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Chapter 1

ฤดูหนาว วันที่ 30 เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติ

อาคารส�านักงานบนถนนย่านการค้า เมือง A

“มีแต่คนลา รสชาติการอยู่โอทีในคืนวันสิ้นปีมันเป็น 

ยังไงเหรอ”

“ไร้ความรู้สึกไง”

เว่ยเฟิงพดูตดิตลก “ปีหน้าในเวลานีน้ายกจ็ะไม่มโีอกาส

ได้มาท�าโอทีแบบนี้แล้วนะ จงทะนุถนอมมันไว้ให้ดีเถอะ”

ฉินเซ่าเซิ่งเผลอหัวเราะออกมา

“เอ๋ ปากกาด้ามนี้...ดูแปลกๆ นะ”

สายตาของฉินเซ่าเซิ่งย้ายจากหน้าจออินเตอร์เฟซที่

ก�าลังส่งข้อมูลไปยังเว่ยเฟิง

เว่ยเฟิงหยิบปากกาเซ็นชื่อที่มีรูปทรงแปลกๆ ออกจาก

กล่องใส่ปากกา เมื่อบิดไปเล็กน้อยเขาก็พบกระดาษชิ้นเล็กๆ 
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ที่ซ่อนอยู่ในปลอกปากกา เขาคลี่กระดาษออกพลางกระแอม 

สีหน้าท่าทางดูเสแสร้ง “ว้าว! มีค�าสารภาพซ่อนไว้ด้วย ฉันจะ

อ่านให้นายฟังนะ อะแฮ่ม...เซ่าเซิ่ง ฉันชอบนาย ในขณะที่

ฉัน...”

ฉินเซ่าเซิ่งคว้าปากกากับกระดาษโน้ตมา “เจิงผิงผิงให้

นายท�าแบบนี้เหรอ”

เว่ยเฟิงหัวเราะร่า “ช่วยไม่ได้ เธอคอยตามตื๊อฉันตลอด 

บอกว่าถ้านายไม่เหน็กระดาษโน้ตในปากกาน้ีก่อนทีน่ายจะไป 

ฉนัต้องเปิดออกมาอ่านให้นายฟังต่อหน้า ฉนัทนไม่ได้ทีจ่ะเหน็

ความรักของสาวสวยถูกมองข้ามน่ะ”

ฉินเซ่าเซิ่งเสียบปากกากลับลงในกระบอกปากกาที่เริ่ม

มีฝุ่นจับ แล้วขย�ากระดาษโน้ตไว้ในมือ เมื่อเห็นว่าส่งข้อมูล

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาก็ปิดคอมพิวเตอร์ 

“กลับแล้วนะ”

เว่ยเฟิงยักไหล่แล้วเดินตามไป

วนันีเ้ป็นวนัสิน้ปี อาคารส�านกังานว่างเปล่าไร้ผูค้น หลงั

จากท้ังคูต่รวจตราดแูหล่งจ่ายไฟของบรษิทัและประตหูน้าต่าง

ว่าทั้งหมดปิดเรียบร้อยแล้ว จึงล็อกประตูใหญ่

ขณะรอลิฟต์ เว่ยเฟิงโอบไหล่ของฉินเซ่าเซิ่งแล้วถาม 

“บินวันไหน”

“วันท่ี 7” ฉินเซ่าเซิ่งโยนกระดาษโน้ตลงในถังขยะข้าง

ลิฟต์

เว่ยเฟิงถามด้วยความประหลาดใจ “นายยังไม่กลับไป
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วันนี้เหรอ”

“อือ”

“ก่อนหน้านั้น เป็นเพราะ...” เว่ยเฟิงเดินเข้าไปในลิฟต์

แล้วชะงัก หันกลับมาถาม “นายไม่ได้ตัดสินใจจะรับช่วงท�า

ธุรกิจของครอบครัวแล้วเหรอ”

ฉนิเซ่าเซิง่กล่าวว่า “ช่วงปีใหม่ญาตพิีน้่องเยอะ หลงัปีใหม่

กลับไปจะเงียบสงบกว่า”

“ฟังจากที่นายพูด...” เว่ยเฟิงไม่รู้จะพูดอย่างไร จึงถาม

ขึ้นอีก “งั้น...ธรรมเนียมดั้งเดิมของวันที่สองล่ะ”

“อือ”

เมื่อทั้งสองเดินออกจากลิฟต์ เว่ยเฟิงซึ่งพักอาศัยอยู่ใน

ย่านนีก้ห็ยบิโทรศพัท์มอืถอืออกมาแล้วเหลอืบมองดขู้อความ

อย่างเบื่อหน่าย “พ่อฉันสั่งให้ไปซื้อแคร์รอตที่ซูเปอร์มาร์เกต 

เขาก�าลังเคี่ยวสตูแกะอยู่ที่บ้าน ฉันว่าปีนี้นายมาฉลองปีใหม ่

ที่บ้านฉันดีกว่า ยังคึกคักหน่อย”

“ไม่ละ ขอบใจ” ฉินเซ่าเซิ่งพูดขึ้นอีก “ฉันจะไปกับนาย 

ฉันก็ต้องซื้อของเหมือนกัน”

เมือ่ผูช้ายสองคนไปซือ้ของทีซ่เูปอร์มาร์เกตจะไม่มวัเดนิ

ไปเดินมาเพื่อเปรียบเทียบราคา พวกเขาจะตรงไปที่วัตถุดิบที่

ต้องการซือ้แล้วน�าไปช�าระเงนิทีแ่คชเชยีร์ พอออกมาฝนกเ็ริม่

ตกพอดี หลังจากบอกลาเว่ยเฟิงแล้ว ฉินเซ่าเซิ่งก็ขับรถกลับ

ที่พัก
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เทศกาลตรษุจนีของปีนีอ้ยูช่่วงกลางเดอืนกมุภาพนัธ์ 

วันเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิได้ผ่านพ้นไปแล้ว หยาดฝนเหมือน

เข็มเล็กๆ ที่อ่อนนุ่มและควันเบาบางที่เลื่อนลอย

การจราจรตอนขากลับราบรื่นตลอดทาง ทั้งเมืองเงียบ

สงบในช่วงไม่กี่วันสั้นๆ นี้ ที่จอดรถในชุมชนซึ่งปกติมีรถจอด

อยู่เต็มในเวลานี้กลับว่างโล่ง ฉินเซ่าเซิ่งจอดรถที่ชั้นล่าง เปิด

กระโปรงหลังรถแล้วหยิบผักสองถุงขึ้นไปบนตึก ตอนหยิบ

กุญแจห้องออกมาเขาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเหมือนจะลืมล็อกรถ

หลังจากเข้าไปในบ้าน ฉินเซ่าเซิ่งเอาถุงพลาสติกวางลง

บนตู้รองเท้าแล้วเดินไปทางห้องครัว ยังไม่ทันเงยหน้าขึ้น สิ่ง

แรกที่ปรากฏต่อสายตาของเขาคือรองเท้าแตะสีเทาบนพื้น

เจ้าของรองเท้าแตะยืนอยู่หน้าเตาแก๊ส ก�าลังถือทัพพี

คนอาหารท่ีอยู่ในหม้อ กลิ่นหอมของข้าว กลิ่นอายที่เข้มข้น

ของเนื้อสัตว์ และกลิ่นแอมโมเนียอันโดดเด่นของไข่เยี่ยวม้า

ผสมผสานเข้าด้วยกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ จนท�าให้คนน�้าลาย

ไหล

“กลับมาแล้วเหรอ” 

เจียงอี้ซานมีสีหน้าอ่อนโยน ยกมุมปากขึ้น

ฉินเซ่าเซิ่งตัวแข็งทื่อ ยืนนิ่งตั้งสติอยู่ที่เดิม

เจยีงอ้ีซานปิดฝาหม้อและปิดไฟทีเ่ตา “โจ๊กเสรจ็แล้ว จะ

ลองชิมดูมั้ย”

ฉนิเซ่าเซิง่ไม่ตอบ เขาเดนิไปยงัรมิหน้าต่าง เปิดหน้าต่าง

ออกแล้วกดรีโมตล็อกรถที่จอดอยู่ช้ันล่าง จากนั้นกลับมายัง
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โถงทางเดิน ห้ิวถุงพลาสติกสองใบเข้ามา แล้วเอาผัก...ยัด

เข้าไปในตู้เย็นทีละอย่าง

เจียงอี้ซานพิงตู้เย็นมองดูเขา

อุณหภูมิในห้องสูงข้ึนจนท�าให้ใบหน้าแดงระเรื่อ เจียง 

อี้ซานหยิบขวดนมออกมาก่อนที่ฉินเซ่าเซิ่งจะปิดประตูตู้เย็น 

เปิดฝาขวดแล้วดืม่เข้าไปอกึหนึง่ ของเหลวอุณหภมูติ�า่ไหลเข้า

สู่ร่างกาย ท�าให้หน้าอกและช่วงท้องรู้สึกเย็นวาบ

เจียงอี้ซานถามขึ้น “ท�าไมนายเมินฉันล่ะ”

ฉินเซ่าเซิ่งหันหลังกลับแล้วเดินออกไปข้างนอก

เจียงอี้ซานเดินตามหลังไปแล้วพูดอย่างใจเย็น “เราเลิก

กันมาสองปี ฉันนึกว่านายจะเปลี่ยนกลอนประตูแล้วเสียอีก”

ฉนิเซ่าเซิง่หนักลบัมา แล้วถามทัง้แววตาเยน็ชา “นายจะ

ไปหรือให้ฉันไป?”

“วนันีเ้ป็นวนัส่งท้ายปีเก่า” เจยีงอีซ้านหรีต่าลง ขนตาสัน่

ระริก “ฉันท�าอาหารค�่าฉลองส่งท้ายปีเก่าเอาไว้แล้ว”

ฉินเซ่าเซิ่งเดินไปตามโถงทางเดินอย่างไม่ลังเล

เจียงอี้ซานรีบบอก “ตอนนี้ฉันไม่มีทางไปแล้ว!” เมื่อฉิน

เซ่าเซิ่งเดินช้าลง เขาก็พูดขึ้นอีก “ไม่ได้โกหกนายนะ ฉันมี

ปัญหา ไปอยู่ที่โรงแรมไม่ได้”

เจยีงอีซ้านรูน้สิยัของฉนิเซ่าเซิง่ด.ี..ใจอ่อนง่าย อ่อนโยน 

ไม่ผูกใจเจ็บ เขาผ่อนเสียงลงคล้ายจ�าใจ “จะว่าไปห้องนี้ก็เป็น

ของนาย คนที่ควรจะไปคือฉัน เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วฉันก็จะ

ไป”
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ฉินเซ่าเซิ่งไม่ปิดบังความรังเกียจ แต่เจียงอี้ซานกลับ 

ท�าเป็นมองไม่เห็น เมื่อเห็นว่าฉินเซ่าเซิ่งไม่ต้องการจะออกไป

ข้างนอกแล้วจึงรีบเดินไปที่ห้องครัวก่อนจะถาม 

“ฉันจะท�ากับข้าวต่อ นายอยากช่วยฉันไหม”

เสียงปิดประตูห้องหนังสือคือค�าตอบ

ในห้องหนังสือ ฉินเซ่าเซิ่งเปิดโทรศัพท์มือถือป้อนช่ือ

ของเจียงอี้ซานลงไป ท�าการค้นหาได้ผลลัพธ์ออกมาสิบล้าน

รายการ ข่าวทั้งหมดระบุถึงพฤติกรรมที่หลากหลายของเจียง

อ้ีซาน โดยบอกว่าในช่วงไม่ก่ีปีทีผ่่านมาน้ี เขาใช้ประโยชน์จาก

บทความอย่างไรเพ่ือสร้างช่ือเสยีง จ้างคนปล่อยข่าวป้ันน�า้เป็น

ตัวใส่ร้ายคู่แข่ง...แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเอาชนะเขาได้

ฉินเซ่าเซิ่งกดเข้าไปยังเว็บไซต์คอมมิวนิตีแห่งหนึ่ง พบ

คีย์เวิร์ดส�าคัญที่ด้านล่างของแถบค้นหายอดนิยม แล้วจึงเห็น

ข่าวแฉเป็นล�าดับถัดมา

ภาพต่อเน่ืองสามภาพ ภาพแรกคือภาพเสือ้ผ้าของเจยีง

อี้ซานที่ใส่ออกงาน ภาพที่สองคือภาพของเจียงอี้ซานเปลี่ยน

รถยนต์ระหว่างทาง ภาพทีส่ามเป็นภาพของเจยีงอีซ้านกบัชาย

คนหนึ่งนั่งจูบกันอยู่ในรถ ใบหน้าของชายคนนั้นส่วนใหญ่ถูก

บังโดยกระจกมองหลังที่อยู่ข้างใน

ชายในภาพที่ถูกบังใบหน้าคือฉินเซ่าเซิ่ง

นัน่คอืภาพเมือ่สามปีทีแ่ล้ว เวลาทีโ่พสต์ข่าวแฉกคื็อเมือ่

สัปดาห์ที่แล้ว 

ก่อนหน้าน้ีฉินเซ่าเซิ่งก�าลังยุ่งอยู่กับการส่งมอบงานจึง
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ไม่เคยสนใจ หลงัจากเขาได้กวาดสายตาอ่านความคดิเหน็ด้าน

ล่างก็เข้าใจสถานการณ์คร่าวๆ ก่อนจะเดินไปถามเจียงอี้ซาน

ที่ห้องครัว 

“คราวนี้นายต้องการเงินเท่าไร”

“หือ?” เจียงอีซ้านก�าลงัหัน่ไส้กรอกช้าๆ อยูใ่นครวั “ฉนั

ขอยมืเงนิสกัร้อยหยวนได้หรอืเปล่า อยากสมคัรสมาชิกดลูะคร

ในเว็บไซต์”

“นายรู้ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันก�าลังพูดถึง”

เจียงอี้ซานมองเขา “นายเห็นภาพแล้วสิ”

“ตอนนั้นนายไม่ได้ท�าลายฟิล์มใช่ไหม”

เจียงอี้ซานยักไหล่ “ท�าลายไปแล้ว แต่มีคนแอบเก็บไว้”

ฉินเซ่าเซิ่งขมวดคิ้ว

“ไม่ต้องไปโทษปาปารัซซีคนนั้นหรอก จะว่าไปเรื่องมัน

ก็ยาว เม่ือก่อนฉันเคยซื้อข่าวลบของคนคนหนึ่ง เขาเป็น

ตัวประกอบ ฉนัให้คนหลอกเขาไปทีบ่รษิทัของเถ้าแก่เจ้า...นาย

จ�าเถ้าแก่เจ้าได้ไหม...เจ้าเจิงน่ะ งานเลี้ยงของเขาวุ่นวายมาก 

ตอนแรกฉันคิดว่าสถานที่แบบนั้นยังไงก็คงจะถ่ายรูปได้บ้าง 

คิดไม่ถึงว่านอกจากเขาจะไม่ติดกับแล้ว ตรงกันข้าม...กลับจับ

เสี่ยเลี้ยงได้คนหนึ่ง ฉันอยากเต้าข่าวลบให้แย่กว่าเดิมเลยหา

ใครสักคนมาถ่ายรูป น่าเสียดายที่ฉันคาดการณ์ผิด เสี่ยนั่นรัก

เขาจรงิๆ เปิดโปงเบือ้งหลงัของฉนัออกมาง่ายดายราวกบัพลกิ

ฝ่ามือ” เจียงอี้ซานจัดวางไส้กรอกลงบนจานอย่างตั้งใจ ก่อน

จะใส่ลงในหม้อนึ่งอาหาร เทน�้าลงไปแล้วเปิดไฟ “ฉันท�าเองก็
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ต้องรับผลของมัน”

ฉินเซ่าเซิ่งทนฟังต่อไปไม่ไหวแล้ว เขาถามขึ้นอีกครั้ง 

“นายต้องการเงินเท่าไร”

หลังจากเจียงอี้ซานล้างบรอกโคลีเสร็จก็เด็ดใบออก ตัด

ก้านท้ิง และหัน่เป็นชิน้เลก็ๆ ก่อนจะลวกด้วยน�า้เดอืดแล้วจดั

ใส่จาน “ฉันพูดอะไรกับนายไม่ได้นอกจากขอเงินใช่ไหม”

“ยังจะมีอะไรอีกล่ะ”

“เยอะแยะ แต่ดูท่าทางนายคงไม่อยากฟังฉันพูดอะไร

นักหรอก” เจียงอี้ซานเทน�้าซุปเขียวในหม้อลงไปในอ่างล้าง

จาน แล้วพดูยิม้ๆ “นายกลวัว่าฉนัจะเอาเรือ่งอดตีมาหลอกให้

นายตกหลุมพรางอีกเหรอ”

ใบหน้าของฉินเซ่าเซิ่งยังคงไร้รอยยิ้มอย่างสิ้นเชิง

เจียงอี้ซานวางเครื่องครัวในมือลง แล้วเงยหน้าขึ้นสบ

สายตาเย็นชาของฉินเซ่าเซิ่ง ปลายนิ้วของเขาสั่นเล็กน้อย เขา

ไม่กล้าให้อีกฝ่ายเห็นความขี้ขลาดและความใจฝ่อของเขา 

อย่างไรเสียตอนแรกเขาก็เป็นคนผิด

ในปีนัน้หลงัจากทีฉ่นิเซ่าเซิง่ทะเลาะกบัครอบครวัเพราะ

เจียงอี้ซาน ก็ตัดสินใจเดินทางไกลมากกว่า 1,300 กิโลเมตร

เพ่ือมาบุกเบิกกิจการในเมือง A ที่ไม่คุ้นเคย หลังจากใช้เงิน

ออมทั้งหมดของเขาเพื่อซื้อฟิล์มมา เจียงอี้ซานต้องการที่จะ

เป็นดาราดังต่อไป จึงบอกเลิกกับฉินเซ่าเซิ่งอย่างไม่ลังเล

ฉินเซ่าเซิ่งยังยืนอยู่ที่เดิม ค้ิวที่ขมวดแน่นท�าให้ท่าทาง

ของเขาดูสร้างความกดดัน
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“ไม่ต้องเป็นห่วง ครัง้นีฉ้นัไม่ได้มาทีน่ี่เพือ่ขอยมืเงนินาย 

ไม่เห็นต้องท�าหน้าโหดขนาดน้ี” เจียงอี้ซานยิ้มเล็กน้อย “สตู

ซี่โครงหมูกับไก่เคี่ยวเสร็จแล้ว ในหม้อมีเกี๊ยวไข่ จานพะโล้ฉัน

ซื้อเนื้อวัวมาแล้ว จานมังสวิรัตินอกจากบรอกโคลีแล้ว นาย

อยากกินอะไรอีกไหม”

การแสดงออกของเขาสงบและอ่อนโยน ใกล้ชิดเหมือน

พวกเขายังคงอยู่ด้วยกัน

ฉินเซ่าเซิ่งรู้สึกสะอิดสะเอียน

เมือ่เหน็สหีน้าของฉนิเซ่าเซิง่ เจยีงอีซ้านกย็ิม้อย่างเศร้า

หมอง “นายเกลียดฉันจนกินไม่ลงเลยเหรอ”

อีกครั้งแล้วที่ฝ่ายน้ันพยายามจะยั่วโมโหเขาด้วยการ

แสดงความอ่อนแอ...ฉินเซ่าเซิ่งคิดในใจ

พวกเขาเลกิกนัเป็นเวลาสามปี หากไม่นบัรวมปีแรกของ

การพัวพัน ก็ไม่ได้พบกันเป็นเวลาสองปีแล้ว ในวนันีซ้ึง่เป็นวนั

ข้ึนปีใหม่ของปีทีส่าม เจยีงอีซ้านจงใจปรงุอาหารโปรดของเขา

และพูดอย่างใสซื่อว่ากลับมาแล้ว...

จงใจเอาเรื่องไม่เปลี่ยนกลอนประตูมายั่วโมโหเขา การ

เลิกกันโดยไม่เปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือกลอนประตูซ่ึงถูกมองว่า

เขามีความคิดว่าคนรักจะหวนกลับมา ท�าให้เขาพานโกรธขึ้น

มา

จากนั้นก็เป็นค�าพูดพื้นๆ เหมือนในทฤษฎี บอกว่าวันนี้

คือวันส่งท้ายปีเก่า บอกว่าตนเองไม่มีเงิน บอกว่าจะออกไป

หลังจากอาหารมื้อสุดท้าย
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และเขาก็เป็นเหมือนเหย่ือที่ถูกดักโดยนักล่า ทันทีที่

ปรากฏตัวก็ติดกับดักทันที ไปที่ห้องอ่านหนังสือเพื่อสืบค้น 

ข่าวคราวของฝ่ายนัน้ ดรูปูภาพแล้วมาทีห้่องครวัเพือ่ฟังว่าคน

ตรงหน้าใช้ชีวิตผ่านไปอย่างยากล�าบากแค่ไหน

ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของอีกฝ่าย

ฉินเซ่าเซิง่พบว่าชายหนุ่มผูง้ดงามตรงหน้าไม่เคยเปลีย่น

ไปเลย ยงัเหน็แก่ตวัเหมอืนเดมิ ความรูส้กึอนัน้อยนดิยงัถกูเขา

วัดออกมาได้อย่างละเอียด

ฉินเซ่าเซิ่งหันหลังเดินออกจากห้องครัว

เขารู้วิธีเผชิญหน้ากับเจียงอี้ซาน ต้องเย็นชาเล็กน้อย 

อย่าให้อีกฝ่ายคอยจูงจมูกเดิน...ขณะที่เขาก�าลังคิดเช่นนี้ ตรง

หน้ากลับปรากฏภาพหัวไหล่บางๆ ของเจียงอี้ซานกับขนตาที่

สั่นระริก

ฉนิเซ่าเซิง่เสยีใจมากทีส่ดุ เขาน่าจะออกจากห้องนีท้นัที

ที่เห็นเจียงอี้ซาน

ห้องนี้พวกเขาเช่าอยู่ด้วยกัน ทุกอย่างภายในห้อง

พวกเขาช่วยกันจัดเรียง อะไรก็ตามจึงล้วนเป็นบ่อเกิดแห่ง

ความทรงจ�า ในสภาพแวดล้อมเช่นน้ี เขานัง่อยูบ่นโซฟาในห้อง

นั่งเล่นและรู้สึกว่าเสียงการปรุงอาหารในห้องครัวนั้นดังเสียด

หูมากกว่าเสียงโทรทัศน์ที่อยู่ตรงหน้าเสียอีก น่าร�าคาญใจ

เหลือเกิน

“เอาละ” เจียงอี้ซานปรากฏตัวขึ้นในห้องนั่งเล่นตั้งแต่
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เมือ่ไรไม่รู ้เขาน�าจานไปวางทีโ่ต๊ะน�า้ชาและนัง่ขดัสมาธบินพรม

ตามสบาย ในตอนแรกเน่ืองจากพ้ืนท่ีไม่พอจึงไม่ได้ซ้ือโต๊ะ

อาหาร เมื่อก่อนเจียงอี้ซานชอบนั่งกินข้าวตรงนี้

ฉินเซ่าเซิง่เข้าไปทีห้่องครวัเพือ่ล้างมอืและหยบิจานชาม 

พอเดินกลับมา เจียงอี้ซานก็เปิดขวดไวน์และถามเขาว่า 

“เอามัย้” จากนัน้กร็นิใส่แก้วเลก็ๆ ให้ฉนิเซ่าเซิง่เอง “เอ้า 

สักแก้วหนึ่ง”

ชาร้อนบนโต๊ะก�าลังมีไอระเหยขึ้นมา โทรทัศน์ที่อยู่บน

ผนังก�าลังปลดปล่อยเสียงหัวเราะ เจียงอี้ซานยกแก้วไวน์ขึ้น

แล้วเอามาชนกับแก้วไวน์ที่อยู่บนโต๊ะ ก่อนจะกล่าวว่า 

“สวัสดีปีใหม่”

ฉินเซ่าเซิ่งไม่ได้ยกแก้วไวน์ขึ้นมา เจียงอี้ซานเองก็ไม่ได้

สนใจ เขาดื่มไวน์ในแก้ว

ตอนรับประทานอาหาร เจียงอี้ซานจงใจเคี้ยวหลายค�า

ก่อนจะเอ่ยขึ้น “ไม่อร่อยเหมือนเมื่อก่อน”

ฉินเซ่าเซิ่งก้มหน้าลงกินอาหาร

“นายลองชมิเนือ้ผดัเหด็หหูนหูรอืยงั จานนีม้นัใกล้เคยีง

กับเมื่อก่อนมาก”

ไม่มีใครตอบเขา

“งั้นก็อย่ากินเลย” เขาดื่มเข้าไปอีกแก้ว

ปีน้ีในเมอืงห้ามจดุพลหุากไม่มรีายการพเิศษเน่ืองในวนั

ส่งท้ายปีเก่า พวกเขาน่ังกันอย่างเงียบๆ ที่โต๊ะชาแบบนี้ คง

ไม่มีใครรู้ว่าก�าลังกินอาหารค�่าส่งท้ายปีเก่ากันอยู่
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ฉินเซ่าเซิง่กินอาหารอย่างรวดเรว็ เพยีงไม่นานกว็างถ้วย

และตะเกียบลง

เจียงอี้ซานมองดูก้นถ้วยของเขาที่ว่างเปล่าแล้วถาม 

“เดี๋ยวฉันไปเอาโจ๊กไข่เยี่ยวม้ามาให้นายเอาไหม”

ฉินเซ่าเซิ่งลุกขึ้นเพื่อเก็บถ้วยและตะเกียบ เจียงอี้ซาน

เอนกายลงบนโซฟาอย่างเกียจคร้าน เขาไม่ได้ละสายตาจน

กระทั่งฉินเซ่าเซิ่งเดินเข้าไปในห้องครัว จึงถอนหายใจเงียบๆ 

“ไม่สนใจฉันเลย”

รายการพเิศษเนือ่งในวนัส่งท้ายปีเก่าหลายปีทีผ่่านมาน้ี

ไม่น่าดแูม้แต่นดิเดยีว การออกแบบเวทแีละการแสดงกธ็รรมดา

สุดๆ เจียงอี้ซานเหน็บแนมไปดื่มไวน์ไป 

ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา เขามกัจะไปดืม่เหล้าและกนิอาหาร

กับเจ้านายและนักลงทุน จึงมีประสบการณ์การดื่มมาไม่น้อย 

อันที่จริงเขาเกลียดการดื่มมาก เพราะว่าในตอนนั้นเหล้าแก้ว

หนึง่ทีม่ส่ีวนผสมรนุแรงท�าลายเสยีงของเขา...เขาเคยร้องเพลง

ไพเราะมากๆ

เจยีงอีซ้านวางแก้วไวน์ลงและฮมัเพลงในโทรทศัน์ เสยีง

ร้องไม่ใสกงัวานหรอืมชีวีติชวีาเหมอืนเมือ่ก่อนแล้ว เพิง่ร้องไป

ได้แค่สองประโยคเขาก็หัวเราะขึ้นมา แล้วดื่มไวน์เข้าไปอีก 

พึมพ�ากับตัวเอง 

“เหมือนนาฬิกาพัง ไม่เพราะเอาเสียเลย”

เจยีงอีซ้านนัง่อยูบ่นพรมเป็นเวลาหนึง่ช่ัวโมง ในขณะที่

ฉินเซ่าเซิ่งล้างจานในห้องครัวเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง
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หลังจากดื่มไวน์ในขวดหมดแล้ว เจียงอี้ซานก็นอนอยู่ที่

มมุโซฟา เขารอว่าฉนิเซ่าเซิง่จะออกมาไล่เขาออกไปเมือ่ไร เขา

ต้องการให้ฝ่ายน้ันสนทนากับเขา แม้ว่าอกีฝ่ายจะโกรธและด่า

เขาก็ตาม

เขาคิดถึงอีกฝ่าย และรู้ว่าตัวเองผิดไปแล้ว

เขารูว่้าฉนิเซ่าเซิง่นัน้ใจอ่อนแค่ไหน ขอเพยีงเขาพยายาม

ท่ีจะขอโทษ ฉนิเซ่าเซิง่ก็จะให้อภัยเขา แต่ฉนิเซ่าเซิง่ไม่สนใจเขา

เลย ล้างจานเสรจ็ก็ออกมาเก็บเสือ้ผ้าทีร่ะเบยีงและไปอาบน�า้ 

ท�าเหมือนเขาไม่มีตัวตน

เจียงอี้ซานยันตัวขึ้นจากพรม เดินโงนเงนไปเคาะประตู

ห้องน�้า “ฉันอยากเข้าห้องน�้าน่ะ”

ห้องน�้าเก่าๆ นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แยกส่วนเปียก

และแห้ง พื้นที่ยังมีขนาดเล็กมาก ตอนนั้นอ่างอาบน�้าที่เจียง 

อีซ้านต้องการเมือ่วางลงไปกเ็กอืบไม่เหลอืทีไ่ว้ให้ชกัโครกแล้ว

ประตูถูกเปิดออก ฉินเซ่าเซิ่งยืนอยู่หน้าประตู ทั้งตัว

เปียกชุ่มไปด้วยน�้า

เจียงอี้ซานก้มหน้าหัวเราะเบาๆ “ฉันหลอกนาย ความ

จริงฉันมองไม่เห็นนาย น่าเบื่อจริงๆ”

ฉินเซ่าเซิ่งขมวดคิ้ว

ในที่สุดเขาก็มีปฏิกิริยาตอบสนอง...เจียงอ้ีซานโอบเอว

ฉินเซ่าเซิ่งเอาไว้ รับรู้ได้ถึงอุณหภูมิร่างกายและลมหายใจของ

อีกฝ่าย เขาพูดเบาๆ 

“เราไปดูโทรทัศน์ด้วยกันดีไหม”
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ฉินเซ่าเซิ่งดึงมือของเขาออก “ไม่ต้องแกล้งเมา”

“ฉันไม่ได้เมา ตอนนี้ฉันดื่มเก่งมาก” เจียงอี้ซานยืดตัว

ขึ้น แต่ก็ยังเตี้ยกว่าฉินเซ่าเซิ่งเกือบสิบเซนติเมตร “อยู่โต้รุ่งใน

คืนข้ามปีกับฉันได้ไหม”

ฉินเซ่าเซิ่งไม่สนใจเขา

“นายคุยกับฉันได้ไหม” เจียงอี้ซานเดินตามหลังเขาไป 

“เซ่าเซิ่ง อย่าท�าเป็นไม่สนใจฉันเลย”

เสียงดังเบาๆ...เจียงอี้ซานถูกขังอยู่นอกห้องนอน

ในที่สุดโลกก็เงียบสงบ

ฉินเซ่าเซิ่งนั่งอยู่บนเตียง เปิดมือถือดู ตอบข้อความ

อวยพรปีใหม่ บรรดาพนักงานในบริษัทล้วนส่งซองแดงให้เขา 

ฉินเซ่าเซิ่งตอบกลับไปอย่างอารมณ์ดี 

ไม่ถึงนาทีเว่ยเฟิงก็โทรศัพท์เข้ามา ประโยคแรกนั้นถาม

ว่า “เจียงอี้ซานอยู่ที่บ้านของนายเหรอ”

“นายรู้ได้ยังไง”

“เขาโพสต์รูปบนโซเชียลมีเดีย” เสียงของเว่ยเฟิงฟังดู

โมโหมาก “นายบ้าไปแล้วหรอืเปล่า ยังจะสนใจเขาอยูอี่กเหรอ 

นายลืมเรื่องที่เขาเคยท�าไว้แล้วหรือไง”

ฉินเซ่าเซิ่งปวดหัวอีกแล้ว เขานวดขมับ “เขามาเอง”

เว่ยเฟิงด่าออกมาประโยคหนึ่ง “สันดานเดิมแก้ไม่ได้

จริงๆ”

“ปีใหม่อย่าพูดถึงเรื่องนี้เลย”
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หลังจากได้ยนิค�าพดูของฉนิเซ่าเซิง่ เว่ยเฟิงกถ็อนหายใจ

ออกมาแล้วไม่ได้พูดอะไรอีก ทั้งสองจบการสนทนาหลังจาก 

ที่กล่าวค�าอวยพรปีใหม่กันผ่านโทรศัพท์มือถือ

ฉินเซ่าเซิ่งเอนตัวลงบนหัวเตียง และเช่ือมต่อเข้ากับ 

โซเชียลมีเดียของเจียงอี้ซาน

โพสต์ล่าสุดเป็นรูปภาพรูปหนึ่ง มันคืออาหารเย็นวัน 

ส่งท้ายปีเก่าบนโต๊ะ คนทีคุ่น้เคยกบัพืน้หลงัของโต๊ะน�า้ชาและ

พรมย่อมรูว่้าเป็นบ้านของฉนิเซ่าเซิง่ ข้อความด้านล่างเละเทะ

ไปหมด 

ประโยคหนึ่งที่ว่า ตรุษจีนได้เห็นพวกคุณยังด่าคนจน 

ยับเยินแบบนี้ ในที่สุดฉันก็ยิ้มชื่นใจได้เสียที ถูกกดไลก์เป็น

อันดับหนึ่ง

ชื่อเสียงของฝ่ายนั้นแย่ลงถึงขนาดนี้เลยหรือ

ฉินเซ่าเซิ่งขว้างมือถือไปอีกทางแล้วนอนลงบนเตียง 

นึกถึงตอนที่ตัวเองถามถึงสาเหตุที่เจียงอี้ซานต้องการเลิกรา

เจยีงอีซ้านพูดอย่างใจเย็นว่าเขาต้องการโด่งดงั เขาตดัใจ

จากความรู้สึกพึงพอใจที่ทุกคนยกเขาให้อยู่สูงตอนที่เขาเป็น

ดาราไม่ได้ เขาบอกว่าเขาชื่นชอบความฟุ้งเฟ้อและรับไม่ได้ที่

ถูกคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเกย์ เขาบอกว่าเขาจะยอมทิ้ง

ทุกอย่างเพื่อที่ตนเองจะได้เป็นดาราต่อไป

ถูกแล้ว แค่การ ‘ล้มเลิกชั่วคราว’ ท�าให้ฉินเซ่าเซ่ิง 

ไม่สามารถตัดใจได้อย่างสมบูรณ์ แต่กลับยังคงพัวพันกันอยู่

หลังจากเลิกรากันแล้ว เต็มใจเป็นคนรักลับๆ ของเจียงอี้ซาน
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ต่อไปถึงหนึ่งปีเต็ม

เรียกก็มา ไล่ก็ไป

เจียงอี้ซานยืนเคาะอยู่หน้าประตูห้องนอนเป็นเวลา

นาน แต่ฉินเซ่าเซิ่งก็ไม่ได้เปิดประตูออกมา

เขานั่งลงบนพื้น โทร. หาอีกฝ่ายซ�้าแล้วซ�้าเล่า บ้านเก่า

ไม่ได้ซ่อมแซมตกแต่งใดๆ ประตูกับพื้นห้องไม่แนบสนิทกัน มี

ช่องว่างขนาดใหญ่และแสงลอดออกมา เขามัน่ใจว่าฉนิเซ่าเซิง่

เห็นเขานั่งอยู่บนพื้น เครื่องท�าความร้อนในห้องรับแขกถูกปิด

ลงแล้ว เขาน่ังอยู่ครู่หน่ึงก็รู้สึกหนาวเหน็บไปทั้งร่างกายและ

จามเบาๆ

เขามักจะมีความคิดเล็กๆ น้อยๆ เสมอ

เขารู้ว่าฉินเซ่าเซิ่งอ่อนโยนเพียงใด การยอมให้เขาอยู ่

ทีน่ีใ่นวนันีเ้ป็นข้อพสิจูน์ทีด่ทีีส่ดุ ฝ่ายนัน้ไม่อาจตดัใจปล่อยให้

เขาออกไปเจอปาปารัซซีรุมล้อมและถูกคนอื่นด่า

เขาเองก็ไม่คิดจะใช้ประโยชน์จากจุดนี้ แต่เขาไม่มีทาง

เลอืกเมือ่อีกฝ่ายไม่สนใจเขา เขาอยากพดูคุยกบัฉนิเซ่าเซ่ิงดีๆ  

เขาคิดมากมาเป็นเวลาสองปีแล้ว แต่ก็ยังไม่กล้าเผชิญหน้า

จริงๆ จังๆ

เขาส�านึกผิดแล้ว

การนั่งคราวนี้กินเวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมง

เจียงอี้ซานเคาะประตูด้วยน้ิวมือของเขา “เซ่าเซิ่ง ฉัน

หนาวจังเลย”
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ไม่มีเสียงตอบ ฉินเซ่าเซิ่งยืนกรานที่จะไม่สนใจเขาอีก 

ต่อไปแล้ว เขาคิดว่าแผนทรมานร่างกายตัวเองไม่ได้ผลแล้ว  

แต่กไ็ม่เป็นไร เขารูว่้ากญุแจห้องนอนอยูท่ีไ่หน...เจยีงอ้ีซานลกุ

ขึ้นยืนแล้วหากุญแจมาเปิดประตูเข้าไปในห้องอย่างราบรื่น 

ก่อนจะล็อกประตูเมื่อเข้าไปได้แล้ว

ฉินเซ่าเซิ่งนอนอยู่บนเตียง

เจียงอี้ซานเดินเข้าไปหา 

“นายจะไม่สนใจฉันจริงๆ เหรอ”

ยังคงไม่มีการตอบสนองเหมือนเดิม

เจยีงอีซ้านปีนขึน้ไปบนเตยีง คุกเข่าอยูข้่างๆ ฉนิเซ่าเซิง่

และเริ่มเปลื้องผ้าออก

ฉินเซ่าเซิ่งไม่อาจแกล้งท�าเป็นไม่สนใจได้อีกต่อไป 

“นี่นายก�าลังท�าอะไรอยู่”

“นอนกับนาย” 

ในห้องมืดมิด เจียงอี้ซานมองไม่เห็นสีหน้าอันเย็นชา

ของฉินเซ่าเซิ่ง เขาเลิกผ้าห่มออกแล้วขึ้นคร่อมลงบนเอวของ

ฝ่ายนั้นพลางยึดเอาไว้อย่างต้องการจะจูบคนตรงหน้า

“เจียงอี้ซาน”

“ฉันเสนอให้ถึงที่ นายยังไม่เอาอีกเหรอ ฉันจ�าได้ว่า 

เมื่อก่อนนายชอบเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนี่นา”

ฉินเซ่าเซิ่งรู้ว่าไม่ควรสนใจ แต่ค�าพูดของเจียงอี้ซานนั้น

สามารถจับจุดอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้ของเขา เขาออกแรง 

จบัมอืของเจยีงอีซ้าน พยายามข่มความโกรธและพดูเสยีงเบา 
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“ออกไป”

“นายรังเกียจที่ฉันสกปรกเหรอ”

“ใช่”

เจียงอี้ซานหยุดการกระท�า

เย็นชาเหลือเกิน แต่มือของฉินเซ่าเซิ่งที่จับเขาไว้ช่าง

อบอุ่น

“ถ้าฉันยอมออกไป นายจะปล่อยฉนัได้ไหม” เจยีงอีซ้าน

โอนอ่อนลง

มือท่ีบีบข้อมือของเขาคลายออก เจียงอี้ซานพลิกมือ

เป็นฝ่ายจับมือของฉินเซ่าเซิ่งแล้วกดให้เขาอยู่ภายใต้ร่างกาย

ของตนเองอย่างดิ้นไม่หลุด

“นาย!”

“ฉนัไม่สกปรกหรอก” เจยีงอีซ้านพดูเสยีงเบา “นอกจาก

นายแล้ว หลายปีมาน้ีฉันไม่ได้แตะต้องใครอีกเลย นายก็รู้นี่ 

ฉันไม่ใช่พวกรักร่วมเพศ มีแค่นายที่เคยได้ฉัน”

ความโกรธเต็มอกของฉินเซ่าเซิ่งไม่ได้รับการบรรเทาให้

เบาบางลงเลย

“เซ่าเซิง่ นายกอดฉนัได้ไหม ฉนัน่ังอยูท่ีห่น้าประตูหนาว

มากเลย” มือของเจียงอี้ซานที่จับฉินเซ่าเซิ่งกดไว้สั่นเทา “นาย

ไม่สนใจฉัน ไม่พูดคุยกับฉันก็ไม่เป็นไร แต่นายกอดฉันสิ”

ฉินเซ่าเซิ่งอยากจะโหดร้าย แต่เมื่อถูกเจียงอี้ซานจูบ 

ใบหน้าก็สัมผัสกับของเหลวเย็นเฉียบ

คนคนนี้ก�าลังใช้น�้าตาหลอกเขาอีกแล้ว
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หน้าอกของฉินเซ่าเซิ่งสั่นเทา เขาก�าหมัดแน่น “นายลง

ไปก่อน ฉันจะคุยกับนาย”

เจียงอี้ซานสังเกตเห็นว่าฉินเซ่าเซ่ิงอ่อนแรงแล้ว เขาจึง

สอดมือเข้าไปจับแก่นกายของฝ่ายน้ันทีอ่ยูใ่นกางเกง “ไม่เอา”

“เจียงอี้ซาน นายพอได้แล้ว!” 

เสียงหายใจของฉินเซ่าเซิ่งหนักขึ้น

“เซ่าเซิ่ง นายกอดฉันสิ” เจียงอี้ซานโน้มลงไปเอ่ยข้างหู

ฉินเซ่าเซิ่ง “ถ้านายไม่อยากเห็นฉัน ฉันก็จะไม่เปิดไฟ ไม่ส่ง

เสียง”

เจียงอี้ซานเลื่อนกายลงไป ใช้ปากสัมผัสส่วนอ่อนไหว

ของอีกฝ่าย 

ฉินเซ่าเซิ่งสูดหายใจหลายครั้ง ก่อนจะผ่อนลมหายใจ

ออกมาเมื่อรู้สึกถึงความร้อนผ่าวที่โอบล้อมเขาเอาไว้ ส่วน

อ่อนไหวมีเลือดสูบฉีดและแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็ว...เจียง 

อ้ีซานดใีจทีฉ่นิเซ่าเซิง่ยงัไม่รงัเกยีจเขาจนถงึขัน้ไร้ความรูส้กึ แต่

เขาท�าออรัลเซ็กซ์ไม่ได้ ที่ผ่านมาล้วนแต่เป็นฉินเซ่าเซิ่งที่ 

เป็นฝ่ายรุก อีกทั้งขนาดของฝ่ายนั้นก็ไม่ใช่น้อยๆ 

เจียงอี้ซานใช้ลิ้นโอ้โลมความแข็งแกร่งนั้นอย่างงุ่มง่าม 

มอืคล�าหาเจลหล่อลืน่และถงุยางจากกระเป๋าเสือ้ ขณะใช้ปาก

ครอบครองฉินเซ่าเซิ่งก็เตรียมพร้อมช่องทางเบื้องหลังของ

ตนเองไปพลาง เจลหล่อลื่นถูกบีบออกมามากเกินไปจนเกิด

เสียงแฉะชุ่ม เขาเขินอายจนร้อนผ่าวไปทั่วร่างกายเพราะ 

ไม่เคยท�าตวัเหมอืนช�า่ชองแบบนีม้าก่อน ไฟกไ็ม่ได้เปิดจงึมอง
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ไม่เห็นอะไรเลย

หลงัจากพยายามใช้ทัง้สามนิว้ขยบัขยายช่องทางได้แล้ว 

เขาก็สวมถุงยางให้อีกฝ่าย แล้วกดเอวน่ังลง เจลหล่อลื่นไหล

ออกมาจากภายใน ส่วนปลายของอีกฝ่ายไถลออกด้านข้าง 

ทุกครั้ง ท�าอย่างไรก็ไม่ส�าเร็จเสียที 

เขาเอ่ยอย่างร้อนใจ “ช่วยฉันหน่อย”

“ลงไป...” 

เสียงของฉินเซ่าเซิ่งไม่ได้เฉยเมยเหมือนที่เคยเป็น

เจียงอี้ซานกัดฟันจับความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายจ่อที่ 

ปากทางของตนเองแล้วนัง่ลง พอเข้าไปได้เพยีงครึง่เดยีวเขาก็

เจ็บจนทนไม่ไหว หน้าผากมีเหงื่อผุดพราว แต่ก็ยังอดทนต่อ

ความเจบ็ปวด ไม่สนการขดัขนืของฉนิเซ่าเซิง่ ดงึดนัครอบครอง

ทั้งหมด ความเจ็บปวดท�าให้เขาสั่นสะท้านไปทั้งตัว 

“เข้ามาแล้วนะ...อือ...”

ส่วนส�าคญัของร่างกายถกูบบีรดัด้วยช่องทางทีเ่ลก็แคบ 

มีเหงื่อผุดขึ้นมาเล็กน้อยบนสันจมูกของฉินเซ่าเซิ่ง

เจยีงอีซ้านได้ยนิเสยีงหอบหายใจของอกีฝ่ายจงึเริม่ขยบั

บั้นท้ายขึ้นลงอย่างช้าๆ แก่นกายแข็งแกร่งคับแน่นอยู่ภายใน 

ทุกตารางนิว้ถูกขยายออก เขาทัง้เจ็บปวดและเยน็ยะเยอืก ไม่รู้

ว่าการรุกนั้นต้องเคลื่อนไหวอย่างไร การขยับเอวให้ส่วนนั้น

ของอกีฝ่ายเบกิทางข้างในไม่ได้ท�าให้เขารูส้กึถงึความสขุแม้แต่

นิดเดียว ส่วนส�าคัญของตัวเองยังคงไม่แข็งตัว

แต่เขาต้องการให้ฉินเซ่าเซิ่งรู้สึกดีที่สุด บางทีฝ่ายนั้น 
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อาจจะยอมใจอ่อนกอดเขาก็ได้

การเคลือ่นไหวทีเ่งอะงะไม่เป็นไปตามขัน้ตอนของเจยีง

อ้ีซานส่งผลให้ไฟในใจของฉนิเซ่าเซิง่ลกุโชนขึน้เรือ่ยๆ “นาย...

พอได้แล้ว! ตอนนี้เหมือนอะไรก็ไม่รู้ รีบลงไปได้แล้ว”

“ไม่เอา” เจียงอี้ซานจับหัวไหล่ของฉินเซ่าเซิ่งไว้ด้วยมือ

ทั้งสองข้าง “นายสอนฉันสิว่าควรจะขยับยังไงดี ของนายใหญ่

เกินไป ฉันเจ็บไปหมดแล้ว...ไม่รู้สึกดีเลยสักนิด...”

ฉินเซ่าเซิ่งรู้สึกขัดแย้ง ใจเขาคิดว่าจะตกหลุมพรางไม่ได้ 

แต่มือกลับไม่เชื่อฟัง...เอื้อมไปแตะบั้นท้ายของฝ่ายนั้น

เจียงอี้ซานยิ่งกอดเขาแน่นขึ้นอีก 

“เซ่าเซิ่ง...” เขาอดทนต่อความเจ็บปวด พยายามผ่อน

คลายกล้ามเนือ้ทีต่งึแน่น ปล่อยให้ตวัตนของอกีฝ่ายเข้ามาลกึ

ขึน้อกี เขาจับมือของฉนิเซ่าเซิง่มาวางไว้บนท้องน้อย “นายแตะ

ดูสิ นายเข้ามาลึกมากเลยนะ”

ฉินเซ่าเซิ่งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไป เขา

ตะปบเอวของเจยีงอีซ้านและเป็นฝ่ายเคลือ่นไหวเสยีเอง แก่น

กายแข็งขึงเสียดสีอยู่ในตัวของอีกฝ่าย เจียงอี้ซานเจ็บปวดจน

น�้าตาไหลเป็นทาง น�้าตาที่อุ่นชื้นหยดลงบนหัวไหล่ของเขา

เอาอีกแล้ว...เขาเป็นแบบนี้อีกแล้ว 

ไฟร้อนแผดเผาไปทัว่ทัง้ร่างกายของฉนิเซ่าเซ่ิง เขาพลกิ

เจยีงอีซ้านลงบนเตยีง จับขาทัง้สองข้างแยกออก แล้วโถมกาย

เข้าหาเต็มแรง

เจียงอี้ซานตวัดข้อมือโอบคอของเขา “เบาลงหน่อย...”
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ฉินเซ่าเซิ่งอารมณ์เสีย เขาออกแรงด�าดิ่งเข้าสู่ภายในที่

บีบรัดแน่นของอีกฝ่าย กระแทกกระทั้นอย่างไมใสใจ

ความเจ็บปวดในตอนแรกผ่านไปอย่างรวดเร็ว ความ

เสยีวซ่านค่อยๆ แผ่กระจาย เมือ่ถกูสมัผสัเข้าไปยงัจดุทีล่กึทีส่ดุ 

เจียงอี้ซานก็ครางออกมาอย่างทนไม่ไหว 

“อา...เข้ามาข้างในแล้ว...ลึกจัง...”

เหงือ่บนหน้าผากของฉนิเซ่าเซิง่ไหลลงมาเรือ่ยๆ ถงุยาง

ที่เขาสวมอยู่ก็ถูกช่องทางที่คับแน่นบีบรัดจนแทบขาด...

ร่างกายของเจยีงอีซ้านเหมอืนดัง่สายน�า้ในฤดใูบไม้ผล ิเน้ือตัว

ส่ันเทาด้วยความเสียวซ่าน มือทั้งสองตะกุยอยู่บนแผ่นหลัง

ของฉินเซ่าเซิ่ง

แผ่นหลังของฉินเซ่าเซิ่งร้อนรุ่มไปหมด เขาคว้าข้อเท้า

ของเจยีงอีซ้านขึน้มาแล้วจบักดไว้ทีอ่กของเขาพลางเคลือ่นไหว

ร่างกายอย่างรุนแรง เจียงอี้ซานนอนอยู่บนเตียง บิดกายเร่า

อย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ ฉินเซ่าเซิ่งรู้สึกได้ถึงแรงบีบรัดที่เริ่ม

กระตุกอย่างเป็นจังหวะ เขาเคลื่อนไหวเอวแรงๆ อีกไม่กี่ครั้ง

ก็ถอนกายออก

เจยีงอีซ้านร้องสะอืน้ ช่องทางทีถ่กูทอดทิง้ตอนถงึจดุสดุ

ยอดมันคันจนท�าให้เขาแทบคลั่ง แต่ในวินาทีที่ฉินเซ่าเซิ่งโถม

เข้าเตมิเตม็ความห่ืนกระหายของเขาอกีครัง้ เขากเ็สยีวซ่านจน

ครวญคราง แอ่นกายขึ้นปลดปล่อยความปรารถนาออกมา

หลังจากถึงจุดสุดยอดแล้ว ในห้องก็เหลือเพียงเสียง

ร่างกายส่วนล่างกระทบกัน ฉินเซ่าเซิ่งรุกเร้าอีกฝ่ายที่ท�าอะไร
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ไม่เป็นนอกจากส่งเสียงครวญคราง หลังจากสอดใส่เข้าออก

เกือบร้อยครั้ง เขาก็ถอนกายออกมา ถอดถุงยางแล้วจับแก่น

กายปลดปล่อยลงบนหน้าท้องของเจียงอี้ซาน

หลังจากเสรจ็กจิ ฉนิเซ่าเซิง่ทีส่ตสิมัปชญัญะกลบัมาแล้ว

ก็หอบหายใจหนัก ยิ่งได้ยินเสียงหอบสะอื้นของเจียงอี้ซาน 

หลงัจากถงึจดุสดุยอดแล้วเขากย็ิง่หงดุหงิด ผละจากเจยีงอ้ีซาน

แล้วเข้าห้องน�้าไป

ในห้องน�้า ฉินเซ่าเซิ่งเสยผมบนหน้าผากที่เปียกน�้าขึ้น

ไป เผยให้เหน็หน้าผากสะอาดสะอ้าน น�า้อุน่จดัไหลลงมาตาม 

กล้ามเนือ้ทีแ่น่นเปรีย๊ะ ความปรารถนายงัไม่จางหายไป ทนัที

ที่หลับตา เขาเห็นเรือนร่างของเจียงอี้ซานและได้ยินเสียงร้อง

ครวญครางของฝ่ายนั้น 

ฉินเซ่าเซิ่งชกผนังด้วยความเสียใจที่สุด

อาบน�้าเสร็จแล้วฉินเซ่าเซิ่งก็ผลักประตูออกมา เจียง 

อ้ีซานสวมเพียงเสื้อเช้ิตบางๆ ยืนอยู่หน้าประตู ฉินเซ่าเซิ่งมี

สีหน้าเย็นชา

เจยีงอีซ้านกอดไหล่ของเขา พดูพลางยิม้ “จะกอดฉนัได้

หรือยัง”

ฉินเซ่าเซิ่งสะบัดมือฝ่ายนั้นออก

“ยังไม่สนใจฉันอีกเหรอ” เจียงอี้ซานขมวดคิ้ว หน้าบึ้ง 

“จะต้องท�ายังไงนายถึงจะยอมพูดกับฉัน”

เจียงอี้ซานไม่รู้ว่าท�าไมฉินเซ่าเซิ่งถึงกลายเป็นแบบนี้ 

ตอนท่ีเขาเหน็ความลงัเลและขดัแย้งในดวงตาของฉนิเซ่าเซ่ิงก็
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คิดว่าตนเองนั้นมีโอกาส แต่ไม่ว่าจะแสดงออกอย่างไรก็ไม่ได้

ผลแม้แต่นิดเดียว เขาคิดถึงอีกฝ่ายมาก อยากจะพูดคุยด้วย 

อยากกอด...

ในใจเจียงอี้ซานน้ันเจ็บปวด เม่ือก่อนฉินเซ่าเซ่ิงรักเขา

มาก เขาอยากถามอีกฝ่ายว่าไม่ชอบให้ตนเองเป็นฝ่ายรุกแล้ว

เหรอ ไม่ชอบให้สวมเสื้อเชิ้ตของเขาแล้วเหรอ

ท�าไมฉินเซ่าเซิ่งถึงได้เปลี่ยนท่าทีเป็นเย็นชาแบบนี้ 

แต่เขาถามไม่ได้ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในตอนนี้ที่ฝ่ายนั้น

โกรธอยู่ 

เจียงอ้ีซานมองดูฉินเซ่าเซิ่งและพูดเบาๆ “นายยังโกรธ

ฉันอยู่ จะเห็นฉันเป็นคนแปลกหน้าก็ได้ แต่อย่าเห็นฉันเป็น

ศัตรูเลยได้ไหม”

หลงัจากได้ยนิเสยีงอ่อยๆ ของเขา  ฉนิเซ่าเซิง่กข็บกราม

แล้วถาม 

“นายต้องการอะไร”

“ฉันอยากเจอนาย อยากคุยกับนาย”

“แล้วหลังจากนั้นล่ะ ต้องการเงินเหรอ หรือว่าต้องการ

ให้ฉันช่วยขอร้องนายจ้างให้เห็นใจนาย”

“ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น” เจียงอี้ซานขมวดคิ้ว

ฉินเซ่าเซิ่งพูดอย่างเบื่อหน่าย “เจียงอี้ซาน ฉันเคยบอก

ไว้แล้วเมื่อสองปีก่อน นั่นคือครั้งสุดท้าย”

“ฉันเปล่าจริงๆ นะ” เจียงอี้ซานค่อนข้างร้อนใจ เขาท�า

ส่ิงท่ีผดิพลาดมากมายในเวลานัน้ ตอนนีเ้ขาอยากจะย้อนเวลา
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กลับไป เขาคว้าแขนของฉินเซ่าเซิ่งไว้ “ตอนนี้ที่ฉันเป็นแบบนี้

กเ็พราะผลกรรมทีฉ่นัก่อเอง ฉนัรู ้ฉนัมากเ็พราะอยากเจอนาย 

ฉันคิดถึงนายมาก”

“คิดถึงฉันเหรอ ท�าไมไม่คิดถึงฉันตั้งแต่สองปีก่อนล่ะ”

“ฉัน...”

ฉินเซ่าเซิ่งหันมามองเขา “ถ้าไม่ใช่เพราะนายไม่มีทาง

เลือก นายจะกลับมาหาฉันหรือเปล่า”

เจียงอี้ซานอ้าปากแต่พูดไม่ออก เมื่อก่อนเขาคิดแต่ว่า

จะโด่งดังได้อย่างไร ถึงแม้จะคิดถึงฉินเซ่าเซิ่งแต่ก็ไม่กล้ากลับ

มา ครั้งนี้เพราะรสนิยมทางเพศถูกเปิดเผย หน้าที่การงานใน

วงการพังทลายลง ผู้คนรอบกายต่างก็ตีตัวออกหากจากเขา 

เขาจึงเพิ่งเข้าใจว่าฉินเซ่าเซิ่งส�าคัญต่อเขามากแค่ไหน

เขาสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง

แม้กระทั่งตอนนี้เขาก็ยังไม่กล้าขอโทษฉินเซ่าเซ่ิง เขา

กลัวว่าตอนที่เอ่ยขอโทษ ฉินเซ่าเซิ่งจะแสดงท่าทางรังเกียจ

ออกมา

เขาทนไม่ได้

“ฉนัคดิได้แล้ว” เจยีงอีซ้านพมึพ�าออกมา “ฉนัรูว่้าฉนัผดิ 

ฉัน...”

ฉินเซ่าเซิ่งไม่เชื่อเขาแม้แต่นิดเดียว “หรือได้ยินว่าฉันจะ

กลับไปก็เลยยอมบากหน้ามา จะเกลี้ยกล่อมฉันให้ช่วยปูทาง

ให้นายใหม่ใช่หรือเปล่า”

เจียงอี้ซานตกตะลึง “อะไรนะ”
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ฉินเซ่าเซิ่งผลักเขาออกไป “นายรีบปล่อยฉันไปเถอะ”

“นายพูดให้ชัดเจนหน่อยซิ...นายจะกลับไปไหน” เจียง 

อี้ซานดึงฉินเซ่าเซิ่งเข้ามาใกล้ “นายจะกลับไปที่ครอบครัวฉิน 

เหรอ”

ในที่สุดเจียงอี้ซานก็ตื่นตระหนก ในที่สุดเขาก็เข้าใจว่า

ท�าไมหัวใจที่อ่อนไหวของฉินเซ่าเซิ่งถึงได้แข็งกร้าวราวกับ

เปลี่ยนไปเป็นคนละคน เรื่องที่เก่ียวข้องกับครอบครัวฉินเป็น

ช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างพวกเขา

“ฉันไม่รู้อะไรเลย” เจียงอี้ซานจับข้อมือของฉินเซ่าเซิ่ง

แน่น “ฉันไม่ได้จะพูดอะไรที่จะท�าให้นายใจอ่อน ฉันแค่อยาก

จะ...ฉันสาบาน ฉันไม่รู้ว่านายจะกลับไป”

แววตาของฉินเซ่าเซิ่งไร้ความเชื่อใจอย่างสิ้นเชิง

เจียงอี้ซานหนาวเหน็บไปทั่วทั้งร่าง เขาคิดว่าฉินเซ่าเซิ่ง

ต้องเข้าใจเขาผดิอย่างแน่นอน คงจะคดิว่าเขามาขอร้องเพราะ

รู้ว่าฝ่ายนั้นก�าลังจะกลับไป

ไมใช่ ไมใช่แบบนี้

แม้ว่าเขาจะคิดถึงอดตีคนรกัเพราะไม่เหลอือะไรแล้ว แต่

เขาก็รู้ว่าหลายปีมานี้เขาท�าอะไรผิดไปบ้าง เขามาเพียงเพราะ

อยากอยู่ฉินเซ่าเซิ่งอีกครั้ง ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลย

เจียงอี้ซานพูดด้วยความตื่นตระหนก “ฉันรู้ตัวว่าผิดไป

แล้ว เซ่าเซิ่ง นายอย่าไปเลยนะ ขอร้องละ”

“อย่าไปเหรอ” ฉินเซ่าเซิ่งย้อนถาม “นายจ�าได้ไหมว่า

ตอนแรกนายพูดว่าอะไร”
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ใบหน้าของเจียงอี้ซานซีดเผือด

“นายคิดว่านายก�าลังเลี้ยงหมาตัวหนึ่งอยู่จริงๆ เหรอ”

ค�าพูดของอีกฝ่ายเหมือนถูกเค้นลอดไรฟัน เจียงอี้ซาน

มองฉินเซ่าเซิ่งเดินกลับไปยังห้องนอน แต่เขากลับไม่มีความ

กล้าที่จะเดินตามไป

เจียงอีซ้านกบัฉนิเซ่าเซิง่รู้จกักนัทีง่านปาร์ตงีานหนึง่ 

ในเวลานั้นเจียงอี้ซานเพิ่งเข้าร่วมเวทีประกวด ยังไม่มีชื่อเสียง

มากเท่าไร เขามีหน้าตาหล่อเหลา เพิ่งอายุแค่ 17-18 ปี ดึงดูด

สายตาของทุกคนในงานเมื่อเขายืนอยู่บนเวที

ฉินเซ่าเซิ่งตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกพบ

เจียงอี้ซานไม่ใช่พวกรักร่วมเพศ เขาไม่ได้ตอบตกลงใน

ตอนแรก แต่ก็ต้านทานการตามตื๊อไม่ปล่อยของคุณชายฉิน

เศรษฐีผู้หล่อเหลาไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นฉินเซ่าเซิ่งยังใจป�้าทุ่มเท

เงินทอง ทิ้งครอบครัว ขอเป็นแค่พนักงานบริษัทธรรมดา...

พอได้เจอกบัโลกทีไ่ม่เคยพบเหน็จะไม่หวัน่ไหวได้อย่างไร จติใจ

ของเจยีงอีซ้านนัน่ไม่มัน่คง ไม่นานกย็อมขึน้เตียงกบัฉนิเซ่าเซ่ิง

หลังจากที่ทั้งสองมาอยู่ด้วยกันแล้ว ครอบครัวฉินก ็

ต่อตา้นอยา่งรนุแรง ตอนที่เขาได้รบัค�าเชิญจากบรษิัทเอเจนซี 

ฉินเซ่าเซ่ิงก็ออกจากบ้านตามเขามายังเมอืง A เพือ่อยูด้่วยกนั

กับเขา

เจยีงอีซ้านทีไ่ด้เข้าสูว่งการบนัเทงิอย่างเป็นทางการแล้ว

ค่อยๆ พบว่าวงการนี้มันด�ามืดกว่าที่ตัวเองจินตนาการเอาไว้
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มาก เขามีความนับถือตนเองสูงมาตั้งแต่ไหนแต่ไร เย่อหยิ่ง 

ล่วงเกนิคนอืน่ไม่น้อย จนเป็นเหตใุห้มข่ีาวฉาวเสยีหายตามติด

เป็นเงา ขณะที่คนในแวดวงเห็นความส�าคัญของภาพลักษณ์

ภายนอก เพราะอย่างน้ันหน้าทีก่ารงานในวงการของเขาจงึไม่

ราบรื่นเท่าที่ควร ในทางกลับกัน คุณชายเศรษฐีอย่างฉินเซ่า-

เซิง่นัน้เมือ่อยูก่บัเขากต้็องข้ามผ่านความยากล�าบากด้วยความ

อดทน สร้างเนือ้สร้างตวัเปิดบรษิทัด้วยตวัเอง ทัง้ยุง่ทัง้เหน่ือย

แต่ก็ไม่ลืมคอยเอาอกเอาใจเขา

ความทุกข์ยากท�าให้พบรักแท้ ในเวลานั้นเขาหลงรักฉิน

เซ่าเซิ่งจริงๆ

ต่อมาเจยีงอีซ้านได้รบัความนยิมขึน้มาเพราะได้เข้าร่วม

รายการวาไรตีรายการหนึ่ง และเขาก็ได้สัมผัสความรู้สึกของ

การได้รับค�าชื่นชมจากผู้คนนับหมื่นเพียงช่ัวข้ามคืน บนถนน

และตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยเพลงของเขา ชาร์ตการดาวน์-

โหลดเสยีงรงิโทนสามอนัดบัแรกของเดอืนล้วนเป็นชือ่ของเขา

หมด ชื่อเสียงและเงินประดังประเดเข้ามาไม่หยุด

เจยีงอีซ้านเริม่หลงละเลงิ ตอนนัน้ฉนิเซ่าเซิง่เตอืนให้เขา

ท�าจิตใจให้มั่นคง แต่เขาเพริดเกินกว่าจะรับฟัง ชื่อเสียงและ

ความมั่งคั่งล่อลวงให้เขาขาดสติยั้งคิดถึงเรื่องใดๆ

จากนั้นก็ถูกแอบถ่ายรูปตอนที่จูบกับฉินเซ่าเซิ่ง

เขาที่ก�าลังโด่งดังจะยอมปล่อยวางทุกสิ่งที่อยู่ในก�ามือ

ได้อย่างไร เขาจึงมองหาลู่ทางสร้างความสัมพันธ์ไปทั่ว ที่ร้าน

ขายเหล้าเขาถูกนักลงทุนที่เคยล่วงเกินบังคับให้ดื่มเหล้าที่มี
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ส่วนผสมท�าให้เส้นเสียงของเขาเสียหาย นักลงทุนคนนั้นเยาะ

เย้ยเขาว่าอย่าได้คิดว่าเกาะคุณชายเศรษฐีไว้แล้วจะไม่ต้อง

กังวลอะไร หากไม่มีเสาหลักของครอบครัว คุณชายอย่างฉิน

เซ่าเซิ่งจะท�าอะไรได้

เมื่อได้รู ้ว ่าเส้นเสียงของเจียงอี้ซานเสียหายไปแล้ว 

บริษัทเอเจนซีก็แนะน�าให้เขาเลือกระหว่างเลิกท�างานกับฉวย

โอกาสเลิกกับฉินเซ่าเซิ่งเสียแต่เนิ่นๆ เมื่อมีครอบครัวฉินเป็น

ภูเขาขวางกั้น การที่เขาจะอยู่กับฉินเซ่าเซิ่งไม่ใช่เรื่องที่ราบรื่น

เลย

ในเวลาน้ันเจียงอี้ซานก็ถูกความฟุ้งเฟ้อปิดตา ระหว่าง

อนาคตกับคนรัก เขาเลือกอย่างแรก

ความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันใช่ว่าบอกเลิกก็จะเลิกได้

อย่างหมดเย่ือใย ฉินเซ่าเซิ่งคิดว่าที่เขาต้องตัดสินใจแบบนี้ก็

เพราะยนือยู่บนความเสีย่งและพยายามกอบกูช้ือ่เสยีงกลบัคนื

มา ส่วนเจยีงอีซ้านเองกไ็ม่สามารถท�าเป็นเฉยเมยได้ แต่เพราะ

เส้นเสียงของเขาเสียหาย จึงไม่สามารถร่วมรายการร้องเพลง

มากมายได้อีก ความนิยมต่อผู้คนก็ค่อยๆ ลดลงจากเมื่อก่อน 

เขาได้แต่จ่ายเงินเพือ่โพรโมตตวัเองให้โด่งดงั เงนิออมทีเ่กบ็ไว้

ถูกน�ามาใช้ซื้อรูป ต่อมาเขาก็เอ่ยปากขอยืมเงินจากฉินเซ่าเซิ่ง

แต่อาศัยแค่การโพรโมตเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ

ท�าให้เขาได้รบัแหล่งเงนิทนุทีเ่พยีงพอได้ เจยีงอีซ้านไม่รูจ้กัพอ

จงึซือ้ข้อมลูลบัจากหุ้นส่วน แล้วจ้างคนโพสต์ลงในอนิเทอร์เนต็ 

ท�าแบบนี้ไม่ช้าไม่นานก็ไปล�้าเส้นคนที่มีเบื้องหลังจนได้ เมื่อ
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เหน็ว่าไม่มอีนาคตในเส้นทางการลงทนุแล้ว เขาจงึนกึถงึค�าพดู

ของนักลงทุนที่บังคับให้เขาดื่มเหล้าในตอนนั้น

สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจอย่างผิดพลาดที่สุด

เขาขอร้องให้ฉินเซ่าเซิ่งที่ตัดขาดความสัมพันธ์กับ

ครอบครวัฉนิแล้ว กลบัไปยมืเงนิจากทางบ้านมาช่วยเขาสกัครัง้

เขาเหยียบขยี้เกียรติและศักดิ์ศรีของคนรักลงกับพื้นดิน

นกึถงึเรือ่งน้ีแล้ว เจียงอีซ้านทีส่วมเสือ้ผ้าบางๆ กห็นาว

สั่น

เมื่อมองประตูห้องนอนที่ปิดสนิท เขาก็กัดนิ้วมือด้วย

ความกระวนกระวายใจ นึกถึงค�าพูดของฉินเซ่าเซิ่งเมื่อครู่แล้ว 

เขาก็ผิดหวังต่อตัวเองอย่างที่สุด คิดมาถึงตรงนี้ เจียงอี้ซานก็

ยิ่งรู้สึกสั่นสะท้าน

ยิ่งต้องลอยคออยู่ในวงการที่ไม่มีความแน่นอน เขายิ่ง

เสียใจที่ไม่ทะนุถนอมรักษาความจริงใจของฉินเซ่าเซิ่ง

เขารู ้ว ่าตนเองผิดไปแล้ว มันไม่ง่ายเลยกว่าเขาจะ

รวบรวมความกล้ากลบัมาเพือ่ชดเชยความผดิ เขามาด้วยความ

หวัง แต่มันก็สายไปแล้ว

ฉินเซ่าเซิ่งก�าลังจะจากไป

เจยีงอ้ีซานกัดน้ิวมือจนไม่มคีวามรูส้กึ ในหวัของเขาเต็ม

ไปด้วยความคิดทีว่่าไม่อาจปล่อยให้ฉนิเซ่าเซิง่กลบัไปได้ ทนัที

ท่ีฝ่ายนั้นกลับไป ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะต้องจบลง

จริงๆ...เขาเดินวนเวียนในห้องอย่างไร้จุดหมาย กวาดสายตา

ไปยังห้องน�้าแล้วจับจ้องฝักบัว เขาก้าวไปข้างหน้าและเปิด
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สวิตช์ น�้าเย็นยะเยือกเทลงบนเรือนร่างของเขาจนตัวสั่นเทา

อย่างควบคุมไม่ได้

เขามักจะเลวทรามและเห็นแก่ตัว ตราบใดที่ฉินเซ่าเซิ่ง

ใจอ่อน เขาก็มักจะใช้ความใจอ่อนนั้นให้เป็นประโยชน์เสมอ
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วันตรุษจีน อากาศแจ่มใส

ฉนิเซ่าเซิง่ลกุจากเตยีง เปิดประตอูอกมาเห็นเจยีงอ้ีซาน

ซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มผืนบางบนโซฟา

ห้องรับแขกไม่ได้เปิดฮีตเตอร์ อุณหภูมิในห้องต�่ามาก 

เขานกึว่าอีกฝ่ายแกล้งท�าตวัน่าสงสารอกีแล้วจงึไม่เข้าไปยุง่ จน

กระทั่งล้างหน้าแปรงฟันและกินอาหารเช้าเสร็จ เจียงอี้ซานก็

ยังคงนอนนิ่งอยู่อย่างนั้น

ยงัไงกว็างใจไม่ได้...ฉนิเซ่าเซิง่เดนิเข้าไปใกล้ ได้ยนิเสยีง

เจียงอี้ซานหายใจแรง ใบหน้าแดงก�่า ปากซีดไร้สีเลือด เขายื่น

มือออกไปแตะหน้าผากของอีกฝ่าย นอกจากความร้อนของ

อณุหภมูร่ิางกายแล้วยงัมเีส้นผมทีเ่ปียกชืน้ เขาไม่อยากเชือ่ว่า

โตป่านนีแ้ล้วเจยีงอีซ้านยงัไม่รูจ้กัดแูลตวัเอง ดทู่าจะตัง้ใจป่วย

มากกว่า
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ฉินเซ่าเซิ่งเขย่าหัวไหล่ของเจียงอี้ซานด้วยความโมโห 

“ลุกขึ้นมา!”

เจียงอี้ซานเป็นไข้หนัก สะลึมสะลือตื่นขึ้นมา พอลืมตา

เหน็ฉินเซ่าเซิง่กอ็ดดใีจไม่ได้ เขากอดแขนฉนิเซ่าเซ่ิง บอกเสยีง

คัดจมูก “เซ่าเซิ่ง...ฉันปวดหัวมากเลย...”

ฉินเซ่าเซิ่งดึงเขาขึ้นจากโซฟา พูดด้วยน�้าเสียงเย็นชา 

“เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปโรงพยาบาล”

เมือ่ถกูกระชากตวัขึน้มาอย่างแรง เจยีงอีซ้านกส็วมกอด

เอวของฉินเซ่าเซิ่งไว้ “ฉันไม่ไป”

“นายจะวุ่นวายไปจนถึงเมื่อไหร่”

“ฉันไปโรงพยาบาลตอนน้ีก็ไม่มีใครดูแลฉันหรอก มีแต่

พวกชอบเห็นความวุ่นวายมาเย้ยหยันฉัน นายอย่าให้ฉันไป

โรงพยาบาลคนเดียวนะ” เจียงอี้ซานท�าตัวบอบบางน่าสงสาร 

“ฉินเซ่าเซิ่ง นายอย่าใจด�าไปเลย”

เขาใช้เล่ห์เพทุบายอีกแล้ว...ฉินเซ่าเซ่ิงรู ้สึกสะอิด- 

สะเอียนมากขึ้นเหมือนก้างปลาก�าลังติดคอ

เจียงอี้ซานเห็นสีหน้าของเขาก�าลังร�าคาญใจ ไม่มีวี่แวว

ใจอ่อน หัวใจก็เหมือนถูกเสียดแทงอีกครั้ง บอกละล�่าละลัก 

“ฉันรู้ดีว่าฉันเอาแต่ใจตัวเองและเห็นแก่ตัว ฉันแค่ไม่อยากให้

นายไป”

เจยีงอีซ้านเป็นไข้สงู ดวงตาทัง้สองแดงก�า่ สหีน้าท่าทาง

ของเขาดูเหมือนก�าลังคลุ้มคลั่ง

“เซ่าเซิ่ง นายอย่าไปนะ”
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ฉินเซ่าเซิ่งขมวดคิ้ว

“ฉันไม่อยากให้นายไป และฉันก็ไม่ไปโรงพยาบาลด้วย 

ทีไ่หนฉนักไ็ม่ไปทัง้นัน้” เจยีงอีซ้านก�าลงัเป็นไข้ไม่มสีตไิตร่ตรอง

อะไรให้ดีจึงค่อนข้างก่อกวนสร้างความร�าคาญ เขากอดเอว

ของฉินเซ่าเซิ่งเอาไว้ไม่ยอมปล่อย “ฉันไม่อยากให้นายไป”

เขารู้สึกเสียใจมาก ฉินเซ่าเซิ่งรู้ดีว่าเขาเป็นไข้แต่ก็ยัง 

ไม่สนใจ ไม่ได้จบู ไม่ได้กอดเขาไว้ในอ้อมอก...ฝ่ายนัน้จะทิง้เขา

แล้วจริงๆ

“ฉันทรมานมาก...นายกอดฉันหน่อยสิ...” เจียงอี้ซาน

อ้อนวอนอย่างเศร้าโศก “ฉันเสียใจมาก...”

โทรศพัท์มือถือในห้องดงัข้ึน ฉนิเซ่าเซ่ิงแกะเขาออกจาก

ตัว แล้วเดนิเข้าไปรบัโทรศพัท์จากพีช่ายทีโ่ทร. มาจากเมอืง B 

ในห้อง

พี่ชายถามเขา “ท�าไมเมื่อวานถึงไม่กลับ พ่อแม่รอนาย

อยู่นานมาก”

“เมื่อวานเพิ่งเสร็จงาน”

พี่ชายนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถาม “นายเห็นเจียง 

อี้ซานมีปัญหาเลยไม่กลับมางั้นเหรอ”

“เปล่านะ”

“ส่ิงท่ีควรพดูฉนักเ็คยพดูไปแล้วตอนทีช่วนนายกลบับ้าน 

เจียงอี้ซานเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวน อ่อนไหวจากสิ่งเร้า

ภายนอกง่าย หลายปีนี้สิ่งที่เขาท�านายก็เห็นแล้ว ไร้ศีลธรรม 

เจตนาไม่ซื่อ ไม่เหมาะสมกับนายเลย”
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“ฉันรู้”

“ตอนน้ันทีพ่่อแม่ไม่เห็นดเีห็นงามให้พวกนายอยูด้่วยกนั

นั่นก็ไม่ผิดเลยจริงๆ นายรู้แล้วก็รีบกลับมา”

ฉินเซ่าเซิ่งหรี่ตาลง “พี่ ฉันรู้แล้ว วันที่เจ็ดฉันจะกลับไป 

ช่วยอวยพรปีใหม่ให้พ่อแม่แทนฉันด้วย”

“ประโยคน้ีรอให้นายกลับมาคุกเข่าบอกพวกท่านเอง

แล้วกัน” พี่ชายพูดจบก็วางสายไป

เจยีงอีซ้านทีถู่กฉนิเซ่าเซิง่ทิง้เอาไว้บนโซฟารูส้กึตือ้ไปครู่

หนึ่ง พอได้สติก็ต้องการจะตามฉินเซ่าเซิ่งเข้าไปในห้องนอน 

แต่ลุกข้ึนยังไม่ทันยืนได้มั่นคงก็ชนเข้ากับโต๊ะน�้าชา พอได้ยิน

อีกฝ่ายบอกว่าวันที่เจ็ดจะไปก็ลืมความเจ็บไปเสียสนิท

ดวงตาทั้งสองของเจียงอี้ซานแดงก�่า พึมพ�า “นายจะไป

แล้ว...นายจะกลบัไปแล้วจรงิๆ...” พอเขาคดิถงึเรือ่งนีก้ป็วดหวั

จนแทบจะแตก หอบหายใจติดขัด “ฉันต้องท�ายังไงนายถึงจะ

ไม่ไป”

ฉินเซ่าเซิ่งไม่พูดไม่จา

“ตอนนั้นนายบอกว่าจะไม่พบกันอีกแล้ว ให้ฉันไปเป็น

ดาราดัง...ฉันไม่เป็นแล้ว ฉันไม่เป็นแล้วโอเคมั้ย” เจียงอี้ซาน

ตกอยู่ในสภาพที่แตกสลาย “ฉันจะไม่ท�าอะไรทั้งนั้น”

เขาไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว แค่อยากย้อนกลับไปยังจุด

เริ่มต้น

ฉินเซ่าเซิ่งไม่สนใจอาการจงใจป่วยของเขา

เมือ่ถกูปฏบิตัอิย่างเยน็ชาอกีครัง้ เจยีงอ้ีซานกป็วดใจจน
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ยืนไม่ไหว “ท�าไมนายถึงไม่ฟังฉันอธิบายเลย...ฉันรู้ตัวว่าผิด

แล้วนะ...”

“มีอะไรต้องอธิบายอีก”

เจียงอี้ซานเงยหน้าขึ้น เห็นสีหน้าโกรธแค้นของฉินเซ่า-

เซิ่งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยนัก

ฉินเซ่าเซิ่งคาดคั้นถาม “ถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องคราวนี้ นาย

จะกลบัมามัย้ ฉนัรอนายอยูท่ีน่ีส่องปี แต่ก็ไม่เห็นนายกลบัมา”

“เป็นความผิดของฉันเอง ฉันรู้ ฉันรู้แล้วว่าผิด...”

เป็นเพราะเรือ่งน้ีทีท่�าให้เขาส�านึกตวัได้อย่างจรงิจงั เขา

กลบัมาเพราะรูว่้าตวัเองผดิ...การหายใจในภาวะทีมี่ไข้สงูท�าให้

หวัใจและปอดเจบ็ปวดอย่างรนุแรง เจยีงอีซ้านชีแ้จงอย่างทึม่ๆ 

“ฉันเป็นดาราตั้งแต่ตอนเรียนจบแล้ว มีคนชื่นชอบฉัน

เยอะแยะ นายจะให้ฉันตัดใจสละมันได้ยังไง...”

ฉินเซ่าเซิ่งโกรธจนหมดความอดทน “แล้วนายจะให้ฉัน

ท�ายังไง ให้อภัยนาย คืนดีกัน กลับบ้านคอยสนับสนุนนายต่อ

ไป เป็นกระเป๋าเงินให้นายต่อไปงั้นเหรอ”

“ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น...” เจียงอี้ซานพูดจา

ไม่มีความมั่นใจอีกต่อไป “ฉันไม่ได้อยากให้นายช่วยอะไรฉัน 

ฉนัแค่ต้องการให้นายกบัฉนัอยูด้่วยกนั ฉนัไม่ต้องการอะไรอกี

แล้ว...”

ฉินเซ่าเซิ่งรู้สึกว่าเจียงอี้ซานไม่มีเหตุผล “นี่ฉันให้ท้าย

นายเกินไปหรือเปล่า ท�าให้นายคิดว่าตราบใดที่นายส�านึกผิด

แล้วกลับมาหาฉัน ฉันก็จ�าเป็นต้องยอมรับด้วย”
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“เซ่าเซิ่ง...อย่าพูดแบบนี้...”

เจียงอี้ซานรู้ว่าสิ่งที่ฉินเซ่าเซิ่งพูดนั้นไม่ผิดเลย ไม่มีใคร

ยอมโอนอ่อนผ่อนตามเขา เมือ่ก่อนเขาถกูฉนิเซ่าเซิง่ตามใจจน

เสียคน ไม่รูจั้กฟ้าสงูแผ่นดนิต�า่ ไม่รูจั้กความจรงิใจทีห่าได้ยาก

ยิ่ง

ในใจของเขานั้นรู้ดี แต่เขาจะยอมรับมันได้ยังไง

เมื่อก่อนฉินเซ่าเซิ่งมักจะคอยโอ๋เขาอยู่เสมอ ท�าไมถึง

เปล่ียนไปแล้ว เป็นเพราะฝ่ายน้ันเปลี่ยนไปก่อน หรือเพราะ

ตัวเขาเองที่โลภ ไม่รู้จักพอจนน่าเอือมระอา

เขาต้องการโด่งดังและต้องการฉินเซ่าเซิ่งด้วย เขาตัดใจ

จากสิ่งแรกไม่ได้และทิ้งอีกฝ่ายเอาไว้อีกทาง

แต่อยากโด่งดังแล้วผิดด้วยหรือ...

ในหัวของเจียงอี้ซานสับสนไปหมด พูดจาเลอะเทอะ 

“ฉันอยากโด่งดัง ครอบครัวนายไม่ชอบฉัน ฉันเลยไม่ดัง ฉัน

ยอมรับ ฉันสละแล้ว”

“ครอบครวัของฉนัเกีย่วอะไรกบัเรือ่งทีน่ายดงัหรอืไม่ดงั

ล่ะ” ฉินเซ่าเซิ่งพูดอย่างไม่เหลือเยื่อใย “นายไม่ดังก็เพราะ 

ตัวนายเอง ไม่เห็นโลงศพก็ไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่น 

แถมยังล่วงเกินผู้หลักผู้ใหญ่ นายอยากจะใช้หน้าตาหากินแต่

กลับไม่ยอมฝึกฝนทักษะการแสดง”

“ฉันไม่มีทางเลือก...”

“ใช่ เพราะนายซื้อความนิยมไม่ได้ถ้าไม่มีเงิน พอไม่มี

ความนิยมนายก็ไม่เหลืออะไรเลย นายบอกว่านายไม่ได้เล่น
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ละครดีๆ โพรดักชันดีๆ นายคิดแต่ว่าสิ่งส�าคัญที่สุดของนาย

ข้ึนอยู่กับการโพรโมตทั้งหมด ที่รับมาก็มีแต่ละครน�้าเน่าที่ได้

เงินเร็วแต่ท�าอย่างสุกเอาเผากิน แล้วจะมีนายทุนหรือผู้ก�ากับ

คนไหนอยากท�างานกับนาย หลังจากที่นายเกิดเรื่อง ไม่มีใคร

ยินดีท่ีจะออกปากแทนนาย นายลองคิดดูว่าปกตินายท�าตัว 

ยังไง ก�าจัดเพื่อนร่วมอาชีพ ซื้อข้อมูลลับ ขโมยแหล่งข่าว ใคร

จะกล้าเป็นเพื่อนกับคนอย่างนาย”

ค�าพูดเหล่าน้ีเขาเคยได้ยินมาก่อน เขารู้ดี แต่เขาก็ไม่มี

ทางเลือก ตอนแรกเขาตัดใจจากโลกที่มีแต่เปลือกนอกหรูหรา

ไม่ได้จึงได้หลงทางไป พอฉินเซ่าเซิ่งพูดออกมาก็รู้สึกเจ็บปวด

จนหายใจไม่ออกเหมือนถูกลอกหนังเลาะกระดูก

“ที่ครอบครัวของฉันไม่ชอบนาย มันไม่เกี่ยวกับว่านาย

จะเป็นหรือไม่เป็นผู้ชาย เป็นหรือไม่เป็นดารา พวกเขาไม่ได้ 

น่าเบื่อจนถึงขนาดต้องไปก้าวก่ายอาชีพของนาย ถ้าคิดจะ 

ก�าจัดจริงๆ นายคิดว่าพวกเราจะมาเอ้อระเหยอยู่ในเมือง A 

ไปวันๆ ได้สักกี่เดือนกัน”

เจียงอ้ีซานยืนน่ิงอยู่กับที่...เขามักจะคิดว่าชีวิตของเขา

ล้มเหลวเพราะครอบครัวของฉินเซ่าเซิ่ง ในเวลาน้ันเอเจนซี

แนะน�าให้เขาเลิกกับฉินเซ่าเซิ่งก็เพราะสาเหตุนี้ พวกนั้นบอก

ว่าเขาแย่งชิงฉินเซ่าเซิ่งมาแล้วครอบครัวของฉินเซ่าเซิ่งจะ

ปล่อยเขาไปได้อย่างไร

ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเป็นความผิดของเขาตั้งแต่ต้นจน

จบ เขาเชือ่สิง่ทีค่นอืน่พดู เขาเป็นคนสายตาคับแคบและสนใจ
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แต่เรื่องผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้า

เขาโง่เขลาเหลือเกิน

“ตอนแรกครอบครัวของฉันบอกว่านายยังเด็กไป จิตใจ

ไม่มั่นคง ฉันเคยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร รอให้นายโตขึ้น 

นายก็จะเข้าใจทุกอย่างเอง แล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไง”

ผลลัพธ์น่ะหรือ ครอบครัวของฉินเซ่าเซิ่งนั้นพูดถูกต้อง

ทุกอย่าง

ฉินเซ่าเซิ่งรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง “คนอย่างนายลงมือ

ท�าอะไรไม่เคยส�าเร็จสักอย่าง หุนหันพลันแล่น ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้”

“อย่าพูดอีกเลย...” เจียงอี้ซานตัวสั่นด้วยความหนาว 

อุณหภมูร้ิอนแรงของลมหายใจท�าให้โพรงจมกูของเขาเจบ็ปวด

ทันทีที่เขาหายใจ “ได้โปรด...อย่าพูดอีกเลย”

น�้าตาคลออยู่ในดวงตา...เจียงอี้ซานกัดริมฝีปาก เขา

ต้องการข่มอารมณ์เอาไว้ ไม่ต้องการให้ฉินเซ่าเซิ่งคิดว่าเขา

แสร้งท�าเป็นน่าสงสาร แต่น�้าตากลับไหลออกมาแล้ว

เขาทนฟังค�าพดูกล่าวโทษเหล่านีจ้ากใครกไ็ด้ แต่คราวนี้

ล้วนออกมาจากปากฉนิเซ่าเซิง่...คนทีไ่ม่เคยต่อว่าเขาแรงๆ ได้

แม้แต่ครั้งเดียว

ความทรมานนี้มันมากเกินไป

เขาเจ็บปวดเจียนตาย

สมองทีถู่กเผาไหม้ของเจียงอีซ้านเตม็ไปด้วยถ้อยค�าของ

ฉินเซ่าเซิ่ง เขาจึงเอ่ยออกมาอย่างตะกุกตะกัก 
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“ฉันคิดอยู่เสมอว่า...ฉันมักจะคิดว่าอีกนิดเดียวก็ส�าเร็จ

แล้ว อีกนิดเดียวก็ดังแล้ว อีกนิดเดียวก็จะมีความกล้าที่จะมา

หานาย...”

เขาคิดว่าที่ขาดอีกนิดเดียวนั่นเป็นเพราะคนอื่น ไม่เคย

คิดว่ามันเป็นปัญหาของตัวเอง

เนื่องจากทัศนคติของตระกูลฉิน เขาจึงต้องการโด่งดัง 

เขาต้องการต่อสู้ เขาอาศัยความคิดเช่นนี้มาโดยตลอด ตอนนี้

กว่าจะรูว่้าตระกลูฉนิไม่ได้ดถูกูอาชพีของเขา แต่ดถูกูตัวเขา เขา

ก็ได้ท�าสิ่งผิดพลาดไปแล้วมากมาย

เขาถูกชาวเน็ตหัวเราะเยาะ ถูกบริษัททอดทิ้ง นักลงทุน

ถอนตัว และเงินค่าปรับผิดสัญญาได้ผลาญทรัพย์สินของเขา

จนหมดสิ้น ถ้าเขาไม่ได้เก็บกุญแจห้องนี้ไว้เขาคงจะไม่มีแม้แต่

ที่อยู่อาศัย

เขาได้รับผลกรรมอย่างสาสมแล้ว

แต่ฉินเซ่าเซิ่งก็ยังต้องการไปจากเขา สิ่งนี้มันกระทบ

กระเทือนความรู้สึกเขามากเกินไป

เจียงอี้ซานรู้สึกเพียงตรงหน้ามืดด�า เขาพูดอย่างซื่อบื้อ 

“แค็กๆ...นายจะไปแล้ว นายไม่ต้องการฉันแล้ว...แค็กๆ...”

ฉนิเซ่าเซิง่ก�าลงัจะพูดอะไรอกี แต่เม่ือเหน็เจยีงอีซ้านเริม่

มีอาการเลือดก�าเดาไหล เขาก็หน้าซีดทันที

เพราะเลือดก�าเดาไหลมากข้ึนเรื่อยๆ จึงท�าให้พูดไป

ส�าลกัไป เจยีงอีซ้านยงัไม่เข้าใจว่าเกดิอะไรขึน้ เขาไออย่างหนัก

จนลุกข้ึนไม่ได้ เวยีนหวัตาลาย ก้มหน้าเชด็จมกูจนเลอืดเปรอะ
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เปื้อนเต็มไปหมด

ฉินเซ่าเซิ่งเดินเข้าไปอุ้มเจียงอี้ซานขึ้นมา

สมองของเจยีงอีซ้านรุม่ร้อนจนคดิตามไม่ทนั กระทัง่ฉนิ

เซ่าเซิ่งอุ้มเขาไปที่เตียงและยัดเขาเข้าไปในผ้าห่มถึงได้รู้ว่ามี

อะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับตนเอง แต่เมื่อเห็นว่าฉินเซ่าเซิ่งก�าลัง

จะจากไป เขาก็รีบคว้าชายเสื้อของอีกฝ่ายแล้วคร�่าครวญ 

“อย่าไป เซ่าเซิ่ง นายอย่าไปนะ...”

“นายปล่อยมือก่อน”

“นายอย่าไปนะ นายอย่าไปนะ...” เจยีงอีซ้านสะอกึสะอืน้

และจับฉินเซ่าเซิ่งเอาไว้ไม่ยอมปล่อย เขาร้องไห้อ้อนวอน  

“ฉันส�านึกผิดแล้ว ฉันรู้ว่านายผิดหวังในตัวฉัน นายอย่าไป 

เลยได้ไหม...”

ดวงตาของเขาแดงก�่า ใบหน้าของเขายังคงเปื้อนเลือด 

ฉินเซ่าเซิ่งรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อเห็นเขาเป็นแบบนี้

“ฉันจะไปเอาผ้าขนหนู”

เจียงอี้ซานนอนอยู่บนเตียง ไม่ได้ยินและไม่เห็นอะไร

เลย เขาทั้งง่วงทั้งเจ็บปวด...เจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจ เขา

กมุมอืฉินเซ่าเซิง่ไว้ ร้องไห้อ้อนวอนขอร้องไม่ให้ฝ่ายนัน้ไปไหน 

และหลับใหลไปในที่สุด

แม้บอกว่าหลับใหลไป แต่แท้จริงแล้วมันคืออาการ

ไข้สูงไม่มีสติและไม่มีก�าลังวังชา จนร่างกายไม่อาจต้านทาน

ไหวเท่านั้นเอง
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ขณะทีก่�าลงัครึง่หลบัครึง่ตืน่ เจยีงอีซ้านกน็กึถงึช่วงเวลา

หลายปี ต้ังแต่ช่วงอาย ุ18-23 ปี นกึถงึตอนทีเ่ขาประสบความ

ส�าเรจ็ในขณะทีอ่ายยุงัน้อย นกึถงึตอนทีเ่ขาโด่งดงัจนถงึขดีสดุ 

นึกถึงตอนที่เขาเหมือนสุนัขที่หลงทางอยู่ในเวลานี้ และคิดว่า

เขาจะท�าอย่างไรหากชีวิตคนเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้ง

จนกระทัง่เจียงอีซ้านลมืตาข้ึนมาอกีครัง้ราวกบัตืน่ขึน้มา

จากฝัน มองดูแสงอาทิตย์ที่อยู่นอกหน้าต่าง

ไม่มีใครอยู่ในห้องเลย 

หลังจากนอนบนเตียงสักพัก เขาก็ไม่ได้ยินเสียงของฉิน

เซ่าเซิ่งอีก ทั้งห้องเงียบมากจนน่ากลัว เขาหวาดกลัวจนอยาก

จะลุกข้ึนนัง่บนเตยีง แต่กลบัไม่มเีรีย่วแรง การอาบน�า้เยน็เมือ่

คนืนีก้�าลังส�าแดงผลออกมา ทัว่ทัง้ร่างกายของเขาเจบ็ปวดจน

เหมอืนก�าลงัจะแตกเป็นเสีย่งๆ ศรีษะของเขาปวดมากจนแทบ

จะระเบิด และเส้นเลือดที่ขมับของเขาก็เต้นตุบๆ เหมือนจะ

แตก เขาใช้เวลานานมากกว่าจะลุกจากเตียงได้

เขาลากขาที่อ่อนแรงไปที่ห้องอ่านหนังสือ ผลักประตู

เปิดและเหน็หนังสอือยู่สองสามเล่มบนตูห้นงัสอืและโต๊ะทีเ่ริม่

จะมีฝุ่นจับ

ในที่สุดเขาก็แน่ใจว่าฉินเซ่าเซิ่งก�าลังจะจากไปจริงๆ

ฝ่ายนั้นเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว กุญแจประตูไม่

เปลี่ยนก็ไม่เป็นไร สามปีแล้ว ไม่มีใครที่จะรอได้ถึงสามปีโดย

ไม่ยอมแพ้ เขามาทีน่ีเ่พยีงเพือ่จะท�าให้ฉนิเซ่าเซิง่ไม่มคีวามสขุ

ก่อนที่จะจากไป



49

เ ข อ จ ง โ ห ย ่ว โ ร ่ว

ฉินเซ่าเซิ่งตัดใจจากเขาแล้วจริงๆ

เขาท�าผิดไปมาก ไม่มีโอกาสอีกแล้ว

เจียงอี้ซานเดินไปน่ังที่เก้าอี้ในห้องหนังสือ ก้มหลังลง 

แสงแดดที่แยงตาสาดส่องให้เขาดูขมุกขมัวและสิ้นหวัง

เขาคิดถึงฉนิเซ่าเซิง่ผูซ้ึง่อ่อนโยนมาตลอดและฉนิเซ่าเซิง่

ซึ่งเย็นชาเฉยเมยในตอนนี้ ทั้งหมดล้วนเป็นฉินเซ่าเซิ่งของเขา

ทั้งสิ้น หลังจากวันที่เจ็ดของปีใหม่ฝ่ายนั้นจะไม่รักเขาอีกแล้ว

เขาทอดทิ้งคนคนนั้นไปเองกับมือ

มเีพยีงคูก่รณเีท่านัน้จงึเข้าใจและซาบซ้ึงถงึรสชาติความ

ขมขื่นและความไม่แน่นอนของความฝันลมๆ แล้งๆ

ในอกของเขาอึดอัดมากจนหายใจไม่ออก เขาหลับตา 

ไม่สามารถสะกดกลั้นอารมณ์เอาไว้ได้ และเผลอร้องไห้ออก

มา...เขาเองก็ไม่ต้องการเป็นคนไร้ค่าแบบนี้ แต่เขาก็เสียใจ

จริงๆ 

ในห้องนี้ไม่มีใครเห็นและไม่มีใครรังเกียจน�้าตาของเขา

เขาร้องไห้อยู่ครู่หนึ่ง และร้องไห้อีกครู่หนึ่ง

“นายก�าลังท�าอะไรอยู่”

เมือ่ได้ยนิเสยีง เจยีงอีซ้านกห็นัไปมองอย่างไม่อยากจะ

เชื่อ

ฉินเซ่าเซิ่งยืนอยู่ที่ประตูห้องหนังสือ เขาสวมเสื้อคลุม

และถือยาที่ซื้อมาใหม่

เจียงอี้ซานสะอึกสะอื้นอย่างหยุดไม่ได้ 

“นายไปแล้วไม่ใช่เหรอ ฉนันึกว่านายไปเลือ่นตัว๋แล้ว...”
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ฉินเซ่าเซิ่งกล่าวอย่างเย็นชา “การฉลองปีใหม่ไม่ควร

เปลี่ยนแปลง”

ดวงตาของเจียงอี้ซานนั้นหม่นหมอง

ฉินเซ่าเซิ่งแขวนเสื้อคลุมของเขาไว้บนไม้แขวนเสื้อ 

“ออกมากินข้าว แล้วค่อยกินยา”

ครั้งนี้เจียงอี้ซานไม่กวนใจอีก เขากินอาหารเช้าอย่าง

สงบและกินยาอย่างเช่ือฟังพลางเอาแต่ก้มหน้าตลอดเวลา 

ดวงตาบวมแดง จากนั้นจึงไปนอนที่เตียงเองโดยไม่ต้องรอให้

ฉินเซ่าเซิ่งบอก

ฉนิเซ่าเซิง่เปิดโทรศพัท์มอืถอืแล้วมองดเูวลา “ตอนบ่าย

ถ้าไข้ไม่ลด ฉันจะพานายไปโรงพยาบาล”

เจียงอี้ซานห่มผ้าและพยักหน้าอย่างเงียบๆ

เมื่อนึกถึงสภาพในตอนนี้ของเจียงอ้ีซาน ฉินเซ่าเซ่ิง

ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงถาม “มีหมอที่รู้จักบ้างไหม”

เจียงอี้ซานกล่าว “มีเบอร์โทรศัพท์ของคุณหมอหลิวใน

มือถือ”

ฉินเซ่าเซิง่ไปทีห้่องน่ังเล่นและพบโทรศพัท์มอืถอืทีแ่บต

หมดแล้วในช่องว่างของโซฟา เขากลบัไปทีห้่องนอนและเสยีบ

สายชาร์จ เปิดโทรศัพท์ หน้าจอปลดล็อกรหัสผ่านเด้งขึ้นมา 

เขากดวันเกิดของตนเองโดยไม่ต้องคิด แล้วโทรศัพท์มือถือก็

ปลดล็อก

ฉินเซ่าเซิ่งมองดูเจียงอี้ซานที่นอนหลับไปด้วยฤทธิ์ยา

ใบหน้าอย่างคนป่วยของอกีฝ่ายดนู่าสงสารจรงิๆ น�า้ตา
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ที่ไหลออกมาเมื่อครู่ยังค้างอยู่บนขนตา บนปีกจมูกยังมีคราบ

เลอืดท่ีเชด็ไม่สะอาดเลก็น้อย ฉนิเซ่าเซิง่ปิดฟังก์ชนัการสัน่และ

เสยีงเรยีกเข้าของโทรศพัท์มอืถอืให้ แล้วเดนิออกจากห้องนอน

เจียงอีซ้านอาจจะใช้เร่ียวแรงทัง้หมดของเขาไปแล้ว 

เขานอนซมอยู่บนเตียงมาตลอดช่วงเช้า ตอนเที่ยงฉินเซ่าเซิ่ง

เข้ามาในห้องนอน แตะหน้าผากของเขา เมื่อไม่ร้อนเหมือน

ตอนเช้าแล้วจึงปลุกเขาขึ้นมากินข้าว

เจียงอี้ซานตื่นขึ้นมา ท่าทางสะลึมสะลือเล็กน้อย นั่ง 

ซึมกะทืออยู่บนเตียง ไม่รู้ว่าก�าลังคิดอะไรอยู่

ฉินเซ่าเซิ่งขมวดคิ้ว “รีบแต่งตัว”

เจียงอี้ซานจึงเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่สะอาด

เส้ือผ้าน้ันเป็นของฉนิเซ่าเซิง่ มนัใหญ่ไปเลก็น้อยส�าหรบั

เขา แขนเสื้อขนสัตว์นั้นยาวเกินไป เขายกมันขึ้นมาให้ฉิน 

เซ่าเซ่ิงพับแขนเสือ้ให้ตามความเคยชิน แต่พอรูต้วักก้็มหน้าลง

พับด้วยตัวเอง

ก่อนกินอาหาร ฉินเซ่าเซิ่งวางแก้วน�้าลงในมือของเขา 

“ดื่มน�้าก่อน”

เจียงอี้ซานดื่มน�้าและกินโจ๊กไก่ที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่พูด

ไม่จา เขาเพิ่งจะหายไข้ กินอะไรก็ไม่มีรสชาติ เมื่อก่อนก็มักจะ

ออดอ้อนให้ฉินเซ่าเซิ่งคะยั้นคะยอให้เขากิน แต่ตอนนี้เขา 

ไม่กล้าพอที่จะท�าอีกแล้ว

หลังอาหารกลางวันเขานั่งอยู่บนโซฟา เหมือนตุ๊กตาที่
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มีหน้าตางดงามละเอยีดอ่อนและพดูไม่ได้ เขาก้มศรีษะลงเล่น

ปรอทวัดไข้ เครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความร้อนในห้อง

นั่งเล่นนั้นท�าหน้าที่ได้ดี ไม่นานนักเจียงอี้ซานก็รู้สึกว่าล�าคอ

ของเขามีเหงื่อออก 

ฉนิเซ่าเซิง่เดนิออกมาหลงัจากล้างถ้วยและตะเกยีบเสรจ็

แล้ว เห็นอีกฝ่ายเช็ดเหงื่อที่ล�าคอจึงให้กินยาแล้วเข้านอน 

พลางห่มผ้าให้เหงื่อออก เขารู้ว่าเจียงอี้ซานเป็นโรคกลัวความ

ร้อนและหยดเหงือ่ เขาคิดว่าเจียงอีซ้านจะสร้างปัญหาอกีแล้ว 

แต่คิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะท�าตามอย่างว่าง่าย จึงรู้สึกโล่งใจ

พอวัดอุณหภูมิอีกครั้งหลังกินอาหารเย็นในตอนค�่าก็มี

ไข้ต�่าๆ ดังนั้นนอนหลับสักตื่น พรุ่งนี้ก็หายแล้ว

ตกกลางคืน ฉินเซ่าเซิ่งนอนดูโทรศัพท์มือถืออยู่บน

โซฟาเบดในห้องนัง่เล่น เจยีงอีซ้านทีก่นิยาแล้วเข้ามาหาเขาใน

ชุดนอนแล้วถาม

“คุยกันหน่อยได้ไหม”

ฉินเซ่าเซิ่งไม่มองเขา “พรุ่งนี้เจอกัน”

“สิ่งที่นายพูดเมื่อเช้านี้ฉันเอามาคิดดู และคิดได้แล้ว 

นายพูดถูก ฉันรู้ว่าฉันท�าผิดไปมาก...” เจียงอี้ซานก้มหน้า 

“นายไม่ต้องการพบฉันอีกแล้วสินะ”

ฉินเซ่าเซิ่งไม่ตอบ

เจยีงอ้ีซานกัดรมิฝีปาก “แล้วถ้าคิดว่าฉนัเป็นเพือ่นนอน

ล่ะ นายจะนอนด้วยกันได้ไหม”
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เมื่อคืนมืดมิด แตกต่างกับวันนี้ที่โคมระย้าเหนือศีรษะ

ของเขาส่องสว่างให้ทกุอย่างชดัเจน เจยีงอีซ้านหน้าแดงเหมอืน

มีไข้ เขาเอ่ยตะกุกตะกัก “แค่ไม่กี่วันนี้เอง วันที่เจ็ดก็จะสิ้นสุด

ลง”

“นายเป็นไข้จนสมองเพี้ยนไปแล้วเหรอ”

“ฉันแค่อยากอยู่ฉลองปีใหม่กับนายในปีนี้”

ฉินเซ่าเซิ่งปฏิเสธ “พรุ่งนี้นายก็ไปแล้ว”

ตอนน้ีเจียงอีซ้านไม่กล้าพดูเรือ่งไร้สาระเช่นเขาจะไม่ไป

ไหนอีก เขากลัวว่าฉินเซ่าเซิ่งจะโกรธแล้วจากไปโดยไม่บอก

กล่าว จงึได้แต่รวบรวมความกล้าปีนขึน้ไปบนโซฟาเบด “นาย...

นายก็คิดเสียว่านอนกับใครก็ได้ ฉันจะได้เรียนรู้มันด้วย”

“นายฟังที่ฉันพูดไม่เข้าใจเหรอ”

เจียงอี้ซานถอดชุดนอนออกต่อหน้าเขา ไม่หนาวเท่าไร

เพราะเครื่องท�าความร้อนท�างานอยู่ แต่อย่างไรเสียก็ยังเย็น

อยูเ่ลก็น้อย เขาเองกไ็ม่กล้าขอให้อกีฝ่ายกอดเขาอะไรแบบน้ัน

อีก เขาแยกขาออกแล้วนั่งคร่อมลงบนตักของฉินเซ่าเซิ่ง

เมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวาน ฉินเซ่าเซิ่งก็โมโห 

“ลงไป!”

“ฉันพูดจริงจังนะ” เจียงอี้ซานมองคนตรงหน้า “นายจะ

ท�ายังไงก็ได้”

ฉินเซ่าเซิ่งสูดลมหายใจลึก ตอนนี้เจียงอี้ซานดูเหมือน

ครั้งแรกที่พวกเขาพบกัน ดวงตาของฝ่ายนั้นกระจ่างสดใส 

เมือ่ความทรงจ�าซ้อนทบักนั ฉนิเซ่าเซิง่กย็ากทีจ่ะไม่รูส้กึ
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หวั่นไหว

“ฉันคดิว่านีเ่ป็นสิง่เดยีวทีน่ายยงัชอบ” เจยีงอีซ้านดงึมอื

ฉินเซ่าเซิ่งสัมผัสร่างกายของตนเองแล้วพูดว่า “ฉัน...ฉันยังม ี

ไข้ต�่าๆ...ข้างในมันร้อนมาก...นายอยากลองดูไหม”

ฉินเซ่าเซิ่งคว้ามือเขาแล้วกัดฟันพูด “นายลงไปเดี๋ยวนี้!”

เจียงอี้ซานมองเห็นความลังเลและความขัดแย้งใน

ดวงตาของฉินเซ่าเซิ่ง ดังน้ันเขาจึงพยายามที่จะแก้เชือกผูก

กางเกงนอนของฉนิเซ่าเซิง่ เขาสมัผสัได้ว่าอกีฝ่ายนัน้ตืน่ตวัแล้ว 

เขาคิดว่าฉินเซ่าเซิ่งไม่ต้องการเห็นหน้าเขาอย่างแน่นอน แต่

ร่างกายของฝ่ายนัน้กลบัมปีฏกิริยิาตอบสนอง ดงันัน้เขาจงึรบี

ปลดเอวกางเกงอีกฝ่ายแล้วก้มหน้าลงไล้เลียความแข็งแกร่งที่

ตื่นตัวขึ้นมา

มนัร้อนเกนิไป...ตอนทีถ่กูคนตรงหน้ากลนืกนิเข้าไป ฉนิ

เซ่าเซ่ิงก�าหมัดแน่น เขามองดูแนวกระดูกสันหลังที่นูนขึ้นมา

เม่ือเจียงอ้ีซานโก้งโค้งลง...ชายหนุ่มมีผิวที่ขาวมาก มีเพียง

กล้ามเนื้อบางๆ ที่ฝึกฝนมาเพ่ือให้รูปลักษณ์ดูดี เขาทั้งผอม

และยังป่วย ภาพนี้ให้ความรู้สึกอ่อนแอและงดงามเหลือเกิน

ฉินเซ่าเซิ่งต้องการย�่ายีคนที่บอบบางตรงหน้า ในขณะ

เดียวกันก็ต้องการโอบกอดปลอบประโลมเขาไว้

ลิ้นที่เร่าร้อนของฝ่ายนั้นเริ่มไล้เลีย สติสัมปชัญญะของ

ฉินเซ่าเซิ่งค่อยๆ หายไปจนแทบหมดส้ิน ขณะที่เกือบจะ 

สูญเสียการควบคุมตัวเอง เขาก็ผลักไหล่เจียงอี้ซานออกไป

“อึดอัดเหรอ ฉันกัดนายอีกหรือเปล่า” 
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เจียงอี้ซานเปลี่ยนเป็นแลบลิ้นออกมาเพื่อเล้าโลมส่วน

ปลายอันแข็งแกร่งของคนตรงหน้า

ในเสี้ยววินาทีนั้นฉินเซ่าเซิ่งรู้สึกว่าตัวเองก�าลังจะหลั่ง

ออกมา เขาหายใจแรง หงุดหงิดที่ตัวเองถูกอีกฝ่ายกระตุ้น

ความใคร่ได้อย่างง่ายดาย เขาดงึแขนเจียงอีซ้านเพือ่ดงึฝ่ายนัน้

ออกห่างด้วยความโกรธ

เจียงอี้ซานไม่ยอมแพ้ เขายังคงเซ้าซี้ต่อ “เซ่าเซิ่ง ฉันจะ

เรียนรู้ คราวนี้จะใช้แต่ลิ้นเท่านั้น”

ในสมองเกิดภาพปลายลิ้นสีแดงก�าลังไล้เลียส่วนนั้นขึ้น

มาทันที

แย่จริงๆ

ความโกรธและความปรารถนาของฉินเซ่าเซิ่งสะสมไว้

จนถงึจดุแตกหกั เขาดงึเจยีงอีซ้านเข้ามา คว้าข้อมอืทัง้สองของ

เจียงอี้ซานไว้ด้วยมือขวาแล้วจับไพล่หลังไว้ ขาซ้ายของเขากด

ทับขาที่ก�าลังขยับไปมาของฝ่ายนั้น มือซ้ายยกขึ้นสูงแล้วฟาด

ลงบนบั้นท้ายขาวจั๊วะอย่างแรง

เขาตแีรงมาก ในไม่ช้าก็มรีอยน้ิวมอืปรากฏขึน้บนบัน้ท้าย

อันกลมเกลี้ยง

เจียงอี้ซานตกตะลึงที่ถูกตีอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

ผัวะ!

เขาตีลงมาอีกครั้ง

เจียงอี้ซานจึงเพิ่งรู้ตัว พูดด้วยความเขินอายและหวาด

กลัว “เซ่าเซิ่ง”
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เนือ้นุม่สขีาวถูกรอยฝ่ามอืแดงประทบัไว้ ความปรารถนา

ของฉินเซ่าเซิ่งนั้นลึกซึ้งจนน่ากลัว อารมณ์ที่เขินอายจนกลาย

เป็นโกรธนัน้มช่ีองทางระบายแล้ว เขายกมอืซ้ายขึน้อกีครัง้แล้ว

ฟาดลงไปอีก คราวน้ีหนักข้ึน เสียงตีกระทบเนื้อหนังมังสา 

ดังชัดเจนและกังวาน

เจียงอี้ซานเจ็บหัวไหล่ที่ถูกดึงมือไปไพล่หลังจนต้องห่อ

ไหล่ไว้ “ฉันผิดเอง นายไม่ต้องตีแล้ว...อา”

ฝ่ายนัน้ตไีม่หยดุแม้จะขอความเมตตา...ตรงข้าม กลบัตี

แรงและถีข่ึน้เรือ่ยๆ เจยีงอีซ้านได้ยนิเพยีงเสยีงเนือ้กระทบเนือ้

ดงัมาจากด้านหลงั เขามองไม่เหน็สหีน้าท่าทางของฉนิเซ่าเซ่ิง

เพราะถูกล็อกไว้แน่นจนขยับเขยื้อนไม่ได้ ท�าได้เพียงข่มความ

เจ็บปวดจากการถูกตีบั้นท้ายจนกระทั่งทนไม่ไหว

“เจ็บจัง ฉันผิดไปแล้ว”

ฉินเซ่าเซิ่งกดมือที่อยู่บนแผ่นหลังของเขาให้แนบแน่น

ขึ้น บั้นท้ายที่เกลี้ยงเกลามีน�้ามีนวลในตอนแรกเริ่มบวมแดง

และร้อนรุ่ม เขาจ้องมองบั้นท้ายทั้งสองข้างที่ถูกตีจนเหมือน

ลูกพีช พยายามลูบคล�าบั้นท้ายตนเอง

ฉินเซ่าเซิ่งกลบเกลื่อนความคิดที่ย�่าแย่ แสร้งท�าเสียง 

เย็นชา “ยังจะเสียงดังอีกเหรอ”

ขนตาของเจียงอี้ซานมีหยดน�้าตาที่ไหลออกมาเพราะ

ความเจบ็ปวดเกาะอยู ่“ฉนัผดิไปแล้ว ไม่ท�าเสยีงดงัอกีแล้ว...”

ฉินเซ่าเซิ่งกลับไม่อยากตัดใจจากบั้นท้ายที่ถูกตนเอง 

ตีจนบวมแดงน้ี เขาวางน้ิวทั้งห้าลงบนบั้นท้ายที่สั่นระริก กด
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เบาๆ เนือ้บัน้ท้ายสชีมพทูีอ่่อนนุม่กต็ดิอยูใ่นง่ามนิว้มอื สมัผสั

นั้นยอดเยี่ยมมาก

เขาจับบั้นท้ายอีกฝ่ายและนวดคลึงสองสามครั้ง

หลังจากที่บั้นท้ายของเจียงอี้ซานถูกตีแล้ว ผิวหนังก็ 

ร้อนรุม่เกนิไป ตอนนีเ้ขาถกูนวดคลงึด้วยความใคร่อย่างเต็มที่ 

ความเร่าร้อนในร่างกายของเขาเพิ่มขึ้น ร่างกายท่อนล่างของ

เขาตื่นตัวขึ้นจากการเล้าโลม ความปรารถนาถูกกระตุ้น เจียง

อี้ซานฟุบคลอเคลียอยู่บนขาของฉินเซ่าเซ่ิงด้วยเจตนาที่

คลุมเครือ 

“เซ่าเซิ่ง...”

เมื่อแก่นกายของฉินเซ่าเซิ่งถูกเสียดสี และตระหนักได้

ว่าตนเองก�าลังท�าอะไรอยู่น้ัน ความส�านึกผิดก็ปรากฏขึ้นบน

ใบหน้าของเขา เขาตลีงบนบ้ันท้ายทียื่ดหยุน่ของฝ่ายนัน้อกีครัง้ 

น�้าเสียงของเขาต�่าจนแหบห้าว 

“นายเรียนรู้ที่จะไม่เชื่อฟัง”

เขาไม่เหลอืความแข็งแกร่งเลยแม้แต่นดิเดยีว...ส่วนเจยีง

อี้ซานนั้นก็แค่รู้สึกเจ็บปวด ไม่รับรู้ถึงความปรารถนาที่แฝงอยู่

ในน�้าเสียงของเขาอย่างลึกซึ้งเลย

จงัหวะตน้ัีนเรว็ขึน้ ความเจ็บปวดของการถกูตก่ีอนหน้า

นี้ยังไม่ทันหาย การตีชุดถัดไปก็มาอีกแล้ว เสียงร้องเจ็บปวด

และการดิน้รนขดัขนืของเจยีงอีซ้านนัน้ไร้ประโยชน์ ฉนิเซ่าเซ่ิง 

มใีจเดด็เดีย่วทีจ่ะตก้ีนของเขาต่อไป การตีอย่างต่อเนือ่งท�าให้

บั้นท้ายนั้นเจ็บปวดจนด้านชาเหมือนไม่ใช่ของตัวเอง เจียง 
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อี้ซานขอร้องให้ยกโทษให้ด้วยน�้าเสียงสะอื้น

ในขณะทีก่�าลงัดิน้รนอยูน่ัน้ ฝ่ามอืของฉนิเซ่าเซิง่กระทบ

ถุงเนื้ออันอ่อนนุ่มที่อยู่กลางหว่างขา เจียงอี้ซานส่งเสียงร้อง

อย่างแผ่วเบา ขาทั้งสองของเขาสั่นเทิ้มเล็กน้อย 

ฉินเซ่าเซิ่งเห็นนิ้วเท้าของเขาหดเกร็งจึงไม่พูดจา เลือก

เฟ้นองศาเพื่อลงมือตีเขาอีกครั้ง

“อย่า อย่าตี”

เจยีงอีซ้านดิน้ขดัขนื ฉนิเซ่าเซิง่พยายามอย่างดทีีส่ดุเพือ่

ไม่ให้เขาดิ้นรน หลายครั้งที่กระทบเข้ากับแก่นกายที่แข็งแกร่ง

ราวกับท่อนเหล็กของฉินเซ่าเซิ่ง แต่เจียงอี้ซานก็ไม่ได้ใส่ใจ 

กระวกีระวาดหลบหลกีการตจีากทางด้านหลงัทีท่�าให้เขาหวาด

กลัวจนหัวตื้อ

ความอปัยศอดส ูความเจ็บปวด และความสขุผสมปนเป

เข้าด้วยกัน

เจียงอี้ซานพยายามอย่างสุดความสามารถ แต่ก็หลบ 

ไม่พ้น เหงื่อออกไปทั่วทั้งร่างกาย เบื้องล่างส่วนที่อ่อนนุ่มถูก

กระทบอย่างต่อเนื่อง รู้สึกทั้งเจ็บปวดและพึงพอใจ แก่นกาย

พลันคึกคักขึ้นมาค�้าอยู่บนขาของฉินเซ่าเซิ่ง กางเกงนอนของ

อีกฝ่ายเปียกชุ่มไปด้วยของเหลวที่ไหลออกมา เขาต้องการ 

ขยับสะโพกออกห่าง ผลคือเนื้อผ้าเสียดสีกับส่วนปลายของ 

ความแข็งแกร่งจังหวะเดียวกันกับฉินเซ่าเซ่ิงฟาดลงมาพอดี 

อกีครัง้ เจยีงอีซ้านก็ร้องลัน่ ปลดปล่อยออกมาบนท่อนขาของ

ฉินเซ่าเซิ่ง
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ฉินเซ่าเซิ่งจ้องมองบั้นท้ายที่สั่นเทิ้ม หยุดตีไม่ได้เลย

เห็นความปรารถนาที่น่าอับอายของตนเองถูกเปิดเผย

ต่อสายตาของอีกฝ่ายด้วยการตีเพียงครั้งเดียว เจียงอี้ซานจึง

ร้องไห้ออกมาด้วยจิตใจทีพั่งทลาย แต่เขากลวัว่าการร้องไห้จะ

ท�าให้ฉินเซ่าเซิ่งโกรธ จึงไม่กล้าหันหลังกลับ กัดผ้าห่มสะอื้น

เบาๆ กระดูกไหปลาร้าของเขาดูสะเทือนนิดๆ

ภายในห้องสงบเงยีบมาก มเีพยีงเสยีงสะอืน้อย่างอดัอัน้

ตันใจของเจียงอี้ซาน

ลูกกระเดือกของฉินเซ่าเซิ่งขยับขึ้นลง เขาปล่อยแขนขา

ของเจียงอี้ซาน แล้วพูดด้วยน�้าเสียงทุ้มต�่า “ลงไป”

เจียงอี้ซานเช็ดน�้าตา แล้วลุกขึ้นมองคราบของเหลวที่

เปรอะกางเกงของฉินเซ่าเซิ่งด้วยความอัปยศอดสูอย่างที่สุด 

บั้นท้ายของเขาเจ็บปวดจนไม่กล้าแตะต้องมัน เขาคุกเข่าบน

โซฟาเบดและมองฉินเซ่าเซิ่งด้วยดวงตาสีแดงก�่า

“ฉัน...”

“ไสหัวออกไปจากห้อง ฉันไม่อยากเห็นหน้านาย”

นอกจากการบอกเลกิครัง้นัน้ นีเ่ป็นครัง้ทีส่องทีเ่ขาได้ยนิ

ฉินเซ่าเซิ่งพูดค�าว่าไสหัวไป ความฝันสวยงามที่มีในตอนแรก

ว่าจะถูกกอดหลังจากถูกตีได้ถูกสีหน้าถมึงทึงของฉินเซ่าเซิ่ง

ท�าลายจนแตกเป็นเสี่ยงๆ

เขาก้มหน้า หยิบชุดนอนพาดบ่า เดินไปที่ห้องนอน

ในความเป็นจริงไข้ของเขายังไม่ลดลง ร่างกายก็ยังรู้สึก

ไม่สบาย ตอนนีบ้ัน้ท้ายยงัมาถกูตอีกี แถมยงัปลดปล่อยความ
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ต้องการเปรอะเปื้อนฉินเซ่าเซิ่งอย่างน่าอับอาย หลังจากนั้นก็

ไม่ได้กอด ไม่มีการปลอบประโลมที่อ่อนโยน ไม่มีอะไรทั้งนั้น 

เจบ็บ้ันท้ายจนไม่สามารถพลกิตวันอนหลบัลงได้...เขานอนลง

บนเตียง  ซุกใบหน้าลงกับหมอนก่อนที่จะร้องไห้ออกมา

เขาคิดว่าเขารู้ตัวว่าผิดแล้ว และพยายามท�าให้อีกฝ่าย

พอใจ แต่ท�าไมถึงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย

ในห้องนั่งเล่น ฉินเซ่าเซิ่งเอนกายลงบนโซฟาเบด  

และนั่งอยู่เป็นเวลานานกว่าความต้องการจะสงบลง

เขาดเูวลาในโทรศพัท์มอืถอื ปฏกิริยิาแรกคอืเจยีงอีซ้าน

ได้กนิยาลดไข้หรอืไม่ หลงัจากทีเ่ขาเดนิไปล้างหน้าด้วยน�า้เยน็

ในห้องน�า้ด้วยความหงุดหงิด พอคิดถึงท่าทางบอบบางเมือ่ครู่

ของเจยีงอ้ีซาน เขากโ็ยนผ้าขนหนลูงไปในอ่างล้างมอื ก่อนจะ

ขยี้แล้วแขวนไว้บนผนัง 

เขาหยบิสเปรย์แก้ปวดออกจากตูใ้นห้องนัง่เล่น แล้วผลกั

ประตูห้องนอนที่เปิดแง้มไว้

โคมไฟหวัเตยีงเปิดอยู ่เจยีงอีซ้านดเูหมอืนจะนอนหลบั

อยู่บนเตียง ฉินเซ่าเซิ่งเดินเข้าไปเห็นยาที่ถูกแกะออกวางอยู่

บนหวัเตยีง ยาน้ีมสีรรพคุณช่วยในการนอนหลบั เมือ่ก่อนเจยีง

อีซ้านเคยกนิยานีต้อนเป็นไข้และนอนหลบัไปได้หนึง่วนัเตม็ๆ

ฉินเซ่าเซิ่งเลิกผ้าห่มขึ้น พ่นยาลงบนอุ้งมือ ถูขยี้ แล้ว

นวดคลึงลงบนบั้นท้ายที่บวมแดงทั้งสองข้างของเจียงอี้ซาน 

ฝ่ายนั้นขดตัวด้วยความเจ็บปวดขณะที่ยังหลับสนิท ส่งเสียง
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ครางเบาๆ พลางขยบัตวัเลก็น้อย หลงัจากทายาเรยีบร้อยแล้ว

เขาก็ห่มผ้าห่มให้และปิดโคมไฟหัวเตียง ท่ามกลางความมืด 

เขาได้ยินเสียงพึมพ�าอันแผ่วเบาของเจียงอี้ซาน 

“กอด กอด...”

ฉินเซ่าเซิง่หนัหลงักลบั เดนิออกไปจากห้องนอนและปิด

ประตูลง

หลังจากเก็บสเปรย์แก้ปวดแล้ว ฉินเซ่าเซิ่งก็ล้มตัวลง

นอนด้วยความเหน่ือยล้า...สองวันมานี้เขาไม่ได้นอนหลับ

อย่างสบายเลย เจียงอี้ซานมีอิทธิพลต่อเขามากกว่าที่คิด เขา

เสียใจจริงๆ ที่ไม่ได้เปลี่ยนกลอนประตู ในตอนแรกเขายังคงมี

ความหวัง แต่หลังจากนั้นเขาก็ตระหนักว่าความผิดหวังปีแล้ว

ปีเล่าท�าให้เขาเข้าใจว่าการรอคอยเป็นเพยีงความฝันของคนโง่

เขลาเท่านัน้ ในขณะเดยีวกันการทีบ่รษิทัได้ก้าวไปสูแ่นวทางที่

ถกูต้องท�าให้เขาตดัสนิใจมุง่มัน่ไปทีก่ารท�างานเพยีงอย่างเดยีว 

และต่อมาเขาก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัวมากขึ้น  

เพ่ิมความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจที่จะไปจากเมือง A ยิ่งขึ้น 

จึงเลิกคิดเรื่องเปลี่ยนกลอนประตูที่ไม่ส�าคัญอีกแล้วว่าจะมี

หรือไม่มี

หรือพูดอีกอย่างก็คือ จะอย่างไรก็ได้

เขาเคยคดิเกีย่วกบันสิยัของเจยีงอีซ้านมานานแล้วว่าจะ

ชดัเจนกต่็อเมือ่หวักระแทกเลอืดไหลเท่านัน้ เจยีงอีซ้านมกัจะ

ชอบเล่นกับหัวจิตหัวใจคนอื่นอยู่เสมอ เป็นคนหยิ่งยโสและ

หุนหันพลันแล่น เขารู้มาตั้งแต่ต้น
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ร ้า ย นั ก ต ้อ ง จั ด ห นั ก

เม่ือแรกพบฝ่ายน้ันไม่สนใจเขา แต่พอได้ยินว่าเขาเป็น

คณุชายสกลุฉนิกเ็บกิตากว้างและห่อปาก ต่อมาท่าททีีฝ่่ายน้ัน

มีต่อเขาก็ดูอบอุ่นขึ้นมาก ปากก็บอกว่าไม่สนใจ แต่เมื่อเห็น

เขาพูดจากับคนอื่นก็มักจะอดไม่ได้ที่จะช�าเลืองมอง เวลานั้น

เขายังคิดว่าอีกฝ่ายแกล้งท�าดี เมื่อได้รับของขวัญล�้าค่าก็จงใจ

ผลกัมนัออกไปก่อน จากนัน้กแ็อบวิง่ไปอกีทางหนึง่และมองดู

มันเหมือนเห็นเพชรนิลจินดา

นิสัยดีหรือไม่ดีมองปราดเดียวก็ทะลุแล้ว แต่ท่าทางที่ดู

โง่เขลา กระเง้ากระงอด ไม่สบอารมณ์นั้น...น่ารักเหลือเกิน

ฉินเซ่าเซิง่รกัอกีฝ่ายมาก ในเวลานัน้ข้อบกพร่องเหล่านี้

เขาจงึมองว่าเป็นเพราะฝ่ายน้ันยังเดก็ นิสยัเอาแต่ใจแบบนีจ้ะ

ผ่านไปอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีเขายังมีทั้งความสามารถและ

ก�าลังทรัพย์ที่จะท�าให้เจียงอี้ซานพึงพอใจ ไม่เคยมีความคิดที่

จะไปขดัขวาง ญาตมิติรของเขาเคยแนะน�าว่าแบบน้ีจะเป็นการ

ท�าลายเจียงอี้ซาน เขารับฟังและได้พิจารณาเกี่ยวกับมัน แต่

เม่ือต้องเผชญิกับข้อเรยีกร้องซ�า้แล้วซ�า้อกีของเจยีงอีซ้าน เขา

กม็กัจะไม่ใจร้ายพอทีจ่ะปฏเิสธ คิดว่าเจียงอีซ้านจะเปลีย่นแปลง

ได้

จนกระทั่งเจียงอี้ซานบอกเลิก เขาถึงเพิ่งเข้าใจว่าเขา

ตามใจฝ่ายนั้นจนเสียคน

มนัเป็นการให้ท้ายทีไ่ม่มข้ีอแม้ของเขาทีท่�าให้เจยีงอีซ้าน

กลายเป็นคนทีเ่รยีกร้องอย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ จติใจล�าพองมากขึน้

เรื่อยๆ ซึ่งในที่สุดก็ถูกกัดกร่อนโดยความหรูหราภายนอกที่
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เ ข อ จ ง โ ห ย ่ว โ ร ่ว

จอมปลอมในวงการน้ัน เขาคิดว่าเจียงอี้ซานจะกลับมาและ

เข้าใจเมื่อประสบกับความล้มเหลว แต่เมื่อฝ่ายนั้นขอให้เขา

กลบัไปทีบ้่านสกลุฉนิ เขาจงึเข้าใจได้ในทีส่ดุว่าคนรกัของเขาได้

ถกูกลนืกนิไปแล้วอย่างสมบรูณ์ กลายเป็นคนคนหนึง่ทีเ่หมอืน

กับใครอีกหลายคนในวงการนั้น กลายเป็นคนเจ้าเล่ห์ 

ส�าหรับเจียงอี้ซานแล้ว ความจริงใจกลายเป็นสิ่งที่ไม่

จ�าเป็น


