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มยองนังเชื่อว่าเพ่ือนๆ แต่ละคนน่าจะมีสิ่งที่หวาดกลัวกันบ้างล่ะ ไม่ว่าจะกลัว

แมลง กลัวความสูง กลัวการจากลา กลัวมยองนังจะสวยกว่า บลาๆๆ ว้ัยยย >///<

ท่ีหยิบยกประเด็นนี้ข้ึนมา มยองนังแค่จะบอกว่า 'Glowing Star ในยามที่

ดาวเปล่งแสง' เล่มน้ี 'ลลนิ' นางเอกของเราเขากลวัความมดืค่ะ T^T มนัไม่ง่ายเลยน้าาา 

ที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวหรือสามารถเอาชนะมันได้ อย่างไรก็ตามเธอก็ไม่ได้ถึงกับ

โดดเดี่ยวหรอกนะ เพราะยังมีคนอย่าง 'ไออุ่น' เพ่ือนสมัยเด็กของลลินท่ีสถานเลี้ยง

เด็กกําพร้าคอยช่วยเหลือเธอค่ะ แถมไออุ ่นยังมองเห็นอีกแง่มุมหน่ึงของความมืด

ซึ่งเปนมุมท่ีอบอุ่นสมชื่อเลยด้วยล่ะ ^3^

แม้วันหนึ่งพวกเขาต้องจากกันเพ่ือไปอยู่กับครอบครัวใหม่ แต่โลกหมุนไปยังไง

ก็ไม่ทราบ ถึงพาให้ท้ังคู่มาพบกันอีกครั้งอย่างไม่น่าเช่ือ และเปนจุดเริ่มต้นของเรื่องราว

ความรักสดใสที่ปนไปกับความพิศวงจนมยองนังนั่งไม่ติดเลยค่ะ #ยืนอ่านตลอด เอาล่ะ! 

เราไปหาคําตอบพร้อมเอาใจช่วยลลินให้หลุดพ้นจากความหวาดกลัวกันดีกว่านะคะ 

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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กอกๆๆ~ เจอกันอีกแล้ว จอมเองนะคะ จํากันได้มั้ยเอ่ยยย >_<

นิยายเรื่องนี้เกิดจากการที่เราคิดนิยายไม่ออกแล้วนอนมองเพดานห้องตัวเอง

ไปเจอดาวเรืองแสงกับหลอดไฟค่ะ เลยปงไอเดยีข้ึนมา (ถือว่านอนคิดไปไม่เสยีเปล่าเนอะ 

ฮ่าๆๆๆ) จริงๆ พล็อตนี้สองปได้แล้วมั้งท่ีเราดอง เอย! เก็บเอาไว้เพราะไม่มีฤกษสักที 

ฮาาา แล้วมนัมหีลายเวอรชัน่มากกก! กว่าจะได้ตกลงปลงใจกับเวอรชัน่น้ีก็เขยีนๆ หยุดๆ 

หลายรอบจนแทบจะไม่เขียนแล้วด้วยซํ้า T^T

เอาเปนว่าขอขอบคุณแฟนสาวของคิมไคเจ้าเดิมที่ฟงมาทุกเวอรชั่น ยัยอ้วนที่รัก 

พ่อที่น่ังฟงพล็อตอย่างตั้งใจ ฮ่าๆๆๆ แม่ท่ีก็ฟงมาเยอะเหมือนกัน หุๆๆ อีกท้ังครอบครัว

ท่ีคอยสนับสนุนมาตลอด และท่ีสําคัญคือพ่ีการตูนกับพ่ีบิวที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่นิยาย

เพ่ิงจบใหม่ๆ ขอบคณุทีค่อยเปนท่ีปรึกษา เปนแหล่งสมุไฟชัน้ยอด และเปนพ่ีสาวทีน่่ารกั

เสมอมา จุบ! ^3^ แล้วก็ขอขอบคุณพ่ีกอง บ.ก. มากๆ เลยค่ะท่ีเปนส่วนท่ีช่วยทําให้

พระเอกนางเอกได้มาโลดแล่นในหน้าหนังสือสักที เย่! *ไหว้รอบทิศ*

ยังไงก็เข้าไปพูดคุยกันได้เลยนะคะ อยากหวีด

อยากเม้าทมอยก็มาโลด ไม่กัด แฮ่!

Facebook : JOlly' M

Twitter : JOlly' M (@jolly_jom)

ฝากด้วยเน้อออ ถ้าจะให้ดีก็ฝากซื้อติดไม้ติดมือ

กลับบ้านไปด้วยเลยค่ะ คิๆๆ

แล้วเรามาน่ังนับดาวเรืองแสงไปด้วยกันนะคะ J
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บทน�ำ
ก่อนท่ีแสงจะสำดส่อง

'อย่าร้องไห้เลย' เด็กชายคนหน่ึงพูดด้วยเสียงสั่นเครือในขณะท่ีเขาเอง

ก็ท�าปากเบะจะร้องตามเด็กหญิงท่ีก�าลังร้องไห้ตัวสั่นงันงกอยู่ตรงหน้าเขา

ราวกับจะขาดใจ 'ร้องไห้ตอนหกโมงเย็นมันไม่ดี เดี๋ยวผีมาหลอกนะ เรา 

เคยบอกแล้วไง'

คนฟังชะงัก เงยหน้าถามคนพูด 'ไปฟังมาจากไหน'

'แต่งเอง'

'ไอ้บ้า...' เธอท�าหน้าหงิกใส่และพยายามจะห้ามตัวเองไว้ท�าให ้

การร้องไห้จนตัวโยนเหลือเพียงสะอื้นฮักๆ

'หยุดร้องไห้เถอะนะ'

'ท่ีเราร้องไห้เพราะจริงๆ เราแค่ดีใจไปกับเธอต่างหากเล่า ไม่ได้ 

เป็นอะไร' เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมาพร้อมน�้าตาอาบแก้ม แต่เมื่อส่องกระทบ 

แสงไฟแล้วกลับกลายเป็นเหมือนดาวดวงน้อยๆ จนคนมองแทบละสายตาไป

ไม่ได้

'...'
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'...'

'เธอจะอยู่ได้ใช่มั้ย ถ้าเราไป' เด็กชายถามขึ้นมาท่ามกลางความเงียบ

เมื่อเจอค�าถามนี้เด็กหญิงก็เงียบไปพักใหญ่ๆ ก่อนจะปั ้นหน้าย้ิม 

ตอบกลับอีกฝ่ายท่ียังคงท�าหน้าไม่สู้ดีนัก 'เดี๋ยวก็มีคนมารับเลี้ยงเราเหมือน

เธอเองแหละน่า เราน่ารักกว่าเธอตั้งเยอะ'

น�้าเสียงงอนๆ กับแก้มป่องของเด็กหญิงท�าให้เด็กชายหัวเราะเบาๆ  

และคลายความกังวลไปได้ไม่น้อย ทว่าเขาก็เลือกท่ีจะพูดต่อ 'แต่ถ้าเธอเหงา 

เราไม่ไปก็ได้นะ...'

'ไม่ต้องมาท�าเท่เลย เธออยากได้ครอบครัวมาต้ังนานแล้ว เรารู ้ '  

เด็กหญิงย้ิมกว้างพลางเช็ดน�้าตาของตัวเอง และสบสายตาของคนตรงหน้า

อย่างจริงจัง จ้องจนเห็นเงาสะท้อนของตัวเองอยู่ในน้ัน 'ถ้าไม่มีใครจริงๆ  

เรายังมีครูเจี๊ยบท่ีคอยดูแลเรานะ'

'...'

'ไปเถอะ ไม่ต้องห่วงเรา'

'...'

'ถ้าไม่ไปเราโกรธจริงๆ นะ หลอกให้ร้องไห้ฟรีอ่ะ'

เดก็ชายระบายยิม้ออกมา รูส้กึเอน็ดคูนตรงหน้าขึน้มา 'อมื...เราไปก็ได้'

'แต่ขอแค่อย่างเดยีว' น�า้ตาทีห่ยดุไหลไปแล้วกลบัไหลรนิลงมามากกว่า

เดิมจนเด็กหญิงมองภาพเบื้องหน้าไม่ชัดเจน 'พวกเราต้องได้เจอกันอีกนะ'

เด็กชายย้ิมน้อยๆ และพยักหน้าตอบรับ 'แน่นอนสิ'

'สัญญานะ'

'สัญญา' เขาพูดอย่างหนักแน่นพร้อมกับเช็ดน�้าตาให้คนขี้แยตรงหน้า 

ชัง่ใจอยู่นาน จนในทีส่ดุเขาก็ล้วงกระเป๋าเอาสิง่ทีเ่ป็นของตดิตวัและเป็นสมบตัิ

เพียงชิ้นเดียวของตนข้ึนมา 'แบมือสิ'

เด็กหญิงท�าตามค�านั้น เขาจึงเอาของสิ่งนั้นวางลงไปบนมือเธออย่าง

แผ่วเบา

มันคือดาวเรืองแสง...

ดาวขนาดพอดีมือดวงหน่ึงซึ่งท�ามาจากพลาสติกและมีห้าแฉก ปกต ิ
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มันจะเป็นสีฟ้า แต่พออยู่ในท่ีมืด ดาวน้ันจะเรืองแสงสีเขียวๆ ขึ้นมา

'สัญญาว่าเราจะได้เจอกันอีก' แม้จะรู ้สึกหวงแหน แต่เด็กชายก็ 

ตัดสินใจให้เธอเก็บเอาไว้ 'แล้วตอนท่ีเจอกัน เราจะมาเอาของส�าคัญ 

ของเราคืน'

'แต่เธอหวงมันมากน่ีนา ให้เราเก็บไว้จะดีเหรอ' เด็กหญิงถามอย่าง 

ไม่แน่ใจ 'อีกอย่างเธอให้เรามาอันนึงแล้วนะ'

'เธอเก็บไว้สองอันเลย พอเรากลับมาเราจะมาเอาของเราคืน'

'แต่ว่า...'

'แทนค�าสัญญาว่าเราจะกลับมาเจอกันไง' เด็กชายย้ิมปลอบโยน 

คนตรงหน้า 'แล้วเธอจ�าสัญญาท่ีเราบอกว่าจะเคียงข้างเธอตลอดไปได้มั้ย'

เด็กหญิงพยักหน้า 'ตอนท่ีเราโดนแกล้งและเธอมาช่วยเราไว้ใช่มั้ย'

'ใช่ ท่ีตอนน้ันก�าลังคุยกันอยู่แล้วเพลงชาติขึ้นน่ะ'

'จ�าได้ว่าพวกเราต้องเคารพธงชาติก่อนแล้วค่อยพูดกันต่อด้วย' เธอข�า

'จ�าได้แม่นเชียว' เขาพลอยข�าตามอีกฝ่ายไปด้วย ก่อนท่ีจะกลับ 

เข้าเรื่องเดิมด้วยสีหน้าจริงจัง 'นั่นแหละ เราสัญญาแล้วว่าจะเคียงข้างเธอ

ตลอดไป'

'...'

'เพราะงั้นตอนที่เราไม่อยู่ก็ถือว่าให้ดาวสองดวงนี้อยู่กับเธอแทนเราไป

ก่อนนะ แล้วเราจะกลับมาเอาคืน'

'ก็ได้' หลังจากที่คิดอยู่นาน มือน้อยๆ ก็ก�าสิ่งท่ีได้มาไว้แน่น รู ้สึก

หวงแหนไม่ต่างจากของของตัวเองพลางมองหน้าเขา 'แต่ถ้าไม่กลับมา 

เอาเรายึดเลยนะ'

'เราจะกลับมาแน่ ฝากดูแลมันดีๆ ล่ะ'

'อื้อ!'

แล้วเด็กหญิงก็ย้ิมให้เด็กชายด้วยรอยยิ้มที่ปั ้นให้เริงร่า พยายาม 

ท�าให้เขารู้ว่าเธอจะอยู่ได้โดยไม่มีเขาแน่นอน

โดยที่เด็กชายไม่ทันสังเกตเลยว่าพอลับสายตาไป รอยย้ิมนั้นกลับ 

แปรเปลี่ยนเป็นรอยย้ิมที่แสนเศร้า นัยน์ตาของเธอสลดลง หยาดน�้าใสๆ  
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คลอหน่วยอย่างไม่อาจห้ามปราม เพราะอันท่ีจริงภายในใจนั้นเธออยากจะ

ขอร้องให้อีกฝ่ายอยู่ต่อแทบขาดใจ แต่เพราะรู้ว่าสิ่งน้ีเป็นสิ่งท่ีเขาต้องการ 

มาตลอด การท่ีเธอไปขวางทางคงไม่ใช่เร่ืองที่ควรท�าสักเท่าไหร่

เพราะมั่นใจว่าหากเธอเอ่ยปากขอ ไม่ว่ายากเย็นแค่ไหน เขาก็จะท�าให้

อย่างไม่ลังเล

'เราจะต้องได้เจอกัน' เขาย�้าอีกครั้งและย้ิมให้เด็กหญิงท่ีมองอยู่ ท้ังคู่

สบตากันราวกับก�าลังสลักค�าสัญญาลงไปในหัวใจภายใต้ท้องฟ้าท่ีประดับ

ด้วยดวงดาวระยิบระยับในยามพลบค�่า

ราวกับดวงดาวเหล่านัน้ก�าลงัเป็นพยานให้กับค�าสญัญาทีแ่สนเลือ่นลอย

'เราจะได้เจอกันอีก...'

แสงท่ี 1
แสงท่ีเดินทำงเป็นวงกลม

ครืน!

เปรี้ยง!!

ฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงดังกัมปนาทจากภายนอกหน้าต่าง 

และเมื่อมองไปรอบห้องที่เต็มไปด้วยความมืดมันก็ท�าให้ลมหายใจหยุดชะงัก 

เป็นไปได้ไง ฉันไม่ได้ปิดไฟนอนน่ีนา!!

แล้วตัวฉนัก็เริม่สัน่น้อยๆ ในตอนทีค่วามมดืเร่ิมคบืคลานเข้ามาในขณะท่ี 

ภายนอกหน้าต่างนัน้มเีสยีงฟ้าร้องและฝนตกอย่างหนัก สกัพักเหงือ่ก็ผดุขึน้มา 

เต็มหน้าผากของฉัน อาการวิงเวียนศีรษะท�าให้ต้องกัดฟันพยายามฝืนตัวเอง

ให้เอื้อมมือไปเปิดโคมไฟให้ได้

อีกนิดเดียว แข็งใจไว้นะลลิน

"ไม่นะ" ฉันพึมพ�าเมื่อกดเปิดโคมไฟที่หัวเตียงแล้วกลับพบว่ามันไม่ติด

ไฟดับอีกแล้ว!

เปรี้ยง!

"กร๊ีดดด!!" ฉันสะดุ้งสุดตัวก่อนจะเอามือปิดหูแล้วขดตัวเข้าหากัน 
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ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ในขณะที่น�้าตาก็พากันไหลออกมาไม่หยุด ภายใน

ห้องที่มืดสนิทย่ิงท�าให้ฉันสติเตลิด มือเย็นเฉียบราวกับไม่มีเลือดเน้ือ  

ความหนาวเย็นที่รู ้สึกไปถึงกระดูกสันหลังท�าให้ฉันทุรนทุรายราวกับด�าดิ่ง 

อยู่ใต้ทะเลลึกด้วยตัวเปล่า เหงื่อก็ผุดออกมาท่ัวตัวไปหมดในขณะท่ีรู ้สึก 

อึดอัดและเวียนศีรษะข้ึนมาอีกรอบราวกับจะระเบิดออกมาให้ได้

ทันทีท่ีลมหายใจถ่ีกระชั้นข้ึนจนแทบจะทนไม่ไหวในตอนที่ 'ภาพเก่าๆ' 

เข้ามาวนเวียนในความทรงจ�า ฉันก็พยายามควบคุมสติตัวเองแล้วหยิบ

โทรศัพท์ข้ึนมาเปิดไฟฉาย

เธอต้องสู้มันได้สิลลิน

พึ่บ!

เฮ้อ...ค่อยดีข้ึนมาหน่อย ในท่ีสุดฉันก็เอาโทรศัพท์มาเปิดไฟฉายได้

ส�าเร็จ

แล้วฉันก็เขยิบไปนั่งกอดเข่าตัวเองอยู่มุมห้องโดยที่ในมือก็ถือโทรศัพท์

ฉายรอบห้องไปด้วย และได้แต่หวังว่าฉันจะต่อสู้กับความมืดได้

แม้จะรู้ว่าไม่มีทางท�าได้เลยก็ตาม

อันท่ีจริง...ฉันไม่ชอบความมืด

หรืออาจจะเรียกได้ว่า...กลัว

โดยเฉพาะความมืดในตอนท่ีฝนตก ฟ้าผ่าและฟ้าร้อง

เพราะอะไรน่ะเหรอ...

ขอย้อนความนิดหน่ึงก่อนละกัน

แม่ฉันเป็นแม่วัยรุ่นท่ีไม่พร้อมมีลูก และพ่อเองก็ท้ิงไปตั้งแต่ท่ีรู ้ว่า 

แม่ตั้งท้อง โดยท่ีญาติฝั่งแม่ไม่ยอมรับและไล่แม่ออกจากบ้านทันทีท่ีรู ้ว่า 

แม่ท้องไม่มีพ่อ ท�าให้แม่ต้องหอบเอาความเจ็บช�้ามาคลอดฉันโดยล�าพัง  

และเลี้ยงดูฉันให้เติบโตมาอย่างยากล�าบากโดยที่ชีวิตของเธอเริ่มลงเหว 

มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อได้รู ้จักกับยาเสพติดและวนเวียนอยู่ในแวดวงน้ันเพ่ือ 

ด�ารงชีวิต

ภาพที่ฉันจ�าแม่ได้เป็นภาพที่เธอมักจะเมามายและท�าร้ายลูกสาวที ่

เกิดมาจากความไม่ตั้งใจ ต่อว่าฉันท่ีท�าให้ชีวิตของเธอตกต�่าถึงเพียงน้ี
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'ถ้าไม่มีแก ชีวิตของฉันคงดีกว่าน้ี'

น่ีเป็นค�าท่ีแม่มักพูดใส่ฉันในตอนท่ีชีวิตไม่เป็นดั่งใจ

เด็กห้าขวบอย่างฉันไม่รู ้จะท�ายังไงดีจึงได้แต่ร้องไห้ พร�่าขอโทษ 

อยู่เสมอมา แม้ว่าในใจจะตั้งค�าถามเป็นล้านๆ รอบว่าถ้าล�าบากขนาดน้ัน

ท�าไมไม่ฆ่าฉันให้ตายตั้งแต่อยู่ในท้องไปซะตั้งแต่แรก จะให้ฉันเกิดมาเป็น

ภาระและท่ีรองรับอารมณ์ท�าไมกัน

แต่ฉันคิดว่าแม่น่าจะเก็บฉันไว้เพ่ือเป็นสิ่งเรียกร้องให้พ่อกลับมาหา 

ตัวเองอีกครั้งล่ะมั้ง

น่ันแหละ เอาเป็นว่าไม่ว่าฉนัจะส�านึกผดิและท�าตวัเป็นเด็กดสีกัแค่ไหน 

ฉันก็ยังโดนท�าโทษอยู่เป็นประจ�าเพราะแม่มองว่าฉันน่าร�าคาญ

จนกระท่ังวันหน่ึงที่แม่เมามายขั้นรุนแรงและเห็นภาพหลอนว่าฉัน 

ก�าลังจะท�าร้ายเธอ เธอเลยจับฉันขังไว้ในห้องแคบๆ ที่ใช้ขังฉันเป็นประจ�า 

เพ่ือท�าโทษ ซึ่งในห้องน้ันมันท้ังมืดสนิท ท้ังหนาว และอ้างว้าง มีเพียง 

ความมืดเท่าน้ันท่ีค่อยๆ กัดกร่อนจิตใจฉันอย่างเชื่องช้า

ส�าหรับฉัน ห้องน้ันมันไม่ต่างจากนรกเท่าไหร่หรอก

ฉันจ�าได้ว่าวันนั้นฝนตก ฟ้าร้องราวกับก�าลังจะถล่มลงมาในตอนที ่

แม่ตะคอกใส่หน้าฉันว่าเกลียดฉันมากแค่ไหน ก่อนท่ีแม่จะท้ิงฉันไว้ใน 

ห้องแคบๆ น้ันท่ีไม่มีแม้แต่อาหารและน�้า ฉันถูกทิ้งอยู่ในนั้นนานหลายวัน

ท่ามกลางความมืด ไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน มันมีแต่ตัวฉันและความมืดเท่านั้น

ที่อยู่ด้วยกันจนน่าสะอิดสะเอียน

เด็กวัยห้าขวบนั่งกอดเข่าอยู่มุมห้องร้องไห้งอแงจนเหนื่อยและหลับไป

ก่อนจะต่ืนข้ึนมาเผชิญกับความกลัวซ�้าๆ ท่ามกลางความมืดและเสียงฟ้าร้อง

ที่ดังอยู่ด้านนอกตลอดเวลา

เป็นฤดูฝนท่ีหดหู่ส�าหรับฉันสุดๆ ไปเลยล่ะ

หลายวันผ่านไปก็ยังไม่มีว่ีแววว่าแม่จะกลับมา ฉันที่ทั้งเหน่ือย หิว  

และทรมานคดิว่าตวัเองใกล้จะตายแล้ว จนกระทัง่มเีพ่ือนบ้านใจดเีข้ามาช่วยไว้  

จึงท�าให้ฉันรู้ว่าแม่ของฉันเสพยาเกินขนาดและเสียชีวิตอยู่ใต้สะพานลอย 

แห่งหนึ่ง โดยที่เพ่ือนบ้านได้ยินเสียงฉันร้องไห้จึงเข้ามาช่วยและส่งฉันไปยัง
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สถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า

ฉันได้รับชีวิตใหม่โดยพ่อบุญธรรมท่ีเป็นพ่อม่ายแสนใจดีไม่มีลูกติด 

ซึ่งเอ็นดูฉันมากและเป็นเหมือนแสงสว่างของฉันมาต้ังแต่ตอนนั้น

แต่ก็น่ันแหละ อาการกลัวความมืดมันก็ติดตัวฉันมาไม่ว่าจะพยายาม

ปรับตัวมากเท่าไหร่ก็ตาม

ซึ่งอันท่ีจริงถ้าจะเรียกให้ถูกอาการของฉันมันรุนแรงถึงข้ันอยู่ในระดับ 

'โรคกลัว (Phobia)' และชื่อเรียกของโรคท่ีฉันเป็นก็คือ 'โรคกลัวความมืด 

(Achluophobia)'

และโรคกลวัน้ันเป็นอาการทีม่ากกว่าแค่ความกลวัปกต ิคอืถ้าความกลวั 

ธรรมดาก็จะแค่รู้สึกกลัว ไม่สบายใจ อึดอัดใจท่ีจะเผชิญหน้าสิ่งท่ีกลัวใช่ม้ัย 

แต่ไม่ถึงข้ันรู้สึกต่อต้าน หรือแสดงออกทางอารมณ์อย่างรุนแรงแบบโรคกลัว

ดังน้ันทุกครั้งท่ีต้องเผชิญหน้ากับความมืดอาการมันก็จะอย่างที่เห็น 

นั่นแหละ เหงื่อแตก ใจเต้นเร็ว อึดอัด เวียนศีรษะ หายใจติดขัด และอื่นๆ  

อีกมากมายที่อยากจะตายให้รู้แล้วรู้รอดเลยเวลาอาการพวกน้ีมาอ่ะ และ 

ย่ิงในหัวของฉันนึกย้อนกลับไปถึงบรรยากาศในห้องน้ันมากเท่าไหร่ อาการ 

ก็จะยิ่งแย่ลงจนยากจะควบคุมมากข้ึนเท่าน้ัน

ซึ่งถ้าเป็นหนักมากๆ เข้าก็อาจถึงข้ันเกร็ง ช็อก หรือแม้กระทั่งชัก 

จนเสียชีวิตเลยก็ได้

ฉันไม่กล้าแม้กระทั่งหลับตาลง เพราะในยามท่ีความมืดเข้ามา

ครอบคลุมมันท�าให้ฉันย้อนกลับไปอยู่ท่ีห้องน้ันอีกครั้ง ความหนาวเหน็บ 

และความอ้างว้างมันกัดกร่อนจิตใจไปอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับเสียงฟ้าร้อง

ด้านนอกที่ฉายชัดในโสตประสาทท�าให้ฉันแทบบ้าและต่อกรกับความมืด 

ไม่ได้เลยแม้แต่น้อย

'แม่ปล่อยหนูไปเถอะนะ...หนูกลัว'

'...'

'หนูหนาว...'

'...'

'แม่จ๋า...'
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ในตอนเด็กเรามักไม่กล้าปิดไฟนอนเพราะคิดว่ามีปีศาจซ่อนอยู่ที่ไหน

สักแห่งในความมืด

ทว่าส�าหรับฉัน ปีศาจมันไม่ได้ 'ซ่อน' อยู่ในความมืดหรอก

มันยืนอยู่ข้างฉันตลอดเวลาน่ันแหละ

เพียงแต่จะปรากฏตัวให้เห็นในทุกๆ ครัง้ทีปิ่ดไฟหรอืหลบัตาลงต่างหาก

'แม่! ปีศาจมันมาหาหนูอีกแล้ว! กร๊ีดดดด!'

ฉันจึงได้แต่ตั้งค�าถามมาตลอดว่าท�าไมโลกน้ีต้องมีความมืดด้วย

มีแต่แสงสว่างตลอดไปเลยไม่ได้งั้นเหรอ

ท�าไมกันนะ...

01 : 20 P.M. @มหาวิทยาลัย M

ถ้าฉันเป็นนักข่าว...ฉันคงจะพาดหัวข่าวว่าด้วยบรรยากาศในห้องเรียน

ตอนน้ีได้ประมาณว่า 'ไปไม่รอด นักศึกษา ม. ดังดับอนาถกันยกคลาส'  

หรือไม่ก็ 'รุนแรงเบอร์ไหนถามใจเธอดู คลาสฟิสิกส์ดาราศาสตร์ยามบ่าย 

ท�าให้นักศึกษากลายเป็นศพได้ตั้งแต่วินาทีแรก'

ก็ดูดิ ห้องเรียนขนาดใหญ่ท่ีบรรจุคนท้ังหมดร้อยกว่าคนนั้นมีคน 

โงหัวขึ้นมาฟังอาจารย์อยู ่ประปราย ส่วนที่ เหลือน่ีแข่งกันกรนครอกๆ  

อย่างกับแข่งนอนโอลิมปิก

แต่ก็นะ เสียงเนิบนาบของอาจารย์ผู้สูงวัยกับคลาสหลังกินข้าว

ฉันคิดว่าทุกคนคงให้อภัยพวกที่หลับเหมือนซ้อมตายเหล่านั้นได้แหละ

"อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าดาวเคราะห์เป็นดาวท่ีไม่สามารถสร้าง

พลังงานด้วยตัวเองได้เฉกเช่นดาวฤกษ์ ดังน้ันดวงดาวต่างๆ ท่ีเราเห็นว่า 

มแีสงสว่างน้ันล้วนแล้วแต่เกิดจากการสะท้อนจากแสงของดาวฤกษ์แทบทัง้สิน้  

ยกตัวอย่างเช่นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์..."

เสียงอันเอื่อยเฉื่อยของอาจารย์ยังคงบรรยายต่อท�าให้ฉันท่ีน่ังจดแบบ

หลับแหล่มิหลับแหล่จนลายมือไม่ต่างจากไก่เขี่ยเท่าไหร่ล้มเลิกความตั้งใจ 

ที่จะจดแล้วเปลี่ยนเป็นการอัดเสียงเพ่ือน�าไปเปิดฟังทบทวนภายหลังแทน

ซึ่งอาจารย์แก่ๆ ท่ียืนอยู่หน้าห้องน่ันก็พ่อบุญธรรมท่ีฉันยกให้เป็น 
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พ่อแท้ๆ ของฉันน่ันเอง

และฉันไม่ได้มาท่ีน่ีในฐานะ 'นักศึกษา' แต่ฉันมาเป็น 'ผู้ช่วยวิทยากร' 

ต่างหาก

พ่อฉันท�างานเป็นนักวิจัยเก่ียวกับฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics) 

ควบคู่กับต�าแหน่งอาจารย์ และบ่อยคร้ังท่านก็ต้องมาบรรยายนอกสถานท่ี

บ่อยๆ

อย่างเช่นวันน้ีเป็นต้น

วันน้ีเป็นวันธรรมดาๆ ท่ีโลกยังคงหมุนไปอย่างปกติ

แต่ที่ไม่ปกติคือแทนที่ฉันจะได้นอนอยู่บ้านสบายๆ เพราะไม่มีเรียน 

กลับต้องมาช่วยงานพ่อเน่ืองจากท่านเพ่ิงเคยมาท่ีนี่เป็นครั้งแรกเลยประหม่า

และอยากได้คนมาอยู่เป็นเพ่ือน

ว่ากันตามตรง ฉนัไม่ได้อยากมาทีน่ีด้่วยซ�า้ แต่ตดิตรงทีว่่าผูช่้วยพ่อป่วย 

ท่านเลยให้ฉันมาแทน ซึ่งความจริงแล้วพ่ออาจจะไม่ได้เหงาหรอก แต่พ่อ 

เรยีกมาเป็นเบ๊มากกว่า ฉนัท�ามนัทุกอย่างต้ังแต่จดัเตรยีมเอกสาร แจกเอกสาร 

หรือแม้กระท่ังตั้งค่าโปรเจ็กเตอร์ด้วยซ�้า!

แล้วฉันจะบ่นให้ได้อะไรข้ึนมาล่ะเน่ีย นอนง่ายกว่ามั้ยนะ

ไม่ไหวแล้ว อยากหลับชะมัด

ฉันพยายามเอามือถ่างตาตัวเองขึ้นมาเพ่ือไม่ให้หลับอยู่นานพลาง 

นั่งมองสไลด์ของพ่อที่เป็นภาพท้องฟ้ามืดๆ ซึ่งเต็มไปด้วยหมู่ดาวพร่างพราว

เต็มไปหมด และภาพน้ันท�าให้ฉันนิ่งไป ฉันจ้องไปท่ีพวกมันอยู่เน่ินนาน 

ราวกับตกอยู่ในมนตร์สะกด แม้ว่าห้องมันสลัวๆ มีเพียงแสงไฟจากสไลด์

เท่าน้ันและฉันก็ไม่ค่อยชอบใจจนต้องขยับตัวไปมาอย่างอยู่ไม่สุขก็ตามที  

แต่พอมองไปท่ีแสงท่ีเป็นประกายเหล่าน้ันกลับรู้สึกสงบลง

ไม่เป็นไร ห้องมันไม่ได้มืดขนาดน้ัน...

อย่างที่บอกไปว่าฉันกลัวความมืดใช่มั้ย อาการของฉันจึงคล้ายๆ ว่า 

จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเมื่อห้องท่ีเคยสว่างจ้ามันมืดลง แต่ก็ไม่ถึงขั้นสติแตก 

เพราะตราบใดท่ีมีสติและห้องน้ันไม่ได้มืดสนิทฉันก็พออยู่ได้

ซึ่งน่ีคืออาการท่ีผ่านการรักษามาสักระยะนึงแล้วนะ ถ้าเป็นแต่ก่อนนะ 
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หูย...อย่าหวังเลยว่าฉันจะอยู่โดยไร้หลอดไฟได้น่ะ

ทว่าในทางกลับกัน ถ้าฉันสติแตก ไม่ว่าจะรักษามาแค่ไหน ฉันคิดว่า

แม้แต่ห้องที่ไม่ได้มืดสนิทอาการฉันก็แย่ได้เช่นกัน แต่ถึงยังงั้นท้ายที่สุดแล้ว

ถ้าอยู่ดีๆ ไฟดับเน่ีย ฉันก็จะสติแตกทุกคร้ังไป เพราะยังไม่ทันได้ตั้งตัวรับกับ

ความมืดไง

สรุปคือถ้ามีสติฉันก็อยู่กับห้องที่ค่อยๆ มืดลงได้ (แต่ไม่ถึงขั้นมืดสนิท 

แค่สลัวๆ พอมีแสงไฟเท่านั้น) แต่ถ้าไม่มีสติก็ตัวใครตัวมัน ทว่าฉันกลับ 

ทนไม่ได้เลยแม้แต่น้อยถ้าเกิดจู่ๆ ไฟดับ หรืออยู่ในท่ีท่ีมืดสนิทโดยฉับพลัน 

เพราะมันจะท�าให้สติสัมปชัญญะของฉันปลิวหายไปหมดและเกิดอาการ 

ของโฟเบียข้ึนมาอีกน่ันเอง

ฉันยังคงเพ่งสมาธิไปท่ีดาวเหล่าน้ันอย่างเหม่อลอย ไม่น่าเชื่อเลยเนอะ

ว่ามันจะสวยได้ถึงขนาดน้ี ท้ังท่ีจริงๆ เป็นเพียงแค่ดาวที่สะท้อนแสงจาก

ดาวฤกษ์เท่านั้นเอง เผลอๆ อาจสวยกว่าดาวฤกษ์ที่สร้างแสงได้ด้วยตัวเอง

อย่างดวงอาทิตย์อีก เพราะดวงอาทิตย์มันสว่างจ้าเกินไปจนแสบตา...

และความสวยงามตรงหน้าก็ท�าให้ฉันนึกถึงสิ่งที่ตัวเองพกติดตัวไว้

ตลอดเวลา

แล้วฉันก็หยิบของท่ีอยู่ในกระเป๋าข้ึนมาและจ้องมองมันน่ิง

ไม่น่าเชื่อว่าจะสวยและส�าคัญขนาดนี้ แค่ดาวพลาสติกธรรมดาๆ เอง

ก็แค่ดาวเรืองแสง...

ก็แค่ตัวแทนค�าสัญญาของใครบางคน

'สัญญาว่าเราจะได้เจอกันอีก'

'เราจะกลับมาแน่ ฝากดูแลมันดีๆ ล่ะ'

'เราจะต้องได้เจอกันอีก'

ก็แค่ดาวเรืองแสงที่ท�าให้ฉันต้องนึกถึงเจ้าของค�าสัญญาพวกน้ี 

ในทุกๆ คร้ังท่ีมองมันก็เท่าน้ันเอง

ท�าไมถึงต้องส�าคัญขนาดน้ี

และตอนน้ีฉันยึดมันมาเป็นของฉันแล้วนะ นายจะไม่กลับมาเอาคืนไป

จริงๆ เหรอ
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นายจะไม่กลับมาเป็นที่พ่ึงและแสงสว่างคอยขับไล่ความมืดให้ฉัน 

อีกครั้งจริงๆ งั้นเหรอ...

ไออุ่น...

ปัง!

"เอ่อ...ขอโทษครับ"

เสียงประตูกระแทกกับผนังอย่างแรงจากแรงผลักของคนภายนอก 

ท�าให้ฉันหลุดออกจากภวังค์ แสงท่ีสาดส่องเข้ามาท�าให้เขาเป็นแค่เงาด�าๆ 

จากมุมที่ฉันมองอยู ่  อีกท้ังในห้องน้ีค ่อนข้างมืด จึงท�าให ้เห็นแค่ น้ัน 

จนเหมือนเขาเป็นหนังตะลุงท่ีถูกฉายผ่านฉากผ้าใบ (เดี๋ยวๆ)

"ขอโทษท่ีมาสายครับอาจารย์"

เขาคนน้ันค่อยๆ ปิดประตูลงและก้มหัวขอโทษขอโพยพ่อฉันที่ถูก 

ขัดขวางการบรรยาย โดยมีทุกคนมองไปทางเขาเป็นตาเดียว สงสารชะมัด 

หมอนี่ต้องได้รับสายตาอาฆาตไปเต็มๆ แน่นอน อีกอย่างนึงเพราะห้องนี ้

มีทางเข้าทางเดียวเขาเลยตกเป็นเป้าสายตาได้ง่ายๆ มาสายก็ต้องโดนลงโทษ

แบบนี้แหละนะ

"เชิญนั่งครับ ผมเพิ่งเริ่มไปไม่นานนี้เอง" พ่อยิ้มให้อย่างใจดีและผายมือ

ให้เขาน่ัง พ่อหนุ่มจอมมาสายลงัเลนิดหน่อยและเดนิเข้ามาทางฉนั จนสดุท้าย

เขาก็...

นั่งข้างฉัน

ที่นั่งมีตั้งเยอะ มาเบียดฉันท�าไมล่ะคะคุณ

ฉนัเขม่นขณะกระวีกระวาดยัดดาวพลาสตกิในมอืของตวัเองลงกระเป๋า

สะพายอย่างรวดเรว็เพราะไม่อยากให้อกีฝ่ายเหน็ ไม่รูด้ ิ แค่ไม่อยากถูกมองว่า 

พกดาวพลาสตกิตดิตวัไว้ท�าไม ถึงอกีฝ่ายอาจจะไม่เห็นและไม่สนใจเสยีด้วยซ�า้  

แต่ฉันก็ไม่อยากให้ใครเห็นอยู่ดี

"ตรงน้ีมีคนน่ังมั้ยครับ" เสียงท่ีเขาพูดออกมามันท�าให้ฉันชะงัก เกิดมา

ไม่เคยฟังใครพูดได้ละมุนหูขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะ เสียงเขานุ่มมากจนฉัน 

อยากเห็นหน้าคนพูดข้ึนมาตงิดๆ

จริงๆ ฉันอยากจะตอบว่า 'ถามท�าไม นายน่ังก่อนจะถามอีก' แต่ด้วย
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ความเป็นคนดีศรีทนได้ (?) จึงเลือกท่ีจะย้ิมให้และส่ายหน้าหวือจนผมเผ้า

สยายราวกับเล่นโฆษณายาสระผม "ไม่มีค่ะ เชิญเลย"

"ขอบคณุครบั" ฉนัลอบมองตามทกุการกระท�าของคนข้างๆ แสงไฟร�าไร

ท�าให้ฉันพอมองเสี้ยวหน้าของร่างสูงได้อยู่บ้าง และถึงแม้จะเห็นแค่เงา 

หรืออะไรก็ตาม แต่ฉันบอกได้เลยว่าแค่เสี้ยวหน้าก็ยังหล่อแล้วอ่ะ สันกราม 

สันจมูกเอยอะไรเอย

เอ๊ะ...

แล้วฉันก็ขมวดคิ้วเมื่อรู ้สึกประหลาดขึ้นมา มันคล้ายกับว่าฉัน... 

เหมือนเคยเจอเขาท่ีไหนมาก่อน แต่ก็สะบัดหัวเพราะคิดว่ามันไร้สาระ ยัยบ้า 

เธอเห็นแค่ด้านข้างเองนะ แถมมันมืดด้วย จะไปคุ้นๆ ได้ไงเล่า

หรอืว่าพอเห็นว่าหล่อหน่อยเลยอยากคุน้หน้าเขาขึน้มาทันทเีลยเหรอฉนั  

เป็นเอามากนะเน่ีย

"มีอะไรรึเปล่าครับ" แล้วคนท่ีถูกมองก็หันหน้ามาหาฉันพร้อมๆ กัน 

กับท่ีพ่อเปิดไฟพอดี ท�าให้ทั้งห้องสว่างวาบและท�าให้ฉันเห็นใบหน้าท้ังหมด

ของเขาได้อย่างชัดเจน ฉันชะงักค้างพลางจ้องหน้าเขาน่ิง ให้ตายเหอะ  

โคตรหล่อ!

แต่นัน่ไม่ส�าคญัเท่าความรูส้กึคุน้เคยทีฉ่นัรูส้กึกับเขาคนน้ีอย่างประหลาด  

แปลกมาก เราไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยซ�้า

หรือเคยเจออ่ะ ท�าไมคุ้นขนาดน้ี

ฉันอ�้าอึ้ง และเมื่ออีกฝ่ายจ้องมองฉันสักพักเขาก็ขมวดคิ้วขึ้นมาราวกับ

รับรู้ถึงความรู้สึกเดียวกัน

"..."

"..." พวกเรายังคงจ้องหน้ากันน่ิงโดยไม่มีใครคิดจะพูดอะไรออกมา 

สักค�า

"สองคนตรงหน้าผมน่ีจะจ้องกันอีกนานมั้ยครับ มีปัญหาอะไรกัน 

หรือเปล่า" เสียงของพ่อและฝ่ามือของท่านที่แตะไหล่ฉันท�าให้ท้ังฉันและ 

ผู้ชายข้างๆ สะดุ้งเฮือกและถอยออกจากกันอย่างตกใจ ในขณะท่ีพ่อมองมา

ด้วยความสงสัย ฉันจึงได้แต่ย้ิมแหยๆ ให้
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"ไม่มีอะไรค่ะ"

พ่อน่ิงไป แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรและกลับมาบรรยายต่อตามเดิมโดยท่ีฉัน

ก็ยังคงเหลือบมองคนข้างตัวอยู่ จึงรู้ว่าเขาก็เหลือบมองฉันอยู่เช่นกัน และเขา

ก็ย้ิมให้ในตอนที่บังเอิญสบตากัน ฉันชะงักกึกกับรอยย้ิมบางที่อีกฝ่ายส่งมา 

ซึ่งมันท�าให้หัวใจหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีก่อนจะเต้นเร็วอย่างไม่อาจห้ามปราม 

ฉันจึงต้องท�าเป็นไม่สนใจและตั้งใจฟังสิ่งท่ีพ่อบรรยายเพ่ือเบนความสนใจ 

จากรอยย้ิมละมุนน้ีให้ได้

แต่มันยากจังเลย งือ...

"เดี๋ยวก็โดนดุอีกหรอก" เขาพึมพ�าเบาๆ ให้ฉันได้ยินพลางย้ิมเมื่อฉัน 

แอบหันมองเขาและรู้ว่าเขาเองก็ยังมองฉันอยู่จนเราสบตากัน ฉันจึงหัวเราะ

ออกมาแล้วยักไหล่พลางต้ังใจฟังพ่อบรรยายต่อก่อนท่ีเราจะโดนดุอีกรอบ 

จริงๆ

"เอาล่ะ อย่างท่ีพอจะทราบกันมาแล้วว่าดาวฤกษ์มีพลังงานมหาศาล 

มีใครในท่ีน้ีพอจะทราบมั้ยว่าพลังงานเหล่าน้ันเกิดมาจากแหล่งพลังงานใด 

หรือพูดง่ายๆ ว่าพลังงานอาจถูกสร้างมาด้วยวิธีไหนได้บ้างครับ" พ่อถามขึ้น

พลางมองไปรอบห้อง "มีใครรู้มั้ยเอ่ย ใบ้ให้ว่ามีสองวิธีครับ"

เงียบ ไม่มีคนตอบ

"การยุบตัวของดาวเน่ืองจากแรงโน้มถ่วง" คนข้างตัวฉันพึมพ�าตอบ 

"แล้วก็ปฏิกิริยานิวเคลียร์"

"สองวิธีนั้นคือการยุบตัวของดาวเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงและปฏิกิริยา

นิวเคลียร์ครับนักศึกษา" พ่อเฉลย ซึ่งท�าให้ฉันหันไปมองคนข้างตัวด้วย 

ความเหวอ เก่งน่ีหว่า ปรบมือค่ะ! ถึงฉันจะไม่เข้าใจสักค�าเลยก็เถอะ เหอๆๆ 

แล้วหลังจากพ่อเฉลย พ่อก็ยังคงถามต่ออีก "แล้วรู้รึเปล่าครับว่าปฏิกิริยา

นิวเคลียร์น้ันท�าให้ดาวฤกษ์มีพลังงานมหาศาลได้ยังไง"

ทั้งห้องยังคงเงียบกริบ มีแต่เสียงงึมง�าของคนท่ีพยายามตอบเท่านั้น

"ปฏิกิริยาการหลอมเทอร์โมนิวเคลียร์ (Thermonuclear Fushion 

Reaction)" ผู้ชายข้างตัวฉันพึมพ�าตอบอย่างเคย

"ค�าตอบคือปฏิกิริยาการหลอมเทอร์โมนิวเคลียร์ครับ" พ่อเฉลย "ซึ่งเป็น
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ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในใจกลางของดาวฤกษ์น้ันๆ กล่าวคือภายใต้ 'อุณหภูมิ'  

และ 'แรงดัน' ที่สูงมากพอจะท�าให้นิวเคลียสอนุภาคขนาดเบาชนกัน 

ตลอดเวลาและแรงมากพอท่ีจะท�าให้นวิเคลยีสน้ันๆ รวมตวักันเกิดเป็นอนุภาค

และธาตุใหม่ข้ึนมา ทว่าการรวมตัวก็ท�าให้มีมวลส่วนหนึ่งของนิวเคลียส 

ที่รวมตัวกันหล่นหายไป และมวลน้ันจะกลับคืนสู่รูปของพลังงานมหาศาล"

"..." พ่อพูดอะไรอ่ะ โคตรงงเลย พ่อพาฉันมาท�าอะไรที่น่ี ฮือ!!

"ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ผู้โด่งดัง ที่มีสมการว่า 

'E = mc2' น่ันเองครับ"

"อือฮึ E = mc2" คนข้างตัวฉันพึมพ�าและพยักหน้าตามไปด้วย ฉันจึง 

หันไปมองหน้าเขา

"นายรู้แล้วท�าไมไม่ยกมือตอบล่ะ"

"ไม่เอาหรอก ขืนตอบผิดข้ึนมาก็แย่น่ะสิ"

"เอาน่า ลองดูเหอะ อย่างน้อยๆ ก็ช่วยอาจารย์หน่อย น่าสงสารออก 

ถามเองตอบเองตั้งนานแล้วเน่ีย" ฉันคะย้ันคะยอ มั่นใจมากว่าคนข้างๆ  

จะต้องตอบได้แน่นอน

"ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว มีใครรู้มั้ยครับว่าตัวแปรแต่ละตัวในสมการน้ันคือ

อะไรบ้าง" พ่อถามอีกรอบ ฉันล่ะนับถือความพยายามของพ่อจริงๆ พยายาม

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมสุดๆ เลยเนี่ย "ผมจะใบ้ให้ว่า E คือค่าพลังงานมหาศาล

อย่างที่ว่าไปน่ันเองครับ"

"ยกมือเลยนะ อย่าลืมๆ" ฉันแซวเขาเล่น เขาจึงส่ายหน้าให้ฉันแทน 

ค�าตอบ

"ไหน มีใครตอบได้บ้างครับ" พ่อกวาดมองไปรอบห้อง และเมื่อพ่อ 

สบตาฉัน ฉันเลยบุ้ยปากส่งสัญญาณให้พ่อประมาณว่าคนข้างๆ ฉันเขา 

ตอบได้

เหมือนพ่อจะเข้าใจสิ่งที่ฉันสื่อ ท่านเลยเดินมาตรงหน้าผู้ชายข้างฉัน

และเอาไมค์จ่อปากอย่างกดดัน ฮือ! น่ากลัว "ว่าไงครับนักศึกษา"

อีกฝ่ายตกใจแรงมาก มองหน้าฉันสลับกับพ่อด้วยความเหวอและ

พยายามคิดหาค�าตอบ เมื่อคิดสักพักเขาก็ท�าท่าจะตอบ แต่ก่อนหน้าน้ัน 
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เขาก็เหลือบมามองฉันด้วยสีหน้าไม่มั่นใจ ฉันเลยพยักหน้าพร้อมกับย้ิม 

เป็นเชิงให้ก�าลังใจ อีกฝ่ายจึงสูดหายใจและตอบค�าถามออกไปในท่ีสุด

"m คือมวลของดาวดวงน้ันท่ีแปรเป็นพลังงาน" เขาตอบเสียงดังฟังชัด 

"ส่วน c คือความเร็วแสงครับ"

"เก่งมากครับ" พ่อพยักหน้า แล้วพูดเสริม "แต่ผมขอเสริมให้นิดหน่ึงว่า 

c ในสมการน้ีคือความเร็วแสงในสภาวะสุญญากาศ นักศึกษาต้องอย่าลืมว่า

ก�าลังหาค่าพลังงานของดาวฤกษ์ท่ีอยู่นอกโลกซึ่งอยู่ในสภาวะสุญญากาศ 

นะครับ"

"ครับอาจารย์"

"แล้ว c มีค่าเท่าไหร่ จ�าได้มั้ยครับ" พ่อถามต่อ ฮือ ท�าไมพ่อกัดไม่ปล่อย

แบบนี้ล่ะคะ กลัวแทนผู้ชายคนข้างๆ จริงๆ

แต่ไม่เป็นไร ฉันมั่นใจว่าเขาเก่ง เขาตอบได้แน่นอน!

"เอ่อ..." พอถูกถามแบบน้ีอกีฝ่ายก็มสีหีน้าล�าบากใจก่อนจะพูดอ้อมแอ้ม 

อย่างไม่มั่นใจนัก "ใช่ '2x1010' รึเปล่าครับ ผมจ�าไม่ค่อยได้"

พ่อมีสีหน้าเอ็นดูเขาก่อนจะย้ิมปลอบใจ "อ่า...เกือบถูก ค�าตอบคือ 

'3x108' ครับ แต่คุณท�าดีแล้วนะครับ เก่งมาก" แล้วพ่อก็เฉลยค�าตอบที่ถูกต้อง

ซึ่งห่างจากที่เขาตอบไม่เท่าไหร่เอง แต่คนข้างๆ ฉันกลับท�าหน้าเหมือนโลก 

จะแตกจนฉันหลุดข�าออกมา

"บอกแล้วไง" เขาพึมพ�าคุยกับฉัน

"แค่น้ีก็เก่งแล้วน่า เคลือ่นไปแค่นดิเดยีวเอง ฉนัยังฟังไม่รู้เรือ่งเลยสกันดิ"  

ฉันยังคงยิ้มข�าอยู่สักพัก ไม่ใช่ว่าหัวเราะเยาะหรืออะไรนะ แต่ฉันมองว่า 

เขาน่ารักดี ดูดิ หงอยเป็นลูกแมวโดนท้ิงเลย โธ่...

ฉนัมองหน้าเขานิง่ก่อนจะยกน้ิวโป้งขึน้เป็นเชงิชมและย้ิมกว้างปลอบใจ  

อกีฝ่ายเลยย้ิมอย่างผ่อนคลายตามฉนั ก่อนทีพ่วกเราจะเงยีบเมือ่พ่อเริม่บรรยาย 

แบบติดจรวดซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าเครื่องติดอีกแล้ว และต้องตั้งใจฟังดีๆ 

เพราะพ่อพูดไวมาก ขืนสติหลุดไปมีหวังหลงอยู่ท่ามกลางดาวหางเป็นแน่แท้

และพ่อก็พูดแบบน้ีเป็นเวลาอกีสองชัว่โมงกว่าจนถึงเวลาเลกิคลาสพอดี

"วันน้ีพอแค่น้ีก่อนแล้วกัน แล้วค่อยมาต่ออาทิตย์หน้านะครับ ขอบคุณ
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มากครับ" พ่อพูดปิดท้ายก่อนจะเดินไปตรงโต๊ะเพ่ือเก็บของ ฉันจึงลุกไป 

ช่วยท่านตามปกติท่ีเคยท�ามาตลอดโดยมีสายตาของผู้ชายที่น่ังข้างๆ ฉัน 

มองตามมาไม่ห่าง

"วันน้ีพ่อบรรยายเป็นไงบ้าง" ท่านเปิดปากถามอย่างทุกครั้ง

"น่าง่วงเหมือนเดิมค่ะ ลลินหลับจนฝันถึงพระอินทร์เลย" ฉันตอบไป

อย่างเดิมเพ่ือแกล้งท่านเล่นจนพ่อท�าท่าจะเขกหัวฉัน ฉันเลยหัวเราะก่อนจะ

ช่วยปิดคอมฯ เก็บเอกสารให้ท่านในขณะท่ีนักศึกษามาถามค�าถามพ่อ  

ฉันมองไปยังผู้ชายคนเดิมและพบว่าเขายังน่ังอยู่ที่เดิมและก�าลังจดอะไร 

ยุกยิกๆ ลงสมุด น่ีเขายังไม่กลับบ้านอีกรึไง

และเมื่อฉันเก็บของให้พ่อเสร็จ ฉันก็เดินไปเก็บอุปกรณ์ของตัวเอง

"ยังไม่กลับอีกเหรอ"

"ฉันรอเพ่ือนอยู่น่ะ" เขาเงยหน้ามามองฉันและตอบ เขามองค้าง 

อยู่แบบน้ันสักพักราวกับจะพูดอะไร แต่ก็ไม่พูดและก้มหน้าลงไปเขียนอะไร

ของเขาต่อ ฉันเลยพยักหน้ารับก่อนจะเก็บสัมภาระของตัวเองอย่างอ้อยอิ่ง

เพราะในหัวคิดอยู่ว่าจะท�ายังไงดี ฉันจะขอช่องทางติดต่อเขาไว้ดีมั้ย เรา 

จะได้เจอกันอีกมั้ยนะ

แต่ไม่ทันได้คิดอะไรต่อ ในขณะที่ก�าลังจะสะพายกระเป๋า กระเป๋า 

เจ้ากรรมก็ดันไปติดกับขอบโต๊ะจนมันดึงฉันไว้หัวแทบท่ิม

"เหวอ!"

ฉนัร้องเสยีงหลงในขณะทีก่�าลงัจะโหม่งโต๊ะ แต่ดท่ีีผูช้ายข้างๆ ดงึฉนัไว้ 

ได้ทันซะก่อน

"ง่วงเหรอ"

"คนง่วงหรือโดนยาสลบถามจริง ฟุบไปซะขนาดนั้น" ฉันขมวดคิ้ว 

พลางพึมพ�าตอบในมุกอะไรก็ไม่รู ้ของเขา "กระเป๋ามันติดน่ะ โทษที" ฉัน 

เปลี่ยนเป็นย้ิมแหย เขาเองก็พยักหน้ารับก่อนจะดึงกระเป๋าออกให้อย่าง 

นุ่มนวล

"เรียบร้อย"

"ขอบคุณนะ"

Page Glowing Star �������������������.indd   22 11/4/2562 BE   15:38



Glowing Star ในยามที่ดาวเปล่งแสง

23

"ไม่เป็นไรครับ" เขาย้ิมให้ฉัน ฉันเองก็ย้ิมกลับและก้มลงเก็บของท่ีเหลือ

จนหมดเพ่ือแก้เขิน ก่อนจะหันไปมองพ่อ ซึ่งท่านเองก็เก็บของเสร็จแล้วและ

สบตาฉันเป็นเชิงให้ไปกันได้แล้ว ฉันหันไปมองผู้ชายคนเดิมอีกรอบซ่ึงเขา 

ก็สบตาฉันเหมือนกัน พวกเราจ้องกันน่ิงราวกับก�าลังคิดอยู่ว่าจะเอาไงดี

"ฉะ...ฉันว่าฉันไปดีกว่า" แล้วฉันก็รวบของท้ังหมดและหันหลังจะเดิน

ออกมา แต่อีกฝ่ายก็ร้ังแขนฉันไว้

"เดี๋ยวก่อน" เขาพึมพ�า "คือว่า..."

"...?"

เขาเงียบไปสักพักก่อนจะย้ิมออกมา "ขอไลน์หน่อยได้รึเปล่า"

"ได้!" ฉันตอบแทบจะทันทีราวกับหลุดปาก นึกอยากจะตีปากตัวเอง 

ให้บวมไปเลย ผู ้ชายตรงหน้าชะงักนิดหน่อยพลางข�าออกมาเบาๆ แต่ก็ 

ไม่ได้ถือสาอะไร ก่อนท่ีเขาจะแสร้งท�าหน้าน่ิวคิ้วขมวดแล้วถามด้วยความ 

ไม่แน่ใจ

"เธอสะดวกมั้ย ถ้าไม่สะดวกก็..."

"สะดวกๆ" ฉันพูดอย่างลืมตัวและตะครุบปากตัวเองไว้ ย้ิมแหยให้เขา

อย่างอายๆ ก่อนจะเปลีย่นเรือ่ง "งัน้ขอปากกาหน่อย หยิบโทรศัพท์มนัเสยีเวลา 

ฉันต้องรีบแล้ว เดี๋ยวโดนพ่อดุ"

เขาย่ืนมาให้และฉนัก็ก้มลงเขียนไอดีไลน์ลงสมดุของเขา เมือ่เขยีนเสรจ็

ก็เงยหน้าข้ึนมาสบตาคนท่ีมองอยู่ก่อนแล้ว "อย่าลืมทักมาล่ะ"

"แน่นอน"

"เอ่อ...โทรมาก็ได้" ฉันพึมพ�า "พอดีเบอร์กับไอดีมันอันเดียวกัน"

"ครับ" คนตรงหน้ายิ้มละมุน ในขณะที่นัยน์ตาของเขาเป็นประกาย

ราวกับจะล้อเลยีนฉนั ฉนัเลยเกาแก้มเพ่ือแก้เก้อ พวกเราค้างอยู่แบบนัน้สกัพัก 

ก่อนท่ีพ่อฉันจะเรียก

"ลลิน ไปหรือยังลูก"

เม่ือพ่อเรียกฉันก็พยักหน้าให้ท่าน แต่เมื่อหันมามองคนตรงหน้าเขา 

ก็มีสีหน้าตกใจสุดขีดอย่างกับเจอผีและค้างอย่างน้ันเน่ินนาน ไม่พูดอะไร 

ออกมาสักค�าจนฉันงง อะไรของหมอนี่ ผีเข้าเหรอ
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"เอ่อ...ฉันไปก่อนนะ"

"..." เขายังคงน่ิง ฉันเลยย้ิมให้อย่างงงๆ และเก็บของทั้งหมดมาไว ้

ในอ้อมแขน

"ลลิน พ่อมีไปท่ีอื่นอีกนะลูก เร็วๆ เดี๋ยวไปไม่ทัน"

"ค่า" ฉันตอบรับและหันไปบอกคนที่ก�าลังขมวดคิ้วมุ่นอยู่ "ไว้คุยกันนะ" 

แล้วฉันก็ว่ิงพรวดพราดไปหาพ่อและออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับไปมอง 

คนที่อยู่ในห้องเลยแม้แต่น้อย

ป่านน้ีก็ยังคงท�าหน้าเหมือนเห็นผีอยู่ล่ะมั้ง ชื่อฉันมันแปลกมากเลย 

รึไงนะ

ฉันว่ิงออกมาก่อนโดยไม่ทันสังเกตเห็นแววตาที่หลากหลายของคนที่ 

นั่งนิ่งอยู่ในห้อง เขาพึมพ�าอยู่คนเดียวราวกับละเมอ

"ลลิน..."

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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