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ส�รบัญ

บทที่ ๑ คว�มฝันที่หนืดเหนียว ๙
บทที่ ๒ โลกในหยดนำ้� ๑๓
บทที่ ๓ ลูกย�งลอยคว้�งจ�กยอดตึก ๒๑
บทที่ ๔ ลิฟต์ทะลุมิติ ๓๑
บทที่ ๕ แค้นฝังตู้  ๓๘
บทที่ ๖ โคมไฟมฤตยู ๕๒
บทที่ ๗ ทีวีทั้งผองล้วนพวกพ้องกัน  ๖๑
บทที่ ๘ เจ้�หญิงจ�กดินแดนเย็นยะเยือก ๗๐
บทที่ ๙ เจ้�ช�ยแห่งคิมหันตฤดู ๗๓
บทที่ ๑๐ ร้อนสุดขีดสู่หน�วสุดขั้ว ๘๓
บทที่ ๑๑ รักแท้ทะลุนำ้�แข็ง ๙๓
บทที่ ๑๒ จักรพรรดิเยือกแข็ง ๑๐๕
บทที่ ๑๓ นำ้�แข็งไฟ ๑๑๖
บทที่ ๑๔ เจ้�ช�ยคอยร้อน เจ�้หญิงคอยเย็น ๑๒๑
บทที่ ๑๕ โลกที่สน�มไฟฟ้�และสน�มแม่เหล็ก

 ไม่ได้ทำ�มุมตั้งฉ�กกัน ๑๒๗
บทที่ ๑๖ หลงท�งอยู่ในฝันของตนเอง ๑๓๗
บทที่ ๑๗ ส�ยนำ้�...เส้นท�งเชื่อมสองโลก ๑๔๗
บทที่ ๑๘ มือที่กำ�ลูกย�งไว้จนแน่น ๑๕๔
บทที่ ๑๙ ลูกย�งกลับหัวพุ่งสูงขึ้นไปในท้องฟ้� ๑๕๙
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มะมิว่นอนหลับอยูบ่นเตยีงในห้องนอน จู่ๆ  กต็ืน่ขึน้มาอย่าง 

งงๆ รู้สกึตวัว่าตื่นแต่ตากลบัลมืไม่ขึ้น ทนัใดกร็ู้สกึว่ามอีะไรบางอย่างมา

สมัผสัที่นิ้วมอื เดก็หญงิสะดุ้งจนสดุใจแต่นิ้วกข็ยบัไม่ได้เช่นกนั สมัผสัที่

อ่อนนุ่มบางเบาเหมอืนเส้นผมก�าลงัพนัเป็นวงรอบนิ้วชี้ รอบแล้วรอบเล่า

อย่างช้าๆ แล้วมนักร็ดัแน่นขึ้นจนรู้สกึปวดหนบึๆ ที่นิ้วชี้ มะมิ่วพยายาม

จะลมืตาขึ้นมองแต่กล็มืไม่ได้  ก�าลงัคดิจะตะโกนเรยีกให้คนช่วย ฉบัพลนั

กถ็กูกระชากด้วยแรงดงึมหาศาลจนพลดัตกจากเตยีง ใจวบูหววิ เกรง็ตวั

รบัแรงกระแทก

...แต่เบื้องล่างกลบัไม่มพีื้น 

ร่างของมะมิ่วลอยละลิ่วเหมอืนร่วงหล่นจากยอดเขาสงู ใจหายวบู 

อยากจะกรีดร้องแต่ปากกลับอ้าไม่ได้ พยายามออกแรงเกร็งเปลือกตา 

จนเผยอเปิดขึ้นได้ แสงจ้าจนต้องกะพรบิตาถีๆ่  เมื่อเขม้นและเพ่งมองขึ้น

ไปเบื้องบน กเ็หน็ท้องฟ้าและก้อนเมฆลอยคว้างอยูอ่ย่างกระจ่างตา เมฆ

หลากหลายรปูทรงเลื่อนผ่านสายตาไปอย่างเชื่องช้า ก้มหน้าลงกม็องเหน็

๑
ความฝันที่หนืดเหนียว
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แต่เท้าทั้งคู่ลอยอยู่ มะมิ่วสบัสนกบัภาพที่เหน็ ยงัไม่ทนัหายงงกม็องเหน็

ยอดเขาและทิวไม้ผ่านสายตาไป...แล้วมะมิ่วก็เข้าใจ เธอก�าลังล่องลอย

เคว้งคว้างอยูก่ลางอากาศ ในท่าตลีงักาเอาหวัพุง่ดิ่งลงสูเ่บื้องล่าง มะมิ่ว 

ก�าลงัมองเหน็โลกกลบัหวัอยูน่ั่นเอง ทั้งๆ ที่รูต้วัว่าก�าลงัลอยละล่องตกลง

จากฟากฟ้า แต่กน็่าแปลกที่กลบัไม่รู้สกึกลวัเลยสกันดิ 

ด้วยการล่องลอยอย่างช้าๆ มะมิ่วกม็องเหน็หลงัคาสแีดง มองเหน็

ตกึหลงัใหญ่ที่รูส้กึคุน้ตา เหน็ระเบยีงทางเดนิหน้าห้องพกั ที่ระเบยีงมเีดก็

ผู้หญงิผมสั้นยนือยู่ ก�าลงัยื่นมอืปล่อยอะไรสกัอย่างลงมา เมื่อลอยผ่าน

เข้าไปใกล้ๆ มะมิ่วก็มองเห็นสิ่งที่เด็กผู้หญิงผมสั้นปล่อยลงมาได้อย่าง

ชดัเจน มนัเป็นลกูกลมๆ สนี�้าตาลหน้าตาประหลาด มปีีกยาวๆ งอกออก

มาสองข้าง มนัหมนุควงอย่างสวยงาม เจ้าลูกกลมๆ ลอยละลิ่วลงมาใน

ทศิทางเดยีวกบัเธอ เมื่อหนัไปมองรอบๆ ตวั กเ็หน็เจ้าลกูกลมๆ สนี�้าตาล

หมนุคว้างวนเวยีนอยู่อย่างมากมายมหาศาล 

มะมิ่วแปลกใจว่า เจ้าลูกกลมๆ มปีีกมนัลอยมาจากไหนมากมาย 

พยายามมองหาเดก็ผูห้ญงิที่ระเบยีงกม็องไม่เหน็แล้ว มะมิ่วยงัคงล่องลอย

ผ่านระเบยีงห้องชั้นต่างๆ ลงมาอย่างช้าๆ ชั้นแล้วชั้นเล่า เธอนกึในใจว่า

...นี่เราก�าลงัลอยลงไปเรื่อยๆ จะลอยลงไปถงึไหนกนันะ...   

มะมิ่วกลั้นใจเงยหน้ามองเบื้องล่าง เหน็พื้นน�้ากว้างใหญ่สนี�้าเงนิ

เข้มนิ่งเรยีบและเวิ้งว้าง รู้สกึกลวัขึ้นมาจบัใจ เผลอยื่นมอืออกไปคว้าเจ้า

ลูกกลมประหลาดลูกหนึ่งมาก�าไว้แน่น เสมอืนเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวเพยีง

อย่างเดยีวที่พอจะจบัต้องได้ แต่กไ็ม่มผีลอะไร ร่างของเธอยงัคงร่วงหล่น

ลงมาอย่างช้าๆ   

มะมิ่วหลบัตาปี๋ รอเวลาที่ร่างกายจะพุ่งกระทบพื้นน�้าเบื้องล่าง

ทันทีที่ร่างกระทบน�้า มะมิ่วก็สัมผัสได้ถึงความเย็นเฉียบที่ค่อยๆ 

ซึมซาบผ่านเส้นผมและหนังศีรษะอย่างช้าๆ เห็นหยดน�้าที่แตกกระเซ็น
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ลอยขึ้นมาจากแรงกระแทก เมื่อมองเข้าไปในหยดน�้า เธอมองเห็นแม่

ก�าลังยืนกวักมือเรียกอยู่ แม่ในหยดน�้าลอยสวนขึ้นมาและห่างออกไป  

มะมิ่วพยายามไขว่คว้าหาแม่ในอากาศ ลกูกลมๆ หลดุจากมอื มะมิ่วผวา

ใจวูบโหวง พยายามจะร้องเรยีกแม่ แต่ทนัททีี่อ้าปากได้ น�้าเยน็เฉยีบก็

ไหลทะลกัเข้ามาทั้งทางปากและจมูก พวกมนัแย่งกนัพุ่งเข้ามาในตวัจน

เตม็ไปหมด มะมิ่วส�าลกัและจมลงไปในน�้าที่มดืมดิเยน็เฉยีบ ด�าดิ่งลกึลง

ไปในความมดืมนอนธการ

มะมิ่วพยายามหมุนกลับตัวแล้วดิ้นรนแหวกว่ายน�้าที่เหนียวหนืด

ขึ้นสู่ผิวน�้าเบื้องบน ไม่รู้ว่าน�้าหรือความด�ามืดกันแน่ที่หนืดเหนียวและ 

ข้นคลั่กขนาดนั้น แขนขาถูกความหนืดเหนี่ยวรั้งจนไม่มีแรงจะแหวกน�้า 

มะมิ่วหายใจไม่ออก แต่กพ็ยายามตะเกยีกตะกายว่ายขึ้นไป... 

ทันใดนั้น มีอะไรบางอย่างที่บางเบามาสัมผัสรอบข้อเท้าทั้งสอง

ข้าง...สัมผัสที่บางเบาแต่แข็งกร้าว ความรู้สึกบอกว่ามันคือเส้นผม แต่

ต่างจากครั้งแรกที่เป็นเพียงเส้นผมเส้นเล็กๆ พันรอบนิ้วชี้ ครั้งนี้เป็น

เส้นผมจ�านวนมากมายมหาศาลที่จู่โจมเข้ามาพันรอบข้อเท้าทั้งสอง มนั

พยายามดึงรั้งเธอไว้ไม่ให้ขึ้นสู่ผิวน�้า มะมิ่วดิ้นรนจนหมดแรง ก�าลังจะ

ถอดใจยอมแพ้ แต่แล้วกร็ูส้กึได้ว่า มมีอืที่แขง็แรงมาช่วยแกะเส้นผมออก

จากข้อเท้าอย่างรวดเรว็ และผลกัร่างของมะมิ่วให้พุง่ขึ้นสูเ่บื้องบน มะมิ่ว

พยายามแหวกว่ายดนัตวัให้ลอยขึ้นสูผ่วิน�้า ในขณะที่ลอยขึ้นไปเดก็หญงิ

หันกลับมามอง ท่ามกลางความมืดมิดกลับมองเห็นร่างหนึ่งที่คุ้นตาได้

อย่างชดัเจน 

แม่! แม่นั่นเอง แม่ยงัอยู่ใต้น�้า พยายามเอื้อมมอืและโผเข้ามาหา 

มะมิ่วยื่นมือออกไป แต่ก็สัมผัสได้เพียงปลายนิ้วของแม่ แล้วร่างของ 

มะมิ่วก็พุ่งห่างออกมาอย่างรวดเร็ว มะมิ่วอยากอยู่กับแม่แต่มันอึดอัด

หายใจไม่ออก มะมิ่วก�าลงัจะขาดใจ ท�าไมแม่ไม่ตามขึ้นมาด้วย มะมิ่ว
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ไม่อยากทิ้งแม่ไว้ใต้น�้า...แต่มะมิ่วทนไม่ไหวอกีต่อไปแล้ว 

ทนัททีี่โผล่ขึ้นมาเหนอืน�้า แรงกดดนัต่างๆ กม็ลายหายไป มะมิ่ว

ส�าลักและหอบหายใจจนตัวโยน น�้าจ�านวนมากมายมหาศาลทะลักล้น

ออกมา 

มะมิ่วปลดปล่อยความอึดอัดและทุกสิ่งทุกอย่างออกจากตัวโดย

ไม่ข่มกลั้นไว้อกีต่อไป...

“แม่! แม่จ๋า อย่าทิ้งหนูไป” 

มะมิ่วร้องออกมาพร้อมกบัสะดุ้งตื่น หอบหายใจอย่างแรง สมัผสั

อนัอบอุ่นที่ปลายนิ้วยงัคงรู้สกึได้ มเีสยีงเดนิอย่างรบีเร่งเข้ามาในห้อง

“มะมิ่ว มะมิ่ว ฝันถงึแม่อกีแล้วเหรอลูก” 

พ่อรบีเดนิเข้ามาลูบหวัลูกสาว มะมิ่วโผเข้ากอดพ่อไว้แน่น 

“แม่มา แม่มาช่วยหนไูว้...ผมยาว ผมยาวรงุรงั” มะมิ่วละล�่าละลกั 

พูดไปร้องไห้ไป

“เอาละ เอาละ ไม่มอีะไรแล้ว หนูฝันไปน่ะ” พ่อกอดและลูบหวั

มะมิ่ว  

“หนูผมสั้นแล้ว พ่อพาไปตดัมาแล้วจ�าได้ไหม”

“หน.ู..หนตูวัเปียกอกีแล้ว หนแูฉะหมดเลย” มะมิ่วก้มหน้า หลบตา

พ่อ

“ไม่เป็นไร หนูฝันน่ะ หนูแค่ฝันไป” พ่อพูดพร้อมกับค่อยๆ ดึง

ผ้าห่มออกจากตวัมะมิ่ว ผ้าห่มเปียกแฉะ ที่นอนมคีราบน�้าแผ่กว้าง  

“เดี๋ยวหนูลุกจากเตียง แล้วไปอาบน�้าล้างเนื้อล้างตัวนะ พ่อจะ

จดัการผ้าห่มกบัที่นอนให้เอง” พ่อพูดอย่างใจดี

“หนู...หนูขอโทษ หนูห้ามมนัไม่ได้” มะมิ่วพมึพ�าขอโทษ
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“เรว็หน่อย มะม่ิว ขึน้รถได้แล้ว เดีย๋วไปเรยีนพเิศษไม่ทนันะ”

เสยีงแม่เร่งลูกสาว

“มวัท�าอะไรอยู่ โอ้เอ้อยู่นั่นแหละ” 

“หนูขี้เกยีจเรยีนจงัเลยแม่ ปิดเทอมแล้วยงัต้องไปเรยีนพเิศษอกี” 

มะมิ่วบ่นพึมพ�าแต่ก็ยอมเปิดประตูรถขึ้นไปนั่งข้างๆ แม่ที่รออยู่

ก่อนแล้ว 

“อดทนหน่อยนะลูก เรยีนเยอะๆ ร่างกายจะได้แขง็แรง” 

แม่พดูเย้าอย่างอารมณ์ด ีพร้อมกบัเหยยีบคนัเร่งบงัคบัให้รถค่อยๆ 

เคลื่อนตวัออกไป

“ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยแม่ เขามีแต่ออกก�าลังเยอะๆ ร่างกายจะ

ได้แขง็แรง” 

มะมิ่วตอบแล้วก็เหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างรถ หลังฝนตก

ใหม่ๆ ยงัมองเหน็แอ่งน�้าขงัเจิ่งนองอยู่ที่พื้นเป็นหย่อมๆ 

...น่าออกไปวิ่งกระโดดลุยน�้าเล่นกับเจ้าตาหวาน มากกว่าไปนั่ง

๒
โลกในหยดน้ำา
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เรยีนพเิศษตั้งเยอะ...

มะมิ่วได้แต่คดิในใจ ไม่กล้าพูดออกมา เพราะแม่เคยห้ามไม่ให้วิ่ง

เล่นลยุน�้าที่ขงัอยู่ตามพื้นถนน

หยดน�้าที่เกาะอยู่บนหน้าต่างรถค่อยๆ ไหลมารวมกัน เห็นเป็น

หยดน�้าเมด็โตๆ มะมิ่วเพ่งมองเข้าไปในหยดน�้าด้วยความสนใจ

“แม่ ในหยดน�้า ต้นไม้มนักลบัหวั...ใช่จรงิๆ ด้วย กลบัหวัหมดเลย” 

มะมิ่วพูดพมึพ�าขึ้นเบาๆ

“อะไรกลบัหวั หนูปวดหวัเหรอลูก” 

“ต้นไม้ค่ะ เสาไฟฟ้า แล้วกบ้็านด้วย  โลกในนี้มนักลบัหวัหมดเลย

ค่ะแม่” มะมิ่วตอบเสยีงดงั

“พูดอะไรของหน ูไม่เหน็รูเ้รื่อง มวัแตเ่ล่นอะไรอยู่ แลว้ท�าไมยงัไม่

คาดเขม็ขดัอกี แม่ก�าลงัจะขบัออกถนนใหญ่แล้วนะ  คาดเขม็ขดัได้แล้ว” 

มะมิ่วมัวแต่นั่งจ้องมองโลกกลับหัวในหยดน�้าอย่างสนใจ ยื่นนิ้ว

ออกไปท�าเหมอืนกบัแตะหยดน�้าจากภายในรถ และลากนิ้วไปตามหยด

น�้าจากใหญ่ไปเลก็ทลีะหยดๆ หยดน�้าบางหยดต้านแรงลมไม่ไหวไหลเป็น

ทางยาวตามความเรว็ของรถ

“มะมิ่ว คาดเขม็ขดัได้แล้ว มวัแต่นั่งเหม่ออยูน่ั่นแหละ” แม่ส่งเสยีง

เตอืนอกีครั้ง

มะมิ่วละสายตาจากหยดน�้า หนัมามองเขม็ขดันริภยัที่ตดิอยู่ข้าง

ประตูรถ แต่ก็ยังรีรอไม่ยอมดึงเข็มขัดลงมาคาดตามเสียงเตือนของแม่ 

มะมิ่วรู้สกึอดึอดัทกุทเีวลาที่ต้องคาดเขม็ขดันริภยั

“แม่จ๋า เดี๋ยวขอหนูมดัผมก่อนนะ เมื่อกี้ตอนวิ่งมาขึ้นรถ ลมพดั

ผมหนูปลิวรุงรังไปหมดเลย” มะมิ่วหยิบหวีและยางมัดผมออกมาจาก

กระเป๋าสะพายประจ�าตวั พยายามหวแีละรวบผมที่ยุง่เหยงิเข้าไว้ด้วยกนั 

แม่เหลอืบตามองแล้วส่ายหน้า
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“แม่บอกแล้วว่าให้ไว้ผมสั้น พอที่โรงเรียนอนุญาตก็รีบปล่อยผม

ยาวเลย ผมยาวมนัดูแลยากไม่เหมาะกบัเดก็ๆ แม่บอกแล้วกไ็ม่เชื่อ” แม่

บ่น 

มะมิ่วอ้อยอิ่งใช้เวลาหวแีละมดัผมอยู่อกีพกัใหญ่ๆ แม่ส่งสายตา

เตอืนมาเป็นระยะจนในที่สดุกห็มดความอดทน 

“พอได้แล้วมะมิ่ว! คาดเขม็ขดัเดี๋ยวนี้ คาดให้เสรจ็ แล้วเธอจะท�า

อะไรกบัผมของเธอกค่็อยท�าต่อ” แม่ส่งเสยีงดงัแหวกอากาศมาจนมะมิ่ว 

สะดุ้ง 

เมื่อได้ยนิเสยีงแม่เอาจรงิ มะมิ่วกร็บีหนัไปคว้าหวัเขม็ขดันริภยัลาก

ลงมาและคล�าหาช่องเสยีบหวัเขม็ขดั

...หายไปไหนนะ...

มะมิ่วก้มลงไปมองหาช่องเสยีบหวัเขม็ขดั 

แม่หนัมามองแวบหนึ่ง มะมิ่วหาช่องเสยีบหวัเขม็ขดัเจอแล้ว มนั

แอบมุดลงไปอยู่ในช่องข้างเบาะ มะมิ่วดึงออกมา พยายามจะเสียบ 

หวัเขม็ขดัลงไปแต่เสยีบไม่เข้า มนัไม่ยอมลงลอ็กสกัท ียิ่งรบีกย็ิ่งลน

“ชกัช้าอยูน่ั่นแหละ แม่ก�าลงัจะออกถนนใหญ่แล้วนะ” แม่ช�าเลอืง

มอง 

ด้วยความใจร้อน แม่ปล่อยมอืข้างหนึ่งจากพวงมาลยัรถ ตายงัคง

มองถนน แต่ยื่นมอืข้างที่ละจากพวงมาลยัมาช่วยมะมิ่วดนัหวัเขม็ขดัลง

ไปในช่องเสยีบเสยีงดงั กริ๊ก! หลงัจากนั้นเพยีงแค่เสี้ยววนิาท ีมะมิ่วกร็ูส้กึ

ว่ารถส่ายไปมาอย่างรนุแรง พร้อมกบัได้ยนิเสยีงแม่ร้องขึ้นมาอย่างตกใจ

มะมิ่วเสยีววบูในช่องท้อง เหมอืนกบัตอนนั่งรถไฟเหาะตลีงักาเวลา

ที่มนัทิ้งตวัลงมาจากที่สูง ตามมาด้วยเสยีงกระแทกอย่างรนุแรง เขม็ขดั

นริภยักระชากรั้งตวัมะมิ่วไว้อย่างแรงจนเจบ็ไหล่ เดก็หญงิมองผ่านกระจก

รถ เหน็หยดน�้ามากมายแตกกระจายลอยกระเซน็ขึ้นมา หยดน�้าจ�านวน
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