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เผิงไหลเค่อ

พิรุณเดือนสารท แปล



"ผมรู้ว่าผมก�าลังท�าอะไร" เขาพูดข้ึนอีก "ตอนมัธยม ผมก็ชอบคุณแล้ว  
ผมอดทนมาตลอด ไม่กล้าให้คุณรู้ ตอนแรกผมเป็นคนที่ไม่อยากจะเดินหน้า แต ่
ผมก็พยายามขนาดนั้น เพราะหวังว่าสักวันคุณจะมองเห็นความพยายามของผม 
แล้วคุณก็จะชอบผมเหมือนกัน ผ่านมาหลายปี ตอนนี้ผมค่อยรู้ว่าผมโง่มาก ท�าไม
ผมต้องให้คุณค้นพบเองด้วย ท�าไมต้องกลัวคุณปฏิเสธและไม่รีบบอกคุณ 
ให้เร็วกว่านี้"

เขาหยุดไปครู่หนึ่ง
"จ้าวหนานเซียว ผมชอบคุณ ตั้งแต่ปีที่ผมได้รู้จักคุณเมื่ออายุสิบสี่ ผม 

ก็ไม่สามารถลืมคุณได้แล้ว ผมอยากให้คุณเป็นแฟนกับผม"



ค�ำน�ำ
การท่ีเราจะค้นพบว่าตวัเองชอบอะไร อยากจะเป็นอะไร ส�าหรบับางคน 

อาจจะเป็นเรือ่งง่าย แต่มีหลายคนท่ีไม่ว่าจะอย่างไรกยั็งหาสิง่ท่ีตวัเองต้องการ 

ไม่เจอ ในนยิายเรือ่ง 'Blue Bridge สะพานรกัสนี�า้เงนิ' เล่มนีบ้อกเล่าเรือ่งราว 

ของ 'จ้าวหนานเซียว' เด็กสาวคนหนึ่งซ่ึงมีปณิธานอย่างแรงกล้าท่ีจะเป็น 

นกัออกแบบสะพาน เพราะเธอมีต้นแบบท่ีดอีย่างคุณตาและคณุพ่อของตวัเอง 

และด้วยความมุง่มัน่ต้ังใจของเธอก็ได้ท�าให้ 'สวซู่ี' เดก็หนุม่ท่ีใช้ชีวิตเหลวไหล 

ไปวนัๆ อย่างไร้จดุมุง่หมาย เปลีย่นมาเป็นคนท่ีมีเป้าหมายในชีวติได้อย่างท่ีเธอ

ไม่เคยคาดคดิมาก่อน

เม่ือท้ังสองเติบโตข้ึนและได้ท�าในสิ่งท่ีตัวเองต้องการ คนหนึ่งเป็น 

นักออกแบบสะพานอนาคตไกล อีกคนก็ได้เป็นวิศวกรสร้างสะพานท่ีเก่งกาจ 

นอกจากเราจะได้เห็นพัฒนาการความรักความสัมพันธ์ของท้ังคู่แล้ว ยังจะได้

เรียนรู้ว่าการสร้างสะพานแต่ละแห่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยจริงๆ

ไม่แน่ว่าอ่านเรื่องนี้จบแล้ว นักอ่านอาจจะค้นพบตัวเองว่าอยากจะเป็น

นักสร้างสะพานขึ้นมาบ้างก็เป็นได้นะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร

จ้าวหนานเซียว หญิงสาวผูม้ปีณธิานมุ่งมัน่มาตัง้แต่เดก็ว่าจะเป็นนกัออกแบบสะพาน 
  เหมอืนคณุตาและคณุพ่อของเธอ เป็นคนเก่ง ฉลาด มัน่ใจในตวัเอง  
  ท�างานอยู่ฝ่ายสะพานทางหลวงในสถาบันออกแบบท่ีมีชือ่เสยีง

สวีซู่  วิศวกรหนุ่มท่ีเรียนจบด้านวิศวกรรมจากต่างประเทศ เป็นลูกชาย 
  คนเดยีวของประธานใหญ่บรษัิทเครือเจจกีรุป๊ สมยัเดก็เป็นคนหัวดือ้  
  ท�าตวัเหลวไหล ภายหลงัปรบัปรงุตวัเองให้ดข้ึีนเพือ่จะได้เป็นคนท่ีคูค่วร 
  กบัจ้าวหนานเซียว

เยี่ยจือโจว  ชายหนุม่ท่ีสนทิสนมกบัจ้าวหนานเซียวมาตัง้แต่เดก็ บุคลกิอ่อนโยน 
ฉลาด เพยีบพร้อมในทุกด้าน และเป็นบุคคลท่ีจ้าวหนานเซียวนบัถอื 
เขาชอบจ้าวหนานเซียวและเป็นอดตีคูห่ม้ันของเธอ

เซิ่งซือซือ  หญิงสาวหน้าตาด ีอดตีดาวคณะภาษาอังกฤษ ด้วยความท่ีมคีวามสามารถ 
  ในด้านการพูดดเีย่ียมเธอจงึเป็นพิธกีรสาวท่ีโด่งดงั เธอชอบสวซู่ีมาก  
  ถงึแม้จะถกูเขาสลดัรักแต่กย็งัไม่เคยลมืเขาได้

เสิ่นเสี่ยวมั่น แม่ของจ้าวหนานเซียว เป็นจติรกรท่ีมช่ืีอเสยีง เธอไม่ค่อยเห็นด้วยนกั 
  ท่ีลกูสาวจะเป็นนกัออกแบบสะพาน  เพราะเธอมีเร่ืองฝังใจเกีย่วกบัสามี 
  ของตวัเอง

เฉินซงหนาน ชายหนุม่ท่ีเข้ามาท�างานเป็นผูช่้วยของจ้าวหนานเซียว เรยีนจบจาก 
  มหาวิทยาลัยเดียวกับเธอ กิริยาสุภาพเรียบร้อย ใบหน้าหล่อเหลา  
  เป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ ในสถาบันออกแบบ
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ม่านหน้าต่างปิดไว้อย่างมิดชิด แสงไฟในห้องมดืสลวั เสยีงตดื...ตดื...

ดังมาจากโต๊ะข้างหัวเตยีง

จ้าวหนานเซียวตืน่ข้ึนจากความฝันอันวุน่วาย รูส้กึปวดศรีษะเลก็น้อย

เธอหลับตาแล้วนอนต่ออีกสักพัก ก่อนจะยื่นมือไปคล�าหาโทรศัพท์ 

แล้วปิดเสยีง ลกุข้ึนลงจากเตียง เท้าเปล่าย�า่ไปบนพ้ืนท่ีให้สมัผสัเย็นเฉียบ 

เดนิไปถงึหน้าต่างแล้วเปิดม่านบังแสงข้ึน

แสงอาทิตย์ยามเช้าพลันสาดเข้ามาในห้อง

หญิงสาวเปิดเครื่องเสียงท่ีพ่อท้ิงไว้ให้ตั้งแต่สิบกว่าปีก่อน เธอเลือก 

บทเพลงเดอะโฟร์ซีซ่ันส์ของววิลัด*ี แล้วกเ็ข้าไปอาบน�า้ แต่งหน้าอย่างง่าย 

ตามด้วยเปิดตู้เสื้อผ้า หยิบเสื้อท่ีแขวนอยู่ในตู้ท่ีแทบจะมีแต่สีด�าและเทา 

โทนเดียวกนัท้ังแถวข้ึนมาหนึง่ตวัแล้วสวมใส่

คงเป็นเพราะช่วงก่อนหน้านีเ้ธอท�างานข้างนอกมาเหนือ่ยๆ และเมือ่คนื

ยังเข้านอนดกึ หลงัจากตืน่ข้ึนมาแล้ว แม้ความรูส้กึปวดศรีษะจะบรรเทาลง 

แต่ยังคงรูส้กึไม่อยากอาหาร

ท้องท่ีว่างเปล่าคงไม่มีทางไปต่อกรกบัปรมิาณงานของหนึง่วนัท่ีจะตามมา

บทที่
1

* The Four Seasons หรือบทเพลงสี่ฤดู เป็นชุดไวโอลินคอนแชร์โต 4 ช้ินท่ีแต่งโดย 'อันโตนีโอ วิวัลดี' เม่ือ 
ปี ค.ศ. 1723 จัดเป็นงานดนตรีชิ้นหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากยุคบาโรค
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ในวันนีไ้ด้ จ้าวหนานเซียวจงึดืม่นมกบักนิขนมปังสองแผ่น จากนัน้กเ็ตมิลปิสตกิ

ลงบนรมิฝีปากท่ีออกจะซีดเลก็น้อยให้หน้าของตนดูมีชีวติชีวาข้ึนหน่อย ค่อย

ตรวจดรูายงานท่ีเม่ือคนืท�าเสรจ็ตอนตสีอง เมือ่แน่ใจว่าไม่มีปัญหาก็ใส่เอกสาร

และรายงานข้อมูลท้ังหมดลงในกระเป๋าเอกสารหนงัววัทรงสีเ่หลีย่มสดี�าใบใหญ่ 

ก่อนจะถอืเดนิออกไปจากห้องหนงัสอื

กระเป๋าเอกสารใบนี้เธอเริ่มใช้มาตัง้แต่สมยัท�างานหลังเรยีนจบ เป็น 

ของท่ีคณุตามอบให้ ไม่มีย่ีห้อ แต่ว่าแบ่งช่องได้เหมาะสม ท�าให้ใช้งานสะดวก 

มันตดิตามเธอไปมาระหว่างท่ีท�างานกบัไซต์ก่อสร้างเป็นเวลาสีปี่แล้ว โดนท้ัง

ลมฝนและการลากถขูดีข่วน แต่นอกจากส่วนก้นกระเป๋าท่ีไม่มีใครเห็นจะม ี

รอยถลอกประปราย ส่วนอ่ืนกยั็งคงอยู่ในสภาพดี

"คณุจ้าว ไปท�างานเหรอครบั หลายวันก่อนไม่เห็นคณุเลย ไปท�างาน

ต่างเมืองอกีแล้วเหรอ"

เหล่าเฉายามประจ�าท่ีพักอาศัยยังคงพูดเหน่อติดส�าเนียงบ้านเกิด  

คณุจ้าวคนนีเ้ป็นหนึง่ในผูพ้กัอาศัยจ�านวนไม่กีค่นท่ียอมตอบกลบัความเป็นมติร

ของเขาต้ังแต่เขามาเป็นยามให้ท่ีนี ่ดงันัน้ทุกครัง้ท่ีเห็นเธอ เขามกัจะดีใจ

จ้าวหนานเซียวยิ้มและพยักหน้าให้พลางควานหาคีย์การ์ดในกระเป๋า

"ผมเปิดให้!" เหล่าเฉารีบเข้ามาช่วยเธอเปิดประตู

จ้าวหนานเซียวกล่าวขอบคุณแล้วเดินออกไป

ในเขตท่ีพักอาศัยแห่งนี ้ขอเพยีงเธอไม่ไปท�างานต่างเมอืง ในทุกวนัท�างาน

กแ็ทบจะเป็นเธอท่ีเป็นคนเริม่ต้นกจิวตัรประจ�าวนัในเวลาเช้าตรูอ่ย่างนี้

ต้องขอบคุณความโชคดีของแม่ท่ีท�าให้เธอได้มาพักอาศัยในห้อง 

บนถนนเส้นเอ้อร์หวนซี* ตั้งแต่เม่ือหลายปีก่อนตอนท่ีเพ่ิงเรียนจบและ 

ได้เงนิเดอืนเพยีงห้าหกหม่ืนต่อปี ท่ีนีอ่ยู่ห่างจากท่ีท�างานไม่ไกล ตอนเช้า 

ไม่จ�าเป็นต้องช่วงชิงเวลาเพือ่รบีไปท�างาน

หากฝนไม่ตก เธอมักจะเดินไป ระหว่างทางก็จะคิดถึงเรื่องต่างๆ  

* เอ้อร์หวนซี ในที่นี้เป็นค�าเรียกรวมถนนทางตะวันตกทั้งหมดของถนนวงแหวนชั้นที่สองในกรุงปักกิ่ง
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ทั้งเรื่องงาน เรื่องชีวิต ผ่านไปยี่สิบสามสิบนาทีไม่นานก็ถึงแล้ว

ฤดูใบไม้ร่วงในเมืองกรุงมักจะมาโดยไม่ทันให้คนตั้งตัว เธอจ�าได้ว่า 

ตอนท่ีจากไปเม่ือครึง่เดอืนก่อนอากาศยังร้อนจนต้องเปิดแอร์ แต่พอฝนตกไป

สองรอบ ใบของต้นอูถ๋ง* ข้างทางกเ็จอืด้วยสขีองฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้ท่ีเปลีย่นสี

ร่วงพลิว้ปลวิลงมาจากกิง่จนพนกังานท�าความสะอาดตามกวาดไม่ทัน เธอ 

เดนิผ่านทางเท้าท่ีมีใบไม้แห้งร่วงหล่นมาถงึหน้าประตหูลกัของสถาบันรวม

ท่ีนีค่อืสถาบันออกแบบขนาดใหญ่อันเก่าแก่ท่ีก่อตัง้ข้ึนในศตวรรษท่ีแล้ว 

พอพฒันามาถงึตอนนี ้แค่สถาบันออกแบบในสงักดักป็าเข้าไปเกอืบยีส่บิแห่ง 

ฝ่ายสะพานทางหลวงท่ีเธอท�างานอยู่เป็นเพียงแค่หนึ่งในนั้น และภายใน

สถาบันสะพานทางหลวงยังแบ่งอย่างละเอียดเป็นฝ่ายออกแบบท่ีหนึง่ สอง 

สาม อีกมากมาย สะพานเป็นจดุแขง็มานาน ความสามารถของสายอาชีพ 

จดัอยู่ในแนวหน้าของประเทศ หลายปีมานีไ้ด้เข้าร่วมโครงการวิศวกรรมส�าคญั

ระดบัประเทศมากมาย ได้รบัช่ือเสยีงเกยีรตยิศนบัไม่ถ้วน

หลงัเรียนจบเธอกเ็ข้ามาในประตบูานนีด้้วยผลคะแนนสอบสมัครงาน

อันดบัหนึง่ และเป็นผูห้ญิงเพยีงคนเดียวท่ีมาสมัครเข้าฝ่ายสะพานทางหลวง

ในตอนนั้น ภายในเวลาปีกว่าขณะท่ีคนท่ีเข้ามาพร้อมกันเริ่มทยอยไป 

ท�าอย่างอืน่ เธอกลบัวาดผงัก่อสร้างอยู่เกอืบทุกวัน เธอเคยได้รบัมอบหมาย

ให้วาดตอม่อตบัรมิ** ใช้เวลาวาดท้ังหมดคร่ึงปีเตม็ วาดจนภายหลงัในฝันมีแต่

ตอม่อตับรมิชนดิหนกัและชนดิเบา ท้ังทรงเหลีย่ม ทรงตวัยู แบบหันหลงัเข้า 

และแบบฟันเจาะลอยไปมา ผ่านไปสามสีปี่ดเูหมอืนความเหนด็เหนือ่ยของเธอ

จะได้รบัผลตอบแทน บนมุมโต๊ะปรากฏป้ายของหัวหน้าทีม

เธอน่าจะเป็นหัวหน้าทีมท่ีอายุน้อยท่ีสุดในสถาบันสะพานทางหลวง  

แต่ว่าไม่ได้มีแค่เธอคนเดยีวท่ีอยู่ในหน่วยวจิยั หัวหน้าทีมอย่างเธอกมี็ลกูน้อง

* ต้นอู๋ถง หรือ Chinese Parasol Tree เป็นไม้ยืนต้น ใบรูปฝ่ามือ ดอกเป็นช่อสีเหลือง ไม้เนื้อเหนียวใช้ท�า 
เครื่องดนตรี
** ตอม่อตับริม (Abutment) เป็นส่วนประกอบของเสาค�้าสะพาน ช่วยยึดให้สะพานติดอยู่กับพื้น
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จ�านวนหนึง่ หัวหน้าฝ่ายส่งนกัศกึษาจบใหม่ช่ือเฉินซงหนานท่ีเพ่ิงรบัเข้ามา

ในปีนี้ให้เป็นผูช่้วยเธอ นอกจากนียั้งส่งนกัศกึษาฝึกงานปีสีส่องคนมาให้เธอ

ดแูล

จ้าวหนานเซียวเดินไปยังห้องท�างาน

ในสถาบันออกแบบ มีเพยีงผูท่ี้คนอ่ืนเรยีกว่า 'หัวหน้าแผนก...' ถงึจะมี

ห้องท�างานแยกได้ เธอยังใช้ห้องท�างานร่วมกบัคนอ่ืนอีกท้ังหมดเจด็แปดคน

ห่างจากเวลาเข้างานอยูส่บิกว่านาที เพือ่นร่วมงานส่วนใหญ่ยังไม่มา  

แต่ว่านักศึกษาฝึกงานท้ังสองของเธอมาแล้ว คนหนึ่งเป็นผู้หญิง คนหนึ่ง 

เป็นผูช้าย น่าจะเป็นแฟนกนั ท้ังสองก�าลงัเช็ดโต๊ะและหันหลงัให้กบัประตู  

ไม่ได้สงัเกตว่าเธอมาถงึแล้ว

นักศึกษาหญิงบ่น "มันสองเดือนกว่าแล้วนะท่ีต้องมาเช็ดโต๊ะเทน�้า 

ให้พวกเขา เดีย๋วจะไปอยู่แล้ว ยงัไม่ทันได้เรยีนอะไรเลย! ตอนท่ีวศิวกรจ้าวอยู่ 

วนัๆ เอาแต่ให้ฉันวาดผงัก่อสร้าง อย่างอืน่ไม่เห็นจะสอน! ท่ีพวกเราเรยีนคอื

การออกแบบสะพานนะ!"

นักศึกษาชายปลอบว่าวิศวกรจ้าวน่าจะยุ่ง นักศึกษาหญิงก็พูดว่า  

"ช่างเถอะ ตัวเธอเองก็ไม่ได้รับงานออกแบบนี่นะ! ออกไปท�างานรอบน้ี 

ไม่ใช่ว่าต้องไปตรวจดูสะพานเก่าหรอืไง ฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าทีมของเราท�าแต่

งานเบ็ดเตล็ด พวกเราก็ท�างานเบ็ดเตล็ดให้คนท่ีท�างานเบ็ดเตล็ด ถือว่า 

เราดวงซวยเอง!"

บ่นไปหลายประโยคแล้ว อารมณ์ของนกัศกึษาหญงิดเูหมอืนจะดข้ึีน เธอ

ลดเสยีงลงคยุกบัแฟน "นี ่นายว่าวศิวกรจ้าวอายุเท่าไหร่แล้ว"

"ไม่รูส้"ิ นกัศึกษาชายส่ายหน้า "ฉันว่าน่าจะแก่กว่าเธอแค่ไม่กีปี่เองมัง้ 

แค่แต่งตวัดมีูอายุ..."

นกัศกึษาหญงิส่งเสยีงแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ฟาดผ้าขีร้ิว้ใส่

แฟนหนุม่

"อะไรของนาย ฉันไม่ได้แก่ขนาดนัน้สกัหน่อย! ท่ีส�าคญั เธอหน้าตา 
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ถอืว่างัน้ๆ ได้ยินว่าแม้แต่แฟนสกัคนยงัไม่ม!ี ไม่ต้องพูดกเ็ห็นอยู่ว่าเธอท�างาน

ตัง้แต่เช้ายันเยน็อย่างกบัไปตดิหนีเ้ขามาแล้วไม่คนื ผูช้ายท่ีไหนจะมาสนใจเธอ 

หรือว่าเธอจะเป็นสาวข้ึนคาน ขาดฮอร์โมน...นายห้ามมาแช่งฉันเด็ดขาด  

ดแูก่กว่าฉันแค่ไม่กีปี่งัน้เหรอ แต่ฉันไม่อยากกลายเป็นแบบเธอในอีกหลายปี

ข้างหน้า..."

นกัศกึษาหญิงหันไปโดยไม่ได้ตัง้ใจ นยัน์ตาพลนัเบิกกว้าง ใบหน้าแดงก�า่ 

บีบผ้าข้ีริว้ในมือแน่น รูส้กึท�าอะไรไม่ถกู

"วศิวกรจ้าวกลบัมาจากต่างเมืองแล้วหรอืครบั อรณุสวสัดิ!์" นกัศกึษาชาย

ได้สติ รบีทักทายอย่างลนลาน

จ้าวหนานเซียวพยักหน้ารับแล้วเดินเข้าไปในห้อง

เฉินซงหนานผู้ช่วยของเธอมาถึงในไม่ช้า

เขาจบจากมหาวิทยาลัยเดียวกับจ้าวหนานเซียว เป็นมหาวิทยาลัย 

ระดบัท็อปหนึง่ในแปดมหาวทิยาลยัเก่า* อ่อนกว่าเธอไม่กีปี่ นบัเป็นรุน่น้อง 

เด็กหนุ่มมีผิวขาว เครื่องหน้างดงาม กิริยาสุภาพเรียบร้อย มาท�างาน 

ท่ีสถาบันได้ครึง่ปีก็ได้ช่ือว่าเป็นเนือ้สดน้อย** แม้แต่จ้าวหนานเซียวท่ีไม่ค่อย

สนใจเรือ่งซุบซิบนนิทายงัรู ้สาวๆ จากสถาบันวางแผนภมูทัิศน์และสถาบัน

วางผงัเมอืงทีเ่ป็นเพือ่นบ้านหลายคนสนใจในตัวเขา หลังจากทีเ่ขามาแลว้ 

พวกเธอกม็กัจะใช้โอกาสส่งเอกสารมาป้วนเป้ียนอยู่บ่อยๆ

"เตรียมข้อมูลเรียบร้อยหรือยัง" จ้าวหนานเซียวถามเขา

"เรยีบร้อยแล้ว! วศิวกรจ้าวดูก่อนส ิ ถ้ามปัีญหาอะไร ผมจะได้แก้ไข 

เดีย๋วนีเ้ลย!"

เฉินซงหนานหยบิข้อมูลท่ีเม่ือคนืจดัท�าไว้ออกมาจากกระเป๋าสะพายหลงั

จ้าวหนานเซียวรับมา เดินไปถงึโต๊ะท�างานกน็ัง่ลงแล้วเปิดคอมพิวเตอร์ 

* แปดมหาวิทยาลยัเก่า หรือแปดมหาวทิยาลยัการก่อสร้างเก่า คอืมหาวิทยาลยัแปดแห่งแรกท่ีเปิดสอนวิชาการก่อสร้าง
ในจนี ได้แก่ มหาวทิยาลยัชิงหวา มหาวทิยาลยัตงหนาน มหาวทิยาลยัเทียนจนิ มหาวทิยาลยัถงจี ้ มหาวทิยาลยั 
อุตสาหกรรมฮาร์บิน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมหวาหนาน มหาวิทยาลัยฉงช่ิง และมหาวิทยาลัย 
การก่อสร้าง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีซีอาน
** เนื้อสดน้อย เป็นค�าสแลงที่ใช้เรียกผู้ชายอายุน้อยที่หน้าตาดี สื่อความหมายในเชิงว่าน่ากิน
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ตรวจสอบเอกสาร

เก้าโมง เพื่อนร่วมงานทยอยกันมาถึง ทักทายและคุยเล่นกับ 

จ้าวหนานเซียวรวมท้ังถามเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบังาน ผ่านไปไม่นานกต่็างหันไป

ยุ่งกบังานของตัวเอง

สถาบันออกแบบขนาดใหญ่เปลี่ยนระบบองค์กรเป็นแบบบริษัทซ่ึงจะ 

ไม่เลีย้งคนไม่ท�างาน

พาวเวอร์พ้อยต์ของเฉินซงหนานท�าออกมาใช้ได้ อย่างน้อยก็บรรล ุ

ความต้องการของจ้าวหนานเซียว

สิบโมง ที่ท�างานเปิดประชุมฟังรายงานของเธอ

"เสีย่วจ้าวกลบัมาเมือ่วานนีห้รอื เป็นไงบ้าง งานครัง้นีร้าบรืน่ดไีหม"

หลังจากหัวหน้าฝ่ายเกานั่งลงก็หยิบถ้วยชาและถามยิ้มๆ

หัวหน้าฝ่ายจบจากโรงเรยีนการก่อสร้างเพือ่อตุสาหกรรมและประชาชน* 

ตัง้แต่หลายปีก่อน เขามีใบหน้าอ้วนกลม ยิม้แล้วดูเหมือนพระสงักจัจายน์  

ดเูป็นคนใจดีน่าคบหามาก

"ค่ะ กลบัมาเมือ่วาน กด็ค่ีะ" จ้าวหนานเซียวตอบง่ายๆ ประโยคหนึง่

เธอไปท�างานข้างนอกครั้งนี้เป็นการไปยังเมือง T ซ่ึงเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเก่าแก่ท่ีอยู่ใกล้เพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตร ท่ีนั่นมีสะพานเหล็ก 

ทวปิระสงค์** สร้างข้ึนในปลายทศวรรษท่ีแปดสบิ หลายปีมานีร้ถท่ีข้ามสะพาน

ในแตล่ะวันมปีรมิาณมาก ในบรรดารถเหล่านั้นยงัมรีถขนสง่ถ่านทีบ่รรทกุ 

เกนิขนาด บวกกบัระยะเวลาการใช้งานท่ีนานแล้วจงึเกดิปัญหาข้ึน รฐับาล 

ของเมือง T ไว้วางใจให้ทางสถาบันไปตรวจสอบและเสรมิความแข็งแกร่ง  

เมือ่เดอืนท่ีแล้วงานช้ินนีจ้งึตกมาถงึมือของจ้าวหนานเซียว

คนมากนัเยอะแล้ว เธอเปิดไฟล์ข้ึนจอ อธบิายสภาพการณ์ภายนอกของ

สะพานท่ีเสือ่มก่อน ค่อยรายงานสภาพจากการตรวจสอบตามความเป็นจรงิ 

* โรงเรยีนการก่อสร้างเพือ่อุตสาหกรรมและประชาชน เป็นโรงเรยีนสายอาชีพท่ีสอนเกีย่วกับการก่อสร้างโดยเฉพาะ
** สะพานทวิประสงค์ คือสะพานที่ใช้เป็นทั้งถนนและรางรถไฟพร้อมกัน
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ประกอบด้วยผลช้ีวดัด้านต่างๆ อย่างความแข็งแรงของคอนกรตี ระดบัของ

ค่าคาร์บอน ความหนาของช้ันท่ีหุ้มเหลก็เส้น และรปูร่างของสะพาน

"...นี่คือผลจากการตรวจสอบวัดค่าแล้วน�ามาท�าการคิดค�านวณ 

ต�าแหน่งหลกัท่ีได้รบัแรงกดของสะพานกน็�ามาแยกทดสอบค่าน�า้หนกับรรทุก

คงท่ี* และน�้าหนักบรรทุกจร** มีรัฐบาลท้องถิ่นและบุคลากรทางเทคนิค 

ท่ีเกีย่วข้องเข้าร่วมด้วย การท�างานจงึราบรืน่ด"ี

หัวหน้าฝ่ายเกาฟังอย่างตัง้ใจแล้วพยกัหน้า "แล้วข้อสรปุของคณุคอื?"

"บนตัวสะพานพื้นถนนเสียหายค่อนข้างรุนแรง รอยร้าวกว้างเกิน

มาตรฐาน ประเมินว่าอยู่ในระดับ D ไม่ผ่านเกณฑ์ จ�าเป็นต้องซ่อมแซม 

ครัง้ใหญ่ สะพานฝ่ังใต้อยูร่ะดบั C สภาพการณ์อยู่ในเกณฑ์ แต่ว่าเพือ่ป้องกนั

ความเสยีหายภายหลงั จ�าเป็นต้องด�าเนนิการตรวจสอบเฉพาะจดุและซ่อมบ�ารงุ

นดิหน่อย สะพานฝ่ังเหนอือยู่ระดบั B สภาพการณ์ถอืว่าด ี แค่ดแูลรกัษา 

เป็นประจ�าก็ได้แล้ว...นีค่อืรายงานค่าสถติิท่ีบุคลากรทางเทคนคิท่ีเกีย่วข้อง

เซ็นช่ือให้"

จ้าวหนานเซียวให้เฉินซงหนานแจกเอกสารที่ถ่ายมาออกไป

หัวหน้าฝ่ายเกาพลกิด ูใบหน้าปรากฏแววพึงพอใจ ยิม้แล้วเอ่ย "ดมีาก 

รายงานถกูต้องครบถ้วน ค่าสถติแิม่นย�า ผมไม่มีปัญหาอะไร พวกคณุล่ะ" เขา

มองไปรอบองค์ประชุม

ทุกคนพากันแสดงออกว่าไม่มีความเห็นแย้ง

หัวหน้าฝ่ายเกาพยักหน้า "ทางการเร่งรัดมาก บอกว่าตรงนั้นเป็น 

แหล่งคมนาคมส�าคญัในท้องถิน่ หวังว่าจะแก้ไขได้โดยเรว็ ในเม่ือมข้ีอสรปุแล้ว 

ข้ันต่อไปกต้็องซ่อมแซมเสรมิความแข็งแรง เอายังไง พวกคณุคนไหนอยากไป"

ในห้องประชุมขนาดใหญ่พลันเงียบเสียงลงทันที

งานซ่อมแซมเสรมิความแขง็แรงให้สะพานเก่าอย่างนี ้ พูดให้ไม่น่าฟัง 

กคื็องานเกบ็กวาด ระยะเวลาก่อสร้างก็ไม่ใช่สัน้ๆ ส่วนมากนานเป็นปี ถงึจะ

* น�้าหนักบรรทุกคงที่ คือค่าน�้าหนักที่สิ่งก่อสร้างรองรับเมื่อวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่
** น�้าหนักบรรทุกจร คือค่าน�้าหนักที่สิ่งก่อสร้างรองรับเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่



Blue Bridge สะพานรักสีน�้าเงิน 112

บอกว่าไม่ต้องอยู่ท่ีไซต์ก่อสร้างตลอดระยะเวลา แต่พอรบังานมาแล้ว เมือ่ 

น�าวนัท่ีต้องไปท�างานข้างนอกมาบวกกนักไ็ม่ต�า่กว่าเดอืนสองเดอืน ไปท�างาน 

ข้างนอกได้ค่าตอบแทนจ�ากดัน้อยนดิ อยู่ในสถาบันยังได้ค่าประสบการณ์ จงึ

ไม่มีใครอยากอาสาท�างานนี้

คนในห้องประชุมเบนสายตาไปท่ีจ้าวหนานเซียวอีกครัง้โดยไม่ได้นดัหมาย

รอยย้ิมบนใบหน้าอ้วนกลมของหัวหน้าฝ่ายเกาย่ิงเพิม่ความเป็นกนัเอง

ข้ึน "เสีย่วจ้าว ในเม่ือการตรวจสอบก่อนหน้านีค้ณุเป็นคนรบัผดิชอบ ถ้างัน้

ส่วนที่เหลือก็ให้คุณจัดการต่อได้ไหม มีปัญหาอะไรมาคุยกับผม เดี๋ยวผม 

ช่วยคณุจดัการ!"

งานสายนีก้มี็กฎของงานสายนี ้ คอืให้ความส�าคญักบัค�าพดูของผูอ้าวโุส 

แน่นอนว่าเธอเข้าใจดี

เธอยังโสด ในกลุม่ท่ีเรยีกว่า 'กระดูกสนัหลงั' กมี็แต่เธอท่ีอายุน้อยท่ีสดุ 

เงนิเดอืนต�า่สดุ ตอนท่ีได้รบังานนีก้ร็ูอ้ยู่แล้วว่าตนต้องเป็นคนท�าส่วนท่ีเหลอื

ขณะก�าลงัจะตอบ ประตหู้องประชุมกมี็คนเคาะ เลขาฯ จางของสถาบัน

สะพานทางหลวงยืน่ศีรษะเข้ามา "หัวหน้าฝ่ายเกา ผูอ้�านวยการเรยีกคณุไปพบ"

หัวหน้าฝ่ายเกาให้ทุกคนรอ เขาออกไปแล้วสกัพกัค่อยกลบัเข้ามา นัง่ลง

และพดูข้ึน "ดท่ีีพวกคณุอยู่ครบ มเีร่ืองแทรกเข้ามา เม่ือกีน้ี ้ผอ. หูเรยีกผมไป

เพือ่มอบหมายงานช้ินใหม่ ท่ีต่างเมืองมีสะพานทางด่วนท่ีตวัสะพานได้รบั

ความเสยีหายจากก้อนหินใหญ่ของดนิภเูขาถล่มท่ีร่วงลงมา เพ่ือความปลอดภยั

จงึได้แต่ปิดถนนช่ัวคราว ทางด่วนนัน้ก่อนหน้านีส้ถาบันเราเป็นคนออกแบบ 

สัญญามีระบุให้ตามดูแลรักษาในภายหลัง ตอนนี้พวกเราต้องรีบส่งคนไป

ส�ารวจเพือ่ให้การสนบัสนนุทางเทคนคิกบัทางผูก่้อสร้าง พวกคณุใครจะไป"

"อยู่ที่ไหน" วิศวกรหลิวถาม

หัวหน้าฝ่ายเกาบอกที่ตั้งที่แน่ชัด

สะพานใหญ่ชิงหลิ่ง มณฑล A จุดเกิดเหตุห ่างจากเมืองท่ีมี 

สนามบินท่ีใกล้ท่ีสุดสองสามร้อยกิโลเมตร ยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงผ่าน  
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มแีต่รถไฟธรรมดาไปถงึเมืองเลก็ๆ ท่ีอยู่ห่างจากจดุเกดิเหตหุลายสบิกโิลเมตร

ทุกคนนิ่งเงียบไปอีกครั้ง

หัวหน้าฝ่ายเกานยัน์ตาเป็นประกาย สาดไปทางวศิวกรเสิน่ท่ีอยูด้่านข้าง 

จ้าวหนานเซียว "เหล่าเสิ่น ถ้างั้นคุณไปไหม คุณน่าจะมีประสบการณ ์

การปรบัปรงุสะพานช�ารดุท่ีเกดิจากอบัุตเิหต"ุ

วศิวกรเสิน่แสดงสหีน้าล�าบากใจ "หัวหน้าฝ่าย ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากไป  

ท่ีจรงิคอืช่วงนี้ไม่ค่อยสะดวกเดินทางไกล ภรรยาผมตอบสนองค�าเรยีกร้อง 

ของชาต ิ ช่วงนีเ้พิง่จะคลอดครรภ์ท่ีสอง สขุภาพผูใ้หญ่ท่ีบ้านกไ็ม่ด ี ต้องให้ผม

ดูแล"

หัวหน้าฝ่ายเกายอมแพ้ มองไปทางวศิวกรเจียง วิศวกรเจียงบอกว่า 

ในมือตนเองตอนนี้มีโปรเจ็กต์สร้างเมืองช้ินส�าคัญท่ีต้องดูแล เจียดไปท�า 

อย่างอ่ืนไม่ได้

หัวหน้าฝ่ายเกามองไปที่หลินหยาง

หลินหยางกลับมาจากการเรียนต่างประเทศท่ีสแตนฟอร์ด เผยแพร่

วทิยานพินธ์มากมาย วิทยานพินธ์หลายช้ินได้เกบ็รวมเข้าอไีอ* ความสามารถ 

ในการค้นคว้าโดดเด่น ว่ากนัว่าเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูอายนุ้อยท่ีทางองค์กร 

ตั้งใจบ่มเพาะ ไม่เพียงแค่ในสถาบันสะพานทางหลวง แต่เป็นท่ีรู้จักกันด ี

ในสถาบันรวม

หลินหยางท�าคอให้โล่ง

"หัวหน้าฝ่าย คณุกร็ูว่้าช่วงนีผ้มก�าลงัมีหัวข้อศกึษาใหม่ร่วมกบัศนูย์วิจยั

การออกแบบวางผงัเมอืงใหม่ ในมอืมีนกัศกึษาอยูเ่จด็แปดคน ต่างก�าลงัรอ

หัวข้อนีเ้พือ่เขยีนวทิยานพินธ์จบการศึกษา นกัศกึษาเรยีนจบไม่ใช่เรือ่งเลก็ๆ 

แต่เกี่ยวพันกับท้ังชีวิต ยังไงผมก็ต้องรับผิดชอบพวกเขาใช่ไหม แต่ว่า..."  

เขาหยุดไป แล้วจ้องมองจ้าวหนานเซียว "ผมสามารถรบังานก่อนหน้านีข้อง

วศิวกรจ้าวไปพร้อมกนัได้ ช่วยลดภาระให้เธอสกัหน่อย วศิวกรจ้าว คณุว่ายงัไง"

* อีไอ (EI) Engineering Information ดัชนีด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการจัดเก็บระบบข้อมูลในระดับสากล



Blue Bridge สะพานรักสีน�้าเงิน 114

เขามองจ้าวหนานเซียวพลางยิ้ม

หลายปีก่อนตอนท่ีจ้าวหนานเซียวเพิง่เข้ามาในสถาบันสะพานทางหลวง 

ผิวขาวสวยงาม เส้นผมยงัไม่ได้ตดัออก เป็นคนสวยอย่างแท้จรงิ หลนิหยาง

เห็นครัง้แรกกต็กตะลงึในความสวย ตามจบีทันที พอจบีไม่ตดิ ภายหลงัจงึ

ปฏบัิตต่ิอเธอด้วยท่าทีเฉยชาอย่างในตอนนี้

หัวหน้าฝ่ายเกาลังเลเล็กน้อย หันไปทางจ้าวหนานเซียว

"เสี่ยวจ้าว ถ้างั้นขอรบกวนคุณหน่อย คุณไปได้ไหม"

ทุกคนต่างก็หันมามองเธอ

จ้าวหนานเซียวถอนใจช้าๆ แล้วย้ิม "หัวหน้าฝ่ายคณุว่ามาเถอะ ฉัน 

ไม่มีปัญหา"

"ได้ งั้นเอาตามนี้แล้วกัน คุณฝากฝังเรื่องให้เสี่ยวหลิน ค่อยไปท�า 

ความเข้าใจสถานการณ์กบัเลขาฯ จาง เตรียมตวัให้พร้อม วนันีก้ลบัเรว็หน่อย 

บ่ายนี้ให้คุณหยดุไปพกัผ่อน แล้วพรุง่นีอ้อกเดนิทาง"

ธุระสะสางแล้ว หัวหน้าฝ่ายเกาค่อนข้างดีใจ ยกถ้วยชาขึ้นจิบดังอึก 

แล้วพูดพลางหัวเราะร่า

"คนหนุม่สาวน่ะต้องฝึกฝนเยอะๆ นีคื่อความไว้วางใจท่ีฝ่ายมีต่อคณุ! 

คว้าโอกาสท่ียากจะหาได้ไว้ให้ดี ตั้งใจท�างาน เป็นการเพิ่มความสามารถ 

ของตวัเองอย่างหนึง่นะ!"

ในห้องประชุมสดุท้ายเหลอืแต่จ้าวหนานเซียวกบัหลนิหยาง และยังมี

เฉินซงหนานอีกคน

หลินหยางนั่งไขว่ห้าง จัดกระดุมแต่งแขนของเสื้อเช้ิตแอร์เมสสีด�า 

ท่ีใส่มาวนันี้ให้เรยีบร้อย ยิม้พลางพดู "วศิวกรจ้าว หัวหน้าฝ่ายให้ความส�าคญั 

กบัคุณจรงิๆ นะ คณุเรยีนจบแล้วกเ็ข้ามาท่ีนีไ่ด้สามสีปี่แล้วใช่ไหม ตอนนีว้างใจ

ปล่อยให้คณุไปคนเดยีวแล้ว กน็ะ สายงานอย่างพวกเรานี ่การปฏบัิตจิรงิส�าคญั

ท่ีสดุ พวกวุฒกิารศกึษาต่างๆ กลบัไม่ส�าคญัเลย"

จ้าวหนานเซียวไม่มีประวัติการศึกษาท่ีเมืองนอก และไม่ได้เรียน
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ปริญญาโทในประเทศ เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ท�างานทันที

เธอไม่ตอบค�า หันไปทางเฉินซงหนาน "เสีย่วเฉิน เอาข้อมูลท้ังหมด 

ของสะพานเหล็กทวิประสงค์เมือง T กับวิธีการติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องให้

วศิวกรหลนิ"

"รับทราบ" เฉินซงหนานตอบเธอ

"วศิวกรหลนิ ถ้าทางคณุมีปัญหาอะไรภายหลงัล่ะก ็ตดิต่อฉันได้ตลอด

เลยนะ ฉันยังมธีรุะ ไปก่อนล่ะ" พดูจบจ้าวหนานเซียวกเ็ดนิออกจากห้องประชุม

ไป

ยุ่งวุน่วายตลอดท้ังเช้า ตอนเท่ียงเพือ่นร่วมงานไปกนิข้าวกนัหมดแล้ว 

จ้าวหนานเซียวยังนั่งอยู่กับท่ีอ่านข้อมูลเกี่ยวกับสะพานใหญ่ชิงหลิ่งท่ีเพิ่ง 

ได้รบัมา

เหลอือกีแค่นดิเดยีว เธอตัง้ใจจะอ่านให้จบค่อยไป ตอนบ่ายไม่เข้ามา 

แล้วคืนนีก้เ็ข้านอนเรว็หน่อย

นักศึกษาชายท่ีฝึกงานพานักศึกษาหญิงเข้ามาหาอย่างระมัดระวัง  

อยากจะพูดอะไรแต่กต้็องชะงกั

"ฉันยังต้องไปท�างานข้างนอก กว่าจะกลบัมาพวกเธอกน่็าจะไปแล้ว ฉัน 

ฝากเธอสองคนไว้ให้วิศวกรเจยีงแล้ว เขาจะดแูลพวกเธอต่อ การประเมนิผล

ฝึกงานให้พวกเธอไปหาเขา" จ้าวหนานเซียวพดู

"ขอบคุณครับ! ขอบคุณวิศวกรจ้าว เมื่อกี้พวกเราไปรายงานตัวกับ

วิศวกรเจียงแล้ว"

นกัศกึษาชายรบีกล่าวขอบคณุ มองดนูกัศกึษาหญิงท่ีหลบอยู่ข้างหลงัตน 

ทีหนึง่

"วศิวกรจ้าว เม่ือเช้าต้องขอโทษจรงิๆ เธอพูดจาเหลวไหล และเธอก็

ส�านกึผดิแล้ว เธอมาขอโทษคณุ อยากให้คณุเป็นผูใ้หญ่ใจดี อย่าถอืสาเลย 

นะครบั" เขาลากแฟนสาวออกมา
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นักศึกษาหญิงมองจ้าวหนานเซียวอย่างขลาดกลัว พูดเสียงค่อยว่า 

"ขอโทษค่ะวศิวกรจ้าว...เมือ่เช้าฉันไม่ควรพดูแบบนัน้...ฉันขอโทษคณุ..."

สายตาของจ้าวหนานเซียวยังคงอยู่ท่ีไฟล์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์  

ไม่หยุดเม้าส์ที่อยู่ในมือ

"วศิวกรระดบัสงูสีค่นของฝ่ายส�ารวจและออกแบบแซ่อะไรกนับ้าง บอก

ได้ไหม" เธอถาม...อย่างกะทันหันไปหน่อย

นกัศกึษาหญิงชะงกั สายตาฉายแววงนุงง แต่กยั็งตอบเบาๆ "หัวหน้าฝ่าย

แซ่เติง้ ลกูฝ่ายมวิีศวกรหวงั..."

นักศึกษาชายเสริม "ยังมีวิศวกรจาง แล้วก็..." เขาหยุดไป

จ้าวหนานเซียวเงยหน้าข้ึนในท่ีสดุ มองดคูนสองคนท่ียืนอยู่ตรงหน้าตนเอง

"ฉันไม่ถามแล้วว่าพวกเธอรู้ช่ือเต็มๆ ของพวกเขากันรึเปล่า มาได้ 

สองเดือนกว่าแล้ว ตอนนี้จะไปอยู่แล้ว แม้แต่วิศวกรระดับสูงคนส�าคัญ 

ของแผนกท่ีติดต่อด้วยมากท่ีสดุในทุกวนัยังรูไ้ม่ครบ จะต้องให้สอนอะไร"

นักศึกษาทั้งสองนัยน์ตาฉายแววกระดาก

"ซีเอด ีเอสยู โฟโต้ช็อป อนิดีไซน์ เพจเมกเกอร์ การใช้ซอฟต์แวร์พืน้ฐาน

ในการท�างานออกแบบพวกนีท้�าได้เป็นยังไงแล้วบ้าง"

นกัศกึษาท้ังสองมองวิศวกรจ้าวพลางพดูเสยีงค่อย "พอประมาณแล้ว..."

"เม่ือกีฉ้นัดผัูงท่ีพวกเธอวาดในหลายวันมานี ้ บอกตามตรงว่ายังขาดตก

อีกไม่น้อยนะ"

นักศึกษาทั้งสองหน้าแดง

"ฉันดูนักศึกษาฝึกงาน ปกติแล้วจะให้อีกฝ่ายช่วยฉันร่างภาพแปลน 

ให้เสรจ็เป็นอย่างแรก ท�าแบบนีจ้ะได้เห็นถงึความสามารถในการวาดแปลน

ข้ันพ้ืนฐานกบัดูว่ารอบคอบใส่ใจรเึปล่า ท่ีจรงิการออกแบบแบบจ�าลองภาพ

สามมติแินวตัง้โดยใช้แปลนก่อสร้างเป็นทักษะในการออกแบบและใช้ซอฟต์แวร์ 

พืน้ฐาน ท�าไมถงึให้พวกเธอวาดภาพทุกวนัน่ะหรอื นีค่อืสกลิพืน้ฐานของงาน

สายนี้
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หัดวาดภาพท่ีดีได้แล้วจะสบายไปตลอดชีวิต นี่คือค�าแนะน�า 

ท่ีศาสตราจารย์จากคณะวิศวฯ ช้ีแนะฉันตอนท่ีฉันเพิง่เริม่ท�างาน ฉันบอกต่อ 

ให้พวกเธอ ถ้าพวกเธออยากจะยึดงานนีเ้ป็นอาชีพไปตลอดชีวติจรงิๆ"

จ้าวหนานเซียวพูดจบก็อ่านข้อมูลเสร็จแล้วปิดคอมพิวเตอร์

"ออกจากมหา'ลัยก็จะไม่มีใครมีหน้าท่ีสอนพวกเธอในสิ่งท่ีพวกเธอ 

ควรท�าให้เป็นตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาอีกแล้ว พวกเธอมาเช็ดโต๊ะให้ทุกคน 

ตัง้แต่เช้าทุกวนั ท�าตวัน่าช่ืนชม แต่ความจรงิแล้วพวกเธอไม่จ�าเป็นต้องท�า

แบบนี ้ เรือ่งพวกนีมี้คนท�าได้ ท่ีจรงิแล้วงานทุกสายกม็คีนเก่งท่ีมคีวามคดิ

สร้างสรรค์มากมาย แต่ตวัเองจะเป็นคนเก่งรเึปล่า เรยีนหนงัสอืมาสบิกว่าปีแล้ว 

ในใจกน่็าจะรูด้นีะ ถ้าไม่ใช่ ทางท่ีดกีอ็ย่าตัง้เป้าหมายไว้สงูจนเกนิไป...สิง่ท่ี 

คนเพิง่เรยีนจบต้องการมากท่ีสดุคอืการอยูก่บัความเป็นจรงิและการลงมือท�า"

นักศึกษาหญิงสองตาแดงก�่าแล้ว ดูเหมือนใกล้จะร้องไห้เต็มที  

นกัศกึษาชายกห็น้าแดงไปถงึใบหู พยักหน้าไม่หยดุ "ครบัๆ วศิวกรจ้าวพดูถกู 

พวกเราจะจ�าไว้ครบั!"

เขาหยุดไปสักครู่ มองดูเธอเก็บของอย่างระมัดระวัง

"หลังพวกเราเรียนจบก็อยากจะอยู่ต่อถ้าเป็นไปได้ ประสบการณ ์

การฝึกงานท่ีสถาบันนีส้�าคญักบัเรามากจรงิๆ ครบั ต้องขอโทษด้วยจรงิๆ แต่ก็

อยากให้คณุเป็นผูใ้หญ่ใจด ี ช่วยพูดเรือ่งดีๆ  กบัทางวศิวกรเจยีงให้เราได้ไหม

ครบั"

จ้าวหนานเซียวลูบหน้าผาก

"วางใจเถอะ ไม่มีใครเอาเรือ่งพวกเธอหรอก ไม่เป็นไรแล้ว ไปเถอะ"

นักศึกษาทั้งสองค่อยถอนใจโล่งอก

"ขอบคุณวิศวกรจ้าว! งั้นพวกเราไปก่อนนะ!"

นักศึกษาชายรีบพานักศึกษาหญิงจากไป

จ้าวหนานเซียวมองดูเงาหลังของนักศึกษาทั้งสองคน

"เดี๋ยวก่อน!"
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พวกเขาหยุดฝีเท้า หันมามองเธอ สีหน้าส่อแววแตกตื่น

"เธอส่งเรซูเม่สมัครงานผดิมาท่ีอเีมลของฉัน" จ้าวหนานเซียวพูดกบั

นกัศกึษาชาย

นักศึกษาชายร้อง "อา" ก�าลังจะพูดขอโทษ จ้าวหนานเซียวกลับ 

โบกมือให้

"ฉันแนะน�าให้เธอตรวจเรซูเม่ให้ละเอียดอีกรอบ ส่วนที่เป็นข้อความ 

ถ้ามไีปลอกจากท่ีไหนมาล่ะก ็ ทางท่ีดีใช้ภาษาของตวัเองเรยีบเรยีงสกัหน่อย 

งานสายนีว้งการแคบ ทุกคนรูจ้กักนัหมด แล้วกพ็วกภาษาสวยหรเูกีย่วกบั

กจิกรรมมหาวทิยาลยัไม่จ�าเป็นต้องพร�า่เพ้อมากเกนิ ต�าแหน่งในงานสายนี้

ยึดตามความเป็นจรงิ รบัเดก็ใหม่ ไม่ได้อยากได้คนมาบรหิารองค์กร สิง่ท่ีเธอ

ต้องเน้นในจดหมายสมัครงานก็คือทนความล�าบากได้และยินยอมท�างาน 

ล่วงเวลา ง่ายๆ แค่นีเ้อง แนะน�าเฉยๆ ถอืว่าให้ค�าปรกึษา"

เธอลกุข้ึนแล้วเดนิผ่านคนสองคนท่ีก�าลงัตกตะลงึไป เห็นเฉินซงหนาน

ยนือยูท่ีป่ระตูราวกับรอมาไดส้กัพักแล้ว เมือ่เหน็เธอออกมาก็รีบเข้ามาหา 

บอกว่าจองต๋ัวเครือ่งบินเรยีบร้อยแล้ว เท่ียวบินรอบพรุง่นีเ้ช้า

ข้อมูลเที่ยวบินที่เขาส่งมา เธอเห็นตั้งแต่ตอนเช้าแล้ว

"วศิวกรจ้าว พรุ่งนีเ้ช้าให้ผมไปรบัคณุนะ เท่ียวบินเช้า ทางจากบ้านคณุ

ไปสนามบินค่อนข้างไกล" เขาพดูอกี

"ไม่ต้องหรอก เราไปเจอกนัท่ีสนามบินเลย" จ้าวหนานเซียวบอกลาเขา 

ขณะก�าลงัจะไปแล้วก็ได้ยนิเสยีงคนตะโกนจากข้างหลงั

"วิศวกรจ้าว!"

จ้าวหนานเซียวหยุดฝีเท้าแล้วหันไป

นักศึกษาฝึกงานชายตามออกมา โค้งอย่างนอบน้อมให้เธอหนึ่งครั้ง 

"ขอบคุณท่ีสอนพวกเราในช่วงเวลานี ้ขอให้คณุท�างานได้อย่างราบรืน่ครบั"

จ้าวหนานเซียวยิ้มแล้วพยักหน้า "พวกเธอก็พยายามเข้านะ"
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กระเป๋าเดนิทางยังวางอยูบ่นพืน้ห้องโดยท่ียังไม่ได้เอาของออกมาจัด  

จะได้ลดความยุ่งยากในการเกบ็

รุ่งเช้าวันถัดมา จ้าวหนานเซียวไปถึงสนามบิน

เฉินซงหนานสะพายกระเป๋าใบใหญ่รออยู่ท่ีทางเข้าแล้ว ก�าลงัมองซ้าย

มองขวา พอเห็นเธอปรากฏตวั ดวงตากส็ว่างวาบ ว่ิงเข้ามาแย่งเธอถอืกระเป๋า

เดนิทาง

"ฉันถือเองได้"

"ไม่เป็นไร ผมมอืว่างอยู่!" เฉินซงหนานลากกระเป๋าเดนิทางเข้าไปข้างใน

แล้ว

บนเครื่องบิน เธอขอผ้าห่มจากแอร์โฮสเตสมาคลุมลงบนตัวแล้ว 

พิงพนักเก้าอี้งีบหลับ

ท่ีจรงิเม่ือคืนนีเ้ธอปิดไฟเข้านอนต้ังแต่ยงัไม่ถงึสีทุ่่ม แต่ว่านาฬิกาชีวภาพ* 

รวนโดยสิน้เชิง ถ้าคนเราจะมีของสิง่นีอ้ยู่จรงิล่ะกน็ะ เธอไม่สามารถหลบัได้สกัที 

ภายหลงัจงึลกุข้ึนมาอ่านข้อมูลของสะพานใหญ่ชิงหลิง่ท่ีห้องหนงัสอื อ่าน 

บทที่
2

* นาฬิกาชีวภาพ (Biological Clock) หรอืเรยีกอีกอย่างว่านาฬิกาชีวติ (Body Clock) คอืวงจรของระบบการท�างาน 
ในร่างกายมนษุย์ท่ีมีหน้าท่ีในการควบคมุการท�างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการตืน่นอน การนอนหลบั 
หรอืการหลัง่ฮอร์โมน แม้แต่การแปรเปลีย่นของอณุหภมิูในร่างกาย
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จนดกึด่ืนค่อยกลบัไปข้ึนเตยีงนอนอีกครัง้

สองช่ัวโมงกว่าให้หลงั เครือ่งบินลงจอดท่ีท่าอากาศยาน คนท้ังสอง 

วนอ้อมภายในเมืองยี่สิบกว่ากิโลเมตรมาถึงสถานีรถไฟของเมืองนี้ แล้ว 

ข้ึนรถไฟไปยังอ�าเภอ Y ท่ีมีสะพานใหญ่ ระหว่างทางแวะหยุดตามสถานี 

น้อยใหญ่ต่างๆ ในท่ีสดุกม็าถงึอ�าเภอตอนบ่ายสองโมงกว่า เจอคนจากทาง

ฝ่ายบรหิารจดัการของทางหลวงพเิศษท่ีอยู่ในท้องถิน่มารบั

อีกฝ่ายแซ่เหยียน เป็นเลขานกุารส�านกับรหิารจดัการ ตอนท่ีเพิง่เจอกนั

ยังนกึว่าเฉินซงหนานเป็นวศิวกรท่ีสถาบันออกแบบส่งมา พอรูว่้าเข้าใจผดิคน 

กเ็ก้อเขินเลก็น้อย รบีขอโทษเป็นชุด

"ขออภยัจรงิๆ วิศวกรจ้าว ต้องโทษผมท่ีตาไม่ด ีคณุอย่าถอืสาเลยนะ"

สถานการณ์แบบนี้จ้าวหนานเซียวเคยชินเสียแล้ว ย้ิมพลางบอกว่า 

ไม่เป็นไร

เลขาฯ เหยียนมองดเูวลา "เริม่เยน็แล้ว ถ้างัน้วนันีพ้กัผ่อนในตวัอ�าเภอก่อน

หนึง่คนื พรุง่นีผ้มค่อยส่งพวกคณุไปนะ"

จ้าวหนานเซียวถามว่าเดินทางไปต้องใช้เวลาเท่าไหร่

"ทางด่วนปิดไปแล้ว ไปถนนหลักใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง"

"ไปกันเลยเถอะ" จ้าวหนานเซียวพูด

เลขาฯ เหยียนเห็นเธอยืนกรานเช่นนั้นจึงตกลงแล้วน�าทางไปอย่าง 

เป็นกนัเอง

บนถนนหลกัมีรถก่อสร้างมากมายแล่นอยู่ รวมกบัสภาพอากาศแห้งแล้ง 

ฝุน่ดนิปลวิคลุง้ รถคนัเลก็แทรกตวัไปมาระหว่างรถก่อสร้าง ตอนบ่ายสีโ่มงกว่าๆ 

ค่อยเลีย้วเข้าถนนในอ�าเภอท่ีมีรถน้อยลงบ้าง มาถงึหมู่บ้านชิงหลิง่

ในสถานท่ีนัน้มีคนงานสวมหมวกนริภยัท่ีมีสญัลกัษณ์ของเครอืเจจกีรุป๊

ก�าลงัท�างานกนัวุน่ รถตกัดนิและรถก่อสร้างแล่นไปมาไม่หยุด จดัการกบัหินและ

ดนิโคลนท่ีร่วงลงมากองเป็นภเูขาท่ีใต้สะพาน คนงานเห็นมคีนมาจงึรบีเรยีก

ผู้จดัการ
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ผู้จดัการช่ือว่าหยางผงิฝ ูอายุสีส่บิกว่าๆ รบีเข้ามาหา และกเ็ป็นเช่นเดยีว

กบัเลขาฯ เหยียนท่ีในตอนแรกนกึว่าเฉินซงหนานคอืผูร้บัผดิชอบงาน

เฉินซงหนานรีบแก้ไข บอกว่าตนเองเป็นผู้ช่วย

หยางผิงฝูตกตะลึง จ้องมองจ้าวหนานเซียว คนงานก็หยุดท�างาน  

จับกลุ ่มกันสองสามคนล้อมเข้ามา มองประเมินเธอข้ึนลงแล้วสุมหัว 

กระซิบกระซาบ

จ้าวหนานเซียวท้ังตวัแต่งกายด้วยเสือ้นอกตวัหลวม กางเกงยนี กบั

รองเท้ากฬีา ดแูล้วไม่ข่มคนจรงิๆ

"เป็นผู้หญิงเหรอ"

"เธออายุเท่าไหร่ เพิ่งจบมั้ง เธอรู้เรื่องไหม..."

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนงานลอยมาไม่หยุด

เลขาฯ เหยยีนกระแอมทีหนึง่ ตหีน้าขรมึ "เอาล่ะ วศิวกรจ้าวนัง่เครือ่งบิน

มาไกลจากปักกิง่ ยังไม่ได้พกักต็รงมาท่ีนีเ่ลย ผมจะบอกพวกคณุให้นะ เธอเป็น 

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีสถาบันออกแบบส่งมา! พวกคณุงมึง�าอะไรกนั"

พวกคนงานถูกค�าว่า 'ผู้เชี่ยวชาญ' อุดปากไปแล้ว

เลขาฯ เหยียนดเูหมือนจะสนทิกบัผูจ้ดัการ รบีพดูเร่งรดั "เหล่าหยาง 

นายบอกรายละเอยีดสถานการณ์ให้วศิวกรจ้าวหน่อย!"

หยางผิงฝูดูเหมือนหมดความอดทนเล็กน้อย

สะพานทางด่วนเส้นนี้ด้านล่างเชื่อมกับถนนของอ�าเภอ ด้านหนึ่ง 

แขวนเอยีงตามแนวภเูขา ภมิูประเทศลาดชัน เริม่แรกท่ีออกแบบยึดตามหลกัท่ี

ตวัภเูขาธรรมชาตจิะไม่เสยีหายให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท�าได้ ใช้แผนพาดสะพาน 

ข้ามผ่านเพือ่ปรบัระยะ ลดการก่อกวนถนนเส้นท่ีถกูตดัผ่าน ช่วงก่อนหน้านี้

พืน้ท่ีตรงนีป้ระสบกบัฝนตกติดต่อกนัอย่างท่ีน้อยครัง้จะม ี สภาพอากาศท่ีไม่ดี

ในช่วงหนึง่เดอืนมานีท้�าให้เกดิอุบัตเิหตดุนิถล่มบนภเูขา หินผาขนาดใหญ่ท่ีหนกั

หลายตนัสองสามก้อนกลิง้หล่นลงมาอย่างต่อเนือ่งจากยอดเขาสงูร้อยเมตร 

ท่ีชันเจด็สบิองศา ท�าให้สะพานเกดิความเสยีหายอย่างท่ีใช้สายตาประเมินได้
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ผู้จดัการแซ่หยางคนนีค้งจะยุ่งมากจรงิๆ หรอืไม่ก็ไม่เห็นความส�าคญั

ของเธอ พอรายงานอย่างรบีเร่งเสรจ็กพ็ดูเหมอืนท่องหนงัสอืมาว่า "การถล่ม

ของตัวภูเขาได้สิ้นสุดลงและสงบลงแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีได้ยืนยันว่า 

ไม่มีปัญหาแล้ว ดินท่ีถล่มลงมาเย็นนีก้ข็นย้ายเสรจ็ รบกวนวศิวกรจ้าวรบีไป

ส�ารวจ ก�าหนดแผนงาน พวกเราจะได้รบีก่อสร้าง!" กล่าวจบกท้ิ็งเธอไว้แล้ว

จากไป

เลขาฯ เหยียนรีบอธิบาย "ทางด่วนเส้นนี้ก่อนหน้านี้ได้รับการดูแล 

สร้างสะพานถนนจากเครือเจจกีรุ๊ป คณุน่าจะรู้จกัเจจดีีกว่าผม รฐัวสิาหกจิใหญ่

ในห้าร้อยอันดบัต้นของโลก การสร้างสะพานถนนไม่ใช่ไม่มีฝ่ายก่อสร้างท่ีมี

ความสามารถ เพยีงแต่ลกูน้องคนท�างานท่ีผ่านมากเ็ป็นแบบนี ้ เป็นคนหยาบๆ 

กลุ่มหนึ่ง วิศวกรจ้าวอย่าถือสาเลยนะ" เขาเปลี่ยนเรื่องพูด "แต่ว่าท่ีนี่อยู่ 

บนถนนเส้นหลกัพอด ี ทางด่วนปิดหนึง่วันก็เป็นความเสยีหายหนึง่วนั ค�าร้อง 

ต่อระยะเวลาก่อสร้างเร่งด่วนจรงิๆ ต้องรบกวนคณุด้วย"

สถานการณ์ท่ีหยางผงิฝรูายงานมานัน้จ้าวหนานเซียวทราบหมดแล้ว

ตัง้แต่ก่อนมา เธอไม่พูดอะไร สวมหมวกนริภยัแล้วเรยีกเฉินซงหนานเพ่ือ 

เริม่ส�ารวจสถานท่ี ท�างานวุน่จนฟ้ามืด ประเมินข้ันต้นว่าหินท่ีตกลงมาสร้าง

ความเสียหายจากการปะทะอย่างใหญ่หลวงต่อฐานถนน เสาค�้าสะพาน

หมายเลขสีแ่ละห้า คานรูปกล่อง* ฐานราวเหลก็ป้องกนัสะพานลกูฟกูส่วนใน** 

และรัว้ป้องกนัการกระแทกส่วนนอก***

ด้านข้างเลยไปไม่กี่ร้อยเมตรมีโรงเรียนประถมระดับหมู่บ้านท่ีคน 

ย้ายออกไปแล้ว คนงานต่อไฟฟ้าไปช่ัวคราว พักอยู่ในอาคารโรงเรียน 

ตอนกลางคืน

ทางไปอ�าเภอค่อนข้างไกล จ้าวหนานเซียวปฏิเสธค�าเชิญของ 

เลขาฯ เหยียนอย่างสภุาพ เธอเกบ็กวาดห้องว่างกบัเฉินซงหนานคนละห้อง 

* คานรูปกล่อง คือคานสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิดกลวงที่มีรูปร่างคล้ายกล่อง
** ราวเหลก็ป้องกนัสะพานลกูฟกูส่วนใน คอืราวเหลก็ท่ีใช้กนัตามแนวขอบถนนเพือ่ลดอันตรายท่ีเกดิข้ึนจากยานพาหนะ
*** รั้วป้องกันการกระแทกส่วนนอก คือรั้วเหล็กป้องกันการกระแทกและการชนตกไหล่ทาง
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แล้วย้ายเข้าไปอยู่ท่ามกลางเสยีงอึกทึกจากรถก่อสร้างท่ีขนย้ายดนิตลอดคนื

เป็นอย่างท่ีหยางผงิฝบูอกจรงิๆ พวกเขาท�างานเรว็มาก เช้าวนัท่ีสอง 

กเ็กบ็กวาดดินท่ีอยู่รอบสะพานใหญ่จนสะอาดเกลีย้ง ในสถานท่ีกมี็บุคลากร

ทางเทคนิคสองคนมาช่วย คนงานในทีมก่อสร้างว่างแล้วกเ็ตรด็เตร่อยู่แถวนัน้ 

มุงดจู้าวหนานเซียวพาคนปีนข้ึนปีนลงสะพาน ถอืสมุดจดบันทึกประเมินผล

ไม่หยุด

ตอนบ่าย เธอเรยีกคนงานสองสามคนไปช่วยทดสอบน�า้หนกับรรทุกคงท่ี

มงุดอูยู่ครึง่ค่อนวนัแล้ว คนงานเลกิวพิากษ์วิจารณ์รปูลกัษณ์ของเธอ

เหมอืนอย่างเม่ือวานตอนท่ีเธอเพิง่มาถงึ พอได้ยินว่าเธอต้องการคนกต่็างอาสา

ด้วยความยินด ีแย่งกนัเข้ามาช่วย

ขณะท่ีก�าลงัทดสอบวางแม่แรงลงบนแท่นหัวเข็ม พอตัง้เสาคานแล้ว 

คนงานท่ีขับรถก็ท�าตามค�าสั่ง ขับรถไปยังจุดทดสอบช้าๆ ระบบแปลง 

ความดนัและระบบส�ารวจการเคลือ่นตวัของทิศทางก็ได้ตดิตัง้เรยีบร้อยแล้ว 

จ้าวหนานเซียวทางหนึง่บันทึกค่าตวัเลข ทางหนึง่ออกค�าสัง่ให้เพิม่แรงกดดนั 

อยู่ๆ  ผูจ้ดัการหยางก็โผล่เข้ามาขัดจงัหวะการทดสอบ

"ผมว่านะวศิวกรจ้าว คณุช่วยรบีหน่อยได้ไหม คณุจะท�าอย่างนีอี้กนาน

แค่ไหน งานแบบนีพ้วกเราท�ามาเยอะแล้ว ให้หลบัตาท�าก็ไม่มีทางพลาด!  

คณุเองก็ไม่เห็นต้องท�าให้มนัยุ่งยากขนาดนี ้ เซ็นช่ือซะ เราจะได้เริม่ท�างาน 

คุณกจ็ะได้กลบัไปเรว็หน่อย!"

คนรอบข้างต่างหยุดชะงัก มองดูจ้าวหนานเซียว

จ้าวหนานเซียวบันทึกค่าตวัเลขลงในสมดุโน้ตต่อ ไม่แม้แต่จะเงยหน้า

มามอง "คณุสามารถเริม่ก่อสร้างได้ทันที ฉันเองกส็ามารถไปได้ทันที แต่ 

ฉันจะไม่เซ็นชือ่ ดวู่าคณุจะท�ายังไง"

สีหน้าเขาดูไม่ได้เล็กน้อย ยืนเงียบไม่ส่งเสียงสักค�า

จ้าวหนานเซียวหันหน้าไป "ท�าต่อ!"
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พวกคนงานได้สติก็รับค�า "ครับ" ทีหนึ่ง

"พรุง่นีก้จ็ะได้ผลประเมินข้ันต้น!" เธอคดิอยูค่รูห่นึง่แล้วกบ็อกหยางผงิฝู

หยางผิงฝูปากเอ่ยพึมพ�าค�าหนึ่งแล้วก็จากไปอย่างขุ่นเคือง

เย็นวนันัน้ในห้องท�างานเก่าโทรมท่ีกลายเป็นท่ีพกัช่ัวคราว จ้าวหนานเซียว

อาศยัแสงสลวัจากไฟหลอดไส้สขีาวขนาดย่ีสบิห้าวตัต์ นัง่อยู่หน้าโต๊ะเรยีนช�ารดุ 

ท่ีใช้อิฐหนนุขาข้างหนึง่ เปิดสมุดโน้ตก้มท�างานจนดกึดืน่

วนัต่อมาบุคคลอย่างเลขาฯ เหยยีนและหยางผงิฝกูไ็ด้ฟังผลการตรวจสอบ

และแผนการซ่อมบ�ารงุของจ้าวหนานเซียวในห้องเรยีนท่ีว่างเปล่าของโรงเรยีน 

ท้ังสองจ้องมองกนัทีหนึง่ ก่อนจะออกไปโดยไม่ส่งเสยีงใดๆ สกัค�า

ผ่านไปครู่หนึ่งเลขาฯ เหยียนก็เข้ามา ปิดประตูแล้วยิ้มพลางพูดขึ้น 

"วศิวกรจ้าว ขอปรกึษาคณุเรือ่งหนึง่หน่อย ข้ันตอนการซ่อมบ�ารงุพืน้สะพาน 

เสาสะพาน และรั้วกั้นพวกนั้นท่ีคุณเสนอมาไม่มีปัญหาอะไรท้ังสิ้น แต่ว่า 

คานรปูกล่องจะเปลีย่นแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์* เป็นเหลก็ข้ออ้อย** แทนได้รเึปล่า 

คุณอย่าเข้าใจผิดนะ ผมไม่ได้สงสัยอะไรในคุณภาพ" เลขาฯ เหยียนบอก  

"คณุเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีสถาบันออกแบบส่งมา ค�าแนะน�าคงไม่ผดิพลาดอยูแ่ล้ว 

แต่พืน้ท่ีท่ีเกีย่วข้องไม่นบัว่าน้อยเลย พวกเรากต้็องพจิารณาต้นทุนใช่ไหมล่ะ  

ผมได้ยนิบุคลากรทางเทคนคิบอกว่าปัญหาแบบนีป้กตจิะใช้เหลก็ข้ออ้อยเสรมิ

ความแขง็แรง ไม่เคยมีปัญหามาก่อน ลกูน้องก็ใช้กนัจนคล่องมือ สะดวกกว่า"

จ้าวหนานเซียวบอกอีกฝ่าย "คานรูปกล่องจัดเป็นโครงสร้างอัดแรง

ประเภท A เกณฑ์การออกแบบทางด่วนในตอนแรกคอืต้องเพียงพอต่อปรมิาณ

การจราจรของรถโดยสารคันเล็กหนึ่งหม่ืนห้าพันคันถึงสามหม่ืนคันต่อวัน 

โดยประมาณ และสะพานใหญ่ท่อนนีต้ัง้อยู่ในศนูย์กลางการเช่ือมต่อ ส่วนท่ี

ได้รบัความเสยีหายยังอยู่ในต�าแหน่งส�าคญัท่ีรองรบัแรง เมือ่พิจารณาจาก

* แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ คอืแผ่นท่ีท�ามาจากเส้นใยคาร์บอน มีความแข็งแรงสงู ทนต่ออุณหภมิูสงู แต่มนี�า้หนกัเบา
** เหล็กข้ออ้อย คือเหล็กเส้นท่ีมีลักษณะเป็นปล้องคล้ายอ้อย มักน�าไปใช้งานเสริมคอนกรีตท่ีต้องการโครงสร้าง 
ที่แข็งแรง เพราะรับน�้าหนักและแรงเสียดทานได้ดีกว่าเหล็กเส้นกลม
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หลายด้านรวมกบัผลวดัระดบัการตรวจประเมนิความเสยีหาย ฉันเช่ือว่าควรจะ

ใช้แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เสรมิความแข็งแรง แบบนีจ้ะคงทนกว่าเหลก็ข้ออ้อย 

แน่นอนว่าค�าแนะน�าของฉันในตอนนีอ้าจจะไม่ใช่ค�าแนะน�าท้ายสดุ ฉันจะส่ง

รายงานไปให้บรษัิทท�าการตรวจสอบ สดุท้ายถงึจะได้ผลสรปุ"

เลขาฯ เหยยีนพยักหน้า ท�าสหีน้าล�าบากใจอกีครัง้ "เรือ่งนีผ้มรู ้ แต่ 

ผมกร็ูว่้ารายงานของคณุต้องให้ความส�าคญักบัการปรกึษา...ดจูากแผนงาน

ของคณุ ไม่ใช่แค่ต้นทุนทางเศรษฐกจิท่ีเพิม่ข้ึน ระยะเวลาก่อสร้างกต้็องยืดออก 

พวกเราเสยีหายมากนะ..."

"ฉันเข้าใจ แต่ต้องขออภยัด้วย ส�าหรบัฉันแล้วมาตรฐานความปลอดภยั

มาก่อน ไม่มีช่องทางให้บ่ายเบ่ียง นอกจากว่าผูป้ระกอบการจะตดัความสมัพันธ์

ตัวแทนกบับรษัิทฉัน"

"ได้ๆ ผมทราบแล้ว ผมจะกลบัไปรายงานหัวหน้าเดีย๋วนีล่้ะ วศิวกรจ้าว

คุณท�างานต่อเถอะ"

เลขาฯ เหยียนหัวเราะแหะๆ หยิบเอกสารแล้วรีบออกไป

ฟ้ามดืแล้ว จ้าวหนานเซียวกลบัจากไซต์ก่อสร้างของสะพานใหญ่ไปยัง

ท่ีพัก หลงัจากปิดประตู เปิดสมุดโน้ตท�างาน อยู่ๆ กไ็ด้ยินเสยีงคนเคาะประตู 

เธอจงึลกุขึน้ไปเปิดดู

"ผู้จัดการหยาง? มีอะไรคะ"

หยางผิงฝูเปลี่ยนท่าทีขาดความอดทนท่ีมีต่อเธอเมื่อสองวันก่อน  

ทั่วใบหน้าระบายยิ้ม ชี้เข้าไปข้างใน "วิศวกรจ้าว ผมเข้าไปได้ไหม"

จ้าวหนานเซียวเปิดประตูให้กว้างข้ึน หยางผิงฝูแทรกตัวเข้ามา ย้ิม 

พลางพดู "วศิวกรจ้าว เรยีกผมว่าเหล่าหยางกพ็อ เมือ่สองวนัก่อนผมท�ากริยิา

ไม่ค่อยดีกับคุณเท่าไหร่ ผมเสียใจมาก เป็นความผิดของผมเอง ตอนนี้ 

มาขอโทษคุณ ผมเป็นคนหยาบกร้าน ไม่ค่อยอ่านหนังสือเท่าไหร่ คุณ 

อย่าถอืสาหาความกบัผมเลยนะ" กล่าวจบก็โค้งตวัให้เธอ
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จ้าวหนานเซียวห้ามไว้ "ไม่เป็นไร แต่ละฝ่ายก็มีหน้าท่ีของตัวเอง  

ทุกคนต่างมีเรื่องล�าบาก ฉันเข้าใจค่ะ"

"วิศวกรจ้าวช่างเข้าใจคนจริงๆ!"

หยางผงิฝเูอ่ยชมอีกสองสามค�า มองดสูถานท่ีท่ีเธอพักแล้วกส่็ายศรีษะ 

"วศิวกรจ้าว คณุเดนิทางมาไกลเพือ่ก�ากบัพวกเราท�างาน แล้วยังให้คุณพัก 

ในท่ีแบบนีอ้กี ล�าบากคณุจรงิๆ ผมไม่มีวิธแีสดงออก สนิน�า้ใจเลก็น้อยนีไ้ม่อาจ

แทนความเคารพได้ หวงัว่าคณุจะไม่รงัเกยีจ" กล่าวจบกห็ยิบซองจดหมาย

ออกมาซองหนึง่ "...วศิวกรจ้าวคณุวางใจได้ ออกไปแล้วผมจะลมืทุกอย่าง 

ให้หมด คณุพกัผ่อนเถอะ ผมไปแล้ว ไม่รบกวนคณุแล้ว" เขาวางของแล้วก็

หมุนตวัตัง้ท่าจะไป

ส�านกังานใหญ่ของเครอืเจจกีรุป๊อยู่ท่ีปักกิง่ มีความเกีย่วข้องอย่างลกึซ้ึง

กบัคณุตาของจ้าวหนานเซียว คณุตาของเธอไม่เพยีงแต่เคยเป็นหัวหน้าวศิวกร

ของเครอื ประธานใหญ่ของเครือตอนยังหนุม่ก่อนท่ีจะเข้าเกณฑ์ทหารทางรถไฟ* 

กเ็คยเป็นนกัเรยีนของคณุตา ตอนนีค้ณุตาอายุมากแล้ว แม้จะออกจากงานแล้ว 

แต่กยั็งเป็นท่ีปรกึษาทางเทคนคิของเครอือยู่

เจจีเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของสถาบันออกแบบมานาน หลายปีมานี้ 

ท้ังสองฝ่ายได้ท�าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศร่วมกันไม่น้อย 

ส�าหรบับรษัิทแห่งนีจ้้าวหนานเซียวย่อมไม่รูส้กึว่าเป็นคนอืน่คนไกล แค่คนงาน 

ของบรษัิทในเครอืเจจกีรุป๊ท่ีอยู่ในสงักดักมี็แสนกว่าคนแล้ว การมาก่อสร้าง 

ในสถานท่ีโดยปัจจุบันทันด่วนแบบนี้จึงว่าจ้างคนใต้สังกัด เลี่ยงไม่ได้ท่ีจะ 

เกีย่วโยงถงึความสมัพนัธ์ทางผลประโยชน์บางอย่างของฝ่ายก่อสร้างท่ีเป็น

เจ้าของหรอืไม่กผ็ูจ้ดัเตรยีมวัสดอุุปกรณ์

จ้าวหนานเซียวไม่ใช่มือใหม่ท่ีเพ่ิงออกจากรั้วมหาวิทยาลัย การท่ี 

หยางผงิฝมูาหาตอนนี ้หญิงสาวกพ็อจะเดาได้ว่าอีกฝ่ายมาท�าอะไร

"เดี๋ยวก่อน!"

* ทหารทางรถไฟ เป็นทหารช่างของทางการจีน มีหน้าที่ท�างานก่อสร้างเพื่อการขนส่งทางทหารเป็นหลัก



27我的蓝桥 1

เธอเรยีกคนไว้ หยบิซองจดหมายส่งคนืไป "เหล่าหยาง เอากลบัไปเถอะ"

หยางผิงฝูดูเหมือนจะคาดการณ์ไว้ก่อนแล้ว มือล้วงเข้าไปในอกเสื้อ

เหมอืนจะหยบิมาเพิม่

จ้าวหนานเซียวพูด "ฉันยังคงยืนยันค�าเดิม ทางฉันนี้ไม่สามารถ 

เปลีย่นแผนได้"

หยางผิงฝูหยุดมือท่ีอยู่ในกระเป๋าเสื้อ มองเธออยู่นาน ก่อนจะรับ 

ซองจดหมายคนืแล้วหันหลงัจากไป

จ้าวหนานเซียวปิดประตูแล้วกลับไปนั่ง

ค�่าคืนล่วงไปช้าๆ

บริเวณรอบข้างเงียบสงบลง เสียงเอะอะโวยวายจากการเล่นไพ่ของ

วศิวกรท่ีพกัอยู่ห้องตรงข้ามเงยีบหายไปแล้ว ในหูมีแค่เสยีงลมหวดีหววิท่ีพดั

อย่างบ้าคลัง่จากท่ีไกลดงัเข้ามาแว่วๆ

จ้าวหนานเซียวนวดขมบัสองข้างท่ีปวดหนบึ ยืนข้ึนมาเตรยีมจะต้มน�า้ 

ล้างหน้าแปรงฟันแล้วเข้านอน พลนัได้ยินเสยีงแปลกประหลาดเบาๆ ดงัมาจาก

ทางหน้าต่างจงึหันไปด ูเห็นบนพืน้ข้างหน้าต่างมงีเูลือ้ยอยู่ตวัหนึง่

เธอไม่ได้เพิง่มาไซต์ก่อสร้างเป็นคร้ังแรก และก็ไม่ใช่ครัง้แรกท่ีพบเจองู 

แค่มองปราดเดยีวกร็ูว่้าแม้งตูวันีจ้ะหนงัด�าลายเขียว รปูลกัษณ์น่าพรัน่พรงึ 

แต่ช่ือสามัญคอืงไูช่ฮวา* เป็นงท่ีูพบได้ท่ัวไปตามชนบท ต่อให้คนถกูกดักเ็พียง 

เจบ็แผลเลอืดออก ไม่มีพษิอะไร

หญิงสาวมองไปที่หน้าต่าง

อาคารเรียนเก่าโทรม กระจกหน้าต่างแตกไม่มีช้ินดี วันนั้นตอนท่ี 

เข้ามาพกั เฉินซงหนานได้ช่วยตอกกระดานไม้ให้แล้วน�าฟิล์มพลาสตกิทึบแสง

จากไซต์ก่อสร้างมาปิดท้ังหน้าต่างไว้ท�าเป็นม่านคลมุ

เธอจ�าได้แม่นย�าว่าได้ห่อฟิล์มพลาสตกิไว้อย่างแน่นหนา ไม่มีจดุท่ีเป็น

* งไูช่ฮวา คอืง ูElaphe Carinata เป็นงไูม่มีพิษท่ีมีความว่องไว กนิไก่ หน ู และงชูนดิอ่ืนเป็นอาหาร พบได้ท่ัวไปใน 
ภเูขา พืน้ท่ีรกร้างในจนี เม่ืองไูช่ฮวาตกใจจะปล่อยของเหลวท่ีมีกลิน่เหม็นออกมาจากทางทวารหนกัเพือ่ท�าให้ศตัรตูกใจ
หนไีป
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ช่องโหว่ แต่ว่าตอนนีมุ้มท่ีไม่เตะตาทางซ้ายมมุหนึง่กลบัขาดออกและมีรเูลก็ๆ 

รหูนึง่

จ้าวหนานเซียวไม่ส่งเสยีงใดๆ หยิบแท่งเหลก็ท่ีใช้ยันประตตูอนนอนหลบั

ข้ึนมา เลง็แล้วกก็ดงท่ีูอยู่บนพืน้ จากนัน้เดนิไปท่ีประตแูล้วเปิดออก

มคีนงานคนหนึง่เกาะประตกู�าลงัฟังความเคลือ่นไหวข้างใน พอเห็น

ประตเูปิดออกแล้วมีเธอยืนอยู่หลงัประตกูส็ะดุง้ตกใจ หันหน้าแล้ววิง่หนไีป

"หยุดนะ!" จ้าวหนานเซียวตะโกนค�าหนึ่ง

คนงานหยุดฝีเท้าแล้วเดินคอตกกลับมา

"วศิวกรจ้าว ดึกขนาดนีแ้ล้วท�าไมยังไม่นอน ผมแค่ผ่านทางมาเฉยๆ 

เอ่อ ในห้องคณุมีงหูรอืครบั ผมช่วยจบัให้!"

คนงานจะเข้ามาจับงู จ้าวหนานเซียวปราดมองนอกประตูแล้วหยิบ

โทรศพัท์ข้ึนมา กดหมายเลขโทรออกอย่างไม่รบีร้อนแต่ก็ไม่ชักช้า

"110 ใช่ไหม ฉันจะแจ้งต�ารวจ มีคนจงใจปล่อยงูเข้ามาในที่พักฉัน 

กลางดกึ..."

เธอยังพูดไม่ทันจบ หยางผิงฝูก็โผล่ออกมาจากมุมหนึ่งท่ีนอกประตู 

ก่อนจะแย่งมือถอืไปจากเธอแล้ววางสาย โค้งค�านบัให้เธอไม่หยดุ "คณุจ้าว! 

คณุผู้หญิง! ผมขอล่ะ! ผมผดิไปแล้ว! ผมกไ็ม่มีทางเลอืก ทุกคนต้องกนิข้าว 

ผมเป็นแค่คนงานเลก็ๆ คนหนึง่ ผมจะไปตัดสนิใจอะไรได้ คณุยกโทษให้ผม

เถอะ!"

จ้าวหนานเซียวพดูอย่างเย็นชาว่า "คนอ่ืนจะยังไงฉันไม่สน งานออกแบบ

โครงสร้างท่ีอยู่ในมอืฉันจะไม่มีการอะลุม้อล่วยแม้แต่นดิเดยีว คณุตดัสนิใจไม่ได้ 

ก็ไปเรยีกคนท่ีตดัสนิใจได้มา!"

ขณะท่ีหยางผิงฝูก�าลังลังเลก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์เธอดังข้ึนมา เขา 

ปราดมองหน้าจอรอบหนึง่ รบีพยักหน้า "ได้ๆ พรุง่นีเ้ช้าผมจะตดิต่อเบ้ืองบน 

เบ้ืองบนว่าไง ผมกท็�าตามนัน้!"

จ้าวหนานเซียวค่อยรบัสายโทรศพัท์ท่ีดงึกลบัมาได้ "ไม่มอีะไรแล้วค่ะ 
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เมือ่ครูน่ีเ้ป็นแค่เรือ่งเข้าใจผดิค่ะ ขอโทษท่ีรบกวนนะคะ"

เมือ่เห็นเธอวางสาย หยางผงิฝกูถ็อนใจโล่งอก ท้ังรูส้กึสิน้หวงัเลก็น้อย

เดมิคิดว่าผูห้ญิงท่ีมาจากเมืองแบบนีพ้อเจองอูยู่ในท่ีพกักลางดกึจะต้อง

ตกใจขวญัหนดีฝ่ีอ ถงึตอนนัน้เขาจะได้ช่วยเธอจบังแูล้วขู่ว่าท่ีนีมั่กจะมีงพิูษ

ผ่านไปผ่านมา เคยกดัคนบาดเจบ็มาก่อน ไม่อยากจะเชือ่ว่าเธอยังกล้าอยู่ต่อ

แล้วสูก้บัเขา นกึไม่ถงึเลยจรงิๆ ว่าคนืนีไ้ด้พบเจอกบัตอแข็งของจรงิ ใช้ไม่ได้

ท้ังไม้อ่อนไม้แข็ง

เฉินซงหนานท่ีอยูห้่องข้างๆ ตกใจตืน่ข้ึนมาจากความฝัน เปิดประต ู

วิง่ออกมา เห็นหยางผงิฝถูอืงเูดนิก้มหน้าสิน้หวังจากไปกต็กใจอย่างมาก

"วศิวกรจ้าว เม่ือกีเ้กดิอะไรข้ึน ท�าไมในห้องคณุถงึมงี ู คณุไม่เป็นไร 

ใช่ไหม"

"ไม่เป็นไร เรื่องไม่คาดฝันเล็กน้อย จัดการแล้ว นายพักผ่อนเถอะ"  

จ้าวหนานเซียวปิดประตลูง

แผนงานยังไม่ได้ยืนยนัข้ันสดุท้าย เพือ่เร่งระยะเวลาก่อสร้าง วันรุง่ขึน้

ทีมก่อสร้างจึงเริ่มเจาะพื้นสะพานส่วนท่ีเสียหายก่อน เท่ียงของวันถัดไป 

จ้าวหนานเซียวก�าลงักนิข้าวอยูใ่นห้องแห่งหนึง่ของโรงเรยีนท่ีใช้เป็นโรงอาหาร

ไซต์ก่อสร้าง เฉินซงหนานก็ถอืกล่องข้าวเดินมานัง่ข้างๆ แล้วส่งนมกล่องให้เธอ

"เมือ่กีผ้มเห็นร้านเลก็ๆ ในหมูบ้่านมีขายนมวัว ผมเลยแวะซ้ือให้คณุ

หนึง่ลงั ท่ีเหลอืวางไว้หลงัประตหู้องคณุแล้วนะครบั"

"ขอบคุณ ราคาเท่าไหร่ ฉันกลับไปแล้วจะจ่ายเงินให้"

"ไม่ต้องๆ ของไม่แพง!" เฉินซงหนานรีบโบกมือปัด

"ฉันควรจ่าย" จ้าวหนานเซียวยิ้ม

เฉินซงหนานมองเธอ อ้าปากราวกบัอยากจะพดูอะไร สดุท้ายกไ็ม่ได้พดู 

เพยีงเจาะหลอดให้แล้วย่ืนไปตรงหน้าหญิงสาว "นีค่รบั"

ความจริงจ้าวหนานเซียวไม่ค่อยชินกบัการท่ีผูช่้วยเอาใจใส่และสภุาพ
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ขนาดนี ้แต่ของส่งมาแล้ว จะไม่รบัก็ไม่ได้

เธอก้มลง เพ่ิงดดูไปได้แค่ค�าเดยีวก็ได้ยินเสยีงเรียกตนเองแว่วเข้ามา 

"วศิวกรจ้าว!" พอเงยหน้าข้ึนกเ็ห็นหยางผงิฝพูดูคยุกบัคนคนหนึง่พลางเดนิมา

ทางนี้

ชายคนนัน้ยงัหนุม่อยู่มาก ประเมินด้วยตาไม่น่าเกนิย่ีสบิห้าปี รปูร่างสงู  

ขายาว สวมเสือ้แจก็เกต็สนี�า้เงนิเข้มธรรมดาๆ

จ้าวหนานเซียวกวาดสายตามองใบหน้าของอกีฝ่ายแล้วกต้็องหยุดชะงกั

หน้าผากเอิบอ่ิม คิว้เชิดขึน้ ดวงตาดอกท้อท่ีงดงามอย่างย่ิงยวดราวกบั

ใช้พูก่นัวาดท่ีเพยีงพอให้ผูห้ญิงอิจฉา แววตาลกึล�า้ ดัง้จมกูเป็นสนั...นอกจาก

เส้นผมท่ีเปลี่ยนเป็นตัดสั้นและผิวท่ีคล�้ากว่าคนในความทรงจ�าคนนั้นแล้ว  

การรบัรูข้องเธอในตอนแรกกค็อืวนันีท่ี้นีต่วัเธอได้พบกบัคนท่ีหน้าตาคล้ายกบั

คนคนหนึง่เป๊ะ

แม้ตัง้แต่เลก็จนโตจะไม่เคยชอบคนคนนัน้มาก่อน แต่จ้าวหนานเซียว 

กย็อมรบัว่าหน้าตาของคนคนนัน้โดดเด่นอย่างยิง่ ท้ังยังเปล่งประกายราวกบั

ส่องแสงได้ ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนกท็�าให้คนมองเขาตัง้แต่แรกเห็น

ตอนท่ีเธอมองอีกฝ่าย คนคนนัน้กเ็หมอืนจะสมัผสัได้ถงึสายตาท่ีมองมา

จากข้างหน้าจงึหันมา ในเวลากระช้ันชดิเธอถอนสายตาไม่ทัน สายตาท้ังสองจงึ

ประสานกนั

นัยน์ตาของเขาค้างเล็กน้อย ฝีเท้าเชื่องช้าลง สุดท้ายก็หยุดไป

"วศิวกรสว ีเธอกคื็อวิศวกรจ้าวจากสถาบันออกแบบท่ีผมเพิง่บอกคณุไป"

หยางผิงฝูเห็นเขาหยุดจ้องจ้าวหนานเซียวจึงรีบแนะน�า

วิศวกรสวี? เป็นเขาจริงด้วย!

ไม่คดิเลยจรงิๆ ว่าจะได้เจอคนสารเลวแซ่สวคีนนัน้ท่ีไม่ได้เจอกนัมา

หลายปีแล้วท่ีนี่ในวนันี้

เขากลบัมาประเทศจนีตอนไหน แล้วก.็..สรปุว่าท�างานในสายนีจ้รงิๆ 

เหรอ
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จ้าวหนานเซียวรูส้กึเหลอืเช่ือเกนิไปแล้ว ดงันัน้จงึส�าลกันมในปากท่ียงั

ไม่ทันกลนืลงไป ไอขึน้มาแล้วลนลานหันหลงัไป

เฉินซงหนานเห็นแล้วก็รีบรับนมวัวท่ีอยู่ในมือเธอไป ก่อนจะยื่น 

กระดาษเช็ดปากส่งให้ "วศิวกรจ้าวคณุเป็นอะไร นมวัวมีปัญหาอะไรรเึปล่า"

จ้าวหนานเซียวรูส้กึอับอาย รบักระดาษไปปิดปากแล้วพยายามหยุดไอ 

โบกไม้โบกมอื ยืนข้ึนแล้วหันกลบัไป

"นีคื่อวิศวกรสวีท่ีมาจากส�านกังานใหญ่ประจ�าพืน้ท่ีของเรา รบัผดิชอบ

โครงการนี ้เพิง่มาถงึ" ผูจ้ดัการแนะน�าอกีฝ่ายให้เธอ

ตอนท่ีจ้าวหนานเซียวไอ ชายหนุม่จ้องมองเงาหลงัของเธอตลอดเวลา 

ตอนนี้สายตาท้ังสองข้างค่อยละออกจากร่างของหญิงสาวในท่ีสุด มองดู 

เฉินซงหนานท่ีมีสีหน้าเป็นห่วงและยังยืนอยู่ข้างๆ เธอก็หรี่ตาลงเล็กน้อย  

จากนัน้ค่อยก้าวเข้ามาตรงหน้า

"เรยีกผมว่าสวีซู่กพ็อ วศิวกรท่ีรบัผดิชอบงานนีต้ดิธรุะช่ัวคราว พอดี 

ผมว่างอยู่ เลยให้ผมมาแทน ขอโทษด้วยท่ีมาช้า หวงัว่าจะไม่ถ่วงการท�างาน

ของคณุ วิศวกรจ้าว ขอฝากตัวด้วย"

ใบหน้าของเขาผุดรอยย้ิมบางๆ ดูมีพิธีรีตอง พอพูดจบก็โค้งให้เธอ 

เลก็น้อย เป็นฝ่ายยืน่มอืท่ีมนีิว้เรยีวยาวออกมาก่อน รอให้เธอตอบรบั
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ตอนท่ีจ้าวหนานเซียวพบกบัสวซู่ีเป็นครัง้แรกเธอเพิง่จะอายุสบิห้า เขา

อายุน้อยกว่าเธอหนึง่ปีกค็อืสบิสี ่ ภายหลงัท้ังสองเรยีนโรงเรยีนมธัยมเดยีวกนั 

มหาวทิยาลยัเดยีวกนั บ้านของเขาและเธอมีความผกูพนักนัเลก็น้อย ดงันัน้

แม้ว่าหลายปีมานีจ้ะไม่ได้เจอกนัอกี พอพบกนัอีกครัง้เม่ือครูเ่ขากท็�าให้เธอ

รูส้กึเหมอืนเปลีย่นไปเป็นคนละคน เตม็ไปด้วยความแปลกหน้าไม่คุน้เคย แต่

ระหว่างท้ังสองจะเรยีกว่าแปลกหน้าก็ไม่ได้จรงิๆ

แต่ว่าในเมือ่เขาท�าเหมือนกบัเพิง่พบกนัเป็นครัง้แรก เธอคงไม่แสดงตวั

ออกมาว่ารูจ้กักนัแล้ว

ที่จริงเป็นแบบนี้ก็ดี อีกอย่างเธอก็ไม่มีเรื่องเก่าๆ อะไรจะคุยกับเขา

จ้าวหนานเซียวสบสายตาของคนคนนัน้ท่ีมองมา ปลายนิว้แตะฝ่ามอื

ของเขาท่ีค้างอยู่กลางอากาศ

"จ้าวหนานเซียว วิศวกรสวีไม่ต้องเกรงใจ" ท่าทีของเธอมีมารยาท 

ในการท�างานเหมือนเวลาปกติ "ฉันคิดว่าทางผู้จัดการหยางคงจะรายงาน

สถานการณ์ให้คุณบ้างแล้ว ถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรจากฉันทางนี้ 

กรณุาบอกมาเลยค่ะ"

สวซู่ีเกบ็มอืกลบัไปช้าๆ แล้วพยักหน้า "สถานการณ์พ้ืนฐานผมเข้าใจ

บทที่
3
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แล้ว ถ้าคณุสามารถช่วยได้กจ็ะดไีม่น้อย แต่ก่อนท่ีจะสรปุผล ผมอยากไปดู 

ตัวสะพานก่อน ข้อนีเ้ช่ือว่าวศิวกรจ้าวคงเข้าใจ"

เขาก็ใช้น�้าเสียงเป็นทางการอย่างเวลาท�างาน

"แน่นอนค่ะ เชิญวิศวกรสวีตามสบาย ฉันรอได้เสมอ"

ชายหนุ่มมองดูเธอ สายตาทอประกายอย่างมีนัยไม่ชัดเจน ก่อนจะ 

หันไปมองทางทิศของสะพานแห่งนัน้ท่ีอยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตร

"เหล่าหยาง ผมจะไปดูสถานที่สักหน่อย"

หยางผิงฝรูัง้เอาไว้ "ไม่ต้องรบีครบั! วศิวกรสวคีณุเพ่ิงมาถงึตอนเท่ียงตรง 

กนิข้าวกนัก่อนเถอะ!"

คนงานหลายคนกนิข้าวเสรจ็และไปแล้ว ถาดอาหารสองสามใบท่ีอยู่ 

บนโต๊ะอาหารกถ็กูกวาดถงึก้นถาดตัง้แต่แรก

"วศิวกรสวีคุณรอก่อน เดีย๋วผมเรียกให้คนท�าอาหารผดักบัข้าวสะอาดๆ 

สองสามอย่างให้คณุต่างหาก!"

"ไม่ต้องหรอก ผมกินที่ตัวอ�าเภอมาแล้ว ยังไม่หิว"

บนโต๊ะมีหมวกนริภยัใบหนึง่ท่ีไม่รูว่้าคนงานคนไหนท้ิงไว้ เขาเกบ็ข้ึนมา

แล้วหมนุตัวจากไป

"อ๊ะ งั้นผมให้คนมาเปลี่ยนหมวกให้คุณ!" หยางผิงฝูเรียกเขาอีก

สถานท่ีก่อสร้างมีการแบ่งแยกเพื่อความสะดวกและเพ่ือประโยชน ์

ในการท�างาน สีหมวกนิรภัยของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกันไป

คนงานท่ัวไปสวมหมวกสีเหลือง คนงานมีฝีมือสวมหมวกสีน�้าเงิน 

บุคลากรรกัษาความปลอดภยั การก่อสร้าง ตรวจสอบทางเทคนคิ หรอืดแูล

เรือ่งพืน้ฐานสวมหมวกสแีดง ผูท่ี้สวมหมวกนริภยัสขีาวโดยท่ัวไปแล้วเป็น 

คนดแูลงานวศิวกรรมหรอืคนจากฝ่ายโครงการ เป็นบุคลากรท่ีดแูลในระดบักลาง

ถงึสงู

"ไปหาใบสีขาวมาให้วิศวกรสวี..."

หยางผงิฝูสัง่คนงานคนหนึง่ท่ีอยู่ด้านข้าง เงยหน้ามากเ็ห็นวิศวกรสวี
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สวมหมวกสเีหลอืงเดินก้าวยาวมุ่งไปทางไซต์ก่อสร้างแล้วจงึรบีตามไป

จ้าวหนานเซียวหันหน้ามาพดูกบัเฉินซงหนานท่ียังคงจ้องมองเงาหลงั

ของสวีซู่ "กนิข้าวเสรจ็แล้วกเ็อาข้อมูลของเราไปถ่ายเอกสารให้เขาชุดหนึง่"

"ครับ!"

เฉินซงหนานกวาดข้าวสองสามค�าท่ีเหลอือยู่ในกล่องข้าวเสรจ็แล้วกจ็ากไป

อย่างรวดเรว็

เย็นวนันัน้สวซู่ีก็ไม่กลบัไปตวัอ�าเภอ เขาอยู่ค้างในอาคารของโรงเรยีน 

นอนร่วมกบัคนงานสองสามคน ชายหนุม่ไม่ปล่อยให้จ้าวหนานเซียวรอนาน 

วันต่อมาหลังจากท่ีจัดประชุมอย่างง่าย เขาก็อนุมัติแผนงานของเธอ ให ้

ทีมก่อสร้างรอค�าแนะน�าสดุท้ายจากทางสถาบันออกแบบ

ไม่กี่วันต่อมาจ้าวหนานเซียวก็ได้รับการอนุมัติ พวกเขาเห็นชอบต่อ

รายงานของเธอ

โครงการน้ีเป็นส�านกังานจดัการท่ีว่าจ้างให้ก่อสร้างโครงสร้างข้ันพืน้ฐาน

ของสะพานถนน ในเมือ่คนท่ีรบัผดิชอบโครงการวิศวกรรมของฝ่ายออกแบบเดมิ

และหน่วยงานก่อสร้างต่างยืนยันอย่างนี ้กแ็สดงว่าตอนนีไ้ด้เคาะค้อนลงมตแิล้ว

จ้าวหนานเซียวจดัเกบ็ข้อมูลเสร็จกอ็อกจากห้องเรยีนท่ีใช้เป็นห้องท�างาน 

เดนิมาท่ีระเบียง เห็นหยางผงิฝขูวางอยู่หน้าสวซู่ีท่ีมุมทางเดนิ

นีเ่ป็นทางท่ีเธอต้องผ่านหากจะกลบัท่ีพกั เม่ือโดนขวางไว้ เธอจงึลงัเล

เลก็น้อยแล้วเดินช้าลง

หยางผิงฝดึูงบุหรีก่ล่องหนึง่ออกมาจากกระเป๋าเสือ้ หยิบข้ึนมาส่งให้

วิศวกรสวหีนึง่มวนแล้วพดูว่า "ไม่ได้พกบุหรีด่ีๆ  ตดิตวัไว้ นีผ่ลติในท้องถิน่เรา  

ว่ากนัว่าละมนุกลมกล่อม ท้ังยังกระตุน้ให้ตืน่ วศิวกรสวคีณุลองด ูถ้าหากชอบ 

บอกมาค�าเดยีว ครัง้หน้าผมเอามาให้"

สวซู่ีรบัไปแล้วกด็ม หยางผงิฝจุูดบุหรีใ่ห้ ชายหนุม่สดูค�าหนึง่แล้วพ่นควนั

ออกมา พยักหน้า



35我的蓝桥 1

"ไม่เลวเลย" เขามองหยางผงิฝทีูหนึง่แล้วถาม "เหล่าหยาง คณุมเีรือ่ง

อะไรอกี"

"วิศวกรสวี คุณเพิ่งมาถึง เรื่องบางอย่างท่ีนี่คุณอาจไม่ค่อยเข้าใจ 

ซัพพลายเออร์วัสดุจากเหล็กกล้าท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวิศวกรรมคือ 

น้องชายภรรยาของรอง ผอ. ส�านักงานจัดการคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ  

ก่อนหน้านีค้อยจดัซ้ือให้ทางนัน้มาตลอด ครัง้นีเ้พือ่ท่ีจะเร่งระยะเวลาก่อสร้าง

ได้เตรยีมสนิค้าไว้เรยีบร้อยแล้ว เหลอืแค่ส่งของมา..."

ผู้จดัการต้ังใจลดเสยีงพดูให้เบาลงแล้วแต่กยั็งพอเข้าหูแว่วๆ จ้าวหนานเซียว

หยุดฝีเท้า

"...ช่างเทคนคิบอกว่าจะใช้วสัดุจากเหลก็กล้ากไ็ด้ คณุดวู่าคณุสามารถ

บอกผู้หญงิท่ีมาจากสถาบันออกแบบคนนัน้อกีทีได้รเึปล่า หรอืไม่ก ็ขอแค่ทางนี้

คุณอนมุติัให้ใช้วสัดจุากเหลก็กล้ากพ็อ เรือ่งทางส�านกังานไม่ใช่ปัญหา"

"ถ้าหากว่าผมเปลีย่นวัสด ุ คณุจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้าง" สวีซู่ถามด้วย

ท่าทีสบายๆ

หยางผงิฝทู�าสหีน้าเหมือนถกูกล่าวหาทันที พยายามแก้ตวั พอเห็น 

อีกฝ่ายมองตนเองคล้ายย้ิมคล้ายไม่ยิม้ ใบหน้ากร้็อนผ่าว เอ่ยอย่างกระดาก 

"ไม่ใช่ว่าผมอยากได้ผลประโยชน์อะไรจรงิๆ งานสายนีก้เ็ป็นอย่างนีม้าตลอด 

ผมเองกไ็ม่มีทางเลอืก อีกอย่างผมเป็นคนงานตวัเลก็ๆ ถ้าจะมีผลประโยชน์อะไร

พอแบ่งมาถงึผมกมี็แต่ขายุง เพยีงพอให้เลีย้งของว่างมือ้ดกึกบัพีน้่องท่ีท�างาน

ใต้สงักดัเท่านัน้เอง..."

เขาพดูพลางหันกลบัไปมองข้างหลงั เม่ือไม่เห็นใครกล้็วงซองจดหมาย

ออกมาจากในกระเป๋าเสือ้ซองหนึง่แล้วย่ืนส่งไป

สวซู่ีหัวเราะ "อะไรกนั ผมยังไม่ได้ท�าอะไรสกัอย่างกจ็ะแบ่งผลประโยชน์

แล้วหรอื"

หยางผิงฝูก็หัวเราะพลางพูด "แค่ค่าเหนื่อยเล็กๆ น้อยๆ วิศวกรสว ี

คณุวางใจได้ ผมกล้าเอาหัวเป็นประกนัให้คณุ วัสดุท่ีใช้เป็นของดี ตรงตาม
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มาตรฐานแน่นอน ไม่มีทางเกดิปัญหาอะไรแม้แต่นดิเดยีว..."

เขาพดูยังไม่ทันจบค�ากเ็ห็นคนหนุม่ตรงหน้าพลนัหน้าเปลีย่นส ี ใบหน้า

เปลีย่นเป็นเคร่งขรมึ

"แล้วถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาล่ะ"

หยางผิงฝูชะงักไป

"ถงึตอนนัน้อย่าว่าแต่หัวของผูจ้ดัการหยางอย่างคณุเลย ต่อให้บิดหัวของ

รอง ผอ. ส�านกังานอะไรนัน่ออกมาก็ไม่พอชดใช้!"

สวีซู่โยนบุหรี่ทิ้ง เหยียบให้ดับแล้วหมุนตัวจากไป

"วศิวกรสว!ี" หยางผงิฝทู�าใจแข็งรบีเรยีกอีกฝ่ายไว้ "คณุอย่าเพิง่รบีไป 

ผมได้ยินเลขาฯ เหยียนบอกว่าฝ่ายท่ีเกีย่วข้องทางนีมี้โครงการใหม่ขนาดใหญ่

ท่ีต้องการประมูลก่อสร้าง ผูจ้ดัการกค็อืรอง ผอ. ส�านกังาน พวกเราได้เตรยีมการ

ล่วงหน้าไว้พร้อมแล้ว มีก�าลงัท่ีพร้อมประมูล แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องแข่ง..."

สวีซู่หยุดฝีเท้า หันกลับมาช้าๆ

ชายหนุม่แซ่สวคีนนีม้องแวบแรกเหมอืนหนุม่เสเพลไม่ค่อยน่าเช่ือถอื 

แต่พอลงไซต์ก่อสร้างแล้วกเ็ปลีย่นไปเป็นเคร่งครดัเอาการ นอกจากนีจ้าก 

การสงัเกตของเขา อีกฝ่ายยังดเูป็นมืออาชีพอีกด้วย

หยางผงิฝถูกูสายตาคมปลาบของอีกฝ่ายจ้องมองจนในใจเริม่ป่ันป่วน 

จงึฝืนยิม้แห้ง "วศิวกรสว ีมองผมแบบนีท้�าไม"

สวซู่ีเดนิกลบัมา "เหล่าหยาง ผมรูว่้าคณุท�างานสายนีม้ากีปี่แล้ว คดิว่า

ผมยืนไปคุยไปไม่ปวดเอว* หรอืไง ยังไม่ยอมแพ้อีกเหรอ"

"ที่ไหนกัน..." หยางผิงฝูปฏิเสธ

สวซู่ีหัวเราะ "ผมจะบอกให้นะ แนวหน้ามอีะไรเกดิข้ึน ล�าบากขนาดไหน  

สิง่ท่ีผมรูไ้ม่ได้น้อยไปกว่าคณุ หยางผงิฝ"ู เขาหยุดไปครูห่นึง่ "ความจรงิทุกคน 

กล็�าบากกนัท้ังนัน้"

"เอาอย่างนีแ้ล้วกนั แค่ไม่ล�า้เขตเส้นแดง ใครจะเตรยีมสนิค้า ผมไม่ยุง่

* ยืนไปคุยไปไม่ปวดเอว หมายถึงคนที่แสดงความคิดเห็นของผู้อื่นในมุมมองของตัวเองโดยไม่คิดถึงความเป็นจริง 
หรือคนที่เอาแต่พูดโดยไม่ค�านึงถึงความเป็นจริง
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ด้วย ขอเพยีงท�างานในตอนท้ายให้ดกีพ็อแล้ว แต่ว่าครัง้นีผ้มเพิง่บอกไปว่า 

ไม่ได้กคื็อไม่ได้! ไม่ต้องมาบอกว่ารอง ผอ. ส�านกังานอะไรท้ังนัน้ ต่อให้ 

เง็กเซียนฮ่องเต้หรือเหล่าจื่อมาให้สร้างพระต�าหนักหลิงเซียว* ผมก็จะพูด 

แบบนี้ ก่อสร้างตามแผนงานของวิศวกรจ้าวซะ! ถ้าประมูลงานไม่ส�าเร็จ 

เพราะไปล่วงเกนิใครมาจรงิๆ ให้โทษเบ้ืองบน ผมรบัผดิชอบเอง!" สวซู่ีพดูจบ

กส็ะบัดหน้าจากไป

หยางผิงฝูยืนตะลึงอยู่กับท่ี ครู่หนึ่งค่อยได้สติ เขาขมวดคิ้วครุ่นคิด 

ก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรออก

"...หัวหน้าฝ่าย เรือ่งราวกเ็ป็นแบบนี ้ ไม่ใช่ว่าผมไม่ไว้ใจคนท่ีเบ้ืองบน

ส่งมา แต่ว่าคนหนุ่มสาวมักหุนหันพลนัแล่นไม่ยอมฟังอะไรเลย เรือ่งโครงการ

ก่อสร้างเรือ่งเลก็ เรือ่งส�าคญัคอืเป้าหมายหลกัหลงัจากนี ้ตอนนีบ้รษัิทสาขา

ไม่ใช่แค่ดผูลงาน ระหว่างบรษัิทสาขาเองกมี็แข่งขันกนัเพ่ือผ่านการประเมิน 

ทุกอย่างกดดนัไปหมด ถ้าหากมเีหตไุม่คาดคดิเกดิข้ึนเพราะเรือ่งนีก้ไ็ม่คุม้เลย

จรงิๆ นะ..." เขาบ่นระบาย

ทางนัน้กระแอมทีหนึง่ "พอแล้ว! ไม่ต้องพดูแล้ว ก่อสร้างไปตามแผนงาน 

ท่ีเซ็นกพ็อ"

หยางผิงฝูลังเลอยู่ครู่หนึ่ง สุดท้ายก็ยังรู้สึกไม่ยินยอม

"ไอ้เด็กนี่มันมาจากไหน ท�าไมไม่เคยเห็นมาก่อน"

ในโทรศัพท์ทางนั้นก็เอ่ย "เขาแซ่อะไร"

"สวี"

"แล้วประธานใหญ่แซ่อะไร"

"แซ่สว.ี.." หยางผงิฝเูพิง่พดูออกไปกเ็ข้าใจทันที "ญาตขิองประธานใหญ่

หรอื"

"ลูกชาย!"

หยางผิงฝูตะลึงงัน

* พระต�าหนักหลิงเซียว เป็นวังที่ประทับของเง็กเซียนฮ่องเต้
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"ว่าไปกแ็ปลก งานในเครอืมท้ัีงอสงัหารมิทรพัย์ การเงนิ การลงทุน ถ้า

เขาอยากไป มีท่ีไหนไม่ท้ังสบายและมีหน้ามีตา ดนัอยากมาท�างานก่อสร้าง 

ได้ยินว่าท่ีเรยีนตอนอยูต่่างประเทศเม่ือสองสามปีก่อนกเ็ป็นด้านน้ี พอกลบัมา 

กไ็ปท�าถนนท่ีภาคตะวนัตก ดเูหมือนจะอยูเ่ป็นปีกว่า นัน่ไงล่ะ เพิง่กลบัมาได้ 

ไม่กีวั่น นายน่ะโชคด ีนายเจอเข้าให้แล้ว"

หยางผิงฝูพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ

"ยงัไงกเ็อาตามนีล้ะกนั นายท�าตามท่ีเขากบัคนของสถาบันออกแบบ

บอกกพ็อ คณุภาพมาก่อน ข้อนีต้้องรบัประกนัไว้ให้ได้ พวกเรามกีารแข่งขัน 

พอเทียบกบัเม่ือหลายปีก่อนแล้วสถานการณ์โดยรวมในตอนนีก้ด็ข้ึีนไม่น้อย 

ถงึจะล่วงเกนิคน แต่ก็ไม่ถงึกบัโดนบีบจนเกนิไป..."

จ้าวหนานเซียวแอบออกมาจากหลงัประตผูพุงัของห้องเรยีน กลบัไปยัง

สถานท่ีพกัของตัวเอง

หนึ่งสัปดาห์ให้หลัง สถานการณ์ท่ีไซต์ก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น  

จ้าวหนานเซียวกเ็ตรยีมจะไปแล้ว คนืก่อนหน้าท่ีจะกลบัเธอไปค้างท่ีตวัอ�าเภอ 

จะได้ข้ึนรถไฟรอบเช้าวนัถดัไปได้ทัน

เย็นวนันัน้สวซู่ีขับรถไปส่งเธอกบัเฉินซงหนานท่ีอ�าเภอ เข้าพกัในโรงแรม 

ท่ีมีการเซ็นสญัญารบัรองแขกกบัรฐับาลท้องถิน่

เศรษฐกิจในท้องถิ่นยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นัก นอกจากถนนใหญ ่

ไม่กีเ่ส้นในใจกลางท่ีดแูล้วถอืว่าสว่างไสวเป็นระเบียบ ถนนเส้นอ่ืนส่วนใหญ่ 

ท่ีเห็นในอ�าเภอยังเป็นสถาปัตยกรรมแบบเก่าท่ีสร้างในศตวรรษท่ีแล้ว โรงแรม 

ท่ีเรยีกตวัเองว่าห้าดาว อย่างมากสดุกไ็ด้ห้องพกัมาตรฐานสามดาว แต่นีค่อื

สถานท่ีท่ีดท่ีีสดุท่ีจ้าวหนานเซียวได้นอนในช่วงนีแ้ล้ว อย่างน้อยกไ็ด้อาบน�า้อุ่น

ดีๆ

สองวันมานี้อยู่ๆ อุณหภูมิก็ลดลง เย็นเม่ือวานซืนขณะท่ีเธอต้มน�้า 

เช็ดตวักเ็หมอืนจะหนาวจนแข็งเลก็น้อย วนันีพ้อเสรจ็งานได้ผ่อนคลาย ศรีษะ
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กลบัรูส้กึปวด คนกอ่็อนยวบไม่มีแรง แต่ตลอดทางท่ีนัง่รถมาตวัอ�าเภอกลบั

อดทนไว้ไม่แสดงออกมา ถงึโรงแรมแล้วกเ็ข้าห้อง ท้ังล้าท้ังเพลยี แม้จะเป็น

เวลาอาหาร แต่เธอไม่มคีวามอยากอาหารเลยสกันดิ คดิแค่ว่าอยากอาบน�า้

แล้วเข้านอนเรว็หน่อย

จ้าวหนานเซยีวแกะยาส�ารองท่ีพกตดิตวัไว้ตลอดออกมาจากมมุกระเป๋า 

ขณะก�าลงัจะกนิกริง่ประตกูด็งัข้ึน เธอจงึเดนิไปเปิดประตู

"เสี่ยวเฉิน?"

"วศิวกรจ้าว วิศวกรสวีบอกว่าจะเลีย้งข้าวเย็นพวกเรา เขารูจ้กัร้านอาหาร

ช่ือดงัในถิน่นี ้รสชาตไิม่เลว" เฉินซงหนานหันไปมองทางลฟิต์

หญิงสาวมองไปตามทางท่ีอีกฝ่ายมอง สวซู่ีสองมือล้วงกระเป๋า ยืนอยู่

หน้าลฟิต์โดยหันข้างให้ทางนี ้ สายตาตกอยู่ท่ีผนงัฝ่ังตรงข้าม ดเูหมอืนก�าลงั

ศึกษาหน้าจอเลก็ๆ ด้านบนท่ีมีตวัเลขเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงชัน้อาคาร

เธอเกบ็สายตากลบัมา ย้ิมเลก็น้อยแล้วบอก "อีกสกัพกัฉันมีธรุะ ไม่ไป

ดีกว่า พวกนายไปกนิกนัเถอะ"

จ้าวหนานเซียวพยักหน้าให้เฉินซงหนานที่มีสีหน้าผิดหวัง จากนั้นก็ 

ปิดประต ู แกะยาแก้หวดัสองเม็ดออกมาจากแผงยาแล้วกลนืลงไป ก่อนจะ 

เดนิเข้าห้องน�า้ ทว่าเพิง่ถอดเสือ้ผ้าได้ครึง่หนึง่ก็ได้ยนิเสยีงกริง่ประตดูงัข้ึนมา

อีก เธอจงึได้แต่สวมชุดกลบัไปลวกๆ แล้วไปเปิดประตู

พอเปิดประตหูญงิสาวกต้็องชะงกั ท่ียืนอยู่นอกประตคูรัง้นีก้ลบัเป็นสวซู่ี

เธอกวาดมองด้านหลงัสวซู่ีอย่างรวดเรว็กไ็ม่เห็นเฉินซงหนาน ดเูหมือนว่า

พวกเขาจะลงไปแล้ว แล้วสวซู่ีค่อยแอบกลบัมาคนเดยีว

"มีอะไรหรือ"

สวีซู่มองเธอ ท�าท่าเหมือนจะพูดแต่ก็ไม่พูด

"...คณุรูส้กึไม่สบายรเึปล่า ตลอดทางท่ีนัง่รถมาผมเห็นคณุดูไม่ค่อย 

มีชวิีตชีวา"

เขาลูบผมสั้นเกรียนของตนเอง ในที่สุดก็พูดออกมา
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ตอนมาเขาเป็นคนขับรถ เธอนัง่อยู่ท่ีเบาะหลงั ไม่เห็นเขาหันหน้ามาเลย 

แสดงว่าท่ีจรงิแล้วเขามองเธอจากกระจกมองหลงัมาตลอดทางหรอื

จ้าวหนานเซียวในใจเกิดความรู้สึกไม่ชอบใจที่น่าอึดอัด

"เปล่า ฉันสบายดี" เธอพูดเรียบๆ

สวีซู่เงียบไป สายตายังคงมองเธอพลันขมวดคิ้วเล็กน้อย ความ 

ระแวดระวงัเมือ่ครูน่ีห้ายไปแล้ว บนใบหน้าปรากฏสหีน้าเพกิเฉยในแบบท่ี 

ให้ความรู้สึกไม่สนใจโลกที่เธอคุ้นเคยอย่างยิ่ง

"ไม่เป็นไรก็ดี ผมแค่ถามเฉยๆ คุณพักผ่อนเถอะ ไม่รบกวนแล้ว"

เขาหันหน้าไป ไม่นานเงาร่างก็หายเข้าไปในลิฟต์
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เฉินซงหนานกบัสวซู่ีมาท่ีร้านอาหารท่ีบอกไว้ในตอนแรก ยามหัวค�า่ 

เมือ่ไฟเริม่เปิดกต็รงกบัเวลาอาหารพอด ีแต่กต้็องรอถงึจะมีท่ีนัง่

"หาที่กินที่ไหนสักที่ก็พอแล้วครับ"

ตลอดทางมานีเ้ฉินซงหนานรูส้กึได้ว่าสวีซู่เหมือนจะไม่ได้กระตอืรอืร้น

สกัเท่าไหร่ จงึออกความเห็นทันที

มีร้านอาหารรมิทางเท้าท่ีหัวมุมมีคนลกุออกมาโต๊ะจงึว่างพอด ีท้ังสอง

เลยแทรกตวัเข้าไปแทนท่ี สัง่อาหารสองสามอย่าง ท้ังยังสัง่เหล้าข้าวฟ่างสด

หมักเองท่ีเถ้าแก่ร้านเป็นคนแนะน�า บอกว่าทุกคนท่ีได้ดืม่ไม่มีใครบอกว่าไม่ดี

"ดื่มเพียวๆ ได้ไหม" สวีซู่ถาม

เฉนิซงหนานปกตดิืม่เบียร์อยู่บ้าง หลงัจากท่ีสวีซู่มา จ้าวหนานเซียว 

กส่็งเขาให้ไปช่วยงาน อยู่ด้วยกนัไม่กีว่นักเ็ริม่คุน้เคยบ้างแล้ว เขาค่อนข้าง 

รูส้กึเคารพวศิวกรจากเครอืเจจกีรุป๊ท่ีดเูหมอืนอายมุากกว่าตนแค่ไม่กีปี่แต่ไม่ว่า

จะเป็นคณุวฒุหิรอืประสบการณ์ล้วนน�าหน้าตนไปไกลคนนี ้กระท่ังเกดิความรูส้กึ

นบัถอืเลือ่มใสจากก้นบ้ึงหัวใจด้วยซ�า้ ได้ยินอกีฝ่ายถามแบบนี ้ แน่นอนว่า 

ต้องดืม่ได้ แล้วกน็กึถงึท่ีเม่ือก่อนผูใ้หญ่พดูว่าท�างานสายนีก้ารดืม่เหล้าเป็น

ความสามารถข้ันพ้ืนฐาน ในทรวงอกเขาร้อนระอุ ความฮึกเหิมพุง่เสยีดฟ้า

บทที่
4
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"ดื่ม!"

สวีซู่ยิ้ม ก่อนจะบอกให้เถ้าแก่ร้านน�ามาเสิร์ฟ

เฉินซงหนานพอเหล้าลงท้องได้สองจอกก็เริ่มพูดมากข้ึนมา พูดถึง 

ความสับสนของตนตอนท่ีเพิ่งเรียนจบใหม่ๆ ไม่รู้ว่าควรเลือกไปบริษัท 

ช้ันแนวหน้าอย่างเครือเจจีกรุ๊ปหรือว่าสถาบันออกแบบ รู้สึกว่าพอเข้ามา 

ในสถาบันออกแบบ ตนเองอาจจะกลายเป็นส่วนประกอบหนึง่ของสายพาน 

ในห้องโรงงาน หรอืไม่สามปีห้าปีผ่านไปกร็ูแ้ค่ข้ันตอนไม่กีอ่ย่างในนัน้ ใคร 

ก็มาแทนที่ได้ แต่ว่าพอจะไปบริษัทชั้นแนวหน้า ที่บ้านก็ค้านอย่างรุนแรง  

การลงไซต์ก่อสร้างนานเป็นเดอืนเป็นปีโดยไม่ต้องกลบับ้านจนเป็นเรือ่งปกติ 

อย่าว่าแต่เหนด็เหนือ่ยเลย อีกหน่อยไปดตูวักจ็ะโดนรงัเกยีจ สถาบันออกแบบ

แม้จะมีไปท�างานข้างนอก แต่กยั็งดกีว่าบรษัิทช้ันแนวหน้ามาก อย่างน้อย 

กฟั็งดมูหีน้ามตีามากกว่า ดต่ีอการไปดตูวั เดมิเขาเอนเอยีงไปทางบรษัิท

มากกว่า สดุท้ายกข็ดัใจคนท่ีบ้านไม่ได้เลยเปลีย่นใจ

สวีซู่ฟังไปเงียบๆ ไม่พูดอะไร

เฉินซงหนานขอค�าแนะน�าเกี่ยวกับการไปเรียนที่ต่างประเทศจากเขา 

บอกว่าตนก็มคีวามคิดท่ีจะไปเรยีนต่อยอดท่ีต่างประเทศหลงัจากท�างานได้

สองสามปี

สวซู่ีเมือ่มีคนถามกต็อบกลบั และยังให้ช่องทางการตดิต่อเป็นการส่วนตวั

ของคนท่ีดูแลสถาบันปรึกษาด้านการเรียนต่อต่างประเทศแก่เฉินซงหนาน 

บอกว่าน่าเช่ือถอืกว่า อกีหน่อยถ้าเฉินซงหนานไม่มีเวลาสมคัรก็ให้ไปหาอีกฝ่าย 

แล้วบอกว่าเขาแนะน�ามา

เฉินซงหนานดีใจอย่างย่ิง กล่าวขอบคณุซ�า้ๆ ด้วยความกระตอืรอืร้น 

ก่อนจะถามถงึเร่ืองมหาวทิยาลยัและสาขาท่ีอกีฝ่ายเรยีน พอได้ยินค�าตอบ 

ดวงตากส็ว่างวาบ

"บังเอิญจังเลย พี่ก็เป็นรุ่นพี่ผม!"

เฉินซงหนานรูส้กึว่าระยะห่างได้ย่นเข้ามาแล้ว จงึเปลีย่นไปเรยีกอกีฝ่าย
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ว่าพี่

"พี ่ในเม่ือพีก่บัวศิวกรจ้าวเป็นรุน่เดยีวกนั แล้วยังสาขาเดยีวกนั ท�าไม

วนันัน้ตอนท่ีเจอกนัท่ีไซต์ก่อสร้าง ผมเห็นพวกพีส่องคนดเูหมือนไม่รูจ้กักนั"

เถ้าแก่ร้านไม่ได้คุยโว เหล้าข้าวฟ่างสดมากจรงิๆ ความแรงกไ็ม่ใช่น้อยๆ  

ดืม่ไปไม่เท่าไหร่หางตาของสวซู่ีกค่็อยๆ เจอืความมนึเมาสแีดงอ่อน เขาหัวเราะ

แล้วเอ่ยขึน้ "สมัยเรยีนมหาวทิยาลยัเธอได้ท่ีหนึง่ในทุกวิชา เป็นคนท่ีได้ทุน 

การศกึษาเตม็ ผมก็แค่อยู่ไปวันๆ แถมจบมาต้ังหลายปีแล้ว เธอจะไปจ�าผมได้

ได้ยังไง"

แน่นอนว่าเฉินซงหนานไม่เช่ือ แน่ใจว่าอีกฝ่ายก�าลงัถ่อมตวั "พีก่ถ่็อมตวั

เกนิไป จะเป็นไปได้ยังไง วศิวกรจ้าวไม่ใช่คนอย่างนัน้สกัหน่อย"

สวีซู่มองเขาทีหนึ่ง "นายรู้จักเธอมากเลยเหรอ"

เฉินซงหนานไม่ได้รูส้กึว่าน�า้เสยีงของสวซู่ีแปลกไป พยกัหน้าอย่างจรงิจงั 

"หลงัจากผมเข้ามาท่ีสถาบันแล้วกต็ดิตามวศิวกรจ้าวมาตลอด เธอมคีวามเป็น

มอือาชีพสงู นสิยักด็มีาก สอนให้ผมท�าหลายอย่างเป็น ได้ท�างานกบัเธอ 

ในตอนนัน้ ผมช่างโชคดจีรงิๆ นะ!"

เมือ่พดูถงึผูห้ญิงท่ีในใจช่ืนชม เฉินซงหนานท่ีแต่เดมิเริม่เมาแล้วกย็ิง่

คึกคกัข้ึน พรัง่พรคู�าพดูออกมาไม่หยุด

"เสียดายท่ีตอนผมเข้ามหา'ลัย พวกพี่ก็เรียนจบกันไปแล้ว ถ้าผม 

เข้าเรียนเร็วกว่านั้นสักปีก็คงดี พี่เล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหม วิศวกรจ้าว 

สมยัเรยีนมหา'ลยัเป็นยังไง สวยมากเลยใช่ไหม คงมีคนจบีเธอเยอะสนิะ เธอ

ในตอนนัน้มแีฟนไหม ผมเดาจากสายตาและเงือ่นไขของเธอ คนท่ีจะมาเป็น

แฟนเธอได้ต้องเก่งมากแน่เลย"

สวีซู่หมุนจอกเหล้าที่ว่างเปล่าตรงหน้าเล่น ไม่ส่งเสียงสักค�า

เฉินซงหนานถามเป็นชุด แต่ไม่ได้ยินสิ่งท่ีอยากรู้เลยสักค�าก็ผิดหวัง 

พลนันกึอะไรข้ึนได้ แล้วรนิเหล้าให้สวีซู่

"ดูผมสิ เอาแต่พูด ยังไม่ได้ดื่มให้พี่สักจอก!"
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สวซู่ีดืม่แล้วกพู็ดว่า "พอได้แล้วล่ะ นกึถงึผลท่ีตามมาด้วย อย่าดืม่จนเมา 

นายเมาแล้วเธอจะโทษฉัน"

"ไม่เป็นไร! ผมยังดื่มไหว!"

เฉินซงหนานก�าลงัคึก รนิให้ตวัเองอีกจอก แล้วกพ็ดูเรือ่งของหญงิสาว

ท่ีตนช่ืนชมต่อ

"ผมช่ืนชมเธอจรงิๆ นะ ครึง่ปีมานีถ้กูส่งมาข้างนอกตลอด แทบจะ 

ตวัเป็นเกลยีว บอกให้ไปไซต์ก่อสร้างกไ็ป ผูห้ญงิคนหนึง่พกัอาศยัในท่ีแบบนัน้ 

ไม่บ่นอะไรสกัค�า อ้อ ใช่ เธอใจกล้ามากด้วย! ก่อนพีจ่ะมามวัีนหนึง่ งเูลือ้ย

เข้าไปในห้องท่ีเธออยู ่ เธอไม่กะพรบิตาเลยสกันดิ ถ้าเป็นผมล่ะกท็�าไม่ได้แน่ 

ผมกลวัง.ู.."

สวีซู่พลันหยุดมือที่ถือจอกเหล้า เขาช้อนตาขึ้น

"งูเข้าไปในห้องของเธอเหรอ เกิดอะไรขึ้น"

เฉินซงหนานนกึย้อน "ช่วงดกึวนันัน้...เหมือนใกล้จะเท่ียงคนือยู่แล้ว  

ผมหลบัไปแล้วได้ยนิเสยีงดังเข้ามา ถงึได้รูว่้ามีงเูข้าไปในห้องเธอ โชคดท่ีี 

ตอนนัน้ผูจ้ดัการหยางกอ็ยู่ข้างๆ ช่วยเธอจบังูไป ผมถามเธอ เธอบอกว่า 

ไม่เป็นไร ให้ผมไปพกัผ่อน"

สวีซู่ค่อยๆ มีสีหน้าเคร่งขรึม

เฉินซงหนานลกุไปเข้าห้องน�า้ สวซู่ีกห็ยิบโทรศพัท์ข้ึนมากดโทรออก

หยางผงิฝรูบัโทรศพัท์เขากด็ีใจมาก บอกว่าตนเองก�าลงัอยากโทรหา 

ถามว่าเขาอยู่ท่ีไหน เลขาฯ เหยยีนอยากรูว่้าวนัไหนเขาสะดวกให้เลีย้งข้าว

สวีซู่บอกที่อยู่ไปด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ จากนั้นก็วางสาย

เฉินซงหนานก้าวเดินด้วยฝีเท้าเบาหวิวกลับมาจากห้องน�้า ในท่ีสุด 

เขากร็ูส้กึไม่ค่อยดี ถามโดยพดูไม่ค่อยชัด "พี ่เป็นอะไร มธีรุะเหรอ"

"นายค่อยๆ กินไป ฉันมีธุระ ออกไปข้างนอกแป๊บ"

ตวัอ�าเภอไม่ใหญ่ หยางผงิฝขัูบรถไม่นานกม็าถึง เห็นสวซู่ียนือยู่คนเดยีว
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ข้างเสาไฟท่ีหันเข้าหาถนนจงึรบีจอดรถแล้วตะโกนเรยีกอีกฝ่ายทีหนึง่

เลขาฯ เหยียนมาพร้อมกับเขา เข้ามาจับมืออย่างเป็นมิตรแล้วย้ิม 

พลางพูด "วิศวกรสวี ว่างกินข้าววันไหน ขอบคุณบริษัทในเครือเจจีกรุ๊ป 

ของพวกคุณท่ีให้ความช่วยเหลืออย่างมากต่อการก่อสร้างในท้องถิ่นเรา 

มาหลายปี"

"ผมท�างานหนักเงินเดือนน้อย มาท่ีนี่เป็นครั้งแรก ผมไม่ได้ให ้

ความช่วยเหลอือะไร ขอบคณุครบั" สวซู่ีพดูจบกหั็นไปหาหยางผงิฝ ูเรยีกเขา

ให้เข้ามา

หยางผิงฝูเดินตามเขาเข้าไปอีกทางหนึ่ง

"วิศวกรสวีเรียกผมมีอะไรหรือ ทางเลขาฯ เหยียนเขาจริงใจมากนะ 

อยากจะท�าความรูจ้กัเพือ่นอย่างคณุ..."

"หลายวนัก่อนท่ีพกัของวศิวกรจ้าวท�าไมถงึมีงเูข้าไปได้" สวีซูต่ดับท 

อีกฝ่าย

หยางผิงฝูคิดไม่ถึงว่าอยู่ๆ เขาจะถามเช่นนี้

"เรือ่งน้ี...เป็นอย่างนีค้รบั หลงัจากท่ีเธอมา เริม่แรกพวกเรากค็ดิว่า 

เธอเป็นผูห้ญิงจะไม่ค่อยสะดวก จงึให้เธอกลบัไปพกัท่ีตวัอ�าเภอ แต่เธอไม่ไป 

จะอยู่ท่ีโรงเรยีนให้ได้ พวกเรากเ็ลยตามใจ โรงเรยีนประถมของหมู่บ้านร้าง 

มาหลายปีแล้ว ด้านข้างเป็นภเูขา คุณกรู้็ว่ายากจะหลกีเลีย่งไม่ให้มีงแูละแมลง 

เข้ามา โชคดท่ีีตอนนัน้ผมผ่านทางไปพอดกีเ็ลยช่วยเธอจบัไว้ เป็นงปู่าธรรมดา 

ไม่ใช่เรือ่งใหญ่อะไร..."

"เธอพกัท่ีไหน คณุพกัท่ีไหน บังเอิญจงัเลยนะ ตอนกลางคนืคณุไม่นอน 

แต่ไปเตรด็เตร่แถวๆ ท่ีพกัเธอ แล้วยงัเป็นคณุท่ีเจองเูข้าไปในห้องเธอเนีย่นะ"

หยางผิงฝูพูดไม่ออกไปชั่วขณะและยังรู้สึกงงงวย

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงคนนั้นกับวิศวกรสวีดูออกจะธรรมดา  

หลายวนัก่อนท้ังสองนอกจากจะคยุกนัเรือ่งงานไม่กีป่ระโยคแล้ว ดไูม่ออกเลยว่า

มีการคบหากนัเป็นการส่วนตวั และกไ็ม่รูว่้าท�าไมเย็นนีส้วซู่ีถงึไม่ยอมปล่อยผ่าน
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เรือ่งเลก็ๆ แบบนี้ไป

"คนแซ่หยาง แกเป็นคนปล่อยงูใช่ไหม" น�า้เสยีงของสวซู่ีพลนัตงึเครยีด

หยางผงิฝเูห็นสหีน้าของอีกฝ่าย ในใจกต็กประหม่า รูว่้าปิดบังต่อไป 

ไม่ได้แล้ว จึงลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แล้วอธิบายด้วยรอยย้ิม "วิศวกรสวี เรื่องนี ้

ผมยอมรบั เป็นผมท่ีท�าไม่ถกูต้อง ผมกส็�านกึผดิแล้ว ตอนนัน้ไม่ควรเลอะเลอืน

ช่ัววูบ แต่ว่างไูม่มีพษิจรงิๆ ผมยังพอมมีโนธรรมอยู ่ ผมแค่อยากขู่ให้เธอตกใจ

เฉยๆ ต่อให้เธอไม่ระวังโดนกดัจรงิๆ ก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก..."

"ไอ้สารเลวเอ๊ย!"

สวีซู่คว้าคอเสื้อของหยางผิงฝูแล้วต่อยไปหมัดหนึ่ง มีเสียงดัง 'ตุ้บ' 

หยางผงิฝท่ีูรปูร่างไม่จดัว่าเลก็ถกูต่อยล้มลงบนพืน้

หยางผงิฝรู้องด้วยความเจบ็ปวด สวีซู่ไม่พดูสกัค�า เข้ามาจ้องหน้าเขา

แล้วต่อยใส่อีกครัง้

เลขาฯ เหยียนถกูปฏเิสธในการท�าความรูจ้กัก�าลงัผดิหวัง พลนัเห็นสวซู่ี

ลงมอืกส็ะดุง้ตกใจ ว่ิงเข้ามาหยุดการทุบตี

สวซู่ีลงมือไม่เบาเลย แค่สองทีหยางผงิฝกูล็กุไม่ข้ึนแล้ว กองอยู่บนพืน้

พดูยอมรบัผดิไม่หยดุ

เลขาฯ เหยียนและหยางผิงฝูมีการคบหาเป็นการส่วนตัวไม่เลว พอ 

ได้ยินว่าเป็นเรือ่งนีก้เ็ห็นหยางผงิฝมูเีลอืดก�าเดาไหลแล้ว สวซู่ีดเูหมือนดืม่เหล้า

มา ใบหน้าโมโหดรุ้ายราวยักษ์อสรู ในใจกป็ระหวัน่พรัน่พรงึ ย้ือยุดเขาไว้สดุชีวติ 

บอกว่าผูจ้ดัการหยางท�าไปเพราะค�านงึถงึระยะเวลาก่อสร้าง ตอนนัน้ร้อนใจ

เกนิไปถงึได้ท�าเรือ่งไม่เหมาะสมอย่างนี้

"คนแซ่หยาง ส�านกังานใหญ่สัง่แล้วสัง่อีกให้ตรวจสอบวนิยัของตวัองค์กร 

ท่ีไม่ฟ้องให้ตรวจสอบแกคอืไว้หน้าแกแล้ว แกยังท�าเรือ่งแบบนีอี้ก!"

คนบนถนนเห็นมีเรื่องครึกครื้นน่าดู ไม่นานก็ล้อมวงเข้ามา มีคน 

โทรแจ้ง 110 เลขาฯ เหยียนกลวัว่าถ้าเกดิเรือ่งบานปลายไปกนัใหญ่จะไม่ดี 

ต่อตนเองจงึรบีห้ามเอาไว้แล้วบอกว่าเป็นคนกนัเอง แค่เมาแล้วแกล้งกนั
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"ผมผิดไปแล้ว บ้านผมยังมีผู ้ใหญ่กับเด็กท่ีต้องเลี้ยง วิศวกรสว ี

คุณปล่อยผมไปเถอะ อีกหน่อยผมไม่กล้าแล้ว..."

"ตอนนีรู้จ้กัแบ่งผูใ้หญ่ผูน้้อยแล้วเหรอ ทีตอนท่ีแจกซอง ปล่อยง ูท�าไม

ไม่คิดบ้าง ฉันว่าแกกินข้าวข้างนอกจนเบ่ือแล้วล่ะ อยากไปกินข้าวในคุก 

ใช่ไหม!"

สวีซู่โกรธจนไม่อาจควบคุม เข้าไปเตะซ�้าอีกที

เลขาฯ เหยียนแตกตื่นอย่างย่ิง รีบวิ่งกลับมาเกลี้ยกล่อมสุดชีวิต  

"วศิวกรสว ี ผูจ้ดัการหยางหลายปีมานีร้อบคอบระมัดระวัง ท�าอะไรให้บรษัิท

ไม่น้อย ถึงไม่มีความชอบแต่ก็ท�างานหนัก ยกโทษได้ก็ยกโทษเถอะนะ  

สงบอารมณ์หน่อย"

"ให้ผมไปขอขมาคณุจ้าวไหม ให้คณุจ้าวยกโทษให้ ให้ผมคกุเข่า..." 

หยางผงิฝขูอร้องด้วยความจนใจ

สวีซู่นวดคลึงก�าปั้น สูดหายใจรับลมกลางคืนเข้าไปช้าๆ แล้วพูด 

อย่างเยน็ชา "คนแซ่หยาง แกท�าตวัดีๆ  นะ"

เลขาฯ เหยียนเห็นเขาสะบัดหน้าจากไปกถ็อนใจโล่งอก รบีประคอง 

หยางผงิฝขูึน้รถ เกลีย้กล่อมเสยีงค่อย "ช่างเถอะๆ คณุชายใหญ่แบบนีฉั้นเห็น 

มาเยอะแล้ว จะบ้ากบ้็า จะคลัง่กค็ลัง่ สนัดานเลวร้ายตัง้แต่เลก็ โลกท้ังใบ 

หมุนรอบตวัเขา ปล่อยไปเถอะ เพือ่ความสงบสขุของโลก"

จ้าวหนานเซียวอาบน�า้อุ่นแล้วเป่าผมให้แห้ง ปีนข้ึนเตยีงปุ๊บกปิ็ดไฟ 

เข้านอน ไม่รูว่้าอยู่ในความมืดนานเท่าไหร่ มอืถอืท่ีวางอยูบ่นโต๊ะหัวเตยีงอยู่ๆ 

กมี็เสยีงรงิโทนของสายเข้า

หลงัจากท�างานแล้วเธอกปิ็ดเคร่ืองไม่ได้ เพราะไม่รูว่้าเมือ่ไหร่ท่ีหัวหน้า 

จะโทรมาถามความคบืหน้าของภาพแปลน บอกว่าเจ้าของงานก�าลงัออนไลน์ 

เพือ่รอค�าตอบแม้จะเป็นเวลาดกึดืน่ค่อนคนืกต็าม

ศรีษะเธอหนกัอึง้ลกุไม่ข้ึน เธอสะลมึสะลอืไม่ได้รบัสาย แต่เสยีงรงิโทน
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ช่างตือ๊อย่างย่ิง หลงัจากดงัแล้วหยุดไปกด็งัขึน้มาอีก

จ้าวหนานเซียวดิน้รนจนลกุขึน้มาได้ในท่ีสดุ หลบัตาพลางคล�าหาโทรศพัท์

"ใครคะ"

"เสีย่วหนาน ลกูใช่ไหม" เสยีงของเสิน่เสีย่วม่ันผูเ้ป็นแม่ดงัเข้ามาในหู

หญิงสาวลืมตาในทันที "หนูเอง แม่ท�าไมอยู่ๆ ก็โทรมาหาหนูล่ะ"

"เสี่ยวหนานเป็นอะไรไปลูก ท�าไมเสียงแหบขนาดนี้ ลูกป่วยหรือ"  

น�้าเสียงของผู้เป็นแม่ฟังดูแตกตื่น

จ้าวหนานเซียวรบีปิดช่องเสยีงบนมือถอืเอาไว้ เคลยีร์ล�าคอท่ีปวดบวม

หลงัจากนอนหลบัได้ต่ืนหนึง่ ค่อยพดูข้ึนใหม่อีกครัง้ "เปล่าค่ะ สญัญาณไม่ด ี

ม้ังคะ แม่โทรมามเีรือ่งอะไร"

แม่ของเธอคงเชื่อแล้วแน่นอน เธอรู้สึกได้ว่าแม่ถอนใจโล่งอกอยู่ใน

โทรศพัท์

"ตอนเย็นแม่ส่งข้อความหาลกูไปตัง้มากมาย ลกูไม่ตอบกลบัเลย! แม่

เป็นห่วงจะแย่ ถงึได้โทรหานีไ่ง! ลกูท�าอะไรอยู่ เม่ือกีโ้ทรตดิต่อกนัหลายสาย 

ก็ไม่รบั!"

เสิน่เสีย่วมัน่เป็นคนท่ีได้รบัการอบรมมาด ี ปกตไิม่ว่าพดูกบัใครล้วนพดู

เสยีงเบา เม่ือครูค่งจะร้อนใจจรงิๆ น�า้เสยีงถงึได้แฝงการต�าหนิ

"แม่ วันนี้หนู..."

เดิมเธอจะบอกว่าวันนี้เหนื่อยจนหลับไปตั้งแต่หัวค�่า จึงไม่ได้อ่าน

ข้อความท่ีแม่ส่งมาและไม่ได้รับโทรศัพท์ในตอนแรก แต่พอเริ่มพูดไปแค่ 

ช่วงต้นก็หยุดแล้วเปลี่ยนค�าพูดใหม่ "เมื่อกี้โทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัว ก็เลย 

ไม่ได้รบั ท�าให้แม่เป็นห่วงแล้ว โทรหาหนมีูอะไรคะ"

"เสี่ยวหนาน เรื่องทางฝั่งแม่ก�าลังจะเรียบร้อยแล้ว..."

สญัญาณในห้องไม่ค่อยดจีรงิๆ เสยีงเดีย๋วดงัเดีย๋วหาย ท้ังยังมเีสยีงซ่าๆ 

เข้ามา

จ้าวหนานเซียวรีบลงจากเตียงแล้วออกไปนอกห้อง
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"เมื่อกี้แม่พูดอะไรนะคะ"

"แม่กะว่าอีกไม่กีว่นักจ็ะกลบัประเทศ คณุตาของลกูช่วงนีส้ขุภาพเป็นยงัไง

บ้าง"

"คณุตาสบายดค่ีะ ไม่กีว่นัก่อนหนเูพิง่โทรคยุกบัเขา เขาอยูต่่างเมือง 

จดุบรรจบ* ของสะพานใหญ่มีปัญหา เชิญเขาไปแก้ไข ช่วงนี้ไม่อยูท่ี่ปักกิง่"

"เกษียณมานานแล้ว ดูแลนักศึกษาปริญญาเอกก็แล้วไป ยังจะไป 

ต่างเมืองอกี!" เสิน่เสีย่วมัน่ทอดถอนใจ "ช่างเถอะ บอกให้คณุตาของลกูพักผ่อน

เขาก็ไม่ฟัง เสีย่วหนานลกูอย่าเอาอย่างคณุตานะ ตอนนีล้กูอยู่ท่ีไหน"

"ที่บ้านค่ะ" จ้าวหนานเซียวพูดโกหก

"เสีย่วหนานลกูฟังแม่นะ อย่าโหมงานหนกัเกนิไป แล้วกพ็วกสถานท่ี 

ห่างไกล ห่างความเจรญิ สถานท่ีอันตรายต่างๆ ถ้าหัวหน้าให้ลกูไปล่ะก ็ลกู

อย่ารบัเด็ดขาด อย่างมากเราก็ไม่ท�า!"

"อืมๆ รู้แล้วค่ะ..." จ้าวหนานเซียวพูดเลี่ยง รับปากไปส่งๆ

"เสีย่วหนาน แม่กลบัมาครัง้นีอ้ยากจะคยุกบัลกูเรือ่งท่ีลกูจะไปต่างประเทศ

กบัแม่..."

"แม่ โทรศพัท์หนูใกล้แบตฯ หมดแล้ว เดนิทางไปต่างประเทศเปลอืงเงนิ

นะคะ เรือ่งนีไ้ว้ค่อยพดูกนัวันหลงั แค่นีก่้อนละกนั หนสูบายด ีแม่วางใจได้!"

จ้าวหนานเซียวพดูตดับทแม่แล้ววางสาย ก่อนจะเปิดดขู้อความชดุใหญ่ 

ท่ีแม่ส่งมาหาเมือ่ตอนเย็น เธอพิงขอบหน้าต่างช้าๆ ได้สตจิากภาพววิกลางคนื

นอกหน้าต่าง

ลมกลางคืนหอบหนึ่งพัดมา หญิงสาวรู้สึกศีรษะหนักอ้ึงเท้าเบาหวิว 

หนาวไปท่ัวท้ังร่างจนสัน่สะท้านข้ึนมา พอคดิจะกลบัห้อง หันหลงัไปกเ็ห็นสวซู่ี

ยืนอยู่บนทางเดนิด้านข้างลฟิต์ก�าลงัมองมาท่ีเธอ เงยีบงนัไม่ส่งเสยีงราวกบั

วญิญาณก็ไม่ปาน ไม่รูว่้ายืนอยู่ตรงนัน้มานานเท่าไหร่แล้ว

จ้าวหนานเซียวตกใจสะดุ้งโหยง มือถือจึงตกลงบนพื้นข้างหน้าเท้า

* จุดบรรจบ หมายถึงจุดที่สองฝั่งของสะพานสร้างมาบรรจบหรือเชื่อมกัน
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สวีซู่รีบเดินเข้ามาก้มลงเก็บมือถือให้ เธอเองก็โน้มตัวลงไปพอดี  

มือทั้งสองแตะกันเพียงแผ่ว ผิวหนังสัมผัสกันและกัน

ชายหนุ่มชะงัก รีบเงยหน้าขึ้นมองเธอ

เขาน่าจะดืม่เหล้ามา ดวงตายังแดงอยูน่ดิหน่อย ใบหน้าท้ังสองเข้าใกล้

กนัมาก จ้าวหนานเซียวได้กลิน่เหล้าจากลมหายใจของเขา
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จ้าวหนานเซียวหยิบโทรศัพท์ข้ึนมา ถอยหลังแล้วเงยหน้ายืดตัวขึ้น 

ก้าวผ่านข้างตวัชายหนุม่ไปอย่างรวดเรว็

ด้านหลังมีเสียงฝีเท้าดังตามมา

"ขอโทษท่ีเมื่อกี้ท�าให้คุณตกใจ ไม่ได้ตั้งใจนะ ผมเห็นคุณก�าลัง 

คยุโทรศพัท์อยู่กเ็ลยไม่ได้เรยีก" เขาโบกถงุใบหนึง่ท่ีถอือยู่ในมือ "นีเ่สีย่วเฉิน

ห่อกลบัมาให้คณุ คณุจะได้กนิตอนร้อนๆ เขาดืม่เหล้าไปนดิเดยีว เมานดิหน่อย 

กลบัไปนอนท่ีห้องแล้ว"

จ้าวหนานเซียวหยุดที่หน้าประตูห้องแล้วหันกลับไป

"ไม่เกีย่วกบัผมนะ!" สวซู่ีรบีบอก "เขาอยากดืม่จนเมาเอง ผมเกลีย้กล่อม

แล้วก็ไม่ฟัง!" พูดพลางแขวนถงุไว้บนท่ีจบัประตู

หญิงสาวลงัเลอยู่ช่ัวครูก่ห็ยิบมาถอืไว้แล้วพดูว่า "ขอบใจ" พดูจบกก้็าว

เข้าห้อง ขณะก�าลงัจะปิดประตูกมี็แขนข้างหนึง่ย่ืนเข้ามายันประตจูากด้านหลงั

เธอหันไปอีกครั้งจึงพบกับสายตาส�ารวจมองของเขา

"คุณเป็นไข้รึเปล่า"

หญิงสาวปฏิเสธทันควัน "เปล่า..."

เขายกมอืข้ึน ทาบหลงัมือกบัหน้าผากของเธออยู่ครูห่นึง่ ก่อนท่ีเธอ 

บทที่
5
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จะทันได้โต้ตอบขดัขืน เขากชั็กมือกลบัไปแล้ว

"พอได้แล้ว ท�าเป็นเข้มแข็งหาอะไร! ร้อนจนจะเป็นเตาไฟอยู่แล้ว!"

จ้าวหนานเซียวชะงักไป "ฉันกินยาแล้ว!"

"ยาอะไร ขอผมดูหน่อย"

เธอไม่สนใจเขา เดนิเข้าไปวางถงุไว้บนโต๊ะตรงทางเดนิ ก่อนจะหันไป

เตรยีมจะปิดประตู "ฉันอยากพกัผ่อนแล้ว คณุท�าตวั..."

จ้าวหนานเซียวนิง่ค้าง มองชายหนุม่เดนิเข้ามาอย่างตกใจ เขาหยิบ 

แผงยาท่ีเมือ่เย็นเธอกนิเหลอืแล้วท้ิงไว้ท่ีโต๊ะตรงทางเดนิข้ึนมา พลกิไปมาสองที

ก่อนจะสะบัดมอืท้ิงแผงยาลงไปในถงัขยะข้างเท้า

ต่อให้เธออารมณ์ดีกว่านี้เจอแบบนี้ก็คงทนไม่ไหว ซ่ึงความจริงแล้ว

ตอนนีเ้ธออารมณ์ไม่ค่อยดนีกั

"สวีซู่! คุณ..." เธอก�าลังจะระเบิดอารมณ์ สวีซู่ก็หันกลับมา

"จ้าวหนานเซียว ท่ีคุณกินคือยาอะไร ยาหมดอายุไปแล้วตั้งครึ่งปี!  

ก่อนจะกนิคุณไม่ดูเลยเหรอ!" น�า้เสยีงเขายังค่อนข้างดุ

จ้าวหนานเซียวชะงกั เข้าไปเกบ็ยาออกมาจากถงัขยะแล้วอ่านด ูเป็น

ยาหมดอายุจรงิๆ

ยาส�ารองเหล่านีเ้กบ็ไว้ในกระเป๋าเดนิทางของเธอมาตลอดไม่ได้น�าออกมา 

ตอนนีเ้มือ่นกึดูกเ็หมือนจะนานมากแล้ว

เธอทิ้งยากลับลงไปในถังขยะเงียบๆ

"จ้าวหนานเซียว คุณไม่ยอมกินข้าวดีๆ ป่วยแล้วยังจะปากแข็ง ยา 

หมดอายุแล้วกไ็ม่รูจ้กัด!ู ไม่ใช่เดก็สามขวบแล้วนะ หัดดแูลตวัเองให้ดยีากนกั

หรือไง เลกิท�าให้น้าเสิน่เป็นห่วงสกัทีได้ไหม"

จ้าวหนานเซียวประหลาดใจกับการได้คืบจะเอาศอกของเขา ตอนนี ้

ถงึกบักล้าใช้น�า้เสยีงสัง่สอนแบบนีค้ยุกบัเธอ เธอกลบัโมโหจนข�า

"พดูเหมอืนว่าแม่ฉันสนทิกบัคณุงัน้แหละ" เธอแดกดนัไปประโยคหนึง่

"น้าเสิน่ท�าไมจะไม่สนทิกบัผมล่ะ เมือ่ก่อนเธอไม่ใช่ว่าชอบชวนให้ผม 
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ไปกนิข้าวท่ีบ้านเป็นประจ�าเหรอ"

จ้าวหนานเซียวไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนไปหลงตัวเองขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่  

แต่ว่าตอนนีเ้ธอไม่มีแรงจะปะทะฝีปากกบัเขาแล้วจรงิๆ

เดมิเธอปวดศรีษะ เจบ็คอ ท่ัวท้ังตวัตัง้แต่หัวจรดเท้าอ่อนปวกเปียก  

ไม่สบายเลยแม้สกัส่วนเดียว ตอนนีค้งเพราะถกูท�าให้โมโหจงึย่ิงวงิเวยีนศรีษะ 

พลนัหูอือ้ รูส้กึเหมือนก�าลงัจะล้มคว�า่ลงไปบนพ้ืน

"คุณเป็นอะไร!" เขารีบยื่นมือออกมาประคองเธอ

หญิงสาวถอยไปด้านหลัง หลังพิงประตูแล้วหลับตาลง รอให้อาการ 

หน้ามดืหูอ้ือผ่านพ้นไปก่อน ค่อยลมืตาข้ึนแล้วพูดกบัเขา "พอได้แล้ว ฉัน 

จะพกัผ่อน คุณไปได้แล้ว"

"ผมจะพาคุณไปตรวจที่โรงพยาบาลสักหน่อย"

"ไม่ต้อง" จ้าวหนานเซียวปฏิเสธ

"เชื่อไหมว่าผมจะโทรหาน้าเสิ่นเดี๋ยวนี้"

สวซู่ีล้วงโทรศัพท์ออกมา ก้มหน้าค้นหารายช่ือ ไม่นานกห็าเจอแล้ว 

เงยหน้าข้ึนมา "อย่าคดิว่าผมไม่กล้าโทร"

จ้าวหนานเซียวยังคงพงิประต ู สองมือกอดอก จนกระท่ังดวงตาคูง่าม

เลกิจ้องตรง เพยีงเสไปมองทางอ่ืนและกไ็ม่พดูอะไร รมิฝีปากผดุรอยย้ิมเย็นชา

สวีซู่จ้องเธออยู่สักพักแล้วก็ใจอ่อน

"ก็ได้...ก็ได้ ผมไม่กล้า โอเคไหม" เขาเกบ็โทรศพัท์ "แต่ว่าคณุต้อง 

ไปตรวจท่ีโรงพยาบาลจรงิๆ นะ เมือ่กีค้ณุเกอืบจะเป็นลมแล้ว" เขาขยับเข้ามา

อีกนดิ เริม่โน้มน้าวเธออย่างโอนอ่อนผ่อนตาม

จริงๆ แล้วเธอไม่อยากไปโรงพยาบาล ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วมอง 

กระเป๋าเดนิทาง "ฉันจ�าได้ว่าในกระเป๋ายังมยีาส�ารองอ่ืนอีก ขอฉันหาหน่อย 

น่าจะยังไม่หมดอายุ..."

"คณุพดูภาษาคนไม่รูเ้รือ่งเหรอ ตวัเองกนิยาบ้าอะไรกไ็ม่รู ้ ถ้ากนิแล้วตาย

จะไปหาใคร"
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จ้าวหนานเซียวฮึดฮัด หันหน้าไปมองอีกฝ่าย

"จ้องผมท�าไม ผมไม่มีอะไรให้จ้อง!"

ขุนเขาสายน�้าแปรเปลี่ยนง่าย แต่นิสัยยากจะเปลี่ยน หลายวันก่อน 

ยังเกือบนึกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ

เธออยากจะทุบเขานัก

"ไปให้พ้น" จ้าวหนานเซียวกดัฟัน เค้นค�าลอดไรฟันออกมาประโยคหนึง่

"จ้าวหนานเซียว หรือว่าต้องให้ผมอุ้มคุณไปคุณถึงจะฟัง"

ดูเหมือนชายหนุ่มจะหมดความอดทนแล้ว

ประตขูองห้องฝ่ังตรงข้ามแง้มออก ผูช้ายคนหนึง่โผล่หัวออกมาครึง่เดยีว

แล้วมองมาทางนี้

"คุณจะไปไม่ไป?" เขาเดินมาทางเธอ

จากท่ีเธอรูจ้กัเขา จ้าวหนานเซียวไม่กงัขาเลยสกันดิว่าต่อไปเขาจะใช้ 

ไม้แข็งจรงิๆ

เธอไม่สบายมากจรงิๆ ศรีษะหนกัอึง้เท้าเบาหววิ ใจเต้นแรงลมหายใจ

กระช้ัน คนท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้ามกม็องมาไม่หยุด

เธอยอมแพ้แล้ว

"ออกไป ฉันจะเปลีย่นเสือ้" หญิงสาวกระชับเสือ้คลมุ พูดด้วยสหีน้าบ้ึงตงึ

สวีซู่มองลงไปใต้ล�าคอของเธอแล้วหันเดินออกไป

ก่อนหน้านีส้วซู่ีดืม่เหล้า จงึไม่ขับรถคนัท่ีขับมาจากไซต์ก่อสร้าง เขา

เรยีกรถแท็กซ่ีส่งจ้าวหนานเซียวไปโรงพยาบาลกลางท่ีสภาพดท่ีีสดุในท้องถิน่ 

เมือ่วัดอุณหภมิูกพ็บว่าเธอมีไข้ 39.1 องศา ต่อมทอนซิลอักเสบ หมอเปิดดู

เปลอืกตาแล้วจบัชีพจรให้เธอ

"ตอนกลางคืนตรวจเลือดไม่ได้ จ่ายยาลดไข้เพ่ือบรรเทาความร้อน

ก่อนละกัน กลับไปแล้วก็ดื่มน�้าให้มาก ถ้าหากพรุ่งนี้อุณหภูมิร่างกาย 

ยังไม่ลดลงค่อยกลับมาตรวจเลือด"
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มีคนอุ้มเด็กเข้ามาให้รักษาฉุกเฉิน จ้าวหนานเซียวรีบลุกข้ึนยืนจาก 

ม้านัง่ตรวจเพือ่หลกีทางให้

"โลหิตจาง! เลอืดลมอ่อนแรง! ภมิูคุ้มกนัต้องไม่ดแีน่ บอกให้แฟนคณุ

กนิของท่ีบ�ารงุเลอืดเป็นประจ�าให้มากหน่อย ดูแลเวลาท�างานและพกัผ่อนให้

สมดุล พกัผ่อนเยอะๆ" หมอพูดอีกประโยค

สวซู่ีมองหญิงสาวท่ีเดนิไปถงึประตทูางออกแล้วกร็บัใบสัง่ยาจากหมอ 

พดูขอบคณุค�าหนึง่ รบัยาเสรจ็ก็ให้เธอกนิยา เมือ่กลบัไปถงึโรงแรมก็ใกล้จะ

เท่ียงคืนแล้ว

เม่ือเข้ามาในห้อง เขาก็ถอดเสื้อนอกแล้วไปต้มน�้า ล้างแก้วน�้าและ 

ผลไม้ท่ีซ้ือมาระหว่างทางกลบั จ้าวหนานเซียวขดตวัพงิหัวเตยีง ในหูได้ยิน

แต่เสยีงปึงๆ ปังๆ เป็นเสยีงท่ีเขาท�าท้ังนัน้

"ค�าพดูของหมอคณุได้ยินไหม คนืตัว๋รถไฟรอบพรุง่นีเ้ช้าซะ! ดข้ึีนแล้ว

ค่อยไป"

จ้าวหนานเซียวรับค�าอืมอย่างไร้เรี่ยวแรง

"เมื่อเย็นคุณไม่ได้กินอะไร ของท่ีห่อกลับมาก่อนหน้านี้ก็เย็นแล้ว  

กินไม่ได้แล้ว คุณอยากกินอะไร เดี๋ยวผมไปซื้อให้"

"ไม่ต้อง ฉันกินไม่ลง ถ้าอยากกินอะไรก็ยังมีผลไม้ไม่ใช่เหรอ"

จ้าวหนานเซียวคดิในใจว่าท�าไมเขายังไม่ไป เธอรูส้กึร�าคาญจงึฝืนก�าลงั

ข้ึนมาตอบโต้

น�้าท่ีต้มอยู่ในกาเดือดแล้ว เขาเทน�้าหนึ่งแก้ว ถือมาวางไว้ท่ีโต๊ะ 

ข้างหัวเตยีง ก�าชับเธอว่ารอให้เย็นลงค่อยดืม่ ระวังลวกปาก อย่างกบัเธอ 

เป็นเดก็ท่ีไม่รูจ้กัดแูลตวัเองจรงิๆ

ใต้แสงไฟ ใบหน้าของหญิงสาวซีดขาวราวหิมะ ไม่เห็นแม้แต่สเีลอืด 

ขนาดผิวบนคอยังมองเห็นเส้นเลือดใหญ่สีเขียวอ่อนได้รางๆ คางท้ังผอม 

ท้ังแหลมอย่างเห็นได้ชัด ขนตาหลบุลง มองแล้วคนกลบัดอู่อนแอกว่าเวลาปกติ

อยู่หลายส่วน
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เขามองดูอยู่ข้างเตียง ย่ืนมือออกมาเหมือนคิดอยากจะวัดอุณหภูมิ 

บนหน้าผากเธออีก หญิงสาวหันหน้าหน ีหลบพ้นแล้วกพ็ดูงมึง�าว่า "เม่ือเยน็

รบกวนคุณแล้ว นีก่ดึ็กมากแล้ว คณุกลบัไปพกัผ่อนท่ีห้องเถอะ"

สวีซู่มือค้างอยู่กลางอากาศไปชั่วขณะ ตอนนี้เองโทรศัพท์ก็ดังขึ้น

เขารับสาย

โทรศพัท์โทรมาจากไซต์ก่อสร้างสะพานใหญ่ชงิหลิง่ บอกว่าขณะท่ีก่อสร้าง

ตดิต่อกนัมาหลายคนื รถเครนท�างานไม่ระวงั ท�าให้อุปกรณ์ของเสาไฟฟ้าแรงสงู

ท่ีอยู่บรเิวณใกล้เคยีงเสยีหาย ส่งผลให้ในหมู่บ้านไฟดบั ได้ตดิต่อสถานไีฟฟ้า

ให้มาซ่อมแซมโดยด่วนแล้ว หัวหน้าเวรท่ีอยู่ในกะนัน้กไ็ปขอโทษคนในหมู่บ้าน

แล้ว แต่ว่าชาวบ้านยังไม่พอใจ รวมกลุม่กนับุกเข้ามาก่อเรือ่งในไซต์ก่อสร้าง 

เรยีกร้องค่าชดเชยความเสยีหาย หัวหน้าเวรโทรตดิต่อหยางผงิฝูไม่ได้ ได้แต่

โทรมาหาเขา ถามว่าจะท�าอย่างไร

"ควบคมุสถานการณ์ไว้ หลกีเลีย่งการปะทะใดๆ กบัพวกเขา ผมจะรบีไป

เดีย๋วนี!้"

สวซู่ีพูดจบแล้วกร็บีโทรเบอร์มอืถอืของหยางผงิฝ ูพบว่าโทรไม่ตดิจรงิๆ

"เกิดเรื่องอะไรขึ้น" จ้าวหนานเซียวลุกนั่งขึ้นมาถามเขา

ชายหนุม่อธบิายให้เธอฟังแล้วบอกว่า "ผมกลบัไปดสูถานการณ์หน่อย 

คณุพักผ่อนไป อย่าลมืลอ็กประตนูะ!"

เขาพดูจบกห็ยิบเสือ้นอกท่ีเม่ือครูเ่พิง่ถอดออกมา เดนิออกไปจากห้อง

แล้วปิดประตู

ในที่สุดโลกก็สงบลงเสียที

จ้าวหนานเซียวถอนใจโล่งอก หันหน้าไปมองผลไม้บนโต๊ะข้างหัวเตยีง

ท่ีเขาล้างให้เธอเมือ่ครูน่ี ้พลนันกึถงึเรือ่งหนึง่ขึน้มาได้จงึรบีลงมาจากเตยีงแล้ว

วิง่ไปท่ีประตทูางออก เปิดประตูแล้วแทรกตวัออกไปตะโกนใส่เงาหลงัท่ีก�าลงั

จากไปอย่างรวดเรว็บนทางเดนิ "เรยีกคนขับรถให้! ไม่มคีนขับรถให้กเ็รยีก

แท็กซ่ีไป! อย่าขับรถเองนะ!"
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สวีซู่หยุดชะงักแล้วหันมามองเธอ สีหน้าดูแปลกใจ

ช่ัวครู่ให้หลงัเขากฉี็กย้ิม ดวงตาเป็นประกาย ไม่พูดอะไร เพยีงโบกมือ

ให้เธอ

ประตขูองห้องฝ่ังตรงข้ามมเีสยีงไอลอดออกมา จ้าวหนานเซียวสงสยัว่า 

ท่ีตนตะโกนเม่ือครูน่ีจ้ะท�าให้คนอืน่ตกใจ อย่างไรเสยีเวลากด็กึมากแล้ว เธอ 

จงึรบีกลบัเข้าห้อง ปิดประตลูอ็กกลอน ปีนกลบัข้ึนไปบนเตยีง ขณะท่ีก�าลงั

จะเอนลงนอนก็ได้ยินเสยีงกริง่ประตดูงัข้ึนอีก

สญัชาตญาณบอกเธอว่าน่าจะเป็นสวซู่ี เธอจงึลกุไปเปิดประตอีูกครัง้

ตามคาด เขาย้อนกลับมา

จ้าวหนานเซียวถามอย่างสงสัย "คุณเป็นอะไร"

แรกเริ่มเขาไม่พูดอะไร แค่ก้มมองดูเธอ

แสงไฟบนทางเดนิด้านหลงัค่อนข้างมดื สายตาของเขากมื็ดมัวไม่ชัดเจน

"คุณมองฉันอย่างนี้ท�าไม"

จ้าวหนานเซียวลูบคล�าใบหน้าของตนอย่างลืมตัว

"จ้าวหนานเซียว" เขาพลันเอ่ย "คุณรู้ไหมว่าตอนนี้คุณเปลี่ยนไป 

ขนาดไหน ตายด้านไร้ชีวติชีวา! เย่ียจอืโจวดีขนาดนัน้เลยเหรอ ท�าให้คณุ 

ยังออกมาไม่ได้จนถงึตอนนี"้ เขาลดเสยีงลง พดูทีละค�า

จ้าวหนานเซียวขนตากระพอืเลก็น้อย มองดเูขา สหีน้าค่อยๆ เปลีย่นเป็น

เย็นชา

เมือ่พดูออกไปแล้วสวซู่ีเหมือนจะเสยีใจ เห็นเธอตอบรบัด้วยการเงยีบ

แบบนี ้ใบหน้ากป็รากฏแววว้าวุน่

"ผมมันปากมาก! ไม่ใช่เรือ่งของผมเลย ผมรู ้ ครัง้นีค้ณุไม่ต้องบอก  

ผมจะไปแล้ว ผมออกไปเองละกนัโอเคไหม"

เขายกสองมือข้ึนท�าท่าขอขมา ถอยไปข้างหลังหลายก้าว สุดท้าย 

ก็มองเธอทีหนึ่งแล้วหันจากไปด้วยฝีเท้าอันรวดเร็ว



Blue Bridge สะพานรักสีน�้าเงิน 158

เช้าวันรุง่ข้ึน หลงัจากหาท่ีนัง่บนรถไฟได้และวางกระเป๋าเดนิทางแล้ว 

โทรศพัท์ของเฉินซงหนานกด็งัข้ึน

เขาหยิบออกมาดสูายท่ีโทรเข้ากร็บัด้วยความดีใจ "พ่ี เม่ือวานท�าไม 

ถงึกลบัไปอกีแล้วล่ะ อ้อ เกดิเร่ืองกะทันหัน แก้ไขเรียบร้อยรยัึง แก้ไขแล้วกด็!ี 

ตอนนีผ้มกบัวศิวกรจ้าวอยูบ่นรถไฟ อีกสกัพกัรถกจ็ะออกแล้ว! พวกเราจะนัง่

เครือ่งบินรอบบ่ายกลบัปักกิง่ ตอนเย็นกถ็งึ ขอบคณุพีท่ี่เม่ือวานเลีย้งเหล้าผม! 

คร้ังหน้าพีม่าปักกิง่ผมจะเลีย้งเหล้าพี ่ อะไรนะ อ้อ..." เขามองจ้าวหนานเซียว 

ท่ีนัง่อยูด้่านข้างในต�าแหน่งข้างหน้าต่างแล้วพยักหน้าถีร่วั "ได้ๆ ผมรูแ้ล้ว!  

พีว่างใจได้!"

คยุโทรศพัท์เสรจ็แล้วเขากบ็อกจ้าวหนานเซียวว่า "วิศวกรจ้าว เมือ่กีน้ี้

พ่ี...กค็อืวศิวกรสวี เขานกึว่าเรายังอยู่ในโรงแรมน่ะ เดิมคดิว่าจะมาหาท่ีอ�าเภอ 

ในตอนนี ้ พอรูว่้าเราจะไปแล้วกถ็ามว่าคณุไข้ลดรยัึง เม่ือคนืคณุเป็นไข้หรอืครบั  

ดข้ึีนรยัึง" สหีน้าเขาดูเป็นห่วง

จ้าวหนานเซียวย้ิมน้อยๆ และพยักหน้า "ดีข้ึนมากแล้ว เมื่อเช้า 

ก่อนออกมาก็กินยาแล้ว ไม่เป็นไร"

"ผมนี่สะเพร่าจังเลย! คุณป่วยแล้วยังไม่รู้!" เขาโทษตัวเองไม่หยุด 

"วศิวกรจ้าวคุณนัง่อยู่นีน่ะ ผมจะไปเอาน�า้อุ่นมาให้"

เขาหยิบแก้วของจ้าวหนานเซียวไปเติมน�้าต้ม

ระหว่างนั้นมือถือก็ดังขึ้นอีกครั้ง เป็นของจ้าวหนานเซียว

เธอรับโทรศัพท์ "ผู้จัดการหยาง มีเรื่องอะไรคะ"

"คณุจ้าว วนันัน้ผมไม่ควรปล่อยงเูข้าไปในท่ีพกัของคณุ...ผมผดิไปแล้ว...

เมื่อคืนผมก็โดนวิศวกรสวีทุบตี มือถือแตกหมดเลย...ผมสมควรโดนแล้ว  

จะตผีมให้ตายกส็มควร...คณุจ้าว คณุเป็นผูใ้หญ่ใจด ี อย่าเอาเรือ่งผมเลยนะ 

ต่อไปผมจะไม่ท�าเรือ่งแบบนีอ้กีแล้วจรงิๆ ครบั..."

จ้าวหนานเซียวตะลงึงนั หยุดไปครูห่นึง่กพ็ดูว่า "ทุกคนต่างท�าตามกฎ 

แบบนีด้ท่ีีสดุ"
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"ใช่ๆ ต้องขอบคุณท่ีคุณจ้าวไม่ถือโทษ แล้วก็...ถ้าหากวันไหน 

คุณสะดวก...ช่วยบอกกับวิศวกรสวีหน่อยได้ไหมว่าคุณไม่ถือสาแล้ว..."  

ผู้จัดการหยางพูดพึมพ�าอึกอัก

จ้าวหนานเซียวบอกเขา "ไม่เป็นไรแล้วค่ะ" ก่อนจะวางสาย

รถไฟเคลือ่นช้าๆ แลน่ออกจากสถาน ี ท่ามกลางเสียงฉกึฉกัๆ ด้วย

ความเรว็สม�า่เสมอของล้อรถท่ีบดกบัรางเหลก็ มุง่ไปข้างหน้าอย่างรวดเรว็

จ้าวหนานเซียวพงิหน้าต่างรถ มองดตู้นไม้ท่ีเปลีย่นไปและป่าไม้ในท่ีไกล

นอกหน้าต่างถอยหลงัไปเรือ่ยๆ พลางใจลอย

เม่ือคืนหลงัจากนัน้เธอฝัน ฝันเห็นเยีย่จอืโจวอดตีคูห่มัน้ของเธอ และ 

กฝั็นเห็นเด็กหนุม่คนหนึง่

ผวิของเดก็หนุม่ซีดขาว สายตาส่อแววร้ายกาจ ไว้ผมทรงโมฮอว์กสทีอง

สะดุดตา ปรากฏกายเข้ามาในฤดรู้อนตอนท่ีเธออายุสบิห้าปี
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เวลานีจ้้าวหนานเซียวยังจ�าได้ว่านัน่เป็นปิดเทอมฤดรู้อนตอนท่ีเธอก�าลงั

จะข้ึน ม.สาม เย็นวันนัน้เธอนัง่อยู่ในท่ีของเธอ รบัประทานอาหารกบัพ่อแม่ 

ฟังพวกเขาพูดคุยกนั

จ้าวเจีย้นผิงพ่อของเธอสมยัยงัหนุม่เป็นหนึง่ในนกัเรยีนท่ีโดดเด่นของ

คณุตาเธอ และกด้็วยเหตนุีจึ้งได้พบเจอและแต่งงานกบัเสิน่เสีย่วมัน่แม่ของเธอ 

ตอนนีค้ณุพ่อเป็นวศิวกรสะพานระดบัสงูท่ีเก่งมาก เนือ่งจากโครงการท่ีเขา 

รับต�าแหน่งเป็นหัวหน้าวิศวกรเคยได้รับรางวัลระดับประเทศมามากมาย 

แน่นอนว่างานยุ่งมาก ในหนึ่งปีมีวันท่ีอยู่บ้านน้อยจนแทบนับได้ ปีท่ีแล้ว 

เพ่ือท่ีจะเร่งระยะเวลาก่อสร้างของสะพานใหญ่ข้ามทะเลแห่งหนึง่ แม้แต่ตรษุจนี 

กไ็ม่ได้กลบับ้าน ตอนนีไ้ม่ง่ายนกัท่ีจะได้พกัสกัเดอืนกต้็องออกไปอีกแล้ว ครัง้นี้

ไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ รบัต�าแหน่งเป็นหัวหน้าวิศวกรควบรองผูก้�ากบัของ

โครงการก่อสร้างสะพานใหญ่แห่งหนึง่ อีกสองวันกต้็องไปแล้ว

เสิ่นเสี่ยวม่ันขมวดค้ิวบ่น จ้าวเจี้ยนผิงส่งสายตาขอความช่วยเหลือ 

มาทางลูกสาวสุดที่รัก

จ้าวหนานเซียวจงึพดูว่า 'แม่ขา แม่เป็นลกูของคณุตานะ ท�าไมตอนนัน้

แม่ถงึไม่รูว่้าอีกหน่อยลกัษณะงานของพ่อจะเป็นยังไง ถ้าไม่พอใจ ตอนแรก 

บทที่
6
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กอ็ย่าเลอืกแต่งกบัพ่อส ิหนูได้ยินมาว่าเม่ือก่อนแม่เป็นดาวมหาวทิยาลยั คน

มาจบีแม่เยอะมาก วนรอบจตัรุสัเทียนอันเหมนิ* ได้ตัง้หนึง่รอบ! นักศกึษาหญิง

ในยุคแปดศนูย์แถมยงัเรยีนศิลปะ แม่เป็นผูห้ญิงท่ีเพยีบพร้อมสมบูรณ์แบบ!'

เสิน่เสีย่วม่ันตอนนีส้อนอยู่ในมหาวทิยาลยัและแตะงานนทิรรศการภาพ

อยูบ้่าง เธอกลอกตาให้ลกูสาว บอกให้อกีฝ่ายตัง้ใจกนิข้าว แต่มุมปากกลบั 

อดหยักย้ิมข้ึนไม่ได้

จ้าวหนานเซียวเลกิคิว้ให้กบัพ่อท่ีส่งสายตาขอบคณุมาให้ 'พ่อคะ ท้ังท่ี

แม่พอใจมากแท้ๆ ยังจะกลัน้ย้ิมอีก!'

เสิน่เสีย่วม่ันถอนใจ พดูกบัสามีว่า 'ฉันกไ็ม่ได้โทษว่าคณุ แค่พดูเฉยๆ 

คณุเพิง่กลบัมาจากทะเล ตอนนีก้ต้็องไปภเูขา งานออกแบบโครงสร้าง ไม่ครบ

สองปีกก็ลบัมาไม่ได้สนิะ ฉันแค่รูส้กึว่าคณุจะล�าบากเกนิไปแล้ว'

จ้าวเจีย้นผงิย้ิมแล้วพดู 'อายขุองคณุพ่อมากกว่าผม ยังไม่บอกว่าล�าบาก

เลย อีกอย่างเดมิทีพวกเราท�างานสายนีเ้ป็นท่ีต้องการของประเทศ ช่วยไม่ได้นี่ 

คณุวางใจเถอะ ผมสบายด ี ออกแบบโครงสร้างครัง้นีไ้ม่ยากเหมอืนกบัครัง้นัน้  

ผมจะพยายามหาเวลาว่างกลบัมาหาคณุกบัเสีย่วหนานนะ'

เขาเห็นภรรยาเงยีบไป เพือ่คลีค่ลายบรรยากาศของการลาจากจงึเปลีย่น

เรือ่งพดู

'เสีย่วหนาน ปิดเทอมฤดรู้อนลกูมีเวลาว่างไหม พ่อมีลกูของเพ่ือนเก่า

ต้องการเรยีนพเิศษ ลกูพอช่วยได้ไหม'

'ได้ค่ะ!'

จ้าวหนานเซียวกบัพ่อผกูพนักนัด ี พ่อแค่เอ่ยปาก เธอไม่พดูอะไรมาก 

กพ็ยักหน้าทันที

จ้าวเจีย้นผงิย้ิมและขอบคณุลกูสาว ค่อยหันไปพูดกบัภรรยา 'เสีย่วม่ัน 

หลายวันก่อนผมไปเข้าร่วมการประชุม เจอเหล่าสวีท่ีไม่ได้พบกันมานาน  

สวเีจิน้จง คุณยังจ�าได้ไหม'

* จัตุรัสเทียนอันเหมิน คือจัตุรัสใจกลางเมืองท่ีสร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์หมิง มีพื้นท่ีท้ังสิ้น 440,000 ตารางเมตร  
ตั้งอยู่หน้าพระราชวังต้องห้าม ณ กรุงปักกิ่ง
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สวเีจิน้จงและจ้าวเจีย้นผงิสมยัก่อนเป็นลกูศษิย์ของพ่อเสิน่เสีย่วม่ัน ท้ังคู่

มคีวามสมัพนัธ์อันด ี มักจะถกูเรยีกให้ไปกนิข้าวท่ีบ้านของอาจารย์อยูบ่่อยๆ 

ภายหลังลาออกกลางคันเพื่อไปเข้าร่วมกองทหารทางรถไฟ หลังจากนั้น 

กท็�างานท่ีเกีย่วข้องกบัทางด้านนีเ้รือ่ยมาจนถงึปัจจบัุน

เสิน่เสีย่วมัน่พยกัหน้า 'เขาน่ะเหรอ หลายปีมานีถ้งึจะไม่ได้ไปมาหาสู่ 

แต่ปีท่ีแล้วพ่อฉันกระดกูหัก คณุไม่อยู่ ตอนนัน้ฉันกอ็ยู่ต่างเมืองกลบัมาไม่ได้ 

เขากช่็วยเหลอืไว้มาก งานออกจะยุ่งขนาดนัน้ ยังมาดแูลพ่อฉันด้วยตวัเองอีก'

'ใช่แล้ว เหล่าสวกีค็งจะงานยุ่งเหมือนกนั ไม่อยู่บ้านท้ังปี หย่าไปนานแล้ว 

เขามีลกูชายอยู่คนหนึง่ ตอนเดก็ๆ ตามไปอยู่กบัอดตีภรรยาเขาท่ีต่างประเทศ  

สกัห้าหกปีได้แล้ว ปีท่ีแล้วอดตีภรรยาเขาแต่งงานใหม่ มลีกูอีกคน น่าจะ 

มบีางอย่างไม่สะดวก เหล่าสวีก็ไม่วางใจให้ลกูอยู่ท่ีนัน่จงึรบักลบัมา คดิว่า 

อีกหน่อยจะให้อยู่กบัตนเอง ตอนนีก้ก็ลบัมาได้สองสามเดอืนแล้ว'

'งั้นเหรอ'

เสิน่เสีย่วม่ันแปลกใจเลก็น้อย 'ลกูชายเขาอายุเท่าไหร่แล้ว เดก็คนนัน้

ต้องการเรยีนพเิศษเหรอคะ'

'ใช่ เดก็กว่าเสีย่วหนานของเราหนึง่ปี อายสุบิสี ่ ช่ือว่าสวีซู่ เหล่าสวี 

จะให้ลกูชายแทรกชัน้ ม.สอง ในโรงเรยีนมัธยมต้นของเสีย่วหนาน ทุกอย่าง

เตรยีมไว้พร้อมแล้ว ท่ีส�าคญัคอืต้องเรยีนพเิศษ ระดบัของทางอเมรกิากบั 

ของทางเราเทียบกันไม่ได้ โดยเฉพาะภาษาและวรรณคดีกับคณิตศาสตร์  

เข้าไปท้ังอย่างนีต้้องตามไม่ทันแน่ๆ เหล่าสวบีอกว่าตอนแรกส่งไปช้ันเรยีนพิเศษ 

ไม่ถึงสองวันผู้ปกครองคนอ่ืนก็ไม่พอใจ บอกว่าส่งผลกระทบต่อลูกตัวเอง  

ช้ันเรยีนพเิศษยอมชดใช้เงนิดกีว่ารบัคนไว้ พอเชิญครมูาสอนพเิศษตวัต่อตวั

ท่ีบ้าน ครสูอนพเิศษมาไม่ถงึสองครัง้กไ็ม่มาอีก เปลีย่นมาหลายคนแล้ว ผม

เห็นเหล่าสวพีดูแล้วกป็วดหัว เลยบอกว่าผมจะกลบัมาถามดวู่าเสีย่วหนาน 

ของเราพอจะว่างรเึปล่า ถ้าว่างกจ็ะได้ให้ลกูชายเขามาบ้านเราให้เสีย่วหนาน

ลองด ูดูว่าพอจะช่วยสอนอะไรได้ไหม ช่วยได้เท่าไหร่กเ็ท่านัน้แหละ'
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เสิน่เสีย่วม่ันลงัเลอยู่ครูห่นึง่กพ็ดูว่า 'ผลการเรยีนของเสีย่วหนานยังด ี

อยู่ เม่ือก่อนกเ็คยช่วยสอนการบ้านลกูของเพือ่นบ้าน ถอืว่ามีประสบการณ์ 

ฉันแค่เป็นห่วงนดิหน่อย เดก็คนนีซ้นรเึปล่า ท�าไมขนาดช้ันเรยีนพเิศษกยั็ง 

ไม่รบัไว้'

'เหล่าสวบีอกว่าลกูชายไม่ค่อยเช่ือฟังจรงิๆ แม่ของเขากเ็คยพาไปหา

จติแพทย์ท่ีอเมรกิามาก่อน สือ่สารได้ไม่ค่อยดเีท่าไหร่ แต่ไม่ต่อยตคีนเดด็ขาด 

เรือ่งนีเ้ขาไม่มีทางพดูม่ัว ผมเช่ือเขา'

เสิ่นเสี่ยวมั่นมองลูกสาวสุดที่รักที่เท้าคางฟังตนเองและสามีคุยกัน

'แม่คะ หนูไม่มีปัญหา ปีท่ีแล้วพ่อแม่ไม่อยู่บ้าน หนอูยู่กบัคณุตา พอ

คุณตาประสบอุบัตเิหต ุลงุสวรีูเ้ข้ากม็าช่วย เขาเป็นคนดมีาก ยังไงปิดเทอม

ฤดูร้อนหนกูมี็เวลา หนลูองดูได้ค่ะ'

จ้าวหนานเซียวจ�าคนเก่ง ลงุสวีมาช่วยเหลอื ปฏบัิตกิบัเธอเป็นอย่างดี 

เธออยากจะตอบแทนเท่าท่ีขอบเขตความสามารถของเธอจะท�าได้

ลกูสาวพดูอย่างนีแ้ล้ว เสิน่เสีย่วม่ันถงึจะไม่วางใจกท็�าได้แค่รบัปาก

สุดท้ายก็ตกลงกันได้ว่าวันถัดไปอีกฝ่ายจะมาเรียนพิเศษกับเธอ

เย็นวันนั้นจ้าวหนานเซียวสาวน้อยเด็กเรียนท่ีเป็นถึงหัวหน้าห้อง

หัวหน้ากลุ่มนอกจากเตรียมบทเรียนแล้ว ยังหาข้อมูลเกี่ยวกับช่วงต่อต้าน

ในวัยรุ่นจากอินเตอร์เน็ต สุดท้ายก็ได้บทสรุป

จะเย็นชา จะใจร้อน ข้ีหงดุหงดิ ท�าอะไรไม่นกึถงึผลท่ีตามมา ผลการเรยีน

ตกลง ต่อต้านการไปเรยีนหนงัสอืต่างๆ เหล่านีล้้วนเป็นการแสดงออกของ 

ช่วงต่อต้านในวยัรุน่ เธอต้องเตรยีมการไว้ และกต้็องเพ่ิมความระมัดระวัง  

มีโอกาสค่อยสัง่สอนให้ความรู้

แม้ข้อมูลจะบอกไว้ว่าทุกวันนียั้งไม่มีวธิกีารรกัษาการต่อต้านของวยัรุน่

ท่ีมปีระสทิธภิาพ แต่เธอเชือ่ว่าขอเพยีงมคีวามอดทน ปฏบัิตด้ิวยความจรงิใจ

และความรกัความเอาใจใส่ ในโลกนีก้็ไม่มีน�า้แขง็ท่ีไม่สามารถละลาย

เธอมั่นใจในข้อนี้
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เช้าวันรุ่งข้ึน สวีเจิ้นจงมีประชุมส�าคัญท่ีต้องไปเข้าร่วม ไม่สามารถ 

ถอนตวัได้ จงึให้ผูช่้วยส่งลกูชายมาท่ีบ้านเธอ

จ้าวหนานเซียวไปรอรับที่หน้าประตูโดยเฉพาะ

เด็กหนุ่มร่างผอมแห้งท่ีมีคิ้วตางดงามและผิวซีดขาวคนหนึ่งถือ

กระเป๋าหนังสือยืนอยู่ที่ประตูบ้านเธอ

แม้จะเด็กกว่าเธอหนึ่งปี แต่เขาสูงกว่าเธอถึงครึ่งศีรษะแล้ว

'พีเ่สิน่ เขาเป็นลกูชายของประธานสว ี ประธานสวีบอกว่าขอโทษด้วย 

ท่ีวนันีไ้ม่ได้มาส่งเอง ฝากให้ผมมาบอกว่าขอบคณุมากๆ และกร็บกวนพวกคณุ

แล้ว'

ผู้ช่วยถ่ายทอดข้อความด้วยใบหน้าย้ิมแย้มแล้วก็หันไปหาเด็กหนุ่ม 

ท่ีอยู่ด้านข้าง พดูอย่างระมัดระวงัว่า 'งัน้ผมไปแล้วนะ เรยีนเสรจ็สบิเอ็ดโมง 

คนขับรถจะขับมารอคณุท่ีข้างล่าง ประธานสวีให้คณุเรยีนเสรจ็แล้วกลบับ้าน 

อย่าไปที่อื่น'

นี่คือครั้งแรกที่จ้าวหนานเซียวได้พบกับสวีซู่

เห็นเขาเป็นครัง้แรก เธอกเ็ข้าใจในท่ีสดุว่าท�าไมชัน้เรยีนพเิศษถงึยอม

คนืเงนิดกีว่ารบัเขาเอาไว้ มีเพือ่นร่วมช้ันแบบนีอ้ยูร่อบข้าง ผูป้กครองจะวางใจ 

ได้อย่างไร

ในใจเธอรู้สึกไม่ค่อยสงบ แอบมองแม่ตนเองแวบหนึ่ง

สายตาของแม่ตกลงบนตัวเด็กหนุม่ท่ีอยู่ตรงหน้านี ้ ตัง้แต่ทรงผมของเขา

ตลอดจนท่ัวท้ังตัวเป็นพ้ังก์ เห็นได้ชัดว่าแปลกใจเลก็น้อย

'น้าเสิ่น รบกวนแล้ว พ่อผมบอกให้ผมมา'

เขาโค้งให้แม่ของเธออย่างสุภาพแล้วยืดตัวข้ึน แต่จ้าวหนานเซียว 

กลับรู้สึกว่าสายตาของเขาดูตายด้าน

'เธอคือสวีซู่ใช่ไหม เข้ามาสิ!'

ในที่สุดใบหน้าของแม่ก็เผยรอยยิ้ม

จ้าวหนานเซียวเข้าไปหาก่อน พยักหน้าย้ิมให้เขา 'สวัสดี ฉันช่ือ 
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จ้าวหนานเซียว ยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉัน!'

วันนั้นเธอสวมกระโปรงสีขาว

เด็กหญิงอายุสิบห้าปี ร่างกายเพิ่งจะเติบใหญ่ เหมือนต้นหลิวอ่อน 

ภายใต้แสงอาทิตย์ของฤดูใบไม้ผลิ รอยยิ้มสดใสและอ่อนหวาน

จ้าวหนานเซียวรูส้กึได้ว่าเขาไม่มองเธอเลย ไม่เพียงอึดอัด แต่ยังกลวัว่า

จะท�าให้แม่ไม่พอใจ จงึรบีเรยีกอย่างเป็นกนัเอง 'พวกเราเริม่เรยีนกนัเถอะ!'

ช้ันเรยีนจดัขึน้ท่ีห้องหนงัสอืของพ่อ ด้านหนึง่เป็นก�าแพงถ้วยรางวัล

พ่อภาคภมิูใจในตวัลกูสาวอย่างเธอ น�าถ้วยรางวลัท้ังหมดตัง้แต่สมยัเธอ

เรยีนช้ันประถมถงึปัจจบัุนมาจดัแสดงไว้ในสถานท่ีส�าหรบัท�างานในบ้านและ

ต้อนรบัแขก นอกจากรางวลันกัเรยีนดเีด่นสามประการ* ฝ่ายบรหิารดเีด่นของ

ทุกปีแล้ว ยงัมกีารแข่งคณติศาสตร์ระดบัประเทศ การแข่งขันเขียนเรยีงความ 

พดูสนุทรพจน์ การแข่งหมากล้อมส�าหรบัเยาวชน การแข่งเปียโน...มากมาย 

เตม็ไปหมด วางเตม็ผนงัด้านหนึง่ของห้อง ทุกครัง้ท่ีมีแขกมาท่ีบ้าน แขกกจ็ะ

ช่ืนชมเจ้าหญิงน้อยท่ีดเีลศิ พ่อกจ็ะถ่อมตวัสกัรอบ นีก่ลายเป็นการเปิดบทสนทนา

ท่ีเกดิข้ึนเป็นประจ�า

สวซีูห่ยดุอยูท่ีป่ระตหู้องหนงัสือ สายตากวาดมองก�าแพงถว้ยรางวลั 

ก่อนจะหันมามองเธอ หยิบกระเป๋าหนงัสอื เดนิมาหน้าโต๊ะเรยีนท่ีมีเก้าอ้ีท่ี 

หันข้างเข้าหากนัวางอยู่สองตวัแล้วนัง่ลง

เหมือนจะเป็นครั้งแรกที่เขามองมาทางเธอหลังจากพบกัน

ไม่รูว่้าเธอความรูส้กึไวไปเองรเึปล่า จ้าวหนานเซียวรูส้กึว่ามุมปากของเขา

เหมือนจะเชิดข้ึนเลก็น้อยคล้ายก�าลงัเย้ยหยนั

เธอรูส้กึใบหน้าร้อนผ่าวเป็นครัง้แรก รูส้กึละอายจากการท่ีตนไม่สามารถ

หยุดการโอ่อวดท่ีตืน้เขินของผูป้กครองได้

เห็นเขานัง่ลงไปแล้ว จ้าวหนานเซียวกเ็รยีกสตไิด้ในไม่ช้า เดนิไปนัง่

ข้างๆ เขา เริม่พดูคยุกบัอกีฝ่ายตามข้ันตอนท่ีได้วางเอาไว้

* นักเรียนดีเด่นสามประการ คือชื่อรางวัลเกียรติยศส�าหรับนักเรียนที่ผลการเรียนดี มีคุณธรรม สุขภาพแข็งแรง
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'สวีซู่ บทเรียนของเราทางนี้ล�าดับข้ันไม่เหมือนกับท่ีนายเคยเรียน  

ในการเรยีนต่อจากนีน้ายอาจจะเจออุปสรรคบางอย่าง นีเ่ป็นเรือ่งปกต ิแต่ว่า

ไม่เป็นไร นายไม่ต้องกงัวล ขอแค่ท�าให้ถกูต้อง ตัง้ใจเรยีน ไม่นานนายกจ็ะ

ตามทันแน่ ฉันม่ันใจในตวันาย นายกต้็องม่ันใจในตวัเองด้วยนะ!'

เขาไม่พูดอะไรสักค�า

เมือ่ไม่มีการตอบสนองท่ีรอคอย จ้าวหนานเซียวกผ็ดิหวงัเลก็น้อย แต่

ไม่ได้หมดก�าลงัใจ เธอพยักหน้า 'งัน้ด ีพวกเราเริม่กนัเถอะ'

เธอเอาข้อสอบคณติศาสตร์ท่ีเม่ือคนืเตรียมไว้มาให้เขาท�า ในนัน้มีโจทย์

อยู่ไม่กีข้่อ

ข้ันแรกของการสอน แน่นอนว่าต้องรูชั้ดถงึพืน้ฐานของนกัเรยีนก่อน

ก่อนสวซู่ีจะกลบัมา เขาเรยีนอยู่เกรดแปดท่ีอเมรกิา เมือ่คนืเธอตดิต่อ

เพื่อนประถมท่ีไปเรียนต่างประเทศ ท�าความเข้าใจกับสภาพของทางนั้น  

ตามค�าบอกเล่าของลุงสวี จ้าวหนานเซียวได้ประเมินระดับความสามารถ 

ทางด้านคณติศาสตร์ของเขาไว้ในใจล่วงหน้าแล้ว จงึท�าข้อสอบแผ่นแรกนี ้

ออกมา

สายตาของเดก็หนุม่ตกอยูบ่นข้อสอบ จ้องอยูส่กัพักหนึง่กหั็นมาช้าๆ 

แล้วมองเธอ

จ้าวหนานเซียวรีบให้ก�าลังใจ ส่งปากกาให้เขาด้ามหนึ่ง 'ยากเหรอ  

ไม่เป็นไร นายลองท�าด ูท�าได้กท็�า ท�าไม่ได้กข้็าม'

เขาหยิบปากกา ตวัดไม่กี่ทีก็เขียนเสร็จ

ข้อสอบแผ่นนี้เป็นโจทย์ข้ันพ้ืนฐานอย่างง่าย จ้าวหนานเซียวเห็นว่า 

เขาไม่มปัีญหาใดๆ ท้ังสิน้กห็ยิบแผ่นท่ีสองออกมา

เขาท�าเสร็จอย่างรวดเร็ว

จ้าวหนานเซียวตรวจแล้วก็ชะงัก พูดไม่ออกไปช่ัวขณะ ดังนั้นจึง 

ให้ก�าลังใจต่อไป 'นายเก่งมาก! ตอบถูกหมดเลย! ขอแค่พยายามต่อไป  

ไม่นานก็ตามทันแน่!'
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สวซู่ีไม่พดูอะไร แค่ใช้สายตาเหมือนมองคนปัญญาอ่อนมองมาท่ีเธอ

ข้อสอบแผ่นนีถ้อืว่ายากแบบกลางๆ มพีืน้ฐานและมีโจทย์ท่ีแสดงระดบั

ความคดิทางคณติศาสตร์ ก่อนหน้านีจ้้าวหนานเซียวคาดว่าเขาจะมปัีญหา 

เวลาท่ีเหลอืในตอนเช้าจงึเตรยีมอธบิายข้อท่ีเขาท�าผดิ นกึไม่ถงึว่าเขากลบัท�าได้

ท้ังหมด ขณะนัน้เธอไม่ได้เตรยีมการอย่างอืน่มา จงึเปลีย่นไปพูดถงึภาษาและ

วรรณคดี

'ลงุสวเีป็นห่วงวชิาภาษาและวรรณคดขีองนาย ความจรงิเรยีนภาษา 

และวรรณคดไีม่มีทางลดัอะไร กแ็ค่ต้องอ่านหนงัสอืเยอะๆ เป็นประจ�า สัง่สม

ให้มาก ฉันท�าลสิต์หนงัสอืไว้ให้นาย ปกตนิายไม่มีอะไรท�ากอ่็านเยอะๆ ระดบั 

กจ็ะสงูข้ึนเอง'

เธอดนัรายการหนงัสอืท่ีเตรยีมไว้แล้วไปตรงหน้าเขา วงกลมสองสามเล่ม 

ท่ีเธอชอบเป็นพเิศษเพือ่แนะน�าให้เขาอ่านก่อน และเพือ่ดงึดดูความสนใจของเขา 

ยังอธิบายเนือ้หาให้เขาโดยพยายามบรรยายให้สนกุสนานสดุความสามารถ

เขาไม่ตอบสนองใดๆ สักนิด ทั้งไม่บอกว่าดี และก็ไม่บอกว่าไม่ดี

เวลาสองช่ัวโมงในตอนเช้า เพิง่จะผ่านไปเพยีงครึง่เดยีวจ้าวหนานเซียว

กส็อนเนือ้หาท่ีเม่ือคนืเตรยีมไว้หมดแล้ว ไม่มีอะไรจะพดูไปช่ัวขณะ

ด้านข้างมีคนแบบนีน้ัง่อยู่ เธอก็ไม่รูว่้าควรจะสอนอะไรต่อ ความเงยีบ

ในห้องหนังสือท�าให้เธอรู้สึกถึงความล้มเหลวท่ีเหมือนกับโดนเข็มปักเป็น 

ครัง้แรกในชีวิต

ตั้งแต่เขาเข้ามาก็ไม่เอ่ยปากพูดอะไรสักค�า จ้าวหนานเซียวนึกถึง 

ข้อมลูท่ีตนเองค้นคว้าเม่ือคืนเหล่านัน้ คดิว่าถ้าไม่แก้ปมในใจกจ็ะไม่สามารถ

แก้ปัญหาพ้ืนฐานได้ เธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็พูดว่า 'สวีซู่ ลุงสวีบอกว่านิสัย 

ของนายออกจะ...อินโทรเวร์ิต*' เธอใคร่ครวญแล้วอธิบาย 'ท�าไมนายไม่ชอบ

สือ่สารกบัคนอ่ืนล่ะ ถ้าหากนายมีปัญหาหรอืมคีวามคดิอะไร ไม่ว่าจะเป็น 

* อินโทรเวร์ิต (Introvert) หมายถงึคนท่ีมีโลกส่วนตวัสงู ระมัดระวงัในการใช้ค�าพดูค�าจา ท�าให้ดเูหมอืนคนเกบ็ตวั  
พูดน้อย ชอบการท�ากิจกรรมเงียบๆ หรือกิจกรรมท่ีมีกลุ่มคนน้อยๆ ชอบท่ีจะได้อยู่กับตัวเอง อยู่ในสิ่งแวดล้อม 
ที่เงียบสงบคุ้นเคย
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ด้านไหนกต็าม บอกฉันได้ท้ังนัน้ จรงิๆ นายเรยีกฉันว่าพีเ่สีย่วหนานกไ็ด้ ฉัน

รบัประกนัว่าไม่ว่านายจะพูดอะไร ฉันจะช่วยเกบ็เป็นความลบั...'

'ไม่ใช่ว่าสอนพิเศษเหรอ สอนของเธอไป อย่ามาท�าเป็นจิตแพทย์

ปากมาก! วนันีย้งัต้องสอนอะไรอกี เรว็หน่อย! ฉันยังมีธรุะ!' เขาพลนัเอ่ยปาก

นี่คือประโยคแรกท่ีเขาพูดกับเธอ และก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่เด็กจนโต 

ท่ีจ้าวหนานเซียวได้ยินคนอ่ืนพดูจาแบบนีก้บัตนเอง

เธอตะลงึงนั สบสายตาเย็นชาท่ีถลงึใส่ตนของเขาคูน่ัน้ ข่มความรูส้กึ

เสยีใจและความรูส้กึละอายไว้สดุความสามารถ อยากจะพดูอะไรสกัอย่าง แต่

ไม่รู้ว่าควรพดูอะไร

'เสร็จแล้วใช่ไหม ฉันไปได้แล้วใช่ไหม'

เขาขมวดคิว้ สกัพกักเ็กบ็หนงัสอืเข้าไปในกระเป๋า ห้ิวข้ึนมาแล้วลกุจาก

เก้าอ้ี สะบัดหน้าเดนิออกจากประตหู้องหนงัสอื จากไปอย่างรวดเรว็

'เอ๊ะ ท�าไมเสรจ็เรว็ขนาดนีล่้ะ สวซู่ีอยู่กนิข้าวเท่ียงต่อเถอะ! น้าท�ากบัข้าว 

ให้แล้ว!'

'ขอบคุณครับคุณน้า ไม่กินครับ!'

เสยีงคยุกนัของแม่กบัเขาดงัมาจากห้องรบัแขก หลงัจากเสยีงเปิดและ

ปิดประต ูสวีซู่กจ็ากไป

จ้าวหนานเซียวได้ยินเสียงฝีเท้าเข้ามาหาของแม่ก็รีบเช็ดดวงตา  

วิ่งเข้าห้องน�้าไปอย่างรวดเร็วแล้วปิดประตู



69我的蓝桥 1

ตกเยน็สวเีจ้ินจงโทรมาหาพ่อของจ้าวหนานเซียว ถามถงึเรือ่งท่ีลกูชาย

มาเรยีนเม่ือเช้า จ้าวเจีย้นผงิคยุกบัเพือ่นเก่าเสร็จ สดุท้ายก็ให้จ้าวหนานเซียว

มาพูดสาย

จ้าวหนานเซียวท่ีก�าลงัซ้อมเปียโนจงึหยุดเล่นแล้วรบัมือถอืท่ีพ่อส่งมาให้

'สวัสดีค่ะลุงสวี!'

'สวัสดีเสี่ยวหนาน!' น�้าเสียงเอ็นดูของลุงสวีดังเข้ามา

'เมือ่เช้าสวีซู่ไปเรยีนพเิศษกบัหนเูป็นยังไงบ้าง เขาเช่ือฟังไหม รงัแกหนู 

รเึปล่า'

เม่ือเช้าพอเขาไป เธอกอ็ดขอบตาแดงไม่ได้ รบีหลบเข้าไปเช็ดน�า้ตา 

ในห้องน�า้ก่อนท่ีแม่จะมาเห็น

'เปล่าค่ะ เขาเช่ือฟังดีค่ะ' จ้าวหนานเซียวตอบทันควัน 'ลุงสวีคะ  

ท่ีจรงิแล้วพืน้ฐานเขาดมีากเลย คนกฉ็ลาด แค่ต้องเสรมิขัน้ท่ีไม่เหมือนกนั

ของสองที่ให้ทัน หนูว่าเขาไม่มีปัญหาเลยค่ะ'

สวเีจิน้จงดีใจมาก 'ดีๆ  งัน้กดี็ เขาเช่ือฟังหนกูด็แีล้ว งัน้ลงุให้เขาไป 

เรยีนพเิศษกบัหนตู่อนะ'

จ้าวหนานเซียวลังเลเล็กน้อยก่อนจะตอบ 'ได้ค่ะ'

บทที่
7
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'เสีย่วหนาน ลงุขอโทษด้วย ท�าให้หนไูม่ได้พกัผ่อนช่วงปิดเทอมฤดรู้อน...'

'ไม่เป็นไรค่ะ ยังไงหนูก็ไม่มีธุระอะไรอยู่ดี'

'เสีย่วหนาน หนชู่วยลงุไว้เยอะมาก ลงุไม่รูว่้าจะขอบใจหนยูงัไงด ี ถ้าสวซู่ี

เขาท�าอะไรไม่ด ีหนตู้องบอกลงุทันทีนะ! พ่อหนบูอกว่าหนกู�าลงัซ้อมเปียโนหรอื 

ลงุไม่กวนแล้ว แค่นีล้ะกนั...'

'ค่ะ สวัสดีค่ะลุงสวี'

ตอนท่ีจ้าวหนานเซียวก�าลงัจะวางสายกไ็ด้ยินเสยีงตวาดท่ีไม่ชดัเจนนกั

ดงัลอดมา 'กลางวนัแกไปไหนมา ถอืว่าแกยังรูส้�านกึ! ถ้าแกกล้ารงัแกพีเ่ขา 

ฉันจะตีขาแกให้หัก! พรุง่นี้ไสหัวไปเรยีนพเิศษต่อซะ...'

จ้าวหนานเซียวสะดุ้งตกใจ

โทรศัพท์ตัดสายไปแล้ว เธอตั้งสติ คืนมือถือให้กับพ่อ

เสิน่เสีย่วม่ันส่งผลไม้ท่ีปอกเสรจ็แล้วจานหนึง่มาให้ลกูสาวแล้วหันไป 

พดูกบัสามีว่า 'เดก็แค่พัง้ก์ไปหน่อย แต่ว่ามารยาทค่อนข้างดนีะ ไม่ได้แย่ 

อย่างท่ีเหล่าสวีว่า ท่ีนอกลู่นอกทางกว่าเขาฉันเห็นมาเยอะแล้ว เขาเป็น 

อย่างนั้นไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย เด็กก็แค่มีความสุนทรีย์ทางศิลปะเฉยๆ  

เม่ือเช้าฉันเห็นว่าคนคร�า่ครโึบราณอย่างสวเีจิน้จงมีลกูชายแบบนีก้แ็ค่ผดิคาด

นดิหน่อย! ตอนหลงัพอเขาไปแล้วฉันถามเสีย่วหนาน เสีย่วหนานกบ็อกว่า 

เขาใช้ได้ ตอนแรกฉันยงันกึว่าเขาจะท�าไมซะอีก!'

เสิ่นเสี่ยวมั่นมีความสามารถแต่ก็ไม่ขาดอารมณ์ศิลปิน ตอนยังสาว 

เธอเป็นคนแรกในสมัยนัน้ท่ีดัดผมและทาลปิสตกิ บวกกบัสาขาท่ีเรยีนจงึมี

ความเปิดกว้างมากอยู่แล้ว

จ้าวเจีย้นผงิพดู 'แบบนีก้ด็แีล้ว เหล่าสวยุ่ีงมาก แถมยังไม่ได้อยู่ด้วยกนั

มาหลายปี ไม่ค่อยเข้าใจลกูเท่าไหร่...'

พ่อแม่พดูคุยพลางเดนิไปแล้ว จ้าวหนานเซียวกห็มดอารมณ์จะซ้อม 

เปียโน เธอนัง่ใจลอยอยู่บนเก้าอ้ีเปียโน

ท่ีโรงเรยีนเธอเป็นแบบอย่างของคนเรยีนเก่งท่ีช่วยเหลอืคนเรยีนอ่อน 
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ไม่ใช่เพราะว่าเธออยากอวดตนเอง แต่เป็นเพราะความรู้สึกรับผิดชอบ 

โดยธรรมชาตท่ีิมีต่อการท�าหน้าท่ี ความรูส้กึรบัผดิชอบแบบนีน่้าจะมาจาก

ท่าทีท่ีมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่ออาชีพการงานของคุณตาและพ่อ เธอ 

ได้รบัอิทธพิลจากพวกเขามาตัง้แต่เดก็ บวกกบัเธอมนีสิยัท่ีชอบช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 

โดยก�าเนดิ

สวีซู่เป็นลูกชายของลุงสวี ทั้งยังเด็กกว่าเธอ ก็ท�าเหมือนว่าเขาเป็น 

น้องชายท่ีไม่รูค้วามไปละกนั ไม่จ�าเป็นต้องลดตวัลงไปเทียบกบัเขา อย่างไรเสยี

น้องชายไม่รูค้วาม เป็นถงึพีส่าวจะปล่อยไปไม่สนใจได้อย่างไร

การยอมแพ้เมื่อพบเจออุปสรรคไม่ใช่วิถีของจ้าวหนานเซียว

ไม่นานจ้าวหนานเซียวกจ็ดัการกบัความรูส้กึละอายและความเสยีใจท่ีมมีา

แต่เช้าได้ ลกุข้ึนกลบัไปท่ีห้อง นอกจากรบีท�าเวลาตระเตรยีมเนือ้หาการสอน

ในครัง้ถดัไปแล้ว ก็ใคร่ครวญใหม่ว่าควรจะรบัมือกบัสถานการณ์แบบนีอ้ย่างไรดี

เวลาเธอท�างานมักจะวางแผนการจนชิน ท�าทุกอย่างตามล�าดบัข้ันตอน  

เมือ่วานนีร้บีร้อนเกนิไป บวกกบัไม่ได้ให้ความส�าคัญกบัปัญหาเพียงพอ จึง

ตอบรบัได้ไม่ถ้วนถีเ่ลยจบไม่สวย

เช้าวนัรุง่ข้ึนจ้าวหนานเซียวส่งพ่อออกเดนิทางไกลด้วยความอาลยัอาวรณ์

พร้อมกบัแม่ แล้วกม็านัง่รอสวซู่ีอยู่ในห้องรบัแขก

พอเก้าโมงเขากม็า ยังคงเป็นเหมอืนเมือ่วาน ขณะท่ีเข้าไปในห้องหนงัสอื

กห็ยุดฝีเท้าลงอกีครัง้

จากการขอร้องอย่างแรงกล้าของจ้าวหนานเซียว เม่ือคนืพ่อกย็อมโละ

ก�าแพงถ้วยรางวัลในท่ีสดุ

จ้าวหนานเซียวเห็นเขามองตนเองทีหนึง่ รูส้กึเหมอืนเขาจะเบะปาก

เธอจะถอืว่าตวัเองคดิมากไปเองกแ็ล้วกนั แล้วหยิบอุปกรณ์การสอน 

ท่ีเม่ือคนืเตรยีมไว้ออกมา เริม่ต้นการสอนของวนันี้

ท่าทีของเธอกเ็หมือนกบัเม่ือวาน ท้ังอดทนและอ่อนโยน แต่สวซู่ีกลบั
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ไม่เหมือนเมือ่วานแล้ว ดูใจลอยไม่อยู่กบัเนือ้กบัตวั ภายหลงัเธอเรยีกให้เขา

ท�าโจทย์ เขาจ้องเธอ สายตาส่อแววร้าย ไม่ขยับเขย้ือน

'เขียนส ิ จ้องฉันท�าไม ถ้ายังไม่เข้าใจข้อควรรูเ้ม่ือกี ้ ฉันอธบิายอีกรอบ

ก็ได้' เธอย้ิมพลางเร่ง

เขาหยิบปากกาข้ึนมาช้าๆ ก้มหน้าเขียนสองสามที พลนัโยนปากกา 

ลกูลืน่ท้ิงแล้วเงยหน้าข้ึนมาพูดว่า 'เลกิเสแสร้งได้แล้ว! เรว็ส ิ โทรหาพ่อฉัน  

บอกว่าฉันรงัแกเธอ เธอจะไม่สอนแล้ว!'

จ้าวหนานเซียวยังคงยิม้ 'นายไม่ได้รงัแกฉัน ฉันจะพูดแบบนัน้ไปท�าไม'

เขาหรี่ตา 'ไว้หน้าเธอแล้วนะ อย่าได้คืบจะเอาศอก!'

จ้าวหนานเซียวย่ิงย้ิมหวาน 'ฉันจะได้คบืแล้วเอาศอก! นายลองรงัแกฉัน

ดสู ิฉันอยากรูว่้านายจะรงัแกฉันยังไง'

ดวงตาสวีซู่ฉายแววประหลาดใจ เขามองเธอ

'สวซู่ี ถ้านายไม่อยากเรยีนขนาดนีจ้รงิๆ นายก็ไปพดูกบัลงุสวีให้รูเ้รือ่ง

เองส ิอย่ามาแล้วก่อกวนฉันท่ีนี ่นายท�าแบบนีอ้อกจะไร้เดยีงสาไปหน่อยนะ'

'เธอว่าไงนะ'

สีหน้าเด็กหนุ่มเปลี่ยนไป เขาก�าหมัดและลุกขึ้นมาทันใด เท้าเกี่ยว 

ขาเก้าอ้ีล้มท�าให้เกดิเสยีงดงัตงึ!

ใบหน้าจ้าวหนานเซียวยังคงมีรอยย้ิม 'ถ้านายไม่อยากคยุกบัลงุสว ี ฉัน

จะสอนอีกวธิีให้นาย แม่ฉันอยู่ข้างนอก นายออกไปตอนนีเ้ลยก็ได้ ท�าเป็น

อาละวาดใส่เธอแบบท่ีท�ากบัฉันท่ีนี ่ฉันรบัรองว่าพรุง่นีน้ายจะไม่ต้องมาท่ีนีแ่ล้ว'

สวซู่ีก้มหน้าจ้องเธอ แววตาดรุ้าย จ้าวหนานเซียวนัง่อยู่ เชิดหน้าข้ึน

เลก็น้อย สบตากบัเขาโดยไม่หลบเลยสกันดิ

ตอนนี้เองประตูห้องหนังสือก็มีคนเคาะเบาๆ สองที แม่เปิดประตู  

ในมือถือผลไม้จานหนึ่งเข้ามา

เสิน่เสีย่วมัน่มองดทู่าทางของท้ังสอง สหีน้ากป็รากฏแววสงสยั วางผลไม้

บนโต๊ะแล้วถาม 'อะไรกนั เม่ือกีแ้ม่อยู่ข้างนอก เหมือนได้ยินเสยีงบางอย่าง'
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จ้าวหนานเซียวมองสวีซู่

ท่าทีดุร้ายของเขาเม่ือครู่หายไป ภายใต้สายตาส�ารวจมองของเธอ  

เขาดคู่อนข้างจนมุม พูดจาอึกอกั 'น้าเสิน่ ผม...'

'เมื่อกี้หนูบอกให้เขาไปหยิบหนังสือ เขาลุกขึ้นมาก็เกี่ยวเก้าอี้ล้มค่ะ'

จ้าวหนานเซียวแย่งพูด พอพูดจบก็จ้องเขา

เขามองเธอทีหนึ่ง ปิดปากไปเงียบๆ

เสิน่เสีย่วม่ันย้ิม แล้วกว่็าลกูสาว 'หนเูป็นเจ้าบ้าน ท�าไมใช้ให้สวีซู่ไป 

หยิบหนงัสอื ไม่ไปหยิบเอง'

จ้าวหนานเซียวพูดว่า 'ทราบแล้วค่ะ ครั้งถัดไปหนูจะหยิบเอง'

'สวีซู่ เรยีนเหนือ่ยแล้วกก็นิผลไม้สกัหน่อย พักสกัเดีย๋ว อย่าหักโหม  

ท�าเหมือนอยู่ท่ีบ้านนะ อีกสกัพกัอย่าเพ่ิงไปล่ะ อยู่กนิข้าวกนัก่อน'

แม่ออกไปแล้วก็ปิดประตูเบาๆ

'กลับไปนั่ง ฉันมีเรื่องจะพูด!'

จ้าวหนานเซียวชีท่ี้เก้าอีข้้างหลงัเขา สหีน้าเอาจรงิ น�า้เสยีงเป็นการ 

ออกค�าสัง่

สีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นไม่น่ามองอีกครั้ง แต่ก็นั่งลงไปช้าๆ ในที่สุด

'สวซู่ี ถ้านายก่อเรือ่งอะไรท่ีนีแ่ล้วลงุสวรีูเ้ข้า เขาไม่มทีางตีนายขาหัก

แน่นอน เรือ่งนีฉั้นรบัรองได้ แต่คงท�าให้นายเจบ็ตวับ้างอยู่แล้ว เรือ่งนีฉั้นก็

รบัรองได้'

เขาเหมอืนโดนเข็มแทงทีหนึง่ รบีช้อนตาขึน้มาจ้องเธอ สายตาดสูงสยั

'ง่ายมาก เม่ือวานตอนเย็นลุงสวีคุยโทรศัพท์กับฉันเสร็จ ยังไม่ทัน 

วางสาย ฉันกเ็ลยได้ยิน' เธออธบิาย

สีหน้าเขายิ่งเปลี่ยนเป็นไม่น่าดู

'นายอาจจะไม่สนใจ แล้วก็ไม่กลัวพ่อนาย' จ้าวหนานเซียวพูดต่อ  

'แต่นายลองคดิดวู่านายมาเรยีนกบัฉันท่ีนี ่ อย่างมากหนึง่วันกแ็ค่สองช่ัวโมง 

แป๊บเดยีวกผ่็านไปแล้ว ถ้านายไม่มาเรยีนกบัฉันท่ีนี ่ แล้วลงุสวีจะปล่อยไว้ 
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อย่างนีเ้หรอ เขากต้็องหาท่ีเรยีนพเิศษให้นายต่อไปอยู่ด ีหาแล้วหาอีกต่อไป 

ยังไงนายกห็นไีม่พ้นหรอก ในเมือ่เป็นอย่างนี ้ นายจะท�าเรือ่งไร้ประโยชน์ไปท�าไม 

นายกเ็ป็นคนท่ีค่อนข้างฉลาดนะ คดิเอาเองว่าอย่างนีม้เีหตผุลรเึปล่า'

เขาไม่พูดอะไรสักค�า

จ้าวหนานเซยีวรออยู่ครูห่นึง่แล้วค่อยพดู 'ฉันจะไม่บังคบันายให้เรยีน  

นีเ่ป็นเรือ่งของนาย นายตดัสนิใจเอง ถ้าหากนายไม่อยากเรยีนกบัฉันจรงิๆ 

ฉันช่วยบอกปัดกบัลงุสวีให้ได้ แค่บอกว่าฉันมีธรุะสอนไม่ได้แล้ว แต่ว่ามเีรือ่งท่ี 

ฉันอยากพูดกับนายให้ชัดเจน ฉันท�าอะไรไม่เคยท�าชุ่ยๆ ถ้านายเลือกจะ 

เรียนพิเศษกับฉันท่ีนี่ต่อ ฉันก็หวังว่านายจะเรียนด้วยความตั้งใจ ยังไงซะ 

ถงึจะเข้าเรยีนแต่ละครัง้แค่สองช่ัวโมง แต่ฉันกต้็องเสยีเวลาเตรยีมตวัอีกต่างหาก 

ฉันหวงัว่าจะได้รบัความเคารพจากความพยายามท่ีฉันทุ่มเท...นายตัดสนิใจ

เอาเองเถอะ'

ในห้องหนังสือเงียบเสียงไป

จากนั้นสักพักสวีซู่อยู่ๆ ก็คว้ากระเป๋าหนังสือ สะบัดหน้าจากไป 

เหมือนอย่างเมื่อวาน

คืนนั้นจ้าวหนานเซียวกอดตุ๊กตาหมีสีชมพูท่ีเป็นเพ่ือนนอน หลับ 

ไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่

เธอไม่แน่ใจว่าวิธกีารของตนในวันน้ีจะได้ผลหรอืเปล่า ความจรงิแล้ว 

วันนีต้อนท่ีแตกหักกบัสวซู่ีซ่ึงยนืขึน้มาแล้วสงูกว่าตนเองถงึครึง่ศรีษะ ในใจเธอ 

กต็ืน่เต้นตงึเครยีดมาก กลวัว่าจะเอาเขาไม่อยู่ ท�าให้ส่งผลในทางตรงกนัข้าม 

เพราะอย่างไรเขากดุ็ออกขนาดนัน้ เธอกลวัอยูน่ดิหน่อย

แต่นีเ่ป็นวธิกีารท่ีเธอคดิว่าเหมาะสมท่ีสดุเท่าท่ีเธอจะเค้นสมองออกมา

ได้แล้วจรงิๆ

ถ้าเธอโน้มน้าวเขาได้ หลงัจากนีเ้ธอไม่เพยีงแต่จะวางอ�านาจต่อหน้าเขา 

ได้ ยังสามารถท�าให้ประสทิธภิาพในการเรยีนรูส้งูข้ึนได้ด้วย เรยีกว่าได้ประโยชน์

เป็นเท่าตัว
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แต่ว่า...แต่ว่าถ้าไม่ได้ผล อย่างนัน้เธอกค็งได้แต่ท�าให้ลงุสวผีดิหวงัแล้ว

สาวน้อยจ้าวหนานเซียวกอดตุ๊กตาหมีของเธอพลกิไปพลกิมาตลอดคนื 

เช้าวนัรุง่ข้ึนกต็ืน่แต่เช้า คอยเงีย่หูฟังเสยีงกริง่ประตอูยู่ในห้องรบัแขก

เวลามาถึงเก้าโมงในที่สุด กริ่งประตูยังไม่ดัง

รออีกสักครู่หนึ่งก็ยังไม่ดัง

'ท�าไมวันนี้สวีซู่ยังไม่มาอีกล่ะ'

แม่ก็สังเกตเห็นเวลาแล้วจึงถามขึ้น

จ้าวหนานเซียวนัง่อยู่บนโซฟา ความรูส้กึอย่าว่าแต่เครยีดเลย ยังรูส้กึ

เสยีใจท่ีตนเองใจร้อนบุ่มบ่ามท�าเป็นอวดฉลาด

ถ้าให้เวลาเขาอีกสักหน่อย รอให้เขาและเธอคุ้นเคยกัน ไม่แน่ว่า 

เขาอาจจะฟังค�าพูดของเธอมากกว่านี้

'แม่คะ หนู...'

ติ๊งต่อง...กริ่งประตูพลันดังขึ้นในเวลานี้ เสิ่นเสี่ยวมั่นไปเปิดประตู

สวีซู่ยืนอยู่นอกประตู 'น้าเสิ่น ขอโทษครับ ผมมาสาย'

'ไม่เป็นไร! เข้ามาเรว็ เสีย่วหนาน สวีซู่มาเรยีนแล้ว...' เสิน่เสีย่วมัน่

ตะโกนบอกลกูสาว

เมฆหมอกในใจจ้าวหนานเซียวพลันสลายไป เธอตื่นเต้นจนแทบจะ 

กรดีร้องออกมา จากนัน้กเ็ด้งตวัข้ึนมาจากโซฟา

เธอท�าส�าเร็จแล้ว!

เด็กสาวโอบกอดความรู้สึกส�าเร็จอันล้นใจวิ่งไปเปิดประตู ยิ้มและรับ

นกัเรยีนของเธอมา 'สวซู่ี เข้ามาส'ิ

สวซู่ีถอืกระเป๋าหนงัสอืยนือยู่ตรงทางเดนิเข้าบ้าน มองจ้าวหนานเซียว

แวบหนึง่แล้วตามเธอเข้าไปในห้องหนงัสอืช้าๆ

ปิดเทอมฤดูร้อนนี้จึงผ่านไปเช่นนี้ ตามปกติสวีซู่จะมารายงานตัว 

ท่ีห้องหนงัสอืของบ้านเธอทุกวนั แล้วนัง่อยู่สองช่ัวโมง เขายงัคงมีท่าทีเฉยชา 
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สงวนค�าพดูราวกบัทองค�า เวลาท่ีอยู่ด้วยกนัส่วนใหญ่มักจะเป็นจ้าวหนานเซียว 

ท่ีพดูไม่หยุด บางครัง้เดก็สาวก็ไม่ยอมแพ้ ยังพดูเปิดใจกบัเขาเม่ือมโีอกาส ถ้า

เขาไม่จากไปกฟ็บุหลบัลงบนโต๊ะ จ้าวหนานเซียวกส็งสยัว่าเขากลบัไปแล้ว 

จะไม่ทบทวนบทเรียนให้แม่นย�าตามท่ีเธอร้องขอเลย แต่เห็นแก่ท่ีระดับ 

ความก้าวหน้าถอืว่าพฒันาไปอย่างราบรืน่จงึอดทนต่อไป

พรบิตาเดยีวกเ็ปิดเทอม จ้าวหนานเซียวขึน้ช้ัน ม.สาม สวซู่ีแทรกช้ัน 

ม.สอง วันแรกท่ีเปิดเทอม การมาถงึของเขาสร้างความฮือฮาให้กบัท้ังโรงเรยีน 

เปลวไฟสทีองบนหัวเขาท่ีอยูห่่างออกไปสองร้อยเมตรกย็งัมองเห็นได้ชดัเจน

ไม่มทีางหลบรอดสายตาเจ้าระเบียบของผูอ้�านวยการฝ่ายปกครองได้อยู่แล้ว 

แน่นอนว่าผู้อ�านวยการไม่มทีางอนญุาตให้ทรงผมท่ีประหลาดอย่างนีป้รากฏข้ึน

ในโรงเรยีน ขอร้องอย่างเคร่งครดัให้เขาเปลีย่นเป็นทรงผมอย่างท่ีนกัเรยีน 

ควรจะมีในทันที

สถานการณ์แบบนี้จ้าวหนานเซียวคาดไว้แล้วตั้งแต่ก่อนเปิดเทอม  

มวีนัหนึง่กเ็คยเตอืนแบบอ้อมค้อม ตอนนัน้เขาไม่โต้ตอบใดๆ เลย เธอจงึ 

ได้แต่ปล่อยไป

ไม่นานพ่อของเขากไ็ด้รบัโทรศพัท์จากโรงเรยีน จงึอาศยัโอกาสนีบั้งคบัให้

ลกูชายเปลีย่นทรงผมท่ีตนเองเห็นแล้วขัดตามาตัง้แต่แรก จ้าวหนานเซียว 

ไม่รู้ว่าพ่อลูกสกุลสวีจัดการกันอย่างไร กลับกลายเป็นว่าในตอนท้ายคนเป็น

ลกูชายไม่ไปโรงเรยีนเอาเสยีดือ้ๆ แล้วก็ไม่ยอมเปลีย่นทรงผม

คนเป็นพ่อโกรธแทบตาย แต่กท็�าอะไรไม่ได้ เพือ่ไม่ให้ลกูชายถกูไล่ออก

จากโรงเรยีนก็ไม่รูว่้าเขาเก่งกล้าสามารถมาจากไหนไปเจรจากบัผูอ้�านวยการ

โรงเรยีน กลบักลายเป็นว่าในท้ายท่ีสดุเขาช่วยลกูชายย่ืนใบลาป่วยระยะยาว 

ให้กบัทางโรงเรยีน สวซู่ีได้รับการปฏบัิตเิป็นกรณพีเิศษ ไม่ต้องไปเรยีนหนงัสอื 

แล้ว แต่ต้องมาเข้าร่วมสอบตั้งแต่ข้อสอบจัดล�าดับประจ�าเดือนเป็นต้นไป  

ขอเพยีงเขาสอบผ่านทุกครัง้ โรงเรยีนกจ็ะรกัษาสภาพความเป็นนกัเรยีนของเขา 

อนญุาตไปจนถงึการสอบเข้ามัธยมปลายในครัง้สดุท้าย
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การสอบประจ�าเดอืนสองครัง้หลงัจากเปิดเทอม สวซู่ีคงจะโชคเข้าข้าง 

สอบผ่านได้โดยไร้อุปสรรคใดๆ สวีเจิ้นจงไม่สามารถท�าอย่างไรได้ ได้แต ่

ปล่อยให้เป็นอย่างนีไ้ปชัว่คราว นอกจากเจบ็ใจท่ีลกูชายเป็นเหลก็ท่ีไม่กลายเป็น

เหลก็กล้า* แล้ว เขาย่ิงรูส้กึซาบซ้ึงใจต่อจ้าวหนานเซียว

สวีซู่ไม่ไปเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน แต่หลังจากท่ีเปิดเทอม ขอเพียง 

จ้าวหนานเซียวหาเวลาว่างนัดเขามาเรียน ไม่ว่าจะเป็นตอนเย็นหรือว่า 

สดุสปัดาห์เขากม็าตลอด ไม่เคยเว้นเลยสกัครัง้

แต่อย่างไรเสียลูกสาวก็ข้ึนช้ัน ม.สาม แล้ว เสิ่นเสี่ยวม่ันเป็นห่วง 

เลก็น้อยว่าจะกระทบกบัการเรียนของเธอ เคยถามเธอเป็นการส่วนตวัอยู่ครัง้หนึง่ 

บอกว่าถ้าเธอรูส้กึกนิแรงเกนิ แม่จะช่วยเธออธบิายสถานการณ์ให้กบัลงุสวี  

ลงุสวต้ีองเข้าใจอยู่แล้ว แต่จ้าวหนานเซียวบอกว่าไม่มีปัญหา หลงัข้ึน ม.สาม 

โรงเรยีนกต็ระหนกัในการให้พวกเขาลดทอนกิจกรรมของโรงเรยีนเพือ่เป้าหมาย

ในการฝึกฝนสอบเข้า ม.ปลาย ตอนนีต้วัเธอยิง่มีเวลาให้จดัการมากข้ึน จึง

บอกให้แม่วางใจ

ตั้งแต่เล็กจนโตลูกสาวก็มีวินัยในตนเองและยังรู้ความ ไม่ว่าจะเป็น 

การเรยีนหรอืการใช้ชีวติ เดมิทีไม่ต้องให้ตนกงัวลอยู่แล้ว เสิน่เสีย่วม่ันเช่ือใจ

ในตัวลกูสาวมาก ในเม่ือลกูว่าอย่างนี ้เธอกว็างใจไม่ยุง่เกีย่วแล้ว

ความรูส้กึท่ีจ้าวหนานเซียวมีต่อสวีซู่ในตอนนีก้เ็ป็นเหมือนกบัลงุสวีจรงิๆ 

มีความรูส้กึเจบ็ใจเหลก็ท่ีไม่กลายเป็นเหลก็กล้า

เรยีนหนงัสอืมาจนถงึตอนนี ้เธอรูส้กึว่าอาศยัหัวสมองอย่างเขา ขอแค่

ใส่ใจในการเรียนอีกสักนิด อีกหน่อยอย่าว่าแต่ ม.ต้น ข้ึน ม.ปลาย เลย  

สอบเข้าโรงเรยีนมธัยมปลายช่ือดงักยั็งเป็นไปได้ แต่ตวัเขาเองออกจะเรือ่ยเป่ือย

ขนาดนี้ รู้สึกเหมือนเขาไม่สนใจอะไรเลย จ้าวหนานเซียวเป็นห่วงอนาคต 

ของเขา ดงันัน้หลงัจากวางอ�านาจได้แล้ว ไม่ว่าตอนนีจ้ะยุง่กบัการบ้านของตน

มากเพยีงใด เธอกยั็งตดัสนิใจหาเวลาเรยีกให้เขามาเรยีนอย่างสดุความสามารถ 

* เจ็บใจเหล็กที่ไม่กลายเป็นเหล็กกล้า เปรียบถึงความร้อนใจเนื่องจากคนที่คาดหวังไม่เป็นไปดังหวัง
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เพือ่ไม่ให้คลาดบทเรยีนมากเกนิไป เผือ่ว่าวนัไหนคนไม่เอาถ่านจะหันกลบัมา

เรยีนแล้วตามไม่ทัน

บ่ายวันเสาร์นีเ้สิน่เสีย่วมัน่ไม่อยู่บ้าน จ้าวหนานเซียวนดักบัสวซู่ีให้มาเรยีน

ตอนบ่ายโมง เขามาสายไปสบินาที ดเูหมือนจะเร่งรบีรดุมา หลงันัง่ลงแล้ว

จ้าวหนานเซียวก็พบว่าแขนซ้ายของเขาส่วนท่ีโผล่ออกมานอกแขนเสื้อ 

มีรอยเลอืด ดูเหมอืนเพิง่เป็นในวนันี ้จงึบอกให้เขาพบัแขนเสือ้ข้ึนให้เธอดู

สวซู่ีไม่ตอบสนอง จดัการเทหนงัสอืออกมาจากกระเป๋าดงัพึบ่แล้วถาม 

'เรยีนเล่มไหน'

ตอนท่ีเปิดเทอม จ้าวหนานเซียวช่วยห่อปกหนงัสอืท้ังหมดให้เขา เพ่ิง

ผ่านไปไม่นาน ตอนนีอ้ย่าว่าแต่ปกหนงัสอื ปกหน้าของหนงัสอืสองสามเล่ม

ต่างขาดออกแล้ว และยังมรีอยม้วนตามขอบท่ีจ้าวหนานเซียวรบัไม่ได้ท่ีสดุ 

หนงัสอืเหล่านัน้วางกองระเกะระกะอยู่บนโต๊ะอย่างกบัขยะ

จ้าวหนานเซียวสะกดกลัน้ความวู่วามท่ีอยากจะสัง่สอนเขา 'แขนไปโดน

อะไรมา ฉันขอดหูน่อย!'

เขาหดมือ 'ไม่มอีะไรสกัหน่อย! เลกิท�าตวัจกุจกิได้แล้ว รบีสอนวิชา 

ของเธอส!ิ'

เด็กสาวขืนคว้าแขนเขาแล้วถกแขนเสื้อข้ึน เห็นด้านนอกของแขน 

มรีอยเลอืดเป็นทางยาว ลากตัง้แต่ข้อมอืไปจนถงึข้อศอก ดเูหมือนเกดิจาก

การขูด

เลือดซึมออกมาจากผิวส่วนที่แตก ดูค่อนข้างสะดุดตา

'นายเป็นอะไรเนี่ย แผลถลอกหนักขนาดนี้ยังไม่สนใจอีกเหรอ'

จ้าวหนานเซียวตกใจมาก รบีลกุข้ึนไปหยิบกล่องยา หยิบแอลกอฮอล์

ล้างแผลและส�าลอีอกมาจะท�าความสะอาดฆ่าเช้ือท่ีปากแผลให้เขา

เดก็หนุม่ดเูหมอืนจะหมดความอดทน ชักมือไปหลบข้างหลงั 'ไม่ต้อง! 

แค่นี้ไม่ตายหรอก!'
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'ยื่นแขนออกมาให้ฉัน!' จ้าวหนานเซียวท�าหน้าบึ้ง ออกค�าสั่งเขา

สวีซู่มองดูสีหน้าเธอ สุดท้ายก็ฝืนยื่นแขนมาให้ในที่สุด

จ้าวหนานเซียวถอืคีมคีบส�าลไีปจุม่แอลกอฮอล์เช็ดท่ีปากแผล พอเห็น 

เขาสดูปากกร็บีพูด 'นายทนอกีหน่อย แป๊บเดยีวกเ็สรจ็แล้ว'

ตอนเท่ียงเธอเพิง่สระผม ผมยาวประบ่าสดี�าขลบัไม่ได้มัดข้ึนเหมอืน

เวลาปกต ิ แต่ใช้กิบ๊ติดผมสชีมพสูวยงามเหนบ็ไว้หลงัใบหู ตอนท่ีโน้มเข้ามา 

สวซู่ีได้กลิน่หอมอ่อนจาง

พอจ้าวหนานเซียวฆ่าเช้ือบนปากแผลให้เขาอย่างระมัดระวังเสรจ็แล้ว 

กยื็ดตวัตรง เห็นเขายังนัง่ตวัตรงแหนว็อยู ่ มองจากมุมล�าคอแล้วดคู่อนข้าง

แข็งท่ือ จงึพูดว่า 'เจบ็เหรอ นายมันบ้าบอ! ตกลงว่าไปท�าอะไรมา แขนถงึได้

ถลอกขนาดนี ้ วยัท่ีควรเรยีนหนงัสอืก็ไม่เรยีน ดือ้กบัลงุสว!ี ฉันได้ยนิมาว่า 

เขาไม่ให้เงนินายใช้แล้ว เรือ่งนีน้ายเป็นคนท�าตวัเองไม่ใช่เหรอ วนัๆ นายก�าลงั 

ท�าอะไรกนัแน่ อายุน้อยไม่ขยนั แก่ตวัไป...'

เด็กหนุ่มหมุนตัวไปทันที ดึงแขนเสื้อกลับลงไปแล้วขมวดคิ้ว 'เธอ 

สวดพอรึยัง น่าร�าคาญ! รีบสอนเหอะ!'

จ้าวหนานเซียวรูว่้าเขาไม่มีทางบอกกบัตนว่าได้รบับาดเจบ็มาอย่างไร 

เธอไม่อาจท�าอะไรได้ จงึวางกล่องยา นัง่ลงแล้วเริม่สอนเนือ้หาของวนันี ้พอ

พดูจบแล้วก็ให้เขาท�าแบบฝึกหัด ตนเองหยิบหนงัสอืประวตัศิาสตร์มาท่องอยู่

ด้านข้างเงยีบๆ

ในห้องหนงัสอืเงยีบสงบมาก แสงแดดหลงัเท่ียงส่องลอดผ่านหน้าต่าง

ท่ีแขวนม่านกรองแสงสขีาวเข้ามา อบอุน่สบาย ท่ีหูมีเพยีงเสยีงปากกาในมือ

ของสวีซู่ท่ีขีดเขยีนและลากบนกระดาษทดดงัแกรกกรากบางเบา

เมือ่คืนเพือ่ท่ีจะเตรยีมบทเรยีนของวนันีท้�าให้เธอเข้านอนค่อนข้างดกึ 

เวลานี้จึงค่อยๆ รู้สึกง่วง ท่องหนังสือไปสักพักก็ฟุบหลับลงบนโต๊ะ

แมลงปีกแข็งสเีขียวตวัหนึง่อยู่ๆ กบิ็นเข้ามาจากนอกหน้าต่าง บางที

อาจจะถูกกลิ่นหอมดึงดูด จึงหยุดอยู่บนเส้นผมปอยหนึ่งท่ีปรกลงมาบน 
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ใบหน้าเธอ

เด็กหนุ่มเปลี่ยนไปเหม่อลอย เห็นแมลงไต่ไปไต่มาบนเส้นผมเธอ  

ก�าลงัจะค่อยๆ ไต่ข้ึนหน้า จงึอดไม่ได้จรงิๆ เขาโน้มตวัเข้าไปเงยีบๆ ถอืปากกา 

คดิจะไล่แขกไม่ได้รบัเชิญท่ีรบกวนการนอนของเธอตวันี้

สายตาของเขาพลันหยุดชะงัก

เดือนสิบ อากาศเปลี่ยนเป็นเย็นเล็กน้อย

เสิน่เสีย่วม่ันปกตแิต่งกายประณตีงดงาม และกช็อบแต่งตวัให้ลกูสาว 

แม้ว่าเวลาส่วนใหญ่จ้าวหนานเซียวจะสวมเครือ่งแบบนกัเรยีน แต่ในตูเ้สือ้ผ้า

กมี็เสือ้ผ้าสวยงามมากมาย

วนันีเ้ป็นวนัสดุสปัดาห์ เธออยู่ในบ้านสวมเสือ้ขนแกะตวับางสขีาวล้วน

คอปาด เหตุเพราะฟบุอยู่บนโต๊ะเขยีนหนงัสอื คอเสือ้จึงร่นลงมาท่ีหัวไหล่ 

ข้างหนึง่ สวซู่ีโน้มตัวเข้าไปอย่างนีจ้งึเห็นเสือ้บังทรงท่ีอยู่ใต้เสือ้

หน้าอกของเดก็สาวมชุีดช้ันในผ้าฝ้ายไร้แขนสชีมพปูกปิดไว้อย่างมดิชดิ

และอ่อนโยน แต่เม่ือมองจากมมุเหนอืคอเสือ้ลงไปกยั็งมบีางส่วนท่ีเลด็ลอด

ออกมาเลก็น้อย

ใต้ล�าคอผิวขาวบริสุทธิ์ ส่วนโค้งสมบูรณ์แบบท่ีขยับข้ึนลงเล็กน้อย 

ซ่ึงปกตซ่ิอนอยูล่กึใต้เสือ้ผ้าดรูาวกบัดอกไม้ตมูบอบบางท่ีเพ่ิงจะแตกดอก

มือที่ถือปากกาของเด็กหนุ่มค้างอยู่กลางอากาศ

ในท่ีสดุเจ้าแมลงกค็ว้าชัยชนะในการไต่ข้ึนบนแก้มเธอ จ้าวหนานเซียว

ถกูปลกุให้ต่ืนข้ึนเพราะความคนับนใบหน้า เธอลมืตาข้ึนมา ยกมือลบูหน้า 

เมื่อก้มลงแล้วเห็นว่าในมือมีแมลงปีกแข็งสีเขียวหงายท้องอยู่บนมือก็พลัน 

เบิกตากว้าง กรดีร้องแล้วเด้งตวัข้ึนมา สะบัดมือสดุแรง

'สวีซู่! แมลง! ช่วยจับมันไปทิ้งให้ฉันที!'

เสียงของเธอตกใจจนเปลี่ยนไป

สวซู่ีกเ็ด้งตัวข้ึนมาทันใด รบีจบัแมลงออกไปให้เธอ จากนัน้กเ็ดนิดุม่ไป

ข้างหน้าต่าง ปล่อยให้มันบินออกไป
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จ้าวหนานเซียวถอนใจโล่งอก ลบูคล�าใบหน้าพลางรบีวิง่เข้าไปในห้องน�า้ 

ล้างหน้าแรงๆ อยูห่ลายรอบ ค่อยถอนหายใจแล้วเดนิออกมาบอกเขา 'ขอบใจ

นาย...เอ๊ะ นายจะท�าอะไร นายท�าโจทย์เสรจ็แล้วเหรอ ฉันยงัไม่ได้ตรวจเลย!'

'ฉันมีธุระด่วน! ไปล่ะ!'

สวซู่ีถอืกระเป๋า ตาจ้องมองพืน้ พดูด้วยเสยีงแหบห้วนพลางก้าวเท้า 

เดนิออกจากห้องหนงัสอืไป

จ้าวหนานเซียวโกรธอยู่หน่อยๆ เธอย�า่เท้า ยงัคงตามเดก็หนุม่ไปถงึ 

ทางเข้าบ้านแล้วพูดกับเงาหลังของเขาว่า 'พรุ่งนี้เช้านายมาใหม่! ฉันว่าง!  

แล้วกว็นันีก้ลบัไปอย่าลมืท่องหนงัสอืล่ะ พรุง่นีฉั้นจะทดสอบ!'

สวซู่ีท�าเป็นไม่ได้ยิน เปิดประตูออกไป ไม่มองเธอสกัแวบเดยีว จากไป

โดยไม่แม้แต่จะหันศรีษะกลบัมา
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ครั้งนี้สวีซู่ไปแล้วไปลับไม่กลับมาอีก ไม่เพียงแต่ไม่มาในวันรุ่งข้ึน  

หนึ่งสัปดาห์ต่อมาจ้าวหนานเซียวส่งข้อความให้เขา นัดเขาอีกหลายครั้ง  

เดก็หนุม่ไม่แม้แต่จะตอบ พอโทรไปถ้าไม่ใช่ไม่มีคนรบัสายกส็ายไม่ว่าง

จ้าวหนานเซียวจบัต้นชนปลายไม่ถกูและรูส้กึไม่วางใจ เดมิอยากจะถาม

ลงุสวี แต่พอนกึถงึสิง่ท่ีได้ยินวนันัน้โดยไม่ได้ตัง้ใจกร็ูส้กึว่าลงุสวีอยู่ต่อหน้า

ลกูชายไม่ได้ใจดเีหมือนท่ีอยูต่่อหน้าเธอ กลวัว่าเขารูแ้ล้วจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 

จงึย่ิงไม่กล้าบุ่มบ่ามไปหาท่ีบ้าน

รอจนสองสัปดาห์ผ่านไป เมื่อสอบวิชาสุดท้ายของสอบกลางภาค 

ท่ีโรงเรียนเสร็จ เธอก็ตั้งใจส่งกระดาษค�าตอบก่อนแล้วรีบมารอสวีซู่ 

นอกห้องเรียนท่ีเขาอยู่ ปรากฏว่าไม่มีคน พอถามครูก็ได้รับค�าตอบว่า 

เขานัง่อยู่ย่ีสบินาทีกส่็งกระดาษค�าตอบแล้วจากไป

'สวีซู่คนน้ีนี่จะเอายังไงดี ครูได้ยินคุณครูหูท่ีสอนวิชาเลขบอกว่า 

เขาค่อนข้างฉลาด ท�าโจทย์เพิม่เตมิในข้อสอบได้ทุกคร้ัง ท�าไมถงึไม่ตัง้ใจเรยีน 

เอาแต่ท�าตัวเป็นนกัเลง เป็นนกัเลงมนัสนกุมากนกัเหรอ จ้าวหนานเซียว หนู

รูจ้กัเขาเหรอ'

แววตาของคุณครูเต็มไปด้วยความประหลาดใจ

บทที่
8
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จ้าวหนานเซียวตอบอย่างอึกอักไปสองค�า

ทีแรกเป็นห่วงว่าเขาจะเกดิเรือ่ง ในเมือ่มาสอบแล้ว แสดงว่าไม่มีปัญหา

อะไร

นอกจากเธอจะผิดหวังแล้วก็รู้สึกเบาใจได้บ้าง

ผ่านไปไม่กีว่นั ลงุสวีโทรศพัท์มาหาเธอ ถามว่าช่วงนีส้วีซู่ได้ไปเรยีนพิเศษ

กบัเธอหรอืเปล่า จ้าวหนานเซียวบอกอย่างอ้อมค้อมว่าเพราะตนเองกดดนัจาก 

การข้ึน ม.สาม ช่วงนีจ้งึไม่มีเวลาเรยีกเขามาเรยีนช่ัวคราว แล้วเอ่ยค�าขอโทษ

ลุงสวีรีบบอกว่าเขาเข้าใจ แล้วพูดว่าผู้ช่วยบอกเขาว่าช่วงนี้สวีซู ่

เหมือนจะไม่ได้ไปเรียนพิเศษกับเธอ เลยโทรมาถามเพื่อยืนยันเรื่องนี้ ถ้า 

ไม่มีอะไรกดี็ ให้เธอตัง้ใจเรยีนไป ไม่ต้องสอนแล้ว

แม้จ้าวหนานเซียวจะขบคดิจนหัวแตกกค็ดิไม่ออกว่าเขาอยู่ดีๆ  ท�าไมถงึ

เปลีย่นไปในฉับพลนั แต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่อยากมาแล้ว ท่ีจรงิเธอไม่สามารถ 

ท�าอะไรได้ บวกกบัการเรยีนของตวัเธอเองกยุ่็งมากจรงิๆ ท�าได้เพยีงปล่อยไป

ต่อจากนัน้เธอได้ยินว่าแม้แต่การสอบประจ�าเดอืนของโรงเรยีนเขายงั

ขาดสอบ พอเป็นแบบนี้ราวสองเดือนให้หลังในวันสุดสัปดาห์วันหนึ่ง  

จ้าวหนานเซียวกับเพ่ือนร่วมช้ันส่วนหนึ่งไปเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ 

ทางสงัคมท่ีย่านชานเมืองตะวนัออก ตกเยน็เม่ือกจิกรรมสิน้สดุพวกเธอกเ็ดนิไป

ท่ีป้ายรถเมล์แถวนัน้เพือ่นัง่รถกลบัเข้าเมือง

ท่ีนีเ่ป็นส่วนเช่ือมต่อกบัชานเมือง ใกล้กบัรถไฟความเรว็สงู เลยออกไป 

กจ็ะเป็นชนบท ละแวกนีก้�าลงัรือ้ถอนอาคาร สภาพแวดล้อมค่อนข้างรกเละเทะ 

ขณะท่ีก�าลงัจะถงึป้ายรถเมล์ จ้าวหนานเซียวพลนัเห็นท่ีใต้สะพานแห่งหนึง่ 

ซ่ึงไกลออกไปหลายสิบเมตรมีคนคนหนึ่งพิงมอเตอร์ไซค์บ๊ิกไบก์ท่ีจอดอยู่ 

ข้างทาง สวมเสื้อหนังกับรองเท้าบูต ในปากคาบบุหรี่แล้วยังคุยโทรศัพท์  

คนเดนิผ่านพากนัหลกีทางให้

คนคนนัน้หันข้างมาทางนี ้ มองเห็นหน้าไม่ค่อยชัดเจน แต่ว่ารปูร่าง 

คุ้นตา ย่ิงไม่ต้องพดูถงึทรงผมท่ีเด่นสะดดุตานัน้
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กลับเป็นสวีซู่ที่หายตัวไปนานสองเดือนแล้ว!

ในท่ีสดุกไ็ด้มาเจอเขาท่ีนี ่ จ้าวหนานเซียวจะปล่อยไปแบบนี้ได้อย่างไร 

เธอรบีบอกว่ามีธรุะ ให้เพ่ือนร่วมช้ันไปกนัก่อน แล้วตนเองกจ็�า้อ้าวเดนิเข้าไป

'สวีซู่!' เธอเรียกทีหนึ่ง

สวซู่ีหันมาทันที พอสบตากบัเธอ สหีน้ากพ็ลนัเปลีย่นไป เขาพ่นควนั 

ในปากออกพรวด รบีคว้าหมวกกนันอ็กท่ีผกูอยู่ด้านหน้าลงมาสวมบนศรีษะ 

ขายาวข้างหนึง่พาดคร่อมข้ึนไปนัง่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ มอืเอ้ือมไปหาสตาร์ตเตอร์

ท่ีเสยีบกญุแจอยู่

'นายยังจะหนีอีก? หยุดเดี๋ยวนี้นะ!'

จ้าวหนานเซียวรีบพุ่งเข้าไปทันที ยื่นมือดึงรถมอเตอร์ไซค์ไว้

สวซู่ีชะงกัแล้วหันมาช้าๆ สบตากบัเธออยู่ช่ัวครูโ่ดยมีแว่นหมวกกนันอ็ก 

กัน้ เขาถอดหมวกกนันอ็กลงแล้วขมวดคิว้ 'จะท�าอะไร'

จ้าวหนานเซียวปล่อยมือ

'ยังมีหน้ามาถามฉันอีกว่าจะท�าอะไร ฉันถามนายหน่อย ท�าไมอยู่ๆ  

นายก็ไม่มาเรียน ช่วงนี้นายเอาแต่ไปเหลวไหลอยู่ท่ีไหน แล้วนายเอาเงิน 

มาจากไหน'

เธอมองดูบุหรี่บนพื้นใต้เท้าเขาที่ยังมีควันก็เข้าไปเหยียบให้ดับ

'ยงัสบูบุหรีอ่กี? นายอายุเท่าไหร่ นายขับรถแบบนีเ้หรอ นายมใีบขับข่ี

ไหม ถ้าให้ต�ารวจมาจบั นายจะ...'

'พอได้รยัึง! ฉันร�าคาญพวกท่ีปากเอาแต่พดูจาบูชาคณุธรรมอย่างเธอ

เตม็ทีละนะ ทนเธอมานานแล้ว! คดิว่าตวัเองเป็นพระพุทธเจ้ามาโปรดสตัว์ 

ให้พ้นทุกข์เหรอ ถ้าสงูส่งนกักก็ลบัไปเล่นในท่ีของตวัเอง อย่ามากวนฉัน!'

ดูเหมอืนเขาจะรวบรวมสตไิด้ ดงึบุหรีม่วนหนึง่ออกมาจากกระเป๋าเสือ้

อย่างเกยีจคร้าน แล้วล้วงไฟแช็กออกมา ก้มหน้าจดุบุหรีอี่กครัง้

สิ่งท่ีจ้าวหนานเซียวเกลียดท่ีสุดก็คือการท่ีเขาท�าตัวเป็นหนุ่มเสเพล 

ไม่แยแสสนใจอะไรท้ังนัน้ เห็นแล้วขัดตา
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ถ้าเป็นเม่ือหลายเดอืนก่อน ได้ยินเขาพูดจาแบบนีก้บัเธอ เธออาจจะยงั

เสยีใจอยู่ แต่ว่าตอนนีเ้ธอเลกิกลวัเขาไปนานแล้ว อีกอย่างเขายังเดก็กว่าเธอ

ด้วยซ�า้

ถึงจะเด็กกว่าแค่หนึ่งปีก็ถือว่าเด็ก

จ้าวหนานเซียวเข้าไปแย่งบุหรี่ที่เขาเพิ่งจุดแล้วเหยียบให้ดับอีกครั้ง

'ทนไม่ไหวนายกบ็อกมาต้ังแต่แรกส ิ ตอนแรกท�าไมไม่บอก เป็นใบ้เหรอ 

ฉันเสยีเวลากบัตวันายไปมากมายขนาดนี ้ ตอนนีน้ายยอมแพ้กลางคนัยงัมา 

บอกว่าฝืนทนฉันอีกเหรอ สวซู่ี ฉันจะบอกให้นะ ไม่มีทาง! นายกเ็ลกิเล่นไม้นี้

ต่อหน้าฉันสกัที! นายบอกมาว่านายก�าลงัท�าอะไร'

เขาจ้องเธออยู่พักใหญ่ พลันยกมือตบที่เบาะหลัง

จ้าวหนานเซียวชะงัก 'ท�าอะไร'

'กเ็ธอถามไม่ใช่เหรอ ฉันจะเตมิเตม็ความอยากรูข้องเธอเดีย๋วนีแ้หละ 

พอใจยัง!'

จ้าวหนานเซียวคิดไม่ถึงว่าอยู่ๆ เขาจะเปลี่ยนท่าที จึงลังเลอีกครั้ง

ฟ้าใกล้จะมืดแล้ว ท่ีนีเ่ป็นชานเมือง ห่างจากตวัเมอืงไกลพอสมควร  

เธอยังตวัคนเดยีว...

'ไม่ไปใช่ไหม งั้นก็กลับบ้านไปท่องหนังสือของเธอดีๆ อย่ายุ่งเรื่อง 

ชาวบ้าน'

สวซู่ีพูดด้วยน�า้เสยีงค่อนข้างจรงิจงั พดูจบกหั็นตวั ยืน่มอืไปบิดกญุแจ

รถมอเตอร์ไซค์สตาร์ตเครือ่ง ท่ามกลางเสยีงบรืน้ๆ ทุ้มต�า่ ท่อไอเสยีขนาดใหญ่ 

ท่ีสองข้างของล้อหลงักพ่็นควนัออกมา

เห็นเขาก�าลงัจะจากไปอย่างรวดเรว็ จ้าวหนานเซียวรูส้กึร้อนอยู่ในอก 

สาวเท้าเดินไปถึงข้างหลังเขาแล้วใช้มือและเท้าปีนขึ้นไปด้วยความว่องไว

ย่ิงยวด เม่ือสะโพกนัง่ลงบนเบาะหลงั สองมือกจ็บัเสือ้เขาเอาไว้

ครั้งนี้ถึงคราวที่เด็กหนุ่มเป็นฝ่ายแปลกใจ

เขาหันหน้ามา มองดมืูอท่ีจบัเสือ้ตนเองของเธอทีหนึง่ สหีน้าบิดเบ้ียว 
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'ท�าอะไร ปล่อยนะ! ลงไปซะ!'

'นายเรียกให้ฉันขึ้นมาเอง!'

จ้าวหนานเซียวตอกกลบัประโยคหน่ึง วนันีเ้ธอจะต้องรูใ้ห้ได้ว่าวนัท้ังวนั

เขามวัแต่ท�าเรือ่งเหลวไหลอะไรกนัแน่

สวีซู่นิ่วหน้ามองเด็กสาว สายตาเธอจ้องไปข้างหน้าไม่มองเขา

อยู่ๆ เบือ้งหน้าจ้าวหนานเซียวกมื็ดลง หมวกกนันอ็กใบหนึง่หล่นลงมา

จากฟ้า สวมลงบนศรีษะเธอ

'นั่งให้ดี เกาะแน่นๆ นะ!'

สิ้นเสียงพูด รถมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

ตัง้แต่เลก็จนโต นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีจ้าวหนานเซียวได้นัง่รถมอเตอร์ไซค์

แบบนี ้ อีกอย่างเขายังขีเ่รว็มาก ส่งเสยีงค�ารามอยู่บนท้องถนนราวกบัลกูธนู 

ท่ีดดีออกจากคัน เม่ือเจอรถกแ็ซง เดก็สาวตืน่ตกใจสดุชวิีต รูส้กึว่าอีกสกัพกั 

ก็จะเกิดเรื่องอยู่ตลอด แรกเริ่มยังแค่จับเสื้อของเขา สักพักก็กอดเอวเขา 

ไม่กล้าปล่อยมอื

ไม่นานมอเตอร์ไซค์กอ็อกจากถนนเข้าไปในทางท่ีเป็นดนิโคลนสเีหลอืง

สายหนึง่ ก�าแพงของบ้านเก่าๆ สองข้างทางมีการพ่นตวัอักษรขนาดใหญ่  

ผูอ้ยู่อาศยัเดิมได้ย้ายออกไปแล้ว เม่ือทะลผุ่านย่านนี้ไปกค่็อยๆ คกึคกัข้ึน  

ทุกแห่งข้างทางมแีต่แผงขายผกัช่ัวคราว คงเพราะมาถงึย่านท่ียังไม่ได้วางแผน 

ให้เป็นเขตรือ้ถอน

ในท่ีสดุมอเตอร์ไซค์กแ็ล่นมาถงึหน้าประตเูหลก็ตดิหลงัคาแล้วหยุดอยู่

ท่ีปากประตู

สวีซู่ลงจากรถ

จ้าวหนานเซียวตัง้สต ิ ปีนลงตามมาแล้วถอดหมวกกนันอ็กออก มองดู

สภาพแวดล้อมท่ีไม่คุน้เคย หันมาเห็นเขาเดินเข้าไปข้างในแล้วกร็บีตามเข้าไป

ภายในประตูเป็นสถานท่ีขายรถจักรยานไฟฟ้าและรถมอเตอร์ไซค์ 

มอืสอง ท้ังยังท�างานซ่อมแซม สถานท่ีใหญ่มาก ชายวยักลางคนอายุสีส่บิกว่า 
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คนหนึง่ก�าลงันัง่ยองๆ ท�างานเช่ือมไฟฟ้า

'เหล่าหลิน!' สวีซู่เรียกอีกฝ่ายทีหนึ่ง

ชายวัยกลางคนหันมา ดูค่อนข้างดีใจ เขาวางปืนเช่ือมไฟฟ้าและ

หน้ากากลง 'เสี่ยวสวี มาแล้วหรือ'

'รถนั่นครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้าง'

'เจ๋งเป้งเลย นายปรับแต่งรอบนี้ เพิ่มความเร็วจากศูนย์ถึงร้อยได้ใน 

สามว ิ ตัง้แต่เลก็เล่นมาไม่น้อยล่ะส ิ ลกูค้าไม่ทันตัง้ตวั เกอืบถกูเหวีย่งกระเดน็  

แต่กยั็งดใีจมาก ให้เกนิมาห้าสบิ ฉันกไ็ม่ฮุบไว้ นี่ให้นาย อีกสองวนัจะมีงาน

เข้ามา นายค่อยมาอกีที ช่วยสร้างช่ือให้ฉันในวงการ ไม่ต้องห่วงเรือ่งธรุกจิ'

ชายวัยกลางคนดึงธนบัตรใบละห้าสิบออกมาแล้วส่งให้

สวีซู่รับไว้ สอดเข้าไปในกระเป๋ากางเกงส่งๆ

'โอ้ แล้วสาวน้อยคนนี้มาจากไหนล่ะเนี่ย'

ชายวัยกลางคนมองดูจ้าวหนานเซียวท่ีถือหมวกกันน็อกยืนอยู่ท่ี 

ประตูเหล็ก

'น้องสาวผม สุดสัปดาห์ไม่มีอะไรท�า เลยมาเท่ียวเล่นกับผม' สวีซู่ 

เปิดปากพูด

'สาวน้อย นั่งตามสบาย ไม่ต้องยืน!'

เถ้าแก่ร้านแซ่หลนิคนนีหั้วเราะร่าทักทายเธอ แต่จ้าวหนานเซียวยังคง

สงสยัว่าเขาไม่เช่ือ ดจูากสหีน้าของเขาแล้วแสดงว่าเขาเห็นเธอกบัสวีซู่ก�าลงั

มรีกัในวยัเรยีน นีท่�าให้เธอรู้สกึอึดอัด ท้ังยงัไม่สามารถพสิจูน์อะไรให้ชัดเจนได้  

จงึถลงึตาค้อนใส่สวซู่ีทีหนึง่

เขาท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

'เหล่าหลนิ ผมไปทางนัน้แล้วนะ ให้น้องสาวผมรออยู่ท่ีนี ่ เสรจ็แล้ว 

ผมจะกลบัมารบัเธอ ฝากคณุดูแลหน่อยนะ' เธอได้ยินสวซู่ีพดูกบัเถ้าแก่อีกครัง้

'ได้ๆ นายไปเถอะ วางใจได้เลย!'

จ้าวหนานเซียวเห็นเขาหยิบหมวกกนันอ็กในมอืตนเองแล้วจากไปกไ็ด้สติ
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แล้วตามออกไป

'สวีซู่นายจะไปไหน'

'เธออย่ายุ่ง ฟ้ามืดแล้วรออยู่ท่ีนีด่ีๆ  อย่าไปไหนท้ังนัน้ ฉันเสรจ็ธรุะแล้ว

จะกลบัมารบัเธอ'

เขาสวมหมวกกนันอ็กโดยไม่หันกลบัมา ข้ึนคร่อมมอเตอร์ไซค์ท่ีส่งเสยีง 

ดงักระห่ึม พรบิตาเดียวกล็บัตาไป

จ้าวหนานเซียวหยุดเท้า

มหาวทิยาลยัของแม่มีกจิกรรม สองวนัก่อนออกไปต่างเมือง สองสามวนั

มานีจ้้าวหนานเซียวอาศยัอยูก่บัคณุตา เธอส่งข้อความหาคณุตา บอกว่าตนเอง

แวะกนิข้าวดูหนงักบัเพือ่น จะกลบัดกึหน่อย ไม่ต้องเป็นห่วง

ไม่นานฟ้ากมื็ดแล้ว แถวนีด้เูหมอืนจะมีแผงร้านอาหารแถบใหญ่ คกึคกั 

ย่ิงกว่าตอนกลางวนั

จ้าวหนานเซียวท�าอะไรไม่ได้นอกจากรอเขากลบัมา พอมีช่วงเวลาว่าง

ก็ไปคยุเล่นกบัเหล่าหลนิ ถามว่าสวซู่ีไปท่ีไหน

ไม่ถามไม่รู้ พอถามก็สะดุ้งตกใจ

ท่ีแท้เลยไปอีกหน่อย ตรงท่ีใกล้กบัทางด่วนและไม่มีเขตท่ีอยู่อาศยัเป็น

สนามแข่งรถใต้ดนิของคนท่ีเล่นรถมอเตอร์ไซค์ พวกเขาก�าหนดนดัหมายกนั 

ไว้ แข่งเสรจ็แล้วกแ็ยกย้าย

สวีซู่ก็ไปที่นั่น

จ้าวหนานเซียวนกึถงึครัง้ก่อนท่ีแขนของเขาได้รับบาดเจ็บข้ึนมาทันที 

จงึยิง่เป็นห่วงแล้วถาม 'ลงุหลนิ ถ้ามีการนดัอย่างนี ้ปกตเิขากลบัมากีโ่มงคะ'

'อันนี้ไม่แน่นอน'

จ้าวหนานเซียวอยากจะโทรศัพท์หาแต่ก็กลัวว่าจะรบกวนเขา ท้ังยัง 

ไม่กล้าไปไหนส่งเดช ท�าได้เพียงรออยู่ท่ีประตู เงยหน้าชะเง้อมองอย่าง 

ไม่เป็นสขุ รอถงึสามทุ่มกว่า ในท่ีสดุกเ็ห็นรถมอเตอร์ไซค์คนัหนึง่แล่นมาจาก 
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ท่ีไกลมุง่หน้ามาทางนีแ้ล้วจอดหน้าประตู

สวีซู่ปลดหมวกกันน็อกลง ตะโกนมาทางเธอ 'ไปกัน!'

จ้าวหนานเซียวค่อยถอนใจโล่งอก วิ่งเข้าไปหาเขา

'สวซู่ี! นายจะกล้ามากเกนิไปแล้ว! ไม่อยากมีชวีติแล้วหรอืไง อย่าท�า

แบบนีอี้กนะ! ฉันจะไปบอกลงุสว!ี'

เด็กสาวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา ท�าท่าว่าจะโทรออก

เขายิ้มเย็น 'รีบโทรสิ ไม่โทรไม่ใช่คน'

แน่นอนว่าจ้าวหนานเซียวก�าลังขู่

เธอมีความรู้สกึว่านอกจากลงุสวีจะตเีขาให้ขาหักสองข้างจนออกจากบ้าน

ไม่ได้แล้ว ไม่อย่างนัน้เกรงว่าลงุสวีกไ็ม่มีวธิจีดัการกบัม้าพยศตวันีแ้น่ ท่ีส�าคญั

ท่ีสดุกค็อืบอกลงุสวไีปกไ็ม่สามารถแก้ปัญหาท่ีมีอยู่แต่เดมิได้ เธอจงึหยุดชะงกั

'ตกลงจะไปไม่ไป?'

เขาดูเหมือนจะหมดความอดทนอีกแล้ว

จ้าวหนานเซียวจนปัญญาแล้ว ได้แต่ปีนขึ้นเบาะหลังไป

เด็กหนุ่มน�าหมวกกันน็อกท่ีเพิ่งถอดออกจากหัวตนเองสวมลงบน 

หัวเธอ เขาใส่ให้แบบเบ้ียวๆ แล้วกไ็ม่สนใจอีก เธอดิน้รนขยับให้ตรง ยังไม่ทัน 

มองให้ชัดกร็ูส้กึอุ่นท่ีหัวไหล่ เสือ้ตวันอกของเขากม็าอยู่บนตวัเธอ

'ฉันไม่หนาว นายใส่เอง...'

'จะพูดพล่ามอะไรเยอะแยะ ให้เธอใส่ก็ใส่ไปสิ!'

เขาไม่หันกลับมา แล้วก็สตาร์ตรถมอเตอร์ไซค์

จ้าวหนานเซียวได้แต่สวมเสือ้ของเขา จบัเอวอีกฝ่ายแล้วอยู่ๆ กน็กึข้ึนมา

ได้ 'นายขับช้าๆ หน่อย! แผลถลอกท่ีแขนนายเม่ือครัง้ก่อนเพราะว่าล้มใช่ไหม  

นายท�าแบบนีอั้นตรายมากนะ!'

'พดูเรือ่งอะไรน่ะ ฉันหลบหมาบ้าแล้วไม่ระวังเลยเป็นแผล เข้าใจไหม 

เธอนัง่ให้ดีกพ็อ!'

สวซู่ีเหมือนจะไม่พอใจ บิดคนัเร่ง มอเตอร์ไซค์ส่งเสยีงกระห่ึมพุ่งตวั
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ออกไป จ้าวหนานเซียวหน้าหงายไปด้านหลัง รีบกอดเอวเขาแน่นไม่กล้า 

ปล่อยมอื

ลมกลางคนืแรงมาก บนถนนแป๊บเดยีวก็มองไม่เห็นคนแล้ว เขาส่งเธอ

กลับไปท่ีป้ายรถเมล์ในตอนแรกแล้วเบรกอย่างกะทันหัน มีเสียงดังเอี๊ยด 

หน้าอกจ้าวหนานเซียวท่ีปกตเิวลาอาบน�า้ถ้าถแูรงกเ็จบ็อยู่หน่อยๆ ได้กระแทก

เข้ากบัแผ่นหลงัผอมบางของเดก็หนุม่เนือ่งจากแรงเฉ่ือย เธอเจบ็ปวดอย่างย่ิง 

เห็นเขาหันหน้ามากอ็ดทนไว้ไม่กล้าแสดงออก ก่อนจะลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์

บนแท่นยืนไม่มีคน คนเดนิเท้ารอบข้างกน้็อยมาก ไฟข้างทางส่องแสง

ดเูปลีย่วร้าง

'ให้รอรถเป็นเพื่อนไหม' เขาถาม

จ้าวหนานเซียวคนืหมวกกนันอ็กและเสือ้ผ้าบนตวัให้เขาแล้วโน้มน้าว

อย่างหวังดี 'สวีซู่ คืนนี้นายยังจะไปท่ีไหนอีกเหรอ ดึกแล้วนะ นายก็รีบ 

กลบับ้านเถอะ ลงุสวเีป็นห่วงนายมาก นายจะเหลวไหลอย่างนีต่้อไปไม่ได้  

นายควรจะกลบัไปโรงเรยีน เรยีนหนงัสอืให้ดก่ีอน...'

'จ้าวหนานเซียว ท�าไมเธอไม่ไปเป็น ผอ. การศกึษาล่ะ บ่นได้ท้ังวัน 

ไม่ยอมจบสิน้อย่างกบัยายแก่ เธอน่าร�าคาญมากเลยนะรูไ้หม รบีกลบับ้านเธอ

ไป!'

สวซู่ีหมดความอดทน ตดับทค�าพดูของเธอแล้วหันหน้าไปบิดคนัเร่ง  

ท้ิงเธอไว้แล้วข่ีมอเตอร์ไซค์จากไป

จ้าวหนานเซียวมองดเูขาบิดคนัเร่งเสยีงดงัจากไปไกลพลางนวดหน้าอก

ตนเอง นัง่อดัอ้ันอยู่คนเดยีวบนม้านัง่รอรถเมล์เท่ียวสดุท้าย เวลานีท่ี้ป้ายรถเมล์ 

มกีลุม่คนสองสามคนท่ีดเูหมอืนดืม่เหล้ากลบัมาจากแผงอาหารกลางคนืบรเิวณ

ใกล้เคียงเดินโซเซเข้ามา ดแูล้วเหมือนจะเป็นนกัเลง อายุประมาณสบิแปด 

สบิเก้าปี เข้ามาชวนคยุ

'น้องสาว หน้าตาสวยนี ่มาคนเดยีวเหรอ ไป พีจ่ะพาเธอไปคาราโอเกะ...'

จ้าวหนานเซียวรู้สึกหวาดกลัว รีบลุกขึ้นแล้วเดินหนี
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นกัเลงกลุม่นัน้หัวเราะเสยีงดงัแล้วเดนิตามมา คนหนึง่ย่ืนมอืมาคว้าเธอ

ไว้ 'ไม่ต้องกลวั พีเ่ป็นคนด ีแค่ไปร้องเพลง...'

จ้าวหนานเซียวก้าวขาออกวิ่ง

'น้องสาววิ่งหนีท�าไม หยุดนะ!'

ด้านหลังมีเสียงไล่ตามมาดังตุ้บตั้บๆ จ้าวหนานเซียวยิ่งหวาดกลัว 

ตะโกนขอความช่วยเหลอืดงัๆ เสยีงหัวเราะของพวกนกัเลงยิง่ดงัข้ึน

ในเวลานีเ้องเธอกไ็ด้ยนิเสยีงค�ารามจากเครือ่งยนต์มอเตอร์ไซค์ดงัมาจาก

ข้างหลงั

เธอหันไปก็เห็นสวีซู่ที่จากไปแล้วย้อนกลับมา

'สวีซู่! ฉันอยู่ตรงนี้...'

เธอดีใจอย่างยิ่ง ร้องเรียกเขา ครู่ถัดมาก็ตกตะลึงจังงัง

เธอเหน็สวซีูท่ิง้รถมอเตอร์ไซคแ์ละหมวกกนัน็อก กม้ตวัเก็บกอ้นอฐิ 

ข้ึนมาจากบนพ้ืนด้วยสหีน้าถมงึทึง เดนิไปทางกลุม่นกัเลงสองสามคนท่ีเมือ่เห็น

สถานการณ์แล้วกหั็นมาล้อมเขา พอเผชิญหน้ากนัแล้วอิฐก้อนหนึง่กฟ็าดเข้าใส่ 

หัวของคนท่ีอยู่ข้างหน้าสดุ คนคนนัน้ตวัแข็งท่ือล้มลงไปกองกบัพืน้ตรงนัน้แล้ว

สลบไสลไป

ผลของเหตุการณ์ไม่คาดฝันครั้งนี้ก็คือการท่ีคนท้ังหมดถูกรถต�ารวจ 

ลาดตระเวนท่ีผ่านมาพอดพีาตวัไป

ต�ารวจสอบปากค�าจ้าวหนานเซียว ให้เธอจดบันทึกแจ้งความ ลงช่ือแล้ว

จากไป

จ้าวหนานเซียวเซ็นชื่อด้วยมืออันสั่นเทาแล้วถามถึงสวีซู่

'ปล่อยเขาไปไม่ได้! สามคนนั้นถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาล ลงมือ 

ขนาดนัน้ มากพอท่ีจะเข้าคกุเยาวชนนะ สาวน้อย โทรศพัท์ให้คนท่ีบ้านมารบั 

แล้วตัวเองกก็ลบัไปซะ!'

จ้าวหนานเซียวนัง่อยู่ในโถงใหญ่ของโรงพัก หยิบโทรศพัท์ขึน้มาด้วย 

มือท่ีสัน่ระรกิ โทรศพัท์หาลงุสวี



Blue Bridge สะพานรักสีน�้าเงิน 192

สวเีจิน้จงไม่อยู่ในปักกิง่ พอได้ฟังแล้วกป็ลอบโยนไม่หยุด บอกเธอว่า

ไม่ต้องกลวั ให้รออยู่ท่ีนัน่

จ้าวหนานเซียวทางหนึง่เช็ดน�า้ตา ทางหนึง่กร็อ ย่ีสบิกว่านาทีให้หลงั

เพือ่นคนหนึง่ของลงุสวกีม็ารบัเธอไป ส่งเธอกลบัถงึบ้านของคณุตา
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หนึง่สปัดาห์ให้หลงั ในเย็นวนัศกุร์ จ้าวหนานเซียวเลกิเรยีนกลบับ้าน

คุณตา เห็นลงุสวีมาหา คณุตาพดูคยุกบัเขาอยู่ในห้องรบัแขก

'เสีย่วหนาน ลงุสวีมาหาหนเูป็นพเิศษเลย ตาบอกเขาแล้วว่าไม่ต้องเกรงใจ

ขนาดนี'้ คุณตาพดูอย่างย้ิมแย้ม

ก่อนหน้านี้เมื่อวันท่ีสองหลังจากเกิดเรื่อง ผู้ช่วยท่ีแซ่ต้วนคนนั้น 

ส่งตะกร้าผลไม้ขนาดใหญ่มาให้เธอ แล้วยังมีถุงใส่กระเป๋าหลุยส์ วิตตอง 

ท่ีประดบัตกแต่งด้วยรบิบ้ินสวยงาม ด้านในมีกระเป๋าสชีมพูใบหนึง่ ผูช่้วย 

บอกว่าประธานสวีเป็นห่วงเธอมากแต่ยังกลบัมาไม่ได้ จงึให้เขามาเย่ียมเธอก่อน 

คุณตารบัตะกร้าให้เธอ แต่ให้ผูช่้วยน�ากระเป๋ากลบัไป

วนันีเ้ม่ือเธอเข้าไปในห้องรบัแขก สหีน้าของลงุสวีท้ังเป็นห่วงเป็นใย 

และรูส้กึผดิ

'เสีย่วหนาน ลงุรูส้กึผดิต่อหนมูาก ก่อนหน้านีส้วีซู่สร้างปัญหาให้หนู

มากมายขนาดนัน้กแ็ล้วไป นกึไม่ถงึว่าครัง้นีเ้ขายังท�าให้หนตู้องตกใจกลวัมาก

ขนาดนี ้ ตอนแรกลงุอยากจะมาหาหนต้ัูงแต่สองวันก่อน แต่หาเวลาว่างไม่ได้ 

เลย หนคูงตกใจแย่สนิะ'

จ้าวหนานเซียวในตอนนัน้หวาดหว่ันต่อการท่ีสวซู่ีทุ่มเรีย่วแรงถอืก้อนอิฐ

บทที่
9
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ฟาดหัวคนโดยตรงจรงิๆ ฟาดทีกม็เีลอืดออก คนืวนันัน้จนถงึตอนท่ีกลบับ้าน 

ขาสองข้างยังคงสัน่ระรกิ แต่ไม่กีว่นัมานีท่ี้เธอเป็นห่วงย่ิงกว่ากค็อืเดก็หนุม่ 

ท่ีหลงัจากฟาดนกัเลงสามคนล้มลงแล้วตนเองกม็เีลอืดออกท่วมครึง่ใบหน้า 

เธอรบีส่ายศีรษะ

'ขอบคุณลงุสวท่ีีเป็นห่วง หนสูบายดค่ีะ สวซู่ีเขาออกมาแล้วใช่ไหมคะ 

ตอนนีเ้ขาเป็นยงัไงบ้าง'

พอพดูถงึลกูชาย สหีน้าของลงุสวีกเ็ปลีย่นไป ดอูอกเลยว่าเขาก�าลงั 

ข่มอารมณ์สดุความสามารถ แต่กยั็งคงซ่อนโทสะไว้ไม่อยู่

'เด็กเหลวไหลคนนี้ไม่ไปโรงเรยีนกแ็ล้วไป ยังจะปิดบังลงุไปแข่งรถอีก! 

แถมยังตคีนจนกลายเป็นแบบนี!้ เสีย่วหนานต่อจากนีห้นูไม่ต้องไปยุ่งกบัเขา

แล้ว ให้เขาท�าเองรับผลเอง ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปลุงก็ไม่จ�าเป็นต้องให้เขา 

ไปเรยีนหนงัสอืแล้ว ท้ิงเขาไว้ในป่าทางภาคตะวนัออกไปเลย ให้เขาแบกไม้

ขุดภเูขาท�าถนนเอา!'

จ้าวหนานเซียวกงัวล 'ลงุสว ีเป็นสามคนนัน้ท่ีไล่ตามหนกู่อน พวกเขา

ไม่ใช่คนดี! สวซู่ีเขาท�าเพราะช่วยหน!ู เขาคนเดยีวสูส้ามคน ถ้าหากไม่รบีล้ม

พวกเขาให้ได้ก่อน เขากจ็ะมอัีนตราย! คนืวนันัน้หนกูพ็ดูอย่างนีก้บัต�ารวจค่ะ!  

ลงุสวต้ีองช่วยเขานะคะ! หนเูป็นพยานให้เขาได้ จะไปท่ีไหนก็ได้ค่ะ!'

'เสีย่วหนาน หนกูลวัขนาดนีแ้ล้วยังจะพดูแทนเขาอกี! หนูไม่ต้องห่วง 

เขาออกมาแล้ว' ลงุสวรีบีปลอบโยนเธอ 'ลงุแค่ตัง้ใจให้เขาอยู่ในบ้านสกัหลายๆ วนั 

ทบทวนตวัเองหน่อย! ออกมาตอนนีก้จ็ะถูกลงุเฆีย่นแรงๆ สกัยก กกัไว้ในบ้าน

ให้คนเฝ้า ไม่ให้เขาออกมาแม้แต่ครึง่ก้าว กนัไม่ให้ไปก่อเรือ่งอีก!'

จ้าวหนานเซียวถอนใจโล่งอกในที่สุด

ลงุสวขีมวดค้ิวมุ่น ทอดถอนใจ แล้วพดูกบัคณุตาของจ้าวหนานเซียว

'สวีซู่มีนิสัยหัวดื้อมาตั้งแต่เล็ก เดี๋ยวนี้ย่ิงหัวดื้อเข้าไปใหญ่! เป็น 

ความรับผิดชอบของผม ดูแต่งานไม่ได้ดูแลครอบครัวให้ดี ไม่ค่อยมีเวลา 

อยู่กบัเขา ตอนนีผ้มไม่รู้เลยว่าเขาก�าลงัคดิอะไรอยู่! อาจารย์ ถ้าสวซู่ีรูป้ระสา 
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ได้สกัครึง่หนึง่ของเสีย่วหนานล่ะก ็ผมกเ็บาใจแล้ว'

คณุตาย้ิมบางๆ 'เจิน้จง หลายวันมานีเ้สีย่วหนานอยู่ต่อหน้าผมกพู็ดถงึ

ลูกชายคุณตลอด พูดจนผมชักอยากเจอเด็กคนนี้แล้วสิ เด็กก็โตแล้ว ท�า 

ความผดิจ�าเป็นต้องลงโทษ เป็นเรือ่งท่ีสมควร แต่กกัตวัไว้แบบนี้ไม่ใช่แผน 

ในระยะยาวนะ อีกไม่กีวั่นกจ็ะเป็นวันเกดิของเสีย่วหนานแล้ว ผมยินดต้ีอนรบัเขา

มาท่ีนี ่ มาฉลองวนัเกดิด้วยกนักบัเสีย่วหนาน ให้เขาออกมาสดูอากาศสกัหน่อย

เป็นไง'

ลงุสวจี�าต้องพยักหน้า 'ดีๆ  ในเม่ืออาจารย์ว่าอย่างนี ้ผมต้องท�าตามท่ี

คณุว่าอยู่แล้ว! ถ้าคณุไม่รงัเกยีจเขา กลบัไปแล้วผมจะบอกให้เขาเตรยีมตวั 

ต้องมาได้แน่!'

เม่ือส่งลงุสวไีปแล้ว คณุตากพ็ดูว่า 'เสีย่วหนาน ถงึตาจะไม่เคยเจอสวีซู่ 

มาก่อน แต่ฟังจากท่ีหนกูบัลงุสวพูีด เดก็คนนีค้งจะนสิยัดือ้แพ่ง ตาเดาว่า 

ให้ลงุสวีไปบอก เขาคงจะไม่ยอมมา ในเมือ่จะเชิญแขก ต้องมคีวามจรงิใจ  

อีกอย่างเขาก่อเรือ่งเพราะว่าช่วยหน ูหนคูวรไปหาเขาสกัหน่อย เชิญเขามา

เป็นแขกด้วยตัวเอง หนวู่ายังไง'

จ้าวหนานเซียวรีบพูดทันที 'ได้ค่ะ! พรุ่งนี้หนูจะไป!'

วนัต่อมาเป็นวนัเสาร์ จ้าวหนานเซียวถอืผลไม้ไปบ้านสกลุสวตีามท่ีอยู่ 

ลงุสวไีม่อยู่ คนท่ีเปิดประตเูป็นแม่บ้าน ในห้องรบัแขกช้ันล่างยังมยีามท่ีเป็น

ต�ารวจพเิศษปลดเกษียณท่ีลงุสวเีชิญมาให้เฝ้าดสูวีซู่โดยเฉพาะนัง่อยู่

พอได้ยินจ้าวหนานเซียวแนะน�าตัวเอง แม่บ้านก็ร้อง 'อ๋อ' ค�าหนึ่ง  

'หนูคือเพื่อนที่จะจัดงานวันเกิดคนนั้นใช่ไหม'

จากค�าบอกเล่าของแม่บ้าน เมื่อคืนหลังจากที่ลุงสวีกลับมาก็บอกให้ 

สวซู่ีไปอวยพรวนัเกดิเธอ แล้วยังบอกอีกว่าตนจะเตรยีมของขวัญวันเกดิไว้ให้ 

นกึไม่ถงึว่าสวซู่ีจะบอกว่าไม่ไปตอนนัน้เลย

'ประธานสวีโกรธใหญ่เลยค่ะ จะตีเขาอีกแล้ว เขาก็ไม่หลบนะคะ  
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ประธานสวีลงมือหนักมาก ดิฉันตกใจแทบแย่ แยกเขาออกสุดแรงเกิด  

ไม่กีวั่นมานีป้ระธานสวยัีงเรยีกให้คนมาตดิกรงเหลก็ท่ีหน้าต่าง ไม่ให้เขาออกไป

แม้แต่ก้าวเดียว ตอนนีเ้ขาอยู่ในห้องข้างบนค่ะ คณุหนูไปเกลีย้กล่อมเขากด็ี 

ดฉัินท�างานท่ีนี ่อกสัน่ขวญัแขวนมาท้ังวนัแล้ว...'

แม่บ้านถอนหายใจดังเฮือก

จ้าวหนานเซียวกล่าวขอบคณุค�าหนึง่ หาห้องเจอกเ็คาะประต ู ผ่านไป

นานมากแล้วยงัไม่มกีารตอบสนอง พอทดสอบดกูร็ูว่้าประตูไม่ได้ลอ็ก จงึ 

เปิดประตอูอกเบาๆ มองเข้าไปข้างใน

ห้องใหญ่มาก เป็นอย่างท่ีแม่บ้านพดูไว้จรงิๆ ว่ามีกรงเหลก็กัน้หน้าต่าง

อยู่ น่าจะเป็นเพราะว่าเขาเพิง่กลบัประเทศมาได้ไม่นาน สิง่ของจงึมีไม่มาก 

ออกจะดูโล่งไปหน่อย คอมพวิเตอร์ก�าลงัเปิดค้างอยู่ท่ีหน้าอินเตอร์เฟซของ

เกมเวลิด์ ออฟ วอร์คราฟต์* แต่เขาไม่ได้ก�าลงัเล่นเกม จ้าวหนานเซียวเห็นเขา

นอนคว�า่อยูบ่นเตียงไม่ขยับเขย้ือน ดเูหมือนจะหลบัไปแล้ว ผมสทีองท่ัวหัว

ยุ่งเหยิงเปะปะ สหีน้าซีดขาวไปบ้าง หน้าผากส่วนท่ีได้รบับาดเจบ็ถอดผ้าพนัแผล

ออกแล้ว แต่ยังไม่ได้ดงึด้ายออก รอยเยบ็สดี�ายาวเหยยีดนัน้ดแูล้วน่ากลวั

ราวกบัตะขาบ

จ้าวหนานเซียวลังเลเล็กน้อย ขณะท่ีก�าลังคิดว่าจะปลุกเขาหรือว่า 

ปล่อยให้เขานอนต่อ พลนัเห็นขนตาเขากระพอืปรบิ ลมืตาขึน้ช้าๆ

'สวีซู่ ตื่นแล้วเหรอ ขอโทษทีที่กวนนายตื่น' จ้าวหนานเซียวรีบเอ่ย

ในดวงตาเดก็หนุม่มรีอยเส้นเลอืด เขาลกุข้ึนมาจากเตยีงอย่างเกยีจคร้าน 

'เธอมาท�าอะไรอีก'

'ฉันมาหานาย' จ้าวหนานเซียวลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็เดินเข้าไปหยุดอยู ่

เบ้ืองหน้าอีกฝ่าย สายตาตกอยู่ท่ีหน้าผากของเขา

'ขอโทษด้วย วนันัน้ฉันไม่ดีเอง ถ้าไม่ใช่เพราะฉัน นายกค็งไม่เกดิเรือ่ง

แบบนี ้แผลนายเป็นยังไงบ้าง ยังเจบ็อยู่ไหม...'

* เวิลด์ ออฟ วอร์คราฟต์ (World of Warcraft) เกมออนไลน์แนวอาร์พีจีที่เข้าสู่ตลาดในปี 2004
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เขาหันหน้าหนีแล้วลุกขึ้นยืน

'ไม่ตายหรอก เลิกพูดเรื่องพวกนี้เถอะ ดูเสร็จแล้วก็กลับไปซะ!'

สวซู่ีย่ืนเท้าออกมา มีเสยีงดงัวดื เขาเกีย่วเก้าอ้ีเข้ามาหาแล้วขึน้ไปนัง่ 

ก่อนจะไถลไปท่ีหน้าคอมพวิเตอร์ จากนัน้กเ็ล่นเกม

จ้าวหนานเซียวยืนอยู่ข้างหลงัเขา ชะงกัไปครูห่นึง่ 'ท่ีฉันมานียั่งมีอีกเรือ่ง 

มะรนืนีเ้ป็นวนัเกดิของฉัน มแีค่ฉันกบัคณุตาของฉันสองคน ถ้านายมาด้วย 

ฉันจะดีใจมาก'

สายตาของเขาจ้องที่หน้าจอ ยังเล่นเกมอย่างใจจดใจจ่อต่อไป

'สวีซู่ นายจะมาไหม...'

เวลานี้มือถือที่อยู่ในกระเป๋าเป้ของเธอก็ดังขึ้น

จ้าวหนานเซียวรบีพูดว่า 'ขอโทษนะ' แล้วหยบิมือถอืข้ึนมาด ู รบัสายแล้ว

เดนิไปท่ีประตู

'พี่จือโจว! พี่ไม่ได้ก�าลังแข่งอยู่เหรอ มีเรื่องอะไรคะ'

เย่ียจือโจวอายุมากกว่าเธอสองปี เรียนข้ามช้ันถึง ม.หก แล้ว  

สองบ้านมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนั ตัง้แต่เลก็จนโตเย่ียจอืโจวคอืเป้าหมาย 

ท่ีจ้าวหนานเซียวมองเป็นตวัอย่าง เขายอดเย่ียมมาก ปีนีม้คีณุสมบัตข้ัินพ้ืนฐาน

ในการเข้าร่วมแข่งขันโอลมิปิกสาขาคณติศาสตร์ระดบัประเทศ ช่วงนีเ้พ่ือท่ีจะ

เข้าค่ายฤดูหนาวท่ีก�าลงัจะมาถงึจงึก�าลงัเกบ็ตวัฝึกซ้อม นกึไม่ถงึว่าตอนนี ้

เขาจะโทรมาหาเธอ

'เสีย่วหนาน มะรนืนีเ้ป็นวนัเกดิเธอ ฉันต้องไปร่วมสอบพอดี ออกไป 

ไม่ได้ กเ็ลยโทรมาหาเธอก่อน สขุสนัต์วันเกดินะ รอฉันกลบัมา ฉันจะชดใช้ให้ 

ดีไหม'

เยีย่จอืโจวยุง่ขนาดนียั้งจ�าวนัเกดิของเธอได้ จ้าวหนานเซียวดีใจมาก  

'ไม่เป็นไรค่ะ! การแข่งส�าคัญกว่า! พี่จือโจวเตรียมตัวดีๆ นะคะ ขอให้พี่ 

ได้คะแนนด!ี'

เย่ียจอืโจวหัวเราะอยู่ในสาย 'ได้ ฉันท�าได้แน่ เสีย่วหนาน จากคะแนน
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ของเธอในตอนนี้เอาไปย่ืนและเลือกโรงเรียนมัธยมปลายท่ีดีท่ีสุดล่วงหน้า 

ได้เลยนะ เธอแค่ผ่านเกณฑ์การสอบก็ไม่มปัีญหาแล้ว เธออย่ากดดนัตวัเอง 

มากเกนิไป แล้วกอ็ย่าหักโหมเรยีนมากเกนิไป เข้านอนเรว็ทุกวนักจ็ะราบรืน่เอง 

เข้าใจไหม'

'รู้แล้วค่ะ ขอบคุณพี่จือโจว งั้นแค่นี้นะคะ'

จ้าวหนานเซียววางสาย พอกลับไปท่ีห้องก็เห็นสวีซู่มีสีหน้าถมึงทึง  

ฟันคนท่ีอยู่ในเกมดังปึงปังๆ หน้าจอเต็มไปด้วยเลือดเนื้อท่ีพุ่งกระฉูดข้ึน 

ครัง้แล้วครัง้เล่า

เธอพูดข้ึน 'สวีซู่ พ่อของนายเม่ือก่อนเป็นนักเรียนของคุณตาฉัน  

คุณตาฉันก็อยากรู้จักนาย ฉันหวังอย่างยิ่งว่านายจะมาได้จริงๆ นะ'

เขาเหมือนจะไม่ได้ยิน

จ้าวหนานเซียวได้แต่พูดว่า 'งั้นฉันไม่กวนนายแล้ว นายพักผ่อน 

รักษาแผลให้ดี หกโมงเย็นวันมะรืน ฉันกับคุณตาจะรอนายนะ'

ไม่นานวันเกิดอายุสิบหกปีของเธอก็มาถึง

พลบค�่าวันนั้นเธอกลับถึงบ้านคุณตา คุณป้าแม่บ้านท่ีมาดูแลความ 

เป็นอยูข่องคณุตาก�าลงัท�ากบัข้าวม้ือใหญ่อยู่ในครวั คุณตาเองกซ้ื็อเค้กวนัเกดิ

กลบัมา จ้าวหนานเซียวล้างผลไม้ รอให้สวซู่ีมา

ถึงเวลาหกโมงแล้ว จ้าวหนานเซียวไม่รอให้เสียงกริ่งประตูดัง ในใจ 

กต็งึเครยีดอยู่หน่อยๆ อดทนรอไปอีกสกัพกัยังไม่เห็นเขามา จงึส่งข้อความ

หาเขา

'นายถงึรยัึง เพราะว่าวนันัน้นายไม่ได้บอกฉันว่าจะไม่มา ฉันกเ็ลยบอก

คณุตาไปว่านายจะมา ฉันจะลงไปรบันายเดีย๋วนีแ้หละ'

ในฤดกูาลนีเ้ม่ือถงึโมงยามนีท้้องฟ้ากจ็ะมืดสนทิ คณุตายงัอาศยัอยู่ใน
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อาคารท่ีพักของศาสตราจารย์ซ่ึงจัดสรรไว้ต้ังนานแล้ว รอบข้างมีแต่บ้าน 

แบบตะวันตกก่ออิฐเทาสูงสองช้ันท่ีขนาดไม่ใหญ่ มีต้นไม้เก่าแก่มากมาย  

แสงไฟมดืสลวั เธอเหลยีวซ้ายแลขวาอยู่บนทางเดนิอิฐนอกประต ู รออยู่สกัพกั 

กยั็งไม่เห็นเงาของสวซู่ี

อุณหภมิูลดต�า่ลงแล้ว ตอนท่ีเธอออกมาไม่ได้สวมหมวกและถงุมอื พอ

ลมพดัมากร็ูส้กึหนาว จงึย�า่เท้าไปมา สองมือป้องปากองัลมหายใจ พลนั 

ได้กลิน่เหมือนกลิน่ของบุหรีอ่ยู่ใกล้ๆ จงึไปตามหา เดนิไม่กีก้่าวกเ็ลีย้วโค้ง 

เห็นท่ีมมุก�าแพงมีคนพงิอยู่ ก�าลงัสบูบุหรี่

'สวีซู่! ท�าไมนายมาอยู่ตรงนี้! ฉันรอนายมาสักพักแล้วนะ!'

สวีซู่ทิ้งบุหรี่ อุ้มหมีหมาตัวหนึ่งที่ใหญ่ถึงครึ่งตัวของจ้าวหนานเซียว 

ข้ึนมาจากพ้ืน ยัดเยียดให้ส่งๆ ใส่อ้อมอกเธอ 'พ่อให้ฉันซ้ือ! ถ้าไม่ซ้ือให้ ฉันก็

อย่าหมายจะมชีีวติ บอกเขาทีว่าฉันมาแล้ว!' พดูจบกส็ะบัดหน้าจากไป

'ท�าเรือ่งเลวร้ายมาเยอะเลยไม่กล้าข้ึนไปหาคณุตาฉันเหรอ' จ้าวหนานเซียว

โผล่หน้าจากหมีหมาตวัโตออกมาพดู

เขาหันมา 'จ้าวหนานเซียว เธอว่ายังไงนะ'

'งั้นก็ขึ้นไปสิ!' เด็กสาวหันหน้าออกเดิน

ในที่สุดสวีซู่ก็มายืนอยู่ต่อหน้าคุณตา

คณุตาก�าลงัอ่านหนงัสอืกถ็อดแว่นตาลง มารบัเขาถงึหน้าประต ู หัวเราะ

พลางตบไหล่เดก็หนุม่แล้วพยกัหน้า 'หนุม่น้อยรปูงาม กระปรีก้ระเปร่ากว่า 

สวเีจิน้จงพ่อเธอในตอนนัน้ตัง้เยอะ คงหิวแล้วม้ัง กนิข้าวแล้วไปตดัเค้กกนั'

จ้าวหนานเซียวหลบัตาอธษิฐาน เป่าเทียนแล้วตดัเค้ก สวซู่ีอยู่ด้านข้าง

ไม่ส่งเสียงเลยสักแอะต้ังแต่ต้นจนจบ กินอาหารเสร็จแล้วจ้าวหนานเซียว 

เห็นเขายืนอยู่หน้าผนงัด้านหนึง่ของห้องรบัแขก มองดรูปูภาพเก่าๆ มากมาย 

ของคุณตาท่ีแขวนอยู่บนผนังจึงเดินเข้าไป ช้ีรูปภาพขาวด�าใบหนึ่งของ 

เมือ่หลายปีก่อนท่ีใช้กรอบกระจกปกป้องไว้

'นีค่อืสะพานใหญ่เฉียนถงัเจยีงในตอนท่ีเพ่ิงสร้างเสรจ็และให้รถว่ิงผ่าน
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ในปี 1937 สวซู่ีนายเคยได้ยินเรือ่งของสะพานนีไ้หม ตอนนัน้รฐับาลอยากจะ

สร้างสะพานแห่งหนึง่ท่ีนี ่ แรกเริม่ท่ีเชิญมาเป็นผูเ้ช่ียวชาญของต่างประเทศ 

พวกเขาคดิว่าสภาพธรณวิีทยาและอุทกวทิยาไม่เหมาะสม ไม่สามารถสร้างได้ 

สุดท้ายเป็นคุณเหมาอี่เซิงท่ีออกมาควบคุมดูแลการสร้างจนส�าเร็จ น่ีคือ 

สะพานใหญ่สมยัใหม่ท่ีท�าจากเหลก็แห่งแรกท่ีคนจีนเราออกแบบและสร้างข้ึนเอง 

น่าเสยีดายท่ีให้รถวิง่ผ่านได้ไม่ถงึสามเดอืน เพือ่จะยับยัง้ไม่ให้ทหารญ่ีปุ่นรกุราน

หังโจว* คุณเหมาจงึระเบิดมนัด้วยมอืตนเอง คนท่ีอยู่ท่ีหัวสะพานในรปูนีก้ค็อื

พ่อของคณุตาฉัน ตอนนัน้เขาเป็นหนึง่ในวศิวกรท่ีสร้างสะพาน นีค่อืรปูภาพ 

ท่ีคณุตาของฉันหวงแหนมาก'

สวีซู่มองดูรูปภาพเก่าอยู่อย่างนั้นไม่พูดอะไร

จ้าวหนานเซียวจูงเขามายังห้องหนังสือของคุณตา ช้ีท่ีตู ้โชว์ใน 

ห้องหนังสือ

'ในนี้ท้ังหมดคือแบบจ�าลองสะพาน นี่คือสะพานจ้าวโจว** นี่คือ 

สะพานใหญ่โกลเด้นเกตท่ีให้รถวิง่ผ่านท่ีอเมรกิาในปี 1937 นีค่อืสะพานใหญ่

มิลเลา*** อยู่ท่ีฝรั่งเศส เช่ือมต่อปารีสกับชายฝั่งล็องก์ด็อก หลังจาก 

ให้รถว่ิงผ่าน ระยะเวลาการเดนิทางด้วยรถกส็ัน้ลงจากเดมิท่ีเป็นสามช่ัวโมง 

เหลอืสบินาที นายดสู ิ มันสวยมาก เหมอืนกบัมังกรท่ีลอยอยู่ในหุบเขาเลย 

ใช่ไหมล่ะ'

สวีซู่ยังคงไม่พูดจา สายตาเคลื่อนย้ายไปมาบนแบบจ�าลองสะพาน 

ชนดิต่างๆ สดุท้ายกม็าหยุดอยู่ท่ีช่องตรงกลาง

ในต�าแหน่งท่ีดงึดดูสายตามากท่ีสดุนีก้ลบัวางแหวนเหลก็ท่ีดธูรรมดามาก

* หังโจว คอืเมืองเอกของมณฑลเจ้อเจยีง ตัง้อยู่ในภาคตะวนัออกของประเทศจนี เป็นเมืองท่ีมีประวตัศิาสตร์ยาวนานถงึ 
2,000 กว่าปี ปัจจบัุนเป็นเมืองท่ีเศรษฐกจิเตบิโตและเทคโนโลยีดจิติอลก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ ในปี 2019 ถกูยกระดบั
เป็นเมืองระดบัใหญ่พเิศษ
** สะพานจ้าวโจว คอืสะพานหินแบบโค้ง ตัง้อยู่ท่ีมณฑลเหอเป่ย เมืองสอืจยาจวง อ�าเภอจ้าว ถกูออกแบบและก่อสร้าง
ภายใต้การควบคมุของนายช่างหลีชุ่นในสมัยราชวงศ์สยุ มีประวตัศิาสตร์ยาวนานมากกว่า 1,400 ปี
*** สะพานมลิเลา (Millau) หรอืสะพานมีโย เป็นสะพานขึงสายเคเบิลท่ีสงูท่ีสดุในโลก มีการก่อสร้างท่ีย่ิงใหญ่ด้วย 
ความยาวกว่า 2.5 กโิลเมตร เปิดเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2004 สร้างข้ามผ่านระหว่างหุบเขาแม่น�า้ทาร์น 
ไปสูต่วัเมืองมโียทางตอนใต้ของฝรัง่เศส เป็นสะพานท่ีได้รบัรางวลัโครงสร้างดเีด่นจากสมาคมสะพานและวศิวกรรม
โครงสร้างนานาชาต ิ(IABSE)
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ไว้วงหนึง่ บนนัน้มีรอยคดงอ

คุณตาตามเข้ามา เห็นสวีซู่มองดูแหวนก็พูดกับจ้าวหนานเซียวว่า 

'เสีย่วหนาน หลานอธบิายให้สวีซูฟั่งถงึท่ีมาของแหวนส'ิ

จ้าวหนานเซียวรอบรู้เรื่องประวัติศาสตร์สะพานของโลกเป็นอย่างดี  

นี่ไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับเธอ

'แหวนวงนีมี้ชือ่เรียกว่าแหวนวิศวกร การเกดิข้ึนของมันมส่ีวนเกีย่วข้อง

กบัโศกนาฏกรรมหนึง่ในประวติัศาสตร์สะพานของโลก โศกนาฏกรรมเกดิข้ึน

บนสะพานใหญ่ควเิบก สะพานนีส้ร้างขึน้เมือ่หนึง่ร้อยปีก่อน ปรมาจารย์ช่ือดงั

มากๆ ที่ชื่อว่าธีโอดอร์ คูเปอร์เป็นคนออกแบบและสร้างขึ้น สะพานใหญ่ 

มโีครงสร้างเป็นคานย่ืน* ท่ียาวท่ีสดุในโลกในตอนนัน้ เช่ือว่าเป็นผลงานช้ินอมตะ

ของคเูปอร์ เขาเองกบ็อกว่าการออกแบบนีย้อดเย่ียมและประหยดัท่ีสดุ แต่ว่า 

คูเปอร์มุ่งหวังกับการออกแบบมากเกินไป เพื่อท่ีจะท�าให้สะพานใหญ่เป็น

สะพานท่ียาวท่ีสดุในโลกตอนนัน้ เขาแก้การออกแบบจากเดมิ 500 เมตร 

เป็น 600 เมตร เดอืนสงิหาคมในปี 1907 กเ็กิดเหตโุศกนาฏกรรมข้ึน ขณะท่ี 

การพาดคานย่ืน** ช่วงหลกั*** ใกล้จะเสรจ็ ข่ือท่อนหนึง่ของสะพานฝ่ังใต้พลนั 

ถกูทับจนถล่มเนือ่งจากสาเหตอุย่างช้ินส่วนเปราะบาง คานย่ืนจงึตกลงไปใน 

แม่น�า้ น�าเอาเหลก็กล้าท่ีหนกัสองหม่ืนตนัและคนงานท่ีก�าลงัท�างานอยู่บน

สะพาน 86 คนตกลงไปในน�า้ ท�าให้มผีูเ้สยีชีวิต 75 คน เพราะว่าคเูปอร์เช่ือม่ัน

มากเกนิไป เพิกเฉยต่อความสมเหตสุมผลของโครงสร้าง ท�าให้เกดิอุบัตเิหตุ

ครัง้ใหญ่ในประวตัศิาสตร์สะพานของโลกนีข้ึ้น

ท่ีจริงแล้วก่อนหน้าท่ีจะเกิดอุบัติเหตุก็มีวิศวกรท่ีร่วมออกแบบด้วย 

ค้นพบความไม่สมเหตุสมผลในการออกแบบ แต่เพราะเคารพเลื่อมใส 

ในอ�านาจจงึไม่ได้แสดงความเห็นคดัค้านท่ีชัดเจนออกมา ท่ีโชคร้ายกว่านัน้ 

กค็อืเม่ือก่อสร้างอีกครัง้ในสบิปีให้หลงั เพราะการออกแบบท่ีไม่สมเหตสุมผล

* โครงสร้างคานย่ืน (Cantilever Structure) หมายถงึโครงสร้างสะพานท่ีพาดคานยืน่ในแนวนอน เหมาะกบัการสร้าง
สะพานข้ามแม่น�้า
** คานยื่น (Cantilever) หมายถึงคานที่ยื่นออกมาจากเสาหรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
*** ช่วงหลัก (Main Span) หมายถึงระยะห่างระหว่างตอม่อตับริมสองเสา
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เช่นเดยีวกนั การลงรายละเอยีดเช่ือมช้ินส่วนให้แข็งแกร่งไม่เพียงพอจงึเกดิเหตุ

พังทลายระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ึนอีกครั้ง มีผู้เสียชีวิตอีกสิบสามคน  

ภายหลงัวทิยาลยัวศิวกรรมเจด็แห่งของแคนาดาออกเงนิซ้ือซากปรกัหักพัง

เหล่านัน้ น�าเหลก็กล้ามาท�าเป็นแหวน มอบให้กบันกัศกึษาท่ีจบจากคณะวศิวฯ 

สวมไว้บนนิว้ก้อย เวลาวาดแผนผงัจะได้กดโดนนิว้มือ ใช้วธินีีเ้ตอืนสตวิศิวกรว่า 

ต้องมีความรูส้กึรบัผิดชอบท่ีสงูมากในการออกแบบสะพาน เพ่ือป้องกนัไม่ให้ 

เกดิเหตโุศกนาฏกรรมข้ึนอีกครัง้

แหวนวงนี้ก็เป็นหนึ่งในแหวนท่ีสร้างจากวัสดุในตอนนั้น คณบดีของ

วิทยาลัยวิศวกรรมมอบให้คุณตาฉันตั้งแต่สมัยท่ีคุณตาฉันไปท�ากิจกรรม 

แลกเปลีย่นท่ีแคนาดา'

เด็กหนุ่มมองดูแหวนเหล็ก ฟังอย่างเหมือนจะหลงใหล

คุณตาชมค�าหนึง่ 'เล่าได้ดอียู่ ดกูร็ูว่้าปกตไิม่ได้อ่านหนงัสอืไปเปล่าๆ'

จ้าวหนานเซียวย้ิมพลางพดู 'คณุตา ดถูกูหนเูกนิไปแล้วนะคะ! อีกหน่อย 

หนูก็อยากจะเป็นนักออกแบบสะพาน ออกแบบสะพานใหญ่ที่ทนทานและ 

ย่ิงใหญ่ท่ีสดุในโลก!'

คุณตาย้ิมแล้วพูด 'เป็นนักออกแบบสะพานไม่ได้ง ่ายขนาดนั้น  

ความรับผิดชอบสูง แล้วยังเหนื่อยมาก หนูเป็นเด็กผู้หญิง ไม่กลัวหรือ'

'คุณตากับคุณพ่อยังไม่กลัว หนูก็ไม่กลัว'

แววตาของคุณตาดูพึงพอใจ พยักหน้าแล้วกล่าว 'ประธานเหมา*  

กล่าวว่าหน่ึงสะพานเหินข้ามเหนอืใต้ น่านน�า้ธรรมชาตผ่ิานบรรจบ ตอนนี้

ประเทศจนีของเรายังมีน่านน�า้ธรรมชาตอีิกมากมายท่ีต้องการสะพานโดยด่วน 

เสี่ยวหนาน หนูพยายามเข้า ตาเชื่อว่าอีกหน่อยหนูจะกลายเป็นผู้ท�างาน 

ด้านสะพานท่ีโดดเด่นคนหนึง่'

'รบัทราบค่ะ! คณุตา หนูไม่ได้ฟังคณุตาสไีวโอลนิมานานแล้วนะคะ'

จ้าวหนานเซียววิ่งไปหยิบไวโอลินมาส่งถึงตรงหน้าคุณตา

* ประธานเหมา หรือเหมา เจ๋อตง (Mao Zedong) เป็นบิดาผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นประธาน 
แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน
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คุณตายิ้มแล้วรับไป คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เล่นโน้ตเพลงซาลู ดามอร์*

นี่เป็นเพลงบรรเลงร่วมกันของไวโอลินกับเปียโน

จ้าวหนานเซียวรีบไปนั่งท่ีหน้าเปียโนไม้ เปิดฝาครอบคีย์เปียโนแล้ว 

ร่วมบรรเลงไปกบัเสยีงของไวโอลนิ

แสงไฟในห้องอุ่นนวล ไหลเวียนด้วยเสียงดนตรีอันงดงาม

สวีซู่ยืนอยู่หน้าห้องหนังสือคนเดียวไม่ขยับเขยื้อน

เวลานี้โทรศัพท์บ้านในห้องรบัแขกกดั็งข้ึน คณุตาวางไวโอลนิเพ่ือไป 

รบัโทรศพัท์

สวีซู่เดินเข้าไปช้าๆ หยิบไวโอลินขึ้นมาแล้วลูบคล�าสาย

จ้าวหนานเซียวได้ยินเสยีงคลอของไวโอลนิ พอหันหน้ามากร็ูส้กึแปลกใจ 

เธอหยุดแล้วมองเขา

สวซู่ีดขัูดเขนิเลก็น้อย รบีวางไวโอลนิลงแล้วกระแอมทีหนึง่ '...ตอนเดก็ๆ 

ฉันเคยเรยีนมานดิหน่อย...สผีดิแล้วใช่ไหม...'

จ้าวหนานเซียวรีบส่ายศีรษะ เล่นเปียโนต่อ ยิ้มและพยักหน้าให้เขา  

เชียร์ให้เขาเล่นต่อไป

ทันใดนัน้เองเสยีงท่ีดงัข้ึนอย่างฉับพลนัของคณุตากแ็ว่วเข้ามาในโสต 

'...อะไรนะ! เกดิเรือ่งกบัเจีย้นผงิเหรอ...ดนิถล่ม?...'

มีข่าวร้ายมาจากโทรศัพท์

ขณะท่ีพ่อของจ้าวหนานเซียวก�าลงัท�างานอยู่ในภเูขาได้ประสบกบัเหตุ

ดินถล่มอย่างกะทันหัน เคราะห์ร้ายเสยีชีวติ

คนืวนัเกดิปีท่ีสบิหกนัน้ สดุท้ายจ้าวหนานเซียวกร้็องไห้อยู่ในอ้อมกอด

ของคุณตา จนถึงยามดึกก็อ่อนเพลียอย่างย่ิง เธอซ่อนน�้าตาแล้วหลับไป 

อย่างสบัสนมึนงง

เครื่องบินลงจอดอย่างราบรื่นในสนามบิน

* ซาล ูดามอร์ (Salut d'Amour) ประพนัธ์โดยเอ็ดเวร์ิด เอลการ์ ในปี ค.ศ. 1888 เป็นบทเพลงส�าหรบับรรเลงด้วยไวโอลนิ
และเปียโน
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จ้าวหนานเซียวลงจากเครือ่งบิน วนัต่อมาหลงัจากรายงานสถานการณ์

กบัหัวหน้าฝ่ายท่ีสถาบันออกแบบแล้วกข็อลางานหนึง่สปัดาห์

หัวหน้าฝ่ายท�าเสยีงแหะๆ "...เรือ่งนี ้ เสีย่วหนานคณุกร็ูว่้าฝ่ายของเรา

แต่ละคนต่างกมี็หน้าท่ีท่ีต้องท�า งานมเียอะมาก เร่งด่วนเป็นไฟไหม้ขนคิว้กนั 

ท้ังน้ัน..."

"หัวหน้าฝ่าย วันลาหยุดของปีท่ีแล้วกบัปีก่อนหน้า จนถงึวันนีฉั้นยงั 

ไม่ได้ใช้เลยค่ะ!"

หัวหน้าฝ่ายใบหน้าร้อนผ่าว กระแอมทีหนึง่ ก่อนจะกดัฟันพยักหน้า

อย่างใจกว้าง "ก็ได้! ให้คณุหนึง่สปัดาห์! ครบสปัดาห์แล้วคณุรบีกลบัมา!"
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