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บทน�ำ

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

เที่ยวบินตรงจากนิวยอร์กมาถึงฮ่องกงในช่วงเย็น ผู้โดยสาร 

จากชั้นเฟิสต์คลาสค่อยๆ ทยอยออกมาตามล�าดบั ถงึจะมบีรกิารดแูล

บนเครื่องที่ยอดเยี่ยม แต่การนั่งๆ นอนๆ อยูบ่นฟ้าเป็นเวลากว่าสบิหก

ชั่วโมงก็ไม่ใช่เรื่องสบาย คนส่วนใหญ่จึงอยู่ในสภาพอิดโรยอย่างเห็น

ได้ชดั

หญิงสาวผู้หนึ่งเดินใส่หูฟังผ่านกลุ่มคนจอแจโดยรอบ ใบหน้า

เล็กถูกเงาจากหมวกแก๊ปบดบังไปเกินครึ่ง เห็นเพียงริมฝีปากแดงสด

จิ้มลิ้มประดับอยู่บนใบหน้าขาวเนียน เสื้อยืดคอกว้างสีขาวดูหมอง

หม่นไปบ้างหากเทยีบกบัผวิกายขาวกระจ่างราวกบับรรจหุลอดไฟเอา

ไว้ข้างใน เสื้อโคตทรงยาวสนี�้าตาลอ่อนถกูพบัและพาดไว้ที่แขนข้างหนึ่ง 

กางเกงยนีเข้ารปูเผยให้เหน็ขาเรยีวเลก็ซึ่งก้าวเดนิบนรองเท้าบตูส้นสงู 

อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว ท่าทางดูไม่เหมือนทั้งคนท้องถิ่นหรือนัก- 

ท่องเที่ยว 

หลงัจากที่เธอไปรบักระเป๋าลากซึ่งมอียู่ใบเดยีวมาแล้ว ยิ่งใกล้

ถงึประตูทางออกเท่าไร ผู้คนยิ่งแออดัเสยีงดงัมากขึ้นเท่านั้น และส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญงิเสยีมากกว่า
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หญิงสาวหยุดมองความโกลาหลเบื้องหน้า แฟนคลับสาวร่วม

ร้อยต่างยกโทรศัพท์ในมือเบียดเสียดแย่งกันถ่ายภาพชายหนุ่มร่างสูง

โดดเด่นผู้หนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลออกไปนัก ดวงตาเรียวยาวสงบนิ่งซึ่งมีไฝ

เมด็เลก็ๆ ประดบัอยูห่างตาข้างขวาแปรเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนขึ้นมาทนัท ี

เสยีงเรยีกชื่อโดยรอบท�าให้เธอรูว่้า ‘พี่ชาย’ ออกมารบัอย่างที่พดูจรงิๆ

เมื่อนึกถึงสาเหตุที่ท�าให้ต้องจากบ้านไปกว่าสิบปีก็ไม่โทษใคร 

นอกจากความไร้เดยีงสาหน้ามดืของตวัเอง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความ

เจบ็ปวดจากเรื่องแต่หนหลงักไ็ม่ควรค่าให้เอ่ยถงึ ความอบอุน่พลนัแล่น

ขึ้นมาจนใบหน้าขาวกระจ่างปรากฏริ้วสแีดงเข้ม 

ถงึจะอยู่ห่างออกไปเกอืบสามสบิก้าว แต่ ‘เฉนิเฟยหลงิ’ กลบั

เหน็หญงิสาวผู้หนึ่งได้อย่างชดัเจน จากที่เจอกนัรอบก่อน อกีฝ่ายไม่มี

อะไรเปลี่ยนไปเลย รปูร่าง หน้าตา ทรงผม และรอยยิ้มอ่อนโยนละมนุ

ละไมยงัคงเหมอืนเดมิ ถ้าไม่ใช่ ‘น้องสาว’ แล้วจะเป็นใคร...

ดวงตาสีด�าสนิทของชายหนุ่มพลันกะพริบถี่ ลืมแม้กระทั่ง

มารยาทพื้นฐาน ยกมอืป้องปากตะโกนเสยีงดงัท่ามกลางฝงูชนนบัร้อย

“ยายตวัเลก็!” 

การกระท�าของดาราชายในดวงใจท�าเอาเสียงจอแจทั้งหมด

เงยีบลงทนัควนั สายตาเสยีดแทงของบรรดาแฟนคลบัพร้อมใจพุง่ตรง

ไปยงั ‘ยายตวัเลก็’ คนปรศินา เมื่อเหน็ว่าเป็นหญงิสาวดูไม่ธรรมดา 

ผู้หนึ่ง โทรศัพท์ในมือต่างเปลี่ยนเป้าหมายมากดรัวเก็บภาพสะท้าน

วงการบนัเทงินี้ แต่กม็แีฟนพนัธุแ์ท้บางส่วนที่อยูน่ิ่งกบัที่ พอนกึทบทวน

จนทราบถงึสถานะของอกีฝ่าย พลนัรบีเปิดทางให้คนที่อยู่กลางฝูงชน

อย่างว่าง่าย

ร่างสูงโดดเด่นแหวกฝูงชนออกมา กึ่งเดนิกึ่งวิ่งไปหาบคุคลร่าง

เลก็ที่หยดุรออยู ่เขาดใีจจนพดูอะไรไม่ออกแม้แต่ค�าเดยีว อกีฝ่ายพลนั

คลายมือจากที่จับกระเป๋าและพุ่งเข้ามากอดเอวเขาอย่างแรงจนเซ 
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ถอยหลงัไปหลายก้าว ซกุใบหน้าบนอกกว้าง เอ่ยเสยีงสั่นเครอื

“ยายตวัเลก็ของเฮยีกลบัมาแล้วค่ะ”
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‘ความนุ่มนวลคอืดาบเล่มหนึ่ง’ 

โกวเล้ง

‘เฉินเฟยเฟิ่ง’ หรือ ‘เลลาห์ เฉิน’ เท้าคางมองออกนอก

หน้าต่างดูทวิทศัน์ข้างทาง ทั้งความเจรญิ ผู้คน สิ่งก่อสร้าง ทกุอย่าง

เปลี่ยนแปลงไปจากในความทรงจ�า ทกุที่ที่รถแล่นผ่านมนีกัท่องเที่ยว

เดนิขวกัไขว่มากมายไม่ต่างอะไรจากนวิยอร์ก แน่นอนว่าเธอย่อมเคย

เหน็ภาพความเจรญิของฮ่องกงจากในข่าวต่างๆ แต่ถงึจะเป็นเช่นนั้น

กอ็ดสะท้อนใจไม่ได้ พลนัยิ่งตระหนกัได้ว่าเวลาไม่เคยปรานผีู้ใด โดย

เฉพาะอย่างยิ่งกบั ‘คน’

เมื่อชมเมืองพอใจแล้วเธอจึงเอียงคอหันกลับมามองคนข้างๆ 

ผูช้ายคนนี้อาจจะเป็นข้อยกเว้น...หากเทยีบกบัเมื่อสบิปีที่แล้ว ‘เฉนิเฟย-

หลงิ’ หรอื ‘ลคูสั เฉนิ’ พี่ชายบญุธรรมของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปตามกาล

เวลาเท่าใดนกั หรอือาจจะเป็นเพราะว่าหากเขามเีวลาว่างกจ็ะบนิไป

หาเธอที่นวิยอร์กอยู่เป็นประจ�ากไ็ม่รู้ ต่อให้เขาสูงขึ้น หน้าตาคมคาย

สมเป็นบุรุษเพศมากขึ้น แต่เธอยังจ�าภาพหนุ่มน้อยในชุดเครื่องแบบ

นกัเรยีนได้อยู่เลย คงเหมอืนกบัที่เขาเอาแต่เรยีกเธอว่า ‘ตวัเลก็’ ทั้งๆ 

1
การกลับมา
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ที่ตอนนี้เธออายยุี่สบิห้าเข้าไปแล้ว 

“ไม่อยากจะเชื่อเลย ทกุถนนมแีต่โฆษณาของเฮยี” หลงัจากที่

เธอลองนับป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่มีใบหน้าของเขาคร่าวๆ ดู

เหมอืนว่าสบินิ้วมอืกไ็ม่พอเสยีด้วยซ�้า การที่เขาอตุส่าห์เจยีดเวลามา

รบัเธอที่สนามบนิได้ สมกบัเป็น ‘เฮยีหมายเลขหนึ่ง’ ของเธอตั้งแต่เลก็

ยนัโตจรงิๆ

แม้จะโลดแล่นในวงการแค่เพยีงไม่กี่ปี แต่เฉนิเฟยหลงิเรยีกได้

ว่าเป็นหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ที่ตารางงานแน่นจนแทบไม่มีเวลาอยู่กับ

ครอบครัว เขามีชื่อเสียงมากในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีน คง

เพราะเส้นผมสดี�าสนทิปรกหน้าผากตดักบัผวิกายขาวผ่อง คิ้วเข้มเฉยีง

ขึ้นเลก็น้อย จมกูโด่งเป็นสนัตรง ทว่าดไูม่แขง็กระด้าง เขาได้รบัดวงตา

เรยีวยาวอ่อนโยนมาจากมารดา เมื่อรวมกบัรมิฝีปากบางเฉยีบสอี่อน

แล้ว ทกุครั้งที่เขาคลี่ยิ้มกล็ะลายหวัใจหญงิสาวมากมายนบัไม่ถ้วน 

“ปีนี้เฮยีถ่ายโฆษณาไปเกอืบยี่สบิตวั ทนมองหน้าเฮยีหน่อยนะ” 

เฉนิเฟยหลงิเหลอืบมองคนด้านข้าง ก่อนจะเผยรอยยิ้มกว้างจนดวงตา

หรี่เป็นเส้นโค้ง 

“นกึถงึตอนนั้นที่เฮยีโทร. มาเล่าให้ฟังว่าตดัสนิใจถ่ายโฆษณา

ตวัแรก ตวัเลก็คดิว่าตวัเองหูฝาดไป นกึภาพเฮยีเข้าวงการไม่ออกเลย 

แต่ก่อนเฮยีขี้อายจะตาย ให้ไปยนืพดูบนเวทกีเ็สยีงสั่นแล้ว” หญงิสาว

สัพยอก เธอกับเขาอายุห่างกันแค่ปีเดียว ดังนั้นความสนิทสนมจึง

มากกว่าคนอื่นๆ ในบ้าน

“เวลาเปลี่ยน อะไรก็เปลี่ยน เฮียก็อยากลองท�าอะไรใหม่ๆ ดู

บ้าง กเ็หมอืนตวัเลก็นั่นแหละ ใครจะคดิว่าตวัเลก็จะช่วยป๊าดแูลสาขา

ที่อเมรกิาได้” ผู้พูดย่นจมูกเป็นเชงิหยอกเย้า

“จ�าได้ไหม แต่ก่อนตัวเล็กยังวิ่งตามติดพวกเฮียอยู่เลย ถ้าไม่

ยอมให้ไปด้วยกข็ี้แยใส่ตลอด ‘ไม่รกัตวัเลก็แล้วเหรอคะ’ แค่ได้ยนิมกุ
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นี้ พวกเฮยีเคยปฏเิสธได้เหรอ” 

เฉนิเฟยหลงิระเบดิเสยีงหวัเราะดงัก้อง อย่าว่าแต่เขากบั ‘เฮยี

ใหญ่’ เลย ขนาดบดิาเขาที่ว่าดแุละเดด็ขาดจนบรุษุวยัฉกรรจ์ไม่กล้า

สบตา ยงัใจอ่อนเวลาบตุรสาวบญุธรรมคนนี้กอดแขนกอดขาออดอ้อน 

น�้าเสยีงฉอเลาะกเ็ป็นที่หนึ่ง ซกุซนกไ็ม่มใีครเกนิ แต่ไม่ว่าจะท�าอะไร

ผดิกไ็ม่เคยโดนดเุลยสกัครั้ง ตรงกนัข้ามกบัพวกเขา ท�าผดิแค่นดิเดยีว

ก็เกือบจะโดนสายตาเย็นยะเยือกของบิดาแช่แข็งอยู่รอมร่อ แต่พอ

เฉนิเฟยเฟิ่งน�้าตาคลอกล่าวว่า ‘ป๊าขา...อย่าโมโหเลยนะคะ’ พวกเขา

จะได้รบัการให้อภยัในทนัที

“จรงิด้วย...ถ้าเฮยีไม่พูดถงึเรื่องในอดตี ตวัเลก็กเ็กอืบจะลมืไป

หมดแล้ว”

ชายหนุม่หนัมองใบหน้าจิ้มลิ้มจากทางด้านข้างด้วยความเอน็ดู 

ก่อนจะหยดุชะงกัเมื่อเหน็รอยยิ้มอ่อนโยนก่อนหน้านี้หบุลงไปกว่าครึ่ง 

ไฝเม็ดเล็กที่หางตาข้างขวายิ่งขับเน้นความอึมครึมของเจ้าตัวชัดเจน 

เขาเพิ่งจะตระหนกัถงึประโยคคลมุเครอืที่อกีฝ่ายกล่าว พลนัอยากจะ

กดัลิ้นตวัเองแรงๆ สกัหลายท ีไม่รู้เรื่องราวในอดตีจะยงัส่งผลกระทบ

ต่ออีกฝ่ายมากแค่ไหน แต่ยังไม่ทันจะได้คิดค�ากล่าวปลอบโยนใดๆ  

อกีฝ่ายกลบัชงิพูดขดัขึ้นมาเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น

“พอโตขึ้นทุกคนก็ต้องท�าหน้าที่ของตัวเอง มีภาระมากขึ้น มี

ความรบัผดิชอบมากขึ้น โดยเฉพาะพวกเราพี่น้อง เฮยีอยู่ที่นี่กท็�างาน

หนักเป็นภาพลักษณ์ให้บริษัท ‘เขา’ ก็ช่วยป๊าบริหารกิจการแถบนี้

ทั้งหมด ตัวเล็กที่อยู่ที่นู่นจะนั่งงอมืองอเท้าเฉยๆ ได้ยังไงคะ อะไรที่

ช่วยป๊าม้าได้กต้็องช่วยกนัเนอะเฮยี” ผูถ้กูมองกลบัมายิ้มกว้างเช่นเดมิ

เมื่อสัมผัสถึงแววตาเป็นห่วงเป็นใยจากพี่ชายบุญธรรม เธอใช้ค�าว่า 

‘พวกเรา’ ได้อย่างคล่องปาก ต่อให้ในความทรงจ�า ‘เขา’ จะเบื่อหน่าย

หรอืเกลยีดชงัเธอเช่นไร ถงึยงัไง ‘สถานะ’ พวกนั้นกย็งัคงอยู่
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“รู้ไหม ตอนที่ป๊าม้าได้ยนิว่าปีนี้ตวัเลก็จะกลบัมากร็บีสั่งคนมา

ท�าความสะอาดบ้านยกใหญ่ สั่งคนมาจดัสวนใหม่ซะสวยเชยีว นี่กใ็ห้

คนไปตามพ่อครัวแม่ครัวมาเพิ่มด้วย กลัวอาหารไม่ถูกปากลูกสาว” 

เฉินเฟยหลิงรีบเฉไฉไปเรื่องอื่นอย่างแนบเนียน ไม่อยากท�าลาย

บรรยากาศดีๆ  ตั้งแต่วนัแรกที่อกีฝ่ายมาถงึฮ่องกง

ครั้งแรกที่เขาได้เหน็เดก็ผูห้ญงิหน้าตาน่ารกัจิ้มลิ้มที่บดิามารดา

พาเข้าบ้านมาแนะน�าตวัในฐานะ ‘คู่หมั้น’ ของ ‘เฮยีใหญ่’ กย็ี่สบิปีมา

แล้ว และไม่นานเดก็ผู้หญงิคนนั้นกก็ลายมาเป็นหนึ่งในคนตระกลูเฉนิ 

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เฉนิเฟยเฟิ่งจงึเป็นทั้ง ‘คู่หมั้น’ ของพี่ชาย

และ ‘น้องสาวบญุธรรม’ ของเขา

“เฮยีไม่น่าบอกป๊าม้าเลย เรื่องนอกบ้านกเ็หนื่อยมากพออยูแ่ล้ว 

ยงัต้องมาเหนื่อยกบัเรื่องไม่เป็นเรื่องอกี” คิ้วเรยีวของผู้พดูขมวดเข้าหา

กนัเลก็น้อย ดูทอดถอนใจมากกว่าหงดุหงดิใจ

“รู้แบบนี้ตวัเลก็กลบัมาเงยีบๆ คนเดยีวดกีว่า”

“อย่าพดูแบบนั้นส ิตวัเลก็กลบับ้านมากถ็อืเป็นเรื่องส�าคญัของ

ครอบครวัเราเหมอืนกนั ลงเฮยีรูแ้ต่ไม่ยอมบอกส ิป๊าม้าได้บ่นหชูาแน่” 

ชายหนุม่ส่ายหน้าปราม ถงึจะไม่ใช่เลอืดเนื้อเชื้อไขเดยีวกนั แต่เพราะ

เตบิโตมาด้วยกนั เฉนิเฟยเฟิ่งจงึเป็นหนึ่งในสมาชกิครอบครวัของเขา

เสมอ 

ไม่ต้องกล่าวถงึบดิามารดา ทั้งสองรกัและเอน็ดลูกูสาวบญุธรรม

คนนี้มาก ตอนที่อีกฝ่ายย้ายไปเรียนต่อที่อเมริกาใหม่ๆ บิดามารดา

ของเขาก็เป็นห่วงจนนอนไม่หลับและกินข้าวไม่ลงไปหลายวัน ดังนั้น

การกลับมาฮ่องกงครั้งแรกในรอบสิบปีของเฉินเฟยเฟิ่ง ฉลองแค่นี้ยัง

น้อยไปด้วยซ�้า

นอกเหนือจากนั้น เรื่องสิบปีที่แล้วไม่ได้เลือนหายไปตามกาล

เวลา เมื่อใดมวีนัหยดุยาวที่ควรอยูพ่ร้อมหน้าพร้อมตากนัในครอบครวั 
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ตวัต้นเหตอุย่างเฮยีใหญ่มกัจะกลายเป็นอากาศธาตใุนสายตาของบดิา

อยู่หลายวัน ปีนี้ถึงค่อยยังชั่วหน่อย ข่าวการกลับมาของเฉินเฟยเฟิ่ง

สร้างบรรยากาศครื้นเครงให้สมกบังานเลี้ยงฉลองใหญ่ที่ใกล้จะมาถงึ

“คดิถงึป๊ากบัหม่าม้าจงั” 

“คดิถงึกอ็ยู่ให้นานๆ ไม่ต้องกลบัเลยกไ็ด้ น้องคนเดยีว เฮยีเลี้ยง

ไหว” เขานกึถงึกระเป๋าลากใบเดยีวด้านหลงั ทั้งๆ ที่วนัแซยดิของป๊า

อีกตั้งเดือนหน้า แต่อีกฝ่ายกลับเตรียมข้าวของเหมือนจะมาอยู่แค่ 

สองสามวนั

“เฮยีพดูแล้วนะ เอาหลกัประกนัมาเลย” เฉนิเฟยเฟ่ิงแสร้งตหีน้า

ขรมึ แต่ไม่อาจซ่อนความซกุซนที่ประดบับนหางตาได้

“จะเอาอะไร ไหนลองบอกมาก่อน”

“บัตรเครดิต รถ เพนต์เฮาส์ด้วย รู้นะว่าเฮียแอบซื้อไว้ซุกเด็ก

นอกบ้าน” 

“ไอ้หยา! ดูค�าพูดค�าจา เฮยีไม่มอีะไรแบบนั้นหรอก ป๊าได้ยนิ

คงตีหัวเฮียแตกแน่” รถที่ขับมาดีๆ พลันส่ายไปมาเล็กน้อย ก่อนที่ผู้

เป็นสารถจีะหนัมามองค้อนคนพูดจาเหลวไหล

“แบบนี้เขาเรยีกว่าร้อนตวัรเึปล่าคะ”

“ตวัเลก็!”

“ก็ได้ ก็ได้ค่ะ ตัวเล็กไม่แกล้งแล้ว” หญิงสาวหลุดข�าเมื่อเห็น

สีหน้าจริงจังของพี่ชาย ตั้งแต่จ�าความได้ น้อยครั้งที่เขาจะพูดโกหก 

และด้วยนสิยัของเขา...ไม่มทีางท�าเรื่องอะไรที่จะส่งผลเสยีต่อครอบครวั

แน่

ตรงกนัข้ามกบัอกีคน... 

เมื่อนกึถงึข่าวคราวที่ ‘บงัเอญิ’ แล่นเข้าหูตลอดสบิปีที่ผ่านมา 

เธอพลันเบือนสายตาออกไปนอกกระจก แม้เสียงหัวเราะจะยังคงอยู่ 

แต่แววตากลบัเฉยชาไร้อารมณ์อย่างถงึที่สดุ 
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ประตูเหล็กสีด�าเปิดออกโดยอัตโนมัติ รถสปอร์ตเล้ียว

เข้าไปในอาณาเขตของคฤหาสน์ตระกลูเฉนิ เฉนิเฟยเฟ่ิงอดเบกิตามอง 

อย่างประหลาดใจไม่ได้ ขณะที่ภายนอกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

แต่ทกุสิ่งในสถานที่แห่งนี้แทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากในความทรงจ�า 

คฤหาสน์สีขาวสไตล์คลาสสิกยังคงเหมือนเดิม ตัดกับกรอบ

หน้าต่างไม้สเีขยีวเข้มและหลงัคาสอีฐิหม่น ตั้งโดดเด่นบนสนามหญ้า

เขียวขจี พุ่มไม้ประดับสองข้างทางได้รับการตัดแต่งเป็นอย่างดี รวม

ถึงต้นไม้ใหญ่ที่ทุกคนเคยปีนเล่นยังคงยืนต้นตระหง่านผ่านวันเวลา

หลายสบิรอบฤด ูศาลาในสวน น�้าพ ุเสาโคมไฟ หรอืแม้กระทั่งหนิอ่อน

สีเทาสว่างที่ปูพื้นทุกก้อน ทั้งหมดนี้ยังเหมือนเดิมในความทรงจ�า 

ราวกบัมมีนตร์ขลงัย้อนเวลา เธอรู้สกึว่าไม่ได้จาก ‘บ้าน’ ไปสบิปี แต่

เหมอืนไปทศันศกึษาสบิวนัแล้วเพิ่งกลบัมามากกว่า

“ไม่จรงิน่า...” คนที่ไม่ได้กลบับ้านมานานยกมอืเกาะกระจกรถ

มองตาค้าง อทุานเสยีงหวานปนประหลาดใจออกมา ตลอดหลายปีที่

อยู่อเมริกา...เธอไม่เคยเสียกิริยามากถึงขนาดนี้ แต่เมื่อเห็นบ้านที่

เตบิโตมาพลนัรู้สกึคล้ายกลบัไปเป็นเดก็อกีครั้ง

“หมื? หมายถงึบ้านน่ะเหรอ” 

รถสปอร์ตหยุดล้อในโรงจอดรถที่อยู ่ไม่ห่างจากตัวบ้านนัก 

เฉนิเฟยเฟ่ิงรบีเปิดประตกู้าวลงจากรถทนัท ีมอืบางยกขึ้นลบูตามแนว

ก�าแพงอย่างไม่อยากจะเชื่อ นอกจากรถที่เป็นรุ่นทันสมัยขึ้น ทุกสิ่ง 

ทกุอย่างยงัคงเหมอืนเดมิ เธอยงัจ�าสมัผสัลื่นๆ เยน็ๆ ของก�าแพงหนิ

เหล่านี้ได้ด้วยซ�้า

“อมื...บ้านยงัเหมอืนเดมิเลย” 

ซ่า ซ่า 

หญิงสาวเดินออกจากโรงจอดรถ ผิวกายขาวเนียนละเอียดที่

โผล่พ้นเสื้อยดืคอกว้างตดักบัแมกไม้สเีขยีวขจทีี่อยู่รอบตวั มอืบางยก
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ขึ้นป้องแสงแดดที่ส่องผ่านเงาต้นไม้สูงเข้ามากระทบหน้า เธอหลบัตา

รบัสายลมซึ่งน�าพาความร่มรื่นมาโอบล้อมไปทั่วร่าง สดูหายใจรบัความ

สดชื่นจากพรรณไม้หลากชนิด แก้มเนียนใสค่อยๆ ปรากฏริ้วแดง 

ระเรื่อจากไอแดดยามบ่าย

“มีเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านี้อีก” เฉินเฟยหลิงมองน้องสาวบุญธรรม

พลางคลี่ยิ้ม ก่อนจะลากกระเป๋าเดนิทางน�าเข้าไปยงัห้องโถงใหญ่ 

ผู้ที่ไม่ได้กลบับ้านมากว่าสบิปีพลนักระจ่างแจ้งถงึ ‘เซอร์ไพรส์’ 

ที่ว่า ในบ้านแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย วอลล์เปเปอร์สีครีมสะอาด

ตา แชนเดอเลยีร์ระย้าสทีอง เฟอร์นเิจอร์ทกุชิ้นยงัตั้งอยู่ที่เดมิ ตู้โชว์

ของสะสมกย็งัมพีี่น้องแจกนัลายครามจากราชวงศ์ต่างๆ อวดสดัส่วน

โค้งเว้าเรยีงราย หากเทยีบจากในความทรงจ�า เหมอืนจะมมีาเพิ่มแค่

เพยีงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น 

“แล้วจะให้เฮยีพาเพื่อนมาที่บ้านได้ยงัไง ป๊าหวงบ้านขนาดนี้” 

ชายหนุ่มกล่าวถึงเจ้าของบ้านที่แท้จริงซึ่งอายุเจียนจะหกสิบอยู่แล้ว 

แต่ยงัออกไปท�างานแต่เช้าเป็นกจิวตัรอยู่ทกุวนั

“ป๊าเคยบอกกับพวกเราว่าภูมิใจกับบ้านหลังนี้มาก ข้าวของ 

ทกุชิ้นมาจากหยาดเหงื่อแรงกายป๊าทั้งนั้น กว่าจะเป็นอย่างที่พวกเรา

เห็นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย” หญิงสาวพยักหน้าเข้าใจ บิดาบุญธรรมของ

เธอเริ่มต้นทกุอย่างจากศูนย์ ไม่แปลกที่เขาจะรกับ้านหลงันี้ 

“อมื...สมแล้วที่เป็นลูกสาวป๊า ฮ่าๆๆ” 

“ถกูต้องค่ะ เฮยีนั่นแหละที่ถกูเกบ็มาเลี้ยง” เฉนิเฟยเฟ่ิงหวัเราะ

คิกคักกับพี่ชายต่างสายเลือด ก่อนที่เขาจะลากกระเป๋าพาเธอมายัง

ห้องนอนของตวัเธอเอง 

แกร๊ก

ทันทีที่เปิดประตู ดวงตาสีน�้าตาลอ่อนพลันเบิกกว้างอีกรอบ 

หญงิสาวกวาดมองภายในห้องอย่างตื่นตะลงึ นอกจากสผี้าม่านและ
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ชุดผ้าปูที่นอนที่เปลี่ยนไปตามวัยที่เพิ่มขึ้น ข้าวของทุกอย่างก็อยู่ในที่

ที่ควรจะอยู่ เธอสามารถเดินหลับตาภายในห้องที่ไม่ได้กลับมาเป็น 

สบิปีได้ด้วยซ�้า

“หม่าม้าสั่งให้คนเก็บข้าวของในห้องให้เหมือนเดิม บอกว่ารอ

ตวัเลก็กลบัมาจดัการเอง” ชายหนุ่มบอกแกค่นข้างกายที่ท�าสหีน้าตื่น

ตะลงึ ก่อนจะดนัแผ่นหลงัเลก็ให้เธอเข้าไปข้างใน

“ตอนแรกทุกคนคิดว่าตัวเล็กคงตัดสินใจแบบอารมณ์ชั่ววูบ 

ไปอยู่ที่นั่นแค่ไม่กี่เดอืน ใครจะเชื่อว่าจะลากยาวมาจนป่านนี้”

“คดิถงึหม่าม้าจงัเลย ตวัเลก็ไปหาหม่าม้าก่อนดกีว่า” หญงิสาว

แข็งขืน หมุนกายจะเดินไปอีกทาง แต่จนแล้วจนรอดก็ถูกคนสูงกว่า

ลอ็กคอลากเข้าไปในห้องจนได้ 

“หม่าม้าออกไปข้างนอกยังไม่กลับ ระหว่างรอก็พักผ่อนก่อน

เถอะ ตอนเยน็เฮยีค่อยให้คนมาตามไปกนิข้าว เอ๊ะ! หรอืจะออกไปหา

ป๊าที่บริษัทดี เดี๋ยวเฮียขับรถไปส่ง” ผู้เป็นพี่ชายแสร้งถามด้วยสีหน้า

ใสซื่อ ถงึแม้เขาพอจะคาดเดาค�าตอบได้อยู่แล้วกเ็ถอะ

“ตวัเลก็รอป๊าม้าที่นี่ดกีว่า ว่าแล้วกอ็ยากนอนสกังบีเหมอืนกนั

ค่ะ ปวดเนื้อปวดตวัไปหมดแล้ว” ผู้ถูกถามรบีปฏเิสธเป็นพลัวนั และ

ยกมอืปิดปากหาวหวอดๆ เป็นการยนืยนั อยู่ๆ กร็ู้สกึอยากพกัขึ้นมา

แบบไม่มปีี่มขีลุ่ย 

เฉินเฟยหลิงหลุดข�าและเอื้อมมือไปลูบศีรษะเล็กด้วยความ 

เอน็ด ูก่อนจะถอยออกมาเพื่อให้คนที่เหนื่อยจากการเดนิทางได้พกัผ่อน

“งั้นกอ็ย่านอนเยอะล่ะ เดี๋ยวจะยิ่งปรบัเวลาไม่ได้เข้าไปใหญ่”

เฉินเฟยเฟิ่งไม่ได้กระโดดขึ้นเตียงในทันที แต่เลือกที่จะ

ส�ารวจนั่นนี่ภายในห้อง 

สิบปีที่แล้วหลังจากที่เธอไม่อาจฝืนทนกับ ‘เรื่องนั้น’ และขอ
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อนญุาตบดิามารดาบญุธรรมเรยีบร้อย วนัต่อมาเธอกต็ดัสนิใจบนิไป

เรียนต่อที่อเมริกาทันที ข้าวของอะไรที่ไม่จ�าเป็นล้วนแล้วแต่ถูกทิ้งไว ้

ที่นี่ทั้งหมด แต่ข้าวของพวกนี้กลบัยงัอยูใ่นที่เดมิของมนั ในตูเ้สื้อผ้ายงั

มชีดุนกัเรยีนของเธอแขวนอยู่ครบทกุตวัเลยด้วยซ�้า

ขวบั!

ที่มมุห้องม ี ‘ของ’ หนึ่งสิ่งถูกผ้าขาวคลมุไว้ ผ้าเรยีบลื่นค่อยๆ 

หล่นไปกองบนพื้นเมื่อถูกเจ้าของดงึออก เปียโนไม้สภาพเก่าผพุงัเกนิ

เยียวยาพลันปรากฏสู่สายตา ร่างเล็กเหยียดหลังตรงยืนนิ่งงันอยู่พัก

ใหญ่ ก่อนจะยกมอืบางขึ้นลูบไล้ไปตามผวิไม้เยน็เฉยีบ รอยแตก รอย

บิ่น รอยถลอกนบัสบิยงัคงเด่นชดัเหมอืนเหตกุารณ์เพิ่งเกดิขึ้นเมื่อวาน 

ไม่ต่างอะไรกบัความฝันในวยัเดก็ที่พงัพนิาศไม่มชีิ้นด ีแววตาแห่งความ

สขุเมื่อครู่ถูกแทนที่ด้วยความเศร้าหมองทนัใด 

คนเราจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกบัการท�าให้แผลสดตกสะเกด็ 

...สบิปีกย็งัไม่นานพอหรอกเหรอ 

พึ่บ!

หญิงสาวไม่เสียเวลากับของที่พังไปแล้วนานไปกว่านั้น ย่อตัว

ลงเกบ็ผ้าขึ้นมาคลมุเครื่องดนตรชีิ้นใหญ่ดงัเดมิ 

ร่างบางเดินไปหยุดที่ตู้ไม้ขนาดสูงกว่าตัวและเปิดออกส�ารวจ

ภายใน มกีล่องกระดาษหลายขนาดวางซ้อนเรยีงกนัเป็นตั้งๆ เธอเลอืก

ยกกล่องใบที่อยู่บนสดุออกมา ของจปิาถะส่วนใหญ่ยงัอยู่ครบเหมอืน

เดมิ แต่ไม่อาจดงึความสนใจของเธอไปมากกว่าอลับมัรปูถ่ายสซีดี เธอ

จงึหอบของทั้งหมดและย้ายร่างกลบัมาที่เตยีง 

เมื่อเปิดอัลบัมภาพหน้าแรกสุดก็พบรูปเด็กหนุ่มร่างสูงสองคน

ยืนขนาบข้างกอดคอเด็กหญิงตัวเล็กที่อยู่ตรงกลาง เด็กหญิงที่ว่าสูง

เพยีงแค่อกของพวกเขาเท่านั้น ทั้งสามสวมเครื่องแบบนกัเรยีนสนี�้าเงนิ

แบบเดียวกัน ยิ้มแย้มจนหางตาทั้งสามคู่โค้งลงเหมือนกัน ต่อให้วัน
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เวลาผ่านมานานขนาดนี้ แต่เธอยงัสมัผสัถงึความสขุจากรปูถ่ายได้อยู่

เลย 

เธอเปิดหน้าถดัไป เป็นรปูถ่ายเดก็หญงิผมหน้าม้านั่งเล่นเปียโน

คู่กับหนึ่งในเด็กหนุ่มจากภาพถ่ายแรก เขาก้มหน้าต�่าเล็กน้อย แต่ก ็

ไม่อาจปิดบงัแววตาตั้งอกตั้งใจที่จดจ่ออยู่บนคยี์บอร์ดสขีาวด�า 

ท�าไมเธอจะจ�าไม่ได้...ลูกศษิย์คนเดยีวในชวีติ 

นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่ ‘เขา’ ยอมเล่นเปียโนคูก่บัเธอ โดยที่เธอ

ไม่ต้องบบีน�้าตาบงัคบั มมุปากแดงเรื่อยกขึ้นเลก็น้อย เธอในตอนนั้น

เคยหลงเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะคงอยูต่ลอดไป แต่เมื่อหลายสบิฤดผูนัผ่าน

ไปตามกาลเวลา เธอกเ็รยีนรู้ได้เองว่าตลอดไปมนัไม่มจีรงิ

ก๊อก ก๊อก ก๊อก 

เสยีงเคาะประตปูลกุเจ้าของห้องออกจากภวงัค์ หญงิสาวจงึรบี

เกบ็ของในมอืและดนักล่องเกบ็ของไว้ใต้เตยีงอย่างลวกๆ ร่างบางยนื

หลงัตรงและสูดหายใจเฮอืกใหญ่ หลงัจากมั่นใจว่าสหีน้ากลบัมาเป็น

ปกตเิรยีบร้อยแล้ว จงึค่อยเดนิไปเปิดประตูต้อนรบัผู้มาใหม่

“หม่าม้า!” ทนัททีี่เหน็ว่าผู้มาเยอืนเป็นใคร เสยีงแหลมกเ็กอืบ

จะกลายเป็นหวีดร้อง เฉินเฟยเฟิ่งพลันโผเข้าซุกอ้อมกอดของมารดา

บญุธรรมด้วยความตกใจระคนดใีจ

“ไหนเฮียบอกว่าหม่าม้าไม่อยู่บ้านไง! หนูคิดถึงหม่าม้าที่สุด 

ในโลกเลยค่ะ”

“หม่าม้ากลับมาเมื่อกี้เอง ได้ยินคนข้างล่างคุยกันว่า ‘คุณหนู

เลก็’ กลบัมาถงึบ้านแล้ว หม่าม้ากเ็ลยรบีขึ้นมาหา ไหน! ให้หม่าม้า 

ดูหน้าให้ชดัๆ หน่อย ผอมลงตรงไหนรเึปล่า” เฉนิฮุ่ยกด็ใีจไม่ต่างกนั 

รีบผละออกส�ารวจร่างเล็กที่ดูเหมือนจะผอมแห้งยิ่งกว่าตอนที่เจอกัน

ในงานรบัปรญิญาเมื่อสองปีที่แล้ว

“อาเฟ่ิง! รอบก่อนที่เจอกนัหม่าม้าบอกให้เรากนิเยอะๆ แต่ท�าไม
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ถงึเหลอืแต่กระดูกแบบนี้”

“จะไปร้านอาหารที่ไหนก็ไม่เห็นจะอร่อยเหมือนหม่าม้าท�า 

สกันดิ ครวัของหม่าม้าอร่อยที่สดุในโลกค่ะ” หญงิสาวเบะปากคล้าย

เดก็ก�าลงัร้องไห้ คิ้วย่นเข้าหากนัดูน่าสงสารเหลอืทนเมื่อเหน็ปฏกิริยิา

ราวกบัใจสลายของมารดา เธอรบีดงึสหีน้าให้กลบัมาเป็นเหมอืนเดมิ

แทบไม่ทนั ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี...อกีฝ่ายไม่เคยทนลูกอ้อนเช่นนี้ได้เลย

“อย่ามาพดูให้คนแก่ดใีจเลย ถ้าหม่าม้าท�าอาหารอร่อยจรงิ เรา

คงไม่รอจนถงึสบิปีแล้วค่อยกลบัมาหาหม่าม้าหรอก” ดวงตาอ่อนโยน

เป็นนติย์ของเฉนิฮุ่ยมนี�้าคลอขงั มอืขาวผ่องทั้งสองลูบเนื้อตวัของคน

ตรงหน้าไปมา ทั้งคดิถงึและอาทรปะปนกนัไปหมด แม้จะผ่านไปหลาย

ปี แต่เฉนิเฟยเฟ่ิงยงัคงเป็นเดก็ในสายตาของเธอเสมอ ดงันั้นจงึดงึร่าง

บางเข้ามากอดแน่นอีกรอบเหมือนอย่างที่เคยท�าตอนที่อีกฝ่ายยังสูง

เท่าเอว 

“โธ่ หม่าม้าขา หนงูานยุง่นี่นา ไม่อย่างนั้นหนคูงกลบัมาเรว็กว่า

นี้” เฉินเฟยเฟิ่งรีบประคองมารดาเข้ามาในห้อง สองหญิงต่างวัยนั่ง 

จบัมอืกนัที่โซฟาผ้าไหมปักสขีาว 

“อาหลงิชวนหม่าม้าไปหาเราที่นั่นหลายรอบ จนใจที่หม่าม้าแก่

แล้ว เดินทางไกลทีไรไม่ปวดขาก็ปวดหลังตลอด ส่วนป๊าเราก็งานยุ่ง 

ทั้งงานราษฎร์งานหลวงเยอะแยะไปหมด เราไม่น้อยใจป๊ากบัหม่าม้า

ใช่ไหม” เฉนิฮุ่ยถอนหายใจ แววตาเตม็ไปด้วยความรู้สกึผดิที่ไม่อาจ

ท�าหน้าที่ ‘แม่’ ได้อย่างเตม็ที่

“หม่าม้า...อย่าพดูแบบนั้นสคิะ ทั้งหมดเป็นความผดิของหนเูอง 

หนูควรจะกลับมาที่นี่บ่อยๆ ไม่ใช่ให้ป๊ากับหม่าม้าล�าบากเดินทาง 

ไปหา หม่าม้าอย่าโกรธหนเูลยนะคะ ต่อไปหนจูะไม่หายหน้าไปนานๆ 

แบบนี้อีกแล้วค่ะ หนูขอโทษนะคะ” หญิงสาวดึงมือนุ่มขึ้นมาหอม

หลายที ก่อนจะทอดมองใบหน้าอ่อนโยนที่แซมไปด้วยริ้วรอยแห่งวัย
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ด้วยความคดิถงึ ต่อให้เทคโนโลยจีะล�้าสมยัเพยีงใด แต่มองผ่านกล้อง

มหีรอืจะสู้มองตวัจรงิที่อยู่ตรงหน้าได้

“อาเฟิ่ง ย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่ดีไหม งานที่อเมริกาก็ให้ 

คนอื่นท�าแทนไป คนของป๊าที่นั่นเยอะแยะ ถ้าขาดเราไปสกัคนแล้วจะ

ท�างานไม่ได้กใ็ห้มนัรูไ้ป ป๊ากบัหม่าม้ากแ็ก่ตวัขึ้นทกุวนั อาหลงกท็�าแต่

งาน อาหลงิกไ็ม่ค่อยอยู่บ้าน คนแก่สองคนเริ่มเฉาเป็นไม้โรยราแล้ว” 

เฉนิฮุ่ยเอ่ยถามพลางลูบแก้มเนยีนใสด้วยความรกัใคร่

“หม่าม้า...หนรูกัการท�างานจรงิๆ นะคะ หนอูยากช่วยป๊าเยอะๆ 

ทกุวนันี้หนูเก่งแล้วน้า ปีก่อนหนูกไ็ด้ขึ้นปกแมกาซนี Business World 

ป๊าชมหนูใหญ่เลยว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ หม่าม้าไม่ภูมิใจในตัวหน ู

เหรอคะ” ผู้ถูกถามตอบเฉไฉ เธอย่อมไม่กล้าปฏิเสธแววตาคาดหวัง

ของคนที่เธอรกัอย่างตรงไปตรงมาแน่นอน

“หม่าม้าภูมใิจในตวัอาเฟิ่งเสมอ ตั้งแต่เลก็จนโต เราไม่เคยท�า

ให้ป๊ากบัหม่าม้าต้องกลุม้ใจสกัครั้ง ไม่เหมอืน...เฮ้อ” หญงิวยักลางคน

ถอนหายใจ ก่อนจะกมุมอืเลก็และเอ่ยถามด้วยน�้าเสยีงระมดัระวงั

“อาเฟิ่ง หม่าม้ามเีรื่องจะถาม” 

“มอีะไรเหรอคะ” 

“เรา...หายโกรธ ‘อาหลง’ เขาหรอืยงัลูก” สหีน้าของผู้ถามเตม็

ไปด้วยความวติกกงัวล หากไม่จ�าเป็น เธอกไ็ม่อยากแตะต้องประเดน็

อ่อนไหวนี้

“โธ่ หม่าม้าขา! หนอูายยุี่สบิห้าแล้วนะคะ ไม่ใช่เดก็ๆ แล้ว เรื่อง

มนัผ่านมาตั้งเป็นสบิปี หนจูะไปโกรธอาหลงนานขนาดนั้นได้ยงัไง พวก

เราโตมาด้วยกนั เป็นครอบครวัเดยีวกนั กต้็องรกัและสามคัคกีนัอย่าง

ที่ป๊ากับหม่าม้าสอนถึงจะถูก” กล่าวเสียงหวานไหลลื่นปนออดอ้อน

เช่นทกุครั้ง แววตากลบัมาใสซื่อราวกบัเดก็สาวอายสุบิห้า

ภายใต้กริยิานุ่มนวล ใครจะรู้ถงึความนกึคดิข้างในจติใจ ต้อง
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ขอบคุณมือขวาของบิดาที่สอนบทเรียนการท�าธุรกิจกับพวกเขี้ยวลาก

ดินที่อเมริกา เธอสามารถซ่อนความรู้สึกได้อย่างเรียบร้อยหมดจด

ตั้งแต่อายยุงัไม่ทนัขึ้นเลขสองด้วยซ�้า

“เด็กดีของหม่าม้า มาให้หม่าม้าหอมแก้มให้ชื่นใจหน่อย” 

เฉินฮุ่ยถอนหายใจด้วยความโล่งอก ภาพที่อีกฝ่ายอ้อนวอนทั้งน�้าตา

นองหน้าเมื่อสบิปีที่แล้วยงัตดิตา หากเธออายเุท่ากนักบัเฉนิเฟยเฟ่ิงใน

ตอนนั้น...บอกได้ค�าเดยีวว่าคงต้องมใีครสกัคนตายกนัไปข้าง

แต่ก็นั่นละ...คนเราไม่ได้แก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน 

หลายสบิปีผ่านไปเธอเรยีนรูว่้าการประคองชวีติให้มคีวามสขุไม่อาจใช้

เพยีงความมทุะลดุดุนั แต่บางครั้งกย็งัต้องใช้ความนิ่งสงบร่วมด้วย

“หนูตวัเหมน็จะตาย ไม่ได้อาบน�้ามาจะวนัแล้วค่ะ” หญงิสาว

หัวเราะคิกคักและบิดตัวหลบราวกับกังวลว่าเชื้อโรคจะกระเด็นเปื้อน

คนที่เข้ามาใกล้

“ไปๆ รีบไปอาบน�้าได้แล้ว จะได้สบายเนื้อสบายตัว เดี๋ยว 

หม่าม้าไปสั่งให้คนยกของว่างมาให้” 

“ขอบคณุนะคะ หนคูดิถงึหม่าม้าจงั คดิถงึหม่าม้าที่สดุในโลก” 

เธอหอมมือนุ่มอีกรอบ ก่อนจะวิ่งไปกอดอดีตพี่เลี้ยงที่ยืนรออยู่หน้า

ประตู 

“หนูคดิถงึป้าหลวิด้วยค่ะ” 

หญิงต่างวัยยิ้มแย้มให้กันและกัน ไม่นานร่างเล็กก็หายเข้าไป

ในห้องน�้าเพื่อจัดการธุระส่วนตัว โดยมีสายตาอ่อนโยนของผู้เป็น

มารดามองตามไม่ห่าง

“เด็กนี่! ไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆ” เฉินฮุ่ยทั้งข�าทั้งเอ็นดู  

มลีกูชายย่อมด ีแต่การมลูีกสาวสกัคนย่อมกระชุม่กระชวยหวัใจไปอกี

แบบ พลนันกึอยากให้ ‘สญัญาหมั้นหมาย’ ที่ยดืเยื้อมานานเป็นจรงิ
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สักที จะได้รวมกันเป็นครอบครัวโดยสมบูรณ์ บ้านเงียบเหงาที่มีแต่ 

ตาเฒ่าและยายเฒ่าจะได้ครกึครื้นขึ้นมาบ้าง

“คณุหนเูลก็สวยน่ารกัขนาดนี้ ดกีว่าผูห้ญงิมากจรติที่เกาะแกะ

คุณหนูใหญ่อีกค่ะ” หัวหน้าแม่บ้านหลิวเดินเข้ามาในห้องพลางซับ

น�้าตาด้วยความตื้นตัน เพียงแค่คุณหนูเล็กย่างเท้าเข้ามาในบ้าน 

บรรยากาศโดยรอบกด็ูสดใสขึ้นมาทนัใด

“ชู!่ ป้าหลวิ อย่าให้อาเฟ่ิงได้ยนิเรื่องนี้เชยีว อกีอย่างอย่าได้เอา

ผู้หญงิพรรค์นั้นมาเทยีบกบัลกูสาวที่ฉนัเลี้ยงมาเองกบัมอื ทั่วทั้งฮ่องกง

มีใครไม่รู้บ้างว่าอาหลงมีคู่หมั้นคู่หมายที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้ ผู้หญิง 

คนนั้นยงักล้ามาเกาะตดิอาหลงอยู่ได้ คนดีๆ  ที่ไหนเขาท�ากนั” 

เฉนิเฟยเฟ่ิง หรอืชื่อในอดตี ‘เฉวยีนเฟ่ิง’ อยูใ่นฐานะคูห่มั้นของ 

‘เฉินเฟยหลง’ ทายาทคนโตของตระกูล ที่เธอและสามีประกาศทั่ว

ฮ่องกงตั้งแต่วันแรกที่รับเด็กหญิงผู้นี้เข้าบ้าน และตอนนั้นเธอได้

ประกาศชดัเจนกบัทกุคนไปแล้ว 

‘ไม่ว่าในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้น...เจ้าสาวของเฉินเฟยหลงคือ 

เฉวียนเฟิ่งไม่อาจแปรเปลี่ยน งานแต่งงานระหว่างสองคนนี้จะต้อง 

เกดิขึ้นอย่างแน่นอน’

แม้ในตอนหลงัเฉวยีนเฟ่ิงจะกลายมาเป็นหนึ่งในคนของตระกลู

เฉินเพราะง่ายกว่าในการท�าธุรกรรมต่างๆ แต่สถานะที่มีมาแต่แรกก็

ไม่ได้เปลี่ยนไป และตวัของเดก็ทั้งสองเองกเ็ข้าใจเรื่องนี้มาโดยตลอด 

แต่ไหนแต่ไรมานั้นเฉินเฟยเฟิ่งเป็นเด็กอ่อนโยน ฉลาดเฉลียว 

ว่านอนสอนง่าย เชื่อฟังเป็นที่หนึ่ง พูดได้ว่าได้ดั่งใจไปทกุเรื่อง ต่อให้

ไม่ใช่บุตรที่คลอดมาเองแล้วอย่างไร ใครจะอดใจไม่รักเด็กคนนี้ได้ 

เพราะเหตนุี้ต่อให้ทกุคนรบัรูว่้าเฉนิเฟยเฟ่ิง ‘เคย’ อยูใ่นสถานเลี้ยงเดก็

ก�าพร้า แต่จะมใีครหน้าไหนในฮ่องกงกล้าไม่ให้เกยีรตเิฉนิเฟยเฟิ่ง

“อาหลงนะอาหลง กลับขาวเป็นด�า กลับผิดเป็นถูกแท้ๆ” 



24  ชะตาร้าย ปรปักษ์รัก

เฉินฮุ่ยร�าพัน เมื่อนึกถึงบุตรชายตัวดีพลันต้องโมโหขึ้นมาอีกรอบ 

หวัหน้าแม่บ้านหลวิถงึกบัต้องรบีพดัวแีก้วงิเวยีนให้ยกใหญ่

“ใจเยน็ๆ นะคะนายหญงิ ถงึยงัไงคณุหนเูลก็กก็ลบัมาแล้ว หลงั

จากนี้เรื่องทกุอย่างจะต้องคลี่คลายไปในทางที่ดขีึ้นอย่างแน่นอนค่ะ”  

“ป้าหลวิโทร. ไปย�้ากบัอาหลงอกีสกัรอบ บอกไปว่าถ้าไม่กลบั

บ้านวนันี้ ฉนัจะให้คนขนข้าวของตามไปส่งให้ถงึที่ แล้วต่อไปกไ็ม่ต้อง

กลับมาที่บ้านหลังนี้อีก ถ้าคิดว่าฉันไม่กล้าก็ลองดู!” นายหญิงใหญ่

ของบ้านสั่งเสียงแข็ง คราวนี้จะไม่ยอมให้บุตรชายท�าตัวเหลวไหลอีก

ต่อไป

“รบัทราบค่ะนายหญงิ” 

...

ซู่ ซู่ ซู่

เบื้องหลังประตูห้องน�้ามีร่างเล็กยืนพิงอยู่ แม้จะมีเสียงเปิดน�้า

รบกวน แต่ผู้เป็นเจ้าของห้องก็ยังได้ยินบทสนทนาตั้งแต่ต้นจนจบ 

ดวงตาหงส์เรยีวยาวหลบุลงมองพื้นกระเบื้องอยูเ่นิ่นนาน ก่อนจะถอน

หายใจด้วยความชนิชา ใบหน้าละมนุละไมแทบจะเรยีกได้ว่าไร้อารมณ์ 

และคลี่ยิ้มที่เกอืบจะเรยีกได้ว่า ‘ไม่ไยด’ี 

หย่งคังกรุ๊ป ทาวเวอร์

‘หย่งคังกรุ๊ป’ คือกลุ่มบริษัทรักษาความปลอดภัยระดับโลกที่

ด�าเนินกิจการมากว่าสามสิบห้าปี ก่อตั้งโดย ‘เฉินชุน’ ฉายามังกร 

ตะวนัออก เฉนิชนุเริ่มธรุกจิจากร้านรวมแรงงานเลก็ๆ ที่มชีื่อว่า ‘หย่งคงั’ 

ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หากใคร

ต้องการแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นจบักงั คนส่งของ หรอืแม้กระทั่งผูคุ้ม้ครอง

ฝีมอืด ีที่แห่งนี้จดัหาให้ได้ทั้งหมด ไม่กี่ปีหลงัจากนั้น ‘หย่งคงั’ ได้จด

ทะเบยีนเป็นบรษิทัรกัษาความปลอดภยัในชื่อ ‘หย่งคงักรุป๊’ และขยาย
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สาขาทั้งในเอเชยีและอเมรกิาเหนอื 

ธุรกิจหลักของหย่งคังกรุ๊ปคือการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยมากฝีมือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับพื้นฐานของ

หย่งคงักรุป๊นอกจากได้รบัการฝึกฝนฝีมอืมาเป็นอย่างด ียงัซื่อสตัย์และ

ท�าตามหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายได้อย่างไม่มขีาดตกบกพร่อง หรอืหาก

ผู้ว่าจ้างต้องการความสามารถพเิศษขนาดไหน หย่งคงักรุป๊กห็ามาให้

ได้ทั้งนั้น แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ ‘ถูกกฎหมาย’ และ ‘ไว้ใจได้’ คงไม่เกนิ

จรงิหากจะกล่าวว่าบรษิทัที่มชีื่อเสยีง หรอืแม้กระทั่งผูท้รงอทิธพิลแนว

หน้าส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็น ‘คู่ค้า’ กบัหย่งคงักรุ๊ปจนถงึปัจจบุนั 

‘เฉนิเฟยหลง’ หรอื ‘ลอีอน เฉนิ’ ประธานกรรมการบรหิาร หรอื

ซีอีโอคนปัจจุบันของหย่งคังกรุ๊ปก�าลังนั่งขมวดคิ้วอยู่หลังโต๊ะท�างาน

ตวัใหญ่ ใบหน้าตงึเครยีดยิ่งกว่าการยื่นข้อเสนอเจรจาธรุกจิหลายสบิ

เท่าเมื่อนึกถึงบทสนทนาทางโทรศัพท์ที่เพิ่งวางสายไปเมื่อครู่ รอยลึก

บนหวัคิ้วกย็ิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอกี

‘เฉนิเฟยเฟิ่ง’

สบิปีมานี้...เขาได้ยนิชื่อนี้เป็นพนัครั้งหมื่นครั้ง และทกุครั้งกค็ดิ

เพียงว่าค�าสามพยางค์คงผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่เคยนึกถึงวันที่ต้อง

กลบัไปเจอหน้าเจ้าของชื่อมาก่อน

หลายครั้งที่เฉินเฟยหลิงผู้เป็นน้องชายมักจะเอาภาพถ่ายที่

นิวยอร์กมาอวด แต่เขาก็เลี่ยงที่จะดูมาโดยตลอด เขาเคยคิดว่าหาก

ท�าแบบนี้ไปเรื่อยๆ กจ็ะลมืความทรงจ�าที่เกี่ยวข้องกบัเดก็คนนั้นไปเอง 

จรงิอยู่ที่เขาไม่รูว่้าปัจจบุนัหน้าตาของเดก็คนนั้นเป็นอย่างไร เตบิโตขึ้น

มาเป็นเช่นไรบ้าง แต่ภาพเด็กหญิงผมหน้าม้าผู้มีไฝเม็ดเล็กประดับที่

หางตาข้างขวากลับยังคงชัดเจนไม่เปลี่ยน เขาจ�าได้แม้กระทั่งเสียง 

ของอกีฝ่ายด้วยซ�้า ราวกบัว่าอกีฝ่ายไม่เคยหายไปไหน

‘อาหลง’
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เมื่อเหน็ท่าทางเหม่อลอยของเจ้านาย เลขาฯ สาวที่เข้ามาวาง

เอกสารถงึกบัไม่กล้าส่งเสยีงรบกวน รบีวางแฟ้มหนกัลงบนโต๊ะอย่าง

เบามอื และย่องออกมาด้วยฝีเท้าเงยีบกรบิที่สดุ แต่ยงัไม่ถงึไหนกลบั

มคีนเปิดประตูพรวดเข้ามาเสยีก่อน 

“ลอีอนคะ วนันี้เราจะไปดนิเนอร์ที่ไหนกนัด”ี

‘จางฉ’ี หรอื ‘เอลล่า จาง’ ดาราสาวชื่อดงัเดนิเข้ามาพร้อมกบั

รอยยิ้มหวานหยดย้อย ร่างผอมเพรียวในเดรสลูกไม้สั้นสีขาวดูน่า

ทะนุถนอมเข้ากันได้ดีกับดวงตากลมโตสีน�้าตาลเข้มเป็นประกาย  

ภาพลักษณ์บริสุทธิ์ไร้เดียงสาครองใจชายหนุ่มทั่วทั้งฮ่องกงมาตั้งแต่

เข้าวงการ ต่อให้มข่ีาวลอืสนทิสนมเกนิเพื่อนกบัทายาทคนโตของหย่ง

คงักรุป๊มาหลายปี แต่ต�าแหน่ง ‘นางฟ้าผูอ่้อนหวาน’ กไ็ม่เคยสั่นคลอน 

“เอ่อ สวสัดคี่ะคณุเอลล่า” เลขาฯ เจยีงเอ่ยทกัทายดาราสาวที่

เหน็หน้าค่าตากนัเกอืบทกุวนั ไม่รอให้อกีฝ่ายตอบรบักร็บีก้าวเท้ายาวๆ 

ออกไปจากห้องอย่างรู้หน้าที่ 

“เอลล่า” เฉินเฟยหลงพลันได้สติ คิ้วเข้มพาดเฉียงที่ขมวด 

หากนัเมื่อครู่คลายจากกนัทนัททีี่เหน็ว่าผู้มาเยอืนเป็นใคร เขารบีปรบั

สหีน้ากลบัมานิ่งเฉยเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น แต่กย็งัช้าไปกว่าสายตา

ของอกีฝ่าย

“งานยุ่งเหรอคะ เอลล่าบอกแล้วไงคะว่าอย่าเครียดมาก เห็น

คณุเครยีด เอลล่ากพ็ลอยเครยีดไปด้วย มาค่ะ เดี๋ยวเอลล่านวดขมบั

ให้” 

“มานี่ส”ิ ชายหนุ่มหลดุข�าเลก็น้อย มอืหนาตบตกัเป็นการเชญิ

ชวน

เขาแค่ต้องการอะไรบางอย่างที่จะท�าให้ไม่เสยีสมาธ.ิ..

“หมื? เป็นอะไรไปคะวนันี้” เจ้าของชื่อไม่ปฏเิสธ น�าพาร่างผอม

เพรยีวของตนไปนั่งซบอย่างที่เคยท�า
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“วนันี้ผมต้องกลบับ้าน คงไปดนิเนอร์กบัคณุไม่ได้แล้ว” 

“ลอีอนคะ เรื่องแค่นี้เอง ไม่เหน็ต้องท�าหน้าเครยีดเลยค่ะ คณุ

กลบัไปดนิเนอร์กบัครอบครวัเถอะ ที่บ้านคงคดิถงึคณุ” หญงิสาวเอ่ย

ด้วยสหีน้าเข้าอกเข้าใจ สมฉายานางฟ้าผู้อ่อนหวานเป็นอย่างยิ่ง

“หรือว่าคุณอยากให้เอลล่าไปด้วย งั้นเราไปเลือกขนมกลับไป

ฝากป๊าม้าของคุณดีไหมคะ เพื่อนในวงการเพิ่งแนะน�าร้านเปิดใหม่ 

มาเอง ป๊าม้าของคณุอาจจะชอบ”

“น้องสาวของผมเพิ่งกลบัมาถงึฮ่องกงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน”

ค�าว่า ‘น้องสาว’ ท�าเอาใบหน้าสวยหยาดเยิ้มเปลี่ยนสใีนทนัใด 

มือที่ก�าลังลูบไล้แผงอกแข็งแรงพลันหยุดชะงักไปด้วย แต่เมื่อรู้ตัวว่า

แสดงออกมากไปจงึรบีปรบักลบัมาเป็นอย่างเดมิด้วยความร้อนรน 

“มะ...หมายถงึเลลาห์เหรอคะ” ถงึจะเป็นดารานกัแสดง แต่เธอ

กไ็ม่ได้ตบีทแตกถงึขนาดนั้น โดยเฉพาะเมื่อความตกใจเมื่อครู่เป็นสิ่ง

เหนอืความคาดหมายที่เกดิขึ้นจรงิ

เฉนิเฟยหลงพยกัหน้าแทนค�าตอบ ซ่อนแววตาหนกัใจไว้ให้ลกึ

ที่สดุ

“งั้นคุณไปเถอะค่ะ เลลาห์คงไม่อยากจะเจอหน้าเอลล่าเท่าไร

หรอก” เธอรีบปฏิเสธ ไม่ใช่ว่าไม่กล้าเจอหน้าคนคนนั้น แต่...เธอยัง 

ไม่พร้อม ยงั...ยงัไม่ใช่ตอนนี้ 

“ถ้าผมคยุกบัเลลาห์ถงึเรื่อง...” ยงัไม่ทนัที่ชายหนุม่จะได้พดูค�า

ว่า ‘ระหว่างเรา’ ดวงตาสนี�้าตาลเข้มของผู้ฟังพลนัเบกิกว้าง รบีชงิเอ่ย

เสยีงหวานตดัพ้อปนน้อยใจขึ้นเสยีก่อน 

“คณุจะคยุอะไรกค็ยุไปเถอะค่ะ ยงัไงก ็ ‘คู่หมั้น’ ของคณุนี่คะ 

เขาท�าอะไรกไ็ม่เคยผดิอยู่แล้ว จะ ‘ท�าร้าย’ ใครกไ็ม่มใีครโกรธเขาลง

หรอกค่ะ ขนาดเอลล่ายงัเลอืกที่จะให้อภยัเขาเลย” เธอเน้นย�้าบางค�า 

จงใจใช้มอืข้างซ้ายที่ยงัเหลอืรอยแผลเป็นจางๆ บนหลงัมอืเกลี่ยหยาด
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น�้าตาที่เอ่อคลอขึ้นมากะทนัหนั

“เอลล่า” เมื่อเห็นปฏิกิริยาที่ว่า แววตาที่ทอดมองร่างในอ้อม

แขนจงึฉายความสงสารอย่างที่เคยเป็น เขาไม่รูว่้านี่เป็นผลกระทบจาก

เรื่องในอดตีหรอืเป็นเพราะบาดแผลตรงหน้ากนัแน่ ดงันั้นแม้แต่เสยีง

อธบิายยงัอ่อนลงไปด้วย

“ผมบอกคณุกี่ครั้งแล้วว่า ‘คู่หมั้น’ มนักแ็ค่สถานะ” ชายหนุ่ม

หลบุตาซ่อนแววตาขณะที่พูด แต่เพราะปกตเิขาไม่ค่อยแสดงอารมณ์

ผ่านสหีน้ามากมายนกั ปฏกิริยิาดงักล่าวจงึไม่เป็นที่สงสยั

“แล้วเอลล่าล่ะคะ เอลล่าเป็นแค่สถานะแก้เบื่อระหว่างที่คณุรอ

แต่งงานกบัคู่หมั้นรเึปล่า” 

“ในเมื่อคณุท�าเพื่อผมมามากแล้ว รออกีหน่อยนะ ผมจะจดัการ

เรื่องของเราให้ถูกต้อง” 

“เอลล่าไม่ได้อยากเร่งเร้าคุณ เอลล่าแค่อยากมีสิทธิ์ดูแลคุณ

โดยที่ไม่ต้องมากังวลกับสายตาคนอื่นว่าใครจะมองยังไง เอลล่าไม่

อยากหลบซ่อน เอลล่าอยากให้ทกุคนรู้ว่าเรารกักนัมากแค่ไหน” เมื่อ

เหน็ท่าทดีงักล่าว รอยยิ้มหวานจงึปรากฏบนรมิฝีปากสชีมพอู่อน ก่อน

ที่เธอจะโน้มตวัเข้าไปจูบปลายคางของแฟนหนุ่มแผ่วเบา

เฉินเฟยหลงเชยคางมนและจุมพิตริมฝีปากเย้ายวนเบื้องหน้า 

อกีฝ่ายกต็อบสนองด้วยการบดเบยีดร่างยั่วยวนถงึใจ เมื่อเป็นเช่นนั้น

มือหนาจึงอดไม่ได้ที่จะลูบไล้เอวคอด ลดต�่าลงไปตามแนวสะโพก 

กลมกลึงจนถึงต้นขาเรียว ตามด้วยปลายนิ้วหยาบกระด้างที่เลิก 

ชายกระโปรงลกูไม้และค่อยๆ ไล่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ยงัไม่ทนัได้จดุเพลงิ

ร้อนแรงกลบัถูกจบัลอ็กข้อมอืแน่นเป็นเชงิห้ามปราม

“ยงัไม่ใช่ตอนนี้ค่ะ เกบ็ไว้คราวหน้าที่เราเจอกนันะคะ วนันี้คณุ

ต้องกลับบ้าน รีบไปเตรียมตัวเถอะค่ะ เอลล่าไม่อยากให้ครอบครัว 

ของคณุเข้าใจผดิในตวัเอลล่าอกี” จางฉพีูดเสยีงค่อย รอยยิ้มเย้ายวน
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เมื่อครู่หายไปในพรบิตา ดูหม่นหมองเช่นทกุครั้งเมื่อพูดถงึประเดน็นี้

เฉนิเฟยหลงมองสหีน้าเศร้าสลดของแฟนสาวด้วยความสงสาร 

หญิงสาวในอ้อมแขนพยายามพิสูจน์ตัวเองกับคนในครอบครัวเขา

มากมาย แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือ ‘ลงแรงเสียเปล่า’ ไม่ว่าจะท�าอย่างไร 

ทุกคนก็ไม่ยอมลดอคติเปิดใจรับจางฉีในฐานะ ‘คนที่เขาเลือก’ เมื่อ 

นกึถงึความอยตุธิรรมข้อนี้กย็ิ่งเหน็ใจคนตรงหน้ามากขึ้น

“ไม่ว่าจะนานแค่ไหน เอลล่าก็รอคุณได้ เอลล่ารักคุณนะคะ  

รกัคณุแค่คนเดยีว” 

จางฉซีบศรีษะบนไหล่กว้าง ถคูลอเคลยีราวกบัลกูแมวต้องการ

ที่พึ่ง เมื่อไม่เห็นสีหน้ากันและกันเช่นนี้ เธอจึงไม่จ�าเป็นต้องเก็บซ่อน

แววตากงัวลใจอกีต่อไป
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2
เผชิญหน้า

‘สิ่งที่ตวัเราไม่ชอบ จงอย่าท�ากบัคนอื่น...’ 

ขงจื๊อ

เฉนิเฟยเฟ่ิงตืน่มาอีกทีก็ตอนท่ีฟ้ามืดแล้ว หลังจากบดิตวั

ไล่ความเมื่อยขบหลายครั้ง และดื่มน�้าตามอกีแก้วใหญ่ อาการงวัเงยี

เมื่อครู่พลนัหายเป็นปลดิทิ้ง หากเทยีบเวลากนั หวัค�่าของฮ่องกงกค็อื

เวลาเช้าตรู่ของนิวยอร์กพอดี ซึ่งเป็นเวลาที่เธอตื่นไปออกก�าลังกาย

ยามเช้าเป็นประจ�า จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะท�าตัวกระปรี้กระเปร่าลงไป

กนิข้าวกบัคนในครอบครวั

หญงิสาวเปิดตูเ้สื้อผ้าขนาดใหญ่ที่มเีสื้อผ้าแขวนอยูไ่ม่กี่ตวั ก่อน

จะเลอืกเดรสผกูเอวสบายๆ ความยาวเสมอเข่าที่หอบข้ามน�้าข้ามทะเล

มาด้วยมาสวม เธอหยิบหวีแปรงมาสางผมยาวด�าขลับอย่างเบามือ 

ค่อยๆ ไล่ตั้งแต่โคนผมจดปลายผม และปล่อยสยายเตม็แผ่นหลงั ก่อน

จะหยดุจ้องเงาของตนเองในกระจก

เมื่อใบหน้าปราศจากเครื่องส�าอางประทนิโฉมกแ็ทบไม่ต่างอะไร

ไปจากเด็กหญิงผมหน้าม้าในกรอบรูปที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเล็กข้างเตียง  

คนอื่นที่เห็นก็คงคิดแบบเดียวกัน บางทีอาจมีแค่เธอที่รู้ว่าเด็กผู้หญิง
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คนนั้นไม่มตีวัตนอกีต่อไป...

ก๊อก ก๊อก ก๊อก

“คณุหน ูตื่นรยึงัคะ” หวัหน้าแม่บ้านหลวิมาเคาะประตเูรยีกตรง

เวลา รอเพียงไม่นานเจ้าของห้องก็เปิดประตูออกมาพร้อมใบหน้า

สดชื่นแจ่มใส 

“ป๊ากลบัมาแล้วใช่ไหมคะ” 

“กลบัมาแล้วค่ะ นายท่านกบันายหญงิก�าลงัรอคณุหนอูยูท่ี่ห้อง

โถงใหญ่ค่ะ”

เฉินเฟยเฟิ่งพยักหน้าเข้าใจ ก่อนจะกุมมือหัวหน้าแม่บ้านหลิว

ขึ้นมาและเอ่ยถามสารทกุข์สกุดบิด้วยน�้าเสยีงนุ่มนวล 

“เราไม่ได้เจอกนันานเลย ป้าหลวิสบายดใีช่ไหมคะ”

หัวหน้าแม่บ้านหลิวมองคนที่ไม่ได้เจอกันกว่าสิบปีด้วยแววตา

ชื่นชม ทกุครั้งที่คณุหนูรองเฉนิเฟยหลงิไปเยี่ยมคณุหนูเลก็ที่อเมรกิาก็

จะหอบของฝากและจดหมายกลับมาฝากเธอเสมอ ดังนั้นเธอจึงลูบ

หลงัมอืเรยีบเนยีนอย่างทะนถุนอม และตอบกลบัด้วยน�้าเสยีงเกรงอก

เกรงใจเป็นอย่างยิ่ง

“ดฉินัสบายดค่ีะ แค่เหน็คณุหนเูลก็กลบัมา โรคคนแก่พลนัหาย

เป็นปลดิทิ้ง”

ผู้ฟังยิ้มกว้างกว่าเดิม หัวหน้าแม่บ้านหลิวคืออดีตพี่เลี้ยงของ

สองพี่น้องตระกูลเฉนิ เมื่อเธอเข้ามาเป็นสมาชกิในบ้านหลงันี้ เธอจงึ

ได้รบัการดูแลจากอกีฝ่ายเช่นกนั 

ตอนที่เธอตดัสนิใจไปเรยีนต่อที่อเมรกิา ป้าหลวิเกอืบได้ตามไป

ช่วยดแูลเธอระหว่างที่อยูท่ี่นั่น แต่เพราะอกีฝ่ายเป็นคนสนทิของมารดา 

ช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลบ้านหลังนี้ คิดดูแล้วเธอไม่อยากให้

มารดาเหนด็เหนื่อยจนเกนิไปจงึยนืยนัที่จะไปเผชญิทกุสิ่งทกุอย่างด้วย

ตวัคนเดยีว
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“โธ่ โรคคนแก่อะไรกันคะ ป้าหลิวดูสาวและแข็งแรงขนาดนี้  

ยงัช่วยอุม้หนปีูนต้นไม้ได้อกีหลายปี” สมยัที่เธอยงัเลก็ เธอจ�าได้ว่าคน

ที่นี่ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ตามใจเธอทั้งนั้น ต่อให้เล่นเป็นลิงเป็นค่าง 

แค่ไหนกไ็ม่เคยถูกดดุ่าเลยสกัครั้ง

“คณุหนเูลก็อย่าหลอกให้คนแก่ดใีจเลยค่ะ ที่เหน็นี่...น�้ายาย้อม

ผมทั้งนั้น” 

สองหญงิต่างวยัหวัเราะและเดนิสนทนาถงึเรื่องเก่าๆ ไปพลาง 

โดยที่หญงิวยักลางคนพยายามสงัเกตปฏกิริยิาคณุหนเูลก็ของบ้านให้

ได้มากที่สุด แต่ไม่ว่าจะชวนคุยเรื่องอะไร...หญิงสาวก็ยังคงยิ้มแย้ม

แจ่มใส ไม่แสดงอาการโกรธเคืองหรือเศร้าสลด ทุกคนในคฤหาสน์ 

ตระกูลเฉินรู้ดีถึงนิสัยตรงไปตรงมาของเฉินเฟยเฟิ่ง ถ้ารู้สึกอย่างไรก็

จะแสดงออกอย่างนั้น

หัวหน้าแม่บ้านหลิวลอบถอนหายใจโล่งอก ดูท่านายหญิงคง

กงัวลเกี่ยวกบัเรื่องในอดตีมากเกนิไป 

ทั้งสองใช้เวลาไม่นานในการเดนิมาถงึห้องโถงรบัแขก เฉนิเฟย-

เฟิ่งมองบุรุษองอาจผู้ซึ่งก�าลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนโซฟาตัวยาว 

ถึงจะสวมแว่นตา แต่ก็ยังเห็นดวงตาดุดันคมกริบชัดเจน บุรุษคน 

ดงักล่าวรู้ตวัว่าก�าลงัถูกจ้องมองจงึเงยหน้าขึ้น 

“ไหน คนที่หม่าม้าฟ้องว่าผอมเหลอืแต่กระดูก มาให้ป๊าดูหน้า

ให้ชดัๆ หน่อย” เอ่ยเสยีงทุม้ทรงอ�านาจ ทว่าแฝงความอ่อนโยนทกัทาย 

หวัคิ้วที่ขมวดเข้าหากนัก่อนหน้านี้คลายออกทนัททีี่เหน็ว่าผูม้าใหม่เป็น

ใคร

“ป๊า! คดิถงึป๊าที่สดุในโลกเลยค่ะ” หยาดน�้าคลอหน่วยตาทนัที

ที่จบประโยคดังกล่าว คนร่างเล็กวิ่งเข้าไปกอดเอวบิดาบุญธรรมด้วย

ความคดิถงึ ครั้งล่าสดุที่ได้สมัผสัอ้อมกอดอนัแสนอบอุ่นนี้กเ็มื่อสองปี

ก่อนตอนวนังานรบัปรญิญาของเธอ ดงันั้นกริยิาจงึดอูอดอ้อนออเซาะ
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คล้ายเดก็น้อยคนหนึ่ง

เฉินชุนไม่ได้ตอบอะไร เพียงยกมือลูบเส้นผมยาวสลวยเบาๆ  

ริมฝีปากใต้หนวดเคราที่ตัดแต่งเป็นทรงยกโค้งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

แม้แต่แววตากย็งัไม่เหลอืร่องรอยดดุนัอย่างเมื่อครู่ 

“อะไรกนั คดิถงึป๊า คดิถงึหม่าม้า แต่ไม่เหน็เคยบอกคดิถงึเฮยี

สักค�า” เฉินเฟยหลิงที่ก�าลังนั่งเล่นหมากล้อมกับมารดาเอ่ยแทรกขึ้น 

มองภาพอบอุ่นด้วยแววตาเบกิบาน

“คนคิดถึงเฮียกันทั่วประเทศ ถ้าเฮียไม่เชื่อก็ออกไปดูข้างนอก

กไ็ด้ จะไปถนนสายไหนกม็แีต่หน้าเฮยีแปะเตม็ไปหมด ขาดตวัเลก็ไป

คนเดยีว เฮยีกไ็ม่รู้ตวัหรอก” บตุรสาวบญุธรรมคนเลก็ของบ้านเงยหน้า

ตอบ ทั้งน�้าเสยีงและท่าทางจบีปากจบีคอดูแล้วมนัเขี้ยวสดุบรรยาย

“หน็อยแน่! ยายตัวเล็กกระจิ๋วหลิว! กล้าล้อเลียนเฮียเหรอ!” 

ใบหน้าของผู้ถูกเย้าแหย่แดงก�่า ปลายนิ้วเรยีวยาวที่คบีตวัหมากสดี�า

ท�าท่าจะโยนออกไป แต่กลบัถูกขดัด้วยเสยีงทุ้มของบดิา

“อาหลงิ...”

“ป๊า! ผมกล็กูชายป๊านะ” เฉนิเฟยหลงิโอดครวญเสยีงหลง อาจ

เพราะตลอดปีที่ผ่านมาเขาถ่ายภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง ไหนจะโฆษณา

อีกเกือบยี่สิบตัว เมื่อเอาทั้งหมดมารวมกันแล้ว การแสดงออกจึงดู 

‘โอเวอร์แอกตงิ’ ไปบ้าง 

“ใครบอก ป๊าเกบ็แกมาเลี้ยงต่างหาก”

“ป๊า!”

คนทั้งหมดต่างพร้อมใจกนัประสานเสยีงหวัเราะครื้นเครง ด้วย

ช่องว่างระหว่างวัย ปกติแล้วเฉินชุนกับเฉินฮุ่ยก็ไม่ได้คุยเล่นกับบุตร

ชายเท่าใดนกั ส่วนคนที่วยัไล่เลี่ยกนักบัเฉนิเฟยหลงิกไ็ม่ค่อยกลบับ้าน 

คงไม่เกนิจรงิหากจะบอกว่าการกลบัมาของเฉนิเฟยเฟ่ิงเปรยีบเสมอืน

พู่กนัแต่งแต้มสสีนัให้ครอบครวัมคีวามเป็นครอบครวัมากยิ่งขึ้น 
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“คณุหนใูหญ่มาถงึตั้งแต่เมื่อไรคะ” หวัหน้าแม่บ้านหลวิเป็นคน

แรกที่เหลือบไปเห็นผู ้มาใหม่อีกคน จึงเอ่ยทักทายด้วยน�้าเสียง

นอบน้อม แต่ชื่อที่ว่ากลบัท�าเอาเสยีงหวัเราะทั้งหมดเงยีบลงทนัควนั

ร่างสูงตระหง่านในชุดสูทยืนมองภาพความอบอุ่นเบื้องหน้า 

ก่อนที่ริมฝีปากหยักจะวาดยิ้มเย้ยหยันบรรยากาศอึมครึมที่ก�าลังเข้า

มาแทนที่ ในเมื่อไม่มเีขา ทกุคนกด็ูมคีวามสขุกนัด ีเช่นนั้นจะเรยีกเขา

มาเป็นส่วนเกนิเพื่ออะไร 

“อาหลง ทุกคนก�าลังรออยู่เลย หิวรึเปล่าลูก” เฉินฮุ่ยเป็นคน

ท�าลายบรรยากาศพิกล รีบลุกขึ้นเดินไปหาบุตรชายคนโตด้วยสีหน้า

อ่อนโยนเหมอืนอย่างเคย ลมืค�าสั่งเดด็ขาดก่อนหน้านี้ไปสิ้น

ชื่อที่ว่าท�าเอาลมหายใจเฉินเฟยเฟิ่งขาดห้วงผิดจังหวะ ทว่า

ใบหน้าสวยละมนุกลบัยงัคงรกัษารอยยิ้มละไมได้ดงัเดมิ เธอช่วยบดิา

บุญธรรมเก็บหนังสือพิมพ์เข้าที่ ไม่ได้มองหรือเอ่ยทักทายผู้มาใหม่ 

สกัค�าเดยีว

“ผมกลบัมาอย่างที่หม่าม้า ‘สั่ง’ แล้ว รบีจดัการธรุะเถอะครบั 

ผมยังมีงานที่ต้องสะสางเหลืออยู่” ทายาทคนโตของตระกูลเฉินไม่

แม้แต่จะชายตามองคนที่ไม่ได้พบหน้ากนัมาเป็นสบิปี เขาจงใจเอ่ยถงึ

เหตผุลในการมาให้ทกุคนรบัรู้โดยทั่วกนั

“ถ้างานเยอะขนาดนั้นกก็ลบัไปท�างานเถอะ ป๊าไม่อยากรบกวน

เวลาอนัมคี่าของแก” เสยีงทุ้มทรงอ�านาจดงัขึ้นในทนัท ีแววตาที่มอง

บุตรชายเย็นยะเยือกไม่ต่างอะไรกับฤดูหนาวหฤโหด ก่อนจะเดินน�า 

ทกุคนไปยงัห้องรบัประทานอาหาร โดยไม่สนใจบคุคลที่ถูกทิ้งไว้เบื้อง

หลงั 

เฉนิเฟยหลงยนืนิ่ง แววตาฉายความน้อยใจชดัเจน ประโยคที่ว่า

ไม่ต่างอะไรกบัการโดนฝ่ามอืที่มองไม่เหน็ตบหน้าฉาดใหญ่ จากที่รู้สกึ

ว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้อนรับอยู่แล้ว...ค�าพูดของบิดายิ่งตอกย�้าว่าตัวเขา
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เองอยู่ผิดที่ผิดทางขนาดไหน จวบจวนกระทั่งน้องชายเพียงคนเดียว

ต้องเดินวกกลับมา และลากคนที่ไม่ยอมขยับเขยื้อนหนึ่งเดียวในโถง

รบัแขกให้ตามไปยงัห้องรบัประทานอาหารด้วยกนั

ภายในห้องรับประทานอาหารสว่างไสวยังคงอนุรักษ์

วัฒนธรรมจีนดั้งเดิมไว้ โต๊ะกลมที่ท�าจากไม้สีเข้มขนาดใหญ่ตั้งอยู่

กลางห้อง มเีก้าอี้ไม้แกะสลกัเข้าชดุกนั เหล่าแม่บ้านเตรยีมอาหารและ

อปุกรณ์ต่างๆ เรยีบร้อยเสรจ็สรรพ สมาชกิที่เพิ่งมาถงึต่างนั่งประจ�าที่

ของตนเอง เฉนิชนุ ผู้น�าของบ้านนั่งกึ่งกลาง ด้านซ้ายคอืเฉนิฮุ่ยผู้เป็น

ภรรยา ตามด้วยเฉนิเฟยหลงิ บตุรชายคนรอง ส่วนฝั่งขวาคอืเฉนิเฟย-

หลง บตุรชายคนโต ถดัมาคอืที่นั่งว่างอกีหนึ่งที่

เฉนิเฟยเฟ่ิงดงึเก้าอี้และทรดุนั่งข้างคูห่มั้นในนามที่ไม่ได้เจอกนั

มาสบิปี คู่หมั้นที่ไม่คดิจะเหลอืบมองเธอแม้แต่หางตา การแสดงออก

ของเขาเป็นเรื่องที่เธอคาดหมายไว้อยู่ก่อนแล้ว เธอจึงไม่ได้รู้สึกรู้สา

มากนกั 

“กินเยอะๆ อาเฟิ่ง หม่าม้าของเราเข้าครัวตั้งแต่บ่ายเชียว”  

เฉินชุนกล่าวกับคนที่ไม่ได้กลับบ้านมานาน และหันไปสบตาภรรยา

ด้วยแววตาอ่อนโยน ก่อนจะเริ่มรบัประทานเป็นคนแรก

“ขอบคณุนะคะหม่าม้า น่ากนิไปหมดทกุอย่างเลย” เฉนิเฟยเฟ่ิง 

มองอาหารหลากหลายตรงหน้า รู้สกึอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูก 

สองสามปีมานี้เธอเป็นตัวแทนบริษัทจัดการเรื่องดินเนอร์

ขอบคณุลกูค้าวไีอพอียู่เป็นประจ�า แน่นอนว่าเธอจะต้องพถิพีถินัเลอืก

ร้านอาหารที่ดทีี่สดุ ซึ่งมกัจะมาพร้อมขั้นตอนการรบัประทานยบิย่อย 

รวมถงึต้องรกัษามารยาทบนโต๊ะอาหารและการพดูคยุไม่ให้ด่างพร้อย 

ถึงอาหารจะเลิศรสขนาดไหน แต่เมื่อแบกสิ่งเหล่านี้ไว้บนบ่า อาหาร

เลศิหรูเหล่านั้นกด็ูเหมอืนจะจดืชดืไปเสยีหมด 
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“ไอ้หยา ผมไปถ่ายซรีส์ีมาตั้งหลายเดอืน น�้าหนกัลดจนจะเหลอื

แต่กระดูกแล้ว กลับมารอบนี้มีแต่ของโปรดทั้งนั้นเลย หม่าม้ารู้ใจ

ลกูชายที่สดุ” เฉนิเฟยหลงิมองสหีน้าตื้นตนัของคนที่นั่งฝ่ังตรงข้าม ถงึ

จะมีรอยยิ้มหวานละไมประดับอยู่ แต่กลับสัมผัสถึงความเศร้าหมอง

จางๆ เขาจงึพยายามสร้างบรรยากาศให้กลบัมาครื้นเครง โดยเริ่มต้น

คบีเป็ดย่างเข้าปากด้วยสหีน้าเปี่ยมสขุ 

“หม่าม้าท�าแต่ของโปรดของอาเฟิ่งทั้งนั้นเลย เรามันก็แค่

ผลพลอยได้ เอ้านี่ เห็นบ่นว่าอยากกินมาตั้งหลายวันแล้วไม่ใช่เหรอ 

อย่างนั้นกก็นิเยอะๆ” ผู้เป็นมารดาสพัยอกพลางใช้ตะเกยีบคบีหมูหนั

ไปวางในชามบตุรชายคนรองซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ 

“พวกเรากบัอาเฟ่ิงกช็อบอะไรหลายอย่างเหมอืนกนั หม่าม้าท�า

ให้อาเฟิ่งกเ็หมอืนท�าให้พวกเรานั่นแหละ ใช่ไหมเฮยี” ชายหนุ่มเคี้ยว

หมับๆ พลางขอเสียงสนับสนุนจากผู้เป็นพี่ชาย ก็ได้ความเงียบและ

สหีน้าเฉยชาเป็นค�าตอบ ดงันั้นจงึเปลี่ยนเป้าหมายไปยงัอกีคน

“เอ้า! ตวัเลก็ กนิเยอะๆ หม่าม้าอตุส่าห์เข้าครวัตั้งหลายชั่วโมง

เชยีวนะ” ขณะเขาท�าท่าจะคบีอาหารข้ามโต๊ะไปให้น้องสาวบญุธรรม

ที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกถ็ูกมารดาจบัแขนห้ามเอาไว้เสยีก่อน

“อาหลง ดูแลน้องให้หม่าม้าด้วย หม่าม้ากบัอาหลงิเอื้อมไปไม่

ถงึ” เฉนิฮุย่กล่าวกบับตุรชายคนโตที่นั่งเงยีบมาตั้งแต่ต้น ก่อนจะกวาด

มองอาหารหลากชนดิเป็นเชงิสั่ง

คนสามคนพร้อมใจกันเหลือบมองคู่หมั้นทั้งสอง เฉินเฟยเฟิ่ง

เพียงยิ้มมุมปากน้อยๆ ไม่ได้คัดค้านอะไร แต่เฉินเฟยหลงกลับยังคง

ตั้งหน้าตั้งตารบัประทานอาหารด้วยกริยิาเรยีบร้อยดงัเดมิ มเีพยีงมอื

กับปากเท่านั้นที่ขยับเขยื้อน ท�าราวกับว่าค�าสั่งเมื่อครู่ไม่ได้ลอยเข้า 

โสตประสาทเลยสกันดิ 

ผู ้น�าครอบครัวขมวดคิ้วเพราะท่าทางไม่ใส่ใจของบุตรชาย 
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ดวงตาดุดันจ้องมองผู้ที่นั่งไม่หือไม่อือให้รู้ตัว แต่ก่อนที่จะได้พูดอะไร 

เสยีงหวานกลบัดงัขึ้น

“หม่าม้าขา ไม่มีร้านอาหารร้านไหนสู้ฝีมือของหม่าม้าได้เลย 

โดยเฉพาะเป็ดย่างน�้าแดง ทั้งหอมทั้งชุ่มฉ�่า หนูเริ่มอจิฉาเฮยีแล้วที่ได้

กนิบ่อยๆ” เฉนิเฟยเฟิ่งกล่าวทั้งรอยยิ้มและตั้งใจบรกิารตวัเอง คบีนั่น

นี่ใส่ชามข้าวจนไม่เหลอืที่ว่าง เธอเลอืกที่จะใช้ไม้อ่อนในการแก้ปัญหา 

ไม่อยากให้บรรยากาศดีๆ  มาเสยีไปเพราะตนเอง

หากใครบางคน ‘ถูกบงัคบั’ ให้ดูแลเธอแบบไม่เตม็ใจ เช่นนั้น

เธอกไ็ม่ขอรบัไว้

“อจิฉาเฮยีเหรอ งั้นกก็ลบัมาอยูบ้่านส ิจะกนิวนัละสองตวักไ็ม่มี

ใครว่า หรือถ้าจะให้ดีก็เรียนเข้าครัวกับหม่าม้าไปเลย หม่าม้าก�าลัง

อยากได้ลกูศษิย์สบืทอดต�ารบัสกัคน ใช่ไหมครบัหม่าม้า” เฉนิเฟยหลงิ

รีบผสมโรงไม่ให้บรรยากาศอึดอัดไปมากกว่านี้ โดยเฉพาะเมื่อมอง

สหีน้าของบดิาที่เริ่มจะเยน็เยยีบขึ้นมาทกุขณะ

แต่ไหนเลยที่เฉินเฟยหลงจะรับน�้าใจ กลับกล่าวถึงคนอีกคนที่

ไม่อยู่ในที่นี้ด้วยแววตาชื่นชมให้ ‘ทกุคน’ เหน็ชดัเจน

“หม่าม้า จางฉีก็ท�าอาหารเก่งนะครับ ผมเคยชิมฝีมือของเธอ

หลายครั้ง ทั้งของคาวและของหวานอร่อยใช้ได้เลย ถ้าหม่าม้าอยาก

ได้ลูกมอื ผมจะให้เธอแวะมาที่นี่บ่อยๆ” 

ชื่อ ‘จางฉ’ี ท�าเอาทกุคนเงยีบกรบิ ตะเกยีบที่ก�าลงัคบีอาหาร

ต่างหยุดชะงัก เฉินฮุ่ยจึงแก้สถานการณ์ด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน และ

สบตาบตุรชายคนโตเป็นเชงิตกัเตอืนไม่ให้พูดจาเหลวไหลอกี 

“หม่าม้าตั้งใจเอาไว้ว่าจะสอนแค่คนในครอบครัว หรือไม่ก็ลูก

สะใภ้ จะได้เป็นต�ารับลับของบ้านเรา ส่วนคนนอก...ก็ให้เขาไปเรียน 

ที่อื่นเถอะ โรงเรยีนสอนท�าอาหารออกจะเยอะแยะไป”

“แบบนั้นกย็ิ่งดสีคิรบั จางฉยีิ่งควรจะมาเรยีนรูก้บัหม่าม้าให้เรว็
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ที่สดุ ทกุคนกร็ู้ว่าเราสองคนคบกนัมานาน อนาคตกค็ง...” 

“อาหลง! หยดุพูดอะไรเหลวไหลได้แล้ว” เฉนิฮุ่ยเอด็บตุรชาย

ก่อนที่อกีฝ่ายจะพดูจบประโยค น�้าเสยีงอ่อนโยนเมื่อครูส่ลายไปราวกบั

หมอกควนั แม้แต่ความอยากอาหารกม็ลายไปจนหมดสิ้น

“ผมไม่เคยต้องการ ‘คนอื่น’ นอกจากจางฉ”ี เฉนิเฟยหลงเน้น

ย�้าบางค�า ไม่น�าพาต่อสถานการณ์ตงึเครยีดที่เกดิขึ้น 

ไม่มีใครคาดคิดว่าเฉินเฟยหลงจะเหยียบย�่าศักดิ์ศรีคู่หมั้นของ

ตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นนี้ เมื่อมองไปที่ผูเ้สยีหายหลกักลบัเหน็หญงิ

สาวหลุบตารับประทานอาหาร ไม่พูดไม่จา มือที่จับตะเกียบก็คีบ

อาหารเข้าปากด้วยกริยิามารยาทเรยีบร้อยดงัเดมิ แต่รอยยิ้มที่ประดบั

บนใบหน้าหายไปกว่าครึ่ง ตรงกันข้ามกับผู้กระท�าการที่ยังลอยหน้า

ลอยตาเหมือนพวกไม่รู้ผิดชอบชั่วดี เมื่อเปรียบเทียบกันเช่นนี้ ความ

เหน็ใจถงึเทเอยีงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างง่ายดาย 

“เฮยี พูดแบบนี้มนัเกนิไปไหม ‘คนอื่น’ ที่ว่าเฮยีหมายถงึใคร นี่

น้องผม นี่คู่หมั้นเฮยีนะ น้องอยู่ของน้องดีๆ  ท�าไมเฮยีต้องไปหาเรื่อง

ด้วย” เฉนิเฟยหลงิขมวดคิ้วไม่พอใจเช่นกนั ถงึแม้เฉนิเฟยเฟ่ิงจะไม่ใช่

น้องสาวโดยสายเลือด แต่พวกเขาก็เติบโตมาด้วยกัน ความรักใคร่ 

สนิทสนมไม่ได้น้อยไปกว่าที่มีให้พี่ชายแท้ๆ ที่คลานตามกันออกมา 

เมื่อเห็นอยู่ทนโท่ว่าอีกฝ่ายก�าลังโดนคนไม่มีเหตุผลพูดจาแย่ๆ ใส่  

พี่ชายที่ไหนจะอดกลั้นได้

“อาหลงิ เฮยีก�าลงัพูดความจรงิ ถ้า ‘คู่หมั้น’ ที่ป๊ากบัหม่าม้า

เตรยีมไว้ให้เฮยีเป็นคนดอีย่างที่พยายามกรอกหเูฮยีอยูท่กุวนั คนดทีี่ว่า

ยงัจะกล้าหน้าไม่อายแยก ‘คนรกั’ ออกจากกนัอกีเหรอ แล้วคนที่ท�าให้

เรื่องมนัค้างคามาเป็นสบิปีแบบนี้เรยีกว่าคนดอีย่างนั้นเหรอ” 

นยัน์ตาคมกรบิแบบที่ได้รบัมาจากบดิากวาดมองไปทั่วโต๊ะ โดย

จงใจเว้นคนคนหนึ่งเอาไว้ เขาไม่เคยอยากต่อล้อต่อเถียงกับบุพการ ี
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และไม่เคยอยากจะมปีากเสยีงกบัน้องชายเพยีงคนเดยีว ถงึรู้ดวี่าการ

พดูถงึจางฉใีนสถานการณ์แบบนี้คงท�าให้คนในครอบครวัไม่พอใจ แต่

วนันี้เขาตั้งใจที่จะแสดงเจตนารมณ์ให้ชดัเจน เหตกุารณ์จะได้ไม่รนุแรง

เลยเถิดเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้ว เพราะถึงอย่างไรเขาก็เลือกทางนี้ เขา

เลอืกที่จะเดนิหน้าออกจากการรอคอยอนัยาวนาน ดงันั้นมนัไม่ส�าคญั

ว่าเขาจะคิดอย่างไร ไม่ส�าคัญว่าเขาจะจ�าทุกอย่างได้หรือไม่ เพราะ

ความจรงิแล้วเรื่องในอดตีไม่มทีางหวนย้อนกลบั

เฉนิเฟยเฟ่ิงวางตะเกยีบลง รบีซกุมอืสั่นระรกิไปซ่อนใต้โต๊ะอย่าง

รวดเรว็ โชคดทีี่เมื่อครูท่กุคนไม่ได้ให้ความสนใจเธอ จงึไม่ได้สงัเกตเหน็

ความผดิปกตนิี้

แกร๊ก!

“ในเมื่อฉนัเป็นคนตกลงเรื่องการหมั้นหมายเอง แปลว่าตอนนี้

ฉันกลายเป็นคนหน้าไม่อายไปแล้ว?” ต่อให้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่อาจ

ทนการ ‘จงใจ’ ยั่วโมโหเช่นนี้ได้ เฉินชุนพลันรวบตะเกียบเข้าหากัน 

เสยีงที่พูดทั้งห้วนและแขง็กระด้าง

“ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น” เมื่อโดนบดิาย้อนถามเช่นนี้ 

เฉนิเฟยหลงพลนัรบีก้มหน้ายอมรบัผดิ ทว่ามอืทั้งสองกลบัก�าหมดัแน่น

เพื่อแบ่งเบาความอดึอดัที่ก�าลงักดักนิไปทั่วร่าง

“ฉันสอนแกว่ายังไง ‘สัจจะ’ และ ‘ซื่อสัตย์’ ท�าให้พวกเรามี 

ทกุวนันี้ได้ ตลอดทั้งชวีติฉนัไม่เคยเสยีค�าพดูกบัใคร ถ้าแกอยากท�าลาย

ความภาคภูมิใจข้อนี้ของฉัน ให้ฉันกลายเป็นคนถ่มน�้าลายรดหน้า 

ตวัเองต่อหน้าคนทั้งฮ่องกง งั้นแกกอ็ย่ามาเรยีกฉนัว่าป๊า ฉนัจะได้ไม่มี

สทิธิ์ไปบงการชวีติแก”

ก่อนหน้านี้เฉินชุนตั้งใจจะให้เวลาแก่บุคคลทั้งสองเพื่อปรับตัว

เข้าหากนั รวมถงึสะสางเรื่องเก่าๆ ที่เกดิขึ้นในอดตีแล้วจงึค่อยเกริ่นถงึ

เรื่องส�าคญัที่คั่งค้างมานานหลายปี แต่เมื่อบตุรชายของเขา ‘ไร้ความ



40  ชะตาร้าย ปรปักษ์รัก

เป็นสภุาพบรุษุ’ ทั้งยงัเหน็คนนอกส�าคญักว่าคนในครอบครวั เช่นนั้น

ขั้นตอนประนีประนอมที่เตรียมไว้ก็ไม่จ�าเป็น เมื่อเป็นแบบนี้ก็อย่ามา

โทษว่าเขาใช้ไม้แขง็เข้าข้างคนอื่นมากกว่าบตุรในสายเลอืดเลย ในเมื่อ

สิ่งที่เกดิขึ้นกล็้วนแต่เป็นเพราะอกีฝ่ายท�าตวัเองทั้งนั้น

“ป๊า! ผมไม่เข้าใจว่าป๊าจะเสียค�าพูดกับใคร ก็แค่ยกเลิกการ

มะ...” เฉนิเฟยหลงเงยหน้าถาม แต่ก่อนที่จะได้พดูจบกลบัถกูเสยีงทบุ

โต๊ะดงัสนั่นกลบถ้อยค�าที่เหลอืทั้งหมด 

ปัง!

“เฉินเฟยหลง! ฉันเคยสอนให้ปลิ้นปล้อนไร้ความรับผิดชอบ 

เหรอ! แกไปเอานสิยัชั้นต�่าแบบนี้มาจากใคร!!!” เฉนิชนุตบโต๊ะอย่าง

แรง ตวาดเสยีงดงัลั่น สหีน้าที่สขุมุพลนัเตม็ไปด้วยโทสะ

“คุณคะ...” เฉินฮุ่ยลูบแขนผู้เป็นสามี ส่งสายตาห้ามปราม 

บตุรชายคนโตให้หยดุต่อล้อต่อเถยีงได้แล้ว 

“ตวัเลก็ ออกไปเอาขนมที่ห้องครวัเป็นเพื่อนเฮยีหน่อย เฮยียก

คนเดยีวไม่ไหว” เฉนิเฟยหลงิลกุขึ้นเดนิอ้อมโต๊ะไปยงัร่างเลก็ เขาไม่รู้

ว่าพี่ชายจะหลดุพูดจาไม่น่าฟังอะไรอกี จงึเลอืกที่จะพาหญงิสาวออก

ไปจากสถานการณ์ตงึเครยีดตรงหน้า

เฉนิเฟยเฟ่ิงไม่ปฏเิสธ เธอลกุขึ้นและเดนิออกไปตามความหวงัดี

ที่พี่ชายบญุธรรมมอบให้ ทิ้งบรรยากาศอมึครมึเอาไว้เบื้องหลงั 

‘ไปเอาขนม’ ก็แค่ข้ออ้าง ดงัน้ันสองร่างทีม่ส่ีวนสูงต่างกนั

จงึไม่ได้เดนิตรงไปยงัห้องครวั เฉนิเฟยหลงิเหลอืบมองเสี้ยวหน้าด้าน

ข้างของน้องสาวบญุธรรมอยูน่าน สหีน้าสงบนิ่งและดวงตาที่หลบุมอง

พื้นท�าให้เดาไม่ออกว่าอีกฝ่ายก�าลังคิดอะไรอยู่กันแน่ พลันเขานึกถึง

บทละครต่างๆ ที่เคยแสดง ก่อนจะเลอืกสรรประโยคปลอบใจที่ดทีี่สดุ

ออกมาประโยคหนึ่ง
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“อย่าไปฟังค�าพูดพวกนั้นเลย มีแต่อะไรก็ไม่รู้ ไร้สาระทั้งนั้น” 

เขาเอ่ยขึ้นเมื่อมาถงึห้องนั่งเล่นที่อยู่ไม่ไกลจากห้องโถงรบัแขกนกั 

“เฮียหมายถึงเรื่องจางฉีหรือเรื่องที่เขาด่าตัวเล็กว่าท�าตัวหน้า 

ไม่อายคะ” 

เฉนิเฟยเฟ่ิงยิ้มกว้าง ทิ้งท่าทางไร้อารมณ์เมื่อครู่ไปในทนัท ีก่อน

จะเดนิเลยร่างสงูตรงไปยงัหน้าต่างยาวจดพื้นที่อยูอ่กีด้าน เธอกอดอก

และเอนพงิผนงั ขณะที่ดวงตาหงส์เรยีวยาวจ้องมองออกไปยงัภายนอก 

ไฝที่หางตายิ่งขบัเน้นความโดดเดี่ยวไม่ต่างจากบรรยากาศยามค�่าคนื

ชายหนุม่ไม่คดิว่าอกีฝ่ายจะเอ่ยชื่อผูห้ญงิคนนั้นออกมาเหมอืน

ไม่ใช่เรื่องสลกัส�าคญัอะไร ท่าทางของเขาจงึดปูระดกัประเดดิเลก็น้อย 

ก่อนจะทรดุกายนั่งลงบนโต๊ะพลางถอนหายใจ

“ตวัเลก็รู้เรื่องของสองคนนั้นมากน้อยแค่ไหน”

“เฮีย นี่คือยุคที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมโลกทั้งหมดเข้าหากันนะคะ 

นบัประสาอะไรกบัแค่เรื่องในฮ่องกง กดคลกิเดยีวมเีรื่องอะไรที่อยากรู ้

แล้วไม่ได้รูบ้้าง โดยเฉพาะพวกข่าวซบุซบิคนดงั ถงึพยายามปิดบงัเป็น

ความลบั แต่จะหลบสายตาคนเป็นแสนเป็นล้านได้ตลอดเหรอ ไม่รวม

กับที่ ‘จงใจ’ เปิดเผยทุกอย่างเต็มที่นะ” หญิงสาวหลุดข�าออกมา  

พี่ชายของเธอท�าราวกบัว่าอยู่ในยคุพริาบสื่อสารยงัไงยงังั้น

“ตวัเลก็เชื่อข่าวพวกนั้นเหรอ เรื่องแค่ยี่สบิ คนกเ็ล่าต่อให้เป็น

ร้อยได้”

“ยี่สบิของเฮยีมนักแ็ปลว่ามมีูลไม่ใช่เหรอ” 

ต้องขอบคณุ ‘ผู้หวงัด’ี ที่ส่งทั้ง ‘รูป’ และ ‘คลปิ’ รายงานทกุ

สถานการณ์ตลอดสิบปีที่ผ่านมา...ต่อให้เธอพยายามไม่สนใจมากแค่

ไหน แต่เธอกไ็ด้ยนิและรบัรูค้วามเคลื่อนไหวในฮ่องกงทกุอย่างเสมอืน

เรื่องเกดิขึ้นอยู่หน้าบ้านตวัเอง 

ที่ขาดไม่ได้...ต้องขอบคณุ ‘คู่หมั้น’ ที่เธอเคยชื่นชมและฝากฝัง
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ความฝันทุกอย่างเอาไว้กับเขา เฉินเฟยหลงตอบแทนเธอได้สาสม 

ยิ่งนกั

“แล้ว...ตวัเลก็คดิยงัไงกบัเรื่องนี้” เฉนิเฟยหลงิเอ่ยถาม ที่อกีฝ่าย

พูดมาล้วนถูกต้องทกุอย่าง ฮ่องกงกเ็ลก็แค่นี้เอง อกีทั้งคู่กรณทีั้งสอง

ก็ถือว่าเป็นคนดังที่สื่อจับตามอง ต่อให้ทั้งสองคนจะเคยตั้งโต๊ะแถลง

ข่าวว่าเป็น ‘เพื่อนสนทิ’ ไม่มอีะไรเกนิเลยต่อกนั แต่เรื่องความสมัพนัธ์

พรรค์นี้มหีรอืที่คนนอกจะมองไม่ออก ดงันั้นจงึไม่มทีางที่จะปิดคนที่มี

สถานะคู่หมั้นตวัจรงิได้มดิ

“เป็นค�าถามที่ยากจงัเลย เฮยีอยากได้ค�าตอบแบบไหนคะ ตอบ

แบบคู่หมั้น หรือตอบแบบคนนอกดี” เธอเบือนสายตากลับมายังคู่

สนทนา รอยยิ้มบนหน้าไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อย

เฉินเฟยหลิงจ้องใบหน้านวลราวกับจะเค้นความจริง หากเป็น 

แต่ก่อน...ไม่ว่าจะมคีวามสขุหรอืทกุข์ใจ รู้สกึอย่างไร เดก็หญงิคนนั้น

กจ็ะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ไม่สลบัซบัซ้อนแบบหญงิสาวผูเ้พยีบ

พร้อมที่ยนือยู่ตรงหน้า 

หลายชั่วโมงก่อนเขาเคยคดิว่าเฉนิเฟยเฟ่ิงยงัคงเหมอืนเดมิ แต่

เวลานี้เขาขอถอนค�าพูด อดีตก็คืออดีต เป็นเพียงภาพความทรงจ�า 

อนัหอมหวาน แต่เมื่อถูกกาลเวลากดักนิกไ็ม่มอีะไรเหมอืนเดมิทั้งนั้น

“เฮยีอยากได้ค�าตอบของเฉนิเฟยเฟ่ิง ไม่ส�าคญัว่าจะฐานะไหน 

แค่ตอบเฮยีมาตามตรงกพ็อ”

ผู้ถูกถามนิ่งเงียบอยู่นาน ดวงตาสีน�้าตาลอ่อนกลอกไปมา

ราวกบัก�าลงัชั่งใจ แต่สดุท้ายกใ็ห้ค�าตอบด้วยความสตัย์จรงิ

“โกรธค่ะ ตวัเลก็ก�าลงัโกรธมาก โกรธจนเลอืดข้างในสั่นไปทกุ

หยด ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป เขาก็เลือกเชื่อในสิ่งที่เขาอยากจะเชื่อเสมอ 

ไม่เคยสนใจว่าจะท�าร้ายความรู้สกึของคนอื่นมากน้อยแค่ไหน” ขณะ

ที่พูด ขอบตากย็ิ่งร้อนผ่าว ต้องสูดหายใจเพื่อสงบอารมณ์
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“ท�าไมไม่บอกความจรงิเรื่องนั้นไป...” 

“ตวัเลก็พดูไปหมดทกุอย่างแล้ว แต่เขากไ็ม่ฟังอยูด่ ีและตวัเลก็

ไม่คดิจะอธบิายรอบสอง เขาอยากจะคดิอะไรกช็่างเขาเถอะ โอกาสมี

ให้ส�าหรับคนที่อยากได้ แต่ถ้าเขาไม่อยากได้ ฝืนยัดเยียดให้เขาไป 

กม็แีต่เราที่เหนื่อยเปล่า”

เฉนิเฟยหลงินกึถงึเหตกุารณ์ที่เป็นจดุแตกหกัระหว่างคนทั้งสอง 

ที่เฉินเฟยเฟิ่งพูดมาล้วนถูกต้องทั้งหมด เฮียใหญ่ของเขาไม่คิดจะฟัง

ใครทั้งสิ้น ต่อให้ตวัเขา ป๊า หรอืหม่าม้าช่วยกนัอธบิาย อกีฝ่ายกจ็ะ

คดัค้านว่าพวกเขาเอาแต่เข้าข้างเฉนิเฟยเฟิ่งเกนิไป ทั้งๆ ที่อกีฝ่ายเอง

นั่นละที่เอาแต่ฟังคนอื่นจนไม่ลมืหูลมืตา

“ฟังเฮยีนะ ไม่ต้องฝืนใจท�าในสิ่งที่ไม่อยากท�า ตวัเลก็แค่บอก

เฮียมาว่าต้องการอะไร เฮียช่วยคุยกับป๊าให้ดีไหม” ชายหนุ่มถอน-

หายใจพลางเดนิไปหยดุเบื้องหน้าน้องสาว และยกมอืลูบศรีษะของคน

ที่ตวัเลก็กว่าอย่างที่เคยท�ามาตลอด

“เฮยีไม่ต้องห่วง ตวัเลก็มเีรื่องที่อยากท�ามานานแล้ว และครั้ง

นี้จะต้องท�าให้ได้ด้วย” แววตาของผู้พูดขณะกล่าวประโยคนี้เกือบจะ

เรยีกได้ว่าว่างเปล่า เธอยอมรบัว่าเมื่อบ่ายที่ได้สมัผสัความอบอุน่จาก

คนในครอบครวัท�าให้เธอลงัเลกบับางเรื่อง แต่ความลงัเลที่ว่าถกูบดขยี้

เป็นผยุผงเมื่อได้ยนิถ้อยค�ากล่าวต้อนรบัจากคนคนนั้น

ครดื! ครดื! ครดื! 

เสยีงสั่นจากโทรศพัท์มอืถอืขดัจงัหวะบทสนทนา ผูเ้ป็นเจ้าของ

หยิบออกมาจากกระเป๋ากางเกงและดูชื่อคนที่โทร. มารบกวนเวลานี้ 

ก่อนจะได้กดตดัสาย เสยีงหวานละมนุกลบัพูดขึ้นเสยีก่อน

“รับสายเถอะค่ะ อาจจะเป็นเรื่องส�าคัญก็ได้ ไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็

โทร. มาอกี” หญงิสาวพยกัพเยดิไปยงัอปุกรณ์สื่อสาร ด้วยอาชพีของ

อกีฝ่าย เธอไม่แปลกใจที่เขาจะงานยุ่งแบบไม่จ�ากดัเวลา
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“กไ็ด้ คงจะเป็นเรื่องงานน่ะ งั้นเดี๋ยวเฮยีมานะ” เฉนิเฟยหลงิ

รบัค�าอย่างจ�ายอม ก่อนจะเดนิออกไปคยุโทรศพัท์นอกห้อง

บุคคลที่เหลือเพียงหนึ่งเดียวกลับมาจดจ้องความมืดนอก

หน้าต่างเช่นเดิม เธอก�าลังเฝ้ารอใครบางคนที่ยังไม่ได้เอ่ยทักทายกัน

แม้แต่ค�าเดยีว เฝ้ารออย่างที่เคยซ้อมกบัตวัเองในกระจก เพยีงไม่นาน...

กเ็หน็ร่างในชดุสูทเดนิหวัฟัดหวัเหวี่ยงออกไปจากตวับ้าน

เฉินเฟยเฟิ่งกึ่งวิ่งกึ่งเดินผ่านสวนดอกไม้ คืนเดือนแรม 

เช่นนี้ยิ่งขบัเน้นให้บรรยากาศดขูมกุขมวั เสยีงฝีเท้าที่เหยยีบย�่าบนแผ่น

หนิเชื่องช้าลงเมื่อตามทนับคุคลที่ก�าลงัจะเข้าไปในโรงจอดรถ ก่อนจะ

หยดุไล่ตามในระยะห่างเกอืบยี่สบิก้าว 

เธอมองเงาหลังตระหง่านด้วยความรู้สึกไม่คุ้นเคย เวลาสิบปี

เปลี่ยนเดก็หนุม่ในความทรงจ�าให้กลายเป็นบรุษุวยัฉกรรจ์ หากพบเจอ

กนัข้างนอกคงเดนิสวนกนัแบบ ‘คนไม่รู้จกั’ อกีฝ่ายคงรู้ตวัว่าถูกจ้อง

มอง ไม่นานจงึหนักลบัมาเผชญิหน้า

หญงิสาวสบนยัน์ตาสดี�าสนทิอย่างไม่หวั่นเกรง การที่เธอกลบั

มาที่ฮ่องกงรอบนี้ จดุประสงค์หลกัไม่ได้แค่มาร่วมงานแซยดิของบดิา

บญุธรรม แต่เธอยงัตั้งใจมาจดัการ ‘เรื่องอยตุธิรรม’ ที่ค้างคามานาน 

สบิปีที่แล้วมนัจบยงัไง เธอจ�าได้ทกุวนิาทขีองเหตกุารณ์ ตอนนั้นเธอ

แพ้ราบคาบ ไม่เหลอืแม้กระทั่งแรงที่จะใช้โต้เถยีงเรื่องที่ตวัเองไม่ได้เป็น

ผูก้ระท�า ต่อให้หนไีปอกีฟากหนึ่งของโลก แต่บาดแผลจากความอปัยศ

ครั้งนั้นไม่ได้หายไปไหน มนัยิ่งย�้าเตอืนว่าเธอพบเจอกบัเรื่องต�่าช้าอะไร

มาบ้าง เมื่ออายมุากขึ้น แผลสดกเ็ริ่มตกสะเกด็ เธอไม่ใช่เดก็หญงิวยั

สบิห้าที่มองโลกในแง่ดอีกีต่อไป ท�าไมถงึต้องเป็นเธอที่ทกุข์ทรมานใจ

อยู่คนเดยีว หากพวกเขาส�านกึผดิกแ็ล้วไป แต่เหน็ได้ชดัว่าพวกเขาก็

ยงัมคีวามสขุกนัด ี
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ในเมื่อฟ้ายังเมตตาเหลือ ‘สถานะ’ นี้ให้เธอ เหตุใดจะต้อง

ปฏเิสธไม่ใช้มนัด้วยล่ะ

บคุคลทั้งสองมองหน้ากนั แสงสส้ีมสลวัจากโคมไฟประดบัสวน

สาดส่องใบหน้าครึ่งซีก ทว่าส่วนที่เหลือกลับตกอยู่ภายใต้เงามืด 

สะท้อนตวัตนความเป็นมนษุย์ได้ชดัเจนยิ่งกว่าถ้อยค�าใดๆ

ด้านสว่างเป็นสิ่งสวยงามที่แต่ละคนพยายามปรุงแต่ง และ

เลือกสรรเป็นอย่างดีที่จะแสดงออกให้คนภายนอกได้เห็น แต่จะมีสัก 

กี่คนที่รู้ว่าด้านมืดที่แสงส่องไปไม่ถึงก�าลังซุกซ่อนอะไรเอาไว้ เสียง

สายลมพัดหวีดหวิวคล้ายจะเป็นเรื่องไกลตัว อากาศตอนกลางคืน 

ทั้งมดืมนและเยน็ยะเยอืกไม่ต่างจากความสมัพนัธ์ระหว่างคนทั้งสอง

“กลบัมาท�าไม” 

ประโยคแรกในรอบสิบปีที่ไม่ได้เจอกัน ไม่ว่าจะเป็นในฐานะ 

‘น้องสาวบุญธรรม’ หรือ ‘คู่หมั้น’ ก็ไม่ควรได้รับค�าทักทายเช่นนี้  

ทั้งๆ ที่เตรยีมใจมาล่วงหน้าว่าอาจจะเจบ็ปวดเหมอืนตอนที่เขาไล่เธอ 

‘ไปตาย’ แต่เอาเข้าจริงๆ กลับไม่มีความรู้สึกอะไรหลงเหลืออยู่ จึง

กล่าวค�าพูดที่เตรยีมไว้ออกมาอย่างง่ายดายยิ่ง

“เฟยหลง เรามาจบเรื่องนี้กนัเถอะ”

สหีน้าตงึเครยีดของเฉนิเฟยหลงพลนัสลายไปเมื่อได้ยนิประโยค

ที่ว่า สายตาที่จับจ้องใบหน้าเรียวเล็กเผยความโล่งอก แต่ถ้ามองให้

ลึกลงไปก็จะพบความเจ็บปวดบางเบาที่ยากจะปล่อยผ่าน...จึงได้แต่

พร�่าบอกตวัเองซ�้าๆ ว่าแบบนี้ดทีี่สดุแล้ว

ใช่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าตนเองใช้ค�าพูดรุนแรงเกินไป อีกทั้งยังจงใจ

ยั่วโมโหเพื่อให้สถานการณ์เลวร้ายมากยิ่งขึ้น แต่บางครั้งคนเราก็ไม่

อาจท�าตามในสิ่งที่ใจปรารถนา เพราะไม่ว่าเขาจะรู้สกึอย่างไร สดุท้าย

ก็จ�าเป็นต้องท�าแบบนี้ เรื่องระหว่างเขากับเฉินเฟยเฟิ่งยืดเยื้อมานาน

เกนิไปแล้ว ความสมัพนัธ์คลมุเครอืระหว่างพวกเขาทั้งสองไม่ต่างอะไร
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จากเนื้อร้ายกดักนิบ่อนท�าลายทกุฝ่าย ไม่ว่าจะท�าลายความคาดหวงั

ของครอบครัว ท�าร้ายความรู้สึกของจางฉี ท�าร้ายตัวเขาเอง และที่

ส�าคญัไปกว่านั้น...

เฉนิเฟยเฟิ่งควรเริ่มต้นใหม่กบัใครสกัคน

“ด ีฉนัดใีจที่เธอเข้าใจอะไรง่ายขึ้น” ชายหนุม่กล่าวด้วยน�้าเสยีง

เรียบเฉย วางท่าไม่แยแสต่อแววตาว่างเปล่าที่ก�าลังมองมา เขา

พยายามพร�่าบอกตัวเองว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องใส่ใจ ในเมื่อ 

อกีฝ่ายพดูค�าว่า ‘จบ’ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาและเฉนิเฟยเฟ่ิงปรารถนาตรงกนั

ไม่ใช่เหรอ...

“อยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นเหรอ” เฉินเฟยเฟิ่งเอ่ยถาม

พลางคลี่ยิ้มลกึล�้ากว่าเดมิ 

ปฏิกิริยาที่ผู้พูดแสดงออกท�าเอาคิ้วเข้มของชายหนุ่มขมวดมุ่น 

นี่เป็นครั้งแรกที่เขาตั้งใจพินิจ ‘คู่หมั้น’ ให้ชัดเจน เฉินเฟยเฟิ่งสูงขึ้น 

ไม่มาก ใบหน้าจิ้มลิ้มที่เขาเคยชมว่าน่ารักแทบไม่เปลี่ยนไปจากอดีต 

รอยยิ้ม น�้าเสยีง ดวงตาเรยีวยาวแฝงความเอาแต่ใจ ทั้งหมดทั้งมวล

ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยทั้งสิ้น ทว่าเฉินเฟยเฟิ่งที่แข็งกระด้าง

เช่นนี้กลบัไม่เคยปรากฏในความทรงจ�ามาก่อน

“คนที่ฉนัจะแต่งงานด้วยมแีค่จางฉ ีเธอยอมถอยแต่โดยดเีถอะ” 

“ไม่ต้องห่วง...ฉันจะให้คุณได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นสมใจ” 

เสยีงหวานหวัเราะในล�าคอก่อนที่สหีน้าจะกลบัมาละมนุละไมเช่นเดมิ 

แต่ความนิ่มนวลนั้นกลบัแฝงไปด้วยความเย้ยหยนั และประโยคที่ตาม

มายิ่งจดุเพลงิโทสะของผู้ฟังจนมอดไหม้ไปทั้งร่าง

“รกักนัมากนกัเหรอ...”

เฉินเฟยหลงพลันตระหนักถึงความน่ากลัวของกาลเวลาที่แปร

เปลี่ยนทกุสรรพสิ่งราวกบัฝันตื่นหนึ่ง ลบภาพเดก็หญงิในความทรงจ�า

ที่มีออกไปจนหมด และยิ่งตอกย�้าว่าแท้จริงแล้วเขาและเฉินเฟยเฟิ่ง 
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อยู่ห่างกนัเพยีงใด

“แค่คณุกบัจางฉมีาคกุเข่าขอโทษฉนัตรงหน้า แล้วฉนัจะให้สิ่ง

ที่คณุต้องการ...”


