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小先生 1

Little Man ชั่วโมงบินน้อยแต่มีรักเต็มร้อยให้คุณ 1

咬春饼

เหย่าชุนปิ่ ง

บุณยวีร์ มานะสุรการ  แปล
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สายตาของอิ๋งจิ่งกลายเป็นเงียบสงบ 
เขามองเธอ แอบสูดหายใจเข้าออกลึกๆ

ชูหนิงขยับริมฝปีากเล็กน้อย ก�าลังคิดที่จะพูด 
จู่ๆ อิ๋งจิ่งก็เอื้อมมือออกมาทันที
กอดเธอแนบแน่นอยู่ในอ้อมแขน

รองเท้าส้นสูงของชูหนิงไม่เสถียร ท�าให้เธอสะดุดเซไปข้างหน้า
จมูกชนตรงหน้าอกของเขา อูย! แข็งจังแฮะ!

คางของอิ๋งจิ่งหนุนเกยอยู่ตรงเส้นผมของชูหนิง 
ได้กลิ่นหอมจางๆ ของหญิงสาว ใจก็สั่นสะท้านไปหมด

เหมือนหมู่มวลเปลวเพลิงอบอุ่นในสายลมเย็นแห่งค�า่คืนฤดูหนาว 
จรงิใจ บรสุิทธิ ์ใจจดจอ่ไมมี่วอ่กแวก่ และยงัร้อนผะผา่ว

เขากอดเธอ และพูดเสียงแผ่วเบา “ชูหนิง...ขอบคุณนะครับ”
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ค�ำน�ำ
หากนกัอ่านช่ืนชอบ 'รกัต่างวยั' นยิายเรือ่งนีจ้ะท�าให้คณุฟินข้ันสดุ หรอื

หากคุณไม่ใช่สายนี้ ความรักของท้ังคู่ก็สามารถท�าให้คุณซาบซ้ึงได้ไม่ต่างกัน

แน่นอน

'Little Man ช่ัวโมงบินน้อยแต่มีรกัเตม็ร้อยให้คณุ' บอกเล่าเรือ่งราวของ 

'อ๋ิงจิ่ง' นักศึกษาหนุ่มท่ีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโลกของการท�าธุรกิจ เพราะ

โครงการท่ีเขาท�ากบัเพือ่นนกัศกึษามีนกัธรุกจิสาวอย่าง 'ชูหนงิ' ตกลงร่วมลงทุน 

ชีวิตของเขาท่ีแต่เดิมมีแค่กิน เท่ียว เรียน เล่นบาส นอน ก็ต้องมาใช้เวลา 

ขลกุอยู่ในห้องปฏบิตักิารเพือ่ด�าเนนิโครงการให้ส�าเรจ็ลลุ่วง

อ๋ิงจิ่งต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองไม่น้อยโดยมีชูหนิงเป็น 

ผูน้�าทาง และนัน่กท็�าให้หนุม่น้อยท่ีฮอร์โมนพลุง่พล่านเกดิหัวใจหว่ันไหวข้ึนมา

โลกของการท�าธุรกิจกับโลกแห่งความรักของอ๋ิงจิ่งจะด�าเนินไปเช่นไร 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเขาต้องเผชิญจะมากมายแค่ไหน เรามาร่วมเรียนรู้และ

เตบิโตไปพร้อมๆ กบัเขากนัเลยดกีว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะน�ำ

ตัวละคร
อ๋ิงจิ่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยการบินและอวกาศสาขาเอกเครื่องยนต์อากาศยาน  
 เติบโตมาในครอบครัวทหาร บุคลิกสะอาดสะอ้าน เป็นคนจริงใจ คิดอะไร 
 กพ็ดูอย่างน้ัน กล้าหาญ เตม็ไปด้วยพลงัของเดก็หนุม่ มนษุยสมัพนัธ์ดเีย่ียม  
 งานอดิเรกคือการประดิษฐ์และสะสมโมเดลเกี่ยวกับทัพทหาร 

ชูหนิง หญิงสาวรูปร่างบอบบาง กิริยาท่าทางงามสง่า เธอก้าวเข้าสู่วงสังคมและ 
 เริ่มท�าธุรกิจของตัวเองตั้งแต่อายุยี่สิบด้วยการเปิดบริษัทการลงทุนหนิงจิ้ง  
 เป็นคนสวยท่ีบุคลกิเย็นชา พดูน้อย เอาจรงิเอาจงั ดือ้รัน้ ตรงไปตรงมา และ 
 ละเอียดรอบคอบ 

เฝิงจือ่หยาง นกัธรุกจิทายาทตระกลูเศรษฐ ีคบหากบัชูหนงิแบบเพือ่น เขามีคนรกัอยู่แล้ว  
 แต่ครอบครัวอยากให้หมั้นหมายกับชูหนิงเพราะเห็นว่าเหมาะสมกัน ชอบ 
 สะสมโมเดลเกี่ยวกับทัพทหาร เป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องกินตัวยง

กวนอวี ้ เพ่ือนสนทิของชหูนงิตัง้แต่สมยั ม.ต้น เรยีนจบจากคณะนเิทศศาสตร์ ครอบครวั 
 ร�่ารวย อุปนิสัยร่าเริงสดใส ไม่ชอบแข่งขันชิงชัยกับคนอื่น คอยช่วยเหลือ 
 ชูหนิงอยู่เสมอ เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ต้นของบริษัทการลงทุนหนิงจิ้ง

เฉินเยวีย่ แม่ของชูหนงิ เคยเป็นพนกังานท�าบัญชีท่ีบรษัิทแห่งหนึง่ หลงัจากสามเีสยีชีวติ 
 ตอนท่ีชูหนิงยังเล็ก เธอแต่งงานครั้งท่ีสองกับจ้าวเผยหลินซ่ึงเป็นผู ้น�า 
 ตระกลูจ้าว ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากคนในตระกูลเขา 

จ้าวหมงิชวน คุณชายใหญ่แห่งตระกูลจ้าว ลูกชายคนเดียวของจ้าวเผยหลิน ถูกให้ท้าย 
 มาตั้งแต่เด็กจนเคยตัว อารมณ์ร้าย ไม่ค่อยลงรอยกับชูหนิง บุคลิกหน้าตา 
 น่าเกรงขาม โอหังอวดดี มีแผลใจที่ไม่เคยมีใครกล้าสะกิดนอกจากชูหนิง

อิ๋งเฉิน พี่สาวของอิ๋งจิ่ง อายุห่างกันเจ็ดปี ท�างานอยู่ในฝ่ายบริหารระดับกลางของ 
 แผนกงานธุรกิจวิสาหกิจส่วนกลาง เป็นคนเฉียบขาด มักให้เงินอิ๋งจิ่งใช้เป็น 
 ประจ�า
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5 小先生 1

ทิวทัศน์ฤดูใบไม้ร่วง ณ กรุงปักกิ่งในเดือนตุลาคมค่อยๆ กล�้ากราย

เข้ามา แม้จะมีความรู้สึกหนาวเย็นมากข้ึนภายหลังวันศารทวิษุวัต* ทว่า

ขณะนี้ชูหนิงรู้สึกแต่ว่าร้อนเท่านั้น

เธอถอดเสือ้คลมุตวันอกออก สวมแค่เสือ้เช้ิตตวับางๆ แล้วนัง่ตวัตรง

อยู่บนเก้าอ้ี ส่วนคนท่ีนัง่ติดกนัข้างๆ เป็นเฝิงจือ่หยางท่ีพอลงจากเครือ่งบิน

ก็รีบมาหาทันทีโดยท่ียังไม่ทันได้ปลดชุดเครื่องแบบทางการออก ชูหนิง

เหลือบตามอง มีเหงื่อชั้นบางๆ ผุดออกมาบริเวณจอนผมของเขา

"ท�ารายช่ือแขกเหรือ่ครบถ้วนแล้ว เลขาฯ โจวท�างานละเอียดรอบคอบ 

กระท่ังผูส้งูอายุไม่กีค่นจากทางตอนเหนอืของเสฉวนกยั็งมช่ืีออยู่ในรายช่ือ

ด้วย" ครั้นคุณแม่เฝิงพูดเรื่องนี้ข้ึนมาก็ส่งเสียงถอนหายใจสั้นๆ "ลุงเขย 

ของเธอติดต่อทางโรงแรมนั้นแล้ว ยกพื้นท่ีหลักของสวนโซนตะวันตก 

ให้พวกเธอเอาไว้จัดงาน" คุณแม่เฝิงมองขาขวาของชูหนิงแวบหนึ่ง แล้ว

สายตาก็ยิ่งผิดหวังเกินกว่าจะปกปิดได้ "น่าเสียดาย...น่าเสียดาย"

พอได้ยินแบบนี้เฉินเยวี่ยก็เอ่ยตอบว่า "รบกวนให้คุณต้องหนักใจ 

บทที่
1

* วันศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) เกิดขึ้นในวันที่ 22 หรือ 23 กันยายนของทุกปี ตรงกับฤดูใบไม้ร่วง เป็นวัน

ท่ีต�าแหน่งดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลก ความเอียงของแกนโลกอยู่ในระนาบท่ีตั้งฉากกับต�าแหน่ง 

ดวงอาทิตย์ ท�าให้ในวันนั้นระยะเวลาช่วงกลางวันจะเท่ากับกลางคืน 
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Little Man ชั่วโมงบินน้อยแต่มีรักเต็มร้อยให้คุณ 16

เสียแล้ว ในวันธรรมดาชูหนิงก็ได้คุณดูแลอยู่บ่อยๆ เธอมักจะพูดกับฉัน 

เป็นประจ�าว่าคณุดกีบัเธอเสมอเลย" เฉินเยวีย่ค่อนข้างอบัจนค�าพูด เธอรูส้กึ

ว่าจรงิๆ แล้วเรือ่งนีเ้ป็นความประมาทของลกูสาวตวัเอง อธบิายมากความ

กยิ็ง่ไร้เหตผุล ดงันัน้จงึเปลีย่นเรือ่งคยุแล้วฉวยโอกาสเอาชหูนงิมาบ่นเสยีเลย 

"เจ้าเด็กคนนี้ เดินดีๆ ก็ยังสามารถล้มขาหักได้" 

"เธอก็ไม่ได้อยากให้เรื่องเป็นแบบนี้หรอก อย่าต�าหนิเธอเลย" เสียง

อ่อนโยนของคุณแม่เฝิงเอ่ยห้ามปรามแล้วถามอีกว่า "บาดเจ็บกระดูกหัก

ฟื้นตัวได้ยากที่สุด ต้องรักษาให้ดีๆ แล้วไปพบหมอหรือยัง"

ชูหนิงก้มหน้าก้มตาพร้อมพยักหน้าพูด "ไปพบแล้วค่ะ"

"โรงพยาบาลไหน"

"โรงพยาบาลประชาชนแห่งแรกของปักกิ่งค่ะ"

คุณแม่เฝิงไม่วางใจ หยิบโทรศพัท์มือถอืออกมา "ฉันจะตดิต่อฟู่เหล่า 

ให้เขาตรวจดูให้เธออีกหน่อย"

"มะ...แม่ อย่าท�าอะไรซ�้าแล้วซ�้าเล่าเลย ขาเธอไม่ได้เป็นอะไรมาก 

พนัเฝือกอ่อนไว้สกัสองสปัดาห์กห็ายแล้ว" เฝิงจ่ือหยางพูดพลางเดนิเข้าไป

กดไหล่แม่ของเขาไว้ด้วยท่าทีเร่งรีบ "มีผมอยู่นะ วางใจได้"

เมื่อได้ยินค�าพูดแบบนี้ คุณแม่เฝิงก็ย่ิงรู้สึกไม่วางใจ แต่ก็ไม่กล้าไป

ก้าวก่ายมากนัก จึงเปลี่ยนเรื่องบ่น 

"การงานส�าคัญก็จริง แต่ก็ต้องดูแลใส่ใจการใช้ชีวิตควบคู่ไปด้วย 

แต่ละคนยุง่วุน่วายหายตวักนัไปท้ังวนั มนัใช้ได้ไหมล่ะ พวกเธอยังหนุม่ยังสาว 

อย่าดูแลใส่ใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนสูญเสียอีกสิ่งหนึ่งไป เงินหาได้ไม่รู้จบ 

อย่าเอาความมุ่งมั่นไปใช้กับเรื่องงานทั้งหมด"

การฟังผูใ้หญ่พูดจาด้วยหลกัเหตผุลเป็นเรือ่งน่ากลวัท่ีสดุ เริม่ต้นด้วย

ค�าพูดยาวเหยียดหลายพันตอน ให้หวนย้อนคิดถึงความทรงจ�าในสมัยนั้น

ท่ีขมข่ืนกว่าจะมีวันนี้ท่ีสุขสบายได้ แล้วตามมาด้วยค�าเทศนาถึงความรัก

ของแม่หลายหม่ืนบท เมื่อปีก่อนคุณแม่เฝิงเพิ่งจะเกษียณออกมาจาก
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7 小先生 1

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งปักกิ่ง รูปแบบการใช้ภาษาเป็นของแท้

ต้นฉบับสุดๆ เรื่องนี้จึงยิ่งเป็นความทุกข์ทรมานอย่างหนึ่งส�าหรับชูหนิง 

เธอวางโทรศพัท์มือถอืไว้หลงักระเป๋าถอืระหว่างขาสองข้าง แอบอ่าน

ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจากเลขาฯ

ครึ่งช่ัวโมงต่อมา ในท่ีสุดคุณแม่เฝิงก็ตบท้ายด้วยเสียงทอดถอนใจ 

"พวกเธอไม่ได้ชอบฟังท่ีคนแก่พดูจานกัหรอก รูอ้ยู่แก่ใจดกีพ็อ งานหม้ันกช็ะลอ

เอาไว้ก่อน รอให้ขาของชูหนงิหายดเีป็นปลดิท้ิง แล้วพวกเราสองครอบครวั

ค่อยปรึกษาหารือกันอีกที"

เฉินเยว่ียลุกข้ึน จูงมือคุณแม่เฝิงอย่างสนิทสนมอบอุ่น ขณะเดินไป

ข้างนอกก็ผงกศีรษะไปด้วย "ได้ค่ะ รบกวนคุณแล้วค่ะ"

เฝิงจื่อหยางลุกข้ึนส่งท้ังสองคนออกไป หลังจากผ่านไปไม่กี่นาที 

ก็กลับมา เมื่อเดินมาถึงประตูทางเข้าก็ได้ยินเสียงชูหนิงก�าลังคุยโทรศัพท์

"สัญญาเขียนเป็นหลักฐานอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ คู่สัญญาเขา 

แซ่เฉิงสินะ เซ็นชื่อลงนามก็เซ็นแล้ว ตราประทับทางการก็ประทับแล้ว จะ

ฟ้องฉันเหรอ ได้เลย ให้เขาฟ้อง ติดต่อประสานงานกับกระทรวงยุติธรรม 

ก่อนอื่นเลยนะ ถ้าเขากล้าที่จะลองของให้ฉันขาดทุนดูสักนิดล่ะก็ เงินงวด

สุดท้ายสักหยวนเดียวก็อย่าคิดจะได้ไป"

น�้าเสียงของชูหนิงยังถือว่าค่อนข้างนุ่มนวล แต่เวลาขึ้นเสียงชัดถ้อย

ชัดค�า เสียงนั้นเด็ดขาดห้วนๆ ยากที่จะหาความเป็นมิตรเจอ

"ได้ ฉันเข้าใจแล้ว บอกกับภายนอกว่าฉันเดินทางไปท�างานที่เสฉวน 

ยังไม่จองวนัเดนิทางกลบั ใช้เวลากบัเขาเถอะ แล้วกไ็ม่ต้องรบี ต้อนรบัทักทาย

เขาด้วยน�า้ชาช้ันด"ี ชหูนงิครุน่คดิครูห่นึง่แล้วพูดว่า "เอาเบอร์โทรศพัท์ของ

ฉี่หมิงอินดัสทรีให้ฉันหน่อย ประธานแซ่เว่ยใช่ไหม ฉันจะแจ้งเขา"

ชูหนงิหากระดาษไม่เจอ จงึไขว่ห้างพาดขาขวาท่ี 'ได้รบับาดเจ็บ' แล้ว

หมุนปลอกปากกาออกก่อนจะจดหมายเลขลงบนเฝือกเสียเลย มือของเธอ

ว่องไว ตวัอักษรกเ็ขียนอย่างบรรจงคล่องแคล่ว เฝิงจ่ือหยางเดนิเข้าไปแล้ว
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เคาะลงบนเฝือกของเธอเบาๆ อย่างร่าเริงสุดๆ 

"โอ้ เฝือกจริงนี่นา เอ๋? เคลื่อนไหวได้ไหม" 

ชูหนงิยกขาข้างหนึง่ข้ึน เกอืบจะถบีเอาเฝิงจือ่หยางล้มคว�า่ "ไป ช่ิวๆ" 

เฝิงจื่อหยางชูนิ้วโป้งขึ้นมา "ดีที่เธอนึกขึ้นได้นะ"

ชูหนิงคร้านจะกลอกตาใส่อย่างเอือมระอา โดยหลักแล้วเรื่องนี้พูดไป

ก็ยาว ใช้ลูกไม้แบบนี้เพื่อหลบเลี่ยงงานหม้ันของสองครอบครัวก็ไม่ค่อย 

จะมเีกยีรตจิรงิๆ นัน่แหละ ชหูนงิมองดขูาข้างขวาท่ีหนกัเทอะทะ เห็นความ

แตกต่างอย่างชัดเจนกับขาข้างซ้ายของเธอที่ยังใส่รองเท้าส้นสูงอยู่

ยิ่งดูก็ยิ่งหงุดหงิด

เธอยันเก้าอี้ลุกขึ้นอย่างโซซัดโซเซ เปลืองแรง เปลืองแรงชะมัดยาด!

"นายอย่ามาพดูจาเย้ยหยันบ่ันทอนก�าลงัใจอยู่ตรงนีเ้ลย ถ้านายไม่หนี

ไปซ่อนตัวที่ต่างประเทศ คนที่ขาจะเดี้ยงก็คือนาย" ชูหนิงหยิบกระเป๋าถือ

ข้ึนมา เริม่ขยับขาซ้ายก่อน แล้วใช้นิว้มอืงดัแหวกเฝือกท่ีอยู่ตรงขาขวาอีกที 

ท่าทางกะเร่อกะร่าน่าข�า 

เฝิงจือ่หยางครุน่คดิอยูพ่กัหนึง่ แล้วจงึพดูอย่างจรงิจังว่า "ช่างเหมอืน

เสาค�้าฟ้า* จริงๆ"

ชูหนิงหันหลังไปอย่างว่องไว ขี้เกียจจะตอบ

เฝิงจื่อหยางตะโกนอยู่ข้างหลัง "ไม้ ไม้ของเธอเนี่ย!" เขาหยิบไม้เท้า

ท่ีวางพงิกบัผนงัข้ึนมา มองแล้วมองอกีกต้็องเอ่ยชมอย่างเสยีไม่ได้ "สมจรงิ

มาก ทุ่มเทกับงานเหลือเกิน"

ชูหนงิเอ้ียวตวัหันกลบัไปหยิบไม้เท้า คิว้สองข้างขมวดเลก็น้อย สหีน้า

หงุดหงิดร�าคาญ "ฉันไม่หมั้นนะ นายไปจัดการครอบครัวนายให้เรียบร้อย"

เรื่องนี้มีความคิดเห็นเป็นเอกฉันท์ เฝิงจื่อหยางมีผู้หญิงอยู่ในใจแล้ว 

แต่ก็จนใจท่ีตระกูลเฝิงไม่ยอมรับ มีญาติโกโหติกามากมายก็เรื่องเยอะกัน

ท้ังนั้น สนใจแต่เรื่องฐานะครอบครัวและสถานะทางสังคมท่ีเหมาะสม

* เสาค�้าฟ้า เป็นค�าพูดเปรียบเปรยบุคคลผู้อยู่ในฐานะที่ต้องรับภาระหนักอึ้งหรือรับผิดชอบเรื่องส�าคัญ
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ทัดเทียมกัน ส่วนชูหนิงมีตระกูลจ้าวทางตะวันออกของเมืองเป็นท่ีพึ่งพิง 

บวกกับตัวเธอเองก็มีบริษัทขนาดใหญ่ใช้ได้ ตั้งอยู่บนตึกงามตระหง่าน 

สอดคล้องกับความต้องการของตระกูลเฝิงอย่างมาก

พูดตามตรง เฝิงจื่อหยางต้องการตัวหลอกที่สมบูรณ์แบบ และชูหนิง

เองก็เหมาะกับสถานการณ์ในตอนนี้ของเขา ท้ังนอกและในวงการต่างก็

ห้อมล้อมด้วยทรัพยากรจ�านวนไม่น้อย ต่างคนต่างได้ในสิ่งท่ีต้องการกัน 

ทั้งสองฝ่าย ร่วมมือกันได้อย่างเป็นสุข

ชูหนิงขึ้นไปบนรถแล้ว เฝิงจื่อหยางเกาะประตูรถพลางโน้มตัวลงมา

ก�าชับว่า "อย่าลืมนะ อาทิตย์หน้าไปเป็นเพื่อนฉัน..."

ชูหนงิพดูตดับท "รูแ้ล้วน่า" ขณะท่ีหน้าต่างรถเลือ่นข้ึนจะปิด เธอกพู็ด

ด้วยน�้าเสียงและสีหน้าเย็นชา "การแข่งขันด้วยวิธีเถื่อนๆ แบบไม่เป็นโล้ 

เป็นพาย มีอะไรน่าดูชมกันนะ"

ช่วงนีชู้หนงิยุง่เป็นพเิศษ งานมากมายกองพะเนนิล้นมือ ต้องเสยีเวลา

ช่วงเช้าไปกบัการพบผูอ้าวโุสคนหนึง่ แถมยังต้องแกล้งท�าเป็น 'ขาเดีย้ง' อีก 

ในวงการของเธอจะว่าเล็กก็ไม่เล็ก จะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่ ข้อมูลข่าวลือแค่ 

นิดเดียวไม่กี่ช่ัวโมงก็แพร่สะพัดไปท่ัว ดังนั้นอย่างน้อยเธอก็ต้องแกล้งท�า

เป็นเดี้ยงไปสักสามวันห้าวันเพื่อแสดงละครให้สมจริง

ตอนแรกเธอวางแผนจะกลบับรษัิท แต่พอขับมาถงึประตเูจีย้นกัว๋เหมนิ 

จู่ๆ  เลขาฯ กโ็ทรศพัท์มา "ท่านประธานหนงิ คนของซ่ินต๋ามาอกีแล้ว อยู่ท่ี 

ประตูทางเข้าห้องส�านักงานของคุณ บอกว่าถ้าไม่ได้พบคุณก็จะไม่ไปไหน"

ชูหนงิสหีน้าสงบ ตบขาข้างท่ีใส่เฝือกของตัวเองเบาๆ "งัน้กใ็ห้พวกเขา

คอยไปเถอะ"

ครัน้วางสายโทรศพัท์ เธอกถ็ามคนขับรถว่า "ข้างหน้ากค็อืจงิไท่สนิะ 

พอถึงแล้วจอดข้างๆ เลย"

หลังลงจากรถ ชูหนิงก็ให้คนขับรถกลับไปก่อน ส่วนตัวเองก็พยุง 
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ไม้เท้าเดินอย่างเนิบนาบสบายๆ วันนี้ท่ีปักกิ่งอากาศดี แสงอาทิตย์ไม่จ้า 

จนแสบตา ส่องสว่างก�าลังดี สายลมอ่อนพัดโชย ราวกับมอบชั้นอุณหภูมิ

แห่งความอบอุ่นให้แก่ทุกสรรพสิ่ง ชูหนิงอารมณ์แจ่มใสขึ้นทันใด ก้มหน้า

มองดูขาท่ีใส่เฝือกของตนเองแล้วใช้ไม้เท้าแตะๆ พื้นอีกหน ปรับอารมณ์ 

ให้เป็นแบบอื่นบ้างก็ออกจะดีไม่น้อย

ในบรษัิทของเธอมีพนกังานท่ีมีความสมัพนัธ์ทางเครอืญาตกิบัตระกลูเฝิง 

เพือ่ป้องกนัไม่ให้พวกเขาเห็นพริธุ ชูหนงิตดัสนิใจว่าในสองวนันีจ้ะปรากฏตวั

ให้น้อยหน่อย แน่นอนว่าการต่อสู้ชิงชัยชิงไหวชิงพริบกับคู่สัญญาท่ีจ้อง 

จะหาเรื่องอยู่ในช่วงนี้ต่างหากที่เป็นประเด็นส�าคัญ

เดินไปได้ครึ่งทาง เลขาฯ ก็โทรศัพท์มาอีกแล้ว "ท่านประธานหนิง! 

คุณอยู่ที่ไหน พวกที่มาบริษัทเพื่อเฝ้าคุณเป็นคนกลุ่มหนึ่ง แต่พวกเขายังมี

อีกกลุ่มหนึ่งที่ตามหาคุณอยู่!"

ได้ยินค�าพูดแค่ครึ่งเดียว ชูหนิงก็รู้แล้วว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น

สายตาของเธอจับจ้องตรงทางแยกเบ้ืองหน้า คนราวสามถึงห้าคน 

ต้ังแถวกนัอยู่ตรงนัน้ เหมือนกบัแบ่งกองทหารออกเป็นสองแถวเพ่ือเฝ้าตอ

รอกระต่าย*

น�าโดยรองประธานคนหนึ่งของซ่ินต๋าท่ีเคยติดต่อเรื่องธุรกิจกัน 

ไม่กี่ครั้ง พอเขาเห็นเธอเข้าก็กล่าวทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม 

"โอ้ ประธานหนิง บังเอิญจังนะ"

การแสดงออกของชูหนิงเป็นธรรมชาติสุดๆ เหมือนกับว่าบังเอิญเจอ 

จรงิๆ "แหม ประจวบเหมาะเหลอืเกนิ ฉันก�าลงัเตรยีมตวัจะโทรศพัท์หาคณุ

พอดี"

ขณะท่ีเธอพดูอยู่ เขากเ็ดนิเข้ามาใกล้พลางย้ิมตอบ "ในเมือ่เจอกนัแล้ว 

ก็ถือโอกาสอดทนอยู่พูดคุยเป็นเพื่อนกับคุณลุงคุณอาทางนี้หน่อยสิ?"

* เฝ้าตอรอกระต่าย เป็นส�านวน หมายถงึนัง่รอให้โชคลาภหรือโอกาสลอยมาหา มีต�านานเล่าว่าในสมัยจัน้กัว๋มีชาวนา

เห็นกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งมาชนตอไม้ตาย เขาจึงไม่ไปท�านา นั่งรอให้กระต่ายวิ่งมาชนตอไม้ตายอีก
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มีความหมายอื่นแฝงอยู่ในค�าพูด เธอย่อมรู้อยู่แก่ใจดี

จะว่าไปแล้วบุญคณุและความแค้นระหว่างสองครอบครวักเ็ป็นเรือ่งท่ี

เรียบง่ายเช่นกัน ในแง่ธุรกิจก็ว่ากันด้วยธุรกิจ ล้วนอยากได้เงินกันท้ังนั้น

แหละ กลุ่มซิ่นต๋านี้อยากจะขยายกิจการให้เติบโตที่ปักกิ่ง ทว่าขาดแคลน

เครอืข่าย ไม่รูว่้าไปรูจ้กันายหน้าคนกลางท่ีดทู่าทางค่อนข้างน่าเชือ่ถอืจาก

ที่ไหน ถ้าพูดถึงคุณวุฒิตามล�าดับอาวุโสแล้ว แม้ชูหนิงจะอายุไม่มากก็จริง 

แต่ว่าประสบการณ์ในแวดวงการท�างานก็เรียกได้ว่ามีมากมายเป็นกอบ 

เป็นก�า เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยกับนายหน้าคนกลาง กึ่งล่อกึ่งหลอกซ่ินต๋า 

ผูท่ี้มาใหม่ให้เซ็นสญัญาราคาสงูได้อย่างมนึๆ งงๆ จนเม่ือเจ้าตวัย้อนกลบัมา

ตรวจสอบอีกครั้งจึงได้รู้เข้า ในภายหลังก็คิดจะไม่ท�าสัญญาด้วยกันแล้ว

ได้เป็ดตวัอ้วนมาอยู่ในเงือ้มมือท้ังทีจะปล่อยให้มันบินหนไีปได้ยงัไงกนั

ว่าแล้วกฮึ็ดสูข้ึ้นมา ชูหนงิมีประสบการณ์มากพอ ไม่กลวัหรอก วัดกนั

ไปเลยสิ!

คดิไม่ถงึว่าฝ่ายตรงข้ามยังมีเล่ห์กลอยูบ้่าง จะหลบกห็ลบไม่พ้นเสยีแล้ว 

ชูหนิงจึงปั้นหน้าให้ดูดี มีท่าทีเหมือนกับว่านอนสอนง่าย

ฝ่ายตรงข้ามเปิดประตรูถเสยีแล้ว จบกนั ทันทีท่ีข้ึนรถกจ็ะเป็นงานเลีย้ง

หงเหมิน* เธอเป็นฝ่ายเดินไปข้างหน้าก่อนสองก้าวพร้อมกับมองพวกเขา

ด้วยรอยยิ้ม อันที่จริงเป็นการจับสังเกตดูด้านหลังของพวกเขาต่างหาก

จากตรงนีไ้ปจะเป็นถนนสายแคบๆ สกัห้าสบิกว่าเมตรจงึจะเช่ือมไปสู ่

ถนนเส้นในที่คับคั่งจอแจ

ชูหนิงลากขาข้างขวาท่ีใส่เฝือกแล้วค่อยๆ ขยับหันทีละน้อยอย่าง 

ค่อยเป็นค่อยไป

ทันใดนั้น...กริ๊งๆ

เสียงกระดิ่งรถดังก้องกังวานต่อเนื่องเป็นระยะ ราวกับมีอาคันตุกะ 

* งานเลีย้งหงเหมิน คอืงานเลีย้งทานอาหารท่ีเบ้ืองหน้าเชิญอีกฝ่ายมาร่วมงานเพ่ือแสดงถงึการกระชับมติร แต่เบ้ืองหลงั

แฝงเจตนาอ่ืนซ่อนเร้นและจัดเตรยีมแผนการบางอย่างไว้เสรจ็สรรพ โดยท่ีใช้ความรืน่เรงิบังหน้าเพือ่หาหนทางก�าจดั

อีกฝ่าย
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ที่คาดไม่ถึงถูกสายลมพัดหอบมา

ภาพท่ีตดัสลบักนัระหว่างสเีหลอืงกบัขาวบุกกล�า้กรายเข้ามาจากทาง

ด้านหลงั เป็นจกัรยานสเีหลอืงสดใส พร้อมกบัเงาร่างของผูท่ี้ข่ีมนัซ่ึงสวมใส่

ชุดสเว็ตเตอร์สีขาวนั่นเอง

ชูหนงิไม่ทันได้มองดใูบหน้าของเขาให้ชัดเจน รบีโบกมืออย่างรวดเรว็

แล้วส่งเสียงพูดดังลั่นทันที 

"นายมาแล้วเหรอ ฉันคอยนายอยู่ตั้งนานแน่ะ!"

ครั้นอีกฝ่ายใกล้เข้ามา ชูหนิงกวาดสายตามองดูด้วยระยะเวลาท่ีสั้น

มากๆ เป็นผู้ชายวัยรุ่น ผิวขาว หน้าตาเกลี้ยงเกลา แต่ถลึงตาทั้งสองข้าง

จ้องมองจนกลายเป็นเครื่องหมายค�าถามขนาดเบ้อเริ่มเทิ่ม 

เขาจ�าเป็นต้องเบรกรถอย่างกะทันหัน เกดิเสยีงเสยีดสกีนัดังเอ๊ียดอ๊าด

ชูหนิงดึงชายเสื้อของเขาเอาไว้ ใช้วิธีการอันหยาบคายเกินกว่าจะ 

รับไหวแต่กลับได้ผลชะงัดนัก พร้อมกับเอ่ยพูดเบาๆ อย่างรวบรัดและตรง

ประเด็น 

"ฉันจะให้เงินนายหนึ่งพันหยวน"

ทว่าชายหนุ่มถูกขาข้างท่ีใส่เฝือกของเธอดึงดูดความสนใจเข้าแล้ว 

เขาเองก็ตอบสนองอย่างชาญฉลาดเช่นกันด้วยการเกาหัวแกรกๆ แสดง

ท่าทีประหลาดใจ 

"ไม่จริงน่า รังแกคนเจ็บขนาดนี้เชียวเหรอ"

"..."

ขายาวๆ ข้างหนึง่ของเขาวางเหนอืพืน้ ส่วนปลายขากางเกงเลกิข้ึนไป

เลก็น้อย เผยให้เห็นข้อเท้าท่ีมีเส้นเลอืดปรากฏแจ่มชัด ชูหนงิจงึคดิในใจว่า 

อืม ไม่ได้ใส่กางเกงลองจอนสินะ

"ขึ้นรถ!" 

ชูหนิงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว กระโดดเหยงๆ ขึ้นไปนั่งบนเบาะหลัง

ด้วยขาข้างเดียว ยังไม่ทันจะนั่งให้ดี รถจักรยานก็พุ่งถลาออกไปแล้ว 
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เน่ืองจากอาการหงายหลงัตามแรงเฉ่ือยท่ีเกดิข้ึน เธอจึงจบัชายเสือ้ด้านล่าง

ของเขาไว้แน่น แต่ว่าการกระท�าเช่นนี้ออกแรงมากเกินไป จึงเกือบจะฉุด

เอาคนหล่นลงมาจากจักรยาน

"โอ๊ย!!" ชายหนุม่ร้องครวญครางด้วยความเจบ็ปวด "รดัท้องฉันจะตาย

อยู่แล้ว! ฉันจะอ้วกแล้วเนี่ย!" แน่นอนว่าเขาไม่ลืมว่าตนเองก�าลังอยู่ใน

สถานะคนดท่ีีก�าลงัท�าเรือ่งดีๆ  อยู ่จงึออกแรงถบีแป้นเหยียบอย่างแรง "ถ้า

กลัวตกก็จับที่ด้านบนๆ หน่อย ไม่เป็นไรหรอก ฉันปั่นเร็วมากนะ"

ชูหนิงขยับเขยื้อนมือ แต่รถจักรยานกลับส่ายอย่างแรงเพราะคนข่ี

สะดุง้เหมือนถกูสายไฟท่ีเช่ือมต่อส่งผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไป เขาโพล่งเสยีง

หัวเราะดังลั่น 

"จ๊าก! ยะ...อย่าจับตรงรักแร้สิ ฉันบ้าจี้"

ชูหนิงหมดค�าพูด มือของเธอไม่ได้เปลี่ยนที่เลยนะ

ในขณะเดยีวกนัเธอกเ็ห็นพวกกลุม่คนของซ่ินต๋าก�าลงัตกตะลงึพรงึเพรดิ 

หลังจากพวกเขาได้สติแล้วก็รีบขึ้นรถอย่างรวดเร็ว 

"ไป ไล่ตามไปๆ"

รถจกัรยานบุโรท่ังจะวิง่เรว็สูร้ถสีล้่อได้อย่างไร ชูหนงิหันหน้าไปมอง 

ตอนท่ีหันกลบัมากพ็บว่าเดก็หนุม่คนนีค้ดิจะเผ่นหนเีข้าไปในซอยทางฝ่ังขวา

ของย่านชุมชน

ซอยนั้นเป็นทางสัญจรเลนเดียวและรถสี่ล้อไม่สามารถเข้าไปได้

ค่อนข้างหัวใสใช้ได้เลยนี่นา! ชูหนิงเพ่งพินิจดูด้านหลังของเขา 

แวบหนึง่ โครงกระดกูตัง้ตรง ตวัสงูชะลดู กระปรีก้ระเปร่าเรีย่วแรงพลุง่พล่าน

แบบท่ีมีเฉพาะในชายวัยหนุ่ม เพราะว่าออกแรงปั่นอยู่ท�าให้ตั้งแต่ต้นขา 

ถึงเอวไปจนถึงกระดูกสะบักล้วนแล้วแต่ก�าลังเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว 

ชูหนิงได้กลิ่นจางๆ บนเสื้อผ้าของเขา คล้ายกับกลิ่นหลันเยวี่ยเลี่ยง* 

ที่คุณป้าแม่บ้านใช้ซักเสื้อผ้านิดหน่อยแฮะ

* หลันเยวี่ยเลี่ยง เป็นชื่อยี่ห้อน�้ายาซักผ้าของประเทศจีน 
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ขณะที่คิดไม่ซื่อเล็กน้อยก็พบว่ามีบางสิ่งผิดปกติ

ความเร็วรถก�าลังชะลอลง อีกทั้งยังต้องใช้พละก�าลังในการปั่น

"ทางขึ้นเนิน เธอนั่งให้นิ่งล่ะ"

ข้ึนเนนิลกูนีไ้ปถงึจะเข้าสูซ่อยนัน้ ชูหนงิหันไปมองดขู้างหลงั รถไล่ตาม

มาใกล้ทันแล้ว

"จอด"

"หา?"

"จอดรถ" 

ลมแรงนิดหน่อยท�าให้เขาได้ยินไม่ชัด "อะไรนะ"

ชูหนิงเงียบเสียงแล้วก็เอื้อมมือไปแหย่ตรงบริเวณรักแร้ของเด็กหนุ่ม 

รถจักรยานส่ายอย่างแรง หลังจากนั้นเขาก็เบรกกะทันหันเสียงดัง 'เอ๊ียด' 

รถจอดนิ่งในฉับพลัน

เด็กหนุม่กลนืไม่เข้าคายไม่ออก มือสองข้างกอดอกแน่น ท�าเสยีงเป่าลม

ดังฟู่ๆ พร้อมกับพูดว่า "อย่าจั๊กจี้ฉันสิ วางใจได้ เงินหนึ่งพันหยวนนั่น 

เธอไม่ต้องให้หรอก"

ชูหนงิกระโดดลงจากรถ มองดูรอบๆ บรเิวณอย่างรวดเรว็ เธอหมายตา

เสาม้านั่งหินท่ีล้อมรอบด้วยดอกไม้และต้นหญ้าเขียวขจีตรงข้างทางเอาไว้

อย่างแม่นย�า แล้วจงึเดนิก้าวเลก็ๆ ด้วยขาสองข้าง สดูลมหายใจเข้าออกลกึๆ 

หนึ่งเฮือก

จากนัน้กย็กขาข้ึนสงูอย่างรวดเรว็ เธอเอาขาขวาท่ีใส่เฝือกของตนเอง

กระแทกใส่เสาม้านั่งหินเต็มเหนี่ยวโดยไล่จากบนลงล่าง

เกิดเสียงหนักดังโพละ เฝือกแตกออกจนได้

พอไม่มีของท่ีเกะกะเช่นนี้ ชูหนิงก็วิ่งฉิวได้ทันที ผมยาวเป็นลอน 

ท่ีสะบัดอยู่นัน้ย่ิงขับให้เธอดโูดดเด่นภายใต้สภาพอากาศท่ีด ีราวกบัเธอคลมุ

ศีรษะด้วยผ้าไหมหลากสี

"อึ้งอยู่ท�าไมล่ะ วิ่งสิ!"
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พูดเพียงนิดเดียวเธอก็หนีไปจนใกล้จะถึงยอดเนินแล้ว 

อ๋ิงจิ่งมองดูเฝือกท่ีแตกเป็นเสี่ยงกองนั้น แล้วมองดูเงาหลังของผู้ท่ี

หลุดจากพันธนาการเหมือนดั่งอาชางามที่หลุดพ้นจากบังเหียน

เขารู้สึกช็อก
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หลังจากที่ชูหนิงวิ่งไปแล้วก็ไม่หันกลับมาอีก

ตลอดท้ังเหตกุารณ์ตัง้แต่ต้นจนจบเกดิข้ึนไม่เกนิห้านาที และแล้วเรือ่ง

เซอร์ไพรส์นีก้ถ็กูท้ิงเอาไว้ข้างหลงั จางหายไปจากความทรงจ�าอย่างรวดเรว็

เมือ่กลบัถงึหอพกั เพือ่นร่วมห้องสามคนมีเพยีงแค่ฉีอวีเ้ท่านัน้ท่ีอยู่ห้อง 

อิ๋งจิ่งเดินไปข้างๆ อีกฝ่ายแล้วเหลือบมองดู

"วาดอะไรน่ะ"

ฉีอวี้ไม่ได้เงยหน้าข้ึนมา ก�าลังเหลาดินสอให้แหลมเปี๊ยบ "ส่วนผิว 

ตัดระนาบด้านในของบาลานเซอร์* ต้องใช้ตอนเข่าคาบทดลองตอนเย็น"

ฉีอวีเ้ป็นคนหูหนาน ภาษาจนีกลางจงึไม่ค่อยเป๊ะนกั เรยีนท่ีปักกิง่มา

สามปีกดี็ข้ึนมากโข แต่จนแล้วจนรอดเสยีงผสมนาสกิเพดานอ่อนเพดานแข็ง

ก็ยังพูดได้ไม่คล่องแคล่ว

อิ๋งจิ่งสะกิดไหล่เพื่อนแล้วพูดแก้ให้ถูกต้อง "เป็น 'เข้า' ต่างหาก พูด

ตามฉันซิ เข้าคาบทดลอง เข้านอน" 

ฉีอวีเ้ป็นคนซ่ือๆ ท่ีไขว่คว้าความก้าวหน้า ว่าแล้วเขากพ็ดูตามสองรอบ

บทที่
2

* บาลานเซอร์ (Balancer) เป็นอุปกรณ์ผ่อนแรงท่ีใช้ส�าหรับแขวนยกสิ่งของท่ีมีน�้าหนักค่อนข้างมาก ติดตั้งง่าย 

ป้องกันการตกหล่นได้ดี และรับน�้าหนักได้อย่างสมดุล 
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จริงๆ "เข้าคาบทดลอง เข้านอน..."

ประตูถกูเปิดออกพอด ีหัวหน้าห้องตวัอ้วนผูใ้ส่แว่นตาพลนัเบิกตาโพลง 

"บ้าเอ๊ย! กลางวันแสกๆ พวกนายสองคนท�าอะไรกันเนี่ย!"

อิ๋งจิ่งยิ้มแฉ่งโชว์ฟันขาวจั๊วะ "เริ่มเรียนคาบวิชาอาจารย์อิ๋งไง"

หัวหน้าห้องตวัอ้วนพดูตดับท "ระวังหน่อยเถอะ ฉันเตอืนนายนะ นาย

จ�าไว้เลยว่าต้องส่งแบบร่างวิทยานิพนธ์ของอาจารย์เหมาในตอนเย็นด้วย 

นี่เป็นรอบที่สามแล้ว ขืนไม่ส่งอีกคงไม่ผ่านจริงๆ"

อิ๋งจิ่งตบไหล่ฉีอวี้เล็กน้อย ส่งสายตาแห่งความรักให้เงียบๆ

ฉีอวี้มองเขาสองวินาทีก่อนจะหันหน้ากลับไปอย่างเช่ืองช้า วาด 

ภาพร่างต่อไป แล้วเขาก็ยื่นนิ้วออกมาสามนิ้ว 

อิ๋งจิ่งเอาฝ่ามือปัดนิ้วทั้งสามนั้นออกไป "ได้ ข้าวสามมื้อ ตกลง!"

ตอนบ่ายสามโมงครึง่มีคาบเรยีนทดลอง คนอ่ืนๆ นอนกลางวันเงยีบๆ 

กนัพกัหนึง่ สว่นอิง๋จิง่กนิข้าวเสรจ็แลว้กว็ิง่แจ้นไปเล่นบาสเกตบอลทีส่นาม 

ตัวร้อนเหงื่อโชกกลับมา แถมยังหิ้วไอศกรีมแท่งมาหนึ่งถุง ทันทีที่เข้ามา

ภายในทางเดินหอพักก็ร้องตะโกน

"ใครจะกินไอติมมาที่ห้องสามศูนย์แปดนะ มาก่อนได้ก่อน!"

เหมือนตีระฆังดังก้องในหุบเขายามเช้าตรู่ เสียงดังไพเราะเสนาะหู 

มวลวิหคแตกฉานซ่านเซ็น ปลุกช่วงบ่ายที่อับเฉาให้ตื่นขึ้นมา

อ๋ิงจิ่งเป็นคนท่ีป็อปปูล่าร์ ห้องนอนหมายเลขสามศูนย์แปดของเขา

มักเป็นห้องที่ครึกครื้นที่สุดเสมอ

ไอศกรีมมีไม่พอกับความต้องการ แจกจ่ายหมดในชั่วพริบตา

"คอร์นเนตโตเป็นของฉัน อย่าแย่งนะ อย่าแย่ง!"

มือของอ๋ิงจิ่งถูกเพื่อนร่วมช้ันฉุดรั้งไว้ ชุดบาสเกตบอลถูกดึงลงมา 

กว่าครึง่กลายเป็นชุดเปิดไหล่ทันที เขาพยายามออกแรงเอ้ียวศรีษะเบ่ียงตวั

หลบไปข้างๆ เพื่อลอกกระดาษท่ีห่อไอศกรีมออก พออ้าปากกัดค�าหนึ่ง 
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ก็ต้องร้องว้าก เย็นเกินไปแล้ว!

เขาเป่า "ฟูดฟาดๆ" ทันที หลังจากนั้นก็เหยียดมือออกไป เอา 

คอร์นเนตโตที่แหว่งไปครึ่งหนึ่งยื่นให้พวกเขา "นี่ไง ให้พวกนาย"

ฝูงเพื่อนร่วมชั้นร้องโห่กันเกรียว "อี๋!!"

คาบเรยีนตอนบ่ายสามโมงครึง่ พวกอ๋ิงจิง่เพ่ิงจะออกจากหอพักก่อน

ถงึเวลาคาบเรยีนสบินาที มันเป็นเรือ่งเสยีเปรยีบถ้าหากมาถงึห้องปฏบัิตกิาร

ก่อนล่วงหน้าสกัหนึง่นาที ครัน้อ๋ิงจิง่กบัฉีอวีเ้ดนิเข้าไปกเ็ห็นผูห้ญิงไม่กีค่น 

ในชั้นเรียนตั้งกลุ่มล้อมวงกันอยู่

จางไหวอวี้รีบโบกมือเรียกพวกเขา "อิ๋งจิ่ง นายมาดูนี่ให้หน่อยสิ!"

โจวหยวนหัวหน้าห้องตวัอ้วนไม่พอใจ "เรามีกนัตัง้มากมายหลายคน

ขนาดนี้ ท�าไมเรียกแค่อิ๋งจิ่งล่ะ"

"ถ้านายเก่งจรงิกส็อบให้ได้ท่ีหนึง่สยิะ ฉันจะขอค�าปรกึษานายทุกวันเลย"

กลิ่นความบาดหมางลอยโชยคุกรุ่น อิ๋งจิ่งพูดปลอบเพื่อนผู้ชายก่อน

ว่า "สุภาพบุรุษที่ดีไม่สู้รบกับสตรี"

"เหอะ"

หลังจากนั้นก็เดินไปหาเพื่อนผู้หญิงแล้วพูดกระซิบว่า "กุลสตรีท่ีดี 

ไม่สู้รบกับบุรุษ"

"อื้มๆ"

ดเูหมอืนว่าคนท่ีหน้าตาดพีดูจาอะไรกค่็อนข้างท�าให้คนยอมเช่ือได้หมด

แหละนะ

"ท�าไมอันนี้ไม่สว่างเหรอ"

"ฉันดูหน่อย" โต๊ะตัวนี้เตี้ยเล็กน้อย อิ๋งจิ่งจึงก้มตัวลง ชี้วงจรตรงส่วน

ครึ่งท้ายแล้วพูดว่า "ตรงนี้เช่ือมต่อสายกลับด้าน" เขาถอดหลอดไฟ

เซ็นเซอร์สามดวงบนสายไฟออกมา แล้วปรับเปลี่ยนต�าแหน่งนิดหน่อย 

"โอเค เปิดสวิตช์ได้"
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พอเชือ่มต่อกบักระแสไฟฟ้าแล้วบรรดาผูห้ญิงกอ็ทุานด้วยความตกใจ 

"ว้าว!!"

เม่ือครู่แผงวงจรพิมพ์* ยังมืดต๊ึดตื๋ออยู่เลย ตอนนี้ไม่ใช่แค่สว่างโร่

เท่านั้น หลอดไฟเล็กๆ ไม่กี่ดวงนั้นยังถูกประกอบเป็นรูปหัวใจเสียด้วย...

สว่างจ้า

"จะให้พวกเธอขึน้ไปเปิดแสงไฟบนภเูขาเอ๋อเหมย** เลยเอาไหม!" จู่ๆ  

ก็มีเสียงติติงเข้มงวดดังขึ้นมา

บรรยากาศเงียบสงบในบัดดล ทุกคนเหมือนเผชิญกับศัตรูตัวฉกาจ 

หัวหดเดนิกลบัไปนัง่ท่ีอย่างรวดเรว็ มท้ัีงคนท่ีพลกิเปิดต�ารงต�ารา หยิบปากกง

ปากกาว่ากันไปตามประสา ส่วนอิ๋งจิ่งแลบลิ้นแล้วหันหลังกลับไปเรียกชื่อ

ด้วยท่าทีเรียบร้อยตามระเบียบ 

"ศาสตราจารย์ลี่" 

ลี่โจวซานในวยัห้าสิบกว่าๆ แวบแรกทีเ่ห็นเขามรีูปร่างกลมนิดหน่อย 

อ้วนท้วนเล็กน้อยแบบนี้ รูปร่างหน้าตาช่างไม่เหมือนกับนักวิชาการ 

ในความหมายแบบดั้งเดิมเลย ทั้งยังหน้าตาดุร้ายแบบนี้อีก เขาเลยเป็นที ่

ขึ้นชื่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

"เละเทะสะเปะสะปะ วุ่นวายไปหมด นี่เป็นวัสดุส�าหรับการทดลอง 

ไม่อนุญาตให้น�ามาใช้ท�าเรื่องอ่ืน!" ลี่โจวซานช้ีไปท่ีหัวใจดวงใหญ่เป้ง 

แล้วถามอ๋ิงจิ่งว่า "นายเตรียมท่ีจะเอามันไปใช้ร่วมการแข่งขันหรือเปล่า 

ฮะ?" 

อิ๋งจิ่งยิ้มแหยๆ หัวเราะแหะๆ สองที "ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้"

หนวดกระจ้อยร่อยของลี่โจวซานแทบจะกระพือด้วยความโมโห เขา

พ่นค�าเทศนาที่คล้ายกับว่า 'ใส่ถุงเท้าก่อนแล้วค่อยสวมรองเท้า เป็นหลาน

* แผงวงจรพมิพ์ หรอื PCB (Printed Circuit Board) คอืส่วนพ้ืนฐานส�าคญัของวงจรอิเลก็ทรอนกิส์ ใช้ส�าหรับเช่ือมต่อ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือประกอบเป็นวงจรแทนการต่อวงจรด้วยสายไฟ

** ภเูขาเอ๋อเหมย หรอืเอ๋อเหมยซาน เป็นหนึง่ในสีม่หาครีอัีนเลือ่งช่ือทางพทุธศาสนาในประเทศจนี ตัง้อยู่ทางตะวนัตก

เฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน และถูกจัดให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
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ก่อนแล้วค่อยเป็นปู่'* ต่อเนื่องไปอีกหลายนาที ทุกประโยคที่ลี่โจวซานพูด 

อิ๋งจิ่งก็แอบท่องค�าพูดต่อไปของเขาออกมาเงียบๆ อย่างรวดเร็ว

อัตราความแม่นย�าแบบไม่ใช่กใ็กล้เคียงท่ีเกอืบจะตรงเป๊ะเช่นนีท้�าเอา 

อิ๋งจิ่งอดไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วขึ้นมา

"นายท�าฉันเสียเวลาตลอดเลย เริ่มเรียนได้แล้ว" ลี่โจวซานเหมือน 

ตาเฒ่าน้อยท่ีขีห้งดุหงดิอารมณ์เสยี เอามอืสองข้างไพล่หลงัแล้วเดนิจากไป

อ๋ิงจิง่เผ่นมานัง่ข้างๆ ฉีอวี ้กางหนงัสอืออก แต่ความจรงิแล้วเขาวางมอืถอื 

ไว้ด้านล่างแอบเล่นเกมเท่ียวอเีท่ียว** ในกลุม่เพ่ือนสนทิมคีนแซงอนัดบัเขา

ไปแล้ว ไม่ได้ ต้องช่วงชิงที่หนึ่งกลับมาให้ได ้

ฉีอวีถ้าม "นายเตรยีมตวัส�าหรบัการแข่งขันในสปัดาห์หน้าแล้วหรอืยัง"

"ยัง การแข่งขันนั่นต้องเตรียมตัวอะไร ก็แค่การเปลี่ยนม่านสลับ 

หน้าฉากของมหาวิทยาลัยปีละครั้ง คงถูกพวกเรียนสาขาเอกการออกแบบ

อากาศยานคว้าต�าแหน่งไปทุกรอบแหละ สาขาของเราก็แค่พระรองที่ช่วย

ส่งเสริมความนิยม จริงสิ ตอนค�่าเล่นบาสกันเถอะ"

"ไปเล่นด้วยไม่ได้หรอก"

"ท�าไม ไปไหน" อิ๋งจิ่งเอ่ยถามเสียงเบา "ไปรับเธอเหรอ"

ฉีอวี้พยักหน้า "อือ วันนี้เธอเลิกงานดึกน่ะ"

อิ๋งจิ่งขานรับ "นายคิดจะขี่จักรยานเสี่ยวหวงเชอ*** อีกเหรอ"

"อือ เธอเลิกงานดึกมาก ไม่มีรถไฟใต้ดินแล้ว"

เพยีงประโยคเดยีวเบาๆ เกมเท่ียวอเีท่ียวท่ีก�าลงักระโดดอยู่กต็ายพอดี

อ๋ิงจิ่งรู้สึกไม่แช่มชื่นนัก เขาปิดโทรศัพท์มือถือแล้วพูดว่า "ถึงยังไง

* 'ใส่ถงุเท้าก่อนแล้วค่อยสวมรองเท้า เป็นหลานก่อนแล้วค่อยเป็นปู่' หมายถงึชีวิตคนเราต้องผ่านประสบการณ์ความ

ยากล�าบาก พ่ายแพ้ล้มเหลวเป็นไปตามล�าดบัข้ันตอน จะประสบความส�าเรจ็เป็นท่ียอมรบันบัถอืได้ จ�าเป็นต้องอาศยั

ความขยันพากเพียรบากบั่น เตรียมพร้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไป

** เท่ียวอเีท่ียว เป็นเกมในแอพพลเิคช่ันวแีชต (WeChat) สามารถใช้งานได้โดยการดาวน์โหลด WeChat Mini Program 

เป็นเกมเก็บแต้มตามจ�านวนกล่องสี่เหลี่ยมที่กระโดดได้ ซึ่งแต่ละกล่องมีฟังก์ชันให้แต้มที่แตกต่างกัน

*** เสี่ยวหวงเชอ หรือจักรยานสาธารณะโอโฟ (ofo) มีจุดเด่นเป็นจักรยานคันสีเหลือง ให้บริการจักรยานสาธารณะ

แบบไร้สถานี 
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พรุง่นีก้เ็ป็นวนัอาทิตย์ ไม่ต้องตรวจห้องนอน งัน้ฉันไปกบันายด้วยกแ็ล้วกนั 

โอเค เอาตามนี้แหละนะ"

"..."

ฉีอวีเ้ดก็หนุม่คนซ่ือ กว่าจะสามารถออกเดนิทางจากหมู่บ้านบนภูเขา

เล็กๆ มาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เขามีแฟนสาวคนหนึ่ง 

ท่ีเตบิโตและเท่ียวเล่นสนทิสนมกนัมาตัง้แต่เด็กช่ือว่ากูจ้นิจนิ เธอดรอ็ปเรยีน

ไปก่อนนานแล้ว และเม่ือปีท่ีแล้วก็มาท่ีปักกิ่ง อ๋ิงจิ่งไม่รู้ว่าเธอท�าอะไรอยู่ 

แต่ได้ยนิฉีอวีค้ยุโทรศพัท์กบัเธอบ้างเป็นครัง้คราว พดูจาเสยีงเบาๆ ท่าทางเขา

เหมอืนจะคล้อยตามอีกฝ่ายอย่างไรอย่างนั้น

ข่ีจกัรยานสาธารณะไปรบัแฟนสาวท่ีเข้างานกะดกึ แล้วยงัพาเธอกลบั

ไปส่งที่ห้องเช่าอีก นั่นก็เพื่อที่จะประหยัดเงินค่ารถ

อ๋ิงจิง่แอบคดิแบบซ่ือบือ้ว่า เป็นแฟนกนัมีอะไรดงีัน้เหรอ ล�าบากจะตาย

ตอนค�่าพวกเขานั่งรถไฟใต้ดินสายสิบสามไปสถานีซีจ๋ือเหมินเพ่ือ

เปลี่ยนเส้นทาง แล้วเดินถนนไปอีกหน่อยจนถึงถนนสายร้านเหล้า

ไฟนอีอนหลากสสีนัดสูวยงาม ท�าให้ท้องฟ้าอาบย้อมด้วยแสงสว่างท่ี

ขมุกขมัว เหมือนมีผ้าทอผืนหนึ่งปกคลุมอยู่เหนือศีรษะ กลางคืนมี

น�า้ค้างแข็ง อิง๋จิง่สวมเสือ้ฮูด้ท่ีใส่ตัง้แต่ตอนกลางวันตวันัน้อยูก่ยั็งหนาวจน

เกอืบจะแข็ง เขาเอามือใส่เข้าไปในกระเป๋า แทบอยากจะล้วงลงไปให้กระเป๋า

ทะลุ

ฉีอวี้ทอดถอนใจอย่างกลัดกลุ้ม "ท�าไมนายไม่ใส่กางเกงลองจอนล่ะ"

อิ๋งจิ่งพูดแบบงงๆ "ท�าไมนายพูดจาอย่างกับแม่ของฉันเลยเนี่ย ฉัน

ผ่านหน้าหนาวได้ด้วยภูมิต้านทานของร่างกาย ตอนบ่ายฉันยังกินไอติม 

ตั้งสองแท่งนะ ฉันไม่กลัวหนาวมาตั้งแต่เด็กแล้ว"

ท้ังสองคนหาเรือ่งพดูคุยกนัเรือ่ยเป่ือยแก้เบ่ือ พอห้าทุ่มกูจิ้นจินกเ็ดนิ

ออกมาจากประตูร้านเหล้า เธอมีภูมิคุ้มกันร่างกายมากกว่าอ๋ิงจิ่งเสียอีก 
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ใส่กระโปรงสั้นปล่อยให้ขาสองข้างโล่งโจ้งเดินโงกเงกท่ามกลางสายลม

แม้จะอยู่ห่างกันไกล ทว่าก็สามารถมองเห็นได้ว่าเธอแต่งหน้าและ

ก�าลงัพดูจาหน้าตาย้ิมแย้มข�าขันเดนิออกมาพร้อมกบัลกูค้าชายวัยกลางคน

ไม่กี่คน มือของชายหนึ่งในนั้นวางอยู่บนเอวของเธอ

อิ๋งจิ่งเบิกตามองจนตาแทบถลน แล้วก็มองดูฉีอวี้ที่อยู่ข้างๆ

เอ่อ น่าแปลกมาก

แฟนหนุม่ตัวจรงิกลบัไม่มีอาการสกันดิ การแสดงออกดอูดกลัน้ ฝืนข่ม 

และเกบ็กดเอาไว้ มือเท้าเหมือนถกูอะไรกัน้ขวาง เขาท�าเหมอืนกบัว่าคุน้ชิน

จนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว

กูจ้นิจนิเองกเ็หมอืนไม่ได้ต่อต้านมากมายนกั ท�าทีกึง่เตม็ใจกึง่ปฏเิสธ 

จากนั้นก็พูดอะไรบางอย่างกับคนเหล่านั้น หัวเราะคิกคักกันทั้งวง จากนั้น

ก็มีรถโฟล์กสวาเกนพาสสาตสีด�าสองคันขับเข้ามา พอประตูรถเปิดออก 

กู้จินจินก็เข้าไปนั่งข้างในด้วยความยินดีปรีดา 

อ๋ิงจิ่งโกรธข้ึนมาทันที พลันผลักฉีอวี้อย่างแรง "มัวเหม่ออะไรอยู่! 

ไปเรียกเธอลงมาสิ!"

เมื่อตื่นจากความฝัน ฉีอวี้ก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วฉุดคนลงมาจากรถ 

แบบมึนๆ ส่วนอิ๋งจิ่งก็ถลกแขนเสื้อขึ้นแล้วรีบตามหลังไปติดๆ

กู้จินจินหวีดร้องเสียงแหลม "นายท�าฉันเจ็บนะ! นายท�าอะไรเนี่ย!"

ชายวัยกลางคนที่ก่อนหน้านี้จับเอวของกู้จินจินพูดขึ้นมา "โอ้?"

ฉีอวีก้บักูจ้นิจนิส่งเสยีงทะเลาะกนันดิหน่อย ท�าให้ชายคนนัน้หงดุหงดิ

จนสุดจะทน "เธอจะไปไม่ไป?"

กูจ้นิจนิหันกลบัไป พูดด้วยใบหน้าย้ิมแย้ม "ไปค่ะเถ้าแก่" หลงัจากนัน้

กหั็นมามองฉีอวีด้้วยท่าทีโมโหสดุๆ "นีค่อืลกูค้าคนส�าคญัของฉัน นายอย่า

สร้างปัญหาได้ไหม"

"ซื้อเหล้าก็ส่วนซื้อเหล้าสิ ท�าไมต้องไปกับเขาด้วยล่ะ"

"แค่กินของว่างมือ้ดกึเท่านัน้เอง ท�าการขายมันยากมากนะ นายไม่มีทาง
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เข้าใจหรอก" กู้จินจินสะบัดมือของเขาออก

ขอบตาของฉีอวี้เริ่มแดงแล้ว นิ่งเงียบอยู่ครึ่งวินาที จู่ๆ ก็ยกก�าปั้น 

ขึ้นต่อยหน้าลูกค้าคนที่ว่านั่นทันที

และแล้วเหตุการณ์ก็โกลาหลเกินกว่าจะควบคุมได้

มีท้ังเสียงร้องกรี๊ดของผู้หญิง เสียงออกแรงสู้อย่างดุเดือดของชาย 

วัยฉกรรจ์ แถมยังมีวัยรุ่นสองคนที่อุกอาจปราศจากความเกรงกลัว

เกิดความอลหม่านวุ่นวายในทันที 

ฉีอวี้ที่ในยามปกติมีนิสัยเชื่อฟังว่าง่าย เขาทนสู้โดยอาศัยแรงฮึด แต่

ไม่ทันไรกก็ลายเป็นว่าโดนอัดเละเสยีแล้ว ส่วนอ๋ิงจ่ิง...อือ้! คนท่ีไม่ใส่กางเกง

ลองจอนอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีกว่าแฮะ

แต่ฝ่ายนั้นมีกันตั้งห้าคน คุณพระช่วย เขาสู้ไม่ไหวหรอก!

เห็นมานักต่อนักแล้วเหตุการณ์ท่ีก่อเรื่องกันหลังจากดื่มเหล้า คนท่ี

สัญจรผ่านไม่มีใครอยากเข้ามาร่วมเกลือกกลั้วด้วยเลย แค่มามุงดูความ

ครึกครื้นสักหน่อยยังไม่อยากจะดู ตอนเดินผ่านก็รีบพากันหลบอย่างไว

ชูหนงิออกมาจากห้องประชุม ขณะลงบันไดสภุาพบรุษุอย่างเลขาฯ โจว 

ที่เป็นคนสนิทของตระกูลเฝิงคอยช่วยพยุงมือของเธอ 

"ช้าหน่อยครับ"

"ไม่เป็นไรน่า" ชูหนิงวางไม้เท้าลง ย้ิมพลางโอภาปราศรัย "วันนี้

รบกวนคุณแล้วล่ะ"

"ไม่เป็นไรครับ" เลขาฯ โจวกล่าว "พื้นที่รอบๆ ของโครงการนี้เป็น

พื้นท่ีโซนหลักท่ีราชการส่วนภูมิภาคจะโยกย้ายมาในอนาคต จะสามารถ

วัดผลก�าไรได้ในอีกหนึ่งปีให้หลังครับ"

ชูหนิงพยักหน้ายิ้มๆ

วนันีเ้ธอใส่เดรสยาวถงึข้อเท้าเพือ่ปิดบังเฝือกไว้ สวมเสือ้โค้ตเข้าชุดกนั

กับเสื้อสูทสไตล์ตะวันตก ท่าทางดูทั้งทะมัดทะแมงและปราดเปรียว เธอลง
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บันไดด้วยขาที่ 'เดี้ยง' ข้างหนึ่ง ส่วนคนขับรถมารออยู่ที่ประตูทางเข้าแล้ว

เลขาฯ โจวเปิดประตรูถให้เธอ กล่าวค�าฝากฝังด้วยเจตนาด ี"คณุผูห้ญิง

เป็นห่วงขาของคุณ ขอให้หายเร็วๆ นะครับ ผมเองก็เฝ้ารอการจัดเลี้ยง 

งานหมั้นของคุณกับคุณจื่อหยางเช่นกันครับ"

ชูหนิงยังมีสีหน้าย้ิมแย้ม ขณะท่ีก�าลังจะเข้าไปน่ังในรถก็พลันหยุด

ชะงักลงด้วยเสียงความเคลื่อนไหวซ่ึงดังแว่วมาจากพื้นท่ีท่ีห่างออกไปกว่า

สิบเมตร

เธอเอียงหน้าหันไปมอง

อ๋ิงจิ่งท่ีใบหน้ามอมแมมคลุกฝุ่นดินก�าลังตกเป็นรอง มองมาอย่าง 

น่าสังเวช

ทั้งสองคนสบตากันในความมืดยามค�่าคืน

อ๋ิงจิง่แววตาเป็นประกาย รบีคว้าคอเสือ้ด้านหลงัของฉีอว้ีอย่างรวดเรว็

แล้ววิ่งหนีมาทางนี้ "เดี๋ยวก่อน รอผมด้วย!"

ชูหนิงเบนสายตากลับไปด้วยท่าทีเรียบเฉยแล้วขึ้นรถต่อไปอย่าง 

ไม่แยแส

เลขาฯ โจวก็ไม่สนใจถามไถ่ เข้าไปนั่งที่นั่งข้างคนขับทันที

อ๋ิงจิง่อ้าปากแยกเขีย้วอย่างเจบ็ปวด หอบแฮกๆ ร้องขอความช่วยเหลอื 

"ผมก�าลังจะถูกฆ่าแล้ว! ว้ากกก ผมจะตายแล้ว!"

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ไร้ผล 

รถอาวดี้ A6 สีขาวเคลือบแสงสีเงินเอี่ยมอ่องราวกับดาบที่ถอดออก

จากด้ามฝักขับตรงแน่วออกไป

"จบเห่ๆ" อิ๋งจิ่งสภาพร่อแร่แทบจะโดนเด็ดทิ้งอยู่รอมร่อ ที่ด้านหลัง

พวกคุณลุงในวงเหล้าพวกนั้นก็ด่าโหวกเหวกไล่ตามเขามาแล้ว

ฉีอวี้หอบหายใจอย่างแรง กู้จินจินร้องไห้พลางหันกลับไปมอง "ท�า 

ยังไงดีเนี่ย ทั้งหมดเป็นเพราะว่านายน่ะวู่วาม! ฮือๆๆ"

บ้าเอ๊ย
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อ๋ิงจิ่งท่ีเป็นหมาหงอยโสดไร้คู่รู ้สึกว่ายายแฟนสาวของเพ่ือนคนนี้ 

ช่างน่าร�าคาญจริงๆ

เขาพูดเสียงดังลั่นอย่างไม่สบอารมณ์ "ฉันไม่ได้ซื้อประกันไว้!" 

"เอ๋?"

"เธอต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ฉัน"

กู้จินจินแกล้งท�าเป็นนิ่งทันที

ทันใดนั้นผู้คนด้านหลังก็ยิ่งเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ 

อ๋ิงจิง่มองไฟท้ายท่ีส่องแสงรบิหรีก่�าลงัเลอืนหายไปด้วยความสิน้หวัง

แต่ทันใดนั้นรถอาวดี้คันนั้นก็จอด แถมไม่กี่วินาทีต่อมายังถอยหลัง

กลับมาหลายเมตร มาหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเขาพอดี

อิ๋งจิ่งนึกว่าตนเองตาพร่าไป

จนกระทั่งกระจกรถเลื่อนลงมาครึ่งหนึ่ง เผยให้เห็นหน้าผาก ดั้งจมูก 

ริมฝีปากของชูหนิง ซ่ึงภาพนี้เหมือนกับภาพฉายแบบสโลว์โมช่ัน ท้ังยัง 

ง่ายสุดๆ ต่อการสร้างความประทับใจแรกให้ตราตรึง

อิ๋งจิ่งกลั้นหายใจ

ชูหนิงเม้มปากนิดหน่อย มองเขาแวบหนึ่งโดยไม่พูดไม่จา

อ๋ิงจิ่งเปิดประตูรถท่ีปลดล็อกเรียบร้อยแล้วรีบเผ่นถลาเข้ามาในรถ

อย่างไว เรี่ยวแรงของเขามหาศาลอย่างกับลูกบอลไฟโจมตี ชูหนิงถูกเขา

ชนจนกระท่ังตวัเคลือ่นไปมากกว่าครึง่เมตร ร่างกายแทบจะนาบตดิกบัประตู

รถอีกฝั่ง

สีหน้าเธอดูอดกลั้น...เจ็บ เจ็บหน้าอก

หลังอิ๋งจิ่งขึ้นรถแล้ว กู้จินจินกับฉีอวี้ก็ตามเข้ามาติดๆ

'โครม!' ออกแรงปิดประตูรถเต็มเหนี่ยว ตัดขาดจากความโกลาหล

วุ่นวาย

อิ๋งจิ่งลูบหน้าอก โคตรตื่นเต้นเลย!

ความเงยีบสงบภายในรถถกูท�าลายลง ชูหนงิแนบตดิกบัประตรูถ และ
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อ๋ิงจิ่งก็อยู่ติดกับเธอโดยไร้ซ่ึงช่องว่างขวางกั้น ลมหายใจร้อนผ่าวรดอยู่ท่ี 

ล�าคอของเธออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

กลิ่นกายของคนแปลกหน้าปะปนกับกลิ่นเหงื่อไคล กลิ่นคาวเลือด 

กลิ่นฝุ่นดิน กลิ่นผสมปนเปสารพัดสารพันพรั่งพรูเข้ามาในจมูกของชูหนิง 

ท่ีน่าแปลกคือเธอแยกแยะความแตกต่างของกลิ่นได้นิดหน่อย เหมือนจะ 

ได้กลิ่นหอมจางๆ ของหลันเยวี่ยเลี่ยง

อ๋ิงจิง่รูส้กึได้ถงึความไม่เหมาะสม จงึรบีผลกัดนัฉีอว้ีไปอีกทาง "เขยบิ

ไปหน่อยๆ" แล้วก็หันหน้ากลับมาอีกครั้ง พูดขอบคุณชูหนิงอย่างจริงใจ 

"เถ้าแก่คนสวย ขอบคุณนะครับ!"

แก่?

ชูหนิงจับความค�าพูดนี้ด้วยความรู้สึกท่ีฉับไว แอบไม่ปลื้มอยู่ในใจ 

นิดหน่อย ทว่ากลับเอ่ยปากพูดด้วยน�้าเสียงสงบ 

"อือ"

ผู้ชายคนนี้น�้าเสียงท่าทางเหมือนสุนัขรับใช้ท่ีข้ีประจบชัดๆ แต่มีดี 

อยู่ท่ีว่าหน้าตาหล่อเหลา ตาสองช้ันสวยงามได้รูป ช่างสะดุดตาสะดุดใจ 

แม้ว่าจะเป็นคนข้ีประจบสอพลอ แต่กเ็หมอืนจะไม่ได้ท�าให้รูส้กึว่าน่ารงัเกยีจ

ขนาดนั้น

เลขาฯ โจวท่ีนั่งอยู่ข้างคนขับคิดไม่ถึงเลยจริงๆ ว่าชูหนิงจะหยุดรถ 

แม้ว่าในรถจะเงียบสงบลงอย่างรวดเร็ว แต่เขารู้สึกว่าไม่เหมาะไม่ควรเลย

จรงิๆ ท่ีจะให้เธอเบียดเสยีดอยูด้่านหลงั ดงันัน้เลขาฯ โจวจงึบอกกบัคนขับรถ

เสียงเบาๆ

"จอดรถ เสี่ยวหนิง ผมจะเปลี่ยนที่กับคุณนะครับ"

ชูหนิงพยักหน้า ภายในรถก็ค่อยๆ กลับคืนสู่ความเงียบงันอีกครั้ง

อ๋ิงจิง่มองซ้ายมองขวา พวกเขาสามคนหน้าตามอมแมมเปรอะเป้ือน

ฝุ่นเหมือนผู้ลี้ภัยเลย แตกต่างกันอย่างย่ิงกับชูหนิงท่ีแต่งตัวเนี้ยบสะอาด

สะอ้าน
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อ๋ิงจิง่ก้มศรีษะลง จ้องมองรองเท้าของตวัเอง แล้วเหลอืบมองไปทางเธอ

อีกครั้ง เบื้องล่างเป็นกระโปรงยาว ขาซ้ายใส่รองเท้าส้นสูงสีอ่อนโทนเดียว

กับสีชุด ขาขวาใส่เฝือกไว้อย่างแข็งแรงแน่นหนา

อ๋ิงจิ่งประหลาดใจ "เอ๊ะ? วันนี้ตอนเช้าคุณยังว่ิงได้เร็วมากอยู่เลย 

ไม่ใช่เหรอ"

ชูหนิงขมวดคิ้ว รู้สึกงุนงงขึ้นมาทันที

"คณุยกขาข้ึนสงูแล้วเอาเฝือกออก กระแทกจนเฝือกแตกเป็นเสีย่งเลย 

แถมยังหายวับไปอย่างกับลมกรด" อิ๋งจิ่งมองชูหนิง กะพริบตาเพื่อดูให้ชัด 

มองให้แน่ใจ "ผมจ�าคนไม่ผดิหรอก เอ่อ พอตอนบ่ายคณุกล้็มอีกแล้วเหรอ"

"..."

เลขาฯ ประจ�าตระกูลเฝิงท่ีก�าลังดื่มน�้าอยู่ส�าลักเสียงดัง ปิดปาก

กระแอมกระไออย่างแรง สายตาของทุกคนล้วนจบัจ้องมองขาท่ีใส่เฝือกของ

ชูหนิง ท่าทีคาดคั้นล้วนมุ่งมาท่ีเธอแบบนี้ แทบเป็นการบีบบังคับให้เธอ

ระเบิดออกมา

ความเงียบเอาชนะทุกสิ่ง บรรยากาศช่างน่าอึดอัดจริงๆ

นิ้วมือของชูหนิงสั่นสะท้านเล็กน้อย จับกระโปรงยาวท่ีคลุมปิดเข่า 

ไว้แน่น เธอก�าสุดแรงเหมือนก�าลังบิดหัวของใครอยู่อย่างนั้นแหละ

ไม่ควรเมตตาสงสารให้ความช่วยเหลอืหรอืข้องเกีย่วกบัคนท่ีมพิีษภัย

เลย สุดท้ายกลับน�าความเดือดร้อนมาสู่ตัว

สหีน้าของเธอยงัคงเงยีบสงบไม่สะทกสะท้าน ทว่าภายในใจกลบัด่าแหลก

ปานดอกไม้กินคนที่บานแย้มรอเขมือบอยู่นานแล้ว

อุบ๊ะ! ไอ้เจ้าเด็กเวรนี่!
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ปากพาซวยจนได้ อิง๋จิง่มารูซ้ึ้งและเข้าใจในภายหลงั แย่แล้วๆ เหมือน

ท�าผิดต่อเธอซะแล้ว

เลขาฯ โจวส�ารวมในทันทีแล้วรีบตัดประเด็นนี้ท้ิงไป เขาเอ่ยถาม 

อิ๋งจิ่งด้วยน�้าเสียงอบอุ่น "พวกคุณจะไปที่ไหนครับ"

อิ๋งจิ่งรีบพูด "ไม่ต้องไปส่งครับ ปล่อยพวกผมลงข้างหน้าเถอะ" พอ

พูดจบเขาก็แอบเหลือบมองชูหนิงอีกครั้ง

เบียดเสียดกันจนที่คับแคบ ดังนั้นเธอจึงไม่ได้นั่งตัวตรง ทว่าแนบพิง

อยู่กับประตูรถ เสื้อถักขนสัตว์สีขาวท่ีอยู่ภายในเสื้อสูทเป็นคอวี เผยส่วน 

โค้งเว้านุม่นวลชวนฝันพอให้ได้คดิจนิตนาการไปไกล รถขับเรว็ดุจดัง่สายลม 

ไฟนีออนข้างนอกหน้าต่างท่ีสาดแสงงดงามพรมลงมาบนใบหน้าของเธอ

ทอแสงวูบวาบ

เลขาฯ โจวเอ่ยอย่างสภุาพและมมีารยาทว่า "พวกคณุเรยีนท่ีมหาวิทยาลยั

ไหนกันเหรอครับ"

"มหาวิทยาลัยการบินและอวกาศครับ"

"เป็นทางผ่านพอดีเลยครับ"

อา ช่างเป็นคนดีจริงๆ

บทที่
3
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อิ๋งจิ่งนิ่งเงียบ ยิ่งรู้สึกผิดหนักเข้าไปอีก

รถมาส่งถึงท่ีหมายภายในย่ีสิบนาที ฉีอว้ีกับกู้จินจินลงจากรถก่อน 

ส่วนอิ๋งจิ่งขยับก้นแล้วหันหน้ากลับไปพูดกับชูหนิง

"คืนนี้ขอบคุณพวกคุณมากนะครับ"

เลขาฯ โจวเพียงแต่ยิ้มๆ ไม่พูดอะไร แล้วก็บอกลาอย่างมีมารยาท

แบบคนที่ไม่คุ้นเคยกัน

อิ๋งจิ่งปิดประตูเรียบร้อย ตอนที่เดินไปก็ยังอาลัยอาวรณ์ ทุกย่างก้าว

ที่เดินจึงเหลียวกลับมามองหลายหน

ในยามค�่าคืนดึกดื่น เสื้อฮู้ดสีขาวของเขาสะดุดตาเป็นพิเศษ

ครั้นเร่งความเร็วรถ เงาสีขาวก็กลายเป็นเพียงจุดเล็กๆ แล้วหายไป

อย่างสิ้นเชิงในเวลาไม่กี่วินาที

ชูหนิงช�าเลืองมองประตูและชื่อมหาวิทยาลัย

ตอนนี้เองเลขาฯ โจวก็เพิ่งจะเอ่ยถามข้ึนมาว่า "ส่งคุณกลับไปท่ี 

สะพานซื่อฮุ่ย* ดีไหมครับ" ที่นั่นก็คือเขตชุมชนที่ชูหนิงอาศัยอยู่

"ไม่ค่ะ ไปที่อวี้ยวนถาน** เถอะ"

เฉินเยวี่ยโทรศัพท์มาหาเธอราวห้าหกสายตั้งแต่เม่ือวานตอนบ่าย 

ก�าชับเป็นพันเป็นหมื่นหนว่าเธอต้องหาเวลากลับมาบ้านบ้าง

ก�าลังกลับรถอยู่ตรงทางแยก ครึ่งช่ัวโมงต่อมาก็ถึงบ้านตระกูลจ้าว 

ที่ริมฝั่งทางเหนือของอวี้ยวนถาน หลังจากเลขาฯ โจวกลับไปแล้ว ชูหนิง 

อยู่ข้างนอกเพียงคนเดียวตามล�าพังสักพักหนึ่ง จุดบุหรี่สูบให้เสร็จก่อนจะ

เข้าไปในบ้าน

คณุป้าแม่บ้านเป็นคนเปิดประต ู"หนงิเอ๋อร์กลบัมาแล้วเหรอ อุ๊ย ช้าๆ 

* สะพานซ่ือฮุ่ย คอืสะพานยกระดบัขนาดใหญ่ท่ีค่อนข้างมีเส้นทางซับซ้อน เช่ือมต่อกับเส้นทางหลายสายในกรงุปักกิง่ 

เป็นหนึ่งในเขตพื้นที่ซึ่งมีการจราจรที่ค่อนข้างแออัดอย่างมาก

** อวีย้วนถาน หนึง่ในสวนสาธารณะท่ีส�าคญัในกรงุปักกิง่ จดุชมวิวท่ีข้ึนช่ือคอืการไปชมดอกไม้ โดยเฉพาะดอกซากุระ

ท่ีบานสะพรัง่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
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หน่อยสิ"

พอได้ยินเสียงความเคลื่อนไหว เฉินเยว่ียก็รีบเดินออกมาจาก 

ห้องรับแขกทันที

เธอดึงผ้าคลุมไหล่มุมหนึ่งที่ห้อยตกลงไปกับพื้นขึ้นมา ยังไม่ทันเดิน

เข้ามาใกล้ก็ขมวดคิ้วก่อนแล้ว "แกสูบบุหรี่เหรอ" 

ชูหนิงปัดมือของคุณป้าท่ีประคองเธออยู่ออกพร้อมกับขอบคุณ 

เสียงเบา

เฉินเยวี่ยกล่าว "สูบเสร็จก็ไม่รู้จักก�าจัดกลิ่นให้หายไปก่อนแล้วค่อย

เข้ามาในบ้าน ถ้าพ่อแกอยู่บ้านแล้วได้กลิ่นต้องไม่พอใจอีกแน่ แล้วก ็

ทางฝ่ายครอบครวัท่ีแกจะแต่งงานนัน่ด้วย แกอย่าได้สบูต่อหน้าพวกเขาเป็น

อันขาด"

ชูหนิงเดินขาเดี้ยงไปนั่งบนโซฟา ไม่ส่งเสียงใดๆ ทั้งสิ้น

เฉินเยวีย่นัง่อยู่ตรงข้ามเธอ กระชับผ้าคลมุไหล่แน่น ความเรว็ในการพดู

ว่องไวเหมือนเทเมล็ดถั่ว*

"ไหนแกว่าไง ปกติใส่รองเท้าส้นสูงไม่เห็นเป็นไร คราวนี้ดันมาล้ม 

ขาหักซะได้ ตระกูลเฝิงหมายมั่นตั้งใจกับเรื่องการจัดเลี้ยงงานหมั้นมากนะ 

ตอนนี้พอเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นแบบนี้ก็ต้องเลื่อนงานออกไปอีก" ย่ิงคิด 

ก็ยิ่งท้อใจ เฉินเยวี่ยโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วเอ่ยด้วยความร้อนใจ "รีบหายดี

ไวๆ ล่ะ ได้ยินไหม" 

ในที่สุดชูหนิงที่เข้ามาแล้วนิ่งเงียบอยู่ตลอดก็เงยขึ้นมามอง "แม่กลัว

ตระกูลเฝิงจะกลับค�า? กลัวเฝิงจื่อหยางจะไม่เอาหนูเหรอ"

เฉินเยวี่ยไม่พอใจ

"ถ้าเขาผิดค�าพูด แต่งงานแล้วก็สามารถหย่าได้"

"ยายเด็กคนนี้!" เฉินเยวี่ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ "ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี"

ทว่าชูหนิงหัวเราะข้ึนมาทันที เอนตัวไปข้างหลังอย่างผ่อนคลาย 

* เทเมล็ดถั่ว หมายถึงพูดโพล่งออกมาตรงๆ อย่างไม่มีกั๊กไว้ 
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"หิวน�้าชะมัด อยากดื่มน�้าจัง"

เฉินเยวี่ยหงุดหงิดพลางบ่นออกมานิดหน่อย สีหน้าไม่พอใจแต่ก็ยัง

ลุกขึ้นไปเอาน�้าให้

"ต่อให้แกไม่เชื่อฟังฉัน ฉันก็เบื่อหน่ายกับแกสุดๆ อยู่แล้ว ยายเด็ก

เนรคุณไม่รู้คุณคน"

พร�่าบ่นไปเรื่อย ชูหนิงท่ีถูกปรักปร�าก็ตะโกนเถียงคอเป็นเอ็น "หน ู

ไปขัดใจแม่ตรงไหนล่ะ" 

เฉินเยวี่ยวางแก้วน�้าลงบนโต๊ะ "มีคนบอกฉันว่าแกง่วนอยู่กับงาน

ตลอดทั้งวัน กับจื่อหยางในหนึ่งเดือนไม่เจอหน้ากันเลยสักครั้ง ไม่รู้จริงๆ 

ว่าแกคิดยังไง แล้วก็นะ ฉันเคยเตือนแกไปกี่ครั้งกี่หนแล้ว เกรงใจพี่ใหญ่

ของแกบ้าง"

ในครึง่ประโยคสดุท้ายแผดเผาความอดทนของชูหนงิจนหมดสิน้ เธอ

ยืนข้ึนโดยค�้ากับไม้เท้า "อยากประจบเขาแม่ก็ไปประจบเอง ถ้าหนูอยู่ท่ีนี่ 

ส�าหรับจ้าวหมิงชวนแล้ว ไม่มีค�าว่าเกรงใจให้เขาหรอก"

บรรยากาศเหมือนกับถูกแช่แข็งไปในชั่วพริบตา

เฉินเยวี่ยไม่ทันได้รักษาภาพลักษณ์ที่สง่างาม พูดจากระชากเสียงสูง

ข้ึนมาทันที "แกต้องเข้าใจไว้ให้ดี ถึงเราจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ 

แต่ตระกูลจ้าวเป็นครอบครัวใหญ่ มีกิจการใหญ่โต หลายปีมานี้ท่ีฉันเห็น 

ก็เป็นแค่ส่วนยอดของภูเขาน�้าแข็งเท่านั้น ต่อให้แกเก่งกาจแค่ไหนก็เป็น 

แค่ผู้หญิง คนท่ีมีอ�านาจดูแลจัดการครอบครัวตัวจริงเป็นใคร ก็เขาไงล่ะ 

จ้าวหมิงชวน!"

ประโยคนี้สะกิดโดนต่อมโกรธของชูหนิงเข้าอย่างจัง เธอโกรธจน

ควบคุมโทสะไม่ไหว "เป็นผู้หญิงแล้วไงล่ะ ครอบครัวนี้ไม่มีท่ีให้ผู้หญิง 

เลยเหรอ"

"นี่แกก�าลังดึงดันบิดเบือนความหมายของค�าพูดฉัน"

ชูหนงิไม่มีความอดทนมากพอท่ีจะพูดจาซ�า้ซากจรงิๆ เธอขยับไม้เท้า
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เฉินเยวีย่ร้อนรน น�า้เสยีงอ่อนลงทันที "เอ๋? จะไปไหนน่ะ แกไม่ดืม่น�า้

แล้วเหรอ"

ชูหนิงเดินกระย่องกระแย่ง "ไม่ดื่มแล้ว อิ่มแล้ว"

เธอปิดประตู เสียงบ่นจ�้าจี้จ�้าไชของเฉินเยวี่ยถูกขังไว้ในนั้น

บรรยากาศเงียบสนิท

ชูหนิงกดหมายเลขชั้น จ้องมองเลขชั้นที่ปรากฏบนจอด้านบน กลับ

บ้านตระกูลจ้าวทีไรช่างปวดประสาทจริงๆ ขณะท่ีลิฟต์เปิดออก ข้างใน 

มผีูช้ายก�าลงัยืนโงนเงนอยู่ ในเวลาเดยีวกนัเขากเ็งยหน้าข้ึนมามอง สายตา

ของคนทั้งสองเหมือนเกิดเหตุการณ์ดาวอังคารชนโลก*

ชูหนิงใจเต้นตึกตัก วันนี้ออกจากบ้านไม่ได้จุดธูปไหว้พระสินะ มีแต่

เจอเรื่องซวยๆ น่าหงุดหงิดใจอยู่เรื่อยเลย

จ้าวหมิงชวนสวมชุดสูทเป็นทางการแบบสามชิ้น ปลดคลายกระดุม

ตรงคอเสื้อออก บนตัวมีกลิ่นเหล้าจางๆ เขาพบปะกินอาหารกับคนของ

ส�านักแผนงานเสร็จแล้ว แต่ดื่มเหล้ามากเกินไปหน่อย จึงมีสภาพอับเฉา

คล้ายจุกแน่นแบบเมาแหล่มิเมาแหล่

ด้วยสญัชาตญาณ ชูหนงิสาวเท้าก้าวยาวๆ ไปทางขวา หลบออกห่าง 

เหมือนรังเกียจสุดๆ

จ้าวหมิงชวนเดือดขึ้นมาทันที "ท�าสายตาอะไรของเธอ"

ชูหนิงตอบกลับอย่างเย็นชา "ฉันก�าลังหลีกทางให้คุณชายใหญ่แห่ง

ตระกูลจ้าว"

จ้าวหมิงชวนหรี่ตาสองข้างลงมอง หางตาแคบยาวตวัดข้ึนข้างบน 

จับจ้องมองเธออยู่แบบนี้

ชูหนิงเองก็ไม่กลัวเช่นกัน สบตากลับไป

หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีจ้าวหมิงชวนพลันย้ิมท่ีมุมปาก ย้ิมกริ่มอย่าง

* ดาวอังคารชนโลก เปรียบเปรยว่าเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด หรือสองฝ่ายที่กินกันไม่ลงมาเจอกัน

อย่างยากที่จะพบเจอได้
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ประหลาด "เก่งกล้าข้ึนมากแล้วสนิะ" ขณะเดยีวกนัสายตากม็องลงมาตรงขา

ที่ใส่เฝือกของเธอ

ชูหนิงระวังตัวแจ

จ้าวหมิงชวนกลับไม่ได้พูดอะไรอีก ท้ังสองคนเดินเฉียดไหล่กันไป 

เงาหลังสูงตระหง่านของชายหนุ่มเขียนอักษรตัวเบ้อเร่อไว้ว่า 'บ้าคลั่ง'

ชูหนิงต้องมารองรับอารมณ์ของคนอื่นติดกันถึงสองยก สภาพจิตใจ

จึงไม่ต่างอะไรกับกาน�้าเต้าที่ไม่พ่นควัน* เธอรู้สึกคับข้องใจอย่างมาก

ระหว่างทางกลับไปยังที่พักก็รับสายของเฝิงจื่อหยาง

"หนิง เธออยู่ไหนน่ะ"

ทางฝั่งนั้นมีเสียงเพลง ประมาณว่าคงจะสนุกสนานรื่นเริงอยู่ท่ีไหน 

สักแห่ง ชูหนิงบอกเขาว่า "มีธุระอะไรก็ว่ามา"

"หูย เย็นชา"

"ฉันวางนะ"

"เดี๋ยวสิ เดี๋ยวๆ กลัวว่าเธอจะยุ่งจนลืมงาน อย่าลืมวันมะรืนล่ะ" 

"ท�าอะไร"

"ดูการแข่งขันไง!" เฝิงจื่อหยางแผดเสียง

ชูหนิงลืมไปแล้วจริงๆ

จะว่าไปอตีาเฝิงจือ่หยางคนนีก้เ็ป็นคนประเภทผ่าเหล่าผ่ากอแตกต่าง

จากหมู่ทายาทรุ่นลูกตระกูลเศรษฐี ถ้าพูดแบบจริงจัง เขาไม่นับว่าเป็น 

นักธุรกิจประเภทท่ีมีความก้าวหน้า แต่ก็ไม่ได้ท�าท่าทางส�ารวยแบบพวก 

ลูกคุณหนูคุณชายในเมืองกรุง แวดวงสังคมของชูหนิงมีการแบ่งช้ันกัน

ชัดเจนมาก ถ้าไม่มีความคิดเห็นท่ีพ้องต้องกัน สามารถร่วมงานกันได ้

ไม่อย่างนั้นก็ต่างรู้ไส้รู้พุงกันดี สามารถที่จะคบกันแบบผิวเผินเพื่อแบ่งปัน

ทรัพยากรร่วมกันได้

* กาน�้าเต้าไม่พ่นควัน อุปมาถึงสภาพจิตใจท่ีมีความอึดอัดกลัดกลุ้ม อัดอ้ันตันใจ เพราะยังไม่ได้ระบายอารมณ ์

ที่ขุ่นข้องหมองใจออกไป เหมือนกาน�้าที่เดือดแล้วแต่ไม่พ่นควัน
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แรกเริม่ท่ีรูจ้กัเฝิงจือ่หยาง เดมิทีกน็กึว่าเขาเป็นคนประเภทท่ีสอง ทว่า

พอไปมาหาสู่กันนานวันเข้า เขาก็เป็นคนประเภทแรกควบคู่ไปด้วย ความ

อดทนท่ีชูหนิงมีต่อเขาท้ังเรื่องส่วนรวมและส่วนตัวล้วนมีให้มากกว่า 

คนทั่วไปอยู่นิดหน่อย

เฝิงจื่อหยางยังคงบ่นพึมพ�าอยู่ในสายโทรศัพท์

ชูหนิงพูดตัดบท "ไปเป็นเพื่อนนายด้วยก็ได้"

ฝั่งนั้นเงียบเสียง

ชูหนงิพลนัผดุความคดิขึน้มา พดูแบบกึง่ล้อเล่นกึง่ฉุนเฉียว "ช่วยฉัน

ฆ่าจ้าวหมิงชวนสิ"

เฝิงจือ่หยางส่งเสยีงกระแอมสองครัง้ทันที "ไม่ต้องไปเป็นเพือ่นฉันแล้ว 

ลาก่อน" จากนั้นก็วางสายไป

ชูหนิงหมดค�าพูด เป็นคนพรรค์ไหนกันล่ะนี่

มะรนืนีเ้ป็นวนัพฤหัสบดี ชูหนงิยงัพอมีเวลาว่างช่วงบ่ายให้เฝิงจือ่หยาง 

เฝิงจื่อหยางเป็นแฟนคลับกองทัพแบบฉาบฉวย เธอเคยเห็นคอลเล็กช่ัน 

ของเขา เขามีโมเดลรถถังและเครื่องบินท่ีมีรูปร่างพิลึกกึกกือส่วนหนึ่ง 

สามารถวางเต็มสองห้องได้เชียวแหละ

ระหว่างทาง ชูหนิงถามเขาว่า "นายเองก็เรื่อยเปื่อยท�าอะไรตาม 

ใจชอบเหลือเกินนะ สนใจการแข่งขันที่ไม่เป็นทางการแบบนี้ด้วย?"

นิว้มอืของเฝิงจือ่หยางอยูท่ี่พวงมาลยั "ท�าไมต้องถามไถ่ภมูหิลงัท่ีมา

ของวีรบุรุษ* แล้วอีกอย่าง ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวัยหนุ่มสาว 

ไม่ค่อยมีความซ�้าซากจ�าเจในเชิงศิลปะ แถมมีแรงบันดาลใจมากกว่าด้วย" 

ชูหนิงเอียงศีรษะถาม "นักศึกษา?"

เฝิงจื่อหยางยิ้มๆ แล้วเชิดคางไปข้างหน้า "ถึงแล้ว"

เมื่อถึงประตูมหาวิทยาลัยทรงจัตุรัส สิ่งแรกท่ีปรากฏแก่สายตาก็คือ

* ท�าไมต้องถามไถ่ภูมิหลังที่มาของวีรบุรุษ หมายถึงไม่จ�าเป็นต้องซักถามในสิ่งที่ไม่ใช่สาระส�าคัญ
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คติพจน์ประจ�าโรงเรียนประโยคนั้น

'บ�าเพ็ญตนด้วยความสงบเงียบ สร้างเสริมคุณธรรมด้วยความสมถะ

ออมอด'

ครัน้ชูหนิงเห็นช่ือมหาวทิยาลยั จู่ๆ  กน็กึถงึเดก็หนุม่เสือ้ขาวในวันนัน้

ขึ้นมาทันที ความทรงจ�าผุดขึ้นมารางๆ เป็นระลอก แต่แล้วก็สลายหายไป

อย่างรวดเร็ว

ยามฤดูใบไม้ร่วงในแต่ละปีมหาวทิยาลยัการบินฯ C จะจดัการแข่งขัน

ประลองนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ข้ึนหนึ่งครั้งภายในมหาวิทยาลัย จน

กลายเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยไปแล้ว วิศวกรรมด้านการ

ออกแบบอากาศยานและวิศวกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์คือสาขาเอก 

ท่ีเป็นตัวเต็ง ช่วงไม่กี่ปีมานี้นับว่าเป็นคู่กัดท่ีแย่งชิงรางวัลแจ็กพ็อตกันมา

ตลอด

การแข่งขันจัดขึ้นตอนบ่ายสองโมง บริเวณท่ีรอมีผู้คนเดินขวักไขว ่

ไปมาอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

"นายดอูะไรอยูน่่ะ" ฉีอว้ีก�าลงัสอบเทียบ* เครือ่งรบัสญัญาณระยะไกล

เป็นครั้งสุดท้าย แล้วตบไหล่ของอิ๋งจิ่ง "การตั้งค่าเส้นทางไม่มีปัญหา แต่

นายระวังนะ เวลาเลี้ยวโค้งเล็กๆ ควบคุมความเร็วในการบินให้ดี"

อ๋ิงจิง่ใส่ชุดยูนฟิอร์มการแข่งขันสขีาว คล้ายชดุนกัเรยีนสมัยมธัยมปลาย

นิดหน่อย นอกจากโครงสร้างทางร่างกายที่ค่อยๆ สูงขึ้นแล้ว หน้าตาก็ยัง

หล่อเหลาเกลีย้งเกลาไม่มีเปลีย่น เขาถกแขนเสือ้ข้ึนไปครึง่หนึง่ มอืข้างหนึง่

เท้าเอว มืออีกข้างชี้ตรงที่นั่งชม 

"อธิการบดีของมหา'ลัยนั่งตรงนั้นเหรอ"

* สอบเทียบเครื่องมือ หรือการคาลิเบรท คือการตรวจสอบวัดค่าความถูกต้องแม่นย�าของเครื่องมือให้ตรงตาม 

ค่ามาตรฐาน
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"ใช่"

"ทางนั้นล่ะ"

"ทางซ้ายเป็นท่ีนั่งของมหา'ลัยเรา ทางขวาเป็นท่ีนั่งของบุคลากร

ภายนอก" ฉีอว้ีเข้ามาใกล้ ช้ีโพรงให้กระรอกด้วยรอยย้ิมเจ้าเล่ห์ "จางไหวอวี้

นั่งแถวสามด้านซ้าย ไปโปรยกลีบดอกไม้ใส่เธอตรงนั้นสิ"

ในหอประชุมโดยส่วนใหญ่ท่ีนัง่แทบจะเตม็หมดแล้ว เนอืงแน่นไปด้วย

ศีรษะด�าๆ ของผู้คน

เม่ือเฝิงจื่อหยางกับชูหนิงเข้ามากลับดูสะดุดตาเป็นพิเศษ สายตา 

อ๋ิงจิง่มองเห็นเธอทันที ตอนท่ีเห็นเธอ เขากท็�าปากจูเ๋ป็นวงกลมโดยไม่รูต้วั 

"ว้าว"

ฉีอวี้พูดกระซิบเสียงเบาๆ ด้วยน�้าเสียงแบบว่าฉันรู้นะ "ฉันติดตั้งเป็น 

กลีบดอกกุหลาบให้นายแหละ" 

"ฉันไม่ไปโปรยทางนัน้หรอก" อ๋ิงจิง่กล่าวประโยคนีจ้บกหั็นหลงักลบัไป

พร้อมกับยิ้มตาหยี 

ฉีอวีช้ะเง้อมองจนคอยาวหมดแล้ว "งัน้นายจะไปทางไหนล่ะ เอ๊ะ ฉัน

บอกกบันายไว้เลย อย่าเปลีย่นเส้นทางโดยเดด็ขาด ระวงัเครือ่งบินตกนะเฮ้ย" 

"นายยังคิดท่ีจะคว้าต�าแหน่งจริงๆ เหรอ" อิ๋งจิ่งไม่ได้เห็นเป็นเรื่อง

ส�าคัญ "เอาแบบสบายๆ หน่อย แค่เล่นๆ ก็พอแล้ว"

การแข่งขันของมหาวิทยาลัยการบินและอวกาศนี้มีช่ือเสียงเป็นท่ี 

รู้จักกันพอสมควรในวงการอุตสาหกรรมว่าต้องการท่ีจะเผยแพร่ช่ือเสียง 

ทางมหาวิทยาลัยเองก็ค่อนข้างให้ความส�าคัญกับสาขาเอกท่ีมีอิทธิพลต่อ

วงการมากกว่า ทุกคนรูไ้ส้รูพ้งุกนัเป็นอย่างด ีย่ิงนานวันเข้ากก็ลายเป็นเรือ่ง

ที่สมเหตุสมผลไปแล้ว

ฉีอวีห้มดค�าจะพดู แต่กยั็งไม่เตม็ใจอยู่ด ี"ถ้าหากแค่จะเล่นจรงิๆ ล่ะก็ 

ท�าไมนายยังต้องอดหลับอดนอนหลายวันขนาดนั้นล่ะ"

อิ๋งจิ่งพูดทิ้งท้ายอย่างไม่แยแส "ก็อยู่ว่างๆ ไม่มีอะไรท�าไง"

Page Little Man 1.indd   36 10/7/22   1:38 PM



37 小先生 1

สาขาเอกท่ีพวกเขาเรียนคือเครื่องยนต์อากาศยาน จับสลากข้ึนเวที

ได้ควิท่ีหก ห้าคิวก่อนหน้านีต้้องข้ึนเวทีแสดงทีละคน ส่วนอาจารย์ท่ีปรกึษา

ที่รับผิดชอบโครงการคอยก�ากับสั่งการอยู่ข้างล่างเวที

เหมือนเป็นโลกจ�าลองอวกาศแห่งหนึ่ง

เฝิงจื่อหยางดูด้วยความสนอกสนใจอย่างยิ่ง "ห้องโดยสารจ�าลองนี่ 

สร้างได้ดีเชียวล่ะ เธอดูสิ แม้แต่รายละเอียดของอุปทานด้านสภาพนิเวศ

ทางน�้าแบบสมมติก็ท�าออกมาด้วย สวยมากเลยใช่ไหม"

ชูหนิงไม่ได้สนใจเลย "เหมือนกรงนกพลาสติก" ไม่เห็นว่าจะมีอะไร

สวยตรงไหนเลย

"โอ้โห!! บินได้ด้วย!"

เฝิงจือ่หยางอุทานด้วยความตกตะลงึไปพร้อมๆ กบัคนส่วนใหญ่ท่ีอยู่

ในที่นั้น

ชูหนิงหมดค�าจะพูดจริงๆ แล้วคิดว่าเหลวไหลสิ้นดี ถ้าบินไม่ได้ 

แล้วยังจะเรียกว่าเครื่องบินไหม

"นี่เป็นสภาพแวดล้อมแบบจ�าลองอวกาศ สามารถทดสอบการบินได้

ส�าเร็จในสภาพแวดล้อมแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องกล้วยๆ เลยล่ะ" เฝิงจ่ือหยาง

ชื่นชม "เจ๋งจริงๆ"

เจ๋งกับผี

ชูหนิงง่วงอยากนอน

เสียงของพิธีกรปลุกสติเธอให้ต่ืนนิดหน่อย "กลุ่มท่ีหก สาขาเอก

เครื่องยนต์อากาศยาน"

มีเสยีงปรบมือดงัน�าข้ึนมาทันทีจากพ้ืนท่ีรบัชมบางแห่ง ท่าทางคงจะ

เป็นกองหนนุ ชูหนงิเงยหน้าข้ึน เหลอืบตามองบนเวทีนดิหนึง่ ผูช้ายชุดขาว

เดนิข้ึนมาก่อน เขาโค้งตัวให้อธิการบดขีองมหาวิทยาลยัและคณะกรรมการ

ตัดสนิก่อนเป็นอันดบัแรก จากนัน้กเ็ดนิไม่กีก้่าวไปตรงกลางเวที โค้งค�านบั
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ให้แก่ผู้ชม

สายตาชูหนงิมองดเูขาอยูส่องรอบ อาการง่วงเหงาหาวนอนหายเป็น

ปลิดทิ้ง

อุ๊ย เขาอีกแล้วเหรอ

ความรู้สึกเช่นนี้เหมือนเป็นความรู้สึกประหลาดใจท่ีจู่ๆ ก็มีคนมา 

เคาะประตูเยี่ยมเยียนในภาวะที่รู้สึกเบื่อหน่ายสุดๆ แล้วก็เหมือนเป็นโบนัส

พิเศษท่ีแถมไว้ในตอนท้ายของภาพยนตร์ท่ีน่าเบ่ือไม่น่าสนใจ ท�าให้คนดู

เซอร์ไพรส์

ชูหนิงหรี่ตาสองข้างลง เอามือสองข้างกอดอกไว้ นั่งตัวตรงข้ึนมา

หน่อย

เสยีงปรบมือในท่ีนีด้งัลัน่ จากนัน้กค่็อยๆ เบาเสยีงลง แล้วจงึเงยีบสงบ

อ๋ิงจิง่ก้าวไปข้างหน้าหนึง่ก้าว ชูมือขวาข้ึนส่งสญัญาณบอก ฉีอว้ีท่ีอยู่

ข้างล่างเวทีคอยช่วยเหลอื กดปุ่มแผงวงจรเริม่งานตามข้ันตอนท่ีก�าหนดไว้ 

ส่วนอิ๋งจิ่งเดินไปที่หน้าแท่นควบคุม ดึงด้ามจับคันโยกไปข้างหลังสุดแรง

เครื่องบินจ�าลองท่ีจอดอยู่ตรงกลางลานเกิดเสียงดังห่ึงๆ หลังจาก 

ลอยข้ึนไปถึงความสูงครึ่งเมตรแล้วก็ค่อยๆ หยุดพัก สุดท้ายก็บินขึ้น 

สู่อากาศเต็มก�าลังในคราวเดียว 

เฝิงจื่อหยางพูด "ทรงพลังใช้ได้"

ยากนักที่ชูหนิงจะเงียบไม่มีเสียงพูดแบบนี้

เครือ่งบินบินเสรจ็สิน้ครบตามเส้นทางท่ีก�าหนด ท้ังยังพุ่งทะยานเป็น

เส้นตรง เลี้ยวหักมุมแบบซัดโค้ง หมุนควงตัวยาน อ๋ิงจิ่งมุ่งอยู่กับการ 

ออกค�าสั่งบิน ปรับความเร็วรอบในการหมุนของเพลาใบพัด

ชูหนิงได้ยินเสียงดังกระห่ึมของเครื่องยนต์เครื่องบินวนเวียนท่ัว 

ในพื้นที่

ห้านาที

มีเสียงถกเถียงพูดคุยกันในสนาม
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เจ็ดนาที

แล้วค่อยๆ มีเสียงปรบมือดังขึ้นมา

เฝิงจือ่หยางโน้มตวัไปข้างหน้า ลบูคางด้วยความสนใจอย่างย่ิง "อยู่ได้

นานขนาดนี้เชียว" เครื่องบินบินต่อเนื่องเป็นเวลาสิบนาทีแล้ว

"มันยากมากเหรอ" ชูหนิงถาม

"เครื่องบินจ�าลองท่ัวไป เม่ือบินข้ึนหนึ่งครั้งจะไม่มีทางบินได้เกิน 

ห้านาที มิหน�าซ�้ายังมีโอกาสท�าให้เกิดการเผาไหม้เครื่องยนต์ได้มากใน 

โปรเจก็ต์ปฏบัิตกิารการบิน" เฝิงจือ่หยางพลกิเปิดดแูผ่นพับโบรชัวร์ "ผูช้าย

คนนี้ชื่อว่าอะไรนะ"

"ว้าว" เสียงร้องตกใจดังขึ้น

เห็นเพียงเครื่องบินสีเขียวมันแผล็บล�านั้นก�าลังหยุดลอยค้างกลาง

อากาศตรงพ้ืนท่ีทางด้านซ้าย ตวัเครือ่งปลดช่องด้านล�าตวัเครือ่งท้ังสองข้าง

ออก ลดหางเครื่องบินให้ต�่าลง และชูหัวเครื่องให้เชิดข้ึน เหมือนก�าลัง 

พยักหน้าทักทายกับผู้ชมอยู่

ทันใดนัน้รบิบ้ินสแีดงสองแถวกพ็ุง่ออกมา บนรบิบ้ินยงัเขียนตวัอักษร

สองบรรทัดว่า

'เฉลิมฉลองอย่างอบอุ ่นในความส�าเร็จท่ีลุล่วงไปด้วยดีส�าหรับ 

การแข่งขันประลองนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเรา!!'

เครื่องบินบินข้ึนเป็นแนวต้ังอีกครั้ง เร่งความเร็วบินวนรอบสนาม 

ริบบ้ินสีแดงหลากสีปลิวว่อน บรรดาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแต่ละคนต่าง

ยิ้มแย้มยินดี

แล้วเครื่องบินก็บินไปทางขวาท่ีมีผู้หญิงนั่งอยู่เยอะ ริบบ้ินตกลงมา 

เครื่องบินสีเขียวล�าน้อยไม่อยู่เฉย ขยับส่ายก้นของตัวเอง

เสียงดังปัง! ฝูงชนร้องอุทานตกใจ "ว้าย!"
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กลีบดอกไม้ท่ีอยู่เต็มท้ังห้องเครื่องหล่นกระจายลงมา กลีบดอกไม้

โปรยลงมาบนเส้นผม บนใบหน้า และบนขาของสาวๆ เสียงหัวเราะคิกคัก

เหมือนกระดิ่งลมดังกังวาน ไม่อาจบดบังความสุขในจิตใจของสาวน้อยได้

เฝิงจื่อหยางสนุกจนเกือบลืมหายใจ "น่าสนใจ!"

บรรยากาศในสนามเกิดช่วงเวลาส�าคัญขึ้นเป็นครั้งแรก

นี่เป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีแอบลอกเลียนแบบนางฟ้าโปรยดอกไม้* 

สินะ จ่ายค่าลิขสิทธิ์แล้วหรือยัง ชูหนิงคิด ใบหน้าผ่อนคลายโดยไม่รู้ตัว

อ๋ิงจิง่ท่ีอยูบ่นเวทีแตกต่างจากเม่ือครูน่ี ้ไม่ได้มีท่าทีจรงิจงัอีกต่อไปแล้ว 

ดวงตาถกูขับด้วยแสงไฟจนทอแสงเป็นประกาย เครือ่งบินยังบินข้ึนๆ ลงๆ 

ต่อไป บินวนไปสองรอบ จากนั้นก็บินตรงมาจากตรงกลางแล้วหยุดห่างไป

สามเมตร หัวเครื่องอยู่ตรงข้ามกับเฝิงจื่อหยางพอดี

ฝูงชนกลั้นหายใจ

ตูมๆๆ!

ฉันจะยิงใส่แก!

จากนั้นเครื่องบินก็บินรอบเฝิงจื่อหยาง พลางฉีดพ่นหมอกห้าสีออก

มาจากหางเครื่อง วาดเป็นวงกลมอันใหญ่ ล้อมเฝิงจื่อหยางเอาไว้ด้านใน

เสียงหัวเราะครืนทั้งสนาม

เฝิงจื่อหยางกลับหัวเราะแทนที่จะโมโห แถมยังชูนิ้วโป้งให้อิ๋งจิ่งด้วย

ความประทับใจ 

"..."

ชูหนงิรูส้กึปลง มีปฏสิมัพนัธ์โต้ตอบกบัผูช้มแบบนี ้โคตรจนูเิบียว** เลย 

ท�าอะไรแหวกแนวชาวบ้านจริงๆ

ยังไม่ทันสิ้นสุดอาการปลง เครื่องบินสีเขียวล�าน้อยท่ีผงกหัวข้ึนลง

* นางฟ้าโปรยดอกไม้ เป็นภาพเชิงสญัลกัษณ์ท่ีมีนางฟ้าโปรยดอกไม้จากฟ้าลงสูด่นิ เปรยีบเป็นการโปรยพรมความสขุลงมา

** จนูเิบียว หรอืโรคเดก็ ม.2 หมายถงึเดก็ท่ีมีพฤตกิรรมแสดงออกท่ีแหวกแนวแตกต่างจากคนท่ัวไป มหีลายลกัษณะ 

ท้ังอาการหลงผิดคิดเอาเอง หรือต้องการเป็นท่ีโดดเด่น มีความพิเศษกว่าคนปกติ หรือสร้างตัวตนตามอุดมคติ 

ให้ตัวเองเป็นที่จับตามอง
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อย่างเนิบนาบสบายๆ อยู่ดีๆ ก็หักเลี้ยวกะทันหัน หัวเครื่องมุ่งหน้ามาท่ี 

ชูหนิง

?!?!

เจ้าหนูจูนิเบียว แกจะท�าอะไรยะ

ชูหนงิขมวดค้ิวเลก็น้อย เป็นฝ่ายมองดตูวัการท่ีก่อปัญหาบนเวทีก่อน 

เครื่องอยู่ห่างออกไปราวหกเจ็ดเมตร ข้ามผ่านศีรษะของฝูงชนมากมาย 

อิ๋งจิ่งมองตอบสายตาสงสัยที่ต้องการค�าตอบของเธออย่างโต้งๆ แบบไม่มี

หมกเม็ด

เพียงสายตาสบประสานกัน ชูหนิงก็แน่ใจทันที 

เขาจ�าเธอได้ ไอ้เจ้าเด็กบ้ามันจงใจนี่นา

ชูหนงิสหีน้าสขุมุ ท้ังยังไม่ได้มีท่าทีลนลาน เธอเบนสายตาท่ีทอดไปไกล

กลับมาที่เดิม จ้องมองไปยังเครื่องบินที่เล็งเป้ามาที่เธอ พลางก�าหมัดขวา

อย่างเงียบเชียบ ถ้าแกกล้าบินมาล่ะก็ ฉันจะตบแกให้ถึงที่ตายเลย!

ปีกหมุนลดระดับลงเล็กน้อย ลดหางเครื่องให้ต�่าลง ตัวเครื่องสั่นไหว 

เหมือนกับก�าลังเตรียมพร้อม

ชูหนิงแอบรวบรวมสั่งสมพลังก�าปั้นเงียบๆ

ตูม! ตูม! เสียงดังข้ึนไม่กี่หน ของท่ียิงออกมามีลักษณะเป็นเม็ดๆ 

พวกมนักระทบท่ีไหล่ของชูหนงิแล้วกห็ล่นลงมาตกอยู่ระหว่างขาท้ังสองข้าง

ของเธอ สิ้นชีพอย่างอาจหาญแถมกระเด็นกลาดเกลื่อนไปทั่ว

เป็นลูกอมรสนมวั่งไจ่* หน้าตาแจ่มใสเบิกบานราวห้าหกเม็ด

อ๋ิงจิง่หน้าตาสงบนิง่ เขาย้ิมอย่างบรสิทุธิอ์บอุ่นให้เธออยู่บนเวที ในครัง้นี ้

สายตาคนทั้งสองสบประสานกันอยู่พักหนึ่ง

ชูหนิงละสายตากลับมาเสียเฉยๆ

เหอะ ลวดลายเยอะชะมัด

* ลกูอมรสนมวัง่ไจ่ คอืช่ือย่ีห้อลกูอมรสนมของจนี ห่อสแีดง มโีลโก้เป็นรูปเดก็ย้ิม
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บรรยากาศดีมาก ช่างเป็นความแตกต่างท่ีโดดเด่นในการแข่งขัน 

เชิงเทคนิคแบบนี้จริงๆ

เฝิงจื่อหยางกลับพูดว่า "เขาคว้าต�าแหน่งไม่ได้หรอก"

ชูหนิงถาม "ท�าไมล่ะ"

"แฟนซีเกินไปไง อธิการบดีของมหา'ลัยตามไม่ทันความล�้าสมัย 

แบบนี้หรอก"

"ไม่ใช่เป็นเพราะว่าทึ่มนิดๆ หรอกเหรอ" ชูหนิงพูดตรงไปตรงมา

"ท่ึมเหรอ" เฝิงจื่อหยางส่งเสียงพูดออกมาอย่างเบิกบาน "การปรับ 

ตั้งค่าเครื่องยนต์ของเขานี่ดีมากเชียวล่ะ เธอดูสิ สิบห้านาทีเข้าไปแล้ว 

ยังไม่มีเสียงกระชากติดขัดเลย"

พูดลึกไปแล้ว ชูหนิงเองก็ฟังไม่เข้าใจ

เธอแกะลูกอมออกมาหนึ่งเม็ด รสนมหอมฟุ้งเต็มปาก

สุดท้ายก็เป็นแบบท่ีเฝิงจื่อหยางพูดจริงๆ สามอันดับแรกถูกสาขา 

เอกการออกแบบอากาศยานและสาขาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์แบ่งเอาไป 

คะแนนของอิง๋จิง่อยู่ตรงกลางไม่มีเขย้ือนแบบนีม้าทุกปีจนเคยชินนานแล้ว

พอออกมาจากโรงยิม แสงตะวันก็โอบเต็มอ้อมกอด

บทที่
4
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ทางซ้ายเป็นสนามบาสเกตบอล คนเป็นสิบรวมตัวกันเป็นแถวยาว 

เงาร่างคล่องแคล่ววิ่งขวักไขว่ไปมา ส่วนทางขวาเป็นเขตหอพัก ปริมาณ

ผูค้นล้วนหลัง่ไหลไปทางนัน้ ด้วยความท่ีมหาวิทยาลยัภาควิชาวิทยาศาสตร์

และวิศวกรรมศาสตร์มีผูช้ายเยอะ นานๆ ทีจะมีผูห้ญิงไม่กีค่นจงูมอืเคยีงไหล่ 

พดูจาหัวเราะคกิคกักนัเดนิมาบ้างเป็นครัง้คราว ในบรรดาหญิงสาวเหล่านัน้

ผู้ท่ีสวมใส่กระโปรงเป็นคนท่ีสะดุดตามากท่ีสุด ชายกระโปรงพลิ้วไหวเป็น

ลอนคลื่น

คงอยู่ห้องพักเดียวกัน ชูหนิงแอบคิดเอาเอง

จู่ๆ เฝิงจื่อหยางท่ีปะปนอยู่ในหมู่คนก็หันหลังกลับมาถามว่า "ฉัน

เหมือนรุ่นพี่ไหม"

ชูหนิงมองเขาแวบหนึ่ง "อย่าดูถูกสติปัญญาของคนอื่นสิ"

เฝิงจื่อหยางไม่ได้มีท่าทีโมโห เอ่ยปลงเนิบๆ "ดีจังเลยนะวัยรุ่นเนี่ย"

"นั่นสิ ฉันนี่ดีจังน้า"

"..."

วันนี้ชูหนิงใส่ชุดเทรนช์โค้ตในสไตล์ท่ีเรียบง่าย เข้าคู่กันกับรองเท้า

ส้นสูง เธอยกมือขึ้นใส่แว่นกันแดด แวบแรกที่เห็น บุคลิกท่าทางของเธอ

เหมือนดาราฮ่องกงยุคเก่า

"ไปเดินเล่นแถวมหา'ลัยเป็นเพื่อนฉันหน่อย" เฝิงจื่อหยางพูด

"ไม่มีเวลา มีเรื่องต้องจัดการที่บริษัท"

ชูหนิงปฏิเสธ ในมือยังถือลูกอมรสนมไม่กี่เม็ดนั้นอยู่ ขณะเตรียมตัว

ท่ีจะไปเอารถ พอหันกลับไปก็เห็นผู ้ชายเป็นแถวก�าลังลงบันไดท่ีตรง 

ปากประตูทางเข้าโรงยิม และตรงกลางในกลุ่มนั้นคืออิ๋งจิ่ง

เขาถอดเสื้อคลุมตัวนอกออก ใส่เพียงเสื้อฮู้ดตัวหนึ่งแบบหลวมๆ 

มอืสองข้างกอดอกอย่างเกยีจคร้านเฉ่ือยแฉะ ท่าทางแบบนีท้�าให้ปกคอเสือ้

ท่ีแต่เดิมก็อ้ากว้างอยู่แล้วยิ่งเผยอกว้างมากข้ึน ปรากฏส่วนโค้งเว้าของ

กระดูกไหปลาร้าทางซ้ายออกมาอย่างชัดเจน
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ผิวค่อนข้างขาวเชียว

ชูหนิงละสายตาไปมองเล็กน้อย พบว่าเขาก็ก�าลังจ้องมองตนเองอยู่

เช่นกัน

ชูหนงิก�าลงัอมลกูอมรสนมอยู่ในปาก แก้มสองข้างขยับตามแรงเคีย้ว 

น้อยๆ หน้าตาไร้อารมณ์

"แกเองกอ็ยู่ดไีม่ว่าดมีากเกนิไปม้ัง! ศาสตราจารย์ลีห่น้าตาถมงึทึงอยู่

ข้างล่างเวทีแล้ว!"

เพื่อนนักเรียนคนหนึ่งเกาะอิ๋งจิ่งอยู่ ที่เหลือไม่กี่คนก็เอามือโอบหลัง

พาดไหล่กันอย่างสนิทสนม 

"แล้วแกยังโปรยกลีบดอกไม้อีก แมนแท้ๆ อย่างดาร์กเลยว่ะ" 

"จางไหวอวี้มองนายสายตาเป็นประกายเลยล่ะ ฮ่าๆๆ"

เรือ่งซุบซิบในรัว้มหาวิทยาลยัแบบนี ้เหมอืนท้ังคุน้เคยแต่กย็งัไม่คุน้เคย 

เมื่อเดินเฉียดไหล่สวนกัน อิ๋งจิ่งยิ้มให้เฝิงจื่อหยาง ทั้งสองคนล้วนมีความ

ประทับใจต่อกนั ชหูนงิยดัลกูอมรสนมในอุ้งมือใส่ในกระเป๋าเสือ้โค้ตตวันอก 

พลอยถือโอกาสมองเงาหลังของเหล่าวัยรุ่นที่เดินห่างออกไปอีกครั้ง

แสงตะวนัยามฟ้าครามสดใส สว่างเจดิจ้าเกนิไปจนท�าเอาสายตาพร่า 

อ๋ิงจิง่เองกหั็นกลบัมาสบตากบัชูหนงิเข้าพอด ีเขาย้ิมกว้างและขยิบตาให้เธอ

ชูหนิงท่ีก�าลังเคี้ยวลูกอมรสนมอยู่มองอีกฝ่ายแค่แวบเดียวแล้วจึงไป

เอารถ 

กลบัถงึห้องนอน ฉีอวีด้ืม่น�า้ด้วยความกระหาย แล้วกเ็ทน�า้ให้เต็มแก้ว

ของอิ๋งจิ่งด้วยเลย 

"อันท่ีจริงนะ ฉันรู้สึกว่าถ้านายเล่นลวดลายให้น้อยหน่อย ไม่แน่ว่า

อาจจะได้คะแนนดีกว่านี้"

อ๋ิงจิ่งรื้อเอาชุดบาสเกตบอลออกมา แล้วยกถกคอเสื้อข้ึนมาข้างบน 

พลันเอาหัวหดมุดเข้าไป แล้วก็ถอดเสื้อฮู้ดออกอย่างง่ายดาย เขาเหว่ียง 
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ชุดบาสเกตบอลไว้บนไหล่ แล้วเดินเข้าไปเตะก้นของฉีอวี้หนึ่งที 

"จะเข้มงวดกวดขันขนาดนี้ท�าไมกัน แค่เล่นเอาสนุกก็พอน่า" 

ฉีอวี้ถูกเตะจนน�้าพ่นกระฉอกออกจากปาก "วอนตายนะแก!" 

อิ๋งจิ่งกระโจนจะหนี ทว่าช้าไปหนึ่งก้าว ถูกฉีอวี้ดึงคว้าคอเสื้อเอาไว้ 

เกิดเสียงดังแควก ชุดบาสเกตบอลฉีกขาดทันที 

อิ๋งจิ่งร้องแหกปากลั่น "แก ไอ้คนป่าเถื่อน!"

ฉีอวี้เห็นป้ายย่ีห้อบนคอเสื้อก็ถึงกับตะลึงและรีบเอ่ยขอโทษอย่างไว 

"ขอโทษนะ"

"ไม่เป็นไรๆ"

"ฉันซื้อให้นายใหม่อีกชุดนึงแล้วกัน"

"ไม่ต้องๆ" อิ๋งจิ่งรู้จักนิสัยหัวรั้นของเพื่อนดี กลัวอีกฝ่ายจะคิดมากจึง

พูดปลอบใจว่า "ซ้ือท่ีตลาดนัดกลางคืนน่ะ แค่สามสิบหยวนเอง แถมยัง 

ได้ทั้งชุดด้วยนะ"

ท่าทางที่ตึงเครียดของฉีอวี้ยังไม่ผ่อนคลายลง เขาแบมือออกมา พูด

อย่างจริงจังว่า "บนคอเสื้อมีคิวอาร์โค้ด นายเอามาให้ฉันสแกนหน่อย"

อิ๋งจิ่งตบมือของเขาหนึ่งฉาด "ประสาท! ไป ไปเล่นบาสกัน"

ส�าหรบัคนท่ีมีความสมัพนัธ์ดต่ีอกนันัน้ ความตะขดิตะขวงและความ

คบัข้องใจมากมายกส็ามารถคลีค่ลายได้อย่างเงยีบๆ โดยไม่ต้องมีปากเสยีง

และยังงดงามมีเกียรติ คนอย่างอิ๋งจิ่งนี้ก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ท่ีเคยถูก 

สายฝนยามฤดูใบไม้ผลิชะล้าง สดชื่นแจ่มใสและเปล่งประกาย ไม่เพียงแต่

ดูแล้วเพลิดเพลินเจริญตา ทว่าอยู่ด้วยก็ยิ่งรื่นรมย์เจริญใจ

ฉีอว้ีไล่ตามไปและแสดงความเศร้าในใจออกมาโดยไม่รู้ตัว "การ

แข่งขันวนันีฉั้นว่านายสามารถคว้าต�าแหน่งได้ อย่างน้อยกส็ามอันดบัแรก"

อ๋ิงจิ่งท�าเป็นไม่ได้ยิน เลี้ยงเดาะลูกบาสเสียงดังตึงตังๆ "ดูฉันชู้ต 

ลูกบาสยัดห่วงนะ ฟิ้ว ตุ้บ เข้าแล้ว! ท่านอิ๋งต้าหวัง* เจ๋งจริงๆ!" 

* ต้าหวัง เป็นค�าที่ใช้เรียกคนที่เป็นเซียน หรือเก่งในด้านใดด้านหนึ่งมากๆ ในเชิงยกย่องว่าเจ๋ง
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เขาท�าเป็นแสดงการเล่นท่ีแสนยอดเย่ียมให้ตวัเอง ท�าเอาฉีอวีเ้กบ็กลนื

ค�าพูดที่มีทั้งหมดลงไป

ในตอนค�่ามีคาบเรียนด้วยตัวเอง จบคาบเรียนตอนสามทุ่มครึ่ง กว่า

อ๋ิงจิง่จะกลบักอ็ดทนจนเป็นคนสดุท้าย ซ่ึงเขากยั็งไม่ได้กลบัหอพัก แต่ไปท่ี

ห้องปฏิบัติการ

อ๋ิงจิ่งเอาโมเดลเครื่องบินจ�าลองท่ีใช้ในการแข่งขันตอนบ่ายออกมา 

เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าเรียบร้อย จากแรงแล้วค่อยๆ อ่อน และลองความเร็ว

ของเพลาใบพัดด้วยคลื่นความถี่ย่อยนิดหน่อย

"แกดูสิๆ ทุกครั้งท่ีอยู่ในช่วงระยะนี้แกก็จะเริ่มสั่น แกมันเด็กน้อย 

ซ่ือบ้ือชะมัด" อิ๋งจิ่งพูดพึมพ�ากับตัวเอง แล้วก็ลองอีกไม่กี่ครั้งพร้อมพูด

อย่างเกรี้ยวกราด "ขอบคุณป๊ะป๋าของแกซะ เทคนิคการควบคุมของฉัน 

ยอดเยี่ยม ไม่ท�าให้แกเครื่องตกไง ไม่งั้นขายหน้าหมด ดูซิ แกจะไปร้องไห้

กับใคร"

เขาแหย่ๆ ที่ตัวเครื่อง ท�าหน้าทะเล้นใส่มัน

ที่ห้องปฏิบัติการเปิดไฟเพียงแค่ดวงเดียว เงาที่ถูกขยายใหญ่ปรากฏ

บนฝาผนังสีขาว อิ๋งจิ่งงอหลังค้อมลง มือหนึ่งยันคางอยู่ อีกมือหนึ่งลูบหัว

เครื่องบินอย่างแผ่วเบา ประกายแห่งความสดใสในดวงตาของเขาค่อยๆ 

หม่นหมองลงทีละน้อย เคล้ารวมเป็นความนิ่งงันดั่งทะเลสาบที่เงียบสงบ

หน้ากากอันนัน้ท่ีแสดงให้คนอ่ืนเห็นว่าไม่แยแสสนใจในตอนกลางวัน

ถูกถอดออกแล้ว อิ๋งจิ่งก้มศีรษะลง พูดเสียงเบาๆ กับ 'สหายคู่หู' ผู้ร่วมการ

แข่งขันของเขา 

"ขอโทษนะ"

บรรยากาศก�าลังเข้มข้น อยู่ๆ ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้น 

"ใช้ความคิดไปในทางท่ีถูกต้อง อย่าศึกษาวิจัยบรรดาสิ่งนอกรีต 

นอกรอยที่เละเทะรกรุงรังสิ ได้ผลมากกว่าการขอโทษเป็นไหนๆ"
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อ๋ิงจิ่งตกใจ หันหน้ากลับไปมองผู้มาเยือนให้ชัดๆ พลันลูบหน้าอก

ปลอบขวญัตนเองทันที "ผมตกใจแทบตาย นกึว่าเป็นผเีสยีอีก ศาสตราจารย์ลี่ 

ท�าไมอาจารย์เข้ามาโดยที่ไม่ส่งเสียงล่ะครับ" 

"ผีบ้านนายสิ" ลี่โจวซานถลึงตาจ้องอย่างฉุนเฉียว

อ๋ิงจิ่งเกาศีรษะ หัวเราะแหะๆ "ดึกขนาดนี้อาจารย์ยังไม่พักผ่อนอีก 

เหรอครับ"

ลี่โจวซานกลับชี้ไปท่ีโมเดลจ�าลองท่ีอยู่ด้านหลังเขา "ถอดออกมา 

ทดสอบอุณหภูมิหน้าเทอร์ไบน์*"

อิ๋งจิ่งเข้าใจ เลิกพูดเพ้อเจ้อแล้วเริ่มต้นลงมือท�า

หลงัดเูสรจ็แล้วศาสตราจารย์ลีก่พ็ดูเสยีงเย้ยหยัน "ไม่แปลกเลยท่ีจะสัน่ 

รู้ไหมว่าปัญหาเกิดจากไหน"

อิ๋งจิ่งกะพริบตาปริบๆ "เจ้าของหล่อเกินไปเหรอครับ"

"เจ้าเด็กเวร!"

อิ๋งจิ่งกลั้นข�า ชะโงกหน้าเข้าไปใกล้

"อัตราแรงดันอากาศไม่ถึงเกณฑ์เวลาท่ียกเกียร์เร่งความเร็วในการ 

หมนุ" ลีโ่จวซานช้ีท่ีหน้าปัดแสดงผล วาดนิว้มือกลางอากาศ "อตัราแรงดนั

ต�่ากว่าสามจุดห้า อุณหภูมิหน้าเทอร์ไบน์ไม่อาจเข้าไปได้ นี่คือเกียร์แบ่ง

ก�าลัง"

อิ๋งจิ่งตาเป็นประกาย "เข้าใจแล้วครับ"

ลี่โจวซานดูเขาปรับแก้ใหม่อีกรอบ สีหน้าคลายกังวล ยากที่จะปกปิด

ความปลื้มใจไว้ได้ แต่น�้าเสียงของเขายังคงแข็งกระด้างอยู่ 

"ไอ้เจ้าหนู นายก็คงจะฉลาดได้แค่นี้แหละ คิดฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิ 

ท�างานไม่รอบคอบ ช่างเป็นนิสัยที่ไม่ได้เรื่องเอาเสียเลย"

อิ๋งจิ่งหลุดปากพูดออกมาว่า "เรียนจบได้ก็โอเคแล้วครับ"

* เทอร์ไบน์ คอืใบพัดท่ีเชือ่มตดิกนัด้วยแกนเดยีวกบัใบพดัคอมเพรสเซอร์ เป็นส่วนประกอบของเทอร์โบท่ีเป็นช้ินส่วน

อุปกรณ์เครือ่งยนต์ สามารถเพิม่ก�าลงัความแรงของเครือ่งยนต์ได้ด้วยการอดัอากาศเข้าสูห้่องเผาไหม้ในปรมิาณท่ีมากข้ึน

Page Little Man 1.indd   47 10/7/22   1:38 PM



Little Man ชั่วโมงบินน้อยแต่มีรักเต็มร้อยให้คุณ 148

"มีแววนี่!" ลี่โจวซานโมโห "แล้วหลังจากเรียนจบล่ะ จะหาสถานท่ี 

รับเงินเดือนไปเรื่อยเปื่อย ใช้ชีวิตไปตามยถากรรมอีกเหรอ"

อิ๋งจิ่งพูดไม่ออกไปชั่วขณะ

แม้น�้าเสียงของศาสตราจารย์ลี่จะไม่เป็นมิตรเช่นเคย แต่ช่ัวขณะนี ้

อ๋ิงจิง่สามารถรูส้กึได้รางๆ ถงึความเศร้าเสยีใจท่ีหลัง่ไหลออกมาจากดวงตา

และน�้าเสียงของเขา ความรู้สึกรุนแรงท่ีอยู่ท่ามกลางความคลุมเครือย่ิงมี

มากขึ้นกว่าเดิม

"ชีวิตไม่ใช่แค่การกินวอวอโถว* ให้อ่ิมท้องแล้วจะจบ ต้องมีเรื่องให้

เสาะแสวงไล่ตามสารพัดครบถ้วนทุกรสอยู่บ้าง" ศาสตราจารย์ลี่คร้านที่จะ

พล่ามพดูจาเหลวไหลกบัเขา จงึพดูกึง่เย้ยหยันกึง่ถากถางว่า "ถ้าฉันจ�าไม่ผดิ

ล่ะก็ นายที่อยู่ปีสามนี่ยังไม่เคยได้รางวัลระดับมหาวิทยาลัยอะไรเลยสินะ"

อิ๋งจิ่งท่าทีซึมๆ ยังไม่ได้สติกลับมา

"ครึ่งเทอมหลังจะต้องฝึกงานแล้ว คงไม่สวยนักหรอกนะ ถ้าไม่เพิ่ม

แต้มต่อด้วยการท�าโครงการย่อยสักหน่อย" ลี่โจวซานโยนหนังสือโครงการ

เล่มหนึ่งให้เขา "โจทย์หัวข้อในมือของฉัน คิดออกแบบร่วมกับเพ่ือนท่ี 

ท�าธุรกิจคนหนึ่ง นายลองดู ถ้าหากสนใจ พรุ่งนี้ตอบกลับฉันด้วย"

หัวเรื่องภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่สะดุดตาอยู่บนหน้าปกเขียนว่า

'การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการสร้างแบบจ�าลองเสมือนจริง 

ด้านเครื่องยนต์อากาศยาน'

หลงัจากวนันัน้ฝนกต็กโปรยปรายต่อเนือ่งกนัหนึง่สปัดาห์ กว่าอากาศ

จะกลับมาปลอดโปร่งก็จนกระทั่งวันเสาร์

การแสดงบทขาเดีย้งเพือ่ยืดเวลางานหม้ันของชหูนงิ เมือ่เริม่ต้นแล้วก็

* วอวอโถว คอือาหารประเภทแป้งประจ�าถิน่ทางภาคเหนอืของจนี เป็นก้อนแป้งนึง่มีรูโบ๋เป็นหลมุท่ีด้านล่าง ท�าจาก

ธัญพืช แป้งข้าวโพด แป้งถั่วเหลือง มีคุณค่าทางอาหารสูง ราคาถูก หาซื้อง่าย และเป็นที่แพร่หลาย
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ต้องท�าไปจนจบ ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามระเบียบแบบแผน เธอ 'ถอด

เฝือกออก' เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พอถึงสัปดาห์นี้ก็ 'พยุงไม้เท้า' แล้วถึงตอนนี้

ก็ 'หายดีเป็นปลิดท้ิง' กระบวนการด�าเนินคืบหน้าเป็นข้ันเป็นตอน เรียก 

ได้ว่าไร้ซึ่งช่องโหว่ใดๆ

วันนี้เธอนัดกวนอว้ีกินข้าว เป็นร้านอาหารท่ีเปิดใหม่ รูปแบบร้าน 

ลอกเลยีนแบบสไตล์ยุคโบราณท่ีงดงามเมือ่สมัยราชวงศ์ถงัเฟ่ืองฟ ูใช้ฉากกัน้

บังลมรูปหญิงสาวแยกที่นั่งเป็นล็อก แถมยังมีมือโปรดีดบรรเลงผีผา* และ

กูเ่จงิ** บนเวที งดงามสละสลวย และค่อนข้างมีท่วงท�านองแข็งกร้าว กวนอวี้ 

มาสายห้านาที ยังไม่ทันเดินเข้ามาใกล้ก็พร�่าบ่นซ�้าซาก

"ฉันไม่ได้กลับปักกิ่งแค่สามเดือน ทางประตูเจี้ยนกั๋วเหมินนั่นรถติด

กว่าเมื่อก่อนอีกนะ อย่างกับโถส้วมชักโครกอุดตันเลยให้ตายสิ และยังเจอ

รถเปลีย่นเลนกนัชุลมุนตลอดเลย คลืน่ไส้จะตายชัก โอ๊ะ? หนงิเอ๋อร์ ขาเธอ

หายดแีล้วเหรอ" กวนอวีเ้สยีงไพเราะรืน่หู เธอถอดเสือ้คลมุตวันอกได้ครึง่เดยีว

ก็เห็นขาของชูหนิง พูดพลางหัวเราะร่า "ตระกูลเฝิงคงจะแจ้งก�าหนดการ

งานหมั้นมาอีกแล้วใช่ไหม"

วนันีชู้หนงิทาลปิสตกิสแีดงเข้ม ถกูแสงไฟขับให้โดดเด่น จนดสูวยงาม

ผิวขาวเป็นพิเศษ พอพูดเรื่องนี้ขึ้นมา เธอก็อารมณ์ดี 

"พวกเขาไปเจอพระอาจารย์ชาวฮ่องกงดูฤกษ์ไว้แล้ว คราวท่ีแล้ว 

คลาดกัน ครึ่งปีต่อมาก็ไม่มีฤกษ์ที่เหมาะสมเลย บอกว่าจะเป็นเคราะห์ชง

ขัดแย้งกับบรรพบุรุษ"

คณุปู่ของตระกลูเฝิงเชือ่เรือ่งเหล่านี ้ซึง่ตรงกบัความต้องการของเธอ

พอดี

กวนอวี้รูปร่างสมบูรณ์พูนสุข เธอนั่งงอขาพับซ้อนกันบนเบาะรอง 

พูดหยอกล้อว่า "เฝิงจื่อหยางใช้ได้เลยทีเดียว จากเรื่องปลอมแสดงออกมา

* ผผีา เป็นเคร่ืองดนตรปีระเภทเครือ่งดดี 4 สาย จ�าพวกเดยีวกบักตีาร์ ท�าจากไม้ รปูทรงเลยีนอย่างลกูผผีา (มะปรางจนี)

** กูเ่จงิ เป็นเครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งดดีโบราณของจนี ลกัษณะคล้ายพณิ มีหลายขนาด ตัง้แต่ 12 สายไปจนถงึ 25 สาย
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เสียสมจริง เดี๋ยวเธอก็ลงเอยกับเขาจนได้"

ชูหนงิท�าเป็นไม่ได้ยิน ชายตาข้ึนมาจ้องกวนอวี ้"เธอไปเสรมิอึม๋ท่ีเกาหลี

เหรอ"

"ยายบ้า เดิมทีฉันก็คัพซีอยู่แล้วย่ะ"

"จริงเหรอ" ชูหนิงครุ่นคิดแล้วก็เลิกคิ้ว "ให้ฉันจับหน่อย"

"ฮึ่ย! ยายสาวอันธพาล!" เสียงหัวเราะของกวนอวี้ดังขึ้นเป็นระยะๆ

ชูหนิงเอามือยันคางอย่างเกียจคร้าน ท่าทางผ่อนคลาย

เธอและกวนอวี้เป็นเพื่อนร่วมช้ันสมัยมัธยมต้นและมัธยมปลาย นับ

รวมๆ แล้วก็เป็นมิตรภาพเล็กๆ พื้นฐานครอบครัวของกวนอวี้ร�่ารวย นิสัย

เบิกบานสดใส เรียนสาขาเอกการสื่อสารมวลชน หลังเรียนจบท�างานท่ี 

จงกว่าง* ได้สองปี รู้สึกว่าไม่มีอนาคตก็เลยลาออกจากงาน ยิ่งไปกว่านั้น

ตอนนั้นชูหนิงก�าลังเริ่มต้นธุรกิจ ทั้งสองคนจึงรวมตัวเข้าพวกกัน กวนอวี้ 

ก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ต้นของบริษัทการลงทุนหนิงจิ้ง 

บรษัิทการลงทุนหนงิจิง้ผ่านช่วงขาขึน้ขาลงมาแล้วสามปี แม้ขอบเขต

กิจการจะไม่กว้างนัก แต่ปัจจุบันก็เป็นธุรกิจที่มั่นคงมีเสถียรภาพ

พูดไปพลางกินไปพลาง กวนอวี้พูดข้ึน "ฉันได้ยินเสี่ยวซ่งบอกว่า 

คราวก่อนเธอถูกคนของกลุ่มซิ่นต๋าดักที่ประตูทางเข้าส�านักงานเหรอ"

"อืม" ชูหนิงชะงักไปชั่วครู่ "เรื่องมันนานมาแล้ว"

"แล้วหลังจากนั้นเธอปลีกตัวหนีพ้นมาได้ยังไงล่ะ"

ตะเกียบของชูหนิงท่ีก�าลังยื่นมาทางอาหารหยุดค้างอยู่กลางอากาศ

ในชั่ววินาที แล้วจึงคีบกุ้งตัวหนึ่ง 

"นั่งรถจักรยานของผู้ชายคนหนึ่ง" 

"ผู้ชาย?" กวนอวี้เกิดสนใจขึ้นมา "เป็นยังไงเหรอ"

ชูหนิงคิดครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า "น่าร�าคาญมาก"

"แหม" กวนอวี้คิดว่าเธอคงพูดโกหก จึงเปลี่ยนเรื่องสนทนา "จริงสิ 

* จงกว่าง คือกลุ่มบริษัท ไชน่า บรอดแคสต์ จ�ากัด
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ครัง้ก่อนเธอขอให้ลกูพีล่กูน้องไปทานข้าวเป็นเพือ่นประธานจางใช่หรอืเปล่า"

ชูหนิงเงยขึ้นมามอง "เรื่องนี้เธอก็รู้ด้วย?"

กวนอวี้มีทีท่าไม่สนใจ "ถ้าอยากจะรู้ก็ไม่เห็นยากเลย แค่เปิดหา 

ข่าวบันเทิงสักหน่อยก็รู้แล้วล่ะ"

เรื่องนี้อธิบายไปก็คงยาว แต่ก็เป็นเรื่องกล้วยๆ

ลูกพ่ีลูกน้องของชูหนิงช่ือจ้าวเป้ยฉี เป็นนักแสดงสาวดาวรุ่งท่ีถือว่า

มีความนิยมใช้ได้ในวงการบันเทิง เดินอยู่บนเส้นทางนักแสดงสาวสวยที่ไร้

มลทินมัวหมอง ช่วงท่ีชูหนิงต่อสู้เพื่อให้ได้โครงการลงทุน แต่ท�ายังไง

ประธานจางท่ีร�า่รวยเงนิทองมีอ�านาจมหาศาลก็ไม่ยอมตกลงด้วยมาตลอด 

ตอนหลังซักถามได้ความว่าประธานจางท่ีเพิ่งกลายเป็นเศรษฐีใหม่

แสดงออกอย่างเปิดเผยว่าช่ืนชอบบรรดาโครงการท่ีท�าแล้วได้หน้า ชูหนิง 

ก็เลยให้ลูกพี่ลูกน้องไปร่วมงานกินเลี้ยง เป็นดาราสาวคนดังท่ีช่วยรักษา 

ภาพลกัษณ์ของงาน เรือ่งนัน้ท�าให้ประธานจางเบิกบานใจอย่างยิง่ วันต่อมา

ก็แจ้งให้ชูหนิงมาเซ็นสัญญาเลย

กวนอวีบ้อกเธอว่า "ท่ีน้องจ้าวไปร่วมงานกนิเลีย้งแบบนีถ้กูสือ่ถ่ายภาพ

เอาไว้พอด ีแถมมีการพดูจาซุบซิบเสยีดสใีห้น่าสงสยัอีก เค้าเป็นฝ่ายเสยีหาย 

ขาดทุนมากนะ"

พอได้ยิน ชูหนิงก็ไร้ซึ่งท่าทีใดๆ "เค้าจะเสียเปรียบอะไรล่ะ หลายป ี

มานีฉั้นปรนนบัิตริบัใช้คนตระกลูจ้าวของพวกเขาน้อยไปงัน้เหรอ ทรพัยากร

ส�าหรับภาพยนตร์เรื่องก่อนของเค้านั่นน่ะ ฉันก็เป็นคนหามาให้ ทานข้าว

สักมื้อแล้วจะเป็นยังไงเหรอ" ชูหนิงพูดฉะฉานเสียงดังฟังชัด "น�้าใจคนเรา

พึง่พาซ่ึงกนัและกนั ฉันช่วยเค้า เค้าช่วยฉัน ในใจเค้าจะไม่รูเ้ชียวเหรอ เค้า

สมควรจะรู้นะ"

กวนอวี้รู ้ถึงความซับซ้อนและความไม่ลงรอยกันในความสัมพันธ์

ระหว่างชูหนิงกับตระกูลจ้าวก็เลยไม่สามารถโต้แย้งได้ไปชั่วขณะ

"แล้วอีกอย่าง ข่าวแง่ลบพวกนั้นก็ถูกฝ่ายทางการกลบข่าวในวัน 
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ถัดไปอยู่แล้ว" ชูหนิงพูดเสียงเย็นชากึ่งไม่แยแส

กวนอวี้ลังเลชั่วครู่ก่อนจะพูด "จ้าวหมิงชวนเหรอ"

ชูหนิงตอบรับโดยปริยายและรู้สึกหงุดหงิดใจขึ้นมาทันที "คนตระกูล

จ้าวเป็นแบบนี้กันหมดนั่นแหละ ต่อหน้าอย่างหนึ่ง ลับหลังอีกอย่างหนึ่ง 

ถ้าไม่อยากท�าก็ไม่ควรรับปากตั้งแต่แรกสิ พอรับปากก็อย่าหันหลังวิ่งแจ้น

กลับไปบ่นฟ้องร้องทุกข์ท�าเป็นเวทนากับคนอื่น"

ครัน้ชูหนงิพดูค�าว่าเวทนาจบ กวนอวีพ้ลนันัง่ตวัตรงแหนว็ทันที เริม่

เอ่ยค�าพูดค�าจาขึ้นมาอย่างตะกุกตะกัก 

"เอ่อ พะ...พี่จ้าว" พอพูดแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสม จึงรีบแก้ค�าพูด

อย่างรวดเร็วอีกครั้ง "ประธานจ้าว"

ชูหนิงพลันผงะก่อนจะหันหน้ากลับไป จ้าวหมิงชวนเดินออกมาจาก

หลังฉากกั้นด้วยใบหน้าถมึงทึง

บังเอิญชะมัด 

ท้ังสองคนต่างเข้ามากินอาหารท่ีนี่กัน ขณะเดินผ่าน จ้าวหมิงชวน

ได้ยินค�าพูดที่ชูหนิงพูดทุกค�าไม่มีตกหล่น

คุณชายตระกูลจ้าวเป็นท่ีเลื่องช่ือลือนาม ผู้คนภายนอกต่างรู้จักเขา 

ถ้าบุรุษที่มีภูมิหลังระดับนี้ปรากฏตัวออกมา แม้ว่าจะไม่ได้พูดจา ล�าพังแค่

ยืนมองคุณอยู่ตรงนั้นก็ท�าให้คนหวาดผวาอยู่ไม่เป็นสุขได้แล้ว มิหน�าซ�้า 

ในตอนนี้สายตาของเขาก็ยากที่จะคาดเดาได้จริงๆ

กวนอวี้หวาดหวั่นเป็นกังวลไปแล้ว ทว่าชูหนิงกลับคุ้นชินกับการ 

อยู่ร่วมกันท่ีเหมือนลิ้มโลหิตบนใบมีด* แบบนี้แล้ว ท้ังสองจึงสบตากัน

เหมือนอวดศักดา

บรรยากาศผิดปกติอย่างยิ่ง

กวนอวี้ถึงขั้นหาหนทางหนีเอาชีวิตรอดไว้พร้อมแล้ว อ๊ะ ไม่สิ ต้อง

* ลิ้มโลหิตบนใบมีด เปรียบเปรยถึงภาวะท่ีเสี่ยงอันตรายมาก โหดร้ายทารุณเป็นอย่างย่ิง หรือสถานการณ์ท่ี 

น่าสยดสยอง
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ลากชูหนิงหนีไปด้วยกัน!

หลายสิบวินาทีต่อมาจ้าวหมิงชวนก็ยกมือขึ้นช้าๆ เอานิ้วชี้จิ้มกลาง

อากาศช้ีใส่เธออย่างแรง การตักเตือนเช่นนั้นเข้าใจได้โดยท่ีไม่ต้องเปล่ง

วาจาบอก

ชูหนิงย้ิมตรงมุมปากข้ึนมาเล็กน้อย ท่าทีเยาะเย้ยอย่างไม่ปิดบัง 

หลังจากนั้นก็หันกลับมากินอาหารต่อไปอย่างสบายๆ

นี่มันสนามรบที่ไร้ซึ่งการระดมยิงปืนใหญ่สินะ

แต่พอพิจารณาทบทวนอย่างละเอียดแล้ว ชูหนิงเป็นฝ่ายท่ีค่อนข้าง

อยู่เหนือกว่า จ้าวหมิงชวนกลับเป็นฝ่ายที่ต้องจากไปด้วยความคับข้องใจ

กวนอวีล้บูหน้าอก จากนัน้กเ็อ่ยข้ึนมาอย่างหวาดๆ "เธอไม่เห็นท่าทาง

ของเขา ฉันกลัวว่าเขาจะอ้าปากกว้างที่โชกเลือดแล้วงับเด็ดหัวของเธอทิ้ง

ในวินาทีถัดไป!"

ชูหนิงยังคงสงบนิ่ง

กวนอว้ีมองท่าทางของชูหนิงแล้วจึงก้มหน้าค้ิวขมวด ไม่พูดไม่จา 

สักค�า แม้จะอยู่ในฐานะผู้หญิงด้วยกันก็ไม่ง่ายเลยที่เธอจะเข้าใจชูหนิง

"เฮ้อ" กวนอวี้ถอนหายใจ พูดโน้มน้าวอย่างจริงใจว่า "อยู่ต่อหน้า 

พี่ใหญ่ของเธอ ลดท่าทางลงสักหน่อย ยอมอ่อนข้อแพ้ให้บ้างก็ไม่เห็น 

จะเป็นเรื่องใหญ่อะไรนักหนาเลยนี่ ท�าไมจะต้องล�าบากเป็นปฏิปักษ์กับเขา

ด้วยล่ะ ปกติเธอฉลาดหัวไวสุดๆ แต่ท�าไมกับเรื่องนี้ถึงได้รั้นขนาดนี้นะ"

เห็นชูหนิงไม่เอ่ยพูดสักค�า กวนอวี้ก็พูดอีกว่า "สุดท้ายแล้วเธอก็เป็น

ผู้หญิง กับเขา..."

ประโยคนีย่ั้วโทสะชูหนงิเข้าจนได้ เธอวางตะเกยีบลงทันที "ท�าไมเธอ

พูดจาเหมือนกับแม่ของฉัน ผู้หญิงแล้วยังไง ผู้หญิงสมควรท่ีจะอ่อนแอ 

ผู้ชายสามารถไร้เหตุผลตั้งแต่เกิดได้เลยงั้นเหรอ"

จดุเด่นท่ีได้เปรยีบท่ีสดุของกวนอวีก้ค็อืไม่แข่งขันชิงชัยกบัคนอ่ืน เธอ

เปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มทันที ลูบหลังมือของชูหนิงเบาๆ อย่างสนิทสนม
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ช่างมันเถอะๆ จบหัวข้อสนทนาที่ไม่น่าพอใจกันเถอะนะ 

จากนั้นกวนอวี้ก็หยิบข้อมูลฉบับหนึ่งออกมาจากในกระเป๋า "เธอดูนี่

หน่อยสิ" 

ชูหนิงรับมา "อะไร"

"จากการไปท�างานนอกสถานท่ีครัง้นี ้ฉันเกบ็รวบรวมโครงการบางส่วน

มาด้วย"

แววตาของชูหนิงทอประกายวาววับ กวาดความมัวหมองเมื่อครู่นี ้

ทิ้งไปจนหมดสิ้น

กวนอวี้หัวเราะ "เป็นยอดสุทธิเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดจริงๆ ไม่มีหักลด 

เธอดูก่อน ฉันว่ามีไม่กี่โครงการที่ใช้ได้เลย อ้อ อันที่สองแบบนับถอยหลัง 

เธอลองเน้นๆ ดูหน่อยนะ" 

สายตาชูหนิงจับจ้องโดยพลัน แล้วก็นิ่วคิ้วขึ้นมาทันที

มหาวิทยาลัยการบินและอวกาศ C?

เธอไม่ได้อ่านบทคดัย่อ เนือ้หา และวตัถปุระสงค์ของโครงการด้านหลงั

เลย

เหมือนกบัว่าความทรงจ�าพอท่ีจะจบัทางได้ เพยีงแค่เห็นช่ือมหาวทิยาลยันี้  

ชูหนิงก็นึกถึงอิ๋งจิ่งขึ้นมาอย่างไม่สามารถอธิบายได้
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ชูหนิงเบนความสนใจไปเพียงช่ัวครู่สั้นๆ จากน้ันก็กลับมาใช้สมาธิ

จดจ่อเช่นเดิม

เธออ่านโครงการคร่าวๆ อย่างรวดเร็ว แล้วก็ตัดสินในแวบแรกทันที

กวนอวี้ถาม "ถูกใจอันไหนเหรอ"

นิ้วมือของชูหนิงชี้สองอัน "ไม่เลวเลย"

อันหนึ่งเป็นโครงการบริหารจัดการถนน อันหนึ่งเกี่ยวกับสายเคเบิล

ใยแก้วน�าแสง พื้นท่ีท�าก�าไรมีข้อจ�ากัด แต่มั่นคงปลอดภัยและป้องกันได้ 

ท้ังยังเป็นโครงการท่ีชูหนิงเชี่ยวชาญเสียด้วย กวนอว้ีเติมชาเขียวให้เธอ 

เต็มถ้วย 

"อันสุดท้ายนั่นก็ใช้ได้เลยทีเดียว ฟังชื่อแล้วดูไฮโซดีนะ"

กวนอวี้หมายถึงโครงการของมหาวิทยาลัยการบินฯ C นั่นเอง

น�้าเสียงของชูหนิงบางเบาเอื่อยเฉ่ือย ทว่าท่าทางกลับเต็มไปด้วย

ความเฉียบขาด "โครงการประเภทนีไ้ม่เอาหรอก" เธอกลบัไปให้ความสนอก

สนใจกบัสองโครงการท่ีเม่ือครูเ่พิง่จะคดัเลอืกออกมาอีกครัง้ "ท่ีทงโจว* เหรอ 

บทที่
5

* ทงโจว หรือเขตทงโจว เป็นพื้นที่การปกครองระดับเขตภายในกรุงปักกิ่ง ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของปักกิ่ง 

เป็นสถานที่ตั้งของรัฐบาลปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงปักกิ่ง
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ทางนี้ฉันพอจะสามารถหาคนที่คุ้นเคยกันได้บ้าง ท�างานง่าย"

พอพูดถึงเงิน ดวงตาก็เปล่งประกาย กวนอวี้บุ้ยปากเล็กน้อย ไม่รู้ว่า

ดีหรือไม่ดี

เดมิทีคดิว่าเรือ่งนีเ้ป็นแค่เรือ่งท่ีผ่านมาแล้วกผ่็านไป ไม่ควรค่าท่ีจะต้อง

พูดถึงอีก คิดไม่ถึงเลยว่าในตอนค�่าชูหนิงจะได้รับสายของเฝิงจื่อหยางอีก

"เธอไม่ได้เลือกโครงการของมหาวิทยาลัยการบินฯ C นั่นเหรอ"

เวลานี้ชูหนิงเพ่ิงจะอาบน�้าเสร็จและใส่ชุดอยู่บ้าน หน้าอกหน้าใจ

งดงามวับๆ แวมๆ เส้นผมของเธอมัดรวบเป็นมวย ใส่ที่คาดผมหูกระต่าย 

พอได้ยินก็วางใบเสนอราคาในมือลง 

"ท�าไมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกวนอวี้ก็บอกกับนายหมดเลย" 

"ฉนัว่าเธอควรคดิทบทวนนะ" ทว่าเฝิงจือ่หยางกลบัไม่ได้พดูหยอกล้อ

เหมือนปกติ

"เหตุผลล่ะ"

"ฉันชอบไง"

"ไปให้พ้น"

ท่าทีร่าเริงของเฝิงจื่อหยางยังไม่จางหายไปไหน "ล้อเล่นหรอกน่า 

อย่าเพิง่วางโทรศพัท์ส ิหนงิเอ๋อร์ ฉันพดูกบัเธอจรงิๆ นะ นีเ่ป็นโครงการท่ีดี 

เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ โอกาสข้างหน้ายาวไกล หรูหราโอ่อ่า เข้ากับเธอ

มากเลยล่ะ"

ชูหนิงเอนตัวไปข้างหลัง ท�าตัวผ่อนคลายลงตั้งแต่หัวจรดเท้า บอก

เจตนาแท้จริงด้วยค�าพูดที่มีท่วงท�านองเชื่องช้า 

"เทคโนโลยีแบบใหม่ โอกาสข้างหน้ายาวไกลอะไรกนั แต่ละอันห่วยแตก

ท้ังนั้น ก็แค่พูดเพื่อให้ฟังดูดี อย่าพูดถึงว่าทุ่มเงินลงทุนในโครงการนั้น 

เพือ่ให้ได้ดอกผลเลย ต่อให้ใช้นายทุ่มลงไปท้ังคน พรุง่นีก้ไ็ม่มทีางท่ีดอกผล

ต้นกล้าจะงอกเงยขึ้นมาได้หรอก"
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เฝิงจื่อหยางด้านนั้นอ�้าอ้ึง อยากจะพูดแต่ก็ไม่พูด อยากจะโต้แย้ง 

แต่ก็ไม่มีค�าพูดออกมาสักค�า

ชูหนงิเกาหูกระต่ายซ่ึงอยู่บนท่ีคาดผมแล้วพูดอย่างไม่พอใจว่า "ฉันว่า

ช่วงนี้นายเหลิงนิดหน่อยแฮะ"

"..."

"นายร่วมมือกบัจ้าวหมิงชวนแล้วใช่ไหม ตัง้ใจหาเรือ่งหลอกลวงมาให้

ฉันติดกับโดยเฉพาะสินะ"

เฝิงจือ่หยางร้องโวยเสยีงดงัลัน่ "พีใ่หญ่เธอเห็นฉันแล้วถกูใจงัน้เหรอ!"

มนักใ็ช่ วสิยัทัศน์ของจ้าวหมิงชวน กล่าวแบบไม่เกนิจรงิกค็อืสามารถ

ทัดเทียมเคียงบ่าเคียงไหล่กับเง็กเซียนฮ่องเต้ได้เลย

ชูหนงิหาวหวอดแล้วพดูอย่างเกยีจคร้าน "ไม่พดูเรือ่งนีแ้ล้ว วางแล้วนะ"

นับตั้งแต่วันนั้นท่ีลี่โจวซานมอบหนังสือโครงการให้อิ๋งจิ่งก็ผ่านไป 

สามวันแล้ว

ความจริงคืนนั้นหลังจากกลับไปท่ีห้อง อ๋ิงจ่ิงกะจะอ่านคร่าวๆ สัก 

หนึ่งรอบ แต่ก็จนปัญญาเพราะมันยาวเกินไป อ่านไปได้ครึ่งทางเขาก็หลับ

เสยีแล้ว ครัน้ตืน่ข้ึนมา จากเรือ่งท่ียังท�าไม่จบกก็ลายเป็นว่าจบเรือ่งไปแล้ว 

จนวันต่อมาเม่ือลี่โจวซานเรียกอิ๋งจิ่งท่ีเพิ่งจะเสร็จจากการพยายามอย่าง 

เต็มที่ในการแข่งขันบาสเกตบอลแบบครึ่งสนามมาถามว่าเขาคิดอย่างไร 

ท่านอ๋ิงต้าหวังผู้ท่ีร้อนระอุเหงื่อท่วมตัว เลือดเดือดพล่าน แถมยัง

หมกมุ่นอยู่กับการแข่งขันอันดุเดือดถามกลับด้วยแก้มบวมตุ่ย พร้อม

ไอศกรีมทั้งแท่งที่ยัดอยู่ในปาก 

"คิดยังไงอะไรเหรอครับ" 

ลี่โจวซานหน้าแดงฉาน สะบัดแขนเสื้อเดินจากไปด้วยความโมโห

อิ๋งจิ่งตอบสนอง รีบสาวเท้าไล่ตามไป "ศาสตราจารย์ลี่ครับๆ!"

ผลก็คือวิ่งเร็วเกินไปจนเกือบจะหกล้ม อ๋ิงจิ่งเดินโซเซอยู่หลายก้าว
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ก่อนจะคุมร่างกายให้นิ่ง ขณะเดียวกันก็ผ่อนคลายมือ เจ้าตัวไม่ได้หกล้ม

หรอกนะ แต่ไอศกรีมแท่งรสถั่วเขียวท่ีกัดไปแล้วครึ่งหนึ่งกระเด็นออกไป

เสยีงดงัฟ้ิว เหมือนกบัมีตาเห็น หล่นแหมะใส่ตรงกลางศรีษะของสหายเฒ่า

อย่างลี่โจวซานเข้าอย่างจัง

จากนั้นเสียงตะคอกค�ารามสะเทือนเลื่อนลั่นดังสนั่นก้องทางเดินว่า 

"ไอ้! เด็ก! เวร!"

จบเห่กัน

อ๋ิงจิ่งพนมมือสองข้างข้ึนไหว้ เกือบจะคุกเข่าเอาศีรษะลงไปค�านับ

แนบพื้น ลี่โจวซานไม่แยแสไม่เห็นหัวเขา ไม่ตอบอะไรอีก เดินจากไปด้วย

ความโมโห

แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นอุบัติเหตุ แต่อ๋ิงจิ่งก็รู้สึกผิดจริงๆ หลังจากเขา 

กลับหอพักแล้วก็ส่งข้อความไปขอโทษลี่โจวซานเป็นอันดับแรก 

ไม่ยักตอบแฮะ 

ม้ือกลางวันก็กินข้าวแค่สามถ้วย ไม่คิดว่าตัวเองจะไม่รู้สึกหิวแบบนี้ 

พอตกบ่ายมีคนหลายกลุ่มมาพูดจาทกัทาย ทกุคนต่างพูดสรรเสริญเยินยอ 

ไม่มีใครยอมใครสักคน

"คุณสูญเสียโอกาสในการเป็นโฆษกพูดแทนไอติมแท่งรสถั่วเขียว 

แล้วนะครับ"

"ถ้าสอบตกปลายภาคก็คงเข้าใจได้แหละ"

"ขอแสดงความยินดีกับนายด้วย ท่ีได้กลายเป็นคนในดวงใจท่ี

ศาสตราจารย์ลี่ไม่มีทางลืมเลือนไปตลอดกาลนับตั้งแต่บัดนี้"

อิ๋งจิ่งเคี้ยวหมากฝรั่ง ฟังพวกเขาพูดจาหยอกล้อไม่เป็นเรื่องเป็นราว

ด้วยเจตนาที่ดี

"จริงสิ พวกนายเคยได้ยินกันไหม คราวก่อนตาแก่ลี่ทะเลาะกับ 

รองคณบดถีาน เสยีงดงัใช้ได้เลย" จู่ๆ  เฉิงอีหานท่ีอยูห่อพกัห้องตดิกนักพ็ดูข้ึนมา

"หา! จริงเหรอเนี่ย ฉันยังนึกว่าปล่อยข่าวมั่วๆ เสียอีกนะ"
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"เป็นเรื่องจริง ตอนนั้นฉันก�าลังกรอกแบบฟอร์มอยู่ท่ีช้ันสาม เสียง 

ดังลัน่มาก" หัวหน้าห้องตวัอ้วนเป็นพยาน ท�ามือจีบๆ งอๆ ท�าท่าทางลกึลบั

พิกล "ว่ากันว่าตาแก่ลี่อยากจะสู้เพื่อให้ได้โควตารายชื่อส�าหรับโครงการนึง

ที่จะส่งเสริมผลักดันสู่ภายนอก แต่รองคณบดีถานไม่เห็นด้วย อยากจะเอา

โควตารายชือ่ให้สาขาเอกการออกแบบอากาศยานท้ังหมด บอกว่าพวกเขา

มีหวังมากกว่า"

หอพักที่เต็มไปด้วยบรรยากาศครึกครื้นเงียบสงบลงในทันที

ผ่านไปสักพักเฉิงอีหานก็พูดว่า "ความล�าเอียงของมหา'ลัยก็ไม่ใช ่

แค่ครั้งสองครั้งแล้วล่ะ"

น�้าเสียงขุ่นเคืองใจแบบไม่ได้รับความเป็นธรรมดังขึ้นมา "ใครใช้ให้

พวกเขามีข้อได้เปรียบเป็นสาขาเอกที่ได้รับความนิยมกันล่ะ ปัดโธ่ เสียใจ

แทบตาย"

อิ๋งจิ่งที่นิ่งเงียบมาตลอดพลันเงยหน้าขึ้นมา "ท�าไมต้องเสียใจ"

น�้าเสียงของเขาสงบนิ่งมาก สายตาเรียบเฉย มองตรงแน่ว ดูท่าทาง

ไม่ได้มคีวามก้าวร้าวเลยแม้แต่น้อย แต่ท�าให้คนท่ีก�าลงัพูดคุยกนัรูส้กึปวดใจ

อย่างบอกไม่ถูก

อ๋ิงจิง่ไม่ได้มีปฏกิริยิาตอบสนองอะไรมากมายนกั ก้มหน้าลงอย่างรวดเรว็

อีกครั้ง คล้ายกับว่าพูดร�าพึงร�าพันกับตัวเอง 

"ฉันรู้สึกว่าพวกเราก็เยี่ยมมากเหมือนกัน"

ฉีอวี้ท่ีนั่งอ่านหนังสืออยู่ท่ีโต๊ะก็หันหน้ากลับมา พูดคล้อยตามเขา 

"นั่นสิ เยี่ยมมากเลย"

ค�าพูดเห็นด้วยเพียงไม่กี่ค�าไม่อาจบอกเหตุผลท่ีเจาะจงแน่ชัดได้ 

หลายปีผ่านไป วันเวลาผันเปลี่ยน บางทีค�าพูดท่ีใช้เพ่ืออธิบายสภาวะ

อารมณ์ในตอนนี้ได้ ก็อาจจะเป็นว่า 'ตรากตร�าร�่าเรียนอย่างยากล�าบาก

เหมือนกัน ท�าไมต้องเต็มใจยอมรับว่าสู้คนอื่นไม่ได้'

บรรยากาศตกอยู่ในความเงียบงันอีกครั้ง
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หัวหน้าห้องตัวอ้วนน�าหัวข้อสนทนาวกกลับมาท่ีลี่โจวซานอีกหน 

"ถึงแม้ศาสตราจารย์ลี่จะโหด แต่ก็เป็นคนที่ดีมาก เรื่องนี้ถือว่าเขาออกโรง

แทนสาขาเอกของพวกเรานะ"

"เหมือนเขาจะอยู่คนเดียวมาตลอด ยังไม่เคยเห็นภรรยาของอาจารย์เลย"

"ชู่ว" เฉิงอีหานลดเสยีงให้ต�า่ลง "ศาสตราจารย์ลีก่บัภรรยาหย่าขาดกัน

นานมากแล้ว แล้วศาลก็ไม่พิพากษามอบลูกสาวให้เขาด้วย"

คราวนี้เป็นความเงียบกริบแบบรวมหมู่กันของจริง ไม่มีใครพูดอะไร

เลยสักค�า

อิง๋จิง่อดัอัน้ตนัใจมาก ถอนหายใจออกมายาวๆ ลกุขึน้แล้วกเ็ดนิออกไป

ข้างนอก

ฉีอวี้หันไปถามเขา "จะไปไหนเหรอ" 

ประตูปิดสนิทแล้ว

คล้อยสูย่ามวกิาล ขับแสงจนัทร์ร�าไรให้โดดเด่น ตอนแรกอิง๋จิง่แค่อยาก

จะออกไปซื้อไอศกรีมแท่งเท่านั้น ขณะที่เดินๆ อยู่ เท้าก็จับกลิ่นได้อย่าง

ฉับไวอย่างกับมีจมูกสุนัขติดอยู่ รีบเดินไปทางหอพักของบุคลากรทันที

เขตท่ีพกัสวสัดิการของอาจารย์เพิง่สร้างเสรจ็เมือ่ปีก่อน คนส่วนใหญ่

จึงย้ายไปอยู่ทางนั้นกันหมด ตึกเก่าตรงหัวมุมตะวันตกเฉียงใต้ไม่ได้ร้าง 

เพียงแค่คนที่อาศัยอยู่น้อยมากจนนับคนได้ ลี่โจวซานก็เป็นหนึ่งในบรรดา

คนเหล่านัน้ อ๋ิงจิง่ไม่รูว่้าเขาอยู่ห้องไหน แต่ท้ังตกึกมี็ไฟสว่างอยูแ่ค่สามสีด่วง

เท่านั้น จึงคิดที่จะลองหาดูจากชั้นล่างของตึก

ตึกนี้ค่อนข้างเก่า มีอายุหลายปีหน่อย จึงคร�่าคร่าอย่างเลี่ยงไม่ได้

ระหว่างทางขึน้บันไดมืดตึด๊ตือ๋ อิง๋จิง่กระทืบเท้าเลก็น้อย ไฟกไ็ม่สว่าง 

เขาจึงตะโกนอย่างชายชาตรีอีกครั้ง 

"ยาฮู!"

...หน้าไม่อายจริงๆ
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อ๋ิงจิ่งท่ีก�าลังงมหาทางข้ึนช้ันสองอยู่มองเข้าไปข้างในหน้าต่างท่ี 

ไฟสว่าง บานแรกก็เป็นห้องของลี่โจวซานแล้ว

ห้องมีสองห้องนอนแบบธรรมดาๆ เฟอร์นิเจอร์เรียบง่าย เปิดโคมไฟ

ส่องสว่างไว้หนึ่งดวง โต๊ะอาหารอยู่ติดผนัง ลี่โจวซานนั่งอยู่ตรงนั้นหันหลัง

ให้ประต ูภายในห้องเงยีบเป็นพเิศษ โทรทัศน์ปิดอยู่ เขาก้มหน้าก้มตากนิข้าว

อยู่คนเดียว 

เม่ือมองจากบานหน้าต่างก็เหมือนกับมองเฟรมภาพภาพหนึ่ง 

ท่ีเต็มไปด้วยความทรงจ�าเก่าๆ แสงไฟในยามค�า่คนืท�าให้ดอู้างว้างมากย่ิงข้ึน

ลี่โจวซานเกิดส�าลักซุปก๋วยเตี๋ยว จึงใช้มือหนึ่งปิดปากไออย่างแรง 

อีกมือหนึ่งเอื้อมไปคว้ากระดาษทิชชูท่ีอยู่ข้างๆ ยังมียาแก้หวัดไม่กี่กล่อง

วางอยู่ด้านข้างกระดาษทิชชู มือของเขาคว้าไม่แม่นจึงชนแก้วน�้าจนล้ม

หล่นพื้นแตกดังเพล้ง แก้วแตกเป็นชิ้นๆ กระจายเป็นเสี่ยงๆ

ลี่โจวซานขมวดคิ้วพลางก่นด่าเสียงเบาๆ หลังจากนั้นก็ก้มลงกวาด

ท�าความสะอาดอย่างยากเย็น

อิ๋งจิ่งรีบหลบไปข้างหลังผนังอย่างรวดเร็ว เขายืนตรงยันกับฝาผนัง

กระแสลมระลอกหนึง่พดัผ่านใบหน้า จมูก และดวงตาของเขาขานรบั

กับค�่าคืนอันเงียบเหงาในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง

อิ๋งจิ่งรู้สึกอัดอั้นตันใจอยู่ในอก เขาหันหลังกลับแล้วลงบันไดไป

อ๋ิงจิง่ตรงกลบัไปท่ีหอพกั บรรดาคนท่ีร่วมวงสนกุครกึครืน้กนัเม่ือครูน่ี้

ได้สลายตัวไปหมดแล้ว

"นายไปท�าอะไรมาเหรอ" ฉีอวี้เงยหน้าข้ึนมาจากต�าราเรียนก็เห็น 

คนบางคนก�าลังรื้อค้นตู้หาข้าวของอย่างร้อนรน

"นายดูหน่อยสิ" อิ๋งจิ่งโยนของที่หาเจอให้เขา 

ฉีอวี้งุนงงไม่เข้าใจ มองดูซองหนังอยู่พักหนึ่ง "นี่คืออะไร"

อิ๋งจิ่งสงบนิ่งอย่างมาก "หนังสือโครงการ นายท�าด้วยกันกับฉันนะ"
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เมื่อวัยรุ่นท�างานย่อมกระตือรือร้นสุดๆ ด้วยพลังที่เปี่ยมล้น

คืนนั้นทั้งสองคนเขียนรายการแผนงานออกมา

วันที่สอง ขยายความเพิ่มเติม

วนัท่ีสาม เขียนโค้ดบนคอมพิวเตอร์ ท�าการสร้างภาพแบบจ�าลองพ้ืนฐาน

ทั้งกุลีกุจอ ทั้งกระวีกระวาด ทว่าอิ๋งจิ่งไม่รู้สึกเหนื่อยเลยสักนิด สิ่งที่

ไม่พอใจเพียงอย่างเดียวก็คืออาหารท่ีดีลิเวอรี่มาส่งให้น้อยเกินไปทุกครั้ง 

เขากินไปสองกล่องแล้วก็ยังหิวสุดๆ

วนัท่ีสี ่ลีโ่จวซานมองอ๋ิงจิง่ท่ีหน้าตาเหมือนกบัอดหลบัอดนอนพกัผ่อน

ไม่เพยีงพออย่างรนุแรง ถงุใต้ตาด�าคล�า้ห้อยคล้อยลงมาเกอืบจะถงึหน้าอก

อยู่แล้วก็ตกใจทันที

"นายใช้เวลากี่วันในการท�า"

"ผมกับฉีอวี้ท�าด้วยกัน สี่วันครับ"

ลีโ่จวซานไม่พดูอะไรอยู่นาน สดุท้ายกห็ยบิกล่องยาบ�ารงุสมองคลาย

ประสาทกล่องใหม่ออกมาจากลิ้นชักแล้วยื่นให้

"..."

ทุกปีมหาวิทยาลัยการบินฯ C จะมีโควตารายชื่อเพื่อส่งเสริมผลักดัน

สู่ภายนอก เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท 

ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาที่ทรงคุณวุฒิภายในประเทศ มูลค่าที่แท้จริงของ

โควตานีไ้ม่จ�าเป็นต้องพดูกเ็ข้าใจได้ว่ามค่ีาขนาดไหน ถ้าหากสามารถดงึดดู

องค์กรธรุกจิให้มอบการสนบัสนนุทางการเงนิได้ และท�าผลลพัธ์ในการศกึษา

วจิยัของภาควชิาได้ส�าเรจ็กจ็ะเป็นกระดาษค�าตอบท่ีถอืว่าเป็นเงนิทองล�า้ค่า

ในสีปี่ของระดบัปรญิญาตรจีรงิๆ เลยล่ะ ซ่ึงโบนสัท่ีได้มาส่วนนีก้จ็ะกลายเป็น

หลักฐานท่ีโดดเด่น เป็นท่ีจับตามองในกระบวนการสอบปริญญาโทและ 

การจ้างงานอย่างแน่นอน

โควตารายช่ือในโครงการนีทุ้กปีจะตกเป็นของสาขาเอกการออกแบบ
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อากาศยาน

สาขาดาวเด่น เป็นหน้าเป็นตาของมหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุน

ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

ส่วนสาขาเอกเครื่องยนต์อากาศยานของอ๋ิงจิ่ง ความรู้สึกในการมี 

ตัวตนอยู่ช่างน้อยนิดมาก

แทบทุกคนต่างคดิว่าในครัง้นีพ้วกเขาคงไร้ความหวังท่ีจะได้รบัโควตา

รายช่ือแล้ว แม้กระท่ังตวัอ๋ิงจิง่เองกถ็อืแค่ว่าเป็นการท�าการบ้านแบบแหกตา

น่าร�าคาญ ท�าๆ ไปงั้น เพื่อให้อาจารย์ให้คะแนนแบบจบๆ เรื่องไป

หนึ่งวันก่อนการเปิดประชุมพบปะองค์กรธุรกิจ มหาวิทยาลัยแจ้งว่า

พวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมด้วย

เรื่องเซอร์ไพรส์มาเยือนอย่างปัจจุบันทันด่วน ท�าเอาอ๋ิงจิ่งเกือบจะ

ต้องไปซ้ือยาบ�ารุงหัวใจชนิดออกฤทธ์ิเฉียบพลัน เขาบอกลี่โจวซานอย่าง

ตื่นเต้น ผลคืออีกฝ่ายดันสงบนิ่งสุดๆ ตอบว่าอือค�าเดียวอย่างเย็นชา 

"อย่าคิดมากเลย แค่ไปเจอโลกบ้าง ฝึกฝนความกล้าบ้างก็ใช้ได้แล้ว" 

ความเหน็บหนาวเฉยชานี้ช่าง...

ไม่เป็นไร ร่างกายของคนท่ีไม่ใส่กางเกงลองจอนทนทานต่อความ

หนาวเยือกได้อยู่แล้ว อ๋ิงจิง่ยงัคงซุกซ่อนความร้อนรนอยูใ่นอก ร้อนถงึขนาด

แผ่คลื่นความร้อนได้ แทบจะแผดเผาท�าเอาตัวเองตายได้เลย

เรื่องนี้ก่อให้เกิดความโกลาหลในสาขามากทีเดียว ส่วนใหญ่รู ้สึก

ปลาบปลืม้ดใีจหลงัจากอัดอ้ันมานาน ในท่ีสดุกไ็ด้ปลดปล่อยความสขุออกมา

เสียที ไม่นานนักกลุ่มแฟนคลับของเขาก็ได้รวมพลังออนไลน์ด้วยเทรนด์ 

'ออกตัวพุ่งชน ท�าทุกสิ่งเพื่อเธอด้วยพลังรักแบบสุดปัง' ส่วนทางฝั่งสาขา

เอกออกแบบอากาศยานท่ีรบัต�าแหน่งสนมคนโปรดมาหลายปีนัน้กก็ลอกตา

อย่างเอือมระอามานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว

ขณะนัน้เองท้ังสองกลุม่ต่างฝ่ายต่างเปิดฉากรบแบบกนิกนัไม่ลงสดุๆ

'สนมคนโปรด' เปล่งวาจา
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"เจ้าอย่าได้ริอ่านอวดดีแสดงนิสัยหยิ่งยโสโอหังที่เจ้ามีต่อหน้าข้า"

'สนมโปรดคนใหม่' ประกาศกร้าว

"หนทางอีกยาวไกล อย่าเกรีย้วกราดให้มากนกั ในชีวติอาจมีผูท่ี้ย่ิงใหญ่

รุ่งโรจน์เหนือเจ้าก็เป็นได้"

แหมๆ คนมาใหม่อย่างพวกเจ้าล้มเลิกความมั่นหน้าไปเสียเถอะ!

"ท�าการใดต้องแยกแยะว่าใครเป็นใหญ่เป็นรอง วันนี้ข้าจะสอนให้เจ้า

รู้จักค�าว่า 'ศิโรราบ' "

ก๊วนแฟนคลับของอิ๋งจิ่งเชิดใส่

"คนมีตัง้เยอะแยะมากมายเป็นสบิล้าน ใครกลวัใครกนัเล่า โง่เง่าเต่าตุน่"

อิ๋งจิ่งมีสติอยู่เพียงล�าพังท่ามกลางความอลหม่าน เขาค้นหาในไป่ตู้* 

เกี่ยวกับการแต่งตัวในวาระโอกาสหรืองานที่เป็นมารยาทพิธี แล้วจึงใช้เงิน

ค่าครองชีพส�าหรับครึ่งเดือนซื้อชุดสูทสีด�าที่ดูเป็นงานเป็นการมาจนได้

นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเลย

อ๋ิงจิ่งตัวสูง โดยท่ัวไปแล้วไม่ได้รู้สึกเลยว่าการแต่งตัวในชุดทางการ

จะเหมือนกับการสวมใส่ชุดเกราะ ชุดสูทนั้นเผยให้เห็นสะโพกแคบ ไหล่

ผึง่ผาย และรปูร่างท่ีได้สดัส่วน ปกคอเสือ้เช้ิตสขีาวพับเกบ็เรยีบร้อย ความ

รู้สึกท่ีดูดีในแบบเด็กๆ ลดน้อยถอยลงไป หลอมรวมเป็นความหล่อเหลา

และภูมิฐาน

เขาส่องกระจกแล้วก็ยิ้มในทันที ดวงตาทอแสงระยิบดุจดวงดาว

การเข้าร่วมประชุมในวันนั้นกล่าวได้ว่าเป็นฉากเลี้ยงส่งอ�าลาท่ี 

แสนย่ิงใหญ่อลังการส�าหรับอ๋ิงจิ่งมาก ใครท่ีไม่รู้คงนึกว่าเป็นการส่งเข้า 

ลานประหาร มขีบวนอาจารย์น�าทีมเป็นการเฉพาะ ในรถธรุกจิยีห้่อบิวอกิค์** 

หนึ่งคันมีกองพลสองทีมนั่งอยู่

* ไป่ตู้ เป็นเว็บไซต์เสิร์ชเอ็นจิ้นอันดับหนึ่งของประเทศจีน

** บิวอิกค์ (Buick) คอืยีห้่อรถยนต์ระดบัหรสูญัชาตอิเมรกินั ถอืเป็นยีห้่อรถยนต์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของโลก และเป็นรถยนต์

ในเครือของแบรนด์จีเอ็ม (GM)
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ทุกคนต่างมองกันอย่างขัดลูกตา อีกฝ่ายมีความคิดช่ัวช้าบานเบอะ

ว่า 'ลิงป่าท่ีไหนโผล่มาแย่งชามอาหารของข้าวะ' ทว่าเจ้าลิงป่าอิ๋งกลับ 

ผ่อนคลายสบายๆ แถมยังหยิบโทรศพัท์มือถอืออกมาเล่นเกมเท่ียวอเีท่ียวอกี

แต่ความม่ันใจในตัวเองเช่นนี้ไม่ได้คงอยู่ต่อไปนานนัก หลังจากถึง

สถานท่ีประชมุแล้วจงึพบว่าเป็นงานท่ีใหญ่โตมากทีเดยีว บุคคลระดบัยอดคน

จากท่ัวทุกหนแห่ง แต่งตัวชุดสูท สวมรองเท้าหนัง ห้ิวกระเป๋าเอกสาร

สวยงามเก๋ไก๋ พูดคุยยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างสนุกสนานกับคนในวงการ

อ๋ิงจิ่งกับฉีอว้ีเหมือนตั๊กแตนเรไรสองตัวท่ีเดินเข้ามาในกล้อง 

คาไลโดสโคป* มองดท่ัูวสารทิศด้วยความมึนงง ท่ีส�าคญัไปกว่านัน้คอืกลุม่ของ

สาขาเอกการออกแบบอากาศยานเป็นเป้าหมายส�าคัญท่ีทางมหาวิทยาลัย

ต้องการแนะน�าให้รูจ้กั อาจารย์ผูน้�าทีมจงึมุง่สนใจแต่พาพวกเขาไปทักทาย

รอบบริเวณ ดูท่าทางคุ้นเสียยิ่งกว่าคุ้น

"อย่าตกใจ นิ่งไว้" ฉีอวี้ลดเสียงให้ต�่าลง

"เฮ้อ" อิง๋จิง่ถอนหายใจ พดูเสยีงเอือ่ยๆ "ถ้ารูง้ีก้ค็งจะซ้ือชุดสทูตวันัน้

ที่ราคาแพงกว่านี้หน่อย"

"..." ฉีอวี้ถาม "นายว่าตัวนี้ยังแพงไม่พออีกเหรอ"

อ๋ิงจิ่งก้มหน้าลงมองดูซ้ายทีขวาที และยังดึงชายเสื้อด้านล่างของ 

ชุดสูทเล็กน้อย "แพงจะตายชัก แต่ฉันรู้สึกว่าแบบมันกระชับเอวไม่พอ"

"นายไม่ใช่ผู้หญิงนี่หว่า จะให้เอวกระชับไปท�าไม"

"อยากอ่อย"

"..."

แน่นอนว่าสถานการณ์เช่นนี้เป็นการออกจากกระท่อมเพ่ือเข้าสู่การ

ท�างานครั้งแรกของพวกเขา แม้ว่าจะท�าท่าอกผายไหล่ผึ่งหลังตรงกันสุดๆ 

แล้ว ทว่าสีหน้าท่าทางท่ีระแวดระวังกับสายตาท่ีเผยความอ่อนหัดออกมา 

* กล้องคาไลโดสโคป (Kaleidoscope) หรอืกล้องสลบัลาย คอืกล้องทรงกระบอกท่ีภายในมกีระจกเงาวางหันเข้าหากัน

หลายแผ่น มีช่องตรงส่วนปลายส�าหรบัมองภาพ เม่ือดจูะเห็นเป็นภาพท่ีเกดิการสะท้อนลวดลายซ้อนทับกนัมากมาย 

บริบทนี้จึงเปรียบได้ว่าเห็นเป็นภาพผู้คนละลานตาเต็มไปหมด
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ก็ไม่อาจหลอกลวงใครได้ บุคลิกลักษณะของเด็กน้อยสองคนนี้มีความเป็น

เด็กหลังเขานิดหน่อย

พอบ่ายโมงก็เข้าประจ�าที่ในห้องประชุม

ยังมีเวลาอีกสิบนาทีก่อนจะเริ่มงาน ในการท�าธุรกิจย่อมไม่ปล่อย

โอกาสในการขยับขยายเครือข่ายให้หลุดลอยไป ทันใดนั้นรอบบริเวณ 

ซ้ายขวาหน้าหลังก็เหมือนกับฉากพบปะเครือญาติขนาดใหญ่

"คุณคือทีมหย่งเฟิงใช่ไหมครับ ได้ยินช่ือเสียงมานานแล้ว ยินดีท่ี 

ได้เจอๆ"

"เกรงใจไปแล้วครับๆ คราวก่อนประธานสวีของพวกคุณยังดื่มชากับ

ประธานจางของเราเลย ผมเคยอ่านโครงการของพวกคุณแล้วครับ เป็น

โครงการดีที่หาได้ยากมากเลยนะครับ!"

"ไม่หรอกครับๆ พวกคุณเองก็งานคุณภาพเย่ียมเหมือนกัน เอ 

ตกลงกันเป็นการภายในแล้วสินะครับ?"

พอเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่อนไหว อีกฝ่ายก็รีบท�าท่าทางแบบว่า 'อุ๊ย ฉัน 

ไม่รู้จักคุณคนนี้แล้ว' และแสร้งท�าเป็นยิ้มเมินเฉย

อิ๋งจิ่งแอบชื่นชมเองเลยว่าแสดงเก่ง!

ตัวแทนฝ่ายนายทุนต่างเดินเข้าประตูมาอย่างต่อเนื่องตามล�าดับ

ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ท�าให้ชูหนิงซ่ึงสวมชุดสูทสีขาวโดนขนาบอยู ่

ตรงกลางย่ิงดสูะดดุตา ชุดท่ีใส่ท่อนบนเป็นเสือ้สทูคาดเอว เสรมิด้วยรองเท้า

ส้นสูง เดิมเธอก็สูงโปร่งอยู่แล้ว ตอนนี้ยิ่งดูมีท่าทีแข็งแกร่งในตนเอง

มีเลขาฯ ติดตามอยู่ด้านหลังเธอ ท่าทางก็ขึงขังจริงจังเช่นเดียวกัน

คยุกนัเพลนิไปหน่อย หลายคนไม่ได้สนใจกบัเสยีงความเคลือ่นไหวใดๆ 

แล้วคนตรงหน้าก็พูดกระชับความสัมพันธ์กับอิ๋งจิ่งอีก 

"พ่อหนุ่มหล่อ คุณมาจากบริษัทไหนเหรอ"

สายตาของอิ๋งจิ่งเหมือนชะงักค้าง ยังคงจ้องมองที่ชูหนิง

ชูหนิงมองมาทางนี้นิดหน่อย จับจ้องมาที่เขาพอดี
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อิ๋งจิ่งไม่ได้ท�าอย่างอื่น เพียงแค่ฉีกยิ้มกว้างให้เธอ

อยูห่่างกนัไกลสกัหน่อยจงึยากท่ีจะอธบิายถงึการแสดงออกของชหูนงิได้ 

แต่ว่าทีแรกใบหน้าท่าทีของเธอเรียบเฉย พอชั่วขณะท่ีสบสายตากันก ็

ขมวดคิ้วเล็กน้อยจนแทบจะไม่เห็น

พีช่ายท่ีอยู่ข้างๆ เป็นคนประเภทรูทั้น จงึถามข้ึนทันทีว่า "โอ้ คณุรูจ้กั

กับประธานหนิงเหรอ"

อ๋ิงจิ่งยืดหลังตรงโดยไม่รู้ตัว ท�าเป็นพูดเหมือนกับเข้าใจเรื่องราว

ครรลองแห่งชีวิตอย่างทะลุปรุโปร่ง ทั้งที่เพิ่งจะรู้แล้วก็งัดเอามาใช้เท่านั้น 

"ไม่ใช่แค่รู้จักหรอกนะ"

พี่ชายที่อยู่ข้างๆ พูดค�าว่า "หา!" เสียงยาวเฟื้อย แล้วหางจิ้งจอก* 

ก็โผล่ออกมา

คนในวงการคนนีก้เ็ปลีย่นท่าทีเป็นประจบสอพลอ ควกันามบัตรออกมา

อย่างกระตือรือร้นสุดๆ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกัน 

"ผมก็ว่าอยู่แล้ว! ผมคุ้นตาคุณเป็นพิเศษเลย! จ�าได้แล้วล่ะ เคยเห็น

คุณตั้งหลายครั้งหลายหนกับประธานหนิงนั่นเอง!"

ในใจอ๋ิงจิ่งรู้สึกแฮปปี้อย่างประหลาด 'ความสัมพันธ์แบบเส้นสาย' 

ช่างใช้การได้ดีจริงๆ

ท�าเป็นอ่อย ทว่าได้ผลสุดๆ ไปเลย

* หางจิ้งจอก หมายถึงตัวตนที่แท้จริงในแง่ที่ไม่ดี หรือเจตนาชั่วร้ายปรากฏออกมาให้เห็น
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เมื่อถึงเวลา การประชุมก็เริ่มต้นขึ้น

ฝ่ายนายทุนนั่งประจ�าท่ีแถวแรก หลังกล่าวค�าพูดสั้นๆ แล้วก็เริ่ม 

เปิดฉาก ตัวแทนโครงการกล่าวปาฐกถาตามล�าดับ อ๋ิงจิ่งได้ล�าดับท่ีสอง 

นับจากหลัง ฉีอวี้พูดด้วยความสนใจเล็กน้อย 

"สาขาออกแบบได้ล�าดับที่สาม"

สมเป็นลูกรักตัวจริงของมหาวิทยาลัยเลย

ครั้นดูได้สองรอบ อิ๋งจิ่งก็เข้าใจแล้วว่าผู้ที่เก่งกาจมีศักยภาพทั้งหมด

ล้วนมุ่งตะลยุไปข้างหน้าลกูเดยีว อย่างพีช่ายคนท่ีพูดกบัเขาเมือ่ครูน่ี ้อิง๋จิง่

แอบค้นไป่ตู้ดูบริษัทของเขา ดูท่าทางเก่งใช้ได้เชียวแหละ

ทั้งด้านการแพทย์เอย อสังหาริมทรัพย์เอย การสร้างสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐานเอย และสิ่งที่ได้ยินกันบ่อยๆ จนคุ้นหูคือสิ่งที่ประชาชนต้องการ 

แล้วจะเริ่มท�าธุรกิจจากสิ่งพวกนี้ได้ง่าย เห็นอัตราผลก�าไร และปราศจาก

ความเสี่ยงที่ไม่แน่นอน แบบนั้นทางฝั่งนายทุนยิ่งรักมากเชียวล่ะ

บรรดาผู้บรรยายโครงการเหล่านี้แต่ละคนเป็นผู้คร�่าหวอดในวงการ 

ทั้งนั้น ทักษะในการพูดดีเลิศ บรรยากาศในงานช่างงดงามมาก 

คนเราก็เป็นแบบนี้แหละ ตอนแรกเริ่มเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ 

บทที่
6
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แสดงจดุเด่นและข้อดีท้ังหมดของตนเองออกมาเสยีใหญ่โต ท�าให้เกดิความ

ภาคภูมิใจเหมือนเป็นนกกระเรียนในฝูงไก่* จนเมื่อได้หลอมรวมเข้ามาอยู่

ในวงการนี้แล้วจึงพบว่านกกระเรียนในฝูงไก่เป็นเรื่องจริง แต่เหมือนกับว่า

ตนเองจะไม่ใช่นกกระเรียน...ตัวนั้น

อิ๋งจิ่งประหม่านิดหน่อย

คนพวกนี้มันยังไงกันเนี่ย ช่างจ้อกันเหลือเกิน พูดเก่งกันเกินไป 

แล้วมั้ง!

ถึงตาของสาขาเอกการออกแบบอากาศยานผู้ร่วมมหาวิทยาลัย

เดียวกัน ผู้บรรยายน�าอิ๋งจิ่งก็รู้จัก เป็นประธานสภานักศึกษาควบต�าแหน่ง

คนขี้ประจบตัวท็อปของรองอธิการบดี อ้อ ไม่สิ คนสนิทเบอร์หนึ่งต่างหาก 

เขาสวมชุดสไตล์ซุนยัตเซ็นท่ีไม่รูว่้าไปได้มาจากไหน ใส่แว่นกรอบด�า แล้วก็

เอ่ยปากพูด

"อันดับแรก ได้มาอยู่ร่วมในสถานที่เดียวกันกับทุกท่านซึ่งเป็นบุคคล

ที่โดดเด่นในแวดวงธุรกิจ ช่างเป็นเกียรติของผมจริงๆ ครับ อันดับต่อมา 

ผมอยากขอบคุณมหาวิทยาลัยของผมท่ีมอบโอกาสส�าหรับการแนะน�าตัว

นักศึกษาให้กับบริษัทในครั้งนี้ให้ผม"

อิ๋งจิ่งขนลุกขนชันไปทั่วทั้งตัว

ไม่อาจปฏเิสธได้ว่าการเตรยีมความพร้อมของเขาเป็นไปตามเป้าหมาย

ท่ีวางไว้อย่างราบรื่น และภายใต้การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอากาศยาน 

ในช่วงไม่กีปี่มานีก้ลายเป็นเทรนด์ท่ีนิยมกนัแพร่หลาย อากาศยานไร้คนขับ

ได้น�ามาประยุกต์ใช้กับขอบเขตสาขางานท่ีหลากหลาย บวกกับการ

สนับสนุนอย่างแข็งขันในระดับประเทศ เทคโนโลยีจึงค่อยๆ เติบโตสุกงอม

ไปทีละขั้น มองเห็นโอกาสภายภาคหน้าในทางธุรกิจ

หากสงัเกตดสูกันดิจะเห็นว่าฝ่ายนายทุนท่ีอยู่แถวหน้าล้วนตัง้ใจฟังกนั

อย่างรอบคอบและจริงจัง

* นกกระเรียนในฝูงไก่ เปรียบเปรยถึงคนที่มีความสามารถ หรือเป็นที่โดดเด่นท่ามกลางฝูงชน 
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สายตาของอิ๋งจิ่งเหลือบไปทางด้านขวา

ชูหนงินัง่ตวัตรง ก�าลงัก้มหน้าพลกิเปิดดเูอกสารข้อมูลผ่านๆ ดเูหมือน

จะอ่านค้นข้อมูลบางอย่าง แล้วก็เงยหน้าข้ึนมามองผู้พูด ส่วนโค้งตรง

ใบหน้าด้านข้างของเธอสวยจริงๆ ระหว่างจุดเหรินจง* และริมฝีปากมี 

ส่วนเว้าเล็กน้อย

สีปากสวยจังเลย

เสียงพูดบนเวทีกลายเป็นเสียงหึ่งๆ ดังอื้ออึง จากนั้นอิ๋งจิ่งก็กลับมา

รู้ตัวอีกครั้ง รู้สึกใจวาบหวิวกับความฟุ้งซ่านของตัวเองเม่ือครู่นี้อย่างบอก

ไม่ถูก

"นายตื่นเต้นเหรอ" จู่ๆ ฉีอวี้ก็ถามขึ้นมา

"หะ...หา? ตืน่เต้น อ้อ ไม่ได้ตืน่เต้น" น�า้เสยีงอ๋ิงจิง่ละล�า่ละลกั เหมอืน

หัวขโมยที่ถูกจับได้ว่าท�าเรื่องเลวร้าย 

"..." 

ไม่นานก็ถึงตาพวกเขาแล้ว

อิ๋งจิ่งเป็นผู้บรรยายหลัก ส่วนฉีอวี้ท�าหน้าที่เป็นผู้ร่วมมือ

เขาดึงชายเสื้อด้านล่างของชุดสูทเล็กน้อย แอบสูดลมหายใจลึกๆ 

แล้วจึงสาวเท้าก้าวยาวๆ ข้ึนไปบนเวทีท่ามกลางสายตาของสาธารณชน 

ที่มองดูอยู่

ชูหนงิวางหนงัสอืโครงการในมอืลง ยกแก้วน�า้ข้ึนมาดืม่แล้วกม็องเขา

อ๋ิงจิง่ในตอนนีเ้ตรยีมการมาอย่างดพีร้อมและม่ันใจเป็นอย่างย่ิง ว่ากนั

ถงึท่ีสดุแล้วกมี็ท้ังชือ่เสยีงมหาวทิยาลยัท่ีคอยช่วยส่งเสรมิสนบัสนนุ และด้วย

การหนุนน�าของคนวัยหนุ่ม พลังความกล้าหาญพลุ่งพล่านแถมพละก�าลัง 

ยังกระปรี้กระเปร่าโหมกระหน�่ามาอย่างเต็มท่ี ประเด็นท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ 

เขามั่นใจเต็มเปี่ยมกับโครงการของตัวเอง

* จุดเหรินจง คือจุดส�าหรับฝังเข็มหรือกระตุ้นเลือดลม เป็นจุดที่อยู่ระหว่างปากกับจมูก ใช้บ�าบัดรักษากรณีเป็นลม

หมดสติในภาวะฉุกเฉินด้วยการกดจุดตรงต�าแหน่งนี้
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"สวสัดคีรบัทุกท่าน ผมเป็นนกัศกึษาท่ีก�าลงัศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยั

การบินฯ C ผมชื่ออิ๋งจิ่งครับ ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันล�้าค่ามารับฟัง

แนวคิดการออกแบบของผมนะครับ"

ไม่มีวาจาประจบประแจงและเจตนาป้อยอเอาใจแต่อย่างใด การเริ่ม

เปิดฉากเช่นนี้ทั้งเปิดเผยและรวบรัด

ชูหนิงชะงัก อิ๋งจิ่ง? เป็นชื่อที่แบบว่าเบ่งบานเปิดรับขนาดนี้เลยเหรอ

เธอพลกิกลบัไปเปิดดหูน้าปกของหนงัสอืโครงการ อ๋อ ท่ีแท้กค็�าว่าจิง่

ที่แปลว่าความแจ่มจรัสของหยก

"วนันีส้ิง่ท่ีผมจะมาแนะน�าแก่ทุกท่านคือความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี

การจ�าลองเสมือนจริงด้านเครื่องยนต์อากาศยานครับ" เสียงของเด็กวัยรุ่น

ดังชดัเจนและไพเราะ ไม่มีเสยีงเอ๋อร์* ท่ีเป็นส�าเนยีงพดูในแบบปักกิง่ แล้วก็

ไม่มกีารพดูท�านองไล่เสยีงสงูต�า่ในลกัษณะเชิงเทคนคิแต่อย่างใด เขาพูดจา

ชัดถ้อยชัดค�า ค�าพูดที่ออกมาดังก้องกังวาน

ภาพสไลด์เปลี่ยนไปทีละภาพๆ การอธิบายแบบมืออาชีพท่ีละเอียด

แม่นย�าก็เริ่มลงรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆ ไล่ไปทีละล�าดับ

อ๋ิงจิง่ย่ิงพดูกย็ิง่ออกรส จากตอนแรกสดุท่ีกงัวลจนผ่อนคลาย กระท่ัง

ถึงตอนนี้ท่ีตื่นเต้นจนแทบจะระเบิด เขาก็ยังพูดจาอย่างฉะฉาน ออกจะมี

ความรู้สึกชื่นมื่นในแบบที่ว่า 'ยายอิ๋งขายแตง ขายเองชมเอง'**

กระท่ังสายตาท่ีเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นของเขากวาดมองมา

ที่ความเคลื่อนไหวของชูหนิง

ตอนแรกชูหนงิยังค่อนข้างท่ีจะสนใจฟัง สามนาทีต่อมาสหีน้าเรยีบเฉย 

* เสยีงเอ๋อร์ หรอืเอ๋อร์ฮว่าอิน (儿化音) คอืการออกเสยีงโดยม้วนลิน้ให้ปลายลิน้แตะท่ีเพดานปาก และคนปักกิง่มกัจะ

พูดลงท้ายประโยคด้วยเสียง 'เอ๋อร์'

** มาจากนทิานพืน้บ้าน 'ยายหวงัขายแตง ขายเองชมเอง' มีชายคนหนึง่ชือ่หวงัพวั เป็นชาวซีอว้ีท่ีปลกูแตงหาเลีย้งชีพ 

เนื่องจากแตงของหวังพัวรูปร่างลักษณะไม่น่าดู จึงไม่มีใครกล้าซื้อ เขาสาธยายว่าแตงของตัวเองหวานกว่าแตงโม

ทั่วไปสิบเท่า หวานเหมือนน�้าผึ้ง ในตอนแรกแจกให้ชิมก็ยังไม่มีใครกล้าชิม แต่เมื่อมีคนกล้าชิมหนึ่งคนก็เริ่มมีคน

บอกต่อไปเรือ่ยๆ จนขายด ีแตงของหวงัพวักค็อืแคนตาลปูในปัจจบัุน นอกจากนีค้�าว่า 'พวั' พ้องเสยีงกับค�าท่ีแปลว่า 

'ยาย' และหวังพัวชอบพูดมากและจู้จี้จุกจิกเหมือนยายแก่ คนจึงตั้งฉายาให้ว่า 'ยายหวัง'
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พอห้านาทีต่อมาการแสดงออกดไูม่ได้จดจ่ออยู่ท่ีการฟังอีกแล้ว สดุท้ายเธอ

ไม่แม้แต่จะมองดู และปิดหนังสือโครงการของพวกเขาทันที

ราวกับเป็นการพิพากษาครั้งสุดท้ายตอนปิดฝาโลงศพว่ายังคงเป็น

พวกประเภทที่ไม่ดี ใช้ไม่ได้อยู่นั่นเอง

อ๋ิงจิ่งรู้สึกว่าวินาทีก่อนตนเองยังมีไฟอยู่ในจุดเดือดอยู่เลย พอมา

วินาทีนี้ก็ถอดใจหมดไฟเสียแล้ว

โชคดท่ีีมาถงึช่วงท้ายแล้ว ขาดความสมดลุทางสภาพอารมณ์นดิหน่อย

ก็คงไม่ท�าให้เกิดข้อผิดพลาดมากนัก ครั้นเขาพูดจบก็มีเสียงปรบมือดังขึ้น

ที่ด้านล่างเวที หร็อมแหร็มอยู่ไม่กี่วินาที พอจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นการ

ปรบมือแบบสุภาพและเป็นมิตร

อ๋ิงจิ่งเดินเคว้งลงจากเวที ฉีอวี้กระซิบเตือนจากข้างหลัง "นายเดิน 

มือกับขาไปทางเดียวกันแน่ะ"

"..." 

แต่เดิมจิตใจที่กระสับกระส่ายอยู่แล้วก็ยิ่งดูงุ่นง่านเข้าไปอีก เขากลับ

มานั่งที่ต�าแหน่งเดิม มารู้ตัวอีกทีเหงื่อก็ท่วมทั้งหลังแล้ว 

หลังจากรอให้ทีมโครงการกล่าวค�าพูดท้ังหมดเสร็จสิ้นก็จะได้รับ 

การตอบรบัของรอบแรกภายในเวลาครึง่ชัว่โมง อนัท่ีจรงิพอเลกิประชุมแล้ว

จะมีฝ่ายนายทุนด�าเนนิการตดิต่อข้ันต้นกบัโครงการท่ีพวกเขาให้ความสนใจ 

ซึ่งภายในห้านาทีก็มีห้าบริษัทที่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

อิ๋งจิ่งนั่งอยู่ตรงที่เดิม ก�ากางเกงสูทไว้ด้วยความกังวล

"ขอบคุณมากเลยครับ!!" ไม่ไกลออกไปมีเสียงโห่ร้องดีใจของวัยรุ่น 

ดงัแว่วมา เป็นกลุม่ของสาขาเอกการออกแบบอากาศยานท่ีอยู่มหาวิทยาลยั

เดียวกันนั่นเอง

ฉีอวี้พูดว่า "พวกเขาได้รับเลือกแล้ว"

อ๋ิงจิ่งยังมีความหวังในใจ "พวกเราก็คงได้แหละ รออีกหน่อย อย่า 

รีบร้อน!"
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แบบนี้ยิ่งเหมือนเป็นการพูดกับตัวเองเลย

สามสิบนาทีต่อมา สถานที่ประชุมว่างเปล่าแล้ว

ฉีอวีท้อดถอนใจ พดูกบัอิง๋จิง่ท่ีไม่ขยับเขย้ือนตวัเลย "เราไปกนัเถอะ"

อิ๋งจิ่งเอียงหน้าหันไปถามว่า "เป็นเพราะฉันพูดผิดพลาดเหรอ"

ฉีอวี้เอ่ย "ไม่หรอก นายพูดได้ดีมาก"

"งั้นท�าไมพวกเขาถึงไม่เลือกล่ะ"

ฉีอวี้อ้าปากจะพูดอยู่หลายครั้ง ทว่ากลับไม่มีค�าพูดเปล่งออกมา 

สักค�าเดียว

จู่ๆ อิ๋งจิ่งก็ลุกขึ้นยืน

"เฮ้! นายจะไปไหน!" ฉีอวี้ตกใจยกใหญ่ ไม่สามารถไล่ตามหลังเพื่อน

ที่เผ่นแน่บไปอย่างรวดเร็วได้ทัน

ห้องโถงเลก็ท่ีอยูภ่ายนอกสถานท่ีประชุมยังมผีูค้นอยูอ่กีเยอะมาก มีท้ัง

ฝ่ายนายทุน มีบริษัทท่ีถูกเลือก ก�าลังพูดจาทักทายกันอย่างสุภาพ หรือ

สื่อสารแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันอยู่ อิ๋งจิ่งค่อยๆ หยุดฝีเท้าลง แล้วอยู่ๆ 

ก็เกิดอาการดื้อดึงขึ้นมา คว้าเอาคนดวงซวยคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆ มาถาม 

"สวัสดีครับ เม่ือสักครู่นี้ผมเป็นคนท�ารายงานการวิเคราะห์ความ 

เป็นไปได้ของแบบจ�าลองเสมือนจริงเองครับ ผมชื่ออิ๋งจิ่ง ขอโทษอย่างยิ่ง 

นะครับที่รบกวนคุณ"

ทันทีที่เปล่งค�าพูดนี้ ทุกสายตาล้วนมองมาทางเขา

เหตุผลท่ีเลือกคนดวงซวยคนนี้เพราะอ๋ิงจ่ิงจ�าได้ว่าเขาเป็นคนท่ีดู

ท่าทางค่อนข้างมปีระสบการณ์และมีอ�านาจในการพูดท่ามกลางบรรดาเหล่า

นายทุนทั้งหมด

อ๋ิงจิ่งถามอย่างตรงไปตรงมาเหมือนจะบุ่มบ่ามไม่เกรงใจ แต่จริงๆ 

คือการแสดงความตั้งใจจรงิ 

"ผมอยากขอค�าปรึกษาจากคุณครับ คือว่าการพูดบรรยายโครงการ
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ของผมมีส่วนที่จ�าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนหรือไม่ครับ"

ชายชราตะลึงงัน หลังจากนั้นก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกยินดี

หลังจากคนที่อยู่รอบๆ ได้ยินแล้วต่างก็รู้สึกเริงร่าขึ้นมากันหมด

บางทีรอยย้ิมอาจจะดูเจตนาดี แต่ในขณะนี้อ๋ิงจิ่งมองดูแล้วเหมือน

ลกูบอลปุกปุยท่ีเตม็ไปด้วยหนามแหลมซ่ึงแต่ละลกูจ้องจะท่ิมแทงใส่เขาด้วย

เจตนาชั่วร้ายอย่างไม่ต้องสงสัย 

ส่วนใหญ่มองเป็นเรื่องข�าๆ

เขานึกในใจ เหอะ น่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเส้นสายกันท้ังหมด

แหละ

ก็เหมือนกับท่ีมหาวิทยาลัยล�าเอียงเข้าข้างสาขาเอกการออกแบบ

อากาศยานมาตลอดไง!

อายุในช่วงย่ีสบิต้นๆ ล้วนเกีย่วข้องสมัพันธ์กบัค�าว่าหนุม่สาวเตม็ไปด้วย

พละก�าลงัล้นเหลอื เลอืดลมสบูฉีดเตม็ท่ี และด้วยสถานการณ์ท่ีต้องประสบ

กับความอยุติธรรมมาอย่างยาวนาน บวกกับอดหลับอดนอนมาหลายวัน 

แต่สิง่ท่ีท�าออกมากยั็งไม่ได้รบัการเห็นดเีห็นชอบ อีกท้ังบางทีอาจเป็นเพราะ

ท่าทางของชูหนิงที่ปิดหนังสือโครงการด้วย

เวลานี้อิ๋งจิ่งสิ้นหวังสลดใจเหมือนตกอยู่ในถ�้าน�้าแข็ง เอ่ยถามอีกครั้ง

ด้วยอารมณ์คุกรุ่น 

"คุณได้โปรดช่วยช้ีแนะด้วย ผมเปลีย่นได้ ผมสามารถท�าให้ดข้ึีนได้ครบั" 

เสียงหัวเราะอย่างเป็นมิตรยิ่งดังกระหึ่มมากขึ้น

เด็กหนุ่มคนนี้ช่างเซ่อซ่าดูน่ารักจริงๆ

ทุกคนเหมือนก�าลังมุงดูสิ่งท่ีไม่ได้สลักส�าคัญ และไม่แม้แต่จะคิด

ว่าการร้องขอของเขาเป็นเรื่องจริงจัง ทว่าในตอนนี้ชูหนิงก็ลุกขึ้นแล้วก้าว

ออกมา

"แนวคดิการออกแบบโครงการดนีะ มีความเป็นมืออาชีพมาก เทคโนโลยี

ขั้นสูง มีการมองการณ์ไกลมากพอสมควร"
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เธอเบ่ียงตวัก้าวออกมาจากฝงูชน รปูร่างบอบบาง กริยิาท่าทางกง็ามสง่า 

เสยีงพดูหนกัแน่นเอาจรงิเอาจงั ไม่กระโชกโฮกฮาก แต่กไ็ม่ได้กระตอืรอืร้น

รีบเร่งไปเสียทั้งหมด

อิ๋งจิ่งสบตากับเธอ ในใจเริ่มลั้ลลาผ่อนคลายลงได้นิดหน่อย

ชูหนิงพูดต่อ "แต่ความเป็นไปได้ต�่าเกินไป"

อ๋ิงจิ่งอธิบายแก้ต่าง "เรื่องความเป็นไปได้ไม่มีปัญหาครับ พวกผม 

ได้สาธิตให้เห็นแบบจ�าลองขั้นพื้นฐานบนพาวเวอร์พ้อยต์แล้วครับ"

ชูหนงิพดูต่อ "ด ีงัน้ขอถามหน่อย ตัง้แต่การก่อสร้างจนถงึการประยุกต์

ใช้งานจริง จ�าเป็นต้องใช้เวลานานแค่ไหน"

อ๋ิงจิ่งสูดลมหายใจรวมพลัง เหมือนกับจะต้องร่ายค�าพูดยาวเหยียด 

แต่พอคิดอย่างละเอียด เขาเองก็ใจฝ่อเสียแล้ว

"ต่อให้สามารถลงทุนแล้วน�ามาใช้งานในเวลาสั้นๆ ได้ก็เถอะ งั้นขอ

ถามอีกว่าสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในเชิงรูปธรรมในแง่ไหนได้บ้างล่ะ"

"การวจิยัและการพฒันาทางเครือ่งยนต์อากาศยานครบั" เหมือนเป็น

ฉากเกมไพ่โป๊กเกอร์ ตกเป็นรองอยูท่ว่าจู่ๆ  กลบัจบัได้ไพ่เดด็เสยีอย่างนัน้ อิง๋จิง่

พดูเสยีงสงู แสดงความภาคภมูใิจเลก็น้อย "ทุกท่านคงรูจั้กเครือ่งโบอ้ิง 777* 

กันสินะครับ การออกแบบเครื่องบินท้ังล�าและการทดสอบในส่วนส�าคัญ

แต่ละจดุกเ็ป็นคณุปูการจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบจ�าลองเสมอืนจรงิ 

ซ่ึงท�าให้แต่เดมิท่ีมันต้องใช้ระยะเวลาท่ีครบกระบวนในการพัฒนาถงึแปดปี

ย่นระยะเป็นใช้เวลาเพียงห้าปีเท่านั้น"

ชูหนิงพูด "จากแปดปีย่นย่อเป็นห้าปี?"

อิ๋งจิ่งตอบ "ถูกต้องครับ!"

ชูหนิงสงบนิ่ง พูดแบบรวบย่อเฉพาะค�าส�าคัญ "แปดปี? ห้าปี?"

น�า้เสยีงเช่นนีช่้างเย็นเฉียบเหมือนมสีะเกด็น�า้แข็งซึมผ่านร�าไร ไร้ซ่ึง

* โบอิ้ง 777 เครื่องบินเชิงพาณิชย์แบบล�าตัวกว้าง ใช้เครื่องยนต์สองตัว มีพิสัยบินระยะไกล การใช้งานปลอดภัย

และเสถียร มีขนาดใหญ่จุคนได้มาก
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การแสดงออกทางอารมณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ชูหนิงพลันย้ิมออกมา ค�าพูดในเชิงค�าถามกลายเป็นค�ายืนยันท่ีพูด

พอให้ผ่านไปแบบไม่อธิบายลงลึก 

"อ๋อ ห้าปี" 

สถานประกอบการเป็นองค์กรท่ีว่าด้วยค�าว่าก�าไรอยู่แล้ว วงจรการ

ลงทุนห้าปีก็ใกล้ขีดจ�ากัดของสถานประกอบการส่วนใหญ่เข้าไปแล้ว ยิ่งไป

กว่านั้นยังเป็นโครงการท่ีล่องลอยจับต้องไม่ได้ ไม่สามารถประเมินค่าได้ 

และเป็นตัวถ่วงในทุกด้าน 

พูดไปจนแล้วจนรอดก็สามารถสรุปเป็นค�าพูดง่ายๆ ได้ว่า "ไม่มีหวัง 

ขอโทษนะ"

ความหมายของชูหนงิเป็นท่ีชัดเจนอย่างย่ิงว่าเธอไม่อยากใช้ความรูส้กึ

มาเดิมพันกับอนาคตในวันพรุ่งนี้

เพยีงค�าพูดเดยีว พออิง๋จิง่ได้ยินกเ็กดิอาการปลายหูแดงก�า่ ปวดแปลบ

หน้าอก ความไม่ย่อท้อไม่เกรงกลัวอันตรายเม่ือต้องออกจากกระท่อม 

เพื่อเข้าสู่การท�างานครั้งแรกนั้นได้แตกสลายกลายเป็นผุยผงอย่างสมบูรณ์ 

ภายใต้ค�าพูดซ่ือตรงท่ีฟังแล้วไม่เข้าหูคน จึงได้รู้ว่าท่ีแท้การเคารพตนเอง 

ท่ีมีอยู่น้อยนิดนั้นช่างแสนจะอ่อนแอบอบบางราวกับปีกจักจั่น ไม่ควรค่า 

แก่การพูดถึงเลย

นี่เป็นสไตล์การท�างานในแบบของชูหนิงมาโดยตลอด

ตรงไปตรงมา และมองเชิงภววิสัย* กล่าวโดยทั่วไปแล้วนี่ถือว่าเป็น

จุดเดน่ แตส่�าหรบัอิง๋จิ่งแล้ว ดเูหมอืนวา่จะเป็นความเลือดเยน็และไรค้วาม

ปรานีอยู่บ้าง

ออกรบไร้ซึ่งชัย แพ้พ่ายกลับมา

* ภววสิยั (Objectivity) หรอืปรวสิยั คอืสิง่ท่ีมีพ้ืนฐานอยู่บนข้อเท็จจริง เงือ่นไขท่ีเป็นความจรงิ ไม่เกีย่วกบัความคดิ

หรือความรู้สึก

Page Little Man 1.indd   76 10/7/22   1:38 PM



77 小先生 1

อิ๋งจิ่งเคว้งคว้างไปหมด สูญสิ้นเรี่ยวแรงก�าลังทั่วร่าง

ฉีอวี้พูดปลอบเขา "ไม่เป็นไรหรอก เราเองก็ได้รับการยอมรับแล้ว

ไม่ใช่เหรอ"

เขายังคงดื้อดึงอยู่นั่นเอง อ๋ิงจิ่งพูดอย่างไม่ยอมว่า "ฉันว่าพวกเขา 

ไม่เข้าใจเลย ก็แค่พวกคนประเภทที่ท�าธุรกิจแบบเอาง่ายเข้าว่า"

ฉีอวี้พูด "สามารถท�าธุรกิจได้ง่ายๆ แล้วท�าไมจะต้องไปท�าให้วุ่นวาย

อีกล่ะ"

หมู่มวลโทสะจกุค้างอยู่ในล�าคอของอ๋ิงจ่ิง จะกลนืกก็ลนืไม่ลง จะคาย

ก็คายไม่ออก เขาคับข้องใจแทบตาย

พอถึงมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็มีท่าทีน่าเวทนาอยู่สักหน่อย

ทางฝ่ายสาขาเอกการออกแบบอากาศยานนั้นเต็มไปด้วยความดีอก

ดีใจ 

"ฉนับอกแต่แรกแลว้ไง พวกเขาไม่ไหวหรอก ตอนออกเดนิทางยงัจะ

มาขึงผ้าโฆษณาป่าวประกาศ เป็นเด็กอ่อนหัดไหมล่ะ"

"แบบว่าต้องมาร่วมผสมโรงให้ได้ มหาวิทยาลัยก็แถลงออกมาแล้ว 

แบบนี้ไม่เสียเวลาหรือไง"

"แถมยังมีกลุ่มแฟนคลับอีก บ้าเอ๊ย เหมือนกับกลุ่มลัทธิเลยว่ะ"

หลังจากอิ๋งจิ่งกลับมาถึงห้องพักแล้วก็ตรงไปนอนแผ่ร่างตายซาก 

บนเตียงทันที ในวันต่อมาฉีอวี้เรียกเขาให้ไปเข้าเรียน เขาดึงผ้าห่มคลุม 

ปิดหัวไว้ พลิกตัวหันกลับไปกัดฟันนอนต่อ

เผอญิว่าคาบเรยีนนีเ้ป็นคาบของลีโ่จวซานพอด ีหลงัจากเลกิเรยีนเขา

ก็เรียกฉีอวี้ไว้ "ไอ้เจ้าหนูนั่นล่ะ" 

ฉีอวีเ้กาหัวแกรกๆ ตวัสัน่งนังก "ปราณชีวิตได้รบับาดเจบ็สาหัส ก�าลงั

บ�าเพ็ญเพียรฝึกความสงบเสงี่ยมอยู่ครับ"
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ลี่โจวซานขึ้นเสียงสูง "นายบอกเขาเลยนะ ขืนตอนบ่ายโดดเรียนอีก 

เทอมนี้อย่าคิดว่าจะผ่าน!"

ฉีอวี้ท�าตัวเป็นกระบอกเสียงอย่างซื่อๆ ตามระเบียบ

อิ๋งจิ่งที่ยังนอนตายซากอยู่บนเตียงจู่ๆ ก็กระตุกฟื้นคืนชีพขึ้นมา เขา

เด้งผลุงลุกนั่งเหมือนสปริง ยันตัวกับหัวยุ่งกระเซิงเหมือนรังนกขึ้นมา 

"มีสิทธิ์อะไรไม่ให้ฉันสอบผ่าน! โครงการนี้เขาเป็นคนมอบให้เอง นี่

พวกเราก็ท�างานให้เขาหรอก! แล้วคนที่ขายขี้หน้าก็ไม่ใช่เขาด้วย!"

"ชู่วๆๆ นายเบาเสียงหน่อยสิ" ฉีอวี้คิดจะเอามือปิดปากเขาไว ้

"ตอนที่ฉันเพิ่งเข้ามา เห็นเจ้ากรอบแว่นด�าเล่นอยู่ที่ห้องที่อยู่ติดกันเนี่ย" 

เจ้ากรอบแว่นด�าชือ่เตม็คอืหลวัจยา เป็นเพ่ือนร่วมมหาวิทยาลยัคนท่ี

ได้รับเลือกโครงการอากาศยานเมื่อวานนั่นเอง

ค�าพูดนี้แทนท่ีจะโดนเจ้ากรอบแว่นด�าได้ยินเข้าเสียก่อน แต่กลาย 

เป็นว่าถูกลี่โจวซานที่อยู่ตรงประตูทางเข้าได้ยินเข้าเสียแล้ว 

ฉีอวี้ใจเต้นระส�่าระสายแทบบ้า "ศาสตราจารย์ลี่"

อ๋ิงจิ่งพลันผงะ ตามมาด้วยการแสดงออกแบบไร้ซ่ึงความเกรงกลัว

ด้วยท่าทีแบบว่า 'ที่ฉันพูดเป็นความจริง'

ทว่าลี่โจวซาน...ไม่มีการต�าหนิ ไม่มีการก่นด่า ไม่มีแม้กระทั่งค�าพูด

สักค�าเดียว

สันหลังของเขาโค้งงออย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากหมกตัวอยู่ในห้อง

ปฏิบัติการมาเป็นเวลานาน แม้ว่าเขาจะตัวสูง แต่หลังที่ตรงแหน็วที่ว่านั้น

หายไปนานแล้ว

ลีโ่จวซานมองดอูิง๋จิง่ครูห่นึง่ สายตาท่ีมองมานีม้คีวามหมายไม่ชัดเจน

นัก ทว่าอิ๋งจิ่งกลับมองเห็นถึงความเจ็บจี๊ดเหมือนกับถูกทิ่มแทงใจ

เขาหันหน้าไปทางอื่น จงใจแสร้งท�าเป็นมองไม่เห็น หัวรั้นไม่มีแผ่ว

ลงเลยสักนิด

ลี่โจวซานเดินจากไปแล้ว
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ฉีอวีรู้ส้กึไม่สบอารมณ์เป็นอย่างย่ิง "เฮ้ ไม่จ�าเป็นต้องท�าแบบนีห้รอก 

ไม่ได้รับเลอืกกเ็ป็นเรือ่งปกตมิากนีน่า ค�าพูดของบอสสาวคนนัน้กค่็อนข้าง

มีเหตุผลมากเลยนะ"

เป็นเพราะว่ามีเหตุผลไงล่ะ ถึงจะเป็นความจริงแต่ก็สิ้นหวังชะมัด

"นายจะเข้าใจอะไร" อ๋ิงจิง่ท้ิงค�าพูดไว้ เม่ือล้างหน้าและบ้วนปากแบบ

ลวกๆ แล้วก็สวมเสื้อผ้าเพื่อจะออกไปข้างนอก

แต่เจ้ากรอบแว่นด�าที่อยู่ห้องข้างๆ ก็เดินออกมาพอดี

ทั้งสองคนประจันหน้ากัน

อ๋ิงจิง่มองตรงไม่มล่ีอกแล่กไปทางอ่ืน เชิดคอเรยีวยาวข้ึน เจ้ากรอบแว่นด�า 

เองก็ท�าตัวเป็นเด็ก จงใจตะโกนพูดกับเพื่อนร่วมชั้น

"ความจริงฉันก็ไม่ได้ทุ่มเวลาอะไรมาก ห้องปฏิบัติการได้รับการ

อนมุตัเิป็นพเิศษจากสาขาอยูแ่ล้ว ฉันใช้งานได้สะดวกสบาย ไม่ได้เอาเวลา

พักผ่อนไปเลย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะอดหลับอดนอนสามสี่คืนหรอก"

อิ๋งจิ่งหยุดฝีเท้า ซักถามด้วยเสียงเย็นๆ "นายพูดถึงใครกัน"

หลวัจยาเอามอืลบูคาง ท�าเป็นยยีวน "ใครร้อนตวัข้ึนมากค็นนัน้แหละ"

เสอืสองตวัอยูร่่วมเขาลกูเดยีวกนัไม่ได้ ยิง่มคีวามผยองในแบบวัยรุน่

ก็ยิ่งเป็นการเติมน�้ามันในกองเพลิงเข้าไปอีก โดยพื้นฐานแล้วคงต้องจบเห่

อ๋ิงจิ่งเกิดอาการโทสะเดือดพุ่งพรวดข้ึนมาทันที เขาใช้มือคว้าจับ 

คอเสื้อของหลัวจยาไว้ 

"พูดจาภาษาคนได้ไหมวะ!"

หลัวจยาคนนี้มีหน้าตาแบบผู้ชายเนิร์ดท่ัวไป ส่วนสูงคือหนึ่งร้อย 

เจด็สบิกลางๆ เมือ่อยูต่่อหน้าอ๋ิงจิง่ท่ีสงูหนึง่ร้อยแปดสบิแล้ว ไม่มข้ีอได้เปรยีบ

เลยสักนิด

เขาถูกรัดจนสะดุดล้มลงไปกับพ้ืน หลังจากลุกข้ึนได้ก็เหว่ียงหมัด 

ออกไปต่อยคางอิ๋งจิ่งจนได้รับบาดเจ็บ

พอความเดอืดดาลคัง่แค้นครอบง�ากท็�าเอาขาดสตกินัไปหมด ท้ังสองคน
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สูต้ะลมุบอนกนัทันที เด๋ียวกร้็องเสยีงโอดโอยด้วยความเจ็บปวด เดีย๋วกเ็ป็น

เสียงอื้ออึงของก�าปั้น ทั้งหมดล้วนลงมือกันอย่างเต็มเหนี่ยว

เมือ่อ๋ิงจ่ิงถกูลากตัวออกมา เขาเดนิขากะเผลก ส่วนหลวัจยา...ล้มอยู่

บนพื้นแล้ว คนราวสามถึงห้าคนพยุงไว้ก็ยังลุกไม่ขึ้น

"ถ้าพูดจาไม่เป็นก็หุบปากซะ" อิ๋งจิ่งหอบหายใจจนหน้าอกกระเพื่อม 

สะบัดข้อศอกไปข้างหลัง ผลักฉีอวี้ท่ีก�าลังขวางเขาอยู่ออกไปแล้วช้ีไปท่ี 

หลัวจยา ในดวงตามีความโกรธแค้นชิงชังอย่างโจ่งแจ้งเปิดเผย "แกฟังฉัน

ไว้ให้ดี วันนี้ฉันอิ๋งจิ่งแพ้แล้ว แต่ว่าไม่ได้แพ้ให้แก!"

การทะเลาะวิวาทกันระดับนี้แถมอยู่ภายในสถานศึกษาแห่งนี้ซ่ึงมี

บรรยากาศเชิงวชิาการเข้มข้นมาก สามารถอธบิายโดยใช้ค�าว่าเป็นคลืน่มรสมุ

ครั้งใหญ่ได้เลย กลายเป็นประเด็นหัวข้อสนทนาของทุกหอนอนอยู่สามวัน

"พระเจ้า หลัวจยาถูกต่อยจนร้องโอดโอย อิ๋งจิ่งต่อยเก่งชะมัดเลย"

"น่ีมันจะมีอะไรแปลกกันล่ะ ฉันได้ยินว่าพ่อเขาเป็นแม่ทัพภาคนะ 

มาจากครอบครวันายทหาร ร่างกายต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพมาแล้ว

แหละ"

"อุ๊ย แหม ท�าไมเธอพูดจาทะแม่งๆ ออกมาเนี่ย ออกแนวลามก

หน่อยๆ แฮะ"

"ใช่ที่ไหน! เธอคิดไม่ดีเองชัดๆ"

"แต่ว่ารูปร่างอิ๋งจิ่งดีมากจริงๆ นะ ฮ่าๆๆๆ"

ค�าพูดซุบซิบระหว่างผู้หญิงช่างครึกครื้นมีสีสัน แล้วก็วกกลับมาท่ี

ประเด็นหลักอย่างรวดเร็ว

"พวกเธอรูก้นัไหม ปีนัน้ผลคะแนนของอ๋ิงจิง่ดมีากเชยีวล่ะ ตวัเลอืกแรก

ที่กรอกคือมหาวิทยาลัยชิงหวา*"

* มหาวทิยาลยัชงิหวา เป็นมหาวทิยาลยัช่ือดงัของจีน ถอืเป็นสถาบันการศกึษาท่ีตดิระดบัท็อปโลก ตัง้อยูท่ี่กรงุปักกิง่ 

มช่ืีอเสยีงเชิงวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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"แล้วท�าไมมาเรียนที่มหาวิทยาลัยการบินฯ C ล่ะ"

"พลาดในการสอบเกาเข่า* ม้ัง น่าเสยีดายมาก ขาดแค่ไม่กีค่ะแนนเอง"

ลมพัดใบไม้ไหวเบาๆ พัดพาให้เกิดความสงบเงียบ

"...อา"

"เฮ้อ..."

* เกาเข่า คอืการสอบเข้าในระดบัมหาวทิยาลยัของจนีแผ่นดนิใหญ่
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ถ้าท�าให้เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งใหญ่โตจะต้องถกูยกประเดน็ข้ึนมาถกกนัอย่าง

จริงจังในระดับสูงและถูกลงโทษแน่นอน

หลังจากท่ีกล้ากระท�าการอย่างอุกอาจ อ๋ิงจิ่งก็ยอมรับความข้ีขลาด

ของตวัเอง เขาเริม่เสยีใจในภายหลงั ถ้ารูแ้บบนีต้ัง้แต่แรกกจ็ะไม่ลงมือ สงบจติ

สงบใจรอรับใบปริญญาไปดีกว่า แล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศแบบแฮปปี้

กันทุกคน

ผิดแผนหมดๆ!

ย่ิงคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองต้องจบสิ้นเสียแล้ว อ๋ิงจ่ิงหวาดกลัวการขอ

ความช่วยเหลือจากทางบ้าน

แน่นอนว่าเขาไม่มีความกล้าท่ีจะบอกพ่อกับแม่ แต่ว่าได้บอกกับ 

พี่สาวของตัวเองให้รู้เรื่องแล้ว

พี่สาวคนโตของตระกูลอิ๋งช่ือว่าอ๋ิงเฉิน แก่กว่าอ๋ิงจ่ิงเจ็ดปี ท�างาน

ประจ�าในฝ่ายบริหารระดับกลางของแผนกงานธุรกิจวิสาหกิจส่วนกลาง 

สไตล์การท�างานกเ็ป็นพวกประเภทแน่วแน่และเฉียบขาด ความยากล�าบาก

แก้ไขคลีค่ลายได้ง่ายๆ ถ้าเพยีงแต่ขุดลกึลงไปในความสมัพันธ์ทุกระดบัช้ัน

อิ๋งจิ่งไม่เคยถูกบันทึกความผิดเลย ไม่มีแม้กระทั่งการเขียนพิจารณา

บทที่
7

Page Little Man 1.indd   82 10/7/22   1:38 PM



83 小先生 1

ตนเอง

หลงัจากนัน้หนึง่วนัอ๋ิงเฉินกโ็ทรศพัท์หาเขา พร้อมค�าพูดซ่ึงมีใจความ

ส�าคญัท่ีเข้าใจง่าย ชดัเจน และตรงประเดน็ว่า "ครัง้ต่อไป ถ้าสูไ้ม่ชนะกอ็ย่า

กลับมา" 

"..."

"ยังมีเงินใช้จ่ายไหม"

"หมดแล้ว" อิ๋งจิ่งพูดแบบซื่อสัตย์มาก "ไม่ใช่เพราะว่าผมไปเข้าร่วม

งานประชุมโครงการนั่นหรอกเหรอ ก็เลยต้องซื้อชุดสูทจ่ายไปพันห้าแน่ะ"

"สิ้นเปลือง" อิ๋งเฉินพูดตามความจริง "ในปีนึงนายใส่ไม่ถึงสองครั้ง

หรอก ไปเช่าชุดจากเว็ดดิ้งสตูดิโอมาสักชุดก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอ"

อ๋ิงจิง่พดูเสยีงเบาๆ แบบไม่เตม็ใจว่า "ผมไม่ไปเช่าชุดท่ีเว็ดดิง้สตดูโิอ

หรอก นั่นเป็นสถานที่ที่จะไปตอนถ่ายรูปแต่งงานต่างหาก"

เสยีงหัวเราะดงัมาจากปลายสาย "นายไม่ตัง้ใจเรยีนให้ดีๆ  วันๆ เอาแต่

คิดอะไรอยู่"

อ๋ิงจิง่ไม่ส่งเสยีงพดู แต่ท�าหน้าทะเล้นกบัอากาศเพ่ือแสดงการต่อต้าน

อยู่ทางสายโทรศัพท์ฝั่งนี้

พูดคุยกันอีกสองประโยค อิ๋งเฉินก็ไปประชุม

คุยโทรศัพท์เสร็จไม่ถึงสองวินาทีก็มีข้อความเข้ามา อ๋ิงจิ่งกดเปิดดู 

เป็นการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของยอดเงินธนาคารเจี้ยนหัง* อ๋ิงเฉิน

โอนเงินให้เขาสามพันหยวน 

'หมายเหตุ : กินอะไรที่ดีๆ หน่อยล่ะ จ�าไว้ดื่มนมทุกคืนด้วย'

อิ๋งจิ่งนวดใบหน้า ดีจังเลยที่มีพี่สาว!

อารมณ์ท่ีมวัหมองถกูลมพดัปัดเป่าหายไปกว่าครึง่ เหมอืนกบัว่าไม่ได้

* เจีย้นหัง คอืช่ือย่อของธนาคารการก่อสร้างแห่งประเทศจีน (China Construction Bank)
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เศร้าเสียใจขนาดนั้นแล้ว

เพียงแต่ว่าลี่โจวซานก็ไม่ค่อยจะสนใจเขามากนัก นับตั้งแต่วันนั้น 

ในคาบเรียนของตาแก่คนนี้ อ๋ิงจิ่งก็กลายเป็นอากาศธาตุในสายตาของ 

อีกฝ่าย ไม่มีอาการหน้านิว่คิว้ขมวดมองด้วยความเกลยีดชังเหมอืนในยาม

ปกติอีกต่อไป เฉยเมยและห่างเหิน ขาดความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่

เหยๆๆ! อ๋ิงจิ่งสะบัดหัว พูดในใจ ท�าไมฉันจะต้องสนใจความรู้สึก 

ของเขาด้วย ไม่สอบตกก็โอเคแล้ว

ร่างกายของคนเราหากเพียงผ่อนผันบางเรื่องให้ย่อหย่อนลงสักนิด 

กจ็ะเกดิปฏกิริยิาลกูโซ่ท�าให้ยิง่ย่อหย่อนลงเรือ่ยๆ เขาจงึเกดิความสลดหดหู่

นับตั้งแต่นั้นมา

ความกระตือรือร้นและความเลือดร้อนในช่วงเวลานั้นของอ๋ิงจ่ิงได้ 

ถูกน�้าเย็นจากหลายฝ่ายราดชโลมจนมอดดับไปแล้ว เขากลับมาสู่จุดเดิม

อีกครั้ง ถึงขนาดท่ีว่าย่ิงมีท่าทางไม่แยแสสนใจอะไรมากข้ึน ส่วนหนังสือ

โครงการเล่มท่ีอยู่ๆ ก็ท�าให้เกิดการส�าแดงพรสวรรค์และพลังออกมานั้น 

ถูกเขาโยนทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงและไม่ได้พลิกเปิดดูอีกเลย 

คาบเรียนที่สามารถโดดเรียนได้ เขาจะไม่ไปเข้าเรียนอย่างเด็ดขาด

ส่วนคาบเรยีนท่ีมีระดบัความยากอยู่สกัหน่อย หากว่าเวลาเรยีนชนกนั

กับการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอ็นบีเอพอดี อิ๋งจิ่งก็จะให้ฉีอวี้ช่วยเขาแถ 

พอให้ผ่านไปได้ตอนที่อาจารย์เช็กชื่อ

พอหลงัเลกิเรยีนยิง่ไม่ต้องพดูถงึ ร่างของท่านอ๋ิงต้าหวังจะปรากฏตวั

ที่สนามบาสเกตบอลทุกวันจนฉีอวี้อดถามไม่ได้ 

"นายจะไปแข่งเอ็นบีเอเหรอ"

เพิง่เล่นเสรจ็ครบท้ังเกม สภาพอากาศเริม่หนาวขึน้ในปลายฤดใูบไม้ร่วง 

อิ๋งจิ่งใส่ชุดบาสเกตบอลสีส้ม ก�าลังคาบคอร์นเนตโตอยู่ มีครีมเลอะเป็นวง

ที่ตรงมุมปาก 

"พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะทานข้าวสี่ชามทุกมื้อ" 
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"ท�าไมล่ะ"

"จะได้ตัวสูงๆ หน่อย ถ้าขายาว ใส่กางเกงแล้วจะดูดี"

"..."

พออิ๋งจิ่งดูเวลาแล้วเห็นว่ายังไม่ค่อยดึกเท่าไหร่ จู่ๆ ก็เกิดความคิด 

ขึ้นมาว่า "เราออกไปเที่ยวกันเถอะ ถึงยังไงพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์"

ฉีอวี้ล�าบากใจ "ดึกขนาดนี้แล้ว นายยังอยากจะไปไหนอีก"

"ร้านเหล้า" อ๋ิงจิง่อยากไปมาก "ฉันไม่ได้ไปตัง้นานแล้ว! จรงิส ินายถาม

แฟนสาวของนายหน่อยส ิดวู่าเธออยู่ท่ีร้านไหน เรากไ็ปร้านท่ีเธออยูก่นัไง"

กู้จินจินแฟนสาวของฉีอวี้ท�างานเป็นฝ่ายขายสุราชนิดต่างๆ ไม่มี

สถานที่ประจ�าแน่นอน วิ่งงานไปทั่วทุกที่ 

ด้วยเหตุผลนี้เองท�าให้ฉีอวี้ไม่อาจโต้แย้งได้

ขณะที่เดินไป เขาก็ส่ายศีรษะอยู่ข้างหลังอิ๋งจิ่ง "มัวหลงเล่นเพลินจน

จะสูญเสียความมุ่งมั่นตั้งใจไปแล้ว"

ยามค�่าคืนในย่านเวิลด์เทรดคึกคักจอแจเหมือนเป็นตอนกลางวัน

ร้านเหล้า C.V เพิ่งเริ่มเปิดกิจการ สามารถตั้งร้านทีน่ี่ได้แสดงว่าเป็น

คนท่ีมีความสามารถมาก ผู้ท่ีมายกยอปอปั้นประจบสอพลอเจ้าของร้าน 

ก็ย่อมมีมากเช่นกัน 

ชูหนงิคยุธรุะตอนบ่ายจบและกนิอาหารม้ือพบปะสงัสรรค์กบัเว่ยฉ่ีหลนิ

แห่งฉ่ีหมิงอินดัสทรีเสร็จ แต่บังเอิญว่าเจ้าของร้านเหล้านี้เป็นเพ่ือนของ 

พวกเขาท้ังสองคนด้วย และเป็นคนมช่ืีอเล่นท่ีเบียวมาก ช่ือว่าเสีย่วลิว่เหยีย*

แม้จะช่ือเหยีย แต่กไ็ม่ได้แก่เลยสกันดิเดยีว อายุน้อยกว่าชูหนงิไม่กีปี่ 

คลุกคลีปะปนกับทั้งคนดีคนเลวในแวดวงสังคมไปทั่ว

แล้วชหูนงิกเ็รยีกกวนอวีม้าอีก เสีย่วลิว่ท�างานละเอียด เตรยีมห้องรบัรอง

ท่ีดท่ีีสดุสองห้องไว้ให้พวกเขา พวกผูช้ายเล่นไพ่กนั ส่วนผูห้ญงิพากนัดืม่เหล้า 

* 'เหยยี' หมายถงึคณุปู่หรือชายสงูอายุ หรืออาจใช้เรยีกในเชิงยกย่องว่า 'นายท่าน' และใช้เป็นค�าเรยีกพระเจ้าได้ด้วย
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ร้องเพลงอยู่ทางฝั่งนี้ กวนอวี้ลากชูหนิงกระโดดโลดเต้นรอบพื้นท่ี ดนตรี

คกึคักบรรเลง ศรีษะผูค้นขวกัไขว่ไปมาเหมือนดอกไม้ตมูแต่ละช่อท่ีผลหิน่อ

ขึ้นมาในยามฤดูใบไม้ผลิ ทั้งหลงระเริงและปล่อยตัวปล่อยใจกันเต็มที่

กวนอวี้คึกสุดๆ "ยังไงในประเทศก็ดีกว่า! หนุ่มหล่อเยอะจริง!"

เงาแสงสลับภาพเลือนราง ชูหนิงยื่นมือออกไปผลักกวนอวี้ให้เซถอย

ไปหลายก้าว ชนเข้ากับเด็กหนุ่มแนวพั้งก์ที่สักแขนลายกิเลนเข้าพอดี

กวนอว้ีส่งเสียงบ่นครวญ แล้วจึงหันไปยิ้มให้เขาพร้อมกับพูดว่า 

"ขอโทษนะคะ"

ครัน้สบตากบัเดก็หนุม่ หลงัจากมองดจูนแน่ใจแล้ว ท้ังสองคนกก็อดกนั

อย่างเป็นธรรมชาติ

กวนอวี้คล้องคอของเขา ส่วนเด็กหนุ่มก็โอบรอบเอวของเธอ ดนตรี

เปลี่ยนเป็นอีกท่วงท�านองที่ยิ่งหนักหน่วงมากขึ้น เรือนร่างทั้งสองคนกอด

แนบชิด เกยก่ายกัน ช่างเป็นภาพที่ชวนมอง

ส่วนผู้ชายไม่กี่คนท่ีอยู่ตรงกลางก็อยากจะเข้ามาร่วมแจมกับชูหนิง 

ทันทีท่ีเอ้ือมมือเข้ามา ชูหนงิกก้็าวหลบอย่างรวดเรว็ หลบเลีย่งออกไปอย่าง

เงียบๆ โดยไม่แสดงสีหน้าอารมณ์ใดทั้งสิ้น 

กระโดดโลดเต้นได้ไม่กีน่าทีเธอกร็ูส้กึเบ่ือ จึงกลบัไปท่ีห้องรบัรองเพียง

ล�าพัง

ยังมหุ้ีนส่วนคนอืน่อยู่ในห้อง เสีย่วลิว่เห็นชูหนงิเข้ามากพ็ดูข้ึน "พ่ีหนงิ 

สุดเหวี่ยงหรือยัง"

ชูหนิงชูนิ้วโป้งให้เขา

เสี่ยวลิ่วแฮปปี้มาก จากนั้นก็พูดจาลึกลับน่าสงสัยว่า "ยังมีของดีอยู่

ด้านหลังอีกนะ"

เขาต่อสายโทรศัพท์แล้วพูด "เข้ามาเลย"

พอประตูเปิดก็มีคนเดินเข้ามาเป็นสาย

"อุ๊ย!" พวกผู้หญิงด้วยกันส่งเสียงอุทานอย่างตกใจปนตื่นเต้น
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หนุม่วยัรุน่กว่าสบิคนยืนเรยีงเป็นแถว มอืสองข้างไพล่หลงั แต่ละคน

ตวัสงูร้อยแปดสบิห้า ส่วนสงูเพอร์เฟ็กต์ มท้ัีงประเภทให้อารมณ์แบบน้องชาย

ข้างบ้านท่ีหล่อเหลาสะอาดสะอ้านดูดี มีท้ังประเภทท่ีเป็นหนุ่มโหดสุดล�่า

ฮอร์โมนชายพลุง่พล่านท่ัวร่าง แถมยงัมีประเภทท่ีเนีย้บรกัษามาดสวมแว่นตา

ไร้กรอบและใส่ชุดสูทด้วย 

เสี่ยวลิ่วช้ีนิ้วบอก "ตั้งใจหน่อยล่ะ ช่วยปลอบให้สาวสวยท้ังหลาย 

มีความสุขกันด้วย"

ล้วนเป็นเด็กวยัรุน่ท่ีกล้าเล่นด้วยกนัท้ังสิน้ บรรดาสาวๆ ท้ังป่าวประกาศ

และแสดงความกล้า เจตนาเน้นค�าพูดแต่ละค�าเป็นพิเศษ 

"มีความสุขยังไงก็ได้ใช่ไหม"

ทันใดนั้นก็มีเสียงโห่ร้อง ตบโต๊ะกันดังสนั่นลั่นฟ้าทันที

ชูหนิงนั่งอยู่ตรงมุมโซฟา เป็นคนท่ีปลีกวิเวกอยู่นอกวงแห่งความ

ครึกครื้นนั้น 

"พี่หนิง" เสี่ยวลิ่วเข้าไปใกล้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

ชูหนิงพูดแหย่ "เจ้าเด็กอ่อนหัด"

เสี่ยวลิ่วถูกเธอแซะจนชิน จึงไม่ได้ใส่ใจท่ีถูกพูดแหย่เลยสักนิด เขา

เชิดคางขึ้นชี้ไปทางผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยท่าทีร้ายๆ 

"ผมวัดตัวหาไว้ให้พี่แล้วล่ะ"

นั่นคือคนประเภทที่รักษามาดสวมแว่นตาไร้กรอบนั่นเอง

"เหมือนไหม" เสี่ยวลิ่วหมายความถึงบางอย่าง

"เหมือนไหมอะไร" ชูหนงิโน้มตวัไปข้างหน้า จิม้กว่ีีท่ีอยู่ในถาดขึน้มา

"รักแรกของพี่ไง"

ชูหนงิโดนค�าพดูนีก้ระตุน้อารมณ์เข้าให้แล้ว กดัค�าเดยีวกถ็กูปลายลิน้

เข้าอย่างจัง เจ็บจนเกือบจะร้องไห้ออกมา

เสี่ยวลิ่วเลิกคิ้วหนา "ผมรู้นะว่าพี่ชอบแบบนี้มาตลอด เป็นไงบ้างๆ"

ชูหนิงกลั้นความเจ็บนั้นแล้วเอ่ยเสียงเรียบว่า "ก็ไม่เท่าไหร่" 
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เสีย่วลิว่โบกมือให้กบัทางนัน้ หนุม่รกัษามาดกเ็ดนิถอืแก้วไวน์มาทางนี้

"พี่หนิง มีความสุขหน่อยน่า" เสี่ยวลิ่วลูบๆ ที่หลังมือของเธอ "สองปี

มานี้ผมไม่เคยเห็นพี่จะคบหามีแฟนอะไรกับใครเลย" 

เสี่ยวลิ่วเดินจากไป หนุ่มรักษามาดนั่งลงใกล้กับชูหนิง บนตัวเขา 

มีกลิ่นน�้าหอมจางๆ 

"ดืม่ไวน์ไหมครบั" เสยีงของเขาเหมือนเสยีงทุ้มต�า่ในรายการวิทยุตอน

เที่ยงคืน

ชูหนิงขมวดคิ้วพลางรับแก้วมา

ชนแก้วกระทบกันแล้วเธอก็เงยหน้ายกดื่มหมดในอึกเดียว

หนุ่มรักษามาดเป็นคนท่ีเอาใจใส่ เขาย่ืนกระดาษทิชชูแผ่นหนึ่งให ้

ชูหนิงไม่ได้รับ แต่เอาตัวพิงพนักโซฟาอย่างเกียจคร้าน จึงปรากฏส่วนโค้ง

สวยงามตรงหน้าอก ท่าทางแบบนี้ยิ่งท�าให้คนคิดจินตนาการไปไกล

ชูหนิงมองเขา เงาแสงจากโคมไฟด้านบนสะท้อนในดวงตา อมยิ้ม

ตรงมุมปาก

ชายหนุม่พบัเกบ็กระดาษทิชชแูล้วกเ็อนตวัเข้าไปใกล้ๆ คดิจะช่วยเธอ

เช็ดคราบไวน์ตรงริมฝีปาก แต่ชูหนิงเบี่ยงตัวหลบออกในหนึ่งวินาทีก่อนที่

เขาจะได้เช็ดให้ 

"หือ" ชายหนุ่มเปล่งเสียงกระเส่าออกมาค�าหนึ่ง

ชูหนิงสะบัดกระโปรงลุกขึ้นยืนเตรียมจะออกไป "คืนนี้ฉันไม่ต้องการ 

นายเลิกงานได้เลย"

ครัน้เดินออกมาจากห้องรบัรอง กระแสคลืน่แห่งความเร่าร้อนกถ็ัง่โถม

ออกมา

ชูหนงิถอนหายใจลกึๆ เจ้าเดก็บ้าเสีย่วลิว่นีอ่ายแุค่ย่ีสบิเอด็ปี เดก็สมยันี้

เล่นสนุกกันถึงขนาดนี้แล้วเหรอ 

เธอไปนั่งที่เคาน์เตอร์บาร์พร้อมขอเบียร์หนึ่งแก้ว พอเขย่งปลายเท้า

เบาๆ ร่างกายกห็มุนเป็นวงตามเก้าอ้ีหมนุ พลนัเหลอืบไปมองด้านข้าง ชูหนงิ 
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ก็เห็นเงาร่างคนที่คุ้นเคยนั่งอยู่ตรงล็อกที่นั่งทางขวา

นิ้วมือของเธอที่ถือแก้วเบียร์อยู่ชะงักนิดหน่อย ชิ เขาอีกแล้ว 

เบียร์เป็นโหลวางอยู่บนโต๊ะกลมตัวเล็ก กู้จินจินสวมชุดยูนิฟอร์ม

พร้อมที่คาดผมหูกระต่ายบนศีรษะ ยิ้มหวานปานดอกไม้ 

"เบียร์ตวันีด้มีากนะ สนิค้าใหม่ รสชาตสิดุยอดมากเลยล่ะ" หลงัจากนัน้

ก็มองดูรอบๆ พร้อมกับพูดเสียงเบาว่า "ฉันลดราคาให้นายนะ"

อิ๋งจิ่งพยักหน้า "โอเค"

ฉีอวี้ไม่ค่อยวางใจนัก "ลดราคาแล้วยังแพงไหมเนี่ย"

กู้จินจินมองเขาด้วยสายตาแอบเตือนแล้วพูดจาย้ิมแย้มกับอ๋ิงจิ่ง 

อีกครั้ง "ไม่แพงนะ ลังนี้ลดราคาแล้วก็อยู่ที่สามร้อยห้าสิบหยวน"

ฉีอวี้หายใจเฮือก "นี่ยังไม่แพงอีกเหรอ"

สายตาของกู้จินจินที่มองแฟนหนุ่มราวกับจะกินคน

อ๋ิงจิ่งรู้สึกว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลย "ไม่เป็นไรๆ ไปท�างานเถอะ ก็แค ่

ไม่กี่ขวด พวกเราดื่มหมดน่า"

กู้จินจินจากไปโดยใช้เรื่องที่ว่าจะไปขายของเป็นข้ออ้าง

ฉีอวี้หยิบโทรศัพท์มือถือออกมา "ฉันจะสแกนคิวอาร์โค้ดหน่อย ดูซิ

ว่าบนเถาเป่า* ราคาเท่าไหร่"

ติ๊ง มีข้อความเข้ามาก่อน...จากกู้จินจิน

'มีเงินไม่รู้จักหาก�าไร นายโง่ชะมัด'

ท�าเอาฉีอวี้ยุ่งยากใจเข้าไปใหญ่ อิ๋งจิ่งจึงพูดให้เขารู้สึกดีขึ้น "นายจะ

เจ้ากี้เจ้าการท�าไม คืนนี้ฉันเลี้ยงเอง สนุกๆ กันเถอะ"

เขาพาฉีอวี้ไปที่ฟลอร์เต้น เต้นโยกสะบัดมั่วซั่วตามฝูงคน

* เถาเป่า คอืแพลตฟอร์มขายสนิค้าออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชียแปซิฟิก อยู่ในเครอืของ Alibaba Group
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สายตาของชูหนงิมองตามเขาอยู่ตลอดเวลา มองดสูกัพักกไ็ด้ข้อสรปุ

ว่าเจ้าเด็กคนนี้เต้นไม่เป็นเลย มือเท้าเคลื่อนไหวแข็งท่ือเหมือนอาบน�้า 

ขัดขี้ไคล 

ย�า่อยู่ท่ามกลางแสงหลอดไฟพร่าเลอืนแบบนี ้ประสาทสมัผสักแ็ตกฉาน

ซ่านเซ็นเอาได้ง่ายๆ

ชูหนงิย่ืนแขนสองข้างไปข้างหลงั วางข้อศอกค�า้อยู่บนเคาน์เตอร์บาร์ 

ยกขานัง่ไขว่ห้าง รองเท้าส้นสงูกระดกิข้ึนลงเบาๆ ตามจังหวะ เจ้าเดก็คนนี้

รูปร่างดีใช้ได้เลยแฮะ เธอถอดเสื้อคลุมตัวนอกออกแล้วน�ามาคลุมไหล่ 

บนเสื้อแขนสั้นสีขาวล้วน

เขาเต้นจนเหงื่อออก เนื้อผ้าแนบชิดกาย ใส่กางเกงยีน CK ที่เป็นรุ่น

คลาสสิก ขับให้สัดส่วนขายาวสะโพกผายดูเด่นออกมา

ชูหนิงค่อยๆ ละสายตา ก้มหน้าจิบเบียร์แล้วยิ้มมุมปากเล็กน้อย

เมือ่เงยหน้าขึน้มาอีกครัง้ ข้างๆ อิง๋จิง่กม็เีดก็วยัรุน่สองคนใส่เสือ้กล้าม 

ย้อมผมสีเหลืองเพิ่มขึ้นมา

โอ้ ทักษะการเต้นแค่นี้ยังจะกล้าไปท้าเต้นกับคนอื่นอีก? ขณะเต้นๆ 

โดดๆ อยู่ เด็กหนุ่มสองคนนั้นเหมือนก�าลังพูดอะไรท่ีข้างหูอ๋ิงจิ่ง อ๋ิงจิ่ง 

พยักหน้าท�าท่าจะตามพวกเขาออกไป

ถึงที่นี่จะไม่ได้เละเทะวุ่นวาย แต่ถ้าจะท�าเรื่องไม่ดีก็ใช่ว่าจะท�าไม่ได้

อิ๋งจิ่งหันหลังกลับและก้าวเท้าเดินออกไปแล้ว

ชูหนิงลังเลอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะวางแก้วเบียร์ลงแล้วก็ลุกขึ้นยืน

เสียงเพลงดังกระห่ึมอยู่ข้างหู เม่ือแสงไฟเปลี่ยนสีสันอย่างรวดเร็ว 

ก็แยงตาจนแทบจะท�าให้ตาบอด 

อ๋ิงจิ่งรู้สึกวิงเวียน เกิดอาการมองเห็นทางไม่ค่อยชัดในช่ัวพริบตา 

พลันรู้สึกแขนตึงๆ เหมือนถูกคนดึงรั้งเอาไว้

เมื่อเขาหันกลับมา ใบหน้างดงามของชูหนิงก็ปรากฏอยู่ตรงหน้า 

ใกล้แค่เอื้อม
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"นี่คุณ??" อิ๋งจิ่งประหลาดใจอย่างไม่ปิดบัง

ชูหนิงพาเขาออกมาจากฟลอร์เต้นแล้วพาไปตรงล็อกที่นั่ง

เบียร์เป็นโหลท่ีอยู่บนโต๊ะยังไม่ได้เปิด ชูหนิงไปนั่งตรงโซฟาแล้วก ็

ไม่พูดอะไร

อ๋ิงจิ่งไม่สามารถข่มใจตัวเองได้เหมือนกับชูหนิง เขาเป็นฝ่ายเริ่ม 

พูดก่อนว่า "คุณมาหาผมมีธุระเหรอครับ"

ชูหนิงกวาดสายตามองเขาแวบหนึ่ง จะตอบก็ไม่ตอบ จะปฏิเสธก็ 

ไม่ปฏิเสธ

หรือจะบอกเขาในท�านองท่ีว่ากลัวเขาจะถูกคนชักพาเข้าสู่หนทาง 

ที่ผิด เสพยาปล้นชิงทรัพย์อะไรแบบนั้นดี

นิสัยรอบคอบระมัดระวังท่ีได้มาจากการท�างาน เมื่อเกิดข้ึนโดยไม่มี

การแยกแยะสถานการณ์กท็�าให้ปวดหัวอยู่เหมอืนกนั ชูหนงิรูส้กึเสยีใจภายหลงั

นิดหน่อย ดันไปสนใจเรื่องไร้สาระที่เดิมทีก็สามารถเมินๆ มันไปได้

แน่นอนว่าอิ๋งจิ่งก็ไม่อยากจะรับน�้าใจเธอเหมือนกัน

คราวก่อนค�าพูดค�าจาท่ีไม่ไว้หน้ากันของชูหนิงไม่ได้เหลือความ

ประทับใจที่ดีไว้ให้เลยจริงๆ

เขาเองก็มีทัศนคติไม่ดี จงใจถามว่า "คุณเปลี่ยนความคิด และอยาก

จะคุยเรื่องการร่วมงานกันแล้วเหรอ"

ค�าถามท่ีเหมือนคนแก่มากประสบการณ์และเนื้อหาท่ีจงใจถามกัน

อย่างโต้งๆ แบบไร้ช้ันเชิงนี้ ชูหนิงฟังแล้วก็ยิ้มข�าๆ อิ๋งจิ่งละสายตาจาก 

ฟันขาวดั่งเปลือกหอยของเธอ พอโมโหแล้วก็หมดความสนใจอีก

ดนตรีค่อยๆ เปลี่ยนไป ดีเจเปลี่ยนเพลงเป็นเพลงคลาสสิกภาษา

อังกฤษ

อ๋ิงจิง่พลนัเอ่ยถามประโยคหนึง่ ทว่าชูหนงิได้ยินไม่ชัด "หือ? อะไรนะ"

เขาลุกข้ึน ก้มตัวลงมานั่งใกล้ๆ อย่างรวดเร็ว พูดเสียงดังข้างหูว่า 

"โครงการนี้ของผมเจ๋งมากนะ จะต้องท�าเงินให้คุณได้อย่างแน่นอน"
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ไอความร้อนจากตวัเดก็หนุม่ไต่ข้ึนมาบนล�าคอ จัก๊จีจ้นชหูนงิเกดิคนั

ขึ้นมานิดหน่อย เธอเลิกคิ้วสองข้างขึ้นแล้วขานเสียงตอบ 

"เจ๋งขนาดนั้นเชียว?"

อ๋ิงจิง่เกดิอาการท้อแท้ทันที ยกเบียร์ข้ึนมาหนึง่ขวด เอาวางไว้ท่ีปาก

โดยใช้ทักษะฟันงัด ใช้นิ้วโป้งกดยันด้านบนอีกครั้ง และแล้วฝาขวดก็เปิด

ออกจนได้ เขายกซดอึกใหญ่ ลูกกระเดือกขยับเขยื้อนเสียงดังอึกอักๆ

ส่วนชูหนงิเองกมี็ท่าทีผ่อนคลาย มองดฟูลอร์เต้นแบบผ่านๆ ตากเ็ห็น

กวนอวี้พิงตัวอยู่ในอ้อมแขนของเด็กหนุ่มแนวพั้งก์ ทั้งสองเดินไปตรงที่นั่ง

อีกล็อกหนึ่งเพื่อเล่นเกมชู้สาวในแบบผู้ใหญ่กันต่อ

จู่ๆ ชูหนิงก็เกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นมา เธอใช้ข้อศอกสะกิดอิ๋งจิ่ง

"อะไร" อิ๋งจิ่งวางขวดเบียร์ลง

แสงไฟน่าเวียนหัว แสงสีพร่ามัวไปหมด

ชูหนิงพูด "อายุน้อยขนาดนี้รู้จักคิดหาเงินเก่งเชียวนะ"

"..." ค�าพูดนี้ฟังเหมือนไม่ใช่ค�าชมแฮะ

"นี่ นั่นน่ะ" ชูหนิงยกนิ้วช้ีข้ึนมา ช้ีไปทางท่ีกวนอวี้อยู่ "วันนี้ฉันมา 

คุยงานกับลูกค้าน่ะ ก็คือผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสีแดงคนนั้น"

อิ๋งจิ่งงุนงง ท�าสีหน้าสงสัยว่าเกี่ยวกับผมยังไง

ชูหนิงกระดิกนิ้วเพื่อบอกให้เขาเข้ามาใกล้ๆ อีกหน่อย "จะให้โอกาส

นายได้หาเงินดีไหม"

อิ๋งจิ่งเพียงแต่ได้กลิ่นหอมบนตัวเธอ

"นายดูคล้ายกับแฟนคนแรกของเธอมาก นายไปอยู่เป็นเพื่อนคุยกับ

เธอนดินงึ ดืม่เหล้านดิหน่อย พอดืม่จนเหนือ่ยแล้วกข้ึ็นไปเปิดห้องพักผ่อน

ข้างบน หลับนอนอะไรแบบนั้นร่วมกันกับเธอหน่อยสิ" พอชูหนิงพูดเรื่อง

รักใคร่ได้เสียกันก็จุดเปลวไฟแห่งความหวาดผวาขึ้นในใจอิ๋งจิ่ง

เขาร้อนรุ่มเหมือนมีไฟมอดไหม้อยู่ภายในใจ อารมณ์พุ่งข้ึนกลาง

กระหม่อมทันควัน ความสลดหมดหวังเมื่อครู่นี้ถูกท�าลายลงในคราวเดียว 
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จุดเดือดทะลุปรอท ท�าเอาเขาหน้าแดงฉาน

อ๋ิงจิง่มองชหูนงิ แล้วจงึเอามือปิดหน้าอกของตวัเองแน่นด้วยสญัชาตญาณ 

ขณะเดียวกันก็ขยับก้นกระเถิบไปทางขวา หลบออกห่างจากคนเหม็นโฉ่ 

คนนี้

ชูหนิงอดไม่ไหว ส่งเสียงหัวเราะเบาๆ ออกมา

เธอเคาะโต๊ะแล้วลกุข้ึนยืน พูดแบบไม่หยอกเขาอีก "เบียร์นีฉั่นเลีย้งนะ 

วางใจได้ ไม่ต้องให้นายขายตัวหรอก"

อิ๋งจิ่งมองหลังของเธอที่ค่อยๆ ห่างออกไป พลันเกิดความคิดขึ้นมา 

จึงรีบตามไปอย่างรวดเร็ว

"คือว่า เดี๋ยวก่อนสิ"

Page Little Man 1.indd   93 10/7/22   1:38 PM



Little Man ชั่วโมงบินน้อยแต่มีรักเต็มร้อยให้คุณ 194

ชูหนงิชะงกัฝีเท้าเพราะเสยีงตะโกนลัน่แบบชายชาตรขีองเขา เอ่ยถาม

แบบข�าๆ ว่า "เปลี่ยนความคิดแล้วเหรอ"

อิ๋งจิ่งเกาติ่งหูแก้เก้อ "ไม่เหมือนเมื่อวานสักนิด"

ชูหนิงไม่เข้าใจ "หือ?"

"เมื่อวานคุณจริงจังมาก" อิ๋งจิ่งพูดเสียงแผ่ว

ชูหนิงเอามือท้ังสองข้างกอดอก เวลาท่ีเธอผ่อนคลาย หน้าตาจะดู

อ่อนโยนเป็นพิเศษ "เฮ้" เธอกระดิกนิ้วไปทางเขา พูดลากหางเสียงยาวๆ 

"นายกลัวฉันเหรอ"

"..." อ๋ิงจิ่งเหมือนหัวขโมยท่ีถูกจับไต๋ได้ พูดหน้าตาเฉย "ผมไม่ได้

กลัวคุณนะ"

ชูหนิงยักคิ้วสองข้างนิดหนึ่ง แล้วโทรศัพท์มือถือของเธอก็สั่น 

ข้ึนมา เสี่ยวลิ่วเป็นคนโทรมานั่นเอง เธอรับสายพลางหันหลังเดินกลับ 

ไปด้วย 

"ออกมาแล้ว" ตรงนีเ้สยีงดงัโหวกเหวกมาก คาดว่าปลายสายคงได้ยนิ

ไม่ชัด ชูหนิงจึงพูดขึ้นเสียง "มาแล้ว!"

อ๋ิงจิ่งยืนอยู่ข้างหลังเธอ ในครั้งนี้เขาแปลงร่างกลายเป็นขนม 

บทที่
8
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หนวิผถีงั* ท�าตัวติดหนึบอย่างไม่ลังเล 

"ผมถามอะไรคุณสักอย่างได้ไหม" เขาเดินตามเธอไป

"ว่า?" ชูหนิงชอบพูดขู่ให้คนกลัวเสมอ "ฉันเก็บเงินค่าค�าตอบนะ"

"ท�าไมคุณถึงไม่เลือกผม"

"ท�าไมฉันต้องเลือกนาย"

"สาขาเอกของพวกผมเจ๋งมากนะ เป็นสาขาวิชาท่ีส�าคัญระดับประเทศ 

แถมยังมีการอนุมัติงบประมาณพิเศษเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยทุกปี และผม

ยังค้นคว้าหาข้อมูลแล้วด้วยว่าความต้องการในผลิตภัณฑ์ด้านการบินของ

ประเทศเราเพิม่มากข้ึนเรือ่ยๆ ทุกปี อัตราการเตบิโตเป็นแบบในเชิงอุดมคติ

อย่างยิ่ง" อิ๋งจิ่งแกล้งท�าเป็นเชี่ยวชาญ "คุณไม่อยากกินเนื้อติดมัน** ชิ้นนี้

เหรอ"

ชูหนิงมองไปที่เขา กล่าวด้วยรอยยิ้ม "ไม่อยาก"

"เป็นเรือ่งท่ีสามารถท�าเงนิให้กจิการบรษัิทได้ท้ังนัน้เลยนะ แล้วท�าไม

ถึงจะไม่ชอบโครงการของพวกผมล่ะ"

ชูหนิงไม่อยากจะพูดให้มากความ เพียงเดินตรงไปข้างหน้า

"แล้วท่ีคณุหมายถงึในวนันัน้...อนัท่ีจรงิกไ็ม่ใช่เรือ่งท่ีเป็นสาระส�าคญั

เลย ในกระบวนการท้ังหมดของการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ในทีมหลัก

สามารถสร้างเทคโนโลยีผลพลอยได้ออกมามากมาย ซ่ึงค่อนข้างใช้งาน 

ได้ง่ายและใช้ได้โดยท่ัวไป อย่างเช่น การถ่ายภาพทางอากาศ การท�าแผนท่ี

ภูมิศาสตร์ การส�ารวจทางธรณีวิทยา ท้ังหมดล้วนต้องการการสนับสนุน

จากอุตสาหกรรมด้านการบินทั้งนั้นเลยครับ"

อิ๋งจิ่งพูดรัวพลางหอบหายใจแฮกๆ หยุดเพื่อผ่อนลมหายใจ แล้วจึง

พดูฉอดๆ ต่อไปอีก "ได้ท�าสิง่ท่ีย่ิงใหญ่ไปด้วยและท�าเงนิไปด้วย ถงึตอนนัน้

* หนวิผถีงั หรอืเหม่งท้ึง คอืขนมหวานท้องถิน่ท่ีข้ึนช่ือของมณฑลเจยีงซูเมืองหยางโจว จดุเด่นคอืมเีนือ้เหนยีวนุม่ 

กลิน่หอมงาและถัว่ มกัใช้ในการน�ามาเปรยีบเทียบถงึพฤตกิรรมของคนท่ีชอบท�าตวัตดิหนบึ หรอืชอบท�าตวัตดิแจ

แบบหน้าไม่อาย

** กนิเนือ้ติดมัน เปรียบถงึการได้รบัของด ีสิง่ท่ีเป็นผลประโยชน์ หรอืได้รบัความม่ังคัง่

Page Little Man 1.indd   95 10/7/22   1:38 PM



Little Man ชั่วโมงบินน้อยแต่มีรักเต็มร้อยให้คุณ 196

ก็ได้ท้ังช่ือเสียงท้ังเงินทอง คุณจะมั่งคั่งร�่ารวยแน่นอน คะ...คุณ ช้าลง 

หน่อยส ิเฮ้ ผมแนะน�าตวัเองอีกครัง้แล้วกนั ถ้าหากคณุเปลีย่นความคดิล่ะก็ 

มาหาผมได้ทุก..."

ยังไม่ทันพดูจบกถ็กูเธอดงึแขนเอาไว้อกีครัง้ ชูหนงิลากเขามาด้านข้าง 

"ดูทาง"

บาร์เทนเดอร์คนหนึ่งยกเหล้าเดินเฉียดไหล่อ๋ิงจิ่งไป ถ้าช้าไปสักนิด 

ท้ังสองคนกค็งจะชนกนัจนเกดิเหตกุารณ์ฟาดเคราะห์แบบว่า 'ถ้วยชามแตก

กระจาย'

อ๋ิงจิ่งตะลึงงัน ชูหนิงก�าลังจะปล่อยมือเขา ทว่าขณะนี้เองเขาเกิด 

ตอบสนองข้ึนมา อ๋ิงจิ่งกลับเป็นฝ่ายคว้าเธอเอาไว้ ชูหนิงแขนบอบบาง 

จึงถูกเขาบีบจนเจ็บ

ทั้งสองคนอยู่ชิดติดกันแนบแน่น

ความตื่นเต้นและความตื่นตัวค่อยๆ ลดลง อ๋ิงจิ่งพูดอย่างน่าสงสาร 

"คุณพิจารณาผมหน่อยเถอะนะ"

"..."

ชูหนิงนิ่งเงียบด้วยความสงสารช่ัวขณะ วันนี้เธอประสบเคราะห์ร้าย

อะไรกันนะถึงได้เจอคนตามติดแน่นหนึบเหมือนกาวขนาดนี้

เม่ือเกิดความรู้สึกชนิดท่ีแทบจะจนปัญญาแบบนี้ข้ึนแล้วสักครั้ง ก็

ท�าให้ความคิดที่เดิมทีมีความแน่วแน่เกิดคลอนแคลนเข้าสู่จุดวิกฤต

ชูหนิงทอดถอนใจคิดอย่างปลงตก สุดท้ายก็ผ่อนน�้าเสียงให้อ่อนลง 

"นายตามฉันมา"

ชูหนิงพาอิ๋งจิ่งออกมาจากร้านเหล้า

เมือ่ขยับลกูบิดประต ูลมจากข้างนอกกพ็ดัพุ่งปะทะใบหน้า เย็นนดิหน่อย 

ชูหนิงจับเสื้อคลุมตัวนอกให้แน่นกระชับ

อ๋ิงจิ่งยังใส่เสื้อแขนสั้น ก�าลังกอดแขนตัวสั่นระริก "มะ...ไม่เป็นไร 

ไม่ต้องสนใจผม ผมไม่กลัวหนาวตั้งแต่เด็กแล้ว"
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ชูหนิงค่อยๆ เบนสายตากลับมา จิตใจของผู้ชายคนนี้มักจะคิดเอง 

เออเองอยู่สักหน่อยแฮะ

วกกลับมาที่เรื่องเดิม

ชูหนิงถามค�าถามหนึ่งซ่ึงเป็นค�าถามท่ีส�าคัญต่อจิตใจเธอนิดหน่อย 

"ที่นายอยากชนะขนาดนี้ ต้องการอะไร"

อ๋ิงจิ่งเจอลมยามฤดูใบไม้ร่วงพัดเข้าใส่จนเริ่มเกิดความคลางแคลง 

ไม่แน่ใจ หนาวจนฟันสัน่กระทบกนั ถงึจะหนาวกายแต่ยังคงมุง่มัน่ตัง้ใจตอบ 

"โครงการนี้อาจารย์ของผมเป็นคนแนะน�าให้ผมเอง ผมไม่อยากให้

เขาผิดหวัง ผมอยากท�า และจะท�าให้ดีที่สุด"

เด็กหนุ่มยังคงหมายม่ันตั้งใจ คว้าเอาค�าพูดท่ีเต็มไปด้วยความ

กระตอืรอืร้นมาใช้อย่างน่าฟัง ความกระตอืรอืร้นทุ่มเทโดยปกตแิล้วข้ึนอยูก่บั

มุมมองของการเอาตนเองเป็นที่ตั้ง มันทั้งยิ่งใหญ่ กว้างไกล และชวนฝัน 

เหมือนกับยื่นมือออกไปคว้าสัมผัสได้ ทว่าความเป็นจริงกลับอยู่ไกล 

สุดขอบฟ้า

ชูหนิงมองเขาอยู่เงียบๆ ไม่พูดขัดจังหวะ

อ๋ิงจิ่งรวบรวมความกล้าของตัวเอง แสดงความเห็นต่อไป "และผม 

กจ็รงิจงัมาก ผมกบัคู่หูใช้เวลากนัสีว่นัสีค่นืในการสร้างแบบจ�าลอง อ้อ กแ็บบ

จ�าลองจิ๋วท่ีฉายแสดงบนพาวเวอร์พ้อยต์ในคราวก่อนนั่นไง ผมเป็นคนท�า

เองเลยนะ!" 

เห็นชูหนิงไม่แสดงท่าทีอะไรออกมา อิ๋งจิ่งจึงพูดเสียงเบาๆ ว่า "คุณ

คงจะลมืไปแล้วล่ะม้ัง ยังมีทีมโครงการอีกทีมในมหา'ลยัของพวกผม พวกเขา

ถูกรับเลือก หลังจากนั้นผมก็ทะเลาะกับเขา เขาสามารถเยาะเย้ยถากถาง

ผมได้ แต่ว่าไม่สามารถดูถกูเรือ่งท่ีผมก�าลงัท�าอยู่ได้ อย่างน้อยส�าหรบัผมแล้ว 

มันมีความหมายนะ"

อ๋ิงจิ่งแทบจะควักหัวใจออกมาให้ท้ังโลกได้เข้าใจกระบวนการทาง

ความคิดของเขา
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หลงัจากฟังอยูน่าน ชูหนงิจงึตดัสนิด้วยค�าพูดสามค�าว่า "ไม่ยอมรบั"

"เอ๋?"

"นายแค่ไม่ยอมรับ"

"..."

มสีายโทรศพัท์เข้ามาพอด ีชหูนงิยกข้ึนมารบัสาย "ฉันก�าลงัสดูอากาศ

อยู่ด้านนอก ที่ประตูทางเข้า อือ ได้ ออกมาเถอะ"

เพิ่งจะเอาโทรศัพท์ออกห่างจากหู อิ๋งจิ่งก็ซักไซ้ไล่ถามต่อทันที "ผม

ไม่ยอมรับตรงไหน?!"

ค�าพดูเหล่านีเ้หมือนเป็นค�าอุตรท่ีิอยู่นอกรตีนอกรอย เขาอยากจะพูด

โต้แย้ง อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ

มีลมพัดปอยผมขึ้นมาปิดบังคิ้วและดวงตาของชูหนิง

ไม่รูท้�าไมอ๋ิงจิง่แทบจะระเบิดลงทันที เขาเอ้ือมมอืไปทันควนั อยากจะ

ปัดเส้นผมเหล่านั้นท่ีบดบังใบหน้าเธอออกไป เขาอยากสบตาเธอตรงๆ 

เกิดความร้อนรุ่มและความขุ่นเคืองอย่างไม่สามารถอธิบายได้

คุณมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่าผมแค่ไม่ยอมรับ!

ชูหนงิพดูด้วยความสงบอย่างย่ิงว่า "กเ็หมอืนกบัตอนนีท่ี้นายหน้าแดง

กับฉัน ก็คือไม่ยอมรับอยู่ไม่ใช่เหรอ"

อิง๋จิง่ตกตะลึง อารมณ์ทีอ่ดัอัน้ภายในใจถูกเจาะทะลวงออกไป ความ

ร้อนรุ่มนั้นจางหายไปอย่างน่าประหลาด

จู่ๆ เขาก็รู้สึกสลดอย่างมาก เกียจคร้านถึงขนาดหยุดกอดแขนให้

ความอบอุ่นตัวเอง ก้มหน้าคอตกแบบหมดอาลัยตายอยากทันที

ชูหนงิอดไม่ได้ท่ีจะหยุดพูดโจมต ีลงัเลอยู่ช่ัวครูก่่อนจะพูดว่า "...นาย

ร้องไห้เหรอ" 

อิ๋งจิ่งหันหน้าไปไม่มองเธอ

"ร้องไห้จริงๆ เหรอเนี่ย" ชูหนิงเดินไปด้านหน้าเขา เธอเดินเข้าไป 

หนึ่งก้าว อิ๋งจิ่งก็ถอยหลังไปหนึ่งก้าว จนกระทั่งหลังชนเสาหินอันใหญ่
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ชูหนงิใช้มือข้างหนึง่เท้าเอว อีกข้างหนึง่ยนัใต้คางเบาๆ พลางเลกิคิว้

ขึ้นมองเขา "นายลองหนีอีกสิ"

อ๋ิงจิง่ด้ือด้าน "ผมเป็นผู้ชาย ไม่มีทางร้องไห้หรอก มีแต่ผูห้ญิงเท่านัน้

แหละที่ร้อง"

ชูหนิงยิ้มจางๆ "ฉันเองก็ไม่เคยร้องไห้เหมือนกัน"

ทว่าความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองของอิ๋งจิ่งดีใช้ได้ พอ

รู้ตัวว่าอารมณ์ขุ่นมัว เขาก็เปิดใจยอมรับ ยืนตัวตรงพร้อมกับพูดขึ้น

"ไม่เป็นไร คุณเป็นผู้หญิง ร้องไห้เป็นบางครั้งก็ได้"

บรรยากาศมาถงึจดุเปลีย่น อารมณ์ตืน้ตนัท่ีแสดงออกทางสหีน้าของ

ชูหนิงเม่ือครู่นี้เหมือนเช่นสายลมในค�่าคืนนี้ท่ีพัดโชยมาอย่างเนิบช้า ทว่า

มลายหายไปอย่างรวดเร็ว 

"พี่หนิง!" คนกลุ่มใหญ่ส่งเสียงจ้อกแจ้กจอแจเดินออกมาจากประตู 

เสี่ยวลิ่วส่งเสียงดังฟังชัดเพื่อให้ตนเองเป็นท่ีสนใจท่ีสุด สายตาเขาเป็น

ประกาย "โอ๊ะโอๆ"

อิ๋งจิ่งหันกลับมามองทางนี้ สายตานับสิบคู่ล้วนจับจ้องมาที่เขา

ชูหนงิก้าวเดนิไปข้างหน้าสองก้าว บังอิง๋จิง่เอาไว้โดยไม่แสดงอารมณ์

ใดๆ ออกมา เธอเดินเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกเขา เสียงหัวเราะต่อเนื่อง 

ดังขึ้นมาเป็นครั้งคราว 

อิ๋งจิ่งใช้ปลายรองเท้าถูไถกับพื้น สายตามองตามหลังชูหนิงไป เด็ก

รบัรถขับรถออกมาตามล�าดบั กลุม่คนทยอยขึน้รถอย่างต่อเนือ่ง คนัท่ีชูหนงิ

นั่งคือรถอาวดี้สีขาวคันหนึ่ง อ๋ิงจิ่งคุ้นเคยกับรถคันนี้เพราะอ๋ิงเฉินพ่ีสาว 

ของเขาก็ขับรถแบบนี้เหมือนกัน

เมือ่รถชูหนิงขับผ่านข้างๆ อ๋ิงจิง่ หน้าต่างรถเลือ่นลงครึง่หนึง่ ใบหน้า

ที่นุ่มนวลขาวละมุนของเธออยู่ท่ามกลางประกายแสงไฟนีออน

สวยมากเลย

อิ๋งจิ่งแอบคิดในใจเงียบๆ "แต่ถ้าอ่อนโยนกว่านี้หน่อยก็คงดี"
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หลงัจากเธอไปแล้ว เขาเพิง่ได้สตกิลบัมา กอดแขนตวัสัน่งนังก งอตวั

เหมือนปวดท้อง ฟันสั่นกระทบกันระรัว 

"ทนไม่ไหวแล้ว ฉันต้องกลับไปใส่กางเกงลองจอน"

อ๋ิงจิง่ปีนข้ามก�าแพงกลบัมหาวทิยาลยัก่อนเท่ียงคนื ทันทีท่ีเข้าห้องพกั

ก็ได้ความอบอุ่นกลับคืนมา และเขาก็ลืมเรื่องใส่กางเกงลองจอนไปอีกแล้ว

ห้องพักอยู่กันสี่คน รูมเมตอีกสองคน คนหนึ่งกลับบ้านในวันหยุด 

สุดสัปดาห์ คนหนึ่งไปหาแฟนสาวท่ีต่างเมือง พออิ๋งจิ่งกลับเข้ามาก็เปิด

คอมพิวเตอร์ ขยับม้านั่งตัวเล็กแล้วนั่งตัวตรงหลังตั้งฉาก 

"...นายท�าอะไร" ฉีอวี้รู้สึกว่าช่วงนี้เขาเป็นบ้าอยู่หน่อยๆ

"ฉันอยากจะปรับแก้บางอย่างนิดหน่อย" อ๋ิงจ่ิงรื้อค้นด้านล่างสุด

ของกองหนังสือ พลิกเปิดหน้าปกหนังสือเล่มที่ฉีอวี้คุ้นตาเป็นอย่างยิ่ง

ฉีอวี้ตะลึง "จบไปแล้วไม่ใช่เหรอ นายยังจะอ่านโครงการนี้ท�าไม"

อ๋ิงจิ่งพลิกอ่านดูสารบัญ ใช้ดินสอท�าเครื่องหมายตรงส่วนท่ีส�าคัญ 

แล้วก็พูดโดยที่ไม่เงยหน้าขึ้นมา 

"ตอนน้ันเวลาเร่งรีบไปหน่อย เราไม่สามารถตรวจแก้ได้ อันท่ีจริง

บรเิวณไม่กีแ่ห่งท่ีเช่ือมต่อตรงใบพดัเทอร์ไบน์นัน้สามารถเตมิให้เตม็วงและ

เพิ่มให้สมบูรณ์ได้อีกหน่อย"

จรงิ เป็นเรือ่งจรงิ ท่ีอดหลบัอดนอนกนัหลายวันนัน้ พวกเขาท�าได้แค่

การแยกสูตรกระบวนการขั้นตอนแบบคร่าวๆ เท่านั้น เพียงแต่ในตอนนี้...

ฉีอวี้งุนงงไปหมด 

"มหา'ลัยแนะน�าให้พวกเราไปที่อื่นอีกเหรอ"

"ฝันไปเถอะ"

"แล้วท�าไมนายถึงยังจะ..."

"ลองอีกสักครั้ง" อิ๋งจิ่งสั่นหัว ในดวงตาทอประกายแสงวิ้งๆๆ ออกมา

เหมือนสายชนวนดอกไม้ไฟท่ีเพิ่งจุด เขาพูดเสียงหนักแน่น แต่ละค�าพูด
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ชัดเจน "ให้ฉันได้ลองดูอีกครั้ง"

หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ในคืนวันศุกร์

ตอนบ่ายกวนอวี้โทรศัพท์มาหาชูหนิง "หนิงเอ๋อร์ ตอนค�่าเราไปกิน

ซาชิมิกันดีไหม"

ชูหนิงมีประชุมตลอดช่วงบ่าย ปวดหลังเมื่อยเอว นวดกระดูกต้นคอ

พลางพูดไปด้วยว่า "วันนี้ไม่ได้จริงๆ เป็นวันเกิดของคุณป้าตระกูลจ้าว ฉัน

ต้องกลับไปร่วมงานด้วย"

กวนอวี้ถาม "คุณป้าคนไหน"

"คนที่อยู่ฝั่งตะวันตกนั่นไง"

"อ้อ" กวนอวีจ้�าได้แล้ว "คนท่ีมีความสมัพันธ์ดท่ีีสดุกบัพ่ีใหญ่ของเธอ

คนนั้นสินะ"

ชูหนิงบอกว่าใช่

"งัน้เธอต้องระวงัไว้หน่อย คณุป้ามีต�าแหน่งสงูมากในตระกลูจ้าว เธอ

เลอืกของขวญัได้แล้วหรอืยัง เหมือนคุณป้าแกจะไม่ค่อยชอบเครือ่งโลหะทอง

เท่าไหร่ เธออย่าซื้อเป็นอันขาดนะ"

"เธอนสิยัเหมือนแม่ของฉันเป๊ียบ" ชูหนงิพดูตดับท "ไว้นดักนัวนัอ่ืนนะ"

กวนอวี้งงไปหมด ไม่เข้าใจที่ชูหนิงพูด "ฉันมีนิสัยยังไงล่ะ"

รอบคอบไปหมดทุกเรื่อง ทั้งระมัดระวังและเอาแต่ควบคุม

ในการวางตัวต่อตระกูลจ้าว แทบทุกคนสั่งสอนชูหนิงแบบนี้กันหมด

เธอรีบออกจากบริษัทตอนสี่โมงเย็น แล้วก็ได้รับโทรศัพท์จาก 

เฉินเยวี่ยสายแล้วสายเล่า ถามเธอเพียงแค่ว่าของขวัญแพงไหม ต้องเลือก

ของขวัญที่แพงนะ อย่าให้น่าเกลียดเกินไป อีกเดี๋ยวก็พูดก�าชับอีกว่าวันนี้

ตระกลูจ้าวรวมตวักนัแน่นขนดั บรรดาพีส่าวน้องสาวพีช่ายน้องชายจะมากนั

ครบถ้วน ถงึตอนนัน้เธอต้องท�าตวักระตอืรอืร้นอบอุ่นหน่อยล่ะ อย่าย้ิมแบบ

อมพะน�าเกินไป
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อ้อ จริงสิ และยังพูดอีกว่า "ช่วงก่อนหน้านี้พี่ใหญ่ของแกเดินทางไป

ท�างานที่ฝรั่งเศส วันนี้พอลงจากเครื่องบินก็รีบมุ่งตรงมาที่โถงจัดงานเลี้ยง

ทันที ไม่มีแม้แต่อาการเจต็แลก็ นสิยัของเขาคนนีแ้กกร็ูส้นิะ ถ้านอนหลบั 

ได้ไม่ดีจะอารมณ์เสยีมากตอนตืน่นอน เพ่ิงจะกลบัประเทศ ต้องนอนไม่พอ

แน่นอน แกอย่าไปแหย่เขาเชียวล่ะ ถ้าเขาจะว่าแก แกกป็ล่อยให้เขาพูดไป 

อย่าได้ไปต่อปากต่อค�าเดด็ขาด" ผ่านไปสกัพกัเฉินเยว่ียกง็นุงงประหลาดใจ 

"ไม่มีสัญญาณเหรอ เอ๊ะ ไม่ได้วางสายนี่นา แล้วท�าไมไม่ส่งเสียงพูด 

ฮัลโหลๆ?!"

"ได้ยินแล้ว" ชูหนิงตอบเสียงเรียบ

เฉินเยวี่ยยังพูดไม่จบ ทว่าชูหนิงกดตัดสายไปเรียบร้อยแล้ว

บังเอิญเจอไฟแดงพอดี เธอไม่ทันระวัง สมองว่างเปล่าขาวโพลน 

ไปครึ่งวินาที เท้าจึงเหยียบคันเร่งพุ่งข้ามเลนไปเสียอย่างนั้น พอมารู้ตัวใน 

ภายหลังเธอก็เหยียบเบรกอย่างแรง ท�าเอารถไปจอดแน่นิ่งอยู่บนทางเท้า

ชูหนิงตกใจจนเหงื่อท่วมเต็มหลัง

เธอสะบัดศีรษะอย่างแรง ก้มศีรษะลงแล้วหลับตาฟุบกับพวงมาลัย 

สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ เธอปวดตรงขมับในฉับพลัน ปวดจนต้องใช ้

นิ้วมือบีบกดเอาเอง พอเอาออกก็มีรอยแดงเป็นทาง

มีเสียงติ๊งจากโทรศัพท์มือถือซ่ึงวางอยู่ท่ีนั่งข้างคนขับดังข้ึน ดึงสติ

สัมปชัญญะทั้งมวลของชูหนิงกลับมาได้นิดหน่อย

เป็นเบอร์หนึ่งที่ไม่รู้จัก ส่งข้อความที่ชัดเจนสั้นกระชับมาว่า

'สวัสดีครับ ประธานหนิง ผมอิ๋งจิ่งนะครับ'

เหมือนกลัวว่าเธอจะจ�าไม่ได้ ทางนั้นจึงส่งเพิ่มเติมมาอีกข้อความ

'คนท่ีคราวก่อนถูกคุณพูดจาตอกใส่จนอยากตายคนนั้นไง (อีโมจิ 
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กระอักเลือด x3)'

อีโมจริปูมีดบังตอเสยีบเลอืดหยดติง๋ตดิกนัสามอันขจดัความหมองหม่น

เมื่อครู่นี้ไปได้ทันที ท�าให้เธอกลับมาอารมณ์ดีได้อย่างน่าประหลาด ชูหนิง

เอนตัวพิงเบาะหลังรถเบาๆ แล้วยิ้มจางๆ ตรงมุมปาก
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