
ความรูส้กึนี้มนัช่างตื่นเต้นสิ้นด ีมอืของเธอเยน็เฉยีบแถมยงัสั่นเทา 
เปียกชื้นไปด้วยเม็ดเหงื่อที่ซึมออกมาจากรูขุมขนเพราะความตื่นเต้นจน

หายใจขดั นี่ยงัไม่นบัการเต้นของหวัใจที่ก�าลงัระรวัราวกบักลองรบ 

อมรา ชนากฤตรนิทร์ เงยหน้าขึ้นไปสบตาชายหนุม่ผูซ้ึ่งพดูคยุสนทิ

สนม ไปไหนมาไหนกบัเธอมาได้พกัใหญ่แล้ว ชาญเป็นทนัตแพทย์ทหารบก

หนุม่หล่อประจ�าอยูท่ี่หน่วยของเธอ เขาผวิขาว รปูร่างบกึบนึสงูใหญ่ กล้าม

แน่นไปทั้งตวั รกัการออกก�าลงักาย สขุภาพด ีใจด ีและยิ้มง่าย จนเธอต้อง

แอบหยกิตวัเองอยู่หลายครั้งว่าชาตก่ิอนเธอท�าบญุมาด้วยสิ่งใดหนอ ถงึได้

มชีายหนุ่มแบบชาญเข้ามาพูดคุยและอยากสนทิสนมกบัเธอ 

เชื่อเถอะ เขาต้องคดิอะไรกบัเธอแน่ๆ...หญงิสาวอมยิ้ม

ยิ่งตอนเห็นอีกฝ่ายหน้าแดง ท�าท่าอ�้าอึ้ง ค่อยๆ เอื้อมมือมาจับมือ

ของเธอเอาไว้มั่น จติมโนของเธอกค็ดิให้เป็นอื่นไปไม่ได้เลยนอกจาก...

เธอก�าลงัถูกขอเป็นแฟน! กรี๊ด!!!

อมราอยากจะกระโดดลกุขึ้นไปเต้นอยูข้่างโต๊ะแล้วร้องกรี๊ดๆ เสยีให้

บทน�ำ
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สาแก่ใจ แต่ก็ต้องสงวนท่าทีท�าท่ากระมิดกระเมี้ยนนั่งยิ้มหวานปากคอสั่น 

รอคอยค�าพูดที่จะออกมาจากปากของอกีฝ่ายด้วยใจระทกึ 

ทีนี้ละ พวกปากหอยปากปูทั้งหลายที่ชอบว่าเธอว่าจะเป็นโสดไปจน

ตายจะได้หน้าแตกหงายเงบิ เพราะเธอจะไม่ได้ขึ้นไปนั่งโบกมอืหยอ็ยๆ อยู่

บนคานทองนเิวศน์อย่างที่ใครๆ ท�านายทายทกัเอาไว้ 

“หน่อย หน่อยรู้ไหมว่าตั้งแต่วนัแรกที่ผมเหน็หน่อย ผมกถ็ูกชะตา

กบัหน่อยอย่างบอกไม่ถกู หน่อยเป็นผูห้ญงิที่เข้มแขง็ ดแูลตวัเอง เป็นที่พึ่ง

ให้แก่ทุกคน อารมณ์ด ีใครอยูใ่กล้กม็คีวามสขุ ทกุคนที่ได้พบได้รูจ้กัหน่อย 

ผมเห็นเขารักน�้าใจของหน่อยกันทุกคน” ชาญสบตาพร้อมกับกุมมือของ

อมราเอาไว้แน่น

หญงิสาวพยกัหน้ารบั แย้มยิ้มให้อกีฝ่าย เป็นก�าลงัใจให้เขากล้าพูด

สิ่งที่เกบ็อยู่ในใจออกมา 

“หลงัจากที่เราสนทิสนมกนั หน่อยท�าให้ผมรูส้กึเหมอืนจะพบเพื่อน...

เพื่อนสนทิที่ตามหามาเนิ่นนาน ราวกบัหน่อยคอืส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเป็น

แต่เป็นไม่ได้ หน่อยคอืผูห้ญงิคนเดยีวที่ผมไม่อยากเสยีไปหรอืปล่อยให้หาย

ไปจากชีวิต สัญญาได้ไหมว่าหลังจากที่ผมพูดสิ่งที่อยากพูดออกไป ไม่ว่า

หน่อยจะยอมรบัได้หรอืไม่ได้อย่างไร หน่อยจะยงัอยูข้่างๆ ผม เป็นเพื่อนผม 

ไปไหนไปด้วยกนั อยู่ด้วยกนัเหมอืนอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวนันี้”

อมราพยกัหน้ารบัทนัทแีบบไม่ต้องคดิ ถามว่าชอบชาญไหมกต็อบได้

ว่าชอบ ชอบมากกว่าผู้ชายหลายๆ คนที่เธอสนทิสนมด้วย ยกเว้นครูน่าน 

ครเูผ่า และพี่น ุสามใีนมโนของเธอ ทกุครั้งที่อยูด้่วยกนักบัชาญ เธอไม่เคย

เบื่อ รู้สึกเหมือนได้มาเจอคนที่พูดภาษาเดียวกัน คิดเหมือนกัน รสนิยม

เดยีวกนั ถามอะไรกร็ู้ แถมยงัเป็นที่ปรกึษาช่วยเธอแต่งเนื้อแต่งตวัให้เป็น

ผูเ้ป็นคนเหมอืนคนอื่นเขา ความรูส้กึเหมอืนได้อยูก่บัเพื่อนสนทิอย่างฮาร์ท 

ไหม และเป้ ไม่มผีดิ 

“รบัปากผมส”ิ
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“อมื...” อมราพยกัหน้ารบั อยากให้ชาญพูดออกมาเสยีที

“พูดออกมาสหิน่อย” ชาญคาดคั้น

“อมื หน่อยรบัปาก”

“หน่อย...” ชาญเงยหน้าขึ้นสบตากบัอมราด้วยสหีน้าและท่าทางกงัวล 

“ผมไม่อยากเสยีหน่อยไป แต่ผมกปิ็ดบงัหน่อยอกีต่อไปไม่ได้ เรื่องนี้ผมยงั

ไม่ได้บอกใครแม้แต่พ่อกบัแม่ หลายต่อหลายครั้งผมกรู้็สกึอดึอดั แต่ด้วย

ฐานะทางสังคม หน้าที่การงาน มันบีบให้ผมเป็นอย่างที่ผมเป็นไม่ได้ ผม

อยากจะอยู่กับใครสักคนที่เข้าใจผม ใครสักคนที่พอจะรับฟังสิ่งที่ผมเป็น

อยู่ตอนนี้ได้ และผมสามารถเปิดเผยตวัตนของผมกบัคนคนนั้นได้...”

คิ้วเรียวได้รูปเริ่มขมวดเข้าหากัน เมื่อรู้สึกว่าค�าสารภาพรักฟังดู

แปลกๆ ไม่หวานเลี่ยนอย่างที่คาดการณ์ไว้

“หน่อย...” ชาญสบตาของอมรานิ่ง “ผมไม่ได้ชอบผู้หญงิ...ผมชอบ

ผู้ชายด้วยกนั”

อมรามองชายที่อยู่ตรงหน้าเขมง็ อยู่ๆ หูเธอกเ็หมอืนมแีมลงหวี่นบั

ร้อยตวัมาบนิวนอยู่ภายใน หญงิสาวร่างเลก็ค่อยๆ ขยบัลุกขึ้นโดยมเีสยีง

ขาเก้าอี้ครดูไปกบัพื้นห้อง เรยีกใครต่อใครที่อยูใ่นห้องอาหารแห่งนี้ให้ต้อง

เบนสายตามาดู 

“หน่อย...” ชาญขยบัยนืตาม เรยีกรั้งอกีฝ่ายเอาไว้ 

มือเรียวยกขึ้นเป็นสัญญาณให้คู่สนทนาหยุดการกระท�าทุกอย่าง...

ทุกอย่างแม้แต่การเดนิตามเธอมา 

เวลา...เธอต้องการเวลา! 



๑

“แล้วไงต่อ แล้วหน่อยตอบอะไรออกไป” 
ทั้งเป้ ฮาร์ท และไหม ต่างตั้งตารอให้อมราเล่าเรื่องราวที่เกดิขึ้นต่อ

จากที่หญงิสาวเล่าค้างอยู่ด้วยความกระสนัใคร่รู้

“จะให้ท�าไง กช็อ็กไง ชอ็กจนพดูไม่ออก อารมณ์นั้นพดูอะไรไม่ออก

เลย” อมราเบ้ปาก รูส้กึผดิหวงัจนอยากจะร้องไห้ออกมา “ที่เจบ็ใจที่สดุคอื

อะไรรู้ไหม ทุกครั้งที่อยู่กับคุณชาญน่ะ หน่อยต้องเสแสร้งแกล้งท�าขนาด

ไหน ต้องส�ารวมกริยิามารยาทท�าตวัเป็นผ้ายบัที่พบัเอาไว้ เสยีพลงัลมปราณ

ไปขนาดไหนกบัการสร้างภาพ อยากให้เขาเหน็ว่าเราเป็นผู้หญงิที่เรยีบร้อย

น่ารกั แล้วไง เขากลบับอกอยากได้เพื่อน ไม่อยากได้แฟน” 

จบประโยคที่ระบายความอัดอั้นตันใจจบ หญิงสาวก็ร�่าไห้ออกมา

เสยีงดงัราวกบัเดก็เลก็ๆ ที่ไม่ได้ของเล่นที่ถูกใจ 

“โว้ย! นานๆ จะมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตสักคน ท�าไม...ท�าไมต้องเป็น

แบบนี้” อมราก�าหมดัทุบไปที่หมอนดงัปึกๆ

“โอ๋ๆ ไม่ร้องๆ เงยีบน้า” 
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เป้เข้าไปโอบบ่าเพื่อนรักเอาไว้ ในขณะที่ไหมก็ดึงกระดาษทิชชูส่งไป

ให้อมราเช็ดน�้าตาและสั่งน�้ามูก แต่อมรากลับสูดน�้ามูกเข้าจมูก พร้อมกับ

ปาดน�้าตาด้วยหลงัมอื ก�ากระดาษทชิชทูี่รบัมาไว้เฉยๆ จนคนส่งให้สงสยัแต่

ไม่ได้ทกัท้วง 

“แบบนี้ถ้าใครรู้เรื่องนี้เข้าได้หัวเราะกันตาย หน่อยจะเอาหน้าไปไว้

ที่ไหน พากนัเดนิไปเดนิมา ควงไปทั่วทั้งตกึ”

“สนใจอะไรกบัปากคน หน่อยไม่พูด พวกนั้นจะไปรู้ได้ยงัไง” ฮาร์ท

ช่วยปลอบอกีแรง

“มนัเสยีหน้าน่ะ ฮาร์ทเข้าใจไหม มนัเสยีหน้า คดิว่าจะได้มแีฟนแล้ว

แท้ๆ ดูส ิแล้วกลบักลายเป็นอะไรไปไม่รู้”

“แต่คุณชาญเขากด็นีะคะที่บอกกบัหน่อยตรงๆ ก่อนที่จะคดิไปไกล

กว่านี้”

“ยายหนอนไหม!” อมราหนัมาเอด็ไหมเสยีงเขยีว แม้จะรูส้กึเช่นเดยีว

กบัค�าพูดของไหม แต่นาทนีี้เธอรบัไม่ได้และไม่อยากได้ยนิ เธออยากได้ค�า

ปลอบประโลม ค�าพดูเหน็อกเหน็ใจที่เข้าใจและเข้าข้างเธอ คล้อยตามไปกบั

เธอ ไม่ใช่ไปเหน็ว่าการกระท�าของชาญที่บอกกบัเธอตรงๆ นั้นถูก

“เอาน่า ไหมก ็หน่อยเสยีใจอยู่น่า” เป้หนัมายิ้มแหยๆ ให้อมรา ยิ่ง

เพื่อนสาวเบะปากพยกัหน้าหงกึๆ กท็�าเอาเกอืบหลดุข�า แต่กต้็องเก๊กหน้าให้

นิ่งไว้เพราะรู้จกันสิยัอมราดวี่าไม่ต่างจากเดก็เลก็ๆ คนหนึ่ง ยิ่งเป็นลูกสาว

คนเลก็ของครอบครวัยิ่งแล้วใหญ่ ไม่ว่าจะท�าอะไรพูดอะไรกไ็ม่ค่อยมใีคร

ปรามเพราะเหน็ว่าเดก็ที่สดุในครอบครวั หนนี้กค็งไม่ได้เสยีอกเสยีใจอะไร 

อาจจะเพยีงแค่ผดิหวงัและเสยีหน้าเท่านั้น

“แหม...” ไหมท�าหน้างอ ร้องประท้วง

“แต่ฮาร์ทก็เห็นด้วยกับไหมนะ อย่างน้อยฝ่ายนั้นก็ท�าถูกที่บอกกัน

ตรงๆ ว่าคบกันในสถานะไหน หรือตัวตนเขาเป็นแบบไหน ไม่ปล่อยให้

หน่อยคดิไปไกล เตลดิไปไกลกว่านี้”
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“ไม่มใีครเข้าข้างเราสกัคนเลย เป้...” อมราโวยวายหาพวกขึ้นมาทนัท ี

พร้อมกบัร�่าไห้เสยีงดงั โผเข้าไปกอดเป้เอาไว้แน่น “ฮอืๆ ไม่มใีครรกัเราเลย 

พวกตวัเองต้องเข้าข้างเราส”ิ

“ฮาร์ทกเ็ข้าข้างหน่อยนะ แล้วกเ็ข้าใจอกีฝ่ายด้วย คณุชาญเขาคงชอบ

อธัยาศยัของหน่อยจรงิๆ ฮาร์ทจะพดูอย่างไรดล่ีะ” ฮาร์ทท�าท่าคดิอยูอ่ดึใจ

ก่อนจะพูดต่อ “หน่อยไม่ค่อยมจีรติเหมอืนผู้หญงิทั่วๆ ไป ดูเหมอืนผู้ชาย

เสยีด้วยซ�้า ไม่เสแสร้งแกล้งท�า ดูสบายๆ เป็นกนัเอง ใครอยู่ใกล้กย็ิ้มได้ 

คุณชาญเขาก็คงรู้สึกเหมือนไม่ต้องระวังตัว ปล่อยตัวสบายๆ เป็นตัวของ

ตวัเองได้ อย่างที่หน่อยเล่าให้พวกเราฟังไง”

“คุณชาญอาจจะผิดที่ไม่ได้บอกหน่อยแต่แรกแค่นั้นเองว่าแกชอบ

อะไรแบบนั้น แต่ไหมกเ็ข้าใจแกนะคะ เกดิในตระกูลเก่า นามสกุลดงั เป็น

ลกูชายคนเดยีว ใครๆ กค็งคาดหวงักบัแกทั้งนั้น ไหมออกจะเหน็ใจแกด้วย

ซ�้าไปที่ไม่สามารถเป็นตวัของตวัเองได้”

อมราผละออกมาจากเป้ ถอนใจดงัเฮอืก เริ่มเหน็คล้อยตามไปกบัค�า

พูดของไหมและฮาร์ท ยอมรับแม้จะไม่อยากเห็นด้วยก็ตามที “ก็ไม่ได้ว่า 

ว่าผดิไง คนมนัเสยีความรู้สกึกม็โนไปไกลแล้ว คดิว่าได้แน่ๆ แต่สุดท้ายก็

แห้วอีกหน คราวพี่นุก็ทีละ ไม่คิดว่าจะมีใคร เตรียมเป็นคุณนายเต็มที่ 

ที่ไหนได้ เผลอแป๊บเดยีวชวนคุณพี่หมอน�้าไปอยู่เมอืงนอกกนัเฉยเลย” 

“นอกเรื่องละ” เป้ปราม ลองอมราพูดเล่นได้แบบนี้ก็ไม่ต้องวิตก

กงัวลอะไรให้มากมาย

อมราสูดน�้ามูกอกีหน ส่งสายตาออดอ้อนไปให้เพื่อนๆ ที่แม้จะอายุ

ไล่เลี่ยกัน แต่พอมีลูกมีครอบครัวก็ดูเป็นผู้ใหญ่มีความคิดความอ่านกัน 

ทุกคน ผดิกบัเธอที่ยงัหลกัลอยไม่เป็นโล้เป็นพายอะไรกบัใครเขาเลย

“มนัยงัท�าใจไม่ได้นี่ จติใจมนัหดหูพ่กิล ไม่อยากไปพบใคร ไม่อยาก

เจอหน้าใครด้วย”

“ไปเที่ยวบ้านไหมไหมคะ ตอนนี้แถวๆ เพชรบูรณ์อากาศดีเชียว” 
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ไหมชวน 

อมราส่ายหน้าดิก เพราะยังไม่สนิทใจกับอติยุทธสามีของเพื่อนรัก 

แม้อกีฝ่ายจะยงัท�าตวัดไีม่ออกนอกลูน่อกทางอย่างที่เธอกลวักเ็ถอะ เจอกนั

แป๊บๆ ยังพอท�าใจ แต่ให้ไปอาศัยอยู่ด้วยกัน เจอหน้ากันเช้าค�่าก็ยังท�าใจ 

ไม่ได้

“งั้นไปพกัที่สตัหบีกบัฮาร์ท”

อมราส่ายหน้าอีกหน ครอบครัวของฮาร์ทกับครูน่านอยู่กันแบบ

ครอบครวัขยาย อยูร่่วมกนัตั้งแต่รุน่พ่อแม่ไปจนถงึหลานๆ ลกูเลก็เดก็แดง 

แม้บรรยากาศจะอบอุน่แต่กว็ุน่วาย น่าจะไม่เหมาะกบัคนที่ต้องการหาที่สงบ

ใจแบบเธอ

“ไปเยี่ยมพี่นุไหมคะ” ไหมเสนอ

“ไปให้ช�้าใจเหรอ ส่งข่าวมาทีไร ลูกเพิ่มขึ้นทีละคนสองคนทุกที” 

อมราสวนกลบัไว “ถงึจะไปอยูฟ่รกีนิฟรกีไ็ม่สน แถมไกลจะตาย นั่งเครื่อง

ตูดบานแน่ๆ กว่าจะถงึ”

“งั้นหน่อยอยากไปไหน ไหนลองบอกเราซิ” เป้ถามอย่างอ่อนใจ 

แนะน�าที่ไหนให้กไ็ม่ไป

อมราสูดน�้ามูก ท�าหน้ายุ่ง คดิอยู่พกัหนึ่ง 

“ไปเที่ยวเมอืงนอกได้ไหม ไปใกล้ๆ อย่างเกาหล ีญี่ปุน่ สงิคโปร์ไรงี้ 

ไปกนัเอง” พอพูดจบและเหน็หน้าเพื่อนๆ อมรากท็�าหน้าเง้างอทนัท ี“ท�าไม

ล่ะ กห็น่อยยงัไม่เคยไปต่างประเทศนี่ อย่างมากกไ็ด้ไปแค่ลาว พม่า แค่นี้

เอง อยากไปไกลออกไปอกีนดิบ้างไม่ได้หรอื จรงิๆ อยากไปไกลกว่านี้นะ 

แต่เงนิมนี้อย”

“เราเข้าใจ เรากอ็ยากไปด้วย แต่...” ฮาร์ทสบตากบัไหมและเป้อย่าง

ล�าบากใจ เนื่องจากทุกคนมภีาระทางครอบครวักนัหมด จะทิ้งลูกและสามี

ไปเที่ยวคนเดียวคงเป็นไปได้ยาก แถมสามีของเธอก็คงไม่มีวันยอมด้วย

เพราะตอนนี้เธอกต็ั้งครรภ์อ่อนๆ อยู่
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“เราไปกับหน่อยเอง เพราะฮาร์ทเพิ่งท้องอ่อนๆ คงไปไม่ได้ ส่วน

ไหม...คณุยุทธกห็วงอย่างกบัอะไรด ีคงไม่สะดวกไปกบัหน่อยแน่ๆ” เป้อาสา

อย่างเตม็ใจ เพราะดแูล้วเธอน่าจะมเีวลาและคล่องตวัมากกว่าไหมกบัฮาร์ท 

“ไปสงิคโปร์นะ ใกล้หน่อย ไปศุกร์เยน็ กลบัเยน็วนัอาทติย์อะไรแบบนี้”

“จรงินะ” อมราออกอาการดใีจอย่างเหน็ได้ชดั “ไปๆๆ”

“ไม่ว่าไหมกบัฮาร์ทนะคะที่ไปด้วยไม่ได้”

“อมื ไม่ว่าๆ หน่อยไปกบัเป้กไ็ด้” อมราพดูอย่างยนิด ีขอแค่ได้ไป จะ

ไปกับใครเธอก็ไป อย่างน้อยก็ได้ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาให้ใจสบายขึ้นกว่านี้ 

สกันดิ อมรามองใบหน้าเพื่อนสาวทลีะคน “ขอโทษนะที่ท�าให้การนดัรวมตวั

เจอกนัหนนี้ไม่สนุกเหมอืนเคย”

“ไม่เลยๆ” ฮาร์ทส่ายหน้า รบีบอกปัดไว “มนักเ็หมอืนทุกครั้งที่เรา

นัดเจอกัน เพียงแต่หนนี้หน่อยมีปัญหา และพวกเราดีใจนะที่ได้มาช่วย

หน่อยแก้ปัญหา พวกเรามีอะไรก็ช่วยกันเสมอ และมันจะเป็นอย่างนั้น

ตลอดไป”

อมราอ้าแขนออกกว้าง สามสาวกข็ยบัตวัเข้าสูอ้่อมแขนของหญงิสาว

ทันที จากคนที่ไม่มีอะไรเหมือนกันแต่ต้องมาอยู่ร่วมกันในเวลาไม่กี่เดือน 

ตอนนี้กลบักลายเป็นเพื่อนกนัตลอดชวีติ 

ในเวลาสามปีกว่าๆ หลงัจากได้มาฝึกหลกัสูตรข้าราชการกลาโหมชั้น

สญัญาบตัรร่วมกนั ณ โรงเรยีนนายเรอื ฮาร์ทกไ็ด้แต่งงานกบัครูฝึกสุด

หล่ออย่างน่านเวหาหลงัฝึกจบมาไม่นาน จนมลีูกชายด้วยกนัหนึ่งคน และ

ก�าลงัมใีนครรภ์อกีคน เป้กไ็ด้แต่งงานกบัผู้บงัคบับญัชาสุดหล่อของตนเอง

อย่างผู้การราชหลังจากกลับไปท�างานได้ไม่นาน มีลูกชายน่ารักๆ เพิ่มขึ้น

อีกหนึ่งคนหลังจากที่เป้มีบุตรสาวของตนเองแล้ว ส่วนไหมนั้นโชคชะตาก็

ขดีเส้นสายให้เดนิมาบรรจบกบัอตยิทุธ คนพาลที่เคยมกีรณพีพิาทกบัฮาร์ท

จนได้แต่งงานกนั มลีกูสาวที่หน้าตาเหมอืนบดิาราวกบัโขกออกมาจากพมิพ์

เดยีวกนัหนึ่งคน 
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ส่วนเธอนั้น...พดูแล้วให้สงสารตนเองนกั เธอยงัคงเป็นสาวโสดที่อายุ

เลยวัยเบญจเพสไปแล้ว และยังไม่เคยแม้แต่สักครั้งที่จะได้เรียกชายใดว่า

แฟน ร่างกายยงับรสุิทธิ์ผดุผ่อง แล้วเมื่อไรกนัที่เธอจะมใีครสกัคนที่จะอยู่

เคยีงข้างกนัเฉกเช่นที่เพื่อนสาวของเธอมี

“ผมไปท�างานก่อนนะครบั” 
ชายหนุ่มผวิขาว หน้าตาผวิพรรณผ่องใส รมิฝีปากแดงระเรื่ออย่าง

คนสุขภาพด ี รูปร่างสูงใหญ่ ไหล่กว้างลู่เข้าหาเอวสอบรบักบัสะโพกแกร่ง

และต้นขาแข็งแรงดังคนที่ดูแลตัวเองและออกก�าลังเป็นประจ�าลุกขึ้นจาก 

โต๊ะอาหารตวัใหญ่ประจ�าครอบครวั

สามสาวต่างวยัที่นั่งอยูท่ี่โต๊ะบ้างกพ็ยกัหน้ารบั บ้างกส่็งเสยีงรบั และ

มองตามชายหนุ่มคนดงักล่าวไปจนลบัตา

“แม่ละหวั่นใจจรงิๆ อายุอานามกไ็ม่ใช่น้อยๆ แล้ว จนป่านนี้ตาเลก็

ยังไม่มีวี่แววจะลงเอยกับใครเลย” ดรุณีปรารภพร้อมถอนใจด้วยความ

กงัวล หลงัจากที่บุตรชายเดนิลบัออกจากห้องกนิข้าวไป

“ผู้ชายอายสุามสบิเก้า ฝรั่งเขาว่าชวีติเพิ่งเริ่มต้นนะคะแม่” จงกล พี่สาว

คนโตของครอบครวัที่ยงัโสดสนทิเอ่ยแย้ง

“พี่ใหญ่เอามาจากไหน ไม่เคยได้ยิน เคยเห็นแต่ฝรั่งพออายุสี่สิบก็

เริ่มเกษียณกินเงินบ�านาญกันแล้ว” หญิงสาวอีกคนเงยหน้าขึ้นมาจาก

หนงัสอืพมิพ์ที่ก�าลงัอ่านอยู่

“กฟ็ังๆ เขามา แม่คงกลวัว่าตาเลก็จะขึ้นคานเหมอืนพี่กระมงั หรอื

ไม่ก.็..” จงกลพูดไม่จบประโยค

“หนัไปชอบผูช้ายด้วยกนัอย่างนั้นหรอื” จดิาภาเอย่ถามพร้อมๆ กบั

เหลอืบมองมารดาที่ยงันั่งอยู่ที่หวัโต๊ะ

“ก็น่าคิดไม่ใช่หรือ ดูการแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดเอี่ยมเรี่ยมเร้เรไร

ขนาดนั้น”
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“น้องเป็นหมอ กไ็ม่น่าแปลก”

“หล่อนก็เป็นหมอไม่ใช่หรือ ไม่เห็นจะเรี่ยมเร้ได้สักครึ่งของตาเล็ก 

อกีอย่างตาเลก็กไ็ม่เหน็จะเคยคบหากบัผูห้ญงิคนไหน หรอืพาใครเข้ามาใน

บ้านเลย”

“พอๆๆ จะมาทะเลาะอะไรกนัแต่เช้า ว่าแต่เราเถอะยายกลาง จะย้าย

กลบัมาอยู่บ้านจรงิๆ น่ะหรอื” 

จดิาภามองมารดาและพี่สาวเพยีงนดิ ก่อนก้มหน้ามองหนงัสอืพมิพ์

ในมอืและพยกัหน้ารบั

“ไม่คุยกนัอกีสกัหนหรอืยายกลาง” ดรุณเีอ่ยถาม

“เราคุยกนัมาเยอะแล้วค่ะ อกีอย่าง...จบกนัตอนนี้เรายงัเป็นเพื่อนที่

ดตี่อกนัได้” 

“ผวัเมยีเลกิกนัยงัเป็นเพื่อนกนัได้ด้วยร ึฉนัเพิ่งรู้”

“ยคุสมยัมนัเปลี่ยนไปแล้วค่ะพี่ใหญ่ อยูด้่วยกนัไม่ได้กเ็ลกิกนัไปมนั

กเ็ท่านั้น ไม่เหน็ต้องโกรธต้องแค้นอะไรกนั ดกีว่าทนอยู่กนัไปเรื่อยๆ จน

พูดกนัไม่รู้เรื่อง แม้แต่หน้ากไ็ม่อยากจะมองกนั อกีอย่างเรากม็ลีูกด้วยกนั 

เป็นไปไม่ได้หรอกนะคะที่จะไม่พูดกนั”

“ป่านนี้ผู้การไม่ตปีีกแล้วรไึง”

“พอแล้วแม่ใหญ่ เรานี่มองอะไรในแง่ร้ายไปหมด ถ้าตกลงเลกิรากนั

แม่กอ็ยากให้จากกนัดีๆ  แบบที่ยายกลางว่า” ดรุณปีรามลูกสาวคนโต

“สายแล้ว กลางไปท�างานก่อนนะคะ” จดิาภาตดับท วางหนงัสอืพมิพ์

พร้อมลุกจากโต๊ะอาหารตามน้องชายไปอกีคน

“จะพูดอะไรกน็กึถงึใจน้องมนับ้าง”

“แล้วสิ่งที่ใหญ่พดูมนัไม่จรงิตรงไหนคะ ผวัมคีนอื่นแทนที่ยายกลาง

จะไปสูร้บตบมอืแย่งผวัคนืมากลบัล่าถอยออกมาง่ายๆ ส่วนตาเลก็...คณุแม่

กก็ลวัไม่ใช่หรอืคะ ว่าน้องจะไม่ชอบผู้หญงิแล้วหนัไปชอบผู้ชายด้วยกนั”

“แม่รกัลูกทุกคนเท่ากนันะใหญ่ ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรแม่กร็บัได้”
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“กด็ค่ีะ ใหญ่รูแ้บบนี้จะได้สบายใจว่าในอนาคตหากตาเลก็มแีฟนเป็น

ผู้ชาย คุณแม่กส็ามารถรบัได้”

“เอ๊ะ...แม่ใหญ่”

จงกลขยบัลุกจากเก้าอี้บ้างเมื่อเหน็ว่าจะถูกมารดาเอด็เอา “ไปละค่ะ 

จะไปเดนิเกบ็ค่าเช่าที่ตลาด”

ดินสอที่ริมฝีปากบางซึ่งไม่มีแม้แต่ลิปกลอสคาบอยู่ขยับไปมาตาม
อารมณ์ของคนคาบ มอืกข็ยบัเมาส์บงัคบัภาพที่เหน็ในหน้าจอคอมพวิเตอร์

ให้เคลื่อนไป นี่เรยีกได้ว่าเป็นการเดนิทางไปต่างประเทศครั้งแรกของเธอก็

ว่าได้ ไม่นบักมัพชูา ลาว พม่า เพื่อนบ้านใกล้เคยีงที่มกัจะข้ามแดนไปเที่ยว

แบบเช้าไปเย็นกลับ ใจจริงชอบนักกับการแบกเป้ใบเดียวแล้วเที่ยวท่องไป 

แต่ถงึแม้จะอยากท�ามากแค่ไหนกค็งท�าไม่ได้ เพราะภาษาองักฤษของเธอนั้น

เรยีกได้ว่าเรยีนผ่านมาแบบปากไม่ว่างเพราะคาบเส้นยาแดงกนัมาเลยทเีดยีว 

แบบที่อาจารย์ช่วยดนัทกุทางถงึได้จบออกมา แถมทกุครั้งที่ได้พดูกย็งัรูส้กึ

ขัดเขิน ลิ้นแข็งยามที่ต้องเอ่ยภาษาอังกฤษออกไป กลัวส�าเนียงไม่เหมือน 

กบัต้นฉบบัเขา

แต่สมัยนี้อมราก็เบาใจไปได้มากเพราะมีอุปกรณ์มากมายช่วยแปล 

ช่วยอ่าน ประเภทเอาปากจ่อแล้วพูดใส่ก็สามารถแปลออกมาได้ หรือจะ

เป็นการเอาโทรศพัท์มอืถอืราคาแพงแสนแพงที่ผ่อนศนูย์เปอร์เซน็ต์สบิเดอืน

อยู่ในตอนนี้ดาวน์โหลดโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่แค่เอาไปส่อง

ตวัหนงัสอืกส็ามารถแปลออกมาได้ทุกภาษา 

อมราหาข้อมลูเตรยีมไว้ทกุอย่าง เรยีกได้ว่าจบทรปินี้เธอคงสามารถ

เขียนคู่มือน�าเที่ยวส�าหรับการเที่ยวเมืองนอกหนแรกออกมาได้เป็นเล่มเลย

ทเีดยีว 

“พร้อม!” มอืเรยีวปิดสมดุบนัทกึขนาดเหมาะมอืลงจนเกดิเสยีงดงั...

มนัน่าตื่นเต้นจะตาย พรุง่นี้แล้วที่เธอจะได้ไปเปิดโลก ปลดปล่อยความโศกา
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ให้ออกไปจากจติใจ เป้กบัเธอตกลงกนัว่าจะเดนิทางไปเยน็วนัพฤหสับด ีไป

ถงึกเ็ข้าโรงแรมพกัผ่อน แล้วค่อยไปตะลุยเที่ยวกนัในวนัถดัไป 

อมราหันไปหาเสื้อผ้าที่วางอยู่บนเตียง จากข้อมูลที่เพิ่งดูมา ตอนนี้ 

ที่นั่นอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบห้าองศา ก็ถือว่าชิลชิลมากส�าหรับคนไทย แต่เพื่อ

เป็นการรอบคอบไว้ก่อน หญงิสาวเลยฉวยแจก็เกตยนีตดิมอืไปด้วยหนึ่งตวั 

ก่อนจะพบัเสื้อเชิ้ตพอดตีวัแบบที่ชอบกบักางเกงสามส่วนเนื้อผ้าสบายๆ ใส่

กระเป๋าตามลงไป

“หนงัสอืเดนิทางพร้อม เสื้อผ้าพร้อม เงนิไปแลกที่สนามบนิ วายฟาย

ไปเช่าเอาที่สนามบนิ...” 

แต่ก่อนที่หญิงสาวจะเอ่ยขานไล่รายการสิ่งของต่อไป โทรศัพท์มือ

ถอืกด็งัขึ้นมาขดัจงัหวะเสยีก่อน

“ฮลัโลววว ว่าอย่างไรจ๊ะเพื่อนสาว นี่เราเตรยีมของพร้อมแลว้...นะ” 

ปากบางอ้าค้างอยู่แบบนั้นเมื่อได้ยินสิ่งที่อีกฝ่ายพูดโต้ตอบกลับมา ใบหน้า

น่ารักและสดใสอย่างคนสุขภาพดีเริ่มซีดลง และซีดลง “เป้จะบอกว่า... 

ไอ้ตัวเล็กเข้าโรงพยาบาล เป้ไปกับเราไม่ได้อย่างนั้นหรือ” อมราทวนสิ่งที่

ได้ยนิเสยีงดงั

เหมอืนสวรรค์ที่เหน็ร�าไรอยูต่รงหน้าพงัครนืลงมาแตกสลายราวกบั

กระจก กระจายตกไม่มชีิ้นดอียู่ตรงหน้า 

ตั๋วเครื่องบนิกจ็องแล้ว โรงแรมกจ็่ายเงนิแล้ว... 

“เราขอโทษจรงิๆ นะหน่อย”
“อมื เราเข้าใจ” อมราฝืนยิ้ม แต่จะให้เธอทิ้งทุกอย่างที่เตรยีมการไว้

แล้วคงท�าไม่ได้ เงนิที่จ่ายไปแล้วไม่ใช่บาทสองบาทเสยีหน่อย แถมยงัไม่มี

สามีมารองรับแบบเป้อีกถึงจะได้ไม่เสียดายเงินหมื่นที่จ่ายไปแล้ว “มันสุด

วสิยัจรงิๆ เราไม่โกรธเป้หรอก แล้วหมอว่าอย่างไรบ้างล่ะ” 

หญงิสาวลากกระเป๋าเดนิทางขนาดสบิหกนิ้วไปตามทาง
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“หมอกลัวว่าจะเป็นไข้เลือดออก เลยต้องนอนดูอาการอยู่ที่โรง-

พยาบาล ไข้ไม่ลดมาสองวนัแล้ว”

“เป้ไม่ต้องกังวลเลยนะ เราไปคนเดียวได้ แค่นี้จิ๊บๆ อีกอย่างเราก็

เตรยีมการทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ว”

เป้ท�าหน้าล�าบากใจ “เลื่อนไปก่อนเถอะ เราอดห่วงหน่อยไม่ได้ ตวัเลก็

หายแล้วเราค่อยไปด้วยกนั”

“เฮ้ย เราไม่ใช่เดก็เลก็ๆ นะ แค่นี้จิ๊บจ๊อยมาก ลาว พม่าไปมาเป็นสบิ

หน สงิคโปร์ใกล้ๆ แค่นี้เอง เป้อย่าห่วงเราเลย ไปดแูลลกูเถอะ อกีอย่าง...

จรงิๆ การไปเที่ยวหนนี้กไ็ม่เกี่ยวกบัเป้เสยีหน่อย เราอยากไปเอง เป้เสยีอกี

ใจดอีาสาไปเป็นเพื่อนเรา”

“หน่อย...” 

เป้ง้องอนทั้งน�้าเสียงและหน้าตา แต่อมราจะไม่แสดงความอ่อนแอ

หรอืความกงัวลใจออกไปให้อกีฝ่ายไม่สบายใจแน่ๆ

“เราต้องไปเชก็อนิแล้ว เดี๋ยวไม่ทนั เป้กลบัไปเถอะ” 

“หน่อย...”

“เราไปได้จรงิๆ แล้วจะถ่ายรปูส่งไปให้ดใูนกลุม่ไลน์นะ รบัรองพวก

ตวัเองต้องอจิฉาเราแน่ๆ”

“หน่อย...” เป้ได้แต่ร้องเรยีกเพื่อนรกัอย่างไม่สบายใจ รู้สกึผดิเตม็

หวัใจที่ผดิสญัญาทั้งๆ ที่ตกลงกบัเพื่อนไว้แล้ว

“ไปละๆ” 

หญิงสาวตบลงไปที่ต้นแขนของเพื่อนรักเบาๆ ก่อนจะลากกระเป๋า

เข้าไปยังส่วนที่จัดไว้ส�าหรับการเช็กอิน แม้จะไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ท�าตามคน

ที่อยูเ่บื้องหน้าไป...กไ็ม่ได้ยากเยน็อะไรเลยสกันดิ อมราหนัหลงัไปส่งยิ้มให้

เป้อีกหน พร้อมกับโบกมือไล่ให้เพื่อนสาวกลับไปได้แล้ว ก่อนจะเดินไป 

ต่อควิยงัเคาน์เตอร์ที่ขึ้นภาพสายการบนิและจุดหมายที่เธอซื้อตั๋วเอาไว้ 

ยากตรงไหน ไม่เหน็ยากเลย สบายๆ
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แถมคนที่เข้าแถวเดียวกับเธอก็น่าจะเป็นคนไทยทั้งนั้น หญิงสาว 

ยกัไหล่เบาๆ ไม่ได้วติกกงัวลใดๆ

ทุกอย่างดูราบรื่นเรยีบร้อยด ีแม้แต่ขั้นตอนการตรวจสมัภาระที่จะ

พกพาขึ้นเครื่องไป หญงิสาวมองนาฬิกาข้อมอื อกีตั้งชั่วโมงกว่าจะถงึเวลา

ขึ้นเครื่อง ระหว่างนี้อมรากม็องหาร้านกาแฟทนัท ี

ตรงนั้นไง...หญงิสาวยิ้ม 

“รบัอะไรดคีะ”

พนกังานสาวหน้าตายิ้มแย้มเอ่ยถามทนัททีี่เหน็หน้าลูกค้า

“ขอคาปูฯ เยน็ หวานน้อยค่ะ แก้วใหญ่เลยนะคะ”

อมราตอบกลับไปพร้อมกับรอยยิ้มที่มักจะหยิบยื่นให้คนรอบข้าง 

เสมอๆ ก่อนที่คิ้วได้รปูสวยจะขมวดเข้าหากนัเมื่อได้กลิ่นน�้าหอมผูช้ายที่เธอ

ชื่นชอบเป็นพเิศษ 

Bvlgari Extreme Pour Homme น�้าหอมชนดิเดยีวกนักบัที่ชาญ

ใช้ ขนาดกลิ่นของเมล็ดกาแฟคั่วที่หอมกรุ่นอบอวลในร้านยังกลบไม่อยู่...

หญงิสาวท�าจมูกฟุดฟิด อยากจะมองหา แต่กาแฟของเธอก�าลงัถูกผสมอยู่

เบื้องหน้า และเธอกต็้องหยบิธนบตัรขึ้นมาช�าระค่ากาแฟตอนนี้ 

เงนิบาทไม่ม!ี เธอแลกธนบตัรทั้งหมดที่มตีดิกระเป๋าไปหมด ตอนนี้

เหลอืธนบตัรไทยตดิกระเป๋าอยู่เพยีงยี่สบิบาท อมรายิ้มแห้งๆ ขณะที่เปิด

กระเป๋ามาพลกิซ้ายพลกิขวา สงสยัว่างานนี้ต้องจ่ายเป็นเหรยีญทั้งหมด เชื่อ

เถอะว่าพนกังานคดิเงนิจะต้องตวดัตามาที่เธอด้วยความไม่พอใจแน่นอน

“สักครู่นะคะ พอดีแลกเงินไปหมดแล้ว ขอจ่ายเป็นเหรียญนะคะ” 

หญงิสาวบอกอ้อมแอ้มเสยีงเบาอย่างส�านกึผดิ

“ได้ค่ะ” พนกังานท�าสหีน้าหนกัใจแกมเหนื่อยใจ ระหว่างที่ลูกค้าก้ม

หากระเป๋าใบเลก็ใส่เหรยีญในกระเป๋าเป้ใบใหญ่

อมราส่งยิ้มแห้งๆ ให้พนกังาน อบัอายเกนิจะกล่าว แถมตอนนี้กาแฟ

แก้วโตที่เธอสั่งก็ดูเหมือนจะปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่พนักงานส่ง



น า ค า ลั ย  l  21

ยิ้มข้ามหวัเธอไปยงัลูกค้าที่ยนืรออยู่เบื้องหลงั 

อมราเริ่มร้อนรนก้มหากระเป๋าใส่เหรยีญไปด้วย มองแก้วกาแฟสลบั

กบัหน้าของพนกังานขายไปด้วย

“สวสัดคี่ะ รบัอะไรดคีะ” 

พนกังานขายต้อนรบัลกูค้าคนถดัไปในขณะที่อมรารูต้วั ถอยออกไป

ยนือยู่ด้านข้างแทบจะทนัท ีนาทนีี้อยากจะเอากระเป๋าที่ถอือยู่ออกมาเทเมื่อ

เธอหาอะไรกไ็ม่เจอสกัอย่าง น่าขายหน้าเหลอืเกนิ



๒

“ผมขออเมรกิาโนร้อนครบั”
เสียงนุ่มทุ้มฟังดูมีมารยาทที่ได้ยิน ท�าให้อมราต้องรีบหันหลังกลับ

ไปมองหาเจ้าของเสยีงทนัท ีก่อนที่สายตาจะได้เผชญิกบัเสื้อเชิ้ตสชีมพูอ่อน

เกือบขาว กรุ่นกลิ่นหอมของน�้าหอมที่โชยมาเตะจมูกอยู่เมื่อครู่ หญิงสาว

ค่อยๆ เงยหน้าไล่สายตาขึ้นไปจากแผ่นอกหนาที่ดนัผ้าเนื้อดจีนขึ้นนนู...มอง

ดูก็รู้ว่าหนั่นแน่นเต็มไปด้วยกล้ามเป็นมัด ไปถึงคางบึกบึนมีรอยบุ๋มเล็กๆ 

อยูต่รงกลาง สนักรามมไีรเคราสเีขยีวจางไล่ขึ้นไปถงึใบหน้าที่ดูเกลี้ยงเกลา

ขาวใส รมิฝีปากสแีดงระเรื่อดูสุขภาพดจีนผู้หญงิแบบเธอยงัต้องอาย

‘โคตรหล่อ...’ อมราอุทานอยู่ในใจพร้อมๆ กับริมฝีปากอ้าค้าง... 

ครูน่านว่าขาวแล้ว ว่าหล่อแล้ว แต่ผู้ชายคนนี้กลับยิ่งกว่า ทั้งผิวพรรณ 

และการแต่งตวัที่เนี้ยบนกั ดูภูมฐิานไปเสยีทุกส่วน 

‘หรือจะเป็นชาญสอง’ อมราร�าพึงกับตัวเอง หนที่แล้วชาญเขาก็มา

มาดนี้ หุน่แบบนี้ เธอถงึได้หลงเคลิ้มไปได้อย่างง่ายดาย...หญงิสาวยงัไม่ละ

สายตาจากชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ที่มีช่วงไหล่กว้างไล่ลงมาเป็นรูปตัววีรับ
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กบัเอวสอบและต้นขาแขง็แรง เหน็ผูช้ายลกัษณะแบบนี้ทไีรใจมนักส็ั่นทกุท ี

เพราะมันเป็นบุคลิกลักษณะของชายที่เธอชื่นชอบแถมยังดึงดูดสายตาของ

เธอได้ทุกครั้งไป 

ขอฟังเสยีงอกีครั้ง ถ้าเสยีงนุ่มด้วยนะ...สเปกเลย

“มปีัญหาอะไรกนัหรอืเปล่าครบั”

‘แม่เจ้า มนัใช่เลย!’ อมราอุทานในใจ 

ชายหนุม่หน้าตาดมีองข้ามอมราไปถามพนกังานร้านกาแฟที่ท�าหน้าที่

คดิเงนิ

“พอดคีุณลูกค้าคนนี้เธอไม่มเีงนิบาทค่ะ”

“เอาที่ผมไปก่อนก็ได้ครับ” ชายหนุ่มคนดังกล่าวบอกพร้อมกับส่ง

ธนบตัรใบละร้อยให้พนกังานสามใบ เมื่อรบัเงนิทอนแล้วกเ็ดนิไปหยบิแก้ว

ใส่กาแฟของตนเองที่พนกังานเพิ่งชงเสรจ็สดๆ ร้อนๆ ขึ้นมาถอืไว้ในมอื หนั

มาส่งยิ้มใจดรีะคนข�านดิๆ ให้หญงิสาวที่ยนืมองเขาตาโต ก่อนจะเดนิออก

จากร้านไป

อมรายืนเป็นบื้อ มองตามร่างสูงที่เดินหายลับไป เหลือทิ้งไว้เพียง

กลิ่นหอมของน�้าหอมชื่อดงัที่ยงัอวลตดิอยู่ที่ปลายจมูก

“คณุคะ คณุ คณุคะ” พนกังานคดิเงนิเรยีกหญงิสาวที่ยนือ้าปากค้าง

ตาลอยมองออกไปนอกร้าน ก่อนที่อีกฝ่ายจะสะดุ้งเบาๆ หันมามองด้วย 

ท่าทางงงๆ

“คะ”

“คุณคนนั้นจ่ายเงนิค่ากาแฟให้แล้วค่ะ”

“จ่ายให้แล้ว” อมราทวนค�าพูดของพนักงาน ท่าทางดูเหม่อลอย

เหมอืนคนโดนของ

“ค่ะ จ่ายให้แล้ว”

“ขอโทษนะคะ คณุผูช้ายใจดคีนนั้น เขาเป็นใครหรอืคะ” เป็นค�าถาม

ที่โง่ที่สุดในชวีติที่หลุดออกจากปากไปแล้วเธอเพิ่งรู้สกึตวั



24  l  สู ต ร รั ก ร้ อ ย ใ จ

“ไม่ทราบเหมอืนกนัค่ะ นี่กาแฟของคณุนะคะ” พนกังานส่งแก้วกาแฟ

ให้อมราแล้วหนัไปให้บรกิารลูกค้าคนต่อไปเหมอืนไม่อยากสนทนาด้วย

อมรากวาดทุกอย่างใส่กระเป๋าเป้ใบโตอย่างรวดเร็ว คว้าแก้วกาแฟ

รีบเดินออกมานอกร้าน แต่ไม่ว่าทางซ้ายหรือทางขวาก็ไม่มีแม้แต่เงาผู้ชาย

ใจดคีนนั้น  

นาวาโท จุลภาค กรสูตร เดนิเข้าไปยงัร้านหนงัสอืเมื่อเหน็พอ็กเกต-
บุ๊กเล่มหนึ่งน่าสนใจ มันเป็นนิยายดรามาแนววิทยาศาสตร์ที่ได้น�าไปสร้าง

เป็นภาพยนตร์ และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่แปดสิบ

เก้ามากที่สดุ แม้จะขดัใจหน้าปกที่เป็นภาพชายหนุม่ในชดุวาบหววิ แต่เขาก็

พอท�าใจมองข้ามจุดนี้ไปที่เนื้อหาใจความซึ่งเป็นสาระส�าคัญของนิยายเรื่อง

นี้ได้ และเป็นเครื่องมือในการฆ่าเวลาระหว่างที่นั่งเครื่องบินได้เป็นอย่างด ี

เพราะบนิในระยะทางสั้นๆ แบบนี้เขาคงหลบัไม่ลงแน่ๆ แถมยงัเป็นเครื่อง

โลว์คอสต์อกีต่างหาก

เนื่องจากได้รบัการประสานงานอย่างกะทนัหนัว่าแพทย์ที่ต้องเดนิทาง

ไปประชุมเกิดอุบัติเหตุ ท�าให้ทางหน่วยต้องหาคนไปประชุมแทนในการ

ประชุมนานาชาต ิThe 18th ASEAN Congress of Plastic Surgery 

ซึ่งเป็นงานประชมุแพทย์เฉพาะทางที่จดัขึ้นเพยีงปีละหนเท่านั้น และเขาเป็น

แพทย์อาวโุสเพยีงคนเดยีวที่ไม่ตดิภารกจิใดๆ ในช่วงนี้ จงึจ�าเป็นต้องมาท�า

หน้าที่น�าข่าวสารการประชมุที่จดัขึ้นในครั้งนี้มาพฒันาความรูข้องแพทย์ใน

หน่วย รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์วิทยาการด้าน

ศัลยกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการดูแลรักษาข้าราชการและ

ประชาชนที่มารบับรกิารที่โรงพยาบาลให้ดยีิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งๆ ที่ปีที่แล้วกไ็ด้

ท�าหน้าที่นี้ไปแล้วครั้งหนึ่ง เพราะแบบนี้เลยไม่ได้เตรยีมการอะไรล่วงหน้า 

ตั๋วเครื่องบนิกม็าซื้อเอาที่หน้าเคาน์เตอร์เมื่อครู่ใหญ่นี้เอง
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การเดนิหาเกตจนเจอกไ็ม่ได้ยากเยน็อะไร หลงัจากเปิดเวบ็บอรด์ชื่อ
ดงัอ่านวธิกีารขึ้นเครื่องบนิครั้งแรกแล้ว กแ็อบชะเง้อคอมองผู้โดยสารคน

อื่นๆ เมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศให้เข้าแถวตามล�าดับเลขที่นั่งเพื่อเดินไปขึ้น 

รถบัสขนาดใหญ่ที่จอดรออยู่ ตอนแรกอมราก็ตกใจอยู่นิดหน่อยแต่ก ็

ท�าเนยีนๆ ไปกับคนอื่น จนกระทั่งขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินล�าไม่ใหญ่ไม่เล็ก 

ดีว่าเป้อัปเกรดที่นั่งไว้ เธอเลยได้นั่งด้านหน้าสุด ซึ่งเข้าใจว่ามีระยะห่าง

ระหว่างเบาะกว้างกว่าและนั่งสบายกว่าที่นั่งธรรมดาเลก็น้อย 

ผู้หญิงที่นั่งติดหน้าต่างอยู่ในแถวเดียวกันกลับไม่ใช่คนไทยอย่างที่

อมราหวงัไว้ แต่กลายเป็นหญงิต่างชาตมิอีายหุน้าตาบึ้งตงึไม่รบัแขก ท่าทาง

จะไม่พอใจอะไรบางอย่าง แต่กเ็ป็นการดเีพราะคงจะไมม่กีารหนัมาสนทนา

ปราศรัยระหว่างการเดินทางในครั้งนี้ อมราเก็บเป้ใบใหญ่ไว้ในที่เก็บ

สัมภาระเหนือศีรษะ ก่อนจะมาทรุดตัวลงนั่งหน้านิ่งที่เก้าอี้ตัวนอกสุด 

ประหวั่นพรั่นพรงึ ใจเต้นแรงกบัการขึ้นเครื่องบนิครั้งแรก ที่ที่นั่งอยู่เป็น

ของตนเองหรอืเปล่ากไ็ม่แน่ใจ เพราะมนัว่างอยู่สองที่

ระหว่างที่พยายามสงบใจตนเองไม่ให้ตื่นเต้นจนเกินไป หญิงสาวก็

ต้องท�าตาโตเมื่อเหน็ร่างสงูของชายที่มนี�้าใจจ่ายค่ากาแฟให้เธอเดนิผ่านประตู

เข้ามา และแม้ว่าเธอจะมองเขาจนตาแทบถลนออกมา แต่เขากลบัไม่สนใจ

เธอเลยแม้แต่นิด เขาปลดเป้ที่สะพายอยู่ออกและน�าไปเก็บในช่องเก็บ

สมัภาระที่เดยีวกบัเธอ แล้วเดนิย้อนมาอยู่เบื้องหน้าเก้าอี้ที่อมรานั่งอยู่

“ขอโทษครบั ตรงนี้ที่นั่งของผม” เสยีงนุ่มเอ่ยบอกเบาๆ พร้อมกบั

เลกิคิ้วสงู รมิฝีปากบางยกขึ้นเหมอืนจะยิ้ม ดลูะมุนเหลอืเกนิในสายตาของ

คนแปลกหน้าอย่างอมรา 

หญงิสาวคนที่นั่งทบัที่นั่งของเขาไม่ได้ขยบัตวัเบี่ยงหลบหรอืโยกย้าย

ให้แต่อย่างใด จุลภาคมองหญงิสาวที่นั่งท�าตาโตอ้าปากกว้างไม่ยอมขยบัไป

ไหน ก่อนจะเข้าใจไปเองว่าอกีฝ่ายไม่ยอมย้ายที่นั่งให้แก่เขาแน่ๆ ลองนั่งตวั

แขง็ขนาดนี้ การนั่งอยูต่รงกลางระหว่างผูห้ญงิสองคนคงไม่ค่อยโสภาเท่าไร
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แต่เขากไ็ม่อยากมากเรื่อง เมื่ออกีฝ่ายไม่ย้าย เขากน็ั่งลงไปยงัที่นั่งที่ยงัว่าง

อยู่

ทนัททีี่ร่างกายสูงใหญ่นั่งลงที่เก้าอี้ อมรากเ็กดิอาการขนลุกซู่ขึ้นมา

ทนัท ีเมื่อต้นแขนของชายหนุ่มผู้แสนใจดมีาเบยีดสมัผสัเข้ากบัต้นแขนของ

เธอเข้าด้วยความจ�าเป็น หญิงสาวเม้มปากในขณะที่ใจเริ่มระส�่า ท�าเป็น

ค่อยๆ หนัมองไปทางอื่นเมื่อรู้สกึตวัว่าตะลงึมองอกีฝ่ายนานเกนิไป แต่...

ดวงตาของเธอมนัผดิปกตแิน่ๆ เพราะมนัคอยแต่จะช�าเลอืงเหล่กลบัไปมอง

คนที่นั่งอยู่ข้างๆ ตลอดเวลา

‘หน้างี้ใส ปากงี้สชีมพเูชยีว...ใช่หรอืไม่ใช่วะ’ หญงิสาวท�าหน้ายุง่ จะ

มรีกัครั้งใดไยต้องเป็นแบบนี้ทกุครั้งไป ผูช้ายตวัด�าๆ เหมน็เหงื่อกไ็ม่ใช่วถิ ี

ดนัมาชอบผู้ชายขาวสะอาด ตวัหอมฟุ้ง ยิ่งล�่ายิ่งกล้ามใหญ่ยิ่งมองเพลนิ

แม้จะอยากแอบมองอกีฝ่ายไปเรื่อยๆ แต่เมื่อพนกังานบนเครื่องบนิ

ที่ออกมายืนก�าลังสาธิตการรัดเข็มขัดที่นั่ง การใช้เสื้อชูชีพ และข้อปฏิบัติ 

เพื่อความปลอดภยัอื่นๆ กท็�าให้อมราละสายตาจากอกีฝ่ายไปได้เพราะมนั

เป็นสิ่งที่เธอจะต้องเรยีนรู้ 

หลงัจากคาดเขม็ขดัเรยีบร้อย ยงัไม่ทนัที่หญงิสาวจะตั้งตวั เครื่องบนิ

กอ็อกตวัแล่นไปตามทาง อมราสูดลมหายใจเข้าปอดแรงๆ สายตาจบัจ้อง

อยูเ่พยีงหน้าตกัของตนเอง เครื่องบนิแล่นไปเรื่อยๆ แลว้จู่ๆ  มนักก็ระชาก

ตัวจนเธอรู้สึกได้ เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่ม ก่อนที่จะรู้สึกเหมือนถูกมือ

ใหญ่กระชากเอาช่วงท้องของเธอออกไปจนโหวงไปหมด

‘พ่อแก้ว แม่แก้ว อติปิิโส ภะคะวา อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ วชิชา

จะระณะสมัปันโน สุคะโต โลกะวทิ ูอะนตุตะโร ปรุสิสะทมัมะสาระถ ิสตัถา 

เทวะมนุสสานงั พุทโธ ภะคะวาต’ิ

“คุณครบั คุณ”

เสยีงนุม่ๆ ที่กระซบิอยูท่ี่ข้างหทู�าให้อมราได้สต ิและหนัมากะพรบิตา

ปรบิๆ มองอกีฝ่ายด้วยความสงสยัว่าเหตุใดเขาถงึเอ่ยเรยีกเธอ
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“ขึ้นเครื่องบนิครั้งแรกหรอืครบั”

“คะ ค่ะ” อมราตอบรบัตะกุกตะกกั ยงัไม่หายหวั่นใจ แต่พอเหน็ว่า

เครื่องเริ่มนิ่งกเ็ริ่มเบาใจ ไม่ได้สงสยัในความใคร่รู้ของอกีฝ่าย

“ดูคุณดูตื่นเต้น มอืเยน็เฉยีบเลย”

หญิงสาวกะพริบตาปริบๆ อีกครั้ง เขารู้ได้อย่างไรว่ามือเธอเย็น...

อมราฉุกคิดในใจก่อนที่จะหันไปมองหามือของตนเอง อุณหภูมิความร้อน

เห่อขึ้นใบหน้าทนัทเีมื่อเหน็ว่าตอนนี้มอืของเธออยูไ่หน เมื่อครูต่อนเครื่องบนิ

กระตุกอมราเข้าใจว่าตนเองผวาจับที่วางแขน แต่เหตุไฉนตอนนี้มันกลับ

กลายเป็นมอืใหญ่ของผู้ชายใจดคีนนี้ไปได้

รอยยิ้มเขนิๆ ปรากฏขึ้นก่อนที่อมราจะค่อยๆ ดงึมอืของตนเองกลบั

มาประสานกนัไว้ที่หน้าตกั 

“ขอโทษด้วยนะคะ ไม่รู้ตัวเลย ขึ้นเครื่องทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีเลย” 

อมราอ้อมแอ้มโกหกกลบัไป เพยีงเพราะไม่ต้องการให้อกีฝ่ายรูว้า่นี่คอืการ

ขึ้นเครื่องบนิครั้งแรกของเธอ แต่...ตอนแรกเธอบอกเขาไปว่าอย่างไรนะ...

คิ้วขมวดเข้าหากันแน่นเพราะจ�าค�าตอบของตนเองที่ตอบชายหนุ่มคนนี้ไป

ไม่ได้

“ไม่เป็นไรครบั” ชายหนุม่ยิ้มใจด ีและดงึมอืกลบัมาจบันยิายเล่มหนา

ของตนเองไว้เช่นกนั 

“ขอบคุณนะคะส�าหรบักาแฟ” 

คิ้วหนาเลกิสูง แล้วหนัมาพนิจิหญงิสาวที่นั่งอยู่ข้างกาย ตอนนั้นเขา

นกึว่าเขาช่วยเดก็สาวเอาไว้เพราะเหน็แต่เพยีงแผ่นหลงัและรปูร่างเลก็ๆ ผม

สั้นเลยคางมานดิท�าให้ดูเหมอืนเดก็มธัยม

“อ้อ ไม่เป็นไรครบั เรื่องเลก็น้อย”

“คอืไม่สบายใจเลยค่ะ พอดแีลกเงนิหมดกระเป๋าเลย ลมืนกึไปว่าอาจ

จะต้องซื้ออะไรกินก่อนขึ้นเครื่อง ถ้าอย่างไรฉันขอคืนคุณเป็นเงินสิงคโปร์

ได้ไหมคะ”
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“ไม่เป็นไรจรงิๆ ครบั” 

ชายหนุม่ผูใ้จดยีิ้มให้เธออกีครั้ง แล้วยกหนงัสอืในมอืขึ้นมาเปิดอ่าน

เหมือนต้องการตัดบทการสนทนา และนั่นก็ท�าให้อมราที่เห็นหน้าปกของ

หนงัสอืเล่มนั้นโดยชดัเจนถงึกบัผงะไป หญงิสาวเหลอืบมองใบหน้าหล่อเหลา

ขาวใส ก่อนจะเหลอืบมองยงัปกหนงัสอือกีหน แล้วมนักย็ิ่งท�าให้หวั่นใจใน

ตัวบุรุษที่นั่งอยู่ข้างกาย แต่ตอนนี้มีเรื่องอื่นให้เธอต้องตื่นตัวกว่า เมื่อ

พนกังานบรกิารบนเครื่องบนิเริ่มเดนิไปเดนิมาตรงทางแคบๆ ระหวา่งที่นั่ง

‘ภาษาองักฤษล้วนๆ เลยเชยีว’ หญงิสาวเบ้หน้า แม้จะฟังออกเป็นบาง

ค�า แต่เธอกไ็ม่อยากสนทนาด้วย ทนัททีี่พนกังานเดนิมาใกล้จะถงึ หญงิสาว

กห็ลบัตาแกล้งท�าเป็นหลบัทนัท ีจนกระทั่งหลบัไปจรงิๆ

แล้วก็ต้องมาสะดุ้งอีกทีเมื่อถูกสะกิดให้ตื่นจากการหลับใหลด้วย

น�้ามอืของพนกังานบรกิารบนเครื่องบนิ

“หือ...” เพราะความที่ยังสะลึมสะลือเลยฟังไม่ถนัดว่าอีกฝ่ายพูดว่า

อะไร เหน็แต่ว่ามกีารยื่นกระดาษแผ่นสขีาวมาให้เธอ

“ใบผ่านเข้าเมือง คุณมีหรือยังครับ” เสียงนุ่มดังขึ้นเบาๆ เพราะ

สงสารพนักงานบริการที่พูดวนไปวนมากว่าสองรอบ แต่หญิงสาวที่นั่งอยู่

ข้างกายเขาดูเหมอืนจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย

“ยะ...ยงัค่ะ” อมราขยบัตวัขึ้นมานั่งตรง

“ขอบคุณครับ” ชายหนุ่มใจดียื่นมือไปรับกระดาษแผ่นนั้นให้แทน 

พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณพนักงานอย่างมีมารยาท แล้วยื่นเอกสารแผ่นเล็ก

ดงักล่าวส่งให้เพื่อนร่วมทาง

“ขอบคุณค่ะ” หญงิสาวรบัมนัมาอย่างขดัเขนิ พร้อมกบัเปิดกระเป๋า

ควานหาปากกาขึ้นมา

หึๆ  ยากที่ไหน...หญงิสาวเปิดแฟ้มภาพในโทรศพัท์แลว้เขยีนตามค�า

แนะน�า แน่นอนว่ามาจากเวบ็บอร์ดเพื่อนคู่ใจนกัท่องเที่ยวอกีครา

ตาคมเหลือบมองหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างกาย นึกอยากจะถามอาย ุ
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ของอกีฝ่ายแต่กก็ลวัจะเสยีมารยาท เพราะดเูหมอืนเธอยงัเดก็อยูม่าก แถม

ดจูะไม่ค่อยเก่งภาษาเสยีเท่าไร แต่เขากน็บัถอือกีฝ่ายนกัที่กล้าออกมาเผชญิ

โลก ออกมาเปิดหูเปิดตาท่องเที่ยวยงัต่างประเทศเพยีงล�าพงั และดูเหมอืน

ว่าอกีฝ่ายจะเตรยีมการหาข้อมลูมาเป็นอย่างด ีเท่าที่เหลอืบไปเหน็ภาพต่างๆ 

ในโทรศพัท์ของหญงิสาวเมื่อครู่นี้

ดวงตาโตขยับมองซ้ายขวาเมื่อได้ยินเสียงประกาศดังไปทั่วทั้งล�า

เครื่องบนิ ก่อนที่เครื่องบนิจะลดระดบัเพดานบนิต�่าลงเรื่อยๆ

“จบัมอืผมไหม” 

เป็นการเชิญชวนที่น่าตอบสนองเหลือเกิน อมราหันไปมองใบหน้า

สวยหวานกว่าผู้หญงิของอกีฝ่ายที่มนี�้าใจต่อเธออกีหน ก่อนจะวางมอืลงไป

บนมอืใหญ่ที่รอท่าอยู่ก่อน ทนัททีี่มอืของอมราวางลงไป อกีฝ่ายกข็ยบับบี

กระชับเอาไว้แน่น โดยไม่รู้สักนิดว่าได้สร้างความอบอุ่นใจให้แก่คนที่เขา 

ช่วยเหลอืแค่ไหน

“สมยัก่อนผมกเ็ป็นแบบคุณ แต่พอบนิไปโน่นมานี่บ่อยๆ กเ็ริ่มชนิ” 

เขาพูดขึ้นมาเหมือนชวนคุยไปเรื่อย “คุณยังดีนะที่กังวลแค่ช่วงที่เครื่องขึ้น

และลง บางคนถงึกบัมอีาการ motion sickness เอ่อ...มนัคอือาการเมา

เครื่องบนิ บางคนถงึกบัอ้วกออกมาเหมอืนเมารถเมาเรอืเลยนะ”

“จรงิหรอืคะ”

“ครบั...เอาละ กลั้นใจอกีครั้ง เครื่องก�าลงัจะลงแล้ว” ชายหนุ่มบบี

มอืของอกีฝ่ายแน่นเพื่อเป็นก�าลงัใจให้แก่คนขี้กลวั

มนัต่างกบัตอนที่เครื่องบนิขึ้นนกั แม้ครั้งนี้จะกระแทกแรงให้ได้รูส้กึ 

เหมอืนถูกดงึไปด้านหน้าและย้อนกลบัมาด้านหลงั แต่เธอกไ็ม่กลวัทั้งนั้นเมื่อ

มอืใหญ่จบักุมมอืของเธอเอาไว้แบบนี้

อมรามองมอืใหญ่ที่เกาะกมุมอืเธอเอาไว้ ตลอดเวลาใครกม็องว่าเธอ

เก่ง เธอแกร่ง เป็นที่พึ่งให้แก่ทุกคน แต่ไม่เคยมใีครเลยเป็นที่พึ่งให้แก่เธอ 

ยามที่เธอเศร้า มปัีญหา ทกุคนมกัมองว่าเธอจะผ่านมนัไปได้ แต่...เขาคนนี้
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เสนอตวัมาก่อนที่เธอจะร้องขอเสยีด้วยซ�้าไป

เขาเป็นใคร 

ถ้าถามชื่อเขา จะได้ไหม

หรอืจะขอเบอร์มอืถอืด?ี ไม่ด ีแอดไลน์เลยดกีว่าไหม

“ผมขอตวัก่อนนะครบั” 

เพราะมัวแต่นั่งก้มหน้าตัดสินใจอย่างคนไม่มั่นใจ เลยไม่ทันเห็นว่า

ผูค้นที่โดยสารมาเริ่มลกุขึ้นจากเก้าอี้ที่นั่งอยูแ่ละหยบิฉวยข้าวของต่างๆ ของ

ตนเอง ตอนนี้ภายในเครื่องบินเลยดูวุ่นวายไปหมด อมราเลยต้องลุกขึ้น

หยบิฉวยกระเป๋าของตนเองบ้าง

และก็เป็นเขาอีกแล้ว ชายหนุ่มหน้าหวานที่มีรอยยิ้มติดที่ริมฝีปาก 

ในขณะที่เขาลกุขึ้นไปหยบิกระเป๋าของตนเอง เขากส่็งสญัญาณด้วยการชี้นิ้ว

ไปที่กระเป๋าใบต่างๆ พอเธอพยกัหน้าเขากห็ยบิส่งให้ทนัที

“ขอให้มคีวามสขุกบัการท่องเที่ยวนะครบั” จลุภาคส่งยิ้มให้หญงิสาว

ที่เขาเริ่มรูส้กึเอน็ดหูลงัจากที่ได้สนทนาด้วยเพยีงไม่กี่ค�า ก่อนหยบิสมัภาระ

ของตนเองและเดินออกไปจากเครื่องบินทันที ตามด้วยผู้โดยสารคนอื่นๆ 

ที่ทยอยกนัลงราวกบัว่าจะรบีไปไหน

ขณะที่อมราก�าลงัจะก้าวตามผู้โดยสารคนอื่นไป สายตากเ็หลอืบไป

เหน็หนงัสอืเล่มที่ผูช้ายใจดคีนนั้นลมืทิ้งเอาไว้ตรงเบาะที่เขาเคยนั่ง หญงิสาว

รีบหยิบมันขึ้นมาถือเอาไว้ พร้อมกับรีบแทรกตัวเบียดผู้โดยสารคนอื่นๆ 

ท�าตัวราวกับคนไม่มีมารยาท หวังเพียงว่าจะตามผู้ชายคนนั้นทันจะได้คืน

หนงัสอืในมอืให้เขาไป

แต่...ไม่ทนั เขาเดนิหายไปแล้ว ท่ามกลางกลุ่มคนที่ลงไปก่อนหน้านี้ 

หญงิสาวถอนใจออกมาด้วยความผดิหวงัในขณะที่มองหาอกีฝ่ายไป

รอบๆ จู่ๆ  กร็ูส้กึผดิหวงัอย่างรนุแรง ก่อนจะถอนใจแล้วเดนิตามผู้โดยสาร

คนอื่นๆ ไปตามทางที่ทอดยาว อมราท�าเนียนเดินตามกลุ่มคนไทยไปจน

กระทั่งถงึจดุตรวจคนเข้าเมอืง พร้อมกบัพยายามจดจ�าสิ่งที่คนก่อนหน้าท�า
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ทุกอย่าง

จุลภาคหันไปมองเบื้องหลัง อยู่ๆ เขาก็นึกห่วงผู้หญิงที่มีลักษณะ

ท่าทางเหมอืนเดก็สาวคนนั้นขึ้นมาอย่างไม่มเีหตุผล ชายหนุ่มก้าวเข้าไปยื่น

พาสปอร์ตต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ประทบัตราผ่านเข้าเมอืง แล้วหนัเดนิออกไป

ตามทางเมื่อผ่านจุดตรวจมาได้อย่างง่ายดาย แต่เมื่อนกึย้อนไปถงึใบหน้าที่

ประดบัไปด้วยรอยยิ้มของหญงิสาว กท็�าให้เขาเผลอยิ้มออกมาอย่างห้ามไม่

อยู่ระหว่างที่เดนิมุ่งสู่ประตูทางออกจากอาคารสนามบนิ

‘มีห้องเย็นแบบที่เกาหลีไหมเนี่ย’ หญิงสาวกังวลขณะต่อแถวเพื่อ
เข้าไปตรวจเอกสารผ่านเข้าเมอืง แล้วแถวของเธอนั้นกว่าจะผ่านได้แต่ละคน

กช้็าเหลอืเกนิ กลุ่มคนที่เธอเดนิมาด้วยซึ่งกระจดักระจายกนัไปเข้าแถวอื่นๆ 

กผ่็านไปจนเกอืบหมด กว่าเธอจะผ่านจดุตรวจมาได้กไ็ม่เจอคนคุ้นหน้าเลย

สกัคน 

อมราเปิดวายฟายที่เช่ามาด้วยอย่างรวดเรว็ หญงิสาวสอดส่องมอง

คนคุ้นหน้าที่ขึ้นเที่ยวบนิเดยีวกนั ก่อนแหงนหน้ามองหาป้ายที่แจ้งเที่ยวบนิ

เพื่อหาสายพานรบักระเป๋า แม้ตนเองจะวุ่นวาย ตื่นเต้น และก�าลงัหาทางเอา

ตัวรอดจากสนามบินแห่งนี้ แต่ตลอดเวลาเธอก็อดไม่ได้ที่จะมองหาผู้ชาย

หน้าหวานปากแดงคนนั้น คนที่ยงัตดิอยู่ในห้วงค�านงึของเธอ

กระเป๋าพร้อม วายฟายพร้อม หญิงสาวร่างบางเดินไปตามทาง 

แหงนคอมองหาป้ายที่เขยีนว่าทางไปสถานรีถไฟ แต่ในใจมั่นใจวา่อย่างไรก็

ต้องหลงแน่ๆ ส�าหรบัทรปินี้ เพราะมตีวัช่วยแค่อนิเทอร์เนต็และกเูกลิแมป 

หากเป็นเช่นนั้นอาจต้องมกีารปรบัแผนกนันดิหนอ่ย คงต้องเน้นแต่สถานที่

ส�าคญัๆ เอาแบบเที่ยวครั้งเดยีวจบแล้วไม่มาอกี เกบ็เงนิไปเที่ยวที่อื่นต่อ 

เริ่มแรกเลยกค็อืการไปโรงแรม เธอต้องไปให้ถงึโรงแรม

“สู้ๆ” หญิงสาวก�าหมัดแน่น พร้อมพูดกับตนเองอย่างงงๆ “ว่าแต่

สถานรีถไฟไปทางไหนน้อ...” 
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ระหว่างที่ยงัหาเส้นทางไม่เจอ อมรากล็ากกระเป๋าไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตวั

ยาวเพื่อดูเส้นทางการเดินรถไฟสายต่างๆ ในแผนที่ที่แยกสีให้เห็นอย่าง

ชดัเจน 

“อมื ดแูผนการที่จดไว้ก่อนดกีว่า อมื...ต้องมองหาป้าย Sky Train 

Terminal 2 แล้วกม็องหาป้าย Train to city แล้วก.็..หาซื้อบตัร EZlink” 

อมราแหงนคอมองป้ายที่ถูกแขวนบนเพดาน “นั่นไง ต้องไปทางนั้น” 

หญิงสาวร้องออกมาอย่างยินดีพร้อมกับยืนขึ้นเมื่อเจอกับป้ายบอก

ทางที่มองหา แต่พอหันมาจะเอื้อมมือมาด้านข้างเพื่อคว้ากระเป๋าเป้ที่วางไว้

ข้างกายเมื่อสักครู่ มันกลับหายไป อมราหันไปมองยังจุดที่ตนวางกระเป๋า

ด้วยความตระหนก บัดนี้มันอันตรธานไปหมดทั้งกระเป๋าลากและกระเป๋า

เป้ เหลือไว้แต่เพียงกระเป๋าสะพายที่เธอคล้องอยู่ที่ตัว กับสมุดโน้ตที่เธอ 

จดบนัทกึทุกอย่างเอาไว้

ขาที่ยนือยูถ่งึกบัเซ หมดแรงยนื อมราเข่าออ่น ทรดุนั่งไปที่เดมิ ท�า

อะไรไม่ถูกโดยทนัท ีถ้าอยูเ่มอืงไทยเธอจะไม่ยี่หระเลย แต่นี่คอืต่างประเทศ 

ประเทศที่ใช้ภาษาอื่นมิใช่ภาษาไทย ใครจะรู้เล่าว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิด

ขึ้นกบัเธอ

เอาอย่างไรด ีพนัทปิคงไม่มเีขยีนไว้หรอกนะว่าหากโดนขโมยกระเป๋า

ที่ต่างประเทศต้องท�าอย่างไร...หญิงสาวควานหาโทรศัพท์มือถือขึ้นมากด 

แล้วแทบหลั่งน�้าตาออกมา พอ็กเกตวายฟายของเธออยูใ่นกระเป๋าเป้ ตอนนี้ 

ในกระเป๋าของเธอเหลอืแค่เงนิกบัพาสปอร์ตเท่านั้น

ต�ารวจ เธอต้องไปหาต�ารวจโดยไวที่สุด! แต่พอเงยหน้าแล้วมองไป

ก็ท�าเอาไม่กล้าจะก้าวออกไปไหน ที่นี่มีคนหลากเชื้อชาติและหลายศาสนา 

และต�ารวจที่ยนือยู่ไม่ไกลกด็ูคล้ายแขก ผวิด�าหน้าดุ 

‘เง้อ...ไม่กล้าอะ’

ถ้าเธอไปพูดกบัเขาไม่รู้เรื่องล่ะ ท�าอย่างไรด ีเธอจะท�าอย่างไรด ี



๓

“คุณมานั่งท�าอะไรตรงนี้ครบั หรอืไปต่อไม่ถูก”
อมราเงยหน้าขึ้นไปมองผูท้ี่เป็นดงัพระที่มาโปรดคนอย่างเธอในเวลา

นี้ พร้อมกับโผเข้าไปเกาะแขนอีกฝ่ายไว้เหมือนกลัวว่าเขาจะหนีหายหรือ

มลายหายไปต่อหน้าต่อตาของเธอ 

“คณุ คณุคะ...กระเป๋า กระเป๋าฉนั ฉนัวางไว้ตรงนี้กบัเป้ แล้วฉนันั่ง

ตรงนี้ หนัมามองอกีทมีนักห็ายไปแล้ว” หญงิสาวพดูไวราวกบัรถด่วนที่เรว็

ที่สุดในโลกด้วยท่าทางตระหนกตกใจสุดชวีติจนคนฟังแทบฟังไม่ทนั 

“ดะ...เดี๋ยวครบั ช้าๆ ครบั ช้าๆ เอาละ คุณตั้งสตกิ่อน แล้วค่อยๆ 

เลา่มาอกีหน” จลุภาคจบัแกมบงัคบัให้หญงิสาวนั่งลงที่เก้าอี้ สายตาจบัจ้อง

อยู่ที่ใบหน้าตื่นๆ ของหญิงสาวที่เขายังไม่รู้จักแม้แต่ชื่อแต่กลับลงทุนเดิน

ย้อนกลบัมาดเูพราะเกดิความกงัวลอย่างที่ไม่เคยรูส้กึมาก่อน ลางบอกเหตุ

ของเขามนัแม่นเกนิไปเสยีแล้ว “เอาละ สดูลมหายใจเข้าปอดช้าๆ ช้าๆ ไหน

เล่ามาซวิ่าเกดิอะไรขึ้น” 

อมราสูดลมหายใจเข้าปอดตามค�าสั่งของชายหนุ่ม มองชายผู้ใจดี
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ที่มานั่งยองๆ อยู่ตรงหน้าเธอ อาการเสยีขวญัแทบจะหายไปในบดัดล แต่

อาการสั่นยงัคงอยู่ 

“ฉนั...ฉนัหาทางไป Sky Train Terminal 2 ไม่เจอค่ะ เลยมานั่ง

อ่านข้อมูลตรงนี้ กระเป๋าวางตรงนี้” อมราชี้นิ้วไปที่เก้าอี้ตวัข้างๆ “ระหว่าง

นั้นฉนักม็องหาป้าย พอเจอกเ็อื้อมมอืไปคว้ากระเป๋าลากกบักระเป๋าเป้ แต่...

แต่มนัไม่อยู่แล้ว”

คิ้วหนาขมวดเข้าหากนัทนัท ีพร้อมกบัมองไปรอบๆ บรเิวณ 

“ที่นี่กฎหมายค่อนข้างรนุแรง น้อยนกัที่จะเกดิการขโมยของกนัแบบ

นี้ แถมตรงนี้กม็เีจ้าหน้าที่อยูโ่ดยรอบอกี” จลุภาคถอนใจอย่างหนกัอก รูส้กึ

เวทนาหญิงสาวตรงหน้านัก เพราะถ้าให้เขาเดานี่คือการมาท่องเที่ยว 

ตา่งประเทศครั้งแรกของอกีฝ่าย และคงเป็นการทอ่งเที่ยวที่หญงิสาวคงจะ

จดจ�าไปอกีนาน และมนัคงแย่มากๆ หากท�าให้หญงิสาวไม่กล้าเดนิทางออกไป

ท่องเที่ยวที่ไหนอกี “ตอนนี้คุณเหลอือะไรตดิตวับ้าง”

“แค่นี้ค่ะ” อมราท�าหน้ายุ่ง “พอดตีอนที่รอกระเป๋า ฉนัแยกกระเป๋า

เงนิกบัพาสปอร์ตมาใส่กระเป๋าเลก็ใบนี้”

ชายหนุ่มถงึกบัปล่อยลมหายใจออกมาอย่างโล่งอก 

“รู้ไหมในความโชคร้ายของคุณก็ยังมีโชคดีอยู่บ้าง เพราะถ้าพาส-

ปอร์ตหายนี่เรื่องใหญ่เลยทีเดียวเชียว ซ�้าร้ายจะยังกลับประเทศไม่ได้ไป

จนกว่าสถานทูตจะออกเอกสารให้ ซึ่งก็ยุ่งยากเหลือใจ” จุลภาคลุกขึ้นยืน

พร้อมกบัมองรอบตวัอกีหน “ผมว่าเราต้องไปแจ้งความ แล้วหาตั๋วเครื่องบนิ

ให้คุณบนิกลบัเมอืงไทย”

กระเป๋าหายยังไม่น่าสะพรึงเท่าค�าพูดนี้ของชายหนุ่มผู้ใจดี กลับไป

ตอนนี้กไ็ด้อายน่ะส ิแล้วถ้าใครๆ รูว่้าเธอมาเสยีรูถ้งึต่างประเทศ เธอจะเอา

หน้าสวยๆ ของตนเองไปซ่อนไว้ที่ไหนได้ แค่คดิกส็ยองแลว้ ไหนจะสายตา

ของเหล่าเพื่อนสาวที่คงพร้อมใจกันนัดหมายมาแสดงความสงสารในความ

โชคร้ายของเธออกีล่ะ
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“ไม่ ฉนัยงัไม่กลบัค่ะ ฉนัจะอยู่เที่ยวต่อ” หญงิสาวบอกแบบไม่ต้อง

คดิ

“ทั้งๆ ที่ข้าวของคุณหายหมดเนี่ยนะ” จุลภาคถามอย่างไม่อยากเชื่อ

อมราพยกัหน้ารบัทนัท ี

“คอื...คอื...ไหนๆ กม็าแล้ว แล้วฉนักเ็อาเงนิเกบ็ทั้งหมดมาเที่ยวที่นี่ 

ถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สกึแย่ไหมคะ ที่ต้องกลบัไปทั้งๆ ที่เท้ายงัไม่ได้ย่างออก

นอกอาคารสนามบินเลยด้วยซ�้าไป แล้วฉันก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนกว่าฉัน

จะเกบ็เงนิได้มากพอที่จะมาเที่ยวอกีครั้ง”

“แต่ข้าวของของคุณ...”

แม้ใบหน้าจะเศร้าแต่ใจของอมรากส็ูไ้ม่ถอย “หายไปกค็งต้องซื้อใหม่ 

แต่ฉนัจะไม่ยอมกลบัไปตอนนี้แน่ๆ ค่ะ”

“คุณแลกเงนิมาเท่าไร...” เสยีงนุ่มเริ่มเข้มงวดขึ้นทุกขณะ

“ห้าร้อยดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะ” อมราเริ่มหดคอเมื่อใบหน้าสวยขาว

กว่าผู้หญงิตหีน้ายกัษ์เครยีดขรมึ ดูดุขึ้นทุกวนิาที

“หนึ่งดอลลาร์สงิคโปร์ประมาณยี่สบิสี่บาทไทย ที่นี่ข้าวจานหนึ่งถูกๆ 

กห้็าดอลลาร์เข้าไปแล้ว เงนิที่แลกมาจะไปพออะไร รู้ไหมว่าค่าครองชพีที่นี่

สูงแค่ไหน”

หญงิสาวส่ายหน้าช้าๆ หน้าเริ่มสลด ‘กไ็ม่อยากกลบันี่’ 

“แต่ฉนัจ่ายเงนิซื้อตั๋วออนไลน์เอาไว้หมดแล้วนะคะ ที่ต้องใช้จ่ายกแ็ค่

ค่ากนิ ค่าเดนิทางเอง” เสยีงเบาอุบอบิบอกอย่างดื้อรั้น

“เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะ เราต้องไปแจ้งความก่อน ระหว่างนี้คุณก็

ตดัสนิใจเอาว่าจะกลบัเมอืงไทยหรอือยากจะอยู่ต่อ”

“คณุจะอยูเ่ป็นเพื่อนฉนัใช่ไหมคะ” หญงิสาวถามไว ลมืไปสนทิว่าเธอ

เพิ่งเจอกบัเขายงัไม่ถงึวนัด้วยซ�้าไป 

“ถ้าคุณต้องการ...”

อมราพยกัหน้าไว นาทนีี้หญงิสาวเหมอืนคนที่ลอยคว้างอยูก่ลางทะเล



36  l  สู ต ร รั ก ร้ อ ย ใ จ

และก�าลงัจะหมดแรงว่ายต่อ เขากเ็หมอืนขอนไม้ที่ลอยเข้ามา และต่อให้เขา

เป็นเพยีงกิ่งไม้เลก็ๆ เธอกจ็ะคว้ามนัเอาไว้

กว่าจะจบกระบวนการก็เล่นเอาแทบสลบ แม้ว่าอมราจะนั่งเฉยๆ 
คอยพยกัหน้ารบัยามที่ชายหนุม่ใจดหีนัมาถามกต็ามท ีแต่การแจ้งความใน

ต่างประเทศครั้งนี้กด็ดูเอาพลงัชวีติเธอไปจนเกอืบหมด แถมคงจะตราตรงึ

อยู่ในความทรงจ�าจนยากจะลมืเลอืนแน่นอน

“ไม่กลบัเมอืงไทยแน่ๆ ใช่ไหมครบั” จุลภาคถามย�้าอกีครั้งเมื่อเดนิ

ออกมาจากห้องกระจกใสที่อมราไม่คดิอยากจะเข้าไปอกี

อมราส่ายหน้าปฏิเสธทันทีเมื่ออยู่ๆ คนหน้าหวานก็ท�าเสียงเข้มงวด

ถามเธอ

“แล้วคุณพกัที่ไหน”

อมรารีบเปิดสมุดเล็กในมืออีกหน รีบบอกชื่อโรงแรมออกไปอย่าง

รวดเรว็ “ฉนัต้องไปขึ้นรถไฟแล้วไปลงสถาน ีTanah Merah เปลี่ยนขบวน

มาขึ้นฝั่งไป Joo Koon แล้วกล็งที่สถาน ีOutram Park เปลี่ยนไปสายสี

ม่วง แล้วกล็งสถาน ีChinatown ออกทาง Pagoda Street” 

ยิ่งไดฟ้งัเขากย็ิ่งไมว่างใจ เพราะทา่ทางเธอมนัเงอะงะนา่ด ูดอูย่างไร

กไ็ม่น่าจะรอดไปจนถงึที่พกั

“ยงัไงๆ ผมกแ็นะน�าว่าคุณควรกลบัเมอืงไทย”

อมราท�าหน้ายุ่งทนัท ีพร้อมกบัส่งสายตาอ้อนวอนไปที่อกีฝ่าย “ฉนั

ขอบคุณคุณมากๆ เลยนะคะที่เข้ามาช่วยฉัน แต่ฉันไม่อยากกลับตอนนี้

จริงๆ ค่ะ แม้จะโชคร้ายเจอกับเรื่องแบบนี้เข้า แต่มันก็ขวางฉันไม่ได้  

ในเมื่อฉนัมาถงึที่นี่แล้ว ฉนักต็้องท�าตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ส�าเรจ็”

“คุณนี่ดื้อจรงิๆ ถ้าเป็นคนอื่นป่านนี้เขาหาตั๋วกลบัเมอืงไทยกนัแล้ว”

“ฉันเข้าใจว่าคุณหวังดีและห่วงฉันในฐานะคนไทยด้วยกัน อยากจะ

ขอบคณุคณุจรงิๆ นะคะ ถ้าคณุไม่เข้ามาทกัฉนั ฉนัคงท�าอะไรไม่ถกู แต่ฉนั
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ไม่กลบัค่ะ ฉนัยนืยนั ว่าแต่ตอนนี้คณุช่วยอะไรฉนัอกีสกัอย่างสองอย่างได้

ไหมคะ”

“อะไรครับ” จุลภาคหันมามองหญิงสาว ตาสบกับดวงตาโตๆ ที่

แสดงความกระตอืรอืร้นจนเขาเอ่ยปฏเิสธไม่ได้

“ฉนัต้องซื้อซมิกบัไปขึ้นรถไฟ คุณพาฉนัไปหน่อยได้ไหมคะ”

“นี่คณุ...” จลุภาคยอมใจหญงิสาวคนนี้จรงิๆ แต่ท�าไมเขาถงึห่วงหญงิ

สาวคนนี้เป็นพเิศษ ท�าไมต้องคะยั้นคะยอให้อกีฝ่ายกลบัเมอืงไทย...ชายหนุ่ม

นิ่งไปทันทีเมื่อมีค�าถามเกิดขึ้นกับตนเอง จุลภาคจ้องมองหญิงสาวตัวเล็ก

แต่งเนื้อแต่งตวักึ่งๆ จะเป็นทอมบอย สิ่งที่โดดเด่นบนใบหน้าของหญงิสาว

คอืดวงตาใสแจ๋วที่สบตาคู่สนทนาทุกครั้งไม่มหีลบหลกี แสดงถงึนสิยัตรง

ไปตรงมา กล้าหาญ และที่เขารู้สกึกค็อืผู้หญงิคนนี้...ดื้อ

ชายหนุม่ถอนใจดงัเฮอืก แล้วพยกัหน้ารบัในที่สดุทั้งๆ ที่มสีิ่งที่ท�าให้

เขาเกดิความลงัเลและอยากให้เธอกลบัเมอืงไทยเสยีเดี๋ยวนี้ซึ่งนั่นคอืท่าทาง

เงอะงะ พูดภาษาไทยห้าค�าภาษาอังกฤษหนึ่งค�าของอีกฝ่าย แม้แต่การ

เปลี่ยนซมิโทรศพัท์ง่ายๆ ยงัดูงงงวย แม้แต่บตัรโดยสารรถไฟเจ้าหล่อนก็

ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรหรือใช้อย่างไร และก็เป็นเขาอีกที่ต้องสอนหญิงสาว 

เบ็ดเสร็จกว่าจะพาหญิงสาวเดินมาถึงสถานีรถไฟเขาก็เสียเวลาเกือบสาม

ชั่วโมง

“คณุเลยต้องมาเสยีเวลากบัฉนัเลย” อมราพดูเบาๆ ด้วยความละอาย

และส�านกึในบุญคุณของอกีฝ่ายระหว่างรอรถไฟ

“ไม่เป็นไรครบั เราคนไทยด้วยกนั เป็นคุณ คุณกค็งท�าแบบผม”

‘เหรอ’ อมรานกึฉงน เธอน่ะหรอืจะท�าแบบเขา เธออาจไม่สนใจใคร

เลยด้วยซ�้าหากไม่มอีะไรผดิพลาด หญงิสาวลอบพนิจิชายหนุม่ที่ยนือยูข้่าง

กายผ่านผนงักระจกกั้นระหว่างตวัสถานกีบัรางรถไฟ 

“รถไฟมาแล้ว คุณจ�าได้ใช่ไหมว่าต้องขึ้นลงสถานไีหน”

อมราสะดุ้งเบาๆ เพราะมวัแต่พจิารณาอกีฝ่ายเลยลมืสิ้นทุกอย่างที่
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อยู่รอบตวั 

“เอ่อ คือ ฉันต้องไปขึ้นรถไฟแล้วไปลงสถานี Tanah Merah 

เปลี่ยนขบวนมาขึ้นฝั่งที่ไป Joo Koon แล้วก็ลงที่สถานี Outram Park 

เปลี่ยนไปสายสีม่วง แล้วก็ลงสถานี Chinatown ออกทาง Pagoda 

Street” 

อมราท่องให้อีกฝ่ายฟังแบบไม่มีผิดเพี้ยนราวกับนกแก้วนกขุนทอง 

ในขณะที่ขบวนรถไฟเคลื่อนเข้ามาจอด พอจอดสนทิประตกูเ็ปิดออก หญงิ

สาวหนัไปมองชายหนุ่มหน้าหวานผู้มนี�้าใจต่อเธออกีครั้ง

“ไม่เปลี่ยนใจนะ” เขาถามย�้าอกีครั้ง

“ไม่เปลี่ยนใจค่ะ” หญงิสาวที่มดีวงตากลมโตสุกใสยนืยนัความตั้งใจ

ของตนเองท่าทางแน่วแน่

จุลภาคส่งยิ้มและโบกมือให้อีกฝ่าย ก่อนมองร่างเล็กๆ นั้นก้าว

ราวกบักระโดดขึ้นไปอยู่บนรถไฟ แม้ลกึๆ จะรู้สกึห่วง แต่เป็นหล่อนเอง

ไม่ใช่หรอืที่ตดัสนิใจแบบนี้

“เดี๋ยวค่ะ...” อมราหันกลับไปแต่ไม่ทัน ประตูรถไฟปิดลงเสียแล้ว 

“ชื่อคุณ...” 

รถไฟเคลื่อนออกไป ในขณะที่อมรามองชายหนุ่มหน้าหวานผู้แสน

ใจดขีองเธอจนไม่สามารถมองเหน็ได้อกี

“ท�าไมเฟอะฟะแบบนี้นะหน่อย แม้แต่ชื่อกไ็ม่ได้ถาม เขาช่วยเธอเอา

ไว้ขนาดนั้นแท้ๆ” หญิงสาวท�าหน้าเศร้า รู้สึกเหมือนค้างคาอยู่ในใจ แต่ก็

ต้องปล่อยให้มนัผ่านไปเพราะคงย้อนกลบัไปถามไม่ได้แล้ว

ถึงกระนั้นเธอก็ไม่ลืมยกโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟีเพื่อเก็บภาพไปฝาก

เพื่อนๆ ว่าเธอมาถงึที่นี่แล้วจรงิๆ และมนักต็ื่นเต้นเร้าใจจนหวัใจแทบจะวาย

ตั้งแต่ก้าวลงมาจากเครื่องบนิ มใีครจะดวงตกเคราะห์ร้ายแบบเธอบ้างไหม 

แม้จะเป็นประเทศที่มกีฎหมายรนุแรงแต่เธอกลบัโดนลองของเข้าแบบเตม็ๆ 

มือที่ล้วงกระเป๋ากางเกงก�ากระดาษแผ่นเล็กๆ แน่น...จุลภาคมอง
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ตามขบวนรถไฟที่แล่นออกไปจนลับสายตา ก่อนจะเดินทางไปยังจุดหมาย

ของตนเองบ้าง

ดวงตากลมโตมองไฟสส้ีมที่ปรากฏตรงสถานต่ีางๆ ที่รถไฟแล่นผ่าน 
ดทีี่เคยขึ้นรถไฟฟ้าที่ไทยอยู่บ้าง มาที่นี่เลยไม่ยากเท่าไร และแม้จะเงอะงะ

ไปสักเล็กน้อยแต่สุดท้ายอมราก็มาถึงจนได้ หลังจากเช็กอินด้วยภาษา

องักฤษแบบไก่กา สุดท้ายเธอกไ็ด้ห้องพกัเลก็ๆ ที่มแีต่เตยีงและห้องน�้าเลก็ๆ 

มาหนึ่งห้อง ซึ่งกเ็หมาะสมกบัราคาที่จ่ายไป

“กย็งัด”ี หญงิสาวบอกตนเอง แล้วเข้าไปอาบน�้าช�าระร่างกายให้คลาย

ร้อน ก่อนออกมาอกีครั้งในชุดเก่าที่เริ่มมกีลิ่นตุ่ยๆ

อย่างแรกที่เธอต้องท�าเลยคอืการหาเสื้อผ้าแบบถูกๆ สกัชุดสองชุด

เอาไว้ส�าหรับใส่พรุ่งนี้ และช่างเป็นโชคดีของเธอเหลือเกินที่ย่านที่พักเป็น

แหล่งร้านค้า ร้านขายของที่ระลกึมากมาย รวมถงึร้านอาหารต่างๆ หากจะ

ให้เปรยีบเทยีบกป็ระมาณถนนข้าวสารที่เมอืงไทย 

หลังจากที่ได้เสื้อยืดเนื้อนุ่มสองตัว กางเกงขายาวผ้าพลิ้วแบบที่หา

ได้ที่เชยีงใหม่มาอกีสองตวั อมรากเ็ลยหาซื้อกระเป๋าผ้าใบใหญ่มาใส่ข้าวของ

อกีหนึ่งใบ และแวะกนิข้าวผดักะเพราที่ร้านอาหารไทยอกีหนึ่งจาน กนิไปก็

สมเพชตนเองไปที่ถ่อมากินอาหารพื้นๆ แต่ขึ้นชื่อของเมืองไทยถึงประเทศ

สงิคโปร์ ตอนนี้เงนิในกระเป๋าเลยพร่องไป แต่ถ้าฉุกเฉนิหมดเงนิอย่างไรเธอ

กม็บีตัรเครดติอกีใบ แต่ต้องใช้ยามฉุกเฉนิจรงิๆ เพราะวงเงนิมนัเหลอือยู่

น้อยนดินกั

‘ตรงนั้นอะไร’ หญงิสาวร่างบอบบางเดนิเลาะไปตามรั้ว ก่อนจะนกึ

ขึ้นได้ว่าที่พักของเธออยู่ใกล้วัดแขกในสิงคโปร์ เมื่อผ่านซุ้มประตูสีแดง 

เลี้ยวขวามากเ็จอกบัทางเข้าวดัศรมีารอิมัมนัต์ ที่ตรงทางเข้ามซุ้ีมประตูสงูๆ 

เป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม ประดบัด้วยรปูเทวดาแกะสลกัจ�านวนมากสงู

ไลร่ะดบัขึ้นไปจนต้องแหงนหน้ามอง จากข้อมลูการท่องเที่ยวที่อมราค้นหา
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มา ธรรมเนยีมการเข้าไปไหว้พระที่วดัแขกสงิคโปร์นั้นต้องล้างมอืล้างเท้าให้

สะอาดเสียก่อน หลังจากนั้นให้เคาะระฆังก่อนเข้าวัดเพื่อเป็นการบอก

พระเจ้าให้ช่วยประทานพรที่ต้องการ แล้วให้ทบุมะพร้าวที่มแีขวนไว้ที่ประตู

ทางเข้าวัดเพื่อท�าลายอัตตาของตน แต่เนื่องจากผู้คนมากมายหลั่งไหลมา 

กราบไหว้ขอพรแม้ใกล้เวลาปิดรอบสองแล้วก็ตามที อมราเลยยกมือขึ้น

พนม หลับตาขอพรอยู่ตรงหน้าวัด เธอไม่รู้ว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ด้านใดเพราะ

ข้อมลูในเวบ็บอร์ดไม่ได้บอกไว้ เลยภาวนาขอพรที่ต้องการมากที่สดุในตอน

นี้เพยีงข้อเดยีวเท่านั้น...

หลงัจากเข้าร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อของใช้ส่วนตวัอกีนดิหน่อย อมรา

กเ็ดนิกลบัมาที่โรงแรมซึ่งเป็นที่พกั แล้วส่งรปูต่างๆ ที่ตนเองถ่ายไว้เข้าไปใน

กลุ่มไลน์ให้เพื่อนๆ ทุกคนได้เห็นว่าแม้เธอจะมาคนเดียวแต่ก็เที่ยวแบบ

เปรี้ยวๆ ได้เช่นกนั และวนันี้กเ็ป็นวนัที่มนัสุดๆ ไปเลยส�าหรบัเธอ

เป็นไง เดนิทางเรยีบร้อยไหม

ฮาร์ทถามมาทนัททีี่รูปสุดท้ายถูกส่งไป

เรยีบร้อยด ีเพิ่งเข้าที่พกั ออกไปเดนิเที่ยวแล้วกห็าอะไรกนิมา

หน่อย เราขอโทษ เป้มาร่วมสนทนาอกีคน

ไม่เป็นไรเป้ เราสบายมาก เดินทางเรียบร้อยสุดๆ ขึ้นรถไม่มีหลง  

หาอะไรกนิเรยีบร้อย นี่กว็่าจะพกัละ เพลยีมากเลย

งั้นพกัเถอะ แล้วส่งรูปมาให้ดูเรื่อยๆ นะ ฮาร์ทว่า

ใช่ๆ อย่าหายไปนะ เป้ย�้า

ได้เลย หน่อยรับค�าพร้อมกับโยนโทรศัพท์ลงไปบนเตียงนอน ขด 

ตัวนอนหลับตานิ่งอยู่อย่างนั้นด้วยความเพลีย ตั้งใจว่าจะอยู่นิ่งๆ สักพัก

แล้วลุกไปอาบน�้าอกีหน 

ขณะที่ก�าลงัเคลิ้มๆ เกอืบจะหลบัอยูน่ั้นเอง เสยีงโทรศพัท์มอืถอืของ

หญงิสาวกด็งัขึ้นจนผูท้ี่เป็นเจ้าของสะดุง้โหยง ตาลตีาเหลอืกลกุขึ้นมานั่งจ้อง

โทรศพัท์ด้วยความตกใจ
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“ใครโทร. มาฟะ” หญิงสาวเกิดความกังวลไม่กล้ารับ เพราะเธอ

เปลี่ยนมาใช้ซมิโทรศพัท์ของที่นี่แล้ว และที่ส�าคญัหากเธอรบัโทรศพัท์แล้ว

ฝ่ายโน้นรวัภาษาองักฤษใส่เธอล่ะ แบบนั้นไม่รบัดกีว่า 

อมรามองโทรศัพท์ราวกับว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดตัวเล็กๆ ที่ชวน

สยอง หญิงสาวรอจนเสียงโทรศัพท์เงียบไปจึงต่อสายชาร์จที่ซื้อมาพร้อม

กบัตอนที่ซื้อซมิเข้ากบัตวัเครื่อง แล้วเดนิหายเข้าไปท�าธุระในห้องน�้า

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้นอกีสองครั้ง แต่อมรากไ็ม่คดิจะรบัสาย พอออก

จากห้องน�้ามาได้ก็ล้มตัวลงนอนโดยทันที ไม่มีการประโคมเครื่องส�าอาง

สารพดัอย่างที่สาวๆ คนอื่นๆ เขาท�ากนั หญงิสาวหลบัสนทิแทบจะทนัททีี่

หวัถงึหมอน เลยไม่เหน็ว่ามขี้อความส่งมาอกีหลายข้อความ

การประชุมวันนี้เป็นเรื่องของการวิจัยและความก้าวหน้าด้าน
ศลัยกรรม รวมถงึการน�าเสนอเครื่องไม้เครื่องมอืใหม่ๆ เพื่อช่วยให้แพทย์

ท�างานได้ง่าย สะดวก และลดขั้นตอนการผ่าตดั รวมทั้งมบีรษิทัจากหลาก

หลายประเทศมาออกบทู พร้อมใบเสนอราคาพเิศษที่คงหาได้เฉพาะที่งานนี้

เท่านั้น

จุลภาคเดนิชมนทิรรศการและบอร์ดงานวจิยัที่น่าสนใจ วนันี้หวัข้อ

ที่เขาสนใจมีการอภิปรายไปจนหมดแล้วช่วงสายจึงว่าง เลยว่าจะขึ้นไปพัก

ผ่อนที่ห้องเสียหน่อย แต่พอมือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงแล้วเจอกับ

โทรศพัท์มอืถอืเขากน็กึถงึใครบางคนขึ้นมาทนัที

หน้ายุง่ๆ กบัคิ้วที่ขมวดเข้าหากนัจนชดิ มองบอร์ดเส้นทางเดนิรถอนั
ใหญ่ในสถานีรถไฟใต้ดิน...วันนี้อมราตั้งใจจะไปสวนสนุกชื่อดังที่ใครๆ ก็

คดิอยากจะได้ไปสกัครั้งหนึ่ง 

“ต้องไปสถาน ีHarbour Front ออกที่ห้าง Vivo City เดนิตามป้าย

ไป Sentosa Express แล้วนั่งรถ Monorail ข้ามไปฝ่ังเกาะเซน็โตซา อมื...
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ดูไปกไ็ม่น่าจะยากเพราะนั่งสายสม่ีวงยาวไปจนสดุสาย” หญงิสาวพมึพ�า ท�า

หน้ายุ ่งๆ วันนี้ก็ดันตื่นเสียสายโด่ง ลืมไปว่าที่นี่เวลาเร็วกว่าเมืองไทย

ประมาณหนึ่งชั่วโมง เลยท�าให้โปรแกรมการท่องเที่ยวรวนไปหมด

หญิงสาวท�าเสียงจึ๊กจั๊กเมื่อโทรศัพท์เธอดังอีกแล้ว แถมยังเป็น

หมายเลขเดมิเสยีด้วยที่โทร. หาเธอตั้งแต่เมื่อวาน รวมถงึส่งข้อความมาหา 

แต่อมรากไ็ม่ได้สนใจที่จะเปิดด ูอมราถอนใจก่อนกดรบัสายอย่างไม่เตม็ใจ 

กระแอมในคอกะว่าจะตอบรับเป็นภาษาอังกฤษกลับไปเต็มที่ แต่ก็ต้อง 

อ้าปากหวอเมื่อได้ยนิเสยีงที่ส่งมา...

“สวสัดคีรบั นี่ผมเองนะ”

“คณุ!” อมราอทุานออกมาเสยีงดงั กระโดดขึ้นด้วยความยนิด ีก่อน

จะรีบเอามือปิดปาก มองไปรอบตัว เสียงนี้เธอจ�าได้และจ�าได้เป็นอย่างดี

ด้วย “สะ...สวสัดคี่ะ”

เสียงหัวเราะนุ่มๆ ดังกลับมา อีกฝ่ายคงข�าที่เธออุทานออกไปดัง

ขนาดนั้น เป็นใครกค็งรูว่้าเธอรูส้กึอย่างไร...อมรายิ้มเขนิอยูค่นเดยีว นานๆ 

จะมผีู้ชายโทร. หาก่อน เอ๊ะ! แล้วเขารู้เบอร์เธอได้อย่างไร

“คุณรู้เบอร์ฉนัได้ยงัไงคะ” อมราถามออกไปตามที่ใจคดิ

“ผมเป็นคนซื้อซมิให้คณุ ท�าไมผมจะไม่รูล่้ะครบั ว่าแต่คณุเถอะ เป็น

ยงัไงบ้างครบั ผมพยายามโทร. หาคุณตั้งแต่เมื่อวาน แต่คุณไม่ได้รบัสาย”

‘ต้องคดิอะไรแน่ๆ เขาต้องคดิอะไรกบัเราแน่ๆ ช่วยไม่ได้เนอะ คน

มนัสวย’ สายตาเจ้าเล่ห์เหลอืบไปยงัเส้นทางเดนิรถอกีหน

“เมื่อวานตอนแยกจากคุณมาก็หลงค่ะ เดินหาโรงแรมอยู่นานจน

เกอืบจะร้องไห้ กว่าจะเจอกเ็หนื่อยแทบตาย” อมราบบีเสยีงออดอ้อน ใส่

จริตเต็มที่...บางครั้งมันก็ต้องมารยากันบ้าง “พอถึงห้องก็หมดแรงเลยค่ะ 

คงหลบัสนทิจนไม่ได้ยนิเสยีงโทรศพัท์ของคุณ”

“แล้ววนันี้เป็นไงครบั วางโปรแกรมจะไปเที่ยวที่ไหน”

“อยากไปสวนสนกุค่ะ” หญงิสาวท�าเสยีงอ่อยๆ เริ่มวางแผนการร้าย
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ในใจ โอกาสแบบนี้มตีกมาถงึเธอบ่อยๆ ที่ไหน ชาตหินึ่งจะมสีกักี่ครั้ง “แต่

กก็ลวัไปไม่ถูก...” 

อมราลากเสยีงยาวให้ดนู่าสงสาร นาทนีี้ได้กเ็อา ไม่ได้กอ็ด แม้ในใจ

จะกังวลเพราะแอบกลัวว่าชายหนุ่มหน้าหวานยิ้มสวยคนนี้จะเป็นแบบชาญ

อกีคน แต่ในเมื่อตอนนี้เธอยงัไม่มั่นใจในความเป็นสาวของอกีฝ่ายกอ็อ่ยไป

ก่อนละกนั เผื่อฟลุก...

“คุณอยู่ที่ไหนล่ะ เผื่อผมจะแนะน�าทางให้”  

“ไชนาทาวน์ ตรง Pagoda Street ค่ะ” อมรากัดริมฝีปากแน่น 

ก่อนจะตัดสินใจพูดสิ่งที่ตนคิดออกไป “ว่าแต่...คุณว่างจะไปเป็นเพื่อนกับ

ฉนัไหมคะ” 

พอพูดไปแล้วกต็้องหลบัตาปี๋ ลุ้นน่าดูเพราะอกีฝ่ายเงยีบไปพกัหนึ่ง 

จนอมราคดิไปว่าเขาจะปฏเิสธแน่ๆ

“โอเคครับ คุณรอผมอยู่ตรงนั้น เดี๋ยวผมจะไปหา” ทันทีที่ค�าพูด

หลุดออกจากปากไป จุลภาคก็นึกแปลกใจตนเองว่าสิ่งใดกันที่ดลใจให้เขา

ตอบกลบัหญงิสาวไปแบบนั้น เป็นเพราะช่วงบ่ายเขาว่างหรอื หรอืเป็นเพราะ

รอยยิ้มสดใสกบัดวงตากลมโตคู่นั้นกนัแน่

“ค่ะ...” ง่ายแบบนี้เชยีว! ร่างเลก็กระโดดดึ๋งๆ แบบไม่อายใครทนัที

ที่อกีฝ่ายตอบรบักลบัมาเพราะเกบ็อาการดใีจเอาไว้ไม่ไหว 

‘ได้ทั้งชาย แถมยงัได้คนเก่งภาษาพาเที่ยวอกี ในความโชคร้ายยงัมี

ความโชคดอียูด้่วยเหน็ไหม เดี๋ยวเถอะ เดี๋ยวจะถ่ายรูปคูเ่อาไปอวดแม่พวก

สาวๆ ให้ได้ร้องหูหากนับ้าง’ อมรากระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ในใจ แม้จะต้องรอ

อกีฝ่ายเป็นชั่วโมงเธอกย็อม...

ทันทีที่เห็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่เดินมาแต่ไกล อมราก็อ้าปากค้าง
น�้าลายแทบไหลออกมาจากมมุปาก แต่หญงิสาวรู้ตวัเสยีก่อนเลยรบีหุบปาก 

แล้วรีบจัดท่าจัดทางให้ตัวเองดูดีทันทีที่เห็นชายหนุ่มร่างสูงเดินเด่นตรงมา
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หาเธอ

คนอะไรออร่ากระจายขนาดนั้น แม้จะอยูใ่นชุดสบายๆ เสื้อเชิ้ตแขน

สั้นสฟี้า กางเกงสแลก็ล�าลองขาสั้นสนี�้าตาลอ่อน อวดท่อนขาขาวสวยเรยีว

งามประหนึ่งหญงิสาว อมราก้มหน้ามองขากระด�ากระด่างของตนเองที่ขาว

เนียนไม่ได้ครึ่งของอีกฝ่ายทันที นี่ยังไม่นับใบหน้าขาวผ่องเป็นยองใยและ

กลิ่นตัวหอมๆ ที่โชยมาให้ดอมดมจนชื่นใจ รู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้หญิง

มากมายกว่าเธอเสียอีก อมราก้มมองตนเองอีกหน ‘มอซอสิ้นดี’ แต่ถึง

กระนั้นหญงิสาวกม็แีก่ใจเงยหน้าส่งยิ้มแฉ่งไปทกัทายอกีฝ่ายทนัททีี่เขาเดนิ

มาถงึ

“สวสัดคี่ะ รู้ไหมคะ เรายงัไม่รู้จกัชื่อกนัเลย” 

หญิงสาวกล่าวทักทายพร้อมหยอกเย้า เรียกรอยยิ้มจากอีกฝ่ายได้

เช่นกนั



๔

“ผมลมืไปเสยีสนทิเลย ผม...จลุภาคครบั เรยีกว่า จลุ กไ็ด้ครบั”
“หน่อยค่ะ อมรา” หญิงสาวเผยยิ้มกว้างตามแบบฉบับของตนเอง 

“ไปกนัเลยไหมคะ คุณน�าไปเลยค่ะ” 

หญิงสาวชี้ชวน รู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาทันทีเมื่อมีคนเก่งภาษาไปไหนมา

ไหนคล่องอยู่กบัตวั

แล้วมันผิดจากที่คิดเสียที่ไหน เขาพาเธอขึ้นลงสถานีรถไฟได้อย่าง

คล่องแคล่ว เพียงไม่นานอมราก็ได้มายืนอยู่หน้าลูกโลกขนาดใหญ่ที่ก�าลัง

หมุนรอบตวัเอง มไีอหมอกสขีาวพ่นออกมาเป็นระยะ ผู้คนมากหน้าหลาย

ตาต่างก็จับจองพื้นที่เพื่อหาที่ถ่ายรูปที่บันทึกภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก 

อารามดใีจท�าให้อมราคว้ามอืของจุลภาค พาเขาวิ่งไปยงัจุดที่ว่างอยู่ 

ชายหนุม่ก้มมองมอืเลก็ที่จบัมอืของเขาเอาไว้แน่น พร้อมกบัรอยยิ้ม

บนรมิฝีปากที่ค่อยๆ เผยกว้างขึ้น และกว้างขึ้น

“ถ่ายรปูกนัค่ะ” หญงิสาวหนักลบัมาชกัชวน น�าโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมา

เซลฟีไปหลายรูป ทั้งตวัเองและภาพคู่ที่ถอืวสิาสะถ่ายเกบ็ไว้แบบรวัๆ
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งานนี้ต้องมอีวด...หญงิสาวกระหยิ่มยิ้มย่องอยูภ่ายในใจ นกึถงึสหีน้า

ตื่นเต้นแกมอยากรูอ้ยากเหน็ของสามสาวเพื่อนรกัออกทนัทหีากเธอน�าภาพ

ที่ถ่ายไว้ไปอวด

“ผมถ่ายให้คุณไหมครบั” 

หญงิสาวหนัมายิ้มหวาน พยกัหน้ารบัแทบจะทนัท ี

“เรยีกหน่อยกไ็ด้ค่ะ” หญงิสาวบอกพร้อมวางโทรศพัท์มอืถอืของตน

ลงบนมือของจุลภาคด้วยความไว้ใจ แล้ววิ่งผละไปตั้งท่าอยู่ยังจุดที่คิดว่า

ใกล้ลูกโลกมากที่สุด 

“พร้อมนะครบั”

“ค่ะ”

แทนที่หญงิสาวจะโพสท่าสวยงาม จกิเท้าวางมอืวางไม้สวยงามแบบ

สาวๆ คนอื่น อมรากลบัยกแขนขึ้นทั้งสองข้างราวกบัจะโอบโลกจ�าลองไว้ทั้ง

ใบ แล้วยงักระโดดตวัลอย ท�าเอาคนถ่ายรูปถงึกบักลั้นยิ้มไม่อยู่เมื่อแต่ละ

ท่าของหญิงสาวมันชวนให้ยิ้มและหัวเราะออกมา แม้แต่ผู้คนที่ถ่ายรูปอยู่

ใกล้ๆ กนัยงัมกีารเลยีนแบบท่าทางของหญงิสาว ดูน่าหวัเราะ

“ไหนๆ สวยไหมคะ” หญิงสาววิ่งกลับมายื่นหน้าเข้าไปดูภาพใน

โทรศพัท์มอืถอืใกล้ๆ

จุลภาคขยับออกห่างเมื่อใบหน้าของอมราเข้ามาใกล้เขาจนแทบชิด

โดยที่เจ้าตวัไม่ได้ใส่ใจเลยสกันดิ เพราะมวัแต่ห่วงจะดูรูปที่อยู่ในโทรศพัท์

มือถือ ในขณะที่มือของเธอวางอยู่บนแขนเขาราวกับท�าไปตามธรรมชาต ิ

ไม่มีจริตจะก้าน ท่าทางเหมือนเขาเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกับเธอมาเนิ่นนาน 

ดวงตาคมที่มขีนตาหนาเหลอืบมองซกีหน้าผดุผ่องของอมรา แก้มหญงิสาว

เปลี่ยนสีเป็นแดงระเรื่อตามสภาพอากาศ รอยยิ้มที่ประดับบนใบหน้า 

ส่งให้ชวนมอง ยามเมื่อเห็นหญิงสาวเขากลับนึกไปถึงลักษณะท่าทางของ

หลานสาว ลูกสาวคนเดียวของพี่สาวคนกลาง ที่ซุกซน สดใส อารมณ์ด ี

กระตอืรอืร้นไปกบัทุกสิ่งที่ได้เจอ
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“คณุถ่ายรปูเก่งจงัค่ะ ฉนัถ่ายรปูให้คณุบ้างนะคะ” อมราดงึโทรศพัท์

มาถอืไว้ แล้วพยกัพเยดิให้จุลภาคไปยนือยู่ตรงจุดที่เธอเคยยนื

โห...แค่ยนืเฉยๆ ยงัดดู.ี..หญงิสาวกดชตัเตอร์รวัๆ มอืไม้สั่นไปหมด

เมื่อบนัทกึภาพในโทรศพัท์มอืถอืเครื่องเก่ง 

แล้วโทรศัพท์มือถือในมือก็ค่อยๆ ถูกลดลง เมื่อเห็นชายหนุ่มยก

ผ้าเชด็หน้าขึ้นมาซบัเหงื่อที่ซมึออกมาตามใบหน้าและล�าคอ ในขณะที่ตวัเธอ

ใช้หลงัมอืเชด็ยามมเีหงื่อออก ไม่ได้พกผ้ามาบรรจงเชด็เหมอืนที่จุลภาคท�า 

ฟ้ากบัเหว...

“เข้าไปข้างในกนัเลยไหมครบั” เขาหนัมาชวน พร้อมกบัเดนิน�าไปต่อ

แถว แถมยงัเปิดทางให้เธอไปยนืข้างหน้าอกีต่างหาก

อยากกรดีร้อง...นี่มนัสุภาพบุรุษชดัๆ 

และมันก็ดีมากๆ ที่วันนี้เป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุด ผู้คนที่มา 

ท่องเที่ยวยงัสถานที่แห่งนี้เลยไม่มาก ควิเครื่องเล่นต่างๆ รอไม่นานกไ็ด้เล่น 

ไม่ต้องไปยนืเข้าแถวขดไปขดมาแบบที่เคยอ่านตามเวบ็บอร์ดพาเที่ยวต่างๆ

“คณุมาที่นี่หลายหนแล้วหรอืคะ” อมราหนัไปถามเขาด้วยความสงสยั 

เพราะเขาดูคล่องแคล่วไปหมด  

‘ดสูขินาดเหงื่อออก กลิ่นตวัยงัหอมเลย’ หญงิสาวพยายามเกบ็อาการ 

ไม่ไล่ดมกลิ่นหอมๆ ที่ลอยล่องออกมาจากตวัของจลุภาค ดวงตาที่พยายาม

สะกดอารมณ์และความรู้สกึเพ่งพจิารณาชายหนุ่ม เขาดูมอีายุมากกว่าเธอ

หลายปี ดูเป็นคนมีความรู้มีความสามารถ ลักษณะท่าทางสุขุมเยือกเย็น 

เป็นที่พึ่งพาได้ และที่ส�าคญัคอืหล่อมากๆ

“ผมมาที่สวนสนกุแห่งนี้เป็นครั้งแรก แต่ถ้าเป็นสงิคโปร์นี่หลายครั้ง

แล้ว ก่อนหน้านี้ผมมาประชมุ หนนี้กม็าประชมุ พอดเีมื่อเช้าไม่ค่อยมอีะไร 

ช่วงสายเลยว่าง กพ็อดกีบัที่คุณชวนออกมา”

“แต่ท่าทางคณุคล่องและเก่งภาษามากเลยนะคะ หน่อยเลยนกึว่าคุณ

มาที่นี่หลายหนแล้ว”
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“เพราะไม่เคยมา พอคณุชวนผมเลยนกึสนกุอยากมา และอกีอย่างก็

คงดกีว่าการนอนอยู่ที่โรงแรมเฉยๆ”

อมรายิ้มแฉ่ง “งั้นวนันี้เรามาตะลุยไปด้วยกนัเลยค่ะ” 

หญิงสาวชักชวนด้วยท่าทางกระตือรือร้น ท�าเอาคนร่วมทางพลอย

นกึสนุกตามไปด้วย

พอได้เข้ามาภายใน อมราก็ตื่นตาตื่นใจไปเสียหมดทุกอย่าง เพราะ
ตึกที่ถูกออกแบบให้สวยงาม มีเอกลักษณ์ เต็มไปด้วยตัวการ์ตูนและร้าน

ค้าขายของที่ระลกึมากมายชวนให้เสยีเงนิได้ทกุร้าน และหลายครั้งเหลอืเกนิ

ที่อมราเผลอฉุดกระชากลากแขนดงึจุลภาคเข้าไปในร้านรวงต่างๆ เข้าร้าน

โน้นออกร้านนี้เป็นว่าเล่น ไม่เว้นแม้แต่เครื่องเล่นต่างๆ ทั้ง Transformers 

The Ride 3D ซึ่งเป็นรถคนัเลก็ๆ แล่นไปบนราง ขณะเล่นต้องสวมแว่น

สามมติ ิผจญภยัแบบในฉาก Transformers มเีหวี่ยง ถอยหลงั ตกลงจาก

บนตึก หรือ Revenge of the Mummy ที่เป็นรถไฟเหาะผจญภัยใน 

ที่มดื เหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวา ถอยหลงัลงเนนิ มเีปลวไฟ เรยีกเสยีงกรดีร้อง

จากอมราได้ตั้งแต่เริ่มจนจบ 

“สนุกจังเลย สนุกจังเลย ร้องจนแสบคอไปหมด” อมราเดินแกม

กระโดดออกมาตามทางออก ผดิกบัอกีคนที่เดนิออกมาสหีน้านิ่งๆ จนอมรา

สงัเกตได้ “คุณเก่งจงัเลย ไม่ร้องสกัค�า ฉนันี่กลวัแทบตายแน่ะค่ะ ตอนที่

มนัดิ่งลงมาเก้าสบิองศาเนี่ยร้องกรี๊ดเลย”

จุลภาคส่งยิ้มให้อมรา ในขณะที่ข้อมอืถูกฉุดกระชากเบาๆ อกีครั้ง

“ไปเล่นอนันั้นกนัเถอะค่ะ” อนันั้นของอมราคอืรถไฟเหาะรางสนี�้าเงนิ

แบบที่นั่งห้อยขาที่มรีางลอยฟ้าวนไปวนมาดนู่าหวาดเสยีว แต่หนนี้คนตวัสงู

ไม่เดนิตามไปเธอไปง่ายๆ เหมอืนเช่นหนก่อน กลบัรั้งหญงิสาวเอาไว้ พร้อม

กบัพาเดนิไปอกีทาง

“ควิยาว พวกเราไปเล่นอย่างอื่นเถอะ”
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ทแีรกอมราตั้งท่าจะค้านแต่พอเหน็ดวงหน้าขาวๆ ขาวซดีลงผดิปกติ

เลยร้องอ๋อในใจ แต่กท็�าเป็นไม่รู้ไม่เหน็ ยอมตามเขาไป เขาพาไปไหนกไ็ป 

จนกระทั่งไปต่อแถวเล่น Madagascar: A crate Adventure ซึ่งเป็นเรอื

นั่งล่องไปตามสายน�้า ผ่านฉากต่างๆ ของการ์ตูนเรื่อง Madagascar ถ้า

เธอเป็นเดก็ตวัเลก็อายุสบิขวบกค็งจะหวัเราะชอบใจ แต่นี่เธออายุเลยยี่สบิ

ห้าไปแล้วเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรสักเท่าไร แต่ก็ท�าเป็นชี้ชวนสนุกสนาน ยิ่ง

เหน็ใบหน้านิ่งๆ ของคนที่นั่งอยู่ข้างๆ กย็ิ่งสนุก

“สนุกเนอะ” หญงิสาวเงยหน้าถามคนตวัสูงทนัททีี่ก้าวขึ้นมาจากเรอื

เมื่อนั่งครบรอบแล้ว พร้อมกบักลั้นยิ้มเอาไว้เมื่อเหน็สายตาของจลุภาคมอง

เดก็ๆ ประถมที่คงมาทศันศกึษาต่อควิเข้าแถวเล่นสิ่งที่พวกเธอเพิ่งเล่นมา

“เดี๋ยวผมจะพาไปดูเมอร์ไลออนตัวที่สามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

สงิคโปร์” ชายหนุม่รูส้กึตวัว่าพลาดไปเสยีแล้ว ที่เดนิน�าหญงิสาวมาต่อแถว

เล่นเครื่องเล่นอันนี้ ก็ทีแรกเห็นว่าคนน้อยและไม่ได้อ่านรายละเอียดให้

ชดัเจนเสยีก่อน เลยรูส้กึเสยีหน้านดิๆ ที่พาหญงิสาวมาเลน่เครื่องเลน่แบบ

เด็กๆ เลยพยายามจะชดเชยให้หญิงสาวข้างกาย เพื่อเป็นการขอบคุณที่

หล่อนทนเล่นเครื่องเล่นนี้เป็นเพื่อนเขา

“ตวัที่ใหญ่สุดไม่ใช่ตวัที่พ่นน�้าที่อยูเ่มอร์ไลออนพาร์ก ย่านมารนีาเบย์

หรอืคะ”

“ไม่ใช่ครบั เมอร์ไลออนตวันี้ใหญ่สุด ถกูสร้างขึ้นเป็นตวัที่สามที่เกาะ

เซน็โตซาแห่งนี้ และเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะเซน็โตซาอกีด้วย ภายในตวัของ

เมอร์ไลออนมทีั้งหมดสบิสองชั้น หากจะเข้าไปภายในต้องเสยีเงนิเข้าไปชม 

คุณอยากเข้าไปไหม”

อมราส่ายหน้าเพราะนาทนีี้ต้องประหยดั “สรุปสงิโตมกีี่ตวัคะเนี่ย”

“เมอร์ไลออนมีทั้งหมดสามตัวครับ ตัวแรกที่พ่นน�้าได้หันหน้าออก

ไปยงัอ่าวมารนีา นกัท่องเที่ยวนยิมไปถ่ายรูปด้วย อยู่ที่ย่านมารนีาเบย์ สูง

เกอืบสบิเมตร ตวัที่สองสงูสองเมตรเท่านั้น นกัท่องเที่ยวมกัจะคดิว่าเมอร์-
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ไลออนตวัที่สองคอืลูกของเมอร์ไลออนตวัแรก แต่จรงิๆ แล้วเมอร์ไลออน

ทั้งหมดเป็นตัวผู้ เพราะสิงโตตัวผู้เท่านั้นที่มีขนบริเวณหัวและล�าคอ ถ้า 

คืนนี้ไม่ดึกมากผมจะพาคุณไปดู เพราะบรรยากาศตอนกลางวันกับตอน

กลางคนืนั้นต่างกนัอย่างสิ้นเชงิ”

“งั้นเรารบีไปดสูงิโตตวัที่สามก่อนไหมคะ จะได้ไปดูตวัที่หนึ่งกบัสอง

ต่อ” เรื่องอะไรจะปล่อยให้โอกาสหลุดมอืเล่า อมราส่งยิ้มที่หวานที่สดุไปให้

อกีฝ่าย 

“แล้วแต่คุณเลยครบั”

‘ให้มนัได้แบบนี้ส’ิ อมรายิ้มอย่างเป็นสุข 

การท่องเที่ยวครั้งแรกของเธอไม่น่าเบื่อเลยสกันดิ และแม้จลุภาคจะ

บอกว่าเขามาที่นี่เพราะเรื่องงานเสยีส่วนใหญ่แต่เขากด็จูะรูป้ระวตัเิมอืงนี้อยู่

มากพอสมควร รวมถงึอาหารขึ้นชื่อจ�าพวกข้าวมนัไก่ ซึ่งไก่ของที่นี่จะเยน็ๆ 

ต่างกบัเมอืงไทยที่ไก่จะต้องร้อนๆ ถงึจะกนิอร่อย น�้าจิ้มเป็นซอีิ๊วหวานกบั

ซอสเผด็ ต้องกนิผสมกนั แกล้มด้วยถั่วงอกลวกที่เอามากนิกบัข้าวมนัไก่ 

และที่พลาดไม่ได้เลยคือบักกุ๊ดเต๋ มันคือกระดูกหมูที่ถูกตุ๋นจนนุ่ม

แทบจะละลายในปาก มื้อเย็นวันนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มจนแทบจะต้องปลด

ตะขอกางเกงกันเลยทีเดียว แถมจุลภาคยังใจดีเลี้ยงอาหารเธอด้วย แม้

อมราจะพดูจาขอเอี่ยวค่าอาหารครึ่งหนึ่ง แต่อกีฝ่ายกบ่็ายเบี่ยงเปลี่ยนเรื่อง

จนเธออ่อนใจ สุดท้ายก็ต้องยอมให้ชายหนุ่มออกค่าอาหารเพียงคนเดียว 

แถมเขายงัใจด ีซื้อโน่นนดินี่หน่อยให้เธอกนิไปตลอดทางจนอมราเกดิความ

เกรงใจ แต่พอถูกคะยั้นคะยอหนักเข้าก็ต้องรับแบบไม่เต็มใจเสียทุกครั้ง 

ไป 

สิ่งที่ท�าเอาความรู้สึกของอมราต้องสั่นคลอนและไม่มั่นใจถึงความ

เป็นชายของอกีฝ่ายอกีหนกค็อื ทชิชเูปียกและแอลกอฮอล์เจลส�าหรบัล้างมอื

ที่จุลภาคล้วงออกมาจากกระเป๋าเป้ พร้อมทั้งมีน�้าใจยื่นส่งให้เธอได้ใช้ร่วม

กบัเขาเพื่อท�าความสะอาดมอืก่อนและหลงัการกนิอาหารเยน็ รวมถงึตลอด
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การเดนิทางร่วมกนัด้วย

นี่อมรายงัคดิข�าๆ...ถ้าเธอเผลอไปจบัตวัอกีฝ่ายเข้าแล้วเขาหยบิผ้ามา

เชด็ๆ ถูๆ ตรงที่ถูกจบั เธอจะท�าหน้าอย่างไร

ถ้าจะอนามยัขนาดนี้...

ย่านมารีนาเบย์ยามค�่าคืนสวยงามตามค�าบอกเล่าของจุลภาคจริงๆ 
แสงไฟสว่างไสวไปทั่ว อาคารสถานที่ต่างๆ ก็ถูกประดับประดาไปด้วยไฟ

หลากขนาดหลากสีด้วยเช่นกัน ทางเดินคลาคล�่าเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่

เธอเดาว่าคงมากพอๆ กับตอนกลางวัน ถนนหนทางไม่เปลี่ยวเลยสักนิด  

รถราแล่นไปมาบนถนนไม่ขาดสาย แถมยิ่งดกึคนยิ่งเพิ่มขึ้น ที่ลานกว้างมี

การแสดงดนตร ีให้บรรยากาศโรแมนตกิสุดๆ 

หลงัจากถ่ายภาพและเชก็อนิคูก่บัเมอร์ไลออนเรยีบร้อยช�่าใจ จลุภาค

ก็พาเธอมานั่งอยู่ในจุดที่เห็นอ่าวมารีนาและเมอร์ไลออนพ่นน�้า มีฉากหลัง

เป็นตกึสูงที่เปิดไฟสวยงาม แลเหน็เวทแีสดงดนตรอียู่ไกลๆ

“ขอบคณุนะคะที่มาเป็นเพื่อนกนัในวนันี้ สนุกสดุๆ ไปเลยค่ะ” อมรา

หนัไปหาชายที่นั่งไขว่ห้าง ในขณะที่มอืของเขาจบัประสานกนัอยูท่ี่หวัเข่าของ

ขาเรยีวขาว มอืของเขาเรยีว เลบ็ตดัเจยีนเข้ารปูสวยสะอาด ท�าเอาหญงิสาว

ค่อยๆ ขยับขาที่กางอ้าของตนให้ชิดติดกัน เอามือประสานจับไว้ที่เข่าเช่น

เดียวกับเขา หลายสิ่งหลายอย่างที่เธอเห็นด้วยสายตาท�าให้อมราค่อนข้าง

มั่นใจเกนิห้าสบิเปอร์เซน็ต์ว่าจุลภาคน่าจะไม่ใช่ชายเตม็ร้อยแน่ๆ เพราะเขา

ส�าอางเกนิไป ละมุนเกนิไป ไม่มแีววตาเจ้าชู้ล่อกแล่ก ส่อแววตุกตกิแบบที่

เธอเคยเหน็บรรดาพี่ชายของเธอท�าเลยสกันดิ

แต่...เธอปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชอบอัธยาศัยของเขา และรักน�้าใจที่เขา

เข้ามาช่วยเหลอืดูแลเธอแม้จะไม่รู้จกักนัเลยกต็ามที

“ไม่เป็นไรครบั วนันี้ผมกส็นุกมากเช่นกนั”

“ถ้าไม่ได้คณุ หน่อยคงพลาดอะไรไปหลายๆ อย่าง รวมทั้งววิที่เหน็
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ตรงหน้านี้ด้วย เพราะที่วางแผนเอาไว้คอืจะมาเที่ยวที่นี่พรุ่งนี้ตอนบ่ายๆ”

“ยนิดคีรบั แล้วพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไหนอกีครบั”

“ช่วงเช้าจะไป Garden By The Bay ค่ะ” 

“ผมเคยไปตอนมาที่นี่ครั้งแรก ถ้าให้แนะน�าผมอยากให้คุณไปที่นั่น

ช่วงบ่ายๆ เพราะช่วงเกอืบสองทุม่จะมกีารแสดงแสงสเีสยีงที่ Super Tree 

ด้านหลงัจะม ีMarina Bay Sands เป็นแบก็กราวนด์ ถ่ายรูปออกมาสวย

มาก ผมคดิว่าคุณน่าจะชอบ”

“ค่ะ” หญงิสาวตอบรบัทั้งๆ ที่ใจจรงิอยากจะชวนเขามาเที่ยวด้วยอกี

วนั แต่แค่นี้กด็มีากแล้วไม่ใช่หรอื อกีอย่างตวัเขาเองกค็งมธีุระปะปังเรื่อง

การงานของเขา จะเหน็แก่ตวัเพื่อการท่องเที่ยวของตวัเองกใ็ช่ที่

อมราเหลอืบมองเสี้ยวหน้าหล่อเหลาและหวานกว่าผู้หญงิ โชคชะตา

อาจก�าหนดให้เธอได้เจอผู้ชายดีๆ แต่บุญคงมีไม่มากพอเลยไม่มีวาสนาได้

เคยีงคูก่บัใคร ไม่ว่าจะเป็นชาญหรอืจลุภาค พอคดิถงึตรงนี้กน็กึน้อยใจใน

วาสนาของตนนกั...

นามบตัรใบเลก็ถูกยื่นส่งมาตรงหน้า 

“นี่นามบตัรผม เผื่อคุณมปีัญหา หรอืหากกลบัเมอืงไทยแล้วอยาก

โทร. หาผม”

อมราหวัเราะออกมา พร้อมกบัรบัมนัไว้ทนัท ี “นี่หน่อยดูช่วยเหลอื

ตวัเองไม่ได้ในสายตาคุณขนาดนั้นเลยหรอืคะ”

ชายหนุ่มหวัเราะในคอ 

“ผมคดิว่าถ้าคณุอยูท่ี่ไทย คณุคงเก่งพอตวั แต่ที่นี่คุณตดิเรื่องภาษา

เท่านั้น แต่เรื่องความกล้าผมยกนิ้วให้เลย” จุลภาคยกนิ้วให้อมราจริงๆ 

อย่างค�าที่เขาพูด 

ความรู้สึกเช่นนี้อมรารู้ว่าเธอไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อน เมื่อสบตา

คมที่มองตรงมาที่เธออย่างชื่นชม แก้มของเธอกร้็อนผ่าวแต่มอืไม้เยน็เฉยีบ

ในขณะที่ก�านามบตัรเอาไว้แน่น เกบ็เกี่ยวความรูส้กึอบอุน่ละมุนใจ ณ เวลา
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นี้เอาไว้ในความทรงจ�าที่สวยงาม 

นับตั้งแต่นาทีที่แยกจากจุลภาคจนกลับมาถึงห้อง อมราก็รู้สึกหดหู่
ใจเหลอืจะกล่าว เมื่อรูว่้าพรุง่นี้เธอจะไม่ได้พบกบัชายหนุม่อกีหรอืบางทอีาจ

จะตลอดไป ความใจดขีองเขามนัซื้อใจเธอเอาไว้ได้ ขนาดไม่รู้จกักนัเขายงั

มาช่วยเหลอืดูแลราวกบัสนทิสนมกนัมาเป็นแรมปี 

หลงัจากอาบน�้าเปลี่ยนมาใส่ชุดใหม่ แล้วคลานขึ้นมานั่งขดัสมาธอิยู่

บนเตียง ใช้ปลายนิ้วเลื่อนเปลี่ยนรูปภาพในโทรศัพท์ที่ถ่ายวันนี้ไปเรื่อยๆ 

พร้อมกับทอดถอนใจออกมาเป็นระยะๆ...หน้าตาแบบนี้ รูปร่างแบบนี้ นี่

มนัชายในฝันของเธอชดัๆ ยิ่งเวลาเขายิ้มด้วยแล้ว... 

“เฮ้อ...ใจละลาย” อมรากดส่งรปูทกุรปูที่ไม่มจีลุภาคให้เพื่อนๆ ได้ดู 

อยากเกบ็ภาพของชายหนุม่เอาไว้ดคูนเดยีว การสนทนากบัผองเพื่อนที่เคย

ท�าให้อารมณ์เบกิบาน วนันี้กลบัไม่ท�าให้เธอยิ้มได้เหมอืนเคย เหมอืนใจมนั

หายไป...หายไปอยู่กบัใครบางคน

คิ้วเรยีวขมวดเมื่อนกึถงึนามบตัร

แม้จะหาแทบตาย แต่นามบตัรที่เธอคดิว่าเกบ็ไว้เป็นอย่างดนีั้นกลบั

หายไป อมราจ�าได้ว่าเธอก�าเอาไว้แน่นตอนที่ได้รบัจากมอืของจลุภาค ก่อน

จะเกบ็เข้ากระเป๋ากางเกง แถมตลอดทางเธอยงัเอามอืทั้งจบั ทั้งลบู ทั้งคล�า

มนัอยูเ่ลย แต่ตอนนี้มนัหายไปไหน...หญงิสาวสะบดัเสื้อกบักางเกงที่สวมใส่ 

และกระเป๋าที่ใช้ในวันนี้อีกรอบ แต่ก็ไม่พบสิ่งที่ก�าลังตามหาอยู่ โชคชะตา

ไม่เข้าข้างเธอเลยสกันดิ

“หายไปไหน จ�าได้ว่าเอาใส่กระเป๋ากางเกงไว้อย่างดนีี่” อมราสะบดั

กางเกงที่สวมใส่มาทั้งวนัอกีหน “ดู๊...ดู ขนาดได้ทั้งเบอร์ ทั้งชื่อ ฟ้าดนิยงั 

ไม่เป็นใจให้ฉนัเลยสกันดิ สลายหายไปเสยีเฉยเลย คดิแล้วเศร้าชะมดั” 

เมื่อค้นอย่างไรกห็าไม่พบ สดุท้ายกน็ั่งลงท�าหน้าตมู หมดอารมณ์จะ

ท�าสิ่งใดๆ ได้แต่นอนกลิ้งไปมาอยู่บนเตยีงเลก็ภายในห้องพกัของตน


