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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

เมื่อทุกคนเติบโตขึ้น ย่อมพานพบเรื่องราวต่างๆ มากมาย 
ประสบการณ์ทั้งดแีละร้ายจะกลายเป็นความทรงจ�า เมื่อหวนระลกึถงึ เชื่อ

ว่าคนส่วนใหญ่ย่อมมชี่วงเวลาในอดตีที่ไม่อยากลมืเลอืน 

เช่นเดยีวกนักบัฟังหุยและเฉนิสวนิ ที่ถ่ายทอดเรื่องราววยัเรยีนของ

ตนเองกบัเพื่อนๆ ให้จางหนานได้รบัรู้

หนงัสอืเล่มนี้เล่าเรื่องราววยัรุ่นในรั้วโรงเรยีนมธัยมปลายจนถงึสมยั

มหาวิทยาลัย สะท้อนความรู้สึกและวิถีชีวิตของคนจีนที่เกิดในยุค 80  

ผ่านตัวละครที่เกี่ยวข้อง เน้นเรื่องราวความรักของฟังหุยกับเฉินสวิน  

ความทรงจ�าของฟังหุยท�าให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปสู่ปักกิ่งในช่วง

ปลายทศวรรษ 1990 ในช่วงเวลานั้นยงับอกเล่าถงึเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส�าคญั

ทั้งในประเทศและระดบัโลก 

เราเคยสัมผัสอดีตวัยเยาว์ของคนไทยจากภาพยนตร์และละคร

มากมายมาแล้ว ลองสมัผสัช่วงเวลาวยัรุน่ของหนุม่สาวชาวจนีกนัดบู้างว่าจะ

น่าสนใจเพยีงไร

                                 สำานกัพมิพ์สถาพรบุ๊คส์

   



“หนงัสอืและการอ่านคอืขุมพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์”



ผมรู้สกึว่าเราอาจเป็นคนในยุคที่พเิศษเหลอืเกนิ
ความพิเศษแบบนี้แม้จะไม่ถึงกับเรียกได้ว่าน่าภาคภูมิใจ แต่ก็เป็น

ความพเิศษบางอย่างที่อยู่ระหว่างยุคสมยั ประวตัศิาสตร์ และชะตากรรม

เราก�าลังก้าวข้ามรอยต่อระหว่างความจนกับความรวย ข้ามรอยต่อ

ระหว่างความเป็นอสิระกบัการก�าจดัเสร ีก้าวข้ามรอยต่อระหว่างความดงีาม

กบัความชั่วร้าย รอยต่อระหว่างการปิดตวัเองกบัการรบัรูโ้ลกภายนอก ข้าม

รอยต่อระหว่างเงนิทองกบัความมั่งคั่ง ระหว่างศลีธรรมกบัคุณธรรม และ

ก้าวข้ามรอยต่อระหว่างศตวรรษกบัยุคสมยั

แม้กระทั่งก่อนที่เราจะเกิด เป็นไปได้ว่าพวกผู้ใหญ่ก็อาจตัดสินใจ

เรื่องที่ส�าคัญมากในชีวิตของเราไปก่อนแล้ว มันก็เลยยิ่งท�าให้ความพิเศษ

แบบนี้ถูกเตมิเตม็มากยิ่งขึ้น

สมยัเรยีนประถมพวกเราร้องเพลงต่อหน้าครวู่า “พระอาทติย์ส่องบน

ท้องฟ้า ดอกไม้กำาลงัยิ้มให้ฉนั นกน้อยพดูว่าเรว็ๆ ทำาไมเธอถงึแบกกระเป๋า

หนังสือใบน้อยบนหลังนะ” ในขณะที่ร้องเพลงต่อหน้าเพื่อนว่า “ฉันจะไป

บทน�ำ
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ระเบดิโรงเรยีน แต่ไหนแต่ไรไม่เคยมาสาย พอดงึเชอืกแล้วฉนักว็ิ่ง เสยีง

ระเบดิดงัตูมโรงเรยีนกห็ายวบัไปแล้ว” 

สมัยเรียนมัธยมต้นพวกเราเรียนสุขอนามัยของสรีระมนุษย์ พลาง

อ่านกู่ฮั้วจื่อ และศกึษาวจิยัเรื่องสบิเครื่องสงัเวยรกัไปด้วย 

สมยัเรยีนมธัยมปลายพวกเราอ่านการ์ตนูและแอบบอกรกักนั พลาง

ฝึกฝนท�าข้อสอบจ�าลองสอบเข้าของสถาบนัที่มชีื่อเสยีงหลายแห่งไปด้วย

สมยัเรยีนมหาวทิยาลยัพวกเราคลั่งฟตุบอลโลกอย่างสดุขดี โดดเรยีน

มาอยู่ด้วยกันและอ่านแฮร์รี่ พอตเตอร์ พลางเรียนทฤษฎีของเติ้งเสี่ยวผิง 

หลกัปรชัญาของ คาร์ล มากซ์ แนวคดิของเหมาเจ๋อตง มมุมองเกี่ยวกบัการ

พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องก้าวให้ทันเวลาและความหมายที่ส�าคัญของ 

‘ตวัแทนทั้งสาม’ ไปในขณะเดยีวกนั

พวกเราเคยกนิไอศกรมีแท่งรสถั่ว เคยดื่มน�้าอดัลมยี่ห้อเป่ยปิงหยาง 

เคยใช้ตั๋วอาหาร เคยกินไอศกรีมฮาเก้นดาส เคยดื่มจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ 

แล้วกย็งัเคยใช้บตัรเครดติอกีด้วย

พวกเราเคยใส่ชุดผ้าฝ้าย รองเท้าผ้าใบสีขาว และก็ยังเคยใส่ยี่ห้อ 

ไนกี้ ซาร่า และยี่ห้อบอสอกีด้วย

พวกเราเคยอ่านเรื่องราวของเหลยเฟิง เบ้าหลอมวรีชน ผาแดง และ

กเ็คยอ่านเรื่องมงักรหยก พระจนัทร์สลวันกน้อยเลอืนราง และเมอืงมายา

อกีด้วย

พวกเราเคยเป็นแฟนของการ์ตนูโดราเอมอน ดราก้อนบอล สแลมดงัก์ 

เซนต์เซย่า และก็ยังเคยติดตามยอดนักสืบจิ๋วโคนัน นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ 

และวนัพซีอกีด้วย

พวกเราเคยเรียนบทกวีสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง และก็เคย

เรียนบทประพันธ์ของนักเขียนที่มีชื่อเสียงอย่างซันเหมาและซีมู่หรงด้วย 

ตวัเอง

พวกเราเคยดเูรื่องความหวงั ฉนัรกับ้านของฉนั นางพญางูขาว และก็ 
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ยงัเคยดูองค์หญงิกำามะลอ รกัใสใสหวัใจสี่ดวง และเรื่องแหกคุก 

พวกเราเคยเล่นเกมคอนทรา ซอนิกเดอะเฮดจ์ฮ็อก ซูเปอร์มาริโอ 

และกเ็คยเล่นเครื่องเกม Wii ของนนิเทน็โด และ PSP ด้วย

พวกเราเคยชอบจตุรเทพหลินจื้ออิ่ง และเคยชอบโจวเจี๋ยหลุน 

เซี่ยถงิฟง ซูเปอร์จูเนยีร์ และซูเปอร์เกริ์ล               

พวกเราถูกคนเพ่งเลง็ และโดนดูถูกในขณะเดยีวกนั

พวกเราถูกคนคอยโอ๋คอยตามใจ และถูกประณามต่อหน้าไปใน 

ขณะเดยีวกนั

พวกเราถกูพ่อแม่ ปูย่่า ตายาย คอยปกป้องคุม้ครองอยูอ่ย่างเงยีบๆ 

และเตบิโตขึ้นมาพร้อมกบัเพื่อนเล่นตั้งแต่เดก็ เพื่อนทางอนิเทอร์เนต็ เพื่อน

ร่วมชั้นเรยีน และแฟนหนุ่มแฟนสาวอย่างไม่รู้ตวั

พวกเรา...คนที่เกดิหลงัปี 80 ถูกเรยีกเป็นหลงัยคุ 80 ตอนนี้เดก็กลุม่

ที่เกดิเพิ่มตามขึ้นมาอกีหลงัยุค 90 ส่วนใหญ่จะถูกเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่าพวก

ลูกโทน

พวกเราผ่านชวีติวยัเดก็มาโดยที่ไม่มคีอมพวิเตอร์และรายการวาไรตี

โชว์ เป็นผู้ใหญ่โดยที่ไม่ผ่านประสบการณ์ของสงครามและความหวิ

เป็นเช่นนี้มาโดยไม่รู้ตัว เมื่อเหล่าไอดอลสมัยใหม่ยังอายุน้อยกว่า

พวกเรา เมื่อเหยาหมิงปลดระวาง เดวิด เบคแฮม แขวนรองเท้า เมื่อ 

พวกเราต้องเริ่มหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและยังต้องกู้เงินมาซื้อบ้านซื้อรถ 

เมื่อคนรอบข้างบางคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันแต่งงาน มีลูก จนกระทั่ง 

บางคนกจ็บความสมัพนัธ์หย่าร้างกนัไป เมื่อพวกเพื่อนๆ เล่าถงึเดก็ผู้หญงิ

ที่ตกหลุมรักครั้งแรกให้ผมฟังว่าเป็นยังไง คิดย้อนไปถึงในช่วงเวลานั้นว่า

เป็นยงัไงบ้าง ผมถงึได้พบว่าแท้ที่จรงิพวกเราโตขึ้น มสีิ่งที่เรยีกว่าเคยผ่าน

มาแล้ว และกม็เีรื่องราวที่จะเล่าต่อไป

แต่ละคนล้วนมช่ีวงวยัรุน่ วยัรุน่ของแต่ละคนกล้็วนมเีรื่องราว แต่ละ 

เรื่องราวก็ล้วนมีเรื่องที่น่าเสียดาย เรื่องที่น่าเสียดายแต่ละเรื่องก็ล้วนม ี
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ความงดงามของความทรงจ�ากบัเรื่องราวในอดตีที่ยงัไม่ถกูเตมิเตม็ให้สมบูรณ์

แม้พวกเรากไ็ม่มขี้อยกเว้น

ถ้าคุณเป็นคนที่เกดิหลงัปี 80 และก�าลงัอ่านบทความบทนี้

ตอนที่อายุสบิหกปีก�าลงัท�าอะไรอยู่

ยงัจ�าเพื่อนนกัเรยีนที่เป็นวยัรุ่นในสมยันั้นได้รเึปล่า

มคีนที่ชอบไหม

คนคนนั้นตอนนี้ยงัตดิต่อกนัอยู่ไหม

ยงัอยู่เมอืงเดยีวกนัหรอืไม่

เคยไปมาหาสู่กนัไหม

แยกทางกนัหรอืยงั

เป็นเพราะยงัเดก็เกนิไปกเ็ลยชอบได้ไม่นานเท่าไร หรอืเป็นเพราะอ่อน

ต่อโลกจรงิๆ และไม่มเีจตนาที่จะท�าร้ายจติใจใครกนัแน่

มอืที่จูงในตอนแรก ทุกวนันี้จบัมอืใครเอาไว้

บางครั้งยงัคดิถงึบ้างไหม

เคยแอบบนบานรเึปล่า

แล้วสมหวงัไหม

หรอืว่า...ลมืไปหมดแล้ว

ตอนที่ถามเรื่องเหล่านี้ ผมกค็ดิถงึฟังหุย คดิถงึเฉนิสวนิ และคดิถงึ

เรื่องราวมากมายที่เหมือนแต่งขึ้นแต่เป็นเรื่องจริงโดยไม่รู้ตัว มีเรื่องราวที่

รู้สกึเสยีใจมากแต่กไ็ม่อยากที่จะลมื

นี่เป็นเรื่องราวของพวกเรา เรื่องราวในปีนั้นที่เร่งรบีและผ่านไปอย่าง

รวดเร็วภายในพริบตา ถ้าผ่านประสบการณ์ด้วยกัน หรือยังคงรู้สึกถึงมัน 

ถ้าก�าลังร�าลึกถึง หรืออยากหวนนึกถึงความหลัง ถ้าเคยหลั่งน�้าตา หรือ 

ไม่เคยลมืเลอืน ถ้าไม่สนใจไยดแีล้ว หรอืก�าลงัคดิจะลมืมนัไป ถ้าอย่างนั้น...

ได้โปรดนั่งลงแล้วพกัสกัครู่ ฟังผมเล่าอย่างช้าๆ...



บ ท ที ่ห นึ ่ง
ไม่ลืม

ฟังหุยกล่ำวว่ำ
“คนเรำอำจมีเรื่องบำงอย่ำงที่อยำกลืม แต่ก็มักจะลืมไม่ลงอยู่เสมอ”



1

เหตุผลที่ผมเลือกไปเรียนต่อต่างประเทศ เป็นเพราะประกาศ 
รบัสมคัรงานครั้งแรกที่เหน็ตอนที่เรยีนอยู่ปีสี่ท�าให้ผมกลวั

ที่จรงิสถานะของผมกน็บัว่าไม่เลว อย่างน้อยผมกม็คีวามคดิเป็นของ

ตวัเอง

มหาวทิยาลยัไทเปไม่นบัว่าเป็นมหาวทิยาลยัล�าดบัต้น แต่กเ็พยีงพอ 

แล้วส�าหรบัผมที่ไม่ต้องปกปิดข้อบกพร่องตอนที่เขยีนประวตัย่ิอ ตอนเรยีน

อยูปี่หนึ่งเคยถอืโอกาสตเีนยีนเข้าไปอยู่ในชมรมนกัศกึษา แลว้เข้าไปตสีนทิ

เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่คณะเดียวกันด้วยการช่วยย้ายโต๊ะเก้าอี้ ดังนั้น 

ในส่วนงานของโรงเรียน ผมพูดได้เต็มปากเต็มค�าว่าได้สวมรอยเข้าไปเป็น

หวัหน้าฝ่ายกจิกรรมสมัพนัธภ์ายนอก หลายคนฟังแล้วอาจจะคดิว่าดงัมาก 

แต่ที่จริงแล้วกิจกรรมที่ตัวผมรับผิดชอบมีคนเข้าร่วมทั้งหมดไม่เกิน 

ห้าสบิคนเท่านั้น 

และแม้ว่าบางครั้งคะแนนของวิชาเอกจะดูน่าหวาดเสียวอยู่บ้าง แต่

เพราะความพยายามในการพดูจาหว่านล้อม ทุม่เททั้งกายและใจหว่านเสน่ห์
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ทกุวถิทีางของผม บรรดาอาจารย์กพ็ร้อมใจกนัให้ผมสอบผ่านเกณฑ์หกสบิ

คะแนนในปลายเทอม ดงันั้นแม้ว่าคะแนนไม่นบัว่าโดดเด่น แต่อย่างน้อยก็

เป็นสนี�้าเงนิทั้งแผ่น ถงึรูปลกัษณ์ภายนอกของผมจะหล่อเท่ดูดไีม่พอ แต่

พอพยายามคิดว่าตัวเองสง่างามและมีเสน่ห์ ผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจขึ้นมา

จรงิๆ 

“เงนิเดอืนน้อยกว่าห้าพนัไม่พจิารณา บรษิทัจะให้รถ ผมยงัต้องถาม

ว่าฮนุไดโซนาตาหรอืว่าโฟล์กพาสสาทด ีรางวลัประจ�าปีอย่างน้อยต้องมหีลกั

หมื่นถงึจะมาคุยกบัผมได้ มเิช่นนั้นอย่าได้หวงั”

นี่เป็นค�าที่พดูทิ้งไว้กบัเพื่อนร่วมห้องในวนันั้น ก่อนที่ผมจะไปสมคัร

งานตามที่ติดประกาศ แม้ว่าฟังแล้วออกจะตลก แต่มันก็พิสูจน์ว่าผมเคย

เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยจติใจที่มุ่งมั่นมาแล้ว

เมื่อเข้าแถวอยู่สองชั่วโมงก็ยังเข้าไปในงานไม่ได้ ความเชื่อมั่นใน 

ตัวเองของผมก็ค่อยๆ ลดน้อยถอยลง ท่ามกลางสถานการณ์นี้ ผมจึง 

ตรึกตรองและวิเคราะห์เรื่องประชากรอย่างลึกซึ้ง ว่าด้วยเรื่องการพัฒนา

สงัคม สภาพปัจจุบนัในการด�ารงชพีของบรรดาลูกโทน ปัญหาการจ้างงาน

ในประเทศจนี ฯลฯ

นึกถึงสมัยก่อนที่พวกเราแย่งชิงเตียงนอนในโรงพยาบาลตอนที่เพิ่ง

เกดิ แย่งชงิดอกไม้เลก็ๆ สแีดงตอนที่เข้าโรงเรยีนอนุบาล ตอนที่แย่งชงิเพื่อ

เป็นผูบ้กุเบกิรุน่เยาว์กลุ่มแรก แย่งชงิโควตาจ�านวนคนที่ขึ้นมธัยมต้นโดยที่

ไม่ต้องผ่านการสอบอตัราส่วน 1:8 ตอนมธัยมต้นเพื่อขึ้นมธัยมปลาย 1:4 

ตอนที่สอบเข้ามหาวทิยาลยั และ 1:N ตอนที่หางานท�า ช่างเป็นการเตบิโต

ขึ้นอย่างล�าบากจริงๆ เหมือนเดินข้ามสะพานที่มีไม้พาดเพียงแผ่นเดียว

เท่านั้น แต่กต็้องก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางไฟสงคราม!

สุดท้ายผมได้ข้อสรุปออกมาว่าพวกเราแม่งไม่ง่ายเลยจรงิๆ 



12  l  F l e e t   o f  t i m e   ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง  รั ก ข อ ง เ ร า  เ ล่ ม  1

กว่าจะเข้าไปถงึภายในงานได้กแ็ทบแย่ ผมนกึว่าจะได้แสดงความ
สามารถอย่างเต็มที่แล้วเสียอีก คิดที่ไหนกันว่ากว่าจะเบียดเข้าไปใกล้บูท 

กย็ากล�าบาก ที่พื้นเตม็ไปด้วยใบปลวิประวตัยิ่อ เสยีงตะโกนดงัโหวกเหวก

ไปทั่ว ได้แต่มองไปที่ผู้คนหลากหลายซึ่งพากันใช้แผนการอันแยบยลเพื่อ

พาตวัเองก้าวเข้าไปให้ได้

พอนกัศกึษาชายคนหนึ่งพดูเสยีงดงัเกทบันกัศกึษาเหลยีนต้าบางคน

ที่อยู่ข้างๆ ตอนที่ยื่นประวตัยิ่อ “ฉนัมาจากเป่ยเคอ”

พวกเหลยีนต้ากพ็่ายแพ้ไป

นกัศกึษาชายอกีคนหนึ่งยนืขึ้นมาทนัท ี“ฉนัมาจากเป่ยหาง”

พวกเป่ยเคอกถ็อยทพัไป

และนกัศกึษาชายอกีคนหนึ่งกพ็ลนัพูดว่า “ฉนัมาจากเป่ยต้า”

พวกเป่ยหางกพ็่ายแพ้ถอยทพัไป

เมื่อเขาก�าลังมองเหล่าศัตรูด้วยความภาคภูมิใจและเย่อหยิ่งใน

ชัยชนะอย่างมาก ด้านหลังก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้น “ฉันก็มาจากเป่ยต้าเหมือน

กนั แต่เป็นนกัศกึษาปรญิญาโท” 

นกัศกึษาปรญิญาตรทีุกคนกพ็่ายแพ้ถอยไป...

ภาพเหตุการณ์เช่นนี้ท�าให้ผมนึกถึงจ�าอวดจีนนั่นขึ้นมา แจ้งรายชื่อ

กบัข้าว ที่สามารถเปลี่ยนเป็น แจ้งรายชื่อมหาวทิยาลยั เพื่อมาสร้างความ

บนัเทงิให้ทุกคนได้เลยทเีดยีว

ผมเดนิไปข้างหน้าอกี มองเหน็นกัศกึษาหญงิมากมายเบยีดอยูท่ี่หน้า

บูทแห่งหนึ่ง สิ่งที่สะดุดตาที่สุดที่แปะไว้บนประวัติย่อของพวกเธอไม่ใช่

สถาบนั ไม่ใช่ระดบัของสาขาวชิา แต่คอืภาพถ่ายสวยๆ ที่ใหญ่เกอืบห้านิ้ว 

ท�าให้ผมคดิว่าตวัเองเข้ามาผดิที่ นกึว่าเป็นที่ที่คดัเลอืก ‘ซูเปอร์เกริ์ล’ เสยี

อกี

ผู้หญงิสองคนเดนิมาข้างๆ ผม

คนแรกพูดว่า “เธอรู้สกึว่ามหีวงัไหม”
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คนที่สองกต็อบว่า “งั้นๆ ดูแล้วพวกเอ้อร์ว่ายยงัแจ๋วกว่า ผู้จดัการ

นั่นยิ้มให้พวกหล่อนเสยีหน้าย่นเลย”

คนแรกถอนหายใจ “พวกหล่อนท�าออกมาแล้วดูดมีากเลย เธอรู้จกั 

xx ห้องหนึ่งไหม ก่อนหน้านั้นสามเดอืนหล่อนไปดงึตาสองชั้นมาด้วย ดเูป็น

ธรรมชาตเิชยีวละ แล้วจากนั้นสองวนั xxx ถงึเพิ่งจะไปดงึ ดูปลอมอย่าง

เหน็ได้ชดัเลย แล้วยงัจะวาดขอบตาอกี อุ๊ยตาย...” 

คนที่สองพดูว่า “หล่อนถงึได้ย่อรปูเหลอืแค่ 380 พกิเซลไงล่ะ ปิดบงั

หน่อย”

ผมเห็นพวกเธอแล้วตะลึงไปเลย คิดในใจว่าปัญหาการจ้างงาน

เป็นการกระตุ้นการบรโิภคภายในประเทศอย่างแท้จรงิ ตลาดธรุกจิเสรมิสวย

และตลาดธุรกจิภาพถ่ายขยายตวัแล้ว 

ในที่สุดก็หาบริษัทที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของผมเจอจนได้ ขณะที่

ผมก�าลังจะแนะน�าข้อดีของตัวเอง หนุ่มใหญ่คนหนึ่งก็เดินเข้ามาแล้วยื่น

ประวตัยิ่อฉบบัหนึ่งส่งให้คนที่รบัผดิชอบ

“คุณครบั ช่วยดูประวตัยิ่อของผมหน่อย ผมมปีระสบการณ์ที่เกี่ยว

กบังานนี้” เขาพูดอย่างประจบประแจง

ผมมองตั้งแต่หัวจดเท้า อย่างไรก็ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นนักศึกษาอายุ

ประมาณยี่สบิสองที่เพิ่งเรยีนจบมหาวทิยาลยั กเ็ลยขดัจงัหวะเขา “นั่นมนั...

คุณอา ประกาศรับสมัครงานวันนี้ไม่ใช่ส�าหรับนักศึกษาที่จบมหาวิทยาลัย

หรอืครบั คุณ...”

“ผมก็เป็นนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัย ดูสิ นี่เป็นเอกสารส�าเนา

หนงัสอืรบัรอง จบก่อนหน้าคุณไม่กี่ปีเอง” เขาท�าเป็นพูดจามเีหตุมผีลและ

ท�าหน้าตาขงึขงั

ผมคดิในใจวา่ท�าไมคนคนนี้ไมรู่จ้กักาลเทศะเอาเสยีเลย มาแย่งชาม

ข้าวกับพวกเด็กๆ พูดจาไร้เหตุผล แถมยังเข้าแถวมาแย่งงานอีก เลยพูด

ยิ้มๆ ว่า “คุณพูดแบบนี้ไม่ถูกนะ แล้วยงัจบมาก่อนตั้งหลายปี ตอนที่คุณ



14  l  F l e e t   o f  t i m e   ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง  รั ก ข อ ง เ ร า  เ ล่ ม  1

ได้รบัเงนิเดอืนครั้งแรก คาดว่าผมเพิ่งจะร้องอแุว้ๆ ตอนที่คณุวิ่งห้ออยูแ่ถว

ศูนย์การค้า ผมก�าลงัวาดรูปเล่นโคลนอยู่เลย ตอนที่คุณเข้าเรอืนหอ ผมก็

เพิ่งจะสวมผ้าพันคอสีแดงเข้าสู่ทีมผู้บุกเบิกรุ่นเยาว์ เมื่อคุณมาเจอกับผม

ตอนที่ยังไม่ประสบความส�าเร็จในชีวิต ผมที่เป็นพระอาทิตย์ตอนแปดเก้า

โมงเช้ากส็อ่งแสงพร้อมจะต่อสู้และท�าประโยชน์เพื่อสงัคม เพราะอย่างนี้ผม

ถงึต้องเรยีกคุณว่าคุณอายงัไงล่ะ ถูกไหม”

เขาถอนหายใจ “ไม่ผดิ ดงันั้นผมถงึได้ร้อนใจเพราะมคีรอบครวัและ

พ่อแม่ที่ต้องดูแล ในขณะที่คุณยงัเดนิเล่นสบายๆ หางานไปเรื่อยๆ”

แบบนี้ผมกเ็ลยไม่มอีะไรจะพูด เมื่อเหน็หน้าที่กร้านโลกของเขาและ

คนที่มชีะตากรรมเดยีวกนัเช่นนี้!

“คณุเคยเป็นผูช่้วยผูจ้ดัการบรษิทั s หรอื” จู่ๆ  คนที่รบัผดิชอบกถ็าม

ขึ้น

“ครับ ใช่ๆๆ” หนุ่มใหญ่พยักหน้าเหมือนกระเทียมที่โดนทุบ “ผม 

คุ้นเคยกบัธุรกจิที่คล้ายๆ กนัมากเลยครบั คุณเข้าไปตรวจสอบได้”

เหน็เขาไม่สนใจผมสกันดิ ผมกเ็ลยตดัสนิใจสละให้ไป ถอืประวตัย่ิอ

ที่มมีูลค่าชุดละ 5.5 หยวนของตวัเองกลบัมา เดนิเตร่วนอยู่ในงานสองรอบ

แล้วจงึออกมา

ตอนนั้นผมจงึตดัสนิใจว่าไปหาทางอื่นเอากไ็ด้ เรื่องหางานนี่ดูท่าคง

ต้องช่วยตวัเองเสยีแล้ว



2

ที่จริงให้คนในครอบครัวช่วยหางานให้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไรนัก 
เพียงแต่เวลานั้นผมประเมินค่าตัวเองสูงเกินไปหน่อย จึงเลือกที่จะไม่ท�า

อย่างนั้น มาตอนนี้รูส้กึถงึสถานการณ์ที่กดดนักจ็รงิ แต่กย็งัไม่อยากท�าอะไร

อยู่ด ีผมกเ็ลยเลอืกที่จะไปเรยีนต่อต่างประเทศ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นที่นิยมอย่าง

มาก เรยีนจบกลบัมาค่าตวักส็ูงขึ้น โดยไม่ต้องพูดถงึว่ากลบัมาแล้วคุณจะ

หางานได้ไหม อย่างไรเสยีกไ็ด้ชื่อว่าเป็นเดก็นอก ดูมรีาคากว่าสนิค้าพื้นเมอืง

หน่อย 

แต่พูดกันตามจริงแล้ว การไปศึกษาต่อต่างประเทศก็ไม่แน่ว่าจะ 

การนัตอีนาคตได้ ถ้าที่บ้านมอี�านาจ เดก็กไ็ด้ท�างานราชการ ถ้าที่บ้านมเีงนิ 

เดก็กไ็ด้รบัช่วงทรพัย์สนิวงศ์ตระกูลโดยตรง ถ้าที่บ้านมทีั้งอ�านาจและมเีงนิ 

เดก็กจ็ะขยายอาณาจกัรได้อย่างเสรโีดยที่ผมกจ็นิตนาการไม่ออกเลยจรงิๆ 

แต่ถ้าที่บ้านไม่มทีั้งเงนิและอ�านาจ เดก็กจ็ะสอบเข้าเพื่อศกึษาต่อ ถ้าไมย่อม

พฒันาตวัเองกต็้องไปท�างานบรกิาร และถ้าที่บ้านพอจะมทีั้งเงนิและอ�านาจ
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อยู่บ้าง เดก็กจ็ะท�างานกนิเงนิเดอืน และคดิถงึอนาคตที่สวยหรู ใฝ่ฝันถงึ

สังคมชั้นสูงที่ยังไม่เคยรู้จัก...ก็เหมือนกับผมที่จะต้องข้ามน�้าข้ามทะเล 

ออกเดนิทางนี่ไง

ความปรารถนาที่ถูกต้องคอืสิ่งดงีาม แต่สภาพความเป็นจรงิคอืสิ่งที่

โหดร้าย แม้พวกเราจะยังไร้เดียงสาอยู่มาก แต่พวกเราก็เข้าใจเหตุผลใน

เรื่องต่างๆ 

ต่อมาผมไปรายงานตัวที่ซินตงฟัง สอบไอเอลส์ กินเลี้ยงอ�าลากับ

เพื่อนๆ ที่เรยีนมาด้วยกนั จากนั้นพกเงนิที่ได้มาจากน�้าพกัน�้าแรงของพ่อกบั

แม่แล้วเกบ็สมัภาระส�าหรบัเดนิทาง ยดัยาสมุนไพรแก้แพ้และยาแก้ร้อนใน

เจบ็คอไว้ในรองเท้า สวมเสื้อหนาวขนนก ยดัสิ่งของทั้งหมดเข้าไปในกระเป๋า

จนเตม็ แล้วบนิข้ามไปอกีฝั่งหนึ่งของโลก

ตอนนั้นผมมองเหน็อนาคตได้ไม่ชดัเจนนกั อาจเป็นเพราะคดิว่าเดก็

รุ่นเรากเ็ป็นแบบนี้ เริ่มต้นจากเลอืกสายวทิย์สายศลิป์ จากนั้นกเ็ลอืกสาขา

วชิาที่จะไปศกึษาต่อ ผมรูส้กึว่าผมไม่เข้าใจชวีติอย่างถ่องแท้เท่าไร เป็นชวีติ

ต่างหากที่เข้าใจผม...เขาปิดหน้า กวกัมอืเรยีกผม แล้วผมกเ็ดนิตามไปอย่าง

โง่ๆ และเพราะเหน็สหีน้าอารมณ์ของเขาไม่ชดั ผมกเ็ลยไม่รู้ว่าข้างหน้าคอื

การขู่บงัคบัหรอืเป็นพรหมลขิติกนัแน่

ช่วงแรกของการมาประเทศออสเตรเลยีนั้นมคีวามรู้สกึที่หลากหลาย

รสชาต ิผมหลงทาง ท�ากระเป๋าหาย ตอนที่น่าสงัเวชที่สุดกค็อืแต่ละวนักนิ

ขนมปังแค่สามก้อนทว่าไม่คิดยื่นมือขอเงินจากที่บ้านอีก ตอนเข้าเรียนก็ 

ไมก่ลา้เปิดปากพดู เลกิเรยีนกร็บีไปรบัจ้างท�างาน ยนือยูใ่ต้แสงแดด แหงน

หน้ามองท้องฟ้าที่สดใส มองดูผู้คนหลากหลายเชื้อชาตเิดนิสบายๆ ผ่านไป

มาในเมืองสมัยใหม่ แล้วให้รู้สึกว่าตัวเองงงงวยไม่รู้ทิศรู้ทาง ช่างน่าเศร้า

มาก...

ตอนนี้เมื่อคดิย้อนกลบัไปเวลานั้น ผมกไ็ม่รูส้กึเสยีดายหรอืโทษอะไร

ใครทั้งนั้น อย่างน้อยผมกไ็ม่ถงึกบัสิ้นไร้ไม้ตอก ไม่ได้ไปหลอกเงนิใครเขา 
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ไม่ได้จมอยู่แต่ในแวดวงของคนจนีด้วยกนั ไม่ได้ถูกโรงเรยีนไล่ออก ไม่มี

เรื่องขายหน้า แถมยังออกจะชอบโต้แย้งเสียด้วยซ�้า...นี่ก็เป็นความภูมิใจ

อย่างหนึ่ง 

บางทปีระสบการณ์เหล่านี้อาจท�าให้เตบิโตขึ้นอย่างรวดเรว็กไ็ด้

สาเหตุที่ท�าให้รู้จกัฟังหุย เป็นเพราะฮวนฮวน
ฮวนฮวนเป็นแฟนของผม เธอมาที่ออสเตรเลยีก่อนผมหนึ่งปี ที่จรงิ

การมคีวามรกัของนกัเรยีนต่างชาตเิป็นเรื่องที่ง่ายมาก การที่ต้องห่างบ้านไป

อยู่ต่างประเทศกด็ูเหมอืนยิ่งต้องการใครสกัคนมาอยู่เป็นเพื่อน ดงันั้นการ

มคีวามรกัในสถานการณ์แบบนี้จะเรยีกว่ากนิอาหารจานด่วนกไ็ด้ 

ตั้งแต่เริ่มรู้จักจนกระทั่งมาอยู่ด้วยกัน เราก็ใช้เวลาร่วมกันทั้งหมด 

ยี่สบิแปดวนัแล้ว 

ฮวนฮวนมีกลุ่มเพื่อนของตัวเอง นั่นท�าให้การใช้ชีวิตของผมเริ่มมี

สีสัน วันนั้นพวกเรากับเพื่อนของเธอสองสามคนไปหยอดตู้ร้องเพลงด้วย

กนั เมื่อร้องไปสกัพกัหนึ่งกม็เีพื่อนมาเพิ่มอกีสองคน

“Aiba พวกเธอท�าไมถงึได้ช้าจงั” ฮวนฮวนถาม

“ขอโทษที” (Aiba พูดเป็นภาษาญี่ปุ่น) เด็กสาวคนที่เอ่ยปากนั้นดู

คล้ายเป็นคนญี่ปุ่น เธอมชีื่อว่า Aiba “รถตดิน่ะ รถตดิ”

ที่จริงตอนนั้นถ้าจะพูดถึงรูปร่างหน้าตาของ Aiba แล้วละก็ ผมก็

บรรยายไม่ค่อยถกู เพราะแม้ประโยคแรกที่เธอพดูจะเป็นภาษาญี่ปุน่ที่ฟงัดู

เป็นทางการ แต่ภาษาจีนที่เธอเอ่ยต่อมาก็ฟังดูฉะฉานคล่องแคล่วเช่นกัน 

และก่อนหน้านี้ที่เธอยงัไม่ได้เปิดปากพดู ผมนกึว่าเธอเป็นเดก็ผูช้ายเสยีอกี

รปูร่างของ Aiba สูงและผอมมาก สวมเสื้อยดืลายดอกโตๆ กางเกง

ท�างาน แล้วสวมหมวกเบสบอลไว้บนหวัแบบเอยีงๆ อกีด้วย ถ้าไม่สงัเกต

อย่างละเอยีดต้องคดิว่าเธอเป็นเดก็หนุม่ตวัเลก็ๆ ที่หน้าตาหล่อเหลาคมคาย

อย่างแน่นอน 
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แล้วต่อมาผมยังได้เจอหลี่อวี่ชุน จึงรู้สึกสนิทสนมเป็นพิเศษขึ้นมา

ทนัที

“นี่กค็อืที่ใหม่ที่เธอหาเจอเหรอ” Aiba ถามขณะนั่งลงข้างๆ ฮวนฮวน

แล้วมองผมอย่างพนิจิพเิคราะห์

“ใช่... นี่คอื Aiba กบัฟังหุย... และนี่คอืแฟนของฉนั จางหนาน” 

ฮวนฮวนแนะน�าทั้งรอยยิ้ม

เวลานี้ผมถงึสงัเกตเหน็เดก็สาวที่ตามหลงั Aiba เข้ามา

จรงิๆ แล้วเมื่อมองฟังหุยแวบแรก ผมบรรยายสิ่งที่ผมรู้สกึออกมา

ได้ไม่ชดัเจนนกั

เธอผมยาวประบ่า ใส่ต่างหูห่วงสเีงนิวงใหญ่ ไม่ใช่เดก็สาวที่สวยจน

สะดดุตา แต่กลบัท�าให้คนจดจ�าได้ไม่ลมื สิ่งที่ผมประทบัใจที่สดุกค็อืวนันั้น

เธอสวมกระโปรงยาวสแีดงสดยาวจนถงึข้อเท้า ชายกระโปรงกว้างมาก ทรง

ของมนัเผยให้เหน็รูปเอวเรยีวและสะโพกที่กลมกลงึสมบูรณ์แบบ

“สวสัด”ี ฟังหุยยิ้มให้ผม ดวงตาเป็นเส้นโค้งตอนที่เธอยิ้ม ดูมชีวีติ

ชวีามากทเีดยีว

“สวสัด”ี ผมโบกมอืให้

พวกเธอไม่สนใจผมอกี ไปเลอืกเพลงอกีด้านหนึ่ง

Aiba ร้องเพลงญี่ปุ่นแทรกอยู่หลายเพลงโดยมีฟังหุยนั่งฟังเงียบๆ 

อยู่ข้างๆ 

และเพราะฟังหุยแต่งตวัค่อนข้างพเิศษ ผมจงึแอบมองเธออยู่หลาย

ครั้ง รปูร่างของเธอดดูมีเีสน่ห์ หน้าตาน่ารกั แต่ท�าไมกลบัรู้สกึว่าเธอดูมอีะไร

บางอย่างที่เป็นสิ่งต้องห้าม

“นี่ มองอะไรน่ะ” 

ผูห้ญงิเป็นพวกที่ไวต่อความรูส้กึที่สุด ประเดี๋ยวเดยีวฮวนฮวนกร็ูว้า่

สายตาของผมเปลี่ยนเป้าหมาย

“เปล่านี่” ผมรบีพูด
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“สนใจคนอื่นเหรอ” เธอเค้นถามผม

“ที่ไหนกนัล่ะ” ผมโอบเธอ “ใครไปสนใจคนอื่นกนั แค่มเีธอ ทั้งชวีติ

ของฉนักไ็ม่ต้องการใครแล้ว”

ตอนนั้นผมไม่ถงึขั้นสนใจฟังหุยหรอก แค่รู้สกึว่าเดก็สาวคนนี้ไม่ได้

ดูกร้านแกร่งเหมอืนคนอื่นกเ็ท่านั้น

“เชอะ! ถงึสนใจฉนักไ็ม่กลวั นายไม่ได้แอ้มหรอก” 

ฮวนฮวนยิ้ม รอยยิ้มนั้นดูมเีลศนยัมากจนท�าให้ผมรู้สกึไม่เป็นปกติ

“เขาชอบผู้หญงิต่างหาก เขากบั Aiba เป็นแฟนกนั”

ฮวนฮวนมองผมอย่างเป็นต่อ

“หา!” ผมร้องเสยีงดงั

ฟังหุยมองมาที่พวกเราแวบหนึ่ง ผมจงึรบีหนัไปที่อื่น

ต่อให้ผมคดิอะไรกบัเธออยู่บ้าง แต่ในขณะนั้นมนักห็ายวบัไปทนัที



3

เดิมทีผมคิดว่าเรื่องของฟังหุยเป็นเพียงสีสันช่วงหนึ่งในชีวิตของ
ผมเท่านั้น นี่ไม่ใช่สิ่งที่หายากอะไรในหมู่นกัเรยีนต่างชาต ิที่แปลกพลิกึกว่า

เธอกม็ถีมไป 

มีคนจ�านวนไม่น้อยที่ยังเด็กกว่าพวกเรามาก พวกเขาแยกแยะสิ่งที่

ถูกและผดิไม่ได้เลยด้วยซ�้า แม้แต่คนหนุ่มสาวเองกไ็ม่รู้ว่านี่เป็นต้นทุนของ

ตวัเองและกอ็นัตรายด้วย ดงันั้นจงึมกัจะเกดิเรื่องที่ไมน่กึไม่ฝันขึ้นไดเ้สมอ 

เรื่องของฟังหยุ...ผมฟังๆ แล้วกผ่็านเลยไป คดิวา่ต่อไปกไ็ม่ได้มายุง่

เกี่ยวกันอีก หญิงรักหญิงแบบนี้แม้ว่าผมจะไม่ถึงกับรับไม่ได้ แต่ก็รู้สึก 

แหยงๆ อยู่ไม่น้อย

เพิ่งจะคดิแบบนี้ พวกเรากลบัต้องมาพกัอยู่ใต้ชายคาเดยีวกนัอย่าง

ไม่คาดคดิ

สาเหตุเป็นเพราะฮวนฮวนกับเจ้าของห้องเช่าร่างอ้วนของพวกเรามี

เรื่องกนั ที่จรงิก่อนหน้านี้ทั้งคู่กเ็ขม่นกนัมาตลอด ฮวนฮวนชอบด่าลบัหลงั

เป็นประจ�าว่าเธอทั้งแก่ทั้งโง่ สามเีป็นคนขี้เมาแล้วยงับ้ากาม ลูกชายหน้าตา
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อย่างกับดัดลีย์ในเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์อย่างนั้น และเจ้าของห้องเช่าจอม

อ้วนกม็กัจะใช้สายตาแบบนกัสบืจ้องฮวนฮวนตั้งแต่หวัจดเท้าอยูเ่ป็นประจ�า 

จากนั้นกก็ระซบิบางอย่างที่หูสามเีธอแบบที่ไม่ค่อยจะดนีกั

เรื่องเป็นอย่างนี้ แค่ขยะถงุเดยีวท�าให้เกดิสงครามจนีกบัออสเตรเลยี

ขึ้นอย่างถึงพริกถึงขิง ฮวนฮวนใช้ค�าพูดภาษาอังกฤษที่เจ็บแสบเผ็ดร้อน

เหมือนรสชาติอาหารเสฉวนด่าหญิงอ้วนอย่างสะใจ แม้เธอจะรู้สึกสาแก่ใจ

แล้วก็จริง ทว่าหญิงอ้วนนั้นกลับทิ้งอาวุธด้วยการตัดสินใจสั่งให้พวกเรา 

‘ออกไป’ พวกเรากเ็ลยได้แต่เกบ็ข้าวเกบ็ของแล้วเดนิออกมา

ในขณะที่พวกเราก�าลังรู้สึกขัดเคืองและลังเลอยู่ พระเจ้าก็ส�าแดง

อานุภาพขึ้น ท่านท�าหน้าที่ผดุงความยุติธรรมด้วยการปิดประตูแต่เปิด

หน้าต่างบานหนึ่งเอาไว้ให้พวกเราในขณะเดียวกัน เผอิญว่าเพื่อนบ้านของ 

Aiba กบัฟังหุยกลบัประเทศพอด ีพวกเรากเ็ลยย้ายเข้าไปตอนปลายเดอืน 

ฮวนฮวนภูมใิจอย่างมาก บอกว่านี่เรยีกว่าฟ้าย่อมมทีางออกให้คนเราเสมอ 

ท�าให้เจตนามุ่งร้ายของเจ้าของห้องเช่าจอมอ้วนไม่บรรลุผล

แต่ผมไม่รู้สึกดีใจเลย พูดกันตามจริงผมไม่ได้รู้สึกว่าเจ้าของห้อง 

ตวัอ้วนจะชั่วร้ายมากขนาดไหน เขาดตี่อผมมาก จรงิๆ บางครั้งฮวนฮวนก็

ฟ้ืนฝอยหาตะเขบ็เกนิไป อยู่ใต้ชายคาบ้านคนอื่นกค็วรต้องก้มหวัหนอ่ย ซ�้า

ค่าเช่าบ้านตอนนี้แพงกว่าที่เดมิด้วยซ�้า แถมไกลจากโรงเรยีนผมมากขึ้นอกี 

ที่ส�าคญัที่สดุกค็อืคนที่อยูข้่างบ้านกเ็ป็นเลสเบี้ยน ผมรู้สกึไม่สะดวกใจเท่าไร 

กลวัว่าจะได้ยนิเสยีงอะไรแปลกๆ ได้เหน็ฉากเหตุการณ์พสิดารอะไรกไ็ด้

โชคดทีี่ความเป็นจรงิได้พสิจูน์ว่าผมกงัวลมากเกนิไป Aiba ชอบออก

ไปเที่ยวมาก และกร็บัจ้างท�างานหลายงาน ปรกตเิธออยู่บ้านน้อยมาก บาง

ครั้งยังถือโอกาสตอนที่ฟังหุยไม่อยู่พาผู้หญิงอีกคนกลับมา ท�าให้ผมต้อง

ร้องอู้ฮูที่ในโลกของคนรกัร่วมเพศกม็บีุคคลที่สามด้วยเหมอืนกนั

ส่วนฟังหุยนั้นเงียบมาก เงียบจนท�าให้ผมนึกว่าข้างบ้านไม่มีคนอยู่

เสียอีก ดูเหมือนเธอจะชอบสีแดงเป็นพิเศษ ชอบสวมเสื้อโอเวอร์โคต 
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กระโปรง และเสื้อคลุมยาวสแีดงอยู่เสมอ บางครั้งเจอกบัเธอ สทีี่สวยสด

งดงามนั่นกับสีหน้าที่เรียบเฉยกลายเป็นความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร 

เหมอืนเป็นการแบ่งพื้นที่ด้วยบลอ็กสอีย่างไรอย่างนั้น ท�าให้ผมรู้สกึใจลอย

เคลบิเคลิ้มขึ้นมาทนัที

เวลาผ่านไปอย่างช้าๆ นานเข้าผมกร็ูส้กึว่าอยู่กบัพวกเธอกส็ะดวก
ด ีพวกเธอมาอยู่ที่ออสเตรเลยีนานกว่าผมกบัฮวนฮวน ซื้อกบัข้าวที่ไหนราคา

ถกู วนัหยดุไปเที่ยวที่ไหน ร้านอาหารไหนให้ค่าจ้างมาก พวกเธอรูห้มด โดย

เฉพาะ Aiba ที่จรงิหากไม่นบัรสนยิมทางเพศของเธอที่มปีัญหาอยู่บ้างแล้ว 

อย่างอื่นกถ็อืว่าดมีาก มนี�้าใจ ตรงไปตรงมา แถมยงัมอีารมณ์ขนั ผมกบั

เธอเรยีนอยู่โรงเรยีนเดยีวกนั ดงันั้นตอนเช้ากม็กัจะไปเรยีนด้วยกนับ่อยๆ 

มคีรั้งหนึ่งพวกเรานั่งรถแล้วเกดิปัญหาขึ้นตอนตรวจตั๋ว ทั้งเธอและ

ผมใช้ตั๋วที่หมดอายุแล้ว Aiba พูดว่าเขาไม่ตรวจชาวต่างชาตอิย่างแน่นอน 

และนั่นจะทุน่เงนิไปได้หน่อย ชาวออสเตรเลยีกค็อืชาวออสเตรเลยี อย่างไร

เสยีการหาก�าไรของพวกเขากค็อืการรุกรานบบีคั้นบรรพบุรุษของเรา เพราะ

ฉะนั้นไม่ต้องไปเกรงใจ...ปรากฏว่าเรากลบัโชคร้ายถูกตรวจตั๋วจนได้

มาคิดตอนนี้...ตอนนั้นผมยังเป็นเพียงวัยรุ่นที่จิตใจงดงามบริสุทธิ์

และหน้าบาง ตอนที่พนกังานตรวจตั๋วเข้ามาถามจงึพดูอะไรไม่ออกเลย Aiba 

บอกว่าตอนนั้นผมเหมอืนแม่ม่ายที่สามเีพิ่งตายแล้วแอบไปกุก๊กิ๊กกบัคนอื่น

เป็นครั้งแรก เอาแต่ก้มหน้าที่แดงเถือกเดินถอยหลังช้าๆ ขาดแค่ไม่ได้ดึง

ชายเสื้อขึ้นมาเชด็น�้าตาเท่านั้น

Aiba กลบัไม่เหมอืนผม เธอแกล้งท�าหน้าท�าตาเป็นวยัรุ่นไร้เดยีงสา

ออกมาทนัท ีพูดด้วยน�้าตาคลอเบ้า

‘ฉันขอโทษ...ฉันมาจากญี่ปุ่น...เราเพิ่งอยู่ออสเตรเลียแค่สองเดือน

เท่านั้น เราพูดภาษาองักฤษไม่เก่ง เราหาสถานไีม่เจอ ฉนัขอโทษจรงิๆ...’ 

จากนั้นเธอก็โค้งค�านับเก้าสิบองศาไปด้วย พูดภาษาญี่ปุ่นอย่าง
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คล่องแคล่วไปด้วยว่า ‘ขอโทษ’ ผมกไ็ด้แต่ท�าปากเป็นรูปตวัโออยู่ข้างๆ เธอ

เท่านั้น

เหน็ได้ชดัว่าพนกังานตรวจตั๋วคนนั้นถูก Aiba ท�าจนวงิเวยีนไปเลย 

เขาบอกพวกเราอย่างมนี�้าใจมากว่าควรลงรถที่ชานชาลาไหน (เราคาดว่าเรา

รูด้กีว่าเขาเป็นไหนๆ) แล้วกไ็ม่ได้ให้พวกเราซื้อตั๋วโดยสารชดเชยด้วย Aiba 

โบกมอืพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า ‘ขอบคุณ’ แล้วกล่าวค�าอ�าลากบัเขา ผมเองก็

ร่วมมอืช่วยกนัโค้งค�านบัด้วย

เดนิออกจากชานชาลา ผมตบบ่าเธอทหีนึ่ง ยิ้มแล้วพูดว่า “ท�าไมเธอ

พูดว่าพวกเราเป็นเดก็ญี่ปุ่นล่ะ”

Aiba ขมวดคิ้ว “คนออสเตรเลยีเกรงใจคนญี่ปุ่นน่ะส ิอกีอย่าง ถ้า

จะขายหน้ากจ็ะท�าขายหน้าพวกเราคนจนีไม่ได้” 

“เธอมนัพวกเดก็แนวญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ” ผมพูด

“นายกเ็พิ่งจะเป็นเดก็แนวญี่ปุ่นเหมอืนกนันั่นแหละ” Aiba ถลงึตา

มองผม “ฉนันี่ซวยจรงิๆ พอเกดิมากต้็องเจอบทโศกนาฏกรรมยิ่งกว่านยิาย

ของเชกสเปียร์เสียอีก ตอนนั้นฉันก็ยังเป็นผู้หญิงธรรมดาๆ นี่แหละ เฝ้า

ปรารถนาอยากมคีวามรกัอนัยิ่งใหญ่ แต่งงานกบัผู้ชายสกัคน เลี้ยงสุนขัสกั

ตวั แล้วกใ็ช้ชวีติอย่างมคีวามสุขตลอดไป ผลสุดท้ายกว่าจะหาคนที่ชอบได้

กแ็ทบแย่ กรรมเขาดนัเป็นคนญี่ปุน่เสยีอย่างนั้น ที่กรรมกว่านั้นกค็อืเขาดนั

เป็นผู้หญงิอกีด้วย โชคชะตาเล่นตลกกบัฉนัซะนี่ ฉนัจะพูดได้ยงัไงว่า ‘เธอ

มาทางไหนกก็ลบัไปทางนั้นเถอะ ยายแก่เอ๊ย ฉนัไม่เล่นด้วยแล้ว!’ น่ะ”

“คนญี่ปุ่นเหรอ ฟังหุยเป็นคนญี่ปุ่นเหรอ” ผมถามด้วยความตกใจ

Aiba ค้อนให้ผมทหีนึ่ง 

“ครั้งที่แล้วพวกนายพูดว่ามาจากปักกิ่งไม่ใช่หรอืไง”

“อ้อ ใช่ๆๆ ถ้าอย่างนั้นเธอ...คนที่เธอบอกว่าชอบ...คอืคนญี่ปุน่” เสยีง

ของผมยิ่งเบาลงเรื่อยๆ 

Aiba เหลอืกตามองฟ้า “ยายฮวนฮวนจอมแสบนี่กพ็ูดเหลวไหลไป
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เรื่อย เขาพูดกบันายว่าฉนักบัฟังหุยเป็นอะไรแบบนั้นใช่ไหม”

ผมพยกัหน้าแรงๆ

Aiba ยิ้ม “เธอคดิว่าฟังหุยเป็นพวกรกัร่วมเพศจรงิๆ เหรอ”

ผมพยักหน้าอย่างลังเล ที่จริงผมรู้สึกว่าเธอไม่น่าจะมีความรักแบบ

ไหนทั้งนั้น เหน็สหีน้าของเธอแล้วกด็ูเหมอืนไม่ได้อยากจะรกัใครเลย

“เธอไม่ใช่พวกรกัร่วมเพศ เธอรกัผู้ชายและรกัอย่างน่าสมเพช ที่มา

อยู่กบัฉนักเ็พื่อจะได้ไม่ไปรกัใครอกียงัไงล่ะ”

Aiba มองไปนอกหน้าต่างแล้วถอนหายใจ



4

หลงัจากวนันั้น ความอยากรู้อยากเหน็ที่ผมมตี่อฟังหุยกก็ลบัคนื
มาอกี

เป็นเพราะคดิยงัไงผมกค็ดิไม่ออกว่าท�าไมเธอถงึต้องท�าให้ตวัเองตก

อยู่ในห้วงแห่งความไร้รกัไร้ความปรารถนาเช่นนี้ ฟังจากที่ Aiba พูดกค็ง

เพราะผดิหวงัในความรกั แต่นั่นกเ็ป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรอื ถ้าประชากร

ของโลกถูกควบคุมด้วยวิธีเช่นนี้ได้จริง ผมก็คงไม่ต้องมาชุบตัวไกลถึง

ออสเตรเลยีหรอก แต่สาเหตุอื่นผมกเ็ดาไม่ออกแล้ว

ตอนกลางคนืผมถามฮวนฮวน “ถา้ฉนัเหวี่ยงเธอทิ้งแล้ว เธอจะโกรธ

จนต้องไปหาคนแบบ Aiba ไหม” 

ฮวนฮวนเค้นค�าพดูพ่นใส่ผม “ฮ ึถ้านายทิ้งฉนั ฉนักค็งจะขมขื่นนอน

สะอื้นเลียแผล แต่สักวันไม่ช้าก็เร็วฉันจะหาผู้ชายที่ทั้งหล่อและรวยให้ได้ 

เอาให้นายเจบ็ใจตายไปเลย”

ผมจบัมอืเธอไว้แน่น “และจะไม่เหนื่อยล้าทั้งกายและใจจนกลายเป็น

เลสเบี้ยนเพราะไม่อยากรกัผู้ชายอกีต่อไปแล้วใช่ไหม”
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ฮวนฮวนดึงมือออก ถลึงตา “จางหนาน ถ้าใจนายเปลี่ยนแปลงไป

แล้วกพู็ดมาตามตรง ไม่ต้องเสอืกไสฉนัไปเป็นเลสเบี้ยนอย่างนั้น ฉนัจะบอก

นายให้ ต่อให้ฉนัต้องเจอกบัผูช้ายพกิาร ฉนักไ็ม่มทีางหนัไปคบผู้หญงิหรอก”

ผมรบีโอบเธอแล้วพูดว่า “ฉนัล้อเล่นน่ะ ฉนักแ็ค่อยากรู้ว่าเธอสนใจ

ฉนัแค่ไหนกนั เฮ้อ...ดทู่าอยากจะให้เธอรกัษาตวัให้บรสิทุธิ์เพื่อฉนักค็งไมม่ี

หวงัแลว้ ถ้าวนัไหนที่ฉนัยงัไม่ประสบความส�าเรจ็แต่ต้องมาตายไปเสยีก่อน 

คาดว่าฉนัตายได้ไม่นาน เธอกค็งจะไปหาคนอื่นแล้ว”

ฮวนฮวนหนัมา หวัเราะคกิๆ “ถ้าอย่างนั้นพรุง่นี้ฉนัจะลองไปหา Aiba 

ดู ดูซวิ่าจะกลายเป็นพวกรกัร่วมเพศเพื่อนายได้ไหม”

ผมพลิกไปอยู่บนตัวเธอแล้วห้าม “อย่าๆๆ คุณหนูใหญ่อย่าไป

คลกุคลอียู่แวดวงพวกรกัร่วมเพศเลย มาวุ่นวายอยูใ่นโลกของเราแบบหนุ่ม

สาวกนัเถอะ”

ฮวนฮวนไม่ไปคลุกคลใีนโลกของพวกรกัร่วมเพศแน่แท้ แต่เธอ
ไปอยู่ในโลกของคนต่างชาตเิสยีแล้ว

พูดง่ายๆ กค็อื เธอไปกบัหนุ่มต่างชาตคินหนึ่งแล้ว

ตอนที่เลกิกนั ฮวนฮวนดูราวกบัเสยีใจอย่างยิ่ง เธอพูดว่าที่จรงิแล้ว

เธอรักผมมากกว่า แต่หลังจากมาออสเตรเลียถึงได้รู้ว่ามีหลายเรื่องที่ต้อง

ค�านงึถงึความเป็นจรงิ อย่างเช่นเพราะสถานะทางสงัคมของคนจนีด้อยกว่า

เธอจงึต้องถูกคนอย่างเจ้าของบ้านเช่าจอมอ้วนนั่นรงัแก เธอคนเดยีวความ

สามารถมจี�ากดั การจะเปลี่ยนแปลงโลกของคนจนีทั้งหมดและท�าให้เพื่อน

ร่วมชาติเงยหน้าใช้ชีวิตด้วยความหยิ่งในศักดิ์ศรีย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่เธอ

ไม่อยากมชีวีติแบบนี้ และอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ได้ล่ะ 

นั่นกค็อืหาชาวต่างชาตสิกัคนแล้วเข้าไปในชวีติของพวกเขา อย่างนี้เธอกจ็ะ

ตอบโต้คนอย่างเจ้าของบ้านเช่าจอมอ้วนนั่นได้อย่างเตม็ปากเตม็ค�า ไม่ต้อง

กลวัถูกไล่ออกไปแล้ว...ดงันั้นในฐานะที่เป็นคนจนีคนหนึ่ง เพื่อที่จะใช้ชวีติ
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ที่ออสเตรเลียได้อย่างเท่าเทียม เธอจึงยุติความสัมพันธ์กับผม และเลือก

ชาวต่างชาตคินหนึ่งที่เธอไม่ได้รกัเท่าไรนกัเพื่อสร้างความเจรญิให้แก่ชนชาติ

จนี

ผมเสยีใจมากและเศร้าโศกกบัจดุจบความรกัของเรา แต่กส็นบัสนนุ

และเข้าใจการกระท�าของฮวนฮวนจริงๆ...จะไม่สนับสนุนก็ไม่ได้ ผมเป็น 

แค่นกัเรยีนต่างชาตทิี่ยากจนคนหนึ่ง จะเอาอะไรไปท�าให้ฮวนฮวนตั้งหลกัที่

ออสเตรเลียได้ล่ะ จะท�าให้เธอใช้ทฤษฎีภาษาอังกฤษรสชาติอาหารเสฉวน

กบัคนออสเตรเลยีได้ยงัไงกนั 

ถงึอย่างนั้นผมกย็งัคงหงดุหงดิอยู่ช่วงหนึ่ง โดยเฉพาะตอนกลางคนื 

ความรู้สกึที่คนข้างกายหายไปนั้นมนัชวนให้ห่อเหี่ยวมากจรงิๆ 

Aiba เหน็ใจชะตากรรมที่ผมต้องเจอมาก ดงันั้นแม้ว่าฮวนฮวนจะ

ย้ายไปแล้ว ผมกบัพวกเธอกย็งัเป็นเพื่อนกนัเหมอืนเดมิ ไม่เพยีงแค่นี้ ผม

ยงัมโีอกาสได้ใกล้ชดิกบัฟังหุยมากขึ้นด้วย

วนันั้นฟังหยุมาหาผม ใบหน้าที่มกัจะเฉยเมยของเธอดเูลิ่กลั่กแบบที่

ไม่ค่อยได้เห็นนัก เธอเคาะประตูห้องผมแล้วบอกละล�่าละลัก “จางหนาน 

นาย...ช่วยมาดูหน่อยได้ไหม”

ผมรบีตามไปที่ห้องของพวกเธอ พอเข้าไปในห้องผมกถ็งึกบังง กลิ่น

เหมน็ลอยมาปะทะจมกู บนพื้นมขีองเหลวปนกบัของแขง็ที่น่าสะอดิสะเอยีน

ยดึครองไปทั่ว

เธอหน้าแดงยนือยูข้่างๆ ผมแล้วบอกว่า “ฉนักลบัมากเ็ป็นแบบนี้แล้ว 

ดูเหมอืนท่อในห้องน�้าจะแตกน่ะ Aiba กไ็ม่อยู่อกี กเ็ลย...นายว่าท�ายงัไง

ด”ี

ผมดงึเธอเดนิออกมาสองก้าวแล้ว “เธออย่าอยู่ที่นี่นานกว่านี้เลย ไป

รออยู่ที่ห้องฉนัก่อนเถอะ”

เธอสะบดัออกจากมอืผม มองผมอย่างข้องใจ 

“เอ่อ ขอโทษท”ี ผมรบีดงึมอืกลบั “เดี๋ยวฉนัท�าเอง เธอไม่ตอ้งยุ่ง รบี
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ไปๆ ห้องนี้คนอยู่ไม่ได้หรอก”

“ถ้าอย่างนั้นกข็อบคุณ”

ผมนึกว่าฟังหุยอาจจะรู้สึกซาบซึ้งอยู่บ้าง นึกไม่ถึงว่าเธอกลับท�า

เหมอืนไม่ยนิดยีนิร้ายเหมอืนเดมิ หนักลบัแล้วกเ็ดนิจากไป ผมสงสยัว่าต้อง

เป็นเพราะเลบ็ของผมที่ยาวกว่าปกตเิมื่อกี้อย่างแน่นอนที่ท�าให้เธอไม่พอใจ

หลังจากที่ช่วยเป็นสื่อกลางติดต่อกับเจ้าของห้องเช่าแล้ว ผมก็รีบ

จดัการเรื่องที่ต้องท�าอย่างเร่งด่วน ชาวออสซี่พวกนั้นผลติ xx แบบสดใหม่ 

จะปล่อยให้ฟังหุยจดัการได้ยงัไงกนั และผมกไ็ม่สงสยัเลยว่าเธอเองกจ็ดัการ

ไม่เป็นเหมอืนกนั เพราะถ้าเธอท�าเองได้กค็งไม่มาหาผมอย่างเดด็ขาด

ผมถอืโอกาสสงัเกตห้องของฟังหุยไปด้วย อยากดูว่ามรี่องรอยอดตี

ของเธอบ้างไหม แต่เพยีงครูเ่ดยีวผมกย็อมแพ้ ข้อแรกคอืผมไม่เหน็อะไรที่

พเิศษเลยจรงิๆ ข้อสองคอืกลิ่นนี่ท�าให้ไม่เหมาะแก่การสบืค้นต่อไป

เมื่อจัดการสิ่งปฏิกูลไปได้ส่วนหนึ่ง ผมจึงเดินออกมาอย่างที่ไม่คิด

อยากอยู่ต่ออีก ขณะที่ผมรีบเดินออกจากประตู ก็เสียหลักลื่นไถลไปนิด

หน่อย มอืปัดโดนแจกนัดอกไม้เลก็ๆ ใบหนึ่งที่อยู่ข้างๆ จนล้มลง ก้อนหนิ

เลก็ๆ ก้อนหนึ่งกห็ล่นกลิ้งมาอยู่ที่เท้าของผม

ผมเกบ็ขึ้นมาดู นั่นเป็นหนิลงชื่อที่ยุคหนึ่งเหน็ได้บนแผงขายของทั่ว

ทุกหนทุกแห่งของปักกิ่ง ใช้ผงสีทองสีเงินเขียนชื่อไว้ด้านบน อย่างเช่น  

‘เป้ยเป้ย’ ‘ไซว่ไซว่’ อะไรท�านองนี้ ผมก็เคยมีก้อนหนึ่ง แต่ไม่รู้โยนทิ้งไว้

ที่ไหนตั้งนานแล้ว 

“คนืให้ฉนั” 

ดูเหมอืนฟังหุยจะได้ยนิเสยีงดงั กเ็ลยเดนิเข้ามา 

“เอ่อ...”

สหีน้าของเธอเคร่งขรมึมาก ความรูส้กึกดดนัที่แผ่ออกมาเด่นชดัอย่าง

ที่อธบิายสาเหตุไม่ได้ท�าให้ผมรู้สกึงงอึ้งไป

ฟังหุยไม่ได้พูดอะไรอีก เธอแย่งก้อนหินก้อนนั้นกลับไปโดยไม่ได้
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มองผมเลยสกันดิ เหมอืนกบันั่นเป็นของล�้าค่าอย่างไรอย่างนั้น 

ผมยงัไม่ทนัได้ล้างมอื หนิก้อนนั้นจะต้องสกปรกอย่างแน่นอน และ

ผมกเ็หน็อย่างชดัเจนว่ามอืขาวๆ ของเธอเป้ือนสิ่งปฏกูิลไปด้วย แต่ดูเหมอืน

เธอจะไม่สนใจเลย เอาแต่ก�ามนัเอาไว้แน่นอย่างเหม่อลอยอยู่ข้างๆ ผม

“นั่นมนั...สกปรก...” ผมไม่รู้ว่าจะท�ายงัไงด ีได้แต่พูดแบบนี้เท่านั้น

เธอสะดุ้งคล้ายวิญญาณกลับมาแล้วอย่างนั้น จากนั้นลุกพรวดเดิน

ตรงไปข้างหน้าต่าง เปิดหน้าต่างแล้วเขวี้ยงมนัออกไปเป็นเส้นโค้งพาราโบลา

ที่สวยงาม

ผมปากอ้าตาค้าง มองแผ่นหลังของเธอ รู้สึกว่าตัวเองหาเงื่อนง�าที่

ต้องการหาได้ในที่สุดแล้ว

มชีื่อหนึ่งอยู่บนหนิก้อนนั้น 

‘เฉนิสวนิ’
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ต่อมาฟังหุยก็ไม่ได้สนใจผมอีก แต่ผมกลับติดใจเรื่องนั้นเอา
มากๆ 

คนแบบเธอ ต่อให้คุณวางหอยสังข์ยักษ์ออสเตรเลียที่สะอาดๆ ไว้

ตรงหน้า เธอก็ไม่ชายตาแลอย่างแน่นอน แต่เธอกลับแย่งหินสกปรกก้อน

นั้นไปโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น ซ�้าเมื่อได้ไปแล้วก็โยนทิ้งอย่างคาดไม่ถึงอีก

ด้วย...ประหลาดคนเสยีจรงิ 

ชื่อที่เขยีนอยูบ่นหนิก้อนนั้นอาจท�าให้เธอควบคุมอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่ 

เหน็ได้ชดัว่าส�าหรบัเธอแล้ว เฉนิสวนิต้องไม่ธรรมดาเลย

ความลบัเรื่องในอดตีของฟังหยุท�าให้ผมคลายความเจบ็ปวดจากการ

อกหักไปได้ชั่วคราว แต่พอเวลาผ่านไป ผมก็ไม่สนใจเรื่องของคนอื่นแล้ว 

ชั่วพรบิตาเดยีวกเ็ป็นวนัเกดิของผม แต่ก่อนฮวนฮวนเคยพดูด้วยความยนิดี

และใส่ใจว่าจะให้นาฬิกาข้อมอืรุ่นที่ท�าออกมาจ�ากดัแก่ผม และฉลองค�่าคนื

ที่โรแมนตกิที่โรงแรมสกัคนื ทว่าตอนนี้เหลอืผมแค่คนเดยีวเท่านั้น ความ

แตกต่างที่เกดิขึ้นส่งผลรุนแรงกว่าที่ผมจนิตนาการเอาไว้มาก
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ทางเดนิกลบับ้านต้องผ่านร้านขนมเค้กร้านหนึ่ง ตู้โชว์สวยมาก วาง

ขนมเค้กแบบต่างๆ เอาไว้จนเต็มชั้นวาง ผมยืนมองอยู่ที่หน้าประตู มี 

เชอร์รชีสีเค้กก้อนหนึ่ง ท�าออกมาได้น่ากนิมาก เป็นรสที่ฮวนฮวนชอบที่สุด 

แต่ตอนนั้นพวกเราต่างกเ็สยีดายเงนิ เธอบอกว่ารอให้ถงึวนัเกดิผมก่อน จะ

ต้องซื้อมาลองชมิอย่างแน่นอน 

ช่างท�าเค้กร่างอ้วนที่อยู่ด้านในโดยมีกระจกกั้นอยู่ส่งยิ้มให้ผม ผม

กดัฟันเดนิตรงเข้าไปในร้าน ชี้ไปที่เค้กนั่นแล้วพูดว่าผมต้องการก้อนนี้

คุยเล่นกับช่างท�าเค้กจนเขารู้ว่าเป็นวันเกิดของผม ก็เลยใจดีแถม

เทยีนให้ ทั้งยงัขายไวน์พชีขวดเลก็ๆ ขวดหนึ่งให้ในราคาพเิศษอกีด้วย ครั้น

แล้วผมก็เดินออกมาจากร้านพร้อมกับหิ้วกล่องเค้กราคาแพงที่ห่ออย่าง

สวยงาม ทว่าผมกลบัพบว่าตวัเองน่าสมเพชมากขึ้นกว่าเดมิ 

ใครเคยพูดไว้นะว่า...ต่อหน้าความเหงา ความอบอุ่นหวานชื่นเป็น

เพยีงแค่การปิดบงัความอ้างว้างอย่างหนึ่งเท่านั้น 

บนทางเดนิของอะพาร์ตเมนต์ผมเจอกบัฟังหยุ ถ้าเป็นตอนปรกติ
ผมต้องเดนิขึ้นไปพดูคยุด้วยความยนิดอีย่างแน่นอน แต่วนันั้นผมรู้สกึหดหู่

อารมณ์ไม่ดจีรงิๆ แค่พยกัหน้าเท่านั้น แต่ฟังหยุกลบัสหีน้าอารมณ์ดรีาวกบั

ไม่นกึถงึความผดิที่ผมเคยก่อเอาไว้

“วนันี้วนัเกดินายเหรอ” เธอถามในขณะที่มองเค้กและเทยีนในมอืผม 

“ออื” ผมพูดพลางหยบิกุญแจไปด้วย

“วนันี้ 29 สงิหาคม” คล้ายกบัว่าเธอไม่เชื่ออย่างนั้น

“ใช่” ผมเปิดประตูแล้วถามไปโดยไม่ได้คดิอะไร “เข้ามานั่งไหมล่ะ”

ไม่คิดว่าฟังหุยจะตามเข้ามาจริงๆ และนั่นท�าให้ผมรู้สึกท�าตัวไม่ถูก 

โชคดีที่ยังมีเค้กมาเป็นตัวช่วย ผมฉีกริบบิ้นออกแล้วพูดว่า “กินกันเถอะ 

เยอะแบบนี้ฉนักนิคนเดยีวไม่ไหวหรอก” 

“เชอร์รชีสีเค้กเหรอ” ฟังหุยมองขนมเค้ก ดวงตาเป็นประกาย
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“ฮ่า เดก็ผู้หญงิทุกคนกน็่าจะชอบละมั้ง” ผมพูดและยิ้มไปด้วย

“ยงัมผีู้ชายที่ชอบด้วยเหมอืนกนั” เธอพูดพลางหยบิเทยีนออกมา

“อมื ฉนัเองกช็อบด้วย” ผมตอบ 

เธอมองผมแวบหนึ่งด้วยแววตาที่ดพูเิศษ พลางยิ้ม “แล้วนายยงัชอบ

อะไรอกี” 

เธอไม่เคยอ่อนโยนต่อผมแบบนี้มาก่อนเลย เพราะเหตุนี้ผมก็เลย

รู้สกึกระปรี้กระเปร่าขึ้นมา

“ฉนัเป็นคนตรงไปตรงมา พดูจรงิท�าจรงิ ตามกระแสไม่เคยทนั ไม่ชอบ

ก่อเรื่องเดอืดร้อน ชอบปรชัญาของเทอร์เทลิ ตอนนั้นที่ดูเซนต์เซย่า คนดู

เลื่อมใสเซย่า แต่ฉนัรูส้กึว่าเขาเป็นแมลงสาบที่ฆ่าไม่ตาย ผลกค็อืเดก็ผูห้ญงิ

ทั้งหมดในชั้นเรียนไม่ให้ฉันยืมหนังสืออ่านอีกเลย อีกอย่างเด็กผู้ชายส่วน

ใหญ่ไม่ชอบกนิของหวาน แต่ฉนัชอบ แล้วยงับอกคนอื่นอย่างตรงไปตรงมา 

ฉนัเลยถกูหวัเราะเยาะเป็นประจ�า...แล้วตอนนี้เขาก�าลงันยิมดื่มไวน์ประเภท

นี้กนัใช่หรอืเปล่า เธอรู้ไหมว่าฉนัชอบอะไร”

“เป๊ปซี่” เธอตอบอย่างจรงิจงัมาก

“นั่นมนัฝรั่งเกนิไป ฉนัจะบอกเธอกไ็ด้ แต่ห้ามหวัเราะนะ” ผมกาง

มือออกแล้วท�าเหมือนมีลับลมคมในก่อนจะบอก “ชาด�าเย็น...หนึ่งเดียว

เท่านั้น”

ฟังหุยมองผมอย่างลกึซึ้ง ท�าให้ผมไม่กล้ามองเธอกลบัเลยทเีดยีว 

“วันนี้ฉันก็จะตามกระแสสักหน่อย รสพีชสักหน่อยไหม” ผมเขย่า

ขวดไวน์เล็กๆ ในมือปิดบังความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัว สายตาของฟังหุย 

มองตามขวดแก้วสชีมพูอ่อน และในที่สุดกก็ลบัมาจ้องผม แววตาแบบนั้น

ท�าให้ผมรู้สึกงงงัน ผมไม่รู ้ว่าตัวเองท�าอะไรหรือเป็นยังไง วันนี้ฟังหุย 

ออกจะปฏบิตัติ่อผมในแบบที่...พเิศษ

ในขณะที่ผมก�าลงัคดิเหลวไหลอยู่ เธอกก็้มหวัลงนดิหน่อยแล้วพูด

เบาๆ “ได้ ขอให้ฉนัแก้วหนึ่ง”
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ผมหยบิแก้วมาสองใบแล้วเทไวน์ลงไป แก้วใบหนึ่งเป็นของฮวนฮวน 

เธอไม่ได้เอาไปและผมเองกไ็ม่ได้โยนทิ้ง

ที่แท้คนเรากล็้วนแต่มอีดตีที่ไม่สามารถลมืได้

ฟังหยุจดุเทยีน ท�าให้ทั้งห้องสว่างไปด้วยแสงเทยีนสลวัๆ โรแมนตกิ

และดูราวกบัภาพฝัน

“ขอโทษท ีขโมยกนิเชอร์รไีปแล้ว” 

ฟังหยุชี้เค้กที่แหว่งไปเลก็น้อยแล้วหวัเราะอย่างขี้เล่น ตอนนั้นผมนกึ

ว่าตวัเองเหน็ภาพลวงตาเสยีอกี 

ผมเองกห็ยบิเชอร์รขีึ้นมาลกูหนึ่งแล้วโยนเข้าปาก พยายามดนัไปดนั

มาอยูห่ลายครั้ง จากนั้นคายก้านเชอร์รทีี่ผกูเป็นปมอย่างสวยงามออกมา ซึ่ง

เป็นผลงานชิ้นเอกของลิ้นผมเอง

“ถ้าผูกปมก้านเชอร์รไีด้ กแ็สดงว่าจะต้องเป็นคนที่จูบเก่งมาก” ผม

พูดไร้สาระออกไป อยู่ต่อหน้าฟังหุยแบบนี้ ผมไม่รู้ว่าควรท�ายงัไง ควรพูด

ยงัไงดี

เป็นเพราะมนัแตกต่าง...มนัต่างกนัจรงิๆ 

น่าเสยีดายที่ก้านเชอร์รทีี่ผมผูกปมเอาไว้ท�าหน้าที่แก้เขนิให้ผมไม่ได้ 

แต่ตอนนี้ผมก็ยังอธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่นี้ให้ชัดเจนไม่ได้ว่าดีหรือ 

ไม่ดกีนัแน่

แก้มของฟังหุยที่ปรกติมักจะขาวซีดกลับกลายเป็นสีชมพูระเรื่อ 

ดวงตาทั้งสองดูหม่นมวั เธอมองมาที่ผมโดยลอดผ่านผลเชอร์ร ียกแก้วขึ้น 

ท�าปากขมุบขมบิพูดว่า

“สุขสนัต์วนัเกดิ”

ไวน์พชีถูกดื่มรวดเดยีวจนหมด

บางทสีิ่งที่หอมหวานอาจจะระเหยไปได้ง่ายที่สดุ...น�้าตาหยดหนึ่งไหล

ลงมาทางหางตาของเธอ จากนั้นเธอกร็้องไห้ออกมา

ชั่วขณะนั้นผมกเ็ข้าใจทนัที
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ฟังหุยในคืนนี้...ค�าพูดแต่ละประโยค ท่าทางที่น่ารัก รอยยิ้มแต่ละ

ครั้ง น�้าตาแต่ละหยด ล้วนไม่ได้มใีห้ผม

ผมรอให้ไหล่ของเธอหยุดสั่น จากนั้นจงึถามเธอ “วนันี้กเ็ป็นวนัเกดิ

ของเฉนิสวนิด้วยเหมอืนกนัหรอื”

ฟังหยุเงยหน้าขึ้น สหีน้าที่ดมูชีวีติชวีาเมื่อกี้หายไปแลว้ นี่สถิงึจะเป็น

ฟังหุยที่มกัอยู่ต่อหน้าผมอย่างแท้จรงิ

สิ่งที่แปลกกค็อื หลงัจากที่ได้รู้แล้ว ผมออกจะรู้สกึเสยีใจอยู่บ้าง

“นายเชื่อไหม บางทคีนเรามกัมเีรื่องบางอย่างที่คดิอยากจะลมื แต่ก็

ลมืไม่ลงเสมอ แม้ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน หลกีหนไีปไกลแค่ไหน แต่กไ็ม่

เป็นผล ในใจปล่อยวางไม่ได้ ขอแค่ยงัมเีรื่องราวหลงเหลอือยูแ่ม้แค่เลก็น้อย

กเ็พยีงพอแล้ว” เธอกุมแก้วของฮวนฮวนไว้แล้วพูดเบาๆ “พวกนายเกดิวนั

เดยีวกนั วนัที่ 29 สงิหาคม ราศกีนัย์...”

ต่อมาในวันนั้นที่เป็นวันเกิดของผมกับเฉินสวิน ฟังหุยเล่าเรื่อง
หนึ่งเป็นเวลานานอย่างช้าๆ อยู่ที่ห้องเลก็ๆ ของผมในออสเตรเลยี นานจน

ผมยนือยูท่ี่ปลายฝ่ังนี้ของทะเลแล้วมองกลบัไปเหน็ปลายฝ่ังนั้น นานจนผม

กบัพวกเขาข้ามไปในปีนั้นเดอืนนั้นอกีครั้งด้วยกนั นานจนก้าวข้ามกาลเวลา

ไปถงึสบิปีเตม็ๆ นานจนท�าให้ผมมองเหน็วยัรุ่นที่จู่ๆ กม็ผีมหงอกขึ้นมา...



บ ท ที ่ส อ ง
ชอบ

ฟังหุยกล่ำวว่ำ
“ในเวลำนั้นเรำไม่เอ่ยค�ำว่ำรัก เพรำะค�ำว่ำรักเป็นค�ำที่ฟังดูหนักหน่วงและห่ำงไกล
เหลือเกิน เรำบอกว่ำแค่ชอบเท่ำนั้น และถ้ำเกิดว่ำชอบ ก็จะบอกว่ำแค่แอบชอบ

เท่ำนัน้”



ฟังหุยบอกว่าในบรรดาผู้หญิงทั้งหมดของเฉินสวิน เธอไม่ใช่ 
ผู้หญิงที่สวยที่สุด ไม่ต้องบรรยายก็เห็นภาพว่าอย่างมากเธอก็เป็นคนที่ 

น่ารกัสดใสคนหนึ่งเท่านั้น

ผมเข้าใจด ีปรกตกิารเรยีกว่าน่ารกัสดใสกเ็ป็นแค่การชมตามมารยาท 

แต่ความหมายแฝงกค็อืผู้หญงิคนนี้หน้าตากแ็ค่ธรรมดาๆ เท่านั้น

ผมรู้สกึว่าการที่เธอพูดแบบนี้ค่อนข้างถ่อมตวั เพราะแม้ฟังหุยไม่ใช่

คนที่สวยเจดิจรสั แต่เธอกเ็ป็นคนที่มเีสน่ห์มาก เพยีงแต่ผมรู้สกึว่าเวลานี้

เธอน่าจะดสูวยขึ้นกว่าในอดตีมากทเีดยีว อารมณ์และความรู้สกึเหล่านั้นคง

ตกตะกอนจนเกดิความเปลี่ยนแปลงที่น่าอศัจรรย์ขึ้นกบัเธอ...ผมไม่เคยเหน็

เธอตอนที่อายุสิบกว่าๆ ไม่รู้จักเธอก่อนที่จะผ่านเหตุการณ์ความรักครั้งนี้ 

ไม่รู้ว่าเธอมคีวามสวยที่แปลกตาแบบนี้เช่นกนัไหม 

แล้วเฉนิสวนิล่ะ เท่าที่ผมวเิคราะห์ดแูล้วเขาน่าจะเป็นคนที่ชอบความ

ท้าทาย พอได้ผูห้ญงิสวยๆ มาแล้วกม็กัทิ้งขว้าง นกัเรยีนมธัยมปลายแต่ละ

คนที่ปักกิ่งในตอนนั้นอาจเป็นไปได้ว่าล้วนแล้วแต่เป็นตวัของตวัเอง หน้าตา

1
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หล่อเหลา รูปร่างสูง เล่นบาสเกตบอลเก่ง และออกจะฉลาดทนัคน ไม่ว่า

คุณจะพูดอะไรเขากร็ู้ทุกเรื่อง ทั้งบางคนยงัเรยีนได้ไม่เลวอกีด้วย พวกเขา

ชอบวาดวิมานในอากาศให้นักเรียนหญิง และท�าตัวเป็นคู่หูที่ดีของเพื่อน

นกัเรยีนชาย สรุปแล้วกค็อืมหนัตภยัที่มอียู่ในโลกมนุษย์ 

รกัแรกของเฉนิสวนิกค็อืผู้หญงิที่หน้าตาธรรมดาๆ อย่างฟังหุย 

ฟังหุยเย้ยหยันตัวเองว่าแม้กระทั่งต่อมา ผู้คนก็ล้วนใช้น�้าเสียง

แปลกๆ ถามว่า ‘หา เธอกค็อืฟังหุยอย่างนั้นเหรอ’ แต่ผมคดิว่าเรื่องแบบนี้

ไม่มีเหตุผล ถ้าว่ากันด้วยเหตุด้วยผลแล้ว นี่ไม่ใช่เรื่องของการพบเจอกับ

คนจติใจไม่ดใีนสงัคมแล้วกลวัจนไม่กล้าไว้ใจใครเพราะเขด็ขยาด แต่ความ

จรงิควรพูดว่าชวีติมนักเ็ป็นอย่างนี้แหละต่างหากล่ะ

อย่างไรเสียผู้หญิงที่เฉินสวินเคยรักก็คือฟังหุย แม้จะรู้สึกขมขื่นไป

หน่อย แต่ผมกค็ดิว่าเขาต้องเคยรกัอย่างจรงิจงัเช่นกนั

ครั้งแรกที่ชื่อของพวกเขาสองคนถกูเขยีนไวด้้วยกนัคอืเมื่อปลาย
ยุค 90 ที่มุมโฆษณาด้านล่างของหนงัสอืพมิพ์ปักกิ่งฉบบัหนึ่ง ในขณะนั้น

นกัเรยีนมธัยมปลายที่มชีื่อเสยีงและมเีงนิของปักกิ่งจะถูกตพีมิพ์ในประกาศ

รายชื่อนกัเรยีนที่สอบเข้าโรงเรยีนมธัยมในสงักดัฟู่จงได้ 

พวกเขาได้รบัการคดัเลอืกและถูกตพีมิพ์ชื่อลงไป จากนั้นกถ็กูจดัให้

มาอยู่มัธยมสี่ห้องหนึ่งด้วยกัน ตอนที่ต่างฝ่ายต่างเจอหน้ากันอย่างแท้จริง

น่าจะอายุประมาณสบิห้าสบิหกปีได้

ตอนแรกเฉินสวินไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่าในชั้นเรียนมีคนคนนี้อยู่

ด้วย ฟังหุยเป็นคนเงยีบๆ ไม่สุงสงิกบัใคร เธอเป็นประเภทที่ถ้าไม่มาเรยีน

แล้วก็จะมีแต่ครูประจ�าชั้นและคนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเท่านั้นที่รู้เรื่อง 

ขณะที่เฉนิสวนิเลื่อนชั้นขึ้นมาจากโรงเรยีนเดมิเพราะคะแนนโดดเด่น และ

เคยมปีระสบการณ์การช่วยงานโรงเรยีนด้วย ดงันั้นครปูระจ�าชั้นจงึเลอืกให้

เป็นหวัหน้าห้อง ขณะนั้นข้างหน้าเขามคีรเูหน็ความส�าคญั ข้างหลงักม็เีพื่อน
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คอยช่วยเหลอืประกบตดิตามซ้ายขวา ดงันั้นเขาจงึไม่เคยสงัเกตเหน็เดก็สาว

ประเภทนี้หรอก

สาเหตุที่เฉนิสวนิสงัเกตเหน็ฟังหุยกเ็พราะเพื่อนสนทิของเขา จ้าวเย่

และเฉียวหราน จ้าวเย่เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านบาส- 

เกตบอล สูงเกินหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตร ผมหยักศกเล็กน้อย หน้าตา

เหมอืน ซากุราง ิฮานามจิ ิในเรื่องสแลมดงัก์อย่างไรอย่างนั้น ฟันขาวไปทั้ง

ปาก ยิ้มทีสดใสเป็นพิเศษ เฉินสวินบอกว่าเขาไม่ควรมาเล่นบาสเกตบอล 

น่าจะไปถ่ายโฆษณาคอลเกตมากกว่า ถ้าท�าอย่างนั้นทุกๆ ปีก็ไม่ต้องเคาะ

เปลือกหอยแต่ละประเภทอีกแล้ว รอเคาะฟันของเขาตอนที่เขาโตขึ้นแล้ว 

ได้เลย ผลที่ได้ยงัน่าเชื่อถอืมากกว่าเปลอืกหอยเสยีอกี 

ส่วนเฉยีวหรานเป็นเดก็หนุม่ที่สภุาพเรยีบร้อย รบัผดิชอบตรวจสอบ

รายชื่อนกัเรยีนและดูแลเรื่องทั่วไปในชั้นเรยีน เขาเป็นคนเงยีบๆ อ่อนโยน 

ละเอยีดรอบคอบ มมีนุษยสมัพนัธ์ดทีั้งกบัเพื่อนหญงิและเพื่อนชาย

เฉนิสวนิ จ้าวเย่ เฉยีวหราน รูปร่างสูงทั้งสามคน นั่งเรยีงกนัอยู่แถว

หลงัสดุ ตอนเข้าเรยีนชอบคยุเล่นแหย่กนัอยู่เป็นประจ�า ในคาบเรยีนวนันั้น 

ครูเรยีกชื่อฟังหุยให้ตอบค�าถาม 

จ้าวเย่กระทุ้งศอกใส่เฉนิสวนิ “นี่ นายเคยคุยกบัผู้หญงิคนนี้ไหม”

เฉินสวินเงยหน้าขึ้นมองแล้วตอบ “เหมือนจะไม่เคย จ�าไม่ค่อยได้

แล้ว”

“นายล่ะ เคยคุยไหม” จ้าวเย่หนัไปถามเฉยีวหราน

“เคยคุยสิ ไม่กี่วันก่อนยังท�าความสะอาดกลุ่มเดียวกันกับพวกเธอ 

ท�าไมเหรอ” เฉยีวหรานตอบ

“เยี่ยมไปเลย เปิดเรยีนมาหนึ่งเดอืนแล้ว นกัเรยีนหญงิทั้งหมดของ

ห้องเรากม็แีค่เธอคนเดยีวที่ไม่เคยคุยกบัฉนั” จ้าวเย่ตอบ

“อ้อ จริงเหรอ” เฉินสวินมองฟังหุย เขามีความทรงจ�าเกี่ยวกับเธอ 

คนนี้แค่เลอืนรางเท่านั้น 
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นั่นเป็นครั้งแรกที่เขามองเธออย่างพินิจ แต่เห็นชัดเพียงแผ่นหลัง

ผอมๆ ของเธอเท่านั้น 

สมยัมธัยมปลายของพวกเรา ปักกิ่งยงัไม่ใหญ่ขนาดนี้ วงแหวนที่สี่

ตามหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรังอยู่เลย อยู่วงแหวนที่สามก็ยังถือว่าไกล 

วงแหวนที่สองเป็นพื้นซเีมนต์ เวลาขบัรถกม็กัจะมเีสยีงกงึกงัๆ ซึ่งการจราจร

มักไม่ค่อยติด สาย 44 แล่นเร็วมาก อย่างกับรถที่แล่นขึ้นลงเขาอย่างไร

อย่างนั้น อกีทั้งคุณภาพชวีติในช่วงนั้นกไ็ม่สูงเท่ากบัตอนนี้ รถส่วนบุคคล

มจี�านวนน้อยและแต่ละครอบครวักเ็พิ่งจะเริ่มใช้สนิค้าฟุ่มเฟือย ดงันั้นการ

ที่หน้าประตูโรงเรยีนจะมรีถมาออกนัเพื่อรอรบัเดก็ๆ หลงัเลกิเรยีนจงึยงัไม่มี

ให้เหน็ ส่วนใหญ่ทุกคนขี่จกัรยานหรอืไม่กน็ั่งรถประจ�าทางมาโรงเรยีน ใน

โรงเรยีนมชี่องจอดจกัรยาน โดยแบ่งเขตตามระดบัชั้นเรยีน ทุกวนัมคีนมา

เข้าเวรเพื่อดูแลหมายเลขรถ เกบ็รถให้เป็นระเบยีบ

ตอนเลิกเรียนขณะมารับรถ จักรยานของฟังหุยจอดอยู่ตรงกลาง 

ระหว่างจ้าวเย่กบัเฉนิสวนิพอด ีเธอเหน็นกัเรยีนชายที่รูปร่างสงูใหญ่สองคน

ยนือยู่ที่นั่นจงึไม่เดนิเข้าไป แต่จ้าวเย่กลบักระตอืรอืร้นมาก เขาผลกัเฉนิสวนิ

ออกไปอกีทางเพื่อเปิดทางให้เธอและยิ้มกว้างเผยให้เหน็ฟันสขีาวของเขา 

“ฟังหุย เธอมาเอารถก่อนเถอะ”

ฟังหุยมองเขาอย่างประหลาดใจแล้วพูดเบาๆ “ขอบคุณ”

“มาๆ ฉนัช่วยเธอเอง” 

ฟังหุยเพิ่งปลดลอ็กกุญแจเสรจ็ จ้าวเย่กร็บีเดนิเข้ามา เธอยงัไม่ทนั

พูดอะไร เขากเ็ขน็จกัรยานยี่ห้อไจแอนต์ของเธอออกมา

“รบกวนเธอแล้ว” ฟังหยุพดูอย่างมมีารยาทจนคนฟังรู้สกึได้ถงึความ

ห่างเหนิอย่างเหน็ได้ชดั

แต่ดูเหมือนจ้าวเย่ไม่ได้คิดถึงเรื่องมารยาทเลย เขาถามว่า “ฟังหุย 

บ้านเธออยู่ที่ไหนเหรอ”

“ซวงอนั”
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“ไกลอย่างนั้นเลย ออกจากหน้าโรงเรียนแล้วขี่ไปทางทิศตะวันออก

ใช่ไหม บ้านฉนัอยู่เต๋อว่าย พวกเราอยู่ทางเดยีวกนั” จ้าวเย่พูดอย่างยนิดี

เฉนิสวนิถลงึตาใส่เขาทหีนึ่ง คดิว่า ‘บ้านของนายไปอยูเ่ต๋อว่ายตั้งแต่

เมื่อไหร่กนั อยู่ฉาวว่ายต่างหากล่ะ อยู่กนัคนละทศิเลย!’

“อ้อ” ฟังหุยดูเหมอืนไม่รู้สกึอะไร ยงัคงมสีหีน้าเรยีบเฉย

เฉินสวินยิ้มอย่างชั่วร้าย ชูนิ้วกลางให้อย่างเงียบๆ แล้วคิดในใจว่า 

‘จา้วเย่ หน้าแหกแล้วไหมล่ะ คนเขาไม่รบัมกุนายเลย!’ แต่เขากเ็ลง็ฟงัหยุไว้

เหมอืนกนั อย่างไรเสยีจ้าวเย่ไม่ยั่วให้เธอร�าคาญกน็บัว่าดขีนาดไหนแล้ว 

ตามปรกติแล้ว เด็กผู้หญิงควรท�าตัวให้น่ารักสักหน่อยด้วยการพูด

ว่า “จรงิหรอื บงัเอญิจงัเลย” หรอืยิ้มพร้อมกบัพูดว่า “ทางเดยีวกนัเลยนะ” 

อะไรท�านองนี้ แต่เธอกลบัพูดแค่ “อ้อ” เท่านั้น เหมอืนพยายามตดับท 

“พวกเรา...กลบับ้านด้วยกนัเถอะ ได้ไหม” จ้าวเย่เสยีงแผ่วลง เอ่ย

ตะกุกตะกกัอย่างเหน็ได้ชดั

“อย่างนั้น...กไ็ด้” ฟังหยุลงัเลเลก็น้อย ก่อนจะเอ่ยพร้อมกบัพยกัหน้า

จ้าวเย่โล่งอก รบีเขน็รถแล้วขี่ตามไป ก่อนไปยงัขยบิตายั่วเฉนิสวนิ

ทหีนึ่งอกีด้วย

เฉินสวินมองตามหลังพวกเขา พูดให้ถูกก็คือมองตามหลังฟังหุย 

อย่างเหม่อลอย ทนัใดนั้นเขากน็กึขึ้นได้ว่าเมื่อสกัครูน่ี้ฟังหยุไม่คุยกบัเขาเลย

สกัค�า ไม่แม้กระทั่งเงยหน้ามองเขา



โรงเรียนมัธยมฟู่จงแห่งนี้เป็นระบบการเรียนการสอนแบบเปิดที่
มีการบริหารจัดการแบบปิด เด็กส่วนใหญ่ของปักกิ่งล้วนเคยได้ยินมาว่า 

ผู้อ�านวยการโรงเรยีนของพวกเขามหีวัธุรกจิ ธงใหญ่ผนืแรกที่เชดิชูความรู้

ในปีนั้นก็คือเร่งพัฒนาทางด้านการศึกษาให้เติบโตทันกับสถานการณ์ จึง

โฆษณาเผยแพร่รวมถงึรายงานข่าวตามสื่อต่างๆ เพยีงไม่นานโรงเรยีนมธัยม

ในสงักดัที่เงยีบเหงามาช้านานกถ็ูกผลกัให้ขึ้นไปอยู่แถวหน้าของแวดวงการ

ศกึษา

มีเรื่องเล่าต่อกันมาเกี่ยวกับผู้อ�านวยการของโรงเรียนมัธยมฟู่จง 

แห่งนี้ว่ารถคันโปรดของเขาถูกนักเรียนที่ไม่ทันระวังท�าหนังสือร่วงหล่นลง

มาจากบนตึก ตกใส่รถจนบุบเป็นวงใหญ่ ค�าพูดประโยคแรกในเวลานั้น 

หลงัจากที่เขามาถงึที่เกดิเหตุกค็อื “หล่นได้ด ีหล่นโดนรถไม่เป็นไร แต่ห้าม

หล่นโดนนกัเรยีนของฉนัเป็นอนัขาด” 

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชื่อเสยีงของผูอ้�านวยการกข็จรไกล ได้ทั้งชื่อเสยีง

และผลประโยชน์ทั้งสองทาง เทยีบกบัพวกที่เรยีกได้ว่ามฝีีมอืกต็้องบอกว่า

2
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เป็นมวยคนละชั้นจรงิๆ 

ด้วยเพราะเป็นการบรหิารจดัการแบบปิด ดงันั้นข้อบงัคบักม็ากด้วย

เช่นกัน จะต้องสวมเครื่องแบบมาโรงเรียน นักเรียนหญิงถ้าผมยาวห้าม

ปล่อยผม โต๊ะนกัเรยีนต้องมผี้าคลุมให้เรยีบร้อย กระทั่งเวลาพกักลางวนัก็

ไม่อนุญาตให้ออกจากโรงเรียน ดังนั้นเด็กนักเรียนทุกคนก็ต้องกินข้าว 

อยู่ในโรงเรยีน อาหารเป็นแบบเดยีวกนัหมด โดยที่ทุกวนัแต่ละห้องจะต้อง

ผลดักนัให้คนมารบัข้าวกล่องของห้องตวัเองกลบัไป จากนั้นใครจะกนิคนเดยีว

หรอืจบักลุ่มกนิด้วยกนักไ็ด้ ด้วยการยกโต๊ะนกัเรยีนมาต่อกนักนิข้าว

ตอนกลางวนัของวนัที่สอง จ้าวเย่น�าโต๊ะของพวกเขามาต่อให้ใหญ่พอ

ส�าหรบัคนห้าคนเพื่อกนิข้าว โดยไม่ถามความเหน็ของเฉนิสวนิและเฉยีวหราน 

“ย้ายโต๊ะมาอกีตวั เก้าอี้อกีสองตวั” จ้าวเย่สั่งเฉนิสวนิ

“ท�าไมล่ะ”

“กลางวันนี้พวกเราจะกินข้าวด้วยกันกับฟังหุยและเหมินหลิงฉ่าว 

น่ะส”ิ

“หา”

“เร็วหน่อยสิ ฉันกับเฉียวหรานยังต้องช่วยพวกเธอไปเอาข้าวอีกนะ 

อย่ายนืเฉยส”ิ จากนั้นจ้าวเย่กว็ิ่งแกมกระโดดออกไป

เฉินสวินแอบด่าบรรพบุรุษแถมด้วยลูกหลานรุ่นหลังของจ้าวเย่อยู่ 

ในใจ และจดัโต๊ะอย่างที่ไม่ค่อยจะเตม็ใจนกั

เหมนิหลงิฉ่าว มชีื่อเล่นว่าเสยีวฉ่าว เป็นเพื่อนนกัเรยีนหญงิเพยีงคน

เดียวในห้องที่พอจะสนิทกับฟังหุยอยู่บ้าง แต่ความสนิทก็เพียงแค่กินข้าว

ด้วยกัน ไปห้องน�้าด้วยกันอะไรท�านองนี้เท่านั้น เธอไม่ใช่คนเงียบเหมือน 

ฟังหุย เป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงออก เป็นเดก็ผู้หญงิที่ร่าเรงิน่ารกั ตอนที่

เพิ่งเปิดเรียน เธอหยิบสมุดบันทึกมาเล่มหนึ่งแล้วให้เพื่อนทุกคนเขียน

หมายเลขโทรศพัท์ที่บ้านลงไป

สมัยนั้นไม่มีนักเรียนคนไหนใช้โทรศัพท์มือถือเลย ราคาเฉลี่ยของ
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โนเกยีอยู่ที่หกพนัหยวน อรีคิสนัยงัไม่ได้รวมกบัโซนี่ ราคาของสนิค้าที่เพิ่ง

วางตลาดมีถึงเจ็ดพันสองร้อยหยวน แม้แต่เพจเจอร์ก็เป็นพันหยวนแล้ว  

ดงันั้นไม่ต้องพดูถงึโทรศพัท์มอืถอืเลย มนัเป็นของที่เดก็มธัยมปลายจะคดิ

ก็ยังไม่กล้าคิดที่จะมี เวลาจะติดต่อเพื่อนๆ ก็ใช้โทรศัพท์ที่บ้านกันทั้งนั้น 

ด้วยเหตุนี้เธอกบัเพื่อนๆ ในห้องจงึคุ้นเคยกนัไปโดยอตัโนมตัิ

“ในเมื่อเธอชวนพวกฉันมากินข้าวด้วยกัน จ้าวเย่ ต่อไปเธอก็ต้อง 

เป็นคนไปเอาข้าวมา” เสยีวฉ่าวพูดพร้อมกบัหยบิตะเกยีบไปจิ้มจ้าวเย่

“ได้ๆๆ” จ้าวเย่พยกัหน้า

“เฉินสวิน นายก็รับผิดชอบย้ายโต๊ะเก้าอี้ก็แล้วกัน ส่วนเฉียวหราน 

รบัผดิชอบเชด็โต๊ะหลงัจากที่กนิข้าวเสรจ็” เสยีวฉ่าวก�าชบัต่อ

เฉยีวหรานยิ้มๆ ไม่ได้พูดอะไร 

เฉนิสวนิพูดว่า “แล้วพวก...เธอล่ะ ท�าอะไร”

ตอนที่พดูค�าว่า ‘พวก’ เขาหยดุชะงกัไปหน่อย ตลอดมื้ออาหารฟังหยุ 

ไม่ได้พูดอะไรเลย เพราะงั้นเขาเลยลงัเลที่จะเหมารวมเธอด้วย

“พวกเราท�าหน้าที่กนิไงล่ะ” เสยีวฉ่าวยิ้มอกี ลกัยิ้มที่บุ๋มทั้งสองข้าง

นั่นน่ามองมากเลยทีเดียว “แน่นอนว่าก็ต้องช่วยพวกนายดึงผ้าคลุมโต๊ะ 

ออกน่ะส”ิ

“เธอกก็นิเถอะ ดเูธอส ิตอนนี้หน้าใหญ่เท่ากบัฟังหยุสองคนเลย กนิๆ 

ไปอกีระวงัจะกลายเป็นหมูล่ะ” จ้าวเย่พูดพร้อมกบัท�าท่าท�าทางไปด้วย

“น่าเกลียด” เหมินหลิงฉ่าวเขวี้ยงผ้าเช็ดหน้าที่เพิ่งจะเช็ดปากเสร็จ 

เธอปิดแก้มแล้วพูดอย่างไม่ยอมรบั “ฟังหุยได้เปรยีบเพราะเป็นคนหน้าเลก็

กเ็ลยดูผอม แต่จรงิๆ แล้วตวัเธออ้วนจะตาย”

เด็กหนุ่มทั้งสามคนหันไปมองรูปร่างของฟังหุยโดยไม่รู้ตัว ฟังหุย 

หน้าแดงทนัท ีรมิฝีปากสั่น ตกใจจนพูดอะไรไม่ออก

เฉียวหรานรีบดึงสายตากลับมา แล้วเบี่ยงเบนหัวข้อที่พูด “จ้าวเย่  

วนันี้นายมซี้อมหรอืเปล่า”
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“ไม่ซ้อม” จ้าวเย่พูดพร้อมกับหันไปยิ้มให้ฟังหุยจนตาหยี “วันนี้ 

พวกเรากลบับ้านด้วยกนัอกีเถอะ”

“อมื” ฟังหุยพยกัหน้า

“หา! พวกเธอกลบับ้านด้วยกนัเหรอ” เหมนิหลงิฉ่าวพูดอย่างตกใจ 

“จ้าวเย่ บ้านนาย...”

“บ้านฉันอยู่เต๋อว่าย” จ้าวเย่พูดตัดบทเธอพร้อมทั้งกัดฟันเอ่ยอย่าง

เข่นเขี้ยว

เฉินสวินมองเหมินหลิงฉ่าวทีหนึ่ง เธอพยักหน้าอย่างเข้าใจความ

หมาย ท�าท่าทางเหมอืนรู้ขึ้นมา แล้วยิ้มอย่างแกมโกง

“อ้อ อยู่เต๋อว่าย”

ระหว่างทางกลบับ้าน จ้าวเย่เอะอะตลอดเวลา
เขาไม่มทีางเลอืก เพราะถ้าเขาไม่พูด พวกเขากจ็ะขี่ไปเงยีบๆ ตลอด

ทาง อ้อ ไม่ส ิพูดอยู่ประโยคหนึ่ง...ตอนที่จะแยกกนัว่าบ๊ายบาย...ดงันั้นเขา

จงึได้แต่พูดไม่หยุด แต่เขากไ็ม่รู้สกึว่าล�าบากอะไร เรื่องแรกที่เขาถนดัที่สุด

กค็อืเล่นบาส ส่วนเรื่องที่สองกค็อืพูด

“ฟังหุย เธอหนาวไหม”

“ไม่หนาว”

“ฉนัให้ถุงมอืเธอดไีหม ไม่เป็นไร ไม่ต้องเกรงใจ ฉนัไม่หนาว”

“ไม่ต้องหรอก ขอบคุณนะ”

“ฟังหุย เธอรู้ไหม เธอท�าลายสถติขิองฉนัอย่างหนึ่ง”

“อะไรเหรอ”

“ฉันน่ะ ตั้งแต่ประถมถึงมัธยมปลาย ภายในเดือนเดียวก็รู้จักกับ

เพื่อนทั้งห้องเป็นอย่างดี แต่เธอ หนึ่งเดือนผ่านไปก็ยังไม่เคยพูดกับฉัน 

สกัค�า”

“ใช่เหรอ”
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“ใช่ส ิเธอเกลยีดฉนัหรอืเปล่า”

“ไม่เลย”

“ถ้าอย่างนั้นฉันก็วางใจแล้ว ไม่อย่างนั้นชีวิตมัธยมปลายของฉัน 

กต็้องมเีรื่องที่น่าเสยีดายแล้วละ”

ฟังหุยมองเขาทหีนึ่ง แล้วกย็ิ้มอย่างอายๆ

จ้าวเย่กย็ิ้มเช่นกนั เขารู้สกึว่าฟังหุยน่าสนใจมาก ไม่เหมอืนเดก็สาว

คนอื่น แม้ว่าจะเงยีบขรมึแต่กไ็ม่เสแสร้ง บางครั้งกด็ูใสๆ น่ารกัมาก

“ใช่แล้ว ตอนมธัยมต้นเธอเรยีนที่ไหนหรอื”

ฟังหุยเบรกรถอย่างแรง มองเขาด้วยสายตาคาดคั้นแล้วถาม “ท�าไม

เหรอ”

“เอ่อ...” ท่าทีของฟังหุยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนท�าให้จ้าวเย่ตาม

ไม่ทนั เมื่อกี้ยงัเป็นลมในฤดูใบไม้ผลทิี่อบอุ่นอยู่เลย พรบิตาเดยีวกเ็ปลี่ยน

เป็นลมหนาวในฤดูหนาวที่เยน็ยะเยอืกเสยีแล้ว

“ก.็..กแ็ค่ถามดู...ว่าเรยีนมธัยมต้นที่ไหน...” เขาพูดตดิอ่าง

“ฉนัไม่ใช่เดก็โรงเรยีนนี้ แต่ก่อนอยู่โรงเรยีนที่เป็นรองกว่ามาก” 

ดูเหมอืนฟังหุยจะรู้สกึไม่ค่อยด ีเธอตอบประโยคยาวๆ กลบัมา

“อ้อ...ไม่มอีะไร ฉนักไ็ม่ใช่เดก็โรงเรยีนนี้เหมอืนกนั โรงเรยีนของฉนั

ยิ่งเป็นรองเข้าไปใหญ่ ฉันสอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียน คะแนนรวมเพิ่งจะ 

ห้าร้อยห้าสบิหกคะแนนเท่านั้น ถ้าไม่ใช่เพราะความสามารถพเิศษทางด้าน

กฬีากไ็ม่มทีางมาเรยีนที่นี่ได้หรอก”

จ้าวเย่คดิว่าเธอรู้สกึมปีมด้อยจงึรบีพูดให้เธอคลายใจ

ฟังหุยเงยหน้าขึ้น ยิ้มอย่างระวงัตวั และพูดอย่างจรงิจงั “ต่อไปอย่า

พูดถงึเรื่องมธัยมต้นอกีเลย แล้วกอ็ย่าไปพูดกบัคนอื่นด้วยได้ไหม”

“ไม่มปัีญหา เกบ็เป็นความลบัของเราสองคน เกี่ยวก้อยสญัญาร้อยปี

ไม่เปลี่ยน” จ้าวเย่พูดสาบาน
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หลังจากวันนั้น ฟังหุยกับจ้าวเย่ก็สนิทกัน จ้าวเย่มักพูดเล่นกับ
เธอเสมอ บางครั้งฟังหุยกต็อบกลบัไปสองค�า 

ส่วนเฉยีวหรานตั้งใจเรยีนมาก อกีทั้งเป็นคนอ่อนโยน มกัเอาการบ้าน

มาตรวจกบัฟังหุยอยู่บ่อยๆ บางครั้งกย็มืสมุด ดงันั้นสองคนจงึเข้ากนัได้ดี

เหลอืกแ็ต่เฉนิสวนิเท่านั้น ระหว่างทั้งสองไม่สนทิกนัเลย แม้ว่าจะกนิ

ขา้วกลางวนัด้วยกนัทกุวนั ทกุคนเล่นกนัเสยีงดงัเอะอะอย่างมคีวามสขุ แต่

ฟังหุยกบัเฉนิสวนิคล้ายไม่มทีางมาบรรจบกนัได้

แล้วจู่ๆ สถานการณ์แบบนี้กเ็ปลี่ยนแปลง...



ฟังหุยกลายเป็นตวัแทนประชาสมัพนัธ์กเ็พราะเฉนิสวนิแนะน�า
ทุกๆ วันจันทร์เป็นวันที่มีการประชุมของห้อง วันนั้นการประกวด

กระดานข่าวของห้องหนึ่งได้แค่อนัดบัที่หก และเพราะทั้งระดบัชั้นมแีค่หก

ห้องเท่านั้น ครูประจ�าชั้นโหวเจยีจงึเทศนาพวกเขาไปหนึ่งรอบ

โหวเจียเป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยครูที่เพิ่งจบการ

ศึกษา มารับผิดชอบชั้นเรียนเป็นครั้งแรกจึงมีความกระตือรือร้นในการ

ท�างานมากเป็นพเิศษ คาดหวงัว่าชั้นเรยีนที่ตนเองดูแลจะมกีารแสดงออกที่

โดดเด่น 

แน่นอนเมื่อค�าว่า ‘โดดเด่น’ กบั ‘การแสดงออก’ มารวมกนั ย่อมส่ง

ผลดีเยี่ยม ถ้าไม่มีการแสดงออกก็ย่อมไม่มีความโดดเด่น เพียงแต่ครั้งนี้ 

ไม่ได้มกีารแสดงออกอะไรแต่กเ็ป็นที่โดดเด่นแล้ว นบัตั้งแต่มารบัต�าแหน่ง  

ครั้งนี้โหวเจยีรูส้กึผดิหวงัมากเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องพกัครู 

ครูกลุ่มที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์มากกว่ายังมาพูดคล้ายจะเห็นใจ

แต่ที่จรงิแล้วซ�้าเตมิว่า...

3
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‘ครูโหว ไม่น่าเลยเชียว พวกเด็กนักเรียนออกจะชอบกิจกรรม

ประเภทนี้มาก ครั้งหน้าต้องพยายามมากกว่านี้หน่อยนะคะ’ 

ท�าเอาเธอล�าบากใจจนพูดไม่ออก

“ทุกคนมาจากต่างที่ เมื่อมาอยู่ร่วมกนัในชั้นเรยีนใหม่ กต็้องคดิว่า

ตวัเองเป็นสมาชกิคนหนึ่งของส่วนรวม” โหวเจยีพูดด้วยใบหน้าที่เคร่งขรมึ 

“กระดานข่าวครั้งนี้ครูจะไม่ต�าหนิว่านักเรียนคนไหนที่ไม่ตั้งใจ เพราะ

นกัเรยีนทั้งห้องไม่มใีครเหน็ความส�าคญัของมนัเลยด้วยซ�้า ถงึกระดานข่าว

จะเป็นแค่กระดาษแผ่นเดยีว แต่มนักเ็ป็นภาพลกัษณ์ของห้อง ครูคดิว่าพวก

เธอคงไม่อยากให้นกัเรยีนห้องอื่นๆ มาหวัเราะเยาะเอาได้ใช่ไหม... 

“ปลายเดอืนกจ็ะถงึเทศกาลไหว้พระจนัทร์แล้ว ยงัต้องออกกระดาน

ข่าวให้ทนัก�าหนด ตอนนี้ครูอยากขอความเหน็ของทุกคนหน่อย ดูซวิ่าจะมี

ความคดิสร้างสรรค์อะไรดีๆ  บ้าง หรอืนกัเรยีนคนไหนตอนที่อยู่มธัยมต้น

เคยท�ากระดานข่าวหรอืเคยเรยีนวาดรูปกม็าช่วยกนัท�าได้” 

นกัเรยีนทุกคนก้มหน้า ไม่มใีครเอ่ยปากเลยสกัคน

การเรียนการสอนในตอนนั้นแม้จะมีการส่งเสริมให้นักเรียนกล้า

แสดงออก แต่กม็กัจะเป็นแค่รูปแบบมากกว่า ไม่ได้สนใจเนื้อแท้เท่าไรนกั 

ทุกคนล้วนมีอิสระเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าบรรดาครูจะดูแล

ยงัไงต่างหาก ตั้งแต่การเข้าแถวเอามอืไพล่หลงั จนถงึยกมอืมองไปทางขวา

กล่าวค�าปฏญิาณพร้อมกนั พวกเราเหมอืนถูกเลี้ยงดูอย่างเป็นอสิระ แต่ใน

ความเป็นจรงิถกูจ�ากดัให้อยูใ่นกรอบ ไม่ว่าส่วนตวัจะเล่นกนัอย่างสนกุสนาน

ยงัไง แต่พอมาอยู่ต่อหน้าครูกก็ลายเป็นลูกแกะที่เงยีบขรมึอยู่ด ี

เรื่องกระดานข่าวเช่นกนั ไม่ว่าครูจะพูดด้วยความฮกึเหมิมากขนาด

ไหน แต่นักเรียนก็ใช่ว่าจะมีการตอบสนองอะไรมากนัก ดังนั้นตอนมีการ

ประชุมห้องและชั่วโมงจริยศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่จึงล้วนแกล้งท�าเป็น

เรยีบร้อยทั้งนั้น

ในขณะที่ทั้งห้องเงยีบจนผดิปรกต ิเฉนิสวนิกย็กมอืแล้วลุกขึ้นยนื
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“ส�าหรับเรื่องนี้ ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าห้อง และเหอซาในฐานะที่

เป็นตวัแทนประชาสมัพนัธ์กต็้องมสี่วนรบัผดิชอบอย่างแน่นอน แต่ผมคดิ

ว่าทุกคนก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนี้ แม้ว่าเหอซาจะเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ 

แต่ไม่เคยท�ากระดานข่าวมาก่อน ผมคดิว่าน่าจะหาคนที่วาดรูปเก่งสกัคนมา

ช่วยเธอท�าเรื่องนี้จะดีกว่าจึงจะท�าได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ ดังนั้นผมอยาก

แนะน�าเพื่อนคนหนึ่งมาท�าหน้าที่ออกกระดานข่าวด้วยกนักบัเหอซาครบั”

โหวเจยีมองหวัหน้าห้องของตวัเองอย่างพอใจ “เธออยากแนะน�าใคร

ล่ะ”

เฉนิสวนิดูเหมอืนมั่นใจเตม็เปี่ยม พูดเสยีงดงักงัวานว่า “ฟังหุย”

ฟังหุยที่ก�าลงัก้มหน้าท�าตวัเรยีบร้อยเงยหน้าพรวด เธอนกึไม่ถงึเลย

ว่าเฉนิสวนิจะเอ่ยชื่อเธอออกมา จงึรู้สกึเหมอืนสมองหยุดท�างานไปชั่วขณะ

“แต่ก่อนฟังหุยเคยเรียนวาดรูป เธอไม่มีปัญหาเรื่องท�ากระดานข่าว

อย่างแน่นอน” เฉนิสวนิพูดต่อไป

โหวเจยีพยกัหน้า มองฟังหยุแล้วพดูว่า “ครูกพ็อจะจ�าได้ว่าเธอกรอก

ในใบสมคัรเข้าเรยีนว่าเคยเรยีนศลิปะมาใช่ไหม”

ฟังหุยลุกขึ้นยืน นักเรียนทั้งห้องหันมองเธอ เธอไม่ถูกจ้องแบบนี้ 

มานานมากแล้ว ความรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งท�าให้เธอกระวนกระวายใจมาก  

หน้าแดงไปถงึหูอย่างไม่รู้ตวั

เธอพูดเบาๆ ว่า “หนูเคยเรยีนมา...แต่ว่า...แต่ว่า...”

“ถ้าอย่างนั้นกระดานข่าวของสปัดาห์หน้ากใ็ห้เธอกบัเหอซาท�าด้วยกนั

กแ็ล้วกนั นกัเรยีนคนอื่นไม่มคีวามเหน็แล้วหรอื” โหวเจยีถาม

“ไม่มคีรบั ไม่มคีรบั” จ้าวเย่ตั้งใจพูดเสยีงดงั

ฟังหุยหนัไปถลงึตามองเขาทหีนึ่งอย่างเคอืงๆ แล้วกวาดสายตาไปที่

เฉนิสวนิ แต่สหีน้าของเขากลบัเรยีบเฉย
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หลงัจากเลกิเรยีน ฟังหุยเดนิไปหน้าโต๊ะของเฉนิสวนิ นี่เป็นครั้ง
แรกที่เธอพูดกบัเฉนิสวนิซึ่งๆ หน้า ทว่ายงัคงก้มหน้าลงเช่นเคย

“ท�าไมให้ฉนัท�ากระดานข่าวล่ะ ฉนั...”

“กนิข้าวครั้งที่แล้วได้ยนิเสยีวฉ่าวบอกว่าเธอเคยเรยีนวาดรูป และยงั

ได้รบัรางวลัที่สองของเขตด้วยไม่ใช่หรอื” เฉนิสวนิพูดตดับท

“แต่ฉันไม่เคยวาดกระดานข่าว...” ฟังหุยคิดไม่ถึงว่าเขาจะจ�าเรื่อง

แบบนี้ได้ คุยเล่นครั้งที่แล้วกแ็ค่คุยเล่นข�าๆ ผ่านๆ ไปเท่านั้น

“ง่ายนดิเดยีว แค่วาดรปูเป็นกพ็อ เธอด.ู..ครั้งที่แล้วเหอซาวาดต้นไม้

ต้นนั้น ดูไม่ออกจนนกึว่าเป็นต้นขึ้นฉ่ายเสยีอกี”

เฉินสวินพยายามมองไปที่ดวงตาของเธอ ทว่าเห็นแต่ผมหน้าม้า

เท่านั้น ดวงตาของเธอเปล่งประกายวาววบัอยูด้่านล่าง ชวนให้นกึอยากเอื้อม

ไปจบัผมของเธอทดัหูให้

“แต่ว่า...”

“ไม่เป็นไร ถึงตอนนั้นฉันจะช่วยเธอเอง” เฉียวหรานหอบสมุด

การบ้านตั้งหนึ่งเดนิเข้ามาแล้วพูดว่า “ฉนัวาดรูปไม่เป็น แต่ถ้าระบายสหีรอื

เขยีนอกัษรฉนัพอท�าได้”

ฟังหยุมองเขาอย่างซาบซึ้ง พยกัหน้าแล้วเดนิกลบัที่นั่งไปอย่างเงยีบๆ 

ณ เวลานั้น เฉนิสวนิกเ็หน็ดวงตาของเธอในที่สุด ทว่าเจ้าของแววตา

อบอุ่นนั้นกลบัไม่ได้มองมาที่เขา

เฉนิสวนิจงใจท�าแบบนี้ เพราะจู่ๆ เขากพ็บว่าเมื่ออยูต่่อหน้าผูห้ญงิ
คนนี้ เขาล้าหลงัเพื่อนทั้งสองคนไปแล้วก้าวหนึ่ง

อย่างเช่นตอนกนิข้าว จ้าวเย่พูดว่าชอบกนิมนัฝรั่ง แล้วทุกครั้งที่ใน

กล่องมีมันฝรั่ง ฟังหุยก็จะแบ่งกับข้าวของตัวเองให้เขานิดหน่อย แต่ครั้น

เฉินสวินพูดว่าตัวเขาชอบกินผักกาดขาว ฟังหุยกลับไม่เคยแบ่งให้เขาเลย

แม้แต่ครั้งเดยีว
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และยงัมอีกี ฟังหยุมกีารบ้านข้อไหนที่ท�าไม่เป็นกม็กัจะถามเฉยีวหราน

เสมอ ทั้งที่จรงิๆ แล้วเขาเก่งวชิาฟิสกิส์กว่าเฉยีวหรานมาก แต่ฟังหุยกลบั

ไม่เคยมาถามเขาเลย แม้ว่าทั้งคูจ่ะนั่งคดิอยูน่านกย็งัหาค�าตอบไม่ได้ จนเขา

ต้องไปอธบิายให้ฟังด้วยตวัเอง แต่กเ็หมอืนกบัเขาอธบิายให้เฉยีวหรานฟัง 

แล้วเฉยีวหรานจงึค่อยไปอธบิายให้ฟังหุยอกีต่อหนึ่ง

ที่เกินไปกว่านั้นก็คือ มีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นช่วงพักก่อนที่จะสอบภาษา

องักฤษ ฟังหุยกบัเฉยีวหรานคุยเล่นกนัว่า

‘ข้อสอบจะออกแบบไหนกนั ยากหรอืเปล่ากไ็ม่รู้’ 

เฉนิสวนิเดนิผ่านมาพอด ีกเ็ลยหยุดฝีเท้าแล้วพูดว่า ‘เมื่อกี้ห้องสอง

สอบเสรจ็แล้ว ยากมาก ข้อสอบมสีองแผ่นหน้าหลงัรวมสี่หน้า ท�าสองคาบ

กไ็ม่เสรจ็!’ 

เขาพูดกบัฟังหุย แต่เธอกลบัหนัหลงัไปอกีทาง เหลอืแต่เฉยีวหราน 

ที่ถอนใจพร้อมกับคร�่าครวญ สักพักเธอก็หันกลับมา เฉินสวินนึกว่าเธอ 

อยากจะพูดอะไรหน่อย ใครจะไปรู้ว่าเธอจะหยิบสมุดออกมาเล่มหนึ่งแล้ว

ยื่นให้เฉยีวหรานพร้อมกบัพูดว่า

‘นี่เป็นการบ้านของวนันี้ เลกิเรยีนแล้วอย่าลมืคนืให้ฉนัด้วย’ 

จากนั้นกห็นักลบัไป โดยที่ไม่สนใจเขาเลย

ความรู้สึกอึดอัดที่ถูกมองข้ามแบบนั้น มันเกินขีดจ�ากัดที่เขาเจอมา

ตั้งแต่เดก็จนโต...ด้วยเหตนุี้เขาจงึตดัสนิใจว่าไม่ว่ายงัไงกต้็องท�าให้ฟังหยุคยุ

กบัเขาตรงๆ สกัครั้งให้ได้

ความจริงตอนนั้นที่เฉินสวินท�าแบบนั้นก็เพียงเพราะรับไม่ได้ที่ 
ฟังหุยไม่เหน็เขาอยู่ในสายตา ไม่ได้มอีะไรมากไปกว่านั้น

ผมรู้สกึเข้าใจเขามาก ตอนนั้นพวกเรายงัเดก็ แค่มคีวามคดิชั่ววูบก็

สามารถท�าอะไรกไ็ด้ และยงัท�าสิ่งที่ชอบ สิ่งที่เกลยีด สิ่งที่ไม่ยอมรบั...ได้

ตามอ�าเภอใจ อกีทั้งยงัท�าไปโดยไม่คดิถงึว่าวนัหลงัจะเกดิการเปลี่ยนแปลง
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อะไรบ้าง 

บางทอีาจมคีนพูดว่านี่คอืการเอาแต่ใจและเหน็แก่ตวั แต่ผมรู้สกึว่า

พวกเราที่ปัจจบุนัได้โตขึ้นแล้ว พวกเราที่เรยีนรูส้ิ่งต่างๆ และเจนโลกมากขึ้น 

พวกเราที่ท�างานอยู่ในสงัคมตามซอกมุมต่างๆ อย่างเงยีบๆ ไม่รู้สกึเสยีใจที่

เคยใช้ค�าว่าอ่อนต่อโลกตคีวามค�าว่าวยัรุ่นของตวัเอง

อย่างเช่นเฉินสวิน...การตัดสินใจของเขาในตอนนั้น ผมคิดว่าเขา 

ไม่เคยรู้สกึเสยีใจในภายหลงัอย่างแน่นอน



“เธอเกลียดเขาเหรอ” ฟังถึงตรงนี้ผมก็ถามขึ้นอย่างทนไม่ไหว 
“หรอืว่าชอบเขา กเ็ลยพยายามหลกีเลี่ยง”

ฟังหุยส่ายหน้า เธอใช้นิ้วมอืลูบไล้ลายหมนี้อยบนแก้วของฮวนฮวน

เบาๆ เสยีงเลบ็ที่กรดีบนแก้วกระเบื้องท่ามกลางเสยีงพดูที่นุม่ลงกว่าเดมิของ

เธอคล้ายท่วงท�านองของเรื่องราวในอดตียามเมื่อร�าลกึถงึ

“ไม่ใช่ชอบและกไ็ม่ใช่เกลยีด เธอรู้ไหม มคีนประเภทหนึ่ง ที่ในตวั

จะเปล่งประกายรศัมอีอกมา ภายใต้รศัมทีี่เปล่งประกายนี้ ท�าให้เธอรู้สกึได้

ถงึความอบอุน่และเบาสบาย แต่ถ้าอยูใ่กล้เกนิไปกจ็ะรู้สกึตาพร่า อกีทั้งเมื่อ

ยนือยูข้่างๆ ท�าให้ฉนัรูส้กึว่าตวัเองยิ่งมดืมนเข้าไปใหญ่ ดงันั้นฉนักเ็ลยชอบ

เฉยีวหรานมากกว่าเฉนิสวนิที่เจดิจ้าแบบนั้น”

ผมไม่ได้พูดอะไร ยงัคงตั้งใจฟังต่อไป ครั้นแล้วผมกค็ดิว่าตอนอายุ

เท่านั้น ความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้สามารถมาหกัล้างกนัได้ทั้งหมด

ไหม ความคดิที่ยงัไม่สุกงอมถูกน�าไปใช้เพื่อให้สอดคล้องกบัตรรกะในการ

ใช้ชีวิต ดังนั้นเฉินสวินที่เปล่งประกายและฟังหุยที่มืดมน สามารถเกิด

4
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ปฏกิริยิาทางเคมทีี่เข้ากนัจนท�าให้ตกตะกอนหรอืกลายเป็นอากาศธาตไุด้ไหม

ว่ากนัตามจรงิแล้ว ช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น เพยีงเพราะว่ายงัเดก็เกนิไป

เท่านั้น

กระดานข่าวของเทศกาลไหว้พระจนัทร์ท�าอยู่ถงึสามวนัเตม็ๆ 
วันแรก เหอซา เฉินสวิน เฉียวหราน และเสียวฉ่าวล้วนมาช่วย  

จ้าวเย่ก็ถือโอกาสหาข้ออ้างไม่ไปซ้อมด้วย เขาไม่มีความรู้เรื่องการวาดรูป

แม้แต่นดิเดยีว มาหยบินูน่จบันี่ เล่นโน่นเล่นนี่ อยากรู้อยากเหน็ไปหมด ไม่

ท�าสหีกักเ็หยยีบกระดาษวาดรูปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ช่วยอะไรไม่ได้เลย ทั้ง

ยงัท�าให้ยุ่งยิ่งกว่าเดมิ

เมื่อฟังหุยกอบสชีอล์กที่จ้าวเย่ไม่ระวงัเหยยีบจนหกัขึ้นมา จงึฝืนยิ้ม

อย่างเสยีมไิด้พร้อมกบัถาม “ท�าไมถงึไม่ไปซ้อมล่ะ เหน็บอกว่ามเีดก็ผู้หญงิ

เยอะแยะมายนืดูไม่ใช่เหรอ”

จ้าวเย่ผายมอืออกพร้อมกบัพดูว่า “เดก็ผูห้ญงิพวกนั้นยงัเดก็เกนิไป 

หน้าตาก็หมวยเสียไม่มีละ ไม่น่าสนใจ ในทีมเราพูดกันทั้งนั้นว่านักเรียน

หญงิโรงเรยีนฟู่จงเราหนัหน้ามาท ีนกัเรยีนชายฟู่จงต้องกระโดดตกึกนัเลย

ทเีดยีว ถ้าหนัมาครั้งที่สอง ตะวนัออกกลางถงึกบัไม่ผลติน�้ามนั ถ้าหนัมา

ครั้งที่สาม ดาวหางฮลัเลย์พุ่งชนโลก พอหนัมา...”

“นี่ นายหมายความว่ายงัไง” เสยีวฉ่าวสะบดัพู่กนัในมอื “พวกเราก็

เป็นนกัเรยีนหญงิของโรงเรยีนฟู่จง ไม่ดตีรงไหนล่ะ”

“โธ่ ไนกี้ของฉนั” จ้าวเย่มองรอยหยดน�้าบนเสื้อกั๊กด้วยสหีนา้ที่ไมไ่ด้

รบัความเป็นธรรม

เฉยีวหรานถอืโอกาสดงึเขาไปและพดูว่า “รบีไปล้างที่ห้องน�้าส ิเผื่อว่า

พู่กนัของเสยีวฉ่าวล้างน�้าไม่สะอาด แล้วจะทิ้งรอยเอาไว้ได้ หรอืว่าจะให้ฉนั

ช่วยสะบดัอกีรอบ”

จ้าวเย่รบีวิ่งออกไปอย่างเรว็ ฟังหุยจงึถอนใจอย่างโล่งอกในที่สุด 
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ดูเหมอืนเฉนิสวนิจะมองออกว่าเธอหมดความอดทน จงึพูดว่า “เธอ

ตั้งใจวาดของเธอไป เดี๋ยวฉันจะไปขวางที่หน้าประตู ไม่ให้เขาเข้ามาอีก 

เดด็ขาด ถ้าเขามาก่อกวนอกี ฉนัจะตะโกนชื่อของเขาให้ดงัไปถงึสนามฝึก

ใต้ตกึ ครูฝึกของเขากอ็ยู่ข้างล่างด้วย เขากลวัครูฝึกที่สุด ไม่กล้ามาวุ่นวาย

อกีแน่นอน”

ฟังหุยก้มหน้ายิ้ม เกบ็ของแล้วเริ่มลงมอือกีครั้ง เธอตั้งใจอย่างมาก 

น�าสีที่ยังใช้ได้มาจากบ้านและหยิบพู่กันวาดภาพมาด้วยทั้งหมด ใช้ดินสอ

ร่างแบบลงบนกระดาษก่อน จากนั้นจงึวาดของจรงิลงไป แม้แต่น�้าที่ใช้ล้าง

พู่กนักต็้องไปเปลี่ยนทุกครั้ง เพราะกลวัว่าสจีะเลอะตดิ

แต่ด้วยเพราะความวุน่วายของจ้าวเย่ รวมถงึเสยีวฉ่าวกบัเหอซากค็ยุ

เล่นหวัเราะกนัอยูข้่างนอก อกีทั้งเฉนิสวนิกบัเฉยีวหรานกม็กัจะปรกึษาเรื่อง

จดังานเลี้ยงฉลองวนัไหว้พระจนัทร์อยู่เสมอ แม้ว่าจะมคีนไม่น้อย แต่ไม่มี

แม้แต่คนเดียวที่ช่วยเธอได้อย่างแท้จริง ดังนั้นวันแรกจึงท�าได้แค่ร่างภาพ

เท่านั้น 

สถานการณ์ของวนัที่สองกพ็อกนักบัวนัแรกคอืจ�าต้องทนร�าคาญ 

จนกระทั่งถึงวันที่สาม จ้าวเย่กับเสียวฉ่าวก็วางมือ ไม่มาในที่สุด 

เฉยีวหรานเป็นหวดั ฟังหุยจงึยนืกรานให้กลบับ้านไป ส่วนเหอซามธีุระ อยู่

ไดถ้งึหกโมงเยน็กต้็องไปแล้ว สุดท้ายจงึเหลอืเฉนิสวนิกบัฟังหยุแค่สองคน

ปลายฤดใูบไม้ร่วงท้องฟ้ามดืเรว็ เฉนิสวนิเปิดไฟในห้องเรยีนทกุดวง 

ท่ามกลางแสงสว่างของหลอดไฟ ฟังหุยหมอบอยู่หน้าโต๊ะนักเรียนวาดรูป

อย่างขะมักเขม้น บนกระดาษวาดรูปสะท้อนเงาร่างเล็กๆ บริเวณโรงเรียน

เงียบสงัด ในห้องเรียนมีแค่เสียงของปลายปากกาและยางลบที่เสียดสีกับ

กระดาษเท่านั้น 

เฉนิสวนินั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างหนึ่ง มองฟังหุยวาดนั่นระบายนี่อยู่อย่าง

เงยีบๆ 

บางทอีาจเพราะยงัไม่รูจ้กักนัดนีกั เขาจงึนั่งสงัเกตอริยิาบถของฟังหยุ 
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มากเป็นพเิศษ เช่นเธอใช้หลงัมอืปัดผมไปหลงัหู ใช้นิ้วก้อยปัดขี้ยางลบทิ้ง

เบาๆ และเธอหลบตาก้มหน้าเล็กน้อยตอนพูด...เฉินสวินชอบมองท่าทาง

แบบนี้ของเธอมาก แม้ว่าเธอจะรวบผมหางม้าเหมอืนเสยีวฉ่าว ท�าแก้มป่อง

เป่าขี้ยางลบทิ้ง วาดรูปพลางคุยเล่นด้วยหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มซึ่งดูน่ารักมาก 

แต่เขาชอบความสวยเรยีบๆ ไม่เหมอืนใครแบบนี้ของฟังหุยมากกว่า

“นายดหูน่อยสว่ิาตวัหนงัสอืเอยีงไหม” ฟังหยุเงยหน้าขึ้น จงึประสาน

สายตากบัเฉนิสวนิพอด ีเธอหน้าแดง รบีหลบตาทนัที

เฉินสวินเดินเข้ามามองๆ แล้วพูดว่า “ไม่เอียง ไม่เอียงเลยสักนิด  

ตวัหนงัสอืสวยจรงิๆ ท�าไมไม่เหมอืนตอนปรกตทิี่เธอเขยีนเลยล่ะ”

“อืม เป็นตัวหนังสือพู่กันจีนน่ะ ที่จริงฉันเขียนไม่สวยหรอก ต้อง 

พ่อฉนัสเิขยีนสวยมาก ฉนัเรยีนมาจากท่านน่ะ”

“สวยมากทเีดยีว พ่อเธอกว็าดรูปเหมอืนกนัหรอื”

“ไม่ ท่านวาดแบบ” ฟังหุยหยบิไม้บรรทดัขึ้นมาเทยีบดู “ที่เหลอืกแ็ค่

ลบร่างดินสอทิ้งก็ใช้ได้แล้วละ อันนี้ฉันท�าเองได้ นายรีบกลับบ้านเถอะ  

ให้นายช่วยมาตั้งสามวนัแล้ว”

“ไม่เป็นไร ฉนัไม่รบี รอเธอกลบัด้วยกนั” เฉนิสวนิรบีพูด “ที่จรงิเธอ

วาดกระดานข่าวได้ต้องเรียกว่าเป็นฝ่ายช่วยฉันต่างหาก ไม่อย่างนั้นฉันก็ 

ไม่รู้จรงิๆ ว่าจะไปรายงานครูโหวว่ายงัไง”

“ถ้าอย่างนั้นกข็อบคุณนะ” ฟังหุยพูดพลางยิ้ม

เฉินสวินเป็นคนมีอารมณ์สุนทรีย์ ทุกวันเขาต้องถือเครื่องเล่นเพลง

ตดิตวัมาด้วย เขาถอดหูฟังออกแล้วเพิ่มความดงัของเสยีงจนสุด เมื่อเสยีง

เพลงดังออกมาจากเครื่องเล่นเล็กๆ ที่คุณภาพไม่ค่อยดี ผลคือเกิดเสียง

เพลงกระท่อนกระแท่นดงัตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรยีน 

“อยากบอกว่าฉนัรกัเธอจรงิๆ อยากเอ่ยค�าว่าขอโทษ เธอร้องไห้พร้อม

กับบอกว่าความรักมันจบลงแล้ว ยากที่จะไปต่อ ยากที่จะไปต่อ...ผู้หญิง

แบบเธอคนนี้ท�าให้ฉนัรกัและท�าให้ฉนัเป็นทกุข์ ท�าให้ฉนัยอมท�าเพื่อเธอและ
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ยอมทุ่มเททุกอย่าง...”

เฉนิสวนิกบัฟังหุยฮมัเพลงไปพลางท�ากระดานข่าวจนเสรจ็ พวกเขา

ยนือยูบ่นม้านั่ง ต่างคนต่างช่วยกนัดงึมมุหนึ่งของกระดาษวาดรปูเอาไว้ ช่วง

เวลาที่แปะกระดาษบนผนงั ทั้งสองต่างมองหน้ากนัแล้วกย็ิ้ม

เมื่อเดนิออกมาจากอาคารเรยีน พวกเขาดใีจที่ร้านคา้ยงัไม่ปิด จงึซื้อ

แฮมเบอร์เกอร์กับชาด�าเย็นแล้วไปนั่งบนเครื่องเล่นราวโหนคู่ข้างสนาม 

กนิมื้อเยน็ที่แสนเรยีบง่าย แสงจนัทร์สาดส่องทะลชุ่องว่างระหว่างใบไม้สลบั

สีทอดลงมาบนตัวพวกเขา และอาจเป็นเพราะฟ้ามืดแล้ว ดังนั้นแสงที่ 

เจดิจ้าในตวัเฉนิสวนิอย่างที่ฟังหุยบอกนั้นกอ็่อนลงเช่นกนั ท�าให้เธอนั่งอยู่

ข้างเขาได้อย่างสบายใจ

“ขอบคุณนะ” ฟังหุยพูดในขณะที่โยกขา

“ไม่ต้องเกรงใจ ว่ากนัจรงิๆ แล้วเธอต่างหากที่ช่วยฉนั” เฉนิสวนิพูด

ด้วยรอยยิ้ม “เธอวาดได้เยี่ยมจรงิๆ ครั้งนี้ห้องเราต้องได้ที่หนึ่งแน่นอน”

“กไ็ม่แน่หรอก ความสามารถของฉนัมจี�ากดั ท�าได้แค่เท่านี้”

“ฟังหุย” จู่ๆ เฉนิสวนิกพ็ูดขึ้นอย่างจรงิจงั “ฉนัรู้สกึดมีาก จรงิๆ นะ 

ดมีาก”

ไม่ว่าจะเป็นค�าชมแบบไหน ใครๆ กช็อบฟังทั้งนั้น ดงันั้นในสายตา

ของเฉินสวินแล้ว เขารู้สึกว่าฟังหุยยอมรับเขาแล้วในที่สุด แม้เธอจะเพียง

แค่ยิ้มน้อยๆ ออกมา แต่มนักเ็ป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่แสนงดงาม

ช่วงตรงนี้ฟังหุยเล่าละเอยีดมาก เธอสวมเสื้อคลมุสแีดง เฉนิสวนิ
สวมสีขาว ในถุงปากกาลายการ์ตูนหนูน้อยหัวแตงโมทาโร่ใส่พู่กันสียี่ห้อ 

องิสง เครื่องเล่นเพลงยี่ห้อไอวาเล่นเพลง “ปล่อยฉนัรกัปล่อยฉนัทุกข์” ของ

โจวฮว่าเจี้ยน แฮมเบอร์เกอร์ไก่ชิ้นละ 3.5 หยวน น�้าชาด�าเยน็เหมอืนกนั 

พระจันทร์ที่เกือบจะเต็มดวง ต้นไม้ในโรงเรียนคือต้นฉัตรจีน ราวโหนคู่ 

ท�าจากเสาทองเหลอืง สามารถเล่นยกตวัขึ้นลงได้...
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ช่วงเวลาเหล่านั้นผ่านเลยไปหลายปี ผมฟังเธอหรี่ตาเล่าเรื่องราวใน

อดีตแล้วจู่ๆ ก็รู้สึกอยากร้องไห้ขึ้นมา พูดให้ไพเราะก็คือผมเห็นภาพแห่ง

ความสขุ และได้กลิ่นอายแห่งความเศร้าโศกเสยีใจ พดูอย่างหยาบคายกค็อื

ท่าทางของฟังหุยที่เหมอืนเคลิ้มไปไกลนั่น ท�าให้ฮอร์โมนต่อมหมวกไตของ

ผมถูกขบัออกมา

ผมรู้สกึสงสารเธออยู่บ้าง คดิอยากกุมมอืเธอเอาไว้ ไม่ใช่เพราะผม

จิตใจชั่วช้าเกิดความคิดลามกสกปรกเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้หญิงที่ก�าลังจิตใจ

อ่อนแอ แต่เป็นเพราะผมพบว่ามอืของเธอก�าลงัสั่นระรกิ...



เหมอืนฟ้ามตีา ในการประกวดกระดานข่าว ห้องหนึ่งแย่งชงิที่หนึ่ง
มาได้

เมื่อผลถูกประกาศออกไป ครปูระจ�าชั้นจนถงึระดบัผูอ้�านวยการ รวม

ถงึเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรยีน ไม่ว่าใครเมื่อเหน็ฟังหุยกจ็ะยิ้มแฉ่ง ยิ้มจนเหน็แต่

ฟัน มองไม่เหน็ลูกตา

ฟังหุยตกอยู่ท่ามกลางความชื่นชมอยู่หลายวนั จงึเริ่มปรบัตวัเข้ากบั

รอยยิ้มของทุกคนอย่างช้าๆ ตอนเช้าขี่จกัรยานเข้ามา เมื่อเจอกบัเพื่อนๆ ก็

ไม่ก้มหน้าหลบอกีต่อไป ทว่าเงยหน้าส่งเสยีงทกัทายว่าอรุณสวสัดิ์แทน

คนที่ดใีจที่สดุที่เหน็เธอเป็นแบบนี้กค็อืเฉนิสวนิ เพราะในฐานะเพื่อน

คนหนึ่ง ฟังหุยกย็ิ้มให้เขาด้วยเช่นกนั 

ปีนั้นโรงเรียนฟู่จงเริ่มปฏิรูปบุคลากรครูอย่างเป็นทางการ จึงรับ
ครูที่มีประวัติการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปจากโรงเรียนฝึกหัดครูชื่อดัง

ต่างๆ จ�านวนไม่น้อย และผูอ้�านวยการขี้จุข๊องโรงเรยีนกเ็รยีกประชมุครแูละ

5
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นกัเรยีนทั้งหมด เขากล่าวในที่ประชุมด้วยค�าพูดที่ฮกึเหมิว่า...โรงเรยีนฟู่จง

จะเป็นศูนย์รวมของบุคลากรระดบัหวักะททิี่สร้างชื่อเสยีงกกึก้องเกรยีงไกร 

บรรดานกัเรยีนก้มหน้า แอบข�ากนัแล้วพดูว่า...โรงเรยีนของเรากจ็ะเป็นแหล่ง

รวมภาษาท้องถิ่นที่ดงักกึก้องเกรยีงไกรด้วย 

ในเวลานั้นภาษาจีนกลางยังไม่ใช่วิชาบังคับที่ครูต้องพูดได้ แม้จะมี

การทดสอบทางด้านนี้อยู่บ้าง แต่แค่พอพูดได้กผ็่านการทดสอบแล้ว ด้วย

เหตนุี้ทกุครั้งที่เป็นเวลาเรยีน หากเดนิผ่านทางเดนิของอาคารที่เงยีบๆ กม็กั

จะได้ยนิเสยีงที่เตม็ไปด้วยความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละท้องถิ่น 

มีอยู่วันหนึ่งเรียนวิชาเคมี ซึ่งมีครูหลิวเป็นผู้สอน ท่านก็เริ่มสร้าง

ความบนัเทงิให้แก่ทั้งห้องอกีครั้ง 

“อนันี้นะ...ทกุคนเปิดหนงัสอืวชิาเคมไีปที่หน้ายี่สบิเจด็...อนันี้นะ...ข้อ

ที่สอง...อนันี้นะ...โซเดยีมคลอไรด์...” (ครูพูดส�าเนยีงท้องถิ่น)

จ้าวเย่ก้มหน้าแอบหวัเราะจนตวังอ หนัไปถามเฉนิสวนิ “นี่ จดไว้ส ิ

กี่ครั้งแล้ว”

เฉนิสวนิขดีเครื่องหมายอกีสามขดีลงในสมุด เขานบัดูคร่าวๆ แล้ว

บอก “ยี่สบิแปดครั้งแล้ว”

จ้าวเย่มองนาฬิกา แล้วยิ่งหวัเราะหนกักว่าเดมิ

“สุดยอด สถติใิหม่ เข้าเรยีนหกนาท ีพูด ‘อนันี้นะ’ ไปแล้วยี่สบิแปด

ครั้ง” 

“หยุดหัวเราะได้แล้ว ครูหลิวมองนายอยู่นะ” เฉียวหรานเตือนเขา

เบาๆ 

“นักเรียนตรงนั้น อันนี้นะ รักษาวินัยในห้องเรียนด้วย” (ส�าเนียง 

ท้องถิ่น) ครูหลวิพูดพร้อมกบัขมวดคิ้ว

จ้าวเย่รบีก้มหน้า หนักลบัมาแล้วแกล้งท�าเป็นดูหนงัสอื 

“อนันี้นะ โซเดยีมคลอไรด์ อนันี้นะ...”

จ้าวเย่กลั้นไม่อยู่จริงๆ จึงหัวเราะออกมาอีกครั้ง ครั้งนี้ยั่วโมโหครู
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หลวิเข้าให้แล้ว เขาเดนิมาแถวสุดท้ายอย่างรวดเรว็แล้วพูดด้วยความโมโห 

“นกัเรยีนคนนี้ยนืขึ้น เธอเป็นอะไร ข้อนี้เธอท�าเป็นหรอื ถ้าอย่างนั้น

เธออธบิาย”

ครูหลวิยดัแบบฝึกหดัให้จ้าวเย่ มองเขาด้วยความโมโห

ทกุคนหนัไปมองเขา จ้าวเย่หน้าแดงอยู่นานถงึได้เงยหน้าขึ้น ใบหนา้

เจี๋ยมเจี้ยมเหมือนเด็กประถมที่ท�าไม่ได้ จากนั้นเด็กประถมตัวโตคนนี้ก ็

เอ่ยปาก

“อนันี้นะ...ครู ผมท�าไม่เป็น”

แล้วทั้งห้องกร็ะเบดิหวัเราะดงัลั่น...

ผลสุดท้ายของเรื่องนี้กค็อื ครหูลวิลากจ้าวเย่ไปที่ห้องพกัครทูนัท ี
เขาถูกครูแต่ละท่านอบรมชุดใหญ่ ต่อให้เขียนรายงานแปดร้อยตัวอักษรก็

ไม่พอที่จะท�าให้บรรดาครูคลายความโกรธลงได้ พวกเขาสั่งให้จ้าวเย่เขียน

รายงานถึงหนึ่งพันห้าร้อยตัวอักษรเพื่อให้ส�านึกความผิดที่ตัวเองท�าไว้ อีก

ทั้งไม่อนุญาตให้ลบหรือแก้ไข สุดท้ายยังต้องให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับทราบ

ด้วย

ผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ ไฟแห่งความคกึคะนองของจ้าวเย่กถ็ูกราดจน

ดบั เขานั่งแกร่วไม่มแีก่จติแก่ใจจะท�าอะไรตลอดทั้งบ่าย แม้หลงัเลกิเรยีน

กย็งัปฏเิสธที่จะเข้าร่วมแข่งบอลกบัห้องห้าอกีด้วย

เฉยีวหรานดงึเขามาแล้วพูดว่า “ไปเถอะ ทุกคนคอยอยู่ นายไม่ไป

แล้วใครจะท�าหน้าที่รกัษาประตูล่ะ”

จ้าวเย่เกบ็กระเป๋าไม่พูดไม่จา เสรจ็แล้วจงึบอก “ไม่ไป ฉนัยงัต้อง

เขยีนรายงานอกีนะ ให้โจวเสี่ยวเหวนิไปแทนฉนักแ็ล้วกนั”

“โจวเสี่ยวเหวนิสูงแค่เอวนายนะ อย่าพดูเลน่ไปหนอ่ยเลย” เฉนิสวนิ

กม็าโน้มน้าวเขาด้วย “กว่าจะเขยีนเสรจ็ไม่ใช่ง่าย นายกเ็อาที่นายเคยเขยีน

แต่ก่อนมารวมๆ กนัส ิพนัห้าร้อยตวักส็บายอยู่แล้ว”
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“ไม่ได้ ต้องให้ผู้ปกครองเซน็ชื่อด้วย ถ้าพ่อฉนัรู้เรื่องนี้เข้าละกต็้อง

โดนเฆี่ยนแน่ๆ ฉนัต้องเกบ็แรงเอาไว้”

เฉินสวินนึกอะไรขึ้นมาได้ “ฉันจะหาคนช่วยนายเซ็นชื่อ นายจะได้

สบายใจแล้วไปกบัพวกเราดไีหม”

“อย่าล้อเล่นน่ะ จะให้พ่อนายเซน็ให้ฉนัเหรอ”

“ไม่ใช่ นายรอฉนัเดี๋ยวนะ” เฉนิสวนิหมุนตวัวิ่งออกไป

ตอนนั้นครูกบัผู้ปกครองตดิต่อกนัไม่สะดวกเหมอืนปัจจุบนั ดงันั้น

วิธีที่พวกครูชอบใช้ที่สุดก็คือการเซ็นชื่อ ไม่ว่าจะเป็นใบคะแนนสอบเอย  

ใบตอบรบัเอย หรอืว่าใบรายงาน ล้วนใช้วธิเีซน็ชื่อด้วยกนัทั้งนั้น ความหมาย

ก็คือไม่ว่าจะเป็นผลการเรียน การจ่ายเงิน หรือความประพฤติของเด็ก  

ผูป้กครองจะต้องรบัรูท้ั้งหมด แต่กเ็ป็นธรรมดาที่นกัเรยีนมกัมหีลายเรื่องที่

ไม่อยากให้ผู้ปกครองรู้ โดยเฉพาะเดก็ที่มผีลการเรยีนไม่ด ี ใครจะกล้าน�า

ข้อสอบที่เตม็ไปด้วยสแีดงไปให้ผู้ปกครองดูล่ะ เหมอืนที่สุภาษติกล่าวไว้ว่า

ไม่ได้ด้วยเล่ห์กต้็องเอาด้วยกล มคีวามต้องการกย่็อมมตีลาด ดงันั้นทุกห้อง

กจ็ะมนีกัเรยีนที่เลยีนแบบลายเซน็ผูป้กครองอยูค่นหรอืสองคน ลายมอือาจ

ไม่เหมอืนเป๊ะ แต่ตามปรกตกิไ็ม่มคีรูคนไหนมานั่งเทยีบตวัหนงัสอืทลีะตวั

อยู่แล้ว

เพื่อนในห้องของพวกเขา คนที่มฝีีมอืท�าเรื่องนี้กค็อืเหมนิหลงิฉ่าว 

เมื่อเฉนิสวนิเจอเสยีวฉ่าวตรงบนัไดตกึ เธอก�าลงัเดนิตามฟังหยุลงมา 

เฉนิสวนิขวางเธอเอาไว้แล้วพูดว่า “อย่าเพิ่งกลบับ้าน ช่วยอะไรก่อน”

เสยีวฉ่าวมองเขาแล้วถามว่า “เรื่องอะไรเหรอ”

“วันนี้ไม่ใช่จ้าวเย่รับผิดแทนทุกคนเหรอ เขาต้องถูกท�าโทษให้เขียน

รายงาน เธอช่วยเซน็ชื่อให้เขาได้ไหม”

“ไม่ได้ เธอก็เห็นว่าครูโหวเขาโมโหแค่ไหน ถ้าถูกครูจับได้ว่าปลอม

ลายเซน็ละก ็ฉนัไม่ต้องโดนเขยีนรายงานด้วยหรอกเหรอ”

“โธ่ ไม่มอีะไรหรอก เธอเซน็เหมอืนจะตาย ครูดูไม่ออกแน่นอน ถ้า



จิ่ ว เ ย่ ห ุย  l  63

ถูกจบัได้พวกเราจะไม่บอกเดด็ขาดว่าเธอเป็นคนเซน็ ตใีห้ตายกไ็ม่พูด”

เสยีวฉ่าวหวัเราะออกมา เฉนิสวนิเหน็ว่าเข้าทางจงึรบีพดูต่อ “ขอร้อง

ละ เรว็หน่อยเถอะ สกัพกัต้องไปเตะบอลกบัห้องห้าอกี ถ้าเรื่องนี้ไม่ส�าเรจ็ 

จ้าวเย่กไ็ม่ไปเตะบอลด้วย”

“เตะบอล ถ้าอย่างนั้นฉนัไปด้วย” เสยีวฉ่าวพูดอย่างดใีจ

“ไม่มปัีญหา เดี๋ยวให้จ้าวเย่เลี้ยงแมก็นั่มเธอด้วย” เฉนิสวนิรบีดงึเธอ

ไป เดนิไปสองก้าวกเ็หมอืนนกึอะไรขึ้นมาได้ หนักลบัมาพูดว่า “ฟังหุย ไป

ด้วยกนัเถอะ” 

ฟังหุยส่ายหน้า “พวกเธอไปเถอะ วนันี้ฉนัไม่ได้ขี่รถมา”

“ไม่เป็นไร เดี๋ยวฉนัไปส่ง”

เฉนิสวนิมองเธอพลางยิ้มสดใส

ตอนนั้นระหว่างห้องมกัจะเตะบอล เล่นบาสเกตบอลด้วยกนับ่อยๆ 

โรงเรยีนไม่มสีนามฟุตบอลที่เป็นมาตรฐาน ฐานที่มั่นของพวกเขากค็อืหลงั

ก�าแพงของประตูตงฮวา คนน้อยรถน้อยจึงมีที่กว้าง ที่นั่นไม่มีอุปกรณ์

อ�านวยความสะดวกอะไร จึงน�ากระเป๋าหนังสือมาตั้งเป็นประตูทั้งสองฝั่ง  

หาเชอืกมาวางเป็นขอบสนาม วางก้อนหนิสองก้อนแทนธงมุมสนาม แค่นี้ก็

เล่นกนัอย่างสนุกสนานมากแล้ว

วนันั้นเฉนิสวนิเล่นได้ดมีาก พอลงสนามกย็งิประตฝู่ายตรงข้ามเข้าไป

สองประตู เขาเลยีนแบบท่าทางของ อลนั เชยีเรอร์ ที่ยกมอืขึ้นสูงๆ แล้ว

หมนุแขนสองรอบตอนที่เตะเข้า ขณะก�าลงัดใีจอยูน่ั้นกเ็หลอืบไปเหน็ฟังหุย

ส่งขวดน�้าให้เฉยีวหราน ทั้งสองพูดคุยและหวัเราะกนัอย่างร่าเรงิ นั่นท�าให้

เขาไม่สบายใจขึ้นมาอกี เหน็ๆ อยู่ว่าคนที่ยงิเข้าคอืตวัเขา วิ่งจนเหนื่อยที่สดุ

กค็อืตวัเขา ท�าไมไม่เหน็เธอส่งน�้าให้เขาบ้างล่ะ เฉยีวหรานเล่นอยู่กองหลงั 

ต�าแหน่งกองหน้าของห้องห้าไม่เห็นจะเก่งตรงไหน เล่นสบายๆ ตลอดทั้ง

เกม แต่พอจบเกมเธอกลบัส่งน�้าให้ฝ่ายนั้นก่อน

เฉนิสวนิคดิแล้ววิ่งไปที่ขอบสนาม ตะโกนบอกฟังหุย “ขอน�้าให้ฉนั
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ขวดนงึส”ิ

ปรากฏว่าฟังหยุไม่ขยบัตวัเลย กลบัเป็นเสยีวฉ่าวที่รบีเปิดฝาขวดแล้ว

ยื่นส่งให้เขา ทั้งยงัชมว่าเขาเก่งตั้งหลายค�า 

เฉินสวินลงเตะครึ่งหลังอย่างอารมณ์ไม่ดีนัก ขณะที่พักเปลี่ยนตัว 

ผู้เล่น เขากเ็หน็ฟังหุยเดนิไปหาเฉยีวหรานอกี

“เยน็มากแล้ว ฉนักลบับ้านก่อนดกีว่า” ฟังหุยพูด

“กไ็ด้ ถ้าอย่างนั้นเธอกลบับ้านดีๆ  ล่ะ” เฉยีวหรานมองฟ้าในขณะที่

พูด

“จ้ะ บ๊ายบาย” 

ฟังหุยโบกมือให้ แล้วสะพายกระเป๋าหนังสือขึ้นบนหลังเดินผ่าน 

เฉนิสวนิไป ขณะที่ก�าลงัเดนิไปบนถนน จู่ๆ กไ็ด้ยนิเฉนิสวนิตะโกนเรยีก 

ชื่อเธอจากด้านหลงั ฟังหุยหนักลบัไปมอง เหน็เฉนิสวนิยนืขึ้น แสงอาทติย์

ยามอัสดงส่องแสงกระทบก�าแพงที่เก่าแก่ และสะท้อนลงบนตัวเขาจนเป็น 

สแีดงไปทั้งตวั

ท่ามกลางแสงสีแดงนี้ เฉินสวินยิ้มพร้อมกับบอกว่า “อย่าเพิ่งไปส ิ 

รอประเดี๋ยว ฉนัจะขี่รถไปส่งเธอกลบับ้าน”



ฟังหุยบอกว่าบรเิวณที่เธอหยุดยนือยู่นั้นช่างพอเหมาะพอดี
เฉินสวินในวันนั้นท�าให้เธอเห็นภาพลวงตา บางทีอาจเพราะประตู 

ตงฮวาหนาเกินไป คงมีคู่บุพเพสันนิวาสผ่านมาหลายภพหลายชาติ เมื่อ

นกึถงึช่วงเวลายาวนานนั้นกเ็ลยท�าให้เธอรู้สกึเคลบิเคลิ้มไป เธอยิ้มในขณะ

ที่พูดว่าเวลานั้นเธอนึกถึงบทพูดของนักแสดงเรื่องไซอิ๋วขึ้นมา...ท่ามกลาง

แสงสีทอง เธอนึกว่าเด็กหนุ่มที่ยื่นมือมาหาเธอในตอนนั้นจะขี่เมฆเจ็ดส ี

มารบัเหมอืนกบัในหนงัจรงิๆ 

แต่ผมคิดว่าเวลานั้นพวกเขาเป็นเพียงวัยรุ่น และต่างฝ่ายต่างก็มี

อารมณ์หวั่นไหวขึ้นมาเท่านั้น 

การแข่งขนัในวนันั้น ห้องหนึ่งได้รบัชยัชนะไปอย่างงดงาม เฉนิสวนิ

คนเดยีวยงิเข้าไปห้าลูก เฉยีวหรานกย็งิเข้าไปหนึ่งลูกเช่นกนั แต่เป็นประตู

ตวัเอง

เว้นแต่เฉยีวหรานแล้ว นกัเรยีนชายคนอื่นๆ ล้วนดใีจมาก เสยีวฉ่าว 

ภูมิใจจนถึงกับเดินผ่านหน้านักเรียนหญิงห้องห้า กอดน�้าบลูเบอร์รีห้าขวด

6
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เอาไว้กบัอกแล้วบอกว่าจะเอาไปฉลองชยัชนะ

แต่ความกล้าของฟังหุยหายไปจนหมดตั้งนานแล้ว เธอคิดว่าอีก 

สกัพกัจะนั่งรถกลบับ้านไปอย่างเงยีบๆ โดยที่ไม่บอกใคร เพราะฟ้ายิ่งมดื

ลงเรื่อยๆ แสงอาทติย์ยามอสัดงกไ็ม่เหลอืให้เหน็อกีแล้ว 

“รอจนร้อนใจแล้วกระมงั” เฉนิสวนิเดนิมาถงึข้างกายฟังหุยแล้วพูด

ว่า “ไปกนัเถอะ”

“เอ่อ...ไม่ต้องแล้วละ...ฉันไปกับจ้าวเย่ก็ได้ ทางเดียวกัน” ฟังหุย 

ก้มหน้าพูด

“ไม่ๆๆ...” จ้าวเย่ฟบุอยูท่ี่เบาะหลงัจกัรยานของเฉนิสวนิ “วนันี้ฉนัไม่ม ี

แรงย้อนไปย้อนมาแล้ว กลับบ้านต้องเขียนรายงานอีกหนึ่งพันห้าร้อยตัว

เชยีวนะ ซวยจรงิ”

“หา” ฟังหุยมองเขาอย่างข้องใจ

“เธอนี่ซื่อจรงิๆ เลย” เฉนิสวนิขยี้หวัของจ้าวเย่ ยิ้มแล้วพูดว่า “บ้าน

เขาไม่ได้อยู่เต๋อว่าย แต่อยู่ฉาวว่ายต่างหากล่ะ” 

“หา!” ฟังหุยถลงึตามองจ้าวเย่

“แหะๆ...กเ็พราะว่าฉนัอยากสนทิกบัเธอไง” จ้าวเย่แสร้งตหีน้าซื่อใน

ขณะที่พูด

“ไปๆๆ” เฉนิสวนิโบกมอืไล่เขา แล้วตวัเองกข็ึ้นขี่จกัรยานหนัหน้ามา 

บอก “ขึ้นมาเถอะ ขนืมวัโอ้เอ้อกีกว่าจะถงึบ้านกค็�่ากนัพอด”ี

เขาขี่ไปข้างหน้าอย่างช้าๆ แล้วกดแตรยางบนแฮนด์รถไปด้วย เสยีง

แตรที่ร้องหวูดๆ นั้นคล้ายกบัจะเร่ง 

ฟังหุยรบีวิ่งสองก้าวแล้วกระโดดขึ้นรถไปทนัท ี เธอไม่สนัทดัในการ 

กระโดดขึ้นรถจงึดงูุม่ง่าม อกีทั้งไม่อยากเกาะเอวของเฉนิสวนิด้วย จกัรยาน

เปลี่ยนเกยีร์ยี่ห้อไจแอนต์คนันั้นกเ็ลยส่ายไปส่ายมาเหมอืนงูไปตลอดทาง 

“ระวงันะ” เฉนิสวนิที่นั่งอยูข้่างหน้าไม่ได้หนักลบัมามอง เขาเพยีงยื่น

แขนออกไปด้านหลงั ให้ฟังหุยจบัประคองเอาไว้เบาๆ 
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รถเริ่มนิ่งขึ้นจนขี่เป็นเส้นตรงได้อย่างช้าๆ 

ฟังหุยหน้าแดงขึ้นทนัท ีผ่านไปสกัพกัเธอถงึนกึขึ้นมาได้ว่าเมื่อกี้ลมื

บอกลาพวกเฉยีวหรานไป

ยามพลบค�่าของเป่ยจงิ ณ ตอนนั้นยงัคงงดงามอยู่ ไม่มคีนมากมาย 

ไม่มีรถราขวักไขว่ และไม่มีตึกสูงๆ คับคั่งเหมือนกับตอนนี้ คนปักกิ่งยัง 

ไม่ได้ย้ายบ้านไกลออกไปชานเมอืง ซจีื๋อเหมนิยงัไม่มสีะพานลอยต่างระดบั 

และสิ่งก่อสร้างที่ดูใหญ่โตอลงัการอย่างนั้น ถนนผงิอนัยังเป็นตรอกซอยที่ 

เชื่อมต่อกนัอยู่เลย และพวกเขากย็งัเป็นวยัรุ่นอยู่

เฉินสวินพาฟังหุยวิ่งผ่านระหว่างอาคารก�าแพงแดงกระเบื้องหลังคา

เขียวของสระน�้าทางทิศใต้ แสงไฟถนนจางๆ สาดลงมาบนตัวพวกเขา 

เหมอืนเคลอืบสทีองบนตวัพวกเขาเอาไว้ชั้นหนึ่ง 

ฟังหุยกอดกระเป๋าหนังสือเอาไว้ สองเท้าแกว่งไปมา แล้วคุยเล่น 

เรื่อยเปื่อยกบัเฉนิสวนิ

“เธอกอ็ย่าไปโกรธจ้าวเย่เขาเลย เขาน่ะแค่อยากคุยกบัเธอเท่านั้น”

“ฉนัรู้ ไม่ได้โกรธหรอก”

“จรงิเหรอ ไม่ใช่ว่าผู้หญงิเกลยีดผู้ชายโกหกที่สุดเหรอ” เฉนิสวนิพูด

พลางยิ้ม “วนันั้นฉนัดูละครกบัแม่ จ�าเนื้อเรื่องไม่ได้เลย จ�าได้แค่นางเอกที่

ชื่อสี่เอ๋อร์ในเรื่องเฉียนหลงจอมราชันตะโกนเหมือนคนบ้าว่า ‘ท�าไมเจ้า 

ถงึหลอกข้า เจ้าหลอกข้าได้ยงัไง เจ้าช่างใจด�า หลอกข้าได้ลงคอ!’ ”

เฉินสวินแกล้งบีบเสียงเลียนแบบดาราหญิงฮ่องกงจนฟังหุยหัวเราะ

ออกมา

“ฉนัไม่กลวัโดนหลอก โกหกได้ แต่ต้องอย่าท�าให้ฉนัรู้ความจรงิ”

“ท�าไมล่ะ”

“ถ้าไม่รู ้ว่าโกหกก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ใช่หรือ ความจริง

ส�าหรบัฉนัแล้วกไ็ม่ได้มคีวามหมายเท่าไรนกั เพราะหากตื่นขึ้นมารูค้วามจรงิ

แล้วกจ็ะยิ่งเจบ็ปวด สู้โดนหลอกอยู่อย่างนั้นต่อไปยงัดกีว่า”
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“แล้วถ้าเอ่ยค�าขอโทษล่ะ ถ้าบอกว่าต่อไปจะไม่โกหกเธออกีแล้ว?”

“ไม่ต้องขอโทษ ค�าที่ฉนัเกลยีดที่สุดกค็อื ‘ขอโทษ’ เพราะถ้าพดูค�าวา่

ขอโทษ แสดงว่าต้องมอีะไรตดิค้างกนั”

“อย่างนี้นี่เอง...”

“ออื แปลกมากใช่ไหมล่ะ เหอะๆ” ฟังหุยหวัเราะประชดตวัเอง เธอ

จบัซปิกระเป๋าเอาไว้แน่นจนเป็นรอยกดบนนิ้วมอื

แม้ว่าฟังหยุจะพดูแบบนี้ แต่เฉนิสวนิรูส้กึว่าเธอจะต้องกลวัถกูหลอก

อย่างแน่นอน กลัวว่าจะต้องผิดหวัง เขานึกถึงท่าทางของเธอที่เงียบขรึม 

ก้มหน้าก้มตาในห้องเรียนแล้วก็รู้สึกเจ็บแปลบในใจ เด็กสาวคนนี้ไม่เพียง

จิตใจดี ทั้งยังอ่อนโยนอีกด้วย เธอไม่เคยก่อความยุ่งยากให้ใคร แต่ถ้า 

คนอื่นมาขอร้องอะไรเธอก็จะช่วยเต็มที่อย่างแน่นอน บางทีอาจจะดูเงอะๆ 

งะๆ อยู่บ้าง ทว่าไม่พยายามปิดบงั ทุกครั้งที่เธอเงยหน้าขึ้นกม็กัจะห่อไหล่

หลบสายตาอยู่เสมอ แต่ถ้ามองเข้าไปในตาของเธอก็จะเห็นถึงความใสซื่อ

บรสิุทธิ์

“ตกลง ถ้าอย่างนั้นต่อไปฉนัจะไม่พูดค�าว่าขอโทษกบัเธอแล้ว ฉนัจะ

พูดค�าว่าไม่เป็นไรแทน ถ้าเหยยีบเท้าเธอขึ้นมากจ็ะพูดว่าไม่เป็นไร กเ็ท่ากบั

เธอตดิค้างฉนั”

“อะไรกนั” ฟังหุยยิ้มออกมา ครั้งนี้เป็นยิ้มด้วยความเบกิบานใจ

ในเมื่อเธอไม่ชอบค�าว่าขอโทษ ถ้าอย่างนั้นเขากจ็ะไม่พูด ในเมื่อเธอ

ไม่กล้าเข้ามาใกล้เขา ถ้าอย่างนั้นเขาจะเข้าไปหาเธอเอง ถ้าเธอยงัถอยหลงั

ไปอกี เขากจ็ะดงึเธอเอาไว้

เฉนิสวนิคดิแบบนี้...เพราะอะไรน่ะหรอื ง่ายมาก...

เขาชอบเธอเข้าแล้ว

ไปเรียนวันที่สอง รายงานของจ้าวเย่ผ่านด่านไปอย่างราบรื่น  
จ้าวเย่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพียงแต่ชั่วโมงเรียนเคมีไม่หันไปหันมา
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เหมอืนแต่ก่อน ไม่ว่าครหูลวิจะพดูค�าว่า ‘อนันี้นะ’ กี่ครั้ง เขากฟั็งอย่างตั้งใจ

ตอนเลกิเรยีนฟังหยุไม่รอจ้าวเย่กลบับ้านด้วยกนัอกี เธอเขน็จกัรยาน

เดนิผ่านข้างสนาม เหน็จ้าวเย่กบัเฉนิสวนิและเฉยีวหรานเล่นบาสด้วยกนัอยู่

พอด ีจ้าวเย่กเ็หน็เธอเช่นกนั เขาเข้าไปใกล้เฉนิสวนิแล้วพูดเบาๆ 

“ประเดี๋ยวฉนัส่งบอลให้นาย นายอย่ารบันะ” 

เฉินสวินพยักหน้าอย่างสงสัย ยังไม่ทันได้หันกลับก็เห็นจ้าวเย่โยน 

ลูกบาสไปทางฟังหุย ลูกบาสกระแทกเข้าที่ล้อหลงัจกัรยานของฟังหุยดงัตงึ 

แล้วจกัรยานกล็้มคว�่าไป

“โอ้ ไม่นะ หลุดมอื” จ้าวเย่ยิ้มอย่างยยีวน

ฟังหุยมองค้อนเขาทหีนึ่ง “เกลยีดจรงิ”

“นายท�าอะไรน่ะ” เฉนิสวนิตไีหล่เขาทหีนึ่ง

“นี่ ท�าไมนายต้องท�ารุนแรงด้วย” จ้าวเย่นวดไหล่แล้วพูด “เธอบอก

ว่าไม่โกรธ แต่วนันี้ฉนัพูดบ๊ายบายกบัเธอ เธอกลบัไม่สนใจฉนัเลย”

“สมน�้าหน้านาย” เฉินสวินก�าลังคิดจะไปช่วยฟังหุยยกจักรยานขึ้น  

กเ็หน็เฉยีวหรานวิ่งไปก่อนแล้ว

เฉยีวหรานก�าลงัช่วยเธอจบัแฮนด์รถให้ตรง สองคนคุยกนันดิหน่อย

อย่างสนทิสนม จากนั้นกโ็บกมอืลา

“นี่ นายว่าเฉยีวหรานสนใจฟังหุยอยู่หรอืเปล่า” จ้าวเย่ถามพร้อมกบั

กระทุ้งศอกใส่เฉนิสวนิที่มองอย่างเหม่อลอย

“ไม่รู้ส”ิ

เฉนิสวนิแย่งลกูบาสในมอืเขา จากนั้นไปยนืที่จดุสามคะแนนแล้วโยน

ออกไป

ลูกบาสลงกลางห่วงในครั้งเดยีว



เฉยีวหรานสนใจฟังหุยอย่างแน่นอน 
แต่เรื่องที่สนใจฟังหุยเป็นเพียงเรื่องหนึ่งในเรื่องราวมากมายในการ

ใช้ชวีติมธัยมปลายของเขา ทุกวนัเขายงัต้องจดักลุ่มอยู่เวรกลางวนั ยงัต้อง

ไปเบกิชอล์กเขยีนกระดานที่ห้องบรหิารงานการศกึษา ก่อนที่จะมกีารตรวจ

ครั้งใหญ่ตามกฎระเบยีบของโรงเรยีน ต้องคอยเตอืนเพื่อนๆ ให้สวมเครื่อง-

แบบนกัเรยีน เวลาตดัผมหน้าม้าต้องใช้ผ้าปูโต๊ะก่อน ทุกวนัองัคารยงัต้อง

ท่องและเขยีนบทเรยีนแนวคดิใหม่ ทุกวนัต้องจดบนัทกึและเขยีนการบ้าน 

ตอนกลางวนัยงัต้องไปจองสนามเพื่อเล่นบาส ยงัต้องท�าสิ่งต่างๆ มากมาย

ที่ไม่มสีาระส�าคญัอะไรแต่กเ็ป็นเรื่องที่จ�าเป็นต้องท�า 

เรื่องที่ชอบฟังหยุกผ็สมปนเปอยูใ่นเรื่องเหล่านี้ด้วย มสีิ่งที่ท�าให้จติใจ

ของเขากระเพื่อมบ้างเป็นบางครั้ง แต่อาจเป็นเพราะความขี้อาย หรือเป็น

เพราะไม่รู้สึกถึงภัยร้ายที่ก�าลังคืบคลานเข้ามา เขาจึงไม่ได้แสดงท่าทีอะไร

ออกไป 

ช่วงเวลานั้นกไ็ม่ค่อยนยิมแสดงออกกนัเท่าไรนกั ส่วนใหญ่ตอนหลงั

7
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กนิข้าวกลางวนัที่โต๊ะเรยีน นกัเรยีนชายหญงิจะมานั่งซุบซบิกนัว่า ‘คนนี้ชอบ

คนนี้ไหม’ หรอื ‘ได้ยนิมาว่าคนนี้กบัคนนี้คบกนัแล้ว!’ 

อย่างไรกไ็ม่เหมอืนนกัเรยีนมธัยมในตอนนี้ที่ไปๆ มาๆ กก็ลายเป็น

ผัวเมียกันไปแล้ว อยู่ในห้องเรียนก็กล้าจูบกัน อยู่บนรถประจ�าทางก็กอด

กันกลมดิก เลิกเรียนก็เดินจูงมือกันกลับบ้านโดยไม่เกรงสายตาคนแม้ 

แต่น้อย 

เฉียวหรานเชื่องช้า...ไม่มีความคืบหน้าในการแสดงความรู้สึกที่ 

แท้จรงิของตวัเอง แน่นอนว่าถ้าเขากล้าแสดงความรู้สกึที่แท้จรงิแล้ว คาด

ว่าวันนี้ผมก็คงต้องเล่นงิ้วอีกเรื่องอย่างแน่นอน ท้ายที่สุดคนที่ท�าให้เขา 

เป็นห่วงมานานมากกห็ลุดมอืไปโดยไม่รู้ตวั

สาเหตุเป็นเพราะฟังหุยไม่สบาย
วันนั้นเป็นวันจันทร์ และก�าลังท�าพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาเหมือนกับ

โรงเรยีนอื่นๆ พธิชีกัธงขึ้นสู่ยอดเสาเปน็พธิทีี่ต้องมทีุกสปัดาห ์แต่ละชั้นยนื

เข้าแถวอย่างเป็นระเบยีบ นกัเรยีนมธัยมต้นที่ไม่ได้เข้ากลุม่ต้องใส่ผ้าพนัคอ

สีแดง มัธยมปลายที่เข้ากลุ่มจะต้องติดสัญลักษณ์ พิธีเริ่มเจ็ดโมงครึ่ง 

ตรงเวลา ห้ามมาสายเดด็ขาด มเิช่นนั้นไม่ว่าหมวกจะใหญ่แค่ไหนกต้็องโดน

กลดัค�าว่าไม่รกัประเทศ ไม่สนใจส่วนรวม ไม่เคารพธงชาต ิเป็นต้น ถ้ามา

สายแล้วรบีวิ่งมาในขณะที่เพลงชาตดิงัขึ้น กใ็ห้ยนือยู่ตรงนั้นห้ามขยบัอย่าง

เดด็ขาด จากนั้นกย็นืรอครูประจ�าชั้นที่เคารพมาอบรม

พธิกีารเรยีบง่าย โดยให้นกัเรยีนมธัยมต้นและมธัยมปลายยนือยูส่อง

ฝ่ังของเสาธงข้างละสองคน ฝ่ังหนึ่งยกธงกองและฝ่ังหนึ่งยกธงหมู่ ด้านหลงั

เสรมิด้วยนกัเรยีนหญงิที่ถอืช่อดอกไม้ เมื่อเปิดเพลงชาตกิใ็ห้ชกัธงชาตขิึ้น 

ลูกเสือเนตรนารีทั้งหมดก็ยกมือท�าวันทยาวุธแสดงความเคารพ ครูและ

นกัเรยีนทั้งโรงเรยีนร้องเพลงชาตอิย่างพร้อมเพรยีงกนั จากนั้นถ้ามกีจิกรรม

กค็่อยบอกกล่าวต่อไป บางครั้งผู้อ�านวยการกจ็ะพูดให้โอวาท กล่าวชมเชย
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หรอืต�าหนกิส็ุดแล้วแต่

สว่นที่ค่อนข้างพเิศษของโรงเรยีนมธัยมในสงักดัฟูจ่งแห่งนี้กค็อื คน

ที่เชญิธงของพวกเขาจะก�าหนดไว้แน่นอน คอืสองคนในแต่ละระดบัชั้นสบั

เปลี่ยนหมุนเวยีนกนัไป อกีทั้งต้องเป็นนกัเรยีนชายด้วย ผลการเรยีนของ

นักเรียนชายเหล่านี้ไม่แน่ว่าจะดีมากเสมอไป แต่หน้าตาดูดีอย่างแน่นอน  

ผู้อ�านวยการโรงเรยีนกล่าวว่าที่ต้องการกค็อืรูปโฉมภายนอก วธินีี้ทรงพลงั

และใช้ได้ผลดีทีเดียว เหตุนี้พิธีเชิญธงของโรงเรียน รูปร่างหน้าตาต้องมา

ก่อนเป็นอนัดบัแรก

คนเชญิธงของมธัยมสี่กค็อืเฉนิสวนิกบัเฉยีวหราน และคนที่ท�าหน้าที่

ยกธงหมู่และถือช่อดอกไม้ในวันนั้นก็เวียนมาถึงห้องหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ 

จ้าวเย่ยกธง ฟังหุยกบัเสยีวฉ่าวถอืช่อดอกไม้

ตอนเช้าฟังหุยสายไปหน่อย จงึออกมาอย่างเร่งรบี กนิข้าวเช้าไม่ทนั 

มาถึงโรงเรียนก็รีบถือดอกไม้ขึ้นแท่นเสาธง เธอยืนแค่ครู่เดียวก็รู้สึกถึง

แสงแดดที่แผดเผาจนทนไม่ไหว ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง ในสถานการณ์ 

เช่นนี้เธอละอายใจที่จะบอกว่าตัวเองไม่สบาย จึงกัดฟันอดทนต่อไป คิด 

ไม่ถึงว่าเพราะขบวนแถวเรียงไม่เรียบร้อย ผู้อ�านวยการเต๋ออวี้จึงอบรม 

กอ่นที่จะเริ่มพธิ ีเธอมองเหน็ด้านหน้าเป็นด�าๆ ขาวๆ ฟงัหยุยนืไมอ่ยูอ่กีต่อ

ไป เริ่มโอนไปเอนมา แต่เธอยนือยู่ด้านหลงัของเฉนิสวนิและเฉยีวหรานจงึ

ถูกบงัจนมดิ และไม่มใีครเหน็ท่าทางแปลกๆ ของเธอ

“เอ๊ะ ธงชาต ิธงชาต”ิ

ผู้อ�านวยการเต๋ออวี้เพิ่งจะประกาศเริ่มพธิเีชญิธง กไ็ด้ยนินกัเรยีนที่

อยู่ด้านล่างส่งเสยีงร้องด้วยความตกใจ พอหนักลบัไปมอง ธงชาตกิถ็ูกชกั

ขึ้นไปเสยีแล้ว พอมองอกีครั้ง ที่แท้เป็นฟังหุยที่ก่อนจะล้มลงไปได้จบัเชอืก

เอาไว้ ท�าให้ธงชาตถิูกดงึขึ้นไปด้วย

ตอนนั้นสติสตังของเธอเลือนรางไปแล้ว ภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือ มี

มอืที่อบอุ่นคู่หนึ่งมาประคองเธอเอาไว้ 
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“เรว็ พานกัเรยีนคนนี้ไป...”

ผูอ้�านวยการเต๋ออวี้ยงัพดูไม่จบ เฉนิสวนิกว็ิ่งเข้ามาแล้ว เขาประคอง

ฟังหุยเอาไว้แล้วตะโกนบอกเสยีวฉ่าว “มวัยนืท�าอะไรอยู่ล่ะ รบีมาประคอง

เธอส ิฉนัจะแบกเธอไปส่งห้องพยาบาล”

เสียวฉ่าวรีบประคองฟังหุยขึ้นบนหลังของเฉินสวิน เฉินสวินยืนขึ้น

เซๆ ดงึแขนเธอไว้แน่น แล้วจงึมุ่งหน้าไปห้องพยาบาล เสยีวฉ่าวที่ประคอง

ฟังหุยอยู่ด้านหลงัแทบจะตามจงัหวะก้าวของเขาไม่ทนั 

เฉนิสวนิเรว็มากจรงิๆ เมื่อเฉยีวหรานได้สต ิเขากแ็บกฟังหุยขึ้นหลงั

ไปแล้ว เฉยีวหรานรบีไล่ตามพวกเขาไป 

“คนเชญิธง! คนเชญิธงกลบัมาหนึ่งคน”

ผู้อ�านวยการเต๋ออวี้ตะโกนเรยีกพวกเขา ทว่าเฉนิสวนิกบัเฉยีวหราน

ไม่ได้กลบัไป

ห้องพยาบาลอยู่ที่ตึกเรียน ห่างจากสนามไกลพอสมควร เฉินสวิน

แบกเธอเดนิมาพกัหนึ่ง กห็อบหายใจฮกัๆ อย่างเหน็ได้ชดั

เสยีวฉ่าวที่อยูข้่างๆ พดูขึ้นว่า “เฉนิสวนิ นายวางเธอลง ให้เฉยีวหราน 

แบกแทนดกีว่า”

“ใช่ เดี๋ยวฉนัแบกเอง” เฉยีวหรานพูดอย่างร้อนใจ

“ไม่เป็นไร ไม่ต้อง” เฉนิสวนิส่ายหน้า มอืที่จบัยิ่งแน่นขึ้น ตอนนั้น

เขามคีวามคดิที่แจ่มชดัมากว่าจะไม่ส่งฟังหุยให้คนอื่นอย่างเดด็ขาด

ที่จรงิคดิๆ ดูแล้ว ฉากเหตุการณ์นั้นไม่โรแมนตกิแม้แต่น้อย แม้ว่า

ฟังหุยจะไม่อ้วน แต่รูปร่างค่อนข้างสูง ต้องใช้แรงแบกไม่น้อย ถ้าอุ้มตั้งแต่

ทแีรกกค็งจะง่ายขึ้นกว่านี้ แต่ท่ามกลางสายตาที่จ้องอยู่ของคนทั้งโรงเรยีน 

ใครจะไปกล้าท�าแบบนี้ต่อหน้าผู้อ�านวยการล่ะ 

และแล้วในเรื่องที่ไม่โรแมนติกเรื่องนี้ ก็มีความรู้สึกที่โรแมนติกอยู่

ไม่น้อย
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ทั้งสามคนมาถงึห้องพยาบาลอย่างทลุกัทเุลและตงึเครยีด แพทย์
ประจ�าโรงเรียนตรวจดูแล้วบอกว่าไม่ได้มีอะไรร้ายแรง แค่น�้าตาลในเลือด

ต�่าเท่านั้น นอนพกัสกัครู่กจ็ะดขีึ้นเอง

พอฟังหุยฟื้นขึ้นกม็องเหน็เฉนิสวนิ เขากบัเฉยีวหรานและเสยีวฉ่าว

จ้องเธอตาเขมง็ แสดงท่าทางเกนิจรงิอย่างมาก

“ครูครบั! ฟื้นแล้ว ฟื้นแล้ว” เฉนิสวนิหนัไปตะโกน

แพทย์โรงเรยีนเดนิเข้ามา แตะๆ หวัฟังหยุแล้วพดูว่า “ดขีึ้นบ้างไหม”

“ดขีึ้นค่ะ”

“ไม่ได้กนิข้าวเช้ามาใช่ไหม”

“เอ่อ...”

“ครั้งหน้าจะต้องกนิข้าวเช้านะ ไม่เป็นไรแล้ว แค่น�้าตาลในเลอืดต�่า

น่ะ” แพทย์โรงเรยีนพดูพลางลงบนัทกึ “พวกเธอใครกไ็ด้ไปซื้อของกนิมาให้

เพื่อนหน่อย ขนมปังกบัเครื่องดื่มกพ็อ ต้องหวานๆ นะ”

“ฉนัไปเอง” เฉยีวหรานพูด “เธออยากกนิอะไร”

“อะไรกไ็ด้ ขอบคุณนะ”

“ไม่ต้องเกรงใจหรอก” เฉยีวหรานยิ้มแล้ววิ่งออกไป

“โธ่เอ๋ย เธอนี่กจ็รงิๆ เลย ท�าไมไม่บอกว่าไม่สบายล่ะ” เสยีวฉ่าวพูด

พร้อมกบัขมวดคิ้ว

“ฉนัคดิว่าทนอกีหน่อยกเ็สรจ็แล้ว...”

“เคราะห์ดทีี่เฉนิสวนิความรูส้กึไว ถ้าเขาไม่ประคองเธอไว้ เธอคงต้อง

โขกแท่นเสาแน่ๆ”

“อา ขอบคุณนะ...”

เฉนิสวนิโบกมอื แล้วพูดกบัเสยีวฉ่าวว่า “ไปเอายาเถอะ”

“ได้ เธอนอนลงก่อนเถอะ”

เสยีวฉ่าวเดนิตามแพทย์โรงเรยีนออกไป เฉนิสวนิดงึผ้าห่มให้ฟังหุย

แล้วพูดว่า
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“พกัอกีหน่อยเถอะ คาบแรกไม่ต้องเรยีนหรอก”

“กไ็ด้”

เพราะอยูด้่วยกนัตามล�าพงัในระยะใกล้แบบนี้ ท�าให้ฟังหยุรูส้กึตื่นเต้น 

เธอจงึหลบัตาไปเลย ไม่มองเฉนิสวนิอกี

“เมื่อกี้ฉนัตกใจแทบแย่”

เฉินสวินคล้ายกับพูดกับตัวเองเบาๆ ท�าให้ฟังหุยอดที่จะหน้าแดง 

ไม่ได้

“รู้ไหมว่าท�าไมฉนัถงึได้เป็นห่วงเธอขนาดนี้”

“นาย...เป็นคนด”ี ฟังหุยตอบเบาๆ 

“หา ฉันเป็นคนดี เธอลองดูว่าถ้าคนอื่นเป็นลมแล้วฉันจะท�าแบบนี้

ไหม ผู้อ�านวยการตะโกนตามหลงัฉนั ฉนัยงัไม่สนใจเขาเลย”

ขนตาของฟังหุยสั่นระรกิขึ้นมาเลก็น้อย เธอพอจะเข้าใจอะไรอยู่บ้าง 

แต่ความรู้สกึเช่นนี้ท�าให้เธอกลวัๆ กล้าๆ อยู่นั่นเอง

“เธอไม่รูจ้รงิๆ หรอืว่าแกล้งท�าเป็นไม่รู”้ เฉนิสวนิพดูอย่างรูส้กึผดิหวงั

เลก็น้อย “พูดตามตรง ฉนั...”

เขายงัพูดไม่ทนัจบ เฉยีวหรานกก็ลบัมาแล้ว

เขาซื้อน�้าอัดลมรสแอปเปิลกับแฮมเบอร์เกอร์เนื้อ และยังมีลูกอม 

สรีุ้งอกีหนึ่งถุง

“คอยนานแล้วส ิฉนัให้ร้านค้าอุ่นแฮมเบอร์เกอร์น่ะ” เฉยีวหรานพูด 

“เมื่อกี้คุยอะไรกนัอยู่ บรรยากาศเคร่งขรมึเชยีว”

ฟังหุยก้มหน้า ไม่เปล่งเสยีงใดๆ

“ไม่มอีะไร ฉนัขูเ่ธออยูน่่ะ” เฉนิสวนิฉกีถงุลกูอมสรุ้ีงออก โยนลกูอม

สเีขยีวเมด็หนึ่งเข้าไปในปาก

ลูกอมเมด็นั้นรสชาตเิปรี้ยวๆ กเ็หมอืนกบัอารมณ์ของเขาตอนนี้กบั

ประโยคนั้นที่ต้องซ่อนอยู่ในใจ ไม่สามารถพูดค�าว่าชอบออกมาได้



วนันั้นทั้งวนั ฟังหุยเรยีนไม่ค่อยรูเ้รื่อง ค�าพูดที่เฉนิสวนิอยากบอก
ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเธอไม่หยุด มาลองคิดดู หรือว่าความหมาย 

ของเขาจรงิๆ กค็อื ‘ชอบ’ อย่างนั้นหรอื คดิดูอกีท.ี..เป็นไปไม่ได้ เป็นไป 

ไม่ได้ เขาจะมาชอบเธอได้ยงัไง กเ็หน็ๆ อยู่ว่าเขาพูดกบัเฉยีวหรานว่าก�าลงั

ขู่เธอ อย่าคดิเข้าข้างตวัเองดกีว่า

แน่นอนว่าจริงๆ แล้วฟังหุยก�าลังรอคอยอะไรบางอย่าง เธอมักจะ

มองไปที่แถวหลงัของห้องระหว่างช่วงพกัเรยีนเป็นประจ�าโดยที่ไม่รู้ตวั ตอน

กลางวนักม็กัจะฟบุอยูข้่างหน้าต่างมองไปที่สนามบาส เขยีนการบ้านด้วยกนั

กบัเฉยีวหรานกม็กัจะแอบสงัเกตรอบๆ อยูเ่สมอ ในสายตาสอดส่ายที่สบัสน

ของเธอเช่นนี้ มกัมองหาเงาของเฉนิสวนิอยู่ในนั้นเสมอ เธอเข้าใจเป็นอย่าง

ดีว่าเสียงนั้นที่ชอบเรียกเธอจากทางด้านหลังอยู่เป็นประจ�า คนที่คอยเป็น

ห่วงเธออยู่เสมอตอนที่เธอถูกคนอื่นมองข้ามจนเคยชิน เด็กผู้ชายที่มักจะ

แอบดูแลเธอเสมอตอนที่เธอไม่รู้จะท�ายงัไงด ีได้ก่อตวักลายเป็นเมลด็พนัธุ์

แห่งความรักที่ฝังอยู่ในใจเธออย่างเงียบๆ และค่อยๆ แตกหน่องอกงาม 

8
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ออกมา

ความชอบในวัยสิบหกช่างแสนเรียบง่าย เรื่องราวความรักใน

ภาพยนตร์ ความรกัที่จบลงอย่างมคีวามสุขหรอืซาบซึ้งกนิใจในสายตาของ

พวกเขาล้วนแล้วไม่เป็นความจริง พวกเขามักจะคิดว่าตัวเองจะต้องมี

ประสบการณ์ของความรกัที่แตกต่างออกไป คดิว่าวนัเวลาที่สงบสขุเช่นนี้จะ

คงอยู่ไปตลอด จนกระทั่งพวกเขาเติบโตขึ้นจึงค้นพบว่าท่วงท�านองเดิมๆ 

ของชีวิต คนที่อยู่เป็นเพื่อนข้างกายทุกวันในตอนนั้น ถึงยังไงก็ต้องม ี

ทางเดนิเป็นของตวัเอง

ตอนกนิข้าวกลางวนั ฟังหยุไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาเลย เฉนิสวนิจงใจ
เล่าเรื่องตลกที่แสนจะน่าเบื่อ อกีทั้งยงัแย่งลูกชิ้นในกล่องข้าวของเธอ แต่ก็

ยงัไม่สามารถท�าให้เธอเงยหน้าขึ้นมามองตรงๆ ได้ กนิข้าวเสรจ็ จ้าวเย่ลาก

เฉินสวินไปเล่นบาส เสียวฉ่าวลากฟังหุยไปหยิบจดหมาย สองคู่เดินอยู่ที่ 

ทางเดนิเดยีวกนัของตกึ จากนั้นกแ็ยกกนัไปคนละทาง 

ตอนนั้นคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นสิ่งที่แพร่หลาย ดังนั้นก็เลยยังไม่มี 

ควิควิเอาไว้คยุเล่น และกไ็ม่มอีเีมลด้วย ยิ่งไม่ต้องพดูถงึมอืถอืกบัข้อความ 

โทรศพัท์มอืถอืกม็เีพยีงไม่กี่รุ่น ทั้งยงัไม่มขี้อความภาคภาษาจนีอกีด้วย ถ้า

อยากติดต่อกับนักเรียนต่างโรงเรียนก็ต้องใช้วิธีเขียนจดหมายแสดงความ

รู้สึกเท่านั้น หน้าประตูโรงเรียนแต่ละแห่งล้วนมีแผงลอยที่ขายกระดาษ

จดหมายทั้งนั้น มทีั้งลายการ์ตูนญี่ปุ่น ลายดอกไม้แบบเกาหล ีหรอืรูปดารา

ไอดอลต่างๆ ปึกละห้าหยวนสามารถแบ่งขายได้ แต่ถ้าสี่หยวนจะประกอบ

ไปด้วยซองจดหมายเล็กๆ หลายซอง ซึ่งเป็นของดีราคาถูกมาให้ท่านได้

เลอืกสรร

เสยีวฉ่าวเป็นคนที่ได้รบัจดหมายมากที่สดุในห้อง เธอมสีมคัรพรรค

พวกไปทั่วทั้งปักกิ่ง ทุกสัปดาห์จะมีจดหมายจากเขตต่างๆ ในเมืองส่งมา 

ถงึเธอ
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“เธอมาหากองนี้” ตรงหน้าต่างของห้องรับจดหมาย เสียวฉ่าวยื่น

จดหมายกองหนึ่งให้ฟังหุย

“จ้ะ” ฟังหุยรับมาแล้วคัดเฉพาะจดหมายของเพื่อนในห้อง เพียง 

ไม่นานกเ็จอจดหมายของเสยีวฉ่าวสองฉบบัแล้ว

“ไหน ฉนัดหูน่อย คดิไม่ถงึเลยว่าเขาจะตอบกลบัมาเรว็แบบนี้” เสยีว-

ฉ่าวยิ้มและหยบิจดหมายนั้นมาในขณะที่พูด “ใช่แล้ว ฟังหุย ท�าไมไม่เคย

เหน็เธอเขยีนจดหมายเลยล่ะ เพื่อนสมยัมธัยมต้นของพวกเธอไมต่ดิต่อกนั

เลยหรอื”

“ฉนัไม่สนทิกบัพวกเขาน่ะ”

“ไม่สนทิ” เสยีวฉ่าวพูดอย่างแปลกใจ “เธอล้อเล่นแล้วละ”

ฟังหุยจดัจดหมายให้เรยีบร้อยแล้วยนืคอยเธออยู่ข้างๆ ที่ไกลๆ ดู

เหมอืนมนีกัเรยีนชายโยนลูกสามแต้มได้อย่างสวยงาม มเีสยีงโห่ร้องอย่าง

ดใีจ เธอเหม่อมองออกไปอย่างไม่รู้ตวั

“ฉนัว่า...ฟังหุย...” เสยีวฉ่าวชูจดหมายฉบบัหนึ่งขึ้นส่องกบัแสงแดด

เพื่อมองกระดาษจดหมายด้านในที่พบัเป็นรูปหวัใจ

“ท�าไมเหรอ” ฟังหยุหนัหน้ากลบัมา ซองจดหมายบงัตาของเสยีวฉ่าว 

อยู่ เธอเหน็แค่ลายมอืนา่รกัๆ เขยีนที่ด้านหลงัว่า ‘ขอบคุณคณุอาไปรษณยี์’

“เธอ...ชอบเฉนิสวนิใช่ไหม” เสยีวฉ่าวถามขึ้นเบาๆ 

“หา”

“ใช่ไหม”

“เปล่า...เปล่านะ” ฟังหุยใจเต้นตุ๊มๆ ต้อมๆ โดนคนอื่นล่วงรู้ถึง 

ความรู้สึกที่อยู่ในใจ ท�าให้เธอรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ “เธออย่าพูด

เหลวไหลส”ิ

“ฮ่าๆ ฉนัรูน่้า” เสยีวฉ่าววางจดหมายลงอย่างแรง กระโดดอย่างสนกุ

พร้อมกบัพูดว่า “จรงิๆ แล้วคนที่เธอชอบกค็อืเฉยีวหรานใช่ไหม”

“อะไรนะ เธอนี่ไร้สาระจรงิๆ เลย” ฟังหุยถลงึตาใส่เธอทหีนึ่ง แล้ว
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หนัหน้าเดนิออกไปทางตกึ

“อย่าโกรธส ิอย่าโกรธส”ิ เสยีวฉ่าวขวางเธอเอาไว้ แล้วพดูอย่างลกึลบั

ว่า “รบัรองว่าฉนัจะไม่บอกใคร”

“ขอร้องละ อย่าพูดส่งเดชอกีเลย” ฟังหุยท�าหน้าอย่างจนใจ

ถูกเสยีวฉ่าวท�าให้ตกใจ ฟังหุยพบว่าเมื่อเผชญิหน้ากบัความรู้สกึ
ดีๆ  ที่เรยีกว่าชอบ เธอยงัคงรู้สกึกลวัอย่างช่วยไม่ได้ ความรู้สกึเช่นนี้ท�าให้

เธออดไม่ได้ที่จะรู้สกึหดหู่

เดมิทคีดิว่ากใ็ห้มนัแล้วกนัไป แต่ก่อนที่จะเลกิเรยีน เฉนิสวนิกลบั

เดนิตรงมาหาฟังหุยตรงหน้า

ฟังหยุไม่รูจ้ะท�ายงัไงดจีงึรบีเกบ็ข้าวของใส่กระเป๋า แต่ขณะที่ก�าลงัจะ

หยบิถุงใส่ปากกา เฉนิสวนิกลบักดมนัเอาไว้ เขาไม่ได้พูดอะไร เพยีงแค่ใส่

กระดาษใบหนึ่งลงไปข้างใน ฟังหุยมองเขาอย่างประหลาดใจ เขายิ้มๆ แล้ว

พูดว่า “กลบับ้านค่อยอ่าน”

ฟังหุยไม่รอจนกลับถึงบ้านก็แอบอ่านแล้ว เธอข่มใจไม่ให้เต้นแรง 

เอาไว้ไม่อยู่เลยจรงิๆ จงึฉกีมนัออกอ่านระหว่างทาง หลงัจากอ่านจบ หวัใจ

ของเธอกลบัยิ่งเต้นแรงมากขึ้นไปอกี 

มนัเขยีนเอาไว้ว่า...

ฟังหยุ เมื่อเช้าฉนัยงัพดูไม่จบ ว่าสาเหตทุี่ฉนัเป็นห่วงเธอ ไม่ใช่เพราะ

ฉนัเป็นคนด ีและกไ็ม่ใช่เพราะเราเป็นเพื่อนสนทิกนั แต่เป็นเพราะว่าฉนัชอบ

เธอ ฉนัไม่ได้พูดเล่น ฉนัพูดจรงิๆ ถ้าเธอรู้สกึว่าฉนัพอใช้ได้ กใ็ห้เขยีนชื่อ

ของฉนัลงไปบนสมุดการบ้านประวตัศิาสตร์ ฉนัจะรอ!

ฟังหุยเป็นตวัแทนของวชิาประวตัศิาสตร์ ครั้งแรกที่แจกสมดุการบ้าน

วิชาประวัติศาสตร์ มีเล่มหนึ่งที่ไม่ได้เขียนชื่อ เล่มนั้นก็คือของเฉินสวิน  
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เฉนิสวนิจงใจท�ากเ็พื่อที่จะได้ใกล้ชดิกบัเธอ ส่งการบ้านครั้งที่สอง เขากย็งั

คงไม่เขยีนชื่ออยูเ่ช่นเคย ฟังหยุรูว่้าเป็นของเขา กเ็ลยส่งคนืให้เขาไปโดยตรง 

โชคดีที่วิชาประวัติศาสตร์การบ้านไม่เยอะ ฟังหุยก็เลยอดกลั้นการแกล้งที่

แฝงไปด้วยความไม่ชอบมาพากลของเขาอยู่อย่างเงียบๆ พรุ่งนี้มีคาบวิชา

ประวัติศาสตร์ การบ้านของอาทิตย์ที่แล้วจะต้องส่งคืนกลับมา แต่ครั้งนี้ 

เธอจะเขยีนชื่อเขาก่อนส่งคนืดไีหม

ท่ามกลางแสงแดดในฤดูใบไม้ร่วง ฟังหุยมองใบแปะก๊วยสีเหลือง

ทองอร่ามที่ร่วงโรยอยู่บนถนน ในมือก�าเจตจ�านงของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเอา

ไว้ ทว่ากลบัรู้สกึถงึความเวิ้งว้างสบัสนเลอืนราง

ผมในตอนนี้ ก�าลงัฟังฟังหุยเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกบัเธอในอดตีให้
จบ มีความรู้สึกเข้าใจอย่างมากถึงอารมณ์ที่สับสนของเธอในตอนนั้น ผม

เข้าใจดว่ีาเธอลงัเลเพยีงใด และไม่ง่ายเลยที่จะเขยีนชื่อของเดก็ผู้ชายคนนั้น

ที่เธอชอบมากลงไปอย่างง่ายดาย

แต่ว่าเฉนิสวนิในตอนนั้นไม่สามารถเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน 

ดงันั้นวนัที่สอง เมื่อเขาไปหยบิสมุดการบ้านประวตัศิาสตร์ด้วยจติใจที่เตม็

เปี่ยมไปด้วยความหวัง แต่กลับพบว่าบนเส้นบรรทัดด้านหลังสมุดส�าหรับ

เขยีนชื่อแซ่ยงัคงว่างเปล่าอยูอ่ย่างนั้น เขารูส้กึเจบ็ปวดอย่างหาที่เปรยีบมไิด้ 

เขาอยากไปถามเธอเหลอืเกนิว่าเพราะอะไรกนัแน่ เพราะอะไรในสายตาของ

ทั้งสองฝ่ายต่างกม็องเหน็ความรกัที่ปรากฏอยู ่แต่กลบัยนืกรานที่จะหลกีหน ี

ฟังหยุตั้งใจหลบเขาอย่างเหน็ได้ชดั วนันั้นเธอแทบจะอยู่กบัเสยีวฉ่าว 

หรอืไม่กเ็ฉยีวหรานตลอดเวลา ไม่มองเขา และกไ็ม่พูดคุยกบัเขาด้วย แต่

เฉนิสวนิรู้สกึได้ว่าเธอไม่ได้เกลยีดเขาอย่างแน่นอน เพราะเธอไม่ได้ยิ้มเลย 

ในดวงตาที่บรสิุทธิ์ไร้มลทนิคู่นั้นเตม็ไปด้วยความเศร้าที่ไม่อาจบรรยายได้ 

ในที่สุดเฉินสวินก็ไม่ได้พูดกับฟังหุยเลยแม้แต่ประโยคเดียว และ

ประโยคนั้นก็ถามออกจากปากไม่ได้เช่นกัน ตอนเลิกเรียน เขาเห็นฟังหุย 
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กับเฉียวหรานเดินออกไปจากห้องเรียนด้วยกัน พวกเขาก้าวเท้าออกห้อง

พร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมาย กระทั่งขณะที่ก้าวออกจากห้องเรียนยังยื่น

เท้าซ้ายออกไปก่อนเหมอืนกนัอกีด้วย

ฟังหยุใช้หางตามองเฉนิสวนิ เธอรูว่้าเขาจ้องมองเธอมาโดยตลอด แต่

เธอไม่ได้หนักลบัไป แม้แต่จะยิ้มให้เขาสกันดิกไ็ม่มี

ไม่ใช่ไม่อยาก แต่ไม่กล้า

ในขณะที่ฟังหยุคดิจะตตีวัออกหากอยูเ่งยีบๆ คนเดยีวต่อไป เธอ
คิดไม่ถึงว่าบนกระดานด�าของวันที่สองมีตัวหนังสือเขียนไว้รอต้อนรับเธอ

แบบนี้ 

นั่นมองไม่ออกว่าเป็นลายมอืใคร ทว่าตวัอกัษรหกตวัที่บูดๆ เบี้ยวๆ 

กลบัดูมนี�้าหนกั นั่นกค็อื

ฟังหุยชอบเฉนิสวนิ



วนันั้นฟังหุยและเสยีวฉ่าวเป็นคนรบัผดิชอบหมายเลขรถ เธอมา
แต่เช้า แต่กลบัไม่เหน็เสยีวฉ่าวเลยแม้แต่น้อย เมื่อเฉยีวหรานมาถงึ เหน็ฟัง

หยุก�าลงัพยายามจดัจกัรยานไจแอนต์หมายเลข 28 ของจ้าวเย่ที่แฮนด์เบี้ยว

ให้เป็นระเบยีบ เขาจงึรบีจอดรถแล้วเดนิเข้ามาช่วยเธอ

“ฉันช่วยเอง จ้าวเย่นี่ก็ไม่จอดรถให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไป รถ

ของเขานี่กก็นิที่จรงิๆ” เฉยีวหรานพูดในขณะที่จดัรถ

“เขามาสาย ต้องรบีไปซ้อม พอมาถงึนี่ทิ้งรถแล้วกไ็ปเลย” ฟังหุยพูด

ด้วยรอยยิ้มเจื่อนๆ 

“แล้วท�าไมมเีธอคนเดยีวล่ะ เสยีวฉ่าวไปไหน”

“เธอยงัไม่มา น่าจะลมืน่ะ”

“เขามัวแต่ยุ่งอยู่ทั้งวัน ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่” เฉียวหรานถอนหายใจ 

ออกแรงดนัจกัรยานคนัหนึ่งเข้าไป

“นายกลบัไปเถอะ ฉนัคนเดยีวไหว”

“ไม่เป็นไร ให้ฉนัช่วยเถอะ ใช่แล้ว วนันี้กนิข้าวเช้าหรอืยงั” เฉยีวหราน 

9
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ถามอย่างเอาใจใส่ “ถ้ายงัไม่ได้กนิ กร็บีไปกนิตอนนี้เลย”

“กนิแล้วละ” ฟังหุยยิ้มให้อย่างซาบซึ้ง “ขอบคุณนะ”

เฉยีวหรานโบกมอืแล้วยิ้มอย่างอายๆ 

เสยีวฉ่าวกบัเฉนิสวนิมาถงึเจด็โมงครึ่ง ในขณะที่เสยีงกริ่งเข้าเรยีน
ดงัขึ้นพอด ีเฉยีวหรานกบัฟังหยุก�าลงัเตรยีมกลบัห้องเรยีนแลว้ พวกเขาถงึ

ได้จูงรถจากหน้าประตูโรงเรียนบึ่งเข้ามา ผมของเฉินสวินชี้โด่ชี้เด่ อีกทั้ง 

ขอบตายงัด�าเป็นวงอกีด้วย เหน็แล้วกร็ู้เลยว่าตื่นสาย เสยีวฉ่าวมาถงึกน็กึ

ขึ้นมาได้ว่าวนันี้ต้องดูแลหมายเลขรถ จงึขอโทษขอโพยฟังหุยไปตลอดทาง

ทั้งสี่คนวิ่งส่งเสียงพูดคุยจ้อกแจ้กเบาๆ ในขณะที่วิ่งขึ้นตึก แต่พอ

เข้าไปในห้อง พวกเขากเ็งยีบลงทนัที

พวกเขามองเห็นตัวหนังสือหกตัวที่ไม่ใหญ่มากนักบนกระดานด�า

พร้อมกนั แต่กพ็อที่จะท�าให้ระคายเคอืงสายตาได้เลยทเีดยีว

ฟังหุยชอบเฉนิสวนิ

เสยีวฉ่าวขยบัตวัคนแรก เธอไม่พูดแม้แต่ค�าเดยีว และเดนิไปยงัที่

นั่งของตัวเองอย่างขุ่นเคือง เก้าอี้ถูกเธอลากออกมาอย่างแรงจนเกิดเสียง

เสยีดสทีี่พื้นจนหนวกหู

เฉียวหรานขยับตัวเป็นคนที่สอง เขาเดินไปหน้ากระดานด�าหยิบ

แปรงลบกระดานขึ้นมา แล้วลบลายมอืที่แสนอปัลกัษณ์นั่นทิ้งอย่างรวดเรว็ 

แต่เพราะลบแรงเกนิไป กระดานด�าจงึสั่นสะเทอืนเกดิเสยีงดงัตงึตงั จากนั้น

ก็หันกลับมา พูดด้วยสีหน้าเย็นชาว่า “ครั้งหน้าคนที่เป็นเวรต้องจ�าเอาไว้ 

ก่อนเข้าเรยีนต้องลบกระดานให้สะอาดด้วย”

เฉนิสวนิขยบัตวัเป็นคนที่สาม เขาดงึฟังหุยที่อยู่ข้างๆ แล้วพูดเบาๆ 

ว่า “กลบัที่นั่งก่อนเถอะ”



84  l  F l e e t   o f  t i m e   ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง  รั ก ข อ ง เ ร า  เ ล่ ม  1

แต่ฟังหุยไม่ขยับตัวแม้แต่น้อย แววตาของเธอว่างเปล่า จ้องบน

กระดานอย่างไร้ความรู้สึก สีหน้าซีดขาวจนน่ากลัว ที่จริงเธอไม่ได้มอง 

ตวัหนงัสอืที่หายไปนั่นแม้แต่น้อย และไม่ได้ยนิค�าพูดที่เฉนิสวนิพูดกบัเธอ

ด้วย เธอทั้งโกรธทั้งอายและถูกความกลัวที่หายไปเป็นเวลานานกัดกินไป

แล้ว ความรู้สกึเสยีใจที่ครอบง�าจติใจ และขยี้อารมณ์ความรู้สกึเลก็ๆ ของ

เธอจนแหลกเป็นชิ้นๆ ท�าให้ศกัดิ์ศรขีองเธอพงัทลายลงทนัท ี

ฟังหยุหรี่ตาแล้วพูดว่าวนันั้นอากาศดมีาก แต่เธอยงัคงรูส้กึหนาว
เหนบ็ เธอรูส้กึสิ้นหวงัจรงิๆ คดิว่าชวีติวยัรุน่ของเธอคงจะแหลกเหลวกลาย

เป็นเถ้าถ่านลงเช่นนี้

หวัใจของผมรู้สกึอาทรขึ้นมาอกีครั้ง ในเวลานั้นเธอไม่เคยขออะไรที่

มากเกนิไป คนขี้ขลาดอย่างเธอ ไม่กล้าแม้กระทั่งจะตอบรบัเฉนิสวนิ เธอ

เพียงแค่ต้องการเก็บความรักเล็กๆ นั่นเอาไว้เป็นความลับในซอกมุมของ

หวัใจเพื่อปกป้องตวัเองอย่างระมดัระวงัที่สุดในขณะที่คนอื่นไม่รู้ แล้วแอบ

มีความสุขกับมันเพียงล�าพัง จากนั้นค่อยถือโอกาสตอนที่คนอื่นไม่ทันได้

สงัเกต น�าความรู้สกึเหล่านั้นมาเกบ็รกัษาเอาไว้อย่างดี

ก็เหมือนกระรอกตัวหนึ่งที่เฝ้ารักษาผลโอ๊กลูกสุดท้ายในฤดูหนาว

อย่างโง่ๆ และแล้วผลโอ๊กลูกนั้นก็ถูกค้นพบในที่สุด มันถูกเผยต่อหน้า 

ทุกคนและโดนหัวเราะเยาะ สุดท้ายก็ถูกเหยียบจนละเอียดอย่างไม่ไว้หน้า

เลยแม้แต่น้อย

ผมคดิว่ากระรอกตวันั้นคงต้องใจสลายอย่างแน่นอน

ฟังหยุเดนิกลบัที่นั่ง ตลอดทั้งเชา้เธอฟบุอยูบ่นโต๊ะไมข่ยบัเขยื้อน 
ตอนเข้าเรียนครูถามว่าเธอเป็นอะไร ยังดีที่เฉียวหรานช่วยตอบกลับไปว่า 

ไม่สบาย เฉนิสวนิที่นั่งด้านหลงักเ็รยีนไม่รู้เรื่องเช่นกนั เขาจ้องหลงัที่ผอม

เพรยีวของเธอตลอดเวลา เมื่อเหน็เธอตวัสั่นเบาๆ กท็�าให้จติใจว้าวุ่นยิ่งขึ้น
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กระทั่งถงึตอนกนิข้าวกลางวนั ฟังหุยถงึได้เงยหน้าขึ้นมา เธอร้องไห้

จนตาบวม บนแขนเสื้อยังมองเห็นคราบน�้าตาจางๆ เฉินสวินเห็นเธอถือ 

กล่องข้าวกลับไปนั่งที่ของตัวเองอย่างเงียบๆ ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป เขาจึง

เดนิเข้าไปหาเธอ

เขาหยบิฝากล่องข้าวที่เปิดออกแล้วมาปิดแทนฟังหุยแล้วพูดว่า “ไป 

ไปกนิข้าวด้วยกนั”

ฟังหุยกดัรมิฝีปากตวัเองเอาไว้แล้วส่ายหน้าอย่างช้าๆ 

“ฉนัช่วยเธอยกเก้าอี้มาแล้ว เรว็หน่อย”

“ฉนัไม่ไป” ด้วยเพราะผ่านการร้องไห้ เสยีงของฟังหุยจงึอู้อี้เลก็น้อย 

เธอยื่นมอืไปหยบิตะเกยีบ เฉนิสวนิกแ็ย่งมนัมา

“เธอไม่ได้ท�าอะไรผดิ ท�าแบบนี้ท�าไม หรอืต่อไปจะไม่พูดกนัแล้ว”

“ฉนัไม่ไปจรงิๆ” ฟังหุยเหมอืนจะร้องไห้ออกมาอกี

“ได้ ถ้าอย่างนั้นพวกเรามากินที่นี่เอง” เฉินสวินหันกลับไปย้ายโต๊ะ 

ตะโกนเรยีกเฉยีวหรานกบัจ้าวเย่ว่า “เฮ้! มานี่เถอะ”

ด้วยเพราะจ้าวเย่มซ้ีอม ดงันั้นตอนเช้ากเ็ลยไม่ได้เหน็ฉากนั้นด้วยตา

ตวัเอง เขาฟังเฉยีวหรานเล่าคร่าวๆ กไ็ม่รู้ว่าจะปลอบใจฟังหุยยงัไงด ี พอ

เหน็เฉนิสวนิเรยีกเขา กร็บีถอืกล่องข้าววิ่งมาทนัที

“วนันี้มมีนัฝรั่งด้วย มนัฝรั่ง” จ้าวเย่ก้มตวัไปมองหน้าฟังหยุ “มนัฝรั่ง

ของฟังหุย”

ฟังหุยมองเขาแวบหนึ่งอย่างจนใจ

“มองอีกสิ มองอีกสิ” จ้าวเย่แกล้งถลึงตาในขณะที่พูด “ถ้ามองอีก 

ฉนัจะแอบกนิของเธอให้หมดเลย”

เฉียวหรานก็เข้ามาร่วมวงด้วย เขาท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ช่วย

ฟังหุยดงึผ้าปูโต๊ะแล้วหนัหน้าไปพูดว่า “เสยีวฉ่าว รบีมาส”ิ

“ฉนัมเีรื่องคุยกบัเหอซาหน่อย พวกนายกนิก่อนเลย” แล้วเสยีวฉ่าว

ถอืข้าวเดนิไปอกีทางหนึ่ง
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“ไม่ต้องไปสนใจเธอ เธอแค่กลัวฉันแย่งมันฝรั่งเธอน่ะ” จ้าวเย่เปิด

กล่องข้าวของฟังหุยอย่างไม่เกรงใจแม้แต่น้อยแล้วพูดว่า “ขี้งก”

“ไปตายซะ ใครจะเหมอืนนายล่ะ” เสยีวฉ่าวมองค้อนเขาทหีนึ่ง

ท่ามกลางเสียงเอะอะโวยวายของพวกจ้าวเย่ ทุกอย่างดูเหมือนจะ

กลบัมาเป็นปรกต ิแต่ฟังหยุรูว่้าเธอไม่สามารถกลบัไปเป็นเหมอืนเดมิไดอ้กี

แล้ว ความคดิความอ่านสมยัวยัรุ่นกม็กัจะมคีวามอ่อนไหวเช่นนี้ เธอเข้าใจ

ดีว่าในสายตาของเพื่อนๆ ในห้องมีความหมายอะไรแอบแฝงอยู่ ส�าหรับ 

บรรดาเดก็ๆ ที่ต้องเผชญิหน้ากบัการเรยีนการสอบอยู่ทุกวนัแล้ว นี่กถ็อืเป็น

เรื่องใหญ่ที่น่าตื่นเต้นแล้วละ แต่ส�าหรับเธอที่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง มันก็

น่าเศร้าไม่ใช่น้อย 

เมื่อเธอกลบัถงึบ้านในตอนเยน็ จติใจกไ็ม่อยูก่บัเนื้อกบัตวัตลอด
เวลา

ในขณะที่ก�าลงัคดัอกัษรจนีโบราณอยู่ เสยีงโทรศพัท์กด็งัขึ้น เพยีง

ไม่นานพ่อของเธอกเ็ดนิมาตะโกนเรยีก

“ของหนูเหรอคะ” ฟังหุยถามอย่างสงสยั

“อมื เพื่อนผู้ชาย” พ่อของเธอพูด

“ฮลัโหล” ฟังหุยรบัโทรศพัท์

“ฮลัโหล”

“ใครเหรอ”

“ฉนัเอง เฉนิสวนิ”

ได้ยนิเขาพูดชื่อ ในใจของฟังหุยกแ็กว่งน้อยๆ 

“มอีะไรเหรอ”

“การบ้านคณติศาสตร์ท�าเสรจ็หรอืยงั”

“ท�าเสรจ็แล้วละ”

“ช่วยฉนัดูหน้าที่สี่สบิเก้าหน่อยส ิข้อที่เก้า เธอได้ค�าตอบเท่าไร”
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“คอยเดี๋ยวนะ” 

ฟังหุยวิ่งกลับไปที่ห้อง หยิบสมุดการบ้านคณิตศาสตร์มา เธอรู้ใน

ทนัทวี่าพอได้รบัโทรศพัท์ของเฉนิสวนิ กร็ู้สกึดใีจอย่างมาก

“ฮลัโหล x เท่ากบั 5, y เท่ากบั 3”

“อ้อ เหมอืนกบัฉนัเลย”

“อ้อ”

“อมื ขอบคุณนะ”

“ไม่เป็นไร”

“ถ้าอย่างนั้น วางละ”

“ตกลง บ๊ายบาย”

เสยีงในโทรศพัท์ที่พูดมาดูรบีร้อน ฟังหุยรู้สกึผดิหวงัเลก็น้อย

เธอเดินกลับห้องไปเขียนการบ้านต่อ แต่แค่ห้านาทีผ่านไป เสียง

โทรศพัท์กด็งัขึ้นอกีครั้ง

ฟังหุยฟังเสยีงพูดของพ่ออย่างตั้งใจ เมื่อได้ยนิเขาบอกว่า “รอเดี๋ยว

นะ” เธอกร็บีเปิดประตูห้อง

“หาหนูใช่ไหม”

“หา ใช่...” พ่อของเธอมองเธอถามขึ้นอย่างแปลกใจ “ดูเหมอืนเป็น

เพื่อนผู้ชายคนเมื่อกี้”

“ฮลัโหล”

“ฉนัเอง”

“อมื ยงัมขี้อไหนต้องตรวจอกี”

“ไม่มแีล้ว”

“อ้าว”

“คอืว่า...มเีรื่องอยากคุยกบัเธอหน่อย คุยสะดวกไหม”

“กพ็อได้”

“อย่างนั้นฉนัพูดนะ เธอแค่ฟังกพ็อ”
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“อมื”

“เรื่องวนันี้อย่าไปสนใจมากนกั”

“ฉนัรู้”

“รู้อะไรกนั ร้องไห้ทั้งเช้าอย่างนั้น”

“กไ็ม่มอีะไร”

“ถ้าฉนัไม่ไปหาเธอ เธอกไ็ม่สนใจฉนัเลยกระมงั”

“เอ่อ”

“ท�าไมล่ะ”

“มนัไม่ด.ี..”

“มอีะไรที่ไม่ด ีไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้ฉนัจะเขยีนบนกระดานว่า ‘เฉนิสวนิ

ชอบฟังหุย!’ เป็นเพื่อนเธอ”

“นายอย่าเขยีนนะ” ฟังหุยรู้สกึร้อนใจขึ้นมา

“ท�าไมจะเขยีนไม่ได้ กฉ็นัชอบเธอน่ะ”

นี่เป็นครั้งแรกที่เฉินสวินพูดค�าว่าชอบกับเธอตรงๆ พอพูดออกมา 

ทั้งสองกเ็งยีบไปทนัที

ตอนนี้พวกเราพูดค�าว่ารกับ่อยที่สุด ‘ฉนัรกัเธอ’ ‘เธอรกัฉนัไหม’ 
‘เธอจะรกัฉนัตลอดไปไหม’ รกัจนหน้ามดืตาลาย จนเหมอืนก�าลงัจะสญูเสยี

ของล�้าค่าที่เคยมไีป พูดมากอกีเท่าไรกย็ิ่งรู้สกึอ้างว้างโดดเดี่ยวมากเท่านั้น 

ไม่สามารถท�าให้คนเชื่อได้ ดงันั้นประโยคข้างบนดงักล่าวกม็กัจะเปลี่ยนเป็น 

‘ฉนัรกัเธอจรงิๆ นะ’ ‘เธอรกัฉนัจรงิๆ ใช่ไหม’ ‘เธอจะรกัฉนัตลอดไปจรงิ

ไหม’

‘ความรัก’ กับ ‘ความจริง’ รวมกันกลายเป็นไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือ

หวัเราะดี

แต่ในช่วงอายเุพยีงสบิกว่าปี ความชอบตื้นเขนิกว่าความรกัหลายชั้น

นกั ทว่ากพ็อเพยีงที่จะเตมิเตม็หวัใจได้แล้ว 
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ในขณะนั้น ความชอบของเฉนิสวนิกส็ามารถท�าให้ฟังหยุอบอุน่ได้แล้ว

“เธอ...ชอบฉนัไหม” เฉนิสวนิยงัคงถามต่อ
“...”

“ถ้าชอบกแ็ค่พูดว่าใช่ ไม่ชอบกพ็ูดว่าไม่ใช่กพ็อ” 

“ฟังหยุ เลกิคยุเล่นได้แล้ว รบีไปเขยีนการบ้าน” พ่อของฟังหุยตะโกน

บอกเธอ

“ค่ะ รูแ้ล้ว หนจูะไปเดี๋ยวนี้” ฟังหยุรบัค�าอย่างลนลาน “พรุ่งนี้ไปเรยีน

ค่อยคุยกนัเถอะ”

“รอเดี๋ยว ใช่หรอืว่าไม่ใช่” เฉนิสวนิพูดอย่างร้อนใจ “เธอบอกฉนัส”ิ

“ใช่ บ๊ายบาย” ฟังหุยไม่รอให้เขาพูดอกีกว็างโทรศพัท์ทิ้งทนัที



วนันั้นไม่ใช่วนัที่พเิศษอะไร ในสี่ประตเูมอืงทั้งเก้าชั้นร้อยวนัพนัปี
ที่ผ่านมาก็เป็นเพียงค�่าคืนหนึ่งที่แสนสงบเท่านั้น แต่เด็กสองคนนั้นกลับ 

จ�าวนันี้เอาไว้อย่างลกึซึ้ง 

ณ สองแห่งของปักกิ่ง พวกเขาต่างคนต่างแอบยิ้มกันอยู่เงียบๆ  

ไมส่ามารถโทรศพัท์คยุกนัได้มากกว่านี้ เลยท�าได้แค่หวนนกึถงึค�าพดูเมื่อกี้

เท่านั้น และกม็คีวามสุขในแต่ละค�าที่พูด ไม่มมีอืถอืส่งข้อความเพื่อยนืยนั

ให้แน่ใจ ดังนั้นเมื่อรู้สึกดีใจก็ออกจะกระสับกระส่ายอยู่บ้าง ไม่มีคิวคิวที่

สามารถส่งสตกิเกอร์รูปหวัใจได้ตามอ�าเภอใจ ดงันั้นกไ็ด้แต่เกบ็ความรู้สกึ

แบบนี้ฝังไว้ที่ก้นบึ้งของหวัใจเท่านั้น 

แต่กอ็าจเป็นเพราะเหตนุี้ ความคดิถงึและความชอบจงึทบัถมมากยิ่ง

ขึ้น ก่อเกดิความงดงามหอมหวานเป็นพเิศษ และจดจ�าได้นานยิ่งขึ้นไปโดย

ธรรมชาติ

10
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วนัรุง่ขึ้นจะว่าบงัเอญิหรอืยงัไง ทั้งสองคนเจอกนัระหวา่งทางที่ไป
เรยีนพอด ีพวกเขาหน้าแดงทั้งคู่ เฉนิสวนิทดเกยีร์เปลี่ยนความเรว็เสยีงดงั 

กุกกักๆ ไม่หยุด เหลือบมองฟังหุยที่อยู่ข้างๆ ตลอดเวลา แต่ฟังหุยก ็

คอยแต่จะก้มหน้าลง ท�าให้ทรงผมของเธอปิดบังใบหน้าเล็กๆ ของเธอ 

เอาไว้อย่างมดิชดิ

“คอืว่า...” เฉนิสวนิทนไม่ไหวเอ่ยปากขึ้นว่า “เมื่อวาน เธอพูดว่า ‘ใช่’ 

ใช่ไหม”

“ท�าไมเหรอ” ฟังหุยมองเขาแล้วพูดอย่างตื่นเต้น

“ไม่มอีะไรหรอก กแ็ค่อยากแน่ใจน่ะ” เฉนิสวนิยิ้มขึ้น “ฟังหุย ฉนั

ดใีจ...มากๆ”

“ฉนันกึว่าเธอจะกลบัค�าเสยีอกี” ฟังหุยกดัรมิฝีปากตวัเองเบาๆ 

“ไม่มทีาง” เฉนิสวนิหนัหน้ากลบัมาพูดอย่างหนกัแน่น

เขาถีบรถตะบึงไปข้างหน้า ปล่อยมือออกจากแฮนด์จักรยาน แล้ว 

ส่งเสยีงตะโกนอย่างดใีจ ฟังหุยหวัเราะ แล้วขี่รถตามเขาไปด้วยกนั

มาถงึโรงเรยีน พวกเขาไม่ได้จูงรถเข้ามาพร้อมกนั เฉนิสวนิเดนิอยู่

ข้างหน้า ฟังหุยตามอยู่ข้างหลัง ต่างคนต่างรู้ใจกันและไม่แสดงสีหน้าใดๆ 

ออกมาให้ใครต้องสงสยั ค�าว่าชอบเป็นเรื่องที่ทั้งสองต่างรูก้นัในใจ ตอนนั้น

รู้สึกว่าไม่เห็นต้องไปประกาศให้คนทั้งโลกได้รับรู้เลย และพวกเขาเองก ็

ไม่กล้าอย่างแน่นอน การมีความรักก่อนวัยอันควรก็มักจะเป็นเรื่องที่ไม่ดี

ไม่ใช่หรอื

เฉินสวินจอดรถเรียบร้อย แล้วขยับรถเพื่อเปิดทางเว้นที่ว่างข้างๆ  

เอาไว้ ฟังหยุแอบยิ้มแล้วเขน็รถเข้าไปจอดข้างๆ เขา เธอก้มตวัเพื่อที่จะลอ็ก

รถ แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นก็ต้องตกใจที่พบว่าเฉินสวินใช้แม่กุญแจล็อกรถรูป 

ตวัยูลอ็กล้อรถด้านหน้าทั้งสองคนัเอาไว้ด้วยกนั 

“ท�า...ท�าอะไรน่ะ” ฟังหุยมองเพื่อนที่ดูแลหมายเลขรถอย่างตื่นเต้น

“กไ็ม่มอีะไร แต่ถ้าวนันี้เธอไม่คุยกบัฉนั ตอนเยน็กก็ลบับ้านไม่ได้” 
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เฉนิสวนิยิ้มอย่างพอใจ

“คนอะไรกนั” ฟังหุยถลงึตาใส่เขา ทว่ากลบัมคีวามสุข “ถ้าพวกเขา

เหน็เข้าจะท�ายงัไง”

“ไม่เหน็เป็นไร เธอกอ็ย่าลอ็กรถส ิ ถ้าพวกเขาเหน็เข้า กบ็อกว่าเธอ 

ไม่ได้เอากุญแจมา”

ตอนเข้าห้องฟังหุยยังรู้สึกตึงเครียดเล็กน้อย ยังคงหวาดผวาจาก

เหตกุารณ์เมื่อวานนี้อยู่ ความรูส้กึที่ถูกคนมากมายจบัตามอง คดิขึ้นมาทไีร

ก็ท�าให้เธออดที่จะตัวสั่นขึ้นมาไม่ได้ แต่เมื่อเห็นเฉินสวินที่เดินอยู่ข้างหน้า 

ฟังหุยก็รู้สึกวางใจขึ้นมาไม่น้อย อย่างน้อยตอนนี้ก็มีคนยืนอยู่ด้วยกันกับ

เธอแล้ว ไม่โดดเดี่ยวเดียวดายอีกต่อไป มีเด็กผู้ชายที่ดีมากอยู่ข้างกาย  

อกีทั้งเหลอืบตาขึ้นมากม็องเหน็ได้ แค่นี้กท็�าให้เธอรู้สกึปลอดภยัและมั่นคง

มากเลยทเีดยีว 

ตอนกลางวนั เฉนิสวนิไปรบัข้าวแทนฟังหยุกบัเสยีวฉ่าว แต่เสยีวฉ่าว 

ยงัคงมเีรื่องคยุกบัเหอซาจงึไม่ได้มานั่งกนิด้วย ฟังหยุรู้สกึอายที่กนิข้าวด้วย

กนักบัพวกเฉนิสวนิเพยีงล�าพงัอกีแล้ว ผูห้ญงิคนเดยีวกบัผูช้ายสามคน รวม

กลุม่แบบนี้ดแูปลกเกนิไปหน่อย แต่เฉนิสวนิไม่ยอม เพราะเขาอยากอยูด้่วย

กันกับฟังหุย ดังนั้นเมื่อฟังหุยปฏิเสธที่จะกินข้าวกับพวกเขา เขาก็เลยท�า

เหมอืนครั้งที่แล้ว เรยีกเฉยีวหรานกบัจ้าวเย่ย้ายมากนิตรงที่ฟังหุยนั่ง 

วธิทีี่เฉนิสวนิท�าเช่นนี้ ฟังหุยจงึต้องยอมอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ วนันี้

เขาท�าเรื่องแบบนี้ไม่รูก้ี่ครั้งแล้ว อย่างเช่นลอ็กรถตอนเช้า แล้วยงัเมื่อกี้ที่ยมื

กระดาษการบ้านคณิตศาสตร์อีก เขาบอกว่าลืมหยิบมา จึงเดินมาขอยืม 

ฟังหุยอย่างมีความสุข แต่ผ่านไปสักพัก ก็เห็นเขาหยิบกระดาษปึกหนึ่ง 

ออกมาจากกระเป๋าแล้วส่งให้เฉยีวหราน

แม้ว่าเฉนิสวนิจะท�านสิยัเอาแต่ใจแบบเดก็ๆ เพื่อเจตนาหาวธิใีกล้ชดิ

เธอ แต่ฟังหุยกไ็ม่โกรธอะไร เธอรู้ว่าสาเหตุที่เฉนิสวนิท�าแบบนี้ กเ็พราะว่า

ชอบเธอนั่นเอง 
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ชั่วโมงพละของโรงเรยีนฟูจ่งแยกนกัเรยีนชายหญงิ ท�าการฝึกโดย
วิ่งรอบสนามสองรอบ จากนั้นกจ็ะเลกิแถวไปท�ากจิกรรมได้ตามอสิระ เสยีว-

ฉ่าวไม่ได้มาเล่นด้วยกนักบัฟังหุย เธอกบัเพื่อนหญงิคนอื่นๆ สองสามคน

ก�าลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้ถกเถียงกันเรื่ององค์หญิงกำามะลอที่ฉายไปเมื่อวานนี้ 

องค์ชายห้าดูเหมอืนจะจูบเสี่ยวเยี่ยนจื่อแล้ว ด้วยเหตุที่พวกเธอตื่นเต้นกนั

มาก จงึคยุกนัไม่ยอมหยดุ เหอซากบัเสยีวฉ่าวยงัฮมัเพลงของละครเรื่องนั้น

ที่ก�าลงัเป็นที่นยิมอกีด้วย

ฟังหยุนั่งอยูข้่างหนึ่งเพยีงล�าพงั ไม่มเีพื่อนหญงิคนไหนเดนิมาคยุกบั

เธอเลย เธอจงึนั่งฟังอย่างเงียบขรึม “ให้เราเคยีงคู่กนัอย่างอสิระไปตลอด

กาล ขี่ม้าสู่โลกกว้างร่วมสุขกนัอย่างสดใส ดื่มเหล้าร้องเพลงกนัให้ชื่นบาน 

ใช้ชวีติวยัเยาวใ์ห้คกึคกัครื้นเครง” เหน็พวกเขาคยุไปหวัเราะไป เธอรูเ้ลยวา่

ตรงที่ของเสยีวฉ่าว ตวัเธอตั้งแต่หวัจดเท้าเป็นเพยีงเพื่อนที่ไม่ส�าคญัมาโดย

ตลอด ดงันั้นเป็นเพราะเรื่องเมื่อวาน กเ็ป็นธรรมดามากที่จะหลกีหนจีากเธอ 

เพยีงแต่กร็ู้สกึเหงาอยู่ไม่น้อยเหมอืนกนั

ทางฝั่งนกัเรยีนชายกเ็ลกิแถวแล้วเหมอืนกนั เฉนิสวนิไปยมืลูกบาส

ที่ห้องเก็บอุปกรณ์ ตอนวิ่งกลับมาเห็นฟังหุยนั่งอยู่มุมหนึ่งอย่างโดดเดี่ยว

พอด ีเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเสยีงหวัเราะอย่างร่าเรงิที่อยูข้่างๆ ร่างกายของเธอ

ที่เดิมดูบอบบางอยู่แล้วก็ยิ่งดูผอมเล็กเข้าไปใหญ่ เฉินสวินคิดไปคิดมา  

กห็นักลบัไปตะโกนเรยีกเฉยีวหรานกบัจ้าวเย่ว่า “เฮ้ วนันี้อย่าเล่นบาสเลย  

มาเล่นโยนบอลเรยีกเลขกบัพวกผู้หญงิกนัเถอะ”

เฉยีวหรานเองกม็องเหน็ฟังหยุอยูเ่พยีงล�าพงัมาโดยตลอด จงึรบีลาก

จ้าวเย่ที่ดูไม่ค่อยเตม็ใจเท่าไรในขณะที่พูดว่า “ได้ ไปเถอะ ไปเล่นกนั”

เฉนิสวนิกห็นัไปเรยีกพวกผู้หญงิอกี ฟังหุยที่เดมินั่งอยู่เฉยๆ กถ็ูก

เฉยีวหรานลากเข้าไปด้วย

ทุกคนเรียงเลขตามนี้ จ้าวเย่หมายเลขหนึ่ง เฉินสวินหมายเลขสอง 

ฟังหยุหมายเลขสาม เสยีวฉ่าวหมายเลขสี่ เฉยีวหรานหมายเลขห้า...ทั้งหมด
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กส็บิกว่าคน กตกิากค็อื ถ้าใครแพ้สามครั้งกจ็ะโดนทกุคนเวยีนกนัโยนบอล

ตกี้น

เพื่อที่จะท�าให้ฟังหุยเล่นอย่างสนุกสนาน เฉินสวินกับเฉียวหรานจึง

เรียกหมายเลขสามไม่ยอมหยุด ฟังหุยต้องวิ่งไม่รู้กี่รอบ ก็เลยเริ่มค่อยๆ 

หวัเราะออกมา จติใจของเธอใสซื่อ ท�าให้ทุกครั้งที่ถูกเรยีกกจ็ะโยนลูกบอล

ขึ้นไปสงูๆ ดงันั้นจงึง่ายมากในการรบัลกูบอลของเธอ ทกุคนกเ็อาแต่ตะโกน

เรยีกหมายเลขสามเช่นกนั

แต่จ้าวเย่ไม่ใช่อย่างนั้น เวลาเล่นกะล่อนกว่าใครๆ เขาจงใจแกล้ง

เสยีวฉ่าว แต่ไม่ใช่ว่าจะถอืโอกาสตอนที่เธออยู่ห่าง โยนบอลขึ้นเบาๆ แล้ว

เรียกหมายเลขสี่เพื่อให้เธอรีบวิ่งมารับ แต่ใช้วิธีตอนที่เสียวฉ่าวเดินเข้ามา

ฟังเขาเรยีกหมายเลขอกีครั้ง จากนั้นกแ็กล้งท�าเป็นลูกบอลหลุดมอืแล้วปา

ใส่เธอ ในที่สุดเพยีงไม่กี่ครั้ง เสยีวฉ่าวกแ็พ้ครบสามครั้งแล้ว

“จ้าวเย่! นายจงใจใช่ไหม” เสยีวฉ่าวตะโกนด้วยความโมโห

“แหะๆ ก็ใครใช้ให้เธอไม่มากินข้าวกลางวันกับพวกเราล่ะ” จ้าวเย่ 

ท�าหน้าทะเล้นในขณะที่พูด “เรว็เข้า หนัหลงัมา”

“ก็ไม่อยากกินนี่ เห็นนายแล้วอารมณ์เสีย” เสียวฉ่าวหันหลังกลับ

อย่างบึ้งตงึ

แต่ละครั้งที่โยนบอลกท็�าให้ทกุคนหวัเราะ พอถงึตาฟังหยุ เธอกห็ยบิ

ลกูบอลที่พื้นแลว้โยนไปเบาๆ แต่ใครจะรูว่้ามนัจะกระแทกข้อมอืของเสยีว-

ฉ่าวที่ยื่นมาบงัด้านหลงัไว้พอดี

เสยีวฉ่าวร้องออกมา แล้วหนักลบัมาพดูเสยีงดงัอย่างไม่พอใจว่า “เบา

หน่อยส ิอย่าโยนใส่มอืด้วย!”

“ขอ...ขอโทษ” ฟังหุยรบีขอโทษเสยีงแผ่วเบา

“พอเถอะ เธอไม่ได้โยนแรงเลย” เฉนิสวนิมองเหน็อย่างชดัเจนจาก

ด้านข้าง จงึพูดปกป้องฟังหุยอย่างอดรนทนไม่ไหว

เดิมทีก็อดกลั้นอารมณ์เอาไว้อยู่แล้ว พอได้ยินเฉินสวินพูดแบบนี้  
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ตาของเสียวฉ่าวก็แดงขึ้นทันที เธอเก็บลูกบอลโยนใส่เฉินสวินอย่างแรง 

แล้วพดูว่า “ฉนัไม่เล่นแล้ว!” แล้วกห็มนุตวัวิ่งกลบัเข้าตกึไป เหอซาถลงึตาใส่ 

เฉนิสวนิทหีนึ่ง จากนั้นกว็ิ่งตามไป 

ฟังหุยกอ็ยากจะวิ่งตามไปดู แต่ถูกเฉยีวหรานดงึเอาไว้

“อย่าไปเลย เขาจงใจเหวี่ยงใส่เธอน่ะ...”

“เล่นดีๆ  ไม่ชอบ ไม่เล่นแล้วยงัพาล” เฉนิสวนิพูดในขณะที่เกบ็บอล

ขึ้น

หลงัจากวนันั้น เสยีวฉ่าวกไ็ม่มากนิข้าวกบัพวกเขาอกีเลย ก่อน
หน้านี้เธอยงับอกว่ามเีรื่องจะคุยกบัเหอซา แต่หลงัจากวนันั้นกถ็อืกล่องข้าว

ไปนั่งกบัเหอซาเลย ฟังหุยไม่ใช่คนกล้าเข้าหาใครก่อน กเ็ลยไม่ได้เข้าไปหา

เธอ ทั้งสองจงึค่อยๆ ห่างเหนิกนัไปอย่างอตัโนมตัิ

ความรักและมิตรภาพในช่วงวัยรุ่นมักจะวุ่นวายสับสนเสมอ การ 

ได้รบัและการสูญเสยีกม็กัเกดิขึ้นทนัททีนัใดอยู่บ่อยๆ โชคดทีี่อายุยงัน้อย 

จงึไม่ได้รู้สกึว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไร

เรื่องลายมอืที่เขยีนบนกระดาน นานๆ ไปกเ็หมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น

อย่างนั้น เพราะถงึยงัไงกย็งัมเีรื่องอกีมากมายให้ต้องท�า ต้องท่องศพัท์ ต้อง

สอบ ต้องท�าแบบฝึกหดัต่างๆ ต้องฟังครหูลวิพดูค�าว่า ‘อนันี้นะ’ ตลอดเวลา 

ถ้าไม่ใช่ว่าสนใจเรื่องนี้เป็นพเิศษกอ็าจจะลมืไปแล้วกไ็ด้ เว้นแต่จะมใีครเอ่ย

ขึ้นมาอกี กอ็าจจะน�ามาซุบซบิกนัอกีครั้ง แต่เรื่องซุบซบิพวกนี้ ฟังหุยไม่ได้

ฟัง และเธอเองกไ็ม่ได้สนใจที่จะฟังด้วย เธอในเวลานั้นก�าลงัชอบเฉนิสวนิ

อย่างหวัปักหวัป�า

บางครั้งฟังหยุกร็ูส้กึโดดเดี่ยวอยูเ่หมอืนกนั แม้ว่าเฉนิสวนิ เฉยีวหราน 

และจ้าวเย่จะดีกับเธอมากก็ตาม แต่เรื่องบางเรื่องก็มีแต่ผู้หญิงด้วยกัน

เท่านั้นถงึจะท�าได้ เช่นว่าไปห้องน�้าเป็นเพื่อน ยมืของใช้ส่วนตวับ้าง พูดคุย

กันระหว่างพักเรียน คุยเล่นเรื่องละครในตอนกลางวัน ไปร้านค้าซื้อขนม
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ขบเคี้ยว

ไม่มใีครท�าเรื่องแบบนี้ด้วยกนักบัฟังหุยเลย เธอบอกว่าตอนนั้นเธอ

ชนิเสยีแล้ว เธอคดิว่าเธอคงต้องอยูแ่บบนี้ในโรงเรยีนไปทั้งสามปีเลยกระมงั

แต่แล้ว หลนิเจยีโม่กป็รากฏตวัขึ้น



บ ท ที ่ส ำ ม
อดีต

ฟังหุยกล่ำวว่ำ
“ที่เขำว่ำกันว่ำพบกันสู้ร�ำลึกถึงกันไม่ได้ เพรำะกำรพบกันมีแต่ท�ำให้คนต้อง

เผชิญหน้ำกับควำมจริงที่แสนเจ็บปวดจำกกำรอำลัยอำวรณ์อย่ำงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ แต่กำรร�ำลึกถึงกันกลับท�ำให้ค�ำหลอกลวงที่ถูกลิขิตไว้แล้วเปลี่ยนเป็น

นิทำนส�ำหรับเด็กได้”



ฟังหุยเป็นคนแรกของห้องที่เหน็หลนิเจยีโม่
การพบกนัครั้งแรกของพวกเธอคอืหลงัจากเรยีนคาบเช้า ฟังหุยเกบ็

การบ้านประวตัศิาสตร์ เล่มแรกเป็นของเฉนิสวนิ เธอใช้กระดาษย่นสวยๆ 

มาห่อเป็นปก บนปกคอืชื่อของเฉนิสวนิที่เขาเขยีนเอง ส่วนปกในกเ็ป็นชื่อที่

ฟังหุยเขียนให้ เธอหอบหนังสือหนึ่งตั้งเดินเข้าไปในห้องพักครูชั้นมัธยมสี่ 

ในห้องมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้จักยืนหันหลังให้ฟังหุยอยู่ เธอสะพาย

กระเป๋าเป้สเีงนิไว้ข้างหนึ่งแล้วคยุอยูก่บัครโูหว แสงแดดยามเช้าส่องกระทบ

ตวัเธอจนสะท้อนเกดิเป็นรศัมสีรีุ้งทอประกายออกมาจางๆ 

โหวเจยีตะโกนบอกเธอมาว่า “ฟังหยุ! นี่คอืนกัเรยีนที่เพิ่งย้ายมาใหม่ 

หลนิเจยีโม่”

ฟังหุยพยักหน้าอย่างมีมารยาท ก่อนหน้านี้ในห้องก็มีข่าวออกมาว่า

จะมนีกัเรยีนย้ายมาหนึ่งคน ทุกคนถกเถยีงกนัอย่างคกึคกัตลอดเวลาว่าจะ

เป็นผู้ชายหรอืผู้หญงิ

“ฟังหุยเป็นตวัแทนประชาสมัพนัธ์ของห้อง” โหวเจยีพูดแนะน�า

1
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หลนิเจยีโม่ยิ้มแล้วพูดว่าสวัสด ี ฟังหุยเงยหน้ามองเธอ กพ็บว่าเธอ

สวยมากอย่างคาดไม่ถงึ

“ฟังหุย เธอกลับไปที่ห้องแล้วให้เฉินสวินไปที่ห้องวิชาการย้ายโต๊ะ

เก้าอี้มาชุดหนึ่ง กลุ่มห้าขาดอยู่คนหนึ่งไม่ใช่เหรอ กว็างไว้ด้านหลงักลุ่มนั้น

กแ็ล้วกนั ดนัโต๊ะที่สามออกมา ต่อไปแต่ละคนนั่งเว้นหนึ่งช่อง อกีสกัพกัเรา

จะตามไป”

“ได้ค่ะ”

ฟังหุยรบัค�าแล้วเดนิออกไป เมื่อเลี้ยวตรงประตู หลนิเจยีโม่กส็่งยิ้ม

หวานๆ ให้เธออกีครั้ง

ในสายตาของผม ผู้หญิงที่อายุยี่สิบกว่าถ้าไม่ได้ถึงกับผิดแปลก
แตกต่างเกนิไปกน็่าจะสวยด้วยกนัทั้งนั้น เหมอืนที่สุภาษติกล่าวไว้ว่า ‘ไม่มี

ผู้หญงิขี้เหร่ มแีต่ผู้หญงิขี้เกยีจเท่านั้น’ หน้าตาธรรมดาๆ ไม่เป็นไร วาดคิ้ว

เขียนตาหน่อยก็เรียกว่าคนสวยแล้ว แต่งหน้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไร รูปร่าง 

ดีหน่อยก็เรียกว่าคนสวยได้ รูปร่างไม่ดีไม่เป็นไร รู้จักแต่งตัวให้เข้ากับ 

ตวัเองกเ็รยีกว่าคนสวยได้เช่นกนั

แต่นี่ไม่ใช่ในกรณีของวัยรุ่น แม้ว่ารูปร่างคุณจะมีส่วนโค้งส่วนเว้า

เหมือนตัวเอสหรือลูกแพร์ ก็ล้วนถูกห่อเอาไว้ด้วยเครื่องแบบนักเรียนตัว

โตๆ ด้วยกนัทั้งนั้น แล้วทกุคนกต้็องไว้ทรงผมแบบเชยๆ จะยดืให้ตรงหรอื

จะย้อมสกีไ็ม่ได้ จะแต่งหน้ายิ่งไม่ได้เข้าไปใหญ่ เครื่องประทนิผวิกใ็ช้แบบ

ของเด็กๆ ทาหน้าเสร็จก็เอามาทามือ ประเภทครีมบ�ารุงรอบดวงตายี่ห้อ 

คลนีกิซ์หรอืจะเป็นเอสเต ลอเดอร์ กย็ิ่งไม่เคยได้ยนิมาก่อน

ดงันั้นเดก็ผูห้ญงิที่เรยีกว่าสวยในสมยัมธัยม นั่นกค็อืสวยแท้ๆ แบบ

คิ้วเป็นคิ้ว ตาเป็นตา

ฟังหุยบอกว่าหลนิเจยีโม่จดัอยู่ในประเภทนี้
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กลบัถงึห้อง เฉนิสวนิก�าลงัถอืหนงัสอืของฟังหุยด้วยกนักบัจ้าวเย่ 
และลอกแบบฝึกหดัวชิาการเมอืงการปกครองอย่างเมามนั

ฟังหยุเดนิเข้าไป ตบบ่าของเขาแล้วพดูว่า “นี่ ครโูหวให้นายไปยกโต๊ะ

เก้าอี้มาน่ะ อกีสกัครู่นกัเรยีนใหม่ก�าลงัจะมา” 

“นกัเรยีนใหม่” จ้าวเย่พูดอย่างตื่นเต้น “ชายหรอืหญงิล่ะ”

ฟังหุยค้อนเขาแล้วพูดว่า “นกัเรยีนหญงิ”

“โอ้เย่ กลางวนันี้เฉยีวหรานเลี้ยง ฉนัชนะพนนัแล้ว” จ้าวเย่ก�าหมดั

แล้วพูดว่า “สวยไหม”

“อมื สวยไม่เบาเลย” ฟังหุยพูดพร้อมกบัแอบมองเฉนิสวนิ

“ไปๆๆ ไม่ต้องเขยีนแล้ว วนันี้เสี่ยวชยุไม่เรยีกชื่อนายให้ตอบค�าถาม

หรอก คาบที่แล้วเขาเรยีกนายไปแล้วไม่ใช่เหรอ ไปย้ายโต๊ะด้วยกนั”

ได้ยนิว่าเป็นสาวสวย จ้าวเย่กก็ระปรี้กระเปร่าขึ้นมาทนัท ี

เฉินสวินรีบเขียนอีกสองสามตัว ก็ยัดหนังสือให้ฟังหุยแล้วพูดว่า 

“ลอกไม่เสรจ็ ยงัเหลอือกีสองบท ช่วยฉนัเขยีนหน่อยนะ”

“หา”

“ขอร้องละ ขอร้อง” เฉนิสวนิยิ้มให้เธอพร้อมกบัวิ่งออกไปด้วย

ฟังหุยถือหนังสือมองเขาอย่างตกตะลึง เฉินสวินรีบร้อนไปแบบนี้

ท�าให้เธอรู้สกึไม่สบายใจขึ้นมาบ้าง

เมื่อหลนิเจยีโม่เข้ามาในห้อง ท�าให้จ้าวเย่ถงึกบัสูดหายใจเข้าลกึๆ 

“ในที่สุดห้องเรากม็หีน้ามตีากบัเขาแล้ว พรุ่งนี้ฉนัจะไปอวดเพื่อนใน

ทมีสกัหน่อย” เขามองด้านหลงัของหลนิเจยีโม่แล้วพูดกบัเฉนิสวนิเบาๆ

“แกะตวัหนึ่ง แลกขวานสามด้าม ขวานสามด้ามนี้...” ครูชุยวชิาการ

เมืองการปกครองอธิบายบทเรียนเสียงดังก้องอยู่หน้าห้อง และมองมาที่ 

พวกเขาตลอดเวลา

เฉนิสวนิมองไปข้างหน้า แกล้งท�าเป็นจดแล้วพดูว่า “ตอนฟังหุยบอก

ว่าสวยฉันก็ไม่ได้คิดอะไร ไม่ว่าใครเธอก็บอกว่าสวยไปหมด ไม่คิดว่าจะ
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สวยจรงิๆ”

“ฉนัว่ากธ็รรมดา พวกนายไม่เหน็ต้องตื่นเต้นขนาดนี้เลย” เฉยีวหราน 

พูด

“นกัเรยีนที่อยู่ด้านหลงัอย่าคุยกนั” ครูชุยเตอืนพวกเขา จากนั้นกช็ี้

ไปที่กระดานแล้วพูดว่า “ขวานสามด้ามนี้...”

“เฉียวหรานรู้สึกว่าฟังหุยสวย” จ้าวเย่เอาหนังสือมาวางบนตักแล้ว 

ก้มหน้าพูด

“ไป” เฉยีวหรานมองเขาดุๆ ทหีนึ่ง

“นายกนิปนูร้อนท้องเหรอ” เฉนิสวนิหมนุปากกาแล้วพดูว่า “แต่ฟังหยุ 

กส็วยจรงิๆ”

“แต่ยงัด้อยกว่าหลนิเจยีโม่” จ้าวเย่ส่ายหน้าพูด

“ไม่เหมอืนกนั” เฉนิสวนิแอบมองฟังหุยที่อยู่แถวหน้า

“นี่ๆ ๆ” ครูชุยหยบิแปรงลบกระดานขึ้นมาเคาะแล้วพูดว่า “สามคน

ข้างหลงันั่น มเีรื่องอะไรกนั ถ้าคยุอกีจะให้พวกเธอออกไปนอกห้องแล้วนะ”

ทั้งสามคนนั่งอย่างเรยีบร้อยทนัท ีไม่เปล่งเสยีงใดๆ ออกมาอกี

ครูชุยเว้นไปหน่อยแล้วพูดต่อว่า “พวกเรามาดูต่อ แปรงลบกระดาน

สามอนันี้...”

นกัเรยีนทั้งห้องกห็วัเราะกนัครนื

ด้วยเพราะหลนิเจยีโม่ไม่ได้สั่งข้าวของเดอืนนี้พร้อมกบัทกุคน ดงันั้น

ตอนกลางวันก็เลยได้แต่นั่งอยู่ข้างหนึ่งรอตัวแทนสวัสดิการเฉียวหรานไป 

หาครูเพื่อท�าเรื่อง

จ้าวเย่ไม่พลาดโอกาสที่จะเข้าไปคุย “เธอชื่อหลนิเจยีโม่ใช่ไหม เธอ

มาจากโรงเรยีนไหนล่ะ”

“เอ่อ โรงเรยีนอู่จงน่ะ” หลนิเจยีโม่พูดอย่างสุภาพ

“อ้อ ไกลจากโรงเรยีนเราพอสมควรเลย บ้านเธออยู่ที่นั่นเหรอ”

“เปล่าหรอก บ้านฉนัอยู่ใกล้ๆ โรงเรยีนน่ะ”
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“ฉนัว่านายหามุกใหม่ๆ หน่อยดกีว่า ไปๆๆ ไปหยบิข้าว” เฉนิสวนิ

หยบิข้าวเดนิเข้ามาแล้วพูดยิ้มๆ 

“คุยเล่นกบัเพื่อนใหม่หน่อยไม่ได้หรอืไง” จ้าวเย่ยนืขึ้นอย่างขดัใจ

“กนิด้วยกนักบัพวกเราก่อนเถอะ กนิของเฉยีวหรานกไ็ด้ กว่าจะรอ

เขากลบัมา ข้าวของพวกเธอสองคนกเ็ยน็กนัพอด”ี เฉนิสวนิพูด

“ใช่ๆๆ ฉนัแบ่งให้เธอกนิหน่อยกไ็ด้” จ้าวเย่รบีพยกัหน้าพูด

“จะดเีหรอ เดี๋ยวพวกนายไม่อิ่มหรอก” หลนิเจยีโม่พูด

“ไม่มปัีญหา ฟังหยุกก็นิด้วยกนักบัพวกเรา เธอกนิน้อยจะตาย เหลอื

ทุกวนั พวกเธอแบ่งกนักนิกไ็ด้ เดี๋ยวฉนัไปย้ายโต๊ะมาให้”

จ้าวเย่พูดแล้วกล็ุกไปย้ายโต๊ะทนัที

รอฟังหุยไปล้างมอืกลบัมา พวกเขาสามคนกน็ั่งเรยีบร้อยแล้ว หลนิ

เจยีโม่นั่งอยู่ระหว่างเฉนิสวนิกบัจ้าวเย่ ก�าลงัจดัข้าว

“เรว็เข้า วนันี้พวกเรากนิด้วยกนั” จ้าวเย่กวกัมอืเรยีกเธอ

ฟังหุยเดินไปนั่งตรงข้ามกับเฉินสวินเงียบๆ ปรกติเธอจะนั่งข้างเขา

ตลอด แต่วนันี้ที่ตรงนั้นถูกหลนิเจยีโม่ครอบครองไปเสยีแล้ว

“ขาดข้าวไปหนึ่งกล่องนี่” ฟังหุยพูด

“เฉยีวหรานไปหาครูแล้ว ฉนัให้หลนิเจยีโม่กนิของเขาไปก่อน” 

เฉนิสวนิพูดพร้อมกบัยื่นตะเกยีบคู่หนึ่งให้เธอ

“กนิของฉนัดกีว่า” ฟังหุยดนัข้าวของตวัเองออกไป พูดเสยีงเรยีบๆ 

“เผื่อว่าไม่ได้ข้าวกลบัมาน่ะ”

“แล้วเธอจะท�ายังไงล่ะ” เฉินสวินพูดพร้อมกับดันข้าวกลับไปให้เธอ 

“กนิของเธอเถอะ ถ้าไม่ได้ ฉนัจะให้เฉยีวหรานไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์”

“ไม่ต้อง” ฟังหุยพูดพร้อมกับยื่นข้าวให้หลินเจียโม่อย่างดื้อดึง “ไม่

เป็นไร เธอกนิของฉนัเถอะ ฉนัไม่หวิ”

บรรยากาศกระอกักระอ่วนอย่างไม่มสีาเหต ุหลนิเจยีโมม่องพวกเขา

แล้วพูดว่า “เอาอย่างนี้เถอะ ฉนักบัฟังหุยกนิด้วยกนัดไีหม เธอไม่รงัเกยีจ
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ฉนัใช่ไหม”

ฟังหุยรบีส่ายหน้าแล้วพูดว่า “ไม่รงัเกยีจ”

“อย่างนั้นกด็”ี หลนิเจยีโม่ยิ้มพร้อมกบัเปิดกล่องข้าว

ไม่นานนัก เฉียวหรานก็ถือข้าวกับมา จ้าวเย่สนใจเป็นพิเศษ ทว่า 

ฟังหุยไม่พูดอะไรอกี

กลบับ้านตอนเยน็ ฟังหุยรบัโทรศพัท์ของเฉนิสวนิ ทั้งสองตรวจ
การบ้านคณติศาสตร์กบัฟิสกิส์เสรจ็แล้ว จากนั้นกเ็งยีบลง

เหน็ฝ่ังนั้นไม่พดูอะไร ฟังหยุจงึพดูขึ้นว่า “ถ้าอย่างนั้นฉนัวางแล้วนะ”

“ไม่มอีะไรอยากคุยกบัฉนัเลยเหรอ” เฉนิสวนิพูด

“คุยอะไรล่ะ”

“ฟังหยุ...” เฉนิสวนิอ�้าๆ อึ้งๆ “เธอยงัไม่ได้...ยงัไม่ได้บอกว่าเธอชอบ

ฉนัเลยน่ะ”

“อ้อ”

“อ้อคืออะไรน่ะ” เฉินสวินค่อนข้างร้อนใจ หลังเที่ยงวันนี้ฟังหุย 

ไม่สนใจเขาเลย คดิๆ ดูอย่างละเอยีด ระหว่างทั้งสอง เป็นเขาที่พูดคุยก่อน

มาโดยตลอด เขายังไม่เคยได้รับโทรศัพท์จากฟังหุยเลยด้วยซ�้า และตอน

กลางวนั เธอกอ็อกโรงช่วยปกป้องอาหารเฉยีวหรานขนาดนั้น สิ่งนี้ท�าให้เขา

รู้สกึไม่สบายใจมาก

“เฉนิสวนิ” เสยีงของฟังหยุเบามาก และสั่นน้อยๆ “ถ้านายรู้สกึว่าฉนั

ไม่ดแีล้ว หรอืไม่ชอบฉนัแล้ว บอกกบัฉนัมาตามตรง ไม่เป็นไร”

“หา เธอพูดเหลวไหลอะไรน่ะ” เฉนิสวนิพูดอย่างตกใจ “ใครบอกว่า

ฉนัไม่ชอบเธอล่ะ”

“ฉนักไ็ม่ใช่คนดอีะไรมาก...”

“หยุด” เฉนิสวนิตดับท “ฉนัรูแ้ล้ว เป็นเพราะเธอโกรธที่ตอนกลางวนั

ฉนัเรยีกหลนิเจยีโม่มากนิข้าวด้วยกนัใช่ไหม” 
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“ไม่ใช่...”

“ฮ่าๆ ใช่ อย่ามาไม่ยอมรบั เธอหงึใช่ไหมล่ะ” 

จู่ๆ เฉนิสวนิกด็ใีจขึ้นมา เขารู้สกึว่าท่าทขีองฟังหุยคลุมเครอืมาโดย

ตลอด ไม่เหมอืนเขาที่เป็นห่วงความรูส้กึมาก การที่ฟังหยุหงึเขาแบบนี้กเ็ลย

ท�าให้เขาดใีจเป็นพเิศษ

“เปล่านะ” ฟังหุยรบีปฏเิสธ

ที่จริงเธอรู้สึกกลุ้มใจอย่างแน่นอน แต่ไม่ใช่เรื่องที่เฉินสวินท�าลงไป 

แต่คอืหลนิเจยีโม่ดเีกนิไปต่างหาก และส�าหรบัเรื่องของความรู้สกึ เธอไม่มี

ความมั่นใจเลยจรงิๆ สิ่งนี้กเ็ลยท�าให้เธอรู้สกึเป็นทุกข์อยู่บ้างกเ็ท่านั้น

“รูไ้หมว่าท�าไมฉนัถงึเรยีกเขามากนิข้าวด้วยกนั” เฉนิสวนิพดูเสยีงเบา

ลง “นั่นเป็นเพราะฉนัอยากให้เขามาเป็นเพื่อนเธอยงัไงล่ะ ชั่วโมงพละครั้งที่

แล้วเธอมกัจะอยูค่นเดยีวเสมอเลย ฉนัเล่นโยนบอลเรยีกเลขกบัพวกผู้หญงิ

ทุกคาบไม่ได้หรอกนะ”

“แล้วก.็..” เฉนิสวนิเพิ่มน�้าหนกัเสยีงลงไป “ฉนัไม่ได้ไม่ชอบเธอ และ

กไ็ม่อนุญาตให้เธอไม่ชอบฉนัด้วย”

ฟังหุยรู้สึกจิตใจอ่อนยวบยาบ เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าการที่ชอบ

ใครสกัคน ที่แท้มนัช่างอบอุ่นได้เช่นนี้เอง เฉนิสวนิเหมอืนแสงแดดที่สดชื่น

มชีวีติชวีา ท�าให้ในใจของเธอที่เคยรกร้างได้กลายเป็นดอกไม้ที่บานสะพรั่ง

อย่างสวยสดงดงาม



ไปเรยีนวนัที่สอง ฟังหุยเป็นคนเดนิไปเรยีกหลนิเจยีโม่มากนิข้าว
ด้วยกนั หลนิเจยีโม่ดใีจมาก กเ็ลยมาอยู่กบัเธออย่างอตัโนมตั ิอย่างไรเสยี

การที่เพิ่งย้ายมาเรยีน แล้วสามารถเข้ากนักบัเพื่อนในนั้นได้กน็บัว่าเป็นเรื่อง

ด ี อกีทั้งหลนิเจยีโม่กร็ู้สกึว่าฟังหุยกไ็ม่เลว คนแรกที่ได้เจอเมื่อมาถงึที่นี่ก็

คือเธอ พบกันครั้งแรกก็รู้สึกถูกชะตามาก เธอไม่เหมือนเสียวฉ่าวที่ชอบ

โหวกเหวกโวยวาย เป็นคนร่าเรงิเหมอืนกนัแต่เจ้าอารมณ์ไปหน่อย ทั้งสอง

เข้ากันได้ดีมาก ด้วยเหตุนี้ฟังหุยก็เลยไม่ต้องเดินแบบเขินๆ ในโรงเรียน 

คนเดยีวต่อไปอกีแล้ว

รู้จักกับหลินเจียโม่มาพอสมควร ฟังหุยค่อยๆ ค้นพบว่าตัวเองนั้น

ช่างเรยีบง่าย ไม่ว่าจะพูดยงัไง เธอกย็งัถอืว่าห่างไกลกบัแฟชั่นนกั แต่หลนิ

เจยีโม่ในเวลานั้นกถ็อืว่าเป็นเดก็ผูห้ญงิที่ทนัสมยัมาก ปากกาที่เธอใช้ลว้นมี

สสีนัสดใสและมลีวดลายน่ารกัๆ บนปากกาลบค�าผดิกย็งัแปะรูปการ์ตูนเอา

ไว้ บนกระเป๋าต้องแขวนตุก๊ตา ในกระเป๋าเงนิกต้็องมรูีปดารา หนงัสอืการ์ตนู

ญี่ปุ่นเธอก็อ่านมาแล้วเกือบทุกเล่ม และทุกเดือนก็ต้องซื้อนิตยสารดารา 

2
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นกัร้อง ใครออกผลงานใหม่ เรื่องความรกัของใครเป็นยงัไง ไม่มเีลยที่เธอ

จะไม่รู้ ในบรรดาเด็กผู้หญิงทั้งหมดในห้อง สามารถพูดได้ว่าเธอเป็นผู้น�า

แฟชั่น ในโรงเรียนเคยนิยมถักสร้อยข้อมือกันอย่างแพร่หลายอยู่ช่วงหนึ่ง 

ซึ่งกค็อืหลนิเจยีโม่เป็นคนเริ่มขึ้นนั่นเอง

วนันั้นหลงัจากกนิข้าวกลางวนัเสรจ็ หลนิเจยีโม่นั่งฟังเพลงกบัฟังหุย

ไปพลาง หยบิเชอืกพลาสตกิใสออกมาจากในกระเป๋าสองสามเส้นเพื่อเอาขึ้น

มาถกั ฟังหุยมองอย่างสนอกสนใจ จงึถามเธอว่า

“เจยีโม่ นี่อะไรเหรอ ใช้ท�าอะไร”

“เชอืกใยแก้ว” หลนิเจยีโม่ชูขึ้นตรงหน้าฟังหุยแล้วพูดว่า “ฉนัเอามา

ถกัเป็นสร้อยข้อมอืน่ะ สวยไหม”

“อมื สวยมากเลย”

“จรงิเหรอ ฉนัยงัมอีกี เธอเอาไปถกัไหมล่ะ” หลนิเจยีโม่พดูพร้อมทั้ง

หยบิออกมาอกีจ�านวนหนึ่ง แล้วยื่นให้ฟังหุย

“เอ่อ ไม่ต้องหรอก ฉนัถกัไม่เป็นน่ะ”

“โธ่ ง่ายจะตาย ฉันสอนให้ สวมข้อมือขึ้นมาแล้วสวยมากเลยละ” 

หลนิเจยีโม่หยบิเส้นที่ถกัเสรจ็แล้วมาเทยีบกบัข้อมอืของตวัเองให้ดู

“นี่ถกัยงัไงล่ะ”

“เธอต้องการแบบกี่เส้นล่ะ แบบสามเส้นง่ายที่สุด แต่ถ้าจะให้สวย

ต้องห้าเส้น ฉนัมไีม่พอแล้ว เลกิเรยีนแล้วเราค่อยไปซื้ออกีกไ็ด้”

“มขีายที่ไหนเหรอ”

“กห็น้าประตูโรงเรยีนไงล่ะ เส้นละสามเหมา สี่เส้นหนึ่งหยวน”

ฟังหุยเหน็ว่าสวยดจีรงิๆ กเ็ลยเรยีนถกักบัเธอ สร้อยข้อมอืแบบนั้น

ถักไม่ยากอย่างที่เธอบอกจริงๆ ตอนช่วงเที่ยงเธอก็ถักเกือบเสร็จหนึ่งเส้น

แล้ว

เฉนิสวนิ จ้าวเย่กบัเฉยีวหรานเล่นบาสกลบัมา มองเหน็พวกเธอก�าลงั

ผูกปมอยู่พอด ีจ้าวเย่เข้ามาใกล้แล้วพูดว่า



จิ่ ว เ ย่ ห ุย  l  107

“พวกเธอท�าอะไรอยูน่่ะ ไม่ลงไปดพูวกเราเล่นบาสกนั วนันี้ฉนัมอืขึ้น

มากเลยนะ โยนสามแต้มเข้าไปตั้งสี่ลูกเชยีวละ”

“ฉนับอกให้ลงไปด ูแต่ฟังหยุไม่ไปน่ะ เธอนั่งเกาะหน้าต่างดูอยูท่ี่นั่น” 

หลนิเจยีโม่พูดยิ้มๆ

ฟังหุยส่ายหน้าแล้วพูดว่า “ข้างล่างคนเยอะมาก ไม่มทีี่เลย”

ที่จรงิเธอกอ็ยากไปนั่งอยู่ขอบสนามดูเฉนิสวนิเล่นบาส แต่ว่ารอบๆ 

สนามบาสมักจะเต็มไปด้วยเด็กผู้หญิงที่มานั่งดูเฉินสวิน ได้ยินจ้าวเย่บอก

ว่ามเีดก็ผูห้ญงิไม่น้อยชอบมาส่งน�้าให้เขาโดยเฉพาะ เหตุนี้เธอกเ็ลยไม่อยาก

ไปนั่งด้วยกนักบัพวกเขา

“แล้วเธอมองเหน็ฉนัไหม” เฉนิสวนิพงิอยู่ข้างโต๊ะฟังหุยแล้วพูด

“บางทีก็มองพวกนายไม่ค่อยชัดเท่าไร” ฟังหุยมองเขาทีหนึ่ง จงใจ

เตมิค�าว่า ‘พวก’ เข้าไป เธอต้องระมดัระวงักว่าเฉนิสวนิมากหน่อย

“อ้อ” เฉนิสวนิเอ่ยอย่างรู้สกึผดิหวงัอยู่บ้าง 

“นี่มนัคอือะไรน่ะ” เฉยีวหรานเหน็สร้อยข้อมอืเชอืกใยแก้วในมอืของ

พวกเธอ จงึหยบิขึ้นมาถาม

“สร้อยข้อมอื พวกเราถกัเองเชยีวละ สวยไหม” หลนิเจยีโม่พูดอย่าง

ภูมใิจ

“ไหนให้ฉนัดหูน่อย” จ้าวเย่รบัมาด ู“ไม่เลวเลย ฉนัขอละกนั ขอบคณุ

นะ”

“อย่ามาเนยีนหน่อยเลย ฟังหุยใช้เวลาถกัทั้งกลางวนัเชยีวนะ” หลนิ

เจยีโม่ว่าแล้วกแ็ย่งกลบัมา

“ถ้าอย่างนั้นเอาของที่เธอถกัมาให้ฉนักไ็ด้” จ้าวเย่พูดพลางยิ้มระรื่น

“เรื่องอะไรล่ะ ไม่มทีาง...นี่ เอาคนืมานะ”

หลินเจียโม่ยังพูดไม่ทันจบ สร้อยข้อมือที่วางอยู่บนโต๊ะก็ถูกจ้าวเย่

แย่งเอาไป เธอรบีลุกขึ้นแล้ววิ่งไล่ตามจ้าวเย่ออกไปนอกห้อง

“เธอถกัให้ฉนัเส้นหนึ่งส”ิ เฉนิสวนิถอืโอกาสตอนที่เฉยีวหรานหนัหน้า
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ไปมอง แอบกระซบิไปที่ข้างหูของฟังหุย

“หา” ฟังหุยมองเขาอย่างตกใจ

“ฉนัอยากได้” เฉนิสวนิพูด “ตกลงตามนี้นะ เธอต้องถกัเองด้วย”

ฟังหุยยิ้มพลางพยกัหน้า

หลงัจากเลกิเรยีน ฟังหยุกบัหลนิเจยีโม่กไ็ปซื้อเชอืกใยแก้วที่หน้า
ประตูโรงเรยีนด้วยกนั หลนิเจยีโม่ช่วยฟังหุยเลอืกเชอืกใยแก้วหลากหลาย

ส ีทั้งสองคนเลอืกสใีห้เข้ากนัอยู่นานมาก ทั้งคุยทั้งหวัเราะกนัอย่างมคีวาม

สุข

กลบัถงึบ้าน พอเขยีนการบ้านเสรจ็ฟังหุยกเ็ริ่มถกัสร้อยข้อมอื เธอ

ใชเ้ชอืกห้าเสน้และเลอืกลายแบบที่ยากที่สุด ตอนค�่าเฉนิสวนิอ้างเรื่องตรวจ

การบ้านเพื่อโทร. มาหาเธอเป็นประจ�าทกุวนั เขาก�าชบัแล้วก�าชบัอกีว่าฟังหยุ

จะต้องถกัสร้อยข้อมอืให้เขาให้ได้ แม้ว่าภายนอกฟังหุยจะข�าที่เขาเอาแต่คดิ

เรื่องนี้ ทว่าในใจกร็ู้สกึมคีวามสุขอยู่ไม่น้อย

มาเรยีนวนัรุ่งขึ้น ฟังหุยแอบน�าสร้อยข้อมอืยดัให้เฉนิสวนิที่ทางเดนิ

ตกึ เฉนิสวนิดใีจมาก รบีน�ามาสวมทนัที

ฟังหยุดงึแขนเสื้อเขาแล้วพดูว่า “ปิดๆ หน่อย อย่าให้พวกเขาเหน็เข้า”

“อ้อ” เฉนิสวนิน�าสร้อยข้อมอืซ่อนไว้ข้างในอย่างไม่ค่อยพอใจเท่าไร

แล้วพดูว่า “ที่จรงิกไ็ม่เหน็เป็นอะไร ไม่อย่างนั้นกส็ารภาพกบัพวกเฉยีวหราน 

ไปเลยเถอะ” 

“ไม่ได้” ฟังหุยพูดอย่างลุกลี้ลุกลน “ถ้ารู้ถึงหูครูโหวแล้วจะท�ายังไง 

นายกร็ู้ว่าจ้าวเย่เป็นคนปากพล่อยที่สุดแล้ว”

“กไ็ด้...” เฉนิสวนิก้มลงมองข้อมอือกีครั้งแล้วพดูว่า “ถ้าอย่างนั้นตอน

กลางวนัลงไปดูฉนัเล่นบาสเถอะ”

“ไม่ไปหรอก ข้างล่างคนเยอะจะตาย อกีอย่าง มผีูห้ญงิคอยซื้อน�้าให้

ก�าลงัใจนายตั้งเยอะแล้ว ฉนัจะไปท�าอะไรล่ะ”
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“ดูเธอส ิใจแคบจรงิ” เฉนิสวนิมคีวามสุข เขาชอบที่เหน็ฟังหุยขี้งอน

แบบนี้ เขารู้สกึว่าท่าทางแบบนี้แสดงว่าเธอแยแสเขา “ฉนัไม่ได้ดื่มน�้าที่พวก

เธอซื้อให้สกัหน่อย ใครจะไปสนใจพวกเธอกนั ถ้าเธอไปดู ลงสนามครั้งนี้

ฉนัจะมานั่งข้างๆ เธอ ดื่มน�้าของเธอดไีหมล่ะ”

“ฝันไปเถอะ” ฟังหุยรู้ว่าเขาก�าลงัได้ใจ จงึถลงึตาใส่เขาทหีนึ่ง

“พดูจรงินะ ถ้ากลางวนันี้เธอไม่ลงมา กต้็องนั่งดูอยูข้่างบน” เฉนิสวนิ

พูดจรงิจงั “มองแต่ฉนัได้เท่านั้น ห้ามมองเฉยีวหรานเดด็ขาด”

ครั้งนี้เปลี่ยนเป็นฟังหยุที่ข�าขึ้นมา ตาของเธอโค้งเหมอืนกบัพระจนัทร์

เสี้ยว มองเฉนิสวนิอยู่แล้วพูดว่า “ชั้นห้าสูงจะตาย ตวัพวกนายกพ็อๆ กนั

ด้วย ฉนัจะไปแยกออกได้ยงัไงว่าใครเป็นใคร”

“ฮ ึยงัไงกไ็ม่ได้ วนันี้ฉนัจะท�าให้เธอเหน็ชดัๆ เลยละ” 

ว่าแล้วเฉนิสวนิกแ็บะปาก

ตอนกลางวนัเฉนิสวนิไม่กนิข้าว ยนืกรานว่าจะลงไปจองสนามที่
อยู่ใกล้กบัตกึเรยีนที่สุด ฟังหุยจนใจกบันสิยัแบบเดก็ๆ ของเขา ได้แต่ห่อ

กล่องข้าวแล้ววางไว้ใต้เก๊ะของเขา กนิข้าวเสรจ็หลนิเจยีโม่อยากให้เธอไปซื้อ

น�้าเป็นเพื่อน แต่ฟังหุยกลับแกล้งท�าเป็นตลกว่าเป็นตายก็ไม่ไป ที่จริงเธอ

แค่ไม่อยากผดินดัเท่านั้น ในเมื่อรบัปากเฉนิสวนิเอาไว้แล้ว กต้็องมาอยูต่รง

หน้าต่างมองเขาให้ได้

“น่าเบื่อจรงิๆ” หลนิเจยีโม่เกาะหน้าต่างอกีบานแล้วพดูยิ้มๆ “รู้แบบนี้

เมื่อวานไม่สอนเธอถกัสร้อยข้อมอืหรอก”

“แหะๆ เลิกเรียนฉันจะเลี้ยงไอศกรีมเธอนะ” ฟังหุยยิ้มอย่างรู้สึก

ละอายใจ

“เธอกลบัไปบ้านถกัหรอืเปล่า หยบิมาให้ฉนัดูหน่อยส”ิ หลนิเจยีโม่พดู

“เปล่าน่ะ” ฟังหุยรู้สกึผดิอยู่บ้าง “ถกัๆ ไปกเ็บื่อน่ะ”

“เธอนี่จรงิๆ เลย” หลนิเจยีโม่เอาไหล่มาพงิ “ท�าร้ายจติใจคนเก่งเกนิ
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ไปแล้ว...”

“ฉนัอยากรอให้ถกัเสรจ็ก่อน ค่อยเอามาให้เธอดูน่ะ” ฟังหยุรบีอธบิาย

ทนัที

“เอ๊ะ ดูส ิดูส”ิ หลนิเจยีโม่ไม่ได้ฟังเธอพูด จู่ๆ กท็�าเสยีงสูงขึ้นมา

ฟังหุยหันหน้ามองไปที่สนาม เพียงครู่เดียวเงาที่กระฉับกระเฉงนั้น

ของเฉนิสวนิกส็ะท้อนเข้ามาที่ตาของเธอ

เธอยิ้มขึ้นมาด้วยความพอใจอย่างลมืตวั

“ระยะห่างจากชั้นห้าของตึกเรียนจนถึงสนาม ยังไงก็ต้องมีเป็น
ร้อยเมตรได้ละ แต่พอฉนัมองกเ็หน็เขาได้ทนัท ีนายรู้ไหมว่าท�าไม”

เมื่อฟังหุยเล่ามาถึงตรงนี้ ใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มที่อบอุ่น เธอที่ 

แต่ไหนแต่ไรดูเยน็ชา อารมณ์ความรู้สกึที่แสดงออกเช่นนี้ในสายตาของผม

ช่างดูแปลกเสยีเหลอืเกนิ

ผมส่ายหน้า มองเธอด้วยความรู้สกึเจบ็แปลบในใจอยู่บ้างโดยที่เธอ

ไม่สงัเกตเหน็เลยแม้แต่น้อย

ดวงตาของฟังหยุเปล่งประกายระยบิระยบั เธอเหมอืนเดก็ที่แอบซ่อน

ความลบัเอาไว้อย่างนั้น และพูดด้วยใบหน้าที่เตม็ไปด้วยความมชีวีติชวีา

“เพราะเมื่ออยู่ในสนาม มแีค่เขาคนเดยีวเท่านั้นที่ใส่เสื้อกลบัด้าน”



ตอนกลางวันเล่นบาสเสร็จกลับขึ้นมา เฉินสวินก็มานั่งอยู่ข้างๆ 
ฟังหุยแล้วหยบิหนงัสอืขึ้นมาพดั

หลนิเจยีโม่ฟบุอยูบ่นโต๊ะถามเขาว่า “ท�าไมนายถงึใส่เสื้อกลบัด้านล่ะ”

“ฉนัชอบ” เฉนิสวนิยิ้มๆ แล้วมองไปที่ฟังหุย ฟังหุยเม้มรมิฝีปากแล้ว

ก้มหน้าลง

“เชอะ นายน่ะชอบท�าเป็นเด่น” จ้าวเย่เข้ามาแย่งหนงัสอืในมอืเขาแล้ว

พดูว่า “ไม่ชอบเล่นบาสกบัเขาเลยจรงิๆ รอบสนามมแีต่แม่นางน้อยทั้งหลาย

มาช่วยกรี๊ดกร๊าดกนัอยู่นั่น”

“ไปเลย ไม่ใช่วนันี้นายมากนัฉนัเหรอ มาท�าเป็นบ่น” เฉนิสวนิหยบิ

น�้าจากในเก๊ะของฟังหุยที่เธอพกมาจากบ้าน บดิฝาเปิดแล้วดื่มไปสองอกึ 

“ฟังหุยเขาให้นายดื่มแล้วหรือ” เฉียวหรานดึงขวดน�้ามาส่งคืนให้ 

ฟังหุย ฟังหุยพูดว่าขอบคุณอย่างอายๆ เฉนิสวนิแอบถลงึตาใส่เธอทหีนึ่ง

“เหลอืเกนิ” จ้าวเย่เคาะหวัเฉนิสวนิแล้วพูดว่า “วนันี้ฉนัตดับอลนาย

ได้ตั้งสองครั้งเชยีวละ ใช่ไหมเจยีโม่ เธอมองเหน็ไหม”

3
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“ไม่เหน็นี่” หลนิเจยีโม่แกล้งท�าเป็นนกึ แล้วส่ายหน้า

“กไ็ด้ เธอนี่ช่างน่าเบื่อจรงิๆ เลย” จ้าวเย่พูดแล้วกห็ยบิปากกาด้าม

หนึ่งกระทุ้งไปที่เธอ

“อย่านะ” หลนิเจยีโม่ปัดมอืของเขาออก ยิ้มแล้วพูดว่า “ฉนัเหน็แล้ว

น่า นั่นกเ็พราะนกัเรยีนชายคนนั้นกั้นเขาเอาไว้ นายถงึตดับอลมาได้ต่างหาก 

คนนั้นเป็นใครเหรอ ฉนัเหน็เขาเล่นได้ไม่เลวเลยทเีดยีว”

“คนนั้น เขาเป็นหัวหน้าทีมของโรงเรียนเราน่ะสิ อยู่มัธยมห้า ชื่อ 

ซูข่าย” จ้าวเย่พูดอย่างภูมใิจ

“มนิ่าเล่า” หลนิเจยีโม่พยกัหน้าแล้วพูดว่า “ฉนัมองมาหลายวนัแล้ว 

เขาเล่นได้นิ่งที่สุด แย่งบอลกไ็ว ส่งบอลกด็”ี

“เธอนี่รูเ้ยอะไม่ใช่ย่อยเลยนะ” จ้าวเย่พดูอย่างสนใจ “ถ้าอย่างนั้นเยน็

นี้มาดพูวกเราซ้อมเถอะ ฉนัจะท�าให้เธอด ูว่าอะไรที่เรยีกว่าการท�าแต้มแบบ

ยดัลูกลงห่วงอย่างแท้จรงิ”

“ได้อยู่แล้ว” หลนิเจยีโม่แกล้งท�าตาเหล่แล้วพูดว่า “ว่าแต่ เธอยดัลูก

ลงห่วงได้จรงิเหรอ”

“แน่นอนอยู่แล้ว” จ้าวเย่ตื่นเต้น เขาวิ่งสองก้าวกถ็งึแท่นบรรยายหน้า

ห้อง แล้วกระโดดไปแตะขอบธงที่แปะอยู่ด้านบนของกระดานด�าเบาๆ

“เธอดูส ิเขาท�าได้จรงิด้วย” หลนิเจยีโม่ดงึฟังหุยมาแล้วพูดว่า “เลกิ

เรยีนเธอไปดูเป็นเพื่อนฉนันะ”

“ไม่ไปละ ตอนเยน็ฉนัต้องกลบับ้านไปร่างภาพวาด พรุง่นี้กต้็องออก

กระดานข่าวอกีแล้ว”

ฟังหุยเก็บหนังสือบนโต๊ะที่เฉินสวินหยิบมาพัดให้เรียบร้อย ดันๆ 

เฉนิสวนิแล้วพูดเบาๆ ว่า “รบีไปกนิข้าวเถอะ ฉนัวางไว้ในเก๊ะให้แล้ว”

“ครั้งนี้มองเหน็ฉนัหรอืยงั” เฉนิสวนิลุกขึ้น แล้วพูดกระซบิ

“อมื” ฟังหุยยิ้มแล้วพยกัหน้าเบาๆ 
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หลงัเลกิเรยีน ฟังหุยกลบับ้านก่อนแล้ว หลนิเจยีโม่อยู่เป็นเพื่อน
ซ้อมกบัจ้าวเย่ วนันั้นลลีาการเล่นเขาดมีาก ฝึกยดัลูกลงห่วงห้าครั้ง และท�า

เข้าไปถงึสามครั้ง ทั้งทมีกส็ามคัครีวมเป็นหนึ่งเดยีวแค่มองตากนักเ็ข้าใจ ทั้ง

รุกและป้องกนั อกีทั้งการส่งบอลกแ็ม่นย�ามาก ท�าให้โคชอารมณ์ดมีาก จงึ

ปล่อยพวกเขาเลกิซ้อมเรว็ขึ้น เดมิททีกุอย่างกย็งัดีๆ  อยู ่แต่พอหลงัจากเลกิ

จู่ๆ กเ็กดิเรื่องขึ้น 

หัวหน้าทีมซูข่ายเห็นทุกคนอารมณ์ดีก็เลยเสนอชวนไปกินข้าวด้วย

กัน จ้าวเย่ลากหลินเจียโม่ให้ไปด้วยกันให้ได้ หลินเจียโม่เห็นว่ายังไม่เย็น

มากนกักเ็ลยรบัปากเขาไป เมื่อทกุคนนดัแนะกนัเรยีบร้อย ซูข่าย จ้าวเย่และ

หลนิเจยีโม่จงึไปร้านประจ�าอวี่ฮวา เพื่อสั่งอาหารก่อน ส่วนลูกทมีที่เหลอืก็

เกบ็อุปกรณ์ให้เรยีบร้อยแล้วค่อยตามไป 

เมื่อทั้งสามมาถงึร้านอวี่ฮวา ด้านในมคีนไม่น้อย พวกเขาให้พนกังาน

น�าโต๊ะเก้าอี้มาต่อกนั แล้วสั่งน�้าแบลก็เคอร์แรนต์มาดื่มสองขวด 

จ้าวเย่รนิน�้าให้หลนิเจยีโม่ ยิ้มแล้วพูดว่า “เป็นยงัไง ทมีของเราเก่ง

มากใช่ไหมล่ะ”

“อมื” หลนิเจยีโม่รบัแก้วมา ส่งต่อให้ซขู่ายแล้วพดูว่า “เมื่อกี้เหน็บอก

ว่าเทอมหน้าจะมีถ้วยรางวัลของไนกี้ใช่ไหม พวกนายต้องชนะเลิศอย่าง

แน่นอนเชยีวละ”

“กพ็ดูยากนะ ยงัมอีกีหลายโรงเรยีนกเ็ก่งไม่ใช่น้อย” ซูข่ายดื่มน�้าแล้ว

พูดต่อ “แต่ถ้าเล่นได้อย่างวันนี้ก็ถือว่ามีความหวังมาก เธอชื่อหลินเจียโม่ 

ใช่ไหม เทอมหน้าที่พวกเราแข่งเธอต้องมาดใูห้ได้เลยนะ ฉนัรูส้กึวา่ตอนที่มี

เธออยู่ จ้าวเย่โยนลูกเข้าได้บ่อยเชยีว”

“หอื ฉนัโยนลูกไม่ค่อยเข้าเมื่อไหร่กนั” จ้าวเย่หน้าแดง รบีเถยีง

“แล้วนายหน้าแดงท�าไมล่ะ” ซูข่ายพูดยิ้มๆ 

“กม็นัสดชื่นนี่ นายรบีดื่มน�้าไปเถอะน่า” จ้าวเย่ค้อนเขาทหีนึ่ง แล้ว

หยบิขวดขึ้นมารนิใส่แก้วให้ซูข่าย



114  l  F l e e t   o f  t i m e   ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง  รั ก ข อ ง เ ร า  เ ล่ ม  1

บงัเอญิขณะนั้นมคีนหนึ่งเดนิผ่านมาพอด ีโดยที่ไม่ทนัระวงัจงึชนเข้า

กบัแขนของเขาจนขวดเอยีง น�้าจงึหกใส่บนตวัหลนิเจยีโม่ทั้งหมด

“นี่นายเหน็ไหม” จ้าวเย่ลุกขึ้น ถลงึตาพูดใส่คนคนนั้น แล้ววางขวด

ลงบนโต๊ะดงัปัง!

แต่เขาคดิไม่ถงึว่าโต๊ะรอบข้างจะลกุขึ้นแล้วทบุขวดลงบนโต๊ะเสยีงดงั 

ปังๆ

คนคนนั้นยิ้ม ผลักจ้าวเย่แล้วพูดว่า “นายแน่นักเหรอ มากวนตีน

อะไร”

เหน็คนพวกนั้นสวมเสื้อผ้าเหมอืนๆ กนั ดแูล้วส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีน

อาชวีะที่อยู่ข้างๆ พวกเขามหีลายคนและดูอนัธพาลอกีด้วย จนหลนิเจยีโม่

อดที่จะกลวัขึ้นมาไม่ได้

“พอเถอะ...” หลนิเจยีโม่พูดเสยีงสั่นดงึจ้าวเย่เอาไว้

“หยุด พวกแกพอ แต่พวกเราแม่งยงัไม่พอว่ะ” ฝั่งนั้นเดนิมาสมทบ

อกีคนและจบัปกเสื้อจ้าวเย่ไว้แน่น

“นายปล่อยมอืนะ” ซูข่ายพูดพร้อมทั้งผลกัมอืของคนคนนั้นออก

“จะท�าไม นายอยากหาเรื่องเหรอ” พวกเขาค่อยๆ เดนิเข้ามาล้อม

“พอเถอะๆ” หลนิเจยีโม่พูดและดงึซูข่ายเอาไว้

“มีอะไรก็คุยกับฉัน พวกนายปล่อยพวกเขาสองคนไป” ซูข่ายผลัก

หลนิเจยีโม่ออก แล้วส่งสายตาให้จ้าวเย่

“เธอไปฉนัจะอยู่” จ้าวเย่พูดพร้อมทั้งบงัอยู่หน้าตวัหลนิเจยีโม่

“เล่นตลกอะไรกนัหา” คนพวกนั้นยกขวดขึ้น

“แม่ง อย่ามาไร้สาระ” แล้วซขู่ายกห็นัหน้าตะโกนไปที่จ้าวเย่ “ไปส!ิ”

จ้าวเย่อึ้งไปหน่อยแล้วดงึหลนิเจยีโม่วิ่งออกไป

“นายไปช่วยเขาส”ิ หลนิเจยีโม่พูดอย่างร้อนใจ

“ฉนัคนเดยีวจะช่วยอะไรได้ล่ะ เธอไม่เหน็ความหมายของเขาหรอืไง 

ว่าให้ฉนัรบีกลบัไปเรยีกคนมา” จ้าวเย่วิ่งไปพูดไป
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พวกเขาสองคนวิ่งถงึกลางทางกเ็จอเข้ากบัสมาชกิคนอื่นๆ ทุกคนรบี

วิ่งไปที่ร้านอวี่ฮวาทนัท ีแต่คนพวกนั้นไปเสยีแล้ว ซูข่ายนั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างหนึ่ง 

หน้าบวมไปครึ่งหน้า

“หัวหน้า พวกมันไปแล้วเหรอ” จ้าวเย่พูดแล้วมองไปรอบๆ “นาย 

ไม่เป็นอะไรใช่ไหม”

“อมื ให้มนัต่อยไปสองท ีพวกมนักไ็ปแล้ว ไม่เป็นอะไรมาก”

“แม่ง ฉนัจะไปไล่ล่ามนั” จ้าวเย่พูดพร้อมทั้งถลกแขนเสื้อขึ้น

“เลิกพูดเหลวไหลได้แล้ว ให้นายไปก็เพราะไม่อยากให้พวกนายเข้า

มาผสมโรงด้วย รูห้รอืไม่ว่าถ้าไปก่อเรื่องข้างนอกกจ็ะต้องถกูคดัชื่อออกจาก

ทีมเชียวนะ” ซูข่ายตะโกนเสียงดัง “แล้วจ�าไว้ ไม่ว่าใครก็อย่าไปหาเรื่อง 

ข้างนอก แล้วเรื่องของวันนี้ก็ไม่อนุญาตให้ใครแพร่งพรายออกไป พรุ่งนี้ 

ถ้าโคชถามกใ็ห้บอกว่าฉนัโดนคนเตะลูกบอลใส่หน้ากแ็ล้วกนั”

“ถ้าอย่างนั้นกป็ล่อยมนัไปเหรอ” จ้าวเย่ถามพร้อมทั้งก�าหมดั

“ใช่ ครั้งต่อไปนายกร็ะวงัหน่อย อย่าไปหาเรื่องทะเลาะกบัใครเข้าอกี 

แล้วสองวนันี้กก็ลบับ้านเรว็หน่อย และกใ็ช้ถนนใหญ่ด้วย พวกมนัคอืพวก

อาชวีะตงจื๋อ ฟังดูแล้วไม่แน่ว่ามนัยงัอยากมาหาเรื่องกบันายอกี”

“อ้อ” จ้าวเย่พูดพร้อมทั้งก้มหัวลงอย่างส�านึกผิด “ขอโทษด้วย 

หวัหน้า”

“สั่งน้อยไปหน่อย วนันี้ฉนัจะสั่งไก่ผดัเมด็มะม่วงหมิพานต์สองจาน 

ให้จ้าวเย่จ่าย” ซูข่ายพูดแล้วหวัเราะ ทุกคนกพ็ลอยหวัเราะขึ้นมาด้วย

ไปเรียนวันที่สอง เมื่อฟังหุยเดินเข้ามาในห้อง จ้าวเย่ก็ก�าลังเล่า
เรื่องเมื่อวานกบัเฉนิสวนิอยู่พอด ีหลนิเจยีโม่กเ็ลยไปลากฟังหุยให้มานั่งฟัง

ที่แถวหลงัด้วยกนั จ้าวเย่เล่าอกีรอบอย่างไม่เบื่อหน่าย ฟังหุยจงึรู้เรื่องราว

อย่างคร่าวๆ ด้วย

“โอ้พระเจ้า เคราะห์ดทีี่ไม่เกดิเรื่อง” ฟังหยุตกใจจนหน้าซดี พดูพร้อม
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ทั้งจบัมอืหลนิเจยีโม่เอาไว้แน่น

“กใ็ช่น่ะส ิตอนนั้นฉนัตกใจจะตาย” หลนิเจยีโม่พูดพร้อมทั้งเอามอื

ทาบอก

“ถ้าเมื่อวานฉันอยู่ด้วยก็ดีสิ จะได้ช่วยพวกนายอัดพวกมันด้วยกัน 

ฉันก็ไม่เข้าตาไอ้พวกตงจื๋ออยู่เหมือนกัน พวกมันชอบมาไถเงินนักเรียน

มธัยมต้นของเราเป็นประจ�า”

“นายอย่าไปยั่วพวกมนัเดด็ขาดเชยีว” ฟังหุยรบีพูดกบัเฉนิสวนิด้วย

ท่าททีี่ไม่เป็นปรกติ

เฉนิสวนิเหน็ท่าทางที่เป็นห่วงของฟังหยุ จงึรูส้กึมคีวามสขุ เขาโบกมอื

แล้วพูดว่า “วางใจเถอะ ฉนัจะไปหาเรื่องกบัพวกมนัท�าไมล่ะ”

“ถ้าครั้งหน้าฉันเจอพวกมันอีกละก็ ฉันจะอัดพวกมันให้น่วมเลย 

คอยดู” จ้าวเย่พูดพร้อมทั้งบบีนิ้วมอืเสยีงดงักรอบแกรบๆ

“น้อยๆ หน่อย” หลนิเจยีโม่ถลงึตาใส่เขา “นายลมืว่าซูข่ายพูดอะไร

แล้วเหรอ ถ้าไม่ใช่เพราะนายใจร้อน เมื่อวานกค็งไม่เกดิเรื่องหรอก”

“ไม่ใช่ว่าพวกมนัท�าโดนเธอหรอืไง แล้วอกีอย่าง ใครจะไปนกึถงึว่า

จะทะเลาะกนั ฉนัตบโต๊ะท ี คนทั้งฝูงกเ็ฮโลกนัขึ้นมาจากด้านหลงั” จ้าวเย่

พูดพร้อมทั้งกระโดดออกจากโต๊ะด้วยความตื่นเต้น “แต่พอกลบัไปพวกเรา

กไ็ม่ได้กลวัเกรงเลย กองหน้าของทมีเราหลวิป๋อยงัเกบ็หนิไปก้อนหนึ่ง ใน

ปากกพ็ูดไม่หยุดว่า “เดี๋ยวแกตายๆๆๆ” แล้วกเ็ดนิพุ่งเข้าไป”

“ยงัจะกล้าพดูไม่อาย ฟังหยุเธอไม่เหน็ เมื่อวานตอนที่วิ่งกลบัไปเรยีก

คน เขายงัวิ่งช้ากว่าฉนัเสยีอกี”

“ฉนัจะไปแข่งกบัเธอได้ยงัไง” จ้าวเย่พูดพร้อมทั้งท�าท่าทางแสดงไป

ด้วย “รั้วสูงเท่าเอวเสยีขนาดนั้น ฉนัยงัต้องพลกิตวัข้ามไป แต่เจยีโม่แค่ยก

ขากข็้ามไปได้แล้ว ฉนัไล่ตามอยู่ด้านหลงัถามว่าท�าไมเธอถงึได้ปราดเปรยีว

ว่องไวแบบนี้ เธอบอกว่าตอนอยู่โรงเรียนเดิม เธอฝึกกระโดดข้ามรั้ว 

ร้อยเมตรมา” 
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ทุกคนหวัเราะฮ่าๆ ออกมา

พอเจด็โมงครึ่งเสยีงกริ่งกด็งัขึ้น ทุกคนจงึกลบัไปนั่งที่ตวัเอง ฟังหุย

ให้เพื่อนๆ ส่งต่อการบ้านประวตัศิาสตร์จากด้านหลงัขึ้นมา แล้วหลนิเจยีโม่

กช็่วยเธอยกสมุดไปส่งที่ห้องพกัครูด้วยกนั

ระหว่างทางเดนิตกึ หลนิเจยีโม่พดูกบัฟังหยุด้วยท่าทางลกึลบัว่า “เธอ

นี่เป็นเพื่อนที่ใช้ไม่ได้เลย ปิดบงัเรื่องส�าคญัแบบนี้กบัฉนัได้ยงัไง”

ฟังหุยถามอย่างสงสยัว่า “ปิดบงัเธอเรื่องอะไรล่ะ”

“ใบ้ให้กไ็ด้ว่าเกี่ยวกบัสร้อยข้อมอื” หลนิเจยีโม่วิ่งหนไีปสองก้าวแล้ว

หวัเราะร่า “เมื่อเช้าฉนัแอบเหน็บนข้อมอืของบางคนน่ะ เธออย่ามาบอกนะ

ว่าบังเอิญพอดี ฉันจ�าได้ว่าวันนั้นเชือกใยแก้วสีแดงเข้มเหลืออยู่แค่เส้น

สุดท้ายแล้ว”

สมดุในมอืฟังหยุหล่นลงบนพื้นกระจดักระจาย เธอยนือยูท่ี่เดมิแลว้

มองหลนิเจยีโม่อย่างขลาดๆ 

“แล้วกนั ไม่เหน็จะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลย เธอจะเครยีดท�าไมกนั ฉนั

ไม่แย่งกบัเธอหรอกน่า” หลนิเจยีโม่เดนิกลบัไปช่วยเธอเกบ็สมุดขึ้นมาแล้ว

พูดว่า “เธอไม่เชื่อใจฉนัเหรอ กลวัว่าฉนัจะพูดออกไปหรอืไง”

“กไ็ม่ใช่...” ฟังหุยถอนใจแล้วพูดว่า “ฉนักบัเขาที่จรงิแล้วกไ็ม่ได้...”

“เอาเถอะ ฉนัเข้าใจด”ี หลนิเจยีโม่โอบไหล่เธอแล้วพดูว่า “เรามาแลก

กัน ฉันก็จะบอกความลับกับเธอเหมือนกัน ฉันไม่เหมือนเธอที่อั้นได้นาน

ขนาดนั้นหรอก”

“ความลบัอะไรเหรอ” ฟังหุยถามพลางปัดฝุ่นบนสมุด

“ฉนัน่ะชอบคนคนหนึ่งอยู่”

“ใครกนั อยู่ห้องเราไหม” ฟังหุยตื่นเต้นขึ้นมาอกีอย่างไม่รู้ตวั

“ไม่ใช่หรอก” หลินเจียโม่กระซิบเบาๆ ที่ข้างหูเธอว่า “คือซูข่าย 

หวัหน้าทมีของโรงเรยีนน่ะ”



อยูด้่วยกนักบัหลนิเจยีโม่ ฟังหยุถงึได้รูว่้าอะไรคอืค�าว่าชอบอย่าง
แท้จรงิ และอะไรที่เรยีกว่าตามจบี เทยีบกบัเธอแล้ว ฟังหุยกบัเฉนิสวนิก็

เป็นเหมอืนแมวน้อยที่น่าเบื่อ และไม่เหน็จะมอีะไรที่พเิศษเลยด้วยซ�้า

วนันั้นเรยีนวชิาภาษาและวรรณคด ีหลนิเจยีโม่ส่งกระดาษแผ่นหนึ่ง

มาให้เธอ ในนั้นเขยีนข้อความขอร้องฟังหยุด้วยความจรงิใจว่าตอนกลางวนั

ต้องลงไปดูนกัเรยีนชายเล่นบาสเป็นเพื่อนเธอให้ได้ และบอกว่านี่เป็นเรื่อง

ที่เกี่ยวกบัความสุขในการใช้ชวีติในมธัยมปลายของเธอต่อไปในวนัข้างหน้า 

รวมไปถงึลกูของเธอในอนาคต และกเ็ป็นลกูบญุธรรมของฟังหุยด้วย ว่าจะ

มโีอกาสได้ใช้แซ่ที่ไพเราะน่าฟังอย่างเช่นแซ่...ซู หรอืไม่ ฟังหุยตอบกลบัไป

อย่างจนใจว่า ‘ตกลง’ จากนั้นกม็องไปที่หน้าต่างหลงัห้องอย่างระมดัระวงั

เพื่อให้แน่ใจว่าครูโหวไม่ได้แอบมองอยู่ที่นั่น แล้วจงึส่งกระดาษคนืกลบัไป

ให้เธอ

ตอนกลางวนัพอกนิข้าวเสรจ็ หลนิเจยีโม่กล็ากฟังหุยถลาลงตกึไป

“ช้าหน่อยๆ” ฟังหยุนวดแขนแล้วพดูว่า “จะรบีร้อนขนาดนั้นไปท�าไม

4
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หา เขาอาจจะไม่อยู่กไ็ด้”

“แหม ฉนัเป็นใครกนั จะออกรบโดยที่ไม่เตรยีมพร้อมได้ยงัไง” หลนิ

เจยีโม่ท�าตาโตแล้วพดูว่า “ฉนัหลอกถามจ้าวเย่ตั้งแต่เช้าแล้ว ว่าทกุวนัซขู่าย

จะลงมาตอนประมาณเที่ยงกว่าๆ เขาไม่ได้มาจองสนามเอง และกจ็ะไม่เล่น

บาสกบัคนอื่นด้วย จะเล่นกบัพวกมธัยมห้าหรอืไม่กพ็วกจ้าวเย่เท่านั้น”

“เธอนี่ร้ายกาจจรงิๆ เลย” ฟังหยุพดูอย่างนบัถอื “แล้ววนันี้เธอคดิจะ

บอกกบัเขาแล้วเหรอ”

“แหะๆ วนันี้ปฏบิตักิารแผน A” หลนิเจยีโม่ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์

ทั้งสองไม่ได้ตรงไปที่สนาม แต่ไปซื้อน�้าที่ร้านค้าก่อน ระหว่างที่หลนิ

เจยีโม่ก�าลงัตดัสนิใจเลอืกว่าจะซื้อเป๊ปซี่หรอืว่าน�้าแตงโมด ีเธอกค็ดิขึ้นมาว่า

ท�าไมไม่ไปถามซูข่ายว่าชอบรสอะไรใหช้ดัเจนไปเสยีเลย ในขณะที่เธอก�าลงั

ลงัเลอยู่นั้น ฟังหุยกซ็ื้อชาด�าเยน็มาหนึ่งขวดแล้ว เฉนิสวนิชอบดื่มรสนี้ ใน

เมื่อลงมาแล้ว กถ็อืโอกาสซื้อเตรยีมไว้ให้เขาเสยีเลย

เมื่อพวกเธอมาถงึสนาม กพ็บว่าไม่มทีี่ดีๆ  เหลอืแล้ว และซูข่ายก�าลงั

เล่นบาสอยูก่บัจ้าวเย่ เฉนิสวนิ และเฉยีวหรานจรงิๆ ด้วย ผูค้นอยูข้่างสนาม

มากเป็นพิเศษ และตรงส่วนใต้แป้นบาสก็นั่งเต็มหมดตั้งนานแล้ว มีทั้ง

นักเรียนหญิงมัธยมต้นและมัธยมปลาย พวกเธอก�าลังคุยเล่นกันอย่าง

สนุกสนานเฮฮา ทว่าสายตากลบัจ้องอยู่ในสนามตลอดเวลา

“ฉันก็ว่าท�าไมเธอถึงไม่ลงมา” หลินเจียโม่ยืนประจันหน้าอยู่ตรงที่

แสงแดดสอ่งจ้าตาเป็นพเิศษอย่างจนปัญญา ดงึฟังหยุมายนืข้างๆ ท�าตาหยี

แล้วพูดว่า “คนเยอะจงัเลย”

ฟังหุยเห็นเฉินสวินยิ้มแหยๆ อยู่ในสนาม แต่เฉินสวินกลับมอง 

ไม่เห็นเธอ เขาก�าลังตั้งใจเล่นบาสอย่างมาก ตะโกนกับเพื่อนร่วมทีมอยู่

ตลอดเวลา ผมข้างหน้าของเขาชุม่ไปด้วยเหงื่อ ภายใต้แสงแดดที่ส่องประกาย

แวววบั

เพียงไม่นาน ซูข่ายกับพวกมัธยมห้าก็ออกจากสนาม เปลี่ยนผู้เล่น
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อกีกลุ่มหนึ่งลงมา หลนิเจยีโม่ไม่ปล่อยให้โอกาสเสยีไป รบีตะโกนเรยีกชื่อ

เขาแล้วโบกมอืไปมา 

ซูข่ายเดนิเข้ามาหา ยิ้มแล้วชี้ไปในสนามพลางพูดว่า “มาดูจ้าวเย่เล่น

บาสเหรอ”

“เปล่าหรอก มธีุระกบันายต่างหาก” หลนิเจยีโม่พูดพลางขมวดคิ้ว

“กบัฉนั เรื่องอะไรเหรอ” ซูข่ายหายใจเฮอืกใหญ่ แล้วพงิกบัต้นไม้

ข้างๆ 

“ดื่มน�้าก่อนเถอะ” หลนิเจยีโม่ยื่นเป๊ปซี่ส่งให้เขา

“ไม่ต้องๆ เธอเกบ็ไว้ให้จ้าวเย่เถอะ” ซูข่ายผลกักลบัไป

“คนอื่นเขาฝากฉนัมาให้นายน่ะ” หลนิเจยีโม่ดงึเขาไว้ แล้วยดัน�้าใส่

ในมอืเขา

“หา” ซูข่ายกบัฟังหุยมองเธออย่างแปลกใจพร้อมกนั 

หลนิเจยีโม่ยิ้มแล้วพูดว่า “ฉนัมเีพื่อนคนหนึ่งแอบชอบนายอยู่ นี่เขา

เป็นคนซื้อมา”

“ไม่ใช่กระมงั ใครกนั” ซูข่ายเขนิอายด้วยความคาดไม่ถงึ แล้วมอง

ไปที่ฟังหุยซึ่งยนืไม่พูดไม่จาอยู่ข้างๆ อย่างลมืตวั

“ไม่...ไม่ใช่ฉนันะ” ฟังหุยรบีส่ายหน้าพูด

“ไม่ใช่ฟังหุยหรอก แล้วส่วนที่ว่าเป็นใคร ขอเก็บเป็นความลับก่อน 

ถงึเวลาเมื่อไหร่จะให้เขามาบอกกบันายเอง ใช่แล้ว นายช่วยบอกวนัเกดิของ

นาย ราศ ีกรุ๊ปเลอืด เบอร์โทร. ที่บ้านมาให้ฉนัหน่อย ฉนัจะเอาไปบอกเขา

ให้” หลนิเจยีโม่ขยบิตาให้ฟังหุย

“ค�าถามเยอะจงั ละเอยีดไปหน่อยกระมงั...”

“บอกมาเถอะ ฉนัเป็นคนเดยีวของห้องที่รูจ้กัผู้หญงิของนายนะ แล้ว

เธอกฝ็ากความหวงัทั้งหมดไว้ที่ฉนัด้วย”

ซูข่ายยิ้มๆ แล้วพูดว่า “วนัเกดิคอืวนัที่ 24 มถิุนายน เลอืดกรุ๊ปเอ 

ราศกีรกฎ เบอร์โทร. บ้าน...อ๊ะ ฉนัเอาเบอร์เพจให้เธอดกีว่า”



จิ่ ว เ ย่ ห ุย  l  121

“ได้ส”ิ หลนิเจยีโม่ตื่นเต้นมาก รบีจดหมายเลขที่เขาบอกลงไป

ในสนามต้องการเปลี่ยนคนอกี ครั้งนี้เป็นพวกของเฉนิสวนิ ซขู่ายสง่

ขวดน�้าให้หลนิเจยีโม่ โบกมอืให้พวกเธอแล้วลงสนามไป

หลินเจียโม่สดชื่นราวกับอาบน�้าท่ามกลางสายลมในฤดูใบไม้ผล ิ

ใบหน้าเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มที่แสนหวาน และแอบชูสองนิ้วให้ฟังหุย

“ไปบอกว่าคนอื่นชอบเขาท�าไมล่ะ” ฟังหุยถามขึ้นอย่างอยากรู้

“แบบนี้ถงึจะใกล้ชดิได้ง่ายยงัไงล่ะ เธอดูส ิฉนัไม่ต้องออกแรงอะไร

มากกไ็ด้เบอร์เพจของเขามาแล้ว”

“เธอนี่จรงิๆ เลย” ฟังหุยพูดอย่างถอนใจ “แต่หลงัจากนี้จะท�ายงัไง

ล่ะ”

“หลงัจากนี้...รอจนกว่าเราจะคบกนัจรงิๆ ใครจะไปสนก่อนหน้านั้น

อกีล่ะ” หลนิเจยีโม่พูด

“ร้ายจรงิๆ เลย ไม่กลวัว่าจะไม่มกีารพฒันามากไปกว่านี้เหรอ” 

ฟังหุยหยกิเธอทหีนึ่ง

“อย่าพดูส ินี่เรยีกว่าแผนซ้อนแผน กไ็ม่ใช่ว่านานๆ ไปพวกเรากส็นทิ

กนัไปเองเหรอ” หลนิเจยีโม่พูดอย่างภาคภูมใิจ

ฟังหยุหวัเราะและไม่สนใจเธออกี เงยหน้ามองหาเฉนิสวนิ ในมอืเธอ

ยงัถอืขวดน�้าชาด�าเยน็อยู่ ตอนนี้น�้าไม่เยน็แล้ว เธออยากรบีเอาไปให้เขา

แต่แล้วเฉนิสวนิกลบัมองไม่เหน็ฟังหุย ใต้แป้นบาสมเีดก็ผู้หญงิคน

หนึ่งกวกัมอืเรยีกเขา หลงัจากเขาออกจากสนามกเ็ดนิตรงไปหาทนัท ีฟงัหยุ

เห็นเขานั่งอยู่ข้างๆ เด็กผู้หญิงคนนั้น รับน�้าแฟนต้าที่เด็กผู้หญิงยื่นมาให้ 

บิดฝาออกแล้วดื่มอึกๆ อย่างรวดเร็ว เด็กผู้หญิงก็กอดเสื้อที่เขาถอดออก

แบบยิ้มๆ เขาพูดอะไรนดิหน่อย ทั้งสองคนกห็วัเราะคกิคกัไปด้วยกนั

ฤดูนี้ใส่เสื้อแขนสั้นไม่หนาวเหรอ...

เสื้ออยู่ในมือคนอื่นแบบนี้ ถ้ามองจากบนตึกจะแยกออกได้ยังไงว่า

คนไหนเป็นเขาล่ะ
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เคยพูดอยู่ว่าชอบชาด�าเยน็ที่สุด แต่ท�าไมพอดื่มแฟนต้ากด็ูท่าทางมี

ความสุขอย่างนั้น

ต่างก็พูดค�าว่าชอบ ในขณะที่บางคนพูดค�าว่าชอบแบบวกไปวนมา 

แต่บางคนหลงัจากพดูค�าว่าชอบแล้วกลบัวกไปวนมา แบบไหนที่ถกูต้องกนั

นะ

ฟังหยุไม่รูว่้าก�าลงัถามใครอยูใ่นใจ ไม่มใีครมาตอบค�าถามเธอ เหลอื

ทิ้งไว้แค่เพียงความเจ็บปวดเท่านั้น ปล่อยให้เธอบีบขวดน�้าที่อยู่ในมือจน

แน่น แน่นเสยีจนเลบ็บนนิ้วกลายเป็นสแีดงครึ่งหนึ่งและสขีาวครึ่งหนึ่ง

“เอ๊ะ ผู้หญงิคนนั้นเป็นใคร มสีทิธิ์อะไรกนั เธอกย็นือยู่ตรงนี้เหน็ๆ 

อยู่ แต่เขายงัจะท�ามาเป็นนั่งอยู่ข้างๆ เฉนิสวนิอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวไปได้” 

หลนิเจยีโม่กม็องเหน็เฉนิสวนิเช่นกนั เธอเหน็สหีน้าของฟังหุยแย่ลงเรื่อยๆ 

จงึพูดออกมาอย่างเคอืงๆ 

“ฉนัไม่รู้จกั” ฟังหุยก้มหน้า ดงึแขนหลนิเจยีโม่แล้วพูดว่า “เราไปกนั

เถอะ”

“เธอ...”

“ไปเถอะ” ฟังหุยพูดเสยีงเดด็ขาด

หลนิเจยีโม่ถอนหายใจ พวกเธอก�าลงัจะหมนุตวักลบั แต่จู่ๆ  นกัเรยีน

หญงิมธัยมต้นสองคนที่อยู่ด้านหลงักก็ลบัตะโกนเสยีงแหลมขึ้นมาว่า

“เฉนิสวนิ!” 

ทั้งสองคนนั้นดูเหมอืนจะไม่รู้จกัฟังหุยกบัหลนิเจยีโม่ และหลงัจาก

ตะโกนเสรจ็กร็บีมาหลบอยู่ข้างหลงัพวกเธอ คนหนึ่งพูดเบาๆ ว่า

“เขามองมาทางนี้หรอืเปล่า” 

อีกคนหนึ่งแอบมองอยู่ ก็พยักหน้าและพูดอย่างดีอกดีใจว่า “มอง

แล้ว มองแล้ว”

เฉนิสวนิได้ยนิเตม็ๆ หจูงึมองมาทางนี้ แต่แวบแรกที่เขามองเหน็ไม่ใช่

นกัเรยีนหญงิที่แกล้งตะโกนเรยีก แต่เป็นฟังหุย
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เฉยีวหรานและจ้าวเย่กม็องเหน็พวกเธอ ทั้งสามจงึเดนิมาทางนี้พร้อม

กนั 

“มองเหน็ไหม สามแต้มเมื่อกี้ของฉนั เยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะ” จ้าวเย่

พูดแล้วกห็ยบิน�้าในมอืของหลนิเจยีโม่มาอย่างดใีจ

“เอาคนืมา” หลนิเจยีโม่รบีแย่งกลบัคนืมา “ของนายหรอื ถงึจะเอาไป

ดื่มน่ะ”

เฉนิสวนิชนูิ้วกลางให้จ้าวเย่ แล้วกท็�าเป็นคกุเข่าข้างฟังหยุ ยื่นมอืออก

ไปเหมอืนคนเมาแล้วพูดว่า “ให้ฉนัเถอะนะ”

ฟังหุยมองเขาอย่างเยน็ชา เฉนิสวนิไม่ทนัสงัเกต เขาชี้ไปที่ชาด�าเยน็

ในมอืเธอแล้วพูดเบาๆ “อนันี้ ขอบคุณ”

“ร้อนไหม” จู่ๆ  ฟังหยุกห็นัหน้ามา ยื่นน�้าส่งให้เฉยีวหรานที่ยนือยูอ่กี

ข้างหนึ่ง “ฉนัให้ ดื่มส”ิ

“อ่า...ขอบคุณนะ” เฉียวหรานตะลึงไปนิดหน่อย จากนั้นก็ยิ้มจน 

หน้าบานแล้วกร็บัน�้ามาดื่ม

มอืของเฉนิสวนิยงัไม่ได้ชกักลบั เขาเหมอืนเครื่องหมายวรรคตอนที่

คั่นอยู่ระหว่างบทสนทนาของพวกเขาอย่างเก้อเขิน ล่องลอยอยู่ท่ามกลาง

อากาศอย่างซื่อบื้อ

เขาเหน็เฉยีวหรานเงยหน้าดื่มไปหลายอกึ ของเหลวสแีดงเข้มที่แกว่ง

ไกวอยู่ในขวดคงจะหวานอร่อยมาก แต่เฉินสวินกลับรู้สึกว่าในคอของ 

ตวัเองมนัขม ขมจนไม่อยากที่จะยนือยู่ตรงนี้อกีต่อไป

เฉนิสวนิดนัต้นไม้ที่อยูด้่านหลงัอย่างแรงเพื่อยนัตวัลกุขึ้นมา จากนั้น

กเ็ดนิไป ในขณะที่เดนิผ่านฟังหุย ทั้งสองต่างกไ็ม่มใีครมองใคร 

“เฮ้ จะไปไหน” จ้าวเย่ร้องเสยีงหลง

“กลบัห้อง” เฉนิสวนิไม่ได้หนักลบัมามอง 

“สกัพกัพวกเรากต็้องลงสนามแล้วนะ”

“ฉันไม่เล่นแล้ว” เฉินสวินเดินไปใต้แป้นบาส หยิบเสื้อจากในมือ 
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เดก็ผู้หญงิคนนั้นกลบัคนืมา แล้วเดนิกลบัไปอย่างอารมณ์เสยี

“เป็นบ้าอะไร อย่างกบัไปกนิยาผดิขนานมา” จ้าวเย่พดูกบัเฉยีวหราน 

อย่างแปลกใจ

“ไม่รู้ส ิไม่ต้องไปสนใจหรอก” เฉยีวหรานพูดพร้อมกบัปิดฝาขวดให้

เรยีบร้อย

“ฉันถามพวกนายหน่อย เด็กผู้หญิงคนนั้นที่นั่งอยู่ใต้แป้นบาสเป็น

ใครเหรอ สนทิกบัเฉนิสวนิไหม” หลนิเจยีโม่ถอืโอกาสถาม

“คนไหนล่ะ” เฉยีวหรานตอบ

“กค็นที่ถอืเสื้อให้เขาน่ะ โอ๊ย...คนนั้นที่ยนืขึ้นน่ะ คนนั้นๆ” 

หลนิเจยีโม่พูดอย่างหงุดหงดิ

“อ๋อ หวังม่านม่าน ห้องห้าน่ะ เพื่อนสมัยมัธยมต้นของเฉินสวิน”  

จ้าวเย่มองแล้วหันหน้ากลับมาพูดอย่างมีเลศนัย “ได้ยินข่าวมาไม่รู้เชื่อถือ 

ได้ไหม เหน็ว่าเคยเป็นแฟนของเขามาก่อนด้วย”

หลินเจียโม่มองไปที่ฟังหุยอย่างเป็นห่วง แต่ฟังหุยกลับก้มหน้าลง

และเงยีบไป



เฉนิสวนิกบัฟังหุยท�าสงครามเยน็กนัอยู่สามวนั
ระยะเวลาสามวนัจะว่านานกไ็ม่นาน จะว่าสั้นกไ็ม่สั้น แต่ส�าหรบัเรื่อง

ของความรู้สกึแล้ว มนัพอส�าหรบัการเริ่มต้นและสิ้นสุดลงได้เช่นกนั 

ในระหว่างนี้ ตอนกลางวนัหลนิเจยีโม่กไ็ปหาซูข่ายอกี จงึค่อยๆ รู้ว่า

เขาพักอยู่ที่ไหน ชอบสีอะไร ชอบดื่มเครื่องดื่มประเภทไหน จนกระทั่ง

รวบรวมความกล้าอย่างเตม็ที่เพื่อถามว่าเขาชอบผูห้ญงิแบบไหน และถ้าหาก

จะมแีฟนต้องมขี้อเรยีกร้องอะไรบ้าง

และค�าตอบของซูข่ายกท็�าให้เธอดใีจอยู่นานทเีดยีว เขาบอกว่า 

“ชอบเด็กผู้หญิงน่ารัก ไม่เรื่องมาก ถ้าเป็นแฟนละก็ เหอะๆ เป็น 

แบบเธอกใ็ช้ได้แล้ว”

พอกลับถึงห้อง หลินเจียโม่ก็หยิบบัตรสองศูนย์หนึ่งที่ซื้อไว้ออกมา 

แล้วใช้โทรศพัท์ในอาคารส่งข้อความหาซูข่าย

“กรุณาเรยีกห้าสองสี่สี่หก...เกาออี ีก เอาเกา อ ออี.ี..ฝากข้อความว่า

ชอบเธอ...ใช่ ชอบเธอ รบกวนส่งสามครั้งนะคะ ขอบคุณค่ะ”

5
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“เกาออีเีป็นชื่อที่เธอตั้งขึ้นเหรอ” ฟังหุยถาม

“ใช่” หลนิเจยีโม่พูดยิ้มๆ “เธอได้ยนิแล้วใช่ไหม ที่เมื่อกี้เขาบอกว่า

แบบฉนักใ็ช้ได้แล้ว”

“อมื แต่ห้องเราไม่มคีนชื่อนี้นี่”

“โง่จงั เกาออีกีห็มายความว่ามธัยมสี่ยงัไงล่ะ”

“อ๋อ” ฟังหุยเข้าใจในทนัท ี“เธอเก่งจรงิๆ เลย”

“ต้องเรยีนรู้หน่อย” หลนิเจยีโม่โอบไหล่เธอแล้วพูดว่า “เธอยงัไม่คุย

กบัเฉนิสวนิอกีเหรอ”

“ยงัเลยน่ะ”

“แบบนี้จะดเีหรอ เขากไ็ม่ได้โทร. หาเธอด้วยเหรอ”

“เปล่าน่ะ” ดวงตาของฟังหุยหมองหม่นลง “ช่างเถอะ บางทเีขาอาจ

จะรู้สกึว่าฉนัวุ่นวายเกนิไปกไ็ด้”

“พูดอะไรอย่างนั้น เรื่องแบบนี้จะต้องกลวัวุ่นวายด้วยเหรอ ฉนัรู้สกึ

ว่าพวกเธอน่าจะพูดกนัดีๆ  ดกีว่านะ”

“ไว้ค่อยคุยเถอะ” ฟังหุยสูดหายใจเข้าลกึๆ ดงึมอืของหลนิเจยีโม่ลง

จากบ่าแล้วพูดว่า “เรากลบักนัเถอะ”

พวกเธอเพิ่งจะเดินเข้าห้อง ก็ได้ยินหน้าประตูมีนักเรียนหญิง
ตะโกนขึ้นว่า “เพื่อนๆ ช่วยฉนัเรยีกเฉนิสวนิห้องของพวกเธอออกมาหน่อย”

ฟังหยุอดที่จะหนัหน้าไปดไูม่ได้ คนที่ยนือยูต่รงนั้นกค็อืหวงัม่านม่าน

ที่นั่งอยู่ใต้แป้นบาสในวันนั้น เธอกับเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งก�าลังหิ้วถุงขยะ 

สดี�าใบใหญ่ ยิ้มๆ ยนืพงิอยู่ข้างประตูแล้วพูดว่า “ขอบคุณนะ”

หลนิเจยีโม่ตะโกนอย่างร�าคาญไปที่แถวหลงัว่า “เฉนิสวนิ มคีนมาหา”

เฉนิสวนิรบีวิ่งออกมา จ้าวเย่ที่อยู่ด้านหลงักท็�าเสยีงแปลกๆ หยอก

ล้อออกมาสองที

ฟังหุยไม่ได้มองเขา เดนิกลบัไปนั่งที่อย่างเงยีบๆ 
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“มธีุระอะไรเหรอ” เฉนิสวนิถาม “พวกเธอถอือะไรมา”

“ขวดเปล่า” หวังม่านม่านพูดยิ้มๆ “ตอนนี้ห้องเราตั้งกลุ่มเก็บขยะ

รไีซเคลิในโรงเรยีน จากนั้นกเ็อาไปขาย เงนิที่ได้มากถ็อืเป็นเงนิห้อง นาย

ช่วยฉันน�าขวดเปล่าที่ไม่ได้ใช้แล้วของห้องนายหรือกระป๋องอะไรก็ได้มาให้

ฉนัได้ไหม”

“ดจีรงิ ครูชุยให้พวกเธอท�าเหรอ”

“ไม่ใช่ พวกเราคดิกนัเองน่ะ นายเรว็หน่อยส”ิ หวงัม่านมา่นผลกัไหล่

เฉนิสวนิเบาๆ 

เฉนิสวนิหลบพลางหวัเราะแล้วพูดว่า “ถ้าอย่างนั้นเธอรอเดี๋ยวนะ”

เขาเดนิกลบัเข้ามาในห้อง แล้วเดนิถามทลีะโต๊ะๆ จนมาถงึโต๊ะของ

ฟังหุยและหลินเจียโม่ ก็เพียงแต่พูดด้วยน�้าเสียงเรียบๆ ว่า “มีขวดน�้าที่ 

ไม่ต้องการแล้วไหม กระป๋องกไ็ด้”

“ไม่ม”ี หลนิเจยีโม่ตอบ

เฉนิสวนิไม่ได้ถามฟังหุยต่อ จากนั้นกเ็ดนิไปโต๊ะถดัไป

“นกัเรยีนหญงิคนนั้นเก่งจรงิๆ มาไล่ตามจบีถงึห้องเลย” หลนิเจยีโม่

พูดอย่างรังเกียจ “เฉินสวินก็เหลือเกิน ท�าไมต้องไปยุ่งเรื่องของเธอด้วย  

แบบนี้ไม่กลวัวุ่นวายแล้วหรอืไง”

“พวกเขาเป็นเพื่อนสมยัมธัยมต้นไม่ใช่เหรอ” ฟังหุยพดูน�้าเสยีงเรยีบๆ 

“นั่นกไ็ม่เหน็จะต้องสนทิกนัขนาดนี้เลย เขาหมายความว่ายงัไงกนัแน่”

“กช็่างเขาปะไร” ฟังหุยหยบิหนงัสอืที่ต้องใช้คาบต่อไปออกมา แล้ว

วางที่มุมโต๊ะขวาเสยีงดงัปัง 

หลังจากคาบเรียนของวันนั้น ฟังหุยก็ไม่สามารถตั้งใจฟังได้ต่อไป 

เธอรูส้กึว่าอาจจะจบลงกบัเฉนิสวนิแบบนี้แล้วกไ็ด้ ว่าไปแล้วกไ็ม่รูว่้าใครผดิ

ใครถูกกนัแน่ กอ็าจเป็นไปได้ว่าจะมาแบ่งอะไรผดิอะไรถูกไม่ได้ สรุปแล้ว

กค็อืเธอคาดหวงัมากเกนิไป ผูช้ายที่ดพีร้อมเช่นนี้ จะเอาอะไรมาแน่ใจว่าเขา

จะต้องคอยอยู่ข้างๆ เธอกนัล่ะ เธอเองกม็อีะไรที่คู่ควรให้เฉนิสวนิต้องมา
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จรงิจงัหรอืว่าชอบอย่างตั้งใจด้วยล่ะ

ฟังหุยประชดตัวเองตลอดเวลา และน�าเอาสิ่งที่งอกงามอยู่ในจิตใจ

ออกมาเหยียบย�่าอย่างสาสม เธอน�าเอาความหวังทั้งหมดออกมาเผาทิ้งให้

สิ้นซากด้วยมอืของตวัเองอย่างน่าเวทนา แม้ว่าจะปวดใจกไ็ม่คดิจะเกบ็มนั

เอาไว้ ความสิ้นหวงัล้วนเกดิขึ้นมาจากความหวงัทั้งสิ้น ความเพ้อฝันที่แสน

หวานได้จบลงกลายเป็นยาพิษที่แสนอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวและบาดแผลจาก

การหลอกให้หลง ด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่กล้าไปหาเฉินสวินเพื่อขอค�ายืนยัน 

เพราะเธอกลัวว่าค�าพูดที่แสนเย็นชาแบบนี้จะออกมาจากปากของเขา และ

แบบนั้นมนัช่างน่าเจบ็ปวดเกนิไปจรงิๆ 

แต่พอหลงัจากเลกิเรยีน เมื่อในห้องเหลอืเพยีงไม่กี่คน เฉนิสวนิ
กลบัเดนิมาข้างๆ เธอ

“เธออยู่ต่อประเดี๋ยวได้ไหม ฉนัมเีรื่องจะคุยกบัเธอ” เฉนิสวนิพูด

ฟังหยุไม่ได้ตอบอะไร เธอเกบ็กระเป๋าอย่างเงยีบๆ ในใจรูส้กึเจบ็ปวด 

เธอรู้สึกว่าเฉินสวินยังต้องการจะพูดค�าพูดที่เหี้ยมโหดเหล่านั้นออกมาอีก

หรือ แต่เธอไม่อยากฟังแม้แต่นิดเดียว แม้ว่าจะเลิกกันเธอก็จะไม่ร้องไห้

และก็จะไม่โวยวายด้วย ต่อไปก็จะไม่ไปขัดขวางเฉินสวินอีกเป็นอันขาด 

ปล่อยมอือย่างเปิดเผยกด็แีล้ว ท�าไมจะต้องมาพดูจาท�าร้ายกนัอกีครั้งให้ได้

เชยีวล่ะ 

“ได้ยนิหรอืเปล่า ได้ไหม” เฉนิสวนิรูส้กึโกรธ เขาพดูพร้อมทั้งดงึแขน

เธอเอาไว้แล้ว 

ฟังหุยดิ้นเบาๆ แต่ว่าเฉนิสวนิจบัไว้แน่นมาก จนเธอไม่สามารถดิ้น

หลุดออกมาได้ 

“ยงัมอีะไรจะต้องพดูอกีล่ะ” ฟังหยุเงยหน้าขึ้นพดู มองเขาด้วยความ

ผดิหวงั

เฉนิสวนิปล่อยมอื หน้าอกกระเพื่อมขึ้นลง กดเสยีงให้ต�่าลง พดูด้วย
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น�้าเสียงสั่นเทาว่า “ได้ๆๆ เธอไม่มีอะไรจะพูดกับฉัน ฉันเข้าใจแล้ว แต ่

ฟังหุย เธอท�าแบบนี้ไม่ได้ ตอนนั้นถ้าเธอบอกฉนัว่าเธอชอบเฉยีวหราน ฉนั

กค็งจะไม่เป็นไอ้งั่งเหมอืนในตอนนี้ วนันั้นตอนเหน็เธออยู่ที่สนาม รู้ไหมว่า

ฉนัดใีจมากแค่ไหน เดมิทตีอนกลางวนันกัเรยีนจะต้องประชุม ฉนัรบีบอก

หวังม่านม่านว่าฉันไม่ไปแล้ว ก็เพราะว่าอยากมาอยู่กับเธอนานหน่อย แต่

เธอล่ะ ฉันเข้าใจผิดคิดว่าน�้าขวดนั้นเธอซื้อมาให้ฉัน ถึงได้หน้าด้านไปขอ 

เธอรูส้กึว่าการแกล้งฉนัมนัสนกุมากใช่ไหม และแม้ว่าเธอจะซื้อให้เฉยีวหราน 

กไ็ม่ต้องมาให้ต่อหน้าฉนั เธอ...เธอหมายความว่าอะไรกนัแน่”

ฟังหยุมองหน้าที่แดงก�่าด้วยความโกรธของเฉนิสวนิอย่างซื่อบื้อ เธอ

รู้สกึเหมอืนมเีรื่องอะไรบางอย่างไม่เป็นเหมอืนกบัที่เธอคดิ 

“ฉนั...ฉนัไม่ใช่...”

ฟังหยุยงัพดูไม่ทนัจบ กถ็กูหลนิเจยีโม่จากนอกประตูพุง่เข้ามาตดับท 

เธอหายใจอย่างเหนื่อยหอบ หน้าตาตื่นตระหนกตะโกนใส่จ้าวเย่ว่า “วนันั้น...

พวกอาชวีะตงจื๋อ...มาแล้ว อยู่...อยู่หน้าโรงเรยีนแล้ว!”

“มากี่คน” จ้าวเย่รบีถาม

“สาม...สามคน”

“โธ่ แค่สามคนกลวัอะไร ไปจดัการมนั” จ้าวเย่ตะโกนเสยีงดงัแล้ว

โยนกระเป๋าที่เพิ่งสะพายลงบนโต๊ะ

“ไป ฉนัไปกบันายด้วย” เฉนิสวนิหนักลบัไปพดูเสยีงดงั “เฉยีวหราน 

นายไปไหม”

“ไปอยู่แล้ว” เฉยีวหรานกว็างกระเป๋าลงเช่นกนั

“อย่าไป” ฟังหยุดงึเฉนิสวนิเอาไว้อย่างลนลาน แต่เฉนิสวนิสะบดัเธอ

ออก แล้วไปเรยีกพวกผู้ชายอกีสองสามคนกบัจ้าวเย่ จากนั้นกว็ิ่งลงตกึไป

ด้วยกนั

“ตายแล้ว จะท�ายงัไงด ีเดมิทฉีนัอยากให้เขาหลบไปต่างหาก” หลนิ

เจยีโม่พูดอย่างร้อนใจ
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“ไปหาซูข่ายเถอะ” ฟังหุยบอก

“ใช่ ฉนัต้องไปหาเขา” ดวงตาของหลนิเจยีโม่เป็นประกาย จากนั้นก็

หมุนตวัวิ่งออกไป

ซูข่ายฟังพวกเธอพูดยังไม่ทันจบก็รีบเรียกทีมบาสเกตบอลสอง
สามคนไปแล้ว เธอยังก�าชับหลินเจียโม่เป็นพิเศษว่าพวกเธออย่าออกจาก

โรงเรยีนเดด็ขาด

ฟังหุยนั่งไม่ติดอยู่ในห้องเรียน เธอเดินไปเดินมา และมองไปนอก

หน้าต่างไม่หยุด แต่มองไม่เหน็แม้แต่เงาของพวกเขาเลย

“ตั้งนานแล้ว คงไม่เกดิเรื่องขึ้นกระมงั” ฟังหุยถามอย่างเป็นห่วง

“น่าจะ...ไม่หรอก” หลนิเจยีโม่กร็้อนใจอย่างมาก

“หรอืว่าเราไปบอกครูกนัเถอะ เผื่อว่า...”

“ไม่ได้” หลินเจียโม่พูดอย่างเฉียบขาด “เรื่องนี้จะให้พวกครูรู้ไม่ได้

อย่างเดด็ขาด ซูข่ายบอกว่าอาจต้องถูกไล่ออกจากทมี แล้วยงัไม่แน่ว่าอาจ

โดนลงโทษฐานผดิระเบยีบวนิยัอกีด้วย”

“แล้วจะท�ายงัไงด”ี ฟังหุยแทบจะร้องไห้ออกมาแล้ว 

“กลบัมาแล้ว! กลบัมาแล้ว!” หลนิเจยีโม่กระโดดตวัลอย ชี้ไปที่นอก

หน้าต่างแล้วตะโกนว่า “เธอดูส”ิ

ฟังหยุดใีจ รบีดงึหลนิเจยีโม่วิ่งลงตกึไป พวกเธอสวนกบัซูข่ายที่หน้า

ประตูโรงเรยีน หลนิเจยีโม่รบีดงึเขาเอาไว้แล้วมองบนล่างซ้ายขวาทั้งตวั

“เป็นยงัไงบ้าง ไม่เป็นไรใช่ไหม” หลนิเจยีโม่ถาม

ซูข่ายยิ้มแล้วโบกมอื ชูสองนิ้วแล้วพูดว่า “เรยีบร้อย”

“ขอบคุณฟ้าดิน” หลินเจียโม่ยกมือพนมสวดพึมพ�าแล้วพูดว่า “ดี 

เหลอืเกนิ”

“เฉนิ...เฉนิสวนิล่ะ เหน็เขาไหม” ฟังหยุพดูตดับทพวกเขาด้วยท่าทาง

ไม่เป็นปรกติ
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“อยู่ข้างหลงัน่ะ” ซูข่ายตอบ

ยังไม่ทันได้บอกหลินเจียโม่สักค�า ฟังหุยก็รีบวิ่งไปข้างหลังทันท ี

ระหว่างทางเธอก็ยังเจอกับเฉียวหรานและเพื่อนชายอีกสองสามคน แต่ก็ 

ไม่ได้พดูอะไรมากเช่นกนั ถามว่าเฉนิสวนิอยูท่ี่ไหนกร็บีวิ่งไปแล้ว จนกระทั่ง

ถงึด้านหลงัสุด เธอถงึได้มองเหน็เฉนิสวนิ

บนตวัเขามขีี้ดนิเกาะอยู่บ้าง ก�าลงัเดนิก้มหน้าไปพลาง เตะก้อนหนิ

ข้างทางไปพลาง

“เฉนิ...สวนิ” ฟังหุยเรยีกเขาเบาๆ

เฉนิสวนิหยดุเท้าลง เงยหน้าขึ้นอย่างแปลกใจ หนัหน้าไปอกีทางหนึ่ง

แล้วพูดว่า “ท�าไม”

“นายไม่เป็นอะไรนะ”

“ไม่” เฉนิสวนิปัดเศษดนิที่อยู่บนตวัแล้วพูดว่า “ท�าไมเธอยงัไม่กลบั

บ้านอกีล่ะ”

“ฉนั...รอนายอยู่น่ะ”

“รอฉนั? ไหนบอกไม่มอีะไรจะพูดแล้วไม่ใช่เหรอ” เฉนิสวนิยกมมุปาก

ขึ้น พูดด้วยน�้าเสยีงเรยีบเฉย

“น�้านั่น ฉันซื้อมาให้นายนะ” ฟังหุยพูดในขณะที่จ้องเขา “นายเคย

บอกว่าชอบดื่มชาด�าเยน็ที่สุด”

“แล้ว...แล้วเธอไปให้เฉยีวหรานท�าไมล่ะ” เฉนิสวนิรู้สกึเขนิ เดนิใกล้

เข้ามายิ่งขึ้น

“กม็คีนอื่นให้นายแล้วไม่ใช่เหรอ” ฟังหุยพูดเบาๆ พร้อมทั้งก้มหน้า

มองปลายเท้าของตวัเอง 

“อ๋อ เธอพูดถงึหวงัม่านม่านใช่ไหม เขาให้ฉนัช่วยเขาเปิดฝาขวด แต่

พอเหน็ฉนัเหงื่อออกมากกเ็ลยให้ฉนัดื่มกเ็ท่านั้น” เฉนิสวนิเข้าใจในทนัที

“แล้วก็...ฉันไม่ได้ชอบเฉียวหราน” ดวงตาของฟังหุยมีน�้าตารื้นขึ้น 

“คนที่ฉนัชอบ...คอืนายต่างหาก”
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เฉนิสวนิยิ้มกว้างจนเกอืบจะถงึห ูเขาลูบๆ จมกูตวัเองแล้วพดูว่า “ฉนั

กน็กึว่าฉนัคงจะหมดหวงัเสยีแล้ว รูส้กึทรมานใจมากเลย เมื่อกี้กเ็ลยระบาย

อารมณ์ใส่ไอ้พวกตงจื๋อไปแล้ว”

ฟังหุยเบะปาก แล้วน�้าตากไ็หลหยดลงมา ทิ้งรอยด่างเลก็ๆ ไว้บน

เสื้อนกัเรยีน เฉนิสวนิรบีไปประคองไหล่เธอเอาไว้ ก้มตวัมองเธอแลว้พดูวา่ 

“เป็นอะไรไป ร้องไห้ท�าไมล่ะ”

“ฉนันกึว่า...เธอชอบหวงัม่านม่านไปแล้วน่ะส.ิ..”



เมื่อเฉินสวินกับฟังหุยเดินกลับถึงห้อง จ้าวเย่ก�าลังโม้เรื่องที่เพิ่ง
เกดิขึ้นเมื่อครูอ่ย่างน�้าลายแตกฟอง หลนิเจยีโม่นั่งฟังอยูข้่างๆ อย่างตื่นเต้น 

คอยถามตลอดเวลาว่า “จากนั้นล่ะ จากนั้นล่ะ”

เฉยีวหรานนั่งเคาะยางลบอยู่ หนัมาเหน็พวกเขาเข้า จงึกวกัมอืเรยีก 

“มาฟังนทิานเรว็เข้า”

เฉนิสวนิเข้าไปนั่งข้างๆ เฉยีวหรานแล้วพูดว่า “โม้เก่งดจีรงิๆ”

“เขาก็ชอบโม้ไปเรื่อย” เฉียวหรานหัวเราะแล้วหันไปพูดกับฟังหุยว่า 

“เมื่อกี้ท�าไมรบีร้อนอย่างนั้นล่ะ ฉนัเหน็หน้าเธอซดีไปหมดเลย”

“ฉนั...” อยู่ๆ ฟังหุยกพ็ูดจาตดิอ่างขึ้นมา

“พรุ่งนี้เธอเป็นเวรจัดรถ ต้องมาเป็นคนแรก ก็เลยอยากขอกุญแจ

ห้องจากฉนัน่ะ” เฉนิสวนิตอบแทนเธอ

“อ้อ ไม่บอกก่อน จรงิๆ ที่ฉนักม็อียู่ดอกหนึ่ง” เฉยีวหรานพูดพร้อม

กบัตบกระเป๋ากางเกง 

“อมื” ฟังหุยก้มหน้า แล้วเหลอืบมองเฉนิสวนิทหีนึ่ง

6
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“นี่ๆ ๆ พวกเธอสามคนตั้งใจฟังส ิจะเล่าถงึตอนส�าคญัแล้ว” จ้าวเย่

ถลงึตาพูด

“พี่ใหญ่ พวกเรากอ็ยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เหรอ” เฉนิสวนิม้วนหนงัสอื

แล้วเคาะไปที่หวัของเขา

“ฟังเขาพดู อย่าเพิ่งขดัจงัหวะส”ิ หลนิเจยีโม่ปัดเฉนิสวนิออกแล้วพดู

ว่า “จ้าวเย่เล่าต่อส ิเจอกนัแล้วหลงัจากนั้นเป็นยงัไง”

จ้าวเย่ค้อนใส่เฉนิสวนิทหีนึ่ง จากนั้นท�าท่ากระแอมแลว้พดูวา่ “ฉนัก็

บอกว่า ‘มาได้จงัหวะพอด ีครั้งที่แล้วปล่อยพวกนายไป วนัๆ ฉนักเ็อาแต่

คดิถงึพวกนายมเิว้นวนัเลย!’ มนักพ็ูดว่า ‘อย่ามาไร้สาระหน่อยเลย นายว่า

มาเลยว่าจะตวัๆ หรอืว่าจะเป็นกลุ่ม’ ” 

“อะไรคอืเป็นกลุ่มเหรอ” หลนิเจยีโม่ถามแทรกขึ้น

“กห็มายถงึช่วยกนัรุมอดัเลยไงล่ะ...” เฉยีวหรานพูด

“ยกพวกตีกันไง” ฟังหุยอธิบายง่ายๆ เฉินสวินหันมามองเธออย่าง

ประหลาดใจ

จ้าวเย่พยกัหน้าแล้วเล่าต่อไป “ฉนัเลยบอกว่า ‘พวกนายเดนิไปทางนั้น

ก่อน เข้าไปในซอยดกีว่า หน้าประตูโรงเรยีนเราเป็นที่ที่สะอาด ไม่อยากให้

ครูมาเห็นเข้า ฉันยังอยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเว้ย!’ มันบอกว่า ‘ได้’  

จากนั้นไอ้พวกหน้าโง่กเ็ดนิตามเราไป”

“เดี๋ยวก่อน ฉนัขอเสรมิหน่อย” เฉนิสวนิยกมอืขึ้น “หมอนั่นตอนนั้น

ยงัพูดอกีว่า ‘ดูสารรูปนายส ิยงัอยากสอบเข้ามหาวทิยาลยัอกี คะแนนนาย

อยู่ระดบัต้นๆ ขนาดนั้นเชยีวเหรอ!’ “

ทุกคนหวัเราะฮ่าๆ ขึ้นมา

“เงยีบเลย” จ้าวเย่หยบิปลอกปากกาเขวี้ยงไปแรงๆ แล้วพดูว่า “ไม่พดู

กไ็ม่มใีครว่านายเป็นใบ้หรอกนะ”

“น่าร�าคาญจรงิ ให้จ้าวเย่เล่าให้จบก่อนส”ิ หลนิเจยีโม่พูดพลางกลั้น

หวัเราะไปด้วย
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“เฉินสวินกับเฉียวหรานเดินไปอยู่ด้านหน้าสุด ส่วนฉันอยู่ด้านหลัง

สามคนนั่น ตอนนั้นฉนัมองเหน็พวกซขู่ายเดนิออกมาจากประตโูรงเรยีน ฉนั

กเ็ลยส่งสายตาไปให้เขา บอกพวกเขาว่าอย่าลงมอืก่อน พอซขู่ายเหน็กเ็ข้าใจ

ทันที ไม่ส่งเสียงแม้แต่นิดเดียว แล้วรออยู่ด้านหลังฉัน แต่คิดไม่ถึงว่า 

ไอ้พวกโง่สามคนนั่นจะรูส้กึตวัไว เป็นไปได้ว่าพวกมนัอาจรูส้กึว่าบรรยากาศ

ดูทะแม่งๆ จงึหนัหน้าไปมอง ปรากฏว่าไอ้หวัโจกนั่นจ�าซูข่ายได้ และกเ็หน็

ทมีเราตามมาด้านหลงัอกีเป็นกลุ่ม โอ๊ย เธอไม่ได้เหน็ตอนที่พวกมนัวิ่งกนั

หางจุกตูดเลย พูดจรงิๆ นะเจยีโม่ ที่ว่าเธอเคยฝึกมา พวกมนัยงัวิ่งเรว็กว่า

เธอตั้งหลายเท่า โธ่ ขนาดเฉยีวหรานดงึมนัไว้ยงัเอาไม่อยู่เลย” 

“หา แสดงว่าพวกมนัวิ่งหนเีหรอ” หลนิเจยีโม่ถามอย่างประหลาดใจ

“ไม่ทันหรอก” จ้าวเย่พูดอย่างกระหยิ่มใจพร้อมกับแกว่งนิ้วไปมา 

“หวัหน้าเราถูกพวกมนัอดัเสยีอย่างนั้น แล้วเราจะปล่อยพวกมนัไปง่ายๆ ได้

ยงัไง เดมิทซีูข่ายยงัแค่ขวางๆ เอาไว้ แล้วกไ็ม่รู้ว่าเสยีงใครตะโกนขึ้นมาว่า 

‘อย่าปล่อยมันหนีไป!’ ตอนนั้นพวกเราก็เลยเฮโลวิ่งไล่ตามไปทันที ฉาก

เหตุการณ์นั่นมนัช่างยิ่งใหญ่จรงิๆ เลยเชยีว”

“จากนั้นก็จับพวกมันเอาไว้ได้” หลินเจียโม่ตาลุกวาวเป็นประกาย

อย่างตื่นเต้น

“แน่นอนอยู่แล้ว ทีมเราตัวสูงเฉลี่ยถึงหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเชียวนะ 

พวกมนัขาสั้นขนาดนั้น วิ่งสองก้าวกต็ามทนัแล้ว ฉนัวิ่งอยู่หน้าสุด ตะโกน

เสยีงดงัว่า ‘จะหนเีหรอ!’ จากนั้นกก็ระโดดตวัลอย ถบีคว�่าเอาไว้ได้คนหนึ่ง

ทนัท”ี

“อืม กระโดดตัวลอยถีบได้แม่น แต่น่าเสียดายที่เขาลงพื้นไม่เก่ง 

กเ็ลยล้มคว�่าไปทั้งคู่เลย” เฉนิสวนิพูดอย่างสนุกสนาน

“นายนี่มนัปากอยู่ไม่สุขจรงิๆ” จ้าวเย่เขวี้ยงปากกาใสเ่ขาอกีครั้ง “แต่

กเ็พราะสาเหตนุี้ท�าให้ฉนัพลาดโอกาสไป พอฉนัลกุขึ้นมา พวกเพื่อนๆ กม็า

ล้อมมันเอาไว้หมดแล้ว แล้วก็รุมกระทืบกันอย่างบ้าคลั่ง กว่าฉันจะเบียด
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เข้าไปได้กแ็ทบแย่ อยากจะกระทบืสกัสองท ีพอก้มหน้าลงไปดู โธ่ คนอยู่

ตรงไหนกนั บนตวัไอ้หมอนั่นมแีต่รอยเท้าเตม็ไปหมด แต่ไม่มรีอยเท้าของ

ฉันเลย ทีแรกฉันก็นึกว่าไม่มีโอกาสแล้ว แต่เกิดอะไรขึ้นเธอลองเดาดูส ิ 

พอฉันเห็นมือข้างหนึ่งยื่นออกมาท่ามกลางรอยเท้านับไม่ถ้วน ฉันก็บันเทิง

เริงใจเลย คิดในใจว่าสวรรค์ย่อมไม่ท�าให้คนที่มีจิตใจมุ่งมั่นต้องผิดหวัง

อย่างแน่นอน ฉนัเหยยีบลงไปโดยที่ไม่ลงัเลเลยสกันดิ ยอดเยี่ยม เสยีงร้อง

นั่นช่างน่าฟังจรงิๆ” 

หลินเจียโม่หัวเราะเอามือกุมท้องจนโยกหน้าโยกหลัง ฟังหุยก็กลั้น

ไม่อยู่หวัเราะออกมาเช่นกนั เฉยีวหรานหวัเราะพลางเอามอืตบโต๊ะ เฉนิสวนิ

กดหวัจ้าวเย่แล้วโยกไปมาสองรอบ 

“หวัเราะอะไรกนัน่ะ มคีวามสุขจงั” ซขู่ายเคาะๆ ประตยูนืพดูอยูห่นา้

ห้อง

“เข้ามาสิ ก�าลังฟังจ้าวเย่เล่าเรื่องเมื่อกี้อยู่น่ะ” หลินเจียโม่พูดพลาง

โบกมอื

“เขากพ็ดูไปเรื่อยเป่ือย” ซขู่ายพดูยิ้มๆ แล้วเดนิเข้ามา “เขาต้องไม่ได้

เล่าตอนที่ถบีคนอื่นแต่ตวัเองดนัหกล้มลงไปแน่นอน กระจอกจรงิๆ”

“หวัหน้า” จ้าวเย่ค้านเสยีงหลง

“พอๆๆ ไม่ต้องพูดแล้ว ฉนัเข้าใจ มผีู้หญงิอยู่ด้วย” ซูข่ายพูดพลาง

มองหลนิเจยีโม่อย่างมเีลศนยั

“ไม่เป็นไร ไม่ว่าจ้าวเย่จะท�าอะไรพวกเรากไ็ม่แปลกใจหรอก” หลนิ

เจยีโม่พูดพลางดงึฟังหุยอยู่

“พูดตามตรง ฉนัคุยกบัไอ้พวกนั้นแล้ว ต่อไปเขาไม่กล้ามาอกีอย่าง

แน่นอน พวกนายกอ็ย่าไปหาเรื่องพวกมนัอกีล่ะ ตอนกลบับ้านกห็ลบเลี่ยง

พวกตงจื๋อหน่อย วนันี้กเ็หมอืนครั้งที่แล้ว อย่าพล่ามออกไป จ้าวเย่ นาย

ได้ยนิแล้วใช่ไหม ถ้ายงัอยากชงิถ้วยไนกี้ในเทอมหน้า กอ็ย่าคุยโวอวดเก่ง

อกี” ซูข่ายยิ่งพูดยิ่งดุดนั จนทุกคนอดเคร่งเครยีดขึ้นมาไม่ได้
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“พวกนายไม่มปีัญหาใช่ไหม” หลนิเจยีโม่ถามอย่างเกรงๆ 

“ไม่แพร่งพรายออกไปกไ็ม่มอีะไรหรอก เพยีงแต่ครั้งนี้ทมีบาสไปกนั

หมดทั้งทมี ถ้าเผื่อครูรู้ขึ้นมาจรงิๆ ละก ็เรื่องใหญ่แน่” จ้าวเย่พูด “หวัหน้า 

อย่าพูดเรื่องนี้กบัพวกเธออกีเลย เดก็ผู้หญงิขี้กลวั”

“วางใจเถอะ พวกเราไม่พูดแม้แต่ค�าเดยีวอย่างแน่นอน” หลนิเจยีโม่

รบีรบัประกนั

“ฉนัรู้ ไม่ต้องกลวัหรอก ฉนักแ็ค่เตอืนหน่อยเท่านั้น” ซูข่ายพูดยิ้มๆ 

“ไม่รบีกลบับ้านกนัใช่ไหม ฉนัจะเลี้ยงไอตมิแท่งทุกคน”

“ไม่รบีๆ ฉนัอยากกนิไอตมิวอลล์รสแตงโม” จ้าวเย่ร้องอย่างดใีจ

“ไปเลย ฉนัจะเลี้ยงยี่ห้อเทยีนปิง ไม่มทีี่นายสั่ง” ซูข่ายพูดพลางควกั

กระเป๋าเงนิออกมา “ในทมีเราอกีสี่คน บวกกบัพวกเธอ หลนิเจยีโม่ เธอนบั

หน่อยว่าทั้งหมดกี่คน ช่วยไปซื้อที่ร้านค้าให้หน่อยได้ไหม”

“ไม่มปีัญหา” หลนิเจยีโม่รบัเงนิมาอย่างดใีจ นบัๆ ดูแล้วบอกว่า “ถ้า

ไม่นบัจ้าวเย่ กเ็ก้าคน”

“หวัหน้า...ฉนักนิเทยีนปิงกไ็ด้...” จ้าวเย่พูดอย่างน่าสงสาร

“ที่ร้านดเูหมอืนถ้าสบิแท่งขายราคาส่ง ถ้าอย่างนั้นเธอกซ็ื้อมาสบิแท่ง

เถอะ จะได้ถูกลงแท่งหนึ่ง” ซูข่ายยื่นเงนิให้เธออกีหนึ่งหยวน

“ตกลง ฟังหุยไปกบัฉนัเถอะ”

หลนิเจยีโม่กบัฟังหุยเดนิออกจากห้องไปด้วยกนั เธอฮมัเพลงไป
พลางควกักระเป๋าเงนิของตวัเองออกมา แล้วน�าเงนิในมอืเกบ็เข้าไปทลีะใบ

อย่างระมดัระวงั 

“เธอท�าอะไรน่ะ” ฟังหุยถามอย่างข้องใจ

“แน่นอนว่าก็ต้องเก็บเงินที่เขาให้มาน่ะสิ นี่เป็นเงินที่ซูข่ายส่งให้ฉัน

กับมือเชียวนะ” หลินเจียโม่พูดพลางมองเงินที่ยับๆ นั่นด้วยใบหน้าที่

เคลบิเคลิ้มมคีวามสุข
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“บ้าไปแล้ว” ฟังหุยเอานิ้วจิ้มหน้าผากเธอ

“หยดุก่อนๆ” จู่ๆ  หลนิเจยีโม่กเ็หมอืนกบัค้นพบแผ่นดนิใหม่อย่างไร

อย่างนั้น ร้องขึ้นมาอย่างดอีกดใีจ “พระเจ้า พวกเราต้องมวีาสนาต่อกนัอย่าง

แน่นอน”

“มอีะไรเหรอ” ฟังหุยเดนิเข้ามาดูใกล้ๆ 

“เธอดูรหสับนเงนิใบนี้ส ิอกัษรตวัหน้าคอื SK ด้วย” หลนิเจยีโม่ชี้ให้

เธอดูอย่างตื่นเต้นดใีจ

“SK แล้วยงัไงล่ะ”

“บื้อจริง เสียงสะกดของซูข่ายไงล่ะ อักษรสองตัวหน้าไม่ใช่ SK  

หรอืไง”

“อ๋อ...” ฟังหุยตอบอย่างจนใจ

“ฉนัดูหน่อยว่าบนเงนิของฉนัม ีSK หรอืเปล่า”

หลินเจียโม่เปิดกระเป๋าเงินแล้วดูอย่างละเอียด จากนั้นก็พูดอย่าง 

ผดิหวงัว่า “ดูเหมอืนจะไม่มนี่ะ...”

“ช่างเถอะน่า ครั้งหน้าถ้าฉนัมธีนบตัรหนึ่งหยวนที่ขึ้นต้นด้วย SK ฉนั

จะเอามาให้เธอแล้วกนั”

“ดีๆ ๆ ต้องเอามาให้ฉนัให้ได้นะจ�าไว้” หลนิเจยีโม่พยกัหน้าแรงๆ

“อมื”

“ฉนัรูส้กึว่าวนันี้เธออารมณ์ดจีงัเลย” หลนิเจยีโม่พดูพลางกระทุง้เธอ 

“ดกีบัเฉนิสวนิแล้วใช่ไหมล่ะ”

“ก.็..ดกีนัแล้วน่ะ” ฟังหุยตอบหน้าแดงๆ

“วนันี้เยี่ยมจรงิๆ” หลนิเจยีโม่เกี่ยวแขนเธอแล้วพดูว่า “มคีวามสขุจงั

เลย”

ทั้งสองคนเดินหัวเราะไกลออกไป แสงสายัณห์รอบรั้วโรงเรียน
ราวกบัจะแกะสลกัเงาของพวกเธอเอาไว้บนสนาม ผมคดิว่าไม่ว่าหลงัจากนี้
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ชีวิตวัยรุ่นของพวกเธอจะต้องผ่านความทุกข์ยังไง หรือชีวิตจะต้องเปลี่ยน 

แปลงอย่างใหญ่หลวงเช่นไร สมัยวัยรุ่นของแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่เรียก 

ได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่งดงาม อย่างน้อยในตอนนั้นพวกเธอกม็คีวามสุขอย่าง

เรยีบง่าย

และเพราะเหตุนี้ด้วยเช่นกนั ฟังหุยที่เล่ามาถงึตรงนี้ ในดวงตานั้นก็

เปล่งประกายรศัมทีี่สวยงามออกมา



ฤดูหนาวของปีนั้นมาเรว็เป็นพเิศษ อุณหภูมลิดลงสองสามครั้งก็
ท�าให้พวกเดก็ๆ ต้องสวมเสื้อหนาวขนเป็ดไปเรยีนแล้ว ภายใต้ชุดนกัเรยีน

ที่มีขนาดใหญ่นั้น มีทั้งเสื้อกันหนาว กางเกงกันหนาว จนดูพองไปทั้งตัว 

แบบของเสื้อผ้าในตอนนั้นกด็ูจ�าเจ ทั้งไม่มยีี่ห้อดงัให้วิ่งตามมากเหมอืนใน

ตอนนี้ โดยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะใส่เสื้อคลุมแบบจั๊มเอว สีด�ากับสีเทาเป็น

ส่วนมาก มองจากไกลๆ กเ็หมอืนลูกบอลกลมๆ ที่กลิ้งไปกลิ้งมาอย่างนั้น 

ไม่นานกจ็ะปลายเทอมแล้ว ครูแต่ละวชิากเ็ริ่มกระตุ้นนกัเรยีน คนที่ปรกติ

ไม่ตั้งใจเรียนก็จะยุ่งอยู่กับการคัดลอกขีดเขียนจุดที่ส�าคัญ ท่องหนังสือ

ทบทวนกนัแล้ว โรงเรยีนกเ็หมอืนสภาพอากาศอย่างนั้น ค่อยๆ เข้าสู่ช่วง

เวลาของหน้าหนาวนั่นเอง

และแม้ว่าจะอยู่ในช่วงบรรยากาศที่ซมึเซาเช่นนี้ กย็่อมมสีิ่งที่ทุกคน

เฝ้ารอคอยอยู่เช่นเคย นั่นกค็อืปีใหม่

7
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สุดสปัดาห์หลนิเจยีโม่นดัฟังหุยไปซื้อบตัรอวยพรด้วยกนั เดมิที
ฟังหุยไม่อยากไป ประการแรกคือแต่ไหนแต่ไรเธอไม่คุ้นเคยกับการได้รับ

หรือส่งบัตรอวยพรให้ใคร ประการที่สองคือเมื่อเธอกางนิ้วนับดูก็มีเพียง 

ไม่กี่คนเท่านั้นที่เธอจะส่งให้ได้ และถ้าจะต้องส่งจรงิๆ กค็งจะเป็นห้าคนใน

กลุ่มที่เล่นด้วยกันเป็นประจ�า เธอรู้สึกว่าแค่ใช้บัตรอวยพรสีแดงที่มีค�าว่า

ความสุขและมีกลิ่นหอมแบบนั้น ที่บริษัทของพ่อพิมพ์แจกมาใช้ส่งก็น่าจะ

พอแล้ว

แต่ความคดินี้ของเธอถูกหลนิเจยีโม่วจิารณ์อย่างแรงว่า

“นี่เธอคดิได้ยงัไง จะส่งแบบนี้ให้พวกเรา แบบนั้นที่พ่อเธอส่ง ด้าน

บนมีพิมพ์ชื่อของบริษัท แล้วข้างในก็เขียนค�าว่าขอให้ร�่ารวยที่แสนจะเชย 

งี่เง่าใช่รเึปล่า”

“ฉันดูก่อน” ฟังหุยหนีบหูโทรศัพท์เอาไว้ แล้วเปิดลิ้นชักโต๊ะเขียน

หนังสือเอาออกมาพลิกดูสองใบแล้วพูดว่า “อืม มีปั๊มชื่อของบริษัทจริงๆ 

ด้วย”

“เชยเสยีไม่มลีะ ฉนัไม่เอาหรอกนะ ถงึตอนนั้นจะต้องมเีพื่อนคนอื่นๆ 

ส่งให้เธออย่างแน่นอน เธอกค็่อยส่งแบบนี้กลบัไปกแ็ล้วกนั”

“ไม่มใีครส่งให้ฉนัหรอก ดูเหมอืนฉนัเคยได้รบับตัรอวยพรแค่ตอน

ประถมน่ะ” ฟังหุยตอบเบาๆ 

“เป็นไปได้ยังไง เพื่อนมัธยมต้นของเธอก็ขี้งกจริงเชียว ฉันไม่สน

หรอก ถงึยงัไงฉนักจ็ะส่งให้เธอ เธอกต้็องส่งให้ฉนัด้วย แล้วฉนักไ็ม่เอาบตัร

อวยพรของบรษิทัพ่อเธออย่างเดด็ขาด อกีอย่าง แม้ว่าเธอจะเอาแบบนั้นส่ง

ให้ฉนั แต่กไ็ม่ควรส่งให้เฉนิสวนิเขาเลยนะ”

“ถ้าอย่างนั้น...กไ็ด้”

ประโยคสุดท้ายของหลนิเจยีโม่ ท�าให้ฟังหุยรบัปากในที่สุด

วนัที่สองพวกเธอขี่รถไปตลาดเทยีนอี้ด้วยกนั ที่นั่นคนเยอะมาก มี

แผงขายบตัรอวยพรไม่น้อย ฟังหยุไม่เคยมาที่นี่มาก่อน แต่หลนิเจยีโม่กลบั
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คุ้นเคยเป็นอย่างมาก

ฟังหุยถูกฝูงคนเบียดจนเซไปเซมา เธอดึงหลินเจียโม่เอาไว้แล้วบ่น

ว่า “ท�าไมคนถงึเยอะแบบนี้นะ”

“กท็ี่นี่ถกูน่ะส ิมแีบบให้เลอืกเยอะด้วย ใครๆ กม็าที่นี่เพราะเป็นราคา

ขายส่งน่ะ” หลนิเจยีโม่พูดพลางพลกิตวัไปมา “นี่ ดูนี่ส ิน่ารกัจงัเลย”

“ขายส่งเหรอ เธอจะซื้อเท่าไรเชยีว”

หลนิเจยีโม่เงยหนา้ขึ้น ปากนบัพมึพ�าเบาๆ แลว้หนัไปบอกว่า “ไม่น่า

จะเกนิสี่ห้าสบิใบกระมงั”

“สี่ห้าสบิใบ เธอจะเอาไปขายเหรอ” ฟังหุยพูดอย่างตกใจ ตวัเธอคดิ

จะซื้อแค่ห้าหกใบเท่านั้น

“เธอคดิดูส ิ เพื่อนๆ ห้องเรา เพื่อนห้องอื่นที่รู้จกั เพื่อนสมยัมธัยม

ต้น เพื่อนตอนประถม...แหะๆ แล้วก็ยังมีซูข่ายอีก ฉันรู้สึกว่าสี่ห้าสิบใบ 

อาจจะไม่พอด้วยซ�้า”

“อ้อ” ฟังหุยก้มหน้าลงเงยีบๆ 

บตัรอวยพรที่เทยีนอี้มเียอะมากจรงิๆ มลีายการ์ตูน มลีายทวิทศัน์

ต่างประเทศ มแีบบสามมติ ิมแีบบที่มกีลิ่นหอม มแีบบที่มดีนตร ีและกแ็บบ

ที่มเีคลอืบพลาสตกิ ทุกใบเขยีนค�าว่า ‘HAPPY NEW YEAR’ หรอืไม่ก ็

‘MERRY CHRISTMAS’ อกีทั้งมซีองหลากสสีนัแนบมาให้ด้วย ขายสบิใบ

ขึ้นไป ส่วนใหญ่กร็าคาห้าถงึหกเหมาต่อใบ ถ้าดหีน่อยกจ็ะแปดเหมาถงึหนึ่ง

หยวน

หลนิเจยีโม่ซื้อไปไม่น้อย เธอเลอืกบตัรอวยพรแบบสขีาวที่มลีายรูป

หวัใจสแีดงดวงเลก็ๆ ใบหนึ่งส�าหรบัซขู่ายเป็นพเิศษ รูปหวัใจแต่ละดวงเป็น

แบบสามมติ ิและบนซองจดหมายที่แนบมาให้กม็อียูด่วงหนึ่งดว้ย สวยงาม

มาก ส่วนที่ฟังหุยเตรียมให้เฉินสวินนั้นดูธรรมดามาก บัตรอวยพรใบนั้น

เหมอืนวาดด้วยดนิสอจางๆ และภายใต้ท้องฟ้าสคีรามกป็รากฏเป็นสายรุ้ง

เจด็สแีบบรางๆ ให้ความรู้สกึที่อบอุ่นและมชีวีติชวีามาก 
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“ท�าไมถงึเลอืกใบนี้ล่ะ ดูไม่มอีะไรพเิศษเลย” หลนิเจยีโม่ถามอย่าง

แปลกใจ

“อมื ฉนัชอบใบนี้น่ะ เหมอืนกบัมองเหน็ท้องฟ้าที่แจ่มใส”

“มสีายรุ้งไม่ใช่เหรอ นั่นมนัฝนเพิ่งตกไปต่างหาก”

“ท้องฟ้าที่แจ่มใสหลงัฝนตกกย็ิ่งดูสวยไม่ใช่เหรอ” ฟังหุยพูดยิ้มๆ 

“เธออ่านนยิายของฉงเหยามากไปรเึปล่า ใช่แล้ว คดิว่าจะเขยีนอะไร

ลงไปล่ะ” หลนิเจยีโม่พูดพร้อมกบัยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ “เขยีนว่าชอบมาก ชอบ

เธอมากเป็นยงัไง”

“จะอะไรล่ะ กเ็ขยีนว่าสขุสนัต์ปีใหม่น่ะส”ิ ฟังหยุพดูและผลกัเธออย่าง

หน้าแดง

แต่แล้วฟังหยุกก็ลนืน�้าลายตวัเอง บนบตัรอวยพรใบนั้น เขยีนอวยพร

ว่า ‘สุขสนัต์วนัปีใหม่’ และเธอยงัเขยีนอกีประโยคหนึ่งข้างหน้าว่า ‘ได้เจอ

เธอตอนที่ท้องฟ้าแจ่มใสหลงัฝนพรำา ช่างมคีวามสุขมากจรงิๆ!’

ช่วงเวลานั้นเหมือนกับทั้งโรงเรียนปลิวว่อนไปด้วยบัตรอวยพร 
ระหว่างเพื่อนร่วมห้อง ระหว่างเพื่อนต่างห้อง และระหว่างเพื่อนนอกโรงเรยีน 

ต่างส่งบตัรอวยพรกนัไม่หยุด จนกระทั่งยงัมเีดก็ผู้หญงิมธัยมต้นหลายคน

มาส่งบตัรอวยพรให้เฉนิสวนิถงึห้องเรยีน ภายใต้ค�าแนะน�าของหลนิเจยีโม่ 

ฟังหุยเตรยีมพร้อมอยู่นานแล้ว และสิ่งที่อยู่นอกเหนอืความคาดหมายของ

เธอก็คือ มีเพื่อนในห้องส่งบัตรอวยพรให้เธอด้วยเช่นกัน แม้ว่าบนนั้นจะ

เขยีนเพยีง ‘สุขสนัต์วนัปีใหม่ ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ’ กต็าม 

แต่ค�าอวยพรที่เป็นสิริมงคลเช่นนี้ท�าให้ฟังหุยรู้สึกดีใจมาก คนที่ส่งบัตร

อวยพรให้เธอแต่ละคน เธอกจ็ะส่งตอบกลบัไปทุกคนอย่างตั้งใจ

และแน่นอนที่สุด พวกเฉนิสวนิกส็่งบตัรอวยพรให้เธอด้วยเช่นกนั

ใบนั้นของหลนิเจยีโม่เขยีนไว้ว่า ‘ให้หุยเอ๋อร์ เพื่อนที่ดทีี่สุดของฉนั 

ขอให้มคีวามสุขในวนัปีใหม่ สดชื่นหวานฉำา่กบัใครบางคนตลอดไป PS : 
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วนัต่อไปข้างหน้า ได้โปรดอยูก่บัฉนัตลอดไป พวกเราจะเดนิไปห้องนำ้าพลาง

ร้องเพลงงานแต่งไปด้วยกนันะ!’

ใบนั้นของจ้าวเย่เขยีนไว้ว่า ‘ฟังหยุ แม้ว่าเธอจะทำาให้ฉนัไม่ได้พดูกบั

เธอถึงหนึ่งเดือนเต็มๆ แต่ก็ยังดีใจมากที่ได้รู้จักเธอ ขอบคุณนะที่เธอให้ 

มนัฝรั่งฉนั ตอนนี้ฉนัเหน็มนัฝรั่งทไีรกน็กึถงึเธอทกุทเีชยีวละ ขอให้ปีใหม่นี้ 

ราบรื่นทุกประการเลยนะ!’

ใบนั้นของเฉยีวหรานเขยีนไว้ว่า ‘To ฟังหุย ช่วงเวลาที่ฉนัมคีวามสุข

ที่สุดก็คือตอนที่ได้เขียนการบ้านด้วยกันกับเธอ แต่ตอนที่อยู่กับเธอ ฉัน

กลายเป็นคนเซ่อซ่า หน้าแดงใจเต้น พูดจากด็ูตื่นเต้นไปหมด ขอให้มคีวาม

สุขในวนัปีใหม่ ก้าวหน้าในการเรยีนนะ!’

ใบนั้นของเฉนิสวนิเขยีนไว้ว่า ‘ฉนัรบัรองว่าจะไม่พูดคำาว่าขอโทษกบั

เธอ ไม่ว่าจะผ่านปีใหม่อกีสกักี่ครั้ง ปีใหม่ๆ ปีใหม่ๆๆ...เธอกจ็ะต้องอยู่ข้าง

กายฉนัตลอดไป I Love You’ 

ฟังหยุบอกว่าบตัรอวยพรพวกนี้เธอโยนทิ้งไปนานแล้ว แต่ที่แปลก
กค็อื ผ่านไปหลายปีแล้ว ตวัหนงัสอืทกุตวัที่พวกเขาเขยีน เธอยงัจ�าได้อย่าง

แม่นย�า เธอข�าตวัเองและบอกว่าสงสยัสมองจะดเีกนิไป

แต่ผมคิดว่าคงเป็นค�ามั่นสัญญาเหล่านั้นที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ 

ท�าให้เธอมีความฝันที่งดงามเป็นพิเศษ เธอในตอนนั้นจะต้องคิดเป็นจริง 

เป็นจงัอย่างแน่นอน และแล้วในที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างกผ็่านไปอย่างรวดเรว็

พร้อมกับชีวิตวัยรุ่น สุดท้ายกลายเป็นความน่าเสียดายอย่างยิ่งยวด ที่น่า

เศร้าก็คือ สิ่งที่เคยพยายามปกป้องรักษา กลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่

ยากจะลมืเลอืน 

กระดาษนั้นฉกีทิ้งได้ แต่ช่วงเวลาเหล่านั้นจะฉกีทิ้งยงัไงได้ล่ะ



ห้องหนึ่งเริ่มเตรยีมจดังานเลี้ยงปีใหม่แล้ว
เรื่องนี้เปน็ความรบัผดิชอบของเหล่าตวัแทนห้อง และแม้ว่าการสอบ

ปลายภาคจะตามมาตดิๆ แต่กไ็ม่สามารถบุกทะลวงความตื่นเต้นของพวก

เขาไปได้แม้แต่น้อย หลังจากเลิกเรียน พวกเขาก็มารวมตัวประชุม และ

ปรกึษาหารอืกนัอย่างสนกุสนานเฮฮา สดุท้ายกต็กลงกนัได้ว่าจะเพิ่มรายการ

เล่นเกมเข้าไปด้วย 

คนที่รบัผดิชอบท�าการแสดงกค็อื เฉนิสวนิ จ้าวเย่ และเฉยีวหราน 

ฟังหยุและหลนิเจยีโม่ร้องเพลง “เซยีงเยวยีจิ่วปา” ดว้ยกนั เหอซาสไีวโอลนิ

บทเพลง “ฮวนเล่อซ่ง” ส่วนเพื่อนคนอื่นๆ กม็กีารแสดงเช่นกนั ซึ่งส่วนใหญ่

กจ็ะร้องเพลงที่เป็นที่นยิมในขณะนั้น อย่างเช่น “ไท้เสี่ยงอ้ายหนี่” “ซนิไท้- 

หร่วน” “เจี้ยฉงิเหรนิ” “อ้ายเตอะชูถี่เยี่ยน” “เสวี่ยโห้วเหนี่ยว” ครูโหวเจยีก็

มอบบทเพลง “ต้าเยวียไจ้ตงจี้” ให้ด้วยเช่นกัน ตอนที่เธอเสนอชื่อเพลง 

เฉนิสวนิถงึได้รู้ว่าคนที่เป็นไอดอลของเธอกค็อืฉฉีนินั่นเอง นอกจากนี้ยงัมี

เกมต่างๆ เช่น เกมแปะจมูก ตกีลองส่งดอกไม้ และทายค�าใบ้

8
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เกมหนึ่งในนั้นที่เฉนิสวนิคดิออกมาและค่อนข้างพเิศษกค็อื เกมมอบ

ของขวัญ ก่อนที่งานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นไม่กี่วัน เพื่อนๆ แต่ละคนจะต้องซื้อ 

ของขวญัชิ้นเลก็ๆ มาหนึ่งชิ้น จะเป็นอะไรกไ็ด้ จะถูกจะแพงกไ็ด้ทั้งนั้น บน

ของขวญัให้เขยีนชื่อของตวัเองใส่กระดาษแปะไว้ โดยที่พวกเฉนิสวนิจะท�า

หมายเลขเรยีงล�าดบัไว้ให้ แล้วน�าของขวญัไปใส่รวมกนัไว้ในกล่องใบใหญ่ 

จากนั้นกท็�าฉลากที่หมายเลขตรงกนักบับนของขวญัอกีชุดหนึ่ง พบัแล้วใส่

ไว้ในกล่องใบเลก็ๆ ในวนัที่มงีานเลี้ยง เกมสุดท้ายกค็อืให้เพื่อนๆ ทุกคน

จบัฉลาก ใครได้หมายเลขอะไร กจ็ะมอบของขวญัหมายเลขนั้นให้ แบบนี้

ทุกคนกจ็ะได้รบัของขวญัของเพื่อนคนอื่นๆ นั่นเอง

วันที่ตกลงกันนั้น เฉียวหรานนัดฟังหุยไปซื้อของขวัญด้วยกัน แต่

กลับถูกเธอปฏิเสธ สาเหตุก็คือบัตรอวยพรใบนั้นของเฉียวหรานท�าให้เธอ

เริ่มถอยห่าง แม้ว่าฟังหุยออกจะดูเป็นคนแขง็ทื่อ แต่เธอกไ็ม่ได้โง่ ถงึจะยงั

คลุมเครอื แต่เธอกส็งัเกตความคดิของเฉยีวหรานออก และสิ่งนี้ท�าให้เธอ

รู้สกึสะเทอืนใจ ถ้าเขาพูดเรื่องนี้ออกมาเมื่อสองสามเดอืนก่อน บางทฟีังหุย 

อาจจะมใีจให้กไ็ด้ เพราะเธอกเ็คยมคีวามรูส้กึดีๆ  กบัเฉยีวหรานอยูไ่ม่นอ้ย 

แต่ตอนนี้คงไม่ทันเสียแล้ว เพราะเฉินสวินได้ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเธอ

อย่างเตม็ที่ ในใจของเธอไม่สามารถเหลอืที่ไว้เผื่อใครได้อกี ในเมื่อเป็นไป

ไม่ได้ ฟังหุยกไ็ม่คดิจะสนทิสนมกบัเฉยีวหรานเกนิไปกว่านี้อกี เป็นเพื่อน

มันดีมากอยู่แล้ว ถ้าก้าวข้ามไปกว่านี้ก็อาจท�าให้เกิดบรรยากาศที่กระอัก- 

กระอ่วนขึ้นได้ 

แต่ยงัมอีกีสาเหตหุนึ่งที่ฟังหยุไม่ไปกบัเฉยีวหราน นั่นกค็อืเธอนดักบั

เฉนิสวนิไว้ก่อนแล้ว 

หลังจากเลิกเรียน เฉินสวินกับฟังหุยไปร้านขายดอกไม้แห่งหนึ่ง 

ด้วยกนั และดเูหมอืนเฉนิสวนิจะแพ้เกสรดอกไม้ จงึเอาแต่จามไม่ยอมหยดุ 

ฟังหยุกอดตุก๊ตาฮปิโป ตวัหนึ่งเอาไว้ ท่ามกลางช่อดอกไม้ และหวัเราะอย่าง

ร่าเรงิสดใส ซึ่งเป็นภาพที่ท�าให้คนเหน็แล้วรู้สกึประทบัใจ 
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“ฉนัซื้ออนันี้ดกีว่า” เฉนิสวนิพูดพลางหยบิตุ๊กตาฮปิโปในมอืเธอมา 

“อมื น่ารกัดนีะ” ฟังหุยยื่นให้เขา

“น่ารกั? น่าเกลยีดจะตาย กเ็พราะเธอกอดหรอกฉนัถงึจะซื้อน่ะ ฉนั

เหน็เธอชอบตุ๊กตาตวันี้จงั”

“น่ารกักว่านายตั้งเยอะกแ็ล้วกนั” ฟังหุยหัวเราะแล้วท�าตาเหลอืกใส่

เขาทหีนึ่ง จากนั้นกก้็มหน้ามองไปรอบๆ พลางพดูว่า “ฉนัซื้ออะไรดนีะ กล่อง

ดนตรดีไีหม”

“ไม่ ฉนัไม่เอากล่องดนตร”ี เฉนิสวนิพูดพลางส่ายหน้า

“ก็ไม่ได้ให้เธอสักหน่อย นายไม่ชอบก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่จับ

ฉลากได้จะไม่ชอบนี่นา” ฟังหยุไขลานกล่องดนตร ีพอปล่อยมอื เสยีงดนตรี

บรรเลงเพลง “ชวิยรื่อซอือวี่” กด็งัขึ้น

“ของขวัญของเธอ ต้องมอบให้ฉันอย่างแน่นอน แหะๆ เรื่องนี้ฉัน

ท�าได้อยู่แล้ว” เฉนิสวนิพูดอย่างเจ้าเล่ห์

“หมายความว่ายงัไง”

“เดก็โง่ กห็มายเลขของขวญัฉนัเป็นคนท�าใช่ไหม แล้วหมายเลขจบั

ฉลาก ฉนักเ็ป็นคนท�าอกีใช่ไหม หลงัจากที่ตดิหมายเลขบนของขวญัเธอแล้ว 

ฉันก็จะก�าฉลากที่หมายเลขตรงกันไว้ในมือ ไม่ให้ใครทั้งนั้น ถึงตอนนั้นก็

แกล้งท�าเป็นจบัฉลาก เท่านี้ของขวญัที่เธอซื้อกไ็ม่ใช่ว่าเป็นของฉนัแล้วเหรอ” 

“เจ้าเล่ห์จรงิ...” ฟังหุยพูดพร้อมกบัหยกิแขนเขาทหีนึ่ง

“โอ๊ย ถ้าอย่างนั้นฉันเลือกฮิปโปตัวนี้ให้เธอก็แล้วกัน เธอเคยบอก

ไม่ใช่เหรอ วา่ตอนนอนชอบกอดของแบบนี้ ได้ของฉนัไปยงัดกีวา่หมายเลข

หนึ่งสองสามสี่ของคนอื่นเป็นไหนๆ” 

“แล้วเธออยากได้อะไรล่ะ” ฟังหุยวางกล่องดนตรกีลบัไปบนชั้น เธอ

ยงัขมวดคิ้ว แต่ปิดบงัยิ้มที่มุมปากเอาไว้ไม่มดิ

“ปิ๊กกีตาร์” เฉินสวินจามอีกสองครั้ง แล้วรีบดึงฟังหุยเดินออกจาก

ร้าน
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“แผ่นบาง คืออะไรน่ะ” ฟังหุยถามพลางทะนุถนอมกระดาษที่ห่อ

ตุ๊กตาฮปิโปอย่างระมดัระวงั

“ไม่ใช่แผ่นบาง ปิ๊กกตีาร์ต่างหาก ปิดเทอมหน้าหนาวฉนัคดิว่าจะไป

เรียนดีดกีตาร์ เปิดเทอมหน้าก็จะได้ดีดกีตาร์ให้เธอฟังยังไงล่ะ ส่วนปิ๊ก 

กตีาร์กค็อืที่ใช้ส�าหรบัดดีน่ะ”

ฟังหุยพูดยิ้มๆ อย่างรู้ใจ “แล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะ”

“หน้าถนนใหม่กม็ ีเราไปกนัตอนนี้เลยเถอะ” เฉนิสวนิปลดกญุแจรถ

แล้วขึ้นขี่ไป

วนันั้นพวกเขาซื้อป๊ิกกตีาร์ได้ที่หน้าถนนใหม่ เดมิทฟัีงหยุยงันกึว่าเป็น

ของอะไรที่แปลกๆ ถอืไว้ในมอืถงึได้รูว่้าเป็นแค่พลาสตกิแผ่นบางๆ แผ่นหนึ่ง 

เท่านั้น เธอรู้สึกว่าให้ของเล็กๆ ชิ้นเดียวแบบนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไร ก็เลยซื้อ

กระดาษสวยๆ กบัโหลแก้วมาอกี พบัดาวใส่ให้เตม็โหล ทั้งหมดเก้าสบิเก้า

ดวง จากนั้นเธอกน็�าสตกิเกอร์รูปหวัใจสเีงนิ แปะลงบนปิ๊กกตีาร์สแีดงนั่น 

แล้วน�ามนัไปใส่ไว้ในโหลแก้วที่มดีาวนั่น

งานเลี้ยงปีใหม่คึกคักเฮฮามาก ทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนาน 
เบิกบานใจ เสียงของหลินเจียโม่นั้นดีเทียบกับนักร้องที่ชื่อหวังเฟยได้เลย 

จนท�าให้เพื่อนนกัเรยีนที่เดนิผ่านต้องเข้ามาฟัง แต่เพยีงครูเ่ดยีวชั้นมธัยมสี่

ก็ต้องหวาดหวั่น เพราะการแสดงของพวกเฉินสวินวุ่นวายเละเทะไปหมด 

แต่ด้วยเพราะจ้าวเย่ลืมบทพูดกลับท�าให้ยิ่งตลกอย่างคาดไม่ถึง ครูหลิวที่

สอนเคมหีวัเราะจนโยกหน้าโยกหลงั หลงัจากแสดงจบยงัลากมอืของจ้าวเย่

มาแล้วพดูค�าว่า ‘อนันี้นะ’ อยูต่ั้งนาน แต่ถงึทกุคนจะข�ามากขนาดไหนกไ็ม่มี

ใครกล้าพูดอะไรออกมา สดุท้ายกท็�าการจบัฉลากหมนุเวยีนกนัจนครบอย่าง

มีความสุขทุกคน ฟังหุยกับเฉินสวินต่างก็หยิบของขวัญโดยที่รู้ดีแก่ใจอยู่

แล้ว เฉินสวินคิดไม่ถึงว่าฟังหุยจะพับดาวให้เขาอีก จึงรู้สึกดีใจเป็นพิเศษ 

สักพักก็หยิบออกมาดู และฟังหุยเองก็คิดไม่ถึงว่าเฉินสวินจะกลัดหิน 
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สลกัชื่อของเขาไว้บนเสื้อผ้าของฮปิโปด้วยเช่นกนั บนก้อนหนิสดี�าใช้ผงสเีงนิ

เขยีนค�าว่า ‘เฉนิสวนิ’ เอาไว้แบบบูดๆ เบี้ยวๆ ดูใสซื่อน่ารกั เมื่อคดิถงึที่เขา

เคยบอกว่าให้เธอกอดเอาไว้ตอนนอน ฟังหยุกห็น้าแดงขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้

แต่เรื่องที่พวกเขาเล่นกันเป็นเด็กแบบนี้ ไม่สามารถเล็ดลอดสายตา

ของหลินเจียโม่ไปได้ เธอเอาแต่ตะโกนไล่ตามพวกเขาทั้งวันว่า “หาผล

ประโยชน์ส่วนตวัจากการหลอกลวงส่วนรวม” จนกระทั่งเฉนิสวนิต้องเลี้ยง

มนัย่างเธอถงึจะยอมเลกิรา

ช่วงเวลาแห่งความสุขนั้นได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมื่อการสอบ
ปลายภาคสิ้นสดุลง โรงเรยีนกเ็ข้าสูช่่วงปิดเทอมฤดูหนาว ชั่วเวลาแค่พรบิตา

กก็้าวเข้าสู่ปี 1999 แล้ว

คะแนนของฟังหุยกับเฉินสวินไม่เลว ทั้งสองสอบได้ที่สามและที่ห้า

ของห้องในปลายภาค ดงันั้นพวกเขาจงึฉลองตรุษจนีกนัได้อย่างเตม็ที่ แต่

จ้าวเย่ไม่เป็นเช่นนั้น เขาสอบได้ที่สอง แต่นบัจากข้างหลงั เขาจงึนั่งคุกเข่า

อยู่ที่บ้านอย่างสงบเสงี่ยมตลอดทั้งฤดูหนาว

ฉลองตรุษจีนของประเทศจีนนั้นถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก ไม่ว่า

ครอบครวัไหนกจ็ะเริ่มคกึคกัตั้งแต่ก่อนสิ้นปีจนถงึวนัที่ 15 มกีารเดนิทาง

ไปเยี่ยมทั้งญาตแิละเพื่อน พร้อมทั้งอวยพรค�าที่เป็นสริมิงคลแก่กนัและกนั 

แปะค�ากลอนคู่และอกัษรค�าว่า ‘ฝู’ กลบัหวั กจ็ะท�าให้รู้สกึสบายใจ ฟังหุย 

กบัเฉนิสวนิกไ็ม่ยกเว้น ต้องตดิตามผู้ใหญ่ไปท�ากจิกรรมในที่ต่างๆ มกีาร

โทรศพัท์ตดิต่อกนัเป็นครั้งคราว แต่อกีฝ่ายกม็กัจะไม่อยู่เสมอ จนกระทั่ง

เข้าสู่วนัที่ 9 เฉนิสวนิได้โทรศพัท์ไปหาฟังหุย บอกว่าพรุ่งนี้ต้องนดัเจอกบั

พวกเพื่อนๆ สมยัเดก็ๆ พวกเขาโวยวายว่าจะต้องพบแฟนสาวของเขาให้ได้ 

ก็เลยจะมานัดให้เธอไปด้วยกัน เดิมทีฟังหุยอายที่จะไปสังสรรค์ด้วย เธอ

เป็นคนหน้าบาง ไม่ชอบอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆ แต่เฉินสวินอ้อนวอนฟังหุย

ไม่หยุด ส่วนฟังหุยนั้นพอวันหยุดก็ไม่ได้เจอเขาเลย ก็รู้สึกคิดถึงเขามาก
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เหมอืนกนั จงึได้ตอบตกลงไป

วนัที่สองมหีมิะตกลงมานดิหน่อย เฉนิสวนิรอฟังหุยอยูท่ี่ป้ายรถเมล์

พลางกระทบืเท้าไปด้วย ฟังหุยมาช้าไปหนึ่งถงึสองนาท ีหลงัจากลงจากรถ

กร็บีวิ่งไปหาเฉนิสวนิทนัท ีวนันั้นเธอสวมเสื้อผ้าปิดมดิชดิเป็นพเิศษ ทั้งสวม

หมวก ผ้าพันคอ รวมทั้งถุงมือด้วย ท�าให้ดูตัวใหญ่กว่าปรกติถึงหนึ่งเท่า 

เฉนิสวนิเดนิขึ้นไปรบั ยิ้มแล้วพดูว่า “ช้าๆ หน่อย เดี๋ยวกห็กลม้กนัพอด ีให้

ฉนัดหูน่อย ท�าไมฟังหยุของเราถงึได้เหมอืนกบัเดก็ผู้หญงิในหมูบ้่านที่วิ่งหนี

ลงมาจากเขาอย่างนั้นล่ะ”

ฟังหุยตเีขาทหีนึ่ง ท�าปากจู๋แล้วพูดว่า “เกลยีดจรงิ กว็นันี้หนาวมาก

เลยนี่ ฉนัไม่เหมอืนนายสกัหน่อย ที่ต้องห่วงหล่อไม่ห่วงหนาวแบบนี้”

“อมื สวมเยอะหน่อยกด็แีล้ว น่าเกลยีดหน่อยไม่เป็นไร แต่อย่าหนาว

เป็นใช้ได้” แล้วเฉนิสวนิกก็ดหมวกเธอให้แน่นขึ้น

ทั้งสองคนนั่งบนรถ ฟังหยุถามเขาว่า “เพื่อนสมยัเดก็ของนายมกีี่คน

เหรอ เรยีนอยู่โรงเรยีนไหน”

“สี่คน ตอนเดก็ๆ อยู่ที่เดยีวกนั แต่ตอนนี้ย้ายบ้านกนัไปหมดแล้ว 

พวกเขาเรยีนไม่เก่ง ไม่ได้เรยีนต่อมธัยมปลาย บางคนอยู่โรงเรยีนเทคนคิ 

บางคนกเ็รยีนสายอาชพี”

ความคิดในเรื่องการศึกษาตอนนั้นกับในตอนนี้ไม่ค่อยเหมือนกัน

เท่าไร ไม่ใช่ว่าทุกคนล้วนหวังว่าอยากให้ลูกๆ เป็นคนเก่งมีความสามารถ 

เพราะคนรุ่นก่อนเรียนหนังสือมาน้อย ผ่านความล�าบากมาพอสมควร ใน

สายตาผูป้กครองบางคน แค่สามารถใช้ชวีติผ่านไปได้ มกีนิมใีช้ไม่เดอืดร้อน

กพ็อแล้ว ส่วนที่ว่าต่อไปจะเจรญิก้าวหน้าหรอืเปล่า นั่นกต็้องดูที่ตวัเดก็เอง 

เหตุนี้จึงไม่มีใครบีบบังคับให้เด็กต้องไปเรียนนั่นเรียนนี่ สอบมัธยมปลาย

ไม่ติด ก็ไม่ได้มีผู้ปกครองมากสักเท่าไร ที่ยอมควักเงินค่าบ�ารุงโรงเรียน

หลายหมื่นเพื่อให้เด็กได้เรียน ดังนั้นในการสอบแต่ละครั้ง คนแต่ละคน 

กจ็ะมเีส้นทางเดนิชวีติที่ไม่เหมอืนกนั เพื่อนสมยัเดก็ของเฉนิสวนิ กไ็ม่ได้
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ก้าวข้ามประตูของมธัยมปลายเช่นกนั

ทั้งสองคยุเล่นกนัไปกถ็งึสถานที่นดัหมายแล้ว ที่นั่นเป็นบ้านใหม่ของ

คนหนึ่งในนั้น ฟังหุยยืนค้างอยู่หน้าประตู เธอดึงเฉินสวินเอาไว้ พูด

ตะกุกตะกกัว่า “ฉนัรู้สกึตื่นเต้นน่ะ...”

“ตื่นเต้นเรื่องอะไร มฉีนัอยู่นี่ทั้งคน” เฉนิสวนิพูดปลอบใจเธอ

“ฉันไม่รู้จักกับพวกเขา หรือว่าฉันกลับก่อนดีกว่า” ฟังหุยพูดพลาง

จบัถุงมอืไว้แน่น

“เจอกนักไ็ม่เรยีกรู้จกัแล้วเหรอ อกีอย่าง จะช้าหรอืเรว็เธอกต็้องเจอ

พวกเขาอยู่ด ีไปเถอะ” เฉนิสวนิดงึแขนเธอเอาไว้ แล้วก้าวเข้าไป

เฉนิสวนิเคาะประต ูผูห้ญงิคนหนึ่งที่อยูข้่างในยิ้มแล้วพดูว่า “นายพา

แฟนมาด้วยหรอืเปล่า ถ้าไม่ได้พามากไ็ม่เปิดประตูให้”

“มาส ิเรว็หน่อย”

เฉนิสวนิหนัหน้าไปพูดกบัฟังหุยว่า “เธอดูส ิถ้าเธอไม่มา พวกเขาก็

ไม่ให้ฉนัเข้าไป”

ครูเ่ดยีวประตกูเ็ปิด ผูห้ญงิที่อยูข้่างในดทูนัสมยัมาก สวมเสื้อไหมพรม

ปกแหลมรดัรปูที่ก�าลงัเป็นที่นยิม เธอดงึฟังหยุเอาไว้แล้วพดูว่า “เธอคอืแฟน

ของเฉนิสวนิเหรอ ชื่ออะไรล่ะ ดูเดก็จงั นกัเรยีนมธัยมต้นเหรอ”

ฟังหุยส่ายหน้า เฉนิสวนิหวัเราะอย่างสนุก ผลกัเธอออกแล้วพูดว่า 

“ไป เธอน่ะสนิกัเรยีนมธัยมต้น”

“เชอะ! ใครจะไปรูว่้านายไปหลอกเดก็มารเึปล่า” ผูห้ญงิถลงึตาใส่เขา

ทหีนึ่ง แล้วหนัหน้าตะโกนเข้าไปในห้องว่า “อย่ามวัแต่ดูหนงัโป๊อยู่ พวกเขา

มากนัแล้ว พวกนายรบีออกมาเรว็เข้า”

เสียงรองเท้าแตะดังขึ้นจากในห้อง มีผู้ชายเดินออกมาสองคนและ 

ผู้หญิงอีกหนึ่งคน สองคนข้างหน้าจับมือกันอย่างสนิทสนม ส่วนอีกคนที่

เดินตามมาข้างหลัง ขยี้ตาแล้วพูดว่า “เรียกอะไรนักหนา ก�าลังดูถึงตอน

ส�าคญัอยู่พอดเีลย ผู้ที่เล่นในเรื่องช่าง...ฟังหุย ท�าไมเป็นเธอล่ะ”
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เขามองฟังหุยอย่างประหลาดใจ และเรยีกชื่อของเธอออกมา

แต่ฟังหุยที่ยนือยู่ข้างหนึ่ง ที่ก�าลงัหน้าแดงด้วยความตื่นเต้น จู่ๆ ก็

หน้าซีดขึ้นมา เธอหมุนตัวแล้วเปิดประตูวิ่งออกไปทันที อีกทั้งไม่ได้บอก

เฉนิสวนิเลยสกัค�า...



ตอนที่ฟังหยุเล่าถงึตรงนี้ เธอกห็ายใจยาวๆ ทหีนึ่ง เธอเอาแต่เล่น
แก้วน�้าอย่างเงยีบขรมึเป็นเวลานาน เหมอืนกบัครั้งนี้ไม่มกีารสนทนาเกดิขึ้น

อย่างนั้น ผมไม่ได้เร่งรดัเธอ ผมรูว่้าเรื่องที่เธอก�าลงัจะเล่าต่อไป จะต้องท�าให้

เธอเกิดความรู้สึกที่เจ็บปวดเป็นอย่างมาก ดังนั้น ไม่ว่าฟังหุยจะเล่าหรือ 

ไม่เล่า ผมกไ็ม่อาจรู้ได้

ผ่านไปสบิกว่านาท ีในล�าคอของเธอกม็เีสยีงร้องไห้สะอกึสะอื้นออก

มาเบาๆ จากนั้นกเ็งยหน้าขึ้นมองผม ในดวงตามนี�้าตาเอ่อ และพูดเบาๆ ว่า 

“จางหนาน นายเรยีนมธัยมปลายที่ซเีฉงิใช่ไหม”

“อมื ใช่ โรงเรยีนฮว่าจงน่ะ” ผมตอบ

“แล้ว...เธอเคยได้ยนิเรื่องที่ว่าหน้าประตูโรงเรยีนเป่ยจงมคีนถูกแทง

ตายไหม” มอืของเธอเริ่มสั่นขึ้นมาอกีแล้ว

“เอ่อ ฉนัพอรู้...”

ตอนนั้น เรื่องนั้นครึกโครมมากในบรรดาโรงเรียนมัธยมของปักกิ่ง 

เคยเล่าลอืกนัอย่างบ้าคลั่ง มบีนัทกึจากทางราชการออกเป็นสองฝั่ง ทั้งใน

9
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หนังสือประวัติศาสตร์ และในพงศาวดาร แต่ส�าหรับในบทเรียนเป็นเพียง

แค่แนวคิดทางด้านจริยธรรมเท่านั้น ครูแต่ละท่าน และต�ารวจแต่ละฝ่าย

กลบัน�าเรื่องนี้มาท�าการสอน ท�าการวพิากษ์วจิารณ์กนัอย่างลกึซึ้ง ถงึอ�านาจ

ภายในโรงเรยีนและการท�าผดิกฎหมายของเยาวชน อกีทั้งตกัเตอืนพวกเรา

อย่างดุดนั ว่าจะตั้งก๊กตั้งแก๊งไม่ได้อย่างเดด็ขาด และกจ็ะชกต่อยตกีนั ก่อ

ความวุ่นวายไม่ได้ด้วยเช่นกนั พกอาวุธมาเรยีนกย็ิ่งไม่ได้ จะถอืมดีมาฟัน

ใครไม่ได้อย่างเดด็ขาด พวกชาวบ้านบอกว่าเดก็ผูช้ายคนนั้นกค็อืหวัโจกของ

โรงเรยีนเป่ยจง ได้ยกพวกไปปะทะกนักบัโรงเรยีนอื่นตอนที่ไปช่วยแฟนสาว 

ในขณะที่ก�าลงัชุลมุนกนัอยู่นั้น ได้ถูกกลุ่มของ ‘จิ่วหลงอี๋เฟิ่ง’ เขตไห่เตี้ยน

ลอบท�าร้าย และแน่นอนที่สุดก็มีคนบอกว่าถูกลอบท�าร้ายที่เขตซีเฉิงบ้าง 

เขตฉงเหวนิบ้าง และโรงเรยีนเป่ยจงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ตอนที่เขาตาย ยงัพร�่า

ชื่อของนักเรียนหญิงคนนั้นตลอดเวลา ในมือก�าสร้อยคอที่เธอให้มาเอาไว้

จนแน่น...

ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์หรือในพงศาวดารก็ตาม เรื่องนี้

ได้เกดิขึ้นที่ปักกิ่งในปีนั้นอย่างแน่นอน ถ้าจะให้พดูง่ายๆ กค็อื นกัเรยีนของ

เป่ยจงกับนักเรียนโรงเรียนอื่น รวมไปถึงเด็กที่เกเรไม่เรียนหนังสือจ�านวน

หนึ่ง เกดิการลอบท�าร้ายกนัที่หน้าโรงเรยีนเป่ยจง มคีนบาดเจบ็จ�านวนมาก 

และมหีนึ่งคนที่เสยีชวีติ

“ฉนัเรยีนมธัยมต้นที่เป่ยจง เดก็ผู้ชายคนที่ตายนั้นชื่อว่าหลี่เฮ่อ ใน

ตอนนั้นเขาคอื...เพื่อนฉนั”

จู่ๆ  มอืของผมกส็ั่นขึ้นเช่นกนั จนไวน์พชีในแก้วกระฉอกออกมา เกดิ

เป็นรอยน�้าสชีมพูแปลกๆ ขึ้นบนโต๊ะ

ตอนที่ฟังหุยก�าลังจะขึ้นมัธยมต้น ด้วยเพราะเธอไม่ใช่เด็กท�า
กจิกรรม อกีทั้งไม่ได้มเีส้นสายอะไร จงึไม่มทีางเลอืก เธอกบัเพื่อนๆ ที่เรยีน

ประถมด้วยกนัส่วนใหญ่ถูกกวาดต้อนให้ไปเข้าโรงเรยีนเป่ยจง
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ที่ปักกิ่ง มจีุดส�าคญัของเมอืงมากมายที่เป็นที่รู้จกัของทั้งประเทศ มี

เขตที่เป็นจุดส�าคัญทางประวัติศาสตร์อันยาวนานมากมาย และก็ยังมี

โรงเรียนธรรมดาๆ แบบนี้มากมายด้วยเช่นกัน ในจ�านวนนี้อาจมีบางแห่ง 

ถอืได้ว่าไม่เลว ถงึคะแนนจะไม่โดดเด่น แต่อย่างน้อยกด็ูแลนกัเรยีนได้ด ี

แต่กม็บีางแห่งที่ท�าให้คนปวดหวัจรงิๆ ไม่เพยีงแต่คะแนนจะแย่เท่านั้น ทั้ง

นักเรียนก็ยังเกเรอีกด้วย ชอบสูบบุหรี่ กินเหล้า และก่อเรื่องชกต่อยกัน  

ก่อเกดิเป็นวฒันธรรมของโรงเรยีนที่ส่งต่อจากรุน่สูรุ่น่ ซึ่งไมด่อีย่างยิ่ง และ

โรงเรยีนเป่ยจงกค็อืแห่งหนึ่งในนั้นที่เลื่องชื่อลอืนามในเรื่องนี้

เกรงว่าผู้ปกครองในตอนนี้คงไม่ยอมปล่อยให้ลูกต้องแพ้ตั้งแต่จุด

เริ่มต้นอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นขอแค่มคีวามสามารถ หรอือย่างน้อยกข็อ

แค่แทรกตวัเข้าไปอยู่ในเขตที่ส�าคญั เพยีงเพื่อให้ได้รบัการเรยีนการสอนที่

มคีุณภาพ ถงึขนาดยอมกู้เงนิมาซื้อบ้านอย่างไม่เสยีดาย เพื่อย้ายไปอยู่ใน

เขตที่มีแต่โรงเรียนดีๆ ด้วยกลัวว่าจะถูกไล่ต้อนให้ไปอยู่โรงเรียนเป่ยจง 

แบบนั้น

และในขณะนั้นผู้คนยังไม่ตระหนักถึงอย่างเต็มที่ว่าการแบ่งแยก

ชนชั้นนั้นเริ่มกันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว การสอบเข้าเรียนแต่ละครั้งก็คือ

สญัลกัษณ์ของความแตกต่างในทกุๆ ครั้ง ดงันั้นฟังหยุกไ็ม่ได้รู้สกึอะไรเช่น

กนั เป่ยจงกค็อืเป่ยจง ตอนมธัยมปลายกค็่อยสอบเข้าโรงเรยีนดีๆ  หน่อย

ก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่หรือ ดังนั้นเรื่องราวก็เลยอยู่ระหว่างความสมัครใจกับ

ความไม่สมคัรใจของเธอที่ว่ายวนเวยีนอยู่อย่างเงยีบๆ 

ตอนที่เริ่มเรยีนมธัยมหนึ่ง ฟังหุยตั้งใจเรยีนอย่างจรงิจงัมาก ไม่ว่า

เพื่อนที่อยู่ข้างๆ จะออกลวดลายลีลาวุ่นวายกันมากแค่ไหน เธอก็ยังคง 

นั่งอยู่แถวแรกฟังครูอธิบายและเขียนการบ้านอย่างตั้งอกตั้งใจ ฟังหุยเป็น

เดก็เรยีบร้อยและสงบเสงี่ยม ทั้งยงัขี้กลวัด้วย ส�าหรบัเธอแล้ว เรยีนให้แย่

ยงัยากกว่าเรยีนดมีาก ดงันั้นผลคะแนนของเธอในเป่ยจงจงึรกัษาความเป็น

ที่หนึ่งของทั้งระดบัชั้นมาได้โดยตลอด ทั้งยงัทิ้งห่างจากที่สองไปไกล 
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นักเรียนที่ดีแบบนี้ ปรกติจะไม่ถูกนักเรียนที่เกเรก่อกวนเท่าไรนัก 

เพราะครูล้วนคดิว่าเด็กที่เกเรคงจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเด็กแบบนี้ อกี

ทั้งกเ็ดนิกนัคนละเส้นทาง มายุ่งกบัเธอกค็งจะไม่มคีวามหมายอะไร แต่ยงั

มีสถานการณ์อีกประเภทหนึ่ง ที่ท�าให้นักเรียนสองประเภทนี้มาบรรจบเข้า

ด้วยกนัได้ นั่นกค็อืความเลื่อมใส

คดิๆ ดแูล้ว เดก็ผูช้ายในสมยันั้นยงัค่อนข้างออกจะซื่อๆ และมคีวาม

ใฝ่ฝันส�าหรับสิ่งที่ดีงามเป็นธรรมดา ชอบผู้หญิงที่หน้าตาสวย และชอบ 

ผู้หญิงที่เรียนเก่ง เหมือนฟังหุยที่อยู่ท่ามกลางเด็กเกเรแต่ก็ไม่เกเรไปด้วย 

ซ�้ายังเป็นเด็กผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักจุ๋มจิ๋มอีกด้วย ก็ย่อมมีคนมาชอบเป็น

ธรรมดา และคนที่ชอบเธอกค็อืหลี่เฮ่อนั่นเอง

หลี่เฮ่อกบัฟังหยุไม่เหมอืนกนั เขาเป็นหวัโจกของกลุม่เดก็เกเร พอได้

ขึ้นมธัยมกย็ิ่งเกกมะเหรกเกเรมากขึ้น รูปร่างของเขาสูงกว่าเดก็ผู้ชายทั่วไป 

อีกทั้งร่างกายก็แข็งแรง ไม่ว่าเรื่องอะไรก็กล้าออกหน้า เหมือนกับห้าม 

ตวัเองเอาไวไ้ม่อยูอ่ย่างนั้น เขาคบหาสมาคมกบับรรดารุน่พี่รุน่น้องที่ไมเ่ป็น

โล้เป็นพายอยู่ไม่น้อย เหตุนี้จงึค่อนข้างมชีื่อเสยีงอยู่ในโรงเรยีนเป่ยจง

ตอนนั้นฟังหุยมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่ง ด้วยเพราะค่อนข้างเป็นคนที่

ชอบเกบ็ความรู้สกึ อยู่ต่อหน้าคนอื่นกม็กัจะตื่นเต้น ดงันั้นเวลาพูดกม็กัจะ

ติดๆ ขัดๆ เธอจึงได้ฉายาในห้องว่าเสี่ยวเจียปา (แปลว่าหนูน้อยติดอ่าง) 

และพอดว่ีาปีนั้น ในหนงัเรื่องกูฮ่ั้วจื่อ แฟนสาวของเฉนิฮ่าวหนานกช็ื่อนี้ด้วย

เช่นกนั หลี่เฮ่อหลงใหลกู่ฮั้วจื่อมาก ชอบจนกระทั่งอยากจะตั้งแก๊งนกัเลง

ของตัวเองใจจะขาด อยากท�าให้ทั้งเมืองของปักกิ่งเป็นเหมือนคอสเวย์เบย์

ในฮ่องกงอย่างนั้น จากนั้นกท็�าตวัเลยีนแบบเรื่องเฉอืนคมโคตรเจ้าพ่อก่อน 

แล้วค่อยเรื่องไอ้หนุ่มซนิตึ๊ง สุดท้ายกเ็รื่องสามใหญ่ครองเมอืง

ฉายาของฟังหุยท�าให้เขารู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะต้องมีพรหมลิขิต

กบัเขาอย่างแน่นอน ส่วนที่ว่าจะเป็นคูเ่วรหรอืคูก่รรม เกรงว่าเขากค็งไม่เคย

คดิมาก่อนเหมอืนกนั ตอนนั้นนยิมใช้ตวัเลขวนัเกดิมาผูกดวงกนั ค�านวณ
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ว่าความรักจะส�าเร็จสักกี่เปอร์เซ็นต์ หลี่เฮ่อส่งพวกคนหนึ่งของเขาน�าดวง

ของเขากับฟังหุยไปค�านวณ ผลปรากฏว่ามีความเป็นไปได้ถึงเก้าสิบเก้า

เปอร์เซน็ต์ สิ่งนี้ยิ่งเพิ่มความมั่นใจว่าเขาจะต้องจบีฟังหุยตดิอย่างแน่นอน

แต่เขาคงคดิไม่ถงึอย่างแน่นอน ว่าอกีหนึ่งเปอร์เซน็ต์ที่เหลอืจะน�าเขา

ไปสู่ความตาย

วธิทีี่หลี่เฮ่อจบีฟังหยุ ผมดแูล้วยงัอ่อนหดันกั เพยีงแต่ซื้อไอศกรมี
ให้ในตอนกลางวนั โดยให้พรรคพวกของเขาเอาไปให้ ถ้าฟังหุยไม่รบั กไ็ม่

อนุญาตให้กลับมา หรือไม่ก็ซื้อลูกอมรสผลไม้ แล้วตอนที่เดินผ่านโต๊ะ

นักเรียนของฟังหุย ก็โยนไว้ที่โต๊ะสองเม็ด ทั้งยังจงใจวิ่งไล่ส่งเสียงเอะอะ

โวยวายรอบๆ ตวัเธอ แกล้งท�าตวัเป็นนกัเลงเป็นพี่ใหญ ่พดูจาวางก้ามใหญ่

โตว่าห้ามให้ใครมาขัดความคิดเห็นของฟังหุยอย่างเด็ดขาด ทั้งยังเขียน

จดหมายรกัที่ไม่โรแมนตกิ และเขยีนหนงัสอืผดิๆ ถูกๆ อกีด้วย 

วิธีเหล่านี้ไม่เข้าท่าเอาเสียเลย และท�าให้ฟังหุยกลัวจนตัวสั่นทุกวัน 

นกัเรยีนหญงิที่คบกบัเธอ ยงันกึว่าฟังหุยคบหลี่เฮ่อเป็นเพื่อนแล้วจรงิๆ จงึ

ตกใจกลวัจนไม่กล้ามาเล่นด้วยกนักบัเธออกี

แต่ฟังหุยบอกว่าบางครั้งหลี่เฮ่อก็ดีมาก ตอนหลังเลิกเรียนช่วงฤดู

ใบไม้ร่วง เขาจะมาคอยเธอข้างโรงเรยีนโดยเฉพาะ แล้วจะต้องเกบ็ใบไม้มา

เล่นเกมกับเธอให้ได้ แกล้งยั่วให้เธอหัวเราะแล้วถึงจะไป แบบนิสัยเด็กๆ 

และกไ็ม่ค่อยมาก่อกวนเธอ เขามกัจะแอบขี่รถตามเธอกลบับ้านอยู่ข้างหลงั

เป็นประจ�า หลี่เฮ่อบอกว่าพวกเขายังมีเวลาอีกมาก รอจนเขาสร้างหลัก 

ปักฐานให้มั่นคงก่อนแล้วค่อยคดิถงึเรื่องความรกั เธอกพ็ดูไม่ถกูเหมอืนกนั

ว่าตอนนั้นชอบหลี่เฮ่อหรือเปล่า เพราะเธอยังไม่ทันได้คิดอย่างละเอียด  

หลี่เฮ่อกม็าตายเสยีแล้ว

สาเหตขุองเรื่องเป็นเพราะฟังหยุโดนไถเงนิที่หน้าโรงเรยีน นกัเรยีนที่

เกเรท�าตัวเป็นอันธพาลของปักกิ่งในตอนนั้นชอบท�าเรื่องแบบนี้เป็นพิเศษ 
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มนัจะนั่งยองๆ อยู่หน้าประตูโรงเรยีน และเลอืกรงัแกนกัเรยีนที่เจี๋ยมเจี้ยม 

รีดไถเงินหรือขวดน�้าเป็นต้น สถานที่ที่วุ่นวายจอแจแบบนี้ของโรงเรียน 

เป่ยจงกย็ิ่งท�าให้พวกมนัก�าเรบิเสบิสานมากขึ้นเป็นธรรมดา คนที่มาไถฟังหยุ 

อยูโ่รงเรยีนอื่น หรอืไม่กพ็วกเดก็เหลอืขอ แต่กไ็ม่ได้ท�าอะไรรุนแรงเกนิเลย 

แค่หยบิเงนิในกระเป๋าของฟังหุยสบิสองหยวนกไ็ปแล้ว 

เรื่องนี้ไม่รู้ว่าไปเข้าหูของหลี่เฮ่อได้ยังไง เขาโกรธขึ้นมาทันที เท่านี้ 

ยังไม่พอ กล้ารังแกผู้หญิงของหลี่เฮ่อรึ บ่ายวันที่สองเขาก็ไปเรียกคนมา 

สองสามคนว่าให้ไปนั่งดูที่หน้าประตูโรงเรยีนช่วงนี้ และให้จดัการอดัไอ้คน

ที่มาไถเงนิฟังหยุให้ได้ ฟังหยุกร็ูเ้รื่องนี้เช่นกนั และแน่นอน เธอคดิว่าไม่เหน็

จ�าเป็นต้องท�าแบบนี้เลย แต่เธอกไ็ม่ได้ไปพูดกบัหลี่เฮ่อ เธอรู้สกึว่าแบบนั้น

มนัไม่ด ีราวกบัว่าพวกเขาไปท�าตวัแบบนั้นแทนเสยีด้วยซ�้า

ผ่านไปสองวนั พวกหลี่เฮ่อยงัไปนั่งรออดัคนอยู่ที่นั่นจรงิๆ พวกเขา

เตรยีมพร้อมอยู่นานแล้ว พอเจอกไ็ม่พูดพร�่าท�าเพลง หิ้วแม่กุญแจรูปตวัยู

กบัโซ่ลอ็กพุง่เข้าไป ฝ่ายตรงข้ามดงูงๆ ก่อน จากนั้นกม็ปีฏกิริยิาตอบสนอง 

เข้ามาชกต่อยทนัท ีแม้ว่าพวกนั้นจะน้อย แต่ส่วนใหญ่เป็นพวกชอบตรีนัฟัน

แทงอยูแ่ลว้ วา่ไปแล้วพวกหลี่เฮ่อกย็งัเป็นนกัเรยีน เพยีงไมน่านนกักล็ม้ลง

ไปกอง เดมิทคีนพวกนั้นกไ็ม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ จงึยั้งๆ มอืแล้วกห็นี

ไป แต่ขณะนั้นฟังหุยจูงรถออกไปพอด ีหลี่เฮ่อไม่อยากเสยีหน้าต่อหน้าเธอ 

จงึพุ่งตามคนหนึ่งไป พร้อมทั้งควงแม่กุญแจรถไปด้วย คนนั้นเมื่อถูกต่อย

โดยที่ไม่ทนัตั้งตวั จงึสวนหลี่เฮ่อกลบัมาหนึ่งหมดัทนัท ีนิ้วมอืของเขาสวม

สนบัมอือยู่ ตอนต่อยจะท�าให้รู้สกึเจบ็มาก แต่เขาลมืไปว่าบนสนบัมอืยงัมี

มีดสปริงติดอยู่ด้วยกันด้วย จะว่าเป็นเคราะห์หามยามร้ายหรืออย่างไร  

มีดสปริงกระเด้งออกมาอย่างฉับพลันทันที จึงแทงเข้าไปที่ท้องของหลี่เฮ่อ 

ดงัสวบ 

ตอนนั้นทุกคนตะลึงงัน หน้าประตูโรงเรียนที่ดังอึกทึกครึกโครม 

เปลี่ยนเป็นเงียบสงบลงทันที หลี่เฮ่อล้มลงบนพื้น และชักกระตุกไม่หยุด 
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เลอืดไหลออกมาจากชุดนกัเรยีน ครู่เดยีวกแ็ดงฉานไปหมด

คนที่แทงคนนั้นตะโกนด้วยความตัวสั่นว่า “ฉันเปล่า...ไม่ใช่ฉัน...” 

เพยีงไม่นานพวกเพื่อนๆ ของเขากพ็ากนัเฮโลวิ่งหนไีปทั้งหมด และเขากร็บี

วิ่งตามไปด้วย

พวกของหลี่เฮ่อวิ่งเข้ามาประคองเขา ตะโกนชื่อของเขาดงัลั่น และก็

มนีกัเรยีนบางคนวิ่งกลบัไปเรยีกครใูนโรงเรยีน หลี่เฮ่อนอนอยูต่รงนั้น ไม่ได้ 

ดูน่าเกรงขามอย่างแต่ก่อนแม้แต่น้อย เขาเอามือกุมท้องเอาไว้ ใบหน้าดู

ท่าทางหวาดกลวั ปากกร็้องไห้พูดไม่หยุดว่า “ฉนัไม่อยากตาย ฉนัไม่อยาก

ตาย ฉนัไม่อยากตาย...”

ฟังหยุตกใจจนยนืทึ่มอยูอ่ย่างนั้น ในช่วงที่พลัวนัพลัเกกนัอยูน่ั้น เธอ

มองเหน็เหมอืนหลี่เฮ่อยื่นมอืออกมาทางเธอ มอืนั้นเตม็ไปด้วยเลอืด ท�าให้

เธอกลวัจนถอยหลงัไปสองก้าวอย่างไม่รู้ตวั

ครทูี่โรงเรยีนออกมาแล้ว พวกเขาตดิต่อขอความช่วยเหลอืจากต�ารวจ

อย่างวุ ่นวายหวาดหวั่น พลางรีบไล่นักเรียนที่มายืนล้อมอยู่หน้าประตู

โรงเรยีนให้ออกไป ตะโกนเสยีงดงัว่า “อย่าอยู่ที่โรงเรยีน รบีกลบับ้านไป!”

พวกนักเรียนค่อยๆ กระจัดกระจายไป ไม่รู้ว่าใครผลักฟังหุยแล้ว

บอกว่า “รบีไปเรว็เข้า”

สมองของฟังหยุว่างเปล่าไปหมด เธอรบัค�าอย่างเหม่อลอย “อ้อ” แล้ว

ขี่รถตามคนอื่นออกไป

หลงัจากกลบัมาวนันั้น ฟังหุยกเ็ป็นไข้ เธอนอนพกัอยู่ถงึสามวนั จน

กระทั่งเธอมาโรงเรยีนอกีครั้ง หลี่เฮ่อกจ็ากโลกนี้ไปแลว้ มดีสนบัมอืเลม่นั้น

ปักอยู่บนท้องของเขา ยังไม่ทันถึงโรงพยาบาลก็ประกาศว่าไม่หายใจแล้ว 

การช่วยเหลอือย่างเร่งด่วนไม่เป็นผล

หลังจากหนึ่งอาทิตย์ พวกเพื่อนๆ นักเรียนพอเลิกเรียนก็รวมตัว

กนัเองเพื่อไว้อาลยัผู้เสยีชวีติ เพราะหลี่เฮ่อเป็นผู้ผดุงความยุตธิรรม ดงันั้น

คนที่มาร่วมจึงมีไม่น้อย พวกเขาติดดอกไม้สีขาวเล็กๆ บนศีรษะโดยที่ใช้



160  l  F l e e t   o f  t i m e   ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง  รั ก ข อ ง เ ร า  เ ล่ ม  1

กระดาษสมดุมาฉกีท�าขึ้น มองประกาศที่ตดิอยูบ่นกระดาน ตามมาด้วยเสยีง

ร้องไห้สะอกึสะอื้นของทุกคน 

ฟังหุยยนือยู่ข้างหนึ่ง ไม่มใีครพูดกบัเธอสกัค�า พวกเขาแทบทุกคน

ที่รู้ว่าหลี่เฮ่อเกดิเรื่องได้ยงัไง และกแ็ทบจะทุกคนเช่นกนัที่ไม่รู้ว่าฟังหุยกบั

หลี่เฮ่อไม่ได้มคีวามสมัพนัธ์อะไรแบบนั้นเหมอืนที่พวกเขาคดิเอาไว้ พวกเขา

เหน็ว่าฟังหุยควรต้องรบัผดิชอบต่อการตายของหลี่เฮ่อ

ไปเรยีนวนัที่สอง ทกุคนถอดดอกไม้ทิ้งหมดแล้ว ฟังหยุเองกถ็อดทิ้ง

เช่นกนั แต่ตอนช่วงพกัเรยีน พวกเพื่อนๆ หลี่เฮ่อกลบัเดนิมาตรงหน้าเธอ 

โดยที่ถอืดอกไม้สขีาวเลก็ๆ มาด้วยหนึ่งดอก พูดด้วยน�้าเสยีงแกมบงัคบัว่า 

“เธอ ตดิมนัเอาไว้” 

ไม่มีใครพูดอะไรต่อ และก็ไม่มีใครสนใจเธอด้วย ฟังหุยจึงรับมา

อย่างเงยีบๆ แล้วกลดัไว้บนเสื้อนกัเรยีนของตวัเอง

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งเรยีนจบมธัยมต้น ทุกครั้งที่ฟังหุยไป

โรงเรยีน กจ็ะตดิดอกไม้สขีาวเอาไว้ตลอดเวลา

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งเรยีนจบมธัยมต้น นกัเรยีนของเป่ยจง 

กไ็ม่มใีครพูดจากบัเธอแบบเกรงใจอกีเลย

ฟังหยุเล่าจนถงึตรงนี้ กเ็หมอืนคนที่ได้ระบายอารมณ์ออกมา เธอ
ฟุบลงบนโต๊ะแล้วร้องไห้ออกมาทันที เงาที่สั่นสะท้านของเธอสะท้อนอยู่

ท่ามกลางรอยน�้าสชีมพูนั้น ดูราวกบัเจบ็ปวดเป็นอย่างยิ่ง

ผมรู้สึกว่าชีวิตคน สิ่งที่น่าเศร้าสลดที่สุดก็คือตอนที่ยังไม่สามารถ

เข้าใจโลกได้อย่างแจ่มแจ้ง ก็ด้วยเพราะไม่รู้ว่าการกระท�าจะเปลี่ยนแปลง

ชะตากรรมในที่สดุ ไม่มอีะไรที่จะเป็นตวัอย่างที่ดมีากไปกว่าเรื่องของหลี่เฮ่อ 

อกีแล้ว แกล้งท�าแสดงว่าเป็นผูผ้ดงุความยตุธิรรมแบบในเรื่องเฉอืนคมโคตร

เจ้าพ่อสนุกไหมล่ะ ตอนเข้าเรียนพวกเขาก็หลับ เลิกเรียนก็ชกต่อย อยู่ด ี

ไม่ว่าดกีไ็ปหาเรื่องคนอื่น อยู่ดไีม่ว่าดกีช็อบอวดเก่งท�าเป็นแสดงพลงั เคย
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คดิบ้างไหมว่าแบบนี้จะท�าให้ชวีติของตวัเองได้อะไรขึ้นมา แล้วกท็�าให้ชวีติ

ของคนอื่นได้อะไรขึ้นมาด้วย

ไม่มีเลย เขาไม่ได้อะไรเลย ดังนั้นบนถนนสายนี้ พอเขาเดินไปก็ 

ไม่สามารถหนักลบัมาได้แล้ว 

ผมทอดถอนใจกบัเรื่องแบบนี้ กเ็ลยตบบ่าของฟังหุยเบาๆ ไม่หยุด 

แล้วพูดว่า “ไม่เป็นไรแล้ว มนัผ่านไปแล้ว”

ผ่านไปสกัพกั ฟังหุยกห็ยุดร้องไห้สะอกึสะอื้น เธอเชด็หยดน�้าตาที่

หางตา แล้วพูดด้วยสหีน้าที่เศร้าหมองว่า 

“นายรูไ้หม พวกเพื่อนๆ ของหลี่เฮ่อ มหีนึ่งในนั้นที่เป็นเพื่อนเฉนิสวนิ

สมยัเดก็ๆ และจ�าฉนัได้ เขาชื่อว่าถงัไห่ปิง”



ผมคดิว่าถ้าย้อนกลบัไปเมื่อหลายปก่ีอน ถงัไห่ปิงจะต้องเล่าเรื่อง
นี้ให้พวกเฉนิสวนิฟังที่บ้านแล้วอย่างแน่นอน เพยีงแต่เขาจะต้องต่อเตมิเสรมิ

แต่งความคับแค้นใจด้วยการด่าว่าสาปแช่งลงไปด้วยอย่างแน่นอน และก็ 

ไม่แน่ว่าอาจจะเล่าเรื่องที่น่ารงัเกยีจเข้าไปอกีด้วย 

และเรื่องจริงก็เป็นเช่นนั้น ในขณะที่เฉินสวินคิดจะวิ่งตามฟังหุยไป 

ถงัไห่ปิงกด็งึเขาเอาไว้และร้องเสยีงดงัว่า “อย่าไปสนใจมนั ท�าไมนายถงึได้

หาผู้หญงิแบบนี้มาเป็นแฟน นายรู้ไหมว่าเธอเป็นใคร”

คนที่เปิดประตูให้พวกเขา เดก็ผู้หญงิที่สวมเสื้อไหมพรมรดัรูปชื่อว่า

อูถ๋งิถงิ เธอเหน็ท่าทางที่แปลกไปของถงัไห่ปิง จงึรบีถามวา่ “เธอเป็นใครกนั 

นายรู้จกัเธอมาก่อนหรอื”

ถงัไห่ปิงพดูด้วยความโมโหว่า “ยงัจ�าเรื่องที่ฉนัเคยเลา่ให้พวกเธอฟงั

ตอนมธัยมต้น ว่าเพื่อนของฉนัถูกแทงตายได้ไหม”

“จ�าได้ส ิใช่เพื่อนนายคนนั้นที่ว่าต้องเอาชวีติไปทิ้งเพราะหญงิเลวนั่น

ใช่ไหม” เดก็ผูช้ายอกีคนที่อยูข้่างๆ พดูแทรกขึ้น เขาชื่อว่าซนุเทา เดก็ผูห้ญงิ

10
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ที่อยู่ด้วยกนักบัเขาชื่อว่าหยางชงิ เป็นแฟนของเขา

“ไม่ผิด ผู้หญิงเลวคนนั้นก็คือฟังหุย” ถังไห่ปิงพูดพร้อมกับมอง 

เฉนิสวนิ

“นายพูดถงึใครกนัหา” เฉนิสวนิร้อนขึ้นมาทนัที

“กพ็ดูถงึมนัน่ะส ิมนักค็อืหญงิเลว มนัเอานายไปขาย แลว้นายยงัจะ

มานั่งนบัเงนิให้มนัอกีเหรอ” ถงัไห่ปิงเม้มปากอย่างแขง็กร้าว

“ไปให้พ้น เป็นไปไม่ได้” เฉนิสวนิพูดอย่างร้อนรน

“ดูนายตอนนี้ส ิโธ่ ฉนัจะไปหลอกนายท�าไมกนั เธอท�ายงัไง นายถงึ

ได้หลงเธอขนาดนี้ เธอคู่ควรกับนายตรงไหนกัน” พูดแล้วถังไห่ปิงก็ท�าท่า

ถุยน�้าลายอย่างเคยีดแค้น

“ฉนัว่าไห่ปิงไม่มทีางโกหกนายหรอก แฟนนายคนนั้นดจีรงิหรอืเปล่า” 

ซุนเทาพูดอย่างครุ่นคดิ

“ฟังหุยไม่ใช่คนแบบนั้น” เฉนิสวนิไม่มทีางเชื่อ ฟังหุยที่เขารู้จกั กบั

ผู้หญงิที่ท�าเรื่องเลวร้ายอย่างที่ถงัไห่ปิงพูด ช่างห่างไกลกนัเหลอืเกนิ

“นายไม่ลองถามเรื่องที่ผ่านมาของเธอดลู่ะ ว่าเคยมแีฟนมาก่อนหรอื

เปล่า อย่างน้อยกล็องคุยเรื่องที่เกดิขึ้นตอนมธัยมต้นของเธอ เรื่องที่มคีน

ถกูแทงตายที่หน้าประตโูรงเรยีนน่ะ ตอนนั้นดงัมากจะตาย ถ้าฉนัรูว่้าเธออยู่

เป่ยจง ฉนัต้องถามอย่างแน่นอน” อู๋ถงิถงิพูด

“ฉนั...” เฉนิสวนิพดูไม่ออก เขาไม่รูเ้ลยว่าฟังหยุเรยีนมธัยมต้นที่ไหน 

และทุกครั้งที่พูดถงึเรื่องนี้กม็กัจะถูกเธอบ่ายเบี่ยงอยู่เสมอ ตอนนั้นเขาเอง

กไ็ม่ได้สนใจ แต่ตอนนี้มาคดิดูแล้ว มนัน่าสงสยัอย่างมาก

“ฉนัว่าคงไม่มใีครบอกนายสนิะว่าเธอเรยีนมธัยมต้นที่ไหน” หยางชงิ

พูดความกลดักลุ้มที่อยู่ในใจของเขาออกมา

“เธอ...เธอเคยบอก” เฉนิสวนิรบีปฏเิสธ

“อย่ามาแกล้งหน่อยเลย นายมคีวามจ�าเป็นอะไรที่ต้องมาโกหกพวก

เรา อย่างไรเสยีเธอกไ็ม่ใช่แฟนของพวกเรา” ถงัไห่ปิงพูดพร้อมกบัโบกมอื
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อย่างร�าคาญ “ถ้านายรูส้กึว่าเธอด ีเยี่ยมยอด ถกูชะตา และไม่สนว่าเธอเป็น

คนแบบไหน ท�าเรื่องอะไรมาบ้าง นายกจ็ะรกัเธอตลอดไป อย่างนั้นนายก็

วิ่งตามไปเถอะ ฉนักข็ี้เกยีจจะยุง่แล้ว ถ้าต่อไปนายนอนเป็นศพอยูก่ลางถนน 

ถงึฉนัเดนิผ่านกจ็ะไม่หนัหน้ามองแม้แต่นดิเดยีว”

ในที่สุดเฉินสวินก็ไม่ได้วิ่งตามไป เขาทรุดนั่งลงบนโซฟา มองไป 

ข้างหน้าอย่างเหม่อลอย ไม่เปล่งเสยีงพูดใดๆ ออกมาอยู่นาน

วนันั้นไม่มใีครมกีะจติกะใจเล่นอะไรอกี เฉนิสวนินั่งสกัพกักบ็อกว่า

จะกลับแล้ว ก่อนเขาจะไป ถังไห่ปิงยังมองเขาอย่างไม่ไว้ใจ เฉินสวินพูด

เสยีงดงัอย่างร�าคาญว่า “มองอะไรนกัหนา ฉนัจะกลบับ้าน ไม่ได้ไปหาเธอ”

“อย่าเหน็กงจกัรเป็นดอกบวัล่ะ” ถงัไห่ปิงพูดเสยีงดงักลบัไป

“พอเถอะๆ พวกนายพดูให้มนัน้อยๆ หน่อย เฉนิสวนิ นายกลบับ้าน

กไ็ปคดิดใูห้ดีๆ ” เหน็เพื่อนทั้งสองจะทะเลาะกนัขึ้นมาอกี ซุนเทาจงึรบีเข้ามา

ไกล่เกลี่ย

“ไปละ” เฉนิสวนิสวมเสื้อคลุมอย่างไม่สนใจ จากนั้นกเ็ปิดประตูเดนิ

ออกไป

“โธ่เว้ย” ถงัไห่ปิงจุดบุหรี่พลางสบถด่า “พวกเธอดูส ิตั้งแต่เดก็จนโต 

ฉันใจร้อนกับเฉินสวินไม่เกินห้าครั้ง แต่วันนี้สองครั้งเข้าไปแล้ว เธอว่า 

ฟังหุยจะเป็นคนดไีด้เหรอ ปีนั้นที่เกดิเรื่องฉนัรู้สกึว่าเธอคอืตวัปัญหา แล้ว

ตอนนี้เฉินสวินกับหลี่เฮ่อเหมือนกันไม่มีผิด อย่างกับคนที่บ้าไปแล้ว ฉัน

มองไม่ออกเลยว่าฟังหุยมอีะไรดตีรงไหน”

“นี่เรยีกว่าต่างคนต่างชอบ ฉนัรูส้กึว่าวนันี้เฉนิสวนิจะต้องไปหาผูห้ญงิ

คนนั้นอย่างแน่นอน” หยางชงิพูดในขณะที่นั่งอยู่ข้างๆ เขา

“ถ้าเขายงัยนืกรานจรงิๆ ฉนักจ็ะไม่เลกิรา และฟังหุยกไ็ม่ต้องมาคดิ

เลยว่าจะพูดกบัฉนัดีๆ  ได้ ฉนัเจอเธอเมื่อไหร่กจ็ะด่าเธอเมื่อนั้น นายอย่า

ไปเหน็ว่าเธอเป็นคน เธอกไ็ม่ต่างจากไป๋เฟิง นี่มนัเกี่ยวกบัชวีติคนเชยีวนะ”

“นายโรคจติรเึปล่า อย่าพล่ามไม่เข้าท่า ฉนัจะบอกนายให้ อย่าได้วน
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มาพูดเรื่องไป๋เฟิงอะไรนี่ นายคิดว่าตัวเองเป็นทูตแห่งความรักหรือไง ท�า

แปลงร่างเป็นผูผ้ดงุความเป็นธรรม นายดตูวัเองเสยีก่อน” อูถ๋งิถงิโมโห ยนื

ชี้หน้าพูดใส่ถงัไห่ปิง

“หยุดๆๆ วนันี้เป็นอะไรกนัไปหมด เถยีงกนัอยู่ได้” 

ยงัไม่ทนัที่ถงัไห่ปิงจะอ้าปาก ซุนเทากด็งึอู๋ถงิถงิออกมา

“ทั้งหมดกเ็ป็นเพราะนงัจอมแสบฟังหยุ” ถงัไห่ปิงโยนก้นบหุรี่ทิ้ง แล้ว

พาลใส่คนอื่นอย่างโมโห

ไม่ต่างจากที่หยางชงิพูด วนันั้นเฉนิสวนิไปหาฟังหุย
หลังจากที่เขากลับถึงบ้าน ไม่ว่าจะท�าอะไร จิตใจก็ว้าวุ่นไปหมด 

เอาแต่คดิถงึแต่เรื่องของฟังหุย เขาดดีกตีาร์ร้องเพลง “ผ้าแดงผนืหนึ่ง” ที่

เพิ่งไปเรยีนมา และหวัสมองกค็ดิวนไปเวยีนมาตามเนื้อเพลง

วนันั้นเธอใช้ผ้าแดงผนืหนึ่ง

ปิดตาสองข้างของฉนั และปิดบงัท้องฟ้า

เธอถามว่าฉนัมองเหน็อะไร

ฉนับอกว่าฉนัมองเหน็ความสุข

ความรู้สกึนี้ทำาให้ฉนัสบายใจจรงิๆ

มนัทำาให้ฉนัลมืสิ้นว่าฉนัไม่มทีี่ให้อาศยั

เธอถามฉนัว่าต้องการไปทางไหน

ฉนับอกว่าต้องการไปทางเดยีวกบัเธอ

มองไม่เหน็เธอกเ็ท่ากบัมองไม่เหน็ทาง

มอืของฉนัถูกเธอกุมเอาไว้

เธอถามว่าฉนักำาลงัคดิอะไรอยู่

ฉนับอกว่าฉนัอยากให้เธอเป็นผู้นำาทาง

ฉนัรู้สกึว่าเธอไม่ใช่เหลก็กล้า
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ทว่าแขง็แกร่งและเดด็เดี่ยวเหมอืนเหลก็กล้าอย่างนั้น

ฉนัรู้สกึว่าในตวัเธอมเีลอืดสูบฉดี

เพราะมอืของเธอมนัช่างอบอุ่น

ฉนัรู้สกึว่าที่นี่ไม่ใช่ทุ่งร้าง

แต่กลบัมองไม่เหน็ว่าพื้นดนิตรงนี้มนัแตกระแหง

ฉนัรู้สกึว่าฉนัอยากดื่มนำ้าสกัหน่อย

แต่เธอนำาปากของเธอมาประกบปากของฉนัเอาไว้

ฉนัไม่สามารถไปที่ไหนได้ และกไ็ม่สามารถร้องไห้ได้

เพราะร่างกายของฉนัมนัหมดเรี่ยวหมดแรง

ฉนัต้องการอยู่กบัเธอแบบนี้ตลอดไป

เพราะฉนัรู้ถงึความเจบ็ปวดของเธอดทีี่สุด

เฉนิสวนิรูส้กึว่าฟังหยุกเ็หมอืนกบัปิดตาเขาเอาไว้ เขารู้สกึถงึความสขุ

เป็นแน่แท้ แต่กร็ูส้กึถงึความมวัหมองเลอืนรางด้วยเช่นกนั เขาไมรู่ว้า่เบื้อง-

หลังของความสุขเช่นนี้คืออะไรกัน สิ่งนี้ท�าให้เขาไม่สบายใจเป็นอย่างมาก 

แต่เขาก็ไม่สามารถบ่นว่าอะไรใครได้ เพราะเขายอมที่จะตกอยู่ในสภาพนี้

ด้วยความสมัครใจเอง อีกทั้งสิ่งที่ฟังหุยดึงดูดเขาในตอนแรกเริ่มที่สุด ก็

ด้วยบุคลกิที่ลกึลบัแบบนี้

มองปิ๊กกีตาร์สีแดงที่อยู่ในมือ เฉินสวินก็นั่งไม่อยู่อีกต่อไป เขาจะ

ต้องไปพบฟังหุยให้ได้ หลังจากที่คิดอยู่นาน ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจ เขา

ต้องการแกะผ้าที่ปิดตาออก เพราะไม่ว่าหลงัจากนี้จะมองเหน็อะไร เจบ็ปวด

กต็าม หรอืเสยีใจกต็าม เขากไ็ม่คดิที่จะหลกีหนี

ตอนที่เฉนิสวนิไปถงึบ้านฟังหยุ ท้องฟ้ากม็ดืแล้ว นั่นเป็นตกึธรรมดาๆ 

สีของก�าแพงด้านนอกลอกหลุดออกไปแล้วครึ่งหนึ่ง รอยแตกร้าวบนผนัง

ยงัมร่ีองรอยของน�้าสดี�าๆ ที่ไหลออกมา เฉนิสวนิใช้โทรศพัท์สาธารณะที่อยู่
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ใต้ตึกโทร. ไปที่บ้านเธอ ฟังหุยเป็นคนรับ เฉินสวินบอกให้เธอลงมา เธอ

ลงัเลอยู่ครู่หนึ่งกต็อบตกลง คุยกนัไม่ถงึหนึ่งนาท ีเงนิหมดไปสองเหมา 

ฟังหุยลงมา มองไปรอบๆ แล้วพูดว่า 

“นายมาคนเดยีวเหรอ ถงัไห่ปิงล่ะ”

“ท�าไม เธอคดิว่าพวกเราจะมาถามหาความผดิเธอหรอืไง” เฉนิสวนิ

ถาม

“ไม่ใช่อย่างนั้น...” ฟังหุยก้มหน้า

“หรอืว่าเธอมคีวามผดิจรงิๆ” เฉนิสวนิจ้องหน้าเธอ

ฟังหุยเงยหน้าขึ้นอย่างแรง และจากความรู้สึกที่ตกใจก็เปลี่ยนเป็น

ผดิหวงั จนกระทั่งสุดท้ายกไ็ม่แสดงความรู้สกึใดๆ ออกมา เธอพูดอย่าง

เยน็ชาว่า “อ้อ ถ้านายว่ามกีม็”ี

เฉินสวินรู้สึกอึดอัด ฟังหุยไม่ได้พูดกับเขาแบบนี้มานานมากแล้ว 

เหมอืนกบัทั้งสองกลบัไปที่เดมิที่ต่างคนต่างอยู่ ตอนที่ยงัไม่ได้คบกนั สิ่งนี้

ท�าให้เขารบัไม่ได้

“ถ้าอย่างนั้นเกดิอะไรขึ้นกนัแน่ ท�าไมเธอถงึไม่บอกฉนัล่ะ” เฉนิสวนิ

พูดเสยีงดงัอย่างโมโห

“บอกนาย...แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะกลายเป็นแบบนี้เหรอ...” ฟังหุยแสดง

อาการเยน็ชา แต่แฝงไปด้วยความเสยีใจ

“เธอไม่เชื่อใจฉันเลยเหรอ หรือว่าจะเหมือนกับที่ถังไห่ปิงพูดจริงๆ 

ฉนัคดิกบัเธอยงัไง เธอไม่เข้าใจเลยหรอืไง ฉนัเคยปิดบงัอะไรเธอบ้าง แต่

เธอล่ะ พูดตามตรง ตอนนี้ฉนัรู้แล้วว่าบนโลกนี้มเีธอคนเดยีวเท่านั้นที่เป็น

แบบนี้” เฉนิสวนิพูดอย่างใช้อารมณ์

“ที่แท้ ฉนัในสายตาของนายกค็อืแบบนี้...ได้...ฉนัเข้าใจแล้ว” ฟังหุย

พูดพลางพยักหน้า “ถ้าฉันคนเดียวที่เป็นแบบนี้ แล้วนายมาชอบท�าไมล่ะ 

ความชอบของนายมันคืออะไร คนบนโลกมีตั้งมากมาย แล้วนายจะมาหา

ฉนัท�าไมอกี เฉนิสวนิ นายเคยเชื่อใจฉนับ้างไหม”
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ฟังหุยน�้าตาคลอเบ้า ส่วนเฉนิสวนิกย็นืทึ่มอยู่ตรงนั้น เขาไม่เคยเหน็

ฟังหุยเป็นแบบนี้มาก่อน และก็ไม่เคยฟังค�าพูดที่ดุเด็ดเผ็ดร้อนแบบนี้จาก

เธอมาก่อนด้วย จงึไม่รู้ว่าจะท�ายงัไงด ี

“เดมิทฉีนัคดิจะมาพดูกบันายดีๆ  เล่าเรื่องแต่ก่อนให้นายฟงัทั้งหมด 

แต่ว่าตอนนี้ไม่จ�าเป็นแล้ว ฉนัคนนี้ ส�าหรบันายแล้วกแ็ค่...”

ฟังหยุไม่พดูต่อ น�้าตาร่วงเผาะ ไหลรนิดจุไข่มกุอย่างนั้น เธอหมนุตวั

ก�าลงัจะวิ่งเข้าไปในตกึ ในขณะนั้นเธอรู้สกึท้อใจเหลอืเกนิ

แต่ว่าเฉนิสวนิดงึเธอเอาไว้ จบัมอืของเธอเอาไว้แน่นจากด้านหลงั

เป็นมอื ไม่ใช่แขนเสื้อ ไม่ใช่แขน แต่เป็นมอื

นี่เป็นการจูงมือครั้งแรกของพวกเขา อาจพูดได้ว่าการจูงมือท�าให้

ใจเยน็ลง แต่การสมัผสัเช่นนี้ที่ไม่เหมอืนเมื่อก่อน ท�าให้บงัเกดิบรรยากาศ

ที่เก้อเขินพูดไม่ถูก ในความไม่เจตนาท�าให้ความตึงเครียดเย็นชาเมื่อกี้ได้

คลายลง 

“นาย...ท�าอะไรน่ะ” ฟังหุยหน้าแดง พูดพลางดงึมอืออก

“ฟังหุย เธอฟังนะ วนันี้ฉนัมาเพื่อบอกเธอ ไม่ว่าแต่ก่อนเธอจะเป็น

ยังไง หรือว่าเธอจะวางเพลิงฆ่าคนมาแล้ว ฉันก็ยังจะชอบเธอเหมือนเดิม” 

เฉนิสวนิมองเธอ และพูดอย่างจรงิจงั

ฟังหุยตวัสั่นน้อยๆ แล้วเธอกร็้องไห้ออกมา แต่ไม่ดงึมอืออกอกี

“แต่เธออย่าโกหกฉันนะ และก็อย่าปิดบังฉันด้วย ฉัน...ชอบเธอ

จรงิๆ” ขอบตาของเฉนิสวนิกแ็ดงเหมอืนกนั

ฟังหุยพยกัหน้า พูดอย่างสะอกึสะอื้นว่า “ฉนัจะเล่าให้นายฟัง...ฉนั

จะบอกนายทั้งหมด...นายรู้ไหม ที่จรงิฉนักลวัมาก กลวัว่านายจะไม่สนใจ

ฉนัอกีกเ็พราะเรื่องนี้ เมื่อกี้ฉนั...เสยีใจมากเลยละ...”

วนันั้นฟังหยุเล่าเรื่องนั้นให้เฉนิสวนิฟังทั้งหมด และเฉนิสวนิกก็มุมอื

ของเธออยูต่ลอดเวลา สบินิ้วของทั้งสองคนสอดประสานกนั และกไ็ม่มใีคร

ยอมปล่อยมอืเช่นกนั



บ ท ที ่สี่
ทำงเดิน

ฟังหุยกล่ำวว่ำ 
“วันนั้นฉันฝันไป ฝันเห็นพวกเรำยังเรียนอยู่มัธยมปลำย ตอนช่วงพลบค�่ำ
จะได้เห็นท้องฟ้ำเป็นสีเหลืองเข้ม ทุกคนก�ำลังวิ่งกันอยู่ในสนำมตำมกันไป

ทีละคนๆ ตอนนั้นฉันเหมือนกับวิ่งตรงไปเรื่อยๆ...”



เมื่ออยู่กับฟังหุยนานเข้า ก็ค้นพบอย่างง่ายดายว่าเธอแอบซ่อน
ความงุ่มง่ามและความใสซื่อภายใต้ความเยน็ชาและอ้างว้างโดดเดี่ยว

วันนั้นเธอเล่าเรื่องที่เธอจับมือกับเฉินสวินเป็นครั้งแรกให้ผมฟัง 

เหมอืนกบักลวัว่าผมจะไม่เข้าใจอย่างนั้น เธอดงึมอืของผมไป และวางมอื

ของเธอไว้ในฝ่ามอืผม สบินิ้วสอดประสานอยู่ด้วยกนั และพูดว่า “นี่ แบบ

นี้ละ”

ตอนที่ก�าลงัสาธติ ใบหน้าของฟังหุยใสซื่อบรสิุทธิ์ ไม่มลีบัลมคมใน

และความขวยอายเลยแม้แต่น้อย เหมือนเด็กน้อยที่ก�าลังท�าการแสดงให้

ผูใ้หญ่ดอูย่างด้วยท่าทางที่จรงิจงัมากอย่างนั้น แต่ตอนที่กมุมอืของเธอ ผม

กลบัออกแรงบบีเบาๆ อย่างไม่รู้ตวั ความอบอุ่นจากฝ่ามอืที่ไหลผ่านเข้ามา 

ท�าให้ผมพร�่าเพ้อในความรกัเป็นอย่างมาก ผู้หญงิที่นุ่มนวลเช่นนี้ ผมอยาก

จะจบัเอาไว้ไม่ปล่อยอยู่อย่างนี้จรงิๆ 

แต่ ณ ขณะนั้นเอง จู่ๆ ประตูห้องของผมกถ็ูกผลกัเข้ามา Aiba จูง

ผู้หญงิคนหนึ่งถลนัเข้ามาอย่างแรง เดนิเข้ามาพลางตะโกนว่า “จางหนาน! 

1
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เหน็ฟังหุยไหม ฉนัไม่มกีุญแจน่ะ”

แล้วขณะนั้นเธอก็มองเห็นพวกเรา รวมถึงเห็นสองมือของเราที่ยัง 

ไม่ปล่อยออกด้วย เธอค้างไปสองวนิาท ีจากนั้นกร็บีหมุนตวักลบัทนัทแีล้ว

พูดว่า “ขอโทษ” (พูดเป็นภาษาญี่ปุ่น) ผู้หญงิที่อยู่ข้างหลงัเธอโค้งค�านบัให้

พวกเราอย่างแรงด้วยใบหน้าที่เตม็ไปด้วยความรู้สกึผดิ

ฟังหยุรบีดงึมอืออก เธอหน้าแดงมากและหดตวัอยูบ่นเก้าอี้นั่น ฝ่ามอื

ที่เยน็เยอืกในฉบัพลนั ท�าให้ใจของผมเหมอืนขาดอะไรไป ผมหนัตวัตะโกน

ไปที่ Aiba ว่า “นี่! เธอหยุดพูดภาษาต่างชาตไิด้แล้ว”

“กด็ูนายท�าส ิฟังหุย อยู่ๆ เธอมาหาเขาท�าไม” Aiba พูดพร้อมกบั

ค้อนใส่ผม

“ไม่ใช่...ฉัน...พวกเราไม่มีอะไร ฉันก็แค่มาคุยเล่นกับจางหนาน

เท่านั้น” ฟังหุยรบีพูดแสดงความบรสิุทธิ์ใจ

ผมรู้สกึเสยีใจขึ้นมาอกีครั้ง รู้สกึทนัทวี่าคดิไปเองอยู่ฝ่ายเดยีว และ

คดิว่าตวัเองไม่ควรเลย กเ็ลยลุกขึ้น แล้วตดัเค้กก้อนหนึ่งยื่นส่งให้ Aiba 

พดูว่า “ท่านปูว่นันี้เป็นวนัเกดิผม ขอให้เกยีรตท่ิาน เอ่อ ท่านยงัไม่ได้แนะน�า

เลย ว่าแม่นางท่านนี้เป็นใครกนั”

Aiba รบัเค้กมาอย่างยนิด ีแล้วส่งให้ผู้หญงิที่อยู่ด้านหลงั ใช้ภาษา

ญี่ปุน่พดูอะไรสองสามประโยค แล้วหนัหน้ามายิ้มให้ผมและพดูว่า “สขุสนัต์

วนัเกดินะ เธอคอืเหอจื่อ เดก็ของฉนัเอง”

“อ้อ” ผมมองเหอจื่ออย่างเข้าใจในทนัท ีเหอจื่อพยกัหน้าให้ผมอย่าง

เป็นมติร

Aiba พดูอะไรกบัเธออกีนดิหน่อย เธอยิ้มๆ จากนั้นกโ็ค้งให้ผมและ

พูดว่า “ฝากเนื้อฝากตวัด้วยค่ะ” (พูดเป็นภาษาญี่ปุ่น)

ผมรบีโบกมอืแล้วพูดว่า “ไม่ต้องๆๆ ฉนัรบัไม่ได้หรอกแบบนี้”

Aiba หวัเราะฮ่าๆ แล้วพูดว่า “คนเขาออกจะมมีารยาท นายนี่มนั

ไม่มวีฒันธรรมเอาเสยีเลยนะจางหนาน”
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“โธ่ วฒันธรรมของพวกเขากเ็อาไปจากพวกเรานั่นแหละ” ผมท�าตาโต 

ในขณะที่พดู จากนั้นกย็ิ้มจนตาหย ีพลางโค้งให้เหอจื่อแล้วพดูว่า “ชาวญี่ปุน่

อย่างพวกเธอยิ่งใหญ่แบบนี้ได้นบัว่าไม่ใช่ธรรมดา แต่งกบัหนุม่ญี่ปุน่ สูแ้ต่ง

กบัหญงิจนีไม่ได้ ถ้ามอีย่าง Aiba อกีหลายๆ คน พวกเธอกค็งจะสูญพนัธุ์

ในไม่ช้า นบัถอืๆ”

เหอจื่อฟังภาษาจนีไม่ออก ยงัคงยิ้มและพยกัหน้าอยู่อย่างนั้น จาก

นั้นกห็นัไปถาม Aiba, Aiba ตผีมอย่างแรงแล้วพูดว่า “ได้ ไอ้หลานชาย 

เราไม่อยากมปีัญหากบัคนงี่เง่า ขอหลบไปเสยีดกีว่า ฟังหุยเอากุญแจมาให้

ฉนั พวกเราไม่อยู่รบกวนพวกเธอที่นี่แล้ว มเิช่นนั้น ไม่แน่ว่าบางคนอาจจะ

ต่อว่าอะไรออกมาอกีกไ็ด้”

ฟังหุยรบีลุกขึ้นแล้วพูดว่า “ไม่ใช่อย่างนั้น เธออย่าพูดส่งเดชส ิฉนัก็

จะกลบัไปกบัพวกเธอด้วยเหมอืนกนั”

ผมอึ้งไป ออกจะรู้สกึตั้งตวัไม่ทนั

เธอเดินผ่านข้างกายผม มองผมทีหนึ่ง แล้วพูดเบาๆ ว่า “คืนนี้...

ขอบคุณนะ”

ทั้งสามเดนิออกจากห้องผมไปทลีะคน แล้วประตหู้องกปิ็ดตามไปดงั 

ปัง! ผมถงึได้สตกิลบัคนืมา จากนั้นกก้็มหน้ามองเค้ก ขวดไวน์ ก้านเชอร์ร ี

และน�้าที่กระฉอกอยู่บนโต๊ะ ผมมคีวามรู้สกึเหมอืนอยู่อกีโลกหนึ่ง และจู่ๆ 

ไม่รูว่้าท�าไม ผมนกึถงึเรื่องซนิเดอเรลลาขึ้นมา พอเสยีงนาฬิกาตเีวลาเที่ยงคนื

ตรง ตอนที่รถม้า ชุดราตรี และเจ้าชายหายไป เธอก็คงจะรู้สึกสูญเสีย 

เช่นเดยีวกบัผมในตอนนี้

หลงัจากนั้นชวีติของพวกเรากด็ูเหมอืนจะกลบัมาเป็นเหมอืนเดมิ
อีกครั้ง อ่านหนังสือ รับจ้างท�างาน ท�ากับข้าว นอน ซ�้าเดิมไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลง เพยีงแต่ผมกบัฟังหุยสนทิกนัขึ้นกว่าแต่ก่อน บางทเีจอกนัที่

บนัได กจ็ะคุยเรื่องอากาศบ้าง การบ้านบ้าง ถ้ามอืของเธอหิ้วของอะไรอยู่ 
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กไ็ม่รงัเกยีจที่จะให้ผมช่วยเธอหิ้วขึ้นไปให้อกี ถ้าถูก Aiba เหน็เข้า เธอก็

จะท�าเป็นขยบิตาแบบที่แฝงความหมายมาให้ผม ผมกข็ยบิตากลบัไปให้เธอ

เช่นกนั แต่ในใจกลบัรู้สกึเศร้าหมอง ผมคดิว่าในสายตาของฟังหุย เธอคง

เหน็ผมกลายเป็นคนไร้เพศที่ปลอดภยัสมัผสัได้ไปแล้ว

เรื่องของเธอกบัเฉนิสวนิ เธอไม่ได้เอ่ยอะไรกบัผมอกี ผมเองกไ็ม่ได้

ถาม ผมรู้ว่าฟังหุยในคืนนั้นเป็นผลิตผลจากอารมณ์อันชั่ววูบเท่านั้น ก็

เหมอืนซูเปอร์ไซย่าในเรื่องดราก้อนบอล เมื่อไม่ถงึเวลาพเิศษ ซุน โกคู ก็

เป็นแค่ ซุน โกคู เท่านั้น ไม่บังเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานไปได้ แต่ 

ฟังหุยจะแปลงร่างอีกเมื่อไหร่ ผมเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ และก็ไม่

สามารถคาดคะเนได้เช่นกนั

ครั้นแล้วผมก็คิดไม่ถึงว่าผ่านไปเพียงไม่นาน ฟังหุยก็แปลงร่างอีก

ครั้ง

สาเหตุกค็อืห้องฟังหุยกบั Aiba ถูกขโมยขึ้น
นกัเรยีนต่างชาตทิี่ถกูขโมยขึ้นกบัคนในท้องถิ่นที่ถูกขโมยขึ้นนั้นแตก

ต่างกนั ถ้าคนในท้องที่นั้นถกูขโมยขึ้น ทรพัย์สนิกแ็ค่เสยีหายไปจ�านวนหนึ่ง

เท่านั้น ไม่ได้มผีลกระทบต่อการด�ารงชวีติ แต่ส�าหรบันกัเรยีนต่างชาตทิี่ตวั

เขาเองไม่ได้มทีรพัย์สมบตัอิะไรมากมายแล้ว ไม่ว่าของอะไรกจ็ะหายไม่ได้ 

ตอนที่ผมเพิ่งมากเ็คยท�ากระเป๋าหาย ไม่ว่าจะเป็นตั๋วรถ บตัร เงนิสด หนงัสอื

ที่ต้องใช้เรยีน บตัรโทรศพัท์ ของทั้งหมดที่อยู่ในนั้นหายไปหมด นั่นแทบ

จะท�าให้ผมอดอาหารถึงหนึ่งอาทิตย์ สิ้นหวังจนแทบอยากจะกลับประเทศ

ใจจะขาด แต่ของพวกฟังหุยถูกขโมยจนเกลี้ยง นี่เรยีกได้ว่าเหมอืนกบัถูก

น�้าท่วมเลยทเีดยีว

อย่าเหน็ว่าปรกต ิAiba เป็นคนไม่อนิงัขงัขอบ ไม่ว่าเรื่องอะไรกม็อง

แบบเปิดกว้าง ครั้งนี้ท�าให้เธอถึงกับเงิบไปเลย เท่าที่รู้จักก็มองออกได้ว่า

ฐานะทางครอบครวัของ Aiba ไม่ได้ร�่ารวยอย่างแนน่อน เธออยูด่ว้ยกนักบั
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ฟังหุย กเ็พราะเหอจื่อมญีาตอิยู่ที่ออสเตรเลยี จงึมาอยู่กบัเธอด้วยไม่ได้ก็

เท่านั้น จะมากจะน้อยก็ยังมีฟังหุยที่แบ่งเบาภาระค่าเช่าห้องมากหน่อยได้ 

แต่หลังจากถูกขโมยขึ้นแล้ว พวกเธอทั้งสองคนไม่มีของที่มีค่าอะไรเหลือ

เลย ทแีรกกว่็าจะไปแจ้งต�ารวจ แต่ฟังหยุขวางเอาไว้ ให้ตายอย่างไรกไ็ม่แจ้ง 

เพราะของที่หายไปของเธอก็คือนิตยสารจีนแค่ไม่กี่เล่ม ของแบบนี้ส�าหรับ

หวัขโมยแล้วกค็อืขยะดีๆ  นี่เอง ไม่มปีระโยชน์แม้แต่นดิเดยีว แต่คนที่ขโมย

กย็งัจะขโมยไป ฟังหุยบอกว่าจะต้องเป็นคนจนีที่ขโมยแน่ๆ 

ส�าหรบัเพื่อนร่วมชาตแิล้ว พวกเราแค้นไปกไ็ม่มปีระโยชน์

ที่จรงินี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าของนกัเรยีนต่างชาตชิาวจนีโดยเฉพาะ คน

ที่เคยออกนอกประเทศล้วนมคีวามรู้สกึเช่นนี้ อยู่ต่างประเทศ คนร่วมชาติ

เดียวกันที่จรงิควรจะสามัคคีกนัเอาไว้ให้มาก ไม่ว่าจะรับจ้างท�างานหรอืไป

เรยีนกค็วรจะช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ต่างฝ่ายต่างดูแลกนั แต่คนจนีกลบั

ไม่ใช่อย่างนั้น อยูด้่วยกนัอย่างไม่สนใจไยดกีว่็าพอแล้ว แต่ดนัไปหลอกลวง

เพื่อนร่วมชาต ิกเ็หน็บ่อยเสยีจนไม่รู้สกึแปลกอะไร

บางทอีาจเพราะสภาพบ้านเมอืงที่พเิศษ การเตบิโตที่พเิศษ ถงึได้ผลกั

ดนัให้เกดิปรากฏการณ์ที่พเิศษเช่นนี้ ในฐานะที่เป็นบุคคลหนึ่งในนั้น มนัก็

ยากมากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร และพวกเราที่มาที่นี่ ก็หวังแค่ว่าหลังจาก

กลบัไป รุ่นหลงัๆ ต่อไปจะเกดิการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกๆ ของเราเมื่อกลบั

มาที่นี่อกีครั้ง พอที่จะสามารถเผชญิหน้ากบัอกีชนชาตหินึ่งได้อย่างเท่าเทยีม

และไร้ความกงัวล พูดออกมาได้อย่างภาคภูมใิจว่าตวัเองเป็นคนจนี

หลังจากตกอยู่ในสภาพจนปัญญา Aiba ก็ไปพักอยู่กับเหอจื่อ 

ชั่วคราว คนดูแลบ้านที่นั่นต้องการเงินจ�านวนหนึ่ง ผมจึงเจียดไปให้เธอ 

นิดหน่อย ฟังหุยก็พักอยู่ในห้องนั้นต่อไป ปรกติในสายตาของนักเรียน 

ต่างชาติ เธอดูเป็นคนฟุ่มเฟือย แต่หลังจากที่เธอใช้เงินที่เหลือซื้อของใช้ 

ที่จ�าเป็นมาแล้ว คุณภาพชีวิตก็ตกลงทันทีอย่างที่ไม่มีใครคาดถึง ทุกวัน 

กนิข้าวเพยีงมื้อเดยีว น�้า ไฟ แก๊ส กพ็ยายามไม่ใช้ ตอนเยน็ท�างานสองแห่ง 
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ตอนตสีองยงัต้องเดนิกลบับ้าน 

สภาพแบบนี้ท�าให้ผมทนดูต่อไปไม่ได้จริงๆ วันหนึ่งผมเจอเธอที่ใต้

ตกึ เธอเพิ่งซื้อกบัข้าวที่ตลาดกลบัมา เพื่อที่จะซื้อไดถู้กหนอ่ย เธอยอมที่จะ

เดนิไปไกลถงึสองกโิลเพื่อไปซื้อกะหล�่าปลหีวัใหญ่ที่น�้าหนกัค่อนข้างมาก ผม

รบีรบักระเป๋าหนงัสอืของเธอมาถอืไว้ เธอเหนื่อยจนไม่พดูอย่างเกรงใจอะไร

อีก ยอมให้ผมถือถุงทั้งหมดไป ผมมองเห็นบ่าของเธอถูกกดจนเป็นรอย

แดงทั้งสองข้าง จงึพดูอย่างสงสารว่า “ท�าไมต้องล�าบากมากขนาดนี้ โทร. ไป

บอกความจรงิกบัที่บ้านเถอะ ให้พวกเขาส่งเงนิมาบ้าง ขนืเป็นแบบนี้ต่อไป 

ฉนัว่าเธอจะฝืนเอาไว้ไม่อยู ่ถ้าเธอป่วยขึ้นมา ค่าใช้จ่ายจะยิ่งมากเข้าไปใหญ่”

เธอส่ายหน้าแล้วพูดว่า “ให้พวกเขารู้ไม่ได้ ไม่อย่างนั้นฉนักไ็ม่มทีาง

อยู่ที่นี่ต่อไปได้ พวกเขาจะต้องให้ฉนักลบัประเทศอย่างแน่นอน”

ผมถอนหายใจ ชั่วขณะนั้นผมโมโหมาก ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกัน

แน่ อะไรที่ท�าให้เธอถงึกบัไม่อยากกลบัไปแบบนี้ แม้ว่าจะต้องล�าบากขนาด

นี้ กย็งัไม่คดิอยากจะเหยยีบกลบัไปบ้านเกดิเมอืงนอนอกี ผมเคยีดแค้นอยู่

ในใจลกึๆ ถงึคนที่ท�าให้เธอต้องมาระเหเร่ร่อนอยู่ที่นี่ กเ็พราะไม่ว่าเป็นใคร

ที่เหน็เธอเป็นแบบนี้กไ็ม่มทีางที่จะใจด�าได้

เธอเดินถึงหน้าประตู เมื่อก�าลังจะรับถุงไปจากผมและพูดขอบคุณ 

แต่กลบัถกูผมดงึเอาไว้ ผมพดูกบัเธออย่างเดด็ขาดมากวา่ “เยน็นี้ไปกนิข้าว

ที่ห้องฉัน...ไม่ ก่อนที่เธอจะแก้ไขปัญหาได้หมด ให้ไปกินด้วยกันกับฉัน  

ไม่ว่าจะอาบน�้าหรือท�าอะไรก็ให้ใช้ที่ห้องฉัน งานที่ร้านอาหารตอนเช้ามืดก็ 

ไม่ต้องไปท�าแล้ว ไม่ใช่ว่าใกล้สอบแล้วหรือ กลับมาตอนกลางคืนก็ให้เธอ

อ่านหนงัสอือย่างเตม็ที่ ฉนัยงัมเีงนิอยู่นดิหน่อย เราสองคนใช้แบบถูๆ  ไถๆ 

ไปก่อน ไม่มปีัญหา”

ฟังหยุมองผมอย่างประหลาดใจ ในแววตาของเธอไม่เหมอืนแต่ก่อน 

แววตานี้มนัท�าให้ผมอ่อนปวกเปียกไปทั้งตวั ผมดใีจมาก เพราะเธอไม่เคย

มองผมแบบนี้มาก่อน แต่ครั้งนี้ผมกล้าพดูได้เตม็ปากเตม็ค�าเลยว่าในดวงตา
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ของเธอมแีต่ผมเพยีงคนเดยีว 

“ไม่...ไม่ต้องหรอก” ฟังหุยก้มหน้าพูด “ฉนัยงัพอไหว”

“หยดุพดูไร้สาระได้แล้ว ฉนัรูเ้บอร์บ้านของเธอนะ ถ้าเธอไม่เหน็ด้วย 

ฉนักจ็ะโทร. ไปที่บ้านเธอเอง บอกพวกเขาว่าตอนนี้เธอเป็นยงัไง” ผมพูดขู่

เธอ

ฟังหุยกดัรมิฝีปาก แล้วในที่สุดกพ็ยกัหน้า

ต่อมาพวกเรากใ็ช้ชวีติอยูด้่วยกนัช่วงหนึ่ง มาคดิๆ ด ูตอนนั้นมนั
ช่างล�าบากจริงๆ เลย ตัวผมไม่ได้มีเงินเลยด้วยซ�้า ฟังหุยไม่ไปท�างาน ก็

เท่ากับผมต้องไปท�างานแทนเพื่อให้ได้เงินพออยู่ส�าหรับสองคน บางครั้ง 

หลังจากกลับถึงบ้าน พออาบน�้าเสร็จหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตายอย่างนั้น 

แต่ผมกลับมีความสุขมาก จนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ไม่เคยได้มีความสุขอย่าง

นั้นอกี 

ผูช้ายที่ได้อยู่ด้วยกนักบัผูห้ญงิที่ชอบ ไม่ว่าจะยากล�าบากมากสกัแค่

ไหนกส็ามารถผ่านมนัไปได้ และนี่เป็นบทสรปุของช่วงระยะเวลานั้นของผม

และก็คือในช่วงเวลานั้นเช่นกัน ที่ผมได้ฟังเรื่องราวมากมายของ 

ฟังหุยกบัเฉนิสวนิต่อไป



ในปี 1999 ไม่ว่าจะพูดในเชิงไหนก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่ส�าคัญใน
ประวตัศิาสตร์

เพียงแต่เมื่อพูดถึงชีวิตในช่วงนั้นแล้ว พวกเขาก็เพียงแค่ผ่านไปอีก

หนึ่งปีการศกึษาเท่านั้น และกไ็ม่ได้มอีะไรแตกต่างจากที่แล้วมา 

ฟังหุยกับเฉินสวินเคยชินกับการแอบส่งสายตาให้กันในที่สาธารณะ

แล้ว ดภูายนอกเหมอืนเรยีบเฉยกว่าใครๆ แต่ภายในของแต่ละคนกลบัรูส้กึ

หวานชื่นอบอุ่นหัวใจ หลินเจียโม่พูดอย่างไม่เกรงใจแม้แต่น้อยว่าพวกเขา

ลวนลามกนัอย่างโจ่งแจ้งท่ามกลางสาธารณะที่มผีู้คนมากมาย ด้วยเหตุผล

นี้ เธอหลอกให้เลี้ยงทั้งกนิทั้งดื่มไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง แต่เฉนิสวนิเคยพูด

ว่าบอกทุกคนไปกไ็ม่เหน็จะเป็นอะไร แต่ฟังหุยไม่กล้า การอบรมสั่งสอนใน

ตอนนั้น ท�าให้เธอรู้สกึอยู่เสมอว่าเรื่องนี้ถ้าจะพูดกนัจรงิๆ แล้วกไ็ม่ค่อยดี

เท่าไรนกั และเธอไม่อยากท�าตวัแปลกแตกต่างไปจากเพื่อนๆ ด้วย ถ้าจะ

ให้ว่ากนัจรงิๆ แล้ว เธอยงัมคีวามรู้สกึหวาดผวาไม่หายจากการที่ถูกคนอื่น

มองด้วยสายตาแปลกๆ อยู่นั่นเอง 

2
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ฤดใูบไม้ผลขิองปักกิ่งจะว่างดงามมากกไ็ด้ และจะวา่แยม่ากกน็า่
จะได้เช่นกนั เกดิพายุฝุ่นทรายอยู่หลายวนั ท�าให้สิ่งของทั้งหมดหม่นหมอง

เพราะถูกเศษขี้ดนิสเีหลอืงเคลอืบอยู่ชั้นหนึ่ง ในอากาศปลวิว่อนไปด้วยฝุ่น

ละออง แสงแดดที่ส่องลงมาบนพื้นดนิส่องสะท้อนกลบัไปบนตวัคน กลาย

เป็นแสงสฟี้าแปลกประหลาดที่ท�าให้รู้สกึวงิเวยีน

“นี่มนัอากาศบ้าอะไรกนั” เฉนิสวนิพูดพลางเอามอืขยี้ฝุ่นบนผมของ

ฟังหุยจนฟุ้งกระจาย “ฉนัจ�าได้ว่าฤดูใบไม้ผลเิมื่อก่อนนี้ มอียู่อาทติย์หนึ่ง 

วนัเสาร์ยงัต้องมาเรยีนครึ่งวนั อากาศยงัดอียู่เลย ตอนเป็นเดก็ แม่ชอบขู่

ฉนัด้วยการพูดว่าถ้ายงัไม่เชื่อฟังอกี ปีศาจพายุเหลอืงในเรื่องไซอิ๋วจะมานะ 

ฉันก็มานั่งจินตนาการว่าถ้าปีศาจพายุเหลืองมาแล้วจะเป็นยังไงกัน ตอนนี้

ฉนัรู้แล้วว่าเป็นแบบนี้นี่เอง” 

“อย่าโวยวายสิ เดี๋ยวคนอื่นก็มองมากันพอดี” ฟังหุยปัดมือของเขา 

พูดพลางมองไปรอบๆ 

“รอเดี๋ยวๆ ยงัมเีกสรต้นหลวิอยู่อกีน่ะ” เฉนิสวนิดงึเธอเอาไว้ แล้ว

หยบิเกสรต้นหลวิออกจากผมเธอ

ฟังหยุแสร้งท�าเป็นไม่สนใจ เธอหน้าแดง เดนิหลกีมาสองก้าวแล้วพดู

ว่า “ทศันศกึษาก�าหนดแล้วหรอืยงั เมื่อกี้ครูโหวพูดอะไรกบันายบ้าง”

“ก�าหนดแล้ว ไปเฮยหลงถานน่ะ” เฉินสวินพูดพลางพลิกดูตาราง 

ปึกหนึ่งที่อยู่ในมอื

“ดูอะไรน่ะ” ฟังหุยเข้ามาดูใกล้ๆ อย่างสงสยั “ตารางตรวจร่างกายมี

อะไรน่าดูกนั”

“แหะๆ ฉนัหาของเธออยู่น่ะ” เฉนิสวนิพูดยิ้มๆ

“น่าเกลยีด ไม่ให้ดูนะ” ฟังหุยแย่งมาพลางถลงึตาใส่เขา

“กลวัอะไรล่ะ ฉนักแ็ค่จะดูว่าเธอสูงเท่าไรกนั ไม่ได้ดูความกว้างของ

รอบอกเสยีหน่อย” เฉนิสวนิท�าหน้าทะเล้นยื่นเข้ามาพูด

“เฉนิสวนิ นายนี่นสิยัเสยีจรงิๆ เลย” ฟังหุยพูดพร้อมกบัหยบิตาราง
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ตไีปที่เขาอย่างแรง

“โอ๊ย ไม่ดูแล้ว ไม่ดูแล้วกไ็ด้” เฉนิสวนิรบีหลบแล้วพูดว่า “เลกิเรยีน

แล้วไปซื้อของกนิส�าหรบัไปทศันศกึษากนัดกีว่า”

“ไม่ไป” ฟังหุยพูดพลางท�าหน้างอนๆ 

“ไปเถอะนะ ไปเถอะ” เฉนิสวนิดงึแขนเสื้อเธอเอาไว้ “ฉนัเอาตาราง

ตรวจร่างกายของฉนัให้เธอดูแล้วหายกนันะ”

“ใครอยากดูกัน” ฟังหุยพูดพร้อมทั้งเหลือบตามองเฉินสวินที่ก�าลัง

โบกตารางไปมา

“ไม่ดูกช็่าง เลกิเรยีนแล้วกต็้องไปด้วยกนั ตกลงตามนี้แล้ว”

“แล้วยงัต้องหิ้วกลบับ้านด้วย มนัน่าจะหนกั...” ฟังหุยพูดอย่างลงัเล

“หรอืไม่กซ็ื้อเสรจ็แล้วเอาไปไว้ที่บ้านฉนัก่อน ดไีหม”

“ห ึแล้วกว่าจะถงึวนัทศันศกึษายงัจะเหลอือยู่ไหม” ฟังหุยพูดหยอก

ล้อเขา

“ฉันไม่กินขนมที่เธอชอบหรอกน่า แล้วอีกอย่าง กินเยอะหน่อยจะ

เป็นไรไป ฉนัไม่อ้วนสกัหน่อย”

“ตั้งเจด็สบิกโิลแล้ว ยงับอกว่าไม่อ้วนอกี”

“หา เธอรู้ได้ยงัไง อ๋อ เธอเหน็ตารางตรวจร่างกายของฉนัแล้วแน่ๆ 

เลย ไหนเธอบอกว่าไม่ดูไม่ใช่เหรอ” เฉนิสวนิโวยวายพร้อมกบัชี้ไปที่ฟังหุย

“ฉนั...ฉนัเดาน่ะ” ฟังหุยพูดแก้ตวัอย่างลนลาน

“ช!ิ ดูกด็ูไปส ิ ไม่เหน็มอีะไรต้องอายเลย ฉนัสูงหนึ่งร้อยแปดสบิสี่

เซนตเิมตร หนกัเจด็สบิกโิล เธอล่ะๆ” เฉนิสวนิถามอย่างเบกิบานใจ

“ใคร...ใครดูล่ะ ฉนัไม่บอกเธอหรอก” แล้วฟังหุยกร็บีพูดขดัจงัหวะ

ขึ้นมาว่า “ซื้อของเสรจ็แล้วไปไว้ที่บ้านคณุย่าฉนัดกีว่าอยู่ใกล้ๆ นี่เอง สะดวก

ด ีถ้าพวกเจยีโม่ไปด้วยกนัละก ็ไม่มทีางน้อยแน่ๆ”

“อย่างนั้นกไ็ด้ ฉนัไปบอกพวกจ้าวเย่ก่อน” เฉนิสวนิเข้ามาใกล้ข้างหู

ฟังหุยแล้วพูดว่า “เธอไม่อ้วนไม่ผอม ฉนัชอบแบบนี้ละ”
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ฟังหุยมองตามเฉนิสวนิที่วิ่งไป แล้วหน้ากแ็ดงขึ้นมาอกี

หลงัเลกิเรยีน ทกุคนไปซเูปอร์มาร์เกตด้วยกนั พวกเขาเขน็รถอยู่
ข้างใน ทั้งท�าบ้าๆ บอๆ และทั้งเอะอะโวยวาย ท�าให้คนอื่นอดหันมามอง 

ไม่ได้

“ฉนัเอาขนมข่าตี๋น่ากบัซั้งห่าวเจยี” จ้าวเย่พูดอย่างอารมณ์ดี

“เธอเป็นผู้ชายรเึปล่า” หลนิเจยีโม่ถาม มองเขาหวัจดเท้าแล้วพูดว่า 

“ถงึได้กนิของแบบนี้”

“ไร้สาระ ฉันกินที่ไหนกันล่ะ ซื้อให้เธอต่างหาก” จ้าวเย่พูดแบบ 

ไม่พอใจ

“ใครบอกว่าฉนัอยากกนิอนันั้นล่ะ ฉนัจะเอาไกวไกว” หลนิเจยีโม่เขนิ

นดิหน่อย แต่แกล้งท�าเป็นพูดเสยีงแขง็

“เธอว่าผู้หญงิท�าไมถงึชอบกนิของแบบนี้นะ” จ้าวเย่โยนขนมสองห่อ

ลงในตะกร้าแล้วพูดว่า “กนิกไ็ม่อิ่ม”

“ดูเหมอืน...ข้างในจะแถมของเล่นรเึปล่า” เฉยีวหรานมองไปที่ฟังหุย

เหมอืนจะถาม

“แถมสตกิเกอร์น่ะ” ฟังหุยพูดยิ้มๆ 

“เธอกช็อบกนิเหมอืนกนัเหรอ ถ้าอย่างนั้นซื้อให้เธอสองห่อด้วยกแ็ล้ว

กนั” เฉยีวหรานกห็ยบิใส่ตะกร้าของตวัเองด้วยเช่นกนั

จู่ๆ  เฉนิสวนิที่อยูข้่างๆ กห็ยุดชะงกั เขามองเฉยีวหรานอย่างแปลกใจ 

แต่เฉยีวหรานกลบัส่งยิ้มกว้างให้เขา

“ไม่...ไม่ต้องหรอก” ฟังหุยหยิบขนมในตะกร้าของเขาออกมา แล้ว

เกบ็ขึ้นไปวางไว้บนชั้นที่เดมิ “ซื้อมาตั้งเยอะแล้ว กนิไม่หมดแน่เลย”

“อย่างนั้นกไ็ด้” เฉยีวหรานยงัคงยิ้มเช่นเคย แต่ฟังหุยกลบัก้มหน้า

ลง

เมื่อออกมาจากร้านฮว่าผู ่ทกุคนกด็เูหมอืนมอีะไรอยูใ่นใจ แสงแดด
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ยามสายณัห์ในฤดใูบไม้ผลส่ิองสะท้อนเข้าไปในใจของพวกหนุ่มสาว จนราว

กบัค่อยๆ มองเหน็สายธารน�้าที่ไหลรนิออกมา 

จ้าวเย่เกบ็ขนมใส่ถงุเรยีบร้อย จากนั้นกพ็ดูว่า “ฉนัไปดูทางนั้นหน่อย 

เหมอืนว่านติยสารเพลงป๊อปเล่มใหม่จะออกมาแล้ว” 

“อ้อ ฉนักอ็ยากซื้อ วนันั้นฉนัเหน็หน้าปก ดูเหมอืนเจิ้งอี้เจี้ยนกบัเส้า

เหม่ยฉจีะเลกิกนัจรงิๆ แล้ว” หลนิเจยีโม่พูด

“ถ้าอย่างนั้นไปด้วยกนัเถอะ” เฉนิสวนิพดู “พวกเขารกักนัมาตั้งหลาย

ปีแล้ว ท�าไมถงึเลกิกนัล่ะ” 

“เขาว่ากนัว่ากเ็พราะเหลยีงหย่งฉน่ีะส ิฉนักไ็ม่ค่อยแน่ใจเท่าไร” หลนิ

เจยีโม่ถอนหายใจแล้วพูดว่า “ตอนแรกที่เจิ้งอี้เจี้ยนออกมาแถลงข่าว ท�าให้

คนประทบัใจมาก บอกว่าจะดูแลเธอไปตลอดชวีติเชยีวละ”

“ใครจะไปดแูลใครได้ตลอดชวีติกนัล่ะ เว้นแต่จะชงิตายไปเสยีก่อน” 

ฟังหุยพูดน�้าเสยีงเรยีบๆ 

“ท�าไมมองโลกในแง่ร้ายจงั” เฉยีวหรานตบบ่าของเธอแลว้พดูวา่ “ไป

เถอะ”

ฟังหุยส่ายหน้าอย่างไม่สนใจ เธอก�าลังจะจูงรถเดินไปข้างหน้า แต่

กลบัต้องหยุดลงอย่างกะทนัหนั

“เป็นอะไรไป” เฉนิสวนิถามอยู่ที่ด้านหลงัเธอ 

“ไม่มีอะไร...พวกเธอไปเถอะ ฉันไม่ข้ามไปแล้ว” ฟังหุยพูดพลาง 

เอาขาตั้งรถลงอกีครั้ง 

“หา ท�าไมล่ะ อยู่แค่ถนนฝั่งนั้นเอง ไม่ไกลเท่าไรด้วย” หลนิเจยีโม่

พูดอย่างไม่เข้าใจ

“อมื ไม่ไปแล้วจรงิๆ ยงัต้องเอาของพวกนี้ไปไว้ที่บ้านคุณย่าอกีน่ะ” 

ฟังหุยปฏเิสธอย่างยนืกราน

“อย่างนั้นก็ได้ จ้าวเย่พวกนายไปเถอะ เราจะเอาของไปส่งที่บ้าน

คุณย่าของฟังหุยเอง” เฉยีวหรานรบัค�าต่อ
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เฉินสวินมองอย่างข้องใจ ฝั่งของซุ้มขายหนังสือนั่นมีรถจอดอยู่แค่

คนัเดยีวเท่านั้น และกไ็ม่ได้ไม่สะดวกตรงไหน

“เธอเป็นอะไรเหรอ” เฉนิสวนิถามเบาๆ 

“ไม่มอีะไร” ฟังหุยฝืนยิ้มพูด

วันที่ไปทัศนศึกษา ทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านคุณย่าของฟังหุย 
ก่อน หลินเจียโม่สวมเสื้อสีชมพูกับกางเกงยีนขาบานสีด�า ดูทันสมัยมาก 

ส่วนฟังหุยก็สวมเสื้อยืดสีขาวตัวใหญ่ๆ กับกางเกงยีนธรรมดาๆ มองจาก

ไกลๆ เหมอืนกบันกัเรยีนมธัยมต้นอย่างไรอย่างนั้น เมื่อเหน็ว่าสายแล้ว และ

อีกประเดี๋ยวก็ต้องออกเดินทางไปเที่ยวด้วยกัน พวกเขาจึงไม่แยกย้ายไป

ที่ไหนกันอีก ผู้ชายยัดของกินลงในกระเป๋าของตัวเอง จากนั้นก็ขี่รถไป

โรงเรยีนพร้อมกนั 

พวกเด็กนักเรียนเล่นกันไประหว่างเดินทาง บางคนก็ตั้งวงเล่นเกม

ไพ่ป๊อกต่างๆ ด้วยกนั บางคนกเ็อาไพ่ป๊อกมานั่งดูดวง บางคนกฟ็ังซาวนด์-

อะเบาต์แล้วร้องเพลงไปด้วย จนหลงัคารถแทบจะระเบดิออกไปอย่างนั้น

เมื่อถงึเฮยหลงถาน ครโูหวก�าชบัสองสามประโยค จากนั้นกแ็ยกย้าย

กันไปท�ากิจกรรม พวกเขาแต่ละคนมีก�าลังวังชากันเต็มเปี่ยม หลินเจียโม่

คดิจะตามมธัยมห้าที่อยูด้่านหน้าไป เดนิไปสกัพกักถ็งึแถวหน้าสดุของขบวน 

ทิวทัศน์ระหว่างทางที่นี่ พวกเขาไม่ได้มองอย่างละเอียดเลยแม้แต่น้อย  

สระน�้าน้อยใหญ่ในสายตาของพวกเขากเ็ป็นเพยีงสระน�้าเท่านั้น แต่เหตุผล

ที่ท�าให้มีความสุขอย่างแท้จริงก็คือได้อยู่กับคนข้างกายต่างหาก ความสุข

เมื่อตอนเยาว์วยั กค็อืง่ายๆ เช่นนี้ แต่ละอริยิาบถ แต่ละค�าพูดล้อเล่น ก็

เพยีงพอที่จะท�าให้เบกิบานใจได้อย่างเตม็ที่แล้ว 

จ้าวเย่ดึงใบไม้มาหนีบระหว่างนิ้วหัวแม่มือ แล้วน�ามาประกบที่ปาก

เพื่อเป่า แม้ว่าเสยีงที่ออกมาจะดงั แต่น่าร�าคาญมาก หลนิเจยีโม่ปิดหูแล้ว

ตะโกนว่า “จ้าวเย่ นายอย่าเรยีนร้องเสยีงนกเลย ระวงัเดี๋ยวสกัพกันกอนิทรี
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กบ็นิมาหรอก”

“จ้าวเย่ จ้าวเย่ไปไหนแล้ว” เฉนิสวนิแกล้งท�าเป็นมองไปรอบๆ 

“ไอ้หลานชาย นายหมายความว่าอะไร” จ้าวเย่พดูในขณะที่ค�้าหนิก้อน

ใหญ่ก้อนหนึ่งเอาไว้

“อ้อ อยู่นั่นเอง นายรบีมานี่ ฉนัมองไม่เหน็นายแล้ว พดูตั้งกี่ครั้งแล้ว

ว่าอย่าไปยืนอยู่กับก้อนหินสีด�า มันกลมกลืนกันไปหมด หาไม่เจอเลย” 

เฉนิสวนิพูดพลางโบกมอื

“ปู่นายส”ิ จ้าวเย่นั่งยองๆ ลงไป แล้ววกัน�้าสาดไปที่เฉนิสวนิ

เฉนิสวนิเอื้อมมอืไปดงึฟังหยุที่อยูข้่างๆ เอาไว้ ฟังหยุเซไป จงึเหยยีบ

ลงไปในธารน�้าที่อยู่ข้างๆ 

“หยุดเล่นได้แล้ว รบีขึ้นมาเรว็” เฉยีวหรานตะโกนแล้วรบียื่นแขนออก

ไปทนัที

ฟังหยุลงัเลนดิหน่อย แต่กจ็บัมอืเฉยีวหรานเอาไว้ แล้วเหยยีบหนิปีน

ขึ้นมา

“ไม่เป็นไรนะ” เฉนิสวนิรบีประคองเธอพลางถาม

“ตายแล้ว กางเกงเปียกหมดเลย” หลินเจียโม่พูดพร้อมกับชี้ไปที่

กางเกง

“ขอโทษจรงิๆ ถ้างั้นเธอใส่ของฉนักไ็ด้” เฉนิสวนิพนมมอืพูด

ฟังหุยค้อนเขาทหีนึ่ง แล้วมองกางเกงตวัเองอย่างท้อใจ

“ตอนนี้กี่โมงแล้ว” จู่ๆ หลนิเจยีโม่กถ็ามขึ้นมา

“สองโมงครึ่งแล้ว” เฉยีวหรานมองนาฬิกาข้อมอืแล้วบอก 

“ไม่ใช่ว่าต้องรวมตัวกันสามโมงเหรอ พวกเราต้องรีบเดินแล้วละ” 

หลนิเจยีโม่บอก

“หา แต่ยังไงเธอก็ต้องตากแดดก่อน กางเกงเปียกยังพอไหว แต่

รองเท้าเปียกนี่จะท�าให้เสยีดสกีบัเท้าได้” เฉยีวหรานส่ายหน้า

“เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เฉินสวินอยู่เป็นเพื่อนฟังหุย พวกเรากลับไป
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ก่อน ไปบอกครูโหวหน่อย” หลนิเจยีโม่พูดพลางสะพายกระเป๋าเรยีบร้อย

“หา” ทุกคนมองเธออย่างแปลกใจ

“ใครให้เขาดงึฟังหุยตกน�้ากนัล่ะ” หลนิเจยีโม่ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์

“ตกลง ฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอตากกางเกงก่อน พวกเธอไปก่อน อีก 

สกัพกัเราจะตามไป” เฉนิสวนิเข้าใจความหมายทนัที

“ไม่...ไม่ต้องหรอก” ฟังหุยพูดอย่างเกรงใจ

“ตามนี้กแ็ล้วกนั ถ้ายงัไม่ไปอกีพวกเรากส็ายกนัพอด”ี จ้าวเย่ลุกขึ้น

ยนื ปัดดนิบนตวัแล้วพูดว่า

“เดี๋ยวเจอกนั” และหลนิเจยีโม่ขยบิตาให้พวกเขาสองคน

รอจนทั้งสามคนเดนิไปไกล เฉนิสวนิจงึนั่งลงข้างๆ ฟังหยุ เขาจบั
ขากางเกงของฟังหยุเอาไว้ จากนั้นกอ็อกแรงบดิน�้า ฟังหยุขาแขง็ทื่อ และอด

รู้สกึตื่นเต้นไม่ได้ 

“ท�าตัวสบายๆ ฉันไม่จับเธอกินหรอกน่า” เฉินสวินพูดพลางตบ 

หวัเข่าของเธอ

ฟังหุยโมโห จงึถบีเขาทหีนึ่ง “นายนี่มนัไม่ได้เรื่องเลย”

“เฉียวหรานได้เรื่องละสิ เธอก็ให้เขามาอยู่เป็นเพื่อนเธอก็แล้วกัน” 

เฉนิสวนิผละออกห่าง ใช้หางตามองในขณะที่พูด

“นายท�าไมต้องพดูว่าเฉยีวหรานๆ อยูไ่ด้ ฉนัยงัไม่ได้บอกว่าเขาดเีลย

สกัหน่อย” ฟังหุยพูดยิ้มๆ 

“เธอดตูลอดทางมานี่ส ิเขาแบกกระเป๋าให้เธอตลอด แล้วยงัถกัมงกุฎ

ดอกไม้ให้เธออีกด้วย...ช่างต้อนรับอย่างอบอุ่นเสียจริงๆ เมื่อกี้ก็ยังดึงเธอ

ขึ้นมาอกีไม่ใช่เหรอ”

“คนเขาดึงฉันขึ้นมา แต่นายกลับไม่มาดึงฉัน อยู่ดีๆ ก็มาผลักฉัน

ตกลงไป”

เฉนิสวนิเงยีบขรมึไปสกัพกักพ็ดูขึ้นมาว่า “ฉนัว่าบอกเฉยีวหรานเรื่อง
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ของเราสองคนเถอะ”

“หา”

“ฉนัรู้สกึว่า...เขาดูจะชอบเธอเหมอืนกนั”

“ที่...ที่ไหนกนัล่ะ...”

“ฉนัรู้ว่าเธอกร็ู้สกึเหมอืนกนั พอเธอตื่นเต้นขึ้นมาทไีรกช็อบพูดตดิๆ 

ขดัๆ ทุกท”ี เฉนิสวนิพูดพลางเกบ็ก้อนหนิขึ้นมาก้อนหนึ่งโยนลงไปในน�้า 

“อย่างนั้นเธอพูดกแ็ล้วกนั...” ฟังหุยก้มหน้าพูด

“ชา่งเถอะ เธอไม่อยากให้คนอื่นรู้ไมใ่ช่เหรอ” เฉนิสวนิยนืขึ้น หายใจ

ลกึๆ แล้วพูดว่า “ไปเถอะ ช้ามากแล้ว เดี๋ยวพวกเพื่อนๆ จะมองเอาได้ คดิ

ว่าเราสองคนท�าอะไรกนัอยู่”

ฟังหุยลุกขึ้นยนื เธอเม้มปากแล้วพูดว่า “นี่...”

“ท�าไมเหรอ” เฉนิสวนิหนักลบัมา

“จงู...จงูมอืกนัไหม...” ฟังหยุยื่นแขนออกไปช้าๆ แล้วพดูว่า “ที่นี่ไม่มี

คน...”

เฉนิสวนิตะลงึไป จากนั้นกย็ิ้มแก้มแทบปร ิเขาจงูมอืฟังหุยเอาไว้แล้ว

พูดว่า “ตามฉนัมานะ”

ฟังหุยพยกัหน้า แล้วจบัมอืของเฉนิสวนิเอาไว้แน่น

สองคนมาช้าไปยี่สบินาท ีก่อนที่จะมาถงึรถ พวกเขาท�าเป็นต่างคน 
ต่างรบีวิ่งอย่างที่ไม่สนใจกนั โดยที่เว้นระยะห่างเกนิจรงิไปมาก หลนิเจยีโม่

รออยูข้่างลา่งรถมาโดยตลอด เหน็พวกเขารบีวิ่งมาจงึบอกวา่ “เฉนิสวนินาย

ขึ้นไปก่อน ฉนักบัฟังหุยอยู่ด้านหลงั”

เฉินสวินรับปากอย่างงงๆ ฟังหุยถามเธออย่างข้องใจว่า “มีอะไร 

เหรอ”

“ตายแล้ว เรื่องของพวกเธอสองคนเป็นข่าวขึ้นมาจรงิๆ แล้ว เมื่อกี้

ครูโหวยงัถามว่าพวกเธอเป็นแฟนกนัรเึปล่าด้วย”
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“จรงิ...จรงิเหรอ” ฟังหุยตกใจจนหน้าซดี

“หน้าฉันเหมือนล้อเล่นหรือไง แต่ฉันยังเจอระเบิดอีกลูกหนึ่งด้วย” 

หลนิเจยีโม่พูดเบาๆ 

“อะไรเหรอ” ฟังหุยถามด้วยความกลวัจนตวัสั่น

“เหมนิหลงิฉ่าว เหมอืนว่าจะชอบเฉนิสวนิน่ะส”ิ หลนิเจยีโม่พดูอย่าง

มลีบัลมคมใน “ตอนที่ฉนัไปห้องน�้า ได้ยนิเธอพดูกบัเหอซาว่ายงัไงกต้็องหา

โอกาสพูดกบั CX อย่างเปิดอกให้ได้ ลองคดิดูส ิห้องเรานอกจากเฉนิสวนิ

แล้ว ใครยงัจะเป็น CX ไปได้อกีล่ะ แล้วอกีอย่าง ครั้งที่แล้วที่เธอเล่าเรื่อง

ชื่อบนกระดานด�าให้ฉันฟัง ที่บอกว่าบนกระดานเขียนว่าเธอชอบเฉินสวิน

นั่นน่ะ ฟังๆ ดูแล้วท่าทางเขาจะเป็นคนท�าด้วยนะ” 

“หา...” ฟังหุยตอบเหมอืนก�าลงัคดิอะไรอยู่ในใจ 

“ยงัไงเธอกร็ะวงัหน่อยล่ะ เรื่องของพวกเธอสองคน อย่าพูดออกไป

ดทีี่สดุ ฉนัรูส้กึว่ามคีนก�าลงัจบัตามองดพูวกเธออยูน่่ะ” หลนิเจยีโม่พดูอย่าง

เป็นห่วง 



กล่าวกันตั้งแต่โบราณกาลมาว่าความรู้สึกส่วนตัวของลูกหลานที่
มตี่อบ้านเกดิเมอืงนอนนั้น ล้วนเบาดุจขนห่าน ฟังหุยกบัเฉนิสวนิยงัไม่ทนั

ได้ต้องกงัวลอะไรมากมาย ลกูระเบดิกไ็ด้ระเบดิความสนใจของทกุคนทิ้งไป 

คนืวนัที่ 8 เดอืนพฤษภาคม ฟังหุยได้รบัโทรศพัท์ของเฉนิสวนิ เขา

พูดอย่างร้อนรนว่า “พรุ่งนี้เช้าเก้าโมงรวมตัวกันที่โรงเรียน เพราะจะมีการ

ประชุมใหญ่กนัทั้งโรงเรยีน”

“หอื ใช่เรื่องที่องค์การนาโต้ทิ้งระเบดิสถานเอกอคัรราชทูตจนีที่กรุง

เบลเกรดรเึปล่า”

“ใช่ องค์การนาโต้แม่งเลวมาก ท�าเกนิไปแล้ว ไม่คุยแล้ว ฉนัยงัต้อง

แจ้งคนอื่นๆ อกี” 

“อมื นายกไ็ม่ต้องไปโมโหขนาดนั้นหรอก”

“รู้แล้วน่า แค่นี้กแ็ล้วกนั แม่งเลวจรงิ” เฉนิสวนิวางโทรศพัท์อย่าง

โมโห

ฟังหุยถอนหายใจ เปิดโทรทศัน์ด ูกล้็วนแต่เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกบั 

3
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การทิ้งระเบดิในครั้งนี้ 

เช้ามืดของวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม กองทัพนาโต้ที่น�าโดยสหรัฐ-

อเมรกิาได้ใช้ขปีนาวธุบกุโจมตสีถานเอกอคัรราชทตูจนีในกรุงเบลเกรดแห่ง

ยูโกสลาเวียอย่างเหี้ยมโหด ได้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างตึกอย่าง 

ร้ายแรง และส่งผลให้มผีูเ้สยีชวีติสามคน บาดเจบ็อกียี่สบิกว่าราย เส้าหยนุ- 

หยวน ผู้สื่อข่าวส�านกัข่าวซนิหวั กบัสวี่ซิ่งหู่และภรรยา จูอิ่ง ผู้สื่อข่าวของ

หนงัสอืพมิพ์กวงหมงิ ประสบเคราะห์ร้ายเสยีชวีติในเหตุการณ์ครั้งนี้ และ

ท�าให้ทั่วทั้งประเทศจนีตกอยู่ในความโกรธแค้นและเศร้าโศกเสยีใจ 

วันรุ่งขึ้น ทั้งครูและนักเรียนทั้งหมดได้มาถึงโรงเรียนตรงเวลา 
ไม่มีใครมาสายเลยแม้แต่คนเดียว พวกนักเรียนที่ปรกติมักจะถูกอบรมว่า 

‘ยนืให้ตรงแถว ไม่อนุญาตให้พูดคุยกนั’ นั้น วนันั้นเงยีบเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง

สนามเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เคร่งขรึมและเงียบกริบ ก่อนการประชุม  

เพลงชาตกิถ็ูกบรรเลงขึ้น เสยีงดงักกึก้องว่า ‘จงลุกขึ้น บรรดาผู้ที่ไม่ยอม

ตกเป็นทาส’ นกัเรยีนทุกคนร้องเสยีงดงักกึก้องไปจนถงึท้องฟ้าเลยทเีดยีว 

มักจะมีคนพูดเสมอว่าพวกเราเป็นรุ ่นที่มีความเห็นแก่ตัว ไม่มี

จติส�านกึรู้สกึยนิดยีนิร้ายต่อประเทศชาต ิคนจนีที่เคยเข้มแขง็ทรหดอดทน 

เมื่อมาถึงรุ่นของพวกเราได้กลายเป็นพวกที่อ่อนแอไปแล้ว แต่ผมรู้สึกว่า 

การพูดแบบนี้ก็คือการพูดไปเรื่อยเปื่อย ด้วยเพราะตอนที่พวกเรายังเด็ก 

การสื่อสารยงัไม่พฒันา ดังนั้น ภายใต้การอบรมสั่งสอนแบบอนุรกัษนยิม 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนกค็อื การรกัมาตุภูม ิรกัพรรคคอมมวินสิต์ รกัประชาชน 

ด้วยความที่เป็นลูกคนเดียวจึงท�าให้ความรู้สึกของการหวงแหนนั้น

ยิ่งรุนแรงขึ้น และเพราะไม่ได้ผ่านความยากล�าบากมามากเท่าไร ดงันั้นจงึ

รู้สึกว่าประเทศจีนก็มีดีเช่นกัน ไม่ได้คลั่งไคล้ต่างประเทศโดยที่เอาแต่พูด

สรรเสรญิสหรฐัอเมรกิาไปวนัๆ และด้วยเพราะการศกึษายงันบัว่าด ีจงึรู้ว่า

ควรสละที่นั่งให้คนเฒ่าคนแก่บนรถประจ�าทาง ควรทิ้งขยะลงถังให้เป็นที่
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เป็นทาง และด้วยเพราะมจีติส�านกึเป็นของตวัเอง จงึไม่ตดัสนิเพื่อนร่วมชาติ

ว่าไม่มีความคิดอย่างถือตัวอวดดี โดยที่คิดว่าตัวเองมีดีอยู่คนเดียว และ

ด้วยเพราะได้รบัการดูถูกเหยยีดหยามในต่างประเทศ กย็ิ่งท�าให้คดิถงึบ้าน 

คดิถงึพ่อแม่มากขึ้น ไม่กล้าท�าตวัเหลวไหลแม้แต่นดิเดยีว คดิแต่อยากจะ

กลบัไปรบัใช้ตอบแทนบญุคณุประเทศ เฝ้ารอคอยวนัที่แผ่นดนิเกดิจะเจรญิ

รุ่งเรอืงเป็นเอกภาพเท่านั้น...

ผมคดิว่าทั้งฟังหยุและเฉนิสวนิในเวลานั้น กค็งจะต้องกอดความคดิ

แบบนี้เอาไว้อย่างแน่นอนเช่นกนั 

หลังจากเลิกประชุม พวกเขากลับห้องเรียนด้วยกัน ปากของ 
จ้าวเย่อยู่ไม่สุขมาตลอดทาง ถูกเขาถามถึงบรรดาญาติพี่น้องและอวัยวะ

สบืพนัธุข์องพวกหวัโจกองค์การนาโต้ สหรฐัฯ และองักฤษ วา่ยงัอยูด่สีบาย

ดไีหม

“ทวดมนัน่ะส ิอะไรที่เรยีกว่ากาแผนที่ผดิ ระเบดิผดิ โธ่ ท�าไมไม่ไป

กาผดิที่บ้านแม่มนัเสยีล่ะ ดูซวิ่ามนัจะระเบดิไหม”

“เรากร็ะเบดิกลบัไปไม่ได้ด้วย อดึอดัจรงิๆ” หลนิเจยีโม่แคะยางลบ

จนเป็นเศษๆ 

“ใช่ ฉนัได้ยนิพี่สาวฉนับอกว่าที่มหาวทิยาลยัของพวกเขาจะเดนิขบวน

ไปสถานทูตอเมรกิา พวกเขาท�าป้ายประท้วงเอาไว้มากเลยละ พวกเราไปดู

กนัดไีหม” เฉยีวหรานพูด

“ไปส”ิ จ้าวเย่พูดพร้อมกบัเอามอืตบโต๊ะ

“พวกเราไปด้วยกนั ฟังหุย เธอเขยีนป้ายประท้วงสกัสองป้าย เราจะ

ถอืไปด้วย” เฉนิสวนิฮกึเหมิขึ้นมาทนัที

“แล้ว...ให้เขยีนว่าอะไรล่ะ” ฟังหุยพูดพลางหยบิกระดาษที่เหลอืจาก

การท�ากระดานข่าวใต้แท่นบรรยายออกมา

“เขยีนวา่ไอ้บลิ คลนิตนั จอมสารเลว” จ้าวเย่ตะโกนขึ้นมาอย่างโกรธ
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แค้น แล้วทุกคนกห็วัเราะออกมา

ถนนแถวเขตสถานทูตได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน แต่ผู้คนกลับไม่
บางตาเลยแม้แต่น้อย เหล่านกัศกึษามหาวทิยาลยัของปักกิ่งมากนัเป็นส่วน

ใหญ่ พวกเขาถอืธงโรงเรยีน ธงสถาบนั และป้ายประท้วงของตวัเองขึ้นมา

ด้วยความรู้สึกที่ฮึกเหิม ส�านักรักษาความปลอดภัยของเมืองปักกิ่งจัดเส้น

ทางเดินอย่างเป็นระเบียบ ฝูงชนตามริมถนนได้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่าง

ช้าๆ รวมทั้งพวกเฉนิสวนิกอ็ยู่ในนั้นด้วยเช่นกนั 

เมื่อเหน็ใบหน้าของคนหนุม่คนสาวโดยรอบที่เหมอืนกนักบัตน กร็ูส้กึ

ถงึอารมณ์ที่ฮกึเหมิอย่างที่ไม่เคยมมีาก่อน ชั่วประเดี๋ยวพวกเขากต็ื่นเต้นขึ้น

มา จ้าวเย่ตวัสูงที่สุด เขายกป้ายประท้วงที่ฟังหุยเขยีนขึ้น เดนิอยู่ข้างหน้า 

บนป้ายนั้นเขยีนตวัหนงัสอืใหญ่ๆ สแีดงสดว่า ‘ขอประณามการกระท�าอนั

ป่าเถื่อนของนาโต้ เอาเลอืดเนื้อของเพื่อนร่วมชาตเิราคนืมา’

นกัศกึษามหาวทิยาลยัคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆ เข้ามาถามว่า “นกัเรยีน พวก

เธออยู่โรงเรยีนไหนเหรอ”

“โรงเรยีนฟู่จงน่ะ” จ้าวเย่ตอบอย่างเสยีงดงัฟังชดั

“อ้อ นกัเรยีนมธัยม มนิ่าเล่า ถงึว่ายงัดูเดก็อยู่เลย นกัศกึษาคนนั้น

พูดอย่างแปลกใจ “เยี่ยม พวกเธอมคีวามกล้าหาญจรงิๆ” 

“โรงเรียนเราไม่มีจัดเดินขบวน พวกเรามากันเอง” จ้าวเย่พูดอย่าง

ภาคภูมใิจ

“อืม นักเรียนมัธยมไม่น่าจะจัดกิจกรรมประเภทนี้ พวกเธอต้อง

ระมดัระวงัความปลอดภยันะ ระวงัอย่าถูกฝูงชนเบยีดเอาได้ล่ะ” นกัศกึษา

พูดพลางตบบ่าของเขา

เฉินสวินได้ยินก็รีบดึงฟังหุยมาอยู่ข้างๆ ตนแล้วพูดว่า “อยู่กับฉัน

นะ”

“พวกเราจะเดนิไปทางไหนล่ะ” เฉยีวหรานถามพลางมองไปไม่เหน็หวั
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ขบวน

“ส�านกัรกัษาความปลอดภยัก�าหนดเส้นทางไว้ชดัเจนแล้ว จุดหมาย

ปลายทางท้ายที่สุดก็คือสถานทูตอเมริกา ทุกโรงเรียนจะหยุดอยู่ที่นั่นสาม

นาที สามารถแสดงพลังด้วยการตะโกนค�าพูดที่ประท้วงได้” นักศึกษาพูด 

“พวกเธอถอืของมาด้วยหรอืเปล่า”

“ของอะไรเหรอ” หลนิเจยีโม่ถามขึ้นอย่างสงสยั

“ขวดน�้า หรอืขวดน�้าหมกึอะไรพวกนั้นน่ะ” นกัศกึษาพดูด้วยรอยยิ้ม

“หา เอามาท�าอะไรล่ะ” จ้าวเย่ถามอย่างไม่เข้าใจ

“ฮ่าๆ จะลองให้สพีวกมนัดหูน่อย พวกมนัทิ้งระเบดิพวกเรา พวกเรา

กโ็จมตกีลบัด้วยการปาขวดน�้าหมกึ กถ็อืว่าสมควรแล้วใช่ไหมล่ะ” 

“ฉนัรู้แล้ว” จ้าวเย่เข้าใจทนัท ี“ฉนัไปเกบ็ก้อนหนิมาหน่อยดกีว่า”

“แบบนั้นไม่ได้ เดี๋ยวถกูคนเข้า เอาอย่างนี้กแ็ล้วกนั ขวดนี้ฉนัให้พวก

เธอ” นกัศกึษาควกัน�้าหมกึสดี�าขวดหนึ่งยื่นส่งให้จ้าวเย่แล้วพูดว่า “พอถงึ

ตรงนั้นกม็องให้ดแีล้วโยนไปบนก�าแพง ละเลงสพีวกมนั”

“ฮ้า ขอบคุณพี่ชาย” จ้าวเย่รบัมาอย่างดใีจแล้วพูดว่า “พี่วางใจ ผม

เล่นบาสเกตบอล เรื่องโยนนี่อย่างแม่นเชยีวละ”

“ดี พวกเธอตามหลังเรามาก็แล้วกัน และต้องระมัดระวังความ

ปลอดภยันะ” นกัศกึษาโบกมอืแล้วเดนิกลบัขึ้นไปอกีครั้ง

“ครบั เดี๋ยวมาตะโกนพร้อมกนั” จ้าวเย่กุมขวดน�้าหมกึเอาไวแ้ลว้พดู

ขบวนเดินกันอยู่นานมาก จนมาถึงสถานทูตอเมริกา เมื่อถึงที่นี่
ผู้คนกถ็งึจุดเดอืดขึ้นทนัท ีนกัเรยีนคนหนึ่งที่ยนือยู่ด้านหน้าสุด น�าตะโกน

ประท้วงขึ้น เขาตะโกนหนึ่งประโยค คนที่อยู่ข้างหลังก็ตะโกนตามมาหนึ่ง

ประโยค 

“คดัค้านการกระท�าอนัป่าเถื่อนของนาโต้!”

“เอาสถานทูตของเราคนืมา เอาญาตพิี่น้องของเราคนืมา!”
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“นาโต้กค็อืนาซ!ี” 

“อเมรกิากค็อืฆาตกร!”

“ชาวจนีไม่ยอมถูกรงัแก ชนชาตจินีไม่ยอมโดนดูถูก!”

“ใครสนบัสนนุพวกยโูกสลาเวยี ถอืเป็นนกัโทษทางสงครามที่ต้องถกู

ลงโทษอย่างหนกั!” 

แต่ละคนพยายามตะโกนกนัอย่างสุดเสยีง อาคารเลก็ๆ ที่สวยงาม

แห่งนั้น ท่ามกลางเสยีงตะโกนที่ดงัสนั่นหวั่นไหวจนแสบแก้วห ูคล้ายกบัจะ

สะเทือนและถล่มลงมาอย่างนั้น หน้าต่างที่มีกระจกใสถูกทุบจนแตก 

สามารถมองทะลุเข้าไปแบบรางๆ เห็นทหารอเมริกันเตรียมพร้อมอาวุธ

ครบมอืในการต่อสู ้พวกเขาสวมหมวกกนันอ็ก ทว่าไม่มลีกัษณะอนันา่เกรง

ขามเลยแม้แต่น้อย เงาร่างที่ขยับเขยื้อนนั้นกลับแสดงให้เห็นถึงความ

หวาดหวั่นพรั่นพรึงที่อยู่ภายในใจ ธงชาติอเมริกันที่ปรกติเคยโบกสะบัดดู

สวยสดงดงามตากห็บุลงและไม่มชีวีติชวีาแม้แต่น้อย ลมอ่อนๆ ที่พดัมาเป็น

ครั้งคราวกไ็ม่สามารถท�าให้มนัปลวิไสวขึ้นมาได้

เฉนิสวนิมองเหน็ธงกเ็กดิความคดิขึ้นทนัท ีเขายกแขนขึ้นแล้วตะโกน

ดงัๆ ว่า “ลดธงลง! ให้พวกเขาลดธงลงครึ่งหนึ่ง!”

ผูค้นรอบข้างได้ยนิเขาตะโกนเช่นนี้ จงึตะโกนเสยีงดงัขึ้นมาพร้อมกนั 

เสยีงคนค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น จนสุดท้ายทุกคนกต็ะโกนเสยีงดงัพร้อมกนัว่า 

“ลดธงลง ลดธงลง ลดธงลง!...”

จ้าวเย่ได้จงัหวะจงึวิ่งออกจากกลุ่มคน เขากระโดดขึ้นอย่างสูง แล้ว

โยนขวดน�้าหมึกในมือเข้าไปด้านในอย่างแรง เสียงแตกดังเพล้ง น�้าหมึก 

สดี�าสนทิประทบัอยูบ่นก�าแพง ฟังหยุถอนหายใจอย่างเตม็ที่ ในที่สดุอารมณ์

ของความอปัยศอดสูที่อยู่ภายในใจกถ็ูกปลดปล่อยออกมาเสยีที

หลงัจากที่เดนิกลับออกมาจากสถานทูตอเมริกา พวกเขาเหนื่อย
จนแทบจะเดินไม่ไหว เพราะตลอดทางมีแต่เดินกับเดิน อีกทั้งยังตะโกน 
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เสยีงดงัเป็นเวลานานด้วย จงึสิ้นเปลอืงก�าลงักายไปมาก แต่แม้ว่าพวกเขา

จะอ่อนเพลยี ทว่ากลบัยงัคงรูส้กึมคีวามสขุมาก จ้าวเย่เสนอให้ทุกคนไปกนิ

ข้าวเย็นด้วยกัน พวกเขาก็เลยเดินหาร้านปิ้งย่างที่อยู่ข้างทาง ณ ตอนนั้น

อาหารปิ้งย่างเพิ่งจะเป็นที่นยิมในเมอืงปักกิ่ง แต่ไม่เหมอืนกบัร้านสามพนัลี้ 

หรอืร้านเฉวยีนจนิเฉงิในตอนนี้ที่มชีื่อเรยีกสละสลวยวา่ร้านป้ิงย่างดนตร ีที่

จริงก็เป็นแค่เพียงร้านเล็กๆ ที่เปิดเพลงที่ก�าลังเป็นที่นิยมให้แลดูคึกคัก

เท่านั้น เหมอืนนกัเรยีนอย่างพวกเขาแบบนี้ ที่ชอบเข้ามากนิ

หลังจากอาหารมาถึง หลินเจียโม่ก็คีบเนื้ิ้อชิ้นหนึ่งใส่จานจ้าวเย่ด้วย

ตวัเองแล้วพูดว่า “จ้าวเย่ วนันี้นายเยี่ยมจรงิๆ สมกบัเป็นลูกผู้ชาย”

“แน่อยู่แล้ว เรื่องของประเทศชาต ิคนธรรมดาสามญัอย่างเรากต็้อง

มสี่วนรบัผดิชอบ” จ้าวเย่พูดพลางกนิต่ออย่างสบายอกสบายใจ

เฉยีวหรานอกีทางหนึ่งกค็บีเนื้อให้ฟังหยุชิ้นหนึ่ง เขายิ้มๆ แล้วพดูว่า 

“วนันี้เดนิเหนื่อยแย่เลยละส ิรบีบ�ารุงร่างกายเรว็เข้า ฉนัยงักลวัว่าเธอจะยนื

ไม่อยู่เสยีอกี” 

“ขอบคุณ” ฟังหุยพูดอย่างเกรงใจ เธอแอบมองเฉนิสวนิแวบหนึ่ง

“กนิอนันี้ส”ิ เฉนิสวนิกค็บีเนื้อหนึ่งชิ้นใส่ลงในชามฟังหุยเช่นกนั และ

พูดว่า “ฉนัเลอืกตั้งนาน ชิ้นนี้ไม่มพีรกิ เธอกนิเผด็ไม่ได้ไม่ใช่เหรอ”

“เอ่อ...ขอบคุณ...” ฟังหุยยิ่งรู้สกึไม่เป็นธรรมชาตเิข้าไปใหญ่

“อ้อ กนิเผด็ไม่ได้อย่างนั้นเหรอ” เฉยีวหรานพูดอย่างเก้อเขนิ “ฉนั

ไม่รู้น่ะ”

“ไม่...ไม่เป็นไรหรอก” ฟังหุยรบีบอก

“ฉนัว่าวนันี้เรามาดื่มเบยีร์กนัหน่อยดกีว่า” จ้าวเย่พูดตดับทพวกเขา

“หา นายไหวเหรอ” หลนิเจยีโม่พูดอย่างประหลาดใจ

“ไหวอยู่แล้ว พนกังาน เอาเบยีร์มาให้เราสองขวด” จ้าวเย่เรยีกหา

พนักงานถือเบียร์มาสองขวด ขวดหนึ่งสีเขียว ขวดหนึ่งสีเหลือง  

จ้าวเย่พูดอย่างดใีจว่า “นี่ สุดยอดเลย มเีบยีร์ชั้นเยี่ยมอกีด้วย”
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“อะไรคอืเบยีร์ชั้นเยี่ยมเหรอ” หลนิเจยีโม่ถาม

“นี่ กค็อืขวดสเีหลอืงนี่ ในหนึ่งลงัมแีค่หนึ่งขวดเท่านั้น นอกนั้นเป็น

สเีขยีวหมดยงัไงล่ะ” จ้าวเย่พูดพลางยกขวดเบยีร์ขึ้น

“นายนี่รู้เยอะจรงิๆ เลยนะ” หลนิเจยีโม่พูดอย่างเลื่อมใส

“เกี่ยวกบัด้านนี้ ฉนัว่าเขารู้เยอะจรงิๆ” ฟังหุยพูดยิ้มๆ 

“นีๆ่ ๆ เธอดถูกูใคร วนันี้ใครกนัที่ตฝ่ีาวงล้อมออกไป ปาขวดหมกึใส่

หวัไอ้พวกฝรั่งมงัค่านั่น” จ้าวเย่พูดพลางลุกขึ้นยนื ใช้ตะเกยีบเคาะไปที่เธอ

“พอได้แล้ว นายมนัเจ๋งที่สุด ดื่มเบยีร์ต่อเถอะ” เฉนิสวนิรบีรั้งจ้าวเย่

เอาไว้

จ้าวเย่ดื่มอีกอึกใหญ่แล้วพูดว่า “ฉันไม่อยากจะคุย พวกเธอคอย

ดูเถอะ ถ้าวันหนึ่งฉันรวยขึ้นมา ถึงตอนนั้นพวกเราไม่ต้องมากินร้าน 

กระจอกๆ แบบนี้แล้ว ฉนัจะพวกเธอไปกนิร้านต�าหนกัท่านอ๋องเลยคอยดู”

“ด ีงั้นพวกเราจะคอยเธอกแ็ล้วกนั” หลนิเจยีโมพ่ดูแบบกลั้นหวัเราะ

ตอนที่พวกเขาเดนิออกมาจากร้านแบบมนึๆ ท้องฟ้ากม็ดืลงแล้ว 
ทุกคนรู้สึกมึนๆ เมาๆ อยู่ไม่น้อย เฉินสวินกับฟังหุยเดินอยู่ด้านหลังสุด 

ด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ เขาจงึจูงมอืของฟังหุยเอาไว้ 

“นาย...ปล่อยมอืนะ” ฟังหุยรู้สกึตกใจ “เดี๋ยวพวกเขาเหน็เข้า”

“ไม่เป็นไรหรอกน่า ไม่เหน็หรอก ฟ้ามดืออกอย่างนี้” เฉนิสวนิมอง

แล้วยิ้มให้เธออย่างบื้อๆ 

ฟังหยุยงัคงรูส้กึตื่นเต้น เธอดิ้นเอามอืออกแล้วพดูว่า “รอประเดี๋ยว...

ตอนที่กลบับ้านค่อย...”

“นี่ พวกเธอสองคนเรว็หน่อย รบีตามมา” จ้าวเย่หนัหน้าไปตะโกน

แบบโซไปเซมา “เป็นทหารของฉนั กเ็ดนิตามฉนัมา ถ้าไม่ใช่ทหารของฉนั 

เดี๋ยวจะตดใส่ให้เลย...”

“รู.้..รูแ้ล้วละ” ฟังหยุพดูพลางเอามอืซ่อนไว้ด้านหลงัอย่างลกุลี้ลกุลน 
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เฉนิสวนิยงัคงกุมมอืเธอเอาไว้แน่น เธอจงึหยกิหลงัมอืเขาด้วยความโมโห

ปลายฤดูใบไม้ผลิของปักกิ่ง มักมีบรรยากาศของความเกียจคร้าน

ปรากฏให้เห็นอยู่เป็นพิเศษ พวกเขาเดินทะลุตรอกซอยที่มีไฟถนนมืดมัว

สลัวๆ และหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน ความโกรธแค้นในตอนกลางวันก็

เหมอืนลมบ้าหมหูอบหนึ่งของวยัหนุม่สาว หลงัจากที่พดัผ่านไปกก็ลบัท�าให้

พวกเขาดูสดใสยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเสียงเพี้ยนๆ หรือว่าจะ 

เป็นเรื่องที่แอบจูงมอืกนั กล็้วนแต่เป็นความงดงามที่แสนบรสิุทธิ์อยู่นั่นเอง



เรื่องการเดนิประท้วงเพิ่งจะผ่านไปได้ไม่นาน ภารกจิการเมอืงเรื่อง
ใหม่กม็เีข้ามาอกี วนัที่ 1 เดอืนตุลาคม ปี 1999 ได้มกีารจดังานฉลองครบ

รอบห้าสิบปีของการสถาปนาประเทศจีนใหม่ครั้งใหญ่ โรงเรียนมัธยมฟู่จง

ถูกให้ท�าหน้าที่เข้าร่วมขบวนแถว และแสดงการเต้นร�า โรงเรยีนเหน็ความ

ส�าคัญของเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง พอรับภารกิจมา ก็เริ่มจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อ

ท�าการซ้อมทนัท ีนกัเรยีนชั้นมธัยมห้าท�าการแสดงดอกไม้บาน และนกัเรยีน

มธัยมสี่ต้องรวมตวักนัเรยีนเต้นร�า ท�าให้ทั้งโรงเรยีนดูยุ่งขึ้นมาทนัท ี

และกเ็ป็นธรรมดาที่โหวเจยีต้องการให้ห้องหนึ่งมกีารแสดงที่โดดเด่น 

เธอส่งเฉนิสวนิและหลนิเจยีโม่ที่รูปร่างหน้าตาดูดทีี่สุดในห้อง เพื่อท�าหน้าที่

ไปเรยีนเต้นร�าและมาเป็นโคชให้เพื่อนๆ ในใจคดิว่าต้องชนะรางวลัที่หนึ่งมา

ให้ได้ เพียงแต่นี่ท�าให้นักเรียนห้องหนึ่งต้องล�าบาก ไม่เพียงแต่วิชาพละที่

ต้องสละมาเป็นวชิาเรยีนเต้นร�าแล้ว แม้แต่หลงัเลกิเรยีนกต็้องซ้อมมากขึ้น

อีกสี่สิบนาทีอยู่เป็นประจ�า ในขณะที่ห้องอื่นๆ พอเลิกเรียนแล้วก็ได้กลับ

บ้าน แต่พวกเขากลับต้องมายืนโง่ๆ ล้อมเป็นวงกลมอยู่ในสนาม เรียน 

4
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เต้นเพลง “ไคเหมนิฮวา” และเพลง “ห่าวยรื่อจื่อ” อะไรท�านองนี้ 

เดิมทีเฉินสวินยังยินดีเข้าร่วมกิจการนี้เป็นอย่างมาก เขาเป็นคน

ประเภทที่ยิ่งอยู่ในกลุม่คนกย็ิ่งเป็นที่โดดเด่น เหมอืนสภุาษติที่ว่าทองกย่็อม

ต้องเปล่งแสงออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาชอบอยู่ท่ามกลางก้อนหนิ และ

พยายามเปล่งประกายแสงสทีองออกมาอย่างเด่นชดั แต่ตอนที่ต้องมารวม

ตวัซ้อม เขากลบัไม่ดใีจสกัเท่าไร เพราะแม้ว่าการเต้นร�าเป็นกลุ่มนี้ ผู้ชาย

กบัผู้หญงิจะล้อมเป็นวงกลมสองชั้น ชั้นนอกและชั้นใน โดยที่เต้นหนัหน้า

เข้าหากนัไปเรื่อยๆ และไม่แน่ว่าจะหยดุลงตรงไหน จากนั้นกจ็ะดงึแขนสลบั

มอืกบัคู่ที่อยู่ตรงหน้า แต่เมื่อกลบัมารวมกนัเป็นแถวเหมอืนเดมิ กจ็ะเป็น

รูปขบวนแถวที่ก�าหนดคู่เต้นร�าเอาไว้ตายตัว และคู่เต้นร�าของฟังหุยก็คือ

เฉยีวหราน และสิ่งนี้ท�าให้เฉนิสวนิรู้สกึไม่พอใจ เขากบัหลนิเจยีโม่เป็นโคช 

โดยส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถเข้ามายืนอยู่ในแถวได้ ดังนั้นเขาจึงมาอยู่ข้างๆ  

ฟังหุยไม่ได้ และแม้ว่าจะได้เจอกนัเปน็ครั้งคราว กเ็ปน็เวลาเพยีงไม่กี่วนิาที

เท่านั้น พอกะพรบิตา เธอกห็มุนกลบัไปอยู่ข้างกายเฉยีวหรานแล้ว 

ฟังหุยเองก็รู้สึกผิดหวังเช่นกัน เฉินสวินกับหลินเจียโม่อยู่ด้วยกัน 

เธอก็ไม่ได้คิดอะไร แต่หวังม่านม่านที่อยู่ห้องห้า คนที่ท�าหน้าที่เป็นโคช

เหมอืนกนักอ็ยู่ด้วยกนักบัพวกเขาตลอด เดก็ผู้หญงิคนนี้ร่าเรงิมาก มกัจะ

คุยเล่นหัวเราะไปกับเฉินสวินอยู่เสมอ ดีใจคึกขึ้นมาทีไร เอะอะก็อยากจะ

ฟุบไปบนตวัเขาใจจะขาด และนี่กท็�าให้ฟังหุยรู้สกึหงึขึ้นมา 

เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆ พวกเขาสองคนก็รู้สึกหงุดหงิด ตอนปรกติก็

เสยีดายที่ไม่สามารถอยู่ด้วยกนัอย่างโจ่งแจ้งได้แล้ว จงึอาศยัเวลากลางคนื

มาโทร. หากนัแทน น่าเสยีดายที่จงัหวะไม่ด ีโทรศพัท์บ้านของเฉนิสวนิกด็นั

มาเสยี โทรศพัท์ของเขาในห้องที่ใช้ตดิต่อกบัฟังหุยกด็นัมาหล่นลงในน�้าไป

อกี ไม่ถงึขั้นใช้ไม่ได้ เพยีงแต่ตอนที่คุยกนั กจ็ะได้ยนิเสยีงแทรกรบกวน

ไกลๆ อยู่ตลอดเวลา

ฟังหุยบอกว่าตอนนั้นพวกเขาสองคนขาดความเฉลียวใจ โทรศัพท์
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ตดิต่อกนัตอนกลางคนืแบบนี้ทกุวนั เพื่อที่จะไม่ถูกพ่อแม่จบัได ้พวกเขาจงึ

นดักนัตอนกลางคนืสี่ทุ่ม แล้วค่อยแอบตดิต่อกนัอย่างเงยีบๆ ด้วยเพราะ

โทรศพัท์ของบ้านเฉนิสวนิมสีายพ่วงอยูท่ี่ห้องของพ่อแม่เขา ดงันั้นฟังหุยจงึ

โทร. หาเขาไม่ได้ ท�าได้แค่เฉินสวินโทร. ไปเท่านั้น และโทรศัพท์ของบ้าน 

ฟังหุยอยู่ที่ห้องรบัแขก ทุกครั้งเธอต้องท�าเหมอืนกบัหวัขโมยอย่างนั้น ลาก

สายโทรศัพท์ยาวมาจนถึงห้องของตัวเอง บนโทรศัพท์ก็ต้องเอาหมอนเอา

ผ้าห่มมาปิดไว้ พอดงัเพยีงหนึ่งครั้งกต้็องรบีรบัขึ้นมาทนัท ีเพราะกลวัว่าพ่อ

ของเธอจะได้ยนิเข้า

ทั้งที่พวกเขากก็ลวักนัจนตวัสั่น แต่กย็งัคงพยายามที่จะคุยกนัแบบ

ไม่ค่อยเข้าใจท่ามกลางเสยีงพูดที่ ‘ซ่าๆ’ อยู่เช่นนี้ แม้ว่าบทสนทนาของพวก

เขาจะเปลี่ยนเป็น “ฮลัโหล...อะไรนะ...พูดอกีครั้งซ.ิ..ฟังไม่ได้ยนิ...ฉนัอะไร

นะ...อ้อ...ฮลัโหล...ได้ยนิรยึงั...ยงัไม่ได้ยนิเลย...” จนเป็นเรื่องปรกต ิกลาย

เป็นเล่นเกมเดาค�าที่น่าข�าเช่นนี้ แต่ในช่วงเวลานั้นพวกเขากม็คีวามสขุอยูก่บั

มนั กว่าจะได้ยนิประโยคที่ว่า “ฉนัคดิถงึเธอ” “ชอบเธอ” นั่นกเ็พยีงพอที่จะ

ท�าให้พวกเขาฝันดตีลอดคนืแล้ว 

ชีวิตของมัธยมสี่นั้นมีทั้งการซ้อมเต้น สอบรวม สอบปลายภาค 
มนัช่างดูวุ่นวายไปหมดเสยีจรงิๆ ทุกครั้งที่ถงึปลายเทอม จ้าวเย่กจ็ะท�าตวั

เหมือนว่าจักรวาลจะระเบิดอย่างนั้น จะเป็นจะตายยังไงก็ต้องมาลากพวก

เฉนิสวนิไปทบทวนด้วยกนัให้ได้ ทุกคนเอาแต่มาวนเวยีนอยู่รอบตวัเขา ก็

เลยต้องนดัไปอ่านหนงัสอืด้วยกนัที่หอสมดุเขตตงเฉงิในวนัหยดุสดุสปัดาห์ 

ที่นั่นล้วนเป็นนกัเรยีนของโรงเรยีนในละแวกนั้น จงึมกัจะเจอกบัคนที่รู้จกั

อยู่เสมอ หนงัสอืภูมศิาสตร์ สมุดจดชวีภาพ และหนงัสอืคอมพวิเตอร์ของ

ฟังหยุ กลายเป็นสนิค้าที่ขายดเีป็นเทน�้าเทท่าขึ้นมาทนัท ีเป็นที่ต้องการอย่าง

มากอยู่ในห้องอ่านหนงัสอื

ตอนกลางวนั พวกเขาไปกนิบะหมี่เยน็และวุ้นเส้นต้มย�าที่ร้านเป่าหลง
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ในละแวกนั้นที่ตลาดขายของเลก็ๆ แห่งหนึ่ง บนตกึของที่นั่นยงัมขีายเครื่อง

เขยีน ของเล่น อะไรต่างๆ พวกนี้ด้วย หลนิเจยีโม่จงึลากฟังหุยให้ไปเดนิ

เล่นด้วยกนั

หลนิเจยีโม่หยบิตุก๊ตาลกูหมขูนปยุขึ้นมาตวัหนึ่งแล้วพดูว่า “หยุเอ๋อร์ 

เธอว่าตวันี้น่ารกัหรอืเปล่า”

“กใ็ช้ได้นะ” ฟังหุยพูด 

“เธอเคยให้ของขวญัเฉนิสวนิหรอืยงั” หลนิเจยีโม่วางหมนู้อยลงแลว้

ถาม

“ไม่เคยน่ะ” ฟังหุยก้มหน้าพูด “วนัเกดิของเขาคอืวนัที่ยี่สบิเก้าเดอืน

สงิหาคม ยงัไม่ถงึสกัหน่อย”

“อ้อ เธอว่า...ผู้ชายควรให้อะไรดีล่ะ” หลินเจียโม่ถามพลางมองไป

รอบๆ 

“หา เธอจะมอบให้ใครเหรอ”

“ยงัจะเป็นใครไปได้ล่ะ ซขู่ายไง ใกล้วนัเกดิของเขาแลว้” หลนิเจยีโม่

พูดพลางยิ้ม

“วนัที่เท่าไร”

“ยี่สบิสี่ วนัที่พวกเราสอบเสรจ็พอด”ี

“ยงัใช้ชื่อของ ‘เกาออี’ี ส่งเหมอืนเดมิเหรอ”

“ไม่ ครั้งนี้ฉนัอยากมอบในชื่อของหลนิเจยีโม่น่ะ”

หลินเจียโม่ยิ้มแล้วหมุนตัวหนึ่งรอบ และในสามร้อยหกสิบองศานี้ 

โลกของเธอกห็มุนกลบัตาลปัตรขึ้นทนัใด

ในท่ามกลางกองของเล่นเหล่านี้ เธอก็มองเห็นซูข่าย ข้างกายเขามี

เดก็ผู้หญงิยนือยู่คนหนึ่ง แม้ว่าจะไม่ชดัมากนกั แต่ในเสี้ยววนิาทนีั้น เธอก็

ยงัมองเหน็อกีด้วยว่าสองมอืที่จูงอยู่ด้วยกนันั้นรบีปล่อยออกโดยเรว็

“พวกเธอกม็าเที่ยวที่นี่ด้วยเหรอ มาอ่านหนงัสอืที่ห้องสมดุตงใช่ไหม” 

ซูข่ายเดนิเข้ามาทกัทาย
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“ใช่แล้ว...” หลินเจียโม่ฝืนฉีกยิ้มแล้วพูดว่า “นายก็มาทบทวนกับ

เพื่อนเหมอืนกนัเหรอ”

“อ้อ ใช่” ซขู่ายพดูอย่างอายๆ “จ้าวเย่มาด้วยรเึปล่า บอกกบัไอ้หมอนั่น

ด้วยว่าข้อสอบรวมต้องสอบให้ผ่านนะ ไม่อย่างนั้นเผื่อว่าต่อไปมมีหาวทิยาลยั

มาคดัเลอืกนกัศกึษาแล้วจะล�าบาก”

“อมื” หลนิเจยีโม่ก้มหน้าพูด

“เป็นอะไรไป ท�าไมดูไม่สดชื่นเอาเสียเลย ไป ฉันจะเลี้ยงไอศกรีม

พวกเธอเอง” ซูข่ายเดนิเข้ามาพูด

“ไม่ต้องหรอก” หลินเจียโม่พูดพลางถอยหลังไปก้าวหนึ่ง “พวกเรา

จะกลบัแล้วละ”

“อ้อ งั้นครั้งหน้ากแ็ล้วกนั ปรกตดิูมชีวีติชวีา ตอนนี้อย่างกบัมะเขอื

เหี่ยวอย่างนั้น ฉนัไม่ชนิเอาเสยีเลยจรงิๆ ถ้ามเีรื่องในใจมาคุยกบัพี่ชายคน

นี้ได้นะ จะให้ค�าปรึกษาเธอฟรีเลยเชียวละ” ซูข่ายขยี้หัวของเธอ แล้วพูด

อย่างเอาใจ

“ใครมเีรื่องในใจกนั” หลนิเจยีโม่แบะปากพูด

“ฮ่าๆ มคีวามลบัด้วย ได้ งั้นพวกเราไปก่อนละ อย่าลมืเตอืนจ้าวเย่

ด้วยล่ะ” ซขู่ายโบกมอืให้พวกเธอ แล้วประคองหลงัของเดก็ผูห้ญงิที่อยูข้่างๆ 

เดนิไปอย่างเป็นธรรมชาตมิาก

หลนิเจยีโม่มองด้านหลงัของพวกเขาจนน�้าตาเกอืบจะไหลออกมา มอื

ใหญ่ๆ ที่อยู่หลงัเดก็ผู้หญงิคนนั้น คดิๆ แล้วกค็งจะอบอุ่นมาก แต่ความ

อบอุ่นที่คอยปกป้องอย่างนั้นไม่มีทางส่งมาถึงเธอตรงนี้ได้แม้แต่นิดเดียว 

และมนักท็�าให้เธอรู้สกึปวดใจเหลอืเกนิ

ซูข่ายเดินไปสักพักก็ดูเหมือนว่าจะนึกอะไรขึ้นมาได้ เขาจึงหันไป

กระซบิข้างหูของเดก็ผู้หญงิที่อยู่ข้างๆ สองสามค�าแล้ววิ่งกลบัมาอกี

หลนิเจยีโม่รบีกลนืน�้าตาลงไป เชด็หางตาแล้วถาม “มอีะไรเหรอ”

“เมื่อกี้ลืมบอกไป” ซูข่ายยิ้มอย่างอ่อนโยน “รบกวนเธอบอกเกาอีอี
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คนนั้นที่ห้องของพวกเธอหน่อยว่าอย่ามาสนใจฉันเลย แล้วก็อย่ามาซื้อน�้า

หรอือะไรกแ็ล้วแต่มาให้ฉนัอกี ช่วยขอบคุณเขาด้วย ฉนัไม่สามารถคบกบั

เขาได้”

“ท�าไมล่ะ” เสยีงของหลนิเจยีโม่สั่นเครอืนดิหน่อย

“ก็ไม่ท�าไมหรอก อาจเป็นเพราะเราต่างรุ่นกัน อีกอย่าง พวกเธอก็

เป็นเหมอืนน้องสาวของฉนั ฉนัรูส้กึว่าแบบนี้มนัไม่ดน่ีะ” ซขู่ายพดูพร้อมกบั

เกาหวั

หลินเจียโม่ยกแขนขึ้นมา ชี้เด็กผู้หญิงที่ยืนรอเขาอยู่ตรงนั้นแล้ว 

พูดว่า “เป็นเพราะเขาใช่ไหม เป็นแฟนนายใช่รเึปล่า”

ซูข่ายตะลงึไป เขายิ้มขึ้นทนัทแีล้วพูดว่า “ใช่ เธอชื่อเจิ้งเสวี่ย เป็น

แฟนของฉนั”

“ฉนัเข้าใจแล้ว ฉนัจะไปบอกเขาให้ ลาก่อน” หลนิเจยีโม่ไม่ได้รอให้

ซูข่ายพูดอะไรอกี รบีดงึฟังหุยเดนิไปทนัที

หลนิเจยีโม่จบัฟังหยุเอาไว้แน่น จนข้อมอืของเธอทิ้งรอยนิ้วสแีดงเอา

ไว้ แต่ฟังหยุไม่ได้พดูอะไร พวกเธอวิ่งไม่หยดุไปตลอดทาง จนถงึซอยเลก็ๆ 

ซอยหนึ่ง แล้วจงึหยุดลง ฟังหุยกอดหลนิเจยีโม่เอาไว้ ลูบหวัของเธอเบาๆ 

แล้วพูดปลอบว่า “ร้องออกมาเถอะ ไม่มีคนแล้ว ร้องไห้ออกมาเดี๋ยวก ็

ดขีึ้น”

หลินเจียโม่ที่น�้าตานองหน้าตั้งนานแล้ว ในที่สุดก็เปล่งเสียงร้องไห้

สะอกึสะอื้นออกมา



หลังจากวันนั้นหลินเจียโม่ก็กลายเป็นคนซึมเศร้า ไม่ว่าจะเรียน
หรอืซ้อมเต้นกใ็จลอยไม่อยู่กบัเนื้อกบัตวั ใบหน้ารูปไข่ที่เคยเปล่งปลั่งกซ็ูบ

ผอมลงไป ทั้งเธอยังไม่ยอมพูดคุยหยอกล้อกับคนอื่นอีกด้วย อารมณ์ก็

ฉุนเฉียวขึ้น ท�าอะไรก็หงุดหงิดไปหมด หลังจากที่จ้าวเย่ถูกเธอตอกกลับ

บ่อยครั้งเข้า กไ็ม่กล้าไปตอแยกบัเธออกี ฟังหุยโน้มน้าวกแ็ล้ว กไ็ม่มที่าที

ว่าจะดขีึ้น 

ปรกตคินที่แยกแยะอะไรได้ กพ็อจะมองออกว่าหลนิเจยีโม่อารมณ์

ไม่ดีอยู่ ก็จะรู้จักหลีกเลี่ยงไม่ไปยุ่งกับเธอ ในขณะที่เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ 

หวงัม่านม่านกม็าจดุชนวนเธอขึ้นโดยที่ไม่ตั้งใจ จนลกูระเบดิแหลกเป็นจณุ

วนันั้นเป็นวนัหยดุ พวกเขาทั้งระดบัชั้นมาซ้อมเต้นที่โรงเรยีน เมื่อถงึ

เวลาพกั หวงัม่านม่านกเ็ดนิมาข้างๆ เฉนิสวนิกบัหลนิเจยีโม่ แล้วถามค�าถาม

ที่ไม่ควรจะถามว่า “เด็กผู้หญิงที่ปรกติมักจะมาหาพวกเธออยู่เสมอเป็น 

ใครกนัเหรอ” 

“เอ่อ เธอหมายถงึฟังหุยเหรอ” เฉนิสวนิตอบ

5
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“ใช่ ก็คือคนนั้นที่ทัดผมไว้ที่หูข้างหนึ่งน่ะ ชื่อว่าฟังหุยใช่ไหม เธอ

ตลกจรงิๆ เลย” หวงัม่านม่านพูดขณะที่มองฟังหุยซึ่งอยู่ไกลออกไป

“ท�าไมเหรอ” เฉนิสวนิถามอย่างสงสยั

“นี่ นายดูสวิ่าเธอใส่กางเกงอะไร” หวงัม่านม่านเข้ามาพูดข้างๆ เขา

แล้วกห็วัเราะ

เฉนิสวนิกบัหลนิเจยีโม่มองตามนิ้วของเธอที่ก�าลงัชี้ไปที่ฟังหยุ ฟังหยุ 

ก�าลงัคยุอยูก่บัเฉยีวหราน เธอไม่ได้ใส่ชดุโรงเรยีน ท่อนบนสวมเสื้อยดืโปโล

ธรรมดาๆ ส่วนท่อนล่างสวมกระโปรงกางเกงแบบสั้นสีน�้าเงินที่ตกยุคไป 

ตั้งนานแล้ว

“เชยชะมดัเลยละ” แล้วหวงัม่านม่านกห็วัเราะอย่างสนุกสนาน

เฉินสวินรู้ว่าฟังหุยไม่ใช่ผู้หญิงที่ทันสมัย นักเรียนหญิงคนอื่นๆ 

ปรกตจิะชอบห้อยสายสร้อยต่างๆ แต่เธอไม่เคยม ีตอนนั้นโรงเรยีนฟู่จงมี

ข้อเรยีกร้องว่าต้องสวมชุดโรงเรยีน ดงันั้นทุกคนกจ็ะสวมชุดเหมอืนๆ กนั

หมด ส่วนที่จะแสดงรสนยิมออกมาหน่อยกเ็หน็จะเป็นรองเท้า ทุกคนจงึให้

ความสนใจกับมัน เด็กผู้ชายที่ฐานะทางบ้านไม่เลว ก็จะสวมรองเท้ายี่ห้อ 

ไนกี้ อาดิดาส หรือไม่ก็รีบอค ถ้าฐานะด้อยลงมาหน่อยก็ใส่ยี่ห้อหลี่นิ่ง  

ผู้หญงิทนัสมยัหน่อยกจ็ะสวมรองเท้าเสรมิความสูง รองเท้าหวัโตๆ หรอืไม่

กร็องเท้ากฬีาเกรดสูงแบบผู้หญงิ และเดก็ผู้หญงิทั่วไปกม็กัซื้อรองเท้ายี่ห้อ

เป๊ปซี่ที่มสีสีนัสดใส หรอืยี่ห้ออื่นๆ สุดแล้วแต่ แต่ฟังหุยสวมรองเท้าผ้าที่ดู

ธรรมดามากมาตลอด ตอนเรยีนวชิาพละ กส็วมเพยีงรองเท้ากฬีายี่ห้อดาว

ที่ผลติในประเทศเท่านั้น

แต่แม้ว่าฟังหุยจะดูเรยีบๆ แต่นสิยัและบุคลกิอ่อนโยนมาก เรยีนก็

เก่งเป็นพเิศษ ดงันั้นจงึไม่มใีครหวัเราะเยาะเธอด้วยเรื่องนี้ เฉนิสวนิเองยิ่ง

ไม่สนใจเข้าไปใหญ่ ถ้าจะให้พูดใหม่กค็อื ในสายตาของเขาไม่ได้มองเรื่อง

พวกนี้เลยแม้แต่น้อย เขารู้สกึว่าไม่ว่าฟังหุยจะเป็นยงัไงกด็เีสมอ

แต่ตอนนี้ถูกหวงัม่านม่านว่าเอา ท�าให้เขารู้สกึอดึอดัใจ จงึพูดอย่าง
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เจื่อนๆ ว่า “กด็อีอก ฉนัดูกใ็ช้ได้นะ”

“ใช้ได้ บ้าไปแล้วสิ ฉันไม่เคยเห็นกระโปรงกางเกงแบบนี้มาตั้งกี่ปี

แล้ว ดเูหมอืนเขาจะใส่กนัตอนประถมน่ะสไิม่ว่า ว่าไหมเจยีโม่” หวงัม่านม่าน

หนัหน้าไปพูดกบัหลนิเจยีโม่

เดิมทีหลินเจียโม่ก็อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้ว ได้ยินเธอพูดแบบนี้ก็ยิ่งจุด

ประกายความโกรธ ค�าตอบของเฉนิสวนิกท็�าให้เธอไม่พอใจสกัเท่าไร เธอ

คิดในใจว่า คนอื่นว่าฟังหุยแบบนี้แล้ว ยังไงเขาก็ควรออกหน้าเถียงแทน 

สกัค�า แต่เขากลบัท�าเฉย ไม่รูส้กึรูส้าอะไร เธอกเ็ลยค้อนเฉนิสวนิทหีนึ่ง แล้ว

พูดกบัหวงัม่านม่านอย่างเยน็ชาว่า “กระโปรงกางเกงแล้วท�าไม วนันั้นเธอก็

ใส่กางเกงขาสั้นมาไม่ใช่เหรอ”

“จะเหมอืนกนัได้ยงัไง ปีนี้เขานยิมกางเกงยนีขาสั้นกนัทั้งนั้น ตวันั้น

ฉนัเพิ่งซื้อจากซตีนัเชวี่ยนเย่มาเมื่อไม่กี่วนัก่อนเอง” หวงัม่านม่านพูดอย่าง

ไม่พอใจ 

“ถงึยงัไงกางเกงตวันี้ใส่ขึ้นมากด็ูด ีฟังหุยเป็นคนขาสวย จะใส่อะไร

กด็ดูไีปหมด ใช่ไหมเฉนิสวนิ” หลนิเจยีโม่พดูพลางมองเฉนิสวนิอย่างท้าทาย

“ใช่ ฉนัดกูว่็าสวยออก” เฉนิสวนิไม่ทนัได้ฟังความหมายที่นอกเหนอื

ไปจากนั้น จงึตอบออกมาโดยที่ไม่ได้คดิอะไร

และนี่กลายเป็นหวังม่านม่านที่โกรธขึ้นมาแทน เธอจัดว่าเป็นคน

หน้าตาสวย รูปร่างกส็ูงอกีด้วย เสยีอย่างเดยีวที่น่องของเธอใหญ่ไปหน่อย 

เธอรู้สึกว่าหลินเจียโม่ก�าลังชมฟังหุยเพื่อหลอกด่าเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ต่อหน้าเฉนิสวนิอกีด้วย ท�าให้เธอพูดไม่ออก

เธอท�าเสยีง “ฮ”ึ ออกมา จากนั้นกพ็ูดเบาๆ “ได้ๆๆ พวกเธอมนัห้อง

เดยีวกนันี่ ไม่พูดกบัพวกเธอสองคนแล้ว กพ็วกบ้านนอกเหมอืนกนั ถงึได้

ปกป้องกนัแบบนี้ใช่ไหมล่ะ” 

“หวงัม่านม่าน เธออย่ามาว่าเขาแบบนี้นะ” ครั้งนี้เฉนิสวนิทนไม่ไหว

ในที่สุด จงึพูดใส่ด้วยเสยีงดุๆ 
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“เธอพอได้หรอืยงั” หลนิเจยีโม่แทบจะพูดออกมาในเวลาเดยีวกนั

“จะท�าไมล่ะ เธอเป็นใครกัน ถึงมาห้ามไม่ให้คนอื่นเขาพูด” หวัง 

ม่านม่านกโ็มโหขึ้นมาเช่นกนั เธอถลงึตาโตแล้วตะคอกกลบัไป 

“ไม่ให้พูดแล้วจะท�าไม กเ็ขาเป็นเพื่อนสนทิฉนั แล้วกเ็ป็นแฟนของเขา

ด้วย!” หลนิเจยีโม่รูส้กึสบายใจขึ้นมาหน่อย ที่ได้พดูตอกกลบัไปอย่างสะใจ

“หา!” ค�าพูดของหลินเจียโม่ท�าให้หวังม่านม่านลืมความโกรธขึ้นมา

ทนัท ีเธอมองเฉนิสวนิอย่างตกใจ ด้วยใบหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อ 

เฉินสวินเหลือบมองหลินเจียโม่ หลินเจียโม่รู้ตัวว่าพลั้งปากออกไป

แล้ว กไ็ม่เถยีงข้างๆ คูๆ  อกี จงึพูดแตกหกัอย่างเปิดเผยออกไปเลยว่า “ท�าไม 

ไม่เชื่อเหรอ ฉนัไม่ได้โกหกหรอกนะ เขากค็อืแฟนของเฉนิสวนิ” 

“จรงิเหรอ” หวงัม่านม่านถามและมองเฉนิสวนิอย่างเจบ็ใจ

“เป็นเรื่องจรงิ” เฉนิสวนิพยกัหน้าอย่างองอาจผ่าเผย “เธออย่าไปบอก

คนอื่นล่ะ”

หลังจากที่เลิกซ้อมเต้น หลินเจียโม่ก็ดึงฟังหุยมามองตั้งแต่หัว 
จดเท้าแล้วพูดว่า “พรุ่งนี้อย่าใส่แบบนี้อกีนะ”

“หา ท�าไมล่ะ” ฟังหุยถามอย่างไม่เข้าใจ

“ไม่ท�าไมล่ะ ก็แค่วันนี้หวังม่านม่านพูดว่าเธอใส่กางเกงกระโปรง 

แบบนี้ ตอนนี้เขาไม่นยิมกนัแล้ว” หลนิเจยีโม่อธบิายให้เธอฟังคร่าวๆ

“อ๋อ” ฟังหุยฝืนยิ้ม แต่มอืกลบัดงึชายเสื้อไว้แน่นโดยที่ไม่รู้ตวั

“ไม่เป็นไร ฉันสวนกลับใส่เขาไปแล้วละ คิดว่าตัวเองดูดีนักหรือไง  

ดูขาหมูสองข้างนั่นส”ิ หลนิเจยีโม่พูดพลางตบบ่าของเธอ

“อมื เธอกไ็ม่ต้องไปเถยีงกบัเขาหรอก ฉนัรู้ว่าตวัเองออกจะเชยอยู่

บ้าง” ฟังหุยพูดเย้ยหยนัตวัเอง

“นั่นไม่ใช่ว่าอยู่ต่อหน้าเฉนิสวนิหรอืไง เธออาจจะไม่คดิอะไร แต่เขา

น่าจะคดิอยู่นะ”
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“เขากอ็ยู่ด้วยเหรอ” ฟังหุยหยุดอยู่ แล้วมองหลนิเจยีโม่อย่างกงัวล

“อยู่ส ิแต่เธอวางใจเถอะ เขาเข้าข้างเธอมากเลยละ” หลนิเจยีโม่พูด

พลางโบกมอื

“แล้วเขาพูดอะไรบ้างล่ะ”

“เขา...” ประเดี๋ยวเดยีวหลนิเจยีโม่กจ็ุกอยู่ในล�าคอ เธอนกึขึ้นมาได้

ทนัใดว่าหวงัม่านม่านรู้เรื่องของพวกเขาแล้ว จงึรบีพูดอย่างรู้สกึผดิว่า “เขา

บอกว่าเธอเป็นแฟนของเขา บอกให้เขาอย่าว่าเธอแบบนี้ เป็นฉนัเองที่พลั้ง

ปากไป เขาถงึได้ยอมรบัน่ะ ขอโทษนะ”

ฟังหุยตะลึงงัน รู้สึกใจสั่นขึ้นมา ด้านหนึ่งเธอก็แอบดีใจที่เฉินสวิน 

ยอมรบัอย่างกล้าหาญ และปกป้องเธออย่างเดด็เดี่ยว แต่อกีด้านหนึ่งเธอ 

กเ็ป็นห่วงว่าเรื่องของพวกเธอจะถูกแพร่ออกไป หวงัม่านม่านไม่ใช่เพื่อนใน

ห้อง ผลที่ออกมาจะยิ่งน่ากลวั ถ้าพดูออกไปนั่นกเ็ท่ากบัจะต้องรูค้วามลบันี้

กนัทั้งระดบัชั้น 

“เธออย่าโกรธเลยนะ หลายวนัมานี้ฉนัจติใจว้าวุน่ พดูจาไม่ทนัคดิ ก็

เลย...” หลนิเจยีโม่พูดพลางเขย่าแขนเธอ

“ช่างเถอะ กระดาษย่อมห่อไฟไม่ได้ ฉนัว่าเรื่องนี้จะช้าหรอืเรว็กป็ิด

ไม่มิดหรอก เฮ้อ...แต่หวังว่าเขาจะเก็บความลับเอาไว้ได้ อย่าให้พวกครูรู้

เข้า” ฟังหุยพูดอย่างจนปัญญา

“นั่นเขาไม่กล้าอย่างแน่นอน” หลนิเจยีโม่พูด “แต่นี่กไ็ม่แน่ว่าจะเป็น

เรื่องเลวร้ายเสมอไป ถ้าความสมัพนัธ์ของพวกเธอถูกเปิดเผย คาดว่าคงจะ

ไม่มใีครมาออกความเหน็อะไรกบัเฉนิสวนิอกี เธอไม่เหน็ตอนที่หวงัม่านม่าน

ท�าเป็นสนิทสนมกับเฉินสวิน ท�าอย่างกับตัวเองเป็นแฟนกับเฉินสวินอย่าง

นั้นแหละ ครั้งนี้เขาหมดสทิธิ์อย่างแน่นอน”

“เหอะๆ มนักไ็ม่แน่หรอก ยิ่งเขาเหน็ฉนัเป็นคนไม่เป็นภยักบัใครแบบ

นี้ กลบัจะยิ่งได้ใจน่ะส”ิ ฟังหุยมองหลนิเจยีโม่ แล้วพูดต่อว่า “แล้วเรื่องนั้น 

ในเมื่อเธอเจอเจิ้งเสวี่ยแล้ว จะตดัใจจากซูข่ายรเึปล่า”
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หลินเจียโม่เงียบขรึมลง...หลังจากวันนั้นเธอก็แอบสืบข่าวเรื่องของ

เจิ้งเสวี่ย เดก็ผูห้ญงิคนนั้นอยู่มธัยมห้า ค่อนข้างเป็นที่รูจ้กั สภุาพเรยีบร้อย 

เรยีนดี และมนุษยสัมพันธ์ก็ดี ว่าไปแล้วคนที่มาชอบเจิ้งเสวี่ยมีไม่ใช่น้อย 

แต่ในที่สุดเธอก็เลือกซูข่าย เรื่องของพวกเขากลายเป็นเรื่องที่ดีงามไปใน

ระดบัชั้นของมธัยมห้า คล้ายกบัว่าเป็นคู่ที่สวรรค์บรรจงสร้างขึ้นอย่างนั้น 

สองคนนี้ไม่ได้อยู่ห้องเดยีวกนั พวกเขาพอเหน็หนา้กนัเข้า กแ็ทบจะ

เกิดความรักขึ้นในทันที ช่วงเวลาที่รู้จักก็กันโรแมนติกมาก ซูข่ายลืมเอา

หนงัสอืเรยีนมา กจ็ะไปยมืที่ห้องของเจิ้งเสวี่ย เดมิทเีขาอยากไปยมืจากเพื่อน

ในทมีบาสเกตบอล แต่พอดไีด้สวนกบัเจิ้งเสวี่ยเข้า เพยีงเจอหน้ากนัเท่านั้น 

เขาก็ถูกเด็กผู้หญิงที่ตาโต หน้าตาเหมือนดาราที่ชื่อโจวฮุ่ยหมิ่นคนนี้ดึงดูด

เข้าให้ เขากเ็ลยจงใจพดูแก้เขนิด้วยการยมืหนงัสอืจากเจิ้งเสวี่ยแทน การยมื

หนังสือเป็นข้ออ้างที่ไม่เคยล้าสมัยในช่วงที่เป็นนักเรียน มียืมก็ต้องมีคืน 

และในระหว่างที่ไปมาหาสู่กนัอยู่นี้ กย่็อมเกดิความชอบขึ้นเป็นธรรมดา หลนิ

เจยีโม่รูว้า่ตวัเองเป็นผูห้ญงิประเภทที่ไม่เหมอืนกบัเจิ้งเสวี่ย ถ้าเปรยีบเทยีบ

กันอย่างละเอียดแล้ว ไม่ว่าจะด้านไหน ก็ดูเหมือนเจิ้งเสวี่ยจะชนะอยู่ก้าว

หนึ่งนั่นเอง แต่เธอกย็งัคงชอบซูข่าย ชอบจนรู้สกึปวดหวัใจไปหมด

ตอนเป็นวัยรุ่น ดูเหมือนไม่มีอะไรจะท�าให้รู้สึกระทมทุกข์ไปกว่า 

เรื่องนี้อกีแล้ว หลนิเจยีโม่ตกอยู่ในวงัวนของอารมณ์แบบนี้ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยว

ลงอยู่เสมอ

“ดูเหมอืนจะตดัใจไม่ได้น่ะ” หลนิเจยีโม่ฝืนยิ้ม พูดพลางมองฟังหุย 

“ใจมนัยงัไม่ยอมแพ้จรงิๆ ฉนัยงัไม่ทนัได้บอกเขาเลยว่าเกาออีกีค็อืฉนั ฉนั

กค็อืเกาออีนี่ะ...”

“เลกิคดิได้แล้ว ตอนนี้เป็นแบบนี้กด็แีล้วไม่ใช่เหรอ” ฟังหุยเองกต็ดิ

เชื้อความเศร้าของเธอมาด้วย จงึพูดแบบถอนใจ

“อมื เป็นแฟนไม่ได้ เป็นเพื่อนกย็งัด”ี หลนิเจยีโม่สูดหายใจแล้วพูด

ต่อว่า “ฉนัยงัจะดูเขาเล่นบาส ส่งน�้าให้เขา เรยีกเขาตอนกลบับ้าน รอเขา
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ตอนเลิกเรียน รวบรวมเงินหนึ่งหยวนที่มี SK ช่วยเขาท�าเรื่องต่างๆ จน

กระทั่งถงึวนัที่เขาจะเรยีนจบ แล้วท�าหน้าตาสวยๆ ยนือยูต่่อหนา้เขาอกีครั้ง 

และบอกเขาว่าฉนัชอบเขามากจรงิๆ...”

หลนิเจยีโม่นั่งยองๆ ลงบนพื้นแล้วร้องไห้สะอกึสะอื้นออกมา ฟงัหยุ

นั่งลงข้างๆ เธอ แล้วโอบไหล่ของเธอเอาไว้

“ฟังหุย ฉนัเป็นคนอ่อนแอมากใช่ไหม” หลนิเจยีโม่เงยหน้าขึ้น ถาม

ด้วยน�้าตานองหน้า

“ไม่หรอก เจยีโม่ ไม่ใช่...” ขอบตาของฟังหุยกแ็ดงเช่นกนั เธอพูด

พลางเชด็น�้าตาให้หลนิเจยีโม่ แล้วกเ็ชด็น�้าตาให้ตวัเอง

“เฮ้อ หยุดร้องไห้ได้แล้ว เธอจะร้องไห้ท�าไม โง่จรงิ...” หลนิเจยีโม่ 

ที่ยังมีน�้าตาอยู่ลุกยืนขึ้น เธอเช็ดหน้าเช็ดตาของตัวเอง สูดหายใจเข้าลึกๆ 

แล้วร้องเพลงเสยีงดงัๆ ว่า

“มองเขาเดนิไปหาเธอ ภาพนั้นมนัช่างงดงามนกั ถ้าฉนัอาจต้องร้องไห้ 

กด็้วยเพราะความดใีจ บนโลกใบนี้ คนสองคนมาเจอกนันั้นไม่ใช่ง่าย แม้

เป็นคนรกัของเธอไม่ได้ ฉนักย็งัคงรกัมาก...รกัเธอมากอย่างตราตรงึ ดงันั้น

จึงยอมที่จะปล่อยให้เธอบินไปในที่ที่เธอมีความสุขมากกว่ารักเธอ รักเธอ

มาก ขอแค่ให้เธอได้มคีวามรกั ฉนักม็คีวามสุขแล้ว...”

ฟังหุยมองเงาที่งดงามสดใสของหลินเจียโม่ภายใต้แสงตะวันยาม

สายัณห์ แล้วก็รู้สึกเศร้าใจมากขึ้นมาทันใด ในชั่ววินาทีนั้นเธอพบว่าที่แท้

ความชอบไม่ใช่เพียงเรื่องที่ดีงามระหว่างคนสองคนเท่านั้น บางทีอาจมีคน

ที่ต้องอกหกักเ็พราะความชอบกไ็ด้ ทั้งๆ ที่เป็นความรู้สกึเหมอืนกนั แต่ผล

ที่ได้อาจมทีั้งดใีจและเสยีใจ และกไ็ม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะแยกแยะว่ามนัถูก

หรอืผดิ เธอไม่สามารถจนิตนาการได้เลยว่าถ้าต่อไประหว่างเธอกบัเฉนิสวนิ

มคีนอื่นเข้ามาจะเป็นยงัไง และควรท�าเช่นไร

ท่ามกลางแสงสายณัห์ในช่วงเวลาที่ร้อนมากในฤดูร้อน ฟังหยุกไ็ด้ท�า

สงครามเยน็ขึ้น



วนันั้นที่การสอบรวมสิ้นสุดลง หลนิเจยีโม่ส่งข้อสอบก่อน เพื่อที่
จะได้น�าของขวญัวนัเกดิไปให้ซูข่ายด้วยตวัเอง เธอหยบิของขวญัแล้วรบีวิ่ง

ไปรออยู่ที่หน้าห้องสอบของซูข่ายอย่างใจจดใจจ่อ 

ซูข่ายออกมาเพียงไม่กี่คนสุดท้าย เขาเห็นหลินเจียโม่ยืนอยู่ที่หน้า

ประต ูจงึพดูด้วยความแปลกใจว่า “ท�าไมเธอถงึมาอยูห่น้าห้องเราได้ล่ะ เธอ

ไม่ได้สอบหรอื”

“ได้ยงัไงกนัล่ะ ส่งข้อสอบไปก่อนแล้วต่างหาก” หลนิเจยีโม่พดูพลาง

ลากเขาไปที่ทางเดนิข้างหนึ่งของตกึ

“ท�าเอาฉนัตกใจหมด...” ซขู่ายพดูพลางเอามอืตบหน้าอก “ท�าไมเหรอ 

มเีรื่องอะไร”

“กไ็ม่ได้มเีรื่องอะไรหรอก” หลนิเจยีโม่พดูพลางก้มหน้ามองปลายเท้า

ของตวัเอง “วนั...วนันี้เป็นวนัเกดินายไม่ใช่เหรอ สุขสนัต์วนัเกดินะ”

“มาบอกฉันเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย ขอบคุณนะ ขอบคุณ” ซูข่ายยิ้ม

อย่างดใีจ

6



210  l  F l e e t   o f  t i m e   ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง  รั ก ข อ ง เ ร า  เ ล่ ม  1

“อมื...แลว้ยงั...อนันี้ให้นาย” หลนิเจยีโม่หยบิถงุกระดาษลายการ์ตนู

ที่ห่อไว้อย่างดีใบหนึ่งออกมาจากในกระเป๋าหนังสือ แล้วยื่นให้ซูข่ายอย่าง

เขนิอาย

“ว้าว มขีองขวญัด้วย ซึ้งใจจงั” ซขู่ายฉกีถงุกระดาษออกอย่างตื่นเต้น 

ข้างในเป็นสายรดัข้อมอืของไนกี้คู่หนึ่ง

หลินเจียโม่เล่นปลายผมที่ข้างหูแล้วพูดว่า “เอ่อ นี่เป็นของที่ฉันให้

เองน่ะ...”

“อมื ฉนัรู้ ขอบคุณเธอนะ แต่ของนี่แพงมากเลยใช่ไหม ท�าไมต้อง

จ่ายเงนิมากขนาดนี้” ซูข่ายใส่กลบัเข้าไปในถุงอกีครั้งอย่างระมดัระวงั

“ก็ไม่ได้แพงมากหรอก...แต่วันหลังตอนเธอเล่นบาสต้องใส่ด้วยนะ” 

หลนิเจยีโม่พูดเน้น

“ได้ ฉนัจะใส่ทุกวนัเลย” ซูข่ายพูดรบัประกนัอย่างจรงิจงัมาก

หลินเจียโม่เห็นเขาเก็บของขวัญเข้าไปในกระเป๋าอย่างพอใจ ด้วย

เพราะมีสอบ ในกระเป๋าจึงไม่ค่อยมีหนังสือเท่าไร สายตาจึงสะดุดเข้ากับ

สิ่งของสแีดงอย่างหนึ่งในนั้น

“นั่นอะไรเหรอ ใช่ของขวญัที่เจิ้งเสวี่ยให้นายรเึปล่า” หลนิเจยีโม่ถาม

อย่างปวดใจ

“อนันี้เหรอ” ซูข่ายหยบิออกมาให้เธอดูแล้วพูดว่า “ไม่ใช่ เป็นนยิาย

น่ะ เจิ้งเสวี่ยอยากอ่าน ฉนักเ็ลยไปยมืมาให้เธอ เหมอืนว่าช่วงนี้ก�าลงัเป็นที่

นยิมมาก ชื่อว่าสมัผสัอย่างใกล้ชดิครั้งแรก เธอเคยอ่านไหม”

“สัมผัสอย่างใกล้ชิดครั้งแรกเหรอ ฉันรู้สิ ได้ยินคนอื่นพูดเสมอว่า

ซาบซึ้งกินใจมากเลยละ” หลินเจียโม่รับมาแล้วพลิกไปสองหน้า พูดอย่าง

รู้สกึสนใจมาก 

“อยากอ่านไหม ถ้าอยากอ่าน เธอเอาไปอ่านก่อนกไ็ด้” ซูข่ายพดูพลาง

มองหลนิเจยีโม่ที่ถอืหนงัสอืจนวางไม่ลงด้วยรอยยิ้ม

“หา” หลนิเจยีโม่เงยหน้าขึ้นอย่างแปลกใจ พูดอย่างลงัเลว่า “ไม่ต้อง
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หรอก...มนัไม่ค่อยดเีท่าไร เจิ้งเสวี่ยกอ็ยากอ่านไม่ใช่เหรอ”

“ช้าไปสองวันไม่เป็นไรหรอก เธอเอาไปอ่านก่อนเถอะ” ซูข่ายหยิบ

กระเป๋าของหลนิเจยีโม่มา ไม่ฟังอะไรกย็ดัหนงัสอืใส่เข้าไป

“งั้นกข็อบคุณนะ” หลนิเจยีโม่พูดอย่างดใีจ

“เกรงใจอะไรกัน” ซูข่ายพูดพลางโบกมือ “ใช่แล้ว ประเดี๋ยวไป 

กนิข้าวกบัพวกเราด้วยกนัเถอะ ไปร้านอวี่ฮวา ฉนัเลี้ยงวนัเกดิเอง”

หลินเจียโม่ยังไม่ทันได้พูดอะไร ซูข่ายก็เบนสายตาไปอีกทางพร้อม

ทั้งโบกมอืขึ้น หลนิเจยีโม่หนัหน้าไปมอง จงึเหน็เจิ้งเสวี่ยแบกกระเป๋าหนงัสอื 

ก�าลังเดินมาทางพวกเขาอย่างช้าๆ เธอพยักหน้าให้หลินเจียโม่ แล้วหันไป

พูดกบัซูข่ายว่า “สอบเป็นยงัไงบ้าง”

“พอได้น่ะ เรื่องคะแนนไม่มปีัญหา” ซูข่ายพูดพลางยิ้ม

นี่หลนิเจยีโม่ถงึนกึขึ้นมาได้ว่าซูข่ายกส็อบเหมอืนกนั แต่เธอกลบัไม่

ได้ถามถงึเลย กเ็หมอืนกบัว่าเธอแพ้อกีตามเคย เธอกเ็ลยรบีพูดขึ้นว่า “ใช่

แล้ว นายชอบว่าจ้าวเย่อยู่เรื่อย แล้วนายเองล่ะ”

“ไม่เชื่อใจฉนัขนาดนั้นเชยีวเหรอ” ซูข่ายเม้มปากแล้วพูดว่า “ถ้าเรื่อง

แค่นี้ไม่มฝีีมอื ฉนักไ็ม่ต้องไปเป็นหวัหน้าทมีของโรงเรยีนแล้วละ อกีอย่าง

ฉนัยงัมอีาวุธลบัอกีด้วยนะ” 

“อาวุธลบัอะไรเหรอ” หลนิเจยีโม่ถามอย่างสนใจ

ซูข่ายมองเจิ้งเสวี่ย เขายิ้มอย่างอบอุ่นมากพลางพูดว่า “เธอถามเขา

ส”ิ

หลินเจียโม่มองไปที่เจิ้งเสวี่ยอย่างสงสัยอีก เจิ้งเสวี่ยก้มหน้าพูด 

อย่างอายๆ ว่า “อย่าไปฟังเขาพดูไร้สาระเลย กแ็ค่ก่อนสอบมาหยบิสมดุจด 

ของฉนัไปอ่านน่ะ” 

“กเ็ธอเป็นเจ้าหญงิชร่ีาที่ประทานพลงัมาให้ฉนัน่ะส”ิ ซูข่ายพดูล้อเล่น

อย่างสนทิสนม

“พอได้แล้ว” เจิ้งเสวี่ยพูดพลางตซีูข่ายเบาๆ “ไปกนัเถอะ เจยีโม่กไ็ป
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ด้วยกนันะ”

หลนิเจยีโม่เหน็พวกเขาหยอกล้อกนักย็ิ่งปวดใจ เธอฝืนยิ้ม ส่ายหน้า

แล้วพูดว่า “ฉนัไม่ไปหรอก พวกเธอไปเที่ยวกนัให้สนุกเถอะ”

“ไม่ได้ วนันี้ฉลองวนัเกดิฉนั เธอต้องไปให้ได้ เธออย่ากงัวล มแีต่

คนที่เธอรู้จกัทั้งนั้น อกีประเดี๋ยวจ้าวเย่กม็า” ซูข่ายพูด

หลินเจียโม่ก�าลังคิดจะปฏิเสธอีก ก็ได้ยินเสียงตะโกนของจ้าวเย่ดัง

มาแต่ไกล เมื่อเขาเหน็หลนิเจยีโม่ จงึวิ่งมาอย่างดใีจแล้วพูดว่า “เธอมาอยู่ 

ที่นี่ได้ยงัไง ซขู่ายบอกให้ฉนัเรยีกเธอไปกนิข้าวด้วยกนั ฉนัยงัไม่ทนัได้บอก

เธอเลย เหน็เธอส่งข้อสอบเสยีเรว็ ท�าเอาฉนัรบีแทบแย่ ที่แท้เธอรู้แล้วนี่เอง”

หลินเจียโม่ไม่รู้อย่างแน่นอน ว่าซูข่ายจะเรียกเธอไปด้วยกันตั้งแต่

แรก และก็ไม่ดีที่จะพูดเรื่องรีบส่งข้อสอบก่อนเพื่อที่จะเอาของขวัญมาให้ 

ต่อหน้าพวกเขา จึงได้แต่พูดอื้อๆ อ้าๆ เท่านั้น และรู้สึกไม่อยากไปร้าน 

อวี่ฮวากบัพวกเขาด้วยมากๆ 

ถ้าไม่ใช่เพราะหลนิเจยีโม่มคีวามรูส้กึเศรา้หมองเจบ็ปวดอยูใ่นใจ 
ก็คงจะกินข้าวมื้อนี้อย่างมีความสุขมาก คนที่ไปในวันนั้นส่วนใหญ่ก็เป็น

สมาชกิในทมีบาสเกตบอล ส่วนชั้นมธัยมสี่มเีพยีงจ้าวเย่กบัหลนิเจยีโม่สอง

คนเท่านั้น ระหว่างมื้ออาหาร ซูข่ายดูแลเจิ้งเสวี่ยไปด้วย และกค็บีกบัข้าว

ให้หลนิเจยีโม่ไปด้วยในขณะเดยีวกนั

ผูช้ายทมีบาสเกตบอลกนิข้าวชามแล้วชามเล่าอย่างคกึคกัสนกุสนาน 

หลินเจียโม่ยังไม่ทันได้หยิบตะเกียบขึ้นมา ก็มีตะเกียบไม่รู้ตั้งกี่คู่พุ่งเข้ามา

ที่เป้าหมายปานสายฟ้าแลบ เมื่อกบัข้าวจานต่อไปขึ้นโต๊ะ เธอรบีหยบิตะเกยีบ

ขึ้นมาเตรยีมไว้ก่อน กก็ลายเป็นทุกคนใช้มอืไปหยบิโดยตรงทนัท ี

จ้าวเย่ร้องเสียงดังอย่างรู้สึกเสียเปรียบ และพูดอย่างน่าเวทนาว่า 

“พวกนายเล่นหยบิแบบนี้ ไม่รู้จกัแบ่งให้พวกเราบ้าง เหน็เราเดก็กว่ากเ็ลย

รงัแกกนัใช่ไหม”
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ซูข่ายด่ายิ้มๆ ว่า “ไปเลยไป ถ้าเรยีกนายว่าเดก็ ในประเทศจนีกค็ง

ไม่มผีู้ใหญ่แล้วละ” 

จ้าวเย่ตกัน�้าแกงให้หลนิเจยีโม่ พลางพดูว่า “เหน็รยึงั พวกเรายงัต้อง

ลงมือเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยตัวเอง เธอก็รีบกินเยอะๆ หน่อย พวกเขา 

ไม่ยอมให้เธอแน่” 

“ก็พวกเรามีใครมาคอยดูแลที่ไหนกันล่ะ” ซูข่ายรับค�าต่ออย่างม ี

ความหมายแอบแฝง

หลนิเจยีโม่หน้าตงึขึ้นมาทนัท ีจ้าวเย่กร็ูส้กึเขนิขึ้นเช่นกนั จงึหยบิช้อน

น�้าแกงสะบดัใส่เขา เจิ้งเสวี่ยนั่งอยู่ข้างๆ ดงึแขนเสื้อของซูข่ายแล้วพูดว่า 

“นายอย่าไปล้อคนอื่นเขาแบบนี้ส”ิ 

“รู้แล้วน่า รู้แล้วน่า จ้าวเย่ของพวกเราก็แค่เรียนรู้มาจากเหลยเฟิง 

ช่วยเหลอืเพื่อนผู้หญงิอย่างมนี�้าใจ LADY FIRST” ซขู่ายยิ้มอย่างมเีลศนยั

“ใช่ ฉนักแ็ค่ท�าความด ี เจิ้งเสวี่ย หยบิชามมาให้ฉนั ฉนักจ็ะตกัให้

เธอเหมอืนกนั” จ้าวเย่พูดอย่างยยีวน

“ไปๆๆ ที่ไหนเย็นสบาย นายก็ไปพักผ่อนตรงนั้นเถอะ” ซูข่ายพูด

พลางขวางมอืของเขาเอาไว้

“เชอะ! เจียโม่เธอดูเขาสิ ยังมีหน้ามาว่าฉันอีก” จ้าวเย่นั่งอยู่ข้างๆ  

ล้อเล่นเสยีงดงัอย่างสนุกสนาน

ไม่มีใครในที่นี้รู้ความรู้สึกของหลินเจียโม่เลยสักคน ตาเธอมองอยู่ 

แต่ในใจนั้นเจ็บ และยิ่งเสียใจขึ้นเรื่อยๆ เธอไม่ได้สนใจค�าพูดล้อเล่นของ

จ้าวเย่เลยแม้แต่น้อย หยบิแก้วข้างๆ ขึ้นมาแล้วรนิเบยีร์จนเตม็ ลุกขึ้นยนื

แล้วพูดว่า “กินกันหมดแล้ว แต่ยังไม่ทันได้อวยพรวันเกิดกันเลย ฉันน�า 

คนแรกกแ็ล้วกนั สุขสนัต์วนัเกดิ”

ซูข่ายก็ยกแก้วเบียร์ขึ้นมาแล้วพูดว่า “หลินเจียโม่ช่างมีน�้าใจจริงๆ 

ขอบคุณๆ แต่วันหนึ่งอวยพรแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วละ ไม่อย่างนั้นฉันจะ

รู้สกึว่าตวัเองแก่กว่าเธอมากไปกว่านี้แล้ว”
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จ้าวเย่อยู่ข้างๆ พูดอย่างแปลกใจว่า “เธออวยพรไปแล้วเหรอ”

หลนิเจยีโม่พยกัหน้าและยิ้มเจื่อนๆ ยกแก้วขึ้นพร้อมจะดื่ม

ซูข่ายรบีตะโกนหยุดเธอเอาไว้แล้วพูดว่า “นี่ แม่นางน้อย สนุกพอ 

ได้แล้ว เธอดื่มได้จรงิๆ เหรอ... จ้าวเย่ ท�าไมครั้งนี้นายไม่ดูแลเลยล่ะ”

จ้าวเย่รั้งมอืหลนิเจยีโม่เอาไว้แล้วพูดว่า “เธอไม่ต้องดื่ม จบิสกัค�าก็

พอแล้ว ที่เหลอืเดี๋ยวฉนัดื่มให้เอง”

“ไม่เป็นไร ฉนัดื่มได้” แล้วหลนิเจยีโม่กย็กเบยีร์ขึ้นดื่มอั้กๆ จนหมด

แก้ว

พวกทมีบาสเกตบอลที่นั่งอยู่ตบมอืเชยีร์กนัอย่างสนุกสนาน แล้วพา

กนัตะโกนเสยีงดงัว่าให้เธอดื่มอกี หลนิเจยีโม่กไ็ม่ปฏเิสธ วนันั้นเธออวยพร

ค�าว่าสุขสนัต์วนัเกดิไปนบัครั้งไม่ถ้วน และทุกครั้งที่อวยพรกจ็ะดื่มอกีหนึ่ง

อกึ จนแทบจะครบวนัเกดิทั้งชวีติของซูข่าย จ้าวเย่กบัซูข่ายกห็้ามเธอเอาไว้

ไม่อยู่ ได้แต่ท�าตาใสมองเธอค่อยๆ เมาไปทลีะนดิเท่านั้น

หลังจากงานเลี้ยงเลิกรา ซูข่ายก�าชับหลายค�าแล้วจึงไปกับเจิ้งเสวี่ย 

จ้าวเย่ไปส่งหลนิเจยีโม่กลบับ้าน กว่าเขาจะจดัการหลนิเจยีโม่ให้นั่งบนคาน

จกัรยานได้กแ็ทบแย่ แล้วจงึใช้แขนโอบเธอเอาไว้จนแน่น หลนิเจยีโม่พงิอยู่

กบัหน้าอกของเจ้าเย่อย่างมนึเมา แล้วฮมัเพลง “รกัมาก รกัเธอมาก” ด้วย

น�้าเสยีงที่ฟังไม่รู้เรื่อง

จ้าวเย่รู้ว่าจะส่งเธอกลบัไปแบบนี้ไม่ได้ กเ็ลยพาเธอขี่วนอยู่สองรอบ 

วนแล้วกว็นอกี

รอจนหลนิเจยีโม่สร่างเมา ฟ้ากม็ดืแล้ว เธอฟบุอยูบ่นแฮนด์รถ ไม่ได้ 

ร้องเพลงอีก และก็ไม่ได้พิงจ้าวเย่อีกเช่นกัน ระหว่างด้านหลังของเธอกับ

หน้าอกของจ้าวเย่ มสีายลมแห่งความหวานในฤดูร้อนที่พดัผ่านเข้ามา

จ้าวเย่พยายามถบีรถอย่างเตม็ที่แล้วพูดว่า “มนึหวัรเึปล่า ยงัอดึอดั

อยู่ไหม”

“ไม่” หลนิเจยีโม่ปิดตาอยู่ พูดแผ่วเหมอืนเสยีงลมเป่า
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“รู้ไหม ฉนัพาเธอวนรอบพระราชวงัยงเหอเล่นสองรอบแล้ว”

“อ้อ”

“งั้นตอนนี้กลบับ้านเลยไหม”

“อมื”

“เจยีโม่...”

“หา”

“ที่จรงิวนันี้เธอไม่มคีวามสุขใช่ไหม”

“หอื”

จ้าวเย่สูดลมหายใจลึกๆ แล้วพูดว่า “เธอต้องไม่มีความสุขอย่าง

แน่นอน เพราะเมื่อเวลาเธอไม่มคีวามสุข ฉนักจ็ะรู้สกึแย่ไปกบัเธอด้วย”

“...”

หลนิเจยีโม่ไม่ได้ตอบอะไร เธอแอบร้องไห้ เพราะที่ด้านหลงัของเธอ 

จ้าวเย่ร้องเพลง “รกัเธอ รกัเธอมาก” ขึ้นมา เขาร้องไปตลอดทาง จนกระทั่ง

ส่งเธอถงึบ้าน

ฟังหุยบอกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลินเจียโม่ก็เปลี่ยนไปอย่าง 
สิ้นเชงิ เธอเองกบ็อกไม่ถูกเหมอืนกนัว่าความรูส้กึนี้มนัคอือะไร เพยีงแต่ใน

ระหว่างนั้น อยู่ๆ หลินเจียโม่ก็กลายเป็นคนสุขุม จิตใจหนักแน่นขึ้นมา 

อารมณ์ความรกัความรูส้กึแบบนั้น ดเูหมอืนได้ผ่านกระบวนการกลั่นมาแล้ว

รอบหนึ่งจนกลายเป็นความงดงามและบรสิทุธิ์ยิ่งขึ้น ท่ามกลางกระบวนการ

นี้ หลินเจียโม่คล้ายกับได้โตเป็นผู้ใหญ่ก่อนเธอขึ้นมาหนึ่งก้าว และเพียง

หนึ่งก้าวที่ห่างไกลนั้น ก็ท�าให้ชีวิตของพวกเธอต้องแยกย้ายไปในทิศทาง 

ที่ไม่เหมอืนกนั



ฤดูร้อนในปีนั้น ท่ามกลางเสยีงแตรบรรเลงเพลงดงัลั่น และการ
เต้นเข้าจงัหวะหมู่ที่แสนจะยุ่งเหยงิ ได้ผ่านไปอย่างรวดเรว็ดุจสายน�้าไหล

หลงัจากนั้นฟังหุยกไ็ม่ได้สวมกระโปรงกางเกงอกี ทางโรงเรยีนแจก

เสื้อยดืและกางเกงสดี�าเพื่อใช้ในการแสดงเต้นร�าให้ทุกคนเหมอืนกนั เสื้อมี

ทั้งสแีดงและสเีหลอืงรวมกนั ด้านหน้าพมิพ์อกัษรค�าว่า ‘เต้นร�า’ ตวัใหญ่ๆ 

อย่างมพีลงั และนี่ท�าให้ฟังหุยถอนหายใจอย่างโล่งอก ความหวงัเพยีงหนึ่ง

เดียวของเธอก็คือการปะปนอยู่ในกลุ่มคน และไม่เป็นที่จับตามองของคน

อื่น การที่ได้ใส่เสื้อผ้าเหมอืนกนัแบบนี้ นบัว่าช่วยเธอได้มาก 

หลังจากปิดเทอมฤดูร้อน โรงเรียนฟู่จงขอให้นักเรียนชั้นมัธยมสี่ 

นอกจากวนัหยดุสดุสปัดาห์แล้ว ให้มาซ้อมรวมที่โรงเรยีนตอนเช้าทุกวนัเป็น

เวลาสามชั่วโมง ฟังหุยเบื่อที่ต้องไปๆ กลบัๆ ที่ทั้งร้อนทั้งล�าบากอยู่ทุกวนั 

จงึมาพกัอยู่บ้านคุณย่าให้มนัหมดเรื่องไป

บ้านคุณย่าของเธออยู่ตงเฉงิ เป็นลกัษณะของหลายๆ ครอบครวัมา

อยู่รวมกนั ที่มกัจะเหน็ได้ในตรอกซอกซอยของปักกิ่งอยู่บ่อยๆ ในลานอยู่

7
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กนัสามสี่ครอบครวั ระหว่างเพื่อนบ้านเวลาเจอหน้ากนั กม็กัจะใช้ค�าเรยีก

เหมอืนญาตใินการทกัทาย เช่น ‘อาสาม’ ‘ป้าใหญ่’ มคีวามสนทิสนมเหมอืน

เป็นครอบครวัเดยีวกนั 

บ้านย่าของฟังหยุครอบครองเนื้อที่หนึ่งห้องฝ่ังทศิเหนอื และอกีครึ่ง

ห้องฝั่งทศิตะวนัตกที่ด้านหลงัมเีจดยี์สูง สองปู่ย่าอยู่ห้องทางฝั่งเหนอื ส่วน

ฟังหุยก็อยู่ห้องเล็กฝั่งตะวันตกที่มีขนาดเท่ารังนกพิราบอย่างนั้น ในลานมี

ก๊อกน�้าเพยีงหนึ่งหวัที่ต้องใช้ร่วมกนั ตอนไปเอาน�้าเจอคนอื่นเข้า ต่างกพ็ูด

กนัอย่างเกรงใจว่า “คุณก่อนเถอะๆ” แต่ที่นี่ไม่มหี้องน�้า ถ้าอยากท�าธุระ ก็

ต้องไปส้วมหลุมสาธารณะในตรอกที่ต้องนั่งยองๆ จากห้องน�้าไปทางทิศ

เหนือเล็กน้อย จะมีร้านอาหารแห่งหนึ่ง ตอนฟังหุยเด็กๆ ชอบไปซื้อน�้า

สมุนไพรเยน็ที่นั่น ตอนนี้มตีู้แช่สวยๆ มาวางแล้ว และขายไอศกรมีที่ดูดมีี

ระดบั เดนิไปปากทางเลก็ๆ ข้างหน้าอกีหน่อย จะมต้ีนฉตัรจนีต้นใหญ่ ตอน

พลบค�่า เหล่าบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ขาประจ�ากจ็ะมารวมตวักนั มาเล่นหมากรุก

บ้าง มาคุยเล่นบ้าง คนระดบัล่างล้วนชอบพูดเรื่องสถานการณ์ทางการเมอืง

กันทั้งนั้น เพราะฉะนั้น แผ่นกระดาษที่แปะว่า ‘ห้ามคุยเรื่องประเทศ’ ที่

บรรยายอยู่ในหนังสือที่ชื่อร้านนำ้าชาของเหล่าเสอนั้น ไม่ใช่เรื่องโกหกเลย

แม้แต่น้อย เหลา่บรรดาชาวบ้านจนถงึตอนนี้ กย็งัปิดปากของพวกเขาเอาไว้

ไม่อยู่เช่นเคย หรือบางครั้งก็จะมีผู้หญิงที่ชอบใส่เสื้อแขนกุดตัวหลวมๆ 

ใหญ่ๆ กบักางเกง มารวมตวัคยุกนัว่าลกูใครบ้านไหนเป็นยงัไงกนับ้างนั่นเอง 

พวกคนแก่เวลาเจอกนั กจ็ะต้องถามว่า “กนิข้าวรยึงั” หรอืไม่ก ็“ไม่ไปเที่ยว

ไหนเหรอ” อยู่เป็นประจ�า 

ถ้าพดูถงึ ณ ตอนนี้ การที่ฟังหยุได้หวนร�าลกึถงึวฒันธรรมเก่าๆ ของ

ปักกิ่งอย่างลกึซึ้ง จงึไม่ท�าให้รู้สกึว่าน่าเบื่อเกนิไป

พวกเฉนิสวนิมกัจะมาเล่นด้วยกนัอยูท่ี่บ้านคุณย่าของเธอสกัพกัหลงั

จากซ้อมเต้นเสรจ็อยูเ่ป็นประจ�า ตอนนั้นเขาก�าลงัตดิเล่นกตีาร์มาก ไม่ว่าจะ

เพลง “ต้นหญ้า” เอย “ฉนัคอืนกน้อยตวัหนึ่ง” เอย ล้วนท่องจ�า และเล่นได้
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อย่างคล่องแคล่วมานานแล้ว และก�าลงัเริ่มฝึกเพลงใหม่ที่ชื่อ “เหนื่อยล้าใน

ความรกั” และ “ดอกไม้เหล่านั้น” อยู่ เมื่อมอืเริ่มคุ้นเคยมากขึ้น กย็งัเล่น

เพลง “อยู่ที่อื่น” ของสวี่เวยได้อกีท่อนหนึ่งด้วย ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน เฉยีว

หรานก็เรียนกีตาร์เช่นกัน เพียงแต่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ก�าลังหัดเล่นเพลง 

“เธอที่นั่งโต๊ะเดยีวกนั” อยู่เท่านั้น ทั้งสองคนชอบแบกกตีาร์มาผลดักนัร้อง

เพลงอยู่ที่ห้องเลก็ๆ ของฟังหุยอยู่เป็นประจ�า หลนิเจยีโม่กบัจ้าวเย่ไม่เป็น

เรื่องพวกนี้ กเ็ลยนั่งฟังบนเก้าอี้พบัอยู่ข้างๆ คุณปู่คุณย่าของฟังหุย มกัจะ

เตรยีมของกนิอร่อยๆ ไว้ให้พวกเขาอยู่เสมอ พอมาถงึกจ็ะหั่นแตงโม ต้ม

ข้าวโพด แล้วหยิบกะละมังเหล็กใบใหญ่ส�าหรับใส่เปลือกคายเมล็ดมาวาง

เอาไว้ให้ เนื้อที่ในห้องเล็ก เวลาโดนแดดส่องก็ยิ่งร้อนมากขึ้น ฟังหุยน�า

พัดลมเก่ายี่ห้อหัวจู้ที่เสียงดังครอกแครกๆ มาจากบ้านแล้วเปิดแรงที่สุด 

แถมยงัแจกพดัให้อกีคนละอนั ถ้ามยีุงกจ็ะจุดยากนัยุงวางอยู่บนจาน แล้ว

วางไว้ที่หน้าห้อง 

ฟังหุยยิ้มพลางพูดว่ามานกึๆ ดูแล้ว ตอนนั้นพวกเขากอ็ยู่กนัไป
อย่างสกปรกๆ เรื่อยๆ สบายๆ เสยีงกตีาร์เอย เสยีงพดัลมเอย และเสยีง

พูดคุย กผ็สมปนเปอยู่ด้วยกนั กลิ่นยากนัยุง รสชาตขิองแตงโม กลิ่นเหงื่อ

ที่ระเหยออกมาของแต่ละคนกร็วมกนัอยูใ่นนั้นนั่นเอง อาจเพราะมองไม่เหน็

การลาจาก ดงันั้นกาลเวลาจงึมกัจะผ่านไปอย่างช้าๆ เสมอ

แต่ในห้องเลก็ๆ ของออสเตรเลยีที่เปิดแอร์อยู ่ได้ยนิเธอเล่าเรื่องเหล่า

นี้ ผมกลบัอดไม่ได้ที่จะรู้สกึเศร้า อย่างแรกเป็นเพราะผมพบว่าการเตบิโต

ขึ้น ยิ่งนานวนักย็ิ่งน�าความเจบ็ปวดมาสู่เธออย่างเหน็ได้ชดั อย่างที่สองเป็น

เพราะการที่ผมอยู่ที่นี่ ดเูหมอืนเธอจะยงัไม่ได้รบัการปลอบโยนอย่างแท้จรงิ 

จู่ๆ  ผมกร็ูส้กึสงสยัตวัเองขึ้นมาว่าผมจะสามารถท�าให้เธอมรีอยยิ้มที่ออกมา

จากหวัใจต่อหน้าผมได้หรอืไม่กนัแน่ ระหว่างเราถ้าไม่มเีรื่องในอดตี แล้ว

เรื่องของอนาคตจะเป็นไปได้ไหม 
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แต่ฟังหุยยังไม่รู้สึกถึงความคิดของผม ริมฝีปากบางๆ ของเธอที่

ขมุบขมบิ กเ็ริ่มพูดชื่อของเฉนิสวนิออกมาช้าๆ อกีครั้ง

ชั่วเวลาพริบตา วันเกิดของเฉินสวินก็ใกล้จะถึงแล้ว เขาเกิดวัน
เดยีวกนักบัผม มนัจงึอาจจะลขิติให้ผมต้องมาเจอกบัปัญหาในแบบเดยีวกนั 

นั่นก็คือคนที่จ�าวันนี้ได้มีน้อย คนที่ลืมมีมาก จ�าต้องโตขึ้นทุกปีมากับช่วง

ปิดเทอมฤดรู้อน ด้วยเหตนุี้วนัเกดิของเฉนิสวนิจงึเคยชนิที่จะฉลองกบัเพื่อน

ในวัยเด็ก ไม่ได้ฉลองกับเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกัน แต่วันนี้มีฟังหุยแล้ว ก็

ย่อมแตกต่างไปเป็นธรรมดา จะไม่สนใจฟังหุยไม่ได้ ดังนั้นคนพวกนี้จึง

จ�าเป็นต้องเจอหน้ากนัอกีครั้ง ครั้งที่แล้วที่เจอกนั และจบลงเช่นนั้น ท�าให้

เฉนิสวนิไม่สบายใจมาก เขาตดัสนิใจที่จะไกล่เกลี่ยความขดัแย้งของทั้งสอง

ฝ่าย เพราะไม่ว่าจะเป็นฟังหุยหรอืพวกถงัไห่ปิง เขากไ็ม่อยากที่จะเสยีใคร

ไป อกีทั้งด้วยนสิยัของเฉนิสวนิ กเ็ป็นคนไม่ชอบรื้อฟื้นเรื่องในอดตีอกีดว้ย 

เขารูส้กึว่าในเมื่อเรื่องมนัผ่านไปแล้ว และกไ็ม่ใช่เรื่องที่ท�าให้สบายใจอกีด้วย 

กล็มืๆ มนัไปเสยีดกีว่า

ก่อนวันเกิดหนึ่งวัน เฉินสวินโทร. หาเพื่อนสมัยเด็กของเขาก่อน  

น�้าเสยีงของเขาเดด็ขาดว่าจะพาฟังหุยไปด้วยอย่างแน่นอน ดงันั้นไม่ว่าเมื่อ

ก่อนฟังหุยจะเคยก่อเรื่องไว้มากมายหรือใหญ่โตแค่ไหน ก็จะไม่ถือสาอีก 

ตวัเขาเองกไ็ม่สนใจด้วย พวกเขายิ่งไม่จ�าเป็นต้องมาสนใจเข้าไปใหญ่ เพราะ

ถึงยังไงตัวเขาที่เป็นคนชอบฟังหุยเอง มันแก้ไขอะไรไม่ได้ ก็ต้องเป็นไป 

อย่างนี้เท่านั้น

ซุนเทากบัหยางชงิรบัปากอย่างดบิด ีก่อนหน้านี้หยางชงิเคยอ่านนยิาย

ของสจี้วนมาไม่น้อย จงึรู้สกึซาบซึ้งเป็นพเิศษ เธอบอกว่าเฉนิสวนิสามารถ

ท�าเพื่อผูห้ญงิคนหนึ่งได้เช่นนี้ นบัว่าเป็นลูกผูช้าย ความรกัแบบนี้ควรได้รบั

การยกย่อง ควรได้รับการส่งเสริม ควรได้รับการเขียนนิยายแล้วน�าไปท�า

ภาพยนตร์ อย่างไรกไ็ม่ควรถูกท�าลายให้เสยีหาย เธอยนืยนัอย่างหนกัแนน่
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ว่าจะยนือยู่ข้างพวกเขา แล้วคดัค้านอทิธพิลความชั่วร้ายต่างๆ ที่จะเข้ามา

พลดัพรากคู่รกัอย่างเดด็เดี่ยว และยงัพูดสาบานอย่างจรงิจงัด้วยว่าถ้าพวก

เขาหนีตามกันไป เธอจะช่วยจัดการเรื่องตั๋วให้ด้วยอย่างแน่นอน ทั้งยัง 

ถามถงึด้วยว่าถงึตอนนั้นต้องนั่งรถไปเซี่ยงไฮ้ก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นนั่ง

เรือไปฮ่องกงใช่ไหม อย่างนี้ถึงจะสอดคล้องกับโครงเรื่องของนิยายที่ม ี

กลิ่นอายของความทรงจ�าเพื่อให้หวนร�าลกึถงึได้มริู้ลมื 

ซุนเทาค่อนข้างใจเย็น เขาไม่ได้สนใจความรักที่เพ้อฝันของผู้หญิง

แบบหยางชงิเลยแม้แต่น้อย เขาพดูกบัเฉนิสวนิอย่างจรงิใจมากวา่ท�าแบบนี้ 

เขาก็ไม่ได้มีความเห็นอะไรมากนัก อย่างไรฟังหุยก็เป็นแฟนของเฉินสวิน 

ไม่ใช่แฟนของเขา ถ้าเมื่อก่อนหยางชงิเป็นแบบนั้น เขาคงถบีเธอทิ้งไปนาน

แล้วอย่างแน่นอน แต่เรื่องแบบนี้ในฐานะเพื่อน จุดยนืกม็เีพยีงอย่างเดยีว

เท่านั้นนั่นก็คือท�าให้เฉินสวินฉลองวันเกิดได้อย่างสบายใจ ส่วนเรื่องของ 

ฟังหุยจะท�าให้เขาสบายใจได้หรือเปล่า ซุนเทาขอที่จะสงวนความคิดเห็น 

เอาไว้

ค�าพูดนี้ของเขา ทั้งเฉนิสวนิกบัหยางชงิล้วนไม่ชอบฟัง หยางชงิที่อยู่

ฝั่งนั้นก็ด่าระรัวออกมาเป็นชุดเลยว่า “นายจะถีบทิ้งเหรอ ถีบเหรอ ถีบ 

พ่อนายน่ะส ิฉนัจะตบนายก่อนสไิม่ว่าเชื่อไหมล่ะ ลองพูดอกีทสี ิฉนัจะจบั

หวันายโขกให้ตายเลยคอยดู” 

เหน็ว่าตวัเองรบัมอืไม่ไหวแล้ว ซนุเทาจงึรบีวางโทรศพัท์ สิ่งที่เฉนิสวนิ

อยากพูดกพ็ูดให้หยางชงิฟังไปจนหมดไส้หมดพุงแล้ว เขารู้สกึคบัอกคบัใจ

อยู่นาน ก่อนจะตดิต่อกบัอู๋ถงิถงิอกีครั้ง

หลังจากที่อู๋ถิงถิงได้ฟังเฉินสวินเล่าอย่างเต็มปากเต็มค�าและมีเหต ุ

มผีลแลว้ กค็รุน่คดิอยู่สกัพกั ความคดิเหน็ของเธอกบัซนุเทาคลา้ยๆ กนั ก็

คอืไม่สามารถยอมรบัคนแบบฟังหยุได้ เธอรูส้กึว่าสองคนนี้ไมเ่หมาะสมกนั 

ผ่านประสบการณ์อ่อนไหวมาก็มาก ทั้งประสบการณ์ที่ผ่านก็ร้อนแรง 

นองเลอืดเกนิไปไม่ใช่น้อย คบกนัไปแบบนี้กร็ู้ล่วงหน้าได้เลยว่าคงจะมผีล 
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กระทบต่อการใช้ชีวิตของทั้งสองฝ่ายก็อาจเป็นได้ ยิ่งพยายามใกล้ชิดกัน 

ก็ยิ่งเจ็บปวด แต่ค�าพูดเหล่านี้ อู๋ถิงถิงไม่ได้พูดให้ชัดเจน เพียงแต่เตือน 

เฉนิสวนิเท่านั้น ฟังหยุกบัเธอไม่เหมอืนกนั เธอไม่สามารถท�าใจให้เยน็ลงได้ 

แต่ถ้าเฉินสวินจริงจัง ก็คงต้องพยายามให้อภัยมากๆ เฉินสวินรู้ว่าเธอนึก

ถงึไป๋เฟิงขึ้นมา จงึไม่ได้พูดอะไรอกี สุดท้ายอู๋ถงิถงิยงัรบัปากว่าถงึตอนนั้น

ก็จะดูแลฟังหุยบ้างก็แล้วกัน ทั้งยังโน้มน้าวให้เขาไปคุยเรื่องนี้กับถังไห่ปิง 

ด้วยตัวเองจะดีที่สุด อย่างไรเสียก็มีแค่เขาที่เห็นเหตุการณ์ในตอนนั้น 

บาดแผลในใจจงึมากที่สุด

ช่วงใกล้พลบค�่า เฉนิสวนิไปหาถงัไห่ปิง ตอนเดก็ๆ พวกเขาอาศยั
อยูใ่นตรอกเดยีวกนั และต่อมาหลายๆ คน กโ็ยกย้ายกนัไปตามการพฒันา

ของปักกิ่ง ตอนนี้ต่างแยกไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมอืนกนัแล้ว เฉนิสวนิขี่รถทะลุ

ผ่านระหว่างอาคารที่เป็นอิฐสีแดงไปมา เขาหวนนึกถึงวันเวลาตอนสมัยยัง

เป็นเดก็ที่เคยขี่จกัรยานยี่ห้อเอ้อร์ลิ่วโหยงจิ่วของพ่อแม่ มุดตามตรอกซอก

ซอยไปด้วยกันกับถังไห่ปิง ตอนนั้นรูปร่างของเขายังเล็ก นั่งยังไม่ถึงเบาะ

จกัรยานเลยด้วยซ�้า ถงัไห่ปิงมกัจะคอยอยูเ่ป็นเพื่อนข้างๆ เขา ทกุครั้งที่เขา

เบรกรถไม่ทันแล้วหกล้มลง ถังไห่ปิงก็จะรีบลงจากรถมาประคองเขาทันท ี

และเฉินสวินก็มักจะให้เขาเปิดทางน�าหน้าด้วยความยินดีเสมอ ทั้งยังชอบ

กดกระดิ่งเสยีงดงัลั่นไปทั่ว ตอนนั้นพวกเขาชอบท�าเรื่องเหล่านี้อยูเ่ป็นประจ�า 

จนกระทั่งถงึตอนนี้ เฉนิสวนิรูส้กึว่าระหว่างพวกเขากย็งัควรเป็นไปเช่นนี้ ใน

เมื่อเขาชอบฟังหยุ ถงัไห่ปิงกย็งัมาสนกุด้วยกนัได้เหมอืนเดมิ ไม่ใช่เรื่องเลก็

น้อยแค่นี้ต้องมาท�าให้เป็นเรื่องใหญ่จนไม่มีความสุขอย่างนี้ คิดได้แบบนี้

แล้ว เฉนิสวนิกเ็ร่งถบีจกัรยานให้เรว็ยิ่งขึ้น

เมื่อเฉนิสวนิถงึใต้ตกึบ้านของถงัไห่ปิง กเ็หน็เขาซื้อบหุรี่กลบัมาพอด ี

ถงัไห่ปิงโบกมอืให้อย่างดใีจ ชี้ไปที่ร่มข้างหนึ่งแล้วจงึเดนิข้ามมา

“ท�าไมวนันี้มเีวลามาหาฉนัล่ะ ตอนนี้พวกนายไม่ใช่ต้องซ้อมเต้นกนั
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อยู่เหรอ” ถงัไห่ปิงพูด

“ใช่ เราซ้อมเต้นกนัตอนเช้า ซ้อมเต้นตอนนี้กร็้อนตายกนัพอด ีฉนั

รู้ว่านายต้องลืมแน่ๆ ว่าพรุ่งนี้เป็นวันอะไร” เฉินสวินพูดพลางจอดรถให้

เรยีบร้อย

“ฉนัจะลมืได้ยงัไงล่ะ เป็นวนัเกดินายไม่ใช่เหรอ พรุ่งนี้คดิจะท�าอะไร” 

ถงัไห่ปิงพูดพลางดงึบุหรี่ออกมาหนึ่งมวน “เอาสกัมวนไหม”

“ไม่เอาๆ ฉนัอยากกนิข้าวด้วยกนัก่อน จากนั้นกไ็ปเล่นสเกตน�้าแขง็

ที่ตี้ถาน” เฉนิสวนิพูดพลางผลกัมอืเขาออก

“ฉันลืมไปว่านายเป็นนักเรียนที่ดีไปแล้ว ได้ งั้นพรุ่งนี้ฉันกับพวก 

ซุนเทาจะไปหานายด้วยกัน” ถังไห่ปิงควักไฟแช็กออกมาจุดบุหรี่ให้ตัวเอง 

แล้วสูบเข้าไปลกึๆ ทหีนึ่ง

“ไห่ปิง...” เฉนิสวนิเอ่ยปากพูดอย่างลงัเล

“หา”

“พรุ่งนี้ฉนัจะพาฟังหุยไปด้วย” เฉนิสวนิพูดพร้อมกบัมองเขาตรงๆ 

ถงัไห่ปิงอึ้งไป เขาโยนบุหรี่ทิ้งลงบนพื้นพร้อมกบัใช้เท้าเหยยีบอย่าง

รุนแรงแล้วพูดเสยีงดงั “นายยงัไม่ตดัใจอกีเหรอ ท�าไมถงึได้ไม่เข้าใจอะไร

เสยีเลย ฟังหุยเธอ...”

“แค่ตอนมัธยมต้น คนที่มาชอบเธอตายไปน่ะหรือ” เฉินสวินพูด

ตดับทเขา “นั่นแล้วยงัไงล่ะ ไม่ใช่เธอเป็นคนฆ่าเสยีหน่อย เธอผดิอะไรล่ะ”

“นายไม่เข้าใจ! ผู้หญงินั่นปั่นหวัคน ปั่นจน...แม่ง! นายลองคดิดูว่า

ถ้าหลี่เฮ่อไม่เคยชิมรสหวาน จะยอมตายเพื่อเธอไหม!” ถังไห่ปิงพูดอย่าง

โมโหโทโส

“เธอก็ไม่ได้ให้หลี่เฮ่อไปทะเลาะกับคนอื่นเขานี่ ไห่ปิง นายเชื่อฉัน

เถอะ ฟังหุยไม่ใช่คนแบบนั้น” เฉนิสวนิพูดอย่างจรงิใจ

“เชื่อนาย? ฉนัเหน็กบัตาตวัเอง! เข้าใจไหม!” ถงัไห่ปิงพูดพร้อมกบั

ผลกัเขา
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“เหน็กบัตาตวัเองแล้วยงัไง นายกไ็ม่ใช่หลี่เฮ่อ แล้วนายรู้เหรอว่าเขา

คดิยงัไง อกีอย่าง นั่นมนัเป็นเรื่องประมาท ไม่ใช่ว่าใครจะตั้งใจวางแผนให้

เป็นแบบนี้ ฟังหุยกค็ดิไม่ถงึเหมอืนกนั ชวีติมเีกดิมตีาย ไป๋เฟิงกเ็คยผ่าน

เรื่องแบบนี้ นายพดูได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นคนเลว” เฉนิสวนิพยายามพดูแก้ตวั

ให้ฟังหุยอย่างเตม็ที่

“แม่ง! นายหยบิเรื่องของไป๋เฟิงมาพูดเพื่อเธอเชยีวเหรอ ฉนัจะบอก

นายไว้ก่อนว่าอย่าได้เอาค�าพูดพวกนี้ไปพูดต่อหน้าถิงถิงเด็ดขาด ไม่อย่าง

นั้นเธอจะต้องเกลยีดนายมาก!”

“ฉนัรู้” เฉนิสวนิพูดอย่างหงุดหงดิ “ไห่ปิง ฉนักแ็ค่ชอบเขา อนาคต

ฉนัไม่กล้าบอก แต่อย่างน้อยตอนนี้ฉนัจะคบกบัเขาอย่างแน่นอน พวกนาย

ไม่ต้องมาโน้มน้าวฉนัแล้ว พรุง่นี้ทกุคนมาสนกุด้วยกนัให้เตม็ที่ ได้หรอืเปล่า 

นายบอกมาเลย”

ถังไห่ปิงมองเขาอย่างเย็นชาแล้วพูดว่า “ได้! ฉันเข้าใจแล้ว ฉันก ็

ไม่เถยีงกบันายแล้ว นายมนัเดก็ ฉนัจะยอมให้นาย แต่จ�าค�าพูดของฉนัเอา

ไว้ให้ดว่ีาสกัวนัหนึ่งไม่ช้ากเ็รว็นายเองจะทนไม่ไหว...พรุ่งนี้กี่โมง ฉนัจะไป!”

“หา” เฉนิสวนิคดิไม่ถงึว่าเขาจะยอมเรว็แบบนี้

“หาอะไรล่ะ กี่โมง!” ถงัไห่ปิงถามอย่างร�าคาญ

เฉนิสวนิบอกเวลาเขา ถงัไห่ปิงกไ็ม่ได้พดูกบัเขาอกี หมนุตวัขึ้นตกึไป

เลย เฉนิสวนิรู้สกึเสมอว่าเรื่องไม่น่าจะจบเรว็แบบนี้ แต่กไ็ม่รู้ว่าจะบ่นอะไร

อกี ยงันบัว่าโชคดทีี่จดัการพวกเขาได้เรยีบร้อยแล้ว ทกุอย่างจดัการได้ดแีล้ว 

ขาดก็แต่ยังไม่ได้บอกฟังหุยเท่านั้น เฉินสวินคิดว่ากลับบ้านก่อนแล้วตอน

กลางคนืค่อยโทร. หาเธออกีที

แต่เขานกึไม่ถงึว่าคนืวนันั้น อย่างไรเขากโ็ทร. หาฟังหุยไม่ได้



หลงัจากเฉนิสวนิกลบัถงึบ้าน กโ็ทร. ไปบ้านคุณย่าของฟังหยุตาม
ปรกติ แต่คนแก่ที่แต่ไหนแต่ไรใจดีมีเมตตา กลับพูดด้วยน�้าเสียงที่แข็ง

กระด้างวา่ ฟังหยุไม่อยู่ ทั้งยงัไม่รอให้เฉนิสวนิถามอะไรอกี ฝ่ังนั้นกเ็ปลี่ยน

เป็นสายไม่ว่างทนัท ี เฉนิสวนิรู้สกึแปลกใจอยู่บ้าง จงึโทร. ไปหาที่บ้านของ

เธอเอง พ่อของเธอเป็นคนรบัสาย ด้วยน�้าเสยีงเยน็ชาเช่นเคย แต่ค�าตอบ

กลับท�าให้เขาประหลาดใจมาก เพราะประโยคนั้นยังคงเป็น ‘ฟังหุยไม่อยู่’ 

นั่นเอง

เฉนิสวนิไม่รู้ว่าจะท�ายงัไงดี

เขารูส้กึว่าตวัเองไม่มวีธิอีื่นแล้ว ไม่รูว่้าเธอไปที่ไหน ไม่รูว่้าเธอท�าอะไร

อยู่ และกระทั่งไม่รู้ว่าควรจะไปหาเธอ เพื่อถามเธอได้ยงัไง 

ผมคิดว่าความรู้สึกแบบนั้นมันสิ้นหวังอย่างแน่นอน ทั้งๆ ที่คนทั้ง

สองใกล้ชดิกนัขนาดนี้ กลบัสามารถถูกท�าให้แยกจากกนัในชั่วเวลาพรบิตา 

ที่น่ากลวักค็อื เขาไม่รู้เลยว่าแท้ที่จรงิแล้วถูกแยกจากกนัไกลมากแค่ไหน 

เฉนิสวนิ ณ ขณะนั้นยงัคงเป็นวยัรุ่น เขายอมไม่ได้กบัความผดิหวงั

8
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เช่นนี้ เขาไม่กล้าโทร. ไปที่บ้านของฟังหุยอกี กเ็ลยไหว้วานเพื่อนๆ ทั้งหมด 

ทั้งจ้าวเย่ หลนิเจยีโม่ อู๋ถงิถงิ ซุนเทา และหยางชงิ ให้ช่วยโทร. ไปที่บ้าน

ของฟังหุยหน่อย เขารู้ว่าพฤตกิรรมแบบนี้อาจดูเป็นการก่อกวนมาก และก็

เข้าใจด้วยว่าเหตุผลนี้ ในความรู้สกึของเพื่อนๆ สมยัเดก็จะยิ่งท�าให้ความ

เชื่อถอืของฟังหุยลดลงอย่างมาก แต่เขาไม่สนใจอะไรอกีแล้ว จนถงึตอนนี้ 

ความลกึลบัซบัซ้อนของฟังหยุส�าหรบัเฉนิสวนิแล้ว ไม่ใช่แรงดงึดดูอกีต่อไป 

พูดให้ถูกกค็อื มนักลายเป็นความปั่นป่วนและความทุกข์ทรมานไปแล้ว 

แต่ผลลพัธ์ยงัคงท�าให้เขาผดิหวงัเช่นเดมิ ไม่ว่าจะเป็นพ่อของฟังหุย

หรอืว่าคุณย่า กไ็ม่บอกว่าเธอไปที่ไหน ถามไปถามมากบ็อกแค่ว่าเธอไม่อยู่ 

เขากระสบักระส่ายแบบนี้แทบจะทั้งคนื วนัที่สอง เฉนิสวนิรบีขี่รถไป

โรงเรียนแต่เช้า เขาไม่สนใจวันเกิดของตัวเองแล้ว และก็ไม่ได้ดีใจหรือ 

ตื่นเต้นเลยแม้แต่นดิเดยีว เขาแค่อยากรบีไปเจอฟังหุยเท่านั้น และถามเธอ

ว่านี่มนัเกดิเรื่องอะไรกนัแน่ 

เฉินสวินแทบจะมาเป็นคนแรก เขาไม่ได้เข้าไป แต่นั่งอยู่เบาะหลัง

จกัรยาน และคอยมองหาไปรอบๆ ที่หน้าประตูโรงเรยีน มคีนทยอยกนัมา

อย่างต่อเนื่อง เฉนิสวนิเป็นที่รู้จกัของคนมากมาย จงึมคีนเข้ามาทกัทายเขา

ไม่น้อย แต่เขาไม่ได้สนใจเท่าไร โบกๆ มอืแล้วกผ็่านไป เมื่อหวงัม่านม่าน

เดนิเข้ามาบอกเขาว่าสุขสนัต์วนัเกดิ เขากเ็พยีงแต่พยกัหน้าเท่านั้น คอยอยู่

เป็นเวลานาน ฟังหุยถงึไดเ้ดนิเออ้ระเหยลอยชายมา เธอไมไ่ด้ขี่รถ เมื่อมอง

เหน็เฉนิสวนิ กร็บีวิ่งเข้ามาหาทนัที

“สขุ...สขุสนัต์วนัเกดิ” ฟังหยุพดูพร้อมกบัยิ้มจนตาหย ีทั้งที่ยงัไม่ทนั

ได้หอบหายใจ 

แต่เฉนิสวนิกลบัไม่ซาบซึ้งเลยแม้แต่น้อย เขาพดูด้วยใบหน้าที่เยน็ชา

ว่า “เมื่อวานไปไหนมา”

“หา” ฟังหุยถูกเขาถามจนงง จึงพูดอย่างไม่เข้าใจว่า “ฉันก็อยู่บ้าน

ตลอด ไม่ได้ไปไหน...”
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“งั้นเหรอ” เฉนิสวนิยิ้มอย่างเยน็ชา แล้วหนักลบัไปเขน็รถ

ฟังหยุรูส้กึว่าเขาอารมณ์ไม่ด ีแล้วจู่ๆ  เธอกน็กึขึ้นมาได้ว่าเมื่อวานเธอ

ออกไปข้างนอก ไปห้างสรรพสนิค้าเลก็ๆ แห่งหนึ่ง เพื่อไปเอา ‘สร้อยเมลด็

ข้าว’ ที่สั่งท�าเอาไว้ส�าหรบัเฉนิสวนิ นั่นเป็นสร้อยที่ในขณะนั้นเป็นที่นยิมมาก 

ส่วนจี้เป็นรปูขวดแก้วเลก็ๆ ที่มองทะลเุหน็ด้านในซึ่งเป็นน�้ามนัที่มเีมลด็ข้าว

และมุกเล็กๆ ที่สดใสแวววาวจ�านวนหนึ่ง บนตัวเมล็ดข้าวสามารถเขียน

อกัษรได้ ซึ่งฟังหุยสั่งให้เขาเขยีนว่า ‘สุขสนัต์วนัเกดิเฉนิสวนิ’ ฟังหุยรู้สกึว่า

เฉนิสวนิจะต้องคดิว่าเธอไม่ได้เตรยีมของขวญัมาให้เขาอย่างแน่นอน กเ็ลย

อารมณ์ไม่ด ีเธอหยบิสร้อยเส้นนั้นออกมาจากในกระเป๋า ดงึเฉนิสวนิเอาไว้

แล้วพูดว่า “ใช่แล้ว ตอนบ่ายออกไปข้างนอก ฉนัไป...”

“อย่ามาโกหก” เฉนิสวนิสะบดัมอืของเธอแล้วพดูว่า “ฉนัถามเธอตอน

กลางคนื ตอนกลางคนืไปไหนมา ฉนัให้คนโทร. ไปที่บ้านเธอ บ้านคุณย่า

เธอ กพ็ูดเหมอืนกนัหมดว่าเธอไม่อยู่ ฟังหุย แค่เธอพูดความจรงิกบัฉนัมนั

เปลอืงแรงนกัหรอื”

มอืของฟังหยุค้างอยูก่ลางอากาศอย่างเก้อๆ ขวดเลก็ๆ ที่ห้อยอยูก่บั

สร้อย แกว่งไปแกว่งมาระหว่างคนทั้งสอง ในที่สุดกล็ื่นตกไปบนพื้น ตาม

ด้วยเสยีงขวดแก้วแตก เมลด็ข้าวที่เขยีนเอาไว้ว่า ‘สุขสนัต์วนัเกดิเฉนิสวนิ’ 

นั้น กลิ้งตกกระจดักระจายไป และเปื้อนดนิจนสกปรก ฟังหุยมองเฉนิสวนิ

อย่างเสยีใจ แล้วจงึดงึมอืกลบัอย่างช้าๆ 

เฉนิสวนิถามอย่างไม่ลดราวาศอกว่า “พูดส ิเมื่อคนืเธอไปไหนมา”

“อยู่บ้าน” ฟังหุยพูดแล้วกเ็ม้มปาก

“ฟังหุย” เฉนิสวนิแทบจะตะโกนแล้ว “เธออย่า...”

“อยูท่ี่บ้านแม่” เสยีงของฟังหยุเบามาก แต่แค่นั้นกท็�าให้เฉนิสวนิหยดุ

เสยีงตะโกนลงได้ “แม่ฉนักบัพ่อฉนั...หย่ากนัแล้ว”

เสยีงแตรเรยีกรวมตวัในสนามดงัขึ้น ฟังหยุเดนิก้มหน้าผ่านเฉนิสวนิ

ไป เฉนิสวนิดงึแขนเสื้อเธอเอาไว้อย่างลงัเล พูดเบาๆ ว่า “ท�าไมไม่บอกฉนั
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ล่ะ...”

“ฉนัไม่อยากท�าตวัแปลกแยก”

ฟังหุยสูดลมหายใจลกึๆ สะบดัมอืของเฉนิสวนิออก เชด็น�้าตาแล้ว

วิ่งไปที่สนาม

เฉนิสวนิรู้สกึเหมอืนหวัใจถูกของแหลมทิ่มทะลอุย่างไรอย่างนั้น มนั

เจบ็ปวดมาก เขาคกุเข่าลงเงยีบๆ แล้วเกบ็ชิ้นส่วนที่แตกบนพื้นนั่นทลีะเมด็ๆ 

เมด็ข้าวสขีาวเปลี่ยนเป็นสดี�ามอๆ แล้ว ตวัหนงัสอืด้านบนที่เลอืนรางยิ่งเพิ่ม

ความเจบ็ปวดในใจเขา เขาอยากไปขอโทษฟังหุยเดี๋ยวนี้แทบขาดใจ แต่จู่ๆ 

เขากน็กึขึ้นมาได้ว่าตอนที่เขาจบีฟังหยุ ได้รบัปากเอาไว้ว่าอย่าพดูค�าว่าขอโทษ

อย่างเดด็ขาด

ที่จริงพ่อแม่ของฟังหุยหย่ากันตั้งแต่ตอนที่ฟังหุยเรียนมัธยมต้น
แล้ว คนในยุคนั้นเรื่องร้ายๆ ช่างตามติดเสียจริงๆ ตอนวัยเด็กเพิ่งจะถูก

ปลดแอกให้เป็นอสิรภาพ ทั้งประเทศก�าลงัอยู่ในช่วงฟื้นฟู พูดได้ว่ายากจน

ข้นแค้น อยากได้อะไรกไ็ม่ม ีตอนจะเข้าเรยีนกม็กีาร ‘ปฏวิตัทิางวฒันธรรม’ 

ทกุโรงเรยีนหยุดการเรยีนการสอน ไม่ว่าจะเรยีนดแีค่ไหนกไ็ม่มทีางได้เรยีน 

ต้องขึ้นเขาลงห้วย ระหกระเหินออกจากบ้านไปไกลแสนไกลเพื่อไปเป็น 

ทหาร และไปทกีน็านหลายปี ห่างบ้านนบัพนักโิล 

รอจนกระทั่งการปฏวิตัทิางวฒันธรรมครั้งยิ่งใหญ่ผ่านไปแล้ว หนุ่ม

สาวผูเ้ป็นปัญญาชนจงึค่อยศกึษาจนจบ ทว่าเมื่อมกีารจดัสรรให้ท�างาน ส่วน

ใหญ่กลับถูกให้ไปท�างานอยู่ต่างถิ่น และกว่าประเทศจะมีนโยบายอนุญาต

ให้เยาวชนที่ไปฝึกงานตามชนบทกลับบ้านเกิดได้ก็แทบแย่ การท�า

ส�ามะโนครวัของเดก็กท็�าได้ยาก สุดท้ายนโยบายที่ให้กลบับ้านได้กต้็องเป็น

อนัเลกิล้ม 

ช่วงเวลาที่ไม่ต้องล�าบากเพิ่งจะผ่านไปไม่ถึงสองปี เศรษฐกิจก็มามี

ปัญหาอกี
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พ่อของฟังหุย ฟังเจี้ยนโจว กไ็ด้ผ่านประสบการณ์ที่ว่านี้มาทั้งหมด

ด้วยตวัเอง ทั้งความคดิของเขากไ็ม่มกีารพฒันา คดิแต่เพยีงว่าประเทศดีๆ  

ที่เป็นวิสาหกิจแบบนี้จะล้มได้ยังไง พี่น้องผู้ใช้แรงงานจะต้องมาหอบผ้า 

หอบผ่อนกลบับ้านได้ยงัไง เขามฝีีมอืดขีนาดนี้ วาดออกแบบสวยงามเช่นนี้ 

จะไม่มงีานท�าได้ยงัไง เมื่อเทยีบกบัแม่ของฟังหยุ สวเียี่ยนซนิ ที่เฉลยีวฉลาด

กว่ามาก เธอรบีค้าขายทนัท ีเริ่มตั้งแต่ต้มข้าวโพดขายข้างถนน จนกระทั่ง

ต่อมาได้มาท�าธรุกจิซื้อ-ขายขนแกะแคชเมยีร์ ไม่ว่าอะไรที่ท�าเงนิได้ เธอกจ็ะ

ท�าอย่างนั้นทนัท ี ไปทลีะก้าวๆ จนสามารถสะสมเงนิทุนเป็นจ�านวนที่ท�าให้

คนตกใจได้ 

นักสังคมศาสตร์พูดเอาไว้ไม่มีผิดว่าการสมรสที่มีเสถียรภาพที่สุดก็

คือ การสมรสที่ผู้ชายมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสถานะทางสังคมสูงกว่า 

ผูห้ญงิอยูบ้่าง และการสมรสที่ไม่มเีสถยีรภาพที่สุดกค็อื การสมรสที่ผูห้ญงิ

มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสถานะทางสังคมสูงกว่าผู้ชายอย่างมาก อย่าง

เช่นพ่อแม่ของฟังหุยเป็นต้น พวกเขาหย่ากนัไม่ใช่จะพูดได้ว่าไม่มคีวามรกั

ต่อกนัแล้ว เพยีงแต่ผลกระทบที่มาจากสงัคม เอาชนะผลกระทบที่อยูภ่ายใน

ใจอย่างทิ้งห่างต่างหาก

หลังจากหย่าร้าง ฟังหุยก็อยู่กับพ่อ และก�าหนดว่าจะไปอยู่กับแม ่

กี่วนั แม้ว่าไม่ต้องการยอมรบัว่าพ่อของเธอเป็นคนอ่อนแอ แต่จรงิๆ แล้ว 

กเ็ข้าใจดว่ีาตวัเองควรยนือยูฝ่ั่งที่เหน็ว่าอ่อนแอกว่า เธอรูส้กึว่าพ่อยิ่งต้องการ

เธอมากกว่าการที่ต้องมาสูญเสียครอบครัวไปทั้งหมดแบบนี้ จะเป็นความ

ร�่ารวยหรือความยากจน ส�าหรับเธอแล้ว ก็ไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไป 

ซ�้าเธอยงับ่นว่าแม่ด้วยความเยน็ชาอกีด้วย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรกแ็ล้วแต่ 

ทว่าผลที่ปรากฏออกมาในตอนนี้กค็อื แม่ทอดทิ้งเธอเพื่อเงนิ 

ผมรูส้กึว่านสิยัที่โดดเดี่ยวของฟังหยุ กด้็วยสาเหตทุี่เกดิจากเรื่องราว

เหล่านี้ในชีวิตที่ส่งผลให้เธอเป็นเช่นนี้ แต่ในฐานะที่เป็นผู้ยืนมองอยู่ข้างๆ 

ผมที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว อาจจะสามารถมองเรื่องเหล่านี้ออกได้บ้าง แต่เฉนิสวนิ
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ในตอนนั้นที่เพิ่งจะก้าวข้ามวนัเกดิอายสุบิหกปีมาหมาดๆ ผมคดิว่าเขายงัคง

ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างแน่นอน และการที่ไม่สามารถเข้าใจได้ กท็�าให้ไม่

สามารถเอาใจใส่ดแูลได้ และการที่ไม่สามารถเอาใจใส่ดแูลได้ กอ็าจเป็นการ

ท�าร้ายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ และการท�าร้ายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ก็ท�าให้ความ

สมัพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายสะดุดลง

และพวกเขาที่ยงัอายนุ้อยกอ็าจต้องพบกบัวฏัจกัรที่เลวร้ายนี้กเ็ป็นได้

การซ้อมเต้นในวนันั้น เฉนิสวนิใจลอยตลอดเวลา และเอาแต่จ้อง
ฟังหุยไม่วางตา พอซ้อมเสรจ็เขากร็บีวิ่งตรงมาหาฟังหุยทนัท ี

“ไปด้วยกันนะ” เฉินสวินพูดอย่างละอายใจ “ไปฉลองวันเกิดเป็น

เพื่อนฉนั”

ฟังหยุไม่ได้ตอบอะไร ค�าพดูของเฉนิสวนิเมื่อเช้าท�าให้เธอรู้สกึเสยีใจ

อยู่บ้าง แต่ถงึยงัไงวนันี้กเ็ป็นวนัเกดิของเฉนิสวนิ เธอไม่อยากท�าให้เขาไม่มี

ความสุข ถ้าระหว่างพวกเขาเกดิปัญหานี้ขึ้นเมื่อปีที่แล้ว เธอกค็งจะขี้ขลาด

และเลือกที่จะบอกเลิกให้จบๆ ไป แต่ปีนี้เธอกลับตัดสินใจแบบนั้นไม่ได้ 

ไม่ใช่ด้วยเพราะเธอเปลี่ยนเป็นคนกล้าหาญที่จะยอมรับ แต่เป็นเพราะเธอ

ยิ่งขี้ขลาดมากกว่าเดิม ขี้ขลาดจนไม่กล้าจากไป และเกิดความกลัวที่จะ 

สูญเสยีขึ้น

“เมื่อวานฉันวางแผนเอาไว้แล้ว แต่ท�ายังไงก็หาเธอไม่เจอ...มันรู้สึก

ร้อนใจ ร้อนใจมากจรงิๆ ฉนัรู้สกึไม่สบายใจมาก ฟังหุย ต่อไปไม่ว่าเธอจะ

ไปไหนกต็าม ช่วยท�าให้ฉนัหาเธอเจอหน่อย...ได้ไหม” เฉนิสวนิมองเธออยู่ 

ยิ่งพูดกย็ิ่งรู้สกึน้อยใจ 

“แล้วส่วนนี่...ฉนัเกบ็ขึ้นมาหมดแล้ว ฉนัชอบมากเลยละ กลบัถงึบ้าน

ฉนัจะเอาไปล้างให้สะอาด ฉนัจะเกบ็มนัเอาไว้ตลอด...ฉนั...” เฉนิสวนิแบมอื

ออก ในนั้นมีเมล็ดข้าวที่เขียนไว้ว่า ‘สุขสันต์วันเกิดเฉินสวิน’ ด้วยเพราะ 

ก�าเอาไว้ในมอืตลอด จงึถูกเหงื่อที่อยู่ในมอืชะความสกปรกออกไปบ้างแล้ว
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“กไ็ด้” ฟังหุยพูดพลางมองเขา และพยกัหน้าอย่างใจอ่อน “งั้นกลบั

ไปที่บ้านแม่เป็นเพื่อนฉนัก่อน ฉนัจะไปเอาของ คนืนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว”

“อมื ฉนัพาเธอไปเอง” เฉนิสวนิพูดอย่างดใีจ

ระหว่างทาง ทั้งสองคนยงัคงอดึอดั และไม่ได้พูดอะไรกนั พวกเขา

ขี่รถลดัเลี้ยวไปมา กม็าถงึนอกประตูฉาวหยาง

เฉนิสวนิถามว่า “บ้านแม่เธออยู่ที่นี่เหรอ”

“อมื จากตรงนี้เลี้ยวเข้าไป” ฟังหุยตอบพลางตบๆ หลงัของเขา

ถนนสายนั้นอยู่ข้างๆ ซูเปอร์มาร์เกตฮว่าผู่ ทันใดนั้นเฉินสวินก็นึก

ขึ้นมาได้ว่าตอนที่ไปทศันศกึษาครั้งนั้น ที่ฟังหุยมปีฏกิริยิาเป็นพเิศษ เขาจงึ

พดูขึ้นว่า “ครั้งที่แล้วพวกเรามาซื้อของกนิที่นี่ เธอมองเหน็แม่ของเธอใช่ไหม”

ฟังหุยอึ้งไปหน่อยแล้วจงึตอบว่า “อมื...”

“ฉันก็ว่าแค่ข้ามถนนไปเท่านั้น แล้วท�าไมเธอถึงไม่ไป แต่ถึงจะเจอ

เขากไ็ม่เหน็เป็นอะไรเลยนี่” เฉนิสวนิพูด

“กแ็ค่ไม่อยากให้เขาเหน็น่ะ เลี้ยวซ้าย ถงึแล้วละ” ฟังหุยตอบเรยีบๆ

เฉนิสวนิหยุดรถลง มองหมู่บ้านที่หรูหราตรงหน้าอย่างประหลาดใจ

แล้วพูดว่า “ที่นี่เหรอ”

“อมื เธอรอฉนัเดี๋ยวนะ เดี๋ยวฉนัออกมา” ฟังหุยพดูพลางกระโดดลง

จากรถ

คนปักกิ่งส่วนใหญ่ในขณะนั้นต้องไม่มีใครเคยได้ยินค�าว่าอะพาร์ต-

เมนต์แบบสองชั้นอย่างแน่นอน มนัเป็นสถานที่ที่แม่ของฟังหุย สวเียี่ยนซนิ 

อาศยัอยู่ กค็อืเป็นอาคารหลงัเลก็ๆ ทั้งหมด พร้อมทั้งมสีวนดอกไม้ให้ด้วย 

เฉินสวินมองเด็กต่างชาติที่วิ่งเข้าวิ่งออกสวนหย่อมที่เขียวชอุ่มอยู่ด้านใน 

แล้ว ก็อดที่จะรู้สึกทอดถอนใจกับความแตกต่างในการใช้ชีวิตไม่ได้ เขา 

ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าแม่ของฟังหุยจะมีเงินแบบนี้ และจากตัวฟังหุยเอง

กด็ูไม่ออกแม้แต่นดิเดยีว เขาไม่เข้าใจว่าท�าไมฟังหุยถงึไม่บอกเขา เขารู้สกึ

ว่าการที่มีเงินก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีตรงไหน และก็ไม่เห็นจ�าเป็นต้อง
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ปิดบงัอะไรเลย

เพยีงไม่นาน ฟังหยุกแ็บกกระเป๋าเดนิออกมา เฉนิสวนิขบัออกไปข้าง

หน้าเลก็น้อย เธอกระโดดขึ้นไปนั่งทนัท ี ตอนนี้เธอเคยชนิกบัการกระโดด

ขึ้นรถของเฉนิสวนิแล้ว

“เราจะไปที่ไหน ท�าไมถงึไม่เรยีกพวกเจยีโม่ไปด้วย” ฟังหุยถาม

“ไปเล่นสเกตน�้าแขง็ที่ตี้ถาน ไม่ได้ไปกบัพวกเขา ฉนัฉลองวนัเกดิกบั

พวกถังไห่ปิงทุกปี เราสองคนต้องรีบหน่อย คาดว่าตอนนี้พวกเขาน่าจะ 

ถงึแล้ว”

“หา!” ฟังหุยร้องอย่างตกใจ

“ไม่เป็นไร เธอวางใจได้ ฉนัคยุกบัพวกเขาเรยีบร้อยแลว้ ถงึยงัไงฉนั

กอ็ยากอยู่ด้วยกนักบัเธอ พวกเขามาว่าอะไรไม่ได้หรอก ต่อไปฉนัจะท�าให้

เธอรูส้กึกบัคนอื่นเหมอืนๆ กนั ไม่มเีรื่องอะไรที่เธอต้องกลวัสกัหน่อย เพยีง

แต่เธออย่าปิดบงัเรื่องอะไรกบัฉนัอกีนะ”

“ฉนัเล่นสเกตไม่เป็น...”

“ฉนัจะสอนให้”

“ฉนั...”

“นั่งดีๆ  นะ ฉนัจะเพิ่มความเรว็แล้ว”

เฉนิสวนิถบีรถพุ่งทะยานไปด้วยความรวดเรว็ ฟังหุยนั่งอยู่ด้านหลงั

เขาและไม่ได้เอ่ยปากอะไรอกี ที่จรงิในใจของเธอมหีลายเรื่องที่ไม่สมคัรใจ 

ความจรงิเธอไม่อยากเจอหน้าถงัไห่ปิงอกี เพราะเมื่อเจอหน้ากนั ทั้งสองคน

กจ็ะนกึถงึเรื่องในอดตีขึ้นมาอกี นั่นกย็่อมท�าให้ไม่มคีวามสุขอย่างแน่นอน 

แต่เหน็เฉนิสวนิยนืยนัแบบนี้ เธอกไ็ม่อยากที่จะปฏเิสธอะไรอกี

ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา พวกเขากค่็อยๆ เหน็ความบกพร่องของ
แต่ละฝ่าย ความรูส้กึหวาดหวั่นที่น�ามาซึ่งรอยร้าวเลก็ๆ ท�าให้พวกเขาใจเสยี

จนต้องแอบไปประนปีระนอมกนั กระทั่งพยายามเตมิเตม็กนัอย่างสดุก�าลงั 
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แต่ผมคิดว่าบางทีพวกเขาอาจจะออกแรงมากเกินไป หรือบางทีอาจจะเด็ก

เกนิไปจนยากที่จะแบกรบั หรอืบางทอีาจเป็นโชคชะตาที่เล่นตลกกไ็ด้ จน

ท�าให้พวกเขาค่อยๆ ห่างกนัไปอย่างช้าๆ โดยที่ไม่รู้สกึตวั



เฉนิสวนิพาฟังหยุมาถงึตี้ถาน เขาเหงื่อออกทั้งตวัจนแผ่นหลงัเป็น
รอยน�้าขนาดใหญ่ พวกถงัไห่ปิงกม็าถงึแล้ว ซุนเทาโบกมอืให้เขามาแต่ไกล 

บางทอีาจด้วยเพราะความตื่นเต้น ตอนที่ฟังหุยกระโดดลงจากรถ กางเกง

จึงเกี่ยวเข้ากับจักรยาน จนทั้งสองคนเซไปเซมา แทบจะหกล้มไปด้วยกัน

เลยทเีดยีว 

“โธ่เอ๊ย...แม่งโง่จรงิๆ เลย” ถงัไห่ปิงหรี่ตามองและพดูจาอย่างเหยยีด

หยาม

หยางชงิยนือยูข้่างๆ หวัเราะคกิคกัออกมา อูถ๋งิถงิกระทุง้เธอ เดนิยิ้ม

ขึ้นมาแล้วพูดว่า “เป็นอะไรไป มาถึงก็ท�าความเคารพพวกเราเสียยกใหญ่

เชยีว”

“อย่าใจร้ายนักเลย ไม่ใช่ว่ารีบร้อนเพราะกลัวพวกเธอจะรอนาน 

หรือไง เมื่อกี้เท้าฉันเกือบจะเป็นตะคริวอยู่แล้ว” เฉินสวินพูดด้วยรอยยิ้ม 

“ใช่ไหม ฟังหุย”

ฟังหยุเดนิออกมาจากด้านหลงัของเขาอย่างกลวัๆ มองไปรอบๆ และ

9
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พยกัหน้าเป็นเชงิทกัทาย

“ครั้งที่แล้วกร็ูจ้กัแล้ว ฉนักไ็ม่แนะน�าแล้วละ วนันี้พวกเรามาสนุกด้วย 

กนั” เฉนิสวนิดงึฟังหยุมาอยูข้่างกาย มองถงัไห่ปิงแล้วพดูว่า “ว่ามาเลยไห่ปิง 

วนันี้จะไปกนิที่ไหน ปรกึษากนัไว้แล้วว่าจะมาถล่มฉนัยงัไงดใีช่ไหมล่ะ”

ถงัไห่ปิงจดุบหุรี่ ชี้ไปที่ฝ่ังตรงข้ามถนนแล้วพดูว่า “แมคโดนลัด์กแ็ล้ว

กนั กนิแฮมเบอร์เกอร์ อกีเดี๋ยวกต็้องไปเล่นสเกตไม่ใช่เหรอ จะได้ไม่ต้อง

ไปไกล” 

“ได้ รอฉันเก็บรถก่อน แล้วเราไปกัน” เฉินสวินเข็นรถไปจอดไว้ที่ 

ที่จอดรถ

ฟังหุยเดินตามเขาไปไม่ทัน เธอจึงยืนอยู่ข้างๆ คนกลุ่มนั้นอย่าง 

เก้ๆ กงัๆ ดูราวกบัโดดเดี่ยวไร้คนช่วยเหลอือย่างไรอย่างนั้น

“นี่ เธอรู้ไหม” ถงัไห่ปิงเดนิมาข้างๆ ฟังหุย พ่นควนับุหรี่ออกมาแล้ว

พูดว่า “หลี่เฮ่อเป็นคนสอนให้ฉนัสูบบุหรี่เป็น”

ฟังหุยตวัสั่นเลก็น้อย หน้าซดีขึ้นมาทนัท ี อู๋ถงิถงิตบไปบนหลงัของ

ถงัไห่ปิงแล้วพูดว่า “นายนี่นะ ไม่ได้เรื่องจรงิๆ เลย”

“โอ๊ย เบาๆ หน่อยส ิเธอนี่มนัฝ่ามอืพฆิาต ตคีนเจบ็เสยีไม่มลีะ” ถงั

ไห่ปิงเดนิออกมาแบบบดิไปบดิมา

“ไม่ต้องไปสนใจเขา” อู๋ถงิถงิพูดกบัฟังหุยว่า “เขาปากเสยีน่ะ”

ฟังหุยพยักหน้าอย่างตกใจ เฉินสวินเก็บรถเสร็จแล้วจึงวิ่งกลับมา 

จูงมอืของเธอเอาไว้แล้วพูดว่า “พูดอะไรไม่ดลีบัหลงัฉนัรเึปล่า ไปเถอะ”

มอืของเฉนิสวนิที่กุมเอาไว้ ท�าให้ฟังหุยรู้สกึอุ่นใจขึ้นมาหน่อย พวก

เขาเดนิข้ามสะพานลอยไปด้วยกนั ไปแมคโดนลัด์ที่อยู่ตรงข้ามกบัตี้ถาน

ทุกคนมานั่งจับจองอยู่ที่โต๊ะตัวใหญ่ พอหยางชิงนั่งเรียบร้อยแล้ว 

กบ็ุ้ยปากพลางพูดว่า “เฉนิสวนิ ฉนัอยากกนิชอ็กโกแลตซนัเดน่ะ”

“ได้ๆๆ กนิอะไรกไ็ด้” เฉนิสวนิพดูพลางยิ้ม “แล้วคนอื่นต้องการอะไร

อกี บอกพวกเธอก่อน แค่ที่นี่นะ ถ้าพลาดที่นี่ กห็มดโอกาสแล้วละ แล้วก็
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ห้ามเกนิหนึ่งร้อยหยวนด้วย”

“เอาบิ๊กแมคสามชิ้น” ซุนเทาพูดพลางยกนิ้วขึ้นสามนิ้วโบกไปมา

“บ้า นายกนิหมดหรอืไง ท้องแตกตายพอด”ี เฉนิสวนิบ่น

“ใครบอกว่ากินไม่หมดล่ะ ฉันต้องออกแรงทุกวัน ก็ต้องบ�ารุงกัน

หน่อย ใช่ไหม ชงิเอ๋อร์” ซุนเทาพูดพลางท�าตาโต

“ไปให้พ้น” หยางชงิตไีปบนตวัเขา

“นายนี่มนัทะลึ่งจรงิๆ” ถงัไห่ปิงพูดพลางยิ้มอย่างมเีลศนยั

“พอได้แล้วพวกเธอ ที่นี่ยังมีนักเรียนที่ดีนะ” อู๋ถิงถิงพูดพลางมอง 

ฟังหุยที่นั่งหน้าแดงอยู่

“ห.ึ..นกัเรยีนที่ดกีไ็ม่แน่ว่าจะเป็นคนดนีี่” ถงัไห่ปิงพดูลอยๆ “ฉนัเอา

แมคไก่”

“ไห่ปิง” เฉนิสวนิถลงึตามองเขา

“มองอะไรล่ะ จดส”ิ ถงัไห่ปิงพูดเสยีงดงั

ฟังหุยนั่งก้มหน้าเงยีบๆ อารมณ์ของเธอแทบจะจมดิ่งลงไปที่ก้นเหว 

เธอรู้ว่าถงัไห่ปิงไม่มทีางยอมให้อภยัเธอได้อย่างง่ายดาย ช่วงเวลานี้ส�าหรบั

เธอแล้ว ช่างทุกข์ทรมานและยาวนานเหลอืเกนิ

“ฟังหยุ เธออยากกนิอะไรเหรอ” อู๋ถงิถงิสงบศกึด้วยการถามเธออย่าง

อ่อนโยนมไีมตรี

“อะไรกไ็ด้...” ฟังหุยพูดเบาๆ 

“ฉันรู้ว่าเขากินอะไร” เฉินสวินโยนปากกาลงแล้วพูดว่า “ยังจะเอา

อย่างอื่นอกีไหม ถ้าไม่เอาฉนักจ็ะไปซื้อแล้ว มาเพิ่มอกีไม่ได้นะ”

“พอแล้วละ นายนั่งเถอะ เอาเงนิมาให้ฉนั เดี๋ยวฉนัไปซื้อให้” อู๋ถงิถงิ

พูดพลางดงึเฉนิสวนิเอาไว้

“กไ็ด้” เฉนิสวนิรูว่้าอูถ๋งิถงิอยากให้เขาอยูเ่ป็นเพื่อนฟังหยุ จงึพดูอย่าง

รู้สกึขอบคุณ
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ถงึอย่างไรกย็งัเป็นวยัรุ่น พอถงึตอนที่ได้กนิ บรรยากาศระหว่าง
พวกเขาก็ดีขึ้นมาก คนพวกนี้พอรวมตัวกันก็มีเรื่องตลกมาเล่ากันได้ไม่จบ

ไม่สิ้น ต่างกเ็ปิดโปงซึ่งกนัและกนั เมื่อก่อนเคยท�าเรื่องอะไรไว้กข็ุดกนัขึ้น

มา นนิทากนัอย่างสนุกสนานเลยทเีดยีว

เฉนิสวนิเพิ่งจะเล่าเรื่องในอดตีของถงัไห่ปิง วรีบุรุษที่โดนพ่อถอืด้าม

ไม้กวาดวิ่งไล่ตไีปทั้งตรอกจบ ถงัไห่ปิงกก็ระแอมพูดขึ้นมาทนัทวี่า “นี่ ครั้ง

นี้จะเล่าเรื่องลบัสุดยอด รบัรองได้ว่าพวกเธอไม่เคยได้ยนิมาก่อน”

“อย่ามวัแต่ลลีา รบีเล่ามาส”ิ ซุนเทาพูดยิ้มๆ

“เรื่องนี้มชีื่อว่าเฉนิสวนิกบัหมา...” ถงัไห่ปิงพูดยานคาง

ได้ยนิชื่อนี้ หยางชงิกห็วัเราะขึ้นมาทนัท ีเธอตถีงัไห่ปิงไปพลางพดูวา่ 

“เฉนิสวนิกบัหมา...นายนี่คดิเก่งจรงิๆ เลย อย่างกบัหนงัเรื่องหลปีา ผู้หญงิ

กบัหมาอย่างนั้นละ”

“นายอย่ามาแต่งมั่วๆ หน่อยเลย” เฉนิสวนิพูดพลางหวัเราะ

“วันนี้ถ้าฉันแต่งมั่ว ฉันจะเขียนอักษรถังกลับหัวให้ดู” ถังไห่ปิงดู

เหมอืนถอืไพ่เหนอืกว่าแล้วใช้น�้าเสยีงแบบนกัเล่าเรื่องที่ชื่อตนัเถยีนฟัง เขา

เล่าว่า “เรื่องมอียู่ว่าเมื่อปลายปีแปดศูนย์ ในลานกว้างของซเีฉงิเต๋อว่ายกง

ของเมอืงปักกิ่ง มกีารชงิดชีงิเด่นของขุนศกึ...”

“โธ่ ยงักล้าพูดว่าไม่ได้แต่งอกีนะ” เฉนิสวนิพูดพลางเขวี้ยงเฟรนช์- 

ฟรายส์ไปชิ้นหนึ่ง 

“โธ่เอ๊ย ให้มันกระชับหน่อยสิ คิดว่าตัวเองเป็นนักเล่าเรื่องจริงๆ  

หรอืไง” ซุนเทาพูดเข้าข้าง

“ได้ๆๆ กค็อืป้าสองของบ้านเหล่าจาง เลี้ยงสุนขัพนัธุห์มาป่าไว้ตวัหนึ่ง 

พวกเธอยงัจ�าได้ไหม” ถงัไห่ปิงพูดยิ้มๆ

“ฉนัจ�าได้” ซุนเทายกมอืขึ้น “ตอนที่เพิ่งเอามาเลี้ยงยงัตวัเลก็มาก ยงั

ไม่ทนัได้สองเดอืนกต็วัเบ้อเร่อเลย ดุน่าดูเชยีวละ ฉนัไม่กล้าไปเล่นที่ลาน

นั่นอกีเลย ต่อมาดูเหมอืนโดนใส่ที่ครอบปากแล้วถูกจบัไปนี่ ใช่ไหม” 
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“ใช่ กค็อืหมาตวันั้นละ” ถงัไห่ปิงพยกัหน้า “มอียูว่นัหนึ่งตอนกลางคนื 

ฉันกับเฉินสวินไปซื้อไอศกรีมที่ร้านค้า เฉินสวินตะกละ ขโมยเงินแม่มา 

อีกหน่อยเพื่อซื้อขนมเจลลี ปรากฏว่าพอออกจากประตู ก็มองเห็นหมา 

ตวันั้นแล้ว...”

“หา” เฉนิสวนิร้องเสยีงหลง ดงึถงัไห่ปิงเอาไวแ้ลว้พดูวา่ “พี่ใหญ ่ฉนั

ยอมแล้ว อย่าเล่าเรื่องนั้นเลย ได้ไหม”

“ไม่ได้ๆ” อู๋ถงิถงิขวางเฉนิสวนิเอาไว้ ยิ้มพลางพูดว่า “ไห่ปิง ไม่ต้อง

ไปสนใจเขา เธอรบีเล่าเลย ต่อมาเป็นยงัไง”

ถงัไห่ปิงมองเฉนิสวนิอย่างล�าพองใจแล้วเล่าต่อไปว่า “ตอนนั้นป้าสอง

ไม่ได้อยู่ข้างๆ หมาตวันั้นกไ็ม่มใีครจูง มนัวิ่งเล่นของมนัอยู่ที่นั่นเอง ตอน

นั้นเขายงัเดก็กเ็ลยไม่ค่อยกล้า ตกใจจนของในมอืกระจายหล่นพื้นไปหมด 

ฉนัเลยบอกกบัเขาว่าอย่าขยบัสุ่มสี่สุ่มห้า เกบ็ของขึ้นมาแล้วรบีไป ว่ากนัว่า

หมากลัวคนนั่งยองๆ คาดว่ามันคงจะไม่กล้าเข้ามา ใครจะไปคิดว่ามันจะ

ร้ายกาจอย่างนั้น พอเหน็เฉนิสวนินั่งยองๆ ลง คดิว่าเขาจะหยบิก้อนหนิปา

มนั มนัเห่าโฮ่งทเีดยีวกก็ระโดดเข้ามาแล้ว แม่ง...ฉนัตกใจจนลากเฉนิสวนิ

วิ่งหนกีระเจดิกระเจงิเลย”

“ไม่ใช่ว่ายิ่งวิ่ง มนักย็ิ่งไล่ตามเหรอ” หยางชงิถามแทรก

“ใช่น่ะส ิแต่ตอนนั้นใครจะไปนกึถงึล่ะ ผลเป็นยงัไง พวกเธอลองเดา

ดูส ิอย่าไปเหน็ว่าตอนนั้นเฉนิสวนิตวัเลก็ วิ่งขึ้นมาทไีม่ใช่ธรรมดา ตามฉนั

ทนัอย่างไม่น่าเชื่อ ฉนักท็�าอะไรไม่ได้มาก พอเหน็ซอยกเ็ลยวิ่งหนเีข้าไปข้าง

ใน ฉนัเพิ่งจะซ่อนตวัเสรจ็เรยีบร้อย กเ็หน็เงาด�าๆ แวบผ่านไป ฉนัไม่ได้พดู

เกนิจรงิแม้แต่นดิเดยีว ความเรว็แบบนั้น เป็นคนหรอืหมา ฉนักม็องเหน็ 

ไม่ชดั ผ่านไปสกัพกั ฉนักไ็ด้ยนิหมาตวันั้นก�าลงัร้องหงงิๆ อยู ่ฉนัแอบมอง 

เธอเดาสวิ่าเป็นยงัไง มนัวิ่งวนอยู่ตรงนั้น แต่ไม่เหน็เงาของเฉนิสวนิเลย ห่า 

มนัวิ่งเรว็กว่าหมาอกี!”

ทุกคนหวัเราะขึ้นพร้อมกนั ฟังหุยกห็วัเราะด้วย เธอรู้สกึว่าถงัไห่ปิง
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ที่เล่าเรื่องพวกนี้ขึ้นมา เหมอืนกบัว่าเขาเป็นเพื่อนสนทิที่เล่นกนัมาตั้งแต่เดก็

กบัเฉนิสวนิจรงิๆ และไม่น่ากลวัเลยแม้แต่น้อย 

“ฟังต่อ ยงัมตีอนส�าคญัที่สดุอกีด้วย รอจนฉนัถกูช่วยออกไปได้แล้ว 

ฉนักร็บีไปที่บ้านของเฉนิสวนิทนัท ีเขาก�าลงันั่งร้องไห้อยูบ่นมา้นั่งเลก็ๆ ฉนั

แหงนหน้าขึ้นไปมองราวตากผ้าที่อยู่ในลานบ้าน เหน็กางเกงชั้นในเลก็ๆ ตวั

หนึ่งที่เปียกแฉะ กค็อื...กค็อืตวัที่เขาเพิ่งใส่เมื่อตะกี้”

ถังไห่ปิงกลั้นไว้ไม่อยู่ จนตัวเองหัวเราะออกมาก่อน ทุกคนค้างไป 

สกัพกั กร็ะเบดิเสยีงหวัเราะดงัลั่นออกมา เฉนิสวนิหน้าแดง เอื้อมมอืข้าม

โต๊ะไปหยิกถังไห่ปิง ถังไห่ปิงหัวเราะแล้วโยกตัวหลบ พลางพูดกับเขาว่า 

“อย่ามาแกล้งฉนันะ กฉ็นัเล่าเรื่องจรงินี่นา”

หยางชิงหัวเราะจนน�้าตาแทบไหล เธอซบไปบนตัวซุนเทาแล้วพูดว่า 

“โอยๆๆ ข�าจะตายอยู่แล้ว เรื่องนี้ฮาจรงิๆ ท�าไมเมื่อก่อนนายไม่เคยเล่าเลย

ล่ะ แล้วหลงัจากนั้นนายออกมาจากซอยเลก็ๆ นั่นได้ยงัไงล่ะ หมากย็งัวิ่ง

อยู่ไม่ใช่เหรอ”

“ไป๋เฟิงได้ยินเสียงหมาเห่า ก็เลยเรียกป้าสองให้มาลากมันไป” ถัง 

ไห่ปิงพูด

ใครจะไปรู้ว่าเมื่อเขาพูดประโยคนี้จบ ทุกคนที่เมื่อกี้ยังหัวเราะฮ่าๆ 

กนัอยู่ จู่ๆ กเ็งยีบขรมึทนัท ีฟังหุยมองพวกเขาอย่างไม่สบายใจ เฉนิสวนิ

ถลงึตาใส่ถงัไห่ปิงทหีนึ่ง ถงัไห่ปิงรูต้วัว่าพดูผดิไป จงึก้มหวัลง หยางชงิมอง 

อู๋ถงิถงิอย่างระมดัระวงั และซุนเทากถ็อนหายใจเบาๆ 

อู๋ถิงถิงไม่ได้พูดอะไร เธอหยิบน�้าโค้กที่เหลือขึ้นมาดื่มจนหมดแก้ว 

เชด็ปากแล้วพูดว่า “กนิเสรจ็แล้วกไ็ปกนัเถอะ” 

ฟังหุยพบว่ามือของเธอก�าลังสั่นน้อยๆ จึงรีบถามเธอว่า “เป็นอะไร

ไหม ไม่สบายรเึปล่า”

ทกุคนมองเธอด้วยสายตาที่แฝงอะไรบางอย่าง จนฟงัหยุรูส้กึไม่เป็น

ตวัของตวัเอง เฉนิสวนิจงึรบีสะกดิเธอที่ใต้โต๊ะ
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“ได้ งั้นพวกเราไปเถอะ” ซุนเทาพูดพลางลุกขึ้นยนื

ตอนที่ออกจากร้าน เฉนิสวนิเดนิมาข้างๆ อูถ๋งิถงิโดยเฉพาะ เขาถาม

เบาๆ ว่า “ไม่เป็นไรใช่ไหม ไห่ปิงไม่ได้ตั้งใจ...”

“ฉนัรู้ นายไม่ต้องพูดหรอก” อู๋ถงิถงิพูดตดับทเขา

เฉนิสวนิขมวดคิ้วแล้วพูดว่า “เธอกอ็ย่าเป็นแบบนี้ส ิ ถงิถงิ พูดกบั

เธอจรงิๆ นะ นี่มนักี่ปีมาแล้ว เธอกอ็ย่าไปสนใจในสิ่งที่มนัแก้ไขอะไรไม่ได้

อีกเลยจะได้ไหม เขาไปอยู่ที่ไหน กลับมาได้หรือไม่ ก็ไม่มีใครรู้ เธอจะ 

กลุ้มใจ...”

“นายนี่มนัน่าร�าคาญจรงิๆ” อู๋ถงิถงิตาแดง พดูเสยีงดงัจนแทบจะเรยีก

ได้ว่าตวาดใส่เขา “เรื่องของตัวเองยังเอาตัวไม่รอด ยังจะมายุ่งเรื่องของ 

คนอื่นเขาอกี ฉนัจะเป็นยงัไง นายกไ็ม่ต้องมายุ่ง ฉนัจะบอกอะไรให้ วนันี้

นายระวงัตวัเอาไว้ เหน็ๆ อยู่ว่าไห่ปิงแค่ข่มความรู้สกึเอาไว้เท่านั้น!”

เฉนิสวนิหนัหน้าไปมองฟังหุย และหยุดชะงกัลงอย่างลงัเล เขามอง

ด้านหลงัของอู๋ถงิถงิแล้วไตร่ตรองดู จากนั้นกเ็ดนิตามเธอขึ้นไปอกี

“ฉนัไม่เชื่อว่าไห่ปิงจะเป็นอะไร ตอนนี้เธอเป็นแบบนี้ ฉนัไม่ยุ่งไม่ได้ 

เธอเป็นคนปากแข็งตั้งแต่เด็กๆ แล้วก็ชอบแกล้งหลอกคนอื่นด้วย มีเรื่อง

อะไรกช็อบเกบ็เอาไว้ในใจ โตจนป่านนี้แล้วกย็งัเป็นแบบนี้...หยุดร้องไห้ได้

แล้ว เดี๋ยวถ้าพวกเขาเห็นเข้าก็ล้อมวงกันเข้ามาพอดี แล้วเธอจะยิ่งเซ็ง 

กว่านี้”

“เรื่องของฉนั นายไม่ต้องยุ่ง” 

อู๋ถงิถงิสูดหายใจเข้าแรงๆ จากนั้นกย็ิ้มพลางเชด็น�้าตา



หลงัจากที่ได้ฟังฟังหุยเล่าเรื่องราวที่เกดิขึ้นต่อจากนั้น ผมรู้สกึว่า
ตัวเองเหมือนกับยายแก่ที่ชอบบ่นโน่นบ่นนี่อย่างไรอย่างนั้น ผมรู้สึกว่าถ้า

ตอนนั้นเฉินสวินไม่ตามไปคุยกับอู๋ถิงถิงก็น่าจะดีกว่า เขาท�าตัวเป็นคนดี 

เกินไป แต่กลับทอดทิ้งฟังหุยไว้อีกทาง และจากนั้นจึงท�าให้เกิดเรื่องราว

เหล่านี้ขึ้น...

ตอนนี้ผมคิดว่าอาจเป็นเพราะผมอยากรับบทบาทเป็นเฉินสวินแทบ

ขาดใจ ถึงได้เกิดความคิดที่วุ่นวายแบบนี้ขึ้น จนกระทั่งหลังจากนั้นอีก 

นานมาก ผมถึงได้เข้าใจอยู่สองเรื่อง เรื่องแรกก็คือ ไม่ใช่ครั้งแรกและก ็

ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เฉินสวินเดินไปอยู่ข้างๆ อู๋ถิงถิงแบบนี้ ส่วนเรื่องที่สอง 

สมมุติว่าตอนนั้นเขาอยู่เป็นเพื่อนฟังหุย เรื่องที่น่าจะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้น 

เหมอืนกนั 

ในขณะที่เฉนิสวนิก�าลงัปลอบใจอู๋ถงิถงิอยู่ ถงัไห่ปิงกเ็ดนิมาข้างๆ 
ฟังหุย ฟังหุยตวัลบีด้วยความกลวัเลก็น้อย แต่กย็งัคงพยายามยิ้มให้เขา

10
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ถงัไห่ปิงไม่ได้ยิ้ม เขาขมวดคิ้ว และพดูด้วยท่าทางที่ล�าบากใจมากวา่ 

“เธอชอบเฉนิสวนิไหม”

ฟังหุยพยกัหน้าอย่างขวญัหนดีฝี่อ

“เหมอืนกบัที่ชอบหลี่เฮ่อเมื่อก่อนเหรอ” ที่จรงิครั้งนี้ถงัไห่ปิงไม่ได้มี

ท่าทางประชดประชันเลยแม้แต่น้อย แต่ฟังหุยยังคงรู้สึกว่าสั่นไปทั้งตัว 

อย่างนั้น

“ไม่...ไม่ใช่” เสยีงของเธอสั่นเครอื แต่ยงัคงฝืนพูด

“จะว่าไม่ใช่กไ็ม่ได้ส ิเธอเข้าใจไหม” ถงัไห่ปิงพดูพร้อมกบัจดุบุหรี่ขึ้น

มวนหนึ่ง “ฉันรู้ ว่าแบบนี้อาจดูไม่ยุติธรรมส�าหรับเธอ แต่ในโลกใบนี้เธอ 

ไม่สามารถหาความยุติธรรมอะไรได้ เพราะถ้าความยุติธรรมมีจริง ท�าไม 

หลี่เฮ่อต้องตายด้วย แล้วไอ้ปัญญาอ่อนนั่นที่แทงเขาตาย ตอนนี้ยังอยู่ดี 

มสีุขอยู่ได้ยงัไง เยาวชนฆ่าคนไม่ต้องชดใช้ด้วยชวีติหรอืไง หลี่เฮ่อเป็นคน

เลวอย่างนั้นหรือ เขาสมควรตายไหม...ก็ไม่น่าจะใช่ แล้วท�าไมเขาต้องมา

ตายด้วย”

ฟังหยุเริ่มน�้าตาคลอเบ้าขึ้นมา...เธอนกึถงึหลี่เฮ่อ นกึถงึตอนที่เขาเคย

เล่นเกมใบไม้ด้วยกันกับเธอ ในขณะที่ถังไห่ปิงมาคอยก่อกวนหาเรื่องอยู่

ข้างๆ พวกเขาในตอนนั้นก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันหนึ่งจะกลายเป็นแบบนี้

ไปได้ 

“บอกตามตรง ไส้เดอืนในกล่องดนิสอของเธอเมื่อก่อน ฉนัเป็นคน

เอาไปใส่เอง จุกลมจกัรยานของเธอ ฉนักเ็ป็นคนดงึออกเอง แล้วกฎที่ว่าถ้า

เธอไปคุยกับนักเรียนชายคนอื่นหนึ่งประโยคก็ต้องมาขอขมาหลี่เฮ่อ ฉันก็

เป็นคนตั้งขึ้นมาเอง แล้วยงัเรื่องที่เธอต้องตดิดอกไม้สขีาวสามปี ความคดิ

นี้ฉนักเ็ป็นคนคดิขึ้นมาเอง แต่ฉนัไม่มทีางเลอืก เพราะไม่ว่ายงัไง ถ้าไม่มี

เรื่องของเธอ เขากค็งไม่ต้องมาตาย ดงันั้นถ้าไม่ท�าอะไรบ้าง ฉนัจะรู้สกึว่า

ตวัเองได้ท�าผดิต่อหลี่เฮ่อ เธอรู้ไหม ตอนนั้นเขาชอบเธอมากจรงิๆ...”

“นายหยดุพดูเถอะ ฉนัไม่ได้โทษนาย” ฟังหยุใช้มอืเชด็ดวงตา “ตอน
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นี้ฉนัยงัจ�าช่วงเวลานั้นได้ด ีตอนเชงเม้งกย็งัเผากระดาษให้เขา”

“อมื งั้นกย็งันบัว่าเธอใช้ได้ แต่เธอจะคบกบัเฉนิสวนิไม่ได้ หลี่เฮ่อ

ส�าหรบัฉนัแล้วกเ็หมอืนพี่ชายแท้ๆ และเฉนิสวนิกเ็หมอืนน้องชายแท้ๆ ของ

ฉนั เธอมามคีวามสมัพนัธ์กบัพวกเขาสองคน ยงัไงฉนักร็บัไม่ได้ ฉนัเหน็ 

หลี่เฮ่อตายอยู่ข้างๆ ฉนั และคนสุดท้ายที่เขาเหน็ในตอนนั้นกค็อืเธออย่าง

แน่นอน แม้ว่าเธอจะไม่เห็นเขาก็ตาม ในจุดนี้เราสองคน ไม่ว่าใครก็ไม่มี

ความสุข และไม่ใช่ว่าฉนัตั้งใจจะมาหาข้ออ้าง ฉนัรู้จกัเฉนิสวนิด ีฉนัรู้สกึว่า

พวกเธอสองคนไปกนัไม่ได้อย่างแน่นอน คบกนัไปกไ็ม่รอด... 

“เธออย่าต�าหนิว่าฉันพูดแรง พูดตรงๆ ก็คือฉันไม่ไว้ใจเธอ และ

แน่นอนว่ากไ็ม่ไว้ใจเขาเช่นกนั ตอนวยัรุ่นกแ็ค่เล่นๆ เท่านั้นไม่ใช่เหรอ ถ้า

เธอไปหาคนอื่น ฉันก็จะไม่ยุ่งอย่างแน่นอน ไม่แน่ว่าฉันยังจะอวยพรเธอ

ด้วยซ�้าไป แต่ส�าหรบัเฉนิสวนิ ไม่ได้อย่างเดด็ขาด” ถงัไห่ปิงมองด้านหลงั

ของเฉนิสวนิ และพูดอย่างหนกัแน่น

ฟังหุยเงยีบอยู่นานมาก ค�าพูดของถงัไห่ปิงวนเวยีนอยู่ในหวัของเธอ 

แม้ว่าคนอย่างถงัไห่ปิง ปรกตไิม่ใช่คนที่พูดจามเีหตุมผีล แต่ค�าพูดเหล่านี้ 

เขาตั้งใจพูดออกมาจากใจจรงิๆ และกม็หีลายอย่าง ที่กเ็ป็นเหมอืนอย่างที่

เขาพูดจริงๆ แต่เธอก็ไม่สามารถทอดทิ้งเฉินสวินด้วยเพราะค�าพูดเหล่านี้ 

ได้ ช่วงเวลาที่ฟังหุยกับเฉินสวินอยู่ด้วยกัน เป็นช่วงเวลาที่เธอพูดได้ว่า

สบายใจที่สุดในชีวิตตลอดสิบกว่าปีมานี้ มันไม่ใช่เป็นแค่ความรักที่โง่เขลา

แบบนั้นระหว่างวยัรุน่หนุม่สาวเท่านั้น ที่ส�าคญัมากไปกว่านั้นกค็อื เฉนิสวนิ

ท�าให้เธอมองเหน็ความงดงามของการใช้ชวีติ ซึ่งเธอที่แต่เดมินั้น มแีต่ความ

สิ้นหวงัเพยีงอย่างเดยีว 

ก็เหมือนคนที่คิดฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดตึก ถ้าคุณไม่สนใจเขา 

เขาก็จะกระโดดลงไปตายจริงๆ แต่ถ้าคุณพยายามรั้งเขาเอาไว้ เขาก็ย่อม

บงัเกดิความปรารถนาที่อยากจะมชีวีติอยูต่่อไปอย่างไม่น่าเชื่อ อกีทั้งพอช่วย

ขึ้นมาได้แล้ว กจ็ะไม่มทีางไปฆ่าตวัตายครั้งที่สองอกีเป็นอนัขาด นี่เป็นข้อ
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วนิจิฉยัทางจติวทิยา ซึ่งในสถานะของฟังหุย กม็คีวามคล้ายคลงึกบัในข้อนี้

อยู่บ้าง 

ถังไห่ปิงจ้องฟังหุยเขม็ง ด้วยเพราะความกลัวและความตึงเครียด 

ท�าให้เธอก�ามอืแน่นโดยที่ไม่รู้ตวั จนนิ้วมอืขาวซดี

“ฉัน...ฉันก็ยังคง...ชอบเฉินสวิน” ฟังหุยตอบเสียงสั่นเบาๆ “ไห่ปิง 

ฉนัจะไม่แยกจากเขา”

ถงัไห่ปิงคดิไม่ถงึว่าเดก็ผูห้ญงิที่ตวัสั่นงนังก พดูอะไรกเ็สยีงสั่นคนนี้ 

จะตอบเขาออกมาเช่นนี้ จึงยิ่งพูดเสียงแข็งเฉียบขาดมากขึ้นว่า “พูดดีๆ  

ไม่ชอบ เธอชอบให้ใช้ความรุนแรงงั้นเหรอ” 

ฟังหุยกดัฟันส่ายหน้าแล้วพูดว่า “ฉนัท�าไม่ได้”

ถงัไห่ปิงแทบระเบดิความโมโหออกมา เขาจ�าได้ว่าตอนสมยัมธัยมต้น 

ไม่ว่าเขาจะท�าอะไร ฟังหยุกไ็ม่กล้าต่อต้าน และเขาคดิว่าการที่ใช้ความจรงิใจ

ครึ่งหนึ่ง และการข่มขู่บบีบงัคบัอกีครึ่งหนึ่งจะท�าให้ได้ผล แต่กลบัประเมนิ

ความกล้าหาญของฟังหุยผดิไป เขาก�าลงัคดิจะพูดอะไรอกี แต่เพจเจอร์ที่

ตดิอยูท่ี่เอวกลบัดงัขึ้น เขาหยบิออกมาด ูหวัเราะหึๆ  สองครั้งแล้วพดูว่า “ฟัง

หุย งั้นเธอกอ็ย่ามาโทษฉนัล่ะ”

ฟังหุยยิ้มเศร้าๆ เดนิไปด้านหน้าของเฉนิสวนิดุจดอกไม้ในฤดูใบไม้

ผลทิี่สวา่งสดใสอย่างไรอย่างนั้น และถงัไห่ปิงที่มดืมนชั่วร้ายจนมองไมเ่หน็

แสงสว่างเดินตามมาอยู่ด้านหลัง บางทีเทพแห่งสวรรค์ที่อยู่ไกลออกไป 

ปีศาจร้ายกไ็ม่อาจก่อกวนจติใจอะไรได้ และเพยีงเพื่อจะจดุแสงสว่างให้เกดิ

ขึ้น ระหว่างบุคคลทั้งสอง เธอจึงเลือกที่จะเผชิญหน้ากับอนาคต แล้วทิ้ง

อดตีไว้ข้างหลงั

พวกเขาเดินมาถึงลานน�้าแข็งตี้ถาน และเช่ารองเท้าที่เคาน์เตอร์
ดา้นหน้า ฟังหยุไม่เคยเล่นสเกตน�้าแขง็มาก่อน ก�าลงัมองตวัมดีวาววบัที่ตดิ

อยู่กบัรองเท้าอย่างตาลาย เฉนิสวนิยิ้มและประคองเธอให้ยนืขึ้น เธอจบัแขน
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ของเฉนิสวนิเอาไว้จนแน่น เหมอืนสตัว์ตวัน้อยที่เจอกบัสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย 

ทั่วทั้งใบหน้าแสดงความตื่นตระหนกออกมา

“โอ้ ฉนัเพิ่งจะสงัเกตเหน็ ท�าไมเธอถงึใส่กางเกงขาสั้นมาล่ะ” อู๋ถงิถงิ

ผูกเชอืกรองเท้าเสรจ็เรยีบร้อย แล้วจงึเดนิเข้ามาถาม

“หา ท�าไมล่ะ” ฟังหยุฝืนตวัให้ยนือย่างมั่นคง แล้วเงยหน้าขึ้นมาถาม

“หนาวน่ะส”ิ อู๋ถงิถงิเป่าลมผ่านอุ้งมอืแล้วพูดว่า “อกีอย่าง ถ้าหกล้ม

จะท�าให้เป็นแผลได้ง่ายน่ะส ิเฉนิสวนิ นายนี่กจ็รงิๆ เลย ไม่รู้จกัเตอืนคน

อื่นเขาบ้าง”

“เฮ้อ ฉนักล็มืนกึไปเลยจรงิๆ แต่ถงึฉนัจะนกึขึ้นได้ กไ็ม่มทีางบอก

เธอได้อยู่ด”ี เฉนิสวนิพูด

ฟังหุยรู้ว่าเขายงัตดิใจเรื่องเมื่อคนืที่ตามหาตวัเธอไม่เจอ กเ็ลยไม่ได้

พูดอะไรมาก ยิ้มให้อู๋ถงิถงิแล้วพูดว่า “ไม่เป็นไร ไม่ได้หนาวมากหรอก”

อู๋ถงิถงิค้อนเฉนิสวนิทหีนึ่ง แล้วกส็ไลด์เข้าไปในลาน

ซุนเทากับหยางชิงวิ่งอยู่ด้านในรอบหนึ่งแล้ว ทั้งสองคนวิ่งเล่นกัน

อย่างสนุกสนาน ดูสนิทสนมกันมาก และด้วยกลัวว่าถังไห่ปิงจะก่อเรื่อง 

อู๋ถงิถงิจงึมานวัเนยีอยู่ใกล้ๆ เขา บอกว่าอยากเรยีนวธิสีเกตถอยหลงัให้ได้ 

ถงัไห่ปิงกส็อนให้เป็นอย่างด ีและอยูเ่ป็นเพื่อนอูถ๋งิถงิอย่างอดทนโดยตลอด 

อกีทั้งกไ็ม่ได้เข้าไปคุยกบัเฉนิสวนิและฟังหุยด้วยเช่นกนั

เฉินสวินจูงฟังหุยสไลด์ไปอีกฝั่งหนึ่ง ประคองไหล่เธอเอาไว้แล้ว 

ถามว่า “หนาวไหม ถ้าหนาวกอ็อกไปนั่งสกัพกักไ็ด้” 

“ยงัไหวน่ะ” ฟังหุยตอบเบาๆ รมิฝีปากของเธอเริ่มเป็นสคีล�้าขึ้นมา

“ไหวอะไรกนั ตอนพดูยงัฟันกระทบกนัแบบนี้” เฉนิสวนิจงูเธอเอาไว้ 

“ออกไปเถอะ”

“งั้นนายอยู่เป็นเพื่อนฉนันะ...ได้ไหม” 

ฟังหุยพูดพร้อมกบัมองเฉนิสวนิอย่างวงิวอน ด้วยเหตุที่เธอทนแขง็

มาเป็นเวลานาน กเ็พราะแค่กลวัว่าจะต้องอยูข้่างนอกเพยีงล�าพงัเท่านั้น แล้ว
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ถงัไห่ปิงกอ็าจจะมาพูดอะไรกบัเธออกีกไ็ด้

“พูดเหลวไหล ฉันจะไม่อยู่เป็นเพื่อนเธอได้ยังไงล่ะ” เฉินสวินพูด

พร้อมกบัถูมอืของเธอ “เธอดูส ิตวัใกล้จะแขง็อยู่แล้ว ท�าไมเธอถงึไม่บอก

นะ”

“กฉ็นัรูส้กึว่ายงัไหวน่ะ...” ฟังหยุยิ้มๆ แม้ว่าปากของเฉนิสวนิบ่นเป็น

หมีกินผึ้งแบบนี้ แต่กลับกุมมือเธอเอาไว้จนแน่น ในฝ่ามือของเฉินสวินมี 

ไออุ่นจนคล้ายกบัท�าให้เธอรู้สกึอบอุ่นขึ้นมาได้อย่างนั้น 

ทั้งสองคนเดนิออกไปด้านนอก ฟังหยุนั่งลงบนม้านั่ง นิ้วของเธอแขง็

จนท�ายงัไงกแ็ก้เชอืกรองเท้าไม่ได้ เฉนิสวนิเปลี่ยนรองเท้า เดนิเข้ามาคกุเข่า

ลงแล้วพูดว่า “มาฉนัท�าให้”

“ไม่...ไม่ต้องหรอก” ฟังหุยรบีผลกัมอืเขาออก “ฉนัท�าเองได้”

“เธอดเูธอส ิขี้บ่นอย่างกบัยายแก่เชยีว ไม่ต้องพดูแล้ว” เฉนิสวนิช่วย

แกะเชอืกรองเท้าออกให้ “ฉนัน่ะ น่าจะคดิให้มนัมากกว่านี้หน่อย ไม่นกึว่า

มนัจะหนาวขนาดนี้เลย ไม่อย่างนั้นจะต้องให้เธอใส่เสื้อผ้ามาหลายๆ ตวัหน่อย

อยู่แล้ว”

“อมื ฉนัรู”้ มอืสองข้างของฟังหยุยนัไว้ข้างกาย และตอบด้วยรอยยิ้ม

“เรื่องเมื่อเช้าไม่โกรธแล้วใช่ไหม วนันี้มคีวามสุขไหม”

“ม.ี..มมีากเลยละ”

“อย่างนั้นเชยีว กฉ็นับอกแล้วยงัไงล่ะ” เฉนิสวนิเงยหน้าขึ้นมาอย่าง

ดีใจ “อย่าเห็นว่าพวกเขาแต่ละคนเหมือนกับพวกอันธพาลเลย ที่จริงแล้ว

เนื้อแท้เป็นคนดนีะ โดยเฉพาะไห่ปิง รกัความเป็นธรรมมากเลยละ”

ฟังหยุยิ้มเฝ่ือนๆ เธอก้มหน้าลง ถเูท้าไปมาอยูบ่นพื้น จนถงุเท้าสขีาว

ที่สวมอยู่นั้นเลอะเป็นรอยด�าๆ 

เฉนิสวนิโยนรองเท้าไปข้างหนึ่ง นั่งลงข้างๆ ฟังหุยแล้วพูดว่า “ตอน

เดก็ๆ พวกเราชอบเล่นการ์ดไพ่กนั ฉนัมฝีีมอืมากที่สุด ฉนัสะสมครบชุด

จนแลกเป็นการ์ดไพ่คิงคองมาได้ ซึ่งไม่มีใครมีเลย สวยมากเชียวละ ผล
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ปรากฏว่าท�าให้เดก็ตวัโตที่อยู่ข้างๆ ตรอกจ้องตาเขมง็ มอียู่ครั้งหนึ่ง พวก

เขามาเล่นกับฉัน แพ้แล้วยังไม่ยอมแพ้ พวกเขาจะเอาไพ่ชุดนั้นจากฉันไป

ให้ได้ ซึ่งฉนักไ็ม่มทีางให้อย่างแน่นอน พวกเขาอยากได้มาก กเ็ลยเข้ามายื้อ

แย่งเอาจากฉนั ซุนเทานี่ใช้ไม่ได้เลยจรงิๆ เหน็ท่าไม่ดกีร็บีวิ่งหนกีระเจงิไป

เลย เหลอืแค่ฉนักบัไห่ปิงอยู่ด้วยกนัเท่านั้น รอจนกระทั่งไป๋เฟิงมาถงึ เรื่อง

จงึยุตลิงได้ ดงันั้นกพ็ูดได้เลยว่าไห่ปิงคนนี้ หน้าร้ายแต่จติใจด ีเธออยู่กบั

เขาไปนานๆ กป็รบัตวัได้ไปเองละ”

ฟังหยุพยกัหน้า ที่จรงิลกัษณะเด่นเหล่านี้ของถงัไห่ปิง เธอเองกเ็ข้าใจ

ดมีาก ด้วยเพราะพวกเขากเ็คยเรยีนอยูโ่รงเรยีนเดยีวกนัมาถงึสามปี ในช่วง

ระยะเวลานั้น เธอเองกไ็ด้รบัถงึความมนี�้าใจของถงัไห่ปิงเป็นอย่างด ี

ฟังหุยไม่อยากคุยเรื่องถังไห่ปิงกับเฉินสวินอีก เพราะหัวข้อนี้ท�าให้

เธอรูส้กึไม่สบายใจ กเ็ลยเปลี่ยนเรื่องถามไปว่า “พวกเธอชอบพดูถงึไป๋เฟิงๆ 

เสมอเลย แล้วเขาเป็นใครกนัแน่ ท�าไมถงึไม่เคยเหน็มาก่อนล่ะ”

“ไป๋เฟิงเหรอ...ครั้งหน้าค่อยคุยกนัเถอะ”

เฉนิสวนิมองเหน็พวกอู๋ถงิถงิเดนิออกมา จงึลุกขึ้นแล้วโบกมอืไปให้

พวกเขา



ฟังหุยเดินออกมาจากลานสเกตพร้อมกับพวกเขาด้วยความ
อ่อนเพลีย เธอเดินตัวแข็งทื่อด้วยเพราะสวมรองเท้าสเกตที่หนักมากเป็น

เวลานาน แม้วา่จะถอดออกแล้ว แต่กลบัไม่รูส้กึวา่ผ่อนคลายขึ้นมาเลย เท้า

กไ็ม่มแีรง เวลาเหยยีบลงบนพื้นมคีวามรู้สกึเหมอืนอ่อนยวบลอยๆ อย่าง

นั้น เหมอืนกบัอารมณ์ของเธอในตอนนี้ ที่รู้สกึอดึอดัมาเป็นเวลานาน ตอน

นี้ดูเหมอืนไม่มเีรื่องอะไรที่ท�าให้ไม่สบายใจได้แล้ว แต่กลบัรู้สกึไม่ดอีย่างที่

กบ็อกไม่ถูกเหมอืนกนั 

หลงัจากที่ถงัไห่ปิงออกมากบ็อกว่ามธีรุะต้องขอตวัไปก่อน ซุนเทาไป

ส่งหยางชงิกลบับ้าน เฉนิสวนิกบัอู๋ถงิถงิไปทางเดยีวกนั ส่วนฟังหุยกก็ลบั

บ้านย่า ตรงข้ามมรีถประจ�าทางมาจอด กเ็ลยบอกลากบัพวกเขา แล้วคดิว่า

จะนั่งรถกลบัไปเอง 

เฉนิสวนิดงึเธอเอาไว้แล้วพดูว่า “ฉนัไปส่งเธอที่ป้ายรถเมล์กแ็ล้วกนั”

“ไม่ต้องหรอก แค่ข้ามสะพานลอยไปเอง พวกเธอไปเถอะ” ฟังหุย

บอก

11
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“ฉนัไปส่งเธอดกีว่า รอจนเธอขึ้นรถแล้วฉนัค่อยไป” เฉนิสวนิหนัหน้า

ไปบอกกบัอูถ๋งิถงิว่า “ไปส่งเธอกบัฉนัด้วยกนั แล้วเราสองคนค่อยกลบับ้าน” 

“พอๆๆ” อู๋ถงิถงิพดูพลางโบกมอื “ฉนัไม่อยากเป็นก้างขวางคอ เดี๋ยว

ฉนัไปเอารถก่อน แล้วนายค่อยกลบัมาหาฉนักแ็ล้วกนั” 

เฉนิสวนิยิ้มๆ แล้วพูดว่า “กไ็ด้ งั้นเธอรอฉนัเดี๋ยวนะ”

ปลายฤดูร้อนของปักกิ่งนั้นค่อนข้างร้อนระอุ ไอร้อนบนถนน
ลาดยางที่ตากแดดในตอนกลางวัน พอถึงตอนเย็นก็ระเหยไอร้อนออกมา 

ทั้งสองคนเดนิขึ้นสะพานลอย เฉนิสวนิเดนิอยู่ข้างหน้า ปากกฮ็มัเพลง “ไป๋

ฮว่าหลนิ” ไปด้วย ฟังหุยเดนิช้ากว่าก้าวหนึ่ง อยู่ที่ด้านหลงัเขา 

“เดนิขึ้นมาข้างๆ ฉนัส”ิ เฉนิสวนิหนัตวัไปพูด “ไม่อย่างนั้นฉนักม็อง

ไม่เหน็เธอน่ะส”ิ

“คนเยอะแยะ” ฟังหยุพดูพลางเงยหน้ามองกลุ่มคนที่แท่นบนัไดด้าน

หน้า

“ไม่ได้ งั้นเธอเดนิน�าหน้าฉนั” เฉนิสวนิหนัหน้ากลบัมามองตรงๆ แล้ว

หยุดยนือยู่

“นายนี่นะ...” ฟังหุยหวัเราะอย่างจนใจ เฉนิสวนิกห็วัเราะด้วย แล้ว

กจ็บัตวัเธอ ดนัขึ้นไปอยู่ด้านหน้าของตวัเอง

ฟังหุยเซไป จงึชนเข้ากบัคนหนึ่งด้านข้างเบาๆ 

คนนั้นร้อง “โอ๊ย” ทหีนึ่ง แล้วพดูด้วยหน้าตาที่หงดุหงดิว่า “อะไรวะ”

“ขอโทษค่ะ” ฟังหุยรบีบอกขอโทษทนัที

“มงึเดนิไม่มองทางหรอืไงหา! ของแม่มงึใหญ่หรอืไง ไอ้ห่า” 

คนคนนั้นพูดจาหยาบคายมาก ย้อมผมสแีดง และสวมเสื้อยดืยาว

จนเกอืบถงึเข่า ข้างๆ เขายงัมอีกีสองคน แค่เหน็กร็ู้ทนัทวี่าไม่ใช่คนดี

“นายพูดให้มนัดีๆ  หน่อย ยงัไม่ทนัท�าอะไรเลย ท�าไมต้องพูดแบบนี้

ด้วย” เฉนิสวนิพูดเสยีงดงัใส่เขา
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“แม่ง! แล้วมงึเป็นใคร มายุ่งอะไรด้วย” คนที่ผมสแีดงเดนิเข้ามาผลกั

เฉนิสวนิ

“มงึกล็อง...” เฉนิสวนิกผ็ลกัเขาออก ก�าลงัชี้หน้าจะเตรยีมด่า กถ็ูก

ฟังหุยขวางเอาไว้ เธอพูดอย่างกลัวๆ ว่า “อย่าทะเลาะเลยนะ ช่างเถอะ 

ขอโทษค่ะ ขอโทษค่ะ...”

“ไสหวัไป! แม่งเอ๊ย!” คนผมสแีดงไม่ลดราวาศอกแม้แต่น้อย ลาก

ฟังหุยออกไป แล้วชกเข้าไปที่ท้องของเฉนิสวนิหนึ่งหมดั

ตั้งแต่เดก็จนโต เฉนิสวนิไม่เคยมเีรื่องชกต่อยกบัใครมาก่อน หมดั

นี้จงึท�าให้เขาแทบจะอ้วกน�้าย่อยออกมา เขาโมโหขึ้นมาทนัท ีจงึเข้าไปซดักบั

ไอ้คนผมแดงนั่นโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น เพื่อนสองคนข้างๆ คนผมแดง

กไ็ม่รอช้า เข้ามาล้อมเฉนิสวนิไว้ตรงกลาง แล้วเริ่มเตะต่อยขึ้นทนัท ีแม้ว่า

เฉนิสวนิจะตวัสูงใหญ่กว่าพวกเขา แต่กม็แีค่ตวัคนเดยีว จงึได้แต่ปัดป้อง

เป็นพลัวนั

ฟังหยุแทบจะเป็นบ้าขึ้นมา ทกุครั้งที่เธอเข้ามาดงึพวกเขา กโ็ดนพวก

เขาผลกัออกมาทกุครั้ง เธอตะโกนเรยีกชื่อของเฉนิสวนิ ทั้งยงัตะโกนว่าอย่า

ตกีนั แต่ไม่มใีครฟังเธอเลย และกไ็ม่มใีครมาช่วยเธอด้วย

สุดท้ายเธอจึงใช้แรงทั้งหมดที่มี กอดแขนของคนผมแดงเอาไว้ 

ร้องไห้ขอร้องให้เขาหยุดลงมอื คนผมแดงถงึได้หยุดมอืลงได้ เขาด่าพลาง

ใช้เท้าเตะเฉินสวินทีหนึ่ง “ปล่อยมันนอนอยู่ตรงนี้แหละ แม่ง! แค่นี้ก็ 

ปางตายแล้ว”

“พอทเีถอะ ขอร้องละ...ฉนัขอร้องละ...” ฟังหุยรบีดงึเขาเอาไว้ พูด

ขอร้องด้วยความเสยีใจจนน�้าตานองหน้า แต่กลบัไมม่เีสยีงสะอื้นใดๆ ออก

มาทั้งสิ้น 

คนผมแดงมองฟังหยุแล้วพูดอย่างยยีวนว่า “มนัตดิค้างก ูเตอืนความ

จ�ามนัสกัหน่อย เมื่อกี้มนัด่ากู มงึเองกไ็ด้ยนิแล้ว คดิจะมาด่าฟรีๆ  ได้ยงัไง 

กูต้องต่อยปากมนัสกัท ีต่อยเสรจ็ พวกมงึกบักูกไ็ม่มอีะไรค้างกนั”
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“ปู่มึงสิ...” เฉินสวินใช้มือกุมท้องอยู่ แต่ก็ยังพยายามทรงตัวขึ้นมา

พูด ฟังหุยรบีขวางหน้าตวัเขาเอาไว้แล้วพูดว่า “ถ้านายอยากตกีต็ฉีนั”

“กไ็ด้” คนผมแดงนั่นดเูหมอืนก�าลงัรอค�านี้อยู ่เขายื่นมอืออกมาอย่าง

รวดเรว็ แล้วตบที่หน้าของฟังหุยอย่างแรง

ฟังหุยโดนเขาตบจนตัวโยก ใบหน้าครึ่งซีกบวมขึ้นมา และในหูก็มี

เสียงดังวิ้งๆ ความเจ็บปวดและความอัปยศอดสูจู่โจมเข้าไปในก้นบึ้งของ

จิตใจเธอ ในช่วงเวลานั้น คล้ายกับว่าเธอหวนกลับไปในช่วงมัธยมต้นอีก

ครั้ง ช่วงเวลาที่มแีต่ความทุกข์ระทม

ในขณะนั้นกม็เีสยีงแทรกดงัก้องเข้ามา ฟังหยุได้ยนิคนผมแดงเข้ามา

พูดข้างๆ ตวัเธออย่างเลอืนรางว่า “เธอน่ะ ระวงัตวัไว้ให้ด”ี

เฉินสวินโกรธจนถึงที่สุด ดวงตาของเขาถูกต่อยจนบวมแทบจะ
มองไม่เหน็ แต่จากนยัน์ตาที่บวมแดง เขายงัคงมองเหน็ฟังหุยโซเซจนแทบ

จะล้มลงและอารมณ์ที่แสดงออกมาอย่างสิ้นหวงั ชั่วขณะนั้นเขาไม่สามารถ

คดิพจิารณาด้วยเหตผุลอย่างมสีตไิด้เลย เขาพุง่เข้าไปบบีคอคนผมแดงนั่น

อย่างแรง และตะโกนอย่างบ้าคลั่ง

“มงึท�าอะไร! มงึท�าอะไร! ไอ้ชาตชิั่ว! กูจะฆ่ามงึ!”

คนรอบข้างที่เข้ามารุมมองด้วยเพราะเสียงดังที่เอะอะโวยวาย และ

เพื่อนของคนผมแดงนั่น ถูกความบ้าคลั่งของเฉนิสวนิที่แสดงออกจนขวญั

หนดีฝ่ีอ ทกุคนยนืค้างอย่างตกตะลงึ กระทั่งไม่มใีครกล้าเข้าไปพดูห้ามปราม

แม้แต่ค�าเดยีว

“ปล่อยมอื พวกนายปล่อยมอื” ทนัใดนั้นฟังหยุกร้็องเสยีงแหลมอย่าง

อ่อนระโหยโรยแรงว่า “เฉนิสวนิ เลกิกนัเถอะ...เราเลกิกนัเถอะ ฉนัไม่คบ

กบันายแล้ว ฉนัไม่เอาแล้ว ฉนัรบัไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วจรงิๆ ฉนั...ฉนัจะ

ขอเลกิ”

เฉินสวินถูกค�าพูดของฟังหุยท�าให้สะดุ้ง มือทั้งสองข้างของเขาห้อย
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ลงอย่างไร้เรี่ยวแรง และไม่สนใจคนผมแดงที่เกือบจะตาเหลือกอยู่ข้างๆ 

แม้แต่นิดเดียว เขารู้สึกเหมือนชั่วขณะนั้นทุกอย่างหยุดนิ่ง และยืนมอง 

ฟังหุยที่อยู่ตรงข้ามนั้นอย่างเหม่อลอย

ผมของฟังหุยยุ่งเหยิง แก้มบนหน้าบวมแดง หยดน�้าตาไหลลงมา

อย่างไม่ขาดสาย และในดวงตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอย่างที่ปิดบังเอา

ไว้ไม่อยู่

เฉนิสวนิรู้สกึงงงวย เขาไม่เข้าใจว่าท�าไมจู่ๆ ถงึเป็นแบบนี้ กใ็นเมื่อ

ก่อนหน้าไม่นาน พวกเขายังคุยเล่นกันอยู่เลย ยังจูงมือเล่นสเกตด้วยกัน  

ยงันั่งอยู่เบาะหลงัรถคุยเรื่องบ้านของเธอ และหวัเราะเดนิขึ้นสะพานลอย...

ของขวญัเมื่อเช้าแม้ว่าจะแตกเป็นชิ้นๆ แต่กย็งัเกบ็ไว้ในกระเป๋ากางเกงของ

เขา เห็นๆ อยู่ว่าเมื่อกี้ก็ยังดีๆ แต่ท�าไมตอนนี้ดูเหมือนกับว่าจะสูญเสีย 

ทุกสิ่งทุกอย่างไปแบบนั้น

เฉินสวินรับไม่ได้ และไม่คิดจะรับแม้แต่น้อย เขาเดินไปหาฟังหุย 

อย่างโซซดัโซเซ และไม่สนใจว่าบนสะพานลอยจะมผีู้คนเดนิไปเดนิมา เขา

เหนี่ยวเธอเข้ามา แล้วพูดด้วยน�้าเสยีงปนสะอื้น 

“ไม่ได้ ฉนัไม่ยอม ไม่ยอมอย่างเดด็ขาด ฉนัไม่เลกิกบัเธอ!”

ความคกึคกัที่ใต้สะพาน ดจุสายน�้าที่ไหลผ่านไปอย่างรวดเรว็ เดก็
สองคนที่ยังคงเป็นวยัรุ่นสวมกอดกนัแน่นอย่างที่ไม่สนใจสายตาใครทั้งสิ้น 

ณ จุดหนึ่งของกาลเวลาในปีนั้น พวกเขาในขณะนั้นยงัไม่รู้ว่าต่อไปอนาคต

จะเป็นเช่นไร แค่คิดอย่างไร้เดียงสาเท่านั้นว่าจะสามารถไขว่คว้ากัน 

และกนัเอาไว้ได้อย่างแนบแน่นแบบนี้โดยที่ไม่ปล่อยมอืกนัไปจนชั่วนรินัดร

ฟังหุยจ้องเขม็งไปที่ประตูเก่าแก่ของตี้ถานฝั่งตรงข้ามจากไหล่ของ

เฉนิสวนิด้วยดวงตาที่คลอไปด้วยน�้าตา เธอจบัเสื้อของเขาเอาไว้จนแน่น แต่

ยงัคงพูดกล่าวค�าอ�าลาว่า “เฉนิสวนิ เราสองคน...อย่าคบกนัดกีว่า...”

“ไม่ ไม่ได้ เธอต้องโกรธฉนัแน่เลยใช่ไหม ฉนัไม่ควรไปทะเลาะกบั
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พวกเขา ครั้งหน้าฉนัจะไม่ท�าแบบนี้อกี ฉนัสาบาน ได้หรอืเปล่า ฉนัไม่เลกิ 

ให้ตายยงัไงกไ็ม่เลกิ” เฉนิสวนิกร้็องไห้ออกมาเช่นกนั เขายงัคงเป็นเดก็ผูช้าย

ในวยัที่ปล่อยให้น�้าตาไหลออกมาได้อย่างเตม็ที่จนนองใบหน้า กเ็พราะกลวั

การจากลานั่นเอง

“ไม่ใช่เลย...นายกเ็หน็แล้ว ไม่ใช่นายไม่ด ีแต่เป็นฉนั...วนันี้คนพวก

นี้ต้องมาหาเรื่องฉนัอย่างแน่นอน ไม่อย่างนั้นกค็งจะไม่เป็นแบบนี้...”

“เป็นไปไม่ได้” เฉนิสวนิกอดเธอเอาไว้จนแน่น ไม่ปล่อยโอกาสให้เธอ

หลุดมือไปได้เลยแม้แต่นิดเดียว “เธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง จะไปท�า

อะไรพวกมันได้ล่ะ คนพวกนั้นเป็นพวกอันธพาล ต่อไปฉันรับรองว่าจะ 

ไม่ไปยั่วยุพวกมนัอกีเป็นอนัขาด”

ฟังหุยยิ้มเศร้าๆ แล้วพูดว่า “นายมองไม่เหน็ พวกเขาไม่ใช่มกีนัแค่

สามคนเท่านั้น เมื่อกี้ตอนที่พวกเขาเดินลงสะพานไปยังมีอีกหนึ่งคนที่เดิน

เข้าไปรวมกลุม่พดูคยุกนั คนคนนั้นฉนัรูจ้กั กค็อืเพื่อนของหลี่เฮ่อ เมื่อก่อน

มักจะเที่ยวเล่นด้วยกันกับพวกไห่ปิงเสมอ...นายยังไม่เข้าใจอีกหรือว่าพวก

เราไม่มทีางคบกนัดีๆ  ได้อกี เพื่อนที่ดทีี่สุดของนายไม่ต้องการให้พวกเรามี

ความสุข ฉันก็ไม่ต้องการเจอหน้าเขาเหมือนกัน พวกเราต่างก็ไม่สามารถ

ประนีประนอมกันได้ และแม้ว่าฉันจะประนีประนอมก็ไม่มีประโยชน์...พอ

เหน็นายต้องเป็นแบบนี้ ฉนัเองกร็บัไม่ได้ รบัไม่ได้...จรงิๆ...”

ฟังหุยไม่พูดอะไรอกี เธอซบอยู่บนไหล่ของเดก็ผู้ชายที่เธอชอบที่สุด 

แล้วกร็้องไห้เสยีงดงัออกมา เธอกลวั และกไ็ม่เข้าใจด้วย เธอรู้สกึว่าตวัเอง

ชอบเฉินสวินจนหมดหัวใจแล้ว และก็ไม่ได้ท�าเรื่องที่ผิดต่อเขาเลยแม้แต่

น้อย แต่ผลสุดท้ายกย็งัคงกลบักลายแปรเปลี่ยนเป็นเช่นนี้

“ถงัไห่ปิงใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นต่อไปพวกเราจะไม่ไปเจอพวกเขาอกีแล้ว 

พวกเราจะเที่ยวด้วยกนักบัจ้าวเย่ เฉยีวหราน และกเ็จยีโม่เท่านั้น พวกเรา

จะตั้งใจเรยีนหนงัสอื สอบเข้ามหาวทิยาลยัต่างเมอืงให้ได้ แล้วกจ็ะไปจาก

ที่นี่ให้ไกลๆ ไปเลย ได้หรอืเปล่า ฟังหุย ฉนัจะไม่เลกิกบัเธอ ขอร้องเธอละ 
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ฉันชอบเธอ ฉันไม่อยากเลิก ไม่อยากเลิกจริงๆ...” เฉินสวินโอบไหล่ที่

บอบบางของฟังหุยเอาไว้ แล้วพูดพร�่าอยู่ที่ข้างหูเธอตลอดเวลา

ฟังหุยกแ็ขง็ใจไม่ไหวอกีแล้วเช่นกนั เธอร้องไห้จนหายใจไม่ทนั พูด

ตดิๆ ขดัๆ วา่ “ฉนั...กช็อบนาย ชอบมาก...ชอบมากๆ...ฉนักไ็ม่อยากเลกิ...

เหมอืนกนั...”

“งั้นพวกเราก็ไม่เลิก ไม่เลิกกันตลอดกาลด้วย” เฉินสวินพูดอย่าง

หนกัแน่นโดยที่ไม่กงัขาแม้แต่น้อย

ทั้งสองคนกอดกนัแบบนี้อยูน่านมาก แล้วจงึค่อยๆ ปล่อยมอืออก
จากกนั พวกเขาต่างกไ็ม่พูดถงึค�าว่าเลกิกนัขึ้นมาอกี ประสบการณ์เมื่อครู่ 

ท�าให้พวกเขารบัรู้ถงึความเสยีใจและความหวาดกลวัอย่างถงึที่สุด การจาก

กนัไม่ได้เป็นเพยีงแค่ค�าพูดเท่านั้น แต่มนัเป็นสิ่งที่ท�าร้ายจติใจอย่างสุดขดี 

ซึ่งพวกเขารบัไม่ไหวเลยแม้แต่นดิเดยีว

เฉนิสวนิจงูมอืฟังหยุเดนิไปตลอดทาง จนกระทั่งถงึป้ายรถประจ�าทาง 

เขาเดนิช้ามาก แล้วกช็อบหยุดหนัมามองฟังหุยอยู่เสมอ

ฟังหยุร้องไห้จนตาบวม เธอใช้มอืปิดหน้าของตวัเองเอาไวแ้ลว้พดูวา่ 

“มองท�าไมกนั...น่าเกลยีดจะตายอยู่แล้ว”

“ไม่น่าเกลยีดเลยแม้แต่นดิเดยีว” เฉนิสวนิพูดยิ้มๆ “ฟังหุย...”

“หอื”

“ไม่มอีะไร”

“...”

“ฟังหุย”

“อะไรเหรอ”

“เปล่าหรอก”

“...”

“ฟังหุย”
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“นายเป็นอะไร” ฟังหุยหยุดลง แล้วมองเขาอย่างไม่เข้าใจ

“แหะๆ ฉนักแ็ค่เรยีกเฉยๆ น่ะ ฉนัชอบฟังเสยีงเธอตอนที่ตอบกลบั

มามากๆ” เฉนิสวนิพูดแบบเขนิๆ “รถมาแล้ว เธอขึ้นไปเถอะ ตอนกลางคนื

ฉนัจะโทร. ไปหาที่บ้านคุณย่าเธอนะ” 

แต่ฟังหุยกลับอิดออดไม่ยอมขยับเขยื้อน เฉินสวินมองเธออย่าง 

ไมส่บายใจ เธอหน้าแดงแล้วพดูว่า “อยู่...อยู่เป็นเพื่อนฉนัรออกีสกัคนัเถอะ 

ฉนักช็อบฟังตอนที่นายเรยีกชื่อฉนัมากเหมอืนกนั...” 

ใบหน้าที่ปูดบวมของเฉนิสวนินั้นยิ้มกว้างจนแก้มแทบปร ิ แล้วเขาก็

ตะโกนอย่างเสยีงดงัฟังชดัว่า “ฟังหุย!” ฟังหุยกต็อบกลบัไปด้วยเสยีงที่ดงั

ฟังชดัเช่นกนัว่า “จ้ะ”

พวกเขารอจนรถวิ่งไปๆ กลบัๆ อยู่ถงึสี่รอบ จนท้องฟ้าค่อยๆ มดื

ลง แล้วจู่ๆ เฉนิสวนิกก็ระโดดตวัลอยขึ้นมาแล้วพูดว่า “แย่แล้ว”

ฟังหุยตกใจ รบีถามเขาว่า “มอีะไรเหรอ”

“ถิงถิงยังรอฉันอยู่ตรงที่จอดรถน่ะสิ ท�าไมฉันถึงได้ลืมเขาเสียสนิท

เลย ฉนัต้องรบีไปหาเขาแล้ว คนืนี้ คนืนี้ฉนัจะโทร. ไปหาเธอนะ”

“อืม นายรีบไปเถอะ” ฟังหุยพูดเรียบๆ อันที่จริงเธอก็นึกออกอยู่

เหมือนกัน ถึงแม้เฉินสวินจะรับปากว่าต่อไปจะไม่ไปเที่ยวด้วยกันกับพวก

เขาแล้ว แต่ถงึยงัไงเขากบัพวกถงัไห่ปิงกส็นทิกนัมาตั้งแต่เดก็ๆ จะทิ้งกนัไป

ง่ายๆ แบบนี้ได้ยงัไงกนัล่ะ

เงาหลงัที่ดเูท่สง่างามของเฉนิสวนิวิ่งทะยานขึ้นสะพานลอยไป ฟังหยุ

เงยหน้ามองขึ้นไปจากด้านล่าง แล้วถอนหายใจเบาๆ

เมื่อเฉนิสวนิมาถงึตรงที่จอดรถ กไ็ม่เหลอืร่องรอยของอูถ๋งิถงิแล้ว 
เพียงแต่ตรงข้างๆ จักรยานของเฉินสวิน เธอใช้อิฐสีแดงเขียนตัวหนังสือ

บูดๆ เบี้ยวๆ ลงบนพื้นว่า ‘บ๊ายบาย’

เฉินสวินมองความขี้เล่นของเด็กผู้หญิงแบบนี้แล้ว ก็อดไม่ได้ที่จะ
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รู้สกึผดิหวงัอยู่บ้าง เขานกึถงึตอนเดก็ๆ ที่อู๋ถงิถงิสวมกระโปรงลายดอกไม้

เลก็ๆ กบัรองเท้าพลาสตกิ แล้วนั่งยองๆ วาดรูปบ้านอยู่บนพื้น เพื่อเอามา 

กระโดดเลน่ แลว้กน็กึถงึค�าสาบานเป็นมั่นเป็นเหมาะเมื่อสกัครูท่ี่รบัปากกบั

ฟังหยุเอาไว้ว่าจะไม่ไปเจอกบัเพื่อนที่โตขึ้นมาด้วยกนัสมยัเดก็ๆ อกี และจู่ๆ  

เขากร็ู้สกึขึ้นมาว่าการที่ต้องมาอยู่ตรงกลางระหว่างคนทั้งสองฝ่ายนั้น ท�าให้

เขารู้สกึท้อใจและโดดเดี่ยวมาก



“ตอนนั้นเขาร้องไห้จรงิๆ เหรอ” 
ผมพูดพลางคล�าหาแก้วน�้าท่ามกลางความมืด ด้วยเพราะต้อง

ประหยดัไฟ ดงันั้นในช่วงเวลานั้น ตอนกลางคนืผมกบัฟังหุยจงึไม่เปิดไฟ 

เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการมองหน้าอย่างเลิ่กลั่กด้วยความกระดากอายของคน

ทั้งสอง ผมกเ็ลยให้เธอเล่าเรื่องราวให้ฟังมาโดยตลอด 

“อมื ร้องไห้...อ๊ะ ระวงันะ อย่าชนทางขวา” ฟังหุยร้องอย่างตกใจ

ความสามารถในการมองเหน็ตอนกลางคนืของเธอยงัดกีว่าผมเสยีอกี 

ยับยั้งไม่ให้ผมปัดแก้วที่เป็นมรดกตกทอดของฮวนฮวนหล่นลงบนพื้นได้

อย่างทนัท่วงท ีเพื่อไม่ให้มนัต้องพบกบัชะตากรรมอนัเลวร้ายนี้ ผมรบีย้าย

แก้วลายหมน้ีอยใบนั้นเข้าไปเกบ็ไว้ในตูอ้ย่างระมดัระวงั แล้วถามเธอว่า “เธอ

จะดื่มน�้าไหม”

“ไม่ดื่ม...นายไม่ต้องเทหรอก ถ้าจะดื่ม เดี๋ยวฉนัจะไปเทเอง นายชอบ

ท�าแรงๆ จนของพงัหมดแล้ว แก้วแตกไปไม่รูต้ั้งกี่ใบแล้ว” ฟังหยุเชด็หนงัสอื

จนสะอาดเรยีบร้อยด ีแล้วให้ผมเดนิข้ามไป 

12
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“นี่ เธอก�าลงัดูถูกใครกนั” ผมยิ้มแล้วยกน�้าเดนิข้ามไป “ฉนักแ็ค่ตา

ไม่ดีตอนกลางคืนเท่านั้นเอง เธอจะไม่อนุญาตให้ผู้ชายเก่งๆ ในศตวรรษ 

ยี่สบิเอด็ที่ดเีลศิแบบนี้มขี้อบกพร่องนดิๆ หน่อยๆ บ้างหรอืไง”

“เปล่าหรอก...” ฟังหยุพดูพลางเดนิไปนั่งข้างๆ “ไม่อย่างนั้น...เปิดไฟ

กแ็ล้วกนั เดี๋ยวฉนัค่อยคดิหาวธิ ีถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องของฉนั นายกค็งไม่ต้อง

มาเป็นแบบนี้...”

“ดเูธอพดูเข้า เหน็เป็นคนอื่นคนไกลไปได้ เธอว่าสี่เรื่องใหญ่ที่น่ายนิดี

ในชีวิตคนคืออะไร ‘เจอฝนยามหน้าแล้ง พบเพื่อนเก่ายามห่างบ้าน ได้

แต่งงานเข้าห้องหอ และสอบเข้าเรยีนที่ดีๆ  ได้’ พวกเราสองคนกค็อืข้อหนึ่ง

ในสี่ข้อนี้ใช่ไหมล่ะ ดงันั้นเธอกไ็ม่ต้องมาเกรงใจฉนัหรอก ฉนัจะบอกเธอให้ 

ถ้าใครมาห้ามไม่ให้ฉันท�าเรื่องที่ควรท�า ด้วยการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติที่

ก�าลังตกระก�าล�าบาก ฉันก็ไม่ยอมเหมือนกัน” ผมรีบพูดสนุกๆ เพื่อกลบ

เกลื่อนทนัท ีพดูกนัตามจรงิแล้ว บางทผีมกแ็อบเจ้าเล่ห์อยู่เหมอืนกนั เพราะ

ผมเกดิกลวัวา่เธอจะมาย้ายหนไีป อยู่กบัเธอถงึจะล�าบาก แต่ผมกร็ูส้กึยนิดี

“นายกจ็นเลยละส”ิ ฟังหุยพูดยิ้มๆ “นายพยายามมุ่งมั่นเข้า วนัเวลา

ดีๆ  อยู่ห่างจากพวกเราไม่ไกลแล้วละ”

“อมื” แม้ว่าปากผมจะตอบรบัแบบนี้ ทว่าในใจกลบัไม่คดิเช่นนั้น ผม

เฝ้าภาวนาให้ได้อยูก่บัเธอนานมากกว่านี้หน่อยต่างหาก “ว่าไปแล้ว คดิไม่ถงึ

ว่าเฉินสวินจะเป็นคนอ่อนไหวมากแบบนั้นเลยนะ อะไรนิดอะไรหน่อยก็

ร้องไห้น�้าตาไหลแล้ว”

“ไม่ใช่” ฟังหุยดูเหมอืนไม่ชอบใจอยู่บ้าง “เขากแ็ค่ร้องไห้ไม่กี่ครั้ง...”

“โธ่ หลงัจากฉนัเรยีนจบประถมกไ็ม่เคยร้องไห้อกีเลย” ผมพูดแบบ 

อวดๆ 

“แต่ฉันรู้สึกว่าการที่ได้ร้องไห้ออกมามันดีจะตาย อย่างน้อยก็ท�าให ้

รู้ได้ว่าจรงิๆ แล้วก�าลงัดใีจหรอืว่าเสยีใจอยู่กนัแน่ ถ้าคนสองคนอยู่ด้วยกนั

แล้วไม่มีการร้องไห้และก็ไม่มีเสียงหัวเราะ ฉันคาดว่าก็คงจะมาถึงทางตัน
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แล้วละ ตอนเป็นเด็กยังดีเสียกว่า เธอดูคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วในตอนนี้ส ิ

แต่ละคนเดาไม่ออกเลยว่าก�าลังดีใจ โกรธ เศร้า หรือว่ามีความสุขกันแน่ 

ไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนเลยจรงิๆ”

ฟังหุยพูดเรยีบๆ แต่ผมรู้ว่าจรงิๆ แล้วเธอก�าลงัปกป้องเฉนิสวนิอยู่ 

ผมเองก็ยอมรับว่าพวกเราที่โตแล้ว ซ่อนเร้นความรู้สึกเอาไว้ไม่รู้ตั้งเท่าไร 

และกไ็ม่ต้องการเปิดเผยความรู้สกึออกมาอย่างง่ายดาย มอีะไรกเ็กบ็เอาไว้

ในใจมากมายและไม่แสดงออกมา แต่ในใจของผมกย็งัคงรูส้กึไม่ค่อยพอใจ

อยู่นั่นเอง ผมรู้สึกอิจฉาคนคนนั้นที่สามารถกอดฟังหุยในขณะที่เธอก�าลัง

ร้องไห้เสยีใจขี้มูกโป่งได้ เขาสามารถรกัได้อย่างเตม็ที่ และกท็�าร้ายจติใจได้

อย่างเตม็ที่ แต่ส�าหรบัผม แม้กระทั่งอยากดูแลปกป้อง กย็งัปิดบงัซ่อนเร้น

ไม่กล้าพูดออกมาชดัๆ อยู่นั่นเอง

“แล้วหลงัจากนั้นล่ะ” ผมแอบแช่งชกัหกักระดกูคนที่ไม่มอีนาคตอย่าง

ตวัเองอยู่ในใจเงยีบๆ พลางถามเธอไปด้วย

“หลงัจากนั้นเหรอ...” ฟังหยุถอนหายใจเบาๆ แล้วกเ็ริ่มเล่าเสยีงเจื้อย

แจ้วต่อไป

วันนั้นหลังจากกลับบ้าน เฉินสวินอัดอั้นมาก โทร. หาถังไห่ปิง 
อย่างข่มอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่ พอเขารับขึ้นมาก็ด่าถึงบรรพบุรุษแปดชั้นของ

ถังไห่ปิงเต็มที่อย่างกระหืดกระหอบ ด่าจนกระทั่งถังไห่ปิงสับสนงงงวยไป

หมด และด่าอยู่นานมากถงึได้รู้ว่าที่เขาพูดคอืเรื่องอะไร 

“เฮ้ย ฉนัไม่ได้ท�าจรงิๆ ถ้าฉนัเป็นคนท�า เป็นไอล้กูหมาของซนุเทาไป

แล้ว นายมันฉลาดระดับต้นๆ ของทั้งชั้นเรียน น�้าเข้าไปอยู่ในสมองแทน

แล้วหรอื นายคดิดูให้ดีๆ  ฉนักแ็ค่ไม่อยากเจอฟังหุยอกีเท่านั้น แต่กไ็ม่ใช่

ว่าจะเหมารวมนายเข้าไปด้วย” ถงัไห่ปิงร้อนรนขึ้นมา รบีพยายามพดูอธบิาย

อย่างเตม็ที่ 

เฉินสวินอึ้งค้างไป เขามาลองคิดๆ ดูมันก็ถูก ว่ากันตามจริงแล้ว 
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ที่ถงัไห่ปิงพูดกเ็พื่อตวัเขา จะเหมารวมมาจดัการเขาไปด้วยได้ยงัไงกนั แต่

ปากเขากย็งัคงพูดอย่างไม่ยอมแพ้ว่า “ฮ ึกน็ายอาจจะไม่ได้พูดกบัคนอื่นให้

ชดัเจนกไ็ด้นี่ พวกมนักเ็ลยเหมารวมเข่งฉนัเข้าไปด้วยน่ะส ิ และกไ็ม่แน่ว่า

นายอาจจะตั้งใจใช้แผนยอมเจบ็ตวักไ็ด้ ไม่อย่างนั้นแล้วคนอื่นจะมาหาเรื่อง

นักเรียนอย่างพวกเราสองคนท�าไมกัน ฟังหุยบอกว่าพวกมันยังมีพวก

เดยีวกนัอกีด้วย ที่นั่งรอพวกมนัอยู่ที่สะพานลอย เธอรู้จกั ที่เมื่อก่อนกอ็ยู่

ด้วยกนักบัพวกนาย” 

“แม่นายส”ิ ถงัไห่ปิงโมโหขึ้นมาทนัท ี“ถ้าฉนัฉลาดแบบนั้นกค็งจะเข้า

โรงเรยีนฟูจ่งไปแล้วโว้ย” คงจะไม่มานั่งตาบอดคล�าทางอยูแ่บบนี้หรอก ท�าไม

นายไม่ลองคดิดวู่านงัปีศาจร้ายฟังหยุมนัอาจจะใสร้่ายฉนับ้างล่ะ ฉนัว่านาย

หลงมนัมากเกนิไปแล้ว”

“เป็นไปไม่ได้ นายไม่ได้เห็นว่าวันนี้พวกเราสองคนสภาพเป็นยังไง

บ้าง” เฉนิสวนิพูดเสยีงดงั

“ฮ ึขอฉนัคดิๆ ดูก่อน อมื...ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นห้าวจื่อท�ากไ็ด้ มนัก็

อยู่แถวนั้น แม่งเอ๊ย รอให้ฉันถามมันก่อน ถ้ากล้ามาท�านายได้ ฉันก็จะ

จดัการมนัด้วยเหมอืนกนั” ถงัไห่ปิงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ จนในสายโทรศพัท์

ฝั่งนั้นมเีสยีงดงัปึงปัง ไม่รู้ว่าเขาท�าลายข้าวของอะไร 

“นั่นไม่จ�าเป็น แต่นายจะต้องบอกพวกมนัให้ได้ว่าพวกมนัอย่าได้มา

หาเรื่องกบัฟังหุยอกี ครั้งนี้ถอืว่าเหน็แก่หน้าของฟังหุย ถ้ามคีรั้งต่อไป ฉนั

กจ็ะไม่เกรงใจพวกมนัอกีแล้ว ไม่ว่าใครกต็าม ฉนักจ็ะไม่ไว้หน้า” เฉนิสวนิ

พูดอย่างเอาจรงิ

“นายพอได้แล้ว นายจะท�าอะไรได้ อย่ามาท�ากบัฉนัแบบนี้ ฉนัจะบอก

นายไว้ให้ นายตั้งใจเรยีนหนงัสอืให้มนัดีๆ  เถอะ ตอนที่นายสอบเข้าโรงเรยีน

ฟู่จงได้ แม่นายดใีจมากแค่ไหน เที่ยวโทร. บอกเพื่อนบ้านไปทั่ว ยงัท�าให้

แม่ฉันโกรธมากจนต้องมาตีฉันยกหนึ่งเลย แล้วนายจะลงมายุ่งอะไรเรื่อง

พวกนี้ จะมารบัผดิชอบท�าไม” ถงัไห่ปิงพดูพร้อมกบัหวัเราะเบาๆ “นายวางใจ
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เถอะ ถ้าเป็นพวกมนัท�าจรงิๆ ละก ็ฉนัจะไม่ให้มนัมาหาเรื่องนายอกีอย่าง

แน่นอน แต่ฉันยังขอยืนยันค�าเดิมว่าสาเหตุของเรื่องนี้เดิมทีมาจากฟังหุย 

ฉนัไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าเรื่องจะออกมาเป็นยงัไง หลี่เฮ่อกใ็ช่ว่าจะมฉีนั

เป็นพี่น้องเพยีงคนเดยีว เรื่องนี้กไ็ม่ใช่แค่ฉนัที่จ�าฝังใจเอาไว้เพยีงคนเดยีว

เท่านั้น ดงันั้นฉนัจะบอกให้ว่าทางที่ดนีายเลกิกบัเธอเถอะ นายมดีขีนาดไหน 

เป็นทองอยู่ที่ไหนก็เปล่งประกาย ยังกลัวว่าจะหาที่ดียิ่งกว่าฟังหุยไม่ได ้

หรอืไง อย่างมากเธอกเ็ป็นแค่คนธรรมดาๆ คนหนึ่งเท่านั้น แถมยงัมปีระวตัิ

ต้องโทษตดิตวัอกีด้วย ฉนักแ็ปลกใจว่านายไปชอบเธอตรงไหนกนั”

“ไปๆๆ อย่ามาพูดเรื่องนี้กบัฉนัอกี” เฉนิสวนิพูดแบบเซง็ๆ “ฉนัยงั

แปลกใจพวกนายต่างหาก นี่มนัยุคอะไรแล้ว ยงัคดิวา่ตวัเองเป็นพี่นอ้งร่วม

สาบานเหมอืนเล่าปี่ กวนอู เตยีวหุย อยู่อกี อกีทั้งกไ็ม่ใช่พี่น้องคลานตาม

กนัมา วนัทั้งวนัเอาแต่คดิเรื่องแก้แค้นแทนเพื่อน เก่งมากกไ็ปหาคนที่แทง

นั่นส ิมาหาเรื่องแต่กบัเดก็ผู้หญงิ จะเรยีกว่าเก่งได้ยงัไง”

“ฮ ึไม่ช้ากเ็รว็ สกัวนัหนึ่งฉนัจะต้องจดัการไอค้นคนนั้นให้ได ้มนัหนี

ไม่พ้นหรอก ส่วนฟังหุย จะพูดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกบัเธอเลยกไ็ม่ได้ ปีนั้นที่

หลี่เฮ่อไปนั่งรอคนอยูท่ี่หน้าประตโูรงเรยีน เธอรูด้กีว่าใครๆ ว่าท�าไม แต่เธอ

กไ็ม่เข้าไปขวางเลยสกัครั้ง แม้แต่จะพดูโน้มน้าวกไ็ม่ม ีต่อมาเขาต้องมาตาย 

แต่เธอกลบัวิ่งหนเีรว็กว่าใครๆ ผู้หญงิใจจดืใจด�าประเภทนี้ นายยงัเหน็เป็น

ของมีค่าไปได้ เอามาให้ฉันฟรีๆ ฉันยังไม่เอาเลย” ถังไห่ปิงพูดพร้อมกับ

หวัเราะอย่างเยน็ชา

“ไปให้พ้น ฉนัไม่พูดกบันายแล้ว พูดกบันายไปกไ็ม่รู้เรื่อง ถงึยงัไง

ฉนักย็งัชอบเธอ ไม่ว่าใครกต็ามที่มารงัแกเธอ ฉนัจะไม่ยอม แค่นี้”

เฉินสวินเหวี่ยงโทรศัพท์ทิ้ง กลับเข้าห้องแล้วนอนหงายลงบนเตียง 

เขาโกรธมาก แต่กลบัไม่รู้ว่าจรงิๆ แล้วโกรธใครกนัแน่
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หลงัจากฉลองวนัเกดิด้วยกลิ่นคาวเลอืด พวกเขากก็ลบัไปใช้ชวีติ
อยู่ในโรงเรียนตามปรกติ แม้ว่าจะต้องตื่นแต่เช้า ใส่ชุดนักเรียน เขียน

การบ้าน สอบ แต่ฟังหุยกลบัชอบวนัเวลาที่ผ่านไปแบบนี้มาก ไม่ต้องกลวั

ว่าจะถูกรงัแก อย่างไรเสยี ชวีติการเป็นนกัเรยีนกถ็อืว่าดทีเีดยีว ความรกั 

กด็ ีไม่ใช่ว่าใช้ชวีติไปวนัๆ อย่างไร้ความหมาย ความรู้สกึที่อยู่ในก้นบึ้งของ

หวัใจกค็อื มคีนคอยเคยีงข้างกนัในทุกๆ วนั

ด้วยเหตนุี้วนัที่เปิดเรยีน ฟังหยุจงึรูส้กึมชีวีติชวีามาก เธอทกัทายกบั

คนรู้จกัทุกคนด้วยใบหน้าที่เตม็ไปด้วยรอยยิ้มดุจสายลมในฤดูใบไม้ผลิ

เฉยีวหรานเดนิมาข้างๆ เธอแล้วพดูว่า “ท�าไมดมูคีวามสขุจงัเลย ฉนั

ว่าทั้งห้องดูเธอมคีวามสุขที่สุดเลยละ คนอื่นเขายงัหวงัว่าให้ปิดเทอมนานๆ 

กว่านี้ด้วยซ�้า”

“งั้นเหรอ” ฟังหุยเก็บการบ้าน ยิ้มพลางพูดไปด้วยว่า “เปิดเรียน 

ดจีะตายไป กจ็ะได้เจอหน้ากนัทุกวนัด้วยไม่ใช่เหรอ”

“ก็ใช่” เฉียวหรานพูดยิ้มๆ “วันนั้นซ้อมเต้นเสร็จแล้ว เธอกับ 

เฉินสวินไปไหนกันเหรอ พวกเรายังว่าจะชวนไปกินปิ้งย่างด้วยกันอยู่เลย 

แต่หาพวกเธอยงัไงกห็าไม่เจอ”

“เอ่อ...ฉนัมธีุระน่ะ...” ฟังหุยพูดตดิๆ ขดัๆ “ช่วยฉนันบัสมุดหน่อย

ส”ิ

เฉยีวหรานรบัสมดุมาแล้วพดูว่า “งั้นเลกิเรยีนวนันี้พวกเราไปกนัเถอะ 

คาดว่าวนันี้คงจะไม่มกีารบ้านอะไรหรอก” 

“ยี่สบิเอด็ ยี่สบิสอง ยี่สบิสาม...อมื...ได้ส”ิ ฟังหุยตั้งสมดุกระแทกให้

เท่ากนัแล้วพูดว่า “ของเธอมเีท่าไร”

“ยี่สบิเล่มน่ะ ขาดไปสองเล่ม เดี๋ยวฉนันบัใหม่อกีรอบ” เฉยีวหราน 

พูดพลางขมวดคิ้ว

“ไม่ต้องหรอก เมื่อกี้ฉนันบัไปแล้วรอบหนึ่ง เหมอืนว่าจะขาดไปสอง

เล่มน่ะ มใีครไม่ได้ส่งการบ้านตอนปิดเทอม” ฟังหุยเงยหน้าขึ้นถาม
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“ฉนัๆๆ รอเดี๋ยวนะ ใกล้เสรจ็แล้ว” จ้าวเย่ยกมอืขึ้นพูด หลนิเจยีโม่

อยู่ข้างๆ เขา คอยกระตุ้นอย่างเร่งรบี “เรว็หน่อย เรว็หน่อย”

ฟังหยุกบัเฉยีวหรานเดนิเข้าไปด ูกพ็บว่าจ้าวเย่ก�าลงัลอกการบ้านของ

เจยีโม่ด้วยความตื่นเต้นจนมอืเป็นระวงิ 

เฉียวหรานยิ้มแล้วพูดว่า “ฉันเดาไว้แล้วว่าต้องเป็นเขา เป็นแบบนี้ 

ทกุครั้ง ไฟไม่ลนก้นกไ็ม่ยอมท�าหรอก เจยีโม่ ครั้งหน้าอย่าให้เขายมืแล้วนะ 

อย่าไปส่งเสรมินสิยัเสยีๆ แบบนี้”

“นี่ เฉียวหราน นายนี่มันไม่มีเมตตาเอาเสียเลย” จ้าวเย่พูดอย่าง

เคอืงๆ 

“รบีเขยีนเรว็เข้า” หลนิเจยีโม่ตบไปที่หลงัของเขา พูดอย่างหงุดหงดิ

ว่า “ใครจะไปรูว่้าเขาจะไม่ได้ท�าตั้งเยอะแบบนี้ล่ะ ครั้งหน้าฉนัจะไม่ให้เขายมื

อกีแล้ว”

“ต้องรบีหน่อยแล้วนะ อกีเดี๋ยวครูโหวกจ็ะมาแล้ว” เฉยีวหรานบอก 

“เจียโม่ เมื่อกี้ฉันกับฟังหุยคุยกันเรียบร้อยแล้ว ว่าตอนเย็นไปกินปิ้งย่าง 

ด้วยกนั”

“ได้เลย” หลนิเจยีโม่ตอบอย่างดใีจ “แต่เราอย่าไปกนิป้ิงย่างเลยเถอะ 

ฉนัเบื่อแล้ว วนันี้พวกเราไปกนิน�้าแกงหม่าล่ากนัเถอะ”

“น�้าแกงหม่าล่า หม้อไฟน่ะเหรอ ยุ่งยากจะตาย” ฟังหุยบอก

“ไม่ใช่ชาบู เหมือนกับปิ้งย่างนั่นแหละ เพียงแต่ใส่ลงไปต้มในหม้อ 

หอมมากเลยละ เธอไปเหน็เดี๋ยวกร็ู้เอง” หลนิเจยีโม่พูด

เฉินสวินจากหน้าประตูห้องวิ่งเข้ามา นั่งลงข้างๆ จ้าวเย่แล้วพูดว่า 

“ยงัลอกอยูอ่กี เรว็หน่อย ครโูหวก�าลงัมาแล้ว ฉนัเพิ่งออกมาจากห้องพกัครู

น่ะ”

“โอ๊ย เขยีนเสรจ็แล้ว” จ้าวเย่ปิดสมดุ โยนให้ฟังหยุแล้วพดูว่า “ข้อมอื

ฉนัใกล้จะหกัแล้ว ท�าไมมนัเยอะแบบนี้นะ”

หลนิเจยีโม่ถลงึตาใส่เขาแล้วพูดว่า “สมน�้าหน้า มวัไปท�าอะไรอยู่ล่ะ 
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เอ๊ะ ฟังหุย เอาสมุดของเราสองคนไว้ห่างๆ กนัหน่อย อย่าวางไว้ด้วยกนั  

ค�าตอบเหมอืนกนัเป๊ะเลย เดี๋ยวกด็ูออกว่าลอกกนัพอด”ี

“เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว เลกิเรยีนวนันี้ฉนัต้องกนิให้อร่อยสกัมื้อ” 

จ้าวเย่พูดพลางหอบหายใจ

“ไปกนิอะไรเหรอ” เฉนิสวนิถาม

“น�้าแกงหม่าล่า เจยีโม่หาที่ไว้แล้ว เพิ่งคยุกนัเสรจ็ ไปด้วยกนั” จ้าวเย่

ตอบ

“ไม่มีปัญหา” เฉินสวินยิ้ม แล้วหยิบหนังสือเรียนออกมา นั่งอย่าง

เรยีบร้อย

ตอนเลิกเรียน พวกเขาเก็บกระเป๋าหนังสืออย่างรวดเร็วก็ไปกัน
แล้ว ฟังหุยไม่ได้ขี่รถมา จงึซ้อนรถเฉนิสวนิไป เฉนิสวนิซื้อซาวนด์อะเบาต์

ยี่ห้อโซนี่เครื่องหนึ่งมาใหม่ มสีายหฟัูงด้วย ทนัสมยัมาก ฟงัหยุหยบิมาลอง

เล่น เฉินสวินแนะน�าฟังก์ชันของมันให้เธอฟังด้วยความตื่นเต้น ฟังหุย 

ไม่เข้าใจ เพยีงแต่ยิ้มๆ แล้วใส่หูฟัง ในนั้นเป็นเพลงของจางซิ่นเจ๋อ ฟังแล้ว

ไม่เลวเลยทีเดียว จ้าวเย่กับเฉียวหรานข�าอาการบ้าเห่อของเขา และแกล้ง

แหย่เฉินสวินตลอดเวลา ทั้งหัวเราะทั้งเสียงดังเอะอะไปตลอดทางอย่างที่ 

ไม่ยอมหยุดเลยแม้แต่น้อย

พดูถงึตอนนั้นจรงิๆ แล้ว พวกเขากไ็ม่ได้มเีรื่องอะไรที่ท�าให้ต้องเป็น

ทุกข์กังวลใจใดๆ เลย และแน่นอนว่าก็ไม่มีความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่และห่าง

ไกลอะไรด้วย ใช้ชวีติด้วยความเบกิบานใจไปในแต่ละวนั ทกุคนล้วนมคีวาม

พอใจในสิ่งที่มมีาก เพยีงแต่พวกเขาที่เป็นวยัรุ่น ยงัไม่เข้าใจว่านี่เป็นความ

รูส้กึแบบไหนกนั จรงิๆ แล้วกเ็หมอืนบทเพลงที่จางซิ่นเจ๋อร้อง ที่วา่เป็นทาง

เดนิที่น่าทะนุถนอมยงัไงล่ะ



บ ท ที ่ห ้ำ
เติบโต

ฟังหุยกล่ำวว่ำ
“พวกเรำต่ำงก็นึกว่ำหลังจำกที่เติบโตขึ้นแล้ว ก็จะสำมำรถอยู่ด้วยกันได้ตลอด
ไปอย่ำงแท้จริง ก็เลยพยำยำมอย่ำงสุดก�ำลังเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่

ค�ำนึงถึงเลยว่ำจะต้องแลกกับทุกสิ่งทุกอย่ำง แต่เมื่อเติบโตขึ้นอย่ำงแท้จริงจน
พอที่จะบอกลำควำมเป็นวัยรุ่นได้แล้ว ถึงได้ค้นพบว่ำที่แท้กำรเติบโตก็แค่ท�ำให้เรำ

ต้องแยกจำกกันเท่ำนั้น...”



บางครั้งผมกก็ลวัว่าฟังหุยจะหายไป
ผมรู้สึกอยู่เสมอว่าเธอน่าจะออกจากปักกิ่งด้วยท่าทีที่ไร้เยื่อใยมาก 

ด้วยเพราะขณะที่อยู่ที่นี่ นอกจากญาตขิองเธอแล้ว ผมไม่เคยเหน็เธอโทร.

ไปหาใครทั้งสิ้นในบรรดาคนที่เธอเอ่ยชื่อถงึในเนื้อเรื่องที่เธอเล่า สิ่งนี้มกัจะ

ท�าให้ผมเกดิลางสงัหรณ์ที่อดัอั้นตนัใจเสมอว่าสกัวนัหนึ่งเธอกอ็าจจะจากผม

ไปอย่างเงยีบๆ โดยที่ไม่บอกกล่าวใดๆ เช่นกนั 

แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราจะมีส่วนคล้ายคลึงกันในเรื่องที่ต้อง

พึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนัอยู่ แต่ในใจของผมกย็งัคงรู้สกึกระวนกระวายใจ

มาก ผมคดิว่าสิ่งนี้อาจเป็นลกัษณะพเิศษอย่างหนึ่งของสิ่งมชีวีติเพศผู้ที่มกั

จะรู้สกึพะวงกบัเหยื่อที่ไม่สามารถล่าได้อยู่ตลอดเวลา

น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถท�าเหมือนกับสิงโตที่กระโจนเข้าใส่ละมั่ง

ได้ด้วยการจบัฟังหุยกดไว้ใต้กรงเลบ็ของผม ผมรอจนกระทั่งค�่ามดืดกึดื่น

ก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้ ท�าได้แค่รออยู่ในบ้าน เหมือนหญิงที่ถูกสาม ี

ทอดทิ้งอย่างไรอย่างนั้น สูบบุหรี่ คดิว้าวุ่นไปต่างๆ นานา ก่นด่าสาปแช่ง 

1
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อยู่ในใจ ทว่าหูกลบัตั้งอยู่ตลอดเวลา คอยเงี่ยหูฟังเสยีงที่ทางเดนิตกึอย่าง

ระมดัระวงั

ฟังหุยเข้ามาในห้องด้วยเสียงที่เบามาก เธอหมุนลูกบิดประตู และ

วางของลงอย่างระมดัระวงั พยายามอย่างเตม็ที่เพื่อไม่ให้เสยีงของถงุกระดาษ

และถุงพลาสตกิดงักรอบแกรบๆ ออกไป จากนั้นกก็�าลงัคดิที่จะออกไปอกี

อย่างระมดัระวงั

“กลบัมาแล้วเหรอ” จู่ๆ ผมกส็่งเสยีงออกมาจากซอกมุมที่มดืมดิ

ผมเคยถามเธอว่าท�าไมถงึใช้ชื่อค�าว่า ‘หุย’ เธอบอกว่าเป็นเพราะพ่อ

ของเธอตอนที่ต้องพลัดถิ่นฐานไปท�างานที่อื่นไกลๆ จึงมีความคิดอยากจะ

กลบับ้านเรว็ๆ อยู่ตลอดเวลา ดงันั้นพอมลีูก สิ่งแรกที่คดิถงึกค็อือกัษรค�า

ว่า ‘หุย’ ซึ่งแปลว่ากลับ แม่ของเธอไม่ชอบใจ รู้สึกว่าเด็กผู้หญิงใช้ชื่อนี้ 

ไม่ค่อยสุภาพ กเ็ลยเพิ่มตวัหนงัสอืค�าว่าหญ้าเอาไว้บนหวัไปโดยพลการ 

ผมรูส้กึวา่เธอช่างเนรคณุกบัชื่อนี้เสยีจรงิๆ กเ็หน็ชดัๆ อยูว่า่เป็นการ

ฝากความคิดถึงเพื่อให้กลับบ้าน แต่กลับไประเหเร่ร่อนที่ข้างนอกอยู่เป็น

ประจ�า และความหมายที่ยงัเกี่ยวพนักบัชื่อนี้ของเธออกี และมกัจะท�าให้คน

รอบข้างคดิอยู่เสมอกค็อื เธอจะกลบั หรอืว่าไม่กลบั

“เอ่อ...” เธอคดิไม่ถงึว่าผมก�าลงัรอเธออยู่ จงึรู้สกึตกใจอยู่บ้าง

“ไปไหนมาเหรอ” ผมลุกขึ้นถามเธอ ถงึความสามารถในการมองเหน็

ของผมจะไม่ดี แต่การรับรู้ของจมูกว่องไวมาก นี่คือการปรับสมดุลของ 

สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ท�าให้คุณมีความสามารถสังเกตเห็นความผิดปรกติ

ของการด�ารงชีวิตอยู่เสมอ และทิ้งทางหนีทีไล่ในการมีปฏิกิริยาตอบสนอง

ออกมาได้อย่างทนัควนั

บนตวัของเธอมกีลิ่นแปลกๆ อยูบ้่าง ไม่ใช่กลิ่นของผู้คนบนท้องถนน

ที่จ้อกแจ้กจอแจ แต่เป็นกลิ่นที่เข้าไปในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เป็น 

เวลานาน

“ข้าง...ข้างนอก” เธอพูดอย่างตดิอ่าง
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ผมถอนใจกบัจดุอ่อนเดมิๆ ของเธอ พอมเีรื่องปิดบงักจ็ะต้องตดิอ่าง 

ดูท่าคงจะเป็นนสิยัที่ตดิมาตั้งแต่สมยัมธัยมต้นเป็นแน่

“ฉนัไม่รู้หรอืว่าเธอไปข้างนอก ถ้าเธออยู่ในห้อง ฉนัยงัต้องมานั่งท�า

ตาปรบิๆ รอเธอแบบนี้ไหม” ผมพูดอย่างว้าวุ่นใจ “แล้วเธอกไ็ม่จ�าเป็นต้อง

มาปิดบงัฉนั เพราะจรงิๆ ฉนัไม่ใช่คนที่ชอบยุง่เรื่องของชาวบ้าน และกไ็ม่ใช่

คนที่ชอบสงัเกตสงักาเรื่องส่วนตวัของคนอื่นอย่างแน่นอน เพยีงแต่ครั้งหน้า

ถ้าเธอจะออกไปที่ไหนก็ให้บอกกล่าวกันสักค�า เพราะตอนนี้ไม่ใช่มีตัวเธอ

แค่คนเดียวแล้ว จะท�าอะไรก็ควรมีจิตส�านึกบ้าง โตมาจนป่านนี้แล้ว ยัง 

ไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรยีกว่าดูแลซึ่งกนัและกนัอกี ทุกวนันี้ฉนักเ็หนื่อยจะตาย

อยู่แล้ว เธอกอ็ย่ามาท�าให้ฉนัต้องเป็นห่วงอกีจะได้ไหม”

ฟังหุยไม่ได้ตอบอะไร เธอยืนอยู่ตรงนั้นเงียบๆ ร่างกายดูราวกับ 

แขง็ทื่ออยู่อย่างนั้น

ผมคดิว่าตวัเองอาจจะพูดหนกัเกนิไปหน่อย แต่ผมรู้สกึเป็นห่วงเธอ

จริงๆ เธอเป็นคนบุ่มบ่ามเกินไปหน่อย ตรงไปตรงมา ไม่รู้จักพลิกแพลง  

ทั้งยังดื้อรั้นถือทิฐิมากอีกด้วย โยนเธอไปให้ใครผมยังไม่รู้สึกเจ็บช�้าน�้าใจ 

แต่ถ้ากบั Aiba ละกไ็ม่ได้อย่างแน่นอน ผมกลวัว่าวนัไหนเธอเกดิโง่ขึ้นมา

จรงิๆ ถูก Aiba เคี้ยวขึ้นมาละก.็..

“เหนื่อยแล้วกไ็ปอาบน�้าก่อนเถอะ ยงัอยู่ที่ห้องฉนั กเ็ท่ากบัประหยดั

ให้ Aiba หน่อย” แล้วผมกเ็ดนิเข้าไปดงึเธอ

เธอปัดมอืผมทิ้งอย่างไม่ลงัเล จากนั้นกอ็ึ้งไป พวกเราดเูหมอืนตกอยู่

ในสภาพที่บรรยากาศกระอกักระอ่วนอย่างสุดที่จะบรรยายไปชั่วขณะหนึ่ง 

ผมจ�าได้อย่างชัดเจนมากว่าหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู ่ร่วมกัน เธอก็ 

ไม่ปฏเิสธการสมัผสัที่ม ี‘จุดประสงค์ที่บรสิุทธิ์’ ของผมอกีเลย

ในที่สดุ กถ็กูบคุคลภายนอกเข้ามาท�าลายความเงยีบงนัลง หนุม่น้อย

ตาตี่ชาวเกาหลีที่อยู่ห้องชั้นล่างมาเคาะประตูห้องพวกเรา ใช้ภาษาอังกฤษ

ส�าเนยีงเกาหลตีะโกนเรยีกชื่อฟังหุย
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“ถงุใบนั้นที่ฉนัหิ้วมาให้น่ะ เมื่อกี้ลมืเอาให้เธอไป” เขายนือยูห่น้าประตู 

มอืหนึ่งดนัประตูเอาไว้ และเท้าข้างหนึ่งโพสท่าแบบงอๆ ในขณะที่พูด

ผมคดิในใจว่า ‘ฉดีสเปรย์ใส่ผม สวมเสื้อฮูด นายคดิว่าตวัเองเป็น

แจงดองกนัหรอืซงซงึฮอนหรอืไง ท�าเป็นหล่อตายละ!’

“หา ขอบคุณนะ” ฟังหุยพูดอย่างเกรงใจ

“อย่างนั้นเหรอ นายตั้งใจเอามาให้เลยหรอืนี่” ผมรบีน�าหน้าฟังหุยไป

รับถุงใบนั้นมา แล้วรีบแสดงอารมณ์ทางสีหน้าว่าให้รีบไสหัวไปซะ ผมพูด

พร้อมกบัยนืตระหง่านอยู่ที่หน้าประตูและมองเขาจากหวัจดเท้า

“งั้นพรุ่งนี้เยน็ฉนัจะมารบัเธอนะ พวกเราไปด้วยกนั” 

ตาตี่ๆ  นั่นค้อนผมทหีนึ่ง และพูดพลางยิ้มให้ฟังหุย

“ได้ องิห้าว ขอบคุณนะ รบกวนนายแล้วละ” ฟังหุยพูดจากใจจรงิ

“ไปไหนกนัเหรอ” ผมรู้สกึโมโหขึ้นมา องิห้าวอะไรนั่น คดิไม่ซื่อกบั

ฟังหุยอยู่ตลอดเวลา เธอมองไม่ออก แต่ผมสามารถมองออกได้ อีกาใน 

โลกนี้มนักด็�าทกุตวัเป็นธรรมดา แม้แต่ผมเองกม็คีวามคดิแบบนี้เหมอืนกนั 

จงึเข้าใจความลบัในใจของเขาได้เป็นอย่างด ี และให้ตายผมกย็อมไม่ได้ ที่

จะให้ไอ้ตาตี่นั่นมาแย่งโอกาสนี้ไปได้ก่อนอย่างเดด็ขาด 

“ท�างานน่ะ” อิงห้าวที่หน้าตาชั่วร้ายอัปลักษณ์เหมือนพวกนายทุน 

ทั้งหลาย เขาไม่แยแสคนข้างกายของฟังหุยที่พยายามยบัยั้งการแสดงออก

ของเขาแม้แต่น้อย ทั้งยงัพดูอย่างหยิ่งยโสว่า “ตั้งแต่วนันี้เป็นต้นไป พวกเรา 

จะไปท�างานด้วยกนัทุกเยน็”

ผมไม่ได้พูดอะไรอกี ไม่ใช่เพราะความอจิฉา แต่เป็นเพราะซาบซึ้งใจ 

มแีต่ผมเท่านั้นที่รู้ว่าท�าไมเธอต้องไปท�างานด้วย เธอต้องเหน็ผมเหนื่อยจน

รู้สกึว่าทนไม่ไหวแล้วอย่างแน่นอน

ไอ้เกาหลีหน้าโง่นั่นไม่เข้าใจหรอกว่าเกิดอะไรขึ้น ท�าทีเป็นบอกลา 

พวกเราอย่างกบัผู้ชนะอย่างไรอย่างนั้น ผมปิดประตูลงแล้วหนัมาพูดอย่าง

ละอายใจว่า “เธอไม่ต้อง...”
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“ของนาย” ฟังหุยโยนถุงในมือมาให้ผม พูดอย่างไม่สบอารมณ์ว่า 

“กนิเถอะ”

ผมเปิดถุงออกดู ตาเป็นประกายขึ้นมาทันที ในนั้นคือข้าวผัดกิมจิ 

กล่องหนึ่งนั่นเอง ของแบบนี้ผมไม่ได้กินมานานมากแล้ว พูดตรงๆ ก็คือ 

หลงัจากมาอยู่ด้วยกนักบัฟังหุย พวกเรากไ็ม่เคยได้กนิอาหารแบบนี้อกีเลย 

น�้าหนกัของพวกเราสองคนรวมกนัแล้ว คาดว่ายงัหนกัไม่เท่าหนุม่ออสเตรเลยี

ที่แขง็แรงบกึบนึคนหนึ่งเลยกว็่าได้ 

“ของจากร้านอาหารที่เราไปรบัจ้างท�างานน่ะ อร่อยไหม” ฟังหยุซบอยู่

บนโต๊ะแล้วถามผม

“อมื อร่อย เธอกก็นิด้วยส”ิ ผมพูดในขณะที่ก�าลงักนิอย่างตะกละ

ตะกลาม 

“ฉนักนิมาแล้วละ” ฟังหุยพูด “ฉนัจะไปเทน�้าให้นะ”

ขณะที่เธอยกน�้ากลับมา ผมก็ก�าลังเช็ดปากแล้ว เธอมองผมอย่าง

ตกใจแล้วพูดว่า “นี่นาย...”

“แหะๆ มนัสลายหายไปกบัเรื่องเล่าในต�านานแล้วละ” ผมพูดพลาง

ยิ้ม “พวกเธอรบัจ้างท�างานที่ไหนเหรอ ถ้าไกลกอ็ย่าไปเลย ไม่อย่างนั้นเธอ

กต็้องกลบัดกึทุกวนัแบบนี้ ท�าเอาฉนัร้อนใจแทบแย่”

“ไม่เป็นไร ฉนัไปกบัองิห้าวน่ะ”

“ไปกบัเขายิ่งท�าให้เป็นห่วงมากขึ้นน่ะส ินสิยัชั่วร้ายเหมอืนหมาป่าของ

เขามนัชดัเจนเสยีขนาดนั้น” ผมพูดพล่ามในขณะที่ถอืกล่องข้าวนั่นอยู่

“นายพอเสียทีเถอะ” ฟังหุยพูดยิ้มๆ “ถึงยังไงฉันก็จะไปท�างาน

แน่นอน ถ้านายมาขวาง พวกเรากต่็างคนต่างไป โตจนป่านนี้แล้วยงัไม่เข้าใจ

ว่าอะไรที่เรยีกว่าดูแลซึ่งกนัและกนัอกีเหรอ”

“แล้วกนั เธอนี่นะ จ�าจากฉนัไปใช่ไหม ไอ้ที่ดีๆ  ไม่รู้จกัเรยีน กเ็ธอ

มาล�้าเส้นก่อนนี่นา” ผมยิ้มเจื่อนๆ 

“เมื่อกี้นายกม็าล�้าเส้นฉนัเหมอืนกนัไม่ใช่เหรอ กห็ายกนัแล้ว ฉนัไป
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อาบน�้าละ” ฟังหุยลุกขึ้นและหนัหลงัพูดกบัผม “นายลองดูตวัเองสวิ่ากลาย

เป็นอะไรไปแล้ว ผอมเหมอืนหมาป่าที่หวิโซอย่างนั้น...”

ฟังหยุกม็กัจะเป็นเช่นนี้ ชอบท�าให้ผมปวดใจอยู่เสมอ ความอ่อนโยน

ที่ฟังไม่รื่นหูแบบนี้ของเธอต้องนานๆ ไปเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าใจอย่าง 

ลกึซึ้งได้ด้วยตวัเอง

ผมแอบมองตอนที่เธอก�าลงัหวผีมมดัขึ้นไป ตอนที่เขย่งเท้าหยบิ
ผ้าขนหนู ตอนที่หยบิเสื้อผ้าใส่กะละมงัแล้วเดนิเข้าห้องอาบน�้า ตอนนั้นผม

มีความรู้สึกขึ้นมาจริงๆ ว่าผมก�าลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับเธออย่างแท้จริง 

และไม่ใช่ความทรงจ�าในอดตีของเธอ

พวกเรายุ่งมาตลอดทั้งวัน ผมอาบน�้าเสร็จแล้วจึงค่อยเก็บกวาดจน

เรียบร้อย ฟังหุยฝังตวันอนหลบัอยู่บนโซฟาที่พวกเราไปเกบ็มาได้ เธอคง

ต้องเหนื่อยมากเลยทเีดยีว เธอนอนขดตวัด้วยท่าทางที่ไม่สบายแบบนั้น ทว่า

หลบัอย่างไร้เดยีงสาเหมอืนเดก็ทารก ผมเดนิเข้าไปอย่างระมดัระวงั ภายใต้

แสงจนัทร์ สหีน้ายามหลบัของเธอช่างงดงามและเงยีบสงบ ไม่มคีวามระแวด- 

ระวังเลยแม้แต่น้อย เส้นผมที่เปียกชื้นสองปอยห้อยตกลงมาอยู่บนแก้ม 

ของเธอ รมิฝีปากพมึพ�าเลก็น้อย ใบหน้าเปล่งประกายความนุม่นวลสว่างใส 

ออกมา

ผมก้มหน้าลงไปจบูแก้มเธอเบาๆ เธอไม่ได้ตื่นขึ้น แต่ขนตาขยบัเพยีง

เลก็น้อย และมนัได้กวาดเอาหวัใจของผมไปจนหมดสิ้น วา่กนัตามจรงิแลว้ 

ผมก็ไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษที่ท�าทุกอย่างด้วยความสะอาดสุจริตและองอาจ

ผ่าเผยอะไรนกัหรอก แต่อย่างน้อยผมกไ็ม่ใช่คนที่เหน็คนอื่นล้มกเ็หยยีบซ�้า

กแ็ล้วกนั ในตอนนั้นผมให้เหตุผลดีๆ  กบัตวัเองว่ารอให้ฟังหุยเล่าเรื่องราว

ในอดตีของเธอจนจบเสยีก่อน เมื่อพวกเราสามารถเงยหน้าเผชญิกบัอดตีได้

แล้ว กค็่อยก้าวกระโดดไปสู่อนาคตด้วยกนั

ก็เหมือนความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมก่อนหน้าที่ผมจะหางานในตอน
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นั้น และผมกค็ดิไม่ถงึจรงิๆ เลยว่าหลงัจากนั้นอกีหลายปีถงึได้ฟังเรื่องราว

เรื่องนี้จนจบ ตอนนี้มาคิดๆ ดู ถ้าผมตัดสินใจอย่างเด็ดขาดได้อีกหน่อย 

บางทกีอ็าจจะไม่ท�าพลาดผดิกเ็ป็นได้ 

แต่พวกเราก็ไม่สามารถคาดการณ์อนาคตล่วงหน้าได้อย่างแน่นอน 

ตอนที่เป็นวยัรุ่น พวกเราจรงิใจมากเกนิไป และหลงัจากเตบิโตขึ้น พวกเรา

ก็ไม่จริงใจมากเกินไปอย่างนั้นอีก กาลเวลาเต็มไปด้วยความมีอ�านาจ มัน

ไม่ได้มาเตอืนผมว่าหลงัจากนั้นจะเกดิอะไรขึ้น เพยีงแค่มองผมไม่ต่างจาก

คนโง่ที่พงิข้างโซฟาหลบัไปเท่านั้น 

น่าจะตอนประมาณตีสองได้ ที่ผมถูกเสียงดังตึงตังท�าให้ตื่นขึ้น 
ผมมองเห็นฟังหุยอยู่บนโซฟาอย่างเลือนราง ก�าลังท�าท่าเหมือนกอดใคร 

เอาไว้ เธอตวัสั่นน้อยๆ และส่งเสยีงอู้ๆ เหมอืนสตัว์ร้องอย่างไรอย่างนั้น

ผมลุกขึ้นมา นั่งอยู่ข้างๆ เธอ ตเีธอเบาๆ แล้วถามว่า “เป็นอะไรไป 

ฝันร้ายหรอื”

“ฉนั...ฉนัฝันเหน็เขา...” ฟังหยุเงยหน้าขึ้น พดูอย่างผดิหวงั “แต่วา่...

ท�าไมเป็นฝันไปได้ล่ะ” 

ครั้งนี้กลายเป็นผมที่ผดิหวงัแทน



ฟังหุยฝันร้ายในวนัหนึ่งของเดอืนกนัยายน ปี 1999
ในฝันนั้นเธอกลบัไปที่หน้าประตูของโรงเรยีนเป่ยจง พูดให้ถูกกค็อื

วันที่หลี่เฮ่อตายนั่นเอง ที่นั่นมีคนกลุ่มหนึ่งล้อมวงอยู่ บนพื้นแดงฉานไป

หมด ด้วยสญัชาตญาณเธอจงึคดิที่จะวิ่ง แต่กลบัรู้สกึว่าควรจะกลบัไปพูด

อะไรกับเขาหน่อยดีกว่า เธอก็เลยท�าใจกล้าเดินฝ่ากลุ่มคนนั้นเข้าไปข้างใน 

เธอมองเห็นไกลๆ ว่าในอ้อมอกของถังไห่ปิงก�าลังกอดคนคนหนึ่งอยู่ เขา

คุกเข่าข้างหนึ่งอยู่บนพื้นและถลึงตามองเธออย่างโหดเหี้ยม ฟังหุยรีบ 

ส่ายหน้า แล้วตะโกนเสยีงดงัว่าฉนัไม่รู้ เธออย่ามาโทษฉนั ฉนัแค่มาดูเขา 

ดูเป็นครั้งสุดท้าย... 

ถังไห่ปิงไม่ได้พูดอะไร คนคนนั้นที่ข้างกายเขาขยับตัว เงยหน้าขึ้น

ส่ายหวั ชั่วขณะนั้นฟังหุยตะลงึค้าง คนคนนั้นไม่ใช่หลี่เฮ่อ แต่เป็นเฉนิสวนิ 

เฉนิสวนิที่ก�าลงัเลอืดไหลอยู่!

ฟังหุยวิ่งเข้าไปเหมอืนคนบ้า เธอร้องไห้ตะโกนเรยีกชื่อของเฉนิสวนิ 

และจับมือของเขาเอาไว้จนแน่น ทุกครั้งที่คิดจะดึงเขาขึ้นมา ดึงเข้ามาที่ 

2
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อ้อมกอดของตวัเอง แต่ฝ่ายตรงข้ามกลบัไม่มปีฏกิริยิาตอบสนองแม้แต่นดิ

เดยีว บรรยากาศอมึครมึไปหมด การฉุดลากที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้ทนัใดนั้น 

ก็ท�าให้เธอเกิดความรู้สึกที่ว่างเปล่าอย่างสุดที่จะบรรยายได้ เหมือนกับว่า

โลกทั้งใบมแีค่เธอที่ออกแรงอยู่คนเดยีวเท่านั้น

หรอืว่าไม่คดิที่จะลกุขึ้นมาวิ่งหนไีปด้วยกนัอย่างนั้นหรอื เธอเงยหน้า

ขึ้นอย่างสงสยั

จากนั้นเธอกม็องเหน็ศพที่เยน็เฉยีบ เป็นศพของหลี่เฮ่อ มอืของเขา

เต็มไปด้วยเลือด และฟังหุยก็กุมเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อย ก็คือมือข้างนี้ 

ที่ไม่มลีมหายใจแม้แต่น้อย แล้วเธอกส็ะบดัมนัทิ้งอย่างแรง แต่มอืของเธอ

กต็ดิเลอืดของหลี่เฮ่อมาอย่างที่ช่วยไม่ได้

ไม่รู้ว่าถังไห่ปิงจากไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ผู้คนค่อยๆ ล้อมเข้ามาเป็น

วงกลม ฟังหยุรูส้กึเหมอืนมนีิ้วเป็นร้อยเป็นพนัชี้มาที่ตวัเธออยู ่เธอพยายาม

อธิบายความจริงเสียงดัง แต่ก็ไม่มีใครยอมฟังเลยสักคน ท่ามกลางผู้คน 

ที่เยน็ชาเหล่านี้ในที่สุดเธอกม็องเหน็เฉนิสวนิ แต่เฉนิสวนิท�าสหีน้ารงัเกยีจ 

เขาแบะปาก และหมุนตวัจากไปพร้อมกบัถงัไห่ปิง...

“อย่าไป”

ฟังหยุตกใจตื่นขึ้นด้วยใบหน้าที่เตม็ไปด้วยน�้าตา เธอรู้สกึว่าความฝัน

นี้ช่างเหมือนจริงเสียเหลือเกิน อย่างน้อยความรู้สึกที่เจ็บปวดรวดร้าวเกิน 

ค�าบรรยายนี้ย้อนกลบัมาไม่ได้ แต่มนักร็ูส้กึเจบ็จรงิๆ จนท�าให้เธอรู้สกึหวาด

ผวาอยู่ในใจขึ้นมา 

ไปเรยีนวนัที่สอง เพราะความฝันนี้ท�าให้ฟังหยุไม่มกีะจติกะใจจะ
ท�าอะไรเลย เฉยีวหรานมาคุยกบัเธอ เธอกต็อบกลบัอย่างใจลอย หลงัจาก

เฉินสวินกินข้าวเสร็จ ก็มานั่งอยู่บนโต๊ะด้านหลังเธอ ฟังหุยเหม่อลอยอยู่

ตลอดเวลา แม้แต่หน้ากไ็ม่ได้หนัมามอง

“นี่ คิดอะไรอยู่น่ะ” เฉินสวินพูดพร้อมกับเอาลูกอมแท่งที่อยู่ในมือ
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เคาะไปที่หวัเธอ

ฟังหุยตวัสั่นอย่างแรง จนตกใจกนัไปทั้งสองคน

“เป็นอะไรไป” เฉนิสวนิรบีกระโดดลงมา เดนิไปข้างหน้าแล้วก้มตวั

ลงถาม 

“ไม่มอีะไร” ฟังหยุตอบพลางเล่นปากกาลบค�าผดิที่อยูใ่นมอื “นายท�า

ฉนัตกใจหมด ท�าไมถงึมาไม่ให้สุ้มให้เสยีงแบบนี้”

“อะไรกนั ฉนันั่งอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้ว กนิลูกอมไหม จะเอารสส้ม

หรอืว่ารสสตรอว์เบอร์รลี่ะ” เฉนิสวนิถาม

“รสส้ม” ฟังหุยตอบ

“รสสม้...” เฉนิสวนิหาดใูนกระเป๋า ยิ้มแล้วพดูวา่ “ฉนัลมืไปวา่รสสม้

อยู่ในปากฉนันี่แล้ว เหลอืแต่สตรอว์เบอร์รเีท่านั้น ฉนัเลยีไปแค่สองท ีถ้า

เธอไม่รงัเกยีจกเ็อาไปกนิเถอะ”

“อ้อ” ฟังหุยพยกัหน้าอย่างงงๆ 

เดิมทีเฉินสวินแค่คิดจะแหย่เธอเล่นเท่านั้น คาดไม่ถึงว่าเธอจะฟัง 

ไม่เข้าหูเลย และไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเลยแม้แต่นิดเดียว เห็นท่าทางที่ 

ใจลอยของเธอแบบนี้แล้ว เฉนิสวนิจงึถามอย่างสงสยัว่า “ฟังหุย ท�าไมวนันี้

เธอจติใจไม่อยูก่บัเนื้อกบัตวัแบบนี้ล่ะ เมื่อกี้ตอนเรยีนวชิาวรรณคด ีฉนัเหน็

นะว่าเธอฟุบอยู่ตั้งครึ่งคาบเลยนะ เกดิอะไรขึ้นกนัแน่”

“เฉินสวิน...” ฟังหุยมองเขาอย่างจริงจังแล้วพูดว่า “เมื่อวานฉันฝัน

น่ะ ฉนัฝันเหน็นายกบัถงัไห่ปิงเดนิไปด้วยกนั ฉนัร้องเรยีกเธอตลอดเวลา 

แต่นายก็ไม่สนใจฉันเลย...และก็ไม่รู้ว่าท�าไม ฉันรู้สึกว่าไม่ช้าก็เร็ว สักวัน

หนึ่งนายก็คงจะต้องไปกับพวกเขา และสุดท้ายแล้วฉันก็รั้งนายเอาไว้ 

ไม่ได้...”

เฉนิสวนิหลุดข�าออกมา เขานวดหวัของฟังหุย แล้วพูดอย่างไม่ใส่ใจ

เลยแม้แต่น้อยว่า “เธอมวัแต่คดิเรื่องอะไรอยู่ทั้งวนัหา เป็นเพราะเรื่องนี้น่ะ

เหรอ มันเป็นแค่ความฝัน ไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อย แล้วอีกอย่าง ไม่เคย
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ได้ยินที่เขาพูดกันว่าความฝันจะกลายเป็นตรงกันข้ามหรือไง มันจะเป็นไป

ได้ยงัไงกนัล่ะ”

“แต่ฉนัตื่นมากร็้องไห้แล้ว ความรู้สกึแบบนั้นมนัทรมานมาก...” 

ฟังหุยก้มหน้าพูด

“เธอหยุดคดิเหลวไหลได้แล้ว” เฉนิสวนิคุกเข่าลง หมอบอยู่ข้างโต๊ะ

หนงัสอืของเธอแล้วพูดเบาๆ ว่า “ฉนัจะไม่จากเธอไปไหนตลอดกาล”

“ตลอดกาลคอืนานแค่ไหนกนั” ฟังหุยพูดพร้อมกบัยิ้มน้อยๆ “พวก

เราเพิ่งจะอายุเท่านี้ ใครจะไปรู้ว่าเรื่องราวต่อไปจะนานแค่ไหนกนั ฉนัหวงั

เพยีงแค่ว่าวันไหนที่เราต้องแยกจากกนั นายจะไม่รู้สกึเสยีใจในภายหลงัที่

ได้มาคบกบัฉนั เท่านี้กพ็อแล้วละ”

“เธอหมายความว่ายงัไง” เฉนิสวนิพดูพลางท�าหน้าเข้ม “ฉนัคดิแค่ว่า

ต้องได้อยู่กบัเธอด้วยกนัตลอดไปต่างหาก ไม่อย่างนั้นฉนัจะท�าทั้งหมดนี่ไป

เพื่ออะไรกนัล่ะ คบเล่นๆ ไม่จรงิจงัอย่างนั้นหรอื แสดงว่าเธอไม่ได้เชื่อใจ

ฉนัเลยนี่”

“ไม่ใช่...” ฟังหยุรูส้กึเสยีใจอยู่บ้าง แม้ว่าเฉนิสวนิจะพดูไดน่้าฟงัมาก 

แต่เธอกลบัไม่มคีวามมั่นใจอะไรเลย หนทางข้างหน้ายงัอกียาวไกล แต่พวก

เขามาพบกันเร็วเกินไป แล้วจะเดินไปด้วยกันแบบนี้ได้อีกไกลแค่ไหนกัน 

เธอยงันกึไม่ออกเลยจรงิๆ

“ได้ ถ้าสิ่งที่ฉนัพดูไม่มคีวามจรงิใจ ต่อไปวนัข้างหนา้เกดิทอดทิ้งเธอ 

กข็อให้ฉนัจะออกไปที่ไหนกเ็จออุปสรรค ไม่ว่าเรื่องอะไรกไ็ม่ราบรื่น ไม่ว่า

คบกบัใคร เขากต็ตีวัออกหาก” เฉนิสวนิโมโหขึ้นมา จงึพูดค�าพูดร้ายๆ ขึ้น

มาอย่างกระฟัดกระเฟียด

“พอแล้วๆ ฉนัรู้แล้ว” ฟังหุยรบีปลอบโยนเขาด้วยการพูดว่า “จะให้

ลูกอมแท่งฉนัไม่ใช่เหรอ อยู่ที่ไหนล่ะ”

เฉนิสวนิเหน็เธอไม่คดิมากอกี จงึรูส้กึสบายใจขึ้นมาหน่อย ยื่นลกูอม

แท่งที่อยู่ในมอืให้เธอแล้วพูดว่า “เธอนี่กจ็รงิๆ เลย ดูจากโทรทศัน์มาละส ิ
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พอผู้ชายจะสาบานเรื่องร้ายๆ ผู้หญงิกพ็ยายามห้ามเอาไว้ เธอยงัดทีี่ฟังฉนั

พูดจนจบทุกค�า ไม่ท�าให้ฉนัผดิหวงัเลยจรงิๆ”

ฟังหยุหน้าแดง จงึท�าเป็นแกะห่อลูกอมแล้วพดูว่า “เลกิพดูเหลวไหล

ได้แล้ว มคีนอยู่ในห้องเยอะแยะ...”

“อ้อ...” เฉนิสวนิลุกขึ้นยนืแล้วพูดว่า “งั้นฉนัลงไปหาจ้าวเย่ก่อนนะ 

เธอกอ็ย่าคดิมากไปเองอกีล่ะ”

ฟังหุยพยกัหน้า แล้วมองเฉนิสวนิเดนิออกไปจากห้องเรยีน

ที่จรงิเมื่อกี้เธอไม่ได้คดิจะห้ามเฉนิสวนิไม่ให้พดูเลยแม้แต่น้อย กลบั

กันเสียด้วยซ�้า เธอฟังอย่างตั้งใจโดยตลอด เธอรู้สึกว่าถ้ากังวลว่าค�าพูด 

สาปแช่งเหล่านั้นจะเกดิขึ้นจรงิๆ อย่างนั้นกแ็ค่ท�าตามสญัญาตลอดไป แบบ

นี้ก็ดีมากไม่ใช่หรือ และแน่นอนว่าความคิดเหล่านี้เธอไม่ได้บอกเฉินสวิน

เลย

ความคดิเดก็ๆ แบบนี้ของฟังหยุ อาจจะไม่ตลกสกัเท่าไร ในขณะนั้น

เธอยังไม่รู้ว่าเด็กผู้ชายทุกคนเวลาสาบาน รู้สึกอย่างนั้นจริงๆ ว่าตัวเองจะ

ไม่มทีางฝ่าฝืนค�ามั่นสญัญาอย่างแน่นอน แต่พอถงึตอนที่เปลี่ยนใจ กร็ู้สกึ

จรงิๆ ว่าตวัเองไม่สามารถท�าได้เช่นกนั ดงันั้นค�าพดูสาบานแบบนี้ไม่สามารถ

ให้น�้าหนักเป็นที่น่าเชื่อถือได้อย่างแน่นอน และก็ไม่สามารถตัดสินถูกผิด

ด้วยเช่นกัน มันเพียงแต่พิสูจน์เท่านั้นว่าในขณะที่พูดออกมานั้น ต่างฝ่าย

ต่างกม็คีวามจรงิใจซึ่งกนัและกนั

และเฉนิสวนิกม็เีรื่องที่ไม่ได้บอกกบัฟังหุยด้วยเช่นกนั
พอเขาออกจากห้องเรยีนกเ็จอกบัจ้าวเย่แล้ว จ้าวเย่อยูข้่างลา่งเพิ่งจะ

สกดัลกูกลางอากาศไปสามลกู ก�าลงัดใีจอยูเ่ชยีว พอเหน็เฉนิสวนิกก็ระโดด

ขึ้นสูงๆ ทนัท ี เขาท�าท่าเลยีนแบบการ์ตูนเรื่องสแลมดงัก์ ไปพลางตะโกนว่า 

“จ้าวเย่ตบแมลงวัน” จากนั้นก็กระโดดขึ้นตบกลางอากาศเบาๆ เฉินสวิน

ไม่ทนัหลบ จงึถกูเขาเบยีดจนชดิผนงัทางเดนิจนข้อศอกถถูลอกเป็นแผล มี
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เลอืดไหลซบิๆ ออกมา

“โอ้ ขอโทษจรงิๆ” จ้าวเย่พูดพร้อมกบัท�าหน้าตาทะเล้น “คดิไม่ถงึว่า

นายจะอ่อนแบบนี้ ปิดเทอมฤดูร้อนไม่ได้ซ้อม ฝีมอืตกแล้วหรอื”

“ไปให้พ้น ไม่มเีวลาจะสนใจนายหรอก” เฉนิสวนิพดูพลางผลกัจ้าวเย่ 

ออก เขารู้สกึว้าวุ่น เพราะจู่ๆ กน็กึถงึค�าสาบานเมื่อกี้ขึ้นมาได้ว่า ‘จะออกไป

ที่ไหนกเ็จออุปสรรค’ กร็ู้สกึใจหายขึ้นมา จนเหงื่อออกมอืเลยทเีดยีว

“อย่ามาท�าส�าออยหน่อยเลย แค่นี้ก็หน้าซีดแล้วเหรอ โรคจิตไปได้ 

ไม่ได้ท�านายเจบ็ขนาดนั้นสกัหน่อย” จ้าวเย่เดนิเข้ามาพูดใกล้ๆ 

“นายเกี่ยวอะไรด้วย ไปซ้อมอีกหมื่นปีเถอะ” เฉินสวินนวดแขน 

ตวัเอง แล้วพูดอย่างดูถูก

จากนั้นทั้งสองคนก็หัวเราะแกล้งกันเสียงดังเดินลงตึกไป เฉินสวิน

ไม่ได้คิดมากอีก เขาใช้ความคิดสมัยใหม่มาโค่นล้มความไม่สบายใจของ 

ตวัเองลง นกัเรยีนในศตวรรษใหม่จะถูกความคดิที่ล้าสมยัทางไสยศาสตร์

มาท�าให้อกสั่นขวญัแขวนได้ยงัไงกนัล่ะ ควรจะยกแนวคดิของมากซ์ เลนนิ 

ให้สูงขึ้นจะดกีว่า ยดึมั่นในทฤษฎทีางการเมอืง เจอเทพให้ฆ่าเทพ เจอผใีห้

ตบผ ีระเบดิจกัรวาลเลก็ๆ นี้ทิ้ง เหมอืนเซนต์เซย่าที่คว�่าศตัรูได้ในฉบัพลนั 

ไม่ใส่ใจความเชื่อในทางผดิๆ เหล่านี้อกี



หลงัจากฝึกซ้อมการแสดงมาอย่างยาวนานหลายเดอืน ก่อนวนัที่ 
1 ตุลาคมจะมาถงึ เหมอืนว่าจะมคีวามรู้สกึขงึขงัทรงพลงัที่ฉากอนัยิ่งใหญ่

ก�าลงัจะปรากฏ 

ฟังหุยมาพักอยู่ที่บ้านคุณย่า เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าด้วยกัน ที่หน้า

ประตกูม็คีนน�าธงชาตมิาแขวนเอาไว้ คณุย่าน�าเรื่องที่เธอต้องไปเต้นที่จตัรุสั

เทยีนอนัเหมนิเยน็นี้ ป่าวประกาศจนทั่วเอาไว้นานแล้ว เธอยนือยูท่ี่หน้าประตู

สกัพกักม็เีพื่อนบ้านเข้ามาทกัทายไม่น้อย 

ปู่หลี่ที่อยู่ละแวกนั้นพูดอย่างดีอกดีใจว่า “เย็นวันนี้ฟังหุยของพวก

เราจะไปต้อนรบัผู้น�าของประเทศ” 

ทุกคนจึงส่งเสียงร้องวู้ๆ ด้วยความยินดี แล้วถามเธอว่าจะไปเต้น 

ที่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิหรอืว่าเต้นบนสะพานจนิสุ่ยกนัแน่ แล้วยงัถามอกีว่า

ต้องมอบดอกไม้ให้ผูน้�าด้วยหรอืเปล่า ถามจนฟังหยุจนปัญญาที่จะตอบ เธอ

ยิ้มเจื่อนๆ พลางคดิว่าการวพิากษ์วจิารณ์แสดงความคดิเหน็ของกลุ่มคนนี่

ชา่งร้ายกาจจรงิๆ คาดว่าถ้าเลี้ยวไปอกีสองซอยกอ็าจจะเปลี่ยนเป็นวา่เยน็นี้

3
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เธอต้องขึ้นไปร้องเพลงเดี่ยวสรรเสรญิแผ่นดนิมาตุภูมอินัดงีามเป็นแน่

อยู่ที่บ้านตอนกลางวัน ก็สามารถได้ยินเสียงที่ดังตูมตาม และก็

สามารถมองเห็นเครื่องบินที่บินผ่านอยู่กลางอากาศ ว่ากันว่านั่นเป็นการ

ตรวจพล แล้วยงัมเีฮลคิอปเตอร์คอยบนิลาดตระเวนอกีด้วย คุณอาหวงัที่

อยู่บ้านตรงข้าม น�าไม้ไผ่มาแขวนผ้าแดง เพื่อไว้ส�าหรบัเรยีกน�าพริาบ ด้วย

คาดว่าที่จตัรุสัน่าจะมกีารปล่อยนก เดก็ผูช้ายแถวบ้านคนหนึ่งยงัเกบ็ลกูโป่ง

ได้ใบหนึ่งเลย กว็่าน่าจะเป็นที่เทยีนอนัเหมนิปล่อยมาเช่นกนั แล้วลอยมา

ถงึที่นี่ ฟังหยุนกึถงึตอนนั้นที่มเีอเชยีนเกมส์ เธอเองกต็ื่นเต้นดใีจเช่นกนั ยงั

เกบ็ลอตเตอรี่ลายหมแีพนดาผั้นผั้นเอาไว้ตั้งหลายใบ แล้วน�ามาท�าเป็นที่คั่น

หนังสือเลย เพียงแต่ตอนนี้เธอไม่มีกะจิตกะใจจะไปตื่นเต้นกับบรรดา 

เพื่อนบ้านอกีแล้ว ตอนบ่ายถนนตงซปีระกาศภาวะฉุกเฉนิ ทางโรงเรยีนได้

ก�าหนดเวลาที่ให้มารวมตวักนั ถ้าเธอไม่ไปก่อนล่วงหน้า อกีสกัครู่ แม้แต่

ตรอกนี้กอ็อกไปไม่ได้

ฟังหุยกบัเฉนิสวนินดัเจอกนัที่ปากทางตงซ ีเธอเกบ็ของเรยีบร้อยแล้ว 

และถูกคุณย่าลากไปบอกลากับทุกคนในละแวกบ้าน เหมือนกับวีรสตรีจะ

ออกรบอย่างไรอย่างนั้น ทุกคนกรูกันเข้ามาส่งที่หน้าประตู พูดอยู่ตั้งนาน 

ถงึยบัยั้งความคดิของพวกเขาได้ว่าให้มาส่งเธอที่หน้าปากซอยกพ็อแล้ว ดงึ

กันไปดึงกันมาแบบนี้ ท�าให้เสียเวลาไปไม่น้อย แล้วเธอก็เดินอย่างเร่งรีบ

เพื่อไปรวมตวักบัพวกเพื่อนๆ 

บนถนนแทบจะไม่มคีนแล้ว จากที่ไกลๆ ฟังหุยกม็องเหน็เฉนิสวนิ 

เขาก�าลังมองมาฝั่งนี้อย่างกระสับกระส่าย พอเห็นเธอเข้า ก็รีบโบกมือขึ้น

ทนัที

“ท�าไมถึงช้าแบบนี้ล่ะ ฉันร้อนใจจะแย่แล้ว อีกประเดี๋ยวที่นี่ก็จะ

ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว เมื่อกี้มีรถต�ารวจผ่านไปตั้งหลายคัน” เฉินสวิน

พูด

“เสยีเวลานดิหน่อยน่ะ...” ฟังหยุเดนิอย่างรบีร้อน พดูพลางไอไปด้วย
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เฉียวหรานยื่นน�้าให้เธอขวดหนึ่งแล้วพูดว่า “ไม่ต้องรีบร้อน นี่ก ็

ยงัทนัอยู่ พกัหายใจก่อน เอาผ้ามาด้วยรเึปล่า อย่าลมืของล่ะ”

“แย่แล้ว” พอได้ยินเฉียวหรานพูดแบบนี้ จู่ๆ ฟังหุยก็ร้องขึ้นมา  

“ไม่ได้ ฉนัต้องกลบัไปก่อน”

“ท�าไมล่ะ จะไม่ทนัอยู่แล้วนะ” หลนิเจยีโม่พูดพลางมองนาฬิกา

ฟังหยุวิ่งไปสองก้าวแล้ว เธอหนักลบัมาพดูว่า “พวกเธอไปก่อนเถอะ 

ไม่ต้องรอฉนัแล้ว”

“นี่! เธอมองรถหน่อยส ิพวกเราจะรออยู่หน้าปากซอยตรงข้ามบ้าน

เธอนี่ละ ประเดี๋ยวพวกเราจะเดินทะลุซอยไปด้วยกัน” เฉินสวินตะโกน 

เสยีงดงั

“เธอมวัท�าอะไรอยู่ ประกาศภาวะฉุกเฉนิจรงิๆ แล้ว ต่อให้พวกเรา

บนิไปกบ็นิไปไม่ได้แล้ว” จ้าวเย่ขมวดคิ้วพูด

“ฉนักไ็ม่รูเ้หมอืนกนั เดนิไปข้างหน้าก่อนเถอะ” หลนิเจยีโมพ่ดูพลาง

ตบไหล่เขา

ฟังหยุวิ่งออกมาแทบจะพร้อมเสยีงหวอที่ดงัขึ้น ถนนแคบๆ ระหวา่ง

ซอยทั้งสองก็เหมือนช่องหน้าผาลึก เธอเกือบจะพลาดกับพวกเฉินสวินไป

เสยีแล้ว ตอนที่รบีวิ่งไปถงึฝั่งนั้น เฉนิสวนิกย็ื่นมอืออกมาคว้าฟังหุยเอาไว้ 

แล้วดงึเธอข้ามมาได้ทนัเวลาพอดี

“ช่างน่าหวาดเสียวเหลือเกิน วิ่งไล่อย่างกับหนังอเมริกาเลยเชียว”  

จ้าวเย่พูดพลางถอนหายใจออกมา

“ไปท�าอะไร” เฉนิสวนิถาม

“หยบิ...หยบิกล้องถ่ายรูป” ฟังหุยพูดพลางตบๆ กระเป๋า “เมื่อกี้...

ลมืไปน่ะ”

“โธ่ ฉันนึกว่าอะไร จะเอามาท�าไม เปลืองพื้นที่จะตาย” จ้าวเย่พูด

พร้อมกบัค้อนใส่เธอ

“วันนั้นไม่ใช่นายบอกว่าจะเอาเหรอ” ฟังหุยพูดพลางมองเขาอย่าง 
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ไม่พอใจ “ยงับอกด้วยว่าถงึตอนนั้นพวกเราห้าคนจะถ่ายรูปร่วมกนัใต้อาคาร

เทยีนอนัเหมนิน่ะ...”

“หา” จ้าวเย่ท�าหน้าตางงๆ 

“เธอไปฟังจ้าวเย่ท�าไม ค�าพูดของเขาก็เหมือนปล่อยตดนั่นแหละ  

ไม่ส ิตดยงัมคี่ากว่า สตปิัญญาของเขากเ็หมอืนตะแกรงรั่ว พอเขาพูด เธอ

กฟ็ัง กก็ลายเป็นลูกนกคุยกบันกอนิทรนี่ะส ิเธอกถ็อืเป็นจรงิเป็นจงัไปได้” 

เฉนิสวนิข�าจนหวัเราะไม่หยุด และบ่นว่าจ้าวเย่ไปตลอดทาง

“ไปให้พ้นเลย นายดนีกัหรอืไง โธ่ ฟังหุย ประเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกนั

สองคน ไม่ต้องให้เขามายุ่ง” จ้าวเย่พูดพลางโอบไหล่ฟังหุย

“ปล่อยมอื!” เฉนิสวนิกบัเฉยีวหรานตะโกนขึ้นพร้อมกนั ทั้งสองคน

มองตากนั จากนั้นต่างคนกต็่างรู้สกึเขนิ

“พอแล้วๆ หยุดเล่นกนัได้แล้ว รบีเดนิเข้าเถอะ ถ้ายงัไม่รบีเดนิอกี

ต้องสายจริงๆ แน่” หลินเจียโม่น�าผ้ามาผูกไว้ที่เอว แล้วดึงฟังหุยวิ่งไป 

ด้วยกนั

พวกเขามาถึงโรงเรียนแทบจะเป็นกลุ่มสุดท้าย ครูโหวอดที่จะ
ต่อว่าไม่ได้ เฉนิสวนิรบีไปรบังานจากมอืครมูาทนัท ีและช่วยแจกอาหารของ

ตอนเยน็ เฉยีวหรานตรวจเสื้อผ้าและอุปกรณ์การแสดงทลีะคน ว่าไปแล้ว

อุปกรณ์การแสดง จรงิๆ กม็แีค่ผ้าเพยีงผนืเดยีวเท่านั้น ด้านบนรดัไว้ด้วย

ลูกบอลกลมขนปุยวาววบัลูกหนึ่ง ตอนที่เต้นเพลง “อาซี่เที่ยวเยวี่ย” กผ็ูก

ไว้ที่เอว และตอนที่เต้นเพลง “หมเีหรนิเตอะยงัเกอ” กใ็ห้ท�าเป็นผ้าเชด็หน้า

ก่อนที่ผู้อ�านวยการโรงเรียน รองผู้อ�านวยการ และครูหัวหน้าฝ่าย

จริยธรรมจะออกเดินทาง ได้เข้ามากล่าวค�าปราศรัยด้วยค�าพูดอันฮึกเหิม

ทรงพลงัว่าทั่วทั้งประเทศจดังานอนัยิ่งใหญ่ ประชาชนยดึมั่นในคณุธรรม ใน

ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ ข้าพเจ้ากพ็ร้อมแสดงพลงัไม่เป็นรองใคร เดก็

นกัเรยีนที่อยูด้่านล่างไม่ได้รูส้กึอะไรแบบนั้น แต่รู้สกึสนกุตื่นเต้นตามประสา
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เด็กมากกว่า แต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันนานๆ แบบนี้ 

สกัเท่าไร เมื่อนกึถงึว่าก�าลงัจะอดตาหลบัขบัตานอนเพื่อส่วนรวมแล้ว แต่ละ

คนกป็รากฏรอยยิ้มที่บ่งบอกถงึความสุขใจ

ถนนฉางอนัปิดการสัญจรตั้งนานแล้ว นักเรียนทั้งโรงเรียนต้องเดิน

เท้าไปถงึเทยีนอนัเหมนิเพื่อเข้าร่วมพธิ ีโชคดทีี่เดก็ๆ เยาวชนไม่กลวัที่ต้อง

เดนิไกล ระหว่างทางกม็ทีั้งคุยเล่นหวัเราะกนัไป ไม่รู้สกึเหงาและน่าเบื่อเลย

แม้แต่น้อย เดก็ผูช้ายที่อายแุค่สบิกว่าปี ยงัไม่เข้าใจเรื่องความอ่อนโยนและ

การเอาใจใส่ เฉนิสวนิจงึสนใจแต่ที่จะหยอกล้อเล่นกบัเพื่อนเท่านั้น บางครั้ง

กเ็ข้าไปข้างๆ ฟังหุย คุยเล่นกบัเธอสองสามค�าเท่านั้น ทว่ากลบัมองไม่เหน็

ถุงพลาสตกิที่อยู่ในมอืเธอที่ถอืจากมอืซ้ายไปมอืขวา สลบัไปสลบัมาไม่รู้ตั้ง

กี่ครั้ง จนกระทั่งหลินเจียโม่ต้องพูดกระแทกเสียงประชดว่าหนูน้อยจ้าวเย่ 

หนไูปช่วยหิ้วถงุแทนเธอหน่อยจะได้ไหม เฉนิสวนิถงึได้รู้สกึตวัขึ้นมา ก�าลงั

คิดจะเข้ามาช่วยฟังหุยถือถุง แต่เมื่อเขาหันไปมอง กลับพบว่าในมือของ 

ฟังหยุไม่ได้ถอือะไรแล้ว เฉยีวหรานเดนิมาข้างๆ เธอ หิ้วถงุอยูส่องใบ ก�าลงั

เปิดขวดน�้าให้เธอดื่มอยู่พอดี

เฉยีวหรานยื่นน�้าส่งให้ฟังหุย คุยเล่นกบัเธอว่า “ตอนปิดเทอมฉนัไป

ดูกบัพี่สาวมาแล้ว เนื้อเรื่องกพ็อใช้ได้อยู่นะ เพลงกเ็พราะด้วย”

“อะไรเหรอ” เฉนิสวนิเพิ่งจะได้ยนิ จงึเดนิเข้าไปถาม

“หนงัเรื่องเป่าเหลยีนเตงิน่ะ” ฟังหุยตอบ “เพลงประกอบกค็อืเพลง 

“รกัเพยีงค�าเดยีว” ของจางซิ่นเจ๋อน่ะ”

“อ้อ เพลงนั้นเหรอ ฉนัรู้จกั ‘รกัเพยีงค�าเดยีว ฉนัพูดเพยีงครั้งเดยีว

เท่านั้น...’ ใช่ไหม” เฉนิสวนิหยบิขวดน�้าในมอืของฟังหุยมา แล้วยกขึ้นดื่ม

“เอ๊ะ นายนี่จรงิๆ เลย ไม่รู้จกัสุขลกัษณะเอาเสยีเลย นายดื่มแล้ว 

ฟังหุยจะดื่มต่อยงัไงล่ะ” เฉยีวหรานพูดยิ้มๆ 

“เธอไม่รังเกียจฉัน แล้วนายมายุ่งอะไรด้วยล่ะ” เฉินสวินแกล้งพูด

ล้อเล่นแบบแฝงไปด้วยความยั่วยุ
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“ใคร...ใครบอกว่าไม่รงัเกยีจล่ะ” ฟังหุยพูดพลางแย่งขวดน�้ากลบัไป

อย่างอายๆ “ไปดื่มของตวัเองส”ิ

“เรื่องเป่าเหลยีนเตงินั่นสนุกไหม” เฉนิสวนิมองท่าทางที่ท�าเป็นกลบ

เกลื่อนของฟังหยุแล้วรูส้กึมคีวามสุข แกล้งท�าเป็นตหีนา้ขรมึแลว้รบีเปลี่ยน

เรื่องพูดทนัที

“ก็ดี ดีกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ งดงามไร้เดียงสามาก ดังนั้นนายต้อง 

ไม่ชอบดูแน่นอน” เฉยีวหรานตอบ

“นายจะดูถูกฉนัไปแล้ว” เฉนิสวนิไม่สนใจเขา หนักลบัไปถามฟังหุย

ว่า “อยากดูไหม พรุ่งนี้ฉนัจะพาเธอไปดู”

“ไม่อยากดู” ฟังหุยนึกไม่ถึงว่าเขาจะพูดแบบนี้ต่อหน้าเฉียวหราน 

ท�าให้เธอรู้สกึอดึอดัมาก จงึรบีปฏเิสธพลัวนั

“ตอนนี้ดเูหมอืนไม่ได้ฉายแล้วกระมงั...” เฉยีวหรานพดูพลางคดิๆ ดู

“เฮ้อ น่าเสยีดาย” เฉนิสวนิถอนหายใจ และท�าท่าผดิหวงัอย่างมาก

คุยเล่นได้ไม่นานนกั ครูโหวที่เดนิอยู่ข้างหน้ากต็ะโกนเรยีกเฉนิสวนิ 

เฉนิสวนิรบีขานรบัแล้ววิ่งขึ้นไป 

เฉยีวหรานมองตามหลงัของเขา แล้วพูดอย่างครุ่นคดิสงสยั “ฟังหุย 

เธอกบัเฉนิสวนิเข้ากนัได้ดจีงั”

“เอ่อ” ฟังหุยอึ้งไป แล้วพูดอย่างตดิอ่าง “ก.็..กไ็ม่มอีะไรนี่ พวกเรา

กเ็ข้ากนัดมีากทุกคนไม่ใช่เหรอ”

“แหะๆ กถ็ูก” เฉยีวหรานพูดยิ้มๆ “เพยีงแต่ถ้าคนที่ไม่รู้มองดูแล้ว 

อาจจะคิดว่าเธอชอบเฉินสวินน่ะสิ เด็กผู้หญิงก็มักจะชอบผู้ชายแบบเขา 

รเึปล่านะ”

ฟังหุยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี จึงพยักหน้าแบบเขินๆ แล้วก็กลับมา 

ส่ายหน้าอกี

“กไ็ม่ใช่หรอก...”

“เธอดสู ิเดก็ผูห้ญงิของโรงเรยีนเราชอบเขาไม่รูต้ั้งเท่าไร ตั้งเป็นขบวน
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แถวได้เลยเชยีว”

“แล้วมอีะไรดลี่ะ” ฟังหุยแเบะปากพูด พลางมองนกัเรยีนห้องห้า 

“ยงัไงกด็กีว่าฉนัละ เหอะๆ ท�าไมฉนัคดิไม่ถงึว่าจะไปดเูป่าเหลยีนเตงิ

กับเธอกันนะ” เฉียวหรานก้มหน้า อีกทั้งแววตาของเขาก็เปลี่ยนไปจาก 

เมื่อก่อน

“อย่าง...อย่างนั้นกเ็รยีกเจยีโม่ จ้าวเย่ ไปดูด้วยกนัอกีครั้งเลยดไีหม

ล่ะ” ฟังหุยตอบแบบไม่ตรงค�าถาม

“อ้อ กด็นีะ” แววตาของเฉยีวหรานหมองลง แต่เพยีงครูเ่ดยีวเท่านั้น 

จากนั้นเขากเ็งยหน้าขึ้นมาอกี ใบหน้ายงัคงอ่อนโยนและมรีอยยิ้ม 

เฉนิสวนิอยูด้่านหน้าแอบมองพวกเขาอยูต่ลอดเวลา มองเหน็ทั้งสอง

คนแอบกระซบิกระซาบกนั ในที่สุดกท็นไม่ไหวตะโกนขึ้นว่า “เฉยีวหราน! 

อย่ามวัแต่ขี้โม้กบัแม่นางอยู ่รบีมาช่วยนบัคนเรว็เข้า ข้างหน้าใกล้จะถงึแล้ว”

“ไปเลยไป ใครขี้โม้กนัหา ไปเดี๋ยวนี้ละ” เฉยีวหรานแก้มแดงระเรื่อ

ขึ้นมา แล้วหนัหน้าไปพูดกบัฟังหุยว่า “งั้นฉนัไปก่อนนะ”

“อมื” ฟังหุยพยกัหน้า แม้ว่าเฉยีวหรานเป็นผู้ชายที่ท�าให้คนอื่นรู้สกึ

สบายใจ แต่เธอกลบัไม่ละโมบโลภมาก

เฉยีวหรานเดนิไปข้างหน้าสองสามก้าว แล้วกห็นักลบัมาอกีทนัใด เขา

หยบิน�้าในมอืของฟังหยุที่ถกูเฉนิสวนิดื่มไปแล้วมา จากนั้นควกัน�้าในถงุของ

ตัวเองออกมายื่นให้ฟังหุยแล้วพูดว่า “ดื่มขวดนี้เถอะ ยังไม่ได้ดื่มน่ะ ฉัน

เปิดฝาขวดให้แล้วละ”

ฟังหุยรบัมา เธอมองขวดน�้าแร่ที่ใสสะอาดในมอืด้วยสหีน้างงๆ และ

ไม่รู้ว่าควรท�ายงัไงดี

สถานที่ที่โรงเรยีนฟูจ่งท�าการแสดงอยูด้่านข้างของถนนฉางอนั ซึ่ง
ติดกับหอประชุมของประชาชน ฟังหุยมองลานโล่งที่กว้างใหญ่แล้วก็ถอน

หายใจ ระยะห่างไกลแบบนี้ เธอไม่สามารถกลับบ้านไปรายงานกับเหล่า 
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เพื่อนบ้านได้อย่างแน่นอนว่าผู้น�าประเทศสวมชุดอะไร ผูกเนกไทแบบไหน 

ใบหน้ามไีฝหรอืเปล่า รอยตนีกาเยอะรเึปล่า เพยีงแค่ได้มองเหน็เงากน็บัว่า

ไม่เลวแล้วละ

งานเลี้ยงเริ่มตอนสองทุม่ นบัว่ายงัหวัค�่าอยู ่แต่คนที่รบัหนา้ที่ท�าการ

แสดงทั้งหมดนั้นได้เตรียมตัวพร้อมแล้ว ผู้อ�านวยการโรงเรียนฟู่จงสั่งให ้

ทุกคนมาพกัผ่อนรวมกนั ไม่อนญุาตให้เดนิเพ่นพ่าน จะไปห้องน�้ากใ็ห้ยกมอื

ขออนญุาตคร ูเหล่าบรรดานกัเรยีนนั่งอยูบ่นลานจตัรุสัเทยีนอนัเหมนิที่ตาม

ปรกตมิรีถราวิ่งกนัขวกัไขว่ มนีกัเรยีนหลายคนรูส้กึตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถกู 

และจ้าวเย่กแ็สดงความตื่นเต้นออกมาอย่างถงึอกถงึใจ เขาลากหลนิเจยีโม่

มาเลน่ตบมอืเป็นจงัหวะเรว็ๆ ก่อน “หนึ่งสอง หนึ่งสอง หนึ่งสองสาม...” ซึ่ง

ดงึดูดให้คนหนัมามองไม่น้อย ต่อมากช็วนเฉนิสวนิ เฉยีวหราน และฟังหุย 

กบัหลนิเจยีโม่กม็าเล่นเกมด้วยกนั เพื่อนๆ ที่ล้อมวงเข้ามาดคูอ่ยๆ มากขึ้น

เรื่อยๆ จ้าวเย่กเ็ลยตั้งวงเลก็ๆ สบิกว่าคนมาเล่นด้วยกนัไปเสยีเลย “กบหนึ่ง

ตวัมขีาสี่ขา กบสองตวัมขีาแปดขา” บางครั้งจ้าวเย่จงใจเล่นขี้โกง เขากเ็ลย

ถูกเพื่อนๆ ทั้งกลุม่โห่เสยีงดงัขึ้นมา จนกระทั่งหลนิเจยีโม่เข้าไปดดีหน้าผาก

เขา ครูโหวกร็ะงบัอารมณ์ไม่อยู่ เดนิเข้ามาหาในที่สุด

“ไปนั่งให้เรยีบร้อย ดูเพื่อนห้องอื่นซ ิยงันั่งรอกนัดีๆ  เลย พวกเธอ

บ้าไปแล้วหรอื อายุเท่าไรแล้ว ยงัจะมาเล่นแบบนี้กนัอยู่ได้ ถ้าครูไม่เดนิมา 

พวกเธอกค็งจะเล่น ‘แม่งูเอ๋ย’ บนจตัุรสัเทยีนอนัเหมนิไปแล้วละส”ิ 

“เปล่าครบั เปล่าครบั ไม่ได้เล่นเสยีงดงัแบบนั้นหรอกครบั อย่างมาก

กแ็ค่เล่น ‘รรีขี้าวสาร’ เท่านั้นเองครบั” จ้าวเย่พูดพลางยิ้มหน้าทะเล้น

“ดเูธอพูด ยงัจะมายิ้มอกี ไปนั่งรอให้เรยีบร้อย” ครโูหวพดูด้วยสหีน้า

เข้ม “ดูเธอว่างเกนิไปแล้ว ถ้าอย่างนั้นครูจะให้งานเธอท�า เธอรบัหน้าที่พา

เพื่อนไปเข้าห้องน�้า ไปยนืรอตรงนั้น ตรงเขตพื้นที่สฟี้า”

“หา” จ้าวเย่ร้องอย่างน่าสงสาร “อย่าเลยครบั เรื่องนี้ให้เฉยีวหรานไป

น่าจะเหมาะสมกว่านะครบั กเ็ขาเป็นกรรมการนกัเรยีนไม่ใช่หรอืครบั”
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“อย่ามาหาข้ออ้าง เธอตวัสูง สายตาด ีสามารถช่วยดแูลจดุนี้ได้ คอย

ห้ามไม่ให้เพื่อนๆ เดนิไปเดนิมา คนเยอะที่กว้างขนาดนี้ ถ้าหายไปจรงิๆ จะ

ไปตามที่ไหน” โหวเจยีพูดพลางมองไปรอบๆ 

“ครโูหวคะ ห้องน�้านั่นสร้างขึ้นได้ยงัไงหรอืคะ ปรกตกิไ็ม่เหน็ว่าเทยีน-

อนัเหมนิจะมหี้องน�้ามากแบบนี้เลยนี่คะ” หลนิเจยีโม่ถามอย่างสงสยั

“ไป ฉนัจะพาเธอไปด ูดทูเีดยีวกร็ูแ้ล้วละ” จ้าวเย่พดูพลางยิ้มหน้าตา

ทะเล้น

“เธอดเูขาส ิคนอะไรกนั เมื่อกี้ยงัท�าหน้าหงกิอยู่เลย พอเจยีโม่ท�าหน้า

สวยเดนิเข้ามาเท่านั้น กเ็ชื่องขึ้นมาทนัทเีลย” เฉนิสวนิกระทุ้งฟังหุยพร้อม

กับพูดเบาๆ ฟังหุยมองจ้าวเย่ที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความสดใส ก็พยักหน้า

ยิ้มๆ 

“ไม่มีธุระจะไปเยี่ยมชมห้องน�้าท�าไมกัน ตอนพวกเธอเดินมา มอง

เหน็ฝาครอบท่อระบายน�้าสี่เหลี่ยมที่เรยีงกนัอยูต่ามข้างถนนรเึปล่า ฝาครอบ

นั่นพอเปิดออก กใ็ช้เป็นห้องน�้าได้แล้วละ” ครูโหวพูดพลางชี้ไปไกลๆ 

“หา ก็คืออันนั้นเหรอ ใช้แบบนี้ได้ด้วยเหรอ” จ้าวเย่ถามอย่าง 

แปลกใจ “ใครเป็นคนออกแบบนะ ร้ายกาจจรงิๆ”

“ไม่รูเ้ลยเหรอ ครโูหวกเ็ลยให้นายพาทกุคนไปห้องน�้า กเ็พื่อที่ว่าตอน

ท�าธุระ นายจะได้ส�ารวจแบบใกล้ๆ ได้ยงัไงล่ะ แล้วกลบัไปเขยีนรายงานให้

พวกเราหน่อย ความประทับใจที่กลับไปครั้งนี้ นายก็เขียนหัวข้อ การ

พจิารณาเกี่ยวกบัห้องน�้าของจตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ กไ็ด้” เฉนิสวนิพูดพลาง

ท�าหน้าท�าตาตลกๆ 

“แม่ง ฉนัว่าหมู่นี้นายจะสบายมากเกนิไปแล้ว นายนี่มนัเกนิเยยีวยา

แล้วจรงิๆ” จ้าวเย่เดนิเข้าไปกดหวัเฉนิสวนิอย่างแรง ทกุคนรอบขา้งหวัเราะ

กันขึ้นมา ครูโหวก็หัวเราะไปพลาง ต่อว่าเขาไปพลาง “จ้าวเย่ ห้ามพูดค�า

หยาบนะ”
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เมื่อเพลง “ฉนัรกัประเทศจนี” ดงักกึก้องขึ้นทั่วทั้งจตัรุสัเทยีนอนั- 
เหมนิที่กว้างใหญ่ ผู้คนกค็กึคกักนัขึ้นมาโดยอตัโนมตั ิการเต้นร�าที่ปรกตดิู

น่าเบื่อหน่าย กเ็ตม็ไปด้วยความมชีวีติชวีาขึ้นมาทนัท ีผู้คนนบัพนันบัหมื่น

ล้อมเป็นวงกลมเข้ามาด้วยกนัอย่างคล่องแคล่ว เป็นภาพเหตุการณ์ที่งดงาม

อลังการอย่างมาก ภาพนี้ เหตุการณ์นี้ คงมีแค่ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่

ไพศาลอนัเป็นดนิแดนแห่งสวรรค์เท่านั้น จงึจะสามารถชื่นชมความงดงาม

เช่นนี้ได้

ฟังหยุกบัเฉนิสวนิได้เจอกนัเป็นครั้งคราว ทั้งสองคนต่างมองตาและ

ส่งยิ้มให้กนัและกนั พวกเขาต่างกร็ู้สกึเหมอืนๆ กนัว่าช่างโชคดเีหลอืเกนิที่

ท่ามกลางผู้คนมากมายจนสุดลูกหูลูกตา ได้แอบมคีวามสุขกบัความรกัอยู่

ภายในใจเงยีบๆ ผมรูส้กึว่านี่เป็นความโรแมนตกิอย่างหนึ่ง อย่างไรเสยีการ

ที่เผอิญมาพบกันท่ามกลางผู้คนมากมายก็นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ส�าหรับ

พวกเขาที่อายุยงัน้อย การรู้ใจกนักย็ิ่งเป็นสิ่งที่ล�้าค่ามากขึ้น

ท่ามกลางงานเลี้ยงที่ด�าเนนิไป กม็กีารจุดดอกไม้ไฟขึ้นสู่ท้องฟ้ายาม

ค�่าคืน ซึ่งงดงามพร่างพรายอย่างยิ่ง ไม่เหมือนพลุดอกไม้ไฟที่เราเห็นกัน

ตามปรกต ิแต่ละกระบอกท�าได้สมบูรณ์แบบ เมื่อยงิสลุตออกไป ลวดลาย

ผลบิานบนท้องฟ้าทั้งสดใสและสว่างไสวอย่างยิ่ง และด้วยเพราะอยูใ่กล้มาก 

เพยีงแค่ยื่นมอืออกไปกส็ามารถรูส้กึถงึได้แล้ว ดงันั้นเมื่อมองขึ้นไปกค็ล้าย

กับความสว่างบนท้องฟ้าที่ส่องลงมาเป็นทางช้างเผือกและบานสะพรั่งอยู ่

บนยอดศรีษะอย่างนั้น พวกฟังหยุไม่เคยเหน็ดอกไม้ไฟที่สวยแบบนี้มาก่อน 

แต่ละคนเหมอืนเดก็น้อยที่กระโดดโลดเต้นและโห่ร้องด้วยความดใีจอย่างไร

อย่างนั้น

ดนตรดีงัขึ้นอกีครั้ง เฉนิสวนิตะโกนบอกกบัพวกเพื่อนๆ ว่า “เพื่อนๆ 

พี่น้องทั้งหลาย มาเต้นกันเถอะ เต้นด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว มาขยับ

แข้งขยบัขากนั”

“เต้นเรว็ๆ” จ้าวเย่ดงึหลนิเจยีโม่มา
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“ท�าอะไรน่ะ...ฉนัไม่ได้ยนือยู่แถวนี้นะ...” หลนิเจยีโม่พูดอย่างกงัวล

“โธ่ เต้นด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ ยืนตรงไหนจะไปสนใจอีก

ท�าไมล่ะ รอจนสถาปนาครบรอบร้อยปีของประเทศจนีใหม่ พวกเราสองคน

ก็อายุใกล้จะเจ็ดสิบแล้ว ยังจะเต้นไหวไหมล่ะ ถึงตอนนั้นก็คงไม่มีโอกาส

ได้เต้นร่วมกนัอกีแล้ว มาเต้นกนัเถอะ เรว็เข้า”

จ้าวเย่ถอืโอกาสที่เพลง “ชงิชุนอู๋ฉวี่” ก�าลงับรรเลง ท�าท่าท�าทางเป็น

สุภาพบุรุษมาเชิญหลินเจียโม่เต้นร�า หลินเจียโม่เห็นท่าทางพิลึกกึกกือของ

เขาแล้วกห็วัเราะฮ่าๆ ขึ้นมา แล้วจบัมอืของเขาอย่างยนิดปีรดีา

เสยีงดงัสนั่นกกึก้องสะท้านฟ้าไปทั่วทั้งลานจตัรุสั หลนิเจยีโม่ตะโกน

บอกฟังหุย ฟังหุยฟังไม่ชัดว่าเธอพูดว่าอะไร ทั้งสองคนท�าไม้ท�ามือกันอยู่

ตั้งนานถงึได้เข้าใจสิ่งที่หลนิเจยีโม่พูด กค็อื ‘ถ่ายรูป’ ฟังหุยถอืกล้องไปให้

ครโูหว รบกวนให้เธอช่วยถ่ายรปูให้ หลนิเจยีโม่ไปลากพวกเฉนิสวนิมา และ

รวมกลุ่มกนัจนครบห้าคน ทุกคนท�าท่าท�าทางต่างๆ 

ภายใต้พลดุอกไม้ไฟสทีองที่เตม็ไปทั่วท้องฟ้ายามค�่าคนื พวกเขากไ็ด้

ถ่ายรูปร่วมกนัเป็นครั้งแรกนั่นเอง

พธิอีนัยิ่งใหญ่นั้นเป็นที่จบัจ้องของคนทั่วโลก ในสายตาของเยาวชน

เหล่านี้ มันได้กลายเป็นเงาสะท้อนของดอกไม้ไฟที่ลงไปอยู่ในภาพถ่ายใน

ที่สุด พวกเขาไม่รู้หรอกว่าในทางประวตัศิาสตร์จะมกีารบนัทกึไว้ยงัไง และ

ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาที่ส�าคัญดังกล่าวนี้

แม้แต่น้อย ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งท่ามกลางผู้คนทั้งหลาย ก็ย่อมต้องเงย

หน้าขึ้นไปมองความคกึคกัสว่างไสวงดงามนั่นเป็นธรรมดา 

ฟังหุยในชั่วขณะนั้น กร็ู้สกึมคีวามสุขตามประสาเท่านั้น และไม่ทนั

ได้รู้สกึตวัว่าเฉนิสวนิได้มาแอบจบัมอืของเธอเอาไว้ และที่ด้านหลงักม็สีายตา

ของเฉยีวหรานที่ทั้งตกใจและเสยีใจยนือยู่ตรงนั้นด้วย



‘นสิยัก�าหนดโชคชะตา’ ค�าพดูประโยคนี้ไม่มผีดิเลยแม้แต่นดิเดยีว
จรงิๆ ดงัเช่นเฉนิสวนิกบัเฉยีวหรานนี้เป็นต้น ฟังจากที่ฟังหุยเล่าแล้ว ผม

รู้สึกว่าเฉินสวินสันทัดในเรื่องสร้างปัญหา ส่วนเฉียวหรานสันทัดในเรื่อง

แก้ไขปัญหา เฉนิสวนิชอบแสดงออก แต่เฉยีวหรานชอบสงัเกต เฉนิสวนิ

เป็นคนหนกัแน่นไม่ลงัเล เฉยีวหรานหนกัแน่นเหมอืนกนัแต่ลงัเล ขั้นตอน

ในการท�างานของเฉนิสวนิคอืลงมอืปฏบิตัก่ิอนแล้วค่อยคดิ ส่วนเฉยีวหราน 

กค็ดิพจิารณาก่อนแล้วค่อยลงมอืปฏบิตัิ

สดุท้าย กส็ามารถสรปุรวมความได้แบบนี้ว่าเฉนิสวนิเป็นผูช้ายที่ชอบ

เป็นฝ่ายโจมตี และเฉียวหรานเป็นแบบพิทักษ์ปกป้อง และสิ่งนี้ก็นับว่า 

เป็นตัวก�าหนดโชคชะตาของพวกเขากับฟังหุยโดยตรง ความรักและความ

เกลยีด การโจมตแีละการเมตตา การพบกนัและการแยกจาก

หลงัจากที่งานเลี้ยงฉลองการสถาปนาห้าสบิปีประเทศจนีใหม่ครั้ง
ใหญ่สิ้นสุดลง โรงเรยีนฟู่จงกร็วมตวักนัเดนิกลบัโรงเรยีนอกีครั้ง อาจเป็น

4
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เพราะเมื่อสกัครู่ได้สนุกสนานกนัอย่างสุดเหวี่ยง จงึใช้พลงังานกนัมากเกนิ

ไป นกัเรยีนทั้งหลายจงึดูหงอยๆ ลง ฟังหุยเองกไ็ม่มแีรงจะไปคุยเล่นกบั

พวกเฉนิสวนิอกี เธอมเีรื่องที่รู้สกึอดึอดัใจอยู่เรื่องหนึ่ง และล�าบากใจเป็น

อย่างยิ่ง 

ด้วยเพราะเวลาหลงัเลกิกจิกรรมค่อนข้างดกึมาก ดงันั้นโรงเรยีนจงึ

ขอให้บรรดาผู้ปกครองมารบัเดก็ๆ กลบับ้าน 

หลังจากที่ฟังเจี้ยนโจวและสวีเยี่ยนซินรู้ ต่างก็แย่งกันมารับลูกสาว

กลบับ้าน สวเียี่ยนซนิเหน็ว่าดกึแบบนี้ อกีทั้งเต้นร�ากเ็หนื่อย จงึตั้งใจขบัรถ

มารบัฟังหยุไปพกัผ่อนให้สบายที่บ้านสวนดอกไม้จวี้หลงของเธอ แต่ฟังเจี้ยน- 

โจวกเ็หน็ว่าตวัเขาขี่จกัรยานมา แล้วน�ารถไปจอดไว้ที่โรงเรยีน แล้วค่อยเรยีก

รถกลบับ้านกท็�าได้เหมอืนกนั ไม่ต้องขบัรถมาให้เป็นที่สะดุดตาแบบนั้น 

พวกเขาต่างคนก็ต่างไม่ยอมกัน พูดกันสองประโยคกไ็ม่รู้เรื่อง จน

เลยเถดิไปถงึเรื่องเงนิจนได้ อกีคนกบ็อกว่าเงนิของเธอมนัสกปรก แล้วแบบ

นี้จะเรียกว่าเก่งตรงไหน อีกคนก็บอกว่าเงินสกปรกแล้วเป็นยังไง มีเงิน 

สกปรกๆ นี่กท็�าให้ลูกสาวได้นั่งรถแพงๆ สบายๆ กแ็ล้วกนั ไม่ต้องไปเดนิ

แย่งกนัเรยีกรถบนถนนค�่ามดืดกึดื่นแบบนี้ แถมยงัต้องเพ่งเลอืกรถรบัจ้าง 

กระจอกๆ ไม่กล้าเรยีกรถรบัจ้างแพงๆ อกีด้วย ทั้งสองคนทะเลาะกนัจน

ต่างฝ่ายต่างกก็ระแทกหูโทรศพัท์ใส่กนั ในที่สุดกย็งัตกลงกนัไม่ได้ 

ฟังหุยกลวัว่าพวกเขาจะมากนัทั้งสองคน แล้วมาทะเลาะกนัเสยีงดงั

ที่หน้าประตโูรงเรยีน จงึรบีบอกลากบัทกุคนเมื่อกลบัถงึโรงเรยีนนั่นเอง เธอ

วิ่งไปรอที่หน้าประตโูรงเรยีนด้วยความกระวนกระวายใจ คดิวา่จะกลบับ้าน

ไปด้วยกนักบัพ่อ ไม่ได้คดิถงึเรื่องอื่นอะไรอกี เธอรูส้กึเพยีงแค่การที่พ่อต้อง

ขี่รถมารบัเป็นระยะทางไกลๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย จงึให้เขากลบับ้านไปเพยีงคน

เดยีวไม่ได้ ส่วนแม่มรีถย่อมสบายกว่าเป็นไหนๆ 

อีกทางหนึ่ง เฉินสวินก�าลังมองฟังหุยที่เดินไปไกลแล้ว ในขณะที่ 

ตวัเองเดนิไปเอารถ เดก็ผูช้ายไม่ยุ่งยากเหมอืนเดก็ผูห้ญงิ เขาไมไ่ดเ้รยีกให้
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คนที่บ้านต้องมารบัค�่ามดืดกึดื่นแบบนี้ เมื่อเฉนิสวนิเดนิไปถงึที่จอดรถกเ็จอ

กบัเฉยีวหราน เขากไ็ม่มใีครมารบัเหมอืนกนั และท่าทางเหมอืนก�าลงัครุน่คดิ

อะไรอยู่ เขาใจลอยหมุนแม่กุญแจรถ 

เฉนิสวนิเดนิเข้ามา ตบไปบนบ่าของเขาทหีนึ่งแล้วพูดว่า “นี่ ดกึดื่น

ป่านนี้มวัคดิอะไรอยู่”

เฉยีวหรานหนัหน้าไปมองเขา แล้วก้มหน้าปลดลอ็กแม่กุญแจ “บ้าน

นายไม่มใีครมารบัเหรอ”

“ไม่มีหรอก ยุ่งยากเสียเวลา พวกเราโตจนป่านนี้แล้ว ไม่ใช่เด็ก

นกัเรยีนตวัเลก็ๆ ไม่จ�าเป็นต้องให้พวกเขามารบัหรอก อกีอย่างวนันี้กเ็ป็น

วนัด ีไม่น่าจะเกดิเรื่องอะไรหรอก” เฉนิสวนิกไ็ขกุญแจรถเช่นกนั จากนั้นก็

เขน็รถออกมา

“งั้นพวกเราออกไปพร้อมกันเถอะ” เฉียวหรานน�าผ้าที่ท�าการแสดง

เต้นมามดัไว้ที่แฮนด์รถ แล้วหนัหน้าไปบอก

“ได้ ไปเถอะ” เฉนิสวนิตอบพลางขึ้นคร่อมจกัรยาน

แสงจันทร์สีเงินที่ส่องสว่างทาบทาบนตัวของหนุ่มน้อยทั้งสองคน 
พวกเขาขี่รถตามกันไปบนถนนที่เงียบสงบด้วยกัน ในตัวเต็มเปี่ยมไปด้วย

กลิ่นอายของความเป็นวัยหนุ่มที่มีพลัง ความมืดในยามค�่าคืนและความ

งดงามของดวงจนัทร์ ท�าให้จติใจของคนสงบลง 

ท่ามกลางทัศนียภาพเช่นนี้ เฉียวหรานก็ถามค�าถามที่รบกวนจิตใจ

ของตวัเองอย่างยาวนานออกมาในที่สุด น�้าเสยีงของเขาราบเรยีบ พูดอย่าง

ตรงไปตรงมาว่า “เฉนิสวนิ นายชอบฟังหุยใช่รเึปล่า”

เฉนิสวนิรู้สกึตกใจอยู่บ้าง เขาอึ้งๆ ไป สุดท้ายกย็ิ้มแก้มแทบปรแิละ

พดูอย่างเป็นธรรมชาตมิาก “ใช่แล้ว ฉนัชอบฟังหยุ อมื...เธอกช็อบฉนัเหมอืน

กนั ที่จรงิพวกเราคบกนัแล้วละ”

เฉยีวหรานอยู่ตรงจุดที่ย้อนแสง จงึมองเหน็รอยยิ้มของเขาได้ไม่ชดั
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นัก แม้ว่าแสงจันทร์จะสว่างมาก แต่เขากลับรู้สึกว่าโลกนี้มืดมนลง และ

ความมดืมนนี้กท็�าให้จติใจของเขาปวดชาขึ้นมาในทนัที

“ขอโทษด้วยที่ปิดบงัทุกคนมาโดยตลอด พวกเรากลวัว่าคนจะรู้มาก

แล้วมันจะไม่ดีน่ะ ว่าแต่นายมองออกแล้ว ฉันก็จะไม่ปิดนายอีกต่อไป”  

เฉนิสวนิยงัคงยิ้มอยู่

“อ้อ แบบนี้นี่เอง” เฉียวหรานพยายามฝืนยิ้ม เขาหายใจลึกๆ กับ

ท้องฟ้ายามค�่าคนืที่วงัเวงแล้วพูดว่า “ฟังหุยเป็นคนด ีเธอดมีากจรงิๆ”

“อมื เธอเป็นคนจติใจดมีาก” เฉนิสวนิพูดพลางพยกัหน้า

“จติใจดงีาม บรสิุทธิ์”

“แต่ไหนแต่ไรไม่เคยไปรบกวนคนอื่น ไม่ว่าเรื่องอะไรก็พยายามท�า

ด้วยตวัเองอย่างเตม็ที่”

“ไปขอให้เธอช่วย เธอกจ็ะพยายามช่วยอย่างเตม็ที่แน่นอน”

“แม้ว่าไม่ชอบคุย แต่เธอเป็นคนคดิเยอะ ละเอยีดรอบคอบ”

“ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เสแสร้ง”

“ตอนที่ท�าการฝึกในวชิาพละ ดรูาวกบัเงอะๆ งะๆ แต่กพ็ยายามท�าท่า

ให้แขนยกยดืตรง ดูน่ารกัมาก”

“ท่าทางที่ท�าการบ้านอย่างตั้งใจกน็่ารกัมากเหมอืนกนั”

“โต๊ะเรยีนเกบ็ได้เป็นระเบยีบเรยีบร้อยมาก”

“ชุดนกัเรยีนกส็ะอาดอยู่เสมอ”

“คิ้วกบัดวงตาสวยงาม”

“นิ้วมอืกส็วยงาม”

“ผวิพรรณด”ี

“ผมนุ่มมาก”

“เขยีนหนงัสอืสวย”

“เสยีงกไ็พเราะ”

“วาดรูปเก่ง”
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“ร้องเพลงกไ็ม่เลว”

“ฉลาด”

“อ่อนโยน”

“ดงันั้นฉนักเ็ลยชอบเธอ”

“...”

พวกเขาชมเชยผู้หญงิที่ชอบคนเดยีวกนั พอถงึสี่แยกกห็ยุดลง และ

ค�าพูดประโยคสุดท้ายที่เฉินสวินพูด ท�าให้เฉียวหรานไม่รู้ว่าจะพูดอะไร 

ต่อไป เขาตกใจหลดุจากภวงัค์ทนัท ีและดงึออกมาจากความคดิจนิตนาการ

ที่ดีงามต่อฟังหุย เขารู้สึกเสียใจ แต่ก็เข้าใจดี แม้ว่าฟังหุยจะดีอีกแค่ไหน 

แต่เขาก็ได้สูญเสียเธอไปแล้ว จะนับว่าเป็นการสูญเสียก็ไม่ใช่ เพราะเขา 

ไม่เคยได้รับมาก่อน ดังนั้นการเผชิญหน้ากับความภูมิใจของเฉินสวิน เขา

จงึไม่มจีุดยนือย่างสิ้นเชงิ 

เฉียวหรานแยกกับเฉินสวินตรงนั้น พวกเขาแยกจากกันด้วยความ

รูส้กึที่แตกต่าง และมุง่หน้าไปสู่ทศิทางที่ไม่เหมอืนกนั กเ็หมอืนความรูส้กึที่

พวกเขามต่ีอฟังหยุหลงัจากวนัเดยีวกนันั้น ตั้งแตบ่ดันั้นเป็นต้นมา กเ็ริ่มไป

กนัคนละทศิละทาง 

ที่จริงผมรู้สึกว่าเฉียวหรานออกจะโง่อยู่สักหน่อย เขาไม่ได้ให ้
ทางหนีทีไล่แก่ตัวเองก็จ�าต้องยอมถอยเสียแล้ว ถ้าในตอนแรกเขาไม่ถาม 

เฉนิสวนิว่าชอบฟังหุยหรอืเปล่า แต่พูดไปตรงๆ ว่าตวัเขาชอบฟังหุย อย่าง

นั้นแล้วคนที่จะต้องเสียใจก็อาจกลายเป็นเฉินสวิน และเขาอาจจะมีโอกาส 

ที่จะไปแข่งขันกับเฉินสวินอย่างยุติธรรมก็เป็นได้ อย่างน้อยก็ไม่ต้องมา 

ปกปิดความในใจแบบนี้ แต่เขากไ็ม่ได้ท�า ความซื่อสตัย์ของเฉนิสวนิได้บบี

ให้เขาจนมุม และความรกัของเขากท็�าได้เพยีงเกบ็มนัเอาไว้เท่านั้น และมนั

กถ็ูกฝังเอาไว้ในส่วนที่ลกึที่สุดของกาลเวลาในช่วงวยัเยาว์
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ความลบัของฟังหุยกบัเฉนิสวนิถูกเปิดเผย เมื่อในห้าคนนี้มสีี่คน
ที่รู้เรื่องแล้ว แล้วอกีหนึ่งคนที่เหลอืกย็่อมปิดไม่ได้อกีต่อไปเป็นธรรมดา 

หลังจากที่จ้าวเย่รู้ก็ตื่นเต้นดีใจอย่างยิ่ง ทั้งยังสนใจเรื่องนี้มากกว่า

เจา้ของเรื่องเสยีอกี เขาเอะอะโวยวายเรื่องการท�างานไปพลาง สองตากค็อย

สงัเกตทุกอากปักริยิาของพวกเขาไปพลาง บางครั้งกช็อบท�าเสยีงเลก็แหลม

พิลึกกึกกืออยู่เป็นประจ�า จนท�าให้คนรอบข้างหันมาค้อนขวับกันเป็นแถว 

น่าเสยีดายที่ไม่มใีครแบ่งปันความยนิดนีี้กบัเขา ฟังหุยเป็นคนหน้าบาง จงึ

ไม่มทีางพูดกบัเขาเรื่องนี้อย่างแน่นอน เฉนิสวนิกลวัว่าจะถูกเขาคาดคั้น จงึ

ไม่ยอมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อน ส�าหรับหลินเจียโม่ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่  

จึงไม่เห็นว่าต้องมาพร�่าร�าพันทุกวันเหมือนอย่างกับค้นพบแผ่นดินใหม ่

อย่างนั้น ส่วนเฉียวหรานก็เสียใจอยู่ในใจเพียงล�าพัง และไม่อยากเอ่ยถึง

เลยแม้แต่นดิเดยีว

แต่ถงึแม้จะเป็นเช่นนี้ จ้าวเย่กย็งัคงลงิโลดจนผดิปรกตเิหมอืนกบักนิ

ฮอร์โมนมาอย่างไรอย่างนั้น อนัที่จรงิเขากไ็ม่ใช่ว่าจะดเูอะอะเสยีงดงัโวยวาย

อย่างนั้น แต่แค่ใช้สายตาอกีแบบหนึ่งมองเรื่องนี้เป็นพเิศษเท่านั้นเอง

จ้าวเย่ชอบหลนิเจยีโม่ เป็นความรูส้กึที่พอเหน็ครั้งแรกกห็ลงรกัทนัท ี

พอเห็นครั้งที่สองกท็ุ่มเทความรักให้ อย่าเห็นว่าปรกติไม่ว่าเรื่องใดก็ตามก็

ต้องมเีขาอยูด้่วย และมกัจะอยูด้่านหน้าสุดเสมอ แต่โดยเนื้อแท้แล้วเขากลบั

ขี้ขลาดมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เผชิญหน้ากับหลินเจียโม่ ฟังจาก 

ค�าพูดของเฉินสวิน เขาอ่อนปวกเปียกเหมือนไก่อย่างไรอย่างนั้น ค�าพูดนี้

เคยท�าให้ตีกันมาแล้ว จนเฉินสวินต้องมาอธิบายทุกครั้งว่าอ่อนปวกเปียก

เหมอืนไก่ ไม่ได้อ่อนปวกเปียกแบบคุณหนูอย่างนั้นสกัหน่อย

ว่ากันถึงที่สุดแล้ว จ้าวเย่ก็ยังกังวลว่าจะถูกปฏิเสธอยู่นั่นเอง นั่นก็

เท่ากบัหน้าแตกไปเลย พวกเขาเล่นด้วยกนัอยูท่กุวนั ก้มหน้าไม่เจอ เงยหน้า

มาก็เจอแล้ว ถ้าถูกปฏิเสธขึ้นมาก็คงจะอับอายมากจริงๆ อย่างไรเสีย  

หลินเจียโม่ก็ไม่เคยแสดงท่าทีอะไรออกมา เพียงแต่เล่นสนุกไปวันๆ กับ 
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จ้าวเย่เท่านั้น ครั้งนั้นที่ดื่มจนเมามาย หลนิเจยีโม่พงิอยูท่ี่หน้าอกของเขาแล้ว

หลบัไป แต่จ้าวเย่กลบัรู้สกึสบัสน จติใจร้อนรุ่มกระวนกระวาย หลงัจากส่ง

เธอกลบับ้าน ยงัขี่รถวนอ้อมเป็นวงกลมอกีสองรอบถงึจะสงบลงได้ ดงันั้น 

จ้าวเย่จงึอดือาดยดืยาด ไม่กล้าพดูความในใจเรื่องนี้ออกมากบัเธอ เขากลวั

ว่ารอยยิ้มที่สวยงามนั้นของหลินเจียโม่จะหายไปต่อหน้าต่อตาเขาก็ด้วย 

เหตุนี้นั่นเอง

แต่ครั้งนี้เรื่องของเฉนิสวนิกบัฟังหยุท�าให้จ้าวเย่เกดิความกล้า เขาพบ

ว่าสองคนที่เดมิทเีหมอืนเพื่อนสนทิที่เล่นด้วยกนัอยู่ทุกวนั กส็ามารถทุ่มเท

ความรักให้กันและกันได้ในขณะเดียวกัน และในมุมที่คนอื่นมองไม่เห็นก็

แอบจูงมอืกนั ยดักระดาษข้อความบอกรกัไว้ในก้อนยางลบ ความสมัพนัธ์

ที่งดงามแบบนี้ กระตุน้จติใจจ้าวเย่เป็นอย่างมาก เขาคาดหวงัให้หลนิเจยีโม่ 

กลายเป็นเหมอืนพวกเฉนิสวนิอย่างนั้น คาดหวงัจนลมืความเก้อเขนิที่อาจ

เกดิขึ้นได้ไปจนหมดสิ้น 

แต่จ้าวเย่กลบัไม่รูว่้าหลนิเจยีโม่ไม่ได้มคีวามคดิแบบนี้เลยแม้แต่นดิ

เดยีว และถงึแม้ว่าม ีฝ่ายตรงข้ามกไ็ม่ใช่เขาเช่นกนั หนงัสอืสมัผสัอย่างใกล้

ชดิครั้งแรกเล่มนั้น เธอยงัไม่ได้คนืให้ซูข่ายเลย ซูข่ายอยู่มธัยมหกแล้ว ยุ่ง

จนไม่มีเวลามาเล่นกับพวกเขา ดังนั้นเวลาที่จะได้เจอเขาก็ยิ่งน้อยลงไปอีก 

หลนิเจยีโม่อาศยันยิายเล่มนั้นรกัษาความสมัพนัธ์เลก็ๆ นี้กบัเขาเอาไว้ 

ทุกครั้งที่ซูข่ายเดนิผ่านหน้าห้องของพวกเขา กจ็ะหยุดลงแล้วหนัมา

ตะโกนว่า “เจยีโม่ อ่านหนงัสอืจบหรอืยงั” 

หลนิเจยีโม่กจ็ะแกล้งพูดว่า “ยงัเลยน่ะ พระเอกยงัไม่ตายเลย” 

นานๆ เข้ากด็ูเหมอืนนยิายเล่มนั้นไม่ได้ส�าคญัอกีต่อไป หลนิเจยีโม่

เพยีงแค่หาข้ออ้างเพื่อที่จะยิ้มให้เขาเท่านั้นเอง

ผ่านมาเนิ่นนานทเีดยีวที่พวกฟังหุยได้อยู่ด้วยกนัมา ค�าว่า ‘ชอบ’ 
ที่อ่อนไหวต่อความรู้สกึเช่นนี้กถ็ูกยกขึ้นมาคุยด้วยเช่นกนั จ้าวเย่มกัจะพูด



296  l  F l e e t   o f  t i m e   ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง  รั ก ข อ ง เ ร า  เ ล่ ม  1

เปรยๆ อยู่เสมอว่าค�าสารภาพที่เหมาะสมก็ควรต้องพูดออกมาในเวลาที่

เหมาะสม ระหว่างคนสองคน บางทอีาจมแีค่กระดาษบางๆ กั้นอยู่เพยีงชั้น

เดยีวเท่านั้น แต่ถ้าไม่พูดออกมากค็งจะไม่มวีนัได้รู้ตลอดไป 

ค�าพูดนี้ท�าให้หลินเจียโม่นึกถึงซูข่ายไปโดยปริยาย เห็นว่าวันที่เขา

เรยีนจบกใ็กล้จะมาถงึแล้ว เธอไม่ยอมส่งเขาไปแบบนี้ บอกลาแบบนี้อย่าง

เดด็ขาด จงึพยกัหน้าหงกึๆ และบอกว่าสิ่งที่จ้าวเย่คดิมเีหตุผล แต่จ้าวเย่ 

รู้ที่ไหนกนัว่าหลนิเจยีโม่หมายถงึใคร จงึท�าให้เขายิ่งฮกึเหมิเข้าไปใหญ่

ส่วนเฉียวหรานก็ยืนหยัดในอีกมุมมองหนึ่ง เขารู้สึกว่าการที่ชอบก็ 

ไม่จ�าเป็นต้องพดูออกมาเสมอไป การที่ได้สละความสขุของตวัเอง เพื่อท�าให้

ผู้อื่นมีความสุข ก็เป็นการเสียสละอย่างหนึ่งที่ดีมากเช่นกัน นักร้องที่ชื่อ 

หวางเฟยกไ็ม่ใช่ว่ามอียูเ่พลงหนึ่งหรอืที่ชื่อว่า “เธอมคีวามสขุ ฉนักม็คีวามสขุ

ไปด้วย” ซึ่งสิ่งนั้นมนัดมีาก ดมีากเลยทเีดยีว

หลนิเจยีโม่บอกว่าเขาอ่านหนงัสอืปรชัญามากไป ซึ่งไม่ตรงกบัความ

เป็นจรงิสกัเท่าไร ตวัหวางเฟยเองกม็ลูีกแล้ว นายว่าเขาจะมาเชื่อจรงิๆ หรอื

ว่าเธอมคีวามสุข ฉนักม็คีวามสุขไปด้วย แล้วถ้ามนัเป็นแบบนี้จรงิๆ ใครจะ

มคีวามสุขไปกว่าเฉยีวหรานได้ล่ะ!

เฉยีวหรานยิ้มๆ แล้วไม่พูดอะไรอกี

ส่วนค�าว่าชอบของเฉนิสวนิ กค็อืการที่ไม่สามารถระงบัความตื่นเต้น

เอาไวไ้ด้ อยากไปเรยีนดว้ยกนัตอนเช้า อยากกลบับา้นดว้ยกนัตอนเยน็ ได้

อยู่ด้วยกนัทุกวนันั่นคอืสิ่งที่ดทีี่สุด พอลมืตาขึ้นมากม็องเหน็ ดงันั้นแม้ว่า

ต่อไปไม่สามารถอยู่ด้วยกนัไปได้ตลอด แต่กย็งัคงเป็นช่วงเวลาที่สนทิแนบ

แน่นอยู่อย่างแน่นอน ไม่ทิ้งความเสยีดายเอาไว้แม้แต่นดิเดยีว จนกระทั่ง

ทั้งสองฝ่ายแกแ่ลว้หวนนกึขึ้นมา กย็งัคงรู้สกึว่าชา่งดเีหลอืเกนิที่ในตอนนั้น

ได้เจอคนแบบนี้

ค�าพูดนี้ฟังหุยได้ฟังแล้วรู้สกึไม่สบายใจอยู่บ้าง ตอนแรกที่เฉนิสวนิ

พูดว่าชั่วฟ้าดินสลาย เธอไม่เชื่อเลย และตอนนี้เฉินสวินมาบอกว่าเคยได้
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ครอบครอง เธอยิ่งรูส้กึปวดใจ ด้วยเหตนุี้ในสายตาของเธอ ความชอบกค็อื 

การที่ปล่อยให้หัวใจของตัวเองเปลี่ยนไปเป็นของคนอื่น ซึ่งก็ไม่รู้ว่าความ

รู้สกึแบบนี้เรยีกว่าดหีรอืว่าไม่ด ีค�าพูดของเฉนิสวนิ เธอเองกไ็ม่สามารถไป

โต้แย้งได้ เพยีงแต่คดิอยู่ในใจเท่านั้น กค็งเหมอืนที่เขาพูดกระมงั ถ้าต่อไป

ต้องแยกกนัไปสุดหล้าฟ้าเขยีวและไม่รู้สกึเสยีใจในภายหลงักน็่าจะพอแล้ว

แต่ละคนล้วนมคีวามคดิเป็นของตวัเอง เดก็หลายคนไม่สามารถอยู่

ร่วมกนัอย่างบรสุิทธิ์ไร้เดยีงสาเหมอืนในตอนแรกได้ การเตบิโตกเ็ป็นเช่นนี้ 

มกัจะท�าให้คุณได้รบับางอย่างและสูญเสยีบางอย่างเสมอ ดงัเช่นพวกเขาที่

ไม่อาจรู้ได้ว่าการสนทนาที่ไร้เดยีงสาเหล่านี้ ในอนาคตจะเกดิอะไรขึ้นบ้าง



อันที่จริงถ้าไม่ได้คุยหัวข้อเรื่องค�าว่าชอบขึ้นมาในวันนั้น บางท ี
ฟังหุยกบัเฉนิสวนิอาจจะไม่ได้เอ่ยถงึเรื่องในอดตีขึ้นมาอกีกไ็ด้ ฟังหุยบอก

ว่าตอนนี้มาคดิๆ ดูแล้ว เรื่องบางเรื่องไม่รู้เสยียงัจะดกีว่า แต่กเ็หมอืนกบั

ค�ากล่าวที่ว่าน�้าที่หกลงพื้นแล้วกย็ากที่จะตกัคนืมา เธอกไ็ม่สามารถบอกได้

ว่าตัวเธอในตอนนั้นไม่ต้องการรู้ แต่ถึงยังไงก็ตาม ในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่าง 

กส็ายเกนิไปแล้ว

หลงัจากที่ทุกคนกนิข้าวเสรจ็แล้ว ต่างคนกต็่างแยกย้ายกนักลบั
บ้าน ฟังหุยไม่ได้ขี่รถมา เพราะเมื่อคนืเธอไปนอนที่บ้านแม่ เฉนิสวนิจงึไป

ส่งเธอกลบับ้าน เมื่อก่อนถ้าเป็นไปในลกัษณะนี้ ฟังหุยกอ็าจจะให้ใครกไ็ด้

มาส่ง จะเป็นเฉียวหรานหรือจ้าวเย่ก็ได้ แต่หลังจากที่เรื่องของเธอกับ 

เฉนิสวนิเปิดเผยออกไป เบาะหลงัของจกัรยานเฉนิสวนิกก็ลายเป็นที่นั่งของ

เธอไป เฉยีวหรานยนือยู่ที่ถนนอกีฟากหนึ่ง และโบกมอืลาพวกเขา เงาของ

ทั้งสามใต้ต้นฉัตรจีน มีแค่เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ดูราวกับโดดเดี่ยว 

5
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เดยีวดาย

ปักกิ่งเมื่อต้นฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุด ใบต้นแปะก๊วย 

สีเหลืองทองร่วงลงสองฟากฝั่งของถนนอู่ซื่อ และกระจายกลาดเกลื่อนอยู่

เต็มพื้นไปหมด ฟังหุยนั่งอยู่ด้านหลังของเฉินสวิน มือจับตัวรถเอาไว้  

สองขากแ็กว่งไกวไปมา ซนเหมอืนกบัเดก็ผู้หญงิตวัเลก็ๆ อย่างนั้น

“เธอคอยดูนะ จ้าวเย่จะลงมอืกบัเจยีโม่แล้วละ” เฉนิสวนิถบีรถอยู่ 

เขาพูดพลางหนัหน้ามาครึ่งหนึ่ง 

“เหรอ เป็นไปได้ยงัไง” ฟังหุยพูดอย่างตกใจ

“รบัรองได้เลย แผนการอนัแยบยลในใจของเขา หลบสายตาฉนัไป

ไม่พ้นหรอก”

“อมื ดูท่าทางเหมอืนเขาจะจรงิจงักบัเจยีโม่มาก...”

“แหม แล้วเขาไม่จรงิจงักบัใครบ้างล่ะ ลี่ลี่ตอนประถมเอย เสี่ยวปิง

ตอนมธัยมต้นเอย จนถงึมธัยมปลาย กก็ลายมาเป็นเจยีโม่แล้ว”

“หา เป็นแบบนี้เอง ถ้าอย่างนั้นกด็เีหมอืนกนั เพราะถงึยงัไงเจยีโม่ก็

ไม่มทีางยอมรบัเหมอืนกนั” ฟังหุยขมวดคิ้วพูด “คนที่ชอบคนแรกส�าหรบั

ผู้ชายแล้วให้ความส�าคญัที่สุดรเึปล่า ถอืว่าเป็นรกัแรกใช่ไหม”

“ก็อาจจะนะ แต่ในความรู้สึกของฉัน การที่ทั้งสองฝ่ายต่างชอบซึ่ง 

กนัและกนัถงึจะถอืว่าเป็นรกัแรกน่ะ อย่างเช่นเราสองคนแบบนี้ คนที่ชอบ 

คนแรก...ไม่ใช่ว่า...ปรกตกิจ็ะเป็นรกัข้างเดยีวไม่ใช่เหรอ”

“ฉนักไ็ม่รู้เหมอืนกนั...”

“แหะๆ ฉันไม่นับว่าเป็นรักแรกของเธอใช่ไหม น่าจะเป็นหลี่เฮ่อ 

กระมงั” เฉนิสวนิพูดอย่างน้อยใจ เขารู้สกึเสมอว่าไม่ว่าจะดหีรอืร้าย สิ่งที่

หลี่เฮ่อทิ้งเอาไว้ให้ฟังหยุ มนัช่างลกึซึ้งเหลอืเกนิ ผ่านไปตั้งหลายปีแล้ว ตอน

ที่ฝันกย็งัจะฝันถงึเขาอย่างไม่น่าเชื่อ 

“เธอ...พูดเหลวไหล” ฟังหุยรู้สกึโกรธอยู่บ้าง “ฉนักบัเขาไม่เคย...”

“ฉันรู้แล้วๆ” เฉินสวินพูดพลางยื่นแขนโบกไปด้านหลัง “ฉันหยอก
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เธอเล่นน่ะ”

“แล้วเธอล่ะ ฉันเป็นรักแรกของเธอรึเปล่า” ฟังหุยถาม เธอรู้สึก 

ตื่นเต้นนดิหน่อย มอืจบัตวัรถไว้แน่นโดยที่ไม่รู้สกึตวั

“โธ่ ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นแล้วฉันก็คงจะไม่กดดัน 

แบบนี้หรอก” เฉนิสวนิโวยวาย

“ไม่เคยรกัใครข้างเดยีวเลยหรอื” ฟังหยุผ่อนคลายลงหน่อย ยิ้มและ

ถามแบบข�าๆ

“ไม่...” เฉนิสวนิตอบโดยที่ไม่ต้องคดิเลย แล้วจู่ๆ กห็ยุดรถลง “มี

ส.ิ..”

เท้าหลังของฟังหุยกระแทกเข้ากับล้อหลังของรถอย่างแรง จนรู้สึก

เจบ็แปลบขึ้นมา

“คุยเล่นกนัสกัพกัแล้วค่อยกลบัเถอะ” เฉนิสวนิหยุดรถลง แล้วหนั

มาพูด

“กไ็ด้...” ฟังหุยตอบอย่างใจลอย เมื่อกี้จติใจของเธอหยุดชะงกั ฟัง

ไม่ชดัว่าสิ่งที่เฉนิสวนิพูด จรงิๆ แล้วมหีรอืว่าไม่มกีนัแน่

“ฉันเลี้ยงไอศกรีมเธอก็แล้วกัน ฉันขี่รถจนเหงื่อออกหมดแล้ว กิน

ของเยน็ๆ กนัหน่อยดกีว่า เธอจะเอารถส้มหรอืลิ้นจี่ดลี่ะ”

“รสส้ม”

“ได้ รอเดี๋ยวนะ” เฉนิสวนิจอดรถไว้ข้างทาง แล้ววิ่งไปร้านค้าข้างๆ 

เมื่อเฉนิสวนิซื้อไอศกรมีกลบัมา ทั้งสองคนกน็ั่งอยูข้่างทางเท้ารมิถนน 

ฟังหุยกดัไอศกรมีค�าหนึ่งเบาๆ ไอศกรมีรสส้มท�าให้เธอตวัสั่น เธอไอเสยีง

แคก็ๆ แล้วแสร้งท�าเป็นถามอย่างไม่สนใจว่า “ตกลงเคยไหมล่ะ”

“หา อะไรนะ” เฉนิสวนิดูดไอศกรมีที่ก�าลงัหยดลง แล้วหนัมาพูด

“คนที่รกัข้างเดยีวน่ะ...” ฟังหุยพูดเบาๆ “คอืหวงัม่านม่านเหรอ”

“จะเป็นเขาไปได้ยงัไง” เฉนิสวนิพูดพลางโบกมอือย่างแรง

“งั้นเป็นใครล่ะ”
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“ที่จรงิกไ็ม่ถอืว่าเป็นรกัข้างเดยีวหรอก...อมื...เธอรู้จกัน่ะ” เฉนิสวนิ

รู้สกึไม่เป็นตวัของตวัเองขึ้นมา ก้มหน้าพูดว่า “คอื...อู๋ถงิถงิน่ะ”

“อ้อ...” ฟังหุยพยายามท�าตัวเป็นปรกติที่สุด เธอนึกถึงเสื้อรัดรูป 

ตวัสวยนั้นของอูถ๋งิถงิขึ้นมา รปูร่างหน้าตาที่สวยสดดเูป็นผู้ใหญ่ และค�าพดู

ที่ร่าเรงิเปิดเผย ในใจกร็ู้สกึเจบ็แปลบขึ้นมาทนัท ี

“ครั้งที่แล้วเธอถามฉันว่าไป๋เฟิงคือใครไม่ใช่เหรอ ฉันจะเล่าเรื่องใน

อดตีของพวกเราให้เธอฟังกแ็ล้วกนั” เฉนิสวนิมองไปที่ไกลๆ แล้วเขากต็ก

เข้าไปอยู่ในภวงัค์

“ตกลง” ฟังหยุมองไปตามสายตาของเขา และมองไปอกีฝ่ังหนึ่งอย่าง

เหม่อลอย เธอรู้สึกอย่างหนึ่งว่าที่นั่นเป็นที่ที่ไม่ว่าจะท�ายังไงเธอก็ไม่อาจ 

มองเหน็ได้อย่างชดัเจน

ตอนที่พวกเฉินสวินกับถังไห่ปิงยังตัดผมเกรียน สวมเสื้อกล้าม
กางเกงขาสั้นขี้มูกโป่งอยู่ แล้วเรียกตัวเองว่าเซนต์เซย่า วิ่งไปวิ่งมาอยู่ใน

ตรอกจนทั่ว อู๋ถงิถงิยงัเป็นสาวน้อยที่ไร้เดยีงสาหน้าตาสะสวย ใครเหน็ใคร

กร็กั ณ ตอนนั้นเธอยงัด่าใครไม่เป็นอยู่เลย บุหรี่กย็ิ่งสูบไม่เป็นเข้าไปใหญ่ 

อกีทั้งไม่สวมเสื้อผ้าเปิดเผยเนื้อหนงัอย่างเดด็ขาด 

เธอมกัจะใส่ชดุกระโปรงลายดอกไม้เลก็ๆ ที่สะอาดสะอ้านทั้งตวั แล้ว

ถักเปียสองข้าง เดินกระโดกกระเดกตามหลังพวกเขาอยู่ และพูดด้วย 

น�้าเสยีงแบบเดก็ๆ ว่า “รอด้วยส ิรอฉนัด้วย” 

ในขณะนั้น ปรกตถิงัไห่ปิงจะไม่สนใจเสยีงร้องเรยีกของอูถ๋งิถงิ และ

เดนิบกุทะลวงไปข้างหน้าต่อไป แต่เฉนิสวนิมกัจะหยุดลงเสมอ แล้วหนักลบั

ไปตะโกนว่า “เรว็หน่อยส”ิ และถ้าเธอช้าจรงิๆ เฉนิสวนิกจ็ะมาดงึเธอให้วิ่ง

ไปด้วยกนั 

แต่เฉินสวินกับอู๋ถิงถิงไม่ใช่คู่รักโรแมนติกที่มีใจให้กันตั้งแต่เด็กๆ 

เหมอืนในความหมายที่เคยได้ยนิกนัมา ในยุคปลายปี 80 ต้นปี 90 บน
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เขตแดนของปักกิ่ง เดก็เหล่านี้ยงัไม่รู้จกัค�าว่าโรแมนตกิแม้แต่น้อยว่าเขยีน

ยังไง ยังทะเลาะแย่งขนมกรุบกรอบรสไก่หรือไม่ก็ข้าวเกรียบกุุ้งกันอย่าง 

ไม่จบไม่สิ้น ทั้งตอนเล่นเกมกย็งัใช้ก�าลงัตกีนัแรงๆ อยู่เลย และต่างกช็อบ

วิ่งไปฟ้องพ่อแม่ของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็แบ่งหมากฝรั่ง หรือไม่ก็

ไอศกรมียกัษ์คูใ่ห้กนัคนละครึ่งอย่างมคีวามสุข หรอืแอบไปซื้อเต้าฮวยชาม

ละห้าเหมา แล้วรุมแย่งกันกินในชามเดียวกันแบบนั้น ชีวิตความเป็นอยู่ 

เช่นนี้ ไม่สามารถบ่มเพาะอารมณ์ความรู้สกึที่ซาบซ่านอะไรออกมาได้ เพยีง

แต่ยืนอยู่ตรงข้ามบ้าน แล้วตะโกนเรียกชื่อเสียงดังๆ ก็ท�าให้เบิกบานใจ 

ได้แล้ว และกเ็ป็นความชอบธรรมดาๆ อย่างหนึ่งที่ไม่สามารถอธบิายเหตุผล

ได้ 

ไป๋เฟิงกบัพวกเขาไม่เหมอืนกนั เขาอายุมากกว่าเดก็เหล่านี้ประมาณ

สองสามปี ไม่สนใจไปเรยีน ไม่ว่าจะเรื่องดหีรอืไม่ด ีเขากน็�าพวกเราไปก้าว

หนึ่งก่อนแล้ว สภาพแวดล้อมในบ้านของเขากไ็ม่ด ีพ่อของเขาด้วยเพราะลกั

ขโมย จงึถูกตดัสนิลงโทษให้จ�าคุก และแม่ของเขากฝ็่าฝืนกระท�าความผดิ

ในแบบเดียวกัน ทั้งสองคนหลังจากที่ออกมาแล้ว ก็ไม่รู้ว่าไปแต่งงานม ี

ลกูกนัได้ยงัไง และต่อมากไ็ม่รูอ้กีว่าไปเกลยีดกนัจนไม่อยากจะมองหน้ากนั

ได้ยังไง สุดท้ายพวกเขาต่างก็ไม่มีใครต้องการเด็กคนนี้ จึงทิ้งเขาเอาไว้ที่

บ้านของปู่เขา ปู่ของไป๋เฟิงจึงรับเขามาเลี้ยง ตาเฒ่านั่นไม่ว่าเรื่องอะไรที่ 

ทกุข์ร้อนกไ็ม่เอามาไว้ในใจเลย เรื่องเลก็ๆ ยงัหวงัอะไรไม่ได้ แล้วเรื่องใหญ่ๆ 

จะไปหวงัอะไรได้ ส่วนเรื่องอาหารการกนิ ไป๋เฟิงกถ็ูกเลี้ยงให้โตขึ้นมาอย่าง

กบัลูกหมาลูกแมวอย่างนั้น 

โชคดีที่เรื่องเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสุขในการเติบโตขึ้น

ของไป๋เฟิง อย่างน้อยกไ็ม่ได้ส่งผลกระทบในตอนเริ่มต้น เขาใช้ความฉลาด

และความสามารถของตัวเองกับร่างกายที่สูง ตั้งตัวเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กขึ้น

มา อย่างเช่นเมื่อเขาเล่นโยนกระเป๋ากม็กัจะคว้าไว้ได้เสมอ รู้จกัเอาตวัรอด

มาไม่รู้ตั้งเท่าไร และตอนเล่นเตะหม้อ กส็ามารถโจมตแีละรกัษาฐานที่มั่น
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เอาไว้ได้อย่างงดงาม จบัแมลงกช็�านาญ จิ้งหรดีตวัที่เขาใส่ไว้ในโหลแก้วจะ

ต้องเสียงดังที่สุดเสมอ ยิ่งเรื่องชกต่อยกันก็ยกให้เป็นอันดับหนึ่งของทุก

ตรอกซอกซอย ดงันั้นทกุคนจงึชอบที่จะอยูฝ่่ายเดยีวกบัเขา และไปเล่นด้วย

กนักบัเขา พอกนิข้าวเยน็เสรจ็ ต่างกพ็ากนัวิ่งไปหาไป๋เฟิงเพื่อไปรวมตวักนั

อย่างนั้น อยู่ในตรอกของพวกเขาก็มักจะได้ยินเสียงตะโกนของพวกเด็กๆ 

ที่ยงัอ่อนหดัเสมอว่า “ไป ไปหาไป๋เฟิงกนั”

ในตอนนั้น เฉนิสวนิ ถงัไห่ปิง และซนุเทา ต่างกเ็ป็นลกูสมนุที่ซื่อสตัย์

ของไป๋เฟิง ส่วนหยางชิงกับอู๋ถิงถิงก็เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ซื่อสัตย์ของ 

ไป๋เฟิง ด้วยความที่เป็นเดก็ จงึไม่เข้าใจว่าจะต้องแสดงความชื่นชมออกมา 

ยงัไง ธรรมดาเดก็ผูช้ายจะใช้วธิวีิ่งไล่หยอกล้อ ในการดงึดูดความสนใจของ 

ผู้หญิง และทุกครั้งหลังจากที่เฉินสวินรังแกอู๋ถิงถิง เธอก็จะเบะปากเล็กๆ 

นั่น และพูดอย่างไม่พอใจว่า “ฉนัจะไปฟ้องไป๋เฟิง” จากนั้นกจ็ะวิ่งปึงปังๆ 

ไป เฉนิสวนิยนือยูท่ี่เดมิ และเพยีงแค่รูส้กึเสยีใจนดิหน่อยเท่านั้น และเพราะ

แบบนี้ ในความสมัพนัธ์ระหว่างสามคนนี้ จงึมคีวามบรสิุทธิ์ไร้เดยีงสาเป็น

อย่างยิ่ง

น่าเสียดายที่เรื่องราวดีๆ อยู่ได้ไม่นานนัก ซึ่งมันก็เป็นไปตามอายุ 

ที่เพิ่มมากขึ้น พวกผู้ใหญ่ค่อยๆ เข้าไปมคีวามเกี่ยวข้องด้วย คนที่ไปเล่น

กับไป๋เฟิงนับวันก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆ สาเหตุนั้นง่ายมาก ก็คือผู้ปกครอง 

ไม่อนุญาต กลวัว่าจะไปเลยีนแบบนสิยัเสยีๆ จากลูกนกัโทษ ที่จรงิพ่อของ

ไป๋เฟิงก็ใช่ว่าจะเป็นคนเลวสักเท่าไร แต่เมื่อผ่านปากของผู้คนมาเรื่อยๆ  

เรื่องนี้กย็ิ่งถูกเสรมิเตมิแต่งกนัเข้าไปใหญ่ 

ป้าสองของบ้านแซ่จางชอบพูดกบัหลานชายของเธออยู่เป็นประจ�าว่า 

“พ่อของไป๋เฟิงฆ่าคนมาหลายคนมาก ตอนนี้มีดอัปมงคลนั่นยังอยู ่ที่ 

ใต้หวัเตยีงของบ้านพวกเขาอยูเ่ลย ไปเล่นกบัไป๋เฟิง ถ้าหากแกไปขดัหขูดัตา

เขาขึ้นมา ระวงัมนัจะฟันแกเข้าให้” 

ส่วนอาหวงักข็ู่ลูกชายของเขาว่า “บ้านของไป๋เฟิงป่วยเป็นโรคกรรม-
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พันธุ์ที่ชอบฆ่าคน บ้าขึ้นมาทีพ่อแกกับอาก็เอาเขาไม่อยู่หรอกนะ ต่อไป 

ไม่ให้ไปเล่นกบัเขาอกี ได้ยนิหรอืยงั” 

เมื่อเปรยีบเทยีบกนัขึ้นมาแล้ว แม่ของเฉนิสวนิค่อนข้างจะวเิคราะห์

เป็นวิทยาศาสตร์กว่าเสียอีก เธอเพียงแค่พูดแบบธรรมดาๆ ว่า “อย่าไป 

ที่บ้านของไป๋เฟิงนั่น คบคนพาล พาลพาไปหาผดิ คบบณัฑติ บณัฑติพา 

ไปหาผล” 

เรื่องพวกนี้ไม่ได้ท�าให้จิตใจของไป๋เฟิงขุ่นมัวเลย และเขาก็ไม่โกรธ 

ไม่อาฆาตด้วย วนัๆ เขากเ็อาแต่ไปมั่วสุมกบัเพื่อนที่โรงเรยีนให้รู้แล้วรู้รอด

ไปเสยีเลย ไม่โผล่หวัออกมาให้เหน็ในตรอกอกี

มีเพียงคนเดียวที่ไม่ค่อยเชื่อฟังก็คืออู๋ถิงถิง เธอยังคงไปที่บ้านของ

ไป๋เฟิงอยู่ทุกวนัเหมอืนเดมิ แล้วเคาะประตูถามปู่ของเขาว่า “ไป๋เฟิงอยู่บ้าน

ไหม” 

แต่วา่ความคาดหวงัในค�าถามของเธอนั้น มกัจะได้รบัค�าตอบที่ท�าให้ 

ผดิหวงัเสมอ ปูข่องเขามกัจะส่ายหวัแล้วบอกว่า “ไม่อยู่ ออกไปข้างนอกแล้ว 

เฮ้อ คงจะตามอย่างพ่อมนัไปแล้วละ” 

เป็นอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า ในที่สุดอู๋ถงิถงิกเ็จอกบัไป๋เฟิง พูดให้ถูก

กค็อืไม่ใช่เจอแค่ไป๋เฟิงเท่านั้น ยงัมผีู้หญงิที่ดูประหลาดๆ คนหนึ่งอยู่ข้างๆ 

เขาด้วย ผู้หญิงคนนั้นสวมเสื้อรัดรูปมากจนมองเห็นหน้าอกเล็กๆ นั่นได้

อย่างชดัเจน ไป๋เฟิงกบัเธอนั่งใกล้กนัมาก หวัเราะสบถค�าหยาบไปพลาง แล้ว

กส็ูบบุหรี่ไปพลาง

“ถงิถงิ เข้ามาส”ิ ไป๋เฟิงมองเหน็เธอ จงึยิ้มอย่างดใีจ

อู๋ถิงถิงเดินเข้าไปอย่างกลัวๆ ไป๋เฟิงเข้ามาจูงเธอ แล้วยัดลูกอม 

ก�าใหญ่ใส่ไว้ในมอืเธอ

“ดูถิงถิงของพวกเราสิว่าสวยไหม” ไป๋เฟิงพูดกับผู้หญิงที่อยู่ข้างๆ 

อย่างภูมใิจ

“นายคงจะไม่ได้เป็นพวกชอบเด็กหรอกนะ” ผู้หญิงคนนั้นชายตา 
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มองอู๋ถงิถงิอย่างดูถูก

“บ้ารเึปล่า เธอจะมาหงึอะไรกนั” ไป๋เฟิงตกี้นของเธออย่างจาบจ้วง

ในมือของอู๋ถิงถิงมีเหงื่อออก จนลูกอมดูเหมือนจะละลายไปบ้าง 

ความรู้สกึเหนยีว มอืท�าให้เธอร�าคาญอย่างมาก

“เขาเป็นใครเหรอ” อู๋ถงิถงิถามเบาๆ 

“เขาเหรอ กพ็ี่สะใภ้เธอยงัไงล่ะ” ไป๋เฟิงพูดพลางยิ้มเจ้าเล่ห์

“พี่สะใภ้”

“กค็อืเมยีฉนัเอง” ไป๋เฟิงหวัเราะเสยีงดงัขึ้นมา ผู้หญงิคนนั้นดูอายๆ 

แล้วทุบเขาอย่างแรงทหีนึ่ง 

เมื่ออู๋ถงิถงิออกมาจากบ้านของไป๋เฟิงกร็้องไห้ เธอเชด็น�้าตาไปพลาง 

แล้วกนิลูกอมไปด้วย ระหว่างทางเธอเจอเข้ากบัเฉนิสวนิ เฉนิสวนิเดนิเข้า

มามองหน้าเธอใกล้ๆ อย่างตกใจ แล้วถามเธอไม่หยุดว่าเป็นอะไร อู๋ถงิถงิ

ถอยหลังไปสองก้าว จับชุดกระโปรงมัดไปข้างหลังตึงๆ เหมือนเสื้อรัดรูป

อย่างนั้น แล้วเงยหน้าถามเฉนิสวนิว่า “สวยไหม”

“ไม่สวยเท่าไร” เฉนิสวนิเอยีงคอ แล้วตอบแบบงงๆ

“สวย นายไม่เข้าใจ” อู๋ถงิถงิหมุนตวัรอบหนึ่งแบบงอนๆ

“งั้น...สวยกไ็ด้” เฉนิสวนิตอบอย่างจนใจ

“ที่จรงิ...” อู๋ถงิถงิก้มหน้า “ฉนักร็ู้สกึว่าไม่ค่อยสวยเท่าไร...”

ว่าไปแล้ว ไป๋เฟิงกไ็ม่เคยท�าดกีบัอูถ๋งิถงิสกัเท่าไร ส่วนในเรื่องของ
ความรู้สกึยิ่งไม่ต้องพูดถงึ เขากแ็ค่ดกีบัเธอเหมอืนกบัที่ชอบตุ๊กตาตวัหนึ่ง

เท่านั้น เป็นเช่นนี้จนกระทั่งเขาจากไปในที่สุด

วนันั้นตอนที่เขาเหน็อู๋ถงิถงิ กว็ิ่งเข้ามายดัลูกอมให้เธอเหมอืนที่เคย

ท�า ในกระเป๋าของเขาเหมอืนกบัว่าสามารถเปลี่ยนเป็นของที่เธอชอบออกมา

ได้เสมอ อู๋ถิงถิงรับมาแกะกระดาษห่อแล้วใส่เข้าปาก จากนั้นก็เอาห่อ

กระดาษมาปั่นเล่นเป็นแท่งเลก็ๆ 
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จู่ๆ อู๋ถงิถงิกค็ดิอะไรขึ้นมาได้ เธอรบีดงึกระโปรงให้รดัตวั แล้วถาม

ว่า “สวยไหม”

“สวยส ิอู๋ถงิถงิของพวกเราสวยที่สดุแล้ว” ไป๋เฟิงยิ้มแล้วมองเธอหมนุ

ตวัไปมา

“สวยกว่าเมยีพี่ไหม” อู๋ถงิถงิพูดค�าว่า ‘เมยี’ ด้วยน�้าเสยีงแบบเดก็ๆ 

ออกมา ฟังแล้วไม่รื่นหูเอาเสยีเลย

“อมื สวยกว่าอกี” ไป๋เฟิงพูดพลางก้มลงไปหยกิแก้มเธอ

“งั้นฉนัเป็นเมยีพี่ได้ไหม” อู๋ถงิถงิพูดจรงิจงัอย่างไร้เดยีงสา

ไป๋เฟิงหัวเราะขึ้นมา มองหน้าเล็กๆ ของอู๋ถิงถิงที่ก�าลังจะร้องไห ้

ออกมา แล้วจงึพูดว่าได้ในที่สุด

“ให้โตก่อน โตแล้วมาเป็นเมยีพี่”

“ได้”

และนี่เป็นบทสนทนาครั้งสุดท้ายของพวกเขาสองคน อู๋ถงิถงิที่ก�าลงั

ฝันหวานที่สุดคิดไม่ถึงเลยว่าเธอกับไป๋เฟิงต้องมาแยกจากกัน ด้วยโทษ 

จ�าคุกตลอดชวีติของไป๋เฟิงแบบนี้

ตอนตสีองกว่าๆ มรีถต�ารวจเข้ามาในตรอกสองคนั แล้วเปิดไฟ
หวอสนี�้าเงนิสลบัแดงสว่างจ้าจนแต่ละบ้านกลวัจนตวัสั่น อูถ๋งิถงิหดตวัเข้าไป

อยูใ่นอ้อมอกแม่อย่างลายตา พ่อของเธอกบัผูช้ายอกีหลายคนออกจากบ้าน

ไปดูด้วยกัน เพียงไม่นานพวกเขาก็กลับเข้ามาแล้วแม่ของเธอรีบขึ้นไปรับ 

แล้วถามอย่างร้อนรนว่า “เกดิอะไรขึ้นเหรอ บ้านใครเกดิเรื่องกนัเหรอ”

“บ้านเหล่าไป๋ หลานชายของเขาไปตหีวัคนจนแบะเลย ต�ารวจเลยมา

จบัน่ะ”

“อุย๊ตาย! เจ้าเดก็ไป๋เฟิงนี่ท�าไมถงึได้ใจกล้าแบบนี้ แล้วจบัได้หรอืยงั”

“ยังน่ะสิ หนีไปนานแล้ว ตอนกลางคืนก็ไม่ได้กลับบ้าน คนใน

ครอบครวัเขากจ็รงิๆ เลย ฉนักบ็อกเสมอว่าอย่าให้ถงิถงิไปเล่นกบัเขา เธอ
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กย็งัจะไม่สนใจ เธอดูส ิตอนนี้ก่อเรื่องขึ้นมาแล้ว”

“ใครไม่สนใจกันล่ะ ฉันว่าเขา เขาฟังไหมล่ะ ถิงถิง ถิงถิง... เอ๊ะ  

เดก็คนนี้ไปไหนเสยีแล้ว”

อู๋ถิงถิงพอได้ยินชื่อของไป๋เฟิงก็รีบวิ่งออกไปแล้ว เธออยู่ที่หน้าบ้าน

เจอกบัเฉนิสวนิที่ออกมาสบืข่าวเหมอืนกนั ทั้งสองคนเบกิตาโพลง ต่างกไ็ม่มี

ใครพูดอะไรออกมา ตั้งนานอู๋ถงิถงิถงึระงบัอารมณ์ลงมาได้ แล้วพูดอย่าง

สั่นๆ ว่า “นายว่าไป๋เฟิงเขาจะเป็นอะไรไหม”

“ไม่เป็นอะไรใช่ไหม” ค�าพดูของเฉนิสวนิเหมอืนไม่ได้ตอบค�าถามเลย

“ไม่เป็นไร ต้องไม่เป็นอะไร” อู๋ถงิถงิพยายามพูดอย่างมั่นใจ

“อมื ต้องไม่เป็นอะไร” เฉนิสวนิกพ็ูดกบัเธออย่างมั่นใจเช่นกนั

ในที่สุดเดก็ทั้งสองคนกถ็ูกผู้ปกครองของตวัเองลากกลบับ้าน พวก

เขาในตอนนั้นยงัคดิว่านอนหลบัไป พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมา ทุกอย่างกน็่าจะดแีล้ว 

และสามารถไปถามกับไป๋เฟิงตรงๆ ได้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ แต่หลัง

จากนั้นเป็นต้นมา พวกเขากไ็ม่ได้เหน็ไป๋เฟิงอกีเลย

คดขีองไป๋เฟิงนั้นธรรมดามาก กค็อืหลงัจากกนิเหล้าด้วยกนั แล้วก็

ยกพวกตีกัน มีคนบาดเจ็บหลายคน และมีคนตายหนึ่งคน ผู้ต้องสงสัย 

นอกจากไป๋เฟิงแล้วกย็งัมอีกีสองคนที่หลบหน ีและอยู่ระหว่างออกหมายจบั 

ผู้ตายเป็นนักเรียนอาชีวะของสถาบันหนึ่ง พูดกันว่าในระหว่างที่สับสน

อลหม่านอยู่นั้น ไป๋เฟิงหยิบขวดเบียร์ขึ้นมาทุบไปที่ท้ายทอยของเขา จน

กระทั่งเสยีชวีติคาที่ เดก็ที่มส่ีวนร่วมในเหตกุารณ์ส่วนใหญ่ถกูส่งเข้าสูส่ถาน

กักกัน และที่เหลือส่วนน้อยและโทษค่อนข้างเบา ก็ถูกส่งไปให้โรงเรียน

ลงโทษ

เรื่องราวความโกลาหลของไป๋เฟิงถกูยกขึ้นมาพดูคยุช่วงหนึ่ง ยามว่าง

หลงัอาหาร ผู้คนกม็กัจะยกขึ้นมาร�าพงึร�าพนั และกไ็ม่มใีครห่วงใยเขาเลย

แม้แต่น้อย มแีค่อูถ๋งิถงิเท่านั้นที่เปลี่ยนไป ต่อมาเธอกไ็ปคลกุคลอียูด้่วยกนั

กบัพวกเพื่อนของไป๋เฟิง และกเ็ริ่มใส่เสื้อรดัรูป แต่งหน้า ด่าคน เธอเกบ็
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รวบรวมเบาะแสทั้งหมดที่ม ีไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดที่เกดิขึ้นกบัไป๋เฟิง 

เธอเชื่อมั่นในค�าสญัญาอย่างดื้อรั้น เชื่อว่าสกัวนัหนึ่ง ไป๋เฟิงจะต้องกลบัมา 

และแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถท�าตามค�ามั่นสัญญาได้ อย่างน้อยเมื่อ

นกึถงึขึ้นมา กย็งัสามารถมองหน้าแล้วยิ้มให้กนัและกนัได้ นี่เป็นความคดิ

ที่ฝังใจที่สุดในช่วงวยัเดก็ทั้งหมดของเธอ และเป็นเช่นนี้นานอยู่หลายปี

“แล้วนายล่ะ ยงัชอบเขาอยู่หรอืเปล่า” ฟังหุยถามอย่างเรยีบๆ 

“จะเป็นไปได้ยงัไงล่ะ ตอนนี้กไ็ม่ใช่ว่ามเีธออยูแ่ล้วหรอื” เฉนิสวนิลบู

ผมปลอบใจเธอเบาๆ ถอนหายใจแล้วพูดว่า “ไม่ได้ชอบแล้วละ ฉันรู้สึก

ว่าการที่คนสองคนจะคบหากนั ในใจของทั้งสองฝ่ายจะต้องมแีค่กนัและกนั

เท่านั้น และไม่สามารถให้ใครมาแทนที่ได้ และฉนัเข้าไปแทนที่ไป๋เฟิงในใจ

ของถงิถงิไม่ได้อย่างแน่นอน ดงันั้นฉนักไ็ม่ปรารถนาเป็นคนที่ต้องกล�้ากลนื

ฝืนทนหรอก และเธอเองกไ็ม่คดิที่จะถอนตวัออกมาด้วย ในเมื่อเป็นเช่นนี้ 

จะมาทนทุกข์อยู่ด้วยกนัไปท�าไมล่ะ”

“เพราะแบบนี้ก็เลยยอมแพ้เหรอ นายเอาแต่ใจไม่นึกถึงคนอื่นเลย

จรงิๆ...ยอมทุ่มเทอกีสกัหน่อยไม่ได้เชยีวหรอื...” ฟังหุยส่ายหวัพูด

“ไม่เหมอืนกนั...เหอะๆ ถงึยงัไงฉนักเ็ป็นคนที่เตม็ที่มากๆ เธออย่า

ท�าให้ฉนัรู้ว่ามเีรื่องอะไรที่ท�าไม่ถูกกบัฉนักแ็ล้วกนั” เฉนิสวนิพูดยิ้มๆ “แต่

ฉนัยงัคงรูส้กึสงสารและเหน็ใจเธอ ฉนัรูส้กึว่าไม่คุม้กนัเลยจรงิๆ ที่ถงิถงิให้

คนอย่างไป๋เฟิงมาเปลี่ยนแปลงชวีติของตวัเอง และหลงัจากที่เปลี่ยนแปลง

ตัวเองแล้ว ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ กับไป๋เฟิงเลยแม้แต่นิดเดียว การ 

รอคอยแบบนี้ช่างไม่มคีวามหมายเอาเสยีเลย”

“เรื่องบางเรื่อง ส�าหรบันายแล้วอาจจะไม่มคีวามหมาย แต่ส�าหรบัคน

อื่นแล้วมนักไ็ม่แน่เสมอไป” ฟังหุยพูดเบาๆ จากน�้าเสยีงของเฉนิสวนิ เธอ

รู้สกึไม่พอใจอยู่บ้าง ความรู้สกึแบบนี้ท�าให้เธอรู้สกึอดึอดัมาก

“เอาละๆ ไม่คุยแล้ว ไปเถอะ ฉนัไปส่งเธอกลบับ้าน...ตายละ! เธอ

ไปท�าอที่าไหนกนั” เฉนิสวนิลุกขึ้นแล้วดงึฟังหุย ชี้ไปที่เสื้อของเธอแล้วร้อง
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เสยีงดงัทนัที

ฟังหุยก้มหน้าลงมอง ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่ไอศกรมีรสส้มละลาย

หยดลงบนเสื้อของเธอ สีเหลืองส้มขยายเป็นวงกว้างอย่างเห็นได้ชัดจน 

น่าตกใจ

เธอฝืนยิ้มแหยๆ แม้ว่าจะแสดงท่าทีท�าเป็นไม่สนใจเรื่องที่คุยอีก  

แต่ในความเป็นจริงก็ยังคงปิดบังความเสียใจเอาไว้ไม่มิดอยู่นั่นเอง ในใจ

ของเฉินสวิน ท้ายที่สุดแล้ว เธอก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกในช่องว่างนั้นได้

เลย



ค�าพูดที่บอกว่าจิตใจของผู้หญิงนั้นยากแท้หยั่งถึง ผมรู้สึกว่ายัง
ไม่เหมาะสมสกัเท่าไร ถ้าจะให้ผมพดู ผมว่าจติใจของผูห้ญงิเหมอืนหลมุด�า

ในอวกาศมากกว่า คุณคิดว่าคุณมองเห็นอะไรบ้างล่ะ ในเมื่อเป็นเพียงแค่

เงาเท่านั้น เพราะความจรงิมนัมรีะยะห่างจากคณุอย่างน้อยที่สดุถงึร้อยล้าน

ปีแสงเลยทเีดยีว 

ผมกบัฟังหุยเถยีงกนัด้วยเรื่องเลก็ๆ ที่ไม่เป็นเรื่อง

สาเหตุคอือะไร ผมเองกไ็ม่แน่ใจเหมอืนกนั ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะ

เกดิขึ้นในยามปกตสิกัเท่าไร กค็อืตอนที่พวกเราก�าลงัซื้อกบัข้าวกนัอยู ่แลว้

บงัเอญิไปเจอเข้ากบัฮวนฮวน ตอนนั้นพวกเราก�าลงัต่อรองราคากบัคนขาย

ผักอย่างเมามัน เพื่อที่จะได้แตงกวาเพิ่มขึ้นอีกหน่อย เขาค่อนข้างไม่มีสติ

ตอนที่ก�าลงัรบัมอืกบัพวกเรา เป็นเพราะบนแผงอกีแผงที่อยู่ข้างๆ มลีูกค้า

ที่แสบยิ่งกว่าก�าลังกดราคาแคร์รอตของร้านเขาให้ต�่าเตี้ยเรี่ยดินลงไปอีก 

และสองคนนั้นกค็อืฮวนฮวนกบัแฟนหนุ่มชาวออสเตรเลยีของเธอ ในที่สุด

การรวมพลของพวกเราทั้งสองทมีกไ็ด้รบัชยัชนะโดยการคว้าเอาแตงกวากบั 

6
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แคร์รอตมากอดเอาไว้ได้ พูดได้ว่านี่เป็นฉากเหตุการณ์ที่ออกจะดูเก้อเขิน 

อยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ผมพบว่าหนุ่มชาวออสเตรเลียคนนั้น 

ท่าทางไม่ต่างจากหมอูย่างไรอย่างนั้น จนท�าให้มมุปากของผมตะครวิกนิ จน

แลดเูกรง็ไม่เป็นธรรมชาต ิผมก�าลงัคดิว่ายายจอมแสบนี่ก�าลงัด่าผมทางอ้อม

อยู่เห็นๆ เธอเหวี่ยงผมทิ้งแล้วไปเลือกเขา ก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาต้องดี

กว่าผมอย่างนั้นหรอื แต่นี่...โธ่ เขาดกีว่าผมตรงส่วนไหนกนัล่ะ!

เธอเลกิคิ้วไปมา ผมรู้ว่านี่เป็นท่าทางของเธอที่แสดงออกตอนที่รู้สกึ

ไม่เป็นตัวของตัวเอง เธอดึงข้อศอกของผู้ชายคนนั้น เหมือนกับแสดง 

ท่าทีถึงจุดยืนที่ชัดเจน และยังคงใช้ภาษาอังกฤษส�าเนียงเสฉวนอย่างไม่

เปลี่ยนแปลง เดนิเข้ามาทกัทายว่า “ไฮ”

ผมคดิในใจว่าท�ามาเป็นเสแสร้งท�าไมกนั พวกเรามทีั้งหมดสี่คน เป็น

คนจนีสามคน แล้วจะมาท�าเป็นฝรั่งจ๋าไปท�าบ้าอะไร!

“สวสัด”ี ผมพูดอย่างวางตวั “นี่เพื่อนเธอเหรอ ไม่เลวๆ ฉนัยงันกึว่า

เธอจะไม่มาซื้อกับข้าวที่ตลาดแล้วเสียอีก วันนี้ตั้งใจมาหาความโรแมนติก

โดยเฉพาะเลยกระมงั ทั้งสองคนต่อราคาได้อย่างรู้ใจกนัมาก”

“ก็...พอได้น่ะ” หน้าของเธอเขียวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เธอเหลือบมา

มองฟังหุยแล้วพูดว่า “อยู่ด้วยกนัแล้วหรอื”

ฟังหยุยงัไม่ทนัได้ตอบอะไร ผมกร็บีคว้ามอืเธอเอาไว้ก่อนแล้วพดูว่า 

“ใช่แล้ว”

ความจรงิผมออกจะใจตุ๊มๆ ต้อมๆ อยู่เหมอืนกนั ถ้าฟังหุยชงิพูด

ขึ้นมาว่าเปล่าละก ็ผมกค็งจะหน้าแตกยบัเยนิ แต่ว่าเธอแสดงได้ดมีาก ยอม

ให้ผมกุมมืออย่างโอนอ่อนผ่อนตามเหมือนกับคู่รักที่หวานเจี๊ยบจริงๆ  

อย่างนั้น 

“ฉนักร็ูว่้า...” ฮวนฮวนท�าท่าทางเหมอืนกบัเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง “แสดง

ว่าตอนแรกฉนักฉ็ลาดไม่ใช่ย่อย นายชอบเขาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมล่ะ”

แม้ว่าเธอจะพดูผดิกต็าม แต่ผมกไ็ม่ได้คดัค้านอะไร เพราะอย่างน้อย
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เธอก็เดาถูกครึ่งหนึ่ง ตอนนี้ผมชอบฟังหุยเข้าแล้วจริงๆ นอกจากนี้แล้ว 

ท่าทางของฮวนฮวนกด็ูเหมอืนว่าจะรู้สกึเสยีใจไปบ้าง ท�าให้ผมรู้สกึทรมาน

ใจเช่นกัน เธอไปได้ไม่ดี ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าสะใจอะไรเลย เพราะเราต่างก็ 

ล�าบากระหกระเหินเหมือนๆ กัน แล้วยังจะมาหาเรื่องกันให้กลุ้มใจไป 

ท�าไมล่ะ!

“ถ้าไม่ถอืสาละก ็กรุณาพูดภาษาองักฤษได้ไหม” ผู้ชายที่ไม่ต่างจาก

หมูที่อยู่ข้างๆ คนนั้นเอ่ยปากขึ้นในที่สุด

ฮวนฮวนรีบเปลี่ยนเป็นท�าหน้ายิ้มสดใสขึ้นมาทันที และแนะน�า 

พวกเราอย่างสุภาพนุ่มนวลเสียเหลือเกิน แน่นอนว่าเธอไม่บอกว่าผมเป็น

แฟนเก่าของเธอ เพยีงแต่บอกว่าเป็นเพื่อนที่เรยีนด้วยกนัเท่านั้น 

ผู้ชายคนนั้นทักทายปราศรัยสองค�า สายตาที่เขาจ้องฟังหุยนั้นช่าง

อปัลกัษณ์เหลอืเกนิ ผมรู้สกึทนไม่ไหวจรงิๆ จงึพูดปัดๆ ไปสองค�าแล้วจูง

ฟังหุยเดนิออกมาทนัท ี

พวกเราเพิ่งจะเดนิออกมาพ้นสายตาเท่านั้น ฟังหยุกส็ะบดัมอืผมออก

ทนัท ีแรงที่สะบดัออกนั้นท�าให้ผมรูเ้ลยว่าเธอจะต้องไม่ชอบใจสกัเท่าไรอย่าง

แน่นอน ผมรบีเดนิเข้าไปข้างๆ เธอแล้วถามว่า “เป็นอะไรไปล่ะ”

“ก็ไม่ได้เป็นอะไร เดินออกมาตั้งไกลแล้ว พวกเราก็ไม่จ�าเป็นต้อง

แสดงต่อไปแล้วนี่”

เธอนี่ช่างฉลาดเสียจริงๆ ลูกไม้เล็กๆ นั่นของผมถูกเธอมองออก 

อย่างทะลุปรุโปร่ง 

“ใช่ๆๆ แล้วท�าไมเธอต้องโกรธด้วยล่ะ”

“ใครโกรธกนัล่ะ”

“เธอดูเธอส ิปากไม่ตรงกบัใจรเึปล่า หน้ายบัเสยีขนาดนี้ ยงัจะมาท�า

ปากแขง็อกี”

“เหอะ กไ็ม่รูว่้าเราสองคน ใครกนัแน่ที่ปากไม่ตรงกบัใจ” เธอยิ้มเยาะ 

จนท�าให้ผมรู้สกึอดึอดัมาก
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“ฉนัปากไม่ตรงกบัใจตรงไหน เธอกบ็อกมาส”ิ

“นายไปบอกกบัฮวนฮวนแบบนั้นท�าไม เหน็อยู่ชดัๆ ว่ายงัคดิถงึเขา

อยู่น่ะส”ิ

“ตอนนี้ฉนัยงัมเีวลาที่ไหนไปคดิถงึเขาอกีหา”

“แล้วท�าไมนายจะต้องเกบ็แก้วของเขาเอาไว้อย่างดดี้วยล่ะ”

“ฉนั...”

“พอแล้ว ไม่ต้องมาอธบิาย นายพูดเองไม่ใช่เหรอว่าการอธบิายกค็อื

การปิดบงั และการปิดบงักค็อืการเล่นละคร”

ผมโกรธจนยิ้มไม่ออก ปรกตคิ�าพูดของผมมกัจะเข้าไม่ถงึจติใจของ

ฟังหยุอยูเ่สมอ แต่พอพวกเราทะเลาะกนั เธอกม็กัจะยกเอาประเดน็ที่ไร้สาระ

ออกมาพูดดกัคอผมเสมอ

“ฉนัรู้แล้ว ว่าเธอน่ะมนัเป็นดวงที่ข่มฉนั” ผมพูดพลางหยบิถุงในมอื

เธอมา

“มิบังอาจ” ฟังหุยไม่ได้เถียงอะไรอีก เธอยื่นถุงส่งให้ผม แต่ยังคง

หลงเหลอืความโมโหเลก็ๆ อยู่บ้าง

“อ้อ ฉนัเข้าใจแล้ว เธอหงึใช่ไหมล่ะ” ผมพดูแหย่เธอ แม้ว่าจะเป็นการ

พูดเล่น แต่ผมกย็งัแอบรู้สกึหวงัอยู่ลกึๆ 

“จางหนาน นายอย่าพดูจาเหลวไหลได้ไหม” ฟังหยุถลงึตาใส่ผม และ

มนัได้ตดัความหวงัของผมลงในที่สุด

ผมหัวเราะเยาะตัวเองแล้วพูดว่า “ฉันเก็บแก้วเขาเอาไว้ ไม่ได้

หมายความว่าฉนัยงัชอบเขา กเ็หมอืนที่เธอโยนข้าวของทั้งหมดของเฉนิสวนิ

ทิ้งไป กไ็ม่ได้หมายความว่าเธอลมืเขาไปแล้ว พูดแบบนี้ดกีว่า คนเราไม่ใช่

ว่ามีแค่ความรักกับความเกลียดเพียงสองอย่างเท่านั้น ยังมีความร�าลึกถึง 

ยงัมกีารบ่นว่า ยงัมคีวามห่วงใย และยงัมกีารทอดถอนใจ พูดไม่ได้ว่าการ

ที่ฉนัเลกิกบัฮวนฮวนแล้ว จะเหลอืแค่ความจงเกลยีดจงชงัเขาเท่านั้น อย่างไร

เสยี พวกเรากเ็คยผ่านช่วงเวลาที่มคีวามสขุด้วยกนั และในช่วงชวีติเหล่านั้น
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ที่ผ่านมา จะให้ฉนัลมืเขาไปจนหมดสิ้น ฉนักค็งท�าไม่ได้หรอก พวกผู้หญงิ

แบบเธอมกัจะชอบให้ในใจของผู้ชายมแีค่คนคนเดยีว แต่ฉนัจะบอกเธอให้

ว่าไม่มผีู้ชายคนไหนท�าได้หรอก ถ้าพูดแบบนั้นกเ็ท่ากบัว่าหลอกเธอแล้วละ 

ไปจริงจังกับอดีตก็ไม่มีความหมายอะไร ผู้หญิงที่ฉลาดจะไม่ไปครุ่นคิด

หรอกว่าท�ายงัไงถงึจะได้ครอบครองอดตีของผู้ชาย แต่จะคดิแค่ว่าท�ายงัไง

ถงึจะได้ครอบครองทั้งในตอนนี้และอนาคตของผู้ชายต่างหาก”

ตอนนั้นที่ผมพูดแบบนี้ ที่จริงก็ไม่ได้มีความหมายอื่นที่พิเศษอะไร

หรอก เพียงแต่แค่พูดออกมาจากใจเท่านั้น แต่ฟังหุยกลับสะเทือนใจกับ 

ค�าพดูเหล่านี้ เธอเงยีบขรมึไปสกัครู ่แล้วกพ็ดูขึ้นว่า “มองไม่ออกเลยว่านาย

จะศกึษาวจิยัเรื่องพวกนี้ได้ด”ี

“ฉนักแ็ค่ได้มาจากประสบการณ์จรงิต่างหากล่ะ!”

“ว่าแต่...” ฟังหยุหนัหน้ากลบัมายิ้มให้ผมอย่างจนปัญญา “ท�าไมนาย

ไม่มาบอกฉนัตอนที่ฉนัอายุสบิหกล่ะ”

ผมตะลงึค้างไปนดิหน่อย จากนั้นกย็ิ้มๆ อย่างจนปัญญาเช่นกนั “ก็

แล้วท�าไมเธอไม่รู้จกัฉนัตอนอายุสบิหกล่ะ”

หลังจากที่ฟังหุยได้ฟังเฉินสวินเล่าเรื่องของอู๋ถิงถิง ก็มีปฏิกิริยา
อยู่ไม่น้อย

อนัที่จรงิก่อนหน้าที่ยงัไม่รู ้เธอรูส้กึชอบอูถ๋งิถงิมาก เพราะเรื่องต่างๆ 

ที่เกดิขึ้นกบัเฉนิสวนิ อูถ๋งิถงิมส่ีวนช่วยท�าให้จบลงด้วยดมีากที่สดุ อกีทั้งยงั

เป็นคนเดยีวที่คอยดแูลเธอด้วย แต่ตอนนี้ฟังหยุกลบัไม่รู้สกึซาบซึ้งแบบนั้น

อีกแล้ว เธอคิดว่าเฉินสวินกับอู๋ถิงถิงจะต้องปรึกษาอะไรกันอย่างแน่นอน 

ดงันั้นอู๋ถงิถงิถงึได้ดตี่อเธอ และที่อู๋ถงิถงิท�าแบบนี้กไ็ม่ใช่เพราะชอบฟังหุย 

อย่างแน่นอน ที่ผู้หญงิคนนี้ยอมกเ็พยีงเพื่อที่จะได้ช่วยเฉนิสวนิ และเชื่อม

ความสัมพันธ์ที่เคยคลุมเครือไม่ชัดเจนนั่นระหว่างพวกเขา และฟังหุย 

กม็คีวามรู้สกึว่าตวัเองก�าลงัถูกหลอก
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แต่เฉนิสวนิไม่รูเ้ลยว่าฟังหยุมคีวามคดิแบบนี้ เขารู้สกึว่าการที่ได้แบ่ง

ปันเรื่องราวในอดีตของตัวเองกับเธอ เป็นเรื่องหนึ่งที่ท�าให้คนสองคนรู้สึก

ผ่อนคลาย เปรยีบเทยีบแล้วกเ็หมอืนเรื่องของหลี่เฮ่อที่ดูน่าสงสยัมากแบบ

นั้น การที่พูดออกไปตรงๆ กย็ิ่งดกีว่าไม่ใช่หรอื ดงันั้นเขาจงึเอ่ยถงึอู๋ถงิถงิ

ขึ้นมาต่อหน้าฟังหยุต่อไปอย่างที่ไม่ได้คดิอะไร และมองข้ามความรูส้กึที่เศร้า

สลดของฟังหุยในสิ่งที่เขาท�าไปโดยไม่ได้คดิ

เนื่องด้วยวันเกิดของเฉินสวินมีความทรงจ�าที่ไม่ดีอยู่มาก ดังนั้น 

วนัเกดิของฟังหุยจงึไม่อยากจดัอะไรให้มนัวุ่นวายอกี จนกระทั่งถงึวนัที่ 9 

ตุลาคม เฉยีวหรานทนไม่ไหว จงึได้ถามเฉนิสวนิว่าจะฉลองยงัไง 

เฉนิสวนิบอกว่าพวกเขาสองคนไม่คดิที่จะฉลอง เฉยีวหรานส่ายหวั 

แลว้บอกวา่พวกเธอสองคนกค็อืเรื่องของพวกเธอสองคน แต่พวกเราห้าคน 

กเ็ป็นเรื่องของพวกเราห้าคน จะเอามารวมกนัไม่ได้ ในที่สดุพวกเขากป็รกึษา

กันได้ว่าตอนกลางวันให้คนหนึ่งไปสั่งเค้กเอาไว้ แล้วอีกคนหนึ่งก็ให้ไปซื้อ

ของขวญั และแน่นอนว่าจะต้องท�าโดยที่ไม่ให้ฟังหุยรู้อย่างเดด็ขาด

จนกระทั่งเลิกเรียน ฟังหุยถูกหลินเจียโม่ลากไปที่มุมหนึ่งภายใน

โรงเรียน เธอต้องตกใจที่มองเห็นเชอร์รีชีสเค้กที่เขียนเอาไว้ว่า ‘ฟังหุย 

สุขสันต์วันเกิด’ กับเด็กผู ้ชายสามคนที่ท�าหน้าตาเหมือนก�าลังอวดถึง

แผนการอนัชั่วร้ายนี้อยู่

ทกุคนมอบตุก๊ตาหมขีนปยุให้เธอเป็นของขวญั สร้อยที่อยู่บนคอของ

หมคีอืของขวญัของเฉนิสวนิเพยีงคนเดยีว เขากท็�าสร้อยเมลด็ข้าวเส้นหนึ่ง

ด้วยเช่นกนั น�าเอาเมลด็ข้าวที่ตกกระจายในวนัเกดิของตวัเองใสเ่ข้าไป และ

ด้านในขวดที่เปล่งประกายระยิบระยับเห็นอยู่ร�าไร เป็นชื่อของพวกเขา 

สองคนนั่นเอง

ฟังหุยยิ้มอย่างดใีจ จนแทบจะยิ้มออกมาทั้งน�้าตา

แต่เค้กก้อนนั้นก็ไม่สามารถวิ่งหนีชะตากรรมที่แตกแยกออกเป็น

เสี่ยงๆ ได้ พวกเขาต่างกจ็ิ้มครมีขึ้นมาป้ายไปบนหน้าและตวัของแต่ละคน
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เล่น แว่นตาของเฉยีวหรานถูกป้ายจนมวัไปหมด แต่บนผมของหลนิเจยีโม่

กลบัรอดมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ จ้าวเย่บอกว่าบนตวัของเขา มองไปที่ไหนกม็ี

แต่ครมีเตม็ไปหมด แก้มทั้งสองข้างของเฉนิสวนิ ข้างหนึ่งเป็นสเีขยีว ส่วน

อีกข้างหนึ่งเป็นสีแดง แต่หน้าของฟังหุย แทบจะมองไม่เห็นว่าเป็นหน้า 

เลยทเีดยีว 

หลินเจียโม่กับฟังหุยเอาหัวเข้าไปรองอยู่ใต้ก๊อกน�้าในห้องน�้าหญิง 

รดน�้าไปพลางกจ็ามไปด้วย หลนิเจยีโม่บดิเปียของตวัเองแล้วพูดว่า “ท�าไม

ตรงนี้กม็ดี้วยล่ะ จ้าวเย่จอมแสบแน่ๆ ถ้าเขาไม่สะบดั เธอกค็งจะไม่โดนไป

ด้วยหรอก”

“กใ็ช่น่ะส ิน�้านี่เยน็จรงิๆ เลย”

“เหน็บอกว่าประเดี๋ยวจะไปลานเกมหลนัเต่าน่ะ แล้วนี่จะไปยงัไงล่ะ”

“ไม่ได้ ต้องไปใช้ผ้าปูโต๊ะเชด็ก่อน ไปเถอะ เยน็จรงิๆ”

พวกเธอเดนิออกมาจากตกึเรยีน เฉนิสวนิเดนิขึ้นมารบัพวกเธอ แล้ว

ยื่นเสื้อนกัเรยีนตวันอกของตวัเองส่งให้แล้วพูดว่า “ใช้นี่เชด็หวัเถอะ เดี๋ยว

ไม่สบายกนัพอด”ี

“ไม่เลว ดกีว่าผ้าปูโต๊ะหน่อย” หลนิเจยีโม่พูดพลางรบัมายิ้มๆ 

“นายหนาวรึเปล่า” ฟังหุยพูดพลางมองเสื้อยืดของเขา “ตอนเย็น 

กลบับ้านจะท�ายงัไง”

“ไม่เป็นไร เธอรบีเชด็เถอะ” เฉนิสวนิเอาเสื้อนกัเรยีนตวัใหญ่ๆ นั่น 

คลุมไปบนหวัของเธอ แล้วเชด็อย่างตั้งใจ

เฉยีวหรานเดนิออกมา มองเหน็ฉากนี้เข้าพอด ีเขามองเสื้อเชิ้ตในมอื

ของตัวเองที่จงใจถอดออกมาโดยเฉพาะ แล้วยัดใส่เข้าไปในกระเป๋าอย่าง

เงยีบๆ 

“แห้งแล้วก็ไปเถอะ วันนี้ฉันจะชกมวย ท�าลายสถิติของหลันเต่า”  

จ้าวเย่หิ้วกระเป๋าของพวกเขาเดนิเข้ามาแล้วพูด

“ไป” เฉนิสวนิวางเสื้อไว้บนผมของฟังหุยแล้วพูดว่า “เธอคลุมเอาไว้
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ก่อน อย่าให้โดนลม”

ในตอนนั้นถ้ามีการบ้านน้อย บางครั้งพวกเขาก็จะไปเล่นเกมที่
หลันเต่าสักพัก ลานเกมนั่นอยู่ชั้นบนสุดของหลันเต่านั่นเอง ที่นั่นมีเกม

หยอดเหรยีญอยูไ่ม่น้อย หยอดครั้งละหนึ่งหยวน ซึ่งปรกตกิม็กัจะดมูากกว่า

เล่น 

ตามปรกตแิล้ว ชวีติของพวกเขากเ็ป็นไปในลกัษณะนี้ ไปเดนิเล่นเป่า

ไอเยน็ๆ หรอืไม่กไ็ออุ่นๆ ที่ศูนย์การค้าไห่หลนัหยุนเทยีนกบัขาหม่าซางเฉงิ 

ก่อน เดนิดูของเล่นแปลกใหม่ข้างๆ ตู้เกมที่ทนัสมยั ถ้าด้านหลงัของป้าย

ราคานบัศนูย์ได้หลายตวั แสดงว่าร้านค้าในตอนนั้นยงัค่อนข้างซื่อสตัย์ ของ

ที่ราคาหนึ่งหมื่นเขาจะไม่เขียนป้ายราคาเป็นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพื่อ

หลอกให้คุณงงเล่น และหลงัจากที่อุทานกบัราคาเสรจ็แล้ว พวกเขากม็กัจะ

พูดด้วยน�้าเสยีงอนัฮกึเหมิกล้าได้กล้าเสยีว่า

“พรุ่งนี้ผมกเ็จรญิรุ่งเรอืงแล้ว วนันี้กเ็หมาให้ทุกคนไปเลย” 

“ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ยงัเหลอือกีชิ้นไว้ให้สตัว์เลี้ยงไปเล่นด้วย” 

“เร็วเข้า ต่อไปพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่เรียกว่า ‘ไห่หลันหยุนเทียน’ แล้ว  

มนัจะกลายเป็นอสงัหารมิทรพัย์ของวงศ์ตระกูลผม แต่ละร้านของพวกเรา

จะมีตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ประจ�าร้านรู้จักไหม ผมจะให้พวกคุณ

คนละ หนึ่งป้าย ถือมันมาบนพื้นที่ของผม เล่นได้ทุกอย่างไม่อั้น เล่นให้

สนุกไปเลย” 

จนถงึตอนนี้ ฟังหยุพดูขึ้นมาทไีรกจ็ะหวัเราะออกมาทกุท ีเธอบอกว่า

น่าเสยีดายที่ศูนย์การค้านั้นไม่ค่อยรกัษาหน้าสกัเท่าไร ยงัไม่ทนัรอให้พวก

เขาเจรญิรุง่เรอืง กเ็ปลี่ยนหวัเปลี่ยนหน้าไปก่อนเสยีแล้ว ผมส่ายหวัแล้วพดู

ว่าระหว่างความใฝ่ฝันและความเป็นจรงิช่างห่างไกลกนัเหลอืเกนิ 

ในลานเกมไห่หลนั เครื่องที่ล่อตาล่อใจที่สุดกค็อืเครื่องเต้นร�า มกัจะ

มคีนห้อมล้อมอยู่เสมอ เครื่องเล่นนั้นปรกตแิล้ว คนจะไม่ขึ้นไปให้ขายหน้า
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เท่าไรนัก ย�่าไปย�่ามาไม่กี่นาทีก็ต้องอับอายขายหน้าเดินลงมาแล้ว เพราะ

พวกคนที่ขึ้นไปเล่นเรยีกได้ว่าเป็นนกัเต้นระดบัมอือาชพีกนัเลยทเีดยีว เพลง

กบัจงัหวะย�่าล้วนเต้นได้อย่างคล่องแคล่ว ดพูวกเขาเต้นแล้วกรู้็สกึสนกุมาก

จรงิๆ บนเครื่องเลก็ๆ นั่น กเ็หมอืนได้บนิขึ้นไปอย่างไรอย่างนั้น

ถ้าเหน็มคีนหน้าตาหล่อๆ ขึ้นไปเต้นบนเครื่องนั่น เฉนิสวนิกพ็ดูอย่าง

ดูถูกว่า “กธ็รรมดา อู๋ถงิถงิยงัเต้นดกีว่าเลย แถมเธอยงัเต้นได้สวยอกีด้วย 

เพลง “บตัเตอร์ฟลาย” เต้นไม่ผดิเลยแม้แต่นดิเดยีว ท่าสามจงัหวะสุดท้าย

นั่นเธอยงัยนืขาเดยีวอกีด้วย สวยสุดๆ ไปเลย”

“ใครเหรอ ท�าให้นายพูดได้ชั่วร้ายขนาดนี้” จ้าวเย่ถามอย่างแปลกใจ

“เพื่อนสมัยเด็กน่ะ ฟังหุยเคยเจอ” เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้

โกหก เฉนิสวนิจงึไปลากฟังหยุมาแล้วพดู “เธอเคยเหน็เขามาแล้ว ใช่ไหมๆ”

ฟังหุยพยกัหน้าอย่างปวดใจ แล้วไม่ได้พูดอะไรอกี

อย่าเห็นว่าเฉินสวินท�าเป็นพูดข่มสนุกๆ ตัวเขาขึ้นไปเต้นก็ไม่ได้

คล่องแคล่วตรงไหนเหมอืนกนั เกมที่พวกเขาเล่นบ่อยที่สดุกค็อื ‘เกมจบัผดิ

ภาพ’ เพราะมนัทั้งประหยดัเงนิ และได้มสี่วนร่วมกนัทุกคน ทั้งห้าคนมอง

จอภาพเดียวกัน แล้วใช้นิ้วมือจิ้มลงไป มองมาห่างๆ ดูแล้วเหมือนคน 

ไม่เตม็เตง็อย่างนั้น แต่พวกเขาไม่สนใจหรอก ตะโกนอยูต่ลอดเวลาว่า “ตรง

ชั้นวาง” “ก้อนเมฆ” “ดอกไม้” ตะโกนร้องแบบที่ไม่รู้ว่าหมายถงึอะไร บาง

ครั้งกร็ะเบดิหวัเราะออกมา และบางครั้งกถ็อนใจอย่างน่าเสยีดาย

ฟังหยุบอกว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาห้าคนอยูด้่วยกนัอย่างมี

ความสขุมาก และหลงัจากนั้นเสยีงหวัเราะอย่างมคีวามสขุของทุกคนกค่็อยๆ 

หายไป



จ้าวเย่ตั้งใจเลอืกวนัที่ท้องฟ้าแจ่มใสในฤดูใบไม้ร่วงเป็นพเิศษ ใน
การสารภาพว่าเขาชอบหลนิเจยีโม่

ก่อนหน้านี้เฉยีวหรานกบัเฉนิสวนิไม่ได้รู้อะไรมากนกั เพยีงแต่ช่วย

เขาท�าความสะอาดสถานที่อย่างง่ายๆ ตามค�าสั่งของจ้าวเย่ ฟังหุยมองออก

ว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไร จึงรู้สึกเป็นห่วงอยู่บ้าง แต่ก็ถูกเฉินสวินลากตัวไป

แล้ว ในห้องเรยีนจงึเหลอืแต่จ้าวเย่กบัหลนิเจยีโม่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย

“ฉันว่าในเมื่อพรุ่งนี้ก็ต้องใช้แล้ว ท�าไมพวกเขาถึงไม่มาช่วยกันเลย

นะ” หลินเจียโม่พูดพลางออกแรงเช็ดลูกบาสเกตบอลลูกหนึ่ง “ทีม

บาสเกตบอลของพวกนายตายกนัไปหมดแล้วหรอืไง ถงึได้ปล่อยให้นายท�า

อยู่คนเดยีว”

“เฮ้อ ปรกตซิูข่ายเป็นคนแบ่งกลุ่ม แต่ตอนนี้เขาอยู่มธัยมหกแล้ว ก็

เลยไม่มเีวลามาดูแลแล้วละ กไ็ด้แต่เฉลี่ยลูกบอลมาแบ่งๆ กนัเชด็น่ะ”

“แล้ววันนี้นายหายหัวไปไหนมาล่ะ ทุกคนรีบมาแล้วก็รีบไป พอ 

พวกเขาไป นายกม็าพอด”ี

7
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“ฉันลืมไปน่ะ...” จ้าวเย่ถูกเธอว่าจนขาดความมั่นใจ แต่ว่าเขาจงใจ

ให้เป็นแบบนี้ต่างหาก

“ซูข่ายทบทวนเป็นยังไงบ้างนะ” หลินเจียโม่ยกลูกบอลขึ้นมา พูด

พลางหนัหน้าไปทางแสงอาทติย์

“กไ็หวอยู่นะ ฉนัเหน็เขาทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเลยละ คาดว่า

น่าจะอยากไปมหาวทิยาลยัเดยีวกนักบัเจิ้งเสวี่ยน่ะ”

“หา เจิ้งเสวี่ยเรียนดีมากไม่ใช่เหรอ แล้วเขาท�าคะแนนได้ถึงเกณฑ์

เชยีวหรอื”

“พวกเรามันประเภทหนังเหนียวอยู่แล้ว คะแนนผ่านเกณฑ์ต�่ากว่า

พวกเธอนิดหน่อยเท่านั้น ซูข่ายเคยท�าคะแนนได้สูงสุดมาแล้ว ขอแค ่

ผลสอบไม่แย่เกนิไป กน็่าจะไม่มปีัญหาแล้วละ” 

“อ้อ...” หลินเจียโม่โยนลูกบอลไปที่เข่งอย่างกลัดกลุ้ม แต่ครั้งนี้ 

ไม่แม่นเท่าไร จงึกระแทกไปที่ปากเข่ง แล้วกลิ้งลงไปบนพื้น 

“นี่ เธอใส่ดีๆ  ส ิแบบนี้เชด็ไปกเ็ปลา่ประโยชน์” จา้วเยพู่ดพลางวิ่งไป

เกบ็ขึ้นมา

“เบื่อจรงิ น่าร�าคาญที่สุด ฉนักลบับ้านละ”

หลินเจียโม่หยิบกระเป๋าขึ้นมาอย่างหงุดหงิด จ้าวเย่รีบเข้าไปดึงเธอ

เอาไว้แล้วพูดว่า “อย่าเพิ่งๆ ฉนัยงัไม่ได้พูดเลยนะ”

“พูดอะไร” หลนิเจยีโม่นั่งลง แล้วมองเขาอย่างสงสยั

“ก็คือว่า...ก็คือฉันมีเรื่องอยากคุยกับเธอหน่อย” จ้าวเย่หน้าแดง  

พูดจาอกึๆ อกัๆ

“งั้นนายว่ามาเลย”

“ถ้าฉนัพูดแล้ว เธออย่าโกรธนะ”

“ได้ ไม่โกรธ นายพูดมาเถอะ”

“ฉนั...ฉนั...โธ่ ขอฉนัจดัระเบยีบความคดิหน่อยส”ิ

“นายจะพูดหรอืไม่พูดกนัแน่...”
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กไ็ม่รู้ว่าเป็นอะไรไป อยู่ต่อหน้าหลนิเจยีโม่ที่กะพรบิตาโตๆ นั่นแล้ว 

ค�าพูดที่คนในยุคปัจจุบันพูดกันออกมาได้อย่างง่ายดายกลับท�าให้จ้าวเย่ 

ในขณะนั้น ให้ตายยงัไงกไ็ม่สามารถพูดออกมาตรงๆ ได้

“อย่างนี้กแ็ล้วกนั เจยีโม่” หลงัจากที่จ้าวเย่เดนิวนไปวนมาครั้งแล้ว

ครั้งเล่า เขากน็ั่งลงแล้วพูดว่า “ฉนัมคีวามลบัอยู่เรื่องหนึ่ง ถ้าไม่พูดออกมา

ฉันคงอึดอัดตายแน่ๆ แต่ถ้าพูดออกไปแล้วก็อาจจะท�าให้เธอตกใจตายได้

เช่นกนั เพื่อความยตุธิรรม เราสองคนมาแลกกนัเถอะ ต่างคนต่างบอกความ

ลบัอย่างหนึ่งของตวัเองออกมา อย่างนี้กเ็ท่ากบัว่ายุตธิรรมแล้ว ได้ไหม”

“ความลบัอะไรเหรอ” หลนิเจยีโม่ถามอย่างไม่สบายใจ

“ถึงยังไงก็เป็นความลับ ฉันสาบานว่าค�าพูดของพวกเราสองคนใน 

วนันี้ มแีค่ฟ้าดนิและเธอกบัฉนัเท่านั้นที่รู้ ตกลงตามนี้นะ”

“ถ้าอย่างนั้น...เกี่ยวกบัเรื่องอะไรล่ะ ฉนัมคีวามลบัเยอะแยะ ให้บอก

นายทั้งหมดไม่ได้หรอกนะ”

“คนที่ชอบ” จ้าวเย่แทบจะกดัลิ้นแล้วพูดออกมาทลีะค�า “ต่างคนต่าง

เขยีนลงในกระดาษ จากนั้นพวกเรากม็าแลกกนั”

พูดถงึตรงนี้ หลนิเจยีโม่กพ็อที่จะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้ว ความ

รู้สึกดีๆ ที่จ้าวเย่มีต่อเธอ ใช่ว่าเธอจะไม่สังเกตเห็น แต่เพราะเธอไม่ได้มี

ความรู้สึกแบบเดียวกันกับเขาอย่างนั้น และก็ไม่คิดที่จะท�าลายมิตรภาพ

ระหว่างความเป็นเพื่อนที่ดดี้วย ดงันั้นเธอจงึแกล้งตมีนึ ท�าเป็นไม่รู้เรื่องมา

โดยตลอด เธอคดิว่าถงึยงัไงต่อไปจ้าวเย่กค็งจะค่อยๆ มองออกได้ว่าหวัใจ

ของเธอไม่ได้อยูท่ี่เขาเลยแม้แต่น้อย แต่เมื่อเหน็ท่าทางของจ้าวเย่ครั้งนี้แล้ว

ก็รู้เลยว่าอยากที่จะพูดออกมาให้ชัดเจน หลินเจียโม่คิดว่าก็ดีเหมือนกัน  

ถือโอกาสตอนที่ไม่มีใครพูดให้ชัดเจนไปเลย ต่อไปวันหลังจะได้ไม่ต้องมา

นั่งอดึอดัใจอกี เธอกเ็ลยพยกัหน้าแล้วบอกว่า “กไ็ด้” 

ค�าพูดนี้ของหลินเจียโม่ ท�าให้หัวใจของจ้าวเย่ถูกบีบทางอ้อมอยู ่

พอสมควร เขารู้สกึดใีจที่เรื่องนี้ดูมคีวามหวงั ทั้งกร็ู้สกึใจตุ๊มๆ ต้อมๆ อยู่
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ไม่น้อย

ทั้งสองคนหันหลังเขียนอะไรบางอย่างให้กัน จากนั้นก็ก�าความลับ 

ของตวัเองเอาไว้ในมอืแล้วหนักลบัมา ท�าเหมอืนกบัว่าไปซื้อขายกนัในตลาด

มดือย่างนั้น ต่างคนต่างยื่นมอืมาแลกของของกนัและกนั

ตอนที่หลนิเจยีโม่เปิดกระดาษออกดู เธอเกอืบจะท�าจมูกย่น เพราะ

บนกระดาษที่จ้าวเย่ให้เธอไม่ได้เขยีนอะไรไว้เลย ไม่ต้องพูดถงึว่าต้องมชีื่อ

คน แม้แต่รอยขดีเขยีนสกัเส้นกย็งัไม่ม ีเธอคว้าแขนจ้าวเย่เอาไว้อย่างโมโห 

แล้วพูดเสยีงดงัว่า “นายนี่มนัใช้ไม่ได้เลยจรงิๆ นสิยัเสยีเกนิไปแล้ว เอาคนื

มาให้ฉนั”

แต่ตอนที่จ้าวเย่เงยหน้าขึ้นมา กลบัไม่เหมอืนเมื่อสกัครูน่ี้เลย บนหน้า

ของเขาไม่มรีอยยิ้มแม้แต่นดิเดยีว กระดาษที่แบออกอยู่ในมอืเขาถูกยกขึ้น

มาอยู่ตรงหน้าหลนิเจยีโม่แล้วพูดว่า “จรงิหรอื เขยีนมั่วๆ รเึปล่า”

หลนิเจยีโม่มองชื่อของซขู่ายบนกระดาษแผ่นนั้น แล้วพยกัหน้าอย่าง

เงยีบๆ เธอพดูอย่างอายๆ “จะหลอกนายไปท�าไมล่ะ กบ็อกให้เขยีนความลบั

ไม่ใช่เหรอ ฉนัไม่เหมอืนนายหรอก...”

“แต่เขามเีจิ้งเสวี่ยอยู่แล้วนะ”

“ตอนที่ฉนัชอบเขา เขายงัไม่ได้คบกบัเจิ้งเสวี่ยเลยนะ”

“เมื่อก่อนกค็อืเมื่อก่อน แต่ว่าตอนนี้เขาคบกบัเจิ้งเสวี่ยแล้ว เธอท�า

แบบนี้กไ็ม่ใช่เรยีกว่ามอืที่สามหรอื”

“ฉนักย็งัไม่ได้ท�าอะไรเลยนี่ แล้วอกีอย่าง พวกเขากย็งัไม่ได้แต่งงาน

กนั แล้วฉนัจะเป็นมอืที่สามได้ยงัไงล่ะ”

“ถึงยังไงพวกเขาสองคนก็เป็นแฟนกัน พอเอ่ยถึงซูข่าย ทุกคนก็รู้ 

ทนัทวี่าแฟนของเขากค็อืเจิ้งเสวี่ย เธอสู้คนรกัของเขาไม่ได้หรอก”

“แล้วท�าไมล่ะ ถงึฉนัไม่ได้เป็นแฟนเขา กไ็ม่มสีทิธิ์ชอบเขาอย่างนั้น

เหรอ มคีนมาชอบเฉนิสวนิตั้งเยอะแยะ กไ็ม่เหน็ฟังหุยเขาจะว่าอะไรเลย”

“เธอกบัฟังหยุอยู่ในฐานะเดยีวกนัไหม เธอก�าลงัจดุไฟเผาตวัเองชดัๆ”
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“กฉ็นัชอบไฟ แล้วนายมายุ่งอะไรด้วย!”

หลนิเจยีโม่ตะโกนประโยคนี้จบลงด้วยความโกรธ ทั้งสองคนกเ็งยีบ

ขรึมลงทันที พวกเขาต่างคุมเชิงซึ่งกันและกันอยู่ในห้องเรียน เหมือนกับ 

สตัว์ป่าตวัเลก็ๆ สองตวัที่ก�าลงัแย่งชงิเหยื่อที่ไม่ได้เป็นของตวัเอง

หลินเจียโม่โยนกระดาษเปล่าแผ่นนั้นในมือทิ้งลงไปในถังขยะ และ

ตอนที่เดินผ่านจ้าวเย่ ก็ถูกเขาขวางเอาไว้ จ้าวเย่กางฝ่ามือออก ในนั้นมี

กระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่ ซึ่งเหมือนกับแผ่นที่เธอโยนทิ้งไปทุกอย่าง หลิน

เจยีโม่ลงัเลอยู่นดิหน่อย แล้วจงึค่อยๆ หยบิมนัขึ้นมากางออก ตวัหนงัสอื

ที่เขยีนบนนั้นได้ทิ่มแทงเข้าไปตรงส่วนที่อ่อนที่สุดในใจเธอ

ดูอะไรอยู่ได้ กค็อืเธอยงัไงล่ะ ยายโง่

“ขอโทษด้วย...” ตอนที่พูดสามค�านี้ออกไป ทันใดนั้นหลินเจียโม่ก็

น�้าตาไหลออกมา 

จ้าวเย่อยู่ข้างๆ เธอ ถอนหายใจแล้วพูดว่า “เริ่มชอบซูข่ายตั้งแต่ 

เมื่อไหร่กนั”

“ครั้งนั้นที่ไปกนิข้าวร้านอวี่ฮวาด้วยกนักบัพวกนาย...”

“อ้อ ถ้าวันนั้นเป็นฉันที่ถูกต่อย แล้วเขาพาเธอวิ่งหนี เธอจะชอบ 

ฉนัไหม”

“ฉนัไม่รู้...”

“ไม่รู้เหรอ สุดท้ายแล้วคนที่เธอชอบกย็งัเป็นเขาอยู่ด ีเหอะๆ ท�าไม

นะ”

“แล้วแต่พรหมลขิติ...”

“แล้วแต่พรหมลขิติ...” จ้าวเย่ลุกขึ้นยนื ยดืตวับดิขี้เกยีจแล้วพูดว่า 

“โคตรลกึซึ้งเลย”

จากนั้นพวกเขาก็ท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้น ช่วยกันเก็บ 

โต๊ะเก้าอี้กบัลูกบาสด้วยกนั ลอ็กประตูห้องเรยีนด้วยกนั แล้วกล็งไปเอารถ

ที่ใต้ตกึด้วยกนั ท่ามกลางการด�าเนนิไปนี้ ไม่มใีครพดูอะไรสกัค�า จนกระทั่ง
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ถึงหน้าประตูโรงเรียน และก�าลังจะแยกย้ายทิศทาง จ้าวเย่ถึงได้หันมา 

พูดว่าลาก่อน และหลนิเจยีโม่กโ็บกมอืลาให้เขาเช่นกนั

แต่พอตั้งแต่วนัที่สองเป็นต้นไป พวกเขาห้าคนกไ็ม่กนิข้าวด้วยกนัอกี 

จ้าวเย่บอกว่าเขาไม่รูว่้าควรเผชญิหน้ากบัหลนิเจยีโม่ยงัไงด ีและหลนิเจยีโม่

เองกไ็ม่อยากมองหน้าจ้าวเย่ แล้วพูดค�าว่าขอโทษอกี

ช่วงเวลานั้นจ้าวเย่รู้สึกหมดอาลัยตายอยาก เขาฟังซาวนด์อะเบาต์

เพลง “เธอท�าฉนัเสยีใจได้ลงคอ” ของหวงผิ่นหยวนซ�้าแล้วซ�้าเล่า ตอนกนิ

ข้าวกม็กัจะถามค�าถามประหลาดๆ กบัคนอื่นว่ามผีกัแล้วแต่พรหมลขิติไหม 

ตอนเล่นบาส จติใจกไ็ม่อยู่กบัเนื้อกบัตวั และเพราะพลาดท่าหลายครั้ง จน

เกอืบจะทะเลาะกบัซูข่ายขึ้นมาเลยทเีดยีว 

มีแต่พวกฟังหุยเท่านั้น ที่รู้ว่าท�าไมจ้าวเย่ถึงได้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ 

เฉนิสวนิบอกว่านี่เป็นความเจบ็ปวดของวยัรุน่ ฟังหยุบอกว่าที่จรงิเป็นเพื่อน

กนักด็มีากอยู่แล้ว อสิระจะท�าอะไรกไ็ด้ และอยูใ่นต�าแหน่งที่ไม่มทีางเสยีใจ

ตลอดไป เฉียวหรานพยักหน้า และไม่ได้แสดงค�าพูดวิจารณ์อะไรออกมา 

เรื่องนี้ท�าให้เขารูส้กึหวั่นไหวมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค�าพดูประโยคนั้นของ

ฟังหยุนบัว่าเป็นการตดัหนทางของเขา เขาไม่ต้องการเปิดเผยความรู้สกึใดๆ 

กบัฟังหุยอกีแล้ว และตดัสนิใจยอมที่จะปลอบใจตวัเองด้วยการเป็นเพื่อน

ที่ดแีบบที่ ‘อสิระจะท�าอะไรกไ็ด้’

หลินเจียโม่นึกไม่ถึงว่าจ้าวเย่จะเสียใจจนเป็นแบบนี้ และก็ยิ่งนึก 

ไม่ถงึว่าตวัเองกไ็ม่สามารถถอนตวัได้เช่นกนั กลบักลายเป็นบอบช�้าทั้งสอง

ฝ่ายเสยีด้วยซ�้าไป เดมิทเีธอนกึว่าจะเป็นเหมอืนเมื่อก่อน โดยแกล้งท�าเป็น

โง่ๆ มนึๆ เหมอืนทุกอย่างไม่มอีะไรเกดิขึ้น แต่พอเรื่องมาถงึตรงหน้า เธอ

ถึงได้รู้ว่าตัวเองท�าไม่ได้อย่างสิ้นเชิง กระดาษแผ่นนั้นที่เหมือนกับเรื่อง 

ล้อเล่น ได้ตลีงไปในชพีจรของเธอ แม้จะไม่ได้ถงึกบัโดนตดัชพีจนหมดสิ้น 

แต่กต็ดัทอนพลงัของเธอไปห้าหกส่วน ท�าให้เธอไม่สามารถมองตาจ้าวเย่ได้

อกีต่อไป
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ถ้าเป็นเมื่อก่อน หลังจากเลิกเรียน หลินเจียโม่ก็จะมานั่งดูทีม

บาสเกตบอลเล่นบาสกัน นั่นก็แค่เพื่อมาดูซูข่ายเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่

หลงัจากที่เกดิเรื่องแล้ว เธอกเ็ริ่มสงัเกตจ้าวเย่ขึ้นมาโดยที่ไมรู่ต้วั ความจรงิ

แล้วเวลาจ้าวเย่เล่นบาสกด็ูหล่อไม่เบา รูปร่างของเขายงัสูงกว่าซูข่ายเสยีอกี 

ลลีาในการเล่นกด็ูมพีลงั เมื่อก่อนจ้าวเย่เคยบอกว่าคนอื่นตั้งฉายาให้เขาว่า 

‘ผีเสื้อลาย’ และหลินเจียโม่มักจะรู้สึกว่าเขาขี้โม้อยู่เสมอ แต่พอมองอย่าง

ละเอยีดแล้ว แขนของเขาที่โบกสะบดัขึ้นมานั้นเหมอืนกบัปีกผเีสื้อมากจรงิๆ 

ดูว่องไวพลิ้วไหวอย่างไรอย่างนั้น

เพยีงแต่วนันั้น ผเีสื้อตวันี้ออกจะหุนหนัพลนัแล่นไปหน่อย

ตอนที่จ้าวเย่มองเหน็หลนิเจยีโม่นั่งอยูข้่างสนาม จติใจของเขากว้็าวุน่

ขึ้นมา ไม่ว่าจะรบัส่งบอล ควบคุมบอล กท็�าได้ไม่ดเีลยสกัอย่าง ซูข่ายกลวั

ว่าเขาจะเสียหน้าต่อหน้าหลินเจียโม่ ก็เลยอดทนเอาไว้นานแล้ว ในที่สุดก็

พูดออกมาอย่างทนไม่ไหว

“หยดุ หยดุ หยดุเดี๋ยวนี้ จ้าวเย่นายท�าอะไรน่ะ เมื่อกี้หลวิป๋อเลี้ยงลกู

ไปหานาย แล้วนายไปรบัลูกมาท�าไม เขาก�าลงัจะอ้อมตวันาย นายกค็วรจะ

สกดักองหลงัของฝ่ายตรงข้าม แล้วใครให้นายไปแย่งบอลมาจากมอืเขาล่ะ 

กลยุทธ์ง่ายๆ แบบนี้ นายก็ยังมองไม่ออก ที่ซ้อมมาก็เปลืองแรงเปล่าๆ  

เล่นแบบนี้นายยงัอยากจะชงิถ้วยไนกี้อยูห่รอืเปล่า แค่นี้ยงัปล่อยไก่ขายหน้า 

ไม่พออกีเหรอ”

“ไม่เล่นกไ็ด้” จ้าวเย่บ่นเบาๆ 

“นายพูดอะไรน่ะ นายพูดใหม่อกีทซี”ิ ซูข่ายพอจะได้ยนิอยู่บ้าง เขา

โกรธจนเดนิพุ่งตรงขึ้นไป ลูกทมีคนอื่นๆ ที่อยู่ข้างๆ รบีดงึเขาเอาไว้

“กฉ็นัไม่เล่นแล้วจะท�าไม แค่นี้พอใจหรอืยงัละ่” จ้าวเย่แหงนหน้าขึ้น 

แล้วโยนบอลลงพื้นอย่างแรง จากนั้นกห็นัหน้าเดนิจากไป

“คนแบบนายไม่ต้องกลบัมาอกีเลย!” 

ซูข่ายตะโกนเสยีงดงั และจ้าวเย่กไ็ม่หนัหน้ากลบัมาจรงิๆ
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หลนิเจยีโม่ที่อยู่ข้างหนึ่งร้อนใจจนเกอืบจะร้องไห้ออกมา กว่าจะ
ซ้อมเสรจ็กร็อจนแทบแย่ เธอรบีวิ่งไปข้างๆ ซูข่ายแล้วพูดว่า “พวกนาย... 

ไม่เป็นไรใช่ไหม”

“ไม่เป็นไร ฉนักแ็ค่โกรธที่เขาไม่จรงิจงั ไม่มเีขาลงเล่นด้วย ทมีซ้อม

ดขีึ้นตั้งเยอะ ให้เขามาซ้อมกเ็ปลอืงแรงเปล่า” ซูข่ายยงัไม่หายโมโห จงึพูด

อย่างหงุดหงดิ

“อย่าตดัเขาออกได้ไหม” หลนิเจยีโม่ถามอย่างกงัวล

“เขาให้เธอมาถามเหรอ” ซูข่ายเลกิคิ้วมองเธออย่างแปลกใจ

“ไม่ใช่ๆ” หลนิเจยีโม่รบีส่ายหน้า “ฉนัมาถามเองน่ะ เขาชอบเล่นบาส 

มากจรงิๆ นะ ตอนอยู่ในห้องเรยีนยงัชอบกระโดดขึ้นแตะสงูๆ อยูเ่ป็นประจ�า

เลย อีกทั้งเขาก็ให้ความส�าคัญกับถ้วยไนกี้มากๆ ด้วย เขาบอกว่านี่เป็น

โอกาสที่จะได้เป็นแชมป์ครั้งสุดท้ายของนายตอนมัธยมปลายแล้ว จะต้อง

ให้นายคว้าแชมป์มาให้ได้ ถึงจะเรียกว่าเรียนจบไปอย่างแท้จริง ดังนั้น 

พวกนายอย่าตดัเขาออกเลยนะ ได้ไหม เขากแ็ค่อารมณ์ไม่ดเีท่านั้น...”

“พอแล้วๆ ไม่ตัดออกหรอก” ซูข่ายยิ้มขึ้นในที่สุด “คิดไม่ถึงว่า 

ไอ้หมอนี่จะมมีนษุยสมัพนัธ์ดแีบบนี้ มแีต่กองเชยีร์ทมีบาสเกตบอลผลดักนั

มาหยอดค�าหวานใส่หูฉนั เขาไปท�าอะไรให้พวกเธอกนันะ ถงึได้มาพูดแทน

เขาแบบนี้”

“เปล่าหรอก...ฉนักแ็ค่พดูเรื่องจรงิน่ะ...” หลนิเจยีโม่ถกูเขาพดูจนรูส้กึ

เขนินดิหน่อย ตวัเธอเองกไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่าท�าไมต้องมาออกหน้าเพื่อจ้าวเย่

แบบนี้ด้วย

“ฉันก็แค่ช่วยข่มอารมณ์ร้อนของเขาน่ะ บาสเกตบอลจะว่าไปแล้ว 

เป็นกฬีาที่ต้องเล่นกนัเป็นทมี ถ้าท�าเหมอืนเขาแบบนี้ อารมณ์ดกีเ็ล่น อารมณ์

ไม่ดกีไ็ม่เล่นเอาดื้อๆ นั่นมนัได้ที่ไหนกนัล่ะ ไม่รู้จกัฟังคนอื่นตกัเตอืนบ้าง

เลย ฉนัเหน็มาเยอะแล้ว คนที่รู้จกัฟังคนอื่นตกัเตอืนกเ็หมอืนเฟิงหลวิป๋อ 

ในทมีของพวกเราแบบนั้น เล่นบาสกด็ ีเรยีนกไ็ม่เลว คนที่ไม่รูจ้กัฟังคนอื่น
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ตักเตือนบ้าง ก็เหมือนเฟิงหย่วนที่เคยอยู่มัธยมหกแบบนั้น ที่ถูกตัดออก

จากทีม เที่ยวเป็นอันธพาลก่อกวนเขาไปทั่ว สุดท้ายแม้แต่มหาวิทยาลัยก็

สอบเข้าไม่ได้ ฉนักแ็ค่หวงัดกีบัจ้าวเย่เท่านั้น ไม่อยากเหน็เขาเดนิผดิทางน่ะ 

ถ้าเธอพอมีเวลาก็พยายามเตือนๆ เขาหน่อย ฉันว่าเขาออกจะฟังเธออยู่ที

เดยีวละ”

หลนิเจยีโม่ยิ้มอย่างปวดใจ เอามอืทดัผมขึ้นไปหลงัหูแล้วพดูว่า “ฉนั

จะพยายามเตม็ที่กแ็ล้วกนั นายล่ะ เป็นยงัไงบ้าง ทบทวนเสรจ็หรอืยงั ได้ยนิ

มาว่าอยากสอบเข้ามหาวทิยาลยัเดยีวกบัเจิ้งเสวี่ยเหรอ”

“เหอะๆ กต้็องพยายามให้ได้” ซขู่ายม้วนแขนเสื้อขึ้น แล้วดื่มน�้าเยน็ๆ 

จากก๊อกน�้า

“อุ๊ยตาย ท�าไมนายถงึได้ดื่มจากก๊อกโดยตรงล่ะ สกปรกออก ให้ฉนั

เลี้ยงน�้านายเถอะ” หลนิเจยีโม่พูดพลางรั้งเขาเอาไว้

“ไม่เป็นไร เด็กผู้ชายอย่างพวกเราไม่เรื่องมากนักหรอก” ซูข่ายพูด

พลางเชด็ปาก “เยน็มากแล้วยงัไม่กลบัอกีเหรอ ออกไปพร้อมกนัเถอะ”

“ได้” หลนิเจยีโม่สะพายกระเป๋าแล้วยิ้ม

พวกเขาเดินตามกันออกมาหน้าประตูโรงเรียน เงาของทั้งสองที่
ทอดยาวลงบนพื้นช่างดูเหมาะสมกนัเหลอืเกนิ จติใจของหลนิเจยีโม่เตม็ไป

ด้วยความสุข ส�าหรบัเธอแล้ว นี่เป็นช่วงเวลาที่ล�้าค่ามาก มุมปากของเธอ

โค้งขึ้นอย่างงดงามโดยที่ไม่รู้ตัว แต่ซูข่ายคล้ายกับไม่เบิกบานใจสักเท่าไร 

เขาจูงรถอยู่ พลางในปากกพ็่นหมอกไอสขีาวออกมา

“ความจรงิ...เรื่องในวนันี้จะโทษจ้าวเย่ทั้งหมดกไ็ม่ได้ เพราะหมู่นี้ฉนั

กอ็ารมณ์ไม่ค่อยดเีหมอืนกนั”

“เป็นอะไรเหรอ” 

หลนิเจยีโม่หยุดฝีเท้าลง แล้วเงยหน้าขึ้นมองเขา ดวงตาของซูข่ายที่

แต่ไหนแต่ไรเคยสว่างสดใส ได้เปลี่ยนไปจากแต่ก่อน เธอมองเห็นความ
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เศร้าโศกมวัหมองอย่างแปลกประหลาดในนั้น

“เจิ้งเสวี่ย...” ซูข่ายพูดแบบเรยีบๆ “เธออาจต้องไปต่างประเทศน่ะ”

หลนิเจยีโม่หายใจเข้าลกึๆ แล้วยนือึ้งอยู่ตรงนั้น



วนันั้นซขู่ายไม่ได้พดูอะไรกบัหลนิเจยีโม่อกี ด้วยเพราะเดนิไปอกี
ไม่กี่ก้าว พวกเขาก็ต้องแยกกันไปคนละทางแล้ว หลินเจียโม่เองก็ไม่กล้า

ถามอะไรมาก เธออยากใช้เวลาอยู่กบัซูข่ายให้มากหน่อย แต่กไ็ม่อยากฟัง

เรื่องของเจิ้งเสวี่ยอกี มนัเป็นความรู้สกึที่ขดัแย้งกนัมาก 

ก่อนไป ซูข่ายหยบิซาวนด์อะเบาต์ออกมาฟัง 

หลนิเจยีโม่เดนิเข้าไปใกล้แล้วถามว่า “ฟังเพลงของใครน่ะ”

“เพลง “เธอท�าฉันเสียใจได้ลงคอ” ของหวงผิ่นหยวนน่ะ เก่าแล้ว  

แต่เพราะมากเชยีวละ” 

ซูข่ายยัดหูฟังข้างหนึ่งให้เธอ หลินเจียโม่ยืนเขย่งปลายเท้าขึ้นมา  

ซูข่ายอยู่ใกล้เธอมาก จนเธอมองเหน็คางของเขาได้อย่างชดัเจน ด้วยเหตุนี้

จงึท�าให้เธอรู้สกึตื่นเต้นอยู่บ้าง 

ทั้งสองคนยืนอยู่บนถนนที่มีแสงไฟส่องสว่าง โดยมีสายหูฟังเส้น

เลก็ๆ เส้นหนึ่งเชื่อมต่อคนทั้งสองเอาไว้ด้วยกนั

8
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ฉนัคดิถงึเธอ วนัแล้ววนัเล่า

และฉนัยงัคงโดดเดี่ยวเดยีวดายไม่เปลี่ยนแปลง

ความฝันอนังดงาม เมื่อใดหนอ จงึจะกลายเป็นจรงิ

เธออนัเป็นที่รกั อยากจะได้พบหน้าเธออกีสกัครั้ง

สายลมในฤดูใบไม้ร่วง พดัผ่านไปครั้งแล้วครั้งเล่า

ทำาให้หวนนกึถงึช่วงเวลานี้ เมื่อปีที่แล้วขึ้นมา

หวัใจของเธอ ความจรงิแล้ว กำาลงัคดิอะไรอยู่

สิ่งสุดท้ายที่ทิ้งไว้ เหตุใดฉนัต้องแบกรบัมนัเอาไว้

คนที่รกัเธอที่สุดกค็อืฉนั

แต่เธอกลบัทำาฉนัเสยีใจได้ลงคอ

ยามเมื่อฉนัต้องการเธอมากที่สุด

แต่เธอกลบัไม่พูดจาสกัคำา แล้วเธอกไ็ป

คนที่รกัเธอที่สุดกค็อืฉนั

แต่เธอกลบัทำาฉนัเสยีใจได้ลงคอ

ทุ่มเทให้เธอไปตั้งมากมาย

แต่เธอกลบัไม่เคยซาบซึ้งกบัมนัเลย

หลนิเจยีโม่รูส้กึว่าเพลงนี้ช่างตรงกบัใจเธอเป็นพเิศษ ฟงัจบแลว้กย็งั

คงรู้สกึกบัมนั แต่กต็้องถอดหูฟังออกอย่างอาลยัอาวรณ์

“เพราะจรงิๆ เลย”

“เพราะมากใช่ไหมล่ะ ฉนัให้เธอยมื”

“จรงิเหรอ”

“จะหลอกเธอท�าไมล่ะ” ซูข่ายเปิดซาวนด์อะเบาต์ แล้วดึงตลับเทป
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ออกมา “แต่เธอไม่คืนไม่ได้นะ เหมือนกับหนังสือเล่มนั้นครั้งที่แล้ว จน 

ป่านนี้กย็งัไม่คนืให้ฉนัเลย”

“ใครไม่คนืกนัล่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาคนืให้ ฉนัเพิ่งอ่านจบน่ะ” หลนิ

เจยีโม่รบัตลบัเทปมาอย่างร่าเรงิ เทปนี่กใ็ช้อ้างได้ผลเหมอืนกบันยิายเล่มนั้น

เหมอืนกนั นยิายโศกนาฏกรรมเล่มนั้นเธออ่านจบตั้งนานแล้ว และในที่สุด

กไ็ด้คนืเสยีที

“ได้ งั้นฉนัไปละ เธอกก็ลบัดีๆ  ล่ะ” ซูข่ายพูดพลางขี่ขึ้นรถ

หลนิเจยีโม่ยกตลบัเทปชขูึ้นโบกมอืให้เขา จนกระทั่งเขาขี่ไปไกลแลว้

เธอถงึได้ไป

วนัถดัมา ฟังหุยพบว่าหลนิเจยีโม่เองกก็�าลงัฟังเพลง “เธอท�าฉนั
เสยีใจได้ลงคอ” อยูเ่หมอืนกนั จงึรูส้กึตกใจมาก เธอนั่งลงข้างๆ หลนิเจยีโม่ 

จบัตลบัเทปเล่น พลางถามอย่างระมดัระวงัว่า

“ท�าไมเธอกฟ็ังเพลงนี้เหมอืนกนัล่ะ”

“ซูข่ายให้ฉนัยมืน่ะ ท�าไมเหรอ มนัเพราะมากเลยละ”

“อ๋อ ไม่มีอะไรหรอก” ฟังหุยถอนหายใจอย่างโล่งอก “ก็แค่หมู่นี้ 

เหน็จ้าวเย่กก็�าลงัฟังเพลงนี้อยู่น่ะ”

“จริง...เหรอ” หลินเจียโม่หยุดฟังทันที ดึงหูฟังออกแล้วพูดว่า  

“พวกเราสองคนท�าให้พวกเธอวุ่นวายมากเลยใช่ไหม”

“กพ็อไหว...” ฟังหยุพยกัหน้า “ฉนัรูส้กึว่าไม่เหน็จ�าเป็นต้องท�าเหมอืน

กบัคนแปลกหน้าอย่างนั้นเลย”

“เหอะๆ เธอต้องให้เวลาพวกเราได้ผ่อนคลายลงหน่อย” หลนิเจยีโม่

ยิ้มแบบเรยีบๆ แล้วพูดว่า “ใช่แล้ว เจิ้งเสวี่ยอาจต้องไปต่างประเทศน่ะ”

“อะไรนะ แล้วซูข่าย...” ฟังหุยพูดอย่างตกใจ

“เขากลุ้มใจมาก เธอว่าแปลกไหมล่ะ ฉันว่าเรื่องนี้ฉันควรจะดีใจ

มากกว่าแต่ว่าฉนัดใีจไม่ออกแม้แต่นดิเดยีว จรงิๆ นะ เธอไม่เหน็ท่าทางของ
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เขาเมื่อวาน ขอบตาแดงเชยีวละ...หยุเอ๋อร์ เธอว่าแบบนี้ฉนัถอืเป็นมอืที่สาม

หรอืเปล่า”

“คดิเลอะเทอะอะไรกนั” ฟังหุยจิ้มไปที่ไปที่หน้าผากของเธอ “ตั้งใจ

อ่านหนงัสอืเถอะ ถงึตอนนั้นคนอื่นเขาตดิปีกบนิกนัไปหมดแล้ว เธอยงัต้อง

มากังวลเรื่องสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกนะ แล้วยังจะมาคิดฟุ้งซ่านอะไรกับ

เรื่องพวกนี้อยูอ่กี สกัพกักต้็องสอบเขยีนศพัท์บทนี้แล้ว เธอท่องมาหมดแล้ว

หรอืยงั”

“หา! ท�าไมเธอไม่บอกเรว็กว่านี้หน่อยล่ะ แย่แล้วๆ ฉนัยงัไม่ได้อ่าน

สกัตวัเลย เธอมสีกอตช์เทปใสหรอืเปล่า ฉนัจะเอามาแปะไว้หน่อย” หลนิ

เจยีโม่รบีพลกิหนงัสอืภาษาองักฤษเปิดออก หยบิดนิสอกดขึ้นมา แล้วเริ่ม

คดัค�าศพัท์ลงบนกระดาษอย่างขะมกัเขม้น

ฟังหุยเหลือบมองจ้าวเย่ที่นั่งอยู่ไกลๆ เขาฟุบอยู่กับโต๊ะ เห็นหูฟัง 

ซาวนด์อะเบาต์โผล่ออกมาจากปกเสื้อนักเรียน ฟังหุยถอนหายใจ เธอก็ 

ไม่แน่ใจเหมอืนกนัว่าทั้งสองคนที่ก�าลงัเสยีใจนี่ ใครเป็นคนทิ้งใครกนัแน่

ฟังหุยบอกว่าหลังจากนั้นนานมาก ประมาณปี 2003 เธอกับ 
หลินเจียโม่ไปดูหนังเรื่องหลันอวี่ของผู้ก�ากับกวนจิ่นเผิงด้วยกัน หนังเรื่อง

นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัรกัร่วมเพศ เพลงประกอบหนงักค็อื “เธอท�าฉนัเสยีใจ

ได้ลงคอ” ฉากสุดท้ายของหนงักค็อืท่อนหนึ่งของเพลงนี้ 

ปักกิ่งของปลายยุค 90 สิ่งปลูกสร้างค่อยๆ ถูกรื้อทิ้ง สถานที่แห่ง

ความทรงจ�ากเ็ปลี่ยนเป็นมุมอบัสเีทาด้านล่างของอาคารสูงใหญ่ ดูถงึตรงนี้ 

เธอกบัหลนิเจยีโม่กร้็องไห้ออกมาพร้อมกนัโดยที่ไม่ได้นดัหมาย ด้วยเพราะ

กาลเวลาที่งดงามที่สดุในใจของพวกเธอกเ็หมอืนในภาพยนตร์ที่ถ่ายท�าออก

มาอย่างไรอย่างนั้น และรวมถงึเมอืงโบราณของที่นี่กถ็ูกรื้อทิ้งด้วยเช่นกนั

ผมคิดว่านั่นน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฟังหุยกับหลินเจียโม่อยู่ด้วยกัน 

ถ้าผมจ�าไม่ผดิละก ็เธอน่าจะมาที่ออสเตรเลยีแล้วในปี 2003 และหลงัจาก
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มาถงึที่นี่ หลนิเจยีโม่กไ็ม่ได้ปรากฏขึ้นในชวีติของเธออกีเลย

ส่วนจ้าวเย่เองก็ไม่สมหวัง วันที่ 1 เดือนตุลาคมนั้น พวกเขา 
ไม่ได้เต้นร�าร่วมกนัเป็นครั้งสุดท้าย ความจรงิโรงเรยีนได้น�าชดุที่ใช้เต้นร�านี้

มาใช้ประโยชน์อย่างเตม็ที่ วนัที่ 20 เดอืนธนัวาคม มาเก๊าได้ถูกโอนถ่ายคนื

อ�านาจอธปิไตยให้แก่ประเทศจนี วนัที่ 31 เดอืนธนัวาคมกต็้อนรบัปี 2000 

โรงเรียนฟู่จงก็ต้องไปแสดงเช่นเคย เพียงแต่สองครั้งหลังนี้ไม่ได้สบายๆ 

เหมอืนครั้งแรก เพราะต้องสวมเสื้อผ้าอกีหลายชิ้น 

ต่อมาฟังหยุเขยีนบนกระดานข่าวว่า แม้ว่าลมหนาวจะหนาวเยน็จนถงึ

กระดูก แต่เพื่อนๆ ทุกคนกลับมีความรักความอบอุ่นเหมือนดั่งเปลวไฟ

อย่างไรอย่างนั้น ชั่วเวลาพรบิตาเดยีวที่นบัถอยหลงัสบิวนิาทนีั้น ลูกหลาน

เหยียนหวงทั้งหมดก็บังเกิดความรู้สึกรักถิ่นเกิดที่เด่นชัดขึ้นมา ประโยคนี้

ของเธอถูกเฉินสวินหัวเราะเยาะอยู่นานมาก เขาบอกว่าก็เห็นชัดๆ อยู่ว่า 

ฟังหุยหนาวจนตัวลีบไปหมดแล้ว และความรู้สึกรักถิ่นเกิดนั่นก็ไม่ใช่ของ

ลกูหลานเหยยีนหวงอะไรนั่นสกัหน่อย แต่เป็นความรกัของเฉนิสวนิต่างหาก 

ด้วยเพราะเป็นเขาที่ใช้ความร้อนทั้งสองมอืของตวัเอง สร้างความอบอุ่นให้

แก่หวัใจที่หนาวเหนบ็ของเธอนั่นเอง

ฟังหุยไม่สนใจเขา เพยีงแต่หยกิเขาแรงๆ ทหีนึ่งเท่านั้น ทั้งสองคน

ไม่ได้อยู่ในวัยละอ่อนที่ยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เหมือนในตอนแรกเริ่มอีก

แล้ว แต่พวกเขาได้เริ่มเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอย่างช้าๆ นั่นเอง

งานเลี้ยงฉลองวนัปีใหม่ได้ถกูจดัขึ้นในคนืวนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 1999 

เป็นเพราะเรื่องของจ้าวเย่กับหลินเจียโม่ กลุ่มเล็กๆ ห้าคนของพวกฟังหุย

จึงถูกแบ่งออกกลายเป็นสองกลุ่มเพื่อไปเตรียมซื้อของ โดยเฉียวหรานกับ

จ้าวเย่เป็นกลุ่มหนึ่ง รับผิดชอบไปซื้อของประดับตกแต่ง และเฉินสวิน  

ฟังหุยกบัหลนิเจยีโม่อกีกลุ่มหนึ่ง รบัผดิชอบไปซื้อขนมขบเคี้ยวและผลไม้

หลินเจียโม่เสนอให้วนไปที่ท�าการไปรษณีย์ก่อน เพราะเธอต้องการ
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ส่งบัตรอวยพรไปให้ซูข่าย และเนื่องจากที่ท�าการไปรษณีย์ต้อนรับเข้าสู่

สหสัวรรษใหม่ จงึได้จดักจิกรรมพเิศษขึ้น โดยการประทบัตรามงักรเพิ่มลง

บนซองจดหมาย อีกทั้งการประทับตราไปรษณียากรบนแสตมป์ ยังแยก 

เป็น 24 นาฬิกาของวนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 1999 และ 0 นาฬิกาของวนัที่  

1 มกราคม ปี 2000 อกีด้วย นบัเป็นการก้าวข้ามเข้าสู่ปี 2000 อย่างแท้จรงิ

อย่างมคีวามหมายมาก ฟังหุยรู้สกึน่าสนุก ทั้งกอ็ยู่ด้วยกนักบัเฉนิสวนิด้วย 

ดงันั้นต่างคนกเ็ลยต่างเขยีนข้อความสั้นๆ ฉบบัหนึ่งแล้วส่งให้แก่กนัและกนั

ที่เฉนิสวนิเขยีนกค็อื ขอบคุณความรกัของเธอ 1999

ที่ฟังหุยเขยีนกค็อื 

ขอบคณุที่เธออยูก่บัฉนั ในวนัสดุท้ายของการข้ามผ่านปลายสหสัวรรษ 

และวนัแรกของสหสัวรรษใหม่

หลนิเจยีโม่แอบมอง รู้สกึข�าพวกเขา พูดว่า “ควรจะเขยีนเป็น...ก้าว

ผ่านทุกๆ วนัของสหสัวรรษใหม่...ดกีว่านะ”

ฟังหุยหน้าแดง เถยีงว่า “จะอยู่ถงึพนัปีจรงิๆ ได้ยงัไง นั่นมนัเป็น

ปีศาจแล้วละ”

เฉนิสวนิยิ้มๆ แล้วพูดว่า “จะพูดแบบนี้ไม่ได้ มอียู่เพลงหนึ่ง ไม่ใช่

ร้องว่า ‘รกัเธอหมื่นปี’ หรอื กเ็ป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะอยู่ถงึหมื่นปีอย่างนั้น

ใช่ไหมล่ะ มันก็เป็นแค่ความปรารถนาที่ดีงามเท่านั้น พวกเราก็แค่แสดง

ความปรารถนาที่ดีงามหน่อยก็เท่านั้นเอง แล้วจะกลัวอะไรล่ะ อย่างนั้นก็

เปลี่ยนเป็นเขยีนว่าทุกๆ วนัเถอะ”

“พูดได้น่าฟัง แล้วนายเขียน 1999 ที่ด้านหลังท�าไมล่ะ แสดงว่า 

ปี 2000 ก็กลับค�าแล้วหรือ ถึงความปรารถนาจะดีงามอีกแค่ไหน แต่ถ้า

เปลี่ยนความเป็นจรงิไปไม่ได้กไ็ม่มคีวามหมายเหมอืนกนันั่นแหละ” ฟังหุย

พูดพลางเริ่มพบักระดาษจดหมาย

“ฉนักแ็ค่ยมืผลงานของเซี่ยถงิฟง ไอดอลของหลนิเจยีโม่มาใช้หน่อย

ก็แค่นั้น” เฉินสวินพูดพร้อมกับเดินเข้ามาใกล้ “เธอจะคิดมากไปท�าไมกัน



จิ่ ว เ ย่ ห ุย  l  335

ล่ะ ไม่อย่างนั้นเราสองคนยืมกระดาษจดหมายเจียโม่อีกสองแผ่นมาเขียน

ใหม่กไ็ด้” 

“พอได้แล้ว ไม่ต้องหาค�าแก้ตัวหรอก ฉันเปลี่ยนมาชอบวง HOT  

ตั้งนานแล้วละ นี่เป็นกระดาษจดหมายของเกาหล ีแพงอยู่นะ ทั้งหมดมแีค่

ห้าแผ่น ให้พวกเธอไปเขยีนจดหมายรกักแ็ล้วกนั...เออ...แล้วฉนัจะใช้อะไร

ล่ะ ไม่ได้ๆ” แล้วหลนิเจยีโม่กเ็กบ็กระดาษจดหมายกลบัเข้าไปในกระเป๋า

“ฮ่าๆ เธอนี่ขี้งกจรงิๆ” 

เฉนิสวนิปิดผนกึซองจดหมาย แล้วรบัจดหมายของฟงัหยุมา หยอด

เข้าไปในตู้จดหมายพร้อมกนั

“นายนี่เอาไปฟรีๆ แล้วยังไม่รู ้จักอาย มาบอกว่าฉันงกอีกหรือ  

ร้ายกาจจรงิๆ เลย รบีไปเถอะ ฉนักบัฟังหุยยงัต้องไปซ้อมการแสดงอกีนะ” 

หลนิเจยีโม่พูดพร้อมกบัถลงึตาใส่เขา

ทั้งสามคนซื้อของกินเสร็จแล้วก็กลับโรงเรียนพร้อมกัน ฟังหุยกับ

หลนิเจยีโม่ซ้อมร้องเพลง “นดักนั ปี 1999” ของฟ่านเสี่ยวเซวยีนไปตลอด

ทาง และร้องอย่างเบกิบานใจมคีวามสุขมากว่า “นดักบัเธอวนัสุดท้ายของปี 

1999 นั่น แม้ว่าโลกทั้งโลกจะย้อนกลบัไปไม่ได้ ย้อนกลบัไปในอดตีไม่ได้”

ตอนนั้นฟังหยุไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรยีกว่าย้อนกลบัไปในอดตีไม่ได้ แต่

หลนิเจยีโม่กลบัเข้าใจอย่างลกึซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนั้น ที่เดนิผ่าน

กบัจ้าวเย่ตอนที่ก�าลงัเข้าไปในห้องเรยีน เมื่อจ้าวเย่เดนิผ่านข้างกายเธอนั้น 

เขาไม่ได้หยุดลงแม้แต่น้อย แถมยังพยายามดึงดอกไม้อย่างขยันขันแข็ง 

อกีด้วย

เฉยีวหรานเดนิเข้าไปรบัของจากในมอืฟังหุยกบัหลนิเจยีโม่ ยิ้มแล้ว

พูดว่า “เหน็พวกเราออกแบบแสงไฟแล้วเป็นยงัไงบ้าง”

“สวยมากจรงิๆ ใครเป็นคนออกความคดิล่ะ เอากระดาษย่นมาแขวน

เป็นโคมไฟ” ฟังหุยพูดพลางเงยหน้าขึ้นมอง

“จ้าวเย่” เฉยีวหรานเหลอืบมองหลนิเจยีโม่ทหีนึ่ง “ไม่เลวใช่ไหมล่ะ”
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“อมื สวยมาก” หลนิเจยีโม่พดูด้วยแววตาเป็นประกาย “ฉนัช่วยนาย

สูบลมลูกโป่งกแ็ล้วกนั”

“เหลือไว้หน่อย อย่าเป่าหมดล่ะ” เฉินสวินพูดเบาๆ “ถึงฤดูร้อน 

เอามากรอกน�้าได้ เล่นบอลน�้ากัน ตอนฉันเด็กๆ ชอบเล่นน่ะ เย็นสบาย 

มากเลย”

“นี่มนัเพิ่งจะฤดูหนาว นายกค็ดิไปถงึฤดูร้อนโน่นแล้ว” ฟังหุยหยบิ 

สเปรย์มากระป๋องหนึ่ง แล้วฉดีสายรุ้งลงไปบนหวัเขา

“กล้าพ่นฉนัเหรอ เดี๋ยวเถอะ!” เฉนิสวนิกระโดด แย่งสเปรย์ในมอื

ของฟังหุยมา แล้วกฉ็ดีไปที่หวัเธอเช่นกนั 

เฉยีวหรานหวัเราะ ช่วยบงัฟังหยุไปอยูด้่านหลงัแล้วพดูว่า “พอแล้วๆ 

เปลอืงหมดกนัพอด”ี

เฉนิสวนิท�าเป็นไม่สนใจ วนอ้อมตวัเขาไปดงึฟังหุยมาอยู่ข้างๆ แล้ว

พูดว่า “ยอมหรอืยงั”

เฉยีวหรานยิ้มแห้งๆ แต่ฟังหยุไม่ทนัได้สงัเกตเหน็ เธอดงึสายรุง้ออก

จากผมไปพลางพูดว่า “ยอมแพ้แล้ว พอใจหรอืยงั นายเป็นคนบ้า”

“ฉนัไม่ได้เป็นคนบ้า แค่รู้สกึว่าวนันี้บรรยากาศดมีาก ฉนัว่านะ ตอน

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ก็จัดตอนกลางคืนไปทุกปีเลยดีกว่า สนุกกว่ากลางวัน 

ตั้งเยอะ เธอดูข้างนอกสิ สวยมากเชียวละ” เฉินสวินพูดพลางชี้ไปนอก 

หน้าต่าง

“จรงิเหรอ” 

ฟังหุยวิ่งไปที่ข้างหน้าต่าง ถามพลางมองโรงเรียนที่ปกคลุมไปด้วย

ความมดืยามค�่าคนื

เฉนิสวนิเดนิตามไป ทั้งสองคนหมอบอยูต่รงรมิหน้าต่างเหมอืนเดก็ๆ 

อย่างไรอย่างนั้น ไอน�้าที่ข้างแก้มจับตัวกันห่อหุ้มขึ้นมาจนกลายเป็นรัศมี

วงกลม พวกเขากพ็ดูคยุหวัเราะกนัอยูใ่นวงกลมนี้ และมองไปที่แสงไฟด้าน

นอกที่สว่างพร่างพราว
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แต่หนุม่สาวที่อยูน่อกรศัมวีงกลมกลบัมองอยูท่ี่ด้านหลงัของพวกเขา

อย่างเงยีบๆ อยูท่ี่ปลายสดุของหนึ่งพนัปี และรูส้กึเงยีบเหงาอ้างว้างอยูเ่สมอ

เช่นนี้เอง



งานเลี้ยงด�าเนนิไปจนถงึครึ่งทาง เฉนิสวนิกวกัมอืเรยีกฟังหุยให้
เดนิออกไปนอกห้อง ตอนที่พวกเขาเดนิออกไป เฉยีวหรานก�าลงัร้องเพลง 

“หยุดนิ่ง” ของวงดอกไม้อยู่พอด ีเขาร้องว่า “หวงัมากว่าจะมคีนมาอยู่เคยีง

ข้างฉนั ใช้ชวีติร่วมกนัไปจนถงึวนัสดุท้ายของโลกใบนี้” พร้อมทั้งมองฟังหุย 

กับเฉินสวินเดินออกไปข้างนอก ฟังหุยหันหน้ามายิ้มให้เขา เขาก็ยิ้มให้ 

เช่นกนั ทั้งยงัท�าท่าชูสองนิ้วแบบเชยๆ อกีด้วย

เฉนิสวนิพาฟังหยุไปถงึระหว่างทางเดนิของบนัไดทางขึ้นและลง และ

เลี้ยวเข้าไปหยุดอยู่ที่มุมหนึ่งตรงบันไดที่มีคนบางตา ฟังหุยถามเขาว่า “มี

อะไรเหรอ”

“เราออกไปเดนิเล่นกนัสกัรอบเถอะ” เฉนิสวนิบอก

“หา ไปที่ไหนล่ะ”

“กอ็อกไปเดนิรอบๆ แถวนี้แหละ ต้อนรบัปี 2000 หน่อย ข้างนอก

ตกแต่งได้สวยมากเชยีวนะ”

“แล้วจะทนัไหม ยงัต้องกลบัมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอกี อกีประเดี๋ยวกต็้อง

9
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ไปรวมตวักนัที่เนนิแท่นศตวรรษแล้ว อย่าสายนกัล่ะ” ฟังหุยพูดพลางมอง

นาฬิกา 

“มาทนัอยู่แล้ว แล้วกไ็ม่ได้ไปไกลนกัหรอก ไปเถอะๆ”

เฉนิสวนิรดูซปิเสื้อหนาว เดนิลงบนัไดไปก่อน แล้วฟังหุยกว็ิ่งตามเขา

ลงไป

พอเดนิออกจากประตูโรงเรยีน ทั้งสองคนกต็ื่นเต้นดใีจขึ้นมา พวก

เขาไม่เคยเดินถนนด้วยกันอย่างสบายใจตอนค�่ามืดดึกดื่นแบบนี้มาก่อน 

ปรกติก็มักจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆ เสียเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นวัน

สุดท้ายของปี 1999 ทั้งสองคนกข็อให้ได้มชี่วงเวลาที่อยู่ด้วยกนัอย่างหวาน

ชื่นเป็นพเิศษบ้าง

ผู้คนที่เดนิอยู่บนถนนไม่มากเท่าไร ในตู้โชว์ของร้านค้ารมิถนน ต่าง

ก็ประดับประดาด้วยหลอดไฟหลากสีสันเต็มไปหมด มีบางร้านค้ายังไม่ได้

เปลี่ยนของประดับตกแต่งของวันคริสต์มาสทิ้งเลยด้วยซ�้า ซานตาคลอสที่

หนวดเคราสขีาวในตู้กระจก ดูราวกบัเตม็ไปด้วยความยนิดปีรดีา เฉนิสวนิ

ซื้อถั่วเคลอืบน�้าตาลมาสองไม้ เขาน�ามาแบ่งกบัฟังหุยคนละไม้ ทั้งสองกนิ

ไปพลาง เดินปะปนไปกับพวกผู้ใหญ่บนท้องถนน แล้วคุยเล่นหัวเราะกัน

อย่างมคีวามสุข

“เธอว่าผูค้นที่เดนิอยูบ่นถนนนี่ก�าลงัจะไปที่ไหน” เฉนิสวนิถามพร้อม

กบัถอืไม้เสยีบชี้ไป

“น่าจะกลบับ้านหรอืเปล่า” ฟังหุยมองๆ แล้วตอบ

“คงไม่ได้กลบับ้านกนัหมดหรอก เธอดูผู้ชายกบัผู้หญงินั่นส ิจะต้อง

มนีดักนัอย่างแน่นอน”

“พวกเขาจะนดักนัไปที่ไหนได้ล่ะ ตอนนี้สวนสาธารณะกปิ็ดหมดแล้ว 

ไปดูหนงัเหรอ”

“ใครจะมาดหูนงักนัในเวลานี้ล่ะ ฉนัว่าต้องไปกนิข้าวกนัแน่ๆ จากนั้น

กไ็ปนบัถอยหลงัข้ามปีด้วยกนั”
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“เที่ยงคนืร้านอาหารปิดกนัหมดแล้ว” ฟังหุยส่ายหน้าพูด

“ก.็..น่าจะมเีปิดบ้างละ”

“ฉนัว่าไม่แน่อาจจะไปท�างานกไ็ด้”

“เป็นไปไม่ได้หรอก บรษิทัไหนยงัท�างานกนัตอนนี้ล่ะ” 

“ใครว่าเป็นไปไม่ได้ ป้าของฉันยังท�าเลย แถมวันนี้ต้องค้างคืนที่ 

ที่ท�างานด้วย ว่ากนัว่าคอมพวิเตอร์อาจจะมปีัญหาได้”

“อ๋อใช่ ไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกแบบ ไม่รู้จกัมองการณ์ไกลเลยจรงิๆ” 

เฉนิสวนิพูดยิ้มๆ “สู้พวกเราไม่ได้ ได้ไปเนนิแท่นศตวรรษต้อนรบัศตวรรษ

ใหม่ด้วยกนั เยี่ยมที่สุด”

“อมื คนืนี้เราสองคนจะได้นบัถอยหลงัด้วยกนัดว้ย” ฟงัหยุพดูพลาง

โยนไม้เสยีบทิ้งลงถงัขยะ แล้วปัดมอืให้สะอาด

เฉินสวินแกล้งท�าเป็นไม่สนใจ ดึงมือของเธอมาจับ สิบนิ้วสอด

ประสานกนัใสเ่ข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเขาแล้วพดูว่า “ถงึเวลา เราอย่าไปยนื

เรยีงแถวกบัพวกเขาเลย อยู่กนัแค่สองคนดกีว่า”

ฟังหุยหน้าแดง กุมมอืของเขาเอาไว้แล้วตอบว่า “กไ็ด้”

ท่ามกลางยามค�่าคนืที่มดืสลวั มอืสองข้างที่จงูกนัความจรงิไม่เป็น
ที่สงัเกตนกั แต่พวกเขากย็งัคงรูส้กึตื่นเต้นอยูด่ ีคล้ายกบัท�าเรื่องที่คนในวยั

นี้ไม่ควรจะท�าอย่างนั้น และคอยแต่จะเดินอ้อมตรอกที่ไม่มีใครอยู่เสมอ 

พวกเขาถงึจะรู้สกึค่อยๆ ผ่อนคลายขึ้นมาหน่อย 

“เธอหนาวไหม” เฉนิสวนิก้มหน้าถาม

“ไม่หนาวหรอก” ฟังหุยตอบ อุณหภูมิข้างนอกต�่ามาก แต่ได้อยู ่

ด้วยกันกับเฉินสวิน ก็เหมือนไม่รู้สึกหนาวเลยจริงๆ “คงจะไม่บังเอิญเจอ

กบัเพื่อนที่โรงเรยีนเราหรอกนะ”

“ไม่หรอกน่า ถ้าเจอแล้วจะท�าไม แค่ไม่ใช่ครูกพ็อ” เฉนิสวนิกุมมอื

เธอไว้แน่นแล้วพูดว่า “ความจรงิต่อให้เป็นครู ฉนักไ็ม่กลวัหรอก ถงึตอนที่
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เราสองคนแต่งงานกัน ฉันจะเชิญครูโหวมาเป็นแขกผู้มีเกียรติเพื่อกล่าว 

ค�าอวยพรอย่างแน่นอน” 

“ขี้โม้ ถ้าเจอครโูหวเข้าจรงิๆ นายกต้็องปล่อยมอือยูแ่ลว้ ไมอ่ย่างนั้น

พวกเราตายแน่ ต้องถูกเชญิผูป้กครองมาแจ้งเรื่องเพื่อต�าหนเิราสองคน แล้ว

อกีอย่าง...นายจะแต่งงานกบัใครกย็งัไม่แน่สกัหน่อย แล้วนายรู้ได้ยงัไงล่ะ

ว่าจะเป็นฉัน” ถึงปากฟังหุยจะพูดอย่างเย็นชา แต่ในใจกลับหวั่นไหวด้วย

ค�าพูดของเฉนิสวนิ

“เธอหมายความว่ายงัไง ไม่อยากแต่งงานกบัฉนัเหรอ” เฉนิสวนิพูด

พร้อมกบัหยดุเดนิ “ฉนัคดิแบบนี้จรงิๆ นะ เราสองคนสอบเข้ามหาวทิยาลยั

เดยีวกนั เรยีนจบพร้อมกนั หางานพร้อมกนั แล้วค่อยแต่งงานมลีกูด้วยกนั”

“ใคร...ใครมลูีกกบัเธอกนั” ฟังหยุพดูพลางหนัหน้าหน ีแต่ในใจกลบั

เต้นตึ้กตั้กๆ ขึ้นมา

“เธอแต่งงานกบัฉนั ไม่มลีูกกบัฉนั แล้วจะไปมลีูกกบัใครล่ะ” 

เฉนิสวนิพูดพลางท�าตาโต

“นายพดูเหลวไหล” ฟังหยุชกัมอืออก พดูพลางเบอืนหน้าเดนิตรงไป

ข้างหน้า “ไม่พูดกบันายแล้ว นายชอบพูดสุ่มสี่สุ่มห้า”

“ฉนัพูดจรงิๆ นะ” เฉนิสวนิพูดพร้อมกบัดงึมอืเธอเอาไว้ “ถงึยงัไง

ฉนักค็ดิแบบนี้แล้ว แม้แต่เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว ฉนักค็ดิเอาไว้เรยีบร้อยแล้ว 

กค็อืเฉยีวหรานกบัเจยีโม่ ส่วนจ้าวเย่น่าจะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไร”

“ถงึตอนนั้นใครจะยงัสนใจนายอกี ไม่แน่ว่าจ้าวเย่เขากไ็ม่ได้อยากจะ

เป็นสกัหน่อย” ฟังหุยพูดยิ้มๆ

“เชอะ! เขากล้าไม่สนเหรอ แล้วเธอคดิว่าเป็นยงัไง ดหีรอืเปล่า พูด

จากใจจรงินะ” เฉนิสวนิพูดพร้อมกบัจบัไหล่ของเธอ

“กน็่าจะได้นะ” ฟังหุยก้มหน้าพูดเบาๆ

“น่าจะได้กค็อืดหีรอืว่าไม่ดลี่ะ” เฉนิสวนิจงใจเดนิเข้าไปถามใกล้ๆ 

“ดี...” ครั้งนี้เสียงของฟังหุยยิ่งเบามากขึ้น เธอหน้าแดง และมอง 
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เฉนิสวนิแบบเคอืงๆ ทั้งยงัก้มหน้าลงไปอกี

สายตาที่อ่อนโยนของเธอกวาดเข้าไปในจติใจของเฉนิสวนิ ท�าให้หวัใจ

ของเขาหวั่นไหวอย่างแรง ภายใต้เส้นแสงที่มวัสลวัในตรอก ฟังหุยดเูหมอืน

ได้เหน็แววตาและค�าพูดที่ออดอ้อนฉอเลาะเป็นพเิศษ อย่างที่ในยามปรกติ

ไม่เคยได้เหน็มาก่อน เฉนิสวนิได้เหน็เธอในระยะใกล้แค่นี้ จงึก้มลงไปจูบ

เธออย่างอดใจไม่ไหว ท่ามกลางความสบัสนอลหม่านนี้ ต่างคนจงึไม่มใีคร

ปิดตาลงเลยนั่นเอง ทั้งสองต่างได้ลิ้มรสผลไม้รสหวานบนรมิฝีปากของกนั

และกนั จากนั้นกร็บีแยกออกจากกนัทนัที

“นาย...นายท�าอะไรน่ะ” ฟังหุยถามอย่างตกตะลงึ เธอคดิไม่ถงึเลย

ว่าเฉนิสวนิจะจูบเธอแบบนี้ ในหวัของเธอว่างเปล่าไปหมด 

“กจ็ูบเธอน่ะส”ิ เฉนิสวนิตอบอย่างหน้าแดง

“จูบแรกของฉนั” ฟังหุยใช้มอืปิดรมิฝีปากตวัเองในขณะที่พูด

“ฉนักเ็หมอืนกนั...”

ทั้งสองคนต่างมองกันและกันอย่างเงียบๆ สักพัก พวกเขาตื่นเต้น

มากเสยีจนความตื่นเต้นเอาชนะความหวานชื่นไปเลย

“ท�าไมฉนัถงึไม่อยากร้องไห้ล่ะ...” ฟังหุยพงิข้างก�าแพงแล้วพูด

“ร้องไห้อะไรล่ะ” เฉินสวินพูดพลางเลียริมฝีปาก บนนั้นยังทิ้งรส

สัมผัสอ่อนนุ่มที่แปลกใหม่ ท�าให้เขารู้สึกอาลัยอาวรณ์จนไม่อยากถอน 

ออกมา

“ไม่ใช่ว่าจูบแรกต้องร้องไห้หรอื”

“ไม่ใช่จบูแรกหรอกมั้ง...แต่เป็น...เป็นอย่างว่าหรอืเปล่า” เฉนิสวนิพดู

อย่างตดิอ่าง

“น่าเกลยีด” ฟังหุยถลงึตาใส่เขา แล้วพูดอย่างอดึอดัใจ

“อกีอย่าง มอีะไรที่น่าร้องไห้ด้วย เพราะอย่างไรเสยี...ฉนักร็บัผดิชอบ

อยู่แล้ว” เฉนิสวนิพูดพลางเข้าไปใกล้ๆ 

“นายน่าเกลยีดที่สุด อย่าบอกกบัคนอื่นเชยีวนะ” ฟงัหยุตเีขา เดนิไป
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ข้างหน้าสองก้าวแล้วพูดว่า “กลบักนัเถอะ”

“ฉันไม่บอกคนอื่นอย่างเด็ดขาด” เฉินสวินเดินตามเธอขึ้นไปแล้ว 

พูดว่า “ฟังหุย...เธอรอเดี๋ยว...”

“ท�าไมล่ะ”

“ฉนัอยากจูบเธออกีทนี่ะ...”

เหน็เธอไม่ได้พูดอะไร เฉนิสวนิจงึเดนิเข้าไปอย่างระมดัระวงั เขาจบั

มอืของเธอเอาไว้ก่อน จากนั้นกค็่อยๆ ประคองหน้าของเธอขึ้นมาอย่างช้าๆ 

ด้วยเพราะความตื่นเต้น ขนตาของฟังหุยจึงขยับไม่หยุด ถูกเธอมองอยู่ 

แบบนี้ เฉนิสวนิรู้สกึเขนิอยูบ้่าง เขาจงึดงึเธอไปพงิที่มุมอบัของไฟถนน แล้ว

พูดเบาๆ ว่า 

“หลบัตาก่อนส”ิ 

ฟังหุยจึงหลับตาลงอย่างเชื่อฟัง เฉินสวินก้มหน้าลงไปประกบบน 

รมิฝีปากของเธออย่างแผ่วเบา เธอตวัสั่นน้อยๆ แต่เขากลบัไม่ถอยหนเีลย 

ในขณะนั้น พวกเขาไม่มปีระสบการณ์และทกัษะใดๆ ทั้งสิ้น ไม่เข้าใจ

วา่อะไรคอืวธิกีาร อะไรคอืการจบูโดยใช้ลิ้น แต่พวกเขากม็อบรอยจบูให้กนั

และกนัด้วยความจรงิใจ คว้าเอาความอ่อนหวานนุม่ละมนุเลก็ๆ สดุท้ายนั่น

เอาไว้ ณ ที่ปลายศตวรรษนั่นเอง

ต่อมาฟังหุยถามเฉินสวินว่าแบบนี้ไม่ค่อยดีใช่ไหม เฉินสวินบอกว่า

บางทีอาจพูดว่าไม่ดีก็ได้ แต่ว่าไม่เป็นไร ถึงยังไงพวกเราสองคนก็อยู่ด้วย

กันอยู่แล้ว ฟังหุยถึงได้วางใจลงหน่อย พวกเขามีความเห็นอย่างบริสุทธิ์ 

ไร้เดียงสาว่าขอแค่สองคนได้อยู่ด้วยกัน ก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวแล้ว และ 

พวกเขากจ็ะเดนิด้วยกนัต่อไปโดยตลอดอย่างแน่นอน

ตอนที่ฟังหุยเล่าถงึตรงนี้ กย็งัมที่าทอีายๆ เหมอืนกบัเดก็ผู้หญงิ
อย่างนั้น ผมพูดแบบทั้งข�าและทั้งเจ็บแปลบที่หัวใจว่าพวกเธอเรียกว่าเป็น

จูบแห่งศตวรรษได้เลย สุดยอดมาก แต่เธอกลบัพูดแบบเรยีบๆ ว่าเพราะ
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เป็นจูบแรกกเ็ลยจ�าได้ อกีทั้งมเีธอคนเดยีวเท่านั้นที่จ�าได้กพ็อแล้ว 

แต่ผมคดิว่าเฉนิสวนิเองไม่มทีางลมืจูบนั้นในปี 1999 อย่างแน่นอน 

เพราะอย่างไรเสยีฟังหยุกเ็ป็นคนที่เขาเคยรกัและทะนุถนอมมาก่อน และใน

ช่วงเวลาแห่งความรกันั้นกต็้องเป็นช่วงเวลาที่งดงามอย่างแน่นอน ซึ่งคงจะ

ไม่เหมอืนจูบนั้นระหว่างผมกบัฟังหุย ซึ่งสุดท้ายแล้วกม็เีพยีงแค่ผมที่ร�าลกึ

ถงึมนัได้เท่านั้น

วนันั้นหลงัจากเฉนิสวนิกบัฟังหยุกลบัไป ทั้งสองคนกร็ูส้กึไมเ่ป็น
ธรรมชาต ิหลนิเจยีโม่บอกว่าฟังหยุดใูจลอยไม่อยูก่บัเนื้อกบัตวัอย่างเหน็ได้

ชดั เวลาพูดกบัเธอกม็กัจะดูตื่นเต้นตกใจอยู่เสมอ ฟังหุยเองกเ็ถยีงไม่ออก

เหมอืนกนั ในใจได้แต่นกึถงึรอยจบูเมื่อกี้ วนไปวนมาซ�้าแล้วซ�้าเล่าอยูเ่ท่านั้น 

เพราะเดก็ผูห้ญงิมกัจะมเีรื่องบางอย่างที่ให้ความสนใจเปน็พเิศษเสมอ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งกค็อืจบูแรกนั่นเอง ทั้งยงัสามารถมอบมนัให้แก่ผูช้ายที่ตวัเอง

ชอบที่สุด จงึท�าให้เธอรู้สกึมคีวามสุขมาก

ตอนสี่ทุม่ มรีถบสัใหญ่ที่มตีราสญัลกัษณ์ของประเทศ มารบันกัเรยีน

ไปทลีะคนัๆ ตามกนัไปตดิๆ บนเส้นทางที่ก�าหนด เพื่อแล่นไปยงัเนนิแท่น

ศตวรรษ ห้องหนึ่งกบัห้องห้าได้อยูค่นัเดยีวกนั โดยที่ผู้ชายเป็นฝ่ายยนื ส่วน

ที่นั่งกพ็ยายามให้นกัเรยีนหญงิได้นั่งทั้งหมด บนรถเบยีดกนัแน่นมาก 

เฉินสวินยืนกันที่นั่งของฟังหุยอย่างระวัง ในดวงตาของทั้งสองคน

เตม็ไปด้วยความอ่อนโยน ต่างคนต่างรู้กนัอยู่ในใจ และก�าลงัดื่มด�่าความ

สุขกบัความลบัที่งดงามแสนหวานโดยที่ไม่ต้องประกาศบอกให้ใครรู้ 

นกัเรยีนหญงิห้องห้าที่อยู่ข้างๆ ต่างมองออกถงึความผดิปรกต ิ จงึ

ถามหวงัม่านม่านตรงๆ ว่าพวกเขามคีวามสมัพนัธ์กนัยงัไง หวงัม่านม่านก็

ไม่ได้เอ่ยอะไรแค่พูดอย่างชดัเจน ว่าเหน็เหมอืนความสมัพนัธ์แบบไหน ก็

คอืความสมัพนัธ์แบบนั้นนั่นแหละ ค�าพูดนี้กถ็ูกเหมนิหลงิฉ่าวกบันกัเรยีน

หญงิห้องหนึ่งอกีหลายคนได้ยนิเข้าด้วย และพวกเธอเองกร็ู้สกึสงสยัขึ้นมา
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เหมอืนกนั 

โชคดทีี่เมื่อหลงัจากถงึที่หมายแล้ว การคาดเดาทั้งหลายกถ็ูกพกั
เอาไวช้ั่วคราวก่อน เสื้อผ้าที่หนาหนกันั้น ไม่สามารถบดบงัอารมณท์ี่ตื่นเต้น

ดีใจของพวกเด็กๆ ไปได้ ตอนที่เต้นร�าก็หัวเราะหยอกล้อเล่นกันอย่าง

สนุกสนาน แต่ที่ดูจะเข้ากนัไม่ได้ กม็แีต่จ้าวเย่กบัหลนิเจยีโม่เท่านั้น และ

ด้วยเพราะเฉนิสวนิมกัจะวิ่งไปหาฟังหยุอยูเ่รื่อย ดงันั้นพวกเขาจงึกลายเป็น

คู่เต้นร�าไปโดยปรยิาย เวลาห้าทุ่ม จ้าวเย่ที่เคยเชื้อเชญิให้เต้นร�าด้วยท่าทาง

ที่นุ่มนวลแบบนั้นไม่มใีห้เหน็อกี ฝ่ามอืของทั้งสองที่ยกขึ้น ถูกกั้นเว้นระยะ

ห่างอยูห่นึ่งชั้น ด้วยอากาศที่หนาวเหนบ็ถงึลบสบิกว่าองศา และต่างฝ่ายต่าง

กร็ู้สกึไม่สบายใจ

เมื่อใกล้จะถงึเวลานบัถอยหลงั มนีกัข่าวของส�านกัพมิพ์เข้ามาบนัทกึ

ภาพ ครโูหวเรยีกนกัเรยีนทกุคนมารวมกนั ฟังหยุกบัเฉนิสวนิจงึไม่สามารถ

นบัถอยหลงัเข้าสู่ปี 2000 ด้วยกนัได้ ถงึแม้พวกเขาทั้งคู่จะยิ้มแฉ่งให้กล้อง 

แต่ก็รู้สึกเสียดายอยู่ไม่น้อย และความเสียดายนี้ก็ไม่สามารถมีอะไรมา

ชดเชยได้เลย เพราะพวกเขากค็งรอได้ไม่ถงึอกีหนึ่งพนัปีเป็นแน่



ฟังหยุบอกว่าเมื่อเข้าสูปี่ 2000 อย่างแท้จรงิ พวกเขาถงึได้พบว่าที่
เรียกว่าเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่แตกต่างกับอดีตที่ผ่านมา

แม้แต่น้อย ความสุขกย็งัคงเป็นความสุข และความทุกข์กย็งัคงเป็นความ

ทุกข์อยู่เหมอืนเดมิเช่นนั้น การสอบจะสอบตกแม้สกัวชิาหนึ่งกไ็ม่ได้ และ

วนัหยดุพกัผ่อนกไ็ม่ได้หยดุเพิ่มไปมากกว่านี้ วนัเวลาที่เหน็ว่ามคีวามหมาย

และมคีวามส�าคญัเหล่านั้น กล็้วนแล้วแต่ถูกมนุษย์คดิขึ้นมาเองทั้งสิ้น 

ว่ากนัตามจรงิแล้ว วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 1999 กเ็ป็นวนัที่โลกหมุน

รอบตวัเองเป็นปรกตอิกีวนัหนึ่งเท่านั้น ถ้าจ�าวนัผดิหรอืหลงลมืไปบ้างกไ็ม่ใช่

เท่ากบัว่าได้ผ่านไปแล้วหรอื อย่างเช่นเฉนิสวนิ กค็งจะลมืวนันี้ไปนานแล้ว

อย่างแน่นอน

ผมส่ายหน้ายิ้มๆ แล้วไม่ได้พูดอะไร ผมรู้สกึว่าฟังหุยมกัจะเน้นถงึ

ความไม่สนใจไยดีและการลืมเลือนไปจากความทรงจ�าตามกาลเวลาของ

เฉนิสวนิอยู่เสมอ แต่ผมรู้ว่าภายในใจของเธอไม่ได้คดิแบบนี้อย่างแน่นอน 

ความจริงแล้ว เธอกลัวว่าเฉินสวินจะหลงลืมไปต่างหาก กลัวว่าท้ายที่สุด

10
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แล้ว ความรักในช่วงเวลานี้ จะมีแค่เธอเพียงคนเดียวเท่านั้นที่นึกถึงด้วย

ความรู้สึกที่อาวรณ์ แต่ผมกลับรู้สึกว่าเฉินสวินคงจะไม่แล้งน�้าใจเช่นนั้น

อย่างแน่นอน ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดยี่สิบกว่าปี พวกเขาเคยเดินร่วมกันมา

เกือบถึงครึ่งหนึ่งของชีวิต ถ้าไม่หลงเหลืออะไรไว้เลย เกรงว่าก็คงจะท�า 

ไม่ถูกต่อชีวิตความเป็นวัยรุ่นที่ไม่มีวันหวนกลับไปได้อย่างแน่นอน ตลอด

ชวีติของคน ถ้าไม่มเีรื่องให้เล่าแม้แต่นดิเดยีว ไม่มศีตัรูให้ร�าลกึถงึเลยแม้แต่

น้อย แล้วชวีติแบบนั้นจะมคีวามหมายไปได้ยงัไง

เพราะถึงยังไงผมก็ไม่อยากให้ฟังหุยลืมผมไปเช่นกัน ขอแค่จดจ�า

ใบหน้าได้แบบเลอืนรางกย็งัด ีผมอยากให้เธอจ�าไว้ว่า ณ สถานที่แห่งหนึ่ง

อนัไกลโพ้น เคยมคีนคนหนึ่งที่อยู่เป็นเพื่อนเธอด้วยความจรงิใจ 

ฟังหยุที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมนี้ยงัไม่เคยได้รบัรูค้วามในใจของผมเลย เธอ

หยุดเล่าเลก็น้อย จากนั้นกใ็ช้น�้าเสยีงที่นุ่มนวลอ่อนโยนของเธอ เล่าเรื่องที่

เกดิขึ้นในปีนั้นต่อไป 

หลงัจากปิดเทอมฤดหูนาว ฟังหยุกบัเฉนิสวนิต่างฝ่ายต่างกไ็ปบ้าน
ของกนัและกนัอยูห่ลายครั้ง ตอนกลางวนัผูป้กครองต่างกไ็ปท�างาน พวกเขา

กอ็ยู่ที่บ้าน นั่งเขยีนการบ้านด้วยกนั ดูโทรทศัน์บ้าง แต่พวกเขาท�ากบัข้าว

ไม่เป็นกเ็ลยไปซื้อขนมขบเคี้ยวจากร้านสะดวกซื้อที่อยู่ข้างๆ หรอืไม่กห็ยบิ

ของจากตู้เย็นที่บ้านมากินแก้ขัดไปก่อน มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พวกเขาต้มเกี๊ยว 

ด้วยเพราะท�าไม่เป็นจงึใส่เครื่องปรุงลงไปมั่วๆ จนท�าออกมากลายเป็นแผ่น

เกี๊ยวน�้าต้มแทน และมอีกีครั้งที่ทอดไก่ บางชิ้นไหม้ บางชิ้นกไ็ม่สกุ ทั้งกลิ่น

และรสชาติดูไม่เป็นไก่ทอดเลย แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนี้ พวกเขาก็ยังกิน

เหมอืนกบัว่าอร่อยมาก และไม่เหลอืทิ้งเลยแม้แต่นดิเดยีว 

ที่บ้านเฉนิสวนิซื้อคอมพวิเตอร์มาใหม่ พวกเขากเ็ล่นอนิเทอร์เนต็กนั

บ้างเป็นบางครั้ง สงัคมชวีติออนไลน์ ณ ขณะนั้น ไม่ได้มสีสีนัมากมายเหมอืน

ในตอนนี้ การเชื่อมต่อก็สิ้นเปลือง อย่างมากก็แค่เข้าไปคุยเล่นกันในห้อง



348  l  F l e e t   o f  t i m e   ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง  รั ก ข อ ง เ ร า  เ ล่ ม  1

แชตเท่านั้น เฉนิสวนิชอบเข้าไปคยุเล่นกบัเพื่อนทางอนิเทอร์เนต็ในห้องที่ชื่อ

ว่าหนุ่มหล่อที่สุด เฉนิสวนิบอกว่าตวัเขาเป็นเดก็ผู้หญงิที่ ‘สวยอ่อนหวาน’ 

แต่ว่า ‘ขี้เหงามาก’ การบอกเช่นนี้จึงดึงดูดให้บรรดาพวกที่เรียกตัวเองว่า 

‘หนุ่มหล่อ’ เข้ามาคุยกบัเขากนัอย่างบ้าคลั่ง ตอนที่มากที่สุดมคีนเข้ามาคุย

กับเขาถึงยี่สิบกว่าคน บางคนยังส่งรูปถ่ายกลับมาให้เขาทางอีเมลด้วยซ�้า 

และพวกที่เรียกตัวเองว่าหนุ่มหล่อนั้นมันช่างห่างไกลกับความเป็นจริงเสีย

เหลอืเกนิ 

ฟังหุยบอกว่าเขาท�าแบบนี้ไม่ดีเลย แต่เฉินสวินกลับบอกว่านี่เป็น 

การเปิดเผยหน้าตาที่อปัลกัษณ์ของคนกลุ่มนี้ต่างหาก ฉดีวคัซนีป้องกนัให้

ฟังหุยเอาไว้ก่อน เผื่อว่าตอนที่เธอเล่นอนิเทอร์เนต็เพยีงล�าพงัจะได้ไม่โดน

พวกเขาหลอกเอาได้

ฟังหุยไม่ได้รู้สกึสนใจเลยแม้แต่น้อย แต่เฉนิสวนิกลบัเจอเพื่อนทาง

อนิเทอร์เนต็อกีคนหนึ่ง พวกเขารูจ้กักนัจากการคยุเล่นผ่านทางอนิเทอร์เนต็ 

ทั้งสองคนยิ่งคุยกย็ิ่งสนทิสนม เพราะอยู่ห่างกนัเพยีงสองถนนเท่านั้น ตอน

บ่ายก็นัดเจอกัน เด็กผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงหน้าตาธรรมดาๆ 

เท่านั้น แต่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง หน้าตาสะสวยมาก จะพาไปให้เฉินสวินได้

เปิดหูเปิดตา แต่แน่นอนว่าจะดูฟรีไม่ได้ ตอนเย็นต้องพาไปเลี้ยงแมค- 

โดนลัด์ด้วย

เฉนิสวนิมาถงึตรงเวลา เขามองจากไกลๆ กเ็หน็เดก็ผูห้ญงิสองคนที่

แต่งตวัเหมอืนกนั ต่อมาเขาเล่าให้ฟังหยุฟังว่าตอนนั้นเขารูส้กึเหมอืนเหน็หวั

สงิโตแดงเพลงิหวัหนึ่งกบัไม้จิ้มฟันแท่งหนึ่งก�าลงัเดนิตรงมาที่เขา หวัสงิโต

แดงเพลงินั่นเรยีกได้ว่าหน้าตาดูไม่ได้เลย ส่วนยายไม้จิ้มฟันนั่นกไ็ม่เหน็ว่า

จะสวยตรงไหน ผอมอย่างกบัไม้เสยีบผอีย่างนั้น พวกเขาคุยกนัอยู่สกัพกั 

พวกเธอสูบบุหรี่ไปสามมวน จนท�าให้เฉนิสวนิต้องรกัษาระยะห่างจากพวก

เธอห้าเมตรขึ้นไปตลอดเวลาที่คุยกนั สุดท้ายเฉนิสวนิกไ็ม่ได้ไปกนิข้าวกบั

พวกเธอ ยายหัวสิงโตแดงเพลิงดูท่าทางจะสนใจเฉินสวินขึ้นมาอย่างมาก 
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พยายามรั้งเขาเอาไว้ ไม่ให้เขาไปอย่างเอาเป็นเอาตาย กระทั่งเฉนิสวนิบอก

ว่าจะไปรบัแฟน ถงึได้บอกลากนัพร้อมทั้งตดัพ้อไปด้วยอย่างอาลยัอาวรณ์ 

ยายหวัสงิโตแดงเพลงิจะให้เฉนิสวนิทิ้งเบอร์โทรศพัท์เอาไว้ให้ได้ บงัคบัจน

เขาไม่รู้จะท�ายังไง จึงได้เอาเบอร์บ้านของซุนเทาให้เธอไปแทน ด้วยเหตุนี้ 

ต่อมาจงึถูกซุนเทาด่าเปิงไปยกหนึ่ง เขาบอกว่าการที่เฉนิสวนิปกป้องตวัเอง

แบบนี้กเ็ท่ากบัเป็นการโยนระเบดิใส่เขา ท�าให้เขาเกอืบถูกหยางชงิเข้าใจผดิ

จนแทบจะไม่ได้อยู่ถงึแก่เสยีแล้ว 

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เฉนิสวนิกไ็ม่สนใจเข้าไปคุยเล่นในอนิเทอร์เนต็

อกี ส่วนเรื่องหาเพื่อนทางอนิเทอร์เนต็กย็ิ่งไม่คดิเข้าไปใหญ่

 เรื่องนี้เฉนิสวนิได้เล่าให้ฟังหุยฟังตามความเป็นจรงิ แม้ว่าฟังหุยจะ

รู้สึกไม่ดี แต่ก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจมากนัก เรื่องที่เธอสนใจอย่างแท้จริงก็คือ 

กลวัว่าสกัวนัหนึ่ง อู๋ถงิถงิจะโทร. หาเฉนิสวนิขึ้นมามากกว่า

วันนั้นตอนที่เฉินสวินรับโทรศัพท์ก็แอบท�าลับๆ ล่อๆ ปากพูดแค่

เพยีงว่า “ได้” “ตกลง” “เธอนดัเวลามาเลย” “เจอกนัแล้วค่อยคุย” เท่านั้น 

ฟังหุยรู้สกึแปลกๆ กเ็ลยถามเขาว่าคุยกบัใคร เขาจงึพูดอ�้าๆ อึ้งๆ ว่าเป็น

อู๋ถงิถงิ ความจรงิเฉนิสวนิกไ็ม่ได้เจตนาที่จะปิดบงัอะไรเธอเลย เพราะครั้ง

ที่แล้วก็บอกเป็นมั่นเป็นเหมาะไปแล้วว่าจะพยายามไม่ติดต่อกับเพื่อนสมัย

เดก็ๆ อกี แต่เขากท็�าไม่ได้ เขากลวัว่าฟังหุยจะไม่พอใจ แต่พอคดิถงึเรื่อง

แต่ก่อนขึ้นมาอกีทไีร กย็งัท�าใจไม่ได้อยู่ด ีเขากเ็ลยไม่ได้บอกเธอ

แต่ฟังหุยกลับไม่คิดแบบนี้ ในมิตรภาพระหว่างเฉินสวินกับอู๋ถิงถิง 

ความสัมพันธ์ที่มากกว่าค�าว่าเพื่อนท�าให้เธอรู้สึกไม่สบายใจ และเธอก็ไม่รู้

ว่าตวัเองควรจะใช้ท่าทแีบบไหนในการเผชญิหน้ากบัพวกเขา รูปสามเหลี่ยม

ในวชิาคณติศาสตร์เป็นรปูที่มั่นคงแขง็แรงที่สดุ แต่ทางด้านของความรกัแล้ว 

กลับเป็นความสัมพันธ์ที่อ่อนแอที่สุด ฟังหุยก็เลยแอบซ่อนความรู้สึกด้วย

การหลอกตวัเองและหลอกคนอื่นไปด้วยเสยีเลย โดยการแกล้งท�าเป็นไม่รู้

เรื่องรูร้าว ไม่ถามไถ่ แต่พวกเขากไ็ม่พยายามเตรยีมป้องกนัเพื่อไม่ให้ปรากฏ
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ตวัต่อหน้าเธอเลยแม้แต่น้อย คล้ายกบัจะประกาศถงึความสมัพนัธ์ระหว่าง

พวกเขาออกมาอย่างเปิดเผยในแต่ละครั้งว่าไม่มีทางที่จะท�าลายลงได้อย่าง

เดด็ขาด จนเธอได้ไปเหน็กบัตาตวัเองอย่างชดัเจนเข้าจงัๆ ท�าให้เธอไม่มทีี่

ตรงไหนเอาไว้ให้หลบซ่อนเลย

“อู๋ถงิถงิมาบอกว่าวนัหลงัให้ไปดูที่บ้านปู่ของไป๋เฟิงด้วยกนั พวกเรา

ไปที่นั่นทุกปี ปีละครั้งสองครั้งน่ะ” เฉินสวินมองออกว่าฟังหุยมีเรื่องอะไร 

ในใจ จงึรบีอธบิายทนัท ี

“อ้อ” ฟังหุยพยักหน้า แล้วหยิบการบ้านตอนปิดเทอมเล่มหนึ่งมา

พลกิเปิดดู

“ไม่ได้มเีรื่องอื่นอะไรหรอก กแ็ค่ไปดูๆ น่ะ เมื่อก่อนยงัเคยเจอเข้า

กบัต�ารวจเลย” เฉนิสวนิเดนิเข้ามาใกล้ และจงใจพูดให้แลดูตลก

“อ้อ” ฟังหุยยงัคงไม่ได้พูดอะไรเหมอืนเดมิ และท�าเป็นอ่านการบ้าน

อย่างตั้งใจ

“เธอเป็นอะไรไป” เฉนิสวนิทนไม่ไหว เขาดงึสมุดเล่มนั้นจากในมอื

ของฟังหุยมา ขมวดคิ้วแล้วบอกว่า “พูดอะไรบ้างส”ิ

“จะให้พดูอะไรล่ะ กฉ็นัไม่รูจ้กัไป๋เฟิงนี่ พวกเธอกไ็ปดขูองพวกเธอส ิ

มนัเกี่ยวอะไรกบัฉนัด้วยล่ะ” ฟังหุยพูดพร้อมกบัหนัหน้าหนี

“ถงึจะไม่เกี่ยวกบัเธอ แต่ฉนักไ็ม่ใช่ว่าต้องบอกเธอสกัค�าเหรอ เพราะ

ถ้าวนัหลงัเธอเกดิรู้ กต็้องคดิไปเองอย่างแน่นอน”

“ฉนัมอีะไรให้ต้องน่าคดิไปเองด้วยล่ะ”

“ยงัจะมาปฏเิสธอกี กห็น้าเธอมนัฟ้องอยูว่่าเธอคดิ” เฉนิสวนิพดูพลาง

เหนี่ยวหวัเธอมา

“ไม่ชอบ” ฟังหุยส่ายหวั แล้วปัดมอืของเขาทิ้ง “ฉนักลบับ้านละ ถ้า

เยน็กว่านี้พ่อฉนักลบัมาแล้วเหน็ว่าฉนัไม่อยู่ ฉนัจะโดนว่าเอาได้”

“ไม่ได้ อยู่ต่ออกีสกัพกันะ” เฉนิสวนิพูดพลางดงึเธอไว้ “ไปตอนนี้

เธอกค็ดิมากไปตลอดทางน่ะส”ิ
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“พวกนายไปเยี่ยมบ้านปู่ของไป๋เฟิง แล้วฉนัมอีะไรให้น่าคดิกนัล่ะ ดู

ท่าทางเหมอืนเธอไม่ไว้ใจอย่างนั้น หรอืว่าจะมอีะไรจรงิๆ กลวัว่าฉนัจะแอบ

ตามไปดหูรอืไง” ฟังหยุพดูพลางเกบ็กระเป๋าไปด้วย อนัที่จรงิเธอกไ็ม่ได้คดิ

แบบนี้ แต่ด้วยเพราะแสดงออกทางสหีน้าไม่ได้ ปากกเ็ลยพูดค�าพูดที่ไม่น่า

ฟังออกไป 

เฉนิสวนิโมโหขึ้นมาทนัท ีเขาแย่งกระเป๋าของฟังหุยมาโยนไปข้างหนึ่ง

แล้วพูดว่า “ฉนัจะกลวัเธอตามไปท�าไม กไ็ม่ใช่เหน็ว่าท่าทางของเธอคดิมาก

อย่างนั้นถงึได้บอกกบัเธอเหรอ ฉนักบัอู๋ถงิถงิไม่ได้มอีะไรจรงิๆ สกัหน่อย 

ถ้าฉนัมคีวามคดิแบบนั้นกค็งจะไม่มเีธอหรอก โธ่ รู้อย่างนี้ สู้ไม่บอกเธอยงั

จะดกีว่า ผู้หญงิแบบพวกเธอมนัใจแคบ”

“พวกนายจะไปรกักนัยงัไง กไ็ม่ต้องมารายงานฉนัหรอก แล้วฉนัก็

ไม่ได้เป็นเหมอืนที่นายพูดแบบนั้นด้วย” ฟังหุยโกรธจนขอบตาแดง ค�าพูด

ของเฉินสวินที่ดูธรรมดาๆ แต่ค�าว่าอู๋ถิงถิงนั้นได้ทิ่มเข้าไปในจิตใจของเธอ

เข้าพอดี

ฟังหุยกลั้นน�้าตาไว้ พอหยบิกระเป๋าได้กเ็ดนิไปทางประตูทนัท ีท�าให้

เฉนิสวนิร้อนใจขึ้นมา รบีโอบเธอเอาไว้จากทางด้านหลงั กอดเธอเอาไว้ใน

อ้อมอก แล้วพูดแนบข้างหูเธอว่า “เป็นอะไรไป จะดีจะร้ายก็คุยกันให้จบ

ก่อนแล้วค่อยไปส ิ เอาเถอะๆ ฉนัยอมรบัผดิเองกไ็ด้ เธอท�าเอาฉนัใจเสยี

หมดเลย”

“ที่แท้กค็อื...” ฟังหุยเชด็หน้า และน�้าเสยีงกอ็่อนลงเช่นกนั

“กไ็ด้ๆ” เฉนิสวนิพูดยิ้มๆ “ครั้งหน้าฉนัจะจ�าใส่ใจเอาไว้ ฉนักไ็ม่พูด

ให้มนัชดัเจนเอง ที่จรงิเรื่องเป็นแบบไหนกค็วรให้มนัเปน็แบบนั้น ถงึเธอจะ

เข้าใจฉนัผดิ แต่ฉนัยอมกไ็ด้”

ฟังหุยถอนหายใจ เธอรู้ว่าเฉินสวินยังคงไม่เข้าใจว่าเธอคิดยังไงกัน

แน่ และเธอเองกไ็ม่อยากพดูต่อไปอกีแล้ว เธอกลวัว่าจะทะเลาะกนัมากกว่า

เฉนิสวนิเสยีอกี 
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ตอนนั้นพวกเขายังเด็กเกินไป ไม่ใช่ว่าไม่รัก แต่ทุ่มเทกับความรัก

มากเกนิไปต่างหาก จงึเป็นเหตุให้อาจท�าร้ายคนอื่นได้ และทั้งตวัเองกร็ู้สกึ

เหนื่อยอกีด้วย... 

เหน็ว่าเวลาไม่ทนัแล้ว และฟังหุยกร็้อนใจที่จะกลบับ้าน จงึได้เรยีก

รถแทก็ซี่คนัหนึ่ง และก่อนที่จะขึ้นรถ เฉนิสวนิยงัดงึฟังหุยมาจูบทหีนึ่งอกี

ด้วย ฟังหุยรู้สกึตกใจมาก รบีมองไปรอบๆ อย่างลุกลี้ลุกลน ด้วยกลวัว่า

จะถกูคนที่เดนิผ่านไปผ่านมาบนถนนและคนขบัรถแทก็ซี่ที่เพิ่งหยดุรถมอง

เหน็เอาได้ แต่เฉนิสวนิกลบัรู้สกึพอใจมาก จนกระทั่งรถก�าลงัจะแล่นไป ก็

ยงัท�าท่าท�าทางว่าเดี๋ยวจะโทร. หาอกีด้วย 

ฟังหยุขึ้นรถไปแล้ว เธอพดูกบัคนขบัรถเหมอืนคนกนิปนูร้อนท้องว่า 

“นั่นเป็น...เป็นลูกพี่ลูกน้องฉนัเองน่ะ”

คนขบัรถแทก็ซี่ยิ้มแบบเป็นที่รู้กนั “แหม ไม่เป็นไรหรอก ผมกไ็ม่ใช่

ผู้ปกครองคุณเสยีหน่อย จะกลวัอะไรล่ะ อกีอย่าง ตอนนี้เรื่องแบบนี้กเ็ป็น

เรื่องธรรมดาไปแล้วละ ไม่ต้องพูดถึงพวกคุณหรอก ตอนพวกผมอาย ุ

สิบห้าสิบหกก็แอบชอบคนอื่นแล้วเหมือนกัน นั่นเป็นแฟนคุณใช่ไหมล่ะ  

เจ้าหนุ่มนั่นหน้าตาดไีม่ใช่เล่นเชยีวละ ยงัหนุ่มยงัแน่นสถิงึจะด ีแฮะๆ”

“อมื” ฟังหุยหน้าแดงมองออกไปนอกหน้าต่าง

“แต่ผมว่านะ เด็กๆ อย่างพวกคุณนี่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกว่าอะไร

คอือารมณ์ อะไรคอืความรกักนัแน่ พวกคณุจะเข้าใจกนัสกัเท่าไรเชยีว ตอน

นี้ผมมาคดิๆ ดู ตอนที่ผมอายุเท่าพวกคุณแบบนี้ เหอะ ซึ่งมนักผ็่านมานาน

มากแล้วจรงิๆ เพลงชื่อ “เธอที่นั่งโต๊ะเดยีวกนั” นั่น ร้องว่า ‘พรบิตาเดยีวก็

แปรเปลี่ยนเป็นอื่นเสียแล้ว’ ไม่ใช่เหรอ ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนัก

หรอก ผ่านไปอกีสองสามปี คุณลองมองย้อนกลบัมาส ิ ไม่เหมอืนเดมิอกี

อย่างแน่นอน” คนขับรถพูดแบบไม่เกรงใจว่า “เหอะๆ ผมเป็นคนชอบ 

พูดความจรงิน่ะ ไม่ชอบพูดเอาใจใคร คุณกค็วรคบเล่นๆ สนุกๆ อย่าไป

ฝังใจมากนกัล่ะ”
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ฟังหยุไม่พดูอะไร เธอมองไปข้างหน้าอย่างตกตะลงึ เงาของเฉนิสวนิ

ที่สะท้อนผ่านกระจกยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆ และไออุ่นบนริมฝีปากของเธอ 

กค็่อยๆ จางหายไปเช่นกนั



หลงัจากตรุษจนีผ่านไป พวกฟังหุยกไ็ปเที่ยวงานวดัด้วยกนั
ในเมอืงปักกิ่ง ตั้งแต่โบราณจนถงึปัจจุบนั งานวดัที่คกึคกัที่สุด มา

นับดูจริงๆ แล้วก็มีอยู่หลายที่ อย่างเช่นที่ตี้ถาน ฉ่างเตียน ไป๋หยุนกวน  

หลงถานหู การไปเดินเที่ยวงานวัดนั้น เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่

โบราณแล้ว ถ้าปีไหนไม่ได้ไปงานวดัหาของกนิเล่น หรอืว่าซื้อของเล่นหน่อย

แล้วละก็ ปีนั้นก็ดูเหมือนกับจะผ่านไปแบบไม่ค่อยคึกคักมีพลังสักเท่าไร  

ตี้ถานได้กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามของฟังหยุกบัเฉนิสวนิไปแล้ว ถ้าไม่มเีรื่อง

ที่พิเศษหรือจ�าเป็นอะไร ทั้งสองคนก็จะไม่ไปเหยียบที่นั่นอย่างเด็ดขาด  

ส่วนหลงถานหกูไ็กลไปหน่อย ในที่สุดพวกเขากเ็หลอืให้เลอืกระหวา่งไปลบู

หนิลงิที่ไป๋หยุนกวน หรอืไปตกีลองยกัษท์ี่ฉ่างเตยีน และสดุท้ายจงึเลอืกไป

ที่ฉ่างเตยีน เพราะเป็นที่ที่ไม่ต้องเสยีค่าผ่านประตูนั่นเอง

จ้าวเย่กบัหลนิเจยีโม่เองกไ็ม่ได้ถอืทฐิสิกัเท่าไร กไ็ปด้วยกนักบัทกุคน

เช่นกนั เพยีงแต่ระหว่างพวกเขายงัดูราวกบัก�าลงัท�า ‘สงครามเยน็’ เหมอืน

ที่สหรฐัอเมรกิากบัสหภาพโซเวยีตท�าสงครามเยน็ต่อกนั ทั้งสองแยกกนัมา

11
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ถงึเป็นคนแรกและคนที่สองตามล�าดบั แต่กลบัไม่พดูกนัเลยแมส้กัค�าเดยีว 

ท�าให้เฉยีวหรานรูส้กึผดิหวงักบัสถานการณ์ที่เขาจงใจสร้างขึ้นมาเองโดยการ

แกลง้ท�าเป็นมาช้าๆ เพื่อให้พวกเขาได้คยุกนันั่นเอง และรอจนกระทั่งมากนั

ครบทกุคน บรรยากาศถงึได้คลี่คลายขึ้นมาหน่อย จะว่าไปแล้วพวกเขากย็งั

เป็นเดก็ จงึเริ่มกนิตั้งแต่ต้นทางกนัเลยทเีดยีว ซึ่งมทีั้งกุนเชยีง กระเพาะววั 

ผดัตบั น�้าแกงน�้าชา เครื่องในแพะ แป้งทอด เครปซานตง น�้าแกงลูกชิ้น

ปลา เนื้อแพะเสียบไม้ทอด และก็กวาดจนเกลี้ยงทั้งฉ่างเตียน โดยที่ไม่

ตกหล่นไปแม้แต่ร้านเดยีวเลย

ฟังหยุกบัหลนิเจยีโม่ คนหนึ่งถอืผลไม้เคลอืบน�้าตาล และอกีคนหนึ่ง

กถ็อืกงัหนัลมเดนิน�าอยู่ด้านหน้า ส่วนเฉนิสวนิ เฉยีวหรานกบัจ้าวเย่ กเ็ดนิ

ถือของกินตามมาอยู่ด้านหลัง สถานที่นี้มีผู้คนจ�านวนมากและแลดูคึกคัก 

พวกเขาพากันเดินฝ่าเบียดตรงเข้าไปแบบโอนไปเอนมาจนกระทั่งถึงเขต 

หลวิหลฉี่าง แล้วจงึพากนัเดนิกลบั

จ้าวเย่รูส้กึดขีึ้นกว่าสองเดอืนก่อนไม่น้อย และกไ็ม่ห่อเหี่ยวอย่างนั้น

อกีแลว้ เขาจบัไหล่เฉนิสวนิแล้วพดูว่า “พวกนายนี่นะ รบเร้าวา่ต้องมาให้ได้ 

ไม่เหน็จะมอีะไรน่าสนุกเลย มแีต่ของกนิของภาคเหนอืทั้งนั้น แถมยงัแพง

อกีต่างหาก”

“คายออกมาเลย คายออกมา” เฉนิสวนิพูดพลางตบๆ เขา “ตอนกนิ

ไม่เหน็นายบ่นเลยนี่ พอกนิเสรจ็กป็ากอยู่ไม่สุขเชยีวนะ”

“แต่งานวดัเดี๋ยวนี้ไม่สนุกเหมอืนแต่ก่อนจรงิๆ นะ” เฉยีวหรานที่ยนื

อยู่ข้างหนึ่งก็เห็นด้วยเช่นกัน “ฉันจ�าได้ว่าตอนเด็กๆ ที่งานวัดจะมีแสดง 

ตลีงักาเดนิด้วยสองมอื การแสดงยกธง มอียู่ครั้งหนึ่งยงัได้เหน็การแสดง

กลืนลูกไฟหรือไม่ก็กลืนดาบลงคอด้วยนะ แล้วก็ยังมีการฉายหนังกล่อง  

เป่าน�้าตาลเป็นรูปต่างๆ หรือปั้นหน้าคนอะไรท�านองนี้ด้วย แต่ตอนนี้การ 

ละเล่นพวกนี้สงสยัว่าคงจะไม่มใีครสบืทอดแล้วละ” 

“ตอนฉนัเดก็ๆ กเ็คยดเูหมอืนกนั ได้ดฉูายหนงักล่องที่วดัหลงฝดู้วย 
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ดเูหมอืนจะเป็นเรื่องไซอิ๋วอะไรนี่แหละ สนกุมากเชยีวละ” หลนิเจยีโม่ได้ยนิ

กเ็ลยเดนิเข้ามาร่วมวงคุยด้วย “น่าเสยีดายที่ตอนนี้ไม่มใีห้ดูแล้ว แล้วพวก

นายรู้เรื่องไฟไหม้ที่วัดหลงฝูหรือเปล่า เดิมทีวัดหลงฝูคึกคักมากเชียวละ 

ตลาดกลางคนืที่นั่นตอนฉนัเดก็ๆ ไม่เป็นรองตงฮวาเหมนิเลยแม้แต่นดิเดยีว 

แต่หลงัจากที่เกดิไฟไหม้แล้ว พวกคนแก่ล้วนแต่บอกวา่ถกูตดัชพีจรเลยละ 

ตั้งแต่นั้นมาเศรษฐกจิของที่นั่นกไ็ม่คกึคกัเจรญิรุ่งเรอืงอกีเลย” 

“เลกิคยุกนัเถอะ ฉนัหนาวจะแย่อยู่แล้ว” ฟังหยุพดูพร้อมกบัห่อไหล่

ไปด้วย “ไปดูตรงนั้นกนัดกีว่า ดูเหมอืนจะเป็นเกมโยนห่วงน่ะ”

ทกุคนเดนิเข้าไปด ูกเ็หน็ว่าเป็นเกมโยนห่วงจรงิๆ ตรงใกล้ๆ กจ็ะวาง

ของเล่นพลาสตกิอนัเลก็ๆ ราคาถกูๆ เอาไว้ ส่วนตรงที่ไกลๆ กจ็ะเป็นของดี

ขึ้นมาหน่อย และยงัมตีุ๊กตาลูกหมาน่ารกัมากๆ ตวัหนึ่งอกีด้วย ฟังหุยชอบ

ลูกหมาตัวนั้นมาก จึงหยุดลงแล้วบอกว่า “พวกนายคอยาว ลองตัวนั้นดู

หน่อยส ิไม่น่าจะยากเกนิไปนะ เผื่อว่าจะโยนเข้าได้สกัตวั”

“ใช่แล้ว หมาตวันั้นน่ารกัมากๆ เฉนิสวนิ นายลองหน่อยส”ิ 

หลนิเจยีโม่ผลกัเขาขึ้นไปข้างหน้า

“ได้ งั้นเรามาลองกนัสกัตั้ง อย่าให้ฉนัเล่นคนเดยีวส ิ จ้าวเย่ เฉยีว

หราน มาเล่นด้วยกนัเรว็” เฉนิสวนิรบัห่วงที่เจ้าของร้านส่งมาให้ แล้วแบ่ง

ให้พวกเขาด้วย

เดก็หนุ่มทั้งสามยนืเรยีงกนั และต่างกเ็ลง็ลูกหมาตวัเลก็ๆ นั่น แต่

น่าเสยีดายที่พวกเขาประเมนิความฉลาดของร้านค้าต�่าเกนิไปหน่อย เพราะ

เกมนี้ดูเหมอืนจะง่าย แต่ที่จรงิกลบัใช้เล่ห์เหลี่ยมอยู่ไม่น้อย ขนาดเส้นผ่า-

ศูนย์กลางของห่วงเลก็แลว้ยงัไม่วา่แถมยงัน�้าหนกัเบาอกีต่างหาก เพราะแค่

ออกแรงนดิหน่อยกบ็นิออกไปไกลแล้ว ถ้าเป็นของเล่นที่อยู่ใกล้ๆ กพ็อจะ

เป็นไปได้ แต่ถ้าเป็นของเล่นที่อยู่ไกลๆ แล้วกค็งจะเป็นไปได้ยาก ทั้งสาม

คนโยนห่วงออกไปสะเปะสะปะ ผลสุดท้ายไปลงที่แก้วพลาสตกิใบหนึ่ง ซึ่ง

ด้านนอกมฝีุ่นเกาะอยู่ ทั้งเก่าทั้งไม่สวย จนไม่มใีครอยากหยบิขึ้นมา 
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“พวกนายนี่น่าขายหน้าจรงิๆ เลย...” หลนิเจยีโม่ก้มหน้าพูด “โยน 

กระปุกออมสนิมาได้กย็งัจะดเีสยีกว่า”

“เธอกไ็ปลองเองส ิเล่นยากจะตาย พวกเราไปดูๆ ว่าที่ไหนมหีมาแบบ

นั้นขายบ้าง ไปซื้อมาลองโยนดู ฉนัว่าให้โยนร้อยครั้งกย็งัไม่เข้าเลย” เฉนิ 

สวนิพูดแก้ตวั

“ไม่ต้องหรอก ฉนักแ็ค่เหน็ว่ามนัน่าสนกุ ไม่นกึว่ามนัจะเสยีแรงเปล่า

แบบนี้ เดนิไปข้างหน้าเถอะ ดูเหมอืนว่าจะมเีกมชูตบาสลงห่วงด้วย”

“ที่ไหนเหรอๆ ต้องเจอกบัฉนัสกัหน่อย ไป ไปดกูนั” จ้าวเย่พอได้ยนิ

ค�าว่าบาสเกตบอล กม็ชีวีติชวีาขึ้นมาทนัท ีรบีเรยีกพวกเขาให้เดนิไปดู 

ข้างหน้ามีเกมชูตลูกบาสให้เล่นจรงิๆ กติกาก็คอืชูตตาละห้าลูก ถ้า

ชตูเข้าสองลกูขึ้นไป กจ็ะให้ของที่ระลกึชิ้นเลก็ๆ หนึ่งชิ้น ถ้าชูตเข้าได้ทั้งหมด

ห้าลกู กจ็ะมอบลกูบาสเกตบอลที่มตีราสญัลกัษณ์ของทมีหวักระทงิให้ ที่นั่น

มคีนมงุดอูยู่ไม่น้อย และกม็คีนเข้าไปลองเล่นด้วย แต่อย่างมากที่สดุกเ็ข้าไป

แค่หนึ่งถงึสองลูกเท่านั้น

จ้าวเย่เอาของกินยัดใส่ในมือของฟังหุยแล้วพูดว่า “ดูนั่นสิ ลูกบาส 

ลูกนั้น เขาเตรยีมมาให้ฉนัโดยเฉพาะเชยีวละ”

“เกมนี้ยงัน่าสนใจกว่าเกมโยนห่วงเมื่อกี้นั่นตั้งเยอะ มาพวกเราคนละ

ลูก เฉยีวหราน อ้าว เฉยีวหรานไปไหนเสยีแล้ว” เฉนิสวนิพูดพลางมองไป

รอบๆ 

“เมื่อกี้ยงัอยู่เลยน่ะ ไปทิ้งขยะหรอืเปล่า” หลนิเจยีโม่ตอบ

“ช่างเถอะๆ พวกนายไม่ต้องเล่นแล้ว ยนือยู่ข้างๆ ตั้งใจดูให้ดเีถอะ 

จะได้ไม่เป็นตวัถ่วงให้ฉนัด้วย” จ้าวเย่จ่ายเงนิ แล้วถูมอืเตรยีมตวั

“นายมั่นใจขนาดนั้นเลย จ�านามสกลุตวัเองให้ได้ก่อนเถอะ ถ้าไม่ชนะ

กอ็ย่ามาบอกว่านายรู้จกัพวกเรากแ็ล้วกนั” เฉนิสวนิพูดยิ้มๆ 

จ้าวเย่ส่งบอลในมอืไปมา วาดลวดลายเลก็ๆ น้อยๆ จนผู้คนกเ็ริ่ม

ส่งเสียงตะโกนเชียร์ขึ้นมาอีกด้วย จ้าวเย่ถอยหลังยืนให้มั่น แล้วเล็งไปที่
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แป้นบาส เขาถอนหายใจเบาๆ แล้วกระโดดชูตอย่างสวยงามลูกหนึ่ง เสยีง

ลกูบาสเข้าไปในห่วงดงัฟึบ ลลีาของเขาช่างสวยสดงดงามจรงิๆ จนผู้คนรอบ

ข้างปรบมอืกนัไม่หยดุ ใบหน้าของหลนิเจยีโม่เตม็ไปด้วยความดอีกดใีจ ทั้ง

ยงัส่งเสยีงร้องอยู่ในใจอกีด้วย

ในที่สุดจ้าวเย่ก็ชูตได้ห้าลูกทั้งหมด เจ้าของร้านจึงหยิบลูกบาสทีี่มี

สญัลกัษณ์รปูทมีหวักระทงินั่นให้เขา และพดูอย่างไม่พอใจว่า “พวกนายเป็น

มอือาชพีใช่หรอืเปล่า ถ้ามแีบบพวกนายนี่มากนัมากๆ กจิการของฉนักค็งจะ

ต้องเจ๊งแน่ๆ”

เฉินสวินที่อยู่ข้างๆ พูดยิ้มๆ ว่า “คุณวางใจเถอะ ฝีมือระดับเขา 

แบบนี้ คาดว่าสองสามวันนี้คงจะเจอไม่เกินสามคนหรอก คุณหาเงินได้

สบายๆ อยู่แล้วน่า”

เมื่อจ้าวเย่ถอืลูกบาสเดนิมาถงึข้างๆ หลนิเจยีโม่ จงึพูดขึ้นเบาๆ ว่า 

“ปีนี้ฉนัจะคว้าถ้วยแชมป์ไนกี้กลบัมาให้ได้อย่างแน่นอน” 

ในใจของหลินเจียโม่สั่นหวั่นขึ้นมา เธอมองร่างสูงใหญ่ของจ้าวเย่ที่

เตม็ไปด้วยความมั่นใจแล้ว กเ็กดิความรู้สกึอยากร้องไห้ขึ้นมาทนัที

พวกเขายนืดูลูกบาสลูกนั้น พูดคุยหวัเราะกนัอยู่สกัพกั เฉยีวหราน

ถงึได้วิ่งมาจากไกลๆ เฉนิสวนิเดนิขึ้นไปถามว่า 

“นายไปไหนมา ไม่ทนัได้เหน็จ้าวเย่แสดงฝีมอืเมื่อกี้ เขาสุดยอด...”

จู่ๆ เสยีงพูดของเฉนิสวนิกข็าดหายไป ด้วยเพราะเขามองเหน็ตุ๊กตา

ลูกหมาที่ฟังหุยบอกว่าชอบเมื่อกี้ในมอืของเฉยีวหรานนั่นเอง 

หลนิเจยีโม่เดนิเข้ามา พูดอย่างตกใจว่า “โอ้โห นายโยนห่วงได้ตวันี้

มาจรงิๆ เหรอ”

“ตอนแรกก็ไม่หรอก ที่จรงิเมื่อกี้ฉนัโยนเกือบเข้าแล้ว ฉนัเหน็พวก

เธอดูชอบมาก กเ็ลยกลบัไปลองอกีครั้งน่ะ” เฉยีวหรานยิ้มอย่างซื่อๆ แล้ว

ยื่นตุ๊กตาตวันั้นให้หลนิเจยีโม่

“นายเก่งจรงิ แต่ฉนัว่าเงนิที่เล่นเกม เอามาซื้อได้สองตวัเลยละ ที่จรงิ
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ฉันก็ไม่ได้ชอบมากนักหรอก ฟังหุยต่างหากที่ชอบ ถ้าอย่างนั้นให้เธอไปก็

แล้วกนั” แล้วหลนิเจยีโม่กย็ดัตุ๊กตานั่นให้ฟังหุยไป

“ขอบ...ขอบคุณนะ” ฟังหยุพูดอย่างอายๆ เธอเข้าใจเจตนาของเฉยีว

หรานด ีแต่กลุ้มตรงที่ไม่รู้จะตอบแทนยงัไงนั่นเอง

“เกรงใจอะไรล่ะ” เฉยีวหรานเหน็ฟังหุยรบัไปแล้ว จงึพูดอย่างดใีจ

แต่เฉนิสวินที่มองพวกเขาอยู่ข้างๆ รู้สกึไม่สบอารมณ์ขึ้นมา เขาดึง

มอืของฟังหุยมาแล้วพูดว่า “นี่กส็ายแล้ว ฉนัไปส่งเธอกลบับ้านกแ็ล้วกนั”

ฟังหยุยงัไม่คุน้เคยกบัการท�าตวัสนทิสนมกบัเฉนิสวนิเกนิไปต่อหนา้

เฉยีวหราน เธอรู้สกึอยู่เสมอว่าทุกคนกส็นทิกนัทั้งหมด แต่กลบัยิ่งเหน็ได้

อย่างชดัเจนว่าพวกเขาสองคนไม่ถูกกนั ฟังหุยจงึขดัขนืน้อยๆ แต่กลบัยิ่ง

ถูกเฉินสวินจับมือเอาไว้จนแน่น ฟังหุยหน้าแดงไม่รู้จะท�ายังไง เธอได้แต่

ปล่อยให้เขาจบัมอืเอาไว้ แล้วจงึพูดว่า “งั้นพวกเราไปก่อนนะ”

“ตกลง พวกเธอกลับกันดีๆ ล่ะ” แม้ว่าเฉียวหรานจะรู้สึกอึดอัด 

อยู่บ้าง แต่เขาไม่คดิจะเรยีกร้องอะไรอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้จติใจจงึเยอืกเยน็

กว่าเฉนิสวนิมาก

พวกเขาบอกลากับทุกคนแล้วจึงเดินไปที่ป้ายรถประจ�าทาง ยังเดิน

ไปไม่ทนัเท่าไร ฟังหุยกส็ะบดัมอืออกแล้วพูดว่า 

“เมื่อกี้นายเป็นอะไรไป อยู่ต่อหน้าพวกเขานั่น...น่าอายที่สุด”

“จะเป็นอะไรล่ะ ถงึยงัไงพวกเขากร็ู้กนัหมดแล้ว” เฉนิสวนิพูดแบบ

ไม่เตม็ปาก

“นายไม่กลวัว่าจ้าวเย่จะล้อเอาเหรอ”

“ตั้งแต่เกิดเรื่องของเขากับหลินเจียโม่นั่น เธอว่าเขายังชอบล้ออยู่ 

อกีหรอื” แล้วเฉนิสวนิกท็�าเสยีงฮเึบาๆ “ไม่ใช่เธอกลวัว่าจ้าวเย่จะล้อเอาหรอก 

แต่กลวัว่าเฉยีวหรานจะเหน็เข้าใช่ไหมล่ะ”

“นาย...นายพูดไร้สาระอะไรน่ะ” ฟังหุยทั้งอายทั้งโกรธ เธอพูดพลาง

หยุดเดนิลง



360  l  F l e e t   o f  t i m e   ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง  รั ก ข อ ง เ ร า  เ ล่ ม  1

“ฉันไร้สาระเหรอ เห็นๆ อยู่ว่าเขามีใจให้เธอ ใครๆ ก็รู้กันทั้งนั้น” 

เฉนิสวนิพูดอย่างโมโห “บอกว่าเธอกบัหลนิเจยีโม่ชอบหมาตวันั้น ห ึ แล้ว

เจยีโม่กพ็ูดออกมาตรงๆ ว่าเธอชอบแค่คนเดยีวต่างหาก เขาถงึได้ไปยงัไง

ล่ะ ที่จริงเมื่อกี้ฉันก็คิดเอาไว้แล้ว ว่าถ้าเธอชอบตุ๊กตาตัวนั้น ก็รอให้คน 

ซาลงก่อน แล้วพวกเราค่อยกลบัไปดู ถ้าเผื่อโยนห่วงไม่ได้ กค็่อยถามเขา

ว่าขายให้พวกเราได้หรอืเปล่า แต่เขากลบัสะเออะไปแย่งมาก่อนต่างหาก”

ฟังหุยเหน็เขาท�าท่าไม่พอใจและอยากเอาชนะเหมอืนเดก็ๆ อย่างนั้น 

จงึกลั้นไม่ไหวหวัเราะขึ้นมาแล้วพูดว่า “นายเพิ่งจะบอกว่าฉนัใจแคบ ฉนัว่า

นายก็ไม่ได้ใจกว้างไปกว่าฉันเท่าไรหรอก ปรกติเห็นเรียกคนอื่นเป็นเพื่อน

เป็นพี่เป็นน้องไปหมด แต่ลบัหลงักลบัมาว่าเขาหยาบๆ คายๆ แบบนี้เหรอ 

เผยธาตุแท้ออกมาแล้วหรอืไง”

“ก็เพราะเห็นว่าเป็นเพื่อน ฉันถึงได้ยิ่งโกรธน่ะสิ เธอเคยได้ยินไหม

ล่ะ ว่าห้ามรงัแกภรรยาเพื่อน ที่เขาท�าแบบนี้มนัไม่ถูก”

“นายยิ่งพูดซี้ซั้วใหญ่แล้ว ใคร...ใครเป็นอะไรแบบนั้นของนายกัน 

แล้วอีกอย่าง เฉียวหรานเขาก็ไม่ได้ท�าอะไรสักหน่อย” ฟังหุยหน้าแดงเลย 

ทเีดยีว

“นี่ เพื่อที่จะปกป้องเขา เธอถงึกบัไม่ยอมรบัเชยีวหรอื เมื่อคนืตอนที่

โทรศพัท์ ฉนัเรยีกเธอเบาๆ ว่าอะไรนะ เธอกไ็ม่ใช่ว่ายอมรบัแล้วหรอื”

เฉนิสวนิร้อนใจ จงึเสยีงดงัขึ้นอย่างไม่รูต้วั ฟังหยุรบียื่นมอืไปปิดปาก

เขา แล้วกัดฟันพูดว่า “นายพูดเบาๆ หน่อย อยู่กลางถนนจะตะโกนไป 

ท�าไมน่ะ”

เฉนิสวนิเหน็ท่าทางที่ลุกลี้ลุกลนของเธอแล้ว รู้สกึกระหยิ่มใจขึ้นมา

เลก็ๆ จงึเอื้อมไปจบัมอืเธอเอาไว้อกี เขาหวัเราะพร้อมกบัพดูว่า “อย่างไรเสยี

วันหลังเธอก็รักษาระยะห่างกับเขาเอาไว้หน่อย ไม่อย่างนั้นแล้วละก็...ไม่

อย่างนั้นฉนักไ็ม่รู้จรงิๆ ว่าจะเป็นเพื่อนกบัเขาอกีได้ยงัไง”

“รู้แล้วน่า” ฟังหุยพูดพลางพยกัหน้า
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“ถ้าอย่างนั้นต่อไปถ้าทะเลาะกบัฉนั กไ็ม่อนุญาตให้ไปคุยเล่นกบัเขา

นะ”

“อมื”

“แล้วก็ไม่อนุญาตไปให้สิ่งของซึ่งกันและกันลับหลังฉันด้วย ไม่ใช่ส ิ

ต่อหน้าฉนักไ็ม่ได้”

“อ้อ”

“ไม่อนุญาต...”

“พอละๆ รถมาโน่นแล้ว” ฟังหุยพูดยิ้มๆ 

บนรถคนเยอะ พวกเขาถูกเบยีดจนโอนไปเอนมา เฉนิสวนิรูปร่างสูง 

เขาพงิราวจบัเป็นวงกลม แล้วคุ้มกนัฟังหุยให้อยู่ข้างๆ กายเขา ทั้งสองคน

ซ่อนมอือยูใ่นแขนเสื้อแล้วแอบจบักนัเอาไว้แบบนี้ไปตลอดทาง โดยที่ไม่ยอม

ปล่อยมอืเลย



ความฝันที่จะได้ชงิถ้วยแชมป์ไนกี้มาครองของจ้าวเย่ดบัสลายลง
ก่อนที่การแข่งขนัจะเริ่มขึ้นหนึ่งอาทติย์ สาเหตกุค็อืเพื่อที่จะชนะการแข่งขนั 

ทมีบาสเกตบอลจงึฝึกซ้อมอย่างหนกั วนันั้นมกีารฝึกโจมตแีละป้องกนัแบบ

หนึ่งต่อหนึ่ง จ้าวเย่สู้อย่างดุดนัมากเกนิไป จนยั่วให้กองหลงัของทมีใช้แรง

ต่อสู้กบัเขาขึ้นมาจรงิๆ 

ที่จรงิไม่วา่จะเป็นเรื่องการเสยีหลกัในการส่งบอลของเขา หรอืวา่เป็น

เพราะกองหลังยกมือขึ้นป้องเขาก็ตาม ก็ล้วนเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ที่ปรกติ

ธรรมดามากของคนที่เล่นบาสเกตบอล เพียงแต่ปฏิกิริยาตอบโต้ที่ปรกติ

ธรรมดามากครั้งนี้ มาจากการโจมตแีละการป้องกนัของทั้งสองฝ่ายที่รนุแรง

มาก จนท�าให้เกดิผลที่ไม่ค่อยจะปรกตขิึ้นมานั่นเอง 

ชั่วพริบตาเดียวทั้งสองคนก็พุ่งทะยานขึ้นไปกระแทกกันแล้วล้มลง 

และทันทีทันใดนั้นก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ลุกขึ้นมา กองหลังคนนั้นรีบ

กวักมือเรียกซูข่ายอย่างร้อนใจ เขาประคองหลังพร้อมทั้งชี้ไปที่จ้าวเย่แล้ว

ตะโกนว่า “เรยีกหมอของโรงเรยีนมาเรว็เข้า ดทู่าเขาไม่ดแีล้ว เหมอืนกระดกู

12
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จะหกัน่ะ ฉนัได้ยนิเสยีงหกัด้วย” 

“แม่งเอ๊ย!” ซูข่ายสบถ แล้วกร็บีพุ่งเข้าไปหาเขาด้วยความเรว็แบบวิ่ง

แข่งร้อยเมตร ส่วนคนอื่นๆ กค็่อยๆ ล้อมวงเข้ามาดูเช่นกนั 

จ้าวเย่ไม่ส่งเสยีงร้องเลยสกัแอะ เขาเบกิตาโพลงและนอนราบลงบน

พื้นอย่างเงียบๆ ส่วนแขนนั้นงอจนดูผิดรูปมาก ส่วนลูกบาสที่มีตรา

สัญลักษณ์ทีมหัวกระทิงลูกนั้นก็กลิ้งตกอยู่ข้างกายเขา ภายใต้แสงอาทิตย์

ส่อง แม้แต่แรงที่จะร้องไห้เขากย็งัไม่มเีลย 

แขนขวาของจ้าวเย่ถูกวนิจิฉยัว่ากระดูกหกัจรงิๆ นี่เหมอืนเป็นการ
ตัดสินทางอ้อมแล้วว่าเขาลงแข่งชิงแชมป์ถ้วยไนกี้ไม่ได้ ซูข่ายเป็นห่วงว่า 

เขาจะท�าใจไม่ได้ จึงเป็นตัวแทนของทีมบาสเกตบอลทั้งหมดหิ้วผลไม้ 

ไปเยี่ยมเขาที่บ้านตอนสุดสปัดาห์

สภาพจิตใจของจ้าวเย่ดีกว่าที่เขาคิดเอาไว้มาก เขายิ้มแล้วพูดว่า 

“หวัหน้า ฉนัว่าเราสองคนต้องมชีะตากรรมเดยีวกนัแน่เลย ดูท่าความคดิที่

อยากเป็นแชมป์ของฉนักต็้องรอให้ถงึมธัยมหกเหมอืนกนั อ้อ ไม่ใช่ส ิฉนั

ว่านายที่อยู่มธัยมหกตอนนี้ กค็งจะคว้าแชมป์มาไม่ได้เหมอืนกนั ไม่มฉีนั

แล้ว นายจะคว้าแชมป์มาได้ยงัไงล่ะ”

ซูข่ายยิ้มแล้วด่าว่า “ไอ้หลานชาย ท�าไมนายไม่กระดูกขากรรไกรหกั

ไปเสียเลยล่ะ จะได้ปิดปากไปด้วยเลย คอยดูเถอะ อีกสองวันฉันจะคว้า

ถ้วยรางวลัมาให้นายดู”

เขาหยิบแอปเปิลจากในถุงมาลูกหนึ่ง แล้วโยนไปให้จ้าวเย่ เดิมที 

จ้าวเย่อยากยื่นมอืขวาออกไปรบั แต่ว่าความเจบ็ปวดนั้นได้ยบัยั้งเขาเอาไว้ 

แอปเปิลลูกนั้นจึงกระแทกไปบนตัวเขาพอดี แล้วทั้งสองคนก็เงียบขรึมลง

ทนัใด 

“ขอโทษท.ี..” ซูข่ายมองจ้าวเย่ที่ก้มหวัอยู่ พูดขอโทษพลางตบบ่าเขา

เบาๆ 
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“หวัหน้า” จ้าวเย่ไม่ได้เงยหน้า เขาพยายามสะกดเสยีงไม่ให้สั่น แต่

มนักย็งัคงสั่นอยู่เลก็น้อยนั่นเอง “นายพูดไม่ผดิเลย มอืซ้ายของฉนัยงัต้อง

ฝึกอกี รบัส่งบอลไม่ค่อยว่องไว”

“จ้าวเย่...” ซูข่ายนั่งลงใกล้ๆ เขาแล้วพูดว่า “ฉนัรู้ว่านายรู้สกึเสยีใจ 

ไม่เป็นไรหรอก พวกเรากใ็ช่ว่าจะเล่นไม่ได้แล้ว ในทมีเราดูๆ แล้วนายเป็น

คนที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เพราะฉะนั้นแชมป์ปีหน้าก็ต้องเป็นของนายอย่าง

แน่นอน”

“ใครเสียใจกันล่ะ ใครแม่งเสียใจกันล่ะ” จ้าวเย่ทนไม่ไหวอีกต่อไป 

น�้าตาหยดลงมาในที่สุด เขาผลกัซูข่ายออกให้พ้น พลางร้องไห้สะอกึสะอื้น

แล้วพดูวา่ “นายถอยออกไป ฉนัไม่อยากร้องไห้ต่อหนา้นายที่สดุ นายรูไ้หม 

ที่ฉนัอยากได้แชมป์กไ็ม่ใช่เพื่อตวัเอง นายรู้ไหม นาย...นายรู้ไหม”

เหน็จ้าวเย่ที่ปรกตมิกัจะร่าเรงิกระโดดโลดเต้น มาร้องไห้เสยีใจเหมอืน 

เด็กๆ แบบนี้ ในใจของซูข่ายก็รู้สึกเหมือนถูกบีบขึ้นมา เขารู้ว่าในขณะที่

จิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังแล้วต้องมาหมดหวังอย่างสิ้นเชิงแบบนี้  

มนัเป็นความเจบ็ปวดรวดร้าวอย่างถงึที่สดุนั่นเอง และความเจบ็ปวดแบบนี้ 

กไ็มม่ใีครสามารถที่จะมาช่วยแบกรบัแทนได้เลย ค�าพดูปลอบโยนทั้งหลาย

ก็ดูเหมือนจะไม่มีพลังอย่างไรอย่างนั้น ดังนั้นเขาจึงได้แต่ตบๆ หลังของ 

จ้าวเย่ แล้วพูดเบาๆ ว่า “เอาละๆ ฉนัรู้แล้ว”

ความจรงิซูข่ายกไ็ม่รู้อะไรหรอก สิ่งที่เขาเข้าใจ เป็นเพยีงความเจบ็

ปวดครึ่งหนึ่งของจ้าวเย่เท่านั้น ส่วนอกีครึ่งหนึ่งกค็อืหลนิเจยีโม่ และนั่นมนั

กเ็กี่ยวข้องกบัตวัเขาอยู่ไม่น้อยเช่นกนั

เรื่องของความรกัความรูส้กึ บางทกีอ็าจเข้ามาโดยที่ไม่มป่ีีมขีลุย่ ทว่า

กลบัไม่สลายหายไปแบบไม่มป่ีีมขีลุย่อย่างนั้น ถ้าไม่หาทางออกให้เจอ บางที

ก็อาจจะนอนแช่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจและไม่มีวันได้รับความสงบสุขไป

ตลอดกาล 

เดิมทีจ้าวเย่หาทางออกระหว่างเขากับหลินเจียโม่ได้แล้ว วันนั้นที่ 
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ชูตบาสเข้าห้าลูกตดิต่อกนัที่งานวดั ท�าให้เขามคีวามมั่นใจขึ้นอกีครั้ง เสยีง

เชยีร์จากคนรอบข้างและสายตาที่แสดงความดอีกดใีจของหลนิเจยีโม่ท�าให้

เขารู้สึกว่าตัวเองก็สามารถกลายเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งคนหนึ่งได้ สามารถ

เงยหน้าขึ้นมาเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างทะนงองอาจ ด้วยเหตุนี้

เขาจงึรบีร้อน ด้วยหวงัว่าจะได้พสิูจน์ตวัเองในสนามการแข่งขนัเพื่อชงิถ้วย

ไนกี้มาให้ได้ และชัยชนะในครั้งนี้ก็มีความหมายต่อเขาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อ

เป็นการตอบแทนและขอบคุณซูข่ายที่ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่เรื่อง

หลินเจียโม่ พร้อมทั้งยืนหยัดยอมรับในตัวเขามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องไหนกล็้วนมคีวามส�าคญั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเขากอ็ยากที่จะพสิูจน์

แต่ตอนนี้เขากลับท�าไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียว เขาได้แต่มองดูโดยที่ 

ไม่สามารถท�าอะไรได้เลย การถกูโจมตทีางจติใจแบบนี้ไม่ใช่ความรู้สกึหดหู่

ที่สามารถอธบิายได้อย่างง่ายดาย และกไ็ม่สามารถท�าการปลอบประโลมได้

ด้วยการใช้ค�าพูดที่จริงใจเพียงเท่านั้น จิตใจของเขาหนาวเหน็บไปเสียแล้ว 

แม้แสงอาทติย์เปล่งแสงทอประกายกย็งัคงรู้สกึหนาวเหนบ็อยู่นั่นเอง

การแข่งขนันั้นได้จดัให้มขีึ้นที่สนามของโรงเรยีนฟู่จง ตอนที่การ
แข่งขันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น โรงเรียนฟู่จงยังเล่นได้ไม่ดีนัก เพราะก่อนการ

แข่งขันได้สูญเสียก�าลังส�าคัญของกองหน้า ซึ่งไม่อาจหามาชดเชยได้ง่ายๆ 

ภายในระยะเวลาอนัสั้นแบบนี้ และภายใต้สถานการณ์ที่เรยีกได้ว่าซขู่ายแทบ

จะสู้จนสุดชวีติ แต่กย็งัท�าได้แค่น�าไปเพยีงสองคะแนนเท่านั้น

หลังจากเลิกเรียนวันนั้น คนเกือบครึ่งหนึ่งของโรงเรียนเบียดเสียด

เข้าไปที่สนามบาสเกตบอลเพื่อดูการแข่งขัน จ้าวเย่ไม่ได้ลงมาจากตึก แต่

แอบอยูท่ี่ห้องน�้าชายชั้นสองและดกูารแข่งขนัจนจบ เหน็พวกเพื่อนๆ ในทมี

พยายามวิ่งกนัอย่างเตม็ที่ เหน็ซขู่ายที่ตะโกนเสยีงดงัไม่หยดุ เหน็หลนิเจยี-

โม่ที่อยูข้่างสนามด้วยสหีน้าที่ร้อนใจ เขากย็ิ่งรูส้กึมากขึ้นว่าตวัเขาที่ก�าลงัยนื

อยู่ในซอกมุมหนึ่งนั้น ไม่มปีระโยชน์อะไรเลย
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หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลง จ้าวเย่ก็แบกกระเป๋าหนังสือแล้วเดิน

ออกจากห้องน�้าอย่างอ่อนระโหยโรยแรง แม้ว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขนั 

แต่เขากย็งัรู้สกึเหนื่อยมาก เหนื่อยใจนั่นเอง ตรงทางลงบนัไดเขาได้เจอกบั

หลินเจียโม่ที่รีบร้อนวิ่งขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึง ทั้งสองคนต่างก็มองกันอย่าง

ตกตะลงึ และกไ็ม่มใีครพูดอะไรออกมา ในมอืของหลนิเจยีโม่ยงัถอืน�้าแร่

อยู่ขวดหนึ่ง จ้าวเย่รู้ว่านั่นเป็นน�้าที่ซูข่ายเพิ่งจะดื่มไปเมื่อกี้ เพราะเขาเห็น

หลินเจียโม่คอยส่งน�้าอยู่ข้างสนามด้วยตาตัวเอง ซึ่งระหว่างทั้งสองคนต่าง

ฝ่ายต่างกร็ู้ดอียู่แก่ใจนั่นเอง

กระเป๋าที่หนักอึ้ง แขวนอยู่บนบ่าข้างซ้ายที่ไม่ถนัดของจ้าวเย่ได้ 

ไม่นาน เมื่อมนัตกลงมา อารมณ์และความรู้สกึของทั้งสองคนกเ็ปลี่ยนไป  

จ้าวเย่เจบ็จนต้องขมวดคิ้ว และในแววตาของหลนิเจยีโม่กป็รากฏความเจบ็

ปวดเสียใจขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกัน ในที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไร จ้าวเย่

ลากกระเป๋าหนงัสอืไปด้วยท่าทางที่แปลกประหลาด แล้ววิ่งลงจากตกึอย่าง

คนที่จนตรอก หลนิเจยีโม่คดิอยากช่วยเขาประคองกระเป๋าขึ้นไปมาก แต่

จ้าวเย่กว็ิ่งเรว็เหลอืเกนิ เธอยงัไม่ทนัได้ยื่นมอืออกไปเลยด้วยซ�้า

จากนั้นเฉินสวินก็กลับขึ้นมาเช่นกัน ตอนที่เขาขึ้นมา เหลือแค่ 

หลินเจียโม่ที่นั่งเหม่อลอย มองออกไปนอกหน้าต่างอยู่ในห้องเรียนเพียง 

คนเดยีวเท่านั้น

เฉนิสวนิมองเธอ และถามอย่างระวงัว่า “เหน็จ้าวเย่หรอืเปล่า”

หลนิเจยีโม่พยกัหน้า ชี้ไปที่หน้าประตูแล้วบอกว่า “ไปแล้ว”

“ไปแล้วเหรอ” เฉนิสวนิถอนหายใจแล้วพูดว่า “ฉนักลวัว่าเขาจะคดิ

บ้าๆ บอๆ กเ็ลยจะขึ้นมาคุยเล่นกบัเขาสกัพกัน่ะ”

“ฉนักเ็หมอืนกนั...” หลนิเจยีโม่ปิดหน้าตวัเอง แล้วพูดด้วยน�้าเสยีง

ที่ไม่สบายใจ “แต่พอฉนัเหน็เขา กไ็ม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรด ี ให้ก�าลงัใจเขา 

ปลอบใจเขา ค�าพูดพวกนั้นแม้แต่ฉนัเองยงัรู้สกึเลยว่าจอมปลอม แล้วเขา

จะชอบฟังได้ยงัไงล่ะ ยิ่งไปกว่านั้น...ตอนนี้ฉนัจะใช้ฐานะอะไรไปพูดค�าพูด
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เหล่านี้กบัเขาได้ล่ะ”

“ความจรงิฉนัรู้สกึมาโดยตลอดว่าพวกเธอสองคนไม่จ�าเป็นต้องเป็น

แบบนี้ เธอน่าจะรู้ว่าตอนนี้ที่เขารู้สกึทุกข์ใจอย่างนี้ ทั้งหมดไม่ใช่เพราะเล่น

บาสไม่ได้ หรอืคว้าชยัชนะมาไม่ได้เท่านั้น แต่ที่ท่าทางของเขากลายเป็นคน

ซมึเซา สาเหตุกน็่าจะเป็นเพราะเธออยู่ไม่น้อยด้วยหรอืเปล่า แน่นอนว่าฉนั

ไม่ใช่จะต่อว่าเธอ แต่กไ็ม่สนบัสนนุให้พวกเธอเป็นแบบนี้ต่อไปอย่างเดด็ขาด

เช่นกนั หรอืว่าจะไม่คุยกนัไปจนตายจรงิๆ อย่างนั้นเชยีวหรอื คงจะไม่ถงึ

ขนาดนั้นหรอกกระมงั ฉนัรูส้กึว่าขอแค่เธอได้พดูกบัเขาสกัค�า โดยที่ไม่ต้อง

สนใจว่าจะพูดอะไร มันก็น่าจะดีขึ้นกว่าตอนนี้แล้วละ” เฉินสวินนั่งพูดอยู่

ตรงหน้าเธอ

“นายดูถูกจ้าวเย่เกนิไปแล้ว ฉนัเป็นคนไปหาเขาก่อนด้วยซ�้า ไม่แน่

เขาอาจจะรูส้กึว่าฉนัก�าลงัเหน็ใจเขาอยูก่ไ็ด้ แล้วเขาจะรบัความเหน็อกเหน็ใจ

แบบนี้อย่างนั้นเหรอ” หลนิเจยีโม่ส่ายหน้าแล้วพดูว่า “ฉนัว่าถ้าถอืถ้วยรางวลั

มาอยู่ต่อหน้าเขาได้ แล้วบอกเขาว่าที่พวกเราพยายามนี่กเ็พื่อเขา และพวก

เรากไ็ม่เคยลมืความพยายามของเขาเลย บางทนีั่นเขาอาจจะรบัได้กไ็ด้ เพยีง

แต่...ตอนนี้ยากเกนิไปที่จะท�าได้แล้ว...”

“วนันี้ทมีของโรงเรยีนเล่นได้ไม่ดจีรงิๆ...” เฉนิสวนิใช้นิ้วจิ้มที่หน้าผาก

แล้วพูดว่า “ท�าให้ซูข่ายกงัวลน่าดูเชยีวละ...เมื่อกี้เธอมองไม่เหน็เหรอ ตอน

สุดท้ายเขาเหนื่อยจนไม่มแีรงเลย พอกรรมการเป่านกหวดีเท่านั้น เขากล็ง

ไปนอนกบัพื้นทนัทเีลย”

“ฉันรีบวิ่งขึ้นมา จะไปเห็นที่ไหนกันล่ะ แต่ที่ฉันวิ่งขึ้นมาก็ไม่ได้มี

ประโยชน์เลยแม้แต่นดิเดยีว เฉนิสวนิ ฉนัรู้สกึว่าตวัเองพ่ายแพ้อย่างใหญ่

หลวงเลยละ ทั้งอยากให้ซูข่ายได้แชมป์ และกท็ั้งอยากให้จ้าวเย่สบายใจอกี

ด้วย นายว่าฉนัโลภมากไปหรอืเปล่า” หลนิเจยีโม่ฟุบลงบนโต๊ะ และพูดทั้ง

ตาแดงๆ 

“อย่าไปคดิฟุ้งซ่าน” เฉนิสวนิพูดพลางตบๆ บ่าเธอ “ว่ากนัตามจรงิ 
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เรื่องของพวกเขาสองคนมนัไปเกี่ยวอะไรกบัเธอด้วยล่ะ เธออย่าไปคดิมาก

ขนาดนั้นเลย”

“นายไม่เคยผ่านเรื่องแบบนี้ ไม่เข้าใจความรู้สกึของฉนัหรอก ถ้าสกั

วนัหนึ่งนายกบัฟังหยุต้องเลกิกนั นายอาจจะเข้าใจความรู้สกึแบบนี้กไ็ด้ คน

แปลกหน้า นายเข้าใจไหม อดีตไม่ว่าจะดีมากแค่ไหน ก็เป็นได้แค่คน 

แปลกหน้าเท่านั้น”

หลินเจียโม่เอียงหน้ามองฟ้าสีครามที่นอกหน้าต่าง น�้าตาไหลลงมา

จากดวงตาข้างหนึ่ง แล้วกไ็หลเทไปที่ดวงตาอกีข้างหนึ่ง โลกที่อยู่ตรงหน้า

เธอก�าลังค่อยๆ มัวสลัวเลือนรางขึ้นมา เหลือไว้แค่ความรู้สึกที่เจ็บปวด 

รวดร้าวของหยดน�้าตาเท่านั้นเอง

เฉินสวินลุกขึ้นยืนอย่างแรง เขาเดินไปที่หน้าประตูห้อง หันหน้ามา

แล้วพดูว่า “ฉนักบัฟังหยุไม่มทีางกลายเป็นคนแปลกหน้าไปตลอดกาล และ

ฉนักไ็ม่ยอมให้เธอกบัจ้าวเย่กลายเป็นคนแปลกหน้าอย่างเดด็ขาด”

“เฉนิสวนิ นายจะท�าอะไรน่ะ” หลนิเจยีโม่นั่งตวัตรงขึ้นมา พูดพลาง

เชด็น�้าตา

“จ้าวเย่เล่นไม่ได้ แต่ฉนัเล่นได้ ฉนัจะไปช่วยเขาคว้าถ้วยรางวลัที่เขา

กบัซูข่ายควรจะได้รบักลบัมาให้ได้” เฉนิสวนิพูดอย่างหนกัแน่น

หลนิเจยีโม่มองด้านหลงัของเขา ดวงตาที่เดมิทเีหม่อลอย ทนัใดนั้น

ก็มีแสงแห่งความหวังขึ้นมา น�้าตาของเธอไหลพรากมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อกี้ 

เสยีอกี แต่กลบัไม่เศร้าโศกอกีต่อไป

“เฉินสวิน...ขอบใจนายนะ...ขอบใจ...” หลินเจียโม่พูดอย่างสะอึก

สะอื้น พลางขยี้ตาไปด้วย

“ขอบใจอะไรกนั ตั้งแต่ตอนที่เธอเพิ่งมา พวกเรากน็ั่งกนิข้าวอยู่บน

โต๊ะเดียวกัน เข้าเรียนอ่านหนังสือด้วยกัน เลิกเรียนออกไปเล่นพร้อมกัน 

อยู่ด้วยกันทุกๆ วัน เกือบจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานกว่าพ่อแม่ของตัวเอง

เสยีอกี แล้วจะให้ฉนัไม่ยุง่เรื่องของพวกเธอได้ยงัไง” เฉนิสวนิพดูยิ้มๆ “เธอ
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ไม่ต้องร้องไห้แล้ว ที่จริงแต่ก่อนฉันก็อยากพูดกับเธอ แต่ก็ไม่กล้ามาโดย

ตลอด เธอรู้ไหม พอเธอร้องไห้หน้ากแ็ดงไปหมด แถมยงัผมทรงใหม่ของ

เธอนี้อีก ทั้งหน้าทั้งผมอย่างกับดอกเห็ดสีแดงในเกมซูเปอร์มาริโออย่างไร

อย่างนั้น ซื่อบื้อชะมดั”

“น่าเกลยีด นายนั่นแหละที่เหมอืนเหด็ ไม่ส ินายเหมอืนเต่ามากกว่า 

กระดองแขง็กว่าอะไรทั้งหมด”

หลนิเจยีโม่สั่งน�้ามูกแล้วกย็ิ้ม เธอขอบคุณเฉนิสวนิจากใจจรงิ และ

ในที่สุดกว็างใจลงได้ เธอเชื่อใจเฉนิสวนิ ขอแค่เขาคดิที่จะท�าเท่านั้น เขาก็

จะต้องท�าได้อย่างแน่นอน



ความจริงตอนแรกที่เข้ามาเรียน เฉินสวินก็เข้าไปร่วมกับในทีม
บาสเกตบอลอยู่สองวนั แต่ด้วยเขาเป็นคนนสิยัไม่ค่อยทะเยอทะยานเท่าไร

นกั ในที่สุดด้วยเพราะรบัไม่ได้กบักฎระเบยีบที่ต้องซ้อมเช้าซ้อมเยน็ทุกวนั 

ทั้งยังต้องซ้อมเลี้ยงลูกวิ่งไกลๆ ที่แสนจะซ�้าซากจ�าเจน่าเบื่อแบบนี้ ก็เลย

ถอนตวัออกจากทมีของโรงเรยีนไป 

ทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนฟู่จง ย่อมมีความเข้มงวดกว่าทีมทั่วๆ 

ไปอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อยู่ภายใต้การน�าทมีของโคชกบัซูข่าย

หัวหน้าทีมของพวกเขาด้วยแล้ว ถ้าไม่มีความรักในการเล่นบาสเกตบอล

อย่างแท้จรงิกย็ากที่จะยนืหยดัต่อไปได้ จรงิๆ ฝีมอืของเฉนิสวนิกน็บัว่าไม่

เลว ปีนั้นตอนที่เขาถอนตวัออกไป ซขู่ายยงัรูส้กึเสยีดายมากเลยด้วยซ�้า และ

หลงัจากที่จ้าวเย่ได้รบับาดเจบ็ ซขู่ายกใ็ช่ว่าจะไม่พจิารณาให้เฉนิสวนิมาเล่น

แทน แต่อย่างไรเสยี นกัเรยีนกย็่อมเหน็ความส�าคญัของการเรยีนเป็นหลกั 

คนที่อยู่มัธยมหกต้องเผชิญหน้ากับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และปลาย

เทอมนี้พวกเฉินสวินก็ต้องท�าการสอบใหญ่ในวิชาทฤษฎีวรรณคดีอีกด้วย 

13
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ดงันั้นเขาจงึละอายใจที่จะให้เฉนิสวนิขึ้นมารบัปัญหานี้ไปแทน

ดงันั้นเมื่อครั้งนี้เฉนิสวนิจงึมาหาเขาด้วยตวัเอง นบัว่าเป็นการมาให้

ความช่วยเหลือในยามที่ล�าบากโดยแท้ ท�าให้ซูข่ายดีใจจนพูดไม่ออก เขา 

ตบบ่าของเฉนิสวนิหนกัๆ ทหีนึ่ง พร้อมทั้งพดูไม่ยอมหยุดเลยว่า “เยี่ยมมาก 

เยี่ยมมาก”

ขอแค่เฉนิสวนิตดัสนิใจที่จะท�าอะไรแล้ว ฟังหุยกท็�าแค่เพยีงให้การ

สนบัสนุนอยู่เงยีบๆ โดยที่ไม่มคีวามเหน็อะไร ช่วงเวลานั้นทุกวนัหลงัจาก

เลกิเรยีน เธอแทบจะอยูด้่วยกนักบัหลนิเจยีโม่เพื่อเป็นเพื่อนซ้อมให้ทมีของ

โรงเรยีน ช่วยพวกเขาซื้อน�้า และช่วยงานทั่วๆ ไป และการที่เธอช่วยงานอยู่

เงยีบๆ แบบนี้ ท�าให้ทั้งทมีบาสเกตบอลเกดิการแซวกนัอย่างสนุกสนาน 

ซูข่ายมกัจะเดนิเข้ามาข้างๆ เฉนิสวนิเป็นประจ�าแล้วพูดว่า “นายไป

หาผู้หญงิดีๆ  แบบนี้มาจากที่ไหนกนั หาไม่ได้แล้วจรงิๆ นายกอ็ย่าไปหลง

กบัดอกไม้รมิทางเข้าล่ะ จะท�าให้คนอื่นเขาเสยีใจได้” 

และเฉนิสวนิกพ็ูดอย่างภาคภูมใิจเสมอว่า “ไม่มทีาง ไม่มทีาง”

ส่วนหลินเจียโม่ในช่วงเวลานั้น ก็เรียกได้ว่าแทบจะทุ่มเทพลังกาย

พลงัใจในความเป็นวยัรุ่นของตวัเองออกไปทั้งหมด ส�าหรบัซูข่ายเมื่อเทยีบ

กบัตอนแรกแล้ว ตอนนี้เธอยิ่งตกอยูใ่นอารมณ์แห่งความรกัมากขึ้นอกีด้วย

ซ�้า ระหว่างการได้รบักบัการสูญเสยีไป หลนิเจยีโม่กค่็อยๆ สกุงอมทางความ

คดิขึ้นอย่างช้าๆ ท�าให้ความต้องการที่จะได้รบัของเธอมไีม่มาก ทุกวนัตอน

เยน็ ขอเพยีงได้เหน็ท่าทางที่จรงิจงัของซูข่ายในสนาม ได้เดนิเป็นเพื่อนเขา

จากประตูโรงเรียนจนถึงหน้าถนนในระยะทางแค่หนึ่งร้อยเมตรเท่านั้น ก็

ท�าให้เธอมคีวามสุขมากแล้ว 

ในระยะแค่หนึ่งร้อยเมตรนั้น ซูข่ายก็จะเอ่ยถึงเจิ้งเสวี่ยบ้างเป็น 

ครั้งคราว ด้วยเหตุนี้หลินเจียโม่จึงค่อยๆ รู้ว่าในที่สุดเจิ้งเสวี่ยก็ตัดสินใจ

เลอืกที่จะไปต่างประเทศแล้ว รวมไปถงึเรื่องของความคดิ เมื่อได้ผ่านการ

คบหากนัมาสกัพกั จงึสามารถพดูได้ว่าเจิ้งเสวี่ยกบัซขู่ายกค่็อยๆ ห่างกนัไป
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โดยปริยายนั่นเอง ทุกครั้งที่พูดถึงตรงนี้ เธอมักจะมองเห็นความเสียใจ 

จางๆ อยู่ในแววตาของเขาเสมอ ในฤดูใบไม้ผลิที่แสงอาทิตย์สว่างไสวนั้น 

เธอได้เรียนรู้ถึงรสชาติของการจากลาด้วยตัวเองก่อนฟังหุยและใครๆ 

ทั้งหมด

เจิ้งเสวี่ยมาดูซูข่ายเล่นบาสน้อยมาก จนถึงช่วงสุดท้ายที่เธอจะต้อง

ไป เธอกไ็ม่ได้มาดูอกีเลย หลนิเจยีโม่เข้าใจกว่าใครๆ ทั้งหมดว่าเบื้องหลงั

ร่างกายที่เข้มแข็งของซูข่ายที่ก�าลังเลี้ยงลูกบาสอยู่นั้น แฝงไว้ด้วยอารมณ์

ความรู้สึกที่หนักอึ้งยังไงบ้าง ความรู้สึกแบบนี้ได้สะสมกลายเป็นพลังที่

แขง็แกร่ง เขาได้น�าพาทมีบาสเกตบอลโรงเรยีนฟูจ่งก้าวเดนิไปข้างหน้าอย่าง

ไม่หยุดยั้งเพื่อคว้าถ้วยไนกี้มาครองให้ได้ ดงันั้นท่ามกลางเสยีงไชโยโห่ร้อง

กบัชยัชนะในทุกครั้ง ท�าให้เธอรกัซูข่ายอย่างสุดหวัใจ และรู้สกึเจบ็ปวดใจ

มากจรงิๆ 

โรงเรียนฟู่จงฝ่าด่านเข้าไปจนถึงครึ่งหนึ่งของรอบชิงชนะเลิศ การ

แขง่ขนัรอบนั้นกเ็ลน่โดยโรงเรยีนฟูจ่งเช่นกนั ที่ตรงขอบสนามบาสเกตบอล

ที่คนสามารถยนืดไูด้นั้นเตม็ไปด้วยผูค้น จ้าวเย่เองกไ็ปดดู้วยเช่นกนั ตั้งแต่

เฉินสวินลงสนามแทนเขา จิตใจของเขาก็ผ่อนคลายขึ้นมาหน่อย เขารู้ว่า 

พวกเฉนิสวนิท�าเพื่อตวัเขา ทุกคนเฝ้าคอยเพื่อให้เขาดวีนัดคีนื เหน็เพื่อนๆ 

หลายคนทุม่เทแรงใจเช่นนี้ เขาที่เป็นลูกผูช้ายคนหนึ่งกรู้็สกึละอายใจที่ท�าตวั

แย่เกนิไปอยู่เหมอืนกนั ถ้าจะให้พูด เขากย็งัคงตดัใจจากหลนิเจยีโม่ไม่ได้

อยู่ดี และยังคงคิดที่จะได้ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่อยู่ด้วยกันกับเธออย่างนั้น 

แม้จะไม่ใช่เป็นแบบคู่รกักไ็ม่เป็นไร

ในการแข่งขันมีความดุเดือดมาก คะแนนของทั้งสองทีมไล่บี้กัน 

ไปมาแทบเป็นแทบตาย สู้กันอย่างดุเดือด คนดูที่อยู่ติดขอบสนามถูก

บรรยากาศที่บีบคั้นนี้ท�าให้รู้สึกตึงเครียดมาก จนทุกคนส่งเสียงเชียร์เพื่อ 

ให้ก�าลังใจแทนทีมนี้ตลอดเวลาด้วยการตะโกนว่า “รักษาไว้! รักษาไว้!  

รกัษาไว้!”
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ฟังหุยยนือยู่ข้างสนาม ใจเต้นจนแทบจะออกมาข้างนอกเลยทเีดยีว 

วนันั้นเฉนิสวนิยงัมไีข้ต�่าๆ อกีด้วย ตอนเรยีนคาบเช้ากฟ็บุอยูบ่นโต๊ะตลอด

เวลา จนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่ดีขึ้น พอมีเวลาก็จะก้มตัวพักหายใจอยู่ 

อย่างนั้น ฟังหุยกลวัว่าเขาจะไม่ไหว แล้วเกดิป่วยร้ายแรงขึ้นมาได้ และก็

เป็นไปอย่างที่เธอคิด หลังจากลงสนามช่วงที่สอง เฉินสวินก็อาเจียนอยู่ 

ข้างสนาม ฟังหยุรบีเบยีดคนเข้าไปดเูขา แล้วถามว่า “เป็นยงัไงบ้าง ไหวไหม”

“ไม่เป็นไร...” เฉนิสวนิพูดพลางโบกๆ มอื แล้วรบัน�้ามาบ้วนปาก 

“เขาเป็นอะไรไปน่ะ” ซูข่ายเดนิเข้ามาถามอย่างร้อนใจ “จู่ๆ อาเจยีน

ได้ยงัไง”

“วนันี้เขาเป็นไข้...” ฟังหุยก้มหน้าพูด

เฉนิสวนิดงึเธอมาอยูข้่างหนึ่ง แล้วพดูตดับทว่า “ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร 

ป่วยเลก็น้อย ไม่หนกัหนาเท่าไร”

“มไีข้จรงิๆ ด้วย” ซูข่ายคล�าหวัของเขาแล้วพูดว่า “นายอย่าท�าเป็น

บอกว่าได้ ยนืไหวหรอืเปล่า ไม่ไหวพวกเรากจ็ะได้เปลี่ยนคน”

“นายไหวไหม ฉนัว่าอย่าฝืนเลย” จ้าวเย่ขมวดคิ้วพูด

“ไม่เป็นไรจรงิๆ ไม่มปีัญหา นายมนัใจเสาะไปได้” เฉนิสวนิฝืนยิ้ม

แล้วพูดว่า “ฉันไม่อยากตกเป็นขี้ปากนาย ให้นายมามีโอกาสเยาะเย้ยฉัน 

ต่อไปวนัหลงัได้ ถ้าฉนัไม่ลงสนามด้วยตวัเองเพื่อคว้าชยัชนะกลบัมา นาย

จะยอมรบันบัถอืฉนัได้ยงัไง”

“ได้ ฉนัจะรอให้นายคว้าชยัชนะกลบัมาให้ฉนั” จ้าวเย่เม้มปาก ดวงตา

เป็นประกายขึ้นมา

“เฉินสวิน นายมันสุดยอดจริงๆ ไป ครั้งนี้ไปจัดการพวกมันให ้

สิ้นซาก” ซูข่ายพูดพร้อมกบัโอบไหล่เฉนิสวนิเอาไว้

เฉนิสวนิลกุขึ้นยนืด้วยรอยยิ้ม ตมีอืกบัจ้าวเย่ แล้วเดนิเข้าไปในสนาม 

ฟังหุยยนือยู่ด้านหลงัเฉนิสวนิ แอบคว้าเสื้อของเขาเอาไว้ เฉนิสวนิหนักลบั

มา ยิ้มให้เธออย่างสว่างไสว 



374  l  F l e e t   o f  t i m e   ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง  รั ก ข อ ง เ ร า  เ ล่ ม  1

“วางใจเถอะ ฉนัจะชูตสามแต้มให้เธอดู”

ช่วงที่สามเริ่มต้นขึ้น การแข่งขันยิ่งเพิ่มความตึงเครียดขึ้นอย่าง
ถึงที่สุด ฝ่ายตรงข้ามได้เห็นเฉินสวินไปอาเจียนเมื่อสักครู่ จึงแย่งลูกจาก 

เขาอย่างรุนแรงมากขึ้น เฉินสวินป่วยอยู่ เท้าจึงรู้สึกอ่อนแรงอยู่บ้าง และ

หลายครั้งที่ถูกพวกเขาเบียดจนเกือบออกนอกสนามอย่างนั้น ฟังหุยอยู่ 

นอกสนาม เห็นท่าทางที่อ่อนเพลียของเขาแล้วน�้าตาเกือบจะไหลออกมา  

ซูข่ายก็ร้อนใจเช่นกัน ที่เห็นเฉินสวินเกือบจะโต้เถียงกับกองหลังของฝ่าย

ตรงข้ามขึ้นมา เป็นอย่างนี้ตลอดจนถึงช่วงที่สี่ โรงเรียนฟู่จงยังคงตก 

เป็นรองคู่ต่อสู้อยู่สองคะแนน เวลาเหลืออีกไม่มาก เฉินสวินเองก็ใกล้จะ 

ไม่ไหวแล้วเช่นกนั เขาไม่เข้าไปแย่งลูกแล้ว ได้แต่ยนือยู่ในต�าแหน่งที่ใกล้

กบัเส้นกลางเท่านั้น รอให้เฟิงหลวิป๋อแย่งลูกใต้แป้นบาส แล้วโยนลูกส่งต่อ

กลบัมาให้เขา

กลยุทธ์ง่ายๆ นี้ถูกน�ามาใช้ หลวิป๋อได้โอกาสคว้าลูกเอาไว้ แล้วส่ง

ต่อจนถงึมอืเฉนิสวนิ เฉนิสวนิรบัลูกมาแล้ววิ่งไปที่ใต้แป้นของฝ่ายตรงข้าม 

ฝ่ายตรงข้ามป้องกนัได้อย่างรวดเรว็มาก และกองหลงักร็บีวิ่งไล่ตามขึ้นมา

ทนัท ีเฉนิสวนิประเมนิว่าความเรว็ของเขายากที่จะวิ่งไปถงึใต้แป้นได้ จงึยนื

อยูใ่นจดุที่ใกล้กบัเส้นสามคะแนน แล้วเตรยีมกระโดดชตูสามแต้มทนัท ีแต่

กองหลงักก็ระโดดไล่ตามขึ้นมาตดิๆ คดิที่จะป้องกนัการชูตของลูกนี้เอาไว้ 

ลูกบาสข้ามปลายนิ้วของสองคนไป ในที่สุดก็ลงเข้าไปในห่วงดังฟึ่บ ส่วน

กองหลงันั่นป้องกนัไว้ไม่ทนั มอืไม้ปัดไปโดนตวัเฉนิสวนิเข้า เฉนิสวนิเหมอืน

กบัใบไม้อย่างไรอย่างนั้น เขาร่วงตกลงไปกองอยู่ที่พื้นทนัท ี

ฟังหุยรู้สึกถึงความสั่นไหวของสนามที่ใต้เท้า และหัวใจของเธอก ็

ถูกบีบจนสั่นด้วยเช่นกัน ที่ข้างหูได้ยินเสียงตะโกนด่าด้วยความโมโหของ

จ้าวเย่ดงัมาว่า 

“ปู่ทวดมนัน่ะส ิลงมอืแบบนี้ใจด�าเกนิไปหน่อยแล้ว” 
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ภายในสนาม ซขู่ายกบัผูเ้ล่นของฝ่ายตรงข้ามต่างกผ็ลกักนัไปมา คน

ดูรอบสนามต่างก็ส่งเสียงร้องด้วยความตกใจ เรื่องนี้ส�าหรับฟังหุยแล้วก็

เหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอีกโลกหนึ่ง ในดวงตาของเธอมีแค่คนที่คล้ายกับ

หุ่นกระบอกที่เชือกขาดอยู่กลางสนามเท่านั้น เธอรีบผลักคนที่ยืนอยู่รอบ

กายเธอออก แล้ววิ่งเข้าไปในสนามโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น

เฉนิสวนินอนหงายอยูบ่นพื้น เดมิทเีขาลองพลกิตวัเพื่อที่จะลกุขึ้นมา 

ทว่ากลับไม่มีแรงแม้แต่นิดเดียว ก็เลยนอนแผ่อยู่ตรงนั้นไปเสียเลย เขา 

หรี่ตา และมองเห็นใบหน้าของฟังหุยที่เปื้อนไปด้วยน�้าตามาปรากฏอยู่ 

ในสายตาของเขาด้วยความพอใจเป็นอย่างยิ่ง เขายิ้มแล้วพูดว่า “เข้าหรือ

เปล่า”

“เข้าแล้ว” ฟังหุยนั่งยองๆ อยู่ข้างกายเขา พูดด้วยน�้าเสียงสะอื้น 

เลก็น้อย

“เหน็ไหมล่ะ ฉนัไม่ได้หลอกเธอสกัหน่อย สามแต้มนี้กเ็พยีงพอที่จะ

สร้างต�านานได้แล้วใช่ไหมล่ะ” เฉนิสวนิพูดพลางถอนหายใจอย่างโล่งอก

“อมื...”

“ร้องไห้ท�าไมกนั ไม่ใช่ชูตไม่เข้าสกัหน่อย”

“ไม่ได้ร้อง...”

“น�้าตาตกลงมาบนตวัฉนัแล้ว...”

“เจบ็ไหม”

“ไม่เจบ็...แต่ว่า...”

“ตกลงเจบ็หรอืไม่เจบ็กนัแน่” ตาของฟังหุยยงัแดงอยู่ ทว่ากป็นกบั

เสยีงหวัเราะออกมาด้วย

“เมื่อกี้ไม่เจบ็ พอเหน็เธอกเ็ริ่มจะเจบ็แล้วละ...”

“น่าเกลยีด งั้นฉนัไปละ”

“อย่าๆๆ ไม่แกล้งแล้ว...ฉนัว่า...ดงึฉนัหน่อยส.ิ..ดเูหมอืนฉนัไม่มแีรง

ลุกจรงิๆ แล้วละ” เฉนิสวนิพูดพลางยื่นมอืออกไปหาฟังหุย
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ฟังหยุจบัมอืเขาเอาไว้ พร้อมกบัลกูทมีที่อยูข้่างๆ ช่วยกนัดงึเฉนิสวนิ

ขึ้นมาจากพื้นด้วยกนั แล้วประคองเขาออกนอกสนามไปตลอดทาง

“ครั้งนี้ทุกคนกเ็หน็กนัหมดแล้ว” เฉนิสวนิพูดเบาๆ พร้อมทั้งมองไป

รอบๆ 

“กใ็ช่น่ะส.ิ..” ฟังหุยหน้าแดง แล้วถอนหายใจ

“แต่ตอนที่เห็นเธอวิ่งมาหา ฉันดีใจมากเลยนะ” เฉินสวินพูดยิ้มๆ 

“จรงิๆ นะ ตอนที่ฉนันอนอยูบ่นพื้น สิ่งแรกที่คดิกค็อืลกูบาส สิ่งที่สองที่คดิ

กค็อืเธอ”

ฟังหุยก้มหน้ายิ้มๆ แล้วกุมมอืของเขาอยู่เงยีบๆ 

ในที่สุดเฉินสวินก็ออกจากสนามไปก่อนโดยที่ไม่สามารถเล่นจนจบ 

การแข่งขนัได้ แต่โรงเรยีนฟูจ่งกร็กัษาคะแนนน�าอยูห่นึ่งคะแนนไปจนถงึจบ

การแข่งขนั ท�าให้เชดิหน้าเข้าสู่การแข่งขนัรอบชงิชนะเลศิบาสเกตบอลชาย

เพื่อชิงถ้วยไนกี้ในระดับมัธยมปลายเป็นผลส�าเร็จ เมื่อเสียงเป่านกหวีด 

ดังขึ้น ทั้งสนามก็ระเบิดเสียงไชโยโห่ร้องพร้อมกับเสียงปรบมือที่ดังสนั่น 

หวั่นไหวไปทั่ว และนกัเรยีนทกุคนกพ็ร้อมใจกนัตะโกนชื่อของสมาชกิในทมี 

เริ่มตั้งแต่ซูข่าย เฉนิสวนิ และรวมไปถงึจ้าวเย่ที่ไม่สามารถลงสนามได้ด้วย 

จ้าวเย่ซาบซึ้งจนเกอืบจะร้องไห้ออกมา ซขู่ายโอบไหลเ่ขาแนน่และยิ้มอย่าง

ภาคภมูใิจ

วนันั้นสมาชกิในทมีบาสเกตบอลทกุคนล้วนพากนัมาแย่งเขยีนชื่อลง

บนเฝือกที่แขนขวาของจ้าวเย่กันอย่างเอะอะเสียงดัง หลินเจียโม่เองก็ถูก 

ฟังหุยชักชวนให้ไปเขียนชื่อของเธอลงบนนั้นด้วย และต่อมาจ้าวเย่ก็แอบ 

ลูบชื่อนั้นนับครั้งไม่ถ้วน เขาใช้มือซ้ายจดวันที่ลงบนนั้นด้วยตัวหนังสือ 

ที่บูดๆ เบี้ยวๆ ทั้งยงัระบุหมายเหตุไว้เป็นพเิศษอกีด้วยว่า ‘ที่ระลกึในการ

เข้าสู่รอบชงิชนะเลศิถ้วยไนกี้’ นั่นเอง
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ฟังหุยบอกว่าหลงัจากนั้นหลายปี เฝือกอนันั้นกถ็ูกจ้าวเย่โยนทิ้ง
จนแตกเป็นชิ้นๆ เศษผงสขีาวที่แตกละเอยีดท�าให้จติใจของทุกคนแตกร้าว

ตามไปด้วย จนกระทั่งถงึตอนนั้น พวกเขาถงึได้เข้าใจว่าการแข่งขนัในครั้ง

นั้น คือเครื่องหมายที่ระลึกในช่วงวัยรุ่นของพวกเขา ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่า

ระหว่างพวกเขาเคยได้มอบมิตรภาพและความรักให้แก่กันและกันอย่าง

สดุจติสดุใจ และทกุสิ่งทกุอย่างนี้ วนัเวลาเหล่านั้นกไ็ม่สามารถย้อนกลบัคนื

มาได้อกีนั่นเอง



การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศถ้วยไนกี้จัดขึ้นที่สนามกีฬาตามปรกต ิ
และเป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขัน โดยมีการเลือกต�าแหน่งฝั่งของผู้เล่น 

และส่วนต�าแหน่งของคนดนูั้นกเ็ตม็หมดทกุที่นั่ง ซึ่งบรรยากาศดสูนกุคกึคกั

เป็นอย่างยิ่ง เหล่ากองเชยีร์เมื่อไปถงึ กเ็กดิกลิ่นอายของความเป็นน�้าหนึ่ง

ใจเดยีวกนัขึ้นมา แต่ละคนเต้นแบบทุม่เทพลงัแรงกายกนัอย่างสดุฤทธิ์ บ้าง

ก็โบกสะบัดพู่เต้นไปด้วย พร้อมทั้งตะโกนว่า “ฟู่จงของฉัน ถ้วยแชมป์ 

ให้ฉนั ถ้วยแชมป์ให้ฟู่จง!”

คนดูข้างสนามกไ็ม่น้อยหน้าเช่นกนั หลนิเจยีโม่เลยีนแบบในการ์ตูน

เรื่องสแลมดังก์ ด้วยการเตรียมขวดโคล่าเปล่าเอาไว้หลายขวด แล้วใส่

เหรยีญหนึ่งเหมาเข้าไปข้างใน เวลาเขย่าจะเกดิเสยีงกรุ๊งกริ๊งๆ น่าฟังไม่น้อย 

บนราวจบักถ็ูกพวกเขาแขวนป้ายเอาไว้เช่นกนั และเขยีนประมาณว่า ‘ฟู่จง

ต้องชนะ’ ‘ผู้กล้าปราศจากศัตรู’ ‘แชมป์เป็นของพวกเราเท่านั้น’ ค�าพูด 

บนป้ายของทั้งสองฝ่ายแทบจะเรียกได้ว่าต่อกันเป็นผืนเดียวเลยด้วยซ�้า 

ปะปนกนัจนแยกไม่ออกเลยว่าค�าว่าแชมป์ที่เขยีนบนป้ายนั้นจรงิๆ แล้วเป็น

14
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ของฝ่ายไหนกันแน่ แต่ทุกคนก็รู้ดีว่าผู้ชนะเลิศที่แท้จริงมีเพียงหนึ่งเดียว

เท่านั้น และก�าลงัจะเกดิขึ้นที่นี่ ในวนันี้แล้วนั่นเอง

ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขนั โคชได้ท�าการตกัเตอืนถงึกตกิาการแข่งขนั

กับทุกคนก่อน ผู้เล่นทุกคนรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อย โคชใช้เวลาในการอธิบาย

เพียงไม่นานนัก ในระหว่างนั้นเฟิงหลิวป๋อขอไปเข้าห้องน�้าถึงสามครั้ง จน

กระทั่งเขากลบัมาครั้งที่สาม ซูข่ายจงึขมวดคิ้วถามว่า “นายเป็นอะไรไป รั่ว

เหรอ ไม่อย่างนั้นพวกเราอุดให้ชั่วคราวก่อนเอาไหม”

ทุกคนพากันหัวเราะขึ้นมา ท�าให้อารมณ์ความตื่นเต้นค่อยๆ ผ่อน

คลายลงไปบ้าง

“สิ่งที่ต้องพูด สิ่งที่ต้องก�าชบั กบ็อกไปหมดแล้ว ฉนัในฐานะที่เป็น

หัวหน้าทีม ก็ขอพูดนอกเรื่องสักสองประโยคก็แล้วกัน” ซูข่ายเป่าลมออก

จากปากแล้วพูดว่า “ฉันน่ะ ตั้งแต่มัธยมสี่เทอมสองก็เป็นหัวหน้าทีมของ

โรงเรยีนแล้ว ตอนนั้นที่โคชมาคุยกบัฉนั ฉนัรู้สกึฮกึเหมิเป็นอย่างมาก จงึ

พูดกลับไปว่า ‘ผมจะคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศมาให้โรงเรียนของเราอย่าง

แน่นอน แล้วเอามาวางไว้บนโต๊ะท�างานของโคชให้ได้’ แต่ที่น่าละอายใจอย่าง

ยิ่งก็คือ จนป่านนี้ประโยคนี้ของฉันก็ยังไม่เป็นจริงเสียที และมันส่งผล 

กระทบโดยตรงต่อการขึ้นเงนิเดอืนและโบนสัของโคชพวกเรา... 

“ตอนนี้ ผมขอพูดกบัโคชอย่างเป็นทางการว่าขอโทษด้วยครบั”

โคชยิ้มๆ แล้วตบฝ่ามือไปบนไหล่ของเขา จนซูข่ายร้องออกมาว่า 

“โอ๊ย” เขานวดไหล่ยิ้มๆ แล้วพูดว่า “แหม...โคช ไม่ต้องแรงแบบนี้กไ็ด้ครบั 

ลงมือหนักแบบนี้ถ้าไม่มีคนขึ้นมา พวกเขาต่อไปใครจะกล้ารับงานต่อจาก

ผมกนัล่ะ เหอะๆ อย่างไรกม็าถงึวนันี้แล้ว ผมที่ท�าหน้าที่ในฐานะหวัหน้าทมี

กเ็ดนิมาถงึปลายทางแล้ว โคชกใ็ห้ผมพูดให้จบเถอะ... 

“พูดกันตามจริงแล้ว ฉันก็คิดไม่ถึงจริงๆ ว่าในวันนี้พวกเราจะ

สามารถมายืนอยู่ที่สนามนี้ได้ ตอนที่จ้าวเย่ได้รับบาดเจ็บ ฉันรู้สึกสิ้นหวัง

จริงๆ ฉันได้แต่ครุ่นคิดว่าขอแค่อย่ามาแพ้อยู่ที่สนามเจ้าบ้านของเราเองก็



380  l  F l e e t   o f  t i m e   ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง  รั ก ข อ ง เ ร า  เ ล่ ม  1

พอ ถงึจะเรยีกว่าให้เกยีรตคินดไูด้ แต่วนันั้นที่ฉนัไปเยี่ยมจ้าวเย่ ค�าพดูของ

เขาท�าให้ฉันรู้สึกหวั่นไหวขึ้นมาจริงๆ ฉันรู้สึกว่าฉันต้องพยายามอย่างสุด

ความสามารถ ดกีว่าที่จะต้องนอนแพ้อยูใ่นสนามอย่างนั้น และกจ็ะยอมแพ้

ไม่ได้ 

“ต่อมาพวกเรากเ็ล่นกนัอย่างล�าบากมากจรงิๆ ลูกทมีที่อยู่มธัยมหก 

ด้วยเพราะต้องเตรยีมสอบเข้ามหาวทิยาลยั จงึได้ถอนตวัไปทลีะคน เรื่องนี้

กจ็ะต�าหนพิวกเขาไม่ได้เช่นกนั และฉนัในฐานะที่เป็นคนที่ต้องสอบคนหนึ่ง

เหมอืนกนักเ็ข้าใจด ีและ ณ ขณะนั้นเอง เฉนิสวนิกเ็ดนิออกมา เขาไม่ใช่

คนของทมีบาสเกตบอลเลยแม้แต่น้อย และเขาเองกจ็ะต้องสอบด้วยเช่นกนั 

ที่จรงิการแข่งขนัครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกบัเขาเลยด้วยซ�้า แต่เขากย็งัมา 

หลังจากเลิกเรียนก็แอบไปซ้อมชูตลูกด้วยตัวเองอยู่คนเดียว และแม้ว่าจะ

ป่วยกไ็ม่ปรปิาก กพ็ูดได้ว่าถ้าไม่มเีขาแล้ว พวกเรากอ็าจจะกลบับ้านเก่าไป

ตั้งนานแล้วกไ็ด้ 

“ดงันั้นวนันี้ฉนักจ็�าเป็นต้องขอบคุณเขา และไม่เพยีงเขาเท่านั้น ยงั

ต้องขอบคุณทุกๆ คนที่ยืนอยู่ที่นี่ ได้ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกนาย 

ด้วยกนั กน็บัว่าเป็นเกยีรตใินชวีตินี้ของฉนัแล้ว พวกนายอาจจะคดิว่าฉนั

ให้ความสนใจกบัชยัชนะครั้งนี้เหลอืเกนิ อยากจะคว้าแชมป์มาก่อนที่จะเรยีน

จบให้ได้เหลอืเกนิ แต่ฉนัอยากจะบอกพวกนายว่าวนันี้ไม่ว่าจะได้รบัชยัชนะ

หรือไม่ ฉันก็ไม่รู้สึกเสียดายเลย เพราะวันหลังฉันก็สามารถพูดกับคนอื่น

อย่างภาคภูมิใจได้ว่าฉันเคยได้อยู่กับทีมบาสเกตบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุด 

ทมีหนึ่ง ได้เคยลงเล่นเกมการแข่งขนับาสเกตบอลที่เจ๋งที่สุด กบัสมาชกิใน

ทมีที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยกนันั่นเอง”

ในขณะที่ซขู่ายพดูค�าพดูเหล่านี้ ดวงตาแลดมูพีลงั และเปล่งประกาย

สว่างไสวอย่างมาก ท�าให้ทกุคนที่อยูต่รงนั้นถกูพลงัที่แขง็แกร่งของเขาท�าให้

สั่นสะเทือน เหล่าสมาชิกในทีมลุกยืนขึ้น รวมไปถึงจ้าวเย่ที่ยังห้อยเฝือก 

อยู่ด้วย แล้วทุกคนกเ็กาะบ่ากนัเป็นวงกลมเหมอืนปรกตทิี่เคยท�ามา 
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ซูข่ายยิ้มๆ เขามองอยู่ที่กลางวงแล้วตะโกนเสยีงดงัว่า “ฟู่จง!”

“ชนะ!”

ทุกคนในทีมตะโกนขึ้นพร้อมกัน เสียงที่กึกก้องกังวานมีพลังดังขึ้น

ไปถงึท้องฟ้าเลยทเีดยีว

การแข่งขนัในวนันั้นดเุดอืดมาก ภายใต้ความพยายามร่วมมอืเป็น
น�้าหนึ่งใจเดยีวกนัของพวกซูข่าย ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสู้อย่างสุดชวีติ ใน

ที่สุดฟู่จงกส็ามารถคว้าถ้วยแชมป์ไนกี้ปี 2000 มาครองได้ส�าเรจ็ 

ในขณะที่การแข่งขันสิ้นสุดลงนั้น ซูข่ายก็ถึงกับน�้าตาไหล เขาร้อง

ตะโกนแล้ววิ่งไปขอบสนามเหมอืนกบัเดก็ๆ อย่างไรอย่างนั้น แล้วไปกอด

จ้าวเย่เอาไว้ ปากกพ็ูดไม่หยุดว่า “เป็นแชมป์แล้ว พวกเราเป็นแชมป์แล้ว” 

แขนของจ้าวเย่ถูกซูข่ายเขย่าจนเจ็บ แต่เขาไม่สนใจเลยแม้แต่นิด

เดยีว กระโดดโลดเต้นไปกบัซูข่ายด้วยกนัพร้อมทั้งตะโกนว่า “แชมเปียน! 

แชมเปียน!”

บนที่นั่งคนดู หลินเจียโม่กอดไหล่ฟังหุยเอาไว้แล้วร้องไห้เสียงดัง  

ฟังหุยกับเธอกอดอยู่ด้วยกัน เธอปลอบหลินเจียโม่ไปพลางเอียงหน้ามอง 

ไปในสนามเพื่อหาเฉนิสวนิ ในขณะที่ก�าลงัมองอยู่นั้น ตรงใต้ราวจบักม็คีน

ตะโกนเรยีกชื่อเธอขึ้นมา ฟังหยุก้มหน้าลงไปกม็องเหน็เฉนิสวนิก�าลงัยิ้มและ

โบกมอืมาให้เธอ เขายกนิ้วชี้ขึ้นสูงๆ ท�าสญัญาณมอืค�าว่าที่หนึ่งอยู่นั่นเอง

ฟังหยุบอกว่า ณ ขณะนั้นเธอรูส้กึว่าเฉนิสวนิกเ็หมอืนกบัวรีบุรุษของ

ชนชาติข่ายอย่างไรอย่างนั้น บนตัวเปล่งประกายแสงสีทองออกมา และ

วีรบุรุษกลุ่มนี้ก�าลังจับจ้องและส่งรอยยิ้มมาให้เธออยู่ นั่นจึงท�าให้เธอรู้สึก

เคลบิเคลิ้มมคีวามสขุอย่างหาที่เปรยีบมไิด้ และกต็ั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเช่นกนั 

ที่เธอก็เริ่มเรียกร้องอย่างหนึ่งกับเฉินสวินมากเกินไปนั่นเอง ว่าให้มองแต่

เธอเท่านั้น ยื่นมอืออกมาให้เธอเท่านั้น และยิ้มให้เธอเพยีงคนเดยีวเท่านั้น

ผมคิดว่าความคิดแบบนี้ของฟังหุยเป็นความคิดของเด็กผู้หญิงที่ 
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น่ารกัและอ่อนต่อโลกอย่างหนึ่ง เธอลมืไปว่าเหตทุี่วรีบรุษุเป็นวรีบรุษุ กด้็วย

เพราะเขาถูกคนจ�านวนมากมายยกย่องสรรเสริญนั่นเอง แต่ถ้าให้ปฏิบัติ 

ต่อเธอเพยีงคนเดยีวเท่านั้น อย่างนั้นเขากไ็ม่สามารถถกูเรยีกวา่เป็นวรีบรุษุ

ได้ ดงันั้นความปรารถนาของฟังหุยจงึกลายเป็นว่าได้ผูกมดัเฉนิสวนิเอาไว้

อย่างแน่นอน และสุดท้ายแล้วก็มักจะท�าได้แค่ผูกมัดตัวเองเอาไว้ด้วย 

เท่านั้น 

ตอนเยน็ทมีบาสเกตบอลทั้งหมดกบั ‘สมาชกิในครอบครวั’ กไ็ป
กนิเลี้ยงฉลองความส�าเรจ็ด้วยกนั โคชได้พาพวกเขาไปที่ร้านขาหมเูหมยโจว 

แล้วบอกว่าอยากกนิอะไรกส็ั่งได้เลย และตอนที่เชก็บลิ ส�าหรบัสมาชกิใน

ทีมที่คุ้นเคยกับการกินไก่ผัดมะม่วงหิมพานต์ที่ร้านอวี่ฮวาแล้ว นี่ถือว่า

เป็นการตอบแทนแบบระดบัทมีชาตไิด้เลยทเีดยีว ท�าให้แต่ละคนปากหวาน

กนัยกใหญ่ ต่างกพ็ูดกนัว่าการได้เป็นแชมป์กถ็อืเป็นเรื่องดแีล้ว เพราะโคช

ก็จะได้ขึ้นเงินเดือนและพวกเขาก็ได้กินขาหมูด้วย ท�าเอาโคชก็ไม่รู้ว่าจะ

ร้องไห้หรอืหวัเราะด ี

ในระหว่างงานเลี้ยง ซูข่ายมคีวามสุขเป็นพเิศษ ต่างชนแก้วเหล้ากบั

ลูกทมีแต่ละคนเวยีนไปไม่ยอมหยุดและดื่มอย่างเตม็ที่ คนอื่นๆ รู้สกึว่าเขา

ช่างดูมีความสุขเหลือเกิน แต่หลินเจียโม่กลับเห็นว่าเขาไม่เป็นอย่างนั้น 

เพราะไม่ว่าจะดใีจขนาดไหน กไ็ม่เหน็จ�าเป็นต้องดื่มหนกัแบบนี้เลย ดเูหมอืน

เป็นการดบัอารมณ์ตวัเองมากกว่า

ผ่านไปสักพัก ในขณะที่ทุกคนก�าลังคุยเล่นขี้โม้กันอย่างเบิกบานใจ 

ซูข่ายก็เดินออกไปข้างนอกเพียงคนเดียว หลินเจียโม่คอยสังเกตอย่าง

ละเอยีด เหน็ผ่านไปสบินาทแีล้ว เขากย็งัไม่กลบัมา จงึถอืโอกาสตอนที่ไมม่ี

ใครสงัเกต เดนิออกไปข้างนอกด้วยเช่นกนั เธอเดนิไปถงึหน้าประตูกม็อง

เหน็ซูข่ายนั่งอยู่บนบนัไดด้านล่าง มองไปที่ถนนอย่างเงยีบๆ หลนิเจยีโม่ตี

ไปที่ด้านหลงัของเขาทหีนึ่ง แล้วจงึนั่งลงข้างๆ เขา พูดว่า 
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“ท�าไมแอบออกมาแบบนี้ล่ะ อ้วกเหรอ”

“เปล่าสักหน่อย เธอเห็นฉันคออ่อนขนาดนั้นเชียวหรือ ฉนัแค่ออก

มานั่งสกัพกัเท่านั้น” ซูข่ายพูดยิ้มๆ “เธอล่ะ ออกมาท�าไมกนั”

“ฉนั...ฉนักแ็ค่ออกมานั่งสกัพกัเหมอืนกนั” หลนิเจยีโม่หนา้แดง เธอ

ก้มหน้าพูดเบาๆ 

“ว่าไปแล้ว ถ้าเมาจรงิๆ แล้วอ้วกออกมากด็เีหมอืนกนันะ” ซูข่ายพูด

พลางถอนหายใจ

“ท�าไมล่ะ” หลนิเจยีโม่ถามอย่างสงสยั

“ไม่มอีะไรหรอก ฉนัแค่รู้สกึว่าวนันี้เหมอืนกบัฝันไปกเ็ท่านั้น” ซูข่าย

พูดพลางมองท้องฟ้า

“มอีะไรที่เหมอืนฝันไปล่ะ ไม่อย่างนั้นฉนัจะไปหยบิถ้วยรางวลัมาให้

นายดูอกีทกีไ็ด้”

“เดก็บ้า ล้อพี่ชายเธอเล่นเหรอ” ซูข่ายพูดพลางเหล่ตามองเธอ

“เปล่า...ฉนัไม่ได้...”

“รู้แล้วน่า ฉันแค่แหย่เธอเล่นน่ะ วันนี้เป็นอะไรไป เธอก็รับมุกฉัน

ไม่ทนัเหมอืนกนัเหรอ”

หลนิเจยีโม่มองหน้าด้านข้างของเขาแล้วถอนหายใจอยู่เงยีบๆ ตอน

เธออยู่ต่อหน้าซูข่ายเคยฉลาดทันคนที่ไหนกันล่ะ ถ้าเธอฉลาดมีไหวพริบ 

สักหน่อย บางทีก็อาจจะไม่ต้องมาตกหลุมลึกแบบถอนตัวไม่ขึ้นเหมือนใน 

ตอนนี้กไ็ด้ 

“เจยีโม่ เธอเคยนั่งเครื่องบนิไหม” จู่ๆ ซูข่ายกถ็ามขึ้น

“ไม่เคยหรอก นายเคยนั่งเหรอ”

“ฉนักไ็ม่เคยเหมอืนกนั เธอว่าถ้านั่งบนเครื่องบนิแล้ว จะมองเหน็ว่า

ด้านล่างเป็นยงัไงได้ไหม”

“กน็่าจะได้ส ิแต่ต้องเลก็มากแน่ๆ”

“แล้วถ้าฉันวางดอกไม้เอาไว้ดอกหนึ่ง ตอนอยู่บนเครื่องบินจะ
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สามารถมองเหน็ไหม”

“ไม่รู้ส ิอาจจะมองเหน็กไ็ด้”

“ถ้าอย่างนั้นเธอรู้ไหมว่าแถวนี้ที่ไหนมขีายดอกไม้ไฟบ้าง”

“แถวนี้จะมีที่ไหนกันล่ะ ทั่วทั้งปักกิ่งก็ไม่มี ถ้าอยากจะซื้อก็ต้องไป

ซื้อที่นอกเมอืงโน่น”

“อ้อ ใช่แล้ว เขาห้ามจุดด้วยส”ิ

“นายคงดื่มมากไปแล้วละ ตอนนี้อยากได้มนัมาท�าอะไรล่ะ”

“เหอะๆ อาจจะดื่มมากไปหน่อยจรงิๆ” ซูข่ายยกมอืปิดหน้า น�้าเสยีง

ฟังอู้อี้ 

“นายเป็นอะไรกนัแน่” หลนิเจยีโม่ถามพลางหนัตวัมามองเขาตรงๆ

“วนันี้...เจิ้งเสวี่ยไปแล้ว” ซขู่ายพดูพลางเอามอืลงแล้วมองหลนิเจยีโม่

อย่างจนปัญญา ชั่วขณะนั้น หลินเจียโม่มองเห็นน�้าตาคลออยู่ในดวงตา 

ของเขา

“จรงิเหรอ” หลนิเจยีโม่รูส้กึเหมอืนว่าหวัใจถูกบบี เธอคอ่ยๆ รูส้กึถงึ

ความเจ็บปวดของซูข่ายขึ้นมาช้าๆ เป็นความเจ็บปวดที่เหมือนกับว่าแค่

หายใจยงัรู้สกึเหนื่อย

“อมื บางทตีอนนี้อาจจะบนิอยู่บนหวัเราสองคนกไ็ด้” ซขู่ายพดูพลาง

ชี้ไปบนท้องฟ้า

“นายกเ็ลยอยากจุดดอกไม้ไฟใช่ไหม”

“เอ่อ...ดูโง่มากเลยใช่ไหม” ซูข่ายก้มหน้ายิ้มอย่างเจ็บปวด “เธอก็

เหน็ๆ อยูว่า่เขาอยูป่ระเทศจนีกส็ามารถสอบเข้ามหาวทิยาลยัดีๆ  ไดอ้ยูแ่ลว้ 

แล้วท�าไมต้องไปต่างประเทศด้วย นวิซแีลนด์มนัดขีนาดนั้นเชยีวหรอื ไมใ่ช่

ว่าเป็นที่ของพวกฝรั่งมงัค่าหรอกหรอื ประเทศจนีของพวกเราไม่มอีะไรเลย

อย่างนั้นเชียว อย่างน้อยก็ยังมีฉันที่คอยอยู่เป็นเพื่อนเขายังไงล่ะ เหอะๆ 

บางทเีขาอาจจะไม่เหน็ค่าที่มฉีนัอยู่กไ็ด้”

ทุกค�าพูดของซูข่ายล้วนเคาะเข้าไปในจุดที่อ่อนนุ่มที่สุดในใจของ 
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หลนิเจยีโม่ เธอเม้มปากฟังเขาเล่าเรื่องที่เขาไม่สามารถท�าใจปล่อยวางผู้หญงิ

อกีคนหนึ่งได้ และเฝ้าแต่เพ้อฝันด้วยความจงรกัภกัดอีย่างโง่เขลาเบาปัญญา

อยู่นั่นเอง ค�าพูดเหล่านี้ล้วนก้องเข้าไปในแก้วหูของหลนิเจยีโม่ ท�าให้ตั้งแต่

หวัจดเท้าของเธอรูส้กึด้านชาเป็นอย่างยิ่ง เธอรูส้กึว่าของรกัของหวงที่สดุของ

ตัวเธอก�าลังถูกคนอื่นทิ้งขว้างอย่างไม่สนใจไยดีเลยอย่างนั้น เธอพยายาม

กลั้นน�้าตาไม่ให้ไหลออกมา แต่แล้วจู่ๆ  น�้าตาหยดหนึ่ง กแ็หวกล้นไหลตกลง

มาจนได้ จากนั้นก็ระเหยหายไปไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้เห็นอีก ความรู้สึก

หวาดหวั่นที่ว่างเปล่าท�าให้เธอฝืนเอาไว้ไม่อยู่ ในที่สุดก็โผเข้าไปกอดซูข่าย

เอาไว้จนแน่น 

“ฉนัเหน็ค่า ฉนัต้องการ ให้ฉนัอยู่กบันายเถอะ ซูข่าย ฉนัชอบนาย 

ฉนัชอบนายจรงิๆ ฉนักค็อืเกาออี ีเกาออีกีค็อืฉนั น�้ากค็อืฉนัเองที่เป็นคนซื้อ 

ข้อความนั่นกเ็ป็นฉนัเองที่ส่งไป เรื่องหนงัสอืนยิายกบัเทป กเ็ป็นเพราะฉนั

อยากคุยกบันาย ถงึได้จงใจไม่ยอมคนืให้นาย...ตั้งแต่ฉนัรู้จกักบันาย ฉนัก็

ชอบนายแล้ว และกช็อบมากมาโดยตลอด...”

ความแรงของหลนิเจยีโม่ที่โผเข้าไปอย่างกะทนัหนั ท�าให้ซขู่ายยนักาย

เอาไว้ไม่อยู่ กระแทกไปที่แท่นบนัไดทนัท ีความเจบ็ปวดท�าให้เขาค่อยๆ มี

สตขิึ้นมา เขามองเดก็ผูห้ญงิที่อยูใ่นอ้อมกอดของตวัเอง แล้วจงึค่อยๆ ผลกั

เธอออกอย่างช้าๆ 

“เจียโม่ ฉันนึกไม่ถึงเลยจริงๆ ว่าจะเป็นเธอ ขอบคุณเธอมาก 

ขอบคุณที่เธอดีกับฉันแบบนี้ แต่ฉันรับปากแล้วว่าจะรอเจิ้งเสวี่ยกลับมา  

ไม่ว่าต่อไปจะเป็นยงัไง ฉนักย็งัอยากที่จะรอ บางทเีธออาจรู้สกึว่าฉนัโง่มาก

กไ็ด้ ฉนัอาจจะโง่มากจรงิๆ แต่ฉนักย็งัอยากที่จะรอเขา คนเราถ้าไมท่�าเรื่อง

โง่ๆ ตอนที่เป็นวยัรุ่นเสยีบ้าง แล้วต่อไปจะท�าได้อกีเมื่อไหร่กนั ฉนัยอมที่

จะเสียใจภายหลังเพราะต้องรอเขาดีกว่าไม่เสียใจในภายหลังเพราะไม่ได ้

รอเขา...

“เจยีโม่ เธอเป็นผู้หญงิที่ดคีนหนึ่ง เป็นคนที่น่ารกัที่สุดเท่าที่ฉนัเคย
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เจอมา จติใจดงีามที่สุด เป็นผู้หญงิที่ดทีี่สุด แต่ฉนัเหน็เธอเหมอืนน้องสาว

แท้ๆ มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรอืต่อไปกต็าม...น้องสาว เธอกร็ออกี

สักหน่อยเถอะ จะต้องมีผู้ชายที่ดีกว่าฉันมาอยู่เป็นเพื่อนเธออย่างแน่นอน 

ส่วนฉนั...คงไม่ได้”

หลินเจียโม่มองเขาอย่างใจหาย ดวงตาที่งดงามของเธอมีน�้าตาไหล

ออกมาช้าๆ จากนั้นกโ็ผเข้าหาอ้อมอกของเขาอกีครั้ง แล้วกร็้องไห้ออกมา

เสยีงดงั แต่ครั้งนี้ซูข่ายไม่ได้ผลกัเธอออกอกี

เขากอดหลนิเจยีโม่แล้วเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า ยามค�่าคนืที่มดืมดิ มี

แสงไฟกะพรบิสแีดงของเครื่องบนิที่บนิผ่านไป และบางทแีสงสแีดงที่เปล่ง

ประกายนั่นอาจจะเจดิจ้ามากเกนิไป จงึท�าให้เขามนี�้าตาไหลออกมาเช่นกนั



ทั้งความดีใจและเสียใจที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับถ้วยไนกี้ ก็
เหมือนฟองอากาศที่สวยงามอย่างไรอย่างนั้น ลอยขึ้นในจุดที่สูงที่สุด  

จากนั้นก็แตกสลายหายไปไม่มีให้เห็นอีก รัศมีเจ็ดสีโปร่งแสงที่มันแผ่

กระจายออกมาได้ทิ้งภาพความทรงจ�าที่ยากจะลืมเลือนเอาไว้ในใจของ 

ทุกๆ คน

หลนิเจยีโม่ใช้น�้าเสยีงที่ราบเรยีบมากเล่าถงึค�่าคนืที่พเิศษนั้นให้ฟังหุย

ฟัง ทุกประโยค ทุกขณะ และทุกหยดน�้าตา เธอจ�าได้อย่างแม่นย�า แม่นย�า

จนคล้ายกบัว่าก�าลงัเล่าเรื่องของคนอื่นอยู ่เพราะไม่มอีารมณ์ความรู้สกึของ

ตวัเองปนอยู่ในนั้นเลยแม้แต่นดิเดยีว 

ฟังหุยไม่รู้ว่าจะปลอบใจเธอยงัไงด ีและหลนิเจยีโม่เองกไ็ม่ได้อยาก

ได้ค�าปลอบใจจากเธอเช่นกัน ก็อย่างที่ว่ากันว่าคนที่มีความทุกข์ ก็ไม่

ต้องการเศร้าโศกเสียใจต่อหน้าคนที่มีความสุข เพราะนั่นอาจจะท�าให้คน

รู้สกึทุกข์ใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ฟังหุยในตอนนั้นกย็งัไม่รู้ว่าอะไรที่เรยีกว่าจ�า

ฝังใจ อะไรคอือกหกัอย่างแท้จรงิ ดวงตาของเธอใสแจ๋ว มองไม่เหน็ระลอก

15
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คลื่นเลยแม้แต่น้อย ดังนั้นเธอจึงไม่สามารถปลอบใจหลินเจียโม่ได้เลย 

ความเจบ็ปวดบางอย่าง ถ้าไม่ผ่านประสบการณ์ด้วยตวัเองแล้ว กไ็ม่มวีนัที่

จะเข้าใจได้อย่างแท้จริงนั่นเอง ค�าพูดปลอบประโลมต่างๆ ก็จะกลายเป็น 

ค�าพดูเปรยีบเปรยที่ไม่เจบ็ไม่คนัไปแทน ส่วนจ้าวเย่กบัซขู่าย กพ็ลอยท�าให้

หลนิเจยีโม่ระทมทุกข์ทั้งกายและใจไปด้วย ความรู้สกึเหล่านั้นมนัเป็นยงัไง 

กม็แีค่เธอคนเดยีวเท่านั้นถงึจะเข้าใจได้ 

พอเล่าจบ หลินเจียโม่ที่เอวบางร่างน้อยก็กระโดดลงมาจากรั้วที่ 

ล้อมกั้นต้นฉัตรจีนของโรงเรียน ตอนตกถึงพื้นเท้างอเหยียบผิดจังหวะ 

ไปหน่อย เธอกเ็ลยขมวดคิ้วด่าออกมาว่า “แม่งเอ๊ย” จากนั้นกต็ะโกนออกมา

ว่า “ในใจของฉนั เธอกเ็ป็นแค่ต้นหอมก้านหนึ่งเท่านั้น หกัทิ้งๆ ขยี้ๆ  แล้ว

โยนลงถงัขยะไปเลย” 

เธอยิ้มพลางหันหน้ามามองฟังหุย และไม่แปลกใจเลยที่เธอได้เห็น

แววตาที่ตกใจอย่างที่คาดไม่ถงึ 

นั่นเป็นครั้งแรกที่ฟังหยุได้ยนิหลนิเจยีโม่ด่าคน แต่เธอกลบัคดิว่านั่น

เป็นเพยีงแค่การระบายอารมณ์เท่านั้น จงึมองข้ามความเศร้าโศกเสยีใจและ

เหน็ความเข้มแขง็ที่แอบซ่อนอยู่ในนั้น 

ช่วงสุดท้ายของฤดูใบไม้ผลิในปีนั้น โรงเรียนฟู่จงก็ได้จัดงานกีฬา 

ขึ้นตามปรกติ และเนื่องจากจ้าวเย่ยังไม่หายดีเท่าไร ดังนั้นเฉินสวินกับ 

เฉยีวหรานจงึสมคัรลงแข่งหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นวิ่งผลดัร้อยเมตรชาย 

สี่ร้อย แปดร้อย หนึ่งพนั และหนึ่งพนัห้าร้อย กระโดดสูง กระโดดไกล...

ขอแค่เล่นเป็นเท่านั้นแหละ ทั้งสองคนกแ็ทบจะเข้าร่วมทั้งหมด ครูโหวดใีจ

เป็นพิเศษ และชมเชยพวกเขาอย่างเต็มที่ถึงความรับผิดชอบต่อเกียรติยศ

และชื่อเสยีงของส่วนรวม ถงึกบัเขยีนอยู่บนกระดานด�าเลยว่า ‘ทุกคนควร

เอาอย่างเฉนิสวนิกบัเฉยีวหราน’

งานกฬีาในวนันั้นร้อนมาก ฟังหยุกอดถงุใบใหญ่ที่บรรจนุ�้าเอาไว้ และ

คอยดแูลเฉนิสวนิกบัเฉยีวหรานอยูข้่างๆ ตลอดเวลา เฉนิสวนิวิ่งสี่ร้อยเมตร
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เสรจ็ พอก้นนั่งลงที่พื้นเท่านั้น กย็ื่นมอืไปหาฟังหุยแล้วพูดว่า “น�้าๆ ไม่เอา

น�้าแร่ ขอกระทงิแดงให้ฉนัขวดหนึ่ง”

ฟังหุยพลิกดูในถุงแล้วบอกว่า “กระทิงแดงเหลือแค่ขวดเดียว 

ประเดี๋ยวเฉยีวหรานยงัต้องวิ่งหนึ่งพนัเมตรอกี เหลอืไว้ให้เขาเถอะ นายดื่ม

น�้าแร่ไปก่อนนะ”

“ฉนัดื่มแค่ค�าเดยีวเท่านั้น ฉนัยงัต้องวิ่งหนึ่งพนัห้าร้อยเมตรนะ นี่มนั

วนัอะไรกนั ร้อนเป็นประวตักิารณ์เลย” เฉนิสวนิพูดพลางดงึขากางเกงของ

ฟังหุยเอาไว้

“ดูนายท�านสิยัส ิเรว็ๆๆ รบีเอาให้เขาดื่มเถอะ” เฉยีวหรานพูดยิ้มๆ 

“งั้น...ได้ใช่ไหม” ฟังหุยพูดพลางมองเฉยีวหราน

“ไม่เป็นไร เขาเหนื่อยจะแย่แล้ว ฉนัยงัไม่ต้องหรอก”

“นายลองวิ่งรอบหนึ่งกจ็ะรู้” เฉนิสวนิรบัน�้ามา ดื่มอั้กๆ แล้วพูดว่า 

“ฉนัขอไปพกัสกัหน่อย...”

เฉนิสวนิเดนิไปข้างหน้า ฟังหุยเดนิตามเขาไป แล้วจู่ๆ กห็ยุดลง หนั

ไปพูดกบัเฉยีวหรานว่า “ขอบใจนะ เขากเ็ป็นแบบนี้แหละ ประเดี๋ยวฉนัจะ

ไปซื้อมาให้นายใหม่อกีขวดหนึ่งกแ็ล้วกนั”

“ไม่ต้องจรงิๆ” เฉยีวหรานพดูพลางโบกมอื “เธอช่วยฉนัตะโกนค�าวา่

สู้ๆ กพ็อแล้ว”

แสงแดดตรงหน้าค่อนข้างจ้าตา ฟังหยุหรี่ดวงตา แล้วพยกัหน้าน้อยๆ 

เฉยีวหรานมองเธออยู่ แล้วชูสองนิ้วขึ้นอย่างมคีวามสุข

น่าเสียดายที่ฟังหุยไม่สามารถไปส่งเสียงเชียร์ค�าว่าสู้ๆ กับเฉียว
หรานได้ในที่สุด ตอนที่เฉยีวหรานเริ่มวิ่ง ฟังหุยก�าลงัอยู่เป็นเพื่อนเฉนิสวนิ

ตอนขานชื่อนักกีฬาเพื่อเตรียมลงสนามแข่งวิ่งไกลหนึ่งพันห้าร้อยเมตร 

อยู่เลย เฉนิสวนิดนัเท้าไปพลางฮมัเพลงไปด้วย ฟังหยุช่วยเขากลดัหมายเลข

ใหม่อกีครั้งหนึ่งแล้วพูดว่า “ตอนนี้สดชื่นขึ้นหรอืยงั”
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“อืม ดื่มกระทิงแดงแล้วรู้สึกดีขึ้นมากเลยละ” เฉินสวินกระทุ้งเธอ

แล้วพูดว่า “นี่ เธอได้ยนิเพลงที่ฉนัร้องหรอืยงั เพราะไหม”

“ยงัฟังไม่ชดัเท่าไรน่ะ กใ็ช้ได้นะ” 

“ใช้ได้แค่นั้นเหรอ เพราะออกจะตาย เพลงนี้ชื่อว่า “แม่น�้า” ซึ่งเขยีน

โดยวงดนตรใีต้ดนิวงหนึ่งที่ฉนัชอบที่สุดเลยละ ยอดเยี่ยมมาก”

“งั้นเหรอ” ฟังหุยตอบกลับ ฟังหุยรู ้ว่าเฉินสวินหลงใหลดนตรี 

รอ็กแอนด์โรลมาก แต่เธอกลบัไม่ค่อยเข้าใจสกัเท่าไร

“อืม ตอนนี้คนที่เล่นกีตาร์รู้จักกันทั้งนั้น ของวงจิ่งล่วน เจ๋งมากๆ 

เลยละ ซุนเทายังรู้จักนักร้องน�าของพวกเขาด้วยนะ พรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไป

ฟังสกัครั้ง เธอกร็ู้แล้วละ”

“อ้อ รบีไปเถอะ ใกล้จะเริ่มแล้ว” ทุกครั้งที่ได้ยนิเขาเอ่ยชื่อเพื่อนใน

สมยัเดก็ ฟังหยุกม็กัจะตอบด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบอยูเ่สมอ เธอรู้ว่าเฉนิสวนิ

ไม่ได้ท�าตามค�ามั่นสัญญาที่ให้เอาไว้ว่าจะไม่ติดต่อกับพวกเขาบ่อยๆ อีก 

ท�าให้เธอเองกไ็ม่เข้าใจมาโดยตลอดเช่นกนั แต่กท็�าเป็นไม่สนใจเรื่องในอดตี

อกี ระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นค่อนข้างจะเข้ากนัไม่ได้ เฉนิสวนิกบัฟังหุยกไ็ม่รู้

ว่าควรจะแก้ไขยงัไง กไ็ด้แต่เลอืกที่จะหลบเลี่ยงเท่านั้น

“สู้ๆ นะ ถ้าไม่สบายกบ็อกกบัครูว่าขอสละสทิธิ์กแ็ล้วกนั ฉนัจะรอ

เธออยู่ข้างๆ นี่แหละ” ฟังหุยก�าชบัสองสามค�า

“สละสทิธิ์ ไม่มทีางหรอก ขายหน้าคนอื่นแย่เลย เธอคอยดใูห้ดเีถอะ” 

เฉนิสวนิพูดอย่างภูมใิจ

ฟังหุยยิ้มๆ แล้วยนือยู่ข้างๆ ลู่วิ่ง ในขณะที่ก�าลงัด�าเนนิการแข่งขนั 

เธอคอยมองเฉินสวินอยู่ตลอดเวลา และเดินวนรอบลู่วิ่งไปเรื่อยๆ โดยที่

ไม่รู้ตัว เฉินสวินวิ่งหนึ่งพันห้าร้อยเมตร เธอเดินไปถึงแปดร้อยเมตรเลย 

ทเีดยีว แม้ว่าจะวิ่งได้ไม่ตดิอนัดบั แต่เฉนิสวนิกย็งัคงวิ่งต่อไป จนกระทั่ง

เหน็เขาวิ่งถงึเส้นชยั ฟังหุยถงึได้เดนิไปบนที่นั่งอฒัจนัทร์

หลนิเจยีโม่เหน็เธอเดนิมา จงึรบีถอืกระดาษปากกาจดการแข่งขนัไป
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หาทันที แล้วพูดด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยพอใจว่า “แล้วกัน เธอกลับมาเสียท ี 

รบีเขยีนร่างต้นฉบบัสองบทเรว็เข้า ฉนันกึค�าไม่ออกแล้ว น่าจะประมาณว่า

องอาจห้าวหาญ คึกคักมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพลัง สู้สุดใจด้วยความ 

กลา้หาญ กฬีาหมื่นปี พวกนี้ฉนัเขยีนหมดแล้วละ ขาดที่ยงัไมไ่ดเ้ขยีนลงไป

ว่าสุขภาพแข็งแรง เธอว่ามาซิ เราสองคนใครกันแน่ที่เป็นตัวแทนประชา-

สมัพนัธ์น่ะหา”

“ขอโทษที ขอโทษที เมื่อกี้ฉันไปอยู่เป็นเพื่อนเฉินสวินวิ่งหนึ่งพัน 

ห้าร้อยเมตรมาน่ะ” ฟังหุยรบีขอโทษขอโพย

“ฉนัเหน็แล้วละ” หลนิเจยีโม่ค้อนเธอทหีนึ่ง “ฉนัพูดแล้วไม่ใช่เหรอ 

ว่าฉนัรู้สกึว่ารูปแบบการชอบคนของเธอมนัดูงี่เง่ามากจรงิๆ เขากว็ิ่งของเขา

ไป แล้วเธอจะไปเดนิวนรอบสนามท�าไมกนัล่ะ”

“ฉนั...ฉนักแ็ค่ไปดูๆ น่ะ...” ฟังหุยก้มหน้าอย่างละอายใจ แล้วเริ่ม

เขยีนบนกระดาษอย่างลนลาน

“เธอมสีตหิน่อย อย่าเขยีนต้นฉบบัมธัยมห้าห้องหนึ่ง เป็นชื่อเฉนิสวนิ

ทั้งหมดเข้าล่ะ” หลนิเจยีโม่ยงัพูดแซวไม่ยอมหยุด

“น่าเกลยีด” ฟังหยุโบกมอืปัดไป หลนิเจยีโม่หวัเราะแล้วรบีหลบทนัท ี

โดยที่ไม่ทนัระวงั จงึชนกบัด้านหลงัของจ้าวเย่เข้าให้

เวลานี้จ้าวเย่ถอดเฝือกที่แขนออกแล้ว แตย่งัใช้ที่ดามแขนอยู ่และมี

ผ้าพนัแผลสขีาวแขวนอยูท่ี่คอ เหตกุารณ์กระอกักระอ่วนไม่น้อย ทั้งสองคน

มองตากันแล้วต่างก็หลบหลีกกันลนลาน คล้ายกับแม่เหล็กสองก้อนที่ 

ขั้วเดยีวกนัมาเจอกนันั่นเอง ต่างกเ็ดนิไปทางซ้ายคนขวาคนออกไปไกลมาก 

และการที่ต่างคนต่างหลบ กไ็ด้กลายเป็นความเคยชนิไปแล้วนั่นเอง

หลนิเจยีโม่เดนิอ้อมหลงัฟังหุยมาแล้วนั่งลง เธอเท้าคาง แล้วมองไป

ที่สนามแข่งไกลๆ ถอนหายใจเบาๆ แล้วพูดว่า “ที่จรงิ...ซื่อๆ เหมอืนเธอ

แบบนี้กด็เีหมอืนกนันะ”

“อะไรเหรอ” ฟังหุยหนัหน้ามา แววตายงัคงใสแจ๋วอย่างนั้น
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“ไม่มอีะไร รบีเขยีนเถอะ” หลนิเจยีโม่ประคองหวัของเธอ แล้วจบั

หนักลบัไป

เสียงของผู้ประกาศดังขึ้นมาจากที่ไกลๆ และเสียงอันไพเราะนั้น 

อ่านว่า “บทความของมธัยมห้าห้องหนึ่งความว่า ความดใีจและความเสยีใจ

บนสนามกฬีาล้วนปรากฏขึ้นอย่างเด่นชดั ไม่มอีะไรที่พวกเราพชิติไม่ได้ จง

ทะนุถนอมทุกๆ วนิาท ีมคีวามสุขกบัทุกวนั สู้สุดใจ สู้สุดใจ สู้สุดใจ สู้ๆ 

สู้ๆ สู้ๆ อนาคตของพวกเราไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอน”

หลังจากงานกีฬาสิ้นสุดลง เฉินสวินก็ลากฟังหุยไปฟังคอนเสิร์ต
ของวงจิ่งลว่นอะไรนั่นจนได้ และพดูได้เลยว่าฟังหยุไมรู่ส้กึสนใจเลยแม้แต่

นดิเดยีว แต่เธอกไ็ม่อยากให้เฉนิสวนิหมดสนุก จงึฝืนใจยอมไปกบัเขา

เฉนิสวนิเปลี่ยนรถคนัใหม่ เพราะรถคนัเดมิของเขาถูกขโมยไปตอน

ที่ไปจอดอยู่หน้าร้านอาหาร ตอนนั้นพวกชอบขโมยรถอาละวาดที่ปักกิ่ง 

อย่างหนกั และคนที่ขี่รถส่วนใหญ่กไ็ม่มใีครเลยที่ไม่เคยโดนขโมย รถดหีาย 

รถเสยีกห็าย ลอ็กสปรงิกห็าย ลอ็กกุญแจตวัยูกย็งัหาย ระหว่างรถที่ถกูขโมย 

มากับการขายรถมือสองในตลาดจักรยาน กลายเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่

มเีอกลกัษณ์เป็นพเิศษ 

‘รถใหม่’ คนันี้ของเฉนิสวนิ กค็อืซื้อมาจากตลาดมอืสองนั่นเอง ก่อน

หน้านี้เขาท�ารถหายไปครั้งหนึ่งแล้ว และเขาเพิ่งจะควักเงินซื้อมันมาถึง 

พันกว่าหยวน ขี่ได้ก้นยังไม่ทันร้อนเลยก็หายเสียแล้ว ครั้งนี้เขาจึงไม่กล้า

กลบัไปขอเงนิที่บ้านอกี และไม่รู้จะท�ายงัไงด ีจงึได้แต่ไปที่ซื่อหุ้ย หาซื้อรถ

คนัที่หน้าตาเหมอืนกบั ‘คนัใหม่’ ทุกอย่างมาใช้เท่านั้น 

ซื่อหุ้ยในตอนนั้นแม้แต่ศูนย์การค้า CBD กย็งัไม่มเีลยด้วยซ�้า มแีต่

บ้านหลังเล็กๆ เหมือนที่อยู่ตามชนบทนับไม่ถ้วน ณ ย่านที่พักแห่งหนึ่ง 

เฉินสวินถูกชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรุมล้อมอยู่ และต่อราคาซื้อรถคันนี้มาด้วย

ความมุ่งมั่นอย่างเอาเป็นเอาตาย จกัรยานยี่ห้อไจแอนต์ขายที่ร้านต้องมถีงึ
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พันกว่าหยวน แต่ที่นี่แค่ร้อยกว่าหยวนก็ซื้อได้แล้ว ท�าเอาเฉินสวินรู้สึก

หงุดหงิดมาก เฉียวหรานพูดล้อเล่นว่าไม่แน่อาจจะเป็นรถคันนั้นที่หายไป

ของเขากไ็ด้ ที่วนกลบัมาหาเจ้าของคนเดมิ

รถคันนี้ไม่มีเบาะนั่งหลัง หลังล้อรถมีแค่กันโคลนอันหนึ่งเท่านั้น  

ฟังหุยจึงต้องไปนั่งบนคานรถแทน และเนื่องจากคานรถเบี้ยว เวลานั่งจึง

รูส้กึไม่สบายอย่างยิ่ง แต่ฟังหยุกย็งัคงรูส้กึสนกุสนาน เธอนั่งอยูบ่นนั้นท�าให้

รู้สกึถงึกลิ่นอายของเฉนิสวนิได้ และยงัได้ยนิเพลงที่เขาฮมัใกล้ๆ อกีด้วย

ที่ที่เฉนิสวนิพาฟังหุยไปกค็อืสะพานเป่ยซนิ ที่นั่นมรี้านผบัแห่งหนึ่ง

ที่มีชื่อว่าหมังเฟิง เฉินสวินบอกกับเธอว่าที่นี่มักจะมีวงดนตรีใต้ดินที่ทั้ง 

มชีื่อเสยีงและไม่มชีื่อเสยีงมาแสดงเป็นประจ�า และวงดอกไม้กอ็อกมาจาก 

ที่นี่เช่นกนั ถ้าไม่มซีุนเทาแล้วละก ็พวกเขากไ็ม่มทีางเข้าไปได้อย่างแน่นอน 

เป็นครั้งแรกที่ฟังหุยมาสถานที่แบบนี้ เธอแปลกใจว่าท�าไมเฉนิสวนิ

ถึงรู้มากแบบนี้ แต่ตัวเธอกลับไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียว ทั้งสองคน 

สวมชุดนกัเรยีน พรางตวัอยู่ในกลุ่มคน เฉนิสวนิหยุดทกัทายกบัคนอื่นไป

ตลอดทาง ฟังหุยก็ได้แต่เดินตามหลังเขาไปเท่านั้น แต่เธอกลับรู้สึกว่า 

เดนิตามเขาไม่ทนัอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

เฉินสวินเบียดขึ้นไปจนถึงด้านหน้าได้ในที่สุด ฟังหุยรั้งท้ายตามมา

อยู่ด้านหลัง เมื่อวงจิ่งล่วนออกแสดง เสียงไชโยโห่ร้องที่ดังสนั่นจนแสบ

แก้วหูท�าให้เธอรู้สึกกระอักกระอ่วนขึ้นมา นักร้องน�าแตะมือทักทายกับ 

คนที่อยู่ด้านล่างอย่างเมามัน ทั้งยังกรีดร้องเสียงแหลม ขึ้นมาอีกด้วย  

เพลงแรกที่พวกเขาร้องในวนันั้นกค็อืเพลง “แม่น�้า” ฟังหุยได้ฟังอย่างชดัเจน

ในที่สุด และบทเพลงกท็�าเอาเฉนิสวนิรู้สกึเคลบิเคลิ้มตามไปด้วย

ตอนเป็นเดก็ บ้านฉนัมแีม่นำ้าสายหนึ่ง

ส่วนเธอกอ็าศยัอยู่รมิแม่นำ้านั้น

เธอเป็นสาวน้อยน่ารกัที่หวผีมเปีย
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ยามเยน็ฉนัมกัจะจูงมอืของเธอเสมอ

ใบหน้าที่งามเพรศิพริ้งของเธอส่องสะท้อนกบัแม่นำ้า

เธอบอกว่าต่อไปพวกเราจะล่องลอยไปตามแม่นำ้าด้วยกนั

ฉนัคดิว่าเราคงจะได้ล่องลอยไปจรงิๆ

ทว่าเธอกลบัไปยนือยู่เคยีงข้างคนอื่น

วนัที่เธอไปนั้นแม่นำ้าช่างเศร้าหมอง

เธอบอกลากบัฉนัอย่างไม่รู้สกึอาลยัอาวรณ์เลย

ฉนับอกว่าหากฉนัหาเธอไม่เจอจะทำายงัไง

เธอชี้ไปที่แม่นำ้าแล้วบอกว่านี่คอืหนทางของฉนั

นาม ณ ที่แห่งนั้นเรยีกว่าโลกใหม่

ต่อมาฉนัมหีญงิสาวเป็นของตวัเอง

และคนคนนั้นกลบัทำาให้เธอต้องเสยีใจ

ฉนัเดนิไปตามแม่นำ้าเพื่อรบัเธอกลบับ้าน

แต่เธอกลบัพูดว่างี่เง่า เขาต่างหากที่เป็นครอบครวัของฉนั

เธอรอเขาอยู่ ฉนัรอเธออยู่

พวกเราต่างไม่หวาดกลวั

สกัวนัหนึ่งหลงัจากที่พวกเราตายไป กค็งจะกลายเป็นแม่นำ้า

ไหลไปด้วยกนั

ไร้ซึ่งความกงัวลอกีต่อไป

เธอรอเขาอยู่ ฉนัรอเธออยู่

พวกเราต่างไม่หวาดกลวั
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สกัวนัหนึ่งหลงัจากที่พวกเราตายไป กค็งจะกลายเป็นแม่นำ้า

ไหลไปด้วยกนั

ไร้ซึ่งความกงัวลอกีต่อไป

เมื่อฟังหุยได้ฟังจนจบเพลง เธอลุกขึ้นแล้วเดนิออกไปทนัท ี ตอนที่

ฟังหยุเดนิออกไปนั้น เฉนิสวนิก�าลงัตจีงัหวะร้องท่อน ‘ไหลไปด้วยกนั ไร้ซึ่ง

ความกังวลอีกต่อไป’ พอดี เธอมองเห็นอารมณ์ที่ล่องลอยบนใบหน้าของ

เฉนิสวนิ ทว่าเฉนิสวนิกลบัมองไม่เหน็เธอเลย

เดมิทฟัีงหยุต้องการกลบับ้าน แต่รอรถยงัไงกไ็ม่มาสกัท ีเธอจงึได้แต่ 

นั่งอยู่บนทางเท้าอย่างอ่อนแรงเท่านั้น แสงไฟข้างถนนในดวงตาของเธอก็

ค่อยๆ มวัสลวัเลอืนรางลง เธอเชด็หน้าเบาๆ ใบหน้าที่เปียกชุ่มไปด้วยน�้าตา

นั่นเอง

ฟังหุยบอกกับผมว่าวันนั้นไม่รู้ท�าไมเธอถึงได้รู้สึกว่าเพลงนี้เหมือน

ก�าลงัร้องให้เฉนิสวนิกบัอูถ๋งิถงิอยู ่และเธอกเ็ป็นเพยีงแค่คนที่ยนืดอูยูข้่างๆ 

เท่านั้น



ตอนที่เฉินสวินวิ่งออกมาจากหมังเฟิง ฟังหุยก�าลังเช็ดน�้าตาอยู่
พอดี เฉินสวินยืนอยู่ตรงข้ามถนน มองร่างบอบบางของเธอที่อยู่ภายใต้ 

ไฟถนน เขารู้สกึเสยีใจอย่างที่พูดไม่ออกขึ้นมาทนัที

เฉินสวินวิ่งข้ามถนนไป จูงมือเธอเอาไว้แล้วพูดว่า “เธอวิ่งออกมา

ท�าไม เป็นอะไรไปอกีล่ะ เมื่อกี้ฉนัหาเธอตั้งนาน ร้อนใจจะแย่อยู่แล้ว”

“ไม่มอีะไร...” ฟังหุยพูดพลางสูดจมูก

“ไม่มอีะไรแล้วร้องไห้ท�าไมล่ะ”

“เจบ็ตาน่ะ”

“อย่าเฉไฉ” เฉนิสวนิพูดพร้อมกบัประคองใบหน้าเธอเอาไว้

“ท�าไมนายถึงชอบเพลง “แม่น�้า” ล่ะ” ฟังหุยถามพร้อมกับดึงมือ 

เขาลง แล้วจ้องเขาเขมง็

“ไม่...กไ็ม่ท�าไม...” เฉนิสวนิถูกเธอถามจนอึ้งไป

“ชอบเนื้อเพลงไหม”

“ชอบส.ิ..ท�านองก.็..”

16
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“ตอนที่ฟังเพลงนี้ เคยคดิถงึอู๋ถงิถงิไหม” ฟังหุยตดับทเขา แล้วถาม

ออกมาตรงๆ 

“เธอคิดมากอะไรอีกล่ะ” เฉินสวินปล่อยมือลง ถามพลางมองไปที่ 

ข้างถนน

“เคยคดิถงึหรอืเปล่า”

“...”

เฉนิสวนิไม่สามารถตอบค�าถามของฟังหยุได้ พดูกนัตามตรงแล้วเขา

ก็เคยคิดถึงจริงๆ แต่เขารู้สึกว่าความคิดถึงแบบนั้นของเขากับความคิดถึง

ที่ฟังหุยเข้าใจไม่ค่อยเหมอืนกนัเท่าไร เขาไม่รู้ว่าควรพูดยงัไงด ีจงึได้แต่ดงึ

เธอเอาไว้แล้วก�าลงัจะก้มหน้าลงไปจูบเท่านั้น

ฟังหุยหนัหน้าหน ีผลกัเขาออกแล้วพูดว่า “นายอย่ามาท�ารุ่มร่ามกบั

ฉนั”

“ไม่ใช่...”

“นายพูดเองไม่ใช่เหรอว่าจะไม่ติดต่อกับเพื่อนสมัยเด็กมากไปกว่านี้ 

ฉนัเคยบอกนายแล้ว ว่าฉนักบัพวกเขาเดนิกนัคนละทาง”

“ท�าไมมาพูดถงึเรื่องนี้อกี ฉนัรู้ เพยีงแต่...”

“แล้วท�าไมยังมาสถานที่แบบนี้กับซุนเทาอีก นายดูซิว่าในนั้นมี

นกัเรยีนไหม อกีสองเดอืนพวกเรากต็้องสอบแล้ว ถงึตอนนั้นถ้าเราสองคน

สอบสายวิทย์ห้องเอไม่ได้แล้วจะท�ายังไง ต้องแยกจากกันแล้วจะท�ายังไง 

นายเคยคดิบ้างไหม”

“สอบสายวทิย์ห้องเอไม่ได้ กส็อบสายศลิป์ห้องเอกไ็ด้นี่ ถงึยงัไงภาษา

เธอกอ็อกจะด ีเดมิทฉีนัยงัคดิจะไปเรยีนภาษาเป็นเพื่อนเธอเลย”

“เป็นไปได้หรอื แม้แต่เรยีนวรรณคดนีายยงัเกอืบตายเลย แล้วนาย

จะมาเรยีนภาษา ฉนัว่านายไม่เคยคดิเลยมากกว่า”

“เธอรู้ได้ยงัไงว่าฉนัไม่เคยคดิ” เฉนิสวนิเริ่มรู้สกึโมโห “ฉนัจะมงีาน

อดเิรกบ้างไม่ได้เลยหรอื”
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“ใครบอกกนัว่าไม่ได้ แต่นายอย่าไปอยู่กบัคนพวกนั้น...”

“คนพวกไหน ตั้งแต่เดก็ ฉนักอ็ยู่ด้วยกนักบัพวกเขา ฉนักไ็ม่เหน็จะ

เป็นอะไรเลย ฟังหุย เธออย่าจรงิจงัเกนิไปหน่อยเลยน่ะ”

“ก็ได้ ฉันมันจริงจัง” ฟังหุยเม้มปาก แล้วมองเฉินสวินด้วยความ

เสยีใจ จากนั้นกห็มุนตวัอย่างแรงแล้วเรยีกแทก็ซี่คนัหนึ่ง

เฉนิสวนิยนือยูท่ี่เดมิ มองไฟของแทก็ซี่คนันั้นที่ไกลออกไปทกุทอีย่าง

ตกตะลงึ หลงัจากนั้นหลายนาท ีเขาถงึได้ขยบัขาวิ่งไล่ตามไป แต่ไฟสแีดง

นั่นกล็ะลายหายไปท่ามกลางความมดืในยามราตรแีล้ว ชั่วขณะนั้นเฉนิสวนิ

รู้สกึหมดเรี่ยวหมดแรง

ตอนกลางคืนเฉินสวินโทรศัพท์ไปหาฟังหุย ตอนที่ฟังเจี้ยนโจวรับ

สายกร็ู้สกึร�าคาญมาก เฉนิสวนิในสายโทรศพัท์ได้ยนิเขาพูดไม่ค่อยชดัว่า 

“เจ้าหนุ่มคนนี้เป็นใคร ท�าไมชอบโทร. หาลูกอยู่เรื่อยเลย คุยเสร็จ

แล้วกร็บีๆ วางล่ะ อย่าคุยเล่น”

ฟังหยุรบัโทรศพัท์ เฉนิสวนิพดูว่า “ท�าไมเธอนกึจะไปกไ็ป ฉนัวิ่งตาม

ไปตั้งหลายร้อยเมตรเชยีวละ”

“งั้นเหรอ” ฟังหุยพูดด้วยน�้าเสยีงเรยีบๆ 

“ตอนแรกฉนันกึว่าเธอจะลงมาเสยีอกี นกึไม่ถงึว่าเธอจะไปจรงิๆ”

“อมื”

“ยงัโกรธอยู่เหรอ”

“ไม่”

“อย่าโกรธเลยนะ มนัไม่ใช่อย่างที่เธอคดิจรงิๆ”

“อ้อ”

“งั้นต่อไปฉนัจะไม่ไปอกีแล้ว”

“ตามสบาย”

“เธออย่าท�าแบบนี้”

“อมื”
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“ฉนัจะเล่นเพลงให้เธอฟังกแ็ล้วกนั”

“ไม่ได้...” ฟังหุยกดเสยีงลงต�่า “พ่อฉนัอยู่...”

“อ้อ”

“งั้นแค่นี้ก่อนกแ็ล้วกนั”

“อมื พรุ่งนี้ค่อยคุยกนักไ็ด้ เธอกอ็ย่าคดิอะไรเพ้อเจ้อล่ะ บ๊ายบาย”

“บ๊ายบาย”

ไปเรยีนวนัที่สอง เฉนิสวนิวนเวยีนอยู่รอบๆ ตวัฟังหยุแล้วหาเรื่อง
คุยอยู่ตลอดเวลา ฟังหุยเองกไ็ม่ได้เฉยชาใส่เขา เล่นเกมเดก็ๆ อย่างโคโมคุ

กบัเกมใต้เหนอืออกตกเป็นเพื่อนเขาอย่างอดทน และท�าเหมอืนกบัไม่มอีะไร

เกดิขึ้นอย่างนั้น 

หลงัเลกิเรยีน เฉนิสวนิเดนิเข้ามาหาฟังหุย และพูดอย่างไม่ค่อยเป็น

ธรรมชาตวิ่า “คอืว่า...วนันี้...ยงัต้องไป ‘หมงัเฟิง’ อกีวนัน่ะ...”

มือของฟังหุยที่ก�าลังเก็บของหยุดชะงักลงสองวินาที จากนั้นก็เก็บ

หนงัสอืใส่กระเป๋าต่อไป

“คอืว่าอย่างนี้ เมื่อวานซุนเทาโทร. มาหาฉนั ไม่ใช่ฉนัเป็นคนตดิต่อ

ไป เป็นเขาต่างหากที่โทร. หาฉนั เขาบอกว่าคุยกบัคนที่นั่นแล้ว ว่าจะให้ฉนั

ขึ้นไปร้องได้หนึ่งเพลง แค่ครั้งนี้เท่านั้น แล้ววนัหลงักจ็ะไม่ไปอกีแล้ว” เฉนิสวนิ

รบีอธบิาย

“อ้อ” ฟังหุยยงัคงไม่มที่าทอีะไร เธอรูดซปิปิดกระเป๋าเสรจ็ กล็ุกขึ้น

ยนื

“ไปเป็นเพื่อนฉนัเถอะนะ” เฉนิสวนิเอยีงหน้าพดู แล้วกระโดดมาขวาง

ด้านหน้าของเธอ

“ไม่ไป” ฟังหุยเดนิเลี่ยงผ่านไป

“ท�าไมล่ะ” เฉนิสวนิดงึเธอเอาไว้ “ฉนัขึ้นเวทรี้องเพลงครั้งแรกเชยีว

นะ”
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“ฉนัจะไปท�าอะไรล่ะ ฟังนายร้องเพลง “แม่น�้า” ร่วมร�าลกึถงึรกัแรก 

ของนายเหรอ” ฟังหุยพูดเรยีบๆ และพยายามดงึมอืออก

“ไม่ใช่ บอกเธอแล้วไงว่าไม่ใช่...”

“ฉันไม่อยากไปสถานที่แบบนั้นอีกแล้ว” ฟังหุยตัดบทเขา “แล้วก ็

ไม่อยากฟัง ‘ไหลไปด้วยกนั ไร้ซึ่งความกงัวลอกีต่อไป’ อกีแล้ว”

เฉนิสวนิปล่อยมอื มองฟังหุยด้วยแววตาที่สบัสนอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูด

ว่า “กแ็ล้วแต่เธอเถอะ”

ฟังหุยก้มหน้า เธอไม่กล้ามองด้านหลังของเฉินสวินที่เดินจากไป 

ได้ยนิแค่เสยีงตบประตูแรงๆ ทหีนึ่งเท่านั้น

เฉยีวหรานอยูด้่านหลงัมองพวกเขามาโดยตลอด พอเฉนิสวนิออกไป 

เขาถงึได้เดนิไปหาฟังหุยแล้วพูดว่า “เป็นอะไรไป เขาอารมณ์เสยีเรื่องอะไร

เหรอ” 

ฟังหุยเงยหน้าขึ้น สูดหายใจลกึๆ แล้วพูดว่า “เฉยีวหราน นายมคีน

ที่ลืมไม่ได้ไหม ก็คือไม่ว่าจะยังไงก็ตาม คนที่แต่ก่อนก็ลืมไม่ได้ ตอนนี้ก็ 

ลมืไม่ได้ ต่อไปกย็งัลมืไม่ได้อกี”

เฉยีวหรานอึ้งไป มองเธอยิ้มๆ แล้วพูดว่า “มสี”ิ

วนันั้นเฉยีวหรานกลบับ้านเป็นเพื่อนฟังหุย ฟังหุยเองกไ็ม่ได้เล่า
ว่าเธอกบัเฉนิสวนิจรงิๆ แล้วเกดิอะไรขึ้นกนัแน่ เฉยีวหรานเองกไ็ม่ได้ถาม

อะไรอีก ทั้งสองคนคุยเล่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อย และพยายามพูดอยู่ใน

ขอบเขตที่ควรพูดเท่านั้น 

“ในเมื่อมคีนที่ลมืไม่ได้ แล้วคนที่ชอบตอนนี้จะท�ายงัไงล่ะ” ฟังหุยพดู

พลางเตะเศษหนิก้อนเลก็ๆ 

“คนที่ฉนัลมืไม่ได้ กค็อืคนที่ฉนัชอบในตอนนี้” เฉยีวหรานกล่าว

“นายกช็อบแหย่ฉนัเล่นเหมอืนกนันะ”

“จรงิๆ”
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“แล้วคนที่ชอบหลงัจากนั้นล่ะ”

“กค็อืคนที่ฉนัลมืไม่ได้หลงัจากนั้น”

“แล้วคนในอดตีล่ะ”

“กล็มืไม่ได้เช่นกนั”

“โลภมากจรงิๆ”

“เหอะๆ ใครๆ กไ็ม่คาดหวงัว่าจะถูกลมือย่างง่ายดายแบบนี้เหมอืน

กนัหรอืเปล่า อกีอย่าง ลมืไม่ได้กไ็ม่ได้หมายความว่าชอบตลอดไปสกัหน่อย”

“งั้นเหรอ”

“ใช่แล้ว อย่างเช่นฉนัถามเธอ ว่าเธอจะลมืฉนัไหม” เฉยีวหรานหยุด

ยนือยู่ แล้วมองฟังหุยพลางยิ้ม

ฟังหุยส่ายหน้าแล้วพูดว่า “ไม่มทีางหรอก”

“แล้วอย่างนั้นเธอชอบฉนัไหมล่ะ”

ดอกกานพลถูกูลมพดัตกลงมาจากบนต้นไม้ เหมอืนกบัหมิะที่ตกลง

มากระทบพวกเขา ฟังหยุมองเขาอย่างแปลกใจทหีนึ่ง และเหมอืนกบัว่าไม่มี

ที่ตรงไหนให้หลบหลกีได้เลยอย่างนั้น เธอจงึรบีหนัเหมองไปที่อื่นทนัที

“ไม่ชอบใช่ไหมล่ะ” เฉยีวหรานยงัคงยิ้มอยู ่ทว่ากลบัยิ้มอย่างโหวงเหวง

แบบบอกไม่ถกู “ดงันั้นเธอลองคดิดสู ิการที่ลมืไม่ได้ กไ็ม่เหน็ว่าจะเป็นเรื่อง

แปลกตรงไหนเลย” 

จากนั้นพวกเขากไ็ม่ได้พูดอะไรอกี จนถงึใต้ตกึบ้านของฟังหุย เฉยีว

หรานก็เดินไปทางพุ่มดอกกานพลูที่อยู่ข้างๆ เขาหาอยู่ตั้งนานท่ามกลาง 

พุ่มไม้ แล้วจงึเดด็ดอกกานพลูมาหนึ่งดอกวางไว้ในมอืของฟังหุย

“อะไรเหรอ” ฟังหุยมองดอกไม้สขีาวเลก็ๆ ที่อยู่ในมอืแล้วถามอย่าง

สงสยั

“ดอกกานพลูห้ากลีบ ว่ากันว่าจะน�ามาซึ่งความสุขน่ะ” เฉียวหราน 

อธิบาย “อย่าหน้านิ่วคิ้วขมวดอีกเลยนะ ฉันอยากเห็นเธอเป็นคนที่มี 

ความสุขที่สุดบนโลกใบนี้”
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ฟังหุยเงยหน้าขึ้น แล้วมองเฉยีวหรานอย่างซาบซึ้งใจ จากนั้นเธอก็

เข้าไปในพุ่มไม้ เดก็ดอกกานพลูห้ากลบีมาดอกหนึ่งเช่นกนั แล้วส่งให้เฉยีว

หรานพร้อมกบัพูดว่า “ดอกนี้ให้นาย นายกต็้องมคีวามสุขเหมอืนกนันะ”

เฉียวหรานยิ้มแล้วรับมา เอาหนีบเข้าไปในหนังสืออย่างระมัดระวัง 

ฟังหุยก�าดอกกานพลูห้ากลบีเอาไว้ในมอืแล้วบอกลาเขา เฉยีวหรานโบกมอื 

มองส่งเธอเดนิเข้าไปในตกึจนลบัตา จากนั้นถงึได้หมุนตวัเดนิไปช้าๆ 

ดอกกานพลูห้ากลบีดอกนั้น ถูกเขาเกบ็รกัษาเอาไว้หลายปี

เฉินสวินมาถึงหมังเฟิงก็มองเห็นอู๋ถิงถิงยืนอยู่ที่หน้าประตูด้วย
ความแปลกใจ วนันั้นอูถ๋งิถงิสวมเสื้อนอกรดัรปูสดี�า ส่วนเสื้อด้านในคอเสื้อ

กว้างมาก จนเผยให้เหน็ล�าคอที่ขาวหมดจด เธอยนืขดตวัอยู่ จากนั้นกว็ิ่ง

เข้ามาหาเฉนิสวนิด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่า 

“พ่อคนดงั เพลงดงัแล้วสนิะ ยงัไม่ทนัจะมชีื่อเสยีงกม็าสายเสยีแล้ว 

ต้องให้พวกเรามายนืคอยต้อนรบัอย่างนั้นเชยีวหรอื”

“จัดการตัวเองก่อนเถอะแล้วค่อยมาคุยกับฉัน ไม่รู้หรือไงว่าตอน

กลางคนืมนัเยน็ เดี๋ยวเธอกห็นาวตายกนัพอด”ี เฉนิสวนิขมวดคิ้ว พดูพลาง

ยื่นเสื้อนอกของตวัเองให้ไป

“นายนี่มนัเหมอืนแม่จรงิๆ” อู๋ถงิถงิรบัเสื้อมาใส่ เหลอืบมองไปด้าน

หลงัของเขาแล้วพูดว่า “แล้วแฟนนายล่ะ ท�าไมถงึไม่มา”

“เอ่อคอื...” เฉนิสวนิชะงกัไป เขาท�าเป็นขยี้เท้าบนพื้นแล้วบอกว่า “มี

ธุระน่ะ”

“เฮ้ หน้ายบัเชยีว” ซุนเทาที่อยู่ข้างๆ ตบฝ่ามอืแล้วตะโกนขึ้น “ท�าไม

ไม่บอกเรว็กว่านี้หน่อย วนันี้ไห่ปิงตั้งใจไม่มาเชยีวนะ กลวัว่าจะหมดสนุก

น่ะ”

“ท�าไม จะต้องไปกลวัเขาท�าไม โธ่ โทร. ไปเดี๋ยวนี้เลย เรยีกไห่ปิง 

ออกมา ฉนัแสดงครั้งแรก ไม่มเีขาได้ที่ไหนกนัล่ะ” เฉนิสวนิถลงึตาพูด
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“ไม่เคยเหน็นายเกรี้ยวกราดแบบนี้เลยนี่” ซุนเทายิ้ม จูงหยางชงิมา

แล้วพูดว่า “ไป ไปโทร. หาไห่ปิงหน่อย”

“แน่นอนอยู่แล้ว ฉันเป็นใครกัน ใครหน้าไหนฉันก็ไม่สนใจทั้งนั้น 

ต่อให้เป็นภูตผีปีศาจฉันก็ไม่กลัว” เฉินสวินจอดรถเสร็จแล้ว ก็แบกกีตาร์

เดนิเข้าประตูไป

อู๋ถงิถงิกบัซุนเทามองตากนั ซุนเทาส่งสญัญาณด้วยสายตา จากนั้น

อูถ๋งิถงิกเ็ดนิตามเฉนิสวนิไปแล้วถามเบาๆ ว่า “เป็นอะไรไป พวกเธอสองคน 

ทะเลาะกนัเหรอ”

“ไม่ใช่...” เฉนิสวนิก้มหน้าพูด “กแ็ค่บางครั้ง...ฉนัไม่รู้จรงิๆ ว่าควร

ท�ายงัไงกบัเธอ”

“โอ้โห ยงัมคีนจดัการนายอยู่หมดัด้วยหรอืนี่” อู๋ถงิถงิพูดยิ้มๆ 

“เธอจะมาท�าเป็นแกล้งท�าไม” เฉนิสวนิค้อนเธอทหีนึ่ง “ตอนนั้นไม่ใช่

เธอหรอืที่มาปั่นหวัฉนัเล่นน่ะ”

“งั้นเหรอ ท�าไมฉนัถงึไม่รู้ล่ะ รู้สกึประสบความส�าเรจ็จรงิๆ” อู๋ถงิถงิ

ทุบเขาแรงๆ ทหีนึ่ง แล้วหวัเราะร่วน

“ยงัจะมาหวัเราะอกี ถ้าไม่มเีธอ เรากค็งจะไม่เป็นแบบนี้หรอก” 

เฉนิสวนิพูดพลางนวดๆ หวัไหล่

“เดี๋ยวก่อนนะ นายหมายความว่ายังไง พวกเธอสองคนเป็นอะไร 

กนัแน่” อู๋ถงิถงิดงึเขาเอาไว้ พูดพลางหุบยิ้ม

“ไว้ค่อยคุยกนัเถอะ ให้ฉนัดดีเพลงนี้ให้จบก่อน ฉนัยงัต้องซ้อมอกี

สกัรอบน่ะ”

เฉนิสวนินั่งลงเรยีบร้อย หยบิป๊ิกที่เสยีบไวต้รงสายกตีาร์ แลว้จงึเริ่ม

บรรเลงเพลงขึ้น ปิ๊กกีตาร์ที่เขาใช้ยังคงเป็นปิ๊กกีตาร์สีแดงอันนั้นที่ฟังหุย 

มอบให้เขาตอนปีใหม่นั่นเอง เพียงแต่สติกเกอร์รูปหัวใจสีเงินที่แปะไว้ 

ด้านบนค่อยๆ จางหายไปบ้างแล้ว



ร้านหมังเฟิงหลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์ก็เงียบเหงาไม่คึกคัก
เหมอืนเช่นเคย กลุ่มของพวกอู๋ถงิถงินบัว่าเป็นโต๊ะที่คนเยอะที่สุดแล้ว ซึ่งก็

ท�าให้เฉินสวินผ่อนคลายอารมณ์ความตื่นเต้นลงได้บ้าง เขาแต่งตัวง่ายๆ 

มาก หลงัจากถอดเสื้อนอกของโรงเรยีนออก ด้านในกเ็ป็นเสื้อยดืสขีาวที่มี

ลวดลายตัวอักษร และท่อนล่างของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยน ยังคงใส่กางเกง

โรงเรยีนตวัเดมิ แล้วกห็ยบิกตีาร์ราคาสามร้อยกว่าหยวนของเขาขึ้นเวทไีป 

“ดูท่าทางของมนัส”ิ ถงัไห่ปิงที่เพิ่งจะตามมาพูดพลางหวัเราะ

“ชู่...เบาๆ หน่อย” อู๋ถงิถงิใช้ข้อศอกกระทุ้งเขา

“ท�าไมเธอต้องจรงิจงัขนาดนี้ด้วย” ซุนเทาพูดพลางยิ้มอย่างมนียั

“นายหยุดพูดเถอะ เฉนิสวนิช่างดูเท่ไม่เบาเลยจรงิๆ ฉนัชกัหลงเขา

เข้าแล้วละส”ิ หยางชงิใช้มอืทั้งสองเท้าคาง พดูพลางมองเฉนิสวนิด้วยใบหน้า

ที่เตม็ไปด้วยความชื่นชม

“ไปเลยไป เธอไม่ต้องดู” ซุนเทาใช้มอืปิดตาของเธอ แล้วกดเธอให้

เข้ามาอยู่ในอ้อมอกของตวัเอง

17



จิ่ ว เ ย่ ห ุย  l  405

เฉนิสวนิมองพวกเขาอยู่ ส่ายหน้ายิ้มๆ จากนั้นกเ็ริ่มดดีกตีาร์ขึ้นเบาๆ 

ลวดลายเงาไม้ใต้แสงจนัทร์เป็นอยู่อย่างนั้นมาแสนนาน

กี่ครั้งที่เดก็ผู้หญงิกระโปรงสขีาวเดนิผ่านถนนสายนี้

กี่ครั้งที่ฉนัหนักลบัไปมองตาเธอในยามอาทติย์อสัดง

กี่ครั้งที่เธอเสยีใจ กบัความรกัที่มกัจะหาที่สิ้นสุดไม่เจอเสมอ

กี่ครั้งที่ลมืดอกบวัแดงที่เบ่งบานสะพรั่งอยู่ในแม่นำ้า

กี่ร้อยปีที่เราเดนิเฉยีดไหล่กนัอยู่ในวงัวน

กี่ครั้งที่เธอในชาตกิ่อน เฝ้าพรำ่าเพ้อรำาพนัด้วยความคดิถงึ

กี่ครั้งที่ฉนัในวนันี้ ฝันถงึวยัเยาว์ที่แสนเรงิร่า

หนึ่งร้อยปี หนึ่งพนัปีผนัผ่านไปอย่างรวดเรว็

กี่คำามั่นสญัญาที่เราเคยรบัปากในกาลเวลาที่ไร้ขอบเขต

หลายปีต่อจากนี้ เราจะไม่เสยีใจที่เคยใช้ชวีติอยู่ด้วยกนัใช่ไหม

ปีนั้นที่ผ่านไปอย่างรวดเรว็ ฉนัทำาพลาดผดิวุ่นวาย 

เพยีงเพื่อเอาชนะรอยยิ้มของเธอเท่านั้น

หลังจากที่เฉินสวินร้องเพลงจบ พวกถังไห่ปิงก็ปรบมือพร้อมทั้ง 

ส่งเสยีงกรี๊ดกนัอย่างบ้าคลั่ง เฉนิสวนิเกดิความกล้าขึ้นมา จงึดดีกตีาร์ร้อง

เพลงที่ก�าลงัโด่งดงัในขณะนั้นอกีหลายเพลง ท�าให้เขายิ่งดูโดดเด่นมากขึ้น

ต่อมาเขาก็ถูกพวกเพื่อนๆ มารุมล้อม ซุนเทาเกี่ยวคอเขาเอาไว้ 

หวัเราะจนตาหย ี แล้วพูดอย่างเป็นกนัเองว่า “เฮ้พวก เมื่อกี้เถ้าแก่มาถาม

เบอร์โทร. ของนายกับฉันน่ะ เขาบอกว่านายมีความสามารถไม่ธรรมดา  

เก่งจรงิๆ นายกพ็ฒันาเข้าวงการบนัเทงิให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยส ิถ้ามนีายอยู่ 

เซี่ยถงิฟงกบัเฉนิเสี่ยวตงคงต้องม้วนเสื่อเกบ็กลบับ้านเก่าไปเลยแน่ๆ”
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“ใช่ๆๆ ถ้านายมชีื่อเสยีง ฉนัจะเป็นผู้จดัการส่วนตวัให้นายเอง ใคร

อยากได้ลายเซ็นของนายก็ต้องผ่านด่านฉันไปก่อน โอ้โห แค่คิดก็มีความ

สุขแล้ว” หยางชงิพูดเออออ แววตาเปล่งประกาย

“ดูท่าทางของพวกเธอสองคนส ิ เพ้อเจ้อจรงิๆ เลย วงการบนัเทงิมี

อะไรด ีเขาท�าเรา เราท�าเขา ท�าทวี่าเหน็เป็นพี่น้องกนัหมด แบมอืออกมานบั

นิ้วดู มไีม่เกนิสามคนเท่านั้นแหละที่ไม่ได้มคีวามสมัพนัธ์กนัแบบชู้สาว ฉนั

เห็นพวกเธอท�าท่าท�าทางแล้วไม่ชินเอาเสียเลย เฉินสวินของพวกเราก็แค่

เล่นๆ สนุกๆ เท่านั้น เรยีกว่าเป็นการคลายเครยีดจากการเรยีน ใช่ไหมล่ะ” 

ถงัไห่ปิงพูดอย่างไม่เหน็ด้วย

“เชอะ! ถงึยงัไงกเ็ป็น ‘เฉนิสวนิของพวกเรา’ เฉนิสวนิเป็นของนาย 

คนเดยีวเมื่อไหร่ และกเ็ป็นของฟังหุยที่ไหนกนั นายส�าคญัตวัผดิไปหน่อย

หรอืเปล่า” หยางชงิพูดพลางค้อนถงัไห่ปิงทหีนึ่ง 

ค�าพดูที่ไม่ตั้งใจนี้ของเธอท�าให้ทกุคนเงยีบลงทนัท ีถงัไห่ปิงปล่อยมอื

จากบ่าของเฉินสวิน เฉินสวินเบือนหน้าหนีแล้วนั่งลงโดยที่ไม่พูดอะไร 

สักค�า ซุนเทาหยิกหยางชิงอย่างแรงทีหนึ่ง ท�าเอาเธอทั้งเจ็บทั้งโมโห และ

ปากยังคงเถียงไม่หยุดว่า “ก็มันจริงนี่ นายมาหยิกฉันท�าไมกัน มือหนัก 

เป็นบ้า เขยีวไปหมดแล้ว!”

อู๋ถิงถิงสะกิดเธอ แล้วเข้าไปพูดกับเฉินสวินว่า “เพลงนั้นนายเขียน

เองเหรอ ดมีากเลย ชื่อเพลงอะไรล่ะ”

“ปีนั้นที่ผ่านไปอย่างรวดเรว็” เฉนิสวนิพูดอย่างไม่สบอารมณ์

“จุ๊ๆ  นกัเรยีนดเีด่น มคีวามสามารถไม่ธรรมดาจรงิๆ ตั้งชื่อได้ไพเราะ

จบัใจขนาดนี้...”

“ไสหวัไป” เฉนิสวนิไม่รอให้เธอพดูจบ กต็ดับททนัท ี“เสแสร้งกบัฉนั

ให้มนัน้อยๆ หน่อย”

“ชมนาย นายยังไม่ชอบฟัง เป็นบ้าไปแล้วหรือ ฉันจะบอกนายให้  

ไปหงุดหงดิมาจากที่อื่นกอ็ย่ามาลงที่ฉนั” อู๋ถงิถงิกโ็มโหขึ้นมาเหมอืนกนั
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“ไม่ใช่ ฉนัแค่รู้สกึอดึอดัน่ะ” เฉนิสวนิพูดด้วยน�้าเสยีงที่อ่อนลง

“เพลงนั้น...เขียนให้ฟังหุยเหรอ” สายตาของอู๋ถิงถิงมองฝ่าไฟที่มัว

สลวัไปที่ตวัเฉนิสวนิ

“กไ็ม่ใช่หรอก...” เฉนิสวนิก้มหน้าพดูอย่างอายๆ “แต่ถงึยงัไงกอ็ยาก

ให้เขามาลองฟังดู เหอะ ตอนนี้ต่อให้...”

“ในใจของเด็กผู้หญิงคนนั้นคิดวกวนเกินไปแล้ว แต่ก็จะโทษเขา 

ไม่ได้ ฉนัว่าเขาใส่ใจนายมากเกนิไปต่างหาก ส่วนนาย ในเมื่อชอบเขาอย่าง

จรงิใจกต้็องให้อภยัมากๆ หน่อย ใครใช้ให้ตอนแรกที่พวกเราเตอืนแล้วนาย

ไม่ฟังเองล่ะ” อู๋ถงิถงิพูดแล้วกถ็อนหายใจ

เฉินสวินยิ้มๆ แล้วยื่นมือไปจิ้มหน้าผากเธอ “เธอนี่พูดจามีเหตุผล 

เข้าใจกว่าใครๆ ทั้งหมดเลย แต่ก็ท�าเรื่องยุ่งเหยิงมากกว่าใครๆ ทั้งหมด

เหมอืนกนั บางครั้งฉนักค็ดิว่าเธอกบัฟังหยุถ้าเอามาเฉลี่ยกนัได้กค็งจะดนีะ”

“เพ้อเจ้อ จะให้ทุกอย่างได้ดั่งใจนายทั้งหมดเลยหรอื” อู๋ถงิถงิปัดมอื

เขาทิ้ง แล้วส่งเสยีงฮทึหีนึ่ง “กนิในชามแต่เหลอืบมองในหม้อ ไม่กลวัท้องจะ

แตกตายหรอืไง”

“เธออย่ามาใส่ร้ายฉนั ฉนักแ็ค่พูดไปเรื่อย เธอฟังเฉยๆ กพ็อ ค�าพูด

ของเธอตอนนี้ดูจะมีลับลมคมในมากเกินไปหน่อยแล้ว ฉันก็แค่แก้ปัญหา

ไม่ตกเท่านั้น ฉันมองออกหรอกน่า ว่าฉันก�าลังถูกพวกเธอคิดบัญชีอยู่” 

เฉนิสวนิรบีพูดอย่างรู้ทนั

“ไป อย่ามากล่าวหาฉนั พูดจรงินะ ไม่อย่างนั้นให้ฉนัลองไปคุยกบั

ฟังหุยดูกไ็ด้ ต่อไปนายจะได้ไม่ต้องว้าวุ่นใจอกี หรอืมนัอาจจะท�าให้ยิ่งยุ่ง

ขึ้นอกีหรอืเปล่ากไ็ม่รู้นะ”

เฉนิสวนิกลอกตาไปมา ยิ้มขึ้นอย่างดใีจแล้วพูดว่า “กไ็ด้ ถงิถงิ ฉนั

ไม่เคยรู้เลยว่าตอนเธอจรงิจงัขึ้นมา กด็ูน่าเชื่อถอืไม่ใช่เล่นเลย”

“ไปๆๆ อย่ามาท�าตวัน่าร�าคาญ ฉนัไม่จรงิจงัตั้งแต่เมื่อไหร่กนั” อูถ๋งิถงิ

โบกมอื แล้วกห็นัไปนั่งฟังเพลงตามล�าพงั
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ถังไห่ปิงเห็นพวกเขาคุยกันน่าสนุกก็เลยเดินเข้ามา เขาจุดบุหรี่ขึ้น 

มวนหนึ่งแล้วพดูว่า “ว่ายงัไง อกีประเดี๋ยวเราไปหาอะไรท�าที่ไหนต่อด ีไม่ได้ 

รวมตวักนัแบบนี้มานานแล้ว”

“หาอะไรท�า เขาไปไม่ได้แน่นอน” อู๋ถิงถิงพูดพลางชี้ไปที่เฉินสวิน  

“เขายงัต้องท�าตวัเป็นเดก็ดกีลบัไปเขยีนการบ้านอกีไม่ใช่เหรอ”

“ใครบอกล่ะ” เฉนิสวนิท�าตาโต “พวกเราห้าคนไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกนั

นานแล้ว ไป ไปร้านลิ่วเยวี่ยกนั”

“ลิ่วเยวี่ย” เป็นชื่อร้านสนุกเกอร์แห่งหนึ่ง ตอนที่ยังไม่รู้จักฟังหุย 

เฉนิสวนิมกัจะไปเที่ยวที่นั่นกบัพวกถงัไห่ปิงเป็นประจ�า

“ได้เลย” ถงัไห่ปิงมชีวีติชวีาขึ้นมาทนัท ี“ฉนัจะตรวจสอบดูซวิ่าฝีมอื

ของนายยังเจ๋งอยู่ไหม ครั้งที่แล้วนายยังพูดอวดเก่งอยู่เลยว่าแทงบางเป็น 

กระดาษ สุดท้ายหนาเป็นเล่ม จนแปดด�ากลิ้งลงหลุมไปเลย ฉนัยงัจ�าได้”

“เชอะ ครั้งนั้นแค่พลาดไปนดิหน่อยเอง ฉนัพฒันาฝีมอืไปเยอะแล้ว 

ไม่รู้เหรอว่าตอนนี้ฉนัมฉีายาว่า ‘มอืแทงหนึ่งเดยีวในใต้หล้า’ แล้วต่างหาก 

วนันี้จะให้นายได้ชมเป็นขวญัตา” นานๆ ทเีฉนิสวนิจะได้ผ่อนคลายแบบนี้ 

จงึลากถงัไห่ปิงเดนิออกไปด้วยกนัอย่างสนทิสนม 

วนันั้นเฉนิสวนิกบัพวกถงัไห่ปิงไปเที่ยวกนัอย่างสดุเหวี่ยง ฟังหยุ
นึกว่าตอนกลางคืนจะได้รับโทรศัพท์จากเขา แต่จนดึกดื่นก็ยังไม่มีวี่แวว  

เธอกเ็ลยผลอ็ยหลบัไปกบัความเสยีใจเจบ็ปวดทั้งอย่างนั้น

วนัต่อมาเฉนิสวนิกระปรี้กระเปร่ามาก แต่ฟังหุยกลบัยงัห่อเหี่ยวอยู่ 

แต่ด้วยเพราะวนันั้นมคีรฝึูกหดัมาท�าการฝึกสอน ดงันั้นเหลา่กรรมการห้อง

จงึต้องประชุมกนัตอนกลางวนัเพื่อตระเตรยีมว่าใครจะเป็นคนยกมอื และ

ใครจะออกความคิดเห็นอะไร พวกเขาอยู่ต่อหน้าทุกคนก็เลยไม่กล้าบึ้งตึง

ใส่กัน ทั้งสองคนพูดคุยเรื่องงานที่ต้องท�าไม่กี่ประโยค เรื่องที่ไม่สบายใจ 

กค็่อยๆ จางหายไป
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ครฝึูกสอนของพวกฟังหยุแซ่หม่า เป็นนกัเรยีนปรญิญาโทที่เพิ่งเรยีน

จบทางด้านภาษาและวรรณคดีมา บทเรียนที่เธอเลือกสอนคือ หลินไต้อวี่

เข้าสู่บ้านเจี่ย เธอเตรยีมตวัมาก่อนล่วงหน้า...ตอนนั้นโรงเรยีนมธัยมปลาย 

ของปักกิ่งหลายแห่งล้วนแล้วแต่ตดิตั้งกล้องวงจรปิดกบัเครื่องโพรเจกเตอร์

ด้วยกนัทั้งนั้น ณ ตอนนั้นยงัถอืว่าเป็นอุปกรณ์ระดบัสูง แต่อุปกรณ์เหล่านี้

ในสถานการณ์ปรกตกิจ็ะใช้ไม่ได้ มแีต่วชิาฝึกอบรมหรอืไม่กม็ผู้ีน�ามาตรวจ

เยี่ยมโรงเรียนเท่านั้นถึงจะได้เปิดใช้ เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเครื่องเหล่านั้น 

ยงัใช้ได้อยู่ ไม่ใช่เป็นเพยีงแค่วางโชว์เท่านั้น

วันนั้นครูหม่าใช้เวลาไปสี่สิบนาที และใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการสอน 

เธอวางรูปภาพเกี่ยวกับบุคคลบนโพรเจกเตอร์ก่อน จากนั้นก็ท�าการฉาย 

ตอนหนึ่งของละครที่ชื่อว่าความฝันในหอแดง แต่ละกลุ่มย่อยจะได้รับ 

แจกไพ่โป๊กเกอร์รูปตัวละครหญิงทั้งสิบสองคน และบนกระดานด�าก็เขียน

ค�ากลอนในเรื่องความฝันในหอแดงเอาไว้ เธอท่องเนื้อหาของการสอนได้

อย่างแม่นย�า ท�าให้การเรยีนด�าเนนิไปได้อย่างด ีแต่ใช่ว่าทุกคาบนกัเรยีนจะ

ได้มาเรยีนในห้องโถงแบบนี้นั่นเอง สรุปแล้วเธอสอนได้อย่างมชีวีติชวีา ซึ่ง

ก็เหมือนกับค�าวิพากษ์วิจารณ์ของคณะกลุ่มการเรียนการสอนภาษาและ

วรรณคดีหลังจากที่เรียนจบว่า ‘เข้าใจสาระส�าคัญของการเรียนการสอนได้

อย่างลกึซึ้งถูกต้อง และบรรยากาศภายในห้องเรยีนกส็ดใสมชีวีติชวีา’

เมื่อส่งทุกคนในคณะกลุ่มการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไป

ทั้งหมดแล้ว ครูหม่าก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก การเรียนในห้องโถงวันนั้น

เป็นแบบสองคาบติด ตอนถึงคาบที่สอง ครูโหวก็ปิดอุปกรณ์พวกนั้นทิ้ง

เหมอืนยกภูเขาออกจากอก แล้วเปลี่ยนมาให้นกัเรยีนเล่าบรรยายบทความ

แทน ปรกตพิวกฟังหยุจะเขยีนบนัทกึประจ�าสปัดาห์หนึ่งบท บางครั้งกเ็ขยีน

เรยีงความตามหวัข้อหรอืไม่กแ็สดงความคดิเหน็ตามแผนการเรยีนการสอน

อกีครั้ง ครั้งนั้นพวกเขาก�าลงัเรยีนถงึบทนยิายอยู่พอด ีการบ้านเรยีงความ

ก็คือให้เขียนนิยายสั้นหนึ่งบท ครูหม่าอธิบายใจความส�าคัญของการเขียน
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นิยายคร่าวๆ จากนั้นก็เลือกบทความของนักเรียนที่เขียนได้ดีสองสามคน 

แล้วให้พวกเขาขึ้นมาอ่านที่แท่นเวทดี้านหน้าทลีะคน

ในนั้นมขีองเฉยีวหรานอยู่ด้วย แต่เมื่อถงึตาของเขา เขากลบัไม่ยอม

ขึ้นไปท่าเดยีว วนันั้นครหูม่าอารมณ์ด ีเธอยิ้มจนตาหยแีล้วพดูว่า “เฉยีวหราน 

ครูอ่านบทความของเธอแล้ว เธอเขยีนได้ไม่เลวเลย เป็นผู้ชายมอีะไรต้อง

อายล่ะ ไม่แน่ว่าเพื่อนหญงิคนนั้นอาจจะชื่นชอบเรยีงความบทนี้ของเธอกไ็ด้

นะ” 

ครูพูดแบบนี้ ยิ่งท�าให้ดึงดูดความสนใจของทุกคนเข้าไปใหญ่ จน

พวกผู้ชายพากันเอะอะเสียงดังบอกให้เขาออกไปอ่านให้ได้ เฉียวหรานหา

ข้ออ้างที่จะปฏเิสธไม่ได้ จงึได้แต่เดนิหน้าแดงขึ้นไปที่แท่นยนืเท่านั้น

“ดอกกานพลูดอกหนึ่ง มธัยมห้าห้องหนึ่ง เฉยีวหราน” เฉยีวหราน 

อา่นชื่อ นามสกลุ ระดบัชั้น ออกมาอย่างไม่ค่อยมสีต ินกัเรยีนที่อยูด่า้นลา่ง

หวัเราะกนัเกรยีวกราว เขาชะงกัอยูค่รูห่นึ่งด้วยความอาย จนกระทั่งครูหม่า

ต้องปรามให้เงยีบเสยีงลง จากนั้นเขากอ่็านเรยีงความทั้งหมดเบาๆ จนจบ...

เมื่อถงึฤดใูบไม้ผลขิองทกุปี ถงึฤดกูาลที่ดอกกานพลบูานสะพรั่ง ฉนั

ก็จะคิดถึงคนคนหนึ่ง เธอเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับดอกกานพลู

อย่างไรอย่างนั้น

ฉันจำาได้ไม่ชัดเจนว่าเริ่มสนใจเธอเป็นพิเศษตั้งแต่เมื่อไหร่ ถ้ากาล

เวลาเหมอืนภาพที่ปรากฏในจอภาพยนตร์ที่สามารถแบ่งออกเป็นฉากๆ ได้ 

ฉากหนึ่งที่เกี่ยวกบัเธอซึ่งปรากฏขึ้นในหวัของฉันตอนนี้กค็อื ฉากที่เธอยนื

อยู่ข้างกานพลูพุ่มหนึ่ง

วนันั้นเป็นวนัหนึ่งในฤดูใบไม้ผลทิี่ทวิทศัน์สวยงามสดใส ขณะที่เธอ

เดนิผ่านข้างดอกกานพลู จู่ๆ กม็ลีมพดัโชยมาเบาๆ ดอกกานพลูสี่กลบีสี

ขาวที่บอบบางกต็กลงมาบนผมและไหล่ของเธอ เหมอืนดั่งเกลด็หมิะที่จงใจ

ตกลงมาเพื่อเธอโดยเฉพาะอย่างนั้น ฉนัยนือยูด้่านหลงัของเธอได้กลิ่นหอม 



จิ่ ว เ ย่ ห ุย  l  411

อ่อนๆ บางทอีาจเพราะฉากนั้นช่างงดงามเหลอืเกนิ ในความเคลบิเคลิ้มนั้น 

ทำาให้ฉนัแยกไม่ออกว่ากลิ่นหอมนั้นมาจากดอกไม ้หรอืวา่มาจากเธอกนัแน่

ต่อมาฉนัเดนิผ่านดอกไม้พุ่มนั้นบ่อยๆ ด้วยเพราะเธอเป็นเหตุ ฉนั

มกัจะหยุดอยู่ตรงนั้นสกัพกัเสมอ และบางครั้งกย็งัจะได้พบกบัเธอเช่นกนั 

แต่เธอกลบัไม่เคยมองดอกกานพลูเหล่านั้นอกีเลย

ฤดูใบไม้ผลนิั้น ฉนัจำาได้ แต่เธอลมืไปแล้ว

ทกุปีมฤีดใูบไม้ผลแิค่ครั้งเดยีว ฉนัไม่รูว่้าพวกเราจะผ่านฤดใูบไม้ผลิ

ได้สกักี่ครั้ง มคีนบอกฉนัว่าดอกกานพลูห้ากลบีจะนำามาซึ่งความสขุของคน 

ฉนักเ็ลยหาดอกกานพลหู้ากลบีมาเกบ็เอาไว้มากมาย มากเสยีจนฉนัรูส้กึว่า

เรื่องที่เล่าต่อกันมานี้ช่างไม่น่าเชื่อถือเอาเสียเลย และในที่สุดก็ไม่กล้ามอบ

ให้เธอแม้สกัดอกเดยีว

ในที่สุดมีอยู ่วันหนึ่ง ในวันที่ดอกกานพลูส่งกลิ่นหอมหวนที่น่า

หลงใหลออกมา ฉนักบัเธอกไ็ด้เดนิผ่านพุ่มดอกไม้นั้นอกีครั้ง วนันั้นเธอใส่

เสื้อคลมุสขีาวและรองเท้ากฬีาสแีดงเข้ม นอกนั้นฉนัจำาไม่ค่อยได้ ด้วยเพราะ

ฉนัก้มหน้าอยูต่ลอดเวลา ท่าทางของเธอไม่เบกิบานใจสกัเท่าไร เธอถามฉนั

ว่ามคีนที่ลมืไม่ได้ไหม ฉนับอกว่าม ี เธอบอกว่าในเมื่อลมือดตีไม่ได้ อย่าง

นั้นแลว้คนที่ชอบอยู่ในตอนนี้จะทำายงัไง ฉนับอกวา่คนที่ชอบอยูใ่นตอนนี้ก็

คือคนที่ฉันลืมไม่ได้นั่นเอง เธอถามต่อว่าแล้วคนที่ชอบในอนาคตล่ะ ฉัน

บอกว่าก็ลืมไม่ได้เช่นกัน เธอบอกว่าฉันโกหกเธอ ฉันก็เลยถามกลับว่าถ้า

อย่างนั้นเธอจะลมืฉนัไหม เธอส่ายหน้า ฉนัจงึถามต่อว่าแล้วเธอชอบฉนัหรอื

เปล่าล่ะ เธอไม่ได้ตอบอะไร แต่ฉนักร็ูค้ำาตอบดอียูแ่ล้ว ดงันั้นฉนัจงึบอกกบั

เธอและกบ็อกกบัตวัเองด้วยว่าเธอลองคดิดูส ิ การที่ลมืไม่ได้กไ็ม่เหน็ว่าจะ

เป็นเรื่องแปลกตรงไหนเลย

วนันั้นฉนัเดด็ดอกกานพลหู้ากลบีจากในพุม่ไม้มาดอกหนึ่งแล้วมอบ

ให้เธอ เธอกม็อบกลบัให้ฉนัดอกหนึ่งเหมอืนกนั ถ้าดอกกานพลนูี้ได้ผลจรงิ 

อย่างนั้นแล้ว ฉนัยอมมอบความสุขทั้งหมดของฉนัให้เธอเช่นกนั
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ความจรงิบทสนทนาด้านบนฉนัมคีำาตอบทั้งหมดอยูแ่ล้ว แต่ฉนัอยาก

เพิ่มอกีหนึ่งประโยคเอาไว้ที่ด้านล่างว่า

คนที่ลมืไม่ได้ คอืเธอ

คนที่ชอบตอนนี้ กค็อืเธอ

ไม่ว่าอดตี ตอนนี้ หรอืว่าอนาคต คนที่ไม่อยากลมื กค็อืเธอ

ฉนัค่อยๆ เข้าใจขึ้นมาเรื่องหนึ่งว่าฉนัชอบดอกกานพล ูจะดอกสขีาว 

ดอกสชีมพู ดอกที่เบ่งบาน หรอืว่าดอกที่ร่วงโรย ฉนักช็อบทั้งนั้น กเ็หมอืน

กบัที่ชอบเธอ ไม่ว่าเธอจะเป็นแบบไหน ผมยาวหรอืผมสั้น เป็นของฉนัหรอื

เปล่า ฉนักช็อบทั้งหมด

ฤดูใบไม้ผลนิี้ ฉนัจำาได้ แล้วเธอล่ะ จะจำาได้ไหม

ตอนที่เฉยีวหรานอ่านเรยีงความ นกัเรยีนในห้องกค็อ่ยๆ สงบลง 
พวกเขาเหมอืนกบัก�าลงัฟังนทิานอย่างไรอย่างนั้น ตั้งใจฟังตวัละครในฉาก

นี้ที่พูดอยู่กบัตวัเองในช่วงวยัรุ่น บางทอีาจมเีพยีงหนึ่งเดยีวที่ไม่ค่อยตั้งใจ

เท่าไร กค็อืฟังหยุ มแีค่เธอคนเดยีวเท่านั้นที่ฟังเรยีงความที่แสนสวยงามบท

นี้ได้เข้าใจ...และเพราะว่าเข้าใจด ีน�้าตาจงึเกอืบไหลออกมา



หลังจากเฉียวหรานอ่านจบก็เดินลงจากแท่นยืนอย่างเงียบๆ 
อารมณ์อ่อนโยนที่พรั่งพรอูอกมาคล้ายกบัได้ผสมผสานเข้าไปอยูใ่นตวัอกัษร 

เหล่านั้นทั้งหมด เขาไม่ได้มองฟังหุย แต่เดินตรงไปยังที่นั่งของตัวเองเลย 

จ้าวเย่ยื่นฝ่ามอืออกมา เฉยีวหรานตไีปที่มอืของเขาอย่างรู้ใจกนั 

เฉินสวินมองเขาอย่างใช้ความคิด และเฉียวหรานก็ยิ้มกลับไปแบบ 

อายๆ พลางขมวดคิ้วแล้วพูดว่า “ขายขี้หน้าจรงิๆ”

“ไม่ๆๆ นายไม่ได้ขายขี้หน้า นายคอืผูม้อีดุมการณ์” เฉนิสวนิพดูพลาง

หมุนปากกาในมอื

ครูหม่าอธบิายใจความส�าคญัตามปรกต ิ เธอยิ้มแล้วพูดว่า “ทุกคน

รู้สกึว่าบทความบทนี้เป็นยงัไงบ้าง ดมีากเลยใช่ไหม เหอะๆ เป็นผลงานที่

ไม่เลวเลยจรงิๆ ด้านในแฝงไว้ด้วยความรกัที่จรงิใจอย่างแท้จรงิ ซึ่งท�าให้

คนรู้สึกซาบซึ้งใจมาก ครูคิดว่าเรียงความบทนี้พูดได้ว่าเป็นเรียงความที่ดี

บทหนึ่ง แต่ไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นนยิายที่ดเีรื่องหนึ่ง เพราะไม่ว่านยิายจะ

สั้นมากแค่ไหนกย็งัจ�าเป็นต้องมขีั้นตอนที่ชดัเจน มลูเหตขุองเรื่องด�าเนนิไป

18
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จนถงึผลสุดท้าย สิ่งที่จะขาดไม่ได้กค็อืจุดไคลแมกซ์ของเรื่องนั่นเอง เรยีง-

ความบทนี้เหมอืนบทประพนัธ์ร้อยแก้วมากกว่า องค์ประกอบยงัไม่ค่อยจะ

กระชับสักเท่าไร เรื่องราวผิวเผินเกินไป...เฉียวหราน เธอกลับไปแก้ไขอีก

สกัหน่อยได้ไหม ท�าให้เนื้อหามากขึ้นกว่านี้หน่อยคอืดทีี่สุด และแน่นอนว่า

ครูหวงัที่จะได้เหน็เรยีงความบทนี้พฒันาให้มสีสีนัมากยิ่งขึ้นต่อไป”

ครูหม่าขยบิตาอย่างขี้เล่น ท�าให้นกัเรยีนหวัเราะกนัอย่างสนุกสนาน 

เฉยีวหรานก้มหน้าเงยีบๆ ค�าพดูของครหูม่าได้ท�าให้เขาเข้าใจ แต่ค�าวจิารณ์

เหล่านั้นกลับไม่ส่งผลให้เขาเกิดแสงสว่างใดๆ ขึ้นมาเลย เขาเพียงแต่รู้ 

ขึ้นมาทนัทเีท่านั้นว่าที่แท้ระหว่างเขากบัฟังหยุไม่มมีลูเหตใุห้ด�าเนนิไปจนถงึ

ผลสุดท้ายได้ จุดไคลแมกซ์ของเรื่องยิ่งไม่มเีข้าไปใหญ่ แม้แต่จะท�าให้เป็น

นิยายสั้นก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ อย่างมากก็เป็นได้แค่บทร้อยแก้วที่มี

องค์ประกอบไม่สมบูรณ์เท่านั้น อกีทั้งร้อยแก้วบทนี้กไ็ด้ถูกก�าหนดให้ไม่มี

ตอนต่อไปเอาไว้ด้วยเช่นกนั

ผมเคยถามฟังหุยว่าหลังจากที่ฟังเรียงความของเฉียวหรานจบ
แล้ว มีความรู้สึกแบบไหน เธอก้มหน้าลง ผมยาวที่ดกด�านั้นได้ลูบผ่าน

ใบหน้าที่ซดีเซยีวของเธอ กลายเป็นค�าอธบิายถงึค�าว่าอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวได้

ดทีี่สุด และจากนั้นเธอกพ็ูดออกมาเบาๆ สองค�าว่าหวาดกลวั

วนันั้นฟังหยุไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองเฉยีวหรานอกี ความเงยีบขรมึแฝง

ความหมายที่ลกึซึ้งกว่าค�าพูดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ใช่เธอไม่รู้สกึสะเทอืนใจ แต่

เป็นเพราะถูกความซาบซึ้งสะเทอืนใจจนท�าให้รู้สกึหวาดกลวัขึ้นมา

แต่เฉียวหรานดูเหมือนจะไม่รับรู้ถึงความรู้สึกของฟังหุยเลยแม้แต่

นิดเดียว เขาท�าตัวเหมือนปรกติ เดินไปหาฟังหุยทั้งรอยยิ้ม จนท�าให้เธอ 

เกดิภาพลวงตาขึ้นมาว่าคนที่เขยีนเรยีงความบทนั้นที่จรงิแล้วไม่ใช่เฉยีวหราน 

“นี่ ยมืยางลบหน่อยส”ิ เฉยีวหรานยนือยู่ด้านหน้าเธอ

ฟังหุยรีบร้อนควักยางลบออกมาจากในถุงใส่ปากกาแล้วยื่นให้เขา 
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ยางลบก้อนนั้นผลิตออกมาเป็นรูปทรงดินสอแท่งอ้วนๆ มองจากภายนอก

แล้ว มนัดูเหมอืนไม่น่าจะเอามาใช้ลบอะไรได้เลย

“หา ก้อนใหญ่ขนาดนี้” เฉยีวหรานพูดอย่างตกใจ “มเีลก็กว่านี้ไหม”

“ไม่...ไม่มีน่ะ” ฟังหุยส่ายหน้าแรงๆ จนปอยผมที่ข้างหูปลิวสะบัด 

ท�าให้คนที่อยู่ตรงหน้าเคลิ้มไปเลก็น้อย 

“ก้อนนี้ใช้ได้ทั้งชาตเิลยกระมงั...” เฉยีวหรานพูด พลางมองยางลบ

ในมอื “งั้นยกให้ฉนัเลยกแ็ล้วกนั ฉนัจะทดสอบดซูว่ิาจะใช้มนัไปจนหมดได้

หรอืเปล่า”

ฟังหยุพยกัหน้า แต่ไม่ได้พดูอะไร กระทั่งเฉยีวหรานเดนิไปแล้ว เธอ

ถงึได้เงยหน้าขึ้นมองโลกใหม่อกีครั้ง

ทิวทัศน์นอกหน้าต่างสวยงามตระการตา ภายในรอบรั้วโรงเรียนที่

เงียบสงบ ไม่รู้ว่าได้ฝังกลบความรักที่บริสุทธิ์จากใจจริงไปเท่าไรต่อเท่าไร

แล้ว จะเสียดายก็เพียงแค่พวกเขายังไม่เข้าใจว่า ณ ขณะนั้นทุกอย่างยัง 

เร็วเกินไปก็เท่านั้น ต่อให้ในกาลเวลาได้ส่งต่อความรักที่ละเอียดอ่อนมาก

อีกแค่ไหน ท้ายที่สุดแล้วก็จะสลายหายไปเหมือนสายน�้าอย่างนั้นเช่นกัน 

การแอบรกัสามารถช่วยค�้าจนุความฝันทั้งหมดในช่วงวยัเยาว์ได้ แต่กลบัไม่

สามารถต้านทานสภาพความเป็นจริงหลังจากที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้แม้แต่

นดิเดยีว 

เฉนิสวนิรู้สกึพะวงกบัเรยีงความบทนี้เช่นกนั วชิาพละกไ็ม่ตั้งใจ
เล่นบาสให้ดี ไปนั่งอยู่ข้างสนามด้วยกันกับจ้าวเย่ที่แขนยังไม่หายดีเท่าไร 

เขามองฟังหุยไกลๆ สักพัก จากนั้นก็หันมามองเฉียวหรานอยู่ครู่หนึ่งเช่น

กนั แล้วกร็ู้สกึไม่สบายใจขึ้นมา

“มองไม่ออกจริงๆ ว่าเฉียวหรานก็มีเรื่องแบบนี้ด้วย” เฉินสวินพูด

พลางตบๆ บอล

“อะไรเหรอ” จ้าวเย่พูดพลางหนัไปมองแบบงงๆ
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“เรียงความน่ะ” เฉินสวินโยนบอลในมือขึ้นแล้วก็รับเอาไว้ “ดอก

กานพลูดอกหนึ่ง อะไรนั่นน่ะ”

“อ๋อ เรื่องนั้นเหรอ เขาไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจากคนที่จรงิจงัเป็นนกัเขยีนไป

แล้วเหรอ”

“นายว่าคนที่เขาเขยีนถงึเป็นใครกนั” เฉนิสวนิลองถามดู

“กค็นที่เขาชอบน่ะส”ิ จ้าวเย่ตอบแบบเรื่อยเป่ือยโดยที่ไม่ได้สนใจนกั 

“เมื่อก่อนเขากเ็คยบอกกบัพวกเราแล้วไม่ใช่เหรอ ว่าเขาแอบชอบเพื่อนสมยั

มธัยมต้นของเขาน่ะ”

“งั้นเหรอ”

“กใ็ช่น่ะส”ิ จ้าวเย่พูดพลางเหลอืบมองเขาทหีนึ่ง “ช่างเถอะ พูดกบั

นายไปกไ็ม่เข้าใจหรอก คนที่มคีวามสขุไม่มวีนัเข้าใจคนที่มคีวามทกุข์หรอก 

นายกับฟังหุยสดชื่นมีความสุขอยู่ทุกวัน จะมาเข้าใจความเจ็บปวดของ 

พวกเราได้ยงัไงกนั”

“อืม...ฉันสมมุตินะ...นายรู้สึกว่าเฉียวหรานชอบฟังหุยหรือเปล่า” 

เฉนิสวนิถามข้อสงสยัที่อยู่ในใจออกมาอย่างไม่สบายใจ

“บ้า นายวนกลับมาคิดเรื่องนี้ได้ยังไง นายกลายเป็นพวกคิดเล็ก 

คิดน้อยไปตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ฉันว่าพวกเขาพูดไม่ผิดจริงๆ นายมันชอบขี้

ระแวงมากเกนิไป ฉนัไม่รูห้รอกว่าเฉยีวหรานจะชอบฟังหยุหรอืเปล่า แต่ฉนั

รู้สกึว่าเขาจะชอบหรอืไม่ชอบกไ็ม่เหน็จะมอีะไรเลย เขาไปขดัขวางพวกนาย

หรอืเปล่าล่ะ รบกวนพวกนายไหม กไ็ม่ใช่ไหมล่ะ ดงันั้นขอแค่ตวันายกบั

ฟังหุยจรงิใจต่อกนัเท่านั้น แล้วเฉยีวหรานจะท�าอะไรได้ล่ะ ไม่ต้องไปสนใจ

ว่าใครจะชอบใคร ทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องความสมคัรใจของคนสองคนเท่านั้น” 

จ้าวเย่พูดพร้อมกบัลุกขึ้นยนื

เฉนิสวนิถูกเขาพูดแบบไม่ไว้หน้า เขาพมึพ�าเบาๆ อย่างละอายใจว่า 

“โธ่ ตอนนี้นายกพ็ดูได้อย่างสบายส ิตอนแรกใครกนัที่ใจแคบมองหน้าซูข่าย

ไม่ตดิ แล้วใครกนัจนถงึตอนนี้กย็งัไม่กล้าคุยกบัเจยีโม่ด้วย”
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“บ่นอะไรล่ะ ไม่ยอมเหรอ” จ้าวเย่พูดพลางตบหวัเขาทหีนึ่ง

“ยอมๆๆ” เฉนิสวนิพูดพลางนวดๆ หวั “พูดจรงินะ นายกบัเจยีโม่ 

เป็นอะไรกนัแน่”

“ก็ไม่เป็นอะไร” จ้าวเย่ยื่นมือขวาออกไป แสงแดดทะลุผ่านร่องนิ้ว

ส่องไปบนหน้าของเขา จนท�าให้เขาต้องหรี่ตา “นี่ นายดูส ิฉนัใกล้จะเล่นบาส

ได้แล้วละ”

“จรงิเหรอ” เฉนิสวนิตบไปบนแขนเขาแบบไม่ยั้งมอืจนจ้าวเย่ร้องเสยีง

ดงัออกมา แล้วหนุ่มน้อยสองคนกว็ิ่งไล่กนัในสนาม ความกลดักลุ้มเมื่อกี้

ถูกกวาดไปจนหมดสิ้น 

ส�าหรบัพวกเขาที่ยงัอ่อนเยาว์อยู่นั้น การปล่อยวางไม่ใช่เรื่องที่ยากเยน็

อะไรเลย

วนันั้นหลงัจากเลกิเรยีน เฉนิสวนิไปส่งฟังหุยกลบับ้าน เฉนิสวนิ
รู้สกึคกึคกั เดี๋ยวกพ็ูดถงึดนตร ีเดี๋ยวกพ็ูดถงึการสอบ แต่ฟังหุยกลบัรู้สกึ

ห่อเหี่ยว และไม่ได้ตอบโต้อะไร พวกเขาเดนิข้ามทางม้าลายยามตะวนัสายณัห์ 

เดนิข้ามถนนข้ามสะพาน ไอศกรมีรสกาแฟที่เฉนิสวนิซื้อมาค่อยๆ ละลาย 

เขาเชด็เสื้อของตวัเองไปพลาง พูดขึ้นมาแบบเปรยๆ ว่า “ฟังหุย ต่อไปฉนั

จะไม่พูดเรื่องของเฉยีวหรานอกีแล้ว”

“หา” ฟังหุยอึ้งไป มอืเท้ารู้สกึไม่เป็นอสิระ

“อมื ก่อนหน้าที่ฉนัไปว่าเขากไ็ม่ถูก วนันี้จ้าวเย่บอกฉนัว่าคนที่เฉยีว

หรานชอบก็คือเพื่อนสมัยมัธยมต้น” เฉินสวินขมวดคิ้ว มองคราบบนเสื้อ

ของตวัเองแล้วพูดว่า “ในขวดยงัมนี�้าไหม เทลงบนนี้ให้ฉนัหน่อยส”ิ

“อ้อ” ฟังหุยเปิดฝาขวดน�้าของตัวเองแล้วเทลงบนเสื้อของเฉินสวิน 

แทนที่น�้าจะไหลลงไปตรงๆ แต่เพราะมือของเธอสั่น จึงท�าให้หกออกไป 

เลก็น้อย 

“ยายต๊อง” เฉนิสวนิยิ้มพลางรบัขวดน�้ามา แล้วเทไปบนเสื้อของตวัเอง
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พร้อมกับพูดว่า “ฉันรู้สึกละอายใจมากเลยละ ที่ท�านิสัยไม่ดีกับเพื่อนไป  

พดูกนัจรงิๆ แล้วเขากไ็ม่ได้มาขดัขวางอะไรพวกเราสกัหน่อย...ถงึยงัไงเรื่อง

นี้ก็น่าอายมาก ตอนนี้ฉันเกือบจะเงยหน้ามองเฉียวหรานไม่ได้เลยละ นี่  

เธอฟังอยู่หรือเปล่า ใจลอยไปไหนแล้ว ว่าไปแล้วก็ต้องโทษเธอ ไม่มีเธอ

พวกเราสองคนต้องไม่เป็นแบบนี้แน่นอน เฮ้อ ผู้หญิงนี่เป็นภัยร้ายจริงๆ 

เลย”

เฉนิสวนิกระทุ้งฟังหุย เธอโอนไปเอนมาจนแทบจะล้มลงไป ค�าพูด

ของเฉินสวินแต่ละค�าล้วนทิ่มแทงเข้าไปในจิตใจเธอ ยิ่งเขาพูดเปิดเผย 

ตรงไปตรงมา ฟังหยุกย็ิ่งรูส้กึว่าตวัเองน่าละอาย เธอไมรู่ว้า่จะตอบเฉนิสวนิ

ยงัไงด ีและกไ็ม่รูว่้าถ้าพดูความจรงิออกไปแล้ว ควรอธบิายเรื่องระหว่างเธอ

กบัเฉยีวหรานได้อย่างไร มองใบหน้าที่เปื้อนยิ้มของเฉนิสวนิแล้ว เธอกไ็ด้

แต่ฝืนยิ้มเท่านั้น และแกล้งท�าเป็นว่าทุกอย่างก็เป็นไปดั่งที่เขาคิดทั้งหมด

อย่างนั้น

“ฉนัว่า...” จู่ๆ น�้าเสยีงของเฉนิสวนิกเ็ข้มขึ้นมา

“อะไรเหรอ” ฟังหุยตกใจ

“เรื่องนั้นคอื...ถงิถงิอยากเรยีกเธอออกมาคยุหน่อยน่ะ” เฉนิสวนิพดู

พลางพยายามมองตาเธอ

“คยุอะไรเหรอ” ฟังหยุถอนใจอย่างโล่งอก จากนั้นกต็ื่นเต้นขึ้นมาอกี 

“นายไปเจอกบัเขามาเหรอ”

“ฉนับอกเธอแล้วไม่ใช่เหรอ ว่าวนันั้นฉนัไปร้องเพลงที่หมงัเฟิง แล้ว

เขากไ็ปด้วยเหมอืนกนัน่ะ” เฉนิสวนินกึขึ้นมาได้ว่าบทเพลง “ปีนั้นที่ผ่านไป

อย่างรวดเรว็” นั่น เธอยงัไม่ได้ฟัง และเขาเองกย็งัไม่ทนัได้บอกเธอเลย

“อ้อ เป็นแบบนี้เอง” ฟังหยุพดูอย่างไม่ใส่ใจ “ร้องเพลง “แม่น�้า” ด้วย

หรอืเปล่า”

“เปล่า” พอได้ยินชื่อเพลงที่ตัวเขาชอบที่สุดแล้ว เฉินสวินกลับรู้สึก

วุ่นวายใจขึ้นมา
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“มีเวลาก่อนเถอะ...” ฟังหุยหมุนตัวเดินไปข้างหน้าต่อ เธอไม่รู้ว่ามี

เรื่องจ�าเป็นอะไรที่อู๋ถิงถิงต้องมาคุยกับเธอด้วย คิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าคิด 

ไม่ตก “มีเวลาค่อยคุยกับถิง...ถิงถิง แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ยังเหลืออีก 

ครึ่งหนึ่งที่ยงัไม่ได้ท�าน่ะ ชวีวทิยากย็งัไม่ได้อ่าน”

“ตามใจกแ็ล้วกนั” เฉนิสวนิกระชบักระเป๋า แล้วเดนิตามไป

ทั้งสองคนล้วนมเีรื่องที่ยากจะพูดออกมาให้ชดัเจน แต่กไ็ม่ใช่ว่าคดิ

จะโกหกหลอกลวง เพยีงแต่ไม่อยากขดุเอาความลบัที่ฝังกลบไปแล้วออกมา

ให้ซกัฟอกกนัอกีเท่านั้น 

ในขณะที่เป็นวยัรุ่น พวกเขายงัไม่เข้าใจว่าอะไรคอืความไว้ใจ เพยีง

แต่รู้สกึกระสบักระส่ายและไม่สบายใจกเ็ท่านั้น



จ้าวเย่กบัหลนิเจยีโม่คุยกนัในที่สุด
วนัแรก หลงัจากที่เขาเล่นบาสได้ ตอนที่เดนิขึ้นตกึหลงัจากซ้อมเสรจ็ 

จ้าวเย่กเ็จอกบัหลนิเจยีโม่ที่เพิ่งมาโรงเรยีนพอด ีกเ็หมอืนกบัฟ้าหลงัฝน ใน

ดวงตาของจ้าวเย่ใสแจ๋วดุจท้องฟ้าอย่างไรอย่างนั้น เขาใช้มือขวาชูลูกบาส

รูปทมีหวักระทงิที่ได้มาจากงานวดัลูกนั้น ยิ้มแล้วส่งให้หลนิเจยีโม่ 

“ช่วยฉนัถอืลูกบาสกลบัไปที่ห้องหน่อยได้ไหม”

รอยยิ้มที่ไม่ได้เหน็มานานมากแล้ว ท�าให้หลนิเจยีโมซ่าบซึ้งจนอยาก

จะร้องไห้ออกมา เธอยื่นมอืออกไปรบัโดยที่ไม่ลงัเลเลยแม้แต่น้อย ชั่วขณะ

ที่พวกเขาส่ง-รบักนัอยู่นั้น เหมอืนได้ไปอยู่อกีโลกหนึ่ง ทั้งสองคนดูเหมอืน

จะลมืเลอืนไปว่าครั้งสุดท้ายที่ได้พูดคุยกนัคอืเมื่อไหร่

เมื่อหลนิเจยีโม่กอดลูกบาสเดนิขึ้นตกึ กอ็ดไม่ได้ที่จะแอบเดนิขึ้นไป

อกีชั้นหนึ่ง 

เพื่อเป็นการรบัประกนัว่าสภาพแวดล้อมในการเรยีนของชั้นมธัยมหก

จะเงียบสงบ ทางโรงเรียนจึงจัดให้พวกเขาได้อยู่ชั้นบนสุดของอาคารเรียน 

19
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ห้องของพวกซขู่ายอยูต่รงข้ามกบัปากทางขึ้นบนัไดพอด ีหลนิเจยีโม่กม็กัจะ

ขึ้นไปแอบมองเขาจากด้านหลังของหน้าต่าง ไม่ว่าจะเล่นบาสหรือว่าเรียน

หนงัสอื ท่าทางของเดก็หนุ่มคนนั้นกม็กัจะจรงิจงัเสมอ ท�าให้เธอตกอยู่ใน

ความเคลบิเคลิ้มจนลมืกลบัห้อง 

ที่จริงหลินเจียโม่รู ้แก่ใจดีว่ายามเย็นของวันนั้นที่มึนเมาเล็กน้อย  

ซูข่ายก็นับว่าได้บอกกับเธออย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าเขาไม่สามารถชอบเธอได้ 

แต่นี่กลบัไม่เป็นอุปสรรคในการทุ่มเทความรกัให้เขาต่อไปเลย 

ว่าไปแล้วการที่จะชอบใครกล้็วนเป็นเรื่องส่วนตวัเท่านั้น และกพ็ดูได้

เลยว่าไม่ได้เกี่ยวกบัคนที่ถกูชอบเลยด้วย ในเมื่อซขู่ายเลอืกที่จะรอเจิ้งเสวี่ย

ได้ หลนิเจยีโม่เองกเ็ลอืกที่จะรอซูข่ายได้เช่นกนั 

หลนิเจยีโม่มองซขู่ายอย่างลมืตวัอยูค่รูห่นึ่ง แล้วกล็งจากตกึไปอย่าง

หงอยเหงา รอยยิ้มของจ้าวเย่ให้ความอบอุ่นอยู่ในซอกหนึ่งของจิตใจได้

เท่านั้น ที่เหลอืไม่มใีครมาช่วยให้รอดพ้นไปจากความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวได้

เลย ท่าทางลับๆ ล่อๆ ของเธอ สุดท้ายแล้วก็ท�าให้เธอรู้สึกว่าตัวเองช่าง 

น่าสมเพชเหลือเกิน โชคดีที่เธอตัดสินใจปล่อยมือในที่สุด ก็เหมือนกับ 

ตอนแรกที่พดูกบัฟังหยุไว้ว่าถงึวนัที่ซขู่ายเรยีนจบแล้วจงึค่อยมาบอกลากนั

ดีๆ  กแ็ล้วกนั 

เธอหันไปมองป้ายเวลานับถอยหลังการสอบเข้ามหาวิทยาลัยบนตึก

ที่ดูสะดุดตา เหลอืเวลาไม่มาก กเ็หมอืนเป็นการนบัถอยหลงัให้แก่ความรกั

ของเธอด้วยเช่นกัน ก่อนที่ทุกอย่างจะสิ้นสุดลง หลินเจียโม่ก็อยากจะ 

เพ้อฝัน และปล่อยตามใจตวัเองไปก่อนชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเอง

อากาศร้อนอบอ้าวที่ปกคลุมปักกิ่งในเดือนกรกฎาคม แทบจะ
ท�าให้คนหายใจไม่ออก พวกฟังหุยยืนอยู่ใต้แสงแดดที่แผดเผาเป็นเพื่อน

หลนิเจยีโม่ด้วยกนั เพื่อรอซูข่ายที่ก�าลงัจะถูกปล่อยออกมา รอบสนามสอบ

เต็มไปด้วยผู้ปกครองที่มายืนรอนักเรียนที่ก�าลังสอบอยู่ ถ้าบอกว่าด้านใน
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ก�าลงัท�าการทดสอบความรูแ้ล้วละก ็ด้านนอกกค็อืการทดสอบความอดทน

นั่นเอง ทั้งสองฝั่งล้วนเหมอืนมเีชอืกมาขงึ แค่เรื่องเลก็ๆ น้อยๆ มากระทบ

กต็งึจนทนไม่ไหวอย่างนั้น

มีรถแท็กซี่คันหนึ่งขับบึ่งเข้ามาในช่วงเวลาที่ส�าคัญนี้ คนขับรถไม่รู้

เรื่องรู้ราวจงึบบีแตรเสยีงดงัขึ้นมา ผู้คนรอบๆ แตกกระเจงิพุ่งตรงไปหาเขา

ทนัท ีผู้ปกครองออกมาเผชญิหน้าและตบฝากระโปรงรถอย่างแรง แล้วพูด

อย่างโมโหว่า 

“ปี๊นๆ ปี๊นๆ ท�าไม ข้างในมนีกัเรยีนก�าลงัสอบกนัอยู่”

“อย่าตบรถ อย่าตบรถ” คนขบัรถออกมายนืพูด

“งั้นคุณกร็บีๆ ไป หนวกหูเดก็ๆ เขา สอบเข้ามหาวทิยาลยัไม่ได้จะ

ท�ายงัไง” ผู้ปกครองแต่ละคนจ้องเขมง็ด้วยความโกรธ

“พวกคณุมาอุดอยู่ตรงนี้ แลว้ผมจะไปไดไ้หมล่ะ แล้วอกีอย่าง เสยีง

แตรเบาขนาดนี้จะถงึกบัสอบไม่ได้เชยีวหรอื” คนขบัรถพูดอย่างไม่พอใจ

“พูดจาไร้สาระ กเ็สยีงมนัดงัแสบแก้วหู”

“ไม่เหน็เหรอว่างานก่อสร้างยงัขอให้หยุดก่อนเลย”

“เหลอืเกนิจรงิๆ รบกวนอารมณ์ ท�าให้เสยีสมาธหิมด”

พวกผู้ปกครองหาเหตุผลมาต�าหนิเต็มที่ แล้วล้อมคนขับรถเอาไว ้

ตรงกลาง

เฉินสวินมองพวกเขาแล้วพูดอย่างจนใจว่า “ท�าแบบนี้ยังเสียงดัง

มากกว่าบบีแตรเสยีอกี กแ็ค่สอบเข้ามหาวทิยาลยัเองไม่ใช่เหรอ ท�าไมต้อง

ท�าถงึขนาดนี้ด้วย”

“นายกไ็ม่ขนาดนี้ได้ส ิได้แยกไปสายวทิย์ห้องเอกบัฟังหุยเฉยีวหราน

แล้ว เหมอืนพวกเราที่ไหนล่ะ ก่อนสอบกไ็ม่รูเ้รื่องอะไรเลย ตอนสอบกค็อย

จ้องหาโอกาสแอบดู หลงัสอบกย็ิ่งโง่หนกัเข้าไปใหญ่ กลุ้มใจว่าจะสอบเข้า

มหาวทิยาลยัไม่ได้จรงิๆ เลย” จ้าวเย่พูดแล้วกแ็บะปาก

“พอเถอะ ฉนัน่ะรั้งท้ายเข้าไปเลย แล้วเหน็ว่ามธัยมหกมสีอบเดอืน
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ละครั้งด้วย จะเอาชวีติรอดหรอืเปล่ากย็งัไม่รู ้สอบทกุครั้งกต้็องมตีดัห้าคน

สดุท้ายของห้องเอทิ้งไป แล้วเอาห้าอนัดบัแรกของห้องอื่นเข้ามาแทน ฉนัวา่

อีกไม่นานก็คงจะได้ไปรวมพลกับนายแล้วก็เจียโม่แล้วละ” เฉียวหรานพูด

แล้วกถ็อนหายใจ

“หยุดพูดเถอะ ใจฉนัเต้นตึ้กตั้กๆ ไปหมดแล้ว ถงึยงัไงบรรยากาศ

แบบนี้กด็ูน่ากลวัไม่ใช่เล่นเลย ว่าไหมเจยีโม่” ฟังหุยเอามอืทาบอก แล้วหนั

กลบัไปถามหลนิเจยีโม่ แต่หลนิเจยีโม่กลบัไม่ได้ยนิค�าพูดของเธอเลย สอง

ตายงัคงเพ่งจ้องไปที่ประตูใหญ่อยู่อย่างนั้น อกีทั้งมอืกย็งัก�าแน่นจนกลาย

เป็นก�าปั้น

เหน็ท่าทางแบบนี้ของเธอแล้ว พวกฟังหยุกเ็งยีบลงเหมอืนกนั ครั้งนี้

หลนิเจยีโม่มุง่มั่นเป็นพเิศษ ให้ตายยงัไงกจ็ะให้พวกเขามารอซูข่ายสอบเสรจ็

ด้วยกันให้ได้ ให้พูดก็คือต้องการเลี้ยงฉลองด้วยการไปกินข้าวด้วยกันสัก

หน่อย จ้าวเย่รูส้กึไม่เตม็ใจอยูบ้่าง แต่ว่าทั้งสองคนกเ็พิ่งจะคนืดกีนั จงึยอม

ฝืนใจเพื่อไว้หน้าเธอนั่นเอง เหน็เธอเคร่งเครยีดมากขนาดนี้ จ้าวเย่กไ็ด้แต่

ก้มหน้าลงเท่านั้น วนัเวลาเหล่านั้นที่ผ่านไป ได้เกดิเรื่องราวต่างๆ ขึ้นมากมาย 

ท�าให้เขากับหลินเจียโม่เติบโตขึ้น แต่การที่เติบโตขึ้นก็เป็นเพียงแค่อดทน 

ต่อความเจบ็ปวดได้มากขึ้นเท่านั้น

เมื่อเสยีงกริ่งสิ้นสุดการสอบดงัขึ้น กเ็หมอืนเป็นการเรยีกสตขิอง
ทุกคนกลับคืนมา ผู้คนพากันกรูไปล้อมที่หน้าประตู แต่ละคนเงยหน้าขึ้น

มองด้วยความคาดหวงั หลนิเจยีโม่เบยีดขึ้นไปอยู่ด้านหน้าสุด แล้วเบกิตา 

มองหาเงาของซูข่าย

เพียงครู่เดียวซูข่ายก็เดินออกมา เขามองเห็นหลินเจียโม่ยืนอยู่

ท่ามกลางฝูงชนและก�าลังโบกมือมาให้เขา จึงจ�าเป็นต้องเดินเข้ามาหา แต่ 

ไม่ว่าจะพูดยงัไง หลงัจากที่ได้รู้ความในใจของทั้งสองฝ่ายแล้ว ความรู้สกึ 

กม็กัจะกลบัไปเป็นเหมอืนเดมิไม่ได้อกี



424  l  F l e e t   o f  t i m e   ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง  รั ก ข อ ง เ ร า  เ ล่ ม  1

“เจียโม่ ท�าไมเธอยังมาอีกล่ะ” ซูข่ายเดินมาหยุดอยู่ต่อหน้าหลิน 

เจยีโม่แล้วพูด “เมื่อวานในโทรศพัท์กบ็อกว่าไม่ต้องแล้วไม่ใช่เหรอ”

ความผิดหวังปรากฏขึ้นในดวงตาของหลินเจียโม่แวบหนึ่ง เธอเงย

หน้าขึ้น ฝืนยิ้มแล้วพูดว่า “บอกไว้ตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ ว่าสอบเสรจ็จะมา

เลี้ยงฉลองให้นายน่ะ”

“ใช่แล้วๆ” เฉนิสวนิรบีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย “พวกเรากแ็ค่มาหาความ

สุขเลก็ๆ น้อยๆ เท่านั้นน่ะ นายสอบเป็นยงัไงบ้างล่ะ”

“กพ็อได้ ธรรมดาๆ จะให้เป็นยงัไงได้ล่ะ” ซูข่ายพูดยิ้มๆ “ฉนัเดาว่า

พวกนายอยู่ไม่สุข กเ็ลยมาฉลองให้ฉนั แต่ที่จรงิจะมาถล่มฉนั ให้ฉนัเลี้ยง

ข้าวใช่ไหมล่ะ”

“ไม่ วนันี้ฉนัเลี้ยงเอง” หลนิเจยีโม่พูดขดัจงัหวะเขาอย่างไม่ลงัเล

ทุกคนตะลงึไปหน่อย ซูข่ายจงึตบๆ บ่าเธอแล้วพูดว่า “ไม่ต้องๆ ก็

แค่เลี้ยงข้าวรุ่นน้องสกัมื้อเท่านั้นเอง คดิว่าฉนัจะเลี้ยงไม่ไหวจรงิๆ หรอื”

“กใ็ช่น่ะส ิ กแ็ค่เลี้ยงรุ่นพี่กนิข้าวสกัมื้อเท่านั้น กไ็ม่ใช่ว่าฉนัจะเลี้ยง

ไมไ่หวเหมอืนกนั ครั้งนี้ฉนัจดัการเอง เพราะหลงัจากนี้กย็งัไม่รูเ้ลยวา่จะได้

กนิข้าวด้วยกนัอกีเมื่อไหร่” หลนิเจยีโม่เอยีงไหล่หนจีากมอืของซูข่าย แล้ว

เดนิน�าหน้าไปเพยีงล�าพงั ฟังหยุรบีเดนิตามไป ส่วนคนอื่นๆ กเ็ดนิตามหลงั

ไปแบบเขนิๆ เลก็น้อย

หลินเจียโม่เลือกร้านน�้าซุปหม่าล่าร้านหนึ่งที่ถนนกุ่ย เมื่อทุกคน
นั่งล้อมวงกันเรียบร้อย เฉินสวินกับจ้าวเย่ก็สั่งน�้าซุปในหม้อยวนยางที่ม ี

สองช่องขึ้นมาก่อน จากนั้นจงึหยบิเมนูขึ้นมาพูดจาเย้าแหย่กบัพนกังาน

เฉนิสวนิพูดว่า “โอ้โห ที่นี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วย คุณพนกังาน ที่นี่สั่ง

เนื้อแพะหนึ่งแถมเนื้อวัวหนึ่ง หรือว่าสั่งเนื้อแพะหนึ่งแถมเนื้อแพะหนึ่ง 

กนัล่ะ”

“สั่งเนื้อแพะแถมเนื้อวัวค่ะ” พนักงานไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองเลย 
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ด้วยซ�้า

“นายคดิว่าเถ้าแก่จะโง่เหรอ คนเขารูก้นัมาตั้งแต่แปดร้อยปีก่อนแล้ว

ว่าราคาตลาดของเนื้อแพะแพง หรอืว่าราคาตลาดของเนื้อววัแพงกนัแน่ นี่

เรยีกว่ามหีวัการค้ายงัไงล่ะ นายคดิจะเอาเปรยีบคนอื่นเขาเหรอ ไปเล่นที่อื่น

ไป” จ้าวเย่ที่อยู่ข้างๆ สอดรบั “ผมตอบเขาแทนคุณแล้วนะครบั เป็นแบบนี้

ใช่หรอืเปล่า คุณพนกังาน”

“เนื้อววัแพงกว่าเนื้อแพะค่ะ” พนกังานทนไม่ไหวจงึชี้แจงขึ้นมา

“ได้ยินหรือยัง คนเขาจริงใจในการต้อนรับลูกค้าทั่วทุกสารทิศ ไม่

เรยีกร้องก�าไร เรยีกร้องแต่ชื่อเสยีงเท่านั้น สกัประเดี๋ยวช่วยเสริ์ฟเนื้อมาให้

พวกเรานะครับ แต่จะต้องไม่ใช่เนื้อที่เก็บอยู่ในตู้เย็นมาสี่ห้าวันแล้วอย่าง 

เดด็ขาด และจะต้องมทีั้งตดิมนัและไม่ตดิมนัด้วย มนัมากเกนิไปกก็นิแล้ว

เลี่ยน มันน้อยเกินไปก็กินแล้วกระด้าง เขาต้องคิดให้พวกเราอย่างดีแล้ว

แน่นอน ถูกหรอืเปล่าครบั คณุพนกังาน” เฉนิสวนิกบัจ้าวเย่ผลดักนัสอดรบั

พนักงานถูกพวกเขาสองคนแกล้งจนไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะ

ดีเลย หลินเจียโม่ยิ้มแล้วดึงฟังหุยมาพูดว่า “เธอก็ไม่ดูแลเฉินสวิน 

ครอบครวัของเธอเลย มใีครที่เป็นแบบพวกเขากนับ้างล่ะ”

ฟังหุยส่ายหวัด้วยใบหน้าที่แดงเลก็น้อย 

จากนั้นซูข่ายกพ็ูดว่า “เหลอืเกนิจรงิๆ เคยเหน็คนยยีวน แต่ไม่เคย

เห็นคนยียวนขนาดนี้เลย พวกนายรีบสั่งอาหารเถอะ เพื่อนๆ เรียกฉัน 

หลายรอบแล้ว คนืนี้ฉนัยงัต้องไปต่อนะ”

“ในเมื่อมาแล้ว กอ็ย่ารบีร้อนเลย” หลนิเจยีโมพ่ดูแบบเรยีบๆ เธอสั่ง

เบยีร์กบัพนกังานหลายขวด ซูข่ายมองเธอหลายต่อหลายครั้ง แต่เธอกลบั

ท�าเป็นมองไม่เหน็เสยีอย่างนั้น

พอเบยีร์มาเสริ์ฟ หลนิเจยีโม่กใ็ห้พนกังานเปิดฝาขวด เธอรนิให้แก่

ทุกคนจนเตม็แก้ว ฟังหุยใช้มอืป้องแก้วเอาไว้ แต่กถ็ูกเธอปัดมอืออกจนได้

“เจยีโม่ ไม่ต้องเทแล้ว ฉนัดื่มไม่ไหว...” ฟังหุยพูดพลางมองแก้วที่
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ใกล้เตม็ขึ้นไปทุกทอีย่างขดัเคอืง

“ไม่เป็นไร เธอดื่มไม่หมด เดี๋ยวฉนัดื่มแทนเธอเอง” เฉนิสวนิที่นั่งอยู่

ข้างๆ เธอพูดขึ้น

“ไปเลยๆ อย่ามายุ่ง วนันี้ใครกห็นไีม่พ้น” หลนิเจยีโม่เหล่มองเธอ 

ทหีนึ่ง ห้านิ้วที่ชูขึ้นมาห้าม ค่อยๆ หุบไปทลีะนิ้ว

ซูข่ายมองตามนิ้วมอืของเธอแล้ว ได้แต่ก้มหน้า เขาไม่เข้าใจว่าหลนิ

เจียโม่ก�าลังคิดจะท�าอะไร ถ้าเป็นเมื่อก่อน ตอนนี้เขาก็คงจะลุกขึ้นมาห้าม

ด้วยการพูดเสยีงดงัๆ ว่า “เป็นเดก็ผู้หญงิอย่าดื่มซี้ซั้วแบบนี้ส”ิ ตั้งนานแล้ว 

หรอืไม่กย็ดึแก้วเบยีร์มาเลย แต่ตอนนี้ซูข่ายไม่รู้จรงิๆ ว่าควรท�ายงัไง

ในขณะที่ซูข่ายเงียบขรึมลง จ้าวเย่ก็ลุกขึ้นยืน เขายกแก้วเบียร์ขึ้น

แล้วพูดว่า “พอแล้วๆ ผู้หญงิครึ่งแก้ว ผู้ชายเตม็แก้ว ว่ายงัไง พวกเราจะ

ไม่พูดอะไรก่อนหน่อยเหรอ”

“ขอให้การสอบของซูข่ายราบรื่น มชีื่อตดิท�าเนยีบ” เฉยีวหรานรบัค�า

“ตดิท�าเนยีบอะไร ฉนัไม่สอบได้ที่โหล่กพ็อแลว้” ซขู่ายพดูยิ้มๆ แลว้

ชนแก้วกบัเฉยีวหราน

“อนาคตสดใส” ฟังหยุลกุขึ้นยนืคนต่อมา ซขู่ายพยกัหน้าแสดงความ

ขอบคณุแล้วชนแก้วกบัเธอเช่นกนั เฉนิสวนิคดิจะช่วยเธอดื่ม แต่เธอโบกมอื

แล้วกด็ื่มลงไปเอง

“นี่ ฉนัก�าลงัคดิจะพูดว่าอนาคตสดใสเหมอืนกนั เธอมาแย่งบทฉนั

ไปแล้ว” จ้าวเย่กย็กแก้วขึ้นมาเช่นกนั “หวัหน้า ฉนัไม่มคี�าพูดแล้วละ ฉนั

เองไม่เคยศรทัธาใคร แต่ฉนัรูส้กึมาตลอดว่านายเป็นผูช้ายที่ยอดเยี่ยมมาก 

กข็ออวยพรให้นายยอดเยี่ยมต่อไปกแ็ล้วกนั”

จ้าวเย่พูดจบกด็ื่มรวดเดยีวจนหมดแก้ว ซูข่ายมองเขาด้วยแววตาที่

สว่างสดใส ตบบ่าเขาแรงๆ แล้วดื่มเป็นเพื่อนเขาจนหมดแก้วเช่นกนั

“ฉนัพดูค�าคมๆ พวกนั้นไม่เป็นหรอก ฉนัคนนี้ชอบลงมอืท�ามากกวา่ 

ขอให้นายสมหวงัสิ่งที่ตั้งใจกแ็ล้วกนั” เฉนิสวนิกด็ื่มหมดแก้วเช่นกนั เขาเชด็
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ปาก จากนั้นกด็งึหลนิเจยีโม่ให้ลุกขึ้นแล้วพดูว่า “หลนิเจยีโม่ ตาเธอสดุท้าย

แล้ว”

“ฉนักไ็ม่พูดมากแล้ว ไม่ว่านายจะไปที่ไหน กข็อแค่ไม่ลมืพวกเราก็

พอ” หลินเจียโม่พูดจบก็ไม่รอให้ซูข่ายตอบอะไร เธอยกแก้วเบียร์กระดก

ขึ้นดื่มจนหมดทนัท ีในขณะที่แก้วกระดกอยู่นั้น คล้ายกบัว่าจะมองเหน็น�้าตา

ที่เอ่อขึ้นมาจากดวงตาที่งดงามของเธอนั่นเอง แก้วเบียร์ในมือของซูข่าย 

หยุดอยู่กลางอากาศอย่างเก้อเขนิ และการชนแก้วบนโต๊ะอาหารกลมๆ นี้ก็

ยงัคงไม่สามารถท�าให้พวกเขาจบลงอย่างสมบูรณ์แบบได้นั่นเอง



“พอแล้วๆ กินกับข้าวหน่อยเถอะ ดื่มอย่างเดียวได้ที่ไหนกัน” 
เฉนิสวนิพูดขึ้น “ซูข่าย นายสมคัรไว้ที่ไหนล่ะ”

“โธ่ ขนาดฉนัสมคัรไว้ที่ไหนยงัไม่รู้เลย แล้วเมื่อกี้นายมาพูดอวยพร

เรื่อยเป่ือยอะไรล่ะ” ซขู่ายโยนตะเกยีบใส่ข้างหนึ่ง เฉนิสวนิยิ้มแล้วหลบเป็น

พลัวนั

“เป่ยเคอ” หลนิเจยีโม่ตอบแทนเขา

“ไม่ใช่” ซขู่ายพูดเรยีบๆ “ฉนัเปลี่ยนแล้ว สุดท้ายสมคัรที่มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยฮีาร์บนิน่ะ”

ดวงตาของหลนิเจยีโม่ฉายแววประหลาดใจขึ้นมา เธอมองซูข่ายอยู่

นาน แต่ซูข่ายกลบัไม่ได้มองเธอเลย สายตาของเธอกเ็ลยกลบัมาเป็นปรกติ

อกีครั้งหนึ่ง ทว่ากลบัหม่นหมองกว่าเมื่อกี้เสยีอกี

“หา ท�าไมไปเสยีไกลเลยล่ะ ทแีรกนายพูดว่าจะต้องอยู่ที่ปักกิ่งให้ได้

ไม่ใช่เหรอ” เฉยีวหรานถามอย่างแปลกใจ

แต่ซูข่ายท�าเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น เขาคบีเนื้อแพะแล้วค่อยๆ พูด

20
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ว่า “ระดับความสามารถของฉันมีจ�ากัด ถึงแม้โรงเรียนจะดูแลพวกเรามา

อย่างยาวนาน แต่ฉนัรูส้กึว่าท�าคะแนนได้แค่คาบเส้นเท่านั้น กเ็ลยไม่ต้องไป

สิ้นเปลอืงแรงให้เหนื่อย ตดัความยุ่งยากด้วยการสมคัรต่างเมอืงไปเลย จะ

ได้ไม่ต้องมานั่งกงัวลอกี มหาวทิยาลยัต่างเมอืงคะแนนต�่าสอบง่าย อกีอย่าง 

การได้ไปใช้ชวีติที่อื่นบ้างกด็เีหมอืนกนั”

หลินเจียโม่มองเนื้อแพะที่ตะเกียบซูข่าย จากดิบจนเปลี่ยนเป็นสุก 

เธอหัวเราะเบาๆ ในใจแล้วคิดว่าต่างเมืองมีอะไรดี พูดอ้อมไปอ้อมมาว่า

คะแนนต�่า ไร้สาระน่ะสิ เจิ้งเสวี่ยไปแล้ว เขาก็ย่อมไม่มีแรงจูงใจให้อยู่ที่

ปักกิ่งอกีเป็นธรรมดา

“งั้นนายก็ยิ่งไม่ต้องรีบร้อนไปเลย ต่อไปอยากเจอนายก็ไม่สะดวก

แล้ว วนันี้ฉนัต้องมองนายให้นานๆ หน่อย เพื่อจดจ�ารูปร่างลกัษณะที่สว่าง

สดใสของนายให้ประทบัอยูใ่นสมองของฉนัในส่วนลกึเลยละ” แล้วเฉนิสวนิ

กเ็ทเบยีร์ให้ซูข่ายจนเตม็อกี

“มองบ้าอะไร ฉันไม่ใช่ฟังหุยสักหน่อย แล้วจะมามองฉันท�าไม  

อีกอย่างคะแนนก็ยังไม่ออก ยังไม่แน่ว่าฉันจะไปที่ไหนเลย อาจจะเป็น

มหาวทิยาลยัไหเผ่าที่ปักกิ่ง หรอืไม่กไ็ด้นั่งหงอยอยู่ที่บ้านกไ็ด้ ไม่ต้องเทนะ 

ฉนัพอแล้ว” ซูข่ายแย่งแก้วเบยีร์ของตวัเองมา

“พนกังาน เอาเบยีร์เยี่ยนจงิมาอกีหกขวด” จู่ๆ หลนิเจยีโม่กล็ุกขึ้น

พูด “วนันี้พวกเรามาสนุกกนัให้เตม็ที่ คนละขวดไปเลย”

ซูข่ายก้มหน้าลง จ้าวเย่เบอืนหน้าไปทางอื่น ฟังหุยเตอืนเธอเบาๆ ก็

ไม่เป็นผล สดุท้ายหลนิเจยีโม่กว็างเบยีร์ไว้ตรงหน้าทุกคนๆ ละขวด เธอพดู

จรงิท�าจรงิด้วยการดื่มจากขวดอกึใหญ่คนแรกก่อนเลย

ความเบาสบายหลงัจากการสอบ ความเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างก่อนที่
จะแยกจาก การปล่อยตามแต่ใจอย่างบ้าบอ ความรกั ความคบัแค้นใจ ความ

ทุกข์จากการพลดัพราก ทั้งหมดได้ก่อกวนอยู่ในใจพร้อมๆ กนั จนกลาย
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เป็นความผูกพันที่ยากจะอธิบายได้...พวกเขาค่อยๆ เริ่มมึนเมา ตัวของ 

จ้าวเย่กบัหลนิเจยีโม่แดงกว่าใครทั้งหมด ฟังหุยพงิเฉนิสวนิเอยีงๆ หวัเราะ

คิกๆ แล้วใช้ช้อนเคาะขอบชาม ส่วนซูข่ายก็ดื่มเบียร์เพียงล�าพังแบบเซ็งๆ 

เฉยีวหรานประคองหวัที่มนึๆ แล้วออกแรงดงึคนที่อยู่ข้างๆ ให้ลุกขึ้นทลีะ

คน

“พวกเราคิดเงินแล้วไปกันเถอะ ถ้าดื่มอีกเดี๋ยวก็เมากันหมดพอดี” 

เฉยีวหรานขมวดคิ้วพูด

“อ้อ” ซูข่ายตั้งสติ แล้วเปิดกระเป๋าเงินของตัวเอง แต่กลับถูกหลิน

เจยีโม่กดเอาไว้

“อย่ามาแย่ง บอกไว้แล้วว่าวันนี้ฉันเลี้ยงเอง” หลินเจียโม่พูดอย่าง 

นุ่มนวล รอยยิ้มสวยๆ ของเธอดูลกึลบันดิหน่อย จนท�าให้ซูข่ายกบัจ้าวเย่

ถงึกบัเคลบิเคลิ้มเลยทเีดยีว

หลนิเจยีโม่หยบิกระเป๋าปักใบสวยออกมา ด้านในมแีต่ธนบตัรใบละ

หนึ่งหยวนทั้งหมด เธอเปิดออกช้าๆ แล้วค่อยๆ เอาออกมาวางไว้บนโต๊ะ 

ทลีะใบๆ จากนั้นกพ็ูดว่า “ไม่รู้ว่าพอหรอืเปล่า...น่าจะพอแหละ เกบ็อยู่ในนี้

มาหลายปีแล้ว ตอนนี้ใบเดยีวฉนักไ็ม่อยากเกบ็เอาไว้แล้ว เอาออกมาใช้ให้

หมดเลยท่าจะดกีว่า”

พวกผูช้ายมองเงนิที่อยูบ่นโต๊ะแบบที่ไม่เข้าใจเหตผุล ฟังหยุมองตาม

มือที่สั่นของหลินเจียโม่แล้วน�้าตาก็รื้นขึ้นมา เธอคว้าธนบัตรขึ้นมาหนึ่งใบ 

ยดัเข้าไปในมอืของซูข่าย แล้วพูดเสยีงสั่นว่า “ซูข่าย ฉนัไม่สนว่าต่อไปนาย

จะเป็นยงัไง แต่นายตั้งใจดูสิ่งนี้ให้ดีๆ  นี่เป็นเงนิที่หลนิเจยีโม่รวบรวมทลีะ

เลก็ทลีะน้อยตั้งแต่มธัยมสี่เป็นต้นมา นายลองดูตวัอกัษรที่อยู่บนนั้นส ินั่น

คอื...นั่นคอื...”

ในที่สุดฟังหุยกร็้องไห้สะอกึสะอื้นออกมา เธอสงสารหลนิเจยีโม่จน

รู้สกึเสยีใจแทน และซูข่ายกถ็ูกอกัษรตวัแรกของชื่อเขาเองท�าให้สะเทอืนใจ

ขึ้นมา...ธนบัตรบนโต๊ะมีไม่น้อยกว่าสองร้อยใบ ทั้งใหม่และเก่า ขอบมุม 
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พับเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ละใบบนนั้นล้วนมีตัวหนังสือค�าว่า ‘SK’ ที่

สะดุดตา เขามองอย่างเลื่อนลอยแล้วลูบไล้อย่างระมดัระวงั เงนิมกีลิ่นสาบ

ที่ไม่สะอาดโชยออกมา แต่เขาไม่สนใจเลยแม้แต่นดิเดยีว จากในธนบตัรใบ

ละหนึ่งหยวนเหล่านี้ ท�าให้เขาซาบซึ้งถงึกลิ่นอายของหลนิเจยีโม่อย่างลกึล�้า

เป็นครั้งแรก จากนั้นเขาก็รู้ขึ้นมาทันทีเลยว่ากลิ่นอายที่คุ้นเคยเหล่านั้น 

แท้ที่จรงิเธอได้ตามตดิอยู่ด้านหลงัของเขามาหลายปีแล้ว

ภายใต้บรรยากาศแบบนี้ เฉนิสวนิกป็ระคองฟังหุยที่ร้องไห้อย่างเสยี

อกเสียใจเดินออกไปข้างนอก จ้าวเย่หน้าบึ้งยกขวดเบียร์ขึ้นดื่มอึกสุดท้าย

จนเกลี้ยง จากนั้นกล็กุพรวดขึ้นแล้วเดนิออกไป เฉยีวหรานเดนิตามหลงัเขา

ไปแล้วตบบ่าเขาเบาๆ 

สุดท้ายเหลือเพียงหลินเจียโม่กับซูข่ายเผชิญหน้ากันที่โต๊ะท่ามกลาง

ขวดเบยีร์ระเกะระกะ โดยมธีนบตัรกองอยูเ่ตม็โต๊ะกั้นระหว่างสองคนเอาไว้ 

ทั้งสเีขยีวสแีดงกระจายอยู่เตม็ไปหมด ผสานกบัความเศร้าโศกเสยีใจอย่าง

ที่บอกไม่ถูก 

“ฉนัชอบนาย ชอบมาก ชอบมาก” หลงัจากนั้นนานมาก หลนิเจยีโม่

ถึงได้เอ่ยปากขึ้นอย่างช้าๆ ริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อย ถ้อยค�าที่ออกมา

จากปากล้วนแต่เผาจติใจของเธอ “แต่ว่า...จากวนันี้ไปกจ็ะไม่ชอบแล้ว ฉนั

จะไม่ไปกวนใจนายอย่างแน่นอน นายกไ็ม่ต้องมาคอยหลบฉนัอกี พวกเรา

สองคนกใ็ช้ชวีติไปตามทางของตวัเอง ต่างกไ็ม่มใีครเกลยีดใคร และต่างก็

ไม่มใีครลมืใครเช่นกนั ได้ไหม”

“อมื ได้” ซูข่ายมานั่งข้างๆ เธอ แล้วค่อยๆ เชด็น�้าตาให้เธออย่าง

ระมดัระวงั “หยุดร้องไห้ได้แล้ว เป็นเดก็ดนีะ”

“พูดกพ็ูดมาจนถงึขนาดนี้แล้ว ซูข่าย ฉนัขอถามนายหน่อย นายเคย

รู้สกึชอบฉนัสกันดิบ้างไหม แค่นดิหน่อยเท่านั้น” 

หลินเจียโม่ที่ถูกแอลกอฮอล์และความทุกข์ทรมานใจพันรัดจนดิ้น 

ไม่หลุด ได้แสดงความรู้สกึไม่ยอมรบัเหมอืนเดก็ๆ ออกมาอย่างนั้น
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“เคยมบี้าง” ซูข่ายช่วยจดัผมของเธอให้เรยีบร้อยอย่างเบามอื

“แล้ว...บางครั้งมีความรู้สึกเสียดายบ้างไหม” หลินเจียโม่ถามพลาง

จ้องตาเขาเขมง็

“ตอนนี้ก็รู้สึกเสียดายอยู่บ้าง” ซูข่ายสูดหายใจแรงๆ ขอบตาแดง 

ขึ้นมา

“ฮะๆ สมน�้าหน้า...” หลนิเจยีโม่ยิ้มทั้งน�้าตา ด้วยฤทธิ์เบยีร์ท�าให้แก้ม

ของเธอแดงขึ้น ไม่มใีครสามารถบอกได้ว่าเธอได้ปล่อยวางไปแล้วมากเท่าไร 

และจดจ�าเอาไว้มากแค่ไหน ถงึสามารถแย้มยิ้มออกมาได้อย่างนั้น

ตอนที่หลินเจียโม่เดินออกมาจากร้านอาหาร เฉินสวินนั่งอยู่บน
ทางเท้าพอดี และฟังหุยขดตัวหลับไประหว่างสองขาที่กางออกของเขานั้น

แล้ว หลนิเจยีโม่เดนิไปนั่งลงข้างๆ เฉนิสวนิ เฉนิสวนิจ้องใบหน้าที่ยงัมคีราบ

น�้าตาของเธออย่างไม่ละสายตาแล้วถามว่า 

“ซูข่ายล่ะ”

“เดินไปทางนั้นแล้ว อ้อใช่ เขาให้ฉันขอบคุณทุกคนด้วยน่ะ” หลิน 

เจยีโม่พูดพลางบุ้ยปากไปอกีทางหนึ่ง “แล้วพวกจ้าวเย่ล่ะ”

“ไปซื้อบุหรี่แล้ว”

“บุหรี่ เขาสูบบุหรี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กนั” หลนิเจยีโม่ขมวดคิ้วพูด

“สกัพกัหนึ่งแล้วละ ฉนักจ็�าไม่ได้ว่าตั้งแต่ที่เธอเริ่มปฏเิสธเขา หรอืว่า

ตั้งแต่ที่เขาแขนหกักนัแน่” เฉนิสวนิพูดพลางถอนหายใจ

หลนิเจยีโม่ก้มหน้าอยู่เงยีบๆ เธอฟุบลงไปบนหวัเข่าแล้วพูดว่า 

“เฉินสวิน ฉันน่ะบางครั้งก็อยากย้อนเวลากลับไปจริงๆ กลับไปใน

อดีตแล้วบอกกับตัวเองว่าอย่าท�าอะไรแบบไม่ยั้งคิดอย่างนั้นอีก นายว่า 

ตอนแรกถ้าฉนัไม่ได้ชอบซูข่าย แต่ไปชอบจ้าวเย่ หรอืชอบเฉยีวหรานแทน 

กค็งจะไม่ต้องมานั่งเสยีใจแบบนี้ใช่ไหม”

“ไม่มถี้าตอนแรกอะไรนั่นหรอก” เฉนิสวนิมองถนนที่คกึคกัเสยีงดงั 
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“ไม่ว่าจะย้อนกลบัไปสกักี่ครั้ง ในชวีติคนเรากย่็อมมเีรื่องที่น่าเสยีใจด้วยกนั

ทั้งนั้นแหละ”

“แล้วนายกบัฟังหุยมไีหมล่ะ” หลนิเจยีโม่ถามโดยที่ไม่หนัไปมอง

“ไม่แน่ใจ...อาจมีเหมือนกัน” เฉินสวินพูดพลางมองคนที่หลับอยู่ 

ในอ้อมอก

“ม ีแล้วยงัอยู่ด้วยกนัทุกวนั ด้วยความรู้สกึที่ลงัเลแบบนี้น่ะเหรอ”

“ฉนัไม่อยากให้ความเสยีใจเพยีงเลก็ๆ น้อยๆ มาท�าให้ต้องยอมแพ้

แล้วน่ะส”ิ

“เหอะๆ ไม่อยากยอมแพ้อกีคนหนึ่งละ ฉนัละแปลกใจจรงิๆ ว่าพวก

ผู้ชายคิดได้ยังไง อยู่ด้วยกันกับผู้หญิงเป็นเพราะว่าชอบ หรือเป็นเพราะ

ความรบัผดิชอบกนัแน่ ฉนัขอถามนายหน่อย นายกบัฟังหยุแตกต่างกนัมาก 

แล้วตอนนี้นายยงัชอบเธออยูไ่หม หรอืเป็นเพราะนานแล้วจงึได้มคีวามรู้สกึ

ว่าต้องรบัผดิชอบ ถงึได้อยู่ด้วยกนั เลกิกนัไม่ลงแบบนี้”

“ไม่ได้ชอบกค็งจะไม่มคีวามรูส้กึว่าต้องรบัผดิชอบหรอก แล้วถ้าไม่มี

ความรูส้กึว่าต้องรบัผดิชอบ กค็งจะชอบได้ไม่นานเหมอืนกนั ฉนัไม่รู้ว่าท้าย

ที่สุดแล้วพวกเราจะได้อยู่ด้วยกนัหรอืเปล่า เรื่องแบบนี้ใครกไ็ม่รู้หรอก แต่

ว่าตอนนี้ฉนัชอบที่จะรบัผดิชอบต่อเขา เธอเข้าใจไหม” เฉนิสวนิโอบฟังหุย

ไว้แน่น แล้วขยบัตวัเบาๆ เพื่อให้เธออยู่ในท่าที่สบายยิ่งขึ้น

“ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร” หลนิเจยีโม่แบะปากแล้วหวัเราะขึ้นมา “แต่นาย

รู้ไหม ตอนที่นายพูดค�าพูดพวกนั้นเมื่อกี้น่ะ ดูหล่อมากจรงิๆ จนฉนัเกอืบ

จะหวั่นไหวขึ้นมาเชยีวละ”

“อยู่แล้ว ฉนัมตีอนไหนที่ไม่หล่อด้วยเหรอ เสยีดายแล้วละส ิใครใช้

ให้เธอไปมองแต่ซูข่ายเท่านั้นล่ะ จนของดตีกไปอยู่ในมอืคนอื่นหมด ความ

จรงิพวกเรากไ็ม่ได้แย่ไปกว่าเขาเลย” เฉนิสวนิเหน็เธอยิ้มแล้ว จงึรู้สกึผ่อน

คลายอารมณ์ขึ้นมาหน่อย

“ก็ใช่น่ะสิ ฉันอิจฉาฟังหุยจะตายอยู่แล้ว เหมือนฉันที่ไหนกันล่ะ  
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ที่ไม่มีใครมารักมาชอบเลย” หลินเจียโม่กะพริบตา “แต่ถ้าต่อไปมีผู้หญิง 

ที่ดกีว่าฟังหุยมาชอบนายล่ะ นายจะท�ายงัไง”

“กต็อนนี้ไม่ม ีมเีมื่อไหร่ค่อยว่ากนั” เฉนิสวนิพูดอย่างไม่ใส่ใจเท่าไร

“เชอะ! เมื่อกี้เพิ่งจะชมนายอยู่หยกๆ ไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆ นี่ถ้าให้ 

ฟังหุยได้ยิน เธอต้องเสียใจมากแน่ๆ ครั้งหน้าถ้ามีคนอื่นมาถามนายอีก  

นายต้องมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวต่อไปนะ เอาอย่างที่ซูข่ายเขาท�ากับเจิ้งเสวี่ย...”  

หลินเจียโม่พูดอยู่ดีๆ ก็หยุดลง เธอเอามือปิดหน้าแล้วถอนหายใจอย่าง

กลดักลุ้ม “เฉนิสวนิ ฉนัขอพงินายสกัครู่ได้ไหม”

“พงิเถอะ ลมืตาขึ้นมาอกีครั้งกอ็ย่าคดิอะไรอกีแล้วนะ”

“อมื” หลนิเจยีโม่ก้มหน้าอยูบ่นไหล่ของเฉนิสวนิ แล้วน�้าตากไ็หลออก

มาโดยที่ไม่รู้สกึตวั จนเกดิเป็นรอยด่างอยู่บนเสื้อของเขา

ต่อมาหลนิเจยีโม่บอกลาความรกัความอาลยัอย่างแท้จรงิ เธอท�า
เหมอืนตอนแรกสุดที่รู้จกัพวกเขาอย่างไรอย่างนั้น อยู่ร่วมกบัซูข่าย จ้าวเย่ 

อย่างเบิกบานใจเป็นธรรมชาติ ก็อย่างที่หลินเจียโม่บอก ตั้งแต่นี้ต่อไป 

พวกเขากค็อืพี่น้องแท้ๆ ของเธอ ใครบอกว่าไม่ใช่พี่น้องแท้ๆ เธอไม่ยอม

อย่างแน่นอน 

ปีนั้นเป็นฤดูร้อนที่พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างบ้าคลั่งที่สุด อยู่ด้วยกัน

แทบจะทุกวัน...ไปว่ายน�้าที่สวนน�้าชิงเหนียน ทุกคนโดนจับโยนลงไปใน 

สระน�้าทลีะคน เล่นสไลเดอร์ลงน�้าด้วยการท�าท่าประหลาดต่างๆ 

ไปห้างฉหีลนิ โยนโบว์ลงิเกมละห้าหยวน ดฟูงัหยุโยนลกูโบวล์งิออก

ไปด้วยท่ายองๆ ที่เงอะงะ แล้วได้ศูนย์คะแนนนบัครั้งไม่ถ้วน 

ไปสนามกฬีาดูทมีกั๋วอนัเตะบอล ยนือยู่ในกองเชยีร์สเีขยีวเบอร์เจด็ 

มองการเล่นคลื่นมนุษย์ที่ด้านบน โบกธงตะโกนเชยีร์ไปพร้อมกบัแฟนบอล

ปักกิ่ง แล้วร่วมร้องเพลง “กั๋วอนัที่หนึ่งตลอดกาล” ไปด้วย 

ไปเป๋ยไห่พายเรอืแล้วเล่นสาดน�้ากนัจนเปียกปอนไปทั้งตวั ตอนขี่รถ
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กลับบ้าน น�้าหยดไหลลงมาจากเสื้อผ้าไปตลอดทาง จนท�าให้คนเดินถนน

มองพวกเขาเป็นตาเดยีวกนั

ไปสวนสาธารณะตงตนัเล่นไพ่ป๊อก คนที่แพ้จะต้องท�าท่าเลยีนแบบ

รูปปั้นและมกีระดาษแปะไว้บนหน้า 

ไปโรงเรียนเล่นบาส แข่งชูตลูกสามแต้ม ใครแพ้คนนั้นต้องเลี้ยง

ไอศกรีมแท่ง ไอศกรีมผลไม้ธรรมดาไม่ได้ ต้องเป็นไอศกรีมวอลล์ขึ้นไป

เท่านั้น... 

ไปร้านอาหารเล่นเกมพูดความจริงเสี่ยงอันตราย แล้วออกกฎ

พเิรนทร์ๆ ต่างๆ โดยให้คนที่เสี่ยงอนัตรายกอดเสาไฟฟ้าที่แปะค�าพูดไว้ว่า 

‘รกัษาโรค xx เขม็เดยีวเหน็ผล’ แล้วตะโกนว่า ‘โรคของฉนัในที่สุดกร็กัษา

หายแล้ว’...

ฟังหยุบอกว่า “ความสุขของคนคนหนึ่ง เปน็ไปไดว้า่ความสขุนั้นอาจ

จะเป็นของปลอม ความสุขของคนกลุ่มหนึ่ง ความสุขนั้นแยกไม่ออกว่าจรงิ

หรอืปลอมกนัแน่” 

พวกเขาใช้ช่วงชีวิตที่เป็นวัยรุ่นของตัวเองตามอ�าเภอใจอย่างเต็มที่  

มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจนเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดสิ้น 

ความสนกุสนานที่มอีย่างสดุเหวี่ยงนั่นดคูล้ายเป็นวนัก่อนวนัสิ้นโลกอย่างไร

อย่างนั้น...

โปรดตดิตามต่อเล่ม 2
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