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บทนำ�
ถูหมี*

ต้นฤดูร้อน
อากาศหนาวเย็นทีห่ ลงเหลือจากฤดูใบไม้ผลิลา่ ถอยไปแล้ว ดวงอาทิตย์
สีทองอร่ามสาดส่องปฐพี แสงแดดอบอุ่นและเบาบาง
เด็กสาวตัวน้อยสวมอาภรณ์ปา้ ยหน้าตัดเย็บด้วยผ้าไหมแท้สขี าวบริสทุ ธิ์
ขอบชายเสือ้ สีขาวสะอาดปักลวดลายมังกรขุยหลง** สีดำ� นางนัง่ พับเข่าอย่าง
สงบอยูห่ น้าโต๊ะยาวสลักลวดลายก้อนเมฆ จับพูก่ นั เขียนบันทึกลงบนม้วนไม้ไผ่
ท่วงท่ากิริยาของนางดูงามชดช้อย เรือนผมด�ำขลับยาวสยายดุจน�้ำตก
ผิวกายขาวผุดผาดจนเกือบจะโปร่งแสง
นอกกรอบหน้าต่าง ใบไม้สเี ขียวขจีเต็มกิง่ ดอกไม้ตมู ดอกเล็กๆ ผลิบาน
* ถูหมี เป็นดอกไม้ที่อยู่ในวงศ์กุหลาบ ดอกสีขาว เกสรสีเหลือง มีกลิ่นหอม ภาษาดอกไม้หมายถึง ‘ความงามที่สิ้นสุดลง’ เพราะ

ดอกถูหมีจะบานในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ ต้นฤดูรอ้ น ในขณะทีด่ อกไม้อนื่ ๆ ก�ำลังร่วงโรย จึงมีคำ� กล่าวทีว่ า่ ‘ถูหมีเบ่งบานฤดูดอกไม้
พลันสิ้นสุด’ เปรียบได้กับวัยสาวที่ผ่านพ้นไป หรือความรักที่มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว
** มังกรขุยหลง ส่วนหัวมีลกั ษณะคล้ายจระเข้ ล�ำตัวเรียวยาวเหมือนงูขดเป็นวงโค้ง ถือเป็นรูปลักษณ์ของมังกรในช่วงยุคแรกเริม่ ของ
จีน นิยมน�ำมาแกะสลักและหล่อเป็นลายประดับเครือ่ งส�ำริด
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เงียบเชียบระหว่างทีน่ างก�ำลังเขียนหนังสือ กลีบของดอกไม้เป็นสีขาวอ่อนนุม่
เกสรสีเหลืองซ่อนน�้ำหวาน
หากมองจากสวนนอกหน้าต่าง ดอกไม้สขี าวดอกน้อยซึง่ งอกงามอยูบ่ น
กิ่งไม้สีเขียวดูคล้ายห้อยอยู่ตรงเรือนผมข้างหน้าผากของเด็กสาวพอดิบพอดี
นางหลุบดวงตา ขนตางอนยาวแผ่คลี่ประหนึ่งพัด
พูก่ นั จุม่ หมึกถูกกุมอยูใ่ นมือเรียวเล็กของนางตวัดร่ายร�ำอยูบ่ นม้วนไม้ไผ่
ราวกับกระแสน�้ำ
ชายหนุ่มยืนเอามือไพล่หลังอยู่ในสวนนอกหน้าต่าง เฝ้ามองนางเขียน
อักษรทีละขีดทีละเส้นไปเงียบๆ นางขยับย้ายพู่กันในมือเขียนตัวอักษรที่ดู
สละสลวยและเรียบร้อยบรรจง
"นางเป็นคนทรงรุ่นปัจจุบันของสกุลเตารึ"
"ขอรับ" ชายในชุดสีเขียวลดมือไว้ข้างตัว พร้อมกับตอบด้วยท่าทาง
เคารพนบนอบ
เด็กสาวคนนัน้ เขียนหนังสืออย่างจดจ่อมีสมาธิ จึงไม่ได้ยนิ เสียงสนทนา
ข้างนอก
ชายหนุ่มพิศมองท่าทางจดจ่อมีสมาธิของนางด้วยสีหน้าครุ่นคิด
ก่อนจะเอ่ยขึ้นช้าๆ
"นับแต่โบราณ สตรีเล่าเรียนหนังสือหายากยิ่ง"
"สกุลเตาเป็นตระกูลวาณิช บรรพชนสั่งเสียไว้ว่าลูกหลานในตระกูล
ทุกคนต้องเล่าเรียนเขียนอ่าน คิดค�ำนวณเป็น ไม่เว้นแม้แต่คนเดียว"
"แม้จะเป็นคนทรงก็ไม่เว้นรึ"
"ขอรับ ในสกุลเตา คนทรงต้องศึกษามากกว่าด้วยซ�ำ้ นอกจากเล่าเรียน
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เขียนอ่าน คิดค�ำนวณเป็นแล้ว ยังต้องเชี่ยวชาญศิลปะทั้งหกแขนง อาทิ
การยิงธนู ขี่ม้า พิธีกรรม ดนตรีอีกด้วย"
ช�ำนาญศิลปะทั้งหกแขนงหรือไม่ ส�ำหรับเขาแล้วหาใช่เรื่องส�ำคัญ
ยิ่งไปกว่านั้นนางเพิ่งจะอายุได้สิบปีเท่านั้น เขาไม่คิดว่านางจะศึกษามามาก
สักแค่ไหน
เขาย่างเท้าเดินอ้อมก�ำแพงเก่าคร�ำ่ คร่า ยกเท้าก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไป
จนเมือ่ เขาเดินมาถึงตรงหน้าแล้ว เด็กสาวตัวน้อยจึงเพิง่ จะรูส้ กึ ถึงตัวตน
ของเขา แต่นางไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาในทันที ยังคงจดจ่อกับการเขียนหนังสือ
ต่อไป
ชายหนุ่มเลิกชุดยาวนั่งขัดสมาธิลงตรงหน้าโต๊ะเขียนหนังสือของนาง
...รอคอย
นางตวัดพูก่ นั อย่างสงบมีสมาธิ ไม่ไขว้เขวเพราะสิง่ ภายนอก จนกระทัง่
เขียนอักษรตัวสุดท้ายเสร็จถึงวางพู่กันลง เอาสองมือวางบนหัวเข่าอย่าง
ส�ำรวมพร้อมกับเหลือบตาขึ้นมองเขา
ดวงตาด�ำขลับคู่นั้นประดุจรัตติกาล คล้ายไม่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆ
แต่ก็คล้ายเปี่ยมล้นด้วยทุกสิ่งเช่นกัน
"คุณชายมีธุระใด"
แม้จะยังเยาว์วยั แต่เสียงของนางฟังเยือกเย็นนัก ไม่มคี วามไร้เดียงสา
ของวัยเยาว์ ไม่รู้เพราะด้วยเป็นคนทรง หรือว่าอุปนิสัยของนางค่อนไปทาง
เยือกเย็นอยู่แล้วกันแน่
"ข้าน้อยเถี่ยจื่อเจิ้ง เรียนเชิญแม่นางไปเป็นแขกที่สกุลเถี่ย"
วาจาเขาฟังดูเกรงอกเกรงใจ แต่เขาเดาว่าตัวนางเองก็คงรู้ หัวหน้า
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สกุลเตาคงได้บอกให้นางรู้ก่อนแล้ว
แขก...ถึงจะเรียกว่าแขก แท้จริงแล้วเป็นตัวจ�ำน�ำ...เป็นบ่าว
ทว่าบนดวงหน้าเล็กของนางไม่แสดงอาการหวัน่ ไหวแม้แต่นอ้ ย มีเพียง
ม่านตาที่หดเล็กลงนิดๆ
อย่างไรเสียนางก็ยังเด็ก ไม่อาจกลบเกลื่อนความรู้สึกของตนได้มิด
มือเล็กที่ประสานกันอยู่บนหัวเข่าเผลอก�ำแน่นไม่รู้ตัว
"ถูหมี..." นางสูดหายใจเข้าลึก จ้องมองเขาตรงๆ โดยไม่หลบเลี่ยง
และไม่ร้องไห้คร�่ำครวญ เพียงเอ่ยเสียงพร่าว่า "รู้สึกเป็นเกียรติลึกซึ้ง"
ไม่ รู ้ เ พราะเหตุ ใ ด ความกล้ า หาญของนางบี บ หั ว ใจเขาเล็ ก น้ อ ย
ชั่วพริบตานั้นเขานึกอยากเปลี่ยนคน ไม่เอานางแล้ว
ตกเป็นเครื่องจ�ำนอง นางย่อมไม่เต็มอกเต็มใจ เขาเข้าใจได้
ไม่จำ� เป็นต้องเลือกนาง... บางทีเขาน่าจะเลือกอีกคน เด็กผูห้ ญิงทีร่ ำ่� ไห้
น�้ำตานองแต่ยังงามดุจเทพธิดาซึ่งเอาแต่หลบอยู่หลังบิดามารดาคนนั้น
แต่...ผู้ที่ไม่เอะอะหนวกหู ไม่โวยวาย ถึงจะเป็นเงื่อนไขส�ำคัญในการ
เลือกของเขา นอกจากนี้นางยังเป็นคนทรงของสกุลเตาอีกด้วย
ชาวแคว้นฉีมีธรรมเนียมปฏิบัติ บุตรีคนโตต้องเป็นคนทรง คอยดูแล
บุพการี เซ่นไหว้บรรพชนโดยไม่ออกเรือนชั่วชีวิต
แน่นอนว่าสกุลเตาเองก็ไม่เว้นเช่นกัน บุตรีคนรองออกเรือนได้ แต่บตุ รี
คนโตออกเรือนไม่ได้ และจะไม่ออกเรือนด้วย
นั่นก็หมายความว่าเตาถูหมีตรงหน้าคนนี้ถึงจะเป็นคนที่มีราคาค่างวด
สูงที่สุดในสกุลเตา
เขาจับจ้องเด็กสาวคนนัน้ ไม่คดิ มากอีก ก่อนจะลุกขึน้ แล้วยืน่ มือออกไป
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ให้นาง
นางหลุบตาลงมองมือที่เขายื่นมาตรงหน้า นั่งนิ่งไม่ไหวติง ไม่รู้ว่าคิด
อะไรอยู่ แต่ดวงหน้าเล็กนั้นดูเหมือนจะซีดขาวขึ้นอีกเล็กน้อย
"อย่ากลัวไปเลย" เขาเอ่ยขึ้นเบาๆ อย่างห้ามตัวเองไม่อยู่
นางเหลือบแพขนตาหนาขึน้ มามองเขาด้วยความประหลาดใจเล็กน้อย
ดวงตาคูน่ นั้ ไม่รวู้ าววับไปด้วยประกายน�ำ้ ตาตัง้ แต่เมือ่ ไร นางกลัน้ น�ำ้ หยดนัน้
ไว้ไม่ให้มันไหลรินลงมา
"มาเถอะ" ชายหนุ่มจ้องมองนางแน่วนิ่งพร้อมกับเอ่ยชวน
เด็กสาวสูดหายใจเข้าลึกอย่างช้าๆ ลุกขึน้ ยกมือเล็กทีก่ ำ� แน่นจนเกือบจะ
ขึ้นข้อขาววางลงบนฝ่ามือหนาแกร่งของเขา มือเล็กที่นุ่มเนียนปานต้นหอม
อ่อนสั่นระริกเล็กน้อยและเย็นเฉียบอยู่บ้าง
เขาอายุสบิ แปดแล้ว เคีย่ วกร�ำอยูใ่ นสนามการค้ามาหลายปี ช่วยขนถ่าย
สินค้าควบม้าเร็วจนมือทั้งสองขึ้นปมหนาเต็มไปหมด เกือบจะลืมไปแล้วว่า
ครั้งสุดท้ายที่เขาได้จับของอ่อนนุ่มเพียงนี้มันเมื่อไรกัน
เขามองมื อ เล็ ก ข้ า งนั้ น แล้ ว กุ ม ไว้ ห ลวมๆ อย่ า งระมั ด ระวั ง ครั้ น
เหลือบตาขึ้นมองกลับพบว่านางเองก็ก�ำลังจ้องมองมือที่เกาะกุมกันไว้อยู่
เช่นกัน จึงกระชับมือเล็กน้อยท�ำให้เด็กสาวแหงนหน้าขึ้นมามอง เขาจ้องตา
นางก่อนจะเอ่ยปลอบประโลมความหวาดกลัวที่ยากจะเก็บซ่อนไว้ของนาง
"ไม่นานหรอก"
นั่นเป็นเพียงค�ำปลอบโยน...
หลายปีมานี้สกุลเตาท�ำการค้าล้มเหลว ติดหนี้สกุลเถี่ยก้อนใหญ่ นาง
กับเขาต่างรูแ้ ก่ใจดี แต่ถงึ แม้จะเป็นเพียงค�ำปลอบก็ยงั ท�ำให้นางใจชืน้ ขึน้ มาก
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อย่างน้อยคนผู้นี้ก็ยอมสละเวลาปลอบโยนนาง แม้จะแค่ประโยคเดียวก็ตาม
วันนั้น...เป็นต้นฤดูร้อน
นางจ�ำได้แม่น ตอนที่เขาจับจูงมือของนางเดินผ่านสวน แสงอาทิตย์
ทอลอดต้นไม้สาดกระทบร่างเขาเป็นรัศมีระยิบระยับ เงาร่างสูงใหญ่ของเขา
ปกคลุมร่างนางจนมิด บดบังแสงอาทิตย์จนสิ้น แต่มือใหญ่ของเขา...อบอุ่น
อยู่เสมอ แผดเผามือเล็กชื้นเหงื่อเย็นเฉียบของนาง
ถูหมีตามเขาไปคารวะบิดามารดาอย่างสงบ ก่อนจะก้าวออกจาก
ประตูใหญ่สกุลเตาเพื่อไปขึ้นรถม้าของสกุลเถี่ย เดินทางออกจากคฤหาสน์
หลังใหญ่ที่อยู่มาตั้งแต่เล็กจนโต
นางไม่ได้หันกลับไป ไม่มองสักแวบด้วยซ�้ำ เอาแต่นั่งตัวตรงมองไป
ข้างหน้า
น�้ำตา...คลออยู่ในขอบตาของนางตลอดเวลา...
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1
เธอเพิ่งซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่
หน้าจอแบบสัมผัส มีฟังก์ชั่นคอมพิวเตอร์ส่วนตัว PDA แบบใช้มือ
เขียนได้ มีฟงั ก์ชนั่ เล่น MP3 ถ่ายรูปได้ ถ่ายวิดโี อได้ จดบันทึกได้ อัดเสียงได้
เล่นเน็ตเข้าเว็บไซต์ได้ แถมยังฟังวิทยุได้อีกด้วย
แจ๋วไปเลย ไอ้นี่น่ะ!
หวาเหมียวเหมี่ยวมองอุปกรณ์เทคโนโลยีเล็กๆ ที่ถึงอันเล็กจิ๋วแต่ท�ำได้
ทุกอย่างในมือด้วยสีหน้านิ่งเฉย ถอนหายใจเล็กๆ พลางนึกชมเทคโนโลยี
ขั้นสูงที่น่าอัศจรรย์ใจเอามากๆ
จริงด้วย โฆษณาพูดถูกเผงเลย...เทคโนโลยีก็เกิดจากนิสัยมนุษย์
นั่นแหละ แต่ที่ส�ำคัญก็คือเมื่อปีที่แล้วมันยังแพงหูฉี่อยู่เลย ปีน้ีกลับถูกลง
จนฉันใช้ธนบัตรแค่สองใบก็ซื้อได้แล้ว
จังหวะนั้นเสียงเพลงที่นุ่มราวก�ำมะหยี่สีน�้ำเงินของนอราห์ โจนส์พลัน
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ดังออกมาจากมือถือ
หญิงสาวรับสายโดยไม่รอให้นอราห์ร้องถึงท่อนที่สอง
"ฮัลโหล เหมียวเหมี่ยวเหรอ รถป้ามีเสียงแปลกๆ หนูช่วยมาดูให้ป้า
หน่อยได้ไหมจ๊ะ"
"ป้าฟาง ไม่ตอ้ งห่วงค่ะ" เธอดูเวลาบนหน้าจอมือถือพลางเดินออกจาก
ประตูใหญ่ของบริษัทโทรศัพท์ ก่อนจะตอบไปว่า "เดี๋ยวหนูช่วยป้าขับไป
ซ่อมที่อู่ให้เองค่ะ"
"จริงเหรอ ดีจัง งั้นหนูจะมากี่โมงล่ะจ๊ะ"
"ขอสิบนาทีนะคะ เดี๋ยวหนูขี่จักรยานไป"
"ขอบใจนะ งั้นป้ารอนะจ๊ะ"
"ค่า"
เพิ่งวางสาย ข้อความก็ถูกส่งเข้ามือถือเธอติดๆ กันหลายข้อความ
ผนังเหนือประตูกระจกอัตโนมัติปิดกั้นไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศ
ให้อยู่ภายในอาคาร อุณหภูมินอกอาคารกับในอาคารจึงเหมือนฤดูร้อนกับ
ฤดูหนาวยังไงยังงั้น
ถึงจะอยากอยูใ่ นห้องแอร์เย็นฉ�ำ่ ทีแ่ สนสบายต่อ แต่เธอก็ไม่ได้หยุดฝีเท้า
ก้าวฉับๆ ออกไปยังทางเท้าในวันที่ร้อนระอุอบอ้าว พร้อมกับเก็บโทรศัพท์
มือถือใส่กระเป๋าหลังกางเกง จากนั้นก็เอาหูฟังบลูทูธที่เพิ่งได้มาหยกๆ ยัด
ใส่หู ก้าวขึน้ คร่อมจักรยานสีแดงของเธอ ก่อนจะขีไ่ ปทางบ้านของครอบครัว
ฟางซึ่งอยู่ถัดไปอีกห้าแยกถนน
จนกระทั่งมาติดไฟแดงอยู่ตรงทางแยก ถึงจะเจียดเวลามาอ่าน
ข้อความได้
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ข้อความในมือถือถูกส่งมาจากบรรดาเพื่อนบ้านที่เห็นเธอมาตั้งแต่เล็ก
จนโต...
น้าหวังฝากซื้อซีอิ๊ว ลุงจางก�ำลังซ่อมบ้านอยากได้คนไปช่วยคุมงาน
สักครึ่งวัน น้องบ้านหลี่ที่อยู่ตรงข้ามอกหักรักคุดอยากหาคนไปเดินช็อปปิ้ง
เป็นเพื่อน อาจารย์เฉินจะไปเที่ยวทั้งครอบครัวเลยอยากซื้อประกันท่องเที่ยว
หญิงสาวสวมหมวกสานขี่จักรยานมุ่งหน้าไปยังบ้านของครอบครัวฟาง
ช้าๆ เมื่อไปถึงก็รับกุญแจรถจากป้าฟางแล้วขับรถคุณปู่คันนั้นไปที่อู่ซ่อม
ระหว่างรอรถซ่อมเสร็จก็โทรไปจัดการเรื่องประกันท่องเที่ยว ขากลับยังแวะ
ซื้อซีอิ๊วกับไอศกรีมฮาเก้นดาสส์ ก่อนจะไปรับน้องสาวบ้านหลี่เอาซีอ๊ิวไปส่ง
ด้วยกัน จากนั้นก็ไปคุมงานที่บ้านครอบครัวจาง
ถึงขนมหวานจะไม่สามารถชดเชยความผิดหวังห่อเหีย่ วจากการอกหัก
ของน้องหลีไ่ ด้ แต่กท็ ำ� ให้เด็กสาวอารมณ์ดขี นึ้ เยอะ ไม่วา่ ยังไงกินอะไรหน่อย
ก็ยังดีกว่าปล่อยให้อีกฝ่ายไปเดินช็อปปิ้งซื้อของที่ไม่จ�ำเป็นล่ะน่า อีกอย่าง
เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ผอมเกินไปจริงๆ นั่นล่ะ
"พี่เหมียวเหมี่ยว ฉันอ้วนไปรึเปล่า เขาเลยทิ้งฉันน่ะ"
ขณะนั่ ง อยู ่ บ นโซฟาที่ ถู ก คนงานยกมาวางบนสนามหญ้ า ในสวน
เหมียวเหมีย่ วเหล่มองเด็กสาวข้างๆ ทีผ่ อมเหมือนไม้เสียบผีแล้วเก็บค�ำวิจารณ์
ว่าเธอผอมเกินไปเอาไว้ แค่พูดเสียงเรียบว่า "ผู้ชายจะเปลี่ยนใจก็เหมือนฝน
จะตกจากฟ้า แม่จะแต่งงานใหม่นั่นแหละ มันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้"
"งั้นเหรอ" หลี่จื่อจวนที่เพิ่งเข้าเรียนมหา'ลัยปีหนึ่งมองเธอด้วยสีหน้า
คลางแคลง
เหมียวเหมี่ยวยักไหล่ บอกหน้าตาเฉยว่า "ใครจะไปรู้ล่ะ คงงั้นมั้ง"
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ค�ำตอบของเธออาจฟังเหมือนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเท่าไร แต่
น้องสาวบ้านหลี่ไม่ได้ท้วงอะไร เห็นได้ชัดว่ายอมรับค�ำตอบนี้
เหมียวเหมีย่ วยืน่ กระดาษทิชชูแผ่นหนึง่ ให้ เด็กสาวรับมาสัง่ น�ำ้ มูกแรงๆ
อย่างไม่หว่ งภาพลักษณ์กอ่ นจะบอกว่า "ฉันเกลียดการร้องไห้เหมือนคนโง่ทสี่ ดุ
เลย"
หญิงสาวยกมุมปากยิ้ม ยื่นไอศกรีมถ้วยใหม่ให้
"เอาอีกถ้วยนะ"
"เอ่อ แต่...ฉันกินไปแล้วถ้วยนึงนี่" จื่อจวนบอกอย่างกังวล
เด็กผู้หญิงที่น่าสงสารถูกจ�ำกัดด้วยค่านิยมความงามไร้สาระในสมัยนี้
เหมียวเหมี่ยวอยากจะบอกอีกฝ่ายจริงๆ ว่า 'เธอต้องกินเยอะๆ หน่อย
แล้วก็ออกก�ำลังกายให้มากกว่านี้' แต่นี่ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมอบค�ำวิจารณ์
ด้วยความหวังดีกับอีกฝ่ายไปตรงๆ ได้ ดังนั้นเธอจึงเก็บค�ำพูดไว้อีกครั้ง
ท�ำเพียงแค่ยักไหล่แล้ววางไอศกรีมถ้วยเล็กๆ นั้นลงบนเก้าอี้ ก่อนจะหันไป
มองพวกคนงานที่เดินเข้าเดินออกง่วนอยู่ข้างหน้า พลางกินไอศกรีม
รสซัมเมอร์เบอรี่แอนด์ครีมถ้วยที่อยู่ในมือต่อไปช้าๆ
เฮ้อ อร่อยจริงๆ นะเนี่ย มีความสุขจัง เหมียวเหมี่ยวถอนหายใจแล้ว
เลียริมฝีปาก ตักไอศกรีมอีกค�ำเข้าปากอย่างปริ่มเปรม
เด็กสาวทีน่ งั่ อยูข่ า้ งๆ หดขายาวๆ ขึน้ มา ดูนงั่ ไม่ตดิ ทีอ่ ยูบ่ า้ ง สามนาที
ให้หลัง เหมียวเหมี่ยวก็ได้ยินจื่อจวนถามว่า "รสอะไรคะ"
เธอยื่นมือไปหยิบของหวานถ้วยเล็กๆ นั้นขึ้นมามองแล้วตอบไปว่า
"รัมเรซิ่น"
จื่อจวนกัดริมฝีปาก ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง สุดท้ายก็ยื่นมือไปรับมา
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"บ้าจัง ช่างมันแล้ว ขอไอศกรีมฉันละกัน ฉันไม่ต้องไดเอ็ตสักหน่อย"
พอได้ยินเสียงสบถเล็กๆ ของเด็กสาว เธอก็เผลอยกมุมปากยิ้มน้อยๆ
เมฆสีขาว...ลอยเอื่อยเฉื่อยผ่านไปบนท้องฟ้า
ช่างไม้หลายคนลอกสีเดิมบนก�ำแพงไม้เก่าๆ นอกบ้านทิ้งก่อนจะทาสี
ใหม่
เหมียวเหมีย่ วกินไอศกรีมค�ำเล็กๆ ทีละค�ำ จนกระทัง่ กินค�ำสุดท้ายเสร็จ
จึงลุกขึ้นปัดฝุ่นที่ติดกางเกง ทิ้งจื่อจวนที่หน้าตาบ่งบอกว่าอารมณ์ดีขึ้นเยอะ
แล้วไว้ ก้าวเข้าไปตรวจดูความคืบหน้าของงานในตัวบ้าน
บอกตามตรง นี่เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางอะไรเท่าไรเลย
จากประสบการณ์ของเธอ ส่วนใหญ่คนคุมงานแค่อยู่คุมเฉยๆ ก็พอ ไม่ต้อง
พูดอะไรมาก
แน่นอนว่าบางครั้งก็มีข้อยกเว้น แต่ช่างไม้กลุ่มนั้นเธอเป็นคนหามา
มีประสบการณ์ร่วมงานกันมาหลายปี ไม่ค่อยท�ำอะไรตกหล่นเท่าไร
พอหญิงสาวเดินตรวจทั่วบ้านเสร็จ เมื่อมาถึงในครัว มือถือที่อยู่ใน
กระเป๋าหลังกางเกงก็ร้องเพลงขึ้นมา
อ้อ นอราห์ที่รักนี่เอง
เหมียวเหมี่ยวล้วงโทรศัพท์มือถือออกมาดูก็พบว่าคนที่โทรมาไม่ใช่
คนอื่น เป็นเพื่อนบ้านติดกันของเธอ
"ฮัลโหล เหมียวเหมี่ยวเหรอจ๊ะ"
"หนูเองค่ะ"
"ป้าตุ๋นซุปไก่ไว้หม้อหนึ่ง หนูว่างเมื่อไรอยากมาดื่มสักชามไหมจ๊ะ"
เสียงนุ่มๆ ของจวงซูอวี้สะท้อนอยู่ข้างๆ หู
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"ได้สิคะ ขอบคุณคุณป้ามากนะคะ" เธอยกมุมปากยิ้ม "อีกชั่วโมงนึง
หนูถึงจะกลับบ้านค่ะ เดี๋ยวหนูค่อยแวะไปเอานะคะ"
"อย่าลืมนะจ๊ะ"
"ค่ะ" เธอพยักหน้าสัญญา
พอจวงซูอวี้วางสายก็มีข้อความส่งมาอีกหลายข้อความ แต่ไม่ใช่
เรื่องใหญ่อะไร เธอใช้โทรศัพท์มือถือจัดการหลายเรื่องเสร็จไปอย่างรวดเร็ว
ที่เหลือก็โอนไว้ท�ำพรุ่งนี้
ดีจริงๆ สะดวกชะมัดเลย
เหมียวเหมีย่ วเก็บมือถือแล้วเดินออกไปบอกให้นอ้ งหลีก่ ลับบ้าน รอจน
ส่งคนงานซ่อมบ้านทุกคนกลับไปแล้วค่อยล็อกประตู ก่อนจะขีจ่ กั รยานสีแดง
ของเธอเพื่อเอากุญแจบ้านไปคืนลุงจางที่บริษัท
ระหว่างทางเธอรับสายจากน้าอู๋ อีกฝ่ายอยากให้เธอช่วยซื้อไวน์เกรดดี
ส�ำหรับลูกค้าให้หน่อย
เธอวิ่งหาอยู่หลายร้านกว่าจะได้ไวน์ชั้นดีที่ผลิตขึ้นเฉพาะปีมา จากนั้น
ก็นั่งรถน�ำไวน์ไปส่งให้ถึงมือลูกค้าของน้าอู๋อย่างระมัดระวัง
ด้วยเหตุนี้ตอนที่เธอกลับถึงบ้าน ฟ้าก็มืดแล้ว
บ้านทาวน์เฮ้าส์สองชั้นไม่ได้เปิดไฟสักดวง ในเมืองที่สว่างไสวแห่งนี้
มีเพียงบ้านหลังนี้หลังเดียวที่มืดมิดเงียบฉี่
น่าจะเปิดไฟทิ้งไว้ให้ตัวเองสักดวง เหมียวเหมี่ยวคิดพลางมองบ้านที่
มืดตึ๊ดตื๋อของเธอก่อนจะลงจากรถ เปิดประตูรั้วแล้วเข็นรถจักรยานเข้าบ้าน
รถของพ่อจอดอยู่ที่ลานหน้าบ้าน บนหลังคารถปกคลุมด้วยฝุ่นบางๆ
ชั้นหนึ่ง
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หญิงสาวมองฝุ่นที่จับอยู่ กลืนรสชาติขมฝาดในล�ำ คอลงไปแล้วดึง
สายตากลับมา จอดจักรยานเรียบร้อยเสร็จก็เดินเข้าไปในห้องรับแขก ก่อนจะ
เข้าไปในครัวท่ามกลางความมืด เปิดตู้เย็นแล้วหยิบกระติกน�้ำเย็นออกมา
รินน�้ำแก้วหนึ่ง
เหมียวเหมี่ยวกระดกแก้วดื่มน�้ำอย่างกระหาย จากนั้นก็เดินกลับไปที่
ห้องรับแขก ล้มแผ่อย่างหมดแรงลงบนโซฟาอ่อนนุ่ม
ดูเหมือนเธอจะลืมอะไรบางอย่าง
เธอพยายามนึก แต่ก็นึกไม่ออก เธอเหนื่อยจนมือเท้าชาไปหมด ไม่
สามารถคิดอะไรได้อีก ความง่วงงุนหนาหนักถาโถมเข้าใส่
เธอปล่อยให้ความมืดม้วนหอบทุกอย่างไป
...ปล่อยวาง
แสงจากหลอดไฟสว่างจ้า
เธอเพลียจนไม่อยากตื่น แต่แสงที่แยงตาท�ำให้เธอต้องลืมตาตื่นตาม
สัญชาตญาณ
"อะไรน่ะ" เธอหยีตาทั้งสองข้างพลางบ่นอุบ จากนั้นก็เพิ่งจะนึกขึ้นได้
ว่าตัวเองน่าจะอยู่บ้านคนเดียวสิ
ลมหายใจของเธอสะดุดไปทันที
เหมียวเหมีย่ วตะกายลุกขึน้ มาโดยไม่หว่ งกล้ามเนือ้ ทีเ่ มือ่ ยล้า พยายาม
ปรับสายตาให้ชินกับแสงตรงหน้าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ดวงไฟในห้องรับแขกถูกคนเปิดสว่างหมดทุกดวง มีกางเกงสแล็กส์
ไฮแบรนด์อยูต่ รงหน้าเธอ ชัวร์อยูแ่ ล้วว่ากางเกงนัน่ สวมอยูบ่ นตัวคน เธอเลือ่ น
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สายตาขึ้นข้างบน เห็นหนุ่มเย็นชาข้างบ้านคนนั้นก�ำลังก้มมองเธอจากมุมสูง
ครัน้ เห็นเขา เธอก็ถอนใจโล่งอก ถามขึน้ อย่างฉุนๆ ปนไม่พอใจว่า "นาย
มาท�ำไม"
"เอาซุปมาให้" เขาวางหม้อซุปลงบนโต๊ะแล้วมองเธอด้วยสายตาเย็นชา
พร้อมกับชี้ให้เห็นความจริงว่า "เธอไม่ได้ล็อกประตู"
เหมียวเหมี่ยวจ้องหน้าเขาอย่างพูดอะไรไม่ออก บอกตามตรง เธอจ�ำ
ไม่ได้จริงๆ ว่าได้ล็อกประตูหรือเปล่า เธอเหนื่อยเกินไปเลยนึกไม่ออก
"เธอรับปากแม่ฉนั ว่าจะไปดืม่ ซุปทีบ่ า้ น" ชายหนุม่ มองหน้าซีดๆ ของเธอ
ด้วยสีหน้าเฉยชา ก่อนจะเลิกคิ้วช้าๆ ชี้ให้เห็นความจริงอีกเรื่อง "เธอลืม"
บ้าเอ๊ย! เกลียดท่าทางเวลาเขาเลิกคิ้วชะมัด แล้วก็เกลียดการถูกเขา
ว่าด้วย ท�ำอย่างกับเราซื่อบื้อเหมือนเด็กสามขวบไม่มีผิด!
เหมียวเหมีย่ วกัดปากพร้อมกับสบถ ก่อนจะบังคับให้ตวั เองพูดออกไปว่า
"ขอบคุณที่อุตส่าห์เอาซุปมาให้ ขอโทษด้วยที่ท�ำให้นายเสียเวลาท�ำงานอัน
มีค่า" หญิงสาวสูดหายใจเข้าลึกๆ ลุกขึ้นเพื่อส่งแขกกลับพร้อมกับบอกว่า
"พรุ่งนี้ฉันจะไปขอโทษแม่ของนายด้วยตัวเอง"
แต่ผชู้ ายคนนีไ้ ม่ได้ไล่ไปง่ายๆ เขาหย่อนก้นลงนัง่ โดยไม่สนค�ำพูดไล่แขก
เป็นนัยๆ ของเธอ ยึดพื้นที่โซฟาขนาดสามที่นั่งซึ่งเมื่อกี้เธอนอนอยู่ เอนหลัง
พิงพนักแล้วออกค�ำสั่งว่า "ดื่มซุปให้หมดซะสิ"
"ว่าไงนะ" เธอเหวอไป
ชายหนุ่มมองนาฬิกางานประณีตบนข้อมือซ้ายคล้ายจะตรวจดูเวลา
ให้แน่ใจ พลางพูดด้วยท่าทางสงบเยือกเย็น "แม่ฉนั ให้ดวู า่ เธอได้ดมื่ ซุปจริงๆ
ดื่มตอนร้อนๆ ด้วย"
20

เฮยเจี๋ย หมิ ง

"นายล้อเล่นรึเปล่า"
ชายหนุ่มเหลือบตาขึ้นพร้อมกับเลิกคิ้วอีกครั้ง
ก็ได้ เธอผิดเอง ผู้ชายคนนี้ล้อเล่นไม่เป็นหรอก เหมียวเหมี่ยวรู้ว่า
ป้าซูอวีเ้ ป็นห่วงเธอ ถึงได้สง่ คนงานยุง่ จอมบงการคนนีม้ า แม่เขารูด้ วี า่ ลูกชาย
จะต้องดูให้แน่ใจว่าเรื่องทุกอย่างส�ำเร็จราบรื่น ถ้ามีใครขวางทางเขา เธอ
เชื่อว่าเขาพร้อมจะเสกระเบิดออกมาบึ้มอุปสรรคขวางทางไปให้หมดแน่
เหมียวเหมี่ยวจ้องคนที่ใช้สองมือกอดอกนั่งไขว่ห้างมองเธออยู่คนนั้น
อย่างโมโหโทโส ก่อนจะสูดหายใจเข้าลึกๆ เป็นเพื่อนบ้านกันมายี่สิบกว่าปี
เธอรู้ว่าวิธีที่จะไล่เขากลับไปเร็วที่สุดก็คือท�ำตามความต้องการของเขานั่นล่ะ
ปาเข้าไปสีท่ มุ่ แล้ว ผูช้ ายคนนีย้ งั สวมชุดสูทสากลเนีย้ บกริบ คงเพิง่ กลับ
จากบริษัทแหง ดีไม่ดีอีกเดี๋ยวคงยังจะเข้าเน็ตท�ำโอทีจากที่บ้านด้วย
เธอไม่อยากเพิ่มปัญหายุ่งยากให้คนอื่น โดยเฉพาะเขา ดังนั้นเธอจึง
เดินไปหยิบชามกับตะเกียบในครัวแล้วมานั่งลงบนเก้าอี้นวมข้างๆ จัดแจง
ดื่มซุปไก่ใส่ความรักของคุณป้าข้างบ้านลงไปอย่างรวดเร็ว
เขาไม่ได้สนใจเธอ เอาแต่นั่งพิงโซฟาหลับตาพักสายตาไป
มีอยู่พริบตาหนึ่งที่เธอนึกว่าเขาหลับไปแล้ว ลมหายใจเขาสม�่ำเสมอ
เป็นจังหวะสุดๆ บนชุดสูทเนีย้ บกริบไม่มรี อยยับสักกระผีก น่ากลัวว่าคงไม่มี
รอยยับย่นรอยไหนหาญกล้าโผล่มาอยู่บนเสื้อผ้าของเขาหรอก
เธอเกือบจะจินตนาการได้ว่าเขาออกค�ำสั่งค�ำเดียว รอยยับทุกรอยก็
เผ่นแน่บไปไกลไม่เห็นฝุ่นดังพึ่บ
เพือ่ ความคล่องตัว เขาตัดผมสัน้ เกรียนมาตัง้ แต่มธั ยมต้น ไม่เคยเปลีย่ น
ทรงผมเลยสักที ถึงจะเข้ามหา'ลัยจวบจนเรียนจบออกมาท�ำงานแล้วก็ยัง
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เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน
ไม่รู้เพราะอะไรเธอถึงรู้สึกขวางหูขวางตาเขามาตั้งแต่ตอนเด็กๆ แล้ว
ผู้ชายคนนี้ไม่ว่าจะท�ำอะไรก็มีแบบแผนเป๊ะทุกอย่าง ไม่เหมือนเธอที่ง่ายๆ
สบายๆ
"ดื่มหมดรึยัง" ค�ำถามของเขาท�ำให้เธอดึงสติกลับมาทันที ชายหนุ่ม
ก�ำลังมองเธออย่างเฉยเมย
เหมียวเหมีย่ วก้มหน้าดู ซุปพร่องลงไปจนเห็นแต่กน้ หม้อแล้วโดยไม่ทนั
รู้ตัว
ที่แท้เธอหิวขนาดนี้เลยเหรอ
เหมียวเหมีย่ วจ้องหม้อซุปทีว่ า่ งเปล่าด้วยความประหลาดใจนิดๆ อึง้ ไป
แวบหนึ่ง จากนั้นก็ลุกขึ้นเก็บชามเงียบๆ แล้วถือไปล้างที่อ่างล้างจานในครัว
พอเสร็จก็เช็ดให้แห้ง จากนัน้ ก็ยนื่ หม้อทีเ่ ขาน�ำมาคืนให้เขาไป ก่อนจะเดินไป
ส่งเขาที่ประตู
เขาเงียบขรึมอยู่ตลอด จนกระทั่งเดินออกจากประตูบ้านถึงหันกลับมา
มองพร้อมกับก�ำชับว่า "ล็อกประตูให้ดี แล้วไปนอนบนเตียงซะ" มีอยู่วินาที
หนึง่ ทีเ่ ธอเหมือนจะได้เห็นแววกังวลและเป็นห่วงเป็นใยในดวงตาเขา แต่พริบ
ตาถัดมาเขากลับท�ำหน้านิว่ คิว้ ขมวด วิจารณ์เสียงเย็นว่า "อยูค่ นเดียว ดันนอน
หลับไปทั้งๆ ที่ไม่ได้ล็อกประตูมันดูโง่จะตาย"
ประโยคนี้ท�ำลายภาพลวงตาว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นคนน่าชิดใกล้ซะ
แตกกระจุย และค�ำพูดร้ายกาจประโยคถัดมาก็ท�ำให้เธอฝันสลายไปอีกครั้ง
"ถ้าไม่อยากให้คนเขาเป็นห่วงก็อย่าท�ำเรื่องให้คนเป็นห่วงอยู่เรื่อยสิ"
ไฟโกรธที่ไม่รู้ที่มาที่ไปพลันลุกพึ่บขึ้นมา
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"นายไม่ต้องมาห่วงหรอกน่า" เธอเม้มปากพูด
"ถึงฉันไม่ห่วง แม่ฉันก็ห่วงอยู่ดี" เขากวาดตามองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้า
พูดเป็นนัยๆ ว่า "เธอไม่ได้ส่องกระจกมานานแค่ไหนแล้วน่ะ"
ขณะจ้องใบหน้าหล่อเหลาแต่เย็นชาของเขา ทันใดนั้นเธอก็นึกได้ว่า
ท�ำไมตัวเองถึงไม่ชอบขี้หน้าเขา
ถึงจะเสียมารยาทสุดๆ แต่เธอก็ยงั กระแทกประตูปดิ ใส่ใบหน้ากวนโอ๊ย
ของเขาไปแรงๆ อยู่ดี
เธอเกลียดคนบ้าที่ชอบอวดเบ่งคนนี้...ไม่เปลี่ยนเลยตลอดยี่สิบปี
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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