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竹已

จู๋อี่

นางฟา้ปีกเขียว แปล



"เธอยงัไม่รูอ้กีเหรอ" ซงัเหยียนคอ้มตวัลงเลก็น้อย คอ่ยๆ เขยบิเขา้มาใกลเ้ธอ 
ใบหน้าเขายังคงมกีลิน่อายความเปน็หนุม่น้อยเหมอืนในครัง้นัน้ "ผา่นมาหลายปแีลว้
ฉนักยั็ง..."

ค�าพูดของเขากระแทกลงมาอยา่งแรงตามสายฝนราวกบัจะกระแทกลงไปใน
หัวใจเธอ

"ชอบเธอแค่คนเดียว"



ค�ำน�ำ
เป็นอย่างไรกนับ้างคะ กบั 'First Frost วนันี ้วนัไหน ยังไงกเ็ธอ' เล่ม 1  

ที่เปิดเรื่องมาด้วยความไม่ค่อยลงรอยกันของพระเอกนางเอก แต่ก็ปิดท้ายให้ 

ได้ลุน้ว่าถ่านไฟเก่ามีแววจะปะทุข้ึนมาอีกครัง้ เนือ้เรือ่งสนกุน่าตดิตามใช่ม้ัยคะ 

ว่าสดุท้ายแล้วความสมัพนัธ์ของพวกเขาจะก้าวหน้าไปอย่างไร

ท่ีเขาว่ากันว่าน�้าหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน แล้วการได้ใกล้ชิดกัน 

ถงึข้ัน 'กอด'? 'จบู'? 'จงูเข้าห้อง'? บ่อยๆ จะไม่ท�าให้ใจอ่อนได้หรอื ในเล่ม 2 นี ้

กลิน่ความรกัลอยออกมาจากห้องพกัช้ัน 16 แล้วล่ะค่ะ และไม่ใช่แค่ผูถ้กูกระท�า 

ท่ีเกดิอาการก�าแพงในใจเริม่ปรแิตกเท่านัน้นะคะ ฝ่ายผูก้ระท�าอย่างเวินอีฝ่าน 

ยังเปลีย่นความคดิ จากท่ีเอาแต่หนเีพราะรูส้กึว่าตวัเองไม่คูค่วรกบัเขา ประกอบกบั 

มแีรงบิลด์จากคนรอบข้าง ท�าให้เธอเริม่อยากเป็นฝ่ายรกุ 'จบี' ชายหนุม่บ้างแล้วล่ะ

แล้วซังเหยียนท่ีเคยถกูเวนิอ่ีฝานปฏเิสธรกัจะหันมาเป็นฝ่ายรบัมือกบัการจบี

ของเธอด้วยวธิไีหน ความรูส้กึท่ีพวกเขาต่างเกบ็กดไว้มาเนิน่นานจะเปิดเผยออกมา

อย่างไร เราไปติดตามเรือ่งราวความรกัของสาวสายซึนและหนุม่สายเกรยีนคูน่ี ้

กนัต่อดกีว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร

ซังจื้อ  น้องสาวของซังเหยียน เป็นเดก็สาววัยรุ่นท่ีอยู่ในช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลยั  
  หน้าตาด ี รูปร่างสงูเพรียว ร่าเริงสดใส แสบแบบไร้เดยีงสา ช่างพูด 
  ช่างเจรจา

มู่เฉิงอวิ่น  นักศึกษาช้ันปีท่ีสี่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  มหาวิทยาลยัหนานอู๋ หน้าหวานคล้ายผูห้ญงิเลก็น้อย แต่รปูร่างสงูใหญ่ 
  บึกบึน เคยแสดงภาพยนตร์แต่ไม่ดงั เขาแอบชอบเวนิอ่ีฝานจงึมาเป็น 
  เดก็ฝึกงานท่ีสถานโีทรทัศน์หนานอู๋

ซูเถียน  เพ่ือนร่วมงานของเวินอีฝ่านท่ีสนทิกนัมาก เข้ามาท�างานท่ีสถานโีทรทัศน์ 
  หนานอู๋พร้อมกนั มีนสิยัชอบเม้าท์ ท้ังยังเป็นท่ีปรกึษาให้เวนิอีฝ่าน 
  อยูเ่สมอ

ต้วนจยาสวี่ เพือ่นสนทิของซังเหยยีนสมัยเรียนมหาวทิยาลยั ผวิขาวซีด รปูร่าง 
  ผอมสงู มีดวงตารปูดอกท้อ หน้าตาหล่อเหลาโดดเด่น และด้วยความท่ี 
  เขาและซังเหยียนหน้าตาดท้ัีงคู ่จงึกลายเป็นคูด่งัในคณะวศิวฯ คอมฯ  
  แห่งหนานอู๋ด้วยฉายา 'คูเ่กย์เดอืนคณะ'

เชอซิงเต๋อ น้องชายของป้าสะใภ้ใหญ่เวนิอีฝ่าน อายุประมาณสีส่บิกว่า รปูร่างท้วม  
  ไม่สงูนกั มักจะดืม่เหล้าเมามายเป็นประจ�า ชอบมาเกาะแกะเวนิอ่ีฝาน 
  ตัง้แต่ตอนท่ีเธออาศยัอยู่บ้านคณุลงุ
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"..."

เวินอี่ฝานจ้องหน้าจอมือถืออยู่ครู่หนึ่ง ก�าลังตกตะลึงกับสองค�านี้...  

'แรงปรารถนา' และ 'ครอบครอง'

หนังศีรษะเธอด้านชาไปหมด หน้าเหวอเล็กน้อยขณะท่ีปลายนิ้ว 

แตะบนหน้าจอ ค่อยๆ กดท่ีเครือ่งหมายค�าถาม แต่ยังไม่ทันได้ส่งข้อความ  

ซูเถยีนท่ีเพิง่ออกมาจากห้องตดัต่อกด็งึความสนใจเธอไป

ซูเถยีนนัง่ลงบนเก้าอีท่ี้มล้ีอแล้วเลือ่นเข้ามาซุบซิบกบัเธอ "นี ่ ตอนแรก 

ท่ีฉันเข้ามาเห็นเดก็ฝึกงานคนนัน้ยงันกึว่าเข้ามาผดิท่ี ท�าเอาฉันตกอกตกใจหมด"

เวินอี่ฝานช้อนตาขึ้นทันทีและปิดหน้าจอมือถือ "หืม?"

"เด็กฝึกงานชายคนนั้นท่ีเพ่ิงมาใหม่น่ะ" ซูเถียนแสร้งท�าเป็นบังเอิญ 

มองไปทางนัน้ ท่าทางเหมอืนด�าดิง่ลงสูแ่ม่น�า้แห่งความรกั "โอ้มายกอ็ด ฉัน

ตกหลมุรกัหนุม่หล่อท่ีเหมอืนหมาน้อยข้ีอ้อน* เข้าแล้วล่ะ ท้ังสงูท้ังหล่อ แล้วยัง

น่ารกัด้วย"

เวนิอีฝ่านพดูข�าๆ "ท�าไมฉันไม่เคยเห็นเธอเรยีกต้าจ้วงว่าหมาน้อยข้ีอ้อน

บ้างล่ะ"

บทที่
34

ลูกไม้ตื้นๆ แค่นี้

* หมาน้อยข้ีอ้อน เป็นค�าท่ีสือ่ความหมายถงึลกูสนุขัท่ีเพิง่เกดิยังไม่หย่านม สาวๆ ชาวจนีมักใช้เรยีกหนุม่น้อยวัยละอ่อน
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บังเอิญฟู่จ้วงเดินผ่านมาพอดี

ซูเถยีนค้อนขวบั พดูออกไปตามตรง "อย่างมากเขากเ็ป็นได้แค่หมาน้อย

พนัธุพ์ืน้เมือง* เท่านัน้แหละ"

"..." ฟูจ้่วงชะงกัฝีเท้าโดยพลนั แม้จะไม่ได้ยนิค�าพูดก่อนหน้า แต่กยั็ง

ร้อนตวั "พีเ่ถยีน ท�าไมพีด่่าคนอ่ืนเสยีๆ หายๆ อย่างนีล่้ะ! ผมมันดเูฉ่ิมเชย 

ตรงไหนครบั!"

"ฉันไม่ได้ว่านายหรอกน่ะ!" ซูเถยีนพยายามไล่เขาไปแล้วเม้าท์กบัเวินอ่ีฝาน

ต่อ "ท�าไมฉันถงึรูส้กึว่าหมาน้อยข้ีอ้อนก�าลงัมองมาทางพวกเราตลอดเลยล่ะ 

เขาถกูใจเธอหรอืฉันกนัน้า" พดูจบหางตากเ็หลอืบไปเห็นใบหน้าด้านข้างของ

เวนิอ่ีฝาน เธอเลยเปลีย่นค�าทันที "ก็ได้ ฉันคงทึกทักไปเอง"

"..." 

เวินอี่ฝานมองตามไป

เวลานีมู่้เฉิงอวิน่ก�าลงันัง่อยู่ท่ีโต๊ะของตวัเอง จ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย

สหีน้าเรยีบเฉย อาจเป็นเพราะอีกฝ่ายสมัผสัได้ถงึสายตาของพวกเธอ ผ่านไป 

ไม่กีว่นิาทีจู่ๆ  เขากช้็อนตาขึน้มองจงึประสานเข้ากบัสายตาของเวนิอ่ีฝานพอดี 

เดก็หนุม่ชะงกัไปเลก็น้อยแล้วย้ิมอย่างเขินๆ

ดูน้องเขาก็น่ารักจริงๆ แหละ

เวนิอีฝ่านย้ิมตอบกลบัไปอย่างมมีารยาทแล้วถอนสายตากลบั เธอไม่ได้

รูส้กึว่ามอีะไรแปลกไปจงึเอ่ยข้ึนอย่างอ่อนโยน

"คดิอะไรมากขนาดนัน้ น้องเขามาท�างานวนัแรก คงอยากท�าความรูจ้กั 

กบัเพ่ือนๆ พี่ๆ  ล่ะม้ัง"

"ฉันกแ็ค่เม้าท์มอยเอง แต่เธอนีส่ ิ ท�าไมไม่สนใจหนุม่หล่อกบัเขาบ้าง 

เลยนะ" พดูมาถงึตรงนีซู้เถยีนกเ็กดิความอยากรูอ้ยากเห็นข้ึนมา "เอ๊ะ เธอ 

ไม่ชอบผูช้ายแบบนีเ้หรอ"

"หา?"

* หมาน้อยพนัธุพ์ืน้เมือง มท่ีีมาจากค�าว่าหมาพืน้เมือง เป็นค�าด่าหยาบคายท่ีใช้ในอินเตอร์เน็ต หมายถงึคนท่ีมาจาก
บ้านนอกหรอืคนท่ีไม่ทันสมยั
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"พวกเราสองคนไม่เคยเม้าท์เรือ่งนีก้นัเลยใช่ปะ งัน้สเป็กเธอต้องเป็น 

แบบไหนเหรอ" ซูเถยีนเริม่ยกตวัอย่าง "อ่อนโยน? เผดจ็การ? ร่าเรงิ?..."

เวินอ่ีฝานอึ้งไป จู่ๆ ภาพใบหน้าเย่อหย่ิงของซังเหยียนก็ผุดข้ึนมา 

ในความคดิอย่างประหลาด

เม่ือเวนิอ่ีฝานสมัผัสได้ถงึความคิดนีก้ห็ยุดหายใจไปทันที แต่พอเห็น 

ซูเถียนก�าลังรอค�าตอบอยู่ เธอจึงเงียบไปครู่หนึ่ง พยายามหยุดคิดเรื่องนี้  

ก่อนจะเพยีงแค่ย้ิมๆ ไม่ได้ตอบอะไร

การพูดคุยในช่วงเวลาสั้นๆ จึงจบลงเพียงเท่านี้

เวนิอีฝ่านพมิพ์ต้นฉบับข่าวต่อไปอีกสกัครู ่ แล้วจู่ๆ  กน็กึถงึข้อความ 

ของซังเหยียนท่ียังไม่ทันได้ตอบกลบั เธอแตะหน้าจอมือถอืให้สว่างอีกครัง้  

จบัจ้องไปท่ีข้อความยาวเหยียดนัน้แวบหนึง่ ระหว่างท่ีใจลอยยงัรูส้กึคล้ายกบั

ได้รบัข้อความขยะ

แต่เมือ่มีเวลาคดิทบทวน พออ่านดอีูกทีก็ไม่ได้รูส้กึว่ารบัได้ยาก กลบั

รูส้กึด้านชาเสยีด้วยซ�า้

เวนิอ่ีฝานลบเคร่ืองหมายค�าถามออกจากช่องพิมพ์แล้วเริม่พมิพ์ใหม่อกีครัง้

อย่างละล้าละลงั

เวินอี่ฝาน : งั้นนาย

เวินอี่ฝาน : ยังโอเคมั้ย

หลังจากนั้นสามวินาที

ซังเหยียน : ?

เวนิอีฝ่านไม่รูเ้ลยว่าเวลาท่ีตัวเองละเมอเธอท�าอะไรลงไปบ้าง จึงไม่รู้ 

จะอธิบายอย่างไร หลงัจากท่ีเป็นห่วงเป็นใยต่อ 'ผูท่ี้ได้รบัความเสยีหาย' แล้ว 
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เธอกถ็ามไปตรงๆ

เวินอี่ฝาน : เรื่องนี้นายอยากจะให้แก้ไขยังไง

ซังเหยียน : ไว้ค่อยว่ากัน

เวินอี่ฝานอดพิมพ์ไปไม่ได้ว่า

เวินอี่ฝาน : ดูเหมือนนายจะคิดเรื่องนี้มานานแล้วนะ

ซังเหยียนคงจะข้ีเกียจพมิพ์ เขาเลยส่งข้อความเสยีงมาแทน ส่งมาเพยีง

สองค�าแต่แสดงถงึความอวดดแีละมีหลกัการอย่างย่ิง

"ใช่สิ"

"..."

จากนั้นก็ไม่มีข้อความอ่ืนอีก ราวกับเขาก�าลังจะบอกเธอว่าถึงฉัน 

อยากจะคิดอกีสกัสบิปี เธอกต้็องรอ

เวินอี่ฝานพยายามข่มใจไว้ ตอบกลับไปอย่างใจเย็น

เวินอี่ฝาน : ได้ งั้นนายก็ค่อยๆ คิดไปแล้วกัน

แม้จะพมิพ์ตอบกลบัไปแบบนัน้ แต่ถ้าเธอไม่เป็นฝ่ายพูดเรือ่งนีข้ึ้นมาก่อน 

ทางซังเหยียนกจ็ะท�าเป็นเหมอืนลมืๆ มนัไป เขาจะท�าคล้ายกบัว่าตวัเองมสีทิธิ ์

ท่ีจะไม่พูดถงึเรือ่งนี ้ ทว่าถ้าเธอแสดงปฏกิริยิาเหมอืนลมืเรือ่งนีไ้ปแล้ว เขากจ็ะใช้

วาจาประณามเธออย่างตรงไปตรงมาด้วยสหีน้าเรยีบเฉยเพือ่เป็นการเตอืนเธอ

ท�าให้เธอไม่อาจลืม 'พฤติกรรมชั่วช้า' ของตัวเองได้เลย

ท�าให้เธอไม่อาจลืมว่าเขาคือฝ่ายตรงข้ามท่ีอ่อนแอ ต�่าต้อย และ 

โดนรังแก
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ส่วนเธอก็กลายเป็นปีศาจลามกที่ไร้หัวใจ พอฟินแล้วก็ลืม

พอเวลาผ่านไปนานเข้า เวนิอ่ีฝานกเ็ริม่รูส้กึจรงิๆ ว่าเวลาท่ีเธอละเมอ

เหมือนจะมีวิญญาณอะไรมาเข้าสิง ท�าให้เธอกลายเป็นเหมือนลูกค้าท่ีมา 

เพื่อเหล่ผู้ชาย แล้วในบ้านก็มีเพียงคนเดียวท่ีพอจะให้เธอเหล่ได้ ซ่ึงก็คือ 

ซังตัวท็อปผูโ้ด่งดงัแห่งถนนตัว้ลัว่ท่ีดวงซวยถงึข้ันสดุ

ค่าตัวเขาก็สูงลิบลิ่ว ใครจะไปจ่ายไหว เธอก็มีหนี้ท่วมหัวอยู่แล้ว

เวินอ่ีฝานรู้สึกหวาดหวั่นในความสงบราบเรียบแบบนี้ซ่ึงมักจะเป็น 

ลางบอกเหตุว่าพายุก�าลงัจะก่อตวัข้ึน

เธอมักจะรู้สึกว่าการท่ีซังเหยียนท�าตัวสงบเยือกเย็นแบบนี้ต้องก�าลัง 

แอบเตรยีมลกูไม้เดด็ๆ ไว้รบัมือกบัความรูส้กึของเธอแน่นอน

หลังจากวันท่ี 1 พฤษภาคม* ทีมของเวินอ่ีฝานก็รับนักข่าวใหม่ 

มาอีกสองคนจากบริษัทจัดหางาน

ผ่านไปเพียงไม่กี่วันหัวหน้าก็จะจัดงานปาร์ตี้เล็กๆ เพื่อต้อนรับ 

พนักงานใหม่ในทีม โดยเลือกเวลาท่ีทุกคนว่างและอยู่กันพร้อมหน้า ซ่ึง 

มีการแจ้งลงมาตัง้แต่ช่วงกลางวนัแล้วแต่ยังไม่ได้ก�าหนดสถานท่ี

หลงัจากท่ีรู้ข่าว ฟูจ้่วงกว่ิ็งตรงมาหาเวินอ่ีฝานเป็นการเฉพาะแล้วบ่นอุบอิบ

อย่างน่าสงสาร

"พี่ หัวหน้าบอกว่าปาร์ตี้นี้ก็ถือว่าฉลองต้อนรับผมไปด้วยอะครับ"

เวินอี่ฝานยังคิดตามไม่ทัน "แล้วท�าไมเหรอ"

"ผมมาฝึกงานท่ีนี่ได้สี่เดือนแล้วนะครับ! หัวหน้าบอกว่าเขาไม่ใช ่

คนเลอืกท่ีรกัมกัท่ีชงัแน่นอน" ฟูจ้่วงแสดงสหีน้าห่อเห่ียว "ไม่อยากให้ผมรูส้กึว่า 

ถกูละเลย!"

"กด็แีล้วนี"่ เวนิอีฝ่านปลอบใจเขา "ถ้าครัง้นีหั้วหน้าไม่นบันายเข้าไปด้วย 

แล้วเลีย้งต้อนรบัแค่พวกฟางหล ีงัน้นายอยู่ในทีมกไ็ม่ต่างอะไรกบัอากาศธาต?ุ"

* 1 พฤษภาคม คือวันแรงงานแห่งชาติ
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"..." ฟู่จ้วงเงียบไปสามวินาที "ก็ฟังดูมีเหตุผลอยู่นะครับ"

มู่เฉิงอวิน่ท่ีอยู่ข้างๆ ได้ยินท่ีพวกเขาสองคนคยุกนัเลยเข้ามาร่วมวงด้วย 

"พีอ่ี่ฝาน ตอนเย็นพีจ่ะมาด้วยม้ัยครบั"

งานปาร์ตี้นี้ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องไป เพราะคนส่วนใหญ่ยังต้อง

ท�างานในวนัรุง่ขึน้ หัวหน้าเพยีงบอกว่าให้ไปตามสมคัรใจ แต่ด้วยมารยาท

และการให้เกยีรติแล้วก็ไปกนัเกอืบทุกคน

เวนิอ่ีฝานมีนดักบัผูเ้ช่ียวชาญว่าจะสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ตอนกลางคนื 

เลยไม่แน่ใจว่าจะสมัภาษณ์เสรจ็กี่โมง

"ยังไม่แน่จ้ะ เดี๋ยวพี่ขอดูงานก่อนแล้วกัน"

ฟู่จ้วงร้องอ้า รู้สึกผิดหวังอยู่บ้าง "พี่ ตอนเย็นพี่มีธุระเหรอครับ"

มู่เฉิงอวิ่นก็ถาม "งานพี่ยุ่งถึงตอนเย็นเลยเหรอครับ"

"อืม" เวินอี่ฝานพูดไปเรื่อย "พี่จะพยายามไปให้ได้แล้วกันจ้ะ"

พอเวนิอีฝ่านสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์เสรจ็กพ็มิพ์ต้นฉบับข่าวตามท่ีได้

สมัภาษณ์มา เวลากล่็วงเลยไปถงึสามทุ่ม พอเธอเกบ็ข้าวของเสรจ็ก�าลงัเตรยีมจะ

ออกจากออฟฟิศ หัวหน้ากเ็ดนิออกมาพอดี

เวินอี่ฝานอึ้งไปเล็กน้อย "หัวหน้า ไม่ไปงานปาร์ตี้เหรอคะ"

หัวหน้ามีช่ือว่ากานหงหย่วน อายุเกอืบห้าสบิปี รปูร่างท้วมเลก็น้อย 

เวลาย้ิมจะตาหยีจนเห็นเป็นเส้นเดียว เขาใจดเีหมือนพระสงักจัจายน์ เวลานี้

ในมือเขาถอืกระเป๋าเอกสารอยู่ พดูพลางย้ิมตาหยี

"เพิ่งประชุมเสร็จน่ะ"

เวินอี่ฝานพยักหน้า

"เธอกเ็พิง่เสรจ็งานใช่ม้ัย งัน้ไปปาร์ตีด้้วยกนัเถอะ ไปผ่อนคลายอารมณ์

หน่อย" กานหงหย่วนเอ่ยชวน "พวกเขากนิข้าวกนัเสรจ็แล้ว ตอนนีก้เ็ปลีย่นท่ีละ 

อยู่ใกล้ๆ ออฟฟิศนีเ่อง พวกเราไปด้วยกนันะ"

เดิมทีเวินอี่ฝานคิดจะชิ่ง ทว่าตอนนี้ก็ต้องตอบรับไปโดยปริยาย
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ระหว่างทางกานหงหย่วนชวนเธอคยุเรือ่งสพัเพเหระ น�า้เสยีงเขาเนบิช้า 

ราบเรยีบ ฟังแล้วเหมอืนก�าลงักล่อมให้หลบั พอพดูมาถงึตอนท้ายเขากจ็ะเสรมิ

หลายประโยคท่ีให้แง่คดิ หวังว่าจะชักน�าให้เกดิเสยีงสะท้อนในใจของเวินอ่ีฝานได้

จติใจของเวินอ่ีฝานในเวลานีร้าบเรยีบไร้คลืน่อารมณ์ ทว่าต้องแสดงออก

ทางสหีน้าว่าเกดิเสยีงสะท้อนข้ึนแล้ว

ถือว่าพวกเขาเข้ากันได้ค่อนข้างดี

เวนิอ่ีฝานฉวยโอกาสเหลอืบมองมอืถอื ในขณะท่ีกานหงหย่วนพยายาม

นกึย้อนไปถงึเรือ่งราวในอดตี เธอกเ็ห็นข้อความในกรุป๊ ถงึเพิง่รูว่้างานปาร์ตี้

ครึง่หลงันีพ้วกเขานดักนัท่ีผบัจยาปัน คนกลุม่หนึง่ไปเปิดห้องวไีอพท่ีีนัน่แล้ว 

และบอกให้คนท่ียังมาไม่ถงึไปเจอกนัท่ีนัน่เลย

สถานที่แห่งนี้ท�าให้เวินอี่ฝานนึกถึงซังเหยียนขึ้นมา

ช่วงนีเ้วลาอยู่บ้านเธอไม่ค่อยได้เจอซังเหยยีน คล้ายว่าเขาจะงานยุง่  

ไม่เหมอืนเมือ่ก่อนท่ีขลกุอยู่แต่บ้านท้ังวนั...ถ้าไม่นอนเล่นมือถอือยู่บนเตยีง

เหมือนคนเป็นอมัพาตกว่็างไม่มีอะไรท�า เอาแต่นอนอยู่ในห้อง

เธอเองก็ไม่ได้ถามเขาว่ายุ่งเร่ืองอะไร เดาว่าเขาคงจะหางานใหม่ได้แล้ว 

จงึเริม่ใช้ชีวติอย่างคนท�างานออฟฟิศ

พอมาถงึผับจยาปันกมี็บรกิรเดินน�าเวนิอ่ีฝานไปยังห้องวีไอพีท่ีคนอืน่

ก�าลงัเฮฮากนัอยู่

เวินอ่ีฝานได้ยินพวกเขาส่งเสียงดังโหวกเหวกมาแต่ไกล ท่าทาง 

จะสนุกสนานและน่าตื่นเต้นไม่น้อย แต่พอพวกเขาเห็นกานหงหย่วนกลับ

เงียบกริบในทันใด เหมือนมีอะไรมาผูกมัดสัญชาตญาณของพวกเขาไว้  

เลยไม่เฮฮาครืน้เครงเหมือนเดมิ

ทว่ากานหงหย่วนก็แค่มาเป็นพิธีเท่านั้น อยู่ไม่นานก็จากไป

เวนิอ่ีฝานมาถงึช้า ไม่รูว่้าพวกเขาก�าลงัเล่นอะไรกนัอยู่ เลยท�าได้เพยีง

ดูไปก่อนอย่างเงยีบๆ ตอนแรกเธอนัง่เข้ามุมอยู่ข้างๆ ซูเถยีน ในระหว่างนัน้ 

กมั็กจะมคีนลกุไปเข้าห้องน�า้หรอืลกุไปท�าอย่างอืน่
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คนเดินไปมา ต�าแหน่งก็เลยสับเปลี่ยนไปเรื่อย

เผลอแวบเดียวคนที่นั่งข้างๆ เวินอี่ฝานก็เปลี่ยนเป็นมู่เฉิงอวิ่น

มูเ่ฉิงอวิน่ดืม่เหล้าไปไม่น้อย หน้าแดงอยู่บ้าง ดทู่าเหมอืนจะเมานดิหน่อย 

พอเห็นเวนิอ่ีฝานเขากย้ิ็มมุมปากแล้วเรยีกเธออย่างมีมารยาท

"พี่อี่ฝาน"

เวนิอีฝ่านพยักหน้าพลางเตอืนเขา "อย่าด่ืมเยอะไปนะ พรุง่นียั้งต้อง

ท�างานอีก"

"ผมดืม่ไม่เยอะหรอกครบั" มู่เฉิงอวิน่ดทู่าจะว่าง่ายมาก "แค่เหยอืกเดยีว

เอง"

เดก็หนุม่เพิง่พดูออกไป ฟูจ้่วงกก็ลบัมาจากห้องน�า้พอดแีล้วนัง่ลงข้างๆ 

เวนิอ่ีฝาน แสดงท่าทางเหมือนอยากเม้าท์เตม็ท่ี เอ่ยอย่างตืน่เต้นเลก็น้อย

"พี่อี่ฝาน ผมเพิ่งเห็นเพื่อนพี่คนนั้นอะครับ!"

เวินอี่ฝานหันหน้ามา "ใครอะ"

"คนนั้นที่..." เขาชะงักไปโดยพลัน เห็นได้ชัดว่านึกชื่อไม่ออก

"หืม?"

ฟู่จ้วงเกาหัว นึกอยู่ตั้งนานก็เค้นออกมาได้เพียงฉายา "พ่ีคนนั้น!  

ท่ีหล่อข้ันเทพอะครบั!"

"..." เวินอี่ฝานกวาดตามองไปโดยรอบแวบหนึ่ง

ภายในผบัมืดสลวั ต�าแหน่งท่ีเธอนัง่เห็นอะไรไม่ค่อยชดั เวนิอีฝ่านจงึ

มองไม่เห็นว่าซังเหยียนอยู่ท่ีไหน เลยถอนสายตากลบัทันทีแล้วตอบไปว่าอมื

แต่มู่เฉิงอวิ่นที่นั่งอยู่ข้างๆ กลับเป็นฝ่ายถามขึ้น "ใครหล่อขั้นเทพ"

"ฉันไม่เคยบอกนายเหรอ" ฟูจ้่วงหยิบมอืถอืออกมาแล้วรบีค้นหาคลปินัน้ 

"มา พวกเรามาช่ืนชมไอดอลของฉันกัน! ความฝันของฉันในชาตินี้ก็คือ 

อยากเป็นเหมอืนเขา! ท้ังรวยท้ังหล่อ แล้วยงัโคตรเจ๋งอกีด้วย!"

มูเ่ฉิงอวิน่ก้มหน้าดสูกัพกั จู่ๆ  กพ็ดูขึน้มา "คนนีเ้หมอืนจะเป็นรุน่พ่ี 

ซังเหยียนนะ"
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ฟู่จ้วงอึ้งไปทันที "นายก็รู้จัก?"

"นายไม่เห็นในโพสต์ของมหา'ลยัเหรอ" มูเ่ฉิงอวิน่คนืมือถอืให้เขา "กโ็พสต์

เดอืนมหา'ลยัไง ตอนนีก้ยั็งโพสต์อยู่ในหน้าแรกของเว็บกระทู้ มีคนเข้าไป 

คอมเมนต์ทุกวนั"

"ฉันไม่มีเรือ่งอะไร ท�าไมต้องไปคอยดวู่าใครเป็นเดอืนมหา'ลยัด้วยอะ 

ฉันไม่ใช่เกย์สักหน่อย" ฟู่จ้วงเอ่ย "เพราะฉะนั้นความหมายของนายก็คือ 

คนท่ีหล่อข้ันเทพคนนีก้เ็รยีนท่ีหนานอู๋เหมือนกนั?"

"น่าจะใช่นะ" เพราะคนในคลิปถูกท�าให้หน้าเบลอ มู่เฉิงอว่ินก็เลย 

ไม่แน่ใจว่าตัวเองจ�าผดิหรอืเปล่า "ถ้าฉันจ�าไม่ผดินะ"

"สอบเข้าหนานอู๋ได้" ฟู่จ้วงเริ่มรู้สึกกระสับกระส่าย "งั้นเขาก็ต้อง 

ท�าคะแนนได้ดมีากด้วยไม่ใช่เหรอ"

"ใช่สิ ฉันยังเคยเจอเขาครั้งนึงด้วยนะ" มู่เฉิงอวิ่นเอ่ย "รุ ่นพี่ปีสี่ 

ท่ีเป็นประธานคนก่อนเป็นเพื่อนคลาสเดียวกับเขา หลังจากท่ีพวกเขา 

เสร็จพิธีรับปริญญาบัตรแล้ว ฉันก็ตามไปงานปาร์ตี้ของพวกเขาด้วย"

"แล้วจากนั้นล่ะ เกิดเรื่องอะไรเจ๋งๆ บ้างปะ"

"กไ็ม่มอีะไรนะ ครัง้นัน้ฉันจ�าได้แม่น" มูเ่ฉิงอวิน่ยิม้ๆ "เพราะรบัปรญิญา 

แล้ว ทุกคนกก็นิเหล้านดิหน่อยพอเป็นพธิ ีไม่ได้ดืม่กนัเยอะเท่าไหร่เพราะยังต้อง

ท�างานในวนัต่อไป แต่คนดงัสองคนในคณะวศิวฯ คอมฯ กค็อืรุน่พีต้่วนกบั 

รุน่พ่ีซังสองคนนี ้ คนนงึไม่แตะเหล้าเลยสกัหยด ส่วนอีกคนนงึกลบักรอกไป

สบิกว่าขวดอย่างหน้าตาเฉย"

ฟู่จ้วงเกิดความอยากรู้อยากเห็น "ใครกรอกลงไปตั้งสิบกว่าขวด"

"ก็รุ่นพี่ซังไง"

พอได้ฟังเวินอีฝ่านท่ีก�าลงัจิบเหล้าอยู่กห็ยุดชะงกัแล้วมองไปทางพวกเขา

ฟูจ้่วงวเิคราะห์อย่างมเีหตมีุผล "งัน้เป็นเพราะเขาชอบกนิเหล้าหรอืเปล่า 

ตอนนีเ้ลยมาเปิดผบั?"

"คงไม่ถึงขั้นนั้นหรอก" มู่เฉิงอวิ่นนึกย้อนไป "วันนั้นดูเหมือนเขาจะ
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อารมณ์ไม่ค่อยด ีนัง่เงยีบอยู่ตลอดแล้วกน็ัง่กรอกเหล้าอยู่ตรงนัน้ มคีนห้ามเขาว่า

อย่าดืม่เลย เขากท็�าเป็นไม่ได้ยิน"

"อ๋อ" ฟู่จ้วงไม่สนใจเรือ่งพวกนี ้พดูขึน้ทันทีว่า "งัน้คงเกดิเรือ่งอะไรข้ึน

ล่ะมั้ง ช่วงรับปริญญาเป็นช่วงท่ีชอบเลิกกับแฟนกันนี่ เขาอาจจะโดนท้ิง  

หรอืไม่กผ็ดิหวงัจากการสารภาพรัก หรือไม่คนท่ีชอบกไ็ปเมืองอืน่ แยกกนัอยู่

คนละท่ี"

"ก็อาจจะเป็นไปได้นะ" มู่เฉิงอวิ่นเอ่ย "คืนนั้นฉันได้ยินเขาพูดมา 

ประโยคนงึ"

ฟู่จ้วงเริ่มสนอกสนใจ "พูดอะไรอะ"

มูเ่ฉิงอวิน่ครุน่คดิไปมา ท่าทางเหมือนจะปวดหัว "มันนานมากแล้ว ฉัน

นกึไม่ออกอะ"

ฟูจ้่วงถกูอีกฝ่ายย่ัวให้อยากรู ้อึดอดัจะตายอยู่แล้ว "งัน้นายกอ็ย่าพดูส!ิ"

"..."

หัวข้อนี้ก็ผ่านไปเช่นนี้

พอเวินอ่ีฝานได้ยินเรื่องราวของซังเหยียนจากปากคนอื่น แม้เธอ 

จะไม่ได้อยากเข้าไปร่วมสนทนาด้วย แต่กร็ูส้กึแปลกๆ อยูบ้่าง เธอก้มหน้าลง

จ้องเครือ่งด่ืมท่ีมฟีองฟอดในแก้ว ผ่านไปครู่ใหญ่ถงึได้สติ

วนัพรุง่นียั้งต้องท�างาน บวกกบัท่ีเวนิอ่ีฝานยุง่มาตลอดท้ังวัน ตอนนี ้

เธอจึงง่วงจนจะไม่ไหวแล้ว เธออยู่ในผบัอีกไม่นาน พอดืม่เครือ่งดืม่ในแก้วหมด 

กห็าข้ออ้างขอตัวกลบับ้าน

มู่เฉิงอวิ่นก็ตามออกมาด้วย "ผมก็ต้องกลับแล้วครับ"

คนอืน่ๆ ก�าลงัเล่นกนัอย่างสนกุสนานครืน้เครงจงึไม่มีใครรัง้ตวัพวกเขาไว้ 

เพยีงแต่บอกว่าให้พวกเขากลบักนัดีๆ

ทั้งสองคนเดินออกไปด้านนอก

ขณะท่ีเวินอี่ฝานเดินผ่านเคาน์เตอร์บาร์ก็หันไปกวาดตามองตรงนั้น 

โดยไม่รูตั้ว แต่เพยีงเดีย๋วเดยีวกถ็อนสายตากลบั
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พอออกมาจากผบัเวนิอ่ีฝานจะเดนิไปทางสถานรีถไฟใต้ดนิ ทว่ากน็กึถงึ 

มู่เฉิงอวิน่ท่ีอยู่ข้างๆ เลยเอ่ยถามเขา

"นายจะกลับมหา'ลัยใช่มั้ย"

มู่เฉิงอว่ินคอไม่แข็งเท่าไหร่ เวลานี้สายตาเขาเริ่มพร่ามัวขึ้นมาบ้าง 

คล้ายจะเมา

"อ๋อ ใช่ครับ"

"งั้นพวกเราไปสถานีรถไฟใต้ดินด้วยกันเถอะ"

"ครับ"

เดนิไปเพียงไม่กีก้่าวมู่เฉิงอว่ินกมี็ทีท่าว่าจะเดนิไม่ไหว ท่าทางก�าลงัจะ

ล้มลง เวนิอีฝ่านคว้าแขนเขาไว้ได้ทันและพยุงเขาไว้ 

"นายเป็นอะไรหรือเปล่า"

มู่เฉิงอวิ่นพึมพ�า "ผมยืนไม่ค่อยไหวอะครับ"

เวนิอีฝ่านลงัเลเลก็น้อย ขณะก�าลงัครุน่คดิว่าจะท�าอย่างไรด ี จู่ๆ กม็ ี

คนเดนิมาทางด้านหลงั ชายหนุม่คนนัน้ดงึหมวกท่ีตดิกบัเสือ้กนัหนาวของ 

มู่เฉิงอวิน่แล้วเอ่ยด้วยสหีน้าเรยีบเฉย

"ยืนไม่ไหวใช่ปะ"

เมื่อได้ยินน�้าเสียงนี้เวินอี่ฝานก็มองไป

สายตาปะทะเข้ากับใบหน้าด้านข้างของซังเหยียน

วนันีซั้งเหยยีนแต่งกายด้วยเสือ้สทูสดี�าซ่ึงดตู่างไปจากปกต ิ ตอนนีเ้ขา

ผูกเนกไทไว้อย่างหลวมๆ เสือ้สทูกไ็ม่ได้กลดักระดมุ เผยให้เห็นเสือ้เช้ิตสขีาว

ด้านใน การแต่งกายท่ีเคร่งขรึมแบบนีไ้ม่ได้ท�าให้เขาดมูรีะเบียบขึน้สกักีม่ากน้อย 

ความอวดดกี็ไม่ได้ลดลงเลยแม้เพียงครึง่ส่วน แต่กลบัจะมีมากข้ึนด้วยซ�า้

พดูจบซังเหยยีนกช้็อนตาข้ึนจ้องไปท่ีมอืของเวนิอ่ีฝานซ่ึงวางอยู่บนไหล่

ของมูเ่ฉิงอวิน่ จากนัน้จงึเงยหน้าข้ึนจ้องตาเธอ

เวินอี่ฝานก�าลังจะพูด แต่ซังเหยียนกลับเอ่ยปากก่อน

"ปล่อย"
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"..." เธอรีบปล่อยมือทันที

แล้วซังเหยียนก็ลากมู่เฉิงอวิ่นให้เดินไปข้างหน้าอย่างไม่เกรงใจ  

เหมือนกับว่าเขาก�าลังท�าในสิ่งท่ีถูกต้อง ท้ังสองคนมีรูปร่างสูงและเดินเร็ว  

พวกเขาค่อยๆ ออกห่างจากเวนิอ่ีฝานท่ีอยู่ด้านหลงั

ผ่านไปครู่ใหญ่มู่เฉิงอวิ่นก็สลัดหลุดจากมืออีกฝ่าย เพียงครู่เดียว 

หน้าตาเขากด็สูดช่ืนข้ึนไม่เหมือนเม่ือครูน่ี้

"รุ่นพี่ซัง?"

ซังเหยียนเก็บมือ มองตรวจสอบอีกฝ่ายไปทั้งตัว "นายเป็นใครน่ะ"

"ผมก็เป็นนักศึกษาท่ีหนานอู๋เหมือนกันครับ" มู่เฉิงอวิ่นเอ่ยย้ิมๆ  

"ผมเคยเจอพี่"

"อ๋อ" ซังเหยียนยกมุมปาก "สร่างเมาแล้ว?"

สหีน้ามู่เฉิงอวิน่ไม่ได้แสดงถงึการกนิปูนร้อนท้องแต่อย่างใด แล้วเขาก็

นวดขมบั ดทู่าจะยังไม่สร่างเมาเสยีทีเดยีว

"อะไรนะครับ"

ซังเหยียนเหลอืบมองอกีฝ่าย จู่ๆ  กหั็วเราะ "เฮ้ อย่ามาท�าเป็นเสแสร้งเลย"

มู่เฉิงอวิ่นชะงักไปทันที

"ไม่มลีกูไม้อ่ืนแล้ว? ลกูไม้ตืน้ๆ ของนายเนีย่นะ" คล้ายว่าซังเหยียน 

ไม่เห็นอีกฝ่ายอยู่ในสายตาเลยสักนิด เขาเอียงคอด้วยสีหน้าเหนื่อยหน่าย 

"แปดร้อยปีก่อนฉันกเ็คยใช้ลกูไม้นี"้

"..."

ซังเหยียนเอ่ยยิม้ๆ "ถ้ามันใช้ได้ผลจรงิ ยงัต้องตกมาถงึนายด้วยเหรอ"
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พอได้ฟังมู่เฉิงอวิน่กแ็สดงสหีน้าแปลกไปเลก็น้อยแล้วเหลยีวมองไปทาง

เวนิอ่ีฝานท่ีอยู่ด้านหลงัแวบหนึง่ เขาเลกิคิว้ข้ึนพลางถาม

"รุ่นพี่รู้จักพี่อี่ฝานเหรอครับ"

ซังเหยียนจ้องมาด้วยสายตาไร้อารมณ์และเย็นชา

"แต่ว่าถงึจะรูจ้กัหรอืไม่รูจ้กักไ็ม่เป็นไรครบั" มูเ่ฉิงอวิน่หน้าตาอ่อนเยาว์ 

ตอนนีเ้ขาเหมือนลกูววัเพิง่เกดิท่ีไม่กลวัเสอืเอาซะเลย พดูออกมาอย่างม่ันใจ

มากว่าตวัเองต้องชนะแน่ แม้เขาจะยังคงยืนโงนเงน แต่น�า้เสยีงกลบัชัดเจน  

"พีอ่าจจะมีประสบการณ์มามากกว่าผม แต่เรือ่งแบบนี ้ ผมคดิว่าต้องมองท่ีคน

เป็นหลกั ไม่ใช่ลกูไม้ครบั"

"มองท่ีคน?" ซังเหยียนพูดอย่างเซ็งๆ "งั้นตอนนี้นายก็กลับบ้านไป 

อาบน�า้นอนซะ"

"..."

ซังเหยียนคร้านจะพูดไร้สาระกับอีกฝ่ายเลยหันไปเรียก "เวินอี่ฝาน"

เป็นจังหวะเดียวกับที่หญิงสาวเดินตามมาทัน "มีอะไรเหรอ"

เธอไม่รู้ว่าเมื่อครู่พวกเขาคุยอะไรกัน

เวนิอ่ีฝานนกึย้อนไปถงึเรือ่งท่ีมู่เฉิงอวิน่เล่าเม่ือครูน่ีต้อนอยู่ในผบั เธอ

บทที่
35
ยืนไม่ไหว
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เดาว่าท้ังสองคนน่าจะรู้จักกัน ดูจากท่ีซังเหยียนลากมู่เฉิงอว่ินไปราวกับ

กระสอบ แต่ตัวมูเ่ฉิงอว่ินก็ไม่ได้แสดงท่าทีไม่พอใจอะไร...

พวกเขาคงคุ้นเคยกันดี

คราวนีเ้วนิอีฝ่านกลบัรูส้กึเหมือนว่าตัวเองเข้าไปรบกวนพวกเขาท่ีก�าลงั

รือ้ฟ้ืนความหลงั

ซังเหยียนจ้องหน้าเธอพลางถาม "เธอกินเหล้าหรือเปล่า"

เวินอี่ฝานพยักหน้า ตอบไปตามจริง "นิดหน่อย"

"ยืนไหวมั้ย"

เธอไม่รู้ว่าเขาถามแบบนี้ท�าไม แต่ก็ตอบไปอย่างจริงจัง "ยืนไหว"

"งัน้ช่วยฉันหน่อย" ซังเหยียนหยบิกญุแจออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้ว

โยนมาให้เธอ "ไปข้างหน้า ช่วยเปิดประตรูถก่อน"

เวินอี่ฝานรับไว้ทันที

ซังเหยียนยังไม่ทันได้พูดอะไรก็ดึงหมวกของมู่เฉิงอวิ่นอีกครั้ง เอ่ย 

คล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม

"รุน่น้องของฉันคนนีด้ืม่หนกัไปหน่อยจนเมาเละไม่เป็นท่า แค่เดนิยงั

เดนิไม่ไหวเลย"

เวินอี่ฝานมองไปทางมู่เฉิงอวิ่น เอ่ยอย่างลังเล "ต้องให้ฉันช่วยมั้ย"

"ไม่ต้อง" ซังเหยียนลากเดก็หนุม่เดนิไปข้างหน้า มอืเขาหนกัอยู่เหมอืนกนั 

มู่เฉิงอวิน่ถกูรดัคอจนหน้าแดงก�า่ "เธอท�าอะไรกเ็งอะงะซุ่มซ่าม จะไปดแูลรุน่น้อง

ของฉันท่ีแขนขาเลก็อย่างนี้ได้ยังไง"

"..."

พอเวินอี่ฝานเห็นท่าทางของเขาก็เงียบไปครู่หนึ่ง "งั้นนายจอดรถไว้

ท่ีไหนล่ะ"

ซังเหยียนเชิดคางไป "อยู่ทางโน้น"

มู ่เฉิงอวิ่นถูกคอเสื้อรัดจนทรมานอยู่บ้าง แต่ในเมื่อแสดงละคร 

มาตัง้ครึง่เรือ่งแล้ว เขาก็ไม่อาจหยุดลงตอนนี้ได้ เขามองไปทางเวินอีฝ่าน 
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ท่ีอยูห่่างออกไปตัง้หลายเมตร ขณะเดยีวกนัก็โดนซังเหยียนวิจารณ์ถากถาง

อย่างแปลกๆ ว่าเขาท้ังผวิขาวเนยีนท้ังบอบบาง จงึเริม่นกึเสยีใจท่ีแสร้งท�าเป็นเมา

ในคืนนี้

พอเดนิมาถงึลานจอดรถในอุโมงค์ เวนิอ่ีฝานกร็บีเดนิไปเปิดประตหูลงั

ซังเหยยีนตามมาอยู่ด้านหลงัเธอแล้วยดัตวัมู่เฉิงอว่ินเข้าไปในรถทันที 

ท่าทางฉับไวและเฉียบขาด

พอเห็นแบบนีแ้ล้วเวนิอ่ีฝานกค็นืกญุแจให้เขา เธอยังคงยนืนิง่อยูท่ี่เดมิ 

ไม่รูว่้าซังเหยียนอยากให้เธอนัง่ไปด้วยหรอืเปล่า ครุน่คดิอยู่ชัว่ครูก่ค็ดิว่าอย่าท�าให้

ตัวเองขายหน้าจะดกีว่า

ในทางตรงกนัข้าม มูเ่ฉิงอวิน่กลบัเอ่ยปากก่อน "พีอ่ี่ฝาน ท�าไมพีไ่ม่ข้ึนรถ 

ล่ะครบั"

เวินอี่ฝานมองซังเหยียนอย่างลังเล

ในเวลานีซั้งเหยียนยนือยู่ด้านข้างเบาะหลงั หลบุตาลงมองเธอ นยัน์ตาเขา

ด�าขลบัเหมอืนน�า้หมึก ชายหนุม่เลกิคิว้เลก็น้อยเหมือนก�าลงัย่ัวยุ จากนัน้ก็

ปิดประตหูลงัโดยไม่พดูอะไรสกัค�า

"..."

เห็นชัดว่าเขาแสดงท่าทีปฏิเสธ

เวินอี่ฝานเหลือบมองเวลาแวบหนึ่ง ก็พบว่ายังไม่ถึงสี่ทุ่ม

เวลานียั้งไม่ดกึมาก เธอเองกไ็ม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ ขณะก�าลงัจะกล่าวลา

แล้วจากไป ซังเหยียนกเ็ดนิไปทางต�าแหน่งคนขบัแล้วโพล่งออกมา

"นั่งข้างคนขับ"

เวินอ่ีฝานนึกไม่ถึงว่าเขาจะเอ่ยออกมา เธอจึงคิดตามไม่ทันอยู่บ้าง 

"นายพูดกับฉันเหรอ"

ซังเหยียนท่ีก�าลงัเปิดประตรูถชะงกัไปเลก็น้อย "ไม่งัน้จะให้ฉันพดูกบัใคร"

"อ๋อ ก็ได้"

"คนเมาจะรูส้กึไม่สบายตวั ให้เขานอนท่ีเบาะหลงันัน่แหละ" ชายหนุม่
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พดูอย่างเอ่ือยเฉ่ือย "เธอจะไปยุ่งอะไรด้วยล่ะ"

"..." 

เวนิอีฝ่านมองผ่านทางหน้าต่างรถ สงัเกตเห็นมู่เฉิงอวิน่หน้าซีดเลก็น้อย 

พลนัรูส้กึข้ึนมาอย่างประหลาดว่าวนันีซั้งเหยียนไตร่ตรองได้รอบคอบเป็นพเิศษ

"จรงิด้วย" พดูจบเธอกเ็อ่ยกบัมูเ่ฉิงอวิน่ "งัน้นายกพั็กผ่อนท่ีเบาะหลงั

แล้วกนันะ วันหลงัอย่ากนิเหล้าเยอะอย่างนีล่้ะ"

มู่เฉิงอวิ่นถึงกับพูดไม่ออก "..."

พอขึ้นรถซังเหยียนก็ถามขึ้นทันที "เขาพักอยู่ที่ไหน"

เวนิอีฝ่านไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาพักอยู่ท่ีไหนกนัแน่ เพียงแต่ตอบไปตาม

ส่วนท่ีตวัเองรู้

"เขาเป็นนักศึกษาปีสี่ที่หนานอู๋ ตอนนี้น่าจะยังพักอยู่ในมหา'ลัย"

ซังเหยียนถาม "วิทยาเขตไหน"

"..." เวนิอีฝ่านนกึย้อนไปถงึสถานท่ีท่ีไปสมัภาษณ์เมือ่ครัง้ท่ีแล้ว ก่อนจะ

เอ่ยอย่างไม่ค่อยแน่ใจนกั "น่าจะเป็นวทิยาเขตหลกันะ"

"ใช่ครับ" มู่เฉิงอวิ่นที่อยู่ด้านหลังพูดเสริมไปอย่างส่งๆ

หลังจากนั้นภายในรถก็ไม่มีใครพูดจา เงียบจนดูแปลกอยู่บ้าง

เวนิอีฝ่านไม่ได้รูส้กึว่าบรรยากาศโดยรอบมอีะไรผดิแปลกไป เพยีงแต่

มารูส้กึเอาภายหลงัถงึฤทธิแ์อลกอฮอล์ เวลานีเ้ธอรูส้กึท้องไส้ป่ันป่วน ในล�าคอ

เหมอืนจะมีอะไรขย้อนออกมา รูส้กึไม่สบายตวัอย่างมาก บวกกบัภายในรถ 

กปิ็ดมิดชิด กลิน่เหล้าคละคลุง้ เม่ือเธอได้กลิน่นีแ้ล้วจงึรูส้กึคลืน่เหียน ท�าให้

ย่ิงอยากจะอาเจยีน

เธอจึงอดพูดขึ้นมาไม่ได้ว่า "ขอฉันเปิดหน้าต่างหน่อยได้มั้ย"

ซังเหยียนเหลือบมองเธอแวบหนึ่ง เขาไม่ได้พูดอะไรสักค�า เพียง 

เคลือ่นมือไปทางซ้าย กดปุ่มบังคบัหน้าต่างรถท่ีอยูด้่านข้าง

ครู่ต่อมาหน้าต่างฝั่งเวินอี่ฝานก็ลดระดับลง
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สายลมเย็นโชยเข้ามาจากภายนอก แฝงไปด้วยกลิน่หอมจากดอกไม้ 

ท่ีไม่รูจ้กัช่ือ

ในช่ัวพรบิตานัน้เวนิอ่ีฝานกร็ูส้กึสบายข้ึนไม่น้อย เธอเอ่ยขอบคณุและ

นัง่พงิประตรูถ นกึเสยีใจอยูน่ดิหน่อยท่ีดืม่เหล้าไปตอนท้องว่าง คดิว่าพอกลบั 

ถงึบ้านจะต้มน�า้แกงมาซดจะได้รูส้กึดขีึน้

สายลมโชยพัดไป หญิงสาวก็เริ่มใจลอย

เธอนึกถึงงานปาร์ตี้เม่ือครู่ท่ีมู่เฉิงอวิ่นเล่าว่าซังเหยียนกรอกเหล้าไป 

สบิกว่าขวดอย่างหน้าตาเฉยตอนไปฉลองกบัเพือ่นๆ เธอไม่รูว่้าท�าไมเขาถงึต้อง

ดืม่เหล้า ทว่ากด้็วยเหตนุีท้�าให้เธอนกึย้อนไปถงึตอนอยู่ช้ัน ม.ปลาย ท่าทาง

ของเขาท่ี 'ดืม่เหล้า' ต่อหน้าเธอเป็นครัง้แรก

เธอจ�าได้ว่าวนันัน้เหมอืนจะเป็นวนัเกดิของซูเฮ่าอัน ด้วยเหตนุีซู้เฮ่าอัน

เลยชวนเพือ่นมากมายในห้องรวมถงึเวนิอีฝ่านไปงานวนัเกดิเขา

เวนิอ่ีฝานไม่ค่อยได้เข้าร่วมกจิกรรมรวมตวักบัเพือ่นๆ และการเฉลมิฉลอง

สกัเท่าไหร่ ครัง้นีเ้ป็นเพราะซูเฮ่าอันชวนเธอหลายครัง้ เธอจงึรูส้กึไม่สบายใจ 

ถ้าจะปฏเิสธ

พวกเขานัดกันที่ร้าน KTV บนถนนซั่งอัน

ซูเฮ่าอนับอกเบอร์ห้องวไีอพกีบัเธอไว้ก่อนหน้าแล้ว พอผลกัประตเูข้าไป 

เวินอ่ีฝานก็เห็นซังเหยียนนั่งอยู่มุมห้อง เขาสวมเสื้อยืดสีด�า นั่งเอนหลัง 

พงิพนกัโซฟา ในมือถอืกระป๋องเครือ่งดืม่อยู่

พอเห็นเธอ ซังเหยียนก็หันหน้ามายิ้มมุมปากน้อยๆ

ยังไม่ทันได้คุยกัน เวินอ่ีฝานก็ถูกนักเรียนหญิงจากอีกฝั่งดึงตัวไป 

ร่วมสนทนากบัพวกเธอ

ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ยังไม่ได้คุยกันอยู่ดี

เวนิอ่ีฝานคดิว่าจะอยูไ่ม่นาน พอใกล้เวลาสามทุ่มเธอกล็กุข้ึนไปกล่าวลา 

ซูเฮ่าอนัแล้วถอืโอกาสอวยพรวนัเกดิ เธอไม่ได้รบกวนความสนกุสนานของ

เพือ่นคนอืน่ๆ และออกจากห้องวีไอพมีาอย่างเงยีบๆ โดยเดนิออกทางประตเูลก็
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ด้านหลงัร้าน KTV

เธอเดินลงบันไดไป ช้ันล่างคือห้างสรรพสินค้าขนาดเล็ก ด้านข้าง 

มีร้านรวงอยู่แถวหนึง่ แล้วยังมีร้านแมคโดนลัด์ด้วย

เวนิอ่ีฝานคล�าลงไปในกระเป๋า ก�าลงัคดิว่าจะเข้าไปซ้ือไอศกรมีแมคเฟลอร์รี

ดไีหม จู่ๆ  เธอกเ็ห็นเงาด�าตะคุ่มสงูใหญ่มาบังเธอจนมิดจงึเงยหน้าข้ึนทันควัน 

ช่ัวพรบิตาเดียวกป็ะทะกบัสายตาเอ้อระเหยของซังเหยียน

เธอชะงักไปทันที 'นายก็จะกลับแล้วเหรอ'

ซังเหยียนเอ่ยด้วยน�้าเสียงเกียจคร้าน 'อืม'

บ้านของท้ังสองคนอยู่กนัคนละทิศทาง เวนิอีฝ่านพยกัหน้าแล้วบอก  

'งัน้ไว้เจอกนัวนัจนัทร์นะ ระหว่างทางกร็ะวงัตวัด้วยล่ะ'

พดูจบเธอกเ็ดนิไปทางร้านแมคโดนลัด์ แต่เพิง่ไปได้ไม่กีก้่าว ซงัเหยียน 

ท่ีอยู่ข้างๆ ก็โซเซเลก็น้อย จู่ๆ  เขากค็ว้าแขนเธอไว้คล้ายพยายามหาท่ีเกาะให้

ตวัเองยืนอย่างมัน่คง

เวินอี่ฝานหันหน้ามา 'มีอะไรเหรอ'

ซังเหยียนยังไม่ยอมปล่อยมือ พูดออกมาช้าๆ 'หน้ามืดน่ะ'

พอได้ยินที่เขาพูด เวินอี่ฝานก็มองหน้าเขา เธอไม่ได้รู้สึกว่าอีกฝ่าย 

มีอะไรต่างไปจากปกตเิลยสกันดิ ดวงตาด�าขลบันัน้กลบัเป็นประกาย คล้ายว่า

แต่งแต้มไปด้วยแสงไฟข้างทาง เธอยงัคดิตามไม่ทันว่าเขาเป็นอะไรกนัแน่ 

เลยเอ่ยถาม

'นายเป็นอะไรเหรอ'

'ฉันยืนไม่ไหวน่ะ' ซังเหยยีนมองเธอ ออกเสยีงให้ชัดข้ึนหน่อย 'ต้องมคีน

คอยพยุง'

'...'

เวนิอ่ีฝานเดินเข้าไปใกล้เขาอีกนดิอย่างลงัเล จงึได้กลิน่เหล้าจางๆ จาก

ร่างอกีฝ่าย

'นายกินเหล้าเหรอ'
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ซังเหยียนตอบ 'อืม' 

เวินอ่ีฝานรู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งท่ีไม่สมควรท�าเลย 'นายเป็นแค่นักเรียน 

ช้ัน ม.ปลาย นะ มากนิเหล้าอะไรกนัเนีย่'

'ฉันหยิบผดิน่ะ กก็ระป๋องสแีดงเหมือนกนัหมด' ซังเหยียนเอ่ย 'นกึว่า

เป็นโค้ก'

'อ๋อ' เวนิอ่ีฝานไม่รูว่้าควรจะจดัการอย่างไรด ี เธอครุน่คดิไปมา จากนัน้ก็ 

เอ่ยข้ึน 'งัน้ฉันโทรหาซูเฮ่าอันให้แล้วกนั ให้เขามารบันายไป หรอืนายจะโทรหา

พ่อแม่นาย?...'

ซังเหยียนขัดจังหวะขึ้นทันที 'ฉันไม่ชอบรบกวนคนอื่นน่ะ'

ไม่ชอบรบกวนคนอื่น

งั้นก็น่าจะรวมฉันเข้าไปด้วยหรือเปล่า

'งัน้นาย...' เวนิอ่ีฝานครุน่คดิช่ัวครู ่ แล้วชีไ้ปท่ีบันไดด้านข้าง 'กน็ัง่ก่อน

แล้วกนัจะได้รูส้กึดข้ึีน'

'...'

เธอพูดต่อจนจบอย่างเนิบช้า 'ฉันกลับก่อนนะ'

ไม่รูว่้าซังเหยียนโมโหหรอืนกึข�า เขาจ้องเธอนิง่ คล้ายจะรูส้กึห่อเห่ียว

อยูบ้่าง พอผ่านไปครู่ใหญ่จงึโบกมือให้เธอ

'โอเค เธอกลับไปเถอะ'

พอเวนิอ่ีฝานได้ยนิแบบนีก้ก้็าวเท้าเดินไปทางร้านแมคโดนลัด์อีกครัง้ 

แต่เพยีงครูเ่ดยีวเธอกหั็นหน้ามา เห็นซังเหยยีนนัง่อยู่บนบันไดตรงนัน้ ท่าทาง

ผ่อนคลาย ผมดกด�าปรกลงมาตรงหน้าผาก ในเวลานีเ้ขาก�าลงัก้มหน้าอยูจ่งึเห็น

หน้าตาไม่ชัดเจน

เขาท�าตัวเหมือนคนน่าสงสารที่ไม่มีบ้านจะกลับ

เวินอี่ฝานถอนสายตากลับโดยพลันแล้วเดินต่อไปข้างหน้า

ผ่านไปเพียงชัว่ครูเ่ธอกช็ะงกัฝีเท้า ถอนใจออกมาแล้วเดนิกลบัไปหาเขา

'ซังเหยียน'
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ซังเหยียนไม่ได้เงยหน้าข้ึนมา ร้องอ้าไปเสยีงหนึง่อย่างใจลอย ถอืว่า

เป็นการตอบรบั

เวนิอ่ีฝานไม่เคยพบเจอเหตกุารณ์แบบนีก้เ็ลยไม่รูจ้ะช่วยอย่างไร เธอยัง

ดแูลตวัเองไม่ได้เลย ย่ิงไม่ต้องพดูว่าจะให้เธอไปดแูลคนอืน่ จงึเอ่ยออกมา 

ได้เพยีง

'นายเดินไหวมั้ย ฉันจะไปส่งนายที่ป้ายรถเมล์'

ช่ัวพริบตาต่อมาซังเหยียนก็เงยหน้าขึ้น หลังจากชะงักไปไม่กี่วินาที 

กย่ื็นมอืไปให้เด็กสาว

'ฉันยืนไม่ไหวอะ'

เวนิอีฝ่านเลยีรมิฝีปาก จบัข้อมอืเขาไว้ แล้วพยายามออกแรงดงึเขา 

ข้ึนมา

ตัวเขาไม่ขยับเลยสักนิด

เธอก็ออกแรงอีก

ยังคงไม่ขยับแม้แต่นิดเดียว

เวนิอีฝ่านนกึกลุม้ใจอยู่บ้างพลางย่อตวัลง 'ฉันจะข้ึนไปเรยีกซูเฮ่าอนั 

แล้วกนั'

ซังเหยียนมองเธอด้วยสหีน้าสงบนิง่แล้วเอ่ยปฏเิสธไป 'เธอกอ็อกแรง 

อีกหน่อยไม่ได้หรอืไง'

'ฉันดึงนายไม่ไหว ก็นายตัวหนักอะ' พูดไปก็ออกแรงดึงเขาอีกที  

'นายดู...'

เธอยังพูดไม่ทันจบ คราวนี้อีกฝ่ายก็ลุกขึ้นยืนอย่างสบายๆ

เวินอี่ฝานอึ้งไปโดยพลัน

ซังเหยียนยังยืนอยู่ที่เดิมแล้วออกค�าสั่ง 'ไป ไปป้ายรถเมล์กัน'

'...'

เวนิอีฝ่านรูส้กึแปลกใจอยู่นดิหน่อย แต่กอ็ธบิายไม่ถกู ท�าได้เพยีงพดู

อย่างแหยๆ 'จะให้ฉันพยุงยงัไง'
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ซังเหยียนครุ่นคิดครู่หนึ่ง 'ขอฉันเกาะไหล่ข้างนึงแล้วกัน'

เวนิอีฝ่านแอบไม่อยากให้เขามาเกาะไหล่ตวัเองเลย นึกไปถงึตอนท่ีดงึเขา

อยูน่านเมือ่ครูน่ี ้ เธอกลวัอยู่อย่างเดยีวว่าเขาจะเทน�า้หนกัท้ังหมดลงมาบนตวัเธอ 

ท�าให้เธอล้มคะม�าไปด้วย

'ฉันพยุงแค่แขนนายไม่ได้เหรอ'

ซังเหยียนยิ้มๆ 'งั้นเธอพยุงทั้งสองแขนได้เหรอ'

เวินอี่ฝานยังไม่เข้าใจ 'พยุงสองแขน? พยุงยังไงอะ'

เธอจนิตนาการไปถงึท่วงท่านัน้ รูส้กึว่าก็ไม่ต่างอะไรกบัการสวมกอด

'ถ้าเธอพยุงแขนฉันแค่ข้างเดียว' ซังเหยียนยกมุมปาก 'แต่อีกข้าง 

ฉันยืนไม่ไหวอะ'

'...'

เวนิอ่ีฝานใคร่ครวญสกัพกัใหญ่จงึค่อยจ�าใจตอบรบัไป คิดว่าระยะทาง 

กไ็ม่ได้ไกลมาก แค่กดัฟันกผ่็านไปแล้ว ถ้าจะให้ท้ิงคนเมาอย่างเขาไว้ท่ีนีก่ด็จูะ 

ไม่ค่อยดีนกั

เธอจึงเขยิบเข้าไป 'งั้นนายเกาะนะ'

ตอนท่ีซังเหยียนพดู กพ็ดูเสยีดบิดดีมีูเหตมีุผล หน้าด้านเสยีเหลอืเกนิ 

แต่พอลงมอืท�าจรงิเขากลบัมีท่าทีเก้ๆ กงัๆ ยกแขนไม่ขึน้อยูต่ัง้นาน

ท้ายท่ีสดุเวินอีฝ่านกร็อจนอ่อนใจ เลยยกแขนขวาเขาข้ึนมาวางบนไหล่

ของตวัเอง

ไม่รูว่้าเธอรูส้กึไปเองหรอืเปล่า ร่างของซังเหยียนดเูหมอืนจะแข็งท่ือไป

เล็กน้อย จากนั้นเธอก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนมีก้อนหินยักษ์มาทับร่างเหมือนท่ี

จนิตนาการไว้

เธอเหลือบมองหน้าเขาหลายแวบอย่างไม่รู้ตัว

พอเดินไปได้ระยะหนึ่ง จู่ๆ เวินอี่ฝานก็สัมผัสได้ว่าเด็กหนุ่มตัวสั่น 

เล็กน้อย คล้ายว่ากลั้นข�าไว้ไม่อยู่จึงหัวเราะออกมาเบาๆ เธอเงยหน้าข้ึน 

สายตาจบัจ้องไปท่ีลกัย้ิมข้างรมิฝีปากเขา แล้วกม็องข้ึนไปสบตา
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ซังเหยียนหัวเราะอยู่คนเดียว เจือไปด้วยลมหายใจอ่อนๆ คล้ายจะ 

เป่ารดลงมาท่ีคอเธอ

ท่าทางเขาเหมอืนก�าลงัเมาอ้อแอ้ เวนิอีฝ่านเอ่ยอย่างงนุงง 'นายหัวเราะ 

อะไรน่ะ'

อีกฝ่ายยังคงหัวเราะไม่หยุด 'ไม่มีอะไร'

'...' แววตาเธอแสดงถงึความประหลาดใจ แต่กพ็ยุงเขาเดนิขึน้หน้าต่อ

พอใกล้จะถึงป้ายรถเมล์ จู่ๆ ซังเหยียนก็เรียกเธอ 'เวินซวงเจี้ยง'

'หืม?'

'ฉันมีอะไรจะบอกเธอ'

'อะไรเหรอ'

'พอดเีม่ือกีฉั้นจ�าผดิ' ซังเหยียนย้ิมมุมปาก ลากเสยีงค�าสดุท้ายแล้ว 

กลบัไปวางท่ากวนโอ๊ยเหมือนเดมิ 'ท่ีฉันกนิไป...มันเป็นโค้กอะ'

เผลอแวบเดียวก็ขับมาถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัยหนานอู๋แล้ว

อาจเป็นเพราะได้พักผ่อนบนรถสกัครู ่ มู่เฉิงอวิน่จงึดมีูชวีติชวีาข้ึนไม่น้อย 

เขาลงจากรถพลางยกย้ิม ไม่ได้ขอร้องให้ซังเหยยีนเข้าไปส่งด้านใน เพียงแต่

กล่าวขอบคณุพวกเขา

เวินอ่ีฝานโบกมือให้เขา จากนั้นก็เหลือบมองประตูมหาวิทยาลัย 

เสียหลายแวบ

เม่ือเธอหันหน้ามาก็ปะทะเข้ากับสายตาของซังเหยียนพอดี เธอจึง 

ถอนสายตากลบัทันใด

จากนั้นก็เงียบงันกันมาตลอดทาง

จนกระทั่งซังเหยียนเอ่ยถามขึ้นว่า "คนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานเธอ?"

"เป็นเดก็ฝึกงานท่ีเพิง่มาใหม่น่ะ" เวนิอีฝ่านตอบ "เหมอืนเขาจะเป็น 

รุน่น้องท่ีนายรูจ้กั?"

ซังเหยียนเอ่ยเสียงเรียบ "งั้นเหรอ"
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เมือ่ขับเข้ามาในลานจอดรถของเขตชมุชน พอเท้าแตะพืน้เธอกต็ระหนกั 

ได้ว่าเหล้าท่ีตวัเองดืม่ไปนัน้แรงอยู่ไม่น้อย เวลานีเ้ธอรูส้กึเหมอืนตวัลอย เหมือน

โลกก�าลงัเอนไปมา

ซังเหยียนลงจากรถช้ากว่าเธอไม่กีว่นิาที ก�าลงัจะหยิบกญุแจมาลอ็ก

ประตูรถ กส็งัเกตเห็นท่าทีของหญิงสาวเลยถามข้ึนทันที

"เป็นอะไร"

เมือ่เวนิอ่ีฝานได้ยินเสยีงเขา จู่ๆ  เธอกน็กึถงึภาพท่ีมูเ่ฉิงอว่ินถกูรดัคอ

จนหน้าแดงก�า่ข้ึนมา เลยเอือ้มมอืไปกดหมวกท่ีตดิกบัเสือ้กนัหนาวของตวัเองไว้

ทันที

"ฉันไม่เป็นไร..."

"..."

ซังเหยยีนรูส้กึว่าท่าทีของเธอดแูปลกๆ แต่พอดจูากสหีน้าแล้วกไ็ม่มีอะไร

ผดิปกต ิเขาจ้องหน้าเธอไม่กีว่นิาทีกถ็อนสายตากลบัแล้วเดนิไปทางลฟิต์

เวินอี่ฝานเดินตามมาด้านหลังอย่างเชื่องช้า

เขาเข้าไปรอในลิฟต์สักครู่แล้วหญิงสาวถึงเดินตามเข้ามา พอเธอ 

เดินเข้าไปด้านในก็ยืนพิงผนังลิฟต์ทันที

หลงัจากนัน้ลฟิต์กเ็คลือ่นข้ึนไปจนถึงช้ันสบิหก เวนิอ่ีฝานเห็นประตลูฟิต์

เปิดออก เธอก�าลงัจะก้าวเท้าเดนิออกไป แต่เป็นเพราะยืนนานเกนิไปจงึรูส้กึ

ขาอ่อนแรง ปลายเท้ากลบัไม่มีแรงข้ึนมาเสยีดือ้ๆ

ขณะเดยีวกนัซังเหยียนกหั็นมาคล้ายอยากจะพูดอะไรบางอย่างกบัเธอ 

แต่ยงัไม่ทันได้พดูร่างของเวนิอีฝ่านกเ็ซมาด้านหน้า เธอรูส้กึควบคมุอะไรไม่ได้ 

แล้วพลนัคว้าแขนชายหนุม่ไว้ อีกมือหนึง่กค็ว้าเนกไทเขา

ใบหน้าเวินอี่ฝานกระแทกเข้ากับแผ่นอกของชายหนุ่ม

ช่ัวพรบิตานัน้กลิน่หอมไม้จนัทน์จากร่างเขากป็กคลมุใบหน้าของเธอ

ไว้หมด

ซังเหยียนก็ค้อมตัวตามลงไป



First Frost วันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ 228

เธอเงยหน้าข้ึนมาทันที ปลายจมูกจึงแตะเข้ากับคางของเขา เธอ 

ผงะถอยหลังไปก้าวหนึ่ง

ตอนนี้ประตูลิฟต์ก�าลังจะปิดลง

ภาพเบื้องหน้าราวกับหยุดชะงัก

คนที่ได้สติก่อนคือซังเหยียน

ชายหนุ่มยืนตัวตรงพลางจัดเนกไทท่ีเธอดึงจนเบ้ียวแล้วกดปุ่มเปิด 

ประตลูฟิต์อย่างไม่รบีร้อน เขาเอียงคอมองเธออย่างมีความนยัแอบแฝง

"ครั้งนี้เป็นเพราะอะไรอีกล่ะ"

เวินอี่ฝานอธิบาย "โทษที ฉันยืนไม่ค่อยไหวน่ะ"

"เมือ่กีฉั้นเพ่ิงถามเธอเองนะ" ซังเหยียนเอ่ยพลางครุน่คดิ "เธอบอกว่า

ยืนไหวไม่ใช่เหรอ"

"..."

เงียบไปสามวินาที

ดูจากความเงียบงันภายในลิฟต์ เหมือนซังเหยียนจะได้ข้อสรุปจาก

เหตกุารณ์นี ้จู่ๆ  เขากเ็รยีกเธอ

"เวินอี่ฝาน"

เวินอี่ฝานเงยหน้าขึ้นช้าไปหนึ่งจังหวะ "หา?"

ซังเหยียนมองส�ารวจตรวจสอบร่างเธอแล้วเลกิคิว้ "เธอคดิจะจบีฉัน?"

"..." สมองของเธอเบลอไป ยังคิดตามไม่ทันในชั่วขณะ "อะไรนะ"

"ถ้าเธอคดิแบบนีก้บ็อกกนัมาตรงๆ ไม่แน่..." ซังเหยียนค้อมตวัลงมา

เลก็น้อยให้อยู่ในระดบัสายตาเธอ เขาลากเสยีงค�าสดุท้าย ชะงกัไปสองวนิาที

แล้วกเ็อ่ยเสรมิอย่างไม่รบีร้อน "ฉันจะได้ลองเอาไปคดิด"ู
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ทั้งสองคนเขยิบเข้าใกล้กันในทันใด

กลิน่อายของชายหนุม่ท่ีคุน้เคยกดทับลงมา ใบหน้าอยู่ห่างกนัแค่คบื

เขามีตาสองช้ันบางๆ หางตาเชิดขึ้น แฝงไปด้วยความเฉียบคมท่ีมี 

มาตัง้แต่เกดิ เวลาจ้องใครเหมือนกบัก�าลงัตรวจสอบ ดแูคลน ไร้หัวจติหัวใจ 

และเย็นชา

เวลานีเ้ขาค้อมตวัลงมาอยู่ในระดบัเดยีวกบัสายตาเธอ ลดความรูส้กึ 

ห่างเหินออกไปได้บ้าง

เวนิอ่ีฝานกลบัไปยืนพงิผนงัลฟิต์แล้วมองไปท่ีชายหนุม่โดยไม่ได้หลบตา 

ความคดิของเธอคล้ายจะเหนยีวหนดื เธองนุงงเลก็น้อย รูส้กึเพยีงว่าท่ีเขาพดูมา

ต้องไม่ใช่ค�าแนะน�าท่ีดแีน่ จงึตอบกลบัไปอย่างมแีบบแผน

"ฉันยังไม่คิดเรื่องนี้ชั่วคราว"

ซังเหยียนยืนตวัตรง ยังคงยกมุมปากอยู่ ก็ไม่รูว่้าเขาเช่ือหรอืไม่เช่ือ

เวนิอ่ีฝานครุน่คดิครูห่นึง่ เหมือนว่าเธอไม่อาจควบคมุความคดิได้ จงึ

พดูเสรมิอย่างเป็นงานเป็นการ

"เอาไว้วันหลังฉันคิดเรื่องนี้แล้วฉันค่อยบอกนายนะ"

"..."

บทที่
36

ขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว
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พดูจบเวนิอีฝ่านก็ไม่รอให้เขาตอบสนอง ก้าวเท้าเดนิออกไปด้านนอก

อย่างมัน่คง เธอรูส้กึว่าตัวเองเดินตรงแล้ว แต่ฝีเท้ากลบัหนกัอึง้อย่างเห็นได้ชัด 

เวลายกกต้็องออกแรงมาก และรูส้กึคล้ายว่าก�าลงัย�า่ลงไปบนปุยฝ้าย

ในท่ีสดุซังเหยยีนกส็งัเกตเห็นท่าทางผดิปกตขิองเธอ "คนืนีเ้ธอกนิไป 

กีแ่ก้ว"

เวินอี่ฝานชะงัก "แก้วเดียว"

"แก้วเดียว? กินอะไรไป"

หญิงสาวส่ายหน้า "ไม่รู้"

ซังเหยียนขมวดคิว้ น�า้เสยีงไม่ค่อยน่าฟังนกั "เธอไม่รู ้แล้วกก็นิไปมัว่ๆ?"

"เสี่ยวเถียนเป็นคนเอามาให้ฉันอะ"

เธอเหมือนกับหุ่นยนต์ ถามอะไรก็ตอบอย่างนั้น มองดูแล้วก็ไม่ได ้

ต่างไปจากตอนปกตเิท่าไหร่ ถ้าไม่ใช่เพราะประโยคท่ีเธอเพิง่พดูออกมาเม่ือครู่  

ซังเหยียนคงดูไม่ออกเลยว่าเธอเมา

เขากลวัว่าหญิงสาวจะล้ม จงึเดนิข้ึนหน้าแล้วย่ืนมือไปพยุงเธอ "ยืนดีๆ "

เวนิอ่ีฝานเหลอืบเห็นท่าทีของเขา เธอก็ผงะถอยหลงัทันที แล้วยกมือไป

กดหมวกท่ีติดอยู่กบัเสือ้กนัหนาวอีกครัง้

"ซังเหยียน"

"...?"

เวนิอ่ีฝานจ้องดวงตาคูน่ัน้พลางเม้มปากจนเป็นเส้นตรง จู่ๆ  กโ็พล่งออกมา

อย่างจรงิใจเหลอืเกนิ เหมือนจะเขยิบเข้าไปใกล้ชายหนุม่ตรงหน้า

"ฉันรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันก็ดีกับนายนะ"

ซังเหยียนชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะได้ยินเธอพูดต่อ

"นายว่าอะไรมา ฉันก็ไม่เถียง เชื่อฟังนายทุกอย่าง"

ชายหนุ่มเก็บมือกลับ เอ่ยเสียงเรียบ "เธออยากจะพูดอะไร"

"เพราะฉะนัน้ฉันอยากปรกึษากบันายเรือ่งนงึ" เวนิอ่ีฝานอยากอาเจยีน

อยู่เลก็น้อย พอเดนิเข้าไปใกล้กไ็ด้กลิน่อายจากร่างเขา เลยรูส้กึสบายข้ึนมาบ้าง 
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"นายอย่ารดัคอฉันได้ม้ัย"

ซังเหยียนงุนงง "...?"

"ฉันอยาก..." เธอพูดทีละค�า "หายใจให้สบายๆ หน่อย"

"..."

ในขณะท่ีเธอพดู ซังเหยียนกส็งัเกตเห็นว่าเธอกดหมวกอยู่ตลอด และ

ด้วยเหตุนี้เขาเลยนึกไปถึงที่ตัวเองท�ากับมู่เฉิงอวิ่นก่อนหน้านี้ มุมปากเขา

กระตุกเลก็น้อย รูส้กึพดูไม่ออกอยู่บ้าง ก่อนจะคว้าแขนเธอเอาไว้

เวนิอ่ีฝานยงัไม่ยอมปล่อยมือ ภาษากายของเธอแฝงไปด้วยความระมัดระวงั

"พอได้แล้ว" ซังเหยียนร้องหึ แต่เขากลับแตะตัวเธออย่างเบามือ  

"ฉันจะไม่แตะหมวกเธอ"

"..."

พอเวนิอ่ีฝานได้ยนิแบบนัน้สหีน้าเธอกแ็สดงอาการเช่ือครึง่ไม่เช่ือครึง่

ก่อนจะค่อยๆ ปล่อยมือออก

ซังเหยียนพยงุเธอเดินไปทางประตูบ้าน เขามองใบหน้าด้านข้างของ

หญิงสาวแล้วกห็ลบุตาลงจ้องท่ีแขนเธอซ่ึงนุม่นิม่เสยีจนคล้ายกบัไม่มกีระดกู 

ก่อนจะพดูเสยีงเบาจนแทบไม่ได้ยิน

"เธอไม่โดนท�าแบบนั้นหรอก"

หลงัจากเข้ามาในบ้านเวินอีฝ่านกเ็ปลีย่นมาสวมรองเท้าแตะแล้วเดนิไป

ทางห้องของตวัเองทันที แต่เพิง่เดนิไปได้ไม่กีก้่าวกถ็กูซังเหยียนลากกลบัมา

ท่ีโซฟา

"นั่งลง"

เวนิอ่ีฝานร้องอืมแล้วมองซงัเหยียนท่ีก�าลงัต้มน�า้ จากนัน้เขากต็รงไปยัง

ห้องครวั

เพียงครู่เดียวเขาก็หันหน้ามาเอ่ยเสริมอีกว่า "อย่าแตะกาต้มน�้า"

ไม่รูว่้าเขาจะไปท�าอะไร เวนิอ่ีฝานเพยีงแต่พยักหน้า เวลานีเ้ธอรูส้กึ 
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ปวดท้อง หนงัตาจะปิดอยู่แล้ว เธออยากด่ืมอะไรร้อนๆ แล้วกอ็ยากไปนอนเลย

เธอรออยู่สกัครู ่ พอเหลอืบไปเห็นน�า้ท่ีเดอืดอยู่ข้างๆ สหีน้าเธอกค็ลายลง 

อยากจะเทน�า้ร้อนใส่แก้วมาดืม่จงึย่ืนมือออกไป

ทันใดนั้นเสียงของซังเหยียนก็ดังขึ้น "ท�าอะไรน่ะ"

"..." เวินอี่ฝานหดมือกลับทันที

เธอเกดิความรูส้กึกนิปูนร้อนท้องเหมอืนไปแตะของของคนอ่ืนท้ังๆ ท่ี

ยังไม่ได้รบัอนญุาต

ซังเหยียนเดนิกลบัมานัง่ลงข้างเธอ เขาหยิบกระปุกน�า้ผึง้มาด้วย แล้ว

ตกัน�า้ผ้ึงลงไปในแก้วไม่กีช้่อน จากนัน้กเ็ทน�า้เย็นลงไปนดิหน่อยผสมกบัน�า้ร้อน

เขายังไม่ได้ถอดชุดสทูออก ท�าให้เห็นถงึไหล่กว้างและช่วงขายาว บุคลกิ

ของเขาดูเป็นทางการมากขึน้หน่อย ลดความไม่จรงิจงัลงไปหลายส่วน

เวนิอีฝ่านสงัเกตเครือ่งแต่งกายของเขาอกีครัง้ "วนันีท้�าไมนายแต่งตวั

แบบนีอ้ะ"

ซังเหยียนไม่ตอบ วางแก้วลงตรงหน้าเธอ "กินไปซะ"

เวนิอีฝ่านรบัมาแล้วดืม่ลงไปหลายอึกอย่างอดือาด ก่อนจะถามต่อว่า 

"นายหางานได้หรอืยงั"

อีกฝ่ายกว็างท่าเย็นชาเสยีเหลอืเกนิ ยังคงไม่ตอบเธอ แต่บรรยากาศ

กลับไม่ได้เย็นชาตามไปด้วย เพราะหลังจากท่ีเวินอ่ีฝานเมา เธอก็จะพูด

มากกว่าปกตินดิหน่อย

"นายได้งานตั้งแต่เมื่อไหร่อะ"

แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นค�าถาม แต่ดเูหมอืนเธอจะไม่แคร์เลยว่าเขาจะตอบ

หรือไม่ กลบัเป็นฝ่ายถามขึน้เองอยู่อย่างนัน้

"งานนี้ยังต้องใส่สูทด้วย?"

ซังเหยียนเผยรอยยิ้มออกมา "เธอนี่ค�าถามเยอะเหมือนกันนะ"

เวินอี่ฝานกะพริบตาทีหนึ่ง

"แต่ตอนนี้ฉัน..." พอซังเหยียนเห็นเธอดื่มไปเกือบครึ่งแก้วแล้วจึง 
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ลกุข้ึนยืน "ไม่อยากจะคยุกบัคนข้ีเหล้าอย่างเธอหรอก"

เวนิอีฝ่านรูส้กึเหมือนตวัเองถกูใส่ความ จงึโต้แย้งข้ึนมาทันที "ฉันกนิแค่ 

แก้วเดยีวเองนะ"

ซังเหยียนไม่สนใจเธอ เขาเดินไปทางห้องครัว

เวนิอีฝ่านท่ีอยูด้่านหลงักพ็ดูขึน้อีกว่า "ตอนวนัท่ีนายรบัปรญิญา กรอกไป

ต้ังสบิกว่าขวด นัน่สถิงึจะเรยีกว่าข้ีเหล้า"

เขาชะงักไปโดยพลันก่อนจะหันหน้ามา "เธอรู้ได้ยังไง"

หญิงสาวตอบตามตรง "มู่เฉิงอวิ่นบอก"

"..."

"ท�าไมนายถึงดื่มเยอะขนาดนั้นล่ะ"

เงียบไปพักใหญ่ ซังเหยียนก็ถอนสายตากลับ

"เรื่องมันผ่านไปนานมากแล้ว ฉันลืมไปตั้งนานแล้วล่ะ"

"ออ" เวินอีฝ่านดืม่น�า้ผสมน�า้ผึง้ไปคร่ึงแก้ว พลนัรูส้กึสมองปลอดโปร่ง

ข้ึนมาบ้าง ท้องกไ็ม่ได้ปวดขนาดนัน้แล้ว "งัน้วันหลงันายกด็ืม่น้อยๆ หน่อยนะ"

ซังเหยียนไม่ตอบ เขาเดินเข้าไปในห้องครัวทันที

ผ่านไปไม่นานชายหนุม่กย็กชามโจ๊กมาวางไว้ตรงหน้าเวินอีฝ่าน แล้ว

เขากก็ลบัไปนอนท่ีโซฟา เหมอืนกบัว่าในท่ีสดุกจ็ดัการเรือ่งราวเสรจ็สิน้ ก่อนจะ

พดูไปตามใจ

"กินเสร็จก็ไปนอนซะ"

"..."

ในเวลานีเ้วนิอ่ีฝานตระหนกัได้ถงึโชคดท่ีีมีรมูเมต เธอแอบคดิว่าซังเหยียน

เป็นคนดมีาก ถ้าวนัหลงัเขาเกดิป่วยข้ึนมา เธอกจ็ะดแูลเขาเป็นการตอบแทน

แน่นอน

ชายหนุ่มนอนเล่นมือถืออยู่บนโซฟา

เวนิอ่ีฝานค่อยๆ ทานโจ๊กไป ขณะก�าลงัจะเอ่ยขอบคณุ มือถอืของเขา 

กดั็งข้ึน
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ซังเหยียนรับสายทันที "ว่า?"

เหมือนว่าเขาจะเป็นแบบนี้มาตลอด เวลาคุยโทรศัพท์กับคนท่ีรู้จัก 

จะไม่ทักทายแม้สกัประโยคเดยีว คล้ายกบัว่าเขาไม่มคีวามอดทนเอาซะเลย 

พอเอ่ยปากน�า้เสยีงกเ็หมือนกบัให้อีกฝ่ายรบีๆ ผายลมให้เสรจ็

เวินอี่ฝานเลยต้องกลืนค�าขอบคุณลงไปด้วยเหตุนี้

ไม่รูว่้าทางปลายสายพูดอะไรมา ซังเหยียนจงึถามข้ึนว่า "วันเกดิใครนะ"

"อ๋อ เธอก็ไม่ต้องโทรมาเตือนพ่ีเป็นพิเศษขนาดน้ีก็ได้" ซังเหยียน 

เอ่ยด้วยน�า้เสยีงเอือ่ยเฉ่ือย ฟังแล้วดเูหมอืนเขาจะไม่แคร์เลยสกันดิ "ฝากบอก

ต้วนจยาสวี่ด้วยนะว่าอายุอย่างเขาเนี่ย แค่งานวันเกิด ท�าเหมือนมีอะไร 

จะประกาศให้โลกรูอ้ย่างนัน้แหละ"

"..."

"ถ้าอยากจัดงานวันเกิดจริงก็แอบจัดเป็นการส่วนตัวก็สิ้นเรื่องแล้ว"  

ซังเหยยีนชะงกัไปไม่กีว่นิาทีแล้วหัวเราะพรวดออกมา "พ่ีแก่ตรงไหน เธอ 

บอกให้เขาท่ีเกดิปีแปดศนูย์ว่าอย่ามาใช้ลกูไม้นีห้ลอกเงนิพ่ีท่ีเกดิปีเก้าศนูย์

เลย"

"พอได้แล้ว รีบไปอ่านหนังสือซะ" ซังเหยียนเอ่ย "เดือนหน้าก็จะ 

สอบเข้ามหา'ลัยแล้ว ท�าไมต้องมายุ่งกับเรื่องบ้าบอพวกนี้ด้วย วางล่ะ"

พอเขาวางสาย ภายในบ้านก็เงียบลงตามไปด้วย

สมองของเวินอ่ีฝานท�างานได้เช่ืองช้ามาก เธอนึกข้ึนได้เรื่องหนึ่ง  

"นายเกดิเดือนมกรา ปีเก้าศนูย์ไม่ใช่เหรอ"

ซังเหยียนเหลือบมองเธอ "ท�าไม"

"เหมือนว่าวันเกิดนายอยู่หลังวันปีใหม่วันเดียวเอง" เวินอี่ฝานพูด  

"งั้นก็ห่างจากปีแปดเก้าแค่สองวัน"

ซังเหยียนก�าลงัเล่นมอืถอือยู ่ คล้ายไม่เข้าใจในสิง่ท่ีเธอพดู เลยเอ่ยด้วย

น�า้เสยีงไม่ค่อยจรงิจงั

"เธอจ�าเรื่องของฉันได้แม่นเหมือนกันนี่"
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เวนิอีฝ่านชะงกัไปครึง่จังหวะ ก่อนจะเอ่ยเบาๆ "เพราะวนัเกดินายจ�าง่ายไง"

"อ๋อ" ดูท่าซังเหยียนจะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ สหีน้าดเูหมือนจะอารมณ์ดี 

"อมื กจ็�าง่ายจรงิๆ แหละ"

พอเวนิอีฝ่านทานโจ๊กเสรจ็กก็ล่าวขอบคณุซังเหยียนแล้วกลบัห้องตนเอง

ไป

ขณะอาบน�า้ ด้วยไอน�า้ท่ีลอยฟุ้งข้ึนมา ความคดิเธอกค่็อยๆ แจ่มชัดข้ึน 

เธอนกึย้อนไปถงึเรือ่งโง่ๆ ท่ีตวัเองท�าและค�าพูดโง่ๆ ท่ีพูดออกไป แล้วเธอ 

กม็าหงดุหงดิใจเอาภายหลงั นกึเสยีใจอีกครัง้ท่ีตวัเองดืม่เหล้าไปในคนืนี้

ความเมามายที่ยังหลงเหลืออยู่ท�าให้เวินอี่ฝานง่วงงุนจนถึงที่สุด

พอออกจากห้องน�า้เธอกน็อนคว�า่หน้าลงบนเตยีง หนงัตาหนกัอ้ึงจน

แทบจะลมืไม่ขึน้ ไม่มีก�าลงัท่ีจะไปนกึถงึเรือ่งราวในคนืนีอ้กี ขณะสะลมึสะลอื

เธอกน็กึถงึตอนท่ีซังเหยียนยัดน�า้ผสมน�า้ผึง้ใส่มือเธอ

อบอุ่นจนถึงที่สุด

ความอุ่นนั้นคล้ายว่าจะแผ่ซ่านจากปลายนิ้วไปทั่วร่าง

ก่อนท่ีสตขิองเธอจะหลดุลอยไปกม็คีวามคดิหนึง่ผดุขึน้มาอย่างควบคมุ

ไม่อยู่

เธอหวังว่าซังเหยียนจะอยู่ที่นี่นานขึ้นอีกหน่อย

อาจเป็นเพราะค�าพดูของมู่เฉิงอวิน่ในคนืนี ้ พอเวินอีฝ่านหลบัไปเธอ 

ก็ฝันถึงวันท่ีตนเองรับปริญญา ทว่าภาพก็ดูเลือนรางไปบ้าง มองดูแล้ว 

รู้สึกเสมือนจริง แต่ก็ไม่เหมือนความจริงสักเท่าไหร่ ท�าให้เธอท่ีอยู่ในฝัน 

แยกไม่ออกว่านีเ่ป็นเรือ่งจรงิหรอืภาพลวงตา

ในความทรงจ�าเหมือนกบัว่าพธิรีบัปรญิญาบัตรจะจบลงในช่วงบ่าย

เวนิอีฝ่านสวมชุดรบัปรญิญา ในมือถอืใบปรญิญาบัตรอยู่ เธอเดนิออกมา

จากห้องประชุมพร้อมกบัเพือ่นร่วมหอตามกระแสคน
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ภายนอกมผู้ีคนมากมาย ส่วนใหญ่กส็วมชุดรบัปรญิญาก�าลงัถ่ายรปูกบั

เพ่ือนๆ และญาตพิีน้่อง ภายในมหาวทิยาลยัมคีนเดนิไปมาขวกัไขว่ ตลอดทาง 

ท่ีเดนิไปกพ็บกบัคนรูจั้กอยู่ไม่น้อย

บางครั้งเวินอี่ฝานก็ถูกดึงไปถ่ายรูปด้วยไม่กี่ใบ

เพราะนักศึกษาช้ันปีท่ีสี่ต้องฝึกงานไปด้วย นักศึกษาสาวหลายคน 

ต่างกยุ่็งแต่เรือ่งของตวัเอง ไม่ได้พบหน้ากันมาสกัระยะแล้ว ในเวลานีพ้วกเธอจงึ

เม้าท์มอยกนัถงึประสบการณ์การฝึกงานท่ีพบเจอมาเสยียกใหญ่

หลงัจากหัวข้อสนทนาหนึง่จบลงไป เวนิอีฝ่านกไ็ด้ยนิเพ่ือนร่วมหอคนหนึง่

เอ่ยว่า 'จรงิส ิเม่ือกีต้อนท่ีฉันรบัปรญิญาบัตรลงมา ฉันเห็นหนุม่หล่อมากกกกกก 

อยู่ตรงแถวหลงั ไม่รูเ้หมือนกนัว่าเขาอยู่คณะไหน'

เพือ่นร่วมหออีกคนหนึง่กเ็อ่ยข้ึนว่า 'โธ่! ท�าไมเธอไม่เรยีกให้ฉันดดู้วยล่ะ!'

'จะโทษฉันได้ไง ตอนนั้นพวกเราก�าลังรอข้ึนเวทีไปรับปริญญาบัตร  

ขืนรอให้พวกเธอลงมา พอฉันจะบอกพวกเธอกห็าหนุม่หล่อคนนัน้ไม่เจอแล้ว 

ฉันยังรูส้กึเหมือนตาลายไปเลย'

'โอเค ฉันจะถือว่าเธอตาลายก็แล้วกัน'

เวินอี่ฝานฟังพวกเธอสนทนากันก็อดยิ้มไม่ได้

ผ่านไปไม่นานท้ังสีค่นกถ็กูเพือ่นคนหนึง่ท่ีรูจ้กัตะโกนเรยีกให้ไปถ่ายรปู

เวนิอ่ีฝานถกูเพือ่นร่วมหอจงูไป เธอถกูจดัให้ยืนอยู่ต�าแหน่งตรงกลางๆ 

หญิงสาวจ้องไปท่ีเลนส์กล้อง ริมฝีปากโค้งข้ึนเป็นรอยยิ้มบางๆ ช่างภาพ 

ยกกล้องถ่ายรปูไว้ ปากกน็บัถอยหลงัเสยีงดงั

'สาม สอง...'

ตัวเลขสุดท้ายยังไม่ทันได้ตะโกนออกมา จู่ๆ เวินอี่ฝานก็ได้ยินเสียง 

คนตะโกนเรียกช่ือเธอท่ามกลางผู้คนท่ีวุ่นวาย เสียงนั้นไม่เบาไม่ดัง ทว่า 

รูส้กึคุน้หูเหลอืเกนิ เธอหยุดหายใจไปโดยพลนั หันไปกวาดตามองรอบด้าน

ทันที

ช่างภาพร้องเอ๊ะ 'รุ่นพี่ จู่ๆ ท�าไมพี่ขยับล่ะครับ'
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เพื่อนร่วมหอที่อยู่ด้านข้างก็ถามขึ้น 'มีอะไรเหรอ'

เวนิอ่ีฝานยังคงมองไปรอบๆ รูส้กึแปลกใจอยู่บ้าง 'เหมอืนฉันจะได้ยินเสยีง

คนตะโกนเรยีกฉันน่ะ'

'หา?' เม่ือได้ยนิค�าพดูนี ้ เพือ่นร่วมหอกม็องไปรอบๆ 'เธอฟังผดิไป 

หรอืเปล่า ฉันไม่ได้ยินเสยีงใครตะโกนเรยีกเธอเลยนะ อาจมีคนท่ีชือ่คล้ายเธอม้ัง 

คนเยอะออกขนาดนี.้..'

สิ่งที่เพื่อนร่วมหอพูดต่อจากนั้นเวินอี่ฝานได้ยินไม่ค่อยชัดแล้ว

สายตาเธอมองนิ่งไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

เงาหลงัของชายหนุม่รูปร่างผอมสงู เหมือนเขาจะมาร่วมงานรบัปรญิญา

ของใครบางคน ในเวลานีเ้ขาก�าลงัก้มหน้าดมืูอถอืพลางเดนิไปยังมมุท่ีมคีนน้อย

เขาค่อยๆ ออกห่างจากความครึกครื้นและเสียงเอะอะโวยวายตรงนี้

ช่ัวพรบิตานัน้เวนิอ่ีฝานพลนันกึถงึเหตกุารณ์เมือ่สีปี่ก่อน คนืนัน้เป็น 

คืนท่ีฝนตกพร�าๆ ท่ัวฟ้า

แม้ว่าฝนจะตก ทว่าอากาศก็ยังคงร้อนอบอ้าว

หนุม่น้อยส่งเธอกลบัมายังตกึท่ีพักอาศยัอย่างเงยีบๆ ความภาคภมิูใจ

บนใบหน้าเขาพงัทลายลงจนไม่มีเหลอื หนุม่น้อยท่ีดมีูชีวติชีวาตัง้แต่แรกเจอนัน้ 

คล้ายว่ามีคนไปบ่มเพาะความต�า่ต้อยไว้ในตวัเขาซ่ึงไม่อาจปิดบังได้อีกต่อไป

ภายในตรอกที่ยาวไกลเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุด

เขาหันหลงัเดนิจากไปอย่างเงยีบๆ เดนิออกจากโลกของเธอไปทีละก้าว

ในขณะท่ีก�าลังเคลิ้มฝัน เงาร่างของสองคนนี้คล้ายว่าจะทาบทับเข้า 

ด้วยกนั

สมองเวินอ่ีฝานว่างเปล่าในทันใด เธอก้าวไปทางนั้นก้าวหนึ่งอย่าง

ควบคุมไม่อยู่ ในชั่วพริบตาต่อมาก็ถูกเพื่อนร่วมหอดึงรั้งไว้

'เสี่ยวฝาน เธอจะไปไหน'

ช่างภาพก็พูดขึ้นทันที 'รุ่นพี่ ถ่ายอีกรูปนะครับ!'

เวินอี่ฝานถอนสายตากลับอย่างงุนงง
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เธอเพยีงแต่รูส้กึว่าในเวลานีเ้ขาจะต้องอยู่ท่ีเมอืงหนานอู๋แน่ ไม่มทีาง 

จะมาปรากฏตัวในเมืองอ๋ีเหอซ่ึงอยู่ไกลออกไปหลายพนักโิลเมตรได้

ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องมาปรากฏตัวที่นี่

เวินอี่ฝานถ่ายรูปจนเสร็จอย่างใจลอยแล้วมองไปทางนั้นอีกครั้ง

ภาพที่เห็นเมื่อนาทีที่แล้วคล้ายเป็นเพียงภาพลวงตา

เงาร่างที่คุ้นเคยนั้นหายไปท่ามกลางผู้คน มองไม่เห็นร่องรอยใดอีก

เวินอี่ฝานตื่นขึ้นมาจากความฝัน

เธอรูส้กึคอแห้งผาก จงึลกุข้ึนเปิดโคมไฟตรงหัวเตยีง แสงสว่างจ้าบาดตา

จนรูส้กึเจบ็ เธอขมวดคิว้ ยังคงรูส้กึคล้ายใจลอย

ความทรงจ�าในความฝันแจ่มชัดเหลือเกิน

ทว่าในเวลานี้เวินอี่ฝานก็จ�าไม่ค่อยได้แล้วว่าวันท่ีรับปริญญาเธอเห็น 

เงาร่างนัน้จรงิ หรอืเป็นเพยีงความฝันท่ีแต่งแต้มสสีนัให้กบัความทรงจ�าของเธอ

หญิงสาวเหม่อลอยอยู่ครู่หนึ่ง ผ่านไปครู่ใหญ่ก็หลับตาลง

เธออาจจะได้รบัผลกระทบมาจากความฝัน อาจเป็นเพราะตอนนีเ้ป็น

เวลากลางคนืด้วย จงึท�าให้อารมณ์เธอท่วมท้น

ในเวลานี้เวินอี่ฝานอารมณ์ขุ่นมัวถึงที่สุด

ความง่วงงนุหายไปเป็นปลดิท้ิง เธอจงึตดัสนิใจลกุจากเตยีงเพ่ือจะออกไป 

เทน�า้มาดืม่สกัแก้ว

เวินอ่ีฝานกลัวว่าจะรบกวนซังเหยียนจึงไม่สวมรองเท้าแตะแล้วเปิด 

ประตหู้อง เดนิไปท่ีห้องรบัแขกด้วยฝีเท้าเบาท่ีสดุ ขณะก�าลงัจะเดนิไปนัง่ 

ท่ีโต๊ะน�า้ชา เสยีงเปิดประตกูด็งัมาจากด้านหลงั

เวินอี่ฝานชะงักฝีเท้าทันที

เธอหันไปมองกเ็ห็นซังเหยียนเดนิออกมาจากห้อง เขาสวมชุดอยู่บ้าน

แบบสบายๆ เสือ้แขนสัน้และกางเกงขาสัน้ หน้าตาแฝงไปด้วยความง่วงงนุ

เลก็น้อย เหมอืนว่าเขาจะลกุมาเข้าห้องน�า้ พอหางตาเขาเหลอืบเห็นเธอกเ็อียงคอ



39难哄 2

พลางพดูไปเรือ่ยเป่ือย 

"ละเมออีกแล้ว?"

"..."

"อะไรเป็นตวักระตุน้ท�าให้เธอละเมอกนัเนีย่" อาจเป็นเพราะซังเหยียน

เพิง่ต่ืน น�า้เสยีงของเขาเลยทุ้มต�า่และแหบพร่า "เมาแล้วยังละเมอได้ด้วย?"

เมื่อเธอเห็นเขาในเวลานี้ ความฝันเมื่อครู่ก็ถาโถมเข้าใส่

ความคิดของเวินอ่ีฝานถูกครอบง�าด้วยเงาร่างของชายหนุ่มคนนั้น 

ที่ยิ่งเดินยิ่งไกลออกไปจากผู้คนมากมาย

ในพืน้ท่ีท่ีเงยีบสงดั สายตาท่ีพร่ามัวกค็ล้ายกบัแฝงไปด้วยความลุม่หลง

แรงปรารถนาในใจเธอซัดสาดขึ้นมา

เธอนึกไปถึงค�าพูดของซังเหยียนที่เคยพูดไว้

'อยู่ดีๆ เธอก็วิ่งออกมากอดฉันไว้'

อย่างไรก็ตามเขาคงไม่รู้หรอก

เขาคงคิดว่าเธอก�าลังละเมอ

เขาไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เธอมีสติดีอยู่

เวินอี่ฝานค่อยๆ เดินเข้าไปหาชายหนุ่ม

ซังเหยยีนเว้นท่ีไว้ให้เธอ พดูไปพลางหาว "ครัง้นี้ไม่แต๊ะอ๋ังฉันแล้ว?"

ขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว

เธอจะท�าตามใจตัวเองเพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว

ราวกบักลบัไปสูช่่วงกลางฤดรู้อนอันอบอ้าวหลงัจากท่ีสอบเข้ามหาวทิยาลยั

เสรจ็

ในตอนนัน้เธอยงัคงเป็นสาวน้อย เธอจ้องเงาหลงัของหนุม่น้อยคนนัน้

ท่ีค่อยๆ เดนิไกลออกไป พยายามควบคมุแรงกระตุน้ท่ีอยากจะวิง่เข้าไปกอดเขา 

เธอต้องฝืนบังคบัตวัเองให้ถอนสายตากลบั เดนิถอยหลงัออกมาอย่างช้าๆ และ

เลอืกท่ีจะเดนิออกจากโลกของเขาไป

ทว่าในเวลานี้...
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ในชั่วพริบตานี้คล้ายว่าเวลาก�าลังหวนกลับ

เธออยากจะท�าสิ่งที่ปรารถนาในครั้งนั้น

หัวใจของเวินอ่ีฝานถกูครอบง�าด้วยแรงปรารถนาและความเมามายท่ียงั

หลงเหลอือยู่ ไม่เหลอืสตท่ีิจะควบคมุตวัเองอกีต่อไป เธอหยุดยืนอยู่ข้างชายหนุม่ 

ในเวลานีหั้วใจเธอเต้นรวัเรว็คล้ายจะพุ่งออกมาจากร่าง

ซังเหยียนอยู่ห่างจากเธอเพียงก้าวเดียวเท่านั้น

กลิ่นอายบนร่างเขาไม่ได้ต่างจากตอนเป็นหนุ่มน้อยเลย

กลิ่นไม้จันทน์อ่อนๆ ฟุ้งกระจายไปในอากาศ

เพราะนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเวินอ่ีฝาน เธอกลั้นหายใจไว้  

ท่วงท่าค่อยๆ ชะงกัลง

ซังเหยียนพูดต่อ "รีบกลับไป..."

ไม่รอให้เขาพดูจบ เวนิอีฝ่านกห็ลบุตาลง โน้มตวัไปข้างหน้าแล้วย่ืนมอืไป

กอดเขาไว้
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จากท่วงท่านี้เวินอ่ีฝานจึงสัมผัสถูกแขนท่ีเปลือยเปล่าของชายหนุ่ม 

ท่ีค้างอยู่กลางอากาศ มนัคล้ายแฝงไปด้วยกระแสไฟฟ้าท�าให้เธออยากหดมือกลบั

ทันใด แต่เธอกลบัยังคงโน้มตวัไปด้านหน้าอย่างควบคมุไม่อยู่

จากมุมนี้เธอมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น

เวินอี่ฝานรู้สึกคล้ายว่าซังเหยียนจะก้มหน้าลงมา แผ่นอกกระเพื่อม 

เลก็น้อย ท้ังกว้างและอบอุ่น จมูกของเธอถกูปกคลมุด้วยกลิน่อายจากร่างเขา

เธอตัดขาดออกจากโลกรอบตัวโดยสิ้นเชิง

ในช่ัวพรบิตานีเ้วินอีฝ่านรู้สกึว่าหัวใจของตัวเองท่ีขาดหายไปส่วนหนึง่นัน้

ค่อยๆ ถกูเตมิจนเตม็ ความรูส้กึม่ันคงเหมือนจะกลบัคนืสูร่่างเดมิ ค่อยๆ ถกัทอ

ห่อหุ้มเธอไว้ภายใน

คล้ายว่าจะมีเพียงเขาเท่านั้นที่แผ่ความอบอุ่นออกมาได้

ขอเพียงนิดเดียวก็พอ

เวนิอ่ีฝานพยายามควบคมุอารมณ์ตนเองไว้ เธอบังคบัให้ตวัเองหายใจ

ราบเรยีบและสม�า่เสมอ

เธอไม่กล้ากอดเขานานเกินไป

ในเมือ่แสร้งท�าเป็นว่าตนเองละเมอ ท่าทีท่ีแสดงออกไปกไ็ม่ใช่เรือ่งมเีกยีรติ

บทที่
37
ไอ้สำรเลว
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อะไร

เวินอี่ฝานก�าลังจะคลายมือออก

ในเวลานีเ้ธอเหลอืบเห็นซังเหยียนยกมือข้ึนช้าๆ เธอหน้าเหวอไปเลก็น้อย 

แต่กพ็ยายามเกบ็อาการ ค�าพูดท่ีเคยพดูกบัเขาผดุข้ึนมาในความคดิ

'วันหลังถ้าเกิดเรื่องแบบนี้อีก นายชกฉันมาสักหมัดก็ได้นะ'

ความรู้สึกกินปูนร้อนท้องก็พุ่งขึ้นจนถึงขีดสุด

ก่อนท่ี 'หมัด' ของเขาจะชกมา เวินอ่ีฝานก็จงใจหดมือกลับอย่าง 

เป็นธรรมชาต ิเธอไม่ได้มองหน้าเขา หันไปช้าๆ แล้วเดนิไปทางห้องนอนใหญ่

เสียงของซังเหยียนดังมาจากด้านหลัง

คล้ายว่าเขาจะเคยชินแล้ว ฟังจากน�า้เสยีงดูเหมือนเขาจะไม่ได้คดิว่า 

เป็นเรือ่งใหญ่อะไร ออกจะเซ็งๆ ด้วยซ�า้

"วันนี้กอดแค่แป๊บเดียว?"

"..." เวนิอีฝ่านไม่ได้หยดุฝีเท้าลง เธอเดนิมาถงึหน้าประตหู้องนอนใหญ่

พอดี

เธอท�าตามท่ีเพ่ือนร่วมหอเคยอธบิายให้ฟัง พยายามท�าให้ท่าทางของ

ตวัเองมองดแูข็งท่ือเหมือนหุ่นยนต์ ค่อยๆ บิดลกูบิดประตแูล้วเดนิเข้าไปใน

ห้อง

จนกระทั่งเสียงปิดประตูดังขึ้น สีหน้าของเธอก็ค่อยๆ คลายลง

เวนิอ่ีฝานเดนิกลบัไปนัง่ลงบนเตียงด้วยสหีน้าเซ่ืองซึม ผ่านไปพกัใหญ่

เธอกล้็มตวัลงนอนบนฟกูนุม่ๆ แล้วจ้องเพดานอย่างใจลอย

หญิงสาวกลิ้งไปมารอบหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นนั่งในทันใด

ถ้าใช้สายตามองก็จะเห็นได้ว่าเธอหน้าแดงก�่า

เมื่อกี้

ฉัน

ท�าอะไร

ลงไป
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เมื่อกี้ฉันแสร้งท�าเป็นละเมอกอดซังเหยียนจริงๆ เหรอ

ฉันแต๊ะอั๋งซังเหยียนไปจริงๆ?

ท�าไม! ฉันถึง! ไป! กอดเขา!

เธอไม่อยากเช่ือเลยว่าตนเองจะท�าเรือ่งแบบนีล้งไปได้ จติใจของเวนิอ่ีฝาน

พงัทลายลงไปแล้ว เธอจ้องไปท่ีความว่างเปล่า จู่ๆ  กเ็ริม่พดูเองเออเอง

"ฉันเมา...ใช่ ฉันเมา เมาแล้วท�าเรือ่งยุ่ง วนัหลงัฉันจะไม่กนิเหล้าอีกแล้ว 

ถ้ามโีอกาสฉันคดิว่าเหล้าควรจะไปขอโทษซังเหยียนเอง" เวนิอีฝ่านพมึพ�า "แต่

ไม่ใช่เอาโทษมาลงท่ีฉัน จะให้ฉันเป็นแพะรบับาปไม่ได้นะ"

แอลกอฮอล์ท่ียังหลงเหลืออยู่ท�าให้เธอคึกเป็นพิเศษ บวกกับท่ีเธอ 

เพิง่ท�าเรือ่งหน้าไม่อายลงไปกเ็ลยย่ิงนอนไม่หลบั เธอพยายามหาข้ออ้างและ

โน้มน้าวใจตัวเอง

ผ่านไปสกัพกัจติใจของเวนิอ่ีฝานกค่็อยๆ สงบลง เธอหยิบมอืถอืท่ีวางอยู่

ด้านข้างข้ึนมาสไลด์ดเูวยป๋อ 

เพิง่สไลด์อ่านลงไปได้ไม่กีข้่อความกเ็ห็นข้อความหนึง่ในซูต้่งเวยป๋อ*

'...เพือ่นผูช้ายท่ีฉันตามจบีมานานเม่ือคืนเขาเมาและจบูฉัน ยังบอก

ด้วยว่าอยากจะคบกบัฉัน ฉันดีใจมากเลยท้ังคนื สดุท้ายวันนีฉั้นไปหาเขา 

อย่างหน้าช่ืนตาบาน แต่เขากลบับอกฉันว่าเขาเมา จ�าอะไรไม่ได้เลย TAT'

เวินอี่ฝานเลิกคิ้วทันที คลิกเข้าไปอ่านคอมเมนต์

'เดาว่าครั้งหน้าที่เขาเมาคงพาเธอขึ้นเตียงเลยล่ะ ตื่นซะทีเถอะ'

'สุดยอดไปเลย เมาแล้วก็อ้างเหตุผลได้สารพัดเนอะ'

'ไอ้สารเลว แหวะ'

* ซู่ต้งเวยป๋อ เป็นเวยป๋อเพจหนึ่งที่ตั้งชื่อว่า 'ซู่ต้ง' ชาวเน็ตสามารถเข้ามาโพสต์ความลับในใจโดยใช้นามแฝงได้
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เกิดเสียงดังตึงหนึ่งที

'ไอ้สารเลว' ค�านีเ้หมือนก้อนอิฐสองก้อนท่ีมากระแทกใส่หน้าเวินอ่ีฝาน

อย่างจัง

เธอรีบออกมาจากหน้าคอมเมนต์ทันที ไม่อ่านต่ออีก

หญิงสาวโยนมอืถอืไปด้านข้าง ค�าพดูท่ีเธอใช้กล่อมตวัเองให้หลบัเม่ือครู ่

ตอนนีก้ลบัใช้ไม่ได้ผลซะแล้ว เธอพยายามหาข้ออ้างมาหักล้างความคดิอย่าง

ล�าบากยากเยน็...

แต่ก่อนเธอชอบเขา

เวลาผ่านไปหลายปีเธอคงเลิกชอบไปนานแล้วล่ะ แต่ความรู้สึกผิด 

ท่ีมต่ีอเขา บวกกบัฤทธิแ์อลกอฮอล์ท่ีขึน้สมอง...

เหตุผลพวกนี้จึงหยุดชะงักลงโดยเร็ว

ความคดิท่ีผดุขึน้มาอย่างควบคุมไม่อยู่นัน้โค่นล้มเธอลงอย่างไม่เป็นท่า

เวินอี่ฝานซุกตัวอยู่ในผ้าห่ม บังคับให้เลิกคิดเรื่องนี้

เวลากลางค�่ากลางคืนมักจะท�าให้คิดฟุ้งซ่านไปต่างๆ นานา

ตื่นขึ้นมาก็คงจะดีขึ้น

คดิกส่็วนคดิ ทว่าในความเป็นจรงิกลบัท�าให้เวนิอีฝ่านหว่ันไหวมาก เธอ

พลกิตวัไปมาเพราะนอนไม่หลบั บวกกบัเม่ือครูต่อนไปท่ีห้องรบัแขกเธอยัง

ไม่ทันได้ดืม่น�า้เลย ซังเหยียนกอ็อกมาพอดี

ในเวลานีเ้ธอรูส้กึคอแห้งผาก แต่ก็ไม่กล้าเดนิไปท่ีห้องรบัแขกอีกแล้ว

เธอกลัวเพียงอย่างเดียวว่าซังเหยียนจะสังเกตเห็นว่ามีอะไรผิดปกติ

ช่วงเช้าในวันถัดมา

เมือ่เวนิอีฝ่านปรบัอารมณ์ตวัเองได้แล้วกท็�าเหมอืนว่าทุกอย่างเป็นปกติ 

เธอเดนิออกจากห้องตามเวลา พอเดนิไปถงึห้องรบัแขกกเ็ห็นซังเหยียนนัง่อยู่

ท่ีโต๊ะอาหาร เริม่ทานอาหารม้ือเช้าแล้ว

อาหารบนโต๊ะเป็นอาหารแบบง่ายๆ มีเพียงโจ๊กและไข่
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ทั้งสองคนสบตากันหนึ่งวินาที

เวินอ่ีฝานก็ถอนสายตากลับแล้วเดินเข้าไปในห้องครัวอย่างเงียบๆ  

หยิบขวดนมเปรี้ยวออกมาจากตู้เย็น เธอหยุดยืนอยู่หน้าตู้เย็นหลายวินาที  

คิดเตรยีมไว้หลายค�าถามท่ีซังเหยียนน่าจะถามต่อจากนี้

หลังจากเตรียมตัวพร้อมแล้วเธอก็เดินกลับไปที่โต๊ะอาหาร

ซังเหยียนเอ่ยขึ้นทันที "กินโจ๊กสักหน่อยสิ"

เวนิอีฝ่านมองไปยังหม้อท่ีมีโจ๊กเกอืบเตม็แวบหนึง่ แล้วเงยีบไปสามวนิาที 

"ก็ได้"

ทั้งคู่ต่างก็เงียบงันกันไป

เกนิความคาดหมายของเวนิอีฝ่าน ซังเหยียนยังคงมีสหีน้าเรยีบเฉย 

ไม่มวีีแ่ววจะถามอะไรเธอเลยสกันดิ ราวกับว่าเร่ืองท่ีเธอ 'ละเมอ' เข้าไปกอดเขา

เมือ่คืนไม่ได้มีผลกระทบต่อเขาเท่าไหร่

หน้าตาเขาในตอนนี้ก็ดูไม่ออกว่าเขาเดาอะไรได้หรือเปล่า ในใจเธอ 

ท้ังกงัวลและหงดุหงดิ เวนิอ่ีฝานทานโจ๊กค�าหนึง่อย่างเช่ืองช้า แล้วเธอกเ็ป็น

ฝ่ายพูดข้ึนก่อน

"เมื่อคืนดูเหมือนฉันจะละเมออีกแล้ว?"

ซังเหยียนไม่ได้เงยหน้าขึ้นมา "อืม"

"งัน้ครัง้นีฉั้น..." เวนิอ่ีฝานท�าเป็นไม่สะทกสะท้าน "ท�าอะไรลงไปหรอืเปล่า"

"ท�า"

เธอจ้องเขาพลางรอคอยค�าตอบอย่างอดทน

"กแ็ค่..." ซังเหยยีนชะงกัแล้วช้อนตาข้ึน เอ่ยพลางครุน่คดิ "กอดแป๊บนงึ"

"..."

เขาเอ่ยต่ออย่างเนือยๆ "เมื่อคืนเธอควบคุมตัวเองได้ดีนี่"

ท่ีเขาตอบมาก็สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงเมื่อคืน ท�าให้ 

เวินอี่ฝานนึกไปถึงหลายครั้งก่อนที่ซังเหยียนเล่าเรื่องที่เธอละเมอให้ฟัง

ก่อนหน้านี้เธอไม่ค่อยเช่ือเขาสักเท่าไหร่ ทว่าเวลานี้เพราะเขาพูด 
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ความจรงิ ความคดิเธอเลยสัน่คลอน

ทว่าคราวนี้เวินอี่ฝานก็ไม่มีเวลาที่จะมาขบคิดเรื่องพวกนี้

ดจูากท่าทางและน�า้เสยีงของเขาแล้วคงไม่ได้สงัเกตเห็นความผดิปกตใิดๆ 

ในท่ีสดุเวินอ่ีฝานกว็างใจลง แต่กลบัถกูแทนท่ีด้วยความรูส้กึเหมือนมีโทษตดิตวั

เพิม่เข้ามา

เธอมกัรูส้กึว่าซังเหยียนเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบชัดๆ เพราะโดนเธอแต๊ะอัง๋ 

เธอจงึลงัเลแล้วพูดข้ึนเบาๆ

"ขอโทษด้วยนะ"

"ท�าไม"

แม้เวนิอ่ีฝานจะกลวัว่าย่ิงพดูมากจะยิง่พดูผดิ แต่เนือ่งจากเธอกน็กึต�าหนิ

ตนเองในใจ เลยจ�าต้องพดูต่อให้จบ

"ถงึฉันจะไม่แน่ใจในเรือ่งท่ีเกดิข้ึน แต่ฉันกต้็องขอโทษจรงิๆ ท่ีท�าเรือ่ง

แบบนีก้บันาย"

"นี่มันกี่ครั้งเข้าไปแล้วล่ะ" ซังเหยียนทานอาหารเช้าเสร็จพอดี เขา 

นัง่เอนหลงัพงิพนกั มองตรวจสอบเธอ "ท�าไมจู่ๆ  ครัง้นีเ้ธอถงึรูส้กึผดิต่อฉันล่ะ"

"..."

"ก่อนหน้านี้เห็นท�าเป็นอวดดีไม่ใช่เหรอ"

"ฉัน..." เวินอี่ฝานอึ้งไปเลยที่เขาใช้ค�านี้กับเธอ "อวดดี...เหรอ"

"กไ็ม่ใช่หรอืไง" ซังเหยียนเลกิคิว้ เอ่ยอย่างเนบิๆ "ก่อนหน้านีพ้อพดูถงึ 

เรือ่งนีก้บัเธอทีไร เธอกเ็อาแต่จะเถยีง อ้างว่าตวัเองไม่รูส้กึตวั ฉันพูดประโยคนงึ 

เธอกเ็ถยีงมาประโยคนงึ สดุท้ายยงัคดิจะใช้เงนิฟาดฉันอีก"

เวินอี่ฝานคิดไม่ถึงเลยว่าตัวเองจะมีภาพลักษณ์แบบนี้ในสายตาเขา

เพยีงเพราะตวัเธอเองไม่รูส้กึตัว ซังเหยยีนกห็งดุหงดิมากพออยู่แล้ว  

เวนิอ่ีฝานยิง่ไม่กล้าคดิว่าถ้าเขารูว่้าเม่ือคนืเธอไม่ได้ละเมอ เขาจะระเบิดลง 

สกัแค่ไหนกนั

"งัน้วันหลงันาย..." เวินอีฝ่านพมึพ�า "ไม่งัน้ตอนกลางคนืนายกพ็ยายาม 
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อยู่แต่ในห้องแล้วกนั อย่าออกมา แล้วลอ็กประตดู้วยล่ะ ฉนัไม่มทีางเข้าห้องนาย 

ได้หรอก"

ซังเหยยีนไม่ได้ตอบ แต่ถามกลบั "การละเมอของเธอนีพ่เิศษดนีะ ต้อง

แต๊ะอ๋ังคนอืน่ด้วย"

เวนิอ่ีฝานอธิบายทันที "แต่ก่อนดเูหมือนฉันจะไม่..." พอพดูมาถงึตรงนี้ 

เธอกร็ูส้กึว่าค�าพดูนีมี้ความหมายสองแง่สองง่าม เลยเปลีย่นค�าพูด "ฉันไม่แน่ใจ"

"อ๋อ" แต่ซังเหยียนกลบัฟังออก เลกิคิว้เลก็น้อย "เธอแต๊ะอ๋ังแค่กบัฉัน?"

"..."

เหตกุารณ์มนักเ็ป็นแบบนีจ้รงิๆ แต่ว่าถ้าจะพูดออกมาตรงๆ มนักอ็อกจะ

รูส้กึแปลกชอบกล

เพยีงครูเ่ดยีวเวินอ่ีฝานก็ไม่รูว่้าจะตอบอย่างไรด ีจงึไม่ได้พดูอะไรออกไป

"นี่" ซังเหยียนยกยิ้ม "นี่เป็นวิธีการตามจีบแบบใหม่เหรอ"

"..."

"ยังมีเรือ่งแบบนีด้้วยเหรอ เธอท�าให้ฉันแอบสงสยัแล้วว่า..." ซังเหยียน

นัง่ยืดตัวตรง วางแขนบนโต๊ะอาหารแล้วเขยิบเข้ามาใกล้เธอ "เธอละเมอจรงิๆ 

เหรอ"

ถ้าเป็นในยามปกตเิวนิอีฝ่านจะต้องจ�าใจอธิบายด้วยความอดทน ทว่า

ตอนนีเ้ธอไม่มคีวามม่ันใจเหลอือยู่เลย ท�าได้เพยีงก้มหน้าทานโจ๊กไปก่อนจะตอบ

แบบส่งๆ

"ใช่"

"วนันีเ้ธอพูดน้อยจัง" ซังเหยียนจ้องตรงไปท่ีเธอ คล้ายว่าอยากมองให้เห็น

อะไรบางอย่าง "ก่อนหน้านีท่ี้ฉันเล่าเรือ่งนี้ให้เธอฟัง เธอกอ้็างเหตผุลเก่งนกั

ไม่ใช่เหรอ"

เวนิอ่ีฝานตอบด้วยสหีน้าราบเรยีบ "มันกห็ลายครัง้แล้วไม่ใช่หรอืไง"

ซังเหยียนถอนสายตากลับ "ก็จริงนะ"

หัวข้อสนทนาก็สิ้นสุดลงด้วยเหตุนี้
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ซังเหยียนลุกขึ้นเดินไปทางห้องครัว

เมือ่เวนิอ่ีฝานแน่ใจแล้วว่าตวัเองไม่ได้เผยพริธุอะไรออกไป แผ่นหลงั

ของเธอจงึผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัด ในชัว่ขณะนีเ้หมือนเธอโดนคณุคร ู

เรียกให้ตอบค�าถาม ซ่ึงหลงัจากตอบเสรจ็กจ็ะรูส้กึถงึความโล่งอก

ทั้งสองคนออกจากบ้านในเวลาเดียวกัน

พอเดนิเข้าลฟิต์ เวนิอ่ีฝานกเ็คยชนิกบัการยืนพิงผนงัลฟิต์ด้านในสดุ 

เธอเหลือบเห็นซังเหยียนแต่งกายเหมือนปกติก็อยากถามเหมือนกันว่าเขา 

ได้งานอะไร แต่เพราะเรือ่งเม่ือคนืเธอจงึรูส้กึอึดอัด เลยไม่มีแม้แต่ความกล้า 

ท่ีจะพูดกบัเขา

ลิฟต์เคลื่อนตัวลงไป

พอเคลือ่นลงไปแล้วเจด็แปดช้ัน จู่ๆ  เวนิอีฝ่านกส็งัเกตเห็นว่าซังเหยียน 

กดเพียงช้ันใต้ดนิช้ันหนึง่ เธอชะงกัไปช่ัวครูแ่ล้วเดนิข้ึนหน้าไปสองก้าวเพือ่จะ

กดช้ันหนึง่

ครัน้เดนิไปถงึข้างกายซังเหยียน เธอเพิง่ยกมอืข้ึน เขากค็ว้าข้อมือเธอไว้

ทันควนั สายตาชายหนุม่เลือ่นออกจากมือถอืมาช้อนตาขึน้มองเธอ คล้ายว่า

เขาเป็นผูเ้สยีหายท่ีเริม่โดนรกุรานจงึแสดงท่าทีต่อต้านตามความเคยชิน

"จะท�าอะไรน่ะ"

"..." เวินอี่ฝานพูด "กดชั้นหนึ่งไง"

ซังเหยียนก็ปล่อยมือเธอ "อ๋อ ถอยไปหน่อย"

เวินอี่ฝานพยายามอดกลั้นไว้ "โอเค"

"วนันีฉั้นอารมณ์ด ี แล้วจะไปทางถนนซ่ังอันพอด"ี เขาเอ่ยอย่างมจีติใจ

เมตตา "กเ็ลยคดิว่าจะไปส่งเธอสกัหน่อย"

"..."

แม้เธอจะไม่เหลอืความกล้า แต่ว่าถ้าได้ตดิรถเขาไปด้วยโดยไม่ต้องเสยีเงนิ

มันกด็ไีม่ใช่น้อย เธอกไ็ม่อยากไปเบียดเสยีดในรถไฟใต้ดนิสกัเท่าไหร่ เธอจงึ
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ย้ิมน้อยๆ ให้เขา แสร้งขอบคณุอย่างสดุซ้ึง

"งั้นก็ขอบคุณนะ"

พอลงไปถงึชัน้ใต้ดนิช้ันหนึง่ ท้ังสองคนกอ็อกมาจากลฟิต์แล้วเดนิเข้าไปใน

ลานจอดรถ

เวนิอ่ีฝานนัง่ข้างคนขบัแล้วรดัเข็มขัดนริภยั ไม่ได้เป็นฝ่ายเริม่พูดก่อน 

ทุกวนิาทีท่ีอยู่ใกล้ซังเหยยีน สมองกเ็ตอืนเธออยู่ตลอดถงึการสวมกอด

เมือ่คืน ท�าให้ตอนนีเ้ธอไม่รูเ้ลยว่าควรจะเข้าหาเขาอย่างไร

รถเคลื่อนตัวออกไป

ทั้งสองเงียบงันกันมาตลอดทาง

ผ่านไปสักครู่ซังเหยียนอาจจะสัมผัสได้ว่าวันนี้เธอดูแปลกไป จึง 

เหลอืบมองเธออยู่หลายครัง้ จากนัน้เขากถ็ามข้ึน

"ไม่สบายเหรอ"

เวินอี่ฝานนั่งพิงประตู ตอบอย่างเชื่องช้า "เปล่า"

ดูท่าเหมือนเธอจะอารมณ์ไม่ดี แล้วก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบาย

เงียบงันกันไปอีกสักครู่

"ตอนเธอละเมอ เธอใช้พลังไปหมดแล้ว?"

"หืม?"

น�้าเสียงของซังเหยียนเอ้อระเหย "เมื่อวานตอนท่ีเธอถอดเสื้อฉันก็ดู

กระตือรอืร้นดีไม่ใช่เหรอ"

เวนิอ่ีฝานยังคงมองทิวทัศน์นอกหน้าต่าง ปล่อยความคดิให้ว่างเปล่า

แล้วโพล่งออกไป

"เมื่อคืนฉันถอดเสื้อนายที่ไหนกัน"

พอโพล่งประโยคนีอ้อกไป ผ่านไปครู่ใหญ่เธอถงึมารูส้กึเอาภายหลงัว่า

บรรยากาศภายในรถดแูปลกไปบ้าง จู่ๆ  เธอกไ็ด้สต ิเพิง่ตระหนกัได้ว่าเม่ือครู่

ตัวเองพูดอะไรออกไป แล้วหันหน้าไปอย่างท่ือๆ

จังหวะนั้นรถก็มาติดไฟแดงพอดี
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ซังเหยียนหยุดรถ หันหน้ามาประสานสายตากับหญิงสาวข้างกาย 

อย่างช้าๆ เขาจ้องเธออย่างมีความนยัอยู่หลายวนิาทีแล้วเอ่ยออกมา

"เธอรู้ได้ไงว่าเธอไม่ได้ถอดเสื้อฉัน"
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"..."

เวินอี่ฝานไม่หลบสายตาเขา สีหน้าสงบนิ่ง "หืม?"

ซังเหยียนไม่พดูซ�า้ ยังคงมองหญิงสาวราวกบัถอืไพ่เหนอืกว่า สายตา

แฝงไปด้วยการตรวจสอบอย่างละเอียด เวนิอีฝ่านเหลอืบมองเขาทางหางตา 

ปลายนิว้ของเขาเคาะท่ีพวงมาลยัเบาๆ ครัง้แล้วครัง้เล่า ช้าๆ และสม�า่เสมอ 

คล้ายกบัก�าลงัครุน่คดิอะไรอยู่

จากมุมมองของเธอ เหมือนเป็นการเชือดอย่างเงียบๆ

เวินอ่ีฝานก็พยายามคิดหาค�าพูดมารับมือ สีหน้าเธอเหวอเล็กน้อย

คล้ายว่าเพิง่รูต้วั เธอจงึยกมมุปากข้ึน อธบิายด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยน

"เมือ่ก้ีนายกเ็พิง่พดูเองไม่ใช่เหรอว่าเมือ่คนืฉันแค่กอดนายแป๊บเดยีว"

ซังเหยียนหยุดเคาะพวงมาลัยทันที เปลือกตาขยับเล็กน้อย ดูท่าจะ 

เห็นด้วยกับท่ีเธออธิบาย เขาเพียงพูด 'อ้า' ด้วยเสียงเรียบนิ่ง จากนั้นก ็

ถอนสายตากลบั ไม่ได้ซักไซ้ถามต่อ

...บรรยากาศเงียบงัน

แม้ว่าเวนิอีฝ่านจะยังไม่อยากพดูในตอนนีส้กัเท่าไหร่ แต่เธอกต้็องรกัษา 

หลกัการท่ีว่าเม่ือแสดงไปแล้วกต้็องแสดงต่อไปให้จบ เธอจงึถามกลบั

บทที่
38

ท�ำไมเธอถึงท�ำตัวเหมือนพวกโรคจิต
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"ถ้าอย่างนั้นเมื่อคืนฉันถอดเสื้อนายหรือเปล่า"

ซังเหยียนมองทางเบื้องหน้า "ฉันจ�าผิดน่ะ"

"..."

"น่าจะเป็นครั้งก่อนมั้ง" ซังเหยียนคงไม่อยากให้ค�าพูดของตัวเอง 

ดขัูดแย้งกนั จงึอธบิายไปอย่างเอ้อระเหย "ในเมือ่เร่ืองนีเ้กดิขึน้มาแล้วไม่ใช่แค่ 

ครัง้สองครัง้ ฉันคงไม่สามารถจ�าได้แม่นทุกครัง้ไปหรอก"

"..."

เวินอี่ฝานอยากบอกไปเหมือนกันว่าตัวเธอคงไม่มีวันท�าเรื่องอย่าง 

การถอดเสื้อเขาหรอก

พอนึกไปถึงเรื่องท่ีเธอกอดเขาเม่ือคืนแต่เขากลับไม่มีท่าทีตอบโต ้

แต่อย่างใด ยอมให้เธอกอดโดยด ี เธอกค็ดิว่าท่ีตวัเองละเมอหลายครัง้ก่อน 

อาจจะเกดิเรือ่งท่ีเธอจินตนาการไม่ถงึจรงิๆ 

เวนิอ่ีฝานไม่กล้านกึถงึฉากเหล่านัน้เลย เพยีงแต่พยกัหน้า "ล�าบากนาย

แล้ว"

"..."

พอเห็นอกีฝ่ายไม่พดูไม่จาอะไร เธอกข็บคดิอยู่ครูห่นึง่ เธออยากให้เขา

รูส้กึว่าวนัเวลาท่ียากล�าบากแบบนีจ้ะต้องมีวนัสิน้สดุ จงึเอ่ยเสรมิด้วยค�าปลอบใจ

"รอให้ฉันมีเวลาว่าง ฉันจะลองไปหาหมอแล้วกัน"

เม่ือขับรถมาถงึตกึสถานโีทรทัศน์หนานอู ๋ เวินอ่ีฝานกห็ลบุตาลงพลาง

ปลดเข็มขัดนริภยั เธอไม่ค่อยแน่ใจว่าเวลานีท่ี้ซังเหยียนมาถนนซัง่อันเพราะ

จะมาผบัจยาปันหรอืมาธรุะเรือ่งอืน่ ทว่าเธอก็ไม่ได้ถามออกไป พูดแต่เพยีง

"ขอบคุณนะ ฉันขึ้นไปก่อนล่ะ"

ซังเหยียนตอบอืมอย่างเนือยๆ

เวินอี่ฝานก�าลังจะเปิดประตูรถ "นายก็ขับรถระวังด้วยล่ะ"

"เวินอี่ฝาน" จู่ๆ ซังเหยียนก็เรียกเธอ
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เวินอี่ฝานได้ยินก็ชะงักทันทีแล้วหันไปมอง "มีอะไรเหรอ"

ชายหนุ่มโพล่งออกมาว่า "มีอะไรติดผมเธออยู่อะ"

เธอยกมือขึ้นลูบผมทันทีพลางถามไปว่า "ตรงไหน"

"เอียงไปทางซ้ายนิดนึง"

มือของเวินอี่ฝานก็เคลื่อนไปทางซ้าย

"ขึ้นไปอีกหน่อย"

มือเธอก็เคลื่อนขึ้นไปด้านบน

"ขวาอีกหน่อย"

เธอท�าตามที่เขาเอ่ยมาทั้งหมด แต่กลับยังแตะไม่โดน 'สิ่งนั้น' สักที

ช่ัวครูต่่อมาเวนิอีฝ่านก็ได้ยนิเขาร้องหึอย่างหงดุหงดิ เธอปวดหัวจ๊ีด 

ข้ึนมาทันที ก�าลงัจะเปิดกระจกท่ีอยู่ด้านหน้ามาด ู แต่จู่ๆ  หัวเธอกร็ูส้กึหนกั

เหมือนมอีะไรมาแตะโดน

เธอหันหน้าไปมองกเ็ห็นซังเหยียนยกมอืข้ึน ตอนนีมื้อเขาอยู่บนหัวเธอ 

คล้ายว่าจะช่วยปัดอะไรท่ีตดิผมอยู่ออกให้ จากนัน้กข็ยีหั้วเธออย่างไม่เกรงใจ

จนผมยุ่ง

เหมือนว่าเขาจะแก้เผ็ดที่เธอท�าตัวอืดอาดยืดยาด

ชายหนุ่มดึงมือกลับแล้วเริ่มไล่แขก "อย่าชักช้าน่า ฉันรีบอยู่"

เพราะท่าทีของเขา เวนิอ่ีฝานจงึถามด้วยความสงสยั "อะไรติดผมฉัน

เหรอ"

"ไม่รู้"

"..." เวินอี่ฝานก็ไม่ได้ซักไซ้ถามอีก เพียงแต่เอ่ยขอบคุณ

หลงัจากลงจากรถเธอกจ็ดัแจงผมเผ้าให้เรียบร้อยแล้วเดนิไปทางประตตูกึ 

บังเอิญพบกบัมู่เฉิงอวิน่ท่ีไม่รูม้าตัง้แต่เม่ือไหร่ เขาเป็นฝ่ายทักเธอก่อน

"พี่อี่ฝาน อรุณสวัสดิ์ครับ"

เธอพยักหน้าไปทางเขา "อรุณสวัสดิ์จ้ะ"
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พอเดนิเข้าไปในตกึ เวนิอีฝ่านกน็กึถงึท่าทีของซังเหยยีนเมือ่ครู ่ เธอ 

เพิง่รูต้วัว่าโดนเขายผีมกเ็ลยใจลอยไปบ้าง เหมอืนจะด�าดิง่ลงไปในโลกของ 

ตวัเอง ไม่ได้ฟังท่ีมู่เฉิงอวิน่พูดอยู่ข้างๆ

ผ่านไปสักพักหนึ่งมู่เฉิงอวิ่นก็เรียกเธอ "พี่อี่ฝาน?"

"..." เวินอี่ฝานได้สติกลับมาทันที "หืม? มีอะไรเหรอ"

มู่เฉิงอวิน่หน้าตาหล่อพริม้ เวลาย้ิมแล้วดเูหมอืนเดก็อยู่บ้าง เขาไม่ได้ใส่ใจ 

ท่ีเม่ือครูเ่วนิอ่ีฝานละเลยเขา พดูซ�า้อีกครัง้อย่างใจเย็น

"พี่ก�าลังคบกับรุ่นพี่ซังอยู่เหรอครับ"

เวินอี่ฝานชะงักไปเล็กน้อย "ไม่ใช่จ้ะ"

มู่เฉิงอวิน่แอบถอนใจโล่งอก "เม่ือกีผ้มเห็นเขามาส่งพี ่ แล้วยังลบูหัวพ่ี

ด้วย ผมยังนกึว่า..." เขายังพดูไม่ทันจบกย้ิ็มๆ อย่างเก้อเขิน "ผมนีป่ากมาก 

ไปหน่อยนะครบั"

ลูบ?

เวนิอ่ีฝานอึง้ไปเลก็น้อย เธอถอนสายตากลบั พลนันกึถงึแรงมือของ 

ซังเหยียนเม่ือครู่

ใช้ค�าว่าขยี้มาอธิบายจะตรงซะกว่า

เธอไม่ค่อยสนทิกบัมู่เฉิงอว่ินเท่าไหร่ คดิว่าแค่ปฏเิสธไปกพ็อแล้ว อีกท้ัง

ถ้ามีค�าถามมากกว่านีเ้ธอกข้ี็เกยีจจะอธบิาย จงึไม่ได้พดูอะไรมาก เพียงแต่ยิม้ๆ 

ให้เขา

ทั้งสองคนเดินเข้าออฟฟิศพร้อมกัน

พอเวนิอ่ีฝานเดนิไปถงึโต๊ะกเ็ปิดคอมพวิเตอร์แล้วพลกิอ่านเอกสารบนโต๊ะ

ไปเรือ่ยเป่ือย ซูเถยีนท่ีนัง่อยู่โต๊ะข้างๆ และก�าลงัดืม่กาแฟอยู่กเ็ขยิบเข้ามาคยุ 

กบัเธอ

"ท�าไมวันนี้เธอถึงมากับหมาน้อยขี้อ้อนล่ะ"

"พอดีเจอกันที่หน้าประตูน่ะ"
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"อย่างนี้นี่เอง" ซูเถียนเลียริมฝีปาก สีหน้ารู้สึกผิดเล็กน้อย "จริงสิ  

เสี่ยวฝาน เม่ือวานเหล้าแก้วนั้นท่ีฉันให้เธอกินเหมือนแอลกอฮอล์จะแรง 

ไปหน่อย เดมิทีฉันนกึว่าเป็นคอ็กเทลถงึได้ให้เธอกนิ"

พอเวินอ่ีฝานได้ยนิเรือ่งนีก้พ็ลนันกึถงึเรือ่งเมือ่คนื สหีน้าเธออึง้ไปช่ัวครู ่

เพยีงเดีย๋วเดียวกก็ลบัเป็นปกติ

"ไม่เป็นไร พอกลับถึงบ้านฉันก็นอนเลย ไม่เป็นอะไรมากหรอก"

"เธอคงไม่ได้ปวดหัวมั้ง"

เวนิอ่ีฝานก็ไม่ได้รูส้กึว่าไม่สบายตรงไหน จงึเอ่ยตอบย้ิมๆ "เปล่าจ้า"

ซูเถยีนหาวหวอด "ฉันเห็นวันนีม้หีลายคนหน้าตาซึมๆ เมือ่วานเท่ียวหนกั

ไปหน่อย ตอนนีฉั้นง่วงจะตายอยู่แล้ว เสยีใจท่ีสดุเลยท่ีเม่ือคนืไม่ได้กลบักบัเธอ"

"กว่าจะได้ออกไปผ่อนคลายสักที ไม่ได้มีบ่อยๆ นะ" เวินอ่ีฝานเอ่ย 

"เที่ยวให้สนุกก็โอเคแล้วล่ะ"

หัวข้อสนทนานีก้นิเวลาไม่นานนกั ผ่านไปสกัครูซู่เถยีนกเ็ปลีย่นเรือ่ง 

"ก่อนหน้านีฉั้นเคยจะแนะน�าเพือ่นคนนงึให้เช่าห้องชุดกบัเธอใช่มัย้ล่ะ ทีนี้ 

พอรมูเมตของเธอไม่ย้ายออก เพือ่นฉันกเ็ลยไปหารมูเมตทางอินเตอร์เนต็ 

เป็นนกัศกึษาชายคนนงึ"

"นกัศกึษาเหรอ" เวนิอีฝ่านครุน่คดิไปมา "ท�าไมถงึไม่อยูห่อในมหา'ลยัล่ะ"

"เหมอืนว่าเขาจะเป็นนกัพากย์เกมหรอือะไรเนีย่แหละ เขาไม่อยากจะ

รบกวนเวลาเรยีนและเวลาพกัผ่อนของเพือ่นในหอ" ซูเถยีนเอ่ย "ช่วงก่อน 

เพือ่นฉันคนนีก้ม็าบ่นให้ฟังทุกวันว่านกัศกึษาคนนีซ้กมกมากเลย"

"ซกมก?"

"ใช่ รูมเมตของเธอเป็นอย่างนี้หรือเปล่า" ซูเถียนแปลกใจอยู่บ้าง  

เล่าให้เธอฟังพลางนบันิว้เป็นข้อๆ "ใช้ชามกบัตะเกยีบเสรจ็กไ็ม่ล้าง กองเอาไว้ 

อย่างนัน้ ท�าซะอ่างล้างจานมีแต่คราบน�า้มัน เสือ้ผ้าท่ีใส่แล้วกส็องอาทิตย์ 

ซักครัง้นงึ กางเกงในกบัถงุเท้ากซั็กในเครือ่งซักผ้าด้วยกนัหมด ไม่เคยจะ 

กวาดบ้านถบู้าน บางทีถงึขนาดลมืกดชักโครก..."
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เวินอี่ฝานส่ายหน้า "ไม่เป็นนะ"

พอคิดมาถึงตรงนี้ ซังเหยียนก็นับว่าเป็นคนที่รักสะอาดมาก

เธอแอบรูส้กึว่าตวัเองโชคดอียู่บ้าง เลยพดูเสรมิไปว่า "รมูเมตของฉัน 

โอเคอยู่นะ"

"งั้นเธอโชคดีแล้วล่ะ" ซูเถียนย้ิมๆ พูดต่อไปว่า "แต่เธออาจจะต้อง

ประหลาดใจ เมื่อไม่กี่วันก่อนเพื่อนคนนี้มาบอกฉันว่าเหมือนเค้าจะชอบ

นกัศกึษาคนนีเ้ข้าแล้ว"

จุดเปลี่ยนนี้ท�าให้เวินอี่ฝานอึ้งไปบ้าง "หา?"

"เค้าบอกว่านกัศกึษาคนนีก้แ็ค่โดนท่ีบ้านตามใจจนเคยตวั งานบ้านอะไร 

กไ็ม่เคยท�า แต่ขอเพียงเพือ่นฉันเตอืน นกัศกึษาคนนัน้กเ็ช่ือฟังแต่โดยด ีจากนัน้ก็

ไม่ท�าอกี" ซูเถยีนพูด "ยังไงซะคราวนีด้นัมีแต่ค�าชม ฉันล่ะนกึไม่ออกเลยว่า 

จะเป็นคนเดยีวกนักบัท่ีเค้าเคยแขวะ"

"..."

"แต่ฉันคดิว่าประเดน็ส�าคญัอยู่ท่ีนกัศกึษาคนนีห้น้าตาหล่อ ถ้าหาหนุม่หล่อ

แบบนี้ได้ ฉันกจ็ะไปเช่าบ้านอยู่ด้วย" ซูเถยีนถอนใจพลางระบายความรูส้กึ

ออกมา "เพราะฉะนัน้การเช่าห้องชุดร่วมกบัเพศตรงข้าม พออยูด้่วยกนันานเข้า

จะท�าให้ป๊ิงกนัหรอืเปล่าอะ"

เวินอี่ฝานโพล่งออกมาทันที "ก็ไม่แน่เสมอไปนะ"

ซูเถียนมองมาที่เธอ "ท�าไมเธอถึงปฏิเสธเร็วขนาดนี้ล่ะ"

"..."

"เหมอืนฉันจะไม่เคยถามเธอเลยนะ" พดูไปพดูมา จู่ๆ  ซูเถยีนกน็กึข้ึนได้  

"รูมเมตคนใหม่ของเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะ ฉันจ�าได้ว่าหวังหลินหลิน 

เป็นคนหาให้"

เวนิอ่ีฝานเงยีบไปหลายวนิาที แต่อย่างไรเสยีก็ไม่ได้โกหก "เป็นผูช้าย"

"โอ้ว" ซูเถียนตะลึงไปเลย "ไว้ใจได้มั้ยอะ"

"อืม"
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อาจเป็นเพราะเมือ่ครูเ่วินอ่ีฝานตอบสนองอย่างเดด็ขาด ซูเถยีนจงึเดาว่า 

รมูเมตของเธอคนนีต้้องหน้าตาน่าเกลยีดแน่

"ถึงเราจะไม่ควรไปตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก แต่ว่าเธอแน่ใจ 

เหรอว่าเขาไม่ได้คดิไม่ซ่ือกบัเธอ"

เวินอี่ฝานไม่พูดไม่จา

ซูเถยีนเลยจ้องหน้าเธออย่างเป็นห่วง "ฉันว่าการเช่าห้องชุดกบัเพศตรงข้าม

กเ็ป็นเรือ่งปกตนิะ แต่ว่าเธอกร็ะวงัหน่อยแล้วกนั ไม่ว่าเรือ่งอะไรกต้็องป้องกนั

เอาไว้บ้าง"

เมือ่เวนิอ่ีฝานนกึถงึภาพท่ีซังเหยียนโดนเธอแต๊ะอ๋ัง ความใจฝ่อของเธอ

กพ็ลุง่พล่านขึน้มาอีกครัง้ เธอคิดว่าตวัเองนัน่แหละท่ีเป็นฝ่าย 'คดิไม่ซ่ือ' แต่

ก็ไม่กล้าพดูออกมา จงึเอ่ยด้วยสหีน้าสงบนิง่

"ฉันรู้จ้ะ"

เดิมทีเวินอี่ฝานนึกว่าซังเหยียนจะพักอยู่ที่นี่แค่สามเดือน

เธอคิดว่าในระยะเวลาอันสัน้เช่นนี ้ พวกเธอก็ไม่ค่อยได้คยุกนัเท่าไหร่ 

พอเวลานัน้มาถงึเขากค็งจะย้ายออกไปเอง ระหว่างเธอและเขากเ็ป็นเพยีงแค่

คนท่ีผ่านเข้ามาในชีวติ ไม่ถงึข้ันเรยีกว่าเพือ่นด้วยซ�า้

เป็นเพียงแค่ฉากคั่นกลางที่ไม่มีค่าควรแก่การพูดถึง

เช่นเดียวกับหวังหลินหลิน

ทว่าเมื่อดูจากแนวโน้มแล้วก็เหมือนจะมีอะไรไม่ชอบมาพากล

เวนิอ่ีฝานลองวเิคราะห์จากท่ีซูเถยีนพูดมา ในช่วงนีเ้ธอกบัซังเหยียน

เจอหน้ากนัแทบทุกวัน พออยู่ด้วยกนันานเข้าสมองเธอกเ็ลยงนุงง เกดิความคดิ 

ท่ีไม่ควรจะมี

การสวมกอดเม่ือคนืนีค้ล้ายจะเป็นป้ายเตอืนแปะไว้อยู่ตรงหน้าเวนิอ่ีฝาน

ตลอดเวลา

ส�าหรบัเรือ่งนีแ้ล้วเวนิอ่ีฝานรูต้วัด ี เธอไม่ได้หลงตวัเองถงึขนาดท่ีคดิว่า



First Frost วันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ 258

ซังเหยียนจะมีความคิดแบบนัน้ต่อเธอได้ และเธอกไ็ม่หน้าด้านพอท่ีจะเข้าใกล้เขา

โดยแสร้งท�าเป็นว่าไม่เคยมีอะไรเกดิขึน้

อีกอย่างเวนิอีฝ่านกไ็ม่ชอบความเคยชินแบบนีเ้อามากๆ เธอกลวัมากว่า

ตนเองจะเคยชินกบัการท่ีมีอกีคนหนึง่อยู่ด้วย

ในจิตใต้ส�านึกของเธอท้ายที่สุดแล้วก็มีเพียงสองทาง

อีกฝ่ายอาจเหมือนพ่อของเธอท่ีจะจากเธอไปตลอดกาลในวนัใดวนัหนึง่

อย่างไม่บอกไม่กล่าว หรอือาจเป็นเหมอืนแม่ท่ียอมทอดท้ิงเธอไปเพือ่ชีวติท่ีดกีว่า

ด้วยความคดิเช่นนีบ้วกกบัท่ีท�าเรือ่งน่าละอายใจกบัซังเหยียนไว้ท้ังๆ ท่ี

รูส้กึตวั ตัง้แต่นัน้มาเวินอ่ีฝานกร็ูส้กึได้อย่างชัดเจนว่าเวลาท่ีเธออยู่กบัซังเหยียน 

อารมณ์ของเธอจะแตกต่างไปจากเดมิโดยสิน้เชิง

เวินอี่ฝานเริ่มออกห่างจากซังเหยียนทีละน้อย

พยายามท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอและเขากลับไปเป็นเหมือน 

ช่วงแรกท่ีเช่าห้องชุดร่วมกนั เธอจะทนไปจนกว่าเขาจะย้ายออก

สภาพการณ์ภายนอกไม่ได้เปลีย่นแปลงไปสกัเท่าไหร่ ทางฝ่ังซังเหยียน

เหมือนจะไม่รูส้กึตวัเลยสกันดิ ช่วงนีเ้ขาเริม่ออกไปท�างานแล้ว ดเูหมือนว่า 

งานจะหนกัเอาการ บวกกบัท่ีตอนกลางคนืยังต้องไปผบัจยาปันในบางครัง้ 

บางทีก็ไม่ได้กลบัมาเลยท้ังคนื

หนึ่งเดือนที่ผ่านมาทั้งสองคนได้เจอหน้ากันเพียงไม่กี่ครั้ง

เวนิอ่ีฝานกง็านยุ่งมาก เธอมกัจะออกแต่เช้าและกลบัดกึ ไม่มเีวลาจะไป

ขบคดิถงึเรือ่งเหล่านี้

เธอยังคงหลกัการท่ีว่ารมูเมตจะไม่ยุ่งเรือ่งของกนัและกนั กเ็ลยไม่ได้

ถามว่าเขาได้งานอะไร สดุท้ายกยั็งคงเป็นจงซือเฉียวท่ีเล่าเรือ่งนี้ให้เธอฟัง

จงซือเฉียว : เมื่อวานเซี่ยงหล่างเล่าให้ฉันฟังแหละ

จงซือเฉียว : เหมือนว่าซังเหยียนจะไปท�างานบริษัทเดียวกับเขานะ
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จงซือเฉียว : แต่พวกเขาอยูก่นัคนละแผนก ก่อนหน้านีเ้ขาไม่ทันได้สงัเกต 

เหมือนว่าเซ่ียงหล่างเพ่ิงจะสงัเกตเห็นน่ะ

เวินอี่ฝาน : ตอนนี้เซี่ยงหล่างท�างานอยู่บริษัทไหนเหรอ

จงซือเฉียว : บริษัทไอทีโยวเซิ่ง

จงซือเฉียว : เขาอยูแ่ผนกการตลาด ส่วนซังเหยียนอยู่แผนกซอฟต์แวร์

จงซือเฉียว : แต่ว่าต�าแหน่งของซังเหยยีนสงูกว่า ได้เป็นถงึผูจ้ดัการ 

แล้วนะ

จงซือเฉียว : เซี่ยงหล่างนี่ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆ

จงซือเฉียว : เขายังบอกฉันว่าซังเหยียนจะต้องมีเส้นแน่

พอเวนิอี่ฝานอ่านข้อความเหลา่นี้ จู่ๆ  ก็นกึถึงที่ซงัเหยยีนเคยพดูไว้  

ถงึได้รูว่้าเขาไม่ได้โม้ เธอตอบเพือ่นไปไม่กีข้่อความตามเรือ่งตามราวแล้ว 

ออกจากห้องแชต

ขณะท่ีเธอก�าลังจะวางมือถือลงข้างๆ ก็กลับไปคลิกโดนห้องแชต 

อีกห้องหนึ่ง

เป็นห้องแชตของจ้าวหยวนตง

เพราะเวินอ่ีฝานยังไม่ตอบข้อความสกัที แม่ของเธอกเ็ลยส่งข้อความมา

น้อยลง มเีพยีงส่งมาเตอืนว่าก�าลงัจะเปลีย่นฤด ูอย่าปล่อยให้ตวัเองเจบ็ป่วย

ในบางครัง้เท่านัน้

เวินอี่ฝานก็สไลด์อ่านไปเรื่อย

พลันเห็นบันทึกการสนทนาก่อนวันเช็งเม้งไม่กี่วัน

จ้าวหยวนตง : วันนี้ป้าใหญ่กลับเมืองเป่ยอวี๋ไปแล้วจ้ะ

จ้าวหยวนตง : วนันัน้เป็นเพราะแม่ลมืนกึถึงความรูส้กึของลกูไป วนัหลงั

แม่จะไม่ให้ป้าใหญ่มาอีกแล้ว โอเคม้ัยลกู

จ้าวหยวนตง : อย่าโกรธแม่เลยนะ
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พอถึงวันเช็งเม้ง

จ้าวหยวนตง : อาเจี้ยง วันนี้ลูกจะไปเยี่ยมพ่อกับแม่มั้ยจ๊ะ

ข้อความระหว่างนัน้ส่วนใหญ่แล้วกเ็ป็นพวกข้อความไร้สาระปนกนัไป

เมื่อสามนาทีก่อน จ้าวหยวนตงก็ส่งข้อความมาอีก ท้ังยังส่งมาเสีย 

ยาวเฟ้ือย

จ้าวหยวนตง : อาเจีย้ง แม่เพิง่ได้คยุกบัป้าใหญ่ถงึเรือ่งเมือ่ก่อน ตอนนัน้

แม่ไม่ได้อยู่ข้างๆ ลกู แม่ไม่รู้ถงึท่ีมาท่ีไปของเหตกุารณ์ เพราะฉะนัน้จงึไม่ได้ 

เข้าข้างลกู แม่ต้องขอโทษลกูจรงิๆ นะ

จ้าวหยวนตง : แม่คดิมาตลอดว่าพวกเขาคงดูแลลกูอย่างด ี ทางแม่ 

ก็เลยวางใจ ตอนนั้นแม่ก็อยากไปรับลูกกลับมาอยู่ด้วยกัน แต่ก็กลัวว่า 

ลกูเปลีย่นสภาพแวดล้อมไปมาจะกระทบถงึการสอบเข้ามหา'ลยั คดิว่าผ่านไป

อีกสกัช่วงกค็งจะดีข้ึนแล้ว รอจนลกูสอบเข้าท่ีหนานอู๋กจ็ะได้กลบัมาอยูก่บัแม่ 

แม่จะได้ดแูลลกูอย่างเตม็ท่ี แต่กน็กึไม่ถงึว่าต่อมาลกูจะสอบไปท่ีเมอืงอีเ๋หอ

ไกลซะขนาดนัน้

จ้าวหยวนตง : วันหลังแม่จะชดเชยให้ลูกอย่างเต็มที่ โอเคมั้ยลูก

เวนิอ่ีฝานจ้องอ่านอยู่ครูห่นึง่แล้วกค็ลกิออกมาจากห้องแชต เธอหันกลบัไป

มองท่ีคอมพวิเตอร์อกีครัง้ ความคดิก�าลงัสบัสนอยู่บ้าง ตัวอักษรเบ้ืองหน้า

เหมือนจะเรยีงกนัยาวเป็นพดื ท�าให้เธออ่านไม่รูเ้รือ่งเลย

เธอหลับตาลง หยิบมือถือข้ึนมาอีกครั้ง แล้วลบบทสนทนาของแม่ 

ในห้องแชตไปทั้งหมด

กว่าเวินอี่ฝานจะท�างานเสร็จ พอกลับถึงบ้านก็เกือบห้าทุ่มแลว้ เธอ 
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ถอดรองเท้าออกพลางเห็นซังเหยยีนก�าลงันอนกอดโน้ตบุ๊กอยู่บนโซฟา นิว้มือ

เคาะแป้นพมิพ์อย่างรวัเรว็ เธอไม่รูว่้าเขาก�าลงัท�าอะไรอยู่

เวนิอ่ีฝานไม่ได้รบกวนเขา แค่เดนิไปดืม่น�า้ตามความเคยชิน จากนัน้ก็

เทน�า้จนเตม็แก้วแล้วเตรยีมจะกลบัห้อง

ทว่าจู่ๆ ซังเหยียนก็ร้องเรียกเธอ "เฮ้"

เวินอี่ฝานหันหน้าไป "มีอะไรเหรอ"

"ลมืกฎแล้ว?" ซังเหยยีนเหลอืบมองเธอ เพยีงครูเ่ดยีวกถ็อนสายตากลบั 

พมิพ์ไปพลางเอ่ย "ถ้าสีทุ่่มแล้วเธอยงัไม่กลบั ต้องบอกฉันด้วย"

เวนิอีฝ่านตะลงึไปเลก็น้อย ตอบช้าไปหนึง่จงัหวะ "อ๋อ ฉันลมืไปน่ะ 

ขอโทษด้วยนะ"

แล้วเธอก็ไม่พูดอะไรอีก ก้าวเท้าเดินไปทางห้องของตัวเอง

"ท�าไมฉันถงึรูส้กึว่าช่วงนีท่้าทางเธอดอูอกจะ..." ซังเหยียนหยดุชะงกัไป

คล้ายก�าลงัคิดหาค�า จากนัน้กค่็อยๆ เค้นออกมา "เฉยเมยกบัฉัน"

"..." เวินอี่ฝานชะงักฝีเท้าอีกครั้ง "เปล่านี่ ฉันก็แค่ง่วงน่ะ"

ซังเหยียนช้อนตาขึ้นมอง

เวินอี่ฝานเอ่ยเบาๆ "ก็แค่อยากนอนสักตื่น"

มือของซังเหยียนท่ีก�าลังพิมพ์หยุดชะงักลง เขาจ้องหน้าเธอนิ่ง  

เพียงครู่เดียวก็พูดขึ้น

"ไปนอนเถอะ"

เมือ่ได้ยินเสยีงเวนิอ่ีฝานปิดประต ู ซังเหยียนกเ็บนความสนใจไปนกึถงึ

ท่าทางของเธอเม่ือครูน่ี้

เขาเงียบไปสักพัก เก็บง�าความคิดไว้แล้วเคาะแป้นพิมพ์ต่อ

พอใกล้เวลาตีสอง ซังเหยียนก็หยิบเสื้อผ้าเพื่อจะไปอาบน�้า พอเขา 

ออกมาจากห้องน�้าแล้วก�าลังจะเดินกลับไปเอาโน้ตบุ๊กในห้องรับแขกก็เห็น 

เวนิอ่ีฝานอยู่ท่ีนัน่แล้ว ไม่รูว่้าเธอออกมาตัง้แต่เม่ือไหร่
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เธอเปลีย่นเป็นชุดนอนเสือ้แขนสัน้และกางเกงขาสัน้ เผยให้เห็นแขนขา 

ท่ีขาวเนยีนเกลีย้งเกลา

เวลานี้หญิงสาวก�าลังนั่งอยู่บนโซฟา จ้องไปที่นาฬิกาอย่างทื่อๆ

"..."

ผมของซังเหยียนยังเปียกอยู่ เขาเดนิไปตรงหน้าเธอ เช็ดผมด้วยผ้าขนหนู

พลางจ้องเธอสกัพกัใหญ่ จากนัน้กดึ็งเก้าอ้ีกลมจากด้านข้างมานัง่ลงแล้วเอ่ยข้ึน

อย่างช้าๆ

"สรุปคือเธอจะละเมอเวลาที่อารมณ์ไม่ดีและเมา?"

เวินอี่ฝานยังคงเงียบ ไม่ขยับ

ซังเหยียนถาม "วันนี้เป็นอะไรไปเหรอ"

เวินอี่ฝานไม่ขยับเขย้ือน คล้ายว่าก�าลังด�าดิ่งลงไปในโลกของตัวเอง  

ไม่รู้สกึถงึความเป็นไปรอบตวั ถ้าไม่ใช่เพราะเธอยงักะพรบิตาอยูบ้่าง ซังเหยียน 

คงนกึว่าอีกฝ่ายกลายเป็นรปูแกะสลกัไปแล้ว

เขาไม่ได้พูดอะไรอีก เพียงแต่นั่งอยู่ข้างๆ เธอ ไม่ได้ท�าอะไร

ผ่านไปประมาณสบิกว่านาทีเวินอ่ีฝานกล็กุขึน้ยืนแล้วค่อยๆ เดนิกลบัห้อง

ซังเหยียนยังคงนั่งอยู่ท่ีเดิมแต่หันไปจ้องแผ่นหลังของหญิงสาว เขา 

เอียงคอมองไปด้านหน้า พอเห็นว่าเธอจะไม่เดินไปชนอะไรกไ็ม่ได้เดนิตามไป

เขาคอยมองท่าทีของเธออย่างเนือยๆ ด้วยสีหน้าสบายอารมณ์

เวินอี่ฝานเดินตรงไปเรื่อยๆ ก้าวเท้าอย่างช้าๆ และมั่นคงราวกับ 

เป็นวิญญาณ พอเดินไปถึงหน้าห้องของเขา เธอยังคงชะงักฝีเท้าเหมือน 

หลายครัง้ก่อน

หญิงสาวมองเข้าไปด้านใน

เมือ่ครูซั่งเหยียนกลบัห้องมาหยบิเสือ้ผ้าไปอาบน�า้แล้วเปิดประตท้ิูงไว้

เวินอี่ฝานจ้องอยู่นานด้วยสีหน้าเหม่อลอย

"เธอมองอะไรน่ะ" ซังเหยียนรูส้กึว่าน่าขัน "ท�าไมเธอถงึท�าตวัเหมอืน

พวกโรคจติล่ะ"
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ซังเหยียนเพิ่งโพล่งออกไป เวินอ่ีฝานก็เหมือนถูกอะไรเข้าควบคุม  

เลยก้าวเท้าเดนิเข้าไปในห้องของเขาทันที



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/37rdMIB

https://bit.ly/37rdMIB

