
ณ ท่าน�้าโรงแรม วนัซ์ รวิา เวลา 24.00 น.
สายน�้ากระเพื่อมไหวสะท้อนแสงเหลืองนวลของโคมไฟริมแม่น�้า

เจ้าพระยา สายลมแผ่วเบาเยน็สบายดนูุม่นวลเป็นพเิศษ ราวกบัมนัต้องการ

ช่วยปลอบประโลมหญงิสาวร่างเลก็ที่ก�าลงันั่งกอดเข่าร�่าไห้ให้รู้สกึดขีึ้น

แต่ความเงยีบงนันี้ดูจะไม่ช่วยให้เอมมาลนิรู้สกึดขีึ้นสกัเท่าไร

“เอม เราเข้ามาที่นี่ดกึๆ แบบนี้ โรงแรมเขาจะไม่ว่าเอาเหรอ” 

เสียงกระซิบแผ่วเบาอันคุ้นเคยดังขึ้นข้างตัว ทว่าเอมมาลินกลับไม่

เงยหน้าขึ้นมาทกัทายทั้งที่เธอเป็นคนเรยีกให้อกีฝ่ายมาหาเอง

“เราไม่มีหน้าไปเจอใครแล้ว” คนพูดพยายามควบคุมน�้าเสียงไม่ให้

สั่น แต่ผลกลบัตรงกนัข้ามเพราะน�้าตากลบัไหลออกมามากกว่าเดมิ เธอส่าย

หน้าไปมาราวกบัไม่ต้องการยอมรบัความจรงิที่เกดิขึ้น “ลซิ...ไม่มใีครเชื่อเรา

เลย ทั้งอาจารย์ ทั้งที่บ้าน ไม่มใีครเชื่อเราเลยสกัคน”

“เดี๋ยวเอม ใจเยน็ๆ ก่อน เล่ามาก่อนว่ามนัอะไรยงัไง”

การที่เอมมาลนิยงัไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมา ท�าให้อรสิราเริ่มกงัวล

はじめに
บทน�ำ
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เอมมาลนิกบัอรสิราเป็นเพื่อนกนัมาตั้งแต่อนบุาล ท่าน�้านี้ใกล้กบัร้าน

เค้กแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า รวิา คาเฟ่ ซึ่งอยู่ในโรงแรม บรรยากาศค่อนข้างสงบ

และววิสวยปลอดโปร่ง ทุกครั้งที่ใครคนใดคนหนึ่งไม่สบายใจกจ็ะมานั่งรบั

ลมเยน็ที่นี่ จนมนักลายเป็นที่ประจ�าของพวกเธอไปแล้ว

ในที่สดุคนที่ก�าลงัร้องไห้กเ็งยหน้าขึ้นมา “ม.ี..มคีนพรเีซนต์งานหวัข้อ

เดยีวกนักบัเราเป๊ะ เราพรเีซนต์ทหีลงั อาจารย์กเ็ลยบอกว่าเราลอกงานคน

อื่นมา” สาวร่างเล็กเว้นจังหวะเพื่อมองหน้าอริสรา ความจุกแน่นในล�าคอ

เนื่องจากร้องไห้มาเป็นเวลานานท�าให้เสียงแผ่วเบามากกว่าเดิม “แต่เรา 

ไม่ได้ลอกคนอื่นมาจรงิๆ นะลซิ”

เอมมาลินพูดจบก็เปิดกระเป๋าเป้ พร้อมกับหยิบหนังสือภาพที่มีอยู่

แค่เล่มเดยีวในโลกออกมาทั้งที่มอืยงัสั่น เธอเปิดมนัออกอย่างลนๆ ราวกบั

ต้องการยนืยนัว่าไม่ได้ลอกงานมาอย่างที่คนอื่นพูด “เราทุ่มเท นอนดกึมา

เป็นเดอืนเพื่อหาข้อมูลของ โมร ิอคริะ แต่ตอนนี้เรากลบัถูกทุกคนมองว่า

เป็นคนขี้ขโมย” 

อริสรามองสีหน้าเศร้าสร้อยของเอมมาลินอย่างสงสาร ตัดสินใจ

เอนตัวลงมาเกาะท่อนแขนของเธอพร้อมกับแนบแก้มลงกับแขนเรียวบาง

ของเอมมาลนิ วธิกีารนี้เธอใช้มาตั้งแต่เดก็ และมนักท็�าให้เพื่อนสนทิคนนี้

รู้สกึดขีึ้นได้เสมอ

“อาจารย์ไล่ให้เราไปดรอปกลางเซกฯ เราจะมีหน้ากลับไปเรียนได ้

ยงัไง ถ้าเราไป ม. แล้วคนทั้งคณะจะมองเรายงัไง เรา...เราอาย”

“แต่ลซิเชื่อเอมนะ ลซิเชื่อใจเพื่อนของลซิ เรารู้จกักนัมาตั้งแต่เดก็ๆ 

ท�าไมลซิจะไม่รู้ว่าเอมเป็นคนยงัไง อย่าร้องเลยนะ ยงัไงเอมกย็งัมลีซิที่เชื่อ

เอม ส่วนเรื่องนั้น...เอมลองคดิดูดีๆ  ซวิ่าเอมพลาดตรงไหน มอีะไรที่พลาด

จนมคีนสวมรอยเอาของเอมไปได้”

 “เรา...เราคดิไม่ออกเลยลซิ” หลงัจากที่ได้ร้องไห้แล้วเอมมาลนิกด็ู

สงบขึ้น แต่ต่อมาเธอกเ็อาแต่ส่ายหน้าอย่างหมดหวงั “ตอนนี้เราไม่อยากคดิ
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อะไรเลย ไม่อยากกลบับ้านด้วย แม่บอกว่าอายชาวบ้านที่มเีราเป็นลูก”

อรสิราเหน็หญงิสาวร้องไห้กเ็ริ่มร้องไห้ตาม เอมมาลนิเป็นเพื่อนเพยีง

คนเดียวของเธอ พอเห็นอีกฝ่ายเสียใจ เธอก็เสียใจไปด้วย “ถ้าเอมอยาก

ร้องไห้ให้ถงึเช้า เอมกร็้องเลย ลซิจะนั่งเป็นเพื่อนเอมเอง หรอืถ้าเอมอยาก

ไปร้องที่อื่น...กไ็ด้นะ ลซิกจ็ะไปกบัเอมด้วย” 

การกระท�าของเพื่อนช่วยบรรเทาความผดิหวงัให้เบาบางลง เอมมา-

ลนิสูดหายใจเข้าลกึๆ พร้อมกบัหนัมองคนที่นั่งอยู่ข้างๆ “ขอบใจลซิมากนะ

ที่เชื่อเรา เรารู้สกึเหมอืนในโลกนี้...เราไม่เหลอืใครแล้วนอกจากลซิ”

“เอมยังมีลิซเสมอนะ” อริสราพยักหน้าเพื่อยืนยันค�าพูด ก่อนจะ

ยกมอืกอดอกแล้วเชดิหน้าขึ้นอย่างคุณหนูผู้เอาแต่ใจ “ว่าแต่คนคนนั้นมนั

เป็นใคร มาท�าอย่างแบบนี้กบัเอมได้ไง ถ้าลซิจ่ายเงนิให้เขา เขาจะยอมคนื

หวัข้อพรเีซนต์ให้เอมรเึปล่า”

“ท�าแบบนั้นไม่ได้หรอกลิซ” ปัญหามันอาจจะลุกลามไปใหญ่โตกว่า

เดมิถ้าเธอดงึอรสิราเข้ามาเกี่ยว

พดูเสรจ็เอมมาลนิกน็ั่งเงยีบ ก่อนเธอจะมาที่นี่กเ็พิ่งทะเลาะกบัที่บ้าน 

ถ้าจะให้กลบัไปตอนนี้...

คุณหนูอริสรารู้จักกับเอมมาลินมานาน เธอมองปราดเดียวก็ดูออก

ว่าเพื่อนของเธอคงไม่อยากกลบับ้านตอนนี้

“ถ้าอย่างนั้นเอมไปนอนค้างบ้านลซิไหม วนันี้พ่อกบัแม่ลซิไม่อยู่ ไป

ยุโรป อกีตั้งสองอาทติย์แน่ะกว่าจะกลบั เอมจะได้ไม่ต้องอยู่เหงาคนเดยีว

ไง” เธอเสนอความคดิขึ้นมา จากนั้นแป๊บเดยีวกม็คีวามคดิใหม่แทรกเข้ามา

อกี “เฮ้ย! ลซิคดิออกแล้ว เอมจ�าวนันั้นได้ไหม ที่เราไปหาแม่หมอชื่อดงัสุด

อลังวังเว่อร์ของเอมไง เขาบอกว่าให้เราขอพรได้ในคืนพระจันทร์ทรงกลม 

เราขอพรกนัไหม เอมจะได้มเีครื่องยดึเหนี่ยวจติใจไง”

หญิงสาวร่างเล็กเงยหน้าเหม่อมองท้องฟ้ายามค�่าคืน เห็นว่ามี

พระจนัทร์ทรงกลดอยู่จรงิ “เขาเรยีกกนัว่าทรงกลดต่างหาก” จากตอนแรก
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ร้องไห้อยู่ กพ็ูดเสยีงกลั้วหวัเราะเมื่อได้ยนิชื่อใหม่ที่อรสิราตั้งให้

“อ้าว จ�าผดิหรอกเหรอเนี่ย”

สุดท้ายเอมมาลินก็หลุดหัวเราะออกมาพรืดใหญ่ รอยยิ้มบางเบา

ระบายอยู่บนมุมปาก “แม่หมอเขายงับอกด้วยว่าน�้าจะเป็นตวัน�าโชคให้เรา”

“ถ้าอย่างนั้น ลซิขอเลยละกนั” คนรบีร้อนยกสองมอืขึ้นประสานเข้า

ที่กลางอก “อะแฮ่ม พระจนัทร์เจ้าขา อลซิขอให้ได้...”

“เดี๋ยวก่อนลซิ แม่หมอบอกว่าให้อธษิฐานในใจนะ ถ้าพดูออกมาเดี๋ยว

จะไม่สมหวัง” เอมมาลินท้วงขึ้นมาอย่างเป็นห่วง อริสราจึงรีบเม้มปาก 

กะพรบิตาปรบิๆ ท�าท่ารูดซปิปากพร้อมกบัหลบัตาลง

เอมมาลนิเหน็แบบนั้นจงึหลบัตาลงพร้อมกบัอธษิฐานในใจบ้าง

‘พระจันทร์เจ้าขา ชั่วชีวิตหนูรู้สึกมาตลอดว่าไม่เป็นที่ต้องการของ

ครอบครวั พวกเขาไม่เคยมองหนูอย่างอบอุ่น เวลาหนูพูดคุยด้วยกม็กัจะ

ชักสีหน้าร�าคาญใส่ หากว่าเป็นไปได้ หนูขอให้ได้มีโอกาสสัมผัสความ

อบอุ่น...ความรกั และความห่วงใยอย่างนั้นสกัครั้งด้วยเถดิ!’

เอมมาลินตั้งใจอธิษฐานนานเป็นพิเศษจึงลืมตาขึ้นมาทีหลังเพื่อน

พร้อมกับยันตัวลุกขึ้น แต่แล้วจู่ๆ ภาพเบื้องหน้าก็พร่าเลือนขึ้นมาอย่าง

กะทันหัน เธอรู้สึกหายใจไม่ออกจึงเอื้อมมือออกไปหมายจะหาที่ช่วยพยุง

ตวั หนงัสอืภาพหลุดออกจากมอืก�าลงัจะร่วงหล่นลงสู่ผนืน�้าเบื้องล่าง

อรสิราที่ลกุขึ้นยนือยู่ก่อนแล้วเบกิตากว้าง เธอรูด้วีา่หนงัสอืภาพเลม่

นี้ส�าคญัต่อเพื่อนมากจงึรบีพุ่งตวัออกไปคว้าตามสญัชาตญาณ

“ว้าก!!!”

24.00 น. 

ตูม!         



ติ๊ง!
หน้าจอสมาร์ตโฟนที่เรืองแสงในความมืดปลุกให้หญิงสาวร่างเล็ก

สะดุ้งตื่นจากห้วงฝันที่พร่าเลอืน

เอมมาลนิกะพรบิตาปรบิๆ สะบดัหน้าไปมาเพื่อขบัไล่ความง่วงงุนให้

หายไป หน้าจอแลปทอปตรงหน้าดับไปแล้วแต่แสงไฟตรงปุ่มเพาเวอร์ยัง

กะพรบิอยู่

นี่เธอเผลอหลบัคาโต๊ะอกีแล้วเหรอ

คนคิดหน้ามุ่ยพลางยกมือเสยผมที่ยาวประบ่าออกจากใบหน้ารูปไข่ 

เอื้อมมอืไปเปิดโคมไฟรปูร่มบนโต๊ะอย่างเคยชนิ แสงสว่างจากหลอดไฟท�าให้

เธอตื่นอย่างเต็มตา เอมมาลินปิดปากที่หาวหวอดก่อนจะคว้าโทรศัพท ์

มอืถอืขึ้นมาดูหน้าจอ

คุณได้รบัอเีมลใหม่ 1 ฉบบั

เอมมาลนิมองข้อความที่เด้งขึ้นมาอย่างสนใจ แต่ยงัไม่ทนัจะได้เปิด

กเ็บนสายตาไปเหน็ตวัเลขเด่นหราตรงมุมบนขวาสุดเข้าเสยีก่อน

ภาพที่หนึ่ง
メッセージ

ข้อควำม
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ตสีี่ครึ่ง!

ถ้าเป็นเวลาปกติเธอคงอารมณ์เสียจนเหวี่ยงโทรศัพท์มือถือลงบน

เตียงไปแล้ว แต่ส�าหรับวันนี้เธอแทบอยากมุดหน้าจอเข้าไปกราบคนที่ส่ง

อเีมลมาปลุกเธอได้ทนัเวลาพอดี

เอมมาลนิวางโทรศพัท์มอืถอืลงบนโต๊ะก่อนจะผดุลกุขึ้นด้วยความเรว็

สูง เจ้าของร่างเลก็ที่มคีวามสูงเพยีงหนึ่งร้อยห้าสบิห้าเซนตเิมตรเดนิไปเปิด

ตูเ้สื้อผ้าโดยที่ยงัไม่เปิดไฟ คว้าเอาเสื้อที่อยูใ่กล้ที่สดุตามมาด้วยกางเกงและ

ของอื่นๆ จากนั้นกว็ิ่งหน้าตั้งเข้าไปในห้องน�้า

หญงิสาวใช้เวลาสบินาทใีนการอาบน�้า เมื่อเรยีบร้อยแล้วกค็ว้ากระเป๋า

เป้และกระเป๋ากล้องใบเก่า รีบย่องลงบันไดไปชั้นล่าง บ้านของเธอมีขนาด

กลาง สภาพกลางเก่ากลางใหม่ สมาชิกครอบครัวมีสี่คน นับตั้งแต่เดซี่  

หมาพนัธุพ์เูดลิผสมของเธอตายไปเมื่อสองปีก่อน แมก่ไ็มใ่ห้เลี้ยงสตัวอ์ะไร

เพิ่ม และนั่นกท็�าให้เธอรู้สกึว่าบ้านหลงันี้เงยีบเหงาขึ้นเป็นกอง

เอมมาลนิเปิดตู้เยน็พร้อมกบัหยบิกล่องนมออกมาเจาะดื่ม แค่สาม

อึกก็ดูดจนหมดกล่อง เมื่อเรียบร้อยก็ออกจากบ้าน ตรงไปยังป้ายรถเมล์

เพื่อรอนั่งรถสายแรกข้ามไปยงัฝั่งธน

วันนี้เธอมีเรียนตอนหนึ่งทุ่ม เพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจรับงานนี้  

ถงึการเตรยีมพร้อมส�าหรบังานพรเีซนต์จะท�าเอาแทบไม่ได้หลบัไดน้อนเลย

กต็าม เวลาเช้าตรู่รถยงัไม่ค่อยตดิแถมยงัเป็นวนัเสาร์จงึค่อนข้างสงบ เอม-

มาลินนั่งสัปหงกอยู่บนรถจนกระทั่งถึงป้ายก็ถูกกระเป๋ารถเมล์เดินมาปลุก

ตามที่ขอ เพยีงไม่นานกเ็ดนิทางมาถงึที่หมายก่อนเวลานดั

ท้องฟ้าที่มดืสลวัเริ่มปรากฏแสงสแีสดอยู่ร�าไร เธอยนือยูห่น้าโรงเรยีน 

เอกชนแห่งหนึ่งตามล�าพงัโดยมผีูช้ายวยักลางคนสวมชุดสกีากนีั่งหลบัอยูใ่น

ป้อมยามใกล้ๆ เป็นเพื่อน

“เกอืบไปแล้ว ขนืสายมหีวงัแย่แน่” หญงิสาวลอบถอนหายใจอย่าง

โล่งอก ในเมื่อมเีวลาเหลอืจงึเปิดกระเป๋ากล้องเพื่อเชก็ความพร้อม แบตเตอรี่
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ที่เตรียมมาสองก้อนน่าจะพอส�าหรับการถ่ายทั้งวัน เมโมรีการ์ดพร้อม มี

เลนส์ EF 85mm f/1.8 USM กบั EF 50mm f/1.8 STM  ผ้าเชด็เลนส์

กล้อง แล้วก.็..

ในขณะที่เอมมาลินก�าลังตรวจดูความเรียบร้อยอยู่นั้น รถเก๋งสีเงิน 

กแ็ล่นมาจอดตรงหน้าเธอพอดี

“เอม! รอนานไหม” คนในรถเลื่อนกระจกลงก่อนจะโบกมอืให้เธอ 

เอมมาลนิรดูซปิปิดกระเป๋าก่อนจะส่ายหน้า “ฉนัเองกเ็พิ่งมาถงึเหมอืน

กนั”

เพชรา หญิงสาวผมยาวที่หน้าถูกแต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางจนเข้ม

พยักหน้าเล็กน้อย ริมฝีปากสีแดงสดคลี่ยิ้มให้ “ถ้างั้นเรารีบเข้าโรงเรียน 

กนัเถอะ ฉนัขออนุญาตครูใหญ่ไว้แล้ว” 

แป๊ด!

จู่ๆ เพชราก็บีบแตรดังลั่นจนเอมมาลินสะดุ้ง เช่นเดียวกับคนใน 

ป้อมยามที่ตกใจแทบล้มลงจากเก้าอี้

“ยาม! มาเปิดประตเูรว็เข้า!” คราวนี้เป็นเสยีงทุม้หงดุหงดิที่ดงัมาจาก

ฝั่งคนขบั 

เอมมาลนิได้ฟังดงันั้นกก็ลนืน�้าลาย ได้แต่ภาวนาในใจว่าขอให้งานใน

วนันี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

รถเก๋งสีเงินแล่นเข้าไปจอดในโรงจอดรถของโรงเรียนขนาดกลาง  

ตกึเรยีนของที่นี่มทีั้งหมดสามตกึ หอประชมุเลก็ๆ อกีหนึ่งแห่ง มสีนามหญ้า

สองสนาม สนามบาสเกตบอล โซนนั่งเล่นที่มโีต๊ะปิงปอง สวนหย่อมและ

บ่อน�้าพุขนาดใหญ่

เพชราเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกับเธอแต่เรียนคนละคณะ ที่รู้จัก

กันได้ก็เพราะว่าเข้าชมรม Photo เหมือนกัน ส่วนแฟนของเพชราชื่อว่า 

เจษ เพชราเล่าว่ารู ้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม ทั้งสองคนก�าลังจะ

แต่งงานกันในอีกสองเดือนข้างหน้า วันนี้ก็เลยขอให้เธอมาช่วยถ่ายรูป 
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พรเีวดดงิให้

“เอม นี่เจษนะ แฟนที่ฉนัเล่าให้เธอฟัง” เพชราในชุดกระโปรงรดัรูป

สพีชีผายมอืแนะน�าคนข้างตวั

เอมมาลนิมองชายหนุม่ขาวตี๋ที่ดแูล้วอายุพอๆ กบัเธอแค่ผ่านๆ แลว้

ก้มหน้าลง “สวสัดคี่ะ”

ส่วนเจษกลบัขมวดคิ้วประเมนิมองเธอตั้งแต่หวัจดเท้าอย่างเปดิเผย 

“เพชรคาดหวงักบัคุณไว้มาก” 

คาดเดาจากสีหน้าและน�้าเสียงของเขาแล้ว ดูท่าเจษคงไม่ยินดีที่จะ

รู้จกัเธอสกัเท่าไหร่...กแ็น่ละ วนันี้เธอสวมเสื้อเชิ้ตลายสกอตสแีดงตวัโคร่ง

กบักางเกงขาสั้นสขีาว ตบท้ายด้วยรองเท้าแตะ ผมที่ไม่ได้หวใีช้แค่หนงัยาง

มดัเอาไว้หลวมๆ แค่ไม่ให้ปรกหน้าเวลาท�างานกพ็อ

การแต่งตัวของเธอมันดูเด็ก...ไม่ใช่แบบเด็กน่ารักใสๆ นะ แต่เป็น

แนวเด็กกะโปโลที่ดูไม่เป็นมืออาชีพและไม่ถูกกาลเทศะ ทั้งๆ ที่อายุเธอก ็

ปาไปตั้งยี่สบิเจด็แล้ว ตอนที่เธอไปเดนิห้างกบัอรสิราทไีร พนกังานร้านค้า

มกัจะมองว่าเธอเป็นเดก็ถอืของหรอืไม่กค็นใช้เสมอ แต่เธอกลบัรู้สกึเฉยๆ 

ผดิกบัอรสิราที่เดอืดแทนจนห้างแทบแตก

“เราเริ่มถ่ายจากตรงไหนก่อนด”ี 

เอมมาลนิเหลยีวซ้ายแลขวาก่อนจะชี้นิ้วไปยงัด้านหลงัพวกเขา 

“สแตนด์ตรงนั้น” จุดที่เธอชี้คือสแตนด์บนสนามหญ้าที่หันหน้ามา

ทางทศิตะวนัตก ตอนนี้แสงอาทติย์ข้างหลงัยงัไม่สว่างมาก ยงัเป็นสแีสดขบั

กบัท้องฟ้าสนี�้าเงนิเข้ม ถ่ายตอนนี้จะได้รูปที่ดูมเีสน่ห์ไปอกีแบบ “เรามเีวลา

ประมาณยี่สิบนาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเต็มดวง ฉันจะไปรอที่สแตนด์ 

เพชรกบัคุณเจษรบีไปเปลี่ยนชุดนกัเรยีนเถอะ”

สีหน้าหงิกงอของเจษค่อยดูดีขึ้นมาหน่อย เขาตรงเข้าไปหยิบชุด

นักเรียนของตนเองกับของเพชราก่อนจะเดินจูงมือกันไปที่ห้องน�้าซึ่งอยู่ 

ใกล้สุด ส่วนเธอกไ็ปยนืเพื่อดูองค์ประกอบต่างๆ และปรบัค่าในกล้อง ถงึ
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แม้จะไม่ใช่งานใหญ่ที่ส�าคัญแต่เธอก็อยากจะให้ภาพมันออกมาดีที่สุดเท่าที่

จะท�าได้

ว่าแล้วกห็ยบิกล้อง Canon EOS 70D Kit III ออกมาจากกระเป๋า 

พอใส่เลนส์ก็ลองถ่ายภาพสแตนด์เปล่าๆ เพื่อปรับค่า F ISO และค่า 

เบื้องต้นอื่นๆ พอเสร็จเรียบร้อยก็เป็นตอนเดียวกับที่เพชรากับเจษมาถึง 

พอด ี

ชายหนุ่มหน้าตี๋เห็นกล้องเธอก็ย่นคิ้ว “ผมได้ข่าวมาว่าคุณเรียนโท 

ทางด้านการถ่ายภาพ?”

“ใช่ค่ะ” เธอตอบเขาเสยีงแผ่วขณะที่ซ่อนสหีนา้ของตนเองไวข้้างหลงั

กล้อง “เรามาเริ่มกนัเถอะค่ะ เดี๋ยวแสงจะเปลี่ยนซะก่อน”

ท�าไมเธอจะไม่รูว่้าเขาคดิอะไร ในเมื่อเธอเรยีนโททางด้านการถ่ายภาพ 

แต่กลับเป็นคนเดียวในรุ่นที่มีกล้องระดับกึ่งโปรซึ่งสู้กับกล้องคนอื่นที่ราคา

เป็นแสนไม่ได้ ที่ส�าคัญยังเป็นมือสองที่ซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตตามประสาคน

งบน้อย และแน่นอนว่าเพชรากับเจษต้องการถ่ายภาพพรีเวดดิงด้วยงบที่

ประหยดั

ทพีวกเขาประหยดัได้ แล้วเธอจะประหยดับ้างไม่ได้เลยเหรอ

เอมมาลนิสูดหายใจเข้าลกึๆ...ไม่ว่ายงัไงการถ่ายรูปกเ็ป็นสิ่งที่เธอรกั 

แม้จะต้องทนกบัสายตาเขม่นของเจษอยู่บ้าง แต่ในที่สุดการถ่ายรูป

ตลอดทั้งวันก็เสร็จสิ้นไปอย่างราบรื่น ชุดแต่งงานของคู่บ่าวสาวที่ถ่ายตรง

บ่อน�้าพุยามดวงตะวนัใกล้ลบัขอบฟ้าถอืเป็นภาพสุดท้าย

“ไว้ฉนัแต่งรปูเสรจ็เมื่อไหร่จะรบีส่งไฟล์ให้นะ” เอมมาลนิมสีหีน้าผ่อน

คลายลงกว่าเมื่อเช้า มอืเรยีวหยบิผ้าผนืเลก็ขึ้นมาเชด็เลนส์กล้องแล้วจดัเกบ็

อุปกรณ์ทุกอย่างเข้ากระเป๋าอย่างทะนุถนอม เมื่อรูดซปิเสรจ็แล้วกเ็ป็นตอน

ที่เพชราเดนิควงแขนกบัว่าที่เจ้าบ่าวมาถงึโต๊ะม้านั่งหนิอ่อนที่เธอนั่งอยู่พอดี

“ขอบใจมากนะเอม ฉนัโอนเงนิให้เธอแล้วนะ เชก็ดูได้เลย” 

ช่างกล้องสาวพยักหน้า ใช้ชายแขนเสื้อปาดเหงื่อที่ไหลออกมาจาก
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หน้าผากก่อนจะหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมา ตวัเลขที่ปรากฏขึ้นในบญัชที�าให้

ดวงตาของหญิงสาววูบไหวเล็กน้อย ก่อนที่เธอจะปรับสีหน้าให้ดูเป็นปกติ

มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ราคามติรภาพ...ตามประสาคนรู้จกั

เธอกบัเพชราเป็นเพื่อนกนั เอมมาลนิไม่อยากถกเถยีงกนัเรื่องราคา

ให้เสยีน�้าใจจงึบอกให้อกีฝ่ายจ่ายเป็นสนิน�้าใจตามความเหมาะสม ช่วงนี้เธอ

อยากได้แลปทอปใหม่มาแทนเครื่องเดมิที่ใช้มาห้าปีกเ็ลยต้องรบังานที่เสนอ

เข้ามาโดยไม่คดิมาก ถงึจะน้อยกว่าที่คดิไว้แต่กย็งัดกีว่าไม่ได้เลย ถ้ารบังาน

เลก็ๆ สกัสามสี่งานกค็งจะซื้อเครื่องใหม่ที่สเปกพอใช้ได้อยู่

“เธอจะกลับยังไงเอม ให้ฉันกับเจษแวะส่งที่สถานีรถไฟฟ้าใกล้ๆ  

ดไีหม” เพชราเสนอให้อย่างใจด ีส่วนเจษที่เกบ็ของเสรจ็กปิ็ดฝากระโปรงรถ

ดงัปึง 

เอมมาลินท�าเป็นก้มหน้ามองนาฬิกา การถ่ายรูปมาทั้งวันท�าให้เธอ

เหนื่อยล้าเกินกว่าจะมานั่งปั้นหน้านิ่งสู้กับแฟนของเพื่อน...เธอเข้ากับผู้ชาย

ไม่ค่อยได้ ตั้งแต่เด็กแล้ว เวลาอยู่ใกล้ทีไรก็รู้สึกอึดอัดเหมือนถูกข่มอยู่

ตลอด

“ไม่เป็นไรเพชร ฉนัว่าจะแวะหาข้าวกนิแถวๆ นี้ก่อน” เอมมาลนิยิ้ม 

“ขอบใจนะ”

เพชราโบกมือลาเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะก้าวขึ้นรถ อึดใจเดียว 

รถเก๋งสเีงนิกแ็ล่นออกไปจากโรงเรยีนด้วยความเรว็เกนิพอด ีควนัสดี�าจาก

เครื่องยนต์พ่นออกมาจากท่อไอเสียราวกับเจ้าของรถก�าลังหัวเราะเยาะเธอ 

ก่อนที่เสยีงฟ้าร้องจะดงัตามมาอย่างซ�้าเตมิเตม็ที่

ตัวเธอเปียกเหงื่อจากการตากแดดมาแทบทั้งวัน อากาศวันนี้ก็ร้อน

อบอ้าวเป็นพเิศษ ฝนไม่ตกนี่สแิปลก...

‘เออ...อยากจะตกกต็กลงมาเลย เอาเล้ย เอาให้เตม็ที่’ เธอคดิอย่าง

ปลงตก ดนีะที่กระเป๋ากล้องเธอทั้งกนักระแทกทั้งกนัน�้า ต่อให้เธอเปียกแต่
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กล้องกบัอุปกรณ์ไม่เปียกกโ็อเค

“ยายหนรูบีไปเถอะ! เดี๋ยวฝนกต็กแล้ว” ชายวยักลางคนในป้อมยาม

ตะโกนบอก

เอมมาลนิหนัไปพยกัหน้าให้อกีฝ่ายอย่างขอบคุณ “ค่ะ”

ทันทีที่หญิงสาวก้าวขึ้นรถเมล์ สายฝนก็โปรยปรายลงมาพอดี ช่วง

ปลายเดือนสิงหาคมปีนี้ยังมีฝนตกอยู่บ้างแต่ก็น้อยถ้าเทียบกับเดือนก่อน 

แม้จะเป็นเวลาหกโมงเย็นแต่รถเมล์สายนี้มักจะไม่ค่อยมีคนขึ้นเยอะมาก 

เท่าไหร่ เธอทิ้งตัวลงบนเบาะหลังสุด ความรู้สึกปวดเมื่อยค่อยบรรเทาลง 

ความเยน็จากเครื่องปรบัอากาศเคล้ากบัความชุม่ฉ�่าของบรรยากาศทางด้าน

นอกท�าเอาแทบเคลิ้มหลับ แต่โทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากางเกงก็สั่นขึ้นมา

เสียก่อน เมื่อมองดูหน้าจอก็เห็นชื่อคนทักในแอปพลิเคชันเด่นหราอันเป็น

เอกลักษณ์ ร่างเล็กก็หลุดข�าพรืดออกมาจนคนในรถหันขวับมามองเป็น 

ตาเดยีว

อลซิคอืข้อยกเว้น ต่อท้ายด้วยรปูยิ้มแฉ่งที่ท�าให้นกึถงึรอยยิ้มทะเล้น

ของเจ้าตวั

เอ๊ม! พระเอกคนนี้หล่อม้าก! เขาต้องเป็นเนื้อคู่ลซิแน่ๆ

ภาพที่เด้งขึ้นมาในจังหวะต่อมาท�าให้เอมมาลินที่ยังไม่ได้พิมพ์ตอบ

ถงึกบัท้องร้อง ภาพบะหมี่เป็ดย่างที่พร่องไปแล้วครึ่งหนึ่งกบัหน้าจอทวีขีนาด

หกสิบนิ้วซึ่งฉายภาพผู้ชายหล่อเหลาท�าตาหวานซึ้ง มีเรือนผมน้อยๆ ของ

คนถ่ายแซมเข้ามา

อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ท�าให้เธอรู้สึกดีใจก็คือ การที่เธอมีเพื่อนสนิท 

อย่างอริสรามาสร้างความสดใสให้แก่ชีวิต...เอมมาลินคิดพลางกดนิ้วพิมพ์

ข้อความลงไปบ้าง

น่าอร่อยจงั

ข้อความที่เธอพมิพ์ไปถูกอ่านแทบจะทนัที

ลซิให้ดูพระเอก ไม่ใช่บะหมี่
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เรายงัไม่ได้กนิข้าวเลย ลซิ แถวบ้านฝนตกหรอืเปล่า

เอมถามอย่างนี้แสดงว่าไม่อยู่บ้านเหรอ

ก�าลงักลบัน่ะ เอมมาลนิตอบพลางปิดปากหาว ถงึจะเปิดแชตกไ็มไ่ด้

ช่วยให้หายง่วง ดวงตากลมโตเริ่มปรอืคล้ายจะปิดไม่ปิดแหล่ สุดท้ายเธอ 

ก็พ่ายแพ้ให้แก่ความเหนื่อย หลับตาสัปหงกแล้วนอนพิงกระจกที่ฉ�่าเย็น

โดยที่ยงัถอืโทรศพัท์มอืถอืค้างเอาไว้

“น้องๆ ถงึป้ายแล้ว”
เสียงตะโกนเรียกส่งผลให้คนที่หลับสนิทสะดุ้งตื่นขึ้นมาตาเหลือก 

เอมมาลินตกใจจนเกือบเผลอปล่อยสมาร์ตโฟนร่วงตกพื้น พอเตรียมจะ 

ผุดลุกขึ้นยืนก็พบว่ามีเสื้อยีนสีเข้มตัวใหญ่ห่มอยู่บนตัว...มิน่าล่ะ ระหว่าง

นอนหลบัเธอถงึไม่รู้สกึหนาวเลย

ไวเท่าความคดิ เธอเกบ็สมาร์ตโฟนเข้ากระเป๋า หยบิกระเป๋ากลอ้งกบั

กระเป๋าเป้ขึ้นสะพาย คว้าเสื้อตวันั้นแล้วเดนิไปหากระเป๋ารถเมล์

“พี่คะ เสื้อคลุมตวันี้...”

กระเป๋ารถเมล์ท�าท่านกึก่อนจะร้องอ๋อ “อ๋อ...มนัคงเป็นของน้องผูช้าย

ที่บอกให้พี่ปลุกหนูตอนถงึป้าย”

“ผู้ชายเหรอคะ” หญิงสาวร่างเล็กงงกว่าเดิม ผู้ชายที่ไหนเอาเสื้อมา

คลุมให้เธอ เธอไม่เคยมีเพื่อนผู้ชาย เลยมั่นใจว่าคงไม่บังเอิญเจอเพื่อน

ระหว่างทางนั่งรถกลบับ้านแน่ๆ “เขารูปร่างหน้าตาเป็นยงัไงเหรอคะ”

“กเ็ป็นผู้ชายดูโตกว่าหนูหน่อย น่าจะสกัสามสบิ ตวัขาวและสูงมาก 

ออกแนวหล่อแบบตีๆ๋  พดูภาษาไทยแปร่งๆ คดิว่าไม่น่าใช่คนไทย ออกแนว

จนี เกาหล ีญี่ปุ่น อะไรเทอืกๆ นั้น”

เอมมาลนิย่นคิ้วยุ่ง อกีฝ่ายเป็นคนต่างชาตเิสยีด้วย ฟังแล้วดูไม่น่า

ไว้ใจเลย เป็นโรคจติหรอืเปล่ากไ็ม่รู้

“เอ่อ...ถ้าอย่างนั้นหนฝูากพี่คนืเสื้อคลุมให้เขาไดไ้หมคะ” เธอกึ่งถาม
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กึ่งยดัเยยีดโดยการยื่นเสื้อคลุมผ้ายนีให้อย่างรบีร้อน

“น้องไม่รูจ้กัเขาเหรอ” คนถามซึ่งเป็นสตรวียัย่างเข้าเลขสี่ยกมอืขึ้นมา

เกาหัว จะไม่รู้จักกันได้ยังไงในเมื่อเธอยังเห็นผู้ชายคนนั้นถอดเสื้อคลุม 

ห่มให้ แล้วยงัจบัศรีษะของคนตรงหน้าให้เอนซบลงบนไหล่อกีต่างหาก

ท่าทางอ่อนโยนและสายตาแบบนั้น...ไม่ว่าใครก็มองว่าเป็นแฟนกัน

ทั้งนั้น!

เธอส่ายหน้า “ไม่รู้จกัหรอกค่ะ” 

พอส่งเสื้อคลุมให้กเ็ดนิลงรถไปโดยไม่หนัหลงักลบั ตอนนี้คดิแค่ว่า

อยากกลับบ้านโดยเร็วที่สุด ไม่รู ้ว่าอีตาโรคจิตคนนั้นจะตามเธอมาอีก 

หรอืเปล่า

เขาบอกกระเป๋ารถเมล์ให้ปลุกเธอตอนถึงป้ายนี้ แสดงว่าเขาต้อง 

รู้แน่ๆ ว่าบ้านเธออยู่ไหน!

“ไม่เอานะ...” เอมมาลินพึมพ�าเสียงสั่นเครือ กลัวจนต้องรีบวิ่ง 

กลับบ้าน ทันทีที่ปิดประตูล็อกเรียบร้อยก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก 

ตอนนี้เพิ่งจะสองทุม่แต่บ้านกลบัเงยีบกรบิ ส�าหรบัคนอื่นอาจจะมองว่าแปลก 

แต่ส�าหรบัเธอมนัคอืเรื่องเคยชนิ

พี่ชายของเธอเป็นหมอที่มักจะเข้ากะตอนค�่า ส่วนพ่อกับแม่ก็มักจะ

ไม่ค่อยตามหรอืสนใจเธอสกัเท่าไหร่

เอมมาลินคิดพลางย่องไปเปิดตู้เย็นเพื่อหาของกิน เจอกับข้าวสอง

อย่างถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติกก็ตักราดข้าวแล้วเอาเข้าไปอุ่นไมโครเวฟ 

ความหวิโหยท�าให้เธอตกักลนืๆ จนแทบไม่ได้เคี้ยว พอล้างจานเสรจ็กก็ลบั

เข้าห้องนอนพร้อมกบัเปิดกระเป๋ากล้องเพื่อเอาแบตเตอรี่มาชาร์จเป็นอนัดบั

แรก จากนั้นกเ็ดนิตวัลอยเข้าห้องน�้าเพื่ออาบน�้าช�าระร่างกาย

“เฮ้อ! ค่อยยงัชั่วหน่อย”

หญิงสาวร่างเล็กที่ออกมาจากห้องน�้าในสภาพเสื้อยืดกางเกงขาสั้น 

ทิ้งตวัลงบนเก้าอี้หน้าโต๊ะตวัเลก็ สองมอืจบัผ้าขนหนูขยี้ผมไปมา หวนนกึ
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ไปถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดก่อนหน้านี้แล้วก็รู้สึกขนลุก รีบส่ายหน้า 

เป็นพลัวนั

“จรงิส ิต้องบอกลซิก่อนว่าถงึบ้านแล้ว”

เอมมาลินเดินไปคว้าสมาร์ตโฟนที่วางคว�่าอยู่บนเตียงแล้วปลดล็อก 

แต่ยังไม่ทันได้เปิดแอปพลิเคชันที่ต้องการก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าอีเมลของเธอ

ยงัขึ้นสญัลกัษณ์ว่ามขี้อความใหม่ที่ยงัไม่ได้อ่านตั้งแต่เมื่อเช้า

หญิงสาวพลิกกายเป็นท่านอนคว�่าโดยใช้ศอกสองข้างยันลงบนฟูก 

ทันทีที่เปิดอีเมลอ่าน แววตาผ่อนคลายบนใบหน้าจิ้มลิ้มก็แปรเปลี่ยน คิ้ว

เรยีวขมวดเข้าหากนัอย่างคบัข้องใจเป็นที่สุด

‘นี่มนัอะไรกนัเนี่ย...’



“เราเป็นช่างภาพก็จริง แต่หลายครั้งเราก็ต้องคุยสโคปงานกับ
ลกูค้าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นรายละเอยีด การท�าสญัญาว่าจ้าง ค่าลขิสทิธิ์ หรอื

แม้แต่ความชอบส่วนตัวของคนที่เรารับงานมาก็ถือเป็นเรื่องส�าคัญ การ 

พรีเซนต์ครั้งนี้ก็เหมือนการฝึกฝนไปในตัว แล้วผมจะรอดูพวกคุณใน 

วนัจนัทร์หน้า” 

หลงัจากที่อาจารย์ร่างท้วมกล่าวจบ กเ็ดนิออกจากห้องไปอย่างเนบิช้า 

ทนัททีี่ประตูปิดลง กท็�าเอานกัศกึษาที่เรยีนอยู่ในเซกฯ นี้พากนัถอนหายใจ

ออกมาพร้อมๆ กนั

“แกเห็นสายตาของอาจารย์หรือเปล่าวะ อาทิตย์หน้ากูต้องโดนสับ 

ขี้แตกแน่ๆ รุ่นพี่กูบอกว่าปีที่แล้วเพื่อนเขาส่งงานเป็นภาพขาวด�าโดยการ

ถอดส ีโดนอาจารย์เขาใส่เละว่าภาพไร้น�้าหนกั เสยีโทน คอนทราสต์กไ็ม่ได้ 

ขาดมติคิวามตื้นความลกึ ไม่มรีายละเอยีด แบบ...งานที่พี่เขาถ่ายมาทั้งเทอม

ถูกวจิารณ์จนกลายเป็นภาพถ่ายเลวๆ ไปเลย”

“ฉบิหาย โคตรโหดเลย”

ภาพที่สอง
暖かい心
ที่พึ่งทำงใจ
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“อาจารย์ศกัดิ์เขาขึ้นชื่อเรื่องวจิารณ์งานแรงๆ อยู่แล้ว แล้วมงึท�างาน

เสรจ็ยงัวะ”

“ยังเลยว่ะ ว่าแต่พวกมึงไปลงชื่อหัวข้อที่จะพรีเซนต์หรือยังวะ เช็ก 

ดูให้ดีๆ  นะเว้ย ถ้าท�าซ�้ากนัขึ้นมามหีวงัซวยแน่”

เสยีงพดูคยุของกลุ่มนกัศกึษาชายที่เดนิผ่านหนา้ไปท�าเอาวลพีรหนา้

ถอดส ีเดมิทเีธอเป็นคนขี้อายไม่ชอบกลายเป็นจดุสนใจของชาวบ้านอยูแ่ล้ว 

พอรู้ว่าตอ้งมาพรเีซนตง์านตอ่หน้าอาจารย์จอมโหดและเพื่อนทั้งเซกฯ กอ็ด

ที่จะประหม่าไม่ได้ ถึงจะรู้ตั้งแต่แรกว่าต้องพรีเซนต์จนคิดว่าท�าใจได้แล้ว 

แต่พอจะถงึเวลาเอาจรงิกก็ลวัจนพูดไม่ออกอยู่ดี

“เอม เธอเตรียมพรีเซนต์เสร็จแล้วหรือยัง” วลีพรถามเอมมาลินที่

ก�าลงักวาดอุปกรณ์เครื่องเขยีนเข้ากระเป๋าเป้

“กใ็กล้แล้ว แต่ยงัไม่เสรจ็ด”ี

“เออ เอม เธอได้เซฟงานของพี่ๆ ปีที่แล้วมาบ้างหรือเปล่า ฉันขอ 

เอาไปดูเป็นไกด์ไลน์หน่อยได้ไหม”

เอมมาลนิพยกัหน้าพร้อมกบัยิ้ม วลพีรเป็นเพื่อนคนแรกและคนเดยีว

ของเธอในภาควชิานี้ เป็นเพราะพวกเธอเข้าสงัคมไม่เก่งทั้งคู่จงึได้ดงึดูดกนั

และกัน “ฉันเอาใส่แฟลชไดรฟ์มาพอดี เราไปใช้คอมพ์หอสมุดก็แล้วกัน  

ฉนัว่าจะไปหาหนงัสอือ้างองิมาเพิ่มด้วย”

ว่าแล้วพวกเธอก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ แต่ยังไม่ทันได้ออกจากห้องก็ม ี

หญิงสาวสามคนในชุดกระโปรงสั้นจู๋เดินสวนเข้ามา ส้นรองเท้าแหลมเล็ก 

ที่ย�่าลงบนพื้นประกอบกับเสียงหัวเราะแหลมบาดหูของผู้มาใหม่ท�าเอา 

เอมมาลินที่ก�าลังปวดหัวเพราะนอนไม่พอขมวดคิ้ว แต่ดูท่าอีกสามคนจะ 

ไม่เหน็เธออยู่ในสายตา

“สา เที่ยงนี้ไปกนิข้าวด้วยกนัไหม”

“อ๋อ วนันี้คงไปไม่ได้หรอก พอดเีจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าที่ท�างานด้วย

เขาเรยีกตวัฉนัให้ไปช่วยคดันางแบบกบัเขาน่ะ เขาอยากให้ช่วยดวู่านางแบบ
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คนไหนเหมาะกับแบรนด์และขึ้นกล้องมากที่สุด” สารินพูดพลางปิดปาก

หวัเราะ

“จริงเหรอสา! ฉันอิจฉาแกจังเลย อย่างนี้ก็แสดงว่าแกเตรียมงาน 

ที่จะพรเีซนต์สปัดาห์หน้าเสรจ็แล้วละส”ิ

“อ้อ...งานนั้นฉนัเสรจ็ตั้งนานแล้ว ฉนัชอบท�างานให้เสรจ็ตั้งแต่เนิ่นๆ 

จะได้ไม่มานั่งปั่นงานลนๆ จนไม่ได้นอนตอนจะส่ง นอกจากงานจะไม่ 

ค่อยดีแล้วยังเสียสุขภาพด้วย” ว่าแล้วหญิงสาวก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋า 

แบรนด์เนมราคาแพงหวงัจะหยบิสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาอวด แต่

เป็นเพราะไม่ทนัระวงัจงึชนวลพีรจนล้มลงไปกองบนพื้นด้วยกนัทั้งคู่

“กรี๊ด!”

“พร!” เอมมาลนิตกใจรบีพยุงวลพีรขึ้นมา แต่จงัหวะต่อมากต็้องท�า

หน้าเบ้เมื่อไหล่ของเธอถูกเพื่อนสาวคนหนึ่งของสารนิคว้าเอาไว้

“ขอโทษเพื่อนฉนัเดี๋ยวนี้!”

เอมมาลนิท�าหน้างง สารนิเป็นคนเดนิไม่ระวงัเองแท้ๆ ท�าไมพวกเธอ

ต้องขอโทษ คนที่ต้องขอโทษควรจะเป็นพวกสารนิต่างหาก

“เอม พวกเราไปกนัเถอะ” วลพีรกลวัจนตวัสั่น เธอได้ข่าวมาว่าสารนิ

มาจากวงการไฮโซ ถ้ามเีรื่องกนัขึ้นมา พวกเธออาจจะไม่มโีอกาสได้ร่วมงาน

ในวงการบันเทิงหรือสิ่งพิมพ์ในฐานะช่างถ่ายภาพเพราะเส้นสายของสาริน

เลยกไ็ด้

เอมมาลินเองก็ไม่อยากมีเรื่องจึงพยักหน้ารับ เธอแกะมือคนที่ตรึง

แขนออก เตรยีมจะพยุงเพื่อนสาวออกจากห้อง แต่หญงิสาวอกีคนที่ล้มลง

ไปกลบัตะโกนลั่นขึ้นมา

“พวกเธอเดนิกนัอที่าไหนท�าไมถงึไม่รู้จกัระวงั! วนันี้ฉนัมนีดัส�าคญั 

ถ้าข้อเท้าพลกิแล้วไปไม่ได้จะท�ายงัไง! ขอโทษสกัค�ากไ็ม่ม!ี”

เสียงโวยวายของสารินดึงดูดคนที่ยังไม่ออกจากห้องหันขวับมามอง

เป็นตาเดยีว เอมมาลนิบบีมอืของวลพีรพร้อมกบัสูดหายใจเข้าช้าๆ เมื่อหนั
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กลบัไปเผชญิหน้ากบัสายตาที่จ้องมองมาอย่างโกรธเคอืงกพ็ูดอย่างใจเยน็

“เรื่องนี้ถือว่าทั้งเธอและเราผิดที่ไม่ได้ระวังกันทั้งสองฝ่าย ถ้าฉัน 

กบัพรขอโทษ เธอเองกค็วรจะขอโทษพรด้วย”

ใบหน้าที่ถูกแต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางราคาแพงแดงจดั “ใครบอกว่า

ฉนัผดิ! ท�าไมฉนัต้องขอโทษเพื่อนซุ่มซ่ามของเธอด้วย!”

ค�าพูดของสารนิท�าส่งผลให้เอมมาลนิส่ายหน้าอย่างผดิหวงั เธอไม่คดิ

จะพูดกบัอกีฝ่ายให้เสยีเวลาอกี อยากรบีไปปั่นงานพรเีซนต์ต่อเพราะเยน็นี้

มนีดักบัเพื่อนสาว ด้วยเหตุนี้จงึหนัไปยงัวลพีร “เราไปกนัเถอะ”

ว่าแล้วก็เดินออกจากห้องไปอย่างเงียบเชียบ ปล่อยให้ผู้ที่ตกเป็น 

เป้าสายตาจากการถูกหมางเมนิอบัอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน

“กรี๊ด!”

เอมมาลินอยู่เตรียมงานพรีเซนต์ในหอสมุดจนกระทั่งห้าโมงเย็น
จึงกลับบ้าน เมื่อกลับถึงห้องก็ตรงไปคว้าหนังสือภาพจากชั้นหนังสือมา 

กางออกบนเตยีงอย่างเบามอื

หนงัสอืภาพปกสดี�าเล่มนี้มชีื่อว่า Beautiful Picture หรอื เอม1ิ ใน

ภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าภาพที่งดงาม เป็นภาพถ่ายแบบ Landscape ซึ่งเน้น

ความสวยงามของประเทศญี่ปุ่นเมื่อสบิปีก่อน

หญิงสาวเปิดไล่ดูภาพถ่ายสถานที่ต่างๆ ซึ่งเธอสามารถจ�าได้อย่าง

ขึ้นใจ ก่อนจะลุกขึ้นไปอาบน�้าแต่งตัวให้เรียบร้อย การเดินทางในช่วงเย็น

วันศุกร์เป็นความหฤโหดที่ต้องเผื่อเวลาไว้หลายชั่วโมง พอเธอสวมเสื้อยืด

กางเกงยีนทรงบอยจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดโปรแกรมแชต

เพื่อพมิพ์หาเพื่อน

วนันี้ชื่อแชตของอรสิราเปลี่ยนจาก ‘อลซิคอืข้อยกเว้น’ เป็น ‘อลซิอิ่ม’ 

1 ตวัคนัจเิขยีนว่า 絵美
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ไปเมื่อตอนบ่าย

ลซิ อยู่ไหนแล้ว

“อยู่ข้างหลงัเอมนี่ไง โธ่”

เอมมาลนิเงยหน้าขึ้นจากจอสมาร์ตโฟน ผมที่มดัเป็นทรงหางม้าถูก

สะบัดเบาๆ จากด้านหลัง พอเธอหันกลับไปแล้วเห็นอริสรายืนอยู่ก็สะดุ้ง 

“ท�าไมมาไม่ให้สุ้มให้เสยีง เราตกใจหมด”

“กใ็ห้แล้วนี่ไง หรอืจะเอาดงักว่านี้” 

คุณหนูจอมทะเล้นที่ตัวสูงกว่าเธอนิดหน่อยท�าท่าจะตะโกน ท�าเอา

เอมมาลนิห้ามแทบไม่ทนั “ไม่เอาๆ ลซิไม่ต้องเอาดงักว่านี้แล้ว”

“ว่าแต่เอมเหอะ บอกว่ามาเอาควิก่อน ได้รยึงั” อรสิราชะโงกหน้าผ่าน

เอมมาลนิมองคนที่นั่งรอหน้าร้านแม่หมอ วนันี้เอมมาลนิบอกว่าจะนดัมาคยุ

กบัหมอดูชื่อดงั เธอกน็กึว่าอย่างน้อยต้องเป็นห้องเช่าเสยีอกี แต่พอมาถงึก็

แทบอ้าปากค้างเมื่อเหน็แผงลอยเลก็ๆ ที่มคีนต่อควิยนืบนทางเท้ายาวเหยยีด

จนต้องลอบกลนืน�้าลาย

“ได้แล้ว เรามาสายไปหน่อยก็เลยได้คิวช้า เขาเริ่มจองคิวกันตั้งแต่ 

สี่โมงเยน็”

“นี่กส็องทุ่มกว่าแล้วนะ ยงัไม่ถงึควิเราอกีเหรอ”

“ควิเราตสีอง” เธอตอบเสยีงนิ่งๆ ก่อนจะหนัมองเสาไฟฟ้าที่อยูไ่ม่ไกล 

ด้วยความกงัวล ทั้งเรื่องข้อความกบัคนโรคจติที่ถอดเสื้อคลมุให้เธอยงัท�าให้

เธอกังวลไม่หาย เวลาออกมาข้างนอกดึกๆ ทีไรก็ต้องคอยหวาดระแวง 

อย่างห้ามไม่ได้

“ตีสอง!” อริสราโพล่งด้วยความตะลึง ก่อนจะหรี่ตามองเอมมาลิน 

อย่างจบัผดิ “ไม่นะเอม เอมต้องอ�าลซิแน่ๆ”

เอมมาลินที่มัวแต่สนใจสิ่งรอบข้างเบนสายตากลับมายังเพื่อนสาว 

“หอื? โทษท ีเมื่อกี้เราก�าลงัมองสองคนนั้นจงูมอืข้ามถนน ลซิพดูว่าอะไรนะ”

“โอ๊ย!” อีกฝ่ายลากเสียงอย่างขัดใจ “ปล่อยให้ลิซพูดคนเดียวได้ไง
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เนี่ย ลซิกบ็อกว่าเอมต้องอ�าลซิเล่นแน่ๆ ที่บอกว่าเราจะได้ดูดวงตอนตสีอง

น่ะ”

“นี่ไง” หญงิสาวร่างเลก็ยนืยนัโดยการโชว์ควิ “ตสีองจรงิๆ นะ”

“โห ตสีอง” อรสิราท�าตาโตแล้วส่ายหน้ารวั “ไม่มทีาง ไม่ใช่ลซิ ไม่ใช่

ลซิแน่ๆ ใครจะบ้ารอกร็อไปเถอะ แต่ลซิไม่รอ!”

อริสรากอดอกพลางเชิดหน้าขึ้น ท่านี้เป็นท่าเอกลักษณ์ของคุณหน ู

อลซิที่เอมมาลนิคุ้นเคยเป็นอย่างดี

“แค่ตสีองเอง...” เอมมาลนินอนดกึจนเป็นนสิยั ค�าว่าตสีองกไ็ม่ถอืว่า

ดกึเกนิไปส�าหรบัเธอ

ส่วนอกีคนน่ะหรอื ท�ากะพรบิตาใส่ปรบิๆ เหมอืนเจอสตัว์ประหลาด

ยุคหนิทะลุมายนือยู่ตรงหน้า “ตั้งตสีองต่างหาก พระเจ้าเถอะ นี่ร้านหมอดู

หรอืเซเว่นกนัแน่”

“แม่หมอคนนี้ชื่อดงัจะตาย กว่าจะได้ควิมาไม่ใช่ง่ายๆ เลยนะ”

“ดงัจรงิแน่รเึปล่า ไม่ใช่ว่าถูกหลอกมาหรอกนะ”

“เราเซิร์ชหาในเน็ตมา แม่หมอคนนี้เป็นหมอดูชื่อดังย่านห้วยขวาง 

เลยนะ เคยลงหนังสือพิมพ์ด้วย ใครๆ ก็บอกว่าแม่น แถมยังคิดราคา 

ไม่แพงด้วย อีกอย่างนึงลิซก็พูดเองไม่ใช่เหรอว่ามีเรื่องกลุ้มใจ ไปปรึกษา

แม่หมออาจจะรู้สึกดีขึ้นก็ได้นะ” ค�าพูดของหญิงสาวมีเหตุผลโน้มน้าว 

เสร็จสรรพ การอยู่ต่อหน้าอริสราเป็นช่วงเวลาที่เอมมาลินพูดมากที่สุด 

มากกว่าการพูดกบัคนในครอบครวัเสยีอกี

“เรื่องกลุ้มใจเหรอ อมื...มนักม็นีะ” อรสิราคดิในใจว่าเรื่องกลุ้มของ

ตวัเองเป็นเรื่องเลก็ที่คนอื่นมองว่าไร้สาระเสมอ ดงันั้นจงึเลอืกที่จะยงัไม่พดู

ออกมา “แต่เรื่องที่ลซิกลุ้มใจที่สุดตอนนี้คอื...ลซิหวิอะเอม”

เอมมาลนิยิ้มอ่อนใจ “งั้นเราไปหาอะไรกนิระหว่างรอกนัดไีหม ปะ”

“กว่าจะได้ดูตั้งตีสอง เอมว่าลิซควรซื้อของกินไปฝากแม่หมอด้วย 

ดไีหม” อรสิราถามอย่างมนี�้าใจ ซึ่งมนักไ็ม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ส�าหรบัเพื่อนที่
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คุ้นชนิกบันสิยัแบบนี้ของเธอ

เอมมาลินหันไปพยักหน้าอย่างเห็นด้วย “ก็ดีนะ เผื่อว่าเขาจะช่วย

แนะน�าอะไรดีๆ  ให้เราด้วย”

“งั้นลิซเป็นคนเลือกเอง ช่วงนี้กินแป้งมากไม่ได้ ขอร้านที่สะอาดๆ 

หน่อยกแ็ล้วกนั ร้านไหนดน้ีา...มแีต่ร้านข้างทางทั้งนั้นเลย กนิแล้วจะท้องเสยี 

ไหมเนี่ย” ลากเสยีงยาวเสรจ็กพ็บว่าเอมมาลนิเหม่อไม่ฟังเธออกีแล้ว ปกติ

เอมมาลนิมนีสิยัชอบเหม่อลอยอยู่แล้ว แต่วนันี้ดูจะเหม่อผดิปกต ิจะต้อง

มเีรื่องอะไรเกดิขึ้นแน่ๆ...อรสิราคดิพลางสะกดิเรยีก 

“ลซิจะกนิร้านไหนนะ”

เอมมาลนิหนัหน้ามองอย่างงนุงง ปกตอิรสิราเป็นคนเลอืกร้านตลอด 

ไหงวนันี้ถงึยอมให้เธอเป็นคนเลอืกร้านกนันะ

“วนันี้ลซิให้เอมเลอืกละกนั พ่อบอกให้ตามใจเอมบ้าง เดี๋ยวเอมเลกิ

คบ”

เอมมาลินอิดออดเพราะลังเล คุณพ่อกับคุณแม่ของอริสราที่เธอ 

เรยีกว่าคณุลงุคณุป้าเหน็เธอมาตั้งแต่เดก็ ให้ความสนทิสนมเหมอืนลกูหลาน 

และยงัยิ้มให้เธออย่างอบอุ่น บรรยากาศภายในบ้านของอรสิรามกัจะท�าให้

เธออุ่นใจและรู้สกึอจิฉาอยู่เสมอ

คดิไปคดิมากห็นัไปมองรอบๆ เพื่อเลอืกร้าน แต่แล้วเสยีงแหลมของ

คนข้างตวักต็ะโกนแทรกเข้ามาเสยีก่อนเมื่อเจอร้านที่อยากกนิพอดี

“เฮ้ย! ไม่เอาแล้วๆ ให้ลซิเลอืก เอาร้านนั้น ร้านน่ารกัๆ นั่นน่ะ” ชี้แล้ว 

ท�าท่าตื่นเต้น

เอมมาลนิท�าได้แค่ยิ้มพร้อมกบัส่ายหน้าน้อยๆ ให้แก่การแสดงออก

ที่ดูเว่อร์เกนิจรงิ “จ้ะๆ ร้านนั้นกร็้านนั้น”

เมื่อมาถึงร้านอาหารอิตาลีที่ตกแต่งอย่างน่ารักเป็นสไตล์วินเทจ  

พวกเธอกส็ั่งอาหารที่ต้องการแล้วเลอืกที่นั่งตรงรมิหน้าต่าง ตอนนี้เลยเวลา

ที่คนจะกินข้าวไปแล้วแต่ข้างนอกก็ยังมีคนเดินไปมาอย่างคึกคัก แต่เอม- 
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มาลนิกย็งัคงมที่าทเีหม่อลอยเหมอืนเคย

“นี่เอม เอมบอกลซิมาเถอะว่ามเีรื่องอะไรถงึต้องมานั่งตั้งแต่สองทุ่ม

ยนัตสีองขนาดนี้ ถ้ามนัไม่สมเหตสุมผลนะ เหอะ! ลซิตดัเอมออกจากความ

เป็นเพื่อนร่วมสาบานแน่” พูดจบกส็ะดุ้งเอง เพราะอรสิราเองกม็เีอมมาลนิ

เป็นเพื่อนเพยีงคนเดยีว

“ลิซอาจจะหาว่าเราคิดมากไปเอง” เอมมาลินสบตาอริสราก่อนจะ 

ก้มหน้าลงมองมอืตวัเองที่กมุอยูบ่นตกั “ใกล้วนัพรเีซนต์แล้ว แต่เราสงัหรณ์

ใจไม่ดเีลย เมื่อวนัก่อนตอนที่เราก�าลงัจะเข้านอนกม็ข้ีอความแปลกๆ ส่งมา

ทางอเีมล”

“ข้อความอะไร”

“มนัเป็นภาษาญี่ปุ่นอ้ะ”

“เอมจะบอกว่าผญีี่ปุ่นสงิคอมพ์เอมเหรอ” คนฟังตคีวามผดิประเดน็ 

เบกิตากว้างอย่างตกใจพร้อมกบัยกมอืทาบอก

“มะ...ไม่ใช่มั้ง” เอมมาลนิพดูพลางขมวดคิ้ว “เราใช้โปรแกมแปลแล้ว 

ข้อความมนัเขยีนมาว่า ‘ต่อไปนี้คุณอาจเจอกบัความเสยีใจครั้งใหญ่ แต่ผม

เชื่อว่าไม่ว่าอย่างไรคุณกจ็ะก้าวผ่านมนัไปได้’ มนัแปลกมากๆ เหมอืนมคีน

มาแช่งเราเลย”

“ไม่มั้ง ลซิว่าเหมอืนเป็นข้อความให้ก�าลงัใจมากกว่าหรอืเปล่า เพราะ

เขาบอกว่าเอมจะผ่านมันไปได้นี่นา...ไม่เหมือนลิซหรอก เจอเรื่องไม่ดีก็ 

ไม่เหน็มใีครบอกว่าลซิจะผ่านมนัไปได้สกัคน” อรสิราบอกเสยีงหงอยๆ

“แล้วเรื่องที่ลิซเคยบอกเอมว่าก�าลังมีเรื่องกลุ้มใจอยู่คือเรื่องอะไร 

เหรอ” ตอนแรกที่เอมมาลนิเกริ่นเรื่องมาดูดวงกเ็หน็อรสิราพูดเหมอืนก�าลงั

มปีัญหากเ็ลยชวนมาพร้อมกนั

“ถ้าลซิบอกเอม เอมอย่าเพิ่งไปบอกใครนะ” หญงิสาวยื่นหน้าเข้ามา

หาพร้อมกบัพูดเสยีงเบา “กพ็่อกบัแม่ลซิน่ะส ิก�าลงัจะจบัลซิแต่งงาน”

“หา! คุณลุงกบัคุณป้าน่ะเหรอ...” เอมมาลนิฟังเสรจ็แล้วกต็กใจมาก 
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แต่งงานเลยนะ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเลก็ๆ “แล้วลซิจะยอมมั้ย”

“ลซิไม่มวีนัยอมหรอก เรื่องอื่นลซิอาจจะยอมพ่อกบัแม่นะ แต่เรื่องนี้ 

ลซิไม่ยอมเดด็ขาด” อรสิรายนืยนัหนกัแน่น “พวกเขาไม่รกัลซิแล้วเหรอถงึ

อยากจะยกลซิให้คนอื่น ลซิไม่ได้อยากแต่งงานสกัหน่อย”

“แบบนี้คณุลงุคณุป้ากต้็องมคีนที่จะแนะน�าให้ลซิบ้างใช่ไหม เคยเจอ

หรอืเปล่า” เจ้าของรา่งเลก็ดูสนใจมากขึ้น พวกเธออายุยี่สบิเจด็กนัแลว้ เธอ

กบัอรสิราไม่เคยมแีฟนมาก่อน ทางบ้านของเธอไม่มใีครสนใจเท่าไร แต่ทาง

ฝั่งเพื่อนของเธอ คุณลุงกบัคุณป้าคงไม่อยากให้ขึ้นคานไปพร้อมกบัเธอแน่

“ไม่เคยหรอก” คนพูดว่าได้ไม่เตม็เสยีงนกั

“อ้าว” คนฟังงงไป “บางทหีนึ่งในพวกเขาอาจจะเป็นคนดกีไ็ด้นะ”

“ไม่เอาอะ ลซิไม่อยากเจอ เอมคดิดูส ิถ้าผู้ชายพวกนั้นเขาไม่ได้เป็น

อย่างที่ลซิว่า ป่านนี้พวกเขากค็งมแีฟนไปแล้ว ไม่ต้องรอให้พ่อแม่มาจบัคู่ให้

แบบนี้หรอก” 

“แต่ลซิเองกเ็ป็นแบบนั้นนะ” ไม่มแีฟนแล้วกต้็องรอให้พ่อแม่จบัคูใ่ห้ 

เหมอืนกบัเปี๊ยบ

“ลซิเป็นข้อยกเว้น! ลซิว่านะ ลซิคงเป็นคนที่โชคดเีรื่องอื่นมากๆ เลย

ต้องโชคร้ายที่เกดิมาไม่มแีฟน มนัอาจจะเป็นข้อแลกเปลี่ยนกนั” 

“งั้นเรากค็งไม่มอีะไรดเีลย โชคร้ายทุกอย่าง” เอมมาลนิยิ้มเศร้า

“ไม่นะ เอมอย่าลมืส ิอย่างน้อยเอมกม็เีพื่อนที่ดแีละรกัเอมสดุๆ เลย

น้า...และเพื่อนคนนั้นก็คือลิซเอง” อริสราพูดเสร็จก็หัวเราะร่าอย่างชอบใจ 

หวงัเปลี่ยนบรรยากาศให้เอมมาลนิกลบัมายิ้มเหมอืนเดมิ

“เรากร็กัลซิเหมอืนกนันะ” ร่างเลก็ยิ้มให้สปาเกตตตีรงหน้าเธอ “ถ้า

พรเีซนต์เสรจ็เมื่อไหร่ ไว้เราไปเที่ยวกนัดกีว่าเนอะ”

“ได้เล้ย แต่ว่าตอนนี้ถ้าเอมรกัลซิจรงิ ช่วยกนิเบคอนกรอบในจานลซิ

ให้ทนี้า...”

เอมมาลินหลุดหัวเราะออกมา เชื่อแล้วละว่าอริสราเป็นเหมือนยา 
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ชกู�าลงัให้เธอดจีรงิๆ...หากวนัหนึ่งเพื่อนของเธอได้เจอคนที่รกัและพร้อมจะ

ปกป้องไปตลอดชวีติกค็งจะดี

เอมมาลินกลับมาถึงบ้านตอนเวลาตีสามกว่า หลังจากโบกมือลา
อริสราที่แวะขับรถมาส่งถึงหน้าบ้าน ไม่ลืมที่จะขอบคุณที่อุตส่าห์รอเป็น 

เพื่อนทั้งๆ ที่สุดท้ายเธอกลายเป็นคนเดียวที่ได้ปรึกษากับแม่หมอ ยังดีที่

พวกเธออยู่บ้านซอยตดิกนัจงึไม่ต้องขบัรถอ้อมไปมาให้เสยีเวลา

เธอดใีจเหลอืเกนิที่ได้เป็นเพื่อนกบัอรสิรา ไว้หลงัจากที่พรเีซนต์เสรจ็

แล้วคงต้องพาเพื่อนสาวไปเลี้ยงฉลองด้วยกนัเสยีหน่อย...หญงิสาวคดิพลาง

กระชับกระเป๋าสะพายแล้วเดินตรงเข้าบ้าน ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปก็สะดุ้ง

นดิๆ เมื่อจู่ๆ ไฟด้านในเปิดพรบึขึ้นมา

“แม่” เธอทักทายหญิงวัยกลางคนที่สวมชุดนอนกระโปรงลายดอก

เสยีงอ่อย สหีน้าบดูบึ้งของคนที่ยนือยูท่ี่หวับนัไดเป็นสญัญาณบ่งบอกว่าแม่

ของเธอก�าลงัอารมณ์ไม่ดี

“ท�าไมแกกลบัเอาดกึป่านนี้”

“แม่คะ หนบูอกแล้วว่าหนจูะกลบัดกึ” สาวร่างเลก็อธบิายอย่างใจเยน็

พร้อมกบัก้าวเท้าเดนิขึ้นบนัได

“แกบอกตอนไหน ฉนัไม่เหน็จะจ�าได้” เสยีงแหลมของอกีฝ่ายดงัขึ้น

กว่าเดมิ หรี่ตาจ้องเธออย่างจบัผดิ “แกเป็นสาวเป็นนาง กลบัมดืค�่าแบบนี้

แถมมรีถมาส่งถงึหน้าบ้าน แกเคยคดิไหมว่าชาวบ้านแถวนี้เขาจะเอาไปพูด

ยงัไง ป่านนี้ไม่ว่าใครคงมองว่าแกเป็น ‘ผู้หญงิอย่างว่า’ ”

ถ้อยค�าเชือดเฉือนบาดลึกลงในจิตใจของผู้ฟัง เอมมาลินหยุดเดิน

พร้อมกบัก้มหน้า แม้ตวัสั่นแต่กพ็ยายามท�าใจให้เข้มแขง็เข้าไว้ “ลซิเป็นคน

มาส่งหนูค่ะแม่ คนอื่นจะมองหนูยังไงก็ได้ แต่อย่างน้อยหนูหวังว่าแม่จะ 

ไม่มองหนูว่าเป็นผู้หญงิแบบนั้น”

“นี่แกย้อนฉนัเหรอ!” ชูใจถลงึตามองลูกสาวอย่างเดอืดดาล 
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เอมมาลนิเหน็ว่าพยายามอธบิายตอนที่อกีฝ่ายก�าลงัหงดุหงดิคงไมม่ี

ประโยชน์จงึชงิตดับท

“หนูเหนื่อยแล้ว ขอตวัไปนอนก่อนนะคะ” เธอเอ่ยพลางเดนิต่อ แต่

พอมาถงึหวับนัไดกต็้องหยุดลงเมื่อคนเป็นแม่ไม่ยอมหลกีทางให้ “แม่คะ”

ชใูจยกมอืขึ้นกอดอก สหีน้าดใูจเยน็ลงบ้างแล้วแต่กไ็ม่ยอมปล่อยให้

ลูกสาวเข้านอนง่ายๆ “ถ้าแกมีแฟนก็บอกฉันดีๆ เรื่องสินสอดฉันเรียก 

ไม่มากนกัหรอก ถ้าหากว่าเขาไม่ได้คดิจะแต่งแกเป็นเมยีจรงิๆ กใ็ห้รบีเลกิ

กนัดกีว่าปล่อยให้ท้อง”

“แม่!” เอมมาลนิชกัจะหมดความอดทน ทุกครั้งที่เธอกบัแม่คุยกนั 

ทไีรกเ็หมอืนคุยกนัคนละภาษา แล้วคราวนี้ดูจะหนกักว่าเดมิเมื่อมกีารเอ่ย

ถึงเรื่องแต่งงานกับท้อง ยี่สิบเจ็ดปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยพูดกับผู้ชายเกินห้า

ประโยค และดูเหมือนว่าแม่ของเธอไม่คิดสนใจเลยว่าเธอมีความผิดปกติ

ในเรื่องนี้

กแ็น่ละ...ในเมื่อที่ผ่านมาแม่เอาแต่สนใจพี่ชายของเธอคนเดยีว!

“เรื่องนี้เราค่อยคุยกนัได้ไหมคะ หนูอยากนอนแล้ว และแม่กค็วรจะ

พักผ่อนเหมือนกัน” หญิงสาวร่างเล็กพยายามอ้อนวอน แต่ชูใจก็ยังคงท�า 

หูทวนลมราวกบัเสยีงของเธอไม่มนี�้าหนกัใดๆ

“แล้วไอ้อาชพีช่างภาพนี่เลกิท�าได้แล้ว คนอื่นเขามลีูกสาวอายุเท่าแก

ก็แต่งงานกันหมด แกท�างานได้เงินมาแทนที่จะมาซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวสวยๆ 

แต่กลบัเอาเงนิไปถลุงซื้อกล้องซื้อเลนส์บ้าบออะไรกไ็ม่รู้ ไร้สาระ!”

“เสยีงดงัอะไรกนัครบัแม่”

เสยีงของมารดาดงัลั่นบ้าน แม้พ่อของเธอจะหลบัลกึแต่พี่ชายของเธอ

ไม่ใช่ เอมมาลินเม้มปาก มองพี่ชายร่างสูงผิวขาวซึ่งสวมชุดนอนคอปก

สนี�้าเงนิเดนิออกมาจากห้องด้วยสหีน้างวัเงยี ผมที่ฟขูองเขาดูแล้วเหมอืนกบั

รงันกไม่มผีดิ

ชูใจหันไปมองลูกชายหัวแก้วหัวแหวนด้วยสีหน้ารู้สึกผิด “แม่ท�าให้
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อั้มตื่นเหรอลูก”

อคัรพงษ์ส่ายหน้าก่อนจะหนัมามองเอมมาลนิที่ยงัยนือยูบ่นขั้นบนัได 

“กลบัซะดกึเชยีว ขาเที่ยวเหมอืนกนันะเรา”

หญงิสาวนบัหนึ่งถงึสบิอยู่ในใจ พี่ชายของเธอมกัจะชอบพดูจาชกัจงู

ให้คนอื่นมองเธอไปในทางที่แย่มาตั้งแต่เดก็ เธอเคยได้ยนิเรื่องที่พี่น้องชอบ

ทะเลาะกันแล้วจะยิ่งรักกันจากบ้านอื่นมาบ้าง แต่ดูเหมือนว่าทฤษฎีนั้นจะ 

ใช้ไม่ได้ผลกบัครอบครวัของเธอ

“แกน่ะมันดีแต่ท�าให้ฉันกลุ้มใจ ดูอย่างพี่ชายแกสิ เรียนจบหมอ  

เงนิเดอืนเป็นแสน เดนิทางไปไหนมาไหนกม็แีต่คนนบัหน้าถอืตา แถมยงัได้

แฟนดเีป็นถงึนางแบบ” ชใูจจกิตามองลูกสาวก่อนจะหนัไปยิ้มกว้างให้ลกูชาย 

“อั้มไปนอนเถอะลูก แม่ขอโทษด้วยที่ท�าให้ตื่น”

“บางทีหนูก็สงสัยว่าหนูใช่ลูกของแม่หรือเปล่า” เอมมาลินก้มหน้า

พมึพ�าอย่างน้อยใจ เสยีงของเธอดงัพอให้ทั้งสองได้ยนิแต่กลบัไม่มใีครคดิ

จะพูดอะไรอีก ชูใจกับอัครพงษ์ต่างแยกย้ายกันไปนอน ทิ้งให้ลูกสาวของ

บ้านหอบหวัใจอนัเจบ็ช�้ากลบัเข้าห้องพร้อมกบัสะอื้นไห้อย่างน่าสงสาร

แม้ว่าเธอควรจะชินกับความรู้สึกแบบนี้ แต่ความเจ็บปวดนี่มัน 

รงัแต่จะเรื้อรงัมากขึ้นทุกที

เจ้าของร่างเลก็คดิพลางทรดุตวัลงบนพื้นที่ให้ความรู้สกึเยน็เฉยีบกว่า

ทุกครั้ง ใช้แผ่นหลังพักพิงบานประตูอย่างอ่อนล้า สิ่งเดียวที่เธอหวังคือ 

ขอให้วนัจนัทร์หน้าการพรเีซนต์ผ่านพ้นไปด้วยด.ี..เธอขอแค่นั้นจรงิๆ 



‘ต่อไปนี้คุณอาจเจอกับความเสียใจครั้งใหญ่ แต่ผมเชื่อว่าไม่ว่า
อย่างไรคุณกจ็ะก้าวผ่านมนัไปได้’

ข้อความในอีเมลปริศนาที่เธอพยายามส่งอีเมลกลับไปถามว่าเขา 

เป็นใคร แต่สดุท้ายทกุอย่างกถ็กูกลนืหายเข้าสูค่วามเงยีบ ไม่มข้ีอความอะไร

ตอบกลับมาจนท�าให้เธอคิดว่ามันอาจจะเป็นพวกสแปมหรือไม่ก็ไวรัส  

แต่ลกึๆ แล้วเอมมาลนิกไ็ม่สามารถลบความรู้สกึกลวันี้ออกไปได้ 

ในที่สุดเธอกบัอรสิรากน็ั่งเรยีงอยู่หน้าหมอดูหญงิชราหลงัค่อม

ร่างเลก็เตรยีมอ้าปากถาม ทว่าอกีฝ่ายกลบัถอนหายใจใส่เสยีอย่างนั้น 

“วนันี้เหนื่อยแล้ว พวกหนูกลบัมาพรุ่งนี้ละกนั ยายให้ควิแรก”

อริสราแทบอยากจะคายไอติมออกมาเมื่อได้ยิน หันขวับไปมองคน

จบัควิที่นั่งท�าหน้าเหมอืนจะร้องไห้กเ็ตรยีมคว้ามอืเพื่อนให้ลุก แต่กม็เีสยีง

ขดัขึ้นมาอกี

“เดี๋ยวก่อน” แม่หมอกนิน�้าไปอกึใหญ่ มองหน้าหญงิสาวร่างเลก็ที่สดุ

ในที่นี้ก่อนจะถอนหายใจออกมาอีกรอบ “พวกหนูคงรอมานาน ฉันเองก็

ภาพที่สาม
沈む

ร่วงลง...จมดิ่ง
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เหนื่อย ให้ถามหนึ่งค�าถามกแ็ล้วกนั”

อรสิราหนัไปยงัเอมมาลนิ ปล่อยให้คนที่อยากมาหาแม่หมอมากที่สดุ

เป็นคนถาม

“หนู...” เอมมาลินเม้มปากกลั้นใจถามออกไป “อยากถามเรื่องการ

เรยีนค่ะ วนัจนัทร์หน้าหนมูพีรเีซนต์งาน มนัเป็นงานที่เตรยีมตวัมาเป็นเดอืน 

ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดหีรอืเปล่าคะแม่หมอ”

“ไหน ขอฉนัดูลายมอืหนูหน่อย”

หญิงสาวยื่นมือให้อีกฝ่ายดู ใจหายวาบเมื่อจู่ๆ อีกฝ่ายถอนหายใจ

ออกมา

“หนูก�าลงัจะเดนิทางไปสู่จุดเปลี่ยนส�าคญั แต่ไม่ต้องห่วง มนัก�าลงั

จะเปลี่ยนไปในทางที่ด”ี

เอมมาลนิพยกัหน้าก่อนจะลุกยนื คนอื่นกลุ็กตาม “ขอบคณุแมห่มอ 

พวกหนูไม่รบกวนแล้วค่ะ” 

“พวกเธอสองคนก�าลงัจะเผชญิหน้ากบัเรื่องที่ไม่คาดฝัน”

ค�าทกัของแม่หมอท�าให้ร่างเลก็หนัหน้ากลบัมา ความจรงิหากทกัเธอ

คนเดยีวกห็วั่นใจแล้ว นี่หญงิชรากลบัพูดถงึพวกเธอทั้งสองคน 

“แล้วพวกเรา...จะท�ายงัไงดคีะแม่หมอ มวีธิแีก้หรอืเปล่าคะ”

“สายน�้าและดวงจนัทร์จะน�าโชคมาให้ พวกหนไูปขอพรจากดวงจนัทร์

นะ ยิ่งเป็นคนืพระจนัทร์ทรงกลด...ยิ่งด”ี

“เอม!”
วลพีรสง่เสยีงเรยีก หญงิสาวร่างเลก็ที่ก�าลงันั่งก้มหน้าอยูส่ะดุง้โหยง 

ครั้นเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นนักศึกษาที่พรีเซนต์เสร็จแล้วก�าลังเดินกลับเข้าไป 

นั่งด้วยสหีน้าหงอยๆ

เอมมาลินใจหายวาบ เมื่อกี้นี้เธอไม่ได้ฟังเลยว่าอาจารย์วิจารณ์งาน

คนอื่นว่ายงัไงบ้าง!
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เนื่องจากกลุม่นกัศกึษาในเซกฯ นี้มค่ีอนข้างเยอะ ดงันั้นการพรเีซนต์

จึงแบ่งออกเป็นสองช่วงคือช่วงเช้าและบ่ายซึ่งอาจารย์ได้จองห้องเอาไว้ 

ล่วงหน้าก่อนแล้ว

เอมมาลินกับวลีพรจับฉลากได้ช่วงบ่ายด้วยกันทั้งคู่ และเธอก็ดัน 

โชคดไีด้พูดเป็นคนที่สาม

“ในระหว่างที่ผมให้คะแนน นักศึกษาคนต่อไปก็ออกมาเตรียมตัว 

ได้เลย” เสียงของอาจารย์ศักดิ์ที่ดังลอดล�าโพงดึงดูดให้ทุกสายตาหันขวับ 

มามองเธอเป็นตาเดยีว

จริงด้วย! เธอมัวแต่เหม่อจนเผลอลืมเรื่องการออกไปเตรียมไฟล ์

พรเีซนต์ที่คอมพ์หน้าห้องไปเสยีสนทิ!

หญงิสาวร่างเลก็ก้มหน้าลงด้วยความอบัอาย หยบิแฟลชไดรฟ์ออก

มาจากกระเป๋าเป้แล้วสูดหายใจเข้าลึกๆ เมื่อคืนเธอนั่งซ้อมพูดหน้ากระจก

อยูต่ั้งหลายชั่วโมง ทกุอย่างจะต้องผ่านไปด้วยดสี.ิ..อรสิราพดูกบัเธอแบบนั้น 

ในเมื่อคนที่มกัจะโชคดมีาตลอดชวีติให้ก�าลงัใจมา เอมมาลนิกอ็ยากจะเชื่อ

ว่าทุกอย่างจะต้องไม่มปีัญหา

เสยีงส้นรองเท้าหนงัดงักงัวานในห้องใหญ่ที่เงยีบสงดั ปกตเิอมมาลนิ 

มักจะไม่แต่งหน้ามาเรียน แต่วันนี้พิเศษตรงที่มีงานพรีเซนต์คิดเป็นสี่สิบ

เปอร์เซน็ต์ของคะแนนรวมทั้งหมดกเ็ลยแต่งหน้ามาบางๆ เสื้อผ้าที่เธอสวม

ใส่เป็นชดุเดรสสดี�าผกูคาดด้วยผ้าสเีดยีวกนัที่เอวคอดมดัเป็นโบอยูด้่านหน้า 

หญิงสาวที่ชอบปรากฏตัวขึ้นในห้องเรียนอย่างจืดชืดวันนี้จึงดูมีสีสันขึ้นมา

จนผดิหูผดิตา

เอมมาลินไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยจนใครเห็นแล้วก็ต้องพากันเหลียวหลัง 

ร่างเลก็ๆ ท�าให้เธอจดัไปอยู่ในประเภทผู้หญงิอ่อนแอน่าทะนุถนอม ดวงตา

กลมโตเป็นเอกลักษณ์พยายามก้มหลบสายตารอบข้างอย่างกล้าๆ กลัวๆ 

เธอไม่ชนิกบัการตกเป็นเป้าสายตา...โดยเฉพาะในสายตาของคนทั้งเซกฯ ที่

ผสมผสานคนจากหลายภาควชิาเข้าด้วยกนัแบบนี้
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เมื่อเตรียมการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เธอก็หยิบไมโครโฟน 

ที่วางอยู่ขึ้นมาพร้อมกับเคาะนิ้วเพื่อดูว่ามีเสียงออกมาหรือไม่ มือบางสั่น

ระรกิด้วยความตื่นเต้นและประหม่าจนผู้เป็นอาจารย์สงัเกตเหน็ ทเีอ2 ที่นั่ง

ถัดมาพยักหน้าส่งสัญญาณว่าจะเริ่มจับเวลา เมื่อไฟในห้องหรี่ลงอีกครั้ง  

เอมมาลนิกค็ลี่ยิ้มบางก่อนจะเริ่มพูดด้วยน�้าเสยีงสั่นๆ

“สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆ นักศึกษาทุกท่าน ดิฉันชื่อ เอมมาลิน 

บรรจงรกัษ์ ศกึษาอยู่ระดบัปรญิญาโท คณะศลิปศาสตร์ สาขาศลิปะการ

ถ่ายภาพ วนันี้จะมาพรเีซนต์เกี่ยวกบัประวตัขิองช่างภาพคนหนึ่งที่ฉนันบัถอื 

คุณโมร ิอคริะ ค่ะ”

จู่ๆ ภายในห้องกเ็กดิเสยีงฮอืฮาขึ้นมา หลายๆ คนป้องปากกระซบิ

กันก่อนจะมองเธอด้วยสายตาแปลกๆ สีหน้าราบเรียบของอาจารย์เองก็

เปลี่ยนไปเช่นกนั ทว่าเอมมาลนิกพ็ยายามอย่างยิ่งที่จะท�าหน้าที่ของตนเอง

ให้ดทีี่สุด

สงสัยการเลือกพูดถึงช่างภาพเอเชียมากกว่าจะเป็นช่างภาพต่าง

ประเทศคงเป็นสิ่งที่เหนอืความคาดหมายของคนอื่นๆ ในห้องละมั้ง...

ภาพชายหนุม่วยัสามสบิปีปรากฏขึ้นบนจอโพรเจกเตอร์ สิ่งที่โดดเด่น

ที่สุดคือจมูกโด่งสวยรับกับโครงหน้าเรียวคม เขาสวมใส่แว่นกันแดดสีชา

ปกปิดดวงตาเรยีว เส้นผมสนี�้าตาลเข้มยาวประบ่าดยูุง่เลก็น้อยแต่กลบัเสรมิ

ให้ใบหน้าขาวสะอาดของอกีฝ่ายดูมเีสน่ห์มากยิ่งขึ้น

“คุณโมร ิอคริะ เกดิวนัที่ 1 กนัยายน ณ เมอืงโยโกฮาม่า ประเทศ

ญี่ปุน่ ปัจจบุนัอาย ุ30 ปี รางวลัโดดเด่นคอืรางวลัช่างภาพที่ค่าตวัสงูสดุของ

เอเชียเป็นเวลาห้าปีซ้อน” เอมมาลินเล่าพลางสังเกตสีหน้าของคนทั้งห้อง 

ไปด้วย พวกเขายงัคงพดูคยุซบุซบิและเพ่งเลง็เธอเหมอืนเดมิ ขณะเดยีวกนั

สีหน้าของอาจารย์ศักดิ์ก็คล�้าเครียดและถลึงตามองเธอเหมือนก�าลังโกรธ

2 TA ย่อมาจาก Teacher assistant หมายถงึผู้ช่วยอาจารย์
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และผดิหวงัอย่างที่สุด

นี่เธอ...พูดอะไรผดิไปหรอืเปล่า

หญงิสาวเผยความกงัวลออกมาทางสหีน้า อดึอดัจากทกุสายตาที่จ้อง

มอง แต่ในเมื่อมเีวลาจ�ากดั เธอกอ็ยากท�าให้ดทีี่สุดเพราะมนัมผีลต่อคะแนน

ของเธอมาก ถงึจะไม่ได้ A แต่กข็อให้ผ่าน C มาได้กพ็อ

สาวร่างเล็กพยายามปรับน�้าเสียงให้นิ่งขึ้น จากนั้นก็กดรีโมตในมือ

เพื่อเปลี่ยนสไลด์ไปยังหน้าถัดไป “คุณโมริ อคิระ มักจะมีค�าพูดติดปาก 

อยู่เสมอว่า ‘กล้องของผมไม่จ�าเป็นต้องมีราคาแพง แต่ต้องเป็นกล้องที่

เปรยีบเสมอืนหวัใจซึ่งเราขาดไม่ได้’ ค�าพดูของคณุโมรถิอืเป็นแรงบนัดาลใจ

ส�าคญัที่ท�าให้ฉนัเลอืกเรยีน...”

“หยุดก่อน”

เสียงห้ามของอาจารย์ศักดิ์ที่แทรกขึ้นมากลางคันท�าเอาเอมมาลิน

ตกใจจนแทบปล่อยไมโครโฟนหลุดจากมอื

“ค่ะ อาจารย์”

“ผมผดิหวงัในตวัคุณมาก”

เอมมาลินฟังค�าพูดจากเครื่องขยายเสียงแล้วรู้สึกเหมือนหัวใจก�าลัง

จะหยุดเต้น “ดะ...ดฉินั...”

“ผมเน้นย�้าแล้วใช่ไหมว่าให้เลอืกหวัข้อที่ไม่เหมอืนกนั แต่ถ้าเป็นแค่

ความบงัเอญิผมอาจจะพอให้อภยัได้ แต่คณุกลบัลอกงานของเขามาทั้งดุน้! 

แม้แต่ภาพสไลด์ที่โชว์อยู่กย็งัเอาของเขามา!”

หญิงสาวสับสนอย่างที่สุด พยายามกวาดตามองหาวลีพรแต่กลับ 

ไม่เห็นแม้แต่เงา สุดท้ายจึงเปล่งเสียงถามอย่างยากล�าบาก “ลอก...งาน 

เหรอคะ”

เธอไม่ได้ลอกงานใครมาสกัหน่อย งานนี้เธอตั้งใจหาข้อมลูและแหล่ง

อ้างองิเองทั้งหมด แล้วงานของเธอจะไปซ�้ากบัคนอื่นเขาทั้งหมดได้ยงัไง!

“ดฉินัไม่ได้ลอกงานใครมาส่งนะคะอาจารย์”
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การเถยีงข้างๆ คูๆ ท�าเอาอกีฝ่ายโมโหยิ่งกว่าเดมิ “คุณคดิว่าผมโง่ 

เหรอ!”

เอมมาลนิสะอกึ เบกิตาโพลง ยนืตวัสั่นระรกิอย่างน่าสงสาร หยาด

น�้าตาไหลรินออกมาคลอเบ้า นกัศึกษาปรญิญาตรแีละโทที่กระซบิกระซาบ

กันอยู่ต่างเงียบกริบ ไม่ต้องเดาก็พอรู้ว่าคนที่ยืนอยู่หน้าชั้นเรียนจะเป็น

อย่างไร

“เรื่องนี้ผมฟังนักศึกษาคนหนึ่งพรีเซนต์ไปแล้วเมื่อช่วงเช้า แถมเขา

ยังท�าได้ดีกว่าคุณด้วย!” ดวงตาของชายวัยกลางคนจับจ้องใบหน้าของคน 

ที่ก�าลงัร้องไห้ น�้าเสยีงที่พดูประโยคถดัมาจงึอ่อนลงเลก็น้อย “ถ้าหากว่าคุณ

ท�างานไม่ทันจริงๆ อย่างน้อยการเอางานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์มาพรีเซนต ์

กอ็าจจะมสีทิธิ์ได้ C แต่คุณกลบัเลอืกที่จะลอกเขามา ผมไม่มทีางเลอืกอื่น

นอกจากจะให้ F”

การตัดสินของอาจารย์เรียกเสียงอื้ออึงทั่วห้องอีกครั้ง แต่ตอนนี้ 

เอมมาลนิไม่อยากรบัรู้อะไรอกีแล้วจงึเอาแต่ก้มหน้า เธอยนืยนักบัอาจารย์

ไปแล้วว่าเธอไม่ได้ลอกงานใครมา แต่อาจารย์ศกัดิ์ไม่เชื่อเธอเลยสกันดิ

เธอต้องตดิ F งั้นเหรอ

เธอต้องตกทั้งๆ ที่อดหลับอดนอนมาเป็นเดือนเพื่อเตรียมพรีเซนต์

งานในวนันี้งั้นเหรอ

เธอต้องถูกหาว่าก๊อบป้ีงานมาทั้งๆ ที่งานนี้เธอท�ามนัขึ้นมาด้วยน�้าพกั

น�้าแรงของตวัเองงั้นเหรอ

“อาจารย์คะ...” หญงิสาววางไมโครโฟนลงบนแท่นยกสูง กลนืก้อน 

ที่จุกอยู่ในล�าคอลงไปก่อนจะพูดเสียงแหบแห้งอ่อนแรง “ดิฉันไม่ได้ลอก 

งานใครมาจรงิๆ ค่ะ”

เธอไม่มีความจ�าเป็นต้องโกหกอะไรทั้งนั้น ดังนั้นจึงยืนกรานที่จะ

ยนืยนัความบรสิุทธิ์ของตนเองอย่างเตม็ที่

คนฟังขมวดคิ้วเข้าแน่น ใบหน้าบูดบึ้งขึ้นจนน่ากลวั “ถ้าหากว่าคุณ
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ยงัไม่ส�านกึ ผมคงต้องให้คณุดรอป ไปได้แล้ว! หมดคาบนี้แล้วไปรอพบผม

ที่ห้องท�างาน!”

เอมมาลินลงจากรถเมล์ด้วยความรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีก้อนหิน
ยกัษ์วางทบัอยูบ่นไหล่ทั้งสองข้าง ระหว่างทางกลบับ้านเธอร้องไห้จนตาแดง

ช�้า ไม่วา่จะพยายามอธบิายให้อาจารย์ฟังมากแค่ไหนแต่ผลที่ไดก้ย็งัเหมอืน

เดมิ

อาจารย์ศกัดิ์ยงัคงไม่เชื่อเธอเหมอืนเดมิ!

เจ้าของร่างเลก็ยกมอืขึ้นมากุมขมบัเมื่อเริ่มปวดตบุๆ ที่ศรีษะ หลอด

ไฟนอีอนในซอยบ้านสาดแสงจ้าจนรูส้กึแสบตา ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้ว 

แต่เธอยังไม่มีอะไรตกถึงท้อง ความฝาดเฝื่อนในล�าคอท�าให้เธอกินอะไร 

ไม่ลง

คนที่ส่งอีเมลมาหาเธอเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาล่วงรู้อนาคตหรือยังไงกัน

นะ

เอมมาลนิพาสงัขารอนัอ่อนล้ามาจนถงึหน้าประตบู้าน พอเหน็แสงไฟ

ที่ลอดผ่านหน้าต่างออกมาก็ถอนหายใจทีหนึ่ง ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปก็ 

ได้ยนิเสยีงเรยีบทุ้มเรยีบเยน็ดงัขึ้นมาเป็นอนัดบัแรก

“เอม เรามเีรื่องต้องคุยกนั”

หญงิสาวสูดหายใจเข้าลกึๆ ก่อนจะยกมอืประนมไหว้ “สวสัดคี่ะพ่อ 

กลบัมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ”

เสยีงหวานสั่นเทา ไม่ได้เกดิจากความกลวัหรอืละอาย แต่เป็นเพราะ

ความเหนื่อยลา้ พ่อของเธอท�างานเป็นผูจ้ดัการรสีอร์ตอยูท่ี่ระยอง นานๆ ที

จงึจะขบัรถกลบัขึ้นมานอนที่บ้าน ต่อให้เธอดใีจมากที่ได้เหน็หน้าพ่อ แต่เธอ

กอ็ยากจะขึ้นไปอาบน�้าให้สบายตวัเสยีก่อน...หรอืจะพูดง่ายๆ กค็อื เธอยงั

ไม่มอีารมณ์จะพูดหรอือธบิายอะไรให้ใครฟัง

“พ่อคะ หนูขอขึ้นไปอาบน�้าก่อนได้ไหมคะ”
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สหีน้าอ่อนแรงและซดีขาวของลกูสาวสะท้อนอยูใ่นดวงตาของชายวยั

กลางคน สหีน้าเคร่งขรมึของชยัวตัรอ่อนลง แต่ยงัไม่ทนัอนุญาตกถ็ูกเสยีง

ของใครคนหนึ่งแทรกขึ้นเสยีก่อน

“คดิจะหนไีปไหนยายลกูสาวตวัด!ี ท�าเรื่องงามหน้าแล้วไหมล่ะ!” ชูใจ

เดนิออกมาจากห้องครวัก่อนจะยกมอืขึ้นเท้าสะเอว 

สหีน้าโกรธเคอืงของมารดาท�าให้เอมมาลนิรูส้กึหายใจไม่ทั่วท้อง อย่า

บอกนะว่าแม่รู้เรื่องที่เธอต้องดรอปเรยีนในวนันี้

‘รู้ได้ยงัไง’

ค�าถามนี้ผุดขึ้นมาในใจ แต่ร่างเล็กก็พยายามท�าใจให้นิ่งเข้าไว้ เธอ

ถอดรองเท้าออกอย่างเชื่องช้าก่อนจะเก็บมันเข้าชั้น แล้วค่อยหันกลับมา 

มองหน้าชูใจและชยัวตัร

“ไม่ว่าพ่อกับแม่จะได้ยินอะไรมา หนูขอยืนยันตรงนี้เลยว่าหนูไม่ได้

ท�าอะไรผดิ หนูไม่ได้ลอกงานใครไปส่ง”

“เมื่อกี้อาจารย์ศกัดิ์โทร. มาแจ้งที่บ้าน” ชยัวตัรถอนหายใจอย่างหนกั

หน่วง “เอม เอมจะท�าอะไรพ่อไม่เคยว่า แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก อาจารย์

เขาถอืว่าใจดแีล้วที่ให้เอมดรอป เพราะไม่อย่างนั้นเอมอาจจะถกูไล่ออกกไ็ด้”

“หนไูม่ได้ท�าจรงิๆ ค่ะพ่อ” เอมมาลนิพยายามกลนืก้อนขมๆ ที่จกุอยู่

ในล�าคอลงไป วนันี้เธอพูดประโยคนี้ซ�้าไปซ�้ามาเป็นสบิยี่สบิครั้ง แต่มนัช่าง

กลายเป็นตลกร้ายเมื่อไม่มใีครเชื่อค�าพูดเธอแม้แต่คนเดยีว

เธอหวงัอยูล่กึๆ...หวงัอยูล่กึๆ ว่าครอบครวัจะเชื่อในสิ่งที่เธอพดู แต่

ความโชคดคีงจะไม่เกดิขึ้นกบัเธอ...

“ยงัจะโกหกอกีเหรอ!” ชใูจถลงึตามองเธอก่อนจะหนัไปเกาะแขนสาม ี

“คุณอย่าไปให้ท้ายเอมนะคะ เพราะคุณชอบให้ท้ายอยู่บ่อยๆ เอมกเ็ลยเป็น

แบบนี้”

“แม่!” ดวงหน้าน่ารักของคนพูดแดงก�่า ความน้อยใจฉายชัดขึ้นใน

ดวงตาหวาน “แม่เชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อเอมเหรอคะ”
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“นี่แกเถยีงฉนัอกีแล้วนะ!”

ชัยวัตรเห็นว่าบรรยากาศเริ่มย�่าแย่ลงก็พยายามจะไกล่เกลี่ย “เอม  

ใจเย็นๆ ก่อนลูก ที่แม่เขาพูดก็เพราะเขาเป็นห่วงเอม เขาไม่อยากให้เอม 

เดนิไปในทางที่ผดิ”

เอมมาลินได้ฟังก็หันขวับไปยังผู้เป็นพ่อ แววตาเผยความรวดร้าว

อย่างแสนสาหสั “แม้แต่พ่อกด็้วย...”

ไม่มใีครเชื่อเธอ...แม้แต่พ่อกบัแม่กย็งัไม่เชื่อเธอ!

ในสายตาของพวกเขา...เธอเคยเป็นลูกที่ดบี้างหรอืเปล่า!

“ท�าไม...” สาวร่างเลก็พมึพ�า ความร้อนผ่าวที่ขอบตาถูกแทนที่ด้วย

ความชื้นแฉะที่หลั่งรนิอาบแก้ม “ท�าไมพ่อกบัแม่ถงึไม่เชื่อหนู...”

“ช่วงนี้แกเอาแต่กลับบ้านดึกตลอด วันเสาร์-อาทิตย์ก็ชอบออกไป 

ข้างนอก แล้วแกจะมีปัญญาท�างานเสร็จได้ยังไงถ้าหากไม่ไปเอางานของ 

คนอื่นมา” 

ชใูจพดูสิ่งที่ชยัวตัรไม่เคยรูม้าก่อน สหีน้าของชายวยักลางคนดตูกใจ

เป็นอย่างมากเพราะไม่นึกว่าลูกสาวที่เรียบร้อยของเขาจะเหลวไหลถึงเพียง

นี้

“เป็นความจรงิเหรอลูก”

“หนูออกข้างนอกเพราะรบัจ้างท�างานพเิศษค่ะ!” เอมมาลนิพยายาม

อธิบายอย่างใจเย็น แต่ทั้งสีหน้าและน�้าเสียงของเธอเลยจุดนั้นไปอย่างกู ่

ไม่กลบั “หนูต้องหาเงนิมาจ่ายค่าเทอมเอง ค่ากล้องกบัอุปกรณ์ทั้งหมดเอง 

ถ้าหนูไม่ไปท�างานแล้วจะหาเงนิที่ไหนมาใช้จ่ายล่ะคะ!”

“ค่าเทอม? ค่ากล้องกบัอุปกรณ์?” ชยัวตัรทวนเสยีงสูงก่อนจะหนัไป

เลกิคิ้วมองผู้เป็นภรรยา “เงนิที่ผมส่งมาให้ลูกไม่พอเหรอคุณ”

“มะ...มนัจะไม่พอได้ยงัไงคณุ ฉนักแ็บ่งให้ลกูๆ เท่ากนัหมดนั่นแหละ” 

ชูใจรบีแก้ตวัอย่างร้อนรนก่อนจะหนัไปขึ้นเสยีงใส่เอมมาลนิ “ค่าขนมฉนัก็

ให้แกทุกสปัดาห์ แกอย่ามาพูดให้พ่อแกเข้าใจผดินะ!”



42  l  ส า ย ใ ย อ ธิ ษ ฐ า น

“แม่ไม่เคย...” จริงๆ พี่ชายของเธอเรียนจบแล้ว แต่แม่ก็บอกว่า 

เธอเองกค็วรจะส่งตวัเองเรยีนด้วยเหมอืนกนั

“เอม!” คนเป็นแม่ตวาดขึ้นมา “แกไม่ต้องมาท�าเป็นเปลี่ยนเรื่อง การ

ที่แกต้องดรอปเรียนมันหมายความว่าแกจะเรียนจบช้าลงอีกหนึ่งเทอม!  

ฉนัละอายชาวบ้านเขาจรงิๆ ที่มลีูกอย่างแก”

เอมมาลนิเม้มรมิฝีปากก่อนจะก้มหน้าลง “ที่ชาวบ้านเขาจะรู้กเ็พราะ

แม่เสยีงดงันี่แหละค่ะ”

ชใูจได้ยนิเข้ากใ็บหน้าแดงก�่า อารมณ์ฉนุเฉยีวพุง่ขึ้นถงึขดีสดุ “กะ...

แก! โอ๊ย! ฉนัจะเป็นลม! ไปเลย! จะไปไหนกไ็ปเลยไป๊!”

“ไม่ต้องไล่หรอกค่ะ เอมไปเอง” หญงิสาวปาดน�้าตา เงยหน้าขึ้นมอง

ชัยวัตรกับชูใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหันไปสวมรองเท้าแตะแล้วเดินปึงปัง

ออกไปจากบ้านโดยไม่แม้แต่จะหนัหลงักลบัมามองคนที่ยนือยู่ด้านหลงั

ชายวัยกลางคนมองร่างของลูกสาวที่หายลับไปก่อนจะตวัดสายตา

มายังคนที่เกาะแขนของเขาอยู่ เสียงราบเรียบกล่าวกับชูใจอย่างที่เล่นเอา 

อกีฝ่ายเสยีวสนัหลงัวาบ

“คุณ เรามเีรื่องต้องคุยกนั” 


