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ในความเชื่อของชาวจีนเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย ว่ากันว่าดวงวิญญาณ 

ที่กำาลังจะไปเกิดใหม่จะต้องข้ามสะพานแห่งหน่ึงในปรโลก และก่อนหน้านั้นก็ต้อง 

ดื่มนำ้าแกงลบความทรงจำาในชาติน้ีท้ังหมด ซึ่งคนท่ีปรุงและคอยตักนำ้าแกงแจกจ่าย

เป็นที่รู้จักในชื่อ 'ยายเมิ่ง'

เกริน่มาสาระขนาดนีก็้เพ่ือจะบอกว่าหนึง่ในตัวเอกของหนิงอนัฯ คอืคนสกุลเมิง่

ท่ีว่าน่ันค่ะ แต่เจ้าหนูแซ่เมิ่งก็เป็นคนนะคะ ไม่ใช่ผี แค่ว่าเขาข้ึนลงโลกมนุษย์กับ 

แดนปรโลกบ่อยจนเจ้าตัวก็ชักแยกไม่ออกว่าตกลงตัวเองเป็นคนของโลกไหนไปแล้ว 

ส่วนตัวเอกอีกคนแน่นอนว่าเป็นคนเช่นกันค่ะ แต่ชอบทำาธุรกิจกับผีหรือดวงวิญญาณ

มากกว่าทำากับคนเท่านั้นเอง

'หนิงอันคอมมิวนิตี้ ละแวกนี้ผีชุม' นิยายแฟนตาซีใสๆ จากไต้หวัน ถึงจะมีผี 

เต็มไปหมด แต่ผีในเรื่องก็ไม่น่ากลัวเลย กลับเป็นมนุษย์ต่างหากท่ีโหดเหี้ยมอำามหิต 

ฆาตกรท่ีสังหารหญิงสาวมามากมาย จนเป็นวิญญาณไปแล้วพวกเธอเหล่านั้นก็ยัง 

ถูกทรมานหาความสงบไม่ได้ คนชั่วช้าเช่นนี้ ตัวแทนแห่งปรโลกจะลงทัณฑ์มันเอง!

มาตามลุน้ให้เมิง่อว่ีกับเย่ียหลวัจับฆาตกรต่อเน่ืองรายนีไ้ด้สำาเรจ็ และลุน้กันต่อ

ในเรื่องของหัวใจว่าต่างคนต่างคิดต่อกันในลักษณะไหนกันแน่ คนอ่านเองก็อยากรู้

เหมือนกันค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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5สืออู่

หญิงสาวคนหนึ่งเปิดประตูห้องน�้า เธอเดินโซเซซะจนเกือบสะดุดเท้า 

ตัวเองล้ม ขณะท่ีประตูหนาหนักบานน้ันปิดลง เสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ท่ี 

ดังกระห่ึมกับเสียงผู้คนเซ็งแซ่ก็ถูกกันไว้ด้านนอกท�าให้หัวสมองท่ีก�าลังปวด

อย่างหนักของเธอผ่อนคลายลงบ้าง

เธอยืนโงนเงนค�้าอ่างล้างมือ โยนกระเป๋าเครื่องส�าอางในมือไว้ด้านข้าง 

แล้วผลักประตูห้องน�้าท่ีอยู่ด้านในสุดเข้าไป เมื่อปิดประตูลงกลอนเรียบร้อย

หญิงสาวก็รวบผมยาวข้ึน โน้มตัวลงไปตรงโถชักโครก เอาสองน้ิวล้วงเข้า 

ในปาก แล้วอาเจียนออกมาจนปวดท้องไปหมด

"แค่ก แค่ก แค่ก...แค่ก...อ๊อกกก..." อาเจียนอยู่เป็นครู ่ใหญ่ก็พัก 

หอบหายใจ พยายามไม่ให้ตัวเองส�าลัก ก่อนจะย่ืนมือไปดึงกระดาษมา 

เช็ดปาก ส�ารวจดูว่ามีคราบสกปรกเปื้อนเสื้อผ้าหรือไม่ด้วยความระมัดระวัง

หลงัจากอาเจยีนเสรจ็เธอก็รูส้กึดข้ึีนมาก จงึกดชกัโครกแล้วเดนิออกมา

บ้วนปากที่อ่างล้างมือ วักน�้าลูบหน้าไปด้วย

ในห้องน�้ามีคนเข้าออกอยู่ตลอด เสียงดังอึกทึกจึงลอดผ่านเข้ามาเป็น 

ระลอกๆ เหมอืนมคีนหมนุปรบัระดบัเสยีงให้เดีย๋วดงัเดีย๋วเบายังไงยังง้ัน ศีรษะ

ของเธอยังคงปวดหนึบราวกับมีใครเอาตะปูมาตอกลงไป

การอาเจียนในห้องน�้าไนต์คลับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว จึงไม่มีใครสนใจ

เธอ หญิงสาวหลับตาลง สองมือยันอ่างล้างมือพลางสูดลมหายใจเข้าออก 

บทน�า
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หนิงอันคอมมิวนิตี้ ละแวกนี้ผีชุม6

สองสามครั้ง ปลายจมูกอวลไปด้วยกลิ่นหอมสดชื่นของพืชตระกูลซิตรัส  

เป็นกลิ่นของน�้ามันหอมระเหย ไม่ใช่เจลหอมเคมี นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เธอชอบ 

พาลูกค้ามาท่ีไนต์คลับแห่งนี้ เธอไม่อยากอาเจียนเสร็จแล้วได้กลิ่นสารเคม ี

จนต้องอาเจียนอีกรอบ

ภายในท้องปั่นป่วนอยู่พักหนึ่งถึงค่อยผ่อนเบาลง เธอเปิดกระเป๋า 

เครื่องส�าอาง ล้วงขวดเก็บอุณหภูมิออกมาแล้วด่ืมน�้าขิงในน้ันสองสามอึก  

ก่อนจะบ้วนปากแล้วเริ่มเติมเครื่องส�าอางบนหน้า

มอืของเธอทีก่�าลงัตบแป้งไม่สัน่แล้ว ท้องก็ไม่มวนแล้ว หญิงสาวยืนเตมิ

ขอบปากอยู่ตรงนั้นอย่างมีสติครบถ้วนอีกครั้ง

เม้มปากเบาๆ หันหน้าซ้ายขวามองส�ารวจตวัเองในกระจก ตอนท่ีก้มหน้าลง 

เก็บดินสอเขียนขอบปากลงในกระเป๋าก็รู้สึกว่าวันนี้แอร์เย็นกว่าปกติมาก

เธอล้วงในกระเป๋าอยู่นานก่อนจะหยิบลิปสติกแท่งหน่ึงออกมา เปิดฝา

แล้วเงยหน้าข้ึนเตรยีมทา พลนัพบว่าในกระจกมผีูห้ญิงคนหนึง่ยืนอยูด้่านหลงั

เธอ ร่างนั้นหันข้างเล็กน้อยและก�าลังก้มหน้า เส้นผมตรงยาวประบ่า

"ว้าย!"

เธอตกใจร้องเสียงแหลม หันหลังขวับไปมอง แต่กลับไม่พบอะไร

ทันใดน้ันหญิงสาวก็รู ้สึกหนาวมากย่ิงขึ้นจนสั่นไปท้ังตัว หลังพิง 

อ่างล้างมอืหายใจหอบเธอกร็วบรวมสตอิยู่เป็นครูก่ว่าจะสดูหายใจเข้าเฮอืกใหญ่ 

แล้วหันกลับไปมองกระจกอีกครั้ง คราวนี้เธอเห็นแต่ใบหน้าตื่นตระหนกตกใจ

ของตัวเอง

สองขาอ่อนแรง เธอพยายามจะยืดตวัให้ตรง แต่ไม่ทันระวังจนไปชนโดน

เครื่องเป่ามือเข้า เสียงลมพัดครืนท�าเอาเธอตกใจร้องเสียงแหลมอีกครั้ง  

รีบถอยกลับมาที่อ่างล้างมือ

เธอกะพริบตาไล่น�้าตา หันมองกระจกแล้วมองด้านหลังของตัวเอง 

อย่างคนย�า้คิดย�า้ท�า เมือ่แน่ใจว่าไม่มอีะไรจรงิๆ ถึงย่อตวัลงเก็บลปิสติกแท่งน้ัน 

ยัดกลับไปในกระเป๋าเครื่องส�าอาง มือไม้สั่นเทาไปหมด ไม่มีกะจิตกะใจจะ 

เติมหน้าเพิ่มแล้วจึงรีบคว้ากระเป๋าเครื่องส�าอางเตรียมเดินออกจากห้องน�้า
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7สืออู่

ห้องน�้านี้กว้างมาก เพ่ือให้สะดวกต่อการแต่งหน้าของผู้หญิง บนผนัง 

จึงมีกระจกครึ่งตัวบานใหญ่ตลอดทางตั้งแต่ทางเข้าถึงด้านในสุด

หญิงสาวเดินจ�้าออกจากห้องน�้าไปอย่างรวดเร็ว ทุกครั้งท่ีส้นรองเท้า 

ของเธอกระทบพ้ืนแต่ละคร้ังจะเกิดเสียงดังกึกๆ และมีเสียงท่ีสะท้อนกับ 

ผนังห้องน�้าดังกลับมา เสียงนั้นดังตามจังหวะก้าวของเธอมาตลอดทางจนถึง

ประตูห้องน�้า

อากาศหนาวเยน็ขึน้เรือ่ยๆ เหมอืนอยู่ในแดนหิมะก็ไม่ปาน แขนของเธอ

เริม่ปรากฏรอยเขียวเป็นจ�า้ๆ มอืไม้สัน่ไปหมดจนแทบคว้าลกูบดิประตหู้องน�า้

ไม่อยู่ ด้านหลังเธอยังคงได้ยินเสียงสะท้อนกึกๆ

เธออยากจะเปิดประตูออกแต่กลับท�าไม่ได้ น่าแปลกท่ีแขนของเธอ

ปกคลมุไปด้วยเกลด็น�า้แขง็ นิว้มอืแขง็จนไม่สามารถรวบก�าลกูบดิประตูได้เลย

เสียงกึกๆ ยังดังไม่หยุด เสียงนั้นใกล้แผ่นหลังเธอเข้ามาทุกทีแล้ว

กึก กึก กึก

ร่างสั่นเทาจนน�้าแข็งที่เกาะบนแขนแตกร่วงตกพ้ืน หญิงสาวขยับตัว 

ไม่ได้ด้วยถูกความหวาดกลัวขนานใหญ่โอบรัดไว้ จนกระท่ังเสียงก้าวเดินนั้น

หยุดลงในระยะห่างจากด้านหลังเธอหนึ่งก้าว

เธอสั่นไปทั้งตัวจนได้ยินเสียงฟันตัวเองกระทบกัน ทันใดน้ันก็มีมือ 

ข้างหน่ึงค่อยๆ แตะลงบนต้นแขนของเธอ แผ่ความเย็นเฉียบท่ีราวกับ 

ก้อนน�้าแข็งลงมายังแขนของเธอช้าๆ

หญิงสาวเหลือบตาไปมอง นั่นเป็นมือที่ขาวหมดจด ขาวเหมือนกับ 

แขนของเธอที่บัดนี้ซีดเพราะความหนาวเย็น

ทันใดนั้นพลันเกิดความรู้สึกร่วม พลอยท�าให้ความหวาดกลัวของเธอ 

ลดลงไปบ้าง เธอคิดว่าเจ้าของมือข้างนี้ก็คงเหมือนกับเธอ

เธอค่อยๆ หันไปมองมือขาวหมดจดท่ีแตะอยู่บนแขน ไล่สายตาต่อไป 

ก็เหน็แขนเรยีวยาวได้สดัส่วน มองต่อไปพบเข้ากับดวงตาโตงดงาม ตาข้างนัน้

เป็นสีน�้าเงินสว่างแวววาว ริมฝีปากเคลือบลิปสติกที่เธอจ�าได้ว่ามาจาก 

คอลเล็กชั่นเดียวกับที่เธอใช้ เพียงแต่คนละสี ตอนนั้นเธอเลือกอยู่นานมาก...

Page_������������������ �������������.indd   7 3/2/2563 BE   11:26



หนิงอันคอมมิวนิตี้ ละแวกนี้ผีชุม8

ใบหน้าน้ันจะงดงามสมบรูณ์แบบทีส่ดุถ้าไม่เพราะ...มนัมเีพียงครึง่เดยีว!

เธอตัวสั่นขึ้นมาอีกครั้งขณะมองดูร่างที่ไหม้ด�าไปครึ่งหน่ึง เถ้าสีด�า 

โปรยหล่นบนพ้ืนไม่หยุด ใบหน้าคร่ึงเดียวนั้นขยับ ดวงตาโตแสนสวยงาม 

ข้างนัน้มนี�า้ตาสดี�าไหลลงเป็นทาง มอืทีจ่บัอยู่บนต้นแขนของเธอจู่ๆ  ก็ออกแรง 

แทบจะบิดแขนเธอจนหัก

"มีแต่...เธอ...แล้ว...เธอต้อง...ไป...ขอความช่วยเหลือ...เหลือแต่...เธอ

แล้ว..."

หญิงสาวส่งเสียงกรีดร้องพร้อมกับออกแรงสะบัดมือข้างน้ันออก 

พยายามจะสลัดสาวงามที่ไหม้ไปครึ่งตัวคนน้ันออกไป เมื่อมือข้างนั้น 

หลุดออกไปแล้วก็พบว่าบนแขนปรากฏรอยนิ้วมือห้านิ้วบุ ๋มลึกลงไป 

อย่างชัดเจน หากแต่เธอไม่แม้แต่จะรู้สึกเจ็บ เธอลูบคล�าแขนข้างนั้นด้วย 

ความตื่นกลัว

"ท�าไม...ท�าไม..."

ผู้หญิงท่ีร่างไหม้ไปครึ่งคนน้ันก�าลังบิดตัวอยู่บนพ้ืน ตอนท่ีเงยหน้าขึ้น

มองเธอก็พลันยืดแขนไถลกับพ้ืน พยายามคลานมาหาเธอสุดก�าลัง กรีดร้อง

เสียงแหลมเสียดแก้วหูเธอยิ่งกว่าเสียงดนตรีด้านนอกเสียอีก

"มีแต่เธอแล้ว! เธอไม่เข้าใจเหรอ! มีแต่เธอแล้ว!"

หญิงสาวกรีดร้องเสียงแหลม หมุนตัวพุ่งชนประตูห้องน�้าให้เปิดออก  

แต่แล้วกลับพบว่าตัวเองทะลุข้ามผ่านประตูไปท้ังอย่างนั้น เสียงผู้คนและ 

เสียงดนตรีกึกก้องกระหึ่มที่ข้างหูเธออีกครั้ง บนฟลอร์เต็มไปด้วยหนุ่มสาว 

ที่ก�าลังเต้นร�ากันอย่างสนุกสนาน แต่เธอกลับรู้สึกหนาวเข้ากระดูก

"เพราะอะไร..."

เธอค่อยๆ หันหน้ากลับมามองร่างสีด�าท่ีก�าลังทะลุผ่านบานประตูมา  

น�้าเสียงเยือกเย็นดังเข้ามาในหูของเธอชัดเจนยิ่งกว่าเสียงดนตรีในฟลอร์

"เพราะอะไร...น่ะเหรอ...เพราะ...เธอเป็น...เหมือนพวกเราแล้ว...แต่

เธอ...ยังมี..."

ด้านหลังผูห้ญงิคนนัน้ยงัมีหนึง่คน...สองคน...สามคน...สี่คน...ห้าคน...
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เดินทะลุประตูห้องน�้าออกมา หญิงสาวไม่มองต่อแล้ว ส่งเสียงกรีดร้อง เอามือ

อุดหูก่อนหมุนตัววิ่งหนีไป

เธอไม่เคยรูม้าก่อนว่าตวัเองสามารถวิง่ได้เรว็ขนาดน้ัน ราวกับลมพัดวูบ

ผ่านฟลอร์เต้นร�า เคลือ่นไหวไหลลืน่ตลอดทางจนทะลุผ่านประตูลิฟต์ ทันลิฟต์

ที่ก�าลังเคลื่อนลงพอดี

ทันใดนั้นเธอพลันนึกอะไรขึ้นมาได้

ขณะขดตัวอยู่ท่ีมุมหนึ่งของลิฟต์ เธอยื่นมือที่สั่นเทาลูบไปบนคอของ 

ตัวเอง ถ้าเธอมองไม่ผิด ร่างที่ไหม้ด�าไปครึ่งหนึ่งนั่นยังมีอีกฝั่งที่สมบูรณ์ และ

บนคออันสวยงามที่เธอมองเห็นก็มีรอยบากลึกรอยหนึ่ง

เช่นเดยีวกับผูห้ญิงคนทีส่อง...สาม...สี.่..ห้า...ทุกคนต่างก็มรีอยนัน่ และ

ล้วนมร่ีางทีค่รบถ้วนสมบรูณ์เพียงครึง่เดยีว บางคนไหม้ครึง่ตัวบน บางคนไหม้

ครึ่งตัวล่าง บ้างไหม้ซีกซ้าย บ้างไหม้ซีกขวา...

เธอกดมืออันสั่นเทาของตัวเองบนคอ มีอะไรบางอย่างซึมออกมาจาก

รอยบาก ค่อยๆ ก้มหน้าลง เห็นเลือดไหลเปื้อนเต็มทั้งเสื้อผ้าของเธอ

ฮ้า...ซักยากมากแน่ๆ...ไม่ง่ายเลยนะกว่าจะตัดใจซื้อชุดนี้ได้...

จู่ๆ ก็ลืมความหวาดกลัว ตัวหยุดสั่น เธอปล่อยมือท่ีกดบริเวณคอออก 

มองฝ่ามือท่ีเปื้อนเต็มไปด้วยเลือดของตัวเอง พร้อมกันน้ันก็รู้สึกถึงของเหลว

ไหลโกรกออกมาจากคอราวกับก๊อกน�้าที่ปิดไม่อยู่

เธอพลันนึกขึ้นได้ว่าตัวเองควรไปที่ไหน ลุกขึ้นยืนมองตัวเองในกระจก

ลิฟต์ ตะแคงหน้าพิจารณาอยู่นานค่อยรู้สึกโล่งอก

ยังดี ฉันไม่เหมือนพวกเขาที่มีแค่ครึ่ง...

หญิงสาวหมุนตัวกลับไปที่ไนต์คลับ เดินผ่านฟลอร์เข้าไปในห้องพิเศษ

ห้องหนึ่ง ในห้องยังไม่ได้เก็บกวาด ขวดเหล้าเปล่าและแก้วเหล้ากระจายอยู่

บนโต๊ะ บนโซฟาเปรอะเปื้อนรอยเหล้าและเศษอาหาร

ประตูห้องน�้าในห้องพิเศษเปิดอยู่ ไฟด้านในแวบวาบเหมือนก�าลัง

กระตุ้นเธอ

เธอเดินเข้าไปใกล้ทีละก้าวๆ อย่างช้าๆ สิ่งที่เข้ามาในสายตาอันดับแรก
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คือรองเท้าส้นสูงหนังมันสีแดงข้างหนึ่ง เธอก้มหน้าลงมองรองเท้าส้นสูงสีแดง

ข้างนั้นบนเท้าของตัวเองที่ก�าลังเปล่งประกายแวววาว แล้วค่อยๆ เงยหน้าขึ้น 

เดินเข้าไปในห้องน�้า

ในท่ีสดุก็มองเหน็ตวัเอง ชดุสขีาวนัน้เป้ือนเลือดจนแทบกลายเป็นสแีดง

ทั้งหมด เธอเบิกตามองไม่ขยับ เลือดที่คอดูเหมือนจะไหลจนแห้งแล้ว หรือไม่

ก็เพราะมันเป็นสีแดงสดไปท้ังแผงจนมองไม่ออกว่ามีเลือดก�าลังไหลอยู่อีก 

หรือเปล่า

ร่างของเธอนอนน่ิงอยู่บนพ้ืน ผมสยายอยู่ในกองเลือดสีแดงฉาน แขน

ข้างหน่ึงกดอยู่บนท้อง อกีข้างหน่ึงยกข้ึนข้างหู สองขาโค้งงอ ดวงตาท่ีเบกิกว้าง

แสดงออกถึงความหวาดกลวั แต่สหีน้ากลบัไม่ได้ดนู่าเกลยีดอะไร ดทู่าเธอคง

ไม่ทันได้แสดงสีหน้าหวาดกลัวก็สิ้นใจไปเสียก่อน

ที่แท้คนเราก็ตายได้เร็วขนาดนี้...

เธอเอียงหน้ามองตัวเองท่ีนอนอยู่บนพ้ืน ดูไปดูมาก็ตายได้ไม่เลว  

ยังดีกว่ามีร่างแค่ครึ่งเดียว...โชคดีแล้ว...

ขณะที่เธอก�าลังคิดเช่นนี้ เธอก็เห็นผู้ชายคนนั้น

ท�าไม...ท�าไมเขายังยิ้มได้นิ่งสงบขนาดนี้...ราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น

เธอมองดูผู้ชายคนน้ันเดินมาคุกเข่าลงข้างๆ ร่างของเธอ กระท่ังย่ืนมือ

ปัดเส้นผมที่ปิดบนใบหน้าเธอเบาๆ

ผู้ชายคนน้ันมองร่างที่นอนน่ิงอยู่บนพ้ืนของเธอ แล้วลุกขึ้นยืนอย่าง 

พออกพอใจ เอ่ยปากพูดด้วยรอยยิ้ม น�้าเสียงยังคงอ่อนโยนมากเหมือนเธอยัง

มีชีวิตอยู่

"เธอยังอยู่ที่นี่ใช่มั้ย"

เธอเคยรักผู้ชายคนน้ีมากแค่ไหน ตอนน้ีก็โกรธแค้นเขามากเท่าน้ัน 

อารมณ์เคียดแค้นและความโกรธข้ึงถาโถมขึ้นมาพร้อมกัน นัยน์ตาสองข้าง 

ของเธอกลายเป็นสีแดงเลือด เล็บเล็กๆ ชุ่มชื้นบนนิ้วมืองดงามกลายเป็น 

คมแหลม เธอกรีดร้องพร้อมโผเข้าไปหาเขา พริบตาน้ันเธอเห็นผู้ชายคนน้ัน 

หันหน้ามองมาทางเธอ
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แสงอันนุ่มนวลแผ่ออกมาจากตัวเขา ตอนท่ีแสงน้ันก�าลังห่อหุ้มตัวเธอ 

เธอก็รู้สึกร้อนเหมือนก�าลังถูกไฟไหม้

หญิงสาวก้มหน้ามองตวัเอง เธอถูกไฟเผาจรงิๆ ล�าตวัครึง่หนึง่ไหม้เกรยีม

ทันที

"กรี๊ด!!" เธอกรีดร้องเสียงแหลมก่อนจะถูกใครคนนึงผลักออก

เธอจ�าได้ว่าเป็นผู้หญิงที่เธอเจอในห้องน�้าคนน้ัน เธอมองซีกร่างด้านท่ี

ยังสมบูรณ์ของอีกฝ่าย ขณะที่อีกซีกเกิดไฟลุกไหม้ แต่ผู้หญิงคนน้ีแค่ยกมือ

ปิดปากเธอเอาไว้โดยไม่สนใจว่าตวัเองก�าลังถูกเผาอยูเ่ลยแม้แต่น้อย เอ่ยด้วย

สีหน้าโศกเศร้าว่า

"...นิ่งไว้...เดี๋ยวเขา...สังเกตเห็น..."

ในที่สุดหญิงสาวจึงรู้ว่าตัวเองตายไปแล้ว คิดต่อมาว่าเมื่อกลายเป็น 

ผร้ีายแล้วจะสามารถแก้แค้นได้สาสมใจ แต่ท�าไมบนตวัเขาถึงมแีสงศกัดิส์ทิธ์ิ

ได้ ท�าไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุ้มครองคนแบบนั้น

ร่างกายเธอสั่นเทาไปหมด ความเคียดแค้นและโกรธเคืองท่ีเคยม ี

สลายไป เธอมองชายคนนั้นที่มองมาทางเธอเช่นกัน สุดท้ายเขาก็หลับตาลง 

พูดออกมาอย่างผิดหวัง

"หมดเร็วขนาดนี้เลยเหรอ..."

น�้าตาสีแดงสดของเธอไหลหยดลงบนตัว ส่วนผู้หญิงท่ีปิดปากเธอไว้  

ทั่วทั้งร่างกายไม่เหลือส่วนที่ครบสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงแก้มข้างหนึ่งที่ยังคง

ขาวเกลี้ยงเกลา

"เขามองไม่เห็น...ขอเพียงเธออย่าเคียดแค้น...เขาก็จะสัมผัสไม่ได้..."

เธอพยักหน้า เห็นผู้ชายคนนั้นก้มหน้าลงมองร่างไร้ชีวิตของเธอครู่หนึ่ง 

แล้วล้วงมอืถือท่ีก�าลงัสัน่ออกมาจากกระเป๋าเสือ้ ก่อนพูดด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยน

เหมือนที่พูดกับเธอในยามปกติว่า

"โทรหาผมมอีะไรเหรอ...อ้อ หิวหรอืยัง อยากทานอะไรเดีย๋วผมพาไป..."

ชายหนุ่มหมุนตัวเดินออกจากห้องน�้าไปด้วยรอยย้ิม เปิดประตูออกไป

จากห้องพิเศษโดยไม่แคร์สิง่ใด ท่วงท่าสง่าสขุุม แน่นอนว่าไม่ลืมท่ีจะปิดประตู
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ตามหลัง

ส่วนเธอยังคงตัวสั่น ผู้หญิงคนนั้นปล่อยมือลงแล้ว สีหน้าท่ีมองเธอ 

ดูเหมือนผิดหวังเล็กน้อย

"ช่างเถอะ...เธอไม่เหมาะ...เธออยู่ที่นี่ละกัน...อยู่ท่ีน่ีช้าเร็วก็จะมีคน 

มาพาเธอไป..."

ผู้หญิงคนนั้นลุกยืนข้ึน ถอยหลังไปสองสามก้าว เธอมองเห็นด้านหลัง

ของอีกฝ่ายปรากฏร่างผู้หญิงที่ไหม้ด�าไปครึ่งหน่ึงอีกหลายคน พวกเธอค่อยๆ 

ทะลุผ่านประตูตามผู้หญิงคนนั้นไปทีละคนๆ

ส่วนเธอก็มองร่างกายของตัวเองท่ียังคงนอนนิ่งอยู่บนพ้ืน ค่อยๆ  

คลานไปหาแล้วโอบกอดมัน เดิมทีเธอควรอยู่ตรงน้ี หญิงสาวหลับตาลงช้าๆ 

คิดว่าในที่สุดก็ได้พักแล้ว ในท่ีสุดก็ไม่ต้องคอยด่ืมเหล้าเป็นเพ่ือนใครทุกวัน 

อาเจียนวันละหลายครั้ง และไม่ต้องอดทนให้ลูกค้าลูบคล�าไปบนเรือนร่าง 

อีกต่อไป ไม่ต้องทนปวดท้องที่ปั่นป่วนแบบนั้นแล้ว...

ไม่ต้องสนใจใบเร่งรัดหนี้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของสถานพักฟื้นผู้ป่วย ไม่ต้อง

เห็นแม่ที่เล้ียงดูตนมาอย่างเหนื่อยยากถามด้วยความสงสัยว่าเธอเป็นใคร 

อีกต่อไป

เธอหลับตาลงอย่างสงบ ขดอยู่บนพื้นที่เย็นเยียบ แม้แต่กลิ่นคาวเลือด

เธอยังดมแล้วรู้สึกสดชื่น ในท่ีสุดเธอก็ได้หลับสบายเสียที ไม่ต้องกังวลสิ่งใด

และผู้ใดแล้ว

เพราะเธอหลุดพ้นแล้ว หลุดพ้นจากชีวิตอันแสนน่าเบื่อหน่ายนี้จริงๆ
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เวลานี้เพ่ิงล่วงเข้าสู่ฤดูร้อน หลังเที่ยงมีฝนตกลงมาอยู่พักใหญ่ พ้ืนดิน 

ที่ผ่านการชะล้างตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นอายสดชื่น

ชายหนุ่มวยัประมาณย่ีสบิเจด็ย่ีสบิแปดคนหนึง่ก�าลงัคาบบหุรีไ่ว้ทีป่าก 

มือไม้สาละวนกับการเอาของที่เพ่ิงมาส่งเมื่อบ่ายขึ้นเรียงบนชั้นวางสินค้าที่ 

ไม่ถือว่าใหญ่ บนนั้นเต็มไปด้วยบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป ขนมปังกรอบ มันฝรั่งแผ่น

ทอดกรอบ...ทั้งหมดล้วนเป็นจังก์ฟู้ดที่หนุ่มสาวนิยมใช้เติมพลังงาน

สองมอืของเขาอุม้ลงัโค้กสองลงัเดนิมาทีตู่แ้ช่ แล้วเอากระป๋องเครือ่งดืม่

ยัดเข้าไป ใช้เวลาสิบกว่านาทีในการจัดเรียงสินค้าท่ีเหลือไว้บนชั้น เขามองดู

ผกัไม่ก่ีก�าในตูแ้ช่ มนัยังสดใหม่อยู่มาก ดงันัน้ก่อนท่ีเหล่าลกูบ้านจะมาแย่งผกั

ไปเตรียมท�าอาหารเย็น เขาก็คัดเอาผักสองสามก�ายัดใส่ถุง อีกเดี๋ยวจะเอา 

ขึ้นไปเก็บข้างบน

ที่นี่ไม่ใช่ร้านของช�าหรือร้านสะดวกซื้อ แต่เป็นห้องธุรการของอาคาร 

คอมมิวนิตี้ที่อยู่อาศัย ห้องขนาดย่ีสิบห้าตารางเมตรถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง  

ฝั่งหนึ่งคือห้องท�างานธุรการ อีกฝั่งหน่ึงวางตู้แช่เครื่องด่ืมและอาหารแช่แข็ง

หกตู ้บนชัน้วางสนิค้าสองแถวเป็นบะหมีก่ึ่งส�าเรจ็รปู ขนมขบเคีย้ว ขนมปังกรอบ  

และอาหารแห้งต่างๆ ยังมีสินค้าทั่วไปอย่างของใช้เบ็ดเตล็ดและเครื่องเขียน

อีกด้วย

เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้อยู่อาศัยในคอมมิวนิตี้นี้ล้วนเป็นนักศึกษา

บทที่ 1
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มหาวิทยาลัยในละแวก ของเหล่าน้ีก็แค่เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับ 

พวกนักศึกษาเท่านั้น

ทีน่ี่เรยีกว่าคอมมวินิตีห้นิงอนั ทัง้คอมมวินติีน้ี้มอีาคารหกชัน้สามอาคาร

ตั้งเรียงกันเป็นรูปตัวยู มีดอกกุหลาบพันปีสองแถวปลูกล้อมรอบทางเดิน  

ตรงกลางมีศาลาเล็กหลังหน่ึง ถ้านับจากซ้ายไปขวาจะแบ่งเป็นอาคารเอ บี 

และซี ชั้นสองถึงชั้นหกของอาคารเอกับอาคารซีแต่ละชั้นจะมีหกยูนิต แต่ละ

ยูนิตมีสี่ห้อง ชั้นหนึ่งนอกจากโถงบันไดแล้วก็ยังมีอีกสี่ยูนิต แต่ละยูนิตมี 

สามห้อง อาคารบีอยู่ตรงข้ามประตูใหญ่ทางเข้าคอมมิวนิต้ีพอดี ชั้นสองถึง 

ชั้นห้าแต่ละชั้นมีแปดยูนิต แต่ละยูนิตมีสองห้อง ชั้นหกแบ่งเป็นสองยูนิต แต่

ไม่ได้ปล่อยให้เช่า ส่วนชั้นหนึ่งของอาคารนอกจากโถงบันไดแล้วฝั่งซ้าย 

ถูกท�าเป็นห้องซักผ้าอัตโนมัติและห้องอ่านหนังสือ ฝั่งขวาเป็นห้องธุรการ  

ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องเก็บของก็อยู่ฟากนี้ด้วย

ชายหนุ่มเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบห้องธุรการ ในขณะที่เขาก�าลังจัดเรียง

สินค้าก็มักจะมีนักศึกษาท่ีกลับมาเร็ว หรือไม่ก็นักศึกษาท่ีอยู่แต่ในห้องท้ังวัน

จนหิวตาลายเข้ามาหยิบของอยู่ไม่ขาด

"หวัดดีครับพี่เยี่ย"

ชายผมเผ้ารุงรังคนหนึ่งทักข้ึน เขาเดินหาวลากรองเท้าแตะคีบเข้ามา

หยิบบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปสองสามห่อและไข่สองฟองจากตู้แช่ยัดใส่ถุงซื้อของ 

ในมือ แล้วหันไปเซ็นชื่อในสมุดบันทึกบนเคาน์เตอร์ พอเงยหน้าขึ้นก็เห็น 

สาวสวยยิ้มให้เขา ไม่ใช่ 'พี่เยี่ย' อย่างที่คิด

เจ้าตัวพลันท้ิงปากกาทันที ยกมือขึ้นจัดทรงผมที่ยุ ่งเหยิงไปท้ังหัว 

แล้วทักทายสาวสวยกลับไปว่า "พี่หมิงหลัน"

"กินบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปอีกแล้ว เอาผักสดไปบ้างก็ดีนะ" หลี่หมิงหลัน 

เปิดหน้าต่างกระจกย้ิมหวาน เท้าคางพูดอย่างเอื่อยเฉื่อย ก่อนชูน้ิวเรียวขาว 

จิ้มไปที่หน้าผากของอีกฝ่าย

"อ้า ครับๆ ผม...แค่ยังไม่ได้หยิบ...ผัก รับรองกินผักด้วยแน่นอน"  

ชายหนุ่มหน้าแดงไปหมด พูดตะกุกตะกักแล้วรีบไปห้ิวผักก�าใหญ่ ยัดเข้าไป
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ในถุงซื้อของทันที

"มองฉันท�าไม ลงชื่อสิ" หลี่หมิงหลันชี้ที่สมุดบันทึกด้วยความขบขัน

"อ้อครับ ไม่...ไม่ลืมหรอก" ชายคนนั้นพุ่งเข้ามาหยิบปากกา เขียนลงไป

ว่า 'ผักหนึ่งก�า' ทันที

หลี่หมิงหลันเห็นเขาเขียนเสร็จก็ย้ิมหยาดเย้ิมให้ แล้วตะโกนไปทาง 

ชายหนุ่มว่า "พี่เยี่ย ฉันมาเข้างานแล้วนะ"

"สมุดบัญชีวางอยู่บนโต๊ะเธอแล้ว" เย่ียหลัวซึ่งก็คือผู้ดูแลรับผิดชอบ 

ห้องธุรการคอมมิวนิตี้หนิงอันมองหลี่หมิงหลันด้วยแววตาตักเตือนเล็กน้อย  

เธอปิดหน้าต่างลงอย่างรู้งานแล้วหมุนตัวไปนั่งที่ของเธอ

ชายผมเผ้ารงุรงัคนนัน้มองเงาร่างสแีดงสดของหลีห่มงิหลนัด้วยใบหน้า

ซื่อๆ จนกระทั่งเย่ียหลัวกระแอมเบาๆ เขาถึงย้ิมแห้งๆ ห้ิวถุงซื้อของออกไป  

คดิไปคดิมาก็เดนิกลบัมาอกี หยิบโค้กสองสามขวด เขยีนเพ่ิมรายการเสรจ็แล้ว

จึงออกไป

"พี่เยี่ย ไปนะครับ"

"อมื" เย่ียหลวัตอบก่อนส่ายหน้าพลางดับบหุรีใ่นปาก ทันใดน้ันหน้าต่าง

กระจกก็ถูกคนเปิดออกอีกครั้ง ชายหนุ่มอายุย่ีสิบต้นๆ คนหน่ึงย่ืนหัวออกมา

ตะโกน

"พี่เยี่ย ผมมาเข้างานแล้วนะ"

"อืม" เยี่ยหลัวพยักหน้า หลังจากจัดการสินค้าพวกนี้เสร็จเขาก็หิ้วถุงผัก 

เปิดประตูเดินเข้าห้องท�างาน

ซื้อของท่ีน่ีไม่รับเงินสด แต่จะคิดบัญชีรวมกับค่าเช่าห้องตอนสิ้นเดือน 

ส�าหรับนักศึกษายากจนบางคนก็ถือว่าสะดวกมาก ส�าหรับเย่ียหลัวแล้ว 

การจดัการแบบน้ีดอีย่างหนึง่คอืไม่ต้องจ้างคนเฝ้าร้าน ถึงแม้จะมคีนเตอืนเขา

บ่อยๆ ว่าอย่าไว้ใจนักศึกษาพวกนั้น แต่เขาก็ยิ้มรับเฉยๆ

"พ่ีเย่ีย มีลูกค้า" ชายหนุ่มที่ตะโกนเข้างานเมื่อครู่ชื่อซ่งหย่วนหยาง  

เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์มาก รับผิดชอบดูแลกล้องวงจรปิดและเครือข่ายทั้งหมด

ของอาคาร
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เย่ียหลัววางถุงในมือลงก่อนเงยหน้าข้ึนมอง ข้างในสุดของห้องท�างาน 

มีประตูอยู่อีกบานหนึ่ง ตรงนั้นมีชายวัยกลางคนสวมสูทยืนอยู่ด้านนอกประตู

อกีฟาก รปูร่างท้วมเลก็น้อย นาฬิกาสทีองบนข้อมอืปลาบแสงแวววาว รอยย้ิม

บนใบหน้ามองแล้วให้ความรู้สึกอ่อนโยนและซื่อตรง

"สวัสดีครับคุณเย่ีย ผมมีเทียบจดหมายมา" ชายวัยกลางคนหยิบ

กระดาษสีทองใบหนึ่งยื่นให้ซ่งหย่วนหยางอย่างระมัดระวัง

ซ่งหย่วนหยางรับมาแล้วส่งต่อให้เย่ียหลัวทันที เย่ียหลัวรับใส่มือ 

ก่อนหยิบไฟแช็กขึ้นมาแล้วจุดเผา

ชายวัยกลางคนกลับไม่ได้โกรธอะไร ใบหน้ายังคงย้ิมแย้ม ยืนรอน่ิง 

อยู่ที่เดิม

เย่ียหลัวรอจนกระดาษในมือไหม้หมดแล้ว สะบัดมือจนไม่เหลือแม้แต่

เศษเถ้า

"เชิญเข้ามาเถอะ"

"ขอบคุณ" ชายวัยกลางคนเข้าประตูมาด้วยความดีใจ หลี่หมิงหลัน 

รนิชาถ้วยหนึง่ให้เขา พาเขามานัง่ทีโ่ซฟาด้านข้าง เย่ียหลวัจดุบหุรีอ่กีมวนแล้ว

นั่งลงตรงข้าม "มีเรื่องอะไร"

"ผมชือ่เฉนิเว่ยหาว คณุเย่ียอาจเคยเหน็ข่าวของผมในทวีี ผมเป็นเจ้าของ

ร้านขนมจินหวา" ทั้งสีหน้าและน�้าเสียงของเฉินเว่ยหาวค่อนข้างเกรงใจ "ผมมี

ของบางอย่าง อยากจะซ่อนให้พ้นลูกชายสามคนกับลูกสาวสองคนของผม  

เก็บไว้ให้ลูกชายคนสุดท้อง"

เย่ียหลัวมองเขาพลางเอียงศีรษะนึกดู เหมือนเคยเห็นคนคนนี้จริงๆ  

นั่นแหละ อีกฝ่ายออกทีวีรายการสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาหารอะไรสักอย่าง  

ถ้าเจ้าคนที่อาศัยอยู่กับเขาคนนั้นอยู่บ้าน จะต้องเปิดรายการอาหารพรรค์นี้ดู

แน่นอน

นึกถึงคนที่อยู่ด้วยกันเยี่ยหลัวก็ใจลอยเล็กน้อย คิดถึงว่าเย็นน้ีจะ 

ท�ากับข้าวอะไรก่อนเอ่ยปากถาม "ของแบบไหน"

"ก็แค่อาคารเด่ียวหนึ่งหลังกับเงินฝากในธนาคารย่ีสิบล้านเท่าน้ัน ไม่มี
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อะไรยุ่งยาก" เฉินเว่ยหาวหยิบชาที่หลี่หมิงหลันรินให้มาด่ืมอึกหน่ึง "ผมรู้กฎ

ของคณุ ต้องเล่าเหตผุลทีม่าให้ชดัเจน คณุน่าจะรูว่้าบรษิทัของผมเป็นธุรกิจของ 

ตระกลู สามรุน่ก่อนเริม่ต้นกิจการจากร้านท�าขนมเซาป่ิง* ขนาดสามตารางเมตร  

ลูกๆ ท�างานในบริษัททุกคน ผมท�าให้ร้านเล็กๆ ของพ่อกลายเป็นร้านใหญ่ 

มากับมือ อีกท้ังยังเปิดสาขาย่อยแปดสาขา พอบริษัทใหญ่ขึ้น ลูกๆ ก็เริ่ม 

แย่งชิงกัน ตอนผมยังอยู่ ลูกๆ จะเอะอะโวยวายอย่างไรก็ไม่มาถึงต่อหน้าผม 

แต่เวลาผมออกท�างานนอกสถานท่ีเมื่อไหร่ ลูกๆ เป็นต้องต่อสู้รบรากัน 

ภายในบ้าน ปีก่อนป่วยไปพักหนึ่ง บริษัทเกือบจะถูกพวกเขาท�าพัง"

เฉินเว่ยหาวถอนหายใจ "ยังไงเงินทองก็เป็นของนอกกาย ตายก็เอาไป

ไม่ได้ ผมไม่หวงหรอก แต่ผมมีลูกชายสุดท้องคนหน่ึง เกิดกับภรรยาคนหลัง

ของผม ปีนี้เพ่ิงอายุเก้าขวบ พ่ีๆ ของเขาไม่ค�านึงถึงว่าจะอย่างไรก็มีพ่อ 

คนเดียวกัน คิดแต่จะไล่เขาออกไปตลอด"

เย่ียหลัวจ�าได้คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นภรรยาเฉินเว่ยหาวในข่าว 

เธอเสียชีวิตไปเมื่อสิบกว่าปีก่อน พวกนักศึกษาที่ชอบเรื่องซุบซิบมักวาง 

นติยสารก๊อสซปิรายสปัดาห์ท้ิงไว้บนเคาน์เตอร์ประจ�า ชายหนุม่ก็ได้อาศยัอ่าน

เรื่องราวรอบๆ ตัวจากมัน แต่เหตุผลที่เยี่ยหลัวจ�าชื่อนี้ได้เพราะช่วงก่อนหน้านี้

มีบทสัมภาษณ์ออกมาต่อเน่ืองถึงภรรยาแต่งของเขาท่ีเสียชีวิตไป ส่วน 

ภรรยาใหม่เขาเพ่ิงแต่งกันเมือ่สองปีก่อนเท่านัน้ เดมิทภีรรยาคนน้ีเป็นคนดแูล

บ้านของพวกเขา หลายปีถึงได้แต่งงานกัน แต่ด้วยความท่ีบรรดาลกูๆ ต่อต้าน

อย่างหนกั ภรรยาคนหลงันีจ้งึเซน็สญัญาว่าจะไม่เอาทรพัย์สมบตัอิะไรเลย ลกูๆ 

ของเขาจึงไม่ขัดขวางอีก

ต่อมาพอรู้ว่าพวกเขามีลูกชายอายุเจ็ดขวบด้วยกันแล้วก็ร่วมมือกัน 

หาเรื่อง ท�าเอาเฉินเว่ยหาวโมโหจนเส้นเลือดในสมองแทบแตก ได้ยินว่า 

ตอนหลังภรรยาคนนั้นแสดงออกชัดว่าต่อไปในอนาคตลูกคนนี้ก็จะไม่ขอแบ่ง

ทรัพย์สินครอบครัวใดๆ เป็นอันขาดเหมือนกันกับเธอ เฉินเว่ยหาวผู้ซึ่งยืนหยัด

ภายใต้ความกดดันอย่างหนักถึงสามารถปกป้องภรรยากับลูกชายคนนี้ได้

* ขนมแป้งอบหรือแป้งทอด บ้างมีลักษณะคล้ายขนมเปี๊ยะ บ้างคล้ายพิซซ่า โดยมากจะโรยด้วยงา แต่ 
สมัยก่อนจะสอดไส้หรือทาหน้าหลากหลายชนิด เช่น เนื้อแพะ ต้นหอม
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ความอยากรู้อยากเห็นของคนเราไม่มีท่ีสิ้นสุด เรื่องท่ีต่อให้ไม่มีคุณค่า

อะไรก็ยังถูกขุดออกมาตีแผ่ เขียนบรรยายอย่างละเอียดซะหลายหน้า

"ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาจะแบ่งอะไรให้น้องชายคนเลก็ แต่คดิไม่ถึง 

ด้วยซ�้าว่าจะไล่พวกเขาแม่ลูกออกไปจากบ้าน ภรรยาผมเคยเป็นพ่ีเล้ียง 

พวกเขา เลี้ยงพวกเขาแต่ละคนมาจนโต เด็กพวกน้ีท�าไมถึงแล้งน�้าใจ 

ไร้คณุธรรมขนาดนีน้ะ ผมไม่เข้าใจเลยจรงิๆ" เฉนิเว่ยหาวเล่าด้วยความปวดใจ

เยี่ยหลัวคิดในใจ คนแล้งน�้าใจไร้คุณธรรมไม่ว่าที่ไหนก็มีทั้งนั้น

"คุณจะให้ผมช่วยเอาของให้ลูกชายคนเล็กของคุณยังไง" เย่ียหลัว 

พ่นควันบุหรี่ออกจากปอด ท่ามกลางควันสีเทา ใบหน้าของเฉินเว่ยหาว 

เลือนรางไม่ชัดเจน

"ผมมีกุญแจตู้นิรภัยที่ธนาคารดอกหน่ึง ติดอยู่ใต้ล้ินชักตรงกลางของ 

โต๊ะเครื่องแป้งในห้องแม่บ้านห้องสุดท้ายบนชั้นสองของคฤหาสน์บนเขา 

ของผม" เฉินเว่ยหาวท�าท่าถอนหายใจ "คฤหาสน์หลังน้ันลูกๆ ทะเลาะกัน 

แทบตายไม่มใีครยอมใคร สดุท้ายคยุกันว่าจะขายแล้วแบ่งเงนิกัน ตอนน้ีก�าลงั

อยู่ในระหว่างรอขาย ผมคิดว่าด้วยความสามารถของคุณ การไปเอากุญแจ

ดอกเดียวนั้นคงไม่ยาก"

เฉนิเว่ยหาวยืมกระดาษกับปากกาจากหลีห่มงิหลนัแล้วเขยีนหมายเลข

ตู้นิรภัยธนาคาร

"ของเหล่าน้ีล้วนอยู่ในชือ่ของพนักงานเก่าคนหนึง่ของผม เขาเสยีชวิีตไป

เมื่อปีที่แล้ว ไม่มีญาติ ผมเป็นคนจัดการงานศพให้เขา ตอนเขายังมีชีวิต 

ผมเชิญเขาไปส�านกังานทนายความด้วยกนัเพือ่เขยีนพนิยักรรมนีใ้ห้เรยีบร้อย 

มีเอกสารนี่กับรอให้ภรรยาผมพาลูกชายมายืนยันตัวตน เท่าน้ีก็สามารถ 

รับมรดกอย่างเป็นทางการได้

ทแีรกผมก็ไม่คดิว่าเรือ่งราวจะยุ่งยากขนาดน้ี ตอนผมยังมชีวีติผมกังวล

มากเกินไป ตอนตายก็กะทนัหนัเกินไป ไม่ทนัได้สัง่เสยีภรรยา คนทีจ่ดัการบญัชี

รายรับรายจ่ายที่บ้านก็เป็นลูกสาวคนโต ทรัพย์สินในชื่อของผมมีเท่าไหร่ 

เธอรู้ชัดเจนหมด"
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เฉินเว่ยหาวผลักกระดาษโน้ตแผ่นนั้นมาตรงหน้าเย่ียหลัวด้วยสีหน้า

อับจนหนทาง

"ดังน้ันผมจึงต้องขอให้คุณช่วย น�ากุญแจดอกน้ันมาเปิดเอาเอกสาร 

ในตู้นิรภัยธนาคารมอบให้ภรรยาผม นอกจากเอกสารแล้วในตู้นิรภัยยังมี

ทองค�าห้าแท่ง แต่ละแท่งหนักหนึ่งกิโลกรัม และนั่นเป็นค่าตอบแทนของคุณ"

เย่ียหลัวดับบุหรี่ หยิบกระดาษโน้ตแผ่นน้ันมาดู ฟังดูเหมือนไม่ใช ่

เรือ่งยุ่งยากอะไร ค่าตอบแทนก็ไม่เลว เขาวางกระดาษโน้ตลงแล้วมองเฉนิเว่ยหาว 

อย่างละเอียด สีหน้าอ่อนโยนกับท่าทีจริงใจ ร้านขนมจินหวาก็เป็นร้านเก่าแก่

ร้อยปี ชื่อเสียงโด่งดัง อย่างน้อยก็ประกอบกิจการอย่างซื่อตรง เจ้าหน้าท่ี 

หน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยอาหารก็ท�าอะไรร้านพวกเขาไม่ได้ 

นอกจากข่าวแย่งชิงสมบัติของลูกๆ แล้ว ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร อย่างน้อย 

ดูจากท่ีเขายังสามารถออกมาหาตนเพ่ือไหว้วานเรื่องได้ แสดงว่ายามมีชีวิต 

อยู่นั้นไม่เคยท�าเรื่องต�่าช้าเลวทราม

"คุณยังมีเวลาอีกเท่าไหร่" เยี่ยหลัวถามด้วยสีหน้าไม่แสดงอารมณ์

"คนข้างบนบอกว่ายังมีเวลาอีกหกเดือน" เฉินเว่ยหาวยิ้มอย่างอ่อนโยน 

สหีน้าเศร้าสร้อยเลก็น้อย "ก็ปล่อยวางภรรยากับลกูไม่ได้น่ีแหละ เธอเป็นผูห้ญิง

ที่เข้มแข็งและถือทิฐิมาก แต่งงานกับผมไม่ได้อะไรสักอย่าง ซ�้ายังถูกลูกๆ  

ของผมรงัแก เธอได้แต่เปลีย่นจากแม่บ้านมาเป็นแม่บ้านทีไ่ม่ได้รบัเงนิเดอืน...

ผมเองท่ีผิดต่อเธอ และยังไม่สามารถใช้เวลาอยู่เป็นเพ่ือนเธอได้นานกว่านี้ 

ท�าได้เพียงทิ้งของเล็กน้อยนี้ไว้ให้เธอ

รบกวนคุณบอกเธอว่าผมขอโทษ ให้เธอพาลูกไปหาคนท่ีดีต่อเธอ  

ส่วนเจ้าเด็กแล้งน�้าใจพวกน้ันเธอก็ไม่ต้องไปใส่ใจพวกเขาอีก หวังว่าคุณจะ

กรุณาช่วยผมด้วย" เฉินเว่ยหาวก้มหน้าขอร้องเยี่ยหลัวอย่างจริงจัง

เย่ียหลัวหยิบกระดาษโน้ตข้ึนมามองดูอีกครั้ง ขณะที่ก�าลังจะอ้าปาก 

พูดอะไร นอกหน้าต่างพลันมีคนเคาะรัวปังๆ หลายครั้ง

เย่ียหลัวหันไปมอง หญิงสาววัยรุ่นคนหน่ึงผลักหน้าต่างกระจกเปิดเอง 

แล้วพูดขึ้นด้วยสีหน้าตื่นเต้นว่า "พ่ีเย่ีย! สามีเก่าคนนั้นของห้องสามศูนย์สี่ 
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มาอีกแล้ว!"

เยี่ยหลัววางกระดาษโน้ตแล้วยืนขึ้นพูดกับเฉินเว่ยหาว "เรื่องนี้ผมรับไว้ 

คุณวางใจกลับไปได้ เสร็จเรื่องผมจะให้ภรรยาคุณแจ้งคุณ"

"ขอบคุณ ขอบคุณครับ" เฉินเว่ยหาวก้มหน้าขอบคุณแล้วขอบคุณอีก 

เย่ียหลวัโบกมอื พยักพเยิดหน้าสือ่นยัให้หลีห่มงิหลนัส่งแขก แล้วตนก็เดนิออก

จากห้องท�างานอย่างรวดเร็ว

หญิงสาวตามหลังเขาไปด้วยความกระวนกระวาย ท้ังยังมองไปท่ี 

ห้องท�างานด้วยความอยากรู้อยากเห็น แต่ในห้องท�างานว่างเปล่าไม่มีใคร 

สักคน "พี่เยี่ย พี่พูดกับใครอยู่เหรอ"

"แค่พูดกับตัวเองน่ะ"

เย่ียหลัวพูดไปพลางว่ิงขึ้นชั้นสามอย่างรวดเร็ว คิดในใจว่าคนเป็นน่ี 

วุ่นวายจริงๆ

เพ่ิงข้ึนมาถึงชั้นสาม เย่ียหลัวก็ได้กลิ่นเหล้าเตะจมูก ได้ยินเสียงร้องไห้

ของเด็กและเสียงค�ารามของผู้ชาย

"ถ้าไม่ใช่เพราะเธอ! ฉันจะตกอยู่ในสภาพอย่างวันนี้ได้ยังไง!"

ห้องสามศนูย์สี ่อาคารเอ มแีม่ลกูคูห่นึง่อาศยัอยู่ ย้ายมาอยู่ทีน่ีไ่ด้ครึง่ปี

แล้ว คุณแม่ยังสาว เพ่ิงจะอายุย่ีสิบหกปี ลูกปีน้ีอายุห้าขวบ สนิทสนม 

กับนักศึกษาหญิงทั้งชั้นเป็นอย่างดี ไม่รู้ว่าสองเดือนก่อนสามีเก่าของเธอไปรู้

มาจากไหนว่าเธออาศยัอยู่ทีน่ี ่เดอืนแรกเขาจะมาท่ีน่ีทุกสองสามวัน ไม่เมาเหล้า 

มาทะเลาะโวยวายก็มาอ้อนวอนขอร้องให้เธอกับลูกกลับบ้าน แต่ก็มักจะ 

จบลงด้วยเสียงตะโกนด้วยความโมโห ถูกเย่ียหลัวไล่กลับไปหลายครั้ง ท้ังยัง

ตดิประกาศให้นกัศึกษาระวังเวลารดูการ์ดเข้าประตวู่าจะมคีนนอกตามเข้ามา

หรือไม่ เหล่านักศึกษาก็ตื่นตัวตามค�าเตือน สามีเก่าคนน้ันพอเข้าประตูไม่ได ้

ก็มาน้อยลง แต่วันนี้ไม่รู้ว่าหลบเข้ามาได้อย่างไรอีก

เยีย่หลวัไม่เกรงใจ ฉดุแขนชายคนนัน้ไปด้านข้าง แล้วหนัหน้าไปพูดกับ

นักศึกษาสาวว่า "พาถังถังไปที่ห้องของเธอ"

คณุแม่ยงัสาวเห็นเย่ียหลวัมาก็โล่งอก ย่ิงได้ยินเขาพูดเช่นนีก็้รบีดงึลกูท่ี
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กอดขาเธอแน่นออกมาส่งให้เพ่ือนบ้าน "เด็กดี ไปเล่นกับพ่ีอีเหมยก่อนนะ  

เดี๋ยวแม่ไปรับ"

เฉินอีเหมยคว้าเด็กที่ร้องไห้ไม่หยุดมาอุ้ม แล้วถลาเข้าไปในห้องตัวเอง 

เสียงปังดังขึ้น หญิงสาวปิดประตูใส่กลอนราวกับฝึกท�ามาอย่างคุ้นเคยเป็น 

ร้อยครั้ง

ชายคนนั้นเมามาก ผ่านไปนานสองนานกว่าจะรู้ว่าลูกถูกอุ้มไปแล้ว  

จงึสะบดัแขนดิน้ เย่ียหลวัขีเ้กยีจจะเปลอืงแรงกับเขา จงึปล่อยมอืแล้วพูดด้วย

น�้าเสียงราบเรียบ "ต�ารวจท่ีมาคราวก่อนบอกแล้ว ถ้านายเข้าโรงพักอีกครั้ง 

จะมีบันทึก นายจ�าได้มั้ย"

"แก! แกนี่มัน...!" ชายคนน้ันล้มน่ังไปบนพื้น ย่ืนน้ิวชี้เย่ียหลัว แล้ว 

หันหน้าไปตะคอกภรรยา "พูดสิ! เธอมีอะไรกับหมอนี่มานานแล้วใช่มั้ย!"

บอกตามตรงว่าเยี่ยหลัวก็รู้สึกเห็นใจชายคนนี้อยู่เหมือนกัน

คุณแม่ยังสาวห้องสามศูนย์สี่ชื่อหวงหมิ่นเจิน เป็นผู้หญิงท่ีขยันขันแข็ง 

ส่วนชายหนุ่มคนนี้ชื่อถังปิ่งเหวิน เดิมทีเป็นผู้ชายที่มีความทะเยอทะยานและ

รับผิดชอบ วาสนาระหว่างพวกเขาสามีภรรยาลึกซึ้งจนเย่ียหลัวเห็นปุ๊บก็ 

มองออกว่าไม่ใช่จะตัดขาดกันง่ายๆ

แต่น่าเสียดายที่ธรรมชาติของมนุษย์ไม่อาจฝืน โดยเฉพาะเมื่อมีสิ่งเร้า

มาจากภายนอก

สายตาของเย่ียหลัวเบนไปทางผีสาวหน้าด�าตนหน่ึงด ้านหลัง 

หวงหมิ่นเจิน แสยะย้ิมเยาะปากฉีกจนถึงหู ครู่หนึ่งก็ลอยไปทางด้านหลัง 

ของถังปิ่งเหวิน ก้มลงกระซิบค�าพูดเบาๆ ที่ข้างหูเขา

ถังปิ่งเหวินเรอออกมาทีหน่ึงแล้วชี้ด่าหวงหมิ่นเจินอย่างหนักอีกครั้ง  

"ถ้าไม่แต่งงานกับเธอ ฉันคงไม่ต้องเสียงาน เสียบ้านไปแบบนี้ เหมือนอย่างที่

แม่พูดไม่มีผิด เธอมันตัวซวย! คืนลูกมาให้ฉัน! เธอจะท�าร้ายกระทั่งลูกเรา

เรอะ!? ลูกเราล่ะ! ถังถังของฉันล่ะ!?"

จู่ๆ ถังปิ่งเหวินก็นึกถึงลูกข้ึนมา เขาพยายามเอามือยันผนังเพ่ือยืนข้ึน 

แต่ลองอยู่สองสามทีก็ล้มลงไปกับพื้น "เป็นเพราะเธอ...ทั้งหมดเป็นเพราะเธอ 
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ถ้าฉันไม่เจอเธอก็คงจะดี..."

ถังป่ิงเหวนิพูดไปก็ร้องไห้ไป ส่วนหวงหมิน่เจนิก็เบ้าตาแดง ไม่พูดอธิบาย

อะไรแม้แต่ประโยคเดียว เพราะเธอเคยพูดหลายร้อยหลายพันครั้งแล้ว แต ่

ชายคนนี้ก็ไม่เคยเช่ือ เธอไม่คิดว่าพูดออกไปตอนน้ีจะมีประโยชน์อะไร  

ถึงอย่างไรตอนที่ชายคนนี้สร่างเมาก็คงจ�าไม่ได้ว่าตัวเองพูดอะไรเอาไว้

เย่ียหลัวมองผีสาวหน้าด�าตนนั้นลอยไปลอยมาระหว่างหวงหมิ่นเจิน 

กับถังปิ่งเหวิน เมื่อเธอไปพูดอยู่ที่ข้างหูถังปิ่งเหวิน เขาก็ด่าทอออกมา

"คงพอใจแล้วสินะ" เยี่ยหลัวมองผีสาวหน้าด�าตนนั้นด้วยสายตาเย็นชา

พลางจุดบุหรี่มวนหนึ่ง

หวงหมิน่เจนิยกมอืข้ึนเชด็น�า้ตา เข้าใจว่าเย่ียหลวัก�าลงัพูดกับถังป่ิงเหวิน  

ส่วนผีสาวขอเพียงเห็นถังปิ่งเหวินด่าหวงหมิ่นเจินเธอก็จะหัวเราะออกมา  

แต่เหมือนว่าเธอยังสนุกไม่พอจึงหันกลับลอยไปด้านหลังถังปิ ่งเหวินอีก  

ตอนที่ก้มหน้าก�าลังจะพูดอะไร จู่ๆ เธอก็ถอยหลังออกไปสองสามก้าว

ชายวัยรุ่นคนหน่ึงเดินข้ึนมาจากบันไดพลางพลิกดูจดหมายหลายฉบับ

ในมอื เขาเงยหน้าแล้วเหน็เยีย่หลวัยืนอยู่ตรงนัน้ ก่อนจะย้ิมให้แล้วเอาจดหมาย

ในมือทั้งหมดยัดใส่มือเยี่ยหลัว "นายไม่เปิดกล่องจดหมายมากี่วันแล้วเนี่ย"

ปากของเยี่ยหลัวคาบบุหรี่อยู่ เขารับจดหมายปึกหน่ึงที่เพ่ือนร่วมห้อง 

ยัดใส่มืออย่างจนใจ ชายวัยรุ่นหันหน้าไปยิ้มให้หวงหมิ่นเจิน "พี่หมิ่น พักผ่อน

เร็วหน่อยก็ดีนะครับ ดึกแล้ว"

หวงหมิ่นเจินเห็นเขา สีหน้าสับสนเล็กน้อย เธอมองไปทางถังปิ่งเหวิน

เหมือนอดสงสารไม่ได้ แต่ก็ไม่พูดอะไร เพียงเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเบาว่า "ถังถัง 

อยู่ที่ห้องของเสี่ยวเหมย..."

ไม่รูว่้าเฉนิอเีหมยแอบฟังอยู่นานเท่าไหร่แล้ว เธอเปิดประตูย่ืนหัวตะโกน

มายังหวงหมิ่นเจิน "พ่ีหม่ิน ฉันก�าลังสอนถังถังท่องบทกลอน พ่ีก็เข้ามาด้วย

เถอะ"

"อ้อ งั้น...รบกวนเธอหน่อยนะ" หวงหมิ่นเจินมองไปยังเย่ียหลัว แล้ว 

พยักหน้าให้กับชายวัยรุ่น จากนั้นก็รีบเดินเข้าไปในห้องสามศูนย์สองทันที
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เมื่อประตูห้องสามศูนย์สองปิดลง รอยย้ิมบนใบหน้าของชายวัยรุ่น 

คนนั้นยังคงร่าเริงอบอุ่นเช่นเดิม แต่มือกลับขยับในลักษณะตรงกันข้าม เขา 

ยื่นมือคว้าคอเสื้อของถังปิ่งเหวิน ลากอีกฝ่ายโยนไปที่ผนังตรงบันได

ถังป่ิงเหวินร้องระงมไม่หยุด ชายวัยรุน่ลอ็กข้อมอืถังป่ิงเหวิน ยกแขนเขา

อุดปากตัวเขาเอง ขณะเดียวกันก็ต่อยเข้าที่ท้องเขาอย่างแรง

ก่อนทีถั่งป่ิงเหวินจะทันรูส้กึเจบ็ ในท้องเขารูส้กึป่ันป่วนไปหมด แต่แขน

ของเขายังคงถูกกดให้อุดอยู่ที่ปากของตัวเอง

"แกกล้าอ้วกออกมาดูสิ" ชายวัยรุ่นพูดเสียงเบา ใบหน้ายังคงพกรอยยิ้ม 

แต่พลังในแววตาน้ันอีกฝ่ายได้สัมผัสแล้วเมื่อคราวก่อน หัวสมองท่ียังเบลอ

พลันได้สติกลับมาทันที

"จ�าได้มั้ยคราวก่อนฉันบอกว่าถ้าแกมาอีกจะเป็นยังไง" ชายวัยรุ่นย้ิม  

กดแขนเขาแรงขึ้นอีก

ถังปิ่งเหวินแทบจะร้องไห้ ตกใจจนเหง่ือไหลโชก ซ�้ายังไม่อาจพูดอะไร

ออกมาได้ ได้แต่ใช้สายตาวิงวอน

"เอาจริงๆ นะ เมื่อไหร่นายจะคิดตกเสียที ดื้อรั้นแบบนี้ไปท�าไม ไม่ว่าจะ

บ้าน งาน เมีย ลูก นายก็มีใหม่ได้นี่ แต่ถ้าไม่มีชีวิตนายคิดว่าจะเป็นยังไง"  

ชายวัยรุ่นกดแขนถังปิ่นเหวินด้วยมือเดียว เอ่ยออกมารวดเดียว "นายอาจจะ

คิดว่าตัวเองไม่เหลืออะไรแล้วจะมีชีวิตอยู่ไปท�าไม แต่นายรู้มั้ยว่าอะไรท่ี 

น่ากลัวยิ่งกว่าการไม่มีชีวิต"

ชายวัยรุ่นเห็นเขาน�้าตาไหลท่วมหน้าก็เอ่ยต่อด้วยรอยย้ิม "ต่อให้นาย

ตายไปก็หนีฉันไม่พ้นหรอก"

"เมิง่อวี"่ เย่ียหลวัเรยีกเขาในจงัหวะเหมาะพอด ีพูดด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยน 

"กลับเข้าบ้านไปก่อน ออฟฟิศยังไม่ได้ล็อก ฉันจะลงไปล็อกประตูแล้วเดี๋ยว 

ขึ้นมา"

ชายวัยรุ่นหรือก็คือเม่ิงอว่ีมองเขาทีหน่ึง จากนั้นคลายมือออกอย่าง 

ไม่คัดค้านอะไร ถังปิ่งเหวินตัวอ่อนยวบล้มกองไปบนพื้นทันที เมิ่งอวี่ไม่แม้แต่

จะหันไปดู
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"อื้ม ฉันหิวแล้ว"

"ฉันลงไปเอาผัก เดี๋ยวมา" เย่ียหลัวเอาจดหมายในมือเมื่อก้ียัดกลับ 

ใส่มือเขา เดินไปดึงถังปิ่งเหวินขึ้น แล้วลากลงชั้นล่าง

ตอนท่ีเมิง่อว่ีรบัจดหมายมาก็ดงึบหุรีท่ี่เย่ียหลวัคาบอยู่ท่ีปากออกมาด้วย 

จากนั้นพิงผนังมองจดหมายสองสามฉบับในมือ รอจนเย่ียหลัวเดินไป 

ลับสายตาแล้วเขาถึงหันกลับไปมองทิศทางหน่ึงในความมืด สูดควันบุหรี่ 

เข้าปอดแล้วพ่นออกมา เอ่ยพูดข้ึนด้วยเสียงเย็นชา "อย่าคิดว่าฉันจัดการเธอ

ไม่ได้ ท่ีนีเ่ป็นเขตของฉนั ถ้าฉนัเจอเธออกีครัง้ ต่อไปเธอก็อย่าได้คิดข้ามสะพาน

อีกเลย"

เมิง่อว่ีไม่สนว่ามใีครได้ยินหรอืเปล่า พูดจบก็หมนุตัวเดินขึน้บนัไดต่อไป 

พอเขาไปแล้ว ด้านหลังไม่ไกลก็ปรากฏเงาด�าเงาหน่ึง ส่ันไหวสองสามทีอยู ่

หน้าห้องสามศูนย์สอง และสุดท้ายก็หายไปจากตรงนั้นอย่างไม่ใคร่สมัครใจ

นัก

เมิ่งอวี่เลี้ยวโค้งจากอาคารเอไปอาคารบี ค่อยๆ เดินขึ้นบันไดไป ชั้นหก

มีสองยูนิต รูปแบบเหมือนกันคือข้างในมีสองห้อง ยูนิตหน่ึงไม่มีคนพักอาศัย 

ส่วนอีกยูนิตเป็นห้องของเยี่ยหลัวกับเมิ่งอวี่

เมิ่งอวี่พลิกดูใบปลิวโฆษณาและใบแจ้งหนี้กองหนึ่งในมือ สุดท้าย 

ก็จดจ้องอยู่ที่ถุงกระดาษสีน�้าตาลใบหน่ึง เดิมทีเขาคิดว่าเป็นพัสดุไปรษณีย์ 

แต่ดูอย่างละเอียดถึงพบว่าน่ันเป็นแค่จดหมายเก่าๆ ด้านบนเขียนชื่อท่ีอยู ่

ทีไ่ม่ใช่ทีน่ี ่ตราไปรษณย์ีกไ็ม่ใช่ของปีน้ี คงแค่มคีนเอาของบรรจลุงซองกระดาษ

น�้าตาลเก่าๆ แล้วมายัดไว้ในกล่องจดหมายของพวกเขา

เมิง่อว่ีเขย่าซองกระดาษด ูรูส้กึเหมอืนเป็นของประเภทเอกสารหรอืไม่ก็

รายงาน ขนาดเท่ากระดาษเอสี่ เขาไม่แน่ใจว่าจะแกะดีไหม เพราะมันชัดเจน

ว่าไม่ได้ส่งมาหาเขา แต่ส่งหาเยี่ยหลัว

เขาอยู่ที่น่ีมาเกือบสองปี ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนที่อยู่ หรือ 

ถึงจะเปลี่ยนก็ไม่เคยได้รับจดหมายอะไร

ในขณะท่ีเขายังคงวิเคราะห์จดหมายฉบับน้ีอยู่ เย่ียหลัวก็ถือถุงใบหน่ึง
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เดินขึ้นมา "ท�าไมไม่เข้าบ้าน"

"รอนายไง" เมิ่งอวี่พูดด้วยรอยยิ้ม

เย่ียหลัวรู้สึกว่าเมิ่งอว่ีมักย้ิมเหมือนคนไม่เคยมีเรื่องทุกข์กังวล ดวงตา

สองข้างสกุใสสกาว แต่ถึงคราวโกรธข้ึนมาเมือ่ไหร่ ตาคูน่ัน้ก็จะมดืทะมนึด�าลกึ

จนมองไม่เห็นก้น เขาเคยเห็นท่าทางที่เมิ่งอวี่ลากถังปิ่งเหวินไปซ้อมในซอย 

ด้านหลัง ตอนนั้นยังคิดอยู่เลยว่าเจ้าหนุ่มคนนี้ดูไม่เหมือนคนต่อยตีเก่ง

เย่ียหลัวไม่พูดอะไรต่อ หยิบกุญแจออกมาไขประตู พอเข้าประตูไปก็ 

เห็นกุญแจชุดหนึ่งถูกทิ้งไว้ในตู้รองเท้า เมิ่งอวี่ลืมพกกุญแจติดตัวอีกแล้ว

บางครั้งเย่ียหลัวก็คิดว่าเมิ่งอว่ีจงใจไม่เอากุญแจไป ท้ังๆ ท่ีอยู่ท่ีน่ีมา 

สองปีแล้ว แต่กลบัท�าเหมอืนไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่จรงิๆ ในห้องเขามแีค่กระเป๋าเป้ 

ใบเดียว เสื้อผ้าก็มีเปลี่ยนซักไม่กี่ตัว ท�าราวกับว่าจะถือเป้จากไปเมื่อไหร่ก็ได้

แต่นั่นไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเยี่ยหลัว เขามีหน้าที่เลี้ยงดูคนคนนี้ แต่

ไม่มีอ�านาจไปยุ่งเร่ืองของอีกฝ่าย ถึงแม้จะเตือนตัวเองแบบน้ีเป็นประจ�า  

แต่คนอยู่ในห้องเขาทั้งคน ก็ต้องมีบางอย่างมองข้ามไม่ไหวอยู่ดี

"นายไล่มันไปแล้วเหรอ" ตอนที่เย่ียหลัวขึ้นมา ไม่เห็นผีสาวหน้าด�า 

ตนนั้นอยู่ที่ชั้นสามก็รู้ว่าน่าจะเป็นฝีมือของเมิ่งอวี่

"อมืใช่ เหน็แล้วร�าคาญ" เมิง่อว่ีตอบอย่างไม่อนัิงขังขอบ แยกใบแจ้งหน้ี

กับใบโฆษณาออกจากกัน ลังเลอยู่ครู่หน่ึงแล้วก็โยนซองกระดาษน�้าตาล

ประหลาดซองนั้นไปบนโต๊ะ "ของนี่น่าจะส่งมาให้นายนะ"

"นั่นเป็นเจ้ากรรมนายเวร ตอนนี้นายไล่เธอไป รอเธอกลับมาคราวหน้า

จะยิ่งยุ่งไปกันใหญ่" เยี่ยหลัวถือซองกระดาษน�้าตาลซองนั้นขึ้นมา มองอักษร

บนหน้าซองแล้วขมวดคิ้ว

"เห็นไอ้หมอนั่นวนเวียนอยู่ในคอมมิวนิต้ีบ่อยๆ นายไม่ร�าคาญแต่ฉัน

ร�าคาญ" เมิง่อว่ีดบับหุรี ่มองดสูหีน้าของเย่ียหลวัแล้วอ้าปากพูด "ถ้านายไม่ท�า

กับข้าว ฉันจะต้มบะหมี่แล้วนะ"

"ท�าเดี๋ยวน้ีแหละ รอแป๊บนึงก็เสร็จ" เย่ียหลัวมองเขาทีหน่ึง โยน 

ซองกระดาษนั้นกลับไปบนโต๊ะ จากนั้นหมุนตัวเข้าไปท�าอาหารในครัว
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เมิ่งอวี่จ้องดูซองกระดาษอยู่นาน สุดท้ายตัดสินใจไม่แยแสมัน เปิดทีวี 

เตะรองเท้าแตะทิ้ง นอนคว�่าอ่านนิตยสารก๊อสซิปบนโซฟา

เย่ียหลัวท�าอาหารเร็วมาก เขาผัดกับข้าวสองอย่าง เอาสเต๊กเนื้อ 

ก่ึงส�าเรจ็รปูในตูเ้ยน็มาจีบ่นกระทะก็ข้ึนโต๊ะได้แล้ว เมิง่อว่ีชอบกินเน้ือ ไม่มเีน้ือ

ขึ้นโต๊ะไม่ได้

เมิ่งอว่ีกินข้าวเร็วมากเหมือนกัน กินอย่างกับมื้อหน้าจะไม่มีให้กินอีก 

กวาดอาหารบนโต๊ะเรียบราวกับพายุหอบ

"กินช้าๆ หน่อย ไม่พอเดี๋ยวฉันท�าให้อีก กินแบบนี้กระเพาะจะแย่เอา"

เย่ียหลัวบ่นไปประโยคหนึ่ง เมิ่งอวี่ค่อยผ่อนความเร็วในการกินลง แต่

แป๊บเดียวก็ก้มหน้าก้มตากนิอย่างดเุดอืดเหมอืนเดมิ บางทเีย่ียหลวัก็อดสงสยั

ไม่ได้ว่าหมอน่ีเมื่อก่อนใช้ชีวิตมาอย่างไรกันแน่ ตอนแรกก็คิดว่าไม่ใช่ธุระ 

ของเขา เมิ่งอว่ีไม่ค่อยพูดถึงอดีตของตัวเอง นานไปก็ชินจึงไม่ได้ถามอีก  

อยู่ด้วยกันมาสองปี เขารูแ้ล้วว่าอกีฝ่ายมนิีสยัอย่างไร หาวิธีจดัการเขาได้เสมอ

เย่ียหลัวเอาผัดผักท่ีเมิ่งอว่ีไม่แตะผลักไปตรงหน้าเขา "กินผักหน่อย  

ถ้าไม่กิน มื้อหน้าไม่มีเนื้อแล้วนะ"

เมิ่งอว่ีกลอกตามองบน แต่ก็ยังคีบผักค�าหน่ึงยัดเข้าปากไป พูดอู้อี้ฟัง 

ไม่ชัด "นี่ลูกพี่ ให้นายเลี้ยงดูฉัน ไม่ได้ให้นายยุ่งวุ่นวายกับฉันนะ"

เยี่ยหลัวไม่สนใจเขา บรรจงทานอาหารไปอย่างช้าๆ "ในบ้านฉันก็มีกฎ

ของฉัน ถ้านายไม่อยากให้ใครยุ่ง ท�าไมตอนน้ันไม่เรียกรับเงินจากฉันไป 

ก้อนนึงให้มันจบๆ"

เมิ่งอวี่โอดเหมือนร้องทุกข์ "ก็มันคิดไม่ถึงนี่...ใครจะรู้ว่านายมีเงินจริงๆ"

เย่ียหลัวรู้สึกข�าในใจ เขาไม่เชื่อว่าตอนท่ีเมิ่งอว่ีเสนอเงื่อนไขนั่นจะมา 

คิดว่าเขามีหรือไม่มีเงิน เพราะถ้าเด็กคนนี้อยากตีสนิทคนรวยจริงๆ ก็เป็นเรื่อง

ง่ายมาก ที่มาหาเขาเพราะอยากให้มีคนดูแลมากกว่า

เย่ียหลัวไม่ได้ตอบอะไรกลับไป เมิ่งอว่ีก็ไม่ได้ร้องทุกข์ต่อ ทานอาหาร 

อิม่แล้วก็เก็บจานชามตะเกียบไปล้างอย่างอตัโนมตั ิเดนิกลบัมาท่ีห้องรบัแขก

เห็นเย่ียหลัวก�าลังมองดูซองกระดาษน�้าตาลซองน้ันก็ขมวดค้ิวแล้วถาม  
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"ใครส่งมาให้นาย"

เยี่ยหลัวยักไหล่ หันไปมอง "นายรู้ได้ยังไงว่านี่ส่งมาให้ฉัน"

เมิ่งอวี่ก็ยักไหล่เลียนแบบเขา "ยังไงก็ไม่ได้ส่งมาให้ฉันแน่"

สองปีมานี้เย่ียหลัวเรียนรู้หลักการท่ีจะไม่อยากรู้อยากเห็นมากเกินไป 

เขาโยนซองกระดาษกลับไปบนโต๊ะ "เดี๋ยวค่อยเอาไปรีไซเคิล"

"นายไม่แกะดหูน่อยเหรอ" เมิง่อว่ีเดนิเข้าไปหยิบเอกสารชดุนัน้ เลกิคิว้ขึน้ 

ถามเขา

"นายสอนฉนัเองไม่ใช่เหรอว่าอย่าอยากรูอ้ยากเห็นมากเกินไป" เย่ียหลวั

ตอบกลับไปอย่างข�าๆ

"จะว่าไปก็ใช่" เมิ่งอวี่เอาเอกสารนั้นโยนเข้าไปในกล่องรีไซเคิล ก�าลัง 

คิดว่าจะนอนคว�่าไปบนโซฟาอ่านนิตยสารต่อก็ถูกเยี่ยหลัวจับเอาไว้

"เพ่ิงกินอิ่มห้ามนอน ท่อน�้าห้องสองศูนย์สองแตก ฉันจะไปดูหน่อย  

นายไม่มีธุระอะไรก็ไปช่วยฉันเก็บค่าส่วนกลางซะ ถือว่าเดินย่อย"

เย่ียหลัวยัดใบรายการแผ่นหนึ่งให้เขา เมิ่งอว่ีเบะปากไม่พูดอะไร  

หมุนตัวจะเดินออกประตูแต่ก็ถูกเยี่ยหลัวจับไว้อีก บังคับคลุมเสื้อนอกตัวบาง

ให้เขาแล้วถึงปล่อย

"ท�าอย่างกับเป็นแม่" เมิ่งอว่ีบ่น พอถูกเย่ียหลัวจ้องเข้าให้จึงได้แต่ก�า 

ใบรายการ ดึงเสื้อนอกให้เข้าที่แล้วเดินออกไป

เมิง่อว่ีอ่านใบรายการในมอื ทัง้หมดมหีกคนจากสองยูนิตท่ียังไม่ได้จ่าย

ค่าส่วนกลาง ในหกคนนัน้มสีีค่นเป็นผูห้ญิง เยีย่หลวัเบือ่มากกับนักศกึษาหญิง

ทีม่เีจตนาแอบแฝงพวกน้ัน เหตผุลทีไ่ม่จ่ายค่าส่วนกลางให้ตรงเวลาก็เห็นชดัๆ 

ว่าบางคนชอบเย่ียหลัว และก็มีบางคนคิดว่าเย่ียหลัวจะชอบตน ยังมีบางคน

ขอแค่ร้องห่มร้องไห้กับเย่ียหลวัเขาก็จะให้ผ่อนจ่าย ตอนหลงัเมิง่อว่ีทนดตู่อไป

ไม่ไหว หลังจากแย่งใบรายการไปช่วยอีกฝ่ายเก็บค่าส่วนกลางครั้งหน่ึง มันก็

กลายเป็นงานของเขาไปเลย

คนที่จ่ายค่าส่วนกลางช้ามีสองคนท่ียากจนจริงๆ เป็นนักศึกษาท่ี 

กลางวันเรียนกลางคืนท�างาน แต่สองคนนั้นเย่ียหลัวขีดฆ่าชื่อในใบรายการ
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ออก เท่ากับว่าเขาต้องเรียกเก็บเงินแค่ยูนิตเดียว

เขาเดินมาถึงห้องห้าศูนย์ห้าแล้วกดกริ่ง ผู้หญิงคนหน่ึงมาเปิดประตู  

เห็นใบหน้าสวยสดน้ันเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเธอคนน้ีชื่อหลินหมิงซัน เป็นเพ่ือน

นักศึกษาของเขาเอง ตอนนั้นเป็นหลินหมิงซันที่จ�าเขาได้ก่อน อย่างไรเสีย

เดือนๆ หนึ่งเขาก็ไปเรียนไม่ถึงสิบวัน จ�าอีกฝ่ายได้สิแปลก

"เมิ่งอว่ีเหรอ มีอะไรหรือเปล่า" หลินหมิงซันดูท่าทางดีใจมาก "ช่วงน้ี 

ดูเหมือนนายจะไม่ได้มาเรียนเลย"

"อืม ฉันท�างานน่ะ" เมิ่งอวี่พูดยิ้มๆ "พวกเธอลืมจ่ายค่าส่วนกลาง พี่เยี่ย

ให้ฉันมาเก็บ"

"อาทิตย์ที่แล้วก็ให้อี๋ฟาง..." หลินหมิงซันพูดไปได้ครึ่งหนึ่งก็มีคนเดิน 

ขึ้นบันไดมาพอดี เธออ้าปากเรียก "อี๋ฟาง เธอลืมจ่ายค่าส่วนกลางหรือเปล่า"

หลินหมิงซันกับหลี่อี๋ฟางนิสัยไม่เหมือนกันเลย หลินหมิงซันเป็น 

นักศึกษาสาวร่าเริง ตั้งใจเรียนหนังสือ เรื่องเล่นก็เล่นจริงจัง รักการท�ากิจกรรม 

และชอบศึกษาค้นคว้าทางวิชาการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ส่วนหลี่อี๋ฟาง 

จะคล้ายกับเมิ่งอว่ี เดือนๆ หน่ึงไปเรียนไม่ถึงครึ่งเดือน แต่งตัวสวยทั้งวัน 

เชื่อมสัมพันธ์กับคนไปท่ัว ตกเย็นก็ไปเท่ียวผับเท่ียวบาร์ ไม่ตีสองตีสาม 

ไม่กลับบ้าน บางทีก็ไม่กลับติดกันหลายวัน ตอนแรกๆ หลินหมิงซันกับ 

รูมเมตอีกสองคนยังรู้สึกเป็นห่วงเธอ ตอนหลังก็ชินกับการที่เธอไม่กลับบ้าน 

ทั้งคืนแล้ว

หลี่อี๋ฟางสวมเดรสสายเดี่ยวเข้ารูปตัวสั้น เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้น

เวลาเดินดังกึกๆ ผมยาวหยักศกยุ่งเล็กน้อย เธอเดินขึ้นมาพร้อมกลิ่นเหล้า 

ผสมกลิ่นบุหร่ีคลุ ้งไปทั้งตัว จังหวะก้าวยังถือว่ามั่นคง ได้ยินค�าถามของ 

หลินหมิงซันเธอก็เงยหน้ามองเมิ่งอว่ีซึ่งยืนตรงประตู แล้วตอบออกไปอย่าง 

ไม่สบอารมณ์

"ลืมไป เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงไปถอนเงินแล้วค่อยเอาไปให้ละกัน ช้าไปแค ่

ไม่กี่วันเอง"

"ฉันให้เธอไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อน วันนี้ก็วันศุกร์แล้ว เกรงใจพ่ีเย่ียแย่"  
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หลินหมิงซันบ่นอย่างไม่ค่อยพอใจ

"พี่เยี่ยไม่ถือสาเรื่องนี้หรอกน่า" หลี่อี๋ฟางไม่สนใจเมิ่งอวี่ จะเดินผ่านเขา

เข้าห้อง แต่เม่ิงอว่ีขมวดคิ้วถอยออกมาก้าวหน่ึงราวกับบนตัวเธอมีบางอย่าง

น่าขยะแขยง เธอตะลึงงัน จ้องเมิ่งอว่ีตาเขม็งก่อนจะดึงหลินหมิงซันเข้าห้อง

แล้วปิดประตูดังปัง

เมิ่งอวีย่งัได้ยนิเธอจงใจตะโกนเสยีงดงัจากข้างในว่า "เธอจะเกรงใจเขา

ขนาดนั้นท�าไม ท�าเป็นขยัน ก็แค่มาเรียกเก็บเงินบังหน้า"

"เธอว่าเมิ่งอวี่แบบนี้ได้ยังไง ความจริงเราควรจ่ายให้ตรงเวลามั้ยล่ะ!"

"หมอนั่นไม่ใช่คนดีอะไรนักหนา เธอคงไม่ได้ชอบเขาหรอกนะ อย่าโง ่

ไปหน่อยเลย พ่ีเย่ียก็อีกคน ใครจะเลี้ยงดูผู้ชายท่ีไม่ใช่เพ่ือนไม่ใช่ญาติเอาไว้

ในบ้าน เขาเป็นแค่คนที่พี่เยี่ยเลี้ยงไว้เป็นของเล่นนั่นแหละ ก็มีแต่เธอที่รู้สึกว่า

เขาดี"

"ฉันขี้เกียจจะพูดกับเธอแล้ว พรุ่งนี้ถ้าเธอไม่ไปจ่ายค่าส่วนกลาง ฉันจะ

บอกอวี้ถิงกับเหม่ยหลุน!"

"จู้จี้จุกจิก คิดว่าฉันจะอมเงินไม่กี่พันของพวกเธองั้นเหรอ"

เมิง่อวียื่นอยู่หน้าประต ูเอยีงคอคดิอยู่สองสามวินาทจีงึตดัสนิใจว่าถือสา

หาความกับคนปากเสียไปก็ไม่มีประโยชน์ นึกถึงกลิ่นเหม็นคาวที่คลุ้งออกมา

จากตัวเธอเมื่อครู่ ยังมีลายน�้าท่ีคุ้นเคยน้ันบนหลังมือเธอ เขาจึงคิดว่าควร 

ไปได้แล้ว

"นายท�าอะไรอยู่"

เมิ่งอว่ีหันมอง เห็นเย่ียหลัวเปียกชุ่มไปครึ่งตัว ในมือยังถือประแจกับ 

ท่อน�้าหักครึ่ง ก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้

"ไม่มีอะไร แค่รู้สึกว่าถือสาหาความผู้หญิงท่ีใกล้ตายไปก็ไม่ได้อะไร 

ขึ้นมา"

"ใครใกล้ตาย หลี่อี๋ฟาง?" เยี่ยหลัวเลิกคิ้วขึ้นถามเขา

"ที่แท้นายก็สังเกตออก?" เมิ่งอวี่ดึงเสื้อยืดที่เปียกชุ่มของเขาอย่างข�าขัน

"ไม่เชิงว่าสังเกตอะไรออก เพียงแต่รู้สึกว่าเขาเอาแต่เที่ยวแบบนี้ ช้าเร็ว
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ต้องเกิดเรือ่งแน่" เย่ียหลวัส่ายหน้า ขึน้ชัน้บนกลบัห้องไปถอดเสือ้ ดงึผ้าขนหนู

มาเช็ดตัว

เยี่ยหลัวรูปร่างดีมาก สูงหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด ขายาวอย่างกับนายแบบ 

เป็นไม้แขวนเสือ้ทีไ่ด้มาตรฐาน แต่เขามกัสวมเสือ้ผ้าเรยีบง่าย ตวัไหนใส่สบาย

ก็ใส่ตวันัน้ เมิง่อว่ีเคยเหน็ชดุสทูเตม็ยศในตู้เสือ้ผ้าเขาเจด็แปดชดุ เรยีงเป็นแถว

อยู่ในถุงคลุมเสื้อกันฝุ่นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ไม่เคยเห็นเย่ียหลัวใส่

เลย ไม่รู้ว่าไม่อยากใส่หรือไม่จ�าเป็นต้องใส่

เมิง่อว่ีนัง่เอนอยู่บนโซฟา เอามอืยันคางมองเรอืนร่างช่วงบนของเย่ียหลวั

ด้วยแววตาชื่นชม

เยี่ยหลัวช้อนตามองเขาอย่างแปลกใจ "นายมองอะไร"

"หลี่อี๋ฟางบอกว่าฉันเป็นของเล่นท่ีนายเลี้ยงไว้ในบ้าน ฉันเลยก�าลัง 

คิดว่าต้องท�าหน้าที่ของเล่นสักหน่อยมั้ย" เมิ่งอวี่พูดด้วยรอยยิ้ม

"ฉนัว่าถ้าเธอไม่เล่นสนุกจนตวัตายไปเอง ช้าเรว็ก็ถูกนายจดัการจนตาย

แน่" เย่ียหลวัย้ิมเยาะ แต่ก็ไม่ได้รบีสวมเสือ้ ยังเอาผ้าเชด็ตวัเชด็ผมให้แห้งแล้ว

นั่งลงข้างเขา ถามติดตลก "เธอถูกอะไรรังควานล่ะ"

"ฉันจะไปรู้เหรอ ได้กลิ่นคาวบางอย่าง แต่ฉันจะสนท�าไมว่าเธอถูกอะไร

รังควาน ไม่เก่ียวกับฉันสักหน่อย" เมิ่งอว่ียังคงจ้องมองเย่ียหลัว รู้สึกเหมือน 

ถ้าเคลื่อนสายตาออกก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้

เย่ียหลัวย้ิมแล้วน่ามองมาก มีความอ่อนโยนบางอย่างท่ีท�าให้คนรู้สึก

สบาย แต่เขาเป็นคนย้ิมยาก ใช้ชีวิตอย่างสันโดษและสงบเงียบ เมิ่งอวี่เห็น 

เยี่ยหลัวยิ้มแบบนี้ที่บ้านแค่ครั้งคราวเท่านั้น

ที่บ้าน

เมิ่งอวี่ขบคิดถึงสองค�านี้ในใจ

เย่ียหลัวเห็นเมิ่งอว่ีจ้องตนจนใจลอยจึงแกล้งขยับเข้าใกล้อีกหน่อย  

เอามือค�้าบนพนักโซฟา "นายเอาจริง?"

"หือ?" เมิ่งอวี่ตอบไปอย่างใจลอย

"ท�าหน้าที่ของเล่นไง เมื่อกี้นายพูดแบบนี้ไม่ใช่เหรอ" เยี่ยหลัวยกมือขึ้น
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เชยคางเมิ่งอวี่

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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