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First Frost วันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ 1
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จรงิๆ กม็เีรือ่งราวในอดีตมากมายทีเ่วนิอีฝ่านจ�าไดไ้มค่อ่ยชดัเจนนกั
เธอไมค่่อยอยากนึกย้อนไปสักเท่าไหร่ แตข่อเพียงนกึยอ้นไปถึงความทรงจ�า

บางอยา่งทีเ่กีย่วกบัซงัเหยยีน ทกุฉาก ทกุรายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ ดเูหมอืนว่าเธอ
จะยงัจ�าไดแ้มน่ไมเ่คยลมื

และเธอกจ็�าไดว้า่ในชัว่พรบิตานัน้
เธอสมัผสัไดอ้ยา่งแจม่ชดัวา่หวัใจตนเองหยุดเตน้ไปครึง่จงัหวะ



ค�ำน�ำ
หากวันหนึ่งต้องมาเป็นรูมเมตกับหนุ่มหล่อสักคน นักอ่านทุกท่านจะ 

ท�าอย่างไรกนัคะ ถ้าเราไม่ได้ชอบเขาเลยสกันดิ มันกค็งจะเป็นเรือ่งท่ีน่าอึดอัดใจ 

แต่ถ้าเราแอบมใีจให้เขาอยู่บ้างล่ะ...ตอนท่ีได้อยูด้่วยกนั ได้ใช้เวลาร่วมกนั กค็งจะ

มีบรรยากาศท่ีชวนให้ใจเต้นตกึตกัไม่น้อยเลยทีเดยีว

เหมอืนอย่างเช่น 'ซังเหยียน' และ 'เวนิอ่ีฝาน' พระเอกนางเอกจากเรือ่ง  

'First Frost วนันี ้วนัไหน ยงัไงกเ็ธอ' นยิายรกัโรแมนตกิท่ีบอกเล่าเรือ่งราวของ

หนุม่สาวท่ีต้องมาอาศยัอยู่ใต้ชายคาเดยีวกนั ท้ังคูเ่ป็นเพือ่นกนัมาก่อน แต่กลบั

มีปฏิสัมพันธ์กันเหมือนเป็น 'คนแปลกหน้า' ซ่ึงท้ังหมดเป็นเพราะในอดีต 

เวินอ่ีฝานเคยปฏิเสธรักซังเหยียน ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอ 

แข็งกระด้างและน่าอึดอัดไม่น้อย

ทว่าเมือ่ท้ังคูต้่องมาอยู่ร่วมห้องพกัเป็นรมูเมตกนัแบบนี ้จะมอีะไรมาท�าลาย

ก�าแพงหินในหัวใจดวงนัน้ลงได้บ้างหรอืไม่ บรรยากาศระหว่างพวกเขาจะชวนใจสัน่ 

แค่ไหน...ถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามเรื่องราวความรักจากห้องพักช้ัน 16 นี ้

ด้วยกนัเลยดกีว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร

เวินอี่ฝาน   นกัข่าวสาวหน้าตาสวยสะดดุตา ดมูเีสน่ห์แฝงความเย้ายวนซ่ึงไม่เข้า
กบันสิยัท่ีเป็นคนเรยีบร้อย พดูน้อย ท�าอะไรเช่ืองช้า มกัไม่แสดงอารมณ์ 
กบัเร่ืองอะไรท้ังนัน้ ดเูป็นคนไร้หัวใจ คนอ่ืนจงึมองว่าเธอหย่ิง เข้าใกล้ 
ได้ยาก แต่ที่จริงแล้วเธอแค่เป็นคนใจเย็น เธอมีความสามารถพิเศษ
ในเรื่องการเต้นและมักจะนอนละเมอ

ซังเหยียน   ชายหนุ่มผู้มีหน้าตาหล่อเหลา ผมด�าตาด�า และมีลักยิ้มท่ีมุมปาก 
ชอบวางท่าอวดดีไม่แคร์ใคร ดูหย่ิงทะนง แต่เขาก็มีเพ่ือนมากมาย 
มีความมั่นใจในตัวเอง หุ้นกับเพื่อนเปิดผับ 'จยาปัน'

จงซือเฉียว  เพือ่นรักของเวินอีฝ่านท่ีคบกนัมาตัง้แต่สมยัเรยีนอนบุาล บุคลกิร่าเรงิ
สดใส ช่างพดู เป็นคนท่ีคอยอยู่เคยีงข้างและช่วยเหลอืเวนิอ่ีฝานเสมอ

เซ่ียงหล่าง  เพือ่นสนทิของเวนิอีฝ่าน หลงัเรยีนจบ ม.ปลาย กไ็ปเรยีนต่อต่างประเทศ  
จึงไม่ค่อยได้ติดต่อกับเวินอี่ฝานนัก รูปร่างหน้าตาหล่อเหลาในแบบ
สุภาพเรียบร้อย สวมแว่นตากรอบบาง บุคลิกดูราวกับเป็นผู้ดี 

ซูเฮ่าอัน   ชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ เป็นเพื่อนกับซังเหยียนมาตั้งแต่สมัยเรียน 
ม.ต้น คุยเก่ง อบอุ่นเป็นมิตร ฐานะร�่ารวย
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ไม่ง่ายเลยกว่าเวินอ่ีฝานจะได้หยุดพักผ่อนสักที คืนนี้เธอเลยเลือกดู

หนังสยองขวัญเสียจนดึกดื่น

ดนตรปีระกอบและเสยีงกรดีร้องในหนงัท�าให้เธอรูส้กึแปลกๆ ทุกฉาก

ดูจืดชืดราวกับน�้าเปล่า ไม่มีฉากใดที่ท�าให้รู้สึกอกสั่นขวัญแขวนเลยสักนิด 

ที่เธอฝืนดูจนจบได้เพราะรู้สึกไม่อยากให้มันค้างคา

พอค�าว่าจบบรบูิรณ์ปรากฏขึน้บนหน้าจอ เวินอีฝ่านถงึกบัรูส้กึเหมือน

หลุดพ้น ความง่วงงุนเข้าครอบง�า ขณะที่เธอด�าดิ่งเข้าสู่โลกแห่งความฝัน 

ทันใดนั้นประตูห้องก็ถูกตบอย่างแรงทีหนึ่ง

เสียงดังปัง!...

เวินอ่ีฝานสะดุ้งลืมตาต่ืนในทันที แสงจันทร์ส่องลอดเข้ามาจาก 

รอยแยกของผ้าม่านตรงหน้าต่าง

เธอมองไปยังประตู ได้ยินเสียงพึมพ�าของชายหนุ่มท่ีก�าลังเมามาย 

รวมถึงเสียงฝีเท้าที่เดินโซซัดโซเซไปอีกทาง

หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงเปิดและปิดประตูซ่ึงกลบเสียง 

การเคลื่อนไหวอื่นแทบจะทั้งหมด

บทที่ 
1

ตัวท็อปแห่งถนนตั้วลั่ว*

* ตั้วลั่ว แปลว่าเสื่อมโทรม
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เธอจ้องอยู่ท่ีประตูอีกหลายวินาทีจนกระท่ังเสียงเงียบสนิท ถึงได้ 

ผ่อนคลายความตึงเครียดลง

เวินอี่ฝานเม้มปาก แล้วอารมณ์เดือดพล่านก็ตามมา

อาทิตย์นี้มันครั้งที่เท่าไหร่กันแล้ว!

พอความง่วงงนุถกูขัดจงัหวะ เวนิอ่ีฝานกไ็ม่สามารถนอนหลบัต่อได้อกี  

เธอพลกิตัวไปมา ลองหลบัตาอีกครัง้ เบนความสนใจไปนกึถงึหนงัท่ีดเูม่ือครู่ 

อย่างเซ็งๆ

เอ๊ะ

เหมือนจะเป็นหนังผีไม่ใช่เหรอ

หรอืว่าจะเป็นหนงัผีท่ีลงทุนน้อย คงนกึว่าจะท�าให้คนขนหัวลกุได้สนิะ

ขณะสะลึมสะลือก็มีภาพใบหน้าผีในหนังผุดข้ึนมาในความคิดของ 

เวินอี่ฝานอย่างประหลาด

หลังจากผ่านไปสามวินาทีเธอก็ลุกข้ึนในทันใดแล้วเปิดโคมไฟตรง 

หัวเตียง

เวลาผ่านไปจนเลยเท่ียงคืน เวินอ่ีฝานหลับไม่ค่อยสนิทนัก ในขณะ

ครึ่งหลับครึ่งตื่นเธอมักจะรู้สึกว่าใบหน้าผีอาบเลือดก�าลังจ้องเธออยู่จาก 

ด้านข้าง จนกระทั่งฟ้าสางเธอจึงฝืนหลับลงไปได้

เวินอี่ฝานสะดุ้งตื่นด้วยเสียงเรียกเข้าจากมือถือ

เพราะนอนดกึและนอนหลบัไม่เตม็อ่ิมจงึรูส้กึเหมือนมีเข็มมาท่ิมแทง

ศีรษะจนเจ็บจี๊ด เธอรู้สึกกระสับกระส่ายอยู่บ้าง ก่อนจะหยิบมือถือข้ึนมา

อย่างเชื่องช้าแล้วกดรับสาย

เสียงเนิบทุ้มของจงซือเฉียวเพื่อนรักสมัยเรียนดังมาจากปลายสาย 

"เดี๋ยวฉันค่อยโทรกลับไปหาเธอนะ"

"..."

เวินอี่ฝานหนังตากระตุก สมองหยุดท�างานไปสองวินาที
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อยู่ดีๆ ก็โทรมาปลุกนี่ก็ถือว่าแย่อยู่แล้วนะ ไม่คิดเลยว่าจะมาแค่

ตัวอย่างหนัง ไม่ได้มาทั้งเรื่อง 

ความง่วงเหงาหาวนอนระเบิดโพลงออกมาเป็นค�าพูดในช่ัวพริบตา 

"เธอตั้งใจจะ..." ทว่ายังพูดไม่ทันจบ อีกฝ่ายก็วางสายไปเสียแล้ว

เวนิอีฝ่านคล้ายชกลงบนฝ้าย* เธอลมืตาข้ึนโดยพลนัแล้วถอนใจอย่าง

หงุดหงิด นอนอยู่บนเตียงอีกสักพักก็หยิบมือถือขึ้นมาดูเวลาแวบหนึ่ง

เกือบบ่ายสองโมงแล้ว

เธอจึงไม่นอนขี้เกียจอีกต่อไป คว้าเสื้อคลุมมาแล้วลุกขึ้นจากเตียง

หญิงสาวเดินเข้าไปในห้องน�้า ขณะแปรงฟันมือถือก็ดังข้ึนอีกครั้ง  

เธอยื่นมือไปสไลด์หน้าจอแล้วเปิดสปีกเกอร์โฟนทันที

จงซือเฉียวเอ่ยปากก่อน "อี่ฝาน! ฉันเพ่ิงเจอเพ่ือนสมัย ม.ปลาย  

หัวฉันมันแผล็บเลย แถมยังไม่ได้แต่งหน้าด้วย ฉันอายจะตายอยู่แล้ว!"

"อย่างเธอจะตายง่ายๆ ได้ยังไง" ฟองเต็มปากเวินอ่ีฝาน ท�าให้เธอ 

พูดเสียงอู้อี้ฟังไม่ชัดเจน "นี่เธอไม่ได้ชนกระเบื้อง** เองเหรอ"

"..." จงซือเฉียวเงยีบไปสามวนิาที ข้ีเกยีจจะต่อปากต่อค�าด้วย "คนืนี ้

ออกมาเท่ียวกนัมัย้คณุนกัข่าวเวนิ คณุท�าโอทีตดิต่อกนัมาอาทิตย์นงึแล้วนะ  

ถ้ายังไม่หาความสุขใส่ตัวเองบ้าง ฉันกลัวว่าเธอจะตายโดยไม่รู้ตัว"

"อืม จะไปเที่ยวไหนล่ะ"

"ไปเท่ียวทางฝ่ังสถานีเธอเป็นไง ไม่รูว่้าเธอเคยไปมัย้ เพือ่นท่ีท�างานฉัน 

บอกว่าทางโน้นมีผับอยู่ร้านนงึ เจ้าของหล่อชะมัดยาด..." จงซือเฉียวชะงกัไป  

"เอ๊ะ ท�าไมทางฝ่ังเธอถงึมีเสยีงน�า้ไหลจ๊อกๆ อยู่ตลอดล่ะ เธอก�าลงัล้างจาน?"

"ฉันก�าลังล้างหน้าแปรงฟันอยู่"

จงซือเฉียวตกตะลึง "เธอเพิ่งตื่นเหรอ!"
* ชกลงบนฝ้าย เป็นส�านวน หมายถึงเวลาทะเลาะกันแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมโต้เถียงหรือตอบโต้
** ชนกระเบ้ือง หมายถึงการตั้งใจให้อีกฝ่ายท�าให้ตัวเองเสียหายหรือเดือดร้อน เพื่อใช้โอกาสนั้นหาผลประโยชน์  
มีที่มาจากการตั้งแผงลอยขายของ เจ้าของแผงเอาเครื่องกระเบื้องของปลอมหรือราคาถูกมาตั้งริมแผงเพื่อให้มีคน
มาชนเคร่ืองกระเบ้ืองตกแตก ซ่ึงเจ้าของแผงก็จะสามารถอ้างว่าเครื่องกระเบ้ืองท่ีตกแตกมีราคาแพงแล้วก็เรียก 
ค่าเสียหายจ�านวนมากกับคนที่มาชนเพื่อหวังเอาก�าไร
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เวินอี่ฝานตอบอืมอย่างขอไปที

"นี่มันบ่ายสองแล้วนะ ถ้าเป็นวันท�างานก็หมดเวลาพักเท่ียงแล้ว"  

จงซือเฉียวรู้สึกแปลกใจ "เมื่อคืนเธอไปท�าอะไรมาฮะ"

"ดูหนังผี"

"เรื่องอะไร"

"เรื่องตื่นจากฝันมาเจอผี"

เห็นได้ชัดว่าจงซือเฉียวเคยดหูนงัเรือ่งนี ้เธอพลนัส�าลกั "หนงัแบบนัน้

ยังเรียกว่าหนังผี?"

"พอดูจบฉันก็นอนเลย" เวินอ่ีฝานท�าเหมือนไม่ได้ยินท่ีเพ่ือนพูด  

ดงึผ้าขนหนจูากด้านข้างมาเช็ดหยดน�า้บนใบหน้า "สดุท้ายจู่ๆ  ฉันกต็ืน่ข้ึนมา 

กลางดึกแล้วเจอผีเข้าล่ะ เหมือนกับในหนังเป๊ะ"

"..."

"ฉันเลยต้องฟัดกับผีทั้งคืน"

จงซือเฉียวพูดไม่ออกอยู่บ้าง "อยู่ดีๆ ท�าไมถึงเปลี่ยนเป็นหนังเรต 

สิบแปดบวกแล้วล่ะ"

เวินอี่ฝานเลิกคิ้ว "แล้วท�าไมต้องเป็นหนังเรตสิบแปดบวกด้วยล่ะ"

"เรื่องบ้าอะไรถึงต้องมาฟัดกันทั้งคืน"

"..."

"พอได้แล้ว อย่าไปยุ่งเรื่องผีเลย พี่ว่าพี่พาน้องไปเที่ยวผู้ชายดีกว่า" 

จงซือเฉียวยิ้มตาหยี "หนุ่มหล่อสดๆ ซิงๆ เร่าร้อนไปถึงทรวง"

"งั้นฉันขอไปยุ่งกับผีต่อดีกว่า" เวินอี่ฝานหยิบมือถือข้ึนมาแล้ว 

เดินออกจากห้องน�้า "อย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียตังค์ฟรี"

"ใครใช้ให้เสียตังค์ล่ะจ๊ะ พวกเราไปเที่ยวผู้ชายแบบฟรีๆ ก็ได้"

"หา?"

"พวกเราแค่ใช้สายตาเหล่ผู้ชายก็พอ"

"..."
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พอวางสายเวินอ่ีฝานก็แจ้งเจ้าของบ้านไปทางวีแชต* ถึงเหตุการณ ์

ท่ีเกิดข้ึนเม่ือคนืนีอี้กครัง้ หลงัจากนัน้เธอกเ็สรมิไปอีกประโยคด้วยความลงัเล 

ว่าหลังจากหมดสัญญาแล้วเธออาจจะไม่เช่าต่อ

เม่ือสองเดอืนก่อนเธอย้ายจากเมืองอ๋ีเหอมายังเมืองหนานอู๋ จงซือเฉียว 

เป็นคนช่วยหาห้องพักนี้ให้ จริงๆ แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาใหญ่อะไร ปัญหา 

เพียงอย่างเดียวก็คือนี่คือห้องชุดท่ีเธอเช่าร่วมกับคนอ่ืน ห้องชุดขนาด 

แปดสบิตารางเมตร เจ้าของตกแต่งโดยแบ่งห้องพักออกเป็นสามห้อง แต่ละห้อง 

มีห้องน�้าอยู่ในตัว ดังนั้นจึงไม่มีส่วนของห้องครัวและระเบียง

แต่ที่มันดีก็ตรงค่าเช่าถูกนี่แหละ

เวินอ่ีฝานไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากมายเกี่ยวกับท่ีพักอาศัย อีกอย่าง

เธอพักอยู่ที่นี่ก็เดินทางสะดวกสบาย สภาพแวดล้อมโดยรอบก็คึกคัก เธอ

เคยคิดท่ีจะเช่าระยะยาว จนกระท่ังวันหนึ่งขณะท่ีเธอออกจากห้องพัก 

แล้วพบกับชายหนุ่มที่พักอยู่ห้องตรงข้าม...

สถานการณ์ก็ค่อยๆ แปรเปลี่ยนจนมีสภาพอย่างเช่นในตอนนี้

ระหว่างที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัว ดวงตะวันก็ลาลับภูเขาไปแล้ว ภายในห้องพัก

ท่ีเล็กและแคบถูกความมืดมิดเข้าปกคลุม บ้านเรือนมากมายทยอยกัน 

เปิดไฟจนสว่าง ทั่วทั้งเมืองสว่างไสวขึ้น ตลาดโต้รุ่งก็ค่อยๆ คึกคัก

เมื่อเห็นว่าได้เวลาแล้ว เวินอ่ีฝานก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่งหน้าบางๆ 

จงซือเฉียวกระหน�่าส่งข้อความมาหาเธอทางวีแชตไม่หยุด 

เวินอ่ีฝานคว้ากระเป๋าใบเล็กมาจากเสาท่ีแขวนเสื้อผ้าและหมวก  

แล้วตอบไปด้วยข้อความเสียง 

"ก�าลังจะออกจากบ้านแล้วจ้า"

เมื่อเธอเดินออกมาจากห้องพักก็เหลือบมองไปทางฝั ่งตรงข้าม 

แวบหนึง่แล้วรบีซอยเท้าให้เรว็ขึน้เลก็น้อย ตรงดิง่ไปทางบันไดเพ่ือลงไปยัง

* วีแชต (Wechat) เป็นระบบส่งข้อความท่ีสามารถใช้งานได้ท้ังทางโทรศัพท์มือถือท่ีมีระบบปฏิบัติการไอโอเอส  
แอนดรอยด์ และคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล มลีกูเล่นมากมาย สามารถแชต ส่งรูป ส่งไอคอน รวมถงึไฟล์เสยีงได้อย่าง
รวดเร็ว และสามารถคุยแบบเห็นหน้าได้
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ด้านล่าง

พวกเธอนัดพบกันที่สถานีรถไฟใต้ดิน

สถานท่ีท่ีท้ังสองก�าลังจะมุ่งหน้าไปคือผับท่ีจงซือเฉียวพูดถึงในวันนี้ 

ผับแห่งนั้นอยู่ตรงข้ามกับจัตุรัสซ่ังอัน พอเดินผ่านอุโมงค์ไปก็จะเห็น 

ไฟนีออนซึ่งตกแต่งอยู่บนป้ายของแต่ละร้านเรียงรายเป็นแถบ 

ย่านนีจ้ะคกึคกัเพียงในยามค�า่คืนเท่านัน้ เป็นถนนแห่งผบับาร์อันเลือ่งช่ือ 

ของเมืองหนานอู๋ ถูกขนานนามว่าถนนตั้วลั่ว

เพราะยังไม่เคยมาย่านนี้พวกเธอจึงมองหาอยู่นาน จนในที่สุดก็เห็น

ผับแห่งนั้นอยู่ในมุมเล็กๆ มุมหนึ่ง

ชื่อผับแห่งนั้นก็ดูน่าสนใจไม่น้อย 'จยาปัน'*

ป้ายร้านสีด�าสนิทดูเรียบง่ายเป็นพิเศษ ตัวอักษรเรียงกันเป็นระเบียบ

ได้สัดส่วนขับแสงสีขาวนวล ให้ความรู้สึกเหมือนอ่อนน้อมถ่อมตน ดูคล้าย

เป็นร้านท�าผมเล็กๆ ท่ามกลางไฟนีออนหลากสีท่ีก�าลังยิงฟันกางเล็บ**  

ใส่กัน 

"ไอเดียเจ๋งดีนะ" เวินอี่ฝานจ้องมองสักพักพลางวิจารณ์ "มาเปิด 

ร้านท�าผมในย่านผับบาร์ ถ้าอยากมาล่าสาวๆ ท่ีนี่ก็จะต้องมาเสริมหล่อ 

ที่ร้านนี้ซะก่อน"

จงซือเฉียวกระตุกมุมปาก ดึงเพื่อนเข้าไปด้านใน "อย่าพูดมั่วซั่วน่า"

เหนือความคาดหมาย ด้านในไม่ได้เงียบเหงาเหมือนท่ีเวินอี่ฝาน 

คาดคิดเอาไว้

ถือว่าพวกเธอมาเร็ว ยังไม่ถึงช่วงเวลาท่ีผู้คนแน่นขนัด ทว่าท่ีนั่ง

ภายในร้านก็ถูกครอบครองอย่างกระจัดกระจายไปกว่าครึ่งแล้ว 

หญิงสาวบนเวทีก็ก�าลังนั่งกอดกีตาร์ ร้องเพลงไปพลางหลุบตาลง 

บรรยากาศดผู่อนคลาย บาร์เทนเดอร์ย้อมผมสทีองท่ีเคาน์เตอร์บาร์ด้านหน้า 

* จยาปัน แปลว่าท�าโอที
** ยิงฟันกางเล็บ อุปมาถึงการแสดงท่าทางเหิมเกริม ดุร้าย หรือท่าทางน่ากลัว



11难哄 1

คล้ายก�าลงัเล่นมายากลอยู่ เขาโยนขวดผสมเหล้าด้วยท่วงท่าท่ีดสูบายและ

ช�่าชอง

พอเวินอี่ฝานหาที่นั่งได้แล้วก็สั่งเหล้าราคาถูกที่สุด

จงซือเฉียวมองไปโดยรอบ รูส้กึผดิหวงัอยูบ้่าง "เจ้าของร้านไม่อยู่เหรอ  

ฉันยังไม่เห็นหนุ่มหล่อสักคน"

เวินอ่ีฝานเท้าคาง เอ่ยไปเรื่อยเปื่อย "อาจจะเป็นหนุ่มบาร์เทนเดอร์

คนนั้นก็ได้นะ"

"เหลวไหล!" จงซือเฉียวรับไม่ได้อย่างเห็นได้ชัด "เพื่อนที่ท�างานฉัน 

ท่ีมาถนนตั้วลั่วบ่อยๆ บอกว่าเจ้าของผับนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปแห่ง 

ถนนตั้วลั่วเลยล่ะ"

"ไม่แน่ว่าอาจจะอุปโลกน์ขึ้นมาเอง"

"..."

เวินอ่ีฝานสงัเกตเห็นจงซือเฉียวแสดงสหีน้าไม่พอใจเลยนัง่ยืดตวัตรง

เล็กน้อย พูดเน้นเสียงว่า "ก็ไม่แน่นะ"

จงซือเฉียวร้องฮึในทันใด

ท้ังสองคนหาเรื่องมาพูดคุยกันอยู่พักหนึ่ง จงซือเฉียวก็พูดถึงเรื่อง

เมื่อตอนบ่าย "จริงสิ วันนี้ฉันดันเจอกับรองหัวหน้าตอน ม.สี่ เขาก็เรียนที่

มหา'ลัยหนานอู๋เหมือนกัน เหมือนว่าจะอยู่หอเดียวกับซังเหยียนด้วย แต่

ท�าไมฉันถึงไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนนะ"

เวินอี่ฝานตะลึงเล็กน้อยเมื่อได้ยินชื่อนี้

"จะว่าไปเธอยังจ�า..." จงซือเฉียวพดูพลางเหลอืบไปมอง จู่ๆ สายตาเธอ 

ก็หยุดอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์ "เอ๊ะ เธอมองไปทางทิศสิบนาฬิกานั่นสิ 'ตัวท็อป

แห่งถนนตั้วลั่ว' มาแล้วใช่มั้ย"

ในขณะเดียวกันนั้นเองเวินอี่ฝานก็ได้ยินคนเรียก "พี่เหยียน"

เธอมองตามไป

ไม่รู้ว่ามีหนุ่มคนหนึ่งไปยืนข้างบาร์เทนเดอร์ผมทองตั้งแต่เมื่อไหร่
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แสงภายในผับมืดสลัว ชายหนุ่มคนนั้นยืนหลังพิงเคาน์เตอร์บาร์  

เอียงคอเล็กน้อยคล้ายก�าลังคุยกับบาร์เทนเดอร์อยู่ เขามีรูปร่างสูงใหญ่  

สวมเสื้อแจ็กเก็ตสีด�าสนิท ตอนนี้ถึงเขาจะค้อมตัวลงเล็กน้อยก็ยังสูงกว่า 

บาร์เทนเดอร์ด้วยซ�้า

นยัน์ตาด�าขลบั มมุปากยกข้ึนเลก็น้อย ท่าทางดเูหมือนไม่ค่อยแคร์สงัคม 

เท่าไหร่

โคมไฟหลากสหีมนุวนไปมาเหนอืศรีษะเขา พาดล�าแสงลงบนใบหน้าเขา 

เป็นครั้งคราว

เวินอี่ฝานจ�าอีกฝ่ายได้ในชั่วพริบตา

"มายก็อด!" จงซือเฉียวคงจะเห็นเหมือนกับเธอ จึงพูดเสียงสูงปรี๊ด

ด้วยความตื่นตระหนกตกใจ "เพื่อนจ๋า! ตัวท็อปก็คือซังเหยียนนี่เอง!"

"..."

"ท�าไมพอฉันพูดถึงเขาก็ได้เจอตัวเป็นๆ เลยล่ะ...เธอยังจ�าเขาได้มั้ย 

ก่อนที่เธอจะย้ายโรงเรียนเขายังเคยตามจีบเธอ..."

พอได้ยินประโยคนี้ ขนตาของเวินอี่ฝานก็สั่นไหวเล็กน้อย

เวินอ่ีฝานรู ้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอยู ่บ้าง ช่วงเวลานั้นมีบริกร 

เดนิผ่านมาพอด ีขณะท่ีเธอก�าลงัจะเอ่ยปากขัดจงัหวะเพือ่นก็ได้ยนิเสยีงกรีด๊ 

ดงัข้ึนในทันใด เม่ือเงยหน้ามองจงึได้เห็นว่าบรกิรคนนัน้คล้ายจะโดนชนเข้า 

ถาดในมือเอียงเล็กน้อย แก้วเหล้าที่อยู่บนนั้นก็เลยเอียงตามไปด้วย

...ซึ่งเอียงมาทางเธอ

เหล้าผสมกับน�้าแข็งหกรดมาบนไหล่ด้านซ้ายของเวินอ่ีฝานแล้ว 

ไหลลงไปตามทาง วนันีเ้ธอสวมเสือ้กนัหนาวตวัหลวมมา ตอนนีเ้สือ้ของเธอ 

เปียกไปกว่าครึง่แล้ว ความหนาวเหนบ็แทรกซึมเข้ามาจนหนงัศรีษะด้านชา

เวินอี่ฝานสูดลมหายใจเข้าแล้วยืนขึ้นโดยอัตโนมัติ

เสียงภายในร้านดังอึกทึก เหตุการณ์นี้ก็ไม่ถือว่าเล็ก

บริกรคนนั้นหน้าซีดเผือดคล้ายตื่นตระหนกตกใจ กล่าวขอโทษ 
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ไม่ขาดปาก

จงซือเฉียวยืนข้ึน ช่วยเวนิอ่ีฝานปัดน�า้แข็งบนเสือ้ผ้า เอ่ยพลางขมวดคิว้  

"เป็นอะไรหรือเปล่า"

"ไม่เป็นไร" เวินอี่ฝานเสียงสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่ แต่เธอก็ไม่ได้โกรธ

อะไรนกั พลนัมองไปทางบรกิรคนนัน้ "ไม่ต้องขอโทษแล้วจ้ะ ทีหลงักร็ะวังหน่อย 

แล้วกนั" จากนัน้เธอกพ็ดูกบัจงซือเฉียว "ฉันจะไปจัดการในห้องน�า้แป๊บนงึ"

พูดจบเธอก็ช้อนตาข้ึนเล็กน้อยจึงพลันประสานเข้ากับสายตาของ 

ใครบางคนโดยไม่คาดฝัน ดวงตาคู่นั้นดูลึกล�้า เย็นชา และคลุมเครือ

หญิงสาวชะงักค้างไปสองวินาที

เวินอี่ฝานถอนสายตากลับทันทีแล้วเดินไปทางห้องน�้าหญิง

พอเจอห้องน�า้ว่างเธอกเ็ข้าไปถอดเสือ้กนัหนาวออก ด้านในเหลอืเพียง 

เสื้อยืดแนบเนื้อ

โชคดีที่มีเสื้อกันหนาวกันเอาไว้ เสื้อยืดด้านในจึงไม่เปียกมากนัก

เวินอี่ฝานหยิบเสื้อกันหนาวไปท่ีอ่างล้างมือ เธอดึงกระดาษช�าระ 

มาชุบน�้าเล็กน้อย พยายามเช็ดคราบเหล้าบนตัวออกไปจนสะอาด

หลังจากจัดการเสื้อผ้าเสร็จเสียเป็นส่วนใหญ่แล้ว เธอก็เดินออกจาก

ห้องน�้าไป

หางตาพลนัเหลอืบไปเห็นชายหนุม่คนหนึง่ยืนอยู่ตรงทางเดนิ เวนิอ่ีฝาน 

มองไปโดยไม่รู้ตัวก่อนจะชะงักฝีเท้าทันที

ชายหนุ่มคนนั้นยืนพิงผนังอยู่ ปากคาบบุหรี่มวนหนึ่งไว้ ก้มหน้าลง

อย่างเกียจคร้าน หน้าตาดูเอ้อระเหยและไร้อารมณ์ ส่วนท่ีดูแตกต่างจาก

เมื่อครู่คือเขาถอดเสื้อแจ็กเก็ตออกแล้วถือเอาไว้อย่างสบายๆ

บนร่างเขาเหลือเพียงเสื้อยืดสีด�าตัวเดียว

นับจากที่พบกันครั้งสุดท้าย เวลาก็ล่วงเลยมาหกปีแล้ว

เวนิอ่ีฝานไม่แน่ใจว่าเขาจะยังจ�าเธอได้ไหม เธอไม่รูว่้าควรทักทายเขา

หรือเปล่า ความคิดในหัวตีกันไปมาไม่กี่วินาที ในท่ีสุดเธอก็หลุบตาลง 
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กัดฟันเดินออกไป แสร้งท�าเป็นจ�าเขาไม่ได้ไปเลยแล้วกัน

ผบัแห่งนีต้กแต่งด้วยโทนสเีข้มแบบเรยีบง่าย ลวดลายบนแผ่นกระเบือ้ง 

หินอ่อนซึ่งแผ่กระจายออกไปอย่างไม่มีแบบแผนสะท้อนกับแสงไฟ เธออยู่

ตรงนีย้งัได้ยินเสยีงเพลงอันแผ่วเบาจากนกัร้องสาวท่ีแฝงไปด้วยความอาลยัรกั  

ซาบซึ้งจับใจ

เธอเข้าไปใกล้ชายหนุม่เรือ่ยๆ ขณะก�าลงัจะเดินผ่านเขาไป ทันใดนัน้...

"เฮ้" เขาก็โพล่งออกมาอย่างไม่ใส่ใจอะไร ฟังดูเหนื่อยหน่ายด้วยซ�้า

เวินอี่ฝานชะงักฝีเท้า ก�าลังจะหันไปมองอีกฝ่าย

ทว่าขณะท่ียังไม่ทันได้ป้องกันตัว จู่ๆ ชายหนุ่มก็โยนเสื้อแจ็กเก็ต 

ในมือใส่หน้าเธอ บดบังการมองเห็นของเธอไปกว่าครึ่ง เวินอี่ฝานตะลึงไป

โดยพลันแล้วยกมือไปดึงมันลงมาทันที เธอรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้าง

ซังเหยียนยังคงหลุบตา ไม่เงยหน้าข้ึนมา เขาดับบุหรี่ลงบนถังขยะ

ด้านข้าง

ทั้งสองคนยังไม่มีใครเป็นฝ่ายเริ่มพูดก่อน

คล้ายว่าเวลาจะผ่านไปนาน ทว่าในความเป็นจรงิกลบัเป็นภาพเหตกุารณ์ 

ท่ีเกิดข้ึนเพียงไม่กี่วินาที ซังเหยียนเงยหน้าข้ึนช้าๆ สบตาเธอด้วยสีหน้า 

ที่แสดงถึงความห่างเหิน

"คุยกันหน่อยสิครับ" เขาเอ่ยขึ้น
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ไม่ได้พบหน้ากันเสียหลายปี ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายท่ีเจอกันจวบจนวันนี้

พวกเขาไม่ได้ติดต่อกันเลยสักครั้ง มันรางเลือนเสียจนเวินอ่ีฝานแทบจะ 

ลืมไปแล้วว่ายังมีคนผู้นี้อยู่

ทว่าเธอก็ยังคงจ�าได้

ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกัน บรรยากาศไม่น่ารื่นรมย์สักเท่าไหร่

เธอไม่ได้คาดหวังให้เขาเข้ามาช่วยเหลือถามไถ่ในตอนท่ีเห็นเธอ 

มีสภาพเช่นนี้ 

ความคิดแวบแรกของเวินอ่ีฝานก็คือเขาอาจจะจ�าคนผิด ทว่าก็มีอีก

ความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาคืออาจจะเป็นไปได้ว่าหลายปีมานี้ซังเหยียนค่อยๆ 

เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ กลายเป็นคนใจกว้าง ไม่ใส่ใจกบัเรือ่งราวในอดตีพวกนัน้แล้ว  

ไม่คิดเล็กคิดน้อยกับความบาดหมางครั้งเก่าก่อน เป็นเพียงแค่การสนทนา

เมื่อได้พบเพื่อนเก่าอีกครั้ง

เวินอ่ีฝานเลกิล้มความคดิเหล่านัน้แล้วยืน่เสือ้แจก็เกต็คนืเขา แววตา

แฝงไปด้วยค�าถามและความสงสัย 

ซังเหยียนไม่ได้รับเสื้อแจ็กเก็ตคืนมา เขามองผ่านมือเธอไป จากนั้น

ก็เอ่ยด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

บทที่ 
2

ผับปกติ
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"ผมคือเจ้าของผับแห่งนี้ครับ"

มือของเวินอ่ีฝานชะงักค้างอยู่กลางอากาศ ปฏิกิริยาของเธอออกจะ

เชื่องช้าอยู่บ้าง

วินาทีนั้นเธอยังไม่ค่อยเข้าใจ

ความหมายคือเขาก�าลังแนะน�าตัวเอง? หรือจะโอ้อวดว่าตอนนี้เขา

มีหน้าท่ีการงานดีแค่ไหน ยังหนุ่มยังแน่นก็เป็นเฟยหวงทะยานฟ้า* แล้ว 

เป็นถึงเจ้าของผับ

ในสถานการณ์เช่นนีเ้ธอยังเบ่ียงเบนความสนใจ ใจลอยไปนกึถงึค�าพูด

ของจงซือเฉียว

'เจ้าของผับนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปแห่งถนนตั้วลั่วเลยล่ะ'

เวินอี่ฝานอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองใบหน้าชายหนุ่มเสียหลายที

ผมเขาดกด�า ดวงตาเป็นประกายด�าขลบั คิว้คมเข้มได้สดัส่วน ภายใต้ 

แสงไฟสลัวแบบนี้ยิ่งท�าให้เขาดูเย็นชา 

ความใจร้อนด้ือรัน้ในอดตีจางลงไปบ้างแล้ว หน้าตาอ่อนเยาว์แปรเปลีย่น 

เป็นมีอ�านาจเฉียบขาด ร่างผอมสงูดแูข็งแรงบึกบึน เสือ้สดี�าก็ไม่อาจบดบัง

ความหยิ่งยโส ไม่แคร์ใคร เอาแต่ใจ และยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางลงได้

หากจะบอกว่าเขาเป็นตัวท็อป...ก็ดูสมค�าเล่าลือจริงๆ

ซังเหยียนโพล่งออกมาอีกช้าๆ เพื่อดึงสติของเธอกลับมา

"ผมแซ่ซังครับ"

"..."

เขาบอกว่าเขาแซ่ซัง? ดงันัน้กห็มายความว่าเขาจ�าฉันไม่ได้ เขาก�าลงั

แนะน�าตัวเองอยู่สินะ

พอเวินอี่ฝานเข้าใจถึงสถานการณ์จึงเอ่ยอย่างสงบ "คุณมีอะไร 

หรือเปล่าคะ"

"ผมต้องขออภยัจรงิๆ ครบั เพราะความผดิพลาดของพวกเรารบกวน

* เฟยหวงคือชื่อของเทพอาชา ซึ่ง 'เฟยหวงทะยานฟ้า' หมายถึงได้เลื่อนต�าแหน่งอย่างรวดเร็ว
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และสร้างความไม่สะดวกสบายให้กบัคณุ" ซังเหยียนกล่าว "หากคณุต้องการ

อะไร บอกผมได้เลยนะครับ อีกอย่างทางร้านเราจะไม่คิดค่าเครื่องดื่ม

ท้ังหมดของคณุในคนืนี ้หวงัว่าคงจะไม่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ดีๆ  ของคณุ

นะครับ"

ชายหนุ่มกล่าวค�าว่า 'คุณ' ในทุกประโยค ทว่าเวินอี่ฝานกลับไม่รู้สึก

ว่าเขาก�าลังให้เกียรติเธอเลยสักนิด

น�้าเสียงของเขายังคงเหมือนในอดีตที่ผ่านมา พูดจาก็คล้ายพูดอย่าง

ขอไปที ฟังดูเกียจคร้าน เย็นยะเยือก และน่าตีนัก

เวินอี่ฝานส่ายหน้า เอ่ยอย่างสุภาพ "ไม่ต้องหรอกค่ะ ฉันไม่เป็นไร"

พอได้ยินที่เธอพูด คิ้วของซังเหยียนก็คลายลงคล้ายจะถอนใจโล่งอก 

เขาคงคดิว่าเธอเจรจาง่าย น�า้เสยีงจงึอ่อนโยนข้ึนมาบ้าง เอ่ยพลางพยักหน้า 

"ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับ" พูดจบเขาก็ถอนสายตากลับ 

ก่อนจะก้าวเท้าจากไป

เสือ้แจก็เกต็ของเขายังอยู่ในมือเวนิอ่ีฝาน เธอจึงเรยีกเขาทันที "ซัง..."

ซังเหยียนหันหน้ามาโดยพลัน

ขณะสบตากบัเขา จู่ๆ  เธอกน็กึได้ว่าตอนนีพ้วกเธอเป็นแค่คนแปลกหน้า  

ค�าว่า 'เหยียน' จึงติดอยู่ที่ล�าคอ

พอสมองเบลอเวินอี่ฝานก็ไม่รู้ว่าควรเรียกเขาว่าอะไรดี

บรรยากาศเงยีบงนัจนน่าอึดอดั ในขณะท่ีเธอร้อนใจไม่รูว่้าจะท�าอย่างไรดี  

ความว่างเปล่านั้นก็ถูกแทนท่ีด้วยค�าพูดท่ีเธอเพิ่งนึกขึ้นได้ขณะใจลอย 

เมื่อครู่ สองค�าผุดขึ้นมาในความคิด เธอจ้องหน้าเขา เอ่ยต่ออย่างเชื่องช้า

ไปหนึ่งจังหวะ 

"...ตัวท็อป"

"..."

ดวงตาทั้งสองคู่สอดประสานกัน

โลกได้เงียบงันลงอีกครั้ง
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ท่ามกลางฉากท่ีเกือบจะหยุดนิ่งไม่ไหวติง เวินอี่ฝานคล้ายกับเห็น

หว่างคิ้วของเขาขยับเล็กน้อยจนเกือบจะไม่สังเกตเห็น

"..."

หืม? เมื่อครู่ฉันพูดอะไรออกไปนะ

ซังตัวท็อป

ซัง ตัว ท็อป

อ๋อ ซัง...

อ๊ากๆๆๆๆๆๆๆ!

ซังตัวท็อปๆๆๆ!!!

"..."

เวินอ่ีฝานหยุดหายใจไปทันที เธอเกือบรักษาสีหน้าเอาไว้ไม่อยู่  

ไม่กล้ามองหน้าของซังเหยียนอีกเลย ได้แต่เม้มปากแล้วย่ืนเสื้อแจ็กเก็ต 

คืนเขาอีกครั้ง 

"เสื้อของคุณค่ะ"

วธิแีก้ปัญหาท่ีดท่ีีสดุคอืท�าเหมอืนกบัท่ีเธอเคยท�ามาในอดตี ซ่ึงกไ็ม่มอีะไร 

ไม่เหมาะสม ท�าเหมือนว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น

เธอคดิจะปล่อยเพลงประกอบฉากผ่านไป แต่ซังเหยียนไม่ได้ให้โอกาสนี้ 

กับเธอ

เขาหันหน้ามา พูดซ�้าอย่างช้าๆ "ซัง...ตัว...ท็อป?"

เวินอี่ฝานแสร้งท�าเป็นไม่เข้าใจ "อะไรนะคะ"

บรรยากาศเงียบงันไปชั่วครู่

ซังเหยียนจ้องมาท่ีเธอ เขารูส้กึแปลกใจอยู่บ้าง ไม่นานกด็เูหมอืนเขา

จะเข้าใจอะไรบางอย่าง จึงส่งเสียง "หืม" โดยลากเสียงให้ยาวและสูงขึ้น  

ยิ้มมุมปากเล็กน้อย ท่าทางราวกับ 'เป็นอย่างนี้นี่เอง' 

"ขอโทษครับ ที่นี่เป็นผับปกตินะครับ"

"..."
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ความหมายจากค�าพูดของเขาก็คือ 'ผมรู้ดีว่าผมหล่อมาก แต่ผม 

ไม่เคยคิดที่จะให้บริการเป็นโฮสต์ ขอให้คุณระวังค�าพูดด้วยครับ'

เวนิอ่ีฝานอยากจะอธบิายบ้าง แต่เธอก็ไม่รูจ้ะช้ีแจงอย่างไรเหมือนกนั

เธอแอบถอนใจ ข้ีเกยีจจะไปต่อปากต่อค�ากบัเขา อย่างไรเสยีวันหน้า

ก็คงจะไม่ได้พบกันอีก เธอจึงตัดสินใจทุบหม้อตีไหให้รู้แล้วรู้รอดไป เอ่ย

คล้อยตามเขาอย่างนึกเสียดาย 

"งั้นเหรอคะ น่าเสียดายจัง"

"..."

ซังเหยียนหน้าเจื่อนไปทันที

ทว่าก็ดูเหมือนเธอจะคิดไปเอง

เวินอี่ฝานกะพริบตาทีหนึ่ง พอเห็นสีหน้าเขายังคงไร้ซึ่งคลื่นอารมณ์ 

ราบเรียบเหมือนกับบ่อน�้าโบราณ เธอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร ย้ิมตอบอย่าง 

มีมารยาทก่อนจะพูดขึ้นอีกครั้ง 

"นี่เสื้อของคุณค่ะ"

แต่ซังเหยียนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะรับคืนไป

สิบกว่าวินาทีต่อมาเวินอ่ีฝานสังเกตเห็นว่าเขาจ้องท่ีมุมปากของเธอ

อย่างแปลกใจ สายตาเขาแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาคล้ายกับก�าลัง 

คิดอะไรอยู่

สายตาเขาหยุดนิ่งอยู่อย่างนี้...

"การได้สวมเสื้อของผม" ซังเหยียนชะงักเล็กน้อย จู่ๆ ก็เผยยิ้มบางๆ 

"ก็น่าดีใจออกไม่ใช่เหรอครับ"

"..." เวินอี่ฝานอึ้งไป

"ถึงผมจะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ แต่ดูเหมือนว่าตัวผมเองจะดังยิ่งกว่า

ผบัซะอีก?" เขาเลกิคิว้อย่างไม่อนาทรร้อนใจ ในค�าพูดแสดงถงึความเข้าใจ

อยู่หลายส่วน ราวกับก�าลังหาทางลงให้เธอ "คุณเอากลับไปเป็นของที่ระลึก

แล้วกันนะครับ"
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"..."

"เขาพูดอย่างนั้นจริงๆ เหรอเธอ" จงซือเฉียวถามเพื่อยืนยันอีกครั้ง 

พลันระเบิดเสียงหัวเราะก๊ากออกมา "โคตรเจ๋ง ท�าไมเขาไม่พูดตรงๆ เลย

ว่าให้เธอเอากลับไปแขวนที่ข้างฝา" 

เวินอี่ฝานเอ่ยช้าๆ "เขาก็หมายความประมาณนั้นแหละ"

จงซือเฉียวกลั้นหัวเราะ ปลอบใจเพื่อนสองสามประโยคพอเป็นพิธี 

"อย่าไปใส่ใจเลย เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไป ซังเหยียนก็รู้แล้วนี่

ว่าเธอมาที่นี่เพื่อมองเขาน่ะ"

"เธอลืมเป้าหมายที่เราสองคนมาที่นี่ไปแล้วเหรอ"

"หืม?"

"พวกเราไม่ใช่มาเพื่อ 'เหล่' หรอกเหรอ" เวินอี่ฝานเอ่ย "ค�าว่า 'มอง' 

จะเหมาะกับคนอย่างเขาได้ยังไงล่ะ"

"..."

จงซือเฉียวเริ่มหัวเราะฮ่าๆ อีกครั้ง

เวนิอีฝ่านกหั็วเราะตามไปด้วย "พอได้แล้ว เธอควบคมุตวัเองหน่อยสิ  

รอให้เขาไปก่อนแล้วค่อยมาข�าก๊าก เขายังนั่งอยู่ตรงนั้นนะ"

ในเวลานี้มีลูกค้านั่งบนเก้าอ้ีสูงด้านหน้าเคาน์เตอร์บาร์จนเต็มแล้ว  

ซังเหยียนนั่งอยู่ริมสุด เขากระดกแก้วใสๆ ดื่มไปอึกหนึ่งอย่างไม่รีบร้อน 

หน้าตาดูสงบผ่อนคลาย คล้ายคุณชายใหญ่จากตระกูลเศรษฐีผู้รักอิสระ

พอจงซือเฉียวเห็นสภาพการณ์แบบนี้ก็เก็บอาการได้ในที่สุด

บังเอิญบริกรที่ท�าเหล้าหกใส่เวินอี่ฝานเดินมาถึงพอดี

บริกรคนนีเ้ป็นผู้ชาย ดเูหมือนอายุยังน้อย ใบหน้ามีเบบ้ีแฟต เขาถอืถาด 

ไว้ในมือ เสิร์ฟเหล้าด้วยท่วงท่าระมัดระวัง จากนั้นก็คืนเงินท่ีเวินอี่ฝาน 

จ่ายไปเมื่อครู่นี้แนบรวมมากับใบเสร็จ

"นี่คือเหล้าของคุณครับ"
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เวินอี่ฝานมองไปที่เงิน "นี่คือ..."

บริกรชายจึงรีบอธิบายโดยไม่รอให้เธอถามจบ สีหน้าเขาดูกลัดกลุ้ม

เล็กน้อย 

"ต้องขออภัยด้วยครับ เมื่อครู่นี้เป็นความผิดของผมเอง เจ้าของร้าน

สั่งมาว่าโต๊ะนี้ไม่เก็บเงินครับ"

เวินอ่ีฝานจึงเพิ่งนึกถึงค�าพูดของซังเหยียน ทันใดนั้นเธอก็ปฏิเสธ 

โดยอัตโนมัติ 

"ไม่เป็นไร ไม่ต้องหรอก เอาเงินกลับไปเถอะจ้ะ"

บริกรชายส่ายหน้า "นอกจากเรื่องนี้แล้ว ถ้าคุณยังต้องการอะไรอีก 

เรียกผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับ"

ท่าทางของเขาดเูดด็เดีย่วแน่วแน่ เวนิอ่ีฝานหยบิเสือ้แจก็เกต็ท่ีวางอยู่

ด้านข้าง 

"เมื่อกี้ตอนท่ีฉันไปเข้าห้องน�้า เก็บเสื้อแจ็กเก็ตตัวนี้ได้ตรงทางเดิน 

อาจจะเป็นของลูกค้าคนไหนที่ไม่ระวังท�าหล่นไว้น่ะจ้ะ"

บริกรชายรีบรับมา "โอเค ขอบคุณครับ"

พอเขาเดนิจากไป จงซือเฉียวกข็ยิบตามาทางเธอ "นีม่นัเรือ่งอะไรกนั"

เวินอี่ฝานจึงอธิบายสั้นๆ

จงซือเฉียวท�าตาโต "เขาพูดมาถึงขนาดนี้แล้ว ท�าไมเธอยังต้องจ่าย

ไปอีกล่ะ"

"คนเปิดร้าน ท�าธุรกิจ มันไม่ง่ายนะ" เวินอ่ีฝานจิบเหล้าอึกหนึ่ง  

"ไม่ต้องไปเอาเงินหลายร้อยหยวนคืนด้วยเรื่องเล็กน้อยแค่นี้หรอก"

"ท�าไมเธอยังเป็นห่วงลกูเศรษฐอียู่ล่ะ ห่วงว่าเขาจะล�าบากท่ีมาเปิดร้าน 

ของตวัเอง เรือ่งท่ีคณุชายคนนีร้วยกไ็ม่ใช่เพิง่เกดิข้ึนวนัสองวันนะ" จงซือเฉียว 

เอ่ยถาม "แต่ว่าเขาจ�าเธอไม่ได้จริงๆ เหรอ"

เวินอี่ฝานคาดเดาอย่างมีเหตุมีผล "น่าจะจ�าไม่ได้มั้ง"

"จ�าไม่ได้?" จงซือเฉียวรู้สึกว่าช่างไร้สาระสิ้นดีจึงโพล่งออกมา "นี่เธอ
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ไม่รู้เลยเหรอว่าตัวเองหน้าตาเป็นยังไง แล้วยังมีค�าว่า 'ฝาน'* อยู่ในช่ือ  

เธอคิดจริงๆ เหรอว่าตัวเองหน้าตาธรรมดาอะ"

"..." เวินอี่ฝานเกือบจะส�าลัก เธอพูดไม่ออก กลับรู้สึกนึกข�า "ฟังจาก

น�้าเสียงเธอ ฉันยังนึกว่าเธอด่าฉันอยู่นะ"

แต่จะโทษจงซือเฉียวท่ีรูส้กึว่าค�าพดูนีฟั้งดูไม่มีเหตผุลเอาซะเลยไม่ได้ 

เพราะเวนิอ่ีฝานสวยสะดดุตามาก ซ่ึงไม่เข้ากนักบันสิยัเรยีบร้อยของเธอเลย

สกันดิ หน้าตาเธอสวยพราวเสน่ห์ สวยถงึขัน้แฝงความยัว่ยวนเอาไว้ ดวงตา

ท่ีคล้ายจิง้จอกคูน่ัน้เหมอืนจะกระชากวญิญาณคนออกมาได้ หางตาตวัดข้ึน

เล็กน้อย ทุกท่วงท่าล้วนมีเสน่ห์ดึงดูดใจ

เธอนั่งอยู่ในผับที่มืดสลัวอย่างนี้ก็เหมือนกับเปล่งแสงออร่าออกมา

จงซือเฉียวรูส้กึมาตลอดว่าเวนิอีฝ่านสามารถโด่งดงัรวยล้นฟ้าได้ด้วย

หน้าตาแบบนี้ แต่ใครจะไปคิดว่าท้ายท่ีสุดเธอกลับมาท�าอาชีพนักข่าว 

ที่แสนล�าบากล�าบน

"แล้วตอนนี้หน้าตาเธอก็ไม่ได้ต่างไปจากตอน ม.ปลาย เลย ก็แค ่

ผมสัน้กว่าตอนนัน้..." จงซือเฉียวเหลอืบมองการเคลือ่นไหวของทางฝ่ังนัน้ 

แล้วก็เปลี่ยนค�าพูดในทันที "ก็ได้ อาจจะเป็นไปได้"

"..."

"รูปร่างหน้าตาอย่างเขา หลายปีมานี้คงมีสาวๆ เข้ามาป้วนเปี้ยน 

ไม่น้อย ไม่แน่อาจจะมีหลายคนที่รูปร่างหน้าตาประมาณเดียวกับเธอ"

พอเวินอี่ฝานได้ฟังก็เท้าคางพลางมองไปทางซังเหยียน

คราวนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้าไปทักทายเขาจากด้านข้าง

หญิงสาวคนนั้นดูท่าจะไม่กลัวหนาวเอาซะเลย เธอสวมกระโปรงสั้น

รัดรปู เผยให้เห็นขาท่ีเรยีวยาวขาวเนยีน เธอยืนพงิเคาน์เตอร์บาร์ เอยีงคอ

ไปชนแก้วกับเขา ย้ิมโปรยเสน่ห์อย่างเจ้าเล่ห์ ส่วนโค้งเว้าของรูปร่างก ็

ถูกแต่งแต้มด้วยท่วงท่าที่เย้ายวนอย่างเห็นได้ชัด

* ฝาน มาจากค�าว่าเฟยฝาน (非凡) ซึ่งแปลว่าล�้าเลิศ เหนือชั้น
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ซังเหยียนช้อนตาขึ้นมองหญิงสาวคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม

ด้วยบรรยากาศแบบนีท้�าให้ย่ิงเพิม่ความรูส้กึของการจีบเข้าไปหลายส่วน

หัวข้อสนทนาน้ีช่างสัน้เหลอืเกนิ เด๋ียวเดียวจงซือเฉียวกเ็ปลีย่นไปพูด

เรื่องอื่น

เสยีงของจงซือเฉียวดงึความสนใจของเวนิอ่ีฝานกลบัมา เธอเบนสายตา 

กลับโดยพลัน แล้วสนทนากับเพื่อนต่อ

เวลาผ่านไปครู่ใหญ่ 

เมื่อนักร้องสาวร้องเพลงสุดท้ายจบ เวินอี่ฝานก็สังเกตว่าได้เวลาแล้ว

จึงถามขึ้น

"เกือบสี่ทุ่มแล้วนะ พวกเรากลับกันเถอะ"

จงซือเฉียว "โอเคจ้า"

ทั้งสองคนลุกขึ้นเดินออกไปด้านนอกผับ

จงซือเฉียวจบัแขนของเวนิอ่ีฝานไว้ ตามองมือถอืพลางพดู "เซ่ียงหล่าง 

เพิง่บอกฉนัว่าเขาจะกลบัจนีเดอืนหน้า ครัง้หน้าพวกเราออกมาเท่ียวกบัเขา

แล้วกันนะ ไปผับที่เต้นดิสโก้ได้ดีกว่า ที่นี่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่"

เวินอี่ฝานรับค�าทันที "ดีๆ"

ก่อนจะออกจากร้านเธอยังมองไปทางเคาน์เตอร์บาร์แวบหนึ่ง

ซังเหยียนยังนัง่อยู่ท่ีเดมิ หญงิสาวท่ีอยู่ข้างเขาเหมอืนว่าจะเปลีย่นคนแล้ว  

หน้าตาเขายังคงไร้อารมณ์ เหมือนกับว่าเขาไม่สนใจไยดีอะไรทั้งนั้น

การได้พบกับเธอโดยบังเอิญก็เหมือนกับท่ีเขาแสดงออกมา เป็นแค่

การพบกับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนก็เท่านั้น

เวินอี่ฝานพลันใจลอย

เธอนกึย้อนไปถงึครัง้สดุท้ายท่ีได้พบเขา ก่อนท่ีพวกเธอจะตดัขาดการ

ติดต่อจากกัน

ในค�่าคืนหนึ่งท่ีแสนเงียบเหงาไร้ซ่ึงดวงจันทร์ เมฆหมอกปกคลุม 

เมืองเล็กๆ ฝนตกพร�าๆ ไม่ขาดสาย ภายในซอยแคบๆ ที่มีไฟส่องสว่างอยู่
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เพียงดวงเดียว แมลงเม่าบินชนกันไปมาอย่างอาจหาญ

ปลายผมของหนุ่มน้อยเปียกปอน หยดน�้าเกาะอยู่ท่ีขนตา ผิวขาว

เกลี้ยงเกลา แสงเจิดจ้าในดวงตากลับถูกท�าให้ดับมอดลง

ทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายกับภาพลวงตา

เธอลืมไปแล้วว่าตอนนั้นตัวเธอเองรู้สึกอย่างไร

เธอจ�าได้เพียงว่า...

ซังเหยียนเรยีกเธอด้วยเสยีงแหบแห้ง 'เวนิอีฝ่าน' จากนัน้กห็ลบุตาลง

พลางหัวเราะเยาะตัวเอง 'ฉันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นปะ'

แล้วเธอก็จ�าได้ว่าในเวลานั้นเขาสูญเสียความหย่ิงทะนง มองตนเอง

ราวกับเป็นสิ่งสกปรกโสโครกที่ใครๆ ก็อยากจะหลีกหนีไปให้ไกล

'วางใจเถอะ' เขายิ้ม 'ฉันจะไม่มากวนเธออีก'

ตั้งแต่ที่ท�าเหล้าหกรดลูกค้า อวี๋จัวก็ไม่สบายใจมาตลอด จะท�าอะไร 

กร็ะแวงไปหมด กลวัว่าจะท�าผดิพลาดอีก ซ่ึงจะเป็นการย่ัวโทสะของเจ้าของร้าน 

ที่เพิ่งดับมอดลงไปให้ปะทุขึ้นมาอีกได้

หลังจากรอให้ลูกค้าโต๊ะนั้นจากไป เขาก็เดินเข้าไปเก็บโต๊ะ

ในระหว่างท่ีอวีจ๋วัเกบ็แก้วเหล้า พอเขาหยิบแผ่นไม้ท่ีหนบีใบเสรจ็ข้ึนมา 

ก็พบว่าข้างใต้นั้นทับแบงก์สีแดงไม่กี่ใบอยู่

เขาชะงักไปทันที ทั้งยังสังเกตเห็นสร้อยข้อมือตกอยู่ใต้เก้าอี้ด้วย

อวีจ๋วัเกบ็มนัข้ึนมาแล้วเดนิกลบัไปท่ีเคาน์เตอร์บาร์ด้วยสหีน้าหนกัใจ 

เขาดนัถาดเข้าไปด้านใน เอ่ยกบับาร์เทนเดอร์ผมทองว่า "พ่ีเสีย่วเหอ ลกูค้า

โต๊ะ K11 ท�าตกไว้ครับ"

เหอหมงิป๋อรบัไปแล้วเงยหน้าเอ่ยว่า "จรงิส ิเสือ้ตัวนัน้ท่ีนายเพิง่หยบิมา  

ฉันดูแล้วท�าไมมันเหมือนกับของพี่เหยียนเลยล่ะ"

"หา?! ผมก็ไม่รู ้เหมือนกัน ลูกค้าบอกว่าเก็บได้ตรงทางเดินแถว

ห้องน�้าครับ" เมื่ออวี๋จัวนึกถึงเรื่องเงินก็เกาหัวแกรกๆ "พ่ี พ่ีเหยียนเพ่ิง 
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สั่งว่าไม่ให้เก็บเงินโต๊ะนี้ แต่ว่าเงินท่ีเอาไปคืนลูกค้าโต๊ะ K11 ลูกค้ากลับ 

ไม่ได้เอาไป ผมควรจะบอกพี่เหยียนมั้ยครับ"

เหอหมิงป๋อเหลือบมองอีกฝ่าย "ก็ไปยอมรับผิดซะ"

"..." อวี๋จัวพลันสับสน รู้สึกว่าตัวเองจะต้องอธิบายอะไรสักหน่อย "พี่ 

ไม่ใช่ว่าผมจะมุบมิบเงนินะ ลกูค้าโต๊ะ K11 ไม่เอาไปเอง ผมอุตส่าห์บอกเธอ 

ตั้งหลายรอบแล้ว"

เหอหมิงป๋อหยิบถุงพลาสติกใสมาใส่สร้อยข้อมือพลางเอ่ยย้ิมๆ  

"พี่เหยียนไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลขนาดนั้นนะ"

"..." ก็จริง

แม้ว่าอวี๋จัวจะคิดแบบนี้เช่นกัน แต่ขณะก�าลังขึ้นไปหาซังเหยียนก็ยัง

อดลังเลไม่ได้

ซังเหยียนนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์บาร์ทั้งคืน ไม่รู้ว่าขึ้นไปชั้นสองตั้งแต่

เมื่อไหร่ ตอนนี้อีกฝ่ายนั่งอยู่ด้านในสุดของโซฟายาว หน้าตายังคงเฉยเมย

ไม่รู้ว่าซังเหยียนได้ยินค�าสารภาพของเขาหรือเปล่า

ซังเหยียนไม่พูดไม่จาอะไร หมุนแก้วใสในมือเล่นไปตามใจ

บรรยากาศคล้ายจะกดดัน

อวีจ๋วัยังคงตัง้หน้าตัง้ตาพดูต่อไปเพือ่ผ่อนคลายสถานการณ์ "นีอ่าจจะ 

ไม่ใช่เงนิค่าเหล้า เม่ือกีผ้มได้ยินลกูค้าสองคนนีพู้ดว่า..." พอพูดมาถงึจุดนี้  

จู่ๆ เขาก็รู้สึกว่าค�าพูดต่อจากนี้ฟังดูแปลกชอบกล จึงพึมพ�าขึ้นมาว่า "แต่

บริเวณโดยรอบเสียงดังมาก ผมได้ยินไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ผมจึงไม่ค่อย

แน่ใจ...เธอพูด...พูดว่า..."

พออวีจ๋วัสบตาเข้ากบัดวงตาเยน็ชาของซังเหยียน เขากด็จูะฉลาดข้ึนมา  

พูดจาราบรื่นขึ้นมาทันใด "ผมได้ยินเพื่อนของลูกค้าท่านนี้ถามเธอว่าท่ีมา

ผับนี้ก็เพื่อที่จะมามองพี่เหยียนไม่ใช่เหรอ เธอตอบว่าไม่ใช่"

ซังเหยียนกลอกตาเล็กน้อย

"จากนั้นเธอก็พูดว่ามาเพื่อเหล่..."
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ซังเหยียนอึ้งไป พูดอะไรไม่ออก "..."

อว๋ีจัวยังคงเล่าต่อ "เพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นเงินท่ีพวกเธอจ่าย 

เพื่อมาเหล่พี่..."

"..."
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เวลานี้อากาศด้านนอกหนาวกว่าตอนมา

เสือ้กนัหนาวท่ีสามารถให้ความอบอุ่นได้ในตอนนีก้ลบัเปียกโชกไปซะแล้ว  

เวนิอีฝ่านจงึโยนมันเข้ากระเป๋า เม่ือเธอเดนิมาถงึหน้าประตบู้าน เวินอ่ีฝาน

ก็รู้สึกว่านี่แทบจะไม่ใช่ร่างกายเธออยู่แล้ว เธอเปิดประตูออกแล้วก็มอง 

ไปยังห้องฝั่งตรงข้ามแวบหนึ่งโดยอัตโนมัติ

ในเวลานี้ชายหนุ่มที่อยู่ห้องตรงข้ามน่าจะยังไม่กลับมา

โดยส่วนใหญ่แล้วช่วงตสีองตสีามจะเป็นเวลาท่ีเธอนอนหลบัสนทิ เขา

จะเดนิผ่านห้องเธอแล้วเคาะประตสูองทีโดยมีเจตนาร้ายแอบแฝง เคาะด้วย

แรงอันหนักหน่วงคล้ายเสียงฟ้าผ่าในยามค�่าคืน จากนั้นก็จะเดินกลับไปยัง

ห้องตนเองโดยไม่ได้ท�าอะไรทั้งสิ้น

เป็นการยั่วโมโหคนอื่น แต่จนแล้วจนรอดเธอก็ไม่สามารถแก้ไขอะไร

ได้สักที

เวินอ่ีฝานแจ้งเจ้าของบ้านถึงเหตุการณ์นี้ไปแล้วหลายครั้ง แต่ก ็

ดูเหมือนจะไม่เป็นผลแต่อย่างใด

หลงัจากลอ็กประตเูวนิอ่ีฝานกต้็มน�า้ร้อนกาหนึง่แล้วถอืโอกาสส่งข้อความ 

ผ่านวีแชตไปให้จงซือเฉียว 

บทที่ 
3

ยังไม่ถอดใจ?
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เวินอี่ฝาน : ฉันถึงบ้านแล้วนะ

บ้านของจงซือเฉียวอยู่ไกลจากจัตุรัสซ่ังอัน ตอนนี้เธอจึงยังอยู่ใน

รถไฟใต้ดิน 

จงซือเฉียว : เร็วขนาดนี้? ฉันยังเหลืออีกตั้งหลายสถานี

จงซือเฉียว : เอ๊ะ

จงซือเฉียว : เมื่อกี้พอฉันโดนลมพัด ก็เลยนึกย้อนไปถึงท่าทางของ

ซังเหยียนในคืนนี้

จงซือเฉียว : เธอว่าซังเหยียนเขากลัวเธอหนาวหรือเปล่า ถึงได ้

โยนเสือ้คลมุมาให้เธอน่ะ? แล้วเขากยั็งพูดอย่างรูส้กึไม่ดด้ีวย เลยอ้างเหตผุล

อย่างนั้นไป

เวินอี่ฝานหยิบเสื้อผ้าที่จะเปลี่ยนออกมาจากตู้เสื้อผ้า พอเหลือบเห็น

ประโยคนี้ เธอก็หยุดชะงักไปทันที

เวินอี่ฝาน : พูดจาให้มันน่าเชื่อถือหน่อยนะ

จงซือเฉียวงุนงงขึ้นมาทันที

จงซือเฉียว : ที่ฉันพูดมันไม่น่าเชื่อถือตรงไหน!!!

เวินอี่ฝาน : เขามาเพื่อแก้ปัญหาต่างหากล่ะ

เวินอี่ฝาน : ฉันเดาว่าเขาคงกลัวฉันหนาวจนป่วย แล้วจะมาขอ 

ค่าหมอจากเขาล่ะมั้ง

จงซือเฉียว : ?
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จงซือเฉียวนิ่งอึ้ง 

จงซือเฉียว : งั้นเขาก็แค่วานคนอื่นให้เอาเสื้อคลุมมาให้เธอก็สิ้นเรื่อง

แล้วนี่

เวินอี่ฝาน : อากาศหนาวแบบนี้ มันไม่ง่ายหรอกนะ

จงซือเฉียว : ?

จงซือเฉียวพลันพูดไม่ออก เวินอี่ฝานจึงเตือนสติเพื่อน 

เวินอี่ฝาน : เขาอาจจะหายืมเสื้อหนาวจากคนอื่นให้ไม่ได้

จงซือเฉียวนิ่งอึ้งไป

จังหวะนั้นมือถือก็สั่นเตือนว่าแบตเตอรี่อ่อน เวินอ่ีฝานจึงวางมือถือ

ลงบนโต๊ะเพ่ือชาร์จแบตฯ แล้วเข้าห้องน�า้ไป เธอค่อยๆ ชะล้างเครือ่งส�าอาง

บนใบหน้าออก ครั้นจ้องดวงหน้าตัวเองในกระจก จู่ๆ เธอก็ชะงักไป

เม่ือไม่นานมานีด้วงตาท่ีคล้ายจะไม่คุน้เคยคูน่ัน้ยงัผดุขึน้มาในความคดิ 

ของเธอ

เวนิอ่ีฝานหลบุตาลง โยนส�าลเีช็ดเครือ่งส�าอางลงถงัขยะพลางใจลอย

ไม่ต้องพูดถึงในเวลานี้ เม่ือก่อนตอนท่ีพวกเขาสนิทสนมกันท่ีสุด  

เวินอีฝ่านก็ไม่คอ่ยรูจ้กัซงัเหยียนสักเท่าไหร่ ดังนั้นเธอเลยแยกไม่คอ่ยออก

ว่าเขาแสร้งท�าเป็นจ�าเธอไม่ได้หรือว่าเขาจ�าเธอไม่ได้จริงๆ

คล้ายเกมโยนเหรียญทายหัวก้อย

ไร้ร่องรอยให้ตามหา ไร้หนทางท่ีจะคาดเดา ท�าได้เพยีงพึง่พาโชควาสนา

จากความเห็นของเธอ ความเป็นไปได้ท้ังสองอย่างนี.้..ล้วนเป็นไปได้

ทั้งนั้น
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พอเวนิอ่ีฝานเป่าผมจนแห้ง เธอกเ็ปิดคอมพวิเตอร์พิมพ์ต้นฉบับข่าว

ตามความเคยชินสักพัก จนกระท่ังเริ่มง่วงเธอจึงขึ้นเตียงแล้วหยิบมือถือ 

มาจากบนโต๊ะ

หลงัจากท่ีเธอเข้าห้องน�า้ไปได้ไม่นาน จงซือเฉียวกส่็งมาอีกหลายข้อความ 

จงซือเฉียว : อะไรกเ็ป็นไปได้ท้ังนัน้แหละ ถงึเขาจะจ�าเธอไม่ได้ อย่างน้อย 

พวกเราก็ได้เพ้อฝันให้ตัวเองกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้าง

จงซือเฉียว : ฉันอยากรู้จริงๆ ว่าตอนที่เธอเจอกับซังเหยียน เธอรู้สึก

ยังไงบ้างอะ

ตามมาด้วยรูปไอคอนซุบซิบนินทา

เวินอี่ฝานครุ่นคิดสักครู่ 

เวินอี่ฝาน : เขาก็หล่อจริงๆ อะนะ

จงซือเฉียว : ...

จงซือเฉียว : แค่นี้เองเหรอ

เวนิอ่ีฝาน : อย่างอ่ืนฉันยังคดิไม่ออกอะ ถ้าคดิได้แล้วค่อยบอกเธอนะ

เวินอี่ฝาน : ฉันนอนก่อนล่ะ ง่วงจัง

ถ้าพูดจากใจจริงแล้ว จะว่าเธอไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นก็คงโกหก แต่เธอ

คิดว่าไม่มีอะไรท่ีน่าพูดถึง ถ้าจะพูดข้ึนมาก็คงต้องลากมาเป็นโขยง สู ้

เอาเวลามานอนเพิ่มอีกหน่อยจะดีกว่า

เวนิอีฝ่านวางมอืถอืไว้ด้านข้างแล้วเริม่ด�าดิง่เข้าสูห้่วงนทิรา แต่เธอก็

หลับไม่สนิทอย่างเคย

เธออยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ตลอด ถูกก่อกวนด้วยความฝัน 

ท่ีมีแสงสมีากมายพิลกึกกึกอื เธอรูส้กึว่าวนิาทีต่อมาก�าลงัจะหลดุพ้นอยู่แล้ว 
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ในขณะท่ีเธอหลับสนิท ทันใดนั้นก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะไอ้งั่งข้างห้องมา 

ตบประตูฉาดหนึ่ง

หญิงสาวเลิกผ้าห่มที่คลุมโปงอยู่ ไฟโทสะพลุ่งพล่านไปทั่วตัว

เวินอ่ีฝานเป็นคนใจเย็นอย่างท่ีรู้กันดี ไม่ว่าจะประสบกับเรื่องอะไร  

เธอก็จะแก้ไขด้วยความสงบนิ่ง น้อยครั้งมากที่หน้าตาเธอจะแสดงอารมณ์ 

พลุ่งพล่านออกมา

ทว่าคนเราก็ต้องการช่องทางที่จะระบายอารมณ์ออกมาบ้าง

ดังนั้นเธอจึงลุกขึ้นจากเตียงด้วยความกระฟัดกระเฟียดอย่างที่สุด

คนที่ถูกปลุกให้สะดุ้งตื่นก็จะขาดสติเป็นธรรมดา

ย่ิงไม่ต้องพูดถึงสถานการณ์อย่างเธอ ในเมื่อวินาทีต่อไปเธอก็จะ 

หลับสนิทอยู่แล้ว

เวนิอ่ีฝานลองสงบจติสงบใจตัวเองลง เธอหวงัเพยีงว่าคนท่ีอยู่ด้านนอก 

จะท�าเหมือนปกติ แค่มาเคาะไม่กี่ทีแล้วก็รีบจากไป

ใครจะไปคิดว่าครั้งนี้เขากลับเหมือนโดนผีเข้าสิง เสียงเคาะประต ู

ยังดังไม่หยุด ปากก็ยังเรอออกมาด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ 

"ยังไม่ต่ืนอกีเหรอ พีส่าวคนสวย ช่วยผมหน่อยส ิห้องผมก๊อกน�า้เสยี... 

ผมขอมาอาบน�้าที่ห้องพี่หน่อยสิ..."

เวินอ่ีฝานหลับตาลง ลุกขึ้นไปควานหากล้องถ่ายรูปมา เธอโฟกัส

ต�าแหน่งให้ถ่ายไปทางประตู จากนั้นก็หยิบมือถือ โทรไปที่ 110 แจ้งความ

โดยเล่าถึงเหตุการณ์และแจ้งที่อยู่อย่างชัดเจน

โดนก่อกวนไปมาอยู่แบบนี้ ความง่วงงุนท่ีหลงเหลืออยู่ก็หายไป 

เป็นปลิดทิ้ง

หญิงสาวท่ีพักอาศัยอยู่คนเดียว นอกห้องมีผู้ชายเมาเหล้ามาคอย

ก่อกวนในเวลากลางดึก เวินอ่ีฝานคิดว่าตัวเองควรจะรู ้สึกหวาดกลัว 

ในสถานการณ์แบบนี ้ทว่าในเวลานีเ้ธอกลบัรูส้กึโมโหและเหนือ่ยล้า ไม่มีก�าลงั 

ที่จะไปรู้สึกเป็นอย่างอื่นได้
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เพราะไม่ได้รับการตอบสนองสักที ก่อนท่ีต�ารวจจะมาถึงชายหนุ่ม 

คนนั้นก็กลับห้องของเขาไป

เวินอี่ฝานน�าคลิปท่ีอัดไว้ให้ต�ารวจดู อีกท้ังเธอยังต้องการไปยัง 

สถานีต�ารวจเพื่อแก้ปัญหานี้ให้เด็ดขาด ในเม่ือเรื่องนี้สร้างความวุ่นวาย 

ไปจนถึงขั้นแจ้งต�ารวจ เธอก็ไม่คิดท่ีจะจบด้วยดี เธอเตรียมจะย้ายออก 

หลังจากเรื่องนี้เสร็จสิ้น

ในคลิปประตูถูกตบจนสั่นอยู่ตลอด มีเสียงผู ้ชายงัวเงียแทรกมา 

เป็นระยะ ดูแล้วก็น่าหวาดกลัวเหมือนกัน

ต�ารวจจึงไปเคาะประตูห้องฝั่งตรงข้าม

ผ่านไปสักครู่ชายหนุ่มคนนั้นก็เปิดประตูออกมา เอ่ยอย่างร�าคาญ 

"ใครอะ!"

ด้วยสภาพอากาศท่ีร้อนเช่นนี้ เขาจึงสวมเพียงกางเกงขาสั้นรัดรูป 

เผยให้เห็นรอยสกัรปูเสอืท่ีน่าเกรงขามบนแขน เขามีรปูร่างบึกบึน กล้ามเนือ้ 

นูนออกมาเป็นลูกๆ คล้ายก�าแพง

"พวกเราได้รับแจ้งความ" ต�ารวจเอ่ย "แจ้งว่าคุณไปก่อกวนเพ่ือน 

ห้องตรงข้ามในเวลากลางดึก"

"ก่อกวนอะไร" ผู้ชายคนนั้นเงียบไปหลายวินาที แสร้งท�าเป็นงัวเงีย 

น�า้เสยีงไม่ได้กระแทกกระท้ันเหมอืนเม่ือครู ่"คณุต�ารวจครบั ผมเพ่ิงกนิเหล้า

กลับมา ผมเมาแล้วอาจจะเคาะผิดห้องม้ังครับ เป็นเพียงการเข้าใจผิด 

น่ะครับ"

ต�ารวจปั้นหน้าจริงจัง "คนท่ีมาแจ้งความยังมีคลิปเป็นหลักฐานด้วย 

คณุเคาะผดิห้อง แล้วยังตะโกนว่าจะไปอาบน�า้ห้องเขา อย่ามาพูดจาไร้สาระ

แถวนี้นะ เร็วเข้า ไปสถานีต�ารวจกับพวกเรา"

ชายหนุม่คนนัน้ยงัอธบิายอกียืดยาว แต่พอเห็นว่าแก้ต่างอะไรไม่ได้แล้ว 

ก็รีบหยุดลงแต่โดยดี

เขาเงยหน้า จ้องเวินอี่ฝานที่ยืนอยู่ด้านหลังต�ารวจด้วยแววตาลึกล�้า
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เวินอี่ฝานกอดอก ยนืพิงขอบประตู มองกลับไปทีเ่ขาอย่างไร้อารมณ์ 

ดวงตาเธอแฝงไปด้วยความเย็นยะเยือก ไม่ได้หวาดกลัวสักนิด กลับดู

เหมือนเธอก�าลังจ้องอะไรที่สกปรก

พอไปถึงสถานีต�ารวจ

ชายหนุ่มยังคงปากแข็ง บอกแต่ว่าตัวเองเมาเลยพูดจามั่วซ่ัว ส่วน 

เวนิอ่ีฝานยืนอยู่อกีฝ่ัง เล่าถงึสถานการณ์ในช่วงนัน้อย่างละเอียด ทว่าเรือ่งนี้ 

ไม่ได้สร้างความเสยีหายแก่ทรพัย์สนิของเธอ จะว่าไปกแ็ค่ก่อกวนการใช้ชีวติ 

ของเธอ ส่งผลให้เธอตื่นตระหนกตกใจง่ายก็เท่านั้น

สุดท้ายเรื่องก็จบลงด้วยการท่ีชายหนุ่มคนนั้นถูกปรับไม่กี่ร้อยหยวน

และถูกกักตัวในห้องขังห้าวัน

ก่อนจะออกจากสถานีต�ารวจ ต�ารวจอาวุโสนายหนึ่งได้เอ่ยเตือนเธอ

ด้วยความหวงัดว่ีาอย่าไปอยู่บ้านเช่ารวมกบัคนอ่ืนเลย ไม่เพยีงแต่จะมปัีญหา 

ในด้านนี้เท่านั้น ยังมีอันตรายต่างๆ แฝงอยู่ด้วย 

ก่อนหน้านีมี้เหตกุารณ์หนึง่ท่ีคนเช่าห้องร่วมกนัแล้วใช้ไฟมากเกนิไป

เป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ ที่ว่าการเมืองหนานอู๋ก็เริ่มให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้ 

รอให้นโยบายได้รับการอนุมัติก็จะเริ่มจัดการต่อไป

เวินอี่ฝานพยักหน้าแล้วกล่าวขอบคุณ

ด้านนอกท้องฟ้าสว่างแล้ว เธอจงึตดัสนิใจตรงไปยังสถานโีทรทัศน์เลย

หลังจากท่ีเวินอ่ีฝานกลับมายังเมืองหนานอู๋ เธอก็ส่งประวัติผ่าน 

ทางบริษัทจัดหางานไปยังรายการ 'บอกข่าวเล่าต่อ' ของสถานีโทรทัศน์ 

หนานอู๋ ทางช่องตูซื่อ

รายการ 'บอกข่าวเล่าต่อ' เป็นรายการหนึ่งของทางสถานีโทรทัศน ์

ท่ีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องปากท้องของประชาชน วัตถุประสงค์หลักคือ 

'ใส่ใจชีวิตประชาชน ส่งต่อเสียงของพวกเขา'

เวินอี่ฝานคิดว่าเหตุการณ์ท่ีเธอประสบมาก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่
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เช่นกัน เธอคิดเพ้อไปว่าจะน�าเรื่องนี้เสนอข้ึนไปเป็นหัวข้อดีไหมพลาง 

เดินเข้าออฟฟิศ

ด้านในเปิดไฟสว่างแล้ว แต่ยังไม่เห็นใคร

เธอจงึเดนิไปชงกาแฟท่ีห้องแพนทรี ่ตอนนีเ้ธอไม่มีอารมณ์จะท�าอะไรเลย 

จริงๆ แม้แต่ข้าวเช้ายังกินไม่ลง แต่เธอก็นอนไม่หลับ จึงสไลด์ดูแอพฯ  

ที่เกี่ยวกับข่าวแล้วเริ่มพิมพ์ต้นฉบับข่าว

เวินอี่ฝานใช้ชีวิตอย่างเซื่องซึมไม่มีชีวิตชีวาทั้งวัน

ตอนท่ีเด็กฝึกงานช่ือฟู่จ้วงซ่ึงเพิ่งมาใหม่ออกไปสัมภาษณ์กับเธอ 

สีหน้าเขาดูลังเลเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างอยู่ตลอด ท้ายท่ีสุดก ็

อดกลั้นไว้ไม่อยู่ จึงโพล่งถามขึ้นมา

"พี่อี่ฝาน ผมท�าอะไรผิดหรือเปล่าครับ"

เวินอ่ีฝานถึงได้รู ้สึกตัวว่าตนเองหงุดหงิดมาเกือบท้ังวันจากการ 

นอนไม่พอ

เวินอีฝ่านอดทนอดกลัน้จนกระท่ังส่งต้นฉบับข่าวข้ึนไป นีเ่ป็นครัง้แรก

ที่เธอไม่ขอท�าโอที เลิกงานปุ๊บก็เก็บของแล้วออกจากออฟฟิศเลย

ในตอนกลางคนือณุหภมูลิดต�า่ ลมหนาวคล้ายกบัดาบน�า้แข็งอันคมกรบิ 

พัดผ่านใบหูของเธอไป

เดินไปไม่กี่ก้าว เวินอี่ฝานก็ได้รับข้อความจากจงซือเฉียว

จงซือเฉียว : เวินอี่ฝาน ฉันจะตายอยู่แล้ว

"..." เวินอี่ฝานงุนงง

เวินอี่ฝาน : ?

จงซือเฉียว : ฉัน! จะ! ตาย! จริงๆ! นะ!

จงซือเฉียว : สร้อยข้อมือของฉันหาย!
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จงซือเฉียว : เทพบุตรของฉันให้มา! ฉันเพ่ิงใส่ไปได้ไม่กีค่รัง้เอง ฮอืๆๆๆ!

เวินอี่ฝาน : หาไม่เจอเหรอ

จงซือเฉียว : ช่าย TAT

จงซือเฉียว : เช้านี้ตอนฉันอยู่ท่ีบริษัทถึงเพิ่งรู้ตัวว่ามันหายไป ฉัน 

ยังนึกว่าอยู่ที่บ้าน แต่พอกลับถึงบ้านก็หาไม่เจออะ

จงซือเฉียว : แต่ฉันคิดว่ามันคงหล่นอยู่ที่ผับของซังเหยียนนั่นแหละ

จงซือเฉียว : พอเธอเลิกงานแล้วช่วยไปถามให้ฉันหน่อยสิ ถ้าฉัน 

ต้องถ่อจากที่นี่ไปซั่งอัน มันไกลมากอะ

เวินอี่ฝาน : ได้จ้า

เวินอี่ฝาน : เธอก็อย่าเพิ่งร้อนใจไปนะ

สมองเวินอ่ีฝานคล้ายข้ึนสนิม เธอครุ่นคิดเรื่องทิศทางอย่างเช่ืองช้า 

จากนัน้ถงึค่อยก้าวเท้าไปในทิศทางใหม่ โชคดท่ีีถนนตัว้ลัว่อยูไ่ม่ไกลจากท่ีนี่  

เดินไปแค่เจ็ดแปดนาทีก็ถึง

พอเธอเดินลึกเข้าไปอีกก็เห็นผับ 'จยาปัน' ทันที

เธอเดินเข้าไปด้านใน

บนเวทีรูปทรงกลมมีวงดนตรีร็อก สไตล์เพลงต่างไปจากเมื่อคืน  

เสยีงดนตรหีนกัหน่วงจนท�าให้คนหูชา แสงไฟภายในผบัมืดสลวั บรรยากาศ

ดูหรูหรา แสงจากโคมไฟหลากสีส่องวูบไหวไปมาอย่างรวดเร็ว

เวินอี่ฝานเดินไปยังหน้าเคาน์เตอร์บาร์

ภายในเคาน์เตอร์บาร์ยังคงเป็นบาร์เทนเดอร์ผมทองเหมือนครัง้ท่ีแล้ว

เวินอี่ฝานเรียกเขา "สวัสดีค่ะ"

บาร์เทนเดอร์ย้ิมให้เธอพลางกล่าว "สวัสดียามเย็นครับคุณผู้หญิง 

อยากดื่มอะไรครับ"

เวินอี่ฝานส่ายหน้า พูดถึงจุดประสงค์ของการมาในทันที "เมื่อวานที่

ฉันมากับเพื่อน ท�าสร้อยข้อมือตกไว้ ไม่รู้ว่าพวกคุณเห็นหรือเปล่าคะ"
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พอได้ยินค�าพูดนี้บาร์เทนเดอร์ก็ดูเหมือนจะจ�าเธอได้ พยักหน้าทันที 

"มีครับ คุณรอสักครู่นะครับ"

"โอเคค่ะ รบกวนด้วย"

เวินอี่ฝานยืนรออยู่ที่เดิม

เธอเห็นบาร์เทนเดอร์ดึงลิ้นชักออกมา ควานหาด้านใน จากนั้นก ็

ดึงออกมาอีกลิ้นชักหนึ่งแล้วก็ค้นหาอีก จู่ๆ เขาก็หยุดชะงัก เงยหน้าพลาง

กวักมือเรียกใครบางคน "อวี๋จัว"

บรกิรชายท่ีถกูเรยีกว่า 'อวีจ๋วั' กเ็ดินมา "พีเ่สีย่วเหอ มอีะไรเหรอครบั"

เวินอ่ีฝานมองไป เพียงปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นบริกรชายท่ีท�าเหล้าหก 

รดใส่เธอ

บาร์เทนเดอร์ผมทองเอ่ยอย่างอึดอัดใจ "สร้อยข้อมือท่ีนายเก็บได้ 

เมื่อวาน ฉันเก็บไว้ที่นี่ไม่ใช่เหรอ ท�าไมถึงหาไม่เจอล่ะ"

"หืม? สร้อยข้อมือเส้นนั้น..." อวี๋จัวก็สับสน แต่จู่ๆ ก็นึกขึ้นได้ "อ๋อ 

จริงส ิตอนท่ีพ่ีเหยียนลงมาหยิบเสือ้กห็ยิบสร้อยข้อมือเส้นนัน้ไปด้วยน่ะครบั"

"..."

เวนิอ่ีฝานนกึว่าตวัเองฟังผดิ เธอชะงกัไปทันที ก่อนจะอดโพล่งออกมา 

ไม่ได้ "อะไรนะ"

อวี๋จัวพูดซ�้าในทันที "พี่เหยียนเอาไปแล้วครับ"

"..."

ครั้งนี้เวินอี่ฝานได้ยินอย่างชัดเจน เธอแทบไม่อยากจะเชื่อ

เจ้าของผับใหญ่โตขนาดนี้ ไม่คิดเลยว่าจะกล้าเอาทรัพย์สินท่ีลูกค้า 

ท�าตกหล่นไว้ไปครอบครองอย่างหน้าด้านๆ

เห็นชัดว่าบาร์เทนเดอร์ไม่รู้เรื่องนี้ เขาได้แต่แสดงสีหน้าประหลาดใจ 

"พี่เหยียนจะเอาไปได้ยังไง งั้นเขาไปไหนแล้วล่ะ เมื่อกี้ยังอยู่ไม่ใช่เหรอ"

อวี๋จัวท�าหน้าเหวอทันที "ผมไม่รู้ครับ"

บรรยากาศเงียบงันไปชั่วครู่
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บาร์เทนเดอร์ผมทองมองกลับไปท่ีเวินอ่ีฝานอย่างอึดอัดใจเล็กน้อย 

"ต้องขออภัยด้วยครับ ปกติบอสจะเป็นคนจัดการเรื่องของหาย ไม่งั้น 

คุณทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ก่อน หรือไม่ก็รอสักครู่ เดี๋ยวผมจะติดต่อบอสให้ครับ" 

เวินอ่ีฝานไม่อยากอยู่ท่ีนี่นานเกินไป เธอคิดว่าถ้าพรุ่งนี้ค่อยมาเอา 

ก็มีค่าเท่ากัน "ไม่เป็นไร ฉันทิ้งเบอร์ไว้แล้วกัน"

"โอเคครับ" บาร์เทนเดอร์หยิบนามบัตรจากด้านข้างย่ืนให้เธอ "คุณ

เขียนไว้บนนี้แล้วกันครับ"

เวินอ่ีฝานก้มหน้าลงเขียนตัวเลขแถวหนึ่งบนนั้นแล้วย่ืนให้เขา 

"รบกวนคุณช่วยหาอีกครั้งด้วย ถ้าหาเจอแล้วโทรมาเบอร์นี้ได้เลย..."

เธอยังพูดไม่ทันจบ จู่ๆ ก็มีคนทางด้านหลังหยิบนามบัตรไป

เวนิอ่ีฝานหันหน้าไปทันที แล้วกเ็ห็นซังเหยยีนยืนอยู่ข้างหลงั เขายืนอยู่ 

ใกล้มาก เหมือนว่าจะคุมขังเธอไว้ ชายหนุ่มมีรูปร่างสูงและหล่อเหลา  

ตอนนีเ้ขาหันหน้าไปทางด้านข้าง ปรายตามองนามบัตรถงึสองครัง้ จากนัน้

ก็สบเข้ากับสายตาเธอ

ฉากโคมไฟแดงสุราเขียว* เสียงดนตรีท่ีดังอึกทึกครึกโครมจนหูอ้ือ 

บวกกับกลิ่นหอมจากยาสูบและไม้จันทน์ผสมปนเปกันไป

หน้าตาชายหนุ่มแฝงไว้ด้วยความเย็นชา ทว่าตอนนี้กลับมีท่าทาง

เอ้อระเหยลอยชายเล็กน้อย

ดวงตาท่ีคุน้เคยระคนแปลกหน้า คล้ายว่าเขาจะจ�าเธอได้ แต่ทันใดนัน้ 

มุมปากเขาก็ผ่อนคลายลง คล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม 

"ยังไม่ถอดใจอีกเหรอครับ"

เวินอี่ฝานตะลึงไป ไม่เข้าใจค�าพูดของเขา

ซังเหยียนโยนนามบัตรกลับไปตรงหน้าเธอ ค่อยๆ ยืดตัวตรงแล้ว 

ก้าวถอยห่างไปเล็กน้อย

"คุณตั้งใจมาทิ้งเบอร์ไว้?"

* โคมไฟแดงสุราเขียว เป็นส�านวนที่ใช้บรรยายแสงสีของสถานบันเทิงยามค�่าคืน
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น�้าเสียงเขาไม่เบาไม่ดัง แต่กลับเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาบนพื้นดิน 

ทันใดนั้นก็ชี้ทางสว่างให้แก่เวินอี่ฝาน

เมื่อคืนตอนที่เธอมาที่นี่ เธอพูดอะไรกับเขาไปบ้าง

'ขอโทษครับ ที่นี่เป็นผับปกตินะครับ'

'น่าเสียดายจัง'

"..."

เวนิอ่ีฝานเม้มปาก ความรูส้กึกระดากอายเข้าครอบง�าเธออย่างมดืฟ้า

มัวดิน

โชคดีที่รอบด้านเสียงดังหนวกหู บาร์เทนเดอร์จึงไม่ได้ยินค�าพูดของ

ซังเหยียน เพียงเอ่ยอย่างไม่สบายใจ 

"พี่ ท�าอะไรน่ะ" จากนั้นเขาก็ช้ีไปท่ีลิ้นชัก พูดเสียงสูงข้ึน "พี่เห็น 

สร้อยข้อมือที่วางอยู่ในนี้มั้ยครับ"

พอซังเหยียนได้ยิน เขาก็เหลือบมองแวบหนึ่ง

บาร์เทนเดอร์อธิบายว่า "ลูกค้าท่านนี้มาดื่มท่ีร้านเราเมื่อคืนแล้วท�า

สร้อยข้อมือหล่นไว้ ตอนนัน้อวีจ๋วัเกบ็ได้ ผม..." พอพดูถงึตรงนีเ้ขากช็ะงกัไป 

แล้วเปลี่ยนค�าพูด "พี่เป็นคนเก็บไว้ไม่ใช่เหรอ"

บทที่ 
4
ค�ำที่ดูเป็นลูกผู้ชำยที่สุด
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ซังเหยียนนั่งบนเก้าอี้สูง ร้องอ๋ออย่างขอไปที

"งั้นพี่เก็บไว้ที่ไหนครับ"

ซังเหยียนถอนสายตากลับมา สีหน้าไม่กังวลอะไร "ไม่เคยเห็นนะ"

"..." บาร์เทนเดอร์ผมทองสะอึกในทันใด เหมือนเขาจะพูดไม่ออก

เพราะท่าทางที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ของซังเหยียน

ในขณะเดียวกันก็มีหญิงสาวสองคนมาสั่งเหล้าที่เคาน์เตอร์บาร์

คล้ายว่าได้พบคนช่วยชีวิต บาร์เทนเดอร์จึงโพล่งไปทางซังเหยียน 

"บอสดแูลลกูค้าหน่อยนะครบั ผมไปท�างานก่อนล่ะ" จากนัน้กหั็นไปทักทาย

หญิงสาวสองคนนั้น

ไม่รู้ว่าอวี๋จัวออกไปจากที่เกิดเหตุตั้งแต่เมื่อไหร่

ในเวลานี้เหลือพวกเขาเพียงสองคน

ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่แออัดเสียงดังโหวกเหวก แต่ก็ไม่ต่างอะไร

กบัอยู่คนเดยีวเมือ่บาร์เทนเดอร์พดูออกมาแบบนัน้ คนหนึง่ยนื อกีคนหนึง่นัง่  

เหมือนตัดขาดออกจากบรรยากาศโดยรอบ ชวนให้รู้สึกแปลกชอบกล

ซังเหยียนหยิบแก้วใสที่สะอาดแล้วเข้าไปเทเหล้าเองจนถึงครึ่งแก้ว 

ครู่ต่อมาเขาก็ดันแก้วมาตรงหน้าเธอ

เวินอี่ฝานมองไปอย่างนึกไม่ถึง

ปอยผมอันดกด�าปรกลงมาตรงหน้าผากชายหนุม่ ขนตาราวขนนกกา 

ภายใต้ล�าแสงเช่นนี้ใบหน้าเขาจึงดูสว่างครึ่งมืดครึ่ง มือของเขายังถือ

กระป๋องเบียร์ที่มีเบียร์อยู่ครึ่งหนึ่งพลางเลิกคิ้วถาม

"จะให้ผมดูแลยังไงครับ"

คราวนีเ้วินอ่ีฝานมีความกล้าข้ึนมา รูส้กึคล้ายตัวเองมาเหล่ผูช้ายจรงิๆ

เธอเงียบไปชั่วครู่ ไม่ได้แตะเหล้าแก้วนั้น "ไม่ต้อง ขอบคุณค่ะ"

...ฉากที่เงียบเหงา

เวินอ่ีฝานเดาว่าซังเหยียนอาจจะรู้สึกอึดอัดเพราะค�าอธิบายของ 

บาร์เทนเดอร์คนนั้น จึงไม่ได้พูดถึงเรื่องท่ีเธอท้ิงเบอร์ไว้อีก เธอตระหนัก
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ว่าที่นี่คืออาณาเขตของเขา เลยไว้หน้าเขา ไม่เป็นฝ่ายรื้อฟื้นเรื่องเมื่อครู่

เธอกลับมาพูดเรื่องเดิม "เจ้าของผับเป็นคนจัดการเรื่องของหายท่ีนี่

เหรอคะ"

ซังเหยียนยิ้มถาม "ใครบอกคุณครับ"

เวินอี่ฝานชี้ไปทางบาร์เทนเดอร์

ซังเหยยีนกม็องตามไป กระแทกกระป๋องกบัเคาน์เตอร์บาร์ด้วยแรงท่ี

ลดลง

"เหอหมิงป๋อ"

เหอหมิงป๋อเงยหน้าขึ้นทันที "เอ๊ะ! อะไรครับพี่"

ซังเหยียนเอ่ยเสียงไม่ดังไม่เบา "คนอย่างฉันมีเวลาว่างมากถึงขนาด

ต้องมายุ่งเรื่องของหายตั้งแต่เมื่อไหร่กัน"

"..." เห็นชัดว่าเหอหมิงป๋ออ้ึงๆ ไป บวกกับเขาก�าลังยุ่งอยู่ จึงพูด

เพียงประโยคเดียว "พี่รอเดี๋ยว ผมชงเหล้าแก้วนี้ให้ลูกค้าก่อนนะครับ"

ท่าทางของซังเหยียนไม่สบอารมณ์เลยจริงๆ

เวินอ่ีฝานเม้มปาก วางนามบัตรลงข้างแก้วเหล้า "งั้นฉันท้ิงเบอร์ไว ้

ท่ีนี ่ถ้าพวกคุณหาเจอแล้วกโ็ทรบอกฉันได้เลย เดีย๋วฉันค่อยมาเอา ขอบคณุค่ะ"

ซังเหยียนไม่ได้เงยหน้าขึ้น เพียงแต่แค่นเสียงอืมอย่างขอไปที

เวินอ่ีฝานไม่รู้ว่าถ้าเขาปฏิบัติกับลูกค้าทุกคนแบบนี้ ผับแห่งนี้จะยัง

เปิดบริการต่อไปได้อย่างไร

เขาอาจจะท�าแบบนี้แค่กับเธอคนเดียวก็เป็นได้

อาจเป็นเพราะเขาไม่พอใจในค�าพูดของเธอ หรือไม่ก็เป็นเพราะยัง

ฝังใจกับเรื่องราวในอดีต แสร้งท�าเป็นจ�าเธอไม่ได้ แต่พอได้พบหน้าเธอ 

ก็ชักสีหน้าใส่ท่าเดียว

เวินอ่ีฝานไปสถานีต�ารวจตั้งแต่ตอนเช้ามืด ต่อมาก็ต้องวิ่งวุ่นไป

สัมภาษณ์ถึงสามท่ี พอกลับไปยังสถานีโทรทัศน์ก็ติดต่อกับเจ้าของบ้าน  

แจ้งว่าจะคืนห้องก่อนล่วงหน้า อีกทั้งยังต้องครุ่นคิดถึงเรื่องที่อยู่ใหม่ แล้ว
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ยังต้องระวังชายหนุ่มข้างห้องจะมาเอาคืนอีก

เรื่องราวมากมายก่ายกองรอเธออยู่

เม่ือเปรยีบเทียบกนัแล้ว ท่าทางของซังเหยียนเพียงแค่นีค้ล้ายจะไม่ใช่

เรื่องใหญ่อะไร

แต่ไม่รู้เพราะอะไร...

อาจเป็นเพราะความหงุดหงิดจากการนอนไม่พอท่ียังหลงเหลืออยู่  

เธอจึงรู้สึกอึดอัดนิดหน่อย

เวินอี่ฝานเอ่ยเสริมอีกประโยคด้วยเสียงเบา "มันเป็นของส�าคัญมาก 

รบกวนพวกคุณด้วยนะคะ"

ขณะที่เธอก�าลังเตรียมจะจากไป ซังเหยียนก็เอ่ยรั้ง

"รอเดี๋ยวครับ"

เวินอี่ฝานชะงักฝีเท้าทันควัน

ลูกกระเดือกของซังเหยียนขยับข้ึนลงก่อนท่ีเขาจะตะโกนออกมาว่า 

"เหอหมิงป๋อ นายมัวชักช้าอะไรเนี่ย!"

"หืม?" เหอหมิงป๋องุนงง 

"ของลูกค้าหล่นอยู่ตรงนี้" ซังเหยียนมองไปท่ีเขา พูดเน้นทีละค�า  

"แล้วไม่หา?"

ซังเหยียนพูดออกไปแล้ว เหอหมิงป๋อก็ควานหาอย่างกระตือรือร้น 

อีกรอบ คราวนี้ดันหาเจอในลิ้นชักด้านล่างอย่างน่าอัศจรรย์ เขาถอนใจ 

โล่งอกแล้วยื่นให้เธอทันที 

"ใช่เส้นนี้หรือเปล่าครับ"

เวินอี่ฝานรับมา "ใช่ค่ะ ขอบคุณมาก"

เหอหมิงป๋อหันไปมองทางซังเหยียนแวบหนึ่งก่อนจะลูบท้ายทอย 

"ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรครบั ท�าให้คณุเสยีเวลาไปมาก ทางเราต้องขออภยั 

จริงๆ ครับ"

ซังเหยียนดื่มเบียร์ต่อ ไม่พูดจาอะไรอีก
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เวินอี่ฝานพยักหน้า กล่าวลาแล้วจากไป

ด้านนอกอากาศท้ังหนาวและช้ืน คนบนถนนกด็บูางตา มองไปท้ังถนน 

พาให้รู้สึกหนาวเหน็บและว่างเปล่า

เวินอ่ีฝานรู้สึกหนาวจนไม่อยากแตะมือถือ เธอรีบส่งข้อความเสียง 

ไปให้จงซือเฉียว 

"สร้อยข้อมือหาเจอแล้วนะ"

หญิงสาวเอามือซุกลงไปในกระเป๋าเสื้อ สูดหายใจเข้า แล้วก็ใจลอย

อย่างประหลาด

ความทรงจ�าค่อยๆ เติมเต็มอารมณ์ความรู้สึก

เพราะเมือ่ครูเ่ธอเพิง่พบกบัซังเหยียนท่ีน่าชัง แต่ในขณะเดยีวกนักค็ุน้เคย

เธอนึกย้อนไปถึงฉากที่พวกเขาพบกันครั้งแรก...

วันนั้นเป็นวันเปิดเทอมชั้น ม.4 เวินอี่ฝานไปถึงโรงเรียนสาย

หลังจากมาถึงโรงเรียนเธอไม่มีแม้แต่เวลาท่ีจะกลับไปเก็บของท่ีหอ 

เลยวานให้คณุลงุช่วยน�ากระเป๋าสมัภาระไปฝากคณุน้าท่ีคมุหอไว้ หลงัจากนัน้ 

ก็รีบวิ่งแจ้นไปที่ห้องเรียนชั้น ม.4 ที่ตึก A เธอยังต้องเดินขึ้นไปถึงชั้นสี่

เวินอ่ีฝานเดินผ่านโถงทางเดินเพื่อจะเข้าไปด้านใน ขณะก้าวผ่าน

เครื่องกดน�้าของโรงเรียน นั่นเป็นครั้งแรกที่เธอได้พบกับซังเหยียน

หนุม่น้อยรปูร่างผอมสงูราวนกกระสาก�าลงัยืนอยู ่เขาสวมเครือ่งแบบ

สีน�้าเงินขาวของโรงเรียน กระเป๋านักเรียนแขวนอยู่ท่ีแขนอย่างสบายๆ 

หน้าตาหล่อเหลาระคนเย่อหยิง่ สหีน้าราบเรยีบ มองดแูล้วไม่น่าเข้าใกล้เท่าไหร่  

ซึ่งต่างจากท่าทางของเธอโดยสิ้นเชิง

เหมือนกับเขาจะไม่รู้ว่าระฆังดังแล้ว ซังเหยียนรองน�้าอยู่ตรงนั้น  

ดูท่าทางไม่รีบร้อนแต่อย่างใด

เวนิอีฝ่านก�าลงัจะรบีวิง่ไปท่ีห้องเรยีน เธอรูแ้ค่ว่าห้องเรยีนของตวัเอง

อยู่บนชั้นสี่ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหน
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เธอไม่อยากเสียเวลาอยู่แบบนี้จึงชะงักฝีเท้าลง คิดจะถามทาง 

'โทษทีนะ'

ซังเหยียนปิดก๊อก เสียงน�้าไหลหยุดลงตามไปด้วย เขาค่อยๆ หมุน

ปิดฝาขวดก่อนจะหันหน้ามามองเธอ

เขามองมาแค่แวบเดยีวกเ็บนสายตากลบัไป ไม่มีทีท่าว่าจะสนใจเธอเลย

ครั้งนั้นเวินอ่ีฝานยังไม่รู้จักเขา รู้สึกแต่เพียงว่านักเรียนคนนี้ไม่กลัว

การเข้าเรียนสายเลย กล้ามาเต๊ะท่ากดน�้าในเวลาเรียนอย่างนี้ เอ้อระเหย

และไม่มีความหวาดกลวัอย่างนักเรยีนใหม่สกันดิ กลบัย่ิงดเูหมือนจอมยุทธ์

ผู้เจนโลกที่ท่องยุทธภพมานานปี

ดังนั้นเธอจึงลังเลอยู่หลายวินาที เปลี่ยนค�าเรียกเป็น '...รุ่นพี่?'

ซังเหยียนเลิกคิ้ว มองมาที่เธออีกครั้ง

'ขอถามหน่อย' เวนิอ่ีฝานเอ่ย 'รุน่พีรู่ม้ั้ยว่า ม.สี ่ห้องสบิเจด็อยู่ตรงไหน'

ครั้งนี้ซังเหยียนไม่ได้แสดงท่าทีไม่แยแสอีกต่อไป เขาเชิดคางข้ึน  

เอ่ยอย่างใจดี 'เดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวา'

เวินอี่ฝานพยักหน้า รอให้อีกฝ่ายพูดต่อ แต่ซังเหยียนไม่พูดอะไรอีก

และเวินอี่ฝานก็ไม่ได้ยินค�าลงท้ายอย่างเช่น 'ก็ถึงแล้ว'

เด็กสาวเกรงว่าเขายังพูดไม่จบ เนื่องจากเธอเป็นคนรอบคอบจึงต้อง

ถามอีก 'จากนั้นล่ะ'

'จากนั้น?' ซังเหยียนก้าวเท้าเดินไปข้างหน้า น�้าเสียงเอ้อระเหยและ

น่าตีเป็นท่ีสุด 'จากนั้นก็มองป้ายห้องเอาเองสิ หรือจะต้องให้รุ่นพี่ไปอ่าน 

ให้ฟังทีละห้องเหรอ...' เขาเน้นเสียงค�าสุดท้าย ออกเสียงอย่างชัดเจน  

'รุ่น-น้อง'

'...'

เวินอี่ฝานเอ่ยขอบคุณอย่างอารมณ์ดี

เธอเดินไปตามทางท่ีเขาบอก พอเลีย้วขวากเ็ห็นป้ายช้ัน ม.4 ห้องสบิห้า  

พอเดินลึกเข้าไปอีกหน่อย ห้องที่อยู่ด้านในสุดก็คือห้องสิบเจ็ด เวินอี่ฝาน
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เร่งฝีเท้า พอไปถึงหน้าห้องก็ตะโกนด้วยเสียงไม่ดังมาก 

'หนูมาแล้วค่ะ'

คุณครปูระจ�าช้ันท่ีพดูอยู่หน้าห้องมองมาทางเธอพลางถามว่า 'เธอคอื

ซังเหยียนเหรอจ๊ะ'

เวินอี่ฝานส่ายหน้า 'คุณครูคะ หนูชื่อเวินอี่ฝานค่ะ'

'อ๋อ อ่ีฝานนี่เอง' คุณครูประจ�าช้ันมองไปท่ีใบรายช่ือ รู้สึกแปลกใจ 

อยู่บ้าง 'ในรายชื่อเหลือแค่เธอและซังเหยียนท่ียังมาไม่ถึง ครูดูแล้วนึกว่า 

ชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อผู้หญิงมากกว่า เลยนึกว่าเป็นเธอน่ะจ้ะ'

คณุครูประจ�าชัน้ยังไม่ทันอนญุาตให้เธอเข้ามาในห้อง ด้านหลงัเวินอ่ีฝาน 

ก็มีเสียงผู้ชายโพล่งออกมา 

'ผมมาแล้วครับ'

เวินอี่ฝานหันไปมองตามเสียงโดยอัตโนมัติ

เธอจงึได้เห็น 'รุน่พ่ี' ท่ีเพิง่บอกทางให้เธอมายืนอยู่ด้านหลงั ท้ังสองคน 

ยืนห่างกนัเพยีงสองก้าว พอเดนิเข้ามาใกล้เธอจงึสงัเกตเห็นว่าเขาตัวสงูปรีด๊

เลย

ยืนห่างกันเพียงแค่นี้ยังต้องเงยหน้ามองเขา

ท่าทางเขาดูเย็นชา เพิม่ความกดดนัข้ึนอีกหลายส่วน ตวัเขาแฝงไปด้วย 

กลิ่นหอมจากไม้จันทน์อ่อนๆ ที่คล้ายมีคล้ายไม่มี

หน้าตาเขาดูเฉยเมย เอ่ยอย่างไม่จรงิใจ 'ขอโทษครบัคณุคร ูผมมาสาย 

ครับ'

'พวกเธอสองคนเข้ามาก่อนเถอะ ท่ีนัง่อยู่ตรงนัน้จ้ะ' คณุครปูระจ�าช้ัน

ชี้ที่นั่งที่ยังว่างอยู่สองที่ แล้วก็ถือโอกาสถาม 'ท�าไมถึงมาสายตั้งแต่วันแรก

เลยล่ะ พวกเธอสองคนมาด้วยกันเหรอ'

ต�าแหน่งที่คุณครูประจ�าชั้นชี้เป็นแถวสุดท้ายที่อยู่ด้านในสุด

ต�าแหน่งที่นั่งสองที่เรียงติดกัน

เวินอี่ฝานตอบค�าถามไปตามจริง 'ไม่ได้มาด้วยกันค่ะ พอดีที่บ้านหนู
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มีธุระอื่นในช่วงเช้า เลยมาส่งหนูช้าไปหน่อย บวกกับที่หนูไม่ค่อยรู้จักทาง 

ดังนั้นหนูจึงมาสายค่ะ'

'เป็นอย่างนีน้ีเ่อง' คณุครปูระจ�าชัน้พยักหน้าแล้วมองไปทางซังเหยียน 

'แล้วเธอล่ะ'

'พ่อผมไม่รู้ว่าผมขึ้น ม.สี่ แล้วอะครับ' ซังเหยียนเดินเข้าไปยังที่นั่ง 

ท่ีอยู่ด้านนอก วางกระเป๋าลงบนโต๊ะ แล้วพูดอย่างเหนื่อยหน่าย 'ถึงได ้

ส่งผมไปทางฝั่งโรงเรียนมัธยมต้นครับ'

'...'

บรรยากาศเงียบกริบท้ังห้อง แต่ในช่ัวพริบตาก็ถูกปกคลุมด้วย 

เสียงหัวเราะเฮฮา ห้องเรียนที่เงียบเชียบดูครึกครื้นขึ้นมาในทันใด

เวินอี่ฝานก็ค่อยๆ ยกมุมปากขึ้น

'งั้นวันหลังตอนคุณพ่อส่งเธอมาโรงเรียนก็เตือนท่านหน่อยแล้วกัน' 

คณุครปูระจ�าชัน้เลยหัวเราะตามไปด้วย 'พอได้แล้ว พวกเธอสองคนนัง่ลงเถอะ'

ซังเหยียนพยกัหน้าพลางรบัค�า เลือ่นเก้าอ้ีออกมา ขณะท่ีเขาก�าลงัจะ

นั่งลงจู่ๆ ก็สังเกตเห็นเวินอี่ฝานที่ยืนอยู่ไม่ไกล

เขาชะงักไปทันที 'เธอจะนั่งด้านนอกหรือด้านใน'

ทั้งสองคนสบตากัน

เวินอี่ฝานรีบหุบยิ้มโดยพลัน เอ่ยอย่างลังเล 'ด้านในแล้วกัน'

พื้นท่ีในห้องเรียนไม่กว้างนัก โต๊ะเรียนแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม ทุกกลุ่ม 

จะประกอบด้วยเจ็ดแถวในแนวตั้งและสองแถวในแนวนอน แถวหลังสุด 

ไม่เหลือพื้นท่ีสักเท่าไหร่ เก้าอี้จึงเบียดกับผนัง ถ้าจะเข้าไปด้านในต้องให้

คนที่อยู่ด้านนอกลุกขึ้นก่อน

ซังเหยียนไม่ได้พูดอะไรอีก ลุกเดินออกมาด้านนอกก้าวหนึ่งเพ่ือ 

หลีกทางให้เธอ

คุณครูประจ�าช้ันท่ียืนบนแท่นก็เริ่มบรรยาย 'ครูขอแนะน�าตัวเอง 

อีกรอบแล้วกัน ครูจะเป็นคุณครูประจ�าช้ันของพวกเธอไปหนึ่งปี และเป็น
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ครูสอนวิชาเคมีด้วยจ้ะ' เธอพูดไปพลางเคาะที่กระดานด�า 'นี่คือชื่อของครู'

บนกระดานด�ามีตวัอักษรสามตวัเขียนอย่างสละสลวยว่า 'จางเหวินหง' 

รวมถึงเบอร์โทรศัพท์เรียงกันอยู่แถวหนึ่ง

เวนิอ่ีฝานหยิบกระดาษกบัปากกาออกมาจากกระเป๋านกัเรยีน จดเอาไว้ 

อย่างจริงจัง

ผ่านไปสกัครูจู่่ๆ  นกัเรยีนชายท่ีนัง่อยู่ด้านหน้ากเ็อนตวัมาทางด้านหลงั  

ข้อศอกวางอยู่บนโต๊ะของซังเหยียน ดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้จักกัน เขา 

หันหน้ามาเล็กน้อย พูดด้วยสีหน้าทะเล้น 

'แม่นางซัง ชื่อของนายเหมือนชื่อผู้หญิงจริงๆ นะ'

'...'

เวินอี่ฝานอึ้งไปเล็กน้อย

ทันใดนั้นก็นึกถึงค�าพูดของคุณครูตอนที่เธอเพิ่งมาถึงห้องเรียน

'ในรายช่ือเหลอืแค่เธอและซังเหยยีนท่ียงัมาไม่ถงึ ครดูแูล้วนกึว่าช่ือนี ้

น่าจะเป็นช่ือผู้หญิงมากกว่า' พอได้ยินเวินอี่ฝานก็เบนความสนใจไปยัง 

ตัวของซังเหยียน

เขามีรูปร่างผอมสูง แต่ต้องมานั่งในต�าแหน่งที่เล็กและแคบ ขายาว

เหยียดของเขายัดเข้าใต้โต๊ะไม่ได้ เหมือนโดนมัดแขนมัดขาไว้ ขาข้างหนึ่ง

กเ็ลยต้องวางไว้ด้านนอก เขาหลบุตาลงต�า่ ท�าให้รูส้กึเหมอืนว่าเขายงัไม่ตืน่

เต็มที่และไม่ค่อยอยากมาเรียนเท่าไหร่

ซังเหยียนมองหน้านักเรียนชายคนนั้นซึ่งๆ หน้าอย่างไร้อารมณ์

'ฉันไม่ได้เป็นคนพูดนะ เม่ือกี้คุณครูเป็นคนพูด แต่พอครูพูดแบบนี้ 

ฉันลองมาคิดดูอีกทีก็ท�าให้ฉันเคลิบเคลิ้มจริงๆ อะแหละ' นักเรียนชาย

พยายามกลั้นยิ้ม 'ถ้านายเป็นผู้หญิง ฉันต้องจีบนายแน่'

ซังเหยียนกวาดตามองอีกฝ่ายท้ังบนและล่าง จากนัน้กเ็อ่ยอย่างเนบิๆ 

'ซูเฮ่าอัน นายไม่ส�าเหนียกตัวเองบ้างเหรอ'

ซูเฮ่าอันถาม 'อะไร'
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'ถ้าฉันเป็นผู้หญิง ฉันจะไปปิ๊งคางคกเรอะ'

'...' ซูเฮ่าอันท�าหน้าบูดบึ้งโดยพลัน เงียบไปสามวินาที 'นายออกไป

ให้พ้นเลย!'

เวินอี่ฝานเบนความสนใจไปฟังพวกเขาสองคนคุยกัน เธอก็อยากจะ

ข�าก๊ากอยู่บ้าง

น�า้เสยีงแบบนีท้�าให้เธอนกึไปถงึเมือ่ครูท่ี่ซังเหยียนเรยีกตวัเองว่ารุน่พ่ี  

แล้วเรยีกเธอว่ารุน่น้อง เธอชะงกัไปช่ัวครูแ่ล้วพมึพ�าในใจ หน้าไม่อายเลยจรงิๆ

จู่ๆ จางเหวินหงก็ถูกคุณครูอีกท่านหนึ่งเรียกออกไป

เมื่อไม่มีคุณครูคอยคุม เสียงในห้องเรียนก็ค่อยๆ ดังจ้อกแจ้กจอแจ

'อีกอย่างชื่อฉันน่ะ...' ซังเหยียนเว้นจังหวะไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเล่าต่อ

ไปอีกว่า 'พ่อฉันถึงกับเปิดพจนานุกรมจงหวา* เจ็ดวันเจ็ดคืนเลยนะ  

แล้วยังเปิดประชุมในบ้านอีกหนึ่งร้อยแปดสิบครั้ง จากนั้นค่อยมาเลือก 

อีกตั้งหลายรอบ...'

เวินอ่ีฝานนั่งเท้าคาง หัวสมองค่อยๆ ว่างเปล่า คอยฟังท่ีเขาพูด 

ทีละค�าทีละประโยค

เธอได้ยินเขาหยุดไปหลายวินาทีแล้วเล่าต่อจนจบ 'จึงเลือกค�าท่ี 

ดูเป็นลูกผู้ชายที่สุด'

ฉากหลังท่ีโหวกเหวกโวยวายย่อมแฝงไปด้วยความรู้สึกปลอดภัย  

เวินอี่ฝานจ้องค�าท่ีอยู่บนสมุดจดบันทึก เธอถอนใจเบาๆ วิจารณ์ด้วย 

เสียงเบาจนแทบจะไม่ได้ยิน 'ผลสุดท้ายช่ือนายยังไม่ดูเป็นลูกผู้ชายเท่า 

ชื่อฉันเลย...'

'...'

ซูเฮ่าอันหัวเราะ 'ฮ่า' ออกมาเสียงหนึ่งอย่างเยาะเย้ย 'งั้นท�าไมนาย 

ไม่ชื่อซังเหยียเมินเอ๋อร์ (ลูกผู้ชาย) ไปเลยล่ะ'

อยู่ดีๆ เวินอี่ฝานก็ถูกจี้ต่อมฮา เธอจึงก้มหน้าแอบหัวเราะหึๆ แต่พอ

* พจนานกุรมจงหวา โดยส�านกัพมิพ์ Zhonghua Book Company ตพีมิพ์ครัง้ท่ีหนึง่ในปี ค.ศ. 1915 เป็นพจนานกุรม
ที่รวบรวมตัวอักษรจีนไว้มากกว่า 48,000 ตัวอักษร
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ผ่านไปสักพักใหญ่จู่ๆ เธอก็สัมผัสได้ว่าซังเหยียนที่นั่งอยู่ข้างๆ ยังไม่ยอม

ตอบซูเฮ่าอันสักที

เงียบเป็นเป่าสาก...

คราวนี้เงียบเสียจนเหมือนไม่มีใครอยู่

เธอหันไปมองซังเหยียนในทันใด

ถงึได้พบว่าซังเหยยีนก�าลงัจ้องมาท่ีเธอ ไม่รูเ้ขาจ้องเธอมาตัง้แต่เมือ่ไหร่  

ดวงตาด�าขลับแฝงความเย็นชาเล็กน้อย จุดแสงอาทิตย์เล็กๆ ที่ตกลงมาที่

หางตาของเขาก็ไม่ได้แต่งแต้มให้ดูอ่อนโยนขึ้นสักส่วน

เขาไม่เกบ็อาการเลย สายตานัน้แฝงไปด้วยการตรวจสอบและพจิารณา 

อยู่เล็กน้อย

เวินอี่ฝานหัวใจเต้นตึกตักทีหนึ่ง

นี่มันเกิดอะไรขึ้น

'...'

เขาคงไม่ได้ยินที่ฉันพูดเมื่อกี้มั้ง...

ไม่หรอกน่า?

คงไม่ถึงขั้นนั้นมั้ง?

เธอยังไม่ทันได้ข้อสรุป ซังเหยียนก็ใช้ปลายนิ้วเคาะขอบโต๊ะ พูดไป

ตามใจ 'อ้อ จริงสิ ยังไม่ได้ถามชื่อเธอเลย'

เวินอี่ฝานหยุดหายใจไปโดยพลัน ก�าปากกาไว้ในมือ

'เพื่อนใหม่' ซังเหยียนหันหน้ามา เอ่ยอย่างเหยียดหยามเล็กน้อย  

'เธอชื่อไรอะ'
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เวินอี่ฝานยังจ�าได้คลับคล้ายคลับคลา

หลงัจากท่ีเธอบอกช่ือตวัเองไปแล้วกเ็หมอืนไม่มอีะไรเกดิข้ึน ซังเหยียน 

ลากเสียงค�าว่า 'อ๋อ' ซะสูง จากนั้นก็ไม่พูดอะไรอีก

ตอนนีพ้อนกึย้อนไปเธอกยั็งนกึภาพถงึกลไกความคดิของเขาในตอนนัน้ 

ได้ คงจะเริ่มด้วยท�านองว่า...'ฉันอยากรู้จริงๆ ว่าช่ือเธอมันดูลูกผู้ชาย 

สักแค่ไหนกัน' แล้วตามมาด้วย...'เวินอี่ฝาน?' สุดท้าย...'อ๋อ ก็แค่นี้เอง'

ท่าทางเขาอวดดีเหมือนกับว่าบนโลกนี้ไม่มีใครเทียบเขาได้ ซ่ึงก็ 

แทบจะไม่ได้ต่างไปจากตอนนี้เลย 

ทว่าอาจเป็นเพราะอายุท่ีมากขึ้น เขาเลยไม่ย้ิมแย้มเหมือนตอนท่ี 

ยังเป็นหนุ่มน้อย หรืออาจเป็นเพียงเพราะว่าไม่ได้พบหน้ากันมาหลายปี 

ความสมัพนัธ์ของท้ังสองคนจงึกลายเป็นเหมือนคนแปลกหน้า เมือ่เทียบกบั 

เมื่อก่อนความเย็นชาก็แทบจะครอบง�าอารมณ์เขาทั้งหมด

เธอเดินมาถึงสถานีรถไฟใต้ดินพอดี

เวนิอ่ีฝานควานหาบัตรรถไฟใต้ดินในกระเป๋าพลางหยิบมือถอืข้ึนมาดู 

พอเห็นข้อความของจงซือเฉียว เธอก็ตอบกลับไปไม่กี่ประโยค จากนั้นจู่ๆ 

ก็นึกได้ว่าในวีแชตของตัวเองคล้ายกับจะมีชื่อของซังเหยียนอยู่ด้วย

บทที่ 
5

ส่งไปให้หลำยคน
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หลังจากจ�านวนคนใช้วีแชตเพิ่มมากขึ้นเมื่อสองปีก่อน เวินอ่ีฝานก็

เลยลงทะเบียนใช้บ้าง ตอนนั้นเธอเลือกแอดรายช่ือเพื่อนโดยใช้แอพฯ  

รายช่ือผู้ติดต่อ ในมือถือของเธอยังเมมเบอร์ของซังเหยียนไว้ ดังนั้นจึง 

ส่งค�าขอเพิ่มเพื่อนไปให้เขาโดยอัตโนมัติ

ทางนั้นก็คงจะกดยอมรับในทันที

ตัง้แต่เพิม่เพือ่นมาจนถงึตอนนีท้ั้งสองคนกยั็งไม่เคยคยุกนัสกัประโยค 

แต่เวนิอีฝ่านคิดว่าตอนท่ีเขากดยอมรบัเธอ เขาคงยังไม่รูด้้วยซ�า้ว่าคนนีค้อืเธอ  

เพราะในตอนนั้นเธอเปลี่ยนเบอร์มือถือเป็นเบอร์ที่เมืองอี๋เหอ

พอนึกมาถึงจุดนี้เวินอ่ีฝานก็คลิกไปท่ีรายช่ือผู้ติดต่อ สไลด์ไปจนถึง

ตัวอักษร 'S' หาจนเจอช่ือซังเหยียนแล้วคลิกรูปโพรไฟล์ของเขาเข้าไปดู 

เธอกวาดตามองโพสต์ที่ว่างเปล่าของเขาแล้วก็คลิกออกอย่างรวดเร็ว

ซังเหยียนไม่ได้โพสต์อะไรเลย

เขาคงจะบล็อกฉันไปแล้ว หรือไม่ก็ลบชื่อฉันออกไปนานแล้วมั้ง

หรือว่าคนที่ฉันเพิ่มเป็นเพื่อนคนนี้ที่จริงแล้วไม่ใช่ซังเหยียน

เขาคงจะเปลี่ยนเบอร์ไปตั้งนานแล้วล่ะ

เวินอ่ีฝานลังเลอยู่กับการคลิกปุ่มดีลีตหลายวินาที แต่ก็ตัดสินใจ 

ไม่คลิกในที่สุด

ในเมื่อเธอเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ อีกทั้งเธอก็ไม่ได้มีนิสัยชอบลบ

ชื่อใครออก

ให้เขาอยู่ในนัน้ต่อไปอย่างเงยีบสงบดเูหมอืนว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร

พอเวินอี่ฝานกลับถึงห้อง เธอก็โทรหาเจ้าของบ้านก่อนเพื่อปรึกษา

เรื่องที่จะเลิกเช่า

เจ้าของบ้านคนนี้ก็น่ารักมาก เพราะได้ยินเธอเล่าถึงเหตุการณ์นี้อยู่

หลายคร้ังกเ็ห็นใจเธอท่ีเป็นผูห้ญิงใช้ชีวติอยู่ข้างนอกตามล�าพงั จงึตอบตกลง 

โดยเร็ว บอกว่าหากเธออยากย้ายบ้านตอนนี้ก็จะคืนเงินมัดจ�าและค่าเช่า 
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ที่จ่ายล่วงหน้าให้

เวินอี่ฝานเอ่ยขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจ

เมือ่จดัการธรุะเรือ่งนีเ้สรจ็ เธอกเ็ปิดคอมพวิเตอร์ เริม่ท่องเวบ็เช่าบ้าน

หลังจากกวาดตาดูไปได้รอบหนึ่งก็ยังหาห้องชุดท่ีเหมาะสมไม่ได้ 

เพราะการหาห้องชุดในเมืองหนานอู๋เป็นเรื่องยากมาก

ท่ัวท้ังเมอืงหนานอูห้๋องท่ีมีเฟอร์นเิจอร์ครบพร้อม มห้ีองนอนหนึง่ห้อง  

ห้องโถงหนึง่ห้อง อีกท้ังยังอยู่ใกล้ถนนซ่ังอันหรอืถนนจือ้อัน จากท่ีเวนิอ่ีฝาน 

เก็บข้อมูลมา ค่าเช่าที่ถูกที่สุดก็ราคาสามถึงสี่พันหยวนต่อเดือน

ดูจากสภาพการเงินของเธอในตอนนี้ก็นับว่าล�าบากอยู่มากจริงๆ

เวินอ่ีฝานรูส้กึปวดเศยีรเวยีนเกล้าอยู่บ้าง กเ็ลยส่งวีแชตไปบอกจงซือเฉียว

เวินอี่ฝาน : เฉียวเฉียว ฉันคิดจะย้ายบ้านล่ะ

เวนิอ่ีฝาน : ช่วยฉันถามเพือ่นเธอหน่อยว่ายงัมีห้องปล่อยเช่าท่ีเหมาะสม 

หรือเปล่า เธอค่อยถามเพื่อนตอนที่เธอว่างอะนะ

ผ่านไปเดี๋ยวเดียวจงซือเฉียวก็โทรศัพท์มาหา

เวินอี่ฝานรับสายในทันที

จงซือเฉียวแปลกใจ ถามเข้าเรือ่งในทันใด "เกดิอะไรข้ึนอะ ท�าไมอยู่ดีๆ   

จะย้ายล่ะ ตอนนัน้เธอบอกว่าจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าไปตัง้สามเดอืนแล้วไม่ใช่เหรอ"

"ก็ฉันถูกเพื่อนข้างห้องรบกวนน่ะสิ" เวินอ่ีฝานพูดสั้นกระชับแต่

ครอบคลุม เธอเล่าเรื่องท่ีเกิดข้ึนในวันนี้ให้เพื่อนฟังอย่างสงบอีกรอบ  

"ฉันแจ้งต�ารวจไปตอนเช้ามืดวันนี้ เอาเรื่องเขาจนถึงขั้นไปถึงสถานีต�ารวจ 

ตอนนีเ้ขาถกูกกัตวัในห้องขังห้าวนั ฉันกลวัว่าหลงัจากเขาออกมาจะมาเอาคนื  

ยังไงก็ย้ายเร็วหน่อยจะดีกว่า"

"..." จงซือเฉียวอ้ึงไป ผ่านไปครู่ใหญ่จงึค่อยตอบสนอง "เธอไม่เป็นไร

ใช่มั้ย ท�าไมเธอไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังเลยล่ะ"
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"ฉันไม่เป็นไร ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ท�าอะไรท่ีมันเกินเลย ก็แค่มา 

เคาะประตูห้อง ตอนไปถึงสถานีต�ารวจก็ตีสามตีสี่แล้ว อีกอย่างก็มีต�ารวจ

อยู่ด้วย ปลอดภยัมากจ้า ไม่ต้องให้เธออุตส่าห์ถ่อมาถงึท่ีนีห่รอก" เวนิอ่ีฝาน 

เอ่ย "มันไกลมาก แล้วยังกลางค�่ากลางคืนดึกดื่นอีก"

"ขอโทษด้วยนะ" จงซือเฉียวรู้สึกผิดมาก "ก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าห้องนี้

ดีมาก ค่าเช่าก็ถูกและอยู่ใกล้สถานีโทรทัศน์ด้วย..."

"เธอจะมาขอโทษขอโพยอะไร ถ้าไม่มีเธอคอยหาท่ีอยู่ให้ ไม่แน่ว่า

ป่านน้ีฉันอาจต้องไปนอนข้างถนนแล้วล่ะ" เวินอี่ฝานเผลอย้ิม "แล้วฉันก็ 

คดิว่าห้องนีด้มีาก ถ้าไม่มีเพือ่นข้างห้องคนนี ้ฉันกค็ดิจะเช่าอยู่ยาวเหมอืนกนั 

อะนะ"

"เฮ้อ แล้วเธอคิดจะท�ายังไงต่อ ช่วงนี้จะมาอยู่บ้านฉันก่อนมั้ย"

"จะดเีหรอ พีส่ะใภ้เธอเพิง่คลอดลกูคนท่ีสองไม่ใช่หรอืไง" เวนิอีฝ่านเอ่ย  

"ถ้าฉันไป กลวัว่าจะท�าให้พวกเขาอึดอัด แล้วกก็ลวัว่าจะรบกวนพวกเขาด้วย  

ฉันไม่เป็นไรจริงๆ ถ้าฉันหาห้องได้ก็จะย้ายเลยทันที"

ในบ้านของจงซือเฉียวมสีมาชิกครอบครวัอยูห่ลายคน นอกจากพ่ีชาย

ที่แต่งงานแล้ว ยังมีน้องสาวอีกคนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย พวกเขายังอยู่

ด้วยกันกับพ่อแม่ ปกติแล้วหลังจากเลิกงานจงซือเฉียวยังต้องช่วยดูแล 

น้องสาวและหลานชายด้วย

จงซือเฉียวจึงไม่พูดอะไรอีก เพราะตระหนักถึงสภาพภายในบ้าน

ตนเองดี เธอถอนใจออกมาอีกครั้ง

"ไม่งั้นเธอก็ไปอยู่บ้านแม่เธอสิ"

"ฉันยังไม่ได้บอกแม่เลยว่าฉันกลับมาเมืองหนานอู๋แล้ว อีกอย่าง 

บ้านแม่กไ็ม่มท่ีีให้ฉันอยู่หรอก" เวนิอ่ีฝานไม่รอให้เพือ่นถามอกี เอ่ยเปลีย่นเรือ่ง 

ทันที "เอาอย่างนี้ละกัน ก่อนที่เพื่อนข้างห้องฉันจะออกจากโรงพัก ถ้าฉัน

ยังหาห้องไม่ได้ก็คงจะไปค้างบ้านเธอสักสองสามวันนะ"

จงซือเฉียวจึงค่อยวางใจลง "ได้สิ"
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เวินอี่ฝานเปลี่ยนหัวข้อไปพูดเล่นๆ "พอมาคิดดูแล้ว ฉันยังนึกเสียใจ

อยู่นิดหน่อยท่ีตัวเองวู่วามไปช่ัวขณะ วันนี้ฉันเห็นขาของเพ่ือนข้างห้อง 

ใหญ่เท่าถังน�้าแน่ะ ถ้าเอามีดมาฟันคงต้องฟันถึงครึ่งชั่วโมงกันเลยทีเดียว"

"..." จงซือเฉียวอดแขวะไม่ได้ "เธอพูดซะดูน่ากลัวเชียว"

"เพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันเลยกลัวไง" เวินอี่ฝานพูดเนิบๆ "ถ้าเขาเกิด

แค้นฉันขึ้นมา จากนั้นก็มาเอาคืน ไม่แน่อาจเป็นไปได้ว่า..."

"อะไร"

"ถึงฉันจะคว้าเลื่อยไฟฟ้ามา ก็ไม่แน่ว่าจะสู้เขาได้"

"..."

หลังจากวางสายเวินอ่ีฝานก็เปิดเว็บเช่าบ้านอีกเว็บ กวาดตามองอยู่

รอบหนึง่ เธอมองดอูยูต่ัง้นานกย็งัหาห้องชุดท่ีเหมาะสมไม่ได้ เลยตดัสนิใจ

ปิดคอมพิวเตอร์แล้วลุกขึ้นไปอาบน�้า

เรื่องย้ายบ้าน ถึงจะบอกว่ารีบก็รีบไม่ได้ซะด้วย ถ้าจะหาบ้านใหม่

เหมอืนกบัหาหมอไปอย่างสะเปะสะปะเวลาป่วยหนักแล้วท�าให้เกดิปัญหาอ่ืน 

ตามมา นั่นก็ไม่มีความหมายเลยสักนิด กลับจะต้องเสียท้ังแรงกายและ 

สิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองโดยใช่เหตุ

เวนิอ่ีฝานไม่อยากรบกวนใคร แต่ถ้าหาห้องไม่ได้ในระยะเวลาอันสัน้นี้  

เธอก็จ�าต้องไปพักบ้านของจงซือเฉียวสักระยะหนึ่ง

วันต่อมาก็คือวันสิ้นปี 

ท่ีว่าการเมืองหนานอู๋ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์หนานอู๋จัดการแสดง

ดอกไม้ไฟข้ามปี โดยแบ่งจุดชมวิวออกเป็นสองแห่ง แยกเป็นเขตรีสอร์ต

ไหวจูวั๋นและจตัรุสัตงจิว่ ค่าผ่านประตฟูร ีแต่จะต้องจองสทิธิจ์บัสลากออนไลน์ 

ล่วงหน้าผ่านทางสถานโีทรทัศน์ มีเพยีงประชาชนท่ีจองสทิธิ์ไว้และจบัสลาก

ได้เท่านั้นถึงจะได้เข้าร่วม

ก่อนหน้านี้ท่ีจงซือเฉียวจองสิทธิ์ไว้ เธอเลือกจุดชมวิวไหวจู๋วัน  
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หลังจากที่จับสลากได้เธอก็ชวนเวินอี่ฝานไปด้วย

เวินอี่ฝานก็ไม่ได้ทิ้งสิทธิ์ของเธอไป

กิจกรรมนี้อนุมัติลงมาตั้งแต่สองอาทิตย์ท่ีแล้ว ซ่ึงเวินอี่ฝานก็ต้อง 

ท�าโอทีตามปกติ เธอต้องไปรายงานสดยังสถานท่ีจริง แต่เป็นคนละท่ีกับ 

จงซือเฉียว เพราะเธอต้องไปที่จัตุรัสตงจิ่ว

เวินอี่ฝานขอเบิกรถสัมภาษณ์จากสถานีโทรทัศน์

พวกเธอไปจดัเตรยีมงานล่วงหน้า คนท่ีขับรถพาเธอไปคอืเฉียนเว่ยหวา 

ซึ่งเป็นครูที่สอนงานเธอ นอกจากนั้นฟู่จ้วงก็ตามไปด้วย แล้วยังมีนักข่าว

อาวุโสเจินอวี้ซึ่งเป็นผู้ท�าหน้าที่รายงานข่าวออกหน้ากล้อง

พอจัดเตรียมงานเสร็จเรียบร้อยก็ยังเหลือเวลาอีกสักระยะหนึ่งกว่า 

จะเริ่มการแสดงดอกไม้ไฟ

บรเิวณจตัรุสัตงจ่ิวมีทางเข้าออกอยู่สามทางคอื A B และ C ซ่ึงแบ่งออก 

เป็นจุดชมวิวที่ไม่เชื่อมต่อกัน ผู้คนเข้ามาในงานไม่น้อยแล้ว ตอนนี้ก�าลัง

ออกันอยู่ท่ีหน้าประตตูรวจต๋ัวผ่านทางและบัตรประชาชนเพ่ือทยอยเข้างาน 

พวกของเวินอ่ีฝานเป็นเพียงแค่นักข่าวกลุ่มหนึ่งท่ีสถานีโทรทัศน์ 

แบ่งให้มาท�าข่าวท่ีจตัรุสัตงจิว่ในบรเิวณฝ่ังทางเข้า A นอกจากพวกเขาแล้ว

ก็ยังมีนักข่าวจากสถานีโทรทัศน์และบริษัทหนังสือพิมพ์อื่นมาอยู่ไม่น้อย

พอหาจุดถ่ายท�าท่ีเหมาะสมได้ เฉียนเว่ยหวาก็เริ่มตรวจอุปกรณ์ นี่ 

ถอืเป็นงานท่ีค่อนข้างใหญ่ ผูค้นในสถานท่ีจรงิมีจ�านวนมากและวุ่นวาย ไม่มี

การก�าหนดที่นั่ง คนที่มาล้วนมีทุกอาชีพ ทุกเพศ และทุกวัย

พอพวกเขาเห็นกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์กร็ูส้กึสนอกสนใจ เริม่ทยอยกนั 

เข้ามาล้อมรอบ พูดคุยกับทางนักข่าวอย่างเจื้อยแจ้ว

จตุัรสัตงจิว่แวดล้อมไปด้วยน�า้ทะเลและท้องฟ้ายามค�า่คนื ไกลออกไป 

กม็ตีกึสงูระฟ้าเหมือนเกลด็ปลาและฟันหว*ี มีแถบแสงหลากสส่ีองสะท้อนมา  

ลมทะเลบวกกบัอากาศท่ีเหนบ็หนาวและความชืน้ปะทะมายังใบหน้า ทะลวงมา 
* เกล็ดปลาและฟันหวี เป็นการเปรียบว่าตึกเรียงเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบและแน่นหนา เหมือนเกล็ดปลาที่เรียงตัว
เป็นแถว ฟันหวีที่เรียงตัวห่างกันสม�่าเสมอ
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ตามรอยแยกของเสื้อผ้า ซึมเข้าไปถึงกระดูก

เวนิอ่ีฝานยงัไม่ชินกบัอากาศหนาวชืน้ของเมอืงหนานอู ๋บวกกบัประจ�าเดอืน 

ที่เพิ่งมาในวันนี้ ตอนนี้เธอจึงชักเริ่มรู้สึกไม่สบายตัว

หญิงสาวหยิบหน้ากากอนามัยจากในกระเป๋าออกมาสวมแล้วยังยืนรอ

อีกสักครู่

เวนิอีฝ่านมองเวลาแวบหนึง่ คดิว่าจะขอตวัแวบไปเข้าห้องน�า้ในขณะท่ี 

ยังว่างอยู่ เห็นเฉียนเว่ยหวากับเจินอวี้ก�าลังติดต่อกับทางห้องส่ง เธอจึง 

ไม่ได้รบกวนพวกเขา เพียงแค่บอกกับฟู่จ้วงแทน

เธอเดินไปตามป้ายบอกทางประมาณหนึ่งร้อยเมตร ในท่ีสุดก็เห็น

ห้องน�้าสาธารณะ ด้านข้างยังมีศาลาเล็กๆ ท่ีเก่าทรุดโทรมอยู่หลังหนึ่ง  

ด้านในมีคนนั่งอยู่เต็ม พวกเขาอาจจะมาพักผ่อนหรือรอคนเข้าห้องน�้า

พื้นท่ีภายในห้องน�้าไม่กว้างนัก แถวของผู้หญิงจึงเรียงยาวออกมา 

นอกประตูประมาณห้าเมตร ทว่าทางห้องน�้าชายกลับไม่มีใครยืนรอตรง 

หน้าประตูเลย

ทั้งสองด้านช่างต่างกันลิบลับ

เวินอี่ฝานเดินไปเข้าแถวอย่างยอมรับในชะตากรรม 

เธอหยิบมือถือมาสไลด์ดูเวยป๋อ* สักครู่ รอเพียงไม่นานก็ได้ยินเสียง

สนทนาเบาๆ ดังมาจากที่ไม่ไกล เธอรู้สึกว่าเสียงคนหนึ่งในนั้นคุ้นหูอยู่บ้าง

เวินอี่ฝานมองตามไป

แสงไฟสีขาวตรงด้านนอกศาลานั้นบาดตาอยู่เล็กน้อย เธอค่อยๆ  

หรี่ตาลง ขณะเดียวกับท่ีเธอปรับโฟกัสสายตาให้ชัดเจนก็เห็นซังเหยียน 

ยืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งพบหน้ากันเมื่อวาน

เธอรู้สึกราวกับเป็นภาพลวงตา

เมื่อมองจากมุมนี้จะเห็นเพียงใบหน้าด้านข้างของเขา

ชายหนุม่ผู้มีสหีน้าเฉยเมยก�าลงัยืนพงิศาลา เขาสวมเสือ้กนัลมสเีขียวทหาร  

* เวยป๋อ (Weibo) เป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของจีนที่มีความคล้ายคลึงกับทวิตเตอร์ผสมเฟซบุ๊ก
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ท�าให้ดูไหล่กว้างขายาว เขาก�าลังใช้กระดาษช�าระเช็ดมือ ดูเหมือนว่าเพิ่ง

ออกมาจากห้องน�้า

ซังเหยียนค้อมตัวเล็กน้อย สนทนากับหญิงวัยกลางคนท่ีนั่งอยู่บน 

ตั่งสูงด้านข้าง

หญิงวัยกลางคนเงยหน้าเหลือบมองเขา "เสร็จแล้วเหรอ"

ซังเหยียนตอบเพียง "อืม"

หญิงวัยกลางคนก็ยืนขึ้น "งั้นลูกรอจือจืออยู่ตรงนี้แล้วกัน น้องยัง 

เข้าแถวอยู่ แม่จะไปหาพ่อก่อน"

"..." ซังเหยียนชะงกัไปทันทีก่อนจะค่อยๆ ช้อนตาข้ึน "แค่เข้าห้องน�า้

ยังต้องมีคนรอด้วย?"

"ก็เพราะคนเยอะไม่ใช่หรือไง" หญิงวัยกลางคนเอ่ย "แล้วแม่ก็จะ 

ไปสวีตกับพ่อ ลูกจะตามไปท�าไม"

"งั้นแม่เรียกผมมาท�าไมคร้าบ" ซังเหยียนนึกโมโหจนหัวเราะออกมา 

"ให้ช่วยแม่ดูน้อง?"

หญิงวัยกลางคนตบไหล่เขาคล้ายกับปลื้มใจอยู่บ้าง "ถ้าลูกรู้ความ

อย่างนี้แต่แรก แม่ก็ไม่ต้องคิดหนัก ต้องคอยหาเหตุผลร้อยแปดมาเถียง 

กับลูกอย่างตอนนี้หรอก"

ซังเหยียนถึงกับพูดไม่ออก "..."

ก่อนจะเดนิจากไปหญิงวยักลางคนกพ็ดูอีกว่า "จรงิด้วย ลกูกถ็อืโอกาส

คุยเรื่องความในใจกับน้องหน่อย แม่เห็นช่วงนี้น้องดูกดดันมาก ผอมลงไป

เยอะเลย"

ซังเหยียนยกมุมปากขึ้น เอ่ยอย่างจะยิ้มก็ยิ้มไม่ออก "ให้ผมคุยเรื่อง

ความในใจกับน้อง?"

หญิงวัยกลางคนถาม "อืม ท�าไมเหรอ"

"ผมกบัน้องมีช่องว่างท่ีไม่ใช่แค่เรือ่งอายุ" ซังเหยยีนหยิบมอืถอืออกมา 

จากกระเป๋าเสือ้ เอ่ยด้วยน�า้เสยีงเหนือ่ยหน่าย "...เพศกต่็างกนั เพราะฉะนัน้
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เรื่องนี้ผมขอให้เป็นหน้าที่แม่แล้วกันนะคร้าบ"

เงียบงันกันไปสามวินาทีหญิงวัยกลางคนก็พูดมาอีกหนึ่งประโยค 

"ตอนนี้แม่ไหว้วานอะไรลูกไม่ได้เลยใช่มั้ย"

"..."

พอหญิงวัยกลางคนจากไป เวินอ่ีฝานถึงเพ่ิงรู้ตัวว่าเธอเองคอยฟัง 

บทสนทนาของพวกเขาอยู่ตลอด ตอนนี้แถวเลื่อนไปข้างหน้าแล้ว เธอจึง

เบนสายตากลับมา เดินขึ้นหน้าไปไม่กี่ก้าว

เมื่ออยู่ในต�าแหน่งนี้เธอเลยมองไม่เห็นซังเหยียนที่อยู่ด้านหลัง

ผ่านไปประมาณหนึ่งนาที จงซือเฉียวก็ส่งข้อความมาสามข้อความ

จงซือเฉียว : [รูปภาพ]

จงซือเฉียว : ฉันอึ้งไปเลย

จงซือเฉียว : ก่อนหน้านีฉั้นเคยส่งข้อความไปอวยพรหลายคนพอเป็น

พิธี รวมถึงเขาด้วย แต่เขาไม่เคยตอบกลับมาเลย ฉันยังนึกว่าเขาเลิกใช ้

วีแชตนี้ไปแล้ว

เวินอี่ฝานคลิกรูปขยายออกดู

เป็นบันทึกการสนทนาของจงซือเฉียวกับซังเหยียน

ซังเหยียนส่งมาหนึ่งข้อความ

ดูเหมือนเป็นการส่งข้อความอวยพรให้หลายคน มีเพียงห้าพยางค์ 

'สุขสันต์วันปีใหม่'

พอเวินอ่ีฝานเห็นแบบนี้เธอก็ออกจากห้องสนทนากับจงซือเฉียว 

กวาดตามองข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

ไม่เห็นมีข้อความจากซังเหยียนเลย แต่รูปโพรไฟล์ของซังเหยียน 

ก็เหมือนกันนี่นา

ดังนั้นก็แปลว่าเธอไม่ได้เพิ่มเพื่อนผิดคน
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งั้นท�าไมฉันยังไม่ได้รับข้อความจากเขาล่ะ...

เขาคงไม่ได้จติใจคบัแคบถงึขนาดจงใจไม่ส่งข้อความมาให้ฉันหรอกม้ัง

หรือว่าเขาไม่ได้ส่งข้อความอวยพรไปให้หลายคน?

แต่เมือ่กีย้งัเห็นเขาโดนแม่สัง่สอนอยู่เลย ไม่เห็นเขาจะมเีวลาว่างมาก

ถึงขนาดจะส่งทีละข้อความไปอวยพรคนอื่น

เวินอี่ฝานครุ่นคิดอยู่นาน เธอคิดว่าความเป็นไปได้มากท่ีสุดก็คง

เหมือนกับที่เธอคาดเดาไว้ก่อนหน้านี้

เขาคงลบชื่อเธอออกไปแล้ว

พอคิดได้แบบนี้เธอก็เลยนึกไปถึงรายช่ือเพื่อนมากมายในวีแชตท่ี 

ปนกันยุ่ง เธอเลยคิดมาสักข้อความแล้วส่งไปให้หลายคน จะได้ถือโอกาสนี้

ลบพวกเพื่อนที่บล็อกเธอไปแล้วด้วย

เธอเพิ่งส่งข้อความออกไปได้ไม่นานก็มีเพื่อนๆ ส่งกลับมาสิบกว่า

ข้อความในทันที

เวินอี่ฝานคลิกอ่านทุกข้อความจากล่างขึ้นบน บางครั้งก็ตอบกลับไป

ไม่กี่ประโยค

ขณะที่คลิกข้อความด้านบนสุด เวินอี่ฝานก็ถึงกับอึ้งไปทันที เพราะ

ตกตะลึงทีพ่บว่าคนที่ตอบข้อความมาคือตน้เหตุทีท่�าให้เธอฉกุคิดขึน้มาได้ 

แล้วส่งข้อความอวยพรไปให้เพื่อนหลายคน เป็นคนที่เธอเพิ่งคิดเอาเองว่า

เขาคงลบช่ือเธอออกไปนานแล้ว อีกท้ังตอนนี้เขายังยืนอยู่ห่างจากเธอไป

เพียงไม่กี่เมตร

เขาส่งมาเพียงเครื่องหมายเดียว

ซังเหยียน : ?

"..."
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เวนิอีฝ่านเลกิค้ิวข้ึนโดยพลนั เธอแอบตืน่ตระหนกตกใจอย่างประหลาด

ศพขยับ*??? เอ่อ...จะตอบไปว่ายังไงดี 

แล้วเขาดนัมาท้ิงเครือ่งหมายค�าถามไว้ มันหมายความว่าอะไรกนัเนีย่

หญิงสาวเบนสายตาไป จ้องตัวอักษรที่ตัวเองเพิ่งส่งออกไป

เวินอี่ฝาน : ...สุขสันต์วันปีใหม่นะ ̂ _^

อยู่ดีๆ เวินอี่ฝานก็มีอาการเหมือนคนอ่านหนังสือไม่ออก

ข้อความท่ีเธอส่งออกไปน่าจะเป็นค�าอวยพรนะ มันคงไม่ใช่ค�าหยาบคาย 

อะไรมั้ง...แต่จะไม่คิดก็ไม่ได้ การท่ีเขาส่งเครื่องหมายค�าถามมามันก็ด ู

น่าตกใจอยู่ แม้จะผ่านทางหน้าจอมือถือเวินอี่ฝานก็ยังตกตะลึง

ปฏิกิริยาแบบนี้เหมือนกับคนที่ไม่เคยติดต่อหรือไปมาหาสู่กัน

ไม่ว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไร ถึงจะเป็นข้อความอวยพรก็ตาม ก็จะจงใจ 

ส่งเครื่องหมายค�าถามมาโจมตีสักหน่อย

เวินอี่ฝานลังเล ก�าลังจะพิมพ์ไปว่า 'คุณรู้ว่าฉันคือ...' แต่ยังไม่ทัน

บทที่ 
6

ฉันไม่ได้พูดกับนำย

* ศพขยับ ในภาษาแชตหมายถึงคนที่ปกติไม่ได้ติดต่อกันมานานหรือตอบช้า แต่กลับส่งข้อความมาให้โดยไม่มีปี่ 
มีขลุ่ย เหมือนกับศพที่จู่ๆ ก็ขยับตัวเคลื่อนไหวได้
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พมิพ์เสรจ็ หางตาเธอกเ็หลอืบเห็นชายหนุม่คนหนึง่เดนิผ่านข้างตวัไป เธอ

ช้อนตาข้ึนมองโดยอตัโนมัตกิพ็บว่าซังเหยียนเดนิมาหยดุยืนอยู่ข้างๆ เดก็สาว 

ซึ่งอยู่ด้านหน้าเธอ ห่างไปประมาณหนึ่งเมตร 

เด็กสาวรูปร่างผอมบาง ก้มหน้าก้มตาคล้ายก�าลังดูมือถือ

เธอนกึไปถงึบทสนทนาระหว่างซังเหยียนและแม่ของเขา คนนีก้น่็าจะ

เป็นน้องสาว

เวนิอ่ีฝานคลบัคล้ายคลบัคลาว่าตวัเองจะจ�าเดก็สาวคนนีไ้ด้ เคยเจอกนั 

ตอนอยู่มัธยมปลาย เธอชื่อซังจื้อ อายุน้อยกว่าซังเหยียนหกเจ็ดปี ตอนนั้น

เธอยังตัวเล็กอยู่ หน้าตาเหมือนตุ๊กตาเซรามิก เวลาที่เวินอี่ฝานพูดกับเธอ

ยังต้องค้อมตัว

ตอนนี้เด็กสาวคนนั้นสูงพอๆ กับเวินอี่ฝานแล้ว

ซังเหยียนเอ่ยอย่างเซ็งๆ "ยายผีน้อย"

ซังจื้อเงยหน้าขึ้น "อะไร"

"ได้ยินว่าช่วงนี้กดดันมาก?"

ซังจื้อเอ่ยอย่างขอไปที "ก็ไม่นี่"

ซังเหยียนพูดต่อไปแบบไม่แคร์ใคร "เพราะจะสอบเข้ามหา'ลัย?"

เวินอี่ฝานยืนห่างจากพวกเขาโดยมีแค่คนเดียวที่กั้นกลาง

ด้วยความห่างเพียงแค่นี้การสนทนาของพวกเขาจึงดูคล้ายเหมือน 

มีโทรทัศน์มาวางอยู่ด้านหน้า เสียงนั้นชัดเจนมาก เธอไม่อยากจงใจจะ 

แอบฟัง แต่เสียงก็ยังดังเข้าหูไม่ขาดสาย...

"บอกแล้วไงว่าไม่"

"จะคดิมากไปท�าไมกนั" เหมือนว่าจะท�าภารกจิท่ีแม่สัง่มาให้เสรจ็ๆ ไป  

ซังเหยียนเอ่ยอย่างเนิบนาบ "ดูอย่างพี่นะ ตอนนั้นไม่เห็นจะขยันเรียนเลย 

ยังสอบเข้ามหา'ลยัหนานอู๋ได้ แล้วอีกอย่างแม้ไอควิเธอจะไม่สงู แต่บ้านเรา

ก็มีเงินให้เธอเรียนซ�้าชั้นได้น่า" 

"พี่ไม่ขยันเรียน? พี่นึกว่าหนูจ�าไม่ได้เหรอ" ซังจื้อเหลือบมองเขา  
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น�้าเสียงเริ่มดูจะร�าคาญ "วางใจเถอะ ตอนนั้นพี่พยายามแทบเป็นแทบตาย

กว่าจะสอบเข้ามหา'ลยัหนานอูไ๋ด้ ถงึหนจูะหลบัตา หนกูส็อบเข้าได้อยู่แล้วน่า"

"..."

"ยังมีอีก" พอแขวะเรื่องนี้เสร็จ ซังจื้อก็พูดอีกว่า "วันนี้หนูได้ยินแม่

พูดว่าพี่ลาออกจากงานแล้วเหรอ"

"..." 

"คงไม่ใช่มั้ง"

ซังเหยียนหันหน้าไป "แล้วเธอมายุ่งอะไรด้วย"

ซังจื้อเริ่มพูดต่อไปแบบไม่สนใจใคร "พ่ีถูกไล่ออกแล้วไม่กล้าบอก 

หรือเปล่า"

ซังเหยียนยังไม่ทันได้เอ่ยปากมือถือของเขาก็ดังข้ึน ชายหนุ ่ม 

หลุบตาลงมอง จู่ๆ ก็พูดว่า "พี่พูดเธอไม่ฟัง งั้นก็ให้ 'พี่ชายแท้ๆ' ของเธอ

มาปลอบแล้วกัน"

"อะ..." อาจเห็นว่ามีโทรศพัท์เข้า ซังจือ้เลยเงยีบเสยีงโดยพลนั ผ่านไป 

ไม่กี่วินาทีจึงกระซิบว่า "ไม่เอา"

หลังจากนั้นซังเหยียนก็ไม่พูดมากอีก เดินกลับไปรับสายตรงศาลา

แล้วเสียงก็เงียบลง

แม้จะมีบางประโยคทีเ่วินอีฝ่านฟังไม่เข้าใจ แต่เรื่องทีแ่อบฟังคนรู้จัก

สนทนากันในระยะประชิดแบบนี้ก็ท�าให้เธอรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้าง โชคดีท่ี 

สวมหน้ากากอนามัยอยู่จึงท�าให้เธอรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาหลายส่วน

เวินอี่ฝานคลิกหน้าจอมือถือ 

เธอสังเกตเห็นว่าท่ีเธอพิมพ์ในห้องแชตเม่ือครู่นี้ยังไม่ได้ส่งออกไป  

มิหน�าซ�้ายังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ ก็เลยลบออกทั้งหมด เธอ

อยากยนืยนัโดยอ้อมๆ ว่าอีกฝ่ายจะรูไ้หมว่านีเ่ป็นวีแชตของเธอ พอครุน่คดิ

ไปมา ท้ายที่สุดก็เพียงตอบกลับไปด้วยความระมัดระวังว่า
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เวินอี่ฝาน : ?

ซังเหยียนคงคุยโทรศัพท์อยู่ เลยยังไม่ได้ตอบในทันที

เวินอี่ฝานจ้องอยู่สองวินาที จู่ๆ เธอก็รู้สึกถึงปัญหาหนึ่ง

ถึงซังเหยียนจะบล็อกเธอไปแล้วจริงๆ แต่ในโมเมนต์* ของเธอ เธอ

กลับไม่ได้บล็อกซังเหยียน

"..."

พอคดิได้แบบนีแ้ล้วเวนิอีฝ่านกค็ลกิเข้าไปในโมเมนต์ของตวัเองทันที

ในช่วงนีม้เีรือ่งราวเกดิข้ึนมากมาย โพสต์ล่าสดุในโมเมนต์ของเธอคอื

เม่ือสองเดือนก่อน ในตอนนั้นเธอยังอยู่ท่ีเมืองอ๋ีเหอ เหมือนว่าจะโพสต์ 

ตอนที่ไปผับพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน

เวินอี่ฝานจ้องอยู่ครู่หนึ่ง

สิ่งที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้าคือรูปเซลฟี่กับเพื่อนร่วมงานที่เก่า

คนอ่ืนๆ ในรปูล้วนยิงฟันขาว ย้ิมเฉิดฉาย โพสท่าต่างๆ กนัไป เวินอ่ีฝาน 

นัง่อยู่ในต�าแหน่งด้านล่างซ้าย ผวิเธอขาวเนยีนเสยีจนเหมือนกบัใส่แสงแฟลช 

มากเกินไป เพียงมองกล้องพลางยิ้มอ่อนๆ ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อย

หน้าเธอชัดมาก...

แถวท่ีต่ออยู่ค่อยๆ เคลือ่นตวัไปใกล้ห้องน�า้ ในขณะเดยีวกนักม็หีลายคน 

เดินออกมาพอดี จนถึงคิวตัวเองเวินอ่ีฝานถึงได้สติกลับมา เก็บมือถือใส่

กระเป๋าเสื้อแล้วเดินไปด้านใน

ผ่านไปสักครู่เธอก็เดินออกมา

อ่างล้างมืออยู่ตรงกลางระหว่างห้องน�า้หญิงกบัห้องน�า้ชาย ความกว้าง 

ประมาณสองสามเมตร ชายหญิงใช้ร่วมกันได้ 
* โมเมนต์ (Moment) เป็นหนึ่งในฟังก์ชันของวีแชต ใช้ส�าหรับโพสต์ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอลงในไทม์ไลน์ โดย
ผู้ท่ีอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อในวีแชตสามารถแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ได้ หากผู้ท่ีแสดงความคิดเห็นไม่ได้อยู่ใน 
รายช่ือผู้ติดต่อของผู้ใช้คนไหนก็จะไม่เห็นความคิดเห็นของคนนั้น จะเห็นแค่ความคิดเห็นท่ีตนเองโพสต์และ 
ความคิดเห็นของผู้ท่ีอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อกันเท่านั้น ซ่ึงผู้ใช้สามารถตั้งค่าปิดโมเมนต์เพื่อไม่ให้รายช่ือผู้ติดต่อ 
บางคนเห็นไทม์ไลน์ในโมเมนต์ของตน แต่ยังคงสามารถส่งข้อความหากันได้
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เวินอี่ฝานเปิดก๊อกน�้าพลางรู้สึกสับสนเล็กน้อย

ถ้าอย่างนั้นตอนที่เจอกันในผับเขาก็แกล้งท�าเป็นไม่รู้จักฉันน่ะสิ

เขาส่งข้อความอวยพรไปให้หลายคน แต่จงใจไม่ส่งมาให้ฉัน

พอเขาเห็นข้อความของฉัน ปฏิกิริยาแรกก็คงจะไม่พอใจ

เวินอ่ีฝานเงยหน้าข้ึน มองกระจกท่ีอยู่ตรงหน้า เธอเห็นซังเหยียน 

ยังยืนอยู่ท่ีเดมิ ดทู่าจะคยุโทรศพัท์เสรจ็แล้ว มือข้างหนึง่ซุกอยู่ในกระเป๋าเสือ้  

อีกมือหนึ่งเล่นมือถืออยู่ แต่เขาก็ไม่ยอมตอบข้อความเธอสักที

ครู่ต่อมาเวินอี่ฝานเห็นซังจื้อเพิ่งออกมาจากห้องน�้า เด็กสาวเดินมา

ท่ีอ่างล้างมอืด้านข้าง ทว่าก๊อกน�า้อาจจะเสยีถงึได้เปิดแล้วไม่มีน�า้ไหลออกมา

เวินอี่ฝานเพิ่งใช้เสร็จจึงหลีกทางให้อีกฝ่าย "น้องใช้อันนี้แล้วกันจ้ะ"

ซังจื้อพูดขึ้นทันที "ขอบคุณค่ะ"

พอซังจื้อสบตาเข้ากับเวินอี่ฝานก็คล้ายว่าจะอึ้งไป

เวินอี่ฝานไม่ทันได้สังเกต เธอถอนสายตากลับทันทีพลางหยิบมือถือ

ออกมาแล้วเดินออกไปด้านนอก คลิกที่หน้าจอซึ่งยังเป็นห้องแชตของเธอ

กับซังเหยียน

คราวนี้เขาไม่ได้ส่งเครื่องหมายใดๆ มาให้เธออีก

ในท่ีสุดเวินอี่ฝานก็เข้าใจถึงเหตุผล เธอเงียบไปสักครู่ อดท่ีจะพิมพ ์

ลงไปไม่ได้ว่า 'ไม่งัน้พวกเรากล็บวแีชตของกนัและกนัไปเลยเถอะ' แต่เพียง

เดี๋ยวเดียวเธอก็ลบข้อความอีก

เธอเหลอืบเห็นเครือ่งหมายค�าถามท่ีเขาและเธอส่งให้กนักช็ะงกัไป จู่ๆ 

ก็คิดว่าบันทึกการแชตนี้คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นดินระเบิด* มีความหมาย

ท�านองว่า 'ไอ้โง่เอ๊ย ส่งเป็นแต่เครื่องหมายค�าถามเรอะ'

ทว่าเธอไม่มีเจตนาจะชวนเขาทะเลาะ

เวินอี่ฝานไม่อยากเอะอะไปในวันส�าคัญแบบนี้ เธอก�าลังคิดอยู่ว่าจะ

หาทางลงอย่างไร

* คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นดินระเบิด หมายถึงความสัมพันธ์ที่พร้อมจะแตกหักได้ทุกเมื่อ
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เธอพิมพ์ไปค�าหนึ่ง

เวินอี่ฝาน : งั้น

เธอจ้องไปท่ีเครื่องหมายค�าถามท่ีซังเหยียนส่งมา รวมกับค�าว่า 

'สุขสันต์' ที่ตัวเองส่งไป เธอพิมพ์ต่อไปอย่างลังเล

เวินอี่ฝาน : ไม่สุขสันต์ก็ได้นะ

"..."

หลังจากท่ีส่งออกไปแล้ว เวินอ่ีฝานก็เดินเข้าใกล้ซังเหยียนมากข้ึน

เรือ่ยๆ ทว่าเพยีงแค่เดนิเฉียดไหล่กนั เธอกก้็มหน้าลงอย่างอดึอดั เหลอืบมอง 

เขาทางหางตา เหมือนว่าเขาก�าลังคลิกไปอ่านข้อความในวีแชต

ขนตายาวหนาเป็นแพของชายหนุม่หลบุต�า่ลง จ้องตวัอักษรบนหน้าจอ

ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า เหมือนว่าเธอจะได้ยินเขาหัวเราะเยาะเย้ย

เบาๆ แผ่นหลังของเธอเย็นวาบในทันใด

หญิงสาวเดินต่อไปสักระยะหนึ่ง จนกระทั่งอยู่ห่างกันแล้ว ความรู้สึก

กินปูนร้อนท้องที่ไม่รู้มาจากไหนในที่สุดก็คลายลง เธอมองหน้าจออีกครั้ง 

เขายังไม่ได้ตอบข้อความเหมือนที่เธอคาดคิดไว้

เวินอ่ีฝานถอนใจออกมา เธอไม่มีเวลาจะมาหมกมุ่นในเรื่องนี้อีก  

เธอรู้สึกว่าตัวเองไปห้องน�้านานเกินไปหน่อย จึงไม่กล้าที่จะโอ้เอ้ เร่งฝีเท้า

เดินไปยังจุดที่จะถ่ายท�า

บรรยากาศขณะนี้ไม่ได้ต่างจากตอนก่อนที่เธอไปห้องน�้ามากนัก

ภายในจตุัรสัมีการตกแต่งประดบัประดา ต้นไม้และสิง่ก่อสร้างขนาดเลก็ 

ถกูพนัด้วยไฟประดบัหลากส ีสร้างบรรยากาศของการเฉลมิฉลองวันข้ามปี 

ผู้คนรอบตัวเดินไปเดินมาขวักไขว่ มีเจ้าหน้าท่ีดูแลล�าดับการเข้างาน  
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เธอทอดสายตามองไปมีแต่ความรื่นเริงปีติยินดี

ข้ันตอนแรกของการเฉลมิฉลองนัน้ถกูตระเตรยีมเรยีบร้อยแล้ว รอเพยีง 

ให้วันปีใหม่มาถึง

เฉียนเว่ยหวาและเจนิอวีก้�าลงัสนทนากนัอยู่ ฟู่จ้วงยนือยู่ข้างพวกเขา

ทั้งสอง ก�าลังฟังอย่างรู้หน้าที่ ไม่พูดอะไรสักค�า พอเห็นเวินอี่ฝานกลับมา

เขาก็เดินมาหาอย่างระมัดระวังทันที

ฟู่จ้วงเป็นเด็กฝึกงานท่ีเพิ่งรับเข้ามาเม่ือสองอาทิตย์ก่อน เขาก�าลัง

ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ีสี่ ชื่อของเขากับสภาพความเป็นจริงไม่สอดคล้องกันเลย* 

เขามีรูปร่างผอมแห้ง ไม่สูงมาก ดูราวกับต้นไผ่ หน้าตาเหมือนเด็กน้อย 

แต่กลับพูดจาเหมือนประทัดเสียงต�่า**

"พี่ ถ้าพี่มาช้ากว่านี้อีกก้าว..."

เวินอี่ฝานยังนึกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น "มีอะไรเหรอ"

ฟูจ้่วงเอ่ยอย่างหนกัใจ "พีอ่าจจะเห็นผมเป็นศพแข็งตายไปแล้วน่ะสคิรบั"

"..." เวินอีฝ่านพยักหน้า "งัน้ขอบคณุนะ พียั่งเลอืกหัวข้อไม่ได้เลยอะ"

"ในสายตาพี ่ผมเป็นแค่ท่ีหาหัวข้อเหรอ!" ฟู่จ้วงโอดครวญ เขาหนาว

จนตัวสัน่ แต่น�า้เสยีงกลบัมพีลงั "ผมโคตรหนาวเลย ลมพัดจนผมน�า้มกูไหล

แล้วเนี่ย"

เวินอี่ฝานมองไปทางเขา

นักศึกษาชายในวัยนี้ส่วนมากจะเอาแต่รักษาภาพลักษณ์ ละเลยเรื่อง

สุขภาพ ฟู่จ้วงก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น เขาสวมเพียงเสื้อคลุมยีน มองดูแล้ว 

ไม่สามารถกันหนาวได้เลย ริมฝีปากเขาคล�้าจนจะม่วงอยู่แล้ว และเขาก็ยัง

ผอมแห้ง เหมือนกับว่าในวินาทีต่อมาจะถูกลมทะเลพัดจนล้มได้

"อยู่ริมทะเลก็ต้องหนาวอยู่แล้วล่ะ วันหลังออกมาสัมภาษณ์ข้างนอก

ใส่เสือ้ให้หนากว่านีห้น่อยนะ" เวนิอ่ีฝานเอ่ยพลางหยิบถงุร้อนให้เขา "เอาไป 

ซุกมือจะได้อุ่น"

* ชื่อของฟู่จ้วง 壮 zhuàng จ้วง แปลว่าบึกบึน สูงใหญ่ 
** ประทัดเสียงต�่า หมายถึงเสียงทุ้มต�่ามาก
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"เฮ้ย ไม่ต้องหรอกครับ" ฟู่จ้วงไม่เคยคิดท่ีจะใช้ของของเธอ "พ่ี 

เก็บไว้เองเถอะ พี่เป็นผู้หญิง คงหนาวกว่าผมแน่"

"ในกระเป๋าพี่มีสองอันจ้ะ" เวินอี่ฝานเอ่ย "พอดีอันนี้ไม่มีที่วาง"

"..."

คราวนี้ฟู่จ้วงจึงรับมาอย่างไม่รู้สึกเป็นภาระสักนิด แล้วก็ถือโอกาส

เปลี่ยนเรื่อง "จริงสิพี่ ก่อนหน้านี้พี่เคยมางานดอกไม้ไฟมั้ยครับ"

เวินอี่ฝานตอบอืม "แต่ยังไม่เคยมางานใหญ่ขนาดนี้นะ"

"ขอพรกับดอกไม้ไฟแบบนี้จะได้ผลเหรอครับ"

"ไม่ได้หรอก"

"..." ฟูจ้่วงพมึพ�า "ผมอยากขอพรอยู่ข้อเดยีว ปีหน้าขอให้ผมได้แฟน

เถอะครับ"

เวินอี่ฝานข�า "นั่นยิ่งจะไม่ได้ผลเข้าไปใหญ่"

"พี่อ่ีฝาน ท�าไมพี่เป็นคนแบบนี้ล่ะครับ!" ฟู่จ้วงตะโกนลั่น "งั้นผม 

จะขอพรให้สูงข้ึนอีกสักห้าเซ็นต์โอเคม้ัยครับ! ผู้ชายอายุยี่สิบแล้วจะสูง 

ได้อีกมั้ย..."

คราวนี้เวินอี่ฝานไม่โจมตีเขา

พอพูดมาถึงตรงนี้จู่ๆ ฟู่จ้วงก็ช้ีไปทางหนึ่ง "เนี่ย! สูงประมาณนั้น 

แหละครบั ความฝันของผมเลย เตีย้กว่าเขาสกัครึง่หัวผมกพ็อใจมากแล้วล่ะ" 

เวินอี่ฝานมองไปแล้วก็เงียบงันโดยพลัน

มันบังเอิญมากไปแล้ว คนที่ฟู่จ้วงชี้ก็คือซังเหยียน

ไม่รู้ควรจะกล่าวว่าพวกเธอมีพรหมลิขิตต่อกันหรือเปล่า หรือควร

กล่าวว่าวิญญาณยังไม่ไปผุดไปเกิดสักที

เขายืนพิงราวกั้นซ่ึงอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณสิบเมตร เสื้อคลุมถูก 

ลมพัดจนปลิว คางเชิดขึ้นเล็กน้อย ก�าลังเล่นมือถืออย่างไม่ได้ใส่ใจอะไร

ซังจื้อที่อยู่กับเขาเมื่อครู่นี้ไม่รู้ว่าไปไหนแล้ว

"รูปร่างอย่างเขาเป็นรูปร่างในฝันของผมเลยนะครับ" ฟู่จ้วงถอนใจ 
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"ขอสวรรค์และดอกไม้ไฟจงเป็นพยาน วันนี้ผมจะย้ายหัวไปไว้บนตัวเขา 

ได้มั้ย"

เวินอ่ีฝานเบนสายตากลับมา เอ่ยอย่างข�าๆ "ท�าไมเธอถึงไม่ขโมย

หน้าตาของเขามาด้วยล่ะ"

เห็นชัดว่าฟู่จ้วงก็คิดแบบนี้ ถึงได้เกิดความหวั่นไหวในค�าพูด "เอามา

หมดทั้งสองอย่างจะดูไม่ค่อยดีหรือเปล่าครับ"

"..."

จู่ๆ เฉียนเว่ยหวาก็เรียกพวกเธอ

เขาคงจะรู้สึกได้ว่าละเลยพวกเธอมานานเกินไป เริ่มรู้สึกผิดอยู่บ้าง 

จึงเรียกพวกเธอไป จะได้แสดงออกว่าทุ่มเทกับการท�างาน สอนพวกเธอ 

ว่าเวลามาถ่ายทอดสดนอกสถานีจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง

เวลาค่อยๆ ล่วงเลยไป

เวลาข้ามปีใกล้เข้ามา บรรยากาศยิ่งครึกครื้นมากขึ้น แสงไฟ LED 

แสดงตัวเลขนับถอยหลังอยู่บนตึกสูง ผู้คนรอบด้านส่งเสียงดังโหวกเหวก 

ในนาทีสุดท้ายเริ่มมีคนตะโกนนับถอยหลังตามไปด้วย

"...ห้าสิบเก้า ห้าสิบแปด ห้าสิบเจ็ด"

...

"...ห้า สี่ สาม"

"...สอง!"

"...หนึ่ง!"

ขณะตะโกนตัวเลขสุดท้าย ดอกไม้ไฟมากมายนับไม่ถ้วนถูกจุดข้ึน 

สู่ฟากฟ้า เส้นสายหลากสีพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ายามราตรี จากนั้นก็ระเบิดออกไป

ยังต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึง่ แสงหลากสกีระจายตวักลายเป็นดอกไม้ในแบบ

ต่างๆ เบ่งบานซ้อนทับกันขึ้นไป

ผู้คนท่ีอยู่ในงานต่างยกมือถือข้ึนบันทึกภาพ หาต�าแหน่งถ่ายรูปท่ี 

ตัวเองดูสวยที่สุด บันทึกภาพบรรยากาศเก็บเอาไว้
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พอเฉียนเว่ยหวาไม่มีอะไรจะสัง่เธอแล้ว เวนิอ่ีฝานกห็ยิบมือถอืข้ึนมา

ถ่ายรูปสักสองสามรูป

เธอถูกคนที่อยู่ด้านหน้าบังจึงต้องขยับไปถ่ายมุมอื่น

การแสดงดอกไม้ไฟกินเวลาต่อกันสิบกว่านาที

ในขณะท่ีเธอไม่รู้เนื้อรู้ตัว เวินอ่ีฝานก็ถูกผู้คนเบียดออกมาด้านนอก 

มาถึงตรงราวกัน้เขตเข้างาน เธอสงัเกตเห็นว่างานดอกไม้ไฟใกล้จบลงแล้ว 

จงึคดิท่ีจะเดนิกลบัไปหาเฉียนเว่ยหวา แต่จู่ๆ  ก็โดนคนท่ีเดนิผ่านมาชนเข้า

เวินอ่ีฝานเซไปข้างหน้าสองสามก้าวอย่างควบคุมไม่อยู่ จากนั้นก็ 

ชนเข้ากับอีกคนหนึ่ง

เธอผงะถอยหลังไปในทันใด เงยหน้าขึ้นพลางเอ่ย "ขอโทษค่ะ"

พอเอ่ยปากออกไปแล้วเธอถึงเพิ่งสังเกตเห็นว่าคนท่ีเธอชนคือ 

ซังเหยียน เขาก�าลังหลุบตาลงมองเธอ เธอเลยเห็นหน้าตาเขาไม่ชัดนัก 

ท่าทางเขาคล้ายก�าลังคุยโทรศัพท์กับคนอื่นอยู่

"...อืม ก�าลังจะกลับแล้ว"

ด้วยมารยาทเวินอี่ฝานจึงต้องเอ่ยขอโทษอีกครั้ง

ซังเหยียนปรายตามองเธอช่ัวครู่ จากนั้นก็พยักหน้า เหมือนกับจะ

บอกว่าเขาได้ยินแล้ว

ในขณะท่ีเวินอ่ีฝานก�าลังจะเดินกลับไปก็แอบได้ยินเสียงเขาพูดกับ 

คนปลายสาย

"สุขสันต์วันปีใหม่"

เมื่อเวินอี่ฝานกลับไปหาเฉียนเว่ยหวาก็คล�าใบหน้าตัวเอง ถึงมารู้ตัว

ว่าเธอยังสวมหน้ากากอนามัยอยู ่เธอชะงกัไปโดยพลนั อารมณ์กผ่็อนคลายลง

ฉันปิดบังใบหน้าอยู่ เขาคงจ�าไม่ได้...หรอกมั้ง

อีกฝั่งหนึ่ง

เฉียนเฟยผู้เป็นท้ังเพื่อนและรูมเมตของซังเหยียนสมัยเรียนมหา'ลัย
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ท่ีอยู่ปลายสายก�าลังพูดไปเรื่อยก็ถูกซังเหยียนขัดจังหวะถึงสองครั้ง จึง 

เงียบเสียงไปหลายวินาที 

"อ๋อ ฉันไม่ห่วงหรอกว่านายจะกลบับ้านเมือ่ไหร่ แต่กข็อบคณุนะเพ่ือน 

นายก็สุขสันต์วันปีใหม่เช่นกัน"

ซังเหยียนเลิกคิ้ว "ขอบคุณอะไร"

"นายไม่ได้อวยพรฉันเหรอ"

"อย่าคดิเอาเองได้ปะ" ซังเหยียนลากเสยีงสดุท้าย เอ่ยอย่างเหนือ่ยหน่าย  

"ฉันไม่ได้พูดกับนาย"
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หลังการถ่ายทอดสดเสร็จสิ้นลง เจินอวี้ก็ไปสัมภาษณ์ผู้คนท่ีมาชม 

งานดอกไม้ไฟสองสามคนจากบรเิวณโดยรอบ หลงัจากนัน้พวกเขากจั็ดเกบ็

อุปกรณ์เตรียมกลับสถานีโทรทัศน์

เมื่อเวินอี่ฝานนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครู่นี้ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ จึงเรียก

ฟู่จ้วงที่นั่งอยู่เบาะหลังด้วยกัน 

"ต้าจ้วง"

ฟู่จ้วงตอบรับ "อะไรครับ"

เวนิอ่ีฝานยังไม่ได้ถอดหน้ากากอนามัยออก "ถ้านายเจอพีต่ามข้างทาง 

แล้วพ่ีใส่หน้ากากอนามัยเหมือนในตอนนี ้เสือ้ผ้าท่ีพี่ใส่นายก็ไม่เคยเห็น..." 

เธอหยุดชะงักไปครู่หนึ่ง ก่อนถามอย่างจริงจังว่า "นายจะจ�าพี่ได้มั้ย"

"ใส่แค่หน้ากาก" ฟู่จ้วงครุ่นคิดสักครู่ ถามอย่างระมัดระวังอย่างมาก 

"ส่วนอ่ืนไม่ได้ปิดบังเลยใช่ม้ัยครับ เช่นใส่แว่นกันแดดหรือใส่หมวกอะไร

ท�านองนี้"

"ก็อย่างในตอนนี้"

ฟู่จ้วงกล่าวอย่างมีเหตุมีผล "จ�าได้สิพี่!"

"..."

บทที่ 
7
แสงจันทร์นวลผ่อง
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"พี่อี่ฝาน พูดตรงๆ นะ ผมไม่เคยเห็นใครหน้าตาดีกว่าพี่เลย" ฟู่จ้วง

เกาหัวอย่างเขินๆ "วันแรกที่ผมมาท�างานที่นี่ ตอนที่ได้เจอพี่ ผมยังนึกว่า

พี่เป็นดาราดังมาท�างานผิดที่หรือเปล่า"

เจินอวี้ที่นั่งด้านข้างคนขับก็เอ่ยยิ้มๆ "เสี่ยวฝานนี่สวยจริงๆ นะ"

"พอตั้งใจมองแบบนี้ก็สวยจริงๆ นะ" ในเวลาว่างเฉียนเว่ยหวาจะใจดี

กว่าปกติ จึงพูดล้อเล่น "เสี่ยวฝานมีแฟนหรือยัง เดี๋ยววันไหนครูจะแนะน�า

ลูกชายให้รู้จัก" 

เจินอวี้ด่ายิ้มๆ "โหขี้คุย ลูกชายของคุณยังไม่จบชั้นประถมเลยมั้ง"

ฟู่จ้วงท�าหน้าทะเล้น "ไม่งั้นจะพิจารณาผมมั้ยครับ"

เวินอี่ฝานก็ไม่ได้หงุดหงิดที่พวกเขาหยอกล้อเธอ เพียงแค่ยิ้มๆ และ

กล่าวต่อว่า "รอให้พรปีใหม่ของนายเป็นจริงก่อนนะ แล้วค่อยมาคุยกัน"

ฟู่จ้วงโวยวาย "พี่เสี่ยวฝาน ท�าไมพี่เป็นคนแบบนี้อะครับ" พอโพล่ง

ประโยคนี้ออกไป ฟู่จ้วงก็เขยิบเข้าไปใกล้เธอแล้วกระซิบว่า "แต่ว่า..."

"หืม?"

"พี่ เพราะวันนี้พี่ให้ถุงร้อนกับผม ผมรู้สึกซึ้งใจมาก" ฟู่จ้วงท�าตาโต 

สีหน้าคล้ายว่าเขาจะขอร้องให้เธอชมเขาหน่อย "เพราะฉะนั้นตอนท่ี 

ผมขอพร ผมยังช่วยพี่ขอด้วยนะครับ"

"นายขอพรอะไรล่ะ"

"ผมขอให้พี่ได้เจอแฟนท่ีดมีากๆ ในเรว็วนัครบั" ฟู่จ้วงก�าหมัด "ดมีาก

ในทุกๆ ด้าน รูปร่างหน้าตาหล่อเหมือนผูช้ายคนนัน้ท่ีพวกเราเพ่ิงเห็นในวันนี!้"

"..."

ตอนที่เวินอี่ฝานกลับถึงห้องก็เกือบจะตีสองแล้ว

การนอนดกึถอืเป็นเรือ่งปกตสิ�าหรบัเธอ แต่ตอนนีเ้ธอกลบัไม่รูส้กึง่วง

เลยสักนิด แค่รู้สึกเหนื่อยจนไม่อยากขยับ เธอเปลี่ยนมาสวมรองเท้าแตะ

แล้วนั่งลงบนพรมข้างเตียง สไลด์มือถือไปอย่างเซ็งๆ
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เพราะก่อนหน้านีเ้ธอส่งข้อความไปให้หลายคน บวกกบัมีสายท่ีไม่ได้รบั 

และข้อความที่ยังไม่ได้อ่านอยู่ไม่น้อย

เวินอี่ฝานสไลด์หน้าจอต่อไปแล้วตอบทีละข้อความ จนสไลด์ไปถึง

ข้อความด้านล่างก็ยังไม่เห็นวี่แววการตอบกลับจากซังเหยียนเลย

เธอเลยคลิกเข้าไป

เหลือบมองประโยค 'ไม่สุขสันต์ก็ได้นะ' เวินอ่ีฝานก็เครียดข้ึนมา 

โดยพลัน

"..."

ตอนนั้นเธอไม่ได้คิดอะไรมาก เพียงแค่อยากล้อเขาเล่นเพ่ือท�าให้

บรรยากาศผ่อนคลายลง ดังนั้นจึงไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรไม่ปกติ

ทว่าตอนนี้พอมาคิดดูแล้วท�าไมเธอถึงรู้สึกเปลี่ยนไป

มันดูคล้ายการยั่วยุ

เห็นชัดว่าอีกฝ่ายไม่อยากจะสนใจเธอ เวินอี่ฝานก็ไม่ส่งข้อความ 

ไปท�าให้ตัวเองล�าบาก เธอเริ่มใจลอย ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว นึกย้อนไปถึง

บทสนทนาระหว่างซังเหยียนและซังจือ้น้องสาวของเขาข้ึนมาอย่างประหลาด

จากนั้นเธอก็นึกย้อนกลับไปถึงตอนที่อยู่ ม.4

ตอนนั้นเธอและเขาสอบได้คะแนนพอๆ กัน จัดอยู่ในระดับปานกลาง

ค่อนไปทางล่างและอยู่ในห้องบ๊วยของชั้นปี

เวินอ่ีฝานสอบเข้าโรงเรียนหนานอู๋อีจงด้วยความสามารถพิเศษ 

ด้านการเต้นร�า คะแนนวิชาทั่วไปของเธอจึงไม่ค่อยดีอยู่แล้ว แต่ซังเหยียน 

กลับท�าคะแนนได้ดีในบางวิชา ส่วนคะแนนวิชาอ่ืนก็แย่เช่นกัน นอกจาก

วิชาในสายวิทย์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ชีวะ และเคมีซ่ึงเขาท�าได้ดีอยู่แล้ว  

เขาก็ไม่เคยจะสนใจเรียนวิชาอ่ืนเลย ใบคะแนนแต่ละครั้งดูแย่อย่างกับ 

โดนสุนัขแทะ

ซังเหยียนสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชีวะ และเคมีได้คะแนนเกือบเต็ม  

ส่วนวิชาอื่นโดยมากแล้วก็ได้เพียงสามสิบสี่สิบคะแนนเท่านั้น
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ทุกครั้งท่ีคะแนนสอบออกมา ซังเหยียนจะหยิบคะแนนวิทยาศาสตร์

มาดูก่อนพลางเลิกคิ้วยิ้มๆ

พอผ่านไปหลายครัง้เข้า ถงึเวนิอ่ีฝานจะเป็นคนใจเย็นแค่ไหนกอ็ดท่ีจะ 

บ่นไม่ได้ 'ซังเหยียน นายมาดูข้อสอบของฉันมันไม่ช่วยอะไรหรอกนะ นาย

จะต้องท�าความเข้าใจปัญหาจากข้อที่นายท�าผิดสิ'

'หืม? เธอเข้าใจฉันผิดไปถึงไหนแล้วเนี่ย' ซังเหยียนช้อนตามองเธอ 

เขาใช้นิ้ววงรอบกากบาทสีแดงบนข้อสอบของเธอ พูดอย่างเอ้อระเหยและ

น่าตีนักว่า 'ข้อสอบของฉันไม่มีอันนี้นะ'

เวินอ่ีฝานพยายามระงับอารมณ์ แล้วหยิบเสื้อผ้าท่ีจะเปลี่ยนเข้าไป

อาบน�้า

เรื่องที่ซังเหยียนจงใจท�าเป็นไม่รู้จักเธอ จริงๆ เธอก็เข้าใจได้

เธอเดาว่าในช่ัวพรบิตาท่ีเขาเจอเธอกค็งจะนกึถงึช่วงวัยเยาว์ท่ีบ้าระห�า่ 

ท่ีเคยท�าเรือ่งโง่ๆ ไปเพือ่คนท่ีไม่คูค่วร นกึถงึประวตัศิาสตร์อันเลวร้ายครัง้หนึง่ 

ที่เคยประสบพบเจอมาในชีวิต และด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่อยากยุ่งกับเธออีก

แสร้งท�าเป็นไม่รู้จักคือทางเลือกที่ดีที่สุด

เมื่อนึกถึงจุดนี้เวินอี่ฝานก็เข้าใจมุมมองของซังเหยียน

เด็กสาวผู้เป็นที่รักที่เขาเคยชื่นชมนักหนา ทั้งๆ ที่เขาลืมเลือนเธอไป

นานแล้ว แต่จู่ๆ เธอก็มาโผล่ท่ีผับของเขา แล้วยังพูดประมาณว่ามาเพื่อ 

เหล่ผู้ชายอีก

เธอจงใจท�าสร้อยข้อมือตกไว้เพื่อจะได้พบกับเขาเป็นครั้งที่สอง

เธอจงใจส่งข้อความอวยพรมาให้เขา พยายามจะท�าตัวเป็นมิตร

ท้ายที่สุดยังมาแกล้งท�าเป็นโดนคนชน เนื้อตัวจึงสัมผัสถูกเขา

"..."

และก็ไม่รู้ว่าคราวนี้เขาจะมโนถึงเรื่องอะไรอีก
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วันปีใหม่ก็ยังคงเป็นเช่นเดิม

เวินอ่ีฝานเพ่ิงเม้าท์มอยกับจงซือเฉียวเสร็จไปไม่นาน จงซือเฉียวก็ 

ส่งวีแชตของเพื่อนที่เป็นนายหน้าหาบ้านมาให้เธอ

ทว่าหลงัเวนิอีฝ่านบอกราคาท่ีมีอยู่ในใจไป เพือ่นของจงซือเฉยีวคนนี้ 

ก็แนะน�าห้องชุดให้เธอไม่น้อย ล้วนเป็นห้องชุดท่ีต้องเช่ารวมกับคนอ่ืน

เหมือนที่นี่ ไม่อย่างนั้นก็จะอยู่แถวชานเมือง

ท้ายท่ีสดุกย็งัคงเป็นจงซือเฉียวท่ีให้ค�าแนะน�าเธอว่าให้ลองไปคดิดวู่า

จะหาใครมาเช่าร่วมด้วย เพราะห้องชดุท่ีมีสองห้องหรอืสามห้อง ถ้าแบ่งกนัเช่า 

จะราคาถูกลงไม่น้อย

เวนิอีฝ่านรบัค�าแนะน�านีม้า แต่กไ็ม่รูว่้าจะไปหาเพ่ือนมาเช่าห้องด้วยกนั 

จากที่ไหน เพื่อนข้างห้องคนนั้นยังคงท�าให้เธอหวาดผวาอยู่ เธอจึงไม่กล้า

ไปหาคนแปลกหน้ามาเป็นรูมเมต

เธอแค่อยากจะหาคนรู้จักที่เป็นเพศเดียวกัน

ในช่วงบ่ายวันศุกร์ เวินอ่ีฝานเดินออกจากห้องตัดต่อเพ่ือจะไป 

เข้าห้องน�้า หลังจากท่ีเธอออกจากห้องน�้าก็พบกับหวังหลินหลินท่ีอยู่ใน 

ทีมเดียวกัน

หวงัหลนิหลนิท�างานอยู่ในทีมรายการ 'บอกข่าวเล่าต่อ' อายมุากกว่า

เวนิอ่ีฝานไม่กีปี่ หน้าตาและน�า้เสยีงกห็วานมาก วนัปีใหม่วันนัน้เป็นวันหยุด

ของเธอพอดี บวกกับปกติแล้วเธอมักจะมาท�างานสายและกลับเร็วอยู่ 

บ่อยครั้ง เวินอี่ฝานจึงรู้สึกคล้ายว่าไม่ได้เจออีกฝ่ายนานแล้ว

เวินอี่ฝานเป็นฝ่ายเริ่มทักทายก่อน

หวังหลินหลินมองหน้าเธอผ่านทางกระจก "เอ๊ะ เสี่ยวฝานจ๊ะ เธอใช้

ลิปสติกเบอร์อะไรอะ สวยดีเหมือนกันนะ"

เวนิอ่ีฝานตอบไปโดยอัตโนมัต ิ"วนันีฉั้นไม่ได้ทาลปิสตกิมาค่ะ แต่ปกติ

ฉันทาเบอร์..."

"โอ๊ย!" ไม่รอให้เธอพูดจบ หวังหลินหลินก็เอ่ยขัดจังหวะ พูดอย่าง 
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มีจรติจะก้าน "อะไรจะไม่ได้ทา พวกเราเป็นผูห้ญิงเหมือนกนั จรงิใจกนัหน่อย 

ได้มั้ย ถ้าเธอมาถามพี่ว่าใช้เครื่องส�าอางยี่ห้ออะไร พี่ก็จะบอกเธอไปตรงๆ"

พอพูดจบก็ไม่รอให้เวินอ่ีฝานตอบ หวังหลินหลินย�่ารองเท้าส้นสูง 

เดินออกจากห้องน�้าไปแล้ว

เวินอี่ฝานยืนอยู่ที่เดิมอย่างงุนงง เธอมองตัวเองในกระจก จากนั้นก็

ใช้หลังมือถูริมฝีปากอย่างละล้าละลัง

"..."

ก็ไม่ได้ทาจริงๆ นี่นา

พอกลบัไปท่ีห้องท�างาน เวนิอ่ีฝานกเ็ดนิไปยังโต๊ะของตนเอง โต๊ะท�างาน 

ของหวังหลินหลินอยู่เย้ืองไปทางด้านหลัง คราวนี้อีกฝ่ายกึ่งนั่งกึ่งยืนท่ี 

โต๊ะท�างานของเธอ หันมาคุยกับซูเถียนที่อยู่โต๊ะข้างๆ เวินอี่ฝาน 

ซูเถยีนเข้ามาท�างานในสถานโีทรทัศน์พร้อมกบัเวินอ่ีฝาน ท้ังสองคน

อายุรุ่นราวคราวเดียวกันจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

เวินอี่ฝานเอ่ยยิ้มๆ "คุยอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะ"

ซูเถียนตอบ "คุยเรื่องที่พี่หลินไปเคานต์ดาวน์กับแฟนน่ะสิ"

"กแ็ค่คุยไปเรือ่ยเป่ือยน่ะ" หวงัหลนิหลนิโบกมือ พูดไปตามใจ "นบัว่า

พี่โชคดีเหมือนกันน้า วันปีใหม่ได้หยุดพอดี ก็เลยได้ฉลองข้ามปีกับแฟน 

ท่ีรีสอร์ตไหวจูวั๋นท้ังคนืเลย ได้ดนิเนอร์ใต้แสงเทียน แช่น�า้พุร้อนอะไรท�านองนี้  

เขายังโอนเงนิให้พีห้่าพนัสองร้อย* หยวนและหนึง่พันสามร้อยสบิสี*่* หยวน 

ด้วย ก็ไม่ได้ท�าอะไรมากหรอก น่าเบื่ออยู่เหมือนกัน"

"อิจฉาพี่จริงๆ เลย พี่หลิน" ซูเถียนยกมุมปากขึ้นแล้วพยายาม 

เปลีย่นเร่ืองคุย "จรงิส ิอ่ีฝาน เธอก�าลงัอยากจะย้ายบ้านไม่ใช่เหรอ หาบ้านใหม่ 

ได้หรือยัง"
* มาจาก 520 หรือวันที่ 20 พฤษภาคม เป็นวันที่วัยรุ่นจีนก�าหนดให้เป็นวันบอกรัก เนื่องจาก 520 อ่านออกเสียง
ว่า 'อู่เอ้อร์หลิง' ซึ่งพ้องเสียงกับค�าว่า 'หว่ออ้ายหนี่' ที่แปลว่าฉันรักเธอ 
** 1314 อ่านออกเสียงว่า 'อีซันอีซื่อ' ซึ่งพ้องเสียงกับค�าว่า 'อีเซิงอีซื่อ' ที่แปลว่าตลอดชีวิต
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หวังหลินหลินแสดงสีหน้าแปลกใจ ถามขึ้นทันที "เอ๊ะ เสี่ยวฝาน เธอ

จะย้ายบ้านเหรอ"

เวินอี่ฝานตอบไปตามตรง "ใช่ค่ะ"

"บังเอญิมากเลย!" หวงัหลนิหลนิลกุข้ึนยืนโดยพลนั สหีน้าดใีจอย่างท่ีสดุ  

"ช่วงนีพ้ีก่�าลงักงัวลอยู่เลย ก่อนหน้าน้ีรมูเมตท่ีเช่าร่วมกบัพ่ีลาออกจากงาน

กลับบ้านนอก พี่ยังหาคนที่เหมาะสมที่จะมาอยู่ด้วยกันไม่ได้เลย"

เวินอี่ฝานอึ้งไปโดยพลัน ไม่มีท่าทีตอบสนองแต่อย่างใด

หวังหลินหลินเอ่ยถาม "เธอจะพิจารณาบ้านพี่สักหน่อยมั้ย"

ซูเถียนเริ่มพูดก่อน "บ้านพี่หลินอยู่ท่ีไหนเหรอ อ่ีฝานอยากอยู่ท่ี 

ใกล้สถานีหน่อย"

"ก็ซั่งตูฮวาเฉิงไง ใกล้มากเลยจ้า"

เวนิอ่ีฝานรูจ้กัชุมชนนีด้เีพราะอยู่ใกล้กบัสถานโีทรทัศน์มาก โดยปกตแิล้ว 

เวลาเธอเข้างานหรือเลิกงานก็จะต้องเดินผ่านชุมชนแห่งน้ี เป็นชุมชนท่ี 

สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อไม่กี่ปีนี้ ถือว่าเป็นชุมชนระดับสูงเลยทีเดียว

ซูเถียนหันไปมองเวินอ่ีฝานแวบหนึ่ง ถามอีกว่า "งั้นนอกจากพี่แล้ว 

ยังมีเพื่อนร่วมเช่าคนอื่นอีกมั้ย"

"ไม่มีๆ มีแค่พี่คนเดียวจ้า" หวังหลินหลินตบไหล่เวินอี่ฝาน ยิ้มอย่าง

น่ารักน่าชม "วางใจเถอะ พี่ไม่พาคนโน้นคนนี้มาที่ห้องหรอก ถ้าพวกเรา 

จะเป็นรูมเมตกนัจรงิๆ ก่อนท่ีเธอจะย้ายมาอยู่ เธอกบ็อกได้นะว่าจะให้ระวัง

เรือ่งอะไรบ้าง ถ้าเธอสนใจ วันนีห้ลงัเลกิงานไปดบู้านกบัพีก่่อน..." พอพูดถงึ 

ตรงนี้หวังหลินหลินก็ชะงักทันที เปลี่ยนค�าพูดเป็น "โอ๊ย ไม่ได้ เปลี่ยนเป็น

พรุ่งนี้แล้วกัน คืนนี้พี่จะไปดูหนังกับแฟน"

เวินอี่ฝานรับค�า "ได้ งั้นก็พรุ่งนี้แล้วกันค่ะ"

ซูเถยีนฉวยโอกาสตอนท่ีหวงัหลนิหลนิไปห้องแพนทรีเ่ขยิบเข้ามาใกล้ 

หน้าตาดูเป็นกังวลอยู่บ้าง 

"เธอจะอยู่บ้านเดียวกับพี่หลินจริงๆ เหรอ ฉันรู้สึกว่าเค้าก็น่าร�าคาญ



77难哄 1

เหมือนกันนะ เพ้อถึงแฟนลูกเศรษฐีที่เพิ่งคบกันทั้งวี่ทั้งวัน แล้วเพราะเธอ

หน้าตาดี ฉันรู้สึกว่าเวลาที่เค้าพูดกับเธอดูแปลกๆ ชอบกล"

เวนิอ่ีฝานกพ็อจะรูจ้กันสิยัของหวงัหลนิหลนิ อกีฝ่ายไม่ได้เป็นคนเลวร้าย 

อะไรหรอก ก็แค่ขี้บ่น หนักไม่เอาเบาไม่สู้ ซึ่งสองข้อนี้เธอไม่ได้คิดว่าเป็น

ปัญหาใหญ่อะไร ท�างานร่วมกนัมาหลายเดอืนแล้ว โดยส่วนใหญ่หวงัหลนิหลนิ 

ก็ดีกับเธอ

อีกทั้งตอนนี้เธอก็อยากจะรีบย้ายบ้านจริงๆ

เวนิอ่ีฝานย้ิมน้อยๆ เอ่ยด้วยเสยีงนุม่นวล "ฉันขอไปดบู้านก่อนแล้วกนั"

หลังเลิกงานในวันต่อมาเวินอ่ีฝานและหวังหลินหลินก็นั่งรถไฟใต้ดิน

ไปซั่งตูฮวาเฉิงด้วยกัน

บ้านท่ีหวังหลินหลินเช่าเป็นห้องชุดท่ีมีท้ังหมดสามห้องนอน แต่

เจ้าของบ้านปล่อยเช่าเพียงสองห้อง ส่วนอีกห้องหนึ่งใช้เป็นห้องเก็บของ

ซ่ึงถูกล็อกมาเป็นเวลานานแล้ว เหลือเพียงห้องนอนใหญ่ท่ีมีห้องน�้าในตัว

และห้องนอนเล็ก ดังนั้นค่าเช่าห้องนอนเล็กจึงถูกกว่าบ้าง

สภาพโดยรวมถือว่าไม่เลวเลย มีท้ังห้องครัว โต๊ะอาหาร ระเบียง  

รวมถึงมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นอยู่ครบ

หวังหลินหลินพักอยู่ในห้องนอนใหญ่มาตลอด

เวนิอ่ีฝานกวาดตาดหู้องนอนเลก็แวบหนึง่ พบว่าภายในห้องถกูจดัเกบ็ 

จนสะอาดสะอ้าน บนโต๊ะไม่มีฝุ่นเลยสักนิด

หวังหลินหลินพูดอยู่ด้านข้างว่า "เพราะพี่พักอยู่ห้องนอนใหญ่ พี่ก็จะ

ต้องจ่ายค่าเช่าแพงกว่าเธอนิดหน่อย เดือนนึงเธอจ่ายค่าเช่าสองพันหยวน

แล้วกัน แล้วเรื่องค่าน�้าค่าไฟพวกเราหารกันคนละครึ่ง เธอโอเคมั้ย"

ค่าเช่าท่ีนี่แพงกว่าท่ีเธอเคยเช่าอยู่บ้าง แต่ยังอยู่ในระดับท่ีพอรับได้ 

อีกทั้งเงื่อนไขในด้านต่างๆ ก็ดีกว่าไม่น้อย

เวินอี่ฝานคิดว่าห้องนี้เหมาะสมอย่างมาก แต่เธอก็ไม่ได้ตัดสินใจ 
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ในทันที

"เธอลองเอาไปคดิดูก่อนแล้วกนั" ในเม่ือเรือ่งการย้ายบ้านไม่ใช่เรือ่งเลก็  

หวังหลินหลินก็ไม่ได้เร่งเร้าให้เธอตอบตอนนี้ แล้วก็มองดูเวลาแวบหนึ่ง  

"นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย พวกเราไปกินข้าวเย็นด้วยกันเถอะ พี่รู้สึกหิวจัง"

เวินอี่ฝานไม่เคยชินกับการทานอาหารเย็น เดิมทีเธอจะปฏิเสธ แต่ก็

คิดได้ว่าพวกเธอน่าจะได้เช่าห้องร่วมกัน ด้วยความคิดท่ีอยากจะกระชับ

ความสัมพันธ์เธอจึงตอบตกลง

ท้ังสองคนเพิง่ออกมาจากเขตชุมชน มอืถอืของหวังหลนิหลนิกด็งัข้ึน

ในทันใด เธอรับสายพลางท�าเสียงสอง ลากเสียงซะสูงปรี๊ด 

"ฮัลโหลที่รัก มีอะไรเหรอคะ"

เวินอี่ฝานเดินอยู่ข้างๆ อย่างเงียบๆ

"ตอนนี้ฉันอยู่ข้างนอกกับเพื่อนท่ีท�างานค่ะ ก�าลังจะไปกินข้าว"  

หวังหลินหลินเริ่มออดอ้อน "ได้สิคะ คุณอยู่ไหน ตอนนี้ฉันเพิ่งออกมาจาก

ประตูใหญ่...เอ๊ะ คุณจะถึงแล้วเหรอ งั้นดีเลย ฉันไม่กวนคุณขับรถแล้วล่ะ 

ฉันจะท�าตัวน่ารักรอคุณอยู่หน้าประตู คุณต้องรีบมารับฉันนะคะ" 

รอจนหวังหลินหลินวางสาย เวินอี่ฝานก็เอ่ยอย่างรู้จักกาลเทศะ "งั้น

ฉันกลับก่อนแล้วกัน คืนนี้จะ..."

"ท�าไมอยู่ดีๆ จะกลับแล้วล่ะ พวกเราตกลงกันดิบดีแล้วไม่ใช่เหรอว่า

จะไปกินข้าวด้วยกัน" หวังหลินหลินขมวดคิ้ว จู่ๆ ก็เข้าใจในทันที "อ๋อ เธอ

ไม่ต้องอึดอัดไป เธอไม่ใช่ ก.ข.ค. หรอก แฟนพี่จะพาเพื่อนมาด้วย ถือว่า

ไปงานสังสรรค์ก็แล้วกัน"

เวินอ่ีฝานยังไม่ทันได้กล่าวปฏิเสธอีกครั้ง รถสีด�าคันหนึ่งก็จอดลง 

ตรงหน้าพวกเธอทั้งสอง

กระจกด้านข้างคนขับลดระดับลง คนท่ีนั่งอยู่ในต�าแหน่งคนขับ 

หันหน้ามามองแล้วเอ่ยยิ้มๆ 

"ท่ีรัก รีบข้ึนรถเร็ว" ครู่ต่อมาเขาเหลือบเห็นเวินอ่ีฝานท่ียืนอยู่ข้าง 
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หวังหลินหลินแล้วก็อึ้งไปโดยพลัน "เอ๊ะ เวินอี่ฝาน?"

เวินอี่ฝานมองไปและตกตะลึงทันทีไม่ต่างกัน

เธอนกึไม่ถงึเลยว่าแฟนของหวงัหลนิหลนิท่ีเป็นลกูเศรษฐกีค็อืซูเฮ่าอัน

"โอ้ พวกเราไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วเนี่ย..." ไม่รอให้เขาพูดจบ ด้านหลัง

ก็มีเสียงกดแตรดังมา "เร็วๆๆ พวกเธอสองคนรีบข้ึนรถมาก่อน จอดรถ 

ตรงนี้ไม่ได้"

เวินอี่ฝานก�าลังจะปฏิเสธ "ไม่..."

ซูเฮ่าอันกลับพูดอย่างรีบเร่ง "เร็วเข้า!"

"..."

เธอเลยจ�าเป็นต้องขึ้นไปนั่งที่เบาะหลัง

หลงัจากข้ึนมานัง่บนรถแล้ว เวนิอ่ีฝานจงึเพิง่สงัเกตเห็นว่าท่ีเบาะหลงั

ยังมีคนอื่นอยู่อีก

เธอมองหน้าเขานิ่ง

แสงภายในรถทึมกว่าด้านนอก

ชายหนุม่ไม่ได้ส่งเสยีงใดๆ เขาหายใจเบาๆ แต่ออร่าของเขาเปล่งประกาย 

มาก ตอนนี้เขานั่งเลื้อยอย่างกับคนไม่มีกระดูกพลางหลับตา ท่าทางดู

เกียจคร้านและเหนื่อยล้า

อย่างกับไม่รู้สึกรู้สากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบด้าน

รถเคลื่อนตัวออกไป...

ซูเฮ่าอันมองผ่านกระจกหลัง ขับรถไปด้วยพลางพูดอย่างนึกสนุก 

โดยไม่คิดอะไร "เฮ้! ซังเหยียน รีบตื่นเร็วเข้า! รีบตื่นมาพบกับแสงจันทร์

นวลผ่องเร็ว!"

เวินอี่ฝานอึ้งไปในทันที "..."



First Frost วันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ 180

ซังเหยียนหันหน้ามาเล็กน้อยเมื่อถูกปลุก ลืมตาขึ้นอย่างเกียจคร้าน

เขาสบตาเข้ากับเธอพอดี

ราวกับมีความอึดอัดประสานกันกลางอากาศ

ซังเหยียนไม่พูดจาอะไร นั่งมองเธออย่างเงียบๆ ดวงตาเขาแจ่มชัด 

ไม่แสดงถึงความหงุดหงิดเหมือนคนเพิ่งตื่นเลย

หน้าตาเขาหล่อเหลาเหลือเกิน มีตาสองชั้น หางตาเชิดขึ้น บวกกับ

ที่เขามักแสดงท่าทางไม่แยแสต่ออะไรทั้งสิ้น มองดูแล้วเหมือนแฝงไปด้วย

ความเฉียบคมคล้ายปลายมีด

ช่ัวพรบิตาเดยีวเวนิอ่ีฝานพลนัเกดิลางสงัหรณ์ เธอรูส้กึว่าในวนิาทีต่อมา 

เขาจะเริ่มถากถางพลางกระหน�่าซ�้าเติมกับค�าว่า 'แสงจันทร์นวลผ่อง'

หวังหลินหลินเริ่มเอ่ยปากก่อน "พวกคุณรู้จักกันเหรอคะ"

ซูเฮ่าอันเป็นคนตอบ "อืม เป็นเพื่อนสมัย ม.ปลาย น่ะ"

เวนิอ่ีฝานถอนสายตากลบัมา ขณะท่ีเธอก�าลงัจะถอืโอกาสเปลีย่นเรือ่ง 

หวังหลินหลินก็พูดอย่างไม่มีอีคิวเอาซะเลย

"แสงจนัทร์นวลผ่องหมายความว่าอะไรเหรอคะ เมือ่ก่อนเพ่ือนของคณุ 

จีบเสี่ยวฝานไม่ติดใช่มั้ย"

บทที่ 
8
หนึ่งวันรำวกับผ่ำนไปเป็นปี
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ซูเฮ่าอันหัวเราะฮ่าๆ อย่างไม่รู้จักกาลเทศะอะไรเลย "ใช่ๆๆ"

"..."

มิน่าล่ะสองคนนี้ถึงดูเหมาะสมกัน

ในสถานการณ์แบบนีถ้งึเวนิอ่ีฝานอยากท�าเป็นแสร้งโง่อีกกค็งท�าต่อไป 

ไม่ได้แล้ว

เธอรู้สึกอย่างชัดแจ้ง ก่อนหน้านี้ท้ังสองต่างรู้อยู่แก่ใจแต่ไม่ยอมพูด

ออกมา ต่างฝ่ายต่างสวมหน้ากากเข้าหากัน แต่ในขณะนี้กลับถูกสองคนที่

นัง่อยู่เบาะหน้าฉีกออกไปกว่าครึง่แล้ว เหลอืเพยีงแค่เศษซากท่ีเอาไว้ปกปิด

เธอก็ไม่ได้หวังที่จะให้ซังเหยียนพูดอะไรเพื่อแก้สถานการณ์

เวนิอีฝ่านรูว่้าท่ีผ่านมาเขารกัหน้าอย่างกบัอะไรด ีเธอจงึเอ่ยอย่างสงบ 

"งั้นเหรอ ฉันเป็นคู่กรณีแท้ๆ ท�าไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนี้เลยล่ะ ซูเฮ่าอัน นาย

จ�าผิดหรือเปล่า"

"จะจ�าผิดได้ยังไง พวกเธอสองคน..." พอพูดถึงตรงนี้ซูเฮ่าอันถึงเพิ่ง

รู ้ตัว เขาสัมผัสได้ถึงความผิดปกติ "เอ๊ะ พวกเธอสองคน นี่คืออึดอัด 

หรอือะไร ไม่ใช่ม้ัง มันผ่านมาตัง้กีปี่แล้ว ยังจ�าฝังใจกนัอยูอ่กีเหรอ ฉันกแ็ค่

พูดเล่นไปเรื่อยเปื่อย"

หวงัหลนิหลนิเอ่ยถามบ้าง "พวกคณุไม่ได้เจอกนันานเท่าไหร่แล้วคะ"

"ตอนนี้นับไม่ถูกแล้วล่ะ เวินอี่ฝาน เธออยู่ท่ีโรงเรียนนั้นแค่ปีเดียว 

ใช่ปะ" ซูเฮ่าอันถาม "ฉันจ�าได้เหมือนว่าเธอจะย้ายโรงเรียนตอน ม.สี่ หรือ 

ม.ห้า นี่แหละ"

เวินอี่ฝานเอ่ยอย่างจริงจัง "ฉันย้ายตอน ม.ห้า เทอมสอง"

"งั้นก็ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วม้ัง" ซูเฮ่าอันสังเกตว่าซังเหยียนเงียบ 

มาตลอดจึงเอ่ยอีกว่า "ซังเหยียน ท�าไมนายไม่พูดไม่จาเลยล่ะ มันก็ผ่านมา

ตั้งเจ็ดแปดปีแล้ว! นายคงไม่ได้ยังฝังใจอยู่กับเรื่องนี้หรอกมั้ง"

ซังเหยียนหลุบตาลงอีก ไม่สนใจอีกฝ่าย

"นายเยี่ยมไปเลยเพื่อน" ซูเฮ่าอันยอมเขาแล้ว แขวะรัวๆ "เวินอี่ฝาน 
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เธอไม่ต้องไปสนเขาหรอก เธอก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนยังไง ตาไปงอกอยู่บน 

หัวมันมั้ง ฉันเดาว่าเขาคงคิดว่าเธอตาบอดถึงได้เมินใส่เขาในตอนนั้น แต่

เขาไม่รู้ตัวเลยว่าที่เขาท�าตัวแบบนี้มันน่าร�าคาญ..."

หวังหลินหลินขัดจังหวะซูเฮ่าอัน "โอ๊ย คุณต้ังใจขับรถดีๆ เถอะค่ะ 

อย่าว่าเพื่อนคุณแบบนี้เลย"

"..."

ซูเฮ่าอันกลืนค�าพูดที่เหลือลงไป ขมวดคิ้วมุ่น หาจังหวะเหลือบมอง

หวังหลินหลินแวบหนึ่ง

"เวลาขับรถต้องมีสมาธิ ไม่อย่างนั้นมันอันตรายนะ" หวังหลินหลิน

สงัเกตได้ถงึอารมณ์ของเขาจงึพดูอีกในทันทีว่า "อย่าเพิง่อารมณ์เสยี ฉันกแ็ค่ 

เตือนคุณเฉยๆ ถ้าคุณอยากพูดก็พูดต่อเถอะค่ะ"

ซูเฮ่าอนัถงึย้ิมออก "ผมไม่ได้โกรธสกัหน่อย ขอบคณุนะท่ีรกัท่ีเตอืนผม"

ระหว่างที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็มาถึงร้านอาหารในที่สุด

ไหนๆ กม็าถงึท่ีนีแ่ล้ว เวนิอ่ีฝานกไ็ม่กล้าพดูออกไปอีกว่าตัวเองอยากกลบั 

ในเมื่อซังเหยียนไม่ได้พูดอะไรสักค�า และในทางตรงกันข้ามกลับจะท�าให้

เห็นชัดว่าเธอยังแคร์กับเรื่องราวในอดีตอยู่ แม้แต่จะทานข้าวโต๊ะเดียวกัน

สักมื้อยังท�าไม่ได้

เธอคิดว่าทานข้าวมื้อหนึ่งต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งช่ัวโมง ก็กลั้นใจ

ทนๆ ให้มันผ่านไปแล้วกัน

ทว่าสิ่งท่ีเวินอี่ฝานนึกไม่ถึงก็คือก่อนหน้านี้หวังหลินหลินบอกเธอว่า 

'แฟนพี่จะพาเพื่อนมาด้วย' ค�าว่า 'เพื่อน' นั้นไม่ใช่ซังเหยียนแค่คนเดียว...

แต่เป็นเพื่อนกลุ่มหนึ่ง

พวกเขาจองห้องพิเศษไว้ ตอนนี้ด้านในห้องนั่งกันจนเต็มแล้ว

โดยหลักแล้วถือว่าหวังหลินหลินเป็นคนพาเวินอ่ีฝานมา ควรจะนั่ง 

กบัเธอถงึจะถกู แต่เพราะเหลอืเพยีงแค่สีท่ี่นัง่ตดิกนัเป็นคู่ๆ  เธอจึงท้ิงเวินอ่ีฝาน 

อย่างไร้เยื่อใยแล้วไปนั่งคู่กับซูเฮ่าอัน
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เวินอ่ีฝานก็เลยถูกบังคับให้นั่งกับซังเหยียนไปโดยปริยาย เม่ือมอง

จากมุมนี้จึงเหมือนว่าซังเหยียนเป็นคนพาเวินอี่ฝานมา

มีชายหนุ่มคนหนึ่งตะโกนข้ึนมาว่า "ซังเหยียน นายนี่มันเจ้าเล่ห์ 

นักนะ จู่ๆ ท�าไมมีแฟนแล้วล่ะ" 

ซูเฮ่าอันร้องฮึ "อย่าพูดเหลวไหลไป ไอ้โง่ซังเหยียนคู่ควรกับเธอเรอะ 

คนนี้เป็นเพื่อนเก่าของพวกเราตอน ม.ปลาย ตอนนั้นเธอเป็นดาวโรงเรียน

เลยนะ ดังมากเลย!...เฉียนเฟยนายจ�าได้มั้ย ตอน ม.ปลาย นายก็เรียน 

ที่โรงเรียนหนานอู๋อีจงไม่ใช่เหรอ"

"จ�าได้ๆ เวินอ่ีฝานนี่ ก่อนหน้านี้ฉันเรียนอยู่ห้องเดียวกับเพื่อนเธอ  

จงซือเฉียวไง" ชายหนุม่ร่างอ้วนท้วนท่ีนัง่ข้างๆ ซังเหยียนมองมาท่ีเวนิอีฝ่าน  

ยิ้มอย่างเขินอายเล็กน้อย "ฉันเคยเหน็จงซือเฉียวโพสต์รูปที่ถ่ายกับเธอน่ะ" 

เวินอี่ฝานยิ้มให้พลางพยักหน้า

ครูต่่อมากมี็ชายหนุม่อกีคนพดูข้ึนว่า "เฮ้ยไอ้อ้วน! ท�าไมหน้านายแดงล่ะ  

ไม่กลัวแฟนนายมาฆ่าเอาเรอะ!"

ซังเหยียนไม่ได้ร่วมคุยในหัวข้อนี้ด้วย ถึงในระหว่างนี้จะมีหลายคนที่

พูดถึงช่ือเขา เขาก็ท�าเป็นหูทวนลม แต่พอได้ยินประโยคนี้เขากลับมี

ปฏิกิริยาขึ้นมาบ้าง ช้อนตาขึ้นมองไปทางเฉียนเฟย

ซูเฮ่าอันเอ่ยขึ้น "เขาก็เป็นแบบนี้มาตลอดแหละ ไม่ใช่หรือไง พอเจอ

คนสวยก็พูดอะไรไม่ออก"

อาจจะสัมผัสได้ถึงการถูกละเลย หวังหลินหลินจึงรู้สึกไม่พอใจ เริ่ม

เอ่ยแทรกในการสนทนาของพวกเขา "อะไรกันคะ ท�าไมคุณมาบอกว่า 

คนอื่นสวยต่อหน้าฉันล่ะ"

เงียบงันไปไม่กี่วินาที ซูเฮ่าอันก็ปลอบใจในทันที "ท่ีรัก คุณเข้าใจ 

ยังไงกัน อย่าหึงมั่วๆ น่า"

ร้านอาหารร้านนี้เสิร์ฟอาหารช้ามาก มีคนกลุ่มหนึ่งไปเร่งเครื่องดื่ม
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กันยกใหญ่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ รอตั้งนานอาหารก็ยังไม่มาเสิร์ฟสักอย่าง 

เรื่องที่สนทนาก็ค่อยๆ เปลี่ยนไป เพราะเวินอี่ฝานมาในฐานะคนแปลกหน้า 

จึงท�าให้สายตาหลายคู่ที่จับจ้องเธออยู่เมื่อครู่ค่อยๆ เบนไปทางอื่น

ซังเหยยีนไม่ได้ร่วมวงสนทนาด้วย ตอนนีเ้ขาก�าลงัก้มหน้าเล่นมือถอื 

แสดงท่าทางราวกับไม่สนใจอะไรเลย คนอื่นเรียกเขาก็ไม่สนใจ

เวินอี่ฝานก้มหน้าดื่มน�้า รู้สึกว่าตัวเองไม่เข้ากับผู้คนที่นี่เลย

ผ่านไปสักพักจู่ๆ หวังหลินหลินก็หอมแก้มซูเฮ่าอัน ลุกขึ้นเดินมาหา

เวินอี่ฝานแล้วดึงข้อมือเธอ เอ่ยพลางยิ้มตาหยี 

"เสี่ยวฝาน ไปห้องน�้ากับพี่หน่อยสิ"

เวินอ่ีฝานลุกข้ึนยืน เหลือบมองกระเป๋าท่ีวางอยู่บนเก้าอ้ีแล้วก็ 

หยิบมาด้วย

ทั้งสองคนเดินตามป้ายบอกทางแล้วเข้าห้องน�้าไป

หวงัหลนิหลนิหยบิลปิสตกิสโีปรดออกมาทาทับอีกรอบ เอ่ยอย่างสบายใจ  

"เมื่อก่อนเธอปฏิเสธซังเหยียนเหรอ"

เวินอี่ฝานเงียบงันไม่ตอบ

หวงัหลนิหลนิถอืว่าเธอยอมรบัจงึเอ่ยอย่างแปลกใจท่ีสดุ "เธอรูห้รอืเปล่า 

ว่าผับจยาปันท่ีอยู่ใกล้กับสถานีโทรทัศน์เรา เขาลงทุนเปิดกับแฟนพี่และ

ผู้ชายอีกคนหนึ่งนะ"

"..."

"เขาดูดีจะตายไป ท้ังสูงท้ังหล่อ แถมรวยด้วย คนแบบนี้เธอก็ยัง

ปฏเิสธได้ลง?" หวงัหลนิหลนิส่ายหน้า รูส้กึไม่เข้าใจจรงิๆ "สเป็กเธอสงูเกนิไป 

แล้วมั้ง แต่มันก็ผ่านมาต้ังหลายปีแล้ว พี่เห็นท่าทางเขาเมื่อกี้นี้ก็ดูไม่ได้

สนใจเธอสักเท่าไหร่"

"เร่ืองมันกผ่็านไปแล้ว" เวนิอ่ีฝานย้ิมอย่างอ่อนโยน จากนัน้กห็ยิบมือถอื 

ข้ึนมามองแวบหนึ่ง "จริงด้วย พี่หลิน ขอโทษจริงๆ ฉันต้องกลับแล้วล่ะ  

ครเูฉียนให้ฉันส่งต้นฉบับข่าวไปให้คนืนี ้รบกวนพีช่่วยบอกเพือ่นๆ ให้ด้วยนะ"
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หวังหลินหลินร้อง "หา!" รู้สึกไม่พอใจอยู่บ้าง "แค่อาหารม้ือเดียว  

เสียเวลาไม่มากหรอก"

"ครูจะรีบเอา" เวินอี่ฝานพูด "ฉันก็ไม่กล้าอู้งานซะด้วยสิ นี่ยังอยู ่

ในช่วงโปรฯ นะ"

"อ๋อ งัน้ก็ได้" หวงัหลนิหลนิเบะปาก "งัน้เธอเดนิทางระวงัหน่อยแล้วกนั  

พี่ไปก่อนนะ" 

"โอเค ขอบคุณมากพี่หลิน เจอกันพรุ่งนี้นะ"

หลังจากรอให้หวังหลินหลินเดินออกจากห้องน�้าไป เวินอ่ีฝานก ็

เปิดก๊อกน�้าล้างมือ เธอไม่รู้ว่าตัวเองท�าให้หวังหลินหลินไม่พอใจหรือเปล่า 

ทว่าเธอไม่อยากอยู่ในงานสังสรรค์กับคนที่ไม่คุ้นเคยอีกต่อไปแล้ว

เวินอี่ฝานถอนใจโล่งอก ดึงกระดาษช�าระมาเช็ดมือจนแห้ง

เวนิอ่ีฝานเพิง่เดนิออกไปกเ็ห็นซังเหยียนออกมาจากห้องน�า้ชายท่ีอยู่

ฝั่งตรงข้าม คราวนี้ท่าทางของเขาไม่เหมือนกับที่เธอคาดคิดไว้ เขาไม่ได้

เดินผ่านไปราวกับเห็นเธอเป็นอากาศธาตุ

ซังเหยียนชะงกัฝีเท้า สหีน้าเฉยเมย เขายืนอยูท่ี่เดมิพลางมองมาท่ีเธอ

เวินอ่ีฝานรู้สึกคุ้นเคยกับฉากนี้อย่างประหลาด เธอนึกไปถึงครั้งแรก

ที่ผับจยาปัน ครั้งนั้นเธอเจอกับเขาที่ทางเดินนอกห้องน�้า แต่สถานการณ์

ในครั้งนี้ต่างกับครั้งนั้นโดยสิ้นเชิง

...ราวกับเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

สถานการณ์กลับไปเป็นเช่นเดิม

มองจากท่าทางเขาท่ีเงียบมาตลอดในคืนนี้ เวินอี่ฝานคิดว่าตนเอง 

ไม่จ�าเป็นต้องพดูถงึตอนท่ีพบกนัอยูไ่ม่กีค่รัง้ในช่วงก่อนหน้านี ้เธอพยักหน้า

ไปทางเขา แสดงออกเหมือนว่าหลังจากผ่านไปหลายปีนี่เป็นครั้งแรกท่ีได้

พบกัน เอ่ยทักทายกับเขาอย่างมีมารยาท

"ไม่ได้เจอกันนานนะ"

ทว่าเหนือความคาดหมาย คล้ายว่าซังเหยียนไม่คิดท่ีจะรักษาความ
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สงบนิ่งบนใบหน้าอีกต่อไป เขายังคงมองส�ารวจเธอ เอ่ยซ�้าอีกครั้งอย่าง

เหนื่อยหน่าย 

"ไม่ได้เจอกันนาน?"

น�า้เสยีงเขาท�าให้เวนิอีฝ่านแยกไม่ออกว่าเป็นประโยคแสดงความสงสยั 

หรือพูดไปเรื่อย

จากนัน้ซังเหยียนกเ็อ่ยอกีว่า "จากวนัปีใหม่จนถงึวนันีก้ผ่็านมาไม่กีวั่นเอง  

เธอไม่ได้เจอฉัน..." เขาชะงกัไปช่ัวครูแ่ล้วค่อยๆ กระชากเศษหน้ากากท่ียัง

หลงเหลืออยู่ออกมาจนหมด "ผ่านไปแค่วันเดียวคงไม่ได้เหมือนผ่านไป 

เป็นปีหรอกมั้ง"
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เงียบงันกันไปสักครู่

ในขณะท่ีเอ่ยค�าพดูนีอ้อกไป เรือ่งราวท่ีเกดิข้ึนในคนืวันปีใหม่กผ็ดุข้ึนมา 

ในความคดิของเวนิอ่ีฝาน...เธอถกูคนท่ีเดนิผ่านชนเข้า และโดยไม่ทันระวัง

กช็นเข้ากบัแผ่นอกของซังเหยียนอีก จากนัน้เธอกเ็อ่ยขอโทษ เขาพยักหน้า

เป็นเชิงว่า 'ไม่เป็นไร'

เรือ่งราวท่ีเกดิข้ึนท้ังหมดก็ไม่ต่างอะไรกบัการปฏบัิตต่ิอคนแปลกหน้า

ถงึแม้เวนิอีฝ่านจะเดาได้ว่าเขากค็งจ�าเธอได้ ต่างฝ่ายต่างกร็ูอ้ยู่แก่ใจ 

แต่เธอไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะสารภาพอย่างตรงไปตรงมา

ในเมื่อตั้งแต่แรกเวินอ่ีฝานก็แสดงออกไปตามท่าทีของเขา ดังนั้น 

ในตอนนี้ซ่ึงเธอคิดว่ายังแสดงฉากนี้ต่อไปได้ แต่ทางฝ่ายเขากลับรู้สึกว่า

ปกปิดต่อไปไม่ได้แล้วกเ็ลยชิงแสดงท่าที 'แสร้งท�าเป็นไม่รูจ้กักนัมันสนกุนกัเรอะ'  

ออกมาก่อน

เห็นได้ชัดว่าเขาคนนีป้ฏบัิตต่ิอคนหรอืท�าสิง่ต่างๆ อย่างจรงิใจเสมอมา  

เขาไม่เคยวกไปวนมาหรือท�าเรื่องเสแสร้ง

โดยสรปุแล้วกก็ลายเป็นเรือ่งเล่าของ 'ชาวนาแซ่เวนิ' และ 'งเูห่าแซ่ซัง'

เวินอี่ฝานเงียบไปสองวินาที เธอก็ไม่อยากจะรักษาหน้าเขาอีกต่อไป 

บทที่ 
9

ชำวนำแซ่เวินกับงูเห่ำแซ่ซัง
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"ก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก ฉันนึกว่านายจ�าฉันไม่ได้"

ซังเหยียนยกมุมปากขึ้น

"ในเม่ือตอนนัน้ฉันสวมหน้ากากอนามัยอยู่ ปิดหน้ามิดชิด" เธอสบตาเขา 

อย่างไม่หวั่นไหวขณะเอ่ยช้าๆ "คิดไม่ถึงว่าสายตานายจะดีขนาดนี้"

ซังเหยียนเลกิค้ิว "สายตาด?ี" แล้วเขากพ็ดูพลางหาวหวอด "อ้า โทษที 

ที่ฉันท�าให้เธอเข้าใจผิด"

เวินอี่ฝานงุนงงโดยพลัน "...?"

"ฉันไม่ได้เป็นคนเห็นเธอหรอก น้องสาวฉันต่างหากท่ีจ�าเธอได้" 

ท่าทางของซังเหยียนดูสบายๆ ไม่กินปูนร้อนท้องเลยสักนิด "น้องสาวฉัน

บอกว่าเธอจ้องฉันอยู่ตลอดเลย"

"..."

เวนิอ่ีฝานยังคงสหีน้าเรยีบเฉย พดูต่อว่า "กเ็ป็นอย่างนัน้จรงิๆ แหละ"

ซังเหยียนจ้องมองเธอ

"ตอนนัน้ท่ีฉันมองนาย" เวนิอ่ีฝานตัดสนิใจว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่ง  

ก็เลยเริ่มพูดทีเล่นทีจริง "เพราะนายไม่ได้รูดซิปกางเกงน่ะ"

"..."

เวนิอ่ีฝานกลวัว่าค�าพดูนีจ้ะท�าให้เขาเข้าใจผิด กเ็ลยพดูเสรมิอกีประโยค  

"หลายคนรอบตัวฉันก็เม้าท์กันอยู่นะ"

ซังเหยียนนิ่งอึ้ง "..."

"นายไม่ต้องใส่ใจเรือ่งนีม้ากนกัหรอก ผ่านไปตัง้หลายวันแล้ว" เวินอ่ีฝาน 

ยิ้มๆ แสร้งท�าเป็นปลอบโยน "ไม่คุยกับนายละ ฉันยังมีงานต้องไปจัดการ

อีกนิดหน่อย กลับก่อนนะ"

เธอยังไม่ทันได้ก้าวเท้าออกไป จู่ๆ ซังเหยียนก็เรียก "เฮ้"

เวินอี่ฝานชะงัก "...?"

"เธอจ�าได้มั้ยว่าเมื่อกี้ซูเฮ่าอันจอดรถไว้ที่ไหน"

หญิงสาวพยักหน้าทันที
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"ดี" ซังเหยียนเชิดคางขึ้น "น�าทางด้วย"

เวินอี่ฝานยังคงงุนงงหนักมาก

เดิมทีคิดว่าพอพาเขามาท่ีรถแล้ว ไม่ว่าจะอย่างไรเขาก็ควรถาม 

ด้วยมารยาทว่า 'จะให้ไปส่งที่ไหนมั้ย' แต่ผลสุดท้ายหลังจากที่มาถึงรถแล้ว 

ซังเหยียนก็พูดกับเธอแค่ 'ไว้เจอกันนะ'

เขาไม่มีทีท่าอยากจะร่วมเดินทางไปกับเธอเลย

เดิมทีเวินอี่ฝานคิดว่านี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร ทว่าเธอเพิ่งมองส�ารวจ

บริเวณโดยรอบสักครู่ ถึงพบว่าร้านอาหารร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนเปลี่ยว เธอ

ค้นหาในมือถือว่ารถไฟใต้ดินสายไหนท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด แต่มันก็ยังอยู่ไกล 

ออกไปหลายกิโลเมตร

รอบข้างมีรถผ่านไปไม่กี่คัน มองออกไปด้านนอกก็มืดจนน่ากลัว

เวนิอีฝ่านลงัเลอยูช่ั่วครู ่จ้องไปท่ีซังเหยียน เขายังไม่ขบัรถออกไปสกัที  

เธอเลยจ�าต้องไปเคาะกระจกด้านข้างคนขับ

หลงัจากนัน้ไม่กีว่นิาทีซังเหยียนกล็ดระดบัหน้าต่างลง เหลอืบมองเธอ

อย่างเย็นชา

เวินอี่ฝานเอ่ยด้วยเสียงนุ ่มนวล "นายไปส่งฉันหน่อยได้มั้ย ท่ีนี่ 

มันเปลี่ยวอะ"

ซังเหยียนเอ่ยเสียงเรียบ "บ้านเธออยู่ไหน"

"เฉิงซื่อจยาย่วน"

"อ๋อ" ซังเหยียนถอนสายตากลับ "มันคนละทางอะ"

"..."

ในชีวตินีเ้วนิอ่ีฝานไม่เคยเจอใครท่ีใจแคบเท่านีม้าก่อน เธอย้ิมเป็นเชิง 

ขอโทษแล้วพูดขึ้นว่า "ฉันไม่ได้จะให้นายส่งฉันกลับบ้าน นายส่งฉันแค ่

รถไฟใต้ดินแถวนี้ก็พอ รบกวนนายด้วยจริงๆ นะ"

ซังเหยียนจ้องตรงมาที่เธอ ผ่านไปไม่กี่วินาทีจึงฝืนพูดออกมา
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"ขึ้นรถมาเถอะ"

เวินอ่ีฝานแอบถอนใจโล่งอก ข้ึนนั่งในต�าแหน่งด้านข้างคนขับ เธอ 

ก้มหน้าลงพลางรัดเข็มขัดนิรภัย

ซังเหยียนเคลื่อนรถออกในทันที

บรรยากาศภายในรถเงียบเป็นเป่าสาก พื้นท่ีด้านในรถก็มิดชิดและ 

คับแคบ

ซังเหยียนไม่ได้เปิดเพลง อีกทั้งก็ไม่มีทีท่าจะชวนเธอคุยด้วย

เวนิอ่ีฝานรูส้กึว่าถ้าตนเองยังคงเงยีบอยู่แบบนีต่้อไปกเ็หมือนกบัข้ึนรถ 

มาเปล่าๆ ซังเหยียนก็เป็นเหมือนคนขับรถ เธอจึงเป็นฝ่ายชวนคุยก่อน 

"ท�าไมจู่ๆ นายจะกลับแล้วล่ะ ไม่ใช่มาสังสรรค์กับเพื่อนเหรอ"

ซังเหยียนตอบอย่างขอไปที "หนวกหู"

"..."

เวินอ่ีฝานก็ไม่รู้ว่าเขาหมายความว่างานสังสรรค์หนวกหูหรือก�าลัง

บอกว่าเธอหนวกหู

หญิงสาวขยับริมฝีปากเล็กน้อยแล้วก็ไม่พูดอะไรอีก

เวินอ่ีฝานหันไปมองทางหน้าต่าง มองทิวทัศน์ด้านนอกท่ีเคลื่อนตัว

ไปด้านหลังอย่างรวดเร็ว ไฟข้างทางถูกดึงออกเป็นสายยาวท่ีส่องสว่าง  

ทั้งบาดตาและท�าให้เธอใจลอย เธอค่อยๆ เหม่อลอยไป

เธอนึกไปถึงบทสนทนาที่ตัวเองพูดกับซูเฮ่าอันบนรถขามา

เธอไม่ได้เจอซูเฮ่าอันเจ็ดแปดปีแล้วจริงๆ

แต่ไม่ใช่กับซังเหยียน

เวินอี่ฝานไม่เคยบอกใครเรื่องนี้

มองจากปฏกิริยิาของซูเฮ่าอันแล้ว คล้ายว่าซังเหยียนกค็งไม่ได้บอกใคร 

เหมือนกับเธอ

เหมือนว่าจะมีแค่เขาและเธอสองคนที่รู้เรื่องนี้

ตอนอยู่ช้ัน ม.5 เทอมสอง เพราะลุงของเวินอ่ีฝานจะย้ายบ้าน  
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เธอจงึต้องย้ายไปยงัเมอืงเป่ยอวีพ๋ร้อมกบัพวกเขาด้วย หลงัจากนัน้นอกจาก

เพ่ือนสนิทอย่างจงซือเฉียวและเซ่ียงหล่างแล้ว เธอก็ไม่ได้ติดต่อกับใคร 

ที่โรงเรียนเก่าอีกเลย

...นอกจากซังเหยียน

เดิมทีเวินอ่ีฝานคิดว่าเขาและเธอคงจะขาดการติดต่อกันด้วยเหตุนี้  

แต่พอผ่านไปสักระยะเธอก็ได้รับข้อความจากซังเหยียน เธอลืมไปแล้วว่า

มันเริ่มขึ้นตั้งแต่เม่ือไหร่ เขาไม่คุยเรื่องไร้สาระกับเธอเลย แล้วก็ไม่ได ้

เป็นฝ่ายถามอะไรเธอ เพียงแต่ส่งคะแนนและล�าดับท่ีของการสอบทุกครั้ง

ไม่ว่าจะเป็นสอบเก็บคะแนนหรือว่าสอบประจ�าภาคเรียนของเขามาให้

เขาส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้จนจบชั้น ม.5

หลังจากสอบปลายภาคตอนชั้น ม.5 เวินอี่ฝานก็ได้รับข้อความจาก

ซังเหยียนพอดี ตอนนั้นเธอลังเลอยู่นาน ท้ายท่ีสุดก็ค่อยๆ พิมพ์คะแนน

ของตนเองตามใบคะแนนสอบ จากนั้นก็กดส่งออกไป

ทางฝ่ายนัน้คงไม่ได้คดิว่าเธอจะส่งข้อความตอบกลบั ผ่านไปครู่ใหญ่

จึงตอบมาว่า

'ดเูหมือนว่าคะแนนของพวกเราสองคนก็ไม่ต่างกนัเท่าไหร่นะ พวกเรา 

มาสอบเข้ามหา'ลัยกันเถอะ'

ผ่านไปสักครู่หนึ่งเขาก็ส่งข้อความมาอีกสองค�า

'โอเคมั้ย'

เวินอี่ฝานถอนใจเบาๆ จนแทบจะไม่ได้ยิน

เธอเพิ่งสังเกตเห็นว่าซังเหยียนขับรถผ่านสถานีรถไฟใต้ดินไป 

หลายสถานีแล้วก็ตะลึงไป จึงเอ่ยเตือนเขา 
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"ดเูหมอืนว่านายจะขับผ่านไปแล้วนะ ฉันจ�าได้ว่าขบัไปอีกหน่อยยงัมี

สถานีรถไฟใต้ดินอีกที่หนึ่ง ส่งฉันที่ข้างหน้าก็ได้นะ?"

ซังเหยียนเอ่ยอย่างเยียบเย็น "เธอเห็นฉันเป็นคนขับรถเหรอ"

"..."

ไม่ใช่ตกลงกันไว้แต่แรกแล้วเหรอ

ซังเหยียนไม่ได้หยุดรถ เหมือนเป็นเพราะเขาไม่ค่อยพอใจกับค�าพูด

ประโยคนี้ จึงขับต่อไปเรื่อยๆ

เวินอี่ฝานอดถามไม่ได้ "นายจะขับไปถึงไหน"

"บ้านเธอไง" น�้าเสียงของซังเหยียนมักจะแฝงด้วยการถากถางอยู่ 

เล็กน้อย "ไม่งั้นจะให้ฉันไปส่งที่ไหน"

"..."

เวนิอีฝ่านรูส้กึว่าเราจะพดูจากนัดีๆ ไม่ได้เลย เวลาท่ีเขาพูดมกัจะแฝง

การเสียดสี คล้ายมีคล้ายไม่มี เห็นชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติในการสนทนา

เวินอี่ฝานอยากพูดคุยกับเขาดีๆ แต่ก็คิดว่าเหมือนจะไม่มีอะไร 

ที่จ�าเป็นต้องพูด

ในระหว่างที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นก็มาถึงเฉิงซื่อจยาย่วนในที่สุด

ชุมชนแห่งนีส้ร้างมาสบิกว่าปีแล้ว การก่อสร้างและสิง่อ�านวยความสะดวก 

ในชุมชนล้วนมสีภาพเก่าทรดุโทรมอย่างมาก พืน้ท่ีไม่กว้างขวางนกั ทางข้ึนตกึ 

มีแต่บันได ไม่มีลิฟต์ ปกติส่วนกลางก็ไม่ค่อยจะมาดูแล เวลานี้ยิ่งไม่มี 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ที่ทางเข้าอีก

แม้แต่ราวที่กั้นรถก็ไม่ลดระดับลง

ซังเหยียนไม่ได้ขับรถเข้าไปด้านใน เขาจอดรถอยู่ที่ทางเข้า

เวินอี่ฝานปลดเข็มขัดนิรภัย เอ่ยไปตามมารยาท "วันนี้ขอบคุณนาย

มากนะ รอให้นายมีเวลาว่าง ไว้ฉันขอเลี้ยงข้าวนายสักมื้อนึง"

"หืม?" ซังเหยียนเอนหลังพิงเบาะรถ หันหน้ามาด้วยสีหน้าเฉยเมย 

"เธอคิดถึงการเจอกันครั้งหน้าเร็วขนาดนี้?"
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"..."

เวินอี่ฝานรู้สึกประหลาดใจมาก

หลายปีมานีท่ี้ซังเหยียนมีฉายาว่า 'ตวัท็อปแห่งถนนตัว้ลัว่' เขาจะฮอต

สักแค่ไหนกันนะ

ไม่ว่าเขาจะได้ยินค�าพูดใดก็ตามก็มักจะรู้สึกว่าคนอ่ืนมีเจตนาอ่ืน

แอบแฝงอยู่เสมอ หรอืเป็นเพราะท่ีเธอพดูท่ีผบัก่อนหน้านีท้�าให้เขาเข้าใจเธอ 

ผิดไป?

เวนิอ่ีฝานตดัสนิใจอธบิายสกัหน่อย "ก่อนหน้านีต้อนอยู่ท่ีผบั ฉันไม่ทัน

ระวัง พูดผิดไป..."

ซังเหยียนไม่รอให้เธอพดูจบกขั็ดจงัหวะข้ึนมาทันที "ประโยคไหนล่ะ...

ประโยคที่ว่า 'น่าเสียดายจัง' อะเหรอ"

"..."

เวนิอ่ีฝานเลกิล้มความคดิโดยพลนั เธอหลกีเลีย่งหัวข้อนี้ไปเลย ย่ืนมือ 

ไปเปิดประตู

"นายขับรถกลับระวังหน่อยแล้วกัน"

เวินอี่ฝานเดินเข้าเขตชุมชนไป

เธอพกัอยู่ในตกึท่ีอยู่ใกล้ทางเข้าท่ีสดุ พอเดนิเข้าไปเลีย้วขวาไปไม่กีก้่าว 

ก็ถึงแล้ว

เวินอี่ฝานหยิบกุญแจออกมาเปิดประตูตึกแล้วค่อยๆ เดินขึ้นไป ตึกนี้

ในหนึ่งชั้นมีห้องชุดอยู่หกห้อง พอขึ้นไปถึงชั้นสามที่ตัวเองพักอาศัย เธอก็

เดินตามทางเดินเข้าไปด้านในสุดซึ่งเป็นห้องของเธอ

เวินอี่ฝานก�าลังจะเดินเข้าไป แต่จู่ๆ ก็สังเกตเห็นผู้ชายสามคนก�าลัง

ยืนอยู่ตรงหน้าห้อง กลิ่นเหล้าคละคลุ้ง ตอนนี้พวกเขาก�าลังยืนสูบบุหรี ่

อยู่ตรงนัน้ คยุเรือ่งลามกอนาจารและพ่นค�าหยาบคายพลางหัวเราะเอิก๊อ๊าก

ไม่รู้ว่าพวกเขาเพิ่งกลับมาหรืออยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งแล้ว

โคมไฟในตึกก็เสีย ภายในตึกจึงดูมืดสลัว มองเห็นพวกเขาไม่ชัดเจน 
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แต่พอมีแสงร�าไรส่องเข้ามาจากด้านนอก เวินอี่ฝานก็พอจ�ารูปร่างของ 

คนหนึ่งในนั้นได้ เป็นชายหนุ่มที่พักอยู่ข้างห้อง...

เวินอ่ีฝานถึงเพิ่งนึกได้ นับตั้งแต่วันท่ีเธอแจ้งต�ารวจ นี่มันก็ผ่านมา

ห้าวันแล้ว

เดมิทีเธอคิดว่าวันนีจ้ะไปค้างบ้านของจงซือเฉียวสกัคนืหนึง่ พอเยน็นี ้

ตกลงกับหวังหลินหลินเสร็จเรียบร้อย พรุ่งนี้ค่อยหาเพื่อนร่วมงานผู้ชาย 

มาช่วยเธอย้ายข้าวของ

ทว่าเพราะคืนนี้ไปงานสังสรรค์เลยพบกับซังเหยียนรวมถึงเรื่องราว

วุ่นวายต่างๆ นานา ท�าให้เธอลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิท 

เวินอี่ฝานหยุดชะงัก กุญแจในมือกระทบกันดังกรุ๊งกริ๊งเบาๆ

จู่ๆ ผู้ชายพวกนั้นก็หันมามองเธอ

ชายหนุ่มท่ีมีรอยสักรูปเสือย้ิมกริ่มพลางก้าวออกมา "พี่สาวคนสวย 

กลับมาแล้วเหรอ"

ไม่รูว่้าท�าไมพวกเขาถงึมายนือยู่ตรงนี ้เวนิอ่ีฝานรูส้กึไม่ค่อยปลอดภยั

เท่าไหร่

"พีน้่อง เป็นเพราะสาวสวยคนนีแ้หละ บอกว่ากรูบกวนเธอ" ชายหนุม่

ท่ีมีรอยสักรูปเสือถอนใจออกมา น�้าเสียงทุ้มต�่าระคนแหบพร่า "กูบริสุทธิ์  

กูโดนปรักปร�า กูก็แค่ไปเคาะประตูห้องเธอก็ถือว่ารบกวนแล้ว?"

"คนสวย เราไม่เคยเจอกันใช่ม้ัย" ชายหนุ่มอีกคนเอ่ยยิ้มๆ "เธอ 

อยากรู้มั้ยล่ะว่าอะไรที่เรียกว่ารบกวนของจริง"

เวินอี่ฝานไม่พูดไม่จา เธอหันหลังกลับแล้วรีบวิ่งลงบันไดไป

"ท�าไมเธอวิ่งหนีไปแล้วล่ะ"

"กจูะไปรูไ้ด้ไงว่าท�าไมเธอถงึวิง่หน ีคนสวย! พวกเราไม่ได้จะท�าอะไร! 

แค่ขอคุยด้วยได้มั้ย"

"ผมไม่โทษพี่สาวคนสวยหรอก! ผมก็แค่อยากกระชับความสัมพันธ์

ของพวกเราท้ังสองคน พวกเราเป็นเพื่อนบ้านกัน อย่าท�าให้มันมึนตึง 
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แบบนี้สิ"

ในขณะที่พูดพล่ามพวกเขาก็วิ่งตามเวินอี่ฝานลงบันไดมา

พวกผูช้ายก้าวเท้ายาวกว่า ปากกหั็วเราะอย่างนกึสนกุ คล้ายจะเล่นเกม 

วิ่งไล่จับ ยิ่งอยู่ในสถานที่มืดสลัวยิ่งดูน่าสะพรึงกลัว

เวินอี่ฝานไม่มีแม้แต่เวลาจะหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋าเพ่ือโทร

แจ้งต�ารวจ เม่ือวิ่งไปถึงช้ันล่างก็เปิดประตูแล้วว่ิงออกไปยังทางเข้าของ

ชุมชน เธออยากขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่

จู่ๆ ก็นึกได้ว่าตอนกลับมาในป้อมยามไม่มีใครอยู่

ท่ีตั้งของชุมชนแห่งนี้ไม่ถือว่าเปลี่ยวมาก พอออกไปแล้วเดินไป 

สักช่วงหนึ่งก็จะเป็นถนนท่ีขายของกินตามข้างทาง เวินอ่ีฝานคิดว่าถ้า 

วิ่งออกไปยังที่ที่มีคนมากก็คงจะหมดปัญหา

เสียงฝีเท้าที่ตามมาด้านหลังก็ดูเหมือนยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆ

ทันใดนัน้เวนิอ่ีฝานกเ็ห็นรถของซังเหยียนยังจอดอยู่ท่ีเดมินอกเขตชุมชน  

เขายืนพงิประตฝ่ัูงด้านข้างคนขับอย่างสบายๆ ดเูหมือนว่าก�าลงัคยุโทรศพัท์

อยู่

เม่ือซังเหยียนสงัเกตเห็นว่ามกีารเคลือ่นไหวจากทางนีก้พ็ลนัช้อนตาข้ึน 

สบตากับเธอ

เวินอี่ฝานว่ิงช้าลงเล็กน้อย ความคิดท่ีจะขอความช่วยเหลือจากเขา

ผุดขึ้นมาในทันใด แต่เธอก็ชั่งใจอยู่ ท้ายที่สุดเธอก็เลือกที่จะวิ่งไปทางถนน

ที่ขายของกินดีกว่า

เวินอี่ฝานก�าลังคิดท่ีจะวิ่งผ่านตัวเขาไป ซังเหยียนวางสายโดยพลัน 

เอ่ยปากตะโกนเรียกเธอ 

"เวินอี่ฝาน!"

หญิงสาวช้อนตาขึ้นมองสบตากับเขาอีกครั้ง

เขาเหลือบเห็นสีหน้าเธอในขณะนี้ รวมท้ังผู้ชายสามคนท่ีดูท่าไม่ดี 

วิ่งตามหลังเธอมา
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ซังเหยียนแสดงสีหน้าเฉยเมย ดูสงบจนเกินไป

"มานี่"
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ตั้งแต่ที่เขาได้พบเธออีกครั้งจนถึงตอนนี้ ครั้งนี้คล้ายจะเป็นครั้งแรก

ที่ซังเหยียนตะโกนเรียกชื่อเธอ

เวนิอ่ีฝานลนลานจนถงึขีดสดุ ในขณะท่ีเธอตืน่ตระหนกอยู่นัน้กค็ล้ายกบั 

ตนเองหูฝาดไป เธอไม่มีเวลาท่ีจะหยุดฝีเท้าลงเพื่อยืนยันให้แน่ใจ เลยวิ่ง

ขึ้นหน้าไปอีกหลายก้าวในทันที

ครู่ต่อมาซังเหยียนก็คว้าข้อมือของหญิงสาวไว้ 

ซังเหยียนดึงเธอมาทางเขาด้วยแรงมือที่หนักพอสมควร เวินอี่ฝานก็

หันมาโดยพลัน สายตาเธอตรึงอยู่กับใบหน้าด้านข้างอันแข็งกระด้าง  

ริมฝีปากบางของเขาเม้มเอาไว้ มือหนึ่งเปิดประตูรถ ดูท่าทางโมโหอยู่บ้าง

"มัวตะลึงมองหาพระแสงอะไร"

เพราะความหวาดกลัวท่ีไม่อาจควบคุมได้และการว่ิงมาตลอดทาง 

ท�าให้เวนิอีฝ่านหายใจกระช้ัน เธอช้อนตาข้ึนมองเขาโดยไม่พดูไม่จา ก่อนจะ 

เข้าไปนั่งในรถตามท่าทีและค�าพูดของซังเหยียน

ซังเหยียนพลันปิดประตูรถ

เวินอี่ฝานมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นเขากดปุ่มล็อกรถทันที

ชายหนุ่มสามคนนั้นวิ่งตามมาทัน

บทที่ 
10

ฉันกลัวว่ำนำยจะสู้ไม่ไหว
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พอชายหนุ่มท่ีมีรอยสักรูปเสือมองเห็นเหตุการณ์นี้และมองไปในรถ

แวบหนึ่ง หลังแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครอื่นจึงพูดอย่างอันธพาล 

"พี่สุดหล่อ คนนี้เป็นแฟนพี่เหรอ สวยดีนี่!"

ซังเหยียนเงยหน้าขึ้น พูดเน้นทีละค�า "แล้วมายุ่งอะไรด้วย"

เพราะท่าทีของเขาท�าให้ชายหนุ่มท่ีมีรอยสักรูปเสือไม่สบอารมณ์ 

ในทันใด จึงเดินขึ้นหน้ามาผลักไหล่เขา

"มึงคิดจะท�าอะไร กูบอกว่าเกี่ยวกับกูเหรอ พูดดีๆ ไม่ชอบใช่มั้ย"

ซังเหยียนคว้าข้อมืออีกฝ่ายอย่างรวดเร็วพลางบีบรัดแน่น ครู่เดียว 

ก็สลัดออกคล้ายกับไปหยิบของสกปรก

ในสายตาของซังเหยียนไร้ซ่ึงความเมตตา น�า้เสยีงราบเรยีบไร้คลืน่อารมณ์  

"จะไปไม่ไป"

"ก็ได้ กูก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผล" ชายหนุ่มที่มีรอยสักรูปเสือยอมถอย 

ช้ีไปทางเวินอ่ีฝาน "ให้นังโสเภณีท่ีอยู่ในรถมึงลงมาขอโทษกูก่อน รูปร่าง

หน้าตาน่าปล�้าซะเหลือเกิน..."

เหมือนกบัไปแหย่ถกูเส้นประสาทเส้นไหนของซังเหยียนเข้า จู่ๆ  เขาก ็

เตะไปที่ส่วนท้องของชายหนุ่มที่มีรอยสักรูปเสืออย่างไม่บอกไม่กล่าว

เตะไปด้วยพลงัเตม็เป่ียมไม่มย้ัีงเลยสกันดิ เวนิอีฝ่านอยู่ในรถยังได้ยนิ

เสียงเตะดังปั้ก

ค�าพูดของชายหนุ่มท่ีมีรอยสักรูปเสือชะงักลงทันใด ร่างกายเซ 

ถอยหลังไปหลายก้าว ยืนตัวงอ ก่อนจะโพล่งค�าหยาบคายออกมาอย่าง 

ยากล�าบาก 

"ไอ้...สัตว์..."

อีกสองคนที่อยู่ด้านหลังถึงกับอึ้งไป

หลงัจากได้ยินชายหนุม่ท่ีมีรอยสกัรปูเสอืพดูไปด่าไปถงึได้สตกิลบัมา 

เดินเข้ามาช่วยเหลือทันที

เวินอี่ฝานหลุบตาลง พยายามควบคุมมือท่ีสั่นเทา เธอหยิบมือถือ 
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ออกมาโทรแจ้งต�ารวจ

คนอย่างซังเหยียนที่ท�าตัวเหนื่อยหน่ายเกียจคร้านมาตลอด ท่าทาง

ไม่อยากยุ่งกับอะไรท้ังนั้น เวลามองคนมักแฝงไปด้วยรอยยิ้มเย้ยหยัน  

คราวนี้เหมือนกับว่าเขาจะโมโหจริง หน้าตาราบเรียบไร้ซึ่งอารมณ์

ดวงตาเขาสีด�าขลับแฝงไปด้วยความช่ัวร้าย มองคนท่ีอยู่ตรงหน้า

เหมือนกับเป็นแค่เนื้อดิบก้อนหนึ่ง

ในขณะเดียวกันสองคนนั้นก็เดินขึ้นหน้ามาคว้าตัวเขา คิดจะควบคุม

ตัวเขาไว้

ซังเหยียนมือไวตาไว ดึงผมของคนหนึ่งในนั้นขึ้นมา ออกแรงดึงขึ้น

ด้านบนแล้วเหว่ียงไปกระแทกกบัเสาไฟด้านข้าง ส่วนอีกคนหนึง่กฉ็วยโอกาสนี้ 

ชกหน้าซังเหยียนไปหมัดหนึ่งอย่างแรง

เขาหลบไม่ทัน หน้าเอียงไปด้านหนึ่ง ตัวแข็งทื่อไปชั่วครู่

เหมือนกับซังเหยียนไม่มีสติและไม่เจ็บปวด เขาได้รับบาดเจ็บแต่ยัง

ยิ้มออกมาได้

หลงัจากท่ีเวนิอีฝ่านตระหนกัได้ว่าถงึตวัเองจะออกไปกช่็วยอะไรเขาไม่ได้  

ในทางกลบักนัจะเป็นตวัถ่วงให้ซังเหยียนอีก เธอจงึไม่ได้วิง่พรวดพราดออกไป  

แต่ยงัเป็นกงัวลว่าพวกเขาจะมใีครท่ีมีอาวธุหรอืเปล่า คอยจ้องดกูารเคลือ่นไหว 

ของอันธพาลพวกนั้นอย่างเหงื่อตก

นอกเสยีจากว่าอกีสองคนจะเข้ามารมุเขาซะจนน่วม ซังเหยียนตัง้ท่า

ต่อสู้ในเชิงรุกอยู่ตลอด เขาใช้เรี่ยวแรงท้ังหมดไปบนร่างของชายหนุ่มท่ีมี

รอยสักรูปเสือแล้ว ทันใดนั้นเวินอ่ีฝานก็เห็นปากเขาเผยอออกและปิดลง 

เหมือนจะพูดเพยีงประโยคสัน้ๆ แต่เขาอยู่ห่างออกไปสกัระยะหนึง่ เวนิอ่ีฝาน 

จึงไม่ได้ยินว่าอีกฝ่ายพูดอะไร

โชคดีท่ีต�ารวจลาดตระเวนท่ีอยู่แถวนีม้าถงึเรว็ เดนิขึน้หน้ามาตะโกนว่า  

"เฮ้ย! ท�าอะไรกันน่ะ!"

เมือ่เห็นเหตกุารณ์เวนิอ่ีฝานกล็งจากรถทันทีแล้วเดนิไปทางซังเหยียน 
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กลัวว่าต�ารวจจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นตัวการก่อเรื่อง เธอกันให้ซังเหยียน

ไปอยู่ด้านหลัง พยายามพูดอย่างสงบ 

"คณุต�ารวจคะ เม่ือกีเ้ป็นฉันเองท่ีแจ้งต�ารวจ คนนีเ้ป็นเพ่ือนของฉันค่ะ..."

เห็นชัดว่าซังเหยียนได้รับบาดเจ็บบนใบหน้า มุมปากมีรอยเลือดอยู่

เล็กน้อย มีรอยถลอกอยู่บ้าง ใบหน้าด้านข้างมีรอยช�้าอยู่นิดหน่อย โทสะ

ในดวงตาเขาจางไปเลก็น้อย เขาหลบุตาลงจ้องไปท่ีท้ายทอยขาวเนยีนของ

เวินอี่ฝานอย่างเงียบงัน

พวกเขาถูกน�าตัวไปยังสถานีต�ารวจเพื่อลงบันทึกประจ�าวัน

มองจากอาการบาดเจ็บของท้ังสองฝ่ายแล้วก็ไม่นับว่าเป็นการท�าไป

เพื่อป้องกันตัว สถานการณ์ดูจะเอนเอียงไปว่าท้ังสองฝ่ายต่อสู้กัน แต ่

ชายหนุม่ท่ีมีรอยสกัรปูเสอืมีข้อหาอยูก่่อนแล้ว บวกกบัท่ีวนันีเ้พิง่ถกูปล่อยตวั 

ก็ไปหาเรื่องผู้ที่ได้รับความเสียหายในครั้งก่อนอีก จึงได้รับโทษหนักหน่อย

นอกจากชายหนุ่มท่ีมีรอยสักรูปเสือแล้ว คนอ่ืนก็แค่ถูกตักเตือน  

ปรับเพียงไม่กี่ร้อยหยวนแล้วก็กลับไป 

หลงัออกมาจากสถานตี�ารวจ เวนิอีฝ่านแอบมองหน้าซังเหยียนพลาง

เม้มปาก 

"นายจะไปโรงพยาบาลหน่อยมั้ย"

ซังเหยียนไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่จึงไม่ได้สนใจเธอ

"บนตัวนายยังมีตรงไหนบาดเจ็บอีกหรือเปล่า" เพราะนี่เป็นเรื่องของ

เธอเองแท้ๆ แต่ดันลากเขาเข้ามาเอ่ียวด้วย เวินอี่ฝานรู้สึกผิดและไม่ค่อย

วางใจเท่าไหร่ "พวกเราไปโรงพยาบาลหน่อยเถอะ น่าจะเสยีเวลาไม่นาน..."

ซังเหยียนเอ่ยขัดจังหวะเธอ "เวินอี่ฝาน"

เวินอี่ฝานช้อนตาขึ้น "มีอะไรเหรอ"

ซังเหยียนจ้องมองเธอแล้วโพล่งออกมา "ฉันยืนอยู่ตรงนั้น เธอมอง

ไม่เห็นเหรอ"
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เวินอี่ฝานไม่เข้าใจ "อะไรเหรอ"

"เธอดันไม่เรียกให้ฉันช่วย เธอจะวิ่งไปไหน"

"..."

"ฉันเรียกให้เธอมานี่ เธอก็ไม่ได้ยินเหรอ" น�้าเสียงของซังเหยียน 

ไม่เกรงใจเลยสักนิด แฝงการเสียดสีเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยม "เธอท้ังตาบอด  

หูหนวก และหน้าด้าน เหลือขาแค่สองข้างที่ยังวิ่งได้ใช่มั้ย"

เวนิอ่ีฝานไม่ได้คดิเลก็คดิน้อยกบัการพดูเสยีดสขีองเขา เขาช่วยเธอไว้ 

แล้วยังได้รับบาดเจ็บ คราวนี้ไม่ว่าอย่างไรเธออยู่ต่อหน้าเขาก็รู้สึกว่าเป็น

ฝ่ายผิดอยู่ดี 

"ฉันกอ็ยากเรยีกให้นายช่วยเหมือนกนั แต่ฉันไม่รูว่้าพวกเขาจะลงไม้

ลงมือหรือเปล่า ฉันไม่อยากลากนายให้เข้ามาเอี่ยวด้วยน่ะ"

ดวงตาซังเหยียนลึกล�้า เขาก�าลังฟังเธออธิบาย

"อกีอย่าง" เวนิอ่ีฝานพดูตามจรงิ "โดยหลกัแล้วกค็อืพวกเขามีสามคน  

ฉันกลัวว่านายจะสู้ไม่ไหว"

"..."

ซังเหยียนหัวเราะออกมาด้วยความฉุน สะอึกกับค�าพูดของเธอจน 

พูดไม่ออก 

จังหวะนั้นพวกเธอเดินผ่านร้านขายยาร้านหนึ่งพอดี

เวนิอ่ีฝานชะงกัฝีเท้า สายตาเหลอืบมองหน้าชายหนุม่แวบหนึง่ จากนัน้ 

ก็พูดขึ้น 

"นายรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะ"

เม่ือพูดจบก็ไม่รอให้ซังเหยียนตอบตกลง เวินอ่ีฝานเดินเข้าไปใน 

ร้านขายยา ซ้ือยาทาแผลถลอกฟกช�า้ หลงัจากออกมาแล้วเธอกวาดตามอง

ไปรอบด้านก็เห็นม้านั่งยาวตั้งอยู่ในที่เปลี่ยวละแวกนั้น

ทั้งสองคนเดินไปทางนั้น

"ทายาสักหน่อยแล้วกัน" เวินอี่ฝานย่ืนถุงยาให้เขา พูดอย่างจริงใจ 
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"ถ้านายออกไปในสารรูปแบบนี้คงไม่สามารถเจอหน้าใครได้"

"..."

ซังเหยียนคล้ายจะหายใจติดขัดอยู่บ้าง เขามองเธออยู่ช่ัวครู่แล้ว 

เปิดถุงยาโดยไม่พูดไม่จา

เวินอี่ฝานก็ไม่พูดอะไรต่อ เธอนั่งอยู่ด้านข้าง มองเขาเลิกแขนเสื้อ 

พ่นยาไปท่ีรอยช�้าบนแขน เดิมทีเธอก็รู้สึกว่าตัวเองมีโทษร้ายแรงอยู่แล้ว 

พอยิ่งมองยิ่งรู้สึกว่าโทษหนักกว่าเดิมอีก

ซังเหยียนทายาอย่างลวกๆ แค่ต้องการทาให้เสรจ็ๆ ไป เวินอ่ีฝานรูส้กึว่า 

เขาทายาก็เหมือนไม่ได้ทา

หลงัจากนัน้เขากท็ายาท่ีหัวเข่าและท้ายสดุท่ีใบหน้า พอมาถงึตรงส่วนนี้ 

ก็เริ่มทายากขึ้น เพราะว่าใบหน้าคือส่วนท่ีตาคนเรามองไม่เห็น บวกกับ 

รอบตัวในเวลานี้ไม่มีกระจก ซังเหยียนก็คล�าไปทาไป แรงมือก็ไม่ยั้งสักนิด 

และมักจะทาผิดที่ ก็เลยขมวดคิ้วมุ่นโดยไม่รู้ตัว

เวินอี่ฝานทนดูต่อไปไม่ไหว "ฉันช่วยนายทาแล้วกัน"

ซังเหยียนเหลือบมองเธอแวบหนึ่ง ชะงักไปไม่กี่วินาทีแล้วยื่นของ 

ในมือให้เธอ

เวินอี่ฝานก�าลังคิดจะเขยิบเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเขาพูดขึ้น

"อย่าฉวยโอกาสมาแต๊ะอั๋งฉันนะ"

"..."

เวินอี่ฝานชะงักไปโดยพลัน พูดอย่างกล�้ากลืน "โอเค ฉันจะระวัง"

เธอหยิบคอตตอนบัดชุบยาเตีย่นฝ*ู แล้วจ้องไปท่ีบาดแผลบนใบหน้า 

ทาลงไปอย่างระมัดระวัง เธอเพิ่งแตะโดนบาดแผล ซังเหยียนก็ท�าราวกับ

ว่าเธอใช้เข็มแทงเข้าไป ร้องซี้ดขึ้นมาทันใด

เวินอี่ฝานตัวแข็งทื่อไปในทันที

เหมือนกับเธอหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆ ซังเหยียนพูดอย่างไม่พอใจ "เธอ 

* ยาเตี่ยนฝู คือยาฆ่าเชื้อเช่นเดียวกับยาเบตาดีน
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ทาเบาๆ หน่อยได้มั้ย"

เวินอี่ฝานงุนงง เธอรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ทันแตะโดนแผลเขาเลย

หญิงสาวพูดอย่างใจเย็น "ได้ ฉันจะทาเบากว่านี้"

ทั้งสองคนค่อยๆ เขยิบเข้าหากัน

เวนิอ่ีฝานจ้องไปท่ีบาดแผลอย่างใจจดใจจ่อ ระวงัเรือ่งแรงมอือย่างท่ีสดุ  

สิง่เดยีวท่ีกลวัคอืเขาจะไม่พอใจ แล้วค่อยๆ เลือ่นลงมาด้านล่าง ทาบาดแผล

ตรงมุมปาก เธอหยิบคอตตอนบัดชุบยาเตี่ยนฝูอันใหม่ หลังจากหักแล้ว 

ก็ทาลงบนแผลอย่างเบามือ

หลังจากทายาเสร็จเรียบร้อยเวินอี่ฝานก็ช้อนตาขึ้น ประสานเข้ากับ

สายตาเขาพอดี

เธอหยุดหายใจไปในชั่วพริบตา

"กแ็ค่ทายา" ดวงตาซังเหยียนหม่นลง น�า้เสยีงแหบพร่าเลก็น้อย "เธอ

จะต้องเขยิบเข้ามาใกล้ถึงขนาดนี้?"

"..." เวนิอ่ีฝานนัง่หลงัตรงทันที "ขอโทษด้วย ท่ีนีแ่สงไม่พอ ฉันมองเห็น 

ไม่ค่อยชัดน่ะ" พูดจบเธอก็เสริมไปอีกประโยค "ทาเสร็จแล้ว"

หลังจากนั้นก็ไม่มีเรื่องอื่นอีก

ซังเหยียนนัง่เอนหลงัพงิม้านัง่ ถามไปเรือ่ยเป่ือย "แล้วนีม่นัเกดิอะไรข้ึน"

เวนิอีฝ่านหลบุตาลงเกบ็ของบนม้านัง่พลางอธบิายช้าๆ "กเ็คยมเีรือ่งกนั 

อยู่ก่อนแล้ว เม่ือกี้คนท่ีตัวใหญ่สุดพักอยู่ห้องข้างๆ ฉัน เขาชอบมาเคาะ

ประตูห้องฉันบ่อยๆ ก่อนหน้านี้ฉันก็ไปแจ้งความ ท�าให้เขาถูกกักตัวห้าวัน 

เขาคงจะแค้นฉันมั้ง"

พอได้ยินดังนั้นซังเหยียนก็ท�าหน้าตาบูดบ้ึง "แล้วคืนนี้เธอยังจะ 

กลับไปนอนที่โกโรโกโสนั่นอีก?"

"ฉันหาท่ีอยู่ใหม่ไว้แล้ว แต่ยังไม่ทันได้ย้าย คืนนี้ฉันคงไปค้างท่ี 

บ้านเพื่อนก่อน"

ซังเหยียนไม่ได้พูดต่อ ผ่านไปครู่ใหญ่ถึงตอบว่าอืม
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เวนิอ่ีฝานมองเวลาแล้วลกุข้ึนยืนก่อน "พวกเรากลบักนัเถอะ ดกึมากแล้ว  

นายจะได้กลบัไปพกัผ่อนด้วย รถของซูเฮ่าอันยงัจอดอยู่ท่ีด้านนอกเขตชมุชน  

นายยังต้องกลับไปเอารถอีก"

ซังเหยียนแค่พยักหน้า ไม่วิจารณ์ต่อ

ทั้งสองคนเรียกรถกลับไปยังเฉิงซื่อจยาย่วน

พอลงจากรถซังเหยียนไม่รอให้เวินอ่ีฝานกล่าวลา เขาเดินเข้าไปใน

ชุมชนทันที เธอไม่รู้ว่าเขาจะท�าอะไรจึงรีบตามไป 

"นายยังมีอะไรเหรอ"

ซังเหยียนหันมามองเธอ "ขึ้นไปเก็บข้าวของซะ"

เวินอี่ฝานตะลึงโดยพลัน "หืม?"

ในค�าพูดของเขาเต็มไปด้วยการดูแคลนชุมชนแห่งนี้ "เธอยังคิดที่จะ

กลับมาอยู่ในที่โกโรโกโสแบบนี้?"

"..."

ความหมายนี้คล้ายว่าเขาจะขึ้นไปเก็บข้าวของเป็นเพื่อนเธอ

เดมิทีเวนิอ่ีฝานกก็งัวลเรือ่งนีอ้ยูเ่หมอืนกนั ในเม่ือเหตกุารณ์เพิง่ผ่านไป 

ไม่นาน เธอไม่กล้าขึ้นไปเองคนเดียว บวกกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกะทันหัน 

เธอก็ไม่รู้จะไปหาใครข้ึนไปเป็นเพื่อนและก็ไม่กล้าขอความช่วยเหลือจาก 

ซังเหยียนด้วย แต่ในเม่ือเขาพูดมาถึงขนาดนี้แล้ว เธอจึงถอนใจโล่งอก 

ได้สักที

เวินอี่ฝานเอ่ยขอบคุณ "ขอบคุณนายมากนะ"

ซังเหยียนท�าเป็นไม่สนเธอ

ส่วนกลางของชุมชนแห่งนี้จัดการได้แย่จริงๆ

ตึกท่ีเวินอี่ฝานพักอยู่มีบางชั้นท่ีโคมไฟเสีย มืดเสียจนเกือบมอง 

ไม่เห็นทาง แต่ก็ไม่มีคนมาเปลี่ยนสักที ทางเลี้ยวโค้งตรงทางเดินยังมีขยะ

ทิ้งไว้อยู่ไม่น้อย กลิ่นทั้งเหม็นทั้งอับชื้น
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ก่อนหน้านี้เวินอี่ฝานก็ไม่ได้คิดอะไร แต่พอมีคุณชายมาด้วย เธอก็

รู้สึกขึ้นมาอย่างประหลาดว่าสภาพความเป็นอยู่ของตนเองนั้นน่าอับอาย

ขายหน้าเสียจริง

ทว่าคราวนี้ซังเหยียนกลับไม่ได้พูดอะไร

เมื่อเดินไปถึงหน้าห้องของตน เวินอี่ฝานก็หยิบกุญแจมาเปิดประตู

ซังเหยียนไม่บุ่มบ่ามเข้าไปในท่ีพักของหญิงสาว เขาซุกมือไว้ใน

กระเป๋าเสื้อ ยืนอยู่ด้านนอก 

"ฉันจะรอเธออยู่ข้างนอก"

เวินอี่ฝานพยักหน้า

เธอเดินเข้าไปในห้อง ดึงกระเป๋าเดินทางออกมาจากใต้เตียง

เวินอ่ีฝานมาถึงเมืองหนานอู๋ยังไม่ถึงสามเดือน ก่อนจะมาเธอได ้

ขายกระเป๋าเดนิทางไปหลายใบหรอืไม่กท้ิ็งไว้อย่างนัน้ บวกกบัยงัไม่มีเวลา

ไปซ้ือของใหม่สกัที คราวนีท่ี้เธอเกบ็ข้าวของกไ็ม่ต่างจากตอนมาเมอืงหนานอู๋ 

เท่าไหร่

เธอใช้เพียงกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบรวมกับกระเป๋าสัมภาระอีกหนึ่งใบ

ก็เก็บข้าวของจนหมด

หลงัจากท่ีตรวจสอบว่าไม่ได้ท้ิงของอะไรไว้แล้ว เวินอ่ีฝานกเ็ปิดประตู

เดินออกไป

ซังเหยียนเหลือบมองกระเป๋าเดินทางของเธอแวบหนึ่ง "มีแค่นี้?"

"อืม"

ชายหนุ่มก็ไม่พูดอะไรอีก พลันเข้าไปช่วยเธอยกกระเป๋าเดินทาง 

สองใบลงไปด้านล่างทันที 

หลังออกจากชุมชนแห่งนั้น ซังเหยียนก็วางกระเป๋าเดินทางไว้ท่ี 

ท้ายรถ จากนั้นก็ขึ้นไปนั่งในต�าแหน่งคนขับ

"เพื่อนเธอพักอยู่ที่ไหน"

เวนิอีฝ่านครุน่คดิว่าจะไปค้างบ้านของจงซือเฉียวด ีหรอืว่าจะปรกึษา
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กับหวังหลินหลินว่าเธอจะขอเข้าไปพักคืนนี้เลย

ซังเหยียนไม่มีความอดทนมากนัก "เธอได้ยินมั้ยเนี่ย"

เวินอี่ฝานพูดได้เพียงว่า "ซั่งตูฮวาเฉิง"

ซังเหยียนขมวดคิ้วมองเธอแวบหนึ่งแล้วเคลื่อนรถออกไป

ที่นี่อยู่ใกล้ซั่งตูฮวาเฉิงมาก ขับรถไปไม่ถึงห้านาที

พอใกล้จะถงึจดุหมาย ซังเหยียนกถ็ามไปเรือ่ยเป่ือย "เพ่ือนเธอพักอยู่

ตึกไหน"

"..." เวินอ่ีฝานจ�าต�าแหน่งได้ แต่ไม่ได้ตั้งใจมองว่าอยู่ตึกไหน เธอ 

พูดตามความจริง "ฉันจ�าไม่ได้แล้วอะ"

ซังเหยียนก็ไม่ได้ใจร้อน "เธอลองถามเพื่อนดู"

เวินอ่ีฝานส่งข้อความวีแชตไปหาหวังหลินหลิน แต่อีกฝ่ายอาจจะ 

ไม่ได้ดูมือถือ เลยไม่ตอบกลับมาสักที เธอไม่อยากรบกวนซังเหยียน 

นานเกินไปจึงพูดขึ้นว่า 

"เธอยังไม่กลับมา ไม่เป็นไร นายส่งฉันลงตรงทางเข้าก็ได้"

จากนั้นก็เงียบงันกันไปครู่หนึ่ง

"เธอมีเพื่อนอยู่ท่ีนี่จริงๆ?" ฟังจากน�้าเสียงของซังเหยียนไม่รู้ว่าเขา 

มาอารมณ์ไหน 

"..." เวินอี่ฝานไม่เข้าใจความหมายของเขา "อะไรนะ"

ซังเหยียนไม่พูดอะไรอีก

พอถึงทางเข้าซ่ังตูฮวาเฉิง ซังเหยียนก็ลงจากรถ ช่วยเธอยก 

กระเป๋าเดินทางลงมา

เวินอ่ีฝานจึงเอ่ยขอบคุณเขาอีกครั้งอย่างเกรงใจ "วันน้ีรบกวนนาย

จริงๆ นายว่างเมื่อไหร่ฉันขอเลี้ยงข้าวนายมื้อนึงนะ"

"เรื่องเลี้ยงข้าวไม่ต้องหรอก" น�้าเสียงซังเหยียนเย็นชา พูดอย่าง 

เฉียบขาด "วันนี้ถึงจะเป็นคนที่ไม่รู้จัก ฉันก็ต้องท�าเหมือนกัน"

เวินอ่ีฝานจ้องท่ีรอยช�้าบนใบหน้าเขา อดพูดไม่ได้ "งั้นถ้านายกล้า 
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ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องแบบนี้ ภายในปีนึงหน้านายจะดูได้บ้างมั้ยเนี่ย" 

"..."



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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