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咬春饼

เหย่าชุนปิ่ ง

บุณยวีร์ มานะสุรการ แปล



"ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณ"
"จูบก่อนแล้วค่อยคุย"
"จูบเสร็จผมก็คุยไม่ได้แล้ว"
"หือ?" ชูหนิงเงยหน้าขึ้นมา งงไปชั่วขณะ
อิง๋จิง่ประคองใบหน้าของเธอ สายตาคอ่ยๆ มองต�า่ลงและดลู�า้ลกึขึน้เรือ่ยๆ 

เผยความคิดชั่วร้ายที่อยู่ในใจออกมา
"เพราะว่าจูบเสร็จก็จะมีเซ็กซ์กับคุณทันที"
ชูหนิงด่าพลางข�า "บ้าจริง"



ค�ำน�ำ
'Little Man ช่ัวโมงบินน้อยแต่มรีกัเตม็ร้อยให้คณุ' ด�ำเนนิมำถงึเล่มสดุท้ำย 

แล้ว เรือ่งรำวของ 'อิง๋จิง่' นกัศกึษำหนุม่ท่ีไม่ช�ำ่ชองในเรือ่งควำมรกัและกำรท�ำธรุกจิ 

กบันกัธรุกจิสำวอย่ำง 'ชหูนงิ' จะท�ำให้เรำได้เห็นว่ำกำรเป็นคนรกักนัไม่จ�ำเป็นต้อง

เหมือนกันหรือเท่ำเทียมกันทุกอย่ำงจริงๆ ค่ะ ท้ังสองต่ำงมีกำรปรับตัวและ

ท�ำควำมเข้ำใจ จนน�ำไปสูค่วำมรกัท่ีเตมิเตม็ซ่ึงกนัและกนัได้อย่ำงลงตวัท่ีสดุ

ส่วนในเรือ่งของกำรท�ำธรุกิจ โครงกำรของพวกเขำท่ีเริม่ต้นมำอย่ำงทุลกัทุเล 

กยั็งคงด�ำเนนิกำรเข้ำสูข้ั่นตอนต่อไป แน่นอนว่ำยังคงมอีปุสรรคเข้ำมำให้พวกเขำ 

ช่วยกนัหำทำงฝ่ำฟันไปให้ถงึจดุหมำย แต่ครัง้นีอ้ปุสรรคท่ีว่ำดนัม ี 'คนใกล้ตวั'  

เข้ำมำเกีย่วข้องซ่ึงมีผลต่อควำมรูส้กึของชูหนงิมำกทีเดยีว

เธอจะจดักำรกบัปัญหำนีอ้ย่ำงไร บทสรปุของโครงกำรน้ีจะลงเอยแบบไหน  

แล้วหนุม่สำวท่ีตกอยู่ในห้วงรกัจะ 'คลัง่รกั' กนัเพยีงใด ไปตดิตำมกนัต่อในเล่ม 

ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร
จ้ำวซี  หญิงสำวท่ีเคยคบหำกับจ้ำวหมิงชวนสมัยท่ีเธอเรียนมหำวิทยำลัย  
  อำยุน้อยกว่ำเขำห้ำปี เป็นคนเก่ง มีควำมสำมำรถ บุคลิกโดดเด่น  
  หน้ำตำดี ฐำนะร�่ำรวย มีควำมคิดเชิงเหตุผลชัดเจน มองคนและ 
  มองโลกได้อย่ำงเข้ำอกเข้ำใจ

ถังฉีเชิน  ผู้บริหำรสูงสุดควบคู่กับประธำนคณะกรรมกำรผู้บริหำรกลุ่มบริษัท 
  ตระกลูถงัแห่งเซ่ียงไฮ้ เป็นนกัปฏบัิตท่ีิลงมือท�ำจรงิ สภุำพอ่อนโยน  
  เก็บตัว บุคลิกดีมำก ไม่เผยควำมดุดันออกมำภำยนอก รูปร่ำงสูง 
  ดหูล่อเหลำสะอำดสะอ้ำน

ฉินเหมี่ยว คนรักของเฝิงจือ่หยำงท่ีแอบคบกนัมำเจด็แปดปี เลกิและคนืดกีนัมำ 
  นับครั้งไม่ถ้วน มักพ่ึงพำเฝิงจื่อหยำงอยู่เสมอ ไม่มั่นใจในตัวเอง  
  ดอู่อนแอบอบบำง แต่ถ้ำโมโหข้ึนมำกป็ำกร้ำยไม่ยอมใคร
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ไกลจากปักกิ่งหรือเปล่า

ท�าไมจู่ๆ เขาถึงไปที่นั่นล่ะ

แล้วไปศึกษาอะไรอีกล่ะเนี่ย

ในหัวสมองของชูหนงิเกดิค�ำถำมผดุข้ึนมำต่อเนือ่งเป็นชุด หลงัจำกนัน้

กถ็ำมในสิง่ท่ีเธอเป็นห่วงท่ีสดุกบัฉีอวี้

"อิ๋งจิ่งจะกลับมำเมื่อไหร่"

"ยังไม่มีค�ำยืนยันเป็นท่ีแน่นอนเลยครับพี่หนิง กรมวิทยำศำสตร์ 

และเทคโนโลยีกำรบินอยู่ใต้สงักดัของสถำบันวจิยัส่วนกลำง ข้อมลูในส่วนท่ี 

ลงรำยละเอียด ทำงหน่วยงำนข้ำงบนก็ไม่ได้บอกให้พวกผมรูห้รอกครบั"

ชูหนิงเข้ำใจแล้ว

สถำบันวิจัยส่วนกลำงนั้นเป็นหน่วยงำนท่ีข้ึนตรงกับคณะมนตรีรัฐกิจ  

พดูให้เข้ำใจง่ำยคอืวทิยำกำรทำงด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีท่ีล�ำ้หน้ำท่ีสดุ

ของประเทศจะรวมอยู่ท่ีนั่นท้ังหมด มีโครงกำรท่ีเป็นควำมลับมำกมำย  

มีท้ังแบบท่ีท�ำหลำยปี ท�ำหลำยสบิปี กระท่ังว่ำท�ำจำกรุน่สูรุ่น่ แถมยังมีเกยีรติ 

มำก มีช่ือเสยีงก้องระบือไปไกล แต่ท่ีย่ิงไปกว่ำนัน้คอืผูค้นยอมน้อมกำยยินดเีป็น 

ผูอุ้ทิศตนท�ำงำนให้

บทที่
63
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ภำยในใจชูหนิงเกิดควำมรู้สึกที่ยำกจะอธิบำยได้ทันที

ฉีอวีก้ระแอมเสยีงพดูนดิหน่อย "พ่ีหนงิ พีอ่ย่ำใส่ใจเลยนะ ข่ำวเรือ่งนี้

แจ้งมำอย่ำงกะทันหันมำกครบั บอกว่ำจะให้ไปกต้็องไปเลย อ๋ิงจิง่ยังท�ำของ

ตกหล่นไว้ต้ังเยอะ ผมยังต้องช่วยเอำไปให้เขำ พี่อย่ำโทษเขำเลยนะครับ  

กฎระเบียบท่ีนัน่เข้มงวดมำก ใช้โทรศัพท์มือถอืได้หรอืเปล่ำกยั็งไม่รูเ้ลยครบั"

"นำยก็ต้องไปด้วยเหรอ"

"ใช่ครับ วันมะรืนนี้ พวกผมแบ่งกลุ่มกันไปครับ"

ชูหนิงตั้งสติคิดใคร่ครวญ ก่อนจะถำมว่ำ "จองตั๋วเครื่องบินหรือยัง"

"จองแล้วครับ"

"งั้นนำยส่งข้อมูลมำให้ฉันหน่อย" ชูหนิงพูดอ�้ำอึ้ง ทว่ำอยู่ภำยในรถ 

เสยีงจงึฟังชัดเจนเป็นพเิศษ "ฉันจะไปกบันำยด้วย ฉันจะอยู่ข้ำงนอก ถอืเสยีว่ำ

เป็นกำรไปเท่ียวด้วย จะไม่รบกวนพวกนำยแน่นอน ได้ไหม"

กำรตดัสนิใจเช่นนีข้องชูหนงิ ถงึแม้ว่ำจะเป็นสิง่ท่ีเกดิข้ึนอย่ำงฉับพลนั 

แต่ก็ไม่ใช่กำรตดัสนิใจท่ีขำดกำรยัง้คดิ

ท่ีทัง้สองคนคบกนั ถงึตอนนีด้แูล้วไม่ค่อยจะเบำใจได้เท่ำไหร่นกั แต่เธอ 

กส็ำมำรถเผชิญหน้ำกบัตวัเขำได้อย่ำงจรงิใจ ชอบกค็อืชอบ โมโหนะ แต่ว่ำ

ไม่มทีำงขุ่นเคอืงแน่นอน เธอไม่อำจแน่ใจได้ว่ำอิง๋จิง่เองกม็มุีมมองควำมรูส้กึ 

แบบนีด้้วยหรอืเปล่ำ ดงันัน้เธอจงึท�ำได้แค่ต้องท�ำตวัเองให้ดก่ีอน

ขุนเขำอยู่สูงชัน แม่น�้ำอยู่ห่ำงไกล เป็นควำมไกลห่ำงด้ำนระยะทำง

แต่ไม่ใช่กับเรื่องของจิตใจและควำมรู้สึกที่มีต่อกันอย่ำงแน่นอน

ทว่ำกำรตัดสินใจที่กะทันหันแบบนี้ก็ยังไปชนกับเรื่องรำวอีกมำกมำย 

ช่วงนีท่ี้บรษัิทก�ำลงัยุ่ง โดยท่ัวไปแล้วท�ำงำนล่วงเวลำกันทุกวนั ชหูนงิทนแบกรบั

ควำมไม่พอใจของเว่ยฉ่ีหลนิ มอบงำนในควำมดแูลให้รองประธำนอย่ำงเท่ำๆ กนั 

เพือ่ตวัเองจะได้มีช่วงเวลำหยุดพัก

กับเรื่องงำนยังพอจะโอเคอยู่ ที่น่ำปวดหัวคือเฉินเยวี่ยผู้เป็นมำรดำ

งำนฉลองวนัเกดิอำยุครบหกสบิปีของคณุลงุคนหนึง่ในบ้ำนตระกลูจ้ำว
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ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีน่ำย�ำเกรงอย่ำงย่ิง งำนเลีย้งจดัในวนัท่ีเธอออกเดนิทำงนัน่แหละ 

เฉินเยวีย่ก�ำชับเป็นพนัเป็นหม่ืนหน บอกให้ชูหนงิต้องมำอวยพรวนัเกดิในงำน 

ตรงตำมเวลำ ผลคอืเม่ือชูหนงิบอกว่ำไปไม่ได้ เฉินเยวีย่กแ็สดงท่ำทีร้ำยกำจ

เป็นอย่ำงยิง่

"ต่อให้เรื่องใหญ่ส�ำคัญแค่ไหนแกก็ท้ิงเอำไว้ก่อนเถอะ! แกต้องไป 

งำนเลีย้งวนัเกดิของคณุลงุ"

ชูหนงิพยำยำมพดูโน้มน้ำวทุกวิถทีำง ฝืนบอกปัดอ้ำงไปว่ำต้องออกเดนิทำง

ไปท�ำงำนนอกสถำนท่ี

เฉินเยวีย่โมโหมำก เอำนิว้ชีก้ลำงหน้ำผำกของเธอ "ฉันเลีย้งลกูสำว 

แบบแกท�ำไมกนันะ ไม่ได้เป็นลกูสำวท่ีเห็นอกเห็นใจใส่ใจอะไรพ่อแม่เลย ท�ำตวั

แข็งกร้ำวกระด้ำงกระเดือ่งจรงิๆ!"

ชูหนิงยิ้มเข้ำสู้ ปล่อยให้อีกฝ่ำยพูดจำต�ำหนิไป

พดูไปพดูมำกม็แีค่ไม่กีค่�ำเดมิๆ แบบนัน้ เธอแทบจะรูบ้ทพูดของแม่

ชัดเจนหมดแล้ว

เมื่อเฉินเยวี่ยด่ำจนพอก็หยุดพักหำยใจสักพัก "จริงสิ" ก่อนจะนึก 

เรือ่งส�ำคัญเรือ่งหนึง่ข้ึนมำได้ "แกรูไ้หมว่ำจือ่หยำงไปประเทศฝรัง่เศส"

ชูหนิงแสร้งท�ำเป็นประหลำดใจ "เอ๋? เรื่องเกิดข้ึนตอนไหนน่ะ หนู 

ไม่รูเ้รือ่งเลยนะ"

"ไปเป็นอำทิตย์แล้ว ว่ำกันว่ำทะเลำะกันรุนแรงกับแฟนใหม่ของเขำ  

เลยหลบไปอยูเ่งยีบๆ" กล่ำวถงึตรงนีเ้ฉินเยวีย่กท็�ำหน้ำตำผ่อนคลำยลงเลก็น้อย 

กล่ำวด้วยอำรมณ์ท่ีอยำกจะลองพูดดูสักหน่อย "ผู้หญิงคนนั้นก็รำวีไม่เลิก 

เหมอืนว่ำยังจะไปตำมดกัตวัเขำท่ีบรษัิทด้วยนะ ดจูะเกนิไปแล้ว นี ่ แกน่ะ  

ใส่ใจไว้หน่อยเถอะ อย่ำท�ำเป็นเฉยไม่รูเ้รือ่งรูร้ำวเลย"

ชูหนงิหัวเรำะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกจรงิๆ "หนูไปย่ัวอำรมณ์แม่ตรงไหน 

อีกล่ะ"

เฉินเยวีย่ผดิหวงัท่ีพดูไปแล้วไม่เป็นดัง่ใจ ช้ีท่ีลกูสำวพร้อมกบัเอ่ยอย่ำง
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ร้อนรน "มคีวำมเป็นไปได้สงูมำกท่ีพวกแกสองคนจะกลบัมำคบกนั อำรมณ์สนกุ

แค่ช่ัวครำวของผูช้ำยน่ะเป็นแค่กำรอยำกลิม้ลองในสิง่แปลกใหม่เท่ำนัน้แหละ  

ถ้ำจะแต่งงำนกนัจรงิๆ กยั็งจะต้องหำคนท่ีสำมำรถสนบัสนนุครอบครวัวงศ์ตระกลู

ได้"

"หยุดเลยๆ" ชูหนงิแทบอยำกจะกลอกตำมองบนใส่ "อำชำดไีม่หวนกลบัไป

กนิหญ้ำเดมิ* แม่เข้ำใจหรอืเปล่ำเนีย่! เขำไม่ได้ต้องกำรหนแูล้ว ยังจะตำมตอแย

ไม่เลิกรำไปท�ำไมล่ะ ไปให้คนเขำย�่ำยี แม่ หนูพูดแค่นี้เลยนะ หนูไม่ใช ่

คนท่ีจะท�ำเรือ่งแบบนี้ได้หรอก!"

"ยำยเดก็คนนี ้ท�ำไมให้ตำยยังไงกพู็ดไม่รูฟั้งนะ!" เฉินเยวีย่นัง่ลงบนโซฟำ 

ซ้อนขำนัง่ไขว่ห้ำง เชิดคำงข้ึนสงูเหมือนรปูป้ันสตรผีูส้งูศกัดิ ์ดทู่ำทำงโกรธจรงิๆ

ในครัง้นีชู้หนงิไม่คิดจะยอมท�ำตำมสตรสีงูศกัดิค์นนีอ้กีแล้ว เธอเลกิคิว้ 

ไม่มีทีท่ำยอมถอยแม้แต่น้อย

"หนูเองก็ไม่มีทำงที่จะไม่มีแฟนคนใหม่ไปตลอดหรอก"

เฉินเยวี่ยชะงัก หันมำมองเธอ

"จะอ้วนจะผอม จะแก่หรือจะเด็ก จะอำยุมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำหนู 

ท้ังหมดขึน้อยูก่บัควำมพอใจของหน ู ถ้ำแม่ดูแล้วขัดตำกห็ำผ้ำมำปิดตำเอำไว้

ไม่ต้องด ูถงึตอนนัน้หนูไม่อยำกจะได้ยินค�ำพูดจำเพ้อเจ้อไร้เหตผุลจำกแม่อีก"

พูดจบชูหนิงก็หยิบกระเป๋ำออกไป

แบบนี้ก็ถือว่ำเป็นกำรฉีดวัคซีนกันไว้ก่อนหนึ่งเข็ม เฮ้อ! โล่งใจละ

เมื่อจัดกำรเรื่องทุกอย่ำงเสร็จสิ้นแล้วก็รอออกเดินทำง

ทว่ำสิง่ท่ีคำดไม่ถงึคอืเกดิกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงฉับพลนัจำกทำงฝ่ังฉีอวี้

ขณะท่ีได้รับโทรศัพท์ของเขำ ชูหนิงก�ำลังจัดเตรียมสัมภำระอยู่ท่ี

อพำร์ตเมนต์

ฉีอวีพ้ดูอย่ำงรูส้กึอึดอดัมำก "พีห่นงิครบั ต้องขอโทษจรงิๆ ครบั ทำงนัน้

* อำชำดไีม่หวนกลบัไปกนิหญ้ำเดมิ เปรยีบเปรยถงึคนท่ีได้ตดัสนิใจสิง่ใดแล้ว ย่อมไม่มทีำงหวนกลบัไปจมอยู่ในสิง่เดมิ  

หรอืหนทำงเดมิๆ ท่ีเคยประสบ
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แจ้งมำกะทันหันว่ำผมต้องออกเดนิทำงข้ึนเครือ่งบินในอีกสองช่ัวโมง"

ข่ำวนี้ท�ำเอำชูหนิงเป็นงง "นำยจะไปวันนี้เลยเหรอ"

ฉีอวีอ้ธบิำยอย่ำงรวดเรว็ ฟังออกว่ำรูส้กึผดิจรงิๆ สดุท้ำยเขำกพู็ดว่ำ  

"พีห่นงิ หรอืว่ำคณุจะยกเลกิกำรเดนิทำงไหมครบั ถ้ำมเีพ่ือนร่วมเดนิทำง 

ยังพอว่ำ ตอนนีเ้หลอืคณุแค่คนเดยีวแล้ว ไม่ค่อยเหมำะเท่ำไหร่เลยครบั"

ชูหนงิหำยใจเข้ำออกลกึๆ กดกระเป๋ำเดนิทำงด้วยมือข้ำงเดยีวแล้วพดูว่ำ 

"ไม่เป็นไร ฉันไปเองได้"

ฉีอวียั้งพดูโน้มน้ำวอกีหน่อย "ท่ีนัน่ไกลมำกนะครบั ลงจำกเครือ่งบินแล้ว 

ยังต้องต่อรถอกี อยู่บนท่ีรำบสงูชิงไห่-ทิเบต อกีท้ังระดบัควำมสงูเหนอืน�ำ้ทะเล 

ยังสงูมำกด้วย ร่ำงกำยคณุทนรบัไม่ไหวหรอกนะครบั"

เธอยงัคงพดูค�ำเดมิ "ไม่เป็นไร" ชหูนงิพดูด้วยน�ำ้เสยีงสงบนิง่ "ขอบคณุ 

ท่ีเตือนนะ ฉันจะระวงัไว้"

ถึงขนำดนี้แล้ว พูดเกลี้ยกล่อมอีกก็ไม่มีประโยชน์

ฉีอวี้ครุ่นคิดอย่ำงละเอียด เปี่ยมไปด้วยควำมกังวลและไม่ไว้วำงใจ  

"งัน้กเ็อำเถอะครบั พีห่นงิ ถ้ำคณุมปัีญหำอะไรระหว่ำงกำรเดนิทำง โทรศพัท์ 

หำผมนะครบั ผมจะได้เจอกบัอ๋ิงจิง่ในคนืนี ้ ผมจะบอกให้เขำรูแ้น่นอนครบั  

จะให้เขำมำรบัคณุท่ีคงัติง้"

ชูหนิงเป็นตัวของตัวเองเสียจนเคยชิน เธอพูดโดยไม่ได้สนใจและ 

ให้ควำมส�ำคญัอะไรขนำดนัน้ "เขำยุ่งนีน่ำ ฉันไปคนเดยีวได้ อย่ำสร้ำงปัญหำ 

ยุ่งยำกให้เขำเลย"

ครัน้วำงสำยโทรศพัท์ ฉีอวีก้ส่็งข้อควำมมำอย่ำงรวดเรว็ เป็นรำยละเอียด 

ท่ีอยู ่ เส้นทำงกำรต่อรถ กระท่ังสำยด่วนขอควำมช่วยเหลอืของรฐับำลท้องถิน่  

เขำใส่ใจรำยละเอียดในทุกเรือ่งไม่ว่ำเรือ่งเลก็เรือ่งใหญ่

ชูหนิงเซฟพวกมันไว้ทีละอันก่อนจะตอบว่ำ 'ขอบคุณค่ะ'

วันต่อมำชูหนิงบินจำกปักกิ่งไปยังคังติ้ง และจำกคังติ้งไปยังตันปำ 
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ต้องอำศยัรถยนต์ส่วนตวัของคนอ่ืนไปเอง

ตอนที่ชูหนิงลงจำกเครื่องบินเป็นช่วงกลำงวันตอนเที่ยงครึ่ง

ทำงตะวันตกของเสฉวนอุณหภูมิต�่ำกว่ำสถำนท่ีท่ัวไป อยู่ท่ีปักกิ่ง 

ยังสำมำรถใส่เสือ้แขนสัน้ได้ ทว่ำพอมำถงึท่ีนี ่ ขนำดสวมเสือ้โค้ตหนึง่ตวัแล้ว 

ยังเอำไม่ค่อยอยู่ ชูหนงิโทรศพัท์หำอิง๋จิง่ก่อน แต่กพ็บว่ำปิดเครือ่งเหมือนเดมิ  

เธอโทรศพัท์หำฉีอวีอี้กที...แปลกแฮะ กปิ็ดเครือ่งเหมือนกนั

ช่างเถอะ ไปปักหลักที่ใกล้ๆ กับจุดหมายปลายทางก่อนแล้วกัน

จำกคงัติง้ไปตนัปำยงัต้องใช้ระยะเวลำรำวสีถ่งึห้ำช่ัวโมง ทว่ำมีรถยนต์ส่วนตวั

ท่ีคอยรบัคนเยอะมำก ท้ังหมดล้วนเป็นรถครอบครวัท่ีออพช่ันต�ำ่รำคำรำว 

ห้ำหกหมืน่ ผูช้ำยในท้องถิน่สผีวิด�ำคล�ำ้เรยีกแขกด้วยค�ำพดูท่ีตดิส�ำเนยีงพ้ืนถิน่ 

เดนิชนกนัไปมำ ใจร้อนเร่งรบี พดูจำฟังไม่ได้ศพัท์เลก็น้อย

ชูหนิงที่มำแค่คนเดียวย่อมกลำยเป็นเป้ำหมำยที่ถูก 'แย่งชิง'

เธอเป็นคนสวยที่บุคลิกเฉยชำ ทั้งยังท่ำทำงขึงขังไม่พูดไม่จำ ไร้ซึ่ง 

รอยย้ิม ขู่จนเจ้ำของรถพำกันถอยหนีไปไม่น้อย สุดท้ำยเธอสังเกตดู 

อย่ำงละเอียดรอบหนึง่ แล้วกเ็ลอืกคนขับรถท่ีดทู่ำทำงค่อนข้ำงซ่ือสตัย์

ท่ีส�ำคญัคอืรถของเขำเป็นรถออฟโรดขนำดเลก็ แข็งแรงกว่ำคนัอ่ืนมำก

ชูหนงิบอกท่ีอยู่ให้เขำรู้ และเสนอรำคำท่ีหนึง่พนัสอง เป็นอันตกลงกนัได้

คนขับรถหนวดเครำเฟ้ิมท้ังใบหน้ำ ท่ำทำงท่ึมๆ ซือ่ๆ ไม่คดิเลยว่ำ 

จะพดูมำกตลอดทำง แต่ภำษำจนีกลำงของเขำไม่ตรงตำมเกณฑ์ พดูผสมปนกนั 

กบัส�ำเนยีงท้องถิน่ เสยีงพดูบลำๆ ดงัอ้ืออึงไปหมด

ตอนแรกชูหนงิยังตัง้ใจฟังได้ ทว่ำฟังไปได้ครึง่ช่ัวโมงเธอกร็ูส้กึเพลยี  

เอำมอืก่ำยหน้ำผำกและหันไปมองดทิูวทัศน์ด้ำนนอก

เส้นทำงไปตนัปำช่ำงยำกล�ำบำก มีท้ังหลมุบ่อ พืน้ท่ีภเูขำ และโค้งหักศอก

หลงัผ่ำนช่วงถนนจย่ำเหม่ิงมำ โดยท่ัวไปแล้วจะไม่มีสญัญำณโทรศพัท์มอืถอื

ในท่ีรำบสงูและเทือกเขำ ท้องฟ้ำมดืลงก่อนเวลำ เพิง่จะผ่ำนห้ำโมงเย็น  

สท้ีองฟ้ำกเ็ข้มขึน้ทันตำเห็น
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จู่ๆ คนขับรถหนวดเฟิ้มก็หยุดพูด

ฟำกฟ้ำท่ีโล่งกว้ำง ทุ่งท่ีรำบอันกว้ำงใหญ่ไพศำล เหมือนผ้ำม่ำนผนืมหึมำ

ท่ีปกคลมุกดดนัจติใจท�ำให้คนเกดิควำมรูส้กึหวำดหว่ันพรัน่ใจ ชูหนงิเครยีดกงัวล

เลก็น้อย โดยเฉพำะยำมท่ีรถก�ำลงักระเด้งโคลงเคลงแล้วจู่ๆ กช็ะลอควำมเรว็ลง

ทันที เธอนกึว่ำคนขับรถจะจอดรถ

"..."

พอผ่ำนไปสองนำทีรถก็หยุดจริงๆ

ชูหนิงระวังตัวขึ้นมำทันที ขยับไปข้ำงประตูด้วยสัญชำตญำณ

รถคันนี้รับลูกค้ำมำยำวนำนเป็นปีๆ มีกลิ่นตุๆ ข้ำวของพะรุงพะรัง 

วำงอยู่ด้ำนหลงัเก้ำอ้ี แถมยังมกีระดูกแกะสองช้ินด้วย แล้วคนขับรถหนวดเฟ้ิม 

กหั็นหน้ำกลบัมำจ้องมองชูหนงิ

ชูหนิงรู้สึกอึดอัด จับกระเป๋ำไว้แน่น

คนขับรถพลนัย้ิมทันที ปรำกฏริว้รอยบนใบหน้ำท่ียับย่นสองเส้นออกมำ 

ให้เห็น

ชูหนิงคิดในใจ จบเห่แล้วงานนี้

รอบบริเวณเป็นภูเขำทั้งนั้น จะหนีก็ไม่มีที่ให้หนีไปไหนได้เลย

"ลงจำกรถซะ" คนขับรถพูด

สำยตำชูหนงิคมกรบิเหมือนคมมีด จ้องมองเขำด้วยสหีน้ำท่ีเห้ียมโหด

คนขับรถหนวดเฟ้ิมไม่พอใจเป็นอย่ำงมำก พดูซ�ำ้อกีครัง้ว่ำ "ลงจำกรถเซ่!!"

ชูหนิงรูส้กึกลวัจรงิๆ จะชิงทรพัย์หรอืจะฆ่าแกง หรอืว่ามเีจตนาช่ัวร้าย 

อย่างอืน่นะ? เธอมองดโูทรศพัท์มือถอื...ไร้ซ่ึงสญัญำณ สดุท้ำยพลนัตดัสนิใจว่ำ 

จะเอำสำยโซ่ท่ีอยู่บนกระเป๋ำใช้เป็นอำวุธไปก่อน ถ้ำเขำกล้ำมำแตะเธอก็จะ 

อำศยัจงัหวะรัง้คอเอำไว้ท�ำให้เขำคอหักตำยก่อนเลยคอยด!ู

คนขับรถหนวดเฟ้ิมหมดควำมอดทน แล้วกร็ะเบิดอำรมณ์แผดเสยีงค�ำรำม 

"ยำงรถระเบิดแล้ว!! ลงมำเข็นรถส!ิ!"

ชูหนิงเป็นงง "เอ๋?"
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คนขับรถหนวดเฟ้ิมกลอกตำใส่อย่ำงเอือมระอำสดุๆ คล้ำยกบัก�ำลงัพดูว่ำ 

'เธอเป็นอหิยังหว่ำ'

มีหินปลำยแหลมเสยีบอยู่ท่ีล้อหลงัด้ำนซ้ำย คนขับรถขับผ่ำนเส้นทำงน้ี 

มำตลอดท้ังปี เป่ียมไปด้วยประสบกำรณ์ในกำรขับข่ี ตอนท่ีขับอยู่รบัรูไ้ด้ถงึ

ควำมผดิปกติ และแน่นอนว่ำยำงรถรัว่อย่ำงท่ีคำดไว้จรงิๆ

คนขับรถหนวดเฟิ้มตรวจสอบดูรอบหนึ่ง ก่อนจะบอกกับชูหนิงด้วย

ส�ำเนยีงภำษำจนีกลำงท่ีแปร่งๆ ว่ำ "ตดิอยู่ในหลมุ เปลีย่นยำงส�ำรองไม่ได้ 

ต้องเข็นมันไปท่ีพืน้รำบก่อน"

เขำชี้นิ้วไปตรงที่ที่ห่ำงออกไปอีกห้ำสิบเมตร

แล้วจะท�ำไงได้...เข็นไงล่ะ!

วันนี้เธอคิดว่ำจะได้เจออิ๋งจิ่ง ก็เลยค่อนข้ำงแต่งตัวมำอย่ำงพิถีพิถัน 

อำกำศไมไ่ด้ร้อนจงึใส่กระโปรงยำว รองเท้ำกเ็ป็นแบบส้นสงูนดิหน่อย

ท่ีนีส่ภำพพืน้ท่ีเป็นแบบตะปุ่มตะป�ำ่ เตม็ไปด้วยหลมุบ่อ ฮ่า สดุๆ ไปเลย!

ว่ำแล้วก็ลองเข็นท้ำยรถกับตำคนขับรถหนวดเฟิ้มดูก่อน อา ตายๆ  

ไม่ขยับเขย้ือนเลยสกันดิ

ไม่รูว่้ำไม่ได้ล้ำงรถคนัน้ีมำกีร้่อยปีแล้ว เสือ้ผ้ำเธอถูไถจนเปรอะเป้ือน

เตม็ไปด้วยฝุน่

ชูหนงิไม่มทีำงเลอืก จ�ำต้องถอดรองเท้ำส้นสงู พบัแขนเสือ้ข้ึน ท้ังไม่ชอบ

ท่ีกระโปรงยำวเกะกะกเ็ลยผกูมัดเป็นปมไว้ระดบัน่องทันที

เธอเหยียบย่ำงลงไปในดนิโคลน เท้ำจมลงไปลกึมำก ในใจชูหนงิคอื 

สตหิลดุไปแล้ว คนขับรถหนวดเฟ้ิมพดูปลกุขวญัเสยีงดงัสนัน่

"หนึ่ง สอง สำม สุดแรงเลย!!"

ชูหนิงออกแรงเต็มที่แล้ว แต่รถก็ยังคงไม่ขยับเขยื้อน

ท�ำซ�ำ้อยู่สีห้่ำครัง้ ขณะท่ีเธอหมดแรงแล้วจรงิๆ และตดัสนิใจท่ีจะแอบอู้

นัน้...

รถก็ขยับแล้ว!
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ตำคนขับรถหนวดเฟ้ิมเป็นคนถกึ ส่งเสยีงฮ่ึยๆ พยำยำมเข็นต่อไปให้เสรจ็

ในรวดเดียว

ชูหนงิไม่ทันจะรูต้วักล้็มไปข้ำงหน้ำพร้อมกบัรถท่ีเคลือ่นไป หล่นลงไป

กองกบัพ้ืนท้ังตวั

ดินโคลนท่ีเปรอะเปื้อนเหมือนกับก้อนอึท�ำให้สภำพเธอกลำยเป็น

ช็อกโกแลต

ตายแล้ว!!

ในละแวกใกล้เคียงหมู่บ้ำนทิเบต

ณ ท่ีรำบสงูแห่งหนึง่มีกำรคุม้กนัท่ีแน่นหนำ ทำงซ้ำยเป็นพืน้ท่ีทดลอง 

ทำงขวำเป็นห้องปฏิบัติกำร ก�ำแพงขำวเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสร้ำงด้วย 

ก้อนอิฐ บนหลงัคำมีเสำธงตัง้ตรงหนึง่เสำ

ธงชำติจีนโบกพลิ้วปลิวไสว

สองทุ่มสิบนำที เสียงเชียร์และเสียงปรบมือดังแว่วมำจำกห้องทำง 

ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของช้ันสำม เป็นงำนฉลองควำมพงึพอใจท่ีมีต่อผลลพัธ์ 

ของควำมขยนับำกบ่ันศกึษำค้นคว้ำอย่ำงหนกัในหลำยวนัน้ี จนสำมำรถพิชิต 

จดุเช่ือมต่อบำงจดุของกำรศกึษำวจิยัอิสระด้วยตนเองได้ส�ำเรจ็ ทุกคนดีใจ 

กนัหมด

อ๋ิงจิง่วิง่ตะบึงออกมำจำกห้องปฏบัิตกิำร เป็นคนแรกท่ีข้ึนไปฝ่ำยธรุกำร

เพือ่เอำโทรศพัท์มือถอืของตวัเองกลบัมำ

ผู้รบัผิดชอบของฝ่ำยธรุกำรแซ่เหรนิ อำยสุำมสบิกว่ำปี เป็นคนท่ีท�ำงำน

คล่องแคล่วขยันขันแข็งในฐำนวจิยั เห็นใครกย้ิ็มตำหยีให้ทุกคน

"โอ้ เสี่ยวจิ่ง คนแรกเลยนะ นี่ มือถืออยู่ตรงนี้"

อิ๋งจิ่งเหมือนกับได้ถือทองค�ำ "ขอบคุณครับๆ!"

พี่เหรินพูดหยอก "ติดต่อแฟนเหรอ"

อ๋ิงจิง่พยกัหน้ำรำวกบัเป็นไก่จกิข้ำวสำร และเปิดโทรศพัท์มือถอือย่ำงว่องไว
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ระหว่ำงท่ีรอก็ได้ยินพี่เหรินหัวเรำะพูดจำปลงๆ "เฮ้อ มำท่ีฐำนวิจัย 

กแ็บบนีแ้หละนะ ในองค์กรมกีฎเกณฑ์ ระเบียบวินยัเคร่งครดัชัดเจน แล้ว 

สิง่ท่ีพวกเธอท�ำกย็งัเป็นเรือ่งท่ีพเิศษมำกด้วย พฒันำก้ำวหน้ำข้ึนไปเรือ่ยๆ 

แต่ละระดบัล้วนแตกต่ำงกนั ดงันัน้กฎระเบียบเหล่ำนีเ้ป็นเรือ่งท่ีช่วยไม่ได้เลย  

เป็นคนผูน้้อยกร็บัภำระมำกหน่อย"

"ไม่เป็นไรครบั ท่ีผมได้มำศกึษำกเ็ป็นเกยีรตมิำกแล้วครบั" อิง๋จิง่เอ่ยค�ำพดู

อย่ำงสภุำพ และท�ำให้คนรูส้กึผ่อนคลำยสบำยใจ โทรศพัท์มอืถอืเปิดเครือ่งช้ำ  

เขำจิม้ท่ีหน้ำจอตลอดเวลำ

"ทำงกรมสนใจกำรแข่งขันของพวกนำยมำกเลย นำยเจ๋งมำกนะ  

เจ้ำหนเูสีย่วจิง่ อนำคตสดใสรุง่โรจน์แน่นอน"

"คณุชมกนัเกนิไปแล้วล่ะครบั พวกคณุต่ำงหำกท่ีเป็นบุคคลเสำหลกั"

โทรศพัท์มือถอืเปิดเครือ่งแล้ว เครือ่งสัน่จนมือชำอยู่ช่ัวขณะ ข้อควำม

แจ้งเตือนเข้ำมำสำรพัด ท้ังข้อควำมท่ีไม่ได้อ่ำน โทรศัพท์ท่ีไม่ได้รับสำย  

ของชหูนงิสีส่ำย ฉีอว้ีสำมสำย อ๋ิงจิง่รบีโทรกลบัไปท่ีเบอร์ของชูหนงิ

"ขอโทษค่ะ หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้"

เขำโทรหำฉีอวี้อีกครั้งอย่ำงไม่มีลังเล

ฉีอวีแ้ทบจะรบัสำยในไม่กีว่นิำที "เสีย่วจิง่! นำยเจอกบัพีห่นงิหรอืยัง!"

อิ๋งจิ่งงุนงง "นำยพูดอะไรน่ะ"

"เวร!" น้อยนกัท่ีจะเห็นฉีอวีแ้สดงอำรมณ์รนุแรงขนำดนี ้ ร้อนรนย่ิงกว่ำ 

มดบนกระทะร้อน* "เดิมทีฉันนดักับพีห่นงิไว้ก่อนหน้ำท่ีจะมำแล้วนะ ตอนหลงั

เลือ่นก�ำหนดกำรเดินทำงของฉันมำล่วงหน้ำก่อน เพือ่ให้ฉันมำฟังกำรอบรม

ท่ีเฉิงตู บ้ำเอ๊ย ฉันไม่ได้รบัสำยพีห่นงิ พอโทรไปอกีทีก็โทรไม่ตดิ!"

อ๋ิงจิง่พลนัหนกัใจทันที ควำมกลวัแผ่ซ่ำน "นำยรูไ้หมว่ำเท่ียวบินของเธอ

รอบกี่โมง"

"ฉันค้นหำรอบเท่ียวบินแล้ว ไม่มตีอนค�ำ่นะ น่ำจะถงึต้ังแต่ตอนกลำงวนัแล้ว"

* มดบนกระทะร้อน เปรียบเปรยถึงภำวะอำรมณ์ที่ร้อนรนใจมำก กระสับกระส่ำยจนอยู่ไม่ติดที่
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ตอนนี้เป็นเวลำสองทุ่มครึ่ง

อิ๋งจิ่งเงียบไปเล็กน้อย ไม่เอ่ยค�ำพูดจำ

หลงัจำกผ่ำนไปสำมวนิำที เขำพลนัหันหลงักลบั วิง่ออกไปข้ำงนอกทันที

เดก็หนุม่ออกแรงวิง่เตม็เหนีย่วแบบไม่คดิชีวติ ท�ำเอำพ่ีเหรนิท่ีอยู่ข้ำงหลงั

ตกใจ เห็นสภำพเขำผดิปกตกิคิ็ดในใจ แย่ละ คงจะเกดิเรือ่งบางอย่างข้ึนแน่

"เสี่ยวจิ่ง! เสี่ยวจิ่ง!" พี่เหรินตำมเขำไป "ถ้ำมีปัญหำบอกกับฉันสิ"

เสียงที่สุขุมนี้เรียกสติอิ๋งจิ่งกลับมำได้นิดหน่อย

ในเขตพืน้ท่ีรำบสงู ตอนกลำงคนืยังจะต้องใส่เสือ้คลมุตวันอกท่ีหนำๆ แต่

ในตอนนีเ้ขำเหงือ่ออกท่วมเตม็หลงั จบัมอืของพีเ่หรนิเอำไว้และพดูจำตดิขดั

เสยีงสัน่เครอื

"เพือ่นผมคนหนึง่มำจำกปักกิง่เพือ่มำหำผม ถงึท่ีคงัติง้เมือ่ตอนกลำงวนั 

ตอนนีผ้มยังตดิต่อเธอไม่ได้เลยครบั"

พีเ่หรนิเองกข็มวดคิว้เช่นกนั ครัน้คดิใคร่ครวญอย่ำงละเอียดกแ็อบรูส้กึว่ำ

คงแย่แล้วล่ะ

ระยะทำงห่ำงไกล ท้ังสถำนท่ีกส็งูชัน จะไม่เป็นกำรทรมำทรกรรมเธอเหรอ

เขำกดไหล่ของอ๋ิงจ่ิงและพดูปลอบใจ "นำยอย่ำลกุลีล้กุลน อย่ำตืน่ตระหนก 

ฉันจะส่งรถขับย้อนสวนทำงกลบัไปหำเดีย๋วนีเ้ลย ไม่แน่ว่ำรถอำจจะเสยีอยู่

ระหว่ำงทำง หรอืไม่กบ็ำงทีเพ่ือนของนำยอำจจะยังไม่ได้มำ อำจพักผ่อนอยู่

ท่ีตัวอ�ำเภอก็ได้"

ขณะเตรยีมจะด�ำเนนิกำร โทรศพัท์ของพีเ่หรนิกด็งัข้ึน เขำฟังเพยีงไม่กีค่�ำ

ตำกพ็ลนัเป็นประกำย มองมำทำงอ๋ิงจิง่

"มีคนมำหำนำยที่ประตูทำงเข้ำ"

ยังไม่ทันจะพูดจบ อิ๋งจิ่งก็วิ่งทะยำนออกไปแล้ว

พีเ่หรนิตะลงึตำค้ำงพูดไม่ออก "โอ้โห! เจ้ำหนคูนน้ีเคยฝึกวชิำฝีเท้ำย่อง 

จรดคลืน่* สนิะ"

* ฝีเท้ำย่องจรดคลื่น ท่ำวิชำกังฟูที่เคลื่อนไหวขยับฝีเท้ำว่องไวปำนใช้ปลำยเท้ำจรดลงเบำๆ บนคลื่นผิวน�้ำ
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ข้ำงนอกฐำนวิจัย

"กรุณำรอสักครู่นะครับ" ทหำรประจ�ำกำรท่ีเฝ้ำป้อมยำมท�ำหน้ำท่ี 

อย่ำงเคร่งครดัเตม็ท่ี หลงัรำยงำนทำงโทรศพัท์แล้วกช้ี็ท่ีรมิก�ำแพงพลำงพดูกบั 

ชูหนงิว่ำ "คณุยืนตรงนัน้สคิรบั สำมำรถบังลมได้นดิหน่อยนะครบั"

ชูหนงิถกูทรมำทรกรรมจนปรำศจำกควำมรูส้กึใดๆ ท้ังเนือ้ท้ังตวัอยู่ใน

สภำพท่ีเลือ่นลอยโหวงกลวง

คนขับรถหนวดเฟิ้มเองก็เป็นคนท่ีซ่ือสัตย์จริงใจ เดิมทีตกลงกันไว้ 

แค่ไปส่งท่ีตัวอ�ำเภอเพื่อหำโรงแรมส�ำหรับพักอำศัยก่อนเท่ำนั้น หลังผ่ำน 

กำรร่วมมือร่วมแรงเข็นรถแล้ว ช่องว่ำงระหว่ำงสองคนกล็ดน้อยลง กำรเดนิทำง 

ในช่วงครึ่งท้ำยก็เลยพูดคุยเรื่อยเปื่อยแก้เบ่ือกันได้ ทันทีท่ีได้ยินว่ำชูหนิง 

มำหำแฟนเท่ำนัน้แหละ โอ้โห! ตืน่ตวัขึน้มำเชียว จะต้องไปส่งให้ถงึท่ีหมำย

ให้ได้ และยังเอำแต่พดูบ่นตลอดเวลำ 

'ห่ำงไกลพันลี้บุพเพโยงใยด้วยดำ้ยแดง แม้นแม่น�้ำหมื่นสำยขุนเขำ 

นบัพันกัน้ห่ำงแต่มีชะตำวำสนำต้องกนั'

สถำนท่ีแห่งนีผู้ค้นเรยีบง่ำย ซ่ือๆ จรงิใจ และมีควำมน่ำสนใจเป็นพเิศษ

กเ็ป็นแบบนีแ้หละ รถท่ีสภำพเหมือนเศษเหลก็บุโรท่ังพำชูหนงิมำส่ง

บทที่
64
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ถงึท่ีนีจ่นได้

ณ ฐำนปฏิบัติกำรห้องทดลองดำ้นกำรบินของสถำบันวิจัยส่วนกลำง 

ในตันปำ

สภำพถนนเป็นหลุมบ่อท�ำให้รถโคลงเคลงตลอดเส้นทำง ชูหนิง 

มีกลิ่นเหม็นห่ึงท้ังตัว ผมเผ้ำรุงรัง กระโปรงฉีกขำด เสื้อสเว็ตเตอร์สีขำว 

เปรอะสีด�ำเทำเป็นกลุ่มก้อนเหมือนกับอุจจำระ รองเท้ำส้นสูงท่ีใส่ก็เป็น 

ส้นแบนรำบ และเหมือนจะมีรอยแตกหักท่ีส้นด้ำนหลงัของข้ำงซ้ำยด้วย

เธออยำกจะแต่งหน้ำเพิ่มสักหน่อย ทันทีท่ีหยิบกระจกออกมำส่องด ู

กช็็อกกบัสภำพผบ้ีำของตวัเอง

ชูหนงิรูส้กึว่ำถ้ำตอนนีจ้ดุบุหรีส่กัมวนหนึง่ สภำพคงเหมอืนคนจรจดั 

ท่ีร่อนเร่พเนจรไปท่ัวหล้ำแน่ๆ

ว่ำแล้วกเ็ห็นเงำคนวิง่บ่ึงมำจำกในฐำนวจิยั จำกเงำเลก็ๆ กลำยเป็นใหญ่ 

จำกท่ีไกลๆ จนมำใกล้

ชูหนิงรู้สึกเสียใจ เสียใจที่ไล่ตำมสำมีมำถึงแถบเสฉวนทิเบต

ท่ำทีแสดงออกของอ๋ิงจิง่ร้อนรนเป็นอย่ำงมำก เขำวิง่ลงบันได วิง่ผ่ำน

ธงชำต ิสำยตำกวำดมองไปรอบๆ โดยมรีัว้ไม้กัน้ สดุท้ำยกห็ยุดหอบหำยใจแฮกๆ 

สำยตำจ้องมองท่ีมุมก�ำแพง

ชูหนงิเหนด็เหนือ่ยเกนิไป ก�ำลงันัง่ยองๆ อยู่ตรงนัน้ เธอขดตวัเลก็น้อย 

แหงนศรีษะขึน้มำมองเขำอย่ำงยำกท่ีจะอธบิำยเป็นค�ำพดูได้

หลงัจำกสงครำมเย็นท่ีนิง่เงยีบไม่พูดคุยกนั นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีท้ังสองคน

ได้เจอหน้ำ

อ๋ิงจิ่งพุ่งเข้ำไปพยุงแขนของเธอมองดูตั้งแต่บนจรดล่ำง ถำมด้วย 

ควำมร้อนรน "ไม่เป็นไรใช่ไหม ไม่ได้บำดเจบ็ใช่ไหม ไม่สบำยตรงไหนหรอืเปล่ำ 

คุณมำท่ีนีท่�ำไม?!"

เขำพูดด้วยควำมร้อนใจและเป็นห่วงแท้ๆ แต่ชูหนงิในตอนนีท่ี้แทบจะ

สตแิตกอยู่รอมร่อฟังแล้วกเ็หมือนเป็นค�ำถำมในเชิงท่ีไม่ค่อยพอใจเธอเท่ำไหร่นกั
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ควำมน้อยใจท่ีมีติดต่อกันมำหลำยวันพลันท่วมท้นในควำมรู้สึกทันที 

ชูหนิงปัดมือของเขำออก เบือนหน้ำหนีแล้วพูดเสียงเรียบเฉย

"ฉันมำเท่ียวไม่ได้หรอืไง นัง่รถบัสกลุม่ทัวร์ท่องเท่ียวมำไม่ได้หรอืไง"

อ๋ิงจิง่ได้ยินแล้วกด็ใีจ แถมยังให้ควำมร่วมมือดมีำก หันไปพูดกบัคนขับรถ

หนวดเฟ้ิมท่ีอยู่ข้ำงๆ

"พีค่นขับรถครบั ล�ำบำกพีแ่ล้วล่ะครบั รถบัสหรหูรำสมค�ำเล่ำลอืเลย"

คนขับรถหนวดเฟ้ิมหัวเรำะเสยีงทุ้มนดิหน่อย ข�ำฮ่ำๆๆ แบบหยุดไม่ได้

ชูหนงิก้มศรีษะ สำยตำมองต�ำ่ลงมำ เอำนิว้มอืบีบกระเป๋ำของตวัเองแน่น

อ๋ิงจิง่พลนัรูส้กึไม่สบำยใจ เอ่ยเสยีงทุ้มถำมเธออย่ำงอ่อนโยน "หนงิเอ๋อร์..."

ชูหนงิไม่อำจฝืนกลัน้ได้อกีแล้ว เธอร้องไห้ หยำดน�ำ้ตำไหลลงมำสองหยด

อ๋ิงจิ่งเอ้ือมมือออกไปคว้ำหญิงสำวเข้ำมำกอดไว้ในอ้อมอก ลูบ 

ตรงท้ำยทอยของเธอ คนท่ีอยู่ในอ้อมกอดรปูร่ำงบอบบำง ก�ำลงัซุกศรีษะอยู่ 

ตรงหน้ำอกของเขำ เธออดกลัน้เอำไว้ ฝืนข่มไม่ให้ส่งเสยีงร้องไห้ออกมำ แต่

ไหล่ของเธอท่ีสัน่เทำอยู่ภำยใต้กำรควบคมุนัน้ก�ำลงัหลัง่น�ำ้ตำอยู่เงยีบๆ

หัวใจของอิง๋จิง่เหมือนถกูมดีท่ิมแทง ได้แต่กระชับกอดเธอแน่นข้ึนเรือ่ยๆ 

พดูอธบิำยเสยีงแหบแห้ง

"คณบดสีวแีจ้งว่ำสถำบนัวจิยัส่วนกลำงส่งจดหมำยมำ ระบุช่ือผมให้มำท่ี

ฐำนวจิยั ตอนนัน้รถของทำงสนำมบินกม็ำจอดคอยอยูท่ี่ประตทูำงเข้ำมหำ'ลยั

แล้ว ผมนกึว่ำเป็นกำรเย่ียมชมทัศนศกึษำแบบธรรมดำ คดิไม่ถงึว่ำจะมกีฎระเบียบ

ท่ีเข้มงวด พอถงึสนำมบินกจ็ดักำรเอำมือถอืมำรวมไว้ท่ีเดยีวกนัเลย"

ชูหนิงพูดอู้อี้ "แล้วท�ำไมก่อนไปไม่โทรศัพท์บอกฉันล่ะ"

อิ๋งจิ่งพูดเสียงหวำดๆ อย่ำงรู้สึกผิด "เรำทะเลำะกันอยู่ไม่ใช่เหรอ"

ชูหนงิโมโหทนไม่ไหว หยิกแขนเขำอย่ำงแรง แต่กไ็ม่ได้ลงมือแบบจรงิจงั 

อ๋ิงจิง่เจบ็จนสะดุง้

"ไม่กล้ำแล้วๆ ไม่มีครั้งต่อไปอีกแล้วครับ"

เบ้ำตำชูหนงิร้อนผ่ำวข้ึนอีกครัง้ เธอจบัเสือ้ของเขำ สะอึกสะอ้ืนหำยใจตดิขัด
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เมือ่สงบสตอิำรมณ์ได้แล้ว อ๋ิงจิง่เป็นคนจัดกำรกบัเรือ่งรำวท่ีตำมมำ 

ภำยหลงั เขำเหมอืนเป็นหนุม่เจ้ำบ้ำนท่ีพูดขอบคณุคนขับรถหนวดเฟ้ิมอย่ำง 

สภุำพนอบน้อมและจ่ำยเงนิแทนชหูนงิ ตกลงรำคำกนัไว้ว่ำหนึง่พนัสองร้อย 

ทว่ำเขำให้ไปเลยสองพนั

เส้นทำงยำกล�ำบำกและเสี่ยงอันตรำย สำมำรถพำชูหนิงมำส่งถึงท่ี 

ได้อย่ำงปลอดภยั เขำรูส้กึซำบซ้ึงในบุญคณุจำกใจ

คนขับรถหนวดเฟ้ิมบอกว่ำไม่ได้ต้องกำรอะไรท้ังนัน้ พูดภำษำจนีกลำง

แปร่งๆ ด้วยส�ำเนยีงเสฉวนปนทิเบต ช้ีท่ีโทรศพัท์มือถอืพร้อมพดูเสยีงดงั

"เพิ่มเพื่อนวีแชตผม ต่อไปคุณเป็นคนแนะน�ำงำนให้ผมสิ แล้วผม 

จะหักเปอร์เซ็นต์ท่ีได้ให้คณุ"

อิ๋งจิ่งตบไหล่อีกฝ่ำย พูดเสียงสดชื่น "ได้ครับ!"

แล้วกิจกรรมกำรไล่ตำมสำมีตลอดระยะทำงไกลพันลีก้ส็ิน้สดุลงอย่ำง

สมบูรณ์ อิง๋จิง่เป็นคนเดนิน�ำพำเธอเข้ำไปในฐำนวจิยั ชูหนงิยังมคีวำมกงัวล 

"หรือไม่งั้นฉันไปเปิดห้องพักที่ในตัวอ�ำเภอดีกว่ำไหม"

พีเ่หรนิผ่ำนมำได้ยินค�ำพดูนีเ้ข้ำพอดกีร็บีช่วยพดูให้หำยกงัวล "ไม่ต้องๆ  

ผมจะจดัเตรยีมให้ มีห้องพักรับรองแขกอยูใ่นฐำนวจิยัครบั ถงึแม้สภำพจะเป็น 

แบบท่ัวๆ ไป แต่กส็ะอำดสะอ้ำนเป็นระเบียบเรยีบร้อยนะครบั" พูดเสรจ็กย่ื็นมอื

ออกมำอย่ำงอบอุน่เป็นมติร "สวสัดคีรบั ผมช่ือเหรนิชิงหมิง เป็นผูร้บัผดิชอบ

งำนธรุกำรของท่ีนี ่ยนิดต้ีอนรบัสมำชิกครอบครวัผูม้ำเย่ียมชมท่ีนีน่ะครบั"

ชูหนิงจับมือตอบอย่ำงสุภำพ รู้สึกกระอักกระอ่วน จะปฏิเสธก็ไม่ใช่  

จะตอบรบัก็ไม่เชิง

ส่วนอ๋ิงจิง่แอบดีใจเงยีบๆ พยักหน้ำรวัเหมือนไก่จกิข้ำวสำร "อืมๆๆ!"

ชูหนงิแอบเอำมอืดงึท่ีด้ำนหลงัเอวของเขำเบำๆ ไม่ได้ออกแรงมำกมำย

นกั ออกจะเป็นกำรออดอ้อนเสยีมำกกว่ำ

เวลำนีค่้อนข้ำงดกึแล้ว คงไม่เหมำะท่ีจะท�ำเป็นเรือ่งใหญ่เอิกเกรกิ พ่ีเหรนิ

รบีจดัเตรยีมห้องให้เสรจ็สรรพอย่ำงรวดเร็ว และยังเอำน�ำ้ผึง้ของท้องถิน่หนึง่ถ้วย
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กบัหมัน่โถวสองลกูมำเสร์ิฟให้ด้วย

"ดืม่อะไรท่ีหวำนๆ หน่อยนะครบั ท่ีนีอ่ยู่สงูเหนอืระดบัน�ำ้ทะเลมำก ระวงั

จะมอีำกำรแพ้ท่ีสงู*"

ชูหนงิหิวมำกจรงิๆ เคีย้วกลนือย่ำงตะกละตะกลำมโดยไม่สนใจภำพลกัษณ์

"ช้ำๆ หน่อย" อ๋ิงจิง่หยิบกระดำษทิชชูเช็ดท่ีมุมปำกให้เธอ พูดอย่ำง 

ไม่สบำยใจ "คุณอยู่แก้ขัดไปก่อนหนึ่งคืนนะ ไว้พรุ่งนี้ผมจะพำคุณออกไป 

เดนิเล่น"

ชูหนิงไม่พอใจท่ีเขำเช็ดไม่สะอำด หันหน้ำทำงขวำไปหำเขำอีกครั้ง  

ท�ำปำกจูเ๋พือ่ให้เขำเช็ด แล้วกระดำษทิชชกูแ็ตะประทับตรงมุมปำกด้ำนขวำ

ของเธออย่ำงแผ่วเบำ

เธอกินไปด้วยถำมไปด้วยว่ำ "พรุ่งนี้นำยไม่ต้องท�ำงำนเหรอ"

"กำรทดลองภำคค�่ำส�ำเร็จแล้ว พรุ่งนี้ผมจะขอลำหยุด"

"ลำได้เหรอ"

"ผมไม่ได้อยู่ต�ำแหน่งหน้ำท่ีเฉพำะประจ�ำฐำนวจิยัน่ะ ข้อก�ำหนดไม่ได้

เข้มงวดขนำดนัน้" อิง๋จิง่พดู "ท่ีสัง่กำรไว้คอืให้ผมอยู่แค่อำทิตย์เดยีว"

ชูหนิงพูดเออออตำม พอกินเสร็จแล้วก็ท�ำควำมสะอำดถ้วยชำม

อ๋ิงจิง่เป็นคนเอำพวกมันออกไป ไม่นำนนกักก็ลบัเข้ำมำอีกรอบ แล้ว 

ปิดประตู

ชูหนงิเหลอืบมองเขำครูห่นึง่โดยไม่ได้พดูอะไร นัง่พกัผ่อนอยู่บนม้ำนัง่

ส่วนอ๋ิงจิง่กร็ูง้ำนตวัเองดี นัง่ยองๆ ลงบนพืน้และเกบ็ข้ำวของสมัภำระให้เธอ 

กระเป๋ำเดนิทำงสไตล์คลำสสกิของ Louis Vuitton กถ็กูหลมุบ่อตะปุ่มตะป�ำ่

ตลอดเส้นทำงท�ำลำยเสยีจนมสีภำพน่ำอนำถไม่อำจทนดูได้ อิง๋จ่ิงน�ำเสือ้ผ้ำ

ข้ำงในมำพบัซ้อนกนัใหม่อีกครัง้อย่ำงระมัดระวงั จบัโดนเสือ้ช้ันในกำงเกงใน

กยั็งคงสงบนิง่แสดงสหีน้ำเรยีบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกดิข้ึน

เสือ้ช้ันในแบบลกูไม้สดี�ำ กำงเกงในสดี�ำขนำดเท่ำฝ่ำมอื นอกจำกเนือ้ผ้ำฝ้ำย

* อำกำรแพ้ท่ีสูง เป็นภำวะตอบสนองเม่ืออยู่ในพื้นท่ีสูงซ่ึงมีควำมกดอำกำศต�่ำและอำกำศเบำบำง ท�ำให้มีอำกำร

หำยใจไม่สะดวก ควำมดันต�่ำ หำยใจไม่ทัน เหนื่อยง่ำย เป็นต้น
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ท่ีเป็นผนืเลก็ๆ นัน้แล้ว ตรงส่วนท่ีเหลอืท้ังหมดเป็นเส้นด้ำยบำงๆ...

ชูหนงิเองกน็ิง่เฉย มองอ๋ิงจิง่จดัเกบ็ข้ำวของอยู่เหมอืนคนไม่รูส้กึรูส้ำอะไร

เขำนัง่ยองๆ อยู่ตรงนัน้ ก�ำลงัก้มหน้ำ มือเป็นระวงิ เห็นได้ชัดเลยว่ำ

เป็นคนท่ีจดัระเบียบงำนในบ้ำนได้อย่ำงค่อนข้ำงมีระบบระเบียบ

ไม่นำนนักสภำพข้ำวของก็ใหม่เอี่ยมอ่อง

อ๋ิงจิ่งช่วยเธอเอำเสื้อผ้ำสะอำดท่ีไว้ส�ำหรับเปลี่ยนวำงไว้บนเตียงและ 

บอกเธอว่ำ "คณุไปอำบน�ำ้เถอะ ผมคอยคณุอำบเสรจ็แล้วค่อยไป"

ชูหนงิขำนเสยีงตอบก่อนจะลกุข้ึน ถำมโดยไม่ต้องคดิว่ำ "นำยพักอยู่

ท่ีไหน"

"ชั้นล่ำงครับ"

"อือ"

ในบรเิวณเขตท่ีรำบสงูมแีรงดนัน�ำ้ไม่มำก น�ำ้ท่ีอำบจำกฝักบัวเหมือน

ฝนตกปรอยๆ ชูหนงิไม่ปล่อยให้เปลอืงน�ำ้ รบีอำบอย่ำงรวดเรว็ ออกมำจำก

ห้องน�ำ้กลิน่ตัวหอมฟุง้ รูส้กึผ่อนคลำยไปท้ังตวั

อ๋ิงจิง่นัง่อยู่ท่ีรมิเตยีง เงยหน้ำข้ึนมำมองเธอแวบหนึง่ ดวงตำด�ำขลบั

จ้องมองอย่ำงเงยีบเชยีบ

ชูหนงินัง่บ�ำรงุผวิอยู่ท่ีพืน้ ในถงุกระเป๋ำเดนิทำงมขีวดมำกมำยหลำยแบบ 

เธอเอ่ยเสยีงเรยีบ "นำยไปพกัผ่อนเรว็หน่อยเถอะ"

อิ๋งจิ่งลุกขึ้นอย่ำงเชื่อฟังโดยที่ไม่พูดอะไร

เขำเดินไปตรงประต ูกระท่ังชหูนงิได้ยินเสยีงหมุนลกูบิดดงัข้ึน

ทันใดนัน้กมี็เสยีงดัง 'ปัง!' เธอหันกลบัไปมองอย่ำงไม่รูต้วั อ๋ิงจิง่ยังไม่ได้ 

ออกไป เขำกลบัเดนิเข้ำมำกอดเอวเธอไว้จำกข้ำงหลงั

หัวใจของเด็กหนุ่มเต้นระรัวอย่ำงแรงและมีพลัง

อุณหภูมิท่ีร้อนผ่ำวลอดผ่ำนเข้ำมำท่ีหลังของชูหนิง อ๋ิงจ่ิงกระซิบ 

เสียงวิงวอน "ผมรอจนคุณหลับแล้วค่อยไปได้ไหม"

ชูหนิงไม่ได้ขำนตอบ รอให้เขำพูดต่อ
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แล้วกม็กีำรวำงแผนช่ัวร้ำยจรงิดังท่ีคิดไว้เลย อ๋ิงจิง่พดูข้ำงหูเธอว่ำ "ผม

จะนอนเป็นเพือ่นคุณสกัพกั ผมอยำกกอดคณุน่ะ"

เท่ำนั้นแหละ แล้วท้ังสองคนก็นอนอยู่บนเตียงเดียวกัน หันหน้ำข้ึน 

ด้ำนบน ตรงกลำงเว้นไว้อย่ำงน้อยย่ีสบิเซนตเิมตร สำยตำท้ังคูเ่หมือนไม่ย่ีหระ 

กบัควำมตำย นอนร่ำงกำยแข็งท่ือ ถ้ำใครไม่รูยั้งนกึว่ำเป็นศพนอนแผ่อยู่

ชูหนิงหลับตำลงทันที นอนหลับอย่ำงสุขสงบ

อ๋ิงจิง่ทนไม่ไหว ลองหย่ังเชิงเข้ำไปใกล้ๆ เธอก่อน เกีย่วนิว้ของเธอดสูกันดิ 

ไม่ปฏเิสธเหรอ งัน้ดล่ีะ ว่ำแล้วกพ็ลกิตวัทันที เอำแขนโอบพำดบนท้องของชหูนงิ

และกอดเธอเอำไว้

ชูหนิงกลั้นหำยใจ ให้ตำยก็ไม่ยอมหำยใจ

อิ๋งจิ่งรู้สึกว่ำยังไม่พอ เอำต้นขำทับบนตัวเธอ

"แค่ก!" ชูหนิงทนไม่ไหว กลั้นจนเกือบจะหมดลมหำยใจ

เดิมทีบรรยำกำศช่ำงน่ำอึดอัด ทว่ำตอนนี้กลับผ่อนคลำยลงแล้ว

ทั้งสองคนมองสบตำหัวเรำะคิกคักจนหยุดไม่อยู่

อ๋ิงจิง่จบูท่ีคิว้ ดวงตำ และจมูกของเธอ สดุท้ำยกจู็บเธอติดกนัสำมที 

ท่ีรมิฝีปำก

ชูหนิงจับคำงของเขำเอำไว้ พูดอย่ำงค่อนข้ำงมีสติ "อย่ำท�ำซี้ซั้ว!"

ถงึยังไงกเ็ป็นฐำนกำรทดลองวิจยัระดบัประเทศ กยั็งต้องมีพฤตกิรรม 

ท่ีส�ำรวมจรงิจงัสกัหน่อย อ๋ิงจิง่รวบรวมควำมกล้ำ พูดเสยีงเบำๆ

"ผมสัมผัสคุณหน่อยได้ไหม"

"..."

"ผมเพียงแค่สัมผัสจริงๆ นะ"

ชูหนงิครุน่คดิทันที ไม่ได้รูส้กึว่ำไม่เหมำะสม แถมยังเกดิควำมอยำกท่ีจะ

ลองดดู้วยเช่นกนั

เธอแบ่งรับแบ่งสู้ ตอบอือไปอย่ำงเบลอๆ

ดวงตำของอิง๋จิง่ส่องประกำยเหมอืนหลอดไฟ เพือ่ไม่ให้เป็นกำรเสยีเวลำ 
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เขำมดุเข้ำไปในผ้ำห่มทันที

ชูหนิงประหม่ำสุดๆ

ฝ่ำมือที่ร้อนผ่ำวเลิกชำยเสื้อขึ้นไปข้ำงบน

เธอรูส้กึได้ถงึลมหำยใจหอบกระชัน้อย่ำงหนกัหน่วงของคนท่ีอยูข้่ำงใน 

กระท่ังยังเหมอืนกบัมีเสยีงพมึพ�ำเบำๆ นดิหน่อย

หลังจำกนั้นเธอพลันรู้สึกร้อนท่ีหน้ำอก มือของเขำก�ำลังกระท�ำกำร

ละลำบละล้วง

ผูช้ำยเหมือนจะมีพรสวรรค์ในกำรสมัผสัท่ีแนบชดิ สำมำรถปรบัตวัได้

เรว็กว่ำผู้หญิงเสมอ อิง๋จิง่มุดออกมำจำกในผ้ำห่ม จ้องใบหน้ำของเธอตำไม่กะพรบิ

ใบหน้ำของชูหนงิงดงำมปำนดอกท้อ สำยตำกเ็ปลีย่นเป็นผ่อนคลำยลง

เธอมองตอบเขำ อยำกจะโอบคอของเขำไว้อย่ำงไม่อำจหักห้ำมใจได้

แต่ทันใดนัน้พลนัเกดิอำกำรตกใจในแววตำของอ๋ิงจิง่ แล้วเขำกห็ยุดชะงกั

ควำมเคลือ่นไหว

ชูหนิงเสียงเปลี่ยน "...หือ?"

เธอรู้สึกคันจมูก เผลอเอำมือไปถูโดยไม่รู้ตัว

เลือดทั้งนั้นเลย!

อ๋ิงจิง่กลบัมำรูส้กึตวั สหีน้ำเปลีย่นเป็นเหวอในทันที เปิดผ้ำห่มออกแล้ว 

ลกุข้ึน "หนงิเอ๋อร์ คณุอย่ำขยับ!"

ชูหนงิงนุงง ยันแขนลกุขึน้มำนัง่ ยังไม่ทันจะได้ถำมว่ำเกดิเรือ่งอะไรข้ึน

เธอกพ็ลนัเวยีนหัว ฟบุศรีษะลงไปทันที

อ๋ิงจิง่ตกใจมำก อุ้มเธอข้ึนมำแล้วพุง่ตวัออกไปข้ำงนอกเหมอืนเป็นบ้ำ 

"พีเ่หรนิ!!!"
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ก่อนวิง่ออกมำจำกห้อง อิง๋จิง่ไม่ลมืท่ีจะเอำเสือ้คลมุตวันอกมำคลมุให้

ชูหนงิ

เสยีงตะโกนนีดั้งลัน่สะเทือนฟ้ำดนิ เหรนิชิงหมิงไม่ได้ก�ำลงัพกัผ่อนอยู่ เขำ

เตรยีมตัวท่ีจะไปตรวจสอบห้องเครือ่งยนต์ ครัน้ได้ยินเสยีงนีก้ร็บีลงบันไดมำ

อย่ำงรวดเรว็

อ๋ิงจิง่หนนุรองตรงท้ำยทอยของชหูนงิ ภำยในใจกค็ำดเดำไปต่ำงๆ นำนำ 

เหรนิชิงหมิงมีประสบกำรณ์มำก แค่เพยีงเห็นสภำพของเธอเป็นแบบนีก้ย็นืยัน

ทันที

"อำกำรแพ้ที่สูง! ไปส่งที่สถำนพยำบำลเร็วเข้ำ"

ควำมจรงิแล้วชูหนงิท่ีเพ่ิงจะเป็นลมสลบไปนัน้ตอนนีอ้ำกำรดขีึน้เยอะแล้ว 

เธอได้สตกิลบัมำ อยำกจะพดูกบัอ๋ิงจิง่ว่ำ 'ฉันไม่เป็นไร'

แต่เธอก�ำลงัถกูเขำอุ้มโคลงไปเคลงมำ แน่นหน้ำอกและหำยใจสัน้กระช้ัน  

กเ็ลยไม่สำมำรถท่ีจะเอ่ยค�ำพดูใดออกมำได้

ไม่นำนนักก็มำถึงสถำนพยำบำล เมื่อเธอนอนลงบนเตียงคนไข้แล้ว 

กถ็กูให้น�ำ้เกลอืเพือ่เพ่ิมเสรมิน�ำ้แก่ร่ำงกำย หมอตรวจเช็กอย่ำงง่ำยๆ ก่อนจะ 

พดูข้ึน

บทที่
65
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"สำวน้อยคนนีม้อีำกำรแพ้ท่ีสงูอย่ำงร้ำยแรงมำกทีเดยีว เธอเหนือ่ยเกนิไป

ใช่ไหมครบั"

อิ๋งจิ่งตอบ "ใช่ครับ วันนี้เธอนั่งรถนำนมำก"

"กำรเดินทำงมำท่ีนี่เส้นทำงยำกล�ำบำก อำกำรแบบนั้นคงจะเพรำะ 

เหน็ดเหนื่อยน่ะครับ วำงใจได้เลยครับ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ใส่ใจดูแลพักผ่อน 

สกัสองวนักด็ข้ึีน ผมจะจ่ำยยำให้นดิหน่อย ส่วนคนืนีก้็ให้เธออยู่ท่ีนีเ่พ่ือให้

ออกซิเจนและสงัเกตดูอำกำรก่อน" หมอถำมอีกว่ำ "พวกคณุใครจะมำเป็น 

คนเซ็นช่ือครบั"

อิ๋งจิ่งรีบบอก "ผมครับ!"

เห็นเขำตะโกนพดูอย่ำงเต็มเสยีง หมอกข็บขัน "คณุเป็นอะไรกบัเธอ 

เหรอครบั"

อ๋ิงจิง่สำยตำจรงิจงัมองตรงอย่ำงแน่วแน่ พดูเสยีงเรยีบว่ำ "แฟนครบั"

ชูหนงิค่อยๆ หันหน้ำมำ ได้กลิน่น�ำ้ยำฆ่ำเช้ือบนปลอกหมอน หัวใจ 

เต้นตกึตักๆ

สิบห้ำนำทีต่อมำก็จัดกำรเรื่องเสร็จ อิ๋งจิ่งกลับมำที่ห้องผู้ป่วย

พยำบำลก�ำลงัเปลีย่นขวดท่ีห้อยแขวน ดวงตำด�ำขลบัของชูหนงิก�ำลงั

จ้องมองอยู่ ครัน้เห็นอ๋ิงจิง่เข้ำมำ สำยตำของเธอกม็องท่ีเขำ

"ดข้ึีนบ้ำงไหม" เม่ือพยำบำลไปแล้ว อ๋ิงจิง่กน็ัง่ลงท่ีข้ำงเตยีง ลบูขึน้ลบูลง

ตำมแขนของเธอเบำๆ

ชูหนิงยังครุ่นคิดเรื่องขวดที่ห้อยแขวนอยู่ "เอำยำอะไรให้ฉันเหรอ"

อิ๋งจิ่งลุกขึ้นช่วยเธอดูและบอกว่ำ "ขวดนี้คือน�้ำตำลกลูโคส"

ชูหนิงขำนเสียงตอบและรู้สึกผ่อนคลำยลง

อิ๋งจิ่งหัวเรำะ "ยังจะกลัวคนวำงยำพิษคุณด้วยเหรอ"

"ตอนท่ีฉันเป็นเด็กมีครั้งหนึ่งไข้ขึ้นสูง แม่ฉันพำไปให้น�้ำเกลือ 

ท่ีสถำนพยำบำล วันนัน้คงจะเป็นพยำบำลท่ีมำใหม่และคนไข้กเ็ยอะด้วย เธอ 

เจำะให้ฉันส่งๆ แล้วก็ไปยุง่จดักำรงำน ฉันจ�ำได้ว่ำตอนนัน้เป็นแบบขวดแก้ว 
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ท่ีห่อด้วยตำข่ำยสเีขียว ฉันร้องว่ำเจบ็อยู่ตลอด ส่วนแม่ฉันกบ่็นฉันว่ำแค่เอำ 

เข็มเจำะเท่ำนัน้เอง ท�ำไมฉันเป็นคนใจเสำะข้ีแยขนำดนี"้

ชูหนงิจ้องมองสำรเหลวท่ีอยู่ในสำยสวนก�ำลงัหยดติง๋ๆ พดูเรือ่งในอดตี

ข้ึนมำกยั็งรูส้กึกลวัมำก

"แต่ว่ำฉันเจ็บมำกนะ อวัยวะภำยในร้อนเหมือนกับไฟแผดเผำ ฉัน 

ทนไม่ไหวจนอำเจยีนออกมำ แม่ของฉันก�ำลงัพดูคุยเร่ือยเป่ือยอยู่กบัคนข้ำงๆ  

ยังเป็นเพือ่นผูป่้วยคนอ่ืนเสยีอกีท่ีสงัเกตเห็นฉัน บอกว่ำ 'โธ่เอ๊ย แม่หนนู้อยคนนี้

ท�ำไมหน้ำขำวซีดขนำดนีล่้ะเนีย่' ภำยหลงัเมือ่มำดขูวดยำกพ็บว่ำให้ยำผดิ เอำ 

ยำลดปรมิำณน�ำ้ตำลในเลอืดของคนอ่ืนมำให้ฉัน" ชหูนงิถอนใจพลำงพูดว่ำ 

"ฉันกลวักำรฉีดยำจรงิๆ ไม่ใช่เพรำะว่ำเจบ็นะ เพรำะว่ำมีควำมหลงัฝังใจไง"

อ๋ิงจิง่จบัมือของเธอแน่น โน้มตวัลงมำ ดวงตำของเขำจบัจ้องมองเธอ 

"...หนงิเอ๋อร์ คุณทนทุกข์ทรมำนแล้วล่ะ"

ชูหนงิใช้มอืขวำท่ีไม่ได้เจำะเข็มลบูตรงแก้มของเขำเบำๆ ถอนหำยใจ

เป่ำลมออกจำกปำก "เม่ือก่อนกวนอวีแ้นะน�ำฉันเสมอว่ำถ้ำหำแฟนอย่ำหำ 

คนท่ีอำยุน้อยกว่ำเป็นอันขำด ท้ังเปลอืงแรงและเหนือ่ยใจ ตอนนีพ้อมำคดิๆ ด ู

ฉันรูส้กึว่ำท่ีเธอพูดกม็เีหตผุล"

อิ๋งจิ่งท�ำเสียงค้ำน และพูดอย่ำงไม่พอใจมำก "เหตุผลเพี้ยนๆ"

ชูหนิงก็ไม่ได้เห็นพ้องตำมเขำ ถำมกลับไปว่ำ "ไม่จริงเหรอ"

อ๋ิงจิ่งเบะมุมปำกนิดหน่อย ก่อนก้มลงมำมองและพูดเสียงเบำว่ำ  

"ผมมันแย่มำกเลยใช่ไหม"

ชูหนิงท�ำท่ำทำงบอกให้เขำพูดต่อ

"ผมไม่ใช่ผูใ้หญ่ ผมไม่เข้ำใจงำนของคณุ ไม่สำมำรถแบ่งเบำแก้ปัญหำ 

คลำยควำมกงัวลให้คณุได้ และยังท�ำให้คุณไม่พอใจอยูบ่่อยๆ" เสยีงของอ๋ิงจิง่

ค่อยๆ เบำลง

ชูหนิงยิ้ม "ใช้ได้แล้วนะ รวมๆ คือนำยดีมำกแล้วล่ะ"

อิ๋งจิ่งก้มศีรษะลงอีกครั้ง ควำมรู้สึกผิดยิ่งอัดแน่นรุนแรงขึ้นกว่ำเดิม
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"หนงิเอ๋อร์" เขำเรยีกช่ือของเธอ ภำยในใจเจ็บปวดเศร้ำโศกยำกเกนิ 

ท่ีจะพดูออกมำ ท้ังทุกข์ทน พ่ำยแพ้ หมดหวงั ไร้สิน้เรีย่วแรง "ผมรูว่้ำค�ำพูดนี้

ออกจะไม่เอำไหน ไม่ค่อยสมกบัเป็นผูใ้หญ่เท่ำไหร่นกั แต่เม่ือผมเผชญิหน้ำกบั

คณุ ช่ำงไม่มคีวำมรูส้กึปลอดภยัเอำเสยีเลย คณุท้ังสวย เก่ง แวดวงสงัคม 

ในชีวติคณุกส็งูส่งย่ิงใหญ่ ส่วนผมน่ะเป็นแค่นกัศกึษำท่ียำกจนคนหนึง่ อนำคต 

ยังไม่มีควำมแน่นอนชัดเจน ในตอนนีก็้เป็นแค่คนธรรมดำท่ีมีสถำนะปำนกลำง 

ผมชอบคุณนะ ชอบมำกๆ เวลำท่ีไม่มีคุณอยู่ก็รู้สึกไม่ชอบใจ กว่ำจะเจอ 

คนท่ีรกัได้ช่ำงยำกเย็นขนำดไหน กำรจะรกัใครสกัคนหนึง่คงเป็นใครกไ็ด้ แต่คณุ 

กคื็อคนคนนัน้ท่ีผมรกั"

ขณะท่ีพดูๆ อยู่ เบ้ำตำของอ๋ิงจิง่กเ็ริม่แดงเรือ่ เขำจบัมือของเธอมำวำงไว้

ท่ีรมิฝีปำกแล้วประทับจบูอย่ำงแผ่วเบำ

"แม้ว่ำตอนนีคุ้ณจะเป็นแฟนผมแล้วกต็ำม มีบำงครัง้ท่ีผมกฝั็น ในควำมฝัน

คุณเป็นเหมือนผเีสือ้ท่ีกระพอืปีกโบยบินไปยังดวงตะวนั ผมร้องไห้ไล่ตำมไป 

ตะโกนร้องแหกปำก แต่คณุกยั็งโบยบินไป แล้วก็ไม่หวนคนืกลบัมำอีกเลย"

เขำสูดจมูก กำรแสดงควำมอ่อนแอเช่นนี้เป็นควำมจริงใจและควำม 

ตรงไปตรงมำท่ีสดุของเขำ

"เมือ่ก่อนผมไม่เคยเป็นแบบนี ้ หลงัจำกท่ีผมเจอคุณแล้ว ผมหมดสิน้

ควำมม่ันใจในตวัเอง ผมไม่คูค่วรกบัคณุ ผมกลวัคณุไม่ต้องกำรผม ย่ิงกลวัอะไร 

กย่ิ็งวุน่วำยใจเท่ำนัน้ คะ...คณุ...คณุเข้ำใจบ้ำงไหม"

เขำพูดจำละล�่ำละลักเล็กน้อยพลำงส่ำยหัว

แต่ว่ำชูหนิงเข้ำใจที่เขำพูด

เธอจบัมือตอบเขำ ไม่ได้ออกแรงอะไรมำกมำยนัก แต่อุณหภูมขิองฝ่ำมอื

ปลอบประโลมเขำได้มำกทีเดยีว เงยีบสงบ ไร้สุม้เสยีงใด ทว่ำบรรยำกำศกลบั 

ให้ควำมเป็นมติรและอ่อนโยนอย่ำงน่ำประหลำด

ชูหนงิเรยีกช่ือของเขำด้วยเสยีงท่ีแหบแห้ง "นำยดมีำกแล้วนะ อำยนุ้อย 

เฉลยีวฉลำด เรยีนเก่ง มอุีดมกำรณ์ มีจติใจโอบอ้อม มคีวำมกระตอืรอืร้น และ 
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ยังจติใจด ีนำยใสซ่ือบรสิทุธิแ์ละเรียบง่ำย อยูด้่วยกนักบันำย ฉันไม่ได้ต้องกำรอะไร 

อีก ฉันมีควำมสขุมำกนะ"

อิ๋งจิ่งกะพริบตำแล้วเอ่ยถำม "จริงเหรอ"

"จริงสิ"

มมุมองทัศนคตขิองชูหนงิมีแต่ชุดหลกักำรของตวัเอง ต้องกำรอะไร  

ไม่ต้องกำรอะไร สิง่ใดสำมำรถสูไ้ด้ เรือ่งอะไรท่ีไม่สำมำรถรบัมือถูไถได้ เธอ

มองเห็นและรูชั้ดเจนแก่ใจดี

"บนโลกนี้ไม่มีใครท่ีสมบูรณ์แบบ ต่อให้แสดงออกอย่ำงสวยงำมเลศิเลอ 

ไร้ท่ีตแิค่ไหนกเ็ป็นคนสำมัญธรรมดำท่ีต้องใช้ชีวติแบบพืน้ฐำนท่ัวไป บรโิภค

พืชพันธุ์ธัญญำหำรไม่ต่ำงกันไม่ใช่เหรอ คนแบบนำยน่ะดีมำกแล้วนะ มี 

ข้อบกพร่องนดิหน่อย แต่กไ็ม่ใช่ปัญหำ นำยดือ้รัน้ได้เลย ฉันยินดท่ีีจะตำมใจ 

นำย"

ที่ชูหนิงต้องกำรก็แค่คนธรรมดำที่เรียบง่ำย

เขำไม่จ�ำเป็นต้องใส่หน้ำกำก ไม่จ�ำเป็นต้องเสแสร้งท�ำเป็นวำงมำด  

ไม่จ�ำเป็นต้องคิดวำงแผนปองร้ำยใคร เป็นอะไรกเ็ป็นอย่ำงนัน้ ประสบกำรณ์ชีวติ

ของเธอเติบโตมำอย่ำงลุ่มๆ ดอนๆ พ่อผู้ให้ก�ำเนิดจำกไปก่อนวัยอันควร  

ขำดควำมรกัจำกพ่อ ส่วนผูเ้ป็นแม่ท่ีข้ีขลำดพึง่พำคนอ่ืนตลอดชีวตินัน้ได้แต่

สั่งสอนสิ่งท่ีเป็นเงำของตนเองให้กับเธอ วิธีกำรใช้ชีวิตในสังคมก็ยำกท่ีจะ 

หลกีเลีย่งไม่แปดเป้ือนทักษะเล่ห์กลเหล่ำนัน้ ภำยหลงัเม่ือเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ 

เธอกต็รำกตร�ำฝึกฝนท�ำงำนในสงัคม เร่ิมต้นท�ำธรุกจิ รกัษำกจิกำร ยุง่จดักำรงำน

ตัง้แต่กลำงวนัจนถงึกลำงคนื กลำยเป็นคนท่ีสบัสนและเลือ่นลอยไปเลย

อิ๋งจิ่งก้มหน้ำลงซุกดวงตำอยู่ในฝ่ำมือของเธอ

ไม่นำนนักชูหนิงก็รู้สึกถึงกระแสควำมร้อนที่ค่อยๆ หลั่งรินลงมำ

เธอไม่ขยับเขยื้อน ไม่พูดจำ เธอต้องกำรสัมผัสรับรู้ควำมรู้สึกในใจ 

ที่เผยออกมำอย่ำงเงียบเชียบให้เต็มที่

ทว่ำผ่ำนไปไม่นำนอ๋ิงจิ่งก็เอียงศีรษะกลับมำมองเธออีกครั้ง ยังคงม ี
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ร่องรอยเปียกช้ืนตรงหำงตำ เขำพดูเสยีงอูอ้ี้

"ผมเจอกบัถงัเย่ำมำท้ังหมดสำมครัง้ เขำเหมือนหนวิผถีงัท่ีคอยท�ำตวั

ตำมติดไม่ยอมปล่อย ท�ำให้ผมไม่อำจหำเหตผุลมำหักล้ำงเขำได้เลย"

ชูหนงิเข้ำใจ จนถงึตอนนีเ้ธอกบัอ๋ิงจิง่กพ็ดูจำกนัอย่ำงซ่ือสตัย์จรงิใจกนั

จรงิๆ ได้เสยีที

เธอยิม้ "แน่นอนส ิอกีฝ่ำยเป็นใครกนัล่ะ ถ้ำอยำกจะท�ำอะไรแล้ว สำมำรถ

คิดเหตุผลได้นบัหม่ืน"

อิ๋งจิ่งไม่สนใจไยดี "ผมไม่ชอบคนแบบนี้ สร้ำงควำมกดดันให้คนอื่น 

เกนิไป ทะนงตนอย่ำงกบัอะไรด ีไม่ว่ำอะไรกม่ั็นหมำยจะต้องเอำมำให้ได้"

"เขำมีข้อได้เปรียบ เทียบกันแล้วคนอย่ำงฉันไม่มีค่ำท่ีจะต้องพูดถึง 

เลยสกันดิ"

"เหลวไหล ผมว่ำคณุเยีย่มยอดท่ีสดุแล้วล่ะ" อ๋ิงจิง่พดูอย่ำงไม่มีปิดบัง 

"ประธำนถังเสนอเงื่อนไขที่น่ำดึงดูดจริงๆ แต่เขำยืนกรำนที่จะเป็นผู้ลงทุน 

แต่เพียงผูเ้ดยีว ท้ังหมดนัน้ผมไม่เคยตกปำกรับค�ำมำตลอด ท่ีผมไม่บอกคณุ 

กไ็ม่ใช่ว่ำจงใจท่ีจะไม่บอก แต่ผมกลวัคณุคดิมำก เพือ่ลดปัญหำท่ียุ่งยำกลงไป 

ผมแค่อยำกท�ำให้มันผ่ำนไปได้ด้วยตวัผมเอง"

สำยตำของอิง๋จิง่จบัจ้องเวยีนวนอยู่ท่ีใบหน้ำของเธอ มองแล้วมองอีก 

"เรือ่งรำวกเ็ป็นแบบนีแ้หละ" เขำหยุดเว้นวรรคครูห่นึง่ "...คณุกลอกตำใส่ผม

ท�ำไมน่ะ"

ชูหนิงอดไม่ไหวท่ีจะยกมือข้ึนมำ ดีดใส่ท่ีหน้ำผำกของเขำอย่ำงแรง 

"เหนื่อยหรือเปล่ำเนี่ย"

อ๋ิงจิง่ท�ำแก้มตุย่ "ตอนนัน้กลวัว่ำจะทะเลำะกบัคณุ ไม่คดิว่ำจะเป็นกำร

ยกก้อนหินทุ่มใส่เท้ำตวัเอง*"

เนิ่นนำนผ่ำนไปชูหนิงถอนหำยใจออกมำ

"ฉันไม่ได้ซ่ือบ้ือนะ ฉันเองกร็ูจ้กัตวัเองด ี ข้อได้เปรยีบในธรุกจิของฉัน

* ยกก้อนหินทุ่มใส่เท้ำตวัเอง เปรยีบเปรยว่ำเดมิทีคดิจะท�ำร้ำยคนอ่ืน แต่ผลนัน้กลบัย้อนมำท�ำร้ำยตวัเอง หรอืท�ำในสิง่ท่ี

เป็นกำรท�ำร้ำยตวัเอง
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แต่เดิมก็ไม่ได้คร�่ำหวอดอยู่ในสำยนี้ ศักยภำพท่ีมีไม่อำจเทียบเท่ำควำม

ทะเยอทะยำน แต่นำยน่ะ นำยคูค่วรเหมำะสมกบัเวทีท่ีกว้ำงใหญ่กว่ำนี"้

อ๋ิงจิง่สบัสน ขยับปำกเลก็น้อย เหมือนอยำกจะเอ่ยอะไรแต่กลบัไม่ได้

พดูออกมำ

"ว่ำกนัตำมตรงแล้ว บรษัิทหมิงเย่ำเคอช่วงเป็นตวัเลอืกท่ีดท่ีีสดุของนำย 

ในตอนนีจ้รงิๆ ไม่ส ิแม้กระท่ังในอนำคตด้วย" ชูหนงิเองกพ็ดูอย่ำงจรงิใจเช่นกนั 

ประเดน็ท่ีพดูออกมำท้ังหมดล้วนเป็นควำมหวงัดกีบัอ๋ิงจิง่อย่ำงแท้จรงิ

ร่ำงกำยเธอยังอ่อนเพลยี ครัน้พดูจำนำนๆ กเ็กดิอำกำรหอบหำยใจไม่ทัน

อีกครัง้ เธอลดเสยีงเบำลงบ้ำง "นบัแต่ท่ีฉันอำยุยีส่บิหกปีมำนี ้ นำยเป็นคนท่ีฉัน

วำงเดมิพนัเอำเงนิทุนท่ีสะสมมำอย่ำงยำกล�ำบำกลงทุนด้วยมำกท่ีสดุ ไม่สิ 

ไม่ใช่กำรวำงเดมิพนั" เธอพดูแก้ให้ถกูต้อง เอ่ยอย่ำงชัดถ้อยชัดค�ำว่ำ "เป็น

ควำมแน่นอน"

ในชั่วขณะนี้อิ๋งจิ่งฟังแล้วรู้สึกมีควำมสุขเต็มเปี่ยม

"ถ้ำหำกมีองค์กรธุรกิจท่ีเหมำะสมหยิบยื่นโอกำสให้นำย ฉันหวังว่ำ 

นำยจะพิจำรณำมนัอย่ำงจรงิจงั หนทำงนีมี้ควำมยำกล�ำบำกมำก ฉันหวงัว่ำ

จะมคีนท่ีคุ้มกนัปกป้องนำยได้มำกกว่ำนี"้

ในค�ำ่คนืนี ้ แม้จะอยู่ในสถำนท่ีท่ีไม่ค่อยเข้ำกบัสถำนกำรณ์เท่ำไหร่นกั 

ไม่มคี�ำพดูสำธยำยร่ำยยำว ไม่มคี�ำม่ันสญัญำท่ีองอำจห้ำวหำญ แต่ท้ังสองคน

ซ่ือสตัย์และจรงิใจต่อกนั เป็นกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำท่ีย่ิงใหญ่อย่ำงแท้จรงิ

อ๋ิงจิง่ไม่อำจทนเห็นเธอพดูจำนำนๆ ได้ น้อยครัง้ท่ีจะฝืนบังคบัสัง่ให้ 

เธอนอน

อำกำรแพ้ท่ีสงูเป็นควำมรูส้กึท่ีน่ำอดึอัดมำก ชูหนงิเองก็ไม่ได้ฝืนทน 

เธอหลบัตำลงแล้วกผ็ลอ็ยหลบัไป

เม่ือเธอหลบัลกึแล้ว อิง๋จิง่จงึได้ไปหำพยำบำลเพือ่ขอยมืเก้ำอีพั้บส�ำหรบั

เอนนอนตัวหนึง่มำวำงตัง้ท่ีข้ำงเตยีงอย่ำงเบำไม้เบำมือและเฝ้ำเธออยู่ตลอดท้ังคนื
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วันต่อมำชูหนิงก็ไม่เป็นอะไรแล้ว

หมอบอกว่ำจะจ่ำยยำให้นดิหน่อยเพือ่เป็นกำรเตรยีมป้องกนัไว้ก่อนดกีว่ำ 

แก้ทีหลงั อิง๋จิง่ไปเอำยำกลบัมำกเ็ห็นเธอนัง่ขัดสมำธอิยูบ่นเตยีง ก�ำลงัแชตคยุ

ด้วยข้อควำมเสยีงในโทรศพัท์มือถอื

"ท่ีนีทิ่วทัศน์สวยมำกจรงิๆ นะ ชวีตินีฉั้นยังไม่เคยเห็นท้องฟ้ำครำม

ขนำดนีเ้ลย นัน่แหละ ปักกิง่จะไปเทียบได้ไงล่ะ"

"เจอเขำแล้ว ก�ำลังท�ำอะไรอยู่? ควำมลับ ฮ่ำๆๆ"

ใบหน้ำท่ีย้ิมแย้มนัน้ช่ำงผ่อนคลำยสบำยๆ เป็นควำมสขุท่ีออกมำจำก 

ใจจรงิ

อ๋ิงจิง่นัง่ลงตรงขอบเตยีงตดิกบัเธอ ชะโงกคอเหลอืบด ู"นีค่ยุกบัใครเหรอ"

ชูหนงิจงใจเอำหน้ำจอหลบ ท�ำตำกะพรบิด้วยรอยยิม้ช่ัวร้ำย "แฟนเก่ำน่ะ"

"งั้นผมต้องดูหน่อยแล้วว่ำหล่อเท่ำผมหรือเปล่ำ!"

"ต๊ำยตำย" ชหูนงิพดูแบบรังเกยีจสดุๆ "เม่ือก่อนท�ำไมดไูม่ออกเลยนะว่ำ

นำยจะหลงตัวเองได้ขนำดนี"้

"แบบผมนี่เรียกว่ำม่ันใจในตัวเองต่ำงหำกล่ะ เป็นรุ่นพ่ีท่ีหล่อท่ีสุด 

ท่ีเด็กปีหนึง่เลอืกโหวตให้ คะแนนโหวตของผมเป็นอันดบัหนึง่เลยนะ"

ชูหนงิอำรมณ์ดี เธอวำงโทรศัพท์มือถอืลง เอำมอืสองข้ำงจบัหน้ำเขำดู 

ซ้ำยทีขวำที "ไม่ขนำดนัน้ม้ัง ก็ไม่ได้จะดดูมีำกนกัหรอกนะ"

อ๋ิงจิง่พลกิมือโต้กลบักัดเข้ำท่ีหลงัมือของเธอ ท้ิงรอยฟันไว้ยำวเป็นแนว

ก�ำลงัดี

ชูหนิงแผดเสียงดังลั่น "เจ้ำหมำอิ๋ง!!"

อิ๋งจิ่งยักคิ้วอย่ำงรวดเร็วแล้วจูบที่ริมฝีปำกของเธออีกครั้ง

ชูหนิงอำยจนแก้มร้อนผ่ำวนิดหน่อย "เจ้ำหมำ"

เขำจูบอีกครั้ง

"...หน้ำไม่อำย"

อ๋ิงจิง่กดท่ีท้ำยทอยของเธอทันที ครำวนีล้งมือเอำจรงิ จบูแบบดนุลิน้เข้ำไป
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ชูหนิงใจเต้นแรง ลมหำยใจของทั้งคู่นัวเนียกันแทบร้อนระอุ

ต้องบอกเลยว่ำสกิลกำรจูบของหมอนี่พัฒนำรวดเร็วเกินไปแล้ว

ในเวลำนี้เองมีเสียงเคำะประตูดังขึ้นสองที

ชูหนิงผลักเขำออกทันทีแบบตกใจสุดขีด

พีเ่หรนิมำหำโดยท่ีไม่ได้รบัเชิญ ย้ิมตำหยีพร้อมกบัชะโงกศรีษะเข้ำมำจำก

ช่องประต ู"เป็นยังไงบ้ำง เพือ่นพ้องน้องพี ่ร่ำงกำยสบำยดข้ึีนบ้ำงหรอืยงัครบั"

ชูหนงิพยักหน้ำ ย้ิมให้อย่ำงสภุำพ "ขอบคณุท่ีเป็นห่วงนะคะ ดข้ึีนเยอะ

แล้วค่ะ"

พีเ่หรนิมองอิง๋จิง่ ก่อนจะทักเขำว่ำ "เสีย่วจิง่ หน้ำตำนำยดูไม่ค่อยสูด้ี

เท่ำไหร่นะ อดึอัดมวนท้องเหรอ งัน้เดีย๋วให้หมอจ่ำยยำระบำยถ่ำยท้องให้นำย

หน่อยแล้วกนั"

อิ๋งจิ่ง "..."

ชูหนิงส่งเสียงหัวเรำะออกมำ

เขำทักท้วงพูดงึมง�ำ "ผมไม่ได้ท้องผูกนะ"

แอบคดิเงยีบๆ ในใจอีกว่ำ ก�าลงัมีเรือ่งราวดีๆ  ดนัถกูขัดจงัหวะ เป็นคณุ 

คณุจะดีใจไหมล่ะ

เสรจ็จำกเรือ่งวุน่วำยนีแ้ล้ว อ๋ิงจิง่กข็อลำหยุดกบัทีม หลงัจำกนัน้กพ็ำชูหนงิ

ไปเท่ียวเล่นบรเิวณรอบๆ ส่วนพีเ่หรนิเองกช่็ำงใส่ใจมำก คดิถงึว่ำเดก็สองคน 

จะขอตดิรถคนอ่ืนไปคงไม่สะดวก เลยจดักำรเหมำรถตูใ้ห้พวกเขำเป็นกำรเฉพำะ

"ขับแก้ขัดไปนะ อยำกไปที่ไหนจะได้สะดวกหน่อย"

รถหน้ำอ้วนคันสีขำว ปักธงชำติดำวแดงไว้ด้ำนบน

อิ๋งจิ่งสะบัดกุญแจรถก่อนจะพูดว่ำ "ผมขับนะ"

ชูหนงิไม่วำงใจ ถงึยังไงเขำกเ็พิง่จะได้ใบขับข่ีมำไม่นำน "ถนนหนทำงท่ีนี่ 

ขับยำกนะ ให้ฉันขับเถอะ"

อ๋ิงจิง่เหลอืบมองเธอครูห่นึง่ พดูอย่ำงม่ันใจในตนเองมำก "ตัง้แต่มำอยูท่ี่นี่ 
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ทักษะกำรขับรถของผมพฒันำขึน้มำกแล้วล่ะ เวลำท่ีพ่ีเหรนิว่ำงๆ กพ็ำผมข้ึนไป

บนเขำ ปล่อยให้ผมขับไปเรือ่ยเป่ือย"

เรือ่งของเทคนคิกเ็ป็นแบบนีแ้หละนะ ต้องขับข่ีให้มำก ฝึกฝนให้มำก 

ฝึกฝนควำมกล้ำให้มำกเข้ำไว้กจ็ะส�ำเรจ็ไปแล้วครึง่ทำง

ตอนแรกชูหนงิยังคงเป็นกงัวล แต่พอเห็นเขำผ่ำนโค้งหักศอกหลำยรอบ

ติดกนัได้อย่ำงเรยีบร้อยด ีเธอกค่็อยๆ คลำยใจลงได้

เธอถำม "เรำจะไปไหนกัน"

"หุบเขำสำวงำม* เป็นสถำนท่ีท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีนี่ ห่ำงจำกตรงนี้ 

รำวสองช่ัวโมงกว่ำๆ จะพำคณุไปเดนิเล่นน่ะ"

"หุบเขำสำวงำมเหรอ แล้วไม่มีหมู่บ้ำนหนุ่มหล่อบ้ำงเหรอ"

อิ๋งจิ่งพูดพลำงข�ำ "จะไปมีได้ไงล่ะ"

ชูหนงิย้ิมจนตำหยี เปล่งประกำยเหมือนมีแสงตะวนัส่องจ้ำอยู่ภำยใน

ท้องฟ้ำครำม ทิวทัศน์สวยงำม ก�ำลงัเป็นช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง ปรำกฏ

ภำพงดงำมหลำกสสีนัท่ีเสฉวนและทิเบต

จู่ๆ อิ๋งจิ่งก็จอดรถที่ริมข้ำงทำง

ชูหนิงไม่เข้ำใจ "ท�ำอะไรเหรอ"

เขำหันหน้ำกลบัมำ กดท้ำยทอยของเธอโดยท่ีไม่พูดพร�ำ่ท�ำเพลง เกดิ

อำกำรร้อนรนทนไม่ไหวจบูเธอทันที

"อือ..." คนคนนี้ท�าไมชอบเอาแต่จะกินลิ้นคนอื่นเขาเรื่อยเลยนะ

จบูในตอนนีแ้สดงออกมำอย่ำงโจ่งแจ้งและรนุแรงจนเธอไม่อำจทัดทำนได้

อิง๋จิง่ทนไม่ไหวอกีแล้ว สมัผสัเข้ำไปในชำยเสือ้ของเธออย่ำงร้อนรน ผวิ 

ท่ีละเอียดอ่อนตรงเอวช่ำงให้ควำมรูส้กึท่ีค่อนข้ำงชัดเจน เขำยังคงจดจ�ำได้ว่ำ

ต�ำแหน่งท่ีเหนอืขึน้ไปสำมนิว้เมือ่คนืนัน้มนัช่ำงเย้ำยวนท�ำให้คนไม่อำจหักห้ำมใจ

ได้ขนำดไหน

ชูหนิงหอบหำยใจ หน้ำตำกล�้ำกลืนฝืนทน

* หุบเขำสำวงำม หรือเหม่ยเหรินกู่ เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อในตันปำ
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อ๋ิงจิ่งยังคิดพะวงเรื่องอำกำรแพ้ท่ีสูงของเธอ ครั้นรู้ถึงควำมร้ำยแรง  

เขำกพ็ลนัถอยออกไปและคลำยมือออกทันที ก่อนจะลบูหลงัของเธอ

"หนิงเอ๋อร์ ยังทนไหวใช่ไหม"

ชูหนงิเม้มรมิฝีปำก มองเขำด้วยสำยตำหงดุหงดิโมโห "นำยอย่ำท�ำอะไร

ซ้ีซ้ัวอกี"

อ๋ิงจิง่ยกมอืท�ำท่ำยอมแพ้ "ครบัๆๆ จะท�ำตวัว่ำง่ำยท้ังวนัเลย โอเคไหม"

รถตู้ขับมุ่งหน้ำต่อไป

อิ๋งจิ่งแอบมองชูหนิงอยู่เรื่อยๆ

ชิ แฟนเรานี่มันสวยมากจริงๆ!

ใกล้เท่ียง ท้ังสองคนกม็ำถงึท่ีหุบเขำสำวงำม สภำพพ้ืนท่ีแห่งนีเ้ป็น 

ถิน่ทุรกนัดำรซ่ึงอยู่ห่ำงไกล แต่กยั็งโชคดท่ีีไม่กีปี่มำนี้ได้รบักำรสนบัสนนุและ

พัฒนำ หมูบ้่ำนชำวทิเบตนบัไม่ถ้วนเป็นจดุเด่นของท่ีนี ่ภเูขำหิมะท่ีมีหมอกขำว 

แสงอำทิตย์ท่ีผ่องแผ้ว หินมรกตในบ่อน�ำ้ใสเหมือนหลบัใหลอย่ำงสงบ

สิ่งท่ีเป็นควำมงดงำมมิใช่มนุษย์ ทว่ำเป็นทิวทัศน์ธรรมชำติท่ีโลก 

ได้มอบให้ไว้

แม้ว่ำอณุหภมิูท่ีนีจ่ะไม่ได้สงูมำกนกั แต่รงัสอัีลตรำไวโอเลตช่ำงรนุแรง  

อ๋ิงจิ่งซ้ือผ้ำคลุมไหล่จำกชำวทิเบตท่ีอยู่ริมทำงให้ชูหนิง เอำผ้ำพันห่อเธอ 

อย่ำงแน่นหนำมดิชิด ท้ังยังสวมแว่นกนัแดดให้อีกอัน

"อย่ำโดนแดดเผำเอำนะ"

สำยตำเขำคอยจดจ่อ เคลือ่นไหวอย่ำงบรรจง จบัจ้องมองเขมง็อยู่ท่ี

หน้ำอกของเธอ

ชูหนงิจงใจขยับไปข้ำงหน้ำเข้ำไปถูไถอยู่ใกล้ๆ อิง๋จิง่สัน่เทำไปท้ังตวั 

ดวงตำด�ำขลับจ้องมองเธอ ชูหนิงเลิกค้ิวแล้วหันไปดูทิวทัศน์อีกด้ำนหนึ่ง  

ท�ำรำวกบัว่ำไม่มีเรือ่งอะไรเกดิข้ึน

...เป็นผู้หญิงที่ร้ายจริงๆ
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ส�ำหรบัท่ีเสฉวนและทิเบตไม่จ�ำเป็นต้องเจำะจงไปยงัจดุชมวิวส�ำหรบั 

กำรท่องเท่ียวอะไรเลย เพียงแค่เดินออกไปข้ำงนอก ทุกแห่งหนล้วนเป็น 

แดนสวรรค์

ทีแรกชูหนงิอยำกจะพกเอำกล้องมำถ่ำยรปูด้วย โชคดท่ีีไม่ได้เอำมำ 

กล้องนัน้หนกัเทอะทะ ถ่ำยโดยใช้โทรศพัท์มือถอื แต่ละรปูท่ีได้กเ็ป็นภำพ 

ไฟล์ขนำดใหญ่แล้ว

ทั้งสองคนเดินๆ ดูๆ กันไปจนถึงในหมู่บ้ำนทิเบตแห่งหนึ่ง

ผูค้นท่ีอยู่อำศยัท่ีนีค่่อนข้ำงรวมกลุม่กนั มกีลิน่อำยแห่งชีวิตค่อนข้ำง

เข้มข้น และยังมีกำรตำกข้ำวบำร์เลย์ไว้บนพืน้ด้วย

ชูหนิงชี้ไปตรงที่ที่หนึ่งแล้วถำมว่ำ "นี่คืออะไร"

อ๋ิงจิง่นัง่ยองๆ หยิบข้ึนมำบ้ีดนูดิหน่อยก่อนจะตอบ "ผลมะเดือ่ตำกแห้ง"

"ทำนได้ไหม"

"แน่นอน ถงึท่ีนีจ่ะเป็นเขตพืน้ท่ีรำบสงู แต่กส็ำมำรถผลติพวกแอปเป้ิล 

เชอรีป่่ำ อะไรท�ำนองนัน้ได้ ปรำศจำกสำรพษิปนเป้ือน น�ำ้หวำนฉ�ำ่ คุณดู 

ผลมะเด่ือนีส่ ิให้รสชำตฝิำดหอมมำกเลย"

อิ๋งจิ่งเหลือเศษเล็กๆ อยู่ในมือและลองลิ้มชิมรส "ใช้ได้เลยจริงๆ"

ชูหนงิคิดข้ึนได้ น�ำ้เสยีงเปลีย่นเป็นจรงิจงัและเคร่งเครยีด "หยดุทำน

เดีย๋วนีน้ะ!"

"ท�ำไมเหรอ"

"นำยไม่เห็นแผ่นหินจำรกึตรงทำงเข้ำหมูบ้่ำนเหรอ บนนัน้เขยีนเอำไว้

ชัดเจนว่ำอย่ำทำนซ้ีซัว้ ถ้ำทำนของบ้ำนใครเข้ำไปกจ็ะต้องเป็นลกูเขยของ 

บ้ำนเขำนะ!"

อิ๋งจิ่งหน้ำตำงุนงง "...มีเขียนด้วยเหรอ"

"มี!"

"แต่เมื่อกี้ผมไม่เห็นแผ่นหินจำรึกอะไรเลยนะ"

"นำยซ่ือบ้ือเหรอ" ชูหนิงพูดด้วยเหตุผลฉะฉำน "ฉันบอกว่ำมีก็มีไง  
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นำยดคูนบ้ำนนีส้"ิ เธอยังเชิดคำงไปทำงรำวตรงหน้ำต่ำงของบ้ำนหนึง่อย่ำง

สมจรงิสมจงั "เห็นหรอืเปล่ำ พ่อตำก�ำลงัย้ิมกบันำยอยู่ตรงนัน้นะ"

สำยตำอิง๋จิง่มองสงูข้ึนไปตำมท่ีเธอพดู ท่ีชัน้สองของบ้ำนหลงันีม้คีณุปู่

ชำวทิเบตคนหนึง่ย้ิมให้พวกเขำอยูจ่รงิๆ

ครั้นสบสำยตำกัน ไม่นึกว่ำอีกฝ่ำยจะพูดออกมำ เพียงแต่ว่ำเป็น 

ภำษำทิเบต พดูยำวเป็นชุด ฟังแล้วก็ไม่เข้ำใจ

ชูหนงิสงบนิง่มำก เข้ำไปพดูใกล้ๆ ข้ำงหูอิง๋จิง่ว่ำ "ฉันจะแปลให้นำยฟังนะ 

เขำพูดว่ำไม่เลวเลย เจ้ำหนูคนนี้หน้ำตำดูดี มือยำวขำยำว เป็นเด็กหนุ่ม 

ท่ีสำมำรถท�ำงำนเพำะปลกูได้ด ีเอำเธอนีแ่หละ! จดังำนมงคลสมรสคนืนีเ้ลย!"

อ๋ิงจิง่ทนไม่ไหวกลอกตำใส่ ก่อนจะหัวเรำะ "โอ้ คณุเข้ำใจภำษำทิเบต

ด้วยเหรอเนีย่"

ชูหนงิพยักหน้ำระรวั "เรยีนด้ำนนีเ้องแบบท่ีไม่มีอำจำรย์สอนน่ะ ถ้ำ 

อย่ำงอ่ืนก็ไม่ได้แล้วล่ะ"

พอเลย พูดจาเหลวไหลไร้สาระด้วยท่าทีขึงขังจริงจังเชียว

ในสำยตำของอ๋ิงจิง่เตม็ไปด้วยควำมรกัควำมเอำใจ เขำลบูเส้นผมของเธอ

เลก็น้อย ขณะท่ีก�ำลงัจะพูดกมี็เสยีงดงัมำจำกข้ำงหน้ำ ท้ังสองคนหันกลบัไป

พร้อมกนั ทันทีท่ีเห็น...

โห! มีหญิงสำวรำวห้ำหกคนก�ำลังเดินเข้ำมำหำพร้อมรอยยิ้ม

อ๋ิงจิง่ขมวดคิว้ พดูพมึพ�ำกบัตวัเองว่ำ "มธีรรมเนยีมแบบนีจ้รงิเหรอเนีย่ 

ครอบครวัเขำมีพีส่ำวน้องสำวห้ำคนงัน้เหรอ คนไหนถกูใจฉันกนันะ"

ชูหนงิท่ีเมือ่ครูน่ีย้งัท�ำท่ำทีตืน่ตกใจคึกคกัสดุๆ ตอนนีก้ลบัเงยีบสนทิ 

เสยีแล้ว

เธอจ้องมองหญิงสำวกลุม่นัน้ สหีน้ำท่ำทำงบอกไม่ถกูว่ำเป็นอำรมณ์ไหน 

แต่น่ำจะเป็นควำมกงัวล เอำนิว้แกะเกำอยู่ในอุง้มือของตวัเองอยู่ตลอดเวลำ

ทว่ำอิ๋งจิ่งกลับมีควำมสนใจขึ้นมำ "ใช้ได้เลยนะ หน้ำตำสวยจริงๆ"

เมื่อได้ยินแบบนี้ชูหนิงพลันคว้ำมือของเขำ หันหลังวิ่งออกไปทันที 
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โดยไม่มคี�ำพดูจำใดๆ

เธอเคลื่อนไหวเร็วเกินไปจนอ๋ิงจิ่งโซเซแทบจะหกล้ม "เฮ้! เฮ้! ช้ำๆ 

หน่อย!"

วิง่เหมอืนกบัว่ำมสีตัว์ประหลำดอยูด้่ำนหลงั ชูหนงิกลัน้หำยใจ พำเขำ 

วิง่ออกห่ำงจำกหมู่บ้ำนท่ีมีรัว้รอบแห่งนี ้ครัน้วิง่มำหยุดอยู่ในสถำนท่ีโล่งแจ้ง 

ครำวนีชู้หนงิถงึได้ปล่อยเขำ เอำมือสองข้ำงวำงบนหัวเข่ำพร้อมหอบหำยใจ

เฮือกใหญ่

อิ๋งจิ่งข�ำแทบบ้ำ "ท�ำไมเนี่ย คุณวิ่งหนีอะไรของคุณน่ะ"

ชูหนิงขึงตำใส่เขำ "นำยยังจะกล้ำมำพูดอีกนะ!"

อ๋ิงจิง่หัวเรำะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก "ปรักปร�ำกนัแล้วนะคณุผูห้ญิง! คณุพูดเอง

ไม่ใช่เหรอว่ำเขำถกูใจผมน่ะ จะพำผมกลบัไปเป็นลกูเขยในหมู่บ้ำนไม่ใช่เหรอ"

"แหวะ ใครเขำถูกใจนำยกันล่ะ"

พอที กลบัล�าพดูแย้งได้หน้าตาเฉย พดูแบบไม่มเีหตผุล เถยีงข้างๆ คูๆ   

ได้หมด

อิ๋งจิ่งสัมผัสใบหน้ำของเธอที่ก�ำลังโมโห "คุณถูกใจผมไง"

ชูหนิงเบือนหน้ำไป ไม่ได้พูดตอบ แต่หันหลังให้เขำ อดไม่ได้ท่ีจะ 

ย้ิมมุมปำก

ห่ำงออกไปไม่ไกล ธงมงคลของทิเบตท่ีเป็นสญัลกัษณ์แห่งควำมโชคดี

โบกไสวพลิว้ไปกบัสำยลม ธงสนี�ำ้เงนิอยูข้่ำงบน ธงสเีหลอืงอยู่ข้ำงล่ำง ส�ำหรบั 

ผูท่ี้มีควำมเช่ือแล้ว ทุกครำวท่ีธงพลิว้ปลวิไสวล้วนเป็นกำรสวดมนต์อธษิฐำน

ขอพรส�ำเรจ็หนึง่หน

อิ๋งจิ่งจูงมือชูหนิง พำเธอเดินไปข้ำงๆ

ท่ีตรงนีอ้ยู่ใกล้กบัยอดเขำ มีลมภเูขำลอดผ่ำนท่ัวทุกสำรทิศ ฟ้ำและดนิ  

จติและวญิญำณ ควำมรกัและควำมเกลยีดคล้ำยกบัว่ำหลอมรวมเป็นหนึง่เดยีว  

มเีพยีงอยู่เบ้ืองหน้ำคลืน่กระแสธำรแห่งขุนเขำและธำรำอันกว้ำงใหญ่ไพศำล 

มนษุย์จงึจะสำมำรถรูส้กึได้ว่ำเรือ่งรำวบนโลกล้วนมิได้ควรค่ำให้ต้องกล่ำวถงึ 
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แค่ปล่อยไปตำมหัวใจ ตำมควำมต้องกำร มีอิสรเสรกีด็แีล้ว

อ๋ิงจิง่พนมมือสบินิว้ หลบัตำต้ังจติศรทัธำ ขอพรกบัธงมงคลของทิเบต

ชูหนงิไม่ค่อยเช่ือเรือ่งพวกนี ้ทว่ำกไ็ม่ได้รบกวนเขำ เดนิไปอกีด้ำนหนึง่

แล้วยืนเอียงตวัพงิกบัหินก้อนใหญ่ ก่อนจะหยิบบุหรีม่วนหนึง่ออกมำจดุสบู

ลมแรงมำก ควันบุหรี่ถูกลมพัดสลำยไป

เธอใส่แว่นกนัแดด ทอดมองภเูขำและแม่น�ำ้ไกลๆ ด้วยสหีน้ำท่ีนิง่สงบ

ไม่นำนนกัอิง๋จิง่กเ็ดินเข้ำมำหำ หยิบบุหรี่ในมือของเธอไปแล้วพดูอย่ำง

ไม่พอใจนกั "สบูบุหรี่ให้น้อยหน่อย"

หลงัจำกนัน้เขำกด็บัมันแล้วเอำก้นบุหรี่ใส่เข้ำไปในกระเป๋ำกำงเกงของ

ตวัเอง

ชูหนิงมองเขำอยู่และเอ่ยถำมว่ำ "เมื่อกี้นำยขอพรอะไรเหรอ"

น้อยนกัท่ีอ๋ิงจิง่จะเงยีบไม่พดูจำ หลงัผ่ำนไปสกัพกักพู็ดข้ึนว่ำ "คณุอยำกรู้

จรงิๆ เหรอ"

ไม่ถำมเสยีกค็งด ี เขำเริม่พดูข้ึนต้นมำแบบนีก้ลบัเรยีกควำมสนใจของ

ชูหนงิเข้ำจนได้

เธอถอดแว่นกันแดดออก ยิ้มหรี่ตำมองแล้วสบตำกับเขำ

สำยตำของอ๋ิงจิ่งไร้ซ่ึงอำรมณ์สะทกสะท้ำน มองเธอพร้อมกับพูดว่ำ  

"ไม่ได้ขอพรหรอก...ก็แค่ถำมพระผู้เป็นเจ้ำนิดหน่อยว่ำเม่ือไหร่ผมกับคุณ 

จะได้ร่วม..."

รักกัน

หน้ำตำชูหนงิดตูกใจเลก็น้อย หลงัจำกผ่ำนไปไม่กีวิ่นำทีกค่็อยๆ หันหน้ำ

กลบัไป ใส่แว่นกนัแดดอีกครัง้ด้วยท่ำทำงท่ีแข็งท่ือ

...ช่างกดดันมาก
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อ�ำเภอตนัปำอยู่ในเขตพืน้ท่ีภเูขำสงู แม่น�ำ้ต้ำตูไ้หลผ่ำนพ้ืนท่ีท้ังหมด

ต้ังแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ มีเทือกเขำตดัสลบัต่อเนือ่งกนัเป็นทอดๆ ดงันัน้ 

เมือ่มองจำกท่ีสงูลงไปท่ีต�ำ่แล้ว ท�ำให้ภมิูทัศน์ดมีูมติมิำก

ในเทือกเขำท่ีรำบสงูสำมำรถรบัรูไ้ด้ถงึควำมเปลีย่นแปลงของสีฤ่ดกูำล

ได้ก่อนเสมอ ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงทิวทัศน์ช่ำงมีเสน่ห์งดงำมเป็นท่ีสดุ

ชูหนงิช่ืนชอบชะง่อนผำท่ีผดุเผนิอย่ำงแปลกประหลำดของท่ีแห่งนีซ่ึ้ง

ไม่ได้เหมอืนกบัพืน้ท่ีรำบกว้ำงขวำง แบบนีแ้หละท่ีย่ิงเหมือนกบัชีวิตมนษุย์ 

ท่ีมีข้ึนมีลง มรีำบเรยีบมียับย่น

บนภูเขำลมพัดแรงมำก อิ๋งจิ่งเอ่ยชวน "พวกเรำลงไปกันเถอะ"

ชูหนิงเกิดควำมสนใจ กวักมือเรียกเขำ "นำยมำนี่สิ"

ท้ังคูเ่ข้ำมำอยู่ใกล้ๆ กนั อ๋ิงจิง่โอบเอวของเธอไว้และมองเลนส์กล้อง

โทรศพัท์มือถอืพร้อมกนั

แชะ

ในขณะเดียวกันนั้นชูหนิงก็หันหน้ำมำจุ๊บที่ใบหน้ำของเขำ

อ๋ิงจิง่ย้ิมแฉ่งเห็นฟันขำวจ๊ัวะ เกบ็ภำพควำมสวยงำมในช่วงเวลำนีเ้อำไว้แล้ว

"คุณจะโพสต์หน้ำไทม์ไลน์ไหม" เขำถำม

บทที่
66
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ชูหนิงตอบอย่ำงซื่อสัตย์ "ไม่โพสต์"

"อือ" อิ๋งจิ่งยำกที่จะปกปิดควำมผิดหวัง

"ในวแีชตของฉันมีลกูค้ำเยอะมำก คบกนัแบบผวิเผนิ ไม่ค่อยสนทิมำก

เท่ำไหร่ ฉันไม่อยำกถกูพวกเขำจ้องวจิำรณ์รปูลกัษณ์หน้ำตำ"

"งั้นคุณส่งมำให้ผม ผมจะโพสต์ของผมเอง"

ทว่ำชูหนิงก็ไม่ได้ตอบตกลง "รูปท่ีฉันถ่ำยเอง ท�ำไมฉันต้องให้นำย 

ด้วยล่ะ"

"โฮ่! ท�ำไมคุณถึงเป็นจอมเผด็จกำรได้ขนำดนี้"

"เดมิทีฉันกเ็ป็นประธำนสำวจอมเผดจ็กำรอยู่แล้วไง" เธอพดูอย่ำงฉะฉำน

ม่ันใจในเหตผุล

อ๋ิงจิง่ถลงึตำจ้องมองเธอและกลัน้หำยใจ ไม่อำจพูดโต้แย้งเธอได้จรงิๆ

ชูหนงิอำรมณ์ด ี เอำมือสองข้ำงเกีย่วคล้องล�ำคอของเขำ เอยีงศรีษะ 

แล้วกยั็งพดูจำออดอ้อนว่ำ "ไหนบอกซิ รกัเงนิของฉันหรอืว่ำรกัตวัฉัน"

อ๋ิงจิ่งก้มศีรษะลง เอำหน้ำผำกชนกันกับหน้ำผำกเธอ "ไม่รู้สิ ก็แค ่

อยำกจะใช้ชีวติกบัคุณไปตลอดมำกๆ เลยนะ"

ชูหนิงเขย่งเท้ำ จูบประทับริมฝีปำกของเขำ

เมือ่ก่อนเคยรูส้กึว่ำตลอดท้ังชวิีตคอืควำมยืดยำวและไร้ซ่ึงควำมหมำย 

แต่ในขณะนี้คนคนนี้ท�ำให้ชูหนิงได้พบเจอกับควำมนัยอีกอย่ำงหนึ่งของ  

'ช่ัวชีวติ' ท่ีควรค่ำแก่กำรเฝ้ำรอคอย

ช่วงบ่ำย ท้ังสองคนไม่ได้อยำกจะเดินทำงไปไกล ก็แค่ท่องเท่ียว  

เลือกสถำนท่ีท่ีเป็นไฮไลต์ท่ีสุดแล้วละเมียดลิ้มชิมรสชำติสักหน่อยก็พอ  

มองจำกเรือ่งเลก็ไปสูเ่รือ่งใหญ่กเ็ป็นเหตผุลนีท้ั้งนัน้ อ๋ิงจิง่พำเธอเดนิเล่นอยู่ใน

หมูบ้่ำนทิเบต กำรพฒันำของท่ีนีถื่อว่ำค่อนข้ำงสมบูรณ์ทีเดยีว ท้ังหำของกนิ 

ท้ังช็อปป้ิง ทุกอย่ำงลงตวัพอเหมำะพอดไีปหมด

ชูหนิงชิมชำเนยของทิเบต แล้วก็กินขนมแป้งข้ำวเหนียว ภำยหลัง 
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เห็นคนใส่เสือ้ผ้ำของชนเผ่ำทิเบตก�ำลงัถ่ำยรปูท่ีจดุชมววิอยู่ เธอรูส้กึสนใจมำก 

จงูมอืของอ๋ิงจิง่ไปอยำกจะลองถ่ำยดบู้ำง

อิง๋จิง่ไม่ชอบเสือ้ผ้ำท่ีหยำบกระด้ำงแบบนี ้ ไม่เข้ำกบัภำพลกัษณ์ผูช้ำย

ท่ีประณีตแบบเขำ ให้ตำยก็ไม่ยอมใส่

ดังนั้นชูหนิงก็เลยจัดกำรฉำยเด่ียว เลือกชุดต้ำจิน* และสำยรัดเอว 

ท่ีสวยงำมท่ีสดุ ใส่ชดุคลมุสกีรมท่ำตวัหนึง่ทับไว้ด้ำนนอก และสวมรองเท้ำบูต 

โทนสเีดยีวกนั สดุท้ำยสวมวกิประดบัตกแต่งบนศรีษะ ผมเปียยำวๆ สองข้ำง

ห้อยลงมำถงึตรงเอว แล้วอยู่ๆ เธอกเ็กดิควำมคดิหนึง่ขึน้มำ เอำชำดสแีดงๆ 

แต้มตรงกลำงระหว่ำงคิว้ของตวัเอง 

อิ๋งจิ่งมองอย่ำงตกตะลึง

ชูหนิงในตอนนี้ปลดควำมเย็นชำเฉยเมยท่ีมีตำมปกติท้ิงไป ย้ิมแย้ม

งดงำมปำนดอกไม้เหมือนสำวน้อยแรกแย้มท่ีเพิง่เริม่เข้ำใจในอำรมณ์เสน่หำ

ชูหนงิเดนิมำเบ้ืองหน้ำเขำ สะบัดแขนเสือ้ยำวและพูดจำอย่ำงมเีสน่ห์ 

น่ำรกัไปอกีแบบ "ท่ำนบัณฑติ จะไปแห่งหนใดหรอืเจ้ำคะ"

สำยตำอิ๋งจิ่งจับจ้องมองเธอ "จะไปในใจเจ้ำ"

ชูหนิงแสร้งท�ำเป็นสติหลุด จับแขนเขำนิดหน่อย "เพ้อเจ้อจริงๆ"

อ๋ิงจิง่ย้ิมพลำงเอ่ยว่ำ "คณุไปยืนนิง่ๆ ตรงนัน้ อย่ำขยับนะ ผมจะถ่ำยรปู

ให้"

ชูหนงิเองก็ใจป�ำ้ โพสหลำยท่ำแล้วพูดบ่นไม่หยุด "นำยใส่ฟิลเตอร์หรอืยัง"

อ๋ิงจิง่พูดอย่ำงล�ำบำกใจมำก "ฟิลเตอร์คงไม่ไหว เปลีย่นหัวเลยดท่ีีสดุ"

หลังจำกนั้นเขำก็ถูกชูหนิงวิ่งไล่ทั่วภูเขำ

ท้ังสองคนสนกุสนำนกนัเต็มท่ี นกัท่องเท่ียวท่ีมองอยู่รอบๆ ต่ำงพำกนั

ส่งเสยีงหัวเรำะ

อ๋ิงจิ่งเอำมือปิดศีรษะไว้และพูดว่ำ "ภรรยำผมคนนี้ใช้ควำมรุนแรง 

ในครอบครวักบัผมครบั!"

* ชุดต้ำจนิ เป็นเสือ้ผ้ำพืน้เมืองแบบดัง้เดมิของชนเผ่ำฮ่ันและชนกลุม่น้อยบำงส่วน มกีระดมุด้ำนหน้ำซ่ึงมกัตดิจำก 

ทำงซ้ำยไปทำงขวำ
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ชูหนิงทั้งข�ำทั้งโมโห "เพ้อเจ้อ!"

"เพ้อเจ้อท่ีไหน ตรงท่ีคุณไม่ได้ใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว หรือว่ำ 

คณุไม่ใช่ภรรยำของผม?"

ชูหนิงไม่แม้แต่จะคิด ตอบสนองตำมสัญชำตญำณทันที "ใครใช ้

ควำมรนุแรงในครอบครวักบันำยยะ!"

อ๋ิงจิง่ได้ค�ำตอบตรงตำมท่ีใจต้องกำรแล้ว "ฮ่ำ! คณุยอมรบัว่ำคณุเป็น

ภรรยำของผมแล้วสนิะ!"

ชูหนิงพลันตกตะลึง มำรู้ตัวเอำทีหลังก็อำยจนแก้มร้อนผ่ำว "ท�ำตัว 

หน้ำไม่อำย"

ค�ำพดูท่ีหลดุพลัง้ปำกออกมำอย่ำงรวดเรว็เช่นนีก้ส็ำมำรถท�ำให้เขำดใีจ

ไปได้อีกนำน เหมือนกบัว่ำเขำจะได้เป็นเจ้ำบ่ำวในวันพรุง่นี้ได้เลย

ครั้นเลิกวอแวแล้วท้ังสองคนก็จูงมือกัน กลับมำเป็นคนท่ีรักกันมำก

เหมือนเดมิอีกครัง้

"หนงิเอ๋อร์ หลงัจำกกลบัไปแล้ว ผมอยำกพำคณุกลบัไปท่ีลำนสนำมใหญ่"

ชูหนงิไม่ทันได้คดิให้ดีๆ  "กลบัไปอีกแล้ว? ฉันไปมำสองรอบแล้วนะ"

"ผมอยำกให้คุณเจอพ่อแม่ผม ผมจะสำรภำพกับพวกเขำ"

"..."

ชูหนิงอ�้ำๆ อึ้งๆ "ระ...เร็วขนำดนี้เลย"

"จ�ำเป็นนะ" อิ๋งจิ่งมองด้วยสำยตำประหลำด "คุณไม่อยำกเหรอ"

"มะ...ไม่ใช่"

"คุณไม่อยำกเปิดตัวว่ำคบกับผมเหรอ"

"เปล่ำ..."

"คุณไม่อยำกแต่งงำนกับผม?"

"...?!"

อ๋ิงจิง่ร้อนรน กระตอืรอืร้นเตม็ท่ี "ท�ำไมคณุไม่ปล่อยให้ผมเปิดตวัในฐำนะ

ต�ำแหน่งเซ็นเตอร์ล่ะ!"
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ชูหนิงกลั้นไว้ไม่ไหว ส่งเสียงหัวเรำะฮ่ำๆๆ ออกมำ

เธอประคองศรีษะของเขำและขย้ีจนผมยุ่งเหยงิ "ท�ำไมนำยเป็นคนคยุสนกุ

ขนำดนีน้ะ!"

อ๋ิงจิง่มจีติใจคบัแคบคิดเลก็คิดน้อยกบัเร่ืองแบบนีเ้ป็นพเิศษ ตอกกลบัไป

ด้วยอำรมณ์ขุ่นเคอืง "สนกุ? ถ้ำสนกุ ท�ำไมคณุไม่มำสนกุกบัผมล่ะ เก่งจรงิ 

กม็ำสนกุกบัผมส!ิ"

หลงัใช้เวลำด้วยกนัมำท้ังวนั เขำพดูถงึควำมหมำยแฝงในเรือ่งอย่ำงว่ำนี ้

มำหลำยครัง้หลำยหนจนชูหนงิเริม่เกดิอำรมณ์โมโห

"ทั้งวันในหัวสมองของนำยเอำแต่คิดถึงเรื่องอะไร หำ?"

"ยังจะคิดอะไรได้ คิดถึงคุณๆๆ ไง"

"พรดู" ต่อปำกต่อค�ำกนัได้ไม่ถงึห้ำวินำที ชูหนงิกหั็วเรำะออกมำ "นำย

เป็นคนพดูจำป่ันประสำท"

อ๋ิงจิ่งเอ้ือมมือโอบไหล่เธอ "ควำมรู้สึกจำกใจจริงยังจะถูกคนรังเกียจ  

ฟ้ำยังมคีวำมเป็นธรรมหรอืเปล่ำ"

ครำวนี้ชูหนิงท�ำตัวว่ำง่ำย คลอเคลียอยู่ในอ้อมกอดของเขำ ตบ 

ตรงหน้ำอกของเขำเบำๆ "เจ้ำคนข้ีโมโห อย่ำพดูเรือ่งนีข้ึ้นมำอีกนะ เจตนำ 

ของนำยชดัเจนเกนิไป ฉันไม่กล้ำท่ีจะเช่ือนำยอกีแล้ว"

อิ๋งจิ่งหุบปำกทันที

ฟังออกว่ำเธอพดูหยอกเล่น แต่ท่ีเขำสนใจนัน้คอืกลวัว่ำเธอจะคดิจรงิจงั  

ดังนัน้เขำกเ็ลยข่มควำมคดิเอำไว้ด้วยอำรมณ์บูดบ้ึง

ชูหนิงเกี่ยวมือของเขำ พลันพูดว่ำ "นี่ ฉันอยำกไปขี่ม้ำ"

ท้ังสองคนเดินไปท่ีสนำมม้ำนอกรั้วหมู่บ้ำน ในเดือนนี้ไม่ใช่ฤดูกำล 

ท่องเท่ียว มีนกัท่องเท่ียวไม่มำกนกั ชูหนงิสอบถำมรำคำ ครึง่ชัว่โมงสำมสบิ 

หยวน เจ้ำของม้ำเองก็ใจกว้ำงมำก พดูภำษำจนีกลำงแบบแปร่งๆ

"คิดๆ ดูแล้ว ไม่จ�ำกัดเวลำในกำรขี่ม้ำของคุณดีกว่ำ"
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ชูหนงิเลอืกลกูม้ำตวัสดี�ำ เธอไม่เคยมปีระสบกำรณ์เรือ่งนีจ้งึเลอืกเอำ

ตำมท่ีเห็นแล้วถกูใจอย่ำงเดยีว

ก่อนจะข้ึนข่ีม้ำ เถ้ำแก่พดูอธบิำยในจดุท่ีต้องระมดัระวังให้เธอฟัง ชูหนงิฟัง

อย่ำงตัง้ใจ เหลอืบมองอ๋ิงจิง่ท่ีอยู่ข้ำงๆ เขำไม่ได้แยแสสนใจฟัง เดด็เอำหญ้ำ 

มำคำบไว้ในปำก มองท้องฟ้ำสคีรำมด้วยท่ำทำงผ่อนคลำยสบำยๆ

"นำยกฟั็งๆ ไว้หน่อยส ิเด๋ียวฉันฟังคนเดียวจ�ำไม่ได้" ชูหนงิตัง้อกตัง้ใจ

อ๋ิงจิง่ส่งเสยีงข�ำเบำๆ เช่ือฟังท่ีเธอพดู แต่ยงัคงท�ำตวัเล่นๆ ไม่จรงิจงั  

ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลย

หลังจำกนั้นห้ำนำทีต่อมำก็ถึงเวลำขึ้นขี่ม้ำ

อ๋ิงจิง่อยู่ข้ำงหลงัพดูอะไรบำงอย่ำงกบัเถ้ำแก่ สดุท้ำยกเ็ดนิเข้ำมำคนเดยีว

ชูหนงิมองเถ้ำแก่ท่ีเดนิออกไปไกลก่อนจะขมวดคิว้ "เอ๊ะ! ท�ำไมเขำไปแล้ว

ล่ะ"

"คุณขึ้นขี่ม้ำสิ ผมจะสอนคุณ"

ชูหนิงหรี่ตำสองข้ำงมองเขำและเอ่ยถำม "นำยขี่ม้ำเป็น?"

อิ๋งจิ่งพยักหน้ำ "เป็นสิ"

ชูหนิงมองด้วยสำยตำสงสัย เห็นได้ชัดว่ำไม่ค่อยจะเชื่อเท่ำไหร่นัก

"พ่อพำผมไปเล่นท่ีกองพนัทหำรม้ำตัง้แต่เดก็ ผมข้ึนหลงัม้ำตำมล�ำพังได้

ตัง้แต่ตอนเจด็ขวบแล้วล่ะ"

ครั้นพูดจบอ๋ิงจิ่งก็ถีบขำข้ำงหนึ่ง ขณะเดียวกันก็วำดขำขวำออก 

กระโดดข้ำมไป ข้ึนไปอยู่บนม้ำในช่ัวพรบิตำ เขำเหยียดแขนออกมำ ย่ืนฝ่ำมือให้ 

ชูหนงิ

"ขึ้นมำสิ"

ชูหนิงลังเล "ฉันไม่เคยเรียนเลย"

อ๋ิงจิง่จบัมือของเธอเอำไว้แล้วเอ่ยบอก "มีผมอยู่นะ ผมปกป้องคณุเอง"

เขำพลนัออกแรงดงึเต็มท่ี ซ่ึงชูหนงิกอ็ำศัยแรงข้ึนไปอยู่บนหลงัม้ำจนได้ 

เธออยู่ข้ำงหน้ำ ส่วนเขำอยู่ข้ำงหลงั หลงัของเธอทำบตดิกบัแผงอกท่ีร้อนรุม่
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ของเด็กหนุม่ แนบชิดแทบจะไร้ซ่ึงช่องว่ำง เสยีงหัวใจเต้นดงัชัดเจน

อ๋ิงจิ่งพลันหนีบขำสองข้ำงเป็นกำรควบม้ำตะบึงไป ตอนแรกชูหนิง 

รูส้กึกงัวลก่อน หลงัจำกปรบัตวัได้ควำมตืน่เต้นกเ็ข้ำมำแทนท่ี

ผืนฟ้ำและแผ่นดินแสนกว้ำงใหญ่ เสียงสำยลมพัดดังหวีดหวิว

มีควำมหนกัแน่นสขุสงบภำยในจติใจ คอืควำมเงยีบสงบอันไร้ขอบเขต

ฟ้ำมดืลงแล้ว มองเห็นตะวนัตกดนิจำงๆ ขับแสงกบัช้ันเมฆตรงภเูขำ

ฟำกนัน้

ภำยในใจชูหนงิสัน่สะท้ำน ด้วยสภำวะอำรมณ์ท่ีเป็นสขุ เธอเอ่ยถำม

พร้อมรอยย้ิม "โคลงเคลงไปมำเหมือนก�ำลงันัง่เรอืไหม"

ลมพดัโชยมำ ส่งกลิน่หอมรญัจวนท้ังปวงของหญิงสำวซ่ึงอยู่ในอ้อมแขน

เข้ำมำสูจ่มูก อ๋ิงจิง่ใจสัน่สะท้ำน มือก�ำลงัสัน่ หลงัจำกนัน้ก็โอบกอดเอวของ 

ชูหนงิตำมท่ีได้คดิไว้

เขำพดูเสยีงดงัฟังชดั เป็นค�ำพดูไร้ท่ีตแิละจรงิจัง "ผมไม่รูห้รอกนะว่ำ

เหมือนนัง่เรอืหรอืเปล่ำ ผมแค่อยำกรูว่้ำเม่ือไหร่จะให้ผมได้เป็นผูช้ำยของคณุ

เสยีที?"

ไม่รู้ว่ำเป็นเพรำะลมแรงเกินไปจนท�ำให้เขำไม่ได้ยินค�ำตอบของเธอ  

หรอืว่ำชูหนงิไม่ได้พดูอะไรเลยกนัแน่

อ๋ิงจิง่ก�ำลงักอดเธออยู่ ในชัว่ขณะนีก้ร็ูส้กึว่ำไม่ได้ส�ำคญัอะไรอกีแล้ว

ท้ังสองคนข่ีม้ำวิ่งออกไปไกลข้ึนทุกที เหมือนว่ิงออกนอกเส้นทำง  

ค่อยๆ มีพงหญ้ำพุม่ไม้มำกข้ึน ทิวทัศน์ย่ิงมีควำมละมนุละไมมำกขึน้เรือ่ยๆ 

เป็นเพรำะว่ำมีผูค้นหรอ็มแหรม็บำงตำ

ชูหนิงรู้สึกกลัวนิดหน่อย "ไม่ต้องไปแล้วมั้ง เดี๋ยวกลับไปไม่ถูก"

อ๋ิงจิ่งพูดปลอบ "ไม่เป็นไร ม้ำตัวนี้สำมำรถจดจ�ำทำงและแยกแยะ 

เส้นทำงได้"

ชูหนิงก็เลยวำงใจ

อา ไม่รู้ว่าเราเริม่ท่ีจะเรยีนรูใ้นการยอมรับและเช่ือมัน่ตัง้แต่เมือ่ไหร่กนันะ
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สดุท้ำยแล้วท้ังสองคนกไ็ม่ได้เข้ำไปในป่ำพุม่ไม้ เมือ่ออกมำอีกครัง้กเ็ป็น

พืน้ท่ีทุ่งหญ้ำรำบอันกว้ำงไกล

รอบบรเิวณล้วนเป็นแนวเทือกเขำล้อมรอบ สภำพอำกำศช่ำงน่ำอำวรณ์ 

ดวงดำวและดวงจนัทร์อยู่เคยีงตะวนัยอแสง

อ๋ิงจิง่กบัชูหนงิลงจำกม้ำ ยืนอยู่บนหน้ำผำ หันหน้ำไปช่ืนชมควำมงำม

ของภเูขำและล�ำธำร ร่วมกนัเพลดิเพลนิกบัภำพผนืฟ้ำท่ีปรำกฏดวงตะวนัจนัทรำ

และดวงดำวเคยีงเคล้ำกนั

ทันใดนัน้ท้ังคูก่จ็บัมือสอดนิว้ประสำนกนั ชูหนงิกระตกุเขำ ตัง้ใจจะเดนิไป

ข้ำงหลงัต้นไม้

อ๋ิงจิง่รบัรูแ้ละเข้ำใจควำมหมำย หันหลงัเดนิตำมไป ท้ังสองคนต่ำงนิง่เงยีบ

ตลอดทำง

ต้นไม้สเีขียวครึม้นบัร้อยปี กิง่ก้ำนใบหนำแน่นเขียวชอุ่ม ยืนตระหง่ำน

ปกคลมุ บดบังแสงอำทิตย์ตกดนิ

ท้ังสองคนหลบซ่อนอยู่ในหมูแ่มกไม้นัน้ มองไม่เห็นควำมเคลือ่นไหวใดๆ 

อีก

ชูหนงิมองเขำ วินำทีต่อมำกถ็กูจบูประทับพร่ำงพรมลงมำอย่ำงรนุแรง 

ท้ังคูก่อดกนัอย่ำงเป็นธรรมชำต ิ ไม่ได้มีกำรยับย้ังข่มใจเหมอืนเม่ือก่อน 

อีกต่อไป และกไ็ม่ได้คดิเพยีงท่ีจะลิม้ลองแค่ผวิเผนิ หัวใจเต้นแรงเหมอืนมไีฟฟ้ำ

เช่ือมต่อ รูว่้ำจะเกดิอะไรข้ึนต่อจำกนี้

จนกระท่ังหำยใจไม่ทัน อิง๋จิง่กผ็ละตวัออกมำ ก่อนจะถอดเสือ้คลมุตวันอก

ของตนเองออกแล้วปูลงบนพืน้อย่ำงรวดเรว็

ขณะท่ีเขำนั่งยองๆ ชูหนิงก็คุกเข่ำลงบนพ้ืน โผตัวเข้ำไปหำเหมือน 

สตัว์ป่ำตวัน้อยท่ีหิวกระหำย

ตัง้แต่ตอนท่ีเธอตัดสนิใจมำหำเขำท่ีเสฉวนและทิเบตอย่ำงไม่มีลงัเลนัน้ 

ก็ไม่มีทำงท่ีทุกอย่ำงจะหวนกลบัไปได้อกี

ดำวชะตำหักล้ำงท่ีถกูโชคชะตำลขิิตมำแล้ว ส่งมำเพือ่ให้มอบควำมจรงิใจสนิะ
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อิ๋งจิ่งกดเธอไว้ด้ำนล่ำงตัว ดวงตำเหมือนก�ำลังร�่ำร้องปำนขำดใจ

ควำมรักและควำมใคร่ไม่เคยแยกจำกกันได้เลย

ในท่ีสุดชูหนิงก็เผยควำมจริงใจต่อหน้ำเขำ เป็นควำมซ่ือตรงจริงใจ 

อย่ำงสดุซึง้

กำรรกุเร้ำของเธอท่ีท้ังเร่ำร้อนและไม่ได้ช�ำ่ชอง ท้ังกำรตดัสนิใจก้ำวไป

ข้ำงหน้ำอย่ำงไร้ซ่ึงควำมกลวั ท�ำเอำอิง๋จิง่หลงใหลจนไม่อำจถอนตวั

ตรงขอบฟ้ำ นกสยำยปีกบินเป็นแถว เหลอืท้ิงไว้เพียงเสยีงร้องขับขำน

ชูหนิงกำงแขนแล้วกอดเอวของเขำไว้ เอำหน้ำหนุนอยู่บนอกอย่ำง 

แผ่วเบำ อ๋ิงจิง่กท็นไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว ส่งเสยีงทุ้มออกมำเบำๆ

เบ้ำตำของเขำแดงเรือ่ เขำจบูท่ีค้ิวและดวงตำของชูหนงิ ก่อนจะพูด 

ให้ค�ำมัน่สญัญำ "หนงิเอ๋อร์ ผมจะดกีบัคณุนะ"

ท้ังสองต่ำงมองตำกัน ชูหนิงไม่พูดจำ แขนท่ีผุดผ่องโอบรอบล�ำคอ 

ของเขำ ใช้กำรจบูตอบกลบัไป

ในท่ีสุดเม่ือประตูบำนนั้นเปิดออก ชูหนิงแค่นเสียง กัดไหล่ของเขำ 

น�ำ้ตำคลอหน่วย "เจบ็"

อ๋ิงจิ่งหยุดชะงักไปจริงๆ มีหยำดเหงื่อบำงๆ อยู่เต็มหน้ำผำก เขำ 

เอ่ยเสยีงแหบพร่ำ "แต่ผมทนไม่ไหวแล้ว"

งัน้กไ็ม่ต้องทนแล้ว! ชูหนงิหลบัตำลง เพลดิเพลนิกบัของขวญัตอบแทน 

ท่ีได้มำจำกควำมรกั รบัรูถ้งึเสยีงหัวใจเต้นของผูเ้ป็นท่ีรกั

ทุกสิ่งเงียบสงัด ภูเขำนิ่งงัน สำยลมหยุดพัด

คนสองคนรักกนัตลอดไป ในห้วงยำมฤดูใบไม้ร่วงท้ังคูต่่ำงเข้ำอกเข้ำใจกนั
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ฉำกรกัหรรษำนีเ้กดิข้ึนอย่ำงไม่ทันคำดคดิ ด�ำเนนิล่วงไปอย่ำงรวดเรว็

และบ้ำคลัง่ท่ีสดุ

ครั้นควำมเร่ำร้อนค่อยๆ จำงหำยไป ถึงเพิ่งจดจ�ำได้ว่ำที่นี่คือผืนป่ำ 

ถิน่ทุรกนัดำร จงึเกดิควำมรูส้กึกลวัตำมมำ

ชูหนงิข่มควำมรูส้กึอึดอัดไม่สบำยตวัท่ัวท้ังร่ำง จดัเสือ้ผ้ำเครือ่งแต่งกำย 

ให้เรียบร้อย สดุท้ำยกน็ัง่ด้วยท่ำทีสบัสนงนุงงอยู่บนพืน้

อ๋ิงจิง่กลวัเธอจะหนำว จงึเอำเสือ้คลมุตวันอกของตนคลมุบนไหล่ของเธอ 

"เกดิอะไรขึน้"

ชูหนิงหันหน้ำกลับมำมองเขำอย่ำงเหม่อๆ

อิ๋งจิ่งยิ้ม "จ�ำกันไม่ได้แล้วเหรอ"

ชูหนงิส่ำยหัว พดูในสิง่ท่ีคดิอยู่ลกึๆ มำตลอด "พวกผูช้ำยอย่ำงนำย

ร่ำงกำยร้อนมำกเลย"

"งัน้เหรอ คนอืน่ผมไม่รูน้ะ แต่ผมออกก�ำลงักำยตัง้แต่เดก็ สมรรถภำพดี 

ทีเดยีวเชยีวล่ะ" เขำหยุดครูห่นึง่แล้วถำมเพือ่ขอค�ำยืนยันออกมำตรงๆ "ใช่

หรือเปล่ำ"

ชูหนิงเบะปำก ลูบที่ท้องน้อยแล้วพูดว่ำ "ไม่ได้รู้สึกสบำยเท่ำไหร่"

บทที่
67
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อิ๋งจิ่งมองท้องฟ้ำ "โอเค ไว้ครำวหน้ำผมจะพยำยำมอีก"

ชูหนงิอำรมณ์ด ี ใช้ข้อศอกดนัเขำทีหนึง่ "ทีกบัเรือ่งแบบนีท้�ำไมพยำยำม 

นกันะ"

"ไม่เคยกนิเน้ือหมู แต่เคยเห็นหมูวิง่ตลอดไง อีกอย่ำงตอนนีผ้มเป็น 

คนท่ีเคยได้กนิเนือ้หมูแล้ว"

ชูหนงิทุบเขำด้วยก�ำป้ัน ดุด่ำด้วยควำมโมโห "ใครเป็นเนือ้หมูยะ หำ? 

ไหนพดูมำซิ!"

อ๋ิงจิง่เสแสร้งแกล้งท�ำเป็นหลบ ท้ังสองคนหัวเรำะสนกุสนำนเฮฮำด้วยกนั 

ครัน้มองสบตำกนักน็ิง่เงยีบ และกอดกนัอย่ำงเป็นธรรมชำตอิกีครัง้

ชูหนงิฟังเสยีงหัวใจของเขำเต้น มองดภูเูขำแม่น�ำ้ พวกเขำหลอมรวม

เป็นหนึง่เดียวกนัอย่ำงน่ำประหลำด เธอหลบัตำลง กอดเขำแน่นย่ิงข้ึน

อิ๋งจิ่งเอียงหน้ำมำ ประทับจูบลึกซึ้งตรงกลำงระหว่ำงคิ้วเธอ

ชูหนงิไม่สำมำรถท�ำตวัสบำยๆ อยู่ข้ำงนอกนำนเกนิไปได้ ขนืยังไม่กลบัไป

ท่ีปักกิง่อกี เว่ยฉ่ีหลนิจะต้องปลดเธอออกจำกต�ำแหน่งแน่ ส่วนทำงอ๋ิงจิง่ยังต้อง

อยู่ท่ีนีอี่กสองวนั เขำอยำกจะขอลำหยุด แต่ชหูนงิไม่ยอม

"โอกำสแบบนีห้ำได้ยำก นำยอยู่ท่ีนีต้ั่งใจเรยีนให้ดีๆ  ส่วนฉันไม่กลบัไป

ไม่ได้แล้ว มงีำนมำกมำยก่ำยกองท่ีปักกิง่ก�ำลงัรอฉันอยู่"

ชูหนงิก�ำลงัจดัเกบ็สมัภำระ เม่ือก้มตวัลงกเ็ผยให้เห็นรอยบุ๋มช่วงเลก็ๆ 

ตรงเอวท่ีขำวผ่อง ด้ำนบนยังมีรอยแดงท่ีถกูเขำบีบ

อ๋ิงจิง่เลกิยืนกรำนในควำมคดิตวัเอง เม่ือเห็นเธอจัดแจงเกบ็ข้ำวของเสรจ็ 

กเ็ดินเข้ำไปหำ "ให้ผมช่วยเถอะ"

หลังจำกนั้นเขำก็ดึงกระเป๋ำเดินทำงขึ้นมำแล้วลำกไปไว้ที่มุมห้อง

"ถ้ำนำยกลบัมำแล้ว ฉันจะไปรบันำยท่ีสนำมบินนะ" ชูหนงิพดูปลอบใจ

"ไม่ต้องหรอกครบั" อ๋ิงจิง่ลกุข้ึนยืนตวัตรง ปัดฝุน่ท่ีเลอะบนมอื "ผมต้อง 

กลบัไปท่ีบ้ำน"
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"ซิ่งเฉิง?"

"อือ"

แล้วชูหนิงก็ไม่ได้ถำมอะไรอีก

"คุณไม่อยำกรู้เหรอว่ำผมกลับไปท�ำไม"

ชูหนิงช�ำเลืองมองเขำแวบหนึ่งก่อนจะเลิกคิ้ว "กลับไปดื่มนม?"

อิ๋งจิ่งหัวเรำะ "มีคุณแล้ว ผมยังจะต้องดื่มนมอะไรอีก?"

บนใบหน้ำเขำปรำกฏรอยย้ิมจำงๆ มเีจตนำช่ัวร้ำยอยู่ในสำยตำ ชูหนิง 

กดัรมิฝีปำก ขยับฝีเท้ำก้ำวถอยหลงัไป ทันทีท่ีก�ำลงัจะหมดหนทำงหน ี เธอ

ขยับไปข้ำงหน้ำอย่ำงรวดเรว็ ทว่ำอ๋ิงจิง่ตอบสนองเรว็กว่ำ เอำมือกอดเอวเธอไว้

ทันที ดิน้ไปด้ินมำนดิหน่อยก่อนจะล้มลงไปพร้อมกนั

ชูหนิงหัวเรำะคิกคัก ยันมือของเขำท่ีกดลงมำ ขมวดคิ้วแล้วพูดว่ำ 

"หนักจัง"

ควำมอ่อนโยนนุม่นวลของเด็กหนุม่ค่อยๆ เป็นไปอย่ำงละเมยีดละไม  

ระแวดระวงั ท้ังคู่หอบหำยใจฝืนทนไม่ไหวอีกแล้ว ชูหนงิโอบล�ำคอของเขำ 

เอำหน้ำผำกชนกัน ไร้ซ่ึงควำมประหม่ำและเคอะเขินเหมือนตอนท่ีอยู่ 

ตรงเทือกเขำแนวผืนป่ำเม่ือช่วงบ่ำย ในครัง้นีเ้ป็นไปอย่ำงช�ำ่ชองและสนองไป

ตำมควำมรูส้กึ

อิง๋จิง่รูว่้ำเธอชอบแบบไหน รูว่้ำเรีย่วแรงประมำณไหนท่ีเธอจะรูส้กึสขุสม 

ได้มำกท่ีสุด จำกเด็กผู้ชำยกลำยเป็นชำยหนุ่ม ท้ังควำมเป็นผู้ใหญ่และ 

กำรเปลีย่นแปลงทำงรปูร่ำงล้วนเป็นเร่ืองท่ีเกดิข้ึนอย่ำงฉับพลนัเสมอ ร่ำงกำย 

ของคนหนุม่ร้อนรุม่ดจุเปลวเพลงิ ครัน้สบนยัน์ตำชุม่ช้ืนสดใสของหญิงสำว 

กส็ลำยกลำยเป็นไอควนัม้วนลอยข้ึนมำ ชูหนงิข่มกลัน้เสยีงอู้อ้ี กำงนิว้มือท้ังสบิ

ลบูไล้เข้ำไปในเส้นผมของเขำอย่ำงยำกท่ีจะต้ำนทำนตนเองไหว

ในค�่ำคืนนี้ทั้งคู่ต่ำงลืมเลือนเวลำ กระทั่งลืมจ�ำนวนครั้งที่ท�ำไป

รูแ้ค่ว่ำหลงัจำกเท่ียงคนืกส็ิน้สดุแล้ว อ๋ิงจิง่ลงไปซ้ือของอกีครัง้ เมือ่ 

กลบัมำอกีรอบกห้ิ็วถงุพลำสติกอยู่ในมอืส่งเสยีงดงักระวนกระวำย ชูหนงิหยิบ 
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ออกมำดู เป็นแพ็กปรมิำณสดุคุม้ หนึง่โหลแถมฟรสีองอัน

อ๋ิงจิง่ว่ิงมำจนหอบหำยใจไม่ทัน อธบิำยแบบลวกๆ ว่ำ "ท่ีนีไ่ม่มีแบบท่ี

ดีกว่ำนีแ้ล้ว หลงัจำกกลบัไป ไว้เรำลองดสูกัรอบดไีหม"

ดีบ้าอะไรยะ

ชูหนงิกดตรงกระดกูก้นกบท่ีนนูออกมำเลก็น้อยของเขำ ก่นด่ำเบำๆ 

อย่ำงไร้เรีย่วแรง "ครัง้สดุท้ำยแล้วนะ"

อ๋ิงจิง่เบะมุมปำก "คณุไม่ได้รูส้กึสบำยหรอกเหรอ" ไม่รอให้เธอตอบ เขำ 

กต็อบเองว่ำ "ผมเห็นคณุตวัสัน่กระตกุตัง้หลำยครัง้"

ชูหนงิใบหน้ำร้อนผ่ำว ท�ำเสยีงไม่พอใจ หยกิตรงแขนท่ีแขง็แรงของเขำ

อย่ำงรนุแรง "อำยบ้ำงไหม!"

อ๋ิงจิ่งจูบปิดปำกของเธออย่ำงหน้ำไม่อำยและพูดอย่ำงอ่อนโยนท่ีสุด 

"ชูหนิง ผมดีใจมำกจริงๆ นะ ที่ท�ำให้คุณมีควำมสุขได้"

เช้ำวนัรุง่ข้ึน ชูหนงิไม่ให้อิง๋จิง่ขอลำหยุดอีก ไหว้วำนให้พ่ีเหรนิช่วยหำ 

รถตู้ของชำวทิเบตและรบีเดนิทำงไปคงัติง้ตัง้แต่เช้ำตอนตห้ีำ ได้ไฟลต์บิน 

รอบเท่ียงกว่ำๆ ชูหนงิส่งข้อควำมให้อ๋ิงจิง่ก่อนจะข้ึนเครือ่งบิน หลงัจำกนัน้

เธอกปิ็ดโทรศพัท์มือถอืข้ึนเครือ่งบินไป

อีกสองชั่วโมงต่อมำ ณ กรุงปักกิ่ง

ชูหนงิออกมำจำกทำงเดนิ พลนัตกตะลงึกบัสภำพสนำมบินท่ีเสยีงดงั

อึกทึกครกึโครม นีเ่พิง่จะจำกไปไม่นำนเอง ไม่นกึว่ำจะเกดิควำมรูส้กึปลงใน

ควำมแตกต่ำงของสองโลก เธอปรับตวัอยู่นำนกว่ำจะกลบัมำมเีรีย่วแรงเช่นเดมิ 

ขณะท่ีเตรยีมตวัจะไปเรยีกรถ เฝิงจือ่หยำงก็โทรศพัท์มำ

แวบแรกท่ีเห็นว่ำคนคนนี้โทรมำ ชูหนิงยังรู้สึกประหลำดใจมำก "โอ้  

ท่ำนผูเ้ฒ่ำไปท่องเท่ียวประเทศฝรัง่เศสมีควำมสขุไหมคะ"

เฝิงจื่อหยำงยังคงอยู่ในสภำพท่ีจิตใจแฮปปี้ดี๊ด๊ำเหมือนเคย "จะมี 

เพื่อนคนไหนเป็นแบบเธอบ้ำงไหม เยำะเย้ยฉันอยู่เรื่อย"
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ชูหนิงยิ้ม "ว่ำไง มีเรื่องอะไรล่ะ"

"ไม่มีอะไร แค่จะบอกเธอหน่อยว่ำฉันกลบัมำแล้วนะ เอำของขวัญจำก

ปำรีสมำฝำกเธอด้วย น�ำ้หอมรุน่ลมิิเตด็ ฉันแกะออกมำลองดมแทนเธอแล้ว 

อันท่ีขวดสเีขียวหอมท่ีสดุ"

"ยงัไม่ได้ให้ของเลย แต่นำยแกะแทนฉันก่อนเฉยเลยนะ โอเค ขอบใจ" 

ชูหนงิพูด "จะเลีย้งข้ำวนำยในช่วงสองวันนีน้ะ ไว้ฉันจะบอกอีกที"

ขณะท่ีจะวำงสำย เฝิงจื่อหยำงก็เรียกเธอไว้ "เฮ้ หนิงเอ๋อร์ ยังมี 

อีกเร่ืองหนึง่"

"หือ? ว่ำมำสิ"

เหมอืนปลำยสำยนัน้มีควำมล�ำบำกใจมำกทีเดยีว เรยีงร้อยถ้อยค�ำสกัพกั 

ก่อนจะพดูพมึพ�ำเบำๆ "ช่วงนีเ้ธอได้ตดิต่อกบักวนอวีบ้้ำงไหม"

"กวนอวี?้ ตดิต่อส ิเมือ่สปัดำห์ก่อนฉันนดัเธอทำนข้ำว เธอบอกไม่มีเวลำ 

ท�ำไมเหรอ"

ครำวนี้เขำเงียบไปค่อนข้ำงนำนทีเดียว

เฝิงจื่อหยำงพลันพูดว่ำ "ช่วงก่อนกวนอวี้ขอยืมเงินฉันน่ะ"

ชูหนิงขำนเสียงตอบ ทว่ำเธอเองก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจมำกนัก "เธอ 

จะซ้ือถวัรำคำหุ้นอกีแล้วเหรอ"

เฝิงจือ่หยำงรูส้กึเอะใจอย่ำงรวดเรว็ "กวนอวีเ้คยมำขอยมืเธอด้วยเหรอ"

"ไม่นำนมำก เม่ือหนึง่เดอืนก่อนน่ะ ยมืไปหนึง่แสน" ชูหนงิพลอยถำมเขำ

ด้วย "เธอขอยมืนำยไปเท่ำไหร่"

สักพักกว่ำอีกฝ่ำยจะตอบ "ห้ำแสน"

ยอดเงินจ�ำนวนนี้ท�ำเอำชูหนิงตกใจ

เงนิห้ำแสนส�ำหรบัเฝิงจือ่หยำงแล้วกเ็ป็นแค่เงนิจ�ำนวนหนึง่ เขำเป็น 

คณุชำยเฝิงท่ีเตบิโตมำบนกองเงนิกองทองตัง้แต่เดก็ นสิยักำรจ่ำยเงนิก็ไม่ได้

น้อยหน้ำ พถิพีถินัในกำรเลอืกซ้ือเสือ้ผ้ำเครือ่งแต่งกำยมำตลอด อย่ำงอืน่ 

ย่ิงไม่ต้องพดูถงึ แต่เงนิห้ำแสนเป็นเงนิจ�ำนวนหกหลกั ส�ำหรบัคนธรรมดำแล้ว
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ถอืว่ำเป็นยอดเงนิจ�ำนวนมหำศำล กวนอวีมี้กนิมีใช้ซ้ือเสือ้ผ้ำได้อย่ำงไม่ต้อง

กงัวล เป็นองค์หญิงตัวน้อยๆ ท่ีน่ำรกัมีเสน่ห์ เธอยงัจะต้องกำรเงนินีไ้ปท�ำไม

ชูหนงิเผลอพดูโดยไม่รูต้วั "ถกูธรุกจิเครอืข่ำยแชร์ลกูโซ่โกงหรอืเปล่ำ"

เฝิงจือ่หยำงหัวเรำะออกมำ "เก่ง" จำกนัน้เขำกพู็ดให้เข้ำใจชัดเจนอีกครัง้ 

"ฉันไม่ได้มีเจตนำหมำยถงึอย่ำงอ่ืน แค่เรือ่งนีม้นัไม่ได้สอดคล้องกบัสไตล์ 

กำรท�ำงำนในแบบปกติของกวนอวีไ้ง ฉันก็เลยถำมเธอด ู เงนิน่ะเรือ่งเลก็ คนส ิ

เรือ่งใหญ่ กลวัว่ำกวนอว้ีมีปัญหำยุ่งยำกอะไรแล้วเกรงใจไม่กล้ำพูด เลอืกเดนิ 

ในทำงท่ีผดิไปสูห่นทำงนอกรตีต่ำงหำกล่ะท่ีเป็นเรือ่งส�ำคญัน่ำห่วง"

ชูหนิงพูดรับปำก "โอเค ฉันจะจ�ำไว้ วันหลังฉันจะลองถำมดู"

เฝิงจื่อหยำงหัวเรำะอำรมณ์ดี "ถ้ำเธอจัดกำร ฉันก็วำงใจหำยห่วง"

ชูหนงิคอยจนได้รถแท็กซ่ีแล้ว เธอขึน้ไปนัง่ มอืหนึง่ถอืโทรศพัท์มือถอื 

อีกมอืปิดประตรูถ "นำยกบัฉินเหม่ียวเป็นยังไงบ้ำง"

ฉินเหม่ียวก็คอืแฟนเขำคนนัน้ท่ีคบกนัมำเจด็แปดปี เลกิและคนืดกีนัมำ 

นบัครัง้ไม่ถ้วน รกักนัจะเป็นจะตำยเหมือนกบัละครโทรทัศน์น�ำ้เน่ำท่ีฉำยรอบค�ำ่ 

ภำยหลงัคณุแม่เฝิงไม่เห็นด้วยท่ีคบกนั ท้ังสองคนเปลีย่นมำอยู่ในสถำนะท่ีคบกนั

แบบลบัๆ อีกครัง้ ซ่ึงชูหนงิกยั็งเป็นเกรำะก�ำบังในช่วงท่ีพวกเขำแอบคบกนัด้วย

ทำงฝ่ังเฝิงจือ่หยำงเงยีบกรบิ กระท่ังเสยีงลมหำยใจกยั็งห่อเห่ียวลงทันที

ชูหนิงท�ำเสยีงตกใจ รูต้วัว่ำพดูไม่เหมำะสม จงึเอ่ยขอโทษซ�ำ้ๆ "ถอืเสยีว่ำ 

ฉันไม่ได้ถำมนะ"

จู่ๆ เฝิงจื่อหยำงกลับพูดระบำยควำมโมโหออกมำ "แต่ละคนไม่รู้จัก 

ผดิชอบช่ัวดอีะไรกนัเลย เอำเรือ่งควำมตำยมำบังคบัฉันท้ังนัน้! เสือ้ผ้ำของใช้

อำหำรท่ีเธอกิน ของแต่ละอย่ำงดีเลิศท่ีสุดแล้ว ถือว่ำฉันเป็นตู้เอทีเอ็มไง  

ดเูธอส ิ ไม่กีปี่มำนีข้ีเ้กยีจอยูแ่ต่ท่ีบ้ำน สภำพกลำยเป็นอะไรไปแล้ว ยิง่อยู่ 

ย่ิงไม่มีเหตผุลข้ึนเรือ่ยๆ อยำกจะเลกิ ได้ เลกิเลย! เหอะ พอกลบัมำอีกที 

กร้็องไห้คร�ำ่ครวญพดูแหกปำกว่ำไม่เลกิแล้ว เห็นฉันเป็นอะไร ยังจะกล้ำขู่เอำ

ควำมตำยมำบีบคัน้ฉันอกี เวรเอ๊ย!"
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เขำตะโกนเสยีงดงัเกนิไปจนชูหนงิต้องเอำโทรศัพท์มือถอืออกห่ำงจำกหู

และขมวดคิว้นิว่หน้ำ

เมื่อระบำยอำรมณ์เสร็จ เฝิงจื่อหยำงก็วำงสำยไป

ชูหนิงเอำมือปัดหน้ำจอ มีควำมกระอักกระอ่วนมำกมำยภำยในใจ  

ตอนนีเ้องมีเสยีงต๊ิงดังจำกโทรศพัท์มือถอื เป็นเสยีงจำกวแีชต

'ผมเสร็จเรื่องยุ่งแล้ว! คุณถึงปักกิ่งหรือยัง'

'ผมจะกลบัไปในวนัพรุง่นีแ้ล้วนะ ล่วงหน้าเลย! ได้เจอคณุก่อนก�าหนด

หนึง่วัน!'

'จริงสิ จะมีพัสดุส่งไปให้คุณในสองวันนี้นะ อย่าลืมเซ็นรับด้วย'

'ผมคดิถงึคุณโคตรๆ เลย! [จ๊วบๆ] [จ๊วบๆ] [น�า้ลายหก] [น�า้ลายหก]~'

ควำมกระตือรือร้นและพลังงำนของคนคนนี้สำมำรถพุ่งทะลุหน้ำจอ

โทรศพัท์มือถอืมำปะทะใบหน้ำได้เลย

ควำมกลัดกลุ้มเม่ือครู่นี้ถูกพัดสลำยหำยไปในชั่วพริบตำ ชูหนิงถือ

โทรศัพท์มือถือพร้อมกับยิ้มแล้วตอบกลับไป

'ส่งพัสดุเหรอ นายซื้ออะไรมา'

อิ๋งจิ่งตอบเป็นอีโมจิสำมอันกลับมำ 

'[ทรงพลัง] [ทรงพลัง] [ทรงพลัง]~'

ชูหนิงข�ำ ถือโทรศัพท์มือถือด้วยรอยยิ้ม

แล้วอิ๋งจิ่งก็เดินทำงกลับปักกิ่งในวันต่อมำ เพียงแต่ว่ำเขำไม่ได้ไปท่ี
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มหำวทิยำลยัในทันที นัง่รถบัสจำกสนำมบินตรงไปยงัสถำนรีถไฟควำมเรว็สงู 

เพือ่กลบัไปท่ีซ่ิงเฉิง

เหมือนจะเปลี่ยนทหำรเฝ้ำยำมตรงประตูทำงเข้ำลำนกองทัพบกเป็น 

ชุดใหม่ เมือ่อ๋ิงจิง่เดนิเข้ำไปยงัถกูขวำงไว้ ขอบัตรประจ�ำตวัประชำชนเพ่ือทรำบ

ช่ือแซ่อำยุ ถำมว่ำเขำมำตดิต่อหำใคร

ทหำรชัน้ผูน้้อยพดูจำฉะฉำน อำยุพอๆ กนักบัเขำ สำยตำเท่ียงตรง  

มีควำมองอำจน่ำย�ำเกรง

อ๋ิงจิง่เข้ำใจในกฎเกณฑ์ ถำมอะไรกต็อบไปตำมนัน้ ล้วงบัตรประชำชน

ออกมำย่ืนให้อกีฝ่ำยไป ผลสดุท้ำยทันทีท่ีอ่ำนเจอว่ำท่ีอยูข่องครอบครวัซ่ึง

เขียนไว้ด้ำนบนบัตรคอืสถำนท่ีแห่งนี ้ ทหำรช้ันผูน้้อยกเ็ข้ำใจแล้วรูส้กึอำยๆ 

นดิหน่อย ก่อนจะวำงกระบอกปืนลง

"ขอโทษครับ ผมเพิ่งมำประจ�ำกำรได้ไม่นำน แล้วก็ไม่เคยเจอคุณ 

ในวนัธรรมดำกเ็ลยไม่ทรำบครบั"

อ๋ิงจิ่งรีบพูด "ไม่ต้องขอโทษครับ โทษผมเอง ผมไปเรียนข้ำงนอก  

น้อยครัง้ท่ีจะกลบัมำ" เขำเป็นมิตรเสมอ ชอบท�ำควำมรูจ้กัหำเพือ่น เจอหน้ำกนั

ครัง้เดียว พดูจำสองค�ำกส็ำมำรถแยกแยะได้แล้วว่ำสำมำรถเข้ำกนัได้ไหม

ท้ังสองรู้สึกถูกใจกันมำกทีเดียว อิ๋งจิ่งยิ้มแฉ่งเห็นฟันขำวจั๊วะให้กับ 

ทหำรช้ันผูน้้อย "อีกนำนแค่ไหนนำยถงึจะเปลีย่นกะ"

อีกฝ่ำยพลันตกใจ "เอ๋? อ๋อ ห้ำโมงครับ"

"ห้ำโมงครึง่เจอกนัท่ีสนำมบำสเกตบอล นดันำยเล่นแบบครึง่สนำมกนั"  

อ๋ิงจิง่ช้ีนิว้ไปทำงขวำ "อย่ำไปหำผดิท่ีนะ สนำมบำสเกตบอลทำงฝ่ังตะวนัตก"

ทหำรช้ันผู้น้อยหน้ำตำกระตือรือร้น ขำสองข้ำงชิดกันท�ำท่ำตะเบ๊ะ 

"ครับผม!"

อิ๋งจิ่งเข็นกระเป๋ำเดินทำง เดินฮัมเพลงชำติไปพลำง

เม่ือถงึบ้ำน ชุยจิง้ซูยุ่งง่วนจนท�ำงำนเสร็จตัง้แต่เช้ำ ท่ีเตรยีมไว้ท้ังหมด 
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ล้วนเป็นอำหำรท่ีอิง๋จิง่ชอบกนิ ถ้วยชำมมท้ัีงแบบกลมแบบเหลีย่มวำงรวมกลุม่ 

อยู่บนโต๊ะอำหำร ดชู่ำงเป็นนำยหญิงท่ีใส่ใจพถิพีถินัในรำยละเอียดของชีวติ

อิง๋จิง่เหมอืนเป็นแรงงำนต่ำงด้ำวท่ีหวนกลบับ้ำนเกดิ หอบกระเป๋ำใบเลก็ 

ใบใหญ่ แถมยังตัวด�ำคล�ำ้แดด

เม่ือเขำเข้ำมำในบ้ำน ชยุจิง้ซูก�ำลงัยกซุปปลำเดนิออกมำจำกในห้องครวั 

ครัน้เงยหน้ำข้ึนมำมองกต็กใจ

"ว้ำย! เจ้ำหนู เธอมำหำใครเนี่ย"

อ๋ิงจิง่ย้ิม "ผมมำหำแม่ผมครบั ผมว่ำคณุคล้ำยๆ แม่ผมนดิหน่อยนะ" 

จำกนัน้เขำกร็บัซุปปลำจำกในมือของอีกฝ่ำยมำ เข้ำไปกะพรบิตำใกล้ๆ "คณุ

ช่วยเนยีนๆ เป็นแม่ให้ผมหน่อยนะ"

ชุยจิ้งซูถูกหยอกจนข�ำ "เจ้ำเด็กซน!"

"ไหนพ่อผมล่ะ" อ๋ิงจิง่วำงซุปเรยีบร้อยแล้วกน็ัง่ลงท่ีโต๊ะเอำมอืคบีอำหำร  

ท�ำเสยีงโฮกๆ กนิอย่ำงเอรด็อร่อย

มีเสยีงฝีเท้ำลงบันไดมำ อ๋ิงอ้ีจำงพดูด้วยเสยีงเข้มงวด "ท�ำตวัเหมำะสม

ไหม ห้ำมใช้มือ!"

อ๋ิงจิง่รบีลกุข้ึน ยนืตวัตรงแหนว็และโค้งค�ำนบัให้อกีฝ่ำย "รบับัญชำ!"

อิ๋งอี้จำงมีสีหน้ำผ่อนคลำยลง เจ้าลูกชายคนนี้ ไม่ท�าให้ขายหน้า

กบัข้ำวห้ำอย่ำง น�ำ้ซุปหนึง่อย่ำง นัง่กนิอำหำรร่วมกนัท้ังครอบครวั

อ๋ิงจิง่หิวจนหน้ำมดื พุย้ข้ำวท้ังชำมอย่ำงคล่องแคล่วว่องไว "เม่ือไหร่ 

พีส่ำวผมจะกลบัมำ"

"เธอท้องโตแล้ว แถมข้ีเกยีจ เลยขลกุตวัอยูท่ี่บ้ำน ตอนนีพ่ี้เขยลกูกอ็ยูใ่น

ช่วงหยุดพกัผ่อนพอด ีคอยดแูลเธออยู่ท่ีบ้ำนด้วย"

ชุยจิ้งซูคีบหมูสำมช้ันน�้ำแดงใส่ในชำมของเขำ และปัดตะเกียบของ 

อ๋ิงอ้ีจำงท่ีย่ืนเข้ำมำ "ตำอ๋ิง คุณห้ำมทำนแล้วนะ สองวันนี้ควำมดันโลหิต 

ไม่คงท่ีเลยนะ ระวงัหน่อยส"ิ

อิง๋อีจ้ำงท�ำตัวว่ำง่ำย จ้องเนือ้หมูในชำมนัน้อย่ำงอำลยัอำวรณ์ สดุท้ำย 
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กพ็ดูตกัเตอืนอิง๋จิง่ว่ำ "ถ้ำไม่มเีรือ่งอะไรต่อไปลกูกลบัมำบ้ำนให้น้อยๆ หน่อย"

อิ๋งจิ่ง "?"

"ทุกครั้งที่ลูกกลับมำ แม่เค้ำท�ำอำหำรพวกเนื้อสำรพัดอย่ำง แต่พ่อ 

ทำนไม่ได้ไง"

แหมนะ ยังจะมาโมโหใส่

ชุยจิง้ซูหัวเรำะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก "จ้ำๆๆ คุณทำนได้ มำกสดุแค่สองชิน้นะ"

"สำมชิ้น" อิ๋งอี้จำงยังต่อรอง

ไม่รอให้แม่พดูอะไร อ๋ิงจ่ิงกค็บีเนือ้หมูในชำมของตวัเองช้ินนัน้ไปให้พ่อ

อย่ำงรวดเรว็ "ตกลง!"

เจ้าพ่อลูกสองคนนี้...

ชุยจิ้งซูเขี่ยผักพลำงส่ำยหน้ำ "เกิดมำเพื่อสยบฉันสินะ"

บรรยำกำศสนทิสนมเป็นกนัเอง เป็นมือ้อำหำรท่ีบรรยำกำศครกึครืน้มำก

อ๋ิงอ้ีจำงถำมเกีย่วกบัเรือ่งท่ีลกูชำยเดนิทำงไปเสฉวนและทิเบตในครัง้นี้ 

อ๋ิงจิง่เก่งในควำมคดิเชิงตรรกะเป็นอย่ำงมำก ใส่ใจในเรือ่งท่ีเคยท�ำจดจ�ำท้ังหมด

ได้ข้ึนใจ จดัล�ำดบัแยกแยะเป็นหมวดหมู่ รูล้�ำดบัควำมส�ำคญัชดัเจน เม่ือเขำตอบ

กล้็วนอัดแน่นเตม็ไปด้วยเนือ้หำสำระ เป็นคนท่ีศกึษำอย่ำงแข็งขัน ไม่ยอม

ปล่อยให้เสยีโอกำสไป

อ๋ิงอ้ีจำงเองกเ็ป็นคนละเอียดรอบคอบ ยกประเดน็ข้ึนมำพูดอยู่เรือ่ยๆ 

และถำมอีกว่ำ "ถดัจำกนีล้กูมีวำงแผนอะไรต่อไป"

"ผมอยำกพัฒนำเทคโนโลยีกำรจ�ำลองเสมือนจริงของเรำในตอนนี ้

ให้เป็นไปในทิศทำงที่ดียิ่งขึ้นและมุ่งมั่นเจำะจงให้มำกขึ้น ผมอยำกมุ่งเน้น

ศึกษำวจิยัในกำรสร้ำงแบบจ�ำลองของเครือ่งยนต์อำกำศยำน เรือ่งนีเ้ป็นท้ัง

อุปสรรคท่ียำกล�ำบำกส�ำหรบัแวดวงอตุสำหกรรมนี ้ และกเ็ป็นจุดพลกิวิกฤต

เป็นโอกำสด้วย"

อ๋ิงอ้ีจำงไม่ถำมอะไรมำกควำม ตรำบใดท่ีอิ๋งจิ่งยังมีทิศทำงไปและ 

มีควำมคิดของตวัเอง คนคนนี้ไม่มีทำงพลำดได้แน่นอน



Little Man ชั่วโมงบินน้อยแต่มีรักเต็มร้อยให้คุณ 358

ส�ำหรบัเรือ่งท่ีว่ำจะส�ำเรจ็หรอืไม่ จะล�ำบำกหรอืไม่ จะยืนหยดัได้หรอืเปล่ำ 

เรือ่งนัน้ต้องใช้เวลำเป็นเครือ่งพสิจูน์

จะรีบร้อนไม่ได้

ครั้นพูดกันมำถึงตอนจบก็เงียบไปในช่วงสั้นๆ

หลงัจำกข้ำวห้ำชำมตกถงึท้อง และอ๋ิงจิง่กก็นิไปพอสมควรแล้ว เขำจงึ

วำงชำมกบัตะเกยีบลงแล้วพดูด้วยน�ำ้เสยีงจรงิจงั

"พ่อ แม่ ผมมีเรื่องจะบอกพ่อกับแม่นะ"

ท่ำทำงแบบนี้ท�ำให้คนต้องสนใจฟัง

ชุยจิ้งซูมองเขำอย่ำงเป็นกังวลนิดหน่อย "เกิดอะไรขึ้น"

"ผมมีแฟนแล้วนะ"

แหม~ ที่แท้ก็เรื่องนี้นี่เอง

ชุยจิง้ซูกบัอ๋ิงอ้ีจำงไม่ได้แปลกใจ ในวยัยีส่บิกว่ำปีก�ำลงัเป็นช่วงวัยรุน่ 

ท่ีเป่ียมด้วยพลงั ถ้ำไม่มีแฟนนีส่ถิงึจะแปลก

ชุยจิง้ซูคลำยกงัวล พดูคยุอย่ำงผ่อนคลำย "แฟนลกูเป็นเพือ่นร่วมช้ันเหรอ"

"ไม่ใช่" อิ๋งจิ่งพูด "พ่อกับแม่ก็เคยเจอนะ"

"เคยเจอ?" ชุยจิ้งซูใคร่ครวญอย่ำงถี่ถ้วนก็ไม่รู้เลยว่ำเป็นใคร

"ชูหนิงไง"

สิ้นเสียงค�ำพูดสุดท้ำย...บรรยำกำศพลันแน่นิ่ง

อ๋ิงอ้ีจำงสหีน้ำเรยีบเฉยไม่ได้สะทกสะท้ำน ทว่ำกไ็ม่ได้ตอบสนองอะไร แต่

ชุยจิง้ซูหน้ำนิว่ค้ิวขมวด

"ประธำนหนงิเหรอ เธอเป็นผูล้งทุนในโครงกำรของลกูไม่ใช่เหรอ" เธอ

คดิลกึคดิมำก แสดงควำมกงัวลออกมำทันที "เสีย่วจิง่ ลกูมเีรือ่งปิดบังท่ีล�ำบำกใจ

จะพดูหรอืเปล่ำ โครงกำรส�ำคัญกจ็รงินะ แต่กอ็ย่ำสละท้ิงคณุธรรมประจ�ำตน

ท่ีส�ำคัญย่ิงกว่ำเพือ่สิง่เหล่ำนีส้!ิ"

เธอกล่ำวอย่ำงชัดถ้อยชัดค�ำ เป็นค�ำพดูท่ีหนกัแน่นด้วยเหตผุล ชุยจิง้ซู

จรงิจงัเป็นอย่ำงมำก
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ค�ำพดูนีช่้ำงร้ำยกำจดดุนัเกนิไป อ๋ิงจิง่ไม่ได้ทักท้วง ทว่ำอ๋ิงอ้ีจำงกลบัเป็น

ฝ่ำยท่ีไม่พอใจก่อน เขำกระแอมกระไอ

"ท�ำไมพดูจำแบบนัน้ ในเรือ่งของหลกักำรควำมถกูต้องแบบนี ้ ผมเช่ือว่ำ

เสีย่วจิง่สำมำรถยึดถอืได้อย่ำงหนกัแน่นเลยนะ"

อ๋ิงจิง่เองกรู้็สกึว่ำอีกฝ่ำยพดูเกนิไป "แม่ แม่คงไม่ได้นกึว่ำผมจะขำยตวัเอง

เพือ่ให้ได้เงนิทุนมำหรอกนะ!"

ชุยจิ้งซูตบศีรษะตัวเองเบำๆ "ก็ที่พูดไปไม่ใช่ว่ำแม่...ร้อนใจเหรอ"

"ผมกับชูหนิงเต็มใจกันท้ังสองฝ่ำย เรำสองคนชอบกันจริงๆ ไม่ได้ 

มีเจตนำอ่ืนใดแน่นอน" อิง๋จิง่หลงัตรง สำยตำจรงิใจ

"แต่ว่ำ...แต่ว่ำเธอ..." ชุยจ้ิงซูไม่อำจเข้ำใจได้เลย ภำยในใจเตม็เป่ียมไปด้วย

สิง่ท่ีคดิไว้ และไม่รูว่้ำจะเร่ิมพดูจำกตรงไหน ท้ำยท่ีสดุกพู็ดออกมำเสยีงเบำๆ  

"...แต่ว่ำเธออำยุมำกกว่ำลกูนะ"

"อำยุมำกกว่ำผมแล้วยังไงล่ะ เขำใช้ชีวิตมำมำกกว่ำกี่ปีเอง ท่ีมำ 

เป็นแฟนผม เอำจรงิๆ แล้วเธอต่ำงหำกท่ีเป็นฝ่ำยเสยีเปรยีบ!" อิง๋จิง่โต้แย้ง

ชุยจิง้ซูหัวเรำะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกกบัเหตผุลบ๊องๆ นี ้"งัน้ขอถำมสกัค�ำ 

ท�ำไมลกูอำรมณ์ข้ึนขนำดนีล่้ะ"

อ๋ิงจิง่หนกัแน่นในจดุยืนอย่ำงย่ิง "แม่กเ็ป็นปัญญำชนคนหนึง่ ท�ำไมถงึมี

ควำมคดิโบรำณคร�ำ่ครึแบบนี ้ ไม่น่ำรักเลยสกันดิ อีกอย่ำงผมไม่ชอบเลยนะ 

กบักำรท่ีเอำเรือ่งอำยุผูห้ญิงมำพดูถกอยู่เรือ่ย แค่พดูต่อหน้ำผมกไ็ม่เป็นไรหรอก  

แต่ต่อไปห้ำมพดูต่อหน้ำชูหนงิเป็นอนัขำด!"

ดูจำกกำรตอบสนองท่ีรุนแรงขนำดนี้ ท้ังสองคนต้องเคยทะเลำะกัน 

เรือ่งนีม้ำก่อนแน่นอน

ชุยจิง้ซูไม่พดูอะไรอีก แต่ยังคงแสดงออกทำงสหีน้ำด้วยควำมหงดุหงดิ 

ไม่สบำยใจ เธอสบตำกบัสำมีเลก็น้อย แอบบอกเป็นนยัว่ำ 'คนเป็นพ่ออย่ำงคณุ

พดูจำอะไรบ้ำงส!ิ'

"ผมขอบอกพ่อกบัแม่ไว้ก่อนเลยนะ อย่ำงแรกคอืผมเคำรพพ่อกบัแม่ 
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อย่ำงท่ีสอง ผ่ำนไปอีกสักพักผมจะพำชูหนิงมำท่ีบ้ำนอย่ำงเป็นทำงกำร  

พ่อกบัแม่ห้ำมแสดงปฏกิริยิำประหลำดใจ และห้ำมท�ำให้เธอรูส้กึอดึอดักระดำกใจ 

เดด็ขำด"

ในท่ีสดุอิง๋อีจ้ำงกเ็อ่ยปำก "จะรบีร้อนอะไรกนั ท่ีลกูพูดมำเป็นชุดนีเ่ป็น 

กำรท่องต�ำรำรึไง แม่ลกูพูดออกมำเพรำะควำมเป็นห่วง ถำมนดิถำมหน่อย 

จะเป็นไรไป เสีย่วจิง่ เอำใจเขำมำใส่ใจเรำส ิจะพดูจำแบบนีก้บัผูใ้หญ่ไม่ได้นะ"

อิ๋งจิ่งท�ำแก้มตุ่ยและพยักหน้ำ "ครับ"

เขำยอมรบัควำมผดิได้อย่ำงรวดเรว็ แล้วก็ไม่โกรธเคอืงกบัใครท้ังนัน้ 

ครำวนีอ้ิง๋อ้ีจำงจงึมีสหีน้ำท่ีผ่อนคลำยลงและเอ่ยถำม

"แล้วลูกคิดยังไงล่ะ"

อิ๋งจิ่งตอบ "ผมคิดว่ำจะแต่งงำนหลังจำกเรียนจบ"

ชุยจิ้งซูแทบอกจะแตกอยู่รอมร่อ "ละ...ลูก!"

อ๋ิงอ้ีจำงเองกต็กตะลงึ แต่ข่มอำรมณ์สงบนิง่ได้อย่ำงรวดเรว็ จบัตะเกยีบ

หยิบเลอืกผกัใบเขียวข้ึนมำ หยิบเลอืกช้ำๆ เหมือนกบัร�ำไท้เก๊ก*

อ๋ิงจิง่มองควำมคิดของพวกเขำออก เอ่ยเสยีงเรยีบว่ำ "นีเ่ป็นควำมคดิ

ของผมฝ่ำยเดียว ยังไม่แน่ว่ำเขำจะยอมแต่งกบัผมนะ"

คู่สำมีภรรยำเฒ่ำมองตำกันแล้วก็สงบนิ่งลง

อ๋ิงอีจ้ำงพยักหน้ำ แสดงควำมรบัรูต่้อเรือ่งนี ้ เอ่ยค�ำพูดท่ีเตม็ไปด้วย

ควำมจรงิใจและควำมหมำยลกึซ้ึง

"ลกูโตแล้ว เรือ่งของตวัเองตดัสนิใจด้วยควำมคดิของตนเองได้ พ่อ

ต้องกำรเพยีงแค่อย่ำงเดยีว เป็นผูช้ำยน่ะต้องมีใจยึดมัน่ในควำมรบัผดิชอบ 

ในเม่ือคบกนัมำถงึขัน้นีก้บัเธอแล้ว กต้็องปฏบัิติกับเธอให้ดีๆ  ไม่ว่ำผลจะเป็นยังไง 

ในระหว่ำงนัน้ต้องไม่ให้มีสิง่ท่ีท�ำให้รูส้กึละอำยใจได้เดด็ขำด เข้ำใจไหม"

อิ๋งจิ่งเชิดคำงขึ้น ท่ำทำงหนักแน่น "ขอรับ! ท่ำนหัวหน้ำ!"

"เจ้ำเดก็บ้ือ! ท�ำตวัหยิบหย่ง" อ๋ิงอ้ีจำงเป็นคนท่ีเท่ียงตรง มหีลกักำรมำก 

* ร�ำไท้เก๊ก เปรยีบเปรยว่ำแสดงออกในเชิงบ่ำยเบ่ียง ท�ำตวัอ้อมค้อม ไม่แสดงท่ำทีท่ีชัดเจน หรอืไม่พดูออกมำตรงๆ
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แต่มีโลกทัศน์ท่ีเปิดกว้ำง แล้วกเ็ปิดใจกว้ำง เขำเป็นผูค้มุหำงเสอืก�ำหนดทิศทำง

ของครอบครวั เคยจดักำรกบัภำวะวิกฤตท่ีเกีย่วกบัมตมิหำชนและกำรตดัสนิใจ

ทำงกำรเมอืงมำนบัครัง้ไม่ถ้วน มคีวำมอำจหำญและมมุีมมองท่ีลกึซ้ึงกว้ำงไกล

มีต้นตอบ่อเกิดดี ต้นกล้ำก็ย่อมโดดเด่นดีงำมตำมไปด้วย

"ต่อไปถ้ำลูกไปท่ีบ้ำนของชูหนิง ห้ำมท�ำนิสัยมุทะลุแบบนี้ จะท�ำให ้

พ่อแม่เขำเห็นเป็นเรือ่งตลก!" อ๋ิงอีจ้ำงพดูเตือน "ก่อนจะไป บอกกบัพ่อหน่อยล่ะ  

จะได้เตรยีมของขวญัท่ีสมน�ำ้สมเนือ้หน่อย"

ชุยจิง้ซูเหมอืนอยำกจะพดูทว่ำกเ็งยีบเสยีง แต่ด้วยควำมท่ียังนึกถงึใจลกูชำย

จงึเกบ็อำรมณ์ควำมอึดอดัเอำไว้และพยักหน้ำเลก็น้อย

"โอเค ถ้ำลูกรู้อยู่แก่ใจตัวเองดีก็ดีแล้วล่ะ"

ปักกิ่งในเวลำเดียวกัน

ดวงอำทิตย์ตกในช่วงเย็นฉำยแสงแดงฉำนฉำบครึ่งฟ้ำ ชูหนิงจงใจ 

จอดรถรมิข้ำงทำงระหว่ำงท่ีขับรถกลบับ้ำน เลือ่นกระจกรถลงชืน่ชมทิวทัศน์

ท่ีสวยงำมเงยีบๆ แล้วกห็ยบิโทรศพัท์มือถอืออกมำถ่ำยรปูส่งให้อ๋ิงจิง่

คอยอยู่ไม่กีน่ำที ฝ่ังนัน้ไม่ได้ตอบกลบัมำ เขำก�ำลงัเล่นบำสกบัทหำร 

ช้ันผูน้้อยอยูท่ี่สนำมบำสเกตบอล

ร่ำงกำยเตม็ไปด้วยกล้ำมเนือ้แข็งแรงก�ำย�ำ เป็นวยัหนุม่ท่ีกระตอืรอืร้น

และต่ืนตัว

ทำงฝ่ังนีชู้หนงิขับรถมำจอดรถท่ีลำนจอดรถเรยีบร้อย เธอไปเอำพัสด ุ

ท่ีตูก่้อน เป็นกล่องกระดำษทรงสีเ่หลีย่มจตัรุสั แถมยังมนี�ำ้หนกันดิหน่อย  

กไ็ม่รูว่้ำอ๋ิงจิง่ซ้ือของอะไรมำให้ ชหูนงิเอำกลบับ้ำน หลงัอำบน�ำ้เสรจ็กเ็พ่ิงจะมำ

แกะกล่องพัสดอุย่ำงช้ำๆ

ทันทีที่กรีดมีดเล่มเล็กแล้วเปิดกล่องออกมำ เธอก็พลันตกตะลึง

...เป็นถุงยำงอนำมัย!

ท้ังแบบเกลยีว แบบตะปุ่มตะป�ำ่ ดลิโด้แบบหนำม มำในธมีควำมรกั 
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แบบก๋ำกัน่ ควำมรกัซำบซ่ำน ควำมรกัแบบมิอำจต้ำนทำนเอยอะไรเอย...

มีมำกมำยหลำยแบบจนชูหนิงเวียนหัวตำลำย

เมื่อพลิกดูด้ำนล่ำงอีกครั้ง... โฮ่! นี่มันอะไรกันเนี่ย!

ชูหนิงหยิบออกมำ มือซ้ำยและมือขวำบีบไข่สีชมพูสองอัน...?

นุ่มนิ่ม เด้งดึ๋ง หนึบหนับ แล้วก็มีแบตเตอรี่

มอืของชูหนงิแทบลกุเป็นไฟ เธอหยิบโทรศพัท์มอืถอืข้ึนมำอย่ำงหมดค�ำพูด 

ถ่ำยรปูส่งวแีชตไปถำมอ๋ิงจิง่

'ไอ้เกลอเสี่ยวอิ๋ง ขอโทษนะนี่มันของบ้าบออะไร?'

อิ๋งจิ่งตอบกลับในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมำ

'[ห่ืน] [น�า้ลายหก] [ห่ืน] [น�า้ลายหก]...ของแถมจากร้านค้า มายกอ็ด  

ผมต้องคอมเมนต์พนัตวัอักษรแบบดีๆ  ให้เขาเลย!!'

ชูหนิง "..."
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กำรแสดงออกจำกข้อควำมของอ๋ิงจิ่งดู โอเวอร์เกินไป ชูหนิง 

เอำโทรศัพท์มือถือออกห่ำงนิดหน่อย หน้ำตำแหยงสุดๆ

ขณะที่ก�ำลังจะตอบกลับ เสียงออดที่ประตูก็ดังขึ้น

ชูหนิงตกใจ รีบจัดเก็บกล่องข้ำวของท่ีวำงสะเปะสะปะอยู่บนโต๊ะ  

แล้วก็โยนเข้ำไปในห้องนอนอย่ำงรวดเรว็ เธอใส่รองเท้ำสลปิเปอร์ เปิดตำแมว 

ท่ีประตูมองดู เห็นแล้วกร็ูส้กึผ่อนคลำยในทันที

"ฉันก็ยังนึกว่ำใครนะ" ชูหนิงเปิดประตู

กวนอวี้หอบถุงขนมปังอันใหญ่เดินเข้ำมำในห้อง "เธอนึกว่ำใครล่ะ"

อีกฝ่ำยถอดรองเท้ำ เดนิเท้ำเปล่ำเข้ำไปในห้องรบัแขก โยนถงุขนมปังไว้ 

บนโต๊ะแล้วก็ไปดืม่น�ำ้ในห้องครวั

ชูหนงิหำรองเท้ำสลปิเปอร์คู่ใหม่แล้วย่ืนให้ "ท�ำไมช่วงนีเ้ธอท�ำตวัแวบไป

แวบมำ"

กวนอวีท้�ำเสยีงไม่พอใจมำก "ตวัเองเป็นคนเท่ียวสนกุไปท่ัวแท้ๆ แล้ว

ยังจะมำโทษว่ำฉันอีกนะ เป็นไงบ้ำงล่ะ ท่ีตนัปำสนกุไหม"

ตอนนัน้ชหูนงิส่งรปูถ่ำยทิวทัศน์สวยๆ ไปให้เธอเยอะมำก แค่ดกูร็ูว่้ำ 

อยู่กบัใคร

บทที่
68
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กวนอวีช้ี้ขนมปังท่ีอยูบ่นโต๊ะ "เจ้ำท่ีเธอทำนประจ�ำไง ท�ำสดใหม่เลยนะ"

กลิน่นมจำงๆ หอมฟุง้ท่ัวห้อง ชูหนงิคุ้ยดขูนมปังอย่ำงอำรมณ์ด ี"สนกุนะ 

สวยมำก ไว้มีโอกำสเธอก็ไปท่ีนัน่ดสู"ิ

"ฉันไม่มีโอกำสหรอก ฉันไม่มีแฟนอยู่ที่นั่น"

ชูหนิงเหลือบมองอีกฝ่ำย ยังมีรอยยิ้มอยู่ตรงมุมปำก

กวนอวี้เข้ำมำดมกลิ่นใกล้ๆ "ชิ กลิ่นคลั่งรัก"

"ฉันเป็นเซียนนักเหงำต่ำงหำกล่ะ" ชูหนิงด่ำว่ำเพื่อนพูดจำเกินจริง

กวนอวีหั้วเรำะคกิคกั เว้นระยะห่ำงออกไป มองดเูธอตัง้แต่บนจรดล่ำง 

ก่อนจะลำกหำงเสยีงยำวๆ ส่อเจตนำช่ัวร้ำย

"โอ้โห นูนขึ้นกว่ำเดิมแล้วนะ"

ชูหนิงพูดโพล่งต�ำหนิท�ำเสียงถุยใส่ "ยำยสำวกุ๊ย!"

กวนอวี้ไม่ท�ำให้เสียชื่อเสียง และยังแกล้งท�ำเป็นเอำมือย่ืนออกไป  

"ขอฉันจับหน่อย"

ชูหนิงเบี่ยงตัวหลบอย่ำงรวดเร็ว "ไม่ใหญ่เท่ำเธอหรอก"

ท้ังสองคนหัวเรำะเสียงดัง หลังจำกคุยเรื่องนี้แล้วกวนอวี้ก็รู้สึกร้อน  

ปรบัอุณหภมิูในห้องให้ลดลงเลก็น้อย แล้วกน็ัง่ขัดสมำธดิืม่น�ำ้เย็นใส่น�ำ้แข็งอยู่ 

บนโซฟำ ไม่มเีรือ่งจะพูดกห็ำเรือ่งมำพดูแก้เก้อ ซ่ึงกด็ูไม่ได้แปลกอะไร

ชูหนงิเลอืกขนมปังแล้วมำนัง่กนิอยู่ตรงหน้ำกวนอวี ้เอ่ยถำมข้ึนเฉยๆ ว่ำ 

"นี ่ช่วงนีเ้ธอไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหม"

"ไม่ได้เป็นไรนะ"

"ฉันพูดอะไรหน่อย เธออย่ำถือสำกันนะ ถ้ำมีเรื่องอะไรอย่ำแบกรับ 

เอำไว้เอง พดูออกมำยังจะมีคนหลำยๆ คนช่วยกนัคดิได้"

กวนอวี้หัวเรำะ "เธอพูดเพ้อเจ้ออะไรเนี่ย"

ชูหนงิมองเพือ่นแวบหนึง่ มอีะไรกพ็ดูเปิดอกคยุกนัมำตลอด เธอกเ็ลย

พดูตรงๆ ว่ำ "เธอยืมเงนิของเฝิงจือ่หยำงใช่หรอืเปล่ำ"

ถึงยังไงแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัว ถ้ำเป็นคนอ่ืน ถำมแบบนี้ก็คง 



65小先生 3

ไม่เหมำะจรงิๆ แต่เธอกบักวนอว้ีสนทิกนักว่ำคนท่ัวไป ชหูนงิเป็นคนท่ีอำรมณ์

เย็นชำ เป็นคนท่ียำกจะเปิดเผยควำมในใจกบัคนอ่ืน ไมว่่ำจะกบัเรือ่งควำมรกั

หรอืว่ำมติรภำพ

ส�ำหรบักวนอว้ีแล้ว บุคลกินสิยัควำมเย็นชำท่ีปรำกฏออกมำจำกภำยในสู่

ภำยนอกคอืกำรปฏเิสธไม่ให้คนอืน่เข้ำใกล้ แต่ถ้ำยอมรบัเป็นคนกนัเองแล้วจรงิๆ 

ย่อมปฏบัิตต่ิอกนัด้วยควำมจรงิใจอย่ำงแน่นอน

กวนอวีเ้ลกิคิว้ "เฝิงจือ่หยำงยังล�ำเอียงเข้ำข้ำงเธอจรงิๆ ด้วย บอกเธอ

หมดทุกเรือ่งเลยนะ"

"อย่ำพดูจำกลบักลอกบดิพลิว้ไปเรือ่ยส ิ เขำไม่ได้มีเจตนำร้ำย แล้วก็ 

ไม่ได้ข้ีเหนยีวนะ ท่ีเล่ำให้ฟังคอืควำมเป็นห่วงแท้ๆ เลย" ชูหนงิกดัขนมปัง 

ครึง่หนึง่ เค้ียวตุย้ๆ หลงัจำกกลนืลงไปแล้วกพู็ดต่อ "ท�ำไมจู่ๆ  เธอต้องกำร 

ใช้เงนิมำกมำยขนำดนัน้ล่ะ จะถวัโปะรำคำหุ้นอีกเหรอ"

กวนอวีย้ิ้มอย่ำงสงบก่อนจะพดูว่ำ "ไม่ได้จะถวัแล้ว กฉั็นลงทุนในร้ำนค้ำ 

ทีมอลล์* ใช่ไหมล่ะ ช่วงก่อนหน้ำนีด้�ำเนนิกจิกำรได้ดทีีเดยีว แต่ว่ำในตอนเริม่ต้น

จ�ำเป็นต้องขำดทุน ดงันัน้กเ็ลยหมนุเวยีนเงนิทุนสกัหน่อย แต่ว่ำไม่เป็นไรแล้วล่ะ 

ค่อยเป็นค่อยไป"

ชูหนงิเคยได้ยินเรือ่งนีม้ำแล้ว กวนอวี้ไม่เหมือนเธอท่ีค่อนข้ำงมุง่ม่ัน

จดจ่อท�ำธรุกจิมำตลอดชีวติ คนคนนีอ้ยู่ว่ำงไม่ได้ ต้องหำเรือ่งท�ำงำนตัง้แต่เกดิ 

ไม่ว่ำเรือ่งไหนชอบเข้ำไปมีเอ่ียว ท�ำงำนยืดหยุ่นคล่องแคล่ว สำมำรถท�ำเงนิ

ได้อย่ำงรวดเรว็ ดทู่ำทำงหุนหันพลนัแล่นไม่น่ำเชือ่ถอื แต่ท�ำนัน่นดินีห่น่อย 

กยั็งสำมำรถเกบ็สะสมเงนิได้ไม่น้อยเลยจรงิๆ

ถงึจะเทียบไม่ได้กบันำยทุนใหญ่ แต่ผูห้ญิงตวัคนเดยีวใช้จ่ำยเองกน็บัว่ำ 

มีเหลอืเฟือ

เห็นอกีฝ่ำยพดูจำเปิดเผยใจกว้ำงแบบนีแ้ล้ว ชหูนงิเองกว็ำงใจ "ถ้ำเข้ำใจ 

ในต้นสำยปลำยเหตุทั้งหมดก็ดีแล้วล่ะ แต่ว่ำถ้ำเธอจ�ำเป็นต้องใช้เงินจริงๆ  

* ร้ำนค้ำทีมอลล์ (Tmall) คือร้ำนค้ำทำงกำรที่ขำยของออนไลน์ในเถำเป่ำ เป็นร้ำนค้ำแบบที่จดทะเบียนบริษัทแล้ว
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มำบอกฉันก่อน"

"รบัทรำบค่ำ! คณุเศรษฐนิ!ี" กวนอว้ีเลกิคิว้ "แต่ตอนนีเ้ธอเลีย้งแฟนเดก็ 

วยัละอ่อนอยู่นี ่จะไม่กดดนัเรือ่งเงนิมำกไปเหรอ"

"ไปให้พ้นเลย เขำไม่จ�ำเป็นต้องให้ฉันเลี้ยงหรอก" ในสำยตำชูหนิง 

มคีวำมภมิูใจอย่ำงยำกท่ีจะปกปิดได้ "เธอไม่รูห้รอกว่ำเขำเก่งกำจขนำดไหน 

เข้ำร่วมกำรแข่งขันสำรพดัแบบเงยีบๆ ไม่ให้คนรู้ เงนิออมส่วนตวัมีเป็นกะตัก้"

กวนอวี้หัวเรำะ แสดงออกด้วยสีหน้ำเรียบเฉย "งั้นเหรอ"

"ใช่ส"ิ ยำกท่ีชหูนงิจะแสดงควำมรู้สกึแท้จริงออกมำ "เสีย่วจิง่เอ๋อร์ของเรำ

เป็นเดก็ดมีำกจรงิๆ นะ"

กวนอวี้จับลูบแขนตัวเองทันที "รับไม่ได้!"

กวนอวี้อยู่ท่ีบ้ำนชูหนิงได้ไม่นำนเท่ำไหร่ก็เตรียมท่ีจะไปแล้ว ชูหนิง 

เรยีกอกีฝ่ำยไว้ "เด๋ียวก่อน"

จำกนั้นชูหนิงก็กลับเข้ำไปท่ีห้องนอน เม่ือเดินออกมำก็ย่ืนกระเป๋ำ 

ผ้ำกระสอบใบหนึง่ให้กวนอวี ้ข้ำงในเป็นจีห้้อยแบบถกัสำน

"ฉันซ้ือมำจำกตนัปำน่ะ คณุยำยอำยุแปดสบิกว่ำดวงตำแทบจะมืดบอด 

แล้ว ไม่ง่ำยนะท่ีจะท�ำงำนฝีมือเลีย้งชพีจนุเจอืครอบครวั ว่ำกนัว่ำปกป้องให้

แคล้วคลำดปลอดภยัได้ ฉันให้เธอนะ"

กวนอวีช้อบมำก ลบูๆ ท่ีด้ำนหน้ำและพลกิจบัๆ ท่ีด้ำนหลงั สดุท้ำย 

เธอกเ็กบ็ก�ำไว้ในอุ้งมือแล้วท�ำท่ำส่งจุบ๊ลอยข้ำมอำกำศมำ

"หนิงเอ๋อร์ขอบคุณจ้ำ!"

ชูหนิงเชิดคำงขึ้น "รีบไปเถอะ"

สองวันต่อมำ อิ๋งจิ่งเดินทำงจำกซิ่งเฉิงกลับมำที่ปักกิ่ง

ชูหนงิตัง้ใจเลกิงำนก่อนเวลำเพือ่ท่ีจะไปรบัเขำ เธอเตมิเครือ่งส�ำอำง 

อีกครัง้ก่อนลงจำกรถ เจตนำทำรมิฝีปำกสแีดงสดใส เม้มปำกพะเยิบๆ สองที  

ช่ำงงดงำมปำนดอกไม้ วนันีเ้ธอแต่งตวัสบำยๆ กระท่ังรองเท้ำส้นสงูกไ็ม่ได้ใส่  
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ใส่กำงเกงยีนรองเท้ำผ้ำใบสขีำว บวกกบัเสือ้กนัลมแบบบำงสไตล์บอยๆ ผกูมดัผม 

ดูวยัรุน่สดุๆ

และตรงสถำนีขำเข้ำในเวลำเดียวกันนั้น ทันทีท่ีประตูรถไฟเปิดออก 

เสียงดังติ๊งก็มีคนพุ่งตัวออกมำเป็นคนแรก รวดเร็วเหมือนกับธนูไฟพุ่งฉิว  

วิง่ออกมำข้ำงนอกอย่ำงสดุแรงเกดิ

อิ๋งจิ่งเป็นคนที่โดดเด่นและสะดุดตำท่ำมกลำงฝูงชน

เม่ือครูชู่หนงิเพิง่จะนบัจงัหวะก้ำวเดนิอยู่เลย เมือ่เงยข้ึนมำมองอีกครัง้ 

กเ็ห็นอิง๋จิง่อยู่ห่ำงในระยะห้ำเมตรเสยีแล้ว

เขำยิ้มแฉ่ง ฟันขำวสะอำดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย

...สำมเมตร

ดวงตำชูหนงิสดใสทอเป็นประกำย เธออ้ำแขนสองข้ำงออกอย่ำงไม่มีลงัเล

...หนึ่งเมตร

สำยตำของทั้งคู่เหมือนมีแสงไฟแลบแปลบๆ

"ว้ำย!" ชูหนิงส่งเสียงตกใจ เธอถูกเขำกอดแน่นเต็มอก

อ๋ิงจิง่กอดเธอเตม็แรง โอบเอวของเธอหมนุวนอยูร่อบๆ ตรงท่ีเดมิ ชูหนงิ

ลอยอยู่ในอำกำศ ชำยเสือ้ของเสือ้กนัลมบำนออกเหมอืนดอกไม้บำนสะพรัง่

ทั้งคู่เอำหน้ำผำกชนกัน แล้วก็จูบกันอย่ำงแนบชิดสนิทสนม

อ๋ิงจิง่เหมือนหมำป่ำหิวโหยท่ีออกมำจำกถ�ำ้ ดนุดนัลิน้อย่ำงป่ำเถือ่น  

ชูหนงิถกูกระท�ำจนร่ำงกำยอ่อนระทวย เพยีงไม่กีว่นิำทีกเ็พลดิเพลนิหลงเข้ำไป

ตำมห้วงจงัหวะของเขำ

"คิดถึงผมไหม" อิ๋งจิ่งถำมเสียงแหบแห้ง

ชูหนิงจุ๊บที่แก้มของเขำหนึ่งที "นำยว่ำไงล่ะ"

อ๋ิงจิง่โอบเอวของเธอ ท้ังคู่มองสบตำกนั แล้วคนบำปท้ังสองคนกเ็ดนิไป 

ท่ีรถอย่ำงรูเ้จตนำกนัโดยไม่ต้องพดูออกมำ

ณ อพำร์ตเมนต์ในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมำ
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ประตูห้องนอนแง้มปิดอยู่ครึง่เดยีว มีท้ังเสือ้คลมุตวันอก เสือ้กนัหนำว 

ชุดช้ันในสดี�ำกเ็หลอืแค่ผ้ำโปร่งบำงๆ ช้ันเดียว รองเท้ำสลปิเปอร์พลกิกลบัด้ำน 

อยู่บนพืน้ กระจดักระจำยไปท่ัวพืน้

ภำยในช่องประตูเป็นฉำกวำบหวำมชวนลุ่มหลง

ในกระจกวำงพืน้แบบครึง่ตวัสะท้อนเพยีงภำพแผ่นหลงัท่ีแข็งแรงของ

ชำยหนุ่ม และเท้ำสองข้ำงท่ีก�ำลงัส่ำยไปส่ำยมำโผล่ออกมำจำกข้ำงเอวของเขำ

ชูหนงิทนไม่ไหวแล้ว ผมเผ้ำรงุรงั สำยตำพร่ำเลอืน ยังไม่ลมืท่ีจะเอ้ือมมือ 

ออกไปจับหมอนท่ีอยู่ข้ำงหัวเตียง อยำกจะย้ือยุดอะไรบำงอย่ำงไว้เพื่อให้ 

รูส้กึสงบใจได้เนอืงๆ แต่พอขยับไปได้ไม่กีเ่ซนตเิมตร เธอกถ็กูอ๋ิงจิง่คว้ำจบัเอว 

แล้วออกแรงดึงกลบัลงไป

ชูหนงิหัวเรำะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก เอำเท้ำเตะใส่เขำ "นำยเป็นววัหรอืไง!"

แรงดีไม่มีตกเหมือนไม่มีทำงหมดแรง

อ๋ิงจิง่ตอบอย่ำงหน้ำไม่อำย "ผมเป็นงไูง จะซุกไซ้ท้ังหมดเข้ำไปในตวัคณุ"

ชูหนิงทั้งโกรธและอำย "นำยหุบปำก"

อ๋ิงจิง่กระซิบเบำๆ ข้ำงหูเธอ เอ่ยเสยีงทุ้มว่ำ "หนงิเอ๋อร์ คณุส่งเสยีงร้อง 

อีกสกัสองทีส ิมนัเพรำะมำกเลย"

ชูหนิงถูกเขำพลิกตัวไปมำจนเหมือนกับปลำเค็มตำกแห้ง คนคนนี้ 

ยังจะมเีรีย่วแรงคกึสดุๆ ช่ำงน่ำโมโหจรงิๆ ดงันัน้เธอจงึพดูใส่อย่ำงอำรมณ์เสยี

"สองที อือ ฉันร้องเสร็จแล้ว"

อ๋ิงจิง่ได้ยินแล้วกข็�ำ กดตวัลงมำ พดูด้วยเจตนำชัว่ร้ำย "ไม่ใช่ร้องแบบนี้  

มำน่ี เดีย๋วผมจะเตือนให้คณุจ�ำได้"

แผ่นดินไหวสั่นสะเทือนอีกครั้งแล้วครั้งเล่ำ

ชูหนิงหลับตำลงอยำกจะร้องไห้ ก่อนหน้ำนี้ยังคิดอยู่เลย ไม่รู้ว่ำ 

ของในกล่องใบนั้นจะได้ใช้จริงเมื่อไหร่ ตอนนี้อยำกจะตบหน้ำตัวเองจริงๆ  

เศร้ำใจจงั!
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หลงัเสรจ็กจิ ชูหนงินอนหมอบอยู่บนหน้ำอกอ๋ิงจิง่ พูดอย่ำงหมดเรีย่วแรง 

"ครัง้ต่อไปนำยไม่ต้องกลบัมำแล้วนะ อยู่ท่ีซ่ิงเฉิงไปตลอดเลย"

อ๋ิงจิง่รูส้กึว่ำคนคนนีป้ำกอย่ำงใจอย่ำง กเ็ลยพูดออกมำตรงๆ "คณุโกหก...

เมือ่กีค้ณุยังถงึจดุสดุ...อุ๊บ!"

ยังไม่ทันจะเอ่ยค�ำพูดนั้นออกมำครบทั้งค�ำก็ถูกชูหนิงอุดปำกไว้

อิ๋งจิ่งพูดให้จบด้วยเสียงอู้อี้ "...สี่ครั้ง"

ชูหนงิอยำกจะลกุข้ึนมำนัง่ขัดสมำธ ิ แต่ทันทีท่ีขยับเอวกร็ูส้กึเจบ็ เธอ

แอบสำบำนในใจเงยีบๆ ตัง้แต่วนันี้ไปต้องล้ำงสมองแฟน สอนให้เขำรูจ้กัว่ำ 

กำรยับยัง้ช่ังใจคอือะไร และควำมเหมำะสมเป็นยังไง!

"ท่ีผมกลบับ้ำนไปครำวนี ้ผมสำรภำพกบัพ่อแม่แล้วนะ" อ๋ิงจิง่พลนัพดู

ข้ึนมำ

ชูหนิงแทบจะกัดลิ้น ขมวดคิ้วถำมว่ำ "สำรภำพอะไร"

"เรือ่งของเรำสองคนไง ผมบอกไปว่ำผมมแีฟนแล้ว ช่ือว่ำชูหนงิ คณุ 

เดำสแิม่ผมตอบสนองในแวบแรกยงัไง" อ๋ิงจิง่นกึแล้วยงัรูส้กึข�ำ "เธอตกใจ 

มำกนะ ยังคดิว่ำผมขำยเรอืนร่ำงเพือ่ให้ได้เงนิทุนมำด้วยล่ะ!"

ชูหนงิส่งเสยีงหัวเรำะออกมำ ทว่ำก็ไม่ได้รูส้กึเขินอำย เธอเลกิคิว้ถำม 

"กถ็กูแล้วไม่ใช่เหรอ"

อ๋ิงจิ่งยกแขนข้ึนมำ กล้ำมเนื้อมัดเล็กๆ นูนข้ึนมำทันที เอ่ยอยำ่ง

กระตอืรอืร้นมำก "ประธำนหนงิครบั คณุยินดจีะลงทุนกบัผมเท่ำไหร่หรอืครบั"

ชูหนงิอยู่ในอ้อมแขนเขำด้วยท่ำทำงกึง่พงิ ดงึมมุผ้ำห่มมำปิดหน้ำอกไว้  

ดูเป็นฉำกรกัท่ีช่ืนม่ืน สผีวิเธอออกแดงเรือ่ เธอย้ิมแล้วเอ่ยข้ึน

"ฉันเอำสินเดิมทั้งหมดมำลงทุนกับนำยแล้ว"

ค�ำพูดนี้เป็นเรื่องจริง

อ๋ิงจิง่ตะลงึ รูส้กึกลดักลุม้ใจไปหมด เขำกำงต้นขำออกแล้วหนบีเธอเอำไว้

ข้ำงล่ำงเหมอืนปลำหมึกท่ีเกำะตดิแน่นไม่ยอมปล่อย

ชูหนงิเองกน็ิง่ไม่ขยับ แอบถอนใจปรบัอำรมณ์เงยีบๆ ลบูจับเส้นผม 
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ท่ีอ่อนนุม่ของเขำแล้วเอ่ยเสยีงแผ่วเบำ

"ฉันไม่เคยเสยีใจในกำรตดัสนิใจของตัวเอง เสีย่วจิง่ นำยเก่งมำกนะ  

นำยคูค่วรกบัมันมำก"

อิ๋งจิ่งไม่พูดจำ กอดเธอไว้และพูดเสียงอู้อี้ "ชูหนิง"

"หือ?"

"คุณพำผมไปพบพ่อแม่คุณเถอะนะ"

ควำมคิดนี้ของอิ๋งจิ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในฉับพลัน

ครอบครวัตระกลูอ๋ิงท่ีเก่ำแก่เป็นครอบครวัรบัรำชกำรท่ีเคร่งครดัจรงิจงั 

ด้วยเทือกเถำเหล่ำกอนั้น พูดถึงควำมในใจท่ีครอบครัวอบรมบ่มสอนมำ 

กยั็งคงเป็นในแบบท่ียึดขนบธรรมเนยีมและควำมรบัผดิชอบอย่ำงย่ิง

อย่ำงเช่นในเรือ่งงำนส�ำคญัๆ บำงอย่ำงท่ียังคงเคำรพกฎเกณฑ์ซ่ึงบรรพบุรษุ

ได้มอบเอำไว้ ค�ำพดูท่ีตกลงไว้ของพ่อสือ่แม่ชัก กำรหำมเกีย้วแปดคนเพ่ือสูข่อ 

เรือ่งควำมมีช่ือเสยีงมีหน้ำมีตำอะไรท�ำนองนัน้

ชูหนงิไตร่ตรองจนได้ข้อสรปุออกมำว่ำนีอ่ิง๋จิง่ก�ำลงัขอสถำนะจำกเธอ

อยู่นีน่ำ!

ภำยในใจเกิดควำมรู้สึกบอกไม่ถูกทันที

ไม่มีผูห้ญิงคนไหนสำมำรถต้ำนทำนกบัควำมอ่อนโยนของคนรกัเช่นนี้

ได้ ควำมอ่อนโยนแบบนีมี้ควำมดือ้รัน้ ทุ่มเตม็ท่ี และมีพลงั สำมำรถท�ำให้ 

คนมองเห็นอนำคตได้อย่ำงชดัเจน

"ได้" ชหูนงิรบัปำกอย่ำงจรงิจงั แต่ว่ำ... "นำยให้เวลำฉันได้จดัเตรยีม 

สกัหน่อย โอเคไหม"

อ๋ิงจิง่แสดงออกอย่ำงเข้ำใจ ลบูถ ู'รอยแดง' ท่ีเขำท�ำไว้บนหน้ำอกของเธอ 

อือ ครัง้นียั้ง 'ท�า' ได้ไม่บวมพอ คราวหน้าจะพยายามอีก

ชูหนงิหลบัตำ ตอนแรกร่ำงกำยอ่อนเพลยี ทว่ำตอนนีก้ลบันอนไม่หลบั 

เสยีแล้ว

เธอครุ่นคิดว่ำควรจะใช้วิธีกำรยังไงที่ท�ำให้เฉินเยวี่ยยอมรับอิ๋งจิ่งได้
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ยังไม่ทันท่ีจะเรียบเรียงควำมคิดได้ชัดเจน โทรศัพท์มือถือบนโต๊ะ 

กส็ัน่เสยีงดงั 'ครดื' เสยีงท่ีดงัขึน้อย่ำงกะทันหันนีเ้หมือนฟ้ำร้องสัน่สะเทือน 

ในค�ำ่คนืเงยีบสงดั

ชูหนิงมองดูหน้ำจอก่อนจะขมวดคิ้ว

และเธอก็ไม่เคยคดิมำก่อนเลยว่ำกำรพบหน้ำกนัครัง้แรกของอ๋ิงจิง่กบั

ตระกลูจ้ำวจะเปิดฉำกเริม่ต้นด้วยรปูแบบท่ีแปลกประหลำดเช่นนี.้..จนได้
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เฝิงจื่อหยำงโทรศัพท์มำหำ

ท่ำทำงเขำไม่ได้อำรมณ์ดสีบำยๆ เหมือนก่อนหน้ำนีท่ี้เคยเป็น ทันทีท่ี

ต่อสำยตดิกเ็อ่ยด้วยเสยีงแห้งผำก

"เสี่ยวหนิงเอ๋อร์"

ชูหนงิตกใจกบัน�ำ้เสยีงเช่นนีข้องเขำ นิว้ของเธอท่ีตอนแรกยังจิม้เข่ียๆ 

อยู่บนหน้ำอกของอ๋ิงจ่ิงกห็ยดุนิง่ เธอถำมเขำ

"เกิดเรื่องอะไรขึ้น"

อ๋ิงจิง่เหลอืบมองดช่ืูอท่ีอยู่บนหน้ำจอโทรศพัท์มือถอืแล้วเกดิควำมรูส้กึ

ไม่พอใจ เอำนิว้ของชูหนงิกลบัมำวำงบนหน้ำอกตวัเองอกีครัง้ด้วยท่ำทีฉุนเฉียว

ชูหนิงเตะเขำเบำๆ ใต้ผ้ำห่มแล้วก็ลุกขึ้นลงจำกเตียง

เธอไม่ได้สวมเสือ้ผ้ำ เท้ำเปลอืยเปล่ำ เอวบำงร่ำงน้อย และยังมีรอยนิว้มอื

แดงๆ อยู่บนนัน้ด้วยเลก็น้อย

ชูหนงิเป็นคนท่ีสวยมำจำกภำยใน บุคลกิรปูร่ำงด ี อ๋ิงจิง่เห็นแล้วกร็ูส้กึ

อึดอัดหอบหำยใจแฮกๆ อยู่บนหมอน

เฝิงจือ่หยำงพดูแค่ไม่กีค่�ำ สหีน้ำท่ำทีชูหนงิกเ็ปลีย่นเป็นจรงิจงั "พวกนำย

สองคนคุยกนัดีๆ อย่ำวู่วำมเดด็ขำด ต้องให้ฉันช่วยอธบิำยไหม"

บทที่
69
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"เธออย่ำมำ ฉันแก้ปัญหำเองได้" เฝิงจือ่หยำงสดุจะทนกบัเสยีงตะโกน

กรดีร้องท่ีดงัอยู่ข้ำงหู ตอนนีเ้ขำก�ำลงัหงดุหงดิงุน่ง่ำนใจ สะบัดเสือ้คลมุกนัลม 

ออกไป เอำมอืเท้ำเอวข้ำงหนึง่ ท่ำทำงเตม็ทนสดุๆ

"ฉันเอำช่วงเวลำสำววยัรุน่ของตวัเองไปแลกกบัจติใจท่ีเห้ียมโหดของนำย

ชัดๆ!"

"ถ้ำไม่พอใจก็ปล่อยฉันไปสิ เธอเห็นฉันเป็นอะไร!"

ฝั่งนั้นมีเสียงผู้หญิงดังแทรกเข้ำมำ อำรมณ์รุนแรงและพลุ่งพล่ำน

ชูหนิงไม่ได้ฟังจนจบทั้งหมด เฝิงจื่อหยำงก็วำงสำยไป

อ๋ิงจิ่งเกำะติดเข้ำมำจำกด้ำนหลัง กอดเธอไว้และจูบบนไหล่ของเธอ 

"กล้ำนะ อ่อยเล่นกบัคูห่ม้ันคนก่อนต่อหน้ำแฟนคนปัจจบัุน"

ชูหนิงถูกเขำจุ๊บจนจั๊กจี้ เบนตัวหลบทันที "เจ้ำหมอนี่แปลกๆ แฮะ"

อ๋ิงจิง่มีควำมรูส้กึไม่พอใจต่อเฝิงจือ่หยำง กเ็ลยพูดด้วยน�ำ้เสยีงท่ีไม่ดี 

"คณุห่วงเขำ"

ชูหนิงช�ำเลืองมองเขำ "ท�ำไมนำยใจแคบขนำดนี้"

"ใครใช้ให้เขำเคยเป็นคูห่ม้ันของคณุกนัล่ะ ถงึจะแค่เป็นแบบปลอมๆ  

กเ็ถอะ"

ชูหนิงจนปัญญำกับเขำ "ขี้หึง"

กแ็ค่แสดงออกด้วยค�ำพดูสนกุปำกเท่ำนัน้ เม่ือผ่ำนพ้นไปแล้วอ๋ิงจิง่กยั็งคดิ

แทนเธอแล้วเอ่ยถำม

"เกิดอะไรขึ้นกับเขำ"

"เขำมีแฟนสำวคนหนึง่ ก.็..กค็อืว่ำ..." ชูหนงิท�ำเสยีงกระแอม สดุท้ำยแล้ว 

กเ็ป็นเรือ่งท่ีค่อนข้ำงยำกจะอธบิำย

"แอบคบกัน" อิ๋งจิ่งพูดออกมำตรงๆ

ชูหนงิพยักหน้ำอย่ำงหวำดๆ "อือ ช่วงนีท้ั้งสองคนมีเรือ่งกนัรนุแรงมำก"

เม่ือฟังจบแล้วอ๋ิงจิ่งมีท่ำทีสงบนิ่งมำก "ถ้ำไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆ  

กไ็ม่มีประโยชน์ท่ีจะมัดไว้ให้อยู่ร่วมกนั แต่ถ้ำมคีวำมรูส้กึต่อกนัจรงิๆ ระหว่ำง 
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คบกนัต่อให้ทรมำนแค่ไหนกยั็งจะได้ผลลพัธ์ท่ีด"ี

ชูหนิงพูดอย่ำงร่ำเริง "โอ้ คุณครูอิ๋ง"

"คณุต่ำงหำกท่ีเป็นคณุครขูองผม" อิง๋จ่ิงยักค้ิวให้เธอ พดูด้วยจงัหวะสบำยๆ 

ไม่เรว็ไม่ช้ำเกนิไป "แต่ว่ำเมือ่กีน้ีค้ณุครสูอนเสยีงดงัไปหน่อย ได้อำรมณ์สยิว 

มำกเลย"

"..." ชูหนงิกลัน้หำยใจ สงบใจไม่ลง ขึงตำจ้องเขำแต่หน้ำดนัแดงแปร๊ด

ว่ำด้วยเรื่องควำมไร้ยำงอำย ผู้ชำยเป็นต่อกว่ำนิดหน่อยเสมอ

เพิ่งผ่ำนเวลำสองทุ่ม ห้วงรำตรีปกคลุมเข้ำมำเงียบๆ

ท้ังสองคนอยู่ตวัตดิกนันำนมำกจนเบ่ือ ท้องกเ็ริม่ส่งเสยีงร้องโครกครำก 

ขณะคิดจะออกไปหำอำหำรกนิ เฝิงจือ่หยำงก็โทรศพัท์มำอีกแล้ว

ชูหนงิกบัอ๋ิงจิง่ก�ำลงัคอยลฟิต์ โอบกอดพดูคุยหัวเรำะคกิคกักนัอยู่ เม่ือ 

รบัสำยแล้วฟังเพยีงไม่กีค่�ำ สหีน้ำของชหูนงิกเ็ปลีย่นไป

"ได้ ฉันจะไปเดี๋ยวนี้"

หลงัวำงสำยเธอหันหน้ำกลบัไปหำอ๋ิงจิง่แล้วสดูหำยใจเข้ำลกึๆ "นำย 

ไปทำนเองเถอะ ขอโทษนะ ฉันต้องไปหำเขำหน่อย"

น้อยนักที่จะมีช่วงเวลำที่ชูหนิงตื่นตระหนกแบบนี้

"คณุอย่ำลนลำน" อิง๋จิง่กดไหล่ของเธอไว้ เหมือนให้กำรปลอบโยนเตม็ท่ี 

"เกดิเรือ่งอะไรข้ึนเหรอ"

"แฟนของเฝิงจือ่หยำงโดนกระตุ้นอำรมณ์ บอกว่ำจะไปพูดคยุอธบิำย

เหตผุลกบัผูใ้หญ่ของท้ังสองครอบครวั เฝิงจือ่หยำงรบีเดนิทำงไปท่ีนัน่แล้ว"  

นี่ยังไม่ใช่ประเด็นส�ำคัญ ชูหนิงเผยสีหน้ำล�ำบำกใจ "ครอบครัวตระกูลเฝิง 

เข้ำร่วมงำนเลี้ยงกันในวันนี้" เธอเว้นวรรคเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อ "แม่ฉัน 

ก็ได้รบัเชิญให้ไปร่วมด้วย"

อิ๋งจิ่งพูดทันทีว่ำ "ผมจะไปกับคุณด้วย"

"ไม่ต้อง วุน่วำยเกนิไป แม่ของฉัน..." ชูหนงิส่งเสยีงถอนใจ "ให้ฉันไปดู

ลำดเลำเหตุกำรณ์ก่อนได้ไหม"
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อ๋ิงจิง่เข้ำใจในเหตผุลจงึไม่สร้ำงปัญหำวุน่วำยเพิม่ให้เธอ รบีพดูตอบทันที 

"โอเค คุณขับรถช้ำๆ ระวงัหน่อยนะ"

ประตูลิฟต์เปิดออก

"เฮ้" อ๋ิงจิง่ดงึมอืของชูหนงิเอำไว้ "เจอเรือ่งอะไรอย่ำเพ่ิงตืน่ตกใจ ถ้ำ 

มีอะไรโทรศพัท์หำผมนะ"

เม่ือถงึช่วงเวลำท่ีส�ำคญั คนคนนีก้ลบัมท่ีำทีสขุุมและอำรมณ์นิง่ได้จรงิๆ 

สำยตำของอ๋ิงจิง่แน่วแน่มำก ไม่มีอำกำรตืน่ตระหนก พอมองแล้วกใ็ห้ควำมรูส้กึ 

ใจสงบมำก

จำกย่ำนชุมชนไปก็ใช้เวลำไม่นำนนกั สถำนท่ีจดังำนอยู่บนถนนวงแหวน 

ท่ีสี ่ครึง่ช่ัวโมงกถ็งึถ้ำรถไม่ตดิ

เหมือนจะเป็นงำนประมูลกำรกศุล จดัเสยีย่ิงใหญ่อลงักำร และยังเชิญ

ดำรำเกรดรองหลำยคนมำเป็นลกูเล่นเรยีกแขกในงำน งำนเลีย้งแบบนีช้หูนงิ

เห็นมำนกัต่อนกัแล้ว ควำมจรงิเป็นงำนท่ีน่ำเบ่ือมำก ไม่ได้มีคณุค่ำสำระอะไร  

เมือ่ใกล้จะถงึเธอก็โทรศพัท์หำเฝิงจือ่หยำง

"นำยอยู่ไหนน่ะ"

"ฉันก�ำลังจอดรถ ทำงฝั่งตะวันออกเฉียงใต้"

"โอเค ฉันจะไปถึงในอีกสองนำที" 

ชูหนิงกลับพวงมำลัยรถ แล้วก็เห็นเจ้ำของรถแลนด์โรเวอร์

เธอกดแตรรถสัน้ๆ สองที เฝิงจือ่หยำงกก็ดเสยีงแบบเดยีวกนัตอบกลบัมำ

เพือ่บอกว่ำเห็นเธอแล้ว ท้ังสองคนลงจำกรถมำเจอกนั ชูหนงิพดูอย่ำงร้อนใจ

"ท�ำไมเรื่องกลำยเป็นแบบนี้"

เฝิงจือ่หยำงตำแดงเรือ่ ไม่ได้เกดิจำกสภำวะอำรมณ์ท่ีรนุแรง ทว่ำเกดิจำก

ควำมไม่พอใจล้วนๆ เสือ้คลมุกนัลมของเขำกเ็ป็นรอยยับย่น กระดมุคอเสือ้เช้ิต

ด้ำนในหำยไปสองเม็ด ชูหนงิตำไว เพียงแค่เห็นกเ็ข้ำใจว่ำมีเรือ่งกนัจรงิๆ

"ฉันยอมเลยจรงิๆ ว่ะ เอำควำมตำยมำบีบค้ันฉัน เหมอืนเป็นบ้ำไปแล้ว!" 
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เฝิงจือ่หยำงโมโหสดุๆ แสดงอำรมณ์โกรธออกมำไม่มีย้ัง

ชูหนงิพูดเตือน "โอเคๆ กต้็องแก้ปัญหำใช่ไหมล่ะ ฉินเหม่ียวไปหำแม่นำย

จรงิๆ เหรอ"

"ฉันไม่รู"้ เฝิงจือ่หยำงพดูพลำงเดนิน�ำชูหนงิเข้ำไปในโถงงำนเลีย้ง "เธอ 

ส่งข้อควำมสบิกว่ำข้อควำมมำให้ฉัน ฉันว่ำเธอสิน้สตไิร้เหตุผลไปหมดแล้ว" 

เฝิงจือ่หยำงจบัดงึเส้นผมของตวัเองอย่ำงสลดหดหู่ "เวร!"

ชูหนิงพลันพูดเสียงดังลั่น "ใช่เธอหรือเปล่ำ!"

เธอช้ีนิ้วไปทำงซ้ำย มีคนร่ำงผอมบำงสภำพจิตใจไร้วิญญำณก�ำลัง 

จะเดนิเข้ำไปในงำนเลีย้ง

เฝิงจื่อหยำงหยุดชะงักนิดหนึ่ง แล้วก็พุ่งตัวออกไป

ชูหนิงกลัวว่ำเขำจะเกิดเรื่อง "เฝิงจื่อหยำง!"

ฉินเหมีย่วสภำพจติใจย�ำ่แย่สดุๆ เกดิอำกำรตืน่ตกใจในทันที เมือ่เห็น

เฝิงจือ่หยำงกย่ิ็งถกูกระตุน้จนเป็นหนกักว่ำเดมิ เธอกรดีร้องเสยีงแหลม

"นำยอย่ำเข้ำมำ! ไอ้ผู้ชำยกำก!!"

เฝิงจือ่หยำงกย่ิ็งโมโห เอำนิว้ช้ีเธอ "เธอท�ำตวัเป็นผูเ้ป็นคนได้ไหม?!"

แล้วฉินเหม่ียวกเ็ริม่ร้องไห้ ร้องไห้หนกัเกนิจรงิ เสยีงร้องออกมำดรูนุแรง 

แต่ข้ำงในใจกลบัขลำดกลวั

"นำยท้ิงฉัน! นำยเห็นฉันเป็นตวัอะไร! จะสัง่ให้มำหรอืไปกไ็ด้สนิะ ใช่ไหม! 

หลำยปีมำนีต้ลอดวัยสำวของฉันเสยีเปล่ำไปเหมือนให้อำหำรหมำ!"

เฝิงจือ่หยำงพลนัย้ิมทันที รอยยิม้นีช่้ำงเยน็เยียบ สิน้หวงั และทุกข์เศร้ำ

"ฉันทบทวนตวัเองเร่ืองเธอแล้วกไ็ม่ได้รู้สกึผดิและละอำยใจเลย ฉินเหมีย่ว 

เบ้ืองบนเขำก�ำลงัมองดอูยูน่ะ" เขำยกมอืข้ึนมำ เอำนิว้ช้ีช้ีตรงขึน้ไปบนท้องฟ้ำ 

เค้นค�ำพูดแต่ละค�ำออกมำ "หลำยปีมำนีฉั้นปฏบัิติกบัเธอยังไง ฉันปฏบัิตกิบั

ครอบครวัของเธอยังไง เธอพดูโดยใช้มโนธรรมส�ำนกึของตวัเองส ิบอกฉันส!ิ"

ชูหนงิตกใจกบัสถำนกำรณ์ในตอนนี ้ เธอไปดงึเฝิงจือ่หยำงไว้ "เฮ้" ทว่ำ

ถกูสะบัดมือออก
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เบ้ำตำเฝิงจื่อหยำงแดงไปหมด "มีค�ำขอไหนท่ีเธอขอแล้วฉันจัดกำร

ท�ำให้ได้ไม่ดีบ้ำงเหรอ อย่ำพูดถึงอย่ำงอ่ืนเลย แค่เรื่องหำงำนของเด็กๆ  

บรรดำญำตโิกโหตกิำมำกมำยสำรพดัพวกนัน้ของเธอ ฉันจดักำรหำให้ไม่ต�ำ่กว่ำ

สิบคนแล้ว ท่ีฉันให้เธอออกไปท�ำงำนไม่ใช่ว่ำฉันขำดแคลนเงิน เลี้ยงด ู

แฟนของฉันไม่ได้ แต่ว่ำเธอดสูภำพของตวัเองหน่อยเถอะ ข้ีเกยีจจนจิตใจ 

ว่ำงเปล่ำกลวงไปหมดแล้ว ฉินเหม่ียว เป็นผูห้ญิงน่ะ อย่ำงแรกเลยตวัเอง 

ต้องเคำรพตนเองก่อน"

ค�ำที่กล่ำวนี้มีเหตุผล แต่ก็มีกำรระบำยใส่อำรมณ์มำกเกินไป

ฉินเหม่ียวพดูเสยีงเกรีย้วกรำด "ยังบอกว่ำเกลยีดฉันอยู่เลยไม่ใช่เหรอ! 

ฉันไม่สนๆ!"

ทว่ำเฝิงจือ่หยำงกลบัใจเย็นมำก สำยตำเรยีบเฉย มองเธอและพูดต่อ 

"ควำมรูส้กึของฉันเป็นควำมรูส้กึท่ีมจีรงิๆ แล้วเธอล่ะ เธอไม่มัน่ใจในตวัเอง 

หวำดกลวั หมักหมมท้ังหมดไว้ในใจและไม่ยอมท่ีจะเผชิญหน้ำ มีแต่ลดทอน 

ควำมรูส้กึของเรำสองคนในช่วงหลำยปีมำนี ้ ฉินเหม่ียว คบกนัด้วยดจีำกกนั 

ด้วยดเีถอะ เรำสองคนอย่ำดนัทุรงักนัอกีเลย โอเคไหม"

เม่ือผูช้ำยอย่ำงเขำท่ีท�ำงำนใหญ่ๆ พูดเรือ่งรำวเลก็น้อยท่ีเป็นรำยละเอียด

ยิบย่อยเหล่ำนีอ้อกมำ กย่็อมกลำยเป็นกำรลดคณุค่ำตวัเองให้กลำยเป็นคนใจแคบ

เป็นธรรมดำ

แต่ควำมวกวนสบัสนของควำมรกัจะข้ึนสวรรค์หรอืตกนรกกเ็ป็นเพยีงแค่ 

สิง่จ�ำเป็นของชีวติในกำรเปลีย่นแปลงสูห่นทำงท่ีย่ิงดข้ึีนเรือ่ยๆ

ผู้ชำยจะมีควำมรู้สึกรักเรำหรือไม่นั้นสำมำรถเห็นได้จำกในสำยตำ

เพยีงแค่มอง แม้แต่ชูหนงิยงัเข้ำใจว่ำเฝิงจือ่หยำงตดัสนิใจเดด็ขำดแล้ว

จรงิๆ

คนแบบเขำนี้ เวลำรักใครแล้วก็จะมอบให้ทั้งชีวิต

เวลำที่ไม่รักก็ไม่มีแม้แต่จะเอ่ยค�ำพูดเจรจำสักค�ำเดียว

...ไร้หัวใจ



Little Man ชั่วโมงบินน้อยแต่มีรักเต็มร้อยให้คุณ 378

เป็นค�ำพดูท่ีไม่น่ำฟัง แต่ก็ท่ิมแทงเข้ำสูหั่วใจจรงิๆ รูส้กึเจบ็ปวดตรงไหน 

กพ็ดูใส่ตรงจดุนัน้ ฉินเหมีย่วเป็นคนหน้ำบำง ในสถำนกำรณ์แบบนีก้ทุ่็มเทสดุตวั 

เธอตะโกนร้องโหวกเหวกเหมือนเป็นบ้ำ ลงไปนัง่ร้องไห้ท่ีพืน้ทันที

ชูหนิงทนดูต่อไปไม่ไหว ย่ืนกระดำษทิชชูให้อีกฝ่ำยด้วยเจตนำดี  

"อย่ำนั่งบนพื้นเลย มันเย็นนะ"

ทว่ำฉินเหมี่ยวกลับตบใส่หลังมือของเธออย่ำงแรง "ไปให้พ้น!"

ชูหนงิเจบ็จนน�ำ้ตำแทบจะไหลออกมำ ซ่ึงในตอนนีเ้องเกดิควำมโกลำหลขึน้

ท่ีประตูทำงเข้ำโถงงำนเลีย้ง เฝิงจือ่หยำงสหีน้ำเปลีย่นไปทันที เวรแล้ว 

คุณแม่เฝิงอยู่ในชุดกระโปรงสไตล์กี่เพ้ำ ต่ำงหูหยกท่ีใส่ขยับสั่นไหว 

โดยปรำศจำกลมพัด บุคลิกเยือกเย็นและไม่เป็นมิตร มีคนไปบอกเธอว่ำ 

เห็นเฝิงจือ่หยำงท่ีประตทูำงเข้ำ เหมอืนเกดิเรือ่งอะไรขึน้นดิหน่อย คณุแม่เฝิง 

ยังจะสำมำรถนัง่ตดิท่ีอยู่ได้ยังไง

ไม่ถึงสองวินำทีชูหนิงเองก็ช็อก

ข้ำงหลังยังมีเฉินเยวี่ยตำมมำด้วย!

นำยหญิงของสองครอบครัวมำรวมตัวกันครบทีม

"จื่อหยำง"

"ชูหนิง"

จบเห่กัน จะหนีก็หนีไม่พ้นแล้ว

แต่ฉินเหม่ียวซ่ึงอยู่บนพ้ืนเหมอืนบ้ำคลัง่ไปแล้ว จบัจดุตำยของเฝิงจือ่หยำง

ได้อย่ำงแม่นย�ำในชัว่พรบิตำ เธอพลนัลกุขึน้ทันที พดูตะโกนสดุเสยีงต่อหน้ำ 

คณุแม่เฝิง

"คุณคิดว่ำลูกชำยคุณเป็นคนดีจริงๆ เหรอ?!"

เฝิงจื่อหยำงตะโกนด้วยควำมโมโห "หุบปำก!"

ชูหนงิเองก็ใบหน้ำขำวซีด ไม่สนใจอะไรท้ังนัน้ ย้ือดงึมือของฉินเหมีย่ว 

ไปอกีทำง "เฮ้!"

คณุแม่เฝิงกบัเฉินเยวีย่มองตำกนั เกดิควำมสงสยัข้ึนท้ังคู ่ เมือ่มองมำท่ี 
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สำมคนนีอี้กครัง้ สหีน้ำกเ็ปลีย่นเป็นจรงิจงัเสยีแล้ว

ฉินเหม่ียวผลกัชูหนงิออกไป ไม่สนใจแยแสอะไรอกีแล้ว "พวกเขำโกหก! 

ก�ำลงัโกหกพวกคณุอยู่! หลอกว่ำคบกนั แสร้งท�ำตวัเป็นคูร่กั แสร้งพูดว่ำ 

จะหมั้นกัน! ปิดบังควำมจริงหลอกลวงคนอ่ืน คนหนึ่งหวังเงิน อีกคน 

หวงัควำมม่ันคง! เป็นพวกชัว่กนัท้ังหมดแหละ!"

กลิ่นอำยควำมขัดแย้งในบรรยำกำศถูกจุดปะทุขึ้นมำอย่ำงรุนแรง

ชูหนิงพลันหลับตำลง คิดในใจ เรื่องทั้งหมดนี้มันอะไรกันเนี่ย

เมือ่มองผูใ้หญ่สองคนนัน้อีกครัง้ คณุแม่เฝิงดจูะจ�ำฉินเหมีย่วได้แล้ว  

รูส้กึเนอืงๆ ว่ำเคยเห็นท่ีไหน ท่ีแท้กห็ญิงสำวคนท่ีเฝิงจือ่หยำงเคยพำมำท่ีบ้ำน 

เมือ่สองปีก่อน เพียงแต่ว่ำตอนนัน้คณุแม่เฝิงยืนกรำนไม่อนญุำตให้เธอเข้ำไปใน

บ้ำน เพยีงแค่มองดอูยู่ไกลๆ

ผูห้ญิงวยัรุน่ท่ีแสนอ่อนแอบอบบำงตวัเลก็ๆ คนหน่ึง เหอะ ช่ำงแตกต่ำง

ห่ำงกนัลบิลบักบัพละก�ำลงัอันย่ิงใหญ่ท่ีเจอในค�ำ่คนืนี้

คณุแม่เฝิงมีท้ังลกัษณะควำมเข้มงวดของควำมเป็นนกัวชิำกำรสไตล์โบรำณ

หัวเก่ำ แล้วกมี็ควำมดโุหดของควำมเป็นนำยหญิงแห่งครอบครวัตระกลูใหญ่  

ท้ังให้ควำมส�ำคญักบัหน้ำตำภำพลกัษณ์เป็นท่ีสดุ ควำมจรงิเช่นนีท้�ำให้เธอ 

ไม่อำจยอมรับได้เลย และควำมรักควำมล�ำเอียงท่ีตอนแรกเธอมีให้ชูหนิง 

ตลอดจนควำมรูส้กึตดิค้ำงในตอนท่ีหญิงสำวเลกิกนักบัลกูชำยเธอได้สลำยหำยไป

จนหมดสิน้

เธอเหลือบมองชูหนิงอย่ำงนิ่งสงบ

แม้จะไม่พอใจ แต่กยั็งหวงัว่ำจะมีโอกำส บางทีอาจจะเป็นความเข้าใจผดิ

ก็ได้นะ?

บรรยำกำศก�ำลงัแน่นิง่ ไม่มใีครทันสงัเกตเห็นฉนิเหม่ียวท่ีโมโหถงึขีดสดุ 

จู่ๆ  เธอกเ็อ้ือมมือไปทำงชูหนงิ

ชูหนิงโดนผลักอย่ำงแรงจนล้มลงไปกองกับพื้น

"ท้ังหมดเป็นเพรำะแก! ท่ีเฝิงจือ่หยำงเปลีย่นใจไปเป็นเพรำะแกคนเดยีว 
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เลย!" ฉินเหม่ียวผมเผ้ำหลดุลุย่กระเซอะกระเซิง หน้ำตำดรุ้ำยเห้ียมโหด ขำดสต ิ

จนหมดสิน้

ชูหนิงล้มคะม�ำลงไปอย่ำงแรงจนมึนไปหมด หมดสภำพไปนำน

ซ่ึงในขณะนีเ้องกม็คีนโผเข้ำมำอย่ำงรวดเรว็ ไม่รูว่้ำวิง่โผล่พรวดมำจำก

ทำงไหน

"หนิงเอ๋อร์ ลุกขึ้น"

กล่ำวโดยสตัย์จริง เฝิงจ่ือหยำงได้แต่รูส้กึเสยีใจและเป็นกงัวล ปลำยนิว้ 

ยังไม่ทันจะแตะโดนตัวเธอกถ็กูคนคนนีช้นกระเดน็ออกมำ

อ๋ิงจิง่ขวำงเฝิงจ่ือหยำงไว้อย่ำงแน่นหนำ เป่ียมไปด้วยควำมเป็นศตัรู 

แล้วกป็กป้องชหูนงิไว้ในอ้อมแขนของตวัเองเหมอืนเป็นกำรประกำศอ�ำนำจ

ครอบครอง

"ไม่เป็นไรใช่ไหม!"

เมือ่เห็นอิง๋จิง่อย่ำงชดัเจนแล้ว ชหูนงิกต็กใจแทบกระอักเลอืด "นะ...นำย

มำได้ยงัไง?!"

"ไม่วำงใจไง กเ็ลยเรยีกรถตำมมำ" และยังลอบสงัเกตดจูำกตรงท่ีไกลๆ 

อยู่นำนมำกแล้ว ข่มใจอยู่นำนมำก ไม่ว่ำจะเสยีงดงัโหวกเหวกมำกขนำดไหน

กยั็งสำมำรถรกัษำสตไิว้ได้ เตอืนตวัเองว่ำอย่ำไปสร้ำงปัญหำให้เธอ แต่เมือ่ครู ่

เห็นชูหนงิถกูคนผลกั ใครมันจะยังทนได้ไหวกนัเล่ำ!

ครำวนีแ้หละงำมหน้ำแล้ว คูก่รณสีีค่นออกโรงพร้อมหน้ำกนัครบทีม  

ในสำยตำของคณุแม่เฝิงกบัเฉินเยวีย่แล้ว แต่ละคนดหูน้ำตำเหมอืนเป็นคูชู้่สำวกนั

ไม่มีใครโง่ คุณแม่เฝิงเห็นอ๋ิงจิง่ ควำมหวงัในโอกำสท่ีมีรบิหรีเ่ม่ือครูน่ี้

ล้วนแตกสลำยเป็นช้ินๆ

เธอพูดอย่ำงเย็นชำ "อ้อ? เธอบอกว่ำจือ่หยำงกบัชูหนงิแสร้งคบกนัปลอมๆ 

เหรอ"

ฉินเหมี่ยวจนมุมไร้ซึ่งทำงหนีทีไล่ ตัดสินใจพยักหน้ำพูด "ใช่!"

คณุแม่เฝิงไม่สะทกสะท้ำนใดๆ สหีน้ำนิง่เฉย "แล้วเขำล่ะ" เธอช้ีท่ีอ๋ิงจิง่
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ชูหนงิพลนัตกใจทันที รูส้กึว่ำสำยตำของเฉินเยว่ียก�ำลงัจ้องจกิมำท่ีเธอ

อย่ำงคมกรบิ

เฝิงจื่อหยำงก�ำลังจะไกล่เกลี่ยสถำนกำรณ์

"พวกเขำตัวปลอมหรอืเปล่ำผมไม่รูห้รอก แต่ผมนีแ่หละตวัจรงิ" อ๋ิงจิง่

พดูอย่ำงเปิดใจ ปล่อยให้คนมองสบตำ ไม่มีหวำดกลวัเลยแม้แต่น้อย

ฉันต่างหากที่เป็นแฟนตัวจริงเสียงจริงของเธอ

ชูหนงิไม่อำจอธบิำยควำมรู้สกึในช่ัวขณะนีไ้ด้เลย ท้ังรูส้กึช็อก ท้ังตืน้ตนั  

ท้ังดีใจ และเศร้ำโศก

แต่คุณแม่เฝิงและเฉินเยวี่ยต่ำงก�ำลังปั้นหน้ำขึงขังจริงจัง

บรรยำกำศย�่ำแย่ถึงขีดสุด

ละครตลกร้ำยในค�่ำคืนนี้เหมือนระเบิดลงครั้งใหญ่ที่สะสมมำนำน

เริ่มต้นด้วยควำมโกลำหลวุ่นวำย จบลงด้วยควำมยุ่งเหยิงอลหม่ำน

สดุท้ำยกยั็งเป็นอิง๋จ่ิงท่ีไปหำพนกังำนโรงแรมบอกให้เรยีกรถมำเพือ่ให้พำ

ฉินเหม่ียวกลบัไปส่ง เฝิงจือ่หยำงเหนือ่ยเพลยีเตม็ที ส่วนชูหนงิหกล้มเจบ็แขน

แทบแย่ อิง๋จิง่กลำยเป็นท่ีพึง่ของท้ังสองคน ให้เฝิงจือ่หยำงนัง่ท่ีเบำะหลงั และ 

ให้ชูหนงินัง่ตรงท่ีนัง่ข้ำงคนขับ

"คณุห้ำมหันกลบัไปมองเขำ" เขำขับรถ พดูจำบงกำร "มองได้แต่ผม"

หลังขับมำได้สักพักหนึ่ง ชูหนิงก็พูดเสียงแผ่วเบำว่ำ "นำยไปส่งฉัน 

กลบับ้ำนนะ"

...บ้านตระกูลจ้าว

อิ๋งจิ่ง "โอเค ผมจะไปเป็นเพื่อนคุณ"

เฝิงจื่อหยำง "ให้ฉันไปเป็นเพื่อนเธอเถอะ"

ทั้งสองคนพูดพร้อมกัน

'ป้ำบ!' อ๋ิงจ่ิงตบพวงมำลยัรถ เอ่ยด้วยควำมวูว่ำมมำก "ถ้ำนำยยังขนืพดู 

อีกค�ำ ฉันจะโยนนำยลงจำกรถ!"

เฝิงจื่อหยำงเองก็ไม่พอใจ "บ้ำเอ๊ย นี่มันรถฉันนะ!"
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"โอเคๆ พวกนำยสองคนอย่ำทะเลำะกัน" ชูหนิงพูดอย่ำงปวดหัว  

"ไม่ต้องไปสกัคน ฉันกลบัเองคนเดยีว"

ชำยหนุ่มสองคนพูดค้ำนพร้อมกัน "ไม่ได้!"

ชูหนงิหัวเรำะเยำะ สหีน้ำท่ำทำงเหนือ่ยล้ำ "เฝิงจือ่หยำง นำยพดูเอง

ไม่ใช่เหรอ ถ้ำไปบ้ำนฉันตอนนีค้อือยำกให้ฉันตำยเรว็ข้ึนใช่ไหม"

"ฉัน..." เฝิงจื่อหยำงอยำกจะพูดแต่ก็เงียบไป

"นำยกย่ิ็งไม่จ�ำเป็นต้องพดูแล้ว" ชูหนงิถอนใจแผ่วๆ เม่ือเผชิญหน้ำกบั 

อ๋ิงจิง่ น�ำ้เสยีงกอ่็อนลงและพดูอย่ำงน้อยใจมำก "แม่ฉันเป็นคนท่ีหัวดือ้สดุๆ 

ให้เธอท�ำควำมเข้ำใจสกัหน่อย ไว้ฉันพดูกบัเธออย่ำงชัดเจนแล้ว ฉันจะพำนำยไป"

อ๋ิงจิง่ต้ังใจคิดทบทวนอยู่นำนมำก ในครัง้นีเ้ขำไม่ได้โกรธ แต่ว่ำรูจ้กั 

ให้อภยัและเข้ำอกเข้ำใจ เขำเม้มรมิฝีปำกเลก็น้อย พดูเสยีงอู้อ้ี

"ตัง้แต่เดก็จนโต ผมเป็นท่ีชืน่ชอบของผูใ้หญ่มำกนะ คณุต้องเชือ่ผมส"ิ

เฝิงจือ่หยำงหัวเรำะเยำะเย้ย "ยินดกีบันำยด้วยนะ ชนตะปู* แล้วไง"

"ฉันชนตะปูก็ไม่เป็นไรนีน่ำ คนืนีน้ำยเจอทุเรยีน** เข้ำไป ช่ำงท่ิมแทง

หัวใจ"

"บ้ำเอ๊ย ไอ้เด็กเวร!"

"หึ ไอ้ขี้แพ้!"

เอาล่ะ เป็นศัตรูคู่อริที่ไม่ยอมกันเลยสินะ

ชูหนงิหันหน้ำไปมองนอกหน้ำต่ำง เงำปรำกฏวูบวำบแวบผ่ำนใบหน้ำเธอไป

อย่ำงรวดเรว็

เป็นไปตำมท่ีคำดไว้จรงิๆ เมือ่กลบัถงึบ้ำนตระกลูจ้ำว เฉินเยวีย่กค็ลุม้คลัง่

ระบำยอำรมณ์ใส่เธอ

"ชูหนิง! แกชักจะเหิมเกริมกล้ำมำกเกินไปแล้วนะ?!"

ชูหนิงใช้ไม้อ่อนสยบไม้แข็ง ใช้ใบหน้ำยิ้มแย้มเข้ำสู้ เปลี่ยนรองเท้ำ 

* ชนตะปู เปรียบเปรยว่ำถูกปฏิเสธ หรือถูกอีกฝ่ำยตอกกลับมำ

** ทุเรียน เป็นค�ำพ้องเสียงกับค�ำที่มีควำมหมำยว่ำอำลัยอำวรณ์
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อย่ำงช้ำๆ "แม่อย่ำเพิง่โมโหก่อนส ิฟังท่ีหนจูะอธบิำยกบัแม่ก่อน"

"จะอธบิำยอะไรอีก!" เฉินเยวีย่โกรธแล้วจรงิๆ ใบหน้ำขำวซีด รมิฝีปำก 

กส็ัน่เลก็น้อย "แกแสร้งคบกนั แสร้งปลอมตวัเป็นคูห่มัน้กนั แกไม่รูส้กึเกรงกลวั 

สกัหน่อยเลยเหรอ"

ชูหนงิฝืนใจทนต่อไป ยังคงย้ิม "หนจูะกลวัท�ำไมล่ะ ท�ำให้แม่เสยีหน้ำเหรอ 

หรอืว่ำขโมยเงนิจำกในบ้ำนไปเหรอ"

"แกยังจะกล้ำพูด!"

"มอีะไรท่ีหนจูะไม่กล้ำพูด" ชูหนงิไม่ใช่คนอ่อนหัด หำกใช้เหตผุลกจ็ะ

ไม่เสยีเปรยีบ "ใช่ เรือ่งนีห้นผูดิจรงิๆ แต่ว่ำหนไูม่ได้ลกัขโมยชิงทรพัย์ใคร ตกลง

เป็นเอกฉันท์ร่วมกนั แล้วกจ็บลงอย่ำงสนัต ิ ไม่ได้ท�ำเรือ่งอ�ำมหิตช่ัวช้ำสำหัส 

ผดิมนษุย์มนำ หนูไม่ได้รูส้กึว่ำต้องละอำยใจ"

ในมุมของชหูนงิแล้ว กล่ำวอย่ำงสตัย์จรงิ ระหว่ำงเธอกบัเฝิงจ่ือหยำง 

กเ็หมือนเป็นกำรร่วมมือกนัท�ำธรุกจิ

ถ้ำไม่ใช่เพรำะเรื่องคืนนี้ เรื่องนี้ก็จะจบลงอยู่ดี ดังนั้นเธอจึงรู้สึกว่ำ 

เป็นเรือ่งสมเหตสุมผลท่ีไร้ซ่ึงข้อโต้แย้งใดๆ

เธอเดำเฉินเยวีย่ออก ประเดน็หลกัของควำมคดิแม่เธอไม่ได้อยูท่ี่เรือ่งนีเ้ลย

แล้วก็จริงอย่ำงที่คำด

"แล้วคนท่ีช่ืออ๋ิงจิง่นัน่เรือ่งรำวมันเป็นยังไงอีก" เฉินเยวีย่ถำมข้ึนมำ

"แฟนหนูเอง" ชูหนิงตอบอย่ำงเปิดเผยบริสุทธิ์ใจ

"แฟนอะไรกัน ยังเด็กตัวกะเปี๊ยก โผล่หัวผุดมำจำกไหนก็ไม่รู้ ฉัน 

ไม่เห็นด้วย!"

"แม่มำเห็นด้วยไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว เขำไม่ได้คบเป็นแฟนกบัแม่ไง"  

ชูหนงิเองกพ็ดูจำร้ำยกำจ ท�ำเอำคนจนปัญญำท�ำอะไรเธอไม่ได้

เฉินเยวีย่ไปนัง่หลงัตรงบนโซฟำ หน้ำตำเหมอืนเปำบุ้นจิน้สอบเค้นควำม

"เขำอยู่ที่ไหน"

"ซิ่งเฉิง"
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"ไกลขนำดนั้น ไม่ไหว"

"ไกลอะไร รถไฟควำมเร็วสูงแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้ว"

"พ่อแม่ท�ำอะไร"

"นำยทหำรเก่ำที่ปลดประจ�ำกำรแล้ว"

เฉินเยวี่ยตอบสนองอย่ำงรุนแรง "แบบนั้นไม่ไหวเลย!"

"แม่จะพดูไม่ไหวเยอะแยะมำกมำยท�ำไม เป็นทหำรปลดประจ�ำกำรแล้ว

มีปัญหำยังไงกบัแม่เหรอ"

"เจ้ำคนที่ชื่ออิ๋งจิ่งนี่ท�ำกำรท�ำงำนอะไร"

ชูหนิงมองอีกฝ่ำยแวบหนึ่งก่อนจะพูดว่ำ "ไม่มีงำน"

"เป็นคนว่ำงงำน?!"

"นักศึกษำมหำวิทยำลัย"

เฉินเยวี่ยลุกขึ้นตบโต๊ะ "ฉันไม่เห็นด้วย!"

ชูหนงิหมดอำรมณ์จะสูต่้อ ลกุข้ึนพดูท้ิงท้ำยยืนกรำนว่ำ "ถ้ำแม่เห็นด้วย 

แล้ว วันหลังหนูจะพำเขำมำพูดคุยเป็นเพื่อนแม่ เขำเป็นนักศึกษำดีเด่น  

มีควำมรู้มำกมำย บุคลิกดีมีกำรศึกษำ เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้คน ถ้ำแม่ 

ไม่เห็นด้วย..." ชูหนงิพูดอย่ำงเดด็ขำด "หนกูจ็ะจดักำรแบบไม่เห็นด้วย"

ค�ำพดูเพยีงประโยคเดยีวเอ่ยออกมำตรงๆ แต่ควำมหมำยในเชิงข่มขู่ 

ท่ีอยู่ในค�ำพดูปรำกฏเด่นชัด

ในช่วงชีวิตครึ่งหลังของเฉินเยวี่ยน้ี ถ้ำให้พูดกันตรงๆ ก็คืออยู่เพื่อ 

มีหน้ำมตีำ

เธอต้องกำรเกียรติ ต้องกำรยกสถำนะตัวเองให้สูงข้ึน ต้องกำร 

มข้ีอได้เปรยีบท่ีมีคณุค่ำสำมำรถโอ้อวดได้ ตัวเองดิน้รนไม่มผีลส�ำเรจ็อะไร 

เบ่งบำน กต้ั็งควำมคำดหวังท้ังหมดไว้กบัชหูนงิ แต่ลกูสำวคนนีด้นัมีควำมคดิ

ของตวัเอง ไม่ยอมถกูคนอืน่บังคบั

เป็นม้ำป่ำพยศที่ไม่เชื่อฟังค�ำสั่งจริงๆ!

เฉินเยวีย่โมโหมำก "ชหูนงิ แกไม่ได้เป็นไรใช่ไหม หำอะไรดีๆ  ไม่หำ  
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ยังจะไปหำคนท่ีเด็กกว่ำตวัเอง? เขำเป็นนกัศกึษำยำกจนคนหนึง่ จะซ้ือบ้ำน

ได้ยังไง จะเลีย้งครอบครวัได้ยังไง"

"บ้ำนหนเูป็นคนซ้ือ ครอบครวัหนเูป็นคนเลีย้ง หนเูตม็ใจ" ชูหนงิพดู

อย่ำงผ่อนคลำยสบำยๆ

เป้ำหมำยของเธอชัดเจน คอืกำรบอกเรือ่งของอ๋ิงจิง่ต่อหน้ำแม่ ถงึยังไง 

จะช้ำเรว็กต้็องเผชญิหน้ำอยู่ดี

ชูหนิงบิดขี้เกียจอย่ำงพอใจมำก "หนูจะขึ้นไปเอำเสื้อผ้ำบำงส่วน"

ครำวก่อนที่กลับมำบ้ำนเธอทิ้งเสื้อผ้ำไม่กี่ตัวเอำไว้ในห้องนอน

ชูหนงิข้ึนไปช้ันบนพลำงฮัมเพลง ค�ำว่ำ 'กล้ำหำญ' ตวัโตๆ ปรำกฏอยู่ 

บนแผ่นหลงั

ห้องนอนของเธอท่ีบ้ำนตระกลูจ้ำวใหญ่มำก แถมข้ำวของในตูเ้สือ้ผ้ำ 

กเ็ต็มแน่น

หำเสื้อผ้ำได้ประมำณสิบนำทีก็ถือกระเป๋ำเดินทำงเตรียมจะกลับไป 

ท่ีอพำร์ตเมนต์ของตวัเอง ผลกลำยเป็นว่ำ...

"เอ๊ะ? ท�ำไมประตูเปิดไม่ออก"

ชูหนงิหมนุลกูบิดประตู ดึงไปมำต้ังหลำยครัง้แล้ว ทันใดนัน้กพ็ลนัคดิ

ข้ึนได้ แล้วกเ็กดิควำมหนกัใจทันที

เสยีงตะโกนด้วยควำมโมโหดงัลัน่ท่ัวบ้ำนตระกลูจ้ำว "แม่! ลอ็กประตู

ท�ำไม!!"

เฉินเยวีย่ท่ีหมดหนทำงไป จงึใช้ก�ำลงัป่ำเถือ่นกกับรเิวณชูหนงิให้อยู่ในบ้ำน

เสยีเลย

ชูหนงิท้ังเตะประต ูตะโกนร้อง ทุบผนงั ท�ำหมดแล้วกไ็ม่ได้ผล เฉินเยวีย่ 

นัง่ด่ืมชำดอกไม้อยู่บนโซฟำด้วยสภำพจติใจท่ีสงบนิง่

แหกปากเสียงดังไปสิ ตามใจชอบเลย

ถึงยังไงจ้ำวเผยหลินท่ีเป็นสำมีก็เดินทำงไปท�ำงำนนอกสถำนท่ี 

ท่ีประเทศเยอรมนี ไม่มีทำงกลับมำในช่วงสิบวันหรือครึ่งเดือน เฉินเยวี่ย 
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ตดัสนิใจแน่วแน่ ไม่ยอมให้ลกูสำวไปหำแฟนท่ีเป็นลกูของครอบครวัทหำรเก่ำ 

ปลดประจ�ำกำรแล้วอะไรนัน่เดด็ขำด ขังไว้ก่อนสกัหนึง่คนื ให้ใจเย็นลงหน่อย 

แล้วค่อยคุยกนั

ผลคือไม่นึกเลยว่ำเมื่อชูหนิงเดือดขึ้นมำแล้วจะกล้ำท�ำทุกอย่ำง

ห้องนอนอยู่ท่ีช้ันสอง เธอเปิดหน้ำต่ำงมองลงไป ไม่ได้หวำดกลวัเลยสกันดิ

แล้วในตอนนี้เอง ประตูใหญ่ของบ้ำนตระกูลจ้ำวก็ค่อยๆ เปิดออก  

แสงไฟสูงของรถยนต์ส่องตรงเข้ำมำ แสงเข้ำตำจนเธอต้องหรี่ตำมอง

รถอำวดีส้ดี�ำคนัหนึง่ขบัอยู่ข้ำงหน้ำ ข้ำงหลงัยังมีรถแลนด์โรเวอร์สดี�ำ

อีกคนัขับตำมมำด้วย เลขท้ำยของป้ำยทะเบียนรถเป็นเลขตองแปดท่ีช่ำงดู

จองหองและทรงอิทธพิล

จ้ำวหมิงชวนลงมำจำกรถ มองแวบเดยีวกเ็ห็นชูหนงิท่ีเอำขำข้ำงหนึง่

นัง่คร่อมอยูบ่นขอบหน้ำต่ำง ท�ำท่ำจะกระโดดลงมำ

นำนๆ ทีท่ีจ้ำวหมิงชวนจะไม่มีงำนเลี้ยงในแวดวงสังคมธุรกิจ เขำ 

เพิง่กลบัมำจำกงำนปำร์ตีเ้ล่นไพ่กบักลุม่เพือ่น ชำยหนุม่สวมเสือ้คลมุกนัลม

แบบล�ำลองสเีนือ้อ่อนท่ีมีควำมยำวปำนกลำง เป็นสไตล์ท่ีดอู่อนโยนและสภุำพ  

แต่เมือ่สวมใส่อยู่บนตวัของเขำ บุคลกิท่ีดรุ้ำยไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย

เขำแหงนศรีษะขึน้มำมองด้วยนยัน์ตำท่ีล�ำ้ลกึ มองชูหนงิซ่ึงอยู่ท่ีช้ันสอง

อย่ำงพูดไม่ออก

ชูหนงิเหมือนเจอผูช่้วยชีวติ ส่งเสยีงเรยีกอย่ำงรวดเรว็ "จ้ำวหมิงชวน!"

ขณะเดียวกนัขำขวำท่ีส่ำยอยู่ด้ำนในขอบหน้ำต่ำงกก้็ำวข้ำมตำมมำ

จ้ำวหมงิชวนใบหน้ำปรำศจำกอำรมณ์ และไร้ซ่ึงอำกำรสะทกสะท้ำน

ชูหนงิมองเขำลงมำจำกท่ีสงู กระอึกกระอักแล้วตะโกนพดูว่ำ "รบัฉันไว้!"

จำกนั้นเธอก็พลันกระโดดลงมำทันที

จ้ำวหมงิชวนตำไวขยับอย่ำงปรำดเปรยีว อ้ำแขนสองข้ำงออกมำพลำง

สำวเท้ำก้ำวใหญ่ขยับไปทำงขวำสองที และกเ็ลง็รบัเธอไว้อย่ำงแม่นย�ำ

ชูหนงิลงมำอยู่ในอ้อมแขนเขำอย่ำงปลอดภยั ไม่ส่งเสยีงร้องสกัแอะ
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แต่แรงกระแทกหนกัมำกเกนิไป ชนจ้ำวหมิงชวนจนเกอืบจะล้มลงบนพ้ืน

เดมิทีจ้ำวหมิงชวนกไ็ม่ใช่คนท่ีอำรมณ์ดีอยู่แล้ว เขำห้ิวตวัโยนเธอไปไว้

ข้ำงๆ กระท่ังโมโหกยั็งมีควำมอึมครมึในน�ำ้เสยีง

"ดึกดื่นเที่ยงคืนมำดักกรรโชกทรัพย์รึไง หือ?"
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