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พระเจ้าปิดม่านที่อยู่ตรงหน้าคุณ
แต่โชคยังดี
ที่เขาให้ฉันมาเป็นดวงตาของคุณ
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ค�ำน�ำ
'Love at First Sight'...น่าจะเป็นวลีที่คนส่วนใหญ่รู้จักและรับรู้ถึง
ความหมาย แต่จะมีสกั กีค่ นทีเ่ คยประสบกับรักแรกพบด้วยตัวเอง
หนึง่ ในนัน้ มี 'ซังอูเ๋ ยียน' นางเอกจากเรือ่ ง 'Crush รักอีกครัง้ ก็ยงั เป็นเธอ'
ของเราคนนีค้ ะ่ เธอเป็นนักศึกษาสาวสาขาจิตวิทยาผูห้ ลงใหลในเสียงเพลงและ
ใฝ่ฝนั ทีจ่ ะเป็นนักจัดรายการวิทยุ วันหนึง่ เธอได้พบกับ 'ซูเนีย่ นชิน' ชายหนุม่
ผู้มีความบกพร่องทางสายตาเข้าโดยบังเอิญและตกหลุมรักเขาทันทีตั้งแต่
แรกเห็น ถึงแม้เขาจะมีทา่ ทีปดิ กัน้ ตัวเอง แต่เธอก็ไม่ละความพยายามทีจ่ ะเข้าไป
ใกล้ชดิ ค่อยๆ ทลายก�ำแพงน�ำ้ แข็งลงจนได้ลว่ งรูค้ วามลับของเขามากมาย
บางเรือ่ งเธอแสนยินดีที่ได้รู้ บางเรือ่ งเธอก็ยอมรับได้ แต่บางเรือ่ งก็เป็น
เรือ่ งใหญ่ทมี่ ผี ลกระทบต่อความสัมพันธ์
กว่าบทเพลงแห่งความรักครัง้ นีจ้ ะร้อยเรียงจนเสร็จสมบูรณ์ พวกเขาต้อง
พบเจอกับอุปสรรคอะไรบ้าง และจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้อย่างไร พลิกหน้า
กระดาษไปติดตามกันได้เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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แนะน�ำ

ตัวละคร
ซังอู๋เยียน 			
			
			
			
			

นักศึกษาสาวสาขาจิตวิทยาการศึกษาชัน้ ปีทสี่ ผี่ หู้ ลงใหลในเสียงเพลง
(แต่อย่าให้เธอร้องเพลง) สนใจค�ำศัพท์ที่ใช้ในบทกวีมาตั้งแต่เด็ก
เป็นเด็กขี้ขลาด มักเก็บความรู้สึกต่อหน้าคนแปลกหน้า กระทั่ง
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยถึงได้เริม่ มีนสิ ยั ร่าเริงขึน้ หน้าตาค่อนข้างหวาน
แต่ไม่ใช่คนปากหวาน เป็นคนตรงไปตรงมา หัวรั้น

ซูเนี่ยนชิน			
			
			
			

ชายหนุ่มผู้มีความบกพร่อ งทางสายตามาตั้งแต่เกิดและเติบโต
ในสถานสงเคราะห์เด็กก�ำพร้า ชอบเล่นเปียโน เป็นนักแต่งเพลงทีม่ ี
ชือ่ เสียงแต่ไม่เปิดเผยตัวตนเพราะอยากปกป้องพืน้ ทีส่ ว่ นตัว มีบคุ ลิก
เย็นชา สุขุม ไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น จิตใจดี

เนี่ยซี			 หัวหน้าสถานีวทิ ยุกระจายเสียงและเป็นนักจัดรายการวิทยุทคี่ อ่ นข้าง
			 มีช่อื เสียงในเมือง เป็นคนท�ำอะไรๆ ด้วยตัวเอง เป็นมิตรกับผู้อื่น
เว่ยเฮ่า			
			
			
			
			

เพือ่ นทีโ่ ตมาด้วยกันกับซังอูเ๋ ยียนเพราะพ่อของทัง้ คูเ่ ป็นเพือ่ นสนิทกัน
จนกระทั่งเรียนอยู่ชั้น ป.สอง เพราะพ่อแม่หย่ากันเขาจึงถูกแยกไป
อยู่กับแม่ที่เมืองอื่น และกลับมาเจอซังอู๋เยียนอีกครั้งสมัยเรียน
ม.ปลาย ตอนเข้ามหาวิทยาลัยร่วมท�ำวงดนตรีกบั เพือ่ นๆ เขาอยูต่ ำ� แหน่ง
มือเบส

สวี่เชี่ยน			 เพื่อนสมัยมัธยมของซังอู๋เยียนและเว่ยเฮ่า ตัวสูง ผิวขาว หน้าตา
			 สะสวย นิสัยเย่อหยิ่ง คบกับเว่ยเฮ่าและเป็นนักร้องน�ำในวงดนตรี
			 ของเขา ทั้งยังเป็นผู้ประกาศของสถานีวิทยุในมหาวิทยาลัยด้วย
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บทที่

1

พบกันในลิฟต์

(1)
ห้าโมงครึ่งเป็นเวลาที่เหล่านักศึกษากรูกันออกมาจากห้องเรียนและ
ห้องสมุดเพือ่ เข้าไปยังโรงอาหารและห้องกดน�ำ้ ร้อนพอดี ซังอูเ๋ ยียนกินข้าว
มาตั้งแต่เนิ่นๆ แล้ว อยู่ในระหว่างทางเดินไปเรียนด้วยตนเอง หลังจากนั้น
สิบนาทีเธอก็ได้ยินวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยเริ่มออกอากาศ
เมือ่ ท่วงท�ำนองทีค่ นุ้ หูจบลง เสียงของสวีเ่ ชีย่ นก็ดงั ขึน้ "สวัสดียามบ่ายค่ะ
ฉันคือสวี่เชี่ยน ถึงเวลาของเพลงยอดนิยมในทุกๆ วันพุธกันอีกแล้วนะคะ
เพลงแรกเป็นเพลงใหม่ทถี่ กู แนะน�ำเข้ามา จากนัน้ ก็ตามด้วยชาร์ตเพลงของ
อาทิตย์นี้..."
ห้องกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยมักสร้างสีสันอยู่ตลอดเวลา มี
รายการครบครันเสียยิ่งกว่าตอนที่ซังอู๋เยียนเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ๆ เสียอีก
แต่น่าเสียดายที่เธอไม่ได้ไปที่ห้องกระจายเสียงนานมากแล้ว
เธอรอเฉิงอินอยู่ที่ใต้อาคารเรียนที่สี่ในสวนดอกไม้เล็กๆ ไม่ก่ีนาที
ก็เห็นอีกฝ่ายเดินเข้ามาหาด้วยรอยยิ้มเริงร่า
"เป็นอะไรไปน่ะ หน้างงเชียว" เฉิงอินเอ่ยถาม
"เคลิบเคลิ้มไปกับเสียงของสวี่เชี่ยนเข้าแล้วน่ะสิ"
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"ฉันว่าเคลิบเคลิ้มไปกับความหึงหวงของตัวเองล่ะสิไม่ว่า"
"เปล่านะ!" ซังอู๋เยียนยืนกรานปฏิเสธ
"ยังจะบอกว่าเปล่าอยู่อีก เธอนี่..." เฉิงอินกล่าวไปได้ครึ่งหนึ่ง จู่ๆ ก็
ถูกซังอู๋เยียนตัดบท
"ชู่..." เธอท�ำสัญญาณมือให้เงียบเสียง เบนหน้าตะแคงหูอย่าง
ใจจดใจจ่อ สักครู่ใหญ่ๆ ก็ยังไม่ขยับเขยื้อนไปไหน
เฉิงอินเงียบเสียงลง ผ่านไปสักครูห่ นึง่ ถึงได้เอ่ยถามเบาๆ "เป็นอะไรไป"
ซังอู๋เยียนกล่าว "เธอฟังเพลงนี้สิ"
วิทยุกระจายเสียงก�ำลังเปิดเพลงเพลงหนึง่ เป็นเสียงแผ่วเบาอ้อยส้อย
ของนักร้องชายที่ร้องเพลงบรรยายความรู้สึกราวกับว่าผสมผสานเข้ากับ
จิตใจคนได้
ฉันหลงทางอยู่ในทุ่งหญ้า
ลมพัดต้นหญ้าเอนราบ
มีคนเคยร้องเพลงไว้ว่าผืนฟ้าดั่งกระโจม...
ตอนกลางคืน ซังอู๋เยียนกับเฉิงอินพูดคุยกัน
"แล้วมันคือเพลงอะไรกันแน่ล่ะ เพราะซะขนาดนั้น"
"ดูเหมือนจะเป็นนักร้องใหม่นะ"
"อยากรู้จังเลย" ซังอู๋เยียนทอดถอนใจ
"เธอโทรไปถามสวี่เชี่ยนก็รู้แล้วนี่" เฉิงอินเสนอความคิดเห็นแรก
"ตีให้ตายฉันก็ไม่โทรไปหรอกน่า"
"ค้นเอาจากอินเตอร์เน็ตสิ จริงด้วย คืนนี้กินอะไรกันดีล่ะ"
ซังอูเ๋ ยียนเพิง่ นึกขึน้ ได้วา่ ทีบ่ า้ นไม่มขี า้ วสารแล้ว เมือ่ เทียบกับการหาว่า
เพลงนั้นชื่อเพลงอะไร เรื่องหลังเป็นเรื่องที่ส�ำคัญกว่า
เมื่อตอนเริ่มเรียนในปีนี้ ซังอู๋เยียนกับเฉิงอินเพื่อนยากก็ย้ายออกมา
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เช่าห้องข้างนอกด้วยกันและจุดไฟท�ำกับข้าวเอง ใกล้จะปิดเทอมแล้ว
มหาวิทยาลัยไม่ได้เข้มงวดสักเท่าไร อีกทั้งตอนนี้เธอก็ท�ำงานพาร์ตไทม์
อยู่ที่สถานีวิทยุ เกรงว่าบางครั้งถ้ากลับช้าจะกลับไปที่หอก็ไม่สะดวก
บ่ายวันศุกร์ซังอู๋เยียนไม่มีเรียนก็เลยไปที่สถานีวิทยุ ตอนกลางคืน
เป็นเวลาออกอากาศของหัวหน้าสถานีวทิ ยุเนี่ยซี หลังจากซังอูเ๋ ยียนเข้ามา
ในสถานีก็ท�ำแต่งานจุกจิกทั้งนั้น เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ช่วยของเนี่ยซีเพิ่งจะ
ลาออกไป พอดีว่าไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสม หัวหน้าแผนกเห็นว่าซังอู๋เยียน
เป็นคนหัวใช้ได้ ก็เลยให้เธอเข้ามาท�ำแทนเป็นการชั่วคราว
เนีย่ ซีคอ่ นข้างมีชอื่ เสียงในเมืองนี้ แล้วก็เป็นมิตรกับคนอืน่ ๆ ปกติแล้ว
เป็นคนท�ำอะไรๆ ด้วยตัวเอง ซ�้ำยังปฏิบัติกับคนอื่นเป็นอย่างดี ซังอู๋เยียน
เรียกเธอว่า 'พี่ซี' เหมือนๆ กับบรรดารุ่นน้องในสถานี
ซังอูเ๋ ยียนหอบจดหมายกองโตมาจากลุงทีเ่ ฝ้าประตูอยูช่ นั้ หนึง่ ทัง้ หมด
เป็นจดหมายทีผ่ ฟู้ งั ส่งมาให้เนีย่ ซี เธอเปิดออกดูทลี ะฉบับแทนเนีย่ ซี ที่ควร
ตอบกลับก็ตอบกลับไป ที่ควรจะส่งต่อก็ส่งต่อไป แต่ดูเหมือนว่าทุกๆ ครั้ง
ซังอู๋เยียนเห็นเนื้อหาที่เธออ่านแล้วก็อดข�ำไม่ได้
เธออ่านจดหมายให้คนอืน่ ๆ ในสถานีฟงั ทุกคนต่างก็ขำ� ออกมากันหมด
เนีย่ ซีมกั จะส่ายหน้าพลางกล่าวว่า "อูเ๋ ยียน เธอนีเ่ ป็นสาวน้อยทีท่ ำ� ให้
ใครต่อใครมีความสุขจริงๆ นะ"
ซังอูเ๋ ยียนจัดการกับของกองโตเสร็จสรรพก็ไปกินมือ้ เย็นทีโ่ รงอาหาร
ส่วนเนี่ยซีมาเตรียมตัวที่ห้องท�ำงานอยู่ก่อนแล้ว
"พี่ซี มาเร็วขนาดนี้เลยเหรอคะ"
เนี่ยซีขยิบตาให้เธอ ปรับเสียงให้เบาลงแล้วเอ่ยว่า "อยากใช้เพลง
ใหม่ๆ สักสองสามเพลงน่ะจ้ะ เลยลองเอามาประกอบกันเพื่อดูผลลัพธ์น่ะ"
"ค่ะ" ซังอู๋เยียนส่งสายตาให้เป็นท�ำนองว่า 'คุณท�ำต่อไปเถอะ' แล้ว
เตรียมตัวไปยังห้องข้างๆ
หลังจากหันหลังกลับไป ซังอู๋เยียนก็ได้ยินเนี่ยซีเปลี่ยนเพลง ท�ำนอง
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ของอินโทรแรกเริ่มฟังคุ้นหู ทันใดนั้นเธอก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าเป็นเพลงที่เธอ
ได้ฟังเมื่อวันก่อนนี่เอง
เธอรีบร้อนหันกลับไป แล้วถามด้วยเสียงอันดังลั่น "พี่ซี นี่เพลงอะไร
เหรอคะ"
เนี่ยซีก�ำลังจดจ่ออยู่กับการเขียนอะไรบางอย่าง บวกกับเสียงดนตรี
ดังขึ้นมาอีกครั้ง จึงไม่ได้ยินว่าซังอู๋เยียนถามอะไรไปชั่วขณะ
"พีซ่ ี เพลงทีเ่ ปิดอยูต่ อนนีช้ อื่ เพลงอะไรเหรอคะ" ซังอูเ๋ ยียนถามอีกครัง้
"เธอหมายถึงเพลงทีเ่ ปิดตอนนีน้ ะ่ เหรอ" เนีย่ ซีถาม "ชือ่ เพลงเปลือกหอย
ลิเบียจ้ะ"
"เพราะจังเลยค่ะ" ซังอู๋เยียนกล่าวพลางทอดถอนใจ
"เยี่ยมไปเลยนะ ถึงจะเป็นนักร้องใหม่ แต่พี่ว่าคงจะขายดิบขายดี
เชียวล่ะ"
"ดีจริงๆ นั่นแหละค่ะ แค่ฟังก็เคลิ้มแล้ว"
พอเนี่ยซีเห็นท่าทีของเธอก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ "อู๋เยียน ที่นี่มี
ซีดีส�ำรองอยู่อีกแผ่น ถ้าเธออยากได้ พี่จะให้เธอยืม"
ซังอู๋เยียนได้ฟังก็พยักหน้าหงึกๆ
พอเลิกงานแล้วกลับไปถึงบ้านซังอู๋เยียนก็คว้าเอาซีดีออกมาจาก
กระเป๋ า ถื อแล้วใส่ล งในเครื่อ งเล่น ซีดี เพลงเพลงนั้นเป็นชื่อเดียวกับ
ชื่ออัลบั้ม และยังถูกจัดไว้เป็นเพลงแรก
เธอฟังเพลงซ�้ำไปหลายรอบ ถึงคิดขึ้นได้ว่าจะหาเนื้อเพลงที่แนบมา
กับซีดี
ด้านหน้าแผ่นพับใบเล็กๆ เป็นภาพนักร้องใหม่หน้าตาหล่อเหลาคนนัน้
เขาเป็นหนุม่ น้อยทีโ่ ดดเด่น เป็นดาวรุง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมทีส่ ดุ ในเวลานี้ ภาพ
ด้านข้างอันหล่อเหลาของเขาสะท้อนออกมาภายใต้แสงขมุกขมัว
ซังอูเ๋ ยียนเปิดหน้าแรกออกดูกเ็ ห็นเป็นภาพวาดทิวทัศน์ ไม่ใช่ภาพเหมือน
ของชายหนุ่มคนนั้น ภาพวาดนั้นช่างงดงามเหลือเกิน เป็นภาพทะเลทราย
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ที่มีแสงสีทองของอาทิตย์ยามอัสดงส่องลงบนเส้นขอบฟ้า และกักเก็บแสง
เจิดจรัสกระจ่างตาของดวงดาวหลายดวงที่กะพริบอยู่ใกล้ๆ กับดวงอาทิตย์
จนหมดสิน้ ห่างออกไปไม่ไกลมีเปลือกหอยอันหนึง่ ทีร่ าวกับถูกย้อมด้วยแสง
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�ำขลับ
กล่าวถึงความรู้สึกอันอบอุ่น
เปลือกหอยลิเบียของฉัน
ดวงดาวพุ่งตกโปรยปราย
เนื้อเพลงเข้าใจไม่ยากเลยสักนิด ค่อนข้างจะมีกลิ่นอายแบบโบราณ
แตกต่างจากสไตล์เพลงที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีเอกลักษณ์
ของดนตรีอาหรับ ท่วงท�ำนองเพลงแบบนี้กับเนื้อร้องแบบนี้เมื่อผสมผสาน
เข้าด้วยกัน ก็ราวกับว่ามีเจ้าชายอาหรับก�ำลังเล่นเปียโนร้องเพลงเพือ่ หญิงทีร่ กั
สุดหัวใจอยู่ในทะเลทรายจริงๆ
ซังอูเ๋ ยียนเห็นชือ่ คนแต่งเพลงทีด่ า้ นหลังโดยไม่ได้ตงั้ ใจ ตัวหนังสือสีต่ วั
ที่สั้นและเรียบง่ายเรียงกันอยู่ด้านหน้าสุด
ค�ำร้อง : อีจิน
(2)
ซังอู๋เยียนมักจะเหลือบมองค�ำว่า 'อีจิน' สองพยางค์ที่ค่อนข้างคุ้นตา
แต่นกึ ไม่ออกว่าเคยเห็นทีไ่ หนมาก่อนกันแน่ ก็เลยไม่ได้คดิ อะไรมาก ล้างหน้า
แปรงฟันแล้วก็เข้านอน
น่าเสียดายที่เพิ่งจะเช้ามืด ซังอู๋เยียนก็ถูกไก่ตัวผู้ที่หญิงชราชั้นสาม
เลีย้ งเอาไว้ปลุกจนตืน่ ทรมาทรกรรมมาหลายวันแล้ว ก็ไม่รวู้ า่ เมือ่ ไรหญิงชรา
จะเอาไก่ตัวนั้นมาตุ๋นกินเสียที
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ซังอูเ๋ ยียนคลุมโปงแล้วนอนต่อ น่าเสียดายทีเ่ หมือนว่าไก่ตวั นัน้ จะกิน
ยากระตุ้นประสาทเข้าไป มันจึงโก่งคอขันเสียงดัง และหลังจากนั้นมือถือ
ก็ดังขึ้น
ซังอู๋เยียนเห็นสายเข้าปรากฏเป็นชื่อเว่ยเฮ่า หัวใจก็ยิ่งเต้นเร็วขึ้น
ไม่รู้ว่าจะรับสายหรือว่าไม่รับสายดี
เธอไม่กล้ากดรับ เสียงเรียกเข้าจึงดังวนไปวนมาอยู่อย่างนั้น ผ่านไป
เนิ่นนานถึงได้เงียบไป
เธอยังไม่ทนั ผ่อนลมหายใจ โทรศัพท์กด็ งั ขึน้ อีกครัง้ ยังคงเป็นเว่ยเฮ่า
เหมือนเดิม
"นายคนนี้ก็จริงๆ เลยนะ ไม่รู้หรือไงว่ารุ่งเช้าคนอื่นเขาหลับเขานอน
กันอยู่" เฉิงอินกล่าว
"ก็ใช่น่ะสิ" เธอขมวดคิ้ว
"รับสายเถอะ ยังไงเขาก็กินเธอไม่ได้สักหน่อย"
"เรือ่ งอะไรล่ะ!" ซังอูเ๋ ยียนกล่าวพลางเอามือถือซุกไว้ในผ้าห่มด้วยความ
ตึงเครียด
เสียงเรียกเข้าหายไปอีกครั้ง แล้วก็ดังขึ้นอีก
ซังอู๋เยียนเลยวางหมอนทับลงไปอีกชั้นเพื่อทับมือถือไว้ ผ่านไปนาน
สองนานเสียงเรียกเข้าจึงหยุดลง
แต่วา่ รุง่ เช้าดีๆ ทีไ่ ม่มคี าบเรียนและนอนได้จนตะวันสายโด่งก็ถกู ท�ำลาย
ลงเสียอย่างนั้น
ซังอูเ๋ ยียนลุกขึน้ มาสวมใส่เสือ้ ผ้าอย่างซังกะตาย เหม่อลอยอยูใ่ นห้อง
สักครู่หนึ่งก็ตัดสินใจออกจากบ้านไปยังถนนเสี่ยวซีเพื่อกินเสี่ยวหลงเปา
ที่เธออยากกินมานาน
เช้าตรู่อย่างนี้ นอกจากนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่รีบร้อนเดินไปเรียน
ด้วยตนเอง บนถนนหนทางก็แทบไม่มีคนเลย ร้านค้าส่วนใหญ่ก็ยังไม่เปิด
หน้าร้าน
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รถล้างถนนแล่นไปอย่างเชื่องช้าพลางเปิดเพลงไปตามทาง
ซังอูเ๋ ยียนเดินไปตามทางพลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆ จูๆ่ ก็รสู้ กึ อารมณ์ดี
ขึ้นมาทีเดียว ก่อนหน้านี้ที่ตื่นเช้าหากไม่ใช่เพื่อจะรีบไปสถานีก็เพื่อไปยัง
มหาวิทยาลัย นานแล้วที่ไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกสบายอกสบายใจอย่างนี้
ฉะนั้นเธอจึงกินจนแน่นท้องแล้วเดินออกมาจากร้านซาลาเปา เดิน
ต่อไปก็เลี้ยวเข้าสวนสาธารณะ
ในสวนสาธารณะกลับคึกคักกว่ามาก บางคนก็เต้นแอโรบิก บางคน
ก็ก�ำลังวิ่ง
ทีร่ มิ ทะเลสาบมีเด็กน้อยตัวอ้วนกลมเรียนไท้เก๊กอยูก่ บั ผูส้ งู อายุอย่าง
เอาจริงเอาจัง เธอเห็นท่าทีเงอะงะน่าเอ็นดูของเด็กน้อยคนนั้นก็รู้สึกสุขใจ
เลยนั่งลงที่เก้าอี้ข้างทาง
อาจเป็นเพราะว่าวันนีอ้ ากาศดี แม้วา่ จะเพิง่ ปลายเดือนกันยายน แต่วา่
อากาศร้อนก็ลดอุณหภูมิลงแล้ว เธอนั่งอยู่อย่างนั้นบนเก้าอี้กลางแจ้ง
สายลมอ่อนพัดช้าๆ สบายใจและสดชื่น จนกระทั่งรู้สึกว่าอากาศค่อนข้าง
หนาวเย็น
สีของท้องฟ้าที่อยู่ไกลออกไปค่อยๆ สว่างขึ้น ดวงอาทิตย์ที่เพิ่งขึ้น
ค่อยๆ ลอดผ่านชั้นเมฆ
เก้าอี้ที่อยู่ด้านข้างมีชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ ตอนที่ซังอู๋เยียนเพิ่งจะ
มาถึง ชายหนุม่ ก็นงั่ อยูต่ รงนัน้ แล้ว เขาหันหน้าไปทางทะเลสาบอยูค่ นเดียว
หลับตาทั้งสองข้างลงเงียบๆ รูปลักษณ์ของคนคนนั้นท�ำให้ซังอู๋เยียนรู้สึกดี
เอามากๆ ดังนัน้ เธอจึงอดไม่ได้ทจี่ ะแอบดูใบหน้าด้านข้างของเขาให้มากขึน้
สักสองหน
ริมฝีปากของเขาซีดเซียว บางและเม้มแน่น ใบหน้าไร้อารมณ์แลดู
ค่อนข้างเฉยเมย
เพราะว่าเขาหลับตาอยู่ ซังอู๋เยียนจึงอาจหาญปลุกความกล้าขึ้น

Page Crush �����������������������.indd 12

6/21/22 3:15 PM

原来我很爱你

13

จ้องมองเขาให้นานอีกหน่อย เธอสายตาดีมากมาตั้งแต่เด็ก ต่อให้ห่างกัน
หลายเมตรก็สามารถสังเกตเห็นได้ว่าขนตาของเขาด�ำขลับและหนาทึบ
บนล่างประกบเข้าด้วยกันราวกับพัดอันเล็กๆ
แต่เพราะว่าเขาหลับตาอยู่ ก็เลยไม่เห็นดวงตา
ซังอู๋เยียนเชื่อมาโดยตลอดว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ การมี
ดวงตาทีง่ ดงามคูห่ นึง่ เป็นหนึง่ ในคุณสมบัตทิ สี่ าวงามจะต้องมีพร้อม เพราะ
ฉะนั้นส�ำหรับการประเมิน 'คนหล่อเหนือใคร' สี่ค�ำนี้ เธอจะเก็บค�ำว่า
'เหนือใคร' สองค�ำนี้เอาไว้ รอให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ
บริเวณใกล้ๆ มีคนเฒ่าคนแก่หลายคนก�ำลังฝึกออกเสียง และมีคนที่
ตะโกนเข้าหาทะเลสาบ ว่ากันว่าท�ำอย่างนีแ้ ล้วจะสามารถขับไล่พษิ ออกจาก
ช่องอกได้ ท�ำให้เจริญอาหาร ช่วยปรับอารมณ์ และท�ำให้อายุยืนยาว
ซังอูเ๋ ยียนรูส้ กึ อารมณ์ดขี นึ้ มาจึงนึกอยากจะฮัมเพลง ก็เลยเลียนแบบ
พวกเขา เธอลุกขึ้น สองมือเท้าเอว หันหน้าไปยัง 'ผืนน�้ำอันกว้างใหญ่'
ร้องเพลงออกมาด้วยเสียงสูง
"ขวาสามรอบ ซ้ายสามรอบ หมุนๆ ก้น หมุนๆ คอ นอนเร็วตื่นเช้า
พวกเรามาออกก�ำลังกาย สะบัดมือ สะบัดเท้า หมัน่ หายใจเข้าลึกๆ กระโดด
โลดเต้นตามคุณปู่ ฉันก็จะไม่แก่..."
เมือ่ เปล่งเสียงร้องดังลัน่ 'คุณปู'่ ทีก่ ำ� ลังท�ำแอโรบิกยามเช้าอยูด่ า้ นข้าง
เมื่อถูกเธอน�ำมาร้องเป็นเพลงอย่างนี้ก็ขัดเขินไม่กล้าหมุนเอวหมุนก้น
ต่ออีก หยุดเคลื่อนไหวลงช้าๆ
เอ่อ ดูเหมือนว่าจะติงต๊องไปหน่อยสินะ เธอใคร่ครวญแล้วเปลี่ยนไป
เป็นอีกเพลง
"ธงแดงห้าดาวโต้ลมโบกสะบัด ติ๊งๆ เสียงเพลงต่องๆๆ เพลงร้องว่า
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปประเทศอันเป็นที่รักของเราจะเดินไปติ๊งๆๆๆๆ..."
เมื่อร้องเพลง 'สรรเสริญประเทศชาติ' ออกมาได้ท่อนหนึ่ง คุณป้า
ที่วิ่งถอยหลังเหยาะๆ อยู่ด้านข้างก็ตกใจ ขาสะดุดกันจนเกือบล้มลง
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แต่ว่าที่คุ้มค่าแก่การยินดีก็คือเมื่อสักครู่นี้ชายหนุ่มหน้าตาดีคนนั้น
นอกจากจะตะแคงหูฟงั ตอนทีเ่ ธอร้องประโยคแรกแล้ว หลังจากนัน้ ก็นงิ่ เงียบ
เวลาซังอู๋เยียนร้องเพลงไม่เคยจ�ำเนื้อเพลงมาก่อน พอเจอส่วนที่
ร้องไม่เป็นก็ฮึมฮัมไปตามเรื่องตามราวหรือไม่ก็ใส่ประโยคมั่วซั่วที่ไม่ได้
สอดคล้องกันเข้าไปเองนิดๆ หน่อยๆ
เห็นได้ชัดว่า 'ติ๊งๆ' กับ 'ต่องๆ' หลังธงแดงห้าดาว ล้วนเป็นการ
ออกเสียงแทนเนื้อเพลงที่เธอไม่รู้
อีกทั้งทุกคราวที่ร้องคาราโอเกะ เธอหยิบไมโครโฟนขึ้นมาอ้าปาก
ร้องได้ไม่เกินสามประโยคก็จะถูกทุกคนทุบตีให้วางไมค์
เฉิงอินส่ายหน้าพลางถอนหายใจอยู่บ่อยๆ 'พวกเราคิดไม่ออกเลย
ยังไงเธอก็เป็นถึงผู้ประกาศของสถานีที่แม้จะไม่เคยออกอากาศด้วยเสียง
หวานๆ เป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งมหาวิทยาลัย แต่ว่าพอร้องเพลงออกมา
ท�ำไมถึงได้น่าเวทนาแบบนี้ล่ะ'
ช่างเถอะๆ...ซังอู๋เยียนหุบปาก ส่ายหน้าไปมา
ที่นี่มีคนเฒ่าคนแก่อยู่เยอะ อย่างไรก็อย่าร้องเพลงยอดนิยมที่ท�ำให้
หวนคิดถึงอดีตเลยจะดีกว่า เดี๋ยวจะหาว่าเธอท�ำให้ภาพลักษณ์อันรุ่งโรจน์
ของประเทศชาติอันยิ่งใหญ่ต้องแปดเปื้อน
ซังอูเ๋ ยียนคิดอยูเ่ งียบๆ ในใจ เตรียมตัวร้องเพลงทีค่ นทุกชนชัน้ ซาบซึง้
ตอนนั้นเองจู่ๆ เธอก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าตัวเองศรัทธาในเพลง 'ท้องนภา
สีคราม' ของสวีกวนกัว เพลงนี้มีชื่อเสียงมากทีเดียว แล้วก็ค่อนข้างเข้ากับ
สถานการณ์ในตอนนี้ เธอครุน่ คิดเนือ้ เพลงอยูใ่ นสมอง แล้วเปิดปากร้องขึน้
อีกครั้ง
สายลมรุ่งอรุณบางเบาพัดผ่าน
พัดกลิ่นหอมจากเรือนผมเธอ
ท�ำให้ฉันไขว่คว้าอยู่ท่ามกลางสายลมยามเช้า
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กลิ่นของเธอ
ฉวยโอกาสที่ยังไม่ฟ้าสาง
ฉวยโอกาสที่เธอยังไม่รู้ความลับนี้
ฉันอยู่ภายใต้แสงสว่างสีครามของท้องนภา
...
เพราะว่าชื่นชอบ ดังนั้นเพลงนี้จึงถูกร้องอยู่นับครั้งไม่ถ้วนในบ้าน
ของเธอ อย่างน้อยๆ ก็จ�ำเนื้อเพลงได้ท่อนหนึ่ง
ซังอู๋เยียนเคลิบเคลิ้มอยู่กับความพึงพอใจของตัวเองอยู่สักครู่
คราวนีค้ นทีส่ ะดุดเท้าไม่เยอะเหมือนคราวก่อนแล้ว ถือว่ามีพฒ
ั นาการ
ที่ดี
ทว่าชายหนุม่ ทีน่ งั่ ห่างออกไปสิบเมตรกลับหันหน้ามาเพราะเสียงเพลง
ของซังอู๋เยียน สีหน้าที่เดิมทีดูอบอุ่น จู่ๆ ก็เปลี่ยนเป็นแปลกประหลาด
ขึ้นมา
เขาหันหน้ามาพลางลืมตาทั้งสองข้าง จนกระทั่งดวงตาคู่นั้นปรากฏ
ให้เห็นช้าๆ ซังอู๋เยียนก็ถึงกับลืมหายใจไปชั่วขณะ
เขามีดวงตาที่สวยมากๆ
ดวงตาคู่นั้นมีขนตาหนาทึบ เข้มราวกับทาสี
หลังจากนั้นมีครั้งหนึ่งที่ซังอู๋เยียนถามเขาว่า 'คุณรู้รึเปล่าว่าครั้งแรก
ที่ฉันเห็นดวงตาของคุณ ฉันนึกถึงอะไร'
เขาไม่แน่ใจ
เธอยิ้มพลางเอ่ย 'นึกถึงลูกแก้วสีด�ำที่แช่อยู่ในน�้ำน่ะสิ'
ความจริงแล้ว จะว่าไปเวลานี้อารมณ์ของชายหนุ่มก็ค่อนข้างแปลก
ประหลาด หรือไม่สู้บอกว่าไม่สบอารมณ์สุดขีดเลยจะดีกว่า
ซังอูเ๋ ยียนกลัดกลุม้ ฉันร้องเพลงของสวีกวนกัว แล้วเขาจะไม่สบอารมณ์
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ไปท�ำไม หรือว่าเขาเป็นแฟนคลับผู้บ้าคลั่งของสวีกวนกัวกันนะ เวลานั้น
สมองน้อยๆ ของซังอู๋เยียนก็มีข่าวฉาวของแฟนเพลงที่ติดตามศิลปิน
อย่างเอาเป็นเอาตายมากมายผุดขึ้นมาไม่หยุด
ฉะนั้ น ขณะที่ ด วงตาคู ่ นั้ น ยั ง ไม่ ทั น ได้ ต กกระทบลงที่ ตั ว ของเธอ
ซังอูเ๋ ยียนก็หยุดร้องทันควัน หยิบกระเป๋าแล้วรีบร้อนเดินจากไป
(3)
ตอนเที่ยงซังอู๋เยียนกลับไปยังหอพักนักศึกษาเพื่อหยิบของ พอดี
พบเข้ากับหลี่ลู่ลู่ที่อยู่เตียงชั้นบนถือกะละมังล้างหน้ากลับมาจากห้อง
อาบน�้ำรวม
"ฉันก็ว่าใคร ที่แท้ก็คุณซังนี่เอง" หลี่ลู่ลู่กล่าว "ท�ำไมล่ะ กลับมา
สังเกตการณ์เหรอจ๊ะ"
หลี่ลู่ลู่ชอบพูดจาหยอกล้อซังอู๋เยียนเป็นพิเศษ
"ฉันกลับมาเอาเสื้อผ้าน่ะ"
"จริงสิ เว่ยเฮ่ามักจะโทรมาหาเธอตอนดึกๆ อยู่บ่อยๆ น่าร�ำคาญ
มากๆ เลย เธอช่วยท�ำให้พวกเราหมดห่วงได้รึเปล่า"
"อืม" ซังอู๋เยียนก้มหน้าก้มตาจัดลิ้นชักพลางเอ่ยปากตอบ
"เธอนี่นะ..." หลี่ลู่ลู่หยุดชะงักแล้วโบกมือใส่ "ไม่พูดแล้ว"
"พูดไปก็เท่านัน้ แหละน่า" ซังอูเ๋ ยียนกดมือลงบนริมฝีปากพลางกล่าว
ไปด้วย
"จริงสิ ไม่รู้ว่านายเว่ยเฮ่าพบเจอคนแบบเธอได้ยังไง โชคร้ายไป
แปดชาติเลยนะเนี่ย"
ซังอู๋เยียนหัวเราะหึๆ
"คืนวันเสาร์มากินข้าวด้วยกันนะ อย่าเอาแต่ขดตัวอยู่ในบ้านรกรุงรัง
ของเธอทั้งวันทั้งคืนเลยน่า มาสนุกกับทุกคนกันนะ"
"ไม่อยากไปน่ะ" ซังอู๋เยียนคอตก
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"เธอต้องลืมไปแล้วแน่ๆ ว่าวันนัน้ เป็นวันเกิดของฉัน ถ้าเธอกล้าไม่ไป
ล่ะก็ คอยดูว่าคนอย่างฉันจะหวดเธอให้ตายได้รึเปล่า"
หลี่ลู่ลู่ข่มขู่ วิธีนี้ใช้ได้ผลกับซังอู๋เยียนมากๆ เลยล่ะ
ปรากฏว่าเมือ่ ถึงคืนนัน้ ตอนทีก่ นิ หม้อไฟกันเว่ยเฮ่าก็อยูด่ ว้ ย ซังอูเ๋ ยียน
ขมวดคิ้วพลางมองไปยังหลี่ลู่ลู่
"คนบ้านเดียวกันน่า ไม่ได้มีความหมายอย่างอื่นสักหน่อย" หลี่ลู่ลู่
กล่าวโดยไม่ได้เงยหน้าด้วยซ�้ำ
กินข้าวกันทั้งหมดแปดคน หญิงสี่ชายสี่พอดี
เมือ่ ซังอูเ๋ ยียนเปิดประตูเข้ามาก็คดิ ว่า โอ้โห รวมกันเล่นไพ่นกกระจอก
ได้สองโต๊ะพอดีเลยนะเนี่ย
ทุกคนมาจากเมือง B ต่างเป็นคนบ้านเดียวกัน ซังอูเ๋ ยียนรูจ้ กั หมดทุกคน
เว่ยเฮ่านัง่ อยูข่ า้ งๆ ของข้างๆ ซังอูเ๋ ยียนอีกที ตรงกลางมีหลีล่ ลู่ คู่ นั่ อยู่
ซังอู๋เยียนไม่ได้มองเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียว เขาเองก็ดูท่าทางปกติดี อยู่กัน
อย่างสันติตลอดเวลา
แต่เมือ่ กินข้าวไปได้ครึง่ ทาง กับข้าวบางอย่างไม่พอกิน หลีล่ ลู่ จู่ งึ เรียก
พนักงานให้เอาเมนูมาให้ เธอเอ่ยถามเว่ยเฮ่าอย่างลวกๆ ไปว่า "สุดหล่อ
นายว่าสั่งอะไรมาอีกดี"
เว่ยเฮ่าไม่แม้แต่จะคิดก็โพล่งออกมา "เพิม่ เนือ้ วัวอีกชุดก็แล้วกัน อูเ๋ ยียน
ชอบกิน"
แล้วตะเกียบของซังอู๋เยียนก็หยุดชะงัก
พอกับข้าวยกมา หลีล่ ลู่ กู่ น็ ำ� เนือ้ วัวจานใหญ่ลงไปต้มในหม้อรวดเดียว
แต่ว่าตั้งแต่ต้นจนจบตะเกียบของซังอู๋เยียนก็ไม่ได้คีบลงไปแม้สักครั้งเดียว
หลังจากกินเสร็จแล้ว คนทั้งหมดจะไปร้องคาราโอเกะด้วยกันอีก
หลี่ลู่ลู่กับทุกๆ คนสนุกสุดเหวี่ยงกันจะเป็นจะตาย มีเด็กสาวคนหนึ่ง
ถอดรองเท้ากระโดดขึน้ ไปบนโซฟาอย่างสะเปะสะปะพลางกุมไมค์รอ้ งเพลง
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อย่างบ้าคลั่ง มีแต่ซังอู๋เยียนกับเว่ยเฮ่าที่ต่างคนต่างนั่งอยู่บนโซฟาฝั่งซ้าย
และขวา
คนบ้านเดียวกัน A "ซังอู๋เยียน ร้องเพลงสิ"
คนบ้านเดียวกัน B "อย่าๆๆ รอให้ฉันอุดหูก่อน"
ซังอู๋เยียนพลันอารมณ์เสีย ลุกขึ้นได้ก็เอ่ยขึ้นว่า "บ้านแกน่ะสิ!"
หลีล่ ลู่ หู่ วั เราะ "เว่ยเฮ่า เพลงทีน่ ายเก็บเอาไว้นะ่ พวกเราเลือกให้นาย
แล้วนะ เพลงต่อไปก็คือ..." กล่าวจบก็ยื่นไมโครโฟนให้เว่ยเฮ่า
เว่ยเฮ่ารับไมโครโฟนมาด้วยความเหนือ่ ยหน่าย จากนัน้ ดนตรีกบ็ รรเลง
ขึ้นเป็นเพลง 'ท้องนภาสีคราม' ที่ซังอู๋เยียนร้องไว้เมื่อตอนกลางวัน
มองดูเขาถือไมโครโฟนด้วยสีหน้าไม่ทุกข์ร้อน แต่ท�ำให้ซังอู๋เยียน
ย้อนนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งเมื่อก่อนนี้
ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมาเว่ยเฮ่าทีเ่ ข้าเรียนมหาวิทยาลัยไม่คอ่ ยจะร้องเพลง
สักเท่าไร แค่ร่วมท�ำวงดนตรีกับเพื่อนๆ ชื่อ 'eleven' ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง
ในมหาวิทยาลัย A ตัวเองเป็นเพียงแค่มอื เบสอยูเ่ งียบๆ เท่านัน้ ส่วนสวีเ่ ชีย่ น
ที่เป็นผู้ประกาศของสถานีวิทยุในมหาวิทยาลัยในเวลานี้เป็นนักร้องน�ำ
ในวงดนตรีของพวกเขา
ปีนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สวี่เชี่ยนไม่อยู่ คนทั้งกลุ่มร้องเพลงกันอยู่ในห้อง
คาราโอเกะ ซังอู๋เยียนดื่มจนเมา กอดไมโครโฟนไม่ปล่อย ทั้งยังส่งเสียงดัง
เอะอะ 'ลู่ลู่ช่วยฉันเลือกเพลง 'ท้องนภาสีคราม' ฉันจะร้อง...สิบรอบเลย'
ไม่ตอ้ งพูดถึงสิบรอบหรอก ซังอูเ๋ ยียนเพิง่ ร้องได้สามประโยค คนทัง้ กลุม่
ก็พากันตะลึงงัน นีเ่ รียกว่าร้องเพลงอย่างนัน้ เหรอ นีม่ นั เสียงปีศาจทีท่ ำ� ลาย
จิตใจอันแน่วแน่ชดั ๆ แต่วา่ ตอนนัน้ เธอดืม่ จนเมาแล้ว ไม่ได้สนใจความรูส้ กึ
ของคนอืน่ ๆ กอดไมโครโฟนเอาไว้ไม่ยอมปล่อยเหมือนกับ '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 แต่กลับร้องแล้วส่งต่อความรู้สึกไปให้เพื่อนๆ
ทุกคนได้ดียิ่งกว่านักร้องเดิมเสียอีก
ร้องไปรอบหนึ่ง ทุกคนก็พากันตกตะลึง ทว่าได้ยินแต่เพียงเสียงของ
ซังอู๋เยียนที่หัวเราะด้วยความเมากรึ่มพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่า 'ไม่เลวเลยนี่นา
ก็แค่ร้องแย่กว่าฉัน...นิดหน่อยเอง'
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เล่าต่อกันจากหนึ่งเป็นสิบ จากสิบเป็นร้อย โชว์
ของพวกเขาก็กลายเป็นโชว์ที่ถูกเก็บรักษาไว้ในค�่ำคืนรับน้องในสาขาของ
พวกเขาทุกๆ ครั้ง
แล้วตอนนี้หลี่ลู่ลู่ก็พูดถึงเพลงนี้ขึ้นมา เพียงเพราะอยากให้พวกเขา
สองคนเชื่อมความสัมพันธ์กันอีกครั้ง
แต่น่าเสียดายที่ระหว่างพวกเขาไม่มีภาพเหตุการณ์แบบที่หลี่ลู่ลู่
จินตนาการเลยสักนิด ซังอู๋เยียนหัวเราะด้วยความจนใจ ท่วงท�ำนองที่คุ้นหู
ดังขึ้นอีกครั้ง เว่ยเฮ่ามองเนื้อเพลงแล้วร้องออกมา
สายลมบางเบาพัดผ่านใบหน้าของฉัน
ท�ำให้ฉันรู้ว่า
ฟ้าใกล้รุ่งสาง
สิ่งที่บางเบาคือใบหน้ายิ้มแย้มของเธอ
ให้ฉันได้ยินยล
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ความงดงามของเธอ
บางเบา โอ้ บางเบา
สายลมรุ่งอรุณบางเบาพัดผ่าน
พัดกลิ่นหอมจากเรือนผมของเธอ
ท�ำให้ฉันไขว่คว้าอยู่ท่ามกลางสายลมยามเช้า
กลิ่นของเธอ
ฉวยโอกาสที่ยังไม่ฟ้าสาง
ฉวยโอกาสที่เธอยังไม่รู้ความลับนี้
ฉันอยู่ภายใต้แสงสว่างสีครามของท้องนภา
ยิ้มให้เธอ
สิ่งที่บางเบาคือความอ่อนโยนของเธอ
ท�ำให้ฉันใจสลาย
ความดีของเธอ
เสียงดนตรียังไม่ทันจบ แต่ว่าซังอู๋เยียนไม่อยากฟังต่อแล้ว เธอหยิบ
กระเป๋าและมือถือลุกขึ้นยืนแล้วผลักประตูห้องเดินออกไป
เมื่อเสียงเอะอะโวยวายส่วนใหญ่ล้วนหายวับไปหลังจากประตูปิดลง
เธอก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ
จู่ๆ เธอก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเช้าวันนั้นที่เธอยืนร้องเพลงนี้อยู่ที่ริม
ทะเลสาบอย่างโง่เง่า ไม่แน่วา่ อาจจะไม่ใช่เรือ่ งบังเอิญก็ได้ แต่เป็นเพราะว่า
ใจของเธอยังคงหลงเหลือความคิดถึงสิ่งละอันพันละน้อยอยู่
ทันใดนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกเกลียดชังเพลงนี้ขึ้นมา
ขณะนั้นเว่ยเฮ่าก็ตามออกมาด้วย
"อู๋เยียน" เว่ยเฮ่ารั้งเธอไว้
"ฉันออกมาสูดอากาศน่ะ" เธอสะบัดมือของเขาออก
"ท�ำไมต้องหลบฉันด้วยล่ะ"
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"ฉันเปล่า"
"เปลีย่ นเบอร์โทรศัพท์ ย้ายหอ เจอกันทีม่ หาวิทยาลัยก็เดินอ้อมไป ยัง
เรียกว่าเปล่าอีกเหรอ" เว่ยเฮ่ากล่าว "ถ้าโอนหน่วยกิตได้ เธอก็คงรีบย้าย
มหาวิทยาลัยไปแล้ว"
"ฉันไม่ได้ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเพราะนาย ที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
ก็เพราะว่าฉันเป็นคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้แหละ แล้วที่ฉันเดินอ้อม
ก็เพราะว่า..." ซังอูเ๋ ยียนหยุดชะงัก สมองคิดหาข้ออ้างอย่างรวดเร็ว "ก็เพราะ
ว่านายคือเว่ยเฮ่า ดาราใหญ่ของมหาวิทยาลัย ฉันกลัวว่าถนนจะกว้างไม่พอ
แล้วจะไปขวางทางนายเข้าน่ะสิ"
ฉันถนัดเรื่องการเถียงข้างๆ คูๆ แบบนี้ที่สุด
เว่ยเฮ่าหัวเราะด้วยความจนใจ "ไม่อยากติดต่อกับฉันจริงๆ เหรอ"
"ไม่อยาก"
"ท�ำไมล่ะ"
"ก็แค่ไม่อยาก"
"เรื่องของฉันกับสวี่เชี่ยน มันมีเรื่องที่จะต้องอธิบายให้เธอฟัง..."
"เว่ยเฮ่า" ซังอู๋เยียนตัดบทเขา "ฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้น"
"ท�ำไมล่ะ"
"ก็แค่ไม่อยากฟังนั่นแหละ" เธอกล่าว
ทั้งสองคนโต้เถียงกันจนย้อนกลับไปที่จุดเดิม
และแล้วเว่ยเฮ่าก็พลันรู้สึกไร้เรี่ยวแรงกับซังอู๋เยียนที่เป็นคนประเภท
อธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้
"เมื่อไหร่เธอจะโตสักทีล่ะ อู๋เยียน"
"ฉันอยากกลับบ้านแล้ว" เธอเอ่ย
"ฉันไปส่งเอง"
"ไม่ต้อง!"
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(4)
เมื่อกลับมาถึงห้อง ซังอู๋เยียนก็ปีนขึ้นเตียงด้วยความกลัดกลุ้ม
ภายในห้องเงียบสงัด เจ้าของห้องไม่ได้ติดทีวีให้ เธอเองก็ไม่มีเงิน
มากพอที่จะซื้อ ดังนั้นความบันเทิงเดียวของการกลับห้องก็คืออ่านหนังสือ
เปิดเพลง ฟังวิทยุ
ตั้งแต่เรียนมัธยมปลายเป็นต้นมาเธอก็เริ่มเป็นผู้จัดรายการอยู่ที่
สถานีวทิ ยุ ชอบเก็บสะสมเพลงเพราะๆ หลากหลายแนว ทัง้ เพลงยอดนิยม
เพลงโบราณ เพลงร็อก...เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ย้ายบ้านก็จะมีซีดีมากกว่า
เสื้อผ้าเยอะมาก จนสามารถใส่กล่องใหญ่ๆ ได้เลย
แต่ว่าเวลานี้เพลงอะไรเธอก็ฟังไม่เพราะเลยสักเพลง
"ท�ำไมถึงไม่บอกเขาให้ชัดเจนล่ะ" เฉิงอินเอ่ยถาม
"เธอว่าจ�ำเป็นเหรอ"
คืนวันเสาร์ซงั อูเ๋ ยียนโทรรายงานคนทีบ่ า้ นถึงสถานการณ์ในอาทิตย์นี้
"พ่อคะ หนูอยากกินบัวลอย" ซังอู๋เยียนออดอ้อนกับโทรศัพท์
"ได้ๆๆ แล้วเงินพอใช้รึเปล่าล่ะ พรุ่งนี้ให้พ่อฝากเงินเพิ่มให้ลูกไปซื้อ
บัวลอยน�้ำขิงกินไหม" คุณพ่อซังเอ่ยปาก
ขณะเดียวกันคุณแม่ซงั ก็กำ� ลังบ่นอยูข่ า้ งๆ "ค่าใช้จา่ ยของทุกๆ เดือน
ที่เธอใช้อยู่ก็มากกว่าเสี่ยวฉยงที่อยู่ข้างบ้านตั้งเท่าไหร่ คุณยังกลัวว่าลูก
จะไม่มีเงินซื้อบัวลอยน�้ำขิงกินอีกเหรอคะ"
"แต่วา่ หนูอยากกินไส้งาทีพ่ อ่ ท�ำเองนีน่ า" ซังอูเ๋ ยียนไม่ได้สนใจคุณแม่ซงั
ยังคงออดอ้อนต่อไป
"เดี๋ยวพ่อจะท�ำให้พรุ่งนี้นะ อาทิตย์หน้าลุงอวี๋จะไปประชุมที่เมือง A
ให้เขาเอาไส้ไปให้ลูกก็ได้ แต่ว่าลูกต้องเอาไปห่อเองนะ"
"ไม่เอาค่ะ หนูอยากกินฝีมือพ่อ หนูคิดถึงพ่อ แล้วก็คิดถึงบ้านด้วย"
"ถ้างัน้ ..." คุณพ่อซังล�ำบากใจ "เยียนเยียน งัน้ อาทิตย์หน้าลูกกลับมา
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ดีกว่ามั้ง"
"แล้วคาบเรียนล่ะคะ"
"ไม่ต้องเข้าเรียน พวกเราลาหยุดกัน"
"ไร้สาระ!" คุณแม่ซังแย่งโทรศัพท์ไปทันที "อู๋เยียน ลูกกับพ่อของลูก
อย่าได้เออออกันให้มากนัก พ่อโอ๋ลูกจนไร้เหตุผลไปหมดแล้ว ตัวเองก็เป็น
ครูบาอาจารย์ ไม่รู้ว่าสั่งสอนนักศึกษาได้ยังไง"
ซังอู๋เยียนหัวเราะหึๆ
คุณแม่ซังกล่าวต่อไป "อู๋เยียน เดือนหน้าก็จะรายงานตัวนักศึกษา
ปริญญาโทแล้วนะ ลูกก็คิดให้ดีๆ ว่าจะสอบเข้าปริญญาโทหรือว่าจะเข้าสู่
สังคมการท�ำงาน อีกอย่างอย่าได้ฝากความหวังเอาไว้ทพ่ี อ่ ของลูกล่ะ ลูกสาว
ของศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย M เรียนหนังสือเกิดมีนอกมีในขึน้ มา ใครๆ
นินทาจะขายขี้หน้าขนาดไหนกัน!"
"ค่ะ" เมื่อคุณแม่ซังพูดถึงเหตุผลขึ้นมา ซังอู๋เยียนก็ท�ำได้แต่เพียง
พยักหน้าคล้อยตามเท่านั้น
บ้านอื่นเขามีแต่พ่อดุแม่ใจดี แต่ว่าบ้านของเธอกลับมีแม่ดุพ่อใจดี
ไปเสียได้
"ที่แม่พูดน่ะจ�ำได้หรือเปล่า" คุณแม่ซังเอ่ยถาม
"จ�ำได้ค่ะ"
"อาทิตย์ก่อนเว่ยเฮ่าโทรมาที่บ้านเพื่อถามเบอร์มือถือลูก ดูท่าทาง
ร้อนใจ แม่เห็นแล้วก็ยังกลุ้มใจไปด้วย ถ้าลูกไม่ยินดีจะคบหากับเขาจริงๆ
ก็คยุ กันให้รเู้ รือ่ ง ไม่อย่างนัน้ ต่อไปพ่อของลูกกับลุงเว่ยจะคบหากันยังไงล่ะ"
คบหาไม่คบหาอะไรกัน แม่ของเธอช่างพูดจาตรงไปตรงมาเสีย
เหลือเกิน
ระหว่างเธอกับเว่ยเฮ่าน่ะไม่มีทางเป็นไปได้หรอก
อากาศค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ
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ตอนนีค้ าบเรียนทีม่ หาวิทยาลัยมีไม่มาก ทุกๆ วันซังอูเ๋ ยียนจะไปจองที่
ที่ห้องสมุด ทบทวน อ่านหนังสือ ท�ำข้อสอบ แต่ว่านอกจากเรียนพิเศษ
สองวิชาตอนเสาร์อาทิตย์ เวลาที่เหลือทั้งหมดก็ใช้ไปกับที่สถานีวิทยุ
ความจริงแล้ว การสอบเข้าปริญญาโทไม่ใช่เรือ่ งยากมากนักส�ำหรับเธอ
หากใช้คำ� พูดของเฉิงอินก็คอื 'อย่าได้มองว่าปกติเธองกๆ เงิน่ ๆ หรือว่า
สมองช้า เรื่องเรียนเธอก็ไม่ได้โง่อะไร'
'เธอใช้คำ� ว่าไม่ได้โง่มานิยามทุนอันดับหนึง่ ของฉันซะแล้ว ดูเหมือนว่า
พวกเธอก็จัดอยู่ในประเภทไม่ค่อยโง่เท่าไหร่สินะ' ซังอู๋เยียนตอบโต้
ที่สถานีปรับเปลี่ยนบางรายการไปบ้าง เดิมทีตารางรายการเพลงฮิต
ออกอากาศประจ�ำตอนหกโมงวันจันทร์ถึงศุกร์ แต่เพราะอัตราของผู้ฟัง
กับความนิยมของเนี่ยซีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจึงได้ท�ำการปรับเปลี่ยน
รายการใหม่
เนี่ยซีเป็นคนจัดรายการทางด้านนี้มาตลอด จึงค่อนข้างคุ้นเคยกับ
วงการนี้ บวกกับมีคอนเน็กชั่นอยู่บ้าง จึงสามารถเชิญเบอร์ใหญ่ๆ ที่คนอื่น
เชิญไม่ได้มาสัมภาษณ์ที่สถานีได้เป็นครั้งคราว
อย่างเช่นวันนี้ คนที่มารายการคือสวีกวนกัว ไอดอลของซังอู๋เยียน
สวีกวนกัวเป็นศิลปินมาหลายปีซงึ่ ทีผ่ า่ นมาไม่ได้ดงั เปรีย้ งปร้าง แต่วา่
ตั้งแต่อัลบั้มเพลง 'ท้องนภาสีคราม' เมื่อไม่กี่ปีก่อนเริ่มได้รับความนิยม
จากผู้คนอีกครั้ง เขาจึงคัมแบ็กกลับมาอย่างยิ่งใหญ่
"เพลงเพลงหนึ่งน�ำพาความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่มาให้ คุณคิดว่าความ
ส�ำเร็จนีห้ ลักๆ แล้วมาจากสาเหตุอะไรคะ เป็นการด�ำเนินการทางธุรกิจ หรือว่า
เป็นการยกระดับของตัวคุณเอง" เนี่ยซีพูดคุยอย่างค่อนข้างเป็นกันเอง
"คนที่รู้จักคุณดีต่างก็รู้ว่าในวงการคุณมีชื่อเสียงในเรื่องของความขยัน"
สวีกวนกัวหัวเราะ "แน่นอนว่าส่วนหนึง่ เป็นเพราะความรักความชืน่ ชอบ
ของแฟนเพลงทีม่ ใี ห้เสมอมา บริษทั เพลงก็ให้การสนับสนุนผมเป็นอย่างมาก
และแน่นอนว่าต้องขอบคุณอาจารย์อีจินด้วย"
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"ค่ะ อาจารย์อีจินเป็นผู้เขียนเนื้อร้องของเพลง 'ท้องนภาสีคราม'
นะคะ" เนี่ยซีอธิบายกับผู้ฟังคร่าวๆ
"เขาเป็นคนมีความสามารถมากจริงๆ ครับ" สวีกวนกัวกล่าวต่อไป
"ผมรู้ว่าเพลงของอาจารย์อีจินต่อให้มีเงินมากก็ยากจะได้มา ในตอนนั้น
เขาปฏิเสธบริษัทเพลง พวกเราต่างก็หมดหวังกัน" สวีกวนกัวไตร่ตรองอยู่
สักครู่
"แต่ว่าก็พบทางออกท่ามกลางความสิ้นหวังนะคะ" เนี่ยซีหัวเราะ
"เพราะฉะนั้นจึงต้องขอบคุณอาจารย์อีจินเป็นอย่างสูงเลยครับ"
สวีกวนกัวกล่าวด้วยความจริงใจ
จนกระทั่งตอนนี้ ซังอู๋เยียนที่อยู่ข้างนอกก็คิดขึ้นได้ว่าที่แท้อีจิน
เป็นคนแต่งเพลง 'ท้องนภาสีคราม' นี่เอง มิน่าวันนั้นอ่านเนื้อเพลง
'เปลือกหอยลิเบีย' ถึงได้รู้สึกว่าชื่อผู้แต่งดูคุ้นตานัก
อีจินผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ซังอู๋เยียนเคยได้ยินชื่อมาก่อน
สองปีมานี้เพลงเพลงเดียวของคนคนนี้สามารถผลักดันคนคนหนึ่ง
ให้ดงั เป็นพลุแตกได้ แต่วา่ เขาเป็นคนเงียบๆ ไม่ชอบเป็นจุดสนใจแบบสุดๆ
จนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่เคยเปิดเผยตัวต่อหน้าสาธารณชนมาก่อน แล้วก็
ปฏิเสธการสัมภาษณ์จากสื่อบันเทิงต่างๆ อีกด้วย ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอายุ
รูปร่างหน้าตา ประสบการณ์ชีวิตโดยย่อ แม้กระทั่งเป็นชายหรือว่าหญิง
ก็เพิ่งจะเปิดเผยออกมาไม่นานนี้เอง
นี่ยังเคราะห์ดีที่มีข่าวฉาวออกมาพร้อมกันด้วย
ปีนี้มีสาวสวยคนหนึ่งประกาศลงในอินเตอร์เน็ตว่าตัวเองเป็น 'อีจิน'
จากนั้นก็เปิดบล็อกของตัวเองต่อสาธารณะ มิหน�ำซ�้ำยังเปิดเผย 'เรื่องราว
ที่จ�ำเป็นต้องกล่าวถึง' ระหว่างสวีกวนกัวออกมาเป็นตุเป็นตะ
ในตอนแรก เมือ่ หินก้อนกระทบจนเกิดคลืน่ นับพันก็เกิดความวุน่ วาย
ใหญ่โตขึ้นในวงการบันเทิง กระทั่งมีเว็บไซต์ท�ำสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษเพื่อ
สัมภาษณ์ถึงแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
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ฝ่ายนักข่าวถามว่า 'ท�ำไมถึงได้ใช้ชื่อว่าอีจินครับ'
สาวสวยหัวเราะอย่างสงบเสงี่ยม 'จากวันวานถึงวันนี้เป็นเรื่องราว
ความรักอันคลุมเครือและอบอุ่นที่เกิดขึ้นกับฉันค่ะ และจากโบราณจวบจน
ปัจจุบันยังเป็นการกล่อมเกลาทางวัฒนธรรมจีนที่ฉันได้รับมาตั้งแต่เด็ก
แต่หลังจากไปเรียนที่ต่างประเทศหลายปีก็มีความคิดบางอย่างเข้ามาและ
ผสมผสานกัน ฉะนั้นฉันก็เลยใช้ชื่ออีจินที่มีนัยสองชั้น'
ฝ่ายนักข่าว 'เยี่ยมไปเลยนะครับ แค่ค�ำสองค�ำง่ายๆ ก็แฝงไว้ด้วย
ความหมายที่ลึกซึ้งขนาดนี้เชียว'
สุดท้ายคนทีอ่ อกมาล้างมลทินด้วยเรือ่ งจริงก็คอื บริษทั ของสวีกวนกัว
ไม่ใช่ของฝ่ายอีจิน
'ข่าวฉาวของเธอกับสวีกวนกัวเป็นเรื่องที่เกิดจากการปั้นแต่งขึ้นมา
ทั้งหมด'
'พวกคุณมีหลักฐานอะไรคะ'
'ความจริงแล้วง่ายมากๆ ผูห้ ญิงคนนีเ้ ป็นตัวปลอม เพราะว่าความจริง
แล้วอีจินเป็นผู้ชายครับ'
บรรดานักข่าวพากันฮือฮา
'ถ้าอย่างนั้นจะเชิญอีจินมาร่วมงานรับรองของนักข่าวได้ไหมคะ' มี
นักข่าวเอ่ยถาม
ผูแ้ ถลงการณ์ผายมือออก 'ขอโทษด้วยครับ เรือ่ งนี...
้ พวกเราไม่สามารถ
ท�ำได้'
ตอนนั้นเฉิงอินวิเคราะห์พลางเอ่ยขึ้นว่า 'ผู้ชายคนนี้เก็บเนื้อเก็บตัว
จนอยู่ในระดับโรคจิตแล้วนะ'
'เธอสิโรคจิต' ซังอู๋เยียนขมวดคิ้ว
'นี่ฉันก�ำลังชมเขาอยู่นะ'
'เธอคิดว่ามีคนใช้ค�ำว่าโรคจิตมาชื่นชมคนอื่นด้วยหรือไง'
'ก็ฉันนี่ไง'
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(5)
ช่วงสายวันอังคาร คนในสถานีต่างพักผ่อนกันอยู่ เมื่อวานซังอู๋เยียน
ลืมมือถือเอาไว้ในลิ้นชัก ก็เลยขี่จักรยานโซซัดโซเซกลับไปเอาที่สถานี
ด้วยตัวเอง
เธอจอดจักรยานเอาไว้ที่ด้านนอกแล้วขึ้นลิฟต์ไป
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งก�ำลังรอลิฟต์อยู่ที่นั่นเหมือนกัน บังเอิญ
มากๆ เลย เขาก็คือผู้ชายที่มีดวงตาน่าหลงใหลที่เจอกันที่ริมทะเลสาบ
เมือ่ คราวก่อนคนนัน้ แต่วา่ ในตอนนีส้ หี น้าของเขากลับค่อนข้างเอาจริงเอาจัง
มือจับไม้เท้าเอาไว้
ไม้เท้าโลหะสีขาวธรรมดาๆ เพรียวบาง ดูท่าทางน�้ำหนักเบา
ซังอู๋เยียนสงสัย คนคนนี้อายุยังน้อย ต้องพยุงไม้เท้าแล้วเหรอ
ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่ง เพียงแค่ดูจากสัดส่วนแล้วค่อนข้างผ่ายผอม
ตัวก็เล็ก คนทีม่ พี วงแก้มมีเบบีแ้ ฟตอย่างซังอูเ๋ ยียนกลายเป็นตัวเปรียบเทียบ
อย่างเห็นได้ชดั เดิมทีเขายืนตัวตรงอยูต่ รงกันข้ามกับประตูลฟิ ต์พอดี ยืนรอ
ให้ลิฟต์ลงมาเงียบๆ แววตาไม่มีความรีบร้อนเลยแม้แต่น้อย หลังจากที่
ซังอู๋เยียนมาแล้ว เขาก็ขยับออกไปด้านข้างครึ่งก้าวอย่างมีมารยาท
ซังอูเ๋ ยียนเพียงแต่คอ่ นข้างแปลกใจ ในเวลานีน้ อกจากคนทีเ่ ข้ากะแล้ว
ก็แทบจะไม่มีคนใช้ลิฟต์ ท�ำไมถึงได้มีหนุ่มหล่อแบบนี้อยู่ที่นี่ล่ะ หรือว่ามา
คุยเรื่องโฆษณานะ
ไม่รู้ว่าเขารู้สึกได้ว่าซังอู๋เยียนก�ำลังพิจารณาเขาอยู่หรือว่าอย่างไร
ชายคนนั้นเอียงศีรษะเล็กน้อย ซังอู๋เยียนจึงรีบเก็บสายตากลับไป
เธอรีบก้มหน้าลงอย่างรวดเร็ว จ้องมองไปยังแผงจอของลิฟต์ มอง
ตรงไปยังตัวเลขที่ค่อยๆ เปลี่ยนไป เก้า แปด เจ็ด...
ขณะนั้นเองโทรศัพท์ก็ดังขึ้น ชายหนุ่มล้วงมือถือออกมาจากกระเป๋า
กางเกง
"อืม ผมจะขึ้นไปเอง คุณไม่ต้องลงมาหรอก"

Page Crush �����������������������.indd 27

6/21/22 3:15 PM

28

Crush รักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอ

ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายพูดอะไร ชายหนุ่มก็ตอบกลับไปเรียบๆ ว่า "แนวตั้ง
ทางซ้ายมือ แถวที่สามจากบนลงล่าง ผมจ�ำได้แล้ว"
จากนั้นก็วางสายไป
การคุยโทรศัพท์ทสี่ นั้ กระชับและเข้าใจแจ่มแจ้งแบบนี้ เรียบง่ายเสียจน
กระทั่งรู้สึกว่าค่อนข้างเย็นชา อีกทั้งยังเจือด้วยความเหนื่อยหน่ายร�ำไร
ช่างเป็นชายหนุ่มที่ไม่มีความอดทนเอาเสียเลย ซังอู๋เยียนจ�ำกัด
ความให้
'ติ๊งต่อง' ลิฟต์มาแล้ว
ชายหนุ่มชะงัก อย่างกับว่าจะให้เธอเข้าไปก่อน
เลดี้เฟิร์สต์ เหตุผลเป็นอย่างนั้น ซังอู๋เยียนจึงก้าวเข้าไปก่อนโดย
ไม่ลังเล จากนั้นก็หันไปกดปุ่มเลขชั้นถึงได้พบว่าก่อนที่ชายหนุ่มจะก้าวมา
ข้างหน้า เขากดไม้เท้าให้ต�่ำลงแล้วเคาะที่ประตูลิฟต์เบาๆ ทั้งซ้ายและขวา
จากนั้นจึงเอื้อมมือประคองตัวกับวงกบลิฟต์แล้วค่อยก้าวเข้ามา
ซังอู๋เยียนที่ยืนอยู่กับที่ปากอ้าตาค้าง
เขาเป็นคนตาบอด!
ไม้เท้าสีขาวที่ท�ำด้วยโลหะธรรมดาๆ ก็คือไม้เท้าน�ำทาง
ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ เธอมองไปยังดวงตาของเขาอีกครัง้ สายตา
ของเขาตกกระทบไปยังสถานที่ที่ไกลออกไป ไม่มีจุดโฟกัสจริงๆ ด้วย
ดวงตาด�ำขลับคูน่ นั้ ใสสะอาดเป็นประกาย มันสวยงาม ทว่ากลับมองไม่เห็น
อะไรทั้งสิ้น...
เมื่อเกิดเสียงดัง 'ปึง' ซังอู๋เยียนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองหดลีบลงอย่าง
รุนแรง จากนั้นจึงค่อยๆ ขยายออก บอกไม่ถูกว่าเป็นความรู้สึกอะไร
เสียใจ เสียดาย เห็นอกเห็นใจ เวทนาสงสาร หรือว่าปลงตก...
ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะถาโถมเข้ามาในใจทั้งหมดแล้ว
นึกย้อนกลับไปตอนรุ่งเช้าที่เจอกันครั้งแรกในสวนสาธารณะ เขานั่ง
อยู่ที่ริมทะเลสาบเป็นนานสองนาน อยู่ในท่าหลับตา ตอนนั้นเขาก�ำลัง
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ท�ำอะไรอยู่นะ ก�ำลังใจจดใจจ่อฟังเสียงของโลกใบนี้ หรือว่าก�ำลังคาดหวัง
อย่างเงียบๆ รอให้แสงอาทิตย์ตกกระทบที่ดวงตากันแน่?
ภายในลิฟต์ซังอู๋เยียนยืนอยู่ข้างหลัง เขายืนอยู่ข้างหน้า
เดิมทีซงั อูเ๋ ยียนคิดว่าชายหนุม่ จะขอให้เธอช่วยกดลิฟต์ให้ แต่กไ็ ม่เห็น
เขาเอ่ยปากเสียที เธอจึงเอ่ยถามเขาก่อน "ให้ช่วยอะไรไหมคะ"
เขาชะงักไป สักครูจ่ งึ หันหน้ามา จากนัน้ ก็มองตรงไปข้างหน้า เอ่ยขึน้
เรียบๆ ว่า "ไม่ต้อง ขอบคุณครับ"
หลังจากสองค�ำนั้น เขาก็เม้มปากเอาไว้แน่น
มารยาทในการปฏิเสธคนอย่างกับว่าอยู่ห่างกันไกลแสนไกลท�ำให้
ซังอู๋เยียนขมวดคิ้ว รู้สึกไม่สบอารมณ์ขึ้นเล็กน้อย แต่ว่าความรู้สึกไม่สบ
อารมณ์นี้ถูกความเห็นอกเห็นใจที่มีอยู่มากเป็นล้นพ้นกลบจนมิด
เธอเห็นเขายกมือขวาขึน้ ใช้มอื คล�ำไปยังปุม่ กดทัง้ สองแถวทีด่ า้ นขวา
ของประตูลิฟต์ จากบนลงล่าง นิ้วมือลูบผ่านผิวสัมผัสไปอย่างเชื่องช้า
จากนั้นจึงเลื่อนลงไปข้างล่าง
ปุ่มลิฟต์มีทั้งหมดสองแถว เขาลูบไปยังแถวที่อยู่ด้านขวามือ
ลิฟต์เลื่อนขึ้นไปยังชั้นบน ซังอู๋เยียนคิดอยู่ว่าเขาจะขึ้นไปแค่ชั้นสอง
หรือเปล่า จนกระทัง่ เขากดปุม่ ลิฟต์กเ็ ลยผ่านจุดหมายไปแล้ว ดังนัน้ ใจของ
ซังอู๋เยียนจึงรอคอยด้วยความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา
นิ้วมือของเขาประสาทสัมผัสไวมาก เมื่อสัมผัสกับปุ่มแรก 'สิบสอง'
เขาก็หยุดชะงักเล็กน้อย แล้วจึงเลื่อนลงข้างล่างต่อไป
มองนิ้วมือที่เฉียดผ่านปุ่มเหล่านั้นไปอย่างเชื่องช้า จู่ๆ ซังอู๋เยียน
ก็นึกถึงตอนที่เขาคุยโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาได้
เขาบอกว่า 'แนวตัง้ ทางซ้ายมือ แถวทีส่ ามจากบนลงล่าง ผมจ�ำได้แล้ว'
นั่นเป็นขั้นตอนที่คนอื่นอธิบายให้เขาฟังว่าจะกดปุ่มลิฟต์อย่างไร เพราะ
ปุ่มของลิฟต์ตัวนี้ไม่มีสัญลักษณ์ตัวอักษรเบรลล์
เขาคล�ำไปถึงปุ่ม 'สิบ' ก็หยุดลง แล้วกดลงไปอย่างไม่ลังเล
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แต่ว่าซังอู๋เยียนกลับตะลึงงัน ไฟของชั้นสิบกลับดับลงเสียอย่างนั้น
ความพิเศษของลิฟต์สถานีตัวนี้ก็คือเมื่อกดปุ่มชั้นใดชั้นหนึ่งลงไป
สองครั้งก็แปลว่ายกเลิก ซังอู๋เยียนเองก็จะขึ้นไปที่ชั้นสิบพอดี ท�ำกลับไป
กลับมาแบบนี้ก็หมดกันน่ะสิ
ชายหนุม่ ไม่รบั รูเ้ ลยสักนิด ดูเหมือนจะผ่อนลมหายใจออกมาอย่างแรง
ซังอู๋เยียนครุ่นคิด แล้วจึงเอื้อมมือออกไปเบาๆ อ้อมไปทางด้านข้าง
ของเขา จากนั้นก็กดลงบนปุ่ม 'สิบ' อีกครั้งเงียบๆ การกระท�ำทั้งหมด
ซังอู๋เยียนมั่นใจแล้วว่าชายหนุ่มไม่สามารถรับรู้ได้ ถึงได้วางใจ
ซังอู๋เยียนท�ำได้แต่เพียงถอนใจอยู่ภายในใจเท่านั้น ท�ำอย่างกับว่า
เป็นโจร เธอลูบไปที่กระเป๋ากางเกงโดยไม่รู้ตัว ไม่มีกุญแจ
"ว้าย!" เธออดไม่ได้ที่จะร้องออกมาด้วยความตื่นตะลึง
เสียงเอะอะแบบนี้ระคายหูเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในลิฟต์
ชายหนุ่มไม่ได้เคลื่อนไหว
ซังอูเ๋ ยียนปิดปากเอาไว้ จากนัน้ ก็รอื้ หาในกระเป๋ากางเกงอีกครัง้ ก็ยงั
ไม่มีเหมือนเดิม
เธอขมวดคิ้ว ไตร่ตรองอยู่ประมาณสองวินาที รู้สึกเหมือนกับว่าจะ
ลืมล็อกรถจักรยาน แล้วกุญแจก็คล้องอยู่กับตัวล็อกรถและวางอยู่ด้วยกัน
ในตะกร้าจักรยาน
ซังอู๋เยียนมองหน้าจอแวบหนึ่ง เห็นว่าเพิ่งถึงชั้นหกก็เลยกดไปที่ปุ่ม
ชั้นเจ็ดอย่างรีบร้อน รอจนลิฟต์หยุด เมื่อประตูเปิดแล้วเธอก็พุ่งตัวออกไป
เตรียมตัวเปลี่ยนลิฟต์เพื่อลงไปที่ชั้นล่าง
ระหว่างทีซ่ งั อูเ๋ ยียนรอคอยอยูด่ ว้ ยความรีบร้อนก็ชำ� เลืองมองชายหนุม่
โดยไม่ได้ตั้งใจ เห็นว่าดวงตาสดใสคู่นั้นก�ำลังหายลับไปหลังประตูลิฟต์
อย่างช้าๆ
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บทที่

2

อาจารย์ตาบอด

(1)
เดิมทีชว่ งสายวันอังคารเป็นเวลาของการอัดเสียงสัมภาษณ์ แต่เนีย่ ซี
กลับบอกซังอู๋เยียนว่าไม่ต้อง เตรียมรายการเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
"สัมภาษณ์ใครเหรอคะ" ซังอู๋เยียนถาม
เนีย่ ซีหวั เราะอย่างมีลบั ลมคมใน "เก็บเป็นความลับชัว่ คราวจ้ะ รอจนถึง
กลางคืนเดี๋ยวออกอากาศเธอก็รู้แล้วไม่ใช่หรือไง"
ซังอูเ๋ ยียนเหลือบมองเนีย่ ซีทใี่ บหน้าอิม่ เอิบด้วยความสุข นานๆ จะได้
เห็นเธอดีอกดีใจขนาดนี้ ดูท่าจะไม่ใช่คนธรรมดาซะแล้ว เรื่องนี้ซังอู๋เยียน
กลับไม่ได้ใส่ใจ หันหลังได้ก็ลืมหมดแล้ว
แต่ปญั หาในการสัมภาษณ์งาน มหาวิทยาลัยเปิดวิชาจ�ำพวกแนะแนว
การท�ำงานตัง้ แต่ปสี ามแล้ว เทอมนีค้ ณะได้เชิญอาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์
มาสอน 'การเข้าสังคมและการใช้คำ� พูด' ตอนบ่ายมีเรียนวิชานีส้ องคาบพอดี
แต่ไม่คิดว่าพอมาถึงที่มหาวิทยาลัย ซังอู๋เยียนกลับเห็นที่กระดานด�ำ
เขียนประกาศไว้ว่าอาจารย์มีธุระกะทันหัน เปลี่ยนไปเป็นตอนกลางคืน
อาจารย์คนนี้แม้ว่าจะไม่เคยเช็กชื่อ แต่ว่าสอนสนุกสุดๆ ดังนั้นจึงมี
คนโดดเรียนไม่มาก
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อย่างเช่นเขากล่าวในคาบเรียนหนึง่ ว่า "ถ้าวิเคราะห์จากด้านจิตวิทยา
แล้วล่ะก็ ระหว่างทีค่ นเราสนทนากันอยูน่ นั้ จะเผชิญหน้ากับความหวาดกลัว
ใหญ่ๆ สามประการ ได้แก่ ความหวาดกลัวจากความไม่คุ้นเคย ความ
หวาดกลัวจากต�ำแหน่งสูงๆ และความหวาดกลัวจากองค์ประกอบ ระดับ
ของความหวาดกลัวนี้แตกต่างกันไปในแต่ละคนเพราะว่าประสบการณ์
ต่างกัน แต่ว่าต่างก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์
สอบเข้าปริญญาโท และก็การสัมภาษณ์เป็นพนักงานรัฐล้วนแล้วแต่เป็น
สถานที่ที่รวบรวมความกลัวใหญ่ๆ เหล่านี้ไว้ด้วยกัน ดังนั้นถึงได้มีผู้คน
มากมายรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่"
นักศึกษาทีอ่ ยูด่ า้ นล่างถามขึน้ มา "อาจารย์คะ ตอนทีอ่ าจารย์เผชิญหน้า
กับพวกเรามีความหวาดกลัวจากองค์ประกอบเหล่านี้ไหมคะ"
อาจารย์หัวเราะออกมา "มีสิ อย่างเช่นที่ตอนนี้เธอลุกขึ้นถามค�ำถาม
ถึงอาจารย์จะไม่ได้แสดงสีหน้า แต่วา่ ก็รสู้ กึ ตกใจอยูใ่ นใจเหมือนกัน กลัวว่า
เธอจะถามอะไรที่ท�ำให้อาจารย์อึดอัดใจน่ะสิ"
หลังจากเลิกเรียน เมือ่ ซังอูเ๋ ยียนกลับมาทีห่ อ้ งพักจึงฉุกคิดได้วา่ คืนนี้
การสัมภาษณ์ลกึ ลับของเนีย่ ซีจะออกอากาศ เธอเพิง่ จะเปิดวิทยุกไ็ ด้ยนิ เสียง
เนี่ยซีกล่าวว่า "วันนี้ต้องขอบคุณคุณอีจินจากใจจริงเลยนะคะที่หาเวลาว่าง
มารายการของพวกเราได้ทั้งๆ ที่ก็ยุ่งมากทีเดียว"
"ไม่ต้องขอบคุณหรอก"
เสียงที่ตอบกลับเนี่ยซีเป็นเสียงของผู้ชาย ฟังดูแล้วค่อนข้างทุ้มต�่ำ
แต่เจือด้วยน�้ำเสียงที่ดึงดูดใจให้ฟัง
อีจินงั้นเหรอ?!
ซังอู๋เยียนเบิกตากว้างมองไปยังเฉิงอิน
"แต่ดูเหมือนว่ารายการจะจบแล้วนะ" เฉิงอินโจมตีเธอ
นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีซ่ งั อูเ๋ ยียนได้ยนิ ข่าวคราวทีเ่ กีย่ วกับอีจนิ แม้วา่ จะเป็น
เพียงสองค�ำเรียบๆ จากปากของชายหนุ่มที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่น
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แต่กลับแฝงด้วยสีสันอย่างน่าอัศจรรย์
เขากล่าวว่าไม่ต้องขอบคุณหรอก
ประโยคหนึง่ ทีไ่ ร้ซงึ่ ทีม่ าทีไ่ ปท�ำให้เธออดไม่ได้ทจี่ ะจินตนาการไปไกล
แสนไกล ชายหนุ่มคนนี้จะตัวสูงหรือว่าตัวเตี้ย อ้วนหรือว่าผอม เป็นคน
โลกส่วนตัวสูงหรือว่าเปิดเผย...ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถหาข้อสรุปได้
ซังอูเ๋ ยียนมองเหม่อไปยังวิทยุ ผ่านไปเนิน่ นานจึงใช้เสียงนัน้ ต่างหมอน
แล้วหลับไปพร้อมกับความรู้สึกแปลกประหลาด
บ่ายวันต่อมาเธอไม่ได้เข้าเรียน เดิมทีนี่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนในเวลา
เข้างานหรือเลิกงาน ดังนั้นคนบนรถเมล์หมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งจึงน้อยลง
ไปอีก ซังอู๋เยียนขึ้นรถมาได้ก็หาที่นั่งได้ที่แถวสุดท้ายติดหน้าต่าง
รถเมล์หมายเลขหนึง่ ศูนย์หนึง่ เป็นรถขนส่งสาธารณะส�ำหรับเทีย่ วชม
ทิวทัศน์ของเมือง A ตั้งแต่บริเวณเมืองไปจนถึงบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว
วนเวียนไปกลับระหว่างสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงต่างๆ ของเมือง คนใน
พื้นที่ไม่ค่อยนั่งกัน อย่างแรกเพราะว่าเส้นทางอ้อมไปไกล อย่างที่สอง
เพราะว่าแพงกว่าขนส่งสาธารณะทั่วไปอยู่เล็กน้อย
ทว่าหากว่างๆ ไม่มอี ะไรท�ำ ซังอูเ๋ ยียนก็มกั จะจ่ายเงินสามหยวนเพือ่
นัง่ รถวนอ้อมเมืองเอ้อระเหยอยูค่ รึง่ ค่อนวัน ส่วนมากไม่วา่ เวลาไหนผูโ้ ดยสาร
ก็น้อย หร็อมแหร็มบางตา เธอชอบที่จะฟังเพลงพลางมองเหม่อออกไป
ข้างนอกเพือ่ คิดเรือ่ งราวภายในใจ นีแ่ หละคือซังอูเ๋ ยียนทีเ่ ป็นคนโลกส่วนตัวสูง
เธอขีข้ ลาดและเก็บความรูส้ กึ ต่อหน้าคนแปลกหน้ามาตัง้ แต่เด็ก จนกระทัง่
เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เธอถึงได้เริ่มมีนิสัยร่าเริง
เพิ่มมากขึ้นช้าๆ
ขณะที่อยู่บนรถเมล์สายนี้ ซังอู๋เยียนก็ได้ยินการออกอากาศซ�้ำของ
รายการที่เนี่ยซีสัมภาษณ์อีจินเมื่อวานนี้
ตอนนัน้ มีฝนเม็ดละเอียดตกปรอยๆ อยูท่ นี่ อกหน้าต่าง สายฝนในช่วง
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ต้นฤดูใบไม้รว่ งค่อนข้างซาบซึง้ กินใจ อากาศทัว่ ทัง้ เมืองเองก็เย็นสบายและ
สดชื่นยิ่งขึ้นด้วยการชะล้างจากสายฝน
ในรถมีคนอยู่ไม่มาก เธอได้ยินเสียงของชายหนุ่มคนนั้นอีกครั้ง
ในรายการที่ออกอากาศบนรถ
คราวนี้เธอได้ยินอย่างชัดเจนเอามากๆ
เสียงผูช้ ายทีฟ่ งั ดูเป็นผูใ้ หญ่ น�ำ้ เสียงทุม้ ต�ำ่ ละเมียดละไมคมคาย ทัง้ ใน
น�้ำเสียงยังเจือด้วยความรู้สึกเฉยเมย ทุกประโยคที่เนี่ยซีเอ่ยถาม เขาจะ
ตรึกตรองอยู่สักครู่ แล้วจึงตอบออกมาอย่างง่ายๆ เป็นคนพูดน้อยเชียวล่ะ
"เพราะอะไรคุณถึงคิดว่าจะเดินทางบนเส้นทางการเขียนเพลงคะ
ตอนเด็กๆ มีความฝันจะเขียนโคลงกลอนรึเปล่า" เนี่ยซีเอ่ยถาม
"เป็นเรื่องที่ท�ำได้โดยบังเอิญน่ะ ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลย"
เขาตอบ
"คุณอีจิน ทั้งๆ ที่คุณมีแฟนเพลงมากมายขนาดนี้ ท�ำไมถึงได้จงใจ
หลบเลี่ยงสาธารณชนล่ะคะ" เนี่ยซีเอ่ยถาม
"เพื่อรักษาพื้นที่ชีวิตส่วนตัวเอาไว้ครับ"
"เพราะเหตุผลนี้อย่างเดียวหรือคะ"
"จะมีอะไรอีกล่ะครับ" เขาถามกลับ
"คุณประสบความส�ำเร็จในวงการถึงขนาดนี้ แต่ได้ยินมาว่าคุณยังมี
อาชีพอื่นอีก หรือว่าการเขียนเพลงจะเป็นอาชีพรองของคุณคะ"
"ใช่ครับ"
เขาตอบค�ำถามนีอ้ ย่างไม่ลงั เล สองค�ำสัน้ กระชับได้ใจความ ให้ความ
รูส้ กึ เย่อหยิง่ ในความสามารถของตัวเอง ทว่าซังอูเ๋ ยียนทีน่ งั่ อยูท่ แี่ ถวสุดท้าย
กลับหัวเราะออกมาเบาๆ อาจเป็นเพราะว่าเขาอยากถ่อมตัวสักหน่อย แต่พอ
ตอนนัน้ เนีย่ ซีถามเขารวดเดียวถึงสองค�ำถาม เขาขีเ้ กียจจะสิน้ เปลืองถ้อยค�ำ
จึงกล่าวยืนยันออกไปพร้อมๆ กัน
จากนั้นโฆษณาจากวิทยุตัวหนึ่งก็แทรกขึ้นมา
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หรือว่า
ผ่านไปสักครูซ่ งั อูเ๋ ยียนก็มองไปทีน่ อกหน้าต่าง พลางคิดขึน้ อีก หรือว่า
เดิมทีเขาเป็นคนเย่อหยิ่งแบบนี้อยู่แล้วนะ
"คุณอีจิน ชื่อในวงการของคุณมีความหมายแฝงรึเปล่าคะ หนึ่งคืน
หนึ่งวัน ก็เลยใช้ชื่อที่แฝงความหมายว่าอีจิน* รึเปล่าคะ หรือเพื่อระลึกถึง
เรื่องอะไร หรือว่าใคร"
"เปล่าครับ แค่เพราะจ�ำนวนขีดน้อยน่ะ" เขาเอ่ยขึ้นเรียบๆ
ซังอูเ๋ ยียนล่ะนับถือในตัวเนีย่ ซีเลย ท�ำงานกับคนทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว
แบบนี้ก็ยังสามารถด�ำเนินรายการไปได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ถ้าเป็นเธอ
แล้วล่ะก็ จะต้องมีเดดแอร์บ่อยแน่ๆ
"ก่อนหน้านี้หลายเดือน มีแฟนเพลงสาวคนหนึ่งสวมรอยเป็นคุณ
บนอินเตอร์เน็ต ท�ำไมตอนนั้นคุณถึงไม่ออกมาแก้ข่าวล่ะคะ"
"ผมไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงน่ะ"
"เพลงที่คุณเขียนหลายเพลงท�ำให้แฟนเพลงผู้หญิงประทับใจจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยเลย อย่างเช่น 'ท้องนภาสีคราม' 'เปลือกหอยลิเบีย' ในนัน้ มีเรือ่ งราว
ของตัวคุณเองอยู่รึเปล่าคะ"
"ไม่มีหรอก ผมน่ะ...?"
ไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นประโยคที่ยาวที่สุดที่เขาพูดออกมาในรายการ
เลยก็ได้ แต่ว่ากลับถูกเสียงประกาศของสถานีกลบทับเสียก่อน จากนั้นก็มี
ผู้โดยสารขึ้นมาเยอะแยะ คนขับรถจึงปิดวิทยุทันที
เสียงของเขาก็เลยค่อยๆ เลือนหายไปจากห้วงความคิดของเธอ
ซังอู๋เยียนเกิดความรู้สึกท้อใจบางอย่าง
เธอกับอีจินอยู่ในเมืองเดียวกันแท้ๆ หายใจเข้าออกด้วยอากาศจาก
พื้นที่เดียวกัน เวลาเงยหน้าขึ้นช้าๆ ก็เห็นท้องฟ้าผืนเดียวกัน
* อีจิน แปลว่าหนึ่งวัน
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(2)
ขณะทีซ่ งั อูเ๋ ยียนก�ำลังอ่านหนังสือทบทวนเพือ่ สอบเข้าปริญญาโท เธอ
ก็ยุ่งอยู่กับปริญญานิพนธ์ของตัวเองไปด้วย
เมื่อถึงกลางเทอม ทุกคนต่างถูกแบ่งให้ไปฝึกงาน กลุ่มของหลี่ลู่ลู่
ถูกย้ายมาที่ชานเมืองเพื่อท�ำการปรับสภาพจิตใจให้กับนักโทษในเรือนจ�ำ
เขตเฝ้าระวังขั้นสูง
"อะไรคือเรือนจ�ำเขตเฝ้าระวังขั้นสูงเหรอ" ซังอู๋เยียนถามด้วยความ
ประหลาดใจ
"ก็คือเรือนจ�ำที่ข้างในมีนักโทษร้ายแรงอายุสิบห้าปีขึ้นไปทั้งหมด
น่ะสิ" หลี่ลู่ลู่ตอบกลับไปอย่างสบายๆ
ซังอูเ๋ ยียนเบิกตากว้างในทันที "เป็นผูต้ อ้ งหาฆ่าคนทัง้ หมดเลยเหรอ"
"ก็ไม่แน่หรอก" หลี่ลู่ลู่คลี่ยิ้มเล็กน้อย "มีนักโทษลักพาตัว ยาเสพติด
ค้าของเถื่อน แล้วก็ข่มขืนผู้หญิงด้วยน่ะ"
ซังอู๋เยียนเปลี่ยนสีหน้ากะทันหัน เธอคิดไปถึงหนังเรื่อง 'The Green
Mile ปาฏิหาริย์แดนประหาร' ที่เกี่ยวกับว่าเรือนจ�ำด�ำเนินการกับนักโทษ
ประหารชีวิตอย่างไร บนหัวของนักโทษมีผ้าขนหนูชื้นๆ วางอยู่ จากนั้น
ก็นงั่ ลงบนเก้าอีไ้ ฟฟ้า ภาพเหตุการณ์นนั้ ท�ำให้เธอกินข้าวไม่ลงไปหลายวัน
หลี่ลู่ลู่เลิกคิ้วขึ้น "โชคดีที่สาวๆ น่ารักบอบบางอย่างพวกเธอไม่ได้
ไปด้วย ไม่อย่างนั้นคงได้ตกอกตกใจกันบ้างล่ะ"
ก็จริงนั่นแหละ กลุ่มของซังอู๋เยียนสบายที่สุดแล้ว ถูกแบ่งไปยัง
โรงเรียนผู้พิการในเขตชุมชนแห่งหนึ่ง โรงเรียนค่อนข้างจะพิเศษสักหน่อย
พวกเธอต้องส่งก�ำหนดการเข้าไปก่อน แล้วเดือนหน้าค่อยเข้าไปอย่างเป็น
ทางการ
วั น จั น ทร์ ซั ง อู ๋ เ ยี ย นไปยื่ น ก� ำ หนดการฝึ ก สอนที่ แ ผนกการสอน
ที่โรงเรียนพิเศษแห่งนั้น
เธอท�ำธุระเสร็จก็ออกมาจากห้องพักครูที่ชั้นบนสุด เป็นคาบเรียน
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ที่สองของบรรดาเด็กๆ พอดี ตอนที่ซังอู๋เยียนเดินผ่านห้องเรียนเล็กๆ
ที่ชั้นสองไป เธอก็ได้ยินเสียงที่เหมือนจะเคยได้ยินมาก่อน
จากนั้นซังอู๋เยียนก็เห็นชายหนุ่มคนนั้นเป็นครั้งที่สามผ่านหน้าต่าง
บานนั้น
เขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเนื้อผ้าอ่อนนุ่มยืนข้างๆ โพเดียม อยู่ในท่าทาง
สบายๆ บรรดาเด็กๆ ก�ำลังท�ำการบ้านอยู่ เขาก้มหน้าลง รอคอยอยู่เงียบๆ
ไม่พูดไม่จา
"อาจารย์ซู!" เด็กหญิงมัดผมแกละตะโกนขึ้นจากตรงไหนสักแห่ง
ทีแ่ ท้เขาก็นามสกุลซูนเี่ อง ซังอูเ๋ ยียนหัวเราะเบาๆ ยืนนิง่ มองพวกเขา
อยู่ตรงที่เดิม
ไม้เท้าไม่ได้อยู่ในห้องเรียน มือของเขาเฉียดผ่านโต๊ะไปหลายตัว
ค่อยๆ เดินไปข้างๆ เด็กหญิงคนนั้น ดูเหมือนว่าเขาจะคุ้นเคยกับทุกอย่าง
ที่นี่เป็นอย่างมาก
ชายหนุม่ โน้มตัวลงไปพูดจาสองสามประโยค จากนัน้ จึงค�ำ้ มือไว้กบั โต๊ะ
พูดคุยกับเด็กหญิงต่อไปอย่างใจเย็น เสียงของเขาแตกต่างไปจากความรูส้ กึ
ตอนทีอ่ ยูใ่ นลิฟต์โดยสิน้ เชิง ทัง้ อ่อนโยนและละเมียดละไม ท�ำให้รสู้ กึ ราวกับ
ว่าเขาก�ำลังยิ้มแย้ม
ในทีส่ ดุ ก็ถงึ เวลาเลิกเรียน ตอนทีเ่ ขาออกมา ซังอูเ๋ ยียนทีเ่ อาแต่ซอ่ นตัว
ส่องดูอยู่ที่นอกหน้าต่างก็ลังเลอยู่สักครู่ แล้วจึงตะโกนเรียกตามเด็กน้อย
เหล่านั้น
"อาจารย์ซูคะ"
เขาหันกลับมาด้วยปฏิกิริยาตอบสนองที่ว่องไว ดวงตาไม่โฟกัส ดู
เหมือนว่าสายตาจะตกกระทบไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างไกลออกไป
เขาเอ่ยถาม "มีธุระอะไรหรือครับ"
"ไม่มีค่ะ"
"เรารู้จักกันเหรอ"
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"ดูเหมือนว่าจะไม่รู้จักเหมือนกันค่ะ"
เมื่อเขาได้ยินก็เผยท่าทีที่ดูเหมือนโล่งใจให้เห็น จากนั้นก็ใช้มือ
ข้างหนึง่ ค�ำ้ ไม้เท้าไว้ ส่วนมืออีกข้างหนึง่ พยุงตัวกับราวจับเตรียมจะลงบันได
ซังอู๋เยียนเห็นสถานการณ์ก็ถามขึ้นอีก "คุณจะไปไหนคะ ต้องการ
ให้ช่วยรึเปล่า"
เขาจึงหันกลับมาเป็นครั้งที่สอง ไตร่ตรองอยู่สักครู่ แล้วเอ่ยขึ้นช้าๆ
"ดูเหมือนว่าจะเคยเจอคุณที่สถานี"
"ในลิฟต์ค่ะ" ซังอู๋เยียนกล่าวเสริม แล้วก็เอ่ยขึ้นด้วยความหวังดี
อีกห้าค�ำว่า "ต้องการให้ช่วยหรือเปล่า"
ดีนะที่เขาความจ�ำใช้ได้ ซังอู๋เยียนคิดด้วยความดีใจ
"ฉันเป็นนักศึกษาฝึกสอนทีเ่ พิง่ มาใหม่ ชือ่ ซังอูเ๋ ยียน อาจารย์ซลู ะ่ คะ?"
"ซูเนี่ยนชิน"
"เนีย่ นฉิง?"* ซังอูเ๋ ยียนค่อนข้างแปลกใจทีเดียว จึงเอ่ยซ�ำ้ อีกครัง้ หนึง่
"ไม่ใช่ ชินน่ะ" ซูเนี่ยนชินแก้ไขการออกเสียงของเธอเสียใหม่
เธอเป็นคนทางใต้ ก่อนหน้านีเ้ ธอค่อนข้างสับสนกับการแยกแยะเสียง
นาสิกหน้าหลัง** และก็ด้วยเหตุผลนี้เอง รายการของเธอถึงได้ถูกหัวหน้า
สถานีเขีย่ ออกไป เวลานีเ้ ธอสามารถพูดได้ชดั เจนแล้ว แต่วา่ ฟังได้ไม่แม่นย�ำ
เท่าไรนัก
ซูเนี่ยนชินดูเหมือนจะรู้สึกได้ถึงความงุนงงของเธอ จึงกล่าวเพิ่มขึ้น
อีกประโยค "จินอี ชิน***"
จินอี ชิน?
ซังอู๋เยียนแค่นหัวเราะ ภาษาของเธอไม่ดีมาตลอด ไม่รู้ว่าอะไรคือ
จินอีชิน แต่ก็เกรงใจที่จะสอบถามอีก เดี๋ยวจะดูเหมือนว่าไม่มีอารยธรรม
* เนี่ยนฉิง มีความหมายว่าความคิดถึง
** เสียงนาสิกหน้า ได้แก่ สระประสม อัน (an) เอิน (en) อิน (in) อุน (un) อวิน (ün) เสียงนาสิกหลัง ได้แก่ สระประสม
อัง (ang) เอิง (eng) อิง (ing) อง (ong)
*** อักษรค�ำว่า ชิน (衾) ประกอบด้วยตัวอักษร จิน (今) และตัวอักษร อี (衣)
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จึงท�ำได้เพียงแสร้งท�ำเป็นว่าเข้าใจ
คืนนั้นขณะที่ซังอู๋เยียนก�ำลังท่องค�ำศัพท์อยู่ จู่ๆ ก็คิดถึงชื่อเขา
ขึน้ มาได้ เธอไม่ได้เปิดพจนานุกรมภาษาจีนมานานมากแล้ว จึงเสียเวลาหน่อย
กว่าจะหามันเจอในกลุ่มตัวอักษรที่มีเสียงเดียวกัน
จินอี ชิน เธออ่านค�ำอธิบาย ที่แท้ก็แปลว่าผ้าห่มนี่เอง
"เนี่ยนชินงั้นเหรอ ตอนเด็กๆ ที่บ้านจะต้องจนมากแน่ๆ เลยไม่มี
ผ้าห่ม" เฉิงอินที่อยู่ข้างๆ วิเคราะห์อย่างไร้อารมณ์
"ไม่แน่ว่าตอนเกิดมาอาจจะตั้งชื่อไว้แล้วก็ได้นี่?" ซังอู๋เยียนตอบโต้
"งั้นก่อนที่พ่อแม่เขาจะแต่งงานกันก็คงจะจนกันสุดๆ พ่อแม่คนจีน
น่ะนะ ต่างใส่ความหวังลงไปในชื่อของลูกๆ กันทั้งนั้น" เฉิงอินยังคงอยู่ใน
ท่าทีไร้อารมณ์ต่อไป
ในทีส่ ดุ ซังอูเ๋ ยียนก็ยอมจ�ำนน ไม่เสวนาปัญหาเหล่านีก้ บั ผูห้ ญิงทีข่ ดั คอ
เธออีก
ซูเนี่ยนชิน
ซังอู๋เยียนนอนลงบนโซฟา ประคองพจนานุกรมพลางร�ำพึงร�ำพัน
สามพยางค์นี้อยู่เงียบๆ นึกย้อนกลับไปถึงสถานการณ์เมื่อตอนกลางวัน
ที่เขาและเธอพูดคุยกัน ก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มเบาๆ
ชายหนุ่มพูดภาษาจีนกลางได้อย่างชัดถ้อยชัดค�ำ แต่ก็มีค�ำจ�ำเพาะ
บางค�ำทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยส�ำเนียงนิดๆ หน่อยๆ อย่างเช่นค�ำว่า 'ชิน' เขาก็จะออก
เสียงท้ายที่เดิมทีเป็นเสียงกลางสูงขึ้นเล็กน้อย เขาน่าจะเป็นคนในพื้นที่นี้
แหละ เพราะว่าคนเมือง A จะออกเสียงจีนกลางเสียงแรกสับสนกับเสียง
ที่สองและเสียงที่สาม
"อู๋เยียน" เฉิงอินหยุดความคิดของเธอ
"หืม?"
"รีบเช็ดปากเร็วเข้า มีความสุขจนน�ำ้ ลายแทบจะไหลลงมาอยูแ่ ล้วนะ"
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เฉิงอินกล่าวไปพลางยื่นกระดาษทิชชูให้เธอด้วยท่าทีจริงจัง
"..."
(3)
อาทิตย์ทสี่ อง เพราะว่าซังอูเ๋ ยียนเป็นหัวหน้ากลุม่ ทัง้ ยังเคยไปโรงเรียน
ผูพ้ กิ ารแห่งนัน้ มาแล้วครัง้ หนึง่ เพือ่ ส่งเอกสารเพิม่ เติมของนักศึกษาคนอืน่ ๆ
เธอเพิ่งจะถึงห้องพักครูของหัวหน้าวังที่แผนกการสอนก็บังเอิญพบกับเขา
ซึ่งก�ำลังจะไปสอนพอดี
"เสี่ยวซัง เธอรอก่อนนะ หมดคาบแล้วเดี๋ยวผมมา" หัวหน้าวังก�ำชับ
"อ๋อ ไม่เป็นไรค่ะ อาจารย์ไปสอนเถอะค่ะ ฉันไม่รีบ"
หัวหน้าวังเพิง่ จะก้าวเท้าออกไป เสียงกริง่ เข้าเรียนก็ดงั ขึน้ ซังอูเ๋ ยียน
มองไปรอบๆ ห้องพักครูแห่งนี้สักครู่ หาหนังสือพิมพ์ได้ปึกหนึ่งก็นั่งลง
บนเก้าอี้หวายทันที
อาคารเรียนเป็นสิง่ ก่อสร้างสีช่ นั้ สไตล์โบราณ ทางเดินของทุกๆ ชัน้ คัน่
อยู่ตรงใจกลางของห้องเรียนทั้งสองฝั่ง ฉะนั้นระเบียงจึงดูแคบและยาว
เป็นพิเศษ มีเสียงสะท้อนได้งา่ ย โดยทัว่ ไปเวลาเข้าเรียน ห้องเรียนส่วนใหญ่
จะปิดประตูเพื่อกันไม่ให้เสียงสะท้อนถึงกัน
และห้องพักครูของหัวหน้าวังก็อยูท่ ปี่ ลายสุดของทางเดินพอดี ห่างจาก
ห้องเรียนค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงค่อนข้างเงียบสงบ
หนังสือพิมพ์ปกึ หนานัน้ เป็นเพียงหนังสือพิมพ์ประเภทข่าวการศึกษา
ของพรรค (คอมมิวนิสต์) ทุกระดับเท่านัน้ ไม่มลี ายเส้นกรอบ ไม่มเี รือ่ งซุบซิบ
และไม่มีมุกตลก เพราะฉะนั้นไม่กี่นาทีซังอู๋เยียนก็อ่านได้รอบหนึ่งแล้ว
หลังจากพลิกเปิดดูก็รู้สึกว่าเวลาที่เหลืออยู่ช่างน่าเบื่อเสียเหลือเกิน
เธอเหลือบตามองนาฬิกาทีแ่ ขวนอยูบ่ นผนัง เพิง่ จะผ่านไปได้เจ็ดหรือ
แปดนาทีนี่เอง จึงพาดคางเอาไว้บนโต๊ะท�ำงานอย่างหมดอาลัยตายอยาก
สะลึมสะลืออยากจะนอน เมือ่ ได้ยนิ เสียงอ่านหนังสือของบรรดาเด็กๆ ดังขึน้
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แว่วๆ เธอก็ฟุบลงกับโต๊ะแล้วหลับตาลง
อ่านอะไรกันอยู่นะ
ดูเหมือนจะเป็น 'ตรอกชุดด�ำ' ของหลิวอวี่ซี*
"นางแอ่นหน้าโถงหวังเซีย่ แต่เก่าก่อน โผบินร่อนสูค่ รอบครัวสามัญชน"
ทันใดนัน้ เสียงเปียโนท่อนหนึง่ ก็แทรกขึน้ มาพร้อมกับการอ่านออกเสียง
ที่แจ่มชัด
แม้ซังอู๋เยียนจะเรียกได้ว่าเป็นพวกซื่อบื้อในเรื่องดนตรี แต่ก็รู้ว่า
เพลงนี้คือเพลง 'Twinkle Twinkle Little Star' เพียงแค่ตัวโน้ตง่ายๆ
สองสามตัวบรรเลงไปอย่างสบายๆ รอบหนึ่ง พอขึ้นรอบที่สองกลับกลาย
เป็นตัวโน้ตที่ขาดหายเป็นห้วงๆ อีกทั้งยังวนกลับไปกลับมา ซ�้ำไปซ�้ำมา
เพียงแค่ครั้งเดียวก็ยังพอทน แต่เธอกลับได้ยินว่ามีคนเล่นอยู่อย่างนั้น
ถึงสามสี่รอบ อีกทั้งคนที่เล่นเปียโนยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเล่นเลยสักนิด
เธอลุกขึน้ ยืนอย่างอารมณ์เสีย ขยีม้ อื ลงบนผม จากนัน้ จึงมองนาฬิกา
แขวนผนังเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ ยังห่างไกลจากเวลาเลิกเรียนนานถึง
ขนาดนั้น...
ซังอู๋เยียนเดินออกมาจากห้องพักครู ก็พบว่าเสียงเปียโนดังมาจาก
ห้องเปียโนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม แม้ว่าจะปิดประตูเอาไว้ แต่ก็ปิดไม่สนิท
ฉะนั้นจึงได้มีเสียงลอดออกมาเบาๆ
เธอเกรงว่าเด็กๆ คงจะก�ำลังเรียนอยู่ข้างใน ก็เลยเดินไปที่ช่องประตู
ด้านนอกแล้วยื่นหน้าเข้าไปเงียบๆ ผลลัพธ์คือข้างในไม่เหมือนกับที่เธอ
จินตนาการเอาไว้นัก มีคนนั่งอยู่แค่คนเดียว
แล้วคนคนนั้นก็คือซูเนี่ยนชิน เงาร่างที่เคลื่อนไหวในสมองของ
ซังอู๋เยียนในระยะนี้อยู่เสมอ
มือซ้ายของเขากดลงบนคีย์ มือขวาจับปากกาด้ามหนึ่งจดบางอย่าง
ลงบนกระดานขนาดเล็ก กระดานขนาดเล็กนัน้ ก็มอี ยูใ่ นห้องของหัวหน้าวัง
* หลิวอวี่ซี (ค.ศ.772-842) เป็นกวีและนักปราชญ์ในสมัยราชวงศ์ถัง
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ด้วยเช่นกัน เป็นกระดานอักษรเบรลล์ เขาขมวดคิ้วแน่น กดคีย์ไปด้วย
พลางจดจ�ำอักษรเบรลล์ไปด้วย ดูท่าทางของเขาแล้ว ดูเหมือนว่าก�ำลัง
เตรียมการอะไรสักอย่าง ท�ำนองว่าก�ำลังครุ่นคิดว่าจะสอนเด็กๆ กลุ่มนั้น
อย่างไรดี
แต่ดูเหมือนว่าจะยากเกินความสามารถไปแล้ว
ซูเนี่ยนชินกดไปได้สองคีย์ก็จรดปากกาจดอะไรสักอย่าง จากนั้น
ก็ลูบไล้ไปบนแป้นคีย์ รู้สึกได้ในทันทีว่าไม่ถูกต้อง จึงอดไม่ได้ที่จะส่ายหน้า
อีกครั้ง ซังอู๋เยียนเห็นเขาท�ำอย่างนี้ไปมาอยู่หลายครั้ง ก็เข้าใจแล้วว่า
เสียงเปียโนที่น่าหงุดหงิดนั้นมีที่มาอย่างไร
เห็นแต่เพียงว่าดูเหมือนอารมณ์ดๆี ของเขาจะค่อยๆ ลดลงจนแทบจะ
ไม่เหลือ มือที่เขียนอักษรเบรลล์ยิ่งร้อนรนจนแทบจะทนรอไม่ได้ แล้วก็
หนักมือมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งจรดปากกาแต่ละครั้งก็แทบจะกดลงไปบน
กระดานนั้นอย่างแรง
ครัง้ สุดท้ายในทีส่ ดุ ซูเนีย่ นชินก็ระเบิดออกมา จับปลายปากกาตรงเข้า
กระแทกอย่างแรงลงบนกระดานอักษรเบรลล์จนเกิดเสียงดังปึง
ซังอู๋เยียนอดไม่ได้ที่จะตกใจ รู้ได้ทันทีว่าอารมณ์ของเขาตอนนี้ต้อง
ย�่ำแย่เอามากๆ แน่ ถึงได้ใช้อารมณ์กับตัวเองขนาดนี้ ท�ำเอาเธออยากจะ
หายตัวไปในฉับพลัน เดีย๋ วเขาจะรูว้ า่ เธอแอบมอง กลายเป็นปลาตัวทีถ่ กู ต้ม
อยู่ในคูน�้ำข้างประตูเมืองตัวนั้น*
แต่ว่า...
เธอก็ยืนอยู่ตรงนั้นต่อไป
ขณะนั้นเองซูเนี่ยนชินก็ยื่นนิ้วชี้ข้างซ้ายออกมารูดผ่านแป้นคีย์อย่าง
รุนแรง จากขวาไปซ้าย จากนัน้ ก็รดู จากซ้ายไปขวา หลับตาลงท�ำซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มา
อยู่สองสามครั้ง นิ้วมือของเขาเปลี่ยนเป็นนุ่มนวลจากที่เดิมทีแข็งกระด้าง
ขณะที่เขาโมโห ส่วนสีหน้าก็ดูจะผ่อนคลายลงแล้ว
* มาจากส�ำนวน 'ไฟไหม้ประตูเมืองร้อนถึงปลาในคู' หมายถึงเหตุร้ายลุกลามต่อเนื่อง
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เมือ่ เขาถอนหายใจอย่างหนักหน่วงแล้ว ก็วางมือทัง้ สองลงบนแป้นคีย์
อีกครั้ง หยุดนิ่งอยู่สักครู่ จากนั้นก็บรรเลงเพลงเพลงหนึ่งออกมาอย่าง
คล่องแคล่ว เพลงเพลงนั้นค่อยๆ ช้าลงอย่างน่าประหลาด เผยสไตล์จีน
เล็กน้อย ขณะนัน้ เองเมือ่ เขาบรรเลงออกมาด้วยเปียโนอย่างช�ำนาญ เพลงนี้
ก็แฝงไว้ด้วยอารมณ์บางอย่าง
เป็นเพลงที่ไพเราะมากๆ ถ้าเกิดเติมถ้อยค�ำที่เหมาะสมลงไป ก็อาจ
จะงดงามขึน้ ก็เป็นได้ ขณะทีซ่ งั อูเ๋ ยียนก�ำลังคิดอยูน่ นั้ จูๆ่ สายลมก็พดั ผ่าน
เข้ามาที่ทางเดิน พัดประตูห้องเปียโนให้สั่นไหวอยู่สักครู่
บานพับประตูค่อนข้างเก่า จึงเกิดเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดขึ้นมา
ซังอูเ๋ ยียนกลัวว่าเขาจะได้ยนิ เสียงการเคลือ่ นไหว จึงรีบดึงประตูเอาไว้
อย่างรีบร้อน ไม่ให้มนั แกว่งได้อกี ไม่คดิ ว่าซูเนีย่ นชินจะได้ยนิ การเคลือ่ นไหว
เสียแล้ว ฉะนั้นเมื่อเสียงเปียโนช้าลง เขาก็หันหน้ามาทางฝั่งที่ซังอู๋เยียน
ยืนอยู่ หันหน้ามาทางซังอู๋เยียนได้สักครู่ จากนั้นก็หันกลับไป
ซังอู๋เยียนรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาทันที เดิมทีลมพัดประตูก็เป็นเรื่องที่
แสนจะธรรมดา ทว่าเธอกลับตืน่ ตูมจนเลยเถิด เธอจึงรีบกลัน้ ลมหายใจเอาไว้
หยุดทุกๆ การกระท�ำ
ระหว่างนัน้ ก็ได้ยนิ เพียงเสียงของบรรดาเด็กๆ อีกฝัง่ ก�ำลังอ่าน 'ตรอก
ชุดด�ำ' ดังมาจากทางเดินแว่วๆ นอกจากนั้นก็เป็นเสียงลม ลมในฤดู
ใบไม้ร่วงพัดผ่านต้นอู๋ถงที่เหี่ยวแห้งจนเกิดเป็นเสียงแกรกๆ ทั้งยังมีเสียง
สายลมหนาวหวีดหวิวที่เบียดแทรกเข้ามา
ประเดี๋ยวเดียวซูเนี่ยนชินก็เอ่ยถามขึ้นเรียบๆ "ใครอยู่ตรงนั้นน่ะ"
เมื่อซังอู๋เยียนถูกถามด้วยประโยคนี้ก็ท�ำตัวไม่ค่อยจะถูก จึงตัดสินใจ
ตอบกลับไปว่า "ฉันเองค่ะ"
เดิมทีกเ็ ป็นแค่ประโยคค�ำตอบทีค่ นจีนหมืน่ ล้านคนใช้บอ่ ยทีส่ ดุ เท่านัน้
แต่ว่าซูเนี่ยนชินกลับรู้สึกราวกับว่าเสียงของเธอประทับอยู่ในความทรงจ�ำ
อย่างลึกซึ้ง จึงขมวดคิ้วพลางเอ่ยขึ้น
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"คุณคือซัง..."
เขาชะงักเล็กน้อย ซังอูเ๋ ยียนก็รบี พูดต่อให้ดว้ ยความเบิกบานใจ "อูเ๋ ยียน
ซังอู๋เยียนค่ะ"
"คุณมาท�ำอะไรที่นี่งั้นเหรอ" ซูเนี่ยนชินเอ่ยถามช้าๆ
เมือ่ เห็นว่าสีหน้าของเขาดีขนึ้ จากทีโ่ กรธเกรีย้ วอยูค่ นเดียวเมือ่ สักครูน่ ี้
มากแล้ว ซังอู๋เยียนก็ยืดเอวและหลังให้ตรงพลางเอ่ยถาม "ฉันได้ยินเสียง
เพลงเพราะๆ จากห้องพักครูฝั่งตรงกันข้ามก็เลยเดินมาดูน่ะค่ะ"
"งั้นตอนนี้ผมก็เล่นจบแล้ว"
"คะ?" เธอไม่ค่อยเข้าใจความหมายของเขาไปชั่วขณะ
"คุณไปได้แล้ว" เขาเอ่ยจบก็เบือนหน้าหนีไป แล้วหยิบปากกาขึ้นมา
อีกครั้ง
ซังอู๋เยียนมึนงง เมื่อเผชิญหน้ากับการไล่แขกที่ตรงไปตรงมาอย่างนี้
เข้าก็ค่อนข้างอึดอัดใจ จึงยืนเหม่ออยู่ที่เดิม แต่ไม่คิดว่าซูเนี่ยนชินจะไม่ให้
โอกาสเธอครุ่นคิด ก็ก�ำชับขึ้นอีกครั้งโดยที่ไม่ได้หันหน้ามา
"รบกวนคุณปิดประตูให้ด้วย"
ซังอู๋เยียนปิดประตูอย่างงกๆ เงิ่นๆ หันหลังและเดินกลับไปยัง
ห้องพักครู การกระท�ำในลักษณะเดียวกันส�ำเร็จไปอย่างไม่เป็นธรรมชาติ
โดยทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ จนกระทัง่ ครึง่ นาทีผา่ นไป เสียงกริง่ เลิกเรียนก็ดงั ขึน้
เธอถึงได้สติกลับคืนมา กล่าวขึ้นอย่างฉุนเฉียวในทันใด
"หยิ่งอะไรนักยะ!" กล่าวจบก็ยังยกขาขึ้นถีบเก้าอี้ของหัวหน้าวัง
อย่างแรงเพื่อระบายความโกรธ
(4)
ใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้ว สถานีจะท�ำการออกอากาศรวมรายการ
ยอดเยีย่ มประจ�ำปีซำ�้ อีกครัง้ ซังอูเ๋ ยียนได้ยนิ การสัมภาษณ์ทเี่ นีย่ ซีสมั ภาษณ์
อีจินเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้โดยไม่ได้ตั้งใจจากห้องตัดต่อ
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เธอฉกฉวยโอกาสนีเ้ พือ่ ประโยชน์สว่ นตัว สวมหูฟงั เพือ่ ฟังด้วยตนเอง
"เปล่าครับ แค่เพราะจ�ำนวนขีดน้อยน่ะ" อีจินกล่าว
ได้ฟังประโยคนี้ ซังอู๋เยียนก็แอบยิ้มโง่ๆ อยู่คนเดียวสักพัก
ซังอูเ๋ ยียนท�ำธุระเสร็จแล้วก็เดินจากตึกใหญ่ของสถานีไปทีถ่ นน เมือ่ ได้
เห็นคูร่ กั ตัง้ อกตัง้ ใจเตรียมฉลองคริสต์มาสกันเป็นคูๆ่ จูๆ่ เธอก็คดิ ถึงเว่ยเฮ่า
และสวี่เชี่ยนขึ้นมาได้ ความจริงแล้วในใจของเธอไม่ได้ไม่แยแสเหมือนกับ
ที่แสดงออกมา
เดือนทีส่ องซังอูเ๋ ยียนไปท�ำหน้าทีท่ โี่ รงเรียนผูพ้ กิ าร ช่วงเวลาทีฝ่ กึ สอน
เธอต้องศึกษางานจากอาจารย์นามสกุลหลี่ท่านหนึ่ง
บางครั้งอาจารย์หลี่ต้องประชุมหรือว่าสอนห้องระดับกลางซ�้ำอีกครั้ง
เธอก็จะเฝ้าอยู่ในห้องพักครูคนเดียว ทบทวนภาษาอังกฤษที่จะใช้สอบเข้า
ปริญญาโท
วันฝนตกวันหนึ่ง เธอก็เห็นซูเนี่ยนชินอีกครั้ง
ฤดูหนาวเมือง A หิมะตกน้อยเป็นพิเศษ แต่ว่าฝนจะตกอยู่บ่อยๆ
บางครั้งก็ไม่เห็นท้องฟ้าปลอดโปร่งถึงสามสี่วัน อารมณ์ของเธอแทบจะ
ห้อยแขวนอยู่กับอากาศ ฉะนั้นเธอจึงมักจะไม่ค่อยมีชีวิตชีวา ขณะที่เธอ
เหม่อลอยมองออกไปยังนอกหน้าต่าง ก็เห็นซูเนี่ยนชินเดินเข้ามาจาก
ที่ไกลๆ อยู่ใต้ร่มคันเดียวกันกับหญิงสาวคนหนึ่ง
ฝนยังคงตกอยู่
เขาใช้มอื ข้างหนึง่ ถือร่มเอาไว้ พับเก็บไม้เท้าแล้วกุมไว้ในมืออีกข้างหนึง่
ส่วนหญิงสาวทีอ่ ยูข่ า้ งๆ จับแขนของเขาทีถ่ อื ร่มอยูเ่ บาๆ เขาอาศัยการน�ำทาง
ของเธอ เดินผ่านทางเดินแคบๆ ข้างๆ สนามหญ้ามายังอาคารเรียนอย่างช้าๆ
ในห้องพักครู นอกจากเธอแล้วก็ยังมีอาจารย์อีกสองท่านที่ก�ำลัง
ก้มหน้าก้มตาตรวจการบ้าน ซังอู๋เยียนมองพวกเขาแวบหนึ่ง แสร้งท�ำทีว่า
อยากสูดอากาศ ผลักบานหน้าต่าง แล้วก็ยื่นคอออกไปเพื่อที่จะได้เห็น
อากัปกิรยิ าของชายหญิงคูน่ ไี้ ด้ชดั เจน ท่าทางของพวกเขาทัง้ สองดูสนิทสนม
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กันดี แต่กไ็ ม่ได้มที า่ ทีไม่สำ� รวมหรือเกินเลย รอจนกระทัง่ เดินมาถึงใต้อาคาร
ซังอู๋เยียนก็หมดโอกาสที่จะจับสังเกตพวกเขา ไม่เห็นได้ยินเรื่องซุบซิบเลย
แม้แต่นิดเดียว สักครู่หญิงสาวคนนั้นก็ถือร่มอีกคันหนึ่งเดินออกไปใน
สายฝน ทิ้งเขาไว้คนเดียว
เมือ่ รูว้ า่ อีกเดีย๋ วเขาจะขึน้ มา ซังอูเ๋ ยียนก็รบี ปิดหน้าต่างทันที เธอเดิน
ไปทีโ่ ต๊ะท�ำงานของอาจารย์หลีแ่ ล้วนัง่ ตัวตรงอย่างเรียบร้อย ซ�ำ้ ยังแสร้งหา
วารสารการศึกษาเล่มหนึ่งขึ้นมาท�ำทีว่าถือไว้ในมือ อาจารย์อู๋ที่สอนดนตรี
เงยหน้าขึ้นมามองซังอู๋เยียนแวบหนึ่ง เมื่อสายตาหยุดอยู่ที่วารสารในมือ
ของเธอก็รู้สึกแปลกใจ
ซังอู๋เยียนถึงได้รู้ตัวว่าเธอถือหนังสือกลับด้าน เพราะฉะนั้นเธอจึง
ยิ้มแหยๆ ให้อาจารย์อู๋
จากนั้นเธอก็คอยแต่เหลือบมองไปที่หน้าประตูอยู่บ่อยๆ แล้วก็หัน
กลับมามองที่หนังสือในมืออีกครั้ง
เขาช่างเดินช้าเสียเหลือเกิน ตัง้ หลายนาทีกว่าจะขึน้ มาถึง ทัง้ ยังเสียง
เบามากๆ อีกด้วย จนกระทั่งเขาปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตู อาจารย์ทั้งสอง
ก็ทยอยกันเอ่ยทักทาย
"อาจารย์ซูมาแล้วเหรอครับ ฝนตกหนักมากเลยล่ะสิ?"
ซูเนีย่ นชินพยักหน้า พยุงตัวกับไม้เท้าเดินไปยังโต๊ะของตัวเอง เมือ่ เขา
วางไม้เท้าลง ร่มที่อยู่ในมือของเขากลับท�ำให้เขาล�ำบากใจ
น�ำ้ ยังคงหยดลงจากร่ม หากแขวนเอาไว้อย่างนี้ ก็เกรงว่าจะท�ำให้พนื้
สกปรกเอาได้ แต่ถ้ากางเอาไว้ หลังเลิกเรียนคนเยอะ มิหน�ำซ�้ำยังเกะกะ
คนอื่นอีก เขาไม่คุ้นเคยกับห้องพักครูเท่าไรนัก และก็ไม่รู้ว่าจะวางตากไว้
ที่ไหนดี อีกทั้งยังเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ยินดีจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ
อีกด้วย
เห็นได้ชดั ว่าอาจารย์สองคนนัน้ ไม่ทนั สังเกตเห็นสีหน้าท่าทางของเขา
แต่ว่าซังอู๋เยียนกลับสังเกตเห็น
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ซังอู๋เยียนเดินเข้าไป "อาจารย์ซูคะ ให้ฉันช่วยคุณเอาไปวางไว้ในถัง
ด้านนั้นนะคะ"
เดิมทีเขาไม่ทันสังเกตว่าภายในห้องยังมีบุคคลที่สี่อยู่ด้วย อีกทั้ง
คนคนนั้นก็ยังเป็นซังอู๋เยียนที่เคยถูกเขาต�ำหนิเมื่อคราวก่อนเสียด้วย
ซังอู๋เยียนเอื้อมมือออกไปรับร่มของเขาเอาไว้ คิดไม่ถึงว่าเขาจะอยู่
ในท่าที่เหมือนกับว่าจะไม่คลายมือออก แต่เธอเอ่ยปากไปแล้ว มิหน�ำซ�้ำ
ยังอยู่ต่อหน้าคนอื่นๆ อีก ฉะนั้นจะปล่อยก็ไม่ได้ จะแย่งมาก็ไม่ได้อีก
คนทั้งสองแข็งขืนกันอยู่สามวินาที ก็ได้ยินเสียงกริ่งหมดคาบเรียน
ดังขึ้น
มองดูใบหน้าอันแสนเย็นชาของเขา ซังอูเ๋ ยียนพลันรูส้ กึ ว่าเธอยุม่ ย่าม
ไม่เข้าท่า อาจารย์อีกสองท่านช่างมีสายตายาวไกล คิดว่าคงรู้อยู่ก่อนแล้ว
ว่าเขาเป็นตะปูเหล็กวาววับที่สามารถเอาชีวิตคนอื่นได้ในชั่วพริบตา ก็เลย
ท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
ขณะที่กริ่งเลิกเรียนดังขึ้น เสียงคุยเล่นหยอกล้อกันก็ดังขึ้นมาจาก
บรรดาเด็กๆ ทีเ่ ดินอยูบ่ นทางเดิน สายตามองฝูงชนทีก่ ำ� ลังเอ่อทะลักมาทางนี้
ซังอู๋เยียนจึงคิดเงียบๆ อยู่ในใจ นับหนึ่งถึงสาม ถ้าเขายังเป็นอย่างนี้อยู่
ฉันจะหันหลังแล้วไปเสีย
จนกระทั่งเธอนับถึงสอง ซูเนี่ยนชินจึงคลายมือจากร่ม แล้วเอ่ยขึ้น
เรียบๆ "รบกวนด้วย"
ค�ำว่า 'รบกวนด้วย' สองค�ำนี้ ท�ำให้ซังอู๋เยียนอ้าปากค้างด้วยความ
ประหลาดใจ จากนั้นจึงเอ่ยปากตอบกลับไปช้าๆ "ไม่เป็นไรค่ะ"
จากนัน้ เมือ่ เธอกลับไปยังทีน่ งั่ ของตัวเองจึงนึกได้วา่ นอกจากคนคนนี้
จะโมโหง่ายแล้ว ไม่แน่วา่ อาจจะยังหน้าบางอีกด้วย ถ้าเกิดคนอืน่ มาเห็นเขา
กับเด็กสาวยื้อแย่งของกัน จะต้องขายหน้ามากแน่ๆ
อาจารย์หลี่หมดคาบสอนแล้วจึงเข้ามาในห้องพักครู ซังอู๋เยียนจึง
รีบร้อนลุกขึ้นต้อนรับ แต่คิดไม่ถึงว่าอาจารย์หลี่จะเอ่ยขึ้นกับซูเนี่ยนชิน

Page Crush �����������������������.indd 47

6/21/22 3:15 PM

48

Crush รักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอ

ว่า "อาจารย์ซู ขอโทษด้วย ฉันอยากใช้เวลาในคาบอักษรเบรลล์ของคุณ
สักหน่อยน่ะ โรงเรียนเพิ่งจะประกาศออกมาว่าจะให้พูดคุยกับนักเรียน
เรื่องที่อีกไม่นานจะต้องหยุดเรียนในเทศกาลหยวนตั้น* ไม่เป็นอะไร
ใช่รึเปล่าคะ"
อาจารย์หลีม่ ชี อื่ เสียงในเรือ่ งความสุภาพอ่อนโยนมาโดยตลอด แม้วา่
ซูเนี่ยนชินเดินทางผ่านทั้งเมืองมา ลุยฝนมาเพื่อสอนในคาบนี้ ก็ไม่ได้
มีความเห็นแย้งอะไร เขาพยักหน้าพลางเอ่ยขึ้นว่า "ไม่เป็นไรครับ"
อาจารย์หลีไ่ ด้รบั ค�ำตอบก็ไม่คดิ อยูต่ อ่ สักนิด หยิบกระเป๋าได้กเ็ ดินออก
นอกประตูไป เดินไปได้ครึง่ ทางก็หนั กลับมากล่าวกับซังอูเ๋ ยียน "เสีย่ วซัง ทีน่ ี่
ไม่มีอะไรแล้วล่ะ ถ้าเธอมีธุระอื่นก็กลับก่อนได้เลยนะ"
"ค่ะ" ซังอู๋เยียนกล่าว
แต่วา่ เธอไม่มคี วามคิดทีจ่ ะจากไปเลยแม้แต่นอ้ ย แล้วก็ไม่มคี าบเรียน
ทีม่ หาวิทยาลัยด้วย เพราะว่าฝึกงานก็เลยลางานทีส่ ถานีเอาไว้ ถ้ากลับไปตอนนี้
ก็ต้องเฝ้าห้องคนเดียวอยู่ดี เงียบจนน่ากลัว ไม่สนุกเท่ากับอยู่ที่โรงเรียน
ซังอูเ๋ ยียนรอจนกระทัง่ กริง่ เข้าเรียนดังขึน้ จากนัน้ จึงกลับไปนัง่ ทีเ่ ก้าอี้
โต๊ ะ ท� ำ งานของซู เ นี่ ย นชิ น กั บ อาจารย์ ห ลี่ อ ยู ่ ติ ด กั น และหั น หน้ า
เข้าหากัน ด้วยเหตุนี้ตอนนี้ทั้งสองคนจึงหันหน้าเข้าหากันพอดี
ซังอูเ๋ ยียนเริม่ ฟุบและเหม่อลอยอยูท่ โี่ ต๊ะอีกครัง้ ส่วนซูเนีย่ นชินก็หยิบ
หนังสืออักษรเบรลล์เล่มหนึ่งออกมาจากลิ้นชักอย่างเรียบร้อย เปิดไปถึง
หน้าที่มีที่คั่นหนังสืออยู่แล้วจึงเริ่มอ่าน ทั้งสองมือของเขาวางราบอยู่บน
หน้ากระดาษ เคลื่อนจากซ้ายไปขวาอย่างเป็นจังหวะสม�่ำเสมอ
นีเ่ ป็นคาบเรียนทีส่ ี่ อาจารย์อกี สองคนเมือ่ สักครูน่ ไี้ ปสอนแล้ว อาจารย์
ทีไ่ ม่มคี าบสอนก็กลับบ้านกันหมด ในห้องพักครูจงึ เหลือเพียงพวกเขาทัง้ คู่
ซูเนีย่ นชินยังไม่ได้กลับไปเพราะว่าอาจารย์หลีบ่ อกว่าจะใช้เวลาสักพัก ไม่ได้
บอกว่าจะใช้เวลาทัง้ คาบ ดังนั้นไม่แน่ว่าเธออาจจะพูดจบก่อนก็ได้ และเขา
* เทศกาลหยวนตั้น คือวันที่ 1 เดือนมกราคม หยวนตั้น แปลว่ารุ่งอรุณแรก วันที่ 1 มกราคมก็คือวันแรกของปี
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จะได้ไปสอนต่อ
ฝนทีน่ อกหน้าต่างค่อยๆ ตกหนักขึน้ เรือ่ ยๆ สาดลงบนกระจกเสียงดัง
เปาะแปะ
ซังอู๋เยียนที่ไม่มีอะไรท�ำก็หาหนังสืออ่านจากโต๊ะของอาจารย์อู๋ที่อยู่
ข้างๆ อาจารย์อเู๋ ป็นอาจารย์สอนภาษา จึงมีแต่หนังสือประกอบการสอนภาษา
วางอยู่ ตรงบริเวณรอยพับเป็น 'ตรอกชุดด�ำ' ของหลิวอวี่ซีพอดี ซังอู๋เยียน
สนใจค�ำศัพท์ทใี่ ช้ในบทกวีมาตัง้ แต่เด็ก ก่อนหน้านีท้ บี่ า้ นของเว่ยเฮ่ามักจะ
เปิดเทปเสียงอ่านของ 'กวีสามร้อยบทแห่งราชวงศ์ถัง' อยู่เสมอ ผลลัพธ์
ก็คอื เธอทีฟ่ งั อยูท่ บี่ า้ นข้างๆ ก็ฟงั จนจ�ำได้ซำ�้ ยังท่องได้อย่างคล่องแคล่ว แต่
เว่ยเฮ่ากลับท่องไม่ได้
บทกวี 'ตรอกชุดด�ำ' เธอเองก็ท่องได้ เพียงแต่ว่าจ�ำได้ไม่แม่นนัก
ด้วยเหตุนขี้ ณะอ่านหนังสือไปก็อดไม่ได้ทจี่ ะใช้ปากท่องไปเงียบๆ "ดอกไม้ปา่
ริมสะพานหงส์แดง แสงอาทิตย์อสั ดงส่องเฉียงตรอกชุดด�ำ นางแอ่นหน้าโถง
หวังเซี่ยแต่เก่าก่อน โผบินร่อนสู่ครอบครัวสามัญชน"
เพราะว่าตอนมัธยมปลายเรียนสายวิทยาศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย
ก็เรียนสาขาจิตวิทยาการศึกษา จึงไม่ได้สัมผัสกับบทกวีโบราณแบบนี้
มานานหลายปี จูๆ่ ก็เลยนึกถึงเรือ่ งในอดีตบางเรือ่ งขึน้ มา ยากทีจ่ ะไม่ถอนใจ
ออกมาด้วยความหดหู่ ทั้งยังอดไม่ได้ที่จะท่องซ�้ำอีกครั้ง
เสียงที่เธออ่านบทกวีเบามากๆ แทบจะเรียกได้ว่าพึมพ�ำกับตัวเอง
หากอยู่ห่างออกไปไกลหลายก้าวก็ไม่มีทางได้ยิน แต่ว่าซูเนี่ยนชินที่นั่งอยู่
ตรงกันข้ามกับเธอกลับได้ยินอย่างชัดเจน
เมื่อเธอท่องไปถึง 'แสงอาทิตย์อัสดงส่องเฉียงตรอกชุดด�ำ' ท่อนนี้
ในที่สุดซูเนี่ยนชินก็อดไม่ได้ที่จะบอกว่า "ตัวอักษรนี้อ่านว่าสยา"
"คะ? อะไรนะคะ" ซังอู๋เยียนมึนงง
"อูอีก่างโข่วซีหยางสยา"*
* เป็นค�ำอ่านภาษาจีนของประโยค 'แสงอาทิตย์อัสดงส่องเฉียงตรอกชุดด�ำ'
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"ซีหยางเสียชัดๆ เลยนี่คะ" ซังอู๋เยียนขมวดคิ้ว เตรียมตัวยื่นหนังสือ
ไปตรงหน้าเขา ให้เขาได้เห็นกับตา ว่าในหนังสือเขียนตัวอักษร 'เสีย'
ที่มาจากค�ำว่าเฉเฉียง แต่ว่าแสดงท่าทางออกมาได้เพียงครึ่งหนึ่งก็เก็บ
กลับไปเงียบๆ
"ผมรูว้ า่ เป็นเสีย แต่วา่ กวีทอ่ นนีค้ วรจะอ่านว่าสยา เสียงทีส่ อง" ขณะที่
ซูเนี่ยนชินกล่าวอยู่นั้นก็ย่นหน้าผากไปด้วย เผยให้เห็นถึงความเย่อหยิ่ง
ปกติแล้วเขาเป็นคนไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นมาโดยตลอด แต่ตอนนั้น
กลับแก้ไขให้ซังอู๋เยียนเสียยืดยาว เพราะได้ยินเธอท่องว่าเสียแล้วเสียอีก
อยู่ข้างหูซ�้ำไปซ�้ำมา ภายในใจจึงอดกลั้นจนถึงขีดสุด
"อ๊ะ?" ใบหน้าของซังอู๋เยียนแสดงความอึดอัดใจในทันที เธอกล่าว
แก้ตัวน�้ำขุ่นๆ "ไม่ใช่หรอกมั้งคะ ตอนที่ฉันเรียนหนังสือมันก็อ่านว่าเสีย
นีน่ า"
ซูเนี่ยนชินขี้เกียจจะสนใจเธอแล้ว
ปกติก็เรียนศิลปะได้ไม่ดีอยู่แล้ว คราวนี้ดันมาขายขี้หน้าไปถึง
ครอบครัวคุณยายนู่นแน่ะ ซังอู๋เยียนกัดริมฝีปาก รีบร้อนคิดจะกล่าวอะไร
เพื่อเป็นการกู้หน้า
"ตอนที่ฉันเรียนปีสองยังเคยไปสถานที่ที่เรียกว่าตรอกชุดด�ำด้วย
นะคะ" เธอกล่าวไปก็เหลือบมองซูเนี่ยนชินไปด้วย ก็พบว่าความเร็วที่เขา
อ่านอักษรเบรลล์ชา้ กว่าเมือ่ ครูน่ ไี้ ปมากโข อาจเป็นเพราะว่าก�ำลังฟังค�ำพูด
ของเธออยู่ ฉะนั้นเธอจึงค้นหาความทรงจ�ำที่น่าสนใจเกี่ยวกับตรอกชุดด�ำ
ด้วยความรีบร้อน
"ได้ยนิ ไกด์นำ� เทีย่ วบอกฉันถึงได้รวู้ า่ ทีจ่ ริงแล้วหวังซีจอื และหวังเซีย่ นจือ*
ก็คอื หนึง่ ในหวังเซีย่ ทีอ่ ยูใ่ นตรอกชุดด�ำนีเ่ อง อีกทัง้ หวังเซีย่ นจือก็เจ้าชูเ้ สียจน
สมควรตาย ยังจะสร้างต�ำนานท่าเรืออะไรนั่นขึ้นมาอีก"
ซูเนีย่ นชินเอ่ยเสริม "เรียกว่าท่าเรือใบท้อ แต่วา่ หวังเซีย่ ทีอ่ ยูใ่ นกลอน
* หวังซีจอื และหวังเซีย่ นจือ คือนักอักษรศิลป์เลือ่ งชือ่ ในสมัยราชวงศ์จนิ้ ตะวันออก ซึง่ หวังซีจอื คือบิดาของหวังเซีย่ นจือ
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บทนี้ไม่ได้กล่าวถึงหวังคนรองหรอกนะ"
"เหรอคะ ถ้างั้นใครล่ะคะ"
"หวังเต่า"
"อยู่ในสมัยเดียวกันทั้งหมดเลยเหรอคะ"
"เป็นญาติกันน่ะ"
ไม่รู้ว่าวันนี้เขาอารมณ์ดีเป็นพิเศษ หรือว่าสนใจเรื่องที่ซังอู๋เยียน
พูดขึ้นมาจริงๆ กันแน่ ซูเนี่ยนชินเกิดใช้น�้ำเสียงปกติตอบรับค�ำพูดของเธอ
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ซังอูเ๋ ยียนหัวเราะหึๆ "แต่วา่ ฉันไม่รจู้ กั หวังเต่าน่ะค่ะ ดังนัน้ ก็เลยรูส้ กึ ว่า
เรื่องราวระหว่างหวังเซี่ยนจือกับเถาเยี่ย* สนุกมากๆ เลย"
และแล้วมือของซูเนี่ยนชินก็หยุดชะงักจากอักษรเบรลล์ทันที เขา
เงยหน้าขึน้ สายตาตกกระทบอยูท่ ใี่ ดทีห่ นึง่ ไม่รวู้ า่ ก�ำลังคิดอะไรอยู่ ดูคอ่ นข้าง
เหม่อลอย ผ่านไปสักครู่ความสนใจของเขาก็กลับไปที่หนังสือดังเดิม
บรรยากาศกลับมาอยู่ในภาวะเงียบงันอีกครั้ง ราวกับว่าการสนทนา
เมื่อครู่นี้ไม่ได้เกิดขึ้น ใกล้จะเที่ยงแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการนั่งรถในชั่วโมง
เร่งด่วน ซังอู๋เยียนก็เลยตัดสินใจว่าจะเก็บของแล้วกลับไปก่อน เมื่อมาถึง
ชั้นล่าง เธอก็มองไปบนฟ้า ครุ่นคิดอยู่สักครู่ก็ย้อนกลับไปที่ห้องพักครู
อีกครัง้
เธอเดินไปที่ถังใบเล็กริมหน้าต่าง หยิบร่มของซูเนี่ยนชินขึ้นมา แล้ว
วางไว้ที่ข้างมือของเขา "ร่มของคุณ อย่าลืมเอาไปด้วยนะคะ ฝนยังตก
อยู่เลย"
เธอเป็นคนช่วยเขาวางของ หากไม่เอามาคืนเขา เขาต้องหาไม่เจอแน่
(5)
ซังอู๋เยียนอยู่ที่โรงเรียนได้ไม่ถึงสองอาทิตย์ ก็ตัวติดสนิทสนมกับ
* เถาเยี่ย แปลว่าใบท้อ ค�ำเดียวกับ 'ท่าเรือใบท้อ'

Page Crush �����������������������.indd 51

6/21/22 3:15 PM

52

Crush รักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอ

อาจารย์เสี่ยวหวังที่เพิ่งถูกส่งตัวมาเมื่อปีก่อน
"เขาไม่ใช่ครูของทีน่ นี่ ะ่ " เสีย่ วหวังกล่าวขึน้ มาตอนทีพ่ ดู ถึงซูเนีย่ นชิน
"คะ?"
"เดิมทีอาจารย์เจิ้งที่สอนอักษรเบรลล์คลอดลูกก็เลยลาคลอดไป
อาจารย์สวีกป็ ลดเกษียณ ตอนแรกโรงเรียนจะกลับมาจ้างเธออีก แต่สดุ ท้าย
เธอต้องไปเลีย้ งหลานทีต่ า่ งเมือง ก็เลยขาดครูสอนอักษรเบรลล์ ผูอ้ ำ� นวยการ
เผยสนิทสนมกับอาจารย์ซูพอดี จึงให้เขาเข้ามาสอนแทน เห็นอย่างนี้
ก็สอนแทนมาได้ครึ่งปีแล้วล่ะมั้ง"
"งั้นตอนแรกเขาท�ำงานอะไรเหรอคะ สอนหนังสืออยู่ที่อื่นเหรอ"
"ไม่รสู้ "ิ เสีย่ วหวังส่ายหน้า "เขาไม่เคยพูดคุยกับพวกเรามาก่อนเลยน่ะ"
"อ๋อ"
"แต่ว่าตาเขาเป็นแบบนี้ จะท�ำอะไรได้ล่ะ" เสี่ยวหวังถามกลับ
ซังอู๋เยียนยักไหล่ ประเดี๋ยวก็หมุนปากกาเซ็นชื่อในมือเป็นครั้งคราว
ความคิดล่องลอยไปอยู่ที่อื่น
ตอนที่เธอเรียนประถมก็ไม่ได้มีรูปร่างสูง ทุกๆ เทอมเวลาที่เรียงแถว
เล่นกีฬาก็มกั จะยืนอยูค่ นท้ายๆ ของแถวหน้าสุดเสมอ ไม่วา่ จะออกก�ำลังกาย
ตามวิทยุกระจายเสียงหรือว่าเรียนวิชาพละ คนที่ยืนอยู่ติดกันกับเธอก็มัก
จะเป็นหวงเสี่ยวเยี่ยน เมื่อคนตัวเล็กทั้งสองมาเจอกันก็พลันดูมีชีวิตชีวา
พอดีวา่ บ้านของหวงเสีย่ วเยีย่ นอยูไ่ ม่ไกลจากบ้านของเธอ ก็เลยนัดกันตลอด
ว่าจะกลับบ้านด้วยกัน ถ้าเธอถูกรังแก หวงเสี่ยวเยี่ยนก็มักจะออกหน้า
แทนเธอเสมอ ดังนั้นหลังจากจบประถมมาได้หลายปี ทั้งสองคนก็ยังคง
แทบจะตัวติดกันอยู่ดี
มีอยู่ปีหนึ่ง ทุกครั้งตอนที่เธอกับหวงเสี่ยวเยี่ยนกลับบ้านก็จะเจอกับ
พี่ชายตาบอดคนหนึ่งอยู่ที่ป้ายรถโดยสารเป็นประจ�ำ แม้ว่าตาทั้งสองข้าง
จะมืดบอด แต่ก็ไม่ได้กระทบกับทัศนคติในการใช้ชีวิตของเขาเลยสักนิด
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เพราะว่าเขาหน้าตาดีสุดๆ อีกทั้งสีหน้ายังมีไมตรีชวนให้อยู่ใกล้ บางครั้ง
บางคราวก็จะมีคนทีร่ อรถอยูด่ ว้ ยกันเข้าไปพูดคุยด้วยก่อนบ้าง แสดงความ
เป็นห่วงเป็นใยเขา หรือไม่ก็ช่วยเหลือเขา หวงเสี่ยวเยี่ยนเองก็เป็นหนึ่ง
ในนั้น
นิสัยของหวงเสี่ยวเยี่ยนก็คือมองโลกในแง่ดี เข้ากับคนง่าย คุยเก่ง
ซังอู๋เยียนเองก็อยากถามเขามาตลอดว่า 'ถ้ามองไม่เห็นมาตั้งแต่เกิดล่ะ
หากคนอื่นบอกว่าสีฟ้าหรือว่าสีแดง คุณจะรู้ว่าสีนั้นมีลักษณะแบบไหน
ยังไง' เธอเคยเรียนเรือ่ งตาบอดสีแดงและสีเขียวในวิชาชีววิทยา จึงรูว้ า่ มีคน
บางจ�ำพวกแยกสีแดงและสีเขียวไม่ออก เมือ่ มองดูแล้วก็เป็นสีเหมือนๆ กัน
ฉะนัน้ เธอจึงสงสัยมาตลอดว่าถ้าเป็นคนตาบอดสนิท จะสัมผัสถึงสีสนั
ได้อย่างไร
แต่ว่าซังอู๋เยียนไม่เคยกล้า จนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ตามที ซังอู๋เยียน
ไม่เคยพูดกับเขามาก่อน
ตอนเด็กๆ ซังอูเ๋ ยียนนิสยั แตกต่างจากตอนนีอ้ ยูบ่ า้ ง อยูท่ บี่ า้ นหัวเราะ
เฮฮาไม่กลัวใคร แต่ว่าเพียงแค่ออกไปข้างนอกก็เหี่ยวแห้งเสียอย่างนั้น
คุณลุงคุณป้าทีอ่ ยูน่ อกบ้าน เพือ่ นหรือว่าคุณครู เพียงแค่ถามค�ำถามกับเธอ
กะทันหันตอนที่เธอยังไม่ทันได้เตรียมความคิด ใจของเธอก็จะเต้นเป็น
กลองรัวในทันที จากนั้นเวลาพูดจาก็จะเริ่มติดอ่าง
ถ้าใช้ค�ำพูดของแม่ซังอู๋เยียนก็คือไม่สง่างามและภูมิฐานเอาเสียเลย
มิหน�ำซ�้ำยังไม่ใช่คนปากหวาน สรุปก็คือไม่ชวนให้คนรักใคร่ชอบพอ
หวงเสี่ยวเยี่ยนอยู่ชั้นประถมปีที่หกก็มีปรัชญาความรักเป็นของ
ตัวเองแล้ว นั่นก็คือสิ่งที่รักที่ชอบ ก็ต้องกล้าที่จะช่วงชิงมาให้ได้ ตอนนั้น
ในห้องเรียนก็ใช่ว่าจะไม่มีคนเป็นแฟนกัน ทุกคนยังไม่รู้ความ แต่ถ้าหากมี
เด็กหญิงและเด็กชายคนไหนหยอกล้อกันหลังเลิกเรียนบ่อยเข้าๆ ก็จะเกิด
เป็นข่าวลือ
ซังอู๋เยียนค่อนข้างเก็บตัว แต่ก็ไม่ได้ทึ่ม เธอดูออกว่าหวงเสี่ยวเยี่ยน
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เองก็มีความคิดเป็นอย่างอื่นกับพี่ชายตาบอดคนนั้นอยู่เหมือนกัน
ต่อมาหวงเสีย่ วเยีย่ นจะกลับไปเรียนมัธยมต้นทีโ่ รงเรียนจือ่ ตี*้ โรงเรียน
จื่อตี้อยู่ค่อนข้างไกลจากตัวเมือง หวงเสี่ยวเยี่ยนเองก็ไม่สามารถถือโอกาส
ดึงตัวเธอเดินผ่านป้ายรถโดยสารนั่นได้อีก เพียงแต่บางครั้งบางคราว
ซังอู๋เยียนก็ยังสามารถเจอพี่ชายตาบอดคนนั้นได้ รอยยิ้มที่ผ่านไปหลายปี
ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงยังคงประทับอยู่บนใบหน้าของเขา
เมื่อซังอู๋เยียนมาถึงโรงเรียนใหม่ แรกเริ่มคุณแม่ซังก็ยังรับฟังที่เธอ
พร�่ำพูดถึงหวงเสี่ยวเยี่ยนอยู่ร�่ำไป เพียงเพราะว่ากลุ่มเวรกวาดพื้นของ
พวกเธอมีผชู้ ายบางคนไม่ยอมกวาด ท�ำให้พวกเธอทุกคนต้องแบ่งหน้าทีก่ นั
คนละมากๆ มิหน�ำซ�้ำยังไม่กล้าบอกอาจารย์อีก
'ถ้าเสี่ยวเยี่ยนอยู่ล่ะก็ จะต้องไม่มีทางจบแบบนี้แน่' ซังอู๋เยียนกล่าว
ด้วยความกลัดกลุ้ม
'งั้นลูกก็ไปบอกอาจารย์สิ' คุณแม่ซังเอ่ยปาก
'หนูเหรอคะ ไม่เอาด้วยหรอก'
หรือไม่เธอต้องรวบรวมการบ้านวิชาเลข แต่มเี พือ่ นบางคนไม่ยอมส่ง
เธอจึงรายงานชื่อให้กับอาจารย์ สุดท้ายก็ท�ำเสียจนเพื่อนในห้องคนนี้
ชักสีหน้าใส่ซังอู๋เยียนไปทั้งอาทิตย์
'ถ้าเสีย่ วเยีย่ นอยูล่ ะ่ ก็ จะต้องช่วยหนูเอาคืนแน่' ซังอูเ๋ ยียนเริม่ พร�ำ่ บ่น
กับตัวเอง
แต่นานวันเข้าช่วงเวลาทีซ่ งั อูเ๋ ยียนพูดถึงหวงเสีย่ วเยีย่ นก็คอ่ ยๆ ลดน้อย
ลงเรือ่ ยๆ โรงเรียนของทัง้ สองห่างไกลกัน ตอนนัน้ คนทีใ่ ช้โทรศัพท์กม็ ไี ม่มาก
ติดต่อกันน้อยลง เจอหน้ากันน้อยลง มิตรภาพที่สั่งสมมาเป็นเวลาหกปี
ก็ดูเหมือนจะค่อยๆ จืดจางลงในกาลเวลาที่ผ่านไปเหมือนกับสายน�้ำ
ท้ายที่สุดซังอู๋เยียนก็ลืมเรื่องที่เดือนมิถุนายนของทุกปีจะต้องขอ
* โรงเรียนจื่อตี้ เป็นโรงเรียนส�ำหรับบุตรหลานของแรงงานที่โยกย้ายข้ามถิ่นที่ครอบครัวไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้พัก
อาศัยในท้องที่
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เงิ น เล็ ก ๆ น้ อ ยๆ จากแม่ ล ่ ว งหน้ า เพื่ อ เตรี ย มของขวั ญ วั น เกิ ด ให้ กั บ
หวงเสี่ยวเยี่ยน
จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งซังอู๋เยียนไปซื้อรองเท้ากับแม่ เจอกับแม่ของ
หวงเสีย่ วเยีย่ นทีห่ น้าประตูทางเข้า คุณแม่หวงใบหน้าซีดเซียว ตอนทีซ่ งั อูเ๋ ยียน
เรียกอีกฝ่ายนัน้ เธอก�ำลังรอสัญญาณไฟจราจร มองหน้าซังอูเ๋ ยียนอยูเ่ นิน่ นาน
ถึงได้สติแล้วยิม้ ให้ ท�ำนองว่ารูส้ กึ คุน้ หน้า แต่ลมื ไปแล้วว่าซังอูเ๋ ยียนชือ่ อะไร
'คณุ ป้าหลี่ หนูชอื่ ซังอูเ๋ ยียนค่ะ เป็นเพือ่ นสมัยประถมของเสีย่ วเยีย่ นไงคะ'
'อ๋อ ประเดีย๋ วเดียวก็ตวั สูงขนาดนีแ้ ล้วนะ' คุณแม่หวงพยักหน้า แล้วยิม้
ให้คุณแม่ซังอีกครั้งหนึ่ง
พวกแม่ๆ ธรรมดาแล้วก็เป็นอย่างนี้ มักจะรู้สึกว่าลูกของตัวเอง
เลี้ยงยาก ส่วนลูกของคนอื่นแป๊บเดียวก็เติบโตแล้ว
'เสี่ยวเยี่ยนสบายดีไหมคะ ไม่ได้เจอเธอนานเลย' ซังอู๋เยียนถามอีก
ไม่ถามก็ดอี ยูห่ รอก แต่เพียงถามออกมา คุณแม่หวงก็ไม่ตอบอยูเ่ ป็น
นานสองนาน แต่ว่าดวงตากลับแดงไปหมด
'เสี่ยวเยี่ยน...' เธอเบือนหน้าหนี 'เสี่ยวเยี่ยนป่วยน่ะ' กล่าวจบน�้ำตา
ก็ไหลเผาะลงมา
หวงเสี่ยวเยี่ยนเป็นมะเร็งในสมอง
ตรวจเจอเมือ่ สามอาทิตย์กอ่ น ส่งตัวไปรักษาทีป่ กั กิง่ แล้ว ทีค่ ณุ แม่หวง
กลับมาที่บ้านคราวนี้ก็หยิบยืมเงินไปทั่วสารทิศ
หลังจากแยกจากกัน ซังอู๋เยียนเดินไปได้หลายเมตรก็อดไม่ได้ที่จะ
หันกลับมา เห็นคุณแม่หวงรีบร้อนเดินผ่านฝูงชน สักพักหนึ่งก็แยกไม่ออก
ว่าเป็นเงาร่างไหนกันแน่
ก่อนหน้านี้เสี่ยวเยี่ยนชอบบ่นว่า 'ปวดหัว'
ตอนทีซ่ งั อูเ๋ ยียนร้องไห้งอแงอย่างไม่มเี หตุผลอยูท่ บี่ า้ น ก็มกั จะได้ยนิ
แม่ฟ้องพ่อว่า 'ลูกของคุณเอะอะจนฉันปวดหัวไปหมดแล้ว' ฉะนั้นเธอเลย
ไม่รู้ว่าปวดหัวมีอาการแบบไหน เธอเองก็ไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดว่า

Page Crush �����������������������.indd 55

6/21/22 3:15 PM

56

Crush รักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอ

มะเร็งสมองเป็นโรคอะไรกันแน่
แต่ว่าเด็กอายุสิบกว่าขวบกลับรู้ว่ามะเร็งเป็นโรคที่พรากชีวิตคน
สู่ความตาย
เธอกลับมาที่บ้านก็หดหู่เสียไม่มี ผู้ใหญ่เรียกไปกินข้าวหลายครั้งเธอ
ก็ไม่ได้ยนิ สุดท้ายคุณพ่อซังต้องไปลากตัวเธอออกมานัง่ ทีโ่ ต๊ะกินข้าว ถึงได้
พบว่าซังอู๋เยียนน�้ำตาไหลพราก
ผูใ้ หญ่ทงั้ สองคนอดไม่ได้ทจี่ ะสบตากัน จากนัน้ จึงถอนหายใจออกมา
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ต่อมาคุณพ่อซังก็ไปที่บ้านของหวงเสี่ยวเยี่ยน
เป็นเพื่อนซังอู๋เยียน พอดีว่าคุณย่าของเธอก�ำลังหุงข้าว เมื่อซังอู๋เยียน
ได้รับสัญญาณจากผู้เป็นพ่อ ก็ส่งซองจดหมายกระดาษคราฟต์ในมือให้กับ
คุณย่าหวง ทักทายกันไม่กี่ค�ำก็จากไป
ในซองจดหมายบรรจุเงินอยู่ปึกหนึ่ง เป็นเงินเดือนที่คุณพ่อซังเพิ่งจะ
ถอนออกมาจากธนาคาร
หนึง่ ปีผา่ นไป เมือ่ หวงเสีย่ วเยีย่ นเสร็จสิน้ จากการรักษาตัวก็กลับมายัง
เมือง B ซังอู๋เยียนดีใจแทบเป็นแทบตาย ส่วนบรรดาผู้ใหญ่ต่างก็รู้ว่าการ
ผ่าตัดไม่อาจกอบกู้สิ่งใดได้ เซลล์มะเร็งยังคงแพร่กระจายต่อไป
เมือ่ ปิดเทอมเธอก็ไปทีบ่ า้ นของหวงเสีย่ วเยีย่ น ครอบครัวหวงอาศัยอยู่
บนอาคารติดถนนในเขตเมืองทีค่ กึ คัก ซังอูเ๋ ยียนสะพายกระเป๋าหอบแฮกๆ
วิ่งพรวดขึ้นไป พอดีเห็นหวงเสี่ยวเยี่ยนนั่งยองๆ พัดไฟหน้าเตาถ่านหิน
รังผึ้งอยู่ที่หน้าบ้าน เตาไฟดับมอดไปเมื่อตอนเที่ยง ตอนนี้ยังจุดไม่ติด
ทั่วทั้งทางเดินตลบอบอวลไปด้วยควันไฟแสบจมูก
มือข้างหนึ่งของหวงเสี่ยวเยี่ยนพัดจุดไฟ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งปิดจมูก
เอาไว้ เธอถูกควันรมใส่เสียจนน�้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลา
'เสี่ยวเยี่ยน!' ซังอู๋เยียนเรียกขึ้นครั้งหนึ่ง
หวงเสี่ ยวเยี่ยนได้ยิน เสียงเรียกก็หัน หน้าไปหา เมื่อเห็นว่าเป็น
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ซังอู๋เยียนก็หัวเราะแหะๆ
ขณะเดียวกันผู้ชายวัยกลางคนที่อยู่ข้างในก็ยื่นหน้าออกมาดู ในมือ
อุม้ เด็กทารกด้วยความระมัดระวัง ซังอูเ๋ ยียนเคยเห็นผูช้ ายวัยกลางคนคนนี้
มาก่อน เขาเป็นพ่อของหวงเสี่ยวเยี่ยน ส่วนทารกคนนั้นเธอกลับไม่รู้จัก
'นเี่ ป็นน้องสาวของฉันเองแหละ เพิง่ จะอายุได้สองเดือน' หวงเสีย่ วเยีย่ น
หัวเราะ
ซังอู๋เยียนเบิกตากว้างแล้วเอ่ยถาม 'น้องแท้ๆ เลยเหรอ' เธอรู้ว่า
คุณพ่อหวงท�ำงานในโรงงานและเหมือง การมีลูกมากกว่าที่รัฐบาลก�ำหนด
จะต้องออกจากงาน
'กน็ อ้ งแท้ๆ น่ะสิ หรือว่าเราสองคนหน้าตาไม่เหมือนกัน' หวงเสีย่ วเยีย่ น
กล่าว
ซังอู๋เยียนอยู่กินข้าวที่บ้านหวงจนดึกดื่น จนกระทั่งพ่อของเธอมารับ
ถึงได้กลับไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ ตอนที่เดินไปถึงใต้อาคาร คุณแม่ซัง
ก็เอ่ยขึ้นมาทันที 'คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เหลือเกินจริงๆ นะ ลูกยังไม่ทันดีขึ้น
ก็คลอดลูกคนที่สองออกมาซะแล้ว!'
คุณพ่อซังช�ำเลืองมองลูกสาว จากนัน้ ก็ชกั สีหน้าใส่ภรรยา เป็นสัญญาณ
ให้รู้ว่าอย่าได้พูดต่อ
แต่ว่าประโยคนี้ประโยคเดียวกับใบหน้ายิ้มแย้มซูบตอบจนเหลือแค่
ผิวหนังที่เปรอะเปื้อนไปด้วยขี้เถ้า เพราะไม่ทันระวังจากทางเดินในอาคาร
เมื่อครู่นี้กลับประทับอยู่ในความทรงจ�ำของซังอู๋เยียน
หลายเดือนผ่านไป วันหนึ่งซังอู๋เยียนก็ได้ข่าวการเสียชีวิตของ
หวงเสี่ยวเยี่ยนขณะอยู่ที่บ้าน
วันนั้นก็อยู่ภายใต้บรรยากาศที่ฝนตกครึ้มไม่ขาดสายอย่างนี้เช่นกัน
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บทที่

3

พ่ อของลูก

(1)
ชัว่ พริบตาก็ถงึ ฤดูหนาวแล้ว ซังอูเ๋ ยียนกลับมายังบ้านเกิดอย่างเมือง B
หลังจากที่สอบเข้าปริญญาโทเสร็จเรียบร้อยแล้ว
"ลูกสอบเป็นยังไงบ้าง" คุณแม่ซังถามค�ำถามนี้ขึ้นมา
"ไม่รู้สิคะ ไม่รู้จริงๆ ค่ะ"
"อะไรที่เรียกว่าไม่รู้ล่ะ"
"หนูไม่ใช่อาจารย์ตรวจข้อสอบ หนูจะรู้ได้ยังไงล่ะคะ"
"งั้นก็ดูท่าว่าจะสอบได้ไม่ดี"
"ค่ะ ถือว่าเป็นแบบนั้นก็แล้วกัน" เธอฉวยโอกาสโจมตีกลับไป
ก็สอบได้ไม่ดจี ริงๆ นัน่ แหละ วิชาสุดท้ายนัน่ เธอก็ไม่ได้เข้าสอบด้วยซ�ำ้
ไม่รู้ว่าอย่างไร จู่ๆ ก็รู้สึกว่าการเรียนหนังสือช่างน่าเบื่อ ไม่อยากสอบเข้า
ปริญญาโทแล้ว อีกอย่างเธอก็ไม่ได้ทบทวนเลยแม้แต่นิดเดียว วิชาหลัก
ก็ยังพอได้อยู่ มีแต่วิชาภาษาอังกฤษที่ไปไม่รอดแน่ๆ
บทสนทนาระหว่างสองแม่ลูกซ�้ำไปซ�้ำมาอยู่หลายรอบเช่นนี้ ในที่สุด
ก็เลิกพูดเรื่องนี้กันไป
โปรแกรมฉลองเทศกาลก็มแี ค่ดทู วี อี ยูท่ บี่ า้ น ออกไปฉลองกับเพือ่ นๆ
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หรือไม่ก็ไปเยี่ยมญาติกับพ่อแม่ เวลาว่างที่เหลือค่อยเดินเล่นให้ทั่ว
วันที่สามเดือนแรกตามปฏิทินจันทรคติ เธอได้รับโทรศัพท์ว่าเพื่อน
สมัยมัธยมต้นต่างกลับมากันหมด คืนนี้จะออกมารวมตัวกัน
"สวี่เชี่ยนก็มาด้วยนะ เมื่อก่อนพวกเธอดีต่อกันที่สุดเลยไม่ใช่หรือไง"
หัวหน้าห้องยุยง
"ช่างมันดีกว่าน่า"
"เร็วเข้า พวกเรารอเธออยู่นะ"
กิจกรรมขณะพบปะเพือ่ นเก่าเป็นสูตรตายตัว กินข้าว ร้องคาราโอเกะ
ทุกคนพูดคุยกันถึงเรื่องเก่าๆ แล้วก็เรื่องราวในช่วงนี้ บางคนหวานชื่น
เป็นพิเศษก็พาครอบครัวมาด้วย
ซังอู๋เยียนลงจากรถเมล์ได้ก็เลี้ยวเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ที่
ปากทางร้านหม้อไฟเพือ่ ซือ้ หมากฝรัง่ ตอนทีอ่ อกมาก็แกะเปลือกหมากฝรัง่
พลางเดินไปข้างหน้า ไม่กี่ก้าวก็เห็นคนสองคนก�ำลังเตรียมเข้าไปในร้าน
หม้อไฟเช่นกัน
สองคนนั้นก็คือเว่ยเฮ่าและสวี่เชี่ยน
เว่ยเฮ่าเห็นซังอู๋เยียนก็นิ่งอึ้งไปเช่นกัน
"อู๋เยียน..." เขากล่าว
ซังอู๋เยียนแน่นิ่งอยู่สักพัก เตรียมจะหันหลังจากไป
"ซังอู๋เยียน!" สวี่เชี่ยนกลับตะโกนขึ้นเสียงดัง เรียกซังอู๋เยียนเอาไว้
จากนั้นก็เดินมาข้างหน้าด้วยท่าทีจริงจัง "เธอจะหลบอะไรน่ะ"
"ฉันไม่ได้หลบอะไร ทางนี่ไม่ใช่ของเธอสักหน่อย จะเดินหน้าหรือ
ถอยหลังมันก็เรื่องของฉัน" ซังอู๋เยียนกล่าว
เว่ยเฮ่ายืนคั่นอยู่ตรงกลาง ไม่รู้จะท�ำอย่างไรดี
"เธอเลิกท�ำท่าทีเหมือนว่าฉันกับเว่ยเฮ่าท�ำผิดต่อเธอสักที" สวี่เชี่ยน
กล่าว "รู้ไว้ด้วยสิว่าระหว่างพวกเราสามคนน่ะ เธอนั่นแหละเป็นมือที่สาม"
ซังอู๋เยียนยิ้มเย็น ถอยออกไปได้สองสามก้าวก็จากไป
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เธอเพิง่ จะออกมาจากบ้าน หากเพียงครึง่ ชัว่ โมงก็กลับเข้าไปล่ะก็ แม่
จะต้องซักไซ้ไล่เลียงเอาแน่ๆ เพราะฉะนัน้ เธอจึงเดินหาร้านขายของกินเล่น
เพื่อฆ่าเวลา
ตอนนีเ้ ป็นชัว่ โมงเร่งด่วนของช่วงเวลากินข้าวพอดี อีกทัง้ ร้านนีเ้ ดิมที
ก็ขายดีอยู่แล้ว ลูกค้าทั้งในและนอกทั้งสามชั้นแน่นขนัดเป็นปลากระป๋อง
ไม่ง่ายเลยกว่าซังอู๋เยียนจะเบียดเสียดเข้าไปได้ แล้วสั่งบะหมี่มาชามหนึ่ง
ภายในร้านเปิดวิทยุไว้เสียงดังลัน่ ก�ำลังออกอากาศข้อมูลการคมนาคม
ในช่วงเวลานีอ้ ยูพ่ อดี ถ้าคนทีส่ นิทสนมกันกินกันไปคุยกันไปแล้วล่ะก็ จะต้อง
ตะโกนออกมาอีกฝ่ายจึงจะได้ยิน
กินไปได้ครึ่งชาม สถานีก็เปิดเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมา แม้ว่าสถานที่
จอแจอย่างนี้จะแยกแยะอะไรได้ไม่ชัดเจนนัก แต่ว่าเธอเคยฟังเพลงนี้
มาก่อน พูดให้ถกู ก็คอื เป็นเพลงทีซ่ เู นีย่ นชินเล่นเมือ่ คราวก่อนในห้องเปียโน
แม้วา่ ขณะนีจ้ ะเปลีย่ นไปเป็นเครือ่ งดนตรีชนิดอืน่ ซ�ำ้ ยังมีเนือ้ ร้องให้คนร้อง
ออกมา แต่ว่าเธอก็จ�ำได้
ประทับตราตรึงอยู่ในใจเลยล่ะ
เธอนับถือคนทีเ่ ล่นดนตรีเป็นมาโดยตลอด นับประสาอะไรกับคนตาบอด
ทีส่ ามารถบรรเลงเปียโนได้ชำ� นาญขนาดนี้ หากบอกว่าตอนทีฟ่ งั อยูเ่ พียงแค่
แฝงไว้ดว้ ยสไตล์จนี แล้วล่ะก็ ตอนนีเ้ พลงต้นฉบับทีป่ ล่อยออกมาจากสถานี
ก็แทบจะเป็นเพลงที่แฝงไว้ด้วยสไตล์โบราณสุดๆ เชียวล่ะ
"เมื่อสักครู่นี้เพลงที่คุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันเป็นเพลงใหม่ล่าสุด
ของสวีกวนกัว มีชื่อว่า 'นางแอ่นบนคอน' " ผู้จัดรายการกล่าว
เมื่ อ ซั ง อู ๋ เ ยี ย นกิ น อิ่ ม ไปมื้ อ หนึ่ ง มื อ ทั้ ง สองข้ า งก็ ส อดเข้ า ไปใน
เสื้อกันหนาว เดินเที่ยวในร้านขายซีดีที่อยู่ในละแวกนั้นเป็นนานสองนาน
ก็ยังหาซีดีแผ่นนั้นไม่เจอ
เด็กสาวในร้านเข้ามาถามไถ่ด้วยความกระตือรือร้น
"ฉันอยากหาเพลงของสวีกวนกัวน่ะค่ะ"
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"แถวนี้ทั้งหมดเลยค่ะ" เด็กสาวน�ำทางเธอไปดู
"ไม่ใช่ๆ เพลงใหม่ล่าสุดน่ะค่ะ ที่เพิ่งออกมา"
"คุณหมายถึง 'นางแอ่นบนคอน' ใช่ไหมคะ"
"ใช่ๆๆ" ซังอู๋เยียนกล่าว
"ดูเหมือนจะยังไม่วางขายนะคะ ไม่กวี่ นั นีก้ ม็ หี ลายคนมาถามเหมือนกัน
ค่ะ" เด็กสาวยิ้ม
"อ๋อค่ะ" ซังอู๋เยียนสลด
"แต่ว่า..." ซังอู๋เยียนก�ำลังจะออกจากร้าน เด็กสาวก็กล่าวขึ้นจาก
ด้านหลัง "แต่ว่าพี่สาวจะไปค้นดูในอินเตอร์เน็ตก็ได้นะคะ"
เมื่อก้าวเท้าเข้าบ้าน คุณแม่ซังก็เอ่ยถาม "ท�ำไมถึงกลับมาเร็วนักล่ะ"
ทุกครั้งที่พบปะเพื่อนเก่าหากไม่ถึงเที่ยงคืนเธอก็จะยังไม่กลับบ้าน
"ไม่สนุก ก็เลยออกมาก่อนค่ะ"
"เมือ่ กีเ้ ว่ยเฮ่าโทรศัพท์มาหาลูกแน่ะ บอกว่าถ้าลูกกลับมาแล้วให้โทร
หาเขาด้วย เขาจะมาหาลูก"
"ต่อไปถ้าเขาโทรมาบอกว่าหนูไม่อยู่นะคะ"
"ท�ำไมท�ำกับเขาอย่างนั้นล่ะ"
"หนูไปท�ำอะไรเขาคะ" ซังอู๋เยียนเค้นเสียงสูง
"นีเ่ ป็นน�ำ้ เสียงทีล่ กู ใช้คยุ กับผูใ้ หญ่หรือไง" แม่เริม่ มีนำ�้ โห "อย่ามาท�ำ
เป็นว่าพวกเราพูดอะไรลูกก็บอกว่าร�ำคาญ อะไรๆ ก็ไม่เข้าตาลูกหน่อยเลย
เขาโทรมาหาลูก ส่งข้อความกลับไปก็นับว่าเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐาน
ของการเป็นคนนะ กับคนแปลกหน้าก็ควรจะท�ำแบบนีเ้ หมือนกัน ไม่ตอ้ งมา
บอกว่าพวกลูกโตมาด้วยกัน เรือ่ งบางเรือ่ งก็อย่าคิดว่าพวกเราจะไม่รู้ ถือว่า
เว่ยเฮ่าน่ะดีกับลูกแล้ว..."
"แม่คะ! ขอร้องล่ะไม่ต้องพูดแล้ว" ปากเธอบอกว่าขอร้อง แต่ว่ากลับ
แสดงท่าทางราวกับเหลืออด "แล้วเรือ่ งนีก้ ไ็ ม่ได้เกีย่ วอะไรกับแม่สกั หน่อย"

Page Crush �����������������������.indd 61

6/21/22 3:15 PM

62

Crush รักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอ

ซังอู๋เยียนเอ่ยเสริม
คุณแม่ซังยิ่งโกรธขึ้นไปอีก "คุณซังคะ คุณดูลูกของคุณสิ บอกว่า
ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฉัน นี่มันค�ำพูดอะไรกัน ฉันเลี้ยงเธอมายี่สิบปีถือว่า
เลี้ยงเสียข้าวสุก พูดกับเธอไม่กี่ค�ำก็มาโมโหโทโสใส่ฉัน"
สองแม่ลูกต่างอารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่
คุณพ่อซังทีไ่ ม่คดิ จะเข้าร่วมสงครามในครัง้ นีห้ วั เราะแหะๆ เป็นสัญญาณ
ว่าปล่อยให้เรื่องราวจบลงไปเถอะ
ขณะที่ทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นที่รุนแรงสุด เสียงกริ่งก็ดังขึ้น
คนที่กดกริ่งก็คือเว่ยเฮ่า
คุณพ่อซังกับคุณพ่อของเว่ยเฮ่าเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน
ทัง้ สองครอบครัวต่างก็อาศัยอยูท่ อี่ าคารศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย อยู่
ชั้นบนกับชั้นล่าง ฉะนั้นจึงไปเที่ยวบ้านของอีกฝ่ายได้ง่ายดายเป็นพิเศษ
คุณพ่อซังเป็นคนไปเปิดประตู ตรงเข้าไปทักทายเว่ยเฮ่าให้เข้ามานั่ง
เหมือนกับไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
เว่ยเฮ่ายืนอยู่ที่หน้าประตู ราวกับว่าได้กลิ่นดินระเบิดภายในบ้าน จะ
อยู่หรือไปก็ไม่ดีทั้งนั้น
ส่วนสีหน้าของคุณแม่ซังเปลี่ยนไวยิ่งกว่ากิ้งก่าคาเมเลี่ยนเสียอีก
"เสี่ยวเฮ่า เธอไม่ได้มาหาอู๋เยียนหรอกเหรอจ๊ะ ใช่สิ เธอเพิ่งกลับมาเอง
นี่นา"
ซังอู๋เยียนไม่เอาด้วยหรอก เธอเดินหันเข้าไปในห้องทันที
คุณแม่ซังกล่าวด้วยสีหน้าอ่อนโยน "น้ากับคุณพ่อซังก�ำลังพูดกันอยู่
เลยว่าจะออกไปซือ้ ของทีซ่ เู ปอร์มาร์เก็ตสักหน่อย เด็กวัยรุน่ คุยกันเถอะจ้ะ"
กล่าวจบก็ดึงคุณพ่อซังให้เปลี่ยนชุดแล้วออกจากบ้านไป
ซังอู๋เยียนปิดประตูอยู่ในห้องนอน รออยูเ่ ป็นนานสองนาน ก็อดไม่ได้
อยากจะเข้าห้องน�้ำ แต่ไม่รู้ว่าคนข้างนอกยังอยู่หรือเปล่า เธอแนบหูฟังอยู่
กับประตูเป็นเวลานานก็พบว่าข้างนอกไม่มีเสียงเคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อย
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สัญชาตญาณทางกายภาพฝ่าทะลวงสติสัมปชัญญะได้ เธอจึงเปิด
ประตูออกไปอย่างเด็ดเดี่ยว มองดูรอบๆ ไม่มีคนอยู่ แต่เดินไปได้ไม่กี่ก้าว
จู่ๆ ก็พบว่าเว่ยเฮ่านั่งอยู่บนโซฟา
เขามองมาที่เธอ
เธอจ้องมองไปยังเขา จากนัน้ ก็เห็นเขาลุกขึน้ ยืนแล้วเดินเข้ามาหาช้าๆ
"เมื่อกี้เชี่ยนเชี่ยนบอกว่ามีนัดกินข้าวกับเพื่อน ให้ฉันไปส่งเธอ ฉัน
ไม่รู้ว่านั่นเป็นการพบปะกันของเพื่อนชั้นมัธยมต้นของพวกเธอ..."
"ฉันเป็นมือที่สามเหรอ" ซังอู๋เยียนตัดบทเขาในทันที
"อย่าไปฟังที่เธอพูดเลยน่า"
"ฉันเป็นมือที่สามงั้นเหรอ เว่ยเฮ่า?" ซังอู๋เยียนจ้องมองเขาตาเขม็ง
แล้วถามอีกครั้งหนึ่ง
เว่ยเฮ่าไม่ได้พูดอะไร
ซังอู๋เยียนเห็นว่าเขาปิดปากเงียบ ก็ท�ำเสียงฮึดฮัดออกมาทางจมูก
แล้วหันหลังกระแทกประตูปิดจากไป
(2)
ตอนออกมาเธอกลับรูส้ กึ สบายใจอย่างยิง่ ซังอูเ๋ ยียนลืมความต้องการ
ที่จะระบายอารมณ์ทางร่างกายไปจนหมดสิ้น เวลานี้อยู่บนถนนจึงเริ่มรู้สึก
ร้อนใจขึ้นมา
เธอหาร้าน KFC รีบร้อนจัดการปัญหาปวดเบาแล้วก็เริ่มครุ่นคิด ยัง
กลับบ้านไม่ได้สกั พักหนึง่ ไม่แน่วา่ เว่ยเฮ่าอาจจะยังไม่ไป หรือว่าแม่อาจจะ
เตรียมท�ำสงครามกับเธอต่อก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหน เธอกลับไป
ก็มีแต่จะหาเรื่องใส่ตัวทั้งนั้น
นอกในต่างก็มีปัญหาทั้งนั้น
เธอต้องไปบ้านเพือ่ นสักคน เพือ่ นคนนีม้ ชี อื่ ว่าเหวินเหยา ไม่กวี่ นั มานี้
เหวินเหยายังมาเที่ยวที่บ้านเธออยู่เลย เคราะห์ดีที่ตอนนี้บ้านเหวินมีแต่
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เหวินเหยาอยู่แค่คนเดียว เมื่อเห็นว่าเหวินเหยาก�ำลังเล่นอินเตอร์เน็ตอยู่
ซังอู๋เยียนก็คิดขึ้นได้กะทันหัน
"จริงสิ ฉันอยากดาวน์โหลดเพลงเพลงหนึ่งน่ะ"
ทั้งสองคนต่างจดจ่ออยู่หน้าคอมพิวเตอร์ พิมพ์ตัวอักษร 'นางแอ่น
บนคอน' ลงไป
ผลลัพธ์ทคี่ น้ ออกมาค่อนข้างมากใช้ได้ แต่วา่ ซังอูเ๋ ยียนเข้าไปลองฟัง
นิดๆ หน่อยๆ แล้วก็ไม่มีเพลงเต็มเลยสักเพลง มีแต่ครึ่งท่อนทั้งนั้น
แต่แม้จะมีเพียงครึ่งท่อน แต่ความรื่นหูของมันก็ไม่ได้ลดน้อยถอย
ลงเลย
"เพราะดีนี่นา" เหวินเหยาเอ่ยชม
ซังอูเ๋ ยียนถอนหายใจ ก็เพราะจริงๆ นัน่ แหละ แต่วา่ ห่างไกลจากความ
รู้สึกที่ซูเนี่ยนชินเล่นเองกับมือในวันนั้นมากเลย
เหวินเหยาไม่รู้ว่าท�ำไมถึงเป็นแบบนี้ คิดว่าซังอู๋เยียนหดหู่เพราะว่า
หาเพลงเต็มไม่เจอ ก�ำลังคิดจะปลอบใจ แต่พอเห็นชือ่ ทีด่ า้ นบนของเนือ้ เพลง
ก็เอ่ยเสียงกระซิบกระซาบ
"นี่เป็นเพลงที่อีจินเป็นคนเขียนนี่นา"
ซังอู๋เยียนฟังแล้วก็มองไปยังหน้าจอ
แม้ว่าจะมีแค่ครึ่งเพลง แต่ว่ากลับมีเนื้อเพลงเต็มเพลง มีชาวเน็ต
คนหนึ่งโพสต์เอาไว้บนบล็อก
นางแอ่นบนคอน
ผู้คน

นางแอ่นเริงระบ�ำที่นอกหน้าต่าง เมื่อบินเป็นคู่ ระหว่างน�้ำเขียวและ
หวังเซี่ยกาลก่อน ตรอกซอกใด ล้วนเป็นบ้านเกิด
นางแอ่นบนคอน ลอบมองเสียก่อน
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มีคนเศร้าใจในยามสายัณห์
ฟังลมฟังฝนฟังอย่างซาบซึ้ง
ใบท้อหนอใบท้อ ลมวสันต์ไร้จ�ำกัด
ลูกหลานสกุลหวังไปยังท่าน�้ำ
มีใบท้อแย้มยิ้ม มีไมตรีงดงาม
เรื่องดีทั้งสอง ข้าหมายปองเพียงหนึ่ง
ทว่าท่าน�้ำไร้ทุกข์ หวานชื่นละมุน
ประวิงเวลา
จากนี้พันปีร้อยปี มีตรอกชุดด�ำ มีท่าใบท้อ มีนางแอ่นบนคอน
อิสรเสรี
เมฆหมอกบนกระดาษ มีกลอนถึงจิต มีภาพพึงใจ มีความทุกข์ยาก
เริงระบ�ำ
ปีแล้วปีเล่า เหนือเรือนมุงกระเบื้อง ใต้ชายคามีรัง ดินใหม่ศักดิ์เดิม
คนที่อยู่ในหน้าต่างบานนี้ โดดเดี่ยวมาแสนนาน
ได้ยินเสียงนางแอ่นขับขานเจื้อยแจ้ว
ผ่านความงดงามของท้อ ก็คือใบหลิ่วโรยรา นางเอ๋ยนางแอ่น
ผ่านอัสดง ก็เป็นรุ่งสาง ในแต่ละวัน
ผ่านต้นวสันต์ ก็เป็นปลายสารท ในแต่ละปี
ขมิ้นเอยนางแอ่นเอย ขับขานเจื้อยแจ้ว
รุ่งเช้าจิ๊บๆ ส่งเสียงประสาน
กระจ่างอ�ำพราง ความคะนึงหา
อดทนด้วยแรงกล้าอยู่ร�่ำไป
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ยิง่ อ่านต่อไปก็ยงิ่ รูส้ กึ ว่าค่อนข้างบังเอิญ เนือ้ เพลงนีเ้ กีย่ วกับเรือ่ งของ
หวังเซีย่ นทีซ่ เู นีย่ นชินพูดถึงเมือ่ คราวก่อนพอดีเลย ประจวบเหมาะทีม่ ตี รอก
ชุดด�ำแล้วก็ท่าเรือใบท้อ
"เธอบอกว่าใครเขียนนะ" ซังอู๋เยียนถาม
"อีจิน" เหวินเหยาชี้ไปยังฝั่งขวาด้านบนของหน้าจอ
ซังอู๋เยียนยืดตัวตรงในทันที เริ่มคาดเดาอะไรบางอย่าง จากนั้นเธอก็
ปฏิเสธมันไปอีกครั้ง
เป็นไปไม่ได้ มัน...มหัศจรรย์เกินไป
ห้ า ทุ ่ ม ก็ ก ลั บ มาถึ ง ใต้ อ าคารที่ พั ก ของตั ว เอง ซั ง อู ๋ เ ยี ย นเห็ น ไฟ
ภายในห้องดับลงแล้ว จึงเข้าห้องอย่างวางใจ
เธอเปิดโคมไฟแล้วนัง่ ลงทีห่ น้าโต๊ะหนังสือด้วยความตัง้ อกตัง้ ใจ ใช้ตรรกะ
ของนักเรียนสายวิทย์และความสามารถในการวิเคราะห์เขียนจัดระเบียบ
ความคล้ายคลึงกันแต่ละอย่างของซูเนีย่ นชินและอีจนิ ไว้บนกระดาษ
เรื่องแรก วันที่อีจินได้รับเชิญให้ไปสัมภาษณ์จากเนี่ยซี เธอเจอ
ซูเนี่ยนชินที่สถานี
เธอพยักหน้า เขียนเครื่องหมายถูกที่ด้านหลังข้อนี้
เรื่องที่สอง เพลงใหม่เพลงนี้ เมื่อคราวก่อนเธอได้ยินซูเนี่ยนชิน
ก�ำลังเล่นอยู่
เธอพยักหน้าอีกครั้ง แล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงไป
เรื่องที่สาม...เรื่องที่สาม...
ดูเหมือนว่าจะไม่มีเรื่องที่สามนะ
เพียงแค่สองข้อดูเหมือนว่าจะไม่สามารถอธิบายปัญหาให้กระจ่างได้
ซังอู๋เยียนกัดด้ามปากกา แล้วเขียนเพิ่มไปอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องที่สาม อีจินและซูเนี่ยนชินต่างก็อาศัยอยู่ในเมือง A
ไม่ได้สิ ซังอูเ๋ ยียนส่ายหน้าแล้วกากบาทลงไป คนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมือง A
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มีตั้งมากมาย เธอเองก็เป็นหนึ่งในนั้น
ตอนนี้มีสิ่งของบางอย่างที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าซูเนี่ยนชินใช่อีจิน
หรือเปล่า นั่นก็คือบันทึกเสียงที่เนี่ยซีสัมภาษณ์อีจิน พบเจอกันตัวต่อตัว
มาหลายครั้งขนาดนี้แล้ว เธอก็ควรจะแยกแยะเสียงของซูเนี่ยนชินได้แล้ว
เมื่อคิดได้อย่างนั้น เธอก็ไม่ได้รีบร้อนสักเท่าไรแล้ว
ผ่านไปหลายวันสองแม่ลูกก็ยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเสียที แม่
ของเธอยังคงชักสีหน้าใส่เธออยู่
เงยหน้าขึ้นไม่เจอก้มหน้าลงก็เจออยู่ดี ฉะนั้นเธอสู้ไม่ออกจากบ้าน
เลยดีกว่า จะได้ไม่ต้องเจอสวี่เชี่ยนกับเว่ยเฮ่าแล้วถูกชี้หน้าบอกว่าเธอเป็น
มือที่สามอีก
อะไรที่เรียกว่ามีทั้งศึกภายนอกและภายในกันนะ นี่เป็นตัวอย่างที่มี
อยู่ในชีวิตจริงโต้งๆ เลยล่ะ
วันทีเ่ จ็ดของเดือนตามปฏิทนิ จันทรคติผา่ นไป เพือ่ นๆ มากมายต่างก็
กลับไปที่มหาวิทยาลัยเพื่องานที่เร่งรีบ ซังอู๋เยียนก็ฉวยโอกาสนี้กลับไปยัง
เมือง A เช่นกัน ไม่อย่างนัน้ ถ้าอยูท่ บี่ า้ นไม่ชา้ ก็เร็วต้องถูกกดดันจนป่วยแน่ๆ
เพิ่งจะมาถึงมหาวิทยาลัยเธอก็รู้สึกเสียใจทีหลังเสียแล้ว
ปีนฉ้ี ลองปีใหม่กนั ค่อนข้างช้า วันทีเ่ ก้าเดือนหนึง่ ตามปฏิทนิ จันทรคติ
เป็นวันที่สิบสี่เดือนกุมภาพันธ์พอดี ภายในมหาวิทยาลัยมีแต่คู่รักเป็นคู่ๆ
เหตุผลทีแ่ ท้จริงก็คอื ทุกคนต่างหาข้ออ้างกลับมหาวิทยาลัยก่อนเพือ่ ทีจ่ ะมา
พบหน้ากันในวันวาเลนไทน์ต่างหากล่ะ
เฉิงอินไม่ได้ไปไหนเลย
ส่วนซังอูเ๋ ยียนเองก็วา่ งไม่มอี ะไรท�ำอยูใ่ นห้อง จึงเปิดคิวคิว* เม้าท์มอย
ตลอดทั้งวัน
ตอนกลางคืน อาจารย์หลี่จากโรงเรียนผู้พิการได้ฝากข้อความเอาไว้
* Tencent QQ หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ 'QQ' เป็นโปรแกรมเมสเซนเจอร์สำ� หรับวินโดวส์ ผลิตโดยบริษทั เทนเซนต์ประเทศจีน
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ในอินเตอร์เน็ต
"อาจารย์ซัง รบกวนคุณสักเรื่องนะคะ"
"ว่ามาเลยค่ะ"
"เรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะ"
อาจารย์หลี่อธิบาย
ทีแ่ ท้หอ้ งเรียนคนตาบอดก็มเี ด็กคนหนึง่ ชือ่ ซูเสีย่ วเวย เป็นเด็กก�ำพร้า
อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กก�ำพร้า พอดีว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเธอ
ปีกอ่ นอาจารย์หลีร่ บั ปากว่าจะให้เค้กผลไม้กบั เธอในวันเกิด แต่วา่ ในวันปีใหม่
อาจารย์หลี่มีธุระต้องกลับบ้านพอดี ดังนั้นจึงอยากขอให้ซังอู๋เยียนไปแทน
เธอหน่อย
ซังอู๋เยียนตอบรับด้วยความเบิกบานใจ
"ไม่มีปัญหาค่ะ"
ภารกิจฝึกสอนของเธอเดิมทีกต็ อ้ งท�ำตามอาจารย์หลีอ่ ยูแ่ ล้ว เพราะว่า
เธอเป็นผูช้ ว่ ยครูประจ�ำชัน้ ของพวกเขา เวลานีย้ ากเย็นกว่าจะมีภารกิจให้ทำ�
บ้าง
ซังอูเ๋ ยียนกล่าวอย่างสบายอารมณ์กอ่ นจะออกไป "ฉันก็ขาดทุกอย่าง
นั่นแหละนะ แต่ว่าไม่ขาดน�้ำใจ"
เฉิงอินกลอกตาใส่เธอ "ขาดหัวจิตหัวใจด้วยสินะ?"
"ฮึ"
ก่อนหน้านีเ้ ธอไม่รวู้ า่ ทีแ่ ท้ครอบครัวของเสีย่ วเวยจะเป็นแบบนี้ เพียงแต่
รูส้ กึ ว่าในคาบเรียนซูเนีย่ นชินค่อนข้างล�ำเอียงรักใคร่เด็กคนนีม้ ากเป็นพิเศษ
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เพราะว่าทั้งสองนามสกุลซูเหมือนกัน ตอนแรกซังอู๋เยียนสงสัยว่าเป็น
ญาติกัน แต่พอมาคิดตอนนี้ ไม่แน่ว่าซูเนี่ยนชินอาจจะรู้ภูมิหลังชีวิตของ
เสี่ยวเวยก็ได้
จะว่าไปแล้วธรรมดาสถานสงเคราะห์กม็ คี วามเคยชินแบบนีอ้ ยู่ เด็กใช้
นามสกุลตามอาจารย์ในทีท่ ำ� งาน จากนัน้ หนึง่ ปีกจ็ ะสลับสับเปลีย่ นกันหนึง่ ครัง้
อย่างเช่น ปีนเี้ ป็นทีของอาจารย์นามสกุลอู๋ ถ้าเช่นนัน้ ปีนเี้ ด็กๆ ทีถ่ กู ส่งตัวมา
ก็จะนามสกุลอู๋ไปด้วย วันเกิดเองก็ไม่ต่างกันนัก จะไม่ฉลองเพียงคนเดียว
นอกเสียจากว่าตอนที่ถูกทอดทิ้งผู้ใหญ่จะมีแก่ใจทิ้งวันเดือนปีเกิดเอาไว้ให้
ตอนที่ ซั ง อู ๋ เ ยี ย นถื อ เค้ ก หอมกรุ ่ น ไปที่ ส ถานสงเคราะห์ แ ล้ ว เห็ น
เสี่ยวเวย ก็พบว่าเสี่ยวเวยกับเด็กๆ อีกกลุ่มหนึ่งก�ำลังกินเค้กกันแล้ว
มีซูเนี่ยนชินนั่งอยู่ที่อีกด้านหนึ่งด้วย
ป้าจางที่สถานสงเคราะห์หัวเราะพลางอธิบายอยู่ข้างๆ "อาจารย์ซู
มาถึงก่อนแค่แป๊บเดียวเองค่ะ"
ซังอู๋เยียนมาที่นี่เป็นครั้งแรก จึงรู้สึกอยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอด
ฉวยโอกาสทีค่ วามสนใจของพวกเด็กๆ อยูท่ กี่ ารแบ่งเค้กก้อนทีส่ องก็เอ่ยปาก
พูดคุยกับป้าจาง
"ถ้าเด็กยังเล็กแล้วไม่ได้มีข้อบกพร่อง ธรรมดาอยู่ที่นี่ได้ไม่นาน
เท่าไรก็จะมีคนรับไปเลีย้ งค่ะ" ป้าจางอธิบายเสียงขาดเป็นห้วงๆ "บางคนก็
หลงทางมา เมื่อไม่กี่วันก่อนสถานีต�ำรวจส่งเด็กมาสองคน ถูกลักพาตัว
มาขายหาพ่อแม่ไม่เจอ ก็เลยให้มาอยู่ที่นี่เป็นการชั่วคราว แต่ว่าส่วนใหญ่
ก็จะถูกพ่อแม่ทอดทิ้งกันน่ะค่ะ"
"เพราะว่าไม่สบายเหรอคะ"
ป้าจางพยักหน้า "บกพร่องมาตั้งแต่เกิด หรือไม่เดิมทีก็อยากได้
เด็กผูช้ าย แต่วา่ พอคลอดออกมาแล้วเป็นเด็กผูห้ ญิงก็เลยทิง้ แล้วค่อยมีใหม่"
"ท�ำไมถึงได้มีพ่อแม่แบบนี้อยู่บนโลกนี้นะ" ซังอู๋เยียนใส่อารมณ์
"ความจริงแล้วบางคนก็ลำ� บากใจนะคะ ไม่มเี งินรักษาเด็กๆ ท�ำได้แค่
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โยนให้ทางรัฐบาล คุณดูเด็กคนนั้นสิคะ" ซังอู๋เยียนมองตามไปยังบริเวณ
ที่ป้าจางใช้ท่าทางบอกให้รู้ มีเด็กโตอายุสิบกว่าปีที่กอดเด็กเล็กเอาไว้ใน
อ้อมแขน เด็กเล็กคนนั้นผอมจนกระทั่งตัวเล็กนิดเดียว ก�ำลังเลียครีมที่
มุมปาก ท่าทางร่าเริง
"ตอนอายุขวบครึง่ ก็ถกู ทิง้ เอาไว้ทหี่ น้าประตูทวี่ า่ การอ�ำเภอ เป็นโรคหัวใจ
มาตั้งแต่เกิด พวกเราส่งไปผ่าตัดที่ปักกิ่งสามครั้งถึงช่วยเอาไว้ได้ เสียเงิน
ไปหลายแสน คุณว่าจะมีครอบครัวไหนรับภาระไหวล่ะคะ ถ้าไม่ได้ถกู ส่งมา
ตอนนัน้ ก็ไม่แน่วา่ เด็กคนนีอ้ าจจะตายไปนานแล้ว ครอบครัวเองก็พงั ทลาย
แต่ละครอบครัวต่างก็มีความยากล�ำบากเป็นของตัวเองนะคะ" ป้าจาง
ถอนใจด้วยความหดหู่
ตอนที่พวกเธอพูดคุยกัน ซูเนี่ยนชินถือไม้เท้ายืนอยู่ที่ใต้หน้าต่าง
ตลอดเวลา สีหน้าหม่นหมอง ไม่รู้ว่าก�ำลังคิดอะไรอยู่
"ถ้างั้นมีพ่อแม่แท้ๆ ที่กลับมาเอาลูกคืนไปไหมคะ"
"ก็มนี ะคะ แต่ไม่มากนักหรอก ส่วนมากก็ยงั รอให้มคี นรับไปเลีย้ ง แต่
จะบอกว่าแต่ละคนไม่มจี ติ ใจทีเ่ ห็นแก่ตวั ก็ไม่ได้หรอกค่ะ เด็กทีถ่ กู รับไปเลีย้ ง
ต่างก็สขุ ภาพแข็งแรงสมบูรณ์กนั ทัง้ นัน้ อีกทัง้ ยังอายุนอ้ ยด้วย จ�ำอะไรไม่ได้
อย่างเสีย่ วเวยทีต่ ามองไม่เห็น อีกทัง้ ยังสิบขวบแล้ว มีความหวังไม่มากแล้ว
หวังแต่เพียงว่าจะตั้งใจเรียนให้มีความสามารถสักอย่าง โตไปจะได้เลี้ยงดู
ตัวเองได้ ถ้าไม่ได้ก็อยู่ช่วยพวกเราท�ำอะไรๆ ไป คุณดูคนที่โตที่สุดนั่นสิ"
ป้าจางกล่าวถึงเด็กโตที่กอดเด็กเล็กอยู่เมื่อสักครู่ "เกรดดีเชียวล่ะ อาจารย์
ทีโ่ รงเรียนให้เธอไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย ขอแค่สอบได้ พวกเราก็จะอุปการะ
ให้เธอเรียนต่อไป"
เมื่อออกมาจากสถานสงเคราะห์ หลังจากที่ซังอู๋เยียนได้มอบจิตใจ
ทีเ่ ต็มเปีย่ มด้วยความรักให้แก่คนอืน่ แล้ว ก็รสู้ กึ อิม่ อกอิม่ ใจไปทัว่ ทัง้ ร่างกาย
แต่ก็ยังรู้สึกกดดันอยู่บ้าง
เธอจากมาพร้อมๆ กับซูเนี่ยนชิน เธออยู่ข้างหน้าจึงช�ำเลืองกลับไป
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มองเขา เขาเม้มริมฝีปากบาง ยังคงมีท่าทีเหมือนเดิม
"คุณจะไปไหนคะ ฉันจะไปส่ง" ซังอู๋เยียนถาม
"ไม่ต้องหรอก" ซูเนี่ยนชินคล�ำหาเก้าอี้ข้างทางพลางนั่งลง
"จะว่าไป ฉันมีเรื่องหนึ่งอยากถามคุณค่ะ"
เขาปิดปากเงียบไม่พูดอะไร ซังอู๋เยียนจึงท�ำได้แต่เพียงพูดต่อไปเอง
"คุณคงไม่ใช่อีจินใช่ไหมคะ"
ซังอู๋เยียนกล่าวจบก็สังเกตดูสีหน้าของซูเนี่ยนชิน เขามีท่าทาง
หนักแน่นดั่งเขาไท่ซาน ท�ำราวกับว่าไม่ได้ยิน คร้านจะสนใจเธอ
สักครู่เธอก็มีน�้ำโห "อย่างน้อยๆ ตอบสักหน่อยก็ได้มั้งคะ ต่อให้คุณ
ไม่อยากยอมรับ หรือจะปลอมตัวเป็นเขา ก็ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำแบบนี้ ท�ำ
เหมือนว่าถ้าคุยกับฉันอีกสักประโยคแล้วจะติดโรคร้ายแรงอย่างนั้นแหละ"
ซังอู๋เยียนกล่าวอย่างรวดเร็ว พ่นค�ำพูดฉอดๆ ยาวเป็นพืดออกมา
"คุณก็ไปตามทางของคุณสิ ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ขวางทางคุณ
เสียหน่อย แต่วา่ ขอร้องอย่าได้มายืนใกล้ๆ ผม แล้วก็อย่าสร้างความร�ำคาญ
ให้ผมด้วย" ซูเนี่ยนชินฉุนเฉียวขึ้นเล็กน้อย
มองดูเขาโมโห ซังอู๋เยียนกลับรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นกะทันหัน "อาจารย์ซู
คุณว่ายังไงนะ เมื่อสักครู่ฉันเดินอยู่ข้างหน้าคุณตามหลังมา ตอนนี้คุณ
นั่งอยู่ฉันก็ยืนอยู่ ถึงแม้คุณจะจองเก้าอี้เอาไว้แล้ว แต่ถนนเส้นนี้ครอบครัว
ของคุณไม่ได้เป็นคนสร้างไว้ ฉันจะยืนตรงไหนก็ได้ ขอแค่ฉันพอใจ ฉันมี
สิทธิ์ค่ะ"
ซูเนี่ยนชินหลับตาลงพยายามอดกลั้นเอาไว้ เขาเป็นผู้ชายซ�้ำยัง
โตแล้ว ไม่อยากอารมณ์เสียใส่เด็กสาวกลางถนน
ถ้าหากซังอูเ๋ ยียนถอยไปก็รอดกลับไปได้แล้ว แต่เธอกลับนัง่ ชิดกับเขา
ให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลย
เมือ่ ซูเนีย่ นชินรับรูไ้ ด้กเ็ บือนหน้าไปอีกทางหนึง่ เขาท�ำอะไรเธอไม่ได้
แต่เขาหลบเลี่ยงเธอได้
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"ให้ฉันไปส่งนะคะ"
ชายหนุ่มไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง
"คุณนั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์ ฟ้าใกล้มืดแล้ว ต้องกินข้าวเย็น
นะคะ หรือว่าคุณรอคนมารับ"
ชายหนุ่มไม่พูดไม่จา
"คุณรออยู่เฉยๆ ไม่เซ็งหรอกเหรอ ฉันอยู่คุยเป็นเพื่อนได้นะคะ"
ชายหนุ่มหลับตาลงพักผ่อน ยังคงนิ่งเงียบต่อไป
"คุณคิดว่าท�ำแบบนี้แล้วเท่หรือไงคะ"
ซังอู๋เยียนพูดคนเดียวอยู่เป็นนานสองนาน เขาก็ไม่แสดงความเห็น
อะไรเลย เธอจึงอดไม่ได้ที่จะขุ่นเคืองอย่างหนัก "นี่ คุณพูดอะไรหน่อยสิ"
"ดูเหมือนว่าผมเองก็มีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะ" ซูเนี่ยนชินเอ่ยปากอย่าง
ไม่ทุกข์ร้อน จากนั้นก็ปิดปากลง ไม่พูดอะไรออกมาอีก
(3)
เดิมทีซูเนี่ยนชินนั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อรอให้เธอไปก่อน จากนั้นเขาจึงจะ
โทรศัพท์เรียกให้คนมารับ ไม่คดิ ว่าซังอูเ๋ ยียนจะเสียเวลากับเขาอยูอ่ ย่างนัน้
ฤดูหนาวของเมือง A แม้จะเรียกได้ว่าไม่ถึงกับหิมะตก แต่ว่าไม่ได้
ขยับเขยื้อนไปไหนอยู่ข้างนอกแบบนี้เป็นเวลานานก็หนาวใช่ย่อย
สถานสงเคราะห์อยูห่ า่ งจากมหาวิทยาลัยไม่มากนัก ข้างๆ ถนนเส้นนี้
เป็นประตูทิศใต้ของมหาวิทยาลัย A ซึ่งเป็นถนนขายของกินเล่น นักศึกษา
เดินเข้าๆ ออกๆ เป็นจ�ำนวนมาก บางครัง้ ก็มเี พือ่ นต่างเพศวัยรุน่ ทีเ่ ดินผ่าน
ไปไกลแล้ว แต่ก็มักจะมองมายังซูเนี่ยนชินที่นั่งอยู่ตรงนี้บ่อยๆ แล้วค่อย
มองมาที่ซังอู๋เยียน
พลบค�ำ่ ของวันวาเลนไทน์มคี รู่ กั มากมาย แต่วา่ พวกเขาทัง้ สองเป็นเสีย
อย่างนี้ จึงคล้ายกับคู่รักที่งอนง้อกันอยู่
ซังอูเ๋ ยียนนัง่ อยูต่ รงนัน้ สักครูเ่ ดียวก็รสู้ กึ หนาว เธอจึงหยิบถุงมือออกมา
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แล้วยกมือทั้งสองขึ้น พ่นกลุ่มไอร้อนออกมาติดต่อกันหลายครั้ง ออกแรง
ถูมอื ไปมา จากนัน้ จึงมองไปยังซูเนีย่ นชิน เขาไม่ได้สวมถุงมือ มือทีจ่ บั ไม้เท้า
หนาวเย็นจนกลายเป็นสีมว่ งอมเขียว ยังคงถือทิฐไิ ม่ยอมเคลือ่ นไหว ซังอูเ๋ ยียน
จึงอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้ว เธอจะไม่สงสัยเลยสักนิดถ้าเขาจะไม่ยอมแพ้
แล้วแข็งตายอยู่ตรงนี้
"คุณไม่หนาวเหรอ" เธอเอ่ยถาม
ซูเนี่ยนชินไม่ส่งเสียง เปลี่ยนไม้เท้าไปไว้ที่มืออีกข้างหนึ่ง ถ้าไม่ทัน
สังเกตไม้เท้าอันนัน้ ก็มองไม่คอ่ ยออกหรอกว่าเขาเป็นคนตาบอด เขามีหน้าตา
ที่หล่อเหลาเกินไปจริงๆ เงยหน้าขึ้นเล็กน้อย สีหน้าท่าทางหยิ่งผยอง เผย
ให้เห็นความเมินเฉยภายในกระดูก
ซังอูเ๋ ยียนเห็นอย่างนัน้ ก็ไม่อาจทนได้ เอาผ้าพันคอออกมาด้วยความ
ลังเล อยากจะพันทั้งสองมือของเขาที่ดูจะเย็นเป็นน�้ำแข็งก่อนจะจากไป
แต่กก็ ลัวว่าความหวังดีจะกลายเป็นเจตนาร้าย ไม่แน่วา่ เขาอาจจะไม่รบั น�ำ้ ใจ
โยนผ้าพันคอลงกับพื้นแล้วกระทืบเท้าอีกสองทีก็ได้ เธอเองก็จะเสียหน้า
อย่างหนัก
ขณะที่ก�ำลังลังเลอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงคนเรียกเธอขึ้นมา "ซังอู๋เยียน!"
พบศัตรูในเส้นทางคับแคบ คนที่เดินมาเป็นสวี่เชี่ยนกับเว่ยเฮ่าพอดี
พอสวี่เชี่ยนเรียกเธอแล้วก็ดึงตัวเว่ยเฮ่าเข้ามาใกล้ ซ�้ำยังมองเธอ
ด้วยสีหน้าดูถูกเหยียดหยาม
"พวกเธอ?" เว่ยเฮ่าไม่เคยเห็นซูเนี่ยนชินที่อยู่ข้างๆ มาก่อน
พอซังอู๋เยียนเชิดคางขึ้น ก็ฉวยโอกาสสอดมือเข้าไปในช่องแขน
ของซูเนีย่ นชิน อิงร่างกายแนบชิดกับเขา แสร้งท�ำเป็นพูดอย่างสนิทสนม
"เดตกันน่ะ"
สวี่เชี่ยนได้ฟังก็พิจารณาซูเนี่ยนชินอยู่สักครู่
ซังอูเ๋ ยียนหัวเราะอย่างทีไ่ ม่ชอบด้อยกว่าใคร ความจริงแล้วเธออ้อนวอน
ซูเนีย่ นชินอยูเ่ งียบๆ ในใจว่า อาจารย์ซคู ะ ท่านซู ท่านเทพซู ท่านเป็นผูใ้ หญ่
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ได้โปรดเมตตา ถือว่าเป็นเทพบุตรมาช่วยหญิงงามเถอะนะ ได้โปรดล่ะ
ขอแค่อย่าเปิดโปงฉันก็พอ
เธอโอบกอดความคาดหวังอันเบาบางเอาไว้ ภาวนาให้ผู้ชายคนนี้
เป็นคนปากร้ายแต่ใจดี จริงๆ แล้วมีจติ ใจอย่างพระโพธิสตั ว์ทชี่ ว่ ยเหลือผูค้ น
ให้รอดพ้นจากภยันตราย
ขณะที่ดวงตาทั้งสามคู่ช�ำเลืองมองซูเนี่ยนชินพลางคิดกันไปเอง
ซูเนีย่ นชินก็ดงึ มือของเธอออกไปอย่างสุภาพ เว้นระยะห่างระหว่างคนทัง้ สอง
จากนั้นก็เอ่ยค�ำพูดที่เพียงพอจะส่งซังอู๋เยียนลงสู่นรกออกมาช้าๆ
"คุณซัง กรุณาไว้ตัวด้วย"
เมื่อกล่าวจบแล้วเขาก็ลุกขึ้นพยุงตัวกับไม้เท้าไปตามทางเท้าส�ำหรับ
คนตาบอด รุดหน้าออกไปคนเดียวอย่างช้าๆ เขาสวมเสื้อโค้ตสีเทาเข้ม
ความยาวปานกลาง เข้ากับรูปร่างผอมสูง เงาหลังเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบ
แต่ว่าในตอนนี้ซังอู๋เยียนไม่มีเวลามาชื่นชม เพียงแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เงาหลังอันน่าหลงใหลจะถูกสับเป็นเนื้อสับในทันที
จนกระทัง่ ซูเนีย่ นชินเดินลับหายไปทีห่ วั มุม สวีเ่ ชีย่ นและเว่ยเฮ่าจึงเก็บ
สายตากลับมา จากนั้นก็มองมายังซังอู๋เยียน จากการมองดูของซังอู๋เยียน
หญิงชายคูน่ ตี้ า่ งก็มสี หี น้าแบบทีเ่ ห็นได้จากละครฉากเด็ดเปีย๊ บ เธอทัง้ โกรธ
ทั้งโมโห แต่กลับท�ำทีเหมือนกับว่าไม่เป็นอะไร ซ�้ำยังแถข้างๆ คูๆ
"เขา...จะต้องหนาวจนสมองเลอะเลือนแน่ๆ" จากนัน้ ก็หนีเตลิดไปยัง
ทิศทางที่ซูเนี่ยนชินหายลับไป
จะเกินไปแล้วนะ
หญิงชายคูน่ นั้ มองดูละครฉากเด็ดของเธอแล้ว แน่นอนว่าตอนนีจ้ ะต้อง
เบิกบานใจเป็นที่สุด
เธอวิง่ ออกมา ในมือถือผ้าพันคอเอาไว้ ลมหนาวในยามพลบค�ำ่ พัดผ่าน
จนใบหน้าพลันเจ็บขึ้นมา พัดเข้าไปในดวงตา จนรู้สึกได้ว่าขอบตาเริ่ม
เปียกชื้น
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เธอเพียงแค่อยากทวงเกียรติคืนเท่านั้นเอง
เดินเลี้ยวเข้าไปก็เห็นว่าตรงหน้าคือซูเนี่ยนชิน ซังอู๋เยียนสะสม
ความโกรธเอาไว้ แล้วจึงตะโกนออกมาเสียงดังลั่น
"ซูเนี่ยนชิน!"
ชายหนุ่มท�ำไขสือ
"ซูเนี่ยนชิน! คุณยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะ!"
ชายหนุ่มยังคงเดินไปข้างหน้าตามความเร็วของตนเอง
"หยุดนะ!" ซังอู๋เยียนเดินเร็วกว่าเขา ก็เลยคว้าแขนของเขาเอาไว้ได้
ท่าทางทั้งหมดนี้ท�ำให้ผู้คนบนถนนเริ่มหันมามอง
เพราะว่าถูกซังอู๋เยียนคว้าเสื้อคลุมเอาไว้อย่างแน่นหนา ซูเนี่ยนชิน
จึงหันหลังกลับมาอย่างเสียมิได้ ดวงตาด�ำขลับไร้ซงึ่ โฟกัส กล่าวด้วยสีหน้า
เฉยเมย
"ได้โปรดปล่อยมือของคุณด้วย"
"ฉันไม่ปล่อย!"
ซูเนี่ยนชินยกแขนขึ้น อยากบีบบังคับให้เธอคลายมือออก แต่ว่า
ถึงอย่างไรเขาก็เป็นผู้ชาย จึงไม่กล้าใช้ก�ำลัง
"ปล่อยก็ได้ แต่คุณกลับไปคุยกับพวกเขากับฉันให้รู้เรื่องก่อนสิ"
"แล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดไปไม่ใช่ความจริงหรือไง" เขาโต้กลับเสียงเย็น
"คุณ!" ซังอูเ๋ ยียนจนปัญญา อดกลัน้ เสียจนหน้าแดง แต่กย็ งั ไม่ปล่อยมือ
ระยะเวลาไม่กี่ปีหลังจากที่หวงเสี่ยวเยี่ยนตายจากไป ตั้งแต่มัธยมต้น
มัธยมปลาย จนถึงมหาวิทยาลัย นิสัยของเธอก็ค่อยๆ ร่าเริงและเปิดเผย
มากขึ้น อีกทั้งการเรียนก็ไม่ได้ย�่ำแย่ หน้าตาค่อนข้างหวาน แม้จะไม่ใช่
ดาวห้อง ดาวโรงเรียน หรือประเภทที่ใครๆ ต่างก็หลงใหล แต่ว่าที่ผ่านมา
เธอไม่เคยเจอเพศตรงข้ามคนไหนที่พูดจาไร้มารยาทกับเธอบ่อยๆ อย่าง
ซูเนี่ยนชินมาก่อน
เมื่อนิสัยดื้อรั้นของเธอปรากฏขึ้นมาก็เก็บไว้ไม่อยู่
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ฉะนัน้ คนหนึง่ พูดจาไม่ออ่ นหวาน คนหนึง่ สีหน้าทุกข์ระทม ชายหญิง
อายุน้อยคู่หนึ่งฉุดกระชากกันไปมาอยู่บนถนนในวันวาเลนไทน์ ยากที่จะ
หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้คนรู้สึกประหลาดใจได้ บางคนก็ก้าวฝีเท้าให้ช้าลง ทาง
ส�ำหรับรถไร้เครื่องยนต์มีคนลงจากจักรยานเพื่อหยุดดูพวกเขา
ซังอู๋เยียนกล่าวด้วยความเดือดดาล "ท�ำไมคุณเป็นคนแบบนี้ล่ะ"
ซูเนี่ยนชินตอบโต้ "ผมเป็นคนแบบไหน"
ซังอู๋เยียนเหลือบมองคนที่อยู่ด้านข้าง เธอรู้ว่าซูเนี่ยนชินหวาดกลัว
อะไรมากทีส่ ดุ เมือ่ สักครูน่ เี้ ขาบังอาจท�ำให้เธอหน้าแตกต่อหน้าคนอืน่ ตอนนี้
เธอเองก็จะไม่ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
เมื่อตัดสินใจแล้ว ซังอู๋เยียนก็ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน พอเบะปากขึ้นได้
ก็ออกแรงทีม่ อื อีกข้างหนึง่ บิดเข้าทีข่ าอ่อน เจ็บเสียจนจูๆ่ เธอก็แสร้งท�ำเป็น
ร้องไห้ฟูมฟายขึ้นมากะทันหัน
"ท�ำไมคุณถึงได้เป็นคนแบบนี้ล่ะ ฉันคบกับคุณมาตั้งหลายปี ทะเลาะ
เบาะแว้งกับคนในบ้าน มาอยู่กับคุณถึงที่นี่ ตัวคนเดียวไม่มีที่พึ่งพา ตอนนี้
ยังท้องลูกของคุณอยู่อีก ท�ำไมคุณบอกว่าจะไปก็ไปล่ะ จะไปเดตกับผู้หญิง
คนนัน้ น่ะเหรอ วันนีฉ้ นั ยังไม่ได้กนิ ข้าวเย็นเลย ฉันกับลูกก็หวิ นะ ท�ำไมคุณ
ถึงได้ใจร้ายขนาดนี้ แถมยังจะออกไปหว่านเสน่ห์ใส่ผู้หญิงคนอื่นอีก ไปหา
ผู้หญิงใจง่ายคนนั้นน่ะเหรอ"
เมื่อเธอพูดออกมาอย่างนี้ คนที่สังเกตการณ์อยู่โดยรอบพลันเปลี่ยน
สีหน้าเป็นที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองกันทันที แม้ว่าซูเนี่ยนชินจะมองไม่เห็น
แต่ว่าเขาก็สามารถได้ยินถ้อยค�ำต่อว่าต่อขานเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วน
"คุณดีกบั ฉันมาตัง้ แต่ยงั เล็ก แต่ตอนนีก้ ลับไปกับผูห้ ญิงคนอืน่ ถ้าเป็น
คนอื่นฉันยังพอทนได้ แต่ท�ำไมต้องเป็นเพื่อนรักที่ดีที่สุดของฉัน พวกคุณ
โกหกฉันอย่างนีไ้ ด้ยงั ไง" เดิมทีซงั อูเ๋ ยียนก็แกล้งร้องไห้อยูห่ รอก แต่วา่ พูดไป
พูดมาไม่รู้ว่าท�ำไมถึงได้ท�ำเหมือนกับว่าซูเนี่ยนชินเป็นเว่ยเฮ่าได้ เกิดรู้สึก
เสียใจขึน้ มาจริงๆ ดึงเสือ้ ของซูเนีย่ นชินต่อไปแล้วลงนัง่ ยองๆ ร้องไห้เสียใจ
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อยู่กับพื้น จากแกล้งร้องก็กลายเป็นร้องไห้ขึ้นมาจริงๆ
ข้างๆ มีคนอดไม่ได้ส่ายหน้าครั้งแล้วครั้งเล่า เสียงต�ำหนิก็ดังขึ้น
ทุกที
"ภรรยาตั้งท้องแล้วยังจะออกไปคบชู้อีก"
"ยังหนุ่มอยู่แท้ๆ ดูไม่ออกเลยจริงๆ"
"ผู้ชายหน้าตาแบบนี้ ไม่เจ้าชู้ก็แปลกน่ะสิ"
"..."
"..."
อีกทัง้ ยังมีคณุ อาวัยกลางคนหิว้ ตะกร้าผัก ขบเขีย้ วเคีย้ วฟันพ่นถ้อยค�ำ
ใส่ซูเนี่ยนชิน "เดนมนุษย์!"
ซูเนี่ยนชินสีหน้าด�ำคล�้ำลงอีก มุมปากกระตุกอยู่สักครู่ "ซังอู๋เยียน
คุณรีบลุกขึ้นมา!"
"ฉันไม่ลุก!"
สีหน้าด�ำคล�ำ้ ของซูเนีย่ นชินเจือด้วยความบึง้ ตึง แต่กไ็ ม่ได้แสดงอารมณ์
ออกมา สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆ แล้วกล่าวว่า "คุณจะเอายังไงก็ได้ทงั้ นัน้ แต่วา่
ลุกขึน้ มาก่อนได้รเึ ปล่า" เขากล่าวประโยคนีโ้ ดยอดกลัน้ โทสะเอาไว้ พ่นถ้อยค�ำ
ออกมาอย่างนุ่มนวล ราวกับว่าข่มอาการบาดเจ็บภายในเอาไว้
"คุณพูดแล้วต้องรักษาค�ำพูดนะ" ซังอู๋เยียนเช็ดน�ำ้ ตา
"ได้"
ทั้งสองต่อสู้ ผู้กล้าชนะ
ผู้กล้าต่อสู้ ผู้มีปัญญาชนะ
ผู้มีปัญญาต่อสู้ ความไร้เหตุผลชนะ...
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