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พระเจ้าปิดม่านที่อยู่ตรงหน้าคุณ
แต่โชคยังดี

ที่เขาให้ฉันมาเป็นดวงตาของคุณ
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ค�ำน�ำ
'Love at First Sight'...น่าจะเป็นวลีท่ีคนส่วนใหญ่รู ้จักและรับรู ้ถึง 

ความหมาย แต่จะมีสกักีค่นท่ีเคยประสบกบัรกัแรกพบด้วยตวัเอง

หนึง่ในนัน้ม ี'ซังอู๋เยียน' นางเอกจากเรือ่ง 'Crush รกัอกีครัง้กยั็งเป็นเธอ' 

ของเราคนนีค่้ะ เธอเป็นนกัศกึษาสาวสาขาจิตวิทยาผูห้ลงใหลในเสยีงเพลงและ

ใฝ่ฝันท่ีจะเป็นนกัจดัรายการวทิยุ วนัหนึง่เธอได้พบกบั 'ซูเนีย่นชิน' ชายหนุม่ 

ผู้มีความบกพร่องทางสายตาเข้าโดยบังเอิญและตกหลุมรักเขาทันทีตั้งแต่ 

แรกเห็น ถงึแม้เขาจะมีท่าทีปิดกัน้ตวัเอง แต่เธอกไ็ม่ละความพยายามท่ีจะเข้าไป

ใกล้ชดิ ค่อยๆ ทลายก�าแพงน�า้แข็งลงจนได้ล่วงรูค้วามลบัของเขามากมาย 

บางเรือ่งเธอแสนยินดีท่ีได้รู ้ บางเรือ่งเธอกย็อมรบัได้ แต่บางเรือ่งกเ็ป็น

เรือ่งใหญ่ท่ีมผีลกระทบต่อความสมัพนัธ์

กว่าบทเพลงแห่งความรกัครัง้นีจ้ะร้อยเรยีงจนเสรจ็สมบูรณ์ พวกเขาต้อง

พบเจอกบัอุปสรรคอะไรบ้าง และจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้อย่างไร พลกิหน้า

กระดาษไปตดิตามกนัได้เลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส

Pre Crush �����������������������.indd   3 6/6/22   4:30 PM



แนะน�ำ

ตัวละคร

ซังอู๋เยียน    นกัศกึษาสาวสาขาจติวทิยาการศกึษาช้ันปีท่ีสีผู่ห้ลงใหลในเสยีงเพลง  
   (แต่อย่าให้เธอร้องเพลง) สนใจค�าศัพท์ท่ีใช้ในบทกวีมาตั้งแต่เด็ก 
   เป็นเด็กข้ีขลาด มักเก็บความรู้สึกต่อหน้าคนแปลกหน้า กระท่ัง 
   เข้าเรยีนในมหาวทิยาลยัถงึได้เริม่มนีสิยัร่าเรงิข้ึน หน้าตาค่อนข้างหวาน  
   แต่ไม่ใช่คนปากหวาน เป็นคนตรงไปตรงมา หัวรั้น

ซูเนี่ยนชิน   ชายหนุ ่มผู ้มีความบกพร่องทางสายตามาตั้งแต่เกิดและเติบโต 
   ในสถานสงเคราะห์เด็กก�าพร้า ชอบเล่นเปียโน เป็นนักแต่งเพลงทีม่ี 
   ช่ือเสยีงแต่ไม่เปิดเผยตวัตนเพราะอยากปกป้องพืน้ท่ีส่วนตวั มบุีคลกิ 
   เย็นชา สุขุม ไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น จิตใจดี

เนี่ยซี   หัวหน้าสถานวิีทยกุระจายเสยีงและเป็นนกัจดัรายการวทิยุท่ีค่อนข้าง 
   มีชื่อเสียงในเมือง เป็นคนท�าอะไรๆ ด้วยตัวเอง เป็นมิตรกับผู้อื่น 

เว่ยเฮ่า   เพ่ือนท่ีโตมาด้วยกนักบัซังอูเ๋ยียนเพราะพ่อของท้ังคูเ่ป็นเพือ่นสนทิกนั  
   จนกระทั่งเรียนอยู่ชั้น ป.สอง เพราะพ่อแม่หย่ากันเขาจึงถูกแยกไป 
   อยู่กับแม่ท่ีเมืองอ่ืน และกลับมาเจอซังอู๋เยียนอีกครั้งสมัยเรียน  
   ม.ปลาย ตอนเข้ามหาวทิยาลยัร่วมท�าวงดนตรีกบัเพ่ือนๆ เขาอยู่ต�าแหน่ง 
   มือเบส

สวี่เชี่ยน   เพื่อนสมัยมัธยมของซังอู๋เยียนและเว่ยเฮ่า ตัวสูง ผิวขาว หน้าตา 
   สะสวย นิสัยเย่อหย่ิง คบกับเว่ยเฮ่าและเป็นนักร้องน�าในวงดนตรี 
   ของเขา ทั้งยังเป็นผู้ประกาศของสถานีวิทยุในมหาวิทยาลัยด้วย 
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5原来我很爱你

บทที่
1

พบกันในลิฟต์

(1)

ห้าโมงครึ่งเป็นเวลาท่ีเหล่านักศึกษากรูกันออกมาจากห้องเรียนและ

ห้องสมดุเพือ่เข้าไปยังโรงอาหารและห้องกดน�า้ร้อนพอด ี ซังอู๋เยียนกนิข้าว 

มาตั้งแต่เนิ่นๆ แล้ว อยู่ในระหว่างทางเดินไปเรียนด้วยตนเอง หลังจากนั้น

สิบนาทีเธอก็ได้ยินวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยเริ่มออกอากาศ

เมือ่ท่วงท�านองท่ีคุน้หูจบลง เสยีงของสว่ีเช่ียนกด็งัข้ึน "สวัสดยีามบ่ายค่ะ 

ฉันคือสวี่เช่ียน ถึงเวลาของเพลงยอดนิยมในทุกๆ วันพุธกนัอกีแล้วนะคะ 

เพลงแรกเป็นเพลงใหม่ท่ีถกูแนะน�าเข้ามา จากนัน้กต็ามด้วยชาร์ตเพลงของ

อาทิตย์นี้..."

ห้องกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยมักสร้างสีสันอยู่ตลอดเวลา มี

รายการครบครันเสียยิ่งกว่าตอนที่ซังอู๋เยียนเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ๆ เสียอีก 

แต่น่าเสียดายที่เธอไม่ได้ไปที่ห้องกระจายเสียงนานมากแล้ว

เธอรอเฉิงอินอยู่ท่ีใต้อาคารเรียนท่ีสี่ในสวนดอกไม้เล็กๆ ไม่กี่นาที 

ก็เห็นอีกฝ่ายเดินเข้ามาหาด้วยรอยยิ้มเริงร่า

"เป็นอะไรไปน่ะ หน้างงเชียว" เฉิงอินเอ่ยถาม

"เคลิบเคลิ้มไปกับเสียงของสวี่เชี่ยนเข้าแล้วน่ะสิ" 
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Crush รักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอ6

"ฉันว่าเคลิบเคลิ้มไปกับความหึงหวงของตัวเองล่ะสิไม่ว่า"

"เปล่านะ!" ซังอู๋เยียนยืนกรานปฏิเสธ

"ยังจะบอกว่าเปล่าอยู่อีก เธอนี่..." เฉิงอินกล่าวไปได้ครึ่งหนึ่ง จู่ๆ ก็

ถูกซังอู๋เยียนตัดบท

"ชู่..." เธอท�าสัญญาณมือให้เงียบเสียง เบนหน้าตะแคงหูอย่าง 

ใจจดใจจ่อ สักครู่ใหญ่ๆ ก็ยังไม่ขยับเขยื้อนไปไหน 

เฉิงอินเงยีบเสยีงลง ผ่านไปสกัครูห่นึง่ถงึได้เอ่ยถามเบาๆ "เป็นอะไรไป"

ซังอู๋เยียนกล่าว "เธอฟังเพลงนี้สิ"

วทิยกุระจายเสยีงก�าลงัเปิดเพลงเพลงหนึง่ เป็นเสยีงแผ่วเบาอ้อยส้อย

ของนักร้องชายท่ีร้องเพลงบรรยายความรู้สึกราวกับว่าผสมผสานเข้ากับ

จิตใจคนได้

ฉันหลงทางอยู่ในทุ่งหญ้า

ลมพัดต้นหญ้าเอนราบ

มีคนเคยร้องเพลงไว้ว่าผืนฟ้าดั่งกระโจม...

ตอนกลางคืน ซังอู๋เยียนกับเฉิงอินพูดคุยกัน

"แล้วมันคือเพลงอะไรกันแน่ล่ะ เพราะซะขนาดนั้น"

"ดูเหมือนจะเป็นนักร้องใหม่นะ"

"อยากรู้จังเลย" ซังอู๋เยียนทอดถอนใจ

"เธอโทรไปถามสวี่เชี่ยนก็รู้แล้วนี่" เฉิงอินเสนอความคิดเห็นแรก

"ตีให้ตายฉันก็ไม่โทรไปหรอกน่า"

"ค้นเอาจากอินเตอร์เน็ตสิ จริงด้วย คืนนี้กินอะไรกันดีล่ะ"

ซังอู๋เยียนเพิง่นกึข้ึนได้ว่าท่ีบ้านไม่มข้ีาวสารแล้ว เม่ือเทียบกบัการหาว่า

เพลงนั้นชื่อเพลงอะไร เรื่องหลังเป็นเรื่องที่ส�าคัญกว่า

เมื่อตอนเริ่มเรียนในปีนี้ ซังอู๋เยียนกับเฉิงอินเพื่อนยากก็ย้ายออกมา
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เช่าห้องข้างนอกด้วยกันและจุดไฟท�ากับข้าวเอง ใกล้จะปิดเทอมแล้ว 

มหาวิทยาลัยไม่ได้เข้มงวดสักเท่าไร อีกท้ังตอนนี้เธอก็ท�างานพาร์ตไทม ์

อยู่ที่สถานีวิทยุ เกรงว่าบางครั้งถ้ากลับช้าจะกลับไปที่หอก็ไม่สะดวก

บ่ายวันศุกร์ซังอู๋เยียนไม่มีเรียนก็เลยไปท่ีสถานีวิทยุ ตอนกลางคืน 

เป็นเวลาออกอากาศของหวัหนา้สถานีวทิยเุนี่ยซ ีหลังจากซงัอูเ๋ยยีนเข้ามา

ในสถานีก็ท�าแต่งานจุกจิกท้ังนั้น เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ช่วยของเนี่ยซีเพิ่งจะ 

ลาออกไป พอดีว่าไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสม หัวหน้าแผนกเห็นว่าซังอู๋เยียน

เป็นคนหัวใช้ได้ ก็เลยให้เธอเข้ามาท�าแทนเป็นการชั่วคราว

เนีย่ซีค่อนข้างมีช่ือเสยีงในเมืองนี ้แล้วกเ็ป็นมติรกบัคนอ่ืนๆ ปกตแิล้ว

เป็นคนท�าอะไรๆ ด้วยตัวเอง ซ�้ายังปฏิบัติกับคนอ่ืนเป็นอย่างดี ซังอู๋เยียน

เรียกเธอว่า 'พี่ซี' เหมือนๆ กับบรรดารุ่นน้องในสถานี

ซังอู๋เยียนหอบจดหมายกองโตมาจากลงุท่ีเฝ้าประตอูยู่ช้ันหนึง่ ท้ังหมด

เป็นจดหมายท่ีผูฟั้งส่งมาให้เนีย่ซี เธอเปิดออกดทีูละฉบับแทนเนีย่ซี ท่ีควร

ตอบกลับก็ตอบกลับไป ที่ควรจะส่งต่อก็ส่งต่อไป แต่ดูเหมือนว่าทุกๆ ครั้ง

ซังอู๋เยียนเห็นเนื้อหาที่เธออ่านแล้วก็อดข�าไม่ได้

เธออ่านจดหมายให้คนอืน่ๆ ในสถานฟัีง ทุกคนต่างกข็�าออกมากนัหมด

เนีย่ซีมักจะส่ายหน้าพลางกล่าวว่า "อูเ๋ยียน เธอนีเ่ป็นสาวน้อยท่ีท�าให้

ใครต่อใครมีความสุขจริงๆ นะ"

ซงัอูเ๋ยยีนจัดการกบัของกองโตเสร็จสรรพก็ไปกนิมือ้เยน็ทีโ่รงอาหาร 

ส่วนเนี่ยซีมาเตรียมตัวที่ห้องท�างานอยู่ก่อนแล้ว

"พี่ซี มาเร็วขนาดนี้เลยเหรอคะ"

เนี่ยซีขยิบตาให้เธอ ปรับเสียงให้เบาลงแล้วเอ่ยว่า "อยากใช้เพลง

ใหม่ๆ สักสองสามเพลงน่ะจ้ะ เลยลองเอามาประกอบกันเพื่อดูผลลัพธ์น่ะ"

"ค่ะ" ซังอู๋เยียนส่งสายตาให้เป็นท�านองว่า 'คุณท�าต่อไปเถอะ' แล้ว

เตรียมตัวไปยังห้องข้างๆ

หลังจากหันหลังกลับไป ซังอู๋เยียนก็ได้ยินเนี่ยซีเปลี่ยนเพลง ท�านอง
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Crush รักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอ8

ของอินโทรแรกเริ่มฟังคุ้นหู ทันใดนั้นเธอก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าเป็นเพลงท่ีเธอ 

ได้ฟังเมื่อวันก่อนนี่เอง

เธอรีบร้อนหันกลับไป แล้วถามด้วยเสียงอันดังลั่น "พี่ซี นี่เพลงอะไร

เหรอคะ"

เนี่ยซีก�าลังจดจ่ออยู่กับการเขียนอะไรบางอย่าง บวกกับเสียงดนตรี

ดังขึ้นมาอีกครั้ง จึงไม่ได้ยินว่าซังอู๋เยียนถามอะไรไปชั่วขณะ

"พีซี่ เพลงท่ีเปิดอยู่ตอนนีช่ื้อเพลงอะไรเหรอคะ" ซังอู๋เยยีนถามอกีครัง้

"เธอหมายถงึเพลงท่ีเปิดตอนนีน่้ะเหรอ" เนีย่ซีถาม "ช่ือเพลงเปลอืกหอย

ลิเบียจ้ะ"

"เพราะจังเลยค่ะ" ซังอู๋เยียนกล่าวพลางทอดถอนใจ

"เย่ียมไปเลยนะ ถึงจะเป็นนักร้องใหม่ แต่พ่ีว่าคงจะขายดิบขายด ี

เชียวล่ะ"

"ดีจริงๆ นั่นแหละค่ะ แค่ฟังก็เคลิ้มแล้ว"

พอเนี่ยซีเห็นท่าทีของเธอก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ "อู๋เยียน ท่ีนี่มี 

ซีดีส�ารองอยู่อีกแผ่น ถ้าเธออยากได้ พี่จะให้เธอยืม"

ซังอู๋เยียนได้ฟังก็พยักหน้าหงึกๆ

พอเลิกงานแล้วกลับไปถึงบ้านซังอู๋เยียนก็คว้าเอาซีดีออกมาจาก

กระเป๋าถือแล้วใส่ลงในเครื่องเล่นซีดี เพลงเพลงนั้นเป็นช่ือเดียวกับ 

ชื่ออัลบั้ม และยังถูกจัดไว้เป็นเพลงแรก

เธอฟังเพลงซ�้าไปหลายรอบ ถึงคิดขึ้นได้ว่าจะหาเนื้อเพลงที่แนบมา

กับซีดี

ด้านหน้าแผ่นพบัใบเลก็ๆ เป็นภาพนกัร้องใหม่หน้าตาหล่อเหลาคนนัน้ 

เขาเป็นหนุม่น้อยท่ีโดดเด่น เป็นดาวรุง่ท่ีได้รบัความนยิมท่ีสดุในเวลานี ้ภาพ

ด้านข้างอันหล่อเหลาของเขาสะท้อนออกมาภายใต้แสงขมุกขมัว

ซังอูเ๋ยยีนเปิดหน้าแรกออกดกูเ็ห็นเป็นภาพวาดทิวทัศน์ ไม่ใช่ภาพเหมอืน

ของชายหนุ่มคนนั้น ภาพวาดนั้นช่างงดงามเหลือเกิน เป็นภาพทะเลทราย
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ที่มีแสงสีทองของอาทิตย์ยามอัสดงส่องลงบนเส้นขอบฟ้า และกักเก็บแสง

เจิดจรัสกระจ่างตาของดวงดาวหลายดวงที่กะพริบอยู่ใกล้ๆ กับดวงอาทิตย์

จนหมดสิน้ ห่างออกไปไม่ไกลมีเปลอืกหอยอนัหนึง่ท่ีราวกบัถกูย้อมด้วยแสง

สุกสกาวภายใต้แสงอาทิตย์ยามตกดิน

ฝั่งภาพประกอบเป็นเนื้อเพลงของเพลง 'เปลือกหอยลิเบีย'

ฉันหลงทางอยู่ในทุ่งหญ้า

ลมพัดต้นหญ้าเอนราบ

มีคนเคยร้องเพลงไว้ว่าผืนฟ้าดั่งกระโจม

ท้องฟ้าจ๋าท้องฟ้า

ดาวไถโปรดชี้ทางให้ฉันที

ฉันหลงทางอยู่ในทะเลทราย

ทรายสีเหลืองสุดลูกหูลูกตา

คนโบราณเคยเรียกมันว่าเกลียวคลื่นทะเลทราย

เกลียวคลื่นหนอเกลียวคลื่น

เธอจะแผดเผาฉันจนเหี่ยวแห้งเลยหรือไม่

ส่วนตัวฉันก็หลงทางอยู่ในใจของเธอ

ที่รักของฉัน

เธอยินดีที่จะเป่าเปลือกหอยลิเบียให้ดังขึ้นเพื่อฉันหรือไม่

เป็นแตรสัญญาณให้กับฉัน

ฉันหลงทางอยู่ในเมือง

ตึกรามสลับซับซ้อน

ที่รัก ได้โปรดบอกฉันว่าบ้านของเธออยู่ที่ใด

บ้านของฉันหนอบ้านของฉัน
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แบ่งแยกทะเลแดงอ้อมลิเบียไป

สูดดมบารากู่ขวดหนึ่ง

ผูกผ้าโพกศีรษะที่ด้านหนึ่ง

ดวงตาสีด�าขลับ

กล่าวถึงความรู้สึกอันอบอุ่น

เปลือกหอยลิเบียของฉัน

ดวงดาวพุ่งตกโปรยปราย

เนื้อเพลงเข้าใจไม่ยากเลยสักนิด ค่อนข้างจะมีกลิ่นอายแบบโบราณ 

แตกต่างจากสไตล์เพลงท่ีเป็นท่ีนิยมกันในปัจจุบัน อีกท้ังยังมีเอกลักษณ์ 

ของดนตรีอาหรับ ท่วงท�านองเพลงแบบนี้กับเนื้อร้องแบบนี้เมื่อผสมผสาน 

เข้าด้วยกนั กร็าวกบัว่ามีเจ้าชายอาหรบัก�าลงัเล่นเปียโนร้องเพลงเพือ่หญงิท่ีรกั

สุดหัวใจอยู่ในทะเลทรายจริงๆ

ซังอู๋เยียนเห็นช่ือคนแต่งเพลงท่ีด้านหลงัโดยไม่ได้ตัง้ใจ ตวัหนงัสอืสีต่วั

ที่สั้นและเรียบง่ายเรียงกันอยู่ด้านหน้าสุด 

ค�าร้อง : อีจิน

(2)

ซังอู๋เยียนมักจะเหลือบมองค�าว่า 'อีจิน' สองพยางค์ที่ค่อนข้างคุ้นตา 

แต่นกึไม่ออกว่าเคยเห็นท่ีไหนมาก่อนกนัแน่ กเ็ลยไม่ได้คดิอะไรมาก ล้างหน้า

แปรงฟันแล้วก็เข้านอน

น่าเสียดายท่ีเพิ่งจะเช้ามืด ซังอู๋เยียนก็ถูกไก่ตัวผู้ท่ีหญิงชราช้ันสาม

เลีย้งเอาไว้ปลกุจนตืน่ ทรมาทรกรรมมาหลายวนัแล้ว กไ็ม่รูว่้าเมือ่ไรหญิงชรา

จะเอาไก่ตัวนั้นมาตุ๋นกินเสียที
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ซังอู๋เยียนคลมุโปงแล้วนอนต่อ น่าเสยีดายท่ีเหมอืนว่าไก่ตวันัน้จะกนิ

ยากระตุ้นประสาทเข้าไป มันจึงโก่งคอขันเสียงดัง และหลังจากนั้นมือถือ 

ก็ดังขึ้น

ซังอู๋เยียนเห็นสายเข้าปรากฏเป็นช่ือเว่ยเฮ่า หัวใจก็ย่ิงเต้นเร็วข้ึน 

ไม่รู้ว่าจะรับสายหรือว่าไม่รับสายดี

เธอไม่กล้ากดรับ เสียงเรียกเข้าจึงดังวนไปวนมาอยู่อย่างนั้น ผ่านไป

เนิ่นนานถึงได้เงียบไป

เธอยังไม่ทันผ่อนลมหายใจ โทรศพัท์กด็งัข้ึนอกีครัง้ ยังคงเป็นเว่ยเฮ่า

เหมือนเดิม

"นายคนนี้ก็จริงๆ เลยนะ ไม่รู้หรือไงว่ารุ่งเช้าคนอื่นเขาหลับเขานอน

กันอยู่" เฉิงอินกล่าว

"ก็ใช่น่ะสิ" เธอขมวดคิ้ว

"รับสายเถอะ ยังไงเขาก็กินเธอไม่ได้สักหน่อย"

"เรือ่งอะไรล่ะ!" ซังอู๋เยียนกล่าวพลางเอามือถอืซุกไว้ในผ้าห่มด้วยความ

ตึงเครียด

เสียงเรียกเข้าหายไปอีกครั้ง แล้วก็ดังขึ้นอีก

ซังอู๋เยียนเลยวางหมอนทับลงไปอีกชั้นเพื่อทับมือถือไว้ ผ่านไปนาน

สองนานเสียงเรียกเข้าจึงหยุดลง

แต่ว่ารุง่เช้าดีๆ  ท่ีไม่มีคาบเรยีนและนอนได้จนตะวนัสายโด่งกถ็กูท�าลาย

ลงเสียอย่างนั้น

ซังอู๋เยียนลกุข้ึนมาสวมใส่เสือ้ผ้าอย่างซังกะตาย เหม่อลอยอยู่ในห้อง

สักครู่หนึ่งก็ตัดสินใจออกจากบ้านไปยังถนนเสี่ยวซีเพ่ือกินเสี่ยวหลงเปา 

ที่เธออยากกินมานาน

เช้าตรู่อย่างนี้ นอกจากนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่รีบร้อนเดินไปเรียน

ด้วยตนเอง บนถนนหนทางก็แทบไม่มีคนเลย ร้านค้าส่วนใหญ่ก็ยังไม่เปิด

หน้าร้าน
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รถล้างถนนแล่นไปอย่างเชื่องช้าพลางเปิดเพลงไปตามทาง

ซังอูเ๋ยียนเดนิไปตามทางพลางสดูลมหายใจเข้าลกึๆ จู่ๆ  กร็ูส้กึอารมณ์ดี

ข้ึนมาทีเดียว ก่อนหน้านี้ท่ีตื่นเช้าหากไม่ใช่เพื่อจะรีบไปสถานีก็เพื่อไปยัง

มหาวิทยาลัย นานแล้วที่ไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกสบายอกสบายใจอย่างนี้

ฉะนั้นเธอจึงกินจนแน่นท้องแล้วเดินออกมาจากร้านซาลาเปา เดิน 

ต่อไปก็เลี้ยวเข้าสวนสาธารณะ

ในสวนสาธารณะกลับคึกคักกว่ามาก บางคนก็เต้นแอโรบิก บางคน 

ก็ก�าลังวิ่ง

ท่ีรมิทะเลสาบมีเดก็น้อยตวัอ้วนกลมเรยีนไท้เก๊กอยู่กบัผูส้งูอายุอย่าง

เอาจริงเอาจัง เธอเห็นท่าทีเงอะงะน่าเอ็นดูของเด็กน้อยคนนั้นก็รู้สึกสุขใจ

เลยนั่งลงที่เก้าอี้ข้างทาง

อาจเป็นเพราะว่าวนันีอ้ากาศด ีแม้ว่าจะเพ่ิงปลายเดอืนกนัยายน แต่ว่า

อากาศร้อนก็ลดอุณหภูมิลงแล้ว เธอนั่งอยู่อย่างนั้นบนเก้าอ้ีกลางแจ้ง 

สายลมอ่อนพัดช้าๆ สบายใจและสดช่ืน จนกระท่ังรู้สึกว่าอากาศค่อนข้าง

หนาวเย็น

สีของท้องฟ้าท่ีอยู่ไกลออกไปค่อยๆ สว่างข้ึน ดวงอาทิตย์ท่ีเพ่ิงข้ึน

ค่อยๆ ลอดผ่านชั้นเมฆ

เก้าอ้ีท่ีอยู่ด้านข้างมีชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ ตอนท่ีซังอู๋เยียนเพิ่งจะ

มาถงึ ชายหนุม่กน็ัง่อยู่ตรงนัน้แล้ว เขาหันหน้าไปทางทะเลสาบอยู่คนเดยีว 

หลับตาทั้งสองข้างลงเงียบๆ รูปลักษณ์ของคนคนนั้นท�าให้ซังอู๋เยียนรู้สึกดี

เอามากๆ ดงันัน้เธอจงึอดไม่ได้ท่ีจะแอบดใูบหน้าด้านข้างของเขาให้มากข้ึน

สักสองหน

ริมฝีปากของเขาซีดเซียว บางและเม้มแน่น ใบหน้าไร้อารมณ์แลดู

ค่อนข้างเฉยเมย

เพราะว่าเขาหลับตาอยู่ ซังอู๋เยียนจึงอาจหาญปลุกความกล้าข้ึน 
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จ้องมองเขาให้นานอีกหน่อย เธอสายตาดีมากมาตั้งแต่เด็ก ต่อให้ห่างกัน

หลายเมตรก็สามารถสังเกตเห็นได้ว่าขนตาของเขาด�าขลับและหนาทึบ 

บนล่างประกบเข้าด้วยกันราวกับพัดอันเล็กๆ

แต่เพราะว่าเขาหลับตาอยู่ ก็เลยไม่เห็นดวงตา

ซังอู๋เยียนเชื่อมาโดยตลอดว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ การมี 

ดวงตาท่ีงดงามคูห่นึง่เป็นหนึง่ในคณุสมบัตท่ีิสาวงามจะต้องมีพร้อม เพราะ

ฉะนั้นส�าหรับการประเมิน 'คนหล่อเหนือใคร' สี่ค�านี้ เธอจะเก็บค�าว่า 

'เหนือใคร' สองค�านี้เอาไว้ รอให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ

บริเวณใกล้ๆ มีคนเฒ่าคนแก่หลายคนก�าลังฝึกออกเสียง และมีคนที่

ตะโกนเข้าหาทะเลสาบ ว่ากนัว่าท�าอย่างนีแ้ล้วจะสามารถขับไล่พิษออกจาก

ช่องอกได้ ท�าให้เจริญอาหาร ช่วยปรับอารมณ์ และท�าให้อายุยืนยาว

ซังอูเ๋ยียนรูส้กึอารมณ์ดข้ึีนมาจงึนกึอยากจะฮมัเพลง กเ็ลยเลยีนแบบ

พวกเขา เธอลุกขึ้น สองมือเท้าเอว หันหน้าไปยัง 'ผืนน�้าอันกว้างใหญ่' 

ร้องเพลงออกมาด้วยเสียงสูง

"ขวาสามรอบ ซ้ายสามรอบ หมุนๆ ก้น หมุนๆ คอ นอนเร็วตื่นเช้า

พวกเรามาออกก�าลงักาย สะบัดมือ สะบัดเท้า หม่ันหายใจเข้าลกึๆ กระโดด

โลดเต้นตามคุณปู่ ฉันก็จะไม่แก่..."

เม่ือเปล่งเสยีงร้องดงัลัน่ 'คณุปู่' ท่ีก�าลงัท�าแอโรบิกยามเช้าอยูด้่านข้าง 

เม่ือถูกเธอน�ามาร้องเป็นเพลงอย่างนี้ก็ขัดเขินไม่กล้าหมุนเอวหมุนก้น 

ต่ออีก หยุดเคลื่อนไหวลงช้าๆ

เอ่อ ดูเหมือนว่าจะติงต๊องไปหน่อยสินะ เธอใคร่ครวญแล้วเปลี่ยนไป

เป็นอีกเพลง

"ธงแดงห้าดาวโต้ลมโบกสะบัด ติ๊งๆ เสียงเพลงต่องๆๆ เพลงร้องว่า

ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปประเทศอันเป็นที่รักของเราจะเดินไปติ๊งๆๆๆๆ..."

เมื่อร้องเพลง 'สรรเสริญประเทศชาติ' ออกมาได้ท่อนหนึ่ง คุณป้า 

ที่วิ่งถอยหลังเหยาะๆ อยู่ด้านข้างก็ตกใจ ขาสะดุดกันจนเกือบล้มลง
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แต่ว่าท่ีคุ้มค่าแก่การยินดีก็คือเม่ือสักครู่นี้ชายหนุ่มหน้าตาดีคนน้ัน

นอกจากจะตะแคงหูฟังตอนท่ีเธอร้องประโยคแรกแล้ว หลงัจากนัน้กน็ิง่เงยีบ

เวลาซังอู๋เยียนร้องเพลงไม่เคยจ�าเนื้อเพลงมาก่อน พอเจอส่วนท่ี 

ร้องไม่เป็นก็ฮึมฮัมไปตามเรื่องตามราวหรือไม่ก็ใส่ประโยคม่ัวซ่ัวท่ีไม่ได้

สอดคล้องกันเข้าไปเองนิดๆ หน่อยๆ

เห็นได้ชัดว่า 'ติ๊งๆ' กับ 'ต่องๆ' หลังธงแดงห้าดาว ล้วนเป็นการ 

ออกเสียงแทนเนื้อเพลงที่เธอไม่รู้

อีกท้ังทุกคราวท่ีร้องคาราโอเกะ เธอหยิบไมโครโฟนข้ึนมาอ้าปาก 

ร้องได้ไม่เกินสามประโยคก็จะถูกทุกคนทุบตีให้วางไมค์

เฉิงอินส่ายหน้าพลางถอนหายใจอยู่บ่อยๆ 'พวกเราคิดไม่ออกเลย 

ยังไงเธอก็เป็นถึงผู้ประกาศของสถานีท่ีแม้จะไม่เคยออกอากาศด้วยเสียง

หวานๆ เป็นท่ีเลื่องลือไปท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย แต่ว่าพอร้องเพลงออกมา 

ท�าไมถึงได้น่าเวทนาแบบนี้ล่ะ'

ช่างเถอะๆ...ซังอู๋เยียนหุบปาก ส่ายหน้าไปมา

ท่ีนี่มีคนเฒ่าคนแก่อยู่เยอะ อย่างไรก็อย่าร้องเพลงยอดนิยมท่ีท�าให้

หวนคิดถึงอดีตเลยจะดีกว่า เดี๋ยวจะหาว่าเธอท�าให้ภาพลักษณ์อันรุ่งโรจน์

ของประเทศชาติอันยิ่งใหญ่ต้องแปดเปื้อน

ซังอู๋เยียนคดิอยู่เงยีบๆ ในใจ เตรยีมตวัร้องเพลงท่ีคนทุกชนชัน้ซาบซ้ึง

ตอนนั้นเองจู่ๆ เธอก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าตัวเองศรัทธาในเพลง 'ท้องนภา

สีคราม' ของสวีกวนกัว เพลงนี้มีชื่อเสียงมากทีเดียว แล้วก็ค่อนข้างเข้ากับ

สถานการณ์ในตอนนี ้เธอครุน่คดิเนือ้เพลงอยู่ในสมอง แล้วเปิดปากร้องข้ึน

อีกครั้ง

สายลมรุ่งอรุณบางเบาพัดผ่าน

พัดกลิ่นหอมจากเรือนผมเธอ

ท�าให้ฉันไขว่คว้าอยู่ท่ามกลางสายลมยามเช้า
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กลิ่นของเธอ

ฉวยโอกาสที่ยังไม่ฟ้าสาง

ฉวยโอกาสที่เธอยังไม่รู้ความลับนี้

ฉันอยู่ภายใต้แสงสว่างสีครามของท้องนภา

...

เพราะว่าช่ืนชอบ ดังนั้นเพลงนี้จึงถูกร้องอยู่นับครั้งไม่ถ้วนในบ้าน 

ของเธอ อย่างน้อยๆ ก็จ�าเนื้อเพลงได้ท่อนหนึ่ง

ซังอู๋เยียนเคลิบเคลิ้มอยู่กับความพึงพอใจของตัวเองอยู่สักครู่

คราวนีค้นท่ีสะดดุเท้าไม่เยอะเหมอืนคราวก่อนแล้ว ถอืว่ามพีฒันาการ

ที่ดี

ทว่าชายหนุม่ท่ีนัง่ห่างออกไปสบิเมตรกลบัหันหน้ามาเพราะเสยีงเพลง

ของซังอู๋เยียน สีหน้าท่ีเดิมทีดูอบอุ่น จู่ๆ ก็เปลี่ยนเป็นแปลกประหลาด 

ข้ึนมา

เขาหันหน้ามาพลางลืมตาทั้งสองข้าง จนกระทั่งดวงตาคู่นั้นปรากฏ

ให้เห็นช้าๆ ซังอู๋เยียนก็ถึงกับลืมหายใจไปชั่วขณะ

เขามีดวงตาที่สวยมากๆ

ดวงตาคู่นั้นมีขนตาหนาทึบ เข้มราวกับทาสี

หลังจากนั้นมีครั้งหนึ่งที่ซังอู๋เยียนถามเขาว่า 'คุณรู้รึเปล่าว่าครั้งแรก

ที่ฉันเห็นดวงตาของคุณ ฉันนึกถึงอะไร'

เขาไม่แน่ใจ

เธอยิ้มพลางเอ่ย 'นึกถึงลูกแก้วสีด�าที่แช่อยู่ในน�้าน่ะสิ'

ความจริงแล้ว จะว่าไปเวลานี้อารมณ์ของชายหนุ่มก็ค่อนข้างแปลก

ประหลาด หรือไม่สู้บอกว่าไม่สบอารมณ์สุดขีดเลยจะดีกว่า

ซังอู๋เยียนกลดักลุม้ ฉันร้องเพลงของสวกีวนกวั แล้วเขาจะไม่สบอารมณ์
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ไปท�าไม หรือว่าเขาเป็นแฟนคลับผู้บ้าคลั่งของสวีกวนกัวกันนะ เวลานั้น 

สมองน้อยๆ ของซังอู๋เยียนก็มีข่าวฉาวของแฟนเพลงท่ีติดตามศิลปิน 

อย่างเอาเป็นเอาตายมากมายผุดขึ้นมาไม่หยุด

ฉะนั้นขณะท่ีดวงตาคู ่นั้นยังไม่ทันได้ตกกระทบลงท่ีตัวของเธอ 

ซังอูเ๋ยียนกห็ยุดร้องทันควนั หยบิกระเป๋าแล้วรบีร้อนเดนิจากไป

(3)

ตอนเท่ียงซังอู๋เยียนกลับไปยังหอพักนักศึกษาเพ่ือหยิบของ พอด ี

พบเข้ากับหลี่ลู ่ลู ่ท่ีอยู่เตียงชั้นบนถือกะละมังล้างหน้ากลับมาจากห้อง 

อาบน�้ารวม

"ฉันก็ว่าใคร ท่ีแท้ก็คุณซังนี่เอง" หลี่ลู่ลู่กล่าว "ท�าไมล่ะ กลับมา

สังเกตการณ์เหรอจ๊ะ"

หลี่ลู่ลู่ชอบพูดจาหยอกล้อซังอู๋เยียนเป็นพิเศษ

"ฉันกลับมาเอาเสื้อผ้าน่ะ"

"จริงสิ เว่ยเฮ่ามักจะโทรมาหาเธอตอนดึกๆ อยู่บ่อยๆ น่าร�าคาญ 

มากๆ เลย เธอช่วยท�าให้พวกเราหมดห่วงได้รึเปล่า"

"อืม" ซังอู๋เยียนก้มหน้าก้มตาจัดลิ้นชักพลางเอ่ยปากตอบ

"เธอนี่นะ..." หลี่ลู่ลู่หยุดชะงักแล้วโบกมือใส่ "ไม่พูดแล้ว"

"พดูไปกเ็ท่านัน้แหละน่า" ซังอู๋เยียนกดมือลงบนรมิฝีปากพลางกล่าว

ไปด้วย

"จริงสิ ไม่รู้ว่านายเว่ยเฮ่าพบเจอคนแบบเธอได้ยังไง โชคร้ายไป 

แปดชาติเลยนะเนี่ย"

ซังอู๋เยียนหัวเราะหึๆ

"คืนวันเสาร์มากินข้าวด้วยกันนะ อย่าเอาแต่ขดตัวอยู่ในบ้านรกรุงรัง

ของเธอทั้งวันทั้งคืนเลยน่า มาสนุกกับทุกคนกันนะ"

"ไม่อยากไปน่ะ" ซังอู๋เยียนคอตก
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"เธอต้องลมืไปแล้วแน่ๆ ว่าวนันัน้เป็นวันเกดิของฉัน ถ้าเธอกล้าไม่ไป

ล่ะก็ คอยดูว่าคนอย่างฉันจะหวดเธอให้ตายได้รึเปล่า"

หลี่ลู่ลู่ข่มขู่ วิธีนี้ใช้ได้ผลกับซังอู๋เยียนมากๆ เลยล่ะ

ปรากฏว่าเม่ือถงึคนืนัน้ตอนท่ีกนิหม้อไฟกนัเว่ยเฮ่ากอ็ยูด้่วย ซังอูเ๋ยียน

ขมวดคิ้วพลางมองไปยังหลี่ลู่ลู่

"คนบ้านเดียวกันน่า ไม่ได้มีความหมายอย่างอ่ืนสักหน่อย" หลี่ลู่ลู่

กล่าวโดยไม่ได้เงยหน้าด้วยซ�้า

กินข้าวกันทั้งหมดแปดคน หญิงสี่ชายสี่พอดี

เมือ่ซังอู๋เยยีนเปิดประตเูข้ามากค็ดิว่า โอ้โห รวมกนัเล่นไพ่นกกระจอก

ได้สองโต๊ะพอดีเลยนะเนี่ย

ทุกคนมาจากเมือง B ต่างเป็นคนบ้านเดยีวกนั ซังอู๋เยียนรูจั้กหมดทุกคน

เว่ยเฮ่านัง่อยูข้่างๆ ของข้างๆ ซังอูเ๋ยยีนอีกที ตรงกลางมหีลีลู่ลู่ค่ัน่อยู่ 

ซังอู๋เยียนไม่ได้มองเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียว เขาเองก็ดูท่าทางปกติดี อยู่กัน

อย่างสันติตลอดเวลา

แต่เม่ือกนิข้าวไปได้ครึง่ทาง กบัข้าวบางอย่างไม่พอกนิ หลีลู่ลู่จ่งึเรยีก

พนักงานให้เอาเมนูมาให้ เธอเอ่ยถามเว่ยเฮ่าอย่างลวกๆ ไปว่า "สุดหล่อ 

นายว่าสั่งอะไรมาอีกดี"

เว่ยเฮ่าไม่แม้แต่จะคดิกโ็พล่งออกมา "เพิม่เนือ้ววัอีกชุดกแ็ล้วกนั อู๋เยียน

ชอบกิน"

แล้วตะเกียบของซังอู๋เยียนก็หยุดชะงัก

พอกบัข้าวยกมา หลีลู่ลู่ก่น็�าเนือ้วัวจานใหญ่ลงไปต้มในหม้อรวดเดยีว 

แต่ว่าตั้งแต่ต้นจนจบตะเกียบของซังอู๋เยียนก็ไม่ได้คีบลงไปแม้สักครั้งเดียว

หลังจากกินเสร็จแล้ว คนทั้งหมดจะไปร้องคาราโอเกะด้วยกันอีก

หลี่ลู่ลู่กับทุกๆ คนสนุกสุดเหวี่ยงกันจะเป็นจะตาย มีเด็กสาวคนหนึ่ง

ถอดรองเท้ากระโดดข้ึนไปบนโซฟาอย่างสะเปะสะปะพลางกมุไมค์ร้องเพลง
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อย่างบ้าคลั่ง มีแต่ซังอู๋เยียนกับเว่ยเฮ่าที่ต่างคนต่างนั่งอยู่บนโซฟาฝั่งซ้าย

และขวา

คนบ้านเดียวกัน A "ซังอู๋เยียน ร้องเพลงสิ"

คนบ้านเดียวกัน B "อย่าๆๆ รอให้ฉันอุดหูก่อน"

ซังอู๋เยียนพลันอารมณ์เสีย ลุกขึ้นได้ก็เอ่ยขึ้นว่า "บ้านแกน่ะสิ!"

หลีลู่ลู่หั่วเราะ "เว่ยเฮ่า เพลงท่ีนายเกบ็เอาไว้น่ะ พวกเราเลอืกให้นาย

แล้วนะ เพลงต่อไปก็คือ..." กล่าวจบก็ยื่นไมโครโฟนให้เว่ยเฮ่า

เว่ยเฮ่ารบัไมโครโฟนมาด้วยความเหนือ่ยหน่าย จากนัน้ดนตรกีบ็รรเลง

ขึ้นเป็นเพลง 'ท้องนภาสีคราม' ที่ซังอู๋เยียนร้องไว้เมื่อตอนกลางวัน

มองดูเขาถือไมโครโฟนด้วยสีหน้าไม่ทุกข์ร้อน แต่ท�าให้ซังอู๋เยียน 

ย้อนนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งเมื่อก่อนนี้

ตลอดเวลาท่ีผ่านมาเว่ยเฮ่าท่ีเข้าเรยีนมหาวทิยาลยัไม่ค่อยจะร้องเพลง

สักเท่าไร แค่ร่วมท�าวงดนตรีกับเพื่อนๆ ชื่อ 'eleven' ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง

ในมหาวทิยาลยั A ตวัเองเป็นเพยีงแค่มือเบสอยู่เงยีบๆ เท่านัน้ ส่วนสวีเ่ช่ียน

ท่ีเป็นผู้ประกาศของสถานีวิทยุในมหาวิทยาลัยในเวลานี้เป็นนักร้องน�า 

ในวงดนตรีของพวกเขา

ปีนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สวี่เชี่ยนไม่อยู่ คนทั้งกลุ่มร้องเพลงกันอยู่ในห้อง

คาราโอเกะ ซังอู๋เยียนดื่มจนเมา กอดไมโครโฟนไม่ปล่อย ทั้งยังส่งเสียงดัง

เอะอะ 'ลู่ลู่ช่วยฉันเลือกเพลง 'ท้องนภาสีคราม' ฉันจะร้อง...สิบรอบเลย'

ไม่ต้องพูดถงึสบิรอบหรอก ซังอูเ๋ยียนเพิง่ร้องได้สามประโยค คนท้ังกลุม่

กพ็ากนัตะลงึงนั น่ีเรยีกว่าร้องเพลงอย่างนัน้เหรอ นีมั่นเสยีงปีศาจท่ีท�าลาย

จติใจอันแน่วแน่ชัดๆ แต่ว่าตอนนัน้เธอด่ืมจนเมาแล้ว ไม่ได้สนใจความรูส้กึ

ของคนอืน่ๆ กอดไมโครโฟนเอาไว้ไม่ยอมปล่อยเหมอืนกบั 'เจ้าแม่ครองไมค์' 

ไม่มีผิด

'อู๋เยียน เพลงนี้ไม่ได้ร้องแบบนี้สักหน่อย' เว่ยเฮ่าเกลี้ยกล่อมเธอ
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'ถ้างั้นร้องยังไงล่ะ' เธอหยุดถาม

'ร้องให้เธอฟังเอาไหมล่ะ'

'เอา...สิ ถ้าร้องไม่ถูกฉันจะ...ปรับเงินนาย!' ซังอู๋เยียนเมาจนสะอึก

ออกมา 'ไม่สิๆ ปรับเป็น...เหล้า'

เธอกล่าวไปก็คลายมือออก

เว่ยเฮ่าถึงได้เกลี้ยกล่อมจนเอาไมโครโฟนมาจากมือเธอได้

ในตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เว่ยเฮ่าร้องเพลงต่อหน้าทุกๆ คน 'ท้องนภา

สีคราม' เพียงครึ่งเพลง แต่กลับร้องแล้วส่งต่อความรู้สึกไปให้เพ่ือนๆ 

ทุกคนได้ดียิ่งกว่านักร้องเดิมเสียอีก

ร้องไปรอบหนึ่ง ทุกคนก็พากันตกตะลึง ทว่าได้ยินแต่เพียงเสียงของ

ซังอู๋เยียนท่ีหัวเราะด้วยความเมากรึ่มพร้อมกับเอ่ยข้ึนว่า 'ไม่เลวเลยนี่นา 

ก็แค่ร้องแย่กว่าฉัน...นิดหน่อยเอง'

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เล่าต่อกันจากหนึ่งเป็นสิบ จากสิบเป็นร้อย โชว์

ของพวกเขาก็กลายเป็นโชว์ท่ีถูกเก็บรักษาไว้ในค�่าคืนรับน้องในสาขาของ

พวกเขาทุกๆ ครั้ง

แล้วตอนนี้หลี่ลู่ลู่ก็พูดถึงเพลงนี้ข้ึนมา เพียงเพราะอยากให้พวกเขา

สองคนเชื่อมความสัมพันธ์กันอีกครั้ง

แต่น่าเสียดายท่ีระหว่างพวกเขาไม่มีภาพเหตุการณ์แบบท่ีหลี่ลู ่ลู ่

จินตนาการเลยสักนิด ซังอู๋เยียนหัวเราะด้วยความจนใจ ท่วงท�านองที่คุ้นหู

ดังขึ้นอีกครั้ง เว่ยเฮ่ามองเนื้อเพลงแล้วร้องออกมา

สายลมบางเบาพัดผ่านใบหน้าของฉัน

ท�าให้ฉันรู้ว่า

ฟ้าใกล้รุ่งสาง

สิ่งที่บางเบาคือใบหน้ายิ้มแย้มของเธอ

ให้ฉันได้ยินยล
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ความงดงามของเธอ

บางเบา โอ้ บางเบา

สายลมรุ่งอรุณบางเบาพัดผ่าน

พัดกลิ่นหอมจากเรือนผมของเธอ

ท�าให้ฉันไขว่คว้าอยู่ท่ามกลางสายลมยามเช้า

กลิ่นของเธอ

ฉวยโอกาสที่ยังไม่ฟ้าสาง

ฉวยโอกาสที่เธอยังไม่รู้ความลับนี้

ฉันอยู่ภายใต้แสงสว่างสีครามของท้องนภา

ยิ้มให้เธอ

สิ่งที่บางเบาคือความอ่อนโยนของเธอ

ท�าให้ฉันใจสลาย

ความดีของเธอ

เสียงดนตรียังไม่ทันจบ แต่ว่าซังอู๋เยียนไม่อยากฟังต่อแล้ว เธอหยิบ

กระเป๋าและมือถือลุกขึ้นยืนแล้วผลักประตูห้องเดินออกไป

เม่ือเสียงเอะอะโวยวายส่วนใหญ่ล้วนหายวับไปหลังจากประตูปิดลง

เธอก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ

จู่ๆ เธอก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเช้าวันนั้นท่ีเธอยืนร้องเพลงนี้อยู่ท่ีริม

ทะเลสาบอย่างโง่เง่า ไม่แน่ว่าอาจจะไม่ใช่เรือ่งบังเอญิกไ็ด้ แต่เป็นเพราะว่า

ใจของเธอยังคงหลงเหลือความคิดถึงสิ่งละอันพันละน้อยอยู่

ทันใดนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกเกลียดชังเพลงนี้ขึ้นมา

ขณะนั้นเว่ยเฮ่าก็ตามออกมาด้วย

"อู๋เยียน" เว่ยเฮ่ารั้งเธอไว้

"ฉันออกมาสูดอากาศน่ะ" เธอสะบัดมือของเขาออก

"ท�าไมต้องหลบฉันด้วยล่ะ"
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"ฉันเปล่า"

"เปลีย่นเบอร์โทรศพัท์ ย้ายหอ เจอกนัท่ีมหาวิทยาลยักเ็ดนิอ้อมไป ยัง

เรียกว่าเปล่าอีกเหรอ" เว่ยเฮ่ากล่าว "ถ้าโอนหน่วยกิตได้ เธอก็คงรีบย้าย

มหาวิทยาลัยไปแล้ว"

"ฉันไม่ได้ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเพราะนาย ท่ีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

ก็เพราะว่าฉันเป็นคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้แหละ แล้วท่ีฉันเดินอ้อม 

กเ็พราะว่า..." ซังอู๋เยียนหยุดชะงกั สมองคดิหาข้ออ้างอย่างรวดเรว็ "กเ็พราะ

ว่านายคอืเว่ยเฮ่า ดาราใหญ่ของมหาวทิยาลยั ฉันกลวัว่าถนนจะกว้างไม่พอ 

แล้วจะไปขวางทางนายเข้าน่ะสิ"

ฉันถนัดเรื่องการเถียงข้างๆ คูๆ แบบนี้ที่สุด

เว่ยเฮ่าหัวเราะด้วยความจนใจ "ไม่อยากติดต่อกับฉันจริงๆ เหรอ"

"ไม่อยาก"

"ท�าไมล่ะ"

"ก็แค่ไม่อยาก"

"เรื่องของฉันกับสวี่เชี่ยน มันมีเรื่องที่จะต้องอธิบายให้เธอฟัง..."

"เว่ยเฮ่า" ซังอู๋เยียนตัดบทเขา "ฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้น"

"ท�าไมล่ะ"

"ก็แค่ไม่อยากฟังนั่นแหละ" เธอกล่าว

ทั้งสองคนโต้เถียงกันจนย้อนกลับไปที่จุดเดิม

และแล้วเว่ยเฮ่าก็พลันรู้สึกไร้เรี่ยวแรงกับซังอู๋เยียนท่ีเป็นคนประเภท

อธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้

"เมื่อไหร่เธอจะโตสักทีล่ะ อู๋เยียน"

"ฉันอยากกลับบ้านแล้ว" เธอเอ่ย

"ฉันไปส่งเอง"

"ไม่ต้อง!"
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(4)

เมื่อกลับมาถึงห้อง ซังอู๋เยียนก็ปีนขึ้นเตียงด้วยความกลัดกลุ้ม

ภายในห้องเงียบสงัด เจ้าของห้องไม่ได้ติดทีวีให้ เธอเองก็ไม่มีเงิน

มากพอที่จะซื้อ ดังนั้นความบันเทิงเดียวของการกลับห้องก็คืออ่านหนังสือ 

เปิดเพลง ฟังวิทยุ

ตั้งแต่เรียนมัธยมปลายเป็นต้นมาเธอก็เริ่มเป็นผู้จัดรายการอยู่ท่ี 

สถานวีทิย ุชอบเกบ็สะสมเพลงเพราะๆ หลากหลายแนว ท้ังเพลงยอดนยิม 

เพลงโบราณ เพลงร็อก...เพราะฉะนั้นทุกครั้งท่ีย้ายบ้านก็จะมีซีดีมากกว่า

เสื้อผ้าเยอะมาก จนสามารถใส่กล่องใหญ่ๆ ได้เลย

แต่ว่าเวลานี้เพลงอะไรเธอก็ฟังไม่เพราะเลยสักเพลง

"ท�าไมถึงไม่บอกเขาให้ชัดเจนล่ะ" เฉิงอินเอ่ยถาม

"เธอว่าจ�าเป็นเหรอ"

คนืวนัเสาร์ซังอูเ๋ยยีนโทรรายงานคนท่ีบ้านถงึสถานการณ์ในอาทิตย์นี้

"พ่อคะ หนูอยากกินบัวลอย" ซังอู๋เยียนออดอ้อนกับโทรศัพท์

"ได้ๆๆ แล้วเงินพอใช้รึเปล่าล่ะ พรุ่งนี้ให้พ่อฝากเงินเพิ่มให้ลูกไปซื้อ

บัวลอยน�้าขิงกินไหม" คุณพ่อซังเอ่ยปาก

ขณะเดียวกนัคณุแม่ซังกก็�าลงับ่นอยู่ข้างๆ "ค่าใช้จ่ายของทุกๆ เดอืน

ท่ีเธอใช้อยู่ก็มากกว่าเสี่ยวฉยงท่ีอยู่ข้างบ้านตั้งเท่าไหร่ คุณยังกลัวว่าลูก 

จะไม่มีเงินซื้อบัวลอยน�้าขิงกินอีกเหรอคะ"

"แต่ว่าหนอูยากกนิไส้งาท่ีพ่อท�าเองนีน่า" ซังอูเ๋ยยีนไม่ได้สนใจคณุแม่ซัง 

ยังคงออดอ้อนต่อไป

"เดี๋ยวพ่อจะท�าให้พรุ่งนี้นะ อาทิตย์หน้าลุงอวี๋จะไปประชุมที่เมือง A 

ให้เขาเอาไส้ไปให้ลูกก็ได้ แต่ว่าลูกต้องเอาไปห่อเองนะ"

"ไม่เอาค่ะ หนูอยากกินฝีมือพ่อ หนูคิดถึงพ่อ แล้วก็คิดถึงบ้านด้วย"

"ถ้างัน้..." คณุพ่อซังล�าบากใจ "เยียนเยยีน งัน้อาทิตย์หน้าลกูกลบัมา
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ดีกว่ามั้ง"

"แล้วคาบเรียนล่ะคะ"

"ไม่ต้องเข้าเรียน พวกเราลาหยุดกัน"

"ไร้สาระ!" คุณแม่ซังแย่งโทรศัพท์ไปทันที "อู๋เยียน ลูกกับพ่อของลูก

อย่าได้เออออกันให้มากนัก พ่อโอ๋ลูกจนไร้เหตุผลไปหมดแล้ว ตัวเองก็เป็น

ครูบาอาจารย์ ไม่รู้ว่าสั่งสอนนักศึกษาได้ยังไง"

ซังอู๋เยียนหัวเราะหึๆ

คุณแม่ซังกล่าวต่อไป "อู๋เยียน เดือนหน้าก็จะรายงานตัวนักศึกษา

ปริญญาโทแล้วนะ ลูกก็คิดให้ดีๆ ว่าจะสอบเข้าปริญญาโทหรือว่าจะเข้าสู่ 

สงัคมการท�างาน อีกอย่างอย่าได้ฝากความหวังเอาไว้ท่ีพ่อของลกูล่ะ ลกูสาว

ของศาสตราจารย์มหาวทิยาลยั M เรยีนหนงัสอืเกดิมีนอกมใีนข้ึนมา ใครๆ 

นินทาจะขายขี้หน้าขนาดไหนกัน!"

"ค่ะ" เมื่อคุณแม่ซังพูดถึงเหตุผลข้ึนมา ซังอู๋เยียนก็ท�าได้แต่เพียง 

พยักหน้าคล้อยตามเท่านั้น

บ้านอ่ืนเขามีแต่พ่อดุแม่ใจดี แต่ว่าบ้านของเธอกลับมีแม่ดุพ่อใจดี 

ไปเสียได้

"ที่แม่พูดน่ะจ�าได้หรือเปล่า" คุณแม่ซังเอ่ยถาม

"จ�าได้ค่ะ"

"อาทิตย์ก่อนเว่ยเฮ่าโทรมาท่ีบ้านเพื่อถามเบอร์มือถือลูก ดูท่าทาง

ร้อนใจ แม่เห็นแล้วก็ยังกลุ้มใจไปด้วย ถ้าลูกไม่ยินดีจะคบหากับเขาจริงๆ 

กค็ยุกนัให้รูเ้รือ่ง ไม่อย่างนัน้ต่อไปพ่อของลกูกบัลงุเว่ยจะคบหากนัยังไงล่ะ"

คบหาไม่คบหาอะไรกัน แม่ของเธอช่างพูดจาตรงไปตรงมาเสีย 

เหลือเกิน

ระหว่างเธอกับเว่ยเฮ่าน่ะไม่มีทางเป็นไปได้หรอก

อากาศค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ
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ตอนนีค้าบเรยีนท่ีมหาวทิยาลยัมีไม่มาก ทุกๆ วนัซังอู๋เยียนจะไปจองท่ี

ท่ีห้องสมุด ทบทวน อ่านหนังสือ ท�าข้อสอบ แต่ว่านอกจากเรียนพิเศษ 

สองวิชาตอนเสาร์อาทิตย์ เวลาที่เหลือทั้งหมดก็ใช้ไปกับที่สถานีวิทยุ

ความจรงิแล้ว การสอบเข้าปรญิญาโทไม่ใช่เรือ่งยากมากนกัส�าหรบัเธอ

หากใช้ค�าพดูของเฉิงอินกค็อื 'อย่าได้มองว่าปกตเิธองกๆ เงิน่ๆ หรอืว่า

สมองช้า เรื่องเรียนเธอก็ไม่ได้โง่อะไร'

'เธอใช้ค�าว่าไม่ได้โง่มานยิามทุนอันดบัหนึง่ของฉันซะแล้ว ดเูหมือนว่า

พวกเธอก็จัดอยู่ในประเภทไม่ค่อยโง่เท่าไหร่สินะ' ซังอู๋เยียนตอบโต้

ที่สถานีปรับเปลี่ยนบางรายการไปบ้าง เดิมทีตารางรายการเพลงฮิต

ออกอากาศประจ�าตอนหกโมงวันจันทร์ถึงศุกร์ แต่เพราะอัตราของผู้ฟัง 

กับความนิยมของเนี่ยซีพุ่งสูงข้ึนอย่างรวดเร็วจึงได้ท�าการปรับเปลี่ยน

รายการใหม่

เนี่ยซีเป็นคนจัดรายการทางด้านนี้มาตลอด จึงค่อนข้างคุ้นเคยกับ

วงการนี้ บวกกับมีคอนเน็กชั่นอยู่บ้าง จึงสามารถเชิญเบอร์ใหญ่ๆ ที่คนอื่น

เชิญไม่ได้มาสัมภาษณ์ที่สถานีได้เป็นครั้งคราว

อย่างเช่นวันนี้ คนที่มารายการคือสวีกวนกัว ไอดอลของซังอู๋เยียน

สวกีวนกวัเป็นศลิปินมาหลายปีซ่ึงท่ีผ่านมาไม่ได้ดงัเปรีย้งปร้าง แต่ว่า

ต้ังแต่อัลบ้ัมเพลง 'ท้องนภาสีคราม' เม่ือไม่กี่ปีก่อนเริ่มได้รับความนิยม 

จากผู้คนอีกครั้ง เขาจึงคัมแบ็กกลับมาอย่างยิ่งใหญ่

"เพลงเพลงหนึ่งน�าพาความส�าเร็จอันย่ิงใหญ่มาให้ คุณคิดว่าความ

ส�าเรจ็นีห้ลกัๆ แล้วมาจากสาเหตอุะไรคะ เป็นการด�าเนนิการทางธรุกจิ หรอืว่า

เป็นการยกระดับของตัวคุณเอง" เนี่ยซีพูดคุยอย่างค่อนข้างเป็นกันเอง 

"คนที่รู้จักคุณดีต่างก็รู้ว่าในวงการคุณมีชื่อเสียงในเรื่องของความขยัน"

สวกีวนกวัหัวเราะ "แน่นอนว่าส่วนหนึง่เป็นเพราะความรกัความชืน่ชอบ

ของแฟนเพลงท่ีมีให้เสมอมา บรษัิทเพลงกใ็ห้การสนบัสนนุผมเป็นอย่างมาก 

และแน่นอนว่าต้องขอบคุณอาจารย์อีจินด้วย"
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"ค่ะ อาจารย์อีจินเป็นผู้เขียนเนื้อร้องของเพลง 'ท้องนภาสีคราม' 

นะคะ" เนี่ยซีอธิบายกับผู้ฟังคร่าวๆ

"เขาเป็นคนมีความสามารถมากจริงๆ ครับ" สวีกวนกัวกล่าวต่อไป 

"ผมรู้ว่าเพลงของอาจารย์อีจินต่อให้มีเงินมากก็ยากจะได้มา ในตอนน้ัน 

เขาปฏิเสธบริษัทเพลง พวกเราต่างก็หมดหวังกัน" สวีกวนกัวไตร่ตรองอยู่

สักครู่

"แต่ว่าก็พบทางออกท่ามกลางความสิ้นหวังนะคะ" เนี่ยซีหัวเราะ

"เพราะฉะนั้นจึงต้องขอบคุณอาจารย์อีจินเป็นอย่างสูงเลยครับ" 

สวีกวนกัวกล่าวด้วยความจริงใจ

จนกระท่ังตอนนี้ ซังอู๋เยียนท่ีอยู่ข้างนอกก็คิดข้ึนได้ว่าท่ีแท้อีจิน 

เป็นคนแต่งเพลง 'ท้องนภาสีคราม' นี่เอง มิน่าวันนั้นอ่านเนื้อเพลง 

'เปลือกหอยลิเบีย' ถึงได้รู้สึกว่าชื่อผู้แต่งดูคุ้นตานัก

อีจินผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ซังอู๋เยียนเคยได้ยินชื่อมาก่อน

สองปีมานี้เพลงเพลงเดียวของคนคนนี้สามารถผลักดันคนคนหนึ่ง 

ให้ดงัเป็นพลแุตกได้ แต่ว่าเขาเป็นคนเงยีบๆ ไม่ชอบเป็นจุดสนใจแบบสดุๆ 

จนกระท่ังตอนนี้ก็ยังไม่เคยเปิดเผยตัวต่อหน้าสาธารณชนมาก่อน แล้วก็

ปฏิเสธการสัมภาษณ์จากสื่อบันเทิงต่างๆ อีกด้วย ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอายุ 

รูปร่างหน้าตา ประสบการณ์ชีวิตโดยย่อ แม้กระท่ังเป็นชายหรือว่าหญิง 

ก็เพิ่งจะเปิดเผยออกมาไม่นานนี้เอง

นี่ยังเคราะห์ดีที่มีข่าวฉาวออกมาพร้อมกันด้วย

ปีนี้มีสาวสวยคนหนึ่งประกาศลงในอินเตอร์เน็ตว่าตัวเองเป็น 'อีจิน' 

จากนั้นก็เปิดบล็อกของตัวเองต่อสาธารณะ มิหน�าซ�้ายังเปิดเผย 'เรื่องราว

ที่จ�าเป็นต้องกล่าวถึง' ระหว่างสวีกวนกัวออกมาเป็นตุเป็นตะ

ในตอนแรก เม่ือหินก้อนกระทบจนเกดิคลืน่นบัพันกเ็กดิความวุ่นวาย

ใหญ่โตข้ึนในวงการบันเทิง กระท่ังมีเว็บไซต์ท�าสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษเพื่อ

สมัภาษณ์ถึงแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
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ฝ่ายนักข่าวถามว่า 'ท�าไมถึงได้ใช้ชื่อว่าอีจินครับ'

สาวสวยหัวเราะอย่างสงบเสงี่ยม 'จากวันวานถึงวันนี้เป็นเรื่องราว

ความรักอันคลุมเครือและอบอุ่นที่เกิดขึ้นกับฉันค่ะ และจากโบราณจวบจน

ปัจจุบันยังเป็นการกล่อมเกลาทางวัฒนธรรมจีนท่ีฉันได้รับมาตั้งแต่เด็ก 

แต่หลังจากไปเรียนท่ีต่างประเทศหลายปีก็มีความคิดบางอย่างเข้ามาและ

ผสมผสานกัน ฉะนั้นฉันก็เลยใช้ช่ืออีจินท่ีมีนัยสองช้ัน'

ฝ่ายนักข่าว 'เย่ียมไปเลยนะครับ แค่ค�าสองค�าง่ายๆ ก็แฝงไว้ด้วย

ความหมายที่ลึกซึ้งขนาดนี้เชียว'

สดุท้ายคนท่ีออกมาล้างมลทินด้วยเรือ่งจรงิกค็อืบรษัิทของสวีกวนกวั 

ไม่ใช่ของฝ่ายอีจิน

'ข่าวฉาวของเธอกับสวีกวนกัวเป็นเรื่องท่ีเกิดจากการปั้นแต่งข้ึนมา

ทั้งหมด'

'พวกคุณมีหลักฐานอะไรคะ'

'ความจรงิแล้วง่ายมากๆ ผูห้ญิงคนนีเ้ป็นตวัปลอม เพราะว่าความจรงิ

แล้วอีจินเป็นผู้ชายครับ'

บรรดานักข่าวพากันฮือฮา

'ถ้าอย่างนั้นจะเชิญอีจินมาร่วมงานรับรองของนักข่าวได้ไหมคะ' มี 

นักข่าวเอ่ยถาม

ผูแ้ถลงการณ์ผายมอืออก 'ขอโทษด้วยครบั เรือ่งนี.้..พวกเราไม่สามารถ

ท�าได้'

ตอนนั้นเฉิงอินวิเคราะห์พลางเอ่ยข้ึนว่า 'ผู้ชายคนนี้เก็บเนื้อเก็บตัว 

จนอยู่ในระดับโรคจิตแล้วนะ'

'เธอสิโรคจิต' ซังอู๋เยียนขมวดคิ้ว

'นี่ฉันก�าลังชมเขาอยู่นะ'

'เธอคิดว่ามีคนใช้ค�าว่าโรคจิตมาชื่นชมคนอื่นด้วยหรือไง'

'ก็ฉันนี่ไง'
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(5)

ช่วงสายวันอังคาร คนในสถานีต่างพักผ่อนกันอยู่ เมื่อวานซังอู๋เยียน

ลืมมือถือเอาไว้ในลิ้นชัก ก็เลยข่ีจักรยานโซซัดโซเซกลับไปเอาท่ีสถานี 

ด้วยตัวเอง

เธอจอดจักรยานเอาไว้ที่ด้านนอกแล้วขึ้นลิฟต์ไป

ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งก�าลังรอลิฟต์อยู่ท่ีนั่นเหมือนกัน บังเอิญ

มากๆ เลย เขาก็คือผู้ชายท่ีมีดวงตาน่าหลงใหลท่ีเจอกันท่ีริมทะเลสาบ 

เมือ่คราวก่อนคนนัน้ แต่ว่าในตอนนีส้หีน้าของเขากลบัค่อนข้างเอาจรงิเอาจงั 

มือจับไม้เท้าเอาไว้

ไม้เท้าโลหะสีขาวธรรมดาๆ เพรียวบาง ดูท่าทางน�้าหนักเบา

ซังอู๋เยียนสงสัย คนคนนี้อายุยังน้อย ต้องพยุงไม้เท้าแล้วเหรอ

ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่ง เพียงแค่ดูจากสัดส่วนแล้วค่อนข้างผ่ายผอม 

ตวักเ็ลก็ คนท่ีมพีวงแก้มมีเบบ้ีแฟตอย่างซังอู๋เยียนกลายเป็นตวัเปรยีบเทียบ

อย่างเห็นได้ชัด เดมิทีเขายืนตวัตรงอยู่ตรงกนัข้ามกบัประตลูฟิต์พอด ียืนรอ

ให้ลิฟต์ลงมาเงียบๆ แววตาไม่มีความรีบร้อนเลยแม้แต่น้อย หลังจากท่ี 

ซังอู๋เยียนมาแล้ว เขาก็ขยับออกไปด้านข้างครึ่งก้าวอย่างมีมารยาท

ซังอูเ๋ยียนเพยีงแต่ค่อนข้างแปลกใจ ในเวลานีน้อกจากคนท่ีเข้ากะแล้ว

ก็แทบจะไม่มีคนใช้ลิฟต์ ท�าไมถึงได้มีหนุ่มหล่อแบบนี้อยู่ที่นี่ล่ะ หรือว่ามา

คุยเรื่องโฆษณานะ

ไม่รู้ว่าเขารู้สึกได้ว่าซังอู๋เยียนก�าลังพิจารณาเขาอยู่หรือว่าอย่างไร 

ชายคนนั้นเอียงศีรษะเล็กน้อย ซังอู๋เยียนจึงรีบเก็บสายตากลับไป

เธอรีบก้มหน้าลงอย่างรวดเร็ว จ้องมองไปยังแผงจอของลิฟต์ มอง

ตรงไปยังตัวเลขที่ค่อยๆ เปลี่ยนไป เก้า แปด เจ็ด...

ขณะนั้นเองโทรศัพท์ก็ดังขึ้น ชายหนุ่มล้วงมือถือออกมาจากกระเป๋า

กางเกง

"อืม ผมจะขึ้นไปเอง คุณไม่ต้องลงมาหรอก"
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ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายพูดอะไร ชายหนุ่มก็ตอบกลับไปเรียบๆ ว่า "แนวตั้ง 

ทางซ้ายมือ แถวที่สามจากบนลงล่าง ผมจ�าได้แล้ว"

จากนั้นก็วางสายไป

การคยุโทรศพัท์ท่ีสัน้กระชับและเข้าใจแจ่มแจ้งแบบนี ้เรยีบง่ายเสยีจน

กระทั่งรู้สึกว่าค่อนข้างเย็นชา อีกทั้งยังเจือด้วยความเหนื่อยหน่ายร�าไร

ช่างเป็นชายหนุ่มท่ีไม่มีความอดทนเอาเสียเลย ซังอู๋เยียนจ�ากัด 

ความให้

'ติ๊งต่อง' ลิฟต์มาแล้ว

ชายหนุ่มชะงัก อย่างกับว่าจะให้เธอเข้าไปก่อน

เลดี้เฟิร์สต์ เหตุผลเป็นอย่างนั้น ซังอู๋เยียนจึงก้าวเข้าไปก่อนโดย 

ไม่ลังเล จากนั้นก็หันไปกดปุ่มเลขชั้นถึงได้พบว่าก่อนที่ชายหนุ่มจะก้าวมา

ข้างหน้า เขากดไม้เท้าให้ต�่าลงแล้วเคาะที่ประตูลิฟต์เบาๆ ทั้งซ้ายและขวา 

จากนั้นจึงเอื้อมมือประคองตัวกับวงกบลิฟต์แล้วค่อยก้าวเข้ามา

ซังอู๋เยียนที่ยืนอยู่กับที่ปากอ้าตาค้าง

เขาเป็นคนตาบอด!

ไม้เท้าสีขาวที่ท�าด้วยโลหะธรรมดาๆ ก็คือไม้เท้าน�าทาง

ภายใต้สถานการณ์แบบนี ้เธอมองไปยังดวงตาของเขาอกีครัง้ สายตา

ของเขาตกกระทบไปยังสถานท่ีท่ีไกลออกไป ไม่มีจุดโฟกัสจริงๆ ด้วย 

ดวงตาด�าขลบัคูน่ัน้ใสสะอาดเป็นประกาย มันสวยงาม ทว่ากลบัมองไม่เห็น

อะไรทั้งสิ้น...

เมื่อเกิดเสียงดัง 'ปึง' ซังอู๋เยียนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองหดลีบลงอย่าง

รุนแรง จากนั้นจึงค่อยๆ ขยายออก บอกไม่ถูกว่าเป็นความรู้สึกอะไร

เสียใจ เสียดาย เห็นอกเห็นใจ เวทนาสงสาร หรือว่าปลงตก... 

ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะถาโถมเข้ามาในใจทั้งหมดแล้ว

นึกย้อนกลับไปตอนรุ่งเช้าท่ีเจอกันครั้งแรกในสวนสาธารณะ เขานั่ง

อยู่ท่ีริมทะเลสาบเป็นนานสองนาน อยู่ในท่าหลับตา ตอนนั้นเขาก�าลัง 

Page Crush �����������������������.indd   28 6/21/22   3:15 PM



29原来我很爱你

ท�าอะไรอยู่นะ ก�าลังใจจดใจจ่อฟังเสียงของโลกใบนี้ หรือว่าก�าลังคาดหวัง

อย่างเงียบๆ รอให้แสงอาทิตย์ตกกระทบที่ดวงตากันแน่?

ภายในลิฟต์ซังอู๋เยียนยืนอยู่ข้างหลัง เขายืนอยู่ข้างหน้า

เดมิทีซังอู๋เยียนคดิว่าชายหนุม่จะขอให้เธอช่วยกดลฟิต์ให้ แต่กไ็ม่เห็น

เขาเอ่ยปากเสียที เธอจึงเอ่ยถามเขาก่อน "ให้ช่วยอะไรไหมคะ"

เขาชะงกัไป สกัครูจ่งึหันหน้ามา จากนัน้กม็องตรงไปข้างหน้า เอ่ยข้ึน

เรียบๆ ว่า "ไม่ต้อง ขอบคุณครับ"

หลังจากสองค�านั้น เขาก็เม้มปากเอาไว้แน่น

มารยาทในการปฏิเสธคนอย่างกับว่าอยู่ห่างกันไกลแสนไกลท�าให ้

ซังอู๋เยียนขมวดคิ้ว รู้สึกไม่สบอารมณ์ข้ึนเล็กน้อย แต่ว่าความรู้สึกไม่สบ

อารมณ์นี้ถูกความเห็นอกเห็นใจที่มีอยู่มากเป็นล้นพ้นกลบจนมิด

เธอเห็นเขายกมือขวาข้ึน ใช้มือคล�าไปยงัปุ่มกดท้ังสองแถวท่ีด้านขวา

ของประตูลิฟต์ จากบนลงล่าง นิ้วมือลูบผ่านผิวสัมผัสไปอย่างเช่ืองช้า 

จากนั้นจึงเลื่อนลงไปข้างล่าง

ปุ่มลิฟต์มีทั้งหมดสองแถว เขาลูบไปยังแถวที่อยู่ด้านขวามือ

ลิฟต์เลื่อนขึ้นไปยังชั้นบน ซังอู๋เยียนคิดอยู่ว่าเขาจะขึ้นไปแค่ชั้นสอง

หรอืเปล่า จนกระท่ังเขากดปุ่ม ลฟิต์กเ็ลยผ่านจดุหมายไปแล้ว ดงันัน้ใจของ

ซังอู๋เยียนจึงรอคอยด้วยความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา

นิ้วมือของเขาประสาทสัมผัสไวมาก เมื่อสัมผัสกับปุ่มแรก 'สิบสอง' 

เขาก็หยุดชะงักเล็กน้อย แล้วจึงเลื่อนลงข้างล่างต่อไป

มองนิ้วมือท่ีเฉียดผ่านปุ่มเหล่าน้ันไปอย่างเช่ืองช้า จู่ๆ ซังอู๋เยียน 

ก็นึกถึงตอนที่เขาคุยโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาได้

เขาบอกว่า 'แนวตัง้ทางซ้ายมือ แถวท่ีสามจากบนลงล่าง ผมจ�าได้แล้ว' 

นั่นเป็นข้ันตอนท่ีคนอ่ืนอธิบายให้เขาฟังว่าจะกดปุ่มลิฟต์อย่างไร เพราะ 

ปุ่มของลิฟต์ตัวนี้ไม่มีสัญลักษณ์ตัวอักษรเบรลล์

เขาคล�าไปถึงปุ่ม 'สิบ' ก็หยุดลง แล้วกดลงไปอย่างไม่ลังเล
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แต่ว่าซังอู๋เยียนกลับตะลึงงัน ไฟของชั้นสิบกลับดับลงเสียอย่างนั้น

ความพิเศษของลิฟต์สถานีตัวนี้ก็คือเมื่อกดปุ่มช้ันใดช้ันหนึ่งลงไป 

สองครั้งก็แปลว่ายกเลิก ซังอู๋เยียนเองก็จะข้ึนไปท่ีช้ันสิบพอดี ท�ากลับไป

กลับมาแบบนี้ก็หมดกันน่ะสิ

ชายหนุม่ไม่รบัรูเ้ลยสกันดิ ดเูหมอืนจะผ่อนลมหายใจออกมาอย่างแรง

ซังอู๋เยียนครุ่นคิด แล้วจึงเอื้อมมือออกไปเบาๆ อ้อมไปทางด้านข้าง

ของเขา จากนั้นก็กดลงบนปุ่ม 'สิบ' อีกครั้งเงียบๆ การกระท�าท้ังหมด 

ซังอู๋เยียนมั่นใจแล้วว่าชายหนุ่มไม่สามารถรับรู้ได้ ถึงได้วางใจ

ซังอู๋เยียนท�าได้แต่เพียงถอนใจอยู่ภายในใจเท่านั้น ท�าอย่างกับว่า 

เป็นโจร เธอลูบไปที่กระเป๋ากางเกงโดยไม่รู้ตัว ไม่มีกุญแจ

"ว้าย!" เธออดไม่ได้ที่จะร้องออกมาด้วยความตื่นตะลึง

เสียงเอะอะแบบนี้ระคายหูเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในลิฟต์

ชายหนุ่มไม่ได้เคลื่อนไหว

ซังอู๋เยยีนปิดปากเอาไว้ จากนัน้กร็ือ้หาในกระเป๋ากางเกงอีกครัง้ กยั็ง

ไม่มีเหมือนเดิม

เธอขมวดคิ้ว ไตร่ตรองอยู่ประมาณสองวินาที รู้สึกเหมือนกับว่าจะ 

ลืมล็อกรถจักรยาน แล้วกุญแจก็คล้องอยู่กับตัวล็อกรถและวางอยู่ด้วยกัน

ในตะกร้าจักรยาน

ซังอู๋เยียนมองหน้าจอแวบหนึ่ง เห็นว่าเพิ่งถึงชั้นหกก็เลยกดไปที่ปุ่ม

ชั้นเจ็ดอย่างรีบร้อน รอจนลิฟต์หยุด เมื่อประตูเปิดแล้วเธอก็พุ่งตัวออกไป 

เตรียมตัวเปลี่ยนลิฟต์เพื่อลงไปที่ชั้นล่าง

ระหว่างท่ีซังอูเ๋ยียนรอคอยอยูด้่วยความรบีร้อนกช็�าเลอืงมองชายหนุม่

โดยไม่ได้ตั้งใจ เห็นว่าดวงตาสดใสคู่นั้นก�าลังหายลับไปหลังประตูลิฟต ์

อย่างช้าๆ
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บทที่
2

 อาจารย์ตาบอด

(1)

เดมิทีช่วงสายวนัองัคารเป็นเวลาของการอดัเสยีงสมัภาษณ์ แต่เนีย่ซี 

กลับบอกซังอู๋เยียนว่าไม่ต้อง เตรียมรายการเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

"สัมภาษณ์ใครเหรอคะ" ซังอู๋เยียนถาม

เนีย่ซีหัวเราะอย่างมีลบัลมคมใน "เกบ็เป็นความลบัช่ัวคราวจ้ะ รอจนถงึ

กลางคืนเดี๋ยวออกอากาศเธอก็รู้แล้วไม่ใช่หรือไง"

ซังอูเ๋ยียนเหลอืบมองเนีย่ซีท่ีใบหน้าอิม่เอบิด้วยความสขุ นานๆ จะได้

เห็นเธอดีอกดีใจขนาดนี้ ดูท่าจะไม่ใช่คนธรรมดาซะแล้ว เรื่องนี้ซังอู๋เยียน

กลับไม่ได้ใส่ใจ หันหลังได้ก็ลืมหมดแล้ว

แต่ปัญหาในการสมัภาษณ์งาน มหาวิทยาลยัเปิดวิชาจ�าพวกแนะแนว

การท�างานตัง้แต่ปีสามแล้ว เทอมนีค้ณะได้เชิญอาจารย์จากคณะอกัษรศาสตร์

มาสอน 'การเข้าสงัคมและการใช้ค�าพดู' ตอนบ่ายมีเรยีนวิชานีส้องคาบพอดี 

แต่ไม่คิดว่าพอมาถึงท่ีมหาวิทยาลัย ซังอู ๋เยียนกลับเห็นท่ีกระดานด�า 

เขียนประกาศไว้ว่าอาจารย์มีธุระกะทันหัน เปลี่ยนไปเป็นตอนกลางคืน

อาจารย์คนนี้แม้ว่าจะไม่เคยเช็กช่ือ แต่ว่าสอนสนุกสุดๆ ดังนั้นจึงมี

คนโดดเรียนไม่มาก
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อย่างเช่นเขากล่าวในคาบเรยีนหนึง่ว่า "ถ้าวิเคราะห์จากด้านจติวิทยา 

แล้วล่ะก ็ระหว่างท่ีคนเราสนทนากนัอยู่น้ันจะเผชิญหน้ากบัความหวาดกลวั

ใหญ่ๆ สามประการ ได้แก่ ความหวาดกลัวจากความไม่คุ้นเคย ความ 

หวาดกลัวจากต�าแหน่งสูงๆ และความหวาดกลัวจากองค์ประกอบ ระดับ

ของความหวาดกลัวนี้แตกต่างกันไปในแต่ละคนเพราะว่าประสบการณ ์

ต่างกัน แต่ว่าต่างก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์

สอบเข้าปริญญาโท และก็การสัมภาษณ์เป็นพนักงานรัฐล้วนแล้วแต่เป็น

สถานท่ีท่ีรวบรวมความกลัวใหญ่ๆ เหล่านี้ไว้ด้วยกัน ดังนั้นถึงได้มีผู้คน

มากมายรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่"

นกัศึกษาท่ีอยู่ด้านล่างถามข้ึนมา "อาจารย์คะ ตอนท่ีอาจารย์เผชญิหน้า

กับพวกเรามีความหวาดกลัวจากองค์ประกอบเหล่านี้ไหมคะ"

อาจารย์หัวเราะออกมา "มีสิ อย่างเช่นที่ตอนนี้เธอลุกขึ้นถามค�าถาม 

ถงึอาจารย์จะไม่ได้แสดงสหีน้า แต่ว่ากร็ูส้กึตกใจอยู่ในใจเหมอืนกนั กลวัว่า

เธอจะถามอะไรที่ท�าให้อาจารย์อึดอัดใจน่ะสิ"

หลงัจากเลกิเรยีน เม่ือซังอู๋เยียนกลบัมาท่ีห้องพักจงึฉุกคดิได้ว่าคนืนี้

การสมัภาษณ์ลกึลบัของเนีย่ซีจะออกอากาศ เธอเพ่ิงจะเปิดวิทยุกไ็ด้ยินเสยีง

เนี่ยซีกล่าวว่า "วันนี้ต้องขอบคุณคุณอีจินจากใจจริงเลยนะคะที่หาเวลาว่าง

มารายการของพวกเราได้ทั้งๆ ที่ก็ยุ่งมากทีเดียว"

"ไม่ต้องขอบคุณหรอก"

เสียงท่ีตอบกลับเนี่ยซีเป็นเสียงของผู้ชาย ฟังดูแล้วค่อนข้างทุ้มต�่า 

แต่เจือด้วยน�้าเสียงที่ดึงดูดใจให้ฟัง

อีจินงั้นเหรอ?!

ซังอู๋เยียนเบิกตากว้างมองไปยังเฉิงอิน

"แต่ดูเหมือนว่ารายการจะจบแล้วนะ" เฉิงอินโจมตีเธอ

นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีซังอู๋เยยีนได้ยินข่าวคราวท่ีเกีย่วกบัอีจิน แม้ว่าจะเป็น

เพียงสองค�าเรียบๆ จากปากของชายหนุ่มที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่น 
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แต่กลับแฝงด้วยสีสันอย่างน่าอัศจรรย์

เขากล่าวว่าไม่ต้องขอบคุณหรอก

ประโยคหนึง่ท่ีไร้ซ่ึงท่ีมาท่ีไปท�าให้เธออดไม่ได้ท่ีจะจนิตนาการไปไกล

แสนไกล ชายหนุ่มคนนี้จะตัวสูงหรือว่าตัวเตี้ย อ้วนหรือว่าผอม เป็นคน 

โลกส่วนตัวสูงหรือว่าเปิดเผย...ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถหาข้อสรุปได้

ซังอู๋เยียนมองเหม่อไปยังวทิย ุผ่านไปเนิน่นานจงึใช้เสยีงนัน้ต่างหมอน

แล้วหลับไปพร้อมกับความรู้สึกแปลกประหลาด

บ่ายวันต่อมาเธอไม่ได้เข้าเรียน เดิมทีนี่ไม่ใช่ช่ัวโมงเร่งด่วนในเวลา

เข้างานหรือเลิกงาน ดังนั้นคนบนรถเมล์หมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งจึงน้อยลง

ไปอีก ซังอู๋เยียนขึ้นรถมาได้ก็หาที่นั่งได้ที่แถวสุดท้ายติดหน้าต่าง

รถเมล์หมายเลขหนึง่ศูนย์หนึง่เป็นรถขนส่งสาธารณะส�าหรบัเท่ียวชม

ทิวทัศน์ของเมือง A ตั้งแต่บริเวณเมืองไปจนถึงบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว 

วนเวยีนไปกลบัระหว่างสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสยีงต่างๆ ของเมือง คนใน

พื้นท่ีไม่ค่อยนั่งกัน อย่างแรกเพราะว่าเส้นทางอ้อมไปไกล อย่างท่ีสอง 

เพราะว่าแพงกว่าขนส่งสาธารณะทั่วไปอยู่เล็กน้อย

ทว่าหากว่างๆ ไม่มอีะไรท�า ซังอูเ๋ยียนกมั็กจะจ่ายเงนิสามหยวนเพ่ือ 

นัง่รถวนอ้อมเมืองเอ้อระเหยอยูค่รึง่ค่อนวนั ส่วนมากไม่ว่าเวลาไหนผูโ้ดยสาร

ก็น้อย หร็อมแหร็มบางตา เธอชอบท่ีจะฟังเพลงพลางมองเหม่อออกไป 

ข้างนอกเพือ่คดิเรือ่งราวภายในใจ นีแ่หละคอืซงัอูเ๋ยียนท่ีเป็นคนโลกส่วนตวัสงู 

เธอขีข้ลาดและเกบ็ความรูส้กึต่อหน้าคนแปลกหน้ามาตัง้แต่เดก็ จนกระท่ัง

เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เธอถึงได้เริ่มมีนิสัยร่าเริง 

เพิ่มมากขึ้นช้าๆ

ขณะท่ีอยู่บนรถเมล์สายนี้ ซังอู๋เยียนก็ได้ยินการออกอากาศซ�้าของ

รายการที่เนี่ยซีสัมภาษณ์อีจินเมื่อวานนี้

ตอนนัน้มีฝนเมด็ละเอียดตกปรอยๆ อยูท่ี่นอกหน้าต่าง สายฝนในช่วง
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ต้นฤดใูบไม้ร่วงค่อนข้างซาบซ้ึงกนิใจ อากาศท่ัวท้ังเมอืงเองกเ็ย็นสบายและ

สดชื่นยิ่งขึ้นด้วยการชะล้างจากสายฝน

ในรถมีคนอยู่ไม่มาก เธอได้ยินเสียงของชายหนุ่มคนนั้นอีกครั้ง 

ในรายการที่ออกอากาศบนรถ

คราวนี้เธอได้ยินอย่างชัดเจนเอามากๆ

เสยีงผูช้ายท่ีฟังดเูป็นผูใ้หญ่ น�า้เสยีงทุ้มต�า่ละเมยีดละไมคมคาย ท้ังใน

น�้าเสียงยังเจือด้วยความรู้สึกเฉยเมย ทุกประโยคท่ีเนี่ยซีเอ่ยถาม เขาจะ 

ตรึกตรองอยู่สักครู่ แล้วจึงตอบออกมาอย่างง่ายๆ เป็นคนพูดน้อยเชียวล่ะ

"เพราะอะไรคุณถึงคิดว่าจะเดินทางบนเส้นทางการเขียนเพลงคะ 

ตอนเด็กๆ มีความฝันจะเขียนโคลงกลอนรึเปล่า" เนี่ยซีเอ่ยถาม

"เป็นเรื่องท่ีท�าได้โดยบังเอิญน่ะ ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลย" 

เขาตอบ

"คุณอีจิน ทั้งๆ ที่คุณมีแฟนเพลงมากมายขนาดนี้ ท�าไมถึงได้จงใจ

หลบเลี่ยงสาธารณชนล่ะคะ" เนี่ยซีเอ่ยถาม

"เพื่อรักษาพื้นที่ชีวิตส่วนตัวเอาไว้ครับ"

"เพราะเหตุผลนี้อย่างเดียวหรือคะ"

"จะมีอะไรอีกล่ะครับ" เขาถามกลับ

"คุณประสบความส�าเร็จในวงการถึงขนาดนี้ แต่ได้ยินมาว่าคุณยังมี

อาชีพอื่นอีก หรือว่าการเขียนเพลงจะเป็นอาชีพรองของคุณคะ"

"ใช่ครับ"

เขาตอบค�าถามนีอ้ย่างไม่ลงัเล สองค�าสัน้กระชับได้ใจความ ให้ความ

รูส้กึเย่อหย่ิงในความสามารถของตวัเอง ทว่าซังอู๋เยยีนท่ีนัง่อยู่ท่ีแถวสดุท้าย

กลบัหัวเราะออกมาเบาๆ อาจเป็นเพราะว่าเขาอยากถ่อมตวัสกัหน่อย แต่พอ

ตอนนัน้เนีย่ซีถามเขารวดเดยีวถงึสองค�าถาม เขาข้ีเกยีจจะสิน้เปลอืงถ้อยค�า

จึงกล่าวยืนยันออกไปพร้อมๆ กัน

จากนั้นโฆษณาจากวิทยุตัวหนึ่งก็แทรกขึ้นมา
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หรือว่า

ผ่านไปสกัครูซั่งอู๋เยียนกม็องไปท่ีนอกหน้าต่าง พลางคดิข้ึนอกี หรอืว่า

เดิมทีเขาเป็นคนเย่อหยิ่งแบบนี้อยู่แล้วนะ

"คุณอีจิน ชื่อในวงการของคุณมีความหมายแฝงรึเปล่าคะ หนึ่งคืน

หนึ่งวัน ก็เลยใช้ชื่อที่แฝงความหมายว่าอีจิน*  รึเปล่าคะ หรือเพื่อระลึกถึง

เรื่องอะไร หรือว่าใคร"

"เปล่าครับ แค่เพราะจ�านวนขีดน้อยน่ะ" เขาเอ่ยขึ้นเรียบๆ

ซังอูเ๋ยยีนล่ะนบัถอืในตวัเนีย่ซีเลย ท�างานกบัคนท่ีมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั

แบบนี้ก็ยังสามารถด�าเนินรายการไปได้อย่างเป็นข้ันเป็นตอน ถ้าเป็นเธอ

แล้วล่ะก็ จะต้องมีเดดแอร์บ่อยแน่ๆ

"ก่อนหน้าน้ีหลายเดือน มีแฟนเพลงสาวคนหนึ่งสวมรอยเป็นคุณ 

บนอินเตอร์เน็ต ท�าไมตอนนั้นคุณถึงไม่ออกมาแก้ข่าวล่ะคะ"

"ผมไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงน่ะ"

"เพลงท่ีคุณเขียนหลายเพลงท�าให้แฟนเพลงผู้หญิงประทับใจจ�านวน

ไม่น้อยเลย อย่างเช่น 'ท้องนภาสคีราม' 'เปลอืกหอยลเิบีย' ในนัน้มีเรือ่งราว

ของตัวคุณเองอยู่รึเปล่าคะ"

"ไม่มีหรอก ผมน่ะ...?"

ไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นประโยคท่ียาวท่ีสุดท่ีเขาพูดออกมาในรายการ 

เลยก็ได้ แต่ว่ากลับถูกเสียงประกาศของสถานีกลบทับเสียก่อน จากนั้นก็มี

ผู้โดยสารขึ้นมาเยอะแยะ คนขับรถจึงปิดวิทยุทันที

เสียงของเขาก็เลยค่อยๆ เลือนหายไปจากห้วงความคิดของเธอ

ซังอู๋เยียนเกิดความรู้สึกท้อใจบางอย่าง

เธอกับอีจินอยู่ในเมืองเดียวกันแท้ๆ หายใจเข้าออกด้วยอากาศจาก

พื้นที่เดียวกัน เวลาเงยหน้าขึ้นช้าๆ ก็เห็นท้องฟ้าผืนเดียวกัน

* อีจิน แปลว่าหนึ่งวัน
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(2)

ขณะท่ีซังอู๋เยียนก�าลงัอ่านหนงัสอืทบทวนเพ่ือสอบเข้าปรญิญาโท เธอ

ก็ยุ่งอยู่กับปริญญานิพนธ์ของตัวเองไปด้วย

เม่ือถึงกลางเทอม ทุกคนต่างถูกแบ่งให้ไปฝึกงาน กลุ่มของหลี่ลู่ลู ่

ถูกย้ายมาท่ีชานเมืองเพื่อท�าการปรับสภาพจิตใจให้กับนักโทษในเรือนจ�า

เขตเฝ้าระวังขั้นสูง

"อะไรคือเรือนจ�าเขตเฝ้าระวังข้ันสูงเหรอ" ซังอู๋เยียนถามด้วยความ

ประหลาดใจ

"ก็คือเรือนจ�าท่ีข้างในมีนักโทษร้ายแรงอายุสิบห้าปีข้ึนไปท้ังหมด 

น่ะสิ" หลี่ลู่ลู่ตอบกลับไปอย่างสบายๆ

ซังอู๋เยียนเบิกตากว้างในทันที "เป็นผูต้้องหาฆ่าคนท้ังหมดเลยเหรอ"

"ก็ไม่แน่หรอก" หลี่ลู่ลู่คลี่ยิ้มเล็กน้อย "มีนักโทษลักพาตัว ยาเสพติด 

ค้าของเถื่อน แล้วก็ข่มขืนผู้หญิงด้วยน่ะ"

ซังอู๋เยียนเปลี่ยนสีหน้ากะทันหัน เธอคิดไปถึงหนังเรื่อง 'The Green 

Mile ปาฏิหาริย์แดนประหาร' ท่ีเกี่ยวกับว่าเรือนจ�าด�าเนินการกับนักโทษ

ประหารชีวิตอย่างไร บนหัวของนักโทษมีผ้าขนหนูช้ืนๆ วางอยู่ จากนั้น 

กน็ัง่ลงบนเก้าอ้ีไฟฟ้า ภาพเหตกุารณ์นัน้ท�าให้เธอกนิข้าวไม่ลงไปหลายวัน

หลี่ลู่ลู่เลิกคิ้วข้ึน "โชคดีท่ีสาวๆ น่ารักบอบบางอย่างพวกเธอไม่ได ้

ไปด้วย ไม่อย่างนั้นคงได้ตกอกตกใจกันบ้างล่ะ"

ก็จริงนั่นแหละ กลุ่มของซังอู๋เยียนสบายท่ีสุดแล้ว ถูกแบ่งไปยัง

โรงเรียนผู้พิการในเขตชุมชนแห่งหนึ่ง โรงเรียนค่อนข้างจะพิเศษสักหน่อย 

พวกเธอต้องส่งก�าหนดการเข้าไปก่อน แล้วเดือนหน้าค่อยเข้าไปอย่างเป็น

ทางการ

วันจันทร์ซังอู ๋ เยียนไปย่ืนก�าหนดการฝึกสอนท่ีแผนกการสอน 

ที่โรงเรียนพิเศษแห่งนั้น

เธอท�าธุระเสร็จก็ออกมาจากห้องพักครูท่ีช้ันบนสุด เป็นคาบเรียน 
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ท่ีสองของบรรดาเด็กๆ พอดี ตอนท่ีซังอู๋เยียนเดินผ่านห้องเรียนเล็กๆ 

ที่ชั้นสองไป เธอก็ได้ยินเสียงที่เหมือนจะเคยได้ยินมาก่อน

จากนั้นซังอู๋เยียนก็เห็นชายหนุ่มคนนั้นเป็นครั้งท่ีสามผ่านหน้าต่าง

บานนั้น

เขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเนื้อผ้าอ่อนนุ่มยืนข้างๆ โพเดียม อยู่ในท่าทาง

สบายๆ บรรดาเด็กๆ ก�าลังท�าการบ้านอยู่ เขาก้มหน้าลง รอคอยอยู่เงียบๆ 

ไม่พูดไม่จา

"อาจารย์ซู!" เด็กหญิงมัดผมแกละตะโกนขึ้นจากตรงไหนสักแห่ง

ท่ีแท้เขากน็ามสกลุซูนีเ่อง ซังอูเ๋ยียนหัวเราะเบาๆ ยืนนิง่มองพวกเขา

อยู่ตรงที่เดิม

ไม้เท้าไม่ได้อยู่ในห้องเรียน มือของเขาเฉียดผ่านโต๊ะไปหลายตัว 

ค่อยๆ เดินไปข้างๆ เด็กหญิงคนนั้น ดูเหมือนว่าเขาจะคุ้นเคยกับทุกอย่าง

ที่นี่เป็นอย่างมาก

ชายหนุม่โน้มตัวลงไปพดูจาสองสามประโยค จากนัน้จงึค�า้มือไว้กบัโต๊ะ 

พดูคยุกบัเดก็หญิงต่อไปอย่างใจเย็น เสยีงของเขาแตกต่างไปจากความรูส้กึ

ตอนท่ีอยู่ในลฟิต์โดยสิน้เชงิ ท้ังอ่อนโยนและละเมยีดละไม ท�าให้รูส้กึราวกบั

ว่าเขาก�าลังยิ้มแย้ม

ในท่ีสดุกถ็งึเวลาเลกิเรยีน ตอนท่ีเขาออกมา ซังอู๋เยยีนท่ีเอาแต่ซ่อนตวั

ส่องดูอยู่ท่ีนอกหน้าต่างก็ลังเลอยู่สักครู่ แล้วจึงตะโกนเรียกตามเด็กน้อย

เหล่านั้น 

"อาจารย์ซูคะ"

เขาหันกลับมาด้วยปฏิกิริยาตอบสนองท่ีว่องไว ดวงตาไม่โฟกัส ดู

เหมอืนว่าสายตาจะตกกระทบไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างไกลออกไป 

เขาเอ่ยถาม "มีธุระอะไรหรือครับ"

"ไม่มีค่ะ"

"เรารู้จักกันเหรอ"
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"ดูเหมือนว่าจะไม่รู้จักเหมือนกันค่ะ"

เม่ือเขาได้ยินก็เผยท่าทีท่ีดูเหมือนโล่งใจให้เห็น จากนั้นก็ใช้มือ 

ข้างหนึง่ค�า้ไม้เท้าไว้ ส่วนมอือีกข้างหนึง่พยุงตวักบัราวจับเตรยีมจะลงบันได

ซังอู๋เยียนเห็นสถานการณ์ก็ถามขึ้นอีก "คุณจะไปไหนคะ ต้องการ 

ให้ช่วยรึเปล่า"

เขาจึงหันกลับมาเป็นครั้งที่สอง ไตร่ตรองอยู่สักครู่ แล้วเอ่ยขึ้นช้าๆ 

"ดูเหมือนว่าจะเคยเจอคุณที่สถานี"

"ในลิฟต์ค่ะ" ซังอู๋เยียนกล่าวเสริม แล้วก็เอ่ยข้ึนด้วยความหวังด ี

อีกห้าค�าว่า "ต้องการให้ช่วยหรือเปล่า" 

ดีนะที่เขาความจ�าใช้ได ้ซังอู๋เยียนคิดด้วยความดีใจ

"ฉันเป็นนกัศกึษาฝึกสอนท่ีเพิง่มาใหม่ ช่ือซังอูเ๋ยียน อาจารย์ซูล่ะคะ?"

"ซูเนี่ยนชิน"

"เนีย่นฉิง?"* ซังอูเ๋ยียนค่อนข้างแปลกใจทีเดยีว จงึเอ่ยซ�า้อีกครัง้หนึง่

"ไม่ใช่ ชินน่ะ" ซูเนี่ยนชินแก้ไขการออกเสียงของเธอเสียใหม่

เธอเป็นคนทางใต้ ก่อนหน้านีเ้ธอค่อนข้างสบัสนกบัการแยกแยะเสยีง

นาสิกหน้าหลัง** และก็ด้วยเหตุผลนี้เอง รายการของเธอถึงได้ถูกหัวหน้า

สถานเีขีย่ออกไป เวลานีเ้ธอสามารถพูดได้ชัดเจนแล้ว แต่ว่าฟังได้ไม่แม่นย�า

เท่าไรนัก

ซูเนี่ยนชินดูเหมือนจะรู้สึกได้ถึงความงุนงงของเธอ จึงกล่าวเพิ่มขึ้น

อีกประโยค "จินอี ชิน***"

จินอี ชิน?

ซังอู๋เยียนแค่นหัวเราะ ภาษาของเธอไม่ดีมาตลอด ไม่รู้ว่าอะไรคือ 

จินอีชิน แต่ก็เกรงใจท่ีจะสอบถามอีก เดี๋ยวจะดูเหมือนว่าไม่มีอารยธรรม 

* เนี่ยนฉิง มีความหมายว่าความคิดถึง
** เสยีงนาสกิหน้า ได้แก่ สระประสม อัน (an) เอิน (en) อิน (in) อุน (un) อวนิ (ün) เสยีงนาสกิหลงั ได้แก่ สระประสม 
อัง (ang) เอิง (eng) อิง (ing) อง (ong)
*** อักษรค�าว่า ชิน (衾) ประกอบด้วยตัวอักษร จิน (今) และตัวอักษร อี (衣)
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จึงท�าได้เพียงแสร้งท�าเป็นว่าเข้าใจ

คืนนั้นขณะท่ีซังอู๋เยียนก�าลังท่องค�าศัพท์อยู่ จู ่ๆ ก็คิดถึงช่ือเขา 

ข้ึนมาได้ เธอไม่ได้เปิดพจนานกุรมภาษาจนีมานานมากแล้ว จงึเสยีเวลาหน่อย

กว่าจะหามันเจอในกลุ่มตัวอักษรที่มีเสียงเดียวกัน

จินอี ชิน เธออ่านค�าอธิบาย ที่แท้ก็แปลว่าผ้าห่มนี่เอง

"เนี่ยนชินงั้นเหรอ ตอนเด็กๆ ท่ีบ้านจะต้องจนมากแน่ๆ เลยไม่มี

ผ้าห่ม" เฉิงอินที่อยู่ข้างๆ วิเคราะห์อย่างไร้อารมณ์

"ไม่แน่ว่าตอนเกิดมาอาจจะตั้งชื่อไว้แล้วก็ได้นี่?" ซังอู๋เยียนตอบโต้

"งั้นก่อนท่ีพ่อแม่เขาจะแต่งงานกันก็คงจะจนกันสุดๆ พ่อแม่คนจีน 

น่ะนะ ต่างใส่ความหวังลงไปในชื่อของลูกๆ กันทั้งนั้น" เฉิงอินยังคงอยู่ใน

ท่าทีไร้อารมณ์ต่อไป

ในท่ีสดุซังอูเ๋ยียนกย็อมจ�านน ไม่เสวนาปัญหาเหล่านีก้บัผูห้ญิงท่ีขัดคอ

เธออีก

ซูเนี่ยนชิน

ซังอู๋เยียนนอนลงบนโซฟา ประคองพจนานุกรมพลางร�าพึงร�าพัน 

สามพยางค์นี้อยู่เงียบๆ นึกย้อนกลับไปถึงสถานการณ์เม่ือตอนกลางวัน 

ที่เขาและเธอพูดคุยกัน ก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มเบาๆ

ชายหนุ่มพูดภาษาจีนกลางได้อย่างชัดถ้อยชัดค�า แต่ก็มีค�าจ�าเพาะ

บางค�าท่ีแฝงไว้ด้วยส�าเนยีงนดิๆ หน่อยๆ อย่างเช่นค�าว่า 'ชิน' เขากจ็ะออก

เสียงท้ายท่ีเดิมทีเป็นเสียงกลางสูงข้ึนเล็กน้อย เขาน่าจะเป็นคนในพื้นท่ีนี้

แหละ เพราะว่าคนเมือง A จะออกเสียงจีนกลางเสียงแรกสับสนกับเสียง 

ที่สองและเสียงที่สาม

"อู๋เยียน" เฉิงอินหยุดความคิดของเธอ

"หืม?"

"รบีเช็ดปากเรว็เข้า มีความสขุจนน�า้ลายแทบจะไหลลงมาอยู่แล้วนะ" 
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เฉิงอินกล่าวไปพลางยื่นกระดาษทิชชูให้เธอด้วยท่าทีจริงจัง

"..."

(3)

อาทิตย์ท่ีสอง เพราะว่าซังอูเ๋ยยีนเป็นหัวหน้ากลุม่ท้ังยังเคยไปโรงเรยีน

ผู้พกิารแห่งนัน้มาแล้วครัง้หนึง่เพือ่ส่งเอกสารเพ่ิมเตมิของนกัศกึษาคนอ่ืนๆ 

เธอเพิ่งจะถึงห้องพักครูของหัวหน้าวังท่ีแผนกการสอนก็บังเอิญพบกับเขา

ซึ่งก�าลังจะไปสอนพอดี

"เสี่ยวซัง เธอรอก่อนนะ หมดคาบแล้วเดี๋ยวผมมา" หัวหน้าวังก�าชับ

"อ๋อ ไม่เป็นไรค่ะ อาจารย์ไปสอนเถอะค่ะ ฉันไม่รีบ"

หัวหน้าวังเพิง่จะก้าวเท้าออกไป เสยีงกริง่เข้าเรยีนกด็งัข้ึน ซังอู๋เยียน

มองไปรอบๆ ห้องพักครูแห่งนี้สักครู่ หาหนังสือพิมพ์ได้ปึกหนึ่งก็นั่งลง 

บนเก้าอี้หวายทันที

อาคารเรยีนเป็นสิง่ก่อสร้างสีช้ั่นสไตล์โบราณ ทางเดนิของทุกๆ ช้ันคัน่

อยู่ตรงใจกลางของห้องเรียนท้ังสองฝั่ง ฉะนั้นระเบียงจึงดูแคบและยาว 

เป็นพเิศษ มเีสยีงสะท้อนได้ง่าย โดยท่ัวไปเวลาเข้าเรยีน ห้องเรยีนส่วนใหญ่

จะปิดประตูเพื่อกันไม่ให้เสียงสะท้อนถึงกัน

และห้องพกัครขูองหัวหน้าวงักอ็ยูท่ี่ปลายสดุของทางเดนิพอด ีห่างจาก

ห้องเรียนค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงค่อนข้างเงียบสงบ

หนงัสอืพมิพ์ปึกหนานัน้เป็นเพียงหนงัสอืพิมพ์ประเภทข่าวการศกึษา

ของพรรค (คอมมวินสิต์) ทุกระดบัเท่านัน้ ไม่มลีายเส้นกรอบ ไม่มีเรือ่งซุบซิบ 

และไม่มีมุกตลก เพราะฉะนั้นไม่กี่นาทีซังอู๋เยียนก็อ่านได้รอบหนึ่งแล้ว 

หลังจากพลิกเปิดดูก็รู้สึกว่าเวลาที่เหลืออยู่ช่างน่าเบื่อเสียเหลือเกิน

เธอเหลอืบตามองนาฬิกาท่ีแขวนอยู่บนผนงั เพ่ิงจะผ่านไปได้เจด็หรอื

แปดนาทีนี่เอง จึงพาดคางเอาไว้บนโต๊ะท�างานอย่างหมดอาลัยตายอยาก 

สะลมึสะลอือยากจะนอน เม่ือได้ยินเสยีงอ่านหนงัสอืของบรรดาเดก็ๆ ดงัขึน้
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แว่วๆ เธอก็ฟุบลงกับโต๊ะแล้วหลับตาลง

อ่านอะไรกันอยู่นะ

ดูเหมือนจะเป็น 'ตรอกชุดด�า' ของหลิวอวี่ซี*

"นางแอ่นหน้าโถงหวงัเซ่ียแต่เก่าก่อน โผบินร่อนสูค่รอบครวัสามัญชน"

ทันใดนัน้เสยีงเปียโนท่อนหนึง่กแ็ทรกข้ึนมาพร้อมกบัการอ่านออกเสยีง

ที่แจ่มชัด

แม้ซังอู๋เยียนจะเรียกได้ว่าเป็นพวกซ่ือบ้ือในเรื่องดนตรี แต่ก็รู ้ว่า 

เพลงนี้คือเพลง 'Twinkle Twinkle Little Star' เพียงแค่ตัวโน้ตง่ายๆ 

สองสามตัวบรรเลงไปอย่างสบายๆ รอบหนึ่ง พอขึ้นรอบที่สองกลับกลาย

เป็นตัวโน้ตท่ีขาดหายเป็นห้วงๆ อีกท้ังยังวนกลับไปกลับมา ซ�้าไปซ�้ามา 

เพียงแค่ครั้งเดียวก็ยังพอทน แต่เธอกลับได้ยินว่ามีคนเล่นอยู่อย่างนั้น 

ถึงสามสี่รอบ อีกทั้งคนที่เล่นเปียโนยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเล่นเลยสักนิด

เธอลกุข้ึนยืนอย่างอารมณ์เสยี ขย้ีมอืลงบนผม จากนัน้จงึมองนาฬิกา

แขวนผนังเป็นรอบท่ีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ยังห่างไกลจากเวลาเลิกเรียนนานถึง

ขนาดนั้น...

ซังอู๋เยียนเดินออกมาจากห้องพักครู ก็พบว่าเสียงเปียโนดังมาจาก

ห้องเปียโนท่ีอยู่ฝั่งตรงกันข้าม แม้ว่าจะปิดประตูเอาไว้ แต่ก็ปิดไม่สนิท 

ฉะนั้นจึงได้มีเสียงลอดออกมาเบาๆ

เธอเกรงว่าเด็กๆ คงจะก�าลังเรียนอยู่ข้างใน ก็เลยเดินไปที่ช่องประตู

ด้านนอกแล้วย่ืนหน้าเข้าไปเงียบๆ ผลลัพธ์คือข้างในไม่เหมือนกับท่ีเธอ

จินตนาการเอาไว้นัก มีคนนั่งอยู่แค่คนเดียว

แล้วคนคนนั้นก็คือซูเนี่ยนชิน เงาร่างท่ีเคลื่อนไหวในสมองของ 

ซังอู๋เยียนในระยะนี้อยู่เสมอ

มือซ้ายของเขากดลงบนคีย์ มือขวาจับปากกาด้ามหนึ่งจดบางอย่าง

ลงบนกระดานขนาดเลก็ กระดานขนาดเลก็นัน้กมี็อยู่ในห้องของหัวหน้าวัง

* หลิวอวี่ซี (ค.ศ.772-842) เป็นกวีและนักปราชญ์ในสมัยราชวงศ์ถัง
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ด้วยเช่นกัน เป็นกระดานอักษรเบรลล์ เขาขมวดคิ้วแน่น กดคีย์ไปด้วย 

พลางจดจ�าอักษรเบรลล์ไปด้วย ดูท่าทางของเขาแล้ว ดูเหมือนว่าก�าลัง

เตรียมการอะไรสักอย่าง ท�านองว่าก�าลังครุ่นคิดว่าจะสอนเด็กๆ กลุ่มนั้น

อย่างไรดี

แต่ดูเหมือนว่าจะยากเกินความสามารถไปแล้ว

ซูเนี่ยนชินกดไปได้สองคีย์ก็จรดปากกาจดอะไรสักอย่าง จากนั้น 

ก็ลูบไล้ไปบนแป้นคีย์ รู้สึกได้ในทันทีว่าไม่ถูกต้อง จึงอดไม่ได้ที่จะส่ายหน้า

อีกครั้ง ซังอู๋เยียนเห็นเขาท�าอย่างนี้ไปมาอยู่หลายครั้ง ก็เข้าใจแล้วว่า 

เสียงเปียโนที่น่าหงุดหงิดนั้นมีที่มาอย่างไร

เห็นแต่เพยีงว่าดเูหมอืนอารมณ์ดีๆ  ของเขาจะค่อยๆ ลดลงจนแทบจะ

ไม่เหลือ มือท่ีเขียนอักษรเบรลล์ยิ่งร้อนรนจนแทบจะทนรอไม่ได้ แล้วก็ 

หนักมือมากข้ึนเรื่อยๆ กระท่ังจรดปากกาแต่ละครั้งก็แทบจะกดลงไปบน

กระดานนั้นอย่างแรง

ครัง้สดุท้ายในท่ีสดุซูเนีย่นชนิกร็ะเบิดออกมา จบัปลายปากกาตรงเข้า

กระแทกอย่างแรงลงบนกระดานอักษรเบรลล์จนเกิดเสียงดังปึง

ซังอู๋เยียนอดไม่ได้ท่ีจะตกใจ รู้ได้ทันทีว่าอารมณ์ของเขาตอนนี้ต้อง

ย�่าแย่เอามากๆ แน่ ถึงได้ใช้อารมณ์กับตัวเองขนาดนี้ ท�าเอาเธออยากจะ

หายตวัไปในฉับพลนั เดีย๋วเขาจะรูว่้าเธอแอบมอง กลายเป็นปลาตวัท่ีถกูต้ม

อยู่ในคูน�้าข้างประตูเมืองตัวนั้น*

แต่ว่า...

เธอก็ยืนอยู่ตรงนั้นต่อไป

ขณะนั้นเองซูเนี่ยนชินก็ย่ืนนิ้วช้ีข้างซ้ายออกมารูดผ่านแป้นคีย์อย่าง

รนุแรง จากขวาไปซ้าย จากนัน้กร็ดูจากซ้ายไปขวา หลบัตาลงท�าซ�า้ไปซ�า้มา

อยู่สองสามครั้ง นิ้วมือของเขาเปลี่ยนเป็นนุ่มนวลจากที่เดิมทีแข็งกระด้าง

ขณะที่เขาโมโห ส่วนสีหน้าก็ดูจะผ่อนคลายลงแล้ว

* มาจากส�านวน 'ไฟไหม้ประตูเมืองร้อนถึงปลาในคู' หมายถึงเหตุร้ายลุกลามต่อเนื่อง
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เมือ่เขาถอนหายใจอย่างหนกัหน่วงแล้ว กว็างมือท้ังสองลงบนแป้นคย์ี

อีกครั้ง หยุดนิ่งอยู่สักครู่ จากนั้นก็บรรเลงเพลงเพลงหนึ่งออกมาอย่าง

คล่องแคล่ว เพลงเพลงน้ันค่อยๆ ช้าลงอย่างน่าประหลาด เผยสไตล์จีน 

เลก็น้อย ขณะนัน้เองเม่ือเขาบรรเลงออกมาด้วยเปียโนอย่างช�านาญ เพลงนี้

ก็แฝงไว้ด้วยอารมณ์บางอย่าง

เป็นเพลงที่ไพเราะมากๆ ถ้าเกิดเติมถ้อยค�าที่เหมาะสมลงไป ก็อาจ

จะงดงามขึน้กเ็ป็นได้ ขณะท่ีซังอู๋เยียนก�าลงัคดิอยู่นัน้ จู่ๆ  สายลมกพั็ดผ่าน

เข้ามาที่ทางเดิน พัดประตูห้องเปียโนให้สั่นไหวอยู่สักครู่

บานพับประตูค่อนข้างเก่า จึงเกิดเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดขึ้นมา

ซังอู๋เยียนกลวัว่าเขาจะได้ยนิเสยีงการเคลือ่นไหว จงึรบีดงึประตเูอาไว้

อย่างรบีร้อน ไม่ให้มันแกว่งได้อกี ไม่คดิว่าซูเนีย่นชินจะได้ยินการเคลือ่นไหว

เสียแล้ว ฉะน้ันเม่ือเสียงเปียโนช้าลง เขาก็หันหน้ามาทางฝั่งท่ีซังอู๋เยียน 

ยืนอยู่ หันหน้ามาทางซังอู๋เยียนได้สักครู่ จากนั้นก็หันกลับไป

ซังอู๋เยียนรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาทันที เดิมทีลมพัดประตูก็เป็นเรื่องท่ี 

แสนจะธรรมดา ทว่าเธอกลบัตืน่ตมูจนเลยเถดิ เธอจงึรบีกลัน้ลมหายใจเอาไว้ 

หยุดทุกๆ การกระท�า

ระหว่างนัน้กไ็ด้ยินเพยีงเสยีงของบรรดาเดก็ๆ อีกฝ่ังก�าลงัอ่าน 'ตรอก

ชุดด�า' ดังมาจากทางเดินแว่วๆ นอกจากนั้นก็เป็นเสียงลม ลมในฤด ู

ใบไม้ร่วงพัดผ่านต้นอู๋ถงท่ีเห่ียวแห้งจนเกิดเป็นเสียงแกรกๆ ท้ังยังมีเสียง

สายลมหนาวหวีดหวิวที่เบียดแทรกเข้ามา

ประเดี๋ยวเดียวซูเนี่ยนชินก็เอ่ยถามขึ้นเรียบๆ "ใครอยู่ตรงนั้นน่ะ"

เมื่อซังอู๋เยียนถูกถามด้วยประโยคนี้ก็ท�าตัวไม่ค่อยจะถูก จึงตัดสินใจ

ตอบกลับไปว่า "ฉันเองค่ะ"

เดมิทีกเ็ป็นแค่ประโยคค�าตอบท่ีคนจนีหมืน่ล้านคนใช้บ่อยท่ีสดุเท่านัน้ 

แต่ว่าซูเนี่ยนชินกลับรู้สึกราวกับว่าเสียงของเธอประทับอยู่ในความทรงจ�า

อย่างลึกซึ้ง จึงขมวดคิ้วพลางเอ่ยขึ้น 
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"คุณคือซัง..."

เขาชะงกัเลก็น้อย ซังอู๋เยียนกร็บีพดูต่อให้ด้วยความเบิกบานใจ "อูเ๋ยยีน 

ซังอู๋เยียนค่ะ"

"คุณมาท�าอะไรที่นี่งั้นเหรอ" ซูเนี่ยนชินเอ่ยถามช้าๆ

เมือ่เห็นว่าสหีน้าของเขาดข้ึีนจากท่ีโกรธเกรีย้วอยู่คนเดยีวเมือ่สกัครูน่ี้

มากแล้ว ซังอู๋เยียนก็ยืดเอวและหลังให้ตรงพลางเอ่ยถาม "ฉันได้ยินเสียง

เพลงเพราะๆ จากห้องพักครูฝั่งตรงกันข้ามก็เลยเดินมาดูน่ะค่ะ"

"งั้นตอนนี้ผมก็เล่นจบแล้ว"

"คะ?" เธอไม่ค่อยเข้าใจความหมายของเขาไปชั่วขณะ

"คุณไปได้แล้ว" เขาเอ่ยจบก็เบือนหน้าหนีไป แล้วหยิบปากกาขึ้นมา

อีกครั้ง

ซังอู๋เยียนมึนงง เมื่อเผชิญหน้ากับการไล่แขกที่ตรงไปตรงมาอย่างนี้

เข้าก็ค่อนข้างอึดอัดใจ จึงยืนเหม่ออยู่ที่เดิม แต่ไม่คิดว่าซูเนี่ยนชินจะไม่ให้

โอกาสเธอครุ่นคิด ก็ก�าชับขึ้นอีกครั้งโดยที่ไม่ได้หันหน้ามา 

"รบกวนคุณปิดประตูให้ด้วย"

ซังอู๋เยียนปิดประตูอย่างงกๆ เงิ่นๆ หันหลังและเดินกลับไปยัง 

ห้องพักครู การกระท�าในลักษณะเดียวกันส�าเร็จไปอย่างไม่เป็นธรรมชาติ

โดยท่ีไม่อาจควบคมุได้ จนกระท่ังครึง่นาทีผ่านไป เสยีงกริง่เลกิเรยีนกดั็งข้ึน 

เธอถึงได้สติกลับคืนมา กล่าวขึ้นอย่างฉุนเฉียวในทันใด 

"หย่ิงอะไรนักยะ!" กล่าวจบก็ยังยกขาข้ึนถีบเก้าอ้ีของหัวหน้าวัง 

อย่างแรงเพื่อระบายความโกรธ

(4)

ใกล้จะถงึเทศกาลครสิต์มาสแล้ว สถานจีะท�าการออกอากาศรวมรายการ

ยอดเย่ียมประจ�าปีซ�า้อีกครัง้ ซังอู๋เยียนได้ยินการสมัภาษณ์ท่ีเนีย่ซีสมัภาษณ์

อีจินเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้โดยไม่ได้ตั้งใจจากห้องตัดต่อ
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เธอฉกฉวยโอกาสนีเ้พือ่ประโยชน์ส่วนตวั สวมหูฟังเพ่ือฟังด้วยตนเอง

"เปล่าครับ แค่เพราะจ�านวนขีดน้อยน่ะ" อีจินกล่าว

ได้ฟังประโยคนี้ ซังอู๋เยียนก็แอบยิ้มโง่ๆ อยู่คนเดียวสักพัก

ซังอู๋เยียนท�าธรุะเสรจ็แล้วกเ็ดนิจากตกึใหญ่ของสถานไีปท่ีถนน เมือ่ได้

เห็นคูร่กัตัง้อกตัง้ใจเตรยีมฉลองครสิต์มาสกนัเป็นคู่ๆ  จู่ๆ เธอกค็ดิถงึเว่ยเฮ่า

และสวี่เชี่ยนขึ้นมาได้ ความจริงแล้วในใจของเธอไม่ได้ไม่แยแสเหมือนกับ

ที่แสดงออกมา

เดอืนท่ีสองซังอู๋เยียนไปท�าหน้าท่ีท่ีโรงเรยีนผูพิ้การ ช่วงเวลาท่ีฝึกสอน 

เธอต้องศึกษางานจากอาจารย์นามสกุลหลี่ท่านหนึ่ง

บางครั้งอาจารย์หลี่ต้องประชุมหรือว่าสอนห้องระดับกลางซ�้าอีกครั้ง 

เธอก็จะเฝ้าอยู่ในห้องพักครูคนเดียว ทบทวนภาษาอังกฤษท่ีจะใช้สอบเข้า

ปริญญาโท

วันฝนตกวันหนึ่ง เธอก็เห็นซูเนี่ยนชินอีกครั้ง

ฤดูหนาวเมือง A หิมะตกน้อยเป็นพิเศษ แต่ว่าฝนจะตกอยู่บ่อยๆ 

บางครั้งก็ไม่เห็นท้องฟ้าปลอดโปร่งถึงสามสี่วัน อารมณ์ของเธอแทบจะ 

ห้อยแขวนอยู่กับอากาศ ฉะนั้นเธอจึงมักจะไม่ค่อยมีชีวิตชีวา ขณะท่ีเธอ

เหม่อลอยมองออกไปยังนอกหน้าต่าง ก็เห็นซูเนี่ยนชินเดินเข้ามาจาก 

ที่ไกลๆ อยู่ใต้ร่มคันเดียวกันกับหญิงสาวคนหนึ่ง

ฝนยังคงตกอยู่

เขาใช้มอืข้างหนึง่ถอืร่มเอาไว้ พบัเกบ็ไม้เท้าแล้วกมุไว้ในมอือกีข้างหนึง่ 

ส่วนหญิงสาวท่ีอยู่ข้างๆ จบัแขนของเขาท่ีถอืร่มอยู่เบาๆ เขาอาศยัการน�าทาง

ของเธอ เดินผ่านทางเดนิแคบๆ ข้างๆ สนามหญ้ามายังอาคารเรยีนอย่างช้าๆ

ในห้องพักครู นอกจากเธอแล้วก็ยังมีอาจารย์อีกสองท่านท่ีก�าลัง 

ก้มหน้าก้มตาตรวจการบ้าน ซังอู๋เยียนมองพวกเขาแวบหนึ่ง แสร้งท�าทีว่า

อยากสูดอากาศ ผลักบานหน้าต่าง แล้วก็ย่ืนคอออกไปเพ่ือท่ีจะได้เห็น

อากปักริยิาของชายหญงิคูน่ีไ้ด้ชัดเจน ท่าทางของพวกเขาท้ังสองดสูนทิสนม
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กนัด ีแต่กไ็ม่ได้มีท่าทีไม่ส�ารวมหรอืเกนิเลย รอจนกระท่ังเดินมาถงึใต้อาคาร 

ซังอู๋เยียนก็หมดโอกาสที่จะจับสังเกตพวกเขา ไม่เห็นได้ยินเรื่องซุบซิบเลย

แม้แต่นิดเดียว สักครู่หญิงสาวคนนั้นก็ถือร่มอีกคันหนึ่งเดินออกไปใน 

สายฝน ทิ้งเขาไว้คนเดียว

เมือ่รูว่้าอีกเด๋ียวเขาจะข้ึนมา ซังอู๋เยียนกร็บีปิดหน้าต่างทันที เธอเดนิ

ไปท่ีโต๊ะท�างานของอาจารย์หลีแ่ล้วนัง่ตวัตรงอย่างเรยีบร้อย ซ�า้ยงัแสร้งหา

วารสารการศึกษาเล่มหนึ่งขึ้นมาท�าทีว่าถือไว้ในมือ อาจารย์อู๋ที่สอนดนตรี

เงยหน้าข้ึนมามองซังอู๋เยียนแวบหนึ่ง เม่ือสายตาหยุดอยู่ท่ีวารสารในมือ

ของเธอก็รู้สึกแปลกใจ

ซังอู๋เยียนถึงได้รู้ตัวว่าเธอถือหนังสือกลับด้าน เพราะฉะนั้นเธอจึง 

ยิ้มแหยๆ ให้อาจารย์อู๋

จากนั้นเธอก็คอยแต่เหลือบมองไปท่ีหน้าประตูอยู่บ่อยๆ แล้วก็หัน

กลับมามองที่หนังสือในมืออีกครั้ง

เขาช่างเดนิช้าเสยีเหลอืเกนิ ตัง้หลายนาทีกว่าจะข้ึนมาถงึ ท้ังยังเสยีง

เบามากๆ อีกด้วย จนกระทั่งเขาปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตู อาจารย์ทั้งสอง

ก็ทยอยกันเอ่ยทักทาย 

"อาจารย์ซูมาแล้วเหรอครับ ฝนตกหนักมากเลยล่ะสิ?"

ซูเนีย่นชินพยกัหน้า พยุงตวักบัไม้เท้าเดนิไปยังโต๊ะของตวัเอง เมือ่เขา

วางไม้เท้าลง ร่มที่อยู่ในมือของเขากลับท�าให้เขาล�าบากใจ

น�า้ยังคงหยดลงจากร่ม หากแขวนเอาไว้อย่างนี ้กเ็กรงว่าจะท�าให้พ้ืน

สกปรกเอาได้ แต่ถ้ากางเอาไว้ หลังเลิกเรียนคนเยอะ มิหน�าซ�้ายังเกะกะ 

คนอื่นอีก เขาไม่คุ้นเคยกับห้องพักครูเท่าไรนัก และก็ไม่รู้ว่าจะวางตากไว้

ที่ไหนดี อีกทั้งยังเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ยินดีจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ 

อีกด้วย

เห็นได้ชัดว่าอาจารย์สองคนนัน้ไม่ทันสงัเกตเห็นสหีน้าท่าทางของเขา 

แต่ว่าซังอู๋เยียนกลับสังเกตเห็น
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ซังอู๋เยียนเดินเข้าไป "อาจารย์ซูคะ ให้ฉันช่วยคุณเอาไปวางไว้ในถัง

ด้านนั้นนะคะ"

เดิมทีเขาไม่ทันสังเกตว่าภายในห้องยังมีบุคคลท่ีสี่อยู่ด้วย อีกท้ัง 

คนคนนั้นก็ยังเป็นซังอู๋เยียนที่เคยถูกเขาต�าหนิเมื่อคราวก่อนเสียด้วย

ซังอู๋เยียนเอ้ือมมือออกไปรับร่มของเขาเอาไว้ คิดไม่ถึงว่าเขาจะอยู่

ในท่าท่ีเหมือนกับว่าจะไม่คลายมือออก แต่เธอเอ่ยปากไปแล้ว มิหน�าซ�้า 

ยังอยู่ต่อหน้าคนอื่นๆ อีก ฉะนั้นจะปล่อยก็ไม่ได้ จะแย่งมาก็ไม่ได้อีก

คนท้ังสองแข็งขืนกันอยู่สามวินาที ก็ได้ยินเสียงกริ่งหมดคาบเรียน 

ดังขึ้น 

มองดใูบหน้าอนัแสนเยน็ชาของเขา ซังอู๋เยยีนพลนัรูส้กึว่าเธอยุม่ย่าม

ไม่เข้าท่า อาจารย์อีกสองท่านช่างมีสายตายาวไกล คิดว่าคงรู้อยู่ก่อนแล้ว

ว่าเขาเป็นตะปูเหล็กวาววับที่สามารถเอาชีวิตคนอื่นได้ในชั่วพริบตา ก็เลย

ท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้

ขณะท่ีกริ่งเลิกเรียนดังข้ึน เสียงคุยเล่นหยอกล้อกันก็ดังข้ึนมาจาก 

บรรดาเดก็ๆ ท่ีเดินอยู่บนทางเดิน สายตามองฝงูชนท่ีก�าลงัเอ่อทะลกัมาทางนี้ 

ซังอู๋เยียนจึงคิดเงียบๆ อยู่ในใจ นับหนึ่งถึงสาม ถ้าเขายังเป็นอย่างนี้อยู่ 

ฉันจะหันหลังแล้วไปเสีย

จนกระท่ังเธอนับถึงสอง ซูเนี่ยนชินจึงคลายมือจากร่ม แล้วเอ่ยข้ึน

เรียบๆ "รบกวนด้วย"

ค�าว่า 'รบกวนด้วย' สองค�านี้ ท�าให้ซังอู๋เยียนอ้าปากค้างด้วยความ

ประหลาดใจ จากนั้นจึงเอ่ยปากตอบกลับไปช้าๆ "ไม่เป็นไรค่ะ"

จากนัน้เม่ือเธอกลบัไปยงัท่ีนัง่ของตวัเองจงึนกึได้ว่านอกจากคนคนนี้

จะโมโหง่ายแล้ว ไม่แน่ว่าอาจจะยังหน้าบางอีกด้วย ถ้าเกดิคนอืน่มาเห็นเขา

กับเด็กสาวยื้อแย่งของกัน จะต้องขายหน้ามากแน่ๆ

อาจารย์หลี่หมดคาบสอนแล้วจึงเข้ามาในห้องพักครู ซังอู๋เยียนจึง 

รีบร้อนลุกข้ึนต้อนรับ แต่คิดไม่ถึงว่าอาจารย์หลี่จะเอ่ยข้ึนกับซูเนี่ยนชิน 
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ว่า "อาจารย์ซู ขอโทษด้วย ฉันอยากใช้เวลาในคาบอักษรเบรลล์ของคุณ 

สักหน่อยน่ะ โรงเรียนเพิ่งจะประกาศออกมาว่าจะให้พูดคุยกับนักเรียน 

เรื่องท่ีอีกไม่นานจะต้องหยุดเรียนในเทศกาลหยวนตั้น* ไม่เป็นอะไร 

ใช่รึเปล่าคะ"

อาจารย์หลีมี่ช่ือเสยีงในเรือ่งความสภุาพอ่อนโยนมาโดยตลอด แม้ว่า

ซูเนี่ยนชินเดินทางผ่านท้ังเมืองมา ลุยฝนมาเพ่ือสอนในคาบนี้ ก็ไม่ได ้

มีความเห็นแย้งอะไร เขาพยักหน้าพลางเอ่ยขึ้นว่า "ไม่เป็นไรครับ"

อาจารย์หลีไ่ด้รบัค�าตอบกไ็ม่คดิอยู่ต่อสกันดิ หยิบกระเป๋าได้กเ็ดนิออก

นอกประตูไป เดนิไปได้ครึง่ทางกหั็นกลบัมากล่าวกบัซังอูเ๋ยียน "เสีย่วซัง ท่ีนี ่

ไม่มีอะไรแล้วล่ะ ถ้าเธอมีธุระอื่นก็กลับก่อนได้เลยนะ"

"ค่ะ" ซังอู๋เยียนกล่าว

แต่ว่าเธอไม่มคีวามคดิท่ีจะจากไปเลยแม้แต่น้อย แล้วกไ็ม่มคีาบเรยีน

ท่ีมหาวทิยาลยัด้วย เพราะว่าฝึกงานกเ็ลยลางานท่ีสถานเีอาไว้ ถ้ากลบัไปตอนนี้

ก็ต้องเฝ้าห้องคนเดียวอยู่ดี เงียบจนน่ากลัว ไม่สนุกเท่ากับอยู่ที่โรงเรียน

ซังอู๋เยียนรอจนกระท่ังกริง่เข้าเรยีนดงัขึน้ จากนัน้จงึกลบัไปนัง่ท่ีเก้าอ้ี

โต๊ะท�างานของซูเนี่ยนชินกับอาจารย์หลี่อยู ่ติดกันและหันหน้า 

เข้าหากัน ด้วยเหตุนี้ตอนนี้ทั้งสองคนจึงหันหน้าเข้าหากันพอดี

ซังอูเ๋ยียนเริม่ฟบุและเหม่อลอยอยู่ท่ีโต๊ะอีกครัง้ ส่วนซูเนีย่นชินกห็ยิบ

หนังสืออักษรเบรลล์เล่มหนึ่งออกมาจากลิ้นชักอย่างเรียบร้อย เปิดไปถึง

หน้าท่ีมีท่ีคั่นหนังสืออยู่แล้วจึงเริ่มอ่าน ท้ังสองมือของเขาวางราบอยู่บน

หน้ากระดาษ เคลื่อนจากซ้ายไปขวาอย่างเป็นจังหวะสม�่าเสมอ

นีเ่ป็นคาบเรยีนท่ีสี ่อาจารย์อกีสองคนเม่ือสกัครูน่ีไ้ปสอนแล้ว อาจารย์

ท่ีไม่มคีาบสอนกก็ลบับ้านกนัหมด ในห้องพกัครจูงึเหลอืเพียงพวกเขาท้ังคู่ 

ซูเน่ียนชินยังไม่ได้กลบัไปเพราะว่าอาจารย์หลีบ่อกว่าจะใช้เวลาสกัพัก ไม่ได้

บอกว่าจะใช้เวลาทัง้คาบ ดังนั้นไม่แน่ว่าเธออาจจะพดูจบก่อนก็ได ้และเขา

* เทศกาลหยวนตั้น คือวันที่ 1 เดือนมกราคม หยวนตั้น แปลว่ารุ่งอรุณแรก วันที่ 1 มกราคมก็คือวันแรกของปี
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จะได้ไปสอนต่อ

ฝนท่ีนอกหน้าต่างค่อยๆ ตกหนกัข้ึนเรือ่ยๆ สาดลงบนกระจกเสยีงดงั

เปาะแปะ

ซังอู๋เยียนท่ีไม่มีอะไรท�าก็หาหนังสืออ่านจากโต๊ะของอาจารย์อู๋ท่ีอยู่

ข้างๆ อาจารย์อู๋เป็นอาจารย์สอนภาษา จงึมแีต่หนงัสอืประกอบการสอนภาษา

วางอยู่ ตรงบริเวณรอยพับเป็น 'ตรอกชุดด�า' ของหลิวอวี่ซีพอดี ซังอู๋เยียน

สนใจค�าศพัท์ทีใ่ช้ในบทกวมีาตัง้แต่เดก็ ก่อนหน้านีท่ี้บ้านของเว่ยเฮ่ามกัจะ

เปิดเทปเสียงอ่านของ 'กวีสามร้อยบทแห่งราชวงศ์ถัง' อยู่เสมอ ผลลัพธ ์

กค็อืเธอท่ีฟังอยู่ท่ีบ้านข้างๆ กฟั็งจนจ�าได้ซ�า้ยงัท่องได้อย่างคล่องแคล่ว แต่

เว่ยเฮ่ากลับท่องไม่ได้

บทกวี 'ตรอกชุดด�า' เธอเองก็ท่องได้ เพียงแต่ว่าจ�าได้ไม่แม่นนัก 

ด้วยเหตนุีข้ณะอ่านหนงัสอืไปกอ็ดไม่ได้ท่ีจะใช้ปากท่องไปเงยีบๆ "ดอกไม้ป่า

รมิสะพานหงส์แดง แสงอาทิตย์อสัดงส่องเฉียงตรอกชดุด�า นางแอ่นหน้าโถง

หวังเซี่ยแต่เก่าก่อน โผบินร่อนสู่ครอบครัวสามัญชน"

เพราะว่าตอนมัธยมปลายเรียนสายวิทยาศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย 

ก็เรียนสาขาจิตวิทยาการศึกษา จึงไม่ได้สัมผัสกับบทกวีโบราณแบบนี ้

มานานหลายปี จู่ๆ  กเ็ลยนกึถงึเรือ่งในอดตีบางเรือ่งข้ึนมา ยากท่ีจะไม่ถอนใจ

ออกมาด้วยความหดหู่ ทั้งยังอดไม่ได้ที่จะท่องซ�้าอีกครั้ง

เสียงท่ีเธออ่านบทกวีเบามากๆ แทบจะเรียกได้ว่าพึมพ�ากับตัวเอง 

หากอยู่ห่างออกไปไกลหลายก้าวก็ไม่มีทางได้ยิน แต่ว่าซูเนี่ยนชินที่นั่งอยู่

ตรงกันข้ามกับเธอกลับได้ยินอย่างชัดเจน

เม่ือเธอท่องไปถึง 'แสงอาทิตย์อัสดงส่องเฉียงตรอกชุดด�า' ท่อนนี ้

ในที่สุดซูเนี่ยนชินก็อดไม่ได้ที่จะบอกว่า "ตัวอักษรนี้อ่านว่าสยา"

"คะ? อะไรนะคะ" ซังอู๋เยียนมึนงง

"อูอีก่างโข่วซีหยางสยา"*

* เป็นค�าอ่านภาษาจีนของประโยค 'แสงอาทิตย์อัสดงส่องเฉียงตรอกชุดด�า'
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"ซีหยางเสียชัดๆ เลยนี่คะ" ซังอู๋เยียนขมวดคิ้ว เตรียมตัวยื่นหนังสือ

ไปตรงหน้าเขา ให้เขาได้เห็นกับตา ว่าในหนังสือเขียนตัวอักษร 'เสีย' 

ท่ีมาจากค�าว่าเฉเฉียง แต่ว่าแสดงท่าทางออกมาได้เพียงครึ่งหนึ่งก็เก็บ 

กลับไปเงียบๆ

"ผมรูว่้าเป็นเสยี แต่ว่ากวท่ีอนนีค้วรจะอ่านว่าสยา เสยีงท่ีสอง" ขณะท่ี

ซูเนี่ยนชินกล่าวอยู่นั้นก็ย่นหน้าผากไปด้วย เผยให้เห็นถึงความเย่อหยิ่ง

ปกติแล้วเขาเป็นคนไม่ยุ่งเรื่องของคนอ่ืนมาโดยตลอด แต่ตอนนั้น

กลับแก้ไขให้ซังอู๋เยียนเสียยืดยาว เพราะได้ยินเธอท่องว่าเสียแล้วเสียอีก 

อยู่ข้างหูซ�้าไปซ�้ามา ภายในใจจึงอดกลั้นจนถึงขีดสุด

"อ๊ะ?" ใบหน้าของซังอู๋เยียนแสดงความอึดอัดใจในทันที เธอกล่าว

แก้ตัวน�้าขุ่นๆ "ไม่ใช่หรอกม้ังคะ ตอนท่ีฉันเรียนหนังสือมันก็อ่านว่าเสีย 

นีน่า"

ซูเนี่ยนชินขี้เกียจจะสนใจเธอแล้ว

ปกติก็เรียนศิลปะได้ไม่ดีอยู่แล้ว คราวนี้ดันมาขายข้ีหน้าไปถึง

ครอบครัวคุณยายนู่นแน่ะ ซังอู๋เยียนกัดริมฝีปาก รีบร้อนคิดจะกล่าวอะไร

เพื่อเป็นการกู้หน้า

"ตอนท่ีฉันเรียนปีสองยังเคยไปสถานท่ีท่ีเรียกว่าตรอกชุดด�าด้วย

นะคะ" เธอกล่าวไปก็เหลือบมองซูเนี่ยนชินไปด้วย ก็พบว่าความเร็วที่เขา

อ่านอักษรเบรลล์ช้ากว่าเม่ือครูน่ีไ้ปมากโข อาจเป็นเพราะว่าก�าลงัฟังค�าพูด

ของเธออยู่ ฉะนั้นเธอจึงค้นหาความทรงจ�าท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับตรอกชุดด�า

ด้วยความรีบร้อน

"ได้ยินไกด์น�าเท่ียวบอกฉันถงึได้รูว่้าท่ีจรงิแล้วหวังซีจือและหวังเซ่ียนจอื* 

กค็อืหนึง่ในหวงัเซ่ียท่ีอยู่ในตรอกชุดด�านีเ่อง อีกท้ังหวงัเซ่ียนจอืกเ็จ้าชู้เสยีจน

สมควรตาย ยังจะสร้างต�านานท่าเรืออะไรนั่นขึ้นมาอีก"

ซูเนีย่นชนิเอ่ยเสรมิ "เรยีกว่าท่าเรอืใบท้อ แต่ว่าหวังเซ่ียท่ีอยู่ในกลอน

* หวงัซีจอืและหวงัเซ่ียนจอื คอืนกัอกัษรศลิป์เลือ่งชือ่ในสมยัราชวงศ์จิน้ตะวนัออก ซ่ึงหวงัซีจอืคอืบิดาของหวงัเซ่ียนจอื
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บทนี้ไม่ได้กล่าวถึงหวังคนรองหรอกนะ"

"เหรอคะ ถ้างั้นใครล่ะคะ"

"หวังเต่า"

"อยู่ในสมัยเดียวกันทั้งหมดเลยเหรอคะ"

"เป็นญาติกันน่ะ"

ไม่รู้ว่าวันนี้เขาอารมณ์ดีเป็นพิเศษ หรือว่าสนใจเรื่องท่ีซังอู๋เยียน 

พูดขึ้นมาจริงๆ กันแน่ ซูเนี่ยนชินเกิดใช้น�้าเสียงปกติตอบรับค�าพูดของเธอ

อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ซังอู๋เยียนหัวเราะหึๆ "แต่ว่าฉันไม่รูจ้กัหวงัเต่าน่ะค่ะ ดงันัน้กเ็ลยรูส้กึว่า

เรื่องราวระหว่างหวังเซี่ยนจือกับเถาเยี่ย* สนุกมากๆ เลย"

และแล้วมือของซูเนี่ยนชินก็หยุดชะงักจากอักษรเบรลล์ทันที เขา 

เงยหน้าข้ึน สายตาตกกระทบอยู่ท่ีใดท่ีหนึง่ ไม่รูว่้าก�าลงัคดิอะไรอยู่ ดคู่อนข้าง

เหม่อลอย ผ่านไปสักครู่ความสนใจของเขาก็กลับไปที่หนังสือดังเดิม

บรรยากาศกลับมาอยู่ในภาวะเงียบงันอีกครั้ง ราวกับว่าการสนทนา

เม่ือครู่นี้ไม่ได้เกิดขึ้น ใกล้จะเท่ียงแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการนั่งรถในช่ัวโมง 

เร่งด่วน ซังอู๋เยียนก็เลยตัดสินใจว่าจะเก็บของแล้วกลับไปก่อน เมื่อมาถึง

ช้ันล่าง เธอก็มองไปบนฟ้า ครุ่นคิดอยู่สักครู่ก็ย้อนกลับไปท่ีห้องพักครู 

อีกครัง้

เธอเดินไปที่ถังใบเล็กริมหน้าต่าง หยิบร่มของซูเนี่ยนชินขึ้นมา แล้ว

วางไว้ท่ีข้างมือของเขา "ร่มของคุณ อย่าลืมเอาไปด้วยนะคะ ฝนยังตก 

อยู่เลย"

เธอเป็นคนช่วยเขาวางของ หากไม่เอามาคืนเขา เขาต้องหาไม่เจอแน่

(5)

ซังอู๋เยียนอยู่ท่ีโรงเรียนได้ไม่ถึงสองอาทิตย์ ก็ตัวติดสนิทสนมกับ

* เถาเยี่ย แปลว่าใบท้อ ค�าเดียวกับ 'ท่าเรือใบท้อ'
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อาจารย์เสี่ยวหวังที่เพิ่งถูกส่งตัวมาเมื่อปีก่อน

"เขาไม่ใช่ครขูองท่ีนีน่่ะ" เสีย่วหวงักล่าวข้ึนมาตอนท่ีพูดถงึซูเนีย่นชิน

"คะ?"

"เดิมทีอาจารย์เจิ้งท่ีสอนอักษรเบรลล์คลอดลูกก็เลยลาคลอดไป 

อาจารย์สวกีป็ลดเกษียณ ตอนแรกโรงเรยีนจะกลบัมาจ้างเธออีก แต่สดุท้าย

เธอต้องไปเลีย้งหลานท่ีต่างเมือง กเ็ลยขาดครสูอนอักษรเบรลล์ ผูอ้�านวยการ

เผยสนิทสนมกับอาจารย์ซูพอดี จึงให้เขาเข้ามาสอนแทน เห็นอย่างนี ้

ก็สอนแทนมาได้ครึ่งปีแล้วล่ะมั้ง"

"งั้นตอนแรกเขาท�างานอะไรเหรอคะ สอนหนังสืออยู่ที่อื่นเหรอ"

"ไม่รู้ส"ิ เสีย่วหวงัส่ายหน้า "เขาไม่เคยพดูคยุกบัพวกเรามาก่อนเลยน่ะ"

"อ๋อ"

"แต่ว่าตาเขาเป็นแบบนี้ จะท�าอะไรได้ล่ะ" เสี่ยวหวังถามกลับ

ซังอู๋เยียนยักไหล่ ประเดี๋ยวก็หมุนปากกาเซ็นชื่อในมือเป็นครั้งคราว 

ความคิดล่องลอยไปอยู่ที่อื่น

ตอนที่เธอเรียนประถมก็ไม่ได้มีรูปร่างสูง ทุกๆ เทอมเวลาที่เรียงแถว

เล่นกฬีากม็กัจะยนือยู่คนท้ายๆ ของแถวหน้าสดุเสมอ ไม่ว่าจะออกก�าลงักาย

ตามวิทยุกระจายเสียงหรือว่าเรียนวิชาพละ คนท่ียืนอยู่ติดกันกับเธอก็มัก

จะเป็นหวงเสี่ยวเย่ียน เม่ือคนตัวเล็กท้ังสองมาเจอกันก็พลันดูมีชีวิตชีวา 

พอดีว่าบ้านของหวงเสีย่วเย่ียนอยูไ่ม่ไกลจากบ้านของเธอ กเ็ลยนดักนัตลอด

ว่าจะกลับบ้านด้วยกัน ถ้าเธอถูกรังแก หวงเสี่ยวเยี่ยนก็มักจะออกหน้า 

แทนเธอเสมอ ดังนั้นหลังจากจบประถมมาได้หลายปี ท้ังสองคนก็ยังคง 

แทบจะตัวติดกันอยู่ดี

มีอยู่ปีหนึ่ง ทุกครั้งตอนท่ีเธอกับหวงเสี่ยวเย่ียนกลับบ้านก็จะเจอกับ

พี่ชายตาบอดคนหนึ่งอยู่ท่ีป้ายรถโดยสารเป็นประจ�า แม้ว่าตาท้ังสองข้าง 

จะมืดบอด แต่ก็ไม่ได้กระทบกับทัศนคติในการใช้ชีวิตของเขาเลยสักนิด 
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เพราะว่าเขาหน้าตาดีสุดๆ อีกท้ังสีหน้ายังมีไมตรีชวนให้อยู่ใกล้ บางครั้ง

บางคราวกจ็ะมีคนท่ีรอรถอยู่ด้วยกนัเข้าไปพูดคยุด้วยก่อนบ้าง แสดงความ

เป็นห่วงเป็นใยเขา หรือไม่ก็ช่วยเหลือเขา หวงเสี่ยวเยี่ยนเองก็เป็นหนึ่ง 

ในนั้น

นิสัยของหวงเสี่ยวเย่ียนก็คือมองโลกในแง่ดี เข้ากับคนง่าย คุยเก่ง 

ซังอู๋เยียนเองก็อยากถามเขามาตลอดว่า 'ถ้ามองไม่เห็นมาตั้งแต่เกิดล่ะ 

หากคนอื่นบอกว่าสีฟ้าหรือว่าสีแดง คุณจะรู้ว่าสีนั้นมีลักษณะแบบไหน 

ยังไง' เธอเคยเรยีนเรือ่งตาบอดสแีดงและสเีขียวในวิชาชีววิทยา จงึรูว่้ามคีน

บางจ�าพวกแยกสแีดงและสเีขยีวไม่ออก เมือ่มองดแูล้วกเ็ป็นสเีหมอืนๆ กนั

ฉะนัน้เธอจงึสงสยัมาตลอดว่าถ้าเป็นคนตาบอดสนทิ จะสมัผสัถงึสสีนั

ได้อย่างไร

แต่ว่าซังอู๋เยียนไม่เคยกล้า จนกระท่ังถึงตอนนี้ก็ตามที ซังอู๋เยียน 

ไม่เคยพูดกับเขามาก่อน

ตอนเดก็ๆ ซังอู๋เยียนนสิยัแตกต่างจากตอนนีอ้ยู่บ้าง อยู่ท่ีบ้านหัวเราะ

เฮฮาไม่กลัวใคร แต่ว่าเพียงแค่ออกไปข้างนอกก็เห่ียวแห้งเสียอย่างนั้น 

คณุลงุคณุป้าท่ีอยู่นอกบ้าน เพือ่นหรอืว่าคณุคร ูเพียงแค่ถามค�าถามกบัเธอ

กะทันหันตอนท่ีเธอยังไม่ทันได้เตรียมความคิด ใจของเธอก็จะเต้นเป็น 

กลองรัวในทันที จากนั้นเวลาพูดจาก็จะเริ่มติดอ่าง

ถ้าใช้ค�าพูดของแม่ซังอู๋เยียนก็คือไม่สง่างามและภูมิฐานเอาเสียเลย 

มิหน�าซ�้ายังไม่ใช่คนปากหวาน สรุปก็คือไม่ชวนให้คนรักใคร่ชอบพอ

หวงเสี่ยวเย่ียนอยู่ช้ันประถมปีท่ีหกก็มีปรัชญาความรักเป็นของ 

ตัวเองแล้ว นั่นก็คือสิ่งที่รักที่ชอบ ก็ต้องกล้าที่จะช่วงชิงมาให้ได้ ตอนนั้น 

ในห้องเรียนก็ใช่ว่าจะไม่มีคนเป็นแฟนกัน ทุกคนยังไม่รู้ความ แต่ถ้าหากมี

เด็กหญิงและเด็กชายคนไหนหยอกล้อกันหลังเลิกเรียนบ่อยเข้าๆ ก็จะเกิด

เป็นข่าวลือ

ซังอู๋เยียนค่อนข้างเก็บตัว แต่ก็ไม่ได้ทึ่ม เธอดูออกว่าหวงเสี่ยวเยี่ยน
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เองก็มีความคิดเป็นอย่างอื่นกับพี่ชายตาบอดคนนั้นอยู่เหมือนกัน

ต่อมาหวงเสีย่วเย่ียนจะกลบัไปเรยีนมัธยมต้นท่ีโรงเรยีนจือ่ตี*้ โรงเรยีน

จื่อตี้อยู่ค่อนข้างไกลจากตัวเมือง หวงเสี่ยวเยี่ยนเองก็ไม่สามารถถือโอกาส

ดึงตัวเธอเดินผ่านป้ายรถโดยสารนั่นได้อีก เพียงแต่บางครั้งบางคราว 

ซังอู๋เยียนก็ยังสามารถเจอพี่ชายตาบอดคนนั้นได้ รอยยิ้มที่ผ่านไปหลายปี

ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงยังคงประทับอยู่บนใบหน้าของเขา

เม่ือซังอู๋เยียนมาถึงโรงเรียนใหม่ แรกเริ่มคุณแม่ซังก็ยังรับฟังท่ีเธอ

พร�่าพูดถึงหวงเสี่ยวเยี่ยนอยู่ร�่าไป เพียงเพราะว่ากลุ่มเวรกวาดพ้ืนของ 

พวกเธอมีผูช้ายบางคนไม่ยอมกวาด ท�าให้พวกเธอทุกคนต้องแบ่งหน้าท่ีกนั

คนละมากๆ มิหน�าซ�้ายังไม่กล้าบอกอาจารย์อีก

'ถ้าเสี่ยวเยี่ยนอยู่ล่ะก็ จะต้องไม่มีทางจบแบบนี้แน่' ซังอู๋เยียนกล่าว

ด้วยความกลัดกลุ้ม

'งั้นลูกก็ไปบอกอาจารย์สิ' คุณแม่ซังเอ่ยปาก

'หนูเหรอคะ ไม่เอาด้วยหรอก'

หรอืไม่เธอต้องรวบรวมการบ้านวชิาเลข แต่มีเพ่ือนบางคนไม่ยอมส่ง 

เธอจึงรายงานช่ือให้กับอาจารย์ สุดท้ายก็ท�าเสียจนเพื่อนในห้องคนนี ้

ชักสีหน้าใส่ซังอู๋เยียนไปทั้งอาทิตย์

'ถ้าเสีย่วเยีย่นอยู่ล่ะก ็จะต้องช่วยหนเูอาคนืแน่' ซังอูเ๋ยียนเริม่พร�า่บ่น

กับตัวเอง

แต่นานวนัเข้าช่วงเวลาท่ีซังอูเ๋ยียนพดูถงึหวงเสีย่วเย่ียนกค่็อยๆ ลดน้อย

ลงเรือ่ยๆ โรงเรยีนของท้ังสองห่างไกลกนั ตอนนัน้คนท่ีใช้โทรศพัท์กมี็ไม่มาก 

ติดต่อกันน้อยลง เจอหน้ากันน้อยลง มิตรภาพท่ีสั่งสมมาเป็นเวลาหกปี 

ก็ดูเหมือนจะค่อยๆ จืดจางลงในกาลเวลาที่ผ่านไปเหมือนกับสายน�้า

ท้ายท่ีสุดซังอู๋เยียนก็ลืมเรื่องท่ีเดือนมิถุนายนของทุกปีจะต้องขอ 

* โรงเรียนจื่อตี้ เป็นโรงเรียนส�าหรับบุตรหลานของแรงงานที่โยกย้ายข้ามถิ่นที่ครอบครัวไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้พัก
อาศัยในท้องที่
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เงินเล็กๆ น้อยๆ จากแม่ล่วงหน้าเพ่ือเตรียมของขวัญวันเกิดให้กับ 

หวงเสี่ยวเยี่ยน

จนกระท่ังมีอยู่วันหนึ่งซังอู๋เยียนไปซ้ือรองเท้ากับแม่ เจอกับแม่ของ

หวงเสีย่วเย่ียนท่ีหน้าประตทูางเข้า คณุแม่หวงใบหน้าซีดเซียว ตอนท่ีซังอู๋เยียน

เรยีกอีกฝ่ายนัน้เธอก�าลงัรอสญัญาณไฟจราจร มองหน้าซังอูเ๋ยียนอยู่เนิน่นาน

ถงึได้สตแิล้วย้ิมให้ ท�านองว่ารูส้กึคุน้หน้า แต่ลมืไปแล้วว่าซังอู๋เยียนช่ืออะไร

'คณุป้าหลี ่หนชูือ่ซังอู๋เยยีนค่ะ เป็นเพ่ือนสมยัประถมของเสีย่วเยีย่นไงคะ'

'อ๋อ ประเดีย๋วเดยีวกต็วัสงูขนาดนีแ้ล้วนะ' คณุแม่หวงพยักหน้า แล้วย้ิม

ให้คุณแม่ซังอีกครั้งหนึ่ง

พวกแม่ๆ ธรรมดาแล้วก็เป็นอย่างนี้ มักจะรู้สึกว่าลูกของตัวเอง 

เลี้ยงยาก ส่วนลูกของคนอื่นแป๊บเดียวก็เติบโตแล้ว

'เสี่ยวเยี่ยนสบายดีไหมคะ ไม่ได้เจอเธอนานเลย' ซังอู๋เยียนถามอีก

ไม่ถามกด็อียูห่รอก แต่เพยีงถามออกมา คณุแม่หวงกไ็ม่ตอบอยูเ่ป็น

นานสองนาน แต่ว่าดวงตากลับแดงไปหมด

'เสี่ยวเยี่ยน...' เธอเบือนหน้าหนี 'เสี่ยวเยี่ยนป่วยน่ะ' กล่าวจบน�้าตา

ก็ไหลเผาะลงมา

หวงเสี่ยวเยี่ยนเป็นมะเร็งในสมอง

ตรวจเจอเมือ่สามอาทิตย์ก่อน ส่งตวัไปรกัษาท่ีปักกิง่แล้ว ท่ีคณุแม่หวง

กลับมาที่บ้านคราวนี้ก็หยิบยืมเงินไปทั่วสารทิศ

หลังจากแยกจากกัน ซังอู๋เยียนเดินไปได้หลายเมตรก็อดไม่ได้ท่ีจะ 

หันกลับมา เห็นคุณแม่หวงรีบร้อนเดินผ่านฝูงชน สักพักหนึ่งก็แยกไม่ออก

ว่าเป็นเงาร่างไหนกันแน่

ก่อนหน้านี้เสี่ยวเยี่ยนชอบบ่นว่า 'ปวดหัว'

ตอนท่ีซังอู๋เยียนร้องไห้งอแงอย่างไม่มเีหตผุลอยูท่ี่บ้าน กม็กัจะได้ยิน

แม่ฟ้องพ่อว่า 'ลูกของคุณเอะอะจนฉันปวดหัวไปหมดแล้ว' ฉะนั้นเธอเลย

ไม่รู้ว่าปวดหัวมีอาการแบบไหน เธอเองก็ไม่สามารถเข้าใจได้ท้ังหมดว่า
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มะเร็งสมองเป็นโรคอะไรกันแน่

แต่ว่าเด็กอายุสิบกว่าขวบกลับรู ้ว่ามะเร็งเป็นโรคท่ีพรากชีวิตคน 

สู่ความตาย

เธอกลับมาที่บ้านก็หดหู่เสียไม่มี ผู้ใหญ่เรียกไปกินข้าวหลายครั้งเธอ

กไ็ม่ได้ยนิ สดุท้ายคณุพ่อซังต้องไปลากตวัเธอออกมานัง่ท่ีโต๊ะกนิข้าว ถงึได้

พบว่าซังอู๋เยียนน�้าตาไหลพราก

ผูใ้หญ่ท้ังสองคนอดไม่ได้ท่ีจะสบตากนั จากนัน้จงึถอนหายใจออกมา

วันหยุดเสาร์อาทิตย์ต่อมาคุณพ่อซังก็ไปท่ีบ้านของหวงเสี่ยวเยี่ยน 

เป็นเพื่อนซังอู๋เยียน พอดีว่าคุณย่าของเธอก�าลังหุงข้าว เม่ือซังอู๋เยียน 

ได้รับสัญญาณจากผู้เป็นพ่อ ก็ส่งซองจดหมายกระดาษคราฟต์ในมือให้กับ

คุณย่าหวง ทักทายกันไม่กี่ค�าก็จากไป

ในซองจดหมายบรรจุเงินอยู่ปึกหนึ่ง เป็นเงินเดือนที่คุณพ่อซังเพิ่งจะ

ถอนออกมาจากธนาคาร

หนึง่ปีผ่านไป เมือ่หวงเสีย่วเยีย่นเสรจ็สิน้จากการรกัษาตวักก็ลบัมายงั

เมือง B ซังอู๋เยียนดีใจแทบเป็นแทบตาย ส่วนบรรดาผู้ใหญ่ต่างก็รู้ว่าการ

ผ่าตัดไม่อาจกอบกู้สิ่งใดได้ เซลล์มะเร็งยังคงแพร่กระจายต่อไป

เมือ่ปิดเทอมเธอกไ็ปท่ีบ้านของหวงเสีย่วเย่ียน ครอบครวัหวงอาศยัอยู่

บนอาคารตดิถนนในเขตเมืองท่ีคึกคกั ซังอู๋เยยีนสะพายกระเป๋าหอบแฮกๆ 

วิ่งพรวดข้ึนไป พอดีเห็นหวงเสี่ยวเย่ียนนั่งยองๆ พัดไฟหน้าเตาถ่านหิน 

รังผึ้งอยู่ท่ีหน้าบ้าน เตาไฟดับมอดไปเมื่อตอนเท่ียง ตอนนี้ยังจุดไม่ติด 

ทั่วทั้งทางเดินตลบอบอวลไปด้วยควันไฟแสบจมูก

มือข้างหนึ่งของหวงเสี่ยวเยี่ยนพัดจุดไฟ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งปิดจมูก

เอาไว้ เธอถูกควันรมใส่เสียจนน�้าตาไหลอยู่ตลอดเวลา

'เสี่ยวเยี่ยน!' ซังอู๋เยียนเรียกขึ้นครั้งหนึ่ง

หวงเสี่ยวเย่ียนได้ยินเสียงเรียกก็หันหน้าไปหา เมื่อเห็นว่าเป็น 
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ซังอู๋เยียนก็หัวเราะแหะๆ

ขณะเดียวกันผู้ชายวัยกลางคนท่ีอยู่ข้างในก็ย่ืนหน้าออกมาดู ในมือ

อุ้มเด็กทารกด้วยความระมัดระวงั ซังอูเ๋ยยีนเคยเห็นผูช้ายวัยกลางคนคนนี้

มาก่อน เขาเป็นพ่อของหวงเสี่ยวเยี่ยน ส่วนทารกคนนั้นเธอกลับไม่รู้จัก

'นีเ่ป็นน้องสาวของฉันเองแหละ เพ่ิงจะอายุได้สองเดอืน' หวงเสีย่วเย่ียน

หัวเราะ

ซังอู๋เยียนเบิกตากว้างแล้วเอ่ยถาม 'น้องแท้ๆ เลยเหรอ' เธอรู้ว่า 

คุณพ่อหวงท�างานในโรงงานและเหมือง การมีลูกมากกว่าที่รัฐบาลก�าหนด

จะต้องออกจากงาน

'กน้็องแท้ๆ น่ะส ิหรอืว่าเราสองคนหน้าตาไม่เหมือนกนั' หวงเสีย่วเย่ียน 

กล่าว

ซังอู๋เยียนอยู่กินข้าวที่บ้านหวงจนดึกดื่น จนกระทั่งพ่อของเธอมารับ

ถึงได้กลับไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ ตอนที่เดินไปถึงใต้อาคาร คุณแม่ซัง 

ก็เอ่ยขึ้นมาทันที 'คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เหลือเกินจริงๆ นะ ลูกยังไม่ทันดีขึ้น

ก็คลอดลูกคนที่สองออกมาซะแล้ว!'

คณุพ่อซังช�าเลอืงมองลกูสาว จากนัน้กช็กัสหีน้าใส่ภรรยา เป็นสญัญาณ

ให้รู้ว่าอย่าได้พูดต่อ

แต่ว่าประโยคนี้ประโยคเดียวกับใบหน้าย้ิมแย้มซูบตอบจนเหลือแค่

ผิวหนังที่เปรอะเปื้อนไปด้วยขี้เถ้า เพราะไม่ทันระวังจากทางเดินในอาคาร

เมื่อครู่นี้กลับประทับอยู่ในความทรงจ�าของซังอู๋เยียน

หลายเดือนผ่านไป วันหนึ่งซังอู๋เยียนก็ได้ข่าวการเสียชีวิตของ 

หวงเสี่ยวเยี่ยนขณะอยู่ที่บ้าน

วันนั้นก็อยู่ภายใต้บรรยากาศที่ฝนตกครึ้มไม่ขาดสายอย่างนี้เช่นกัน
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บทที่
3
พ่อของลูก

(1)

ช่ัวพรบิตากถ็งึฤดหูนาวแล้ว ซังอูเ๋ยียนกลบัมายงับ้านเกดิอย่างเมือง B 

หลังจากที่สอบเข้าปริญญาโทเสร็จเรียบร้อยแล้ว

"ลูกสอบเป็นยังไงบ้าง" คุณแม่ซังถามค�าถามนี้ขึ้นมา

"ไม่รู้สิคะ ไม่รู้จริงๆ ค่ะ"

"อะไรที่เรียกว่าไม่รู้ล่ะ"

"หนูไม่ใช่อาจารย์ตรวจข้อสอบ หนูจะรู้ได้ยังไงล่ะคะ"

"งั้นก็ดูท่าว่าจะสอบได้ไม่ดี"

"ค่ะ ถือว่าเป็นแบบนั้นก็แล้วกัน" เธอฉวยโอกาสโจมตีกลับไป 

กส็อบได้ไม่ดจีรงิๆ นัน่แหละ วชิาสดุท้ายนัน่เธอกไ็ม่ได้เข้าสอบด้วยซ�า้ 

ไม่รู้ว่าอย่างไร จู่ๆ ก็รู้สึกว่าการเรียนหนังสือช่างน่าเบื่อ ไม่อยากสอบเข้า

ปริญญาโทแล้ว อีกอย่างเธอก็ไม่ได้ทบทวนเลยแม้แต่นิดเดียว วิชาหลัก 

ก็ยังพอได้อยู่ มีแต่วิชาภาษาอังกฤษที่ไปไม่รอดแน่ๆ

บทสนทนาระหว่างสองแม่ลูกซ�้าไปซ�้ามาอยู่หลายรอบเช่นนี้ ในที่สุด

ก็เลิกพูดเรื่องนี้กันไป

โปรแกรมฉลองเทศกาลกมี็แค่ดทีูวอียู่ท่ีบ้าน ออกไปฉลองกบัเพ่ือนๆ 
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หรือไม่ก็ไปเยี่ยมญาติกับพ่อแม่ เวลาว่างที่เหลือค่อยเดินเล่นให้ทั่ว

วันท่ีสามเดือนแรกตามปฏิทินจันทรคติ เธอได้รับโทรศัพท์ว่าเพ่ือน

สมัยมัธยมต้นต่างกลับมากันหมด คืนนี้จะออกมารวมตัวกัน

"สวี่เชี่ยนก็มาด้วยนะ เมื่อก่อนพวกเธอดีต่อกันที่สุดเลยไม่ใช่หรือไง" 

หัวหน้าห้องยุยง

"ช่างมันดีกว่าน่า"

"เร็วเข้า พวกเรารอเธออยู่นะ"

กจิกรรมขณะพบปะเพือ่นเก่าเป็นสตูรตายตวั กนิข้าว ร้องคาราโอเกะ 

ทุกคนพูดคุยกันถึงเรื่องเก่าๆ แล้วก็เรื่องราวในช่วงนี้ บางคนหวานช่ืน 

เป็นพิเศษก็พาครอบครัวมาด้วย

ซังอู๋เยียนลงจากรถเมล์ได้ก็เลี้ยวเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ท่ี 

ปากทางร้านหม้อไฟเพือ่ซ้ือหมากฝรัง่ ตอนท่ีออกมากแ็กะเปลอืกหมากฝรัง่

พลางเดินไปข้างหน้า ไม่กี่ก้าวก็เห็นคนสองคนก�าลังเตรียมเข้าไปในร้าน

หม้อไฟเช่นกัน

สองคนนั้นก็คือเว่ยเฮ่าและสวี่เชี่ยน

เว่ยเฮ่าเห็นซังอู๋เยียนก็นิ่งอึ้งไปเช่นกัน

"อู๋เยียน..." เขากล่าว

ซังอู๋เยียนแน่นิ่งอยู่สักพัก เตรียมจะหันหลังจากไป

"ซังอู๋เยียน!" สวี่เช่ียนกลับตะโกนข้ึนเสียงดัง เรียกซังอู๋เยียนเอาไว้ 

จากนั้นก็เดินมาข้างหน้าด้วยท่าทีจริงจัง "เธอจะหลบอะไรน่ะ"

"ฉันไม่ได้หลบอะไร ทางนี่ไม่ใช่ของเธอสักหน่อย จะเดินหน้าหรือ 

ถอยหลังมันก็เรื่องของฉัน" ซังอู๋เยียนกล่าว

เว่ยเฮ่ายืนคั่นอยู่ตรงกลาง ไม่รู้จะท�าอย่างไรดี

"เธอเลิกท�าท่าทีเหมือนว่าฉันกับเว่ยเฮ่าท�าผิดต่อเธอสักที" สว่ีเช่ียน

กล่าว "รู้ไว้ด้วยสิว่าระหว่างพวกเราสามคนน่ะ เธอนั่นแหละเป็นมือที่สาม"

ซังอู๋เยียนยิ้มเย็น ถอยออกไปได้สองสามก้าวก็จากไป
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เธอเพิง่จะออกมาจากบ้าน หากเพยีงครึง่ชัว่โมงกก็ลบัเข้าไปล่ะก ็แม่

จะต้องซักไซ้ไล่เลยีงเอาแน่ๆ เพราะฉะนัน้เธอจึงเดนิหาร้านขายของกนิเล่น

เพื่อฆ่าเวลา

ตอนนีเ้ป็นช่ัวโมงเร่งด่วนของช่วงเวลากนิข้าวพอด ีอีกท้ังร้านนีเ้ดมิที

ก็ขายดีอยู่แล้ว ลูกค้าท้ังในและนอกท้ังสามชั้นแน่นขนัดเป็นปลากระป๋อง 

ไม่ง่ายเลยกว่าซังอู๋เยียนจะเบียดเสียดเข้าไปได้ แล้วสั่งบะหมี่มาชามหนึ่ง

ภายในร้านเปิดวทิยุไว้เสยีงดงัลัน่ ก�าลงัออกอากาศข้อมลูการคมนาคม

ในช่วงเวลานีอ้ยู่พอด ีถ้าคนท่ีสนทิสนมกนักนิกนัไปคยุกนัไปแล้วล่ะก ็จะต้อง

ตะโกนออกมาอีกฝ่ายจึงจะได้ยิน

กินไปได้ครึ่งชาม สถานีก็เปิดเพลงเพลงหนึ่งข้ึนมา แม้ว่าสถานท่ี

จอแจอย่างนี้จะแยกแยะอะไรได้ไม่ชัดเจนนัก แต่ว่าเธอเคยฟังเพลงนี ้

มาก่อน พดูให้ถกูกค็อืเป็นเพลงท่ีซูเนีย่นชินเล่นเม่ือคราวก่อนในห้องเปียโน 

แม้ว่าขณะนีจ้ะเปลีย่นไปเป็นเครือ่งดนตรชีนดิอ่ืน ซ�า้ยังมเีนือ้ร้องให้คนร้อง

ออกมา แต่ว่าเธอก็จ�าได้

ประทับตราตรึงอยู่ในใจเลยล่ะ

เธอนบัถอืคนท่ีเล่นดนตรเีป็นมาโดยตลอด นบัประสาอะไรกบัคนตาบอด

ท่ีสามารถบรรเลงเปียโนได้ช�านาญขนาดนี ้หากบอกว่าตอนท่ีฟังอยู่เพียงแค่

แฝงไว้ด้วยสไตล์จนีแล้วล่ะก ็ตอนนีเ้พลงต้นฉบับท่ีปล่อยออกมาจากสถานี

ก็แทบจะเป็นเพลงที่แฝงไว้ด้วยสไตล์โบราณสุดๆ เชียวล่ะ

"เมื่อสักครู่นี้เพลงท่ีคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันเป็นเพลงใหม่ล่าสุด 

ของสวีกวนกัว มีชื่อว่า 'นางแอ่นบนคอน' " ผู้จัดรายการกล่าว

เม่ือซังอู ๋เยียนกินอิ่มไปม้ือหนึ่ง มือท้ังสองข้างก็สอดเข้าไปใน 

เสื้อกันหนาว เดินเท่ียวในร้านขายซีดีท่ีอยู่ในละแวกนั้นเป็นนานสองนาน 

ก็ยังหาซีดีแผ่นนั้นไม่เจอ

เด็กสาวในร้านเข้ามาถามไถ่ด้วยความกระตือรือร้น

"ฉันอยากหาเพลงของสวีกวนกัวน่ะค่ะ"
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"แถวนี้ทั้งหมดเลยค่ะ" เด็กสาวน�าทางเธอไปดู

"ไม่ใช่ๆ เพลงใหม่ล่าสุดน่ะค่ะ ที่เพิ่งออกมา"

"คุณหมายถึง 'นางแอ่นบนคอน' ใช่ไหมคะ"

"ใช่ๆๆ" ซังอู๋เยียนกล่าว

"ดเูหมอืนจะยังไม่วางขายนะคะ ไม่กีวั่นนีก้มี็หลายคนมาถามเหมอืนกนั

ค่ะ" เด็กสาวยิ้ม

"อ๋อค่ะ" ซังอู๋เยียนสลด

"แต่ว่า..." ซังอู๋เยียนก�าลังจะออกจากร้าน เด็กสาวก็กล่าวข้ึนจาก 

ด้านหลัง "แต่ว่าพี่สาวจะไปค้นดูในอินเตอร์เน็ตก็ได้นะคะ"

เมื่อก้าวเท้าเข้าบ้าน คุณแม่ซังก็เอ่ยถาม "ท�าไมถึงกลับมาเร็วนักล่ะ" 

ทุกครั้งที่พบปะเพื่อนเก่าหากไม่ถึงเที่ยงคืนเธอก็จะยังไม่กลับบ้าน

"ไม่สนุก ก็เลยออกมาก่อนค่ะ"

"เม่ือกีเ้ว่ยเฮ่าโทรศพัท์มาหาลกูแน่ะ บอกว่าถ้าลกูกลบัมาแล้วให้โทร

หาเขาด้วย เขาจะมาหาลูก"

"ต่อไปถ้าเขาโทรมาบอกว่าหนูไม่อยู่นะคะ"

"ท�าไมท�ากับเขาอย่างนั้นล่ะ"

"หนูไปท�าอะไรเขาคะ" ซังอู๋เยียนเค้นเสียงสูง

"นีเ่ป็นน�า้เสยีงท่ีลกูใช้คยุกบัผูใ้หญ่หรอืไง" แม่เริม่มีน�า้โห "อย่ามาท�า

เป็นว่าพวกเราพูดอะไรลูกก็บอกว่าร�าคาญ อะไรๆ ก็ไม่เข้าตาลูกหน่อยเลย 

เขาโทรมาหาลูก ส่งข้อความกลับไปก็นับว่าเป็นจริยธรรมข้ันพื้นฐาน 

ของการเป็นคนนะ กบัคนแปลกหน้ากค็วรจะท�าแบบนีเ้หมือนกนั ไม่ต้องมา 

บอกว่าพวกลกูโตมาด้วยกนั เรือ่งบางเรือ่งกอ็ย่าคดิว่าพวกเราจะไม่รู ้ถอืว่า

เว่ยเฮ่าน่ะดีกับลูกแล้ว..."

"แม่คะ! ขอร้องล่ะไม่ต้องพูดแล้ว" ปากเธอบอกว่าขอร้อง แต่ว่ากลับ

แสดงท่าทางราวกบัเหลอือด "แล้วเรือ่งนีก้ไ็ม่ได้เกีย่วอะไรกบัแม่สกัหน่อย" 
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ซังอู๋เยียนเอ่ยเสริม

คุณแม่ซังย่ิงโกรธข้ึนไปอีก "คุณซังคะ คุณดูลูกของคุณสิ บอกว่า 

ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฉัน นี่มันค�าพูดอะไรกัน ฉันเลี้ยงเธอมาย่ีสิบปีถือว่า

เลี้ยงเสียข้าวสุก พูดกับเธอไม่กี่ค�าก็มาโมโหโทโสใส่ฉัน"

สองแม่ลูกต่างอารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่

คณุพ่อซังท่ีไม่คดิจะเข้าร่วมสงครามในครัง้นีหั้วเราะแหะๆ เป็นสญัญาณ

ว่าปล่อยให้เรื่องราวจบลงไปเถอะ

ขณะที่ทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นที่รุนแรงสุด เสียงกริ่งก็ดังขึ้น

คนที่กดกริ่งก็คือเว่ยเฮ่า

คุณพ่อซังกับคุณพ่อของเว่ยเฮ่าเรียนหนังสือท่ีมหาวิทยาลัยเดียวกัน 

ท้ังสองครอบครวัต่างกอ็าศยัอยู่ท่ีอาคารศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลยั อยู่

ชั้นบนกับชั้นล่าง ฉะนั้นจึงไปเที่ยวบ้านของอีกฝ่ายได้ง่ายดายเป็นพิเศษ

คุณพ่อซังเป็นคนไปเปิดประตู ตรงเข้าไปทักทายเว่ยเฮ่าให้เข้ามานั่ง

เหมือนกับไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น

เว่ยเฮ่ายืนอยู่ที่หน้าประตู ราวกับว่าได้กลิ่นดินระเบิดภายในบ้าน จะ

อยู่หรือไปก็ไม่ดีทั้งนั้น

ส่วนสีหน้าของคุณแม่ซังเปลี่ยนไวย่ิงกว่ากิ้งก่าคาเมเลี่ยนเสียอีก 

"เสี่ยวเฮ่า เธอไม่ได้มาหาอู๋เยียนหรอกเหรอจ๊ะ ใช่สิ เธอเพ่ิงกลับมาเอง 

นี่นา"

ซังอู๋เยียนไม่เอาด้วยหรอก เธอเดินหันเข้าไปในห้องทันที

คุณแม่ซังกล่าวด้วยสีหน้าอ่อนโยน "น้ากับคุณพ่อซังก�าลังพูดกันอยู่

เลยว่าจะออกไปซ้ือของท่ีซูเปอร์มาร์เกต็สกัหน่อย เดก็วัยรุน่คยุกนัเถอะจ้ะ" 

กล่าวจบก็ดึงคุณพ่อซังให้เปลี่ยนชุดแล้วออกจากบ้านไป

ซงัอู๋เยยีนปิดประตูอยู่ในห้องนอน รออยูเ่ป็นนานสองนาน ก็อดไม่ได้

อยากจะเข้าห้องน�้า แต่ไม่รู้ว่าคนข้างนอกยังอยู่หรือเปล่า เธอแนบหูฟังอยู่

กับประตูเป็นเวลานานก็พบว่าข้างนอกไม่มีเสียงเคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อย
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สัญชาตญาณทางกายภาพฝ่าทะลวงสติสัมปชัญญะได้ เธอจึงเปิด

ประตูออกไปอย่างเด็ดเดี่ยว มองดูรอบๆ ไม่มีคนอยู่ แต่เดินไปได้ไม่กี่ก้าว 

จู่ๆ ก็พบว่าเว่ยเฮ่านั่งอยู่บนโซฟา

เขามองมาที่เธอ

เธอจ้องมองไปยังเขา จากนัน้กเ็ห็นเขาลกุข้ึนยืนแล้วเดนิเข้ามาหาช้าๆ

"เมื่อกี้เช่ียนเช่ียนบอกว่ามีนัดกินข้าวกับเพื่อน ให้ฉันไปส่งเธอ ฉัน

ไม่รู้ว่านั่นเป็นการพบปะกันของเพื่อนชั้นมัธยมต้นของพวกเธอ..."

"ฉันเป็นมือที่สามเหรอ" ซังอู๋เยียนตัดบทเขาในทันที

"อย่าไปฟังที่เธอพูดเลยน่า"

"ฉันเป็นมือที่สามงั้นเหรอ เว่ยเฮ่า?" ซังอู๋เยียนจ้องมองเขาตาเขม็ง

แล้วถามอีกครั้งหนึ่ง

เว่ยเฮ่าไม่ได้พูดอะไร

ซังอู๋เยียนเห็นว่าเขาปิดปากเงียบ ก็ท�าเสียงฮึดฮัดออกมาทางจมูก 

แล้วหันหลังกระแทกประตูปิดจากไป

(2)

ตอนออกมาเธอกลบัรูส้กึสบายใจอย่างย่ิง ซังอู๋เยยีนลมืความต้องการ

ที่จะระบายอารมณ์ทางร่างกายไปจนหมดสิ้น เวลานี้อยู่บนถนนจึงเริ่มรู้สึก

ร้อนใจขึ้นมา

เธอหาร้าน KFC รีบร้อนจัดการปัญหาปวดเบาแล้วก็เริ่มครุ่นคิด ยัง

กลบับ้านไม่ได้สกัพกัหนึง่ ไม่แน่ว่าเว่ยเฮ่าอาจจะยังไม่ไป หรอืว่าแม่อาจจะ

เตรียมท�าสงครามกับเธอต่อก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหน เธอกลับไป

ก็มีแต่จะหาเรื่องใส่ตัวทั้งนั้น

นอกในต่างก็มีปัญหาทั้งนั้น

เธอต้องไปบ้านเพือ่นสกัคน เพือ่นคนนีมี้ช่ือว่าเหวนิเหยา ไม่กีว่นัมานี้

เหวินเหยายังมาเท่ียวท่ีบ้านเธออยู่เลย เคราะห์ดีท่ีตอนน้ีบ้านเหวินมีแต ่
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เหวินเหยาอยู่แค่คนเดียว เม่ือเห็นว่าเหวินเหยาก�าลังเล่นอินเตอร์เน็ตอยู่ 

ซังอู๋เยียนก็คิดขึ้นได้กะทันหัน 

"จริงสิ ฉันอยากดาวน์โหลดเพลงเพลงหนึ่งน่ะ"

ท้ังสองคนต่างจดจ่ออยู่หน้าคอมพิวเตอร์ พิมพ์ตัวอักษร 'นางแอ่น

บนคอน' ลงไป

ผลลพัธ์ท่ีค้นออกมาค่อนข้างมากใช้ได้ แต่ว่าซังอู๋เยยีนเข้าไปลองฟัง

นิดๆ หน่อยๆ แล้วก็ไม่มีเพลงเต็มเลยสักเพลง มีแต่ครึ่งท่อนทั้งนั้น

แต่แม้จะมีเพียงครึ่งท่อน แต่ความรื่นหูของมันก็ไม่ได้ลดน้อยถอย 

ลงเลย

"เพราะดีนี่นา" เหวินเหยาเอ่ยชม

ซังอูเ๋ยียนถอนหายใจ กเ็พราะจรงิๆ นัน่แหละ แต่ว่าห่างไกลจากความ

รู้สึกที่ซูเนี่ยนชินเล่นเองกับมือในวันนั้นมากเลย

เหวินเหยาไม่รู้ว่าท�าไมถึงเป็นแบบนี้ คิดว่าซังอู๋เยียนหดหู่เพราะว่า

หาเพลงเตม็ไม่เจอ ก�าลงัคิดจะปลอบใจ แต่พอเห็นชือ่ท่ีด้านบนของเนือ้เพลง 

ก็เอ่ยเสียงกระซิบกระซาบ 

"นี่เป็นเพลงที่อีจินเป็นคนเขียนนี่นา"

ซังอู๋เยียนฟังแล้วก็มองไปยังหน้าจอ

แม้ว่าจะมีแค่ครึ่งเพลง แต่ว่ากลับมีเนื้อเพลงเต็มเพลง มีชาวเน็ต 

คนหนึ่งโพสต์เอาไว้บนบล็อก

นางแอ่นบนคอน

นางแอ่นเริงระบ�าที่นอกหน้าต่าง เมื่อบินเป็นคู่ ระหว่างน�้าเขียวและ

ผู้คน

หวังเซี่ยกาลก่อน ตรอกซอกใด ล้วนเป็นบ้านเกิด

นางแอ่นบนคอน ลอบมองเสียก่อน
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มีคนเศร้าใจในยามสายัณห์

ฟังลมฟังฝนฟังอย่างซาบซึ้ง

ใบท้อหนอใบท้อ ลมวสันต์ไร้จ�ากัด

ลูกหลานสกุลหวังไปยังท่าน�้า

มีใบท้อแย้มยิ้ม มีไมตรีงดงาม

เรื่องดีทั้งสอง ข้าหมายปองเพียงหนึ่ง

ทว่าท่าน�้าไร้ทุกข์ หวานชื่นละมุน

ประวิงเวลา

จากนี้พันปีร้อยปี มีตรอกชุดด�า มีท่าใบท้อ มีนางแอ่นบนคอน

อิสรเสรี 

เมฆหมอกบนกระดาษ มีกลอนถึงจิต มีภาพพึงใจ มีความทุกข์ยาก

เริงระบ�า

ปีแล้วปีเล่า เหนือเรือนมุงกระเบื้อง ใต้ชายคามีรัง ดินใหม่ศักดิ์เดิม

คนที่อยู่ในหน้าต่างบานนี้ โดดเดี่ยวมาแสนนาน

ได้ยินเสียงนางแอ่นขับขานเจื้อยแจ้ว

ผ่านความงดงามของท้อ ก็คือใบหลิ่วโรยรา นางเอ๋ยนางแอ่น

ผ่านอัสดง ก็เป็นรุ่งสาง ในแต่ละวัน

ผ่านต้นวสันต์ ก็เป็นปลายสารท ในแต่ละปี

ขมิ้นเอยนางแอ่นเอย ขับขานเจื้อยแจ้ว

รุ่งเช้าจิ๊บๆ ส่งเสียงประสาน

กระจ่างอ�าพราง ความคะนึงหา

อดทนด้วยแรงกล้าอยู่ร�่าไป
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ย่ิงอ่านต่อไปกย่ิ็งรูส้กึว่าค่อนข้างบังเอิญ เนือ้เพลงนีเ้กีย่วกบัเรือ่งของ

หวงัเซ่ียนท่ีซูเนีย่นชินพดูถงึเม่ือคราวก่อนพอดเีลย ประจวบเหมาะท่ีมีตรอก

ชุดด�าแล้วก็ท่าเรือใบท้อ

"เธอบอกว่าใครเขียนนะ" ซังอู๋เยียนถาม

"อีจิน" เหวินเหยาชี้ไปยังฝั่งขวาด้านบนของหน้าจอ

ซังอู๋เยียนยืดตัวตรงในทันที เริ่มคาดเดาอะไรบางอย่าง จากนั้นเธอก็

ปฏิเสธมันไปอีกครั้ง 

เป็นไปไม่ได้ มัน...มหัศจรรย์เกินไป

ห้าทุ่มก็กลับมาถึงใต้อาคารท่ีพักของตัวเอง ซังอู ๋เยียนเห็นไฟ 

ภายในห้องดับลงแล้ว จึงเข้าห้องอย่างวางใจ

เธอเปิดโคมไฟแล้วนัง่ลงท่ีหน้าโต๊ะหนงัสอืด้วยความตัง้อกตัง้ใจ ใช้ตรรกะ

ของนักเรียนสายวิทย์และความสามารถในการวิเคราะห์เขียนจัดระเบียบ 

ความคล้ายคลงึกนัแต่ละอย่างของซูเนีย่นชินและอีจนิไว้บนกระดาษ

เรื่องแรก วันท่ีอีจินได้รับเชิญให้ไปสัมภาษณ์จากเนี่ยซี เธอเจอ 

ซูเนี่ยนชินที่สถานี

เธอพยักหน้า เขียนเครื่องหมายถูกที่ด้านหลังข้อนี้

เรื่องท่ีสอง เพลงใหม่เพลงนี้ เมื่อคราวก่อนเธอได้ยินซูเนี่ยนชิน 

ก�าลังเล่นอยู่

เธอพยักหน้าอีกครั้ง แล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงไป

เรื่องที่สาม...เรื่องที่สาม...

ดูเหมือนว่าจะไม่มีเรื่องที่สามนะ

เพียงแค่สองข้อดูเหมือนว่าจะไม่สามารถอธิบายปัญหาให้กระจ่างได้ 

ซังอู๋เยียนกัดด้ามปากกา แล้วเขียนเพิ่มไปอีกเรื่องหนึ่ง

เรื่องที่สาม อีจินและซูเนี่ยนชินต่างก็อาศัยอยู่ในเมือง A

ไม่ได้ส ิซังอู๋เยยีนส่ายหน้าแล้วกากบาทลงไป คนท่ีอาศยัอยู่ในเมอืง A 
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มีตั้งมากมาย เธอเองก็เป็นหนึ่งในนั้น

ตอนนี้มีสิ่งของบางอย่างท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่าซูเนี่ยนชินใช่อีจิน 

หรือเปล่า นั่นก็คือบันทึกเสียงท่ีเนี่ยซีสัมภาษณ์อีจิน พบเจอกันตัวต่อตัว 

มาหลายครั้งขนาดนี้แล้ว เธอก็ควรจะแยกแยะเสียงของซูเนี่ยนชินได้แล้ว

เมื่อคิดได้อย่างนั้น เธอก็ไม่ได้รีบร้อนสักเท่าไรแล้ว

ผ่านไปหลายวันสองแม่ลูกก็ยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเสียที แม ่

ของเธอยังคงชักสีหน้าใส่เธออยู่

เงยหน้าข้ึนไม่เจอก้มหน้าลงก็เจออยู่ดี ฉะนั้นเธอสู้ไม่ออกจากบ้าน

เลยดีกว่า จะได้ไม่ต้องเจอสวี่เชี่ยนกับเว่ยเฮ่าแล้วถูกชี้หน้าบอกว่าเธอเป็น

มือที่สามอีก

อะไรท่ีเรียกว่ามีท้ังศึกภายนอกและภายในกันนะ นี่เป็นตัวอย่างท่ีมี

อยู่ในชีวิตจริงโต้งๆ เลยล่ะ

วนัท่ีเจด็ของเดอืนตามปฏทิินจนัทรคตผ่ิานไป เพ่ือนๆ มากมายต่างก็

กลับไปที่มหาวิทยาลัยเพื่องานที่เร่งรีบ ซังอู๋เยียนก็ฉวยโอกาสนี้กลับไปยัง

เมือง A เช่นกนั ไม่อย่างนัน้ถ้าอยูท่ี่บ้านไม่ช้ากเ็รว็ต้องถกูกดดนัจนป่วยแน่ๆ

เพิ่งจะมาถึงมหาวิทยาลัยเธอก็รู้สึกเสียใจทีหลังเสียแล้ว

ปีนีฉ้ลองปีใหม่กนัค่อนข้างช้า วนัท่ีเก้าเดอืนหนึง่ตามปฏทิินจนัทรคติ

เป็นวันท่ีสิบสี่เดือนกุมภาพันธ์พอดี ภายในมหาวิทยาลัยมีแต่คู่รักเป็นคู่ๆ 

เหตผุลท่ีแท้จรงิกค็อืทุกคนต่างหาข้ออ้างกลบัมหาวิทยาลยัก่อนเพ่ือท่ีจะมา

พบหน้ากันในวันวาเลนไทน์ต่างหากล่ะ

เฉิงอินไม่ได้ไปไหนเลย

ส่วนซังอู๋เยียนเองกว่็างไม่มอีะไรท�าอยู่ในห้อง จงึเปิดควิควิ* เม้าท์มอย 

ตลอดทั้งวัน

ตอนกลางคืน อาจารย์หลี่จากโรงเรียนผู้พิการได้ฝากข้อความเอาไว้

* Tencent QQ หรือท่ีรู้จักกนัในช่ือ 'QQ' เป็นโปรแกรมเมสเซนเจอร์ส�าหรบัวินโดวส์ ผลติโดยบรษัิทเทนเซนต์ประเทศจนี
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ในอินเตอร์เน็ต 

"อาจารย์ซัง รบกวนคุณสักเรื่องนะคะ"

"ว่ามาเลยค่ะ"

"เรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะ" 

อาจารย์หลี่อธิบาย

ท่ีแท้ห้องเรยีนคนตาบอดกมี็เดก็คนหนึง่ช่ือซูเสีย่วเวย เป็นเดก็ก�าพร้า 

อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กก�าพร้า พอดีว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเธอ 

ปีก่อนอาจารย์หลีร่บัปากว่าจะให้เค้กผลไม้กบัเธอในวนัเกดิ แต่ว่าในวนัปีใหม่

อาจารย์หลี่มีธุระต้องกลับบ้านพอดี ดังนั้นจึงอยากขอให้ซังอู๋เยียนไปแทน

เธอหน่อย

ซังอู๋เยียนตอบรับด้วยความเบิกบานใจ 

"ไม่มีปัญหาค่ะ"

ภารกจิฝึกสอนของเธอเดมิทีกต้็องท�าตามอาจารย์หลีอ่ยู่แล้ว เพราะว่า

เธอเป็นผู้ช่วยครปูระจ�าช้ันของพวกเขา เวลานีย้ากเย็นกว่าจะมภีารกจิให้ท�า

บ้าง

ซังอู๋เยียนกล่าวอย่างสบายอารมณ์ก่อนจะออกไป "ฉันกข็าดทุกอย่าง

นั่นแหละนะ แต่ว่าไม่ขาดน�้าใจ"

เฉิงอินกลอกตาใส่เธอ "ขาดหัวจิตหัวใจด้วยสินะ?"

"ฮึ"

ก่อนหน้านีเ้ธอไม่รูว่้าท่ีแท้ครอบครวัของเสีย่วเวยจะเป็นแบบนี ้เพยีงแต่

รูส้กึว่าในคาบเรยีนซูเนีย่นชินค่อนข้างล�าเอียงรกัใคร่เด็กคนนีม้ากเป็นพิเศษ
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เพราะว่าท้ังสองนามสกุลซูเหมือนกัน ตอนแรกซังอู๋เยียนสงสัยว่าเป็น 

ญาติกัน แต่พอมาคิดตอนนี้ ไม่แน่ว่าซูเนี่ยนชินอาจจะรู้ภูมิหลังชีวิตของ

เสี่ยวเวยก็ได้

จะว่าไปแล้วธรรมดาสถานสงเคราะห์กม็คีวามเคยชินแบบนีอ้ยู่ เดก็ใช้

นามสกลุตามอาจารย์ในท่ีท�างาน จากนัน้หนึง่ปีกจ็ะสลบัสบัเปลีย่นกนัหนึง่ครัง้ 

อย่างเช่น ปีนีเ้ป็นทีของอาจารย์นามสกลุอู ๋ถ้าเช่นนัน้ปีนีเ้ดก็ๆ ท่ีถกูส่งตัวมา

ก็จะนามสกุลอู๋ไปด้วย วันเกิดเองก็ไม่ต่างกันนัก จะไม่ฉลองเพียงคนเดียว 

นอกเสียจากว่าตอนที่ถูกทอดทิ้งผู้ใหญ่จะมีแก่ใจทิ้งวันเดือนปีเกิดเอาไว้ให้

ตอนท่ีซังอู ๋เยียนถือเค้กหอมกรุ ่นไปท่ีสถานสงเคราะห์แล้วเห็น 

เสี่ยวเวย ก็พบว่าเสี่ยวเวยกับเด็กๆ อีกกลุ่มหนึ่งก�าลังกินเค้กกันแล้ว

มีซูเนี่ยนชินนั่งอยู่ที่อีกด้านหนึ่งด้วย

ป้าจางท่ีสถานสงเคราะห์หัวเราะพลางอธิบายอยู่ข้างๆ "อาจารย์ซู 

มาถึงก่อนแค่แป๊บเดียวเองค่ะ"

ซังอู๋เยียนมาท่ีนี่เป็นครั้งแรก จึงรู ้สึกอยากรู ้อยากเห็นอยู่ตลอด 

ฉวยโอกาสท่ีความสนใจของพวกเดก็ๆ อยูท่ี่การแบ่งเค้กก้อนท่ีสองกเ็อ่ยปาก

พูดคุยกับป้าจาง

"ถ้าเด็กยังเล็กแล้วไม่ได้มีข้อบกพร่อง ธรรมดาอยู่ท่ีนี่ได้ไม่นาน 

เท่าไรกจ็ะมีคนรบัไปเลีย้งค่ะ" ป้าจางอธบิายเสยีงขาดเป็นห้วงๆ "บางคนก็

หลงทางมา เมื่อไม่กี่วันก่อนสถานีต�ารวจส่งเด็กมาสองคน ถูกลักพาตัว 

มาขายหาพ่อแม่ไม่เจอ ก็เลยให้มาอยู่ที่นี่เป็นการชั่วคราว แต่ว่าส่วนใหญ่

ก็จะถูกพ่อแม่ทอดทิ้งกันน่ะค่ะ"

"เพราะว่าไม่สบายเหรอคะ"

ป้าจางพยักหน้า "บกพร่องมาตั้งแต่เกิด หรือไม่เดิมทีก็อยากได้ 

เดก็ผูช้าย แต่ว่าพอคลอดออกมาแล้วเป็นเดก็ผูห้ญิงกเ็ลยท้ิงแล้วค่อยมใีหม่"

"ท�าไมถึงได้มีพ่อแม่แบบนี้อยู่บนโลกนี้นะ" ซังอู๋เยียนใส่อารมณ์

"ความจรงิแล้วบางคนกล็�าบากใจนะคะ ไม่มีเงนิรกัษาเดก็ๆ ท�าได้แค่
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โยนให้ทางรัฐบาล คุณดูเด็กคนนั้นสิคะ" ซังอู๋เยียนมองตามไปยังบริเวณ 

ท่ีป้าจางใช้ท่าทางบอกให้รู้ มีเด็กโตอายุสิบกว่าปีท่ีกอดเด็กเล็กเอาไว้ใน 

อ้อมแขน เด็กเล็กคนนั้นผอมจนกระท่ังตัวเล็กนิดเดียว ก�าลังเลียครีมท่ี 

มุมปาก ท่าทางร่าเริง

"ตอนอายุขวบครึง่กถ็กูท้ิงเอาไว้ท่ีหน้าประตท่ีูว่าการอ�าเภอ เป็นโรคหัวใจ

มาตั้งแต่เกิด พวกเราส่งไปผ่าตัดที่ปักกิ่งสามครั้งถึงช่วยเอาไว้ได้ เสียเงิน

ไปหลายแสน คณุว่าจะมีครอบครวัไหนรบัภาระไหวล่ะคะ ถ้าไม่ได้ถกูส่งมา

ตอนนัน้ กไ็ม่แน่ว่าเดก็คนนีอ้าจจะตายไปนานแล้ว ครอบครวัเองกพั็งทลาย 

แต่ละครอบครัวต่างก็มีความยากล�าบากเป็นของตัวเองนะคะ" ป้าจาง 

ถอนใจด้วยความหดหู่

ตอนท่ีพวกเธอพูดคุยกัน ซูเนี่ยนชินถือไม้เท้ายืนอยู่ท่ีใต้หน้าต่าง

ตลอดเวลา สีหน้าหม่นหมอง ไม่รู้ว่าก�าลังคิดอะไรอยู่

"ถ้างั้นมีพ่อแม่แท้ๆ ที่กลับมาเอาลูกคืนไปไหมคะ"

"กม็นีะคะ แต่ไม่มากนกัหรอก ส่วนมากกยั็งรอให้มีคนรบัไปเลีย้ง แต่

จะบอกว่าแต่ละคนไม่มจีติใจท่ีเห็นแก่ตวักไ็ม่ได้หรอกค่ะ เดก็ท่ีถกูรบัไปเลีย้ง

ต่างกส็ขุภาพแขง็แรงสมบูรณ์กนัท้ังนัน้ อีกท้ังยงัอายุน้อยด้วย จ�าอะไรไม่ได้ 

อย่างเสีย่วเวยท่ีตามองไม่เห็น อีกท้ังยงัสบิขวบแล้ว มีความหวังไม่มากแล้ว 

หวังแต่เพียงว่าจะตั้งใจเรียนให้มีความสามารถสักอย่าง โตไปจะได้เลี้ยงดู

ตัวเองได้ ถ้าไม่ได้ก็อยู่ช่วยพวกเราท�าอะไรๆ ไป คุณดูคนที่โตที่สุดนั่นสิ" 

ป้าจางกล่าวถึงเด็กโตที่กอดเด็กเล็กอยู่เมื่อสักครู่ "เกรดดีเชียวล่ะ อาจารย์

ท่ีโรงเรยีนให้เธอไปสอบเข้ามหาวทิยาลยั ขอแค่สอบได้ พวกเรากจ็ะอุปการะ

ให้เธอเรียนต่อไป"

เมื่อออกมาจากสถานสงเคราะห์ หลังจากท่ีซังอู๋เยียนได้มอบจิตใจ 

ท่ีเตม็เป่ียมด้วยความรกัให้แก่คนอืน่แล้ว กร็ูส้กึอ่ิมอกอ่ิมใจไปท่ัวท้ังร่างกาย 

แต่ก็ยังรู้สึกกดดันอยู่บ้าง

เธอจากมาพร้อมๆ กับซูเนี่ยนชิน เธออยู่ข้างหน้าจึงช�าเลืองกลับไป
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มองเขา เขาเม้มริมฝีปากบาง ยังคงมีท่าทีเหมือนเดิม

"คุณจะไปไหนคะ ฉันจะไปส่ง" ซังอู๋เยียนถาม

"ไม่ต้องหรอก" ซูเนี่ยนชินคล�าหาเก้าอี้ข้างทางพลางนั่งลง

"จะว่าไป ฉันมีเรื่องหนึ่งอยากถามคุณค่ะ"

เขาปิดปากเงียบไม่พูดอะไร ซังอู๋เยียนจึงท�าได้แต่เพียงพูดต่อไปเอง

"คุณคงไม่ใช่อีจินใช่ไหมคะ"

ซังอู๋เยียนกล่าวจบก็สังเกตดูสีหน้าของซูเนี่ยนชิน เขามีท่าทาง 

หนักแน่นดั่งเขาไท่ซาน ท�าราวกับว่าไม่ได้ยิน คร้านจะสนใจเธอ

สักครู่เธอก็มีน�้าโห "อย่างน้อยๆ ตอบสักหน่อยก็ได้มั้งคะ ต่อให้คุณ

ไม่อยากยอมรับ หรือจะปลอมตัวเป็นเขา ก็ไม่จ�าเป็นต้องท�าแบบนี้ ท�า

เหมือนว่าถ้าคุยกับฉันอีกสักประโยคแล้วจะติดโรคร้ายแรงอย่างนั้นแหละ" 

ซังอู๋เยียนกล่าวอย่างรวดเร็ว พ่นค�าพูดฉอดๆ ยาวเป็นพืดออกมา

"คุณก็ไปตามทางของคุณสิ ผมนั่งอยู ่ตรงนี้ก็ไม่ได้ขวางทางคุณ 

เสยีหน่อย แต่ว่าขอร้องอย่าได้มายืนใกล้ๆ ผม แล้วกอ็ย่าสร้างความร�าคาญ

ให้ผมด้วย" ซูเนี่ยนชินฉุนเฉียวขึ้นเล็กน้อย

มองดูเขาโมโห ซังอู๋เยียนกลับรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นกะทันหัน "อาจารย์ซู 

คุณว่ายังไงนะ เม่ือสักครู่ฉันเดินอยู่ข้างหน้าคุณตามหลังมา ตอนนี้คุณ 

นั่งอยู่ฉันก็ยืนอยู่ ถึงแม้คุณจะจองเก้าอี้เอาไว้แล้ว แต่ถนนเส้นนี้ครอบครัว

ของคุณไม่ได้เป็นคนสร้างไว้ ฉันจะยืนตรงไหนก็ได้ ขอแค่ฉันพอใจ ฉันมี

สิทธิ์ค่ะ"

ซูเนี่ยนชินหลับตาลงพยายามอดกลั้นเอาไว้ เขาเป็นผู้ชายซ�้ายัง 

โตแล้ว ไม่อยากอารมณ์เสียใส่เด็กสาวกลางถนน

ถ้าหากซังอู๋เยียนถอยไปกร็อดกลบัไปได้แล้ว แต่เธอกลบันัง่ชิดกบัเขา

ให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลย

เม่ือซูเนีย่นชินรบัรูไ้ด้กเ็บือนหน้าไปอีกทางหนึง่ เขาท�าอะไรเธอไม่ได้ 

แต่เขาหลบเลี่ยงเธอได้
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"ให้ฉันไปส่งนะคะ"

ชายหนุ่มไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง

"คุณนั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์ ฟ้าใกล้มืดแล้ว ต้องกินข้าวเย็น

นะคะ หรือว่าคุณรอคนมารับ"

ชายหนุ่มไม่พูดไม่จา

"คุณรออยู่เฉยๆ ไม่เซ็งหรอกเหรอ ฉันอยู่คุยเป็นเพื่อนได้นะคะ"

ชายหนุ่มหลับตาลงพักผ่อน ยังคงนิ่งเงียบต่อไป

"คุณคิดว่าท�าแบบนี้แล้วเท่หรือไงคะ"

ซังอู๋เยียนพูดคนเดียวอยู่เป็นนานสองนาน เขาก็ไม่แสดงความเห็น

อะไรเลย เธอจึงอดไม่ได้ที่จะขุ่นเคืองอย่างหนัก "นี่ คุณพูดอะไรหน่อยสิ"

"ดูเหมือนว่าผมเองก็มีสิทธิ์ท่ีจะไม่พูดนะ" ซูเนี่ยนชินเอ่ยปากอย่าง 

ไม่ทุกข์ร้อน จากนั้นก็ปิดปากลง ไม่พูดอะไรออกมาอีก

(3)

เดิมทีซูเนี่ยนชินนั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อรอให้เธอไปก่อน จากนั้นเขาจึงจะ

โทรศัพท์เรยีกให้คนมารบั ไม่คดิว่าซังอู๋เยียนจะเสยีเวลากบัเขาอยูอ่ย่างนัน้

ฤดูหนาวของเมือง A แม้จะเรียกได้ว่าไม่ถึงกับหิมะตก แต่ว่าไม่ได้

ขยับเขยื้อนไปไหนอยู่ข้างนอกแบบนี้เป็นเวลานานก็หนาวใช่ย่อย

สถานสงเคราะห์อยูห่่างจากมหาวทิยาลยัไม่มากนกั ข้างๆ ถนนเส้นนี้

เป็นประตูทิศใต้ของมหาวิทยาลัย A ซึ่งเป็นถนนขายของกินเล่น นักศึกษา

เดนิเข้าๆ ออกๆ เป็นจ�านวนมาก บางครัง้กมี็เพ่ือนต่างเพศวัยรุน่ท่ีเดนิผ่าน

ไปไกลแล้ว แต่ก็มักจะมองมายังซูเนี่ยนชินท่ีนั่งอยู่ตรงนี้บ่อยๆ แล้วค่อย

มองมาที่ซังอู๋เยียน

พลบค�า่ของวนัวาเลนไทน์มีคูร่กัมากมาย แต่ว่าพวกเขาท้ังสองเป็นเสยี

อย่างนี้ จึงคล้ายกับคู่รักที่งอนง้อกันอยู่

ซังอูเ๋ยียนนัง่อยูต่รงนัน้ สกัครูเ่ดยีวกร็ูส้กึหนาว เธอจงึหยิบถงุมือออกมา
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แล้วยกมือทั้งสองขึ้น พ่นกลุ่มไอร้อนออกมาติดต่อกันหลายครั้ง ออกแรง

ถมืูอไปมา จากนัน้จงึมองไปยังซูเนีย่นชิน เขาไม่ได้สวมถงุมอื มอืท่ีจบัไม้เท้า

หนาวเย็นจนกลายเป็นสม่ีวงอมเขียว ยังคงถอืทิฐไิม่ยอมเคลือ่นไหว ซังอู๋เยียน

จึงอดไม่ได้ท่ีจะขมวดคิ้ว เธอจะไม่สงสัยเลยสักนิดถ้าเขาจะไม่ยอมแพ้ 

แล้วแข็งตายอยู่ตรงนี้

"คุณไม่หนาวเหรอ" เธอเอ่ยถาม

ซูเนี่ยนชินไม่ส่งเสียง เปลี่ยนไม้เท้าไปไว้ที่มืออีกข้างหนึ่ง ถ้าไม่ทัน

สงัเกตไม้เท้าอนันัน้ กม็องไม่ค่อยออกหรอกว่าเขาเป็นคนตาบอด เขามหีน้าตา 

ที่หล่อเหลาเกินไปจริงๆ เงยหน้าขึ้นเล็กน้อย สีหน้าท่าทางหยิ่งผยอง เผย

ให้เห็นความเมินเฉยภายในกระดูก

ซังอู๋เยียนเห็นอย่างนัน้กไ็ม่อาจทนได้ เอาผ้าพันคอออกมาด้วยความ

ลังเล อยากจะพันท้ังสองมือของเขาท่ีดูจะเย็นเป็นน�้าแข็งก่อนจะจากไป 

แต่กก็ลวัว่าความหวงัดจีะกลายเป็นเจตนาร้าย ไม่แน่ว่าเขาอาจจะไม่รบัน�า้ใจ

โยนผ้าพันคอลงกับพื้นแล้วกระทืบเท้าอีกสองทีก็ได้ เธอเองก็จะเสียหน้า 

อย่างหนัก

ขณะที่ก�าลังลังเลอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงคนเรียกเธอขึ้นมา "ซังอู๋เยียน!"

พบศัตรูในเส้นทางคับแคบ คนที่เดินมาเป็นสวี่เชี่ยนกับเว่ยเฮ่าพอดี

พอสวี่เชี่ยนเรียกเธอแล้วก็ดึงตัวเว่ยเฮ่าเข้ามาใกล้ ซ�้ายังมองเธอ 

ด้วยสีหน้าดูถูกเหยียดหยาม

"พวกเธอ?" เว่ยเฮ่าไม่เคยเห็นซูเนี่ยนชินที่อยู่ข้างๆ มาก่อน

พอซังอู๋เยียนเชิดคางข้ึน ก็ฉวยโอกาสสอดมือเข้าไปในช่องแขน 

ของซูเนีย่นชนิ อิงร่างกายแนบชดิกบัเขา แสร้งท�าเป็นพูดอย่างสนทิสนม 

"เดตกันน่ะ"

สวี่เชี่ยนได้ฟังก็พิจารณาซูเนี่ยนชินอยู่สักครู่

ซังอูเ๋ยียนหัวเราะอย่างท่ีไม่ชอบด้อยกว่าใคร ความจรงิแล้วเธออ้อนวอน

ซูเนีย่นชินอยู่เงยีบๆ ในใจว่า อาจารย์ซูคะ ท่านซู ท่านเทพซู ท่านเป็นผูใ้หญ่
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ได้โปรดเมตตา ถือว่าเป็นเทพบุตรมาช่วยหญิงงามเถอะนะ ได้โปรดล่ะ 

ขอแค่อย่าเปิดโปงฉันก็พอ

เธอโอบกอดความคาดหวังอันเบาบางเอาไว้ ภาวนาให้ผู้ชายคนนี ้

เป็นคนปากร้ายแต่ใจด ีจรงิๆ แล้วมีจติใจอย่างพระโพธสิตัว์ท่ีช่วยเหลอืผูค้น

ให้รอดพ้นจากภยันตราย

ขณะท่ีดวงตาท้ังสามคู่ช�าเลืองมองซูเนี่ยนชินพลางคิดกันไปเอง 

ซูเนีย่นชินกด็งึมือของเธอออกไปอย่างสภุาพ เว้นระยะห่างระหว่างคนท้ังสอง 

จากนั้นก็เอ่ยค�าพูดที่เพียงพอจะส่งซังอู๋เยียนลงสู่นรกออกมาช้าๆ

"คุณซัง กรุณาไว้ตัวด้วย"

เม่ือกล่าวจบแล้วเขาก็ลุกข้ึนพยุงตัวกับไม้เท้าไปตามทางเท้าส�าหรับ

คนตาบอด รุดหน้าออกไปคนเดียวอย่างช้าๆ เขาสวมเสื้อโค้ตสีเทาเข้ม 

ความยาวปานกลาง เข้ากับรูปร่างผอมสูง เงาหลังเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบ 

แต่ว่าในตอนนี้ซังอู๋เยียนไม่มีเวลามาช่ืนชม เพียงแต่หวังเป็นอย่างย่ิงว่า 

เงาหลังอันน่าหลงใหลจะถูกสับเป็นเนื้อสับในทันที

จนกระท่ังซูเนีย่นชินเดนิลบัหายไปท่ีหัวมุม สว่ีเช่ียนและเว่ยเฮ่าจึงเกบ็

สายตากลับมา จากนั้นก็มองมายังซังอู๋เยียน จากการมองดูของซังอู๋เยียน 

หญิงชายคูน่ีต่้างกมี็สหีน้าแบบท่ีเห็นได้จากละครฉากเดด็เป๊ียบ เธอท้ังโกรธ

ทั้งโมโห แต่กลับท�าทีเหมือนกับว่าไม่เป็นอะไร ซ�้ายังแถข้างๆ คูๆ 

"เขา...จะต้องหนาวจนสมองเลอะเลอืนแน่ๆ" จากนัน้กห็นเีตลดิไปยัง

ทิศทางที่ซูเนี่ยนชินหายลับไป

จะเกินไปแล้วนะ

หญงิชายคู่นัน้มองดูละครฉากเด็ดของเธอแล้ว แน่นอนว่าตอนนีจ้ะต้อง

เบิกบานใจเป็นที่สุด

เธอวิง่ออกมา ในมอืถอืผ้าพนัคอเอาไว้ ลมหนาวในยามพลบค�า่พดัผ่าน

จนใบหน้าพลันเจ็บขึ้นมา พัดเข้าไปในดวงตา จนรู้สึกได้ว่าขอบตาเริ่ม 

เปียกชื้น
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เธอเพียงแค่อยากทวงเกียรติคืนเท่านั้นเอง

เดินเลี้ยวเข้าไปก็เห็นว่าตรงหน้าคือซูเนี่ยนชิน ซังอู๋เยียนสะสม 

ความโกรธเอาไว้ แล้วจึงตะโกนออกมาเสียงดังลั่น 

"ซูเนี่ยนชิน!"

ชายหนุ่มท�าไขสือ

"ซูเนี่ยนชิน! คุณยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะ!"

ชายหนุ่มยังคงเดินไปข้างหน้าตามความเร็วของตนเอง

"หยุดนะ!" ซังอู๋เยียนเดินเร็วกว่าเขา ก็เลยคว้าแขนของเขาเอาไว้ได้

ท่าทางทั้งหมดนี้ท�าให้ผู้คนบนถนนเริ่มหันมามอง

เพราะว่าถูกซังอู๋เยียนคว้าเสื้อคลุมเอาไว้อย่างแน่นหนา ซูเนี่ยนชิน 

จงึหันหลงักลบัมาอย่างเสยีมิได้ ดวงตาด�าขลบัไร้ซ่ึงโฟกสั กล่าวด้วยสหีน้า

เฉยเมย 

"ได้โปรดปล่อยมือของคุณด้วย"

"ฉันไม่ปล่อย!"

ซูเนี่ยนชินยกแขนข้ึน อยากบีบบังคับให้เธอคลายมือออก แต่ว่า 

ถึงอย่างไรเขาก็เป็นผู้ชาย จึงไม่กล้าใช้ก�าลัง

"ปล่อยก็ได้ แต่คุณกลับไปคุยกับพวกเขากับฉันให้รู้เรื่องก่อนสิ"

"แล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดไปไม่ใช่ความจริงหรือไง" เขาโต้กลับเสียงเย็น

"คณุ!" ซังอู๋เยียนจนปัญญา อดกลัน้เสยีจนหน้าแดง แต่กย็งัไม่ปล่อยมอื

ระยะเวลาไม่กี่ปีหลังจากที่หวงเสี่ยวเยี่ยนตายจากไป ตั้งแต่มัธยมต้น 

มัธยมปลาย จนถึงมหาวิทยาลัย นิสัยของเธอก็ค่อยๆ ร่าเริงและเปิดเผย

มากข้ึน อีกท้ังการเรียนก็ไม่ได้ย�่าแย่ หน้าตาค่อนข้างหวาน แม้จะไม่ใช ่

ดาวห้อง ดาวโรงเรียน หรือประเภทที่ใครๆ ต่างก็หลงใหล แต่ว่าที่ผ่านมา

เธอไม่เคยเจอเพศตรงข้ามคนไหนท่ีพูดจาไร้มารยาทกับเธอบ่อยๆ อย่าง 

ซูเนี่ยนชินมาก่อน

เมื่อนิสัยดื้อรั้นของเธอปรากฏขึ้นมาก็เก็บไว้ไม่อยู่
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ฉะนัน้คนหนึง่พดูจาไม่อ่อนหวาน คนหนึง่สหีน้าทุกข์ระทม ชายหญิง

อายุน้อยคู่หนึ่งฉุดกระชากกันไปมาอยู่บนถนนในวันวาเลนไทน์ ยากท่ีจะ

หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้คนรู้สึกประหลาดใจได้ บางคนก็ก้าวฝีเท้าให้ช้าลง ทาง

ส�าหรับรถไร้เครื่องยนต์มีคนลงจากจักรยานเพื่อหยุดดูพวกเขา

ซังอู๋เยียนกล่าวด้วยความเดือดดาล "ท�าไมคุณเป็นคนแบบนี้ล่ะ"

ซูเนี่ยนชินตอบโต้ "ผมเป็นคนแบบไหน"

ซังอู๋เยียนเหลือบมองคนท่ีอยู่ด้านข้าง เธอรู้ว่าซูเนี่ยนชินหวาดกลัว

อะไรมากท่ีสดุ เม่ือสกัครูน่ีเ้ขาบังอาจท�าให้เธอหน้าแตกต่อหน้าคนอ่ืน ตอนนี้

เธอเองก็จะไม่ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

เม่ือตัดสินใจแล้ว ซังอู๋เยียนก็ขบเข้ียวเคี้ยวฟัน พอเบะปากข้ึนได ้

กอ็อกแรงท่ีมอือีกข้างหนึง่บิดเข้าท่ีขาอ่อน เจบ็เสยีจนจู่ๆ เธอกแ็สร้งท�าเป็น

ร้องไห้ฟูมฟายขึ้นมากะทันหัน 

"ท�าไมคุณถึงได้เป็นคนแบบนี้ล่ะ ฉันคบกับคุณมาตั้งหลายปี ทะเลาะ

เบาะแว้งกับคนในบ้าน มาอยู่กับคุณถึงที่นี่ ตัวคนเดียวไม่มีที่พึ่งพา ตอนนี้

ยังท้องลูกของคุณอยู่อีก ท�าไมคุณบอกว่าจะไปก็ไปล่ะ จะไปเดตกับผู้หญิง

คนนัน้น่ะเหรอ วนันีฉั้นยงัไม่ได้กนิข้าวเย็นเลย ฉันกบัลกูกหิ็วนะ ท�าไมคณุ

ถึงได้ใจร้ายขนาดนี้ แถมยังจะออกไปหว่านเสน่ห์ใส่ผู้หญิงคนอื่นอีก ไปหา

ผู้หญิงใจง่ายคนนั้นน่ะเหรอ"

เมื่อเธอพูดออกมาอย่างนี้ คนที่สังเกตการณ์อยู่โดยรอบพลันเปลี่ยน

สีหน้าเป็นท่ีแท้ก็เป็นอย่างน้ีนี่เองกันทันที แม้ว่าซูเนี่ยนชินจะมองไม่เห็น 

แต่ว่าเขาก็สามารถได้ยินถ้อยค�าต่อว่าต่อขานเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วน

"คุณดีกบัฉันมาตัง้แต่ยงัเลก็ แต่ตอนนีก้ลบัไปกบัผูห้ญิงคนอ่ืน ถ้าเป็น

คนอื่นฉันยังพอทนได้ แต่ท�าไมต้องเป็นเพื่อนรักที่ดีที่สุดของฉัน พวกคุณ

โกหกฉันอย่างนีไ้ด้ยังไง" เดมิทีซังอูเ๋ยียนกแ็กล้งร้องไห้อยูห่รอก แต่ว่าพดูไป

พูดมาไม่รู้ว่าท�าไมถึงได้ท�าเหมือนกับว่าซูเนี่ยนชินเป็นเว่ยเฮ่าได้ เกิดรู้สึก

เสยีใจขึน้มาจรงิๆ ดงึเสือ้ของซูเนีย่นชินต่อไปแล้วลงนัง่ยองๆ ร้องไห้เสยีใจ
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อยู่กับพื้น จากแกล้งร้องก็กลายเป็นร้องไห้ขึ้นมาจริงๆ

ข้างๆ มีคนอดไม่ได้ส่ายหน้าครั้งแล้วครั้งเล่า เสียงต�าหนิก็ดังข้ึน 

ทุกที

"ภรรยาตั้งท้องแล้วยังจะออกไปคบชู้อีก"

"ยังหนุ่มอยู่แท้ๆ ดูไม่ออกเลยจริงๆ"

"ผู้ชายหน้าตาแบบนี้ ไม่เจ้าชู้ก็แปลกน่ะสิ"

"..."

"..."

อีกท้ังยังมคีณุอาวยักลางคนห้ิวตะกร้าผกั ขบเข้ียวเคีย้วฟันพ่นถ้อยค�า

ใส่ซูเนี่ยนชิน "เดนมนุษย์!"

ซูเนี่ยนชินสีหน้าด�าคล�้าลงอีก มุมปากกระตุกอยู่สักครู่ "ซังอู๋เยียน 

คุณรีบลุกขึ้นมา!"

"ฉันไม่ลุก!"

สหีน้าด�าคล�า้ของซูเนีย่นชนิเจอืด้วยความบึง้ตงึ แต่กไ็ม่ได้แสดงอารมณ์

ออกมา สดูลมหายใจเข้าไปลกึๆ แล้วกล่าวว่า "คณุจะเอายังไงกไ็ด้ท้ังนัน้ แต่ว่า

ลกุข้ึนมาก่อนได้รเึปล่า" เขากล่าวประโยคนีโ้ดยอดกลัน้โทสะเอาไว้ พ่นถ้อยค�า

ออกมาอย่างนุ่มนวล ราวกับว่าข่มอาการบาดเจ็บภายในเอาไว้

"คุณพูดแล้วต้องรักษาค�าพูดนะ" ซังอู๋เยียนเช็ดน�้าตา

"ได้"

ทั้งสองต่อสู้ ผู้กล้าชนะ

ผู้กล้าต่อสู้ ผู้มีปัญญาชนะ

ผู้มีปัญญาต่อสู้ ความไร้เหตุผลชนะ...
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