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“ซงัเหยยีน นายไม่ปดิไฟ...”
พอไดย้นิซงัเหยยีนกเ็งยหนา้ขึน้มา
ภายใตแ้สงไฟอนัสวา่งไสว
ชายหนุ่มผิวขาวซีด ริมฝีปากสีเข้มข้ึนเคลือบไปด้วยคราบน�้าอันน่าหลงใหล  

คิ้วและดวงตาแฝงไปด้วยความเฉียบคม เขามีตาสองชั้นบางๆ ดวงตาสีด�าสนิท  
ยิ่งในเวลานี้เจือไปด้วยความปรารถนา ความเฉียบคมของเคร่ืองหน้าทั้งห้ากลับ 
ไม่ลดนอ้ยลงเลย คลา้ยวา่เพ่ิมพลงัยดึครองขึน้เปน็เทา่ตัว

เหมอืนจะเปน็ผูบ้กุรกุทีใ่จกลา้หน้าดา้น
“ปิดไฟ?” ซังเหยียนคลายมือออก ชายเสื้อที่ถูกเขาถลกขึ้นก็ทิ้งตัวลงมา 

เหมือนเดิม น�้าเสียงเขาทุ้มเล็กน้อย แฝงไปด้วยเสียงหัวเราะเบาๆ “งั้นเธอจะ 
มองเหน็ฉนัไดไ้ง”



ค�ำน�ำ
คนเราทุกคนล้วนมีเรือ่งท่ีไม่อยากบอกใครแม้กระท่ังคนท่ีเรารกั อาจเพราะ

ไม่อยากให้อีกฝ่ายกังวล หรือคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร โดยไม่ทันคิดว่า 

การท่ีเราไม่บอกไปอาจจะเป็นการท�าร้ายจติใจคนคนนัน้ได้เหมอืนกนั

เวนิอีฝ่านเคยเลอืกท่ีจะไม่พดูความจรงิกบัซังเหยียนมาแล้วครัง้หนึง่ ท�าร้าย

ความรู้สึกของเขาและท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอและเขาจบลง จนเม่ือ 

กลับมาคบกันเธอก็ยังคงกันเขาออกจากเรื่องราวในอดีตท่ีเธอไม่อยากนึกถึง  

กันเขาออกจากคนท่ีเคยท�าร้ายเธอเพราะคิดว่าตัวเองสามารถจัดการได้และ 

กลวัเขาจะเป็นอันตราย โดยไม่ทันคดิว่าซังเหยียนจะรูส้กึแย่ท่ีเธอไม่บอกอะไรเขาเลย

เส้นทางความรักของพวกเขาจะหวนคืนสู่การหันหลังแยกเดินกันไป 

คนละทางเช่นในอดีตอีกแล้วหรือ บทเรียนในอดีตจะท�าให้เวินอ่ีฝานคิดอะไร 

ได้บ้างหรือไม่ เราไปเอาใจช่วยให้พวกเขาเปิดใจและแชร์ทุกๆ เรื่องราวเพื่อ 

ก้าวเดินเคยีงกนัไปได้อย่างม่ันคงนบัจากนีก้นัค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร

จา้วหยวนตง  แม่ของเวินอ่ีฝาน หลังจากเวินเหลียงเจ๋อผู ้เป็นสามีเสียชีวิตก ็
พบรักใหม่กับเจิ้งหวาหยวนท่ีมีลูกติด แคร์ครอบครัวใหม่มากกว่า 
ลูกแท้ๆ อย่างเวินอ่ีฝานท้ังยังไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่เธอ ท�าให้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกห่างเหินกันมาก

หลีผิง   แม่ของซังเหยียน หน้าตาอ่อนโยน ชอบนัดดูตัวให้ซังเหยียนเสมอๆ 
มักจะบ่นลูกชายที่ไม่ยอมกลับบ้าน

ซังหรง   พ่อของซังเหยียน มีนิสัยกวนๆ ไม่แพ้ลูกชาย

เฉินซี   เพือ่นห้องเดยีวกบัเวนิอ่ีฝานสมัยท่ีเรียนโรงเรยีนมัธยมในเมอืงเป่ยอวี๋  
เป็นลูกสาวของนายต�ารวจหญิงคนหนึ่ง นิสัยเฟรนด์ลี่ มีน�้าใจ
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แก๊งเพื่อนเชอซิงเต๋อต่างสังเกตเห็นถึงความไม่ชอบมาพากล เลย 

มองหน้ากนัเลิก่ลัก่ อาจเป็นเพราะพวกเขารอมานานแล้ว หรอืไม่กอ็าจเป็นเพราะ 

รูส้กึว่าสถานการณ์แบบนีช่้างน่าอับอายเหลอืเกนิ ผูช้ายร่างผอมท่ีนัง่ข้างเขา 

จึงอดถามขึ้นมาไม่ได้ 

"พี่เต๋อ นี่มันเกิดอะไรขึ้น"

พอทุกคนได้ยินค�าพูดนี้ คนที่เหลือก็ต่างแย่งกันต่อว่าต่อขาน

"ที่พวกเรามาก็เพราะพี่บอกเองนะว่าจะเลี้ยง"

"ไม่มีเงินก็อย่ามาโม้สิเว้ย! ดูท่าเขาสิ เขาท�าเหมือนรู้จักพี่ที่ไหนกัน!"

"ช่างเถอะ พวกเรากลับ"

เชอซิงเต๋อรูส้กึเสยีหน้าเลก็น้อย เลยย้ิมเจือ่นๆ "ไม่ใช่อย่างนัน้..." พอเห็น 

คนอ่ืนลกุข้ึนเตรยีมจะออกจากร้าน เขากเ็ลยร้อนใจข้ึนมา มองไปทางซังเหยียน 

อีกครัง้ "จะแจ้งต�ารวจหาพระแสงอะไรกนั! เงนิแค่นีเ้องท�าเป็นข้ีเหนยีวไปได้  

คนอย่างนายยังอยากจะมาคบกับหลานสาวฉัน?!"

ซังเหยียนคร้านจะไปสนใจเขา ถามอวีจ๋วัอกีทีว่า "แจ้งต�ารวจหรอืยงั"

อวี๋จัวรีบหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกง "จะ...จะแจ้งเดี๋ยวนี้ 

ล่ะครับ"

บทที่ 
64

ไม่คิดจะท�ำอะไรอย่ำงอื่นแล้วเหรอ
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"เดี๋ยว!" เชอซิงเต๋อหน้าเจื่อนลงไปเรื่อยๆ ไม่พูดจาประจบสอพลอ

เหมอืนเม่ือครู ่คราวนีก้ลบัพดูไปด่าไป "มงึประสาทปะ เงนิแค่ไม่กีพั่นหยวน 

กูมีจ่ายโว้ย..."

อวี๋จัวก็หยุดชะงักตามไปด้วย

ซังเหยียนไม่พูดไม่จาอะไร ช�าเลืองมองเขาอย่างดูแคลน

"เด๋ียวกจู่ายเอง! แต่ตอนนีก้ยูงัอยากกนิเหล้าต่อ แล้วกจ็ะกนิท่ีนีด้่วย!" 

เชอซิงเต๋อรู้สึกขายหน้าอย่างเห็นได้ชัดจนกลายเป็นความเดือดดาล "มึง 

แห่พาคนตั้งมากตั้งมายมารบกวนกูกับเพื่อนเพื่ออะไรกัน"

ค�าพูดเขาไม่ได้ย่ัวโทสะซังเหยียนแต่อย่างใด ซังเหยียนสีหน้า 

ผ่อนคลายลงเลก็น้อย "ขอโทษด้วยครบั ผมคงเข้าใจผดิไปเอง งัน้ขอให้คณุ

ดื่มอย่างมีความสุขนะครับ" พูดจบก็กระซิบบอกอวี๋จัวว่า "ให้ต้าจวิน 

คอยจับตาดูไว้"

ซังเหยียนหมุนตัวเดินจากไปทันที แล้วไปนั่งลงที่หน้าเคาน์เตอร์บาร์ 

เหอหมงิป๋อกเ็ทเหล้าวางไว้ตรงหน้าเขาตามเคย ก่อนจะมองไปทางเชอซิงเต๋อ 

พร้อมถือโอกาสถาม

"พี่ เกิดอะไรขึ้น คนนี้อีกแล้วเหรอครับ"

ซังเหยียนไม่ได้กระดกเหล้าท่ีอยูต่รงหน้า เขาเหลอืบมองมือถอื เอ่ยอย่าง 

ไม่ทุกข์ร้อน "ก็แค่มาเอะอะโวยวายน่ะ"

เหอหมิงป๋อถามขึ้นอีก "เขาไม่ใช่น้าของพี่สะใภ้เหรอครับ"

"..." ซังเหยียนช้อนตาขึ้น เอ่ยเนิบๆ "พี่สะใภ้นายไม่รู้จัก"

ก่อนเวนิอีฝ่านจะออกจากออฟฟิศ ฟูจ้่วงกก็ลบัมาจากการไปสมัภาษณ์ 

นอกสถานที่พอดี

เขาหมนุควงขวดเครือ่งดืม่ท่ีอยู่ในมือไปเรือ่ย พอเห็นเวินอ่ีฝานกเ็ดนิ

เข้ามาคุยกับเธออย่างเคย 

"พี่อี่ฝาน เลิกงานแล้วเหรอ พี่ซังเหยียนมารับพี่หรือเปล่าครับ"
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เวินอี่ฝานตอบยิ้มๆ "อืม"

"มู่เฉิงอวิน่เล่าให้ผมฟังว่าผูช้ายคนนัน้ท่ีคอยมาก่อกวนพ่ีน่ากลวัจรงิๆ 

นะครบั" ฟูจ้่วงพดูน�า้ไหลไฟดบั "วนัหลงัถ้าพีเ่ลกิงานแล้วกร็ะวังตวัหน่อยนะ  

ถ้าพี่ซังเหยียนไม่ว่างมารับพี่ พี่ก็บอกผมได้นะ เดี๋ยวผมไปส่งเองครับ"

เวินอี่ฝานลุกขึ้นยืน "ไม่มีอะไรหรอก"

ฟู่จ้วงท�าท่าเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โต "จะไม่มีอะไรได้ยังไงครับ! ช่วงนี้

เหมือนผมเห็นเขาอยู่หลายครั้งนะ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่า 

ผมถาม รปภ. ท่ีช้ันล่าง ทุกครัง้ท่ีเขามากจ็ะท�าเหมือนเดนิผ่านมามองแวบหนึง่  

แต่ก็ไม่ได้อยู่นาน"

พอได้ฟัง เวินอี่ฝานก็ชะงักฝีเท้าลงโดยพลัน

ท่าทางของฟู่จ้วงท้ังกังวลท้ังเป็นห่วง "พ่ี พ่ีเป็นคนสวยนะ แล้วก ็

ชอบท�างานจนดกึกว่าจะยอมเลกิงาน แถวนียั้งเป็นถนนท่ีมีผบับาร์เตม็ไปหมด  

พี่เองก็ต้องระวังไว้บ้างนะครับ"

เวินอี่ฝานเม้มปากน้อยๆ สีหน้ากลับเป็นปกติโดยเร็ว เธอยิ้มอีกครั้ง

"พี่รู้จ้ะ"

พอออกมาจากออฟฟิศ เวินอี่ฝานก็เห็นรถของซังเหยียนจอดอยู่ใน 

ที่ประจ�า เธอเดินขึ้นไปนั่งข้างคนขับแล้วหันไปมองชายหนุ่ม ได้กลิ่นเหล้า

จางๆ จากตัวเขาเลยกะพริบตาทีหนึ่ง 

"นายกินเหล้า?"

ซังเหยียนออกรถทันที "เปล่า"

"นายเพิ่งไปเจอพวกซูเฮ่าอันมาเหรอ เดี๋ยวรออีกสักช่วงนึงนายก็ 

ไม่ต้องมารบัฉันแล้วล่ะ" เวนิอ่ีฝานค�านวณเงนิเกบ็ในใจสกัครูแ่ล้วเอ่ยอย่าง

จริงจังว่า "ฉันดูโบรชัวร์รถมาแล้ว กะว่าจะซ้ือรถสักคัน พอถึงตอนนั้นก็ 

ขับรถมาท�างานและกลับบ้านเอง จะได้ท�างานได้อย่างคล่องตัว"

ซังเหยียนเหลือบมองเธอ "กะจะไปเลือกเมื่อไหร่ล่ะ"
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เวินอี่ฝานตอบด้วยเสียงนุ่มนวล "รอไว้เป็นวันที่ฉันหยุดงานแล้วกัน"

"ได้ พอถึงตอนนั้นฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอ"

เวินอี่ฝานยิ้มๆ "โอเค"

แล้วภายในรถก็ด�าดิ่งเข้าสู่ความเงียบ

ขับมาได้ช่วงหนึ่ง จู่ๆ ซังเหยียนก็ถามขึ้น "เวินซวงเจี้ยง ท�าไมฉันถึง

รู้สึกว่าช่วงนี้อารมณ์เธอดูแปลกๆ ไป" 

เวนิอีฝ่านก�าลงัเหม่อลอย พอได้ยินท่ีเขาพูดกด็งึสตกิลบัมาทันใด เธอ

หันไปมองซังเหยียน ร้องอ้าช้าไปหนึ่งจังหวะก่อนจะอธิบายเบาๆ 

"ช่วงนี้ที่สถานีโทรทัศน์มีงานเข้ามาเยอะไปหน่อยน่ะ รอไปอีกสักพัก 

พอฉันปรับตัวได้ก็คงจะดีขึ้น"

ซังเหยียนคล้ายชวนคุยไปเรื่อย "เธอไม่แฮปปี้กับงานนี้เหรอ"

"เปล่านี่ แต่มีใครที่ไหนชอบท�างานบ้างล่ะ" เวินอี่ฝานก็ไม่รู้ว่าตัวเอง

แสดงความรู้สึกออกมาชัดเจนไปหรือเปล่า เธอกลัวว่าจะไปกระทบถึง 

ความรูส้กึเขา เลยย้ิมมุมปากข้ึนมาทันที "ฉันกลบัไปนอนตืน่นงึกห็ายแล้วล่ะ"

ซังเหยียนเหลือบมองเธอแวบหนึ่ง แล้วไม่ได้ซักไซ้ถามอะไรต่อ

"อืม งั้นเธอก็กลับไปนอนเร็วหน่อยแล้วกัน"

เรื่องท่ีเชอซิงเต๋อมาหาเธอท่ีสถานีโทรทัศน์อยู่หลายครั้งคล้ายเป็น

ระเบิดท่ียังไม่ได้ตั้งเวลาไว้ ถึงแม้เธอจะไม่อยากไปสนใจมันก็ตาม แต่

เหตุการณ์นี้ท�าให้เธอหลับยากเหมือนช่วงก่อนหน้านี้

มันยากที่จะเอ่ยปาก อีกทั้งเธอก็ไม่อยากพูดถึงมันด้วย

เวินอี่ฝานคิดว่าขอเพียงชีวิตเป็นดังเช่นที่ผ่านมาก็พอแล้ว

เธอเพยีงแต่อยากไปให้ไกล ไม่อยากสงุสงิกบัเรือ่งพวกนีอี้ก ไม่อยากเจอ 

พวกเขา อย่างไรเสียชีวิตนี้ก็ยังคงเป็นของเธอ ไม่มีใครจะมาส่งผลกระทบ

อะไรต่อเธอได้

พวกเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเธอเลย
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เวินอี่ฝานคิดแบบนี้มาตลอดตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงตอนนี้ 

ทว่าข้อความจากจ้าวหยวนตงได้ท�าลายความคดิเธอลงอย่างราบคาบ

ในค�่าคืนหนึ่ง

ขณะท่ีเวินอีฝ่านเห็นข้อความ เดมิทีก็ไม่คดิจะคลกิเข้าไปอ่าน แต่พอ

เหลือบเห็นค�าว่า 'ผับ' เธอก็สัมผัสได้ถึงลางร้ายขึ้นมาอย่างประหลาด เธอ

ไม่รอให้ตัวเองใคร่ครวญแต่อย่างใด กดคลิกเข้าไปทันที

จ้าวหยวนตง : อาเจี้ยง ลูกคบกับแฟนท่ีเปิดผับเหรอ แต่ท�าไม 

ช่วงก่อนแม่ได้ยินจยาจยาเล่าว่าลูกก�าลังคบกับผู้จัดการของน้องอยู่ล่ะ  

วันนีป้้าใหญ่โทรมาหาแม่ ช่วงก่อนน้องชายเธอไปท่ีผบัของแฟนลกู บอกว่า 

แค่อยากจะแนะน�าแฟนลกูให้พวกเพือ่นๆ เขารูจั้ก แต่แฟนลกูไม่มมีารยาท

เอาซะเลย แล้วยังเก็บค่าเหล้าซะแพง อาเจี้ยง ถ้าลูกจะมีแฟน ต้องดูแล 

ตัวเองให้ดีๆ นะ

เวินอ่ีฝานจ้องข้อความนี้อยู่นาน สมองเบลอไปบ้าง เธอไม่รู ้ว่า 

เชอเย่ียนฉินกุเรื่องนี้ข้ึนมาเองหรือว่ามันเป็นเรื่องจริง ในเม่ือซังเหยียน 

ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังเลย

ผ่านไปครู่ใหญ่เวนิอ่ีฝานกว็างมอืถอืลงแล้วลกุข้ึนเดนิออกไปจากห้อง

เวลานี้ซังเหยียนเพิ่งอาบน�้าเสร็จ ก�าลังนั่งเล่นเกมในมือถืออยู่บน

โซฟา ผมเผ้ายังคงเปียกชื้น ผิวเขาดูซีดขาวอย่างเห็นได้ชัดภายใต้แสงไฟ 

สีหน้าเกียจคร้านและเอื่อยเฉื่อย คล้ายว่าเล่นเกมไปงั้นๆ เพื่อฆ่าเวลา

เวินอี่ฝานเดินไปนั่งลงข้างเขา

ซังเหยียนช้อนตาขึ้น "นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ว ท�าไมยังไม่นอนอีก"

"ซังเหยียน" เวินอีฝ่านมองเขา พยายามควบคมุน�า้เสยีงให้สงบลงบ้าง 

"ได้ยินว่าผู้ชายคนนั้นที่เรียกตัวเองว่าเป็นน้าของฉันเคยไปที่ผับนายใช่มั้ย"

มือของซังเหยียนชะงักลงทันที "ใครบอกเธอ"
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"..."

เขาพูดมาเช่นนี้ก็เท่ากับยอมรับว่าเป็นความจริง

ในช่ัวขณะนีค้วามรูส้กึอบัอายจนแทบจะแทรกแผ่นดนิหนไีด้กลนืกนิเธอ 

ลงไป ถงึขนาดท่ีเธอไม่ต้องถามอะไรเขาอีก มหิน�าซ�า้ยังเดาได้ว่าหลังจาก 

เชอซิงเต๋อไปถึงผับแล้วจะท�าอะไรลงไปบ้าง

ก็คงจะไปขอเงินจากเขา โดยอ้างว่าเป็นน้าของเธอ หรือไม่ก็โวยวาย

ไม่ยอมจ่ายเงิน ท�าให้ซังเหยียนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีน่าอับอาย

ท่ามกลางสายตาลูกค้าคนอื่นๆ

แต่เดิมเขาก็ไม่ควรมาพบเจอเรื่องแบบนี้

ท�าไมเขาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วย

ท�าไมเขาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เพราะเธอ

ล�าคอของเวินอี่ฝานพลันตีบตัน เธอรู้สึกจนค�าพูดแล้วหลุบตาลง  

จิกเสื้อผ้าตัวเองโดยไม่รู้ตัว ก่อนจะโพล่งออกไปเบาๆ 

"...ขอโทษด้วยนะ ฉันจะไปคุยกับพวกเขาเอง"

เมื่อซังเหยียนสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของเธอ เขาก็ขมวดคิ้ว โยนมือถือ

ไปข้างๆ ทันที หันหน้ามามองสีหน้าเธอแล้วเอ่ยอย่างลังเลและงุนงง 

"เวินซวงเจี้ยง เธอจะมาขอโทษอะไรกัน"

เวินอี่ฝานสบตาเขาด้วยสีหน้าอึ้งๆ

"ลกูค้าท่ีมาผบั เดมิทีกมี็ท้ังคนดคีนเลวปะปนกนัไป เรือ่งแบบนีเ้กดิข้ึน 

แทบทุกวนั" ยากนกัท่ีซังเหยียนจะแสดงความใจเย็นออกมาบ้าง เขาอธบิาย

อย่างจริงจัง "ฉันไม่เคยใส่ใจกับเรื่องบ้าบอพวกนี้เลย เธอเข้าใจมั้ย"

"..."

ระหว่างท่ีใจลอย เวินอ่ีฝานรู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปสู่ช่วงหลังจาก

การถูกเชิญผู้ปกครอง คืนนั้นลุงของเธอเวินเหลียงเสียนพาเธอกลับบ้าน  

ค�าด่าว่าของเชอเย่ียนฉินและเวินเหลียงเสียนก็เข้าครอบง�าความคิดเธอ 

อีกครั้ง วนเวียนไปมาอยู่ข้างหูเธอไม่ขาด
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'ซวงเจี้ยง หนูนี่ดื้อจริงๆ เลยนะ'

'หนูจะหาเรื่องสบายใจมาให้พวกเราบ้างได้มั้ย'

'พวกเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลหนูนะ'

'พวกเราแค่ต้องการให้หนเูช่ือฟังหน่อย อย่าท�าอะไรออกนอกลูน่อกทาง'

เวินอี่ฝาน

เธออย่าไปเพิ่มปัญหาให้คนอื่น

เธอจะไปเพิ่มปัญหาให้ใครไม่ได้อีกแล้วนะ

ไม่อย่างนั้นเธอจะโดนทิ้ง

หลงัจากนัน้เธอกบัเขาคยุอะไรกนัอีก เวนิอ่ีฝานกจ็�าไม่ได้แล้ว จ�าได้เพยีง 

ว่าซังเหยียนเหมือนจะปลอบใจเธออีก เธอก็พยายามอย่างท่ีสุดท่ีจะท�าให้

ตัวเองดูเหมือนปกติ

เวินอี่ฝานเล่นเกมเป็นเพื่อนซังเหยียนด่านหนึ่ง จากนั้นก็อ้างว่าง่วง

จึงกลับเข้ามาในห้อง

เวินอ่ีฝานนั่งเหม่อลอยอยู่ในห้องครึ่งช่ัวโมง แล้วเธอก็เปิดวีแชต  

ส่งข้อความไปให้แม่หลังจากที่ไม่ได้ส่งไปเป็นเวลานาน 

เวินอี่ฝาน : แม่ช่วยส่งเบอร์ของป้าใหญ่มาให้หนูด้วยค่ะ

อาจเป็นเพราะคิดไม่ถึงว่าจะได้ข้อความตอบ จ้าวหยวนตงเลย 

ส่งข้อความกลับมาเร็วมาก อีกฝ่ายส่งเบอร์มือถือมาก่อน แล้วตามด้วย

ข้อความยาวเหยียด

เวินอี่ฝานไม่ได้อ่านข้อความนั้น เธอโทรหาเชอเยี่ยนฉินทันที

เสียงรอสายดังเพียงสามครั้ง เชอเย่ียนฉินก็รับสาย เสียงใหญ่หนา 

ดังมาจากปลายสาย 

"ใครอะ"
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เวินอี่ฝานเอ่ยขึ้นทันที "พวกคุณคิดจะท�าอะไร"

"..." เชอเย่ียนฉินเงียบไปหลายวินาที จากนั้นก็คาดเดาด้วยความ

ลังเล "ซวงเจี้ยง?"

"ฉันไม่สนว่าพวกคุณมาท่ีเมืองหนานอู๋ท�าไม" เวินอ่ีฝานหลับตาลง 

เอ่ยเน้นทีละค�า "ขอร้องกรุณาอย่าเอาฉันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย พวกคุณก ็

ใช้ชีวิตของพวกคุณไป จะเป็นจะตายยังไงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉัน"

หลงัจากคดิตามทัน เชอเย่ียนฉินกเ็อ่ยด้วยความไม่พอใจ "เดก็คนนีน้ี่  

พูดจาบ้าอะไรของเธอ พอโทรมาก็มาแช่งให้พวกเราตาย? เธอมาพูดจา

อย่างนี้มันสมควรแล้วเหรอ!"

"ระหว่างพวกเราไม่มีอะไรต้องพดูกนัอีก ถ้าน้องชายคณุมาก่อกวนฉัน 

และคนข้างกายฉันอีก" เวินอ่ีฝานท�าเป็นไม่ได้ยินท่ีอีกฝ่ายพูด เอ่ยต่อว่า 

"ฉันจะรวบรวมหลักฐานและแจ้งต�ารวจทันที"

"จะแจ้งต�ารวจอีกแล้วใช่มัย้ พวกเราไปท�าอะไรให้ เธอถงึต้องแจ้งต�ารวจ!"  

น�้าเสียงของเชอเยี่ยนฉินแข็งกร้าว "ฉันล่ะเสียใจจริงๆ ที่ตอนนั้นรับเธอมา

เลี้ยงดู เลี้ยงจนกลายเป็นจิ้งจอกตาขาว!" 

"คุณเลี้ยงฉันมายังไง" เวินอ่ีฝานเอ่ย "เลี้ยงแบบท่ีเวลาน้องชายคุณ

ขึ้นเตียงฉัน คุณก็ไม่ห้ามน่ะเหรอ"

"..."

"ฉันไปท�าอะไรให้พวกคุณ" ความรู้สึกเจ็บช�้าท้ังหมดในอดีต ความ

ทุกข์ระทมท่ีเก็บกดมาหลายปีล้วนระเบิดออกมาในเวลานี้ เธอพยายาม

ควบคุมเสียงตัวเอง เอ่ยอย่างชัดเจน "พวกคุณถึงต้องมาท�าอย่างนี้กับฉัน"

เธอไม่พึ่งพาใครท้ังนั้น เธอพยายามพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตอย่าง 

สงบสุข

เธอรูส้กึว่าตอนนีต้วัเองกมี็ชีวติท่ีดกีว่าแต่ก่อน เลยอยากจะลองคบหา

ดูใจกับเขา

ท�าไมพวกคุณต้องก้าวเข้ามาในชีวิตฉันอีก
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"เชอเย่ียนฉิน แต่ก่อนค่าผ่าตดัของคณุ พ่อฉันกเ็ป็นคนออกให้ไม่ใช่เหรอ"  

เวินอี่ฝานเอ่ย "ตอนพวกคุณจ่ายค่าเทอมของเวินหมิงไม่ไหว ไม่ใช่พ่อฉัน

หรอกเหรอท่ีเป็นคนออกตงัค์ให้ ตอนเวนิเหลยีงเสยีนจะซ้ือบ้าน เขาขาดเงนิ 

ไปตัง้หลายหม่ืน พ่อฉันกเ็ป็นคนช่วยไม่ใช่เหรอ พ่อฉันไปทวงเงนิจากพวกคณุ 

หรอืเปล่า ท�าไมพวกคณุต้องท�ากบัฉันแบบนี ้ใครกนัแน่ท่ีเป็นจิง้จอกตาขาว"

ผ่านไปหลายวนิาทีเชอเย่ียนฉินกเ็อ่ยอย่างไม่รูส้กึรูส้าอะไร "นัน่เป็นเพราะ 

พ่อเธอยอมให้มาเองต่างหากล่ะ"

"..."

"เธอไม่อยากติดต่อพวกเราแล้ว? ได้" เชอเยี่ยนฉินเอ่ย "ได้ยินมาว่า

แฟนท่ีเธอคบอยูใ่นตอนนีร้วยดีนี ่ถ้าเธอจะแต่งงานกบัเขา ให้เขาจ่ายค่าสนิสอด 

มาก่อนนะ ขอสกัหลายแสนหยวน อีกอย่างน้าของเธอไปท่ีผบัของแฟนเธอ 

ยังต้องจ่ายเงินด้วยเหรอ นี่มันหลักการบ้าบออะไรกัน"

เวนิอ่ีฝานรูส้กึว่าไร้สาระ เธอตระหนกัได้ว่าค�าพูดเหล่านีเ้หมาะสมกบั

คนอย่างเชอเย่ียนฉินแล้ว เธอจึงเอ่ยออกมาด้วยสีหน้าราบเรียบ น�้าเสียง

นุ่มนวลที่สุด แต่ค�าพูดก็ดูโหดร้ายที่สุด

"เอาแต่มาคาดหวังในตัวฉัน คุณไม่ลองไปซ้ือประกันให้ตัวเองดูล่ะ 

เผื่อเกิดอุบัติเหตุตายขึ้นมา"

"นี่! พูดบ้าอะไรของเธอเนี่ย!" เชอเยี่ยนฉินตวาด "ถ้าเธอไม่ยอมให้

เงินฉัน ฉันจะไปขอจากแม่เธอเองก็ได้!"

"คณุจะไปขอเงนิจากใครกไ็ม่เกีย่วอะไรกบัฉัน ฉันขอให้คณุไปเจอพ่อฉัน 

เร็วหน่อยแล้วกันนะ" เวินอี่ฝานหัวเราะเสียงเย็น "ฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้าย 

ถ้าพวกคุณยังมาระรานคนข้างกายฉันอีก ฉันจะแจ้งต�ารวจทันที"

เธอวางสายทันทีแล้วเพิ่มเบอร์นี้ลงในแบล็กลิสต์

ภายในห้องเงียบงันลงอีกครั้ง

ก่อนที่จะเจรจากับคนพวกนี้ เวินอี่ฝานไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองก็

มด้ีานนีอ้ยูเ่หมอืนกนั เธอคดิแต่เพียงว่าต้องการจะระบายความอัดอ้ันตันใจ 
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กับคนทางปลายสาย พอความเดือดดาลพลุ่งพล่านหายไป เธอก็รู้สึกได้ว่า

ตัวเองเหนื่อยกายเหนื่อยใจสิ้นดี ยังนั่งเหม่ออยู่ที่เดิมพลางก�ามือถือไว้

เธอไม่รู้ว่าท่ีท�าลงไปเช่นนี้จะช่วยอะไรได้หรือไม่ คิดเพียงว่าตัวเอง

ควรจะท�าอะไรสักอย่าง

พอใจเย็นลง อีกความรูส้กึหนึง่กค่็อยๆ เข้ามาแทนท่ี เธอนกึถงึซังเหยียน 

ท่ีอยู่นอกห้องข้ึนมาอกีครัง้ การตระหนกัถงึผลได้ผลเสยีอย่างแรงกล้านัน้ก็

ปะทะเข้ามาในเวลานี้

เธอควบคุมตนเองไม่ได้เลย จึงลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องอีกครั้ง

แสงไฟในห้องรับแขกยังสว่างอยู่

ซังเหยียนนั่งอยู่บนโซฟาที่เดิม ดูเหมือนจะยังเล่นเกมอยู่ แต่ท่าทาง

กลบัดูใจลอยอยู่บ้าง เม่ือหางตาเขาเหลอืบมาเห็นเงาร่างเธอจงึเลกิค้ิวน้อยๆ 

ถามขึ้นอีก

"ท�าไม พวกเราเพิ่งเจอกันเองไม่ใช่เหรอ"

"..."

น�้าเสียงของเขาสบายๆ "วันนึงเธอต้องเจอหน้าฉันกี่ครั้งเนี่ย"

จมกูเธอฟึดฟัดเลก็น้อย ตอบอืมไปเบาๆ พอเดนิไปตรงหน้าชายหนุม่ 

เธอกย็กขาก้าวข้ึนไปบนโซฟาแล้วข้ามไปนัง่บนตกัเขา สบตาในระดบัเดยีวกนั

"เธอนีเ่ป็นจอมบงการจรงิๆ เลยนะ" เธอมานัง่บดบังสายตาเขา ซังเหยยีน 

หลุบตาลง เอ่ยเนิบๆ "เธอไม่ให้ฉันกินเหล้า ไม่ให้สูบบุหรี่ ไม่ให้กินน�้าเย็น 

ไม่ให้นอนดึก ตอนนี้แม้แต่เกมก็ยังไม่ให้ฉันเล่นเหรอ"

เวินอี่ฝานจ้องเขาสักครู่

ซังเหยียนคว้าข้อมือเธอไว้แล้วลูบเบาๆ

ครู่ต่อมาจู่ๆ เวินอี่ฝานก็เกี่ยวคอเขาไว้ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง แล้วงับ 

รมิฝีปากเขาเบาๆ ปลายลิน้แทรกเข้าไปเกีย่วกระหวดักบัลิน้ของเขา ท่าทาง

ดูเงอะงะอยู่บ้าง

คล้ายว่าก�าลังอยากจะยืนยันอะไรบางอย่าง
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เธอเป็นฝ่ายมอบกายให้เขาอย่างยินยอมพร้อมใจ ในเวลาดึกดื่น 

เช่นนี้จู่ๆ เธอก็มาก่อกวนสติเขาจนหลุดกระเจิง

ซังเหยียนชะงักไปเล็กน้อยแล้วปล่อยให้เธอจูบไป นัยน์ตาเขาค่อยๆ 

เข้มขึน้ เขากดข้อมือเธอไว้บนแผ่นอกแล้วจบูตอบเธอไปตามแรงปรารถนา

รมิฝีปากของชายหนุม่เจอืไปด้วยลมหายใจอนับางเบา แรงจบูคล้ายจะ 

จูโ่จม ป่าเถือ่นถงึท่ีสดุ เหมือนจะกลนืกนิเธอลงไป แฝงไปด้วยเสยีงคล้ายจะ 

เขมือบ

ภายในห้องที่เงียบงัน ความอึดอัดได้แผ่กระจายออกไป

คลุมเครืออย่างที่สุด

เขาดูดริมฝีปากเธอจนรู้สึกชา

เวนิอ่ีฝานสมัผสัได้ว่าปลายนิว้ของเขาเลือ่นจากท้ายทอยลงไปถงึแผ่นหลงั 

และเอว แล้วหยุดอยู่ตรงชายเสื้อก่อนจะคืบคลานเข้าไปด้านใน

เธอพลันรู้สึกคันยุบยิบ

เวนิอ่ีฝานงบัปลายลิน้ของเขาอย่างควบคมุความรูส้กึของตวัเองไม่ได้เลย

"ท�าไม" ซังเหยียนคลายมือออก ลมหายใจหนักหน่วงอยู่บ้าง แฝง

รอยยิ้มไปในค�าพูด "อยากกัดฉันจนเลือดออกอีกเหรอ"

"..."

ผมและดวงตาของเขาด�าขลบั ชายหนุม่เชิดคางข้ึนเลก็น้อย รมิฝีปาก

แดงขึ้น ทุกค�าพูดทุกท่วงท่าคล้ายก�าลังหลอกล่อเธอให้ลุ่มหลง

"เวินซวงเจี้ยง"

เวนิอีฝ่านจ้องหน้าเขา เธอเหมือนจะกะพรบิตา รูส้กึได้ว่าหัวใจตวัเอง

ว่างเปล่า หูเธอดบัไม่ได้ยินอะไรเลย ความหวาดกลวัท่ีไม่มีจดุสิน้สดุแทบจะ 

ล้อมรอบตวัเธอไว้ เธอรูส้กึเพยีงว่าชายหนุม่ตรงหน้าคล้ายจะทอดท้ิงเธอใน

ชั่ววินาทีต่อมา

เธอเพียงอยากรั้งตัวเขาไว้ อยากจะเขยิบเข้าใกล้เขาอีกหน่อย

"อืม"
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"เธอซ้ือตวัฉันกลบัมาแล้ว จะเอาแต่นัง่นิง่อยูอ่ย่างนี ้ไม่คดิจะท�าอะไร

อย่างอื่นแล้วเหรอ"

"..."

ปลายนิ้วของซังเหยียนสืบเสาะขึ้นไปด้านบนต่อ วนไปเวียนมาเบาๆ 

เอ่ยด้วยน�้าเสียงยั่วเย้าและแทะโลมเธอ

"เช่นให้ฉันปรนนิบัติเธอ?"
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เวินอี่ฝานเคยโพล่งฉายา 'ตัวท็อป' ออกมาโดยไม่ทันคิด ยังนึกว่า 

ซังเหยียนจะโมโห ในเมือ่ค�านีแ้ฝงไปด้วยความหมายไม่ค่อยด ีแต่เกนิความ

คาดหมาย ในทางกลับกันเขาท�าท่าคล้ายจะพอใจ

ทุกครั้งที่เขาอยู่ต่อหน้าเธอจะสวมบทตัวท็อปได้อย่างรวดเร็ว

ขณะที่เอ่ยค�าพูดนี้ ซังเหยียนจับมือเธอเลื่อนลงไปด้านล่าง น�้าเสียง

แหบพร่าเล็กน้อย 

"เธอจ้องฉันตาเป็นมันมานานแล้วไม่ใช่เหรอ ก่อนหน้านีเ้ธอกพ็ยายาม 

คิดหาทุกวิถีทางที่จะเอาเปรียบฉัน..."

"..."

"ตอนนีเ้ธอมอี�านาจอยูใ่นก�ามือแล้วนี"่ ซังเหยียนจบูรมิฝีปากเธออกีครัง้  

น�้าเสียงท่ีเอ่ยแฝงไปด้วยความเอ้อระเหยและอ�้าอึ้งฟังไม่ชัด "แต่ท�าไมเธอ

ถึงเก็บกดแรงปรารถนาไว้ล่ะ"

ไม่รู้ว่าเธอตั้งใจฟังที่เขาพูดหรือเปล่า

เวินอ่ีฝานเกี่ยวคอเขาแน่นข้ึน เธอเผยอปากโดยไม่รู้ตัว อยากจะ 

พูดอะไรบางอย่าง

ครูต่่อมารมิฝีปากและลิน้ของเขากเ็คลือ่นเข้าไป ครัง้นีอ่้อนโยนลงบ้าง 

บทที่ 
65

เธออยำกแตะส่วนไหนของฉัน
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เขาพรมจบูเธอครัง้แล้วครัง้เล่า คล้ายก�าลงัย่ัวเย้า แต่กด็คูล้ายก�าลงัล่อลวง

ค่อยๆ ไหลลื่นลงไปด้านล่าง

ไปตามคางและล�าคอของเธอ ท้ายท่ีสดุกห็ยุดอยู่ท่ีไหปลาร้า ท้ิงคราบน�า้ 

อันแวววาวและน่าหลงใหลไว้ ตามมาด้วยรอยแดงคล้ายสีกุหลาบจุดแล้ว 

จุดเล่า

เวินอี่ฝานค่อยๆ ใจลอยไป เธอเงยหน้าข้ึน นึกอะไรไม่ออกท้ังนั้น  

เธอเพียงแต่อยากเข้าไปใกล้ชายหนุ่มตรงหน้าอีกครั้ง คิดเพียงจะท�าตาม 

ความต้องการของเขา เธอหวงัว่าความกระหายจะช่วยลบล้างความวุน่วายใจ 

ของตัวเองให้หมดไปได้

ซังเหยียนช้อนตาขึ้นสบตาเธออีกครั้ง จากนั้นเธอก็รู้สึกได้ว่ามือของ

ตวัเองถกูเขาน�าพาไปหยุดอยู่ท่ีหนึง่ ดวงตาเขาด�าขลบั ยกมุมปากข้ึน ไม่ปิดบัง 

แรงปรารถนาในน�้าเสียงสักนิด

"เธออยากแตะส่วนไหนของฉัน"

"..."

บางส่วนของเขาก็แข็งตัวชูชันขึ้นมาเล็กน้อย

"ตรงนี้?"

เวินอ่ีฝานจ้องหน้าเขาด้วยสีหน้าคล้ายจะแจ่มชัดแต่ก็คล้ายจะงุนงง 

ท่วงท่าของเธอเหมือนจะไม่ได้อยู่ในเรื่องกามารมณ์เลยสักนิด เหมือนว่า

เพียงอยากจะแสวงหาความสงบมากกว่า เธอเอ่ยเบาๆ 

"ได้ทั้งนั้น"

ซังเหยียนชะงักไปเล็กน้อย

เธอจูบไปท่ีลูกกระเดือกของเขา คล้ายว่าพร้อมใจจะมอบกายให้  

"ได้ทั้งนั้น"

"..."

ซังเหยียนหลบุตาลงจ้องท่าทางของเธอ ราวกบัว่าในท่ีสดุกส็งัเกตได้ว่า 

เธอดแูปลกๆ ไป ลมหายใจของเขายงัคงร้อนรุม่เหลอืเกนิ แต่กลบัไม่รกุต่อ 
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หยุดชะงักลงในทันใด

เวินอี่ฝานจูบลงไปเรื่อยๆ จากลูกกระเดือก

ไม่รอให้เธอท�าอย่างอื่นต่อ ซังเหยียนก็ล็อกศีรษะเธอไว้แล้วกดลงไป

ด้านหลังเบาๆ เพื่อให้เธอเงยหน้าขึ้น ทั้งสองคนสบตากัน

เวินอี่ฝานจ้องเขาทื่อๆ "มีอะไรเหรอ"

"เวินซวงเจี้ยง นี่มันเกิดอะไรข้ึน" แรงปรารถนาในดวงตาเขายัง 

ไม่จางหายไป ซังเหยียนลูบมุมปากเธอเบาๆ เอ่ยไปเรื่อยเปื่อย "เล่าให้ฉัน

ฟังสิ"

เวินอี่ฝานไม่ตอบ พึมพ�าว่า "ไม่ไปต่อเหรอ"

"เธอคิดถงึแต่เรือ่งนีจ้รงิๆ เหรอ แต่ท�าไมฉันรูส้กึว่าเธอไม่มสีมาธเิลยอะ"  

ซังเหยยีนสงัเกตสหีน้าเธอ คล้ายจะถอนใจออกมา เริม่ถามว่า "อยู่ดีๆ  ท�าไม

ออกมาจากห้อง"

เวินอี่ฝานค่อยๆ ดึงสติกลับมา เธอเม้มปากน้อยๆ ยังหายใจกระชั้น

อยู่บ้าง "นอนไม่ค่อยหลับน่ะ"

ซังเหยียนเอ่ยถงึเรือ่งเชอซิงเต๋ออีกครัง้ "เพราะเรือ่งท่ีเธอเพ่ิงพูดถงึ?"

เวินอี่ฝานไม่พูดไม่จา คล้ายว่าจะยอมรับ

"..." ซังเหยียนยื่นมือไปหยิกแก้มเธอแรงอยู่บ้าง "ฉันบอกเธอแล้วไง 

เรื่องแค่นี้เอง ถ้าเธอไม่พูด ฉันก็เกือบลืมไปแล้วด้วยซ�้า"

พอได้ยินเขาพูดอย่างนี้ เวินอี่ฝานก็จ้องหน้าเขา

"ยังมีเรื่องอื่นอีกหรือเปล่า"

เวินอี่ฝานส่ายหน้า

"เวนิซวงเจีย้ง ช่วงนีเ้ธอละเมอ..." คล้ายว่าในท่ีสดุกอ็ดไม่ไหว ซังเหยียน 

ขมวดคิ้วเล็กน้อย เอ่ยอย่างเนิบช้า "บ่อยขึ้นนะ"

เวนิอ่ีฝานก้มหน้าลง เอ่ยอย่างสงบ "อาจเป็นเพราะช่วงนีฉั้นนอนน้อย"

"ถ้าเธอรูส้กึเหนือ่ย ลางานสกัสองสามวนัส"ิ ซังเหยยีนเอ่ยถาม "ได้มัย้"

"...อืม"
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"อกีสกัระยะนงึ ฉันอาจจะต้องไปเมืองอีเ๋หอนะ น้องสาวฉันไม่กลบัมา

ตอนปิดเทอมภาคฤดรู้อน พ่อแม่ฉันกไ็ม่วางใจ เลยให้ฉันไปเยีย่มน้องหน่อย"  

ซังเหยียนก้มหน้าลงงับติ่งหูของเธอ "ถ้าเธอเป็นอย่างนี้ ฉันจะไปได้ยังไง"

"ฉันไม่เป็นไรจริงๆ" เวินอี่ฝานรู้สึกคันๆ เลยหดคอมาหน่อย "นาย 

จะไปเมื่อไหร่ล่ะ"

"ปลายเดือนกรกฎามั้ง"

"ไปนานแค่ไหนอะ"

"หนึ่งอาทิตย์" ซังเหยียนยังคงจ้องหน้าเธอ เอ่ยเบาๆ "ถ้าไม่มีอะไรก็

อาจจะกลับมาก่อน"

"นายไปอยู่เป็นเพื่อนจือจือก็ดีเหมือนกัน เธออยู่ท่ีโน่นคนเดียวก็ 

น่าเป็นห่วงจริงๆ แหละ นายก็อย่าไปทะเลาะกับเธอล่ะ" ผ่านไปเพียงชั่วครู่

ก็เหมือนว่าท่าทางของเวินอ่ีฝานจะกลับไปเป็นปกติ "งั้นพอถึงเวลานั้น 

ฉันจะช่วยดูโรงแรมให้? ฉันน่าจะคุ้นกับทางโน้นมากกว่านายหน่อย"

สีหน้าซังเหยียนดูคลุมเครือ ผ่านไปสักพักจึงรับค�า "โอเค"

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะการโทรศัพท์ในครั้งนั้นได้ผล หรือเป็นเพราะเธอ 

คิดไปเอง หลังจากนั้นมาเวินอ่ีฝานก็ไม่เห็นหน้าเชอซิงเต๋ออีก แล้วก็ 

ไม่ได้ยินเพื่อนร่วมงานพูดถึงคนผู้นี้ด้วย

ในวีแชตของจ้าวหยวนตงก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องครอบครัวลุงใหญ่อีก

เมื่อคนพวกนั้นไม่มาตามราวีเธอ อารมณ์ของเธอก็ค่อยๆ กลับคืน

เป็นปกติ

ต่อมาเวนิอ่ีฝานกต็ดิต่อท่ีปรกึษาเซลส์ขายรถผ่านทางวแีชตในบางครัง้

เดิมทีเธอเลอืกรถไว้แล้ว เหลอืเพยีงแต่ไปจ่ายเงนิและด�าเนนิข้ันตอน

การซ้ือ ทว่าจงซือเฉียวก็มาโน้มน้าวเธอ บอกว่าให้รอช่วงวันชาติ พอถึง

เวลานั้นบริษัทรถก็จะจัดโปรโมชั่นอีก ราคาก็จะถูกลงไม่น้อย

เวินอี่ฝานถูกโน้มน้าวเสียจนรู้สึกว่าท่ีเพื่อนพูดก็ฟังดูมีเหตุผลอยู่บ้าง 
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ท้ายที่สุดเลยคิดว่ารอไปอีกสองสามเดือนก็แล้วกัน

ด้วยเหตุนี้แผนที่วางไว้ว่าจะซื้อรถจึงถูกเลื่อนออกไป

ส่วนซังเหยียนก็ไม่ค่อยได้ออกความเห็นในเรื่องนี้ อีกทั้งไม่ได้แสดง

ความหงุดหงิดที่ต้องมารับเธอทุกวัน เพียงแต่พูดไปเรื่อยเปื่อยว่าถ้าเธอจะ

ใช้รถก็ขับรถของเขาไปได้

จากการมาเยอืนของช่วงทีร่้อนทีสุ่ด อณุหภูมิในเมืองหนานอูก๋็สูงขึน้

เร่ือยๆ ปลายเดอืนกรกฎาคมคล้ายว่าอุณหภมิูจะพุ่งสงูข้ึนถงึขีดสดุ แสงอาทิตย์ 

ร้อนแรง ไอความร้อนลอยสงูขึน้จากพืน้ปูนซีเมนต์ ท�าให้คนย่ิงใจร้อนข้ึนบ้าง 

ด้วยเหตุนี้

เวินอ่ีฝานได้รับสายด่วน แจ้งว่ามีร้านอาหารแฟรนไชส์ร้านหนึ่งท่ี 

สุขอนามัยไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ลูกค้าหลายคนมีอาการอาเจียนและ 

ท้องเสยี ได้รบัผลกระทบค่อนข้างรนุแรง ขณะนีส้�านกังานก�ากบัอาหารและยา 

เข้าไปตรวจสอบแล้ว

หลังจากรวบรวมเอกสารเรียบร้อย เวินอ่ีฝานก็เบิกรถสัมภาษณ์กับ

ทางสถานีโทรทัศน์ แล้วออกจากออฟฟิศไปกับฟู่จ้วง

ทว่าเพิ่งเดินออกจากตึก ฟู่จ้วงก็เกาหัว จู่ๆ ก็นึกเรื่องหนึ่งข้ึนได ้

จึงเอ่ยด้วยน�้าเสียงไม่ค่อยดี 

"พี่ ผมลืมหยิบมือถือมาด้วยอะครับ พี่รอผมอยู่ตรงนี้สักสองนาทีนะ 

ผมจะรีบไปรีบมาครับ"

"..." เวินอี่ฝานแบกอุปกรณ์อยู่ เอ่ยอย่างจนใจ "รีบไปเถอะ"

"ครับ!" ฟู่จ้วงวิ่งไปด้านในตึกพลางตะโกน "แป๊บเดียวครับ!"

เวนิอ่ีฝานหยิบมือถอืออกมาขณะยืนรออยู่ท่ีเดมิ พอยืนนานเข้ากร็ูส้กึ

ว่าพวกอุปกรณ์ท่ีแบกไว้มันหนักอยู่บ้างจริงๆ เธอครุ่นคิดช่ัวครู่แล้วก็ 

ส่งข้อความไปหาฟู่จ้วง 

เวินอี่ฝาน : พี่จะไปรอนายอยู่ในรถนะ
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จากนั้นเธอก็ก้าวเท้าเดินไปทางลานจอดรถ

พอเวินอี่ฝานหาต�าแหน่งรถเจอ ขณะก�าลังจะเดินไปที่รถ จู่ๆ ก็มีคน

มาดงึสายรดักระเป๋าเป้ด้านหลงั เธอไม่ได้เตรยีมป้องกนัแต่อย่างใด เลยผงะ

ถอยตามแรงดึงไปสองสามก้าวแล้วรีบหันไปมองทันที

คล้ายประวัติศาสตร์จะซ�้ารอย

สายตาเธอปะทะเข้ากบัใบหน้าของเชอซิงเต๋ออย่างจงั คล้ายวิญญาณ

ยังไม่ยอมไปผุดไปเกิด

"ในท่ีสุดก็เจอเธอสักทีนะ" เชอซิงเต๋อแสยะย้ิมอย่างกับอันธพาล  

เขาคลายมือออกตามท่าทีของเธอ "เธอนี่แน่มากนะ ช่วงนี้น้ามาทุกวัน  

ไม่เจอเธอเลยสักครั้ง เธอก็ไม่ต้องท�ามาเป็นหลบน้าอย่างนี้หรอก"

เวินอ่ีฝานเงยหน้ามองกล้องวงจรปิด "ท่ีฉันเคยบอกคุณไปยังไม่ชัด

อีกเหรอ"

"เธอพูดอะไรของเธอเนี่ย" คราวนี้เชอซิงเต๋อช้ีแจงถึงเจตนาการมา 

ให้เธอฟังอีกครั้งอย่างชัดแจ้ง "ได้ งั้นน้าก็จะพูดกับเธอให้ชัดนะ อยากจะ

สลัดพวกเราให้หลุด ได้ เธอก็ให้เงินมาหมื่นนึงสิ"

"..."

"น้ามาเบิกค่าท่ีถูกแฟนเธอขูดรีด ไม่อย่างนั้นก็อย่าหวังว่าใครจะ 

มีความสุขไปได้"

เวินอี่ฝานท�าเหมือนไม่ได้ยิน เธอไม่สนใจเขาแล้วเดินขึ้นหน้าต่อ

บางทีอาจเป็นเพราะเชอซิงเต๋อรู้สึกว่าเธอเห็นตัวเองเป็นอากาศธาตุ 

เลยย่ิงเดือดดาลมากข้ึนคล้ายว่าหมดความอดทน สีหน้าดูโหดเห้ียมข้ึน

หลายส่วน เขากระชากกระเป๋าข้างตัวเธอมาทันที 

"แม่งเอ๊ย! น้าไว้หน้าเธอแล้วนะ ไอ้แฟนบ้าของเธอมันท�าให้น้า 

เสียหน้า! แล้วเธอยังมากล้าชักสีหน้าใส่น้าอีกเหรอ!"

กระเป๋าของเวินอี่ฝานถูกเขาดึงไปอยู่ในมือ

จากนั้นเชอซิงเต๋อก็ผลักเธออย่างแรงทีหนึ่ง ระบายอารมณ์ออกมา
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อย่างบ้าคลั่ง

"นังร่าน! เกาะคนรวยแล้ววิเศษวิโสนักเหรอ!"

เวินอี่ฝานผงะถอยไปอย่างควบคุมไม่อยู่ พุ่มไม้ด้านข้างท่ีมีกิ่งไม้ 

สองสามกิง่ย่ืนออกมาไม่เป็นระเบียบจงึข่วนโดนต้นขาของเธอจนเกดิรอยแผล 

สองสามรอยอย่างเห็นได้ชัด เธอแอบร้องโอ๊ยด้วยความเจบ็ พยายามฝืนยืน 

ให้มั่นแล้วมองลงไป

...เห็นแผลที่ต้นขาตัวเองเริ่มมีเลือดไหลออกมา

ดูเหมือนว่าเชอซิงเต๋อยังอยากเดินเข้ามาหาเธออีก

จังหวะนั้นฟู่จ้วงก็กลับมาจากการไปหยิบมือถือ พอเห็นเหตุการณ ์

เขาก็ตะลึงไปเล็กน้อย ตามมาด้วยความเดือดดาลอย่างที่สุด 

"เฮ้ย! จะท�าอะไรน่ะ!"

เพราะมคีนอืน่ปรากฏตวัขึน้ เชอซิงเต๋อกค็ล้ายจะดงึสตกิลบัมาได้ เขา

ร้องหึพลางถลึงตาอย่างโหดเห้ียมใส่เวินอี่ฝานแวบหนึ่ง แล้วก�าลังจะ 

เดินจากไปพร้อมกระเป๋าของเธอ

ฟูจ้่วงย่ืนแขนไปขวางอีกฝ่ายไว้พลางโทรแจ้งต�ารวจ อดท่ีจะสบถออกมา 

ไม่ได้ "แกมาขโมย ท�าร้ายคนอ่ืน แล้วยังหน้าด้านอีก? รอไปนอนในคกุแล้วกนั 

ไอ้โง่!"

เชอซิงเต๋อตะคอกกลบั "มึงสท่ีิจะต้องไปนอนในคกุ! กแูค่หยิบกระเป๋า

ของหลานสาว ขโมยของตรงไหนกัน!"

"ฟู่จ้วง รอให้ต�ารวจมาจัดการแล้วกัน" เวินอ่ีฝานเดินเข้ามา คล้าย

เธอจะไม่รู้สึกเจ็บ "มีกล้องวงจรปิดอยู่ ไม่ต้องกลัวหรอกว่าเขาจะหนี"

"..."

เชอซิงเต๋ออ้ึงไปเล็กน้อย เพิ่งมาสังเกตเห็นกล้องวงจรปิดเอาตอนนี้ 

เขาจึงตื่นตระหนกเล็กน้อย แต่ยังคงฝืนยิ้มอย่างได้ใจ 

"กระเป๋าในมือกกู็ไม่ใช่ของใครอ่ืน มึงคดิว่าแจ้งต�ารวจแล้วจะช่วยอะไร

ได้เหรอ มึงดูเอาเองแล้วกันว่าต�ารวจจะมีเวลามายุ่งเรื่องจ๊ิบจ้อยแบบนี ้
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หรือเปล่า"

"ได้" เวินอี่ฝานจ้องเขา เอ่ยด้วยสีหน้าเย็นชา "ฉันก�าลังรอดูอยู่"

เนือ่งจากเหตกุารณ์น้ี การรายงานข่าวของเวนิอีฝ่านจงึถกูส่งต่อไปให้

เพื่อนร่วมงานอีกคนหน่ึง ส่วนเธอขอลางานครึ่งวันแล้วไปท่ีสถานีต�ารวจ

พร้อมกบัต�ารวจท่ีมายังท่ีเกดิเหต ุหลงัจากหัวหน้าปลอบใจเธออย่างห่วงใย

ไม่กี่ประโยค ยังส่งฟู่จ้วงให้มาติดตามข่าวนี้ตามหน้าที่ด้วย 

เวินอี่ฝานไปท�าแผลท่ีโรงพยาบาลก่อน แล้วค่อยไปให้ปากค�าท่ี 

สถานีต�ารวจ

ผ่านไปไม่นานพอเชอเย่ียนฉินได้รบัโทรศพัท์กร็บีมา ครัน้เหลอืบเห็น

เวินอี่ฝานก็เข้าใจสถานการณ์ทันที 

"คุณต�ารวจคะ คุณสอบสวนยังไงกัน นี่ขโมยของที่ไหน"

เชอเยี่ยนฉินเสียมารยาทมาก ต�ารวจตอบกลับด้วยน�้าเสียงหงุดหงิด 

"ท�าไมจะไม่ใช่ มีทั้งพยานบุคคลและหลักฐาน ลงบันทึกไว้แล้วด้วย"

"พวกเราเป็นญาตกินัค่ะ! คนนีเ้ป็นหลานสาวของฉันเอง!" เชอเยีย่นฉิน 

เดือดพล่าน "คุณไม่มีครอบครัวเหรอ หยิบของของคนในครอบครัวก็ถือว่า

ขโมย?"

ต�ารวจขมวดคิ้ว "คุณพูดจาอะไรระวังด้วย!"

เวินอ่ีฝานไม่ได้รับผลกระทบสักนิด เธอมองต�ารวจท่ีอยู่ตรงหน้า 

ด้วยสีหน้าเรียบเฉย อธิบายอย่างสงบนิ่งที่สุด 

"คนนี้คือป้าสะใภ้ใหญ่ค่ะ แต่ว่าฉันไม่ค่อยสนิทกับพวกเขา"

"..."

"อีกอย่าง..." เวินอ่ีฝานชะงักไปช่ัวครู่แล้วค่อยเอ่ยต่อ "เชอซิงเต๋อ 

เริม่มาก่อกวนฉันนานแล้วค่ะ ไม่ทราบว่าจะลงบันทึกไปด้วยกนัเลยได้มัย้คะ  

ไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่หน้าสถานีโทรทัศน์ได้ค่ะ"

พอให้ปากค�าเสรจ็ หลงัจากให้ความร่วมมือในการด�าเนนิการตามข้ันตอน 
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ต่างๆ เวินอี่ฝานก็กลับบ้านเลย เดิมทีเธออยากอาบน�้า แต่ก็กลัวว่าแผลที่

ต้นขาจะโดนน�้า จึงแค่สระผมแล้วใช้ผ้าขนหนูเช็ดตัว

เวินอ่ีฝานสังเกตเห็นแผลตรงต้นขาอันน่าสยดสยอง หลังจากทายา

แล้วก็สวมกางเกงขายาว

หลังออกมาจากห้องน�้าเธอก็นอนลงบนเตียงแล้วส่งข้อความหา 

ซังเหยียน บอกเขาว่าตัวเองกลับถึงบ้านแล้ว

พอนึกได้ว่าพรุ่งนี้ซังเหยียนจะต้องเดินทางไปเมืองอ๋ีเหอ เวินอ่ีฝาน 

จึงเปิดแอพฯ ช่วยเขาหาโรงแรม ดูไปดูมาก็รู้สึกง่วงอยู่บ้าง ในขณะท่ี 

ก�าลังจะหลับเธอก็ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวตรงทางเข้า

เวนิอ่ีฝานลมืตาขึน้ทันที เธอลงัเลอยูส่กัครูร่ะหว่างการนอนกบัซังเหยียน  

แต่ก็ยังคงตัดสินใจลุกขึ้นเดินออกไปนอกห้อง

เพิ่งเดินไปถึงห้องรับแขกเธอก็ได้สบตากับชายหนุ่ม

ซังเหยียนเลิกคิ้วทันที "วันนี้ท�าไมเลิกงานเร็วจัง"

"อืม" เวินอี่ฝานนั่งลงบนโซฟา "สัมภาษณ์เสร็จก็ไม่มีงานอะไร เลย

กลับบ้านน่ะ"

ซังเหยียนเปลี่ยนมาใส่รองเท้าแตะเดินเข้ามา สายตาเขาเคลื่อนลง

ด้านล่าง เห็นเธอใส่กางเกงขายาว เขานัง่ลงข้างเธอแล้วจงึถามไปเรือ่ยเป่ือย 

"หน้าร้อนอย่างนี้ อยู่บ้านท�าไมยังต้องใส่กางเกงขายาวด้วยล่ะ"

เวนิอ่ีฝานหลบุตาลง โกหกไปทันที "เมนส์มาน่ะ ตากแอร์แล้วรูส้กึหนาว 

นิดหน่อย"

พอได้ยินค�าตอบนี้ซังเหยียนก็นึกย้อนไปครู่หนึ่ง "เดือนนี้มาเร็ว?"

"..." เวินอี่ฝานอึ้งไปก่อนจะพึมพ�าตอบ "อ้า ใช่ มาไม่ค่อยตรงน่ะ"

"งัน้คืนนีอ้ย่าเปิดแอร์นอนเลย" ซังเหยียนไม่ได้สงสยัอะไร ดงึหญิงสาว 

เข้ามาในอ้อมกอดตามเคย แล้วย่ืนมือไปลบูท้องน้อยของเธอ "ปวดท้องมัย้"

เวนิอ่ีฝานจ้องหน้าเขา จู่ๆ  กร็ูส้กึพดูไม่ค่อยออกเลยเปลีย่นเรือ่ง "พรุง่นี้ 

นายจะไปเมืองอี๋เหอไม่ใช่เหรอ ไปจัดกระเป๋าก่อนเถอะ"
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ซังเหยียนยิ้มๆ "มีอะไรจะต้องจัดล่ะ"

"พรุง่นี้เครื่องบนิออกสองทุ่มครึ่ง" เวนิอีฝ่านเริ่มวางแผนอย่างจริงจัง 

"งัน้หลงัจากนายเลกิงานกม็ารบัฉันท่ีสถานโีทรทัศน์ แล้วฉันค่อยขบัไปส่งนาย 

ที่สนามบิน แล้วค่อยขับกลับ?"

"โอเค" ซังเหยียนก้มหน้าลง ฝ่ามืออันอบอุ่นแนบอยูก่บัท้องน้อยของเธอ  

เขาเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจอะไร "อีกเดี๋ยวฉันต้มซุปน�้าตาลทรายแดงให้เธอดีกว่า 

กินเสร็จแล้วค่อยนอน"

เวินอี่ฝานหลบสายตาเขา "ไม่ต้องหรอก"

"ไม่ต้องอะไรกนั" ซังเหยยีนเอ่ยอย่างเนอืยๆ "ฉันไม่อยากให้เธอปวดท้อง 

กลางดึกแล้วมากวนเวลาฉันนอน"

"..."

ช่วงบ่ายวันต่อมา

ซังเหยียนเดนิออกจากห้องท�างานเพือ่มาเข้าห้องน�า้ เขาเพ่ิงรดูซิปกางเกง 

ลงก็มีคนมายืนอยู่ท่ีโถปัสสาวะด้านข้าง เอ่ยทักทายเขาอย่างสนทิสนมเหลอืเกนิ 

"ซังเหยียน นายก็มาเข้าห้องน�้าเหมือนกันเหรอ"

"..." ซังเหยียนหันไปมองก็เห็นเซี่ยงหล่าง "นายมีธุระเหรอ"

"ก็ไม่ได้เจอกนัตัง้นาน แค่ทักทายเฉยๆ น่ะ" เซ่ียงหล่างชวนคยุไปเรือ่ย 

ด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล "พูดไปพูดมา ถึงพวกเราจะอยู่บริษัทเดียวกัน แต่ก็ 

ได้เจอหน้ากันแค่ไม่กี่ครั้งเอง"

ซังเหยียนคร้านจะไปสนใจอีกฝ่าย

เซี่ยงหล่างก็ไม่ได้แคร์กับท่าทีของเขา เพียงแต่รู้สึกว่าน่าขัน "ท�าไม

นายถึงชอบท�าท่าแบบนี้ใส่ฉันนะ ตั้งแต่ตอน ม.ปลาย ละ"

ซังเหยียนเหลอืบมองอกีฝ่าย เอ่ยคล้ายย้ิมคล้ายไม่ยิม้ "กฉั็นเห็นหน้านาย 

แล้วรู้สึกไม่ถูกชะตาน่ะ"

"..."
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อธิบายเสร็จซังเหยียนก็หมุนตัวเดินไปทางอ่างล้างมือ

"นายไม่ต้องท�าแบบนีก้็ได้ปะ ฉนักบัอ่ีฝานเป็นแค่เพ่ือนกนั นายเอาแต่

พุง่เป้ามาท่ีฉันนานแค่ไหนแล้วเนีย่" เซ่ียงหล่างเดนิตามมา พอพูดถงึเรือ่งนี ้

ก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ "จริงสิ ก่อนหน้านี้ที่ฉันเคยบอกว่าฉันนัดกับอี่ฝาน

ว่าจะไปเรียนที่มหา'ลัยอี๋เหอ ฉันกุเรื่องขึ้นมาเองน่ะ" 

พอได้ฟัง ซังเหยียนก็ค่อยๆ ช้อนตาขึ้น

"ตอนนั้นฉันจงใจจะท�าให้นายไม่สบอารมณ์น่ะ แต่พอเห็นนายไม่มี

ปฏกิริยิาอะไรกร็ูส้กึว่าไม่สนกุเลย แต่มนักผ่็านมานานแล้ว คงไม่ต้องท�าโทษ

ให้กินเหล้าแล้วมั้ง" เซี่ยงหล่างเปิดก๊อกน�้า เอ่ยยิ้มๆ "นายอย่าไปพาลโกรธ

อี่ฝานเพราะเรื่องนี้นะ"

ซังเหยียนร้องหึเสียงหนึ่ง

เซี่ยงหล่างมองเขาด้วยความสนใจใคร่รู้ ทอดถอนใจอยู่บ้างที่ผ่านมา

หลายปีแล้ว ในที่สุดพวกเขาสองคนก็ได้คบกัน 

"บอกตามตรงนะ ก่อนหน้านีฉั้นคดิมาตลอดว่านายเป็นคนท่ีมีโอกาส

จีบอี่ฝานติดมากที่สุด"

"..." 

"แต่ว่าโชคก็ไม่เข้าข้างนายเลย" เซ่ียงหล่างเอ่ยไปเรื่อย "ฉันคิดว่า 

ถ้าไม่ใช่เพราะอี่ฝานจะต้องย้ายไปอยู่เมืองเป่ยอวี๋กับลุงใหญ่ นายและเธอ

คงได้คบกันนานแล้วล่ะ"

ซังเหยียนจ้องอีกฝ่ายนิ่ง "ลุงใหญ่?"

"ก็ใช่น่ะสิ"

"เธอไม่ได้อยู่บ้านคุณย่าเหรอ"

"ไม่ใช่ ตอนแรกเธออยู่บ้านคุณย่าสักระยะนึง ต่อมาก็อยู่บ้านลุงใหญ่

มาตลอด" เซ่ียงหล่างอาจจะรู้สึกว่าชวนคุยมานานแล้ว ก็เลยไม่ได้คุยต่อ 

แล้วเขาก็เดินออกไป "ฉันไปท�างานล่ะ"

ซังเหยียนยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิม เขาหลุบตาลง ไม่รู้ว่าก�าลังคิดอะไรอยู่
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พอถงึเวลาหกโมง ซังเหยียนกอ็อกจากบรษัิทตรงเวลาแล้วขับรถไปยงั 

สถานโีทรทัศน์หนานอู๋ เขาจอดรถไว้ท่ีหนึง่ ลดระดบัหน้าต่างลงแล้วส่งข้อความ 

ไปบอกเวินอี่ฝานว่าถึงแล้ว

เวินอี่ฝานตอบอย่างรวดเร็ว 

เวินอี่ฝาน : จะลงไปเดี๋ยวนี้ล่ะ นายรอแป๊บนึงนะ

ซังเหยียนเคาะปลายนิ้วท่ีขอบหน้าต่าง ยังคงครุ ่นคิดถึงเรื่องท่ี 

เซี่ยงหล่างพูดมาเมื่อครู่ก็เลยใจลอยไปบ้าง

ตอนเรียนอยู่ชั้น ม.ปลาย เวินอี่ฝานพักอยู่ที่บ้านลุงใหญ่ แต่เธอกลับ

บอกเขาว่าอยู่บ้านคณุย่ามาตลอด น้าคนนัน้เป็นน้องชายของป้าใหญ่ วันท่ี

ประกาศผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย เขาไปหาเธอที่เมืองเป่ยอวี๋ก็เห็นน้าคนนี้

ก�าลังเกาะแกะเธออยู่

เธอบอกว่าตัวเองไม่รู้จักคนคนนี้

พอน�ามารวมเข้ากบัอารมณ์ของเธอในช่วงนีห้ลงัจากท่ีเจอผูช้ายคนนัน้

ซังเหยียนค่อยๆ เม้มปากจนเป็นเส้นตรง การคาดเดาบางอย่างค่อยๆ 

ผุดขึ้นมาในความคิด เขาไม่อยากจะเชื่อเลย และไม่กล้านึกถึงมันอีก เลย

หันหน้าไปพลางหยิบบุหรี่ เพิ่งหยิบออกมามวนหนึ่ง จู่ๆ เขาก็ได้ยินว่า 

มีคนเรียก

"พี่ซังเหยียน!"

พอได้ยินซังเหยียนก็มองไป จึงสบเข้ากับดวงตากลมโตของฟู่จ้วง

ฟูจ้่วงเดินมาเกาะท่ีหน้าต่าง ท�าตวัสนทิสนมเหลอืเกนิ "พีม่ารบัพีอ่ีฝ่าน 

เหรอครับ"

ซังเหยยีนเจอเดก็หนุม่คนนีม้าหลายครัง้แล้ว คราวนีเ้ขาไม่มอีารมณ์

จะคุยด้วย เพียงแต่พยักหน้า

"พีเ่ป็นแฟนท่ียอดเย่ียมท่ีสดุในโลกเลย" ฟูจ้่วงเอือ้มมือไปตบไหล่เขา 
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ปลอบใจว่า "แต่ว่าช่วงนี้พี่น่าจะไม่ต้องกังวลแล้วล่ะ ผู้ชายโรคจิตคนนั้น  

ตอนนี้ถูกกักตัวอยู่ที่สถานีต�ารวจ ช่วงนี้ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรแล้วล่ะครับ"

"..." ซังเหยียนหันหน้าไป จับประเด็นได้สี่ค�า "ผู้ชายโรคจิต?"

"ใช่พี่ หยาบคายและน่ารังเกียจมาก แค่ท่ีเขาพูดออกมาผมฟังแล้ว

โมโหสดุๆ อะ" ฟูจ้่วงย่ิงพดูย่ิงเดอืดดาล เสยีงดงัข้ึนมาหน่อย "เขาพดูอยูต่ลอด 

ว่าพี่อ่ีฝานเป็นหลานสาวหรืออะไรนี่แหละ ช่วงนี้ก็ชอบมาก่อกวนเธอท่ี 

สถานีโทรทัศน์ เมื่อวานก็มาหาเรื่องจนถึงขั้นไปสถานีต�ารวจ"

ซังเหยียนถามเสียงเบาลง "สถานีต�ารวจเหรอ"

ฟูจ้่วงพยักหน้า "เขายังผลกัพีอ่ี่ฝานด้วย โดนกิง่ไม้บาดท่ีขา เลอืดไหล 

ออกมาเยอะเหมือนกัน มองแล้วคงเจ็บน่าดู"

เล่ามาตั้งนาน ฟู่จ้วงจึงเพิ่งนึกได้ เขาแปลกใจอยู่บ้าง "พี่ซังเหยียน  

พี่ไม่รู้เหรอครับ พี่อี่ฝานไม่ได้เล่าให้พี่ฟังเหรอ"

ซังเหยียนหมุนบุหรี่ในมือเล่น เงียบไปหลายวินาที

"เล่าแล้ว"

เวินอี่ฝานกลัวว่าจะท�าให้ซังเหยียนตกเครื่องบิน พอได้รับข้อความ

จากเขาแล้วเธอก็ไม่กล้าอืดอาดยดืยาด เม่ือเดนิออกมาจากตกึกเ็ห็นรถของ

ซังเหยียนที่จอดในที่ที่คุ้นเคย หลังจากขึ้นไปนั่งข้างคนขับก็ถามขึ้น 

"จะให้ฉันขับไปมั้ย"

"ไม่ต้อง"

ชายหนุ่มไม่พูดอะไรอีก ออกรถในทันที

เวินอี่ฝานพยักหน้า ก้มหน้าลงไปควานหามือถือพลางเอ่ยข้ึนว่า  

"จริงสิ เมื่อวานฉันช่วยนายเลือกโรงแรมไว้หลายที่ อยู่แถวๆ มหา'ลัยอี๋เหอ

ท้ังนัน้ ตอนนีเ้ป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดรู้อน โรงแรมทางโน้นเลยมห้ีองว่างเยอะ  

ไม่ต้องรีบจอง อีกเดี๋ยวนายลองดูว่าชอบโรงแรมไหนมากกว่า ฉันค่อยจอง 

ให้นายนะ?"
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ซังเหยียนตอบอืม

เวินอี่ฝานสังเกตว่าเขาพูดน้อย เธอเลยหันหน้าไป ก�าลังจะเอ่ยปาก 

จู่ๆ ก็พบว่าเหมือนเขาจะขับมาผิดทาง จึงเอ่ยอย่างลังเล 

"นายขับผิดทางหรือเปล่า ตอนนี้พวกเราจะไปสนามบินนะ ทางนี้ 

เป็นทางกลับบ้านนี่"

ซังเหยียนมองตรงไปข้างหน้า เอ่ยด้วยน�า้เสยีงค่อนข้างเย็นชา "กลบับ้าน 

ก่อน"

"..." เวินอี่ฝานไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ถามด้วยความลังเล "นายลืมของ

ไว้เหรอ"

ซังเหยียนก็ตอบอืมอย่างขอไปที

เธอเหลือบมองเวลา "งั้นพวกเราต้องรีบหน่อยนะ ฉันกลัวนายจะ 

ตกเครื่องบิน"

น่าแปลกมาก เวินอี่ฝานรู้สึกว่าตอนนี้ความกดอากาศในรถต�่ามาก 

เธอรู้สึกไม่สบายใจเลย หนังตาขวากระตุกอยู่ตลอด จึงอดถามไม่ได้

"วันนี้นายอารมณ์ไม่ดีเหรอ"

ซังเหยียนยังคงไม่พูดไม่จา

เวินอี่ฝานถามต่อ "มีอะไรเหรอ"

เธอเห็นเขายงัคงเงยีบกรบิกเ็ลยเล่าเรือ่งสนกุให้ฟัง หวังว่าจะท�าให้อกีฝ่าย 

อารมณ์ดีขึ้นมาบ้าง เมื่อเห็นเขายังไม่อยากคุยจึงค่อยๆ หยุดปาก

เธอยังกังวลอยู่บ้าง แล้วก็รู้สึกเหมือนพายุก�าลังตั้งเค้า

ซังเหยียนขับมาจนถึงลานจอดรถใต้ดินของซั่งตูฮวาเฉิง

หลังลงจากรถเขาก็จูงมือเวินอ่ีฝานเดินไปทางลิฟต์ เธอจ้องใบหน้า

ด้านข้างของเขา ไม่รู้ว่าท�าไมถงึสมัผสัได้ถงึลางร้าย แต่กลบัไม่รูว่้าเกดิอะไรข้ึน

เธอพยายามเอ่ยปลอบใจไม่กี่ประโยคเพื่อให้เขาเบิกบานขึ้นบ้าง

ซังเหยยีนกต็อบรบั แต่น�า้เสยีงไม่เหมือนกบัท่ีผ่านมาเลย เขาท�าท่าทาง 

เย็นชาอย่างท่ีสดุมาตลอดทาง คล้ายว่าแค่รบัค�าไปเฉยๆ เพราะไม่อยากให้
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เธออึดอัด แต่ในความเป็นจริงดูท่าเขาไม่อยากจะพูดอะไรเลย

พอขึ้นไปถึงชั้นสิบหก ซังเหยียนก็หยิบกุญแจมาเปิดประตู

ทั้งสองคนเดินเข้าไป

เวนิอีฝ่านยืนอยูต่รงทางเข้า ไม่คดิท่ีจะถอดรองเท้า "งัน้นายรบีไปเอา..."

ไม่รอให้เธอพูดจบ ซังเหยียนก็อุ้มเธอขึ้นมานั่งบนตู้รองเท้า มองเธอ

ด้วยสหีน้าเรยีบเฉย คล้ายว่าอยากยืนยันอะไรบางอย่าง เขาถลกขากางเกง

ของเธอขึ้นทันที

"..." สีหน้าของเวินอี่ฝานแข็งทื่อไป

ในช่ัวพรบิตานัน้ด้วยท่าทีของเขา เธอกพ็ลนัเข้าใจถงึสาเหตท่ีุท�าให้เขา 

อารมณ์เสีย

เวินอี่ฝานท�าท่าห้ามเขาในทันที

ซังเหยยีนตอบสนองอย่างว่องไว ไม่ใส่ใจกบัการต่อต้านเพียงเลก็น้อย

ของเธอ เขาใช้มือเดียวล็อกมือท้ังสองข้างของเธอไว้ พยายามจะถลก 

ขากางเกงขึ้นไปอีกจนถึงบริเวณขาหนีบ

ขาเธอขาวเนียนเกลี้ยงเกลา ไม่มีรอยแผลสักรอย

ซังเหยียนชะงกัไป ช้อนตาข้ึนมองเธอแวบหนึง่แล้วเริม่ถลกขากางเกง 

อีกข้างอย่างเงียบกริบ

เวินอี่ฝานจึงร้อนใจขึ้นมาจริงๆ แต่กลับสู้แรงเขาไม่ได้

"ซังเหยียน!"

เพิง่ถลกข้ึนมาถงึต้นขา ซังเหยียนกเ็ห็นรอยแผลหลายรอยอย่างชัดเจน  

ยังไม่ตกสะเกด็ มีหลายรอยท่ียังเลอืดไหลซิบๆ บวมแดง มองดแูล้วน่าตกตะลงึ 

อย่างที่สุด

ชั่ววินาทีนี้ไฟโทสะของซังเหยียนเหมือนเพิ่งจุดติดในที่สุด

เขาหลับตาลง ถามพลางระงับไฟโทสะไว้ "ไปโดนอะไรมา"
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ตลอดทางต้ังแต่ออกจากตึกมาจนถึงบ้าน อารมณ์ของซังเหยียน 

ดแูปลกเหลอืเกนิ หลงัจากเข้าบ้านแล้วท่าทีทุกอย่างของเขากค็ล้ายมเีป้าหมาย 

ชัดเจน เห็นชัดว่าคงรู้เรื่องนี้มาจากปากใครเข้า

เวนิอ่ีฝานก้มหน้าลงมองบาดแผลบนขาตามท่ีเขาพูด หยุดต่อต้านในทันที  

"ก็แค่โดนผลักน่ะ แล้วกิ่งไม้บาดเอา ไม่รุนแรงอะไรหรอก ฉันทายาแล้ว 

เดี๋ยวก็หาย"

พอเธอพูดออกไป ภายในบ้านก็เงียบงัน

เวินอ่ีฝานเลียมุมปาก รู้สึกท�าตัวไม่ถูกอยู่บ้าง เลยช้อนตาข้ึนสบตา

ซังเหยียนอีกครั้ง สีหน้าเขาไร้คลื่นอารมณ์ราวกับก�าลังรอคอย รอให้เธอ 

พูดต่อ

ชะงักค้างกันไปอีกสักครู่

ดูเหมือนซังเหยียนจะหมดความอดทน "เธอพูดจบแล้ว?"

"..."

"ใครผลักเธอ"

เวินอี่ฝานตอบตามตรง "...ก็ผู้ชายคนนั้นที่เรียกตัวเองว่าน้าน่ะ"

ซังเหยียนถามค�าถามหนึ่งและต่อด้วยอีกค�าถาม "นานแค่ไหนแล้ว"

บทที่ 
66
หญิงสำวที่เขำชอบมำหลำยปี



33难哄 3

"หา?"

"เขามาก่อกวนเธอนานแค่ไหนแล้ว"

"..." เวินอี่ฝานตอบไปโดยอัตโนมัติ "เขาไม่ได้มาก่อกวน"

ชายหนุม่ท�าเหมือนไม่ได้ยนิท่ีเธอปฏเิสธ เอ่ยต่อว่า "ตัง้แต่คราวท่ีแล้ว

ที่เขามาเกาะแกะเธอที่จยาปัน? หรือก่อนหน้านั้นอีก"

"ไม่ใช่ ฉันก็ไม่ค่อยได้เจอเขา ก่อนหน้านี้ฉันไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเขามาอยู่

เมืองหนานอู๋" เวินอี่ฝานอธิบาย "แล้วช่วงนี้ก็ไม่..."

"ช่วงนี้?" ซงัเหยยีนขดัจงัหวะเธอ เอ่ยเนน้อย่างชดัเจน "เพราะฉะนั้น

มันนานแค่ไหนแล้ว"

"..."

"เวนิอ่ีฝาน ช่วงนีฉั้นบอกเธอว่า..." ซังเหยยีนโกรธจัดจนหัวเราะออกมา  

" 'ถ้ามีเรื่องอะไรก็คุยกับฉันได้นะ' กี่ครั้งแล้ว"

เม่ือได้ยินเขาเรียกเธอด้วยชื่อจริงอีกครั้งหลังจากท่ีไม่ได้ยินมานาน 

เวนิอ่ีฝานกอ้ึ็งไปเลก็น้อย เธอขยับปาก จู่ๆ  กร็ูส้กึไม่กล้าพดูอยู่บ้าง ผ่านไป 

ครู่ใหญ่จึงพึมพ�าออกมา

"ขอโทษนะ"

ซังเหยียนมองเธอ

"ฉันแค่คิดว่าไม่อยากให้เรื่องนี้มากระทบถึงความสัมพันธ์ของเรา 

สองคน" เวนิอีฝ่านเอ่ย "แล้วฉันก็ไม่ได้คดิว่ามันเป็นเรือ่งใหญ่อะไร เป็นเรือ่ง 

ที่ฉันแก้ไขเองได้"

"ไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่" ซังเหยียนพูดซ�้าค�าพูดของเธอข้ึนมาลอยๆ 

น�้าเสียงไม่หลงเหลือความอบอุ่นอยู่เลย "แล้วอะไรถึงเป็นเรื่องใหญ่"

เวินอี่ฝานตอบไม่ได้

"จะต้องให้ฉันถามประโยคนงึ เธอถงึตอบประโยคนงึเหรอ" ซังเหยียน

จ้องหน้าเธอ น�า้เสยีงเย็นเยียบและแข็งกร้าว "ถ้าเกดิอะไรข้ึนมาจรงิ ส�าหรบั

เธอแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เป็นแบบนี้ใช่มั้ย"
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"..."

"เวนิอ่ีฝาน" ลกูกระเดอืกของเขาขยับข้ึนลงไปมา "เธอนกึถงึความรูส้กึ 

ของฉันบ้างมั้ย"

เขารู้สึกว่าเธอและเขาดูเหมือนจะเขยิบเข้าใกล้กันได้เพียงเท่านี้

ไม่ว่าเขาจะท�าอะไรเพื่อเธออีก ก็คงไม่มีทางท่ีจะเดินเข้าไปในหัวใจ

ของเธอได้

"ฉันเข้าใจว่าเธอมีเรื่องที่ไม่อยากพูด ได้ ไม่เป็นไร เธออยากจะเล่า

ให้ฉันฟังเม่ือไหร่ก็ได้ แต่แม้แต่เรื่องนี้เธอยังไม่เล่าให้ฉันฟัง" ซังเหยียน

ปล่อยมือออก ค่อยๆ พูดต่อจนจบ "เธอไม่เชื่อใจฉันใช่มั้ย"

"ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะ" ไม่ใช่ว่าเวินอ่ีฝานจะไม่เคยเห็น 

ซังเหยียนโมโห ทว่าในเวลานี้เธอรู้สึกกระวนกระวายใจเหลือเกิน "เพียงแต่

นายก�าลังจะไปเมืองอ๋ีเหอ แล้วฉันก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากเรื่องนี้  

เลยไม่อยากให้นายเป็นห่วงอะ" 

ซังเหยียนไม่พูดอะไรอีก เพียงแต่จ้องหน้าเธอ

ผ่านไปครู่ใหญ่ความรูส้กึในดวงตาเขาค่อยๆ จางหายไป ความโกรธจดั 

คล้ายว่าจะดับมอดลง กลับไปสู่ท่าทางรักษาระยะห่างอย่างคนแปลกหน้า

เหมือนในยามปกติ

เขาไม่ได้พูดเรื่องนี้ต่อ หยิบกุญแจออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้ว 

เอ่ยเสียงเรียบ 

"ฉันวางกุญแจไว้ตรงนี้ หลายวันนี้เธอก็ขับรถไปท�างานและขับรถ 

กลับเองแล้วกัน ก่อนนอนก็ล็อกประตูบ้านด้วย"

"..."

ซังเหยียนหลุบตาลง ค่อยๆ ดึงขากางเกงของเธอลงมาให้เรียบร้อย 

จากนัน้ก็อุ้มเธอลงมาจากตูร้องเท้า ทุกอย่างกลบัไปเป็นเหมือนเดมิ เหมอืนว่า 

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เมื่อครู่ที่พวกเขาทะเลาะกันคล้ายเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา 
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"ฉันไปล่ะ" ซังเหยียนไม่หันมามองเธออีก เขาเปิดประตบู้านพลางพูด 

"เธอไปพักผ่อนเถอะ"

เวนิอีฝ่านจ้องประตท่ีูถกูปิดลง เธออยากจะเดนิตามเขาไปในทันที แต่

เป็นเพราะประโยคสดุท้ายท่ีซังเหยียนพดู ดจูากน�า้เสยีงและสหีน้า คล้ายว่า

จะแสดงถึงความผิดหวังอยู่บ้าง เธอจึงค่อยๆ หยุดชะงัก ไม่กล้าก้าวเท้า

ตามไป

ท่าทางแบบนั้นเวินอี่ฝานคุ้นตามาก

คล้ายกับตอนที่เธอเจอเขาครั้งสุดท้าย ก่อนจะมาพบกันใหม่

เวินอี่ฝานไม่รู้ว่าตัวเองท�าผิดไปหรือเปล่า

เธอท�าผิดเหมือนเดิมอีกแล้วใช่มั้ย

เธอเพยีงอยากท�าดกีบัเขาให้มากหน่อย คดิเพียงว่าอยากให้เรือ่งพวกนัน้ 

ท่ียากจะรบัได้ในชีวิตเธออยูห่่างจากตวัเขา เพยีงแค่อยากให้เขารูส้กึว่าการ

คบกับเธอเป็นเรื่องสบายใจและธรรมดาอย่างท่ีสุด เธอเพียงอยากให้เขา 

อยู่ข้างกายเธอตลอดไป

ทว่าดูเหมือนเธอยังท�าได้ไม่ดีพอ

คล้ายว่าเธอไปท�าร้ายซังเหยียนซ�้าอีกครั้ง

เวนิอีฝ่านยนือยู่ท่ีเดมิอย่างใจลอย จู่ๆ  เธอกหั็นไปมองนาฬิกาบนผนงั

เกือบทุ่มครึ่งแล้ว

เธอกลัวว่าเขาจะเรียกรถไม่ได้จึงเลิกล้มความคิดตอนนี้ไปโดยพลัน

แล้วหยิบกญุแจรถ เปิดประตอูอกไปทันที เธอหยิบมือถอืออกมาส่งข้อความ

ไปหาซังเหยียน 

เวินอี่ฝาน : ฉันไปส่งนายแล้วกัน เวลานี้เรียกรถยาก

เธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็พิมพ์ต่อไปอีกว่า 'รอให้นายกลับมา พวกเรา 
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ค่อยมาคุยกันดีมั้ย'

ทว่ายังไม่ทันส่งออกไป ซังเหยียนก็ตอบมาพอดี 

ซังเหยียน : ไม่ต้อง

ซังเหยียน : ฉันขึ้นรถแล้ว

ปลายนิ้วเธอชะงักในทันใด ฝีเท้าก็หยุดตามไปด้วย ผ่านไปครู่ใหญ่

เธอจึงลบค�าที่พิมพ์ในช่องทิ้งไปแล้วพิมพ์ใหม่

เวินอี่ฝาน : งั้นนายก็ระวังตัวด้วยล่ะ

เวินอี่ฝาน : ถ้าถึงแล้วบอกฉันด้วยนะ

เวินอี่ฝานหลุบตาลง 

ถ้าเดินทางจากตัวเมืองไปถึงสนามบินในเวลานี้ เวินอี่ฝานไม่รู้ว่าเขา

จะไปทันข้ึนเครื่องไหม เธอไม่มีอารมณ์จะไปคิดถึงเรื่องอ่ืน ค�านวณเวลา 

ไปพลางถามเขาว่าถึงสนามบินหรือยัง

ซังเหยียนก็ตอบมาตามที่ถามไป

เพยีงแต่ว่าทุกครัง้ท่ีตอบมากต็อบแค่ไม่กีค่�า คล้ายว่าเขาไม่มีความอดทน 

พอท่ีจะพมิพ์ตัวอกัษรไม่ต่างจากปกตมิากนกั ทว่าท่ีผ่านมาพอเขาพิมพ์มา

ไม่กี่ประโยคก็จะเริ่มส่งข้อความเสียง

มองแค่ตัวอักษร ไม่อาจสัมผัสถึงอารมณ์ได้

คล้ายว่ามันสามารถออกแรงดึงให้พวกเขาแยกออกจากกันแบบ 

ไร้รูป

เพราะความเย็นชาของเขา เวนิอ่ีฝานจงึไม่กล้าถามบ่อยเกนิไป จนกระท่ัง 

แน่ใจว่าเขาข้ึนเครือ่งแล้วกว็างใจลง เธอกลบัเข้าห้องนอนด้วยความเหนือ่ยล้า 

อยู่บ้าง ล้มตัวนอนลงบนเตียง ไม่อยากขยับตัวเลย
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ทว่าเมือ่นกึถงึแผลท่ีขา เวนิอ่ีฝานกยั็งต้องลกุข้ึนไปอาบน�า้ เธอพยายาม 

ไม่ให้แผลโดนน�้า อาบน�้าไปอย่างลวกๆ จากนั้นก็ไปนั่งลงบนเตียงแล้วเริ่ม

ทายา

เธอใช้คอตตอนบัดเช็ดคราบน�้าท่ีโดนแผลโดยบังเอิญ ตั้งใจท�าแผล

อย่างระมัดระวัง

รอบด้านเงียบสงัด

เวินอ่ีฝานค่อยๆ สัมผัสได้ถึงความโดดเดี่ยวเดียวดายท่ีกลืนกินเธอ

เข้าไปทีละนิด

เธอค่อยๆ ก�าคอตตอนบัดแน่นข้ึน ภาพท่ีท้ังสองคนอยูด้่วยกนัในคนืนัน้ 

ค่อยๆ ผุดขึ้นมาในความคิด

'พรุ่งนี้นายยังจะช่วยฉันทายามั้ย'

'พออาบน�้าเสร็จก็เข้ามาหาฉันแล้วกัน'

รอยแดงที่อยู่ตรงหน้าค่อยๆ พร่าเบลอ เธอมองอะไรไม่ค่อยชัด

เวินอ่ีฝานทายาให้ตัวเองต่อ เงียบงันและสงบนิ่งอย่างท่ีสุด เธอ

พยายามกะพรบิตา น�า้ตาขนาดเท่าเม็ดถัว่ไหลลงมาโดนแผล ท�าให้รูส้กึเจ็บจีด๊

เธอดึงสติกลับมา ใช้หลังมือปาดน�้าตาอย่างยากล�าบาก ก่อนจะหยิบ

คอตตอนบัดมาเช็ดคราบน�้าออกจนแห้งอีกครั้ง

ช่วงบ่ายวันต่อมาเวินอี่ฝานได้รับโทรศัพท์จากสถานีต�ารวจ ทางนั้น

ขอให้เธอไปให้ปากค�าอีกหน่อย งานสายนกัข่าวต้องไปสถานตี�ารวจเป็นเรือ่ง 

ปกติอยู่แล้ว พอเธอพิมพ์ต้นฉบับเสร็จก็เก็บของออกจากออฟฟิศ

คราวนี้เวินอ่ีฝานถูกถามค�าถามเกี่ยวกับท่ีเธอโดนเชอซิงเต๋อก่อกวน

อย่างต่อเนื่อง

ทางสถานีต�ารวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดของสถานีโทรทัศน์แล้วก ็

พบว่าเชอซิงเต๋อมาปรากฏตัวที่สถานีโทรทัศน์หนานอู๋แทบทุกวัน ทว่าเขา

ไม่ได้ท�าร้ายเวินอี่ฝานอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งก็ไม่ได้ท�ารุนแรงกับเธอ
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เชอซิงเต๋อขโมยกระเป๋าเธอไม่ส�าเร็จ หลังจากถูกจับก็ไม่ได้คิดหนี 

ข้อหาจึงไม่รุนแรงนัก วันนั้นเชอเย่ียนฉินไปขอยอมความกับเวินอ่ีฝาน  

พอถูกปฏิเสธกลับมาก็ตะโกนโหวกเหวกว่าจะหาทนาย

เวินอี่ฝานก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะลงเอยเช่นไร

เธอใจลอยท้ังวัน ไม่มีอารมณ์จะท�างาน แล้วก็ข้ีเกียจจะไปยุ่งกับ 

เรื่องพวกนี้ เธอเพียงแต่จัดการในส่วนท่ีควรจัดการ ส่วนท่ีเหลือนั้นเธอ 

ไม่มีก�าลังจะไปครุ่นคิดเลย

เมื่อกานหงหย่วนสังเกตเห็นท่าทางของเวินอี่ฝาน เขาก็เข้าใจว่าเธอ

คงได้รับผลกระทบจากเชอซิงเต๋อ บวกกับวันหยุดของเธอในช่วงก่อนเธอก็

ต้องรีบมาท�าโอทีที่ออฟฟิศเพราะเกิดเหตุกะทันหันขึ้น เลยตัดสินใจให้เธอ

หยุดงานสามวันเพื่อไปสะสางเรื่องพวกนี้

พอเวินอ่ีฝานได้วันหยุด เธอกลับไม่ได้ดีใจอย่างท่ีคาดไว้ ถึงขนาด

อยากปรึกษากับกานหงหย่วนว่าวันหยุดสามวันนี้จะขอเลื่อนไปอีกอาทิตย์

ได้ไหม ในเมื่อเธออยู่บ้านคนเดียวก็ไม่มีอะไรท�า

เวนิอ่ีฝานอยากรอให้ซังเหยยีนกลบัมาก่อนแล้วค่อยหยุดสามวนั แต่ก็ 

กังวลว่าถ้าเธอพูดเช่นนี้ กานหงหย่วนคงจะคิดว่าเธอไม่มีปัญหาอะไร แล้ว

เปลี่ยนใจไม่ให้เธอหยุดงาน

หลงัจากกานหงหย่วนอนญุาตให้หยุดงาน เวนิอีฝ่านก็ไม่ได้กลบับ้าน

ทันที เธออ้อยอิง่อยู่ท่ีออฟฟิศจนถงึหกโมงแล้วค่อยปิดคอมพวิเตอร์ จากนัน้ 

ก็เปิดวีแชตตามความเคยชิน ส่งข้อความหาซังเหยียน 

ปลายนิว้เธอชะงกัอยูท่ี่ปุ่มกดส่ง มือก�าแน่น ผ่านไปหลายวินาทีจึงกดส่ง

เวินอี่ฝาน : นายกินข้าวหรือยัง

คราวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนที่ซังเหยียนจะตอบมาทันที

เวินอี่ฝานรอสักครู่ แล้วค่อยเก็บมือถือใส่กระเป๋าอย่างเงียบๆ ลุกขึ้น
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เดินออกจากออฟฟิศ

พอกลบัถงึบ้านเธอกห็ยิบกญุแจมาเปิดประตแูล้วจ้องท่ีตูร้องเท้าสกัครู่

ในหัวคิดไปถึงเรื่องที่เธอกับเขาทะเลาะกันเมื่อคืน

ครู่ต่อมามือถือก็ดังขึ้นขัดจังหวะความคิดของเธอ

เวินอีฝ่านรบีหยิบมือถอืออกมาจากกระเป๋าแล้วรบัสายทันที เสยีงของ

จงซือเฉียวดังมาจากปลายสาย เอ่ยพลางหัวเราะคิกคัก 

"เป็นไงบ้าง ไม่มีแฟนอยู่ข้างตัวรู้สึกสบายใจมากเลยใช่มั้ยล่ะ"

"..." เวินอี่ฝานถอนสายตากลับ เดินไปทางโซฟา เพียงแต่ยิ้มๆ

"รอให้เธอหยุดงานก่อน แล้วพวกเราสองคนค่อยออกไปกินข้าวกัน 

ซังเหยียนไปหนึ่งอาทิตย์ไม่ใช่เหรอ" จงซือเฉียวเอ่ย "เฮ้อ หลังจากเธอ 

มีแฟน เขาก็ดึงเวลาของเธอไปหมดเลย ฉันไม่ได้เจอเธอตั้งนานแล้วนะ" 

เวินอี่ฝานเอ่ยเบาๆ "โอเคจ้า"

"เธอพูดเสียงแบบนี้ เป็นอะไรไปเหรอ" จงซือเฉียวเอ่ยหยอกล้อ  

"ซังเหยียนเพ่ิงไปวนัเดยีวเอง เธอคดิถงึเขาแล้วเหรอ ท�าไมแต่ก่อนฉันมอง

ไม่ออกเลยล่ะว่าเธอเป็นคนติดแฟน"

เวินอี่ฝานแค่ยิ้มๆ ไม่ได้พูดอะไร

เพยีงครูเ่ดียวจงซือเฉียวกส็มัผสัได้ว่ามีอะไรผดิปกต ิจึงเอ่ยถาม "เฮ้อ 

เป็นไรอะ ปกตเิวลาฉันพดูถงึซังเหยียน เธอกจ็ะพูดได้ตัง้หลายประโยคไม่ใช่เหรอ  

ท�าไมวันนี้ไม่พูดไม่จาเลยล่ะ ทะเลาะกับเขาเหรอ"

เวนิอ่ีฝานเงยีบไปสกัพกั ไม่ได้ยอมรบั เพียงแต่เอ่ยว่า "เขารูส้กึว่าฉัน

ไม่บอกอะไรเขาเลย"

"หา! เธอเป็นหนักเอาการนะเนี่ย มีอะไรก็ชอบเก็บไว้ในใจคนเดียว" 

จงซือเฉียวเอ่ย "แต่คนท่ีเป็นแฟนกันจะท�าแบบนี้ไม่ได้นะ เตี่ยนเตี่ยน  

เรื่องแบบนี้ถ้าเกิดข้ึนครั้งสองครั้งก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าบ่อยครั้งเข้า พวกเธอ

สองคนจะเริ่มเข้ากันไม่ได้นะ"

"..." เวนิอ่ีฝานเอ่ยอย่างงนุงง "แต่กไ็ม่ใช่ว่าฉันจะไม่บอกอะไรเขาเลยนะ"
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"หา?"

เวินอี่ฝานเอ่ยอย่างจริงจัง "ฉันเพียงแค่ไม่เล่าเรื่องแย่ๆ ให้เขาฟัง"

จงซือเฉียวยิ้มๆ "นั่นก็เหมือนกันแหละ"

"..."

"ถ้าเธอไม่พูด อีกฝ่ายเขาก็จะไม่รู้ว่าท�าไมเธอถึงไม่พูด เขาจะรู้สึก

เพียงว่าอาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ของพวกเธอสองคนยังไม่ถึงข้ันท่ีเธอ

จะเปิดเผยต่อเขาอย่างตรงไปตรงมาได้ในทุกเรื่อง" จงซือเฉียวเอ่ย "ถ้า 

ท้ายท่ีสดุแล้วเขาไปได้ยินจากปากคนอ่ืน อาจจะท�าให้เขารูส้กึผดิหวงัมากนะ"

เงียบงันกันไปชั่วครู่

เวินอ่ีฝานเอ่ยเบาๆ "เฉียวเฉียว อาจเป็นเพราะฉันคบกับซังเหยียน 

มานานแล้ว ช่วงนี้ฉันเลยมักจะนึกถึงเรื่องแต่ก่อนเรื่องนึงอะ"

"เรื่องอะไรเหรอ"

เวินอี่ฝานเอ่ยเนิบๆ "ตอนแรกฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันเลือก

มหา'ลัยหนานอู๋อะ"

จงซือเฉียวไม่รูว่้าท�าไมเพ่ือนถงึพดูเรือ่งนีข้ึ้นมาจงึอึง้ไปเลก็น้อย "ใช่สิ  

ฉันยังงงมากเลยว่าสุดท้ายท�าไมเธอถึงเลือกอี๋เหอ ยังคิดอยู่เลยว่าพวกเรา

สองคนจะได้เรียนมหา'ลัยเดียวกัน"

"ตอนนั้นที่เลือกมหา'ลัย ซังเหยียนก็มาถามฉัน ฉันก็ตกลงกับเขาไป

ว่าจะเลือกหนานอู๋" เวินอี่ฝานไม่กล้าพูดถึงเรื่องนี้กับใครเลย แม้แต่ตอน 

อยู่ต่อหน้าซังเหยียนก็ยังไม่กล้าพูดสักนิด "แต่ฉัน..."

"มีอะไรเหรอ"

เวินอี่ฝานพูดไม่ออกอยู่บ้าง "สุดท้ายฉันก็เปลี่ยนมหา'ลัย"

"..."

เวินอี่ฝานเอ่ยเบาๆ "ฉันกังวลมากว่าเขาจะถือสาฉันเรื่องนี้"

คล้ายว่าพอมีเรื่องที่แคร์ คนก็จะเริ่มอ่อนแอขึ้นมา จะท�าอะไรก็ต้อง

คิดหน้าคิดหลัง
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"เพราะฉะนัน้ฉันเลยไม่กล้าบอกเขาเรือ่งนี ้ ฉันพยายามจะคล้อยตามเขา  

ไม่ไปเพิ่มปัญหาให้เขา" เวินอี่ฝานถามอย่างช้าๆ "นี่ฉันท�าผิดใช่มั้ย"

ผ่านไปครู่ใหญ่จงซือเฉียวก็ถามว่า "...ท�าไมเธอถึงเปลี่ยน"

เวินอี่ฝานไม่ตอบ

จงซือเฉียวก็ตระหนักได้ว่าคงจะไม่ใช่เรื่องดีอะไร จึงไม่ซักไซ้ถามอีก 

"เธอก็ไม่ได้บอกเขา?"

เธอตอบอืมไปเบาๆ

"ฉันกยั็งคงพดูเหมือนเดมิ ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรกต็าม ถ้าเธออยากคบ 

กับเขาต่อ เธอต้องบอกเขา" จงซือเฉียวเอ่ย "ไม่งั้นนี่จะเป็นเหมือนหนาม 

ที่คอยทิ่มแทงพวกเธอ"

"..."

"เตีย่นเตีย่น ไม่ใช่ว่าพดูแล้วถงึจะท�าร้ายเขานะ" จงซือเฉียวเอ่ยอย่าง

จริงจัง "เธอหลีกเลี่ยงไม่ยอมพูดก็ท�าร้ายเขาได้เหมือนกัน"

ทั้งสองฝ่ายด�าดิ่งเข้าสู่ความเงียบ

ผ่านไปไม่กีว่นิาทีจงซือเฉียวกถ็อนใจออกมา "เธออย่าท�าผดิซ�า้อีกเลย"

เวลาสองทุ่มในวันต่อมาที่เมืองอี๋เหอ

หลังจากทานข้าวกับซังจื้อและต้วนจยาสวี่ เดิมทีซังเหยียนคิดว่าจะ

กลับไปนอนท่ีบ้านของต้วนจยาสวี่ ไม่อยากจะอยู่เป็นก้างขวางคอคู่รัก 

ที่หวานจนเลี่ยนคู่นี้

ใครจะไปคิดว่าซังจื้อยังจะลากเขาไปดูหนังด้วยให้ได้ แล้วยังจัดแจง

ให้เขานั่งกับต้วนจยาสวี่ในที่นั่งส�าหรับคู่รัก

ซังเหยยีนรูส้กึหงดุหงดิและคดิว่าไร้สาระสิน้ด ีเขาไล่ต้วนจยาสวีไ่ปทันที  

จากนั้นก็นั่งพิงพนักดูมือถือ

ซังเหยียนตกเครื่องเม่ือวานซืน เขาเลยต้องซื้อตั๋วเครื่องบินส�าหรับ

ช่วงบ่ายในวนัถดัไป แต่เขาไม่ได้บอกเวนิอ่ีฝาน เม่ือคนืตอนเธอส่งข้อความ
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ให้เขา เขาก็อยู่บนเครื่องบิน

หลงัจากมาถงึสนามบิน ซังเหยียนถงึเพิง่เห็นข้อความ พอตอบกลบัไป 

เธอกส่็งข้อความมาว่าให้เขานอนเรว็หน่อย หลงัจากนัน้ท้ังคนืมือถอืของเขา 

ก็ไม่มีข้อความอะไรมาอีก

ขนาดเวลาทานข้าวในวนันี ้ซังเหยียนกยั็งไม่ได้รบัข้อความจากเวินอ่ีฝาน

เขาจ้องห้องแชตของพวกเขาสองคน

พอนกึได้ว่าก่อนมาเมืองอ๋ีเหอเขาสาดไฟโทสะเหล่านัน้ใส่เธอ ซังเหยยีน 

ก็ขยับปลายนิ้ว พิมพ์ไปว่า 'กลับบ้านหรือยัง'

ทางฝั่งนั้นก็ยังไม่ตอบ

ภาพยนตร์เริ่มฉายพอดี

ซังเหยียนรออกีสกัครูแ่ล้วโยนมือถอืไปด้านข้าง จ้องท่ีหน้าจอตรงหน้า  

เขาไม่มีอารมณ์จะดูหนังเลยสักนิด โฟกัสไม่ได้เลย ผ่านไปอีกสักครู่ถึงรู้ว่า

นี่คือภาพยนตร์ 3D แต่เขากลับขี้เกียจสวมแว่น 3D 

เสยีงในโรงภาพยนตร์ดงัมาก สัน่สะเทือนจนรูส้กึปวดหูนดิหน่อย ทว่า

ซังเหยียนไม่ได้รบัผลกระทบแต่อย่างใด กลบัรูส้กึเหนือ่ยล้าอยู่บ้าง เปลอืกตา 

ค่อยๆ ปิดลง

ความง่วงงนุถาโถมเข้ามา ตามมาด้วยภาพฝันท่ีมืดสลวัและดนู่ากลวั

ที่สุด

ซังเหยียนฝันถึงตอนที่เวินอี่ฝานอายุสิบเจ็ดปี 

เวินอ่ีฝานท่ีอยู่ในฝันสวมชุดนักเรียนช้ันมัธยมปลายท่ีเหมือนกัน 

ท้ังเมอืงเป่ยอวี ๋ เธอก้าวเท้ายาวเดนิไปในตรอกเดมิท่ีพวกเขาสองคนเคยเดนิไป 

เดินมาหลายครั้ง ไม่รู้ว่ามีใครเดินตามเธอมา สีหน้าเธอแฝงไปด้วยความ

หวาดกลัว หมดหนทางอย่างที่สุด

ครู่ต่อมาคนที่อยู่ด้านหลังก็ดึงตัวเธอไว้

เธอเห็นรอยยิ้มอันหยาบคายอย่างที่สุดของ 'น้า' คนนั้น

ท่าทางของเธอเตรียมป้องกันตัวเต็มท่ี อยากสลัดออกในทันที ทว่า
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กลับสลัดไม่หลุดสักที

สภาพโดยรอบเงียบสงัดจนน่ากลัว บนโลกนี้ไม่มีใครอยู่เลยนอกจาก

พวกเขาสองคน ดูเหมือนว่าแม้เธอจะกรีดร้องขอความช่วยเหลืออย่างไร  

ก็จะท�าให้สถานการณ์ในตอนนี้ยืดยาวออกไป ไม่มีใครมาช่วยเธอเลย

พอฉากเปลี่ยนไป

เวินอี่ฝานนั่งอยู่บนเตียงคนเดียว ล�าแสงมืดสลัวอย่างมาก เหมือน 

ทุกครัง้ท่ีเธอละเมอ เธอจะนัง่เหม่อลอยอยู่ในห้องรบัแขก หญิงสาวใช้ผ้าห่ม

ห่อหุ้มร่างของตวัเองไว้ เพียงหลบุตาลง หยาดน�า้ตาก็ไหลลงมาทีละหยดๆ

ก่อนจะมีคนตบประตูอย่างแรงจากด้านนอก ส่งเสียงกระแทกดังมาก

ครู่ต่อมาจู่ๆ ซังเหยียนก็ถูกปลุกให้ตื่น

เขาค่อยๆ ลืมตาขึ้น พลันเห็นใบหน้าของซังจื้อที่ดูแปลกใจเล็กน้อย 

"พี่ กลับกันเถอะ"

ซังเหยียนคลิกมือถือด้านข้างให้หน้าจอสว่างโดยไม่รู้ตัว ยังคงไม่มี

ข้อความตอบกลับมาแต่อย่างใด เขาใจลอยไปบ้าง ตอบอืมไปเรื่อยเปื่อย

แล้วลุกขึ้นยืน

ทั้งสามคนขึ้นไปบนรถ

ซังเหยียนนัง่อยู่เบาะหลงั มองออกไปนอกหน้าต่าง อารมณ์ความรูส้กึ

ท้ังหมดถูกครอบง�าด้วยความฝันเม่ือครู่นี้ เมื่อคิดรวบรวมร่องรอยต่างๆ  

ในช่วงนี้เขาก็พอจะได้ข้อสรุปอย่างหนึ่ง แต่เขาไม่อยากเชื่อเลย

ในความทรงจ�านั้นซังเหยียนจ�าได้แม่นว่าในครั้งสุดท้ายเวินอี่ฝาน

พูดจารุนแรงท�าร้ายจิตใจเขา

เป็นค�าพูดที่ท�าลายศักดิ์ศรีของเขาลงอย่างสิ้นเชิง

ท่ีผ่านมาเขาไม่เคยเอะใจเลยว่าเธอจะมีเหตผุลอ่ืน แต่เขาขออย่าให้มีเลย

เขาขอให้เป็นเพราะ...หญิงสาวคนนั้นท่ีเขาชอบมาหลายปี ตอนนั้น

เป็นเพยีงเพราะเธอทนไม่ไหวท่ีเขามาคอยกวนใจเธอ เป็นเพียงแค่เหตผุลนี้ 
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เท่านั้น เธอจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะออกห่างจากเขา

เป็นเพียงเพราะเธอไม่ชอบเขาเท่านั้น

เขาไม่อยากให้มีเหตุผลอื่นเลย

เขาไม่เคยคิดเลยว่าหลายปีท่ีผ่านมาท่ีจริงแล้วเธอไม่มีความสุขเลย

สักนิด

ผ่านไปแค่แวบเดียวรถก็ขับมาถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัยอี๋เหอ

ซังเหยียนหันไปจ้องประตมูหาวทิยาลยัท่ีคุน้เคย เขาค่อยๆ ใจลอยไป 

นึกถึงที่เธอเคยพูดไว้เมื่อรู้ว่าเขาจะมาหาซังจื้อ

'เธออยู่ที่โน่นคนเดียวก็น่าเป็นห่วงจริงๆ แหละ'

ซังเหยียนพึมพ�าอย่างไม่ตั้งใจ "พี่ว่าพี่กลับดีกว่า"

ซังจื้อที่นั่งอยู่เบาะหน้าได้ยินไม่ชัดจึงหันมาถาม "อะไรนะ"

"พวกเธอสองคนไปออกเดตกันเถอะ" ซังเหยียนมองมือถืออีกครั้ง 

เอ่ยเสียงเรียบ "พี่จะกลับเมืองหนานอู๋"

พอไปถึงสนามบินก็เกือบสี่ทุ่มแล้ว

ซังเหยียนเดินไปท่ีช่องขายตั๋วเครื่องบิน ในขณะท่ีก�าลังจะถามว่า 

ยังเหลือตั๋วกลับเมืองหนานอู๋หรือไม่ จู่ๆ มือถือก็ดังขึ้น เขาชะงักไปชั่วครู่ 

หยิบมือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกง พอดูหน้าจอก็เห็นชื่อ 'เวินซวงเจี้ยง'

สหีน้าเขาผ่อนคลายลง ชายหนุม่เดนิออกมาจากแถวซ้ือตัว๋เครือ่งบิน

แล้วรับสายทันที

"กลับถึงบ้านแล้ว?"

"หา?" เวินอี่ฝานเอ่ยเบาๆ "ยัง"

"เลิกงานกี่โมง"

"..."

เงียบงันกันไปชั่วครู่

จู่ๆ เวินอี่ฝานก็ถามกลับ "ซังเหยียน ตอนนี้นายว่างหรือเปล่า"
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"หืม?"

"ฉันไปหานายได้ม้ัย ตอนนีฉั้นเพิง่ลงจากเครือ่งบิน" เวนิอ่ีฝานชะงกัไป 

เล็กน้อยแล้วเอ่ยเสริมว่า "ฉันอยู่สนามบินเมืองอี๋เหอน่ะ"
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คราวก่อนท่ีเวินอ่ีฝานนั่งเครื่องบินจากเมืองหนานอู๋มายังเมืองอ๋ีเหอ 

ก็คือเมื่อแปดปีที่แล้ว

วันถัดมาหลังจากท่ีเธอเจอซังเหยียนท่ีเมืองเป่ยอว๋ีเป็นครั้งสุดท้าย  

เวินอี่ฝานก็นั่งรถไฟความเร็วสูงไปยังเมืองหนานอู๋ เธอไปหาจ้าวหยวนตง

เพื่อเอาเงินทั้งหมดที่พ่อเหลือไว้ให้เธอและเอกสารต่างๆ หลังจากนั้นเธอก็

ไม่ได้อยู่ที่สองเมืองนี้อีก

เธอนั่งเครื่องบินมายังเมืองอี๋เหอคนเดียว

ครั้งนี้เวินอี่ฝานกลับรู้สึกแตกต่างไปจากครั้งนั้นโดยสิ้นเชิง

เวินอ่ีฝานนั่งเครื่องบินในต�าแหน่งริมหน้าต่าง เธอไม่ได้ท�าอะไรเลย 

เอาแต่เหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง ครุน่คดิว่าอกีเดีย๋วพอลงจากเครือ่งบิน 

แล้วจะเล่าเรื่องในอดีตที่ผ่านมาให้ซังเหยียนฟังอย่างไรดี

เธอไม่รู้เหมือนกันว่าจะส่งผลกระทบถึงเขาด้วยหรือเปล่า

ท้องฟ้าภายนอกมืดลงแล้ว ทว่ายังสามารถเห็นเมฆเป็นช้ันๆ ท้ังหนา

และด�ามืด ส่วนด้านล่างก็เป็นทิวทัศน์ในยามค�่าคืนและแถบแสงสีแดง 

ภายในห้องโดยสารเงียบสงบและมืดสลัว ยังแอบได้ยินเสียงคนซุบซิบ 

พูดคุยกันเบาๆ

บทที่ 
67
หนุ่มน้อยที่รักของฉัน
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คล้ายเป็นการเดินทางที่แสนยาวไกลอันไม่มีจุดสิ้นสุด

จู่ๆ เวินอ่ีฝานก็อยากรู้มากว่าเม่ือก่อนทุกครั้งท่ีซังเหยียนนั่งรถไฟ

ความเร็วสูงมาหาเธอที่เมืองเป่ยอวี๋ เขาจะรู้สึกอย่างไรบ้าง

จะเหมือนกับเธอในตอนนี้ไหม ที่รู้สึกตึงเครียดและเฝ้ารอคอย

รอคอยวินาทีท่ีจะได้พบหน้าเขา แต่เธอก็กลัวว่าแท้ท่ีจริงแล้วเขา 

ไม่ได้อยากเจอเธอเลย

อุณหภมูขิองเครือ่งปรบัอากาศภายในเคร่ืองบินกต็�า่อยู่บ้าง เวินอีฝ่าน

จึงดึงผ้าห่มขนสัตว์ให้สูงข้ึนมาหน่อยโดยไม่รู้ตัว เธออยู่บนยานพาหนะ 

ตัวคนเดียว ไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยเลยสักนิด ถึงจะไม่มีอะไรท�า เธอก็ 

ไม่คิดจะนอน

เวินอี่ฝานมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้ง

บางทีอาจเป็นเพราะตดัสนิใจแล้วว่าจะเล่าเรือ่งทุกอย่างให้ซังเหยียนฟัง  

เธอเลยรู้สึกสงบยิ่งกว่าครั้งใดๆ ที่ผ่านมา

เธอเม้มปากเลก็น้อย คดิว่าจะค่อยๆ จดัการเรือ่งราวท่ีผ่านมาท้ังหมด 

แล้วอารมณ์ความรู้สึกในยามค�่าคืนก็ค่อยๆ ดึงเธอกลับไปสู่ความทรงจ�า 

ช่วงนั้นที่เธอไม่อยากนึกถึงเลย

เวินอ่ีฝานย้ายไปอยู่เมืองเป่ยอวี๋พร้อมครอบครัวลุงใหญ่ตอนท่ีเธอ

เรียนอยู่ชั้น ม.5 เทอมสอง

ทุกสิง่ทุกอย่างก็ไม่ได้ต่างไปจากเมอืงหนานอูเ๋ลย เพียงแค่เปลีย่นจาก

ท่ีเธออาศัยอยู่ใต้ชายคาบ้านคนอ่ืนในเมืองท่ีคุ้นเคย ไปสู่เมืองท่ีไม่คุ้นเคย

ก็เท่านั้น

ช่วงเวลานั้นเวินอี่ฝานก็ไม่ค่อยแคร์เรื่องนี้สักเท่าไหร่

เธอรู้สึกว่าไม่มีทางเลือก แต่ก็ตระหนักได้ว่าเธอก็ท�าอะไรไม่ได้อยู่ดี 

เธอเพียงแต่คิดว่าจะขยันเรยีนท�าคะแนนให้ดข้ึีน สอบเข้ามหาวิทยาลยัท่ีดหีน่อย  

แล้วเธอก็หวังว่าเวลาจะเคลื่อนผ่านไปเร็วอีกนิด
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เธอจะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเร็วหน่อย เติบโตเป็นผู้ใหญ่เร็วหน่อย 

และหาเงินได้ด้วยความสามารถของตัวเองเร็วหน่อย

ชีวิตแบบนี้จะได้จบลงสักที

ส�าหรบัเวนิอีฝ่านแล้ว แม้ว่าชีวติในช่วงนัน้เธอจะเกบ็กดและเป็นทุกข์ 

ทว่าเธอก็ยังคงมีความหวัง

เธอคิดว่าขอเพียงอดทนผ่านช่วงเวลานี้ไป ทุกอย่างก็จะดีขึ้น

ทว่าเรือ่งราวท้ังหมดท้ังมวลเริม่มีการเปลีย่นแปลงตัง้แต่เธอข้ึนช้ัน ม.6

ปีนั้นเชอซิงเต๋อย้ายมาเมืองเป่ยอวี๋จากอีกเมืองหนึ่ง เขาไม่มีงานท�า 

ไม่มีเงิน ต้องคอยเกาะพี่สาวกิน หลังจากนั้นก็พักอยู่ท่ีบ้านของลุงใหญ่ 

มาตลอด

ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีเจอ เวนิอ่ีฝานก็ไม่ถกูชะตากบัคนท่ีเรยีกตวัเองว่า 'น้า' 

เลยสักนิด

เวนิอ่ีฝานเป็นคนท่ีความรูส้กึช้ามาก จะรบัรูถ้งึความรูส้กึช้ากว่าคนอ่ืน 

ไปหนึง่จงัหวะ ทว่าเธอกลบัรูส้กึมาตลอดว่าแววตาท่ีเขามองเธอดแูปลกมาก 

พูดจาทั้งเลี่ยนและหยาบคาย ส่อแววถึงเจตนาร้ายชัดๆ

เธอเป็นคนที่แสดงออกไม่ค่อยเก่ง แล้วเธอก็ไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วตัวเอง

รู้สึกไปเองหรือเปล่า

เริ่มแรกเชอซิงเต๋อไม่ได้ท�าอะไรที่เกินเลย

ตอนท่ีเชอซิงเต๋อยังหางานท�าไม่ได้ เขาก็จะอยู่แต่บ้านแทบทุกวัน  

มานั่งพิงเวินอ่ีฝานอยู่บ่อยครั้ง หรือไม่ก็อ้างเหตุผลว่าจะไปหยิบของแล้ว

แตะโดนตัวเธอ

ถา้แคค่รั้งสองครัง้เวนิอีฝ่านกค็ดิว่าอาจจะเป็นเพยีงความบงัเอญิ แต่

พอบ่อยครั้งเข้าเธอก็ชักเริ่มรู้สึกว่าผิดปกติ

เวนิอีฝ่านได้รบัการประคบประหงมดแูลอย่างดมีาตัง้แต่เลก็จนโต เธอ

ไม่เคยพานพบเรื่องพรรค์นี้ ไม่รู้เลยว่าควรจะจัดการอย่างไร เวลาท่ีแม ่

โทรมาหาเธอ มีหลายครั้งที่ค�าพูดติดอยู่ที่มุมปาก แต่เธอกลับพูดไม่ออก
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ส�าหรับเด็กสาวในวัยนั้นเรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องที่พูดยาก

โชคดีที่ตอนอยู่ชั้น ม.6 เธอเรียนหนัก ทางโรงเรียนก็เห็นด้วยที่จะให้

นักเรียนชั้น ม.6 ทบทวนบทเรียนที่โรงเรียนในวันหยุดสุดสัปดาห์ 

เวนิอ่ีฝานเลยตดัสนิใจอยู่ประจ�าท่ีโรงเรยีนไปเลย กลบับ้านให้น้อยลง 

ถ้าไม่ใช่วันหยุดเทศกาลท่ีโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนพักอยู่ในโรงเรียน 

ถึงขนาดที่เธอจะไม่เป็นฝ่ายขอกลับไปที่บ้านลุงใหญ่เอง

หลังจาก ม.6 เทอมแรกจบสิ้นไป

เวนิอ่ีฝานกเ็ริม่เข้าสูปิ่ดเทอมภาคฤดหูนาวสดุท้ายในช่วงมธัยมปลาย 

ถ้าคิดรวมเวลาจริงๆ ก็ไม่ถึงสองอาทิตย์ ทว่าในช่วงนั้นเชอซิงเต๋อก็เริ่ม 

ท�าอะไรรุนแรงขึ้น

เวินอี่ฝานทนไม่ได้อีกต่อไป จึงบอกเชอเยี่ยนฉินไปครั้งหนึ่ง

เชอเย่ียนฉินไม่ใส่ใจในเรือ่งนีเ้ลย เพยีงแต่บอกว่าเธออ่อนไหวเกนิไป 

อย่าไปหมกมุน่กบัเรือ่งท่ีไม่เป็นเรือ่ง แล้วกอ็ย่าท�าเรือ่งเลก็ให้เป็นเรือ่งใหญ่

ก่อนจะพูดเวินอี่ฝานก็ท�าใจไว้แล้วว่าเชอเย่ียนฉินคงไม่เข้าข้างเธอ  

ในเมื่อหนทางนี้เป็นทางตัน เธอจึงไประบายเรื่องนี้กับแม่แทน ความหมาย

โดยคร่าวๆ ก็คือเธออยากไปเช่าอพาร์ตเมนต์ข้างนอกอยู่เอง

พอจ้าวหยวนตงได้ฟังก็รู้สึกเป็นกังวล แต่ก็ไม่วางใจให้เธอไปอยู่ 

ข้างนอกคนเดียว พอพูดมาถึงตอนสุดท้ายเลยบอกเวินอี่ฝานว่าจะคุยกับ

เชอเยี่ยนฉินให้อีกครั้งแล้วกัน

ทว่าก็ไม่มีเรื่องราวต่อจากนั้น

คล้ายว่าเชอซิงเต๋อสังเกตเห็นว่าเวินอ่ีฝานเอาแต่อดกลั้นและคอย 

หลบเลีย่งเขา เขาจงึเริม่รกุหนกัข้ึน เริม่สะเดาะกญุแจเข้าห้องเธอในยามวกิาล  

มหิน�าซ�า้ยังท�าท่าเหมือนคนเมาในบางครัง้ ออกแรงตบประตหู้องเธอ แสร้ง

ท�าเป็นว่าตัวเองมาผิดห้อง

เวินอี่ฝานเคยเตือนเขาแล้วหลายครั้ง แต่กลับไม่เป็นผลแต่อย่างใด

สิ่งที่ได้รับกลับมาคือเขายิ่งตบประตูอย่างได้ใจมากขึ้น
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ทุกครั้งท่ีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เวินอี่ฝานเพียงแต่เฝ้ารอคอยให้เวลา

เคลื่อนผ่านไปจนถึงตีสามโดยเร็ว

เวินเหลียงเสียนและเชอเยี่ยนฉินเปิดแผงขายปิ้งย่าง พวกเขาจะขาย

จนถึงเวลาตีสองครึ่งในทุกคืน แล้วใช้เวลาเดินกลับบ้านราวครึ่งช่ัวโมง  

ซึ่งจะกลับถึงบ้านประมาณตีสาม

เชอซิงเต๋อเกรงกลัวเวินเหลียงเสียนมาก

ถ้าเวินเหลียงเสียนอยู่ เขาจะคอยเก็บอาการ ไม่กล้าท�าอะไรก�าเริบ

เสิบสาน

ถึงแม้เวินอี่ฝานจะล็อกประตู แม้ว่าพอเธอกลับเข้าห้องจะดันโต๊ะไป

กันประตูไว้ เธอก็ยังคงรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยสักนิด เธอเริ่มซ่อนกรรไกรและ

คัตเตอร์ไว้ใต้หมอน เวลาอยู่บ้าน ถ้ายังไม่ถึงตีสามเธอจะไม่กล้าเข้านอน

เธอกลัวว่าเชอซิงเต๋อจะพังประตูเข้ามาตอนที่เธอไม่ระวัง

เธอใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปจนกระทั่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยเสร็จ

ระหว่างนี้เวินอ่ีฝานก็โทรหาแม่ติดต่อกันหลายครั้ง จ้าวหยวนตง 

ก็แสดงท่าทีว่าทางเจ้ิงเข่อจยาค่อยๆ ยอมรับเธอแล้วอยู่ตลอด รอให้แม ่

โน้มน้าวไปอีกสักระยะก็น่าจะให้เวินอี่ฝานย้ายกลับมาได้

หลังจากประกาศผลสอบ

ขณะท่ีเวินอี่ฝานก�าลังจะเลือกมหาวิทยาลัย จ้าวหยวนตงก็ขอร้อง 

ให้เธอเลือกมหาวิทยาลัยหนานอู๋

ความหมายของแม่ก็คืออยากให้เวินอี่ฝานกลับมาอยู่ใกล้ๆ วันหลัง 

จะได้ดูแลเธอสะดวกขึ้น

แม้ว่าเหตุผลท่ีจ้าวหยวนตงให้เธอมาพักอยู่บ้างลุงใหญ่ช่ัวคราวใน 

ช่วงเวลานั้นจะเป็นเพราะครอบครัวใหม่ แต่เวินอ่ีฝานก็ยังคงพ่ึงพา 

จ้าวหยวนตงในหลายๆ เรื่อง เธอคิดเพียงว่าอยากจะหลุดพ้นออกจากชีวิต

ในช่วงน้ีโดยเร็ว ปล่อยให้มันเป็นเพียงแค่อดีตไป เธอก็อยากลองปรับตัว

เข้ากับครอบครัวใหม่เหมือนกัน
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ด้วยเหตนุีเ้วนิอีฝ่านจงึตอบตกลงกบัจ้าวหยวนตง เพราะส�าหรบัเธอแล้ว  

นอกจากเมอืงเป่ยอวี ๋เมืองอืน่ก็ไม่ได้แตกต่างกนัเท่าไหร่ บวกกบัเธอคดิว่า

ซังเหยียนก็อยู่ที่เมืองหนานอู๋ เขาอาจจะอยากอยู่ที่เมืองหนานอู๋มากกว่า

อาทิตย์นั้นที่เริ่มเลือกมหาวิทยาลัย ซังเหยียนก็ส่งมาหลายข้อความ

ต่อเนื่องกัน ล้วนถามเธอว่าอยากจะเลือกมหาวิทยาลัยไหน

เวนิอ่ีฝานกลวัว่าเขาจะกรอกมหาวิทยาลยัท่ีไม่สนใจเพราะเธอ เธอเลย 

ลองถามเขาว่าอยากจะเลอืกมหาวทิยาลยัไหน ทว่าเขาไม่ยอมตอบมาสกัที 

ท้ายท่ีสดุเธอจงึต้องบอกเป็นการยนืยนัไปว่าตัวเองจะเลอืกมหาวิทยาลยัหนานอู๋

เธอจะกลับไปยังเมืองหนานอู๋

ถือว่าความทุกข์ระทมในช่วงเกือบสองปีนี้เป็นเพียงเมฆหมอกท่ี 

ผ่านเข้ามาในชีวิต

พวกเขาจะได้อยู่เมืองเดียวกัน

เวนิอ่ีฝานไม่อยากให้เขาต้องล�าบากล�าบนเดนิทางข้ามเมืองมาหาเธอ

เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

จากนี้ไปพวกเขาจะได้เจอหน้ากนัทุกวัน ดงัเช่นตอนท่ีพวกเขายังเรยีน

อยู่ชั้น ม.4

ชีวิตต่อจากนี้ไปก็จะค่อยๆ ดีขึ้น

จนกระทั่งวันสุดท้ายของการเลือกมหาวิทยาลัย

เช้ามดืวนันัน้ในบ้านเหลอืเพยีงแค่เวนิอีฝ่านคนเดยีว ช่วงนัน้เชอซิงเต๋อ 

หางานท�าได้แล้ว ในอาทิตย์หนึ่งเขาจะไม่อยู่บ้านตั้งหลายวัน เธอเองก ็

ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องเวลาท�างานของเขา ไม่ค่อยแน่ใจว่าวันนี้เขาจะกลับบ้าน

หรือไม่

แต่ในเมื่อยังไม่ถึงเวลาตีสาม เวินอี่ฝานก็ไม่กล้าเข้านอน

เวินอี่ฝานคุยกับซังเหยียนโดยการส่งข้อความทางมือถือพลางคอย

ช�าเลืองมองเวลาที่นาฬิกาปลุกตรงหัวเตียง
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'พรุ่งนี้ฉันจะไปหาเธอได้มั้ย'

เวินอี่ฝานครุ่นคิดชั่วครู่ก่อนจะตอบ

'รออกีสกัระยะนงึแล้วกนั ฉันก�าลงัจะกลบัไปเมอืงหนานอู๋อยู่แล้ว นาย

ไม่ต้องมาหรอก'

'เธอจะกลับมาเมื่อไหร่อะ'

'รอให้ได้จดหมายตอบรับเข้าเรียนก่อนแล้วกัน ยังไงพวกเราก็ต้อง

กลับไปเอาที่โรงเรียน'

'ตั้งเดือนกรกฎาแน่ะ'

ผ่านไปสักครู่ซังเหยียนก็ส่งข้อความมาอีก 

'วันที่ได้จดหมายตอบรับ ฉันจะไปหาเธอหน่อยแล้วกัน'

จนกระทั่งเวลาตีหนึ่งครึ่ง เชอซิงเต๋อก็ยังไม่กลับมา

เวนิอ่ีฝานคดิว่าเชอซิงเต๋อคงไม่กลบัมาแล้ว ทว่ากยั็งกระวนกระวายใจ 

อยู่บ้าง คล้ายพายุก�าลังตั้งเค้า เธอนอนลงบนเตียง คุยกับซังเหยียนไป 

สักพักก็เริ่มง่วง

เธอฝืนเปิดเปลอืกตาไว้ คดิว่าจะทนไปจนถงึเวลาตสีามแล้วค่อยเข้านอน  

แต่ท้ายที่สุดก็ยังคงสู้ความง่วงงุนไม่ได้

เธอคดิเพยีงว่าเวลาดกึดืน่ป่านนีแ้ล้ว อีกสกัครูล่งุใหญ่กค็งจะกลบัมาบ้าน

จากนั้นเวินอี่ฝานก็ต้องสะดุ้งโหยงจากเสียงที่ประตู

คราวนีเ้สยีงท่ีดงัมาไม่ใช่เสยีงโลหะสะเดาะลกูบิดประตเูหมอืนท่ีผ่านมา  

แต่กลับเป็นเสียงกุกกักเหมือนใช้กุญแจไข เธอลืมตาข้ึนทันที ท่ามกลาง

ความมืดมิดเธอพลันเห็นโต๊ะที่ใช้กันประตูไว้ล้มลงเพราะประตูถูกเปิดออก 



53难哄 3

เวินอี่ฝานช้อนตาขึ้นปะทะกับใบหน้าของเชอซิงเต๋ออย่างจัง

เชอซิงเต๋อใช้นิว้ควงกญุแจพลางหัวเราะอย่างช่ัวช้าและน่าสยดสยอง 

รปูร่างเขาออกจะท้วม พอเข้ามาในห้องได้ก็โยนกญุแจท้ิงแล้วกระโจนข้ึนไป 

คร่อมร่างเธอ กลิ่นเหม็นเหงื่อและกลิ่นเหล้าคละคลุ้งตลบอบอวล

เขากดทับร่างเธอไว้ด้วยก�าลังของเพศชายที่เหนือกว่าเพศหญิง

ช่ัวพริบตานั้นเวินอ่ีฝานก็ตื่นตัวเต็มท่ี รับรู ้ได้ว ่าผ้าห่มบนร่าง 

ถกูกระชากออก เจตนาในการมาเยือนของเขาชัดแจ้งนกั มอืหนึง่ดงึผมเธอไว้  

อีกมือหนึ่งก็พยายามจะถอดกางเกงเธอ

เธอกรีดร้องสุดเสียง ดิ้นรนไปพลางเริ่มร้องขอความช่วยเหลือ

เวนิอีฝ่านคดิว่าในวนิาทีนัน้คล้ายวญิญาณเธอจะหลดุออกจากร่าง และ

กลายเป็นคนนอกที่คอยสังเกตการณ์ เธอเห็นตัวเองต่อต้านอย่างสุดก�าลัง 

เธอคล�าไปเจอกรรไกรท่ีซ่อนอยู่ใต้หมอนจงึรบีชักออกมาแทงไปท่ีเชอซิงเต๋อ 

อย่างขาดสติ

เชอซิงเต๋อผงะถอยไปด้วยความเจ็บปวด แต่เดี๋ยวเดียวก็กระโจน 

เข้ามาอีก เขาคว้ากรรไกรจากมือเธอทันที

'แม่งเอ๊ย อีนังโสเภณี!'

เวินอ่ีฝานตาแดงก�่าพลางกระถดถอยไปด้านหลัง คล�าหาคัตเตอร ์

ที่ซ่อนอยู่ใต้หมอนอีกครั้ง ร่างเธอแข็งเกร็งจนถึงที่สุด ทั้งกายและใจก�าลัง

ป้องกันตัวอย่างเต็มที่ เธอควบคุมเสียงที่สั่นเครือไว้ เอ่ยเน้นอย่างชัดเจน 

'น้าท�าแบบนี้จะต้องติดคุกนะ'

เชอซิงเต๋อแสยะยิ้ม 'เธอกล้าแจ้งต�ารวจเรอะ'

'...'

'เธอจะให้ชาวบ้านเขารูว่้าเธอถกูน้าข่มขืน?' เชอซิงเต๋อร้องหึ 'ซวงเจีย้ง  

ถ้าชาวบ้านรู้เข้า วันหน้าเธอจะแต่งออกไปยังไง นี่เป็นเรื่องท่ีน่าอับอาย 

ขายหน้าจะตายไป เธอรู้มั้ย'

คล้ายว่าเวินอี่ฝานจะไม่ได้ยินที่เขาพูด เธอเอาแต่จ้องหน้าเขานิ่ง
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เธอกลัวเพียงอย่างเดียวว่าเขาจะกระโจนเข้ามาหาเธออีก

เด็กสาวผมเผ้ายุง่เหยิง ผวิหน้านวลเนยีน รมิฝีปากแดงระเรือ่ หน้าตา

สวยหยาดเยิ้ม แขนขาขาวเกลี้ยงเกลา ท่วงท่าเธอขับเน้นให้เห็นทรวดทรง

องค์เอวชัดเจน ท่ัวท้ังร่างผิวเนียนนุ่มอย่างท่ีสุด เธอหดตัวอยู่ท่ีมุมหนึ่ง

คล้ายลูกแมวที่มีหนามรอบตัว 

เพราะเธอแสดงท่าทางเช่นนี ้ไฟราคะของเชอซิงเต๋อจงึพุง่พรวดข้ึนมา 

อีกครั้ง 

'ไม่เป็นไรนะ น้าจะสู่ขอเธอเอง อย่าไปเรียนมหา'ลัยเลยนะซวงเจี้ยง 

มาเป็นเมียน้าเถอะ...'

เชอซิงเต๋อเอ่ยไปพลางขึ้นคร่อมร่างเวินอี่ฝานอีกครั้ง

คราวนีค้ล้ายว่าเขาเห็นอยู่แต่แรกแล้วเลยกระชากคตัเตอร์มาจากมอืเธอ 

อย่างมือไวตาไว เขาพยายามถอดกางเกงเธออีกครั้ง ลมหายใจแรงพ่นไป

บนร่างเธอครั้งแล้วครั้งเล่า

เวินอี่ฝานพยายามดิ้นรนด้วยแรงทั้งหมดที่มี

ช่ัวขณะนัน้เธอรูส้กึว่าตวัเองแหลกสลาย หมดแรงและสิน้หวงัอย่างท่ีสดุ

และเป็นเวลาท่ีเธอรูส้กึว่าตวัเองแปดเป้ือนเหลอืเกนิ เธออยากตายไป

เสียเดี๋ยวนั้น

ห้องของเธอมืดมิดอย่างที่สุด

เห็นชัดว่าผ้าม่านยังเปิดไว้ครึ่งหนึ่ง ทว่าชั่ววินาทีนั้นเวินอี่ฝาน

ตระหนักว่าตัวเองคงไม่ได้เห็นแสงอีกแล้ว

เธอหวังให้ตนเองตายไปในทันที

ถ้าจะต้องมีชีวิตอยู่บนโลกนี้พร้อมแบกรับเรื่องอัปยศอดสูแบบนี้

งั้นเธอก็ขอตายไปเลยซะดีกว่า

ขณะท่ีเชอซิงเต๋อกดมือเธอไว้ท้ังสองข้างพยายามจะถอดเสือ้เธอออก

ก็มีเสียงดังขึ้นตรงทางเข้าบ้าน

เวนิอีฝ่านน�า้ตารืน้ คล้ายว่าเธอจะตระหนกัได้ถงึอะไรบางอย่าง จงึหันหน้า 
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ไปมองนาฬิกาบนหัวเตียง

ตอนนี้เป็นเวลาตีสาม

ดวงตาของเธอท่ีว่างเปล่านั้นก็ค่อยๆ เป็นประกายข้ึน เธอเริ่มร้อง 

ขอความช่วยเหลอือีกครัง้ ทว่าเป็นเพราะเธอตะโกนมานานเสยีงเลยแหบพร่า  

แฝงไปด้วยเสียงสะอื้น 

'ลุงใหญ่! ช่วยหนูด้วย!'

เชอซิงเต๋อชะงักไปโดยพลัน แอบสบถด่าเธอเบาๆ

จากนั้นไฟในห้องรับแขกก็สว่างขึ้น

เสียงของเวินเหลียงเสียนดังมา 'เกิดอะไรขึ้นน่ะ'

เชอเยี่ยนฉินก็เอ่ยว่า 'ซวงเจี้ยง ดึกดื่นป่านนี้แล้ว ตะโกนโหวกเหวก

ท�าไมกัน...'

พอเชอเยี่ยนฉินเห็นเหตุการณ์ภายในห้องก็เงียบเสียงลงในทันใด

เวนิเหลยีงเสยีนไม่พอใจในตวัเชอซิงเต๋อนานแล้ว พอเห็นสภาพเช่นนี ้

ก็เดือดดาลขึ้นมาทันใด เขาเดินเข้าไปลากเชอซิงเต๋อลงมาจากเตียงพลาง

ตะคอกเสียงดังลั่น 

'นายท�าเรื่องบัดสีบัดเถลิงอะไรน่ะ เด็กคนนี้เพิ่งอายุเท่าไหร่เอง นาย

ไม่รู้หรือไง!'

พอโผล่พ้นออกมาจากขมุนรก เวนิอ่ีฝานกเ็อาผ้าห่มมาห่อตวัไว้ทันที 

เธอก้มหน้าลงจ้องรอยเลือดท่ีมือ เป็นเลือดของเชอซิงเต๋อท่ีเปื้อนมาโดน

ตอนเธอใช้กรรไกรแทงเขา

เธอพยายามกลั้นน�้าตาด้วยแรงทั้งหมดที่มี

เธอไม่มีทางหลั่งน�้าตาให้ไอ้สารเลวคนนี้

ไม่มีทางแน่นอน

'ไม่ใช่ พีเ่ขย' เชอซิงเต๋ออธบิาย 'ผมดืม่เยอะไปหน่อย ผมเพิง่เข้ามาเอง  

ยังไม่ได้ท�าอะไรเลย...'

พอได้ฟังเชอเยี่ยนฉินก็ถอนใจโล่งอก เดินเข้ามาโน้มน้าว 'พี่ มันก็ยัง
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ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เหรอ พี่ก็ไม่ต้องโมโหถึงขนาดนี้หรอก เต๋อไจ่* ก็แค่

ดื่มเยอะไปหน่อย ไม่รู้ว่าตัวเองท�าอะไรลงไป...'

ไม่รอให้เธอพูดจบ เวินอี่ฝานก็เอ่ยขัดจังหวะ 'หนูจะแจ้งต�ารวจ'

'...'

'ยายเด็กคนนี ้พดูอะไรของเธอเนีย่ จะแจ้งต�ารวจหาพระแสงอะไรกนั!' 

เชอเยี่ยนฉินขมวดคิ้ว 'น้าเขาก็แค่ดื่มเยอะไปหน่อย เธอดูเสื้อผ้าของเธอก็

เรียบร้อยดีอยู่ไม่ใช่หรือไง ถ้าชาวบ้านรู้เข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน'

เวินเหลียงเสียนรักหน้าเป็นที่สุด เขากลัวชาวบ้านจะล่วงรู้ว่าเขาดูแล 

หลานสาวจนมีสภาพแบบนี้ 

'อาเจี้ยง ไม่เป็นไรก็ดีแล้ว ลุงใหญ่จะจัดการเรื่องนี้ให้เธอเองนะ แต่

เรื่องนี้ไม่จ�าเป็นต้องเอะอะไปถึงนอกบ้านหรอก'

เวินอี่ฝานเงยหน้าขึ้น

เธอกวาดตามองหน้าเชอเยีย่นฉิน เวนิเหลยีงเสยีน ท้ายท่ีสดุกจ้็องหน้า 

เชอซิงเต๋อที่ก�าลังได้ใจอยู่เล็กน้อย เมื่อนึกถึงค�าพูดของเขาเมื่อครู่นี้ เธอก็

พูดซ�้าอีกครั้งด้วยอารมณ์สงบนิ่ง ร่างกายยังคงสั่นเทิ้ม 

'หนูจะแจ้งต�ารวจ'

'...'

'เธอยงัมหัีวจติหัวใจมัย้เนีย่! อยากให้น้าของเธอตดิคกุใช่ปะ!' เชอเย่ียนฉิน 

เดือดพล่าน 'เขาก็แค่เมาแล้วเดินเข้าผิดห้อง อีกอย่างเธอกลัวว่าวันหลัง

เรื่องนี้จะไม่กลายเป็นขี้ปากคนอื่น...'

เวินอี่ฝานเอ่ยขัดจังหวะ 'ก็แล้วแต่'

'...'

'หนไูม่สนหรอกว่าคนอืน่จะพูดยังไง' เวินอีฝ่านหยิบมอืถอืมาจากข้างตวั  

พดูไปพลางโทร 110 ท่วงท่าเธอแข็งท่ือราวกบัหุ่นยนต์ 'คนอืน่จะเม้าท์กนัยังไง 

* ไจ่ (仔) แปลว่าเด็กผู้ชาย พ่อแม่ชาวจีนบางพื้นท่ีจะตั้งช่ือเล่นลูกชายโดยการน�าค�าว่าไจ่มาไว้ด้านหลังพยางค์
สุดท้ายของชื่อจริง
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หนูไม่แคร์ หนูแค่อยากแจ้งต�ารวจ'

พอได้ฟังเชอซิงเต๋อก็กะจะเดินไปแย่งมือถือเธอมา ทว่าปลายสายมี

คนรับสายแล้ว

เวินอี่ฝานนั่งอยู่บนเตียง ตัวสั่นเทิ้มอย่างควบคุมไม่อยู่ เธอพยายาม

ท�าให้ตัวเองสงบลง เล่าถึงสถานการณ์ตามจริงไปรอบหนึ่ง

เชอซิงเต๋อหันไปมองเชอเยี่ยนฉินด้วยสีหน้าลุกลี้ลุกลนทันที 

เชอเยี่ยนฉินก็ปลอบเขาไปว่า 'ไม่เป็นไรนะ'

พูดจบเวินอ่ีฝานก็ไม่แลไปทางพวกเขาสามคนอีก มือยังคงสั่นเทา 

แล้วเริ่มโทรไปหาจ้าวหยวนตง

อาจเป็นเพราะก�าลงันอนหลบัอยู่ ผ่านไปครึง่นาทีจ้าวหยวนตงจึงค่อย

รับสาย

'อาเจี้ยง?'

เวินอ่ีฝานสูดจมูกฟึดฟัด พอได้ยินเสียงของแม่ น�้าตาท่ีพยายาม 

กลั้นเอาไว้ก็ร่วงลงมาในเวลานี้ ไม่รอให้เธอได้ทันเอ่ยปาก เชอเย่ียนฉินก็

แย่งมือถือไปจากมือเธอแล้วหัวเราะเสียงเย็น 

'จ้าวหยวนตง ดูลูกสาวสุดที่รักของเธอสิ!'

'...'

'ฉนัช่วยเธอเลีย้งลกูอย่างล�าบากยากเย็น แล้วผลสดุท้ายเป็นไง! ตอนนี้ 

ลูกเธออยากเอาน้องชายฉันเข้าคุก ฉันจะบอกเธอไว้ตรงนี้เลยนะ ถ้าวันนี้

เธอไม่แก้ปัญหานี้ให้ฉัน กอ็ย่าคดิท่ีจะมีชีวิตสขุสบายไปได้!' เชอเย่ียนฉินเอ่ย  

'น้องชายฉันไปท�าอะไรให้ เขาก็แค่เมาแล้วเข้าผิดห้อง! ยังไม่ได้ท�าอะไร

ลูกสาวเธอเลย! ลูกสาวเธอก็พยายามจะมาปรักปร�าเขาด้วยโทษข่มขืน!  

เด็กคนนี้ใจจืดใจด�าเหลือเกิน!'

เหมือนว่าเชอเยี่ยนฉินเดือดดาลจนถึงขีดสุด ก่นด่าไปพักหนึ่ง

เวินอี่ฝานก็ไม่มีแรงที่จะแย่งมือถือกลับมา

หลังจากนั้นครู่ใหญ่เชอเยี่ยนฉินจึงโยนมือถือกลับมาให้เธอ
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เวนิอ่ีฝานจ้องหน้าจอท่ีบ่งบอกว่าจ้าวหยวนตงยังอยู่ในสาย จู่ๆ เธอก็

ไม่กล้าฟังสักเท่าไหร่ เมื่อนึกไปถึงครั้งก่อนตอนที่เธออยากให้แม่มารับเธอ

กลับไป แม่ก็ไม่ฟังอะไรเธอเลยแล้ววางสายไปทันที

เธอก�าหมัดแน่น ค่อยๆ เอามือถือแนบหู

ขอร้องล่ะ แม่ ขอร้องล่ะ หนูขอร้องล่ะ แม่ช่วยหนูทีเถอะ แม่ 

อย่าทอดทิ้งหนูอีกเลยนะ

ครูต่่อมาเสยีงล�าบากใจของจ้าวหยวนตงกด็งัมาจากปลายสาย 'อาเจีย้ง  

มีอะไรเข้าใจผดิกนัหรอืเปล่า ป้าใหญ่บอกแล้วว่าน้องชายเธอไม่ใช่คนอย่างนัน้... 

ลูกก็อย่าคิดมากเลยนะ อีกสองวันแม่ก็จะไป...'

เวินอี่ฝานไม่ทนฟังอีกต่อไป กดวางสายทันที

ยากนักที่จะใช้ค�าพูดมาอธิบายถึงความรู้สึกของเธอในตอนนี้

เธอไม่เคยรู้เลยว่าที่แท้แล้วตัวเองก็มีด้านนี้เหมือนกัน

วินาทีนั้นเธอเพียงแต่หวังว่าให้โลกทั้งใบดับสิ้นไปซะ

เช้ามืดวันนั้นที่ยุ่งวุ่นวาย

ทางต�ารวจน�าตวัเวนิอ่ีฝานและเชอซิงเต๋อไปยงัสถานตี�ารวจ เธอเล่าถงึ 

เหตุการณ์เม่ือคืนท่ีผ่านมา บวกกับเรื่องราวท่ีผ่านมาในระยะเวลาหนึ่งปี 

หลงัจากนัน้เธอก็ไม่กลบัไปท่ีบ้านลงุใหญ่อกี แต่ไปพกัท่ีบ้านของต�ารวจหญงิ

นายหนึ่ง

ต�ารวจหญิงนึกสงสารท่ีเธอต้องประสบเคราะห์กรรมแบบนี้จึงให ้

ค�าปรึกษากับเธอ และบอกว่าเธอจะพักอยู่ที่บ้านนี้นานเท่าไหร่ก็ได้

ต�ารวจหญิงมีลูกสาวคนหนึ่งช่ือว่าเฉินซี เธอเป็นเพื่อนห้องเดียว 

กบัเวินอีฝ่านพอดี เวลาอยู่ท่ีโรงเรยีนท้ังสองคนไม่ได้คยุกนัมากนกั แต่เฉินซี 

เป็นคนเฟรนด์ลี่มาก เธอไม่พูดถึงเรื่องที่เวินอี่ฝานประสบพบเจอมาเลย

เพียงแต่ชวนคุยเรื่องสัพเพเหระทั่วไป

พอตกกลางคนืระหว่างท่ีเฉินซีคยุกบัเธอ จู่ๆ  กล็กุข้ึนว่ิงเข้าไปในห้อง 
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'จริงสิ ฉันว่าฉันจะเปลี่ยนมหา'ลัยแล้ว ฉันไม่อยากเรียนเกี่ยวกับ 

ทรัพยากรมนุษย์อะ! โอ๊ย ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย!'

พอได้ยินค�าว่า 'เปลี่ยนมหา'ลัย' เวินอี่ฝานก็ขยับเปลือกตาเล็กน้อย

เธอพลันนึกได้ว่าตัวเองก็เลือกมหาวิทยาลัยหนานอู๋เพราะแม่ขอร้อง 

แล้วก็นึกถึงค�าพูดที่เพิ่งคุยกับแม่ทางโทรศัพท์เมื่อไม่นานนี้

เธอก้มหน้าลงจ้องรอยแดงบนข้อมือท่ีถกูเชอซิงเต๋อบีบด้วยสหีน้านิง่งนั

ผ่านไปไม่นานเวินอี่ฝานก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องของเฉินซี

ในเวลานี้เฉินซีก�าลังนั่งอยู่ท่ีโต๊ะ เธอเพิ่งเปิดคอมพิวเตอร์ หางตาก็

เหลือบเห็นเงาร่างของเวินอี่ฝาน เธอเลยหันมาถามพลางหัวเราะคิกๆ 

'มีอะไรเหรอ'

เวนิอีฝ่านจ้องไปท่ีหน้าจอคอมพวิเตอร์ 'เฉินซี ฉันขอใช้คอมพิวเตอร์

ของเธอหน่อยได้มั้ย'

'ได้สิ' เฉินซีตอบในทันที 'เธอจะท�าอะไรเหรอ'

ภายในห้องเงียบไปหลายวินาที

คล้ายว่าแสงในดวงตาของเวินอ่ีฝานจะมอดดบัลงขณะท่ีเธอเอ่ยเบาๆ 

'ฉันอยากเปลี่ยนมหา'ลัยน่ะ'

ช่วงต่อมาเวินอี่ฝานก็พักอยู่ที่บ้านของเฉินซีตลอด

แม้ว่าจะพ้นออกมาจากคนอย่างเชอซิงเต๋อแล้ว ทว่าถ้ายังไม่ถงึตสีาม 

เวินอ่ีฝานก็ยังคงนอนไม่หลับ เธอไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยเลย มักจะ 

หลับไปแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมา มักจะรู้สึกว่ามีคนมาทับร่างเธออยู่

เธอรู้สึกเหมือนหายใจไม่ค่อยออกอยู่ทุกวัน

เวินอ่ีฝานไม่อยากติดต่อกับใครหน้าไหนท้ังนั้น ทุกวันเธอจะหดตัว 

อยู่แต่ในกระดองของตวัเอง เพยีงแต่ฟังท่ีต�ารวจหญิงก�าชับ ถ้ามีอะไรท่ีต้อง

ให้การเพิ่มเติมจึงจะออกจากบ้านไปยังสถานีต�ารวจ

ทว่าเพราะบนร่างของเวนิอ่ีฝานไม่มร่ีองรอยการถกูท�าร้าย แล้วก็ไม่มี
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หลักฐานอะไร บวกกับเวินเหลียงเสียนและเชอเย่ียนฉินก็ให้การเข้าข้าง 

เชอซิงเต๋อ สดุท้ายแล้วเชอซิงเต๋อก็ไม่ได้ถกูลงโทษหนกัหนาอะไร เพียงแค่

ถูกกักตัวไม่กี่วัน

เรื่องนี้ลือกันไปทั่วเขตหนึ่งของเมืองเป่ยอวี๋

ชาวบ้านต่างลอืกนัว่ามีน้าของครอบครวัหนึง่ไปข่มขืนหลานสาวของ

ตัวเอง

เวนิอ่ีฝานขลกุตวัอยู่แต่ในบ้านของเฉินซีทุกวนัเลยไม่รูเ้รือ่งราวเหล่านี้  

เธอกนิไม่ได้นอนไม่หลบั รูส้กึว่าชีวติช่างเป็นทุกข์เหลอืเกนิ เกนิท่ีจะทนไหว 

ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นได้ชัดว่าเธอผ่ายผอมลง

เธอรู้สึกว่าสภาพตัวเองเช่นนี้ดูไม่ค่อยปกติเท่าไหร่

เวินอี่ฝานไม่อยากจะไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้แล้ว

เธอไม่อยากอยู่ในเมืองนี้ แล้วก็ไม่อยากคิดอะไรอีกแล้ว

เธอคิดแต่เพียงว่าอยากได้จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยโดยเร็ว 

พอได้มาแล้วเธอก็จะออกจากเมืองนี้ทันที

ออกไปให้ไกลจากเรื่องเหล่านี้

ในช่วงเวลานั้นเวินอี่ฝานใช้ชีวิตไปอย่างเบลอๆ

เธอไม่ได้ตดิต่อกบัโลกภายนอกเลย มอืถอืกปิ็ดมาเป็นเวลานาน สิง่ท่ี 

เธอใช้เวลาท�านานที่สุดในทุกวันคือการเหม่อลอยอยู่ในมุมหนึ่ง

เวินอี่ฝานรู้สึกว่าตัวเองท�าตัวแปลกมาก

ทั้งๆ ที่ช่วงก่อนเธอยังรู้สึกว่าแสงรุ่งอรุณอยู่ไม่ไกลแล้ว

ทั้งๆ ที่ช่วงก่อนเธอยังรู้สึกว่าชีวิตก�าลังจะดีขึ้น

ทว่าในยามนี้เธอกลับควบคุมพลังด้านลบของตนเองไม่ได้เลย

ทุกวันขณะท่ีเธอเอาแต่นึกถึงตอนท่ีเชอซิงเต๋อมาทับร่างตัวเอง  

ความคิดนั้นก็มักจะผุดขึ้นมา

เธอคิดอยากตายแทบทุกวัน

ช่วงอาทิตย์นัน้ท่ีได้รบัจดหมายตอบรบั ในเมืองเป่ยอว๋ีกฝ็นตกปรอยๆ 
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ติดต่อกันหลายวัน

วันนั้นพอเช็กการประกาศผล เฉินซีก็ดีใจเป็นท่ีสุด กอดเธออย่าง 

ตื่นเต้น 'ดีจังเลย ฉันกับแฟนได้เข้าเรียนในคณะเดียวกัน แล้วพวกเรายัง 

ได้ไปเรียนมหา'ลัยเดียวกันด้วย'

ชั่วพริบตานั้นความคิดของเวินอี่ฝานก็หลุดออกมาจากความมืดมิด

จู่ๆ เธอก็นึกได้ว่าช่วงนี้เธอลืมอะไรไปบางอย่าง

เธอตกลงกับซังเหยียนว่าจะไปเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน

...ทว่าเธอลืมไป

เธอเปลี่ยนมหาวิทยาลัย แล้วก็ไม่ได้บอกซังเหยียน

ขณะที่ความคิดนี้ผุดขึ้นมา เวินอี่ฝานก็ยังคงสงบนิ่งมาก เหมือนเธอ

คดิว่าผลลพัธ์มันกค็วรจะเป็นอย่างนีอ้ยู่แล้ว ผ่านไปครู่ใหญ่เธอจึงลกุข้ึนไป 

ควานหามือถือในกระเป๋านักเรียนที่ช่วงนี้ไม่ได้หยิบออกมาเลย

เธอกดปุ่มเปิดเครื่อง

ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านและสายที่ไม่ได้รับก็เด้งขึ้นมาเป็นกอง

ซังเหยียนส่งข้อความให้เธอหลายสิบข้อความ

ข้อความล่าสุดที่เขาเพิ่งส่งมาคือเมื่อชั่วโมงที่แล้ว

'ฉันจะไปหาเธอนะ'

เวินอี่ฝานจ้องข้อความนั้นอยู่นาน

เฉินซีท่ีอยูข้่างๆ พบว่าเธอเหม่อลอยจงึเอ่ยขัดจงัหวะเพ่ือเบนความสนใจ 

ของเธอ 'เป็นอะไรไปเหรอ'

เวินอี่ฝานเงยหน้าขึ้น 'ฉันจะออกไปข้างนอกหน่อยนะ'

'หา?' นี่เป็นครั้งแรกในเวลาครึ่งเดือนท่ีผ่านมาท่ีเวินอี่ฝานเอ่ยปาก 

ขอออกจากบ้านเอง เฉินซีเลยแปลกใจเลก็น้อย 'มีอะไรเหรอ เธอจะไปไหนอะ  

ให้ฉันไปเป็นเพื่อนมั้ย'
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เวินอี่ฝานยิ้มเล็กน้อย 'ไม่ต้องหรอก ฉันไปหาเพื่อนคนนึงอะ'

'โอเค'

เวินอ่ีฝานลุกขึ้นเดินไปตรงทางเข้าแล้วเปิดประตูออก แล้วก็มีเสียง

ของเฉินซีดังตามมา 

'เอ๊ะ! จริงสิอี่ฝาน ข้างนอกฝนตกนะ เธอเอาร่มออกไปด้วยเถอะ!'

เฉินซีพูดไปพลางวิ่งเอาร่มมายัดใส่มือเธอ

เวินอี่ฝานมองไปทางเฉินซีพลางเอ่ยเบาๆ 'ขอบคุณนะ'

'ขอบคุณอะไรกันล่ะ!' เฉินซียกยิ้ม 'ไปเที่ยวกับเพื่อนให้แฮปปี้ๆ นะ'

พอได้ยินค�าพดูนีเ้วินอ่ีฝานกเ็งยีบไปหลายวนิาทีแล้วเอ่ยว่า 'จ้ะ' ก่อนจะ 

ออกจากบ้านไป

ท้องฟ้าภายนอกมืดสลวั ฝนตกไม่หนกัเท่าไหร่ คล้ายกบัเข็มเล่มเลก็ๆ 

ตกลงมาอย่างไร้สุ้มเสียง เมฆหมอกตรงหน้าดูหนาทึบ ดินโคลนก็มีท่ี 

ลึกบ้างตื้นบ้าง

เวินอ่ีฝานก�าลังนึกถึงสถานท่ีท่ีปกติซังเหยียนจะลงรถประจ�าทาง  

เธอจึงเดินไปทางบ้านลุงใหญ่

เพิง่เดินไปถงึตรอกเลก็ๆ ตรอกนัน้ เวนิอีฝ่านกเ็จอกบัเชอซงิเต๋ออกีครัง้  

คล้ายว่าจะนึกไม่ถึงท่ีเจอกับเธอ เขาตะลึงไปเล็กน้อยแล้วเข้ามากระชาก

แขนเธออีกครั้ง คล้ายคนชั้นต�่าที่พบกับความส�าเร็จ 

'โอ้ ซวงเจี้ยง'

'...' ความเจ็บปวดรวดร้าวของเวินอี่ฝานพุ่งพรวดขึ้นมาอีกครั้ง เธอ

ออกแรงสลัดให้หลุดจากมือเขา

'เธอกล้าแจ้งต�ารวจใช่ม้ัย เธอว่าเรือ่งท่ีเธอแจ้งต�ารวจไป ระหว่างพวกเรา 

สองคนใครจะเสียหายมากกว่ากัน น้าน่ะไม่เป็นไรหรอก แต่เธอน่ะสิ โดน

ชาวบ้านเม้าท์ซะจนมสีภาพแบบนี?้' อาจเป็นเพราะเขาโดนกกัตวัท่ีสถานตี�ารวจ 

ซะหลายวัน หน้าตาจึงค่อยๆ แฝงไปด้วยความโหดร้ายป่าเถื่อน 'อีกอย่าง
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เรื่องนี้จะมาโทษน้าคนเดียวก็ไม่ได้ปะ เธอหน้าตาอย่างกับอีนังร่าน วันๆ 

อยู่บ้านก็ใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้น ก็ไม่ได้เพราะว่าเธออยากจะอ่อย...'

ไม่รอให้เขาพูดจบ จู่ๆ ซังเหยียนก็ปรากฏตัวขึ้น เขาดึงตัวเวินอี่ฝาน

มาอยู่ด้านหลังแล้วพุ่งเข้าใส่เชอซิงเต๋อทันที

ใบหน้าของซังเหยียนแฝงไปด้วยความโหดเห้ียม ออกแรงชกไปท่ีหน้า

เชอซิงเต๋อหมัดหนึ่ง จากนั้นก็กระทุ้งเข่าใส่ท้องอีกฝ่าย ท่าทางเหมือน 

คนขาดสติที่ใช้ก�าลังไม่ยั้ง

เสียงกระแทกตุบตับดังลั่น

เชอซิงเต๋อไม่อาจสูก้ลบัได้เลย เขาโดนเตะโดนต่อยจนเริม่ร้องขอชีวิต

เวินอี่ฝานดึงสติกลับมาได้โดยพลัน เธอไม่อยากให้ซังเหยียนต้องมา

เก่ียวข้องกับเรือ่งเหล่านี ้แล้วก็ไม่อยากให้เขาต้องมีปัญหาเพราะเธอ จงึรบี

เข้าไปดึงข้อมือเขาให้เดินไปอีกทาง

ซังเหยียนเดินตามเธอไป 'คนนั้นเป็นใคร'

เวินอี่ฝานไม่ได้หันไปมองเขา 'ฉันไม่รู้จัก'

ทั้งสองคนยังคงเดินต่อไป

ซังเหยียนก็เอ่ยขึ้นอีก 'เธอไม่เป็นไรใช่มั้ย'

เวินอี่ฝานตอบอืมไปเบาๆ

'เวินซวงเจีย้ง วันหลงัถ้าเย็นขนาดนีแ้ล้ว เธอก็ไม่ต้องลงมาก่อนหรอก' 

เพราะผู้ชายท่ีเจอเม่ือครู่นี้ ซังเหยียนจึงอดพูดไม่ได้ 'ฉันจะไปหาเธอท่ีตึก 

ที่เธอพักเอง'

เวินอี่ฝานยังคงเงียบกริบ

'ช่วงนีเ้ธอยุ่งมากเหรอ' เม่ือซังเหยียนสมัผสัได้ว่าเธอดแูปลกไป เขาก ็

ชะงักไปสองวินาที 'ฉันติดต่อเธอไม่ได้เลย เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่า'

'เปล่า มือถือฉันเสียน่ะ' เวินอี่ฝานถือร่มให้สูงหน่อยเพื่อบังฝนให้เขา 

'ท�าไมนายถึงมาที่นี่ล่ะ'

'อ้า' ซังเหยียนรับร่มมาจากมือเธอ เอ่ยอย่างเป็นเรื่องธรรมดามาก 
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'พวกเราตกลงกนัไว้แล้วไม่ใช่เหรอ พอได้จดหมายตอบรบั ฉันกจ็ะมาหาเธอไง'

'...'

เผลอแวบเดียวทั้งสองคนก็เดินมาถึงตรอกหนึ่ง

ว่างเปล่าไร้ผูค้น แสงไฟมืดสลวั มียุงบินว่อนอยู่ตรงหน้าไม่กีต่วั เสยีง

ฝนตกดังเปาะแปะ ในช่วงฤดูร้อนท่ีอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้คล้ายว่าจะ 

แฝงไปด้วยความเย็นสบายอยู่หลายส่วน

อาจเป็นเพราะซังเหยยีนเกรงว่าผูช้ายคนท่ีเจอเมือ่ครูน่ีจ้ะส่งผลกระทบ 

ต่อความรู้สึกเธอ เขาก็เลยพูดเยอะกว่าปกติ 

'ฉันได้จดหมายตอบรับแล้วนะ ฉันสอบติดคณะวิศวฯ คอมฯ ท่ี 

หนานอู๋ เธอคะแนนน้อยกว่าฉันหน่อย แต่คะแนนของเธอน่าจะเข้าคณะนัน้

ได้สบาย...'

เวินอี่ฝานจ้องหนุ่มน้อยตรงหน้า คล้ายก�าลังตั้งใจฟังที่เขาพูด แต่ก็

คล้ายกับเธอไม่ได้ฟังอะไรเลย

ค�าพูดจากปากเชอซิงเต๋อยังดังก้องวนเวียนอยู่ในความคิดเธอ

'นี่เป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าจะตายไป เธอรู้มั้ย'

เธอนึกย้อนซ�้าไปซ�้ามา

อีนังโสเภณี

อีนังร่าน

ค�าเหล่านี้...

เวินอี่ฝานจ�าความรู้สึกของตนเองในตอนนั้นไม่ได้

เธอจ�าได้เพียงว่าตอนนั้นเธอไม่แคร์ว่าใครหน้าไหนจะรู้เรื่องนี้บ้าง  

ถึงชาวบ้านจะลือกันว่าอย่างไรเธอก็ไม่สนใจ

ทว่าเธอไม่อยากให้ซังเหยียนรู้ ไม่อยากเลยแม้สักนิดเดียว

เธอไม่อยากเผยพิรุธออกมาแม้แต่น้อย

เธอไม่รู้ว่าควรจะอธิบายอย่างไรดี เขาถึงจะไม่เคลือบแคลงสงสัยเลย

สักนิด เธอคิดได้แต่เพียงวิธีท่ีต้องใช้ค�าพูดรุนแรงเพ่ือท�าลายศักดิ์ศรีเขา 
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ให้ย่อยยับ

เวนิอีฝ่านไม่อยากให้ซังเหยียนมีสภาพอย่างในตอนนี ้เขาต้องใช้เวลา

เดินทางมาตั้งไกลเพียงเพื่อมาพบเธอ

นี่คือความผิดของเธอเอง

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม แม้จะสืบสาวราวเรื่องถึงสาเหตุ ก็แค่

เพราะเธอลืมบอกเขา

ไม่มีความจ�าเป็นต้องให้ซังเหยียนมาแบกรับ

คนอย่างเธอทนไม่ได้ที่เขาจะมาท�าดีกับเธอแบบนี้

พวกเขาน่าจะขาดการติดต่อกนัไปต้ังนานแล้ว ครัง้ก่อนท่ีเธอบอกเขา

ทางโทรศัพท์ว่าอย่ามากวนเธออีก พวกเขาก็ควรท่ีจะจบความสัมพันธ์กัน

ไปแล้ว

...มันควรจะจบไปตั้งนานแล้ว

จู่ๆ เวินอี่ฝานก็เอ่ยขัดจังหวะ 'ซังเหยียน'

'หืม?'

'ฉันไม่ได้เลือกมหา'ลัยหนานอู๋นะ'

พอได้ยินเธอพูด ซังเหยียนก็จ้องเธอนิ่งเหมือนจะไม่เข้าใจ เขาย้ิม 

มุมปากขึ้นทันที 

'เธอล้อฉันเล่นใช่ปะ'

เวินอี่ฝานเอ่ยด้วยน�้าเสียงจริงจัง 'เปล่า'

'...'

ซังเหยยีนมองตรวจสอบสหีน้าเธอ ผ่านไปหลายวินาทีเขาจึงตระหนกั

ได้ว่าเธอพูดความจริง เขาค่อยๆ หุบยิ้มลง ครู่ใหญ่จึงถามขึ้น 

'แล้วเธอเลือกที่ไหน'

เวินอี่ฝานตอบตามจริง 'อี๋เหอ'

'ท�าไม'

'...'
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ซังเหยียนจ้องหน้าเธอ ลูกกระเดือกค่อยๆ ขยับ เค้นค�าพูดออกมา

อย่างยากล�าบาก 

'ท�าไมเธอถึงเลือกอี๋เหอล่ะ'

เวินอี่ฝานบังคับให้ตัวเองสบตาเขา ชั่วเวลานั้นเธอคิดหาเหตุผลอื่นที่

ตัวเองเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไม่ออกจริงๆ เลยอ้างเหตุผลมั่วซั่วไป

'ฉันตกลงกับคนอื่นไว้แล้วน่ะ' 

'แล้วฉันล่ะ' ดูเหมือนซังเหยียนจะรูส้กึว่าช่างไร้สาระสิน้ด ีเขาจ้องหน้าเธอ  

'เธอไม่มีอะไรอยากบอกฉันเหรอ' 

เวินอี่ฝานเม้มปาก ไม่พูดไม่จา

ภายในตรอกเงียบสงัดเหลือเกิน

ซังเหยียนมองเธอเงยีบๆ คล้ายว่าก�าลงัรอค�าตอบจากเธอ หลงัจากนัน้ 

ครู่หนึ่งเขาก็หลับตาลง เป็นครั้งแรกที่เขาเรียกเธอเสียดูห่างเหิน 

'เวินอี่ฝาน ฉันเป็นแค่ตัวส�ารองของเธอเหรอ'

'นายจะคดิอย่างนัน้กไ็ด้' เวนิอ่ีฝานเงยหน้าข้ึน เธอรูส้กึเพยีงว่าหนุม่น้อย 

ท่ีอยู่ตรงหน้าดูสะอาดบรสิทุธิเ์หลอืเกนิ เขาไม่ควรจะต้องมาคบกบัคนอย่างเธอ  

'ได้จดหมายตอบรับมาแล้ว นายอยู่ที่เมืองหนานอู๋ก็ดีแล้วนี่'

'ถ้าเธอไม่อยากเข้ามหา'ลัยเดียวกับฉัน เธอก็บอกฉันมาตรงๆ เลยสิ' 

ซังเหยียนเอ่ยเสียงแผ่วเบา 'ไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้'

'งั้นฉันขอพูดตรงๆ เลยนะ ซังเหยียน ฉันไม่ชอบเอามากๆ เลย'  

เวินอ่ีฝานเอ่ยอย่างสงบนิ่ง 'ฉันไม่ชอบท่ีนายคอยมาหาฉันท่ีเมืองเป่ยอว๋ี 

อยู่ตลอด แล้วทุกครั้งฉันก็ร�าคาญมากด้วยที่ต้องออกมาเจอนาย'

'...'

'เมืองเป่ยอวีอ๋ยู่ใกล้เมืองหนานอู ๋งัน้ฉันก็ไปเมืองท่ีไกลหน่อยแล้วกนั 

โอเคมั้ย' เวินอี่ฝานพูดจนจบโดยไม่กะพริบตา 'วันหลังฉันไปถึงเมืองอี๋เหอ

แล้ว หวังว่านายจะไม่ไปหาฉันอีกเหมือนในตอนนี้นะ'

ตั้งแต่เติบโตมา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกท่ีเวินอ่ีฝานพูดจาแรงท่ีสุดกับ 
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คนอื่น

เธอไม่เคยคดิเลยว่าอกีฝ่ายท่ีต้องทนฟังค�าพูดเหล่านีจ้ะเป็นซังเหยียน

หยดน�้าเกาะอยู่ท่ีขนตาและผมเผ้าของซังเหยียนเต็มไปหมด เสื้อก็

เปียกไปเสยีครึง่ ดวงตาเขาด�าขลบั เธอมองอารมณ์เขาไม่ออก เขาขยับปาก 

เล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมา

ไม่รู้ว่าเสียงน�้าหยดดังมาจากที่ใด

เสียงดังเปาะแปะ...คล้ายเป็นเสียงหยาดน�้าตาหยดลงมา

ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่

เหมือนว่าซังเหยียนจะเดาอะไรข้ึนมาได้ เขายกมุมปากเล็กน้อย 

สีหน้านิ่งอึ้งไปบ้าง 

'เพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่เธอไม่ยอมตอบข้อความฉันก็เพราะเรื่องนี้?'

'อืม'

'เวินอ่ีฝาน' ซังเหยียนเรียกเธอเป็นครั้งสุดท้าย ลูกกระเดือกขยับ 

อีกครัง้ ราวกบัก�าลงัควบคมุอารมณ์ตวัเอง เขาค่อยๆ ก้มหน้าลง เอ่ยพลาง

หัวเราะเยาะตัวเอง 'ฉันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นปะ'

เวนิอ่ีฝานรูส้กึคอแห้งผาก เธอเคลือ่นสายตาไปทางอ่ืน ไม่มองเขาอกี

คล้ายว่าจะรกัษาเกยีรตขิองตวัเองเป็นครัง้สดุท้าย ซังเหยียนย้ิมน้อยๆ 

'วางใจเถอะ ฉันจะไม่มากวนเธออีก'

ช่วงเวลาหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่คุยกันอีก

ซังเหยียนยังคงเดนิไปส่งเธอถงึตึกท่ีพกั เขาคนืร่มใส่มือเธอ ดเูหมอืน

ยังอยากจะพดูอะไรอีก แต่ก็ไม่ได้พูดออกมา เขามองหน้าเธอพลางเอ่ยเบาๆ 

'ฉันไปล่ะ'

เวินอี่ฝานตอบไปว่าอืม

เขาเพิ่งเดินไปไม่กี่ก้าวก็หันหน้ากลับมาเอ่ยค�าว่า 'ลาก่อน' พูดจบก็

หมุนตัวเดินไปตามตรอกนั้น

เงาหลังเขาผอมสูง เวลาเดินเขามักจะเดินหลังตรง คล้ายไม่เคยยอม



First Frost วันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ 368

ก้มหัวให้ใคร

แล้วเขาก็ไม่ได้หันหน้ากลับมาอีก

เหมือนหนุ่มน้อยคนนั้นในอดีตที่ยืนอยู่หน้าเครื่องกดน�้า เรียกเธอว่า 

'รุ่นน้อง' อย่างยโสโอหัง

เวนิอีฝ่านยงัคงยืนอยูท่ี่เดมิอย่างเงยีบเชียบ มองดเูขาท่ีตัง้ตารอคอย

เดินทางข้ามเมืองมาหาเธอ ทว่ากลับต้องเดินออกจากสายตาเธอไปด้วย

สภาพแบบนี้

ระหว่างที่ใจลอยอยู่นั้น เวินอี่ฝานคล้ายเกิดภาพลวงตา

สายฝนเป็นเหมือนพลงับางอย่างท่ีไร้รปูกระแทกลงบนตวัเขาทีละหยด 

ท�าลายความหยิ่งยโสในตัวเขาไปทีละนิ้ว

สหีน้าเธออ้ึงไปเลก็น้อย จ้องร่มท่ีอยู่ในมือตวัเอง เธอก้าวไปข้างหน้า

ก้าวหนึ่งโดยไม่รู้ตัว

จากนั้นเวินอี่ฝานก็เห็นว่าเขาหายไปท่ามกลางม่านหยาดฝน

ภายในตรอกเล็กๆ ที่ยาวไกลและมืดมิดคล้ายว่าไม่มีจุดสิ้นสุด

เวินอี่ฝานหยุดชะงัก ดวงตาค่อยๆ แดงก�่าขณะเอ่ยเบาๆ 'ลาก่อน'

ลาก่อน

หนุ่มน้อยที่รักของฉัน

ฉันหวังว่าในชาตินี้นายจะพานพบแต่เรื่องที่สมดั่งใจ

หวังว่านายคงจะไม่เจอคนอย่างฉันอีก

ตั้งแต่นี้ต่อไป

นายกยั็งคงเป็นหนุม่น้อยคนนัน้ท่ีมชีีวติชีวาและเย่อหย่ิงบาดตาบาดใจ

เวินอี่ฝานหยิบกระเป๋าเดินทางลงมาจากเครื่องบิน

เธอมาเจอซังเหยียนตรงทางออกตามท่ีเขาบอกต�าแหน่งมาทางโทรศพัท์  

ความประหม่าผุดขึ้นมาทันทีทันใด เธอเดินเข้าไปหาเขา 

"ท�าไมนายถึงอยู่สนามบินล่ะ"
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ซังเหยียนรับกระเป๋าเดินทางมาจากมือเธอ เอ่ยไปเรื่อย "เดิมทีฉัน

ก�าลังจะเตรียมตัวกลับน่ะ"

"..."

"ไปกันเถอะ" ซังเหยียนเดินไปข้างหน้า "หาโรงแรมก่อนแล้วกัน"

เวนิอ่ีฝานเดินตามเขาไป จ้องมือชายหนุม่อีกข้างท่ียังว่างอยู่ แล้วเธอ

ก็ยื่นมือไปกุมมือเขาอย่างลังเล

ซังเหยียนหันมามองแล้วกุมมือเธอตอบ

"เมื่อวานฉันค้นท้ายรถ เห็นว่านายไม่ได้เอากระเป๋าเดินทางมาด้วย" 

เวนิอีฝ่านเลยีมุมปาก อธบิายเบาๆ "พอดีหัวหน้าฉันอนญุาตให้ฉันหยุดงาน

สามวันน่ะ ฉันก็เลยมาที่นี่ แล้วถือโอกาสเอาเสื้อผ้ามาให้นายด้วย"

ซังเหยียนตอบอืมเบาๆ

หลังจากท้ังสองคนออกจากสนามบิน ซังเหยียนจึงพบว่าภายนอก 

ฝนเริ่มตกปรอยๆ ไม่รู้ว่าตกตั้งแต่เมื่อไหร่ เขาชะงักไปชั่วครู่ มองไปทาง 

เวินอี่ฝาน 

"เธอรออยู่ตรงนี้นะ ฉันไปซื้อร่มข้างในแป๊บนึง"

เวินอี่ฝานพยักหน้า

เธอจ้องมองเงาหลังของซังเหยียน ผ่านไปสักครู่จึงเบนสายตากลับ

จากนั้นเวินอี่ฝานก็มองดูสายฝนท่ีตกปรอยๆ อยู่ด้านนอก ผ่านไป 

ไม่นานเธอกเ็หลอืบเห็นผูช้ายคนหนึง่สวมเสือ้ยืดสดี�า รปูร่างผอมสงู เดนิฝ่า 

สายฝนตรงไปทางรถบัสของสนามบิน

ชวนให้เธอนึกไปถึงความทรงจ�าในช่วงนั้นอีกครั้ง ท่าทางเธอเหมือน

เหม่อลอย อยากจะเดินตามไปทันที

ครู่ต่อมาซังเหยียนก็ดึงเธอจากด้านหลัง "เธอจะไปไหนน่ะ"

เวินอี่ฝานดึงสติกลับมาโดยพลันแล้วมองหน้าเขา

ซังเหยียนขมวดคิ้ว "ฉันบอกให้เธอรออยู่ตรงนี้ไง"

เวินอี่ฝานมีสีหน้าอึ้งๆ แล้วร้องเรียกเขา "ซังเหยียน"



First Frost วันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ 370

"มีอะไร" 

"ขอโทษนะ" เวนิอ่ีฝานมองเขา ผ่านมาหลายปีแล้วในท่ีสดุเธอกพ็ดูถงึ 

เรื่องราวในอดีตกับเขาอีกครั้ง "ตอนนั้นฉันควรจะเอาร่มให้นาย"

ซังเหยียนยังคิดตามไม่ทัน "อะไรนะ"

ความส�านึกผิดท่ีเพิ่งโผล่มาเอาป่านนี้ค่อยๆ บุกทะลวงเข้าไปใน

ร่างกายเธอทีละชั้นๆ เวินอี่ฝานก้มหน้าลง พยายามอดกลั้นไม่ให้เสียงสั่น

แล้วพูดต่อจนจบ

"...ฉันไม่ควรให้นายกลับไปในสภาพเปียกปอนอย่างนั้น"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3LhOMSD

https://bit.ly/3LhOMSD

