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คำนำสำนักพิมพ์

เรื่องราวของ  สวี่ตัวหนิง  และ  โจวเย่า คู่รักที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก  

ทั้งคู่แต่งงานกันและหย่ากันในเวลาต่อมา เมื่อหย่ากันตัวหนิงก็ไปเรียนต่อ 

ทีโ่ทรอนโต แคนาดา สว่นโจวเย่ากม็ุง่มัน่อยูก่บัธุรกจิสินเชื่อของตวัเองจนประสบ 

ความสำเร็จ ห้าปีต่อมาตัวหนิงเรียนจบและกลับมาที่จีน พร้อมกับความมุ่งมั่น 

จะเริ่มต้นธุรกิจผลิตตุ๊กตาในแบรนด์ของตนเอง 

เส้นทางความรักของอดีตคู่สามีภรรยาที่หย่าร้างแต่ยังคงสถานะเฟรนด์โซน 

คูน่ีจ้ะดำเนนิไปในทศิทางไหน ขอเชญิทกุทา่นตดิตามไดใ้น หยา่กห็ยา่ส!ิ ฉนัจะจบี 

เธอใหม่ให้ดู
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ตอนที ่ 17
ของขวัญแห่งการจากลา

ทีแรกโจวเย่าตั้งใจจะบอกว่า “สวี่ตัวหนิง ฉันอยากเอาสิทธิ์การปกครอง 

สานส่านคืนมา”

และที่สวี่ตัวหนิงตั้งใจจะพูดในตอนแรกก็คือการสารภาพรัก เธออยากจะ 

ตอบกลับคำที่โจวเย่าเคยบอกกับเธอว่า — ฉันรักเธอ

บนท้องฟ้าแสนงดงามหลากสีสันนั้นมีแสงไฟส่องประกายระยิบระยับไปทั่ว 

ทุกแห่งหน โจวเย่าที่กำลังอุ้มสานส่านอยู่ค่อย  ๆ  โน้มตัวลงมาจูบตอบหญิงสาว  

และในความเลือนรางนั้น โจวเย่าก็เริ่มเข้าใจความหมายของสิ่งที่สวี่ตัวหนิง 

ตอ้งการจะบอก พลนัอารมณข์องเขากล็งิโลดขึน้มาเสยียิง่กวา่อะไร โจวเยา่ยืน่มอื 

ออกมาโน้มคอสวี่ตัวหนิงและพยายามจะเพิ่มความดูดดื่มของจูบนี้ขึ้นไปอีก

สวี่ตัวหนิง : ...

ทีแรกเธอแค่อยากจะจูบเบา ๆ  เท่านั้น และเมื่อจะสารภาพความในใจกับ 

โจวเย่าอีกครั้ง ตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เอ่ยอีกต่อไปแล้ว สานส่านที่ทีแรกลืมตา 

ซบอยู่บนไหล่ของ “พี่โจวเย่า” ก็หันหน้าไปมองปราสาทในโลกนิทานที่ตั้งตระหง่าน 

อยู่ตรงหน้า ดวงตาโต  ๆ  เป็นประกายขึ้นมาอย่างตกตะลึง จากนั้นก็หันหน้า 

กลับมาหาสวี่ตัวหนิง
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หย่าก็หย่าสิ! ฉันจะจีบเธอใหม่ให้ดู 2

โอ๊ะ! นี่เธอเห็นอะไรกันเนี่ย ดวงตาของสานส่านเป็นประกายขึ้นไปอีก

ทันใดนั้น สานส่านก็ปิดตาทั้งสองข้างของตัวเอง ปากก็หัวเราะคิกคัก  

ราวกับว่าไปเห็นอะไรเด็ด  ๆ  มา มันดึงดูดความสนใจเธอมากกว่าบรรยากาศ 

สุดแฟนตาซีที่อยู่ตรงหน้าเสียอีก

ความรักมักจะทำให้คนดีใจและมีความสุข  ขนาดสานส่านที่เป็นผู้ชม 

ยังรู้สึกได้ถึงความสุขนี้ ถึงแม้เธอจะยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วความรักคืออะไรกันแน่  

แต่เธอก็สัมผัสได้แล้วจริง ๆ ว่าความรักคืออะไร

โจวเยา่ปลอ่ยสวีต่วัหนงิใหเ้ปน็อสิระ ขณะเดยีวกนักด็งึมอืของสานสา่นออก  

ให้สานส่านได้มองสวี่ตัวหนิงไปพร้อมกับเขา เขานิ่งไปครู่หนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นว่า  

“ว่ามาสิ...เธอจะพูดอะไรกับฉัน พูดต่อหน้าฉันกับสานส่านนี่แหละ”

เขาต้องการพยาน  และพยานคนที่ดีที่สุดของเขากับสวี่ตัวหนิงก็คือ 

สานส่านนี่แหละ แถมยังเป็นพยานที่สำคัญที่สุดของเขากับเธออีกด้วย

พอได้ยินชื่อของตัวเอง  สานส่านก็จริงจังขึ้นมาทันที  เธอมองไปยัง 

สวี่ตัวหนิงเช่นเดียวกับโจวเย่า…

สวี่ตัวหนิงก็เลยโดนสองพ่อลูก “ส่านเย่า” คุมเชิงเธอแบบนี้นีเ่อง จู ่ๆ ก็รู้สึก 

ตืน่เตน้ขึน้มาอยา่งบอกไมถ่กู และในทีส่ดุตอนทีใ่จเธอกำลงัเตน้ตกึตกั สวีต่วัหนงิ 

ก็ได้พูดคำนั้นออกมาด้วยวิธีที่จริงใจที่สุดว่า “ครั้งที่แล้วที่นายบอกว่ารักฉัน... 

ฉันก็รักนายเหมือนกัน โจวเย่า”

โจวเย่าโค้งมุมปาก ในเสี้ยววินาทีนั้นราวกับว่าในหัวใจของเขามีคนกำลัง 

จุดดอกไม้ไฟ และดอกไม้ไฟเหล่านั้นต่างก็ลอยขึ้นปรากฏเป็นความงดงาม 

บนท้องฟ้า

สานส่านเองก็ยิ้มสดใสขึ้นไปอีก  เธออ้าปากกว้าง  ๆ  และพูดออกมา 

หนึ่งคำว่า “Love ——”

“แล้วก็สานส่านด้วยค่ะ ตัวหนิงก็รักหนูเหมือนกัน” สวี่ตัวหนิงยื่นมือ 

ไปทางสานส่าน รักมาก ๆ เลยนะคะ รักหนูมากกว่ารักพ่อหนูอีก

“หนูก็รักตัวหนิงเหมือนกันน้า” สานส่านยื่นตัวมากอดสวี่ตัวหนิงกลับ  

แย้มยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความรักออกมา จากนั้นเธอก็จุ๊บลงบนแก้มของสานส่าน 

หนึ่งที สานส่านก็จุ๊บกลับเช่นเดียวกัน
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สุยโหวจู 

จุ๊บกันไปมา แสดงให้ดูว่าแบบไหนถึงจะเป็นการตอบกลับที่ถูกต้อง

โจวเย่าก้มหน้าลง เขาได้มองแบบนี้ ได้สัมผัสแบบนี้ และได้มีความสุข 

แบบนี้นี่เอง...เขาคงเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในค่ำคืนนี้แน่  ๆ ต้องใช่แน่  ๆ   

ทั้งคู่ทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความสุขและเติมเต็มเขายิ่งกว่าคืนนั้นที่บริษัทของเขา 

ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เสียอีก

และหากว่าไม่อยากให้ช่วงเวลาแห่งความสุขเช่นนี้ถูกขัดจังหวะละก็ จำไว้ว่า 

ยังไงก็ต้องปิดโทรศัพท์ เพราะว่าเผลอแป๊บเดียวก็จะมีโทรศัพท์เรื่องงานต่อสาย 

เข้ามารบกวนอารมณ์เอาได้ —— ไม่มีปี่มีขลุ่ยกันเลยทีเดียว

โจวเย่ากลับมาถึงโรงแรมแล้วจึงโทร.กลับไปหาเหอฮ่าวอีกครั้ง ตอนที่ดู 

ดอกไมไ้ฟกนัโจวเยา่ตดัสายอกีฝา่ยไป แตเ่หอฮา่วกส็ง่ขอ้ความมาอกี เขาพมิพม์า 

อย่างละเอียดว่ามีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ที่มีคนมาโวยวายที่หน้าบริษัทเมื่อวันก่อน 

เอาไว้ และตอนนี้คลิปนั้นก็แพร่หลายกันบนโซเชียลแล้ว ที่น่าหนักใจก็คือ  

เดอร์ริค นักลงทุนของเขาก็ได้ข่าวแล้วเหมือนกัน...

โจวเย่ามองไปยังสายที่ไม่ได้รับของตัวเอง มีสายของเดอร์ริคโทร.เข้ามา 

เหมือนกัน

หลังจากสวี่ตัวหนิงและสานส่านพักผ่อนกันแล้ว โจวเย่าก็ออกมาคุย 

โทรศัพท์ต่อที่ห้องนั่งเล่นที่อยู่ด้านนอกทางเดินของโรงแรม เทียบกับผู้จัดการ 

แผนกประชาสัมพันธ์ปลายสายที่ตื่นตระหนกเป็นอย่างมากแล้ว เขาเพียงแค่ 

ปลอบขวัญอีกฝ่ายอย่างนิ่ม ๆ จากนั้นจึงค่อยเริ่มสั่งงาน

การที่ทีมอายุน้อยก็มีข้อดีที่ว่าอายุยังน้อย กระตือรือร้นที่จะประสบ 

ความสำเรจ็ทัง้ยงักลา้ไดก้ลา้เสยี เพยีงแตว่า่พอเจอปญัหาอะไรกม็กัจะตืน่ตระหนก  

เก็บอารมณ์ไว้ไม่ได้ก็เท่านั้น โจวเย่าเองก็ไม่ใช่คนที่เก็บอารมณ์เก่ง โดยเฉพาะ 

ตอนที่เดือดขึ้นมาแล้วก็ยิ่งหลุดไปกันใหญ่

ไม่เหมือนสวี่ตัวหนิงซึ่งเป็นแกะน้อยที่ทั้งอดทนและอบอุ่นเสมอมา  

คนตระกูลโจวพูดมาตลอดว่าถ้าข่มมาก็ข่มกลับ  อย่ามองว่าตั้งแต่เด็กจนโต  

สวี่ตัวหนิงจะมาเถียงกับเขา เพราะความจริงแล้วสวี่ตัวหนิงเป็นแกะตัวน้อย 

ที่ยอมให้เขาต่างหากล่ะ...คำนี้นี่ไม่ผิดเลยจริง ๆ 
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โจวเย่าปรึกษาวิธีจัดการเรื่องนี้กับผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยความ 

นิ่งสงบและกระชับได้ใจความ เพราะนอกจากคลิปที่แชร์กันในโซเชียลแล้ว  

ยังมีบทความที่จงใจทำลายความน่าเชื่อถือของบริษัทโผล่ขึ้นมาอีก  ดังนั้น 

ปัญหาที่ต้องคิดจึงมีค่อนข้างมาก

โจวเย่าคุยโทรศัพท์สายนี้ไปเป็นเวลาสี่สิบกว่านาที ตอนที่วางสายโทรศัพท์ 

ก็เริ่มร้อนขึ้นมา พอเงยหน้า ก็เห็นสวี่ตัวหนิงที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าของตัวเอง

“มีอะไรเหรอ” สวี่ตัวหนิงเอ่ยถามขึ้น สายตาเป็นกังวล

โจวเย่าวางโทรศัพท์ลง  ลุกขึ้นมาจากโซฟาแล้วตอบด้วยรอยยิ้มว่า  

“เรื่องงานน่ะ จัดการเรียบร้อยแล้ว”

สวี่ตัวหนิงถามไปตรง ๆ “เมื่อกี้ฉันได้ยินว่ามีคลิปโวยวายอะไรด้วย...”

โจวเย่าเดินมาหาเธอ ถามเธอว่า “สานส่านหลับแล้วเหรอ”

สวี่ตัวหนิงพยักหน้า สานส่านหลับไปแล้วเธอถึงได้เดินออกมา

โจวเย่าวางมือทั้งสองข้างลงบนไหล่ของสวี่ตัวหนิง เนื่องจากด้านบนมี 

กลอ้งวงจรปดิทีห่นัหนา้มาหาสวีต่วัหนงิ เขากเ็ลยเปลีย่นมมุใหเ้ธอ เขาไมอ่ยากให ้

พนักงานที่อยู่ในห้องรักษาความปลอดภัยมองเห็นหน้าของเธอ สวี่ตัวหนิงหมุนตัว 

มาครึ่งรอบอย่างประหลาดใจ เธอไม่รู้ว่าโจวเย่าจะทำอะไร

“พูดประโยคที่เธอพูดเมื่อค่ำอีกรอบสิ” โจวเย่าเอ่ยขึ้นด้วยความจริงจัง 

อย่างยิ่ง

...บ้าหรือไง!

สวี่ตัวหนิงไม่สนใจโจวเย่าอีกต่อไป เมื่อกี้ตอนที่เขาคุยโทรศัพท์ก็เห็น 

ท่าทางเคร่งเครียดเสียขนาดนั้น แถมยังคุยตั้งนานสองนาน ไม่ต้องคิดเลย 

เพราะเรื่องคงจะด่วนมากแน่  ๆ แต่ปรากฏว่าเขายังจะมีอารมณ์มาพูดเรื่องนี้ 

กับเธอได้อยู่อีก

สวี่ตัวหนิงเดินกลับเข้าห้องไป

โจวเย่าฉีกยิ้มแล้วเดินตามเธอไป ก่อนจะเข้าห้องเขาก็แทรกตัวขึ้นไป 

ขวางหน้าเธอไว้ จากนั้นก็ถามขึ้นอย่างจริงจังประโยคหนึ่งว่า “สวี่ตัวหนิง ที่เธอ 

รักฉัน...เพราะว่าฉันเป็นพ่อของสานส่านเหรอ”

สวี่ตัวหนิง : ...
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สุยโหวจู 

โจวเย่าเฝ้ารอคำตอบ เพราะว่าเขาอยากรู้มากจริง ๆ 

สวี่ตัวหนิงตอบ “โจวเย่า ที่ฉันรักนาย...ไม่ใช่แค่เพราะนายเป็นพ่อของ 

สานส่านหรอกนะ”

ดีจัง...

โจวเย่าฉีกยิ้ม โอบสวี่ตัวหนิงเข้ามาในอ้อมกอดของตัวเองทันที หญิงสาว 

แอบทอดถอนใจขึน้มาเบา ๆ จากนัน้กย็ืน่มอืออกไปกอดตอบโจวเยา่ เธอปลอ่ยให ้

โจวเย่าวางคางลงบนต้นคอของเธอนิ่ง ๆ 

และทำรอยลงบนคอของเธอรอยแล้วรอยเล่า

สวี่ตัวหนิงโดนโจวเย่าทำรอยลงบนคอจนขยับตัวไม่ได้ เนื่องจากโจวเย่า 

กอดเธอไว้แน่นมาก ถ้าบอกว่าโจวเย่าเป็นจิ้งจอกละก็ เขาคงจะเป็นจิ้งจอกแดง 

ที่มีคุณสมบัติพิเศษของแดรกคิวลาด้วยแน่ ๆ 

เรือ่งคลปิในโซเชยีลนัน้ วนัตอ่มาระหวา่งทางกลบัไปเมอืง A โจวเยา่กไ็ดอ้ธบิาย 

ให้เธอฟังคร่าว  ๆ จากนั้นก็บอกให้เธอไม่ต้องเป็นห่วง เรื่องไม่ได้ใหญ่โตอะไร  

ใช้เวลาสองวันเขาก็จัดการได้แล้ว พอส่งเธอกับสานส่านกลับซิงไห่วานแล้วโจวเย่า 

ก็ไปบริษัทต่อ  ตอนที่ต้องแยกกัน  โจวเย่ายังขอจุ๊บจากสานส่านอีกหนึ่งที  

สานส่านลงจากอ้อมแขนของโจวเย่าอย่างจำยอม จากนั้นก็จูงมือสวี่ตัวหนิงต่อ

และสวี่ตัวหนิงก็พาสานส่านขึ้นห้องไป

เธอคิดไม่ถึงว่าพวกน้า  ๆ  ก็รู้เรื่องคลิปนั่นด้วยเหมือนกัน สานส่านเอา 

ของฝากที่เธอซื้อกลับมาจากดิสนีย์แลนด์ออกมาโชว์ปีเตอร์ทีละอัน ๆ พวกนี้เป็น 

ของที่พี่โจวเย่าซื้อให้เธอทั้งหมดเลย

“งั้นสวี่ตัวหนิงซื้ออะไรให้หนูล่ะ” ปีเตอร์จงใจถามสานส่าน

สานส่านส่ายหน้า จากนั้นก็หันหน้าไปบอกปีเตอร์ว่า “พวกเขาก็เหมือนกัน 

นั่นแหละค่ะ”

ประโยคนี้เป็นคำที่เมื่อวานนี้โจวเย่าบอกกับเธอตอนที่เขาเอาแต่จ่ายเงิน 

ฝ่ายเดียวที่สวนสนุก ไม่คิดเลยว่าสานส่านจะจำได้ตั้งครึ่งหนึ่ง ประโยคเดิมคือ  

“สำหรับสานส่านแล้ว เธอจ่ายหรือฉันจ่ายก็เหมือนกันไม่ใช่หรือไง”

ปีเตอร์ลูบหัวสานส่านแล้วเอ่ย “อลิซของพวกเรานี่ฉลาดจริง ๆ เลยน้า”

ตัว
อย
่าง



6

หย่าก็หย่าสิ! ฉันจะจีบเธอใหม่ให้ดู 2

สวี่ตัวหนิงยืนอยู่ด้านข้างก็หลุดขำออกมาอย่างอดไม่ได้

“สวี่ตัวหนิง มากับน้าหน่อย” จู่ ๆ น้าสาวก็เดินมาบอกเธอ

สวี่ตัวหนิงกับน้าสาวเข้าไปในห้องนอน จากนั้นน้าสาวก็พูดเรื่องคลิปใน 

อินเทอร์เน็ตกับเธอ ถามเธอว่า “เรารู้เรื่องนี้หรือเปล่า”

“หนรููค้ะ่” สวีต่วัหนงิอธบิายตน้สายปลายเหตใุหน้า้ฟงัวา่เรือ่งไมไ่ดเ้ปน็แบบ 

ที่แชร์กันในนั้น เธอรู้ว่าเรื่องนี้ต้องทำให้น้าเกิดอคติกับโจวเย่าก็เลยพูดขึ้นว่า  

“โจวเย่ากำลังจัดการอยู่ค่ะ  หนูว่าคงจัดการผลกระทบด้านลบได้ในเร็ว  ๆ  นี้ 

นี่แหละค่ะ”

ทว่า อคติที่น้ามีกับโจวเย่านั้นลบยากเสียยิ่งกว่าการทำลายเครดิตของ 

โจวเย่าในโลกออนไลน์เสียอีก

สำหรับเรื่องเมื่อห้าปีก่อน ถึงแม้ว่าสวี่ตัวหนิงจะไม่ค่อยแน่ใจนัก แต่เธอ 

ก็บอกสิ่งที่เธอคิดไว้ให้น้าฟัง “เมื่อห้าปีก่อน โจวเย่าน่าจะธุรกิจล้มจนล้มละลาย 

ก็เลยทำแบบนั้น...”

ฟังดูก็เหมือนเธอกำลังแก้ตัวให้โจวเย่า

แต่น้าก็ไม่สนใจคำพูดของเธอ เพราะไม่ว่าเหตุผลคืออะไรก็ไม่สามารถ 

ใช้เป็นเหตุผลให้โจวเย่าทำเรื่องตอนนั้นได้ น้ามองหน้าเธอ ดวงตาที่คล้ายคลึง 

กับเธอมีความห่วงหาอาทรระหว่างสายเลือดปรากฏอยู่ในนั้น

“สวี่ตัวหนิง ไม่ใช่ว่าน้าไม่อยากจะคืนเรากับสานส่านกลับไปให้โจวเย่านะ  

น้าแค่ไม่อยากให้มันเร็วขนาดนั้น” น้าสาวเม้มปากแล้วถามเธอกลับคำหนึ่ง  

“แล้วถ้าต่อไปโจวเย่าล้มละลายอีกล่ะ จะทำยังไง”

สวี่ตัวหนิง : ...

ผ่านไปครู่หนึ่งเธอจึงตอบน้ากลับไปว่า “ยังมีหนูนี่ไง...น้าคะ หนูก็กำลัง 

ทำงานอยู่เหมือนกันนะ”

ถ้าเกิดว่าโจวเย่าล้มละลายอีก เธอก็เลี้ยงเขาได้นะ!

น้าเพียงแค่ส่ายหน้า “โจวเย่าคงไม่เป็นแบบนั้นหรอก”

สวี่ตัวหนิงเข้าใจที่น้าเป็นกังวล ไม่ได้หมายถึงว่าโจวเย่าจะไม่ล้มละลาย 

หรือไม่มีเรื่องอะไร ทว่าถ้าเกิดโจวเย่าล้มละลายหรือว่าแพ้อีกครั้งหนึ่ง เขาก็คง 

ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเธออยู่ดี

ตัว
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สวีต่วัหนงิออกไปสตดูโิอ ไมแ่นใ่จวา่โจวเยา่ยุง่อยูห่รอืเปลา่ เธอกเ็ลยอยูท่ีส่ตดูโิอ 

ตวัเองไมไ่ดไ้ปหาเขา เธอสง่ขอ้ความไปหาโจวเยา่ ผา่นไปครึง่ชัว่โมงเขาถงึตอบเธอ 

กลับว่า —— “ประชุมเสร็จแล้ว มาดื่มชากัน”

หรือโจวเย่าจัดการปัญหาได้แล้วก็เลยสั่งชามาฉลอง “จัดการปัญหาได้ 

แล้วเหรอ” เธอถาม

โจวเย่าตอบ “เกือบเรียบร้อยแล้ว”

สวี่ตัวหนิงหัวเราะเบา ๆ แต่เธอคงไม่ไปแย่งชาพวกเขาดีกว่า

ไม่รอให้เธอได้ปฏิเสธ โจวเย่าก็ส่งมาอีกประโยค “รอนะครับ นายหญิง”

เอ่อ...สวี่ตัวหนิงกุมโทรศัพท์ นึกถึงคำที่เจิ้งเหยียนอี้พูดเมื่อสองวันก่อน 

ขึ้นมาได้ บางครั้งไม่ใช่ว่าโจวเย่าไม่บอกอะไรเธอ แต่เป็นเพราะเธอไม่ยอมเข้าไป 

ในวงโคจรแล้วก็เรื่องงานของเขาต่างหาก คนนึงออกแบบตุ๊กตา ส่วนอีกคนทำ 

สินเชื่อการเงิน คนละสไตล์กันเลย

สำคัญมากเลยนะ ต้องเข้าไปสิ เข้าไปเลย!

สวี่ตัวหนิงหยิบลิปสติกออกมาจากกระเป๋าแท่งหนึ่ง มองไปยังกล้อง 

โทรศัพท์แล้วทาลิปสติกลงไปเล็กน้อย จากนั้นตอนที่จะออกจากสตูดิโอ เธอก็ใช้ 

ทิชชูเช็ดมันออกหมด เธอจะไปดื่มชานะ...ทาลิปอะไรกัน! เป็นธรรมชาติไม่ดี 

กว่าเหรอ!

สวี่ตัวหนิงรับตัวเองไม่ได้ พอมาถึงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของบริษัท 

โจวเย่า ยังไม่ทันได้เข้าไป ก็มีคนออกมาจากด้านในเสียก่อน เขาเป็นผู้ชายใน 

ชดุสทูเรยีบกรบิ เธอไมรู่จ้กัมากอ่นเลย แตเ่ขากลบัเรยีกชือ่ของเธอขึน้มา แถมยงั 

ยื่นมือมาทางเธออีก “สวัสดีครับคุณสวี่”

สวี่ตัวหนิง “...สวัสดีค่ะ”

ชายคนดังกล่าวยังยื่นนามบัตรมาให้เธอหนึ่งใบ จากนั้นก็แนะนำตัวเอง  

“ผมเป็นทนายของบริษัททนายความจิงเทียน นี่นามบัตรผมครับ”

สวี่ตัวหนิงใช้ทั้งสองมือรับนามบัตรมา  เธอมองไปยังชื่อบนนามบัตร 

แล้วเอ่ย “สวัสดีค่ะทนายจ้าว...”

ในใจก็ยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมทนายจ้าวคนนี้ถึงได้มาทักเธอกัน

“สำหรับปัญหาเรื่องการแก้ไขสิทธิ์การปกครองบุตรของลูกสาวของคุณกับ 

ตัว
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ประธานโจวนั้นถึงจะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องทะเบียนบ้านในจีนแต่ก็ยังมีวิธีแก้ไขครับ  

คุณสบายใจได้” ทนายจ้าวเอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยรอยยิ้ม

อะไรนะ นี่โจวเย่าหาทนายแล้วเหรอ! สวี่ตัวหนิงพูดอะไรไม่ออกไป 

ชั่วขณะ

ทนายจา้วแปลกใจเลก็นอ้ย แตก่ย็งัคงยิม้ตอ่ไป “ผมยงัมธีรุะตอ่ คงไมไ่ด ้

อยู่ดื่มชากับพวกคุณนะครับ” พูดจบก็พยักหน้าขอตัวแล้วถือกระเป๋าเอกสาร 

จากไป

...สวี่ตัวหนิงคิดไม่ถึงเลยจริง  ๆ  ว่าโจวเย่าจะหาทนายมาแก้ปัญหาเรื่อง 

สานส่าน

และเธอก็ได้รับสายจากน้าสาว น้าบอกเธอว่า “จู่ ๆ น้าเขยเราก็อยากจะไป 

จางเจียเจี้ยขึ้นมา แล้วถนนหนทางแถวนั้นก็ลำบาก พาอลิซไปด้วยก็คงไม่ดี  

ช่วงนี้เรากับโจวเย่าก็ดูอลิซต่อให้ดี ๆ ละ”

จางเจียเจี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่องค์การยูเนสโกจัดให้เป็น 

หนึง่ใน “มรดกโลกทางธรรมชาต”ิ แนน่อนวา่ถนนหนทางคงไมส่ะดวกนกั ทีน่า้เขย 

จะไปที่นั่นอาจจะเพื่อช่วยเธอก็ได้

สวี่ตัวหนิงตอบอื้มไปเบา ๆ 

“ดูท่าช่วงนี้โจวเย่าน่าจะคุยเข้าขากันดีกับน้าเขยเรานะ” น้าสาวพูดขึ้นมา 

แบบนี้ ทั้งยังคิดแบบเดียวกับเธอด้วย

สวี่ตัวหนิงหัวเราะขึ้นเบา ๆ 

แน่นอนว่านอกจากเธอจะมีน้าสาวที่แสนดีคนหนึ่งแล้ว เธอก็ยังมีน้าเขย 

ที่แสนดีอีกคนหนึ่ง เดิมทีคนที่ไม่ยอมให้เธอกลับจีนก็คือน้าสาว แต่เป็นเพราะ 

น้าเขยช่วยพูดให้ สุดท้ายก็ยังมาเป็นแพะรับบาปให้เธออีก

พวกน้า ๆ จะออกเดินทางกันคืนนี ้ สวี่ตัวหนิงก็เลยไม่ได้เข้าบริษัทไปดื่มชา 

กับโจวเย่า เธอกลับไปรับสานส่านที่ซิงไห่วานเลย ตอนที่สานส่านมานั้นโจวเย่า 

ก็เลิกงานพอดี

โจวเย่าเดินมาถึงหน้าสตูดิโอ สานส่านกำลังนั่งอยู่บนม้านั่งตัวเล็กที่ตั้งอยู่ 

นอกสตูดิโอตุ๊กตาอลิซพอดี เธอกำลังเล่นน้ำที่อยู่ในกะละมังด้านหน้าของเธอ  

สวี่ตัวหนิงพับเรือกระดาษให้สานส่าน สานส่านวางเรือกระดาษที่สวี่ตัวหนิงทำให้ 

ตัว
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ลงในกะละมังนั้น มือน้อย ๆ ก็กวนน้ำในอ่างไปมา

แบบนี้เรือก็แล่นได้แล้ว...

พอโจวเย่าอุ้มสานส่านขึ้นมา สวี่ตัวหนิงก็ยืนพูดอยู่ตรงประตูกระจกว่า  

“พวกน้า ๆ ไปจางเจียเจี้ย1 กันน่ะ”

“อ้อ” โจวเย่าตอบรับอย่างดีใจ

สานส่านที่อยู่ในอ้อมแขนของโจวเย่ากอดคอเขาไว้แน่น เธอเล่นกับโจวเย่า 

อย่างดีอกดีใจ ไม่พะว้าพะวังเลยแม้แต่น้อย

พลบคำ่ สวีต่วัหนงิกบัสานสา่นถกูโจวเยา่พากลบัมาทีห่อ้งของเขาใกล้ ๆ กบั 

เขตธุรกิจนี้ ทว่าที่เธอกลับมากับโจวเย่าก็เพราะเธอจะถามเรื่องของทนายจ้าว...

เวลาสามทุม่ สานสา่นหลบัไปแลว้ สวีต่วัหนงิจงึออกมาจากหอ้งของโจวเยา่  

โจวเย่ายืนดื่มน้ำอยู่ที่บาร์ในห้องนั่งเล่น หน้าต่างบานยาวที่อยู่ตรงหน้าถูกเปิดไว้ 

ครึ่งหนึ่ง ลมจึงพัดเข้ามาไม่น้อย

ลมบนชัน้สงูพดัแรงมาก พดัเขา้มาจนผา้มา่นสนีำ้เงนิเขม้โบกสะบดัไปหมด

โจวเย่าเรียกเธอเข้าไปด้วยรอยยิ้ม สวี่ตัวหนิงเดินขึ้นไปสองก้าว ท่าที 

ทั้งนิ่งและสงบ จากนั้นเธอก็เปิดประเด็นขึ้นทันที “ฉันเจอ...ทนายจ้าวที่ฟร้อนต์ 

บริษัทนาย”

โจวเย่าพยักหน้าน้อย ๆ ที่มุมปากยังคงมีรอยยิ้มอยู ่ “เขาทักเธอแล้วเหรอ”

สวี่ตัวหนิงไม่รู้ว่าทำไมโจวเย่ายังคงยิ้มได้อยู่ เธอกัดฟันแล้วพูด “นายหา 

ทนายมาจัดการเรื่องสิทธิ์การปกครองสานส่านเหรอ”

โจวเย่าไม่ยิ้มอีกต่อไป เขาเงยหน้าขึ้นมองเธอแล้วเอ่ย “เรื่องนี้เธอคิด 

ว่าไงล่ะ”

สวี่ตัวหนิงเงยหน้า สะกดอารมณ์เอาไว้ “นายพูดที่นายคิดมาก่อนสิ”

โจวเย่าเบะปากเล็กน้อย น้ำเสียงแน่วแน่มาก “สานส่านเป็นลูกพวกเรานะ  

ยังไงก็ต้องอยู่กับพวกเราอยู่แล้ว”

“นายก็เลยหาทนายงั้นเหรอ” สวี่ตัวหนิงมองโจวเย่า

 1 เมืองระดับจังหวัดในมณฑลหูหนาน ประเทศจีน ในเมืองนี้มีอู่หลิงหยวนซึ่งถูกจัดเป็น 

หนึ่งในมรดกโลกโดยยูเนสโก
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“ฉันก็แค่...”  โจวเย่าอยากจะอธิบายเรื่องทนาย  แต่ในตอนนั้นเอง  

โทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นมา เขามองไปยังเบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์แล้ว 

เอ่ยขึ้น “ตัวหนิง ฉันขอออกไปรับสายนี้ก่อนนะ”

จากนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์แล้วเดินออกจากห้องนั่งเล่นไป ตั้งใจจะไป 

รับสายงานที่แสนน่ารำคาญสายนี้ที่ด้านนอก เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเร่งเขาไม่หยุด  

โจวเย่าเปิดประตูใหญ่ออกไป ——

ทนัใดนัน้ลมวบูใหญก่พ็ดัเขา้มาในหอ้ง ปะทะกบัตวัเขาแลว้ผา่นทางเดนิไป... 

จากนั้นก็มีเสียงประตูปิดดัง “ปัง” ดังขึ้น ไม่ใช่เสียงจากประตูห้องนั่งเล่น ทว่าเป็น 

ประตูห้องนอนใหญ่

และตามด้วยเสียงร้องไห้ที่น่าสงสารของสานส่านดังขึ้น

ในตอนที่โจวเย่าเปิดประตูนั้น ประตูห้องนอนก็ถูกสานส่านที่เพิ่งตื่นนอน 

พอดีเปิดออก มือน้อย  ๆ  วางอยู่บนกรอบประตู ยังไม่ทันได้ผลักออกไปหา 

สวี่ตัวหนิง ลมที่พัดเข้ามาจากด้านนอกก็พัดให้ประตูห้องนอนปิดกลับไปตามเดิม

“แง!” สานส่านเจ็บมาก ร้องไห้โฮออกมาเสียงดัง

เสียงร้องไห้ของสานส่านที่ดังขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวทำให้สวี่ตัวหนิงและ 

โจวเย่าหันกลับมาพร้อมกัน โจวเย่ารีบกดตัดสายทันที

“ตัวหนิง เจ็บมากเลย...เจ็บมากเลย!” ด้านข้างประตูห้องนอน สานส่าน 

เจ็บจนแทบจะกระโดดขึ้นมา สวี่ตัวหนิงรีบก้าวขึ้นมา มือทั้งสองข้างสั่นเทา  

จากนั้นก็รีบตรวจดูมือของสานส่านที่โดนประตูหนีบ

นิ้วมือบวมแดงไปหมด

“ตัวหนิง...เจ็บมากเลย!” สานส่านร้องไห้จนน้ำตาไหลพราก ถ้าเกิดว่า 

ไม่เจ็บจริง  ๆ  สานส่านจะไม่ร้องไห้แบบนี้ สวี่ตัวหนิงน้ำตาไหลลงมาอย่างกลั้น 

ไม่ไหว รีบหันหน้ากลับไปบอกโจวเย่าอย่างเร่งรีบ “นายรีบไปเอารถมา...เราจะพา 

สานส่านไปโรงพยาบาล!”

โจวเย่าหน้าถอดสี เขารีบหมุนตัวกลับไปหากุญแจรถ จากนั้นก็เปิดตู้เย็น  

หยิบถุงน้ำแข็งออกมาหนึ่งถุง

สวี่ตัวหนิงอุ้มสานส่านที่ร้องไห้อย่างน่าสงสารขึ้นมา ทั้งคู่รออยู่ที่ลิฟต์  

โจวเย่าพยายามจะรับสานส่านออกมาจากอกของสวี่ตัวหนิง แต่สานส่านกอด 

ตัว
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หญิงสาวไว้แน่น ทั้งสองเกือบจะรวมเป็นร่างเดียวกันอยู่แล้ว

จากนั้นพวกเขาก็บังเอิญเจอพี่ใหญ่โจวที่ลานจอดรถ พี่ใหญ่โจวถามขึ้น 

อย่างเป็นห่วงว่า “เกิดอะไรขึ้น”

สานส่านร้องไห้สะอื้นอย่างหนักอยู่ในอ้อมแขนของสวี่ตัวหนิง คงเจ็บจน 

ทนไมไ่หว เธอมองไปยงัคณุอาทีเ่คยใหล้กูอมเธอ จากนัน้กย็ืน่มอืออกมาพรอ้มทัง้ 

ร้องไห้สะอึกสะอื้น เธอพูดทั้ง ๆ ที่น้ำตาไหลว่า “โดน...ลมตีค่ะ”

สานส่านอธิบายไม่ชัดเจน  จากโดนประตูหนีบก็กลายเป็นโดนลมตี   

สวี่ตัวหนิงกังวลใจจนแทบจะทนไม่ไหว ขอบตาเริ่มแดง แล้วก็ไม่ได้บอกอะไร 

พี่ใหญ่โจวเพิ่มอีก

ด้านหน้า โจวเย่าขับรถเข้ามาแล้ว

“ไปด้วยกัน” พี่ใหญ่โจวเอ่ยขึ้นพร้อมกับสีหน้าที่กังวลเช่นเดียวกัน

“ไป...โรงพยาบาลเดก็เหรอ” เมือ่รถไดเ้คลือ่นตวัออกจากลานจอดรถชัน้ใตด้นิแลว้  

โจวเย่าก็เอ่ยถามขึ้น

“ไม่ต้อง ตอนกลางคืนโรงพยาบาลเด็กมีเคสฉุกเฉินเด็กเยอะ” พี่ใหญ่โจว 

ปฏิเสธ เมื่อกี้เขาเห็นนิ้วมือที่สานส่านยื่นออกมาแล้ว ไปโรงพยาบาลเด็กอาจจะ 

ไม่ถึงเคสฉุกเฉิน เขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่ย “เดี๋ยวไปโรงพยาบาลออร์โธปิดิกส์2 

ใกล้ ๆ นี้แล้วกัน ไปเอกซเรย์ดูว่ามีกระดูกหักหรือกระดูกแตกไหม”

“โอเค” โจวเย่าเหยียบคันเร่ง มองไปที่กระจกหลัง มือทั้งสองข้างกำ 

พวงมาลัยแน่น

“ฮึกฮือ...” นิ้วที่โดนหนีบเกิดอาการปวดขึ้นมาอีก สานส่านเริ่มร้องไห้ 

อีกครั้ง “ตัวหนิง...ฟู่ ๆ...ฟู่ ๆ!”

“ได้ค่ะ..เดี๋ยวตัวหนิงเป่าฟู่ ๆ ให้สานส่านนะ”

สวี่ตัวหนิงใช้ถุงน้ำแข็งประคบนิ้วให้สานส่าน และโชคดีมากที่ก่อนออก 

จากบ้านโจวเย่าหยิบถุงน้ำแข็งมาด้วยเลยพอได้บรรเทาอาการปวดของสานส่าน 

ลงไปได้บ้าง เธอประคบเย็นไปด้วย เป่าให้สานส่านไปด้วย สานส่านซุกอยู่ใน 

 2 โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อต่าง ๆ ของร่างกาย

ตัว
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อ้อมอกเธอราวกับเด็กที่เพิ่งคลอดออกมา ร้องไห้ก็เหมือน ความรู้สึกที่เข้ามา 

คลอเคลียเธออย่างแนบชิดนี่ก็เหมือน ตอนนั้นเธออุ้มสานส่านที่ร้องไห้จ้าเอาไว้  

ดีใจมากกว่าเสียใจ เพราะตอนนี้บนโลกนี้เธอเหมือนจะไม่ใช่แม่ที่ดีสักเท่าไหร่นัก 

น้ำตาของเธอร่วงลงมาอย่างทนไม่ไหว สวี่ตัวหนิงรีบเช็ดมันออกไปอย่าง 

รวดเร็ว

เพราะว่าเจ็บมากทั้งยังร้องไห้ไปยกใหญ่ สานส่านก็เลยเหงื่อออกเยอะมาก  

ที่หน้าผากของเธอมีไรผมชื้นเหงื่อปรกลงมา พี่ใหญ่โจวหยิบลูกอมออกมาจาก 

กระเป๋าเสื้อแล้วถามสานส่านว่า “กินไหมครับ”

สานส่านยังคงสะอื้นอยู่ ลำคอเล็กถูกลมอุดกันไว้ จากนั้นก็ส่ายหัว

พี่ใหญ่โจวจึงซ่อนลูกอมไว้ในมืออีกครั้ง จากนั้นก็ถามสานส่าน “งั้นหนู 

ลองทายดูสิว่าในมือพี่มีลูกอมอยู่กี่เม็ด” 

พี่ใหญ่โจวเบี่ยงเบนความสนใจของสานส่าน สวี่ตัวหนิงจึงเข้าไปเสริมด้วย  

เธอถามสานส่านเช่นเดียวกันว่า “สานส่าน หนูทายดูสิคะ”

สานส่านทายออกไปอย่างเชื่อฟัง “...ห้าเม็ดค่ะ”

“ผิดครับ”  พี่ใหญ่โจวส่ายหน้า  ทอดสายตาไปยังดวงตากลมโตของ 

สานส่านด้วยความอ่อนโยน จากนั้นก็ยิ้มแล้วเอ่ยขึ้นว่า “ลองทายดูอีกทีสิครับ”

“สี่เม็ดค่ะ” สานส่านทายอีกครั้ง

พี่ใหญ่โจวก็ยังคงส่ายหน้าอยู่

สานส่านก็ส่ายหน้าเช่นกัน เธอทายไม่ถูกแล้ว

พี่ใหญ่โจวบอกให้สานส่านหลับตา จากนั้นก็ราวกับว่าเขากำลังเล่นมายากล  

เสกลูกอมออกมาหนึ่งกำมือ เมื่อสานส่านลืมตาขึ้นมาอีกครั้งแล้วมองไปยังลูกอม 

ที่อยู่ในมือของพี่ใหญ่โจวก็เอ่ยขึ้นมาพร้อมกับน้ำมูกที่ไหลว่า “เยอะจังเลยค่ะ!”

สวี่ตัวหนิงก้มหน้าลงมาหอมหน้าผากของสานส่าน จากนั้นก็ใช้ทิชชูเช็ด 

น้ำมูกของเธอที่ไหลออกมา

“ตัวทากนี่นา...” สานส่านเอ่ยกับเธอ ไม่ร้องไห้อีกต่อไป

สวี่ตัวหนิงเม้มปาก “ใช่จ้ะ ตัวทาก”

“อย่ากังวลเกินไปเลย เด็ก  ๆ  เจ็บตัวบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะ” พี่ใหญ่โจว 

เอ่ยขึ้น เพียงแต่ว่าสายตาที่ทอดลงบนใบหน้าของสานส่านนั้นมีความสงสัย 

ตัว
อย
่าง



13

สุยโหวจู 

มากยิ่งขึ้น จากนั้นเขาก็มองไปที่โจวเย่าที่กำลังขับรถอยู่ด้านหน้า...เมื่อกี้น้องชาย 

ของเขาเพิ่งจะฝ่าไฟแดงหรือเปล่านะ

สวี่ตัวหนิงไม่ได้สังเกตว่าเมื่อกี้โจวเย่าฝ่าไฟแดง เธอมัวแต่ก้มหน้าประคบ 

น้ำแข็งให้สานส่านอยู่

เธอไม่รู้ว่าเด็กคนอื่นจะเป็นยังไง แต่สานส่านแทบจะไม่เคยเจ็บตัวเลย  

เพราะน้าสาวคอยดูแลสานส่านอย่างละเอียดรอบคอบทุกเรื่อง สานส่านเอง 

ก็เชื่อฟังน้าเป็นอย่างดี อยากจะเล่นอะไรหรือว่าจะเล่นได้ไหมก็ต้องถามน้าก่อน  

สานส่านเองก็ฉลาดมากเหมือนกัน พอน้าไม่อนุญาต ก็จะมาถามเธอ พอเธอ 

ไม่อนุญาตเหมือนกัน ก็จะมากอดเธอแล้วบอกว่า “แต่ว่าตัวหนิง หนูอยากเล่น 

มาก ๆ เลยน้า”

ครั้งที่แล้วที่สานส่านเจ็บตัวก็เพราะว่าเธอพาสานส่านไปหัดปั่นจักรยาน

แต่ครั้งที่สานส่านต้องนอนโรงพยาบาลนานที่สุดก็คือตอนที่ติดเชื้อ 

ไข้หวัดใหญ่ เธอเป็นไข้อยู่สองอาทิตย์ ซึ่งก็คือตอนที่บริษัทของโจวเย่าได้เข้าสู่ 

ตลาดและต้องเดินทางไปจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ที่อเมริกาเมื่อเดือนมิถุนายน 

ปีที่แล้วนั่นเอง

รถของโจวเย่าจอดลงที่หน้าประตูฉุกเฉินของโรงพยาบาลออร์โธปิดิกส์  

โจวเย่าต้องไปจอดรถให้เรียบร้อยจึงให้เธอกับพี่ใหญ่โจวลงมาก่อน พี่ใหญ่โจวอุ้ม 

สานส่านแทนเธอ ทั้งยังถามสานส่านว่า “อลิซ อีกเดี๋ยวหนูบอกคุณหมอเอง 

ได้ไหมคะว่านิ้วหนูไปโดนอะไรมา”

สานส่านมองไปยังนิ้วมือของตัวเองแล้วพยักหน้าเป็นการบอกว่าได้

“โอเคคะ่ งัน้ตอนนีห้นลูองบอกพีม่ากอ่นสคิะ” พีใ่หญโ่จวถามดว้ยนำ้เสยีง 

อ่อนโยน

ไม่รู้เป็นเพราะว่าพี่ใหญ่โจวต้องพบเจอพูดคุยกับเด็กอยู่บ่อย ๆ  หรือเปล่า  

ประสบการณ์เลยเยอะจนทำให้สานส่านเชื่อฟังเขาเป็นอย่างดีในคืนนี้ ยังไม่ทัน 

ได้เจอคุณหมอแผนกฉุกเฉิน สานส่านก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทำให้ตัวเองเจ็บตัว 

ออกมาให้พี่ใหญ่โจวฟัง ใช้ภาษาจีนด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษปนเข้ามาด้วย

“ฉลาดจริง  ๆ  เลย” พี่ใหญ่โจวชมสานส่าน “งั้นอีกเดี๋ยวหนูก็บอกกับ 

คุณหมอแบบนี้ โอเคไหมคะ”

ตัว
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สานส่านพยักหน้า

คุณหมอฉุกเฉินเข้ามาอย่างรวดเร็ว เมื่อกี้เขากำลังผ่าตัดแผลให้คนไข้ 

คนหนึ่งพอดี คุณหมอนั่งลงและสอบถามอาการของสานส่าน สานส่านก็ตอบ 

คุณหมอด้วยตัวเองจริง  ๆ คุณหมอยิ้มแล้วเอ่ยถามสานส่านอีกว่า “แล้วคุณพ่อ 

เป็นคนเปิดประตูหรือว่าคุณแม่เป็นคนเปิดประตูครับ”

ตกลงแล้วใครคือตัวการที่ทำให้เกิดเรื่องกันนะ

คุณพ่อ...คุณแม่...

สานส่ านส่ ายหน้ า  เธอชี้ ไปยัง โจวเย่ าที่ อยู่หน้ าประตูแล้ว เอ่ยขึ้น  

“...พี่โจวเย่าค่ะ”

โจวเย่ากำลังเดินเข้ามาพอดี

เฮ้อ! คุณหมอดึงความสนใจกลับมาที่คอมพิวเตอร์ จากนั้นก็เขียนใบสั่ง 

แล้วบอกว่า “ไปเอกซเรย์ดูก่อนแล้วกันว่ามีกระดูกแตกอะไรไหม”

“เอกซ...เรย์เจ็บไหมคะ” สานส่านถามขึ้นที่นอกห้องเอกซเรย์

สวีต่วัหนงิกระซบิตอบสานสา่นเบา ๆ วา่ “ไมเ่จบ็เลยสกันดิคะ่...กเ็หมอืนกบั 

ถ่ายรูปให้สานส่านเลย”

สานส่านสงสัยอีก “แต่ทำไมต้องถ่ายรูปหนูด้วยล่ะ”

คนที่ตอบคำถามข้อนี้ของสานส่านคือพี่ใหญ่โจว เขาใช้คำง่าย  ๆ  อธิบาย 

ให้สานส่านฟังว่าการเอกซเรย์คืออะไร

โทรศัพท์ของโจวเย่าดังขึ้นอีกครั้ง แต่เขาไม่ได้รับและกดตัดสายไป  

สวีต่วัหนงิเหลอืบมองโจวเยา่แวบหนึง่ โจวเยา่กมุมอืของเธอไว้ สายตาเตม็ไปดว้ย 

คำขอโทษ

ถ้าเป็นเรื่องที่สานส่านเจ็บตัวในคืนนี้ โจวเย่าไม่จำเป็นต้องขอโทษเลย  

ทีส่านสา่นเจบ็ตวัเธอกบัเขากโ็ทษตวัเองกนัทัง้คู ่ ไมจ่ำเปน็จะตอ้งมาแบง่วา่ใครตอ้ง 

รับผิดชอบมากกว่ากัน แต่เขาต้องมีคำอธิบายเรื่องของทนายจ้าวให้เธอ

...โจวเย่ายอมรับว่าเขาอยากจะเอาสิทธิ์การปกครองของสานส่านกลับมา  

แต่เขาไม่ได้อยากจะทำเรื่องฟ้องน้าสาวกับน้าเขยของสวี่ตัวหนิงจริง ๆ 

ทนายจ้าวเป็นทนายที่เขาร่วมงานด้วยมาตลอด เขาร่วมงานกับทนายจ้าว 

มาหลายปีแล้ว ห้าปีก่อนหน้าก็ได้ทนายจ้าวนี่แหละที่จัดการเรื่องหุ้นบริษัทให้เขา  
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วันนี้ที่เขาเชิญทนายจ้าวมาก็เพราะเรื่องการละเมิดสิทธิ์ของคลิปในอินเทอร์เน็ต  

ส่วนอีกเรื่องก็คือเขาจะปรึกษาเรื่องวิธีเอาหุ้นของสวี่ตัวหนิงก่อนหน้านี้คืนมา

ก็เลยถือโอกาสถามเรื่องการเปลี่ยนสิทธิ์การปกครองสานส่านไปด้วยเลย

ไม่ว่าจะจัดการเรื่องนี้แบบไหน เขาจะจ่ายเงินชดเชยค่าเลี้ยงดูที่ผ่านมา 

แล้วให้พวกน้า  ๆ  ของสวี่ตัวหนิงคืนสิทธิ์การปกครองสานส่านมาให้เขาได้ยังไง  

ถ้าสิทธิ์การปกครองของสานส่านได้ย้ายมาเป็นของเขา ยังไงก็ต้องผ่านวิธีการทาง 

กฎหมายอยู่ดี 

โจวเย่าเอนกายพิงพนักเก้าอี้ตัวยาว  จากท่าทีของสวี่ตัวหนิงในคืนนี้ 

เขาคิดว่าเธอคงจะเข้าใจผิดเสียแล้ว แต่ทว่าโจวเย่าก็ยังคงหงุดหงิดตัวเองอยู่  

ยังไม่ทันได้เป็นพ่อก็โดนเหตุการณ์ไม่คาดฝันเล่นงานเสียจนมือไม้สั่นไปหมด  

รับมือยากเสียยิ่งกว่าตอนจัดการปัญหาของบริษัทอีก

เสียเวลาอ่านหนังสือเด็กพวกนั้นไปฟรี ๆ จริง ๆ 

“การเลี้ยงเด็กคือโครงการยิ่งใหญ่ที่ทั้งยาวไกลและพิถีพิถัน”  นี่คือ 

ประโยคหนึ่งในหนังสือ วันนี้พอมานั่งในโรงพยาบาลแบบนี้ โจวเย่าถึงได้เข้าใจ 

ความหมายนี้อย่างถ่องแท้

และผลเอกซเรย์ก็ออกมาอย่างรวดเร็ว

โชคยังดีที่แค่นิ้วซ้นเล็กน้อยเท่านั้น แต่ถึงยังไงก็กันไว้ดีกว่าแก้ คุณหมอ 

ต้องทำการดามแผ่นไม้เล็ก  ๆ  ไว้บนนิ้วของสานส่านเพื่อความปลอดภัย ตอนที่ 

กำลังจัดการอยู่นั้น  โจวเย่าเป็นคนอุ้มสานส่านไว้  ส่วนสวี่ตัวหนิงก็คุยเล่น 

เบี่ยงเบนความสนใจของสานส่าน 

พี่ใหญ่โจวเดินถือบัตรผู้ป่วยชั่วคราวไปจ่ายเงินที่ด้านนอก ในมือของ 

พี่ใหญ่โจวนอกจากจะมีบัตรผู้ป่วยแล้วก็ยังมีพาสปอร์ตของสานส่านอีกหนึ่งเล่ม  

สวี่ตัวหนิงเป็นคนเอาให้มาพร้อมกันเมื่อกี้นี้ ที่ช่องชำระเงิน พี่ใหญ่โจวเปิดหน้า 

พาสปอร์ตของสานส่าน แล้วมองไปยังวันเดือนปีเกิดรวมไปทั้งใบหน้าแสนน่ารัก 

ที่อยู่บนนั้นด้วยความระมัดระวัง ทันใดนั้นความคิดบางอย่างก็ปรากฏขึ้นมา 

จากก้นบึ้งของหัวใจด้วยความมั่นใจ

อลิซคือสานส่านเหรอ แล้วสานส่านก็เป็นหลานของตระกูลโจว

พี่ใหญ่โจวสูดหายใจเข้าลึก ๆ หนึ่งที เข้าใจเรื่องนี้ขึ้นมาทันที ถ้าหากอลิซ 
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เป็นลูกของสวี่ตัวหนิงจริง  ๆ ดูจากท่าทีของน้องชายเขาแล้ว เขาคิดว่าเจ้าน้องชาย 

ตัวดีของเขาคงจะรู้เรื่องแล้วแน่ ๆ 

ที่ยังไม่รู้ก็คงเหลือแต่พ่อแม่ของพวกเขานี่แหละ

พี่ใหญ่โจวกุมขมับตัวเอง จากนั้นก็รับยามาจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและ 

เซ็นชื่อให้เรียบร้อย เขาไม่รู้ว่าต้องหัวเราะหรือถอนหายใจดีจริง ๆ 

ทั้งหมดกลับมาจากโรงพยาบาลก็ดึกมากแล้ว กว่าจะรอให้สานส่านหลับ 

ก็เกือบจะเที่ยงคืนพอดี สวี่ตัวหนิงเอนกายอยู่บนเตียงของโจวเย่าและใช้ผ้าขนหนู 

ชุบน้ำร้อนเช็ดหน้าเช็ดตาให้สานส่าน จากนั้นก็เอามือของสานส่านที่ดามไม้ไว้ 

สอดเข้าไปใต้ผ้าห่มอย่างเบามือ

เรื่องของทนายจ้าว โจวเย่าก็ได้อธิบายให้สวี่ตัวหนิงฟังไปรอบหนึ่งแล้ว  

เขาไม่ได้หาทนายมาต่อรองกับพวกน้า  ๆ  เพียงแค่ระหว่างที่ถามเรื่องการ 

เปลีย่นแปลงสทิธิก์ารปกครองบตุรนัน้มนัเกีย่วโยงไปถงึเรือ่งขอ้กฎหมายเทา่นัน้เอง

ขอโทษนะ...เธอเข้าใจผิดไปเอง สวี่ตัวหนิงก้มหน้าลงมองสานส่าน  

ผ่านไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นเสียงเบาว่า “โจวเย่า...พวกเราอย่าเพิ่งใจร้อนได้ไหม”

เพราะกลวัวา่เสยีงจะดงัรบกวนสานสา่น ทัง้คูเ่ลยพดูกนัดว้ยเสยีงทีเ่บามาก  

ไฟในห้องนอนดับลงแล้ว แสงจันทร์ที่เงียบสงบแทรกตัวผ่านเมฆสีเงิน สาดส่อง 

ลงมาบนพืน้ แสงดาวระยบิระยบั ทอ้งฟา้งดงามอยา่งแทจ้รงิ ไมม่เีงาเมฆปกคลมุ 

แม้แต่น้อย

โจวเย่าก็เอนกายพิงอยู่บนเตียงเช่นเดียวกัน จากนั้นก็หันหน้ามาแล้วเอ่ย 

ขอโทษ “ขอโทษนะ” เขาใจร้อนไปหน่อย

สวี่ตัวหนิงส่ายหน้าน้อย  ๆ จากนั้นก็อธิบายเรื่องราวทุกอย่างให้โจวเย่าได้ 

เขา้ใจ โดยทีเ่ธอกร็ูส้กึวา่มนัยากทีจ่ะพดูออกไปเหมอืนกนั “...ถงึสานสา่นจะไมไ่ด้ 

เรียกพวกน้า  ๆ  ว่าพ่อกับแม่ แล้วคิดว่าตัวเองเป็นนางฟ้าจริง  ๆ แต่เธอก็ใช้ชีวิต 

อยู่กับพวกน้า  ๆ  มาตั้งสี่ปี พวกน้า  ๆ  น่ะดูแลสานส่านดีมาก...จิตใต้สำนึกของ 

สานส่านอาจจะบอกว่าพวกน้า ๆ เป็นพ่อกับแม่เธอก็ได้” 

คำพูดของสวี่ตัวหนิงนั้น โจวเย่าก็พยักหน้าลงรับรู้

“แต่ฉันเองก็รู้ ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วสานส่านก็ต้องรู้เรื่องนี้อยู่ดี ฉันเอง 

ก็โกหกเธอไปตลอดไม่ได้หรอก” สวี่ตัวหนิงถอนหายใจ จากนั้นก็พูดต่อ “ปีนี้ 
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สานส่านก็สี่ขวบแล้ว แล้วก็เพิ่งจะเข้าโรงเรียนอนุบาล...พวกน้า  ๆ ก็เคยพูดกับฉัน 

แล้วว่าพวกเขาอยากให้สานส่านโตกว่านี้อีกหน่อยแล้วค่อยหาวิธีบอกสานส่านว่า 

ใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอ”

โจวเย่ารับฟังอยู่เงียบ  ๆ เขาเข้าใจความคิดแล้วก็ความลำบากใจของ 

สวี่ตัวหนิง รวมไปถึงความทุ่มเทและการดูแลของพวกน้า ๆ ที่มีต่อสานส่านด้วย

“มันเป็นเพราะฉันเองที่รีบเกินไป...ที่ฉันกลับมาก่อนก็เพราะว่าอยากจะ 

ให้นายรักฉันก่อน”

สวี่ตัวหนิงพูดความในใจและความคิดของเธอออกไปจนหมดสิ้น จากนั้น 

ก็หันหน้าไปหาโจวเย่า ดวงตาคลอไปด้วยหยดน้ำและขอบตาที่ เริ่มจะแดง 

ขึ้นมาน้อย  ๆ “ฉันอยากให้พวกเราสามคนพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข  

แล้วก็ไม่อยากให้นายต้องมาอยู่ด้วยกันเพราะถือว่าต้องรับผิดชอบ  เพราะงั้น 

ฉันก็เลยกลับมา ดูว่าตกลงแล้วนายรู้สึกยังไงกับฉันกันแน่ ค่อยตัดสินใจอีกที 

ว่าจะพาสานส่านกลับมาให้นายรับรู้ถึงการมีอยู่ของเธอไหม”

หลังจากนั้นพอรู้ว่าโจวเย่าเองก็มีความคิดที่อยากจะกลับมาคบกับเธอ 

อีกครั้ง เธอก็เลยบอกน้าสาวไปด้วยความกังวล แต่น้ากลับถามเธอว่า “หนิงหนิง  

เราจับโจวเย่าได้แล้วจริง ๆ เหรอ”

จับ...เธอไม่ชอบคำนี้เลยสักนิด

โจวเย่าหันหน้ามาแต่ไม่ได้พูดอะไร

สวี่ตัวหนิงหันหน้ากลับไปเล่าให้จบ “ส่วนเรื่องสถานะของสานส่าน ไม่ใช่ 

ว่าฉันไม่อยากให้นายบอกกับสานส่านนะ แต่ฉันแค่คิดว่าคนที่เหมาะจะพูดเรื่องนี้ 

กับสานส่านมากที่สุดน่ะไม่ใช่นาย แล้วก็ไม่ใช่ฉันด้วย...พวกน้า ๆ ต่างหากละ”

“แต่พวกน้า ๆ ก็ยังไม่วางใจในตัวพวกเรา รู้ใช่ไหม”

นา้สาวของเธอเปน็คนเผดจ็การมาก เธอกา้วกา่ยในหลาย ๆ เรือ่ง แตค่วาม 

เผด็จการทุกอย่างก็เป็นเพราะว่ารัก รวมทั้งยังไม่ไว้วางใจในตัวพวกเขาด้วย  

น้าคงกลัวว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่มั่นคง กังวลว่าธุรกิจของโจวเย่า 

จะไม่มั่นคง แถมยังกังวลว่าโจวเย่าจะจากเธอกับสานส่านไปอีกครั้ง

น้าสาวน่ะรักสานส่านมากจริง ๆ แล้วก็รักเธอมากจริง ๆ ด้วย

ประโยคสุดท้าย สวี่ตัวหนิงมองเข้าไปในดวงตาของโจวเย่าแต่ไม่ได้พูด 
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ออกไป โจวเย่ายกมือขึ้นแตะที่จมูกตัวเองเบา  ๆ จากนั้นก็พูดกับเธอด้วยน้ำเสียง 

แหบแห้งว่า “ฉันออกไปข้างนอกเดี๋ยวนะ”

เรื่องที่สานส่านเจ็บตัวนั้น สวี่ตัวหนิงไม่ได้บอกพวกน้า ๆ อาจจะเป็นเพราะ 

ไม่ค่อยสบายใจเท่าไรนัก  พอวันที่สามพวกเขาก็กลับกันมาแล้ว  แน่นอนว่า 

พวกเขาย่อมเห็นนิ้วของสานส่านที่ได้รับบาดเจ็บในทันที

น่าแปลกใจที่น้าสาวไม่ได้ว่าอะไรเธอ

สวี่ตัวหนิงใช้ปากกาเมจิกหลากสีสันวาดเจ้าหมูน้อยลงไปบนแผ่นไม้ดามนิ้ว 

ของสานส่าน จากนั้นก็เสก “เวทมนตร์” ลงไปแล้วบอกสานส่านว่าความเจ็บปวด 

ทั้งหมดของสานส่านได้โดนหมูน้อยดูดไปแล้ว สานส่านนั่งบนโซฟาแล้วถามเธอว่า  

“งั้นถ้าหมูน้อยเจ็บจะทำยังไงล่ะคะ”

สวี่ตัวหนิงทำได้แค่ตอบไปว่า “หมูน้อยไม่กลัวเจ็บหรอกค่ะ”

สานส่านฉีกยิ้มร่า

สวี่ตัวหนิงมองสานส่าน ทุกครั้งที่สานส่านป่วยหรือว่าเจ็บตรงไหน เธอก็ 

อยากจะให้โลกนี้มีเวทมนตร์เคลื่อนย้ายสิ่งต่าง  ๆ ขึ้นมาจริง ๆ เพราะเธออยากจะ 

รับความเจ็บปวดทุกอย่างของสานส่านไว้แทน 

“หนูก็ไม่กลัวเจ็บนะ” สานส่านบอกเธอ แต่ก็ให้เหตุผลว่า “พี่โจวเย่า 

บอกว่ากลับมาอาทิตย์หน้าเขาจะเอาของขวัญมาให้หนูด้วย...ทีนี้หนูก็หายเจ็บแล้ว”

งั้นเหรอ  สวี่ตัวหนิงส่งนิ้วชี้ออกไป  สานส่านก็ยื่นนิ้วออกมาแตะนิ้ว 

เธอกลับ Yeah!

เมื่อวานนี้โจวเย่าต้องเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีเรื่องด่วนต้องไป 

จัดการ เขาสัญญากับสานส่านไว้ว่าจะเอาของขวัญกลับมาให้เธอด้วย สานส่าน 

ก็เลยจำได้มาจนถึงวันนี้

สานส่าน : “หนูชอบของขวัญของพี่โจวเย่าที่สุดเลย!”

สวี่ตัวหนิง : “ต่อไปพี่โจวเย่าก็จะมีของขวัญให้หนูอีกเยอะเลยนะ มีให้ 

ทุกปีเลย”

“จริงเหรอคะ” สานส่านกะพริบตาปริบ ๆ แล้วถามเธอ

สวี่ตัวหนิงพยักหน้า แน่นอนจ้ะ

ทว่าสิ่งที่ทำให้สวี่ตัวหนิงคิดไม่ถึง ก็คือน้าของเธอได้จองตั๋วเครื่องบินกลับ 
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โทรอนโตก่อนกำหนดเดิมเอาไว้นานแล้ว เป็นตั๋วที่นั่งชั้นเฟิร์สต์คลาสทั้งสามใบ  

บินตรงจากเมือง A สู่โทรอนโตเวลาสองทุ่มของมะรืนนี้

“ตัวหนิง เรามาคุยกันหน่อยดีไหม” ปีเตอร์น้าเขยของเธอบอกกับเธอ  

สายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด แต่ก็มีความสบายใจอยู่มากกว่า

ในห้อง สวี่ตัวหนิงคุยกับน้าเขยพักใหญ่ น้าเขยบอกกับเธอสองเรื่องว่า

“โจวเย่ามาคุยกับพวกเราแล้วนะเรื่องที่สานส่านเจ็บตัวน่ะ เขามาขอโทษ 

พวกน้าแล้ว มันทำให้น้าคิดไม่ถึงอยู่เหมือนกัน...ที่จริงน้าว่าเขาสามารถเป็นพ่อที่ดี 

ไดอ้ยูแ่ลว้ละ แคต่อ้งใหเ้วลาเขาหนอ่ยกเ็ทา่นัน้” นา้เขยพดูดว้ยรอยยิม้ เนือ่งจาก 

ภาษาจีนของเขาค่อนข้างช้า น้ำเสียงก็เลยดูเหมือนเคร่งขรึมและเอาจริงเอาจัง

“แตเ่อลซีน่า้ของเรานะ่ รกัเรากบัอลซิมากจรงิ ๆ เธอยงัไมส่บายใจมาก ๆ... 

น้าเลยอยากให้เราเข้าใจการตัดสินใจของเธอในครั้งนี้ด้วย แต่เราต้องเชื่อใจเธอนะ  

เธอไม่ได้จะพาอลิซไปจริง ๆ หรอก รอให้เรากับโจวเย่าผ่านการทดสอบให้ได้ก่อน  

น้าเราจะต้องหาทางที่ดีที่สุดในการเล่าเรื่องทั้งหมดให้อลิซฟังแน่  ๆ  น้ารับประกัน 

ได้เลย แล้วน้าก็จะช่วย...ดูเธอให้เราด้วย”

“พวกเราทุกคนต่างก็รักอลิซกันมาก ปีนี้เธอเพิ่งเข้าโรงเรียนอนุบาลได้ 

ครึ่งปีเอง ที่นั่นน่ะยังมีเพื่อน  ๆ  อีกหลายคนรอให้เธอกลับไปอยู่นะ เมื่อวาน 

เราก็บอกอลิซแล้วเรื่องที่มะรืนนี้จะกลับโทรอนโต  อลิซเองก็ดูจะคิดถึงพวก 

เพื่อน ๆ มาก ก็เลยยอมกลับไปกับพวกเราด้วย”

นา้เขยพดูหลายเรือ่งมาก สวีต่วัหนงิเองกเ็ขา้ใจทกุอยา่ง นา้เขยเพยีงแคใ่ช ้

นำ้เสยีงอบอุน่และรูส้กึผดิมาอธบิายใหเ้ธอเขา้ใจอกีรอบกเ็ทา่นัน้ จากนัน้สวีต่วัหนงิ 

ก็พยักหน้าแล้วเอ่ยกับน้าเขยของตัวเองว่า “น้าคะ หนูขอบคุณพวกน้ามากนะคะ”

“ไม่ต้องขอบคุณจริง  ๆ” น้าเขยยื่นมือออกมากอดเธอ “เชื่อพวกน้านะ  

พวกน้าเต็มใจดูแลอลิซอย่างที่สุด”

สานส่านต้องไปแล้ว

ตลอดสองวันที่เหลือ สวี่ตัวหนิงก็นอนกับสานส่านตลอด สานส่านเอง 

ก็คงจะรู้ว่าตัวเองต้องกลับโทรอนโตแล้วจึงกอดแขนเธอแล้วพูดว่า  “ตัวหนิง  

หนูจะคิดถึงตัวหนิงมาก ๆ ๆ ๆ เลยนะ”

สานสา่นพดูประโยคนีซ้ำ้ ๆ อยูห่ลายรอบ จากนัน้กพ็ดูถงึโจวเยา่วา่ “แลว้ก ็
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พี่โจวเย่าด้วย…”

สวี่ตัวหนิงกอดสานส่านไว้  ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามสานส่านไปว่า  

“สานส่าน หนูอยากอยู่ที่นี่ต่อ...ไม่กลับไปโทรอนโตแล้วไหมคะ”

สานส่านไม่ได้ตอบเธอในทันที ผ่านไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยว่า “แต่ว่าเปิดเทอม 

แล้วนี่นา ถ้าครูอแมนด้าหาหนูไม่เจอจะทำยังไงล่ะคะ”

สวี่ตัวหนิงลูบหัวของสานส่าน

“แล้วก็ แฟนซี่ เกล...” สานส่านพูดชื่อเพื่อนของเธอที่โทรอนโต แถมยัง 

พูดถึง เกล หมาน้อยที่พวกเธอเลี้ยงไว้ด้วย

สวี่ตัวหนิงลูบผมลอนน้อย ๆ ของสานส่าน ไม่ว่ายังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ 

ความสุขของสานส่าน

เรื่องที่สานส่านจะกลับโทรอนโตในวันมะรืนนี้ สวี่ตัวหนิงลำบากใจมาก  

แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจโทร.ไปบอกโจวเย่า โจวเย่าถามเธอแค่ว่า “ไฟลต์บินมะรืนนี้ 

ตอนกลางคืนเหรอ”

“อืม”

สองวันถัดมา สวี่ตัวหนิงก็มาส่งพวกน้า ๆ และสานส่านขึ้นเครื่อง สานส่าน 

สะพายเป้ใส่หนังสือมา แล้วเธอก็สะพายมันกลับไปด้วย สำหรับสานส่านแล้ว  

เธอคุ้นเคยกับที่โทรอนโตมากกว่า ที่ช่องเที่ยวบินระหว่างประเทศ พี่ใหญ่โจว 

ก็มาส่งพวกเขาด้วยเช่นกัน พี่ใหญ่โจวทำตามประเพณีของชาวจีน หยิบอั่งเปา 

ออกมาแล้วยื่นให้ในมือของสานส่าน

จากนั้นก็ย่อตัวลงกอดสานส่านเอาไว้

สานส่านฉีกยิ้มร่า จากนั้นก็ถามถึงโจวเย่าว่า “ตัวหนิง...พี่โจวเย่ายัง 

ไม่กลับมาเหรอคะ”

“เอาละ พวกเราเข้าไปข้างในกันได้แล้ว” น้าสาวเอ่ยกับสานส่าน

ในตอนนั้นเอง โทรศัพท์ของสวี่ตัวหนิงก็มีข้อความเข้ามาข้อความหนึ่ง  

เธอรีบบอกน้าสาวว่า “รออีกสิบนาทีได้ไหมคะ”

โจวเย่าลงจากเครื่องแล้ว ตอนนี้กำลังรีบออกมาจากข้างใน แค่สิบนาที 

ก็พอ

“ได้สิ” น้าปีเตอร์ยิ้มน้อย ๆ “จะได้คุยกันอีกสักหน่อย”
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ไม่ถึงสิบนาที และไม่ถึงแปดนาทีด้วยซ้ำ โจวเย่าก็รีบวิ่งเข้ามาทันที  

เขาสวมเสื้อเชิ้ตลายทางที่ยับเล็กน้อยกับกางเกงสแล็ค  มือหนึ่งถือโทรศัพท์  

ส่วนอีกมือหนึ่งก็หิ้วถุงไว้หนึ่งใบ รีบเร่งสาวเท้าเข้ามาอย่างรวดเร็ว

ถุงนั่นคงจะเป็นของขวัญที่เขาเอามาให้สานส่านสินะ

ขอบคุณฟ้าดิน เขามาทัน

โจวเย่าก้าวยาว  ๆ  มาทางสานส่าน สานส่านเซอร์ไพรส์จนยกมือขึ้นมา 

ปิดหน้า จากนั้นก็วิ่งไปหาโจวเย่า ผ่านไปแค่ครึ่งทาง โจวเย่าก็อุ้มสานส่านขึ้นมา 

โยนขึ้นสูง ๆ แบบที่เธอชอบ

จากนั้นก็เดินมาหยุดอยู่ที่ด้านหน้าของพวกน้า  ๆ  อย่างมั่นคงแล้วปล่อย 

สานส่านลง นั่งเครื่องบินมาข้ามคืน ที่คางของโจวเย่าก็มีไรหนวดขึ้นครึ้มแล้ว  

เสื้อเชิ้ตของเขายับเล็กน้อย แต่ก็ไม่กระทบอะไรกับการทักทายและการบอกลา 

พวกน้า ๆ อย่างสุภาพ

จากนั้นเขาก็ย่อตัวลงมองสานส่านแล้วเอ่ยขึ้นว่า “สานส่าน...หนูกลับไป 

กับแม่เหม่ยกับปีเตอร์ก่อนนะ แล้วพี่กับสวี่ตัวหนิงจะรีบไปหาหนูในเร็ว  ๆ  นี้เลย 

นะคะ”

“เร็ว  ๆ  นี้”  สานส่านดีใจขึ้นมาทันที  เธอถามโจวเย่าอย่างจริงจังว่า  

“เมื่อไรเหรอคะ”

“ขอแค่หนูคิดถึงพวกเรา พวกเราก็จะไปทันทีเลยค่ะ” โจวเย่าตอบ

สานส่านพยักหน้า จริงเหรอคะ

โจวเย่ามองไปยังไม้ที่ดามนิ้วของสานส่านแล้วเอ่ยถามเสียงเบา “ยังเจ็บนิ้ว 

อยู่ไหมคะ”

สานส่านยกมือของตัวเองขึ้นมาแล้วส่ายหน้า

โจวเย่ายื่นมือตัวเองออกมา “งั้นเรามาเกี่ยวก้อยกันค่ะ”

สานส่านยิ้ม จากนั้นก็เอานิ้วที่เคยเจ็บของตัวเองขึ้นมาวางเบา  ๆ ลงบนนิ้ว 

ของโจวเย่า

เกี่ยวก้อยกันแล้ว ห้ามโกหกนะ

อื้อ เกี่ยวก้อยกันแล้ว ไม่โกหกค่ะ

…
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และสานส่านก็กลับโทรอนโตไปกับพวกน้า ๆ ชั่วคราว

“แล้วหลังจากนี้ล่ะ” พี่ใหญ่โจวถามโจวเย่า

โจวเย่าขอบคุณพี่ชายตัวเองจริง  ๆ  ที่ไม่รีบเอาเรื่องของสานส่านไปบอก 

พอ่กบัแม ่ ไมง่ัน้วนันีส้านสา่นคงกลบัไปไมไ่ดแ้น่ ถา้ครตููก้บัพอ่โจวมาขวางไวล้ะก ็ 

คนที่ลำบากใจที่สุดก็คือสวี่ตัวหนิงนั่นแหละ

แต่พวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรับรู้เรื่องนี้ และตอนนี้ก็สามารถรู้เรื่องนี้ได้แล้ว  

“เย็นนี้ผมจะเข้าไปบอกพวกเขาเอง” โจวเย่าเอ่ย

พี่ใหญ่โจวหัวเราะแล้วเอ่ยเตือนขึ้นว่า “ระวังโดนตีเข้าให้ล่ะ”

โจวเย่าก็หัวเราะด้วย จากนั้นก็ตอบพี่ใหญ่โจวกลับไปว่า “จะโทษใครได้  

ก็พวกเขาดูไม่ออกเองนี่”

พี่ใหญ่โจว : ...

“อ้อ  จริงสิ”  โจวเย่าพูดขึ้นมาอีกประโยคหนึ่ง  “พี่ เองก็ถือว่าเป็น 

ผู้สมรู้ร่วมคิดเรื่องนี้เหมือนกันนะ”

พี่ใหญ่โจว : ...
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ตอนที ่ 18
ปลาคาร์ปและทอมสัน

เพราะพวกน้า ๆ กลับไปแบบไม่ทันตั้งตัว เจิ้งเหยียนอี้ที่กลับมาจากไปค้าง 

บ้านพี่สาวสองวันจึงแสดงท่าทีว่ารับไม่ได้แล้วถามขึ้นว่า “แล้วสานส่านล่ะ”

“ก็กลับไปโทรอนโตด้วยนั่นแหละ” สวี่ตัวหนิงนั่งพูดอยู่บนโซฟา เงยหน้า 

ขึ้นมาเล็กน้อย

คำว่าชั่วคราวนี่เธอก็พอฟังออกว่าตอนนี้สวี่ตัวหนิงก็ยังทำใจไม่ได้อยู่มาก 

แค่ไหน เจิ้งเหยียนอี้นั่งลงมาบนโซฟาด้วยกัน ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามออกไปว่า  

“มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า”

สวี่ตัวหนิงส่ายหน้า  ส่งสายตาที่บอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้ งนั้นให้  

เจิ้งเหยียนอี้

เจิ้งเหยียนอี้จ้องสวี่ตัวหนิงกลับ  คิดอะไรขึ้นได้จึงเอ่ยขึ้น  “ตัวหนิง  

หรือว่าน้าเธอตัดใจทิ้งสานส่านไว้ที่จีนไม่ได้”

สวี่ตัวหนิงไม่รู้จะตอบไปยังไงดี เรื่องตัดใจไม่ลงมันก็แน่นอนอยู่แล้ว  

แต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือยังไม่วางใจน่ะสิ ยังไม่วางใจสภาพความเป็นอยู่ของที่นี่  

ยงัไมว่างใจวา่เธอจะดแูลสานสา่นไดด้ี แลว้กย็งัไมว่างใจเรือ่งความสมัพนัธข์องเธอ 

กับโจวเย่าด้วย น้าคงยังไม่วางใจว่าเธอจะให้สภาพความเป็นอยู่ที่มั่นคงกับ 
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สานส่านได้หรือเปล่า

การตัดสินใจของน้านั้นเธอพูดได้แค่ว่าจังหวะมันยังไม่ได้ น้าคงกังวลว่า 

โจวเย่าจะดึงดันเอาตัวสานส่านคืนไป ก็เลยจองตั๋วเครื่องบินไฟลต์ช่วงที่โจวเย่า 

บินไปทำงานที่ต่างประเทศพอดี

เพื่อไม่ให้โจวเย่ามาขวางได้

แต่เธอกับโจวเย่าคุยกันเรียบร้อยแล้ว ว่ารอให้เขากลับมาแล้วจะไปคุยกับ 

น้าดี ๆ เพื่อรับรองว่าถ้าให้สานส่านอยู่ที่จีน พอถึงเวลาปิดเทอมภาคฤดูร้อนหรือ 

ฤดูหนาวก็จะพาสานส่านบินไปโทรอนโต สวี่ตัวหนิงยอมรับว่าเธอก็เหมือนกับ 

โจวเย่าที่อยากจะบอกเรื่องราวทั้งหมดกับสานส่าน ยิ่งอยากให้สานส่านเรียกเธอ 

ว่าแม่ ไม่ใช่แค่สวี่ตัวหนิงเฉย ๆ 

ถึงแม้ว่าสวี่ตัวหนิงกับแม่จะมีความสนิทเหมือน  ๆ  กัน แต่ความหมาย 

ไม่เหมือนกันสักนิด

แต่เธอก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นที่เธอเห็นด้วยกับการจัดแจงทั้งหมดของน้า  

ก็เพราะว่าเธอเองยังไม่มีความกล้ามากพอที่จะรับผิดชอบเลี้ยงดูสานส่านให้ 

เติบโตขึ้นมาได้ เธอกลัวว่าตัวเองจะดูแลสานส่านได้ไม่ดี แล้วก็กลัวว่าสานส่าน 

จะอ่อนไหวและเจ็บปวดกับการที่ต้องมีแม่เลี้ยงดูเพียงคนเดียว ที่จริงก็มีบางครั้ง 

ที่เธอเองไม่รู้ว่าต้องทำยังไงทุกอย่างมันถึงจะดี บนโลกนี้แทบจะไม่มีอะไร 

สมดั่งใจหวัง ที่มีมากก็คงจะเป็นการประนีประนอมและการปรึกษานั่นแหละ…

สวี่ตัวหนิงปิดหน้าร้องไห้ออกมาเงียบ  ๆ ตั้งแต่โจวเย่ามาส่งเธอกลับมาจาก 

สนามบินจนถึงตอนนี้ เธอก็อยู่เพียงลำพัง เอาแต่นั่งมอง  “ภาพแอบสแตร็กต์”  

ที่สานส่านใช้สีเทียนวาดทิ้งไว้ให้เธอ  พลันในใจของเธอก็เต็มไปด้วยความ 

ทุกข์ระทมและจนใจ

“เหยียนอี้...ฉันนี่มันห่วยแตกจริง ๆ” สวี่ตัวหนิงเอ่ย

“ห่วยแตกตรงไหนกัน!” เจิ้งเหยียนอี้ลูบไหล่สวี่ตัวหนิง จากนั้นก็เอ่ยเย้า 

เธอว่า “เธอน่ะเป็นนักออกแบบตุ๊กตาชื่อดังในอนาคตเชียวนะ!”

สวี่ตัวหนิงโดนเจิ้งเหยียนอี้ล้อเล่นเข้าให้

“จริง  ๆ  นะ ฉันคิดว่าเธอไม่ได้ห่วยเลยสักนิดจริง  ๆ แถมยังเก่งมาก  ๆ  

อีกด้วย” เจิ้งเหยียนอี้เปลี่ยนน้ำเสียง แล้วก็เปลี่ยนมาวิเคราะห์อย่างจริงจัง  
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“อย่างน้อยฉันก็คิดว่าแบบนี้น่ะ...อันที่จริงฉันก็เคยลองคิดดูว่าถ้าตอนนั้นฉันเป็น 

เธอ ฉนัจะทำยงัไง ฉนัคดิวา่ฉนัคงจะไมเ่กบ็ลกูเอาไวห้รอก ไมใ่ชว่า่เลีย้งไมไ่หวนะ  

แต่ไม่กล้าเลี้ยงต่างหาก”

สวี่ตัวหนิงมองเจิ้งเหยียนอี้ บางครั้งมันก็ไม่ใช่ว่ากล้าหรือไม่กล้าหรอก  

เพียงแต่ว่ าทุกคนคิดต่างกันก็ เท่านั้นเอง  แต่ในใจเธอก็รู้สึกซาบซึ้ งมาก 

ที่เจิ้งเหยียนอี้ปลอบใจเธอ แล้วยังพูดให้กำลังใจเธออีกประโยคว่า “เราทุกคนน่ะ 

ต่างก็มีช่วงเวลาที่คิดว่าตัวเองห่วยแตกกันทั้งนั้นนั่นแหละ เพราะแบบนี้เราถึง 

ได้มีโอกาสที่จะขยันขึ้นมาไง”

สวี่ตัวหนิงเม้มปากน้อย ๆ 

“พูดตามตรง  ฉันคิดว่าฉันต่างหากล่ะที่ห่วยแตก!”  เจิ้ ง เหยียนอี้  

ถอนหายใจ จากนั้นก็พูดออกมาโดยไม่ทันคิดว่า “หย่ามาแล้วยังจะบ้าผู้ชายอีก”  

แถมอีกฝ่ายยังเป็นพระอีกต่างหาก

สวี่ตัวหนิงถูกเจิ้งเหยียนอี้เบี่ยงเบนความสนใจได้จริง ๆ เธอถามอีกฝ่ายว่า  

“เธอไปบ้าใครน่ะ”

“มะ...ไม่ได้บ้าใครหรอก” เจิ้งเหยียนอี้เชิดหน้าขึ้น จากนั้นก็หยิบรีโมต 

ขึ้นมาเปิดโทรทัศน์แล้วก็เอ่ยขึ้น “ก็สามคนนี้แหละ...ผู้ชายคนใหม่ของฉัน!”

สวี่ตัวหนิงมองไปยังโทรทัศน์ เธอรู้จักเด็กหนุ่มสามคนนี้  ตอนที่อยู่ 

โทรอนโตเธอก็ดูสามคนนี้ร้องเพลงแล้วก็เต้นเป็นเพื่อนสานส่านบ่อย  ๆ สานส่าน 

ก็ชอบพวกเขามากเหมือนกัน “พวกเขายังเด็กอยู่เลยนะ” สวี่ตัวหนิงพูด

“ก็ใช่น่ะสิ”  เจิ้งเหยียนอี้จ้องโทรทัศน์ตาไม่กะพริบ  จากนั้นก็พูดจา 

เหลวไหลออกมาว่า “เดี๋ยวนี้พวกป้า  ๆ  ไม่ชอบหนุ่มใหญ่กันแล้วนะ เขาชอบ 

เด็กเอ๊าะ ๆ กันแล้วย่ะ”

เอ๋ ใช่เหรอ

เจิ้งเหยียนอี้หันหน้ามาน้อย  ๆ  แล้วมองไปที่สวี่ตัวหนิงแวบหนึ่ง  ฮิฮิ  

ตัวหนิงนี่ชักจูงง่ายจริง ๆ เลยน้า....พูดอะไรก็เชื่อไปหมด

ขอโทษนะ สวี่ตัวหนิงคิดในใจว่าเจิ้งเหยียนอี้อุตส่าห์หาเรื่องนู้นเรื่องนี้ 

มาปลอบใจเธอ เธอก็ต้องรีบจัดการอารมณ์มัวหมองของตัวเองให้หมดสิ้นโดยเร็ว  

เธอลุกขึ้นจากโซฟาแล้วบอกอีกฝ่ายว่า “ฉันจะไปห้าง เธอไปด้วยกันไหม”
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เจิ้งเหยียนอี้ยังคงแสร้งทำไปเรื่อย จะให้ความลับแตกไม่ได้เด็ดขาด  

เธอชี้ไปที่โทรทัศน์แล้วเอ่ย “ให้ฉันดูพวกเขาให้จบก่อนนะ”

วันจันทร์หน้าโจวเย่าจะต้องเรียกสื่อมวลชนมาเพื่อแถลงเรื่ องคลิปใน 

อินเทอร์เน็ตนั่น พวกเหอฮ่าวจึงไปเตรียมตัวจัดแจงสถานที่ในโรงแรมสำหรับ 

การแถลงข่าวเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากพวกน้า  ๆ  จะกลับโทรอนโตกะทันหัน  

โจวเย่าก็เลยกลับมาก่อนกำหนดหนึ่งวัน  เพียงแค่อยากจะเอาของขวัญให้ 

สานส่านด้วยมือตัวเอง

หลงัจากสานสา่นกลบัไป เธอถามโจวเยา่วา่ “นายซือ้อะไรใหส้านสา่นเหรอ”

โจวเย่าบอกเธอว่า “เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ได้วิดีโอคอลกับสานส่านแล้ว รอให้ 

เธอบอกเองแล้วกัน” แถมพอพูดจบก็ยังยิ้มให้เธออีก

โจวเย่ากำลังแสร้งทำเป็นว่าสบาย  ๆ  สวี่ตัวหนิงดูออก ที่สนามบินเขาก็ 

ยืนยันว่าจะมาส่งเธอให้ได้ทั้ง  ๆ  ที่ใต้ตาคล้ำเสียขนาดนั้นแล้ว ตอนที่ลงจากรถ  

เธอบอกโจวเย่าไปคำหนึ่งว่า “ขอโทษนะ” ที่เธอไม่ได้รั้งสานส่านเอาไว้

จู่ ๆ โจวเย่าก็ยื่นมือออกมาดึงหูของเธอ สวี่ตัวหนิงโดนดึงหูให้หันกลับมา 

สบตากับโจวเย่า

“...ตัวหยาง เธอฟังฉันให้ดี  ๆ  นะ” โจวเย่าจับหูเธอให้เข้ามาใกล้  ๆ  แล้ว 

เอ่ยว่า “เรื่องที่สานส่านโดนน้าเธอพาตัวกลับไป ฉันไม่ต้องการคำขอโทษจากเธอ  

เพราะพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน เข้าใจไหม”

สวี่ตัวหนิงไม่โดนคนจับหูแบบนี้มานานมากแล้ว ตอนเด็ก  ๆ  พ่อกับแม่ 

ก็ไม่เคยจับหูแล้วพูดกับเธอแบบนี้เลย “โจวเย่า นายเอามือออกก่อน”

โจวเย่าไม่ได้ปล่อยมือแถมยังจงใจคลึงใบหูเธอเบา  ๆ  อีกด้วย จากนั้น 

เขาก็เอ่ยต่อว่า “เรื่องของสานส่านเธอก็ปิดฉันไว้ตั้งสี่ปี คุณชายโจวอย่างฉัน 

เห็นว่าเธอเป็นยายขี้ขลาดหรอกนะถึงไม่เอาเรื่อง แต่ตอนนี้เธอฟังฉันให้ดี  ๆ  นะ  

พวกเราต่างหากละที่เป็นพ่อกับแม่ของสานส่าน...ฉันต่างหากละที่เป็นพ่อแท้  ๆ   

ของสานส่าน พวกเราจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะ!

“เพราะงั้นเธอก็ไม่ต้องขอโทษฉัน เพราะฉันไม่รับ”

สวี่ตัวหนิงจึงปิดหูลงจากรถไป ตอนที่ปิดประตูเธอก็หันกลับไปพูดว่า  
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“โจวเย่า ฉันก็เห็นแก่สานส่านหรอกนะถึงไม่เอาเรื่องนายน่ะ!”

ในห้างสรรพสินค้า เจิ้งเหยียนอี้บังเอิญเห็นว่าหูด้านซ้ายของสวี่ตัวหนิงแดง 

เล็กน้อยก็เลยถามว่าไปโดนอะไรมา สวี่ตัวหนิงคิดอยู่ครู่หนึ่ง รู้สึกว่าตัวเองโดน 

โจวเย่าเล่นงานเข้าให้แล้ว ก็เป็นแบบนี้อยู่เสมอ เธอไม่เคยเอาชนะโจวเย่าได้เลย  

หลังจากมีเรื่องกันแล้วเธอก็กระฟัดกระเฟียดนึกคำด่าเขาออกมาอีกยาวเหยียด

ในโทรศัพท์ โจวเย่าส่งข้อความมาข้อความหนึ่ง “เรื่องสานส่านน่ะฉันบอก 

พ่อกับแม่ฉันแล้วนะ”

เรื่องนี้โจวเย่าถามเธอแล้ว เธอเองก็เห็นด้วยที่จะบอกเรื่องทุกอย่างให้ 

ลุงโจวแล้วก็ครูตู้ฟัง เพียงแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ลุงโจวกับครูตู้จะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้าง

...จะมีท่าทีแบบไหนต่อเธอกับโจวเย่ากัน

จะมีปฏิกิริยาแบบไหนได้ล่ะ! แล้วจะมีท่าทีแบบไหนได้อีกล่ะ! ต้องตี 

ให้ตาย ตีให้ตายอย่างเดียว...จากนั้นก็ถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่ง ก็ต้องไป 

พาตัวหลานสาวลูกครึ่งเก๊ของพวกเขากลับมาน่ะสิ! เจิ้งเหยียนอี้เข็นรถเข็นแล้ว 

พูดล้อเล่นอย่างโอเวอร์

อันที่จริง แม้แต่เรื่องที่พวกน้า  ๆ  กลับโทรอนโตไปกะทันหันพ่อโจวกับ 

ครูตู้ไม่รู้ด้วยซ้ำ ทั้งคู่ยังเตรียมอั่งเปาเอาไว้ซองหนึ่ง กะว่าอีกวันสองวันจะให้ 

โจวเย่าเอามาให้สวี่ตัวหนิง แล้วก็ให้สวี่ตัวหนิงส่งต่อให้พวกน้า  ๆ  และส่งต่อให้ 

สานส่านเป็นของรับขวัญเธอด้วย

ครั้งที่แล้วตอนไปกินข้าวกันที่บ้านก็คุยกันเพลินจนลืมให้ พวกเขาก็เลย 

รอเอาอั่งเปาซองนี้ให้สานส่านตอนที่เธอจะกลับโทรอนโต ปรากฏว่าเจ้าลูกชาย 

คนโตกลบัมาบอกพวกเขาวา่พวกนา้ ๆ กบัสานสา่นขึน้เครือ่งกลบัไปกนัแลว้ เขาเพิง่ 

กลับมาจากไปส่งพวกนั้นมา

“ทำไมถึงได้รีบกลับนักล่ะ!” ครูตู้นึกขึ้นได้ว่าตัวเองยังไม่ได้ให้อั่งเปา 

สานส่านก็ร้อนใจขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้  “แล้วอั่งเปาล่ะ พวกเรายังไม่ได้ให้ 

อั่งเปาเลย!”

“เรื่องอั่งเปาผมให้แทนแม่แล้วครับ” พี่ใหญ่โจวเอ่ยขึ้น แน่นอนว่าอั่งเปา 

ซองนั้นที่สนามบินน่ะเขาให้ในนามของตัวเอง แต่ที่พูดไปนี้ก็เพราะว่าอยากจะ 
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ลดโทษในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดที่จะถึงในอีกเดี๋ยวนี้

“โธเ่อย๊ ทำไมลกูไมบ่อกพวกเราสกัคำละ่!” ครตููล้กุขึน้ยนื บน่เขาเลก็นอ้ย  

แต่พอนึกได้ว่าได้ให้อั่งเปาไปแล้วก็โล่งอกไปหน่อย จากนั้นพอนึกถึงสานส่าน 

กพ็ดูขึน้มาวา่ “อลซินีน่า่รกัจรงิ ๆ นะ ไมรู่ว้า่ตอ่จากนีจ้ะมโีอกาสไดเ้จอกนัอกีไหม”

พี่ใหญ่โจวกระแอมขึ้นมาหนึ่งที

พอ่โจวหยบิรโีมตขึน้มาเปลีย่นชอ่ง “เดีย๋วพอตวัหนงิกบัโจวเยา่แตง่งานกนั  

สานส่านก็ต้องมาร่วมงานแต่งด้วยอยู่แล้วละ...ถึงตอนนั้นก็ได้ เจอกันอีก 

ไม่ใช่เหรอ”

“จริงด้วย” ครูตู้หัวเราะพร้อมกับพยักหน้า จากนั้นก็พูดกับพ่อโจวว่า  

“คิด ๆ ดูแล้วเสี่ยวหลานกับปีเตอร์ก็โชคดีเหมือนกันนะ”

“ที่สำคัญยังพันธุ์ดีอีกด้วย” พ่อโจวพูดเสริม “คุณดูตัวหนิง เสี่ยวหลาน  

แล้วก็แม่ของตัวหนิงที่เสียไปแล้วสิ ตาโตผิวขาวกันหมดทุกคนเลยไม่ใช่หรือไง  

ก็เหมือนกับดาราคนนั้นยังไงละ หลิวอี้เฟยน่ะ เธอเหมือนกับแม่กับน้าของเธอ 

อย่างกับแกะเลย” 

พี่ใหญ่โจว : ...

“เฮ้อ อิจฉาจัง!” ครูตู้ทอดถอนใจแล้วส่งสายตาผ่านมาทางพี่ใหญ่โจว 

สองที สำหรับลูกคนเล็กน่ะ เธอสามารถตำหนิหรือเร่งเขาได้สารพัด แต่พอเป็น 

ลูกชายคนโต เธอกลับบ่นอะไรมากไม่ได้เลย ทำได้เพียงแค่แสดงทำเป็นว่า 

ตัวเองอยากจะอุ้มหลานสาวเต็มแก่ก็เท่านั้น

พ่อโจวก็แสดงกับเขาด้วย  เขาถอนหายใจเฮือกหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นอีก 

ประโยคว่า “อย่าไปอิจฉานักเลย มันก็ดวงทั้งนั้นแหละ”

ทนไม่ไหวแล้วนะ! พี่ใหญ่โจวกระแอมขึ้นมาอีกสองที จากนั้นก็บอก 

พอ่กบัแมต่วัเองวา่ “อกีเดีย๋วโจวเยา่จะกลบัมาบา้นนะครบั เขามเีรือ่งจะคยุกบัพอ่ 

กับแม่นิดหน่อย”

“คุยอะไร” พ่อโจวส่งเสียงฮึดฮัด “พ่อขี้เกียจจะคุยกับมันแล้ว”

“ไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องที่ได้ตัวหนิงคืนมาแล้วก็ได้นะ” ครูตู้มองโลกในแง่ดี

พ่อโจวไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ ถามครูตู้กลับไปว่า “เรื่องแต่งงานเรื่องหย่า 

ยังไม่บอกพวกเราเลย คุณคิดว่าแค่พาตัวหนิงกลับมาได้นี่บอสโจวเขาจะมาบอก 
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พวกเราเลยหรือไง”

โอเค...

“โจวเย่าจะคุยกับพวกเราเรื่องอะไรน่ะ” ครูตู้ถามลูกชายคนโต

“ข่าวดีน่ะครับ”  พี่ใหญ่โจวตัดสินใจจะหนีออกจากสนามรบนี้ก่อน  

“รอให้เขามาบอกพ่อกับแม่เองดีกว่าครับ”

ท่าทางมีลับลมคมในแฮะ ครูตู้กับพ่อโจวสบตากันแวบหนึ่ง จากนั้น 

ก็ดูรายการพ่อลูกในโทรทัศน์ต่อ

โจวเย่าเดินถือกุญแจรถเข้าบ้านมา โทรทัศน์ในห้องนั่งเล่นเปิดอยู่ พ่อแม ่

เขากำลังหัวเราะเฮฮาดูรายการพ่อลูก โจวเย่าไม่ได้เปลี่ยนรองเท้า เดินตรงเข้าไป 

ที่โซฟาเลย

ครูตู้ เงยหน้าขึ้นมาพูดประโยคหนึ่ง  “ในครัวยังมีโจ๊กธัญพืชอยู่นะ  

เอาสักถ้วยไหม”

ดีเลย ดูท่าแล้วพี่ใหญ่คงยังเก็บเรื่องนี้เอาไว้รอให้เขาพูดเองสินะ

“ไม่ละครับ รอให้พูดจบก่อนค่อยกิน” โจวเย่าพูดกับพ่อและแม่ตัวเอง  

จากนั้นก็หยิบรีโมตขึ้นมาจากโต๊ะน้ำชาด้านหน้าแล้วกดปิดโทรทัศน ์ หน้าจอมืดลง 

ทันที พ่อโจวหันหน้ามา

“แล้ว...ลูกจะคุยอะไรกับพวกเราเหรอ” ครูตู้เอ่ยปากถาม

พ่อโจวเมินหน้าน้อย ๆ ไม่ค่อยอยากฟังสักเท่าไหร่นัก

โจวเย่านั่งลงบนโซฟาอย่างปกติ ชั่วขณะนั้นเขาไม่รู้ว่าจะเอ่ยออกไปยังไงดี  

แต่เรื่องของสานส่านนั้น คิดยังไงก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับพ่อแม่เขาอยู่ดี เพียงแต่ว่า 

น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าพวกเขาไม่ระแคะระคายสักนิดเลยเหรอ

เนื่องจากสีหน้าของโจวเย่าค่อนข้างจริงจัง บรรยากาศในห้องนั่งเล่นจึง 

เปลี่ยนไปเล็กน้อย กลายเป็นอึมครึมไปหมด

สมองของครูตู้สั่นคลอนขึ้นแวบหนึ่ง หรือว่าสวี่ตัวหนิงท้อง! จากนั้น 

ก็ถามออกไปทันทีว่า “...ตัวหนิงท้องเหรอ” แม่เจ้า ยิงลูกสามแต้มลงจริง  ๆ  

เหรอเนี่ย!

โจวเย่าพยักหน้า

ครูตู้กับพ่อโจวสบตากัน ต่างฝ่ายต่างสูดลมหายใจเข้า
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“เมื่อห้าปีก่อน” โจวเย่าเสริมขึ้นอีกประโยค

“...”

“...”

โจวเย่าโค้งริมฝีปาก  น้ำเสียงอ่อนโยนขึ้น  “ชื่อภาษาจีนของอลิซคือ 

สานส่าน ส่านที่มาจากส่านเย่าไงครับ”

พ่อโจวยังคง “...”

ครูตู้เองก็ “...”

โจวเย่ายกยิ้ม พยายามพูดเรื่องนี้ให้เป็นข่าวดี “อลิซเป็นลูกสาวของผม 

กับตัวหนิง เป็นหลานของพ่อกับแม่ครับ”

พ่อโจวนิ่งไปแล้ว นั่นมัน เรื่องนี้...เป็นไปได้ยังไงกัน

ครูตู้ที่จู่  ๆ  กลายเป็นคุณย่ากุมมือเข้าหากัน ปลื้มใจจนหัวใจแทบจะ 

หยุดเต้น เธอเอามือทาบอก จากนั้นก็นึกอะไรขึ้นมาได้

“อลิซไปแล้วเหรอ” น้ำเสียงสั่นคลอนราวกับกำลังจะร้องไห้ ถึงแม้เมื่อกี้ 

เธอจะรู้แล้วก็ตามว่าน้าสาวกับน้าเขยสวี่ตัวหนิงกลับไปแล้ว แล้วก็พาสานส่าน 

กลับไปด้วย

โจวเย่าพยักหน้าแล้วเอ่ย “ครับ แต่กลับไปแค่ชั่วคราวเท่านั้น”

…

คืนนี้ พ่อโจวกับครูตู้คิดไว้อยู่แล้วว่าจะต้องนอนไม่หลับ ทั้งปลื้มใจ  

เสียดาย เสียใจ และปวดใจ...หลากหลายความรู้สึกอัดแน่นอยู่ เต็มหัวใจ  

อยากจะตีโจวเย่าให้หลังหักสักที

หลังจากที่พ่อโจวกับครูตู้ขึ้นห้องไป โจวเย่ากับพี่ใหญ่โจวก็นั่งคุยกันบน 

เก้าอี้หวายที่สวนด้านนอก คืนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีแสงดาวรบกวน ในสวน 

แห่งนี้มี เพียงแสงจากโคมไฟติดผนังเท่านั้นที่สาดส่องลงมาเป็นแสงริบหรี่  

ชายหนุ่มสูงร้อยแปดสิบกว่าสองคนนั่งหันหน้าเข้าหากัน ให้ความรู้สึกสบายตา

พี่ใหญ่โจวมองไปยังน้องชายของตัวเองที่นั่งพิงเก้าอี้อยู่แล้วพูดขึ้นมาด้วย 

ใจจริงว่า “...นายนี่มันโชคดีจริง ๆ เลยนะ”

ใช่แล้ว โชคดีจริง ๆ ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง แต่เขาก็โชคดีมาก โจวเย่า 

เก็บคำนี้ไว้ในใจ

ตัว
อย
่าง



31

สุยโหวจู 

“พีจ่ะบอกนายไวน้ะ หา้มโทษตวัหนงิเดด็ขาดเลย” พีใ่หญโ่จวยำ้ขึน้อกีครัง้

“ผมเปล่านะ” โจวเย่าเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย เขาจะไปโทษสวี่ตัวหนิงได้ยังไง  

จะกล้าทำแบบนั้นได้ไง

พี่ใหญ่โจวพยักหน้า งั้นก็ดีแล้ว

โจวเยา่หนัหนา้กลบัมา เรือ่งสานสา่นทีโ่ดนพากลบัโทรอนโตนัน้ เขากเ็ขา้ใจ 

เป็นอย่างดี ไม่โทษสวี่ตัวหนิงอย่างแน่นอน แล้วก็เข้าใจเหตุผลที่เธอเห็นด้วย 

กับเรื่องนี้ด้วย สวี่ตัวหนิงเป็นคนที่ไม่เคยมีปากเสียงกับใครมาตั้งแต่ไหนแต่ไร  

โดยเฉพาะกับญาติของตัวเองยิ่งไม่เข้าไปใหญ่ ตลอดสี่ปีมานี้สวี่ตัวหนิงอาศัยอยู่ 

กับน้าสาวและน้าเขย แล้วก็ดูแลสานส่านด้วยกันมาโดยตลอด พวกน้า  ๆ  ก็เลย 

อาจจะไม่ได้คิดเหมือนกับเธอไปเสียทุกเรื่อง

เรียกได้ว่าเธอเชื่อใจพวกเขาเสียยิ่งกว่าอะไร ขนาดที่ว่าเมื่อเทียบกับเขา  

โจวเย่าคนนี้แล้ว สวี่ตัวหนิงคงจะเชื่อใจน้าสาวกับน้าเขยมากกว่าเขาเสียอีก

ดังนั้นวันนี้ที่เขารีบกลับมาจากสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่เพราะจะมาขัดขวาง  

แต่จะมาบอกลาก็เท่านั้น ไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนเขาให้สวี่ตัวหนิงเลือกระหว่าง 

เขากับน้าสาว แล้วที่ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อสานส่านแล้ว....สวี่ตัวหนิงจะต้องเลือก 

น้าของเธออย่างแน่นอน

“ทำตัวดี ๆ ละ” พี่ใหญ่โจววางแก้วในมือแล้วเอ่ย

โจวเย่าพ่นลมหายใจออกมาแล้วก้มหน้าลงส่งข้อความไปให้สวี่ตัวหนิง  

ผ่านไปครู่หนึ่งจึงมองไปยังพี่ชายตัวเองแล้วถามขึ้นมาว่า “พี่ นี่พี่กะจะไม่หา 

สักคนจริง ๆ เหรอ”

“พี่...ไม่รีบ” พี่ใหญ่โจวลุกขึ้นยืน พูดแกมหัวเราะว่า “พ่อกับแม่คงจะ 

ไม่มาเร่งพี่ไปสักพักละนะ”

เมื่อไม่กี่ปีก่อน พี่ใหญ่โจวคบกับผู้หญิงคนหนึ่ง ตอนที่ทั้งคู่กำลังคุยกัน 

เรื่องจะแต่งงาน  ผู้หญิงคนนี้ก็กลับไปคบกับแฟนเก่าอีกครั้ง  สงสารก็แต่ 

ตระกูลโจวของพวกเขาที่ยังเอาทองแล้วก็เงินสองแสนแปดหมื่นหยวนค่าสินสอด 

ให้ฝ่ายนั้นไปตามความเหมาะสมอีก

เงินสองแสนแปดมันก็ไม่ได้มากแต่ก็ไม่ได้น้อย ทั้งยังเป็นเงินเก็บครึ่งหนึ่ง 

ที่พ่อแม่ของพวกเขาเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตอีกด้วย หลังจากนั้นเงินจำนวนนี้ 
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ก็ถูกส่งคืนมา และอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของพี่ใหญ่  

เขาก็เลยไม่คบกับผู้หญิงคนไหนอีกเลย

เฮ้อ! โจวเย่าขยับคอเล็กน้อยแล้วสไลด์หน้าจอโทรศัพท์ขึ้นดูข้อความ  

เมื่อกี้เขาพิมพ์ไปตั้งมากมาย แต่สวี่ตัวหยางของเขากลับตอบเขามาแค่คำเดียว 

ว่า — อื้ม

“พรุ่งนี้อาตมาจะรบกวนไปเป็นแขกโยมสักหน่อย สะดวกทำอาหารเจ 

สักสองอย่างไหม” ส่วนในโทรศัพท์ของสวี่ตัวหนิง กู้เจียรุ่ยที่ไม่ได้ทักเธอมานาน 

มากแล้วส่งข้อความมาหาเธอพร้อมกับโจวเย่า

สวี่ตัวหนิงตอบรุ่นพี่กู้ไปก่อนว่า “สะดวกสิคะ...” นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วเสริม 

ไปอีกประโยคว่า “ยินดีต้อนรับค่ะ”

เมื่อคืนโจวเย่านอนที่บ้าน

เนื่องจากปกติเขาไม่ค่อยได้กลับมานอนที่บ้าน ผ้าปูที่นอนและผ้าห่ม 

ในห้องนอนก็เลยโดนครูตู้เก็บไปหมดแล้ว เพราะขี้เกียจจะปูที่นอนอีก โจวเย่า 

ก็เลยใช้ปลอกผ้าห่มมารองนอนแทนหนึ่งคืน วันต่อมาโจวเย่าที่ซุกอยู่ในผ้าห่ม 

จนกลายเป็นกระบอกไม้ไผ่ยังไม่ทันได้ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ต้นขา 

ขึ้นมาอย่างหนัก

รา่งกายพลนัตืน่ตวัขึน้มาดว้ยความตกใจ เขาดดีตวัขึน้มาตามสญัชาตญาณ  

โจวเย่าลืมตาอันงัวเงียของตัวเองขึ้นมา จากนั้นก็เงยหน้าขึ้น จึงได้เห็น 

พ่อโจวยืนถือหวายอยู่บนเตียงพร้อมกับยืนส่งสายตาโหดเหี้ยมมาให้เขา 

ไม่รอให้เขาลุกขึ้นจากเตียงนอน หวายของพ่อโจวก็ฟาดผัวะลงที่เนื้อ 

ของเขาอีกหนึ่งทีด้วยแรงที่เต็มเหนี่ยว พ่อโจวฟาดไปด่าไปว่า “โจวเย่า ฉันรู้ว่า 

แกทำได้ รู้ว่าแกเก่ง! แต่แกอย่าคิดนะว่าเป็นบอสใหญ่แล้วจะเจ๋งไปกว่าใครนะ  

วันนี้ฉันจะตีแกให้ตาย เอาให้แกปิดบังอะไรพวกเราไม่ได้อีกเลย...”

ในเช้าตรู่ตอนฟ้ายังไม่ทันสว่าง โจวเย่าโดนตีแบบไม่ทันตั้งตัว

การอยู่ในบ้านที่ทำให้คนรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยที่สุดแต่ต้องมาเจอการ 

โจมตีแบบกะทันหันแบบนี้ ถือว่าโจวเย่ามีการตอบสนองที่รวดเร็วอยู่ เขาเด้งตัว 

ขึ้นมาแล้วกระโดดข้ามไปอยู่อีกด้านของเตียง ทั้งยังยกมือทั้งสองข้างขึ้นมา 
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คุมเชิงพ่อโจวเอาไว้ด้วย

ให้เขาใส่เสื้อผ้าก่อนได้ไหมล่ะ!

ต่อให้โดนตี แต่เขาก็เป็นผู้ชายเต็มตัว แถมยังเป็นผู้ชายที่เป็นพ่อคน 

แล้วด้วย ขอโดนตีให้มันสมเกียรติหน่อยไม่ได้เหรอ

ไม่ได้! พ่อโจวยังคงกวัดแกว่งหวายในมือต่อ จากนั้นก็ฟาดลงบนไหล่ 

ของโจวเย่าอีกหนึ่งทีเป็นการเริ่มลงสายฟ้าแห่งความพิโรธ

ไหล่ของเขาปวดระบม แต่ก็ยังคงหากางเกงของตัวเองต่อไป โจวเย่า 

ใส่กางเกงไปด้วยแล้วก็ปัดป้องหวายที่พ่อโจวฟาดลงมาบนเนื้อของเขาไปด้วย  

รู้สึกหมดอาลัยตายอยากเต็มทน เขาไม่ได้โดนทำโทษแบบนี้มานานหลายปีแล้ว  

ห่างจากครั้งที่แล้วที่โดนตีแบบนี้ ก็คงเป็นตอนที่หย่ากับสวี่ตัวหนิง เขารอให้ 

สวี่ตัวหนิงไปต่างประเทศก่อนแล้วค่อยบอกคนในบ้าน แน่นอนว่าย่อมโดนฟาด 

อย่างหนักหน่วงไปหนึ่งชุด

เพียงแต่ว่าตอนนั้นอุปกรณ์ที่พ่อโจวใช้ตีเขาเป็นแค่เข็มขัดหนังเท่านั้น  

แล้วเช้านี้ไปหาหวายมาจากไหนกัน

หรือว่าจะเป็นตอนที่ฟ้ายังไม่สว่าง เขาได้ยินเสียงเปิดประตูด้านล่างแว่ว ๆ   

ที่แท้พ่อโจวก็ออกไปหาอุปกรณ์นี่เอง! โจวเย่ารีบนุ่งกางเกงพร้อมทั้งใส่เสื้อให้ 

เรียบร้อย และพ่อโจวก็ไม่ได้ตีครึ่งบนของเขา ตีแค่ขาของเขาเท่านั้น

โจวเย่ากระโดดยกขาหย็องแหย็งพร้อมกับติดกระดุมเสื้อเชิ้ต  งัดเอา 

ความสามารถของแชมป์กระโดดข้ามรั้วสมัยเป็นนักเรียนออกมาใช้

“พ่อ ใจเย็นหน่อยสิ วันจันทร์ผมยังมีงานแถลงข่าวอีกนะ” โจวเย่ามาถึง 

ประตูห้องนอนแล้ว มือหนึ่งก็จับลูกบิดประตู ส่วนอีกมือก็ยกขึ้นมาห้ามพ่อโจว 

แล้วก็เอ่ยขึ้น

“งานแถลงข่าว งานแถลงข่าวมันน่าสรรเสริญขนาดนั้นหรือไง!” พ่อโจวถือ 

หวายไวใ้นมอื เขาถลงึตาดว้ยความโกรธเคอืงแลว้พดูขึน้อยา่งเขน่เขีย้วเคีย้วฟนัวา่  

“ได้ มาถึงขั้นนี้แล้ว...แต่แกยังมีกะจิตกะใจไปจัดงานแถลงข่าวอยู่อีก! ได้เลย  

งั้นวันนี้ฉันจะตีแกให้วันจันทร์นี้แกต้องนั่งรถเข็นไปงานแถลงข่าวเลย!” พูดจบ 

ก็ทำท่าจะฟาดลงมาที่ขาของโจวเย่าอีก 

ขืนยังตีแบบนี้ต่อไป วันจันทร์นี้เขาอาจจะต้องนั่งรถเข็นไปงานแถลงข่าว 
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จริง ๆ...ขมับของโจวเย่าเต้นตุบ ๆ ร่างกายเขาเจ็บจนแทบจะไม่เจ็บอีกต่อไปแล้ว  

ไม่มีทางอื่นอีกแล้วใช่ไหม โจวเย่าใช้วิชาเอาตัวรอด รวบหวายของพ่อโจวไว้ใน 

กำมือ จากนั้นก็เปิดประตูห้องแล้วก็ปิดลง ขังพ่อโจวเอาไว้ในห้องนอน 

และในตอนที่กำลังจะรีบลงจากห้องไปนั้น ครูตู้ก็ยืนประจันหน้ากับเขา 

อยู่ที่มุมราวบันได ในมือถือไม้บรรทัดไว้ด้ามหนึ่ง

โจวเย่า : ...

โจวเย่าพรูลมหายใจออกมาอย่างอดไม่ไหว

จากนั้นครูตู้ที่ยืนทำหน้าปั้นปึ่งขวางเขาอยู่ด้านหน้าก็เอยขึ้นว่า “โจวเย่า  

มานี่เลย!” ให้มันรู้ไปสิว่าวันนี้เธอจะไม่ตีเขาให้ตาย!

นี่มันอะไรกันเนี่ย! เมื่อวานนี้พ่อกับแม่เขาไม่ได้นอนไปคืนนึงก็เลยคิด 

จะตีเขาให้ตายกันเลยเหรอ

แล้วนี่ยังจะสลับกันมาตีเขาอีก โจวเย่าอยากจะหัวเราะแต่ก็หัวเราะไม่ออก

รอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้าของเขาเริ่มปนความขมขื่น โจวเย่าเม้มปาก ผู้ชาย 

ดี  ๆ  เขาไม่สู้กับผู้หญิงหรอก เขาน่ะสู้กับพ่อโจวได้ แต่ถ้าแม่ได้ตีเขาแล้วละก็  

ตอนนั้นเขาคงจะหมดสภาพไปแล้ว

แล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือครูตู้ถนัดเรื่องการตีเสียยิ่งกว่าพ่อโจวอีก เธอสอน 

หนังสือมาอย่างขยันขันแข็งหลายสิบปี แต่ครูตู้ไม่ใช่คุณครูสายอ่อนโยนสอน 

นักเรียนแบบใจดีหรอกนะ ยิ่งต้องเจอกับพวกเด็กนักเรียนที่ชอบโดดเรียน 

ตีรันฟันแทงพวกนั้นแล้ว เธอก็จัดการอย่างไม่เบามือเลยทีเดียว

โจวเย่าจึงทำได้เพียงเอ่ยปากเจรจา “แม่ครับ...เมื่อคืนยังดี ๆ อยู่เลยไม่ใช ่

เหรอ” ก็เพราะว่าเมื่อคืนดี ๆ อยู่นั่นแหละเขาถึงได้นอนที่บ้านอย่างสบายใจน่ะ

ใช่ เมื่อคืนก็ยังดี  ๆ  อยู่! ก็เพราะเจ้าลูกชายเอาข่าวดีมาบอกพวกเธอ 

ยังไงละ เธอรู้สึกราวกับว่าสวรรค์ได้ประทานหลานสาวตัวน้อยแสนน่ารักมาให้เธอ 

คนหนึ่ง นี่น่ะมันเป็นเรื่องดีที่ควรค่าแก่ความดีใจจริง  ๆ และดีใจเสียจนเกือบ 

ลืมว่าต้องหาคนมารับผิดยังไงละ!

แต่ว่าใครกันล่ะที่ทำให้พวกเธอต้องพรากจากหลานสาวแท้  ๆ ไปตั้งสี่ปีน่ะ!  

ใครกันที่มันปิดบังไม่ยอมบอกพวกเขาถึงทำให้สานส่านบินกลับโทรอนโตไปแล้ว 

เมื่อคืนนี้! แล้วใครกันที่มันเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวหย่า ทำให้สวี่ตัวหนิงต้องพาลูก 
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ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศตั้งหลายปี!

ส่วนทำไมพวกเขาถึงต้องรอให้เช้าเสียก่อนถึงจะลงมือน่ะเหรอ คำถามนี้ 

ดีมาก ลูกชายเธอโตขนาดนี้แล้ว ถ้าไม่รอชิงลงมือตอนเช้ามืดแบบนี้แล้วพวกเธอ 

จะสอนได้เหรอ

“แม ่ ผมจะสามสบิอยูแ่ลว้นะ” โจวเยา่มสีหีนา้จนใจ จากนัน้กล็องหยัง่เชงิ 

ไปว่า “แล้วตอนนี้ผมก็เป็นพ่อคนแล้วด้วย”

ตอนไม่พูดก็ยังดี  ๆ  อยู่ แต่พอพูดขึ้นมาครูตู้ก็ยิ่งเดือด จากนั้นก็หยิบ 

ไม้บรรทัดขึ้นมาฟาดลงไปที่หลังของโจวเย่าอย่างรุนแรง “นี่ท่านประธานโจว  

คุณบอสโจวคะ ลูกก็รู้ตัวนี่ว่าตัวเองจะสามสิบแล้ว แล้วก็รู้ตัวนี่ว่าตัวเองก็เป็น 

พ่อคนแล้วเหมือนกัน! งั้นลูกจำไว้เลยนะ แม่เป็นแม่ของลูกมาจะสามสิบปีแล้ว  

จำไว้เลยนะว่าแม่เป็นแม่ของลูกน่ะ!”

“ตอนแต่งงานพวกเราก็ไม่รู้ พอตอนหย่าเราก็เพิ่งมารู้ทีหลัง! จนตอนนี้ 

หลานแม่กลับไปแล้ว ลูกถึงเพิ่งจะมาบอกพวกเราว่าอลิซเป็นหลานแท ้ๆ ของเรา... 

นี่คุณโจวเย่า นายโจวเย่า บอสโจวเย่า ลูกจะให้แม่อกแตกตายเลยใช่ไหม!”

 “เผียะ  ——” ฟาดมาอีกเผียะ ง้างมือขึ้นฟาดลงมาอย่างไม่ออมแรงเลย 

ทีเดียว

ไม่มีทางแก้ตัวอีกต่อไป แล้วก็ทำแม่ตัวเองคืนไม่ได้ด้วย หนีได้อย่างเดียว 

แล้วตอนนี้ โจวเย่ากระโดดหนีลงมาจากบันได ปรากฏว่าเขาเห็นพี่ชายตัวเอง 

ยืนถือโทรศัพท์อยู่ที่มุมบันไดเช่นเดียวกัน

ไม่จริงน่า ยังมีอีกเหรอ โจวเย่าหันกลับไป หนังตากระตุกขึ้นมาอย่าง 

ควบคุมไม่ได ้

พี่ใหญ่โจวยิ้มน้อย ๆ จากนั้นก็บอกเขาว่า “...พี่ถ่ายเอาไว้ส่งให้ตัวหนิงดู”

โหดร้าย! นี่มันโหดร้ายที่สุดเลย! โจวเย่ารีบคว้ากุญแจรถที่แขวนอยู่ตรง 

ทางเข้า จากนั้นก็ไม่รอให้ครูตู้และพ่อโจวตามลงมาทันเขาก็รีบสาวเท้าออกจาก 

บ้านไปทันที และในที่สุดสงครามยามเช้าของสามคนพ่อแม่ลูกก็สิ้นสุดลง

กระทั่งหนีกลับเข้าไปในรถของตัวเองแล้วนั่นแหละเขาถึงรู้สึกว่าได้ความ 

ปลอดภัยของตัวเองคืนมา

หน้าต่างรถถูกล็อกไว้เรียบร้อย  โจวเย่าผ่อนลมหายใจ จากนั้นก็ติด 
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กระดุมเสื้อที่เหลือต่ออย่างไม่รีบร้อน เขาก้มหน้าลงมองรอยแดงที่ประทับอยู่ 

บนไหล่แล้วก็เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน...ไม่รู้ว่าพี่ใหญ่จะส่งคลิปนั่นให้สวี่ตัวหนิงจริง  ๆ   

หรือเปล่า

ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงขายขี้หน้ามากจริง  ๆ...แล้วก็คงพอที่จะให้ตัวหยาง 

ของเขาหัวเราะเยาะเขาไปทั้งอาทิตย์แน่ ๆ 

เกินหนึ่งอาทิตย์แน่ ๆ สวี่ตัวหนิงคิดว่าจะขำไปอีกเดือนนึงก็คงจะไม่เป็นปัญหา 

อะไร

ตอนที่สวี่ตัวหนิงกับเจิ้งเหยียนอี้กำลังนั่งกินข้าวเช้าอยู่ด้วยกันนั้น เธอก็ได ้

คลิปวิดีโอที่พี่ใหญ่โจวส่งมา ตอนเด็ก  ๆ  เธอก็มักจะเห็นลุงโจวกับครูตู้ตีโจวเย่า 

อยู่บ่อย ๆ  แต่ด้วยความที่โจวเย่าอายุมากขึ้นแล้ว เธอจึงไม่ค่อยได้เห็นภาพอะไร 

แบบนั้นอีกต่อไป

‘ลูกก็รู้ตัวนี่ว่าตัวเองสามสิบแล้ว แล้วก็รู้ตัวนี่ว่าตัวเองก็เป็นพ่อคนแล้ว 

เหมือนกันน่ะ...’ เสียงครูตู้ที่กำลังว่าโจวเย่าอยู่ดังออกมาจากในคลิป เสียง 

ทรงอำนาจและพูดจนน้ำไหลไฟดับแบบนั้นคงจะด่าเสียจนโจวเย่าอึ้งกิมกี่ไปเลย 

ทีเดียว 

เจิ้งเหยียนอี้วางตะเกียบลง จากนั้นก็รีบเข้ามาดูคลิปด้วยกันทันที

“...ฮ่า  ๆ  ฮ่า  ๆ  ๆ  ๆ!”  เมื่อได้เห็นโจวเย่าโดนทำโทษแบบคาดไม่ถึง 

แบบนี้ เจิ้งเหยียนอี้ก็หัวเราะจนน้ำตาไหลออกมา “ไม่นึกเลยนะว่าประธานโจว 

จะโดนทำโทษแบบนี้ที่บ้านเหมือนกันน่ะ”

สวี่ตัวหนิงพยักหน้า ก็ใช่น่ะสิ ลุงโจวกับครูตู้เป็นคนที่มีเหตุผลมาก  

ถึงแม้ว่าตอนนี้โจวเย่าจะเป็นบอสใหญ่แล้ว ธุรกิจก็ได้เข้าสู่ตลาดแล้ว แต่ใน 

สายตาของพวกเขาโจวเย่าก็เป็นแค่เจ้าลูกชายที่ทำแต่เรื่องปวดหัวให้ก็เท่านั้น  

และมันก็เป็นเรื่องที่คงจะแก้ไม่ได้อีกต่อไป

เจิ้งเหยียนอี้เห็นว่าพี่ใหญ่โจวส่งคลิปมาให้สวี่ตัวหนิงจึงถามออกไปอย่าง 

สงสัยว่า “แล้วพี่ชายของโจวเย่าแต่งงานหรือยังล่ะ”

พี่ใหญ่โจวน่ะเหรอ สวี่ตัวหนิงส่ายหน้า ยังไม่แต่งเลย...เธอเองก็ได้ยิน 

เรื่องเมื่อหลายปีก่อนของพี่ใหญ่โจวมาเหมือนกัน  ฝ่ายหญิงมีคนอื่นจนต้อง 
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ถอนหมั้นไป ตอนที่รู้ความจริงเธอเองก็โมโหมาก  โมโหจนเกือบจะร้องไห้ 

ออกมาเลย

แต่ไม่ว่าจะพูดยังไง สายตาของผู้หญิงคนนั้นต้องไม่ดีมาก ๆ แน่ ๆ แม้แต ่

ผู้ชายที่ดีขนาดนั้นแบบพี่ใหญ่โจวก็ยังทรยศได้

สวี่ตัวหนิงไม่ได้บอกเจิ้งเหยียนอี้ถึงเหตุผลที่พี่ใหญ่โจวยังไม่แต่งงาน 

จนถึงทุกวันนี้ จากนั้นเธอก็นึกถึงเรื่องที่วันนี้รุ่นพี่กู้จะมาที่นี่ขึ้นได้จึงรีบบอกให้ 

เจิ้งเหยียนอี้รู้

“...กู้เจียรุ่ยจะมาที่นี่เหรอ” เจิ้งเหยียนอี้พลันตื่นเต้นขึ้นมาทันใด เสียงสั่น 

ไปหมด

สวี่ตัวหนิงมองเจิ้งเหยียนอี้ จากนั้นก็พยักหน้าแล้วเอ่ย “ใช่” ผ่านไป 

ครู่หนึ่งเธอก็ถามอีกฝ่ายว่า “สะดวกไหม เดี๋ยวออกไปซื้อของที่ตลาดกัน”

“สะดวกสิ”  เจิ้งเหยียนอี้รีบพยักหน้าทันควัน  จากนั้นก็เอ่ยถามขึ้น  

“นี่ตัวหนิง ทำไมกู้เจียรุ่ยถึงจะมานี่ล่ะ” 

สวี่ตัวหนิงส่ายหน้า เมื่อคืนรุ่นพี่กู้ไม่ได้บอกอะไร เธอก็เลยไม่ถามไป 

เหมือนกัน คิดว่าด้วยสถานะตอนนี้ของรุ่นพี่กู้ที่ เป็นฝ่ายออกตัวว่าจะมาหา 

พวกเธอนั้น ทางที่ดีอย่าถามถึงเหตุผลเลยดีกว่า

เพียงแค่ต้องแสดงออกไปว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งก็พอแล้ว

เจิ้งเหยียนอี้คิดว่าสวี่ตัวหนิงคงจะมองกู้เจียรุ่ยเป็นอะไรสักอย่างจริง  ๆ   

แต่เป็นอะไรสักอย่างที่ต่างกับตัวเธอโดยสิ้นเชิง กู้เจียรุ่ยก็แค่พระคนหนึ่งไม่ใช่ 

หรือไง อย่างมากก็เป็นแค่พระที่คอยแต่จะแสวงหาชื่อเสียงความเคารพนับถือ 

ก็เท่านั้น จะไปมีสถานะอะไรกันล่ะ!

เฮอ้ ดว้ยความสามารถในอาชพีของสวีต่วัหนงินี่ บางครัง้กจ็ะเปลีย่นเพือ่น 

ให้เป็นสัตว์ขึ้นมาในหัวอัตโนมัติ เหมือนกับโจวเย่าที่เป็นจิ้งจอกแดงแสนเจ้าเล่ห์  

เหอฮ่าวที่เป็นม้าลาย...ส่วนกู้เจียรุ่ยเหมือนอะไรน่ะเหรอ  สวี่ตัวหนิงพูดกับ 

เจิ้งเหยียนอี้ว่า “เธอไม่รู้สึกว่ารุ่นพี่กู้เหมือนปลาคาร์ปมหัศจรรย์เหรอ”

เสียงของเธอเบาลงราวกับว่าจะโดนหูทิพย์ของรุ่นพี่กู้ได้ยินเข้า

!!!

ปลาคาร์ป!
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พวกเทพปลาคารป์ทีค่นเขาเลา่ตอ่ ๆ กนัวา่ขอโชคขอลาภไดพ้วกนัน้นะ่เหรอ!

เจิ้งเหยียนอี้อ้าปากค้าง จากนั้นก็ลองนึกภาพตาม แล้วก็เอ่ยออกมาอย่าง 

นึกสนุก “ก็ดูดีอยู่นะ”

เพราะงั้นจากที่เธอชอบพระ ก็กลายเป็นว่าเธอชอบปลาคาร์ปไปแล้วเหรอ  

ตอนที่สวี่ตัวหนิงเลือกผักอยู่ในตลาด เจิ้งเหยียนอี้ก็ก้มหน้าลงโพสต์รูปปลาคาร์ป 

ตัวหนึ่งลงบนเวยปั๋วและวีแชท —— ขอให้โชคดีขอให้มีความรักด้วยเถอะ

ปลาคาร์ปนี่โดดเด่นอย่างที่คิดจริง  ๆ แค่แป๊บเดียวก็ถูกแชร์ไปแล้วหลาย 

ร้อยครั้ง

เช่นเดียวกัน สวี่ตัวหนิงก็เล่าให้โจวเย่าฟังเรื่องที่รุ่นพี่กู้จะมาเป็นแขก 

ของเธอเหมือนกัน เพราะเธอไม่อยากจะต้อนรับรุ่นพี่กู้กับเจิ้งเหยียนอี้แค่สองคน 

จริง  ๆ ที่สำคัญก็คือกลัวว่าเจิ้งเหยียนอี้จะเถียงกับรุ่นพี่กู้อีก เธอจะอยู่ฝั่งใคร 

ก็คงไม่ดีทั้งนั้น ถ้ามีโจวเย่าอยู่ด้วย ความเป็นไปได้ที่รุ่นพี่กู้กับเจิ้งเหยียนอี้ 

จะเถียงกันก็จะน้อยลงหน่อย เพราะว่าเมื่อเทียบกับเจิ้งเหยียนอี้แล้ว รุ่นพี่กู้ 

กับโจวเย่าต่างหากที่เป็นคู่รักลิ้นกับฟันกันน่ะ...เฮ้อ!

ในโทรศัพท์ โจวเย่าบอกเธอว่า “โอเค ฉันเข้าใจแล้ว เดี๋ยวตอนค่ำ  ๆ   

ฉันจะไปรับเขาที่วัดเป่ยถงแล้วกัน” วัดเป่ยถงก็อยู่ที่เขตตะวันตกเช่นเดียวกัน  

จากบริษัทโจวเย่าไปที่นั่นก็ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดยว

ถูกต้องแล้ว  ช่วงนี้กู้ เจียรุ่ยพักอยู่ที่ห้องพักเดี่ยวในวัดเป่ยถงตลอด  

แต่ห้องพักเดี่ยวแล้วไง ถึงยังไงก็ยังต้องแย่ง WiFi กับแก๊งเณรอยู่ดี...

วันนี้กู้ เจียรุ่ยตั้งใจจะไปหาหลานสาวตัวน้อย อยากจะรู้ เหลือเกินว่า 

ชาติที่แล้วผู้ชายอย่างโจวเย่าทำบุญด้วยอะไรกัน ถึงได้มีลูกสาวน่ารักน่าชัง 

ขนาดนั้น แต่น่าเสียดายที่มาช้าไปหนึ่งวัน เจ้าหนูน้อยบินกลับโทรอนโตไป 

เสียแล้ว

ที่ประตูด้านหลังของวัด กู้เจียรุ่ยสะพายย่ามขึ้นรถไปด้วยหนึ่งใบ โจวเย่า 

กวาดสายตามองถุงผ้าสีเหลืองอ๋อยหนึ่งที แต่ก็ไม่ได้สนใจถามอะไรมากมาย  

หรือว่ากลัวสวี่ตัวหนิงจะไม่เตรียมอาหารเจให้ก็เลยพกหมั่นโถวมาเอง เทียบกับ 

ความตรงไปตรงมาของโจวเย่าแล้ว การที่เขาอุตส่าห์มารับตนเองแบบนี ้ กู้เจียรุ่ย 

ก็ยังคงต้องขอบคุณอยู่ดี  “โยมน้องโจว นาน  ๆ  ทีโยมจะมีกะจิตกะใจมารับ 
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อาตมานะ”

โจวเย่าปฏิเสธคำขอบคุณนั้น “ไม่หรอก ที่มารับท่านก็เพราะว่าผมจะได้ 

สะดวกไปด้วยก็เท่านั้น”

กู้เจียรุ่ยนั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับ เอ่ยออกไปอย่างเสียดายว่า “ไม่คิดเลยนะ 

ว่าลูกโยมก็มีแล้ว แต่ความสัมพันธ์กับตัวหนิงก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยสักนิด”

โจวเย่าฮึดฮัด เขาปล่อยให้กู้เจียรุ่ยพูดไป จากนั้นก็เหยียบคันเร่งจนมิด  

หน้าปัดเข็มไมล์บอกความเร็วที่อยู่ด้านหน้าพวงมาลัยพุ่งขึ้นไปครึ่งรอบภายใน 

พริบตา

กู้เจียรุ่ยลืมคาดเข็มขัด เขาตกใจจนหัวใจแสนสงบดวงนี้แทบจะวาย

ที่หลานเทียนการ์เด้น  ตั้งแต่เมื่อเช้าที่ เจิ้งเหยียนอี้รู้ว่ากู้ เจียรุ่ยจะมา  

เธอก็รักษาท่าทีให้นิ่งสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น  จากนั้นก็ถามเรื่องกู้เจียรุ่ย 

ขึ้นบ้างเป็นบางครั้ง

สวี่ตัวหนิงตอบเจิ้งเหยียนอี้ไปทีละอย่าง

ทั้งสองคนเตรียมอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื้อหนึ่งอย่าง เจสี่อย่าง  

นอกจากนี้ยังมีเกี๊ยวอีกสองแบบ ไส้หมูกับผักกาด แล้วก็มีไส้ผักรวมด้วย  

ตอนที่กู้เจียรุ่ยใกล้จะถึงนั้น เจิ้งเหยียนอี้ก็มองไปยังชุดอยู่บ้านของตัวเองแล้ว 

อุทานขึ้นมา “ทำไมเลอะหมดแล้วล่ะเนี่ย...ฉันไปเปลี่ยนก่อนนะ”

สวี่ตัวหนิงยิ้มน้อย ๆ จากนั้นเสียงออดก็ดังขึ้น ไวขนาดนั้นเลย

ไวอยู่แล้วละ เพราะว่าคนบางคนขับรถดีแล้วก็ขับรถไวน่ะสิ! ที่นอกประต ู 

กู้เจียรุ่ยยกมือขึ้นประกบกันแล้วพยักหน้าให้สวี่ตัวหนิง “รบกวนด้วยนะตัวหนิง”

“ไม่รบกวนเลยค่ะรุ่นพี่กู้” สวี่ตัวหนิงตอบกลับพร้อมกับเปิดประตูให้

เจิ้งเหยียนอี้ยังคงเปลี่ยนชุดอยู่ในห้องนอน สวี่ตัวหนิงชำเลืองมองโจวเย่า 

ที่ยืนอยู่ด้านข้างแวบหนึ่ง โจวเย่ากับรุ่นพี่กู้เดินเข้ามาด้วยกัน เทียบกับกู้เจียรุ่ย 

ที่เพิ่งมาครั้งแรก โจวเย่ามีท่าทีที่สบาย ๆ มากกว่า ทั้งยังต้อนรับกู้เจียรุ่ยแทนเธอ 

อีกด้วย “นั่งตามสบายเลย”

รุ่นพี่กู้เป็นคนมีมารยาททั้งยังใส่ใจคนอื่น ก่อนที่จะนั่งลง เขาก็ยิ้มแล้ว 

เอ่ยกับเธอว่า “อาตมาเอาของขวัญมาชิ้นหนึ่ง” จากนั้นก็หยิบเซตตุ๊กตาบาร์บี้ 

ออกมาจากย่ามสีเหลืองอ๋อยหนึ่งเซต
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ของขวัญชิ้นนี้เป็นของขวัญที่เอามาให้สานส่านอย่างไม่ต้องสงสัย

ใช่แล้วละ กู้เจียรุ่ยเอ่ย “อันนี้อาตมาซื้อมาจากในเน็ต น่าเสียดายที่ไม่ได ้

เจอเจ้าหนูน้อย ยังไงก็คงต้องเอาของขวัญชิ้นนี้ให้โยมก่อนแล้วกันนะ”

รุ่นพี่กู้มีมารยาทขนาดนี้แล้ว สวี่ตัวหนิงจึงรับมาอย่างเกรงใจเป็นอย่างมาก  

ประจวบเหมาะกับที่ เจิ้งเหยียนอี้ เปิดประตูห้องนอนทางฝั่งขวาออกมาพอดี  

เธอสวมชุดเดรสตัวยาวเดินออกมาจากในห้อง

“กู้เจียรุ่ย มาแล้วเหรอ” เจิ้งเหยียนอี้ทักทายไปคำหนึ่ง

กู้เจียรุ่ยยกยิ้ม พยักหน้าน้อย ๆ แล้วยังคงเอ่ยออกไปว่า “รบกวนด้วย”

ไม่นึกเลยว่าที่รุ่นพี่กู้มาก็เพื่อที่จะมาหาสานส่าน สวี่ตัวหนิงเองก็เสียดาย 

ที่ไม่ทันได้ให้สานส่านได้เจอกับรุ่นพี่กู้ เธอคิดว่าถ้าสานส่านได้เจอรุ่นพี่กู้ก็คงจะ 

เซอร์ไพรส์มากแน่  ๆ และบังเอิญที่สานส่านวิดีโอคอลมาหาเธอพอดี สวี่ตัวหนิง 

หยบิตุก๊ตาบารบ์ีท้ีรุ่น่พีกู่เ้อามาใหส้านสา่นด ู จากนัน้กบ็อกสานสา่นวา่เปน็ของขวญั 

ที่พี่ชายคนหนึ่งเอามาให้เธอ

ในวิดีโอ สานส่านปิดปากอย่างดีใจ

สวี่ตัวหนิงถามรุ่นพี่กู้ว่า “ท่านจะคุยกับสานส่านสักสองสามคำไหมคะ”

“ดีเลย” รุ่นพี่กู้เอ่ยแล้วรับโทรศัพท์มา

รุ่นพี่กู้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาให้เห็นทุกคน ทางด้านสานส่านที่อยู่ที่โทรอนโต 

ก็ไม่นึกว่าที่นี่จะคึกคักขนาดนี้ จากนั้นสายตาของเธอก็หยุดอยู่ที่หัวของกู้เจียรุ่ย 

เพียงที่เดียว โจวเย่ากระแอมขึ้นทีหนึ่ง

รุ่นพี่กู้เอ่ยขึ้นว่า “สวัสดีจ้ะ”

ในวิดีโอ สานส่านสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ หนึ่งที เป็นการสูดลมหายใจเข้า 

จริง  ๆ เธอมองกู้เจียรุ่ยด้วยสายตางงงวย จากนั้นก็เอ่ยขึ้นมาประโยคหนึ่ง  

“คุณ...คือทังเซินเหรอคะ”

สวี่ตัวหนิงหยุดยิ้ม เพราะเข้าใจว่าสานส่านถามว่าอะไร โจวเย่าเอง 

ก็เม้มปากลง เข้าใจแล้วเหมือนกัน ที่ด้านหลังกู้เจียรุ่ย มีเพียงเจิ้งเหยียนอี้ 

เท่านั้นที่อ้าปากค้าง ทังเซิน Tomson

ทอมสันคือชื่อภาษาอังกฤษของกู้เจียรุ่ยเหรอ

อะไรกัน เป็นพระแล้วยังมีชื่อต่างประเทศอีกเหรอ! เจิ้งเหยียนอี้ทำได้ 
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เพียงแค่ถามสวี่ตัวหนิงไปว่า “ทำไมสานส่านถึงเรียกพระว่าทังเซินล่ะ” หรือว่า 

คำว่าพระ ภาษาอังกฤษออกเสียงแบบนี้

ไม่ใช่ทอมสัน...สวี่ตัวหนิงกำลังจะอธิบาย

ในตอนนี้เอง กู้เจียรุ่ยก็พนมมือเข้าหากัน จากนั้นก็ยิ้มให้สานส่านที่อยู่ใน 

วิดีโอแล้วเอ่ยเสริมกับจินตนาการของสานส่านว่า “อาตมามาจากยุคถังของจีน  

เพิ่งจะกลับมาจากอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีป สวัสดีโยมตัวน้อยนะ”

สานสา่นเบกิตากวา้ง รบีถามรุน่พีกู่ท้นัทวีา่ “แลว้คณุรูไ้หมคะวา่ซนุหงอคง 

ไปไหนแล้ว”

รุ่นพี่กู้ตอบ “เขากลายเป็นพ่อของหนูแล้วละ”

จากนั้นรุ่นพี่กู้ก็ยกมือขึ้นเล็กน้อย  โจวเย่าจึงปรากฏตัวขึ้นในวิดีโอ  

สานสา่นกะพรบิตานอ้ย ๆ ทีแ่ทก้พ็ีโ่จวเยา่นีเ่อง โจวเยา่เมม้ปากเลก็นอ้ย อารมณ ์

ของเขาอ่อนโยนขึ้นมาทันที ถึงแม้ว่าจะทำให้กู้เจียรุ่ยได้เอาเปรียบเขาก็ตาม  

แต่ครั้งนี้เขารับได้

อ๋อ...ที่แท้ทังเซินที่สานส่านพูดก็คือพระถังซำจั๋งนี่เอง

เจิ้งเหยียนอี้มองสวี่ตัวหนิง จากนั้นก็มองโจวเย่าอีก งั้นแสดงว่าพวกเขา 

ก็เข้าใจกันหมดแล้วเหรอว่าทังเซินคือพระถังซำจั๋ง มีแค่เธอเหรอที่ไม่เข้าใจ

เอาเถอะ เจิ้งเหยียนอี้คิดว่าตัวเองตื่นเต้นเกินไปถึงได้ทำให้สมองรวน 

แบบนี้!

ต้องบอกเลยว่ากู้เจียรุ่ยนั้นมีไหวพริบมากจริง  ๆ  ที่ฟังคำพูดที่ไม่ชัดของ 

สานส่าน สาวน้อยลูกครึ่งเก๊คนนี้ออกว่าเธอพูดถึงพระถังซำจั๋ง เจิ้งเหยียนอี้ 

หันหน้าไปแล้วมองเห็นหัวที่สว่างแวววับของกู้เจียรุ่ย จู่  ๆ  เธอก็อยากจะยกมือ 

ขึ้นมาลูบอย่างน่าประหลาด...

เจิ้งเหยียนอี้รีบหันหน้ากลับไปทันที จู่ ๆ ก็เข้าใจเนื้อเรื่องใน “ไซอิ๋ว” ขึ้นมา 

ว่าครั้งแรกที่เหล่าปีศาจจับพระถังได้นั้นไม่ใช่เพราะมันกินเขา แต่เป็นเพราะ 

มันลูบหัวเขาต่างหาก ดูท่าแล้วคงจะรู้สึกเยี่ยมมากแน่  ๆ จากนั้นก็ลอบกลืน 

น้ำลายเงียบ ๆ หลังจากที่สวี่ตัวหนิงวิดีโอคอลกับสานส่านเสร็จแล้ว เจิ้งเหยียนอี ้

ก็รีบเอ่ยกับทุกคนว่า “พวกเรา...กินข้าวกันเถอะ”

มื้อเย็น สวี่ตัวหนิงกับเจิ้งเหยียนอี้แยกเมนูเนื้อและเมนูเจไว้เป็นอย่างดี  
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แต่สุดท้ายก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นจนได้ ไม่รู้ว่าเกี๊ยวไส้หมูกับผักกาดชิ้นนี้ปนเข้าไป 

กับเกี๊ยวไส้ผักล้วนเมื่อไร และรุ่นพี่กู้ก็เผลอกินมันเข้าไปอย่างไม่ทันระวัง

รุ่นพี่กู้กินมันเข้าไปต่อหน้าทุก ๆ คน

โจวเย่าเลิกคิ้วเล็กน้อย ไม่ได้มองเป็นเรื่องเป็นราวอะไร

ทว่าสวี่ตัวหนิงกลับตื่นตระหนกขึ้นมาทันที ทำยังไงดีล่ะ เพราะว่าเธอกับ 

เจิ้งเหยียนอี้ไม่ทันระวัง รุ่นพี่กู้ก็เลยอาบัติจนได้

“กู้เจียรุ่ย คุณอาบัติแล้วนะ!” จู่ ๆ เจิ้งเหยียนอี้ก็ส่งเสียงออกมา เธอมอง 

ไปยังรุ่นพี่กู้ที่กำลังกินเกี๊ยวไส้ผักกาดกับหมูเข้าไปแล้วก็เอ่ยขึ้นมาอย่างตกตะลึง

“ไม่อยากกินทิ้งกินขว้างน่ะ” รุ่นพี่กู้เอ่ย

สวี่ตัวหนิงก้มหน้าลงเงียบ ๆ 

โจวเย่าส่งเสียงเหอะออกมาเบา ๆ 

มีแค่เจิ้งเหยียนอี้ที่ยังคงเป็นกังวล เธอเอ่ยขึ้นอย่างเป็นห่วงว่า “แต่ว่า 

คุณอาบัติแล้วนะเนี่ย...” หรือจะถือโอกาสที่อาบัติแล้วก็สึกออกมาเสียเลยดีไหม

รุ่นพี่กู้  “ไม่เป็นไร  ไว้อาตมากลับไปท่องวัชรสูตร1 สักสองสามรอบ 

ก็ได้แล้ว”

เจิ้งเหยียนอี้ “อ้อ...” ไม่คาดหวังว่าเขาจะสึกหรอก!

หลังจากกินข้าวเสร็จแล้ว กู้เจียรุ่ยก็ไม่ได้กลับไปทันที เขานั่งดูโทรทัศน์ 

อยู่ในห้องรับแขกต่อ โจวเย่าเหลือบมองเล็กน้อย เข้าใจขึ้นมาทันทีว่าตอนนี้ 

กู้เจียรุ่ยกำลังรอให้เขาไปส่งกลับวัดแน่  ๆ พระที่ต้องมีรถคอยไปรับไปส่ง... 

ก็กู้เจียรุ่ยนี่แหละ!

ที่โซฟาในห้องนั่งเล่น เจิ้งเหยียนอี้รวบรวมความกล้านั่งลงมาแล้วดูสารคดี  

“มนุษย์กับธรรมชาติ”  กับกู้เจียรุ่ย ปรากฏว่าตอนที่รายการกำลังพูดถึงความรู้ 

เรื่องการผสมพันธุ์ของเสือนั้น กู้เจียรุ่ยที่นั่งอยู่ด้านข้างก็นั่งหลังตรงแด่ว ผ่านไป 

ครู่หนึ่งก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วหันหน้ามาหาเธอที่อยู่ด้านซ้าย มองอยู่ครึ่งวินาท ี

ราวกับจะถามอะไรเธอ หัวใจของเจิ้งเหยียนอี้เต้นระรัวขึ้นมาจังหวะหนึ่ง

“รหัส WiFi ที่นี่คืออะไรเหรอ” กู้เจียรุ่ยเอ่ยถามขึ้น

 1 พระสูตรสำคัญหมวดหนึ่งในพุทธศาสนามหายาน
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สุยโหวจู 

เจิ้ ง เหยียนอี้ กลอกตาเล็กน้อย  เธอนิ่ ง ไปครู่หนึ่ งแล้วตอบไปว่ า  

“12345678...”

กู้ เจียรุ่ยพยักหน้าน้อย  ๆ  ตอนที่ป้อนรหัสเข้าไปก็เอ่ยขึ้นมาลอย  ๆ  ว่า  

“ดูท่าแล้วรหัสนี่คงจะเป็นโยมเจิ้งที่ตั้งสินะ”

เจิ้งเหยียนอี้เข้าใจความหมายของประโยคนี้ กู้เจียรุ่ยกำลังด่าว่าเธอ 

สมองกลวงนี่! “ก็ใช่น่ะสิ มีปัญหาเหรอ ตั้งง่าย ๆ ไม่ได้หรือไง!”

กู้เจียรุ่ยส่ายหน้า “อาตมาหมายความว่าดีมากต่างหาก จำง่ายดี”

จากนั้นก็เป็นเจิ้งเหยียนอี้เช่นเคยที่ไปส่งกู้เจียรุ่ยกลับวัดในคืนนี้ ตอนที่ 

โจวเย่าเอ่ยขึ้นมา เจิ้งเหยียนอี้ก็ตอบตกลงอย่างดี๊ด๊า แต่กู้เจียรุ่ยกลับแสดงท่าที 

ลำบากใจออกมา

บนทางเดินมืดสลัว เจิ้งเหยียนอี้จงใจทำเป็นว่าผ่อนคลายแล้วพูดขึ้นมา 

ทเีลน่ทจีรงิวา่ “นีพ่ระอาจารยส์จัจา เมือ่กีค้ณุทำทา่ทางลำบากใจขนาดนัน้ หรอืวา่ 

กลัวว่าฉันจะกลายร่างเป็นเสือแล้วจับคุณกินน่ะ!”

“เจริญพร” กู้เจียรุ่ยยกมือขึ้นมาประกบกัน จากนั้นก็ตอบคำล้อเล่นของ 

เจิ้งเหยียนอี้ไปอย่างเนิบ  ๆ  ว่า “อาตมาก็เป็นแค่พระที่อ่อนแอรูปหนึ่งเท่านั้น  

ถ้าโยมเจิ้งกลายร่างเป็นเสือขึ้นมาจริง ๆ เกรงว่าคงจะไม่มีแรงไปสู้โยมหรอก”

เจิ้งเหยียนอี้ : ...

ตกลงว่าใครเป็นปีศาจ แล้วใครเป็นพระกัน...ทำไมสิ่งยั่วยวนบนโลกนี้ 

ถึงได้มากมายนัก

บรรยากาศระหว่างทั้งคู่มักจะเปลี่ยนไปเพราะคำพูดลึกซึ้งไม่กี่คำเสมอ  

เช่นเดียวกับในห้องครัวด้านบน สวี่ตัวหนิงกำลังยืนล้างจานอยู่ที่อ่างล้างจาน  

จากนั้นเธอก็โดนโจวเย่ารวบเอวจากทางด้านหลัง โจวเย่าขยับเข้ามาสูดดม 

ที่ซอกคอของเธอฟอดหนึ่ง จากนั้นก็เอ่ยว่า “ฉันล้างให้นะ”

“โอเค นายมาล้างแล้วกัน” ผ่านไปครู่หนึ่ง สวี่ตัวหนิงก็ตอบกลับไป
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