร มิิเคลาเดิินสะดุุดเพราะพยายามจะ
ก้้าวตามให้้ทััน เธอลากเท้้าบนซากใบไม้้เละๆ ที่่�ติิดแน่่นกัับพื้้�นถนน
อากาศหนาวและสงบนิ่่�ง
เธอจะทำำ�มัันฝรั่่�งทอดหกใส่่พื้้�นจนหมด มััตเตีียคิิด
เธอจะรัับลููกบอลแล้้วไม่่ยอมส่่งให้้คนอื่่�นต่่อ
“เร็็วๆ หน่่อยได้้มั้้�ย” เขาหัันไปพููดกัับคู่่�แฝดซึ่่�งจู่่�ๆ ก็็นั่่�งยองๆ ลง
กลางทางเท้้าและใช้้นิ้้�วเขี่่�ยไส้้เดืือนตััวยาวหนึ่่�งคืืบเล่่น
มิิเคลามองพี่่�ชายราวกัับได้้พบหน้้าอีีกครั้้�งหลัังจากไม่่ได้้เจอกัันนาน
เธอยิ้้�มให้้เขาแล้้วใช้้นิ้้�วโป้้งกัับนิ้้�วชี้้�คีีบไส้้เดืือนวิ่่�งเข้้าไปหา
“น่่าขยะแขยง โยนทิ้้�งไป” มััตเตีียสั่่�งพร้้อมกัับถอยออก
มิิเคลามองไส้้เดืือนอีีกครู่่�หนึ่่�ง ท่่าทางเหมืือนสงสััยว่่ามัันมาอยู่่�ใน
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มืือเธอได้้อย่่างไร จากนั้้�นเธอโยนไส้้เดืือนทิ้้�ง และออกวิ่่ง� ตััวเอีียงเพื่่�อให้้
ทัันพี่่�ชายซึ่่�งเดิินห่่างออกไปสองสามก้้าวแล้้ว
เธอจะรัับลููกบอลแล้้วไม่่ ให้้ใครอีีกเลย แบบเดีียวกัับเวลาเล่่นที่่�
โรงเรีียน มััตเตีียคิิด
เขามองคู่่�แฝดซึ่่�งมีีดวงตา จมููก และสีีผมเหมืือนของเขา กัับสมอง
ที่่�น่่าเอาไปโยนทิ้้�ง แล้้วเขาก็็รู้้�สึึกเกลีียดจริิงๆ ขึ้้�นมาเป็นครั้้�งแรก เขา
จัับมืือเธอพาข้้ามถนนเพราะบริิเวณนั้้�นรถแล่่นเร็็วมาก ระหว่่างข้้ามถนน
อยู่่�นั้้�นเองเขาเกิิดความคิิดหนึ่่�งขึ้้�นมา
เขาปล่่อยมืือน้้องซึ่่ง� สวมถุุงมืือขนสััตว์์ แต่่แล้้วก็็คิดิ ว่่ามัันไม่่ถูกู ต้อ้ ง
ต่่อมา ระหว่่างเดิินผ่่านสวนสาธารณะเขาก็็เปลี่่�ยนใจอีีกครั้้�ง บอก
ตััวเองว่่าคงไม่่มีีใครรู้้�หรอก
แค่่สองสามชั่่�วโมงเอง เขาคิิด ครั้้�งนี้้�ครั้้�งเดีียว
เขาเปลี่่�ยนเส้้นทางกะทัันหััน ลากแขนมิิเคลาเข้้าไปในสวนสาธารณะ
ต้้นหญ้้ายัังเปีียกชื้้�นจากน้ำำ��ค้้างแข็็งในช่่วงกลางคืืน มิิเคลาวิ่่�งเหยาะๆ
ตามเขา ทำำ�ให้้รองเท้้าบู๊๊�ตหนัังกลัับสีีขาวคู่่�ใหม่่เอี่่�ยมของเธอเลอะโคลน
ในสวนสาธารณะไม่่มีีคนเลย อากาศหนาวอย่่างนั้้�นใครก็็คงหมด
อารมณ์์จะมาเดิินเล่่น คู่่�แฝดเดิินไปถึึงบริิเวณที่่�มีหี มู่่�ไม้้ ตรงนั้้�นตั้้�งโต๊๊ะไม้้
สามตััวกัับเตาบาร์์บีีคิิว พวกเขาเคยพัักกิินมื้้�อกลางวัันที่่�นี่่�ตอนเรีียนชั้้�น
ประถมหนึ่่�ง เช้้านั้้�นคุุณครููพานัักเรีียนออกมาเก็็บใบไม้้แห้้งไปทำำ�ของ
ประดัับโต๊๊ะหน้้าตาน่่าเกลีียดเพื่่�อนำำ�ไปมอบให้้ปู่่�ย่่าตายายในวัันคริิสต์์มาส
“มิิเคลา ฟังพี่่�นะ” มััตเตีียพููด “ฟังอยู่่�รึึเปล่่า”
เวลาพููดกัับมิิเคลา เราต้้องแน่่ใจว่่าช่่องทางการสื่่�อสารอัันเล็็กแคบ
ของเธอนั้้�นเปิิดรัับอยู่่� มััตเตีียรอให้้น้้องสาวพยัักหน้้า
“เอาละ พี่่�จะไปที่่�อื่่�นสัักพัักนะ แต่่ไปไม่่นานหรอก แค่่ครึ่่�งชั่่�วโมง
เท่่านั้้�น” เขาอธิิบาย
ไม่่มีีเหตุุผลที่่�จะบอกความจริิง เพราะถึึงอย่่างไรสำำ�หรัับมิิเคลาแล้้ว
จะครึ่่�งชั่่�วโมงหรืือทั้้�งวัันก็็แทบไม่่ต่่างกััน คุุณหมอบอกว่่าพััฒนาการ
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ด้้านการรัับรู้้เ� ชิิงมิิติสัิ มั พัันธ์์ของเธอหยุุดอยู่่�ที่่ขั้้� น� จิิตก่อ่ นสำำ�นึึก ซึ่่ง� มััตเตีีย
เข้้าใจดีีว่่าหมายความว่่าอะไร
“นั่่�งรอพี่่�ตรงนี้้�นะ” เขาบอกคู่่�แฝด
มิิเคลาจ้้องหน้้าพี่่�ชายด้้วยสีีหน้้าจริิงจัังโดยไม่่ตอบอะไร เพราะเธอ
ตอบไม่่เป็น เธอไม่่แสดงอาการว่่าเข้้าใจจริิงๆ แต่่สายตาของเธอเป็น
ประกายขึ้้�นมาแวบหนึ่่�ง และตลอดชีีวิิตของมััตเตีียเขาก็็จะนึึกถึึงดวงตา
คู่่�นั้้�นเสมืือนเป็นความกลััว
เขาเดิินห่่างออกไปจากน้้องสาวสองสามก้้าว โดยเดิินถอยหลัังเพื่่�อ
จะได้้มองเธอและแน่่ใจว่่าเธอไม่่ได้้ตามมา มีีแต่่กุ้้�งที่่�เดิินท่่านั้้�น แม่่เคย
ดุุเขา และไม่่พ้้นต้้องชนอะไรเข้้าให้้
เขาอยู่่�ห่่างออกมาราวสิิบห้้าเมตร มิิเคลาเลิิกมองเขาแล้้ว เธอกำำ�ลังั
ง่่วนอยู่่�กัับการพยายามดึึงกระดุุมเสื้้�อโค้้ตผ้้าขนสััตว์์
มััตเตีียหัันหลัังแล้้วออกวิ่่�ง มืือกำำ�ถุุงใส่่ของขวััญแน่่น ตััวต่่อพลาสติิกมากกว่่าสองร้้อยชิ้้�นชนกัันอยู่่�ในกล่่อง ราวกัับต้้องการจะบอก
อะไรเขาสัักอย่่าง
“หวััดดีีจ้้ะ มััตเตีีย” แม่่ของริิคคาร์์โด เปล็็อตติิ เอ่่ยทักั ขณะเปิิดประตูู
“น้้องสาวล่่ะจ๊๊ะ”
“เธอมีีไข้้” มััตเตีียโกหก “นิิดหน่่อยครัับ”
“โธ่่ น่่าเสีียดายจััง” เธอพููด แต่่ไม่่มีีท่่าทีีเสีียใจแม้้แต่่น้้อย เธอก้้าว
หลบให้้เขาเดิินเข้้าบ้้าน
“ริิคกี้้� มััตเตีียมาแน่่ะ ออกมาทัักทายเพื่่�อนหน่่อยเร็็ว” เธอร้้องเรีียก
ไปทางระเบีียงทางเดิิน
ริิคคาร์์โดไถลพื้้�นออกมาด้้วยสีีหน้้าไม่่เป็นมิิตร เขานิ่่�งมองมััตเตีีย
ครู่่�หนึ่่ง� และหาร่่องรอยของเด็็กหญิิงปัญญาอ่่อน จากนั้้�นจึึงเอ่่ยคำำ�ทักั ทาย
ด้้วยความโล่่งอก
มััตเตีียชููถุุงของขวััญขึ้้�นตรงหน้้าแม่่ของริิคคาร์์โด
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“วางไว้้ตรงไหนดีีครัับ” เขาถาม
“อะไรเหรอ” ริิคคาร์์โดถามเหมืือนไม่่ไว้้ใจ
“เลโก้้”
“อ๋๋อ”
ริิคคาร์์โดคว้้าถุุงแล้้วหายกลัับเข้้าไปในทางเดิิน
“ไปกัับเพื่่�อนสิิ” เธอบอกพลางดัันตััวมัตั เตีีย “งานเลี้้�ยงจััดตรงโน้้น
แน่่ะ”
ห้้องนั่่�งเล่่นของครอบครััวเปล็็อตติิประดัับประดาด้้วยพวงลููกโป่่ง บน
โต๊๊ะที่่�ปููกระดาษสีีแดงมีีชามป๊๊อปคอร์์นกัับมัันฝรั่่�งทอด ถาดพิิซซ่่าแห้้งๆ
หั่่�นเป็นชิ้้�นสี่่�เหลี่่�ยม และขวดน้ำำ��อััดลมหลากสีีที่่�ยัังไม่่เปิิดเรีียงเป็นแถว
เพื่่�อนร่่วมชั้้�นของมััตเตีียบางคนมาถึึงก่่อนแล้้ว และกำำ�ลัังยืืนล้้อมโต๊๊ะ
อยู่่�ตรงกลางห้้อง
มััตเตีียก้้าวเข้้าไปหาคนอื่่�นๆ แต่่แล้้วก็็หยุุดอยู่่�ห่่างออกไปราว
สองเมตร เหมืือนดาวบริิวารที่่� ไม่่อยากกิินพื้้�นที่่�บนท้้องฟ้้ามากเกิินไป
ไม่่มีีใครสนใจมองเขา
เมื่่� อ มีี เ ด็็ ก อยู่่�เต็็ ม ห้้อง ชายหนุ่่�มคนหนึ่่� ง อายุุ ร าวยี่่� สิิ บ ใส่่ จมูู ก พลาสติิกสีีแดงกัับหมวกแบบตััวตลก ก็็พาพวกเขาเล่่นปิิดตาไล่่จัับและ
ปิิดตาติิดหางลา มััตเตีียชนะที่่�หนึ่่�ง ได้้รัับรางวััลเป็นลููกกวาดเต็็มกำำ�มืือ
แต่่ที่่�เขาชนะก็็เพีียงเพราะเขาแอบมองลอดใต้้ผ้้าปิิดตา เพื่่�อนๆ พากััน
ตะโกนโห่่และบอกว่่าเขาขี้้�โกงระหว่่างที่่�เขาเอาลููกกวาดยััดใส่่กระเป๋๋ากางเกงด้้วยความอัับอาย
เมื่่�อข้้างนอกมืืดแล้้ว ชายหนุ่่�มแต่่งชุุดตััวตลกก็็ปิิดไฟ บอกให้้
พวกเขานั่่�งล้้อมวง และเริ่่�มเล่่าเรื่่�องสยองขวััญ โดยถืือไฟฉายไว้้ที่่�ใต้้คาง
มััตเตีียคิิดว่่าเรื่่�องเล่่าไม่่ค่่อยน่่ากลััวเท่่าไร แต่่ที่่�น่่ากลััวคืือใบหน้้า
ที่่�มีีไฟส่่องแบบนั้้�น แสงไฟที่่�ฉายขึ้้�นจากด้้านล่่างทำำ�ให้้ใบหน้้าเป็นสีีแดง
และเห็็นเงาน่่าสะพรึึงกลััว มััตเตีียมองออกไปนอกหน้้าต่่างเพื่่�อจะได้้เลิิก
มองตััวตลกแล้้วเขาก็็นึึกถึึงมิิเคลาขึ้้�นมา เขาไม่่ได้้ลืืมเธอไปจริิงๆ แต่่
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เป็นครั้้�งแรกที่่�เขานึึกภาพเธอกำำ�ลัังรอเขาอยู่่�ท่่ามกลางหมู่่�ไม้้เพีียงลำำ�พััง
และเอาถุุงมืือสีีขาวถููหน้้าเพื่่�อให้้รู้้�สึึกอุ่่�นขึ้้�นมาบ้้าง
เขาลุุกพรวดขึ้้�น ซึ่่�งเป็นจัังหวะเดีียวกัับที่่�แม่่ของริิคคาร์์โดเข้้ามา
ในห้้องมืืดๆ นั้้�นพร้้อมกัับขนมเค้้กที่่�มีีเทีียนจุุดสว่่างปักอยู่่�เต็็มไปหมด
แล้้วทุุกคนก็็ปรบมืือ บ้้างปรบให้้เรื่่�องเล่่า บ้้างปรบให้้ขนมเค้้ก
“ผมต้้องไปแล้้ว” เขาบอกเธอ โดยที่่�เธอยัังไม่่ทัันได้้วางขนมเค้้ก
ลงบนโต๊๊ะ
“ตอนนี้้�เลยเหรอ แต่่ขนมเค้้กมาแล้้วนะ”
“ครัับ ตอนนี้้�แหละ ผมต้้องไปแล้้ว”
แม่่ของริิคคาร์์โดมองลงมาจากเหนืือเทีียน ใบหน้้าเธอเมื่่�อโดนแสง
เช่่นนี้้�ก็็เต็็มไปด้้วยเงาน่่ากลััวเหมืือนกััน คนอื่่�นๆ นิ่่�งเงีียบไม่่พููดไม่่จา
“ได้้จ้้ะ” เธอพููดอย่่างไม่่มั่่�นใจ “ริิคกี้้� พาเพื่่�อนไปส่่งที่่�ประตููทีี”
“แต่่ผมต้้องเป่่าเทีียนนะครัับ” เจ้้าของงานแย้้ง
“ทำำ�ตามที่่�แม่่บอก” แม่่เขาสั่่�งโดยที่่�สายตายัังจัับจ้้องมััตเตีีย
“น่่าเบื่่�อจริิงๆ เลย มััตเตีีย!”
เด็็กบางคนพากัันหััวเราะ มััตเตีียเดิินตามริิคคาร์์โดไปถึึงประตููหน้้า
หยิิบเสื้้�อแจ๊๊กเก็็ตจากใต้้กองเสื้้�อก่่อนพููดว่่า ขอบใจ ไปละนะ ริิคคาร์์โด
ไม่่ตอบ ปิิดประตูู แล้้วรีีบกลัับไปหาขนมเค้้กของตน
จากลานคอนโดมิิ เ นีี ย มของริิ คค าร์์ โ ด มัั ต เตีี ยหัั น กลัั บ ไปมอง
หน้้าต่่างบานที่่�มีีแสงไฟสว่่างครู่่�หนึ่่�ง เสีียงระเบ็็งเซ็็งแซ่่ของเพื่่�อนๆ ดััง
ลอดหน้้าต่่างออกมา เขาได้้ยิินแผ่่วๆ เหมืือนเสีียงโทรทััศน์์น่่าอุ่่�นใจดััง
มาจากห้้องนั่่�งเล่่นเวลาแม่่ส่ง่ เขากัับมิิเคลาเข้้านอนในตอนค่ำำ�� ประตููรั้้วปิ
� ดิ
ตามหลัังเขาพร้้อมด้้วยเสีียงโลหะดัังกริ๊๊�ก จากนั้้�นเขาก็็ออกวิ่่�ง
เขาเข้้าไปในสวนสาธารณะ เมื่่�อเดิินไปได้้ราวสิิบก้้าว แสงจาก
โคมไฟถนนก็็ส่่องมาไม่่ถึึงให้้มองเห็็นทางเดิินโรยกรวด กิ่่�งไม้้ใบโกร๋๋น
ตรงบริิเวณที่่�เขาทิ้้�งมิิเคลาไว้้เห็็นเป็นเพีียงเส้้นรอยขีีดข่่วนสีีคล้ำำ��ๆ ทาบ
ท้้องฟ้้ามืืดดำำ� มองจากไกลๆ มััตเตีียเกิิดความมั่่�นใจอย่่างแจ่่มชััดและ
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ยากจะอธิิบาย ว่่าน้้องสาวของเขาไม่่อยู่่�ตรงนั้้�นแล้้ว
เขาหยุุดอยู่่�ห่่างออกไปสองสามเมตรจากม้้านั่่�งที่่�มิิเคลานั่่�งเล่่น
เสื้้อ� โค้้ตของตััวเองง่่วนเมื่่�อไม่่กี่่ชั่่� ว� โมงก่่อน เขานิ่่�งฟังอยู่่�เฉยๆ จนอาการ
หอบหายไป ราวกัับว่่าเดี๋๋�ยวน้้องสาวเขาก็็คงโผล่่ออกมาจากหลัังต้้นไม้้
พร้้อมกัับพููดว่่า จ๊๊ะเอ๋๋ แล้้ววิ่่�งเอีียงซ้้ายเอีียงขวาเข้้ามาหาเขา
มััตเตีียร้้องเรีียก “มิิคีี” แล้้วตกใจกลััวเสีียงของตััวเอง เขาเรีียกซ้ำำ��
เสีียงเบากว่่าเดิิม จากนั้้�นก็็เดิินไปที่่�โต๊๊ะไม้้ แล้้ววางมืือบนตำำ�แหน่่งที่่�
มิิเคลาเคยนั่่�ง มัันเย็็นยะเยีียบไม่่ต่่างจากทุุกสิ่่�ง
เธอคงเบื่่�อและกลัับบ้้านไปแล้้ว เขาคิิด
แต่่เธอไม่่รู้้�ทางนะ แถมยัังข้้ามถนนเองไม่่เป็นด้้วย
มััตเตีียจ้้องมองสวนสาธารณะซึ่่ง� หายเข้้าไปในความมืืดมิิดตรงหน้้า
เขาไม่่รู้้ด้้วยซ้ำ
�
ำ��ว่า่ มัันไปสิ้้�นสุุดตรงที่่�ใด ใจเขาคิิดว่่าไม่่อยากเดิินต่่อ แต่่ก็็
ไม่่มีีทางเลืือกอื่่�น
เขาเดิินย่่องเพื่่�อไม่่ให้้ใบไม้้ส่่งเสีียงสวบสาบอยู่่�ใต้้เท้้า พลางเหลีียว
ซ้้ายแลขวาด้้วยหวัังว่่าจะเห็็นมิิเคลานั่่�งยองๆ อยู่่�หลัังต้้นไม้้เพื่่�อซุ่่�มจัับ
แมลงหรืืออะไรก็็แล้้วแต่่
เขาเดิินเข้้าไปในสนามเด็็กเล่่น พยายามนึึกสีีของกระดานลื่่�นใน
แสงสว่่างยามบ่่ายวัันอาทิิตย์์ตอนที่่�แม่่ยอมแพ้้ต่่อเสีียงร้้องของมิิเคลา
และให้้เธอเล่่นสองสามรอบ แม้้ว่่าเธอจะโตเกิินไปสำำ�หรัับกระดานลื่่�น
แล้้วก็็ตาม
เขาลััดเลาะไปตามรั้้ว� ต้้นไม้้จนถึึงห้้องน้ำำ��สาธารณะ แต่่ไม่่กล้้าเข้้าไป
ข้้างใน เขาเจอทางเดิินอีีกครั้้�ง แต่่เป็นทางดิินแคบๆ ซึ่่�งเกิิดจากการย่ำำ��
ของบรรดาครอบครััวที่่ม� าเดิินเล่่น เขาเดิินไปตามทางนั้้�นนานถึึงสิิบนาทีี
กระทั่่�งไม่่รู้้�แล้้วว่่าตััวเองอยู่่�ที่่� ไหน รู้้�สึึกอยากร้้องไห้้และไอในเวลา
เดีียวกััน
“เธอนี่่�งี่่�เง่่าจริิงๆ เลย มิิคีี” เขางึึมงำำ� “เด็็กปัญญาอ่่อนงี่่�เง่่า แม่่เคย
บอกเป็นพัันครั้้�งแล้้วว่่าถ้้าหลงทางให้้ยืืนอยู่่�ที่่�เดิิม... แต่่เธอไม่่เคยเข้้าใจ
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อะไรเลย... ไม่่เข้้าใจอะไรเลยสัักอย่่างเดีียว”
เขาเดิินขึ้้�นไปบนเนิินเตี้้�ยๆ พบว่่าเบื้้�องหน้้าคืือแม่่น้ำำ��ที่่� ไหลผ่่าน
สวนสาธารณะ พ่่อเคยบอกชื่่�อแม่่น้ำำ��สายนั้้�นตั้้�งหลายครั้้�งหลายหน แต่่
มััตเตีียก็็จำำ�ไม่่ ได้้สัักทีี ผืืนน้ำำ��สะท้้อนแสงสว่่างน้้อยนิิดที่่�มาจากไหน
สัักแห่่ง และทำำ�ให้้แสงนั้้�นวิิบวัับอยู่่�ในดวงตาฉ่ำำ��ชื้้�นของเขา
เขาเดิินไปยัังริิมแม่่น้ำำ�� รู้้สึึ� กว่่ามิิเคลาน่่าจะอยู่่�แถวๆ นั้้�น เธอชอบน้ำำ��
แม่่เล่่าให้้ฟังเสมอว่่า ตอนพวกเขายัังเล็็กๆ เวลาแม่่อาบน้ำำ��ให้้ทั้้�งคู่่�พร้้อมกััน
มิิเคลาจะกรีีดร้้องเหมืือนคนเสีียสติิเพราะไม่่อยากขึ้้�นจากน้ำำ�� แม้้กระทั่่�ง
เมื่่�อน้ำำ��เย็็นแล้้ว วัันอาทิิตย์์หนึ่่�ง พ่่อพาทั้้�งคู่่�ไปที่่�ริิมแม่่น้ำำ�� บางทีีอาจเป็น
ตรงนั้้�นก็็ ได้้ พ่่อสอนมััตเตีียขว้้างก้้อนหิินแบนๆ ให้้กระดอนบนผิิวน้ำำ��
ระหว่่างที่่�พ่่อกำำ�ลัังอธิิบายว่่าเขาต้้องใช้้ข้้อมืือให้้เต็็มที่่� เพราะนั่่�นจะทำำ�ให้้
หิินหมุุน มิิเคลาชะโงกออกไป และลื่่�นลงจนน้ำำ��ท่่วมเอวก่่อนที่่�พ่่อจะ
คว้้าแขนเธอไว้้ทััน พ่่อตีีมิิเคลา เธอร้้องไห้้สะอึึกสะอื้้�น ทั้้�งสามจึึงพากััน
กลัับบ้้านด้้วยสีีหน้้าบึ้้�งตึึง
ภาพมิิเคลาเอากิ่่�งไม้้ตีีเงาตััวเองที่่�สะท้้อนในน้ำำ�� แล้้วลื่่�นลงไปเหมืือน
กระสอบใส่่มัันฝรั่่�งแล่่นผ่่านเข้้ามาในใจมััตเตีียรุุนแรงเหมืือนถููกไฟช็็อต
เขาทรุุดตััวลงนั่่�งห่่างจากริิมแม่่น้ำำ��ราวครึ่่�งเมตรด้้วยความเหนื่่�อยล้้า
เหลีียวมองข้้างหลััง เห็็นความมืืดซึ่่ง� จะยัังคงอยู่่�อีีกหลายชั่่�วโมงนัับจากนี้้�
เขาจ้้องมองพื้้น� ผิิวสีดำี ำ�แพรวพราวของแม่่น้ำำ�� พยายามนึึกชื่่�อแม่่น้ำำ��อีกี
แต่่ครั้้ง� นี้้�ก็ยั็ งั นึึกไม่่ออก เขาเอามืือซุุกลงไปในดิินเย็็นเยีียบ ความชุ่่�มชื้้น�
บริิเวณริิมแม่่น้ำำ��ทำำ�ให้้ดิินอ่่อนนุ่่�ม เขาเจอเศษขวดชิ้้�นหนึ่่�ง เป็นสิ่่�ง
แหลมคมที่่�หลงเหลืือมาจากการเฉลิิมฉลองยามค่ำำ��คืืน เมื่่�อเขาเอาเศษแก้้ว
นั้้�นทิ่่�มมืือเป็นครั้้�งแรก เขาไม่่รู้้�สึึกเจ็็บ อาจไม่่รู้้�ตััวเสีียด้้วยซ้ำำ�� จากนั้้�น
เขาเริ่่�มบิิดมัันในเนื้้�อเพื่่�อจะแทงลงไปลึึกๆ โดยไม่่ละสายตาจากแม่่น้ำำ��
เขารอให้้มิิเคลาพลัันโผล่่ขึ้้�นมาที่่�ผิิวน้ำำ�� ในขณะเดีียวกัันก็็นึึกสงสััยว่่า
เหตุุใดของบางอย่่างจึึงลอยน้ำำ��ในขณะที่่�บางอย่่างไม่่ลอย

