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พอดีกับรูปร่างสะโอดสะองของซิิลวีี

เธอขอให�ผู้มผูู้กสาย่รัดให�

“แขนเส้�อเรีย่บ น่าขันชุะมัด!” เธอพูด

   เฌราร์ เดอ แนร์วีาล, ซิิลว้ี, 1853
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อลเิชุ เดล็ลารอ็คุคุา เกลยี่ดโรงเรยี่นสอนสก ี เธอเกลยี่ดการต้�องต้้�น 

ต้อนเจ็็ดโมงคุร่�งแม�กระทั่ั�งในชุ่วีงวีันหยุ่ดเทั่ศกาลคุริสต้์มาส  เกลีย่ด

การทีั่�พ่อนั�งจ็�องเธอระหว่ีางกินม้�อเชุ�า และแกว่ีงขาข�างหน่�งใต้�โต๊้ะอย่่าง

กระวีนกระวีาย่ ราวีกับพดูว่ีาเรว็ีหนอ่ย่ รบีๆ เข�า  เธอเกลีย่ดถุุงนอ่งขนสัต้วี์ 

แบบกางเกงทั่ี�ทั่ำาให�ต้�นขาเธอคัุนยุ่บย่ิบ เกลีย่ดถุุงม้อแบบคุลุมสี�นิ�วีซ่ิ�ง

ทั่ำาให�เธอขยั่บนิ�วีไม่ได� เกลีย่ดหมวีกกันน็อกทีั่�บีบแก�มเธอ มีเหล็กพุ่ง

ออกมาแนบขากรรไกร แล�วีไหนย่ังรองเทั่�าสกีนั�นอีก ซิ่�งมักจ็ะคุับเกินไป 

และทั่ำาให�เธอเดินเหม้อนลิงกอริลลา

“วี่าไง นมนั�นน่ะ จ็ะกินหรือไม่กิน” พ่อเร่งเธออีกคุรั�ง

อลเิชุรบีด้�มนมร�อนจ็ดัเกอ้บคุร่�งแก�วี  นมลวีกลิ�นเธอเป็นอนัดบัแรก 

ต้ามด�วีย่หลอดอาหาร และทั่�อง

“เอาละ วีันนี�แสดงให�เห็นเลย่นะวี่าลูกเป็นใคุร” พ่อบอกเธอ

แล�วีฉัันเป็นใคุรหรือ เธอคุิด

จ็ากนั�นพ่อดันต้ัวีเธอซ่ิ�งเหม้อนมัมมี�ในชุุดสกีสีเขีย่วีมีธงกับโลโก�

เรอืงแสงของสปอนเซิอรต์้ดิเป็นจ็ดุๆ ให�ออกไปข�างนอก  ต้อนนั�นอณุหภูมูิ

ลบสิบองศา  ดวีงอาทิั่ต้ย่์เห็นเป็นเพีย่งวีงกลมสีเทั่าๆ เข�มกว่ีาหมอก 

ซิ่�งปกคุลุมไปทั่ั�วี  อลิเชุรู�ส่กวี่านำ�านมกำาลังหมุนวีนอยู่่ในทั่�องขณะทีั่�เธอ

ย่ำ�าลงไปในหิมะโดย่มีสกีพาดไหล่  เพราะเราต้�องแบกสกีเองจ็นกวี่าจ็ะ

เก่งพอถุ่งจ็ะมีคุนมาแบกให�

“ให�ปลาย่สกีชุี�ไปข�างหน�า ไม่งั�นเดี�ย่วีไปทั่ิ�มใคุรเขาต้าย่” พ่อบอก

เม้�อสิ�นฤดูกาล ชุมรมสกีจ็ะมอบเข็มกลัดต้ิดดาวีดวีงเล็กๆ ให�เรา  

แต้่ละปีจ็ะได�ดาวีเพิ�มหน่�งดวีง เริ�มต้ั�งแต้่เราอายุ่สี�ขวีบและต้ัวีสูงพอทีั่�จ็ะ
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สอดแผู่้นรองนั�งของสกลีฟิต้เ์ข�าใต้�หวีา่งขาได� กระทัั่�งเราอายุ่เก�าขวีบ และ

คุวี�าแผู้่นรองนั�งกลางอากาศเอง  ดาวีเงินสามดวีง จ็ากนั�นก็ดาวีทั่องอีก

สามดวีง  แต้ล่ะปจี็ะได�เขม็กลดัหน่�งอนัเพ้�อบง่บอกวีา่เราเกง่ข่�นเลก็น�อย่ 

และใกล�ได�รว่ีมการแขง่ขนัสกซ่ีิ�งอลเิชุหวีาดกลวัีเหลอ้เกนิ  เธอคุดิถุ่งมนั

ต้ั�งแต้่ต้อนนั�นแล�วี ทั่ั�งๆ ทั่ี�เพิ�งได�ดาวีแคุ่สามดวีง

จ็ุดนัดพบคุ้อหน�าสกีลิฟต้์ ต้อนแปดโมงคุร่�ง ซิ่�งเป็นเวีลาทั่ี�สถุานี- 

สกลีฟิต้เ์ปิด  เพ้�อนๆ ของอลิเชุอยู่ท่ั่ี�นั�นกนัแล�วี ย่น้ล�อมวีงหลวีมๆ  เหมอ้น

กันหมดทัุ่กคุนราวีกับเป็นทั่หาร  สวีมเคุรื�องแบบแน่นหนาและมิดชุิด   

ต้ัวีแข็งเกร็งด�วีย่คุวีามง่วีงและคุวีามหนาวี  พวีกเขาปักไม�สกีลงไปใน

หิมะแล�วีย่้นคุำ�า โดย่ใชุ�รักแร�หนีบไวี�  สองแขนซิ่�งห�อย่ต้่องแต้่งนั�นทั่ำาให�

พวีกเขาดูคุล�าย่หุ่นไล่กาจ็ำานวีนมาก  ไม่มีใคุรอย่ากพูดคุุย่ โดย่เฉัพาะ

อย่่างย่ิ�งอลิเชุ

พอ่เคุาะหมวีกกนันอ็กของเธอแรงๆ สองทั่ ีราวีกบัพย่าย่ามจ็ะฝังเธอ 

ลงไปในหิมะ

“เอาให�ต้าย่ราบกันหมดทัุ่กคุนเลย่นะ  และจ็ำาไวี�วี่าให�ทิั่�งนำ�าหนัก 

ไปข�างหน�า เข�าใจ็นะ  ทั่ิ�ง-นำ�า-หนัก-ไป-ข�าง-หน�า” พ่อบอกเธอ

ทั่ิ�งนำ�าหนักไปข�างหน�า เสีย่งสะทั่�อนดังอยู่่ในหัวีอลิเชุ

จ็ากนั�นพอ่เดนิจ็ากไปพลางเปา่ลมใสส่องมอ้ทีั่�ประกบกนัเป็นรปูถุ�วีย่  

อีกประเดี�ย่วีพ่อก็จ็ะกลับไปอ่านหนังสอ้พิมพ์อยู่่ในไออุ่นของบ�าน  เพีย่ง 

ไม่กี�ก�าวีพ่อก็ถุูกหมอกกล้นกินหาย่ไปทั่ั�งต้ัวี

อลเิชุทิั่�งสกลีงพ้�นอย่า่งไม่ทั่ะนถุุนอม  ถุ�าพอ่เหน็เข�าคุงต้บเธอต้รงนั�น  

ต้่อหน�าทุั่กคุน  ก่อนสอดรองเทั่�าให�ย่่ดติ้ดกับสกี เธอใชุ�ไม�สกีเคุาะ 

พ้�นรองเทั่�าเพ้�อให�เศษหิมะทั่ี�ต้ิดอยู่่หลุดออกไป 

เธอปวีดฉัี�มาสกัพกัแล�วี  รู�ส่กวีา่มนัดนักระเพาะปัสสาวีะเธอเหมอ้น

มีเข็มหมุดทั่ิ�มอยู่่ในทั่�อง  วีันนี�เธอก็คุงอั�นไม่อยู่่อีก เธอแน่ใจ็ 

เป็นอย่า่งนี�ทั่กุเชุ�า  หลงัอาหารเชุ�าเธอจ็ะเข�าห�องนำ�าและเบง่ เบง่ เบง่ 

เบ่งฉัี�ออกไปให�หมด  นั�งบนโถุส�วีมและพย่าย่ามเกร็งกล�ามเน้�อหน�าทั่�อง
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จ็นปวีดแปลบไปถุ่งศีรษะ  รู�ส่กว่ีาต้าทั่ั�งสองข�างจ็ะถุลนออกมานอกเบ�า 

เหมอ้นเน้�อองุน่ดำาเวีลาโดนเราบบี  เธอจ็ะเปิดกอ๊กนำ�าจ็นสดุเพ้�อไม่ให�พ่อ

ได�ย่ินเสีย่ง  กำาหมัดเบ่งเพ้�อเคุ�นจ็นหย่ดสุดทั่�าย่

เธอจ็ะนั�งอยู่่ในห�องนำ�ากระทัั่�งพอ่เคุาะประต้ปูังๆ และร�องเรยี่ก “เสรจ็็

หรือย่ัง คุุณหนู วีันนี�ก็สาย่อีกแล�วีนะ”

ถุ่งอย่่างไรก็ไร�ประโย่ชุน์  เม้�อไปสุดสาย่ของกระเชุ�าแรก เธอมัก 

ปวีดแรงจ็นต้�องปลดสกีออก แล�วีนั�งย่องๆ บนหิมะต้กใหม่ ห่างจ็าก 

คุนอ้�นๆ ออกไปเล็กน�อย่ แล�วีแกล�งทั่ำาเป็นผูู้กเชุ้อกรองเทั่�าขณะฉัี�  เธอ

โกย่หิมะมากองต้รงขาซิ่�งแนบชุิดกันแล�วีฉัี�รดกางเกงใน  ฉัี�ใส่ชุุดสกีและ

ถุุงน่อง ขณะทีั่�เพ้�อนคุนอ้�นๆ กำาลังมอง และเอริคุ ผูู้�เป็นคุรูฝึึก พูดวี่า  

รออลิเชุก่อน ต้ามเคุย่

โล่งจ็ริงๆ เธอคุิดแบบนี�ทัุ่กคุรั�งเม้�อนำ�าอุ่นๆ นั�นไหลไปต้ามหวี่างขา 

อันหนาวีเหน็บ

ก็คุงจ็ะโล่งอยู่่หรอกถุ�าทัุ่กคุนไม่พากันมองฉัันอยู่่ต้รงนั�น อลิเชุคุิด 

ไม่ชุ�าก็เร็วี พวีกเขาจ็ะต้�องสังเกต้เห็น

ไม่ชุ�าก็เร็วี ฉัันคุงจ็ะทั่ิ�งรอย่เหล้องๆ ไวี�บนหิมะ

ทัุ่กคุนคุงจ็ะล�อฉััน เธอคุิด

ผูู้�ปกคุรองคุนหน่�งเดินเข�าไปหาเอริคุ ถุามวี่าวีันนี�หมอกไม่หนา 

เกินไปทั่ี�จ็ะข่�นเขาสูงหรอกหรือ  อลิเชุเงี�ย่หูฟังอย่่างมีคุวีามหวีัง แต้่เอริคุ

กลับย่ิ�มหวีาน

“หมอกหนาแต้่ข�างล่างนี�คุรับ” เขาวี่า “บนย่อดเขาแดดร�อนจ็นหิน

แต้กเลย่ เอาละ ทัุ่กคุนไปกันได�แล�วี”

บนกระเชุ�า อลิเชุได�นั�งคุู่กับจ็ูเลีย่นาลูกสาวีเพ้�อนร่วีมงานคุนหน่�ง

ของพ่อ  ระหวี่างทั่างทั่ั�งคุู่ไม่คุุย่กันเลย่  พวีกเธอไม่ได�ชุอบหรือเกลีย่ด

ขี�หน�ากัน เพีย่งแต่้ไม่มีอะไรเหม้อนกัน นอกจ็ากเรื�องทีั่�วี่าไม่อย่ากอยู่ ่

ทั่ี�นั�น ในเวีลานั�น

เสีย่งทีั่�ได�ย่ินนั�นเป็นเสีย่งลมพัดผู้่านย่อดเขาฟรัย่เต้เวี ให�จ็ังหวีะ 
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ด�วีย่เสยี่งเล้�อนของสาย่เคุเบลิเหลก็กล�าทีั่�มีอลเิชุกบัจ็เูลยี่นาห�อย่อยู่่ในทั่า่

คุางซิุกใต้�ปกเส้�อแจ็๊กเก็ต้เพ้�อหาไออุ่นจ็ากลมหาย่ใจ็

ก็แคุ่หนาวี ไม่ได�ปวีดฉัี�จ็ริงๆ หรอก อลิเชุย่ำ�ากับต้ัวีเอง

แต้ย่่ิ�งใกล�ถุ่งย่อดเขา เข็มหมดุในทั่�องก็ย่ิ�งทิั่�มแทั่งเน้�อของเธอแรงข่�น   

อันทั่ี�จ็ริง มันมากกวี่านั�นอีก  คุรั�งนี�เธออาจ็ปวีดหนักจ็ริงๆ

ไมห่รอกน่า กแ็คุ่หนาวี เป็นไปไม่ได�ทีั่�จ็ะปวีดอกี กเ็พิ�งฉัี�ไปเม้�อกี�เอง

นมรสเปรี�ย่วีพุ่งปรู๊ดข่�นมาจ็นถุ่งลิ�นไก่  อลิเชุกล้นมันกลับลงไป 

ด�วีย่คุวีามขย่ะแขย่ง  เธอปวีดฉัี� ปวีดจ็ะต้าย่อยู่่แล�วี

ย่งัเหลอ้อกีสองสถุานกีวีา่จ็ะถุ่งทีั่�พกั  ฉันัอั�นไวี�นานขนาดนั�นไม่ไหวี

แน่ เธอคุิด

จ็ูเลีย่นาย่กราวีกั�นนิรภูัย่ข่�น  ทั่ั�งคุู่เขย่ิบก�นไปข�างหน�าเล็กน�อย่เพ้�อ

เต้รีย่มต้ัวีลง  เม้�อกระดานสกีสัมผู้ัสพ้�น อลิเชุใชุ�ม้อดันทั่ี�นั�งลุกข่�น

อย่า่ว่ีาแต่้แดดร�อนจ็นหนิแต้กเลย่ มองไกลกวีา่สองเมต้รกย็่งัไมเ่หน็

ด�วีย่ซิำ�า  ขาวีโพลนไปหมด มองไปทั่างไหนก็ขาวี ทัั่�งข�างบน ข�างลา่ง และ

ด�านข�าง  เหมอ้นถุกูหอ่หุ�มอยู่่ในผู้�าขาวี  ต้รงกนัข�ามกบัคุวีามมด้มดิ แต้่

ทั่ำาให�อลิเชุรู�ส่กหวีาดกลัวีได�ไม่ต้่างกันเลย่

เธอไถุลต้ัวีออกไปทั่างขอบลู่ มองหาหิมะต้กใหม่กองเล็กๆ เป็นทั่ี�

ปลดทั่กุข ์ ทั่�องเธอสง่เสยี่งเหมอ้นเคุรื�องล�างจ็าน  เธอเหลยี่วีกลบัไป  มอง

ไมเ่หน็จ็เูลยี่นาแล�วี  ซิ่�งหมาย่คุวีามวีา่จ็เูลยี่นากค็ุงมองไมเ่หน็เธอเชุน่กนั   

เธอข่�นเนินไปสองสามเมต้ร โดย่เดินให�สกีเป็นแนวีก�างปลาอย่่างทีั่�พ่อ

บังคัุบให�เธอทั่ำาต้อนพ่อเกิดคุวีามคิุดจ็ะสอนเธอเล่นสกี  เดินข่�นเดินลง 

ลูส่กสีำาหรับเดก็ วีนัละสามสิบถุ่งสี�สบิเทีั่�ย่วี  ขาข่�นให�เดนิหนัข�าง ขาลงให�

ไถุลทั่า่ต้วัี V  การซิ้�อบตั้รข่�นสกีลฟิต้เ์พ้�อมาเลน่แคุลู่เ่ดยี่วีนั�นถุ้อเป็นการ

สิ�นเปล้องเงิน  ย่ังไม่นับวี่าทั่ำาแบบนี�ได�ชุ่วีย่ฝึึกขาด�วีย่ 

อลิเชุปลดสกีออก แล�วีเดินต้่อไปอีกสองสามก�าวี  ขาเธอจ็มลงไป

ในหิมะพร�อมกับรองเทั่�าสกีจ็นถุ่งคุร่�งน่อง 

ในทีั่�สุดเธอก็ได�นั�ง  เธอเลิกกลั�นหาย่ใจ็และผู้่อนคุลาย่กล�ามเน้�อ  
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กระแสไฟดดูอนันา่รื�นรมย่แ์ผู้่ไปทัั่�วีรา่งเธอ แล�วีไปซิกุต้วัีอยู่ที่ั่�ปลาย่นิ�วีเทั่�า

คุงเป็นเพราะนม เป็นเพราะนมแน่ๆ   คุงเพราะก�นเธอเย็่นจ็นแทั่บจ็ะ

เป็นนำ�าแขง็เม้�อนั�งในหิมะระดับคุวีามสูงกว่ีาสองพันเมต้ร  เหตุ้การณ์เชุน่นี� 

ไมเ่คุย่เกดิข่�นกบัเธอมากอ่น อย่า่งน�อย่กต็้ั�งแต้เ่ธอจ็ำาคุวีามได�  ไมเ่คุย่เลย่  

ไม่เคุย่แม�แต้่คุรั�งเดีย่วี 

คุรั�งนี�ไม่ใชุ่ฉีั�  ไม่ใชุ่แคุ่ฉีั�  อลเิชุอร่าด เวีลาเก�าโมงเชุ�า เดอ้นมกราคุม  

เธออร่าดกางเกงใน โดย่ไมรู่�ต้วัีเสยี่ด�วีย่ซิำ�า กระทัั่�งได�ย่นิเสยี่งเอรคิุร�องเรยี่ก  

จ็ากต้รงไหนสักแห่งในม่านหมอก 

เธอลกุพรวีดข่�น และในขณะนั�นเองเธอรู�ส่กวีา่มอีะไรหนกัๆ อยู่ต่้รง 

เป้ากางเกง  เธอจ็ับก�นต้ัวีเองต้ามสัญชุาต้ญาณ ทั่วี่าถุุงม้อทั่ำาให�เธอ 

ไม่สัมผู้ัสรับรู�สิ�งใด  แต้่ก็ไม่จ็ำาเป็น เพราะเธอรู�แล�วีวี่ามันคุ้ออะไร

แล�วีทั่ีนี�จ็ะทั่ำาอย่่างไร เธอน่กถุามต้ัวีเอง

เอรคิุเรยี่กเธออีกคุรั�ง  อลิเชุไม่ต้อบ ต้ราบใดทีั่�เธออยู่บ่นนั�นหมอกจ็ะ

ชุว่ีย่บงัเธอไวี�  เธออาจ็เล้�อนกางเกงสกลีง แล�วีใชุ�หมิะเชุด็เทั่า่ทีั่�จ็ะเชุด็ออก  

หรือลงไปกระซิิบบอกเอริคุถุ่งเรื�องทั่ี�เกิดข่�น  เธออาจ็บอกเขาวี่าเธอต้�อง

กลบัไปทีั่�หมูบ่�านเพราะเธอเจ็็บหวัีเขา่  ไมก่ช่็ุางหวัีมนั เลน่สกีไปทั่ั�งอย่า่งนี�  

โดย่พย่าย่ามอยู่่รั�งทั่�าย่ไวี�เป็นพอ

ทั่วี่าเธอกลับนิ�งอยู่่ต้รงนั�น พย่าย่ามไม่ขย่ับกล�ามเน้�อ ให�หมอกบัง

ต้ัวีเธอไวี�

เอริคุร�องเรีย่กเธอคุรั�งทั่ี�สาม  เสีย่งดังกวี่าเดิม

“ย่ัย่ทั่่�มนั�นคุงไปทีั่�สกีลิฟต้์แล�วีมั�งคุรับ” เด็กชุาย่คุนหน่�งบอกแทั่น

เธอ

อลิเชุได�ย่ินเสีย่งดังเซิ็งแซิ่  บางคุนบอกไปกันเถุอะ ใคุรอีกคุนบอก

ย่น้อยู่เ่ฉัย่ๆ แล�วีหนาวี  พวีกเขาอาจ็อยู่ห่า่งลงไปไมก่ี�เมต้ร ไมก่ค็ุงย่งัอยู่่

ต้รงจ็ดุทีั่�ลงจ็ากกระเชุ�า  เสยี่งต้า่งๆ เหลา่นี�เชุ้�อถุ้อไม่ได� เพราะมนัสะทั่�อน

กลับไปกลับมาบนภููเขา และจ็มลงไปในหิมะ

“โวี�ย่... ไปดูกันซิิ” เอริคุพูด
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อลเิชุนับหน่�งถุ่งสิบชุ�าๆ พลางข่มอาการอย่ากอาเจ็ยี่นเม้�อเธอรู�ส่กวีา่ 

มขีองเหนยี่วีเหนอะไหลลงไปต้ามต้�นขาเธอ  เม้�อนบัถุ่งสบิเธอกเ็ริ�มนบัใหม่ 

ถุ่งย่ี�สิบ ขณะนี�ไม่ได�ย่ินเสีย่งอะไรแล�วี

เธอหย่บิสกข่ี�นมาถุ้อเดนิไปจ็นถุ่งลู ่ ต้�องใชุ�เวีลาพกัหน่�งกวีา่จ็ะรู�วีา่ 

คุวีรหันสกีไปทั่างไหนเพ้�อให�ต้ัวีต้ั�งฉัากกับทั่างทีั่�ชุันทีั่�สุด  ในสภูาพ 

หมอกจ็ัดจ็นเราไม่รู�ด�วีย่ซิำ�าวี่ากำาลังหันหน�าไปทั่างไหน

เธอสอดรองเทั่�าใสส่กแีล�วีรัดให�แน่น  จ็ากนั�นถุอดแว่ีนกนัลมออกมา 

ถุ่มนำ�าลาย่ใส่ลงไปเพราะมีฝึ้าจ็ับอยู่่  

เธอลงไปทั่ี�หุบเขาคุนเดีย่วีได�  ไม่สนใจ็หรอกวี่าเอริคุจ็ะกำาลังต้าม

หาเธออยู่่บนย่อดเขาฟรัย่เต้เวี  ถุุงน่องเธอเป้�อนอ่เต้็มไปหมดอย่่างนี�  

ถุ�าไมจ่็ำาเป็นเธอก็ไมอ่ย่ากอยู่บ่นนั�นต้อ่อกีแม�แต้ว่ีนิาทั่เีดยี่วี  อลเิชุคุดิถุ่ง

เส�นทั่าง เธอไม่เคุย่ลงคุนเดีย่วีมาก่อน  แต้่มันจ็ะแคุ่ไหนกันเชุีย่วี เม้�อกี� 

เธอกับจ็ูเลีย่นาข่�นกระเชุ�าไฟฟ้ามาเทั่ี�ย่วีเดีย่วีเอง และเธอก็เคุย่ลงลู่นั�น

เป็นสิบๆ คุรั�งแล�วี

เธอลงในทั่า่ต้วัี V  ทั่า่นี�ปลอดภูยั่กวีา่  นอกจ็ากนั�นเม้�อขาถุา่งเธอก็ 

รู�ส่กเหนีย่วีเหนอะทั่ี�ข�างล่างนั�นน�อย่ลงด�วีย่  เม้�อวีันก่อนนี�เองเอริคุ 

บอกวี่า ถุ�าฉัันเห็นเธอต้ีวีงโคุ�งด�วีย่ทั่่าต้ัวี V อีกละก็ ฉัันจ็ะผูู้กข�อเทั่�าเธอ

ไวี�ด�วีย่กันจ็ริงๆ คุอย่ดูสิ

เอริคุไม่ชุอบขี�หน�าเธอ เธอมั�นใจ็  เขาคุิดวี่าเธอขี�ขลาด ซิ่�งจ็ะวี่าไป 

สิ�งต้า่งๆ ทีั่�เกดิข่�นกบ็อกวีา่ถุกูของเขา  เอรคิุไมชุ่อบขี�หน�าพอ่ของเธอเชุน่-

กัน เพราะทุั่กวัีนหลังเลิกเรีย่นพ่อชุอบเซิ�าซีิ�ถุามคุำาถุามร�อย่แปดพันเก�า   

อลิเชุของเราเป็นย่ังไงมั�ง  คุ้บหน�าบ�างไหม  เห็นแวีวีแชุมป์หรือย่ัง  การ

แข่งขันจ็ะเริ�มเม้�อไร  โนน่นี�นั�น  เอริคุมกัจ็�องทีั่�จ็ดุใดจุ็ดหน่�งทั่างด�านหลังพ่อ 

และต้อบ คุรับ ย่ังคุรับ หรือบางคุรั�งก็ร�องเอ� เป็นเชุิงวี่า ใจ็เย่็นๆ

อลิเชุเห็นภูาพเหตุ้การณ์ทัั่�งหมดนั�นซิ�อนกันอยู่่บนแวี่นกันลมซิ่�ง

หมอกจ็ับเต้็มขณะไถุลลงชุ�าๆ และมองไม่เห็นสิ�งทั่ี�อยู่่เลย่ปลาย่สกีไป  

กระทั่ั�งไปถุ่งบริเวีณหิมะต้กใหม่เธอถุ่งรู�วี่าถุ่งเวีลาต้�องเลี�ย่วีแล�วี
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เธอเริ�มฮัมัเพลงเพ้�อจ็ะได�รู�ส่กโดดเดี�ย่วีน�อย่ลง  ย่กมอ้ข่�นเชุด็นำ�ามกู

ใต้�จ็มูกเป็นคุรั�งคุราวี

ทั่ิ�งนำ�าหนักไปข�างหลัง  ชุี�ไม�ไป แล�วีเลี�ย่วี  ทั่รงต้ัวีบนรองเทั่�า ทั่ีนี� 

ทิั่�งนำ�าหนกัไปข�างหน�า เข�าใจ็ไหม  ทิั่�ง-นำ�า-หนัก-ไป-ข�าง-หน�า เดี�ย่วีเอริคุ 

เดี�ย่วีพ่อบอกเธอ 

พอ่คุงเดอ้ดเป็นไฟ  เธอต้�องเต้รยี่มคุำาโกหกไวี�ก่อน  ต้�องเป็นเรื�องทั่ี�

ฟังข่�น ไมม่ชีุอ่งโหวี ่หรอืขดัแย่�งกนัเอง  สว่ีนจ็ะให�บอกพอ่ไปต้ามคุวีามจ็รงิ 

นั�น เลิกคุิดไปได�เลย่  หมอก ใชุ่แล�วี เป็นเพราะหมอก  เธอกำาลังต้าม

เพ้�อนๆ ไปบนลู่ไจ็แอนท์ั่สลาลม แต่้แล�วีบัต้รสกีลิฟต้์ก็หลุดจ็ากเส้�อ- 

แจ็๊กเก็ต้ ไม่ ไม่เอาดีกวี่า ไม่เคุย่มีบัต้รสกีลิฟต้์ของใคุรปลิวีไปได�  ต้�อง 

งี�เง่าสุดๆ ถุ่งจ็ะทั่ำาบัต้รสกีลิฟต้์หาย่ได� บอกวี่าเป็นเพราะผู้�าพันคุอดีกวี่า  

ผู้�าพันคุอของเธอปลิวีไป เธอจ็่งย่�อนกลับข่�นไป  แล�วีเพ้�อนๆ ก็ไม่ย่อม

รอเธอ  เธอร�องเรีย่กพวีกเขาเป็นร�อย่ๆ คุรั�ง แต้่ก็ไม่มีใคุรต้อบ  พากัน

หาย่เข�าไปในหมอก  เธอจ็่งลงมาต้ามหาพวีกเขา

แล�วีทั่ำาไมเธอไม่กลับข่�นไปข�างบนล่ะ พ่อคุงถุามอย่่างนี�

นั�นนะ่สิ ทั่ำาไมเธอไม่กลบัข่�นไปข�างบน  มาคิุดๆ ด ูทั่ำาบตั้รสกลิีฟต์้หาย่ 

ย่ังจ็ะฟังเข�าท่ั่ากว่ีา  ทีั่�เธอไม่กลับข่�นไปเพราะเธอทั่ำาบัต้รสกีลิฟต์้หาย่  

และพนักงานไม่ย่อมให�เธอข่�นกระเชุ�ากลับ

อลเิชุย่ิ�มด�วีย่คุวีามพอใจ็ในเรื�องโกหกของต้น  แนบเนยี่น  เธอไมรู่�ส่ก 

วี่าต้ัวีสกปรกมากมาย่อะไรแล�วีด�วีย่ซิำ�า  เจ็�าสิ�งนั�นเลิกไหลย่�อย่แล�วี

สงสัย่คุงกลาย่เป็นนำ�าแข็งไปแล�วี เธอคุิด

เธอคุงได�ใชุ�เวีลาทั่ี�เหล้อของวีันนั�งอยู่่หน�าโทั่รทั่ัศน์  ได�อาบนำ�า ได�

สวีมเส้�อผู้�าสะอาดและได�สอดเทั่�าเข�าไปในรองเทั่�าแต้ะขนปุย่  เธอคุงได�อยู่่

ในคุวีามอบอุ่นต้ลอดทั่ั�งวีัน หากเพีย่งแต้่เธอแหงนหน�าข่�นจ็ากสกีสักนิด  

แคุ่พอให�เห็นแถุบสสี�มทั่ี�เขยี่นวี่า ล่่ปิดิ่  พ่อก็บอกอยู่่เสมอวี่าหัดมองทั่าง

เสยี่บ�าง  หากเพยี่งแต้เ่ธอจ็ำาได�วีา่ในหมิะต้กใหมน่ั�นต้�องไมทิ่ั่�งนำ�าหนกัไป

ข�างหน�า  และเม้�อสองสามวีันก่อนเอริคุปรับต้ัวีย่่ดรองเทั่�าสกีให�ดีกวี่านี�  
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และพ่อของเธอย่ำ�าหลาย่คุรั�งกวี่านี�วี่า อลิเชุหนัก 28 กิโลกรัมนะ มันจ็ะ

ไม่แน่นเกินไปหรือ

อันทั่ี�จ็ริงอลิเชุต้กลงไปไม่ไกลเท่ั่าไรนัก แคุ่สองสามเมต้รเท่ั่านั�น  

ให�พอรู�ส่กวีา่ทั่�องโหวีงๆ และไมม่อีะไรอยู่่ใต้�เทั่�า  หลงัจ็ากนั�นเธอกอ็ยู่่ใน

สภูาพนอนคุวีำ�าหน�ากบัพ้�น  สกกีระเดน็ออกไปต้ั�งต้รง โชุคุดกีวีา่กระดกูนอ่ง 

ของเธอ

เธอไม่ได�รู�ส่กเจ็็บมาก จ็ะวี่าไปก็แทั่บไม่รู�ส่กอะไรเลย่ด�วีย่ซิำ�า   

เพีย่งแต่้มีหิมะเข�ามาอยู่่ใต้�ผู้�าพันคุอและในหมวีกกันน็อก ทั่ำาให�เธอ 

แสบผู้ิวี 

เธอลองขย่ับแขนเป็นอย่่างแรก  ต้อนเล็กๆ เวีลาต้้�นข่�นมาพบวี่า

หิมะต้ก พ่อจ็ะสวีมเส้�อผู้�าหนาๆ ให�เธออย่่างมิดชุิด แล�วีพาลงไปชุั�นล่าง  

เดนิไปจ็นถุ่งกลางลานบ�าน  จ็ากนั�นกจั็็บมอ้กันนับหน่�งถุ่งสามแล�วีทิั่�งตั้วี

ไปข�างหลังพร�อมกัน  พ่อจ็ะบอกวี่า ทั่ำาทั่่าเทั่พธิดาสิ  แล�วีอลิเชุก็จ็ะขย่ับ 

แขนทัั่�งสองข�างข่�นลง  เม้�อเธอลกุข่�นมองรอย่รา่งต้วัีเองสลกัอยู่่ในแผู้น่พ้�น 

สีขาวี มันดูเหม้อนเงาของเทั่พธิดากางปีกจ็ริงๆ 

อลิเชุทั่ำาทั่่าเทั่พธิดาในหิมะ  ทั่ำาเฉัย่ๆ โดย่ไม่มีเหตุ้ผู้ลอะไร เพีย่ง

เพ้�อจ็ะแสดงให�ต้ัวีเองเห็นวี่าเธอย่ังมีชุีวีิต้อยู่่  เธอหันศีรษะไปอีกด�านได�

สำาเร็จ็ และเริ�มหาย่ใจ็อีกคุรั�ง แม�จ็ะรู�ส่กว่ีาอากาศทั่ี�เธอหาย่ใจ็เข�าไปนั�น 

ลงไปไม่ถุ่งต้ำาแหน่งทีั่�คุวีรจ็ะถุ่งก็ต้าม  เธอเกิดคุวีามรู�ส่กแปลกๆ  

เหม้อนไม่รู�วี่าขาอยู่่ทั่างไหน  รู�ส่กแปลกมากๆ เหม้อนไม่มีขาอยู่่แล�วี  

เธอพย่าย่ามจ็ะลุก แต้่ลุกไม่ข่�น

หากไมม่หีมอกคุงมีคุนมองเห็นเธอได�จ็ากด�านบน  เป็นรอย่สีเขีย่วีๆ 

แบนต้ิดก�นโกรกธาร  ห่างออกมาไม่กี�ก�าวีจ็ากจ็ุดทั่ี�นำ�าในลำาธารเล็กๆ จ็ะ

ไหลรินอีกคุรั�งในฤดูใบไม�ผู้ลิ  และพออากาศเริ�มอุ่น สต้รอว์ีเบอร์รี�ป่า 

กจ็็ะออกผู้ล  และหากเราอดใจ็รอนานพอ มนัจ็ะหวีานเหมอ้นลกูอม และ

อาจ็เก็บได�เต้็มต้ะกร�าภูาย่ในวีันเดีย่วี 

อลิเชุร�องขอคุวีามชุ่วีย่เหล้อ แต้่เสีย่งแผู้่วีเบาของเธอหาย่เข�าไปใน
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หมอก เธอพย่าย่ามลุกข่�นอีกคุรั�ง หรืออย่่างน�อย่ก็พลิกต้ัวี แต้่ก็ไร�ผู้ล

พ่อบอกวี่าคุนทั่ี�หนาวีต้าย่นั�น ก่อนสิ�นลมจ็ะรู�ส่กร�อนมาก จ็นอย่าก

แก�ผู้�า  ดังนั�นจ็่งพบคุนหนาวีต้าย่แทั่บทัุ่กคุนในสภูาพเหล้อแต้่ชุุดชุั�นใน  

ส่วีนเธอกางเกงในเป้�อนอีกต้่างหาก

เธอเริ�มหมดคุวีามรู�ส่กทีั่�นิ�วีด�วีย่  เธอถุอดถุุงมอ้ข�างหน่�งออกมาเปา่

ลมเข�าไป แล�วีกำาม้อสอดกลับคุ้นเพ้�อให�อุ่น  เธอทั่ำาอย่่างเดีย่วีกันกับม้อ

อีกข�างด�วีย่  เธอทั่ำากิริย่าน่าขันนี�ซิำ�าไปซิำ�ามาอยู่่สองสามรอบ

แย่ต่้รงอวัีย่วีะสว่ีนปลาย่ของรา่งกาย่ พอ่บอกอยู่เ่สมอ นิ�วีมอ้ นิ�วีเทั่�า 

จ็มกูและห ู หวัีใจ็พย่าย่ามเก็บเลอ้ดไวี�ให�ตั้วีเองอย่า่งเต็้มทีั่� และปล่อย่ให�

ส่วีนอ้�นๆ แข็งต้าย่ไป

อลิเชุน่กภูาพนิ�วีม้อของเธอคุ่อย่ๆ เปลี�ย่นเป็นสีม่วีง ต้ามด�วีย่แขน

และขา  เธอนก่ถุ่งหัวีใจ็ทีั่�กำาลงัเต้�นแรงข่�นเรื�อย่ๆ เพ้�อกักเก็บคุวีามอบอุน่

ทีั่�เหลอ้ทัั่�งหมดไวี�  ต้วัีเธอคุงจ็ะแข็งจ็นถุ�ามีหมาป่าเดินผู้า่นมา มนัแคุ่เดิน

เหย่ีย่บเฉัย่ๆ แขนเธอก็คุงหัก 

คุนคุงกำาลังต้ามหาฉััน

หมาป่ามีจ็ริงหรือเปล่าก็ไม่รู�สินะ

นิ�วีม้อฉัันหมดคุวีามรู�ส่กแล�วี

ถุ�าเพีย่งแต้่ฉัันไม่ด้�มนมนั�น

ทั่ิ�งนำ�าหนักไปข�างหน�า เธอคุิด

ไม่หรอก หมาป่าจ็ำาศีลในชุ่วีงฤดูหนาวี

เอริคุคุงโกรธหัวีฟัดหัวีเหวีี�ย่ง

ฉัันไม่อย่ากเข�าร่วีมการแข่งขันนั�น

อย่า่ไร�สาระน่า เธอก็รู�อยู่แ่ก่ใจ็วีา่หมาป่าไม่ได�จ็ำาศลีในชุ่วีงฤดหูนาวี

คุวีามคุิดของเธอวีนเวีีย่นและไร�เหตุ้ผู้ลข่�นเรื�อย่ๆ  ดวีงอาทิั่ต้ย่์

คุ่อย่ๆ คุล�อย่ต้ำ�าลงทั่างด�านหลังย่อดเขาชุาเบอร์ต้ันอย่่างไม่รู�ไม่ชุี�  เงา

เทั่้อกเขาทั่อดย่าวีบนร่างของอลิเชุ หมอกกลาย่เป็นสีดำาสนิทั่
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เม้�อคุรั�งคุู่แฝึดย่ังเล็กและมิเคุลาก่อเรื�องในแบบของเธอ  เชุ่น 

กระโจ็นลงบันไดในรถุหัดเดิน หรือจั็บเม็ดถัุ�วีย่ัดใส่จ็มูก ซิ่�งหลังจ็ากนั�น

ก็ต้�องนำาต้ัวีส่งห�องฉัุกเฉัินให�หมอเอาคุีมชุนิดพิเศษคุีบเม็ดถัุ�วีออก พ่อ

ของพวีกเขามักจ็ะหันไปพูดกับมัต้เต้ีย่ คุนทีั่�ออกมาล้มต้าดูโลกก่อนว่ีา 

ทั่�องของแม่เล็กเกินไปสำาหรับลูกสองคุน

“ต้อนอยู่่ในทั่�องก่อเรื�องอะไรกันบ�างก็ไมรู่�” ผูู้�เป็นพ่อพดู “สงสัย่แก

จ็ะเต้ะน�องจ็นน�องบาดเจ็็บรุนแรงต้รงไหนสักแห่ง”

จ็ากนั�นพอ่จ็ะหัวีเราะ แม�จ็ะไม่น่าขำาต้รงไหนเลย่ก็ต้าม  พอ่อุ�มมเิคุลา 

ชุูข่�น แล�วีเอาเคุราซิุกแก�มนุ่มๆ ของเธอ

มตั้เตี้ย่แหงนหน�ามอง  เขาเองกห็วัีเราะ และปลอ่ย่ให�คุำาพูดของพอ่

คุ่อย่ๆ ซิ่มเข�ามาในต้ัวี  เขาไม่เข�าใจ็คุวีามหมาย่อันแทั่�จ็ริง ปล่อย่ให�มัน

ต้กต้ะกอนอยู่่ทีั่�ก�นกระเพาะ ก่อต้ัวีเป็นชุั�นหนาหน้ดเหม้อนต้ะกอนของ

ไวีน์ทั่ี�บ่มเป็นเวีลานาน 

เสีย่งหัวีเราะของพ่อกลาย่เป็นย่ิ�มแห�งๆ เม้�อมิเคุลาซิ่�งอายุ่ได�ย่ี�สิบ-

เจ็็ดเด้อนย่ังไม่เปล่งเสีย่งพูดอะไรสักคุำา  แม�แต้่คุำาวี่าแม่ หรืออ่ หรือง่วีง 

หรอืโฮัง่ เสีย่งแหลมเลก็ไมป่ะต้ดิปะต้อ่กนัของเธอดังมาจ็ากทีั่�เปลี�ย่วีร�าง

จ็นพ่อสั�นสะทั่�านทัุ่กคุรั�งทั่ี�ได�ย่ิน

ต้อนเธออาย่หุ�าขวีบคุร่�ง นกัอรรถุบำาบดัผูู้�สวีมแวีน่ต้าหนาเต้อะวีาง

กลอ่งไม�อดัเจ็าะชุอ่งเป็นรปูทั่รงต้า่งๆ สี�แบบไวี�เบ้�องหน�ามเิคุลา  มรูีปดาวี 

วีงกลม สี�เหลี�ย่ม และสามเหลี�ย่ม  และมีต้ัวีบล็อกหลากสีสำาหรับหย่อด

ลงไปให�ต้รงต้ามชุ่อง

มิเคุลามองดูด�วีย่สาย่ต้าพิศวีง
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“ดาวีต้�องหย่อดต้รงไหนจ็๊ะ มิเคุลา” นักอรรถุบำาบัดถุาม 

มิเคุลาก�มมองของเล่นโดย่ไม่จ็ับต้�องสิ�งใด คุุณหมอหย่ิบรูปดาวีใส่

ม้อเธอ

“อันนี�ต้�องหย่อดต้รงไหนจ็๊ะ มิเคุลา” เธอถุาม

มิเคุลาเหลีย่วีไปเหลีย่วีมาแบบเล้�อนลอย่  เธอเอาแฉักดาวีสีเหล้อง

แฉักหน่�งใสป่ากเคุี�ย่วี  นกัอรรถุบำาบดัจ็บัมอ้เธอออกจ็ากปากและถุามซิำ�า 

เป็นคุรั�งทั่ี�สาม

“มิเคุลา ทั่ำาต้ามทั่ี�คุุณหมอบอกเสีย่ทั่ีสิ” พ่อเธอดุ เขานั�งไม่ต้ิด

“คุณุบาลอสซิโีน ขอคุวีามกรณุาด�วีย่นะคุะ” คุณุหมอพดูด�วีย่นำ�าเสยี่ง 

โอนอ่อน “เราต้�องให�เวีลาเด็กคุ่ะ” 

มิเคุลาใชุ�เวีลาหน่�งนาทีั่เต้็ม  แล�วีเปล่งเสีย่งคุรางน่าทั่รมานใจ็ ซิ่�ง

อาจ็เป็นได�ทัั่�งเสีย่งแห่งคุวีามปีต้ยิ่นิดหีรอืทั่�อแทั่�สิ�นหวีงั จ็ากนั�นจ็ง่หย่อด

รูปดาวีลงไปในชุ่องสี�เหลี�ย่มอย่่างมั�นใจ็

ถุ่งมตั้เต้ยี่จ็ะไมรู่�เองวีา่น�องสาวีมคีุวีามผู้ดิปกต้ ิเพ้�อนรว่ีมชุั�นของเขา

กค็ุงชุี�ให�เห็น ย่กต้วัีอย่า่งเชุ่น ซิิโมนา โวีลแต้ร์รา ต้อนเรีย่นชุั�นประถุมหน่�ง  

คุรูบอกเธอวี่า ซิิโมนา เด้อนนี�หนูจ็ะได�นั�งข�างมิเคุลานะคุะ  เธอไม่ย่อม  

เอาม้อกอดอกพูดวี่า หนูไม่อย่ากนั�งข�างย่ัย่นั�น

มัต้เต้ีย่ปล่อย่ให�ซิิโมนากับคุรูเถุีย่งกันอยู่่สักพักก่อนเอ่ย่ข่�นวี่า  

คุรูคุรับ ผู้มนั�งข�างกับมิเคุลาก็ได�คุรับ  ทัุ่กคุนมีทั่่าทั่ีโล่งอก ทัั่�ง ยัยนั�น  

ซิิโมนา และคุรู  ทัุ่กคุนย่กเวี�นมัต้เต้ีย่

คุูแ่ฝึดนั�งหน�าชุั�น  มเิคุลาระบาย่สรีปูภูาพทั่ั�งวีนั บรรจ็งออกนอกเส�น 

และใชุ�สีมั�วีไปหมด  ผู้ิวีเด็กสีนำ�าเงิน ทั่�องฟ้าสีแดง ต้�นไม�สีเหล้องทัุ่กต้�น  

เธอกำาดินสอสีเหม้อนกำาทั่ี�ทัุ่บเน้�อ และกดลงบนกระดาษแรงจ็นกระดาษ

ขาดทัุ่กสามแผู้่น

มตั้เตี้ย่ซิ่�งนั�งข�างๆ เธอ หดัอา่นหดัเขีย่น  เรีย่นบวีก ลบ คุณู หาร  เขา

เป็นคุนแรกในชุั�นทีั่�หารย่าวีเป็น  สมองของเขาเหมอ้นกลไกทีั่�สมบรูณ์แบบ  
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ล่กลับในทั่ำานองเดีย่วีกับสมองทั่ี�แสนบกพร่องของน�องสาวีเขา

บางคุรั�งมิเคุลาจ็ะนั�งกระสับกระส่าย่ กวีัดแกวี่งแขนระรัวีราวีกับ 

ผู้ีเส้�อราต้รีต้ิดกับดัก  ดวีงต้าของเธอหม่นหมองลง  คุรูจ็�องมองเธอ  

ทั่่าทั่างกลัวีย่ิ�งกวี่าเธอเสีย่อีก และแอบหวีังอยู่่รางๆ วี่าเด็กพัฒนาการชุ�า

คุนนี�จ็ะบินข่�นได�จ็ริงๆ ไม่คุรั�งใดก็คุรั�งหน่�ง  นักเรีย่นในแถุวีหลังคุนหน่�ง

หัวีเราะคุิกคุัก อีกคุนทั่ำาเสีย่งชุู่วีวีวี 

มัต้เต้ีย่ลุกข่�นย่้น ย่กเก�าอี�ก่อนขย่ับเพ้�อไม่ให�เกิดเสีย่งเอี�ย่ด แล�วี

เดนิไปหามเิคุลาผูู้�กำาลงัหมุนศรีษะไปรอบๆ  ต้อนนี�เธอกวีดัแกว่ีงแขนแรง 

จ็นเขากลัวีวี่ามันจ็ะหลุดออกมา

มัต้เต้ีย่จ็ับม้อทัั่�งสองข�างของมิเคุลา แล�วีคุ่อย่ๆ งอแขนเธอเข�าไป 

ให�เธอกอดอกไวี�

“ทั่ีนี�ก็ไม่มีปีกแล�วีนะ” เขากระซิิบข�างหูเธอ 

เวีลาผู่้านไปคุรู่หน่�งกวีา่มิเคุลาจ็ะหยุ่ดต้วัีสั�น  สาย่ต้าเธอจ็บัจ็�องอะไร 

บางอย่่างทีั่�ไม่มีต้ัวีต้น ราวีสองสามวิีนาทีั่ จ็ากนั�นก็ละเลงรูปภูาพต้่อ

ราวีกับไม่มีอะไรเกิดข่�น  มัต้เต้ีย่กลับไปนั�งทั่ี� ศีรษะเขาก�มต้ำ�า หูแดง 

ด�วีย่คุวีามอับอาย่ ส่วีนคุรูก็สอนต้่อ

อยู่่ชุั�นประถุมสามแล�วี แต่้คุู่แฝึดยั่งไม่เคุย่ได�รับเชุิญไปงานเลี�ย่ง-

วีันเกิดเพ้�อนร่วีมชุั�นเลย่ แม่ของพวีกเขาสังเกต้เห็น จ็่งคุิดจ็ะแก�ไข

สถุานการณ์ด�วีย่การจ็ัดงานเลี�ย่งทีั่�บ�านเสีย่เองในวีันเกิดของคูุ่แฝึด   

ทีั่�โต้๊ะอาหาร ผูู้�เป็นสามีปัดข�อเสนอนี�ต้กไป โดย่บอกว่ีา ได�โปรดเถิุด  

อาเดเล แคุ่นี�ก็น่าลำาบากใจ็พอแล�วี  มัต้เต้ีย่ถุอนหาย่ใจ็ด�วีย่คุวีามโล่งอก 

ส่วีนมิเคุลาก็ทั่ำาส�อมต้กเป็นคุรั�งทั่ี�สิบได�  ไม่เคุย่มีใคุรเอ่ย่ถุ่งเรื�องนั�นอีก

ต้อ่มา เชุ�าวีนัหน่�งในเดอ้นมกราคุม รคิุคุารโ์ด เปลอ็ต้ต้ ิเดก็ผู้มแดง

ริมฝึีปากเหม้อนลิงบาบูน เดินมาทั่ี�โต้๊ะของมัต้เต้ีย่

“นี� แม่บอกวี่านาย่จ็ะมางานเลี�ย่งวีันเกิดของฉัันด�วีย่ก็ได�นะ” เขา 

พูดเร็วีปรื�อ สาย่ต้ามองทั่ี�กระดานดำา

“เธอด�วีย่” เขาพูดต้่อพร�อมกับชุี�ไปทั่ี�มิเคุลาซิ่�งกำาลังเอาม้อรีดโต๊้ะ
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อย่่างบรรจ็งราวีกับรีดผู้�าปูทั่ี�นอนให�เรีย่บ

มตั้เต้ยี่รู�ส่กชุาย่บุย่บิด�วีย่คุวีามต้้�นเต้�น  เขาต้อบขอบใจ็ แต้ริ่คุคุารโ์ด 

เดินจ็ากไปแล�วีด�วีย่คุวีามรู�ส่กเหม้อนย่กภููเขาออกจ็ากอก

แม่ของคุู่แฝึดกระวีนกระวีาย่ใจ็ข่�นมาทัั่นทีั่ เธอพาทัั่�งสองไปซิ้�อ

เส้�อผู้�าใหม่ทีั่�ร�านเบเนต้อง  ไปร�านขาย่ของเล่นถุ่งสามร�าน แต่้อาเดเลก็ย่งั 

ต้ัดสินใจ็ไม่ได�สักทั่ี

“ริคุคุาร์โดชุอบของแบบไหน  น่าจ็ะชุอบอันนี�มั�ย่” เธอถุามมัต้เต้ีย่

ขณะพินิจ็พิจ็ารณากล่องจ็ิ�กซิอวี์ขนาดหน่�งพันห�าร�อย่ชุิ�น

“ผู้มจ็ะไปรู�ได�ย่ังไงล่ะคุรับ” ลูกชุาย่เธอต้อบ

“เขาเป็นเพ้�อนของลูกนะ  ลูกก็ต้�องรู�สิวี่าเขาชุอบเล่นอะไร”

มัต้เต้ีย่คิุดอยู่่ในใจ็วี่า ริคุคุาร์โดไม่ใชุ่เพ้�อนเขา แต่้ไม่อาจ็อธิบาย่ 

ให�แม่ฟังได� เขาจ็่งได�แต้่ย่ักไหล่

ทั่�าย่ทีั่�สุดอาเดเลก็เล้อกตั้วีต้่อเลโก�ชุุดย่านอวีกาศ ซิ่�งเป็นของเล่น

ชุิ�นใหญ่ทั่ี�สุดและแพงทั่ี�สุดในแผู้นกนั�น

“แม่คุรับ มันมากเกินไปนะ” ลูกชุาย่เธอคุัดคุ�าน

“มากไปทีั่�ไหนกนั  อกีอย่า่ง ลกูก็ไปกันสองคุน  คุงไมอ่ย่ากขาย่หน�า 

เขาหรอกนะ”

มัต้เตี้ย่รู�ดีวี่าไม่ว่ีาจ็ะเลโก�หรือไม่เลโก� ทัั่�งสองก็ขาย่หน�าเขาอยู่่ดี   

มมีเิคุลาอยู่ด่�วีย่ไมม่ทีั่างจ็ะเป็นแบบอ้�นไปได�เลย่  เขารู�วีา่ทีั่�รคิุคุารโ์ดชุวีน

กเ็พยี่งเพราะถุกูพอ่แมบ่งัคุบั  มเิคุลาคุงคุอย่ต้ามก�นเขาแจ็  เธอคุงจ็ะทั่ำา

นำ�าส�มหกรดต้ัวี  จ็ากนั�นก็ร�องไห�งอแง แบบทั่ี�เธอชุอบทั่ำาเวีลารู�ส่กเพลีย่

เป็นคุรั�งแรกทั่ี�มัต้เต้ีย่คุิดวี่าอยู่่บ�านน่าจ็ะดีกวี่า

ไม่สิ เขาคุิดวี่าให�มิเคุลาอยู่่บ�านน่าจ็ะดีกวี่า

“แม่คุรับ” เขาเอ่ย่ข่�นอย่่างไม่คุ่อย่มั�นใจ็นัก

อาเดเลกำาลังหากระเป๋าเงินในกระเป๋าถุ้อ

“วี่าไงจ็๊ะ”

มัต้เต้ีย่สูดหาย่ใจ็ล่ก
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“มิเคุลาต้�องไปงานเลี�ย่งด�วีย่จ็ริงๆ เหรอคุรับ”

อาเดเลชุะงักงัน เธอจ็�องเข�าไปในต้าของลูกชุาย่  พนักงานคุิดเงิน 

มองดูเหตุ้การณ์อย่่างไม่ย่ินดีย่ินร�าย่ ม้อข�างหน่�งแบรอรับเงินอยู่่บน

สาย่พานลำาเลีย่ง มิเคุลากำาลังสลับทั่ี�ห่อลูกกวีาดบนชุั�นจ็นมั�วีไปหมด

แก�มของมตั้เต้ยี่ร�อนผู้า่วี เต้รยี่มพร�อมรบัการต้บซิ่�งจ็ะไมเ่กดิข่�นเลย่

“ต้�องไปสิ” แม่ต้อบสั�นๆ และเรื�องก็จ็บแคุ่นั�น

ทัั่�งคุู่ไปบ�านของริคุคุาร์โดเองได�  เดินไปเพีย่งสิบนาทั่ีก็ถุ่ง  บ่าย่-

สามโมงต้รง อาเดเลดันต้ัวีคุู่แฝึดออกจ็ากบ�าน

“ไปกันได�แล�วี เดี�ย่วีสาย่ อย่่าล้มขอบคุุณพ่อแม่ของเพ้�อนด�วีย่นะ”

แล�วีหันไปพูดกับมัต้เต้ีย่

“ดูแลน�องด�วีย่  รู�นะวี่าน�องกินอาหารขย่ะไม่ได�”

มตั้เต้ยี่พย่กัหน�า  อาเดเลจู็บลาทัั่�งสองทีั่�แก�ม  แต่้จ็บูมเิคุลานานกว่ีา   

เธอจ็ัดผู้มมิเคุลาใต้�ทั่ี�คุาดผู้มให�เรีย่บร�อย่ แล�วีพูดวี่า ขอให�สนุกกันนะ

ทั่ั�งสองคุน

ระหว่ีางทั่างไปบ�านริคุคุาร์โด คุวีามคิุดของมัต้เตี้ย่ต้ีจ็ังหวีะด�วีย่ 

เสยี่งชุิ�นเลโก�ไหลไปชุนข�างกลอ่งกระดาษเหมอ้นนำ�าข่�นนำ�าลง  หา่งออกไป 

ทั่างด�านหลังของเขาสองสามเมต้ร มิเคุลาเดินสะดุดเพราะพย่าย่ามจ็ะ 

ก�าวีต้ามให�ทั่ัน  เธอลากเทั่�าบนซิากใบไม�เละๆ ทีั่�ต้ิดแน่นกับพ้�นถุนน  

อากาศหนาวีและสงบนิ�ง

เธอจ็ะทั่ำามันฝึรั�งทั่อดหกใส่พ้�นจ็นหมด  มัต้เต้ีย่คุิด

เธอจ็ะรับลูกบอลแล�วีไม่ย่อมส่งให�คุนอ้�นต้่อ

“เร็วีๆ หน่อย่ได�มั�ย่” เขาหันไปพูดกับคุู่แฝึดซิ่�งจ็ู่ๆ ก็นั�งย่องๆ ลง

กลางทั่างเทั่�าและใชุ�นิ�วีเขี�ย่ไส�เด้อนต้ัวีย่าวีหน่�งคุ้บเล่น

มเิคุลามองพี�ชุาย่ราวีกับได�พบหน�าอีกคุรั�งหลังจ็ากไม่ได�เจ็อกันนาน  

เธอย่ิ�มให�เขาแล�วีใชุ�นิ�วีโป้งกับนิ�วีชุี�คุีบไส�เด้อนวีิ�งเข�าไปหา

“น่าขย่ะแขย่ง โย่นทั่ิ�งไป” มัต้เต้ีย่สั�งพร�อมกับถุอย่ออก

มิเคุลามองไส�เด้อนอีกคุรู่หน่�ง ทั่่าทั่างเหม้อนสงสัย่วี่ามันมาอยู่่ใน 
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มอ้เธอได�อย่า่งไร  จ็ากนั�นเธอโย่นไส�เดอ้นทิั่�ง และออกวีิ�งต้วัีเอยี่งเพ้�อให�

ทั่ันพี�ชุาย่ซิ่�งเดินห่างออกไปสองสามก�าวีแล�วี 

เธอจ็ะรับลูกบอลแล�วีไม่ให�ใคุรอีกเลย่ แบบเดีย่วีกับเวีลาเล่นทีั่�

โรงเรีย่น มัต้เต้ีย่คุิด

เขามองคุู่แฝึดซิ่�งมีดวีงต้า จ็มูก และสีผู้มเหม้อนของเขา กับสมอง

ทีั่�น่าเอาไปโย่นทิั่�ง แล�วีเขาก็รู�ส่กเกลีย่ดจ็ริงๆ ข่�นมาเป็นคุรั�งแรก  เขา 

จ็บัมอ้เธอพาข�ามถุนนเพราะบรเิวีณนั�นรถุแลน่เร็วีมาก  ระหว่ีางข�ามถุนน

อยู่่นั�นเองเขาเกิดคุวีามคุิดหน่�งข่�นมา 

เขาปลอ่ย่มอ้น�องซิ่�งสวีมถุุงมอ้ขนสตั้วี ์แต้แ่ล�วีกค็ุดิวีา่มนัไมถุ่กูต้�อง

ต้่อมา ระหวี่างเดินผู้่านสวีนสาธารณะเขาก็เปลี�ย่นใจ็อีกคุรั�ง  บอก

ต้ัวีเองวี่าคุงไม่มีใคุรรู�หรอก

แคุ่สองสามชุั�วีโมงเอง เขาคุิด คุรั�งนี�คุรั�งเดีย่วี 

เขาเปลี�ย่นเส�นทั่างกะทั่นัหนั  ลากแขนมเิคุลาเข�าไปในสวีนสาธารณะ  

ต้�นหญ�าย่ังเปีย่กชุ้�นจ็ากนำ�าคุ�างแข็งในชุ่วีงกลางคุ้น  มิเคุลาวีิ�งเหย่าะๆ 

ต้ามเขา ทั่ำาให�รองเทั่�าบู๊ต้หนังกลับสีขาวีคุู่ใหม่เอี�ย่มของเธอเลอะโคุลน 

ในสวีนสาธารณะไม่มีคุนเลย่  อากาศหนาวีอย่่างนั�นใคุรก็คุงหมด

อารมณ์จ็ะมาเดนิเลน่  คุูแ่ฝึดเดนิไปถุ่งบรเิวีณทีั่�มีหมู่ไม�  ต้รงนั�นต้ั�งโต้ะ๊ไม� 

สามต้ัวีกับเต้าบาร์บีคุิวี  พวีกเขาเคุย่พักกินม้�อกลางวีันทั่ี�นี�ต้อนเรีย่นชุั�น

ประถุมหน่�ง เชุ�านั�นคุุณคุรูพานักเรีย่นออกมาเก็บใบไม�แห�งไปทั่ำาของ

ประดบัโต้ะ๊หน�าต้านา่เกลยี่ดเพ้�อนำาไปมอบให�ปู่ย่า่ต้าย่าย่ในวีนัคุรสิต้ม์าส

“มิเคุลา ฟังพี�นะ” มัต้เต้ีย่พูด “ฟังอยู่่ร่เปล่า”

เวีลาพูดกับมิเคุลา เราต้�องแน่ใจ็วี่าชุ่องทั่างการส้�อสารอันเล็กแคุบ

ของเธอนั�นเปิดรับอยู่่  มัต้เต้ีย่รอให�น�องสาวีพย่ักหน�า

“เอาละ พี�จ็ะไปทั่ี�อ้�นสักพักนะ  แต้่ไปไม่นานหรอก แคุ่คุร่�งชุั�วีโมง

เทั่่านั�น” เขาอธิบาย่

ไม่มีเหตุ้ผู้ลทีั่�จ็ะบอกคุวีามจ็ริง เพราะถุ่งอย่่างไรสำาหรับมิเคุลาแล�วี

จ็ะคุร่�งชุั�วีโมงหรือทัั่�งวีันก็แทั่บไม่ต้่างกัน  คุุณหมอบอกวี่าพัฒนาการ
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ด�านการรบัรู�เชิุงมติ้สัิมพันธ์ของเธอหยุ่ดอยู่ท่ั่ี�ขั�นจ็ติ้ก่อนสำานก่ ซิ่�งมตั้เต้ยี่

เข�าใจ็ดีวี่าหมาย่คุวีามวี่าอะไร

“นั�งรอพี�ต้รงนี�นะ” เขาบอกคุู่แฝึด

มิเคุลาจ็�องหน�าพี�ชุาย่ด�วีย่สีหน�าจ็ริงจั็งโดย่ไม่ต้อบอะไร เพราะเธอ

ต้อบไม่เป็น  เธอไม่แสดงอาการวี่าเข�าใจ็จ็ริงๆ แต้่สาย่ต้าของเธอเป็น

ประกาย่ข่�นมาแวีบหน่�ง และต้ลอดชุีวีิต้ของมัต้เต้ีย่เขาก็จ็ะน่กถุ่งดวีงต้า

คุู่นั�นเสม้อนเป็นคุวีามกลัวี

เขาเดินห่างออกไปจ็ากน�องสาวีสองสามก�าวี โดย่เดินถุอย่หลังเพ้�อ

จ็ะได�มองเธอและแน่ใจ็วี่าเธอไม่ได�ต้ามมา  มีแต้่กุ�งทั่ี�เดินทั่่านั�น แม่เคุย่

ดุเขา และไม่พ�นต้�องชุนอะไรเข�าให� 

เขาอยู่ห่า่งออกมาราวีสบิห�าเมต้ร  มเิคุลาเลกิมองเขาแล�วี  เธอกำาลงั

ง่วีนอยู่่กับการพย่าย่ามด่งกระดุมเส้�อโคุ�ต้ผู้�าขนสัต้วี์

มัต้เต้ีย่หันหลังแล�วีออกวีิ�ง ม้อกำาถุุงใส่ของขวีัญแน่น  ต้ัวีต้่อ-

พลาสต้ิกมากกวี่าสองร�อย่ชุิ�นชุนกันอยู่่ในกล่อง ราวีกับต้�องการจ็ะบอก

อะไรเขาสักอย่่าง

“หวีดัดจี็�ะ มตั้เต้ยี่” แมข่องรคิุคุารโ์ด เปลอ็ต้ต้ ิเอย่่ทั่กัขณะเปดิประตู้  

“น�องสาวีล่ะจ็๊ะ”

“เธอมีไข�” มัต้เต้ีย่โกหก “นิดหน่อย่คุรับ”

“โธ่ น่าเสีย่ดาย่จ็ัง” เธอพูด แต้่ไม่มีทั่่าทั่ีเสีย่ใจ็แม�แต้่น�อย่ เธอก�าวี

หลบให�เขาเดินเข�าบ�าน

“รคิุกี� มตั้เต้ยี่มาแนะ่ ออกมาทั่กัทั่าย่เพ้�อนหนอ่ย่เร็วี” เธอร�องเรยี่ก

ไปทั่างระเบีย่งทั่างเดิน

ริคุคุาร์โดไถุลพ้�นออกมาด�วีย่สีหน�าไม่เป็นมิต้ร  เขานิ�งมองมัต้เต้ีย่ 

คุรู่หน่�งและหาร่องรอย่ของเด็กหญิงปัญญาอ่อน  จ็ากนั�นจ็ง่เอ่ย่คุำาทัั่กทั่าย่

ด�วีย่คุวีามโล่งอก

มัต้เต้ีย่ชุูถุุงของขวีัญข่�นต้รงหน�าแม่ของริคุคุาร์โด
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“วีางไวี�ต้รงไหนดีคุรับ” เขาถุาม

“อะไรเหรอ” ริคุคุาร์โดถุามเหม้อนไม่ไวี�ใจ็

“เลโก�”

“อ๋อ”

ริคุคุาร์โดคุวี�าถุุงแล�วีหาย่กลับเข�าไปในทั่างเดิน

“ไปกบัเพ้�อนส”ิ เธอบอกพลางดนัต้วัีมตั้เต้ยี่ “งานเลี�ย่งจ็ดัต้รงโน�น

แน่ะ”

ห�องนั�งเลน่ของคุรอบคุรัวีเปล็อต้ติ้ประดับประดาด�วีย่พวีงลูกโปง่  บน

โต้๊ะทั่ี�ปูกระดาษสีแดงมีชุามป๊อปคุอร์นกับมันฝึรั�งทั่อด ถุาดพิซิซิ่าแห�งๆ  

หั�นเป็นชุิ�นสี�เหลี�ย่ม และขวีดนำ�าอัดลมหลากสีทีั่�ย่ังไม่เปิดเรีย่งเป็นแถุวี  

เพ้�อนร่วีมชุั�นของมัต้เตี้ย่บางคุนมาถุ่งก่อนแล�วี และกำาลังย่้นล�อมโต๊้ะ

อยู่่ต้รงกลางห�อง

มัต้เต้ีย่ก�าวีเข�าไปหาคุนอ้�นๆ แต้่แล�วีก็หยุ่ดอยู่่ห่างออกไปราวี 

สองเมต้ร เหม้อนดาวีบริวีารทั่ี�ไม่อย่ากกินพ้�นทีั่�บนทั่�องฟ้ามากเกินไป  

ไม่มีใคุรสนใจ็มองเขา

เม้�อมีเด็กอยู่่เต้็มห�อง ชุาย่หนุ่มคุนหน่�งอายุ่ราวีย่ี�สิบ ใส่จ็มูก-

พลาสต้ิกสีแดงกับหมวีกแบบต้ัวีต้ลก ก็พาพวีกเขาเล่นปิดต้าไล่จ็ับและ

ปิดต้าต้ิดหางลา มัต้เต้ีย่ชุนะทีั่�หน่�ง ได�รับรางวีัลเป็นลูกกวีาดเต้็มกำาม้อ   

แต้่ทั่ี�เขาชุนะก็เพีย่งเพราะเขาแอบมองลอดใต้�ผู้�าปิดต้า  เพ้�อนๆ พากัน

ต้ะโกนโห่และบอกวี่าเขาขี�โกงระหวี่างทีั่�เขาเอาลูกกวีาดย่ัดใส่กระเป๋า-

กางเกงด�วีย่คุวีามอับอาย่

เม้�อข�างนอกม้ดแล�วี ชุาย่หนุ่มแต้่งชุุดต้ัวีต้ลกก็ปิดไฟ บอกให� 

พวีกเขานั�งล�อมวีง และเริ�มเล่าเรื�องสย่องขวีัญ โดย่ถุ้อไฟฉัาย่ไวี�ทั่ี�ใต้�คุาง

มัต้เตี้ย่คิุดว่ีาเรื�องเล่าไม่คุ่อย่น่ากลัวีเทั่่าไร แต้่ทีั่�น่ากลัวีคุ้อใบหน�า

ทั่ี�มีไฟส่องแบบนั�น  แสงไฟทั่ี�ฉัาย่ข่�นจ็ากด�านล่างทั่ำาให�ใบหน�าเป็นสีแดง 

และเหน็เงานา่สะพร่งกลัวี  มตั้เตี้ย่มองออกไปนอกหน�าต่้างเพ้�อจ็ะได�เลิก

มองต้ัวีต้ลกแล�วีเขาก็น่กถุ่งมิเคุลาข่�นมา  เขาไม่ได�ล้มเธอไปจ็ริงๆ แต้่
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เป็นคุรั�งแรกทีั่�เขาน่กภูาพเธอกำาลังรอเขาอยู่่ทั่่ามกลางหมู่ไม�เพีย่งลำาพัง 

และเอาถุุงม้อสีขาวีถุูหน�าเพ้�อให�รู�ส่กอุ่นข่�นมาบ�าง

เขาลุกพรวีดข่�น ซิ่�งเป็นจั็งหวีะเดีย่วีกับทีั่�แม่ของริคุคุาร์โดเข�ามา

ในห�องม้ดๆ นั�นพร�อมกับขนมเคุ�กทีั่�มีเทั่ีย่นจ็ุดสวี่างปักอยู่่เต้็มไปหมด  

แล�วีทัุ่กคุนก็ปรบม้อ บ�างปรบให�เรื�องเล่า บ�างปรบให�ขนมเคุ�ก

“ผู้มต้�องไปแล�วี” เขาบอกเธอ โดย่ทีั่�เธอย่ังไม่ทั่ันได�วีางขนมเคุ�ก

ลงบนโต้๊ะ

“ต้อนนี�เลย่เหรอ แต้่ขนมเคุ�กมาแล�วีนะ”

“คุรับ ต้อนนี�แหละ ผู้มต้�องไปแล�วี”

แมข่องรคิุคุารโ์ดมองลงมาจ็ากเหนอ้เทั่ยี่น  ใบหน�าเธอเม้�อโดนแสง

เชุ่นนี�ก็เต้็มไปด�วีย่เงาน่ากลัวีเหม้อนกัน  คุนอ้�นๆ นิ�งเงีย่บไม่พูดไม่จ็า

“ได�จ็�ะ” เธอพูดอย่่างไม่มั�นใจ็ “ริคุกี� พาเพ้�อนไปส่งทั่ี�ประตู้ทั่ี”

“แต้่ผู้มต้�องเป่าเทั่ีย่นนะคุรับ” เจ็�าของงานแย่�ง

“ทั่ำาต้ามทั่ี�แม่บอก” แม่เขาสั�งโดย่ทั่ี�สาย่ต้าย่ังจ็ับจ็�องมัต้เต้ีย่

“น่าเบ้�อจ็ริงๆ เลย่ มัต้เต้ีย่!”

เดก็บางคุนพากนัหวัีเราะ  มตั้เต้ยี่เดนิต้ามรคิุคุารโ์ดไปถุง่ประต้หูน�า  

หย่ิบเส้�อแจ็๊กเก็ต้จ็ากใต้�กองเส้�อก่อนพูดวี่า ขอบใจ็ ไปละนะ  ริคุคุาร์โด

ไม่ต้อบ  ปิดประตู้ แล�วีรีบกลับไปหาขนมเคุ�กของต้น

จ็ากลานคุอนโดมิเนีย่มของริคุคุาร์โด มัต้เต้ีย่หันกลับไปมอง

หน�าต้่างบานทั่ี�มีแสงไฟสวี่างคุรู่หน่�ง  เสีย่งระเบ็งเซิ็งแซิ่ของเพ้�อนๆ ดัง

ลอดหน�าต้่างออกมา  เขาได�ย่ินแผู้่วีๆ เหม้อนเสีย่งโทั่รทั่ัศน์น่าอุ่นใจ็ดัง

มาจ็ากห�องนั�งเลน่เวีลาแม่ส่งเขากับมเิคุลาเข�านอนในต้อนคุำ�า  ประตู้รั�วีปดิ

ต้ามหลังเขาพร�อมด�วีย่เสีย่งโลหะดังกริ�ก จ็ากนั�นเขาก็ออกวีิ�ง

เขาเข�าไปในสวีนสาธารณะ  เม้�อเดินไปได�ราวีสิบก�าวี แสงจ็าก

โคุมไฟถุนนก็ส่องมาไม่ถุ่งให�มองเห็นทั่างเดินโรย่กรวีด  กิ�งไม�ใบโกร๋น

ต้รงบริเวีณทีั่�เขาทิั่�งมิเคุลาไวี�เห็นเป็นเพีย่งเส�นรอย่ขีดข่วีนสีคุลำ�าๆ ทั่าบ

ทั่�องฟ้าม้ดดำา  มองจ็ากไกลๆ มัต้เตี้ย่เกิดคุวีามมั�นใจ็อย่่างแจ่็มชุัดและ
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ย่ากจ็ะอธิบาย่ วี่าน�องสาวีของเขาไม่อยู่่ต้รงนั�นแล�วี 

เขาหยุ่ดอยู่่ห่างออกไปสองสามเมต้รจ็ากม�านั�งทีั่�มิเคุลานั�งเล่น 

เส้�อโคุ�ต้ของตั้วีเองง่วีนเม้�อไม่กี�ชุั�วีโมงกอ่น  เขานิ�งฟังอยู่เ่ฉัย่ๆ จ็นอาการ

หอบหาย่ไป ราวีกับวี่าเดี�ย่วีน�องสาวีเขาก็คุงโผู้ล่ออกมาจ็ากหลังต้�นไม�

พร�อมกับพูดวี่า จ็๊ะเอ๋ แล�วีวีิ�งเอีย่งซิ�าย่เอีย่งขวีาเข�ามาหาเขา 

มัต้เต้ีย่ร�องเรีย่ก “มิคุี” แล�วีต้กใจ็กลัวีเสีย่งของต้ัวีเอง  เขาเรีย่กซิำ�า 

เสีย่งเบากวี่าเดิม  จ็ากนั�นก็เดินไปทั่ี�โต้๊ะไม� แล�วีวีางม้อบนต้ำาแหน่งทั่ี� 

มิเคุลาเคุย่นั�ง  มันเย่็นย่ะเย่ีย่บไม่ต้่างจ็ากทัุ่กสิ�ง

เธอคุงเบ้�อและกลับบ�านไปแล�วี เขาคุิด

แต้่เธอไม่รู�ทั่างนะ แถุมย่ังข�ามถุนนเองไม่เป็นด�วีย่

มตั้เต้ยี่จ็�องมองสวีนสาธารณะซิ่�งหาย่เข�าไปในคุวีามมด้มดิต้รงหน�า  

เขาไม่รู�ด�วีย่ซิำ�าวีา่มนัไปสิ�นสุดต้รงทั่ี�ใด  ใจ็เขาคิุดว่ีาไมอ่ย่ากเดินต้อ่ แต่้ก็

ไม่มีทั่างเล้อกอ้�น

เขาเดินย่อ่งเพ้�อไม่ให�ใบไม�ส่งเสีย่งสวีบสาบอยู่่ใต้�เทั่�า  พลางเหลีย่วี

ซิ�าย่แลขวีาด�วีย่หวัีงว่ีาจ็ะเห็นมิเคุลานั�งย่องๆ อยู่่หลังต้�นไม�เพ้�อซุ่ิมจั็บ

แมลงหรืออะไรก็แล�วีแต้่

เขาเดินเข�าไปในสนามเด็กเล่น  พย่าย่ามน่กสีของกระดานล้�นใน 

แสงสวี่างย่ามบ่าย่วีันอาทั่ิต้ย่์ต้อนทีั่�แม่ย่อมแพ�ต้่อเสีย่งร�องของมิเคุลา

และให�เธอเล่นสองสามรอบ แม�วี่าเธอจ็ะโต้เกินไปสำาหรับกระดานล้�น

แล�วีก็ต้าม

เขาลดัเลาะไปต้ามรั�วีต้�นไม�จ็นถุ่งห�องนำ�าสาธารณะ แต่้ไมก่ล�าเข�าไป

ข�างใน  เขาเจ็อทั่างเดินอีกคุรั�ง แต้่เป็นทั่างดินแคุบๆ ซิ่�งเกิดจ็ากการย่ำ�า 

ของบรรดาคุรอบคุรวัีทีั่�มาเดนิเลน่  เขาเดนิไปต้ามทั่างนั�นนานถุ่งสบินาทั่ี 

กระทั่ั�งไม่รู�แล�วีวี่าต้ัวีเองอยู่่ทั่ี� ไหน  รู�ส่กอย่ากร�องไห�และไอในเวีลา

เดีย่วีกัน 

“เธอนี�งี�เง่าจ็ริงๆ เลย่ มิคุี” เขาง่มงำา “เด็กปัญญาอ่อนงี�เง่า  แม่เคุย่

บอกเป็นพันคุรั�งแล�วีวี่าถุ�าหลงทั่างให�ย่้นอยู่่ทั่ี�เดิม... แต้่เธอไม่เคุย่เข�าใจ็
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อะไรเลย่... ไม่เข�าใจ็อะไรเลย่สักอย่่างเดีย่วี”

เขาเดินข่�นไปบนเนินเต้ี�ย่ๆ  พบวี่าเบ้�องหน�าคุ้อแม่นำ�าทีั่�ไหลผู้่าน 

สวีนสาธารณะ  พ่อเคุย่บอกชุ้�อแม่นำ�าสาย่นั�นต้ั�งหลาย่คุรั�งหลาย่หน แต้่ 

มัต้เต้ีย่ก็จ็ำาไม่ได�สักทั่ี  ผู้้นนำ�าสะทั่�อนแสงสวี่างน�อย่นิดทีั่�มาจ็ากไหน 

สักแห่ง และทั่ำาให�แสงนั�นวีิบวีับอยู่่ในดวีงต้าฉัำ�าชุ้�นของเขา 

เขาเดนิไปย่งัรมิแมน่ำ�า รู�ส่กวีา่มิเคุลานา่จ็ะอยู่แ่ถุวีๆ นั�น  เธอชุอบนำ�า   

แมเ่ลา่ให�ฟังเสมอว่ีา ต้อนพวีกเขายั่งเลก็ๆ เวีลาแม่อาบนำ�าให�ทัั่�งคุูพ่ร�อมกัน  

มิเคุลาจ็ะกรีดร�องเหม้อนคุนเสีย่สต้ิเพราะไม่อย่ากข่�นจ็ากนำ�า  แม�กระทั่ั�ง

เม้�อนำ�าเย่็นแล�วี  วีันอาทั่ิต้ย่์หน่�ง พ่อพาทั่ั�งคุู่ไปทั่ี�ริมแม่นำ�า บางทั่ีอาจ็เป็น

ต้รงนั�นก็ได� พ่อสอนมัต้เต้ีย่ขวี�างก�อนหินแบนๆ ให�กระดอนบนผิู้วีนำ�า  

ระหวี่างทั่ี�พ่อกำาลังอธิบาย่วี่าเขาต้�องใชุ�ข�อม้อให�เต้็มทั่ี� เพราะนั�นจ็ะทั่ำาให�

หินหมุน  มิเคุลาชุะโงกออกไป และล้�นลงจ็นนำ�าท่ั่วีมเอวีก่อนทีั่�พ่อจ็ะ

คุวี�าแขนเธอไวี�ทั่ัน  พ่อต้ีมิเคุลา เธอร�องไห�สะอ่กสะอ้�น  ทั่ั�งสามจ็่งพากัน 

กลับบ�านด�วีย่สีหน�าบ่�งต้่ง

ภูาพมเิคุลาเอากิ�งไม�ตี้เงาตั้วีเองทั่ี�สะทั่�อนในนำ�า แล�วีล้�นลงไปเหมอ้น

กระสอบใส่มันฝึรั�งแล่นผู้่านเข�ามาในใจ็มัต้เต้ีย่รุนแรงเหม้อนถุูกไฟชุ็อต้

เขาทั่รุดต้ัวีลงนั�งห่างจ็ากริมแม่นำ�าราวีคุร่�งเมต้รด�วีย่คุวีามเหน้�อย่ล�า   

เหลยี่วีมองข�างหลัง เห็นคุวีามมด้ซ่ิ�งจ็ะยั่งคุงอยู่อี่กหลาย่ชุั�วีโมงนบัจ็ากนี�

เขาจ็�องมองพ้�นผิู้วีสีดำาแพรวีพราวีของแม่นำ�า  พย่าย่ามนก่ชุ้�อแมน่ำ�าอกี  

แต้คุ่รั�งนี�ก็ยั่งนก่ไมอ่อก  เขาเอามอ้ซิกุลงไปในดนิเย่น็เย่ยี่บ  คุวีามชุุม่ชุ้�น 

บริเวีณริมแม่นำ�าทั่ำาให�ดินอ่อนนุ่ม  เขาเจ็อเศษขวีดชุิ�นหน่�ง  เป็นสิ�ง 

แหลมคุมทีั่�หลงเหลอ้มาจ็ากการเฉัลมิฉัลองย่ามคุำ�าคุ้น  เม้�อเขาเอาเศษแก�วี 

นั�นทั่ิ�มม้อเป็นคุรั�งแรก เขาไม่รู�ส่กเจ็็บ อาจ็ไม่รู�ต้ัวีเสีย่ด�วีย่ซิำ�า  จ็ากนั�น 

เขาเริ�มบิดมันในเน้�อเพ้�อจ็ะแทั่งลงไปล่กๆ โดย่ไม่ละสาย่ต้าจ็ากแม่นำ�า  

เขารอให�มิเคุลาพลันโผู้ล่ข่�นมาทีั่�ผู้ิวีนำ�า ในขณะเดีย่วีกันก็น่กสงสัย่วี่า 

เหตุ้ใดของบางอย่่างจ็่งลอย่นำ�าในขณะทั่ี�บางอย่่างไม่ลอย่


