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บทน�ำ

ส�ำนักงำนเขตบำงรัก สถำนที่ที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด

ที่คูร่กัทั้งหลายพากนัมาจดทะเบยีนสมรส ยิ่งในช่วงเดอืนแห่งความรกั

แบบนี้ เจ้าหน้าที่เขตก็ยิ่งมีงานมากจนแทบจะล้นมือ แต่ละวันต้อง

ต้อนรบัคู่รกัที่จูงมอืกนัมาจดทะเบยีนสมรสกนัอย่างคบัคั่ง แต่โชคดทีี่

วันนี้ไม่ได้ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ไม่อย่างนั้นคนคงแน่นขนัด

มากกว่านี้อย่างแน่นอน

คนที่มาที่ส�านกังานเขตแห่งนี้ส่วนใหญ่จะมาด้วยสหีน้าที่เตม็ไป

ด้วยความสดชื่น ดวงตาเป็นประกายด้วยความรกั แต่กย็งัมบีางคนที่

เป็นข้อยกเว้น อย่างเช่นชายหญิงคู่หนึ่งที่นั่งอยู่ต่อหน้านายทะเบียน

วยักลางคน ทั้งสองก�าลงัก้มหน้าก้มตาอ่านเอกสารในมอื บรรยากาศ

ระหว่างพวกเขาตึงเครียดจนแม้แต่นายทะเบียนยังไม่กล้าจะเอ่ยปาก 

ได้แต่ปล่อยให้ทั้งคู่อ่านเอกสารในมอืจนจบ

“ฉนัไม่มปีัญหา” ฝ่ายหญงิเป็นคนพูดก่อน

“ผมกไ็ม่ม”ี

หญิงสาวหันไปมองเขาเล็กน้อยก่อนจะหยิบปากกาขึ้นมาเซ็น

ชื่อลงบนเอกสาร ชายหนุ่มท�าแบบเดยีวกนั ฝ่ายหญงิเลื่อนเอกสารไป

ตรงหน้าเพื่อนที่มาด้วยให้เซ็นชื่อที่ช่องพยาน ส่วนฝ่ายชายนั้นพยาน
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ของเขาคอืทนายหนุ่มในชดุสูทดูเนี้ยบ 

ทั้งสองหนัมามองหน้ากนัอกีครั้ง ก่อนจะแลกเอกสารทั้งสองชดุ

แล้วท�าแบบเดมิ 

นายทะเบยีนมองทั้งสองหนุม่สาวเลก็น้อย เขาท�างานที่ส�านกังาน

เขตแห่งนี้มาหลายปี นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้ เขา 

เลื่อนเอกสารสองชดุไปตรงหน้าสองหนุ่มสาว 

“แน่ใจแล้วนะ...”

นายทะเบยีนถามยงัไม่ทนัจบประโยคดดี้วยซ�้า ฝ่ายหญงิกเ็ซน็

ชื่อเสรจ็แล้ว แล้วเขาจะท�าอะไรได้นอกจากกลนืค�าที่เหลอืลงไป นาย

ทะเบียนหันไปมองฝ่ายชายที่เซ็นชื่อในเอกสารด้วยสีหน้านิ่งไม่แพ้กัน

แล้วกไ็ด้แต่ลอบถอนหายใจ

เขาดงึเอกสารกลบัมาตรวจสอบความเรยีบร้อยอกีครั้ง ก่อนจะ

เริ่มจัดการงานของตัวเอง เสร็จแล้วจึงเลื่อนเอกสารที่เหมือนกันทุก

ประการให้ทั้งฝ่ายหญงิและฝ่ายชายคนละฉบบั 

เอกสารแผ่นนี้มีกรอบสี่เหลี่ยมลายไทย อักษรพิมพ์ตัวหนา

สนี�้าเงนิเด่นอยู่ด้านล่างตราครฑุ

‘ใบส�าคญัการหย่า’

ฝ่ายหญงิเอื้อมมอืไปรบัเอกสารมา รวบกองเอาไว้กบัเอกสารชดุ

แรก จัดการยัดทั้งหมดเก็บใส่กระเป๋าสะพายอย่างไม่ไยดี เธอลุกขึ้น

เอ่ยขอบคณุนายทะเบยีนที่ช่วยจดัการเรื่องนี้ให้แล้วหนัไปพยกัหน้ากบั

คนที่มาด้วย ก่อนทั้งสองสาวจะพากนัเดนิออกจากส�านกังานเขต

ฝ่ายชายมองตามแต่ไม่พดูอะไร เขาหนัไปขอบคณุนายทะเบยีน

เช่นเดยีวกนั ก่อนจะเดนิออกไปพร้อมทนาย เมื่อมาถงึด้านหน้าซึ่งเป็น

ที่จอดรถ เขากไ็ม่เหน็แม้แต่เงาของหญงิสาวแล้ว ใบหน้าหล่อเหลาของ

ชายหนุ่มนิ่งเรยีบไม่แสดงอารมณ์ใดๆ เขาหนัไปหาทนายหนุ่ม กล่าว

ขอบคณุตามมารยาท ทั้งสองจบัมอืกนัก่อนจะแยกย้ายกนัไป



กระดาษทรายแก้ว   9

“แน่ใจเหรอนำว่ำไม่ให้ฉันไปด้วย” ชไมพรเอ่ยหลงัจำกขบั

รถมาจอดที่หน้าอาคารสูงของบรษิทัส่งออกมชีื่อแห่งหนึ่ง

“แกรออยู่ในรถนี่แหละ ของส่วนใหญ่ฉนัทิ้งไปหมดแล้ว เหลอื

แค่สองสามอย่างที่ฉนัยงัไม่ได้เกบ็มา ใช้เวลาไม่นานหรอก แกไม่ต้อง

ดบัเครื่องนะ รออยู่ในรถนี่แหละ ฉนัไปไม่ถงึห้านาทหีรอก” พมิพ์นารา

บอกแล้วไม่รอช้า รบีเปิดประตูลงจากรถทนัท ี

หญิงสาวยืนนิ่งอยู่ข้างรถยนต์อีกอึดใจก่อนจะเชิดหน้าขึ้นและ

เดินตรงไปที่ประตูทางเข้า โดยมีสายตาของเพื่อนสนิทอย่างชไมพร 

มองตามหลงัอย่างอดเป็นห่วงไม่ได้

พิมพ์นาราตกเป็นเป้าสายตาเมื่อเธอเดินเข้ามาในบริษัท แต่ 

หญงิสาวไม่คดิจะสนใจ ด้านล่างนี่ยงัถอืว่าน้อยด้วยซ�้า เพราะเมื่อเธอ

มาถงึแผนกการตลาด สถานที่ที่เธอนั่งท�างานมากว่าสบิปี ไม่มพีนกังาน

คนไหนไม่รูจ้กัเธอ หรอืก่อนหน้านี้หากพวกเขาไม่รูจ้กั พมิพ์นารากเ็ชื่อ

ว่าตอนนี้พวกเขาคงรู้จกัเธอแล้ว 

หญิงสาวเดินไปที่โต๊ะท�างาน เก็บของที่ต้องการใส่ถุงกระดาษ

ใบเลก็ที่น�าตดิตวัมา 

“คณุนา” 

เสยีงคุน้หดูงัขึ้น พมิพ์นาราเงยหน้าขึ้นและส่งยิ้มให้ไกรศรที่เดนิ

มาหาเธอถงึโต๊ะท�างาน

“ขอบคณุส�าหรบัทกุอย่างที่ผ่านมานะคะ ถ้าวนันั้นคณุศรไม่ให้

โอกาสนา นากค็งไม่ได้ก้าวมายนืตรงจดุนี้แน่ และนาต้องขอโทษคณุศร

จริงๆ ที่ไม่ได้แจ้งเรื่องให้คุณศรทราบล่วงหน้า มันเป็นการตัดสินใจ

อย่างกะทนัหนัจรงิๆ”

ไกรศรมองหญงิสาวด้วยแววตาที่เตม็ไปด้วยความห่วงใย “คณุ

แน่ใจแล้วเหรอ”

“นาแวะไปเซน็เอกสารที่ฝ่ายบคุคลก่อนจะขึ้นมาที่นี่แล้วค่ะ”
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ค�าตอบนี้ชัดเจนมากพอแล้วส�าหรับคนถาม ถึงจะท�างานเป็น

เจ้านายลกูน้องกนัมานาน แต่ส�าหรบัปัญหาที่พมิพ์นาราก�าลงัเผชญิก็

ไม่ใช่จะแก้ไขหรอืให้ก�าลงัใจกนัอย่างโจ่งแจ้งได้มากนกั

“เพื่อนนารออยู่ในรถ ถ้าอย่างไรนาขอตวัก่อนนะคะ”

“ถึงจะไม่ได้ท�างานด้วยกันแล้ว แต่ผมก็หวังว่าเราจะยังเป็น

เพื่อนกนัได้นะ”

พมิพ์นารายิ้มให้อกีฝ่าย เธอไม่พูดอะไรอกี แต่เดนิกลบัออกไป

ท่ามกลางสายตาอยากรู้อยากเหน็ของคนทั้งแผนก ทนัททีี่คล้อยหลงั 

พนกังานหลายคนกเ็ริ่มจบักลุม่กนัทนัทที�าให้ไกรศรต้องกระแอมเตอืน

ไปหนึ่งรอบ ทกุคนหนักลบัมาสนใจงานตวัเองอกีครั้ง แต่กเ็พยีงไม่นาน 

เพราะแต่ละคนคนัปากยบิกนัทั้งนั้น

ที่ลำนจอดรถ ชไมพรที่นั่งลุ้นจนตัวบิดมำร่วมสิบนำทีได้

ผ่อนลมหายใจเมื่อเห็นเพื่อนสนิทเดินออกจากประตูด้านหน้ามา เธอ

รบีก้าวลงจากรถ เดนิเข้าไปหาเพื่อน แย่งถงุกระดาษใบเลก็ที่แทบไม่มี

น�้าหนกัอะไรเลยมาถอืเอาไว้เอง แล้วจงึพากนัเดนิกลบัไปที่รถ

“คดิหรอืยงัว่าเที่ยงนี้จะกนิอะไร”

“ฉันมีไอเดียดีๆ” ชไมพรตอบกลับด้วยท่าทางกระตือรือร้น  

“ต�าถาดร้านหน้าหอไหมแก”

พมิพ์นาราหลดุหวัเราะออกมาทนัท ีร้านหน้าหอที่ว่าอยู่ไม่ไกล

จากมหาวิทยาลัยที่ทั้งสองจบมาด้วยกัน “นี่แกตั้งใจจะขับรถชั่วโมง

ครึ่งไปกนิต�าถาดเลยเหรอ”

“รักจะเป็นชะนีสายเขมือบ ต้องไม่หวั่นไหวกับแค่เรื่องระยะ

ทาง!”

“ตามใจ แกเป็นคนขบั ถ้าแกขยนัจะฝ่ารถตดิไปกนิ ฉนัจะไป

ท�าอะไรได้!”
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“โอเค ตกลงตามนี้ ขึ้นรถเลย ให้ด่วน!” ชไมพรเร่งแล้วมดุเข้าไป

นั่งประจ�าที่นั่งคนขบัอย่างรวดเรว็  

พมิพ์นาราส่ายศรีษะเบาๆ แล้วยกมอืขึ้นจะเปิดประตูรถ ตอน

นั้นเองเสยีงคุ้นหูกด็งัขึ้น

“นา” 

ร่างบางชะงกัทนัท ีพมิพ์นาราลอบกดัรมิฝีปากด้านในเลก็น้อย

ก่อนจะหนัไปเผชญิหน้ากบั ‘อดตีสาม’ี

ชไมพรที่นั่งอยู่ในรถก็ได้แต่ยกสองมือก�าพวงมาลัยแน่น เธอ

อยากจะเปิดประตูออกไปแล้วด่าผู้ชายหน้าไม่อายคนนี้สักยกสองยก

เพื่อความสะใจ แต่กต้็องห้ามใจตวัเองเอาไว้ เธอจดัการกดปุม่ลดกระจก 

ด้านของพมิพ์นาราลงแล้วเอ่ยเรยีก

“นาขึ้นรถเหอะ”

“ผมขอเวลาแค่สองนาท”ี 

พมิพ์นารามองคนตรงหน้าอยู่อดึใจก่อนจะเอ่ย “เชญิ”

คิ้วหนาของชายหนุม่ขมวดเข้าหากนั ก่อนเขาจะยื่นซองจดหมาย

สขีาวซองหนึ่งให้

หญงิสาวปรายตามอง “อะไร”

ชายหนุม่มสีหีน้าอดึอดัเลก็น้อย “ตามกฎของบรษิทั คณุลาออก

กะทนัหนัโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท�าให้คณุไม่ได้รบัเงนิเดอืนของ

เดอืนนี้”

“แล้วยงัไง” พมิพ์นาราถามกลบัเสยีงเยน็ชา เรื่องนี้เธอรูอ้ยูแ่ล้ว 

ฝ่ายบุคคลเองก็บอกกับเธออย่างชัดเจนแล้วเมื่อวานนี้เมื่อเธอเดินเข้า 

ไปบอกว่าเธอต้องการลาออกและต้องการให้มีผลทันที มันเป็นกฎ 

ของบรษิทั พนกังานทกุคนรู้เรื่องนี้ด ีพมิพ์นาราเองกไ็ม่คดิมาก เพราะ

ตอนนี้ก็เพิ่งผ่านต้นเดือนมาแค่ไม่กี่วัน ไม่จ�าเป็นต้องไปเรียกร้องเงิน

ชดเชยอะไร อีกอย่างการลาออกของเธอก็ท�าให้บริษัทต้องวุ่นวายอยู่
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แล้ว ถงึจะไม่มาก แต่กเ็ชื่อว่าต้องมผีลอย่างแน่นอน ไกรศรคงจะต้อง

หงดุหงดิกบัเลขานกุารคนใหม่ไปอกีสกัพกักว่าทั้งสองจะท�างานเข้ากนั

ได้

“รบันี่ไปเถอะ”

พิมพ์นาราเลิกคิ้วสูง ก่อนจะเอื้อมมือไปรับซองจดหมายสีขาว

มาและเปิดออก

“เช็คเงินสดสองแสน” ชายหนุ่มเอ่ยเมื่อเห็นพิมพ์นาราดึงของ

ข้างในออกมา “ถอืเป็นค่าชดเชย”

ตัวเลขบนเช็คไม่ได้ท�าให้พิมพ์นารารู้สึกอะไรมากนัก แต่ชื่อ 

ผู้ออกเช็คต่างหากที่ท�าให้เธอต้องเม้มริมฝีปากแน่น หลังจากนั้นเธอ

เกบ็มนัใส่ซองแล้วส่งคนืให้

“เอาคนืไป ฉนัไม่ต้องการ”

“ไม่เอาน่านา อย่าท�าแบบนี้เลย คณุลาออกกะทนัหนั อย่าว่า

แต่เงนิเดอืนเลย ค่าชดเชยคณุกไ็ม่ได้นะ”

“คณุไอรดากเ็ลยจดัการเรื่องนี้ให้?”

“คุณไอซ์เขาหวังดี เงินนี่อาจจะไม่เยอะ แต่น่าจะช่วยคุณได้

ระหว่างที่คณุต้องหางานใหม่”

พมิพ์นาราจ้องมองคนตรงหน้าด้วยสายตาว่างเปล่า ยงัไม่ทนัที่

เธอจะพูดอะไร ชายหนุ่มก็ย�้าให้เธอรับเอาไว้แล้วเดินกลับเข้าประตู

บริษัทไป ทิ้งให้เธอได้แต่ยืนเหมือนคนโง่อยู่กลางแดดร้อนจัดยาม 

เที่ยงวนั

เห็นคนนอกรถไม่ขยับ ชไมพรก็อดเป็นห่วงไม่ได้ เธอตัดสินใจ

เปิดประตูลงจากรถ ซึ่งเป็นจงัหวะเดยีวกบัที่พมิพ์นาราเริ่มขยบั

“นา ไอ้นา!” ชไมพรตะโกนเรียกอย่างตกใจจากด้านหลังเมื่อ

เห็นเพื่อนสนิทซอยเท้ากระแทกส้นสูงฉับๆ เดินกลับเข้าไปในบริษัท 

ท่าทางราวกบันางพญาที่พร้อมจะสาดเพลงิใส่ทกุคน 
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ชไมพรตั้งท่าจะวิ่งตามออกไป แต่กน็กึขึ้นได้ว่ายงัไม่ได้ดบัเครื่อง

รถยนต์จงึรบีมดุกลบัเข้ามาจดัการบดิกญุแจ ดบัเครื่อง ปิดประตู วิ่ง

ออกไปแล้วหลายก้าวก่อนจะหนักลบัมากดรโีมตเพื่อลอ็กประตูรถ

ตาย ตาย! องค์แม่ลงขนาดนี้ คงได้มเีละกนับ้างแน่ๆ!

หลังจำกพุฒิพงศ์ให้ของแก่ ‘อดีตภรรยำ’ ไปแล้ว เขำก ็

ไม่ได้คิดอะไรอีก สิ่งที่เขาสนใจก็คือตอนนี้จัดการเคลียร์ปัญหาต่างๆ 

ได้อย่างเรียบร้อย กลับสู่สถานะหนุ่มโสด สามารถคบหากับไอรดา

อย่างเปิดเผยได้เสยีท ีความจรงิเขาไม่เหน็ด้วยกบัไอรดาเท่าไรนกั ใน

เมื่ออกีฝ่ายยนืยนัเสยีงแขง็ เขาจะท�าอย่างไรได้ 

แต่ถ้าเขารูส้กันดิว่าอะไรจะเกดิขึ้นหลงัจากยื่นซองนั้นไปให้ ต่อ

ให้ต้องขดัใจไอรดา พฒุพิงศ์กค็งไม่ลงัเลที่จะท�า

“คณุพฒุ”ิ เสยีงไอรดาดงัขึ้นแทบจะทนัททีี่เขาผ่านประตเูข้ามา 

รอยยิ้มประดบัอยู่บนใบหน้าหวานสวย 

วนันี้เป็นวนัที่ไอรดามคีวามสขุอย่างไม่ต้องสงสยั หญงิสาวเดนิ

ตรงปรี่เข้ามาหาชายหนุม่ทนัท ีความจรงิเธออยากจะดงึเขามาจูบเพื่อ

ประกาศความเป็นเจ้าของให้รู้แล้วรู้รอดไป ผู้หญิงหน้าไหนจะได้ไม่

อวดดเีข้ามายุง่กบัของของเธอ แต่ในฐานะลกูสาวคนเดยีวของเจ้าของ

บรษิทั ไอรดาจ�าเป็นที่จะต้องสงวนท่าทเีอาไว้สกัหน่อย

“เจอตัวพอดี คุณพุฒิจ�าแฮรี่ได้ไหมคะ เจ้าของร้านอาหารที่ 

ลอนดอนน่ะค่ะ ตอนนี้เขามาเปิดร้านอาหารที่ไทยแล้วนะคะ แอรอน

ส่งข้อความมาชวนไอซ์กบัคณุไปร่วมฉลองงานเปิดร้านด้วย”

ไม่มีแอรอนที่ไหนหรอกชายหนุ่มรู้ดี การฉลองที่ไอรดาพูดถึงก็

คอืฉลองเรื่องที่เขาเป็นหนุม่โสดอย่างเป็นทางการแล้ว ส่วนมื้อกลางวนั 

พวกเขาคงต้องไป ‘กิน’ ที่คอนโดมิเนียมของพุฒิพงศ์ซึ่งอยู่ห่างจาก

บรษิทัสบิห้านาท ี
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“แฮรี่กบัคณุสนทิกนัมาก ถ้าไม่ไป แฮรี่คงงอนคณุแน่”

พุฒิพงศ์อ้าปากก�าลังจะตอบ แต่จังหวะนั้นเองที่พิมพ์นารา 

พูดแทรกขึ้น 

“ก่อนพวกคุณจะไปฉลอง ฉันขอเวลาสักสองสามนาทีได้ไหม

คะ!” 

เพราะเป็นเวลาพกัเที่ยง พนกังานส่วนมากจงึลงมารวมกนัอยูท่ี่

บริเวณชั้นล่างเพื่อเตรียมจะไปหามื้อเที่ยงกิน แค่ฉากการพบกันของ

พุฒิพงศ์กับไอรดาก็ดึงดูดสายตาพวกพนักงานได้กว่าครึ่งอยู่แล้ว  

ตอนนี้มพีมิพ์นาราเข้าฉากมาอกีคน สายตาทกุคู่จงึจ้องมองมาทนัท ี

คิ้วของพุฒิพงศ์ขมวดเข้าหากัน ขณะที่ไอรดาเม้มริมฝีปาก 

เลก็น้อย

“นา” น�้าเสยีงที่เอ่ยเรยีกกดต�่าคล้ายจะเป็นการเตอืน

“ฉนัขอเวลาไม่นาน คงไม่ท�าให้พวกคณุเสยีเวลา ‘ฉลอง’ มาก

นกัหรอกค่ะ”

“กไ็ด้ งั้นไปคยุที่ห้องท�างานผม” พฒุพิงศ์พดูพร้อมท�าท่าจะเข้า

มาลากตัว แต่เพียงแค่มือเขาแตะที่แขนเธอ พิมพ์นาราก็สะบัดอย่าง

แรง 

“จรงิๆ ฉนักไ็ม่ได้จะคยุกบัคณุหรอก” หญงิสาวตอบกลบัแล้ว

เลื่อนสายตาไปที่ไอรดา 

ไอรดาแสดงสีหน้าไม่พอใจ เธอหันไปส่งสายตาให้พุฒิพงศ์รีบ

จดัการเรื่องนี้

“นา...”

“ฉนัเอานี่มาคนื” พมิพ์นาราพดูขดัพร้อมยื่นซองจดหมายสขีาว

ไปตรงหน้าไอรดา แน่นอนว่าอกีฝ่ายต้องรู้อยู่แล้วว่ามนัคอือะไร

ไอรดาแสร้งท�าหน้าเหลอหลา แล้วหนัไปมองพฒุพิงศ์อกีครั้ง

“กรุณารับเช็คค่าชดเชยของคุณคืนไปเถอะค่ะ มันไม่จ�าเป็น” 
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พมิพ์นาราพูดด้วยเสยีงดงัฟังชดั สองประโยคสั้นๆ แต่กลบัท�าให้บรรดา

พนกังานพากนัหูผึ่ง

“นา” พุฒิพงศ์ส่งเสียงเตือนอีกครั้งพร้อมขยับเข้ามาใกล้อีก 

“อยากจะพูดอะไรไปคยุกนัที่ห้องผม!”

“ฉันไม่ใช่พนักงานของบริษัทนี้อีกแล้ว คุณใช้สิทธิ์อะไรมาสั่ง

ฉนั”

ค�าตอบที่สวนกลับมาอย่างไม่ไว้หน้าท�าให้พุฒิพงศ์แปลกใจ 

ไม่น้อย แต่สิ่งที่ท�าให้เขาต้องชะงักก็คือความร้อนแรงในดวงตาของ

พมิพ์นารา มนัเป็นแววตาที่เขาไม่เคยเหน็มาก่อน มบีางส่วนในตวัเธอ

ตอนนี้ท�าให้พฒุพิงศ์รูส้กึว่าหญงิสาวตรงหน้าไม่ใช่พมิพ์นาราที่เขารูจ้กั

“คุณพุฒิ!” เสียงเรียกของไอรดาสามารถดึงสติของพุฒิพงศ์

กลบัมาได้อย่างดี

“อย่าท�าให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนา มอีะไรไม่พอใจ ไปคยุกนัที่ห้อง

ท�างานผมดกีว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาส่วนตวั ยงัไงกไ็ม่ควรเอามาพดูที่นี่”

“ปัญหาส่วนตัวเหรอคะ” พิมพ์นาราทวนค�าเสียงหยัน “จะว่า

ไปมนักใ็ช่นะ เรื่องนี้เป็นปัญหาส่วนตวัของฉนักบัคณุไอรดา ส่วนคณุ

ไม่เกี่ยว!”

ไอรดาเม้มริมฝีปากแน่น ตอนนี้พนักงานที่มุงดูเหตุการณ์เริ่ม

เยอะขึ้นเรื่อยๆ แล้ว 

“ถ้าอย่างนั้นไปคยุกนัที่ห้องท�างานของฉนักแ็ล้วกนั” 

“อย่างที่บอกว่าไม่จ�าเป็นหรอกค่ะ เพราะฉันแค่เอาของมาคืน

คณุเท่านั้น”

“ฉนัให้แล้ว คณุเกบ็ไว้เถอะนะ” ไอรดาพยายามพดูด้วยน�้าเสยีง

สภุาพที่สดุ 

“ฉนัท�าอะไรไป ฉนัรู้ตวัด ีเรื่องค่าชดเชยอะไรนี่ไม่จ�าเป็นเลย”

ไอรดาขยบัเข้ามาข้างหน้าหนึ่งก้าว แล้วเอ่ยด้วยเสยีงเบาที่พอ
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ให้ได้ยนิกนัแค่สองคน

“อย่าถอืศกัดิ์ศรมีากนกัเลย รบัเอาไว้เถอะ ถอืว่าเป็นค่าชดเชย” 

พูดจบไอรดาก็ถอยกลับมายืนที่เดิมพร้อมรอยยิ้มราวกับนางฟ้าบน

ใบหน้า “ฉนัหวงัว่าคณุจะเข้าใจนะคะ”

พมิพ์นารามองผู้หญงิตรงหน้า พลนัมมุปากกก็ระตกุถี่ยบิ 

“ปกติเวลาที่เราต้องจ่ายค่าชดเชย มันก็ต้องมีมูลค่าเทียบเท่า

หรอืมากกว่าสนิะคะ” พมิพ์นาราเอ่ยเสยีงเรยีบ และครั้งนี้เธอไม่รอให้

อกีฝ่ายตอบ แต่พดูต่อทนัทว่ีา “คณุไอรดาแย่งสามขีองฉนัไป ในกรณี

ที่เทยีบเท่าคณุกค็วรจะชดเชยเป็นสามใีหม่ให้ฉนัสกัคน แต่คณุไอรดา

กลบัแสดงน�้าใจด้วยการจ่ายค่าชดเชยด้วยเชค็เงนิสดสองแสนบาทให้

ฉนั แหม...บอกตามตรงนะคะ ตอนแรกที่เหน็ตวัเลขบนเชค็ ฉนัต้องก้ม

หน้านบัศูนย์ตั้งสองรอบ!”

“พอได้แล้วนา!” พฒุพิงศ์เอ่ยเสยีงเข้ม ท�าท่าราวกบัจะพุ่งเข้า

มาบบีคอเธอถ้าหญงิสาวยงัไม่หยดุพูด

พมิพ์นาราไม่สนใจอดตีสาม ีเธอผลกัเขาออกไปให้พ้นทางแล้ว

พูดกบัไอรดาต่อ

“ที่ฉนัเอาเชค็มาคนืกเ็พราะมลูค่าที่คณุไอรดาต้องการจะชดเชย

ให้ฉันมันมากเกินจ�าเป็น” พิมพ์นาราพูดพร้อมเปิดซองจดหมายออก

หยิบเช็คเงินสดที่มีชื่อไอรดาเป็นผู้จ่ายเงินออกมาโบกเบาๆ “เงิน 

สองแสนบาทนี่มันมากเกินไปค่ะ ฉันไม่กล้ารับหรอก เพราะถ้าจะให้

ค�านวณกต็้องหกัค่าเสื่อมจากการที่ฉนัใช้งานมาตั้งสบิเจด็ปีด้วย ของ

มอืสองเขาไม่ขายกนัแพงหรอกนะคะ คณุเองกท็ดลองใช้งานฟรมีาตั้ง

สามปีแล้ว จะมาคดิเลก็คดิน้อยอะไรตอนนี้คะ!”

ถึงตอนนี้พุฒิพงศ์กับไอรดาก็รักษาหน้าเอาไว้ไม่ได้แล้ว ทั้งคู่

กดัฟันกรอด หน้าแดงจนแทบจะเขยีว ทั้งโกรธทั้งอาย แต่ยงัไม่ทนัจะ

ได้ตอบโต้ พมิพ์นารากท็ิ้งอกีสองประโยคเดด็ใส่หน้าพวกเขาแล้ว



กระดาษทรายแก้ว   17

“แต่ถอืเสยีว่าเพื่อฉลองการลาออกของฉนั สามหี่วยๆ คนหนึ่ง

ฉนัยกให้ฟรไีม่คดิตงัค์ค่ะ” จบค�าพูดประโยคนี้ เชค็เงนิสดมูลค่าสอง

แสนบาทถูกสะบดัออกจากปลายนิ้วมอืของพมิพ์นาราอย่างไม่ไยด ี

และเช็คเจ้ากรรมก็เหมือนจะมีชีวิต มันเลือกที่จะหล่นลงตรง

ปลายเท้าของไอรดาแบบพอดบิพอด ีแถมหน้าเชค็ยงัหงายขึ้น เผยให้

เหน็จ�านวนที่ถูกเขยีนบนเชค็ รวมถงึชื่อคนจ่ายเชค็ด้วย

หญงิสาวแจกรอยยิ้มกว้างอย่างสะใจก่อนจะหมนุตวัสะบดัหน้า

เดินออกจากบริษัทที่ท�างานมากว่าสิบปีด้วยมาดนางพญา ทิ้งเอาไว้

เพียงใบหน้าที่ประดับด้วยรอยยิ้มกว้างให้ตราตรึงอยู่ในความทรงจ�า

ของทกุคนที่ได้เหน็
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“หย่ำ!!!” เสยีงโวยดงัลัน่ ท�ำเอำพมิพ์นำรำทีเ่พิง่จะยกแก้ว

กาแฟขึ้นจบิต้องเบี่ยงตวัออกห่าง 

“พูดเบาๆ กไ็ด้แม่ นานั่งอยู่แค่นี้”

คนเป็นแม่ฟังแล้วของขึ้น เอื้อมมอืไปหยกิต้นแขนลูกสาวอย่าง

แรงจนพมิพ์นาราร้องลั่น

“โอ๊ยแม่ นาเจบ็!” 

“เจบ็สดิ”ี พาณวี่าลูกสาว “นี่แกยงัสตดิอียู่หรอืเปล่า อายปุา

เข้าไปตั้งเท่าไรแล้ว ท�าอะไรท�าไมไม่รู้จกัคดิบ้าง”

“นาคดิดแีล้วแม่” 

“ยงัจะเถยีงอกี! ถ้าคดิดแีล้วแกจะไปหย่ากบัตาพฒุทิ�าไม!”

“กเ็หมอืนที่คนอื่นๆ เขาหย่ากนัไงแม่ คนเราไปกนัไม่ได้ จะฝืน

อยู่กันไปท�าไม” พิมพ์นาราตอบกลับเสียงเรียบ เธอคิดอยู่แล้วว่าแม่

จะต้องไม่เหน็ด้วยกบัการตดัสนิใจของเธอ ดงันั้นเธอจงึไม่คดิจะบอก

ตั้งแต่แรกว่าจะท�าอะไร

“ชวีติคู่มนักม็ปีัญหาด้วยกนัทั้งนั้น ท�าไมไม่คดิจะหาทางแก้ไข

ก่อน ท�าอะไรบุ่มบ่ามไม่รู้จกัคดิ ตวัเองอายปุาเข้าไปตั้งเท่าไรแล้ว”

“อายเุท่าไรมนัไม่ได้เกี่ยวกนัสกัหน่อย แล้วกใ็ช่ว่านาจะไม่อยาก

1
แค่หย่ำ
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แก้ปัญหา แต่ในเมื่อมนัแก้ไม่ได้ แล้วจะฝืนไปท�าไม ต่างคนต่างไปก็

ดแีล้ว”

“ฉนัละอยากตแีกจรงิๆ พมิพ์นารา!” พาณตีวาดลั่น “แกไม่ใช่

เดก็แล้วนะ แล้วแกกบัพฒุกิไ็ม่ใช่ว่าเพิ่งแต่งงานกนั ไม่ได้เพิ่งรกักนัแค่

ปีสองปี ท�าไมไม่หนัหน้าคยุกนั”

“ทางนั้นน่ะระรกิระรี้อยากจะหย่ามากกว่านาอกี”

“เพราะเขาชวนหย่าแกกเ็ลยหย่างั้นส!ิ คดิว่าชวีติมนัง่ายนกัหรอื

ไง ผูห้ญงิน่ะไม่เหมอืนผูช้ายหรอกนะ แล้วมาหย่าตอนอายสุามสบิสอง

เข้าไปแล้ว ต่อไปจะท�ายงัไง แล้วยงัเรื่องลาออกอกี นี่แกคดิจะทิ้งชวีติ

ตวัเองแล้วใช่ไหม!”

พิมพ์นารากระแทกแก้วกาแฟลงบนโต๊ะอย่างไม่อาจควบคุม

อารมณ์ได้ “นามาหาแม่เพราะอยากได้ที่พกัใจ แต่เหน็ชดัๆ เลยว่ามนั

ไม่ใช่ แม่คดิว่านาอยากให้เรื่องมนัเป็นแบบนี้เหรอ คดิว่านาไม่เจบ็เหรอ 

แต่แม่จะให้นาท�ายงัไง สามนีาเขาไปมผีู้หญงิคนอื่น เขาต้องการหย่า

กับนาเพื่อที่จะไปอยู่กับคนรักใหม่ของเขาโดยที่ไม่ถูกสายตาคนอื่น 

มองว่าผู้หญงิคนนั้นแย่งสามนีา พฒุปิกป้องผู้หญงิคนนั้นขนาดนี้แล้ว 

แม่ยังจะให้นายื้อเขาเอาไว้อีกเหรอ ตอนที่พวกเขาไปมีความสุขด้วย

กนั ลกูเขยที่แสนดขีองแม่เคยคดิถงึจติใจนาบ้างไหม ส่วนเรื่องลาออก

จากงาน แม่จะให้นาทนอยู่ตรงนั้น เห็นพวกเขารักกันหวานชื่นเหรอ 

นาไม่ได้เข้มแขง็ขนาดนั้นหรอกนะแม่!”

เหน็ลกูสาวพูดออกมาทั้งน�้าตา คนเป็นแม่อย่างพาณกีพ็ดูอะไร

ไม่ออกเหมอืนกนั

“ถ้าไม่หย่าแล้วยงัไง แม่จะให้พวกเราอยูก่นัแบบสามคนผวัเมยี

งั้นเหรอ”

“ฉนักไ็ม่ได้บอกแบบนั้น แต่แกกน่็าจะใจเยน็กว่านี้หน่อย บางที

มนัอาจจะเป็นการหลงชั่วครั้งชั่วคราว”
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“พวกเขาอยู่ด้วยกนัมาสามปีแล้วนะแม่!” พมิพ์นาราสวนกลบั

ทนัท ีหวัใจในอกซ้ายเหมอืนถูกบบีด้วยมอืที่มองไม่เหน็ 

รักแท้แพ้ระยะทาง ประโยคนี้ไม่ผิดเลยสักนิด เพื่อความ

ก้าวหน้าในอาชพี พมิพ์นารายอมให้สามเีดนิทางไปประจ�าสาขาที่ต่าง

ประเทศ ระยะทางที่ห่างกันครึ่งโลกสามารถถูกลดทอนได้ด้วย

เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ช่วงปีแรกที่พฒุพิงศ์ไปอยู่ต่างประเทศพมิพ์นารา

กพ็ยายามหาวนัหยดุเพื่อบนิไปหา แต่ช่วงสองปีหลงัเธอไม่ได้ไป เพราะ

ช่วงเวลาหยุดของพวกเขาไม่ตรงกันเลย อีกทั้งไกรศรก็เลื่อนขึ้นไปรับ

ต�าแหน่งผู้จดัการฝ่ายการตลาด ในฐานะเลขานกุารของเขา งานของ

เธอจงึมากขึ้นตามไปด้วย ใครจะไปรู้ 

พมิพ์นาราแอบเสยีใจอยู่ไม่น้อย ได้แต่ปลอบใจตวัเองว่าอกีแค่

สองปีพฒุพิงศ์กจ็ะกลบัมาแล้วจงึไม่คดิอะไรมาก ไม่ระแคะระคายอะไร

เลยสกันดิ จนกระทั่งวนัที่พฒุพิงศ์กลบัมาเมอืงไทย เธอซึ่งเป็นภรรยา

ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเขากลบัมา เขาไปค้างที่บ้านแม่ กว่าเธอจะรู้กผ่็านไปกว่า

สปัดาห์แล้ว

และอกีกว่าสองเดอืนเลยทเีดยีวกว่าที่พมิพ์นาราจะรูว่้ามบีางอย่าง 

ผดิปกต ิคนในบรษิทักว่าครึ่งรู้เรื่องนี้ก่อนเธอเสยีอกี เพยีงแต่ไม่มใีคร

พูดออกมาตรงๆ เท่านั้นเอง

พิมพ์นาราก็เหมือนผู้หญิงทั่วไป เมื่อรู้ว่าสามีมีชู้ หัวใจเธอ

เหมอืนถูกกระชาก ทกุอย่างตรงหน้าด�ามดื เธออาละวาดใส่เขา ขว้าง

ปาข้าวของ กรีดร้องราวคนเสียสติ ร้องไห้ปานจะขาดใจ ปากได้แต่

ถามประโยคเดมิๆ

เธอผิดอะไร พวกเขาท�าแบบนี้กับเธอท�าไม เขาท�าแบบนี้ได้

อย่างไร

ไม่มีใครตอบค�าถามเธอได้ สายตาของคนในบริษัทที่รู้เรื่องมี

เพยีงความเหน็อกเหน็ใจ แต่ในความรู้สกึของพมิพ์นาราแล้ว ราวกบั
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คนพวกนั้นก�าลงัสมเพชเธออยู่ 

หลังจากผ่านช่วงเวลาที่เหมือนคนบ้ามาสี่เดือน พิมพ์นาราจึง

ตดัสนิใจว่าจะจบทกุอย่างลงเสยีท ี

สิ่งที่ผูเ้ป็นแม่พดูไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยคดิ เชื่อเถอะว่าเธอน่ะคดิมา

ไม่รู้กี่รอบแล้ว เธอคบหากับพุฒิพงศ์มาตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมปลาย 

เขาเป็นรกัแรกของเธอ เป็นผูช้ายคนเดยีวในชวีติเธอ ครึ่งชวีติที่ผ่านมา 

เขาอยู่ในทุกส่วนของความทรงจ�า เกือบจะเป็นทั้งชีวิตของเธอเลย 

ด้วยซ�้า 

ไม่มใีครเข้าใจหรอกว่าเธอเจบ็ปวดแค่ไหน ถงึตอนนี้หวัใจเธอก็

ยงัคงแหลกสลายอยู่ข้างใน เธอไม่ได้แสดงมนัออกมา ไม่โวยวาย ไม่

วิ่งโร่ไปฆ่าตวัตายเพื่อเรยีกร้องความเหน็ใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอ

ไม่ได้รู้สกึอะไร ไม่ใช่เพราะเธอหยิ่งยโสมาจากไหน แต่เป็นเพราะหวัใจ

เธอเจ็บปวดเกินไป แค่พาตัวเองผ่านไปให้ได้ในแต่ละวันพิมพ์นาราก็

เหนื่อยมากพอแล้ว

ยื้อคนที่หมดรักแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร ทั้งตัวทั้งใจของ 

พฒุพิงศ์ไม่ได้อยูท่ี่เธออกีต่อไปแล้ว สิ่งเดยีวที่อยูค่อืกระดาษแผ่นหนึ่ง

ที่บ่งบอกสถานะของสามภีรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 

“ตาพฒุนิะตาพฒุ ิแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยจรงิๆ” 

พมิพ์นาราฟังประโยคนี้แล้วไม่พูดอะไร เพยีงแค่นั่งนิ่งปล่อยให้

น�้าตาไหลต่อไปอย่างเงยีบๆ เท่านั้น

การหย่าของเธอกับพุฒิพงศ์ไม่มีความยุ ่งยากเลยสักนิด 

ทรัพย์สินหลังแต่งงานอะไรก็ตามที่เธอชี้ว่าจะเอา เขาล้วนยกให้เธอ

หมด บ้านที่เป็นเรอืนหอพมิพ์นารายกให้เขาไป เธอไม่ต้องการอยูใ่นที่

ที่มเีขาอยู่ในความทรงจ�า เธอเลอืกคอนโดมเินยีมสองห้องกบัรถยนต์

คนัที่ขบัอยู่ ส่วนเงนิ พมิพ์นาราไม่เรยีกร้องจากเขาแม้แต่บาทเดยีว

โชคอย่างเดียวที่เธอมีคงเป็นเรื่องที่เธอกับพุฒิพงศ์ยังไม่มีลูก
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ดว้ยกนั พวกเขาแต่งงานกนัหลงัจากที่พมิพ์นาราเรยีนจบ ตอนนั้นเธอ

เพิ่งอายยุี่สบิสอง ยงัอยากใช้ชวีติสดุเหวี่ยง อยากเที่ยว จงึตดัสนิใจว่า

จะรอกันไปก่อน หลังจากนั้นเมื่อเธอตัดสินใจว่าพร้อมแล้ว พุฒิพงศ ์

กต็้องไปท�างานที่สาขาต่างประเทศ 

คดิถงึตรงนี้แล้วมมุปากของพมิพ์นารากอ็ดกระตกุไม่ได้ เธอเอง

ไม่ใช่เหรอที่บอกให้เขาไป เธอเองนี่ละที่บอกให้เขาเลอืกความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงาน ใครจะไปคิดว่าเขาจะทรยศความไว้ใจของเธอได้

อย่างเจบ็แสบขนาดนี้ 

พฒุพิงศ์ท�าอย่างที่เธอบอกเขาจรงิๆ เขาเลอืกความก้าวหน้าใน

หน้าที่การงานและการคบหากบัลกูสาวเจ้าของบรษิทักถ็อืเป็นหนทาง

ก้าวหน้าที่ดทีางหนึ่งเหมอืนกนั

“ผู้หญิงสมัยนี้ก็จริงๆ เลย ไม่ได้สนใจเลยว่าคนเขามีเมียมีลูก

อยู่แล้วหรอืเปล่า”

“เรื่องนี้โทษผู้หญงิฝ่ายเดยีวไม่ได้หรอกนะแม่ ผู้หญงิให้ท่า ถ้า

ผู้ชายไม่มใีจจะเล่นด้วย ต่อให้แก้ผ้าตรงหน้า เขากไ็ม่หวั่นไหว”

“เฮ้อ แล้วนี่จะท�ายงัไงต่อ”

“ก็ไม่เห็นต้องท�าอะไร นาว่าจะหยุดพักสักเดือน แล้วค่อยเริ่ม

หางาน” 

พาณมีองลกูสาวคนเดยีว อยากจะเอ่ยปลอบแต่กพ็ดูไม่ออก ใน

ความคดิคนเป็นแม่ อย่างไรเสยีการหย่ากไ็ม่ใช่ทางเลอืกที่ดนีกั

“แม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะ นาเชื่อว่านาหางานได้ คณุไกรศรเขา

เขยีนจดหมายรบัรองให้นาอย่างดเีลย”

“เรื่องงานใหม่น่ะฉนัไม่ห่วงหรอก”

พมิพ์นาราหนัไปมองแม่ทนัที

“ผู้หญงิที่ผ่านการหย่ามา ยงัไงมนักด็ูไม่ดอียู่ด”ี

พิมพ์นาราเอื้อมมือไปหยิบกระดาษทิชชูมาเช็ดคราบน�้าตาบน
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ใบหน้าแล้วลกุขึ้นยนื 

“ผู้ชายผ่านการหย่าแล้วอยากเริ่มต้นใหม่ ทกุคนยงัมองว่าเป็น

เรื่องปกติ แล้วผู้หญิงที่ผ่านการหย่ามันจะเป็นเรื่องที่ดูไม่ดีได้ยังไง 

ส�าหรบัคู่อื่นนาไม่สนหรอกว่าพวกเขาจะเป็นยงัไง แต่ส�าหรบันา การ

หย่าที่เกดิขึ้นนาไม่ผดิ คนที่ต้องรู้สกึผดิควรเป็นคนพวกนั้น ไม่ใช่นา!”

“แต่ผู้ชายเขาไม่มองแบบนั้นน่ะส”ิ 

“หึ ก็แค่ความคิดเห็นแก่ตัว ผู้ชายคาดหวังว่าผู้หญิงที่ตัวเอง

แต่งงานด้วยต้องบริสุทธิ์ แต่ตัวเองผ่านมากี่คนแล้วเคยนับบ้างหรือ

เปล่า ผู้ชายที่คิดเล็กคิดน้อยแบบนี้ แม่ยังอยากจะให้มาดูแลลูกสาว

แม่เหรอ”

พาณหีน้างอทนัที

“นารู้ว่าแม่เป็นห่วงนา อยากให้นาได้มคีนดูแล แต่ถ้าเรื่องแค่นี้

ผูช้ายคนนั้นยงัเหน็เป็นเรื่องใหญ่ นากไ็ม่คดิว่าจะใช้ชวีติกบัเขาได้หรอก

นะคะ ไม่มผีู้หญงิคนไหนอยากแต่งงานหลายครั้ง นาเองกเ็หมอืนกนั 

ถ้าเลอืกได้นากอ็ยากมสีามแีค่คนเดยีว แต่น่าเสยีดายที่นาเลอืกไม่ได้ 

ถ้าผู้ชายคนนั้นรกันาจรงิ เรื่องเลก็ๆ น้อยๆ อย่างการหย่า เขาคงไม่มา

นั่งคดิมากหรอกค่ะ” พดูจบพมิพ์นารากข็อตวักลบัขึ้นห้องตวัเอง หลงั

จากนั้นหนึ่งชั่วโมงก็เดินกลับลงมาอีกครั้ง เธอแต่งตัวเรียบร้อยแล้ว

บอกผู้เป็นแม่ว่าจะออกไปกนิข้าวที่บ้านชไมพร 

พาณมีองตามลูกสาวแล้วกไ็ด้แต่กลุ้มใจ

ถงึค�าพดูของพมิพ์นาราจะมเีหตผุล แต่จะให้คนเป็นแม่นั่งเฉยๆ 

ไม่ท�าอะไรเลยก็คงไม่ได้ คนเป็นแม่จะหวังอะไรมากไปกว่าการที่รู้ว่า

ลูกสาวคนเดยีวมคีนดูแลหลงัจากที่แม่อย่างเธอไม่อยู่แล้ว

เพียงแค่เริม่ต้นสปัดำห์แรก พมิพ์นำรำกไ็ด้รับรูว่้ำกำรเป็นคน

ว่างงานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสกันดิ ไม่ใช่เพราะเธอยงัเจบ็ปวดเสยีใจกบั
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ความรกันบัสบิปีที่กลายเป็นเมฆหมอก แต่เป็นเพราะเธอไม่ชนิกบัการ

ใช้ชวีติในฐานะคนว่างงานเอาเสยีเลย ตั้งแต่เรยีนจบปรญิญาตร ีพมิพ์-

นาราก็สมัครเข้าท�างานบริษัทเดียวกับพุฒิพงศ์ เพราะหน้าที่การงาน

ของเขาส�าคญัและก�าลงัเตบิโตได้ด ีพมิพ์นาราจงึปล่อยให้เขาทุม่เทกบั

เรื่องงานอย่างเต็มที่ ท�าให้ตลอดสิบปีที่ผ่านมา เธอแทบไม่เคยได้ไป

เที่ยวที่ไหนเลย ชีวิตเหมือนถูกผูกติดอยู่กับบริษัทและตารางงานของ

พฒุพิงศ์ไปเสยีหมด

ตอนนี้เมื่อไม่ต้องไปท�างานแล้ว พมิพ์นารากลบัพบว่า การอยู่

เฉยๆ โดยไม่ต้องท�าอะไรนี่เป็นเรื่องที่ยากมาก

เธอยงัคงตื่นนอนเวลาเดมิ ถงึจะอยากนอนตื่นสายแค่ไหน แต่

เมื่อถึงเวลาที่เคยตื่น ก็คล้ายกับมีบางอย่างมาสะกิดให้ตื่น กลางวัน

นอกจากอ่านหนงัสอืแล้วกด็รูายการโทรทศัน์ ตอนค�่ากน็ั่งดหูนงัดลูะคร

หลงัข่าว ซึ่งท�าให้พมิพ์นาราถงึกบัตระหนกมาก เพราะดารากว่าครึ่ง

ในละคร เธอไม่รู้จกัแม้กระทั่งชื่อเลยด้วยซ�้า

เวลาแต่ละวันผ่านไปอย่างเชื่องช้าชวนให้ปวดหัว และพิมพ์-

นาราคงจะเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆ ถ้าไม่ได้เริ่มท�าอะไรสกัอย่าง 

สิ่งแรกที่พิมพ์นาราท�าก็คือการไปออกก�าลังกาย จุดประสงค์

ไม่ใช่เพื่อลดน�้าหนัก เพราะน�้าหนักของเธอไม่ได้เกินกว่ามาตรฐาน

ที่ทางการแพทย์ระบุเอาไว้อยู่แล้ว หญิงสาวค่อนข้างภูมิใจกับการ 

เผาผลาญแคลอรขีองร่างกายตวัเองด้วยซ�้า ก่อนหน้านี้แม้จะไม่เคยได้

ออกก�าลงักายเลย แต่น�้าหนกัเธอกไ็ม่ได้เพิ่มขึ้นมากนกั 

การตัดสินใจไปออกก�าลังกายก็เพียงเพราะมันเป็นกิจกรรมที่

ต้องใช้เวลาอย่างน้อยวันละสองชั่วโมง เมื่อบวกกับการขับรถไปกลับ

เวลากผ็่านไปครึ่งวันอย่างรวดเร็ว ฟิตเนสที่พมิพ์นาราไปใช้บริการตั้ง

อยู่ในห้างสรรพสินค้า หลังออกก�าลังกายเสร็จ เธอก็ผ่อนคลายด้วย

การเดนิตากแอร์เล่นอยู่ในห้าง ที่ผ่านมาพมิพ์นาราใช้ชวีติเหมอืนคนที่
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มสีามแีล้วทั่วๆ ไป เงนิเดอืนที่ได้หลงัหกัจากส่วนที่ให้แม่ของเธอแล้ว 

เธอกจ็ะพยายามประหยดัให้ได้มากที่สดุ แม้ว่าพฒุพิงศ์จะไม่เคยเรยีก

ร้องกับเธอในเรื่องนี้ แต่หญิงสาวก็ยังคงสะสมเงินส่วนหนึ่งแยกบัญชี

เอาไว้ต่างหาก

จ�านวนเงินในบัญชีที่สะสมมาสิบปีก็มีไม่น้อยหรอกนะถ้าไม่

ฟุ่มเฟือยจนเกนิไป อยู่เฉยๆ ทั้งปีโดยไม่ท�างานเงนิกย็งัเหลอื

ก่อนหน้านี้เวลาที่พมิพ์นารามาห้างสรรพสนิค้า สิ่งแรกที่เธอมกั

จะนึกถึงก็คือเธอจะซื้ออะไรให้พุฒิพงศ์ดี แต่ตอนนี้เธอก�าลังสนุกกับ

การเลอืกซื้อของให้ตวัเอง 

การเป็นโสดตอนอายสุามสบิสองกใ็ช่ว่าจะแย่อะไรนกัหรอกนะ 

พมิพ์นาราคดิอย่างอารมณ์ด ีขณะที่มอืหมนุพวงมาลยัรถเลี้ยวเข้าจอด

เทยีบด้านหน้ารั้วบ้านเพื่อนสนทิ หญงิสาวเข้าเกยีร์จอด หมนุกญุแจ

ดบัเครื่องยนต์แล้วเปิดประตลูงจากรถ จากนั้นเดนิไปด้านหลงัรถ เปิด

กระโปรงท้าย รวบถงุพลาสตกิ ถงุกระดาษหลายใบออกมาก่อนจะปิด

ฝากระโปรงท้ายรถ

เจ้าของบ้านรู้อยู่แล้วว่าจะมแีขก พอได้ยนิเสยีงรถมาจอดหน้า

บ้านก็รีบเดินออกมาดูทันที และชไมพรต้องอ้าปากค้างเมื่อเห็นเพื่อน

สนทิเตม็สองตา

“โอ้โห นี่ใครกนัล่ะเนี่ย!” 

พมิพ์นารายิ้มกว้าง เอยีงหน้าเลก็น้อยอย่างมจีรติ ก่อนจะเอ่ย

ถาม “เป็นไง”

“เริดย่ะ” ชไมพรต้องยอมชมเพื่อนสนิท เพราะพิมพ์นาราตรง

หน้าเธอเรดิมากจรงิๆ 

ชไมพรรู้อยู่แล้วว่าวนันี้อกีฝ่ายไปท�าอะไรมาบ้าง ตอนแรกที่รูว่้า

พิมพ์นาราจะไปเข้าคอร์สเรียนการแต่งหน้าตามที่เพื่อนในฟิตเนสเอ่ย

ชวน ชไมพรกแ็ค่แปลกใจนดิๆ แต่พอมาเหน็ผลงานหลงัแต่งหน้าของ
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พมิพ์นาราเข้าจรงิๆ เธอยอมรบัเลยว่ามนัออกมาดมีาก 

“แต่จะดกีว่านี้ไหม ถ้าแกเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เข้ากบัหน้าด้วย” 

ใบหน้าหวานที่แต่งแต้มเครื่องส�าอางจนสวยเด่นนั้นดไูม่เข้ากบั

ชดุกางเกงตวัหลวมกบัเสื้อแขนกดุแบบเรยีบเอาเสยีเลย

“ค่อยเป็นค่อยไปสิ” พิมพ์นาราพูดขณะทั้งสองชวนกันเดิน

เข้าไปในบ้าน 

หลงัจากว่างงาน บ้านชไมพรเป็นอกีสถานที่ที่พมิพ์นาราใช้เพื่อ

ฆ่าเวลามากที่สุด ซึ่งหญิงสาวเองก็รู้สึกผิดอยู่หน่อยๆ เหมือนกัน 

เพราะเธอเริ่มคบหากับพุฒิพงศ์มาตั้งแต่สมัยเรียน มีเขาคอยดูแลอยู่

เกอืบตลอด ดงันั้นพมิพ์นาราจงึมเีพื่อนค่อนข้างน้อยมาก กบัชไมพร

นั้นพวกเธอรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยประถม ก่อนเธอคบหากับพุฒิพงศ์

หลายปี แต่ถงึอย่างนั้นกย็งัห่างหายกนัไปเป็นช่วงๆ จนกระทั่งทั้งสอง

บงัเอญิเจอกนัในร้านอาหารเมื่อสามปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงที่พฒุพิงศ์ไปอยู่

ต่างประเทศพอด ีทั้งสองจงึกลบัมาสนทิกนัอกีครั้ง

และที่พมิพ์นาราอดรู้สกึผดิอยู่หน่อยๆ ไม่ได้ กเ็พราะเหมอืนกบั

ว่าทั้งสองกลบัมาสนทิกนัตอนช่วงที่เธอก�าลงัเริ่มมปัีญหาพอด ีชไมพร

จงึเป็นเหมอืนที่ระบายส�าหรบัเธอ 

“แล้วนี่แกซื้อของอะไรมาเยอะแยะ”

“เหน็อะไรน่าซื้อกซ็ื้อ เอ้านี่ ฉนัซื้อของเล่นมาฝากน้องภทัรด้วย”

“ซื้อมาอีกแล้ว” ชไมพรว่าทันที “แกจะซื้อของเล่นมาฝาก

ลูกชายฉนัทกุครั้งที่มาบ้านฉนัไม่ได้นะพมิพ์นารา”

“ของเล่นนดิๆ หน่อยๆ ไม่ได้แพงอะไรเลย”

“ฉนัไม่ได้บอกว่าแพงหรอืไม่แพง แต่มนัจะท�าให้เสยีระบบการ

ปกครอง”

“กลัวลูกชายมาหลงรักฉันเหรอ” พิมพ์นาราสวนกลับพร้อม

หวัเราะคกิคกัชอบใจ “ไม่เป็นไรๆ น้องภทัรคนเดยีวฉนัเลี้ยงได้สบาย”
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“เอาไปเลี้ยงเลยดไีหมล่ะ” ชไมพรว่าแล้วแอบส่งค้อนให้เลก็น้อย 

เพราะตอนนี้ลูกชายคนเดียวของเธอทั้งรักทั้งหลงพิมพ์นารามาก ทั้ง

เอาใจทั้งตามใจ ไหนจะซื้อของเล่นของกนิมาฝากอยู่เรื่อยๆ อกี

“ยกให้จรงิหรอืเปล่า อย่ามาขอคนืทหีลงันะ”

สองสาวหยอกล้อกนัไปมาขณะช่วยกนัแกะขนมที่พมิพ์นาราซื้อ

มาจดัใส่จาน แล้วจงึพากนัเดนิไปที่สวนเลก็ๆ ด้านหลงับ้าน

“วนันี้จะอยู่กนิข้าวเยน็ด้วยกนัหรอืเปล่า”

“อยู่ไม่ได้ วนันี้ฉนัต้องไปกนิข้าวเยน็กบัแม่ เหน็ว่านดัเพื่อนไว้ 

เลยขอให้ฉนัขบัรถให้”

ชไมพรเหลือบสายตามองเพื่อนเล็กน้อยก่อนจะถามเสียงค่อย 

“แล้ว...ทางโน้นยงัโทร. มาอกีไหม”

ทางโน้นที่ชไมพรถามถึงก็คือทางบ้านของพุฒิพงศ์ คุณอานพ

กับคุณจันทร์ พ่อกับแม่ของพุฒิพงศ์ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจหย่า

ของทั้งคู่ คุณจันทร์พยายามโทร. มาหาเธอเพื่อให้ตัดสินใจใหม่และ

รบัรองว่าลกูชายจะไม่ท�าเรื่องแบบนี้อกี หญงิสาวพอจะเดาได้ว่าท�าไม

ทั้งสองคนถงึไม่ชอบว่าที่ลูกสะใภ้คนใหม่อย่างไอรดา

ผู้หญิงหัวสมัยใหม่หัวนอกอย่างไอรดา แถมผู้หญิงคนนี้ยังใช้

ชวีติอยู่ต่างประเทศเป็นสบิปี เรื่องสมัมาคารวะอย่างไทยๆ ถกูลมืเลอืน

ไปหมดแล้ว เข้าหาผู้ใหญ่ก็เพียงแค่ส่งยิ้มทักทายแบบนั้น คุณจันทร์

ซึ่งตดิจะหวัโบราณอยู่หน่อยๆ จะชอบกเ็ป็นเรื่องแปลกแล้ว

พมิพ์นาราเคารพทั้งสองเหมอืนพ่อแม่แท้ๆ แต่จะท�าอย่างไรได้ 

ในเมื่อเรื่องมนัมาถงึขั้นนี้แล้ว

“พวกท่านสองคนไม่ใช่คนพูดไม่รู้เรื่องหรอก”

คณุจนัทร์โทร. มาหาเธอสามครั้ง พมิพ์นาราปฏเิสธทั้งสามครั้ง 

อีกฝ่ายก็จ�าต้องท�าใจ ได้แต่บอกว่าขอโทษแทนลูกชายไม่รักดีของ 

ตวัเอง 
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“เฮ้อ จบได้กด็”ี

“ฉนัให้สญัญาเอาไว้ ว่าถ้าฉนัท�าใจได้เมื่อไรจะไปกราบขอโทษ

พวกท่านที่บ้าน”

“ยงัจะไปอกีเหรอแก”

“เรื่องระหว่างฉันกับพุฒิก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกท่านอยู่แล้ว 

ทั้งสองคนเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพ”

ชไมพรฟังแล้วก็ได้แต่อวยพรเพื่อนสนิทอยู่ในใจ เธอห่วงพิมพ์-

นารามาตลอด ก่อนหน้าที่จะหย่า มีช่วงหนึ่งที่พิมพ์นาราเหมือนคน

พร้อมจะเสยีสต ิแต่มาตอนนี้ กลบักลายเป็นว่าเพื่อนสนทิเธอใช้ชวีติ 

ลั้นลาสนกุสนานได้ทกุวนั แต่...คนที่ภายนอกชอบท�าเหมอืนไม่มอีะไร

นี่ละ น่ากงัวลที่สดุ!

“เรื่องนั้นถงึเวลาค่อยว่ากนั ตอนนี้มาคยุเรื่องแกดกีว่า ตอนแก

บอกจะไปฟิตเนสฉนัไม่ตกใจเท่าไร แต่นี่ถงึขั้นไปเข้าคอร์สเรยีนแต่งหน้า 

เชยีวนะ”

“คนที่เล่นฟิตเนสด้วยกนัเขาชวน แกกร็ู้ว่าคนว่างงานอย่างฉนั

มีเวลาเหลือเฟือ แล้วก็แค่ลองท�าอะไรใหม่ๆ ไม่เห็นเสียหายอะไรนี่ 

อกหักรักคุดตุ๊ดเมินแล้วต้องท�าตัวเหมือนโลกทั้งใบถึงกาลอวสานมัน

ล้าสมัยไปแล้วนะคุณเพื่อน! ชีวิตไม่ได้จบแค่เพราะฉันบังเอิญมีสามี

ห่วยๆ หนึ่งคนนี่”

“ฉนักไ็ม่ได้ว่าอะไรหรอก แกท�าแล้วมคีวามสขุกท็�าไปเถอะ”

หลังจากนั้นเรื่องที่สองสาวคุยกันก็เปลี่ยนไปหลายหัวข้อ ทั้งมี

สาระ ไม่มสีาระ แอบนนิทาดาราในวงการบนัเทงิไปด้วยจบิชาไปด้วย 

ช่วงเวลานี้เหมือนจะผ่านไปเร็วมาก ไม่ทันไรโทรศัพท์มือถือของ 

พมิพ์นารากส็่งเสยีงร้อง หน้าจอปรากฏค�าว่า ‘แม่’ เด่นชดั

“คณุนายแม่โทร. ตาม” 

ประโยคนี้พูดแล้วก็อดข�าไม่ได้ เพราะพิมพ์นารารู้สึกเหมือน 
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ตัวเองเป็นเด็กที่ถูกตามกลับบ้านมากกว่าผู้หญิงอายุสามสิบสองที่ 

เพิ่งหย่าสามมีาหมาดๆ 

ทั้งสองคนไม่ต้องล�่าลากนันานนกั โบกมอืสองสามท ีพมิพ์นารา

กเ็ปิดประตูขึ้นรถ เสยีบกญุแจบดิเพื่อตดิเครื่องยนต์ รถญี่ปุ่นรุ่นนยิม

กแ็ล่นตามถนนภายในหมู่บ้าน ก่อนจะออกสู่ถนนใหญ่

ถ้าพมิพ์นารารูล่้วงหน้าก่อนสกันดิว่ามอีะไรรอเธออยูล่ะก ็หญงิ

สาวจะไม่มวีนัก้าวเท้าออกจากบ้านชไมพรอย่างแน่นอน แต่เพราะเธอ

ไม่รู้ ผลกค็อืตลอดมื้อค�่า พมิพ์นาราได้แต่นบัหนึ่งถงึร้อยในใจ พยายาม

ปั้นหน้าอย่างสภุาพที่สดุเท่าที่จะท�าได้ ทั้งๆ ที่ความจรงิแล้วเธออยาก

จะลกุขึ้นแล้วกรดีร้องใส่หน้าทกุคน โดยเฉพาะคนที่นั่งอยู่ข้างกาย

รสชาตอิาหารของร้านชื่อดงัไม่ได้ช่วยให้อารมณ์ของพมิพ์นารา

ดขีึ้นเลยสกันดิ ถ้าไม่ตดิว่าเธอต้องเป็นคนขบัรถกลบับ้านละก ็เธอจะ

ไม่เกรงใจฝ่ายตรงข้าม สั่งไวน์ราคาแพงที่สดุในร้านมาดื่มสกัสามขวด

ไปเลย

เหตกุารณ์นี้ถ้าเกดิขึ้นแค่ครั้งเดยีว พมิพ์นารากย็งัพอจะมองข้าม

มนัไปได้ คดิเสยีว่าเป็นเรื่องบงัเอญิ เธอพยายามท�าใจบอกกบัตวัเอง

แบบนั้น แต่มนักย็งัมคีรั้งที่สอง รอบนี้พมิพ์นาราไม่ทนปั้นหน้าอกีแล้ว 

หญิงสาวนั่งหน้าบึ้งตึงตลอดหนึ่งชั่วโมงที่กินอาหารด้วยกัน พอกลับ

มาถงึบ้านเธอกพ็ูดกบัแม่ทนัท ีบอกให้รู้ว่าเธอไม่อยากให้มเีหตกุารณ์

แบบนี้อกี 

แต่เหตุการณ์ครั้งที่สามก็ยังเกิดขึ้นอีกจนได้ และพิมพ์นาราก็

เลอืกที่จะไม่ทน วนันี้พาณชีวนเธอออกไปซื้อของและบงัเอญิเจอเพื่อน

ที่มาซื้อของกบัลกูชายซึ่งเป็นพ่อม่ายลกูตดิอายสุี่ขวบที่ภรรยาเสยีชวีติ

ไปได้สองปีแล้ว 
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ปึง! เสียงกระแทกปิดประตูรถดังกว่ำปกติ เพรำะเจ้ำของ

รถเดอืดดาลใกล้จะระเบดิเตม็ที

ตลอดทางจากห้างสรรพสินค้าจนถึงบ้าน พิมพ์นาราไม่พูดกับ

ผู้เป็นแม่เลยแม้แต่ค�าเดยีว 

“นา เดี๋ยวก่อนยายนา!”

“นายงัไม่อยากคยุกบัแม่ตอนนี้” หญงิสาวบอกโดยไม่หนักลบั

มามองด้านหลงั พอเปิดประตูบ้านได้กก็้าวพรวดๆ ตรงดิ่งไปที่บนัได

บ้านทนัที

“พมิพ์นารา!”

“นาขอร้องนะแม่ ตอนนี้นาไม่มอีารมณ์จะคยุกบัแม่จรงิๆ”

“เพราะแกไม่มีอารมณ์ก็เลยต้องท�าตัวเสียมารยาทอย่างนั้น 

ใช่ไหม”

เท้าที่ก�าลงัจะก้าวขึ้นบนัไดอกีขั้นชะงกั พมิพ์นาราหยดุนิ่งหลงั

จากเพิ่งขึ้นบันไดมาได้แค่ห้าขั้นเท่านั้น หญิงสาวเงยหน้าขึ้นสูดลม

หายใจเข้าลกึ ก�าลงัจะขยบัเท้าอกีรอบเมื่อแม่ของเธอพูดอกีประโยค

“แกต้องท�าตัวแบบนี้ด้วยหรือไง แล้วอย่างนี้ฉันจะมองหน้า 

คณุฉายกบัลูกชายเขาได้ยงัไง”

“นากย็งัรกัษาหน้าคณุฉายของแม่ด้วยการยกมอืไหว้ไม่ใช่เหรอ

คะ”

“พมิพ์นารา!”

“แล้วแม่ต้องการให้นาท�ายงัไง” พมิพ์นาราหมนุตวักลบัมาถาม

ผู้เป็นแม่ “แม่อยากให้นารู้สกึยนิดกีบัสิ่งที่แม่ท�าลงไปงั้นเหรอ”

“อย่างน้อยแกกน็่าจะรกัษาหน้าฉนับ้าง ไม่ใช่ท�าตวัไร้มารยาท 

ไม่พดูไม่จากส็ะบดัหน้าเดนิออกมาแบบนั้น แกอายสุามสบิสองแล้วนะ 

ไม่ใช่สามขวบ”

“นายอมรบัว่านาท�าไม่ถูก แล้วแม่ล่ะคะ เที่ยวหลอกนาไปเจอ
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คนโน้นคนนี้แบบนี้มนัถูกแล้วหรอืไง”

พาณีกระแอมเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับ “เรื่องครั้งก่อนฉัน

ยอมรบัว่าบอกข้อมูลแกไม่หมด แต่ครั้งนี้มนัเป็นเรื่องบงัเอญิจรงิๆ”

พิมพ์นาราหลับตาลง สูดหายใจเข้าลึก พยายามระงับปรอท

อารมณ์ที่ก�าลงัจะแตะถงึจดุเดอืด “นาขอร้องนะแม่ อย่าท�าแบบนี้อกี 

นาไม่ชอบ”

“แล้วแกจะปล่อยชีวิตแกไปแบบนี้น่ะเหรอ!” พาณีอดไม่ไหว

หลดุปากออกไปอย่างไม่ตั้งใจ

“ถ้าเป็นเรื่องงาน แม่ไม่ต้องห่วงหรอก ตอนนี้นาเริ่มมองหา

บรษิทัเอาไว้บ้างแล้ว” พมิพ์นาราตอบกลบั ก่อนจะส�าทบัอกีประโยค

เสยีงเยน็ “ส่วนเรื่องอื่น แม่กย็ิ่งไม่จ�าเป็นต้องเป็นห่วง”

“จะไม่ให้ฉันห่วงได้ยังไง ฉันมองหาผู้ชายดีๆ ให้ แกก็ท�าพัง

หมด!”

“นาไม่เคยขอร้องให้แม่ท�าสกัหน่อย”

“ที่ฉนัท�าไปกเ็พราะหวงัดกีบัแกทั้งนั้น แกหย่าตอนอายสุามสบิ

สอง คดิบ้างไหมว่ามนัเลวร้ายแค่ไหน”

“แม่ นาแค่หย่าสามี ไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงสักหน่อย!” 

พมิพ์นาราตอบกลบัอย่างเหนื่อยหน่าย “เราพดูเรื่องนี้กนัมาหลายครั้ง

แล้วนะแม่ นายังไม่อยากแต่งงานใหม่ ไม่อยากคบใครทั้งนั้น แม่ไม่

จ�าเป็นต้องไปหาพ่อม่ายเมยีหน ีเมยีตายที่ไหนมาแนะน�าให้นาทั้งนั้น 

นาไม่ต้องการ นารู้ว่าแม่ล�าบากเลี้ยงนามาคนเดยีว แม่อยากให้นามี

ครอบครวัที่สมบูรณ์พร้อม แต่ในเมื่อเรื่องมนัไม่ได้เป็นอย่างนั้น เราก็

ต้องท�าใจ นาอาจจะไม่ได้เก่งพอจะเป็นผู้น�าใคร ไม่ได้มหีน้าที่การงาน

ดเีลศิเหมอืนพฒุ ิแต่นากเ็ชื่อว่านาหาเลี้ยงตวัเองได้ แก่ไปไม่เป็นภาระ

สงัคมแน่นอน นาขอบอกให้รู้เอาไว้เลยนะ ยิ่งแม่ท�าแบบนี้ นากจ็ะยิ่ง

ต่อต้าน เพราะฉะนั้นเลกิท�าเถอะนะ”
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“ฉนัไม่อยากให้แกปิดกั้นตวัเอง ท�าไมแกไม่ลองใจกว้างสกันดิ 

เปิดโอกาสให้คนอื่นๆ ดูบ้างส ิถงึจะไม่ชอบ แต่กไ็ม่น่าจะตดัรอนนี่ แล้ว

กใ็ช่ว่าฉนัไม่เลอืกเสยีเมื่อไร ถ้าเหน็ว่านสิยัเข้ากบัแกไม่ได้ ฉนักไ็ม่พา

มาให้แกรู้จกัหรอก”

พิมพ์นารากลอกตามองเพดาน แสดงสีหน้าเซ็งจัดอย่างไม่คิด

จะปิดบงั

“นาร้อน นาอยากอาบน�้า ขอตวัก่อนนะคะ” หญงิสาวตดับท

เอาดื้อๆ โดยไม่สนว่าผูเ้ป็นแม่จะพอใจหรอืไม่ พดูจบกห็มนุตวัก้าวตงึๆ 

ขึ้นบนัไดไปชั้นสองทนัท ี

พาณไีด้แต่ท�าท่าฮดึฮดัมองลูกสาวคนเดยีวอย่างขดัใจ

“แม่แกนี่สุดๆ ไปเลย” เสียงชไมพรดังมำตำมสำยเม่ือ

พมิพ์นาราเล่าเรื่องที่เกดิขึ้นให้ฟัง 

คนเล่าล้มตวัหงายท้องบนที่นอน สายตาเหม่อมองเพดานสขีาว 

สหีน้ายุ่งเหยงิเพราะอารมณ์หลากหลายที่ปนเปกนัไปหมด

“ฉนักแ็ค่หย่าสามหี่วยๆ คนหนึ่งเท่านั้น แต่แม่กลบัท�าเหมอืน

ฉันเป็นโรคติดต่อร้ายแรง” พิมพ์นาราอดที่จะบ่นไม่ได้ “แล้วดูสิ ฉัน

เพิ่งจะหย่าได้ไม่ถงึเดอืน แม่กเ็ที่ยวไปหาคนโน้นคนนี้มายดัเยยีดให้ฉนั

แล้ว ฉนัไม่ได้แสดงท่าทางเหมอืนจะเป็นจะตาย แต่กใ็ช่ว่าฉนัไม่รู้สกึ

อะไรเลย”

คนปลายสายฟังแล้วกไ็ด้แต่เงยีบ เพราะไม่รู้จะพูดอะไรด ี

“เฮ้อ ถ้าท�าได้ ฉนัอยากหนไีปให้ไกลๆ ไปที่ที่ไม่มใีครรู้จกั”

“แกอยากไปจรงิเหรอ” ครั้งนี้ชไมพรถามกลบัมาทนัที

“อื้ม ไปไหนก็ได้ที่ไม่มีใครรู้จัก ถ้าเป็นไปได้นะ อยากไปนอก

ประเทศเลย”

“ถ้าแกอยากไปจรงิๆ ฉนัช่วยแกได้นะ”
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เปลอืกตาของพมิพ์นาราเปิดลมืขึ้นทนัท ี“แกมไีอเดยีดีๆ  เหรอ”

“ญาติสามีฉันเขาเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่นิวซีแลนด์ วันก่อน

เหน็พี่แมนบอกว่าทางโน้นก�าลงัขาดคน เพราะเดก็ไทยที่ท�างานพเิศษ

จะกลับบ้าน แต่ก็แค่เดือนเดียว เด็กมันท�างานดี พูดคุยกันเอาไว้ว่า 

พอเด็กมันกลับมาจะให้ท�างานต่อ แต่ช่วงหนึ่งเดือนนี้จะไม่หาคนมา

ช่วยก็ไม่ได้ เขาก็เลยลองโทร. มาถามพวกญาติๆ ที่เมืองไทยว่าใคร

อยากไปบ้าง เด็กๆ น่ะอยากไปกันจะแย่ แต่ก็ติดว่าช่วงนี้ดันไม่ใช่ 

ช่วงปิดเทอม ถ้าแกสนใจ ฉนัจะลองคยุกบัพี่แมนให้”

พมิพ์นาราดดีตวัลกุขึ้นมานั่งบนที่นอนทนัท ี

เพราะเธอคบหากบัพฒุพิงศ์มาตั้งแต่มธัยมปลาย ท�าให้แทบไม่

เคยไปไหนหรือท�าอะไรด้วยตัวคนเดียวมาก่อนเลย แม้จะได้ไปเที่ยว

ต่างประเทศบ้าง แต่กเ็พราะพฒุพิงศ์เป็นคนพาไป

“วซีาท่องเที่ยวอยูท่ี่นั่นได้สามเดอืน เสรจ็จากช่วยงานที่ร้าน แกก็ 

เที่ยวต่อได้เลย ที่โน่นขบัรถพวงมาลยัขวาเหมอืนบ้านเรา ถนนหนทางด ี

ขับรถง่าย ที่ต้องระวังหน่อยก็พวกป้ายจราจร ป้ายจ�ากัดความเร็ว 

เพราะที่โน่นเขาเคร่งกว่าเราเยอะ เรื่องรายละเอียดเอาไว้ค่อยว่ากัน

ทหีลงั ตอนนี้มาดูกนัก่อนว่าแกสนใจหรอืเปล่า”

“มนักน็่าสนอยู่นะ” พมิพ์นาราตอบกลบัพลางกดัรมิฝีปากล่าง

ของตวัเองไปด้วย

ใจหนึ่งกส็นใจ แต่อกีใจกแ็อบกงัวลนดิๆ ถงึจะรูว่้ามคีนไทยคอย

ดูแลที่โน่น แต่มนักไ็ม่เหมอืนคนสนทิคุ้นเคยกนันี่นา

“แกยงัไม่ต้องรบีตอบฉนัตอนนี้กไ็ด้ ลองเอาไปคดิสกัคนืก่อน”

“อื้ม ขอบใจนะแก”

“เออๆ อย่าคิดมากเลย” เพื่อนสนิทปลอบใจกันสองสาม

ประโยค ก่อนหวัข้อจะถูกเปลี่ยนไปอกีหลายเรื่อง จนกระทั่งเสยีงเรยีก

ลกูชายของชไมพรดงัลอดเข้ามาในสาย ทั้งสองจ�าต้องพกัเรื่องที่คยุเอา



34   สุดที่เธอ เจอที่รัก

ไว้แค่นี้ 

หลงัจากวางสายจากเพื่อนสนทิแล้ว พมิพ์นารากก็ลบัมาคดิถงึ

เรื่องที่ทั้งสองคยุกนัก่อนหน้านี้

ไปต่างประเทศคนเดยีวอย่างนั้นหรอื ความรู้สกึของพมิพ์นารา

แบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชดัเจน ฝ่ายหนึ่งตื่นเต้นจนเกอืบจะตอบรบั

ข้อเสนอของชไมพรไปแล้ว แต่อกีฝ่ายกย็งัอดกงัวลไม่ได้ ที่ผ่านมาเธอ

ไม่เคยท�าอะไรหรอืไปไหนคนเดยีวจรงิๆ เลยสกัครั้ง

ก๊อกๆ

เสยีงเคาะประตดูงัขึ้นเบาๆ ก่อนประตหู้องของพมิพ์นาราจะถูก

เปิดออก พาณีเดินเข้ามาในห้องลูกสาวด้วยสีหน้านิ่งๆ แล้วยื่นส่ง

โทรศพัท์มอืถอืมาให้

“อะไรคะ ถ้าแม่จะให้นาโทร. ไปขอโทษคณุฉายของแม่ละก ็นา

ไม่โทร. หรอกนะ แม่เป็นคนก่อเรื่อง แม่กต็้องรบัผดิชอบเอง”

พาณตีวดัสายตามองค้อนลูกสาว ใบหน้าบึ้งตงึขึ้นเลก็น้อย

“เรื่องนั้นฉนัไม่กล้ารบกวนแกหรอก!”

มาทะเลาะกันแบบนี้พิมพ์นาราเองก็รู้สึกอึดอัดไม่น้อยเหมือน

กนั แต่ส�าหรบัเรื่องนี้เธออ่อนข้อให้ผู้เป็นแม่ไม่ได้จรงิๆ

“เรื่องคณุฉายน่ะช่างมนัเถอะ แต่แกช่วยดูเรื่องนี้หน่อยละกนั” 

พาณพีูดแล้วยื่นโทรศพัท์มอืถอืในมอืไปตรงหน้าลูกสาวอกีรอบ 

พมิพ์นารามองอยูอ่ดึใจก่อนจะยอมเอื้อมมอืไปรบัมา พอกดปุม่

ให้หน้าจอท�างานเท่านั้น สิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ท�าให้แววตาของหญิง

สาวเยน็ชาขึ้นทนัท ีแต่เพราะเธอก�าลงัก้มหน้าอยู ่คนเป็นแม่จงึไม่เหน็

“แกเลื่อนไปส ิยงัมอีกีสามรูป”

หญงิสาวท�าตามอย่างว่าง่าย ยิ่งเลื่อน น�้าหนกัในใจกย็ิ่งเทเอยีง

ไปด้านหนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆ

“แม่ให้นาดูรูปพวกนี้ท�าไมคะ”
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“อ้าว กใ็ห้แกดูไงว่าแกชอบคนไหน ถ้าแกถูกใจคนไหนบอกมา

เลยนะ ฉนัจะได้จดัการนดัหมายให้!”

“...”

“แล้วกไ็ม่ต้องห่วงเรื่องฐานะนะ ทกุคนในรปูล้วนเป็นคนที่เพื่อน

สนิทฉันช่วยกันแนะน�ามาทั้งนั้น แกสนใจคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า 

นี่ๆ  อย่างคนนี้นะ เป็นเจ้าของร้านประดบัยนต์ ถงึจะไม่ได้ใหญ่มาก

แต่ก็เป็นกิจการของตัวเองนะ ส่วนคนนี้เป็นทนายความของบริษัท

กฎหมาย ใหญ่เชยีวละ แล้วก.็..” 

นอกจากประโยคแรกแล้ว ค�าพูดของผู้เป็นแม่ก็เพียงแค่ผ่าน

เข้าหซู้ายทะลอุอกหขูวา พมิพ์นาราไม่คดิจะเกบ็ข้อมลูเหล่านี้มาใส่ใจ 

สิ่งที่อยู่ในใจของเธอตอนนี้มเีพยีงอย่างเดยีวเท่านั้น

หลังจากแม่ออกจากห้องไปแล้ว เธอจะต้องส่งข้อความหา 

ชไมพร บอกเพื่อนสนิทว่าเธอยินดีรับข้อตกลงและจะเดินทางทันทีที่

จดัการเรื่องวซีาเรยีบร้อย 
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เมืองโอ๊กแลนด์ เมืองท่ำท่ีใหญ่ท่ีสดุของเกำะเหนอื ประเทศ

นวิซแีลนด์

หน้าร้านอาหารไทยร้านหนึ่ง ผู้หญิงสี่คนเดินออกมาจากร้าน

อาหาร พวกเธอช่วยกนัปิดลอ็กประตูร้าน เชก็ความเรยีบร้อยก่อนจะ

แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม สองคนเตรียมไปทางซ้าย ส่วนอีกสองคนจะ

แยกไปทางขวา

“แล้วเจอกนั กลบับ้านดีๆ  นะ” ทั้งสี่คนบอกลากนัก่อนต่างคน

ต่างจะแยกกนัไป

พิมพ์นารายกมือขึ้นกอดอกเมื่อลมเย็นๆ พัดวูบมา “คืนนี้เริ่ม

หนาวแล้ว” หญงิสาวพมึพ�าเบาๆ

สริณิมีองคนบ่นแล้วได้แต่หวัเราะเบาๆ “มาอยูท่ี่นี่ตั้งเกอืบเดอืน

แล้วยงัไม่ชนิอกีเหรอ” 

“นาเป็นคนขี้หนาว ยงัไงกไ็ม่ชนิหรอก เดี๋ยวคนืนี้สงสยัต้องเพิ่ม

ผ้าห่มอกีผนื”

ตอนนี้เป็นช่วงเวลาปลายเดอืนมกราคม แม้จะยงัเรยีกช่วงนี้ว่า

ฤดูร้อน แต่อากาศที่นี่ก็ใช่ว่าจะร้อนเหมือนเมืองไทย ช่วงกลางวัน

อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าองศา ส่วนตอนกลางคืนจะ

2
ตะโกนออกไปเลย
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ลดลงเหลอืประมาณสบิกว่าองศาเท่านั้น มนัเป็นตวัเลขที่ดตู�่าพอสมควร 

หากเทยีบกบัเมอืงไทย แต่เพราะแดดที่นี่แรงกว่า ท�าให้อณุหภูมยิี่สบิ

กว่าองศาไม่ได้ท�าให้รู้สกึหนาวเยน็จนเข้ากระดูก

แต่เพราะสถานที่นี้ตั้งอยู่ใกล้ทะเล เวลาลมพัดมาแต่ละทีก็

ท�าเอาขนลกุได้เหมอืนกนั แต่ความเยน็กย็งัดกีว่าลมแรง บางวนัที่ลม

แรงมากๆ อาจจะพดัแรงถงึห้าสบิถงึแปดสบิกโิลเมตรต่อชั่วโมงได้เลย

ทเีดยีว 

“อากาศที่เกาะใต้หนาวกว่านี้อกีนะ จะสู้ไหวเหรอ”

“พี่ซไีม่ต้องห่วงหรอกค่ะ นาเตรยีมเสื้อกนัหนาวเอาไว้หลายตวั 

แต่ถ้าไม่พอกอ็าจจะต้องขอยมืพี่ซนีะ”

“ได้ๆ พรุ่งนี้ตอนเช้าก็แวะเข้าเลือกที่บ้านพี่ก่อนจะเข้าไปร้าน

แล้วกนั” สริณิบีอก ตอนนี้ทั้งสองเดนิมาถงึสี่แยกเลก็ๆ “กลบับ้านดีๆ  

นะนา”

“พี่ซดี้วย เจอกนัพรุ่งนี้นะคะ”

สริณิยีิ้มให้คนเดก็กว่า ก่อนจะเดนิเลี้ยวขวาแยกไป 

พมิพ์นาราสดูหายใจเข้าลกึ กระชบัเสื้อคลมุตวันอกแล้วก้าวเดนิ

ผ่านแยกไปข้างหน้า พื้นที่ซึ่งเป็นเนินท�าให้ต้องออกแรงไม่น้อย หลัง

จากท�างานวนัแรกและต้องเดนิกลบัที่พกั พมิพ์นารากแ็ทบจะต้องลาก

ขาตวัเองไปร้องไห้ไปเลยทเีดยีว แต่พอเดนินานๆ เข้ากร็ูส้กึชนิจนแทบ

ไม่รู้สึกอะไรเลย จากสี่แยกที่แยกทางกับสิริณี เดินต่อไปอีกไม่ถึงห้า

นาท ีเลี้ยวอกีสองครั้ง พมิพ์นารากม็าถงึบ้านชั้นเดยีวสคีรมีไข่ไก่แล้ว

บ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวก็จริง แต่มีพื้นที่ด้านในกว้างขวาง 

ภายในบ้านมสีี่ห้องนอน ห้องครวั ห้องนั่งเล่น แล้วยงัมสีนามหญ้าด้าน

หลงัอกี ส่วนที่ใช้อาบน�้ากบัสขุาท�าแยกออกจากกนั นอกจากแบ่งพื้นที่

เปียกแห้งแล้ว ยงัเหมาะกบับ้านที่มคีนอยู่ร่วมกนัเยอะๆ แบบนี้ด้วย 

พมิพ์นาราอยูท่ี่นี่มาเกอืบเดอืนแล้ว บ้านหลงันี้เป็นของน้องสามี
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อรด ีญาตขิองเกรยีงไกร เจ้าของบ้านตวัจรงิต้องไปท�างานที่ออสเตรเลยี

สองปี และถงึแม้ระยะทางจากนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียจะไม่ได้ไกล

กนัมากนกั นั่งเครื่องบนิใช้เวลาเพยีงแค่สี่ชั่วโมง แต่พวกเขากต็ดัสนิใจ 

ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่นั่น เจ้าของบ้านไม่อยากขายบ้านหลังนี้จึงปล่อย

ให้พวกนกัศกึษาไทยมาเช่าอยู ่เดก็ที่ท�างานอยูท่ี่ร้านอาหารไทยซึ่งเธอ

มาท�างานแทนกอ็ยู่ที่นี่เหมอืนกนั 

พูดง่ายๆ เลยก็คือพิมพ์นาราทั้งมาท�างานแทนและอาศัยห้อง

ว่างนี้แทนเป็นเวลาหนึ่งเดือน แลกกับการอยู่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

อรดจีงึเสนอให้เธอช่วยท�าความสะอาดบ้านหลงันี้ให้ด้วย ส่วนค่าจ้าง

เสริ์ฟที่ร้านอาหารนั้นกแ็ยกไว้อกีส่วนหนึ่ง 

ตอนแรกที่รู้ว่าจะได้มาอาศัยอยู่ฟรี พิมพ์นาราเกรงใจเกือบจะ

หลุดปากบอกไม่เอาค่าจ้างท�างานที่ร้านอาหาร ซึ่งโชคดีอย่างมากที่

เธอยังไม่ได้พูดแบบนั้นออกไป เพราะการเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้าน

อาหารไม่ใช่เรื่องหมูๆ เลยสกันดิ 

จานอาหารที่นี่ใหญ่กว่าและหนักกว่าที่เมืองไทยเยอะ ไหนจะ

ความต้องการของลกูค้าบางคนซึ่งจ�ากดัและชดัเจนมาก ชนดิที่ตกหล่น

ไม่ได้แม้แต่นดิเดยีว เพราะนั่นหมายถงึร้านอาจจะโดนฟ้องร้องได้เลย 

ดงันั้นแม้จะได้ค่าแรงน้อยกว่าพนกังานคนอื่น แต่ส่วนที่ได้มาทดแทน

กถ็อืว่าคุ้มค่าแล้วส�าหรบัเธอ 

อกีสามวนันกัเรยีนไทยจะกลบัมาแล้ว พมิพ์นาราต้องย้ายออก

จากที่พกัเมื่อเดก็คนนี้กลบัมาถงึ ที่ร้านอาหารกจ็ะไม่ขาดคนอกี หลงั

จากนี้จงึถอืว่าเป็นเวลาท่องเที่ยวอสิระส�าหรบัเธอ

พมิพ์นาราใช้เวลาว่างตลอดหนึ่งเดอืนที่ผ่านมาเกบ็ข้อมูลสถานที่ 

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อนๆ ที่ร้านอาหารกช็่วยเสนอแนะ ตอนนี้เธอมี

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวจดเอาไว้เรยีบร้อยแล้ว เมื่อถงึเวลาเธอกจ็ะหิ้ว

กระเป๋าไปรับรถที่จองเอาไว้แล้วออกไปส�ารวจประเทศที่เต็มไปด้วย
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ธรรมชาตนิ่าค้นหาแห่งนี้

ก่อนหน้านี้พิมพ์นาราแอบกังวลอยู่เหมือนกันว่าเธอจะเที่ยว 

คนเดยีวไหวหรอืเปล่า แต่เมื่อลองมาสมัผสัด้วยตวัเองแล้ว หญงิสาว

กพ็บว่าการท�าอะไรคนเดยีวนั้นมนั ‘เจ๋งเป็นบ้า’ จะกนิอะไร เมื่อไรกไ็ด้ 

อยากนอนตอนไหนก็นอน ไม่ต้องมีคนมาก�าหนดตารางเวลาให้ ไม่

ต้องกงัวลว่ามใีครรออยู่หรอืเปล่า

มนัเป็นอสิระที่พมิพ์นาราเพิ่งจะเคยสมัผสั เธอพบว่าตวัเองเสพ

ตดิความอสิระนี้อย่างรวดเรว็

พมิพ์นาราไขกญุแจเปิดเข้ามาในบ้าน เดนิเข้าไปดคูวามสะอาด

ของห้องครัวเป็นอย่างแรกเหมือนที่ท�าทุกวัน โชคดีที่นักเรียนไทยอีก

สามคนที่มาเช่าอยู่มีระเบียบและรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี งาน

ในฐานะแม่บ้านของพมิพ์นาราจงึไม่เหนื่อยมากนกั 

พมิพ์นาราเดนิไปที่ตู้เยน็ ยดักล่องอาหารที่เป็นของเหลอืจากที่

ร้านใส่เข้าไปในชั้นที่มชีื่อเธอตดิเอาไว้ จากนั้นจงึเดนิส�ารวจคร่าวๆ อกี

หนึ่งรอบ ตรวจดูลอ็กประตูหน้าต่างแล้วกลบัเข้าห้องนอนของตวัเอง

เวลาที่นวิซแีลนด์เรว็กว่าที่ไทยราวหกชั่วโมง ตอนนี้ที่นี่เลยห้าทุม่ 

มาแล้วกจ็รงิ แต่ที่ไทยคงจะเกอืบหกโมงเยน็เท่านั้น

หญิงสาวล้วงโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋าสะพาย กดเชื่อม

ต่อสญัญาณไวไฟ แล้วเลอืกใช้โปรแกรมโทรศพัท์ฟรผ่ีานแอปพลเิคชนั

สื่อสาร คนแรกที่พมิพ์นาราโทร. หากค็อืผูเ้ป็นแม่ หลงัจากที่พาณงีอน

ลูกสาวที่จู่ๆ กต็ดัสนิใจหนมีาไกลกว่าครึ่งโลก ไม่ยอมคยุด้วยอยู่สอง

สัปดาห์เต็ม แต่หลังจากพาณีท�าใจได้ ทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิม 

พมิพ์นาราตดิต่อผู้เป็นแม่ทกุๆ สองสามวนัครั้ง 

การมาต่างประเทศครั้งนี้ไม่ใช่พิมพ์นาราไม่มีห่วงอะไรเลย 

เพราะมกีนัแค่สองแม่ลูก หญงิสาวจงึค่อนข้างกงัวลไม่น้อย ก่อนหน้า

นี้แม้จะแต่งงานแยกออกไปอยู่ข้างนอกแต่ก็ยังอยู่ในประเทศเดียวกัน 
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บ้านห่างกนัแค่ไม่ถงึชั่วโมง แต่ตอนนี้เธออยู่ห่างมาครึ่งโลก แค่เวลาที่

ต้องนั่งอยู่บนเครื่องกส็บิสองชั่วโมงแล้ว ดงันั้นเรื่องดูแลผู้เป็นแม่ที่อยู่

เมอืงไทยจงึต้องฝากเอาไว้กบัเพื่อนสนทิอย่างชไมพร

“วันนี้เป็นยังไงบ้างแม่” พิมพ์นาราถามเมื่อได้ยินเสียงมารดา

ดังมาตามสาย ขณะที่เธอวางกระเป๋าไว้บนโต๊ะข้างประตูและเริ่ม

เปลี่ยนเสื้อผ้าเตรยีมจะอาบน�้า

คนที่นี่ไม่อาบน�้ากันบ่อยนัก ส่วนมากเลือกแค่เช้าหรือไม่ก็เย็น

เท่านั้น เพราะการต้มน�้าร้อนส�าหรับใช้ภายในบ้านต้องใช้แก๊ส ซึ่ง

เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ตอนมาถึงแรกๆ พิมพ์นาราก็ไม่ชิน

เท่าไร แต่พอหลายวนัเข้ากเ็ริ่มชนิ การต้องท�างานมาทั้งวนั แม้จะแทบ

ไม่มเีหงื่อ แต่กม็กีลิ่นอาหารตดิตวั พมิพ์นาราจงึเลอืกอาบน�้าช่วงเยน็

เหมอืนคนอื่นๆ ในบ้าน เพราะอยากนอนหลบัอย่างสบายตวั 

“วนันี้กเ็รื่อยๆ นะ แกนั่นแหละเตรยีมตวัไปถงึไหนแล้ว อกีสอง

สามวนักจ็ะเดนิทางแล้วไม่ใช่หรอืไง เสื้อผ้าข้าวของเตรยีมพร้อมหรอื

ยงั”

พมิพ์นาราแอบกลอกตาเลก็น้อย เพราะค�าถามนี้ของแม่ท�าให้

เธอดูเหมอืนเดก็สบิห้าที่เตรยีมเที่ยวครั้งแรกอย่างนั้นละ 

“เรื่องนาแม่ไม่ต้องห่วงหรอก ทางแม่เป็นยงัไงบ้าง”

“ก็เรื่อยๆ เหมือนเดิมนั่นแหละ...” สองแม่ลูกคุยกันเรื่องโน้น 

เรื่องนี้ ผลดักนัเล่าผลดักนัฟังจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมากว่าครึ่งชั่วโมง 

“...ที่โน่นคงดกึแล้ว แกไปอาบน�้านอนเถอะ พรุง่นี้ยงัต้องไปท�างานอกี”

“ดแูลตวัเองด้วยนะแม่ ถ้ารูส้กึไม่สบายไม่ต้องรอให้หนกันะ โทร. 

หาเปิ้ลทนัทเีลยนะแม่”

“รู้แล้วๆ บ่นเหมือนฉันเป็นเด็กไปได้” ผู้เป็นแม่ต่อว่ากลับมา 

แต่ตวัเองกไ็ม่ได้ต่างกนั “แกเองกด็ูแลตวัเองด้วยละ”

“รู้แล้วน่า แม่ไปกนิข้าวเถอะ นากจ็ะไปนอนแล้วเหมอืนกนั”
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“เที่ยวพอใจแล้วก็รีบกลับมานะ” ประโยคของแม่ท�าให้พิมพ์-

นาราถงึกบัชะงกัไปเลก็น้อย พลนัหวัใจกเ็บาโหวง เหมอืนน�้าตาจะคลอ

อยู่ในดวงตาทั้งสองข้าง

“เที่ยวเสรจ็กต็้องกลบัสแิม่ หรอืจะให้นาหาสามทีี่นี่เลยด”ี

“อย่ามาพูดเล่นเลย ถ้าแกยอมหาสามจีรงิๆ ฉนัจะดใีจมาก”

“เอาจริงนะแม่ เดี๋ยวนาพาหนุ่มผมทอง ตาสีน�้าเงินไปฝาก 

สกัคน”

“เหอะ! ไปนอนไป!” 

พมิพ์นาราหวัเราะเสยีงใสก่อนจะตอบกลบั “ดแูลตวัเองด้วยนะ

แม่ รอนาพาเขยนอกไปฝากนะ”

คนเป็นแม่ไม่อยากพดูด้วยจงึกดตดัสายไป พมิพ์นารายงัหวัเราะ

คกิคกัอยู่อกีครู่ ก่อนเสยีงนั้นจะค่อยๆ หายไป 

เรื่องที่เธอพูดกับแม่เมื่อกี้เป็นเรื่องล้อเล่นล้วนๆ เพราะถ้าให้

สารภาพตามตรง พิมพ์นาราไม่แน่ใจด้วยซ�้าว่าเธอยังสามารถเปิดใจ

ยอมรบัใครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สกึได้อกี เธอมปีระสบการณ์

ความรกัไม่มาก แค่ครั้งเดยีว แต่กเ็ป็นครั้งเดยีวที่เจบ็เจยีนตาย ครั้ง

เดยีวที่ทลายศรทัธาของเธอจนหมดสิ้น

รกัอกีครั้งเหรอ... 

มมุปากของพมิพ์นารากระตกุเลก็น้อย ร่างบางลกุขึ้นจากที่นอน 

คว้าผ้าขนหนูกบัชดุนอนแล้วเดนิออกจากห้องไปยงัห้องน�้า 

ครั้งเดยีวกเ็กนิพอแล้วหรอืเปล่า

หน้ำร้ำนอำหำรไทยร้ำนหนึง่ในเมอืงโอ๊กแลนด์ ตอนนีย้งัเป็น

เวลาเช้าอยูม่าก ยงัไม่ถงึเวลาเปิดร้าน แต่ที่ด้านหน้ากลบัมผู้ีหญงิกลุม่

หนึ่งยนืออกนัอยู่ 

“เดนิทางปลอดภยั เที่ยวให้สนกุนะ” อรดเีป็นคนเอ่ยก่อน “เกดิ
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มาทั้งทตี้องใช้ชวีติให้คุ้ม”

“ใช่ๆ พี่ออดี้พูดถูก แต่น่าเสยีดาย ถ้านามาช่วงหยดุครสิต์มาส

คงจะดีกว่านี้ เราจะได้ไปเที่ยวด้วยกัน” สิริณีเอ่ยอย่างอดเสียดาย 

ไม่ได้ ช่วงครสิต์มาสถงึสิ้นปีที่ร้านปิด หยดุยาวกว่าสองสปัดาห์ 

“เอาไว้รอบหน้านาจะมาฉลองครสิต์มาสกบัพวกพี่กแ็ล้วกนั”

เพื่อนร่วมงานอกีสามคนสนบัสนนุทนัที

“ไปเที่ยวรอบนี้กห็าหนุม่นวิซแีลนด์หนุม่ออสซี่สกัคนส ิจะได้อยู่

ด้วยกนัเสยีที่นี่เลย” สริณิพีดูพร้อมสายตาเป็นประกาย ส่วนอกีสามคน 

ที่เหลอืพากนัหวัเราะคกิคกั มเีพยีงอรดเีท่านั้นที่ไม่ได้หวัเราะไปด้วย 

คนอื่นๆ ในร้านไม่รู้ว่าพมิพ์นาราผ่านอะไรมา แต่ในฐานะที่เป็น

เจ้าของร้านและเป็นญาตขิองเกรยีงไกร เธอจงึพอจะได้ฟังเรื่องราวของ

หญงิสาวตรงหน้ามาบ้าง 

“ที่พี่ซพีดูมากถ็กูนะ หนุม่ๆ ที่นี่นสิยัน่ารกักว่าหนุม่ไทยเยอะ ยิ่ง

ถ้าเป็นพี่นาด้วยนะ แค่ดดีนิ้วผู้ชายหลายคนกพ็ร้อมที่จะคกุเข่าแล้ว”

“แพทกพ็ูดเกนิไป” 

ภีรภัทรส่ายหน้าไม่เห็นด้วย “ไม่เกินไปหรอกค่ะ ผิวสีน�้าผึ้ง 

ตาคมหน้าคมแบบนี้ พี่นาน่ะสเปกของหนุ่มๆ แถวนี้เลยนะคะ อย่าง

น้อยกม็สีองคนแหละที่แพทเหน็!”

“ใช่ๆ พวกเรากเ็หน็” อกีสามคนรบีสนบัสนนุกนัทนัท ี

เรื่องที่ภีรภัทรพูดไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องที่ 

ทกุคนในร้านมกัเอามาพดูแซวเธออยู่เสมอ หลงัจากพมิพ์นาราท�างาน

ได้แค่สองวนั ที่ร้านกม็ลีกูค้าขาประจ�าเพิ่มมาหนึ่งคน เป็นหนุม่สญัชาติ

นวิซแีลนด์แท้ 

เขาเหน็พมิพ์นาราครั้งแรกกค็ดิว่าเธอเป็นนกัศกึษาชาวไทยที่มา

เรยีนต่อและท�างานพเิศษในร้าน เรื่องนี้ท�าให้คนในร้านพากนัหวัเราะ

จนท้องแขง็เลยทเีดยีว แม้แต่พมิพ์นาราเองกย็งัตกใจไม่น้อยเพราะเธอ
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ไม่เคยคดิมาก่อนว่าตวัเองจะดูเดก็ได้ขนาดนั้น 

ส่วนอีกคนเพิ่งจะมาเป็นลูกค้าประจ�าได้ไม่ถึงสัปดาห์ หนุ่ม

สัญชาติอเมริกันที่มาติดต่อธุรกิจที่เมืองโอ๊กแลนด์และคนนี้จีบหนัก

จริงจังกว่าหนุ่มคนแรกเสียอีก เขาถามเธอตรงๆ เลยว่าตอนนี้ก�าลัง

คบหาใครอยู่หรอืเปล่า เพราะเขาคดิจะจบีเธอ แน่นอนว่าเรื่องนี้ท�าให้

สาวๆ ในร้านพากนักรี๊ดกร๊าด มเีรื่องให้เมาท์กนัหลายวนัเลยทเีดยีว

“ส�าหรับพี่นะ พี่ให้เบอร์สอง ฐานะดูมั่นคงกว่ามาก ที่ส�าคัญ

อายมุากกว่านาด้วย เดก็ๆ น่ะพูดกนัไม่รู้เรื่องหรอก”

“โธ่พี่ซ ีสมยันี้ใครเขาจะสนเรื่องอายกุนัล่ะคะ อกีอย่างนะ กนิ

เดก็สดิ ียาอายวุฒันะเลยนะคะ”

พมิพ์นาราพูดอะไรไม่ออก มองสองคนที่ก�าลงัเถยีงกนัแล้วกไ็ด้

แต่ส่งยิ้มแหยเท่านั้น เป็นอรดทีี่เข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ให้

“พูดเรื่องนี้ทไีรได้เถยีงกนัทกุทสีนิ่า” อรดแีสร้งเอ่ยเสยีงดอุย่าง

เออืมๆ “แล้วมวัแต่เถยีงกนัแบบนี้ นาเขาจะได้ไปเมื่อไรล่ะ จากนี่ไป

ไวโตโมต้องขบัรถเกอืบสามชั่วโมงเชยีวนะ นาไม่ชนิทางด้วย อาจจะ

ช้ากว่านั้นกไ็ด้” ค�าเตอืนของอรดที�าให้สาวๆ พากนัหน้าเจื่อนเลก็น้อย 

แต่กแ็ค่แป๊บเดยีวเท่านั้น สหีน้ากก็ลบัมาสดใสกนัเหมอืนเดมิ 

บอกลากันอีกครู่ใหญ่กว่าพิมพ์นาราจะขอแยกตัวเดินไปขึ้น 

รถเช่าที่จอดอยูห่น้าร้านได้ โบกมอืให้คนมาส่งอกีรอบ แล้วจงึเปิดประตู

เข้าไปนั่งในรถ โบกมอือกีครั้งก่อนจะสตาร์ตเครื่องแล้วพารถออกสูถ่นน

เบื้องหน้า

หวัใจดวงน้อยเต้นระทกึอยูใ่นอก แอบหวาดหวั่นอยูห่น่อยๆ แต่

ส่วนใหญ่ความรูส้กึของพมิพ์นาราเอนเอยีงไปทางตื่นเต้นเสยีมากกว่า 

การขับรถเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์ไม่ใช่เรื่องยากมากนัก ถนนทุก

สายอยู่ในสภาพด ีคนขบัเคารพกฎจราจรอย่างด ีแต่สิ่งที่ต้องระวงักม็ี

อยู่ไม่น้อย เพราะที่นี่เข้มงวดเรื่องเขตก�าหนดความเรว็มาก หากมป้ีาย
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เตือนไม่ว่าข้างหน้าจะมีหรือไม่มีรถ ก็ต้องลดความเร็วให้ได้ตามป้าย

ก�าหนด เมื่อต้องผ่านทางม้าลายที่ไม่มีป้ายไฟสัญญาณจราจรต้อง

ชะลอความเร็วรถและมองฟุตพาททั้งสองข้าง ถ้ามีคนข้าม คนขับก็

ต้องหยดุรถรอ ถอืเป็นกฎพื้นฐานที่ต้องจดจ�าและระวงัให้ดี

ถงึจะเป็นฤดรู้อน แต่อากาศกไ็ม่ได้เลวร้ายเลยสกันดิส�าหรบัคน

ขี้หนาวอย่างพมิพ์นารา การขบัรถเปิดกระจกรบัลมจากด้านนอกที่มา

พร้อมกลิ่นหอมของต้นไม้ผสานกบักลิ่นดนิท�าให้รู้สกึสดชื่นมากทเีดยีว 

นิวซีแลนด์เป็นประเทศทางซีกโลกใต้ มีประชากรราวสี่ล้านคนและ

ประชากรแกะราวสี่สิบล้านตัว ดังนั้นภาพของเหล่าแกะขาวขนฟูจึงมี

ให้เห็นอยู่เกือบตลอดทาง ภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรมาทาง

ขั้วโลกใต้ ท�าให้ฤดูกาลที่นี่จะสลบักบัฝ่ังยโุรป ช่วงเดอืนที่ฝ่ังยโุรปก�าลงั

โดนพายถุล่ม แต่คนที่นี่ก�าลงัต้อนรบัท้องฟ้าที่สดใสของฤดูร้อน

สถานที่แรกที่พมิพ์นาราปักหมดุว่าต้องมาเที่ยวกค็อืถ�้าไวโตโม- 

โกลว์วอร์ม1 เป็นถ�้าหนอนเรอืงแสง เธอเคยเหน็ภาพถ่ายจากหนงัสอื

ท่องเที่ยว ภายในถ�้าเรืองรองด้วยแสงจากหนอนนับล้านๆ ตัว แต่

สายตาคนเราไม่ได้เกบ็ภาพออกมาเหมอืนกล้องคณุภาพดแีละการใช้

โปรแกรมแต่งภาพ สิ่งที่ตาเหน็กบัภาพถ่ายต่างกนัพอสมควรทเีดยีว 

ในภาพถ่ายเราจะเห็นสีหน้าตื่นเต้นของคนที่เข้ามาดูความงาม

ของเจ้าหนอนเรอืงแสงเหล่านี้ แต่ความเป็นจรงิกค็อืภายในถ�้านี้เราจะ

ไม่เหน็อะไรเลยนอกจากแสงที่เรอืงรอง เจ้าหนอนเรอืงแสงพวกนี้กช่็าง

อ่อนไหว แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปหรือเสียงที่ดังเกินไปอาจท�าให้

พวกมันตกใจตายได้ ดังนั้นระหว่างการล่องเรือเข้าชมเกือบสี่สิบห้า

นาทนีั้น ภายในถ�้าจงึทั้งเงยีบและมดื พมิพ์นาราแทบจะมองไม่เหน็คน

ข้างๆ แต่คนข้างๆ จะเป็นอย่างไรกช่็างเถอะ เพราะทกุคนก�าลงัตื่นเต้น

1 ถ�้าไวโตโมโกลว์วอร์ม (Waitomo Glowworm Caves) หรอื ‘ถ�้าหนอนเรอืงแสง’ สถานที่

ท่องเที่ยวมชีื่อเสยีงแห่งหนึ่ง ตั้งอยูบ่นเกาะเหนอื ประเทศนวิซแีลนด์
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กบัแสงระยบิระยบัที่อยู่รอบตวัมากกว่า

เหมือนกับการมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวในค�่าคืนที่มืด

สนทิ

หลงัจากความตื่นเต้นน่าอศัจรรย์ของเจ้าหนอนเรอืงแสงแห่งถ�้า

ไวโตโมผ่านพ้น พิมพ์นาราก็ขับรถมุ่งหน้าสู่โรโตรัว เมืองที่มีชื่อเสียง

มากของเกาะเหนอื แนวธารลาวาที่ผ่านบรเิวณนี้ท�าให้เกดิบ่อน�้าพรุ้อน

มากมาย พิมพ์นาราเลือกที่นี่เป็นที่พักส�าหรับคืนแรกของการออก 

เดนิทางท่องเที่ยวของเธอ

เนื่องจากที่พกัประเภทโรงแรมมรีาคาค่อนข้างสูง พมิพ์นาราจงึ

เลอืกที่พกัประเภทโฮสเทล ตอนแรกที่ตดัสนิใจหญงิสาวกย็งัหวั่นๆ อยู่

เหมอืนกนั เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอนอนในห้องที่มคีนแปลกหน้าอกี

เป็นสบิอยู่ด้วย แต่ผ่านไปแค่ไม่ถงึสบิห้านาททีี่ก้าวเข้ามา พมิพ์นารา

กร็ูส้กึว่าเธอกงัวลมากเกนิไปแล้ว เธอเลอืกห้องพกัที่แบ่งแยกชายหญงิ

ชดัเจนเพื่อความปลอดภยั และเธอได้ผูกมติรกบัเพื่อนๆ ต่างชาตหิลาย

คน 

และมนักเ็ป็นเรื่องธรรมดามาก หากสาวๆ มารวมตวักนั ไม่ว่า

จะถอืสญัชาตอิะไรกไ็ม่พ้นเรื่องการตั้งวงเมาท์มอย ถงึตอนนี้พมิพ์นารา

รู้สกึว่าการเลอืกเรยีนเอกภาษาองักฤษของเธอกบัการท�างานในบรษิทั

ที่มคีนต่างชาตกิว่าสบิปีมปีระโยชน์มาก

เพื่อนๆ ต่างชาติโดยเฉพาะพวกที่อยู่ยุโรปค่อนข้างให้ความ

สนใจแก่ประเทศไทยมากทเีดยีว ซึ่งท�าให้พมิพ์นาราเชื่อแล้วว่าชื่อเสยีง

ทะเลใต้ของเมอืงไทยดงัไกลทั่วโลกจรงิๆ

เวลาล่วงเลยมาจนดึกพอสมควร สาวๆ ต่างแยกย้ายเข้านอน

เตียงใครเตียงมัน พิมพ์นาราเองก็ปีนขึ้นมานอนบนเตียงนอนบนชั้น

สองของเธอเหมอืนกนั 

รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของพิมพ์นาราอย่างที่เธอไม่รู ้ตัว 
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ดวงตากลมโตสดี�าเป็นประกายเจดิจ้า การท่องเที่ยวคนเดยีวครั้งแรก

ของเธอกด็ูจะไม่เลวเลยจรงิๆ 

พมิพ์นำรำใช้เวลำกว่ำสบิวันในกำรท่องเทีย่วบนเกำะเหนอื 

แม้เวลาส่วนใหญ่หญงิสาวจะขบัรถเพียงล�าพงั แต่เธอกม็เีพื่อนใหม่ที่

พบกันในโฮสเทลติดรถไปเที่ยวด้วยกันบ้างในบางครั้ง มิตรภาพ

มากมายเกดิขึ้นระหว่างทาง ภาพถ่ายสวยๆ ถกูอปัโหลดลงหน้าเฟซบุก๊

ของเธอเพื่อบนัทกึเป็นความทรงจ�าในการท่องเที่ยวครั้งนี้ 

จากเกาะเหนอืพมิพ์นาราใช้บรกิารเรอืเฟอร์รข้ีามฟากไปยงัเกาะ

ใต้ของนวิซแีลนด์ สู่เป้าหมายที่เธอตั้งเอาไว้คอืเมอืงควนีส์ทาวน์ เมอืง

ที่อยู่เกอืบใต้สดุของประเทศ แน่นอนว่าระหว่างทางพมิพ์นาราได้แวะ

พกัตามเมอืงต่างๆ ไปตลอดเส้นทางด้วยเช่นกนั 

เมอืงไครสต์เชร์ิช เมอืงใหญ่ที่สดุของเกาะใต้ แม้จะเสยีหายจาก

เหตกุารณ์แผ่นดนิไหวใหญ่เมื่อหลายปีก่อน แต่กย็งัมอีกีหลายสถานที่

ที่ยงัคงความสวยงามอยู ่ถดัมาคอืทะเลสาบเทคาโป หนึ่งในทะเลสาบ

ที่ขึ้นชื่อเรื่องความงดงาม ที่เกาะใต้นี้พมิพ์นาราได้เริ่มต้นการผจญภยั

เล็กๆ ของเธอด้วยการปีนธารน�้าแข็งฟ็อกซ์2 มันเป็นช่วงเวลาสอง

ชั่วโมงที่ทั้งเหนื่อยทั้งสนกุ และหวาดเสยีวมาก แต่ประสบการณ์ที่ได้ก็

ถอืว่าคุ้มค่ามาก

หลังจากใช้เวลาไปเกือบสิบห้าวัน ในที่สุดพิมพ์นาราก็มาถึง 

จดุหมายสดุท้ายที่ตั้งเอาไว้คอื เมอืงควนีส์ทาวน์ ซึ่งหญงิสาววางแผน

อยูท่ี่นี่หนึ่งสปัดาห์เตม็ ก่อนจะจดัการคนืรถเช่าที่สนามบนิและเดนิทาง

กลบัเมอืงโอ๊กแลนด์ด้วยเครื่องบนิ

ส�าหรบัที่นี่ พมิพ์นาราไม่ได้วางแผนอะไรไว้มากนกั แม้ควนีส์-

2 ธารน�้าแขง็ฟ็อกซ์ (Fox Glacier) เมอืงวานากา ประเทศนวิซแีลนด์
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ทาวน์จะเป็นเมอืงที่มทีั้งธรรมชาตแิละกจิกรรมมากมายให้เลอืกท�า ช่วง

สองวันแรกพิมพ์นาราเลือกที่จะเดินชมเมืองอย่างสบายๆ ปล่อย

อารมณ์และทอดสายตาไปกับท้องฟ้าและฟังเสียงคลื่นจากทะเลสาบ

วาคาตปิู 

การได้นั่งจบิกาแฟร้อนๆ กบัอ่านหนงัสอืนยิายสกัเล่ม มนัเป็น

อะไรที่ท�าให้ฟินมากทเีดยีวเชยีวละ

หลงัจากพกัจนพอใจแล้ว พมิพ์นารากต็ดัสนิใจเลอืกท�ากจิกรรม

ผจญภยัอกีครั้ง 

พมิพ์นาราบอกไม่ได้ว่าตอนที่ตดัสนิใจท�าแบบนี้เธอคดิอะไรอยู่ 

เหมือนกับว่าความทรงจ�าระหว่างนั้นมันหายไป ไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่า

เธอตกลงจ่ายเงินไปตอนไหน เซ็นเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยไป

ได้อย่างไร ทกุอย่างในช่วงนั้นกลายเป็นช่องว่างในความทรงจ�าของเธอ 

มารู้ตวัอกีครั้งกต็อนที่ความเยน็ปะทะกบัผวิกาย พร้อมกบัการ

สั่นนดิๆ ของเครื่องบนิ

“คณุโอเคไหม” เสยีงทุ้มลกึจากคนด้านหลงัถามขึ้น 

เสียงนี้ดังใกล้มาก เพราะเขายืนซ้อนอยู่ด้านหลังเธอพร้อมกับ

อปุกรณ์มากมายเกี่ยวกบัความปลอดภยัส�าหรบัการกระโดดร่มเป็นคู่

ใช่แล้ว กระโดดร่มเป็นคู!่ ความคดินี้แทบจะกลายเป็นเสยีงกรดี

ร้องอยู่ในหวัของพมิพ์นารา 

อะไรท�าให้เธอพาตัวเองขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินที่ก�าลังบินอยู่

เหนือก้อนเมฆ ผูกตัวเองติดอยู่กับผู้ชายแปลกหน้าที่ก�าลังจะพาเธอ

กระโดดลงไป!

“ให้ตายส!ิ” หญงิสาวสบถพมึพ�ากบัตวัเอง

“คณุว่าอะไรนะ”

พิมพ์นาราเม้มริมฝีปากแน่น เธอรู้ว่าไม่ควรมาปอดแหกเอา 

ตอนนี้ แต่สิ่งที่ก�าลงัจะเกดิขึ้น จะไม่ให้เธอตื่นเต้นบ้างเลยหรอือย่างไร
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“คณุมาคนเดยีวใช่ไหม” เสยีงทุ้มลกึด้านหลงัดงัขึ้นอกี 

หญิงสาวต้องใช้เวลาครู่หนึ่งกว่าสมองจะประมวลผลได้แล้ว

ตอบกลบัไป “ใช่”

“ผู้หญงิเที่ยวคนเดยีวเหรอ อื้ม น่าสนใจดนีะ คณุมาจากที่ไหน

เหรอ” 

“ฉนัขบัรถมาจากโอ๊กแลนด์”

“โอ้ มาไกลเลยนี่ ระหว่างทางคงจะเที่ยวมาหลายที่เลยสินะ 

คณุไปที่ไหนมาบ้างเหรอ” เจ้าของเสยีงทุม้ชวนคยุอกี ซึ่งส่วนใหญ่เขา

เป็นคนถาม ทั้งสองคนคยุกนัไปเรื่อยๆ จนกระทั่งประตูเครื่องบนิด้าน

ข้างเปิดออกพร้อมกบัสายลมที่ตเีข้ามาปะทะหน้า

พมิพ์นาราหนัไปมองตาค้าง บนเครื่องบนิล�าเลก็นี้มคีนทั้งหมด

ห้าคู่ถูกผูกตดิกันเอาไว้ เธอเป็นคู่ที่อยู่ด้านหน้าติดกับห้องนักบินมาก

ที่สดุ จากล�าดบันี้เธอจะได้ออกจากเครื่องเป็นคู่สดุท้าย

ในหัวของพิมพ์นารายังว่างเปล่าอยู่เลยเมื่อคู่แรกกระโดดลงไป  

แถมแต่ละคู่ที่กระโดดลงไปก็จะมีอีกคนตามไปด้วยเพื่อบันทึกภาพ

เคลื่อนไหว

“สูดหายใจเข้าลกึๆ” เสยีงทุ้มลกึดงัขึ้นข้างหูเธออกีครั้ง “ไม่มี

อะไรน่ากลวั ผมจะนบัหนึ่งถงึสามแล้วค่อยกระโดด”

หญงิสาวไม่ตอบ ไม่ใช่เพราะตอบไม่ได้ แต่ตอนนั้นคู่ที่สองกบั

คู่ที่สามที่ดูเหมอืนจะเป็นเพื่อนกนักระโดดตามกนัลงไปแล้ว 

“มาเถอะ” คนร่างสงูด้านหลงัพดูแล้วเริ่มขยบัเท้า น�้าหนกัที่เบา

แสนเบาของพิมพ์นาราท�าอะไรเขาไม่ได้เลย ราวกับเธอเป็นตุ๊กตาหมี

ที่ผูกตดิอยู่กบัด้านหน้าของเขาเท่านั้น 

“เดี๋ยวๆ” หญงิสาวเริ่มกรดีร้องเบาๆ หวัใจเบาหววิ ตอนนี้เธอ

เหน็ภาพด้านนอกแล้ว ท้องฟ้าอยู่แค่เอื้อม แต่แผ่นดนินั้นอยู่ไกลมาก 

หลงัคาบ้านหรอือาจเป็นโรงแรมหดเลก็เหลอืแค่หวัไม้ขดีไฟ
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“ฉนัขึ้นมาท�าบ้าอะไรบนนี้” 

แรงขนืนดิๆ ของเธอท�าให้คนด้านหลงัรู้สกึได้ แต่เพราะกระแส

ลมแรงที่พดัเข้ามาท�าให้เขาไม่ได้ยนิเสยีงบ่นของเธอ 

“หายใจเข้าลกึๆ”

“ฉนักลบัลงไปพร้อมเครื่องบนิได้ไหม” 

“ไม่เอาน่า นี่เป็นประสบการณ์ชวีติเลยนะ มองดูส ิข้างล่างนั่น

สวยมาก ววิที่คณุจะได้เหน็มนัสดุยอดเลยนะ รบัรองคณุต้องตดิใจแน่”

ใบหน้าหวานยังขาวซีด ทั้งที่กลัวแต่ก็อดเหน็บคนร่างสูงไม่ได้

ว่าเขาพูดแบบนี้กบัคนมากี่คนแล้ว 

“เอาอย่างนี้ ผมมวีธิหีนึ่งท�าให้เรื่องนี้สนกุขึ้น”

“...”

“ตอนกระโดดลงไป คุณตะโกนด่าคนที่คุณเกลียดที่สุดเลยนะ 

ตะโกนให้ดงัไปเลย”

พมิพ์นาราไม่รู้ว่าเรื่องนี้มนัจะช่วยเธอได้อย่างไร แต่ถงึอย่างนั้น

ใบหน้าของอดตีสามกีผ็ดุขึ้นมาในสมองเสยีอย่างนั้น ความโกรธแล่น

เป็นริ้วๆ อยู่ในอก 

“นกึออกไหม เอาสกัประโยคสั้นๆ ลองพูดออกมาหน่อย”

“ไอ้คนเฮงซวย” หญงิสาวพูดเป็นภาษาไทย

“หมื” รู้สกึได้ว่าคนด้านหลงัเหมอืนจะก้มหน้าลงมาหา 

“ฉนัพูดแล้ว” พมิพ์นาราตอบกลบั รู้สกึอายอยู่หน่อยๆ เหมอืน

กนั 

“โอเค พูดแล้วกพ็ูดแล้ว จ�าเอาไว้แล้วใช่ไหม พร้อมจะด่าหรอื

ยงั”

“หมื?” ครั้งนี้เป็นพมิพ์นาราที่สงสยั ขณะที่เธอก�าลงัจะอ้าปาก

ตอบกลับคนด้านหลัง หญิงสาวกลับพบว่ารอบตัวเธอคือความว่าง

เปล่า
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ดวงตากลมโตเบกิกว้าง แขนขากางออกตามการจดัท่าของคน

ด้านหลัง เขายังมีหน้าสะกิดให้เธอหันไปมองกล้องบันทึกภาพวิดีโอ 

ตวัเลก็ที่อยู่บนหลงัมอืของเขาอกีด้วย 

“อะ...ไอ้คนเฮงซวยยย” 

เสยีงกรดีร้องดงัลั่นท่ามกลางท้องฟ้าสนี�้าเงนิสดใส 


