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简小扇

เจี่ยนเสี่ยวซั่น

ลู่เผิ่งฮวา แปล



"ในสายตาของฉันคุณเป็นคนยังไง…เรื่องนี้ส�าคัญด้วยเหรอคะ"
"ส�าคัญครับ"



ค�ำน�ำ
สวสัดีค่ะนกัอ่านท่ีรกั วนันีแ้จ่มใสมีนยิายแนวใหม่ ร้อนๆ หอมกรุน่กลิน่รกั

มาเสิร์ฟค่ะ

With Love เป็นแบรนด์น้องใหม่ของแจ่มใส แต่ประสบการณ์การคัดสรร

และสร้างสรรค์นิยายรักนั้นไม่ใช่มือใหม่แน่นอนค่ะ With Love มีความมุ่งมั่น 

ท่ีจะมอบประสบการณ์ความสุขท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน ทุกๆ เรื่องราวเราได ้

คัดสรรด้วยความรักและความปรารถนาดีท่ีจะส่งต่อความสนุกนี้ไปถึงมือของ 

นักอ่านทุกๆ ท่าน เพื่อให้นักอ่านของเราได้รับความสุข ความสนุก รวมไปถึง 

ได้ซาบซึ้งกับความรักของเหล่าตัวละครในเรื่อง

หลายๆ ท่านอาจเคยได้ยินเรือ่งราวของวาฬท่ีโดดเดีย่วท่ีสดุในโลกเพราะ 

มนัมคีลืน่เสยีงแตกต่างจากวาฬท่ัวๆ ไป 'หลนิเซิน' ก็ไม่ต่างไปจากวาฬตวันัน้  

เธอมีเสยีงท่ีพเิศษ ยามพดูเสยีงของเธอจะท�าให้ผูค้นรูส้กึสบายใจ หรอืแม้กระท่ัง

คล้อยตาม ทว่าความพเิศษนีท้�าให้เธอถกูเรยีกว่าสตัว์ประหลาด เธอกลายเป็น 

คนโดดเดี่ยวแหวกว่ายอยู่ในวังวนของความสิ้นหวัง จนกระท่ัง 'เม่ิงสืออว่ี' 

จิตแพทย์สาวผู้เป็นเพื่อนสนิทได้ย่ืนมือเข้ามาฉุดเธอข้ึนจากความมืดมนนั้น  

ขณะเดียวกนั 'กูช้งิไหว' ชายหนุม่ผูมี้อาชีพให้เช่าตวัเองกทุ็กข์ทรมานกบัอาการ

นอนไม่หลบัมานานหลายปีจนแทบสิน้หวงักบัการรกัษาแล้ว จนกระท่ังบังเอิญ 

ไปได้ยินเสยีงของหญิงสาวในโบสถ์เข้า เสยีงนัน้กล่อมให้เขาหลบัลงได้…

ชายหนุม่และหญิงสาวผู้โดดเด่ียวท้ังสองคนได้มาพบกนัผ่านโปรแกรมจบัคู่ 

ทว่าชีวติของผู้คนนัน้ล้วนซับซ้อน และโชคชะตากมั็กเล่นตลก กูชิ้งไหวท่ีมีความลบั

มากมายซุกซ่อนไว้จะจูนเข้าหาหลินเซินผู้โดดเดี่ยวด่ังวาฬตัวนั้นได้อย่างไร  

With Love ขอเชิญนกัอ่านทุกท่านพลกิหน้าถดัไปแล้วลุน้ไปด้วยกนัเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร

หลินเซิน   จิตรกรสาวผมยาว หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้ม เธอมีเสียงท่ีแตกต่างจาก 
คนทั่วไป ยามพูดเสียงของเธอจะสามารถท�าให้ผู้คนคล้อยตามหรือ
เคลิบเคลิ้มได้ ทว่านั่นก็ท�าให้หญิงสาวกลายเป็นตัวประหลาด 
ในสายตาคนรอบข้างจนกลายเป็นคนเก็บตัวและกลัวการเข้าสังคม

กู้ชิงไหว   ชายหนุม่รปูร่างสงูใหญ่ ท่าทางทะมัดทะแมง เขามีความลบัซุกซ่อน 
เอาไว้มากมาย แม้กระท่ังจติแพทย์ท่ีรกัษาอาการนอนไม่หลบัข้ันรนุแรง
ของเขากยั็งไม่สามารถท�าให้ชายหนุ่มพูดถงึเรือ่งในอดตีออกมาได้

ซ่งเซียวหาน  ประธานกลุ่มบริษัทซ่งซ่ือ นักธุรกิจหนุ่มผู้มีบุคลิกดูเย็นชา นิ่งขรึม 
พดูน้อย แม้กระท่ังโทรศพัท์กยั็งไม่ชอบใช้ ทว่าแท้จรงิแล้วเป็นเพราะ
เขามีอาการพูดติดอ่างจึงพยายามไม่พูด

เมิ่งสืออวี่   จติแพทย์สาวสวย เพ่ือนสนทิของหลนิเซิน และเป็นจติแพทย์คนล่าสดุ
ของกูชิ้งไหว

เสิ่นมู่   สัตวแพทย์สาวผู้มีงานอดิเรกคือการดูซีรี่ส์เกาหลี เธอสวมแว่นตา 
กรอบสดี�าขนาดใหญ่และมผีมเผ้าฟูฟ่องอยู่เสมอ เสิน่มู่เป็นสตัวแพทย์
ท่ีช่วยรักษาแมวของหลนิเซิน ท�าให้ท้ังคูก่ลายมาเป็นเพือ่นสนทิกนั
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รถบรรทุกขับเข้ามาจอดอยู่ด้านหน้าคอนโดฯ บีบแตรเสียงดังตั้งแต่

เช้าตรู่

ดเูหมือนจะส่งเสยีงดงัหนวกหูไปถงึผูพ้กัอาศยัท่ียังนอนอยู ่ เสยีงตะโกน

ด้วยความไม่พอใจดังลอยออกมาจากหน้าต่างสักบาน 'ใครมันไร้มารยาท 

ต้ังแต่เช้าขนาดนีว้ะ แล้วจะนอนยังไง!'

เพิง่จะตะโกนจบ หญิงวัยกลางคนสวมผ้ากนัเป้ือนท่ีอยู่ข้างนอกห้องก็

รบีวิง่มาถงึประตแูล้วเอ่ยเตอืนชายหนุม่ท่ีมีสหีน้าโมโหด้วยท่าทางลบัๆ ล่อๆ 

'ไอ้เด็กบ้า! แกอย่าหาเรือ่ง พวกครอบครวันัน้ก�าลงัจะย้ายไปแล้ว!'

'ครอบครวันัน้?' ชายหนุม่เบิกตากว้าง 'หมายถงึครอบครวัหลนิเหรอ'

'ก็ใช่น่ะส'ิ หญิงวัยกลางคนเบ้ปาก 'ในท่ีสดุกย้็ายไปได้ซะที ต้องมาอยู่ใน

คอนโดฯ เดยีวกบัครอบครวันัน้ ฉันนีน่อนฝันร้ายทุกคนืเลย'

'ตอนแม่ไม่ได้พักอยู่ท่ีนี่ก็ฝันร้ายอยู่แล้วน่า' ชายหนุ่มเถียงกลับแล้ว

เลิกม่านข้ึนเพื่อมองออกไปด้านนอก เห็นพนักงานขนย้ายท่ีช้ันล่างก�าลัง

ขนเครื่องเรือนของครอบครัวหลินข้ึนรถ ตรงใต้ต้นหอมหมื่นลี้ข้างทาง 

มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ เธอสวมเดรสขาวกอดตุ๊กตาเด็กเอาไว้

บทน�ำ
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เขาโบกมือให้เด็กผู้หญิงคนนั้น 'หลินเซิน…'

ยังพดูไม่ทันจบประโยคเขากถ็กูหญิงวยักลางคนตมืีอเข้าให้ เจบ็จนต้อง

หดมือกลบัมา

'โบกมืออะไรกัน! แกระวังจะถูกสัตว์ประหลาดสิงร่างเอา'

เสยีงของชายหนุม่ลอยออกไปตามลมและคล้ายว่าเดก็สาวจะได้ยินเข้า

จงึหันหน้ากลบัมาช้าๆ บนใบหน้าขาวกระจ่าง รมิฝีปากน้อยๆ เม้มแน่น

หญิงวยักลางคนดงึม่านปิดทันที ก่อนจะตบหน้าอกตวัเองเบาๆ ด้วย

ความรู้สึกหวาดกลัว

ชายหนุ่มถลึงตาใส่แม่ด้วยความไม่พอใจ 'เซนิเซินเป็นแค่เด็กผู้หญิง 

แม่ไม่ควรไปว่าคนอื่นเขาแบบนั้นนะ'

'ฉันว่าอะไร ฉันแค่พูดความจรงิท้ังนัน้! อายุยงัน้อยกน่็ากลวัขนาดนี ้

แล้ว โตไปจะขนาดไหน ฉันว่าท่ีจรงิเราควรจะต้องรายงานรฐับาลให้ส่งคนมา

จบัตวัเธอไป…'

'แม่! พอได้หรอืยัง นีมั่นสมัยไหนกนัแล้ว แม่ยังจะเช่ือเรือ่งลีล้บัอะไรนี่

อีกเหรอ' ชายหนุม่พดูขัดข้ึนมา ทว่าสายตากลบัลอยไปหาเดก็สาวใต้ต้นหอม

หม่ืนลีอี้กครัง้โดยไม่รูต้วั

แม่ของเขายังคงเลือกผักไปพลางบ่น 'เรื่องถิงถิงเม่ือสองวันก่อน 

กลายเป็นเรือ่งใหญ่โตเสยีขนาดนัน้ ต่อให้เดก็นัน่ไม่กนิคน แต่ค�าพูดของมนั 

กเ็กอืบจะท�าให้ถงิถงิตายอยูแ่ล้ว เสยีงของเดก็คนนีน่้ากลวัมากนะ แค่พดูด้วย 

ไม่กีค่�า ดไีม่ดจีะถกูสะกดจติให้ท�าตามค�าพดูของมันเข้า ถ้ามนัให้แกหยิบมีด

มาแทงแม่ แกกจ็ะต้องท�าตามแน่ๆ'

'ย่ิงพูดย่ิงเลอะเทอะ!' ชายหนุ่มเถียงกลับเสียงดัง ทว่าก็อดนึกถึง 

ทุกครัง้ท่ีตนเคยได้คยุกบัหลนิเซินข้ึนมาไม่ได้ เดก็สาวตวัน้อยหน้าตาน่ารกัและ

จิม้ลิม้มกัจะเรยีกเขาด้วยเสยีงท่ีอ่อนโยนว่า 'พีช่าย' ทุกครัง้เวลาเขาหงดุหงดิ

และเครยีดจากงานจนต้องกลบับ้านมาพร้อมความโมโห แต่ขอแค่ได้คุยเล่น
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กับหลินเซินที่หน้าประตูไม่กี่ประโยค ความรู้สึกหงุดหงิดโมโหพวกนั้นก็จะ

สลายหายวับไปเสมอ

ดงันัน้เขาจงึค่อนข้างชอบหลนิเซิน จนบางครัง้หลงัเลกิงานแล้วกจ็ะพก

ของอร่อยๆ ตดิมือกลบัมาฝากเธอด้วย

เม่ือก่อนเขาเคยคิดว่าเป็นเพราะเสียงของเด็กสาวคนนี้อ่อนโยน 

ท�าให้สบายใจ แต่ตอนนี้พอเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนั้นข้ึน ทุกคนต่างก็พูดว่า

เสียงที่อ่อนโยนนุ่มนวลของเธอแท้จริงแล้วมีพลังสะกดจิตคนได้

นีเ่ป็นสงัคมสมยัใหม่แท้ๆ จะมามีเร่ืองลีล้บัอะไรแบบนีเ้กดิข้ึนได้ยังไงกนั 

แต่เสยีงของหลนิเซินนัน้กต่็างไปจากคนอืน่จรงิๆ…ชายหนุม่ยกผ้าห่มข้ึนคลมุหัว

อย่างหงดุหงดิ

หญิงวยักลางคนยังคงบ่นไม่เลกิ 'น่าจะเอามนัไปขังไว้ ต่อให้ย้ายไปแล้ว

ก็ไม่แน่ว่าอาจจะไปท�าร้ายใครเข้าอีก…'

ดวงอาทิตย์ลอยขึน้สงูเหนอืช้ันเมฆ ข้าวของภายในห้องถกูย้ายออกไป

จนหมดแล้ว คุณแม่หลินเดินอุ้มตุ๊กตาหมีตัวสุดท้ายลงมาจากตึก ก่อน 

กวักมือเรียกหลินเซิน 'เซินเซิน ไปกันเถอะจ้ะ'

เด็กสาวละสายตาข้ึนมาจากรังมดใต้ฝ่าเท้า หันไปมองแม่แล้วเดิน 

เข้าไปหาช้าๆ ท่ามกลางกลุม่คนรอบข้างท่ีก�าลงัยนืมองอยูเ่งยีบๆ แล้วจู่ๆ  ก็

ไม่รูว่้าใครตะโกนข้ึนมา 'สตัว์ประหลาด!'

หลนิเซินตกใจจนตวังอ คุณแม่หลนิอุม้เธอข้ึนมาแล้วรบีเดนิไปท่ีประตู

หลินเซินฟุบหน้าอยู่บนบ่าของแม่ เผยให้เห็นแค่ดวงตาคู่หนึ่ง เธอ

มองดูใบหน้าท่ีคุน้เคยซ่ึงแฝงไปด้วยความเกลยีดชังพวกนัน้ ผ่านไปครู่ใหญ่ 

เธอจึงถามขึ้นมาเบาๆ ว่า 'แม่คะ หนูเป็นสัตว์ประหลาดเหรอ'

'ไม่ใช่อยู่แล้วลูก อย่าไปฟังคนพวกนั้นพูดจาเหลวไหลเชียว'

เสียงของเธอดังอู้อี้ 'งั้นท�าไมพวกเราต้องย้ายไปด้วยคะ'

ร่างกายของคณุแม่หลนิแข็งเกรง็ข้ึนเลก็น้อย ผ่านไปนานถงึได้ยิม้ออกมา
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แล้วตอบ 'เพราะว่าบ้านใหม่มสีวนกว้างมาก เซินเซินอยากเลีย้งสตัว์ไม่ใช่เหรอ 

พอย้ายไปบ้านใหม่กจ็ะเลีย้งได้แล้วนะ'

ท่ีประตูคอนโดฯ คณุพ่อหลนิซ่ึงเกบ็สมัภาระเรยีบร้อยแล้วเปิดประตรูถ

รอท้ังคูอ่ยู่

ตอนท่ีหลนิเซินก�าลงัจะขึน้รถกมี็เสยีงแผ่วเบาลอยมาจากท่ีไม่ไกลนกั 

'เซินเซินๆ'

หลินเซินหันหน้ากลับไปมอง เห็นเด็กสาวสวมเดรสสีชมพูก�าลังยืน 

กวกัมอืเรยีกอยูต่รงหัวมุมด้วยท่าทางขลาดกลวั คณุแม่หลนิลบูศรีษะเธอเบาๆ 

'ถงิถงิมาส่งลกูแล้ว ไปบอกลาเธอเถอะจ้ะ'

เด็กหญิงอึ้งไปเล็กๆ ก่อนเดินเข้าไปหาอีกฝ่ายช้าๆ

ในตอนท่ีเดนิเข้าไปใกล้ ถงิถงิกเ็อาดอกลลิลีด่อกหนึง่ท่ีซ่อนไว้ด้านหลงั

ออกมาย่ืนให้ 'เซินเซิน อันนี้ให้เธอ วนัหน้าพวกเราจะไม่ได้เจอกนัอีกแล้ว'

หลนิเซินก้มหน้ามองดอกไม้ดอกนัน้ บนกลบีดอกไม้ยังมหียาดน�า้ค้าง

เกาะอยู่ เธอก้าวถอยหลงัไปสองก้าว ไม่ได้รบัมันมา

ถงิถงิยัดดอกไม้ใส่มอืหลนิเซินอย่างดือ้รัน้ นิว้มือของท้ังคูป่ระสานกนัแน่น 

ผ่านไปครู่ใหญ่ถงิถงิถงึได้เอ่ยออกมาเบาๆ ว่า 'เซินเซิน ขอโทษนะ!'

พูดจบถิงถิงก็หันหลังวิ่งหนีไปแล้ว

เธอเงยหน้ามองแผ่นหลังของถิงถิงท่ีจากไป ผ่านไปสักพักถึงได้ 

เดินไปหาพ่อและแม่ท่ีนั่งรออยู่บนรถ หลินเซินปีนข้ึนไปนั่งเบาะหลัง  

ปิดประตูรถ รถบรรทุกค่อยๆ สตาร์ตเครือ่ง เธอหมุนกระจกหน้าต่างลงมา 

แล้วโยนดอกลิลลี่ดอกนั้นออกไป

ล้อรถเคลื่อนผ่าน บดขยี้กลีบดอกจนแหลกสลาย
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ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิก�าลังจะผ่านพ้นไป อากาศของช่วงต้นฤดูร้อน

ในเดอืนหกโผล่หน้ามาทักทาย สภาพอากาศของเมืองไหวอันกเ็ริม่ร้อนระอุ

ข้ึนมาบ้างแล้ว ลมทะเลถูกคลืน่ความร้อนพดัพาเข้ามาในตวัเมอืงเป็นครัง้คราว

ท�าให้ในอากาศเตม็ไปด้วยกลิน่เคม็และความช้ืนเหนอะหนะ อากาศแบบนี ้

เดินไปได้แค่ไม่กี่ก้าวเหงื่อก็เปียกชุ่มแผ่นหลัง ผู้คนพากันบ่นโอดครวญว่า

ฤดูร้อนปีนี้ไม่ปรานีผู้ใดเลย

มแีค่ช่วงรุง่สางท่ีท้องฟ้าถกูย้อมเป็นสแีดงและดวงอาทิตย์ยังไม่ลอยสงูข้ึน

เหนือก้อนเมฆเท่านั้นท่ียังมีความหนาวเย็นของยามค�า่คืนหลงเหลืออยู่ใน

อากาศ ความเย็นนัน้ผสมผสานไปกบักลิน่หอมของดอกแม็กโนเลยีท่ีเบ่งบาน

อย่างงดงามอยู่เตม็สองฟากถนน

นีเ่ป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะแก่การเดนิเล่นท่ีสดุของวนั ทว่าในเวลาแบบนีก้็

กลบัถกูเสยีงทะเลาะววิาทท�าลายความสงบยามเช้าไปจนสิน้

"เอาลูกมาให้ฉันเลี้ยงดีต่อทุกคนท้ังนั้น! ผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างเธอ 

จะให้ชีวติท่ีสขุสบายกบัเขาได้ยงัไง อาจิง้ วนันีท่ี้พวกเรามาหาเธอ ไม่ได้คดิ

จะมาทะเลาะด้วยหรอกนะ"

บทที่
1

เมฆเคลื่อน
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ด้านนอกประตกูระจกหมุนบานใหญ่ของโรงแรมเหลยีนถงั หญิงสาว 

อายุน้อยท่ีอุ้มทารกอยู่คนหนึง่ถกูกลุม่ชายหญิงซ่ึงมท้ัีงคนแก่และเดก็กลุม่หนึง่

ล้อมเอาไว้ หลงัได้ยินค�าพูดจากผูช้ายคนนัน้แล้วหญิงสาวกย่ิ็งกระชับตวัเดก็

ในอ้อมกอดแน่นข้ึนกว่าเดมิ พร้อมตะคอกตอบด้วยดวงตาแดงก�า่ "หรงซ่ิงอนั 

ฉันขอบอกคุณอีกครั้งว่าเขาไม่ใช่ลูกของคุณ! พวกเราเลิกกันตั้งนานแล้ว  

เดก็คนนี้ไม่เกีย่วข้องอะไรกบัคณุท้ังนัน้!"

ประโยคนี้เธอกัดฟันกรอดขณะพูดออกมา หญิงชราแต่งตัวทันสมัย 

ในกลุม่แค่นหัวเราะพลางเอ่ยเสยีงแหลมสงู "นงัแพศยา! เพ่ิงเลกิกบัลกูฉัน

ไม่ทันพ้นปี แต่เด็กนีอ่ายุปาเข้าไปสองเดอืนได้แล้ว แกมาบอกว่าเดก็ไม่ใช่ลกู

ของลกูชายฉัน งัน้แสดงว่าตอนท่ีอยู่กบัเขาแกแอบไปมีคนอ่ืนหรอืยังไง!"

คนอืน่ๆ ส่งเสยีงตะโกนสนบัสนนุ แม้กระท่ังเดก็น้อยท่ีอายุน่าจะราวๆ 

แค่เจด็ขวบกยั็งเดินมาผลกัหญิงสาวคนนัน้พร้อมพดูว่า "แม่บอกว่าเธอมัน 

หน้าไม่อาย!"

เสยีงทะเลาะววิาทรนุแรงดงัข้ึนเรือ่ยๆ หญิงสาวกอดเดก็น้อยท่ีร้องไห้จ้า

เอาไว้แน่นขณะถกูครอบครวัหรงกดดนัจนไร้ทางไป คนท่ีมงุอยู่บางคนมนี�า้ใจ

อยากจะเข้าไปช่วยไกล่เกลีย่ ทว่ากถ็กูหรงซ่ิงอนัตะเบ็งเสยีงดงัไล่กลบัไป "นีเ่ป็น

เรือ่งในครอบครวัพวกเรา! ฉันขอเตอืนเอาไว้เลย ใครกล้าสอดมือเข้ามายุ่ง 

ฉันจะฟ้องมันให้หมด!"

หญิงชราอาศัยว่าตัวเองมีพวกมากกว่าจึงกระโจนเข้าไปแย่งตัวเด็ก 

ในอ้อมกอดหญิงสาว หญิงสาวกรดีร้องพยายามปกป้องลกูเอาไว้ ส่งเสยีงร้องไห้

ระคนก่นด่า "หรงซ่ิงอัน คณุมนัไม่ใช่คน! ตวัคณุเป็นหมนัหลงัเกดิอุบัตเิหตุ

ทางรถยนต์แต่กลบัมาแย่งลกูของฉัน! คณุจะต้องรบักรรม พวกคณุจะต้อง 

ได้รับกรรมแน่!!!"

หรงซ่ิงอันถูกค�าพูดของหญิงสาวกระตุ้นโทสะจึงเงื้อมือข้ึนเตรียมจะ

ตบเธอ กลุม่คนพุง่เข้าใส่พร้อมสบถด่าเสยีงขรม เสยีงร้องไห้ของหญิงสาว



请以你的声音拥抱我 11

ผสานไปกบัเสยีงร้องไห้ของทารก สถานการณ์สดุแสนจะโกลาหล

"เลิกทะเลาะกันได้แล้ว"

ในตอนท่ีน�า้เสยีงสงบนิง่นีล้อยเข้ามาในกลุม่คน หญิงสาวก�าลงัถกูคน

กระชากผม เด็กในอ้อมกอดก็ก�าลังจะถูกแย่งตัวไปอยู่แล้ว ทว่าแค่เพียง 

พริบตาเดียวเท่านั้น เสียงทะเลาะ เสียงร้องไห้ก็พลันหยุดลงเหมือนมีคน 

กดปิดสวิตช์ รอบด้านเงียบสงัด มีแค่เสียงร้องเบาๆ ของนกที่โผบินขึ้นไป

บนยอดไม้

ทุกคนพากนัหันหน้าไปมองตามเสยีงนัน้ ไม่รูว่้าตรงหน้าประตูโรงแรม

มีหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้มคนหนึ่งยืนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ เธอสวมเสื้อเชิ้ตขาว 

กบักางเกงยีน ผมท่ียาวประบ่าทัดอยู่ด้านหลงัใบหู ใบหน้าดสูะอาดสะอ้าน  

แต่ค้ิวเรยีวกลบัขมวดนดิๆ แฝงไปด้วยความตงึเครยีดท่ีดูไม่เข้ากนั

เพียงค�าพูดของหญิงสาวคนหนึ่งก็ท�าให้บรรยากาศกดดันเหล่านั้น 

จางหายไปได้อย่างไม่คาดฝัน แม้เสียงของเธอจะสงบนิ่ง แต่น�้าเสียงกลับ

แฝงความสามารถในการสะกดจิตผู้คนเอาไว้ เพียงพริบตาเดียวก็ท�าให ้

กลุม่คนท่ีก�าลงัเกรีย้วกราดสงบลงได้ กระท่ังคนเดนิผ่านมามงุดกูยั็งถกูเธอ

ดงึดดูความสนใจจนเดินเข้าไปใกล้มากข้ึนโดยไม่รูต้วั หญิงสาวถกูกลุม่คน 

ที่เดินเข้ามาล้อมไว้อย่างกะทันหันท�าให้ตกใจจึงเริ่มก้าวถอยหลังไป

คนรอบข้างคล้ายไม่ได้สังเกตถึงความเครียดของเธอ หรงซ่ิงอัน 

ท่ีตัวสูงใหญ่คลายความดุดันท่ีมีก่อนหน้าน้ีลงแล้วค้อมตัวเอ่ยระบายกับ 

หญิงสาวด้วยใบหน้าอมทุกข์ "สาวน้อยคงไม่รู้ว่าฉันกับอาจิ้งอยู่ด้วยกัน 

มานานแล้ว แต่อาจิ้งกลับไปแอบคลอดลูกลับหลังฉัน เด็กคนนี้ส�าคัญ 

ส�าหรับฉันมากจริงๆ ฉันเองก็ไม่ได้จะแย่งเขาไปไหน แค่อยากให้พวกเรา

ได้เป็นคนเลี้ยงดูแก และวันข้างหน้าอาจิ้งก็ยังมาหาลูกได้จริงไหม เธอ 

เห็นด้วยไหม"

"ใช่แล้วๆ สาวน้อย ครอบครัวพวกเราเป็นคนซ่ือสัตย์กันท้ังนั้น ถ้า 
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ไม่ได้จ�าเป็นจริงๆ จะมาท�าแบบนี้ได้ยังไง" หญิงชราท่ีเมื่อครู่ท้ังเย่อหย่ิง 

ท้ังก้าวร้าวท�าท่าปาดหางตา แม้กระท่ังน�า้เสยีงกย็งัสะอึกสะอืน้ขึน้มา "อาจิง้

เป็นเดก็ดี ถ้าเธอยอมแต่งงานกบัซ่ิงอัน พวกเรากไ็ม่มีทางคดัค้านหรอก แต่

เดก็นีเ่ป็นชวีติจติใจของครอบครวัพวกเรา อาจิง้เอาไปยดึไว้คนเดยีวแบบนี้

ไม่มีเหตุผลนี่"

แผ่นหลงัของหญิงสาวแนบสนทิกบับานประตกูระจก แม้กระท่ังส้นเท้า

กยั็งหดไปด้านหลงั น�า้เสยีงอ่อนโยนแฝงไปด้วยอาการตืน่กลวัดงัข้ึน "พวกคณุ

สามารถนั่งลงพูดคุยกันดีๆ ได้นี่ จะมาแย่งตัวเด็กกันแบบนี้ไม่ได้ เพราะ 

ไม่ใช่แค่จะท�าให้ผูใ้หญ่บาดเจบ็ แต่เดก็กจ็ะตกใจด้วยเหมือนกนันะคะ"

หญิงชราเอ่ยข้ึนด้วยความเสียใจ ใบหน้าฉายความรู้สึกราวกับว่า 

ไม่ได้รับความเป็นธรรม "พวกเราก็อยากจะพูดคุยกันดีๆ…"

จากนัน้แต่ละคนกต่็างคนต่างพดู หญิงชราคลีย่ิม้ออกมาและต้องการ 

จะกมุมอือาจิง้เอาไว้ แต่หญิงสาวกลบัหลบเลีย่งประหนึง่กลวัจะถกูเข็มแทง 

คนรอบด้านเริม่รมุล้อมเข้ามาใกล้มากกว่าเดมิท�าให้ไม่มีท่ีให้เธอถอยหลบได้

อีกแล้ว และในตอนนัน้เองกก็ลบัมีแขนข้างหนึง่ยืน่ออกมาขวางด้านหน้าเธอ

เอาไว้อย่างกะทันหัน

เสือ้เช้ิตสคีวนับุหรี ่ ปลายแขนเสือ้เลกิขึน้น้อยๆ เผยผวิสนี�า้ตาลอ่อน

บริเวณข้อมือ ปลายแขนเสื้อด้านในมีลวดลายสลับซับซ้อน เม็ดกระดุม 

ไม่บ่งบอกย่ีห้อ แต่ผิวกระดุมเป็นลายแกะสลักเล็กๆ ท่ีดูสวยสง่าและ 

ให้ความรู้สึกถ่อมตนไปในเวลาเดียวกัน

คนท่ีเข้ามาช่วยไว้ตวัสงูมากจนอาจิง้จ�าเป็นต้องเงยหน้าขึน้เพือ่มองเขา 

น�า้เสยีงหยอกเย้านัน้ดงัขึน้เหนอืศรีษะของเธออย่างเอือ่ยเฉ่ือย "คนเยอะขนาดนี้

กลบัมารงัแกผูห้ญิงตวัคนเดยีว นีมั่นเรือ่งอะไรกนั"

หรงซ่ิงอนัขมวดคิว้มองคนท่ีโผล่เข้ามาอยู่นาน โทสะท่ีเดมิทีสงบลงแล้ว 

กถ็กูกระตุ้นข้ึนมาอีกครัง้ "คณุเป็นใคร! นีม่นัเรือ่งในครอบครวัของพวกเรา 
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คุณมสีทิธิเ์ข้ามาสอดตัง้แต่เม่ือไหร่!"

อาจิง้หลดุพ้นออกมาจากวงล้อมได้ในท่ีสดุ เธอผ่อนลมหายใจพร้อม 

เงยหน้าข้ึน ทว่าเมือ่ได้เห็นหน้าตาคนท่ีเข้ามาช่วยขวางไว้ชัดๆ กก็ลบัต้องอ้ึงไป

จนหยุดยืนนิง่อยู่ท่ีเดมิ

หรงซ่ิงอันตัวใหญ่หนา เขาจึงเดินกร่างเข้ามาตั้งใจจะผลักชายหนุ่ม 

ท่ีเข้ามาขวางออกไป แต่คดิไม่ถงึว่าจะถกูชายหนุม่คนนัน้จับข้อมือของตน 

เอาไว้แล้วพลิกข้อมือกลับพร้อมผลักเขาออกไปข้างนอกแทน ชายหนุ่ม

เหมือนจะออกแรงไม่มาก แต่กลับผลักหรงซิ่งอันจนเซออกไปได้

ชายหนุม่ปัดมอื แค่นเสยีงเย็นเหมือนเยาะเย้ย ก่อนเดนิไปตรงด้านหน้า

อาจิง้ท่ามกลางสายตาของทุกคน แล้วถอดเสือ้นอกออกเพือ่คลมุทับบนตวั

ของหญิงสาว "บังเอิญจรงิๆ ผมเป็นสามีคนปัจจุบันของแฟนเก่าคณุ คณุ 

พาคนมารุมหาเรือ่งภรรยาผมแต่เช้าแบบนีย้งัมีหน้ามาถามอีกเหรอว่าผมคดิ

จะท�าอะไร"

อาจิ้งร้องไห้โฮ เธอกระชับตัวลูกไว้ในอ้อมแขนแล้วเอนตัวซบอยู่ใน

อ้อมกอดของชายหนุม่พลางสะอึกสะอ้ืน "สามี! ในท่ีสดุคณุกม็าสกัที พวกเขา 

จะแย่งลูกของเราไปค่ะ"

หรงซ่ิงอันหน้าเปลี่ยนสี คนท้ังกลุ่มต่างมองหน้ากัน บางคนก้าว 

ถอยหลงัไปเลก็น้อย ส่วนหญิงสาวเจ้าของเสยีงอันสงบนิง่ท่ีเพ่ิงหลดุออกมา

ได้ในท่ีสุดนั้นก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ ทว่าในตอนท่ีเงยหน้าข้ึนและ 

มองเห็นหน้าตาของชายหนุ่มท่ีเข้ามาขวางอย่างชัดเจน เธอก็ต้องอ้ึงไป 

ทันควนั

ชายหนุ่มก�าลังเอ่ยปลอบอาจิ้งเสียงเบา ด้านหรงซ่ิงอันก็ตะโกนลั่น 

ไม่ยอมจบ "คุณมีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณ!"

ชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็เหลือบตาข้ึน แววตาเย็นชาวาดผ่านไปยัง 

หรงซ่ิงอัน มุมปากของชายหนุม่หยักยกเป็นองศาท่ีเหมอืนจะย้ิมแต่ก็ไม่ย้ิม
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จนหรงซ่ิงอนัเห็นแล้วรูส้กึขนหัวลกุซู่ "ใครเริม่ก่อนคนนัน้กแ็สดงหลกัฐานมา 

คุณอยากได้หลักฐานยังจะต้องให้ผมไปหาให้อีกเหรอ"

หญงิชราอาศยัท่ีว่ามีคนมากกว่าคอยสนบัสนนุกย็นืสอดปากอยู่ข้างๆ 

"เธอกล้าไปตรวจดีเอ็นเอไหมล่ะ!"

"ใช่แล้ว! กล้าไปตรวจดีเอ็นเอไหม"

ข้อเสนอนี้คล้ายจะท�าให้ทุกคนในท่ีนั้นหาความม่ันใจของตัวเองเจอ 

อีกครั้ง ต่างคนต่างช่วยกันพูดสนับสนุนข้ึนมา ชายหนุ่มกวาดตามอง 

คนเหล่านัน้ทีหนึง่ ก่อนย้ิมออกมาอย่างไม่ใส่ใจ "ข้อเสนอนี้ไม่เลว จะไปกนั

ตอนนีเ้ลยไหมล่ะ เดีย๋วขอคดิก่อนนะว่าโรงพยาบาลท่ีอยู่ใกล้ท่ีสดุคอื…"

พดูไปได้คร่ึงทาง เขากท็�าท่าเหมือนคดิอะไรข้ึนมาได้กะทันหัน "แต่ 

ถ้าผลพิสูจน์ดีเอ็นเอออกมาแล้วเด็กคนนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกคุณ…" 

สายตาของชายหนุม่กวาดผ่านทุกคน ในดวงตาคูน่ัน้ไม่บ่งบอกอารมณ์อะไร 

ทว่าน�า้เสยีงกลบัแฝงไปด้วยเสยีงกลัว้หัวเราะท่ีท�าให้คนฟังแล้วขนลกุ "ทุกคน

สะดวกจะไปเอาหมายศาลเอง หรอืสะดวกให้ทนายของผมไปส่งถงึบ้านเลย

มากกว่าครบั?"

หรงซ่ิงอันถกูเขาพดูใส่เช่นนีก้ห็น้าซีด ย่ิงเห็นว่าแรงกดดนัของฝ่ังตวัเอง

ถูกค�าพูดเพียงไม่กี่ประโยคของเขากดข่มลงไป ในใจก็ท้ังโมโหท้ังแค้นจึง 

เกรง็คอตะคอกกลบัไป "คณุก�าลงัขู่พวกเรางัน้เหรอ!"

"ขู่?" ปลายหางตาชายหนุ่มกระตุก เหมือนเขาก�าลังได้ยินเรื่องตลก

อะไรอยู่ ประกายเย็นชาในดวงตาก่อนหน้านี้เลือนหายไปแล้วเหลือแค่ 

ความขบขัน "แค่นี้คุณก็รู้สึกว่าถูกขู่แล้วเหรอ"

เขายกนิว้เคาะขมับ แสดงสหีน้าครุน่คดิออกมา "ขอผมคดิดกู่อนนะ  

คณุเกดิอุบัตเิหตรุถชนเม่ือปีท่ีแล้วใช่ไหม ใช่บนทางยกระดบัวงแหวนรอบท่ีสอง

หรอืเปล่า เป็นเพราะว่าคณุได้รบับาดเจบ็หนกั ต�ารวจจราจรกเ็ลยตดัสนิให้ 

คูก่รณขีองคณุรบัผดิชอบค่าเสยีหายท้ังหมด…"
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เสยีงของชายหนุม่ไม่ได้เย็นชาเหมือนก่อนหน้านีอ้กีแล้ว เสยีงของเขา

ในเวลานีค้ล้ายก�าลงัพดูคยุเรือ่งเรือ่ยเป่ือยกบัอีกฝ่ายอย่างนุม่นวล หรงซ่ิงอัน

ได้ยินเสยีงนุม่นวลของชายหนุม่ตรงหน้าแล้วกก็ลบัหน้าซีดลงอีก ในขณะท่ี

ชายหนุ่มยังคงพูดต่อไปเรื่อยๆ "ตอนนั้นคุณถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล และ 

ท่ีโรงพยาบาลก็น่าจะยังเก็บเอกสารผลตรวจเลือดของคุณเอาไว้อยู่ใช่ไหม  

ถ้าให้คู่กรณไีด้รูว่้าตอนนัน้ปรมิาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลอืดของคณุ…"

"หุบปาก!" หรงซ่ิงอันระเบิดโทสะออกมา เขาถลงึตาใส่อาจ้ิงท่ีอุม้เด็ก

เอาไว้ ก่อนกระชากตวัหญิงชราซ่ึงก�าลงัตวัสัน่อยู่ข้างๆ จากไปอย่างลนลาน 

ท่ามกลางการจบัตามองด้วยสหีน้ากึง่ย้ิมกึง่ไม่ย้ิมของชายหนุม่

ในท่ีสุดบริเวณทางเข้าประตูโรงแรมก็กลับมาอยู่ในความสงบอีกครั้ง 

อาจิ้งก�าลังจะเอ่ยขอบคุณหญิงสาวท่ีเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์เมื่อครู่

ต้ังแต่ตอนแรก ทว่าพอหันหน้าไปหากพ็บว่าเธอเดนิไปถงึลฟิต์ของโรงแรม

แล้ว จึงรีบวิ่งเหยาะๆ ไล่ตามไป

"คุณคะ! รอก่อนค่ะ" หญิงสาวได้ยินเสียงเรียกก็หันกลับมา อาจิ้ง 

ขอบตาแดงระเรือ่ มีน�า้เสยีงท่ีแสดงความจรงิใจอย่างมาก "คณุคะ เม่ือครูน่ี้

ต้องขอบคุณคุณมากจริงๆ! ถ้าไม่ใช่เพราะคุณ ฉันก็ไม่รู้จะท�ายังไงดีแล้ว"

หญิงสาวก้าวถอยไปสองก้าวอย่างแนบเนียนก่อนตอบเสียงเบา  

"ไม่เป็นไรค่ะ" เธอเม้มปากน้อยๆ ท่าทางอึกอักอยากจะพูดอะไรบางอย่าง 

ผ่านไปนานถงึเปิดปากพดูออกมาอย่างคนตดัสนิใจได้แล้ว "สามขีองคณุ…"

เพิ่งจะพูดออกไปไม่ทันจบประโยค ชายหนุ่มร่างสูงก็เดินมาทาง 

พวกเธอแล้ว บนใบหน้าหล่อเหลามรีอยย้ิมกวนๆ ประดบัอยู่ แววตาดรูกัสนกุ

ของเขามองสบตากบัเธอตรงๆ หญิงสาวอึง้ไป เม่ือเสยีงลฟิต์ด้านหลงัดงัติง๊ 

เธอกก้็มหน้าลงแล้วพดูว่า "ลาก่อนค่ะ" ก่อนจะผลบุหายเข้าไปในลฟิต์อย่าง

รวดเรว็

อาจิง้ร้อง "อ๊ะ!" ออกมา ก่อนหันหน้ากลบัไปถามชายหนุม่ "พวกคณุ



ให้เสียงของคุณโอบกอดผม 116

รู้จักกันเหรอคะ"

ชายหนุม่มองประตลูฟิต์ท่ีปิดลงพร้อมส่ายหน้า อาจ้ิงลอบถอนหายใจ

กับตนเอง เธอยังคงรู้สึกร้อนใจอยู่ "ท่ีคุณพูดเม่ือกี้เป็นความจริงเหรอคะ  

ที่ว่าหรงซิ่งอันดื่มแล้วขับ? งั้นพวกเราสามารถเปิดโปง…"

ยังไม่ทันพูดจบชายหนุม่กย้ิ็มออกมาแล้วส่ายหน้าน้อยๆ พร้อมเอ่ยขัดข้ึน 

"เพ่ือป้องกนัไม่ให้เขามารบกวนคณุได้อีก จดุอ่อนเรือ่งนีก้เ็กบ็เอาไว้ก่อนจะดกีว่า

นะครบั"

หลนิเซินเข้าไปในลฟิต์แล้วกดหมายเลขชัน้สบิสีข่องโรงแรมเหลยีนถงั

ด้วยความรูส้กึหวาดหว่ัน

โรงแรมเหลียนถังอยู่ในเครือซ่งซ่ือกรุ๊ปซ่ึงเริ่มก่อตั้งมาจากกิจการ 

ด้านการท่องเท่ียวและด�าเนินกิจการมาได้สามรุ่นแล้ว ทุกวันนี้ซ่งซ่ือกรุ๊ป

พฒันากลายมาเป็นเครอืโรงแรมหรอูนัดบัหนึง่ภายในประเทศ เมืองไหวอัน 

ในฐานะฐานท่ีม่ันหลกัของครอบครวัซ่งจงึมโีรงแรมเหลยีนถงัซ่ึงสร้างข้ึนมา

อย่างสงูใหญ่เสยีดฟ้าถงึสามแห่งตัง้อยู่ภายในเมือง กลายเป็นสถาปัตยกรรม

ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไหวอัน

เม่ือไม่นานมานี้โรงแรมเหลียนถังมีการซ่อมบ�ารุง พวกเขาได้ส่งคน 

ไปท่ีแกลลอรี่เพื่อเลือกรูปภาพมาใช้ประดับตกแต่งภายในโรงแรม ศิลปิน

จ�านวนมากต่างชะเง้อชะแง้คอรอคอยคาดหวงัว่าผลงานของตนจะได้รบัเลอืก 

แต่คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายแล้วคนท่ี 'เข้าตา' จะกลายเป็นแค่นักวาดตัวเล็กๆ  

ไร้ช่ือเสยีงคนหนึง่

แม้กระทั่งตัวหลินเซินเองก็ยังรู้สึกไม่อยากจะเชื่อ

รูปภาพของเธอส่วนใหญ่เป็นภาพท่ีไม่มีเรื่องราวและตัวละคร เคยมี

คนบรรยายผลงานของเธอไว้ว่าเหมือนท�าถาดสีหกใส่ วาดไปตามอารมณ์ 

ไม่ใช่ภาพท่ีคนท่ัวไปจะเข้าใจได้ แต่ท่ีสามารถเข้าไปแสดงอยู่ในแกลลอรี่ได้ 
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ก็เพราะว่าอาศัยเส้นสายของเพื่อนสนิทอย่างเมิ่งสืออวี่

และไม่รูว่้าคนท่ีโรงแรมเหลยีนถงัส่งไปเลอืกรปูภาพในครัง้นีต้กลงแล้ว

มีประสาทเส้นไหนผิดปกติไปกันแน่

ในตอนท่ีหลนิเซินมาถงึช้ันสบิสี ่ รปูภาพท่ีเม่ือเช้าเธอเรยีกคนให้เอามาส่ง

กถ็กูยกข้ึนมาวางไว้ตรงระเบียงทางเดนิเรียบร้อยแล้ว รปูภาพเหล่านัน้ถกูบรรจุ 

ไว้ในกล่องทรงยาว วางนอนอยู่ข้างในอย่างเป็นระเบียบเพือ่ป้องกนัไม่ให้หักงอ

หรอืเป็นรอย ข้างๆ กล่องมีผูช่้วยสวมแว่นตากรอบทองคนหนึง่ยืนอยู่และ 

ก�าลงัน�ารปูภาพออกมาวางเรยีงบนพืน้อย่างระมดัระวงัเพือ่เตรยีมใส่กรอบใหม่

แล้วน�าข้ึนไปแขวนบนผนงั

เมือ่เห็นหลนิเซินมาถงึแล้ว ผูช่้วยกข็ยับแว่นตาส่งย้ิมให้แล้วเอ่ยทักเธอ 

"คุณหลนิมาแล้วเหรอครบั" เขาเบ่ียงตวัหลบให้ชายหนุม่สวมเชิต้ขาวท่ียนือยู่

ด้านหลงัพร้อมแนะน�าตวักบัหลนิเซิน "ท่านนีค้อืประธานซ่งของพวกเรา เป็น

คนท่ีเลอืกผลงานของคณุหลนิครบั"

หลินเซินมองไปยังประธานซ่งท่ีผู้ช่วยแนะน�า นึกไม่ถึงว่าจะได้เห็น

ใบหน้าอ่อนเยาว์ สันกรามคมชัดใบหน้าหนึ่ง

เขาเองกม็องมาท่ีหลนิเซินในขณะท่ีรบัเสือ้สทูซ่ึงผูช่้วยพาดไว้บนแขนมา 

ค้ิวคมดูเย็นชา พลางย่ืนมือออกมาหาหลนิเซิน "ซ่งเซียวหาน"

นิว้ของเขาขาวมาก ข้อน้ิวเรยีวยาว เปิดเผยนาฬิกาเรอืนสทีองหม่น 

บนข้อมือ ท้ังดทูรงอ�านาจแต่กแ็ฝงด้วยความเรยีบง่าย หลนิเซินตวัแข็งเกรง็ 

เม้มปากแน่น ผ่านไปครู่ใหญ่ถงึย่ืนมือออกไปแตะปลายนิว้กบัซ่งเซียวหาน 

เลก็น้อย จากนัน้ชักมือกลบัมาอย่างรวดเรว็ "สวสัดค่ีะ ฉันหลนิเซิน"

ซ่งเซียวหานพยักหน้าเบาๆ สายตากวาดมองไปบนรูปภาพ "รูป…" 

เขาชะงักไปแล้วก็พูดต่อ "ไม่เลว"

"ขอบคุณค่ะ" หลินเซินตอบกลับเสียงเบา

ซ่งเซียวหานมองประเมินรูปภาพบนพื้นสักพักก็ก้มตัวลงไปหยิบ
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รูปภาพสองภาพข้ึนมาเทียบบนผนัง หลินเซินช้อนสายตาข้ึนมองตาม 

พลนัรูส้กึว่ารปูภาพท่ีสสีนัสดใสหลายสบิภาพของตวัเองเหล่านีช่้างไม่เข้ากบั

สไตล์ที่ดูสูงส่งเย็นชาของโรงแรมเหลียนถังเลยสักนิด

ซ่งเซียวหานมีใบหน้าเย็นชาท�าให้คาดเดาอารมณ์ได้ยาก หลินเซิน 

ซ่ึงก�าลังกระวนกระวายใจอยู่เห็นซ่งเซียวหานพยักหน้าให้ผู้ช่วย จากนั้น 

ผู้ช่วยจงึรบีเดนิมาตรงหน้าเธอทันที "คณุหลนิ ประธานซ่งพอใจกบัรปูภาพ

ของคณุมาก ไม่ทราบว่าคณุมีข้อเสนอแนะอะไรเกีย่วกบัการแขวนรปูภาพพวกนี้

ไหมครบั"

หลนิเซินรูส้กึประหลาดใจระคนตกใจไม่น้อย เธอนกึไม่ถงึว่าคนคนนี ้

จะชอบรูปภาพของตัวเองจริงๆ หญิงสาวเม้มปาก คิดใคร่ครวญทุกอย่าง 

ก่อนเอ่ยออกไป "ฉันว่า…สองภาพนีแ้ขวนเอาไว้ท่ีโถงรบัแขกจะเหมาะกว่า 

นะคะ ส่วนรูปภาพพวกนี้…ค่อนข้างเหมาะกับทางเดินมากกว่าค่ะ"

ผูช่้วยเงยหน้ามองซ่งเซียวหาน ซ่งเซียวหานหลบุตาลงน้อยๆ "ได้"

เม่ือได้รบัค�าอนญุาตจากเขา สหีน้าเคร่งเครยีดของหลนิเซินกผ่็อนคลายลง

ในท่ีสดุ "แต่ว่าสพืีน้ของทางเดนิฝ่ังนีก้บัสหีลกัของรปูภาพดูไม่เข้ากนัเท่าไหร่ 

บางทีถ้าทาสผีนงัเป็นสนี�า้เงนิอมเทาแทนน่าจะท�าให้ทางเดนิดทูรงพลงัมากข้ึน

นะคะ"

ซ่งเซียวหานหน้าไม่เปลี่ยนสี "เปลี่ยน"

หลินเซินยืนอยู ่ติดผนัง มือไพล่ไปด้านหลัง แล้วในท่ีสุดก็เอ่ย 

ประโยคสดุท้ายออกมาได้ "เม่ือครูต่อนข้ึนมาฉันลองดูสไตล์ของห้องโถงหลกั

แล้ว รปูภาพท่ีมอียู่ตอนนียั้งไม่เหมาะสมกบับรเิวณนัน้เท่าไหร่ แต่หลงักลบัไป

แล้วฉันสามารถวาดขึน้มาใหม่ให้ได้ค่ะ"

ซ่งเซียวหานติดกระดุมชุดสูทเม็ดที่สอง "ตกลงครับ"

นสิยัการท�างานอย่างเฉียบขาดของซ่งเซียวหานนัน้เข้ากนักบัวธิกีารพูด

ของเขามาก เรือ่งนีก้ท็�าให้หลนิเซินรูส้กึผ่อนคลายลงไม่น้อยเช่นกนั
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ตอนท่ีลงลฟิต์มา หลนิเซินก้มมองโทรศพัท์มอืถอื พบว่าเวลาเพ่ิงผ่านไป

แค่ช่ัวโมงเดยีว ทว่าในช่วงเวลาสัน้ๆ แค่นีแ้สงแดดร้อนแรงกลบัปกคลมุท่ัวท้ัง

ตวัเมอืงแล้ว เธอไม่ได้พกร่มมาจงึยกมือขึน้บังแดดแทน ปลายนิว้ของเธอ 

พาดอยู่บนค้ิว เพิง่เดนิไปได้ไม่กีก้่าวผูช่้วยท่ีสวมแว่นตากรอบทองกไ็ล่ตามมา 

ในมือของเขามีร่มสดี�าคนัหนึง่

"คุณหลิน! แดดแรงเกินไปแล้ว ซ�้าแถวนี้ยังเรียกรถยาก คุณเอาร่ม 

ไปด้วยเถอะครับ"

หลนิเซินรู้สกึตกใจระคนประหลาดใจอยู่บ้าง ขนตางอนหนากะพรบิไหว

เบาๆ ก่อนเอ่ยขอบคณุเสยีงเบา

ผู้ช่วยยิ้มแย้ม "เป็นค�าสั่งของประธานซ่งทั้งนั้นครับ"

หลังหลินเซินกลับมาถึงบ้านก็โทรศัพท์หาเม่ิงสืออวี่เพื่อนสนิททันที 

ปลายสายมีเสยีงอัตโนมัตบิอกว่าโทรศพัท์มือถอืปิดเครือ่ง ในฐานะจติแพทย์

ผูม้คีวามสามารถคนหนึง่ เวลาเม่ิงสอือว่ีก�าลงัรกัษาคนไข้อยูเ่ธอจะปิดเครือ่ง

เอาไว้เสมอ หลนิเซินวางโทรศพัท์มอืถอืลงและไม่ได้โทรออกไปอกี จากนัน้ก็

มัดผมแล้วเดินไปที่ห้องวาดภาพ

เมื่อเช้าหลินเซินลองค�านวณดูคร่าวๆ แล้ว พบว่าโรงแรมเหลียนถัง 

มีสามสิบกว่าชั้น ทุกๆ ทางเดิน ห้องพัก และสถานที่ที่จ�าเป็นต้องแขวน

รปูภาพนัน้รวมแล้วมร้ีอยกว่าจดุ ซ่ึงหลงัจากค�านวณดแูล้วตอนนียั้งขาดอยู่

อีกหลายสิบภาพ ดังนั้นเธอจึงจ�าเป็นต้องเร่งท�างาน

เพราะกลัวว่าสีจะละลาย อุณหภูมิภายในห้องวาดภาพจึงต�่ากว่า 

ห้องรับแขก ในตอนท่ีหลินเซินเดินไปถึงขาตั้งวาดภาพก็ชะงักไปเล็กน้อย 

ก่อนหันไปมองยังขาตั้งตรงมุมผนังที่ถูกผ้าใบคลุมทับเอาไว้

ผ่านไปสักพักใหญ่เธอถึงได้ก้าวเดินต่อไปยังขาตั้งวาดภาพตัวนั้น  

บนผ้าใบท่ีคลมุอยูมี่ฝุน่จบั พอเลกิมุมหนึง่ข้ึนกม็รีปูภาพคนครึง่หนึง่ปรากฏ
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ออกมา ปกตแิล้วหลนิเซินไม่วาดภาพคน แต่ภาพคนภาพนีก้เ็ป็นสไตล์งาน

ของเธอจริงๆ

ชายหนุม่ท่ีอยู่ในภาพมีค้ิวคม ใบหน้าหล่อเหลา รมิฝีปากบางหยักยกข้ึน

น้อยๆ มือข้างหนึง่วางพาดอยู่บนพนกัเก้าอี ้อกีมือถอืแก้วกาแฟ

พืน้หลงัของภาพนีค้อืสวนสาธารณะ แสงแดดส่องลอดต้นไม้เกดิเป็น

เงาแต่งแต้มลงบนพืน้ ทว่ากส็ูป้ระกายในดวงตาของเขาไม่ได้ แต่รปูภาพนี ้

ยังวาดไม่เสร็จ ฝีพู่กันหยุดลงตรงท่อนแขนของชายหนุ่ม คล้ายหนังใบ ้

ที่เงียบเสียงลงกะทันหัน

ชายหนุม่ท่ีอยู่ในภาพนีก้ค็อื 'สามี' ของอาจิง้ท่ีได้พบกนัตรงหน้าประตู

โรงแรมเหลียนถังเมื่อเช้านี้

ความจรงิหลนิเซินเคยเจอกบัเขาเมือ่นานมากแล้ว ตอนท่ีก�าลงัร่างภาพ

อยู่ในสวนสาธารณะแห่งนัน้ สายตาของเธอกเ็หลอืบไปเห็นชายหนุม่ท่ีนัง่อยู่

บนเก้าอ้ียาวอย่างผ่อนคลายโดยไม่ตัง้ใจ นัน่เป็นครัง้แรกในชีวติของหลนิเซิน 

ท่ีเกดิความคิดอยากวาดภาพคนข้ึนมา

ดังนั้นหญิงสาวจึงพลิกกระดาษหน้าต่อไป ใช้เขาเป็นแบบร่างภาพ  

แต่วาดไปได้ครึง่ทางกม็เีดก็สาวคนหนึง่เดนิเข้าไปใกล้ชายหนุม่และรบัแก้วกาแฟ

ในมือของเขามา ก่อนจะคล้องแขนกนัแล้วดงึตวัเขาจากไปด้วยท่าทีสนทิสนม

เด็กสาวคนนั้นไม่ใช่อาจิ้ง

ตอนนีช้ายหนุม่บนกระดาษวาดภาพก�าลงัส่งย้ิมมาให้ ไม่แตกต่างอะไร

กบัท่ีเธอได้เห็นเมือ่เช้าของวนันี ้ หลนิเซินมองอยูน่านก่อนถอนหายใจแล้ว 

ดงึผ้าใบลงมาปิดทับ จากนัน้หันหลงัเดนิจากไป

กว่าเม่ิงสืออวี่จะโทรกลับมาก็เป็นช่วงบ่ายแล้ว หลินเซินท่ีมือหนึ่ง 

ถอืพูก่นัอีกมอืถอืถาดสจีงึต้องแนบโทรศพัท์มือถอืเอาไว้กบัหูโดยใช้ไหล่ช่วย 

"เมิ่งเมิ่ง ตอนเย็นมากินข้าวที่บ้านฉันไหม"
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เหมือนเม่ิงสอือวีจ่ะก�าลงัยุง่อยูจ่งึคยุกบัเธอไปพลางฝากฝังงานไปพลาง 

"ได้เลย วนันีเ้ป็นวันอะไรกนั"

"ฉันหาเงินก้อนแรกในชีวิตได้แล้ว"

เมิง่สอือวีย่ิม้ "เป็นวนัท่ีสมควรจะฉลองจรงิๆ" เธอลดเสยีงลงและบอกให้

ผูช่้วยเอาแฟ้มประวตัขิองผูป่้วยคนต่อไปเข้ามา ก่อนถอืโทรศพัท์มือถอืเดนิไป

ข้างบานหน้าต่าง "แต่อากาศร้อนขนาดนี้ เธอไม่ต้องท�าอาหารที่บ้านแล้ว  

ไปภตัตาคารตะวนัตกคราวท่ีแล้วเป็นไง"

หลินเซินเงียบไปสักพัก "ฉันไม่อยากออกไปกินข้างนอก"

เมิ่งสืออวี่ยกเสียงสูงขึ้น คล้ายก�าลังตักเตือน "หลินเซิน!"

เธอจงึเปิดปากอธบิาย "วนันีฉั้นเจอคนมามากพอแล้ว ครบเป้าหมาย

แล้ว"

เม่ิงสืออวี่หลุดข�าออกมา "ถ้าเกิดทุกวันเธอเอาแต่นับจ�านวนคน 

ตามเป้าหมายท่ีฉันตั้งเอาไว้ให้ งั้นอาการป่วยของเธอก็จะไม่มีวันหาย 

หรอกนะ เซินเซิน…การออกมาเผชิญโลกภายนอกไม่ใช่เพ่ือท�าภารกจิท่ีฉัน

มอบหมายไว้ให้ส�าเรจ็เท่านัน้นะ แต่เพือ่ตวัเธอเอง" เมิง่สอือว่ีชะงกัไปก่อน 

เอ่ยหยอก "เธอคงไม่ได้เห็นว่าภตัตาคารตะวนัตกนัน่แพงเกนิไปแล้วใช่ไหม"

หลินเซินถูกเม่ิงสืออวี่หยอกจนย้ิมออกมา "ถ้าเลี้ยงข้าวเธอ ต่อให้ 

แพงกว่านี้ฉันก็จ่ายไหว"

เมิ่งสืออวี่ยิ้มออกมาเหมือนกัน "เปลี่ยนไปเป็นคนปากหวานแบบนี้

ต้ังแต่เม่ือไหร่กนัจ๊ะ โอเค งัน้แค่นีก่้อนนะ ฉันต้องตรวจคนไข้ต่อแล้ว เดีย๋ว

เลิกงานแล้วจะไปรับเธอนะ"

หลินเซินรับค�าก่อนวางสายไป

เมืองไหวอันในช่วงกลางวันเต็มไปด้วยเสียงผู้คนและรถรา จังหวะ 

อันรวดเร็วของเมืองนี้ก็เหมือนกับแสงแดดในวันนี้ท่ีท�าให้คนยากจะรับมือ 
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แต่วิลล่าท่ีภูเขาชังหรงแถวนอกเมืองกลับเงียบสงบร่มเย็น คลินิกจิตเวช 

ของเมิ่งสืออวี่ตั้งอยู่ที่นี่

ผูช่้วยย่ืนแฟ้มประวตัท่ีิจดัเรยีงเรยีบร้อยแล้วให้เม่ิงสอือวี ่"คนต่อไปคอื

คณุกูค่้ะ"

มือท่ียื่นออกไปรับแฟ้มมาชะงักไปเล็กน้อย เมิ่งสืออวี่ขมวดคิ้วด้วย 

ความปวดหัว "ยังไม่ทันจะเริม่ ฉันกม็ลีางสงัหรณ์แล้วว่าวนันีจ้ะล้มเหลวอีกครัง้ 

ยอดเขาเอเวอเรสต์* ลกูนี ้ดทู่าฉันคงไม่มีโอกาสปีนขึน้ไปได้ส�าเรจ็"

ผูช่้วยเอ่ยปลอบใจ "คณุหมอเม่ิง คณุเป็นจติแพทย์อันดบัต้นในแวดวง

จิตวิทยา รักษาผู้ป่วยโรคหายากมาตั้งมากมาย อาการนอนไม่หลับของ 

คุณกู้เองก็จะต้องไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะ"

"เธอจะไปเข้าใจอะไร!" เม่ิงสืออวี่จุดไม้จันทน์ซ่ึงกลิ่นของมันช่วย 

ในการนอนหลบั "คนในวงการเปรยีบเทียบเขาเป็นยอดเขาเอเวอเรสต์ เธอ 

คิดว่าฉายานี้ได้มาง่ายๆ งั้นเหรอ ออกไปได้แล้ว ไปเรียกเขาเข้ามาไป"

ผู้ช่วยรู้ว่าอารมณ์ของเม่ิงสืออวี่ไม่ค่อยดีนัก หลังรู้ตัวว่าอยู่ต่อไป 

ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจึงรีบออกไปทันที

ชายหนุ่มร่างสูงโปร่งเดินเข้ามาอย่างรวดเร็ว ในมือของชายหนุ่ม 

ยังถือแก้วกาแฟท่ีเมื่อครู่ผู้ช่วยเพิ่งชงให้เขาเอาไว้ เม่ิงสืออว่ีถอนหายใจ 

"นอนไม่หลับห้ามกินกาแฟเยอะ จะต้องให้บอกคุณอีกกี่ครั้งกันคะ"

ชายหนุม่ย้ิมพลางยักไหล่ก่อนเอนหลงัลงไปบนเก้าอ้ีนอนท่ีเตรยีมพร้อม

เอาไว้ให้เขา "ดืม่ไม่ดืม่กเ็หมือนกนั"

เมิ่งสืออวี่ถอนหายใจเงียบๆ เธอพลิกเปิดแฟ้มประวัติแล้วเริ่มต้น 

ซักอาการตามล�าดับ แสงแดดยามบ่ายทะลุผ่านกระจกเข้ามาผ่านผ้าม่าน

ผืนบางหลงเหลือเพียงแสงสลัวๆ

"ยังนอนหลับตามปกติไม่ได้อีกเหรอคะ"

* ยอดเขาเอเวอเรสต์ มีความสูงจากระดับน�้าทะเล 8,848 เมตร ตั้งอยู่ท่ีเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล เป็น 
ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
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"อืม"

"ตัง้แต่ท่ีมาตรวจเม่ืออาทิตย์ก่อนจนถงึวนันี ้ ใช้ยานอนหลบัไปท้ังหมด

กี่ครั้งแล้วคะ"

"โดยปกติแล้วกินแทบทุกคืน"

"ครั้งละกี่เม็ดคะ"

"สามเม็ด"

เมิง่สอือวีก่ดหัวปากกาในมอืจนหักดงัเป๊าะ เธอเงยหน้ามองชายหนุม่ 

ผู้มีใบหน้าเฉยชาท่ีอยู่บนเก้าอี้นอนด้วยความโมโห "คุณกู้ชิงไหว! คุณ 

เพิม่ปรมิาณยาด้วยตวัเองอกีแล้วนะ! ฉันเคยบอกคณุแล้วใช่ไหมว่าคนปกต ิ

กินยานอนหลับกันแค่ครึ่งเม็ด คุณก�าลังเอาชีวิตตัวเองมาล้อเล่นอยู่ทราบ

ไหมคะ!!"

กู้ชิงไหวลืมตาข้ึน เผยย้ิมออกมาน้อยๆ ขณะมองเธอ "อย่างผม 

ไม่นับเป็นคนปกติไม่ใช่เหรอ" เขาเงยหน้ามองนาฬิกาบนผนังไปทีหนึ่ง 

ก่อนลุกขึ้นแล้วจัดปกเสื้อ "ได้เวลาแล้ว ผมไปก่อนล่ะ"

เม่ิงสอือวีจ้่องแผ่นหลงัท่ีเดนิจากไปอย่างสบายใจของเขา ขณะนิว้ซ่ึง 

ก�าปากกาอยู่บีบแน่นขึ้นกว่าเดิม

แสงแดดยามบ่ายร้อนแรงย่ิงข้ึน จักจั่นบนต้นไม้ร้องเสียงดังแข่งกับ

ความร้อนของอากาศ เมิง่สอือว่ีดบัไม้จันทน์ท่ีจุดไฟไว้อย่างรนุแรง แล้วเอ่ยสัง่ 

ผูช่้วยท่ีเข้ามาท�าความสะอาดเสยีงเย็น "พรุง่นีห้าคนมาเปลีย่นกระจกให้เป็น 

กระจกเกบ็เสยีงซะ แล้วกจ็ดัการจกัจัน่บนต้นไม้นัน่ด้วย"

หลังตรวจคนไข้คนสุดท้ายเสร็จ เมิ่งสืออวี่ก็เลิกงานแล้วขับรถไปรับ

หลินเซิน

หลนิเซินพกัอยู่ย่านเมืองเก่า มีต้นไหว* ปลกูไว้ดรู่มเย็น ตามด้านหน้า

* ต้นไหว หรอื Locust Tree เป็นไม้ยืนต้นชนดิหนึง่ มีดอกสเีหลอืง เนือ้ไม้น�ามาใช้ในงานก่อสร้าง ดอกใช้ท�าเป็น 
สีย้อม ผลและรากมีสรรพคุณท�ายา
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ประตบู้านมกัมีคนแก่มานัง่โบกพดักนัอยู่เสมอ บ้านเม่ือสมัยหลายสบิปีก่อนนัน้

ในเวลานีร้อบๆ กลายเป็นตกึสงูใหญ่ไปหมดแล้ว แถวๆ ซ่ือเหอย่วน* หลงันี้

จงึคล้ายเป็นมุมปลกีวเิวกของตวัเมอืงอันวุน่วาย แม้ว่าบางครัง้จะมตีวัแทน

อสงัหารมิทรพัย์มาเจรจาท�าการซ้ือขายแต่สดุท้ายกต้็องกลบัไปมอืเปล่ากนั

ทั้งนั้น

รถของเม่ิงสอือว่ีขับเข้ามาไม่ได้ เธอจงึจอดอยู่ข้างถนนแล้วโทรศพัท์ 

หาหลนิเซิน หลนิเซินคว้าเสือ้นอกแล้วรบีออกมาจากบ้าน ตอนท่ีข้ึนรถมา

เมิง่สอือวีก่ก็�าลงันอนพิงเบาะพกัสายตาอยู่ เธอถามหลนิเซินด้วยเสยีงอ่อนล้าว่า 

"วนันีท้�าอะไรไปบ้าง"

หลังพ่อแม่เสียชีวิต หลินเซินก็ป่วยเป็นโรคกลัวสังคม** ข้ันรุนแรง  

ด้วยความบังเอญิจงึได้รูจ้กักบัเม่ิงสอือวี ่ ตอนนัน้เมิง่สอือวียั่งเป็นแค่นกัศกึษา

เอกจิตวิทยาปีหนึ่ง ดังนั้นหลินเซินเลยกลายมาเป็นคนไข้คนแรกให้เธอ 

ได้ฝึกวิชา ทุกวันหลินเซินจะต้องคอยรายงานกิจวัตรประจ�าวันของตัวเอง 

ให้เธอฟัง ซ่ึงนัน่กน็บัเป็นส่วนหนึง่ของแผนการรกัษาด้วยเหมือนกนั

หลนิเซินย้อนนกึเหตกุารณ์ท้ังหมดแล้วเริม่เล่าตัง้แต่ท่ีเธอเรยีกรถออก

จากบ้านไปตอนเช้า เม่ือพดูมาถงึเรือ่งช่วยอาจิง้ เม่ิงสอือว่ีกเ็ลกิคิว้น้อยๆ 

"เธอนีมั่นนางฟ้าตวัน้อยจรงิๆ ท้ังๆ ท่ีกลวัการเผชญิหน้ากบักลุม่คนแต่กย็งั

เข้าไปช่วยคนอ่ืนแก้ไขสถานการณ์ก่อน ดทู่าฉันต้องให้รางวลัเธอหน่อยแล้ว"

หลนิเซินเอ่ยอย่างลงัเล "ความจรงิเม่ือวานฉันเจอเธอในลฟิต์ ตอนไป

เซ็นสัญญาที่โรงแรมน่ะ"

หลนิเซินออกจากบ้านมาเจรจาธรุกจิเป็นครัง้แรกท�าให้เครยีดจนไม่รูว่้า

จะเอามือไม้ไปวางไว้ท่ีไหน ในตอนท่ีข้ึนลฟิต์ไปช้ันบน อาจิง้เองกอ็ยู่ในนัน้

* ซ่ือเหอย่วน แปลตรงตวัว่าลานผสานสีด้่าน เป็นรปูแบบการจดัเรยีงเรอืนหมู่ของชาวจนีท่ีมีส่วนลานกว้างตรงกลาง 
ล้อมรอบด้วยอาคารที่หันหน้าเข้าหาลานทั้งสี่ด้าน
** โรคกลัวสังคม (Social anxiety disorder) คือการท่ีผู้ป่วยมีอาการประหม่า รู้สึกไม่สบายใจ อึดอัด กังวลใจ  
เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีอาจมีผู้อ่ืนสังเกตจ้องมองตนเอง เช่น การพูดคุยกับคนท่ีไม่คุ้นเคย หรือการท�ากิจกรรม 
ในที่สาธารณะ เป็นต้น โดยผู้ป่วยจะมีอาการทุกครั้งที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
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ด้วย เพียงแต่คุณแม่ลูกอ่อนไม่ทันสังเกตเห็นหลินเซินท่ียืนท�าอะไรไม่ถูก 

อยู่ด้านหลงั แต่เดก็ท่ีอาจิง้อุ้มอยู่กลบักะพรบิดวงตาฉ�า่วาวคูน่ัน้ปรบิๆ มอง

หลนิเซินอย่างสนอกสนใจ มือน้อยๆ ท่ีปัดป่ายมัว่ซ่ัวอยู่ในอากาศเอือ้มมา 

คว้านิว้ของเธอเอาไว้กะทันหัน ซ�า้ยังส่งย้ิมหวานจ๋อยมาให้อีกด้วย

นั่นเป็นความรู้สึกท่ีมหัศจรรย์มาก หลินเซินหวาดกลัวกับการสัมผัส

ร่างกายคนอ่ืนมาโดยตลอด ทว่ามอืน้อยๆ ข้างนัน้กลบัให้ความรูส้กึอบอุน่มาก

เหมือนกบัแสงจนัทร์ท่ีอ่อนโยนช่วยขับไล่ความเครยีดของเธอให้หายไป

หลนิเซินชะงกัเสยีงพูดไป คิว้ขมวดเข้าหากนั "เม่ิงเม่ิง วนันีฉั้นยังท�า

เรื่องไม่ดีไปด้วยเรื่องหนึ่ง"

เมิ่งสืออวี่ก�าลังหาที่จอดรถ "หืม?"

"สามีของอาจิ้ง…ความจริงฉันเคยเจอเขาท่ีสวนสาธารณะมาก่อน  

แต่เขาอยู่กับผู้หญิงคนอ่ืน ท่าทางดูสนิทสนมกันมากด้วย ตอนนั้นฉัน…" 

เธอถอนหายใจเบาๆ "ฉันควรจะบอกอาจิ้ง"

เม่ิงสืออวี่มองออกไปนอกหน้าต่างรถขณะส่งเสียงตอบกลับอย่าง 

ไม่ใส่ใจ "เธอไม่ได้บอกว่าเด็กคนนั้นเพิ่งอายุไม่กี่เดือนหรอกเหรอ ผู้ชาย

นอกใจภรรยาช่วงท้องมีให้เห็นออกบ่อยไป การท่ีเธอไม่ได้บอกกเ็ป็นการท�า

เพื่อผู้หญิงคนนั้น อย่าคิดมากไปเลย"

หลินเซินขมวดคิ้ว ไม่ได้พูดอะไรออกไปอีก

คนในภัตตาคารมีไม่มาก บริกรพาท้ังสองคนไปนั่งท่ีโต๊ะ ระยะนี้ 

เมิง่สอือวีก่�าลงัลดน�า้หนกัจงึสัง่แค่สลดัผลไม้มาจานเดยีว เธอยกแก้วไวน์แดง

ข้ึนมาชนแก้วกับหลนิเซิน "ยินดด้ีวยท่ีได้เซ็นสญัญาฉบับแรก ความรูส้กึท่ี 

ได้เลี้ยงดูตัวเองเป็นยังไงบ้าง"

หลินเซินจิบไวน์เข้าไปอึกเล็กๆ "ยังรู้สึกไม่ค่อยสมจริงอยู่เท่าไหร่  

คิดไม่ถึงว่าจะมีคนชอบภาพของฉันจริงๆ"
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เม่ิงสอือวียิ่ม้น้อยๆ แกว่งแก้วไวน์ในมอืเบาๆ "บนโลกใบนีไ้ม่มเีรือ่งอะไร 

ท่ีด�ารงอยู่เป็นอิสระ ต่อให้อัปลกัษณ์แค่ไหนกจ็ะต้องมีคนชอบ ต่อให้ภาพนัน้

จะเข้าใจยากกว่านี้ยังไงก็จะมีคนช่ืนชมเหมือนกัน เธอแค่ตัดขาดตัวเอง 

ออกมานานเกนิไปแล้ว"

หลายปีมานี้เมิ่งสืออวี่คอยช่วยเธอเอาชนะความกลัวสังคมอยู่ตลอด 

ท้ังเม่ิงสืออวี่และตัวเธอเองต่างเข้าใจว่าไม่ใช่หลินเซินไม่อยากเดินออกมา 

เพียงแค่ไม่กล้าเท่านั้น ทว่าระยะนี้สถานการณ์ของหลินเซินก็เปลี่ยนไป 

และดีขึ้นมากแล้ว เมิ่งสืออวี่เองก็พอใจกับผลการรักษาของตนมาก

หลนิเซินเป็นคนพดูไม่เก่ง แม้ตอนนีจ้ะเตม็ไปด้วยความรูส้กึซาบซ้ึงใจ

กท็�าได้แค่ยกแก้วข้ึนเอ่ยขอบคณุเมิง่สอือวีอ่ย่างจรงิจงั "เมิง่เมิง่ ขอบคณุมาก!"

เม่ิงสืออวี่ดื่มไวน์ในแก้วหมดรวดเดียวก่อนเอนหลังพิงพนักเก้าอ้ี  

ความเหนือ่ยล้าท่ีปรากฏบรเิวณหว่างคิว้คลายออก ใบหน้าประดบัด้วยรอยย้ิม

วนันีเ้มิง่สอือวีด่แูล้วไม่ค่อยมชีีวติชีวาเท่าไหร่ท�าให้หลนิเซินอดถามไม่ได้ 

"วนันีอ้ารมณ์ไม่ดีเหรอ"

จิตแพทย์สาวกุมขมับ ตอบกลับด้วยน�้าเสียงเหนื่อยล้า "เม่ือครู่ก็

หงุดหงิดอยู่บ้าง แต่พอคุยกับเธอก็ดีข้ึนเยอะแล้ว แค่ว่า…" เธอชะงักไป  

สายตากวาดผ่านตวัหลนิเซิน ในแสงสว่างแฝงความอมึครมึบางส่วน "คนไข้

นอนไม่หลบัท่ีเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านีน่้ะ จนกระท่ังตอนนีแ้ล้วกยั็งไม่มีท่าที

จะดข้ึีนสกันดิ ตอนแรกท่ีรบัเคสต่อมาฉันเคยพูดอย่างมัน่อกม่ันใจเอาไว้มากว่า

รกัษาได้ แต่ตอนนีด้ทู่าก�าลงัจะกลายเป็นเรือ่งตลกของวงการไปแล้ว"

หลนิเซินนกึข้ึนมาได้ว่าก่อนหน้านีเ้มิง่สอือวีเ่คยพดูเรือ่งนี้ให้เธอฟังอยู่ 

จงึเอ่ยปลอบ "แม้แต่ฉันเธอยังรกัษาหายได้เลย ไม่มีอะไรยากเกนิความสามารถ

ของเธอหรอก"

เมิ่งสืออวี่ถอนหายใจ "ไม่ง่ายขนาดนั้นน่ะสิ กระท่ังพวกรุ่นอาวุโส 

ยังไม่มีวิธีการอะไรกันเลย" สายตาของจิตแพทย์สาวตกลงบนใบหน้าของ
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หลนิเซิน ก่อนทอดเสยีงอ่อนลง "ถ้าเกดิมีความสามารถอย่างเสยีงของเธอ

อาจจะพอทดลองได้"

เพิ่งจะพูดจบส้อมในมือของหลินเซินท่ีก�าลังตัดแยกสเต๊กเนื้อออก 

เป็นส่วนๆ ก็กรีดผ่านผิวจานดังเอี๊ยด ส่งเสียงแหลมบาดหูออกมา มือท่ี 

กุมส้อมอยู่สั่นระริก เธอวางสเต๊กเนื้อกลับลงที่เดิมและแกล้งท�าเป็นนิ่งเฉย 

ไม่ได้พูดอะไรต่อ และไม่ได้เงยหน้าขึ้นด้วย

เม่ิงสอือว่ียดืตวัตรงข้ึน น�า้เสยีงทุ้มต�า่ลง "ขอโทษด้วยเซินเซิน! ฉัน 

ไม่ควรพูดแบบนี้"

ผ่านไปครู่ใหญ่หลินเซินจึงเงยหน้าข้ึนส่งยิ้มให้เม่ิงสืออวี่ "ไม่เป็นไร! 

ก็แค่…"

บรรยากาศหนกัอ้ึงขึน้เลก็น้อย เมิง่สอือว่ีเปลีย่นหัวข้อสนทนาเพือ่แก้ไข

บรรยากาศ "ไม่พูดเรื่องนี้แล้ว เธอบอกว่าคนท่ีเลือกรูปภาพของเธอคือ 

ซ่งเซียวหานเหรอ"

"อืม"

เมิ่งสืออวี่เลิกคิ้ว "รู้ไหมว่าซ่งเซียวหานคนนี้เป็นใคร"

หลินเซินส่ายหน้า

"ลกูชายคนเดยีวของครอบครวัซ่ง ทายาทหนึง่เดยีวของซ่งซ่ือกรุป๊ เมือ่ 

ปีก่อนเพิง่สบืทอดต�าแหน่งจากพ่อเขา น่าจะเป็นหนุม่หล่อมากความสามารถ

ท่ีทรงอทิธพิลท่ีสดุของไหวอันในตอนนีแ้ล้ว ได้ยินมาว่ามผีูห้ญิงจ�านวนไม่น้อย

อยากจะปีนข้ึนเตียงของเขา แต่สุดท้ายแม้แต่ผมเส้นเดียวก็ยังไม่ได้แตะ"  

เม่ิงสอือวีย้ิ่มแย้มส่ายหน้า "ลกูเศรษฐชีือ่ดงัตวัจรงิ ครัง้ก่อนฉันดสูมัภาษณ์

ของเขาอยู่ หน้าตาไม่เลว พระเจ้านีช่่างล�าเอยีงในการสร้างคนจรงิๆ"

หลินเซินย้อนนึกถึงใบหน้าเย็นชา ทว่าดูหล่อเหลาไม่ธรรมดาของ 

ซ่งเซียวหานเล็กน้อย ก่อนพยักหน้าอย่างเห็นด้วย

เม่ิงสอือว่ีเอ่ยหยอก "เธอจะต้องกอดขาใหญ่ๆ ข้างนีเ้อาไว้ให้ดีๆ  นะ 
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ซ่งเซียวหานชอบภาพของเธอ พอเรือ่งนีก้ระจายออกไปแล้วไม่รูว่้าค่าตวัเธอ

จะเพิ่มขึ้นไปกี่เท่า!"

หลงัพดูคยุกนัสกัพกับรรยากาศหนกัอึง้เม่ือครูน่ีก้็ไม่หลงเหลอือยูแ่ล้ว 

พอกนิข้าวเสรจ็ท้ังสองคนกพ็ากนัไปเดนิเล่นแถวย่านเก่าท่ีปลกูต้นไหวและ

ต้นหลวิรมิสองข้างทาง ในตอนท่ีหลนิเซินกลบัมาถงึบ้าน ฟ้ากก็�าลงัจะมืด 

แล้ว ลมกลางคืนแฝงไอร้อนทะลักเข้ามาผ่านหน้าต่างท่ีเปิดอยู่ครึ่งบาน  

พดัปฏทิินแขวนบนผนงัให้แกว่งไกวไปมา สายตาของหลนิเซินตกอยู่บนวนัท่ี

ซึ่งเธอใช้ปากกาแดงวงเอาไว้…นั่นเป็นวันพรุ่งนี้

วันครบรอบวันตายของพ่อแม่เธอ

วันรุ่งข้ึนหลินเซินออกจากบ้านแต่เช้า ร้านดอกไม้ตรงหัวมุมถนน 

เพิง่เปิดร้าน เจ้าของร้านก�าลงัยกกระถางดอกไม้สดใหม่ออกไปวางข้างนอก 

หลินเซินซื้อดอกเดซี่สีขาวสองช่อเหมือนกับทุกๆ ปี

สุสานมักจะให้บรรยากาศสงบท่ีตัดขาดจากโลกภายนอกอยู่เสมอ  

หลงัเธอบ่นถงึสถานการณ์ในระยะนีข้องตนเองให้พ่อกบัแม่ซ่ึงนอนหลบัยาว

ฟังเรียบร้อย ดวงอาทิตย์ก็ลอยโด่งข้ึนไปถึงครึ่งท้องฟ้าแล้ว แสงแดดเริ่ม

ร้อนแรงขึน้มา หลนิเซินแนบหน้าผากไปบนป้ายหลมุศพพลางเอ่ยเสยีงเบา 

"พ่อแม่…หนูไปก่อนนะคะ ถ้าเกดิเป็นลมแดดเข้าพ่อกบัแม่กจ็ะเป็นห่วงเอา 

จริงไหม!"

สมยัมชีีวติอยู่คณุแม่หลนิเป็นคนเคร่งศาสนา ดงันัน้ทุกปีหลงักราบไหว้

ท่ีหลุมศพเสร็จ หลินเซินก็จะไปสวดมนต์ในโบสถ์ เธอกางร่มสีด�าออก  

ลายดอกไม้สเีหลอืงเลก็ๆ บนร่มสะท้อนกบัแสงอาทิตย์ เสมอืนดอกท่ีเบ่งบาน

เตม็ท่ีแล้วก�าลงัจะร่วงโรย

โบสถ์ในวนัศกุร์นัน้เงยีบสงบเป็นอย่างมาก แต่จักจัน่บนต้นโอ๊กกค็อย
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ส่งเสียงร้องไม่หยุด เพิ่มความน่าร�าคาญให้กับฤดูที่ร้อนระอุนี้มากขึ้น

กู้ชิงไหวจอดรถเสร็จแล้วก็ลงมาช่วยเปิดประตูฝั่งข้างคนขับให้กับ 

หญิงชรา เขามองระยะทางระหว่างลานจอดรถไปยังโบสถ์ท่ีไม่นับว่าสั้นนี ้

ทีหนึ่ง แล้วเดินไปหยิบร่มมาจากกระโปรงรถด้านหลัง

หญิงชราท่ียืนอยู่ด้านข้างตัวรถมองดูร่มท่ีกางอยู่เหนือศีรษะอย่าง 

ไม่พอใจ "คนหนุม่อย่างพวกเธอน่ะช่างบอบบาง แค่แสงแดดเลก็ๆ น้อยๆ  

ก็โดนไม่ได้"

กู้ชิงไหวหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ก็ไม่ออก "ผมกลัวว่าคุณจะโดนแดดแรง 

เกนิไปนะครบั"

"ฉันถอืว่าเป็นคนท่ีลงหลมุไปครึง่ตวัแล้ว ยังจะต้องมากลวัตากแดดอะไร

อีกเหรอ"

หญิงชราพูดจาแข็งกระด้าง เดินโซเซเล็กน้อย กู้ชิงไหวโน้มตัวลง 

ถอืร่มให้ต�า่กว่าเดมิขณะก้าวเดนิตามเธอไป "ประโยคสมัยก่อนพดูเอาไว้ได้ดี  

อยูจ่นแก่ สวยจนแก่ คณุสวยมาตัง้แต่เกดิย่อมไม่กลวัตากแดดจนตวัด�า แต่

ผมสู้คุณไม่ได้ ถ้าตากแดดจนตัวด�าแล้วก็คงหาภรรยาไม่ได้"

หญิงชราหัวเราะไปกับค�าพูดของเขา ทว่าบนใบหน้าท่ีเต็มไปด้วย 

รอยย่นกลับปรากฏแววเสียใจข้ึนมาช้าๆ "ถ้าอว๋ินเอ๋อร์ของฉันยังมีชีวิตอยู่ 

ก็ควรจะแต่งงานได้แล้วเหมือนกัน"

กู้ชิงไหวไม่ได้ตอบอะไร แค่ตบบริเวณหลังมือที่สั่นเทาของเธอเบาๆ

ในตอนท่ีเดินเข้าไปในโบสถ์ก็มีสายลมเย็นสบายพัดมาปะทะใบหน้า 

หญิงชราตรงเข้าไปเพื่ออธิษฐาน ส่วนกู้ชิงไหวนั่งลงบนแถวท่ีนั่งท้ายสุด 

กอดอกมองประเมินโบสถ์อนัเงยีบสงบตรงหน้า แสงอาทิตย์หักเหเข้ามาจาก

กระจกท่ีแปะกระดาษปิดหน้าต่างสนี�า้เงนิสองฝ่ังท�าให้แสงดสูลวั

ยามบ่ายอันเงียบงันมีเพียงเสียงจักจั่นลอยมาตามสายลม จากนั้น 

ไม่นานนกักมี็เสยีงทุ้มท่องบทสวดอย่างแผ่วเบาลอยมา แต่ไม่รูว่้ามาจากท่ีใด
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"…ท่านจะลมืความทุกข์ยากของท่าน จะระลกึถงึความทุกข์เหมือนน�า้

ท่ีไหลผ่านไปแล้ว ชีวติท่านจะสกุใสย่ิงกว่าเวลาเท่ียงวนั ความมดืจะเป็นเหมอืน

รุง่อรุณส�าหรบัท่าน และท่านจะม่ันใจเพราะมคีวามหวงั ท่านจะมองดูโดยรอบ 

และนอนพักอย่างปลอดภยั"*

น�้าเสียงนั้นนุ่มนวลอ่อนโยนเหมือนกับล�าธารในผืนป่าท่ีไหลผ่าน 

ก้อนหินสขีาวทอประกายแสงแดดระยับไปช้าๆ สะท้อนอยูใ่นโบสถ์อันว่างเปล่า

อย่างถ่อมตน ดังอยู่ข้างหูของเขา

หลังจากนั้นกู้ชิงไหวก็จ�าอะไรไม่ได้อีก เขานอนหลับไปแล้ว

แสงแดดยามบ่ายร้อนแรง หลินเซินปิดหนังสือ 'พันธสัญญาเดิม'  

ก่อนพยกัหน้าทักทายนกับวชท่ีสวดอธษิฐานอยู่ด้วยแล้วหันหลงัเดนิจากไป

ในตอนท่ีกูชิ้งไหวถกูหญิงชราปลกุให้ต่ืนเวลากผ่็านไปหนึง่ช่ัวโมงแล้ว 

เม่ือสะดุ้งตื่นจากฝันกะทันหัน ในดวงตาใสกระจ่างของชายหนุ่มจึงมีเพียง 

ความสบัสนงนุงงราวกบัไม่รูว่้าตวัเองอยู่ท่ีไหน จนได้ยินเสยีงจกัจัน่ดงัเข้ามาในหู

สตขิองเขาจงึกลบัมา และภาพตรงหน้ากก็ระจ่างชัดข้ึนมาตาม

เขายังคงอยู่ในโบสถ์แห่งนี้ท่ีมีแสงสว่างสลัวๆ กับรูปปั้นน่าเกรงขาม 

หญิงชราเอ่ยถามอย่างเป็นห่วงอยู่ข้างๆ "ท�าไมถงึนอนหลบัไปแบบนี้ได้ล่ะ  

เธอเหนือ่ยเกนิไปแล้วเหรอ"

กู้ชิงไหวขมวดค้ิวทันควัน ร่างกายกระเด้งตัวลุกขึ้นยืน สองมือ 

ดันพนักเก้าอ้ีก่อนจะกระโดดข้ามแล้ววิ่งไปท่ีทางเข้าด้วยฝีเท้าท่ีแทบจะ 

เรียกได้ว่าทุลักทุเล เขาวิ่งพรวดพราดออกไป

ชายหนุม่ไล่ตามหารอบๆ โบสถ์ไปรอบหนึง่ ทว่าก็ไม่เห็นเงาของใคร 

ท้ังนัน้ เขายืนอยู่ท่ีเดิมอย่างนิง่อึง้ จนกระท่ังหญิงชราเดนิโยกเยกเข้ามาหา

และถามเขาอย่างเป็นห่วง "เสี่ยวกู้ เธอก�าลังหาใครกัน"

กู้ชิงไหวตัวสั่นน้อยๆ ไม่รู้ว่าก�าลังตอบกลับหรือก�าลังพูดกับตัวเอง 

* มาจากพระคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม หนังสือโยบ บทที่ 11 ข้อ 16-18



请以你的声音拥抱我 31

"ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน"

โบสถ์ในช่วงบ่ายเงียบสงัด เขามองดูสถาปัตยกรรมอันเคร่งขรึม 

ท่ีตั้งตระหง่านอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์อย่างลึกซ้ึง พลางย้อนนึกถึงน�้าเสียง 

นุม่นวลแผ่วเบาเม่ือครูน่ี ้ เขาถงึกบัไม่รูว่้าสิง่ท่ีได้ยินนัน้เป็นเรือ่งจรงิหรอืว่า 

แค่หูแว่วไปเอง

ในระหว่างขับรถ หญงิชรากแ็อบช�าเลอืงมองเขาอยู่หลายครัง้ สดุท้าย

จงึพูดจาอ้อมๆ ว่า "ตอนดกึคนหนุม่สาวกต้็องรูจ้กัควบคมุตวัเอง อย่าหักโหม

เกนิไป ดูแลร่างกายให้ดีๆ "

กู้ชิงไหวนวดขมับพลางยิ้มตอบ "ครับ ผมรู้แล้ว"

หญงิชราพยักหน้าอย่างพอใจ จากนัน้ค้นของในกระเป๋าอยูน่านถงึได้

หยิบไม้กางเขนอันหนึ่งส่งให้เขา "นี่เป็นของท่ีก่อนหน้านี้ฉันเตรียมไว้ให ้

อวิน๋เอ๋อร์ แต่ไม่มีโอกาสมอบให้เขาซะที เสีย่วกู…้ฉันให้เธอแทนกแ็ล้วกนั"

มอืท่ีกมุพวงมาลยัรถของกูชิ้งไหวกระชับแน่นข้ึนเลก็น้อย เขามองตรงไป

ข้างหน้า "คุณเตรยีมเอาไว้ให้ลกูชาย ผมว่าเกบ็เอาไว้เองดกีว่าไหมครบั"

หญิงชราหัวเราะเบาๆ "คนไม่อยู่แล้วยังจะเก็บเอาไว้ท�าไมอีก ไม่สู ้

เอาไปใช้ปกป้องคนเป็นดีกว่าเหรอ"

กู้ชิงไหวไม่ได้พูดอะไรอีกแค่รับไม้กางเขนอันนั้นมาเงียบๆ

สามวันให้หลัง กู้ชิงไหวก็มาท่ีโบสถ์แห่งนั้นทุกวัน เขาลองนั่งอยู ่

ตรงต�าแหน่งเดิม ตามหามุมท่ีแสงแดดหักสะท้อนเข้ามามุมเดิม และยัง 

ลองให้พนักงานหญิงของบริษัทถือหนังสือพันธสัญญาเดิมมาอ่านบทสวด 

ที่เคยได้ยินในวันนั้นให้ฟัง ทว่ายังคงไม่รู้สึกง่วงงุนแม้สักนิดเดียว

มีแค่เสียงนั้นเท่านั้น

เสียงที่ปรากฏขึ้นมาเหมือนฝัน แล้วก็หายไปเหมือนฝันเช่นกัน

แสงยามอาทิตย์ตกแผ่ปกคลมุเข้ามาจากรอบด้าน ในเวลานีแ้ม้กระท่ัง
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จักจั่นก็ยังเงียบเสียงไป เขาเดินออกมาจากโบสถ์ แสงแดดยามเย็นท�าให ้

เงาร่างของเขาทอดยาวออกไปและล้อมเป็นกรอบสีทองเอาไว้ แกว่งไกว 

ไปตามฝีเท้าของเขา

กู้ชิงไหวคิดๆ แล้วก็ตัดสินใจโทรหาเมิ่งสืออวี่

"ผมเข้านอนตามธรรมชาติได้แล้ว"

ปลายสายตกใจจนพูดอะไรไม่ออกอยู่นาน พอมีอาการตอบสนอง 

กลบัมาน�า้เสยีงกแ็ฝงไว้ด้วยความลงิโลด "เป็นเพราะการรกัษาของฉันได้ผล

ขึ้นมาแล้วงั้นเหรอคะ"

"น่าเสียดายมาก แต่ว่าไม่ใช่ครับ"

เสยีงลมหายใจในโทรศพัท์สะดดุไป ผ่านไปนานถงึได้ยินเสยีงเมิง่สอือวี่

ฝืนหัวเราะออกมา "คณุกูค้ะ พอจะบอกฉันได้ไหมว่าคุณเข้านอนตามธรรมชาติ

ได้ในสถานการณ์แบบไหน วนัมะรืนนีท่ี้ปักกิง่จะมีงานสมัมนาของนกัจติวทิยา 

ฉันคดิว่า…"

"ไม่ต้องครบั" กูชิ้งไหวเอ่ยขัดเธอแล้วพดูต่อว่า "แค่นีน้ะ" ก่อนวางสายไป

กูช้งิไหวหันหน้ากลบัไปมองโบสถ์ท่ีถกูแสงอาทิตย์ฉาบทับอีกหนหนึง่

เขาจะต้องตามหาเสียงนั้นให้พบ จะต้องหาให้พบให้ได้

เมิง่สอือวีก่�าลงัเดนิอยู่ในห้างสรรพสนิค้า พนกังานหน้าเคาน์เตอร์ของ

ร้านแบรนด์เนมยนืประคองรองเท้าราคาแพงหลายคูไ่ว้ในมอือยู่ข้างๆ รอจน

เธอวางโทรศพัท์จงึย้ิมแล้วเอ่ยขึน้มา "คณุเม่ิงคะ สนิค้าพวกนีเ้ป็นของมาใหม่

ท้ังหมด ทุกครัง้ท่ีมีสนิค้าเข้ามาใหม่ทางเราจะเกบ็ไว้ให้คณุเสมอ คณุลองด…ู"

เม่ิงสอือวีล่กุขึน้ยนื ใบหน้าของหญิงสาวไร้ความรูส้กึ แม้แต่รองเท้า 

คูท่ี่เม่ือครูเ่ธอเลอืกเอาไว้เรยีบร้อยแล้วกยั็งไม่หยิบข้ึนมาด้วย "ไม่ดแูล้ว"

จนกระทั่งเธอเดินออกไปแล้ว บรรดาพนักงานหน้าเคาน์เตอร์จึงเก็บ

รองเท้าไปพลางรวมหัวกระซิบกระซาบกัน "ไม่ใช่ว่าคุณเมิ่งคนนี้คือคนท่ี 
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ชอบมาซ้ือของแพงท่ีสุดและดีท่ีสุดโดยตลอดหรอกเหรอ แล้วท�าไมวันนี้ 

ถงึไม่ซ้ือของเข้าใหม่เลยล่ะ ล้มละลายแล้วหรอืไงกนั"

"คิดว่าโทรศัพท์สายเมื่อกี้นี้เป็นของสามีเธอโทรมาหรือเปล่า เห็น 

หน้าเปลี่ยนสีไปเลย"

"ไม่ใช่มั้ง เธอยังโสดอยู่เลย…"

เม่ิงสืออวี่เดินออกมาจากห้างสรรพสินค้าแล้ว เวลานี้รู ้สึกแค่ว่า 

ในหน้าอกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างจุกอยู่ท�าให้กลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

ตดิอยูอ่ย่างนัน้จนรูส้กึเจบ็หน้าอก เธอยืนอยู่ท่ีเดมิสกัพักจึงโทรศพัท์หาหลนิเซิน

"เซินเซิน ตอนเย็นไปกินข้าวกัน ฉันจะไปรับเธอเอง"

จากปลายสายมีเสียงลมพัดแรงดังมาเป็นระลอกๆ "ฉันมาร่างภาพที่

เถาฉวน วันมะรืนถึงกลับไป"

บนใบหน้าเมิ่งสืออวี่มีประกายผิดหวังวาบผ่าน เธอได้แต่เอ่ยออกมา

อย่างไร้ทางเลือก "งั้นก็ได้ กลับมาแล้วโทรหาฉันด้วยนะ"

เถาฉวนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวละแวกรอบๆ เมอืงไหวอัน เมือ่หลายปีก่อน

ถกูรฐับาลสร้างเป็นอุทยานป่าท้อเพราะว่าดอกท้อท่ีนีบ่านสะพรัง่ไปท่ัวท้ังภเูขา

ท�าให้ทิวทัศน์สวยมากจนกลายเป็นสถานท่ีท่ีหลนิเซินชอบไปหาแรงบันดาลใจ

ภายในเมืองนั้นมีอากาศร้อนอบอ้าว ทว่าเถาฉวนท่ีอยู่ใกล้กับ 

แม่น�้าถัวเจียง ท้ังยังมีต้นไม้เขียวชอุ่มแผ่ปกคลุมไปท่ัวยังมีอากาศเย็น 

ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลหิลงเหลอือยู่บ้าง หลนิเซินเข้าพกัในโรงแรมท้องถิน่ 

ต้ังแต่เช้าพอตื่นข้ึนมาเธอก็หอบขาตั้งวาดภาพไปท่ีสวนสาธารณะถัวเจียง 

อีกฟากของแม่น�้าใสสะอาดเป็นป่าท้อ แม้ว่าในฤดูกาลนี้ดอกท้อจะร่วงโรย

ไปนานแล้ว แต่ใบต้นท้อกลับยังเขียวชอุ่ม สีเขียวของต้นท้อเช่ือมต่อกัน

คล้ายเกลียวคลื่น ยามลมแม่น�้าพัดพากลิ่นต้นท้อลอยผ่านมาก็ท�าให้คน 

หลงคิดว่ายังอยู่ในช่วงเดือนสอง
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หลนิเซินอยู่ท่ีนัน่จนถงึช่วงพลบค�า่ เวลาท่ีมีลมพดับนผวิแม่น�า้ยังสะท้อน

ภาพดวงอาทิตย์สแีดงครึง่ซีก แต่อากาศเดอืนหกบทจะเปลีย่นกเ็ปลีย่น จู่ๆ  ก็

มีเมฆครึม้ปกคลมุไปท่ัว ลมพดัแรงจนขาต้ังวาดภาพพลกิคว�า่ ถาดสพู่ีกนัก็

ถกูพดัจนตกกระจายเตม็พ้ืน

เธอรบีก้มลงเกบ็ของมือไม้เป็นพลัวนั แปรงพูก่นักลิง้ห่างออกไปไกล

หลายเมตรถูกใครคนหนึ่งก้มเก็บมาให้ หลินเซินยังค้างอยู่ในท่านั่งยองๆ  

เมือ่เงยหน้าข้ึนกส็บสายตากบัคนคนนัน้เข้าพอดี

ช่ัวพริบตาท่ีสบตากัน ในแววตาของชายหนุ่มมีรอยยิ้มวาบผ่าน  

แล้วจึงส่งเสยีงทักทาย "เป็นคณุอีกแล้ว" เขาย่ืนพู่กนัมาให้ตรงหน้าหลนิเซิน 

ก่อนจะเดินไปจับขาตั้งวาดภาพท่ีล้มลงข้ึนมาตั้งใหม่ เมื่อเห็นเธอยังคง 

ค้างอยู่ในท่านั่งยองๆ ก็มองยิ้มๆ "ยังไม่ไปอีกเหรอครับ ฝนจะตกแล้ว"

ตอนนั้นเองหลินเซินกลับสังเกตเห็นลูกโป่งลายเปปป้า พิก* ท่ีเขา 

ถอือยู่ เสยีงฟ้าร้องดังลอยมาจากขอบฟ้า ชายหนุม่แบกขาตัง้วาดภาพข้ึนมา

ท่ามกลางเสยีงฟ้าร้อง "ผมช่วยคณุถอืไปแล้วกนั"

หลนิเซินเม้มปาก ลกุขึน้ยนืแล้วถอยห่างจากเขาไปหลายก้าว ชายหนุม่

มองเธอครูห่นึง่ด้วยท่าทางสบายๆ "สายตาแบบนัน้ของคณุมนัอะไรกนั ผม

ไม่ใช่คนเลวนะ พวกเราเคยเจอกนัมาก่อนท่ีประตโูรงแรมเหลยีนถงักบัอาจิง้ไง" 

เขายืน่มอืออกมา "ผมช่ือกูชิ้งไหว"

เธอย่อมจ�าได้ว่าเขาเป็นใคร ใบหน้าท่ีหล่อเหลาเกินไปนี้มักชวนให้ 

คนมองทอดถอนใจกบัความล�าเอยีงของพระเจ้าได้ง่ายๆ แต่ตอนนีเ้มือ่เธอ 

ได้เห็นหน้าเขา หลนิเซินกจ็ะคดิโยงไปถงึท่าทางลนลานท�าอะไรไม่ถกูของ 

อาจิง้ รวมถงึประโยคนัน้ของเม่ิงสอือวี ่'นอกใจภรรยาช่วงท้องนีป่กตมิาก'

สายลมพัดแรงท�าให้เรือนผมท่ีปล่อยอยู่บนบ่าของเธอลอยยุ่งเหยิง 

หลินเซินก้มหน้าลงพร้อมทัดผมไปไว้ที่หลังใบหู เธอไม่ได้จับมือคู่นั้น แค่

* เปปป้า พกิ (Peppa Pig) ซีรีส์่โทรทัศน์แอนเิมช่ันก่อนวยัเรยีนของอังกฤษ เป็นเรือ่งของลกูหมสูชีมพกูบัครอบครวั
และผองเพื่อน
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เอ่ยเสียงเบาว่า "ขอบคุณค่ะ! เดี๋ยวฉันจัดการเอง"

เสยีงพดูของเธอถกูลมพดัลอยหายไปจงึไม่รูเ้หมือนกนัว่าเขาจะได้ยิน

ไหม กูชิ้งไหวช�าเลอืงมองมือของตวัเองท่ีถกูเมินข้ามไปก่อนย้ิมแล้วชักมือเกบ็

กลบัมาอย่างจนใจ "ข้ึนไปกนัก่อนเถอะครบั"

กู้ชิงไหวหันหลังแล้วออกเดินไปทันที ก้าวเดินของเขานั้นท้ังยาว 

และรวดเรว็ หลนิเซินไร้ทางเลอืกได้แต่รบีไล่ตามไป ในตอนท่ีเดินข้ึนบันได 

ขาตั้งวาดภาพก็ถูกวางลงบนพื้นแล้ว

กูช้งิไหวนัง่ยองๆ ลงตรงหน้าเดก็ชายอายปุระมาณสีห้่าขวบและก�าลงั

ย่ืนลกูโป่งไปให้ "ถอืไว้ให้ดล่ีะ ครัง้หน้าอย่าให้โดนลมพัดไปอีกนะครบั"

ข้างๆ เด็กชายยังมีหญิงสาวอายุน้อยคนหนึ่งยืนอยู่ด้วย เมื่อเห็น 

หลนิเซินมองมากส่็งย้ิมน้อยๆ ให้เธออย่างมมีารยาท หลนิเซินหลบสายตา

และพยักหน้าน้อยๆ แทนการทักทาย ก่อนจะยกขาตั้งวาดภาพข้ึนมา 

เตรยีมจากไป ทว่าเพิง่เดนิไปได้ไม่กีก้่าว เสยีงสดใสของเดก็ชายกล็อยตามลม

มาเข้าหูเธอ

"ครับผม! ปะป๋าสุดยอดไปเลย วิ่งเร็วกว่าลมอีก"

"แน่นอนอยู่แล้ว ปะป๋าเป็นยอดมนุษย์นี่นา"

หลนิเซินชะงกัฝีเท้า หันหน้ากลบัไปมองภาพครอบครวัสขุสนัต์พ่อแม่ลกู

อย่างไม่อยากจะเช่ือสายตา พวกเขารูไ้หมว่าผูช้ายคนนีไ้ม่ได้มีเธอแค่คนเดยีว 

และไม่ได้มีลูกแค่คนเดียว ช่ัวพริบตาหนึ่งเธอแทบจะทนไม่ไหว อยากจะ 

พุง่เข้าไปประกาศความจรงิ

เสยีงฟ้าร้องดงัข้ึนเหนอืศรีษะ ฝนเม็ดใหญ่ตกลงมากระทบผวิ ขาข้างท่ี

ก�าลงัจะก้าวออกไปถกูชกักลบัมาอกีครัง้ ภาพครอบครวัแสนสขุค่อยๆ เดิน

ห่างออกไปไกลมากข้ึนเรือ่ยๆ ท่ามกลางสายฝน มีแค่เสยีงหัวเราะเหลอืท้ิง

เอาไว้

รอบนีฝ้นตกลงมาอย่างหนกั สวนสาธารณะถวัเจยีงนัน้ตัง้อยูร่มิแม่น�า้ 
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ท�าให้ไม่สามารถเรียกรถได้ในช่วงเวลาสั้นๆ หลินเซินเดินอยู่บนฟุตปาธ 

ใต้ร่มไม้กลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก

เพิ่งเดินไปได้ไม่ไกลท่ีด้านหลังก็มีเสียงแตรดังข้ึน รถสีด�าคันหนึ่ง 

หยุดจอดข้างๆ เธอ กระจกรถถูกลดลงมาเผยให้เห็นใบหน้าย้ิมแย้มของ 

กู้ชิงไหว "อยากให้ผมช่วยไหมครับ"

ต่อหน้าภรรยาของตวัเองเขายังมาสนใจผูห้ญิงอ่ืนแบบนี้ได้อกีงัน้เหรอ 

หรอืเพราะท�ามาจนเคยตวั?

สองแม่ลูกคู ่นั้นนั่งอยู่ด้านหลังก�าลังพูดคุยยิ้มแย้มกัน หลินเซิน 

ไม่แม้แต่จะหันหน้าไปมอง สายตามองดูสายฝนตรงหน้าอย่างเรียบเฉย  

น�้าเสียงเมื่อดังผ่านหยาดฝนจึงฟังดูเย็นชาไม่น้อย "ไม่ต้องค่ะ"

เมื่อพูดจบหลินเซินก็เร่งฝีเท้าเดินจากไปทันที

สายลมพัดหอบฝนเม็ดใหญ่เข้าไปในรถ ท�าให้ท่ีนั่งเปียกไปครึ่งซีก 

ภายในรถกูชิ้งไหวมองดเูงาร่างของหญงิสาวท่ีรบีร้อนจากไปก่อนย้ิมออกมา

ด้วยความจนใจ

กว่าเมิง่สอือวีจ่ะกลบัมาจากงานสมัมนาวิชาการด้านจิตวิทยากผ่็านไป

อาทิตย์หนึง่แล้ว

เม่ือหนึง่สปัดาห์ก่อนหลงัหลนิเซินส่งข้อความมาบอกเธอว่าจะเกบ็ตวั

วาดภาพแล้วกปิ็ดโทรศพัท์มือถอืไป จนกระท่ังตอนนีก้ย็งัโทรไปไม่ตดิ ผูช่้วย

ของเธอสตาร์ตรถพลางถาม "จะไปหาคณุหลนิหรอืเปล่าคะ"

เมิ่งสืออวี่ขมวดคิ้วขณะหลับตา เธอตอบเสียงเย็นชา "ตอนสิบโมง 

มีคนไข้นัดไว้ เรื่องพวกนี้ยังต้องให้ฉันเตือนเธออีกเหรอ"

ผู้ช่วยก้มหน้าลงมองนาฬิกา ตอนนี้แปดโมงสี่สิบนาทีแล้ว ท�าให้ 

รูส้กึกระอักกระอ่วนอยูบ้่างจงึตอบกลบัเสยีงเบา "ทราบแล้วค่ะ ขอโทษด้วยนะคะ

คณุหมอเม่ิง"
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รถยนต์ขับเข้าไปท่ีวิลล่าบนภูเขาชังหรงก่อนเวลาสิบโมง ในตอนท่ี 

เม่ิงสืออวี่ผลักประตูเดินเข้าไป กู้ชิงไหวก็นั่งอยู่บนโซฟาก�าลังพลิกอ่าน

หนงัสอืพมิพ์ของเช้าวนันีแ้ล้ว

เธอยิม้น้อยๆ ถอดเสือ้นอกออกแล้วเปลีย่นเป็นเสือ้กาวน์สขีาวตวัใหญ่แทน 

"วนันีม้าแต่เช้าขนาดนีเ้ชียวเหรอคะ"

"ตื่นเช้าแล้วไม่มีอะไรท�าก็เลยมาเลยน่ะครับ" สายตาของกู้ชิงไหว 

กวาดผ่านกระจกหน้าต่างบานยาวจรดพืน้ท่ีอยูฝ่ั่งตรงข้าม "เงยีบกว่าเม่ือก่อน

เยอะ เปลีย่นเป็นกระจกเกบ็เสยีงแล้วเหรอครบั"

เมิ่งสืออวี่รู้สึกตกใจกับความช่างสังเกตของเขาอยู่บ้าง เธอพยักหน้า

ก่อนเดินไปแขวนป้าย 'ก�าลังตรวจรักษา ห้ามรบกวน' ท่ีด้านนอกประตู  

จากนั้นก็เริ่มต้นกระบวนการรักษาของวันนี้

ครั้งนี้ตอนไปร่วมงานสัมมนาท่ีปักกิ่ง เมิ่งสืออวี่ไปเพ่ือขอค�าแนะน�า

เกีย่วกบัอาการของกูช้งิไหวจากศาสตราจารย์ด้านจติวิทยาเก่งๆ หลายท่าน

โดยเฉพาะ เธอได้รับวิธีการรักษาใหม่ๆ มาชุดหนึ่งจากอาจารย์ท่านหนึ่ง 

ซ่ึงได้ให้ค�าแนะน�ามาว่า แก่นของการรักษาคือการหาสาเหตุท่ีท�าให้ผู้ป่วย

นอนไม่หลับ เรื่องนี้เองก็เป็นจุดที่เมิ่งสืออวี่ทุ่มเทก�าลังแก้ไขมาโดยตลอด

แต่เม่ือมีอะไรท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องในอดีต กู้ชิงไหวก็มักจะตอบส่งๆ  

อยู่เสมอ ชายหนุม่แค่เคยพดูกบัเพือ่นร่วมงานของเธอในงานเลีย้งครัง้หนึง่ว่า

พ่อแม่ของเขาเป็นทหารท้ังคู ่ ทว่าไม่รูเ้พราะอะไรตวัเขาถงึไม่ได้เป็นทหาร  

แต่กลบัมาพกัอาศยัอยู่ท่ีไหวอันตามล�าพงั เมิง่สอือวีค่าดเดาว่ากูชิ้งไหวน่าจะ

เคยมคีวามขัดแย้งรนุแรงกบัคนท่ีบ้าน ซึง่เรือ่งนีเ้องอาจจะเป็นเหตผุลหลกั 

ท่ีท�าให้เขานอนไม่หลบั

ลกูตุ้มนาฬิกาแกว่งไปมาเบาๆ อย่างมีจงัหวะ ส่งเสยีงดงัติง๊ๆ เสมือน

ระลอกน�า้ท่ีกระจายวงออกไปช้าๆ อยู่ภายในห้อง ภายใต้เสยีงชักน�าอย่าง 

นุม่นวลของเมิง่สอือวี ่ ร่างกายของกูชิ้งไหวท่ีอยู่บนเก้าอีก้ค่็อยๆ ผ่อนคลายลง 
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ม่านหน้าต่างปิดลงครึง่หนึง่ ท�าให้แสงสว่างท่ีก�าลงัพอดภีายในห้องสะท้อนลง

บนใบหน้าท่ีมีกรอบหน้าคมชัดของเขา ประหนึง่แสงจากประภาคารท่ีประเดีย๋ว

กส่็องสว่างประเดีย๋วมืดลงในเวลาเดนิเรอืตอนกลางคนื ชักน�าผูค้นให้มุ่งหน้า

ลกึเข้าไป แต่กย็ากจะไปถงึในเวลาเดยีวกนั

"ออกจากบ้านมาอยู่ตามล�าพังหลายปีแบบนี้ พ่อแม่ไม่เป็นห่วงคุณ 

เหรอคะ"

"ไม่ห่วงครับ"

"ปกติแล้วนานแค่ไหนถึงจะกลับบ้านสักครั้งคะ"

"นานๆ ทีครับ"

เมิง่สอือวีก้่มหน้ามองนาฬิกาข้อมือ ตามหลกัในเวลานีเ้ขาควรจะเข้าสู่

ช่วงหลับลึกแล้ว จิตใต้ส�านึกจะต้องลอยไปตามค�าพูดของเธอโดยสมบูรณ์  

แต่เสยีงของเขากลบัไม่อู้อ้ีเหมือนคนถกูสะกดจติ กูชิ้งไหวยังคงพดูจาได้อย่าง

ชัดเจนทุกๆ พยางค์

"ครั้งล่าสุดที่กลับบ้านไปคือเมื่อไหร่คะ"

"สองปีก่อนครับ"

นิว้ของเมิง่สอือว่ีท่ีก�าปากกาเอาไว้สัน่เบาๆ "บ้านเป็นสถานท่ีท่ีอบอุน่

มากนะคะ คณุโตมาท่ีนัน่ตัง้แต่เดก็ๆ มีเหตผุลอะไรท�าให้คณุไม่ยอมกลบัไป

เหรอคะ"

กู้ชิงไหวท่ีอยู่บนเก้าอ้ีนอนฝั่งตรงข้ามชะงักไป ผ่านไปนานถึงได ้

เปิดปากข้ึนมาอย่างกะทันหัน "ผมไม่ได้ไม่ยอมกลับไป" เม่ิงสืออวี่อ้ึงไป 

ขณะท่ีเขาลืมตาข้ึนมาโดยไม่มีสัญญาณเตือน ชายหนุ่มมองมาท่ีเธอ 

ตาไม่กะพริบ "คุณหมอเมิ่ง ผมบอกแล้วว่าไม่ต้องสะกดจิตผม"

นยัน์ตาคูน่ัน้ลกึล�า้เกนิไปคล้ายมหาสมุทรลกึไร้ขอบเขต เวลามองใคร 

ก็สามารถท�าให้คนคนนั้นจมน�้าตายได้ เม่ิงสืออวี่รู้สึกเครียดข้ึนมา แต่ยัง

แกล้งท�าเป็นยิ้มอย่างใจเย็น "ก็ไม่ใช่ไม่ส�าเร็จหรอกเหรอคะ!"
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เมิ่งสืออวี่เก็บปากกาแล้วลุกข้ึนยืน ก่อนก้มหน้าลงจัดแฟ้มเอกสาร 

บนโต๊ะ "คุณกู้คะ ฉันเจอคนไข้มามาก แต่ไม่เคยเจอใครท่ีฉันไม่สามารถ

สะกดจิตได้อย่างคุณมาก่อน คุณเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมาก เรื่องนี้น่าจะ

เกี่ยวข้องกับครอบครัวของคุณด้วย"

กู้ชิงไหวใช้มือต่างหมอนพลางมองออกไปภายนอกหน้าต่าง ไม่ได้ 

ต่อบทสนทนาของเธอ "ดูท่าแล้วที่คุณไปปักกิ่งมาครั้งนี้จะไม่ได้ผลอะไร"

แผ่นหลังของเม่ิงสืออวี่แข็งเกร็งข้ึนมา แต่ในตอนท่ีหันกลับมาเธอ 

ยังคงย้ิมเหมือนไม่มีเรื่องอะไร "ถ้ายอดเขาเอเวอเรสต์ปีนได้ง่ายขนาดนั้น 

ก็ไม่มีทางกลายมาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดอันดับหนึ่งแล้ว"

การที่คนในวงการเดียวกันเปรียบกู้ชิงไหวเป็นยอดเขาเอเวอเรสต์นั้น

ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผล แต่เธอไม่มีวันยอมแพ้ง่ายๆ เด็ดขาด

กู้ชิงไหวย้ิมน้อยๆ ก่อนลุกขึ้นยืนแล้วสวมเสื้อนอก เสียงโทรศัพท ์

ดังขึน้มาได้ถกูเวลา ชายหนุม่กดรบัแล้วยกมันถอืแนบหูไว้ ไม่รูว่้าปลายสาย

ก�าลงัพดูเรือ่งอะไรเขาถงึเลกิคิว้น้อยๆ ย้ิมออกมาพลางเอ่ยข้ึน "งานครัง้นี ้

น่าสนใจไม่น้อย รับสิ รับแน่นอนอยู่แล้ว"

เมือ่วางสายลงเม่ิงสอือวีก่ม็องเขาด้วยสหีน้าจนปัญญา "ยงัรบังานอยู่ 

อีกเหรอคะ ฉันควรจะดใีจท่ีคณุให้เช่าตวัเองเพือ่ผลาญพลงังานตามวธิขีองฉัน 

ดีไหม ถึงตอนนี้ดูไปแล้ววิธีการรักษาแบบนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรท้ังนั้น

กต็าม"

"ท่ีไหนกนั" กูชิ้งไหวยกแก้วกาแฟข้ึนดืม่ "อย่างน้อยมันกส็นกุด ี ชีวติ

เต็มไปด้วยสีสันขึ้นมา"

เมิ่งสืออวี่ฝืนหัวเราะรับไปสั้นๆ "ครั้งนี้เป็นงานอะไรกันคะ"

"โปรแกรมจบัคูอ่ย่างหนึง่ คนจดัห่วงว่าฝ่ังผูช้ายจะน้อยกว่าผูห้ญิงกเ็ลย

เชิญผมไปเป็นหน้าม้า" เขาวางแก้วกาแฟลงพลางยักไหล่ย้ิมๆ "ไปล่ะครบั"

กูชิ้งไหวเพิง่เดนิไปถงึประต ู เม่ิงสอือวีก่ส่็งเสยีงเรยีกเขาเอาไว้ "คณุกู"้ 
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กูชิ้งไหวหันกลบัมา "ขออภยัท่ีฉันพดูตรงๆ แต่ในเม่ือคณุไม่เตม็ใจร่วมมอื

รกัษา แล้วยังจะมาหาหมอตามนดัทุกสปัดาห์อีกท�าไมกนัคะ" หน้าอกของเธอ

ขยับไหวข้ึนลงน้อยๆ ตามอารมณ์ขณะท่ีพดู

ไม่ว่าจะเป็นการขัดขืนการสะกดจติ หรอืว่าไม่ยอมพูดถงึเรือ่งในอดตี 

สักค�า ดแูลว้คล้ายว่าเขาจะไม่สนใจผลการรกัษาแต่แรกแลว้ อย่างเดยีวที่ 

กูชิ้งไหวให้ความร่วมมือกค็อืการให้เช่าตวัเองตามการแนะน�าของเธอ ลองสมัผสั

ตวัตนท่ีแตกต่างกนัเพ่ือปรบัสภาพแวดล้อมการใช้ชีวติไปสูผ่ลลพัธ์ในการรกัษา

แต่เหตุผลท่ีชายหนุ ่มยืนหยัดท�าเรื่องนี้กลับไม่ใช่เพราะท�าแล้ว 

มีประโยชน์ต่อตัวเอง แต่เพราะท�าแล้วเขารู้สึกสนุก ส่วนตัวเธอนั้นใช้เวลา

ในช่วงครึ่งปีท่ีผ่านมานี้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ

ของเขาไปมากเท่าไหร่ แต่ในสายตากูช้งิไหวแล้วเขากลบัมองทุกสิง่เป็นแค่

การกระท�าที่มากเกินความจ�าเป็นเท่านั้น

ลมเย็นๆ จากเครือ่งปรบัอากาศพดัผ่านข้อเท้าไป ชวนให้เกดิอาการขนลกุ

ข้ึนมาเลก็น้อย ท่ีผ่านมาเมิง่สอือวีมั่กจะเงยีบอยู่เสมอ ดงันัน้ในตอนนีเ้ม่ือเธอ

ได้พดูออกไปแล้วกร็ูส้กึเสยีใจข้ึนมา ไม่ว่ายังไงเธอกเ็ป็นแค่จติแพทย์คนหนึง่

เท่านัน้ ทางเลอืกเป็นของผูป่้วย เธอไม่มีสทิธิ์ไปยุ่งตัง้แต่แรกแล้ว

ท้ังๆ ท่ีนัน่เป็นค�าพดูท่ีเกนิกว่าหน้าท่ี เม่ิงสอือวีจ่งึนกึไม่ถงึว่ากูชิ้งไหว

จะตอบกลบัมา น�า้เสยีงของเขาราบเรยีบฟังอารมณ์ไม่ออก "เพือ่ท�าให้แม่ผม

สบายใจครบั"

ประโยคนี้ท�าให้ในสมองของเมิ่งสืออวี่มีความคิดนับสิบไหลผ่าน

แม่ของเขากร็ูเ้รือ่งท่ีกูชิ้งไหวต้องพึง่ยาถงึจะนอนหลบัได้มาโดยตลอด

งั้นเหรอ หากฟังจากประโยคนั้นแล้วดูเหมือนความสัมพันธ์ของเขากับแม่

จะดมีาก ถ้าเช่นนัน้คนท่ีเขาขัดแย้งด้วยกอ็าจจะเป็นพ่อของเขา? เคยได้ยิน

มาว่าพ่อของเขาเป็นหัวหน้าทหารท่ีไหนสกัเขต แล้วความขัดแย้งแบบไหนกนั 

ที่ส่งผลให้เขามีอาการนอนไม่หลับรุนแรงแบบนี้
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เมือ่เม่ิงสอือวี่ได้สติกลบัมากคิ็ดอยากจะถามอะไรบางอย่างกบัเขาต่อ 

แต่กู้ชิงไหวจากไปนานแล้ว

ในตอนท่ีผูช่้วยเคาะประตแูละถอืแก้วกาแฟเดนิเข้ามากพ็บว่าเม่ิงสอือวี่

ก�าลังฟังเสียงบันทึกการรักษาเม่ือครู่นี้อยู่โดยท่ีคิ้วขมวดแน่น ผู้ช่วยวาง 

แก้วกาแฟลงอย่างระมัดระวงัและเตรยีมออกไป ทว่ากลบัถกูจิตแพทย์สาว 

เรยีกตวัเอาไว้ "ตอนบ่ายยงัมีนดัอีกไหม"

ผูช่้วยพลกิเปิดตารางนดัหมาย "ตอนบ่ายสามโมงมคีนไข้หูแว่วหน่ึงคนค่ะ"

เมิง่สอือวีเ่กบ็ปากกาบันทึกเสยีง "เลือ่นนดัเป็นวนัพรุง่นีแ้ทน ตอนบ่าย

ฉันมธีรุะ"

"แต่ดูเหมือนผู้ป่วยคนนี้จะอาการหนักมาก…"

เม่ิงสืออวี่คว้ากระเป๋าและลุกข้ึนยืนแล้ว เธอเอ่ยต�าหนิเสียงเย็น 

"อาการหูแว่วไม่ได้รกัษาหายในวนัสองวนั และก็ไม่ท�าให้ตายในวันสองวันนี้

เหมือนกัน บอกไปว่าฉันออกไปท�างานข้างนอกยังไม่กลับมา"

พูดจบเมิ่งสืออวี่ก็เดินเหยียบรองเท้าส้นสูงออกไปแล้ว

รถยนต์ขับมาถงึตรอกเหล่าไหว ตรงปากทางเข้าตรอกมต้ีนไหวโบราณ

ขนาดสามคนโอบอยูต้่นหนึง่ บรเิวณนีมี้แค่รถจกัรยานเท่านัน้ท่ีเข้าออกได้ 

เม่ิงสืออวี่จอดรถเสร็จก็เดินเข้าไปในตรอก เดินได้ไม่กี่นาทีก็มีเหงื่อออก 

ท่วมท้ังตัว ดังนัน้ตอนท่ีเธอเคาะประตจูงึแฝงอารมณ์หงดุหงดิอยูบ้่าง

ภายในลานบ้านมีเสียงฝีเท้าดังข้ึนอย่างรวดเร็ว เม่ือหลินเซิน 

เปิดประตอูอกเห็นว่าเป็นเม่ิงสอือวีก่ร็ูส้กึตกใจระคนยินด ี"เมิง่เมิง่ กลบัมา

ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน"

คิว้ท่ีขมวดแน่นของจติแพทย์สาวคลายออกช้าๆ ความหงดุหงดิเมือ่ครูน่ี้

หายวบัไปในพรบิตา เมิง่สอือวีย้ิ่มพลางเอ่ย "เพิง่ลงจากเครือ่งกม็าหาเธอเลย 

อาทิตย์นีฉั้นตดิต่อเธอไม่ได้สกัวนั รูไ้หมว่าเป็นห่วงเธอมากแค่ไหน"
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"โรงแรมเหลียนถังต้องการรูปภาพด่วนมาก" หลินเซินเดินน�าเธอ 

เข้าไปในบ้าน บนตวัของหญิงสาวยังสวมผ้ากันเป้ือนสีขาวที่เปรอะไปด้วย 

สสีนัมากมาย เมือ่เข้ามาในห้อง ลมเยน็จากเครือ่งปรบัอากาศกพ็ดัมาปะทะ

ใบหน้า เม่ิงสอือว่ีผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ

ภายในห้องเต็มไปด้วยกลิ่นฉุนของสี บริเวณผนังท้ังสี่ด้านของ 

ห้องวาดภาพล้วนมีกรอบรูปวางอยู่เต็มไปหมด แสงแดดลอดผ่านกระจก

หน้าต่างเข้ามา เม่ือแสงมาถงึในบรเิวณห้อง ส่วนของความร้อนกห็ายไปแล้ว 

เหลอืเพียงความเจดิจ้าเท่านัน้ แสงแดดตกกระทบลงบนผนืภาพสสีนัสดใส 

ชวนให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก

รูปภาพของหลินเซินเน้นการใช้สีตัดกันอย่างโดดเด่นมาโดยตลอด  

เม่ิงสอือวีไ่ม่เข้าใจงานศลิป์พวกนี ้ แต่ถ้ามนัสามารถเข้าตาของซ่งเซียวหานได้ 

กค็งจะเป็นภาพท่ีวาดได้ลกึซ้ึงอยู่จรงิๆ

ผลงานบนผืนผ้าใบก�าลังเข้าสู่ช่วงท้าย เม่ิงสืออว่ีจึงไม่ได้รบกวน 

หลนิเซิน หลงัพกัผ่อนสกัพกัเธอก็ไปเปิดคอมพวิเตอร์ในห้องหนงัสอื แล้ว 

พอครึง่ช่ัวโมงผ่านไปหลนิเซินกเ็ดนิถอืแก้วน�า้มาหยุดตรงด้านหลงัของเมิง่สอือวี่ 

"ก�าลังท�าอะไรอยู่เหรอ"

"ฉันก�าลงัช่วยสมัครโปรแกรมนีใ้ห้เธอ นีก่�าลงัอยู่ในช่วงตรวจสอบข้อมูล"

"โปรแกรมอะไรกัน" หลินเซินชะโงกตัวไปมอง รอจนเห็นตัวอักษร 

ตัวใหญ่สี่ตัวบนหน้าจอ พอเห็นก็ส�าลักน�้าในปากเข้าเต็มๆ มือของเธอ 

คว้าจับเก้าอี้เอาไว้แล้วไอออกมาอย่างแรง

ค�าว่า 'คู่รักหนึ่งสัปดาห์' บนพื้นหลังสีชมพูอมแดงตกแต่งด้วยหัวใจ 

ดูเด่นชัดเป็นพิเศษ

วงแหวนเลก็ๆ แสดงการตรวจสอบข้อมูลก�าลงัหมุนวนช้าๆ จนในท่ีสดุ

ก็ผ่าน และเปลี่ยนไปท่ีหน้าข้อมูลบุคคล เมิ่งสืออวี่พิมพ์ข้อมูลลงไปอย่าง

รวดเรว็ ขณะเดียวกนักเ็อ่ยถามหลนิเซินโดยไม่แม้แต่จะหันหน้ากลบัมามอง 



请以你的声音拥抱我 43

"อยากจะใช้ไอดอีะไร"

หลินเซินแทบจะร้องไห้อยู่แล้ว "เมิ่งเมิ่งเลิกเล่นได้แล้ว"

เมิง่สอือวีเ่ท้าแขนกบัเก้าอ้ีแล้วหมุนตวักลบัมา "เม่ือก่อนฉันเคยถามเธอว่า

อยากจะใช้ชีวติตวัคนเดยีวไปจนตาย หรอืว่าอยากจะหาใครมาอยูด้่วยไปท้ังชีวติ 

เธอตอบฉันว่ายังไง"

ฉันตอบไปว่ายังไงนะ…

ถ้าเป็นไปได้ ใครจะอยากอยู่คนเดียวไปทั้งชีวิตกัน 

แต่ว่าฉัน…ไม่ใช่ว่าท�าไม่ได้หรอกเหรอ คนอย่างฉนัจะกล้าไปเพ้อฝัน

ถึงเรื่องพวกนั้นได้ยังไง

"ในเมือ่เธอไม่ยอมออกไปเผชิญหน้ากบัคนอ่ืน โปรแกรมนีก้ส็ามารถ 

ใช้ท�าความรูจ้กัโดยไม่ต้องเจอหน้ากนัพอด ี มนัเป็นโปรแกรมท่ีบรษัิทเพ่ือน

ของฉันท�าขึน้น่ะ" เมิง่สอือวีพ่ดูปลอบเสยีงอ่อนโยน "เป็นโปรแกรมท่ีน่าสนใจ

มาก เธอลองดกู่อนนะ ถ้าเกดิไม่ชอบกส็ามารถยกเลกิได้ทุกเม่ือ"

หลนิเซินจบัจ้องหน้าต่างโปรแกรมสชีมพหูวานแหววบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ไม่พดูไม่จา

เม่ิงสอือวีพ่ดูด้วยเสยีงสงูข้ึน "เซินเซิน เธอเป็นเพือ่นของฉัน ย่ิงไปกว่านัน้

คอืเป็นคนไข้ของฉันด้วย ถอืเสยีว่านีเ่ป็นส่วนหนึง่ของการรกัษานะ เธอจะต้อง

ท�าให้ส�าเรจ็"

หลนิเซินเม้มปาก สดุท้ายก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างจนปัญญา 

"ก็ได้"

เมิ่งสืออวี่ยิ้มกว้าง "อยากจะใช้ไอดีอะไร"

หลินเซินตอบอย่างหมดแรง "อะไรก็ได้…" สุดท้ายข้อมูลถูกส่งไป

เรยีบร้อยในช่ือไอด ี'พบกวางในป่าลกึ'* ซ่ึงเม่ิงสอือวียั่งตัง้ใจหารปูกวางน้อย

ในป่ามาเพื่อเป็นภาพดิสเพลย์โดยเฉพาะ

* ชื่อของหลินเซิน แปลตรงตัวได้ว่าป่าลึก
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ช่วงม้ือเย็นหลินเซินได้รับอีเมลจากซ่งเซียวหาน เขาถามเธอว่า 

อีกสามวันให้หลังจะส่งผลงานที่เหลือไปได้ไหม

มข่ีาวลอืว่ากนัว่าซ่งเซียวหานนัน้หวงแหนค�าพดูประหนึง่ทองค�า เขา

แทบจะไม่ใช้โทรศพัท์ และในชีวติประจ�าวนัการท�างานไม่ว่าจะเรือ่งเลก็หรอื

เรื่องใหญ่ต่างก็จัดการผ่านอีเมลท้ังหมด ปกติหลินเซินเองก็เล่นโซเชียล 

น้อยมาก แต่เพราะผูช่้วยสวมแว่นคนนัน้เตอืนข้ึนมาเธอถงึได้ไปสมคัรอีเมลไว้

อันหนึง่ เพ่ือเอาไว้ใช้ตดิต่อสือ่สารในการท�างานกบัซ่งเซียวหานโดยเฉพาะ

เธอจึงตอบกลับไปว่าได้ แล้วทางนั้นก็ตอบกลับมาอย่างรวดเร็ว 

สั้นๆ ว่า

'จะรอคอยผลงาน'

เมิง่สอือวีอ่ยู่ถงึช่วงดกึท่ีอณุหภมิูลดลงแล้วจงึกลบัไป แต่ก่อนกลบักยั็ง

ไม่ลมืก�าชับว่า "โปรแกรมคูร่กัหนึง่สปัดาห์อนันัน้จะเริม่ท�ากจิกรรมในวนัพรุง่นี้ 

เธอจะต้องต้ังใจเข้าร่วมดีๆ  นะ ห้ามท�าแบบขอไปที เข้าใจไหม"

หลินเซินพยักหน้าอย่างไร้ทางเลือก

วนัรุง่ขึน้เธอมีเจตนาท่ีจะท�าเป็นลมืเรือ่งนีไ้ป แต่โปรแกรมท่ีดาวน์โหลด

มาเรียบร้อยแล้วกลับเริ่มท�างานเองเม่ือถึงเวลา เสียงเพลงภาษาอังกฤษ 

ซ่ึงมท่ีวงท�านองผ่อนคลายดงัข้ึนผ่านล�าโพงตวัเลก็ๆ ล่องลอยอยูใ่นห้องซ่ึงถกู

อากาศเย็นจากเครือ่งปรบัอากาศปกคลมุอยู่

คาดไม่ถึงว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ท่ีเธอเคยชอบดู  

เรือ่งนีช่้วยขจดัความรูส้กึตืน่เต้นของหลนิเซินไปได้ไม่น้อย ในตอนท่ีเธอเดนิไป

ตรงหน้าคอมพิวเตอร์ บนหน้าจอก็แสดงให้เห็นภาพผืนป่าสีเขียวผืนหนึ่ง  

ตรงสุดปลายถนนสายเล็กน้ันเต็มไปด้วยใบไม้แห้งร่วงหล่นและภาพประต ู

ซ่ึงปกคลมุด้วยแสงสขีาว จากนัน้กมี็ข้อความจากระบบปรากฏข้ึนว่า
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'ด้านหลังประตูบานนี้มีคนที่จับคู่กับคุณอยู่ จะเข้าไปหรือไม่'

ต้องยอมรบัว่าผูจ้ดัท�าได้ทุ่มเทความคดิไปกบัโปรแกรมนีจ้รงิๆ เพราะ

ไม่ว่าจะดูจากการออกแบบฉากหรือตัวละครต่างๆ ล้วนพิถีพิถันประณีต 

อย่างมาก สไตล์ท่ีลกึลบัเพ้อฝันแบบนีย่ิ้งดงึดดูสายตาได้ง่าย

เธอได้ยินเม่ิงสืออว่ีบอกไว้ว่าตอนท่ีผู้จัดท�าสร้างโปรแกรมนี้ข้ึนมา 

ก็ได้จ้างเมิ่งสืออวี่ไปเข้าร่วมให้ค�าแนะน�าด้วย การออกแบบหลายๆ อย่าง

จงึมีปัจจยัชักน�าทางจติวทิยาอยู่ การจะท�าให้มันกลายมาเป็นโปรแกรมจับคู ่

ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในตอนนี้ได้ก็ย่อมต้องหาจุดท่ีโดดเด่นไปกว่า 

ของคนอื่น

หลังผ่านข้ันตอนต่างๆ ของระบบมาแล้ว ในท่ีสุดหลินเซินก็ประสบ 

ความส�าเร็จในการจับคู่ เธอหลงคิดว่าจะได้รับการ์ดแนะน�าตัวของอีกฝ่าย  

แต่คดิไม่ถงึว่าระบบจะสร้างห้องสนทนาขึน้มาห้องหนึง่แล้วจบัเธอกบัอีกฝ่าย

โยนเข้าไปในห้องแบบตรงๆ เลย

เสียงไพเราะอ่อนหวานของผู้หญิงในล�าโพงก�าลังพูดข้ึนว่า 'ภารกิจ 

วันแรกของคู่รักหนึ่งสัปดาห์…ท�าความรู้จักกัน หวังว่าพวกคุณจะใช้เวลา

ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ'

หลินเซินถอนหายใจพลางกุมขมับ

มีหน้าจอเล็กๆ ข้ึนเตือนให้เธอแลกช่ือเรียกกันกับอีกฝ่าย หลินเซิน 

ใส่ค�าว่า 'พบกวางในป่าลกึ' ลงไป สามวนิาทีให้หลงักไ็ด้รบัค�าตอบจากอีกฝ่าย

มาว่า 'Mayfly'

Mayfly เป็นสตัว์ชนดิหนึง่ท่ีหลนิเซินชอบมาก เกดิมาตอนดวงอาทิตย์ข้ึน 

ตายลงหลงัดวงอาทิตย์ตก เปล่งประกายสสีนัตลอดชีวติภายในวนัเดยีว ท้ังเศร้า

และงดงาม อีกฝ่ายตัง้ช่ือนีก้ค็าดว่าคงจะช่ืนชมสภาพชีวติแบบนีเ้หมอืนกบัเธอ

สินะ
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หน้าจอเล็กๆ กะพริบแสงอีกครั้งเตือนให้เธอกรอกอายุลงไป เธอจึง 

ส่งไปว่า 'ย่ีสบิห้า' ขณะเดยีวกนัก็ได้รบัค�าตอบจากอกีฝ่ายมาว่า 'ยีส่บิแปด'

ผู้ชายอายุยี่สิบแปดปีส่วนใหญ่มักจะแต่งงานมีลูกกันไปหมดแล้ว  

ใครท่ียังไม่แต่งงานกค็งก�าลงัทุ่มเทกบัหน้าท่ีการงานกนัท้ังสิน้ เป็นช่วงอายุ 

ท่ีก�าลงัจะตัง้ตวัได้และมัน่คง แต่นีก่ลบัยงัมาใช้โปรแกรมท่ีน่าจะมีแต่คนอายนุ้อย

สนใจแบบนีอ้ยู่อีกเหรอ

หลนิเซินขมวดคิว้ เธอกรอกข้อมูลพวกราศ ี วนัเกดิ กรุป๊เลอืด และ

อาชีพไปตามท่ีหน้าจอแจ้งเตอืนเลก็ๆ แสดงข้ึนมาจนเสรจ็ ตอนนีต่้างคน 

ต่างก็มีข้อมูลพื้นฐานของอีกฝ่ายแล้ว หลินเซินรู้สึกว่าผู้ชายเจ้าของไอด ี

Mayfly นี้เป็นคนธรรมดามากคนหนึ่ง ไม่ชวนให้คนชอบหรือว่ารังเกียจ  

แต่กอ็าจเป็นเพราะเพิง่รูจ้กักนัเขาจงึยังปกปิดอะไรบางอย่างเอาไว้ ในสายตา

ของอกีฝ่ายเธอกอ็าจเป็นแค่คนธรรมดาเหมือนกนัไม่ใช่เหรอ

เมื่อเสร็จภารกิจของระบบแล้ว เวลาท่ีเหลือก็มีไว้ให้พวกเขาได้ใช ้

ด้วยกนัเอง และหลงัจากระบบแจ้งว่าภารกจิของวนันีเ้สรจ็สิน้แล้ว หลนิเซินก็

ออกจากหน้าจอโปรแกรมกลับไปยุ่งอยู่ในห้องวาดภาพตามเดิมทันที

รปูภาพท่ีจะส่งให้โรงแรมเหลยีนถงัยังขาดอยู่อีกสองสามภาพ ดงันัน้

เธอจะต้องรีบใช้เวลาที่เหลืออยู่ไม่กี่วันนี้ท�าออกมาให้เสร็จ

แต่ท่ีหลนิเซินคาดไม่ถงึคอือีกฝ่ายเองกไ็ม่ได้ส่งข้อความอะไรกลบัมาอีก 

ซ่ึงเรือ่งนีส่้งผลให้ในวันท่ีสองหลนิเซินจงึลมืโปรแกรมนีไ้ป จนกระท่ังมเีสยีงเพลง

ภาษาอังกฤษดงัข้ึนจากล�าโพงตวัเลก็อกีครัง้ ระบบท่ีเริม่ต้นท�างานเองใช้น�า้เสยีง

อันไพเราะประกาศว่า 'ภารกจิวันท่ีสองของคูรั่กหนึง่สปัดาห์ ท�าอาหารท่ีตนเอง

ถนดัท่ีสดุหนึง่อย่าง แล้วถ่ายรปูส่งให้อีกฝ่าย'

ตรงหน้าจอเล็กๆ แจ้งเธอว่า

'เพราะเม่ือวานพวกคุณใช้เวลาในช่วงเวลาอิสระด้วยกันเป็นศูนย์  
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ดังนั้นระดับความรู้สึกดีจึงลดลงไปสิบอันดับ ท�าให้อันดับของคู่รักของคุณ

อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสาม'

หลินเซินเห็นแล้วรู้สึกหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกอย่างสิ้นเชิง

และบังเอิญเป็นเวลาท่ีตรงกับช่วงม้ือเท่ียงพอดี หลินเซินเลือกต้ม

บะหม่ีกึง่ส�าเรจ็รปูตามความเคยชินของตวัเอง กาน�า้ร้อนพ่นไอร้อนออกมา 

ในตอนท่ีเทน�า้เดอืดลงบนแผ่นบะหม่ี ผกัแห้งบานออกเม่ือเจอน�า้ กลิน่ของ

เครือ่งปรงุลอยเข้ามาในจมกู หลนิเซินกดัส้อมแล้วรออีกสกัพกั ก่อนจะเริม่กนิ

เธอก็ใช้มือถือถ่ายรูปเอาไว้

หนึ่งช่ัวโมงให้หลังระบบก็เตือนให้ส่งรูปภาพไป หลินเซินแทบจะ 

คาดเดาความรูส้กึตอนอีกฝ่ายได้รบัภาพออก แต่คดิไม่ถงึว่าภาพท่ีอีกฝ่าย

ส่งมาจะเป็นภาพของบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปเช่นเดียวกัน

ทว่าเทียบกันกับบะหม่ีกึ่งส�าเร็จรูปแบบเรียบง่ายของเธอแล้ว ของ 

อีกฝ่ายนัน้ดพิูถพีถินัมากกว่า เขาใส่มันเอาไว้ในชามกระเบ้ืองเคลอืบสขีาว 

ตรงขอบชามมีลายดอกไม้สีเขียวเล็กๆ บะหม่ีกึ่งส�าเร็จรูปของอีกฝ่ายนั้น 

เติมผักใบเขียว ไส้กรอก และไข่ดาวลงไปด้วย ดูแล้วน่ากินอย่างมาก

ระบบเพิ่งแสดงข้อความว่าภารกิจเสร็จสิ้น พลันมีเสียงติ๊งดังขึ้นจาก

ล�าโพง Mayfly ส่งข้อความมาว่า

'อย่าเพิ่งไป'

เธอก้มตัวลงไปพิมพ์เครื่องหมายค�าถาม แล้วอีกฝ่ายก็ตอบมาว่า

'ไม่อยากจะอยู่ท่ีอันดับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสามแล้ว จากท่ีผมรู้ 
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กิจกรรมรอบนี้มีคู่รักทั้งหมดแค่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าคู่เท่านั้น'

หลนิเซินท่ีถอืแก้วน�า้อยูหั่วเราะออกมา คดิๆ แล้วกน็ัง่ลงหน้าจอคอมพวิเตอร์

ก่อนจะพมิพ์ตอบกลบัไปว่า

'ไม่ใช่ว่ายังมีอีกสองคู่อยู่ข้างหลังเหรอคะ'

'อันดบัหนึง่จากท้ายสดุ หรอือันดบัสามจากท้ายสดุ ตามสาระส�าคญั

แล้วไม่มีอะไรแตกต่างกัน'

'งั้นเป้าหมายของพวกเราคืออันดับสี่จากท้ายสุดเหรอคะ'

อีกฝ่ายเงียบไปสักพัก

'คุณผู้หญิง คุณมีความยึดติดอะไรกับอันดับท้ายสุดหรือเปล่าครับ'

หลินเซินหลุดข�าพรืดออกมาอย่างทนไม่ไหว

'สมัยเรียนไม่เคยติดอันดับท้ายสุดก็เลยอยากจะอาศัยโอกาสนี้ลองดู

สักหน่อยค่ะ'

ข้อความนั้นท�าให้อีกฝ่ายรู้สึกจนใจอย่างมาก

'สลับกันกับคุณ สมัยเรียนผมสัมผัสมาเยอะเกินพอแล้ว ไม่อยากจะ

ซ�้ารอยเดิมอีกจริงๆ'

ทีแรกเธอหลงคดิว่าการพดูคยุกบัคนแปลกหน้าในสถานการณ์แบบนี้
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จะน่ากระอักกระอ่วนอย่างมาก แต่วิธีการพูดของอีกฝ่ายกลับท�าให้เธอ 

รูส้กึสบายใจได้อย่างคาดไม่ถงึ นีไ่ม่เหมอืนก�าลงัเล่นจบัคูเ่ป็นคูร่กัหนึง่สปัดาห์ 

แต่เหมือนเพื่อนเก่าท่ีไม่ได้พบกันหลายปีมาพูดคุยย้อนระลึกถึงช่วงเวลา 

สมยัเรยีนกนัมากกว่า

นอกจากเม่ิงสืออวี่แล้ว หลินเซินก็ไม่เคยคุยกับใครสักคนยาวนาน

ขนาดนี้มาก่อน

'ผมรู้สึกว่าบทสนทนาของพวกเราในวันนี้น่าจะชดเชยของเม่ือวาน 

ได้แล้ว'

หลินเซินยิ้มออกมาเล็กน้อย

'แล้วเจอกันค่ะ!'

'เจอกันพรุ่งนี้ครับ!'

เธออารมณ์ดไีม่น้อย ดงันัน้ภาพท่ีวาดจงึได้รบัอิทธพิลจากอารมณ์นัน้

ไปด้วย สีสันท่ีเธอใช้เดิมทีดูมืดหม่นก็เพ่ิมความสดใสเข้าไปหลายส่วน  

มาถึงตอนนีรู้ปภาพท่ีจะส่งมอบให้กบัโรงแรมเหลยีนถงักเ็สรจ็สิน้ท้ังหมดแล้ว 

มนัถกูวางเรยีงกนัอยู่รอบห้องวาดภาพอย่างเป็นระเบียบ วนัมะรนืกจ็ะสามารถ

น�าไปส่งพร้อมกนัได้

นี่เป็นเงินก้อนแรกท่ีหลินเซินหามาได้หลังจากเธอไม่ยอมเข้าสังคม 

และใช้เงนิท่ีพ่อแม่เหลอืท้ิงไว้ให้จนหมดไปแล้ว ดเูหมือนว่าชีวติท่ีเตม็ไปด้วย

เมฆครึ้มของเธอใกล้จะเปลี่ยนไปเป็นสดใสได้แล้วในที่สุด

วนัรุง่ข้ึนหลนิเซินนอนตืน่สายกว่าปกต ิ หลงัตืน่ข้ึนมาเธอกจ็ดัรปูภาพ

ใส่กล่องแล้วติดต่อให้คนงานมาเคลือ่นย้ายมันไปในวันพรุง่นี ้ ต้องหลงัการ
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จัดการเร่ืองพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะเรียกว่าสบายใจได้โดยสมบูรณ์  

เธอต้มบะหม่ีกึ่งส�าเร็จรูปกระป๋องหนึ่ง ก่อนเหลือบตามองเวลาบนนาฬิกา

แขวนผนงั

ในตอนท่ีเข็มนาฬิกาช้ีไปท่ีเลขหนึ่ง บทเพลงภาษาอังกฤษท่ีคุ้นเคย 

กด็งัออกมาจากล�าโพง เสยีงไพเราะของผูห้ญิงประกาศออกมาว่า 'ภารกจิ 

วันท่ีสามของคู่รักหนึ่งสัปดาห์ ดูหนังด้วยกันหน่ึงเรื่อง ขอให้ดูหนังกัน 

อย่างมีความสุขนะคะ'

จากนัน้ภาพหน้าจอกค่็อยๆ เปลีย่นเป็นภาพโรงภาพยนตร์ ท่ีด้านล่าง

ของจอยังมีหน้าต่างให้พิมพ์ข้อความอันหน่ึงปรากฏอยู่ หลินเซินพิมพ ์

อักษรย่อแถวหนึง่ลงไปแล้วบรเิวณขอบหน้าจอกมี็ตวัอักษรข้ึนมาอย่างรวดเรว็ 

ระบบโรงภาพยนตร์นี้สามารถแชตกันแบบเรียลไทม์ได้ด้วย ดังนั้นจึงดูไป 

คุยไปได้ เป็นการสร้างบรรยากาศแบบตอนอยู่ในโรงภาพยนตร์ขึ้นมา

เธอโตมาจนป่านนี้แล้วยังไม่เคยไปดูภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์เลย 

สักครั้ง

อีกฝ่ายเองก็ออนไลน์แล้ว และส่งข้อความมาถามเธอว่า

'อยากดูหนังเรื่องอะไรครับ'

หลินเซินคิดแล้วพิมพ์ไปว่า

'สะพานวอเตอร์ลู* ค่ะ'

เธอคิดว่าอีกฝั่งน่าจะก�าลังยิ้มอยู่

* สะพานวอเตอร์ลู (Waterloo Bridge) หรือชื่อไทยว่า วิมานรัก เป็นภาพยนตร์ปี 1940 แนวโรแมนติกและสงคราม 
เล่าเรือ่งราวของสาวนกัเต้นไมรา (แสดงโดย วิเวียน ลห์ี) กบัทหารยศร้อยเอกโครนนิ (แสดงโดย โรเบิร์ต เทย์เลอร์) ซ่ึง
พบรักกันบนสะพานวอเตอร์ลูในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
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'บังเอิญจริง ผมเองก็ชอบหนังเรื่องนี้'

เขากรอกชือ่หนงัเข้าไปในช่องคน้หา จากนั้นกดปุม่เลน่ บนหนา้จอ

ปรากฏภาพหัวสิงโตอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมข้อความจาก 'Mayfly'  

เลือ่นผ่านมา

'ถ้ารูม้าก่อนว่าภารกจิวันนีเ้ป็นการดหูนงั ผมคงไปซ้ือป็อปคอร์นกบัโค้ก

มากนิแล้ว'

ถ้ามป็ีอปคอร์นกบัโค้กน่าจะให้ความรูส้กึแบบโรงภาพยนตร์มากกว่านี้

สนิะ หลนิเซินเห็นด้วยเป็นอย่างมาก

'ฉันก็คิดเหมือนกัน'

'ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสค่อยแก้ตัวกันใหม่นะ'

หลินเซินเปลี่ยนหัวข้อสนทนาไป

'หนังเริ่มแล้วค่ะ'

ภาพยนตร์รกัคลาสสกิสมัยก่อน ถงึจะเป็นหนงัขาวด�า ทว่ากส็ามารถ

เทียบเคยีงกบัเทคนคิภาพสีในปัจจบัุนได้ ทุกๆ สหีน้าไม่ว่าจะทุกข์หรอืสขุ 

ของวเิวยีน ลห์ี* ล้วนมีเสน่ห์ แม้จะรูต้อนจบอยู่แล้ว แต่ทุกครัง้ท่ีดกูยั็งคง 

รูส้กึลุน้ไปกบัเรือ่ง

* วิเวียน ลีห์ (Vivien Leigh; 5 พ.ย. 1913 - 7 ก.ค. 1967) นักแสดงชาวอังกฤษ ได้รับรางวัลนักแสดงหญิง 
ยอดเย่ียม จากบทสการ์เล็ต โอ'ฮารา ในภาพยนตร์เรื่อง Gone With The Wind และบทแบลนซ์ ดูบัว  
ในภาพยนตร์เรื่อง A Streetcar Named Desire
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ในช่วงบ่ายอันเงยีบสงบแบบนี ้การได้มานัง่ดภูาพยนตร์เก่าท่ีคุน้เคยกบั

ตวับทอยู่แล้ว กลบัให้ความรูส้กึท่ีแปลกใหม่ไปได้เพยีงเพราะมีคนแปลกหน้า

ซ่ึงไม่รูว่้าอยู่ท่ีไหนร่วมดดู้วย ภาพยนตร์จบลงแล้ว ภาพบนหน้าจอหยุดลงท่ี

สะพานวอเตอร์ลแูห่งนัน้ หลนิเซินยงัไม่ทันดงึตวัเองกลบัมาจากความเศร้า

ของบทหนังก็เห็นระบบถามข้ึนมาว่า 'ขอให้แต่ละฝ่ายบอกเหตุผลท่ีชอบ

ภาพยนตร์เรือ่งนีอ้อกมา'

หลินเซินพิมพ์ลงไปช้าๆ

'เพราะว่าเพลงออลด์แลงไซน์* ท่ีเป็นเพลงประกอบหลกั คอืหนึง่ในเพลง

ท่ีแม่ฉันชอบมากท่ีสดุ'

จากนั้นก็ได้รับค�าตอบจากอีกฝ่ายว่า

'วิเวียน ลีห์ สวยเกินไปแล้ว'

หลนิเซินถกูเขาท�าให้ข�าออกมา อารมณ์แง่ลบท่ีเป็นผลมาจากภาพยนตร์

หายวับไปทันตา คืนนี้เธอเข้านอนไวมากและฝันว่าตัวเองก�าลังเดินอยู ่

บนสะพานวอเตอร์ลท่ีูตัง้อยู่มานานแล้วแห่งนัน้ ดวงอาทิตย์เพิง่จะลอยข้ึนมา 

ภายในตัวเมืองท้ังเมืองก็เงียบสงบและผาสุก ร้อยเอกโครนินและไมรา 

ยืนกอดจบูกนัอยู่ใต้แสงอาทิตย์นี ้ หลนิเซินหันหลงัให้พวกเขาแล้วเดนิห่าง

ออกไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆ

โลกท่ีเธอท้ิงไว้ด้านหลังนั้นไม่มีสงครามอีกต่อไป และในท่ีสุดคู่รัก 

กไ็ด้อยู่ด้วยกนั ส่วนเธอกก็�าลงัเดนิอยู่บนถนนเส้นนีต่้อไปตามล�าพงัโดยไม่รูว่้า

เมื่อไหร่จึงจะได้มีที่พักพิง

* ออลด์แลงไซน์ (Auld Lang Syne) เป็นภาษาสก็อต หมายถึงเม่ือนานมาแล้ว เป็นเพลงท่ีนิยมขับร้องกัน 
ในช่วงคืนปีใหม่ มีจังหวะท�านองเดียวกันกับเพลงสามัคคีชุมนุมของไทย
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วันรุ่งขึ้นเป็นวันก�าหนดส่งมอบภาพวาด หลินเซินอาศัยโอกาสท่ี 

ดวงอาทิตย์ยังไม่ลอยขึ้นสูง น�าภาพไปส่งยังโรงแรมเหลียนถังตั้งแต่เช้าตรู่

น�้าพุหน้าโรงแรมยังไม่เปิดท�างาน บนผิวน�้าทอประกายระยิบระยับ 

มกีลบีดอกแมก็โนเลยีสขีาวลอยอยู่จ�านวนหนึง่ และท่ีด้านข้างประตูโรงแรม 

มีกล่องพัสดุวางซ้อนกันสูงครึ่งตัวคน รูปภาพท่ีเธอคุ้นตานั้นถูกโยนไว้

กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้น

นั่นเป็นรูปภาพท่ีหลินเซินส่งมาโรงแรมเหลียนถังก่อนหน้านี้และ 

ถูกน�าไปใส่กรอบแล้ว

ในสมองของเธอว่างเปล่าไปช่ัวขณะหนึง่ และเมือ่เดนิเข้าไปใกล้กไ็ด้เห็น 

รปภ. ก�าลงัช้ีมือสัง่พนกังานท�าความสะอาด "ภาพพวกนีท่้านไม่ต้องการแล้ว 

เอาเกบ็ไปให้หมด รบีจดัการให้เรว็ๆ หน่อย"

เมือ่เห็นหลนิเซินเดนิเข้ามาใกล้ รปภ. กเ็ลกิคิว้ขึน้ ก่อนเอ่ยออกมาด้วย

ท่าทางเย่อหย่ิงอย่างมาก "คณุคอืคณุหลนิท่ีเอารปูภาพมาส่งคนนัน้ใช่ไหม 

ต้องขอโทษด้วยนะ แต่พวกเราไม่ต้องการภาพของคุณแล้ว คุณตัดสินใจ 

แล้วกนัว่าจะเกบ็กลบัไปเองหรอืจะให้พวกเราเรยีกรถเกบ็ขยะมาขนไป"

หลินเซินรู้สึกเหมือนในล�าคอหดเกร็งอยู่เล็กน้อย ริมฝีปากของเธอ

ขยับอ้าและหุบอยู่หลายครัง้จงึเปล่งเสยีงออกมาได้ "ไม่ใช่ว่าเซ็นสญัญากนั

เรียบร้อยแล้วเหรอคะ"

รปภ. อึง้ไปเลก็น้อย สหีน้าดอู่อนลงกะทันหัน "ต้องขอโทษด้วยจรงิๆ 

ครบั เมือ่สองวนัก่อนคณุหนท่ีูเป็นลกูพ่ีลกูน้องของครอบครวัซ่งเพ่ิงกลบัมา

จากปารสี หลงัเธอเห็นภาพของคณุในโรงแรมก็ไม่พอใจอย่างมากจงึสัง่ให้

พวกเราเอาภาพของเธอมาเปลีย่นกบัภาพของคณุ พวกเราเองกเ็ป็นลกูจ้าง

กันทั้งนั้น ท�าอะไรไม่ได้จริงๆ ครับ"

รปภ. คนนัน้เกบ็รปูภาพท่ีกองกระจายเตม็พืน้ข้ึนมาวางเรยีงซ้อนทับกนั

ให้เรยีบร้อย แล้วค่อยใส่ลงไปในกล่องพัสด ุ"เอาแบบนีแ้ล้วกนัคณุหลนิ ผม
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จะช่วยเรยีกรถให้คุณ คณุกข็นภาพพวกนีก้ลบัไปก่อน ดสู ิพวกมนัสกปรก

หมดแล้ว น่าเสียดายจะตาย"

พูดจบเขาก็หยิบมือถือออกมาเตรียมเรียกรถ แต่หลินเซินกลับ 

เปิดปากห้าม "ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวฉันเรียกรถกลับไปเอง"

"ได้ครับคุณหลิน งั้นก็ระวังๆ ด้วยนะครับ" รปภ. ย้ิมเจื่อน ก่อน 

ลดเสียงลงแล้วเอ่ยขึ้น "ค�าสั่งของคุณหนูนั้นพวกเราไม่กล้าที่จะไม่ฟัง แต่ 

ในมือของคุณยังมสีญัญาอยู่ก็ไม่ต้องกลวัเหมอืนกนั คณุไปตดิต่อกบัเลขาฯ 

ของประธานซ่งเอานะ เรื่องนี้จะต้องมีวิธีแก้ไขดีๆ แน่นอนครับ"

ขณะท่ี รปภ. ก�าลังพูดก็มีเสียงตวาดดังมาจากด้านหลัง "มัวแต่ 

ท�าตวัชักช้าลลีาอะไรกนั! ยงัไม่เอาขยะพวกนี้ไปโยนท้ิงให้หมดอกีเหรอ!"

หญิงสาวอายุน้อยในชุดกระโปรงพองสีแดง สวมรองเท้าส้นแหลม  

ม้วนผมยาวเป็นลอนบางๆ หน้าตาสวยคม ท้ังยังแต่งหน้าอย่างพถิพีถินั ยกมอืข้ึน

กอดอกมองส�ารวจหลินเซินไปรอบหนึ่งในตอนท่ีเห็นเธอ ก่อนย้ิมออกมา  

"เธอก็คือหลินเซินงั้นเหรอ ได้ยินว่าจบมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ของ 

ไหวต้า* ระดับคณะศลิปกรรมศาสตร์ของไหวต้านีท่�าได้เท่านีเ้องเหรอ"

หลินเซินก้าวถอยหลังไปสองก้าวอย่างแนบเนียน เม้มปากแน่น 

ไม่พูดอะไร

หญิงสาวใช้สองนิว้คบีม้วนภาพขึน้มาด้วยสหีน้ารงัเกยีจ "ผลงานแบบนี้ 

ใช้หลอกพีโ่ง่ๆ ของฉันยังพอไหว แต่คิดจะมาหลอกฉันยังกระจอกไปหน่อย" 

จากนัน้เธอกข็ย้ีนิว้ "ฉันรูม้าว่าพวกเธอเซ็นสญัญากนัแล้ว ค่าผดิสญัญาเท่าไหร่

เหลยีนถงัจะชดใช้ให้ไม่ขาดไปสกัแดงเดยีว แต่รปูภาพของเธอ…อย่าได้คดิ 

จะเอาเข้ามาอยู่ในเหลยีนถงัอกีตลอดไป" พดูจบกด็ดีนิว้ออกท�าให้ม้วนภาพ

ตกลงแล้วกางออกบนพืน้ กระทบฝุน่จนลอยขึน้มา "สายตาของพีฉั่นเกนิเยยีวยา

แล้วจรงิๆ เห็นแล้วน่าขายหน้า"

* ไหวต้า ย่อมาจากไหวอันต้าเสวี่ย หมายถึงมหาวิทยาลัยไหวอัน
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จนกระท่ังเธอหันหลงัเดนิเข้าไปในโรงแรมแล้ว รปภ. ถงึได้เอ่ยปลอบ

พร้อมรบีเกบ็ม้วนภาพข้ึนมา "คณุหลนิ คณุหนเูธอจบด้านศลิปะมาจากปารสี 

อาจจะช่างเลือกไปบ้าง คุณอย่าได้เก็บไปใส่ใจ"

หลินเซินก้มหน้าลงขณะใช้โทรศัพท์มือถือเรียกรถ เอ่ยตอบกลับไป

เสียงเบา "ไม่หรอกค่ะ"

รถมาถึงอย่างรวดเร็ว รปภ. ช่วยหลินเซินขนรูปภาพข้ึนไปบนรถ  

ในตอนท่ีรถสตาร์ตเครือ่ง รปภ. กยั็งเกาะกระจกรถแล้วเอ่ยปลอบหลนิเซินว่า 

"ไม่เป็นไรนะครบั! คุณหลนิ ค่าผดิสญัญาเองกไ็ม่น้อย นบัดแูล้วคณุยงัได้ก�าไร

ด้วยซ�า้"

จนกระท่ังกลบัมาถงึบ้านหลนิเซินกยั็งไม่ได้พดูอะไรสกัค�า ห้องวาดภาพ 

ท่ีตอนแรกว่างเปล่าถูกเติมจนเต็มอย่างกะทันหัน ท�าให้มองดูแน่นแออัด 

เป็นพิเศษ เธอนั่งยองๆ ลงกับพื้น เลือกรูปภาพท่ีเสียหายไปแล้วออกมา 

พลางถอนหายใจเบาๆ

ในตอนท่ีเดินถอืแก้วน�า้ผ่านคอมพวิเตอร์เธอกช็ะงกัไป หลนิเซินหันกลบั

แล้วไปนัง่ลงตรงหน้าคอมพวิเตอร์ กดเปิดโปรแกรมคูร่กัหนึง่สปัดาห์ข้ึนมา 

หญิงสาวเงยหน้ามองนาฬิกาแขวนบนผนงั ตอนนียั้งเหลอืเวลาอีกมากก่อนท่ี

ภารกจิประจ�าวนัจะเริม่ จงึไม่มีบทเพลงภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่มีเสยีงไพเราะ

ของผูห้ญิงท่ีบอกภารกจิด้วย

เธอหัวเราะเยาะตวัเองเบาๆ ก่อนลกุข้ึนยืนเตรยีมจากไป แต่ทันใดนัน้

ระบบก็เด้งข้อความเสียงแถวหนึ่งขึ้นมาว่า 'ระบบตรวจพบว่าวันนี้คุณเป็น 

ฝ่ายเข้ามาในคูร่กัหนึง่สปัดาห์เอง ต้องการจะให้ช่วยตดิต่ออีกฝ่ายหรอืไม่'

มวีธิแีบบนีด้้วย? หลนิเซินตกใจเลก็น้อย หลงัจากลงัเลสกัพกักก็ดเลอืก 

ไปว่า 'ต้องการ' สบินาทีให้หลงักรอบหน้าต่างสนทนากมี็ข้อความจาก Mayfly 

เด้งขึ้นมา
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'กวางน้อย? เกิดอะไรขึ้นครับ'

ที่แท้เขาก็เรียกเธอแบบนี้

หลินเซินเริ่มรู้สึกเสียใจขึ้นมา ขณะพิมพ์ตอบกลับไปอย่างช้าๆ ว่า

'ไม่มีอะไรค่ะ คุณได้รับข้อความได้ยังไงกัน' 

'ตอนลงทะเบียนใส่เบอร์โทรศพัท์ลงไปด้วยน่ะ เมือ่ครูไ่ด้รบัข้อความ 

ที่ระบบส่งมา บอกว่าคุณอยากคุยกับผม'

โปรแกรมนี้สมเป็นแม่สื่อมากจริงๆ

'ฉันก็แค่ออนไลน์ดูเล่นๆ น่ะ ไม่มีอะไรค่ะ'

หลนิเซินหลงคดิว่าเขาจะซักไซ้ต่อ ในเม่ือไม่ว่ายังไงความหดหู่ของเธอ

เวลานีก้เ็ป็นอะไรท่ีน่าจะสงัเกตเห็นได้อย่างชัดเจน แต่เขากลบัไม่ได้ท�า แล้ว

เปลีย่นหัวข้อสนทนาไปอย่างเป็นธรรมชาติ 

'ในเมื่อมาแล้ว เราก็มาท�าภารกิจประจ�าวันกันเลยเถอะครับ'

หลินเซินเลื่อนเม้าส์ไปกดคลิกท่ีตัวเลือกรับภารกิจ แล้วล�าโพงก็ม ี

เสยีงไพเราะท่ีคุน้เคยของผูห้ญิงประจ�าโปรแกรมลอยออกมา 'ภารกจิวันท่ีสี่

ของคูร่กัหนึง่สปัดาห์ ร่วมผ่านด่านเกมด้วยกนั มอบแผ่นหลงัของคณุให้กบัเขา 

ที่คุณไว้ใจเถอะ'

จิตรกรสาวนึกไม่ถึงว่าจะเป็นเกมยิงปืนเกมหนึ่ง

ในความทรงจ�าของหลนิเซินเกมล่าสดุท่ีเคยเล่นกเ็ป็นตอนสมยัประถม 
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พ่อซ้ือเครื่องเล่นเกมยี่ห้อเสี่ยวป้าหวัง* มาให้เธอ และจับมือสอนเธอว่า 

จะเล่นเกมเครือ่งบินรบผึง้ยงัไง แต่เกมในทุกวันนีไ้ด้เปลีย่นรปูแบบมาใช้เม้าส์

กบัคีย์บอร์ดในการเล่นแทนแล้ว มือของหลนิเซินจงึสัน่อยู่น้อยๆ

คล้าย Mayfly จะเดาได้ว่าเธอเล่นไม่เป็น จึงส่งข้อความมาปลอบว่า

'ไม่ต้องกลัว ตามมาข้างหลังผมก็พอ'

ระบบพาเข้าสูก่ารแนะน�าเกมและวธิกีารเล่นอย่างคร่าวๆ เมือ่แสงสขีาว

สว่างวาบ บนหน้าจอกป็รากฏภาพทุ่งหญ้ารกร้าง ตัวละครท่ีเธอควบคุมอยู่ 

มัดผมหางม้า สวมชุดรดัรปู ถอืปืนกลมือกระบอกหนึง่ ดเูท่อย่างมาก

และตรงหน้าเธอก็มีชายหนุ่มตัวสูงใหญ่สวมชุดหนัง การแต่งตัว

คล้ายคลึงกับทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสอง ก�าลังถือปืน 

เดินส�ารวจรอบๆ

'เกมไม่มีทางออกแบบมายากเกินไปหรอก ถึงยังไงนี่ก็เป็นกิจกรรม

อย่างหนึ่งของคู่รัก'

บนหน้าจอมีข้อความปลอบใจของเขาเลื่อนผ่านมา อย่างไรก็ตาม 

หลนิเซินกยั็งคงเดนิตามตดิอยู่ข้างหลงัเขาด้วยความรูส้กึไม่สบายใจ บางครัง้

เธอกค็ลกิเม้าส์พลาดไปยิงตรงท่ีว่างสองนดัแล้วตกใจจนตวัเองสะดุง้

'จะยิงยังไงก็ได้ครับ ขอแค่ไม่ยิงใส่ผมก็พอ' 

เขาส่งข้อความเชิงล้อเล่นนั้นไปให้เธอเพื่อช่วยผ่อนคลายบรรยากาศ 

* เสี่ยวป้าหวัง ชื่อบริษัทเกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทการศึกษา ออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกมและการศึกษา
ส�าหรับเด็กๆ
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ชายหนุม่เพิง่จะส่งข้อความเสรจ็ ซอมบ้ีหน้าตาน่ากลวักท็ะลกัออกมา

จากรอบด้าน เพือ่สร้างบรรยากาศให้ตืน่เต้น ตรงหน้าจอจงึมีไซเรนสแีดง

กะพรบิไม่หยุด มอืของหลนิเซินมเีหงือ่ออกแล้ว ตวัละครของเธอวิง่ตามหลงั

ตวัละครของเขาไปพลางใช้ปืนกราดยิงไปรอบด้าน ฆ่ากลุม่ซอมบ้ีจนเปิดทาง

เส้นหนึง่ได้

ท้ังๆ ท่ีรูว่้าเป็นเกม แต่เธอกยั็งรูส้กึดีใจเหมือนหนตีายออกมาได้อยู่ดี

ตวัละครบุกเข้าไปในป่า รอบด้านเตม็ไปด้วยหินขรขุระรปูร่างประหลาด 

ท้ังคูต่่างไม่รู้ว่าจะมสีตัว์ประหลาดอ้าปากกางกรงเลบ็โผล่ออกมาจากด้านหลงั

ก้อนหินเมือ่ไหร่ แต่ทุกครัง้ท่ีมันโผล่มาตัวละครของเขากจ็ะยกปืนข้ึนยงิใส่ 

สตัว์ประหลาดท่ีกระโจนอยู่กลางอากาศก่อนทุกครัง้โดยท่ีหลนิเซินยังไม่ทันรูต้วั

ด้วยซ�า้ ตรงแผนท่ีแสดงให้เห็นว่าผ่านไปแล้วครึง่ทาง ตวัละครของท้ังสองคน

ยังคงมีเลอืดเต็มหลอด

หลินเซินรู้สึกจนใจอยู่บ้าง

'ฉันรู้สึกว่าเกมนี้ไม่จ�าเป็นต้องมีฉัน'

'จะไม่จ�าเป็นได้ยังไง'

เขาหยุดเล่นเพื่อพิมพ์ข้อความ

'แผ่นหลังของผม…มอบให้คุณคอยปกป้องมาโดยตลอด'

หลนิเซินอ้ึงไป มองดูตวัละครของตัวเองท่ีตามตดิอยูด้่านหลงัตวัละคร

ของ Mayfly บนหน้าจอ เขาเปิดทางอยู่ข้างหน้า ส่วนเธอก็ไม่ใช่ว่าก�าลงั

ปกป้องเขาอยู่ด้านหลังหรอกเหรอ เป้าหมายแต่แรกเริ่มของเกมนี้ไม่ใช ่

การให้ช่วยสนบัสนนุกนัหรอืยังไง…
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หลงัผ่านด่านมาได้ ตวัละครของเธอยังมเีลอืดเตม็หลอด ส่วนของเขานัน้

เสยีไปแค่เจด็เปอร์เซ็นต์ น่ีนบัได้ว่าเป็นชัยชนะโดยสมบูรณ์แบบ หลนิเซิน 

บิดขีเ้กยีจน้อยๆ ก่อนเงยหน้าข้ึนมองเวลา นกึไม่ถงึเลยว่าจะผ่านไปสองช่ัวโมง

แล้ว

ระบบของโปรแกรมคูร่กัหนึง่สปัดาห์มีแสงสทีองกะพรบิออกมา บนจอ

มีข้อความเขียนไว้ว่า 'ยินดีด้วย พวกคณุผ่านด่านแล้ว ระดบัความเข้าขากนั

เก้าสบิเก้าเปอร์เซ็นต์ เป็นอนัดบัท่ีหนึง่'

เขาส่งข้อความมาถามเธอ

'ได้เป็นที่หนึ่งรู้สึกยังไงบ้างครับ'

เธอเองก็ยิ้มออกมา

'ไม่เลวค่ะ'

'ใกล้เที่ยงแล้ว คิดว่าจะกินอะไรเหรอครับ'

หลนิเซินหันหน้ากลบัไปมองตูก้บัข้าวครัง้หนึง่ ก่อนพมิพ์ตอบกลบัไป

ตามตรง

'บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปค่ะ'

อีกฝ่ายไม่ได้ตอบกลับมาสักพักใหญ่จนหลินเซินคิดว่าเขาคงไปท�า 

อย่างอืน่แล้ว จติรกรสาวเตรยีมจะปิดคอมพิวเตอร์ ทว่าตอนนัน้เองในท่ีสดุ

กรอบสนทนากเ็ด้งข้อความท่ีเขาส่งมา มันเป็นข้อความยาวๆ เรยีงล�าดบัข้อ

ตามหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ อธิบายวิธีการต้มบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปให้อร่อย 
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อย่างละเอียด

'นี่เป็นวิธีท�าบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปเมื่อครั้งก่อนของคุณเหรอคะ'

'ผมคิดค้นขึ้นมาเอง สูตรลับเฉพาะตัว'

หลินเซินหัวเราะไปกับค�าตอบของเขา

'งั้นฉันจะลองดูค่ะ'

หลินเซินชะงักไป ก่อนส่งข้อความไปเพิ่ม

'วันนี้ขอบคุณมากนะคะ!'

เขาตอบกลับมาอย่างรวดเร็ว

'ยินดีที่ได้รับใช้ครับ พรุ่งนี้เจอกัน'

ในตู้เย็นมีผักกบัไข่เหลอือยู่ หลนิเซินจดบันทึกขัน้ตอนการต้มบะหม่ี 

กึง่ส�าเรจ็รปูของ Mayfly เอาไว้ในสมดุโน้ตท่ีวางไว้บนช้ันตรงตูก้บัข้าวแทน

หนงัสอืสตูรอาหาร เม่ือเทียบกบัการต้มด้วยน�า้ร้อนธรรมดาๆ แล้วยุ่งยากกว่า

หน่อย แต่รสชาติกอ็ร่อยมากข้ึนจรงิๆ

กนิไปได้ครึง่ทาง เสยีงโทรศพัท์มือถอืของเธอกด็งัข้ึน เป็นเบอร์โทรท่ี

ไม่คุน้เบอร์หนึง่ หลนิเซินจงึลงัเลเลก็น้อยก่อนกดรบั "สวสัดค่ีะ?"

น�้าเสียงทุ้มหนักดังขึ้นจากอีกฝั่ง "คุณหลิน"

หลินเซินอึ้งไปเล็กน้อย "ประธานซ่ง?"
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"วนันีข้อโทษด้วยจรงิๆ ครบั!" หลนิเซินนกึไม่ถงึจรงิๆ ว่าจะเป็นสายจาก

ซ่งเซียวหาน ท่ีคนพดูกนัไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยคยุโทรศพัท์หรอกเหรอ แต่ในตอนท่ี

เธอก�าลงัประหลาดใจ ก็ได้ยินเขาพดูต่อว่า "อีเมล…คณุไม่ได้ตอบกลบั"

เม่ือครู ่นี้ เธอตั้งใจเล่นเกมเกินไปก็เลยไม่ทันสังเกต หลินเซิน 

ถือโทรศัพท์มือถือขณะวิ่งไปท่ีหน้าคอมพิวเตอร์ก่อนจะเปิดอีเมลข้ึนมา  

มีอีเมลที่ซ่งเซียวหานส่งมาจริงๆ

'คุณหลิน ผมเพิ่งกลับมาจากไปท�างานข้างนอก ผมรู้สึกเสียใจกับ 

เรือ่งท่ีเกดิข้ึนในตอนเช้าวันนีม้าก หวังว่าพวกเราจะมาเจอหน้ากนั ให้ผม 

ได้ขอโทษกับคุณต่อหน้าได้ไหมครับ'

ปลายสายยงัคงนิง่เงยีบไปคล้ายว่าก�าลงัรอค�าตอบจากเธอ หลนิเซนิ

เม้มปากน้อยๆ ก่อนจะเอ่ยตอบไป "ไม่เป็นไรค่ะ! ถ้าเกดิทางโรงแรมเหลยีนถงั 

มีผลงานท่ีดกีว่ามาแทนท่ีภาพของฉัน ฉันก็ไม่มีความเห็นอะไรค่ะ"

ซ่งเซียวหานชะงกัไป เขาตอบกลบัด้วยน�า้เสยีงเยือกเย็น "ผมจะจดัการ 

ให้เรยีบร้อย คุณหลนิสบายใจได้ครบั"

หลังวางสายซ่งเซียวหานก็ก้มมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือท่ีตอนนี ้

มืดลงแล้วด้วยความรูส้กึอ้ึงไปช่ัวขณะ บนใบหน้าเยน็ชาเตม็ไปด้วยความสงสยั

ท้ังยังแฝงไปด้วยความตกใจระคนยินด ี จนผูช่้วยเคาะประตแูล้วเอาสญัญา 

ฉบับใหม่เข้ามาวางให้นั่นแหละ ซ่งเซียวหานถึงได้เงยหน้าข้ึน น�้าเสียงท่ี 

สัน่ระรกิของเขาเอ่ยออกมารัง้ตวัผูช่้วยท่ีก�าลงัจะออกจากห้องไปเอาไว้ "จนิจง 

นาย…รอเด๋ียว"

ผู้ช่วยจินจงตกใจจนเกือบสะดุดล้ม

เกิดอะไรข้ึน…ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วเหรอ เจ้านาย 

ท่ีไม่เคยชอบการเปิดปากพูดตอนนี้กลับเรียกช่ือของฉัน ซ�้ายังบอกให้ฉัน 
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รอเดี๋ยวด้วย

จินจงหันหน้ากลับไปอย่างตื่นตระหนก บนใบหน้าซ่งเซียวหาน 

มสีหีน้าคดิหนกัและความลงัเลวาบผ่าน เขากลนืน�า้ลาย สดูลมหายใจเข้าลกึ

เล็กน้อย ก่อนพูดต่อ "เอก…เอกสารฉบับนี้…"

ช่างเถอะ เขายอมแพ้แล้ว ดังนั้นพอซ่งเซียวหานโบกมือไล่ด้วย 

สหีน้าอ่อนล้าเป็นสญัญาณบ่งบอกให้ออกไป จนิจงจงึรบีช่ิงออกจากห้องไป

ทันที

ลมจากเครือ่งปรบัอากาศในห้องท�างานพัดมุมหนึง่ของเอกสารข้ึนมา 

ซ่งเซียวหานขมวดคิ้วแน่นขณะยังจับจ้องช่ือในรายการโทรออกช่ือนั้น 

บนจอโทรศัพท์

หนึ่งช่ัวโมงให้หลังหลินเซินก็ได้รับสายจากซ่งเซียวหานอีกครั้ง เธอ 

เอ่ยอย่างลังเล "ประธานซ่ง…"

อีกฝั่งเปิดปากเอ่ยเรียบๆ "ผมอยู่หน้าบ้านคุณ"

"บ้านฉันเหรอคะ"

"มาเจอหน้าคุยกันครับ"

หลินเซินได้แต่ยอมออกไปเจออย่างไร้ทางเลือก

หลงัเดนิออกมาจากตรอกเหล่าไหว หลนิเซินกเ็ห็นรถของซ่งเซียวหาน

จอดอยู่ตรงด้านหน้าตรอก ทว่าสภาพอากาศร้อนแบบนีเ้ขากลบัไม่ได้นัง่รอ 

อยู่ในรถ แต่กลับมายืนรอเธออยู่ด้านนอก พอจิตรกรสาวเดินเข้าไปใกล้  

ซ่งเซียวหานกช่็วยเปิดประตรูถให้เธอก่อนแล้วตวัเองถงึได้เดนิกลบัไปข้ึนรถ

อากาศภายในรถเย็นก�าลงัด ี ซ่งเซียวหานสตาร์ตเครือ่ง ขณะท่ีหลนิเซิน

ยังรูส้กึกระอักกระอ่วนอยู่บ้าง "ประธานซ่ง คณุรูว่้าฉันอยู่ท่ีนี่ได้ยงัไงคะ"

"สัญญา"

หลนิเซินเดาไม่ออกว่าเขาต้ังใจจะท�าอะไรกนัแน่ เธอคาดเข็มขัดนริภยั

ด้วยท่าทีเกรง็ๆ ด้านซ่งเซียวหานกก็ลบัรถพร้อมหันหน้ามาถามเธอ "กนิข้าวแล้ว
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หรอืยังครบั"

"กินแล้วค่ะ"

"ผมยังไม่ได้กนิ" จู่ๆ  เขากย้ิ็มออกมา เป็นรอยยิม้บางๆ เหมอืนกบั

แสงแดดในฤดูใบไม้ผลท่ีิหลอมละลายน�า้แข็งผนืบางบนผวิทะเลสาบ ใบหน้า 

ท่ีมักจะเย็นชาอยู่เสมอเวลานีก้ลบัดอูบอุ่นข้ึนมาเช่นกนั "ไปกนิด้วยกนั"

ตอนนีเ้ป็นช่วงเวลากนิข้าวเท่ียงพอด ี ซ่งเซียวหานขับรถอ้อมออกจาก

เขตตวัเมอืงข้ึนไปบนทางหลวงเลยีบทะเล ข้างนอกหน้าต่างรถคอืทิวทัศน์ทะเล

ท่ีสามารถมองเห็นได้ไกลอย่างไร้ขอบเขต ผิวทะเลท่ีถูกแสงแดดแผดเผา 

ม้วนคลืน่ร้อนๆ ขึน้มาสาดกระทบกบัก้อนหินรมิชายฝ่ัง

จดุหมายปลายทางคอืภตัตาคารกวนหูเก๋อ ซ่ึงเป็นภัตตาคารตดิทะเล 

ท่ีหรหูราติดอันดบัหนึง่ของเมืองไหวอัน ซ่งเซียวหานพาเธอเดนิตรงข้ึนไปท่ี

ช้ันหก ท่ีนัน่เป็นร้านอาหารส่วนตวัของเขาซ่ึงมบีรรยากาศเงยีบสงบ ด้านนอก

กระจกบานยาวจรดพืน้สามารถมองเห็นหาดทรายและคลืน่ขาวได้

ภายในห้องอาหารไม่มบีรกิร พ่อครวัเข้าใจความชอบและรสปากของ 

ซ่งเซียวหานดจีงึไม่จ�าเป็นต้องถามอะไรมาก แต่ตอนท่ีเห็นหลนิเซินเขากม็ี

อาการอ้ึงไปเลก็น้อย ก่อนสอบถามอย่างสภุาพ "คณุผูห้ญิงท่านนีจ้ะรบัอะไรดี

ครับ"

ซ่งเซียวหานช่วยดึงเก้าอี้ออกให้เธอ หลินเซินพยายามข่มความ 

ไม่เคยชินลงไป "ฉันกินข้าวมาแล้วค่ะ"

พ่อครวัย้ิมน้อยๆ "ถ้าอย่างนัน้เอาเป็นของหวานหลงัอาหารเป็นยงัไง

ครับ"

หลินเซินพยักหน้า

เป็นครัง้แรกท่ีเธอได้มาสถานท่ีแบบนี ้ ซ�า้ยังมากบัซ่งเซียวหานท่ีเพ่ิง

เคยพบหน้ากนัครัง้เดยีวอีกด้วย หลนิเซินไม่รูว่้าควรเอาสายตาไปวางไว้ท่ีไหน 

และซ่งเซียวหานก็ดันเป็นคนพูดน้อยมากๆ ดังนั้นเม่ือท้ังคู่มาอยู่ด้วยกัน 
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ภายในห้องจงึเงยีบสนทิจนได้ยินแม้กระท่ังเสยีงเข็มตก

ผ่านไปครู่ใหญ่ก็เป็นเขาท่ีเปิดปากข้ึนก่อน "คุณหลิน" สีหน้าของ 

ซ่งเซียวหานเคร่งเครยีด เอ่ยแต่ละค�าออกมาอย่างเช่ืองช้า "เรือ่งเมือ่เช้า…

ต้องขอโทษด้วยครับ!"

หลินเซินรีบส่ายหน้าทันที "ไม่เป็นไรค่ะ!"

เขาขอโทษมาสามครั้งแล้ว ท่าทางเกรงใจเธอจนท�าให้หลินเซิน 

รูส้กึตกใจอยู่บ้าง ซ่งเซียวหานคล้ายจะไม่สงัเกต ชายหนุม่ส่งซองเอกสาร 

ที่เอาติดลงมาจากรถด้วยยื่นให้ "สัญญาใหม่ครับ"

หลนิเซินรบัมาด้วยความประหลาดใจ เธอเปิดซองแล้วหยิบหนงัสอืสญัญา

ออกมาด ู หลงัอ่านตัง้แต่ต้นจนจบไปรอบหนึง่ สหีน้าของจติรกรสาวกเ็ปลีย่นไป

เป็นตกตะลงึขึน้มาทันที สญัญาฉบับนี้ได้เพิม่เงือ่นไขใหม่เข้าไปในเนือ้หาเดมิ 

เขียนเอาไว้อย่างชดัเจนว่าในช่วงเวลาสองปี หากโรงแรมเหลยีนถงัทุกสาขา

ต้องการใช้รปูภาพจะใช้ภาพของหลนิเซินท้ังหมด และขอแค่เป็นแกลลอรีท่ี่

เหลียนถังมีส่วนร่วมในการลงทุน ทางโรงแรมก็จะน�าภาพวาดของเธอไป 

จัดแสดงก่อนเป็นอันดับแรก ท้ังยังเพิ่มค่าชดเชยในกรณีท่ีทางโรงแรม 

ผิดสญัญาก่อนหน้านีเ้ป็นสามเท่า

แบบนี้เรียกได้ว่าเขาก�าลังท�าบุญอยู่ชัดๆ หลินเซินบีบเอกสารแน่น 

"ประธานซ่งคะ สัญญาฉบับนี้มัน…"

ซ่งเซียวหานเอ่ยขัดเสียงเรียบ "ชดเชยครับ"

หลินเซินย้ิมออกมาน้อยๆ อย่างจนใจ ก่อนผลักสัญญากลับไป 

"ขอบคุณค่ะ! แต่ฉันเซ็นสัญญาฉบับนี้ไม่ได้ค่ะ"

ซ่งเซียวหานขมวดคิว้ ส่วนหลนิเซินกเ็งยีบขรมึลง "เรือ่งเม่ือเช้าท�าให้

ฉันรูส้กึเสยีใจกจ็รงิ แต่ไม่ถงึขัน้ท่ีคณุต้องมาใช้วธิที�าบุญท�าทานแบบนี ้ นีมั่น

ชดเชยมากเกนิไป ฉันหวงัว่าภาพของฉันจะถกูน�าไปจดัแสดงด้วยความช่ืนชม 

ไม่ใช่ด้วยความเห็นใจค่ะ"
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ซ่งเซียวหานมองหลนิเซิน เห็นเธอเม้มรมิฝีปาก เขาถงึได้เปิดปากพูด

ด้วยเสยีงทุ้มหนกั "ผมชอบรปูภาพของคณุมาก" ความเย็นชาบรเิวณหว่างคิว้

ของเขาเลือนหายไปและลดความเรว็ในการพดูลง "ครัง้แรกที่ไดเ้หน็ก็รูส้ึก 

ถกูดงึดูดแล้วครบั"

หลนิเซินไม่เข้าใจ "เพราะอะไรคะ ภาพของฉันไม่มีเนือ้หาอะไรท้ังนัน้ 

นี่คะ"

ซ่งเซียวหานชะงักไปก่อนเอ่ยออกมาอย่างเนิบช้า "หลายๆ ครั้ง 

ค�าพูดและรูปธรรมกลับไม่อาจ…" เขาชะงักไปอีกเล็กน้อย เหมือนจะรู้สึก

อึดอัดอยู่บ้าง หลังจากยกมือขึ้นเพื่อปลดกระดุมคอเสื้อแล้วถึงได้เอ่ยต่อ 

"แสดงอารมณ์ท่ีแท้จรงิของคนคนหนึง่ออกมาได้…และอารมณ์ท่ีไม่สามารถ

แสดงออกผ่านค�าพดูได้พวกนัน้ กลบัสมัผสัได้ในรปูภาพของคณุ…อย่างชัดเจน"

หลินเซินอึ้งไปเล็กน้อย

คนคนนี้ นึกไม่ถึงว่าจะมองรูปภาพของเธอออกจริงๆ…

สีสันท่ีตัดกันพวกนั้น ไม่ใช่ว่าหลินเซินเทถาดสีไปตามอารมณ์ แต่ 

นั่นคือกลุ่มก้อนอารมณ์ท่ียากจะระบายออกในใจเธอ การวาดภาพส�าหรับ

หลินเซินแล้วไม่เคยเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน แต่เป็นการระบาย

แต่ท�าไมซ่งเซียวหานถึงได้มองออกกัน ลูกรักของพระเจ้าอย่างเขา 

จะมาเข้าใจสิ่งที่เธอแบกรับเอาไว้พวกนั้นได้ยังไง

บรรยากาศเงยีบลงไปช่ัวขณะ แล้วจู่ๆ  ก็ไม่รูว่้าท�าไมซ่งเซียวหานถงึ

ขมวดคิว้ขึน้มา เขารอจนพ่อครวัยกอาหารมาเสร์ิฟเรยีบร้อยถงึได้เปิดปากพดู 

น�า้เสยีงของชายหนุม่ยังคงเนบิช้าตามเดิม "คุณหลนิ พอได้คยุกบัคณุแล้ว 

ผมรูส้กึแปลกมาก แต่ก่อนผมไม่ค่อยได้พูดมากเท่าไหร่"

พ่อครวัท�าพดุดิง้สตรอเบอรีม่าให้หลนิเซิน เธอใช้ส้อมจิม้ช้ินสตรอเบอรี่ 

"จรงิเหรอคะ"

เขาเผยย้ิม "ครบั ผมดใีจมากท่ีได้คยุกบัคณุ" ไม่รูว่้าเขาคดิอะไรข้ึนมาได้
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บนใบหน้าของชายหนุ่มจึงมีสีหน้าท่ีเธอมองแล้วไม่เข้าใจ เธอได้ยินเขา 

ลดเสยีงลงในตอนท่ีเอ่ยต่อ "ผมไม่ได้คยุกบัใครมานานแล้ว"

หลงัสลดัความเย็นชาและเงยีบขรมึพดูน้อยในอดตีออกไปแล้ว เวลาท่ี

ซ่งเซียวหานย้ิมกก็ลบัดอูบอุ่นอย่างไม่คาดฝัน ตอนท่ีมุมปากของชายหนุม่

หยักยกข้ึน เม่ือตัง้ใจมองดจูะเห็นว่าบนแก้มมีลกัย้ิมจางๆ อยู่รอยหนึง่

หลงักนิข้าวเสรจ็ซ่งเซียวหานกย็ืน่หนงัสอืสญัญาตวัใหม่นัน้ให้เธออีกครัง้ 

เมือ่พดูคยุกนัมาจนถงึตอนนีก้็ไม่จ�าเป็นต้องเล่นตวัอะไรอีกแล้ว หลนิเซินจงึ

เซ็นชือ่ของตวัเองลงไป ก่อนเอ่ยด้วยน�า้เสยีงจรงิใจ "ขอบคณุคณุมากจรงิๆ 

นะคะ!"

ซ่งเซียวหานยิ้มน้อยๆ "ผมจะส่งคุณกลับบ้านครับ"

ใกล้บ่ายแล้ว ตรงขอบฟ้ามเีมฆขาวซ้อนตวักนัหลายช้ัน แสงอาทิตย์

ซ่อนตวัอยู่เบ้ืองหลงัชัน้เมฆ ลดทอนความร้อนไปได้ไม่น้อย ลฟิต์ส่วนตวั 

ก�าลังซ่อมบ�ารุงอยู่ ซ่งเซียวหานจึงพาเธอไปใช้ลิฟต์ของแขก ในตอนท่ี 

ประตลูฟิต์เปิดออก พบว่าข้างในมชีายหญิงก�าลงัพูดคยุหัวเราะกนัอยู่คู่หนึง่ 

สายตาสองคู่มองสบกนั หลนิเซินก้มหน้าลงขณะเดนิเข้าไป

เธอมักจะเจอกู้ชิงไหวในสถานการณ์แบบนี้อยู่เสมอ ตอนนี้เวลาเห็น 

หญิงสาวแปลกหน้าท่ีอยู่ข้างกายเขา เธอกลบัไม่รูส้กึประหลาดใจอีกต่อไปแล้ว

ประตูลิฟต์ปิดลง หญิงสาวแปลกหน้าเปิดปากเอ่ยข้ึนมาก่อน  

"ซ่งเซียวหาน? บังเอิญจังนะคะ"

ซ่งเซียวหานมีสหีน้าราบเรยีบ ตอบรบัสัน้ๆ อย่างเฉยชา หญิงสาวย้ิม

ออกมาน้อยๆ "นดัทานอาหารครัง้ก่อนท่ีคณุเทฉัน เรือ่งนีล้อืกนัไปท่ัววงการ

แล้วนะ พ่อฉันบอกว่าจะมาคยุกบัคณุ แต่ฉันเกลีย้กล่อมเขาเอาไว้เอง" เธอ

เขยิบเข้าไปใกล้เขาอีกนดิ มุมปากหยกัยกขึน้ "คุณไม่รูส้กึว่าตวัเองตดิค้าง

ค�าขอโทษและขอบคณุกบัฉันเหรอคะ"
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สายตาหลินเซินไม่ว่อกแว่ก ขณะท่ีเธอค่อยๆ เขยิบไปด้านข้าง 

อย่างเงียบๆ หลายก้าว

จากนัน้ก็ได้ยินเสยีงเย็นชาของซ่งเซียวหานดงัข้ึน "ขอโทษ! ขอบคุณ

มาก!"

ท่ีด้านหลงัของซ่งเซียวหานและผูห้ญงิคนนัน้มเีสยีงหลดุข�าดงัออกมา 

กูชิ้งไหวยนืกอดอกมสีหีน้าราวกบัก�าลงัชมละคร เม่ือเห็นหญงิสาวหันกลบัมา

ถลงึตาใส่ เขาก็บุ้ยปากเป็นเชิงบอกให้เธอท�าต่อไป หญิงสาวจงึเคลือ่นสายตา

มาท่ีหลนิเซินแทน

"นีค่อืสาเหตท่ีุคณุเทฉันเหรอคะ ได้ยนิมาว่าช้ันหกเป็นร้านอาหารส่วนตวั

ของคุณ ไม่เคยพาคนนอกเข้าไปมาก่อน แล้วนีอ่ะไรกนั เธอไม่ใช่คนนอก

หรอกเหรอ" เธอเดินเข้ามาใกล้หลนิเซินแล้วใช้เลบ็จิม้บ่าจติรกรสาว "หรอืว่า

เธอจะเป็นคนรกัลบัๆ ของคณุ?"

ช่ัวพริบตาท่ีปลายนิ้วแตะโดนบ่า หลินเซินก็มีอาการโซเซถอยไป 

ข้างหลงั ซ่งเซียวหานยืน่มือออกไปกนัตวัหลนิเซินเอาไว้พร้อมเอ่ยเสยีงเย็น 

"คุณเผย!"

หญิงสาวถูกการกระท�าเช่นนั้นของท้ังคู่กระตุ้นให้รู้สึกโมโหขึ้นทันที 

ท่าทางเหมือนจะกระโจนเข้าไปทะเลาะด้วย "ซ่งเซียวหาน! คณุอย่าได้รงัแกกนั

เกนิไป! คณุอย่าหลงคิดว่า…" ยังไม่ทันพดูจบเธอกถ็กูกูชิ้งไหวดงึตวักลบัมา 

จงึหันไปถลงึตาใส่เขา "ท�าอะไรน่ะ!"

กู้ชิงไหวฉีกยิ้ม "ลิฟต์มาถึงแล้ว"

เธอขย้ีเท้า ก่อนช้ีนิว้ไปท่ีหลนิเซินกบัซ่งเซียวหาน "พวกเขากลบั…"

กูชิ้งไหวไม่พดูไม่จากล็ากตวัเธอออกไปข้างนอกทันที "พอได้แล้ว ถ้ายัง

โมโหต่อเครือ่งส�าอางจะหลดุหมดนะ งานเต้นร�าก�าลงัจะเริม่แล้วนะครบั"

หญิงสาวโมโหจดัแต่กท็�าอะไรไม่ได้ เธอได้แต่มองดปูระตลูฟิต์ท่ีค่อยๆ 

เลื่อนปิด สุดท้ายจึงเอาโทสะไประบายใส่กู้ชิงไหวแทน "เช่ือไหมว่าฉันจะ 
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ให้คะแนนคุณแย่ๆ!"

กู้ชิงไหวหันกลับไปมองประตูลิฟต์ท่ีปิดลงอีกครั้งหนึ่ง ในท่ีสุดเขาก็

ปล่อยตัวเธอออก ก่อนยกมือข้ึนน้อยๆ อย่างยอมแพ้ ฉีกย้ิมแล้วเอ่ยข้ึน  

"แบบนัน้น่าเบ่ือจะตายไป เดีย๋วครัง้นีผ้มจะลดให้คณุสบิห้าเปอร์เซ็นต์เลย"

มือท่ีย่ืนมาย่อมไม่ตบคนท่ีส่งยิ้มให้* และย่ิงเป็นใบหน้าท่ีหล่อเหลา

ขนาดนี้ด้วย หญิงสาวจึงได้แต่ถลึงตาใส่เขา ก่อนสะบัดมือแล้วเดินหนีไป

บรรยากาศภายในลิฟต์เงียบลง ซ่งเซียวหานขมวดคิ้วขณะเอ่ยถาม

หลินเซิน "ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับ"

หลินเซินมองตามเงาร่างท่ีค่อยๆ หายลับไปโดยไม่ละสายตาจน 

ประตลูฟิต์ปิดลง ในสมองปรากฏภาพของอาจิง้กบัคูแ่ม่ลกูใต้ต้นแมก็โนเลยี 

ผ่านไปนานถึงได้ส่ายหน้าแล้วตอบกลับไป "ไม่เป็นไรค่ะ"

ซ่งเซียวหานพาหญิงสาวกลบัไปส่งท่ีบ้าน หลงันดัหมายเวลาท่ีจะมารบั

รูปภาพแล้วถึงได้กลับไป หลินเซินพลิกสัญญาอ่านอีกครั้ง เธอยังคงรู้สึก 

ไม่อยากจะเช่ือ

วันรุ่งขึ้นก็มาถึงช่วงท�าภารกิจของคู่รักหนึ่งสัปดาห์อีกครั้ง หลินเซิน

นัง่ลงหน้าคอมพวิเตอร์ตรงตามเวลา เสยีงไพเราะของผูห้ญิงดังออกมาจาก

ล�าโพงว่า 'ภารกจิคู่รกัหนึง่สปัดาห์วนัท่ีห้า อ่านบทความท่ีคณุชอบมากท่ีสดุ

บทหนึ่งให้อีกฝ่ายฟังเถอะ!'

แววตาเฝ้ารอคอยเวลานี้กลับนิ่งแข็งไปเล็กน้อย หลินเซินมองดู 

ปุ่มอัดเสียงท่ีเด้งข้ึนมาบนหน้าจอแล้วใจลอยไป อีกฝั่งเงียบไปสักพักแล้ว

พิมพ์ข้อความส่งมาว่า

'ภารกิจนี้ไม่เป็นมิตรกับพวกเด็กสายวิทย์เท่าไหร่ ไม่งั้นผมจะอ่าน

* มือท่ีย่ืนมาย่อมไม่ตบคนท่ีส่งย้ิมให้ เป็นส�านวนหมายถงึถ้าท�าผดิแล้วยอมรบัผดิแต่โดยด ี อีกฝ่ายย่อมไม่อาจใจแข็ง
ท�าอะไรรุนแรง
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ตารางธาตุให้คุณฟังแล้ว เอาไหมครับ?'

หลินเซินหัวเราะไปกับข้อความของเขาก่อนพิมพ์กลับไป

'ก็ได้นะคะ'

หลงัจากนัน้ไม่นานในหน้าต่างสนทนากม็ไีฟล์เสยีงท่ีเขาส่งมา ไม่รูว่้า

ท�าไมหลินเซินถึงรู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้าง เธอกดปุ่มเปิดไฟล์ด้วยนิ้วท่ีสั่นระริก  

หลงัเสยีงคลืน่ซ่าๆ ผ่านไป กม็เีสยีงทุ้มต�า่เลก็น้อยของชายหนุม่ดงัออกมา

จากล�าโพง

เสียงนั้นแฝงไปด้วยความแหบพร่าเหมือนช่วงเวลากลางคืน และยัง

เหมอืนน�า้ทะเลซัดสาดก้อนกรวด เสยีงน้ันถกูบีบอัดผ่านอปุกรณ์มาจงึขาด

ความสมจรงิไปบ้าง แต่กย็งัคงน่าฟังมากอยู่ดี มนัไม่ใช่ตารางธาตอุะไร แต่เป็น

เนือ้หาจากบทความร�าลกึถงึหลวิเหอเจนิของหลูซ่วิน่*

'สมัยเรียนผมเคยถูกลงโทษให้ยืนเพราะบทความนี้อยู ่หลายครั้ง 

เลยจ�าได้แม่น กวางน้อยตั้งใจจะอ่านอะไรให้ผมฟังเหรอ'

หลินเซินมองดูข้อความที่เขาส่งมาแล้วใจลอยไป หลังผ่านไปสักพัก

หลนิเซินกร็วบรวมความกล้าลกุข้ึนไปหยิบหนงัสอืเก่าซ่ึงมุมปกม้วนงอแล้ว

ออกมาเล่มหนึ่งจากห้องหนังสือ หลังจากนั้นก็กดเปิดปุ่มบันทึกเสียง

สิบนาทีให้หลังเสียงติ๊งก็ดังข้ึน ชายหนุ่มได้รับไฟล์เสียงท่ีส่งมาจาก

หลนิเซินแล้ว มือเรยีวข้างหนึง่วางแก้วกาแฟลงแล้วเอ้ือมไปจบัเม้าส์เพือ่กดปุ่ม

* 'บทความร�าลึกถึงหลิวเหอเจิน' ของหลู่ซวิ่น บิดาแห่งการประพันธ์สมัยใหม่ของจีน เขียนขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926  
หลิวเหอเจินคือหนึ่งในแกนน�าของกลุ่มนักศึกษาปักกิ่งในขบวนการ 4 พฤษภาคม ต่อต้านจักรวรรดินิยม เธอ 
เสยีชีวติลงเม่ือมอีายุเพียง 22 ปีในเหตกุารณ์สงัหารหมู่วนัท่ี 18 มีนาคม หลงัหลูซ่วิน่เข้าร่วมงานร�าลกึถงึหลวิเหอเจนิ
แล้ว ก็ได้เขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อไว้อาลัย
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เปิดฟัง

หลังเสียงซ่าๆ ดังขึ้นสักพักก็มีเสียงทุ้มนุ่มนวลดังออกมาจากล�าโพง 

"ฉันหวังว่า เขาจะเป็นเหมือนกับฉัน

ในอกมีเลือด ในหัวใจมีบาดแผล

ไม่หวังบุปผางามจันทร์เต็มดวง*

ไม่น�าพาเสียงขลุ่ยสั้นยาว**

ความล�าบากดั่งใบชารสขม

ในความขมแฝงรสหอมสดชื่น

จงยืนหยัดดั่งกล้วยไม้

ชูช่อตระหง่านอาบน�้าค้างสารท…"

มันเป็นบทกลอน 'ฉันหวังว่า' ของซูถิง***

ชายหนุ่มท่ีนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ยืดตัวขึ้นช้าๆ รอยย้ิมคล้ายมี

คล้ายไม่มีค่อยๆ เลือนหายไปแทนท่ีด้วยความตกตะลึง ไฟล์บันทึกเสียง 

เล่นจนจบอย่างรวดเรว็ เขาจงึกดเปิดเพือ่เล่นใหม่อีกครัง้ น�า้เสยีงอ่อนโยนนัน้

ราวกับแสงสว่างดึงเขากลับไปยังโบสถ์ในยามบ่ายวันนั้น

บ่ายวนันัน้…แสงแดดลอดผ่านบานหน้าต่างเข้ามา แล้วกเ็ป็นเสยีงนี…้

ด้วยน�า้เสยีงและความเรว็แบบเดียวกบัท่ีท่องบทสวดวรรคหนึง่จากพนัธสญัญาเดมิ

ใช่เสียงนั้นหรือเปล่า…เสียงที่ท�าให้เขานอนหลับได้เสียงนั้น

แต่ตอนนี้กู้ชิงไหวแค่รู้สึกว่าจิตใจของตัวเองสงบและผ่อนคลาย แต่

ไม่ได้ง่วงงุน หรือเพราะว่าได้ยินผ่านอินเตอร์เน็ตเลยขาดความสมจริง 

ไปบ้าง แต่การท่ีเสยีงนี้ได้กลบัมาพบกบัเขาอกีครัง้ด้วยวิธกีารเช่นนี ้ นบัว่า 

เป็นพรหมลิขิต หรือว่ามีสาเหตุอื่นกัน

* บุปผางามจนัทร์เตม็ดวง เป็นประโยคท่ีใช้อวยพรคูแ่ต่งงานใหม่ หมายความว่าขอให้ชีวติคูส่วยงามเหมือนดอกไม้ 
และกลมเกลียวเหมือนจันทร์เต็มดวง
** เสียงขลุ่ยสั้นยาว เป็นค�าเปรียบเปรยว่าของสองสิ่งต่อให้เหมือนกันแค่ไหน ก็ยังมีความแตกต่าง
*** ซูถงิ นกัประพนัธ์หญิงร่วมสมัยชาวจนี ผลงานท่ีมีช่ือเสยีงคอื บทกลอน 'ฉันหวงัว่า' เนือ้หาปลกุเร้าให้มจีติใจ 
ที่เข้มแข็งเมื่อเผชิญความยากล�าบาก
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เขาจบัจ้องภาพดสิเพลย์ตรงหน้าต่างสนทนาน้ัน แล้วจมอยู่กบัความคดิ

เป็นเวลานาน

จนกระท่ังช่วงพลบค�า่หลนิเซินถงึได้รบัข้อความตอบกลบัจาก Mayfly 

ตอนแรกเธอปิดคอมพิวเตอร์ไปแล้ว หลังแอบคิดไปว่าคนท่ีอยู่อีกฝั่งของ

อินเตอร์เนต็นีอ้าจไม่ชอบเสยีงของตน หลนิเซินจึงก�าลงันัง่รบัลมเย็นอยู่ใน

ลานบ้านด้วยสภาพอารมณ์ท่ียากจะบรรยาย

ในตอนท่ีมือถือสั่นน้อยๆ เม่ือก้มดูก็เห็นว่าเป็นข้อความส่งมาจาก 

เบอร์ออฟฟิเชียลซ่ึงมตัีวเลขยาวมาก เม่ือเปิดออกอ่านกพ็บข้อความแถวหนึง่

แจ้งว่า

'คู ่รักหนึ่งสัปดาห์ของคุณส่งข้อความมาให้คุณ : กลอนของซูถิง  

ผมชอบมาก เสียงของกวางน้อย ผมเองก็ชอบมากเช่นกัน'

หลนิเซินจ้องหน้าจอมอืถอือยู่สกัพกั ก่อนเม้มปากจนเห็นเป็นรอยยิม้จางๆ 

ข้ึนมา

เช้าวนัรุ่งข้ึนคนท่ีซ่งเซียวหานส่งมาเอารปูภาพกม็าถงึบ้านของเธอแล้ว 

หลินเซินเดินน�าพวกเขาเข้ามาเพื่อย้ายรูปท่ีอยู่ในห้องวาดภาพออกไปจน

ห้องโล่ง ท�าให้เวลาพูดคุยยังมีกระทั่งเสียงดังสะท้อน

ในตอนท่ีเสยีงดนตรคีุน้หูดงัข้ึนนัน้เธอก�าลงัเกบ็กวาดห้องวาดภาพอยู่ 

'ภารกิจวันท่ีหกของคู่รักหนึ่งสัปดาห์ บอกความลับของคุณหนึ่ง 

อย่างแก่อีกฝ่าย ขอเชิญพวกคุณเปิดใจให้กัน'

ความลบัท่ีหัวใจคนเราเกบ็ซ่อนเอาไว้กเ็ป็นเหมอืนกบัรากของดอกไม้ 

เบ่งบานอย่างอิสรเสรภีายใต้แสงอาทิตย์ ทว่าในส่วนท่ีแสงแดดส่องไปไม่ถงึ

กลับเน่าเละและไม่มีใครเต็มใจจะขุดรากท่ีเน่าไปแล้วออกมา เพราะว่า 
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มันเจ็บปวด ซ�้าสภาพยังดูไม่ได้

ดังนั้นการแลกเปลี่ยนความลับจึงเป็นหนทางเปิดใจกันอย่างเร็วท่ีสุด 

มาโดยตลอด ความลบัมากมายเหล่านัน้เม่ือเทียบกบัการพดูให้ครอบครวัและ

เพ่ือนฟังแล้ว คนเรากลบัเต็มใจจะพดูให้คนแปลกหน้าท่ีไม่มีทางพบกนัฟัง

มากกว่า

ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วที่หลินเซินไม่เคยพูดความลับของเธอกับใคร

เสียงดังติ๊กต่อกของนาฬิกาแขวนบนผนัง เสียงใสกังวานเวลาพิมพ์

คย์ีบอร์ด เสยีงอากาศไหลเวยีนเวลาเครือ่งปรบัอากาศปล่อยลมเยน็ออกมา 

เสยีงท้ังหมดพวกนีดั้งชัดเจนข้ึนมากะทันหัน ดวงตาของหลนิเซินเบิกกว้าง

ขณะมองดขู้อความท่ีตวัเองพมิพ์ลงไปในหน้าต่างสนทนา

'เสียงของฉันไม่เหมือนกับใครทั้งนั้น'

หลินเซินคิดว่าเขาจะซักไซ้ถามต่อว่าเธอหมายความว่ายังไง แต่เธอ

เดาผิดไปแล้ว

เขาไม่ได้ถามอะไรต่อ แต่ตอบกลับเธอมาว่า

'ดังนั้นเสียงของคุณจึงมีเพียงหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้'

ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรอืว่าเม่ิงสอือวีซ่ึ่งเป็นเพ่ือนสนทิท่ีสดุของเธอตอนนี้ 

ในตอนท่ีรู้ว่าเสียงของหลินเซินผิดแปลกไป สิ่งแรกท่ีพวกเขาท�าล้วนเป็น 

การตัง้ค�าถามเพือ่หาเหตผุล แม้กระท่ังตวัเธอเองกด้็วยเช่นกนั

แต่เขากลบัไม่ท�าเช่นนัน้ อกีฝ่ายเพยีงแค่บอกกบัเธออย่างเรยีบง่ายว่า 

'คณุเป็นคนพิเศษไม่เหมือนใคร'

วินาทีนั้นราวกับว่าดอกไม้เห่ียวเฉาท่ีเธอซ่อนไว้ด้านหลังอย่าง
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ระมัดระวังได้ถกูเขาประคองเอาไว้บนฝ่ามืออย่างอ่อนโยน หลนิเซินรูส้กึดีใจ 

แล้วกร็ูส้กึเหมอืนได้รบัความไม่เป็นธรรมเลก็ๆ ด้วย เสมอืนเดก็น้อยซ่ึงมกั 

ถกูคนเข้าใจผิดมาตลอดจนในท่ีสดุกมี็คนมาเข้าใจ นอกจากความดีใจแล้ว  

ยังรูส้กึเศร้าใจมากด้วยเช่นกนั

เธอพิมพ์ลงไปช้าๆ

'แล้วคุณล่ะคะ'

'ผมเหรอ…'

เขาชะงักไปเล็กน้อยก่อนพิมพ์ตอบ

'ผมมีอาการนอนไม่หลับข้ันรุนแรง บนโลกใบนี้มีแค่ของสองอย่าง 

ท่ีท�าให้ผมสามารถเข้านอนได้ อย่างแรกคือยานอนหลับ อีกอย่างคือ 

เสียงของผู้หญิงคนหนึ่ง'
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/2KCzFcN

https://bit.ly/2KCzFcN

