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เฮยเจี๋ยหมิง

บทนำ�

ถูหมี*

ต้นฤดูร้อน

อากาศหนาวเยน็ทีห่ลงเหลอืจากฤดใูบไม้ผลล่ิาถอยไปแล้ว ดวงอาทติย์

สีทองอร่ามสาดส่องปฐพี แสงแดดอบอุ่นและเบาบาง

เดก็สาวตัวน้อยสวมอาภรณ์ป้ายหน้าตัดเยบ็ด้วยผ้าไหมแท้สขีาวบริสทุธ์ิ 

ขอบชายเสือ้สขีาวสะอาดปักลวดลายมงักรขุยหลง** สดี�า นางนัง่พบัเข่าอย่าง

สงบอยูห่น้าโต๊ะยาวสลกัลวดลายก้อนเมฆ จบัพูก่นัเขียนบนัทกึลงบนม้วนไม้ไผ่

ท่วงท่ากิริยาของนางดูงามชดช้อย เรือนผมด�าขลับยาวสยายดุจน�้าตก 

ผิวกายขาวผุดผาดจนเกือบจะโปร่งแสง

นอกกรอบหน้าต่าง ใบไม้สเีขียวขจเีตม็กิง่ ดอกไม้ตมูดอกเลก็ๆ ผลบิาน

* ถูหมี เป็นดอกไม้ที่อยู่ในวงศ์กุหลาบ ดอกสีขาว เกสรสีเหลือง มีกลิ่นหอม ภาษาดอกไม้หมายถึง ‘ความงามที่สิ้นสุดลง’ เพราะ

ดอกถูหมจีะบานในช่วงปลายฤดใูบไม้ผลิ ต้นฤดรู้อน ในขณะทีด่อกไม้อืน่ๆ ก�าลงัร่วงโรย จงึมคี�ากล่าวทีว่่า ‘ถูหมเีบ่งบานฤดดูอกไม้

พลันสิ้นสุด’ เปรียบได้กับวัยสาวที่ผ่านพ้นไป หรือความรักที่มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว

** มงักรขุยหลง ส่วนหวัมีลกัษณะคล้ายจระเข้ ล�าตวัเรียวยาวเหมือนงูขดเป็นวงโค้ง ถอืเป็นรูปลกัษณ์ของมงักรในช่วงยคุแรกเร่ิมของ

จนี นิยมน�ามาแกะสลกัและหล่อเป็นลายประดบัเคร่ืองส�าริด
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เงียบเชียบระหว่างทีน่างก�าลงัเขียนหนังสอื กลบีของดอกไม้เป็นสขีาวอ่อนนุ่ม 

เกสรสีเหลืองซ่อนน�้าหวาน

หากมองจากสวนนอกหน้าต่าง ดอกไม้สขีาวดอกน้อยซึง่งอกงามอยูบ่น

กิ่งไม้สีเขียวดูคล้ายห้อยอยู่ตรงเรือนผมข้างหน้าผากของเด็กสาวพอดิบพอดี

นางหลุบดวงตา ขนตางอนยาวแผ่คลี่ประหนึ่งพัด

พูก่นัจุม่หมกึถกูกมุอยูใ่นมอืเรยีวเลก็ของนางตวัดร่ายร�าอยูบ่นม้วนไม้ไผ่

ราวกับกระแสน�้า

ชายหนุ่มยืนเอามือไพล่หลังอยู่ในสวนนอกหน้าต่าง เฝ้ามองนางเขียน

อักษรทีละขีดทีละเส้นไปเงียบๆ นางขยับย้ายพู่กันในมือเขียนตัวอักษรที่ด ู

สละสลวยและเรียบร้อยบรรจง

"นางเป็นคนทรงรุ่นปัจจุบันของสกุลเตารึ"

"ขอรับ" ชายในชุดสีเขียวลดมือไว้ข้างตัว พร้อมกับตอบด้วยท่าทาง

เคารพนบนอบ

เดก็สาวคนนัน้เขียนหนังสอือย่างจดจ่อมีสมาธิ จงึไม่ได้ยนิเสยีงสนทนา

ข้างนอก

ชายหนุ่มพิศมองท่าทางจดจ่อมีสมาธิของนางด้วยสีหน้าครุ่นคิด  

ก่อนจะเอ่ยขึ้นช้าๆ 

"นับแต่โบราณ สตรีเล่าเรียนหนังสือหายากยิ่ง"

"สกุลเตาเป็นตระกูลวาณิช บรรพชนสั่งเสียไว้ว่าลูกหลานในตระกูล 

ทุกคนต้องเล่าเรียนเขียนอ่าน คิดค�านวณเป็น ไม่เว้นแม้แต่คนเดียว"

"แม้จะเป็นคนทรงก็ไม่เว้นรึ"

"ขอรับ ในสกลุเตา คนทรงต้องศกึษามากกว่าด้วยซ�า้ นอกจากเล่าเรียน
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เขียนอ่าน คิดค�านวณเป็นแล้ว ยังต้องเช่ียวชาญศิลปะทั้งหกแขนง อาท ิ

การยิงธนู ขี่ม้า พิธีกรรม ดนตรีอีกด้วย"

ช�านาญศิลปะทั้งหกแขนงหรือไม่ ส�าหรับเขาแล้วหาใช่เร่ืองส�าคัญ  

ยิ่งไปกว่าน้ันนางเพิ่งจะอายุได้สิบปีเท่าน้ัน เขาไม่คิดว่านางจะศึกษามามาก

สักแค่ไหน

เขาย่างเท้าเดนิอ้อมก�าแพงเก่าคร�า่คร่า ยกเท้าก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไป

จนเมือ่เขาเดนิมาถงึตรงหน้าแล้ว เดก็สาวตวัน้อยจงึเพิง่จะรู้สกึถงึตัวตน

ของเขา แต่นางไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาในทันที ยังคงจดจ่อกับการเขียนหนังสือ

ต่อไป

ชายหนุ่มเลิกชุดยาวนั่งขัดสมาธิลงตรงหน้าโต๊ะเขียนหนังสือของนาง

...รอคอย

นางตวัดพู่กนัอย่างสงบมีสมาธิ ไม่ไขว้เขวเพราะสิง่ภายนอก จนกระทัง่

เขียนอักษรตัวสุดท้ายเสร็จถึงวางพู่กันลง เอาสองมือวางบนหัวเข่าอย่าง 

ส�ารวมพร้อมกับเหลือบตาขึ้นมองเขา

ดวงตาด�าขลับคู่น้ันประดุจรัตติกาล คล้ายไม่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆ 

แต่ก็คล้ายเปี่ยมล้นด้วยทุกสิ่งเช่นกัน

"คุณชายมีธุระใด"

แม้จะยงัเยาว์วยั แต่เสยีงของนางฟังเยอืกเยน็นัก ไม่มคีวามไร้เดยีงสา

ของวัยเยาว์ ไม่รู้เพราะด้วยเป็นคนทรง หรือว่าอุปนิสัยของนางค่อนไปทาง

เยือกเย็นอยู่แล้วกันแน่

"ข้าน้อยเถี่ยจื่อเจิ้ง เรียนเชิญแม่นางไปเป็นแขกที่สกุลเถี่ย"

วาจาเขาฟังดูเกรงอกเกรงใจ แต่เขาเดาว่าตัวนางเองก็คงรู้ หัวหน้า 
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สกุลเตาคงได้บอกให้นางรู้ก่อนแล้ว

แขก...ถึงจะเรียกว่าแขก แท้จริงแล้วเป็นตัวจ�าน�า...เป็นบ่าว

ทว่าบนดวงหน้าเลก็ของนางไม่แสดงอาการหวัน่ไหวแม้แต่น้อย มเีพยีง

ม่านตาที่หดเล็กลงนิดๆ

อย่างไรเสียนางก็ยังเด็ก ไม่อาจกลบเกลื่อนความรู้สึกของตนได้มิด  

มือเล็กที่ประสานกันอยู่บนหัวเข่าเผลอก�าแน่นไม่รู้ตัว

"ถูหมี..." นางสูดหายใจเข้าลึก จ้องมองเขาตรงๆ โดยไม่หลบเลี่ยง 

และไม่ร้องไห้คร�่าครวญ เพียงเอ่ยเสียงพร่าว่า "รู้สึกเป็นเกียรติลึกซึ้ง"

ไม่รู ้เพราะเหตุใด ความกล้าหาญของนางบีบหัวใจเขาเล็กน้อย  

ชั่วพริบตานั้นเขานึกอยากเปลี่ยนคน ไม่เอานางแล้ว

ตกเป็นเครื่องจ�านอง นางย่อมไม่เต็มอกเต็มใจ เขาเข้าใจได้

ไม่จ�าเป็นต้องเลอืกนาง... บางทเีขาน่าจะเลอืกอกีคน เดก็ผูห้ญงิทีร่�า่ไห้

น�้าตานองแต่ยังงามดุจเทพธิดาซึ่งเอาแต่หลบอยู่หลังบิดามารดาคนนั้น

แต่...ผู้ที่ไม่เอะอะหนวกหู ไม่โวยวาย ถึงจะเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการ

เลือกของเขา นอกจากนี้นางยังเป็นคนทรงของสกุลเตาอีกด้วย

ชาวแคว้นฉีมีธรรมเนียมปฏิบัติ บุตรีคนโตต้องเป็นคนทรง คอยดูแล

บุพการี เซ่นไหว้บรรพชนโดยไม่ออกเรือนชั่วชีวิต

แน่นอนว่าสกลุเตาเองกไ็ม่เว้นเช่นกนั บตุรีคนรองออกเรือนได้ แต่บตุรี

คนโตออกเรือนไม่ได้ และจะไม่ออกเรือนด้วย

นั่นก็หมายความว่าเตาถูหมีตรงหน้าคนนี้ถึงจะเป็นคนที่มีราคาค่างวด

สูงที่สุดในสกุลเตา

เขาจบัจ้องเดก็สาวคนน้ัน ไม่คิดมากอกี ก่อนจะลกุข้ึนแล้วยืน่มอืออกไป
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ให้นาง

นางหลุบตาลงมองมือที่เขายื่นมาตรงหน้า นั่งนิ่งไม่ไหวติง ไม่รู้ว่าคิด

อะไรอยู่ แต่ดวงหน้าเล็กนั้นดูเหมือนจะซีดขาวขึ้นอีกเล็กน้อย

"อย่ากลัวไปเลย" เขาเอ่ยขึ้นเบาๆ อย่างห้ามตัวเองไม่อยู่

นางเหลอืบแพขนตาหนาข้ึนมามองเขาด้วยความประหลาดใจเลก็น้อย 

ดวงตาคูน้ั่นไม่รู้วาววับไปด้วยประกายน�า้ตาตัง้แต่เมือ่ไร นางกลัน้น�า้หยดน้ัน

ไว้ไม่ให้มันไหลรินลงมา

"มาเถอะ" ชายหนุ่มจ้องมองนางแน่วนิ่งพร้อมกับเอ่ยชวน

เดก็สาวสดูหายใจเข้าลกึอย่างช้าๆ ลกุข้ึนยกมอืเลก็ทีก่�าแน่นจนเกอืบจะ

ข้ึนข้อขาววางลงบนฝ่ามือหนาแกร่งของเขา มือเล็กที่นุ่มเนียนปานต้นหอม

อ่อนสั่นระริกเล็กน้อยและเย็นเฉียบอยู่บ้าง

เขาอายสุบิแปดแล้ว เค่ียวกร�าอยูใ่นสนามการค้ามาหลายปี ช่วยขนถ่าย

สินค้าควบม้าเร็วจนมือทั้งสองข้ึนปมหนาเต็มไปหมด เกือบจะลืมไปแล้วว่า

ครั้งสุดท้ายที่เขาได้จับของอ่อนนุ่มเพียงนี้มันเมื่อไรกัน

เขามองมือเล็กข้างน้ันแล้วกุมไว้หลวมๆ อย่างระมัดระวัง คร้ัน 

เหลือบตาข้ึนมองกลับพบว่านางเองก็ก�าลังจ้องมองมือที่เกาะกุมกันไว้อยู ่

เช่นกัน จึงกระชับมือเล็กน้อยท�าให้เด็กสาวแหงนหน้าขึ้นมามอง เขาจ้องตา

นางก่อนจะเอ่ยปลอบประโลมความหวาดกลัวที่ยากจะเก็บซ่อนไว้ของนาง

"ไม่นานหรอก"

นั่นเป็นเพียงค�าปลอบโยน...

หลายปีมานี้สกุลเตาท�าการค้าล้มเหลว ติดหนี้สกุลเถี่ยก้อนใหญ่ นาง

กบัเขาต่างรู้แก่ใจด ีแต่ถงึแม้จะเป็นเพยีงค�าปลอบกย็งัท�าให้นางใจช้ืนข้ึนมาก 
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อย่างน้อยคนผู้นี้ก็ยอมสละเวลาปลอบโยนนาง แม้จะแค่ประโยคเดียวก็ตาม

วันนั้น...เป็นต้นฤดูร้อน

นางจ�าได้แม่น ตอนที่เขาจับจูงมือของนางเดินผ่านสวน แสงอาทิตย ์

ทอลอดต้นไม้สาดกระทบร่างเขาเป็นรัศมีระยิบระยับ เงาร่างสูงใหญ่ของเขา

ปกคลุมร่างนางจนมิด บดบังแสงอาทิตย์จนสิ้น แต่มือใหญ่ของเขา...อบอุ่น

อยู่เสมอ แผดเผามือเล็กชื้นเหงื่อเย็นเฉียบของนาง

ถูหมีตามเขาไปคารวะบิดามารดาอย่างสงบ ก่อนจะก้าวออกจาก 

ประตูใหญ่สกุลเตาเพื่อไปข้ึนรถม้าของสกุลเถ่ีย เดินทางออกจากคฤหาสน ์

หลังใหญ่ที่อยู่มาตั้งแต่เล็กจนโต

นางไม่ได้หันกลับไป ไม่มองสักแวบด้วยซ�้า เอาแต่น่ังตัวตรงมองไป 

ข้างหน้า

น�้าตา...คลออยู่ในขอบตาของนางตลอดเวลา...
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เธอเพิ่งซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่

หน้าจอแบบสัมผัส มีฟังก์ช่ันคอมพิวเตอร์ส่วนตัว PDA แบบใช้มือ 

เขียนได้ มฟัีงก์ช่ันเล่น MP3 ถ่ายรูปได้ ถ่ายวดิโีอได้ จดบนัทกึได้ อดัเสยีงได้ 

เล่นเน็ตเข้าเว็บไซต์ได้ แถมยังฟังวิทยุได้อีกด้วย

แจ๋วไปเลย ไอ้นี่น่ะ!

หวาเหมียวเหมี่ยวมองอุปกรณ์เทคโนโลยีเล็กๆ ที่ถึงอันเล็กจิ๋วแต่ท�าได้

ทุกอย่างในมือด้วยสีหน้าน่ิงเฉย ถอนหายใจเล็กๆ พลางนึกชมเทคโนโลย ี

ขั้นสูงที่น่าอัศจรรย์ใจเอามากๆ

จริงด้วย โฆษณาพูดถูกเผงเลย...เทคโนโลยีก็เกิดจากนิสัยมนุษย์ 

น่ันแหละ แต่ที่ส�าคัญก็คือเม่ือปีที่แล้วมันยังแพงหูฉี่อยู่เลย ปีน้ีกลับถูกลง 

จนฉันใช้ธนบัตรแค่สองใบก็ซื้อได้แล้ว

จังหวะน้ันเสียงเพลงที่นุ่มราวก�ามะหยี่สีน�้าเงินของนอราห์ โจนส์พลัน
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ดังออกมาจากมือถือ

หญิงสาวรับสายโดยไม่รอให้นอราห์ร้องถึงท่อนที่สอง

"ฮัลโหล เหมียวเหมี่ยวเหรอ รถป้ามีเสียงแปลกๆ หนูช่วยมาดูให้ป้า

หน่อยได้ไหมจ๊ะ"

"ป้าฟาง ไม่ต้องห่วงค่ะ" เธอดเูวลาบนหน้าจอมอืถือพลางเดนิออกจาก

ประตูใหญ่ของบริษัทโทรศัพท์ ก่อนจะตอบไปว่า "เดี๋ยวหนูช่วยป้าขับไป 

ซ่อมที่อู่ให้เองค่ะ"

"จริงเหรอ ดีจัง งั้นหนูจะมากี่โมงล่ะจ๊ะ"

"ขอสิบนาทีนะคะ เดี๋ยวหนูขี่จักรยานไป"

"ขอบใจนะ งั้นป้ารอนะจ๊ะ"

"ค่า"

เพิ่งวางสาย ข้อความก็ถูกส่งเข้ามือถือเธอติดๆ กันหลายข้อความ

ผนังเหนือประตูกระจกอัตโนมัติปิดกั้นไอเย็นจากเคร่ืองปรับอากาศ 

ให้อยู่ภายในอาคาร อุณหภูมินอกอาคารกับในอาคารจึงเหมือนฤดูร้อนกับ 

ฤดูหนาวยังไงยังงั้น

ถงึจะอยากอยูใ่นห้องแอร์เยน็ฉ�า่ทีแ่สนสบายต่อ แต่เธอกไ็ม่ได้หยดุฝีเท้า 

ก้าวฉับๆ ออกไปยังทางเท้าในวันที่ร้อนระอุอบอ้าว พร้อมกับเก็บโทรศัพท์ 

มือถือใส่กระเป๋าหลังกางเกง จากน้ันก็เอาหูฟังบลูทูธที่เพิ่งได้มาหยกๆ ยัด 

ใส่ห ู ก้าวข้ึนคร่อมจกัรยานสแีดงของเธอ ก่อนจะข่ีไปทางบ้านของครอบครัว

ฟางซึ่งอยู่ถัดไปอีกห้าแยกถนน

จนกระทั่งมาติดไฟแดงอยู่ตรงทางแยก ถึงจะเจียดเวลามาอ่าน 

ข้อความได้
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ข้อความในมือถือถูกส่งมาจากบรรดาเพื่อนบ้านที่เห็นเธอมาต้ังแต่เล็ก

จนโต...

น้าหวังฝากซื้อซีอิ๊ว ลุงจางก�าลังซ่อมบ้านอยากได้คนไปช่วยคุมงาน 

สักคร่ึงวัน น้องบ้านหลี่ที่อยู่ตรงข้ามอกหักรักคุดอยากหาคนไปเดินช็อปปิ้ง

เป็นเพื่อน อาจารย์เฉินจะไปเที่ยวทั้งครอบครัวเลยอยากซื้อประกันท่องเที่ยว

หญิงสาวสวมหมวกสานขี่จักรยานมุ่งหน้าไปยังบ้านของครอบครัวฟาง

ช้าๆ เมื่อไปถึงก็รับกุญแจรถจากป้าฟางแล้วขับรถคุณปู่คันน้ันไปที่อู่ซ่อม 

ระหว่างรอรถซ่อมเสร็จก็โทรไปจัดการเร่ืองประกันท่องเที่ยว ขากลับยังแวะ

ซื้อซีอิ๊วกับไอศกรีมฮาเก้นดาสส์ ก่อนจะไปรับน้องสาวบ้านหลี่เอาซีอิ๊วไปส่ง

ด้วยกัน จากนั้นก็ไปคุมงานที่บ้านครอบครัวจาง

ถงึขนมหวานจะไม่สามารถชดเชยความผดิหวงัห่อเหีย่วจากการอกหกั

ของน้องหลีไ่ด้ แต่ก็ท�าให้เดก็สาวอารมณ์ดข้ึีนเยอะ ไม่ว่ายงัไงกนิอะไรหน่อย

ก็ยังดีกว่าปล่อยให้อีกฝ่ายไปเดินช็อปปิ้งซื้อของที่ไม่จ�าเป็นล่ะน่า อีกอย่าง 

เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ผอมเกินไปจริงๆ นั่นล่ะ

"พี่เหมียวเหมี่ยว ฉันอ้วนไปรึเปล่า เขาเลยทิ้งฉันน่ะ"

ขณะน่ังอยู ่บนโซฟาที่ถูกคนงานยกมาวางบนสนามหญ้าในสวน  

เหมยีวเหมีย่วเหล่มองเดก็สาวข้างๆ ทีผ่อมเหมอืนไม้เสยีบผแีล้วเก็บค�าวิจารณ์

ว่าเธอผอมเกินไปเอาไว้ แค่พูดเสียงเรียบว่า "ผู้ชายจะเปลี่ยนใจก็เหมือนฝน

จะตกจากฟ้า แม่จะแต่งงานใหม่นั่นแหละ มันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้"

"งั้นเหรอ" หลี่จื่อจวนที่เพิ่งเข้าเรียนมหา'ลัยปีหน่ึงมองเธอด้วยสีหน้า

คลางแคลง

เหมียวเหมี่ยวยักไหล่ บอกหน้าตาเฉยว่า "ใครจะไปรู้ล่ะ คงงั้นมั้ง"
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ค�าตอบของเธออาจฟังเหมือนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเท่าไร แต ่

น้องสาวบ้านหลี่ไม่ได้ท้วงอะไร เห็นได้ชัดว่ายอมรับค�าตอบนี้

เหมียวเหมีย่วยืน่กระดาษทชิชูแผ่นหน่ึงให้ เดก็สาวรับมาสัง่น�า้มกูแรงๆ 

อย่างไม่ห่วงภาพลกัษณ์ก่อนจะบอกว่า "ฉนัเกลยีดการร้องไห้เหมอืนคนโง่ทีส่ดุ

เลย"

หญิงสาวยกมุมปากยิ้ม ยื่นไอศกรีมถ้วยใหม่ให้

"เอาอีกถ้วยนะ"

"เอ่อ แต่...ฉันกินไปแล้วถ้วยนึงนี่" จื่อจวนบอกอย่างกังวล

เด็กผู้หญิงที่น่าสงสารถูกจ�ากัดด้วยค่านิยมความงามไร้สาระในสมัยนี้

เหมียวเหมี่ยวอยากจะบอกอีกฝ่ายจริงๆ ว่า 'เธอต้องกินเยอะๆ หน่อย 

แล้วก็ออกก�าลังกายให้มากกว่าน้ี' แต่น่ีไม่ใช่เวลาที่เธอจะมอบค�าวิจารณ ์

ด้วยความหวังดีกับอีกฝ่ายไปตรงๆ ได้ ดังน้ันเธอจึงเก็บค�าพูดไว้อีกคร้ัง  

ท�าเพียงแค่ยักไหล่แล้ววางไอศกรีมถ้วยเล็กๆ น้ันลงบนเก้าอี้ ก่อนจะหันไป

มองพวกคนงานที่เดินเข้าเดินออกง่วนอยู ่ข้างหน้า พลางกินไอศกรีม 

รสซัมเมอร์เบอรี่แอนด์ครีมถ้วยที่อยู่ในมือต่อไปช้าๆ

เฮ้อ อร่อยจริงๆ นะเนี่ย มีความสุขจัง เหมียวเหมี่ยวถอนหายใจแล้ว

เลียริมฝีปาก ตักไอศกรีมอีกค�าเข้าปากอย่างปริ่มเปรม

เดก็สาวทีน่ั่งอยูข้่างๆ หดขายาวๆ ข้ึนมา ดน่ัูงไม่ตดิทีอ่ยูบ้่าง สามนาที

ให้หลัง เหมียวเหมี่ยวก็ได้ยินจื่อจวนถามว่า "รสอะไรคะ"

เธอยื่นมือไปหยิบของหวานถ้วยเล็กๆ น้ันข้ึนมามองแล้วตอบไปว่า  

"รัมเรซิ่น"

จื่อจวนกัดริมฝีปาก ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง สุดท้ายก็ยื่นมือไปรับมา
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"บ้าจัง ช่างมันแล้ว ขอไอศกรีมฉันละกัน ฉันไม่ต้องไดเอ็ตสักหน่อย"

พอได้ยินเสียงสบถเล็กๆ ของเด็กสาว เธอก็เผลอยกมุมปากยิ้มน้อยๆ

เมฆสีขาว...ลอยเอื่อยเฉื่อยผ่านไปบนท้องฟ้า

ช่างไม้หลายคนลอกสีเดิมบนก�าแพงไม้เก่าๆ นอกบ้านทิ้งก่อนจะทาสี

ใหม่

เหมยีวเหมีย่วกนิไอศกรีมค�าเลก็ๆ ทลีะค�า จนกระทัง่กินค�าสดุท้ายเสร็จ

จึงลุกขึ้นปัดฝุ่นที่ติดกางเกง ทิ้งจื่อจวนที่หน้าตาบ่งบอกว่าอารมณ์ดีขึ้นเยอะ

แล้วไว้ ก้าวเข้าไปตรวจดูความคืบหน้าของงานในตัวบ้าน

บอกตามตรง น่ีเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางอะไรเท่าไรเลย 

จากประสบการณ์ของเธอ ส่วนใหญ่คนคุมงานแค่อยู่คุมเฉยๆ ก็พอ ไม่ต้อง

พูดอะไรมาก

แน่นอนว่าบางคร้ังก็มีข้อยกเว้น แต่ช่างไม้กลุ่มน้ันเธอเป็นคนหามา  

มีประสบการณ์ร่วมงานกันมาหลายปี ไม่ค่อยท�าอะไรตกหล่นเท่าไร

พอหญิงสาวเดินตรวจทั่วบ้านเสร็จ เมื่อมาถึงในครัว มือถือที่อยู่ใน

กระเป๋าหลังกางเกงก็ร้องเพลงขึ้นมา

อ้อ นอราห์ที่รักนี่เอง

เหมียวเหมี่ยวล้วงโทรศัพท์มือถือออกมาดูก็พบว่าคนที่โทรมาไม่ใช ่

คนอื่น เป็นเพื่อนบ้านติดกันของเธอ

"ฮัลโหล เหมียวเหมี่ยวเหรอจ๊ะ"

"หนูเองค่ะ"

"ป้าตุ๋นซุปไก่ไว้หม้อหนึ่ง หนูว่างเมื่อไรอยากมาดื่มสักชามไหมจ๊ะ"

เสียงนุ่มๆ ของจวงซูอวี้สะท้อนอยู่ข้างๆ หู
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"ได้สิคะ ขอบคุณคุณป้ามากนะคะ" เธอยกมุมปากยิ้ม "อีกช่ัวโมงนึง 

หนูถึงจะกลับบ้านค่ะ เดี๋ยวหนูค่อยแวะไปเอานะคะ"

"อย่าลืมนะจ๊ะ"

"ค่ะ" เธอพยักหน้าสัญญา

พอจวงซูอว้ีวางสายก็มีข้อความส่งมาอีกหลายข้อความ แต่ไม่ใช่ 

เร่ืองใหญ่อะไร เธอใช้โทรศัพท์มือถือจัดการหลายเร่ืองเสร็จไปอย่างรวดเร็ว  

ที่เหลือก็โอนไว้ท�าพรุ่งนี้

ดีจริงๆ สะดวกชะมัดเลย

เหมยีวเหม่ียวเกบ็มือถอืแล้วเดนิออกไปบอกให้น้องหลีก่ลบับ้าน รอจน

ส่งคนงานซ่อมบ้านทกุคนกลบัไปแล้วค่อยลอ็กประต ู ก่อนจะข่ีจกัรยานสแีดง

ของเธอเพื่อเอากุญแจบ้านไปคืนลุงจางที่บริษัท

ระหว่างทางเธอรับสายจากน้าอู๋ อีกฝ่ายอยากให้เธอช่วยซื้อไวน์เกรดดี

ส�าหรับลูกค้าให้หน่อย

เธอวิ่งหาอยู่หลายร้านกว่าจะได้ไวน์ชั้นดีที่ผลิตขึ้นเฉพาะปีมา จากนั้น

ก็นั่งรถน�าไวน์ไปส่งให้ถึงมือลูกค้าของน้าอู๋อย่างระมัดระวัง

ด้วยเหตุนี้ตอนที่เธอกลับถึงบ้าน ฟ้าก็มืดแล้ว

บ้านทาวน์เฮ้าส์สองช้ันไม่ได้เปิดไฟสักดวง ในเมืองที่สว่างไสวแห่งน้ี 

มีเพียงบ้านหลังนี้หลังเดียวที่มืดมิดเงียบฉี่

น่าจะเปิดไฟทิ้งไว้ให้ตัวเองสักดวง เหมียวเหมี่ยวคิดพลางมองบ้านที่

มืดตึ๊ดตื๋อของเธอก่อนจะลงจากรถ เปิดประตูรั้วแล้วเข็นรถจักรยานเข้าบ้าน

รถของพ่อจอดอยู่ที่ลานหน้าบ้าน บนหลังคารถปกคลุมด้วยฝุ่นบางๆ 

ชั้นหนึ่ง
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หญิงสาวมองฝุ่นที่จับอยู่ กลืนรสชาติขมฝาดในล�าคอลงไปแล้วดึง

สายตากลบัมา จอดจกัรยานเรียบร้อยเสร็จกเ็ดนิเข้าไปในห้องรับแขก ก่อนจะ

เข้าไปในครัวท่ามกลางความมืด เปิดตู้เย็นแล้วหยิบกระติกน�้าเย็นออกมา 

รินน�้าแก้วหนึ่ง

เหมียวเหมี่ยวกระดกแก้วดื่มน�้าอย่างกระหาย จากนั้นก็เดินกลับไปที่

ห้องรับแขก ล้มแผ่อย่างหมดแรงลงบนโซฟาอ่อนนุ่ม

ดูเหมือนเธอจะลืมอะไรบางอย่าง

เธอพยายามนึก แต่ก็นึกไม่ออก เธอเหน่ือยจนมือเท้าชาไปหมด ไม่

สามารถคิดอะไรได้อีก ความง่วงงุนหนาหนักถาโถมเข้าใส่

เธอปล่อยให้ความมืดม้วนหอบทุกอย่างไป

...ปล่อยวาง

แสงจากหลอดไฟสว่างจ้า

เธอเพลียจนไม่อยากต่ืน แต่แสงที่แยงตาท�าให้เธอต้องลืมตาตื่นตาม

สัญชาตญาณ

"อะไรน่ะ" เธอหยีตาทั้งสองข้างพลางบ่นอุบ จากนั้นก็เพิ่งจะนึกขึ้นได้

ว่าตัวเองน่าจะอยู่บ้านคนเดียวสิ

ลมหายใจของเธอสะดุดไปทันที

เหมยีวเหมีย่วตะกายลกุข้ึนมาโดยไม่ห่วงกล้ามเน้ือทีเ่มือ่ยล้า พยายาม

ปรับสายตาให้ชินกับแสงตรงหน้าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ดวงไฟในห้องรับแขกถูกคนเปิดสว่างหมดทุกดวง มีกางเกงสแล็กส ์

ไฮแบรนด์อยูต่รงหน้าเธอ ชัวร์อยูแ่ล้วว่ากางเกงน่ันสวมอยูบ่นตวัคน เธอเลือ่น
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สายตาขึ้นข้างบน เห็นหนุ่มเย็นชาข้างบ้านคนนั้นก�าลังก้มมองเธอจากมุมสูง

คร้ันเหน็เขา เธอกถ็อนใจโล่งอก ถามข้ึนอย่างฉนุๆ ปนไม่พอใจว่า "นาย

มาท�าไม"

"เอาซุปมาให้" เขาวางหม้อซุปลงบนโต๊ะแล้วมองเธอด้วยสายตาเย็นชา 

พร้อมกับชี้ให้เห็นความจริงว่า "เธอไม่ได้ล็อกประตู"

เหมียวเหมี่ยวจ้องหน้าเขาอย่างพูดอะไรไม่ออก บอกตามตรง เธอจ�า

ไม่ได้จริงๆ ว่าได้ล็อกประตูหรือเปล่า เธอเหนื่อยเกินไปเลยนึกไม่ออก

"เธอรับปากแม่ฉนัว่าจะไปดืม่ซปุทีบ้่าน" ชายหนุ่มมองหน้าซดีๆ ของเธอ

ด้วยสีหน้าเฉยชา ก่อนจะเลิกคิ้วช้าๆ ชี้ให้เห็นความจริงอีกเรื่อง "เธอลืม"

บ้าเอ๊ย! เกลียดท่าทางเวลาเขาเลิกคิ้วชะมัด แล้วก็เกลียดการถูกเขา 

ว่าด้วย ท�าอย่างกับเราซื่อบื้อเหมือนเด็กสามขวบไม่มีผิด!

เหมยีวเหมีย่วกดัปากพร้อมกบัสบถ ก่อนจะบงัคบัให้ตัวเองพดูออกไปว่า 

"ขอบคุณที่อุตส่าห์เอาซุปมาให้ ขอโทษด้วยที่ท�าให้นายเสียเวลาท�างานอัน 

มีค่า" หญิงสาวสูดหายใจเข้าลึกๆ ลุกข้ึนเพื่อส่งแขกกลับพร้อมกับบอกว่า 

"พรุ่งนี้ฉันจะไปขอโทษแม่ของนายด้วยตัวเอง"

แต่ผูช้ายคนนีไ้ม่ได้ไล่ไปง่ายๆ เขาหย่อนก้นลงน่ังโดยไม่สนค�าพดูไล่แขก

เป็นนัยๆ ของเธอ ยึดพื้นที่โซฟาขนาดสามที่นั่งซึ่งเมื่อกี้เธอนอนอยู่ เอนหลัง

พิงพนักแล้วออกค�าสั่งว่า "ดื่มซุปให้หมดซะสิ"

"ว่าไงนะ" เธอเหวอไป

ชายหนุ่มมองนาฬิกางานประณีตบนข้อมือซ้ายคล้ายจะตรวจดูเวลา 

ให้แน่ใจ พลางพูดด้วยท่าทางสงบเยอืกเยน็ "แม่ฉนัให้ดวู่าเธอได้ดืม่ซุปจริงๆ 

ดื่มตอนร้อนๆ ด้วย"
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"นายล้อเล่นรึเปล่า"

ชายหนุ่มเหลือบตาขึ้นพร้อมกับเลิกคิ้วอีกครั้ง

ก็ได้ เธอผิดเอง ผู้ชายคนนี้ล้อเล่นไม่เป็นหรอก เหมียวเหม่ียวรู้ว่า 

ป้าซอูวีเ้ป็นห่วงเธอ ถงึได้ส่งคนงานยุง่จอมบงการคนน้ีมา แม่เขารู้ดว่ีาลกูชาย

จะต้องดูให้แน่ใจว่าเร่ืองทุกอย่างส�าเร็จราบร่ืน ถ้ามีใครขวางทางเขา เธอ 

เชื่อว่าเขาพร้อมจะเสกระเบิดออกมาบึ้มอุปสรรคขวางทางไปให้หมดแน่

เหมียวเหม่ียวจ้องคนที่ใช้สองมือกอดอกน่ังไขว่ห้างมองเธออยู่คนน้ัน

อย่างโมโหโทโส ก่อนจะสูดหายใจเข้าลึกๆ เป็นเพื่อนบ้านกันมายี่สิบกว่าปี 

เธอรู้ว่าวิธีที่จะไล่เขากลับไปเร็วที่สุดก็คือท�าตามความต้องการของเขานั่นล่ะ

ปาเข้าไปสีทุ่ม่แล้ว ผูช้ายคนน้ียงัสวมชุดสทูสากลเน้ียบกริบ คงเพิง่กลบั

จากบริษัทแหง ดีไม่ดีอีกเดี๋ยวคงยังจะเข้าเน็ตท�าโอทีจากที่บ้านด้วย

เธอไม่อยากเพิ่มปัญหายุ่งยากให้คนอื่น โดยเฉพาะเขา ดังน้ันเธอจึง 

เดินไปหยิบชามกับตะเกียบในครัวแล้วมาน่ังลงบนเก้าอี้นวมข้างๆ จัดแจง 

ดื่มซุปไก่ใส่ความรักของคุณป้าข้างบ้านลงไปอย่างรวดเร็ว

เขาไม่ได้สนใจเธอ เอาแต่นั่งพิงโซฟาหลับตาพักสายตาไป

มีอยู่พริบตาหน่ึงที่เธอนึกว่าเขาหลับไปแล้ว ลมหายใจเขาสม�่าเสมอ 

เป็นจงัหวะสดุๆ บนชุดสทูเน้ียบกริบไม่มรีอยยบัสกักระผกี น่ากลวัว่าคงไม่มี

รอยยับย่นรอยไหนหาญกล้าโผล่มาอยู่บนเสื้อผ้าของเขาหรอก

เธอเกือบจะจินตนาการได้ว่าเขาออกค�าสั่งค�าเดียว รอยยับทุกรอยก็ 

เผ่นแน่บไปไกลไม่เห็นฝุ่นดังพึ่บ

เพือ่ความคล่องตัว เขาตดัผมสัน้เกรียนมาต้ังแต่มธัยมต้น ไม่เคยเปลีย่น

ทรงผมเลยสักที ถึงจะเข้ามหา'ลัยจวบจนเรียนจบออกมาท�างานแล้วก็ยัง
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เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน

ไม่รู้เพราะอะไรเธอถึงรู้สึกขวางหูขวางตาเขามาตั้งแต่ตอนเด็กๆ แล้ว 

ผู้ชายคนนี้ไม่ว่าจะท�าอะไรก็มีแบบแผนเป๊ะทุกอย่าง ไม่เหมือนเธอที่ง่ายๆ 

สบายๆ

"ดื่มหมดรึยัง" ค�าถามของเขาท�าให้เธอดึงสติกลับมาทันที ชายหนุ่ม

ก�าลังมองเธออย่างเฉยเมย

เหมยีวเหมีย่วก้มหน้าด ู ซปุพร่องลงไปจนเหน็แต่ก้นหม้อแล้วโดยไม่ทนั

รู้ตัว

ที่แท้เธอหิวขนาดนี้เลยเหรอ

เหมยีวเหมีย่วจ้องหม้อซปุทีว่่างเปล่าด้วยความประหลาดใจนิดๆ อึง้ไป

แวบหนึ่ง จากนั้นก็ลุกขึ้นเก็บชามเงียบๆ แล้วถือไปล้างที่อ่างล้างจานในครัว 

พอเสร็จกเ็ช็ดให้แห้ง จากน้ันกย็ืน่หม้อทีเ่ขาน�ามาคนืให้เขาไป ก่อนจะเดนิไป

ส่งเขาที่ประตู

เขาเงียบขรึมอยู่ตลอด จนกระทั่งเดินออกจากประตูบ้านถึงหันกลับมา

มองพร้อมกับก�าชับว่า "ล็อกประตูให้ดี แล้วไปนอนบนเตียงซะ" มีอยู่วินาที

หน่ึงทีเ่ธอเหมอืนจะได้เหน็แววกงัวลและเป็นห่วงเป็นใยในดวงตาเขา แต่พริบ

ตาถดัมาเขากลบัท�าหน้าน่ิวค้ิวขมวด วิจารณ์เสยีงเยน็ว่า "อยูค่นเดยีว ดนันอน

หลับไปทั้งๆ ที่ไม่ได้ล็อกประตูมันดูโง่จะตาย"

ประโยคน้ีท�าลายภาพลวงตาว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นคนน่าชิดใกล้ซะ 

แตกกระจุย และค�าพูดร้ายกาจประโยคถัดมาก็ท�าให้เธอฝันสลายไปอีกครั้ง

"ถ้าไม่อยากให้คนเขาเป็นห่วงก็อย่าท�าเรื่องให้คนเป็นห่วงอยู่เรื่อยสิ"

ไฟโกรธที่ไม่รู้ที่มาที่ไปพลันลุกพึ่บขึ้นมา
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"นายไม่ต้องมาห่วงหรอกน่า" เธอเม้มปากพูด

"ถึงฉันไม่ห่วง แม่ฉันก็ห่วงอยู่ดี" เขากวาดตามองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้า 

พูดเป็นนัยๆ ว่า "เธอไม่ได้ส่องกระจกมานานแค่ไหนแล้วน่ะ"

ขณะจ้องใบหน้าหล่อเหลาแต่เย็นชาของเขา ทันใดน้ันเธอก็นึกได้ว่า

ท�าไมตัวเองถึงไม่ชอบขี้หน้าเขา

ถงึจะเสยีมารยาทสดุๆ แต่เธอกย็งักระแทกประตปิูดใส่ใบหน้ากวนโอ๊ย

ของเขาไปแรงๆ อยู่ดี

เธอเกลียดคนบ้าที่ชอบอวดเบ่งคนนี้...ไม่เปลี่ยนเลยตลอดยี่สิบปี

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)


