
หลายวนัมานี้ปกักิ่งช่างร้อนเสยีเหลอืเกนิ เสยีงผูค้นในตลาดยาม
บ่ายช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์ดงัอกึทกึครกึโครม...

หน้าห้องลองเสื้อผ้า พนักงานอนุญาตให้ชายหญิงคู่ที่อยู่ใกล้ที่สุด 

เดินผ่านเข้าไป ก่อนจะเลื่อนฉากมากั้นผู้คนที่ต่อแถวยาวเหยียดซึ่งอยู ่

ด้านหลงัพวกเขาเอาไว้

“ข้างในเตม็แล้ว ขอความกรุณารอสกัครู่” 

พนักงานประกาศชัดเจน ทุกคนมองตามหลังชายหญิงคู่นั้นที่เลี้ยว

ซ้ายหายลบัไปจากสายตา

หลงัจากเข้ามาในห้อง ชายหนุม่ใช้มอืข้างหนึ่งโอบหญงิสาวเอาไว้และ

เริ่มจุมพิตอย่างดุดัน อีกมือหนึ่งกดล็อกประตูดังแกร๊ก เสื้อผ้าชุดใหม่ไม่ 

กี่ชิ้นในมือของหญิงสาวร่วงหล่นกระจัดกระจายอยู่ที่พื้น เธอโอบรัดล�าคอ

ของชายหนุ่มไว้พร้อมทั้งจุมพติตอบกลบัอย่างเร่าร้อน

ในเวลาเดยีวกนันั้น หญงิสาวท้องโย้คนหนึ่งหยุดยนือยู่หน้าทางเข้า

ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า เธอถูกพนกังานเข้ามาขวางเอาไว้แทบจะในทนัที

บทน�ำ
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“ขอความกรุณาเข้าแถวด้วยค่ะคุณลูกค้า...”

พนกังานของร้านยงัพูดไม่ทนัจบ หญงิมคีรรภ์กด็งึฉากกั้นออกแล้ว

เดนิพรวดพราดเข้าไปด้านใน

บรรยากาศเริ่มไม่ปลอดภยั

หญงิมคีรรภ์ก้าวเดนิฉบัๆ เข้าไปอย่างรบีร้อน ชดุกระโปรงหลวมโคร่ง

สะบัดจนเกิดเป็นเสียงพึ่บพั่บในอากาศ แม้จะไม่ได้เอื้อนเอ่ยค�าใดออกมา 

ทว่าดวงตาที่วาวโรจน์ราวกับมีเปลวเพลิงลุกไหม้อยู่นั้นแสดงถึงอารมณ์

เดอืดดาลได้เป็นอย่างด ีเธอหยุดอยู่กบัที่ ไล่มองห้องลองเสื้อผ้าที่เรยีงราย

เป็นแถวอยู่เบื้องหน้า ก่อนจะดึงโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าแล้วกดโทร. 

ออก เสยีงเรยีกเข้าแผดดงัขึ้น

ภายในห้องลองเสื้อผ้า ชายหนุ่มรีบปล่อยมือจากหญิงสาวที่มีเพียง

ชุดชั้นในตดิตวัพลางเหลอืบมองโทรศพัท์ เขากลนืน�้าลาย บอกเสยีงเบา 

“ภรรยาผม...”

หญิงสาวท�าเสียงเฮอะอย่างดูแคลน พร้อมทั้งจัดสายชุดชั้นในให้

เรยีบร้อยแล้วขยบัตวัไปพงิผนงั ใบหน้าเรยีบเฉยไร้อารมณ์ใดๆ

“อย่าพดูอะไรออกมาล่ะ” ชายหนุม่ก�าชบั เขาก�าลงัเตรยีมตวัจะกดรบั 

แต่สายดนัตดัไปเสยีก่อน

ทางด้านนอก หญงิมคีรรภ์เกบ็โทรศพัท์เมื่อรูพ้กิดัของเป้าหมายแลว้ 

เธอเดนิตรงไปและหยุดลงที่หน้าห้องลองเสื้อผ้าห้องหนึ่งก่อนจะทุบประตู

“ไสหวัออกมาเดี๋ยวนี้!”

เมื่อได้ยนิเสยีงของภรรยา ชายหนุม่ในห้องลองเสื้อผ้ากห็น้าซดีเผอืด 

หญิงสาวที่ยืนอยู่ด้านข้างเองก็ตกใจกลัวไม่แพ้กัน คนสองคนซ่อนตัวอยู่ 

ข้างใน ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเสยีงดงั

“ไอ้คนสารเลว! ฉวยโอกาสตอนที่ฉันก�าลังท้องออกมาหาผู้หญิง 

ข้างนอกงั้นเหรอ!” 

ทนัใดนั้นหญงิมคีรรภ์กแ็ผดเสยีงดงัลั่น ประตหู้องลองเสื้อผ้าทั้งสอง
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ฝั่งทยอยเปิดออกทีละบาน ผู้คนค่อยๆ โผล่หน้าออกมาทีละคนสองคน 

ลูกค้าในห้องลองเสื้อผ้าก�าลงัมองมาด้วยความอยากรู้อยากเหน็

หญงิมคีรรภ์ทบุประตปึูงปัง “นงัคนชั้นต�่า! กล้าท�าแต่ไม่กล้ารบัเหรอ 

รบีไสหวัออกมาเดี๋ยวนี้!”

หญิงสาวที่อยู่ข้างในเริ่มมีโทสะ เธอท�าท่าจะเดินออกมา ทว่ากลับ 

ถูกชายหนุ่มรวบตวัเอาไว้ 

หญงิตั้งครรภ์ยิ่งโกรธหนกัขึ้นจนหอบหายใจแรง คล้ายกบัว่าหากคน

ที่อยู่ข้างในโผล่ออกมาเมื่อไหร่มหีวงัถูกเธอจบัฉกีออกเป็นชิ้นๆ ทนัทอีย่าง

ไม่ต้องสงสยั

“ว้าย! ตกเลอืดแล้ว!” ลูกค้าสาวคนหนึ่งร้องขึ้นอย่างตกใจพร้อมกบั

ชี้ไปที่หญงิสาว

หญิงตั้งครรภ์ก้มมองอย่างทุลักทุเล เธอเห็นเพียงเลือดไหลออกมา

เป็นสายตามขาเรียวเล็กจากใต้กระโปรง ก่อนจะมองไปที่ห้องลองเสื้อผ้า

อย่างโกรธแค้นพร้อมกบัตะโกนถาม “จะไม่ออกมาใช่มั้ย!”

เลอืดหยดลงบนพื้น ดูแล้วคล้ายกบัดอกไม้แสนลกึลบั

หญิงตั้งครรภ์ชี้นิ้วขึ้นฟ้า พูดออกมาเสียงดัง “ฉันขอสาปแช่ง 

นงัแพศยาที่อยู่ข้างใน ขอให้แกไม่มคีวามสุขไปชั่วชวีติ ขอให้แกคบกบัใคร

กต็้องมอีนัพรากจากกนัทุกครั้งไป!”

พูดยังไม่ทันขาดค�าดี ก็มีเสียงฟ้าค�ารามดังลั่น ท้องฟ้าบริเวณที่อยู่

ไม่ไกลจากหน้าต่างสูงตั้งแต่เพดานจดพื้นของห้างสรรพสินค้ามืดครึ้ม หมู่

เมฆลอยไหลเป็นชั้นๆ ก่อนจะตามมาด้วยฟ้าผ่าเป็นสาย! 

ท่ามกลางเสียงท้องฟ้าค�ารามเปรี้ยงปร้าง ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ ์

ได้แต่ยนืตะลงึ

หญิงสาวภายในห้องลองเสื้อผ้าอดทนต่อไปไม่ไหว เธอยกมือตบ 

ชายหนุ่มไปหนึ่งฉาดก่อนจะเปิดประตูพรวดพราดออกมาจากด้านใน ชาย

หนุ่มเองก็ตามออกมาอย่างไม่มีทางเลือก คนสามคนยืนประจันหน้ากัน 
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สงครามก�าลงัจะปะทุขึ้น 

หญงิตั้งครรภ์ถลงึตามองทั้งสองคน แววตาเตม็ไปด้วยความเกลยีด

ชัง ทว่าจู่ๆ เธอก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้...สองคนนี้ออกมาจากห้องข้างๆ  

ถ้าอย่างนั้น...คนที่อยู่ในห้องตรงหน้าเธอคอืใครกนั

คนรอบข้างต่างคิดถึงค�าถามนี้เช่นกัน ตาทุกคู่มองไปยังห้องลอง

เสื้อผ้าที่ปิดสนทิอยู่เบื้องหน้าหญงิตั้งครรภ์โดยพร้อมเพรยีงกนั

เสยีงเบาหววิแว่วมา ประตูถูกเปิดออกจากข้างใน สาวน้อยผมหยกิ

สั้นก้าวออกมา ดวงตาทั้งสองข้างกะพรบิถี่ๆ  ยามมองไปยงัผู้คนรอบข้าง 

หญงิตั้งครรภ์ก�าลงัจะกล่าวขอโทษเดก็สาว ทว่าอกีฝ่ายไม่เปิดโอกาส

ให้เธอท�าเช่นนั้น

เพราะวนิาทตี่อมา เดก็สาวกห็มดสตหิงายหลงัล้มตงึไปเสยีก่อน



เธอเคยพบเจอคนรกัหลายประเภท ทว่าไม่เคยพบเจอกบัรกัแท้เลย  

จากสาวน้อยไร้เดยีงสาที่เจบ็ปวดเสยีใจอย่างแสนสาหสัเพราะความรกั 

ในตอนนั้น กลายมาเป็นหญงิสาวที่ด้านชากบัทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้  

ไม่รู้เหมอืนกนัว่านี่เป็นของขวญัที่กาลเวลามอบให้  

หรอืเป็นเคราะห์กรรมของชวีติกนัแน่

บ ท ที ่ห นึ ่ง
ฉันจะบอกควำมลับให้ฟังเรื่องหนึ่ง



1

ไฟในห้องส่งค่อยๆ สว่างขึ้นทลีะดวงตามล�าดบั 
ห้องส่งแห่งนี้ค�านงึถงึความส�าคญัของรายละเอยีดทุกสิ่งทุกอย่าง

ตากล้องจบัขาตั้งกล้องไว้มั่น ทมีงานในส่วนควบคุมการออกอากาศ

เตรยีมตวัพร้อมเรยีบร้อย เดก็ฝึกงานห้อยบตัรบรษิทัวิ่งไปวิ่งมา และหวัหน้า

ที่ไม่มีทางปล่อยให้เนื้อหาของสคริปต์ส�าคัญในช่วงสุดท้ายมีค�าผิด ซึ่งเป็น

ข้อผดิพลาดที่ไม่ควรจะมมีากที่สุดโผล่มาให้เหน็เดด็ขาด

รองเท้าหนังเงาวับข้างหนึ่งยื่นออกมาจากมุมระเบียง ต่อมาไม่นาน

ร่างสูงใหญ่จงึปรากฏให้เหน็ ชายหนุ่มสวมสูทพอดตีวัก�าลงัเดนิตรงมาด้วย

ท่าทางสบายๆ

รายการออกอากาศจนใกล้จะจบ ฉอืซิ่นยนืนิ่งมาตลอด ก่อนหน้านี้

เขายังมีใบหน้านิ่งไร้อารมณ์อยู่ แต่เพียงพริบตาเดียวก็สามารถปั้นหน้ายิ้ม

ออกมาอย่างเป็นมอือาชพีได้ตรงตามไทมงิพอดี

“สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ‘ตีแผ่ชีวิต

ประชาชน’ นี่คือคุณหวังผู้อาศัยอยู่ในเมืองเขตตะวันตก ในช่วงนี้มีเรื่อง
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รบกวนใจเขาอยู่เรื่องหนึ่ง...”

ฉอืซิ่นชะงกั เมื่อมองผ่านกระจกใสทางด้านข้างเข้าไปเหน็ห้องส่งได้

ทุกซอกทุกมุม เขาเห็นเพียงถงเลี่ยงซึ่งเป็นพิธีกรชายนั่งอยู่หน้าเวทีก�าลัง 

พูดถงึข่าวใหม่ได้อย่างน่าฟัง 

ใช่แล้วละ เสยีงที่ได้ยนิเมื่อครู่นี้คอืเสยีงของถงเลี่ยง ฉอืซิ่นท�าเพยีง

แค่ยนือยู่ด้านนอกห้องส่งและขยบัปากท�าเป็นพูดตามเท่านั้น

ฉอืซิ่นมองไปยงัแท่นเวทขีองพธิกีร แววตาแฝงความเศร้าสร้อย

เมื่อครั้งที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆ เขารู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ 

งานแรกที่ได้ท�าคือพิธีกรภาคสนามที่ลุยหาข่าวไปทุกที่ เขายังจ�าเช้าวันที่ 

เซน็สญัญาอย่างเป็นทางการได้อยู่เลย 

หัวหน้าตบบ่าเขาแล้วพูดว่า ‘ตั้งใจท�างานล่ะ คุณผู้ด�าเนินรายการ 

ตวัหลกัในอนาคต’

ค�าพูดประโยคนี้สร้างแรงผลักดันให้เขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นับแต่นี้

เป็นต้นไป ไม่ว่าจะมปีัญหาครอบครวัให้ต้องแก้ไข ถูกนางมารร้ายคนไหน

ขดัขวาง ถกูรถความเรว็สูงพุง่ชนจนเลอืดไหลอาบไปยงัสถานที่เกดิเหต ุหรอื

ว่าต้องฝ่าพายฝุนขึ้นเขาเซยีงซานเพื่อไปช่วยบรรเทาความทกุข์ยาก ช่วงเวลา

ที่ยากล�าบากเหล่านั้น เขาถือว่าเป็นประสบการณ์ที่จะช่วยให้เขากลายเป็น 

ผู้ด�าเนนิรายการตวัหลกัอย่างเป็นทางการได้

ทว่าหกปีให้หลงัเขากย็งัคงเป็นพธิกีรภาคสนามอยู่

นอกจากประสบการณ์ที่มีมากแล้ว เขาก็ไม่มีอะไรอีกเลย การมี

ประสบการณ์มากถ้าจะให้พูดอีกนัยหนึ่งคืออายุมากแล้ว ส�าหรับสถานี

โทรทศัน์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้องการกลุ่มคนรุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลา หากหน้าที่

การงานไม่มีอะไรดีขึ้น คงท�าได้เพียงรอให้ถูกลดความส�าคัญลงไปเรื่อยๆ 

เท่านั้น

ความรูส้กึว่าถูกลดความส�าคญัลงในช่วงนี้คอืเมื่อไหร่กนันะ...ฉอืซิ่น

นกึออกแล้ว เมื่อวานนี้เอง หลงัจากการประชมุจบลง หวัหน้าพดูกบัพวกคน
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หนุ่มสาวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ว่า ‘ตั้งใจท�างานล่ะ เหล่าผู้ด�าเนนิรายการตวัหลกั

ในอนาคต’ หวัหน้าพดูได้ตรงประเดน็มาก หลายปีมานี้ไม่มอีะไรเปลี่ยนแปลง

ไปสกัอย่าง และมนัท�าให้ฉอืซิ่นกระวนกระวายนดิหน่อย เมื่อพดูจบหวัหน้า

กล็ุกออกไปจากห้องประชุมโดยไม่แม้แต่จะปรายตามองเขาด้วยซ�้า

“มวัแต่ยนืเหม่ออะไรอยู่น่ะฉอืซิ่น”

เสยีงที่ดงัขึ้นแบบไม่มปีี่มขีลุ่ยดงึเขาออกมาจากความคดิฟุ้งซ่าน

หวัหน้านั่นเอง

ฉือซิ่นรีบเรียกสติกลับมา “นัดหมายจิตรกรที่อาศัยอยู่ในประเทศ

ฝรั่งเศสเพื่อสมัภาษณ์พเิศษในช่วงสบิโมงไว้เรยีบร้อยแล้วครบั”

“งั้นให้คนอื่นไปแทนท”ี หวัหน้าหยบิไม้เซลฟีออกมาจากทางด้านหลงั 

ด้านบนมโีทรศพัท์มอืถอือยู ่“เดี๋ยวนายมาท�าไลฟ์ถ่ายทอดสดรอบพเิศษของ

ถงเลี่ยง”

“ท�าไมล่ะครบั”

“เพราะพวกนายสองคนสนทิกนั” หวัหน้าตอบค�าถามเขา

หัวหน้าพูดแบบนี้คงจะท�าตัวเรื่องมากไม่ได้แล้ว เขาคุ้นเคยกับ 

ถงเลี่ยงเป็นอย่างด ีเขากบัถงเลี่ยงจบการศกึษามาจากที่เดยีวกนั แต่เขาจบ

ก่อน ต่อมาจงึได้เป็นคนแนะน�าให้ถงเลี่ยงมาฝึกงานที่สถาน ีพวกเขาฝ่าฟัน

ช่วงเวลาที่ยากล�าบากในการหาข่าวมาด้วยกนั ถงเลี่ยงที่รู้จกักนัในนามของ

คนหนุ่มหน้าตาดคีนหนึ่ง ในวนันี้กลบั...

ฉอืซิ่นไม่นกึลงัเลอะไรอกี เขารบัไม้เซลฟีมา พลางยิ้มและบอกว่า 

“หวัหน้าวางใจได้เลยครบั”  

ครึ่งชั่วโมงผ่านไป
ที่โรงเรียนสอนขับรถ นักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มารอเรียนขับรถก�าลังยืน

อยู่ริมถนน ดวงอาทิตย์สาดแสงร้อนแรงอยู่บนศีรษะท�าให้ผู้คนกระสับ-

กระส่าย ตงิเสี่ยวโหรวยนือยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้น เธอเอาแต่จ้องถงเลี่ยงที่



เ ว่ ย เ สี่ ย ว เ ป่ า  l  13

เท่ระเบดิในไลฟ์สดบนหน้าจอโทรศพัท์ อกีทั้งยงักดส่งของขวญัให้ไม่หยุด

มคีนส่งข้อความมา : พธิกีรหลกัหล่อจงัเลย แต่คนถามค�าถามรู้สกึ

จะดูตงิต๊องไปหน่อยนะ ขอตหิน่อย

ตงิเสี่ยวโหรวรบีส่งข้อความบ้าง : +1 ให้ความคดิเหน็ข้างบน

“ตงิเสี่ยวโหรว!”

เสยีงดงัก้องของครูฝึกลอยมาในขณะที่ไม่ทนัได้ตั้งตวั เธอสะดุ้ง รบี

ยกมอืขึ้น 

“อยู่นี่ อยู่นี่ค่ะ!”

ติงเสี่ยวโหรววิ่งเหยาะๆ ไปถึงหน้ารถเก่าซอมซ่อคันหนึ่งแล้วเปิด

ประตูเข้าไปนั่งด้านใน ครูฝึกไม่แม้แต่จะมองหน้าเธอ เขายกมอืเปิดประตู

ท�าท่าจะลงจากรถ

“ครูจะไม่ไปฝึกกบัฉนัเหรอคะ” ตงิเสี่ยวโหรวถาม

“วนันี้ฝึกถอยหลงัเข้าซอง เธอยดึตามทฤษฎแีล้วขบัเองเลย” 

ฟังออกได้อย่างชดัเจนว่าครฝึูกก�าลงัข่มอารมณ์โมโหไว้อย่างสดุความ

สามารถ พูดจบเขากล็งจากรถและปิดประตูดงัปัง 

ติงเสี่ยวโหรวรู้สึกผิดต่อครูฝึกนิดหน่อย เธอเห็นในอินเทอร์เน็ตว่า

ทุกคนพูดถึงครูฝึกคนนี้ในทางที่ดีมากจึงรีบจองตัวไว้ แรกเริ่มครูฝึกนั้น 

อ่อนโยนมาก ไม่ว่าเธอจะท�าผดิพลาดยงัไงกไ็ม่เคยขมวดคิ้ว แต่กอ็ดไม่ได้ 

ที่จะบอกเธอว่า ‘ทึ่ม’ ในทุกๆ เรื่อง ทว่าหลงัจากท�าผดิซ�้าแล้วซ�้าเล่า ครูฝึก 

ก็ชักจะทนไม่ไหว เขาสงสัยจนถึงขั้นที่คิดว่าเธอเป็นคนที่คู่แข่งจ้างมาเพื่อ

ทรมานตวัเองหรอืเปล่าหนอ 

‘เธอเชื่อมั้ยว่าถ้าแขวนกระดูกไว้ที่พวงมาลัย ขนาดหมายังขับรถได้

เลยนะ’

ตงิเสี่ยวโหรวนั่งโดดเดี่ยวเดยีวดายอยู่ภายในรถ เธอได้แต่ปลอบให้

ตวัเองใจเยน็ๆ...กแ็ค่ถอยหลงัเข้าซองเองใช่มั้ยล่ะ เธอฝึกมานานขนาดไหน

แล้ว จะไปยากอะไรนกัหนา
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เธอสตาร์ตเครื่อง หกัเลี้ยวรถไปมอืสั่นไป จากนั้นจงึเริ่มถอยรถเข้าไป

ในช่องว่าง เธอเห็นครูฝึกก�าลังยืนกอดอกมองมาจากทางกระจกมองหลัง 

ในใจนกึประหม่าขึ้นมา และแล้วกใ็จหายวาบเมื่อเสยีงร้องเตอืนจากอปุกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์ดงัขึ้นมา...เธอขบัรถทบัเส้น 

แถมยงัดงัเตอืนตดิกนัสามครั้งเลยด้วย

คราวนี้ครูฝึกทนไม่ไหวอีกต่อไป เขาโยนสมุดบันทึกที่พกติดตัวมา

ด้วยลงบนพื้น พร้อมกบัเดนิตรงเข้ามาและตวาด “บอกไปกี่รอบแล้วว่าให้

มองทางทั้งหกทศิไว้! เธอจะมองฉนัท�าไม!”

ติงเสี่ยวโหรวเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าท�าไมตอนนั้นถึงท�า

แบบนั้น ในหวัของเธอก�าลงัตะโกนอย่างบ้าคลั่ง 

‘โอ๊ยๆ รบีออกไปจากตรงนี้ทไีด้มั้ย ขายขี้หน้าจะตายอยู่แล้ว!’ เธอ

เหยยีบคนัเร่ง เสยีงเครื่องยนต์ดงักระหึ่มก่อนที่รถจะทะยานออกไป! 

กว่าครูฝึกจะตั้งสตไิด้ รถกแ็ล่นออกไปไกลมากแล้ว

ในช่วงที่ก�าลงัชลุมนุวุ่นวาย ตงิเสี่ยวโหรวโบกมอืพลางตะโกนเสยีงดงั 

“หลบไป หลบไป!”

ผู้คนต่างพากนัวิ่งหลบให้วุ่น เหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้ท�าให้ทั่วทุกที่ใน

โรงเรยีนสอนขบัรถเกดิความอลหม่านอย่างถงึที่สุด ในหวัของตงิเสี่ยวโหรว

ขาวโพลนไปหมด วชิาการขบัรถที่ร�่าเรยีนมาทั้งหมดปลวิหายไปอยูต่รงไหน

ก็ไม่อาจทราบได้ มิหน�าซ�้าภาพเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

ยงัผุดขึ้นมาในหวัเป็นฉากๆ

เธอเคยได้ยนิใครต่อใครพดูอยูห่ลายครั้งว่าคนเราตอนที่ก�าลงัจะตาย

มักจะเห็นภาพเหตุการณ์ส�าคัญที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตเหมือนกับเป็นหนัง

ม้วนหนึ่ง เมื่อคดิได้ว่าครั้งนี้ตวัเองคงไม่รอดแน่ๆ เธอกอ็ดไม่ได้ที่จะเศร้า

โศกเสยีใจ เธอยงัไม่อยากตาย รู้อย่างนี้ใส่รองเท้าส้นสูงคู่ที่แพงที่สุดมากด็ี

รหสับตัรเอทเีอม็กย็งัไม่ทนัได้บอกตู้ลี่ลี่ ถงึจะแทบไม่ได้ฝากเงนิเลยกเ็ถอะ

ของขวญัวนัเกดิของน้าชายกย็งัไม่ได้เตรยีมไว้
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ยิ่งคดิยิ่งฟุง้ซ่าน ตายๆ ไปซะกด็ ีมชีวีติอยูไ่ปแล้วได้อะไรขึ้นมาล่ะ...

ตงิเสี่ยวโหรวคดิ

รถยนต์ส่ายไปส่ายมาก่อนจะพุ่งเข้าไปในลานจอดรถ

พลันความรู้สึกแสนคุ้นเคยก็แผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่าง เสียงโหวกเหวก

โวยวายของผู้คนด้านหลังและเสียงตะโกนอย่างแหบแห้งของครูฝึกค่อยๆ 

ห่างไกลออกไปราวกบัว่าลอยมาจากอกีมติหินึ่ง...

ตงิเสี่ยวโหรวเอนตวัไปทางด้านหลงัจนร่างกายชนเข้ากบัพนกัพงิที่นั่ง

ของคนขบัแล้วหลบัไปทั้งอย่างนั้น!

สดุท้ายพอตื่นขึ้นมา ภาพที่ปรากฏตรงหน้าเธอคอืใบหน้าของหวงัเท่อ

หลงัจากนั้นเสยีงดงัปึงกต็ามมา...ชนท้ายรถคนอื่นเข้าซะแล้ว



2

เวลาเจด็โมงเช้า ตงิเสี่ยวโหรวตื่นขึ้นมาอย่างตรงเวลา
ห้องนอนของเธอให้ความรู้สึกเหมือนห้องนอนของสาวน้อยวัยแรก

แย้มไม่มีผิด บนผนังแขวนรูปไว้หลายรูป ซึ่งรูปทั้งหมดนั้นล้วนเป็นรูป 

ตงิเสี่ยวโหรวยนือยู่ใต้ต้นแปะก๊วยต้นเดมิในฤดูกาลที่ต่างกนัไป

เธอพยายามหยัดกายลุกขึ้น ล�าคอยังมีอาการปวดอยู่ แม้ใส่เฝือก

ดามต้นคอไว้ แต่เวลาขยับตัวก็ยังรู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่มตลอดเวลาคล้าย

กับมีมดกลุ่มใหญ่ก�าลังขนย้ายสิ่งของ เธอลูบท้องที่ส่งเสียงโครกคราก 

ก่อนจะรบีลงจากเตยีงแล้วสวมรองเท้าแตะเดนิฉบัๆ ออกจากห้องนอน

พอมาถึงหน้าประตูห้องน�้าก็ได้ยินเสียงเพลงไพเราะเสนาะหูของ 

เติ้งลี่จวนิดงัแว่วมาจากด้านใน

เธอทุบประตู “น้าจะนั่งอยู่ในนั้นอกีนานแค่ไหนคะ”

เสยีงอ่อนโยนของตู้ลี่หมงิลอยมาจากด้านใน “เพิ่งจะเข้ามาเองนะ”

“น้าช่วยรบีหน่อยได้มั้ย หนจูะไม่ไหวแล้วนะ” ตงิเสี่ยวโหรวขมวดคิ้ว

“ไม่ได้หรอก” น�้าเสยีงตอบกลบัของตู้ลี่หมงิยงัคงอ่อนโยน
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ติงเสี่ยวโหรวหันกลับไปมองห้องนอนใหญ่ซึ่งอยู่เยื้องไปเล็กน้อย 

ห้องนั้นเป็นห้องของนายหญงิบ้านนี้ อาณาเขตของนายหญงิใช่วา่จะทะเลอ่- 

ทะล่าเข้าไปตอนไหนก็ได้ และห้องน�้าเดี่ยวของนายหญิงก็ใช่ว่าอยากจะใช้

เมื่อไหร่กใ็ช้ได้ เธอล้มเลกิความคดินั้นไปแล้วพยายามอดทนไว้ก่อน

เสียงโครกครากดังขึ้นอีกครั้ง ในท้องของติงเสี่ยวโหรวปั่นป่วน... 

คงคดิอะไรมากไม่ได้แล้ว เธอตดัสนิใจแล้วว่าเป็นไงเป็นกนั

คดิได้ดงันั้นเธอจงึเดนิไปเคาะประตูอย่างแรง

เสียงฝีเท้าดังแว่วมาจากในห้อง ไม่ต้องคิดก็รู้ว่าไฟโทสะลูกแรกใน

เช้าอันสดใสของนายหญิงได้ถูกจุดขึ้นแล้ว ไม่ต้องพูดก็เดาได้ไม่ยากว่า

ประโยคแรกที่จะออกมาจากปากเธอต้องเป็น ‘อยากตายเหรอ!’

และเป็นอย่างที่คดิไว้ ประตเูปิดออก ตูล้ี่ลี่สวมชุดนอนผ้าไหมตวัยาว 

ใบหน้ามแีผ่นมาสก์หน้าแปะไว้ เธอตะโกนเสยีงดงั “อยากตายเหรอ!”

ตู้ลี่หมงิที่อยู่ในห้องน�้าสะดุ้งเฮอืกแทบจะในเวลาเดยีวกนั

ตงิเสี่ยวโหรวกอดตู้ลี่ลี่ไว้แน่น พร้อมทั้งแกล้งพูดไปร้องไห้ไป “แม่ 

หนูฝันร้าย หนูคดิว่าหนูจะไม่ได้เจอแม่อกีแล้ว!”

ค�าก่นด่าที่เดิมทีก�าลังจะพุ่งออกจากล�าคอของตู้ลี่ลี่สลายหายไปใน

พริบตา เธอกลัวลูกสาวในสภาพแบบนี้ที่สุด และยังกลัวที่จะปลอบใจลูก 

อกีด้วย “แกฝันอะไร”

ตงิเสี่ยวโหรวปล่อยมารดาให้เป็นอสิระ เธอชี้ไปที่ห้องน�้าพลางแกล้ง

สะอกึสะอื้น “เรื่องมนัยาว...เอาไว้หนูเข้าห้องน�้าเสรจ็แล้วจะเล่าให้ฟังนะ!”

ตงิเสี่ยวโหรวพุ่งเข้าไปด้านในพร้อมกบักดลอ็กประตู

ตู้ลี่ลี่ยนืกระทบืเท้าปึงปังด้วยความโกรธจดัอยู่ด้านนอก 

“ยายเดก็บ้า! แกกล้าหลอกฉนัเหรอ!”

ผ่านไปสิบห้านาที ทั้งสามคนจึงมานั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันที่ 
โต๊ะรบัประทานอาหาร ตูล้ี่ลี่กอดอก ไฟโทสะในดวงตายงัคงคกุรุน่ ตงิเสี่ยว- 
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โหรวยดัปาท่องโก๋เข้าปาก ท�าเป็นมองไม่เหน็

ตู้ลี่หมงิเทนมใส่แก้ว ตงิเสี่ยวโหรวยื่นมอืไปรบัแก้วนมและก�าลงัจะ

พูดว่า ‘ขอบคุณค่ะน้า’ แต่แล้วกไ็ด้ยนิเสยีงของตู้ลี่ลี่ดงัขึ้น “ไม่ต้องให้กนิ!”

ตงิเสี่ยวโหรวหดมอืกลบั แก้วนมของตูล้ี่หมงิถกูเจ้าตวัดงึกลบัไปดื่ม

เสยีเอง

“ท�าไมต้องไปเรยีนขบัรถด้วย” ตู้ลี่ลี่ถาม

“หนฝัูนว่าตวัเองได้เรยีนขบัรถ แม่เคยได้ยนิประโยคนี้มั้ย” ตงิเสี่ยว-

โหรวพูดพลางคดิไปด้วยว่าจะรบัมอืนายหญงิของบ้านยงัไงดี

ตู้ลี่ลี่ปรายตามองเธอแวบหนึ่ง

“คนที่ได้พบเจอในความฝัน ตื่นขึ้นมาแล้วให้ไปหา” ติงเสี่ยวโหรว 

พูดถงึคมัภรี์เล่มหนึ่งด้วยท่าทลีกึซึ้ง พอเหน็ว่าตู้ลี่ลี่มสีหีน้าไม่เข้าใจ เธอจงึ

พดูต่อ “เช่นเดยีวกบัเรื่องที่ได้พบเจอในความฝัน ตื่นขึ้นมาแลว้กต้็องท�าไง”

ตู้ลี่ลี่นกึโมโห เธอลุกพรวด “มนิ่าล่ะ เมื่อคนืฉนัฝันถงึแก ได้เจอกบั

คนที่ไม่ชอบขี้หน้าในความฝัน ตื่นขึ้นมาฉนักต็้องไปตบแกสนิะ!”

ตงิเสี่ยวโหรวรบีกระโดดไปหลบอยู่ด้านหลงัน้าชาย

ปกตติู้ลี่หมงินั้นเข้าข้างตงิเสี่ยวโหรวอยู่แล้ว เขาเกลี้ยกล่อม “ค่อยๆ 

คุยกนัสพิี่”

ตู้ลี่ลี่ถลึงตาใส่เขา ตู้ลี่หมิงสะดุ้ง เขาผลักติงเสี่ยวโหรวออกจาก 

ด้านหลงัของตวัเอง “อากาศร้อนขนาดนี้ อย่ามาอยู่ใกล้น้าส”ิ

ตู้ลี่ลี่ตบโต๊ะอย่างไม่สบอารมณ์ “จะให้ฉนัพูดยงัไงกบัแกด!ี”

เมื่อได้ยนิประโยคนี้ อกีสองคนที่เหลอืกเ็ริ่มปวดหวั นี่เป็นวลใีนการ

เปิดประเด็นที่ใช้เป็นประจ�าของตู้ลี่ลี่ หากพูดประโยคนี้ออกมาก็เตรียมตัว

รอฟังค�าเทศนายดืยาวที่จะตามมาได้เลย

“แกไม่รู้เหรอว่าแกเรียนขับรถไม่ได้ เพราะสภาพร่างกายของแกมัน

เป็นแบบนี้ แกรู้มั้ยว่าการขบัรถมนัเป็นอนัตรายต่อตวัแกขนาดไหน แกเคย

คดิถงึความรู้สกึของผู้หลกัผู้ใหญ่บ้างมั้ย...” ยิ่งพูดตู้ลี่ลี่ยิ่งโมโห
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ตงิเสี่ยวโหรวแอบช�าเลอืงมองเวลาในโทรศพัท์

“หนูจะไปท�างานสายแล้ว!” ตงิเสี่ยวโหรวหยบิกระเป๋าแล้ววิ่งออกไป 

ทิ้งเสยีงบ่นของมารดาไว้เบื้องหลงัพร้อมกบัเสยีงประตูที่ปิดลง

ใช่ว่าเธอไม่มีค�าพูดอะไร แต่เธอแค่พูดออกมาไม่ได้ก็เท่านั้น เธอ 

ไม่กล้าบอกมารดาว่าตวัเองอกหกั ในความเป็นจรงิมารดาไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเธอ

ก�าลงัมคีวามรกั และเธอยิ่งไม่กล้าบอกว่าหลงัจากที่อกหกัแล้วกไ็ด้รู้ว่าชวีติ

คนมนัสั้นนกั อยากท�าอะไรให้รบีท�า เพราะฉะนั้นเธอถงึได้ไปเรยีนขบัรถ

พูดแบบสรุปคือ ติงเสี่ยวโหรวเป็นคนกระตือรือร้นไม่ยอมหยุดอยู่

กบัที่ เธอไม่อยากให้ความเศร้าโศกเสยีใจมามอีทิธพิลต่อตวัเองนานเกนิไป 

ดังนั้นตั้งแต่เลิกกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ในช่วงเวลาสั้นๆ ของวันหยุดสุด

สปัดาห์เธอกอ็อกจากความเศร้าโศกเพราะการอกหกันั้นได้

ตงิเสี่ยวโหรวรู้สกึว่าวนันี้ตวัเองดงึดูดสายตาคนอื่นเป็นพเิศษ ไม่ว่า

จะเป็นตอนขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดนิหรอืตอนเดนิบนถนน เพราะมกัจะมใีครหลาย

คนมองเธอเสมอ ตอนแรกคดิว่าหลงัจากที่รถชนแล้วท�าให้เธอสวยขึ้น ทว่า

พอคดิได้ว่าล�าคอของตวัเองมเีฝือกอยู่กช็กัจะไม่แน่ใจสกัเท่าไหร่

เธอเป็นคนรกัสวยรกังามมาตั้งแต่เดก็ เธอชอบดพูวกนางแบบตวัสงู

รปูร่างดใีนจอโทรทศัน์และชอบดเูสื้อผ้าที่คนพวกนั้นสวมใส่ด้วย เธอยงัเคย

เอาผ้าขนหนูมาพันตัวหลังอาบน�้าเสร็จแล้วโพสท่าเป็นนางแบบอยู่บนเตียง 

ทุกครั้งที่หอบผ้าขนหนูเดินเชิดไปถึงหัวเตียงแล้วหมุนตัวมองกลับมา ติง

เสี่ยวโหรวมักจะคิดว่าตัวเองงดงามราวกับเป็นราชินีของคนทั้งปวง ต่อมา

พอได้เข้าเรียนเธอก็แอบซื้อนิตยสารแฟชั่นมาอ่าน ดังนั้นตอนที่รู้ว่ามหา-

วทิยาลยัเปิดสอนสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วย เธอจงึรู้สกึเหมอืน

หาจุดมุ่งหมายของตวัเองพบ ซึ่งมารดาเองกเ็หน็ด้วย นี่เป็นน้อยครั้งมากที่

ท่านสนบัสนนุทางที่เธอเลอืก ทั้งยงับอกอกีว่าพอเรยีนจบจะได้มารบัช่วงต่อ

กจิการของครอบครวั

กิจการที่ว่าคือร้านไหมพรมซึ่งตั้งอยู่บนถนนที่ไม่ใช่ย่านธุรกิจใน 
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เขตทงโจว มพีื้นที่ทั้งหมดไม่ถงึยี่สบิตารางเมตร ตู้ลี่ลี่และน้องชายร่วมมอื

กันท�ากิจการมาเป็นเวลาสิบกว่าปี ร้านรวงรอบข้างหมุนเวียนผลัดเปลี่ยน

กิจการไปไม่หยุด ทว่า ‘ร้านไหมพรมลี่ลี่’ นั้นยังคงยืนหยัดเปิดกิจการมา

จนถงึทุกวนันี้ นี่คอืเรื่องที่ตู้ลี่ลี่ภาคภูมใิจที่สุด 

ติงเสี่ยวโหรวเพิ่งรู้หลังจากเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยว่านักศึกษา

ส่วนมากที่เรียนการออกแบบเครื่องแต่งกายนั้น เป็นพวกที่ทางบ้านเปิด

โรงงานอยู่แล้ว ในขณะที่ตงิเสี่ยวโหรวยงัคงง่วนกบัการหาที่ฝึกงาน พวกเขา

กไ็ด้ผลติเสื้อผ้าที่ตวัเองออกแบบออกมาแล้ว

อาชีพของติงเสี่ยวโหรวในตอนนี้คือผู้ออกแบบตู้แสดงเสื้อผ้า พูด

ง่ายๆ คอืจดัเสื้อผ้าและอุปกรณ์รวมไปถงึเลอืกสสีนัให้เข้ากนัเพื่อจดัแสดง

สินค้าหลักตัวใหม่ของแบรนด์ อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่กระตุ้นการใช้จ่ายเงิน

ของลูกค้าอีกด้วย ส�านักงานใหญ่ของบริษัทอยู่ในย่านธุรกิจของประเทศ  

ผู้จัดการใหญ่เช่าชั้นที่สิบเจ็ดซึ่งมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะ 

แก่การท�าเป็นส�านักงานไว้...ติงเสี่ยวโหรวเดินตามบรรดามนุษย์เงินเดือนที่

แต่งตวัสวยหล่อเข้าไปในอาคารขนาดใหญ่ บางทเีมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ 

ทุกคนอาจจะเพิ่งออกมาจากห้องเช่าที่ทั้งเล็กทั้งแคบ ได้กินเจียนปิ่งกั่วจือ

หรือเครปสไตล์จีนหกชิ้นซึ่งซื้อมาจากริมถนน ทว่าในเวลานี้ทุกคนล้วนดู

สดชื่นมชีวีติชวีาต้อนรบัเช้าวนัใหม่ นี่สนิะพลงัของความหวงั

ติงเสี่ยวโหรวขยับตัวอย่างเชื่องช้าเนื่องจากยังเดินเหินได้ไม่ค่อย

สะดวกนัก เธอเห็นคนกลุ่มหนึ่งทางด้านหน้าก�าลังเดินเข้าไปในลิฟต์จึง 

รบีเร่งฝีเท้าให้เรว็ขึ้น

“รอด้วยค่ะ!” ติงเสี่ยวโหรวรู ้ดีว่าหากขึ้นลิฟต์รอบนี้ไม่ทัน นั่น

หมายความว่าเธอจะต้องไปท�างานสายอย่างแน่นอน ภายในลฟิต์เตม็ไปด้วย

สหีน้าเหนื่อยหน่ายของคนหนุ่มสาว

ตงิเสี่ยวโหรวตาเป็นประกายด้วยความดใีจ เมื่อพบว่าผู้ชายที่ยนือยู่

ด้านหน้าสุดของลฟิต์คอืเพื่อนร่วมงานที่บรษิทั ราวกบัเหน็ผู้ช่วยชวีติ หญงิ
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สาวโบกมอืให้อกีฝ่ายพลางจบัเฝือกที่คอแล้ววิ่งไปด้วย

เหน็อยู่ชดัๆ ว่าเพื่อนร่วมงานหนุ่มมองเหน็เธอ ทว่าเขากลบัแกล้งท�า

เป็นมองไม่เห็นและเบนสายตามองไปทางอื่นแทน ทุกคนที่ยืนอยู่ในลิฟต์

ไม่มีใครยื่นมือออกมาช่วยกดปุ่มเปิด-ปิดลิฟต์ให้เธอสักคน ในระยะห่าง

เพยีงไม่กี่เมตร ประตูลฟิต์ค่อยๆ ปิดลง คนในลฟิต์อาจจะก้มหน้าลง หรอื

อาจจะยิ้มขบขนัอย่างไม่อาจกลั้นที่เหน็คนอื่นกลายเป็นตวัตลกกเ็ป็นได้

“นี่! นี่!”

มอืของตงิเสี่ยวโหรวยงัโบกค้างอยูก่ลางอากาศ ลฟิต์เลื่อนขึ้นไปด้าน

บนอย่างช้าๆ

เพื่อนร่วมงานส่วนมากมาถงึกนัแล้ว ตงิเสี่ยวโหรวเดนิเข้าไปในบรษิทั 

ทกัทายเพื่อนร่วมงานไม่กี่คนที่เดนิผ่าน เธอท�าเหมอืนคนถกูความส�าเรจ็ของ

การตลาดแบบหลายระดบัชั้นล้างสมอง สองมอืก�าหมดัแน่น เดนิกระแทก

เท้าปึงปังแล้วพูดตดิกนัสามครั้ง 

“สู้ๆ! สู้ๆ! สู้ๆ!”

นี่คอืค�าพดูตดิปากของเธอ ในขณะที่ให้ก�าลงัใจคนอื่นกย็งัให้ก�าลงัใจ

ตวัเองไปด้วย

แต่ไม่มใีครตอบกลบัมา ทุกคนก�าลงัวุ่นวายกบังานในมอื ตงิเสี่ยว-

โหรวไม่ได้สนใจ เธอชนิแล้วกบัชวีติที่ไม่มใีครแยแส โต๊ะท�างานของตวัเอง

ในหลืบก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าเธอไม่ได้ส�าคัญเท่าไหร่ ส่วนมากเธอต้อง

ออกไปร้านนู้นร้านนี้เพื่อจัดการดูแลตู้จัดแสดงเสื้อผ้า ติงเสี่ยวโหรวนั่งลง

ตรงโต๊ะท�างาน เธอรู้ดวี่าที่ตวัเองเลอืกมาท�างานในเวลานี้เพราะไม่อยากเจอ

หน้าหวังเท่อ ก่อนหน้านี้ พวกเธอจะมาเจอกันที่ด้านนอกบริษัทตอน 

แปดโมงยี่สบินาทเีป๊ะของทุกวนั กนิเคเอฟซรีาคาแปดหยวนเป็นอาหารเช้า

ด้วยกนัหรอืไม่กซ็ื้อข้าวปั้นที่เซเว่นมากนิ 

ในขณะที่คิดย้อนกลับไป ข้อศอกของติงเสี่ยวโหรวก็ถูกบางอย่าง 

ทิ่มเข้า เธอมองไปเห็นต้นกระบองเพชรที่เขาตั้งใจซื้อมาให้เธอเพื่อป้องกัน
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รงัสจีากคอมพวิเตอร์โดยเฉพาะตั้งอยู่ตรงนั้น

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้น ตงิเสี่ยวโหรวเพิ่งจะกดรบั เสยีงผูห้ญงิจากปลาย

สายกด็งัขึ้นมาทนัที

“สวสัดคี่ะ คุณตงิเสี่ยวโหรวใช่มั้ยคะ”

“ค่ะ ฉนัเอง”

“คอือย่างนี้นะคะ ฉนัโทร. มาจากบรษิทัประกนัภยัค่ะ เรื่องอุบตัเิหตุ

รถชนนั้น ตวัแทนได้ประเมนิความเสยีหายออกมาแล้วนะคะ โรงเรยีนสอน

ขบัรถกบัคุณต้องเสยีค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง”

“พอดีฉันก�าลังประชุมอยู่ เดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะคะ” พูดจบ 

ตงิเสี่ยวโหรวกว็างสาย เธอยกมอืกุมขมบั รู้สกึได้ถงึความวุ่นวาย หญงิสาว

มองไปเบื้องหน้าอย่างว้าวุน่ใจก่อนจะรบีชกัสายตากลบัมาได้ทนัโดยที่อกีฝ่าย

ไม่รู้ตวั เธอก้มศรีษะลง ซ่อนตวัอยู่ตรงโต๊ะท�างานของตวัเอง ท่าทางแบบนี้

ออกจะน่าข�านิดหน่อย ดูแล้วคล้ายกับนกกระจอกเทศที่ซุกตัวอยู ่ใน 

ทะเลทรายไม่มผีดิ

เธอเหน็หวงัเท่อ แฟนเก่าของเธอเอง

วนัพฤหสับดทีี่ผ่านมา เธอก�าลงัท�างานอยู่ในร้านแห่งหนึ่ง หวังเท่อ

ส่งข้อความมาชวนไปกนิข้าวตอนเยน็ ในตอนนั้นตงิเสี่ยวโหรวคดิว่าในที่สดุ

วันนี้ก็มาถึง หวังเท่อจะขอแต่งงานกับเธอแล้ว และค�าสาปที่ติดตัวเธอมา

นานหลายปีจะได้ถูกลบล้างไปเสยีที

การคาดเดาของตงิเสี่ยวโหรวไม่ใช่การเดามั่วๆ ก่อนหน้านี้เธอได้ยนิ

หลายคนพูดกันว่าหวังเท่อขอค�าแนะน�าเรื่องแบรนด์แหวนเพชรจากเพื่อน

ร่วมงานที่เป็นผู้หญิง ต่อมาเธอเห็นประวัติการค้นหาบนคอมพิวเตอร์ของ

เขาประมาณว่า ‘ขอแต่งงานอย่างไรให้โรแมนตกิที่สุด’

หลังจากนัดเวลาเรียบร้อยแล้ว ติงเสี่ยวโหรวก็ใจไม่อยู่กับเนื้อกับ 

ตวั เธอต่อสายหาชาช่าเล่าความเป็นไปของเรื่องราวอย่างรวบรดั ก่อนจะเริ่ม

บ่นว่าวนันั้นตวัเองแต่งตวัธรรมดาเกนิไป ในสถานการณ์แบบนี้ควรแต่งตวั
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ให้สวยถงึจะถูก คดิไปไกลถงึขนาดที่ว่าต่อไปจะตั้งชื่อลกูว่าอะไร จะซื้อบ้าน

เพื่อให้ลูกได้เข้าโรงเรียนดีๆ ที่ไหน ถ้าลูกแต่งงานแล้วไม่กตัญญูจะท�า

อย่างไรก็ยังไม่ทันได้คิด...ชาช่าเตือนเธอว่าอย่าเพิ่งฟุ้งซ่าน ยิ่งเวลาแบบนี้ 

ยิ่งต้องท�าเป็นไม่สนใจ ผู้ชายถึงจะรู้สึกว่าได้รับของมีค่าไป ติงเสี่ยวโหรว 

เหน็ว่ามเีหตุผล เธอเปลี่ยนกระโปรงตวัใหม่ในร้านเงยีบๆ เกบ็ป้ายราคาให้

ดีก่อนจะลงมาที่แผนกจ�าหน่ายเครื่องส�าอางเพื่อขอให้ช่างแต่งหน้าให้แล้ว

ออกไปตามนดัอย่างมคีวามสุข

เมื่อมาถงึร้านอาหาร หวงัเท่อกร็ออยู่ก่อนแลว้ อาหารทั้งหมดบนโต๊ะ

ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ติงเสี่ยวโหรวชอบกินทั้งนั้น เธอนั่งลงพร้อมกับถามด้วย 

น�้าเสยีงอ่อนหวานต่างจากทุกครั้ง 

‘ท�าไมวนันี้ถงึมากนิข้าวกบัฉนัล่ะ มเีรื่องอะไรหรอืเปล่า’

หวงัเท่อหวัเราะ ‘กนิก่อนเถอะ กนิเสรจ็แล้วค่อยคุยกนั’

ตงิเสี่ยวโหรวได้แต่บอกตวัเองว่าในสถานการณ์แบบนี้อย่าได้กนิอะไร

เยอะนกั ทว่าพอได้จบัตะเกยีบกอ็ดไม่ได้ที่จะกนินู่นกนินี่ อกีทั้งยงัไม่ลมืที่

จะหาข้ออ้างให้ตัวเองอีกหน่อยว่าเดี๋ยวก็จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว 

ไม่กนิกเ็สยีดายของแย่

หวงัเท่อดกูระวนกระวายอย่างเหน็ได้ชดั ส่วนในใจของตงิเสี่ยวโหรว 

ก�าลงัลงิโลด 

‘นายก�าลงัคดิอยู่ใช่มั้ยล่ะว่าจะสารภาพออกมายงัไง’ 

และในที่สุดหวงัเท่อกท็นไม่ไหว จงึต้องพูดออกมา ‘เสี่ยวโหรว อย่า

เพิ่งกนิ ฉนัมเีรื่องอยากจะคุยกบัเธอ’

‘ฉนัตกลง’ ตงิเสี่ยวโหรวพูด

‘หา?’

ตงิเสี่ยวโหรวเพิ่งรู้ตวัว่าหลุดพูดความในใจออกไปจงึรบีอธบิาย ‘ฉนั

หมายถงึ...นายพูดเถอะ’

หวงัเท่อกระแอมหนึ่งทพีร้อมกบันั่งตวัตรง มองหญงิสาว ‘เสี่ยวโหรว 
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ฉนัว่าเราด�าเนนิความสมัพนัธ์แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วละ’

สมองของเธอก�าลังประมวลผลอย่างหนักว่าค�าพูดนี้หมายความว่า

อย่างไร เธอคิดแม้กระทั่งว่าหรือนี่จะเป็นการแกล้งอ�าของอีกฝ่ายก่อนขอ

แต่งงาน อย่างเช่นหวงัเท่ออาจจะพูดต่อ ‘ฉนัอยากจะเริ่มต้นความสมัพนัธ์

แบบใหม่กบัเธอด้วยการเป็นว่าที่เจ้าบ่าวของเธอ’

‘เราเลกิกนัเถอะ’ หวงัเท่อบอก

ความคาดหวังบนใบหน้าของติงเสี่ยวโหรวยังไม่ทันจะฉายออกมา 

กม็อีนัต้องชะงกัไป และเธอกไ็ม่ได้คดิเพ้อฝันอะไรอกีแลว้ เธอมองหวงัเท่อ 

อกีฝ่ายมที่าทจีรงิจงัเหลอืเกนิ

‘ฉนัชอบลูซี่’

เธอฟังเขาพูดด้วยท่าทางที่ท�าอะไรไม่ถูก ‘ช่วงเวลาที่คบกนั เธอดตี่อ

ฉันมาก เธอมอบความทรงจ�าดีๆ ให้ฉัน และฉันคิดว่าตัวเองก็ท�าเรื่องที่

สามารถท�าให้เธอได้ไปหลายอย่างแล้ว ฉันคิดอยู่นานมาก แต่ก็ยังรู้สึกว่า 

ลูซี่เหมาะกับฉันมากกว่า ฉันคิดทบทวนอยู่นานมากเลยนะถึงได้ค�าตอบ 

แบบนี้ เพราะงั้นฉันเลยรีบมาบอกเธอ เพราะไม่อยากให้เธอเสียเวลาไป

มากกว่านี้...’

หวังเท่อยังพูดต่อไปอีกหลายค�า แม้ติงเสี่ยวโหรวจะไม่ได้ขัดขึ้นมา 

แต่ก็ไม่ได้ฟัง เธอรู้สึกว่าอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจก�าลังถล่มลงมาทีละน้อย 

เธอเกบ็ซ่อนอดตีอนังดงามเหล่านั้นที่ยงัคงหลงเหลอือยูเ่อาไว้ในเศษซากปรกั

หกัพงั ไม่สามารถมองเหน็เมอืงแห่งความรกัที่เคยมอียู่ตรงนั้นได้อกีแล้ว

ในวันนั้นติงเสี่ยวโหรวแสดงท่าทางยินดี เธอบอกลาอีกฝ่ายอย่าง

สุภาพแล้วยิ้มพร้อมกบัเอ่ยค�าลา จากนั้นจงึยนืกรานว่าจะจ่ายเงนิเอง ตอน

ที่เลกิรากนั เธอร้องไห้ฟูมฟายไม่ออก เธอเอาแต่คดิว่ายงัไงเธอกเ็ป็นคนที่

ถูกทิ้งจงึพยายามที่จะรกัษาศกัดิ์ศรขีองตวัเองไว้ ศกัดิ์ศรเีป็นสิ่งที่ด ีนี่เป็น

สิ่งที่เธอเรียนรู้มาจากตู้ลี่ลี่ผู้เป็นมารดาของเธอ เธอใช้การกระท�าบอกกับ 

หวงัเท่อว่าตวัเองไม่เป็นไร เธอเลอืกที่จะเหยยีบย�่าหวัใจที่แตกสลายแล้วเดนิ
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จากมาโดยไม่คดิจะหนักลบัไปอกี

ตอนนี้หวังเท่อเดินตรงมาที่โต๊ะท�างานของเธอ ติงเสี่ยวโหรวคิดไป

ต่างๆ นานา หรอืว่าไอ้บ้านี่เป็นโรคร้ายรกัษาไม่หาย หรอืวา่เขาถกูทิ้งแลว้จะ

กลับมาขอคืนดี ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนก็ท�าให้ติงเสี่ยวโหรวรู้สึกเหมือนได ้

แก้แค้นทั้งหมด

หวงัเท่อหยุดยนืตรงข้างกายเธอ เขายื่นการ์ดเชญิหนึ่งใบมาให้ 

“เสี่ยวโหรว ฉนัจะแต่งงานแล้วนะ”

ตงิเสี่ยวโหรวยกมอืขึ้นตบหน้าหวงัเท่อไปหนึ่งฉาดดงัเผยีะ!

นั่นเป็นแค่จนิตนาการของตงิเสี่ยวโหรว เธอยงัคงเหม่อมองการ์ดเชญิ

สชีมพูใบนั้นอยู่

“เสี่ยวโหรว?” หวงัเท่อเรยีกเธอ

ติงเสี่ยวโหรวตื่นจากภวังค์ เธอไม่ได้ยื่นมือออกไปรับ นั่นท�าให้ 

หวงัเท่อรู้สกึล�าบากใจนดิหน่อย 

“ลูซี่บอกว่าถ้าเธอไม่รบั ลูซี่จะเป็นคนเอามาให้ด้วยตวัเอง”

ตงิเสี่ยวโหรวรบีดงึการ์ดเชญิมาถอืไว้ทนัท ีเธอหนัมองรอบกาย พวก

เพื่อนร่วมงานที่แอบดูมาโดยตลอดจึงแสร้งท�าเป็นง่วนอยู่กับงานอีกครั้ง  

หวงัเท่อเหมอืนได้ยกภูเขาออกจากอก

ติงเสี่ยวโหรวรู้สึกว่าหวังเท่อเหมือนกับเด็กอมมือคนหนึ่ง ที่จ�าเป็น

ต้องมคีนเป็นผูใ้หญ่กว่ามาคอยดแูล ถงึจะสามารถใช้ชวีติไดอ้ย่างด ีเหน็ได้

ชัดว่าเธอไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเขา ในวินาทีนั้น ติงเสี่ยวโหรวรู้สึกว่า 

หวงัเท่อตดัสนิใจไม่ผดิ ลูซี่เหมาะสมกบัเขามากกว่าเธอ

สองนิ้วของเธอหนีบการ์ดเชิญไว้ รับรู้ได้ว่าท่าทีของตัวเองนั้นแข็ง

กระด้างคล้ายกบัว่าหวัใจของเธอในตอนนี้ด้านชาจนเกอืบจะไร้ความรู้สกึ

เธอเงยหน้าขึ้นพร้อมกบัปั้นยิ้ม “ยนิดดี้วยนะ!”



3

“ยนิดกีบัผนี่ะส!ิ”
ชาช่าโยนการ์ดเชญิลงถงัขยะ

ด้วยความที่ในโรงพยาบาลมีคนพลุกพล่าน จึงไม่มีใครสังเกตเห็น

ความโกรธแค้นของแพทย์หญงิอายุยงัน้อยคนนี้

“ท�าไมไม่ตบเขาไปสกัทนีะ ถ้าเป็นฉนั...ฉนัจะตบให้แม่เขาจ�าลูกชาย

ตวัเองไม่ได้เลย” ชาช่าพดูสิ่งที่อยูใ่นใจออกมา  ตงิเสี่ยวโหรวเป็นเพื่อนสนทิ

ที่สุดของเธอ แต่ไม่เคยท�าอะไรได้ดั่งใจเธอสกัอย่าง

“ยังไงซะเขาก็ทิ้งเธอแล้ว ยังจะต้องไปแคร์อะไรเขาอีก ด่าเขาไป 

สกัชดุเหอะ ฉนัจะบอกอะไรให้นะ การตดัใจที่ดทีี่สดุคอืการท�าให้เจบ็ช�้าน�้าใจ

กันทั้งสองฝ่าย” ยิ่งพูดชาช่ายิ่งโกรธ เธอลากติงเสี่ยวโหรวให้ออกเดิน 

ตาม “ไป เจ้จะไปคดิบญัชเีขาเป็นเพื่อนเธอ”

ตงิเสี่ยวโหรวที่ถูกลากไปได้เพยีงไม่กี่ก้าวสะบดัตวัเบาๆ 

“ฉนัท�าไม่ได้หรอก”

“โอ๊ย...หดัโกรธหดัเกลยีดคนอื่นบ้างส ิตอนแรกมนักแ็ปลกๆ แหละ 
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แต่เดี๋ยวพอท�าบ่อยๆ ก็ชินเอง เหมือนกับตอนที่ฉันเพิ่งจะได้ผ่าตัดใหม่ๆ 

ฉนักไ็ม่กล้าเหมอืนกนั” ชาช่าออกแรงลากเธออกีครั้ง

“เธอลมืไปแล้วหรอืไงว่าลูซี่ที่เป็นว่าที่เจ้าสาวของเขา คอืหวัหน้าของ

ฉนั”

ชาช่าชะงกั แต่ยงัคงไม่ยอมแพ้ “เป็นหวัหน้าแล้วยงัไงล่ะ เป็นหวัหน้า

แล้วจะใช้อ�านาจมาแย่งแฟนของคนอื่นยังไงก็ได้เหรอ ถ้าอย่างนั้นเธอก็ 

ไม่ต้องท�างานที่นี่แล้ว!”

“หยุดโวยวายได้แล้วชาช่า...” เสยีงของตงิเสี่ยวโหรวเบาหววิ “สภาพ

อย่างฉนัจะให้หางานท�าสกังานมนัไม่ง่ายเลยนะ ถ้าลาออกจรงิๆ จะให้ฉนั

ไปท�าอะไรล่ะ”

ก่อนหน้านี้ติงเสี่ยวโหรวเปลี่ยนงานมาสามงานแล้ว สาเหตุเพราะ 

โรคลมหลบัก�าเรบิในระหว่างที่ก�าลงัท�างาน

ชาช่าเลกิล้มความตั้งใจไปในที่สุด 

สมยัรู้จกักนัใหม่ๆ ช่วงมธัยมปลาย ทั้งสองคนยงัเป็นแค่เดก็วยัรุ่น 

ทวา่นสิยันั้นกลบัแตกต่างกนัอย่างชดัเจน คนหนึ่งเป็นคนประเภทมบีญุคณุ

ต้องทดแทน มีความแค้นต้องช�าระ กล้าคิดกล้าพูด อีกคนนั้นเป็นคนไม่ 

สู้คน อะไรกโ็ทษตวัเองไปหมด

ตงิเสี่ยวโหรวก้มหน้าลง แววตาเศร้าสร้อย

“เธอจะทนแบบนี้ต่อไปเหรอ เธอจะมองดพูวกเขาแสดงออกว่ารกักนั

ปานจะกลนืกนิได้เหรอ” ชาช่าถาม

“รอให้โบนสังวดที่แล้วออกมาก่อนฉนัค่อยคดิดูอกีท ีให้มเีงนิตดิตวั

อยู่นดิหน่อยดกีว่า จะได้ไม่ต้องมานั่งกงัวล” ตงิเสี่ยวโหรวยิ้มออกมาราวกบั

ไม่คดิอะไรมาก “จรงิส ิเธอจ�าได้มั้ยว่าหวงัเท่อเป็นแฟนคนที่เท่าไหร่ของฉนั”

ค�าถามนี้ไม่ยากส�าหรบัชาช่าเลย เธอชนูิ้วขึ้นมาสามนิ้ว “คนที่สามสบิ 

ท�าไมเหรอ”

พดูจบชาช่ากร็บียกมอืปิดปาก มองตงิเสี่ยวโหรวที่ก�าลงัมองตาโตมา
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ทางเธอเช่นกนั

“ค�าสาปนั้นแผลงฤทธิ์อกีแล้วเหรอ”

ตงิเสี่ยวโหรวพยกัหน้า

สบิปีก่อนในห้องลองเสื้อผ้า หญงิตั้งครรภ์คนนั้นชี้นิ้วขึ้นฟ้าสาปแช่ง

ตงิเสี่ยวโหรว แม้จะเป็นเพยีงการเข้าใจผดิ แม้ว่าหญงิตั้งครรภ์ตั้งใจจะกล่าว

สาปแช่งอกีคนหนึ่ง ทว่านบัตั้งแต่วนันั้น ชวีติของตงิเสี่ยวโหรวกเ็ปลี่ยนแปลง

ไปตลอดกาล

เดมิทเีธอแค่เป็นโรคลมหลบั หรอืพดูง่ายๆ กค็อืเธอสามารถวบูหลบั

ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ระยะเวลาของอาการนั้นไม่นานนกั ส่วน

มากไม่เกินสิบนาที ติงเสี่ยวโหรวบอกว่าตลอดระยะเวลาที่มีอาการนั้นเธอ

จะจ�าอะไรไม่ได้เลย เธอไม่รูด้้วยซ�้าว่าพอลกุขึ้นมาจากพื้นแล้วควรจะท�าอะไร

ต่อ

ตอนที่มอีาการใหม่ๆ ตู้ลี่ลี่ผู้เป็นมารดากงัวลมาก ทว่าในผลรายงาน

การตรวจของโรงพยาบาลเขยีนเอาไว้อย่างชดัเจนว่า ยายเดก็คนนี้มร่ีางกาย

แขง็แรงสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ตู้ลี่ลี่ถงึได้ตั้งตารอคอย เธอเคยได้ยนิคนพูดว่า 

บางคนที่เมื่อก่อนเป็นคนปกติทั่วไป หลังจากป่วยหนักแล้วฟื้นขึ้นมาจะ

สามารถดูดวงท�านายอนาคตได้โดยไม่ต้องมคีรูสอน 

ดงันั้นจงึมอียูค่รั้งหนึ่งที่ตงิเสี่ยวโหรวฟื้นขึ้นมาจากโรคลมหลบั แล้ว

ตู้ลี่ลี่ถามเธอว่า ‘ร้านของเราในปีนี้จะไปได้สวยมั้ย’

ตงิเสี่ยวโหรวส่ายหน้า

‘ฉนัจะหาคนรวยๆ สกัคนมาเป็นคู่ชวีติได้มั้ย’

ตงิเสี่ยวโหรวส่ายหน้า

น้าชายตู้ลี่หมงิถาม ‘ปีนี้น้าจะหาแฟนได้มั้ย’

ตงิเสี่ยวโหรวยงัคงส่ายหน้า

ตู้ลี่ลี่หมดหวงั ‘แกจะบอกว่าไปได้ไม่สวย? หาไม่เจอ?’

ตงิเสี่ยวโหรวตอบ ‘หนูจะบอกว่าหนูไม่รู้’
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‘ช่างเถอะ ลูกสาวสุดที่รักเป็นโรคนี้ฟรีแล้วละ’ ตู้ลี่ลี่คิดจะปลอบใจ

ลกูสาว ‘แต่ทกุอย่างยงัเหมอืนเดมิ ต่อจากนี้ไปแกห้ามไปเรยีนขบัรถอกี มนั

อนัตราย’

ถงึไม่มเีรื่องเรยีนขบัรถ ชวีติของเธอกย็งัคงมอีนัตรายและต้องอบัอาย

ขายหน้าอย่างอื่นอยู่ด ีอย่างเช่นบางครั้งไปกนิข้าวที่ร้านอาหาร ตอนที่ก�าลงั

พูดคุยกบัชาช่าอย่างสนุกสนาน อยู่ดีๆ  วนิาทตี่อมากห็น้ากระแทกกบัโต๊ะ-

อาหารมนัเยิ้มแล้วแน่นิ่งไม่ไหวตงิ ตอนที่ก�าลงัร้องเพลงระหว่างอาบน�้า จู่ๆ 

ก็หงายหลังล้มลงไปกองอยู่กับพื้น หรือตอนที่เรียนว่ายน�้า ว่ายอยู่ดีๆ ก ็

จมน�้าซะอย่างนั้น หรอืจะเป็นปีแรกที่สอบเข้ามหาวทิยาลยั ตอนที่สมองก�าลงั

แล่นได้ที่ในตอนที่สอบภาษาและวรรณคด ีแต่พอมอืจบัปากกากด็นัฟบุหลบั

กบักระดาษข้อสอบไปซะอกี...

หากจะบอกว่าทั้งหมดเป็นเพราะโรคลมหลับก็ยังไม่ท�าให้เด็กสาว 

คนหนึ่งรูส้กึว่าชวีติขมขื่นแต่อย่างใด เพราะมเีรื่องที่น่ากลวัต่อจากนี้ต่างหาก

ตอนปีหนึ่ง ตงิเสี่ยวโหรวมแีฟน อกีฝ่ายเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรยีนของ

เธอ เขาตามจบีเธออยู่นาน ตงิเสี่ยวโหรวเป็นคนประเภทที่บางครั้งกส็งสยั

ว่าตัวเองไม่ได้รักใครสักคน แต่รักสิ่งที่เรียกว่ารักแท้ต่างหาก เธอทุ่มเท 

ทุกอย่างที่มีให้เขาไป บางทีเธออาจเกิดมาเป็นคนแบบนี้ แม้จะรู้อยู่แล้ว 

ว่าหากหลงเหลอืความรกัไว้ปกป้องตวัเองบ้างกค็งเจบ็ไม่มากเท่าไหร่ 

ครึ่งปีต่อมา แฟนหนุ่มหมายเลขหนึ่งบอกเลกิเธอ เหตุผลคอืเบื่อที่

ต้องเจอหน้ากันตลอด ไปเรียนพร้อมกันทุกวัน ในตอนนั้นติงเสี่ยวโหรว

เสยีใจมาก เธอเซื่องซมึเหม่อลอยและผอมลงมาก ตอนกลบับ้านในวนัหยดุ

สุดสัปดาห์ถึงกับท�าเอาตู้ลี่ลี่ตกอกตกใจ เพราะเธอแอบเพิ่มเงินในบัตร

เอทีเอ็มให้ลูกสาวทุกเดือน เดือนละสามร้อยหยวนเพื่อให้ลูกสาวได้กินแต่

ของที่ดแีท้ๆ

แฟนหนุ่มหมายเลขสองเป็นคนหนุ่มที่ชื่นชอบศิลปวรรณคดี มีตา 

ชั้นเดยีว รูปร่างหน้าตาคล้ายกบัคนเกาหล ีครั้งแรกที่พบกนั ตงิเสี่ยวโหรว
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ชอบคดิบ่อยๆ ว่าอกีฝ่ายจะท�าในสิ่งที่คาดไม่ถงึด้วยการพูดประโยค ‘ซมึนี

ดา’ ออกมาหรอืเปล่าหนอ ทั้งสองคนคบกนัยงัไม่ถงึหนึ่งเดอืน แฟนหนุ่ม

หมายเลขสองก็บอกเลิกเธอแล้วไปคบกับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวเกาหลี

แทนซะอย่างนั้น...

แฟนหนุม่หมายเลขเจด็เป็นเทรนเนอร์ ตอนนั้นตงิเสี่ยวโหรวเรยีนจบ

มหาวทิยาลยัแล้ว ทั้งสองคนรู้จกักนัที่ฟิตเนส หลงัจากนั้นสองเดอืน เขาก็

ขอเลกิกบัเธอ เหตุผลคอืที่ฟิตเนสนั้นมผีู้หญงิร�่ารวยเงนิทองเตม็ไปหมด...

แฟนหนุ่มหมายเลขสิบห้าเป็นคนหน้าตาดีมาก ผิวพรรณดียิ่งกว่า 

ตงิเสี่ยวโหรว นสิยักไ็ม่แย่ เขาใส่ใจดแูลเธอดมีาก ตดิอยูอ่ย่างเดยีวคอืเวลา

ที่อยู่ด้วยกันติงเสี่ยวโหรวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนการคบกันเท่าไหร่ พูด

ตรงๆ คอืเหมอืนเป็นพี่น้องกนัมากกว่า ต่อมาอกีฝ่ายกพ็ูดความในใจออก

มาว่าตอนที่คบเธอ เขาค้นพบว่าตัวเองชอบผู้ชายมากกว่า ติงเสี่ยวโหรว 

ไม่ได้โกรธ ไม่ได้แค้น ทั้งสองจากกนัด้วยด ีหลงัจากนั้นไม่กี่ปี แฟนหนุ่ม

หมายเลขสบิห้ากส่็งรปูถ่ายใบหนึ่งมาจากต่างประเทศ เขาจดทะเบยีนสมรส

กับคนรักที่เป็นผู้ชาย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้ท้องฟ้าใน 

ต่างแดนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 

นานวนัเข้าตงิเสี่ยวโหรวยิ่งรูส้กึเหมอืนได้ท�าการทดลองซ�้าหลายครั้ง

ตามจ�านวนแฟนหนุ่มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เธอพยายามพสิจูนว์า่ค�าสาปแช่ง

ในตอนนั้นเป็นเพียงเรื่องหลอกลวง แต่เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดคอยตอกย�้า 

ซ�้าเติมเธออยู่เสมอ ขณะที่เธอถูกโชคชะตากลั่นแกล้งจนซวนเซ เธอกลับ

รูส้กึดใีจขึ้นมาซะอย่างนั้น เธอเคยพบเจอคนรกัมาหลายประเภท ทว่าไม่เคย

พบเจอกบัรกัแท้เลย จากสาวน้อยไร้เดยีงสาที่เจบ็ปวดเสยีใจอย่างแสนสาหสั

เพราะความรกัในตอนนั้น กลายมาเป็นหญงิสาวที่ด้านชากบัทุกสิ่งทุกอย่าง

ในตอนนี้ ไม่รูเ้หมอืนกนัว่านี่เป็นของขวญัที่กาลเวลามอบให้ หรอืเป็นเคราะห์

กรรมของชวีติกนัแน่

ชาช่ายื่นมอืออกมาดงึแขนตงิเสี่ยวโหรวเบาๆ “เธออย่าคดิมากนะ มนั
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ก็แค่บังเอิญเท่านั้นแหละ อีกอย่างผู้ชายจะมีอะไรดีสักแค่ไหนกัน ฉันนั่ง 

ขริบปลายไอ้นั่นของผู้ชายทั้งวันจนตายด้านกับเนื้อหนังพวกนั้นไปหมด

แล้ว!”

“เธออย่ามาท�าตัวไม่เห็นคุณค่าของความสุขที่อยู่รอบกายได้มั้ย”  

ตงิเสี่ยวโหรวหนักลบัพลางเอยีงศรีษะไปโขกกบักระจกหน้าต่างเบาๆ “กแ็ค่

อกหกับ่อยๆ เอง ชนิได้กด็.ี..”

ชาช่ารีบดึงเธอออกมา “ก่อนหน้านี้ฉันลงชื่อสมัครปาร์ตีไว้ให้เธอ 

ด้วยนะ มแีต่พวกกลวัที่จะมคีวามรกัทั้งนั้นเลย แต่ตอนนี้เหน็เธอเป็นแบบ

นี้แล้ว ฉนัคดิว่าเธออย่าเพิ่งไปจะดกีว่า รออกีสกัหน่อย เดี๋ยวเลกิงานแล้วไป 

กนิข้าวกนันะ”

“ปาร์ตจีะมเีมื่อไหร่เหรอ”

“เยน็วนันี้”

“งั้นฉนัยิ่งต้องไป” ตงิเสี่ยวโหรวบอก

“ท�าไมล่ะ” ชาช่าถาม

“จะได้ไปดวู่าจะมใีครที่โชคร้ายยิ่งกว่าฉนัมั้ย” ตงิเสี่ยวโหรวตอบก่อน

จะเอ่ยถาม “อ้อ กลุ่มนั้นชื่อว่าอะไรนะ”

ชาช่าคดิแล้วคดิอกีก่อนจะเอ่ยออกมา “เหตุผลที่ท�าให้ฉนัไม่มแีฟน”

ปาร์ตีจัดขึ้นที่ชั้นสองของร้านหนังสือแห่งหนึ่ง เมื่อขึ้นบันไดมา 
จากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเห็นว่าชั้นสองทั้งชั้นนั้นโล่งกว้าง ตกแต่ง 

ด้วยไม้ซุง ตามมุมต่างๆ จดัวางต้นพลูด่างเรยีงรายไว้ ต้นหวายเลื้อยจาก 

ด้านบนลงด้านล่าง ท�าให้คนที่พบเหน็รู้สกึผ่อนคลาย

แมวขนสั้นพันธุ์อังกฤษตัวหนึ่งนอนเกลือกกลิ้งอยู่บนพื้นไม่ขยับตัว

ไปไหน

ที่นั่งตรงกลางมีคนนั่งล้อมอยู่ห้าคน บรรยากาศดูอึมครึมเล็กน้อย

ราวกบัมกีลุ่มเมฆด�าลอยอยู่เหนอืศรีษะของคนเหล่านั้น กระดานด�าอนัเลก็
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ซึ่งอยู่ด้านข้างถูกเขยีนด้วยชอล์กสวี่า 

ปาร์ตเีหตุผลที่ท�าให้ฉนัไม่มแีฟน

ติงเสี่ยวโหรวนั่งลงท่ามกลางคนห้าคนนั้น คิดว่าจริงๆ แล้วนี่ไม่ใช่

ปาร์ตทีี่สนกุสนานอะไรเลย แถมยงัเตม็ไปด้วยเสยีงดงัวุน่วาย อย่างกบังาน

ชุมนุมพ่อมดเรยีกภูตผปีีศาจไม่มผีดิ

หญงิสาวรปูร่างดแีต่งตวัเซก็ซี่ยนืขึ้นก่อนเป็นคนแรก เธอมุน่ผมเป็น

มวย เพยีงแค่เหน็ ตงิเสี่ยวโหรวกร็ู้สกึคุ้นเคยขึ้นมาอย่างประหลาด

“ทุกคนเอาแต่อมพะน�าไม่พูดไม่จามันก็ไม่สนุกสิ งั้นฉันขอพูดก่อน

เลยนะ เหตุผลที่ท�าให้ฉันไม่มีแฟนน่ะเหรอ เหตุผลก็คือแฟนฉันเป็นพวก

ได้ใหม่ลมืเก่า” พี่สาวสุดเซก็ซี่บอก

ราวกบัเป็นการโต้วาทคีรั้งใหญ่ ค�าพดูของพี่สาวสดุเซก็ซี่เปิดประเดน็

ท�าให้ทุกคนระบายความอดัอั้นตนัใจออกมา

หญิงสาวที่ดูคล้ายกับพนักงานออฟฟิศยกมือขึ้นด้วยสีหน้าและ

ท่าทางเหนยีมอาย “ฉนัโตมาในครอบครวัแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยไมม่คีวามมั่นใจ 

แค่คบกบัใครสกัคนฉนักก็งัวลแล้ว”

ชายวยักลางคนสวมแว่นสายตาพูดต่อ “ผมกลวั การแต่งงานครั้งที่

ผ่านมาท�าให้ผมเจ็บหนักมาก ผมตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่เป็นโสดไปตลอด

ชวีติ”

ชายหนุ่มลักษณะท่าทางคล้ายนักศึกษาพูดขึ้นบ้าง “ส่วนผมน่ะจน

แล้วยังท�าตัวเป็นหมามองเครื่องบิน ผมรู้ว่าพวกคุณจะต้องดูถูกผมแน่ๆ 

พวกคณุคดิกนัใช่มั้ยล่ะว่าผมควรจะหดัเจยีมตวัซะบ้าง แต่ผมไม่ได้ท�าอะไร

ไม่ดีสักหน่อย การหาแฟนสวยๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจมันผิดตรงไหน  

อกีอย่าง...ที่ผมท�าแบบนี้กเ็พราะคดิถงึคนรุ่นต่อไปหรอกนะ”

ในขณะที่ทกุคนก�าลงัต่างคนต่างพดูอยูน่ั้น เสยีงฝีเท้ากด็งัมาจากทาง

บนัได

ไม่นานฉือซิ่นก็เดินขึ้นมา เขาสวมเสื้อยืดสีเทาอ่อนกับกางเกงลาย
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ทหารสกีาก ีสวมรองเท้าบตูทมิเบอร์แลนด์สเีหลอืงสดุคลาสสกิ การแต่งกาย

แสนสง่างามนั้นท�าให้ผู้คนที่พบเหน็หลงใหลเคลบิเคลิ้ม

เดิมทีติงเสี่ยวโหรวไม่สนใจความเงียบที่อยู่เบื้องหลัง แต่เมื่อได้ยิน

เสยีงของสาวออฟฟิศคนนั้นพดูขึ้นมาอย่างตื่นเต้นว่า “หล่อจงั...” ผูห้ญงิเอง

กใ็ห้ความสนใจเรื่องรปูร่างหน้าตาไม่น้อยไปกว่าผู้ชายเท่าไหร่ เธอจงึหนัมอง

ตามสายตาของทุกคนไป

มองแวบแรกดเูหมอืนไม่มอีะไร แต่กท็�าให้ตงิเสี่ยวโหรวเกอืบตกเก้าอี้

ได้ เธออยากหาที่ซ่อนตัวชะมัด คงไม่มีวิธีไหนจะดีไปกว่าการหลบซ่อน 

อกีแล้ว ทว่าไม่กี่วนิาทตี่อมาเธอกส็งบสตอิารมณ์ได้

‘ท�าไมต้องหลบด้วย ไม่เห็นจ�าเป็นต้องหลบเลยสักนิด ในเมื่อเขา 

ไม่รู้จกัฉนั’

แม้ติงเสี่ยวโหรวจะรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจินตนาการของตัวเอง แต่พอ 

ฉอืซิ่นมองมาทไีร เธอกลบัรูส้กึเหมอืนก�าลงัอยู่ท่ามกลางความร้อนระอขุอง

ดวงอาทติย์ มเีสยีงลมจากฤดูร้อนพดัผ่านมาในอากาศ เสยีงจกัจั่นแว่วมา

จากที่ไกลแสนไกล ไหนจะกลิ่นใบไม้ใบหญ้าที่ผสมปนเปมากบักลิ่นของยาง

บนลู่วิ่ง ทั้งหมดทั้งมวลนี้ท�าให้เธอรู้สกึเหมอืนหลุดเข้าไปอยู่ในอกีโลกหนึ่ง 

ฉือซิ่นนั่งลงตรงเก้าอี้ที่ว่างอยู่ด้วยท่าทางสุขุมเยือกเย็น เขาทักทาย

คนที่นั่งอยู่ “ขอโทษทุกคนด้วยนะครบัที่มาช้า พอดผีมท�าโอทอียู่คนเดยีว”

เขาพดูพลางกวาดสายตามองหน้าทกุคนในที่นี้ ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ท�าให้ตงิ

เสี่ยวโหรวยิ่งแน่ใจว่าอีกฝ่ายไม่รู้จักเธออย่างแน่นอน และเป็นไปตามคาด 

คนที่เกิดมาหน้าตาดีอย่างฉือซิ่นย่อมต้องได้รับการให้อภัยจากคนรอบข้าง

อยู่แล้ว ทกุคนล้วนแต่มปีฏกิริยิาตอบกลบัมาอย่างเกรงใจพร้อมกบับอกเขา

ว่าไม่เป็นไร

“ต่อไปเป็นใครดลี่ะ” ชายวยักลางคนถามขึ้น

นกัศกึษาหนุ่มชี้ไปที่ฉอืซิ่น “พี่คนหล่อคนนี้กแ็ล้วกนั”

“ผม?” ฉอืซิ่นถาม “จะให้ผมท�าอะไรล่ะ”
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พี่สาวสุดเซก็ซี่ชี้ไปที่ตวัอกัษรบนกระดานด�า

ตงิเสี่ยวโหรวมองเขาด้วยสายตาสงสยัใคร่รู ้ตลอดระยะเวลาหลายปี

ที่ผ่านมา ดวงตาคู่สวยคู่นั้นจะต้องซุกซ่อนเรื่องราวที่เธอไม่รู้มากมายเอาไว้

อย่างแน่นอน

ฉือซิ่นเปิดปาก “เหตุผลที่ผมไม่มีแฟนก็คือในใจของผมยังมีใคร 

คนหนึ่งอยู่”

อ้อ เป็นอย่างนี้นี่เอง...จติใจของตงิเสี่ยวโหรวสงบขึ้นมา ความรูส้กึนี้

ไม่ต่างอะไรจากดนิแดนทางใต้อนัร้อนระอทุราบข่าวการมาเยอืนของหมิะจาก

เมอืงเหนอื อารมณ์สงบนิ่ง ไม่ตื่นตระหนกตกใจ ความรู้สกึนี้เหมอืนกบัการ

ซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วไม่เคยได้เปิดอ่าน ทว่ากลับบังเอิญได้รู้เรื่องราว

บางตอนของหนังสือเล่มนั้นจากที่อื่น และไม่ได้รู้สึกเหนือความคาดหมาย

อะไรมากมายก่อนจะอุทานออกมาเพยีง ‘อ้อ ที่แท้กเ็ป็นอย่างนี้นี่เอง’

หลังจากที่ฉือซิ่นพูดจบ ทุกสายตาก็จับจ้องไปที่ติงเสี่ยวโหรวอย่าง 

ไม่ได้นดัหมาย 

เธอรีบโบกมือ “พวกคุณเข้าใจผิดแล้ว คนที่เขาพูดถึงไม่ใช่ฉัน 

สกัหน่อย!”

ทกุคนมสีหีน้ามนึงง พี่สาวสดุเซก็ซี่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเป็นคนแรก

จงึยิ้มและพดูว่า “พวกเราหมายถงึว่าเธอควรจะพดูเหตผุลที่เธอไม่มแีฟนได้

แล้วต่างหากล่ะ”

ตงิเสี่ยวโหรวเพิ่งจะรู้ตวัว่าเข้าใจผดิจงึรบีพูดออกมาโดยไม่ทนัคดิ 

“เพราะฉนัถูกสาป”

พอพูดจบตงิเสี่ยวโหรวกเ็ริ่มรู้สกึกลวัขึ้นมา ท�าไมเธอถงึได้พูดเรื่อง

นี้ออกไปง่ายๆ แบบนี้ ในเมื่อรูอ้ยูแ่ก่ใจว่านี่เป็นความลบัที่ตวัเองเกบ็ซ่อนไว้

มานานหลายปี

หนุม่นกัศกึษาหลดุหวัเราะออกมา “ค�าสาป? ล้อพวกเราเล่นเหรอครบั

พี่”
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แววตาของทกุคนบ่งบอกว่าไม่เชื่ออย่างเหน็ได้ชดั ตงิเสี่ยวโหรวแอบ

มองฉอืซิ่นที่นั่งอยู่ด้านข้าง เขาไม่ได้แสดงท่าทอีะไรออกมา ท�าเพยีงแค่คิ้ว

ขมวดเลก็น้อย เหมอืนกบัไม่สนใจเรื่องตรงหน้าเลยสกันดิ ตงิเสี่ยวโหรวคดิ

อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ การมาที่นี่ไม่ใช่เพราะว่าต้องการรกัษาบาดแผล

ในใจให้หายด ีแค่สามารถท�าให้ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกในค�่าคนื

อันน่าเบื่อหน่ายไปได้ก็พอ ส่วนเรื่องของการรักษาแผลใจให้เป็นเรื่องของ 

ตวัเองจะดกีว่า

ติงเสี่ยวโหรวเริ่มไม่สบายใจ พอบอกออกไปก็ถูกคนอื่นมองว่าเป็น

เรื่องตลก ดงันั้นเธอจงึแกล้งข�ากลบเกลื่อน “ใช่ค่ะ ฉนัล้อเล่น ตั้งแต่ที่ฉนั

มาถึงที่นี่จนถึงตอนนี้ บรรยากาศในงานมันหดหู่มากเลย เหตุผลที่เรามา 

ที่นี่มนัคอือะไรคะ ไม่ใช่เพราะว่าอยากลมืเรื่องราวแย่ๆ หรอกเหรอ เพราะ

ฉะนั้นขอให้ทุกคนที่นั่งอยู่มาท�าตวัให้มคีวามสุขกนัดกีว่าค่ะ!” 

ค�าพดูของตงิเสี่ยวโหรวได้รบัเสยีงตอบรบัจากพี่สาวสดุเซก็ซี่แทบจะ

ในทนัท ี เธอลุกขึ้นยนือย่างกระตอืรอืร้นพร้อมกบัเอ่ยปากชมตงิเสี่ยวโหรว 

“พูดได้ดี พวกเรามามีความสุขกันเถอะ! ฉันขอประกาศให้รู้โดยทั่วกันว่า

ปาร์ตไีด้เข้าสูช่่วงที่สองแล้ว! ฉกีหน้าแฟนเก่า! ฉนัจะบอกกตกิาการเล่นเกม

ให้ทุกคนฟัง!”

พี่สาวสุดเซ็กซี่กระดกขวดเบียร์ขึ้นดื่มจนหมด หลังจากนั้นจึงวาง 

ขวดเปล่าลงบนโต๊ะ “ต่อจากนี้ ถ้าปากขวดหนัไปที่ใคร คนคนนั้นจะต้องพดู

เรื่องที่ไม่ดขีองแฟนเก่า! ถ้าไม่พูดจะถูกเตะออกจากกลุ่ม!” พี่สาวสุดเซก็ซี่

ยังพูดต่ออีกว่า “ในเมื่อฉันเป็นคนจัดงานนี้ขึ้นมา งั้นฉันขอเริ่มก่อนเลยก็

แล้วกนั!”

พี่สาวสุดเซก็ซี่บอกความรู้สกึของตวัเองท่ามกลางเสยีงร้องเชยีร์ของ

ทุกคน “ในตอนที่แฟนเก่าตามจีบฉัน เขามักจะบอกว่าเขาชอบผู้หญิง

เรยีบร้อย พอหลงัจากจบีฉนัตดิแล้ว ตอนอยู่บนเตยีงด้วยกนักลบัไม่ชอบ

ที่ฉนัไม่เร้าใจ บอกว่าเหมอืนก�าลงัท�าอะไรกบัคนตายไม่มผีดิ ไอ้ทุเรศเอ๊ย!”
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ตงิเสี่ยวโหรวตกใจค�าพดูที่ตรงไปตรงมาของหญงิสาวคนนี้ ทว่าขณะ

เดยีวกนักป็ระทบัใจความจรงิใจของอกีฝ่าย

พี่สาวสุดเซก็ซี่ขยบัมอื ขวดเบยีร์เริ่มหมุนเหมอืนเขม็นาฬิกาก่อนจะ

ค่อยๆ หมนุช้าลงท่ามกลางเสยีงร้องตะโกนของผูค้น และสดุท้าย...มนัหยดุ

ลงที่ตงิเสี่ยวโหรว

จะให้พดูเรื่องแย่ๆ ของแฟนเก่าต่อหน้าทกุคนน่ะเหรอ เธอไมเ่คยท�า

เรื่องแบบนี้มาก่อนเลย...พอเหน็ตงิเสี่ยวโหรวมท่ีาทลี�าบากใจ พี่สาวสดุเซก็ซี่

จงึมองมาที่เธออย่างให้ก�าลงัใจ

เป็นไงเป็นกนั ไหนๆ กแ็ตกหกักนัไปแล้ว...

ตงิเสี่ยวโหรวรวบรวมความกล้า “แฟนเก่าของฉนัแอบคบกบัหวัหนา้

ของฉนั แต่ฉนัไม่รูอ้ะไรเลย ตอนนี้พวกเขาสองคนก�าลงัจะแต่งงานกนั แล้ว

ยงัจะมาแจกการ์ดเชญิให้ฉนัอกี! ฉนัละเกลยีดจนแทบอยากจะเตะน้องชาย

เขาให้ใช้การไม่ได้ชะมดั แลว้กอ็ยากจะบบีหน้าอกของยายนั่นให้แหลกไม่มี

ชิ้นดดี้วย! พวกคนสารเลว!”

ตงิเสี่ยวโหรวตวัสั่นเมื่อพดูค�าสดุท้ายจบลง เธอแทบไม่อยากเชื่อเลย

ว่าค�าพูดเมื่อครู่นี้จะหลุดออกมาจากปากของตัวเอง จู่ๆ เธอก็รู้สึกเข้าใจ 

ชาช่าขึ้นมานิดหน่อย มีบุญคุณต้องทดแทน มีความแค้นต้องช�าระ เป็น 

คนแบบนี้ถงึจะด ี ชวีติมนัสั้น ไม่พูดสิ่งที่อดัอั้นตนัใจออกมาบ้างเดี๋ยวกไ็ด้

อกแตกตายพอด ีจะไปสนใจคนใจร้ายแล้วท�าให้ตวัเองเป็นทกุข์ท�าไม อยาก

ท�าอะไรกท็�าไปเถอะ

อยูด่ีๆ  ตงิเสี่ยวโหรวกร็ูส้กึโล่งขึ้นมา เธอท�าให้ตวัเองเป็นทุกข์มานาน

เกนิไปแล้ว การระบายออกมาบ้างไม่ใช่เรื่องที่ผดิเลย

การเล่นเกมยงัคงด�าเนนิต่อไป ขวดเบยีร์เริ่มหมุนต่อ

ติงเสี่ยวโหรวค่อยๆ ถอยออกมา เธอเห็นฉือซิ่นนั่งกอดแมวขนสั้น

พันธุ์อังกฤษตัวนั้นอยู่คนเดียวตรงมุมโต๊ะตัวหนึ่ง เขาก�าลังเล่นกับมันอยู่ 

เครื่องหน้าของเขาสะท้อนกับแสงไฟสีเหลืองอมส้มแสนอบอุ่นดูแล้วน่า
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หลงใหล ใบหน้าหล่อเหลามีเค้าความอ่อนล้าเหมือนเพิ่งผ่านเรื่องราวหนัก

หน่วงมาอยู่นดิหน่อย ที่ปลายหางตายงัคงเหลอืร่องรอยของความตกใจอยู่

ติงเสี่ยวโหรวไม่รู้เลยว่าตัวเองเดินมาหยุดอยู่ข้างโต๊ะของอีกฝ่ายได้

ยงัไง

“ท�าไมไม่ไปเล่นเกมกบัคนอื่นล่ะ” เธอถาม

ฉือซิ่นยังคงเล่นกับแมวต่อไปโดยไม่คิดจะหันมองเธอ เขาพูดด้วย

น�้าเสยีงเอื่อยๆ “ฉนัก�าลงัคุยกบัหมูตวันี้อยู่น่ะ”

ตงิเสี่ยวโหรวหวัเราะ “เหน็อยู่ชดัๆ ว่าเป็นแมว”

ฉอืซิ่นเงยหน้ามอง สายตาบ่งบอกถงึความร�าคาญ “เมื่อกี้ฉนักค็ยุกบั

แมวไง”

ตงิเสี่ยวโหรวทั้งอบัอายทั้งไม่พอใจ “นายมาด่าคนอื่นได้ยงัไง นายว่า

ใครเป็นหมู”

ฉอืซิ่นยงัคงแสดงท่าทเีบื่อหน่ายและเฉื่อยชาเหมอืนก่อนหน้านี้ 

“แฟนเก่าเหยียบเรือสองแคมแต่เธอไม่รู้เรื่องอะไรเลย ถ้าไม่ใช่หมู

แล้วเป็นอะไรล่ะ”

“นาย!” ตงิเสี่ยวโหรวอยากจะตอกกลบั ทว่าเธอคดิอะไรไม่ออกเลย

อยู่ดไีม่ว่าดดีนัมาท�าให้ตวัเองขายหน้า หาเรื่องใส่ตวัแท้ๆ จะมาคุย

กับหมอนี่ท�าไม...แท้จริงแล้วการท�าให้ฝ่ายตรงข้ามหมดความประทับใจ 

ตวัเองมนัช่างง่ายดายซะเหลอืเกนิ แค่พูดเสยีดสทีิ่มแทงเพยีงสองสามค�าก็

สามารถท�าได้แล้ว

ในขณะที่ติงเสี่ยวโหรวตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

อยู่นั้น มอืของใครคนหนึ่งกว็างลงบนไหล่ของเธอ

พี่สาวสุดเซ็กซี่เข้ามาท�าลายบรรยากาศตึงเครียดระหว่างทั้งสองคน

โดยไม่รู้ตวั “มวัท�าอะไรกนัอยู่ รบีไปเล่นเกมกบัพวกเราเรว็!”

ตงิเสี่ยวโหรวเดนิฮดึฮดัจากไป ส่วนฉอืซิ่นเล่นกบัแมวต่อไปเหมอืน

ไม่มอีะไรเกดิขึ้น
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ขวดเบียร์ยังคงหมุนต่อไปช้าๆ ก่อนจะหยุดลงตรงสาวออฟฟิศ

ท่ามกลางทุกสายตาที่จบัจ้องมา เธอดูอ�้าอึ้ง ไม่ยอมพูด

“พูดเลย! พูดเลย! พูดเลย!” ทุกคนส่งเสยีงเชยีร์

สาวออฟฟิศยกมอืปิดหน้าท่าทางเขนิอาย “ใครจะไปกล้าพดูเรื่องแย่ๆ 

ของแฟนเก่ากนัล่ะ...”

ตงิเสี่ยวโหรวชี้ไปทางนกัศกึษาหนุม่ “เธอคดิซะว่าเขาเป็นแฟนเก่าของ

เธอกแ็ล้วกนั”

“ใช่ๆ” นกัศกึษาหนุ่มรบีส�าทบั “คดิซะว่าผมเป็นเขา ไม่ต้องเกรงใจ

เลย”

สาวออฟฟิศมองไปที่หนุ่มนักศึกษา สองคนสบตากัน คนรอบข้าง 

พากนัเงยีบเสยีงลง

จู่ๆ สาวออฟฟิศก็กรีดร้องเสียงดัง ลุกขึ้นพุ่งตัวไปข้างหน้าก่อนจะ

กระโดดขึ้นไปอยู่บนตัวชายหนุ่มและเริ่มดึงทึ้งผมของอีกฝ่ายพร้อมกับ

ตะโกนทั้งน�้าตา “คุณรู้มั้ยว่าฉนัเสยีใจมากแค่ไหน...ฮอืๆๆ”

หลงัจากงานปาร์ตจีบลง ทุกคนดูเหมอืนจะผ่อนคลายขึ้นมาก
ตรงประตูทางเข้า-ออกของร้านหนังสือมีสวนดอกไม้ขนาดย่อม  

ถดัไปเป็นทางเดนิคดเคี้ยวท่ามกลางแมกไม้เขยีวขจ ี เดนิต่อไปอกีไม่กี่ก้าว

จะพบกบัถนนสายหลกัสุดแสนจะคกึคกั

ตงิเสี่ยวโหรวกลายเป็นเพื่อนกบัพี่สาวสดุเซก็ซี่ อกีฝ่ายพดูเลยีนแบบ

เธอ “สู้ๆ! สู้ๆ! สู้ๆ!”

สาวออฟฟิศเอาแต่ขอโทษนกัศกึษาหนุ่มด้วยสหีน้ากระอกักระอ่วน 

“ขอโทษนะ เจบ็มากเลยใช่มั้ย”

นักศึกษาหนุ่มไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไร เขาใช้ทิชชูเช็ดเลือดที่ 

มุมปากพลางพูดปลอบใจเธอไปดว้ย “ไม่เปน็ไรครบั ผมเองกท็�าให้คณุตอ้ง

ไปท�าเลบ็ใหม่เหมอืนกนันี่นา”
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สาวออฟฟิศยิ้มข�า ทั้งสองคนต่างหวัเราะออกมา

ติงเสี่ยวโหรวไม่ได้ไปทางเดียวกันกับทุกคน พอยืนมองทุกคนเดิน

จากไปจนสุดสายตาแล้ว เธอกเ็ตรยีมตวัจะกลบับ้าง ที่ผ่านมาเธอพยายาม

จะอยู่จนถงึช่วงสุดท้ายของการรวมตวัต่างๆ ทุกครั้ง อย่างเช่น การถ่ายรูป

ส�าเร็จการศึกษาตอนมัธยมปลาย เธออยู่ขนเก้าอี้หนึ่งแถวลงมาจากแท่น

บนัไดคนเดยีว หรอืที่หอพกัในวนัส�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยั เธออยู่

ส่งรูมเมตทุกคนกลับบ้านแล้วค่อยบอกลาทั่วทุกมุมของหอพัก สุดท้ายจึง

ลอ็กประตูให้เรยีบร้อยก่อนจะจากไป 

การจากลาทกุครั้งกเ็หมอืนกบัเป็นพธิหีนึ่ง ชาช่าบอกว่าเธอใส่ใจเรื่อง

พวกนี้มากเกินไป ทว่าเธอกลับคิดว่าเธอเองก็ไม่ได้อาลัยอาวรณ์อดีตมาก

ขนาดนั้น การยดึตดิกบัอดตีไม่ใช่เรื่องดเีท่าไหร่ มแีต่จะรั้งไม่ให้คนเราเดนิ

ต่อไปข้างหน้า จนบางครั้งอาจถงึขั้นท�าให้ชวีติพงัไปเลยกไ็ด้

บรเิวณข้อเท้าของตงิเสี่ยวโหรวเจบ็แปลบขึ้นมา มนัคอืแผลที่เกดิจาก

การเสยีดสนีั่นเอง

ติงเสี่ยวโหรวนั่งลงส�ารวจบาดแผล คงเป็นเพราะลักษณะการเดิน 

ของเธอ ข้อเท้าถงึได้เป็นแผลอยู่บ่อยๆ

ราวกับเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ไหนมาก่อน...ติงเสี่ยวโหรวพลัน

นกึถงึหวงัเท่อขึ้นมา

พวกเธอรู้จกักนัได้ยงัไงนะ

วนันั้นหลงัจากจดัแสดงเสื้อผ้าของลกูค้าร้านใหม่เสรจ็ ตงิเสี่ยวโหรว 

ก็กลับไปท�าธุระที่บริษัท เธอพบว่าข้อเท้าของเธอเป็นแผล ตอนนั้นที่ห้อง-

ถ่ายเอกสารมคีนอยู่สองสามคน หวงัเท่อเป็นหนึ่งในนั้น พอเหน็ทุกคนเดนิ

คุยกนัออกไปอย่างสนุกสนาน ตงิเสี่ยวโหรวจงึแอบถอดรองเท้าส้นสูงออก

แล้วเหยยีดนิ้วเท้าที่เมื่อยขบ ก่อนจะหยบิทชิชูมาพนัแผล

ปลาสเตอร์ยาแผ่นหนึ่งถูกยื่นมาให้

ตงิเสี่ยวโหรวเงยหน้า เป็นหวงัเท่อนั่นเอง
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‘ใช้นี่ดกีว่า’ เขาบอก

ตงิเสี่ยวโหรวรบัปลาสเตอรย์าแผ่นนั้นไว ้ในขณะเดยีวกนักร็บัความ

รู้สกึบางอย่างมาไว้ในใจเช่นกนั

แต่กใ็ช่ว่ามนัจะโรแมนตกิอะไรมากมาย ทว่าความสมัพนัธ์นั้นด�าเนนิ

ไปอย่างมั่นคง หวงัเท่อไม่ใช่พวกปากหวาน เขามดีทีี่การกระท�า เวลากนิข้าว

ด้วยกนัเขาจะเหลอืสิ่งที่เธอชอบกนิไว้ให้ เวลาขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดนิกจ็ะจบัมอื

เธอเอาไว้ คอยปกป้องเธออยู่ในโลกใบเลก็ใบนี้ เขาคุยกบัเธอเกี่ยวกบัเรื่อง

ในอนาคตไว้หลายเรื่องมาก...ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ท�าให้ติงเสี่ยวโหรวรู้สึกอบอุ่น

ปลอดภยัและยิ่งชอบเขามากขึ้น...มากขึ้นจนยากจะถอนตวั

ตงิเสี่ยวโหรวยงัคงนั่งอยู่อย่างนั้น เรื่องราวเกี่ยวกบัหวงัเท่อหลั่งไหล

เข้ามาในหัวไม่ขาดสาย ทั้งตอนที่พวกเธอแอบส่งสายตาหวานซึ้งให้กันใน

การประชุมของบริษัท ตอนที่ต่างฝ่ายเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้กัน

และกันที่ฝ่ายขายของบริษัท ตอนไปล่องเรือที่ทะเลสาบโฮ่วไห่ด้วยกัน  

ตอนไปหาอะไรกนิกนัที่กุ่ยเจยี ตอนไปเที่ยวที่ฉอืตู้...

‘ยากจงัเลยแฮะ บางทอีาจจะต้องใช้เวลาอกีสกัหน่อยกว่าจะเดนิออก

มาจากตรงนั้นได้’ เธอคดิ ความเจบ็ปวดมากมายก�าลงัโจมตเีธออย่างหนกั 

เธอนั่งลงกอดตวัเองเอาไว้ ก�าลงัจะร้องไห้ออกมา

“อา...”

ฉือซิ่นเดินผ่านทางสวนดอกไม้มาเห็นเข้าพอดี สถานการณ์ตอนนี้ 

เดอะโชว์มสัต์โกออนอย่างเดยีวแล้วละ

ตงิเสี่ยวโหรวลมืสิ่งที่คดิอยู่เมื่อครู่นี้ไปจนหมดสิ้น ไม่ว่ายงัไงเธอจะ

ไมย่อมให้ตวัเองอบัอายขายหน้าต่อหน้าผูช้ายคนนี้อย่างเดด็ขาด เธอลกุขึ้น

ยนือย่างรวดเรว็ รบีแสร้งท�าเป็นร้องเพลงต่อจากค�าที่เพิ่งพูดออกมา 

“อา อา อา อา อา อาทะเลสาบซหีูงดงามยามเดอืนสาม1!”

1 渡情 (ตู้ฉงิ) เพลงประกอบละครเรื่อง นางพญางูขาว
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ฉอืซิ่นถงึกบัอึ้ง เหมอืนเขาก�าลงัดูการแสดงบ้าๆ บอๆ อะไรสกัอย่าง

ติงเสี่ยวโหรวรู้ดีว่าดวงตาคู่นั้นก�าลังจ้องมองเธอจากทางด้านหลัง  

จงึแกล้งท�าเป็นร้องเพลงต่อ พร้อมทั้งก้าวเดนิต่อไปเหมอืนไม่รู้เรื่องรู้ราว 

“สายฝนโปรยปรายประหนึ่งสุราในช่วงวสนัต์ฤด ูใบหลวิถกูพดัปลดิ

ปลวิดั่งควนั!”

ตงิเสี่ยวโหรวเดนิร้องเพลงมาตลอดทางจนกระทั่งถงึทางเลี้ยว พอได้

ขึ้นมาเดนิบนทางเท้าและไม่รูส้กึถงึการมอียูข่องอกีฝ่าย ถงึได้หยดุร้องเพลง

พร้อมกบัถอนหายใจเฮอืกใหญ่ คดิถงึเรื่องน่าอายเมื่อครู่นี้ เธอกอ็ดไม่ได้ 

ที่จะตวัสั่นนดิหน่อย ไม่ต้องเดากพ็อจะรู้ว่าใบหน้าของตวัเองในตอนนี้ต้อง

แดงมากแน่ๆ

ฉอืซิ่นเดนิออกจากสวนดอกไม้แล้วโบกรถตรงทางแยก

คนขบัหนัหน้ามาถาม “จะไปไหนล่ะ”

ฉือซิ่นเกือบจะหลุดปากพูดออกมาว่า ‘กลับบ้าน’ ทว่าพอไม่มีคน 

คนนั้นเลยเรยีกได้ว่าเป็นที่ซุกหวันอนเท่านั้น ดงันั้นเขาจงึบอกออกไปว่า 

“ศูนย์การค้าเชาหยาง ตรงไหนกไ็ด้”

ลมร้อนชื้นยามเยน็พดัผ่าน ฉอืซิ่นเอนตวัพงิกบัพนกัพงิ ทอดตามอง

ไปยงัถนนเบื้องหน้าอย่างเลื่อนลอย

รถมุง่หน้าผ่านพื้นที่สเีขยีวซึ่งแซมไว้ด้วยสสีนัสวยสดงดงามของดอก

กหุลาบพนัธุโ์รซา ผ่านตอม่อสะพานคอนกรตีสเีทา ก่อนจะผ่านตงิเสี่ยวโหรว 

ที่เดนิโซซดัโซเซอยู่รมิถนนไป



4

ครั้งนี้ตงิเสี่ยวโหรวตดัสนิใจแล้ว
เธอไม่สามารถสู้หน้าหวงัเท่อได้ แล้วกไ็ม่สามารถตดัใจจากเรื่องราว

ในอดตีได้เช่นกนั ดงันั้นจงึเลอืกที่จะเป็นฝ่ายจากไป เธอท�าใจอยู่นานกว่า

จะเดนิเข้าไปในส�านกังานได้

ทางด้านขวาของส�านกังานถูกจดัเป็นสนามกอล์ฟขนาดเลก็

ประธานเจิ้งยนือยูบ่นพรมสเีขยีว เหวี่ยงไม้กอล์ฟเบาๆ ลกูกอล์ฟกลิ้ง

หลุนๆ ไปไม่ลงหลุม

เขาสวมรองเท้าแล้วเดินกลับมาที่โต๊ะก่อนจะบอกว่า “ท�าไมจะต้อง

เปลี่ยนไปร้านอื่นด้วยล่ะ ร้านที่คุณดูแลอยู่กม็แีต่ร้านใหญ่ๆ ทั้งนั้น จะย้าย

ไปฝางซานกบัชุ่นอี้จรงิๆ น่ะเหรอ แค่ทุกวนันี้ต้องเดนิทางโดยนั่งรถไฟฟ้าก็

น่าจะล�าบากแล้วนะ”

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัยนิดจีะเป็นผูบ้กุเบกิตลาดการค้าในชนบทให้บรษิทั

เองค่ะ” ตงิเสี่ยวโหรวบอก

ประธานเจิ้งมองหน้าเธอ “หลงัจากที่คณุเข้ามาดแูลตู้แสดงเสื้อผ้าของ
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ร้านค้าพวกนั้น ยอดขายรายเดอืนจากหน้าร้านของทกุๆ ร้านกไ็ม่มแีนวโน้ม

เพิ่มขึ้นเลย ตู้แสดงเสื้อผ้าถอืเป็นการสร้างความประทบัใจแรกให้แก่ลูกค้า 

เพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าคุณไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการที่ยอดขายลดลงนะ”

หากเวลาปกติได้ยินประโยคนี้ ติงเสี่ยวโหรวคงกังวลว่าจะต้องถูก 

ไล่ออกแน่ๆ ทว่าในเวลานี้เธอกลบัรู้สกึเหมอืนสวรรค์มาโปรด

“ดังนั้นท่านประธานเจิ้งถึงควรย้ายฉันไปอยู่ที่อื่นไงคะ ไม่แน่นะคะ 

ถ้าฉนัไปแล้วยอดขายอาจจะพุ่งพรวดขึ้นมาเลยกไ็ด้ค่ะ”

“ผมเองกอ็ยากจะให้คุณไป” ประธานเจิ้งบอกแบบไม่อ้อมค้อม “แต่

เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว บริษัทส่งพนักงานใหม่ไปดูแลร้านที่คุณพูดถึงเรียบร้อย

แล้ว”

“ประธานเจิ้งพจิารณาดอูกีสกัครั้งได้มั้ยคะ ฉนัต่างหากที่เป็นตวัเลอืก

ที่ดทีี่สุด” ตงิเสี่ยวโหรวถาม

ประธานเจิ้งมองหน้าเธอ “ผมว่าคุณคือตัวเลือกในการคัดออกที่ดี

ที่สุดต่างหาก คุณไม่อยากท�างานแล้วใช่มั้ยตงิเสี่ยวโหรว”

“ไม่ใช่นะคะท่านประธานเจิ้ง!” ติงเสี่ยวโหรวพอจะรู้แล้วว่าเธอไม่มี

ทางโน้มน้าวได้ส�าเรจ็ ถ้ายงัคดิพยายามต่อไปคงจะถกูไล่ออกจรงิๆ แน่นอน 

ในบรษิทัแบบนี้ สิ่งที่พวกเขามไีม่เคยขาดเลยคอืต�าแหน่งของเธอที่ไม่ว่าใคร

กท็�าแทนได้

ขณะเดียวกัน เสียงล้อลากกระเป๋ากับเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบกับ

พื้นเป็นจงัหวะดงัมาจากทางลอ็บบดี้านนอกของส�านกังาน

ทุกสายตาต่างพากนัจบัจ้องไปที่ร่างของลูซี่

เธอสวมชุดเซตสีฟ้าพาสเทลดูเข้ากัน ผมยาวประบ่าถูกดัดเป็นลอน 

กระโปรงรัดรูปเผยให้เห็นสะโพกอวบอัด เธอสวมแว่นตากันแดด เดิน 

เฉิดฉายด้วยท่วงท่าสง่างามราวกับจักรพรรดินี ไม่ว่าจะไปทางไหนก็ได้รับ

การต้อนรบัเป็นอย่างด ี

“พี่ลูซี่กลับมาแล้ว” แถมยังมีค�าพูดประเภทที่ว่า “ล�าบากพี่ลูซี่แล้ว” 
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อกีด้วย

ลูซี่กระตุกยิ้มน้อยๆ ที่มุมปาก ใบหน้างดงามปรากฏให้เหน็ร่องรอย

ของการท�าศัลยกรรมอยู่หลายส่วน ท่าทีที่แสดงออกมานั้นดูคุ้นเคยเป็น 

อย่างดี

“ประธานเจิ้งอยู่มั้ย” ลูซี่ถามพนกังานสาวคนหนึ่ง

“อยู่ค่ะ”

ลูซี่ตรงดิ่งไปที่หน้าประตูห้องท�างานก่อนจะเคาะประตู 

“ประธานเจิ้งคะ”

ภายในห้องท�างาน ตงิเสี่ยวโหรวที่ก�าลงัจะเดนิออกไปด้านนอกได้ยนิ

เสยีงหวานดงัมาจากอกีฝั่งของประตู ร่างกายของเธอสั่นเลก็น้อย แต่เธอก็

ยงัเปิดประตูออก ลูซี่เดนิเข้ามาด้านในโดยไม่แม้แต่จะปรายตามองเธอเลย

สักนิด ตอนที่เดินสวนกันยังเดินชนไหล่เธอไปอีกต่างหาก แถมกระเป๋า 

ล้อลากยงัชนเข้ากบัหวัเข่าของเธอเตม็ๆ อกีด้วย

ประธานเจิ้งลกุขึ้นจากเก้าอี้อย่างรวดเรว็ “ลซูี่กลบัมาแล้ว! ล�าบากแย่

เลยนะคนเก่งของพวกเรา โชคดทีี่มคีุณอยู่ ครั้งนี้เราถงึสามารถเซน็สญัญา

กบัทางฝั่งเซี่ยงไฮ้ได้ส�าเรจ็!”

“ไม่ใช่สักหน่อยค่ะ! เป็นเพราะบริษัทของเรามีชื่อเสียงมากต่างหาก 

พวกเขาถงึได้มใีจอยากจะร่วมลงทุนด้วย”

แค่ค�าพูดประโยคเดยีวกท็�าให้ประธานเจิ้งยิ้มหน้าบานได้แล้ว

ติงเสี่ยวโหรวยืนอยู่ด้านนอก มองทั้งคู่พูดคุยกันอย่างสนิทสนม  

ประตูค่อยๆ ปิดลง ปิดกั้นเธอจากสองคนในนั้นอย่างสมบูรณ์

ตอนที่ศนูย์รถยนต์โทร. มาครั้งแรกนั้น ฉอืซิ่นก�าลงัช่วยไกล่เกลี่ย
ปัญหาเพื่อนบ้านทะเลาะกนัอยู ่ซึ่งหากยดึตามกฎแล้ว เวลาท�างานเขาจะปิด

เสยีงโทรศพัท์เอาไว้

ฉือซิ่นถือไมโครโฟนหันหน้าเข้าหากล้อง “ตอนนี้เราอยู่ที่เขตเต๋อฝู 
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นะครบั คุณน้าจางและคุณน้าซุนเป็นเพื่อนบ้านกนัมานานถงึยี่สบิปี คุณน้า 

ทั้งสองชื่นชอบการเต้นร�าในลานกว้างเหมอืนกนั และเป็นเพราะว่าทั้งคูอ่ยาก

จะเป็นคู่เต้นร�าให้คุณอาคนหนึ่ง ตอนนี้จงึทะเลาะกนัใหญ่โตเลยละครบั”

ฉือซิ่นหมุนตัวกลับไปชี้กระจกบานหนึ่งซึ่งแขวนอยู่ตรงประตูบ้าน 

“คุณน้าจางถึงขนาดน�าสิ่งที่เรียกว่ากระจกวิเศษมาแขวนไว้หน้าบ้าน ส่วน 

คุณน้าซุนเองกไ็ม่ยอมอ่อนข้อให้เช่นกนั...”

เลนส์กล้องเปลี่ยนทศิหนัไปทางประตฝ่ัูงตรงข้าม มกีระดาษเอสี่เขยีน

ตวัอกัษรไว้ว่า ‘ขอให้สะท้อนกลบั’

ฉอืซิ่นพูดต่อ “พวกเราจะเป็นคนที่ช่วยจดัการปัญหาให้คุณเอง เรา

ตดัสนิใจมาสมัภาษณ์บคุคลที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องนี้เพื่อที่จะขจดัความขดัแย้ง

ของทั้งคู่ที่เปรยีบเสมอืนเป็นพี่น้องกนัให้หมดไป!”

สบินาทตี่อมาฉอืซิ่นกบัตากล้องกถ็ูกไล่ออกมา จู่ๆ สาวใหญ่ทั้งสอง

คนกเ็กดิรกัใคร่ปรองดองกนัขึ้นมาในระหว่างที่ก�าลงัให้สมัภาษณ์อยู ่พร้อม

กบัพากนัด่ากองถ่ายรายการชุดใหญ่ว่ามเีจตนาแอบแฝง คดิจะใช้พวกเธอ

เรยีกเรตตงิ 

ฉอืซิ่นบอกกบัสาวใหญ่คนหนึ่งว่า “คณุไม่ใช่เหรอที่โทร. เรยีกพวกเรา

มา”

สาวใหญ่ตอบกลบั “บอกให้มาพวกเธอกม็างั้นเหรอ ถ้าบอกให้ไปตาย

กจ็ะไปใช่มั้ย”

ต่อจากนั้นสาวใหญ่ทั้งสองก็พร้อมใจปิดประตูบ้านใส่ราวกับเป็น

คนในครอบครวัเดยีวกนั

ฉอืซิ่นเกบ็สายไมโครโฟนเข้าที่ให้เรยีบร้อย และเดนิลงมาจากตกึด้วย

ท่าทางไม่สบอารมณ์ พอหยบิโทรศพัท์มอืถอืออกมาดูกเ็หน็ว่ามสีายที่ไม่ได้

รบัทั้งหมดสามสาย

“ฮลัโหล สวสัดคีรบั” ฉอืซิ่นโทร. กลบั

“สวสัดคี่ะคุณฉอืซิ่น ฉนัโทร. จากแผนกซ่อมบ�ารุงของศูนย์รถยนต์
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นะคะ ตอนนี้คณุสามารถมารบัรถยนต์ที่ส่งมาให้ศนูย์ซ่อมแซมเมื่อครึ่งเดอืน

ที่แล้วได้แล้วค่ะ”

“ได้ครบั ขอบคุณครบั” ฉอืซิ่นเอ่ยถามอย่างไม่ใส่ใจ “แล้วคนที่ขบั

รถชนรถผม เขาจ่ายเงนิค่าเสยีหายให้หรอืยงัครบั”

“ตอนนี้ยังไม่จ่ายค่ะ ทางโรงเรียนสอนขับรถจ่ายเงินค่าซ่อมแซม 

มาให้ครึ่งหนึ่งแล้ว เหลืออีกครึ่งหนึ่งที่คุณต้องไปเจรจาต่อรองกับคู่กรณ ี

อกีทหีนึ่งค่ะ”

แวบหนึ่งที่ฉอืซิ่นรู้สกึหงุดหงดิขึ้นมา การประกอบอาชพีนี้มาหลายปี 

เรื่องราวมากมายท�าให้เขารู้ว่าจิตใจคนเราจะดีมากแค่ไหนก็ย่อมมีด้านมืด

อยูม่ากเช่นกนั...ครึ่งเดอืนที่แล้ว เจนิเจิ้งยมืรถเขาไปท�าธรุะ นกึไมถ่งึเลยวา่

จะถูกนกัเรยีนสมองทึ่มของโรงเรยีนสอนขบัรถขบัรถมาชนเข้า

เขาตอบกลบัปลายสาย “ช่วยส่งข้อมูลของอกีฝ่ายให้ผมท”ี

ติงเสี่ยวโหรวเดินมาถึงห้องถ่ายเอกสารก็พบว่าหวังเท่ออยู่ข้างใน
พอด ี เธอท�าท่าจะเดนิกลบัไป ทว่าพอมาคดิดูกร็ู้สกึว่ามนัจะดูตั้งใจเกนิไป 

สู้ท�าเป็นทองไม่รู้ร้อนจะดกีว่ามั้ยนะ

ขณะที่คดิ หวงัเท่อกห็นักลบัมาเหน็เธอเข้าพอดี

ตงิเสี่ยวโหรวไม่ได้มองเขา เธอฉกีห่อกระดาษเอสี่ออกเงยีบๆ แล้ว

ใส่มันลงไปในเครื่องพิมพ์ กดปุ่มเปิด เสียงการท�างานของเครื่องพิมพ์ 

ดงักลบเสยีงหวัใจที่ก�าลงัเต้นไปด้วยความน้อยเนื้อต�่าใจ หวงัเท่อยงัไม่เดนิ

ออกไป ทั้งสองคนต่างคนต่างท�างานของตวัเอง ตงิเสี่ยวโหรวหยบิกระดาษ

แบบร่างที่พมิพ์ออกมาเรยีบร้อยแล้ว พร้อมกบัท�าท่าจะเดนิออกจากห้องไป

“เดี๋ยวก่อน” หวงัเท่อส่งเสยีงเรยีกเธอมาจากทางด้านหลงั เขาหยบิ

กระดาษแบบร่างแผ่นหนึ่งขึ้นมาจากถาดรองกระดาษของเครื่องพิมพ์แล้ว

ยื่นให้ “ของเธอน่ะ”

ติงเสี่ยวโหรวรับกระดาษแบบร่างมา นึกอยากเดินหนีไปให้พ้นหน้า
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เขา เกิดความรู้สึกบางอย่างตีตื้นขึ้นมายามได้สัมผัสปลายนิ้วของอีกฝ่าย 

และในช่วงเวลาที่ก�าลังพะว้าพะวังอยู่นั้น ติงเสี่ยวโหรวรู้แล้วว่าตัวเอง 

ยงัตดัใจไม่ได้

‘ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วท�าไมต้องทิ้งฉนั’

ตงิเสี่ยวโหรวอยู่ตรงนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว ดวงตาของเธอแดงก�่าจวนจะ

ร้องไห้อยู่รอมร่อ

“ตงิเสี่ยวโหรว!”

ทันใดนั้นเสียงของลูซี่ก็ดังมาจากทางล็อบบีของส�านักงาน ก่อนที่

เจ้าของเสียงจะเดินดุ่มๆ เข้ามาหา จากการใช้เสียงดังและการเรียกเธอ

เตม็ยศแบบนี้ ลูซี่จะต้องโมโหแล้วแน่นอน

ลูซี่เดินเข้ามาในห้องถ่ายเอกสาร พอเห็นหวังเท่อยืนอยู่ก็หันมาจ้อง

หน้าตงิเสี่ยวโหรวทนัท ี“งานที่ฉนัให้เธอท�าก่อนที่ฉนัจะไปเซี่ยงไฮ้ล่ะ ท�าไม

ถงึยงัไม่ส่งอเีมลมาอกี”

“ฉนัจะไปส่งให้เดี๋ยวนี้แหละค่ะ” ตงิเสี่ยวโหรวบอก

ลูซี่เหยยีดยิ้ม “เธอกเ็ป็นซะอย่างนี้ ไปอยู่ตรงไหนกท็�าอะไรไม่ส�าเรจ็

หรอก”

หวงัเท่อเข้ามาดงึแขนลูซี่ไว้พร้อมกบัเอ่ยเตอืนเสยีงเบา “ลูซี่...”

ลูซี่ถลงึตามองเขา หวงัเท่อจงึไม่พูดอะไรอกี

ลูซี่พูดต่อ “ติงเสี่ยวโหรว เธอไม่อยากท�างานกับฉันก็พูดมาตรงๆ  

ไม่จ�าเป็นต้องแอบไปหาประธานเจิ้ง ฉนัจะบอกเธอตรงๆ เหมอืนกนัว่าคน

ที่ไปดูแลตู้จดัแสดงเสื้อผ้าที่ร้านอื่นเป็นคนที่ฉนัแนะน�าไว้เอง”

เป็นเหมือนกับที่คิดไว้...ลูซี่คิดได้นานแล้วว่าติงเสี่ยวโหรวจะต้อง

อยากไปอยู่ที่อื่น เพราะฉะนั้นต้องก�าจดัทางหนทีไีล่ทั้งหมดไว้ก่อน บงัคบั

ให้ตงิเสี่ยวโหรวอยู่ท�างานกบัเธอที่นี่แล้วค่อย ‘กดดนั’ ไปเรื่อยๆ ขั้นตอน

สุดท้ายคอืบบีให้ตงิเสี่ยวโหรวเป็นฝ่ายลาออกไปเอง

ตงิเสี่ยวโหรวรูส้กึเจบ็ช�้าเป็นอย่างมาก เธอเกลยีดตวัเองที่ไม่มแีม้แต่
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ความกล้าที่จะพูดออกมาว่า ‘ฉนัไม่ท�าแล้วโว้ย’ ฐานะของเธอต�่าต้อยไม่ต่าง

จากมดตวัหนึ่ง มเีงนิเดอืนที่ไม่ได้มากมายอะไรนกัไว้เป็นหลกัประกนัความ

มั่นคงในชวีติ 

ลูซี่ควงแขนหวังเท่อเอาไว้เพื่อประกาศความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของให้ 

เธอรู้

“ฉนัไม่เคยสนใจหรอกนะว่าคนอื่นจะพูดถงึฉนัว่ายงัไง คนที่ไม่เคย

ถกูพดูถงึเลยต่างหากที่น่าสงสาร แต่เธออย่าได้คดิล่ะวา่ฉนัแย่งของของเธอ

มา คนเราต้องมอี�านาจนะถงึจะกลายเป็นที่สนใจ เดี๋ยวพอผูช้ายได้กลิ่นกจ็ะ

ตามมาเองนั่นแหละ” ลูซี่มองสภาพที่ดูไม่ได้ของติงเสี่ยวโหรว “อย่างเธอ 

มคีนมาชอบน่ะสถิงึจะแปลก”

บรรดาเพื่อนร่วมงานก�าลังเหลือบมองความเงียบสงบในห้องถ่าย

เอกสาร บางคนคดิว่าไม่ใช่เรื่องของตวัเอง ส่วนบางคนก�าลงัมคีวามสุขบน

ความทุกข์ของคนอื่น ตงิเสี่ยวโหรวร้อนรนเหมอืนนั่งอยู่บนกองไฟ เธอได้

แต่หวงัว่าในเวลานี้จะมฮีโีรโผล่มาพาเธอออกไปจากตรงนี้ หรอืไม่กโ็ผล่มา

ยงิลูซี่ให้ตายไปเลยกไ็ด้

โทรศพัท์ของตงิเสี่ยวโหรวดงัขึ้น เป็นเบอร์โทร. ที่ไม่รู้จกั ตงิเสี่ยว- 

โหรวรบีกดรบัสายโดยไม่คดิถงึอะไรทั้งนั้น 

“ฮลัโหล”

ฉอืซิ่นเพิ่งจะลงมาจากรถ เขามองซ้ายมองขวาพร้อมกบัคยุโทรศพัท์

ไปด้วย “สวสัดคีรบั ผมเป็นเจ้าของรถทะเบยีน 3377 เมื่อครึ่งเดอืนที่แล้ว

คุณขบัรถชนรถของผมที่โรงเรยีนสอนขบัรถ”

ตงิเสี่ยวโหรวท�าเสยีงสูง “มาแล้วเหรอคะที่รกั”

ฉอืซิ่นท�าอะไรไม่ถูก “ฮลัโหล”

ในห้องถ่ายเอกสาร ลูซี่กับหวังเท่อเองก็ท�าอะไรไม่ถูกเช่นกัน ลูซี่

กะพรบิตาถี่ๆ  ตดิกนัหลายรอบ ก�าลงัสงสยัว่าตวัเองฟังผดิไปหรอืเปล่า

ตงิเสี่ยวโหรวพูดต่อ “อะไรนะคะ คุณอยู่ข้างล่างเหรอ จะมารบัฉนั?”
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ฉอืซิ่นงงเป็นไก่ตาแตก “ผมอยู่ข้างล่าง...”

“ตาบ้า คดิถงึฉนัอย่างนั้นเหรอ โอเคค่ะ ฉนัจะรบีลงไปเดี๋ยวนี้เลย 

น่ารกัจรงิจริ๊ง!”

หลังจากวางสาย ติงเสี่ยวโหรวก็ยืดอกเชิดหน้า พร้อมกับเดินผ่าน 

ลูซี่และหวังเท่อที่ยืนตัวแข็งทื่อจนเกือบจะกลายเป็นหิน รวมถึงพวกเพื่อน

ร่วมงานที่ชอบสอดรู้สอดเห็นเป็นชีวิตจิตใจลงไปข้างล่างด้วยท่าทางมั่นอก

มั่นใจ 

พอออกมาจากลฟิต์ การปล่อยให้ตวัเองตกอยูใ่นสถานการณน์า่อาย

เมื่อกี้นี้ยงัเทยีบไม่ได้เลยกบัการที่ต้องไปเจอกบัเจ้าหนี้ของตวัเอง

เมื่อเดนิมาถงึกลางลอ็บบ ีตงิเสี่ยวโหรวกไ็ดพ้บกบัฉอืซิ่น ช่วงเวลาที่

ทั้งคู่ประสานสายตากันนั้นท�าให้ติงเสี่ยวโหรวรู้สึกถึงลางที่ไม่ดีเท่าไหร่...คง

ไม่ใช่เขาหรอกมั้ง ตลกน่า จะไปบงัเอญิขนาดนั้นได้ยงัไง แต่นั่นแหละ มนั

เป็นเรื่องบงัเอญิจรงิๆ

ฉอืซิ่นเอาแต่จ้องเธอตาไม่กะพรบิ เหน็แล้วกร็ู้ว่าเขาก�าลงัคดิเหมอืน

กบัเธอ เขาหยบิโทรศพัท์ขึ้นมากดหมายเลขโทรศพัท์

โทรศพัท์มอืถอืของตงิเสี่ยวโหรวดงัขึ้น

ตงิเสี่ยวโหรวยิ้มแห้ง เธอทกัทาย “สวสัด ีนายเองเหรอ”

ฉอืซิ่นตอบกลบัเธอด้วยสหีน้าเรยีบเฉยไร้อารมณ์ “ใช่ ฉนัเอง ที่รกั

ที่น่ารกัจรงิจริ๊งคนนั้น”

ติงเสี่ยวโหรวแทบอยากจะมุดเข้าไปในรอยแตกร้าวตรงไหนสักแห่ง

แล้วเอาปูนซเีมนต์มาฉาบฝังตวัเองไว้กบัผนงัให้รู้แล้วรู้รอดไป

ไฟจากลฟิต์ด้านหลงัสว่างขึ้น ลซูี่และบรรดาสาวออฟฟิศแสร้งท�าเป็น

เดนิคุยกนัออกมา ลูซี่หยบิคุชชนัขึ้นมาท�าท่าจะเตมิเครื่องส�าอาง 

ตงิเสี่ยวโหรวรู้ว่ามคีนก�าลงัจ้องมองมาจากทางด้านหลงั เธอจะยอม

ให้ความแตกไม่ได้เดด็ขาด หญงิสาวมองหน้าฉอืซิ่น จู่ๆ แววตาของเธอก็

เปลี่ยนไป
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ฉอืซิ่นอึ้งไปกบัการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มสีญัญาณใดๆ บอกล่วงหน้า

นี้ จังหวะที่ก�าลังครุ่นคิดว่าอีกฝ่ายต้องการจะท�าอะไรก็ได้ยินเสียงหวาน 

หยดย้อยดงัขึ้นมาว่า 

“ที่รกัคะ” ตงิเสี่ยวโหรวถลาเข้าไปกอดฉอืซิ่นเอาไว้พร้อมกบักระซบิ

ที่ข้างหูของเขา “ขอร้องละ ช่วยฉนัหน่อยนะ”

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะติงเสี่ยวโหรวแสดงได้แนบเนียนเกินไป หรือเป็น

เพราะว่าเธอต้องการคนปกป้องจรงิๆ เขาถงึได้สมัผสัได้ถงึความกงัวล ความ

โดดเดี่ยวที่ออกมาจากน�้าเสยีงนั้น ท้ายที่สุดเขากใ็จอ่อน

ท่ามกลางสายตาของใครหลายคนที่จ้องมองมา ฉือซิ่นรวบขาของ 

ติงเสี่ยวโหรวอุ้มขึ้น หมุนตัวเดินออกจากห้องโถงโดยไม่แม้แต่จะหันกลับ

ไปมองอกี

ลูซี่ยนืตะลงึอยู่หลายนาทถีงึส่งเสยีงออกมา “บ้าเอ๊ย”

ติงเสี่ยวโหรวเองก็รักษาท่าทางก่อนหน้านี้เอาไว้อย่างสงบเสงี่ยม

เรยีบร้อยเช่นกนั เธอปล่อยให้ฉอืซิ่น ‘อุม้’ มาตลอดทางจนถงึสวนสาธารณะ

เล็กๆ ฉือซิ่นใช้มืออีกข้างเปิดประตูรถ จากนั้นจึงโยนติงเสี่ยวโหรวเข้าไป

ด้านใน

“นายจบัฉนัโยนเข้ามาในรถท�าไมไม่ทราบ”

“ฉนัไม่โยนเธอไปไว้ในกระโปรงหลงัรถกด็แีค่ไหนแล้ว”

“แล้วท�าไมฉนัจะต้องไปกบันายด้วย” ตงิเสี่ยวโหรวท�าท่าจะลงจากรถ

ฉอืซิ่นเองกไ็ม่ได้ห้าม “ดูเหมอืนผู้หญงิสามสี่คนนั่นจะยงัตามมาอยู่

เลยนะ”

ตงิเสี่ยวโหรวปิดประตรูถ ขยบัตวักลบัมานั่งเหมอืนเดมิ แถมยงัคาด

เขม็ขดันริภยัเรยีบร้อย ฉอืซิ่นขึ้นมานั่งก่อนจะสตาร์ตรถ

ระหว่างทางติงเสี่ยวโหรวอธิบายอย่างกระท่อนกระแท่นว่าท�าไมเธอ

ถงึต้องแสร้งท�าเป็นมแีฟนให้ฉอืซิ่นฟัง ฉอืซิ่นไม่มอีารมณ์ฟังเรื่องพวกนี้ ชวีติ

การท�างานของเขาทกุวนันี้พบเจอแต่เรื่องน่าปวดหวัตลอดเวลา หนกักว่าเรื่อง



เ ว่ ย เ สี่ ย ว เ ป่ า  l  51

ของตงิเสี่ยวโหรวหลายเท่านกั

เขาหยิบใบเสร็จรับเงินจากคอนโซลหน้ารถยื่นให้ “นี่เป็นค่าซ่อมรถ

ทั้งหมด สามพนัสี่ร้อยหยวน เธอจ่ายมาครึ่งเดยีวพอ”

“โอเค” ตงิเสี่ยวโหรวตอบ

“อย่าตอบตกลงอย่างเดียวสิ จ่ายมาเลย จะจ่ายทางอาลีเพย์หรือ 

วแีชต?” ฉอืซิ่นถาม

ตงิเสี่ยวโหรวส่ายหน้า

“งั้นเงนิสดกไ็ด้”

ตงิเสี่ยวโหรวยงัคงส่ายหน้า

“อะไรของเธอ จะเบี้ยวเหรอ” ฉอืซิ่นนกึฉุน

“พี่คะ ลองคดิดูนะ นอกจากวนันั้นฉนัจะขบัรถชนรถของพี่แล้ว ฉนั

ยงัเฉี่ยวรถคนัอื่นไปอกีตั้งหลายคนั ไหนจะหน้ารถของโรงเรยีนสอนขบัรถ

ที่พงัยบัเยนิ นั่นคอืทั้งหมดที่ฉนัต้องจ่ายค่าเสยีหายนะ” ตงิเสี่ยวโหรวบอก

จากใจจรงิ

“เรียกฉันว่าพี่เหรอ ฉันยังอดทนไม่เรียกเธอว่าป้าเลยนะ จ่าย 

ค่าเสยีหายกถ็ูกต้องแล้ว มนัเป็นเรื่องที่ควรท�า”

“แต่ฉันไม่ได้มีเงินมากมายจริงๆ นะ อาทิตย์หน้าเงินเดือนจะออก

แล้ว ไว้ฉนัค่อยคนืให้นายตอนนั้นไม่ได้เหรอ” ตงิเสี่ยวโหรวถาม

ฉอืซิ่นแสยะยิ้ม “ข้างหน้าประมาณสองร้อยเมตรมตีู้เอทเีอม็อยู่ ตรง

ไปอีกหนึ่งร้อยเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจะเจอกับสถานีต�ารวจ เธอลองคิดดูดีๆ 

แล้วบอกฉนัทวี่าเราจะไปที่ไหนกนัด”ี

ตงิเสี่ยวโหรวรบีอธบิาย “ใช่ว่าฉนัจะไม่คนืนะ แต่ตอนนี้ฉนัไม่มเีงนิ!”

ติงเสี่ยวโหรวรู้ดีว่าการพูดแบบนี้ฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่ ทว่ามันเป็นเรื่อง

จรงิ ฉอืซิ่นไม่สนใจเธออกี ผ่านไปพกัหนึ่งจงึบอกเธอด้วยน�้าเสยีงนิ่งๆ 

“ผ่านตู้เอทเีอม็แล้วนะ”

จากนั้นกเ็ร่งความเรว็รถแล่นผ่านหวัโค้งตรงหน้าไป
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ติงเสี่ยวโหรวตระหนักได้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้ขู่เธอเฉยๆ ตรงไปข้างหน้า

มีสถานีต�ารวจอยู่จริงๆ...เธอเติบโตมาอย่างดี ไม่เคยมีปัญหาอะไรมายี่สิบ

กว่าปี แค่เดนิเฉยีดเข้าไปในสถานตี�ารวจกน็บัว่าแปดเปื้อนแล้ว เธออบัจน

หนทาง หลบัตาลงราวกบัใช้ความคดิอย่างหนกัก่อนจะโพล่งออกมา 

“ฉือซิ่น อายุยี่สิบแปดปี โรงเรียนประถม-มัธยมเต๋อว่าย ปี 2002  

พี่สาวชื่อฉอืซาน บ้านอยูท่ี่เมอืงทางตะวนัตกจนิไฮ่ฮวาเหยยีน ตกึหมายเลข

หนึ่ง ห้องหนึ่งเจด็ศูนย์สาม!”

รถหยุดลงตรงทางเข้าสถานตี�ารวจ

ตงิเสี่ยวโหรวค่อยๆ ลมืตาขึ้น ฉอืซิ่นก�าลงัมองเธออย่างประหลาดใจ

สบินาทตี่อมา ทั้งสองคนกม็านั่งประจนัหน้ากนัอยู่ที่ร้านกาแฟ
ฉอืซิ่นรบับตัรประชาชนของตงิเสี่ยวโหรวมา

“ฉันไม่โกหกหรอกน่า เราคนบ้านเดียวกันนะ” ติงเสี่ยวโหรวบอก 

“เอาละ ดูพอแล้วมั้ง”

ฉอืซิ่นคนืบตัรประชาชนให้เธอ

“อยู่ที่เดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเรียนโรงเรียนเดียวกัน” ฉือซิ่น 

ขยบัตวัเปลี่ยนท่านั่ง แววตาฉายชดัว่าไม่เชื่อ

เมื่อครูน่ี้ตงิเสี่ยวโหรวเพิ่งบอกฉอืซิ่นไปว่าเขากบัเธอเรยีนมธัยมปลาย

โรงเรียนเดียวกัน ฉือซิ่นเป็นรุ่นพี่เธอสองรุ่น และเพื่อที่จะผ่อนคลาย

สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างเธอกับเขา เธอยังย�้าเรื่องที่ฉือซิ่นได้รับความ

สนใจจากบรรดานกัเรยีนหญงิในตอนนั้นอกีด้วย ตอนนั้นเธอว่าฉอืซิ่นดูเป็น

คนง่ายๆ สบายๆ เธอยงัคดิจะประจบเขาเอาผลประโยชน์ให้ตวัเอง ทว่าจาก

สถานการณ์ตอนนี้ ท�าให้เธอรู้ว่าความจริงแล้วผู้ชายคนนี้เป็นคนหัวแข็ง  

ไม่ฟังใครต่างหากล่ะ

คงต้องสั่งสอนเขาให้รู้ส�านกึบ้างซะแล้ว

“ดเูผนิๆ ตอนที่เรยีนอยู ่ประวตัขิองนายดดูมีากเลยนะ ไม่ใช่แค่เรยีน
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เก่ง แถมยงัเป็นกรรมการนกัเรยีนอกีด้วย แต่ในความเป็นจรงิน่ะเหรอ นาย

ใช้ต�าแหน่งหน้าที่ของตัวเองขายใบลาให้พวกเด็กนักเรียน แล้วนายก็ยัง 

ตั้งกลุม่พาทกุคนปีนก�าแพงออกไปเล่นอนิเทอร์เนต็ข้างนอกตอนดกึๆ ดื่นๆ 

นี่ยังไม่เท่าไหร่ แต่นายยังใช้ประโยชน์จากสัญชาตญาณสัตว์จูงหมาพูเดิล

ของคนอื่นไปผสมพนัธุเ์พื่อหาเงนิไปทั่ว สดุท้ายท�าให้หมาตายคาที่ โรงเรยีน

เป็นสถานที่บรสิทุธิ์และศกัดิ์สทิธิ์ขนาดนั้นนายยงัใช้เป็นที่จดัขายบรกิารอกี!” 

ตงิเสี่ยวโหรวคดิว่าหากใส่ดนตรลีงไป เธอคงจะแรป็ได้หนึ่งท่อนเลย

ทเีดยีว

ฉอืซิ่นยกมอืเป็นสญัญาณไม่ให้เธอพูดอะไรออกมาอกี

ตงิเสี่ยวโหรวเหน็ท่าทางหงอยๆ ของเขากย็ิ้มออกมาอย่างล�าพองใจ 

ฉือซิ่นมองซ้ายมองขวา โชคดีที่ตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าคนอื่น เขา

กระแอมและพูดแก้ “หมาตวันั้นไม่ได้ตาย มนัแค่เหนื่อยจนไม่มแีรงแค่นั้น 

อกีอย่างหมาตวันั้นเป็นหมาที่บ้านฉนัเลี้ยงเอาไว้”

ตงิเสี่ยวโหรวพบว่าตอนที่อตีานี่ท�าท่ากระดากอายกน่็ารกัดเีหมอืนกนั

“ทนีี้เชื่อแล้วใช่มั้ยว่าเราเรยีนโรงเรยีนเดยีวกนั” ตงิเสี่ยวโหรวถามเขา

ฉอืซิ่นไม่มอีะไรจะพูดอกี เขาพยกัหน้าก่อนจะเอ่ยถามอกี “ฉนัเริ่ม

จะไม่สบายใจแล้วแฮะ เธอรู้เรื่องพวกนี้ได้ยงัไง”

ตงิเสี่ยวโหรวยิ้มลกึลบั “ความลบั”

“เธอรู้จกัฉนัเหรอ”

“ตอนนั้นนายหน้าตาดีจะตายไป ฉันจะรู้จักนายก็ไม่เห็นแปลกเลย

สกันดิ” ตงิเสี่ยวโหรวยกกาแฟอเมรกิาโนขึ้นดื่ม

จู่ๆ ฉอืซิ่นกย็ิ้ม

“นายยิ้มอะไร”

“ฉนัคดิถงึรูปบนบตัรประชาชนของเธอน่ะ”

“นายก�าลังจะบอกว่าไม่น่าประทับใจเลยสักนิดใช่มั้ยล่ะ” ติงเสี่ยว- 

โหรวว่า



54  l  ส ะ ด ุด รั ก ย า ย ต้ อ ง ค�า ส า ป

ฉอืซิ่นส่ายหวั พยายามกลั้นยิ้ม “มนัน่าเกลยีดมากเลยต่างหากล่ะ”

ตงิเสี่ยวโหรวแดกดนัเขา “พดูเหมอืนกบัรปูบนบตัรประชาชนของนาย

ดูดอีย่างนั้นแหละ”

ฉือซิ่นหยิบบัตรประชาชนออกมาจากกระเป๋าเงินยื่นให้ติงเสี่ยวโหรว 

หญงิสาวมองดแูวบหนึ่งแล้วเก๊กหน้าขรมึก่อนจะคนืบตัรประชาชนให้อกีฝ่าย 

“เราคุยเรื่องอื่นกนัเถอะ”

“ในงานปาร์ตวีนันั้น ฉนัจ�าได้ เธอบอกว่าเธอถูกสาป” ฉอืซิ่นถามขึ้น

มาอย่างไม่มปีี่มขีลุ่ย

ติงเสี่ยวโหรวไม่คิดจะบอกความจริง “ฉันก็บอกไปแล้วไงว่าฉันแค่

แกล้งทุกคนเล่น ฉนัแสนดขีนาดนี้ ใครจะมามเีรื่องกบัฉนัได้”

“เหรอ แต่เมื่อกี้ฉนัเหน็ว่าเพื่อนร่วมงานสามสี่คนนั้นก�าลงัหาเรื่องเธอ

อยู่นะ” ฉอืซิ่นพูดแทงใจด�า

“นายไม่หาเรื่องมาแดกดนัฉนัแล้วจะไม่สบายใช่มั้ย”

“ฉันพบเจอกับคนมากมายทุกวัน คนพวกนั้นคิดอะไรอยู่ มองแค่

แวบเดียวฉันก็พอเดาออกแล้ว เพราะฉะนั้นเธอโกหกฉันไม่ได้หรอก”  

ฉอืซิ่นจ้องลกึเข้าไปในดวงตาของเธอ พร้อมกบัพดูเน้นทลีะค�าอย่างชดัถ้อย

ชดัค�า “สิ่งที่เธอพูดออกมาในคนืนั้น ไม่ใช่เรื่องโกหกอย่างแน่นอน”

ตงิเสี่ยวโหรวยอมแพ้ในที่สุด “ใช่ สิ่งที่ฉนัพูดออกมาคอืเรื่องจรงิ”

ฉอืซิ่นไม่ได้พูดอะไรอกี เขาท�าเพยีงฟังตงิเสี่ยวโหรวเล่าเรื่องทั้งหมด

ที่เกี่ยวข้องกบัค�าสาปออกมาเงยีบๆ เท่านั้น

“ความจรงิแล้วผู้หญงิตั้งครรภ์คนนั้นไปจบัเมยีน้อยของสาม ีแต่เธอ

เข้ามาหาผิดห้องเลยกลายเป็นสาปแช่งฉันแทน เธอแช่งฉันว่าขอให้ตลอด

ชีวิตของฉันไม่ได้พบเจอกับรักแท้อีก เพราะงั้นทุกคนที่คบกับฉันก็มีอัน 

ต้องเลิกรากันไปหมด” พูดมาถึงตรงนี้เธอก็นึกย้อนกลับไปอยู่หลายครั้ง  

ตงิเสี่ยวโหรวพูดเสยีงแผ่วเบาราวกบัก�าลงัพูดถงึเรื่องของคนอื่นอยู่ “ตั้งแต่

วนันั้น คนที่คบกบัฉนัจะบอกเลกิฉนัในตอนสุดท้ายทุกคน และต่อจากนั้น
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ไม่นานพวกเขากจ็ะได้พบเจอกบัคู่แท้ของตวัเอง”

ฉือซิ่นครุ่นคิด “เดี๋ยวนะ ตอนที่ผู้หญิงตั้งครรภ์คนนั้นสาปแช่งเธอ 

เขาชี้นิ้วขึ้นฟ้าด้วยใช่มั้ย”

ตงิเสี่ยวโหรวท�าท่าแปลกใจ “ใช่!”

ฉอืซิ่นพูดต่อ “ไฟที่ห้องลองเสื้อกต็ดิๆ ดบัๆ ด้วยใช่มั้ย”

ตงิเสี่ยวโหรวรู้สกึเหมอืนตวัเองเจอคนที่รู้ใจเข้าแล้ว “ใช่ ใช่แล้ว!”

ฉือซิ่นยิ่งท�าท่าจริงจังขึ้นไปอีก “แล้วสุดท้ายหลังจากที่เธอกล่าวค�า

สาปแช่งเสรจ็ จู่ๆ กม็ฟี้าผ่าลงมาใช่มั้ย”

ในที่สุดก็มีคนที่เชื่อเธอเสียที ติงเสี่ยวโหรวตื่นเต้น “รีบบอกฉันมา

เดี๋ยวนี้ว่านายรู้ได้ยงัไง!”

ฉอืซิ่นอดทนต่อไปไม่ไหว เขาหลุดข�าออกมา

ตงิเสี่ยวโหรวเริ่มร้อนใจ “หวัเราะอะไร รบีบอกฉนัมาเรว็ว่านายรู้ได้

ยงัไง”

ฉอืซิ่นยงัคงหวัเราะอยู่ “ในหนงัตลกกเ็ป็นแบบนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เหรอ”

ตงิเสี่ยวโหรวชะงกัพร้อมกบัจ้องหน้าฉอืซิ่น เมื่อถกูจ้อง ฉอืซิ่นกรู้็สกึ

ร้อนๆ หนาวๆ และเริ่มรู้สกึว่าตวัเองท�าเกนิไป

หญิงสาวหัวเราะพร้อมกับลุกยืนและยกกาแฟแก้วนั้นขึ้น ฉือซิ่นใช้

มอืบงัหน้าตวัเองไว้ นี่เป็นประสบการณ์ที่เขาเรยีนรู้มาจากกองถ่ายรายการ 

หากเจอกับเรื่องไม่คาดฝันให้ปกป้องใบหน้าอันหล่อเหลาของตัวเองก่อน 

เป็นอย่างแรก

ติงเสี่ยวโหรวยกกาแฟขึ้นดื่มจนหมดแก้ว จากนั้นจึงวางแก้วลง

กระแทกโต๊ะเสยีงดงัแล้วพูดออกมาหนึ่งประโยค “ลาก่อน!”

พูดจบเธอกห็ิ้วกระเป๋าถอืเดนิจากไป

ฉอืซิ่นยงัคงนั่งอยูท่ี่เดมิ รูส้กึเหมอืนกบัจดุหกัมมุของเรื่องนี้มาถงึเรว็

เกนิไป อย่างกบัพายุทอร์นาโดไม่มผีดิ


