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简小扇
เจี่ยนเสี่ยวซั่น

ลู่เผิง
่ ฮวา แปล

"ในสายตาของฉันคุณเป็นคนยังไง…เรื่องนี้ส�ำคัญด้วยเหรอคะ"
"ส�ำคัญครับ"

ค�ำน�ำ
สวัสดีคะ่ นักอ่านทีร่ กั วันนีแ้ จ่มใสมีนยิ ายแนวใหม่ ร้อนๆ หอมกรุน่ กลิน่ รัก
มาเสิร์ฟค่ะ
With Love เป็นแบรนด์นอ้ งใหม่ของแจ่มใส แต่ประสบการณ์การคัดสรร
และสร้างสรรค์นิยายรักนั้นไม่ใช่มือใหม่แน่นอนค่ะ With Love มีความมุ่งมั่น
ที่จะมอบประสบการณ์ความสุขที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทุกๆ เรื่องราวเราได้
คัดสรรด้วยความรักและความปรารถนาดีที่จะส่งต่อความสนุกนี้ไปถึงมือของ
นักอ่านทุกๆ ท่าน เพื่อให้นักอ่านของเราได้รับความสุข ความสนุก รวมไปถึง
ได้ซาบซึ้งกับความรักของเหล่าตัวละครในเรื่อง
หลายๆ ท่านอาจเคยได้ยนิ เรือ่ งราวของวาฬที่โดดเดีย่ วทีส่ ดุ ในโลกเพราะ
มันมีคลืน่ เสียงแตกต่างจากวาฬทัว่ ๆ ไป 'หลินเซิน' ก็ไม่ตา่ งไปจากวาฬตัวนัน้
เธอมีเสียงทีพ่ เิ ศษ ยามพูดเสียงของเธอจะท�ำให้ผคู้ นรูส้ กึ สบายใจ หรือแม้กระทัง่
คล้อยตาม ทว่าความพิเศษนีท้ ำ� ให้เธอถูกเรียกว่าสัตว์ประหลาด เธอกลายเป็น
คนโดดเดี่ยวแหวกว่ายอยู่ในวังวนของความสิ้นหวัง จนกระทั่ง 'เมิ่งสืออวี่'
จิตแพทย์สาวผู้เป็นเพื่อนสนิทได้ยื่นมือเข้ามาฉุดเธอขึ้นจากความมืดมนนั้น
ขณะเดียวกัน 'กูช้ งิ ไหว' ชายหนุม่ ผูม้ อี าชีพให้เช่าตัวเองก็ทกุ ข์ทรมานกับอาการ
นอนไม่หลับมานานหลายปีจนแทบสิน้ หวังกับการรักษาแล้ว จนกระทัง่ บังเอิญ
ไปได้ยนิ เสียงของหญิงสาวในโบสถ์เข้า เสียงนัน้ กล่อมให้เขาหลับลงได้…
ชายหนุม่ และหญิงสาวผูโ้ ดดเดีย่ วทัง้ สองคนได้มาพบกันผ่านโปรแกรมจับคู่
ทว่าชีวติ ของผูค้ นนัน้ ล้วนซับซ้อน และโชคชะตาก็มกั เล่นตลก กูช้ งิ ไหวทีม่ คี วามลับ
มากมายซุกซ่อนไว้จะจูนเข้าหาหลินเซินผู้โดดเดี่ยวดั่งวาฬตัวนั้นได้อย่างไร
With Love ขอเชิญนักอ่านทุกท่านพลิกหน้าถัดไปแล้วลุน้ ไปด้วยกันเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

แนะน�ำ

ตัวละคร
หลินเซิน		จิตรกรสาวผมยาว หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้ม เธอมีเสียงที่แตกต่างจาก
คนทั่วไป ยามพูดเสียงของเธอจะสามารถท�ำให้ผู้คนคล้อยตามหรือ
เคลิ บ เคลิ้ ม ได้ ทว่ า นั่ น ก็ ท� ำ ให้ ห ญิ ง สาวกลายเป็ น ตั ว ประหลาด
ในสายตาคนรอบข้างจนกลายเป็นคนเก็บตัวและกลัวการเข้าสังคม
กู้ชิงไหว		ชายหนุม่ รูปร่างสูงใหญ่ ท่าทางทะมัดทะแมง เขามีความลับซุกซ่อน
เอาไว้มากมาย แม้กระทัง่ จิตแพทย์ทรี่ กั ษาอาการนอนไม่หลับขัน้ รุนแรง
ของเขาก็ยงั ไม่สามารถท�ำให้ชายหนุม่ พูดถึงเรือ่ งในอดีตออกมาได้
ซ่งเซียวหาน	ประธานกลุ่มบริษัทซ่งซื่อ นักธุรกิจหนุ่มผู้มีบุคลิกดูเย็นชา นิ่งขรึม
พูดน้อย แม้กระทัง่ โทรศัพท์กย็ งั ไม่ชอบใช้ ทว่าแท้จริงแล้วเป็นเพราะ
เขามีอาการพูดติดอ่างจึงพยายามไม่พูด
เมิ่งสืออวี่		จิตแพทย์สาวสวย เพือ่ นสนิทของหลินเซิน และเป็นจิตแพทย์คนล่าสุด
ของกูช้ งิ ไหว
เสิ่นมู่		สัตวแพทย์สาวผู้มีงานอดิเรกคือการดูซีรี่ส์เกาหลี เธอสวมแว่นตา
กรอบสีดำ� ขนาดใหญ่และมีผมเผ้าฟูฟอ่ งอยูเ่ สมอ เสิน่ มูเ่ ป็นสัตวแพทย์
ทีช่ ว่ ยรักษาแมวของหลินเซิน ท�ำให้ทงั้ คูก่ ลายมาเป็นเพือ่ นสนิทกัน
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บทน�ำ

รถบรรทุกขับเข้ามาจอดอยู่ด้านหน้าคอนโดฯ บีบแตรเสียงดังตั้งแต่
เช้าตรู่
ดูเหมือนจะส่งเสียงดังหนวกหูไปถึงผูพ้ กั อาศัยทีย่ งั นอนอยู่ เสียงตะโกน
ด้วยความไม่พอใจดังลอยออกมาจากหน้าต่างสักบาน 'ใครมันไร้มารยาท
ตัง้ แต่เช้าขนาดนีว้ ะ แล้วจะนอนยังไง!'
เพิง่ จะตะโกนจบ หญิงวัยกลางคนสวมผ้ากันเปือ้ นทีอ่ ยูข่ า้ งนอกห้องก็
รีบวิง่ มาถึงประตูแล้วเอ่ยเตือนชายหนุม่ ทีม่ สี หี น้าโมโหด้วยท่าทางลับๆ ล่อๆ
'ไอ้เด็กบ้า! แกอย่าหาเรือ่ ง พวกครอบครัวนัน้ ก�ำลังจะย้ายไปแล้ว!'
'ครอบครัวนัน้ ?' ชายหนุม่ เบิกตากว้าง 'หมายถึงครอบครัวหลินเหรอ'
'ก็ใช่นะ่ สิ' หญิงวัยกลางคนเบ้ปาก 'ในทีส่ ดุ ก็ยา้ ยไปได้ซะที ต้องมาอยูใ่ น
คอนโดฯ เดียวกับครอบครัวนัน้ ฉันนีน่ อนฝันร้ายทุกคืนเลย'
'ตอนแม่ไม่ได้พักอยู่ที่นี่ก็ฝันร้ายอยู่แล้วน่า' ชายหนุ่มเถียงกลับแล้ว
เลิกม่านขึ้นเพื่อมองออกไปด้านนอก เห็นพนักงานขนย้ายที่ชั้นล่างก�ำลัง
ขนเครื่องเรือนของครอบครัวหลินขึ้นรถ ตรงใต้ต้นหอมหมื่นลี้ข้างทาง
มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ เธอสวมเดรสขาวกอดตุ๊กตาเด็กเอาไว้
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เขาโบกมือให้เด็กผู้หญิงคนนั้น 'หลินเซิน...'
ยังพูดไม่ทนั จบประโยคเขาก็ถกู หญิงวัยกลางคนตีมอื เข้าให้ เจ็บจนต้อง
หดมือกลับมา
'โบกมืออะไรกัน! แกระวังจะถูกสัตว์ประหลาดสิงร่างเอา'
เสียงของชายหนุม่ ลอยออกไปตามลมและคล้ายว่าเด็กสาวจะได้ยนิ เข้า
จึงหันหน้ากลับมาช้าๆ บนใบหน้าขาวกระจ่าง ริมฝีปากน้อยๆ เม้มแน่น
หญิงวัยกลางคนดึงม่านปิดทันที ก่อนจะตบหน้าอกตัวเองเบาๆ ด้วย
ความรู้สึกหวาดกลัว
ชายหนุ่มถลึงตาใส่แม่ด้วยความไม่พอใจ 'เซินเซินเป็นแค่เด็กผู้หญิง
แม่ไม่ควรไปว่าคนอื่นเขาแบบนั้นนะ'
'ฉันว่าอะไร ฉันแค่พดู ความจริงทัง้ นัน้ ! อายุยงั น้อยก็นา่ กลัวขนาดนี้
แล้ว โตไปจะขนาดไหน ฉันว่าทีจ่ ริงเราควรจะต้องรายงานรัฐบาลให้สง่ คนมา
จับตัวเธอไป...'
'แม่! พอได้หรือยัง นีม่ นั สมัยไหนกันแล้ว แม่ยงั จะเชือ่ เรือ่ งลีล้ บั อะไรนี่
อีกเหรอ' ชายหนุม่ พูดขัดขึน้ มา ทว่าสายตากลับลอยไปหาเด็กสาวใต้ตน้ หอม
หมืน่ ลีอ้ กี ครัง้ โดยไม่รตู้ วั
แม่ของเขายังคงเลือกผักไปพลางบ่น 'เรื่องถิงถิงเมื่อสองวันก่อน
กลายเป็นเรือ่ งใหญ่โตเสียขนาดนัน้ ต่อให้เด็กนัน่ ไม่กนิ คน แต่คำ� พูดของมัน
ก็เกือบจะท�ำให้ถงิ ถิงตายอยูแ่ ล้ว เสียงของเด็กคนนีน้ า่ กลัวมากนะ แค่พดู ด้วย
ไม่กคี่ ำ� ดีไม่ดจี ะถูกสะกดจิตให้ทำ� ตามค�ำพูดของมันเข้า ถ้ามันให้แกหยิบมีด
มาแทงแม่ แกก็จะต้องท�ำตามแน่ๆ'
'ยิ่งพูดยิ่งเลอะเทอะ!' ชายหนุ่มเถียงกลับเสียงดัง ทว่าก็อดนึกถึง
ทุกครัง้ ทีต่ นเคยได้คยุ กับหลินเซินขึน้ มาไม่ได้ เด็กสาวตัวน้อยหน้าตาน่ารักและ
จิม้ ลิม้ มักจะเรียกเขาด้วยเสียงทีอ่ อ่ นโยนว่า 'พชี่ าย' ทุกครัง้ เวลาเขาหงุดหงิด
และเครียดจากงานจนต้องกลับบ้านมาพร้อมความโมโห แต่ขอแค่ได้คยุ เล่น
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กับหลินเซินที่หน้าประตูไม่กี่ประโยค ความรู้สึกหงุดหงิดโมโหพวกนั้นก็จะ
สลายหายวับไปเสมอ
ดังนัน้ เขาจึงค่อนข้างชอบหลินเซิน จนบางครัง้ หลังเลิกงานแล้วก็จะพก
ของอร่อยๆ ติดมือกลับมาฝากเธอด้วย
เมื่อก่อนเขาเคยคิดว่าเป็นเพราะเสียงของเด็กสาวคนนี้อ่อนโยน
ท�ำให้สบายใจ แต่ตอนนี้พอเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนั้นขึ้น ทุกคนต่างก็พูดว่า
เสียงที่อ่อนโยนนุ่มนวลของเธอแท้จริงแล้วมีพลังสะกดจิตคนได้
นีเ่ ป็นสังคมสมัยใหม่แท้ๆ จะมามีเรือ่ งลีล้ บั อะไรแบบนีเ้ กิดขึน้ ได้ยงั ไงกัน
แต่เสียงของหลินเซินนัน้ ก็ตา่ งไปจากคนอืน่ จริงๆ...ชายหนุม่ ยกผ้าห่มขึน้ คลุมหัว
อย่างหงุดหงิด
หญิงวัยกลางคนยังคงบ่นไม่เลิก 'นา่ จะเอามันไปขังไว้ ต่อให้ยา้ ยไปแล้ว
ก็ไม่แน่วา่ อาจจะไปท�ำร้ายใครเข้าอีก...'
ดวงอาทิตย์ลอยขึน้ สูงเหนือชัน้ เมฆ ข้าวของภายในห้องถูกย้ายออกไป
จนหมดแล้ว คุณแม่หลินเดินอุ้มตุ๊กตาหมีตัวสุดท้ายลงมาจากตึก ก่อน
กวักมือเรียกหลินเซิน 'เซินเซิน ไปกันเถอะจ้ะ'
เด็กสาวละสายตาขึ้นมาจากรังมดใต้ฝ่าเท้า หันไปมองแม่แล้วเดิน
เข้าไปหาช้าๆ ท่ามกลางกลุม่ คนรอบข้างทีก่ ำ� ลังยืนมองอยูเ่ งียบๆ แล้วจูๆ่ ก็
ไม่รวู้ า่ ใครตะโกนขึน้ มา 'สัตว์ประหลาด!'
หลินเซินตกใจจนตัวงอ คุณแม่หลินอุม้ เธอขึน้ มาแล้วรีบเดินไปทีป่ ระตู
หลินเซินฟุบหน้าอยู่บนบ่าของแม่ เผยให้เห็นแค่ดวงตาคู่หนึ่ง เธอ
มองดูใบหน้าทีค่ นุ้ เคยซึง่ แฝงไปด้วยความเกลียดชังพวกนัน้ ผ่านไปครู่ใหญ่
เธอจึงถามขึ้นมาเบาๆ ว่า 'แม่คะ หนูเป็นสัตว์ประหลาดเหรอ'
'ไม่ใช่อยู่แล้วลูก อย่าไปฟังคนพวกนั้นพูดจาเหลวไหลเชียว'
เสียงของเธอดังอู้อี้ 'งั้นท�ำไมพวกเราต้องย้ายไปด้วยคะ'
ร่างกายของคุณแม่หลินแข็งเกร็งขึน้ เล็กน้อย ผ่านไปนานถึงได้ยมิ้ ออกมา
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แล้วตอบ 'เพราะว่าบ้านใหม่มสี วนกว้างมาก เซินเซินอยากเลีย้ งสัตว์ไม่ใช่เหรอ
พอย้ายไปบ้านใหม่กจ็ ะเลีย้ งได้แล้วนะ'
ทีป่ ระตูคอนโดฯ คุณพ่อหลินซึง่ เก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วเปิดประตูรถ
รอทัง้ คูอ่ ยู่
ตอนทีห่ ลินเซินก�ำลังจะขึน้ รถก็มเี สียงแผ่วเบาลอยมาจากที่ไม่ไกลนัก
'เซินเซินๆ'
หลินเซินหันหน้ากลับไปมอง เห็นเด็กสาวสวมเดรสสีชมพูก�ำลังยืน
กวักมือเรียกอยูต่ รงหัวมุมด้วยท่าทางขลาดกลัว คุณแม่หลินลูบศีรษะเธอเบาๆ
'ถิงถิงมาส่งลูกแล้ว ไปบอกลาเธอเถอะจ้ะ'
เด็กหญิงอึ้งไปเล็กๆ ก่อนเดินเข้าไปหาอีกฝ่ายช้าๆ
ในตอนทีเ่ ดินเข้าไปใกล้ ถิงถิงก็เอาดอกลิลลีด่ อกหนึง่ ทีซ่ อ่ นไว้ดา้ นหลัง
ออกมายืน่ ให้ 'เซินเซิน อันนี้ให้เธอ วันหน้าพวกเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้ว'
หลินเซินก้มหน้ามองดอกไม้ดอกนัน้ บนกลีบดอกไม้ยงั มีหยาดน�ำ้ ค้าง
เกาะอยู่ เธอก้าวถอยหลังไปสองก้าว ไม่ได้รบั มันมา
ถิงถิงยัดดอกไม้ใส่มอื หลินเซินอย่างดือ้ รัน้ นิว้ มือของทัง้ คูป่ ระสานกันแน่น
ผ่านไปครู่ใหญ่ถงิ ถิงถึงได้เอ่ยออกมาเบาๆ ว่า 'เซินเซิน ขอโทษนะ!'
พูดจบถิงถิงก็หันหลังวิ่งหนีไปแล้ว
เธอเงยหน้ามองแผ่นหลังของถิงถิงที่จากไป ผ่านไปสักพักถึงได้
เดินไปหาพ่อและแม่ที่นั่งรออยู่บนรถ หลินเซินปีนขึ้นไปนั่งเบาะหลัง
ปิดประตูรถ รถบรรทุกค่อยๆ สตาร์ตเครือ่ ง เธอหมุนกระจกหน้าต่างลงมา
แล้วโยนดอกลิลลี่ดอกนั้นออกไป
ล้อรถเคลื่อนผ่าน บดขยี้กลีบดอกจนแหลกสลาย
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บทที่

1

เมฆเคลื่อน

ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิก�ำลังจะผ่านพ้นไป อากาศของช่วงต้นฤดูร้อน
ในเดือนหกโผล่หน้ามาทักทาย สภาพอากาศของเมืองไหวอันก็เริม่ ร้อนระอุ
ขึน้ มาบ้างแล้ว ลมทะเลถูกคลืน่ ความร้อนพัดพาเข้ามาในตัวเมืองเป็นครัง้ คราว
ท�ำให้ในอากาศเต็มไปด้วยกลิน่ เค็มและความชืน้ เหนอะหนะ อากาศแบบนี้
เดินไปได้แค่ไม่กี่ก้าวเหงื่อก็เปียกชุ่มแผ่นหลัง ผู้คนพากันบ่นโอดครวญว่า
ฤดูร้อนปีนี้ไม่ปรานีผู้ใดเลย
มีแค่ชว่ งรุง่ สางทีท่ อ้ งฟ้าถูกย้อมเป็นสีแดงและดวงอาทิตย์ยงั ไม่ลอยสูงขึน้
เหนือก้อนเมฆเท่านั้นที่ยังมีความหนาวเย็นของยามค�ำ่ คืนหลงเหลืออยู่ใน
อากาศ ความเย็นนัน้ ผสมผสานไปกับกลิน่ หอมของดอกแม็กโนเลียทีเ่ บ่งบาน
อย่างงดงามอยูเ่ ต็มสองฟากถนน
นีเ่ ป็นช่วงเวลาทีเ่ หมาะแก่การเดินเล่นทีส่ ดุ ของวัน ทว่าในเวลาแบบนีก้ ็
กลับถูกเสียงทะเลาะวิวาทท�ำลายความสงบยามเช้าไปจนสิน้
"เอาลูกมาให้ฉันเลี้ยงดีต่อทุกคนทั้งนั้น! ผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างเธอ
จะให้ชวี ติ ทีส่ ขุ สบายกับเขาได้ยงั ไง อาจิง้ วันนีท้ พี่ วกเรามาหาเธอ ไม่ได้คดิ
จะมาทะเลาะด้วยหรอกนะ"
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ด้านนอกประตูกระจกหมุนบานใหญ่ของโรงแรมเหลียนถัง หญิงสาว
อายุนอ้ ยทีอ่ มุ้ ทารกอยูค่ นหนึง่ ถูกกลุม่ ชายหญิงซึง่ มีทงั้ คนแก่และเด็กกลุม่ หนึง่
ล้อมเอาไว้ หลังได้ยนิ ค�ำพูดจากผูช้ ายคนนัน้ แล้วหญิงสาวก็ยงิ่ กระชับตัวเด็ก
ในอ้อมกอดแน่นขึน้ กว่าเดิม พร้อมตะคอกตอบด้วยดวงตาแดงก�ำ่ "หรงซิง่ อัน
ฉันขอบอกคุณอีกครั้งว่าเขาไม่ใช่ลูกของคุณ! พวกเราเลิกกันตั้งนานแล้ว
เด็กคนนี้ไม่เกีย่ วข้องอะไรกับคุณทัง้ นัน้ !"
ประโยคนี้เธอกัดฟันกรอดขณะพูดออกมา หญิงชราแต่งตัวทันสมัย
ในกลุม่ แค่นหัวเราะพลางเอ่ยเสียงแหลมสูง "นังแพศยา! เพิง่ เลิกกับลูกฉัน
ไม่ทนั พ้นปี แต่เด็กนีอ่ ายุปาเข้าไปสองเดือนได้แล้ว แกมาบอกว่าเด็กไม่ใช่ลกู
ของลูกชายฉัน งัน้ แสดงว่าตอนทีอ่ ยูก่ บั เขาแกแอบไปมีคนอืน่ หรือยังไง!"
คนอืน่ ๆ ส่งเสียงตะโกนสนับสนุน แม้กระทัง่ เด็กน้อยทีอ่ ายุนา่ จะราวๆ
แค่เจ็ดขวบก็ยงั เดินมาผลักหญิงสาวคนนัน้ พร้อมพูดว่า "แม่บอกว่าเธอมัน
หน้าไม่อาย!"
เสียงทะเลาะวิวาทรุนแรงดังขึน้ เรือ่ ยๆ หญิงสาวกอดเด็กน้อยทีร่ อ้ งไห้จา้
เอาไว้แน่นขณะถูกครอบครัวหรงกดดันจนไร้ทางไป คนทีม่ งุ อยูบ่ างคนมีนำ�้ ใจ
อยากจะเข้าไปช่วยไกล่เกลีย่ ทว่าก็ถกู หรงซิง่ อันตะเบ็งเสียงดังไล่กลับไป "นีเ่ ป็น
เรือ่ งในครอบครัวพวกเรา! ฉันขอเตือนเอาไว้เลย ใครกล้าสอดมือเข้ามายุง่
ฉันจะฟ้องมันให้หมด!"
หญิงชราอาศัยว่าตัวเองมีพวกมากกว่าจึงกระโจนเข้าไปแย่งตัวเด็ก
ในอ้อมกอดหญิงสาว หญิงสาวกรีดร้องพยายามปกป้องลูกเอาไว้ ส่งเสียงร้องไห้
ระคนก่นด่า "หรงซิง่ อัน คุณมันไม่ใช่คน! ตัวคุณเป็นหมันหลังเกิดอุบตั เิ หตุ
ทางรถยนต์แต่กลับมาแย่งลูกของฉัน! คุณจะต้องรับกรรม พวกคุณจะต้อง
ได้รบั กรรมแน่!!!"
หรงซิ่งอันถูกค�ำพูดของหญิงสาวกระตุ้นโทสะจึงเงื้อมือขึ้นเตรียมจะ
ตบเธอ กลุม่ คนพุง่ เข้าใส่พร้อมสบถด่าเสียงขรม เสียงร้องไห้ของหญิงสาว
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ผสานไปกับเสียงร้องไห้ของทารก สถานการณ์สดุ แสนจะโกลาหล
"เลิกทะเลาะกันได้แล้ว"
ในตอนทีน่ ำ�้ เสียงสงบนิง่ นีล้ อยเข้ามาในกลุม่ คน หญิงสาวก�ำลังถูกคน
กระชากผม เด็กในอ้อมกอดก็ก�ำลังจะถูกแย่งตัวไปอยู่แล้ว ทว่าแค่เพียง
พริบตาเดียวเท่านั้น เสียงทะเลาะ เสียงร้องไห้ก็พลันหยุดลงเหมือนมีคน
กดปิดสวิตช์ รอบด้านเงียบสงัด มีแค่เสียงร้องเบาๆ ของนกที่โผบินขึ้นไป
บนยอดไม้
ทุกคนพากันหันหน้าไปมองตามเสียงนัน้ ไม่รวู้ า่ ตรงหน้าประตูโรงแรม
มีหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้มคนหนึ่งยืนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ เธอสวมเสื้อเชิ้ตขาว
กับกางเกงยีน ผมทีย่ าวประบ่าทัดอยูด่ า้ นหลังใบหู ใบหน้าดูสะอาดสะอ้าน
แต่ควิ้ เรียวกลับขมวดนิดๆ แฝงไปด้วยความตึงเครียดทีด่ ูไม่เข้ากัน
เพียงค�ำพูดของหญิงสาวคนหนึ่งก็ท�ำให้บรรยากาศกดดันเหล่านั้น
จางหายไปได้อย่างไม่คาดฝัน แม้เสียงของเธอจะสงบนิ่ง แต่น�้ำเสียงกลับ
แฝงความสามารถในการสะกดจิตผู้คนเอาไว้ เพียงพริบตาเดียวก็ท�ำให้
กลุม่ คนทีก่ ำ� ลังเกรีย้ วกราดสงบลงได้ กระทัง่ คนเดินผ่านมามุงดูกย็ งั ถูกเธอ
ดึงดูดความสนใจจนเดินเข้าไปใกล้มากขึน้ โดยไม่รตู้ วั หญิงสาวถูกกลุม่ คน
ที่เดินเข้ามาล้อมไว้อย่างกะทันหันท�ำให้ตกใจจึงเริ่มก้าวถอยหลังไป
คนรอบข้างคล้ายไม่ได้สังเกตถึงความเครียดของเธอ หรงซิ่งอัน
ที่ตัวสูงใหญ่คลายความดุดันที่มีก่อนหน้านี้ลงแล้วค้อมตัวเอ่ยระบายกับ
หญิงสาวด้วยใบหน้าอมทุกข์ "สาวน้อยคงไม่รู้ว่าฉันกับอาจิ้งอยู่ด้วยกัน
มานานแล้ว แต่อาจิ้งกลับไปแอบคลอดลูกลับหลังฉัน เด็กคนนี้ส�ำคัญ
ส�ำหรับฉันมากจริงๆ ฉันเองก็ไม่ได้จะแย่งเขาไปไหน แค่อยากให้พวกเรา
ได้เป็นคนเลี้ยงดูแก และวันข้างหน้าอาจิ้งก็ยังมาหาลูกได้จริงไหม เธอ
เห็นด้วยไหม"
"ใช่แล้วๆ สาวน้อย ครอบครัวพวกเราเป็นคนซื่อสัตย์กันทั้งนั้น ถ้า
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ไม่ได้จ�ำเป็นจริงๆ จะมาท�ำแบบนี้ได้ยังไง" หญิงชราที่เมื่อครู่ทั้งเย่อหยิ่ง
ทัง้ ก้าวร้าวท�ำท่าปาดหางตา แม้กระทัง่ น�ำ้ เสียงก็ยงั สะอึกสะอืน้ ขึน้ มา "อาจิง้
เป็นเด็กดี ถ้าเธอยอมแต่งงานกับซิง่ อัน พวกเราก็ไม่มที างคัดค้านหรอก แต่
เด็กนีเ่ ป็นชีวติ จิตใจของครอบครัวพวกเรา อาจิง้ เอาไปยึดไว้คนเดียวแบบนี้
ไม่มีเหตุผลนี่"
แผ่นหลังของหญิงสาวแนบสนิทกับบานประตูกระจก แม้กระทัง่ ส้นเท้า
ก็ยงั หดไปด้านหลัง น�ำ้ เสียงอ่อนโยนแฝงไปด้วยอาการตืน่ กลัวดังขึน้ "พวกคุณ
สามารถนั่งลงพูดคุยกันดีๆ ได้นี่ จะมาแย่งตัวเด็กกันแบบนี้ไม่ได้ เพราะ
ไม่ใช่แค่จะท�ำให้ผใู้ หญ่บาดเจ็บ แต่เด็กก็จะตกใจด้วยเหมือนกันนะคะ"
หญิงชราเอ่ยขึ้นด้วยความเสียใจ ใบหน้าฉายความรู้สึกราวกับว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรม "พวกเราก็อยากจะพูดคุยกันดีๆ..."
จากนัน้ แต่ละคนก็ตา่ งคนต่างพูด หญิงชราคลีย่ มิ้ ออกมาและต้องการ
จะกุมมืออาจิง้ เอาไว้ แต่หญิงสาวกลับหลบเลีย่ งประหนึง่ กลัวจะถูกเข็มแทง
คนรอบด้านเริม่ รุมล้อมเข้ามาใกล้มากกว่าเดิมท�ำให้ไม่มที ี่ให้เธอถอยหลบได้
อีกแล้ว และในตอนนัน้ เองก็กลับมีแขนข้างหนึง่ ยืน่ ออกมาขวางด้านหน้าเธอ
เอาไว้อย่างกะทันหัน
เสือ้ เชิต้ สีควันบุหรี่ ปลายแขนเสือ้ เลิกขึน้ น้อยๆ เผยผิวสีนำ�้ ตาลอ่อน
บริเวณข้อมือ ปลายแขนเสื้อด้านในมีลวดลายสลับซับซ้อน เม็ดกระดุม
ไม่บ่งบอกยี่ห้อ แต่ผิวกระดุมเป็นลายแกะสลักเล็กๆ ที่ดูสวยสง่าและ
ให้ความรู้สึกถ่อมตนไปในเวลาเดียวกัน
คนทีเ่ ข้ามาช่วยไว้ตวั สูงมากจนอาจิง้ จ�ำเป็นต้องเงยหน้าขึน้ เพือ่ มองเขา
น�ำ้ เสียงหยอกเย้านัน้ ดังขึน้ เหนือศีรษะของเธออย่างเอือ่ ยเฉือ่ ย "คนเยอะขนาดนี้
กลับมารังแกผูห้ ญิงตัวคนเดียว นีม่ นั เรือ่ งอะไรกัน"
หรงซิง่ อันขมวดคิว้ มองคนทีโ่ ผล่เข้ามาอยูน่ าน โทสะทีเ่ ดิมทีสงบลงแล้ว
ก็ถกู กระตุน้ ขึน้ มาอีกครัง้ "คุณเป็นใคร! นีม่ นั เรือ่ งในครอบครัวของพวกเรา
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คุณมีสทิ ธิเ์ ข้ามาสอดตัง้ แต่เมือ่ ไหร่!"
อาจิง้ หลุดพ้นออกมาจากวงล้อมได้ในทีส่ ดุ เธอผ่อนลมหายใจพร้อม
เงยหน้าขึน้ ทว่าเมือ่ ได้เห็นหน้าตาคนทีเ่ ข้ามาช่วยขวางไว้ชดั ๆ ก็กลับต้องอึง้ ไป
จนหยุดยืนนิง่ อยูท่ เี่ ดิม
หรงซิ่งอันตัวใหญ่หนา เขาจึงเดินกร่างเข้ามาตั้งใจจะผลักชายหนุ่ม
ทีเ่ ข้ามาขวางออกไป แต่คดิ ไม่ถงึ ว่าจะถูกชายหนุม่ คนนัน้ จับข้อมือของตน
เอาไว้แล้วพลิกข้อมือกลับพร้อมผลักเขาออกไปข้างนอกแทน ชายหนุ่ม
เหมือนจะออกแรงไม่มาก แต่กลับผลักหรงซิ่งอันจนเซออกไปได้
ชายหนุม่ ปัดมือ แค่นเสียงเย็นเหมือนเยาะเย้ย ก่อนเดินไปตรงด้านหน้า
อาจิง้ ท่ามกลางสายตาของทุกคน แล้วถอดเสือ้ นอกออกเพือ่ คลุมทับบนตัว
ของหญิงสาว "บังเอิญจริงๆ ผมเป็นสามีคนปัจจุบนั ของแฟนเก่าคุณ คุณ
พาคนมารุมหาเรือ่ งภรรยาผมแต่เช้าแบบนีย้ งั มีหน้ามาถามอีกเหรอว่าผมคิด
จะท�ำอะไร"
อาจิ้งร้องไห้โฮ เธอกระชับตัวลูกไว้ในอ้อมแขนแล้วเอนตัวซบอยู่ใน
อ้อมกอดของชายหนุม่ พลางสะอึกสะอืน้ "สามี! ในทีส่ ดุ คุณก็มาสักที พวกเขา
จะแย่งลูกของเราไปค่ะ"
หรงซิ่งอันหน้าเปลี่ยนสี คนทั้งกลุ่มต่างมองหน้ากัน บางคนก้าว
ถอยหลังไปเล็กน้อย ส่วนหญิงสาวเจ้าของเสียงอันสงบนิง่ ทีเ่ พิง่ หลุดออกมา
ได้ในที่สุดนั้นก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ ทว่าในตอนที่เงยหน้าขึ้นและ
มองเห็นหน้าตาของชายหนุ่มที่เข้ามาขวางอย่างชัดเจน เธอก็ต้องอึ้งไป
ทันควัน
ชายหนุ่มก�ำลังเอ่ยปลอบอาจิ้งเสียงเบา ด้านหรงซิ่งอันก็ตะโกนลั่น
ไม่ยอมจบ "คุณมีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณ!"
ชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็เหลือบตาขึ้น แววตาเย็นชาวาดผ่านไปยัง
หรงซิง่ อัน มุมปากของชายหนุม่ หยักยกเป็นองศาทีเ่ หมือนจะยิม้ แต่ก็ไม่ยมิ้
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จนหรงซิง่ อันเห็นแล้วรูส้ กึ ขนหัวลุกซู่ "ใครเริม่ ก่อนคนนัน้ ก็แสดงหลักฐานมา
คุณอยากได้หลักฐานยังจะต้องให้ผมไปหาให้อีกเหรอ"
หญิงชราอาศัยทีว่ า่ มีคนมากกว่าคอยสนับสนุนก็ยนื สอดปากอยูข่ า้ งๆ
"เธอกล้าไปตรวจดีเอ็นเอไหมล่ะ!"
"ใช่แล้ว! กล้าไปตรวจดีเอ็นเอไหม"
ข้อเสนอนี้คล้ายจะท�ำให้ทุกคนในที่นั้นหาความมั่นใจของตัวเองเจอ
อีกครั้ง ต่างคนต่างช่วยกันพูดสนับสนุนขึ้นมา ชายหนุ่มกวาดตามอง
คนเหล่านัน้ ทีหนึง่ ก่อนยิม้ ออกมาอย่างไม่ใส่ใจ "ข้อเสนอนี้ไม่เลว จะไปกัน
ตอนนีเ้ ลยไหมล่ะ เดีย๋ วขอคิดก่อนนะว่าโรงพยาบาลทีอ่ ยู่ใกล้ทส่ี ดุ คือ..."
พูดไปได้ครึง่ ทาง เขาก็ทำ� ท่าเหมือนคิดอะไรขึน้ มาได้กะทันหัน "แต่
ถ้าผลพิสูจน์ดีเอ็นเอออกมาแล้วเด็กคนนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกคุณ..."
สายตาของชายหนุม่ กวาดผ่านทุกคน ในดวงตาคูน่ นั้ ไม่บง่ บอกอารมณ์อะไร
ทว่าน�ำ้ เสียงกลับแฝงไปด้วยเสียงกลัว้ หัวเราะทีท่ ำ� ให้คนฟังแล้วขนลุก "ทุกคน
สะดวกจะไปเอาหมายศาลเอง หรือสะดวกให้ทนายของผมไปส่งถึงบ้านเลย
มากกว่าครับ?"
หรงซิง่ อันถูกเขาพูดใส่เช่นนีก้ ห็ น้าซีด ยิง่ เห็นว่าแรงกดดันของฝัง่ ตัวเอง
ถูกค�ำพูดเพียงไม่กี่ประโยคของเขากดข่มลงไป ในใจก็ทั้งโมโหทั้งแค้นจึง
เกร็งคอตะคอกกลับไป "คุณก�ำลังขูพ่ วกเรางัน้ เหรอ!"
"ขู่?" ปลายหางตาชายหนุ่มกระตุก เหมือนเขาก�ำลังได้ยินเรื่องตลก
อะไรอยู่ ประกายเย็นชาในดวงตาก่อนหน้านี้เลือนหายไปแล้วเหลือแค่
ความขบขัน "แค่นี้คุณก็รู้สึกว่าถูกขู่แล้วเหรอ"
เขายกนิว้ เคาะขมับ แสดงสีหน้าครุน่ คิดออกมา "ขอผมคิดดูกอ่ นนะ
คุณเกิดอุบตั เิ หตุรถชนเมือ่ ปีทแี่ ล้วใช่ไหม ใช่บนทางยกระดับวงแหวนรอบทีส่ อง
หรือเปล่า เป็นเพราะว่าคุณได้รบั บาดเจ็บหนัก ต�ำรวจจราจรก็เลยตัดสินให้
คูก่ รณีของคุณรับผิดชอบค่าเสียหายทัง้ หมด..."

请以你的声音拥抱我

เสียงของชายหนุม่ ไม่ได้เย็นชาเหมือนก่อนหน้านีอ้ กี แล้ว เสียงของเขา
ในเวลานีค้ ล้ายก�ำลังพูดคุยเรือ่ งเรือ่ ยเปือ่ ยกับอีกฝ่ายอย่างนุม่ นวล หรงซิง่ อัน
ได้ยนิ เสียงนุม่ นวลของชายหนุม่ ตรงหน้าแล้วก็กลับหน้าซีดลงอีก ในขณะที่
ชายหนุ่มยังคงพูดต่อไปเรื่อยๆ "ตอนนั้นคุณถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล และ
ที่โรงพยาบาลก็น่าจะยังเก็บเอกสารผลตรวจเลือดของคุณเอาไว้อยู่ใช่ไหม
ถ้าให้คกู่ รณีได้รวู้ า่ ตอนนัน้ ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของคุณ..."
"หุบปาก!" หรงซิง่ อันระเบิดโทสะออกมา เขาถลึงตาใส่อาจิง้ ทีอ่ มุ้ เด็ก
เอาไว้ ก่อนกระชากตัวหญิงชราซึง่ ก�ำลังตัวสัน่ อยูข่ า้ งๆ จากไปอย่างลนลาน
ท่ามกลางการจับตามองด้วยสีหน้ากึง่ ยิม้ กึง่ ไม่ยมิ้ ของชายหนุม่
ในที่สุดบริเวณทางเข้าประตูโรงแรมก็กลับมาอยู่ในความสงบอีกครั้ง
อาจิ้งก�ำลังจะเอ่ยขอบคุณหญิงสาวที่เข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์เมื่อครู่
ตัง้ แต่ตอนแรก ทว่าพอหันหน้าไปหาก็พบว่าเธอเดินไปถึงลิฟต์ของโรงแรม
แล้ว จึงรีบวิ่งเหยาะๆ ไล่ตามไป
"คุณคะ! รอก่อนค่ะ" หญิงสาวได้ยินเสียงเรียกก็หันกลับมา อาจิ้ง
ขอบตาแดงระเรือ่ มีนำ�้ เสียงทีแ่ สดงความจริงใจอย่างมาก "คุณคะ เมือ่ ครูน่ ี้
ต้องขอบคุณคุณมากจริงๆ! ถ้าไม่ใช่เพราะคุณ ฉันก็ไม่รู้จะท�ำยังไงดีแล้ว"
หญิงสาวก้าวถอยไปสองก้าวอย่างแนบเนียนก่อนตอบเสียงเบา
"ไม่เป็นไรค่ะ" เธอเม้มปากน้อยๆ ท่าทางอึกอักอยากจะพูดอะไรบางอย่าง
ผ่านไปนานถึงเปิดปากพูดออกมาอย่างคนตัดสินใจได้แล้ว "สามีของคุณ..."
เพิ่งจะพูดออกไปไม่ทันจบประโยค ชายหนุ่มร่างสูงก็เดินมาทาง
พวกเธอแล้ว บนใบหน้าหล่อเหลามีรอยยิม้ กวนๆ ประดับอยู่ แววตาดูรกั สนุก
ของเขามองสบตากับเธอตรงๆ หญิงสาวอึง้ ไป เมือ่ เสียงลิฟต์ดา้ นหลังดังติง๊
เธอก็กม้ หน้าลงแล้วพูดว่า "ลาก่อนค่ะ" ก่อนจะผลุบหายเข้าไปในลิฟต์อย่าง
รวดเร็ว
อาจิง้ ร้อง "อ๊ะ!" ออกมา ก่อนหันหน้ากลับไปถามชายหนุม่ "พวกคุณ
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รู้จักกันเหรอคะ"
ชายหนุม่ มองประตูลฟิ ต์ทปี่ ดิ ลงพร้อมส่ายหน้า อาจิง้ ลอบถอนหายใจ
กับตนเอง เธอยังคงรู้สึกร้อนใจอยู่ "ที่คุณพูดเมื่อกี้เป็นความจริงเหรอคะ
ที่ว่าหรงซิ่งอันดื่มแล้วขับ? งั้นพวกเราสามารถเปิดโปง..."
ยังไม่ทนั พูดจบชายหนุม่ ก็ยมิ้ ออกมาแล้วส่ายหน้าน้อยๆ พร้อมเอ่ยขัดขึน้
"เพือ่ ป้องกันไม่ให้เขามารบกวนคุณได้อกี จุดอ่อนเรือ่ งนีก้ เ็ ก็บเอาไว้กอ่ นจะดีกว่า
นะครับ"
หลินเซินเข้าไปในลิฟต์แล้วกดหมายเลขชัน้ สิบสีข่ องโรงแรมเหลียนถัง
ด้วยความรูส้ กึ หวาดหวัน่
โรงแรมเหลียนถังอยู่ในเครือซ่งซื่อกรุ๊ปซึ่งเริ่มก่อตั้งมาจากกิจการ
ด้านการท่องเที่ยวและด�ำเนินกิจการมาได้สามรุ่นแล้ว ทุกวันนี้ซ่งซื่อกรุ๊ป
พัฒนากลายมาเป็นเครือโรงแรมหรูอนั ดับหนึง่ ภายในประเทศ เมืองไหวอัน
ในฐานะฐานทีม่ นั่ หลักของครอบครัวซ่งจึงมีโรงแรมเหลียนถังซึง่ สร้างขึน้ มา
อย่างสูงใหญ่เสียดฟ้าถึงสามแห่งตัง้ อยูภ่ ายในเมือง กลายเป็นสถาปัตยกรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไหวอัน
เมื่อไม่นานมานี้โรงแรมเหลียนถังมีการซ่อมบ�ำรุง พวกเขาได้ส่งคน
ไปที่แกลลอรี่เพื่อเลือกรูปภาพมาใช้ประดับตกแต่งภายในโรงแรม ศิลปิน
จ�ำนวนมากต่างชะเง้อชะแง้คอรอคอยคาดหวังว่าผลงานของตนจะได้รบั เลือก
แต่คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายแล้วคนที่ 'เข้าตา' จะกลายเป็นแค่นักวาดตัวเล็กๆ
ไร้ชอื่ เสียงคนหนึง่
แม้กระทั่งตัวหลินเซินเองก็ยังรู้สึกไม่อยากจะเชื่อ
รูปภาพของเธอส่วนใหญ่เป็นภาพที่ไม่มีเรื่องราวและตัวละคร เคยมี
คนบรรยายผลงานของเธอไว้ว่าเหมือนท�ำถาดสีหกใส่ วาดไปตามอารมณ์
ไม่ใช่ภาพทีค่ นทัว่ ไปจะเข้าใจได้ แต่ทสี่ ามารถเข้าไปแสดงอยู่ในแกลลอรี่ได้
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ก็เพราะว่าอาศัยเส้นสายของเพื่อนสนิทอย่างเมิ่งสืออวี่
และไม่รวู้ า่ คนที่โรงแรมเหลียนถังส่งไปเลือกรูปภาพในครัง้ นีต้ กลงแล้ว
มีประสาทเส้นไหนผิดปกติไปกันแน่
ในตอนทีห่ ลินเซินมาถึงชัน้ สิบสี่ รูปภาพทีเ่ มือ่ เช้าเธอเรียกคนให้เอามาส่ง
ก็ถกู ยกขึน้ มาวางไว้ตรงระเบียงทางเดินเรียบร้อยแล้ว รูปภาพเหล่านัน้ ถูกบรรจุ
ไว้ในกล่องทรงยาว วางนอนอยูข่ า้ งในอย่างเป็นระเบียบเพือ่ ป้องกันไม่ให้หกั งอ
หรือเป็นรอย ข้างๆ กล่องมีผชู้ ว่ ยสวมแว่นตากรอบทองคนหนึง่ ยืนอยูแ่ ละ
ก�ำลังน�ำรูปภาพออกมาวางเรียงบนพืน้ อย่างระมัดระวังเพือ่ เตรียมใส่กรอบใหม่
แล้วน�ำขึน้ ไปแขวนบนผนัง
เมือ่ เห็นหลินเซินมาถึงแล้ว ผูช้ ว่ ยก็ขยับแว่นตาส่งยิม้ ให้แล้วเอ่ยทักเธอ
"คุณหลินมาแล้วเหรอครับ" เขาเบีย่ งตัวหลบให้ชายหนุม่ สวมเชิต้ ขาวทีย่ นื อยู่
ด้านหลังพร้อมแนะน�ำตัวกับหลินเซิน "ท่านนีค้ อื ประธานซ่งของพวกเรา เป็น
คนทีเ่ ลือกผลงานของคุณหลินครับ"
หลินเซินมองไปยังประธานซ่งที่ผู้ช่วยแนะน�ำ นึกไม่ถึงว่าจะได้เห็น
ใบหน้าอ่อนเยาว์ สันกรามคมชัดใบหน้าหนึ่ง
เขาเองก็มองมาทีห่ ลินเซินในขณะทีร่ บั เสือ้ สูทซึง่ ผูช้ ว่ ยพาดไว้บนแขนมา
คิว้ คมดูเย็นชา พลางยืน่ มือออกมาหาหลินเซิน "ซ่งเซียวหาน"
นิว้ ของเขาขาวมาก ข้อนิว้ เรียวยาว เปิดเผยนาฬิกาเรือนสีทองหม่น
บนข้อมือ ทัง้ ดูทรงอ�ำนาจแต่กแ็ ฝงด้วยความเรียบง่าย หลินเซินตัวแข็งเกร็ง
เม้มปากแน่น ผ่านไปครู่ใหญ่ถงึ ยืน่ มือออกไปแตะปลายนิว้ กับซ่งเซียวหาน
เล็กน้อย จากนัน้ ชักมือกลับมาอย่างรวดเร็ว "สวัสดีคะ่ ฉันหลินเซิน"
ซ่งเซียวหานพยักหน้าเบาๆ สายตากวาดมองไปบนรูปภาพ "รูป…"
เขาชะงักไปแล้วก็พูดต่อ "ไม่เลว"
"ขอบคุณค่ะ" หลินเซินตอบกลับเสียงเบา
ซ่งเซียวหานมองประเมินรูปภาพบนพื้นสักพักก็ก้มตัวลงไปหยิบ
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รูปภาพสองภาพขึ้นมาเทียบบนผนัง หลินเซินช้อนสายตาขึ้นมองตาม
พลันรูส้ กึ ว่ารูปภาพทีส่ สี นั สดใสหลายสิบภาพของตัวเองเหล่านีช้ า่ งไม่เข้ากับ
สไตล์ที่ดูสูงส่งเย็นชาของโรงแรมเหลียนถังเลยสักนิด
ซ่งเซียวหานมีใบหน้าเย็นชาท�ำให้คาดเดาอารมณ์ ได้ยาก หลินเซิน
ซึ่งก�ำลังกระวนกระวายใจอยู่เห็นซ่งเซียวหานพยักหน้าให้ผู้ช่วย จากนั้น
ผูช้ ว่ ยจึงรีบเดินมาตรงหน้าเธอทันที "คุณหลิน ประธานซ่งพอใจกับรูปภาพ
ของคุณมาก ไม่ทราบว่าคุณมีขอ้ เสนอแนะอะไรเกีย่ วกับการแขวนรูปภาพพวกนี้
ไหมครับ"
หลินเซินรูส้ กึ ประหลาดใจระคนตกใจไม่นอ้ ย เธอนึกไม่ถงึ ว่าคนคนนี้
จะชอบรูปภาพของตัวเองจริงๆ หญิงสาวเม้มปาก คิดใคร่ครวญทุกอย่าง
ก่อนเอ่ยออกไป "ฉันว่า...สองภาพนีแ้ ขวนเอาไว้ที่โถงรับแขกจะเหมาะกว่า
นะคะ ส่วนรูปภาพพวกนี้…ค่อนข้างเหมาะกับทางเดินมากกว่าค่ะ"
ผูช้ ว่ ยเงยหน้ามองซ่งเซียวหาน ซ่งเซียวหานหลุบตาลงน้อยๆ "ได้"
เมือ่ ได้รบั ค�ำอนุญาตจากเขา สีหน้าเคร่งเครียดของหลินเซินก็ผอ่ นคลายลง
ในทีส่ ดุ "แต่วา่ สีพนื้ ของทางเดินฝัง่ นีก้ บั สีหลักของรูปภาพดูไม่เข้ากันเท่าไหร่
บางทีถา้ ทาสีผนังเป็นสีนำ�้ เงินอมเทาแทนน่าจะท�ำให้ทางเดินดูทรงพลังมากขึน้
นะคะ"
ซ่งเซียวหานหน้าไม่เปลี่ยนสี "เปลี่ยน"
หลิ น เซิ น ยื น อยู ่ ติ ด ผนั ง มื อ ไพล่ ไ ปด้ า นหลั ง แล้ ว ในที่ สุ ด ก็ เ อ่ ย
ประโยคสุดท้ายออกมาได้ "เมือ่ ครูต่ อนขึน้ มาฉันลองดูสไตล์ของห้องโถงหลัก
แล้ว รูปภาพทีม่ อี ยูต่ อนนีย้ งั ไม่เหมาะสมกับบริเวณนัน้ เท่าไหร่ แต่หลังกลับไป
แล้วฉันสามารถวาดขึน้ มาใหม่ให้ได้คะ่ "
ซ่งเซียวหานติดกระดุมชุดสูทเม็ดที่สอง "ตกลงครับ"
นิสยั การท�ำงานอย่างเฉียบขาดของซ่งเซียวหานนัน้ เข้ากันกับวิธกี ารพูด
ของเขามาก เรือ่ งนีก้ ท็ ำ� ให้หลินเซินรูส้ กึ ผ่อนคลายลงไม่นอ้ ยเช่นกัน
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ตอนทีล่ งลิฟต์มา หลินเซินก้มมองโทรศัพท์มอื ถือ พบว่าเวลาเพิง่ ผ่านไป
แค่ชวั่ โมงเดียว ทว่าในช่วงเวลาสัน้ ๆ แค่นแี้ สงแดดร้อนแรงกลับปกคลุมทัว่ ทัง้
ตัวเมืองแล้ว เธอไม่ได้พกร่มมาจึงยกมือขึน้ บังแดดแทน ปลายนิว้ ของเธอ
พาดอยูบ่ นคิว้ เพิง่ เดินไปได้ไม่กกี่ า้ วผูช้ ว่ ยทีส่ วมแว่นตากรอบทองก็ไล่ตามมา
ในมือของเขามีรม่ สีดำ� คันหนึง่
"คุณหลิน! แดดแรงเกินไปแล้ว ซ�้ำแถวนี้ยังเรียกรถยาก คุณเอาร่ม
ไปด้วยเถอะครับ"
หลินเซินรูส้ กึ ตกใจระคนประหลาดใจอยูบ่ า้ ง ขนตางอนหนากะพริบไหว
เบาๆ ก่อนเอ่ยขอบคุณเสียงเบา
ผู้ช่วยยิ้มแย้ม "เป็นค�ำสั่งของประธานซ่งทั้งนั้นครับ"
หลังหลินเซินกลับมาถึงบ้านก็โทรศัพท์หาเมิ่งสืออวี่เพื่อนสนิททันที
ปลายสายมีเสียงอัตโนมัตบิ อกว่าโทรศัพท์มอื ถือปิดเครือ่ ง ในฐานะจิตแพทย์
ผูม้ คี วามสามารถคนหนึง่ เวลาเมิง่ สืออวีก่ ำ� ลังรักษาคนไข้อยูเ่ ธอจะปิดเครือ่ ง
เอาไว้เสมอ หลินเซินวางโทรศัพท์มอื ถือลงและไม่ได้โทรออกไปอีก จากนัน้ ก็
มัดผมแล้วเดินไปที่ห้องวาดภาพ
เมื่อเช้าหลินเซินลองค�ำนวณดูคร่าวๆ แล้ว พบว่าโรงแรมเหลียนถัง
มีสามสิบกว่าชั้น ทุกๆ ทางเดิน ห้องพัก และสถานที่ที่จ�ำเป็นต้องแขวน
รูปภาพนัน้ รวมแล้วมีรอ้ ยกว่าจุด ซึง่ หลังจากค�ำนวณดูแล้วตอนนีย้ งั ขาดอยู่
อีกหลายสิบภาพ ดังนั้นเธอจึงจ�ำเป็นต้องเร่งท�ำงาน
เพราะกลัวว่าสีจะละลาย อุณหภูมิภายในห้องวาดภาพจึงต�่ำกว่า
ห้องรับแขก ในตอนที่หลินเซินเดินไปถึงขาตั้งวาดภาพก็ชะงักไปเล็กน้อย
ก่อนหันไปมองยังขาตั้งตรงมุมผนังที่ถูกผ้าใบคลุมทับเอาไว้
ผ่านไปสักพักใหญ่เธอถึงได้ก้าวเดินต่อไปยังขาตั้งวาดภาพตัวนั้น
บนผ้าใบทีค่ ลุมอยูม่ ฝี นุ่ จับ พอเลิกมุมหนึง่ ขึน้ ก็มรี ปู ภาพคนครึง่ หนึง่ ปรากฏ
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ออกมา ปกติแล้วหลินเซินไม่วาดภาพคน แต่ภาพคนภาพนีก้ เ็ ป็นสไตล์งาน
ของเธอจริงๆ
ชายหนุม่ ทีอ่ ยูใ่ นภาพมีควิ้ คม ใบหน้าหล่อเหลา ริมฝีปากบางหยักยกขึน้
น้อยๆ มือข้างหนึง่ วางพาดอยูบ่ นพนักเก้าอี้ อีกมือถือแก้วกาแฟ
พืน้ หลังของภาพนีค้ อื สวนสาธารณะ แสงแดดส่องลอดต้นไม้เกิดเป็น
เงาแต่งแต้มลงบนพืน้ ทว่าก็สปู้ ระกายในดวงตาของเขาไม่ได้ แต่รปู ภาพนี้
ยังวาดไม่เสร็จ ฝีพู่กันหยุดลงตรงท่อนแขนของชายหนุ่ม คล้ายหนังใบ้
ที่เงียบเสียงลงกะทันหัน
ชายหนุม่ ทีอ่ ยู่ในภาพนีก้ ค็ อื 'สามี' ของอาจิง้ ที่ได้พบกันตรงหน้าประตู
โรงแรมเหลียนถังเมื่อเช้านี้
ความจริงหลินเซินเคยเจอกับเขาเมือ่ นานมากแล้ว ตอนทีก่ ำ� ลังร่างภาพ
อยู่ในสวนสาธารณะแห่งนัน้ สายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นชายหนุม่ ทีน่ งั่ อยู่
บนเก้าอีย้ าวอย่างผ่อนคลายโดยไม่ตงั้ ใจ นัน่ เป็นครัง้ แรกในชีวติ ของหลินเซิน
ทีเ่ กิดความคิดอยากวาดภาพคนขึน้ มา
ดังนั้นหญิงสาวจึงพลิกกระดาษหน้าต่อไป ใช้เขาเป็นแบบร่างภาพ
แต่วาดไปได้ครึง่ ทางก็มเี ด็กสาวคนหนึง่ เดินเข้าไปใกล้ชายหนุม่ และรับแก้วกาแฟ
ในมือของเขามา ก่อนจะคล้องแขนกันแล้วดึงตัวเขาจากไปด้วยท่าทีสนิทสนม
เด็กสาวคนนั้นไม่ใช่อาจิ้ง
ตอนนีช้ ายหนุม่ บนกระดาษวาดภาพก�ำลังส่งยิม้ มาให้ ไม่แตกต่างอะไร
กับทีเ่ ธอได้เห็นเมือ่ เช้าของวันนี้ หลินเซินมองอยูน่ านก่อนถอนหายใจแล้ว
ดึงผ้าใบลงมาปิดทับ จากนัน้ หันหลังเดินจากไป
กว่าเมิ่งสืออวี่จะโทรกลับมาก็เป็นช่วงบ่ายแล้ว หลินเซินที่มือหนึ่ง
ถือพูก่ นั อีกมือถือถาดสีจงึ ต้องแนบโทรศัพท์มอื ถือเอาไว้กบั หูโดยใช้ไหล่ชว่ ย
"เมิ่งเมิ่ง ตอนเย็นมากินข้าวที่บ้านฉันไหม"
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เหมือนเมิง่ สืออวีจ่ ะก�ำลังยุง่ อยูจ่ งึ คุยกับเธอไปพลางฝากฝังงานไปพลาง
"ได้เลย วันนีเ้ ป็นวันอะไรกัน"
"ฉันหาเงินก้อนแรกในชีวิตได้แล้ว"
เมิง่ สืออวีย่ มิ้ "เป็นวันทีส่ มควรจะฉลองจริงๆ" เธอลดเสียงลงและบอกให้
ผูช้ ว่ ยเอาแฟ้มประวัตขิ องผูป้ ว่ ยคนต่อไปเข้ามา ก่อนถือโทรศัพท์มอื ถือเดินไป
ข้างบานหน้าต่าง "แต่อากาศร้อนขนาดนี้ เธอไม่ต้องท�ำอาหารที่บ้านแล้ว
ไปภัตตาคารตะวันตกคราวทีแ่ ล้วเป็นไง"
หลินเซินเงียบไปสักพัก "ฉันไม่อยากออกไปกินข้างนอก"
เมิ่งสืออวี่ยกเสียงสูงขึ้น คล้ายก�ำลังตักเตือน "หลินเซิน!"
เธอจึงเปิดปากอธิบาย "วันนีฉ้ นั เจอคนมามากพอแล้ว ครบเป้าหมาย
แล้ว"
เมิ่งสืออวี่หลุดข�ำออกมา "ถ้าเกิดทุกวันเธอเอาแต่นับจ�ำนวนคน
ตามเป้าหมายที่ฉันตั้งเอาไว้ให้ งั้นอาการป่วยของเธอก็จะไม่มีวันหาย
หรอกนะ เซินเซิน…การออกมาเผชิญโลกภายนอกไม่ใช่เพือ่ ท�ำภารกิจทีฉ่ นั
มอบหมายไว้ให้สำ� เร็จเท่านัน้ นะ แต่เพือ่ ตัวเธอเอง" เมิง่ สืออวีช่ ะงักไปก่อน
เอ่ยหยอก "เธอคงไม่ได้เห็นว่าภัตตาคารตะวันตกนัน่ แพงเกินไปแล้วใช่ไหม"
หลินเซินถูกเมิ่งสืออวี่หยอกจนยิ้มออกมา "ถ้าเลี้ยงข้าวเธอ ต่อให้
แพงกว่านี้ฉันก็จ่ายไหว"
เมิ่งสืออวี่ยิ้มออกมาเหมือนกัน "เปลี่ยนไปเป็นคนปากหวานแบบนี้
ตัง้ แต่เมือ่ ไหร่กนั จ๊ะ โอเค งัน้ แค่นกี้ อ่ นนะ ฉันต้องตรวจคนไข้ตอ่ แล้ว เดีย๋ ว
เลิกงานแล้วจะไปรับเธอนะ"
หลินเซินรับค�ำก่อนวางสายไป
เมืองไหวอันในช่วงกลางวันเต็มไปด้วยเสียงผู้คนและรถรา จังหวะ
อันรวดเร็วของเมืองนี้ก็เหมือนกับแสงแดดในวันนี้ที่ท�ำให้คนยากจะรับมือ
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แต่วิลล่าที่ภูเขาชังหรงแถวนอกเมืองกลับเงียบสงบร่มเย็น คลินิกจิตเวช
ของเมิ่งสืออวี่ตั้งอยู่ที่นี่
ผูช้ ว่ ยยืน่ แฟ้มประวัตทิ จี่ ดั เรียงเรียบร้อยแล้วให้เมิง่ สืออวี่ "คนต่อไปคือ
คุณกูค้ ะ่ "
มือที่ยื่นออกไปรับแฟ้มมาชะงักไปเล็กน้อย เมิ่งสืออวี่ขมวดคิ้วด้วย
ความปวดหัว "ยังไม่ทนั จะเริม่ ฉันก็มลี างสังหรณ์แล้วว่าวันนีจ้ ะล้มเหลวอีกครัง้
ยอดเขาเอเวอเรสต์* ลูกนี้ ดูทา่ ฉันคงไม่มโี อกาสปีนขึน้ ไปได้สำ� เร็จ"
ผูช้ ว่ ยเอ่ยปลอบใจ "คุณหมอเมิง่ คุณเป็นจิตแพทย์อนั ดับต้นในแวดวง
จิตวิทยา รักษาผู้ป่วยโรคหายากมาตั้งมากมาย อาการนอนไม่หลับของ
คุณกู้เองก็จะต้องไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะ"
"เธอจะไปเข้าใจอะไร!" เมิ่งสืออวี่จุดไม้จันทน์ซึ่งกลิ่นของมันช่วย
ในการนอนหลับ "คนในวงการเปรียบเทียบเขาเป็นยอดเขาเอเวอเรสต์ เธอ
คิดว่าฉายานี้ได้มาง่ายๆ งั้นเหรอ ออกไปได้แล้ว ไปเรียกเขาเข้ามาไป"
ผู้ช่วยรู้ว่าอารมณ์ของเมิ่งสืออวี่ไม่ค่อยดีนัก หลังรู้ตัวว่าอยู่ต่อไป
ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจึงรีบออกไปทันที
ชายหนุ่มร่างสูงโปร่งเดินเข้ามาอย่างรวดเร็ว ในมือของชายหนุ่ม
ยังถือแก้วกาแฟที่เมื่อครู่ผู้ช่วยเพิ่งชงให้เขาเอาไว้ เมิ่งสืออวี่ถอนหายใจ
"นอนไม่หลับห้ามกินกาแฟเยอะ จะต้องให้บอกคุณอีกกี่ครั้งกันคะ"
ชายหนุม่ ยิม้ พลางยักไหล่กอ่ นเอนหลังลงไปบนเก้าอีน้ อนทีเ่ ตรียมพร้อม
เอาไว้ให้เขา "ดืม่ ไม่ดม่ื ก็เหมือนกัน"
เมิ่งสืออวี่ถอนหายใจเงียบๆ เธอพลิกเปิดแฟ้มประวัติแล้วเริ่มต้น
ซักอาการตามล�ำดับ แสงแดดยามบ่ายทะลุผ่านกระจกเข้ามาผ่านผ้าม่าน
ผืนบางหลงเหลือเพียงแสงสลัวๆ
"ยังนอนหลับตามปกติไม่ได้อีกเหรอคะ"
* ยอดเขาเอเวอเรสต์ มีความสูงจากระดับน�้ำทะเล 8,848 เมตร ตั้งอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล เป็น
ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
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"อืม"
"ตัง้ แต่ทมี่ าตรวจเมือ่ อาทิตย์กอ่ นจนถึงวันนี้ ใช้ยานอนหลับไปทัง้ หมด
กี่ครั้งแล้วคะ"
"โดยปกติแล้วกินแทบทุกคืน"
"ครั้งละกี่เม็ดคะ"
"สามเม็ด"
เมิง่ สืออวีก่ ดหัวปากกาในมือจนหักดังเป๊าะ เธอเงยหน้ามองชายหนุม่
ผู้มีใบหน้าเฉยชาที่อยู่บนเก้าอี้นอนด้วยความโมโห "คุณกู้ชิงไหว! คุณ
เพิม่ ปริมาณยาด้วยตัวเองอีกแล้วนะ! ฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าคนปกติ
กินยานอนหลับกันแค่ครึ่งเม็ด คุณก�ำลังเอาชีวิตตัวเองมาล้อเล่นอยู่ทราบ
ไหมคะ!!"
กู้ชิงไหวลืมตาขึ้น เผยยิ้มออกมาน้อยๆ ขณะมองเธอ "อย่างผม
ไม่นับเป็นคนปกติไม่ใช่เหรอ" เขาเงยหน้ามองนาฬิกาบนผนังไปทีหนึ่ง
ก่อนลุกขึ้นแล้วจัดปกเสื้อ "ได้เวลาแล้ว ผมไปก่อนล่ะ"
เมิง่ สืออวีจ่ อ้ งแผ่นหลังทีเ่ ดินจากไปอย่างสบายใจของเขา ขณะนิว้ ซึง่
ก�ำปากกาอยู่บีบแน่นขึ้นกว่าเดิม
แสงแดดยามบ่ายร้อนแรงยิ่งขึ้น จักจั่นบนต้นไม้ร้องเสียงดังแข่งกับ
ความร้อนของอากาศ เมิง่ สืออวีด่ บั ไม้จนั ทน์ทจี่ ดุ ไฟไว้อย่างรุนแรง แล้วเอ่ยสัง่
ผูช้ ว่ ยทีเ่ ข้ามาท�ำความสะอาดเสียงเย็น "พรุง่ นีห้ าคนมาเปลีย่ นกระจกให้เป็น
กระจกเก็บเสียงซะ แล้วก็จดั การจักจัน่ บนต้นไม้นนั่ ด้วย"
หลังตรวจคนไข้คนสุดท้ายเสร็จ เมิ่งสืออวี่ก็เลิกงานแล้วขับรถไปรับ
หลินเซิน
หลินเซินพักอยูย่ า่ นเมืองเก่า มีตน้ ไหว* ปลูกไว้ดรู ม่ เย็น ตามด้านหน้า
* ต้นไหว หรือ Locust Tree เป็นไม้ยนื ต้นชนิดหนึง่ มีดอกสีเหลือง เนือ้ ไม้นำ� มาใช้ในงานก่อสร้าง ดอกใช้ทำ� เป็น
สีย้อม ผลและรากมีสรรพคุณท�ำยา
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ประตูบา้ นมักมีคนแก่มานัง่ โบกพัดกันอยูเ่ สมอ บ้านเมือ่ สมัยหลายสิบปีกอ่ นนัน้
ในเวลานีร้ อบๆ กลายเป็นตึกสูงใหญ่ไปหมดแล้ว แถวๆ ซือ่ เหอย่วน* หลังนี้
จึงคล้ายเป็นมุมปลีกวิเวกของตัวเมืองอันวุน่ วาย แม้วา่ บางครัง้ จะมีตวั แทน
อสังหาริมทรัพย์มาเจรจาท�ำการซือ้ ขายแต่สดุ ท้ายก็ตอ้ งกลับไปมือเปล่ากัน
ทั้งนั้น
รถของเมิง่ สืออวีข่ บั เข้ามาไม่ได้ เธอจึงจอดอยูข่ า้ งถนนแล้วโทรศัพท์
หาหลินเซิน หลินเซินคว้าเสือ้ นอกแล้วรีบออกมาจากบ้าน ตอนทีข่ นึ้ รถมา
เมิง่ สืออวีก่ ก็ ำ� ลังนอนพิงเบาะพักสายตาอยู่ เธอถามหลินเซินด้วยเสียงอ่อนล้าว่า
"วันนีท้ ำ� อะไรไปบ้าง"
หลังพ่อแม่เสียชีวิต หลินเซินก็ป่วยเป็นโรคกลัวสังคม** ขั้นรุนแรง
ด้วยความบังเอิญจึงได้รจู้ กั กับเมิง่ สืออวี่ ตอนนัน้ เมิง่ สืออวีย่ งั เป็นแค่นกั ศึกษา
เอกจิตวิทยาปีหนึ่ง ดังนั้นหลินเซินเลยกลายมาเป็นคนไข้คนแรกให้เธอ
ได้ฝึกวิชา ทุกวันหลินเซินจะต้องคอยรายงานกิจวัตรประจ�ำวันของตัวเอง
ให้เธอฟัง ซึง่ นัน่ ก็นบั เป็นส่วนหนึง่ ของแผนการรักษาด้วยเหมือนกัน
หลินเซินย้อนนึกเหตุการณ์ทงั้ หมดแล้วเริม่ เล่าตัง้ แต่ทเี่ ธอเรียกรถออก
จากบ้านไปตอนเช้า เมือ่ พูดมาถึงเรือ่ งช่วยอาจิง้ เมิง่ สืออวีก่ เ็ ลิกคิว้ น้อยๆ
"เธอนีม่ นั นางฟ้าตัวน้อยจริงๆ ทัง้ ๆ ทีก่ ลัวการเผชิญหน้ากับกลุม่ คนแต่กย็ งั
เข้าไปช่วยคนอืน่ แก้ไขสถานการณ์กอ่ น ดูทา่ ฉันต้องให้รางวัลเธอหน่อยแล้ว"
หลินเซินเอ่ยอย่างลังเล "ความจริงเมือ่ วานฉันเจอเธอในลิฟต์ ตอนไป
เซ็นสัญญาที่โรงแรมน่ะ"
หลินเซินออกจากบ้านมาเจรจาธุรกิจเป็นครัง้ แรกท�ำให้เครียดจนไม่รวู้ า่
จะเอามือไม้ไปวางไว้ที่ไหน ในตอนทีข่ นึ้ ลิฟต์ไปชัน้ บน อาจิง้ เองก็อยู่ในนัน้
* ซือ่ เหอย่วน แปลตรงตัวว่าลานผสานสีด่ า้ น เป็นรูปแบบการจัดเรียงเรือนหมูข่ องชาวจีนทีม่ สี ว่ นลานกว้างตรงกลาง
ล้อมรอบด้วยอาคารที่หันหน้าเข้าหาลานทั้งสี่ด้าน
** โรคกลัวสังคม (Social anxiety disorder) คือการที่ผู้ป่วยมีอาการประหม่า รู้สึกไม่สบายใจ อึดอัด กังวลใจ

เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่อาจมีผู้อื่นสังเกตจ้องมองตนเอง เช่น การพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคย หรือการท�ำกิจกรรม
ในที่สาธารณะ เป็นต้น โดยผู้ป่วยจะมีอาการทุกครั้งที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
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ด้วย เพียงแต่คุณแม่ลูกอ่อนไม่ทันสังเกตเห็นหลินเซินที่ยืนท�ำอะไรไม่ถูก
อยูด่ า้ นหลัง แต่เด็กทีอ่ าจิง้ อุม้ อยูก่ ลับกะพริบดวงตาฉ�ำ่ วาวคูน่ นั้ ปริบๆ มอง
หลินเซินอย่างสนอกสนใจ มือน้อยๆ ทีป่ ดั ป่ายมัว่ ซัว่ อยู่ในอากาศเอือ้ มมา
คว้านิว้ ของเธอเอาไว้กะทันหัน ซ�ำ้ ยังส่งยิม้ หวานจ๋อยมาให้อกี ด้วย
นั่นเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มาก หลินเซินหวาดกลัวกับการสัมผัส
ร่างกายคนอืน่ มาโดยตลอด ทว่ามือน้อยๆ ข้างนัน้ กลับให้ความรูส้ กึ อบอุน่ มาก
เหมือนกับแสงจันทร์ทอี่ อ่ นโยนช่วยขับไล่ความเครียดของเธอให้หายไป
หลินเซินชะงักเสียงพูดไป คิว้ ขมวดเข้าหากัน "เมิง่ เมิง่ วันนีฉ้ นั ยังท�ำ
เรื่องไม่ดีไปด้วยเรื่องหนึ่ง"
เมิ่งสืออวี่ก�ำลังหาที่จอดรถ "หืม?"
"สามีของอาจิ้ง…ความจริงฉันเคยเจอเขาที่สวนสาธารณะมาก่อน
แต่เขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่น ท่าทางดูสนิทสนมกันมากด้วย ตอนนั้นฉัน..."
เธอถอนหายใจเบาๆ "ฉันควรจะบอกอาจิ้ง"
เมิ่งสืออวี่มองออกไปนอกหน้าต่างรถขณะส่งเสียงตอบกลับอย่าง
ไม่ใส่ใจ "เธอไม่ได้บอกว่าเด็กคนนั้นเพิ่งอายุไม่กี่เดือนหรอกเหรอ ผู้ชาย
นอกใจภรรยาช่วงท้องมีให้เห็นออกบ่อยไป การทีเ่ ธอไม่ได้บอกก็เป็นการท�ำ
เพื่อผู้หญิงคนนั้น อย่าคิดมากไปเลย"
หลินเซินขมวดคิ้ว ไม่ได้พูดอะไรออกไปอีก
คนในภัตตาคารมีไม่มาก บริกรพาทั้งสองคนไปนั่งที่โต๊ะ ระยะนี้
เมิง่ สืออวีก่ ำ� ลังลดน�ำ้ หนักจึงสัง่ แค่สลัดผลไม้มาจานเดียว เธอยกแก้วไวน์แดง
ขึน้ มาชนแก้วกับหลินเซิน "ยินดีดว้ ยที่ได้เซ็นสัญญาฉบับแรก ความรูส้ กึ ที่
ได้เลี้ยงดูตัวเองเป็นยังไงบ้าง"
หลินเซินจิบไวน์เข้าไปอึกเล็กๆ "ยังรู้สึกไม่ค่อยสมจริงอยู่เท่าไหร่
คิดไม่ถึงว่าจะมีคนชอบภาพของฉันจริงๆ"
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เมิง่ สืออวีย่ มิ้ น้อยๆ แกว่งแก้วไวน์ในมือเบาๆ "บนโลกใบนีไ้ ม่มเี รือ่ งอะไร
ทีด่ ำ� รงอยูเ่ ป็นอิสระ ต่อให้อปั ลักษณ์แค่ไหนก็จะต้องมีคนชอบ ต่อให้ภาพนัน้
จะเข้าใจยากกว่านี้ยังไงก็จะมีคนชื่นชมเหมือนกัน เธอแค่ตัดขาดตัวเอง
ออกมานานเกินไปแล้ว"
หลายปีมานี้เมิ่งสืออวี่คอยช่วยเธอเอาชนะความกลัวสังคมอยู่ตลอด
ทั้งเมิ่งสืออวี่และตัวเธอเองต่างเข้าใจว่าไม่ใช่หลินเซินไม่อยากเดินออกมา
เพียงแค่ไม่กล้าเท่านั้น ทว่าระยะนี้สถานการณ์ของหลินเซินก็เปลี่ยนไป
และดีขึ้นมากแล้ว เมิ่งสืออวี่เองก็พอใจกับผลการรักษาของตนมาก
หลินเซินเป็นคนพูดไม่เก่ง แม้ตอนนีจ้ ะเต็มไปด้วยความรูส้ กึ ซาบซึง้ ใจ
ก็ทำ� ได้แค่ยกแก้วขึน้ เอ่ยขอบคุณเมิง่ สืออวีอ่ ย่างจริงจัง "เมิง่ เมิง่ ขอบคุณมาก!"
เมิ่งสืออวี่ดื่มไวน์ ในแก้วหมดรวดเดียวก่อนเอนหลังพิงพนักเก้าอี้
ความเหนือ่ ยล้าทีป่ รากฏบริเวณหว่างคิว้ คลายออก ใบหน้าประดับด้วยรอยยิม้
วันนีเ้ มิง่ สืออวีด่ แู ล้วไม่คอ่ ยมีชวี ติ ชีวาเท่าไหร่ทำ� ให้หลินเซินอดถามไม่ได้
"วันนีอ้ ารมณ์ไม่ดเี หรอ"
จิตแพทย์สาวกุมขมับ ตอบกลับด้วยน�้ำเสียงเหนื่อยล้า "เมื่อครู่ก็
หงุดหงิดอยู่บ้าง แต่พอคุยกับเธอก็ดีขึ้นเยอะแล้ว แค่ว่า..." เธอชะงักไป
สายตากวาดผ่านตัวหลินเซิน ในแสงสว่างแฝงความอึมครึมบางส่วน "คนไข้
นอนไม่หลับทีเ่ คยเล่าให้ฟงั ก่อนหน้านีน้ ะ่ จนกระทัง่ ตอนนีแ้ ล้วก็ยงั ไม่มที า่ ที
จะดีขนึ้ สักนิด ตอนแรกทีร่ บั เคสต่อมาฉันเคยพูดอย่างมัน่ อกมัน่ ใจเอาไว้มากว่า
รักษาได้ แต่ตอนนีด้ ทู า่ ก�ำลังจะกลายเป็นเรือ่ งตลกของวงการไปแล้ว"
หลินเซินนึกขึน้ มาได้วา่ ก่อนหน้านีเ้ มิง่ สืออวีเ่ คยพูดเรือ่ งนี้ให้เธอฟังอยู่
จึงเอ่ยปลอบ "แม้แต่ฉนั เธอยังรักษาหายได้เลย ไม่มอี ะไรยากเกินความสามารถ
ของเธอหรอก"
เมิ่งสืออวี่ถอนหายใจ "ไม่ง่ายขนาดนั้นน่ะสิ กระทั่งพวกรุ่นอาวุโส
ยังไม่มีวิธีการอะไรกันเลย" สายตาของจิตแพทย์สาวตกลงบนใบหน้าของ
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หลินเซิน ก่อนทอดเสียงอ่อนลง "ถ้าเกิดมีความสามารถอย่างเสียงของเธอ
อาจจะพอทดลองได้"
เพิ่งจะพูดจบส้อมในมือของหลินเซินที่ก�ำลังตัดแยกสเต๊กเนื้อออก
เป็นส่วนๆ ก็กรีดผ่านผิวจานดังเอี๊ยด ส่งเสียงแหลมบาดหูออกมา มือที่
กุมส้อมอยู่สั่นระริก เธอวางสเต๊กเนื้อกลับลงที่เดิมและแกล้งท�ำเป็นนิ่งเฉย
ไม่ได้พูดอะไรต่อ และไม่ได้เงยหน้าขึ้นด้วย
เมิง่ สืออวีย่ ดื ตัวตรงขึน้ น�ำ้ เสียงทุม้ ต�ำ่ ลง "ขอโทษด้วยเซินเซิน! ฉัน
ไม่ควรพูดแบบนี้"
ผ่านไปครู่ใหญ่หลินเซินจึงเงยหน้าขึ้นส่งยิ้มให้เมิ่งสืออวี่ "ไม่เป็นไร!
ก็แค่..."
บรรยากาศหนักอึง้ ขึน้ เล็กน้อย เมิง่ สืออวีเ่ ปลีย่ นหัวข้อสนทนาเพือ่ แก้ไข
บรรยากาศ "ไม่พูดเรื่องนี้แล้ว เธอบอกว่าคนที่เลือกรูปภาพของเธอคือ
ซ่งเซียวหานเหรอ"
"อืม"
เมิ่งสืออวี่เลิกคิ้ว "รู้ไหมว่าซ่งเซียวหานคนนี้เป็นใคร"
หลินเซินส่ายหน้า
"ลูกชายคนเดียวของครอบครัวซ่ง ทายาทหนึง่ เดียวของซ่งซือ่ กรุป๊ เมือ่
ปีกอ่ นเพิง่ สืบทอดต�ำแหน่งจากพ่อเขา น่าจะเป็นหนุม่ หล่อมากความสามารถ
ทีท่ รงอิทธิพลทีส่ ดุ ของไหวอันในตอนนีแ้ ล้ว ได้ยนิ มาว่ามีผหู้ ญิงจ�ำนวนไม่นอ้ ย
อยากจะปีนขึ้นเตียงของเขา แต่สุดท้ายแม้แต่ผมเส้นเดียวก็ยังไม่ได้แตะ"
เมิง่ สืออวีย่ มิ้ แย้มส่ายหน้า "ลูกเศรษฐีชอ่ื ดังตัวจริง ครัง้ ก่อนฉันดูสมั ภาษณ์
ของเขาอยู่ หน้าตาไม่เลว พระเจ้านีช่ า่ งล�ำเอียงในการสร้างคนจริงๆ"
หลินเซินย้อนนึกถึงใบหน้าเย็นชา ทว่าดูหล่อเหลาไม่ธรรมดาของ
ซ่งเซียวหานเล็กน้อย ก่อนพยักหน้าอย่างเห็นด้วย
เมิง่ สืออวีเ่ อ่ยหยอก "เธอจะต้องกอดขาใหญ่ๆ ข้างนีเ้ อาไว้ให้ดๆี นะ
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ซ่งเซียวหานชอบภาพของเธอ พอเรือ่ งนีก้ ระจายออกไปแล้วไม่รวู้ า่ ค่าตัวเธอ
จะเพิ่มขึ้นไปกี่เท่า!"
หลังพูดคุยกันสักพักบรรยากาศหนักอึง้ เมือ่ ครูน่ กี้ ็ไม่หลงเหลืออยูแ่ ล้ว
พอกินข้าวเสร็จทัง้ สองคนก็พากันไปเดินเล่นแถวย่านเก่าทีป่ ลูกต้นไหวและ
ต้นหลิวริมสองข้างทาง ในตอนทีห่ ลินเซินกลับมาถึงบ้าน ฟ้าก็กำ� ลังจะมืด
แล้ว ลมกลางคืนแฝงไอร้อนทะลักเข้ามาผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่ครึ่งบาน
พัดปฏิทนิ แขวนบนผนังให้แกว่งไกวไปมา สายตาของหลินเซินตกอยูบ่ นวันที่
ซึ่งเธอใช้ปากกาแดงวงเอาไว้…นั่นเป็นวันพรุ่งนี้
วันครบรอบวันตายของพ่อแม่เธอ
วันรุ่งขึ้นหลินเซินออกจากบ้านแต่เช้า ร้านดอกไม้ตรงหัวมุมถนน
เพิง่ เปิดร้าน เจ้าของร้านก�ำลังยกกระถางดอกไม้สดใหม่ออกไปวางข้างนอก
หลินเซินซื้อดอกเดซี่สีขาวสองช่อเหมือนกับทุกๆ ปี
สุสานมักจะให้บรรยากาศสงบที่ตัดขาดจากโลกภายนอกอยู่เสมอ
หลังเธอบ่นถึงสถานการณ์ในระยะนีข้ องตนเองให้พอ่ กับแม่ซงึ่ นอนหลับยาว
ฟังเรียบร้อย ดวงอาทิตย์ก็ลอยโด่งขึ้นไปถึงครึ่งท้องฟ้าแล้ว แสงแดดเริ่ม
ร้อนแรงขึน้ มา หลินเซินแนบหน้าผากไปบนป้ายหลุมศพพลางเอ่ยเสียงเบา
"พ่อแม่…หนูไปก่อนนะคะ ถ้าเกิดเป็นลมแดดเข้าพ่อกับแม่กจ็ ะเป็นห่วงเอา
จริงไหม!"
สมัยมีชวี ติ อยูค่ ณุ แม่หลินเป็นคนเคร่งศาสนา ดังนัน้ ทุกปีหลังกราบไหว้
ที่หลุมศพเสร็จ หลินเซินก็จะไปสวดมนต์ ในโบสถ์ เธอกางร่มสีด�ำออก
ลายดอกไม้สเี หลืองเล็กๆ บนร่มสะท้อนกับแสงอาทิตย์ เสมือนดอกทีเ่ บ่งบาน
เต็มทีแ่ ล้วก�ำลังจะร่วงโรย
โบสถ์ในวันศุกร์นนั้ เงียบสงบเป็นอย่างมาก แต่จกั จัน่ บนต้นโอ๊กก็คอย

请以你的声音拥抱我

ส่งเสียงร้องไม่หยุด เพิ่มความน่าร�ำคาญให้กับฤดูที่ร้อนระอุนี้มากขึ้น
กู้ชิงไหวจอดรถเสร็จแล้วก็ลงมาช่วยเปิดประตูฝั่งข้างคนขับให้กับ
หญิงชรา เขามองระยะทางระหว่างลานจอดรถไปยังโบสถ์ที่ไม่นับว่าสั้นนี้
ทีหนึ่ง แล้วเดินไปหยิบร่มมาจากกระโปรงรถด้านหลัง
หญิงชราที่ยืนอยู่ด้านข้างตัวรถมองดูร่มที่กางอยู่เหนือศีรษะอย่าง
ไม่พอใจ "คนหนุม่ อย่างพวกเธอน่ะช่างบอบบาง แค่แสงแดดเล็กๆ น้อยๆ
ก็โดนไม่ได้"
กู้ชิงไหวหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ก็ไม่ออก "ผมกลัวว่าคุณจะโดนแดดแรง
เกินไปนะครับ"
"ฉันถือว่าเป็นคนทีล่ งหลุมไปครึง่ ตัวแล้ว ยังจะต้องมากลัวตากแดดอะไร
อีกเหรอ"
หญิงชราพูดจาแข็งกระด้าง เดินโซเซเล็กน้อย กู้ชิงไหวโน้มตัวลง
ถือร่มให้ตำ�่ กว่าเดิมขณะก้าวเดินตามเธอไป "ประโยคสมัยก่อนพูดเอาไว้ได้ดี
อยูจ่ นแก่ สวยจนแก่ คุณสวยมาตัง้ แต่เกิดย่อมไม่กลัวตากแดดจนตัวด�ำ แต่
ผมสู้คุณไม่ได้ ถ้าตากแดดจนตัวด�ำแล้วก็คงหาภรรยาไม่ได้"
หญิงชราหัวเราะไปกับค�ำพูดของเขา ทว่าบนใบหน้าที่เต็มไปด้วย
รอยย่นกลับปรากฏแววเสียใจขึ้นมาช้าๆ "ถ้าอวิ๋นเอ๋อร์ของฉันยังมีชีวิตอยู่
ก็ควรจะแต่งงานได้แล้วเหมือนกัน"
กู้ชิงไหวไม่ได้ตอบอะไร แค่ตบบริเวณหลังมือที่สั่นเทาของเธอเบาๆ
ในตอนที่เดินเข้าไปในโบสถ์ก็มีสายลมเย็นสบายพัดมาปะทะใบหน้า
หญิงชราตรงเข้าไปเพื่ออธิษฐาน ส่วนกู้ชิงไหวนั่งลงบนแถวที่นั่งท้ายสุด
กอดอกมองประเมินโบสถ์อนั เงียบสงบตรงหน้า แสงอาทิตย์หกั เหเข้ามาจาก
กระจกทีแ่ ปะกระดาษปิดหน้าต่างสีนำ�้ เงินสองฝัง่ ท�ำให้แสงดูสลัว
ยามบ่ายอันเงียบงันมีเพียงเสียงจักจั่นลอยมาตามสายลม จากนั้น
ไม่นานนักก็มเี สียงทุม้ ท่องบทสวดอย่างแผ่วเบาลอยมา แต่ไม่รวู้ า่ มาจากที่ใด
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"...ท่านจะลืมความทุกข์ยากของท่าน จะระลึกถึงความทุกข์เหมือนน�ำ้
ทีไ่ หลผ่านไปแล้ว ชีวติ ท่านจะสุกใสยิง่ กว่าเวลาเทีย่ งวัน ความมืดจะเป็นเหมือน
รุง่ อรุณส�ำหรับท่าน และท่านจะมัน่ ใจเพราะมีความหวัง ท่านจะมองดูโดยรอบ
และนอนพักอย่างปลอดภัย"*
น�้ำเสียงนั้นนุ่มนวลอ่อนโยนเหมือนกับล�ำธารในผืนป่าที่ ไหลผ่าน
ก้อนหินสีขาวทอประกายแสงแดดระยับไปช้าๆ สะท้อนอยูใ่ นโบสถ์อนั ว่างเปล่า
อย่างถ่อมตน ดังอยู่ข้างหูของเขา
หลังจากนั้นกู้ชิงไหวก็จ�ำอะไรไม่ได้อีก เขานอนหลับไปแล้ว
แสงแดดยามบ่ายร้อนแรง หลินเซินปิดหนังสือ 'พันธสัญญาเดิม'
ก่อนพยักหน้าทักทายนักบวชทีส่ วดอธิษฐานอยูด่ ว้ ยแล้วหันหลังเดินจากไป
ในตอนทีก่ ชู้ งิ ไหวถูกหญิงชราปลุกให้ตนื่ เวลาก็ผา่ นไปหนึง่ ชัว่ โมงแล้ว
เมื่อสะดุ้งตื่นจากฝันกะทันหัน ในดวงตาใสกระจ่างของชายหนุ่มจึงมีเพียง
ความสับสนงุนงงราวกับไม่รวู้ า่ ตัวเองอยูท่ ไี่ หน จนได้ยนิ เสียงจักจัน่ ดังเข้ามาในหู
สติของเขาจึงกลับมา และภาพตรงหน้าก็กระจ่างชัดขึน้ มาตาม
เขายังคงอยู่ในโบสถ์แห่งนี้ที่มีแสงสว่างสลัวๆ กับรูปปั้นน่าเกรงขาม
หญิงชราเอ่ยถามอย่างเป็นห่วงอยูข่ า้ งๆ "ท�ำไมถึงนอนหลับไปแบบนี้ได้ละ่
เธอเหนือ่ ยเกินไปแล้วเหรอ"
กู้ชิงไหวขมวดคิ้วทันควัน ร่างกายกระเด้งตัวลุกขึ้นยืน สองมือ
ดันพนักเก้าอี้ก่อนจะกระโดดข้ามแล้ววิ่งไปที่ทางเข้าด้วยฝีเท้าที่แทบจะ
เรียกได้ว่าทุลักทุเล เขาวิ่งพรวดพราดออกไป
ชายหนุม่ ไล่ตามหารอบๆ โบสถ์ไปรอบหนึง่ ทว่าก็ไม่เห็นเงาของใคร
ทัง้ นัน้ เขายืนอยูท่ เี่ ดิมอย่างนิง่ อึง้ จนกระทัง่ หญิงชราเดินโยกเยกเข้ามาหา
และถามเขาอย่างเป็นห่วง "เสี่ยวกู้ เธอก�ำลังหาใครกัน"
กู้ชิงไหวตัวสั่นน้อยๆ ไม่รู้ว่าก�ำลังตอบกลับหรือก�ำลังพูดกับตัวเอง
* มาจากพระคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม หนังสือโยบ บทที่ 11 ข้อ 16-18
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"ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน"
โบสถ์ ในช่วงบ่ายเงียบสงัด เขามองดูสถาปัตยกรรมอันเคร่งขรึม
ที่ตั้งตระหง่านอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์อย่างลึกซึ้ง พลางย้อนนึกถึงน�้ำเสียง
นุม่ นวลแผ่วเบาเมือ่ ครูน่ ี้ เขาถึงกับไม่รวู้ า่ สิง่ ที่ได้ยนิ นัน้ เป็นเรือ่ งจริงหรือว่า
แค่หูแว่วไปเอง
ในระหว่างขับรถ หญิงชราก็แอบช�ำเลืองมองเขาอยูห่ ลายครัง้ สุดท้าย
จึงพูดจาอ้อมๆ ว่า "ตอนดึกคนหนุม่ สาวก็ตอ้ งรูจ้ กั ควบคุมตัวเอง อย่าหักโหม
เกินไป ดูแลร่างกายให้ดๆี "
กู้ชิงไหวนวดขมับพลางยิ้มตอบ "ครับ ผมรู้แล้ว"
หญิงชราพยักหน้าอย่างพอใจ จากนัน้ ค้นของในกระเป๋าอยูน่ านถึงได้
หยิบไม้กางเขนอันหนึ่งส่งให้เขา "นี่เป็นของที่ก่อนหน้านี้ฉันเตรียมไว้ให้
อวิน๋ เอ๋อร์ แต่ไม่มโี อกาสมอบให้เขาซะที เสีย่ วกู…
้ ฉันให้เธอแทนก็แล้วกัน"
มือทีก่ มุ พวงมาลัยรถของกูช้ งิ ไหวกระชับแน่นขึน้ เล็กน้อย เขามองตรงไป
ข้างหน้า "คุณเตรียมเอาไว้ให้ลกู ชาย ผมว่าเก็บเอาไว้เองดีกว่าไหมครับ"
หญิงชราหัวเราะเบาๆ "คนไม่อยู่แล้วยังจะเก็บเอาไว้ท�ำไมอีก ไม่สู้
เอาไปใช้ปกป้องคนเป็นดีกว่าเหรอ"
กู้ชิงไหวไม่ได้พูดอะไรอีกแค่รับไม้กางเขนอันนั้นมาเงียบๆ
สามวันให้หลัง กู้ชิงไหวก็มาที่โบสถ์แห่งนั้นทุกวัน เขาลองนั่งอยู่
ตรงต�ำแหน่งเดิม ตามหามุมที่แสงแดดหักสะท้อนเข้ามามุมเดิม และยัง
ลองให้พนักงานหญิงของบริษัทถือหนังสือพันธสัญญาเดิมมาอ่านบทสวด
ที่เคยได้ยินในวันนั้นให้ฟัง ทว่ายังคงไม่รู้สึกง่วงงุนแม้สักนิดเดียว
มีแค่เสียงนั้นเท่านั้น
เสียงที่ปรากฏขึ้นมาเหมือนฝัน แล้วก็หายไปเหมือนฝันเช่นกัน
แสงยามอาทิตย์ตกแผ่ปกคลุมเข้ามาจากรอบด้าน ในเวลานีแ้ ม้กระทัง่
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จักจั่นก็ยังเงียบเสียงไป เขาเดินออกมาจากโบสถ์ แสงแดดยามเย็นท�ำให้
เงาร่างของเขาทอดยาวออกไปและล้อมเป็นกรอบสีทองเอาไว้ แกว่งไกว
ไปตามฝีเท้าของเขา
กู้ชิงไหวคิดๆ แล้วก็ตัดสินใจโทรหาเมิ่งสืออวี่
"ผมเข้านอนตามธรรมชาติได้แล้ว"
ปลายสายตกใจจนพูดอะไรไม่ออกอยู่นาน พอมีอาการตอบสนอง
กลับมาน�ำ้ เสียงก็แฝงไว้ดว้ ยความลิงโลด "เป็นเพราะการรักษาของฉันได้ผล
ขึ้นมาแล้วงั้นเหรอคะ"
"น่าเสียดายมาก แต่ว่าไม่ใช่ครับ"
เสียงลมหายใจในโทรศัพท์สะดุดไป ผ่านไปนานถึงได้ยนิ เสียงเมิง่ สืออวี่
ฝืนหัวเราะออกมา "คุณกูค้ ะ พอจะบอกฉันได้ไหมว่าคุณเข้านอนตามธรรมชาติ
ได้ในสถานการณ์แบบไหน วันมะรืนนีท้ ปี่ กั กิง่ จะมีงานสัมมนาของนักจิตวิทยา
ฉันคิดว่า..."
"ไม่ตอ้ งครับ" กูช้ งิ ไหวเอ่ยขัดเธอแล้วพูดต่อว่า "แค่นนี้ ะ" ก่อนวางสายไป
กูช้ งิ ไหวหันหน้ากลับไปมองโบสถ์ทถี่ กู แสงอาทิตย์ฉาบทับอีกหนหนึง่
เขาจะต้องตามหาเสียงนั้นให้พบ จะต้องหาให้พบให้ได้
เมิง่ สืออวีก่ ำ� ลังเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้า พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ของ
ร้านแบรนด์เนมยืนประคองรองเท้าราคาแพงหลายคูไ่ ว้ในมืออยูข่ า้ งๆ รอจน
เธอวางโทรศัพท์จงึ ยิม้ แล้วเอ่ยขึน้ มา "คุณเมิง่ คะ สินค้าพวกนีเ้ ป็นของมาใหม่
ทัง้ หมด ทุกครัง้ ทีม่ สี นิ ค้าเข้ามาใหม่ทางเราจะเก็บไว้ให้คณุ เสมอ คุณลองดู..."
เมิง่ สืออวีล่ กุ ขึน้ ยืน ใบหน้าของหญิงสาวไร้ความรูส้ กึ แม้แต่รองเท้า
คูท่ เี่ มือ่ ครูเ่ ธอเลือกเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ยงั ไม่หยิบขึน้ มาด้วย "ไม่ดแู ล้ว"
จนกระทั่งเธอเดินออกไปแล้ว บรรดาพนักงานหน้าเคาน์เตอร์จึงเก็บ
รองเท้าไปพลางรวมหัวกระซิบกระซาบกัน "ไม่ใช่ว่าคุณเมิ่งคนนี้คือคนที่
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ชอบมาซื้อของแพงที่สุดและดีที่สุดโดยตลอดหรอกเหรอ แล้วท�ำไมวันนี้
ถึงไม่ซอื้ ของเข้าใหม่เลยล่ะ ล้มละลายแล้วหรือไงกัน"
"คิดว่าโทรศัพท์สายเมื่อกี้นี้เป็นของสามีเธอโทรมาหรือเปล่า เห็น
หน้าเปลี่ยนสีไปเลย"
"ไม่ใช่มั้ง เธอยังโสดอยู่เลย..."
เมิ่งสืออวี่เดินออกมาจากห้างสรรพสินค้าแล้ว เวลานี้รู้สึกแค่ว่า
ในหน้าอกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างจุกอยู่ท�ำให้กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
ติดอยูอ่ ย่างนัน้ จนรูส้ กึ เจ็บหน้าอก เธอยืนอยูท่ เี่ ดิมสักพักจึงโทรศัพท์หาหลินเซิน
"เซินเซิน ตอนเย็นไปกินข้าวกัน ฉันจะไปรับเธอเอง"
จากปลายสายมีเสียงลมพัดแรงดังมาเป็นระลอกๆ "ฉันมาร่างภาพที่
เถาฉวน วันมะรืนถึงกลับไป"
บนใบหน้าเมิ่งสืออวี่มีประกายผิดหวังวาบผ่าน เธอได้แต่เอ่ยออกมา
อย่างไร้ทางเลือก "งั้นก็ได้ กลับมาแล้วโทรหาฉันด้วยนะ"
เถาฉวนเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วละแวกรอบๆ เมืองไหวอัน เมือ่ หลายปีกอ่ น
ถูกรัฐบาลสร้างเป็นอุทยานป่าท้อเพราะว่าดอกท้อทีน่ บี่ านสะพรัง่ ไปทัว่ ทัง้ ภูเขา
ท�ำให้ทวิ ทัศน์สวยมากจนกลายเป็นสถานทีท่ หี่ ลินเซินชอบไปหาแรงบันดาลใจ
ภายในเมื อ งนั้ นมี อากาศร้ อ นอบอ้ า ว ทว่ า เถาฉวนที่ อ ยู ่ ใ กล้ กั บ
แม่น�้ำถัวเจียง ทั้งยังมีต้นไม้เขียวชอุ่มแผ่ปกคลุมไปทั่วยังมีอากาศเย็น
ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิหลงเหลืออยูบ่ า้ ง หลินเซินเข้าพักในโรงแรมท้องถิน่
ตั้งแต่เช้าพอตื่นขึ้นมาเธอก็หอบขาตั้งวาดภาพไปที่สวนสาธารณะถัวเจียง
อีกฟากของแม่น�้ำใสสะอาดเป็นป่าท้อ แม้ว่าในฤดูกาลนี้ดอกท้อจะร่วงโรย
ไปนานแล้ว แต่ใบต้นท้อกลับยังเขียวชอุ่ม สีเขียวของต้นท้อเชื่อมต่อกัน
คล้ายเกลียวคลื่น ยามลมแม่น�้ำพัดพากลิ่นต้นท้อลอยผ่านมาก็ท�ำให้คน
หลงคิดว่ายังอยู่ในช่วงเดือนสอง
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หลินเซินอยูท่ นี่ นั่ จนถึงช่วงพลบค�ำ่ เวลาทีม่ ลี มพัดบนผิวแม่นำ�้ ยังสะท้อน
ภาพดวงอาทิตย์สแี ดงครึง่ ซีก แต่อากาศเดือนหกบทจะเปลีย่ นก็เปลีย่ น จูๆ่ ก็
มีเมฆครึม้ ปกคลุมไปทัว่ ลมพัดแรงจนขาตัง้ วาดภาพพลิกคว�ำ่ ถาดสีพกู่ นั ก็
ถูกพัดจนตกกระจายเต็มพืน้
เธอรีบก้มลงเก็บของมือไม้เป็นพัลวัน แปรงพูก่ นั กลิง้ ห่างออกไปไกล
หลายเมตรถูกใครคนหนึ่งก้มเก็บมาให้ หลินเซินยังค้างอยู่ในท่านั่งยองๆ
เมือ่ เงยหน้าขึน้ ก็สบสายตากับคนคนนัน้ เข้าพอดี
ชั่วพริบตาที่สบตากัน ในแววตาของชายหนุ่มมีรอยยิ้มวาบผ่าน
แล้วจึงส่งเสียงทักทาย "เป็นคุณอีกแล้ว" เขายืน่ พูก่ นั มาให้ตรงหน้าหลินเซิน
ก่อนจะเดินไปจับขาตั้งวาดภาพที่ล้มลงขึ้นมาตั้งใหม่ เมื่อเห็นเธอยังคง
ค้างอยู่ในท่านั่งยองๆ ก็มองยิ้มๆ "ยังไม่ไปอีกเหรอครับ ฝนจะตกแล้ว"
ตอนนั้นเองหลินเซินกลับสังเกตเห็นลูกโป่งลายเปปป้า พิก* ที่เขา
ถืออยู่ เสียงฟ้าร้องดังลอยมาจากขอบฟ้า ชายหนุม่ แบกขาตัง้ วาดภาพขึน้ มา
ท่ามกลางเสียงฟ้าร้อง "ผมช่วยคุณถือไปแล้วกัน"
หลินเซินเม้มปาก ลุกขึน้ ยืนแล้วถอยห่างจากเขาไปหลายก้าว ชายหนุม่
มองเธอครูห่ นึง่ ด้วยท่าทางสบายๆ "สายตาแบบนัน้ ของคุณมันอะไรกัน ผม
ไม่ใช่คนเลวนะ พวกเราเคยเจอกันมาก่อนทีป่ ระตูโรงแรมเหลียนถังกับอาจิง้ ไง"
เขายืน่ มือออกมา "ผมชือ่ กูช้ งิ ไหว"
เธอย่อมจ�ำได้ว่าเขาเป็นใคร ใบหน้าที่หล่อเหลาเกินไปนี้มักชวนให้
คนมองทอดถอนใจกับความล�ำเอียงของพระเจ้าได้งา่ ยๆ แต่ตอนนีเ้ มือ่ เธอ
ได้เห็นหน้าเขา หลินเซินก็จะคิดโยงไปถึงท่าทางลนลานท�ำอะไรไม่ถกู ของ
อาจิง้ รวมถึงประโยคนัน้ ของเมิง่ สืออวี่ 'นอกใจภรรยาช่วงท้องนีป่ กติมาก'
สายลมพัดแรงท�ำให้เรือนผมที่ปล่อยอยู่บนบ่าของเธอลอยยุ่งเหยิง
หลินเซินก้มหน้าลงพร้อมทัดผมไปไว้ที่หลังใบหู เธอไม่ได้จับมือคู่นั้น แค่
* เปปป้า พิก (Peppa Pig) ซีรสี่ ์โทรทัศน์แอนิเมชัน่ ก่อนวัยเรียนของอังกฤษ เป็นเรือ่ งของลูกหมูสชี มพูกบั ครอบครัว
และผองเพื่อน
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เอ่ยเสียงเบาว่า "ขอบคุณค่ะ! เดี๋ยวฉันจัดการเอง"
เสียงพูดของเธอถูกลมพัดลอยหายไปจึงไม่รเู้ หมือนกันว่าเขาจะได้ยนิ
ไหม กูช้ งิ ไหวช�ำเลืองมองมือของตัวเองทีถ่ กู เมินข้ามไปก่อนยิม้ แล้วชักมือเก็บ
กลับมาอย่างจนใจ "ขึน้ ไปกันก่อนเถอะครับ"
กู้ชิงไหวหันหลังแล้วออกเดินไปทันที ก้าวเดินของเขานั้นทั้งยาว
และรวดเร็ว หลินเซินไร้ทางเลือกได้แต่รบี ไล่ตามไป ในตอนทีเ่ ดินขึน้ บันได
ขาตั้งวาดภาพก็ถูกวางลงบนพื้นแล้ว
กูช้ งิ ไหวนัง่ ยองๆ ลงตรงหน้าเด็กชายอายุประมาณสีห่ า้ ขวบและก�ำลัง
ยืน่ ลูกโป่งไปให้ "ถือไว้ให้ดลี ะ่ ครัง้ หน้าอย่าให้โดนลมพัดไปอีกนะครับ"
ข้างๆ เด็กชายยังมีหญิงสาวอายุน้อยคนหนึ่งยืนอยู่ด้วย เมื่อเห็น
หลินเซินมองมาก็สง่ ยิม้ น้อยๆ ให้เธออย่างมีมารยาท หลินเซินหลบสายตา
และพยักหน้าน้อยๆ แทนการทักทาย ก่อนจะยกขาตั้งวาดภาพขึ้นมา
เตรียมจากไป ทว่าเพิง่ เดินไปได้ไม่กกี่ า้ ว เสียงสดใสของเด็กชายก็ลอยตามลม
มาเข้าหูเธอ
"ครับผม! ปะป๋าสุดยอดไปเลย วิ่งเร็วกว่าลมอีก"
"แน่นอนอยู่แล้ว ปะป๋าเป็นยอดมนุษย์นี่นา"
หลินเซินชะงักฝีเท้า หันหน้ากลับไปมองภาพครอบครัวสุขสันต์พอ่ แม่ลกู
อย่างไม่อยากจะเชือ่ สายตา พวกเขารูไ้ หมว่าผูช้ ายคนนีไ้ ม่ได้มเี ธอแค่คนเดียว
และไม่ได้มีลูกแค่คนเดียว ชั่วพริบตาหนึ่งเธอแทบจะทนไม่ไหว อยากจะ
พุง่ เข้าไปประกาศความจริง
เสียงฟ้าร้องดังขึน้ เหนือศีรษะ ฝนเม็ดใหญ่ตกลงมากระทบผิว ขาข้างที่
ก�ำลังจะก้าวออกไปถูกชักกลับมาอีกครัง้ ภาพครอบครัวแสนสุขค่อยๆ เดิน
ห่างออกไปไกลมากขึน้ เรือ่ ยๆ ท่ามกลางสายฝน มีแค่เสียงหัวเราะเหลือทิง้
เอาไว้
รอบนีฝ้ นตกลงมาอย่างหนัก สวนสาธารณะถัวเจียงนัน้ ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้
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ท�ำให้ไม่สามารถเรียกรถได้ในช่วงเวลาสั้นๆ หลินเซินเดินอยู่บนฟุตปาธ
ใต้ร่มไม้กลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
เพิ่งเดินไปได้ไม่ไกลที่ด้านหลังก็มีเสียงแตรดังขึ้น รถสีด�ำคันหนึ่ง
หยุดจอดข้างๆ เธอ กระจกรถถูกลดลงมาเผยให้เห็นใบหน้ายิ้มแย้มของ
กู้ชิงไหว "อยากให้ผมช่วยไหมครับ"
ต่อหน้าภรรยาของตัวเองเขายังมาสนใจผูห้ ญิงอืน่ แบบนี้ได้อกี งัน้ เหรอ
หรือเพราะท�ำมาจนเคยตัว?
สองแม่ลูกคู่นั้นนั่งอยู่ด้านหลังก�ำลังพูดคุยยิ้มแย้มกัน หลินเซิน
ไม่แม้แต่จะหันหน้าไปมอง สายตามองดูสายฝนตรงหน้าอย่างเรียบเฉย
น�้ำเสียงเมื่อดังผ่านหยาดฝนจึงฟังดูเย็นชาไม่น้อย "ไม่ต้องค่ะ"
เมื่อพูดจบหลินเซินก็เร่งฝีเท้าเดินจากไปทันที
สายลมพัดหอบฝนเม็ดใหญ่เข้าไปในรถ ท�ำให้ที่นั่งเปียกไปครึ่งซีก
ภายในรถกูช้ งิ ไหวมองดูเงาร่างของหญิงสาวทีร่ บี ร้อนจากไปก่อนยิม้ ออกมา
ด้วยความจนใจ
กว่าเมิง่ สืออวีจ่ ะกลับมาจากงานสัมมนาวิชาการด้านจิตวิทยาก็ผา่ นไป
อาทิตย์หนึง่ แล้ว
เมือ่ หนึง่ สัปดาห์กอ่ นหลังหลินเซินส่งข้อความมาบอกเธอว่าจะเก็บตัว
วาดภาพแล้วก็ปดิ โทรศัพท์มอื ถือไป จนกระทัง่ ตอนนีก้ ย็ งั โทรไปไม่ตดิ ผูช้ ว่ ย
ของเธอสตาร์ตรถพลางถาม "จะไปหาคุณหลินหรือเปล่าคะ"
เมิ่งสืออวี่ขมวดคิ้วขณะหลับตา เธอตอบเสียงเย็นชา "ตอนสิบโมง
มีคนไข้นัดไว้ เรื่องพวกนี้ยังต้องให้ฉันเตือนเธออีกเหรอ"
ผู้ช่วยก้มหน้าลงมองนาฬิกา ตอนนี้แปดโมงสี่สิบนาทีแล้ว ท�ำให้
รูส้ กึ กระอักกระอ่วนอยูบ่ า้ งจึงตอบกลับเสียงเบา "ทราบแล้วค่ะ ขอโทษด้วยนะคะ
คุณหมอเมิง่ "

请以你的声音拥抱我

รถยนต์ขับเข้าไปที่วิลล่าบนภูเขาชังหรงก่อนเวลาสิบโมง ในตอนที่
เมิ่งสืออวี่ผลักประตูเดินเข้าไป กู้ชิงไหวก็นั่งอยู่บนโซฟาก�ำลังพลิกอ่าน
หนังสือพิมพ์ของเช้าวันนีแ้ ล้ว
เธอยิม้ น้อยๆ ถอดเสือ้ นอกออกแล้วเปลีย่ นเป็นเสือ้ กาวน์สขี าวตัวใหญ่แทน
"วันนีม้ าแต่เช้าขนาดนีเ้ ชียวเหรอคะ"
"ตื่นเช้าแล้วไม่มีอะไรท�ำก็เลยมาเลยน่ะครับ" สายตาของกู้ชิงไหว
กวาดผ่านกระจกหน้าต่างบานยาวจรดพืน้ ทีอ่ ยูฝ่ ง่ั ตรงข้าม "เงียบกว่าเมือ่ ก่อน
เยอะ เปลีย่ นเป็นกระจกเก็บเสียงแล้วเหรอครับ"
เมิ่งสืออวี่รู้สึกตกใจกับความช่างสังเกตของเขาอยู่บ้าง เธอพยักหน้า
ก่อนเดินไปแขวนป้าย 'ก�ำลังตรวจรักษา ห้ามรบกวน' ที่ด้านนอกประตู
จากนั้นก็เริ่มต้นกระบวนการรักษาของวันนี้
ครั้งนี้ตอนไปร่วมงานสัมมนาที่ปักกิ่ง เมิ่งสืออวี่ไปเพื่อขอค�ำแนะน�ำ
เกีย่ วกับอาการของกูช้ งิ ไหวจากศาสตราจารย์ดา้ นจิตวิทยาเก่งๆ หลายท่าน
โดยเฉพาะ เธอได้รับวิธีการรักษาใหม่ๆ มาชุดหนึ่งจากอาจารย์ท่านหนึ่ง
ซึ่งได้ให้ค�ำแนะน�ำมาว่า แก่นของการรักษาคือการหาสาเหตุที่ท�ำให้ผู้ป่วย
นอนไม่หลับ เรื่องนี้เองก็เป็นจุดที่เมิ่งสืออวี่ทุ่มเทก�ำลังแก้ไขมาโดยตลอด
แต่เมื่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในอดีต กู้ชิงไหวก็มักจะตอบส่งๆ
อยูเ่ สมอ ชายหนุม่ แค่เคยพูดกับเพือ่ นร่วมงานของเธอในงานเลีย้ งครัง้ หนึง่ ว่า
พ่อแม่ของเขาเป็นทหารทัง้ คู่ ทว่าไม่รเู้ พราะอะไรตัวเขาถึงไม่ได้เป็นทหาร
แต่กลับมาพักอาศัยอยูท่ ไี่ หวอันตามล�ำพัง เมิง่ สืออวีค่ าดเดาว่ากูช้ งิ ไหวน่าจะ
เคยมีความขัดแย้งรุนแรงกับคนทีบ่ า้ น ซึง่ เรือ่ งนีเ้ องอาจจะเป็นเหตุผลหลัก
ทีท่ ำ� ให้เขานอนไม่หลับ
ลูกตุม้ นาฬิกาแกว่งไปมาเบาๆ อย่างมีจงั หวะ ส่งเสียงดังติง๊ ๆ เสมือน
ระลอกน�ำ้ ทีก่ ระจายวงออกไปช้าๆ อยูภ่ ายในห้อง ภายใต้เสียงชักน�ำอย่าง
นุม่ นวลของเมิง่ สืออวี่ ร่างกายของกูช้ งิ ไหวทีอ่ ยูบ่ นเก้าอีก้ ค็ อ่ ยๆ ผ่อนคลายลง
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ม่านหน้าต่างปิดลงครึง่ หนึง่ ท�ำให้แสงสว่างทีก่ ำ� ลังพอดีภายในห้องสะท้อนลง
บนใบหน้าทีม่ กี รอบหน้าคมชัดของเขา ประหนึง่ แสงจากประภาคารทีป่ ระเดีย๋ ว
ก็สอ่ งสว่างประเดีย๋ วมืดลงในเวลาเดินเรือตอนกลางคืน ชักน�ำผูค้ นให้มงุ่ หน้า
ลึกเข้าไป แต่กย็ ากจะไปถึงในเวลาเดียวกัน
"ออกจากบ้านมาอยู่ตามล�ำพังหลายปีแบบนี้ พ่อแม่ไม่เป็นห่วงคุณ
เหรอคะ"
"ไม่ห่วงครับ"
"ปกติแล้วนานแค่ไหนถึงจะกลับบ้านสักครั้งคะ"
"นานๆ ทีครับ"
เมิง่ สืออวีก่ ม้ หน้ามองนาฬิกาข้อมือ ตามหลักในเวลานีเ้ ขาควรจะเข้าสู่
ช่วงหลับลึกแล้ว จิตใต้ส�ำนึกจะต้องลอยไปตามค�ำพูดของเธอโดยสมบูรณ์
แต่เสียงของเขากลับไม่ออู้ เี้ หมือนคนถูกสะกดจิต กูช้ งิ ไหวยังคงพูดจาได้อย่าง
ชัดเจนทุกๆ พยางค์
"ครั้งล่าสุดที่กลับบ้านไปคือเมื่อไหร่คะ"
"สองปีก่อนครับ"
นิว้ ของเมิง่ สืออวีท่ กี่ ำ� ปากกาเอาไว้สนั่ เบาๆ "บ้านเป็นสถานทีท่ อี่ บอุน่
มากนะคะ คุณโตมาทีน่ นั่ ตัง้ แต่เด็กๆ มีเหตุผลอะไรท�ำให้คณุ ไม่ยอมกลับไป
เหรอคะ"
กู้ชิงไหวที่อยู่บนเก้าอี้นอนฝั่งตรงข้ามชะงักไป ผ่านไปนานถึงได้
เปิดปากขึ้นมาอย่างกะทันหัน "ผมไม่ได้ไม่ยอมกลับไป" เมิ่งสืออวี่อึ้งไป
ขณะที่เขาลืมตาขึ้นมาโดยไม่มีสัญญาณเตือน ชายหนุ่มมองมาที่เธอ
ตาไม่กะพริบ "คุณหมอเมิ่ง ผมบอกแล้วว่าไม่ต้องสะกดจิตผม"
นัยน์ตาคูน่ นั้ ลึกล�ำ้ เกินไปคล้ายมหาสมุทรลึกไร้ขอบเขต เวลามองใคร
ก็สามารถท�ำให้คนคนนั้นจมน�้ำตายได้ เมิ่งสืออวี่รู้สึกเครียดขึ้นมา แต่ยัง
แกล้งท�ำเป็นยิ้มอย่างใจเย็น "ก็ไม่ใช่ไม่ส�ำเร็จหรอกเหรอคะ!"

请以你的声音拥抱我

เมิ่งสืออวี่เก็บปากกาแล้วลุกขึ้นยืน ก่อนก้มหน้าลงจัดแฟ้มเอกสาร
บนโต๊ะ "คุณกู้คะ ฉันเจอคนไข้มามาก แต่ไม่เคยเจอใครที่ฉันไม่สามารถ
สะกดจิตได้อย่างคุณมาก่อน คุณเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมาก เรื่องนี้น่าจะ
เกี่ยวข้องกับครอบครัวของคุณด้วย"
กู้ชิงไหวใช้มือต่างหมอนพลางมองออกไปภายนอกหน้าต่าง ไม่ได้
ต่อบทสนทนาของเธอ "ดูท่าแล้วที่คุณไปปักกิ่งมาครั้งนี้จะไม่ได้ผลอะไร"
แผ่นหลังของเมิ่งสืออวี่แข็งเกร็งขึ้นมา แต่ในตอนที่หันกลับมาเธอ
ยังคงยิ้มเหมือนไม่มีเรื่องอะไร "ถ้ายอดเขาเอเวอเรสต์ปีนได้ง่ายขนาดนั้น
ก็ไม่มีทางกลายมาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดอันดับหนึ่งแล้ว"
การที่คนในวงการเดียวกันเปรียบกู้ชิงไหวเป็นยอดเขาเอเวอเรสต์นั้น
ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผล แต่เธอไม่มีวันยอมแพ้ง่ายๆ เด็ดขาด
กู้ชิงไหวยิ้มน้อยๆ ก่อนลุกขึ้นยืนแล้วสวมเสื้อนอก เสียงโทรศัพท์
ดังขึน้ มาได้ถกู เวลา ชายหนุม่ กดรับแล้วยกมันถือแนบหูไว้ ไม่รวู้ า่ ปลายสาย
ก�ำลังพูดเรือ่ งอะไรเขาถึงเลิกคิว้ น้อยๆ ยิม้ ออกมาพลางเอ่ยขึน้ "งานครัง้ นี้
น่าสนใจไม่น้อย รับสิ รับแน่นอนอยู่แล้ว"
เมือ่ วางสายลงเมิง่ สืออวีก่ ม็ องเขาด้วยสีหน้าจนปัญญา "ยังรับงานอยู่
อีกเหรอคะ ฉันควรจะดีใจทีค่ ณุ ให้เช่าตัวเองเพือ่ ผลาญพลังงานตามวิธขี องฉัน
ดีไหม ถึงตอนนี้ดูไปแล้ววิธีการรักษาแบบนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้น
ก็ตาม"
"ที่ไหนกัน" กูช้ งิ ไหวยกแก้วกาแฟขึน้ ดืม่ "อย่างน้อยมันก็สนุกดี ชีวติ
เต็มไปด้วยสีสันขึ้นมา"
เมิ่งสืออวี่ฝืนหัวเราะรับไปสั้นๆ "ครั้งนี้เป็นงานอะไรกันคะ"
"โปรแกรมจับคูอ่ ย่างหนึง่ คนจัดห่วงว่าฝัง่ ผูช้ ายจะน้อยกว่าผูห้ ญิงก็เลย
เชิญผมไปเป็นหน้าม้า" เขาวางแก้วกาแฟลงพลางยักไหล่ยมิ้ ๆ "ไปล่ะครับ"
กูช้ งิ ไหวเพิง่ เดินไปถึงประตู เมิง่ สืออวีก่ ส็ ง่ เสียงเรียกเขาเอาไว้ "คุณกู"้

39

40

ให้เสียงของคุณโอบกอดผม 1

กูช้ งิ ไหวหันกลับมา "ขออภัยทีฉ่ นั พูดตรงๆ แต่ในเมือ่ คุณไม่เต็มใจร่วมมือ
รักษา แล้วยังจะมาหาหมอตามนัดทุกสัปดาห์อกี ท�ำไมกันคะ" หน้าอกของเธอ
ขยับไหวขึน้ ลงน้อยๆ ตามอารมณ์ขณะทีพ่ ดู
ไม่วา่ จะเป็นการขัดขืนการสะกดจิต หรือว่าไม่ยอมพูดถึงเรือ่ งในอดีต
สักค�ำ ดูแล้วคล้ายว่าเขาจะไม่สนใจผลการรักษาแต่แรกแล้ว อย่างเดียวที่
กูช้ งิ ไหวให้ความร่วมมือก็คอื การให้เช่าตัวเองตามการแนะน�ำของเธอ ลองสัมผัส
ตัวตนทีแ่ ตกต่างกันเพือ่ ปรับสภาพแวดล้อมการใช้ชวี ติ ไปสูผ่ ลลัพธ์ในการรักษา
แต่ เ หตุ ผ ลที่ ช ายหนุ ่ ม ยื น หยั ด ท� ำ เรื่ อ งนี้ ก ลั บ ไม่ ใ ช่ เ พราะท� ำ แล้ ว
มีประโยชน์ต่อตัวเอง แต่เพราะท�ำแล้วเขารู้สึกสนุก ส่วนตัวเธอนั้นใช้เวลา
ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานี้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ
ของเขาไปมากเท่าไหร่ แต่ในสายตากูช้ งิ ไหวแล้วเขากลับมองทุกสิง่ เป็นแค่
การกระท�ำที่มากเกินความจ�ำเป็นเท่านั้น
ลมเย็นๆ จากเครือ่ งปรับอากาศพัดผ่านข้อเท้าไป ชวนให้เกิดอาการขนลุก
ขึน้ มาเล็กน้อย ทีผ่ า่ นมาเมิง่ สืออวีม่ กั จะเงียบอยูเ่ สมอ ดังนัน้ ในตอนนีเ้ มือ่ เธอ
ได้พดู ออกไปแล้วก็รสู้ กึ เสียใจขึน้ มา ไม่วา่ ยังไงเธอก็เป็นแค่จติ แพทย์คนหนึง่
เท่านัน้ ทางเลือกเป็นของผูป้ ว่ ย เธอไม่มสี ทิ ธิ์ไปยุง่ ตัง้ แต่แรกแล้ว
ทัง้ ๆ ทีน่ นั่ เป็นค�ำพูดทีเ่ กินกว่าหน้าที่ เมิง่ สืออวีจ่ งึ นึกไม่ถงึ ว่ากูช้ งิ ไหว
จะตอบกลับมา น�ำ้ เสียงของเขาราบเรียบฟังอารมณ์ไม่ออก "เพือ่ ท�ำให้แม่ผม
สบายใจครับ"
ประโยคนี้ท�ำให้ในสมองของเมิ่งสืออวี่มีความคิดนับสิบไหลผ่าน
แม่ของเขาก็รเู้ รือ่ งทีก่ ชู้ งิ ไหวต้องพึง่ ยาถึงจะนอนหลับได้มาโดยตลอด
งั้นเหรอ หากฟังจากประโยคนั้นแล้วดูเหมือนความสัมพันธ์ของเขากับแม่
จะดีมาก ถ้าเช่นนัน้ คนทีเ่ ขาขัดแย้งด้วยก็อาจจะเป็นพ่อของเขา? เคยได้ยนิ
มาว่าพ่อของเขาเป็นหัวหน้าทหารทีไ่ หนสักเขต แล้วความขัดแย้งแบบไหนกัน
ที่ส่งผลให้เขามีอาการนอนไม่หลับรุนแรงแบบนี้

请以你的声音拥抱我

เมือ่ เมิง่ สืออวี่ได้สติกลับมาก็คดิ อยากจะถามอะไรบางอย่างกับเขาต่อ
แต่กู้ชิงไหวจากไปนานแล้ว
ในตอนทีผ่ ชู้ ว่ ยเคาะประตูและถือแก้วกาแฟเดินเข้ามาก็พบว่าเมิง่ สืออวี่
ก�ำลังฟังเสียงบันทึกการรักษาเมื่อครู่นี้อยู่โดยที่คิ้วขมวดแน่น ผู้ช่วยวาง
แก้วกาแฟลงอย่างระมัดระวังและเตรียมออกไป ทว่ากลับถูกจิตแพทย์สาว
เรียกตัวเอาไว้ "ตอนบ่ายยังมีนดั อีกไหม"
ผูช้ ว่ ยพลิกเปิดตารางนัดหมาย "ตอนบ่ายสามโมงมีคนไข้หแู ว่วหนึง่ คนค่ะ"
เมิง่ สืออวีเ่ ก็บปากกาบันทึกเสียง "เลือ่ นนัดเป็นวันพรุง่ นีแ้ ทน ตอนบ่าย
ฉันมีธรุ ะ"
"แต่ดูเหมือนผู้ป่วยคนนี้จะอาการหนักมาก..."
เมิ่งสืออวี่คว้ากระเป๋าและลุกขึ้นยืนแล้ว เธอเอ่ยต�ำหนิเสียงเย็น
"อาการหูแว่วไม่ได้รกั ษาหายในวันสองวัน และก็ไม่ทำ� ให้ตายในวันสองวันนี้
เหมือนกัน บอกไปว่าฉันออกไปท�ำงานข้างนอกยังไม่กลับมา"
พูดจบเมิ่งสืออวี่ก็เดินเหยียบรองเท้าส้นสูงออกไปแล้ว
รถยนต์ขบั มาถึงตรอกเหล่าไหว ตรงปากทางเข้าตรอกมีตน้ ไหวโบราณ
ขนาดสามคนโอบอยูต่ น้ หนึง่ บริเวณนีม้ แี ค่รถจักรยานเท่านัน้ ทีเ่ ข้าออกได้
เมิ่งสืออวี่จอดรถเสร็จก็เดินเข้าไปในตรอก เดินได้ไม่กี่นาทีก็มีเหงื่อออก
ท่วมทัง้ ตัว ดังนัน้ ตอนทีเ่ ธอเคาะประตูจงึ แฝงอารมณ์หงุดหงิดอยูบ่ า้ ง
ภายในลานบ้ า นมี เ สี ย งฝี เ ท้ า ดั ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว เมื่ อ หลิ น เซิ น
เปิดประตูออกเห็นว่าเป็นเมิง่ สืออวีก่ ร็ สู้ กึ ตกใจระคนยินดี "เมิง่ เมิง่ กลับมา
ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน"
คิว้ ทีข่ มวดแน่นของจิตแพทย์สาวคลายออกช้าๆ ความหงุดหงิดเมือ่ ครูน่ ี้
หายวับไปในพริบตา เมิง่ สืออวีย่ มิ้ พลางเอ่ย "เพิง่ ลงจากเครือ่ งก็มาหาเธอเลย
อาทิตย์นฉี้ นั ติดต่อเธอไม่ได้สกั วัน รูไ้ หมว่าเป็นห่วงเธอมากแค่ไหน"
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"โรงแรมเหลียนถังต้องการรูปภาพด่วนมาก" หลินเซินเดินน�ำเธอ
เข้าไปในบ้าน บนตัวของหญิงสาวยังสวมผ้ากันเปื้อนสีขาวที่เปรอะไปด้วย
สีสนั มากมาย เมือ่ เข้ามาในห้อง ลมเย็นจากเครือ่ งปรับอากาศก็พดั มาปะทะ
ใบหน้า เมิง่ สืออวีผ่ อ่ นลมหายใจออกมายาวๆ
ภายในห้องเต็มไปด้วยกลิ่นฉุนของสี บริเวณผนังทั้งสี่ด้านของ
ห้องวาดภาพล้วนมีกรอบรูปวางอยู่เต็มไปหมด แสงแดดลอดผ่านกระจก
หน้าต่างเข้ามา เมือ่ แสงมาถึงในบริเวณห้อง ส่วนของความร้อนก็หายไปแล้ว
เหลือเพียงความเจิดจ้าเท่านัน้ แสงแดดตกกระทบลงบนผืนภาพสีสนั สดใส
ชวนให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก
รูปภาพของหลินเซินเน้นการใช้สีตัดกันอย่างโดดเด่นมาโดยตลอด
เมิง่ สืออวีไ่ ม่เข้าใจงานศิลป์พวกนี้ แต่ถา้ มันสามารถเข้าตาของซ่งเซียวหานได้
ก็คงจะเป็นภาพทีว่ าดได้ลกึ ซึง้ อยูจ่ ริงๆ
ผลงานบนผืนผ้าใบก�ำลังเข้าสู่ช่วงท้าย เมิ่งสืออวี่จึงไม่ได้รบกวน
หลินเซิน หลังพักผ่อนสักพักเธอก็ไปเปิดคอมพิวเตอร์ในห้องหนังสือ แล้ว
พอครึง่ ชัว่ โมงผ่านไปหลินเซินก็เดินถือแก้วน�ำ้ มาหยุดตรงด้านหลังของเมิง่ สืออวี่
"ก�ำลังท�ำอะไรอยู่เหรอ"
"ฉันก�ำลังช่วยสมัครโปรแกรมนีใ้ ห้เธอ นีก่ ำ� ลังอยูใ่ นช่วงตรวจสอบข้อมูล"
"โปรแกรมอะไรกัน" หลินเซินชะโงกตัวไปมอง รอจนเห็นตัวอักษร
ตัวใหญ่สี่ตัวบนหน้าจอ พอเห็นก็ส�ำลักน�้ำในปากเข้าเต็มๆ มือของเธอ
คว้าจับเก้าอี้เอาไว้แล้วไอออกมาอย่างแรง
ค�ำว่า 'คู่รักหนึ่งสัปดาห์' บนพื้นหลังสีชมพูอมแดงตกแต่งด้วยหัวใจ
ดูเด่นชัดเป็นพิเศษ
วงแหวนเล็กๆ แสดงการตรวจสอบข้อมูลก�ำลังหมุนวนช้าๆ จนในทีส่ ดุ
ก็ผ่าน และเปลี่ยนไปที่หน้าข้อมูลบุคคล เมิ่งสืออวี่พิมพ์ข้อมูลลงไปอย่าง
รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็เอ่ยถามหลินเซินโดยไม่แม้แต่จะหันหน้ากลับมามอง
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"อยากจะใช้ไอดีอะไร"
หลินเซินแทบจะร้องไห้อยู่แล้ว "เมิ่งเมิ่งเลิกเล่นได้แล้ว"
เมิง่ สืออวีเ่ ท้าแขนกับเก้าอีแ้ ล้วหมุนตัวกลับมา "เมือ่ ก่อนฉันเคยถามเธอว่า
อยากจะใช้ชวี ติ ตัวคนเดียวไปจนตาย หรือว่าอยากจะหาใครมาอยูด่ ว้ ยไปทัง้ ชีวติ
เธอตอบฉันว่ายังไง"
ฉันตอบไปว่ายังไงนะ…
ถ้าเป็นไปได้ ใครจะอยากอยู่คนเดียวไปทั้งชีวิตกัน
แต่วา่ ฉัน…ไม่ใช่วา่ ท�ำไม่ได้หรอกเหรอ คนอย่างฉันจะกล้าไปเพ้อฝัน
ถึงเรื่องพวกนั้นได้ยังไง
"ในเมือ่ เธอไม่ยอมออกไปเผชิญหน้ากับคนอืน่ โปรแกรมนีก้ ส็ ามารถ
ใช้ทำ� ความรูจ้ กั โดยไม่ตอ้ งเจอหน้ากันพอดี มันเป็นโปรแกรมทีบ่ ริษทั เพือ่ น
ของฉันท�ำขึน้ น่ะ" เมิง่ สืออวีพ่ ดู ปลอบเสียงอ่อนโยน "เป็นโปรแกรมทีน่ า่ สนใจ
มาก เธอลองดูกอ่ นนะ ถ้าเกิดไม่ชอบก็สามารถยกเลิกได้ทกุ เมือ่ "
หลินเซินจับจ้องหน้าต่างโปรแกรมสีชมพูหวานแหววบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
ไม่พดู ไม่จา
เมิง่ สืออวีพ่ ดู ด้วยเสียงสูงขึน้ "เซินเซิน เธอเป็นเพือ่ นของฉัน ยิง่ ไปกว่านัน้
คือเป็นคนไข้ของฉันด้วย ถือเสียว่านีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการรักษานะ เธอจะต้อง
ท�ำให้สำ� เร็จ"
หลินเซินเม้มปาก สุดท้ายก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างจนปัญญา
"ก็ได้"
เมิ่งสืออวี่ยิ้มกว้าง "อยากจะใช้ไอดีอะไร"
หลินเซินตอบอย่างหมดแรง "อะไรก็ได้..." สุดท้ายข้อมูลถูกส่งไป
เรียบร้อยในชือ่ ไอดี 'พบกวางในป่าลึก'* ซึง่ เมิง่ สืออวีย่ งั ตัง้ ใจหารูปกวางน้อย
ในป่ามาเพื่อเป็นภาพดิสเพลย์โดยเฉพาะ
* ชื่อของหลินเซิน แปลตรงตัวได้ว่าป่าลึก
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ช่วงมื้อเย็นหลินเซินได้รับอีเมลจากซ่งเซียวหาน เขาถามเธอว่า
อีกสามวันให้หลังจะส่งผลงานที่เหลือไปได้ไหม
มีขา่ วลือว่ากันว่าซ่งเซียวหานนัน้ หวงแหนค�ำพูดประหนึง่ ทองค�ำ เขา
แทบจะไม่ใช้โทรศัพท์ และในชีวติ ประจ�ำวันการท�ำงานไม่วา่ จะเรือ่ งเล็กหรือ
เรื่องใหญ่ต่างก็จัดการผ่านอีเมลทั้งหมด ปกติหลินเซินเองก็เล่นโซเชียล
น้อยมาก แต่เพราะผูช้ ว่ ยสวมแว่นคนนัน้ เตือนขึน้ มาเธอถึงได้ไปสมัครอีเมลไว้
อันหนึง่ เพือ่ เอาไว้ใช้ตดิ ต่อสือ่ สารในการท�ำงานกับซ่งเซียวหานโดยเฉพาะ
เธอจึงตอบกลับไปว่าได้ แล้วทางนั้นก็ตอบกลับมาอย่างรวดเร็ว
สั้นๆ ว่า
'จะรอคอยผลงาน'
เมิง่ สืออวีอ่ ยูถ่ งึ ช่วงดึกทีอ่ ณุ หภูมลิ ดลงแล้วจึงกลับไป แต่กอ่ นกลับก็ยงั
ไม่ลมื ก�ำชับว่า "โปรแกรมคูร่ กั หนึง่ สัปดาห์อนั นัน้ จะเริม่ ท�ำกิจกรรมในวันพรุง่ นี้
เธอจะต้องตัง้ ใจเข้าร่วมดีๆ นะ ห้ามท�ำแบบขอไปที เข้าใจไหม"
หลินเซินพยักหน้าอย่างไร้ทางเลือก
วันรุง่ ขึน้ เธอมีเจตนาทีจ่ ะท�ำเป็นลืมเรือ่ งนีไ้ ป แต่โปรแกรมทีด่ าวน์โหลด
มาเรียบร้อยแล้วกลับเริ่มท�ำงานเองเมื่อถึงเวลา เสียงเพลงภาษาอังกฤษ
ซึง่ มีทว่ งท�ำนองผ่อนคลายดังขึน้ ผ่านล�ำโพงตัวเล็กๆ ล่องลอยอยูใ่ นห้องซึง่ ถูก
อากาศเย็นจากเครือ่ งปรับอากาศปกคลุมอยู่
คาดไม่ถึงว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เธอเคยชอบดู
เรือ่ งนีช้ ว่ ยขจัดความรูส้ กึ ตืน่ เต้นของหลินเซินไปได้ไม่นอ้ ย ในตอนทีเ่ ธอเดินไป
ตรงหน้าคอมพิวเตอร์ บนหน้าจอก็แสดงให้เห็นภาพผืนป่าสีเขียวผืนหนึ่ง
ตรงสุดปลายถนนสายเล็กนั้นเต็มไปด้วยใบไม้แห้งร่วงหล่นและภาพประตู
ซึง่ ปกคลุมด้วยแสงสีขาว จากนัน้ ก็มขี อ้ ความจากระบบปรากฏขึน้ ว่า
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'ด้านหลังประตูบานนี้มีคนที่จับคู่กับคุณอยู่ จะเข้าไปหรือไม่'
ต้องยอมรับว่าผูจ้ ดั ท�ำได้ทมุ่ เทความคิดไปกับโปรแกรมนีจ้ ริงๆ เพราะ
ไม่ว่าจะดูจากการออกแบบฉากหรือตัวละครต่างๆ ล้วนพิถีพิถันประณีต
อย่างมาก สไตล์ทลี่ กึ ลับเพ้อฝันแบบนีย้ งิ่ ดึงดูดสายตาได้งา่ ย
เธอได้ยินเมิ่งสืออวี่บอกไว้ว่าตอนที่ผู้จัดท�ำสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมา
ก็ได้จ้างเมิ่งสืออวี่ไปเข้าร่วมให้ค�ำแนะน�ำด้วย การออกแบบหลายๆ อย่าง
จึงมีปจั จัยชักน�ำทางจิตวิทยาอยู่ การจะท�ำให้มนั กลายมาเป็นโปรแกรมจับคู่
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ได้ก็ย่อมต้องหาจุดที่โดดเด่นไปกว่า
ของคนอื่น
หลังผ่านขั้นตอนต่างๆ ของระบบมาแล้ว ในที่สุดหลินเซินก็ประสบ
ความส�ำเร็จในการจับคู่ เธอหลงคิดว่าจะได้รับการ์ดแนะน�ำตัวของอีกฝ่าย
แต่คดิ ไม่ถงึ ว่าระบบจะสร้างห้องสนทนาขึน้ มาห้องหนึง่ แล้วจับเธอกับอีกฝ่าย
โยนเข้าไปในห้องแบบตรงๆ เลย
เสียงไพเราะอ่อนหวานของผู้หญิงในล�ำโพงก�ำลังพูดขึ้นว่า 'ภารกิจ
วันแรกของคู่รักหนึ่งสัปดาห์...ท�ำความรู้จักกัน หวังว่าพวกคุณจะใช้เวลา
ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ'
หลินเซินถอนหายใจพลางกุมขมับ
มีหน้าจอเล็กๆ ขึ้นเตือนให้เธอแลกชื่อเรียกกันกับอีกฝ่าย หลินเซิน
ใส่คำ� ว่า 'พบกวางในป่าลึก' ลงไป สามวินาทีให้หลังก็ได้รบั ค�ำตอบจากอีกฝ่าย
มาว่า 'Mayfly'
Mayfly เป็นสัตว์ชนิดหนึง่ ทีห่ ลินเซินชอบมาก เกิดมาตอนดวงอาทิตย์ขนึ้
ตายลงหลังดวงอาทิตย์ตก เปล่งประกายสีสนั ตลอดชีวติ ภายในวันเดียว ทัง้ เศร้า
และงดงาม อีกฝ่ายตัง้ ชือ่ นีก้ ค็ าดว่าคงจะชืน่ ชมสภาพชีวติ แบบนีเ้ หมือนกับเธอ
สินะ

45

46

ให้เสียงของคุณโอบกอดผม 1

หน้าจอเล็กๆ กะพริบแสงอีกครั้งเตือนให้เธอกรอกอายุลงไป เธอจึง
ส่งไปว่า 'ยีส่ บิ ห้า' ขณะเดียวกันก็ได้รบั ค�ำตอบจากอีกฝ่ายมาว่า 'ยีส่ บิ แปด'
ผู้ชายอายุยี่สิบแปดปีส่วนใหญ่มักจะแต่งงานมีลูกกันไปหมดแล้ว
ใครทีย่ งั ไม่แต่งงานก็คงก�ำลังทุม่ เทกับหน้าทีก่ ารงานกันทัง้ สิน้ เป็นช่วงอายุ
ทีก่ ำ� ลังจะตัง้ ตัวได้และมัน่ คง แต่นกี่ ลับยังมาใช้โปรแกรมทีน่ า่ จะมีแต่คนอายุนอ้ ย
สนใจแบบนีอ้ ยูอ่ กี เหรอ
หลินเซินขมวดคิว้ เธอกรอกข้อมูลพวกราศี วันเกิด กรุป๊ เลือด และ
อาชีพไปตามทีห่ น้าจอแจ้งเตือนเล็กๆ แสดงขึน้ มาจนเสร็จ ตอนนีต้ า่ งคน
ต่างก็มีข้อมูลพื้นฐานของอีกฝ่ายแล้ว หลินเซินรู้สึกว่าผู้ชายเจ้าของไอดี
Mayfly นี้เป็นคนธรรมดามากคนหนึ่ง ไม่ชวนให้คนชอบหรือว่ารังเกียจ
แต่กอ็ าจเป็นเพราะเพิง่ รูจ้ กั กันเขาจึงยังปกปิดอะไรบางอย่างเอาไว้ ในสายตา
ของอีกฝ่ายเธอก็อาจเป็นแค่คนธรรมดาเหมือนกันไม่ใช่เหรอ
เมื่อเสร็จภารกิจของระบบแล้ว เวลาที่เหลือก็มีไว้ให้พวกเขาได้ใช้
ด้วยกันเอง และหลังจากระบบแจ้งว่าภารกิจของวันนีเ้ สร็จสิน้ แล้ว หลินเซินก็
ออกจากหน้าจอโปรแกรมกลับไปยุ่งอยู่ในห้องวาดภาพตามเดิมทันที
รูปภาพทีจ่ ะส่งให้โรงแรมเหลียนถังยังขาดอยูอ่ กี สองสามภาพ ดังนัน้
เธอจะต้องรีบใช้เวลาที่เหลืออยู่ไม่กี่วันนี้ท�ำออกมาให้เสร็จ
แต่ทหี่ ลินเซินคาดไม่ถงึ คืออีกฝ่ายเองก็ไม่ได้สง่ ข้อความอะไรกลับมาอีก
ซึง่ เรือ่ งนีส้ ง่ ผลให้ในวันทีส่ องหลินเซินจึงลืมโปรแกรมนีไ้ ป จนกระทัง่ มีเสียงเพลง
ภาษาอังกฤษดังขึน้ จากล�ำโพงตัวเล็กอีกครัง้ ระบบทีเ่ ริม่ ต้นท�ำงานเองใช้นำ�้ เสียง
อันไพเราะประกาศว่า 'ภารกิจวันทีส่ องของคูร่ กั หนึง่ สัปดาห์ ท�ำอาหารทีต่ นเอง
ถนัดทีส่ ดุ หนึง่ อย่าง แล้วถ่ายรูปส่งให้อกี ฝ่าย'
ตรงหน้าจอเล็กๆ แจ้งเธอว่า
'เพราะเมื่อวานพวกคุณใช้เวลาในช่วงเวลาอิสระด้วยกันเป็นศูนย์
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ดังนั้นระดับความรู้สึกดีจึงลดลงไปสิบอันดับ ท�ำให้อันดับของคู่รักของคุณ
อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสาม'
หลินเซินเห็นแล้วรู้สึกหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกอย่างสิ้นเชิง
และบังเอิญเป็นเวลาที่ตรงกับช่วงมื้อเที่ยงพอดี หลินเซินเลือกต้ม
บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปตามความเคยชินของตัวเอง กาน�ำ้ ร้อนพ่นไอร้อนออกมา
ในตอนทีเ่ ทน�ำ้ เดือดลงบนแผ่นบะหมี่ ผักแห้งบานออกเมือ่ เจอน�ำ้ กลิน่ ของ
เครือ่ งปรุงลอยเข้ามาในจมูก หลินเซินกัดส้อมแล้วรออีกสักพัก ก่อนจะเริม่ กิน
เธอก็ใช้มือถือถ่ายรูปเอาไว้
หนึ่งชั่วโมงให้หลังระบบก็เตือนให้ส่งรูปภาพไป หลินเซินแทบจะ
คาดเดาความรูส้ กึ ตอนอีกฝ่ายได้รบั ภาพออก แต่คดิ ไม่ถงึ ว่าภาพทีอ่ กี ฝ่าย
ส่งมาจะเป็นภาพของบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปเช่นเดียวกัน
ทว่าเทียบกันกับบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปแบบเรียบง่ายของเธอแล้ว ของ
อีกฝ่ายนัน้ ดูพถิ พี ถิ นั มากกว่า เขาใส่มนั เอาไว้ในชามกระเบือ้ งเคลือบสีขาว
ตรงขอบชามมีลายดอกไม้สีเขียวเล็กๆ บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปของอีกฝ่ายนั้น
เติมผักใบเขียว ไส้กรอก และไข่ดาวลงไปด้วย ดูแล้วน่ากินอย่างมาก
ระบบเพิ่งแสดงข้อความว่าภารกิจเสร็จสิ้น พลันมีเสียงติ๊งดังขึ้นจาก
ล�ำโพง Mayfly ส่งข้อความมาว่า
'อย่าเพิ่งไป'
เธอก้มตัวลงไปพิมพ์เครื่องหมายค�ำถาม แล้วอีกฝ่ายก็ตอบมาว่า
'ไม่อยากจะอยู่ที่อันดับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสามแล้ว จากที่ผมรู้
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กิจกรรมรอบนี้มีคู่รักทั้งหมดแค่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าคู่เท่านั้น'
หลินเซินทีถ่ อื แก้วน�ำ้ อยูห่ วั เราะออกมา คิดๆ แล้วก็นงั่ ลงหน้าจอคอมพิวเตอร์
ก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปว่า
'ไม่ใช่ว่ายังมีอีกสองคู่อยู่ข้างหลังเหรอคะ'
'อันดับหนึง่ จากท้ายสุด หรืออันดับสามจากท้ายสุด ตามสาระส�ำคัญ
แล้วไม่มีอะไรแตกต่างกัน'
'งั้นเป้าหมายของพวกเราคืออันดับสี่จากท้ายสุดเหรอคะ'
อีกฝ่ายเงียบไปสักพัก
'คุณผู้หญิง คุณมีความยึดติดอะไรกับอันดับท้ายสุดหรือเปล่าครับ'
หลินเซินหลุดข�ำพรืดออกมาอย่างทนไม่ไหว
'สมัยเรียนไม่เคยติดอันดับท้ายสุดก็เลยอยากจะอาศัยโอกาสนี้ลองดู
สักหน่อยค่ะ'
ข้อความนั้นท�ำให้อีกฝ่ายรู้สึกจนใจอย่างมาก
'สลับกันกับคุณ สมัยเรียนผมสัมผัสมาเยอะเกินพอแล้ว ไม่อยากจะ
ซ�้ำรอยเดิมอีกจริงๆ'
ทีแรกเธอหลงคิดว่าการพูดคุยกับคนแปลกหน้าในสถานการณ์แบบนี้

请以你的声音拥抱我

จะน่ากระอักกระอ่วนอย่างมาก แต่วิธีการพูดของอีกฝ่ายกลับท�ำให้เธอ
รูส้ กึ สบายใจได้อย่างคาดไม่ถงึ นีไ่ ม่เหมือนก�ำลังเล่นจับคูเ่ ป็นคูร่ กั หนึง่ สัปดาห์
แต่เหมือนเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันหลายปีมาพูดคุยย้อนระลึกถึงช่วงเวลา
สมัยเรียนกันมากกว่า
นอกจากเมิ่งสืออวี่แล้ว หลินเซินก็ไม่เคยคุยกับใครสักคนยาวนาน
ขนาดนี้มาก่อน
'ผมรู้สึกว่าบทสนทนาของพวกเราในวันนี้น่าจะชดเชยของเมื่อวาน
ได้แล้ว'
หลินเซินยิ้มออกมาเล็กน้อย
'แล้วเจอกันค่ะ!'
'เจอกันพรุ่งนี้ครับ!'
เธออารมณ์ดไี ม่นอ้ ย ดังนัน้ ภาพทีว่ าดจึงได้รบั อิทธิพลจากอารมณ์นนั้
ไปด้วย สีสันที่เธอใช้เดิมทีดูมืดหม่นก็เพิ่มความสดใสเข้าไปหลายส่วน
มาถึงตอนนีร้ ปู ภาพทีจ่ ะส่งมอบให้กบั โรงแรมเหลียนถังก็เสร็จสิน้ ทัง้ หมดแล้ว
มันถูกวางเรียงกันอยูร่ อบห้องวาดภาพอย่างเป็นระเบียบ วันมะรืนก็จะสามารถ
น�ำไปส่งพร้อมกันได้
นี่เป็นเงินก้อนแรกที่หลินเซินหามาได้หลังจากเธอไม่ยอมเข้าสังคม
และใช้เงินทีพ่ อ่ แม่เหลือทิง้ ไว้ให้จนหมดไปแล้ว ดูเหมือนว่าชีวติ ทีเ่ ต็มไปด้วย
เมฆครึ้มของเธอใกล้จะเปลี่ยนไปเป็นสดใสได้แล้วในที่สุด
วันรุง่ ขึน้ หลินเซินนอนตืน่ สายกว่าปกติ หลังตืน่ ขึน้ มาเธอก็จดั รูปภาพ
ใส่กล่องแล้วติดต่อให้คนงานมาเคลือ่ นย้ายมันไปในวันพรุง่ นี้ ต้องหลังการ
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จัดการเรื่องพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะเรียกว่าสบายใจได้โดยสมบูรณ์
เธอต้มบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปกระป๋องหนึ่ง ก่อนเหลือบตามองเวลาบนนาฬิกา
แขวนผนัง
ในตอนที่เข็มนาฬิกาชี้ไปที่เลขหนึ่ง บทเพลงภาษาอังกฤษที่คุ้นเคย
ก็ดงั ออกมาจากล�ำโพง เสียงไพเราะของผูห้ ญิงประกาศออกมาว่า 'ภารกิจ
วันที่สามของคู่รักหนึ่งสัปดาห์ ดูหนังด้วยกันหนึ่งเรื่อง ขอให้ดูหนังกัน
อย่างมีความสุขนะคะ'
จากนัน้ ภาพหน้าจอก็คอ่ ยๆ เปลีย่ นเป็นภาพโรงภาพยนตร์ ทีด่ า้ นล่าง
ของจอยังมีหน้าต่างให้พิมพ์ข้อความอันหนึ่งปรากฏอยู่ หลินเซินพิมพ์
อักษรย่อแถวหนึง่ ลงไปแล้วบริเวณขอบหน้าจอก็มตี วั อักษรขึน้ มาอย่างรวดเร็ว
ระบบโรงภาพยนตร์นี้สามารถแชตกันแบบเรียลไทม์ ได้ด้วย ดังนั้นจึงดูไป
คุยไปได้ เป็นการสร้างบรรยากาศแบบตอนอยู่ในโรงภาพยนตร์ขึ้นมา
เธอโตมาจนป่านนี้แล้วยังไม่เคยไปดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เลย
สักครั้ง
อีกฝ่ายเองก็ออนไลน์แล้ว และส่งข้อความมาถามเธอว่า
'อยากดูหนังเรื่องอะไรครับ'
หลินเซินคิดแล้วพิมพ์ ไปว่า
'สะพานวอเตอร์ลู* ค่ะ'
เธอคิดว่าอีกฝั่งน่าจะก�ำลังยิ้มอยู่
* สะพานวอเตอร์ลู (Waterloo Bridge) หรือชื่อไทยว่า วิมานรัก เป็นภาพยนตร์ปี 1940 แนวโรแมนติกและสงคราม
เล่าเรือ่ งราวของสาวนักเต้นไมรา (แสดงโดย วิเวียน ลีห)์ กับทหารยศร้อยเอกโครนิน (แสดงโดย โรเบิรต์ เทย์เลอร์) ซึง่
พบรักกันบนสะพานวอเตอร์ลูในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

请以你的声音拥抱我

'บังเอิญจริง ผมเองก็ชอบหนังเรื่องนี้'
เขากรอกชือ่ หนังเข้าไปในช่องค้นหา จากนั้นกดปุม่ เล่น บนหน้าจอ
ปรากฏภาพหัวสิงโตอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมข้อความจาก 'Mayfly'
เลือ่ นผ่านมา
'ถา้ รูม้ าก่อนว่าภารกิจวันนีเ้ ป็นการดูหนัง ผมคงไปซือ้ ป็อปคอร์นกับโค้ก
มากินแล้ว'
ถ้ามีปอ็ ปคอร์นกับโค้กน่าจะให้ความรูส้ กึ แบบโรงภาพยนตร์มากกว่านี้
สินะ หลินเซินเห็นด้วยเป็นอย่างมาก
'ฉันก็คิดเหมือนกัน'
'ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสค่อยแก้ตัวกันใหม่นะ'
หลินเซินเปลี่ยนหัวข้อสนทนาไป
'หนังเริ่มแล้วค่ะ'
ภาพยนตร์รกั คลาสสิกสมัยก่อน ถึงจะเป็นหนังขาวด�ำ ทว่าก็สามารถ
เทียบเคียงกับเทคนิคภาพสีในปัจจุบนั ได้ ทุกๆ สีหน้าไม่วา่ จะทุกข์หรือสุข
ของวิเวียน ลีห*์ ล้วนมีเสน่ห์ แม้จะรูต้ อนจบอยูแ่ ล้ว แต่ทกุ ครัง้ ทีด่ กู ย็ งั คง
รูส้ กึ ลุน้ ไปกับเรือ่ ง
* วิเวียน ลีห์ (Vivien Leigh; 5 พ.ย. 1913 - 7 ก.ค. 1967) นักแสดงชาวอังกฤษ ได้รับรางวัลนักแสดงหญิง
ยอดเยี่ยม จากบทสการ์เล็ต โอ'ฮารา ในภาพยนตร์เรื่อง Gone With The Wind และบทแบลนซ์ ดูบัว
ในภาพยนตร์เรื่อง A Streetcar Named Desire
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ในช่วงบ่ายอันเงียบสงบแบบนี้ การได้มานัง่ ดูภาพยนตร์เก่าทีค่ นุ้ เคยกับ
ตัวบทอยูแ่ ล้ว กลับให้ความรูส้ กึ ทีแ่ ปลกใหม่ไปได้เพียงเพราะมีคนแปลกหน้า
ซึง่ ไม่รวู้ า่ อยูท่ ี่ไหนร่วมดูดว้ ย ภาพยนตร์จบลงแล้ว ภาพบนหน้าจอหยุดลงที่
สะพานวอเตอร์ลแู ห่งนัน้ หลินเซินยังไม่ทนั ดึงตัวเองกลับมาจากความเศร้า
ของบทหนังก็เห็นระบบถามขึ้นมาว่า 'ขอให้แต่ละฝ่ายบอกเหตุผลที่ชอบ
ภาพยนตร์เรือ่ งนีอ้ อกมา'
หลินเซินพิมพ์ลงไปช้าๆ
'เพราะว่าเพลงออลด์แลงไซน์* ทีเ่ ป็นเพลงประกอบหลัก คือหนึง่ ในเพลง
ทีแ่ ม่ฉนั ชอบมากทีส่ ดุ '
จากนั้นก็ได้รับค�ำตอบจากอีกฝ่ายว่า
'วิเวียน ลีห์ สวยเกินไปแล้ว'
หลินเซินถูกเขาท�ำให้ขำ� ออกมา อารมณ์แง่ลบทีเ่ ป็นผลมาจากภาพยนตร์
หายวับไปทันตา คืนนี้เธอเข้านอนไวมากและฝันว่าตัวเองก�ำลังเดินอยู่
บนสะพานวอเตอร์ลทู ตี่ งั้ อยูม่ านานแล้วแห่งนัน้ ดวงอาทิตย์เพิง่ จะลอยขึน้ มา
ภายในตัวเมืองทั้งเมืองก็เงียบสงบและผาสุก ร้อยเอกโครนินและไมรา
ยืนกอดจูบกันอยู่ใต้แสงอาทิตย์น้ี หลินเซินหันหลังให้พวกเขาแล้วเดินห่าง
ออกไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆ
โลกที่เธอทิ้งไว้ด้านหลังนั้นไม่มีสงครามอีกต่อไป และในที่สุดคู่รัก
ก็ได้อยูด่ ว้ ยกัน ส่วนเธอก็กำ� ลังเดินอยูบ่ นถนนเส้นนีต้ อ่ ไปตามล�ำพังโดยไม่รวู้ า่
เมื่อไหร่จึงจะได้มีที่พักพิง
*

ออลด์แลงไซน์ (Auld Lang Syne) เป็นภาษาสก็อต หมายถึงเมื่อนานมาแล้ว เป็นเพลงที่นิยมขับร้องกัน
ในช่วงคืนปีใหม่ มีจังหวะท�ำนองเดียวกันกับเพลงสามัคคีชุมนุมของไทย
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วันรุ่งขึ้นเป็นวันก�ำหนดส่งมอบภาพวาด หลินเซินอาศัยโอกาสที่
ดวงอาทิตย์ยังไม่ลอยขึ้นสูง น�ำภาพไปส่งยังโรงแรมเหลียนถังตั้งแต่เช้าตรู่
น�้ำพุหน้าโรงแรมยังไม่เปิดท�ำงาน บนผิวน�้ำทอประกายระยิบระยับ
มีกลีบดอกแม็กโนเลียสีขาวลอยอยูจ่ ำ� นวนหนึง่ และทีด่ า้ นข้างประตูโรงแรม
มีกล่องพัสดุวางซ้อนกันสูงครึ่งตัวคน รูปภาพที่เธอคุ้นตานั้นถูกโยนไว้
กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้น
นั่นเป็นรูปภาพที่หลินเซินส่งมาโรงแรมเหลียนถังก่อนหน้านี้และ
ถูกน�ำไปใส่กรอบแล้ว
ในสมองของเธอว่างเปล่าไปชัว่ ขณะหนึง่ และเมือ่ เดินเข้าไปใกล้กไ็ ด้เห็น
รปภ. ก�ำลังชีม้ อื สัง่ พนักงานท�ำความสะอาด "ภาพพวกนีท้ า่ นไม่ตอ้ งการแล้ว
เอาเก็บไปให้หมด รีบจัดการให้เร็วๆ หน่อย"
เมือ่ เห็นหลินเซินเดินเข้ามาใกล้ รปภ. ก็เลิกคิว้ ขึน้ ก่อนเอ่ยออกมาด้วย
ท่าทางเย่อหยิง่ อย่างมาก "คุณคือคุณหลินทีเ่ อารูปภาพมาส่งคนนัน้ ใช่ไหม
ต้องขอโทษด้วยนะ แต่พวกเราไม่ต้องการภาพของคุณแล้ว คุณตัดสินใจ
แล้วกันว่าจะเก็บกลับไปเองหรือจะให้พวกเราเรียกรถเก็บขยะมาขนไป"
หลินเซินรู้สึกเหมือนในล�ำคอหดเกร็งอยู่เล็กน้อย ริมฝีปากของเธอ
ขยับอ้าและหุบอยูห่ ลายครัง้ จึงเปล่งเสียงออกมาได้ "ไม่ใช่วา่ เซ็นสัญญากัน
เรียบร้อยแล้วเหรอคะ"
รปภ. อึง้ ไปเล็กน้อย สีหน้าดูออ่ นลงกะทันหัน "ต้องขอโทษด้วยจริงๆ
ครับ เมือ่ สองวันก่อนคุณหนูทเี่ ป็นลูกพีล่ กู น้องของครอบครัวซ่งเพิง่ กลับมา
จากปารีส หลังเธอเห็นภาพของคุณในโรงแรมก็ไม่พอใจอย่างมากจึงสัง่ ให้
พวกเราเอาภาพของเธอมาเปลีย่ นกับภาพของคุณ พวกเราเองก็เป็นลูกจ้าง
กันทั้งนั้น ท�ำอะไรไม่ได้จริงๆ ครับ"
รปภ. คนนัน้ เก็บรูปภาพทีก่ องกระจายเต็มพืน้ ขึน้ มาวางเรียงซ้อนทับกัน
ให้เรียบร้อย แล้วค่อยใส่ลงไปในกล่องพัสดุ "เอาแบบนีแ้ ล้วกันคุณหลิน ผม
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จะช่วยเรียกรถให้คณ
ุ คุณก็ขนภาพพวกนีก้ ลับไปก่อน ดูสิ พวกมันสกปรก
หมดแล้ว น่าเสียดายจะตาย"
พูดจบเขาก็หยิบมือถือออกมาเตรียมเรียกรถ แต่หลินเซินกลับ
เปิดปากห้าม "ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวฉันเรียกรถกลับไปเอง"
"ได้ครับคุณหลิน งั้นก็ระวังๆ ด้วยนะครับ" รปภ. ยิ้มเจื่อน ก่อน
ลดเสียงลงแล้วเอ่ยขึ้น "ค�ำสั่งของคุณหนูนั้นพวกเราไม่กล้าที่จะไม่ฟัง แต่
ในมือของคุณยังมีสญั ญาอยูก่ ็ไม่ตอ้ งกลัวเหมือนกัน คุณไปติดต่อกับเลขาฯ
ของประธานซ่งเอานะ เรื่องนี้จะต้องมีวิธีแก้ไขดีๆ แน่นอนครับ"
ขณะที่ รปภ. ก�ำลังพูดก็มีเสียงตวาดดังมาจากด้านหลัง "มัวแต่
ท�ำตัวชักช้าลีลาอะไรกัน! ยังไม่เอาขยะพวกนี้ไปโยนทิง้ ให้หมดอีกเหรอ!"
หญิงสาวอายุน้อยในชุดกระโปรงพองสีแดง สวมรองเท้าส้นแหลม
ม้วนผมยาวเป็นลอนบางๆ หน้าตาสวยคม ทัง้ ยังแต่งหน้าอย่างพิถพี ถิ นั ยกมือขึน้
กอดอกมองส�ำรวจหลินเซินไปรอบหนึ่งในตอนที่เห็นเธอ ก่อนยิ้มออกมา
"เธอก็คือหลินเซินงั้นเหรอ ได้ยินว่าจบมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ของ
ไหวต้า* ระดับคณะศิลปกรรมศาสตร์ของไหวต้านีท่ ำ� ได้เท่านีเ้ องเหรอ"
หลินเซินก้าวถอยหลังไปสองก้าวอย่างแนบเนียน เม้มปากแน่น
ไม่พูดอะไร
หญิงสาวใช้สองนิว้ คีบม้วนภาพขึน้ มาด้วยสีหน้ารังเกียจ "ผลงานแบบนี้
ใช้หลอกพีโ่ ง่ๆ ของฉันยังพอไหว แต่คดิ จะมาหลอกฉันยังกระจอกไปหน่อย"
จากนัน้ เธอก็ขยีน้ วิ้ "ฉันรูม้ าว่าพวกเธอเซ็นสัญญากันแล้ว ค่าผิดสัญญาเท่าไหร่
เหลียนถังจะชดใช้ให้ไม่ขาดไปสักแดงเดียว แต่รปู ภาพของเธอ…อย่าได้คดิ
จะเอาเข้ามาอยู่ในเหลียนถังอีกตลอดไป" พูดจบก็ดดี นิว้ ออกท�ำให้ม้วนภาพ
ตกลงแล้วกางออกบนพืน้ กระทบฝุน่ จนลอยขึน้ มา "สายตาของพีฉ่ นั เกินเยียวยา
แล้วจริงๆ เห็นแล้วน่าขายหน้า"
* ไหวต้า ย่อมาจากไหวอันต้าเสวี่ย หมายถึงมหาวิทยาลัยไหวอัน

请以你的声音拥抱我

จนกระทัง่ เธอหันหลังเดินเข้าไปในโรงแรมแล้ว รปภ. ถึงได้เอ่ยปลอบ
พร้อมรีบเก็บม้วนภาพขึน้ มา "คุณหลิน คุณหนูเธอจบด้านศิลปะมาจากปารีส
อาจจะช่างเลือกไปบ้าง คุณอย่าได้เก็บไปใส่ใจ"
หลินเซินก้มหน้าลงขณะใช้โทรศัพท์มือถือเรียกรถ เอ่ยตอบกลับไป
เสียงเบา "ไม่หรอกค่ะ"
รถมาถึงอย่างรวดเร็ว รปภ. ช่วยหลินเซินขนรูปภาพขึ้นไปบนรถ
ในตอนทีร่ ถสตาร์ตเครือ่ ง รปภ. ก็ยงั เกาะกระจกรถแล้วเอ่ยปลอบหลินเซินว่า
"ไม่เป็นไรนะครับ! คุณหลิน ค่าผิดสัญญาเองก็ไม่นอ้ ย นับดูแล้วคุณยังได้กำ� ไร
ด้วยซ�ำ้ "
จนกระทัง่ กลับมาถึงบ้านหลินเซินก็ยงั ไม่ได้พดู อะไรสักค�ำ ห้องวาดภาพ
ที่ตอนแรกว่างเปล่าถูกเติมจนเต็มอย่างกะทันหัน ท�ำให้มองดูแน่นแออัด
เป็นพิเศษ เธอนั่งยองๆ ลงกับพื้น เลือกรูปภาพที่เสียหายไปแล้วออกมา
พลางถอนหายใจเบาๆ
ในตอนทีเ่ ดินถือแก้วน�ำ้ ผ่านคอมพิวเตอร์เธอก็ชะงักไป หลินเซินหันกลับ
แล้วไปนัง่ ลงตรงหน้าคอมพิวเตอร์ กดเปิดโปรแกรมคูร่ กั หนึง่ สัปดาห์ขนึ้ มา
หญิงสาวเงยหน้ามองนาฬิกาแขวนบนผนัง ตอนนีย้ งั เหลือเวลาอีกมากก่อนที่
ภารกิจประจ�ำวันจะเริม่ จึงไม่มบี ทเพลงภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่มเี สียงไพเราะ
ของผูห้ ญิงทีบ่ อกภารกิจด้วย
เธอหัวเราะเยาะตัวเองเบาๆ ก่อนลุกขึน้ ยืนเตรียมจากไป แต่ทนั ใดนัน้
ระบบก็เด้งข้อความเสียงแถวหนึ่งขึ้นมาว่า 'ระบบตรวจพบว่าวันนี้คุณเป็น
ฝ่ายเข้ามาในคูร่ กั หนึง่ สัปดาห์เอง ต้องการจะให้ชว่ ยติดต่ออีกฝ่ายหรือไม่'
มีวธิ แี บบนีด้ ว้ ย? หลินเซินตกใจเล็กน้อย หลังจากลังเลสักพักก็กดเลือก
ไปว่า 'ตอ้ งการ' สิบนาทีให้หลังกรอบหน้าต่างสนทนาก็มขี อ้ ความจาก Mayfly
เด้งขึ้นมา
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'กวางน้อย? เกิดอะไรขึ้นครับ'
ที่แท้เขาก็เรียกเธอแบบนี้
หลินเซินเริ่มรู้สึกเสียใจขึ้นมา ขณะพิมพ์ตอบกลับไปอย่างช้าๆ ว่า
'ไม่มีอะไรค่ะ คุณได้รับข้อความได้ยังไงกัน'
'ตอนลงทะเบียนใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปด้วยน่ะ เมือ่ ครูไ่ ด้รบั ข้อความ
ที่ระบบส่งมา บอกว่าคุณอยากคุยกับผม'
โปรแกรมนี้สมเป็นแม่สื่อมากจริงๆ
'ฉันก็แค่ออนไลน์ดูเล่นๆ น่ะ ไม่มีอะไรค่ะ'
หลินเซินหลงคิดว่าเขาจะซักไซ้ตอ่ ในเมือ่ ไม่วา่ ยังไงความหดหูข่ องเธอ
เวลานีก้ เ็ ป็นอะไรทีน่ า่ จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน แต่เขากลับไม่ได้ทำ� แล้ว
เปลีย่ นหัวข้อสนทนาไปอย่างเป็นธรรมชาติ
'ในเมื่อมาแล้ว เราก็มาท�ำภารกิจประจ�ำวันกันเลยเถอะครับ'
หลินเซินเลื่อนเม้าส์ ไปกดคลิกที่ตัวเลือกรับภารกิจ แล้วล�ำโพงก็มี
เสียงไพเราะทีค่ นุ้ เคยของผูห้ ญิงประจ�ำโปรแกรมลอยออกมา 'ภารกิจวันทีส่ ี่
ของคูร่ กั หนึง่ สัปดาห์ ร่วมผ่านด่านเกมด้วยกัน มอบแผ่นหลังของคุณให้กบั เขา
ที่คุณไว้ใจเถอะ'
จิตรกรสาวนึกไม่ถึงว่าจะเป็นเกมยิงปืนเกมหนึ่ง
ในความทรงจ�ำของหลินเซินเกมล่าสุดทีเ่ คยเล่นก็เป็นตอนสมัยประถม

请以你的声音拥抱我

พ่อซื้อเครื่องเล่นเกมยี่ห้อเสี่ยวป้าหวัง* มาให้เธอ และจับมือสอนเธอว่า
จะเล่นเกมเครือ่ งบินรบผึง้ ยังไง แต่เกมในทุกวันนีไ้ ด้เปลีย่ นรูปแบบมาใช้เม้าส์
กับคียบ์ อร์ดในการเล่นแทนแล้ว มือของหลินเซินจึงสัน่ อยูน่ อ้ ยๆ
คล้าย Mayfly จะเดาได้ว่าเธอเล่นไม่เป็น จึงส่งข้อความมาปลอบว่า
'ไม่ต้องกลัว ตามมาข้างหลังผมก็พอ'
ระบบพาเข้าสูก่ ารแนะน�ำเกมและวิธกี ารเล่นอย่างคร่าวๆ เมือ่ แสงสีขาว
สว่างวาบ บนหน้าจอก็ปรากฏภาพทุง่ หญ้ารกร้าง ตัวละครทีเ่ ธอควบคุมอยู่
มัดผมหางม้า สวมชุดรัดรูป ถือปืนกลมือกระบอกหนึง่ ดูเท่อย่างมาก
และตรงหน้าเธอก็มีชายหนุ่มตัวสูงใหญ่สวมชุดหนัง การแต่งตัว
คล้ายคลึงกับทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก�ำลังถือปืน
เดินส�ำรวจรอบๆ
'เกมไม่มีทางออกแบบมายากเกินไปหรอก ถึงยังไงนี่ก็เป็นกิจกรรม
อย่างหนึ่งของคู่รัก'
บนหน้าจอมีข้อความปลอบใจของเขาเลื่อนผ่านมา อย่างไรก็ตาม
หลินเซินก็ยงั คงเดินตามติดอยูข่ า้ งหลังเขาด้วยความรูส้ กึ ไม่สบายใจ บางครัง้
เธอก็คลิกเม้าส์พลาดไปยิงตรงทีว่ า่ งสองนัดแล้วตกใจจนตัวเองสะดุง้
'จะยิงยังไงก็ได้ครับ ขอแค่ไม่ยิงใส่ผมก็พอ'
เขาส่งข้อความเชิงล้อเล่นนั้นไปให้เธอเพื่อช่วยผ่อนคลายบรรยากาศ
* เสี่ยวป้าหวัง ชื่อบริษัทเกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทการศึกษา ออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกมและการศึกษา
ส�ำหรับเด็กๆ
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ชายหนุม่ เพิง่ จะส่งข้อความเสร็จ ซอมบีห้ น้าตาน่ากลัวก็ทะลักออกมา
จากรอบด้าน เพือ่ สร้างบรรยากาศให้ตนื่ เต้น ตรงหน้าจอจึงมีไซเรนสีแดง
กะพริบไม่หยุด มือของหลินเซินมีเหงือ่ ออกแล้ว ตัวละครของเธอวิง่ ตามหลัง
ตัวละครของเขาไปพลางใช้ปนื กราดยิงไปรอบด้าน ฆ่ากลุม่ ซอมบีจ้ นเปิดทาง
เส้นหนึง่ ได้
ทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ เป็นเกม แต่เธอก็ยงั รูส้ กึ ดีใจเหมือนหนีตายออกมาได้อยูด่ ี
ตัวละครบุกเข้าไปในป่า รอบด้านเต็มไปด้วยหินขรุขระรูปร่างประหลาด
ทัง้ คูต่ า่ งไม่รวู้ า่ จะมีสตั ว์ประหลาดอ้าปากกางกรงเล็บโผล่ออกมาจากด้านหลัง
ก้อนหินเมือ่ ไหร่ แต่ทกุ ครัง้ ทีม่ นั โผล่มาตัวละครของเขาก็จะยกปืนขึน้ ยิงใส่
สัตว์ประหลาดทีก่ ระโจนอยูก่ ลางอากาศก่อนทุกครัง้ โดยทีห่ ลินเซินยังไม่ทนั รูต้ วั
ด้วยซ�ำ้ ตรงแผนทีแ่ สดงให้เห็นว่าผ่านไปแล้วครึง่ ทาง ตัวละครของทัง้ สองคน
ยังคงมีเลือดเต็มหลอด
หลินเซินรู้สึกจนใจอยู่บ้าง
'ฉันรู้สึกว่าเกมนี้ไม่จ�ำเป็นต้องมีฉัน'
'จะไม่จ�ำเป็นได้ยังไง'
เขาหยุดเล่นเพื่อพิมพ์ข้อความ
'แผ่นหลังของผม…มอบให้คุณคอยปกป้องมาโดยตลอด'
หลินเซินอึง้ ไป มองดูตวั ละครของตัวเองทีต่ ามติดอยูด่ า้ นหลังตัวละคร
ของ Mayfly บนหน้าจอ เขาเปิดทางอยูข่ า้ งหน้า ส่วนเธอก็ไม่ใช่วา่ ก�ำลัง
ปกป้องเขาอยู่ด้านหลังหรอกเหรอ เป้าหมายแต่แรกเริ่มของเกมนี้ไม่ใช่
การให้ชว่ ยสนับสนุนกันหรือยังไง…

请以你的声音拥抱我

หลังผ่านด่านมาได้ ตัวละครของเธอยังมีเลือดเต็มหลอด ส่วนของเขานัน้
เสียไปแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ นีน่ บั ได้วา่ เป็นชัยชนะโดยสมบูรณ์แบบ หลินเซิน
บิดขีเ้ กียจน้อยๆ ก่อนเงยหน้าขึน้ มองเวลา นึกไม่ถงึ เลยว่าจะผ่านไปสองชัว่ โมง
แล้ว
ระบบของโปรแกรมคูร่ กั หนึง่ สัปดาห์มแี สงสีทองกะพริบออกมา บนจอ
มีขอ้ ความเขียนไว้วา่ 'ยนิ ดีดว้ ย พวกคุณผ่านด่านแล้ว ระดับความเข้าขากัน
เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ เป็นอันดับทีห่ นึง่ '
เขาส่งข้อความมาถามเธอ
'ได้เป็นที่หนึ่งรู้สึกยังไงบ้างครับ'
เธอเองก็ยิ้มออกมา
'ไม่เลวค่ะ'
'ใกล้เที่ยงแล้ว คิดว่าจะกินอะไรเหรอครับ'
หลินเซินหันหน้ากลับไปมองตูก้ บั ข้าวครัง้ หนึง่ ก่อนพิมพ์ตอบกลับไป
ตามตรง
'บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปค่ะ'
อีกฝ่ายไม่ได้ตอบกลับมาสักพักใหญ่จนหลินเซินคิดว่าเขาคงไปท�ำ
อย่างอืน่ แล้ว จิตรกรสาวเตรียมจะปิดคอมพิวเตอร์ ทว่าตอนนัน้ เองในทีส่ ดุ
กรอบสนทนาก็เด้งข้อความทีเ่ ขาส่งมา มันเป็นข้อความยาวๆ เรียงล�ำดับข้อ
ตามหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ อธิบายวิธีการต้มบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปให้อร่อย
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อย่างละเอียด
'นี่เป็นวิธีท�ำบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปเมื่อครั้งก่อนของคุณเหรอคะ'
'ผมคิดค้นขึ้นมาเอง สูตรลับเฉพาะตัว'
หลินเซินหัวเราะไปกับค�ำตอบของเขา
'งั้นฉันจะลองดูค่ะ'
หลินเซินชะงักไป ก่อนส่งข้อความไปเพิ่ม
'วันนี้ขอบคุณมากนะคะ!'
เขาตอบกลับมาอย่างรวดเร็ว
'ยินดีที่ได้รับใช้ครับ พรุ่งนี้เจอกัน'
ในตูเ้ ย็นมีผกั กับไข่เหลืออยู่ หลินเซินจดบันทึกขัน้ ตอนการต้มบะหมี่
กึง่ ส�ำเร็จรูปของ Mayfly เอาไว้ในสมุดโน้ตทีว่ างไว้บนชัน้ ตรงตูก้ บั ข้าวแทน
หนังสือสูตรอาหาร เมือ่ เทียบกับการต้มด้วยน�ำ้ ร้อนธรรมดาๆ แล้วยุง่ ยากกว่า
หน่อย แต่รสชาติกอ็ ร่อยมากขึน้ จริงๆ
กินไปได้ครึง่ ทาง เสียงโทรศัพท์มอื ถือของเธอก็ดงั ขึน้ เป็นเบอร์โทรที่
ไม่คนุ้ เบอร์หนึง่ หลินเซินจึงลังเลเล็กน้อยก่อนกดรับ "สวัสดีคะ่ ?"
น�้ำเสียงทุ้มหนักดังขึ้นจากอีกฝั่ง "คุณหลิน"
หลินเซินอึ้งไปเล็กน้อย "ประธานซ่ง?"

请以你的声音拥抱我

"วันนีข้ อโทษด้วยจริงๆ ครับ!" หลินเซินนึกไม่ถงึ จริงๆ ว่าจะเป็นสายจาก
ซ่งเซียวหาน ทีค่ นพูดกันไม่ใช่วา่ เขาไม่เคยคุยโทรศัพท์หรอกเหรอ แต่ในตอนที่
เธอก�ำลังประหลาดใจ ก็ได้ยนิ เขาพูดต่อว่า "อีเมล…คุณไม่ได้ตอบกลับ"
เมื่ อ ครู ่ นี้ เ ธอตั้ ง ใจเล่ น เกมเกิ น ไปก็ เ ลยไม่ ทั น สั ง เกต หลิ น เซิ น
ถือโทรศัพท์มือถือขณะวิ่งไปที่หน้าคอมพิวเตอร์ก่อนจะเปิดอีเมลขึ้นมา
มีอีเมลที่ซ่งเซียวหานส่งมาจริงๆ
'คุณหลิน ผมเพิ่งกลับมาจากไปท�ำงานข้างนอก ผมรู้สึกเสียใจกับ
เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในตอนเช้าวันนีม้ าก หวังว่าพวกเราจะมาเจอหน้ากัน ให้ผม
ได้ขอโทษกับคุณต่อหน้าได้ไหมครับ'
ปลายสายยังคงนิง่ เงียบไปคล้ายว่าก�ำลังรอค�ำตอบจากเธอ หลินเซิน
เม้มปากน้อยๆ ก่อนจะเอ่ยตอบไป "ไม่เป็นไรค่ะ! ถ้าเกิดทางโรงแรมเหลียนถัง
มีผลงานทีด่ กี ว่ามาแทนทีภ่ าพของฉัน ฉันก็ไม่มคี วามเห็นอะไรค่ะ"
ซ่งเซียวหานชะงักไป เขาตอบกลับด้วยน�ำ้ เสียงเยือกเย็น "ผมจะจัดการ
ให้เรียบร้อย คุณหลินสบายใจได้ครับ"
หลังวางสายซ่งเซียวหานก็ก้มมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่ตอนนี้
มืดลงแล้วด้วยความรูส้ กึ อึง้ ไปชัว่ ขณะ บนใบหน้าเย็นชาเต็มไปด้วยความสงสัย
ทัง้ ยังแฝงไปด้วยความตกใจระคนยินดี จนผูช้ ว่ ยเคาะประตูแล้วเอาสัญญา
ฉบับใหม่เข้ามาวางให้นั่นแหละ ซ่งเซียวหานถึงได้เงยหน้าขึ้น น�้ำเสียงที่
สัน่ ระริกของเขาเอ่ยออกมารัง้ ตัวผูช้ ว่ ยทีก่ ำ� ลังจะออกจากห้องไปเอาไว้ "จินจง
นาย...รอเดีย๋ ว"
ผู้ช่วยจินจงตกใจจนเกือบสะดุดล้ม
เกิดอะไรขึ้น…ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วเหรอ เจ้านาย
ที่ไม่เคยชอบการเปิดปากพูดตอนนี้กลับเรียกชื่อของฉัน ซ�้ำยังบอกให้ฉัน
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รอเดี๋ยวด้วย
จินจงหันหน้ากลับไปอย่างตื่นตระหนก บนใบหน้าซ่งเซียวหาน
มีสหี น้าคิดหนักและความลังเลวาบผ่าน เขากลืนน�ำ้ ลาย สูดลมหายใจเข้าลึก
เล็กน้อย ก่อนพูดต่อ "เอก...เอกสารฉบับนี้..."
ช่างเถอะ เขายอมแพ้แล้ว ดังนั้นพอซ่งเซียวหานโบกมือไล่ด้วย
สีหน้าอ่อนล้าเป็นสัญญาณบ่งบอกให้ออกไป จินจงจึงรีบชิง่ ออกจากห้องไป
ทันที
ลมจากเครือ่ งปรับอากาศในห้องท�ำงานพัดมุมหนึง่ ของเอกสารขึน้ มา
ซ่งเซียวหานขมวดคิ้วแน่นขณะยังจับจ้องชื่อในรายการโทรออกชื่อนั้น
บนจอโทรศัพท์
หนึ่งชั่วโมงให้หลังหลินเซินก็ได้รับสายจากซ่งเซียวหานอีกครั้ง เธอ
เอ่ยอย่างลังเล "ประธานซ่ง..."
อีกฝั่งเปิดปากเอ่ยเรียบๆ "ผมอยู่หน้าบ้านคุณ"
"บ้านฉันเหรอคะ"
"มาเจอหน้าคุยกันครับ"
หลินเซินได้แต่ยอมออกไปเจออย่างไร้ทางเลือก
หลังเดินออกมาจากตรอกเหล่าไหว หลินเซินก็เห็นรถของซ่งเซียวหาน
จอดอยูต่ รงด้านหน้าตรอก ทว่าสภาพอากาศร้อนแบบนีเ้ ขากลับไม่ได้นงั่ รอ
อยู่ในรถ แต่กลับมายืนรอเธออยู่ด้านนอก พอจิตรกรสาวเดินเข้าไปใกล้
ซ่งเซียวหานก็ชว่ ยเปิดประตูรถให้เธอก่อนแล้วตัวเองถึงได้เดินกลับไปขึน้ รถ
อากาศภายในรถเย็นก�ำลังดี ซ่งเซียวหานสตาร์ตเครือ่ ง ขณะทีห่ ลินเซิน
ยังรูส้ กึ กระอักกระอ่วนอยูบ่ า้ ง "ประธานซ่ง คุณรูว้ า่ ฉันอยูท่ นี่ ี่ได้ยงั ไงคะ"
"สัญญา"
หลินเซินเดาไม่ออกว่าเขาตัง้ ใจจะท�ำอะไรกันแน่ เธอคาดเข็มขัดนิรภัย
ด้วยท่าทีเกร็งๆ ด้านซ่งเซียวหานก็กลับรถพร้อมหันหน้ามาถามเธอ "กินข้าวแล้ว

请以你的声音拥抱我

หรือยังครับ"
"กินแล้วค่ะ"
"ผมยังไม่ได้กนิ " จูๆ่ เขาก็ยมิ้ ออกมา เป็นรอยยิม้ บางๆ เหมือนกับ
แสงแดดในฤดูใบไม้ผลิทหี่ ลอมละลายน�ำ้ แข็งผืนบางบนผิวทะเลสาบ ใบหน้า
ทีม่ กั จะเย็นชาอยูเ่ สมอเวลานีก้ ลับดูอบอุน่ ขึน้ มาเช่นกัน "ไปกินด้วยกัน"
ตอนนีเ้ ป็นช่วงเวลากินข้าวเทีย่ งพอดี ซ่งเซียวหานขับรถอ้อมออกจาก
เขตตัวเมืองขึน้ ไปบนทางหลวงเลียบทะเล ข้างนอกหน้าต่างรถคือทิวทัศน์ทะเล
ที่สามารถมองเห็นได้ไกลอย่างไร้ขอบเขต ผิวทะเลที่ถูกแสงแดดแผดเผา
ม้วนคลืน่ ร้อนๆ ขึน้ มาสาดกระทบกับก้อนหินริมชายฝัง่
จุดหมายปลายทางคือภัตตาคารกวนหูเก๋อ ซึง่ เป็นภัตตาคารติดทะเล
ทีห่ รูหราติดอันดับหนึง่ ของเมืองไหวอัน ซ่งเซียวหานพาเธอเดินตรงขึน้ ไปที่
ชัน้ หก ทีน่ น่ั เป็นร้านอาหารส่วนตัวของเขาซึง่ มีบรรยากาศเงียบสงบ ด้านนอก
กระจกบานยาวจรดพืน้ สามารถมองเห็นหาดทรายและคลืน่ ขาวได้
ภายในห้องอาหารไม่มบี ริกร พ่อครัวเข้าใจความชอบและรสปากของ
ซ่งเซียวหานดีจงึ ไม่จำ� เป็นต้องถามอะไรมาก แต่ตอนทีเ่ ห็นหลินเซินเขาก็มี
อาการอึง้ ไปเล็กน้อย ก่อนสอบถามอย่างสุภาพ "คุณผูห้ ญิงท่านนีจ้ ะรับอะไรดี
ครับ"
ซ่งเซียวหานช่วยดึงเก้าอี้ออกให้เธอ หลินเซินพยายามข่มความ
ไม่เคยชินลงไป "ฉันกินข้าวมาแล้วค่ะ"
พ่อครัวยิม้ น้อยๆ "ถ้าอย่างนัน้ เอาเป็นของหวานหลังอาหารเป็นยังไง
ครับ"
หลินเซินพยักหน้า
เป็นครัง้ แรกทีเ่ ธอได้มาสถานทีแ่ บบนี้ ซ�ำ้ ยังมากับซ่งเซียวหานทีเ่ พิง่
เคยพบหน้ากันครัง้ เดียวอีกด้วย หลินเซินไม่รวู้ า่ ควรเอาสายตาไปวางไว้ทไี่ หน
และซ่งเซียวหานก็ดันเป็นคนพูดน้อยมากๆ ดังนั้นเมื่อทั้งคู่มาอยู่ด้วยกัน
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ภายในห้องจึงเงียบสนิทจนได้ยนิ แม้กระทัง่ เสียงเข็มตก
ผ่านไปครู่ใหญ่ก็เป็นเขาที่เปิดปากขึ้นก่อน "คุณหลิน" สีหน้าของ
ซ่งเซียวหานเคร่งเครียด เอ่ยแต่ละค�ำออกมาอย่างเชือ่ งช้า "เรือ่ งเมือ่ เช้า…
ต้องขอโทษด้วยครับ!"
หลินเซินรีบส่ายหน้าทันที "ไม่เป็นไรค่ะ!"
เขาขอโทษมาสามครั้งแล้ว ท่าทางเกรงใจเธอจนท�ำให้หลินเซิน
รูส้ กึ ตกใจอยูบ่ า้ ง ซ่งเซียวหานคล้ายจะไม่สงั เกต ชายหนุม่ ส่งซองเอกสาร
ที่เอาติดลงมาจากรถด้วยยื่นให้ "สัญญาใหม่ครับ"
หลินเซินรับมาด้วยความประหลาดใจ เธอเปิดซองแล้วหยิบหนังสือสัญญา
ออกมาดู หลังอ่านตัง้ แต่ตน้ จนจบไปรอบหนึง่ สีหน้าของจิตรกรสาวก็เปลีย่ นไป
เป็นตกตะลึงขึน้ มาทันที สัญญาฉบับนี้ได้เพิม่ เงือ่ นไขใหม่เข้าไปในเนือ้ หาเดิม
เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าในช่วงเวลาสองปี หากโรงแรมเหลียนถังทุกสาขา
ต้องการใช้รปู ภาพจะใช้ภาพของหลินเซินทัง้ หมด และขอแค่เป็นแกลลอรีท่ ี่
เหลียนถังมีส่วนร่วมในการลงทุน ทางโรงแรมก็จะน�ำภาพวาดของเธอไป
จัดแสดงก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งยังเพิ่มค่าชดเชยในกรณีที่ทางโรงแรม
ผิดสัญญาก่อนหน้านีเ้ ป็นสามเท่า
แบบนี้เรียกได้ว่าเขาก�ำลังท�ำบุญอยู่ชัดๆ หลินเซินบีบเอกสารแน่น
"ประธานซ่งคะ สัญญาฉบับนี้มัน..."
ซ่งเซียวหานเอ่ยขัดเสียงเรียบ "ชดเชยครับ"
หลินเซินยิ้มออกมาน้อยๆ อย่างจนใจ ก่อนผลักสัญญากลับไป
"ขอบคุณค่ะ! แต่ฉันเซ็นสัญญาฉบับนี้ไม่ได้ค่ะ"
ซ่งเซียวหานขมวดคิว้ ส่วนหลินเซินก็เงียบขรึมลง "เรือ่ งเมือ่ เช้าท�ำให้
ฉันรูส้ กึ เสียใจก็จริง แต่ไม่ถงึ ขัน้ ทีค่ ณุ ต้องมาใช้วธิ ที ำ� บุญท�ำทานแบบนี้ นีม่ นั
ชดเชยมากเกินไป ฉันหวังว่าภาพของฉันจะถูกน�ำไปจัดแสดงด้วยความชืน่ ชม
ไม่ใช่ดว้ ยความเห็นใจค่ะ"

请以你的声音拥抱我

ซ่งเซียวหานมองหลินเซิน เห็นเธอเม้มริมฝีปาก เขาถึงได้เปิดปากพูด
ด้วยเสียงทุม้ หนัก "ผมชอบรูปภาพของคุณมาก" ความเย็นชาบริเวณหว่างคิว้
ของเขาเลือนหายไปและลดความเร็วในการพูดลง "ครัง้ แรกที่ได้เห็นก็รสู้ ึก
ถูกดึงดูดแล้วครับ"
หลินเซินไม่เข้าใจ "เพราะอะไรคะ ภาพของฉันไม่มเี นือ้ หาอะไรทัง้ นัน้
นี่คะ"
ซ่งเซียวหานชะงักไปก่อนเอ่ยออกมาอย่างเนิบช้า "หลายๆ ครั้ง
ค�ำพูดและรูปธรรมกลับไม่อาจ..." เขาชะงักไปอีกเล็กน้อย เหมือนจะรู้สึก
อึดอัดอยู่บ้าง หลังจากยกมือขึ้นเพื่อปลดกระดุมคอเสื้อแล้วถึงได้เอ่ยต่อ
"แสดงอารมณ์ทแี่ ท้จริงของคนคนหนึง่ ออกมาได้…และอารมณ์ที่ไม่สามารถ
แสดงออกผ่านค�ำพูดได้พวกนัน้ กลับสัมผัสได้ในรูปภาพของคุณ...อย่างชัดเจน"
หลินเซินอึ้งไปเล็กน้อย
คนคนนี้ นึกไม่ถึงว่าจะมองรูปภาพของเธอออกจริงๆ...
สีสันที่ตัดกันพวกนั้น ไม่ใช่ว่าหลินเซินเทถาดสีไปตามอารมณ์ แต่
นั่นคือกลุ่มก้อนอารมณ์ที่ยากจะระบายออกในใจเธอ การวาดภาพส�ำหรับ
หลินเซินแล้วไม่เคยเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน แต่เป็นการระบาย
แต่ท�ำไมซ่งเซียวหานถึงได้มองออกกัน ลูกรักของพระเจ้าอย่างเขา
จะมาเข้าใจสิ่งที่เธอแบกรับเอาไว้พวกนั้นได้ยังไง
บรรยากาศเงียบลงไปชัว่ ขณะ แล้วจูๆ่ ก็ไม่รวู้ า่ ท�ำไมซ่งเซียวหานถึง
ขมวดคิว้ ขึน้ มา เขารอจนพ่อครัวยกอาหารมาเสิรฟ์ เรียบร้อยถึงได้เปิดปากพูด
น�ำ้ เสียงของชายหนุม่ ยังคงเนิบช้าตามเดิม "คุณหลิน พอได้คยุ กับคุณแล้ว
ผมรูส้ กึ แปลกมาก แต่กอ่ นผมไม่คอ่ ยได้พดู มากเท่าไหร่"
พ่อครัวท�ำพุดดิง้ สตรอเบอรีม่ าให้หลินเซิน เธอใช้สอ้ มจิม้ ชิน้ สตรอเบอรี่
"จริงเหรอคะ"
เขาเผยยิม้ "ครับ ผมดีใจมากทีไ่ ด้คยุ กับคุณ" ไม่รวู้ า่ เขาคิดอะไรขึน้ มาได้
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บนใบหน้าของชายหนุ่มจึงมีสีหน้าที่เธอมองแล้วไม่เข้าใจ เธอได้ยินเขา
ลดเสียงลงในตอนทีเ่ อ่ยต่อ "ผมไม่ได้คยุ กับใครมานานแล้ว"
หลังสลัดความเย็นชาและเงียบขรึมพูดน้อยในอดีตออกไปแล้ว เวลาที่
ซ่งเซียวหานยิม้ ก็กลับดูอบอุน่ อย่างไม่คาดฝัน ตอนทีม่ มุ ปากของชายหนุม่
หยักยกขึน้ เมือ่ ตัง้ ใจมองดูจะเห็นว่าบนแก้มมีลกั ยิม้ จางๆ อยูร่ อยหนึง่
หลังกินข้าวเสร็จซ่งเซียวหานก็ยนื่ หนังสือสัญญาตัวใหม่นนั้ ให้เธออีกครัง้
เมือ่ พูดคุยกันมาจนถึงตอนนีก้ ็ไม่จำ� เป็นต้องเล่นตัวอะไรอีกแล้ว หลินเซินจึง
เซ็นชือ่ ของตัวเองลงไป ก่อนเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงจริงใจ "ขอบคุณคุณมากจริงๆ
นะคะ!"
ซ่งเซียวหานยิ้มน้อยๆ "ผมจะส่งคุณกลับบ้านครับ"
ใกล้บา่ ยแล้ว ตรงขอบฟ้ามีเมฆขาวซ้อนตัวกันหลายชัน้ แสงอาทิตย์
ซ่อนตัวอยูเ่ บือ้ งหลังชัน้ เมฆ ลดทอนความร้อนไปได้ไม่นอ้ ย ลิฟต์สว่ นตัว
ก�ำลังซ่อมบ�ำรุงอยู่ ซ่งเซียวหานจึงพาเธอไปใช้ลิฟต์ของแขก ในตอนที่
ประตูลฟิ ต์เปิดออก พบว่าข้างในมีชายหญิงก�ำลังพูดคุยหัวเราะกันอยูค่ หู่ นึง่
สายตาสองคูม่ องสบกัน หลินเซินก้มหน้าลงขณะเดินเข้าไป
เธอมักจะเจอกู้ชิงไหวในสถานการณ์แบบนี้อยู่เสมอ ตอนนี้เวลาเห็น
หญิงสาวแปลกหน้าทีอ่ ยูข่ า้ งกายเขา เธอกลับไม่รสู้ กึ ประหลาดใจอีกต่อไปแล้ว
ประตู ลิ ฟ ต์ ป ิ ด ลง หญิ ง สาวแปลกหน้ า เปิ ด ปากเอ่ ย ขึ้ นมาก่ อ น
"ซ่งเซียวหาน? บังเอิญจังนะคะ"
ซ่งเซียวหานมีสหี น้าราบเรียบ ตอบรับสัน้ ๆ อย่างเฉยชา หญิงสาวยิม้
ออกมาน้อยๆ "นัดทานอาหารครัง้ ก่อนทีค่ ณุ เทฉัน เรือ่ งนีล้ อื กันไปทัว่ วงการ
แล้วนะ พ่อฉันบอกว่าจะมาคุยกับคุณ แต่ฉนั เกลีย้ กล่อมเขาเอาไว้เอง" เธอ
เขยิบเข้าไปใกล้เขาอีกนิด มุมปากหยักยกขึน้ "คุณไม่รสู้ กึ ว่าตัวเองติดค้าง
ค�ำขอโทษและขอบคุณกับฉันเหรอคะ"

请以你的声音拥抱我

สายตาหลินเซินไม่ว่อกแว่ก ขณะที่เธอค่อยๆ เขยิบไปด้านข้าง
อย่างเงียบๆ หลายก้าว
จากนัน้ ก็ได้ยนิ เสียงเย็นชาของซ่งเซียวหานดังขึน้ "ขอโทษ! ขอบคุณ
มาก!"
ทีด่ า้ นหลังของซ่งเซียวหานและผูห้ ญิงคนนัน้ มีเสียงหลุดข�ำดังออกมา
กูช้ งิ ไหวยืนกอดอกมีสหี น้าราวกับก�ำลังชมละคร เมือ่ เห็นหญิงสาวหันกลับมา
ถลึงตาใส่ เขาก็บยุ้ ปากเป็นเชิงบอกให้เธอท�ำต่อไป หญิงสาวจึงเคลือ่ นสายตา
มาทีห่ ลินเซินแทน
"นีค่ อื สาเหตุทคี่ ณุ เทฉันเหรอคะ ได้ยนิ มาว่าชัน้ หกเป็นร้านอาหารส่วนตัว
ของคุณ ไม่เคยพาคนนอกเข้าไปมาก่อน แล้วนีอ่ ะไรกัน เธอไม่ใช่คนนอก
หรอกเหรอ" เธอเดินเข้ามาใกล้หลินเซินแล้วใช้เล็บจิม้ บ่าจิตรกรสาว "หรือว่า
เธอจะเป็นคนรักลับๆ ของคุณ?"
ชั่วพริบตาที่ปลายนิ้วแตะโดนบ่า หลินเซินก็มีอาการโซเซถอยไป
ข้างหลัง ซ่งเซียวหานยืน่ มือออกไปกันตัวหลินเซินเอาไว้พร้อมเอ่ยเสียงเย็น
"คุณเผย!"
หญิงสาวถูกการกระท�ำเช่นนั้นของทั้งคู่กระตุ้นให้รู้สึกโมโหขึ้นทันที
ท่าทางเหมือนจะกระโจนเข้าไปทะเลาะด้วย "ซ่งเซียวหาน! คุณอย่าได้รงั แกกัน
เกินไป! คุณอย่าหลงคิดว่า..." ยังไม่ทนั พูดจบเธอก็ถกู กูช้ งิ ไหวดึงตัวกลับมา
จึงหันไปถลึงตาใส่เขา "ท�ำอะไรน่ะ!"
กู้ชิงไหวฉีกยิ้ม "ลิฟต์มาถึงแล้ว"
เธอขยีเ้ ท้า ก่อนชีน้ วิ้ ไปทีห่ ลินเซินกับซ่งเซียวหาน "พวกเขากลับ..."
กูช้ งิ ไหวไม่พดู ไม่จาก็ลากตัวเธอออกไปข้างนอกทันที "พอได้แล้ว ถ้ายัง
โมโหต่อเครือ่ งส�ำอางจะหลุดหมดนะ งานเต้นร�ำก�ำลังจะเริม่ แล้วนะครับ"
หญิงสาวโมโหจัดแต่กท็ ำ� อะไรไม่ได้ เธอได้แต่มองดูประตูลฟิ ต์ทคี่ อ่ ยๆ
เลื่อนปิด สุดท้ายจึงเอาโทสะไประบายใส่กู้ชิงไหวแทน "เชื่อไหมว่าฉันจะ
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ให้คะแนนคุณแย่ๆ!"
กู้ชิงไหวหันกลับไปมองประตูลิฟต์ที่ปิดลงอีกครั้งหนึ่ง ในที่สุดเขาก็
ปล่อยตัวเธอออก ก่อนยกมือขึ้นน้อยๆ อย่างยอมแพ้ ฉีกยิ้มแล้วเอ่ยขึ้น
"แบบนัน้ น่าเบือ่ จะตายไป เดีย๋ วครัง้ นีผ้ มจะลดให้คณุ สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลย"
มือที่ยื่นมาย่อมไม่ตบคนที่ส่งยิ้มให้* และยิ่งเป็นใบหน้าที่หล่อเหลา
ขนาดนี้ด้วย หญิงสาวจึงได้แต่ถลึงตาใส่เขา ก่อนสะบัดมือแล้วเดินหนีไป
บรรยากาศภายในลิฟต์เงียบลง ซ่งเซียวหานขมวดคิ้วขณะเอ่ยถาม
หลินเซิน "ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับ"
หลินเซินมองตามเงาร่างที่ค่อยๆ หายลับไปโดยไม่ละสายตาจน
ประตูลฟิ ต์ปดิ ลง ในสมองปรากฏภาพของอาจิง้ กับคูแ่ ม่ลกู ใต้ตน้ แม็กโนเลีย
ผ่านไปนานถึงได้ส่ายหน้าแล้วตอบกลับไป "ไม่เป็นไรค่ะ"
ซ่งเซียวหานพาหญิงสาวกลับไปส่งทีบ่ า้ น หลังนัดหมายเวลาทีจ่ ะมารับ
รูปภาพแล้วถึงได้กลับไป หลินเซินพลิกสัญญาอ่านอีกครั้ง เธอยังคงรู้สึก
ไม่อยากจะเชือ่
วันรุ่งขึ้นก็มาถึงช่วงท�ำภารกิจของคู่รักหนึ่งสัปดาห์อีกครั้ง หลินเซิน
นัง่ ลงหน้าคอมพิวเตอร์ตรงตามเวลา เสียงไพเราะของผูห้ ญิงดังออกมาจาก
ล�ำโพงว่า 'ภารกิจคูร่ กั หนึง่ สัปดาห์วนั ทีห่ า้ อ่านบทความทีค่ ณุ ชอบมากทีส่ ดุ
บทหนึ่งให้อีกฝ่ายฟังเถอะ!'
แววตาเฝ้ารอคอยเวลานี้กลับนิ่งแข็งไปเล็กน้อย หลินเซินมองดู
ปุ่มอัดเสียงที่เด้งขึ้นมาบนหน้าจอแล้วใจลอยไป อีกฝั่งเงียบไปสักพักแล้ว
พิมพ์ข้อความส่งมาว่า
'ภารกิจนี้ไม่เป็นมิตรกับพวกเด็กสายวิทย์เท่าไหร่ ไม่งั้นผมจะอ่าน
* มือทีย่ นื่ มาย่อมไม่ตบคนทีส่ ง่ ยิม้ ให้ เป็นส�ำนวนหมายถึงถ้าท�ำผิดแล้วยอมรับผิดแต่โดยดี อีกฝ่ายย่อมไม่อาจใจแข็ง
ท�ำอะไรรุนแรง
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ตารางธาตุให้คุณฟังแล้ว เอาไหมครับ?'
หลินเซินหัวเราะไปกับข้อความของเขาก่อนพิมพ์กลับไป
'ก็ได้นะคะ'
หลังจากนัน้ ไม่นานในหน้าต่างสนทนาก็มไี ฟล์เสียงทีเ่ ขาส่งมา ไม่รวู้ า่
ท�ำไมหลินเซินถึงรู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้าง เธอกดปุ่มเปิดไฟล์ด้วยนิ้วที่สั่นระริก
หลังเสียงคลืน่ ซ่าๆ ผ่านไป ก็มเี สียงทุม้ ต�ำ่ เล็กน้อยของชายหนุม่ ดังออกมา
จากล�ำโพง
เสียงนั้นแฝงไปด้วยความแหบพร่าเหมือนช่วงเวลากลางคืน และยัง
เหมือนน�ำ้ ทะเลซัดสาดก้อนกรวด เสียงนัน้ ถูกบีบอัดผ่านอุปกรณ์มาจึงขาด
ความสมจริงไปบ้าง แต่กย็ งั คงน่าฟังมากอยูด่ ี มันไม่ใช่ตารางธาตุอะไร แต่เป็น
เนือ้ หาจากบทความร�ำลึกถึงหลิวเหอเจินของหลูซ่ วิน่ *
'สมัยเรียนผมเคยถูกลงโทษให้ยืนเพราะบทความนี้อยู่หลายครั้ง
เลยจ�ำได้แม่น กวางน้อยตั้งใจจะอ่านอะไรให้ผมฟังเหรอ'
หลินเซินมองดูข้อความที่เขาส่งมาแล้วใจลอยไป หลังผ่านไปสักพัก
หลินเซินก็รวบรวมความกล้าลุกขึน้ ไปหยิบหนังสือเก่าซึง่ มุมปกม้วนงอแล้ว
ออกมาเล่มหนึ่งจากห้องหนังสือ หลังจากนั้นก็กดเปิดปุ่มบันทึกเสียง
สิบนาทีให้หลังเสียงติ๊งก็ดังขึ้น ชายหนุ่มได้รับไฟล์เสียงที่ส่งมาจาก
หลินเซินแล้ว มือเรียวข้างหนึง่ วางแก้วกาแฟลงแล้วเอือ้ มไปจับเม้าส์เพือ่ กดปุม่
* 'บทความร�ำลึกถึงหลิวเหอเจิน' ของหลู่ซวิ่น บิดาแห่งการประพันธ์สมัยใหม่ของจีน เขียนขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926
หลิวเหอเจินคือหนึ่งในแกนน�ำของกลุ่มนักศึกษาปักกิ่งในขบวนการ 4 พฤษภาคม ต่อต้านจักรวรรดินิยม เธอ
เสียชีวติ ลงเมือ่ มีอายุเพียง 22 ปีในเหตุการณ์สงั หารหมูว่ นั ที่ 18 มีนาคม หลังหลูซ่ วิน่ เข้าร่วมงานร�ำลึกถึงหลิวเหอเจิน
แล้ว ก็ได้เขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อไว้อาลัย
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เปิดฟัง
หลังเสียงซ่าๆ ดังขึ้นสักพักก็มีเสียงทุ้มนุ่มนวลดังออกมาจากล�ำโพง
"ฉันหวังว่า เขาจะเป็นเหมือนกับฉัน
ในอกมีเลือด ในหัวใจมีบาดแผล
ไม่หวังบุปผางามจันทร์เต็มดวง*
ไม่น�ำพาเสียงขลุ่ยสั้นยาว**
ความล�ำบากดั่งใบชารสขม
ในความขมแฝงรสหอมสดชื่น
จงยืนหยัดดั่งกล้วยไม้
ชูช่อตระหง่านอาบน�้ำค้างสารท..."
มันเป็นบทกลอน 'ฉันหวังว่า' ของซูถิง***
ชายหนุ่มที่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ยืดตัวขึ้นช้าๆ รอยยิ้มคล้ายมี
คล้ายไม่มีค่อยๆ เลือนหายไปแทนที่ด้วยความตกตะลึง ไฟล์บันทึกเสียง
เล่นจนจบอย่างรวดเร็ว เขาจึงกดเปิดเพือ่ เล่นใหม่อกี ครัง้ น�ำ้ เสียงอ่อนโยนนัน้
ราวกับแสงสว่างดึงเขากลับไปยังโบสถ์ในยามบ่ายวันนั้น
บ่ายวันนัน้ …แสงแดดลอดผ่านบานหน้าต่างเข้ามา แล้วก็เป็นเสียงนี…
้
ด้วยน�ำ้ เสียงและความเร็วแบบเดียวกับทีท่ อ่ งบทสวดวรรคหนึง่ จากพันธสัญญาเดิม
ใช่เสียงนั้นหรือเปล่า…เสียงที่ท�ำให้เขานอนหลับได้เสียงนั้น
แต่ตอนนี้กู้ชิงไหวแค่รู้สึกว่าจิตใจของตัวเองสงบและผ่อนคลาย แต่
ไม่ได้ง่วงงุน หรือเพราะว่าได้ยินผ่านอินเตอร์เน็ตเลยขาดความสมจริง
ไปบ้าง แต่การทีเ่ สียงนี้ได้กลับมาพบกับเขาอีกครัง้ ด้วยวิธกี ารเช่นนี้ นับว่า
เป็นพรหมลิขิต หรือว่ามีสาเหตุอื่นกัน
* บุปผางามจันทร์เต็มดวง เป็นประโยคที่ใช้อวยพรคูแ่ ต่งงานใหม่ หมายความว่าขอให้ชวี ติ คูส่ วยงามเหมือนดอกไม้
และกลมเกลียวเหมือนจันทร์เต็มดวง
** เสียงขลุ่ยสั้นยาว เป็นค�ำเปรียบเปรยว่าของสองสิ่งต่อให้เหมือนกันแค่ไหน ก็ยังมีความแตกต่าง
*** ซูถงิ นักประพันธ์หญิงร่วมสมัยชาวจีน ผลงานทีม่ ชี อื่ เสียงคือ บทกลอน 'ฉันหวังว่า' เนือ้ หาปลุกเร้าให้มจี ติ ใจ
ที่เข้มแข็งเมื่อเผชิญความยากล�ำบาก
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เขาจับจ้องภาพดิสเพลย์ตรงหน้าต่างสนทนานัน้ แล้วจมอยูก่ บั ความคิด
เป็นเวลานาน
จนกระทัง่ ช่วงพลบค�ำ่ หลินเซินถึงได้รบั ข้อความตอบกลับจาก Mayfly
ตอนแรกเธอปิดคอมพิวเตอร์ ไปแล้ว หลังแอบคิดไปว่าคนที่อยู่อีกฝั่งของ
อินเตอร์เน็ตนีอ้ าจไม่ชอบเสียงของตน หลินเซินจึงก�ำลังนัง่ รับลมเย็นอยู่ใน
ลานบ้านด้วยสภาพอารมณ์ทย่ี ากจะบรรยาย
ในตอนที่มือถือสั่นน้อยๆ เมื่อก้มดูก็เห็นว่าเป็นข้อความส่งมาจาก
เบอร์ออฟฟิเชียลซึง่ มีตวั เลขยาวมาก เมือ่ เปิดออกอ่านก็พบข้อความแถวหนึง่
แจ้งว่า
'คู่รักหนึ่งสัปดาห์ของคุณส่งข้อความมาให้คุณ : กลอนของซูถิง
ผมชอบมาก เสียงของกวางน้อย ผมเองก็ชอบมากเช่นกัน'
ขึน้ มา

หลินเซินจ้องหน้าจอมือถืออยูส่ กั พัก ก่อนเม้มปากจนเห็นเป็นรอยยิม้ จางๆ

เช้าวันรุง่ ขึน้ คนทีซ่ ง่ เซียวหานส่งมาเอารูปภาพก็มาถึงบ้านของเธอแล้ว
หลินเซินเดินน�ำพวกเขาเข้ามาเพื่อย้ายรูปที่อยู่ในห้องวาดภาพออกไปจน
ห้องโล่ง ท�ำให้เวลาพูดคุยยังมีกระทั่งเสียงดังสะท้อน
ในตอนทีเ่ สียงดนตรีคนุ้ หูดงั ขึน้ นัน้ เธอก�ำลังเก็บกวาดห้องวาดภาพอยู่
'ภารกิจวันที่หกของคู่รักหนึ่งสัปดาห์ บอกความลับของคุณหนึ่ง
อย่างแก่อีกฝ่าย ขอเชิญพวกคุณเปิดใจให้กัน'
ความลับทีห่ วั ใจคนเราเก็บซ่อนเอาไว้กเ็ ป็นเหมือนกับรากของดอกไม้
เบ่งบานอย่างอิสรเสรีภายใต้แสงอาทิตย์ ทว่าในส่วนทีแ่ สงแดดส่องไปไม่ถงึ
กลับเน่าเละและไม่มีใครเต็มใจจะขุดรากที่เน่าไปแล้วออกมา เพราะว่า
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มันเจ็บปวด ซ�้ำสภาพยังดูไม่ได้
ดังนั้นการแลกเปลี่ยนความลับจึงเป็นหนทางเปิดใจกันอย่างเร็วที่สุด
มาโดยตลอด ความลับมากมายเหล่านัน้ เมือ่ เทียบกับการพูดให้ครอบครัวและ
เพือ่ นฟังแล้ว คนเรากลับเต็มใจจะพูดให้คนแปลกหน้าที่ไม่มที างพบกันฟัง
มากกว่า
ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วที่หลินเซินไม่เคยพูดความลับของเธอกับใคร
เสียงดังติ๊กต่อกของนาฬิกาแขวนบนผนัง เสียงใสกังวานเวลาพิมพ์
คียบ์ อร์ด เสียงอากาศไหลเวียนเวลาเครือ่ งปรับอากาศปล่อยลมเย็นออกมา
เสียงทัง้ หมดพวกนีด้ งั ชัดเจนขึน้ มากะทันหัน ดวงตาของหลินเซินเบิกกว้าง
ขณะมองดูขอ้ ความทีต่ วั เองพิมพ์ลงไปในหน้าต่างสนทนา
'เสียงของฉันไม่เหมือนกับใครทั้งนั้น'
หลินเซินคิดว่าเขาจะซักไซ้ถามต่อว่าเธอหมายความว่ายังไง แต่เธอ
เดาผิดไปแล้ว
เขาไม่ได้ถามอะไรต่อ แต่ตอบกลับเธอมาว่า
'ดังนั้นเสียงของคุณจึงมีเพียงหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้'
ไม่วา่ จะเป็นพ่อแม่หรือว่าเมิง่ สืออวีซ่ งึ่ เป็นเพือ่ นสนิททีส่ ดุ ของเธอตอนนี้
ในตอนที่รู้ว่าเสียงของหลินเซินผิดแปลกไป สิ่งแรกที่พวกเขาท�ำล้วนเป็น
การตัง้ ค�ำถามเพือ่ หาเหตุผล แม้กระทัง่ ตัวเธอเองก็ดว้ ยเช่นกัน
แต่เขากลับไม่ทำ� เช่นนัน้ อีกฝ่ายเพียงแค่บอกกับเธออย่างเรียบง่ายว่า
'คุณเป็นคนพิเศษไม่เหมือนใคร'
วิ นาที นั้ น ราวกับ ว่าดอกไม้เ หี่ยวเฉาที่เธอซ่อนไว้ด้านหลังอย่าง
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ระมัดระวังได้ถกู เขาประคองเอาไว้บนฝ่ามืออย่างอ่อนโยน หลินเซินรูส้ กึ ดีใจ
แล้วก็รสู้ กึ เหมือนได้รบั ความไม่เป็นธรรมเล็กๆ ด้วย เสมือนเด็กน้อยซึง่ มัก
ถูกคนเข้าใจผิดมาตลอดจนในทีส่ ดุ ก็มคี นมาเข้าใจ นอกจากความดีใจแล้ว
ยังรูส้ กึ เศร้าใจมากด้วยเช่นกัน
เธอพิมพ์ลงไปช้าๆ
'แล้วคุณล่ะคะ'
'ผมเหรอ...'
เขาชะงักไปเล็กน้อยก่อนพิมพ์ตอบ
'ผมมีอาการนอนไม่หลับขั้นรุนแรง บนโลกใบนี้มีแค่ของสองอย่าง
ที่ท�ำให้ผมสามารถเข้านอนได้ อย่างแรกคือยานอนหลับ อีกอย่างคือ
เสียงของผู้หญิงคนหนึ่ง'

73

74

ให้เสียงของคุณโอบกอดผม 1

ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/2KCzFcN

