


กระดูกงดงาม 

ผู้ที่มีกระดูกจะไม่มีผิวหนัง 

ผู้ที่มีผิวหนังจะไม่มีกระดูก 

มนุษย์บนโลกส่วนใหญ่มีสายตาตื้นเขิน 

มองเพียงรูปลักษณ์ภายนอก 

ไม่ได้มองลึกเข้าไปถึงกระดูก
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สืออี๋เอนกายพิงหน้าต่าง  มองป้ายบอกชื่อถนนที่อยู่ 
นอกหน้าต่างพลางทอดถอนใจกับอากาศที่แจ่มใสของวันนี้  ไม่มีก้อนเมฆ 

ลอยอยู่บนท้องฟ้าสีครามพลอยทำให้คนอารมณ์ดี  ตลอดทางคนขับรถแท็กซี่ 

ขับอย่างราบรื่น  ไร้อุปสรรค  เมื่อเธอลงจากรถ  แม้แต่ขั้นตอนการเช็กอิน 

ก็เป็นไปอย่างสะดวก  ราบรื่น  แต่คาดไม่ถึงว่าพอเธอเดินผ่านเครื่องตรวจจับ 

โลหะทั้งสองครั้ง  สัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นทั้งสองครั้ง

แต่สิ่งที่ทำให้คนหงุดหงิดมากที่สุดก็คือ  เสียงสัญญาณเตือนภัยด้านข้าง 

ก็ดังไม่หยุด  เธอสงสัยว่าจะมีใครโชคร้ายเช่นเดียวกับเธอ  เจอเครื่องตรวจจับ 

โลหะที่ไร้เหตุผล  “คุณผู้หญิงครับ  รบกวนคุณถอดรองเท้าด้วย  เราจำเป็น 

ต้องตรวจสอบอีกครั้งครับ”  เธอพยักหน้าและนั่งลงบนเก้าอี้ที่อยู่ด้านข้าง  

ขณะก้มหน้าถอดรองเท้า  เธอก็เห็นแผ่นหลังของผู้ชายคนนั้นตรงจุดตรวจ 

รักษาความปลอดภัยที่อยู่ติดกัน

เขาสูงมาก  แผ่นหลังเหยียดตรง  ตอนที่เธอเห็นเขา  เขาหยิบแล็ปท็อป 

ของเขาออกมา

อีกด้านหนึ่งของจุดตรวจรักษาความปลอดภัย  มีคนเข้าแถวยาวเหยียด 

บทนำ
ครึ่งชีวิตที่ล่องลอยอยู่ในความฝัน
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ดุจมังกร

แต่ทางด้านนี้กลับมีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นที่ได้รับการตรวจค้น

“คุณโจวเซิงเฉินใช่ไหมครับ”  ชายที่เฝ้าจุดตรวจรักษาความปลอดภัย 

หยิบหนังสือเดินทางของเขาขึ้นมา  “คุณลืมหนังสือเดินทางครับ”

“ขอบคุณครับ”  เขาหันหน้ากลับมา

เขารู้สึกว่าเธอจ้องเขา  จึงเหลือบตาขึ้นมองเธอ

วินาทีที่สบตากันคล้ายจะไร้เสียงสับสนวุ่นวายและเสียงรบกวนรอบข้าง 

ราวกับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเธออีก  สืออี๋มองเขาอย่างลึกซึ้งและละสายตา 

ไปจากเขาไม่ได้  เธออยากจะหัวเราะ  ขณะเดียวกันก็อยากจะร้องไห้  เธอกลับ 

พูดไม่ออกแม้เพียงครึ่งคำ 

ในที่สุดคุณก็มาแล้ว

โจวเซิงเฉิน  ในที่สุดคุณก็มาแล้ว



4

สายฝนโปรยปรายอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ซีอาน๑ 

เหมือนดั่งม่านหมอกสายฝนของเจียงหนาน๒ 

ดินแดนแห่งซานฉิน๓  เป็นดินแดนกว้างใหญ่  แต่กลับมองไม่เห็นเมือง 

ฉางอานโบราณ

สืออี๋พิงอยู่ข้างหน้าต่าง  มองออกไปนอกหน้าต่าง  ดูป้ายชื่อถนนที่เพิ่ง 

ผ่านไป

“เธออยากจะกินอะไร”  หงเสี่ยวอวี้ที่อยู่ด้านข้างยิ้มพลางพับแผนที่เป็น 

แผ่นเล็ก ๆ  แล้วใช้โทรศัพท์มือถือค้นหาอาหารรสเลิศที่ได้รับการแนะนำ  

๑
อดีตที่มองไม่เห็น

  ๑  มีความหมายว่า  ‘ความสงบสุขทางตะวันตก’  เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี  มีชื่อเดิมว่า  

‘ฉางอาน’  หมายถึง  ‘ความสงบสุขชั่วนิรันดร์’
  ๒  คือพื้นที่บริเวณตอนล่างของแม่น้ำแยงซีของจีนในปัจจุบัน  โดยรวมถึงพื้นที่ตอนใต้ของ 

สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี
  ๓  ในยุคชุนชิวจั้นกั๋ว  ๗  รัฐที่มีอำนาจเข้มแข็ง  ได้แก่  ฉี  ฉู่   เยียน  หาน  เจ้า  เว่ย  ฉิน  

เมื่อรัฐฉินทำสงครามรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวได้ใช้อำนาจเข้าครอบครองมณฑลส่านซี  ดังนั้น 

บริเวณกวนจง  ส่านซี  ส่านเป่ยของมณฑลส่านซีจึงถูกเรียกว่า  ดินแดนแห่งซานฉิน
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พลางวางแผนการเดินทางหลังจากเข้าที่พัก

“ทำงานสัมภาษณ์ของเธอให้เสร็จก่อนดีไหม” 

สืออี๋ เอ่ยเตือนหงเสี่ยวอวี้ยิ้ม ๆ  ช่างภาพหนุ่มที่กำลังเล่นกล้องอยู่ 

ด้านข้าง  พอได้ยินคำพูดนี้ก็หัวเราะ

คนทั้งสามลงจากรถ  เดินผ่านถนนที่เงียบสงบ  ผ่านบ้านหลายหลัง 

ที่กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณนั้น  ในที่สุดก็พบที่ที่พวกเขากำลังมองหา

คนที่มาเปิดประตูเป็นหญิงสาวอายุไม่เกินยี่สิบปี  คนที่หงเสี่ยวอวี้ต้อง 

สัมภาษณ์เป็นสามีของหญิงสาวคนนี้  ซึ่งดูเป็นคนซื่อสัตย์คนหนึ่ง

เมื่อทั้งหมดเข้าไปในบ้าน  คู่สามีภรรยาทักทายและเชิญพวกสืออี๋นั่งลง 

อย่างขัดเขินอยู่บ้าง 

“ไม่ต้องตื่นเต้นค่ะ  แค่คุยกันสบาย ๆ”  หงเสี่ยวอวี้กล่าวอย่างสุภาพ 

อ่อนโยน  และบอกให้ผู้ชายคนนั้นนั่งตรงข้ามเธอ

ท้องฟ้ามืดครึ้มและหยาดฝนโปรยสาย ทำให้ภายในห้องมืดสลัว

มีเพียงโคมไฟสีเหลืองที่วางอยู่ตรงกลางระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

ระหว่างการถามตอบ  สืออี๋ก็ค่อย ๆ  เข้าใจเรื่องราวนี้

ผู้ชายที่อยู่ตรงหน้ามาจากสถานที่ที่ยากจนมาก  หลังจากทำงานหนัก 

ด้วยความขยันขันแข็งมาหลายปี  เขาก็เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง  เขาไม่ได้เก็บ 

เงินไว้เพื่อตัวเอง  กลับนำเงินทั้งหมดไปช่วยการศึกษาของผู้คนในบ้านเกิด 

และช่วยครอบครัวที่ยากจนกว่าเขา

เขาไม่มีทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินเป็นของตัวเองและไม่มีบ้านในชื่อ 

ของเขา

แต่เป็นคนที่มีคุณธรรมสูงส่งคนหนึ่ง  เหตุผลที่เรื่องราวนี้ดึงดูดความ 

สนใจของสื่อ  เป็นเพราะภรรยาสาวของเขา  สาวสวยที่อยู่ตรงหน้าพวกเขา 

สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและยังเป็นคนบ้านเดียวกับสามี  เธอได้เห็น 

เรื่องราวของเขาในข่าว  เธอจึงออกตามหาเขา  แล้วแต่งงานกับเขา
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ช่วงครึ่งแรกของเรื่องช่างน่าประทับใจไม่น้อย  แต่ครึ่งหลังกลับทำให้ 

คนคิดไม่ถึง

สภาพอากาศเปียกชื้นและมืดครึ้ม  ภายในบ้านกลับไม่มีอุปกรณ์ 

ทำความร้อน

มือกับเท้าของสืออี๋และหงเสี่ยวอวี้ที่นั่งอยู่เย็นแข็งนานแล้ว

โชคดีที่การสัมภาษณ์ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว  หงเสี่ยวอวี้หันไป 

ทางหญิงสาวคนนั้น  “ตามมาตรฐานของคนทั่วไป  สามีของคุณไม่นับว่าเป็น 

คู่สมรสที่ดี  พวกคุณวางแผนจะทำอะไรต่อไปคะ”

หญิงสาวคนนั้นคลี่ยิ้ม  หันไปมองสามี  “พวกเรามีความสามารถในการ 

หาเงินและร่างกายแข็งแรงดี  หลังจากกลับบ้านในอีกสองปีข้างหน้าจะต้อง 

มีชีวิตที่ดีไม่น้อย”  หญิงสาวหัวเราะเบา ๆ  “ฉันไม่กังวลว่าเขาจะทำอะไรที่เป็น 

การทำร้ายฉัน  เขาเป็นคนดีค่ะ”

ทิ้งท้ายการสัมภาษณ์ในวันนี้ด้วยคำพูดของภรรยาสาว

งานลุล่วงลงเรียบร้อย

พวกเขาไปร้านอาหารเพ่าโหมว๔ ที่อยู่ใกล้ ๆ  เป็นร้านอาหารเล็ก ๆ ที่ 

คนเบียดเสียดแออัด  เสียงดังโหวกเหวก  แต่กลับขายดีมาก  ขณะกินอาหาร  

สืออี๋มองไปรอบ ๆ  พบว่ามีคนถือชามยืนอยู่ด้านข้าง  บิขนมปัง  และรอ 

ที่นั่งว่างอย่างอดทน

หงเสี่ยวอวี้เลียนแบบตาม  บิขนมปังออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ  “การสัมภาษณ ์

ในวันนี้มีคำพูดไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษไหม”

สืออี๋หัวเราะพรวด  “อยากจะเขียนลงในบล็อก  แต่ขาดบทนำใช่ไหมล่ะ”

“ยายโง่”  หงเสี่ยวอวี้ปรายตามองเพื่อนแวบหนึ่ง  “รีบบอกมานะ”

สืออี๋ซดน้ำซุป  คิดสักครู่ก่อนเอ่ยว่า  “คนบนโลกส่วนใหญ่สายตา 

  ๔  เป็นหนึ่งในอาหารที่มีชื่อเสียงในมณฑลส่านซีและมีประวัติอันยาวนาน  เนื่องจากคนมณฑล 

ส่านซีไม่ค่อยนิยมกินข้าวสวย  อาหารหลักของที่นี่คือโหมว  ( )  ลักษณะเป็นแป้ง  คล้ายกับหมั่นโถว
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ตื้นเขิน  มองเพียงรูปลักษณ์ภายนอก  ไม่ได้มองลึกเข้าไปถึงกระดูก  หญิงสาว 

คนนี้เป็นคนที่หาได้ยากจริง ๆ  สามารถมองเห็นเนื้อแท้ของผู้ชายคนนี้”

หงเสี่ยวอวี้ร้อง  “โอ้  คำพูดนี้ฟังดูมีความหมายดี  ฉันชอบ”  หล่อน 

เติมพริกลงในน้ำซุป  จู่  ๆ ก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้  “เมื่อวานเธอบอกว่ารู้จักกับ 

นักวิจัยอะไรสักอย่างที่สนามบินไป๋อวิ๋นที่กว่างโจว  แล้วสองสามวันนี้เขาก็อยู่ที ่

ซีอานใช่ไหม”

เพราะมีอาหารอยู่ในปาก  สืออี๋จึงตอบเสียงงึมงำ  “ระยะนี้มหา ’ลัย 

ของเขาเพิ่งมีโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับสภาวิทยาศาสตร์จีน  เขาเลย 

มาทำงานที่นี่”

“บอกตามตรง  ฉันไม่เห็นว่าคนคนนั้นจะพิเศษตรงไหน  หน้าตาก็แสน 

จะธรรมดา  คิดไม่ถึงว่าเธอจะเป็นฝ่ายไปทำความรู้จักกับเขาก่อน”  หงเสี่ยวอวี ้

คลี่ยิ้มพลางมองเพื่อน  “หรือนี่จะเรียกว่าต้องตาต้องใจ”

สืออี๋กลอกตา  เหลือบมองอีกฝ่ายแวบหนึ่ง  “ฉันแค่อยากทำความรู้จัก 

กับเขา  ไม่ได้มีเจตนาร้าย...”

ยังกล่าวไม่ทันจบ  สืออี๋รู้สึกหนักที่ไหล่เล็กน้อย  มีมือของผู้ชายวางอยู่

หงเสี่ยวอวี้มองมือข้างที่งดงามไล่ขึ้นไป  อดลอบยิ้มขำไม่ได ้ ช่างบังเอิญ 

จริง ๆ  คนที่มากลับเป็นคนที่พวกเธอสองคนกำลังพูดถึงอยู่

หว่างคิ้วของผู้ชายคนนี้ฉายแววผู้ทรงความรู้  ใบหน้าธรรมดา  ไม่ถึงกับ 

น่าเกลียด  แต่ก็ไม่ถึงขั้นหล่อเหลา  ยากที่จะทำให้คนจดจำได้อย่างลึกซึ้ง  

เขาสวมเสื้อกาวน์สีขาวที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป  ไม่ได้ติดกระดุม  เผยให้ 

เห็นเสื้อเชิ้ตและกางเกงด้านใน 

ดูสะอาดเรียบร้อย  ไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสม  เพียงแค่ไม่ค่อยเข้ากับ 

สภาพแวดล้อมโดยรอบ

สืออี๋ยังมีน้ำซุปอยู่ในปาก  มองเขาอย่างตกตะลึง

เธอกลับรู้สึกว่ าหน้าตาของเขาแบบนี้ดูดีมาก  ไม่ได้น่ ารัง เกียจ  

นอกจากมีกลิ่นอายของผู้ทรงความรู้แล้ว  ยังให้ความรู้สึกห่างเหินเล็กน้อย  

ไม่มีใบหน้าไหนที่ดูดีและให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายใจไปกว่านี้อีกแล้ว
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เขาดงึมอืออกชา้ ๆ นัง่ลง แลว้เอามอืจบัขอบโตะ๊ กลา่ววา่ “ชา่งบงัเอญิจรงิ ๆ”

พูดยังไม่ทันจบก็โบกมือให้เถ้าแก่

“คนบนโลกส่วนใหญ่สายตาตื้นเขิน  มองเพียงรูปลักษณ์ภายนอก  

ไม่ได้มองลึกเข้าไปถึงกระดูก”  ครั้นเถ้าแก่ขานรับแล้วเขาก็หันไปมองสืออี๋  

“คำพูดนี้ไม่เลว”

หงเสี่ยวอวี้ทอดถอนใจ  เอ่ยว่า  “ช่างบังเอิญจริง ๆ ค่ะ”  พลางมอง 

เพื่อนสนิทอย่างมีความหมาย

ถ้าพูดถึงรูปร่างหน้าตา  สืออี๋นับว่าเป็นคนสวย  ใบหน้าและเค้าโครง 

ของเธอราวกับวาดด้วยพู่กันอย่างพิถีพิถัน  เธอไม่ได้สวยฉูดฉาด  ซึ่งแตกต่าง 

จากความธรรมดาของโจวเซิงเฉิน  โดยเฉพาะยามสืออี๋มอง  แววตาของเธอ 

จะสว่างไสวเจิดจ้าไม่น้อย  ถ้าเป็นคนที่ออกสังคมอย่างแท้จริงและได้เห็น 

สาวสวยมานับไม่ถ้วน  จะพบว่าดวงตาของสาวงามที่แท้จริงจะต้องสว่างสดใส 

และไม่ขุ่นมัว

ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ  สืออี๋เป็นคนหัวโบราณมาก  เธอไม่เคยสวม 

เสื้อผ้าเปิดไหล่

ถึงอย่างไรสาวสวยหัวโบราณก็ยังคงเป็นความถึงพร้อมที่หาได้ยากยิ่ง

หงเสี่ยวอวี้หันไปมองผู้ชายคนนี้อีกครั้ง

ช่างเถอะ  ตราบใดที่เพื่อนสนิทชอบ  ใบหน้าของเขาก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญ

“ช่างบังเอิญจริง ๆ” ขณะที่ผู้ชายคนนี้พูดก็หยิบตะเกียบใช้แล้วทิ้งขึ้นมา  ดึง 

มันออกจากกัน  จากนั้นเอาตะเกียบมาถูกันเพื่อเอาเสี้ยนไม้ออก  “พวกคุณ 

มาเที่ยวซีอานหรือครับ”

“เสี่ยวอวี้มาที่นี่เพื่อสัมภาษณ์ค่ะ”  สืออี๋ตอบ  “พวกเรากำลังวางแผน 

ว่ามาทำงานครั้งนี้จะเที่ยวเล่นสักสองสามวัน”

ช่างภาพหนุ่มที่ก้มหน้ากินข้าวเสียงดังแจ๊บ ๆ มาโดยตลอดวางตะเกียบลง  

และส่งนามบัตรให้อีกฝ่ายอย่างกระตือรือร้น

เขารับมา  มือข้างหนึ่งล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกง  แต่หลังจากค้นหา 
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สักพักก็ยังหาอะไรตอบแทนไม่ได้  “ขอโทษด้วยครับ  ผมไม่ค่อยชินกับการ 

พกของแบบนี้ติดตัว”  เขาแนะนำตัวสั้น ๆ ว่า  “โจวเซิงเฉิน  รองศาสตราจารย์ 

วิทยาลัยเคมี  เบิร์กลีย์๕  ช่วงนี้ผมมาทำโครงการแลกเปลี่ยนที่สถาบันวิจัย 

เคมีอินทรีย์๖ ของสภาวิทยาศาสตร์จีน  สาขาซีอาน  ที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ 

วัสดุพอลิเมอร์๗” 

คำศัพท์ที่ยาวเป็นชุดดูเหมือนจะเฉพาะทางและขั้นสูง  ทำให้ช่างภาพ 

มองด้วยความทึ่งและให้เกียรติเขามากขึ้นกว่าเดิม

“เซิงเฉินหรือครับ  ชื่อดี”  ช่างภาพกล่าวยิ้ม ๆ  “เรียกผมว่าเสี่ยวซ่วย 

ก็ได้  ผมเป็นเพื่อนร่วมงานของหงเสี่ยวอวี้”

โจวเซงิเฉนิยิม้อยา่งสภุาพ  “มนีามสกลุสองพยางคว์า่โจวเซงิ  ชือ่ตวัเดยีว 

ว่าเฉินครับ”

เสี่ยวซ่วยร้อง  “อ่อ ๆ”  สองที  “คุณโจวเซิง”

สืออี๋อดหัวเราะไม่ได้  นามสกุลนี้ช่างหาได้ยากจริง ๆ  ไม่น่าแปลกใจ 

ที่ผู้คนจะคิดว่ามันแปลก

เสี่ยวซ่วยดูเหมือนจะรู้สึกว่าไม่เหมาะสมที่พูดนามสกุลของคนอื่นผิด  

เขาจึงพยายามหาทางออกจากสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจนี้   โดยกล่าวกับ 

โจวเซิงเฉินว่า  “ผมก็รู้สึกว่าคำพูดประโยคนั้นของสืออี๋ไม่เลวจริง ๆ”

หงเสี่ยวอวี้ไม่รอให้โจวเซิงเฉินตอบ  พูดเหน็บแนมเสี่ยวซ่วยว่า  “นาย 

รู้หรือเปล่าว่ามันหมายถึงอะไร”

เสี่ยวซ่วยที่ขึ้นขี่หลังเสือแล้วยากจะลงยังคงยืนยันว่า  “แน่นอน  ผมรู้ 

แต่คำพูดนี้ทำความเข้าใจได้เท่านั้น  ยากจะอธิบาย”

“ไม่ต้องพยายามเข้าใจมันหรอก  ฉันจะบอกนายให้ว่าประโยคนี้มา 

  ๕  เป็นวิทยาลัยหนึ่งในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  เบิร์กลีย์  สหรัฐอเมริกา

  ๖  หมายถึง  วิชาเคมีแขนงที่ว่าด้วยการศึกษาสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ  

ยกเว้นสารประกอบออกไซด์  สารประกอบซัลไฟด์  และโลหะคาร์บอเนต 

  ๗  เป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่มีหลากประเภทหลายชนิด  ได้จากธรรมชาติและการสังเคราะห์  

ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์  เช่น  ภาชนะพลาสติกและโฟมใส่อาหาร  ฉนวนหุ้มสายไฟ
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จากไหน”  หงเสี่ยวอวี้ถามเขาพลางยิ้มขบขัน  “รู้จัก  ‘วจีปลุกให้โลกตื่น’๘  ไหม”

เสี่ยวซ่วยอึ้งงัน

“รู้จัก  ‘สามเหยียน  สองพาย’๙  ไหม”

เสี่ยวซ่วยรู้สึกคุ้นหูอยู่บ้าง

“อยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์สมัยมัธยมปลาย  เป็นนิยายสมัยปลาย 

ราชวงศ์หมิง”  หงเสี่ยวอวี้หยิบตะเกียบที่ยังไม่ได้ดึงออกจากกันมาเคาะชาม 

ของเขา  และกล่าวยิ้ม  ๆ  ว่า  “ความหมายของประโยคนี้คือ  คนทุกวันนี้ 

มองเห็นแต่ลักษณะภายนอกของผู้อื่น  เช่น  เงิน  รถ  บ้าน  และรูปลักษณ์ 

ภายนอก  ไม่ได้มองเข้าไปถึงเนื้อแท้”

เสี่ยวซ่วยร้อง  “อ้อ”  ปลายเสียงเหมือนจะเจือความ  ‘นับถือ’ ด้วย

“คนที่ควรจะได้รับความนับถือก็คือสืออี๋”   หงเสี่ยวอวี้ เหลือบมอง 

โจวเซิงเฉิน  “เรื่องพวกนี้เธอบังคับให้ฉันอ่านตั้งแต่เด็ก”

คิดไม่ถึงว่าโจวเซิงเฉินจะเข้าใจเจตนาที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของหงเสี่ยวอวี้ 

อย่างชัดเจน  เขาคลี่ยิ้ม

หงเสี่ยวอวี้เข้าใจว่าเขายิ้มชมเชย  แต่สืออี๋เข้าใจว่ารอยยิ้มของเขาเป็น 

เพราะมองทะลุความคิดของเพื่อนเธอออก  หงเสี่ยวอวี้รู้ว่าสืออี๋มีความรู้สึกดี ๆ  

ให้เขา  แน่นอนว่าจะต้องพูดชมเธอทางอ้อมเพื่อให้โจวเซิงเฉินสนใจเธอ

แต่หงเสี่ยวอวี้กลับไม่รู้ว่าสืออี๋ ได้ตราตรึงอยู่ ในความทรงจำของ 

โจวเซิงเฉินอย่างลึกซึ้งแล้ว

พวกเขาพบกันเมื่อครึ่งปีก่อนที่สนามบินไป๋อวิ๋นในเมืองกว่างโจว  

ในเวลานั้นทั้งสองคนอยู่ที่ทางเข้าจุดตรวจรักษาความปลอดภัย  ในระหว่าง 

  ๘  เป็นหนึ่งในบทประพันธ์ของเฝิงเมิ่งหลง  (พ.ศ. ๒๑๑๗  -  ๒๑๘๙)  กวีชาวจีนที่มีชื่อเสียงในสมัย 

ราชวงศ์หมิง 

  ๙  สามเหยียน  หรือสามคติ  หมายถึง  เรื่องสั้นสามเล่มที่เขียนโดยเฝิงเมิ่งหลง  ได้แก่  อวี้ซื่อ- 

หมิงเหยียน (คติแจ้งชาวโลก) จิ่งซื่อทงเหยียน (คติเตือนชาวโลก) และ สิ่งซื่อเหิงเหยียน (คติปลุกชาวโลก)  

สองพาย  หมายถึง  หนังสือสองเล่มที่เขียนโดยหลิงเหมิงชู  ได้แก่  ชูเค่อพายอั้นจิงฉี (ตบโต๊ะด้วยความ 

อัศจรรย์ใจ) ภาค ๑  และ ภาค ๒ หนังสือห้าเล่มนี้ล้วนเผยแพร่ในสมัยปลายราชวงศ์หมิง
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การตรวจด้วยเครื่องตรวจจับโลหะเกิดเสียงดังขึ้น  ขณะเธอถอดรองเท้าออก 

เพื่อให้พวกเขาตรวจหาวัตถุที่เป็นโลหะก็ได้เห็นเขา

ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นเขา  เธอก็รู้ว่าเป็นเขา

ถึงแม้หน้าตาจะไม่เหมือนเดิม  เสียงไม่เหมือนเดิม  รูปลักษณ์ภายนอก 

แตกต่างจากคนที่อยู่ในความทรงจำของเธออย่างสิ้นเชิง  แต่เธอก็รู้ว่าจะต้อง 

เป็นเขาอย่างแน่นอน

หลังจากที่เขาผ่านการตรวจ  แล้วหยิบแล็ปท็อปของเขาขึ้นมาและกำลัง 

จะเดินออกจากจุดตรวจรักษาความปลอดภัย  สืออี๋จำได้ว่าตอนนั้นในหัว 

ของเธอว่างเปล่า  เธอวิ่งไล่ตามเขาไปด้วยเท้าเปล่า  เธอไม่อยากพลาดโอกาส 

พบคนคนนี้  แต่กลับลืมไปว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ใด

ดังนั้น  แวบแรกที่เขาเห็นสืออี๋จึงดูตลกไม่น้อย 

มีเจ้าหน้าที่สนามบินวิ่งไล่ตามมาราวกับกลัวว่าเธอเป็นผู้ก่อการร้าย  

แต่เธอมองเขาอย่างร้อนใจ  “รอฉันด้วยค่ะ  ฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณ”  

ตอนนั้นเธอไม่ได้สนใจว่าโจวเซิงเฉินมีสีหน้าอย่างไร

นั่นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าหน้าตาของเธอมีประโยชน์อยู่บ้าง  อย่างเช่น 

เจ้าหน้าที่สนามบินยังนับว่าปฏิบัติกับเธออย่างสุภาพมีมารยาท  คิดว่าเธอ 

บังเอิญเจอกับเพื่อนเก่าที่รู้จักกันมานานหลายปีจึงเผลอเสียกิริยาไป  ขณะที่ 

เธอสวมรองเท้าก็ยังใช้หางตามองเขา  กลัวว่าเขาจะเดินจากไป 

โชคดีที่โจวเซิงเฉินยังไม่เดินจากไปและกำลังรอเธออยู่

เป็นการรู้จักกันที่กะทันหันมาก

ภายหลงั  สอือีอ๋ธบิายการกระทำของตวัเองไมไ่ด ้ เพยีงพดูกบัโจวเซงิเฉนิ 

ว่าเขาคล้ายเพื่อนของเธอมาก  ไม่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม  ตราบเท่าที่ 

เขาไม่รังเกียจก็พอแล้ว  แต่พอเธอถามเบอร์โทรศัพท์มือถือของเขากะทันหัน  

เขาให้เหตุผลว่าเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือเพื่อปฏิเสธคำขอของเธอ

ในเวลานั้นเธอกระอักกระอ่วนใจไม่น้อย  แต่โชคดีที่เขาเป็นฝ่ายเสนอ 

ให้อีเมลเธอ
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นับแต่รู้จักกันจนถึงตอนนี้มากกว่าครึ่งปีแล้ว  หนุ่มสาวทั้งสองไม่ได้ 

เจอกันอีก  ได้แต่ติดต่อกันผ่านทางอีเมล  แถมในอีเมลก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกัน 

เป็นพิเศษ  โจวเซิงเฉินทำวิจัยเกี่ยวกับพอลิเมอร์อินทรีย์  ในขณะที่เธอเป็น 

นักพากย์เสียง  เป็นสองอาชีพที่ไม่มีทางมาบรรจบกันได้

ด้วยเหตุนี้  สืออี๋จึงติดนิสัยล็อกอินเพื่อเช็กอีเมลทุกวัน

หลายครั้งที่หงเสี่ยวอวี้มาพบเข้าก็จะหัวเราะเยาะเธอไม่หยุด  ดังนั้น 

เมื่อหงเสี่ยวอวี้รู้ว่าตัวหล่อนเองต้องไปทำงานที่ซีอาน  และแถมยังได้ยินว่า 

โจวเซิงเฉินจะไปทำงานที่ซีอานยาว  ก็ลากสืออี๋มาด้วยโดยไม่ฟังคำอธิบายใด ๆ  

เมื่อคืนหลังจากที่สืออี๋ออกจากสนามบิน  ยังลังเลว่าจะนัดเขาออกมาพบดีไหม  

ถ้านัดออกมาก็ไม่รู้จะใช้ข้ออ้างอะไร  คิดไม่ถึงว่าจะบังเอิญขนาดนี้

โจวเซิงเฉินมีนิสัยการกินที่มีมารยาทมาก พอเขาเริ่มจับตะเกียบก็ไม่ได้พูด 

อะไรอีก

หงเสี่ยวอวี้มองเพื่อนสนิทอยู่หลายครั้ง  แต่สืออี๋พยายามก้มหน้าก้มตา 

หลบการจ้องมองของหงเสี่ยวอวี้

“อาจารย์โจวเซิงครับ”  ชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในร้าน  หุบร่ม  และ 

เดินตรงมาทางนี้  “เดือนหน้าเงินเดือนผมออกจะซื้อโทรศัพท์มือถือให้คุณ  

ผมจะรับผิดชอบการเติมเงินและชาร์จโทรศัพท์ให้คุณทุกวันดีไหมครับ  แต่ 

ผมขอเพียงอย่างเดียว  คือคุณช่วยเปิดโทรศัพท์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยนะ 

ครับ”  คาดว่าเขาคงเดินทางมาอย่างรีบร้อน  กางเกงยีนของเขาเลยเปียกโชก  

“ผมวิ่งไปหลายที่  ถ้าไม่ใช่เพราะเห็นรถของสถาบันวิจัย  ก็ยังไม่รู้ว่าต้องตามหา 

อีกนานแค่ไหน”

ตั้งแต่ที่เขาเดินเข้ามา  สายตาเอาแต่จับจ้องโจวเซิงเฉินที่กำลังกินอาหาร  

โดยไม่ได้สังเกตเห็นสืออี๋ที่อยู่ด้านหลังของเขา

เมื่อเขาเข้ามาใกล้ก็อดตะลึงไม่ได้  ชายหนุ่มคิดไม่ถึงว่าคนที่นั่งอยู่ 

ตรงข้ามกับอาจารย์โจวเซิงจะเป็นสาวสวยคนหนึ่ง 

เขาพูดตะกุกตะกักอยู่นาน  ก่อนจะหาเสียงตัวเองเจอและพูดต่อว่า  
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“อย่างนั้น...อาจารย์โจวเซิง  งานสัมมนา  คิดว่าคงไปสายแล้ว  ผมตามหาคุณ 

มาครึ่งชั่วโมง...คิดว่าพวกเราคงไปสายแล้ว...”

“เข้าใจแล้ว”  โจวเซิงเฉินยังคงกินช้า  ๆ อีกสองคำแล้ววางตะเกียบ  

“ผมมีธุระต้องไปก่อน  มีโอกาสค่อยติดต่อกันอีกครั้งนะครับ”  สืออี๋เห็นเขา 

ลุกขึ้น  และรู้สึกเหมือนโดนเตะขาแรง ๆ 

พอหันกลับไป  หงเสี่ยวอวี้ก็กระแอมให้คอโล่ง  พูดกับโจวเซิงเฉินว่า  

“ได้ยินว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ดอกอิงฮวา๑๐ ที่วัดชิงหลง๑๑ กำลังบาน  สวยมาก  พวกเรา 

ไม่ใช่คนซีอาน  เป็นเรื่องยากที่จะได้มาสักครั้ง  ทำไมพวกเราไม่ไปดูด้วยกัน 

ล่ะคะ”

โจวเซิงเฉินหยุดฝีเท้า

เขาเงยหน้าขึ้นมองหยาดฝนที่ลงสายอย่างหนักด้านนอก  “สองวันมานี้ 

ซีอานมีฝนตกตลอด  รอให้ฝนหยุดตก  ถ้าพวกคุณยังไม่กลับ  พวกเราค่อย 

นัดเวลากันอีกที”

“อย่างนั้นก็ดีค่ะ”  หงเสี่ยวอวี้โอบไหล่ของสืออี๋  เอ่ยว่า  “พอถึงเวลานั้น 

ค่อยให้สืออี๋ส่งเมลไปหาคุณนะคะ”

เขาพยักหน้า  นับว่าได้รับปากแล้ว

เมื่อสืออี๋กับหงเสี่ยวอวี้กลับถึงโรงแรม ปลายขากางเกงก็เปียกชุ่มไปหมดแล้ว

สืออี๋วิ่งเข้าไปอาบน้ำร้อน  เสร็จแล้วก็เดินหากาแฟสำเร็จรูปในห้อง 

อยู่นานแต่ก็หาไม่เจอ  เธอจึงต้มน้ำ  แล้วหยิบถุงชาเก๊กฮวยขึ้นมาแช่ในแก้ว 

สองใบ 

สืออี๋ยื่นแก้วหนึ่งให้เพื่อน  อีกฝ่ายรับมาวางไว้ที่โต๊ะหัวเตียง  พลาง 

อ่านอีเมลและดึงทิชชูมาเช็ดน้ำมูก  “จากมื้อกลางวันที่เรียบง่ายของวันนี้   

  ๑๐  ดอกซากุระ

  ๑๑  หรือวัดมังกรคราม  สร้างในสมัยสุยเหวินฮ่องเต้  (พ.ศ. ๑๑๒๕)  แล้วเรียกชื่อใหม่ว่า  หลิงกั่น  

ต่อมาเปลี่ยนเป็นกวนอิน  และชิงหลง  ตามลำดับ
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ในที่สุดฉันก็ค้นพบข้อดีอีกอย่างหนึ่งของโจวเซิงเฉิน  เขาเป็นลูกผู้ชาย  

ไม่กระบิดกระบวน  แต่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูก”  หล่อนเงยหน้าขึ้นมอง  สืออี๋เพียง 

ยกผมยาวขึ้น  ถึงแม้จะทำอย่างลวก ๆ  แต่ก็สวยเพียงพอที่จะถ่ายรูปลงใน 

นิตยสาร  “ตั้งแต่พวกเรายังเด็ก  ฉันมีแต่ใช้เธอเป็นข้ออ้างถึงจะมีคนชวน 

ไปเดต  มองดูแล้วเขาก็ไม่ได้ดูพิเศษอะไรนี่”

สืออี๋ไม่สนใจการหยอกล้อของเพื่อนสนิท  หยิบคอมพิวเตอร์ขึ้นมา 

และเข้าอีเมล

เมื่อเห็นว่าไม่มีข้อความใหม่ในกล่องจดหมายก็ออกจะผิดหวังอยู่บ้าง

เธอรีบปิดคอมพิวเตอร์  เอ่ยว่า  “ไม่ว่าหน้าตาจะดีแค่ไหน  ส่วนใหญ่ 

แล้วจะดูดีแค่ตอนอายุสิบหกถึงสามสิบหกเท่านั้นแหละ”

“ฉันชอบมองของสวยของงาม  โดยเฉพาะถ้าเป็นของคู่กัน”  หงเสี่ยวอวี ้

เช็ดจมูกแรง ๆ  “แถมยังเป็นประโยชน์ต่อยีนของคนรุ่นต่อไปด้วย”  สืออี๋ 

ยิ้มแย้ม  ดวงตาทอประกาย  งดงามมากจริง ๆ 

คนทั้งสองที่ถูกแช่แข็งเมื่อตอนกลางวัน เวลานี้กำลังอิงแอบแนบชิดกัน 

ใต้ผ้าห่มสีขาวเพื่อให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกัน

“สืออี๋  เธอชอบเขาจริง ๆ  ใช่ไหม”

“ก็ไม่เชิง”  ตอนที่พูดรู้สึกว่าตัวเองขาดความมั่นใจ  “แค่รู้สึกว่าเขา 

พิเศษมาก”

“พิเศษตรงไหนหรือ”

สืออี๋หาเหตุผลไม่ได้  ได้แต่กล่าวว่า  “ชื่อของเขาพิเศษ”

เป็นชื่อที่พิ เศษที่สุดในความทรงจำของเธอ  เขามีชื่อเดียวกันกับ 

เมื่อครั้งอดีตชาติ

“ชื่อของฉันพิเศษกว่า”  หงเสี่ยวอวี้ตัดสินใจถอดกางเกงยีนออกแล้ว 

ดึงผ้าห่มขึ้นคลุมตัวอีกครั้ง  “  ‘เสี่ยวอวี้เทียนเซี่ย  (มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก)’  

แต่ทำไมฉันไม่เห็นเธอจะให้ความสำคัญกับฉันมากขึ้นกว่าเดิมเลย”

“เรื่องนี้อธิบายยาก”  สืออี๋จงใจหลีกเลี่ยงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโจวเซิงเฉิน  
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เลยหันมาหยอกล้อหงเสี่ยวอวี้แทน  “ฉันรู้ว่าเธออยากฟังเรื่องโรแมนติก 

มากกว่า  เธอจะได้แต่งออกไปอย่างราบรื่น” 

หงเสี่ยวอวี้ฟังด้วยความสนอกสนใจ  “รีบพูดมาเร็ว  รีบพูดมาเร็ว”

“ให้ฉันคิดก่อน”  สืออี๋ครุ่นคิดอย่างละเอียดก่อนเปิดปากพูดอีกครั้งว่า  

“ถึงแม้จะไม่น่าเชื่อ  แต่เธอต้องชอบอย่างแน่นอน  เธอเคยได้ยินประโยคนี้ 

จากบทกวีของน่าหลานซิ่งเต๋อไหม”  เธอเอนตัวเข้ามาใกล้หงเสี่ยวอวี้แล้วกล่าว 

ว่า  “   ‘ยินดีกินหญ้าหยกแดง  หลับใหลอยู่ในห้วงฝันมิยอมตื่น’  ”

“ไม่เคย”  หงเสี่ยวอวี้ส่ายหน้า  “อ้างอิงมาจากตำนานเรื่องอะไรหรือ”

“ในตำนานมีต้นหญ้าหยกแดงชนิดหนึ่งที่เติบโตเฉพาะบริเวณเทือกเขา 

คุนหลุนเท่านั้น  หากใครบังเอิญเก็บมากินจะหลับใหลยาวนานถึงสามร้อยปี”  

เธอตั้งใจเปลี่ยนมาใช้โทนเสียงของนักพากย์  เรียกชื่อเพื่อนของเธอด้วยเสียง 

แผ่วเบาว่า  “   ‘หงเสี่ยวอวี้’  ‘หงอวี้’  ‘อวี้หง  (หยกแดง)’  เธอคิดว่าชื่อของเธอ 

มีความหมายว่าหญ้าหยกแดงไหม”

หงเสี่ยวอวี้ระเบิดเสียงหัวเราะ  “ทำไมจู่   ๆ  เธอถึงพูดเรื่องแปลก ๆ ล่ะ  

ไม่ถูกสิ  ตั้งแต่เด็ก  เธอมักจะคิดและพูดเรื่องแปลก ๆ  ถึงไม่น่าเชื่อไปบ้าง  

แต่มันฟังอาร์ตดี  ฉันชอบ  ต่อไปฉันจะอธิบายอย่างที่เธอว่ามาก็แล้วกัน”

ทันใดนั้นก็เกิดเสียงฟ้าคำรามนอกหน้าต่าง

หงเสี่ยวอวี้ที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบ  ไม่นานหลังจากนั้นก็กลับคืนท่าทาง 

เป็นปกติและหัวเราะเยาะสืออี๋  “ดูท่าฝนคงตกไปอีกสองสามวัน  ไม่รู้ว่าจะมี 

โอกาสได้ไปดูดอกอิงฮวาที่วัดชิงหลงไหม” 

“ถ้าดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดู”  สืออี๋ย่นจมูกและถอนหายใจยาว  “ไม่ใช่ว่า 

จะไม่ได้กลับมาอีกเสียหน่อย”

เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น สืออี๋ถูกปลุกเพราะเสียงโทรศัพท์มือถือ

เธอหยิบมันขึ้นมา  เป็นสายจากสตูดิโอบันทึกเสียง  สมองยังคงมึนงง  

ได้ยินปลายสายพูดเรื่องงานของเธอไม่หยุด  “เธอกำลังเป็นที่นิยม  เลยมี 

คนมากมายต้องการให้เธอพากย์เสียงให้  แค่เธอไปซีอานสี่วัน  รู้ไหมว่าต้อง 
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สูญเงินที่จะได้รับไปเท่าไหร่”  สืออี๋ขยับตัว  หงเสี่ยวอวี้ยังคงหลับสนิท  ไม่มี 

ทีท่าว่าจะตื่นขึ้นมา 

เกรงว่าจะทำให้หงเสี่ยวอวี้ตื่น  จึงบอกเสียงแผ่วเบาว่าจะส่งตารางเวลา 

บันทึกเสียงไปให้  แล้ววางสาย  จากนั้นหยิบแล็ปท็อปขึ้นมาวางบนเข่าและ 

เปิดสวิตช์  มีจดหมายสี่ฉบับปรากฏในกล่องจดหมาย  เธอรีบกวาดตามอง 

หัวข้ออย่างรวดเร็ว  พบว่าหนึ่งในนั้นไม่มีชื่อเรื่อง  ผู้ส่งเป็นโจวเซิงเฉิน

เวลา  ๔.๓๖  น. เดินออกจากห้องทดลองไม่มีฝน ถ้าตอน  ๑๑.๓๐  น.  

ฝนไม่ตก ตอน  ๑๒.๐๐  น.เจอกันที่วัดชิงหลง 

โจวเซิงเฉิน

สืออี๋อ่านอีเมลฉบับนี้แล้วก็เลื่อนสายตาไปมองที่มุมขวาล่างของหน้าจอ 

เพิ่งจะ  ๗.๓๖  น.

กังวลใจเล็กน้อยว่าการนัดพบครั้งนี้จะเหมือนกับครั้งก่อนหน้านี้ไหม  

เป็นเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  เจ็บป่วยฉับพลัน  งานยุ่ง  หรือ 

เกิดเหตุการณ์แปลก ๆ จนถูกยกเลิกไปอีก

คิดไม่ถึงว่าฟ้าจะเปิด  ไม่มีฝนตก

เสี่ยวซ่วย ช่างภาพ  เดิมเป็นคนส่านซี แม้เขาจะไม่ได้เกิดที่ซีอาน แต่เขา  

คุ้นเคยกับที่นี่ไม่น้อย  สืออี๋เกรงว่าจะไปสายเลยถามหงเสี่ยวอวี้กับเสี่ยวซ่วย 

เพื่อยืนยันว่าจากที่พวกเขาอยู่ต้องใช้เวลานานเท่าใดในการเดินทางไปวัดชิงหลง  

ผลปรากฏว่าใช้เวลายี่สิบนาทีเต็ม

บางทีอาจเป็นเพราะเป็นฤดูดอกอิงฮวาและหาได้ยากที่ท้องฟ้าจะ 

ปลอดโปร่ง  ทำให้ทางเข้าวัดมีคนเบียดเสียดยัดเยียด  พวกเขาจึงเลือก 

สถานที่ที่สะดุดตาในการรอ  ผ่านไปประมาณสิบนาทีก็เห็นโจวเซิงเฉินเดินมา 

คนเดียวจากที่ไกล ๆ 

สืออี๋เผชิญหน้ากับแสงตะวัน  หรี่ตามองเห็นว่าเป็นเขา  ใจของเธอ 
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ก็สงบลง

“สืออี๋  เธอถูกพิษแล้ว...”  หงเสี่ยวอวี้พูดเสียงต่ำ  “หน้าเธอแดงไปหมด  

อย่าบอกนะว่าเป็นเพราะตากแดด” 

สืออี๋ส่ายหน้า  “ฉันจะไม่อธิบายให้เธอฟังแล้ว  ถึงอย่างไรก็คงไม่เข้าใจ 

อยู่ดี”

“อาจารย์โจวเซิง คุณมาก่อนเวลานะคะ” หงเสี่ยวอวี้เม้มปาก และทักเขา  

ด้วยรอยยิ้ม  “มาก่อนเวลาสิบนาทีเป็นนิสัยของคุณใช่ไหมคะ”  โจวเซิงเฉิน 

ยื่นมือออกไปส่งตั๋วให้สืออี๋สองใบ  “ปกติเวลาผมนัดใครจะมาก่อนสิบห้านาที 

และใช้เวลาห้านาทีเพื่อไปซื้อตั๋ว”  ส่วนอีกใบเขายื่นให้ช่างภาพ

สืออี๋กล่าว  “ขอบคุณค่ะ”  หลังจากรับมาแล้วก็ตบตั๋วใบหนึ่งลงบน 

ฝ่ามือของหงเสี่ยวอวี้

หงเสี่ยวอวี้ไม่เคยมาที่นี่   จึงไม่รู้ว่าสถานที่ที่เธอนัดนั้นมีขนาดเล็ก 

จนน่าปวดใจ

พวกเขาเข้าไปในวัดและเดินไปรอบ ๆ สักพัก  ดอกอิงฮวาแบ่งบาน 

สะพรั่ง  ชายคากระดำกระด่างและมีกลิ่นอายโบราณ  ถึงอย่างนั้น  ที่ใต้ต้นไม ้

เหล่านั้นก็มีคนนั่งจับกลุ่มคุยกันบนกระดาษหนังสือพิมพ์อยู่หลายกลุ่ม  ทำให ้

เสียบรรยากาศการชมดอกไม้ไปไม่น้อย  เลยเหมือนการท่องเที่ยวในฤดู 

ใบไม้ผลิทั่วไป 

แม้จะเป็นวัดขนาดเล็กและแออัดแบบนี้  แต่ก็ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยว 

หลายกลุ่มที่เดินเคียงข้างกันและฟังคำอธิบายของมัคคุเทศก์

“ในปี  ๒๕๒๙  วัดชิงหลงได้นำต้นอิงฮวาจากญี่ปุ่นมาปลูกไว้ในบริเวณ 

วัด  มีทั้งหมดสิบสองสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์หายาก  ดอกที่บานในช่วงต้นฤดูกาล 

คือพันธุ์ปี่อั้นและพันธุ์หงจือฉุย...”  มัคคุเทศก์บรรยายซ้ำอีกครั้ง

สืออี๋ฟังแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจ  จึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแอบ 

บันทึกส่วนหนึ่งของคำอธิบายของมัคคุเทศก์  แต่น่าเสียดายที่มัคคุเทศก์ 

คนนั้นเดินจากไปแล้ว  เธอฟังได้ไม่กี่วินาทีพบว่ามีเสียงดังรบกวน  เลยลังเลว่า 
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ลบทิ้งดีไหม

ถ้าอยากจะเก็บเป็นความทรงจำ  บางทีอาจจะใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายป้าย 

คำอธิบายน่าจะดีกว่า

“ตอนที่ผมเพิ่งมาได้ไม่กี่วัน  คนที่สถาบันวิจัยส่งหนังสือ  บันทึกเมือง 

ซีอาน   มาให้ผม  ถ้าคุณชอบ  ผมให้คุณได้”  โจวเซิงเฉินกล่าวกับเธอด้วย 

น้ำเสียงเรียบเฉย  “เมืองนี้เต็มไปด้วยเรื่องราว”

สืออี๋พยักหน้า  เบนสายตาออกจากร่างของเขาคล้ายกับสนใจดอกอิงฮวา 

มาก

“คุณชอบอ่านหนังสือไหมคะ”  จู่  ๆ สืออี๋ก็ถามขึ้นมา

“ทุกวันจะกำหนดเวลาอ่านหนังสือเอาไว้”  โจวเซิงเฉินตอบ  “แต่ก็ไม่ได ้

อ่านครอบคลุมทั้งหมด  ขึ้นอยู่กับว่าหนังสือเล่มนั้นน่าสนใจไหม”

สืออี๋ร้อง  “อ่อ”  ถามต่อว่า  “อย่างนั้นคุณเคยไปหอเก็บหนังสือที่เก่าแก ่

มาก ๆ  ไหมคะ  แต่ละชั้นเต็มไปด้วยตำราโบราณนับไม่ถ้วน”

หอเก็บตำราในความทรงจำของเธอคล้ายเลือนราง  มันเกี่ยวข้องกับเขา

สถานที่นั้นไม่ค่อยมีผู้คน  บางครั้งจะเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท 

เมื่อสายลมพัดโชยเข้ามา  หนังสือที่อยู่บนชั้นวางจะถูกพลิกเปิดและเกิดเสียงดัง 

พึ่บพั่บ 

โจวเซิงเฉินไม่ค่อยเข้าใจคำพูดของเธอนัก  ยิ้มบาง ๆ  เอ่ยว่า  “สถานที ่

ที่ผมไปบ่อยมักเป็นชั้นวางของที่แต่ละชั้นจะเต็มไปด้วยขวด  ภาชนะบรรจุ  

และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายไม่ควรสัมผัส”

สืออี๋หัวเราะ  “ฟังดูน่าสนใจนะคะ”

“น่าสนใจรึ”  มุมปากของเขายังคงประดับด้วยรอยยิ้ม  “สถานเบา 

ก็บาดเจ็บถูกไฟลวก  สถานหนักก็ระเบิด”

สืออี๋ตกใจกลัว  “เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงหรือคะ  ถ้าเป็นอย่างที่ 

คุณพูด  ใครจะอยากเข้าห้องทดลองกัน  อย่างนั้นคงต้องหวาดกลัวเห็นต้นไม้ 

ใบหญ้าเป็นศัตรูไปเสียหมด  ตัวสั่นงันงกกันตลอดทั้งวัน  แล้วจะยังสามารถ 

ค้นคว้าทำวิจัยได้อย่างไรคะ”
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“ก็ไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดนั้น  ผมเคยชินนานแล้ว”  เขาพูดสั้น ๆ  ง่าย ๆ  

ราวกับว่าไม่มีเรื่องอะไรที่จะธรรมดาไปกว่านี้อีกแล้ว  “ตอนที่เพิ่งเรียนสาขานี้  

มีอยู่คืนหนึ่งผมลืมอะไรบางอย่างไว้ในห้องทดลอง  ต้องกลับไปเอาตอนเช้า 

วันรุ่งขึ้น  ตอนนั้นไม่มีใครอยู่ที่นั่น  กลับเกิดระเบิดขึ้น  ครึ่งหนึ่งของห้อง 

ทดลองถูกทำลายลงต่อหน้าต่อตาผม  โชคดีที่ผมไม่ได้ไปถึงก่อนหน้านั้น  

เลยยังสามารถรักษาชีวิตเอาไว้ได้”

พอเธอได้ยินก็อึ้งจนพูดไม่ออก  “หลังจากนั้นล่ะคะ”

“หลังจากนั้นหรือ”  โจวเซิงเฉินครุ่นคิดครู่หนึ่ง  “โชคดีที่อุปกรณ์ที่ผม 

ใช้อยู่สิบกว่าชนิดยังอยู่ เหมือนเดิม  บ่ายวันนั้นก็ย้ายพวกมันไปทดสอบ 

ความแข็งแรงที่ห้องทดลองที่อยู่ติดกันแทน”

โจวเซิงเฉินพูดง่าย ๆ สบาย ๆ  ราวกับเป็นเรื่องเล็กน้อย  แต่เธอกลับ 

รู้สึกกลัวจนลืมเบี่ยงกายหลบกิ่งอิงฮวาที่อยู่ด้านข้าง  จนกระทั่งโจวเซิงเฉิน 

ยื่นแขนออกมาขยับกิ่งที่หอมกรุ่นตรงหน้าของเธอออก  สืออี๋ถึงได้มีปฏิกิริยา 

ตอบสนอง  รีบกล่าวว่า  “ขอบคุณค่ะ”

วัดไม่ได้ใหญ่มากนัก เดินเล่นสักพักก็สิ้นสุดการท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิ

เพราะยังเช้าอยู่  พวกเขาเลยเดินไปยังร้านน้ำชาที่อยู่ใกล ้ๆ  เพื่อพักผ่อน  

ที่นั่งภายในร้านเกือบจะเต็มหมดแล้ว  นักเรียนของโจวเซิงเฉินกลับนั่งอยู่ 

ริมหน้าต่างบนชั้นสองราวกับว่ารอคอยอยู่นานแล้ว  ทันทีที่เห็นพวกเขา  ก็รีบ 

ลุกขึ้นยืนทักทาย  “อาจารย์โจวเซิง  ทางนี้ครับ” 

“เอ๊ะ  อาจารย์โจวเซิงคุณช่างมีน้ำใจจริง ๆ ที่ให้นักเรียนช่วยมาจองที่ให้”  

หงเสี่ยวอวี้ดึงเก้าอี้ออกมาและนั่งลงก่อน

“อาจารย์ไม่ได้เป็นคนจัดการครับ”  นักเรียนคนนั้นรีบอธิบาย  “นี่เป็น 

ร้านของพ่อผม  ผมหยุดพักผ่อนวันนี้พอดี  เมื่อคืนผมกับอาจารย์ทำการ 

ทดลองเสร็จตอนเที่ยงคืน  และอาจารย์บอกว่าวันนี้จะมาชมดอกไม้ที่วัด 

ชิงหลง  ผมเลยตั้งใจจองโต๊ะไว้ให้พวกคุณ”

ขณะที่ชายหนุ่มพูด  เขาก็ยกถ้วยชามาวางตรงหน้าแต่ละคน  พอถึง 
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สืออี๋  ชายหนุ่มกลับขวยเขิน  ยิ้มเอียงอาย  “ลืมบอกไป  ผมชื่อเหอซั่นครับ”

สืออี๋ตอบ  “โอ้” คำหนึ่ง  “จำง่ายดี”

เหอซั่นรู้สึกดีกับพี่สาวคนสวยคนนี้มาก  จึงจงใจส่งถ้วยชาให้ถึงมือ 

ของเธอ

หงเสี่ยวอวี้เป็นเพื่อนบ้านของสืออี๋ตั้งแต่เด็ก  ดังนั้นหล่อนจึงคุ้นเคย 

กับสถานการณ์แบบนี้และไม่ได้รู้สึกแปลกประหลาดแม้แต่น้อย  เหลือบมอง 

โจวเซิงเฉินก่อนมองสืออี๋  คนสกุลโจวเซิงคนนี้ค่อนข้างพิเศษจริง ๆ  อย่างน้อย 

ก็ไม่ได้หลงใหลในความงาม 

“มา ๆ  เล่นซวงเซิงกันเถอะ”  หงเสี่ยวอวี้หยิบกล่องไพ่ออกมาสองกล่อง  

เทลงบนโต๊ะ  “สืออี๋เล่นไพ่ไม่เป็น  โชคดีที่พวกเรามีสี่คนพอดี”

พอสืออี๋เห็นอาการเสพติดการเล่นไพ่ของเพื่อนเธอ  ก็รีบย้ายไปนั่ง 

ให้ไกลที่สุด  สุดท้ายโจวเซิงเฉินจับคู่กับเสี่ยวซ่วย  บังเอิญว่านั่งอยู่ข้างสืออี๋  

เธอสังเกตเห็นหนังสือที่อยู่บนขอบหน้าต่างจึงหยิบมาอ่านฆ่าเวลา  ไม่รู้ว่า 

นักท่องเที่ยวคนไหนลืมนิตยสาร นิวส์วีคลี  เอาไว้  เธอพลิกเปิดด้านในและ 

อ่านผ่าน ๆ

โจวเซิงเฉินจับไพ่อย่างไม่รีบร้อน  พลางพูดคุยกับคนอื่นสบาย ๆ 

ท่าทางการนั่งของเขาเรียบร้อยมาก  ดูเหมือนจะคุ้นชินแบบนี้  ถึงแม้ 

กำลังเล่นไพ่โป๊กเกอร์กับพวกเขา  แต่จากรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถ 

มองออกว่าเขาได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดีเลิศ  ตอนที่เขาเล่นไพ่  สืออี๋ 

จะแอบมองเขาด้วยหางตาเงียบ ๆ  สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ  ไพ่ในมือของเขา 

จัดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก  สามารถรักษาความโค้งของรูปพัดได้ 

ตลอดเวลา 

พอเหมาะพอดี  ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนพอเหมาะพอดี

แต่เพราะเป็นแบบนี้ทำให้เธอรู้สึกถึงระยะห่าง  ไม่ว่าพวกเขาจะนั่ง 

ใกล้กันมากแค่ไหนก็ยังคงรู้สึกราวกับมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นกลางระหว่าง 

พวกเขา
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เสีย่วซว่ยเปน็คนพดูมากทีส่ดุ หลงัจากพดูคยุสพัเพเหระอยูพ่กัหนึง่ บทสนทนา 

ก็เปลี่ยนเป็นคะแนนที่เขาเคยทำได้ในอดีต  “ผลการเรียนของผมตอนนั้น 

แย่มาก  คะแนนสอบเข้ามหา’ลัยติดแค่มหา’ลัยระดับสามเท่านั้น  อาจารย์ 

โจวเซิง  คุณเป็นคนประเภทที่อุทิศตนเพื่อวิทยาศาสตร์หรือเปล่าครับ”

“ไม่นับว่าใช่”  เขาหยิบไพ่ขึ้นมาวางบนโต๊ะไม้  “ผมคิดไม่ออกว่านอกจาก 

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วยังจะทำอะไรได้อีก” 

เสี่ยวซ่วยไม่เอ่ยอะไรอีก

หงเสี่ยวอวี้ขยับริมฝีปาก  “อาจารย์โจวเซิงไม่ต้องทำตัวห่างเหินแบบนี้ 

หรอก  คุยเรื่องทั่วไปเถอะค่ะ”

“ได้  คุณว่ามาเถอะ”

“คุณมี...งานอดิเรกที่แปลก ๆ บ้างไหมคะ”  หงเสี่ยวอวี้ถามเขา 

“มีเยอะ  อย่างเช่นดูละครทีวี”

“ดูทีวีหรือคะ  ไม่นับว่าแปลกนะคะ”  หงเสี่ยวอวี้หัวเราะสองที  “ปกติ 

แล้วเรื่องที่คุณดูมากที่สุดคือเรื่องอะไรคะ”

“เจาะเวลาหาจิ๋นซี”

“ธรรมดามากค่ะ”  ในที่สุดหงเสี่ยวอวี้ก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้  

“ที่แท้รองศาสตราจารย์ด้านเคมีก็ชอบดูละครเดินทางข้ามกาลเวลา  แถม 

ยังเป็น  เจาะเวลาหาจิ๋นซี  ด้วย  แฟนของฉันสมัยเรียนมหา’ลัยก็ชอบดูมาก  

ดูถึงสี่รอบ”

“ผมอาจจะดูมากกว่าเจ็ดสิบรอบ”  โจวเซิงเฉินกล่าวอย่างไม่ค่อยสนใจ 

ว่า  “ถ้าพูดอย่างแม่นยำก็เจ็ดสิบเก้ารอบ”

หงเสี่ยวอวี้ไร้คำพูด

ตลอดบา่ยพวกเขาดวลไพด่ว้ยกนัหนึง่รอ้ยแปดใบ เหน็ไดช้ดัวา่นกัเรยีนคนนัน้ 

ของโจวเซิงเฉินเลื่อมใสเขาไม่น้อย  และมักจะเผยถึงความสำเร็จที่น่าตื่นตะลึง 

บางอย่างของเขา  ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ พวกสืออี ๋

ฟังไม่เข้าใจจึงได้แต่เผยสีหน้าชื่นชมออกมา
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พอถึงตอนเย็น  ลูกค้าในร้านน้ำชาค่อย ๆ น้อยลง

นิตยสารที่อยู่ในมือของสืออี๋กลับพลิกไปได้ไม่ถึงสามหน้า

ท้องฟ้าเริ่มมืดแล้ว  ริมหน้าต่างเย็นนิดหน่อย  พนักงานในร้านเดินมา 

ปิดหน้าต่าง  แถมยังนำขนมจานเล็ก ๆ มาเสิร์ฟอย่างกระตือรือร้น  ในที่สุด 

หงเสี่ยวอวี้ก็นึกได้ถึงการมีอยู่ของสืออี๋  “เธออ่านอะไรอยู่หรือ”

“ผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือ”  สืออี๋โบกหนังสือที่อยู่ในมือ  “มันพูดถึงเรื่อง 

เกาหลีเหนือ”

“   ‘ผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือ’ คืออะไร”  เหอซั่นโยนไพ่ลงไปสองใบ  และ 

ถามด้วยความสงสัย

“คนที่อดทนต่อความอดอยากที่เกาหลีเหนือไม่ได้และเลือกที่จะหนี 

ไปยังจีนหรือเกาหลีใต้  ทำให้พวกเขากลายเป็นคนไร้สัญชาติ”  น้ำเสียงของ 

โจวเซิงเฉินเรียบเฉยมาก  ไม่แสดงอารมณ์ใด ๆ  “ถ้าพวกเขาถูกจับและ 

ส่งกลับประเทศจะถูกตัดสินว่าเป็นกบฏ”

“กบฏรึ  ร้ายแรงถึงขนาดนั้นเลยหรือ”  เหอซั่นทอดถอนใจ  “พวกเขา 

แม้จะเสี่ยงต่อการถูกประหารชีวิตก็ยังคิดจะหลบหนีหรือ”

เสี่ยวซ่วยคลี่ยิ้ม  ตบแขนของเหอซั่น  “ผมเคยสัมภาษณ์ผู้อพยพ 

ชาวเกาหลีเหนือบางคน  พวกเขาเล่าว่า  เมื่อมีคนพูดถึงคนในครอบครัวที่ 

เสียชีวิตเพราะความอดอยาก  พวกเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติมาก  ถ้าเป็นคุณ  

คุณจะหลบหนีไหม”

เสี่ยวซ่วยกล่าวอย่างจริงจัง

สืออี๋ดึงจานขนมมา  เลือกที่ดูน่ากินและกัดไปคำหนึ่ง

คิดไม่ถึงว่าโจวเซิงเฉินจะใช้นิ้วมือพลิกเปิดหน้าหนังสือที่อยู่ในมือ 

ของเธอหน้าหนึ่ง  เธอเลยพบว่าถึงแม้โจวเซิงเฉินกำลังเล่นไพ่กับพวกเขา  แต่ 

สายตาของเขากลับอยู่ที่นิตยสาร

หลังจากที่เขาอ่านหนังสือไม่กี่บรรทัดจบก็เบนสายตากลับไปที่ไพ่ในมือ  

ดึงออกมาสองใบ  โยนลงบนโต๊ะเบา ๆ

หงเสี่ยวอวี้ที่ยังกล่าวเกี่ยวกับ  ‘ผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือ’ อย่างกระตือรือร้น  
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พอเหลือบเห็นไพ่ที่โจวเซิงเฉินโยนลงมา  พลันกล่าวอย่างเสียใจว่า  “จบกัน  

แพ้อย่างสิ้นเชิง”

ด้วยใช้เวลาตลอดทั้งบ่าย เมื่อพวกเขาก้าวออกมาจากร้านน้ำชา ท้องฟ้าก็ 

มืดสนิท  เสี่ยวซ่วยชวนทุกคนกินอาหารเย็นด้วยความกระตือรือร้น  คิดไม่ถึง 

ว่าโจวเซิงเฉินจะยกข้อมือขึ้นเหลือบมองนาฬิกา  “เย็นนี้ยังต้องเข้าร่วมประชุม”  

เหอซั่นเป็นผู้ช่วยของโจวเซิงเฉินที่ซีอานได้ไม่กี่เดือน  ดังนั้นแม้จะอยากไป 

กินอาหารเย็นด้วย  ทว่าก็ได้แต่กลับสถาบันวิจัยพร้อมกับโจวเซิงเฉิน

ทั้งสองกลุ่มแยกกัน  โจวเซิงเฉินพาเหอซั่นขึ้นรถประจำทาง

สืออี๋และคนอื่น ๆ กำลังรอรถแท็กซี่อยู่ฝั่งตรงข้าม  คั่นกลางด้วยถนน 

สายหนึ่ง  แต่พวกเขายังมองเห็นกันและกันได้ไกล ๆ 

โจวเซิงเฉินยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนจอแจ  กำลังรอรถประจำทางสาย  

๔๐๐  เพื่อกลับไปยังสถาบันวิจัย  เวลานี้เป็นช่วงเวลาเร่งด่วน  มีรถผ่านมา 

สามสี่คันล้วนเต็มไปด้วยผู้คน

พวกสืออี๋ยืนอยู่ห่างกันสิบกว่าเมตรก็ยังแย่งขึ้นรถแท็กซี่ไม่ได้เพราะ 

มีคนรออยู่มากมายเช่นกัน

สืออี๋ไม่หงุดหงิดกับการรอรถแม้แต่น้อย

รู้สึกว่าแบบนี้ก็ดีไม่น้อย  คนที่อยู่ไม่ไกลจากเธอเป็นโจวเซิงเฉิน  

เหอซั่นที่อยู่ด้านข้างกำลังบ่นบางอย่างกับเขา  หลังจากนั้นรอยยิ้มก็ผุดขึ้นบน 

ใบหน้าของเขา  เขากล่าวสองประโยคอย่างไม่รีบร้อน 

สืออี๋มองโจวเซิงเฉิน  พยายามคาดเดาสิ่งที่เขาพูดปลอบนักศึกษาหนุ่ม 

ที่อยู่ข้าง ๆ

“ถ้าไม่เคยนั่งรถเมล์สายสี่ศูนย์ศูนย์  คุณจะไม่เข้าใจความหมายของ 

การเบียดเสียดบนรถเมล์”  ช่างภาพหนุ่มมองโจวเซิงเฉิน  ยิ้มแล้วถอนหายใจ  

“แต่พวกเราก็ไม่ได้ต่างกับพวกเขา  ยังไม่รู้เลยว่าใครจะได้ไปก่อน”

“ถ้าพวกเราได้แท็กซี่แล้ว  ให้พวกเขานั่งไปด้วยกันดีไหม”  สืออี๋เอ่ยแนะ 

ทันที
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“ตอนนี้พวกเรายังอยู่ท่ามกลางคลื่นมนุษย์  หนทางข้างหน้ายังเลือนราง 

อยู่เลย”  หงเสี่ยวอวี้ขำ  เอนตัวมาซบไหล่ของสืออี๋พลางกระซิบว่า  “สืออี๋ 

คนงาม  ตั้งแต่อนุบาล  ไม่ว่าใครอยากจะเล่นเป็นเจ้าชายเจ้าหญิง  เธอมักจะ 

ได้เป็นเจ้าหญิงอยู่เสมอ  ดังนั้นเธอก็เป็นเจ้าหญิงต่อไปก็พอแล้ว  นายคนนี้ 

ดูไม่ค่อยสนใจเธอเท่าไหร่  คำพูดประโยคนั้นพูดว่าอย่างไรนะ  เธอไม่ใช่ 

ถ้วยชาของเขา”

ขณะหงเสี่ยวอวี้พูดอยู่นั้นก็มีรถประจำทางแล่นมาจอดที่ป้ายคันหนึ่ง

สุดท้ายโจวเซิงเฉินกับเหอซั่นก็ได้ขึ้นรถ  และหายลับไปจากสายตาของ 

สืออี๋  ตั้งแต่ต้นจนจบโจวเซิงเฉินไม่ได้หันกลับมามองทางนี้แม้แต่แวบเดียว

วันต่อมา เสี่ยวซ่วยพาพวกเธอไปเที่ยวยังสถานที่ที่มีชื่อเสียงบางแห่งในซีอาน 

ท่ามกลางกลุ่มนักท่องเที่ยว  สืออี๋ที่กำลังชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 

ก็เกิดความรู้สึกว่าคุ้นเคย  แต่เธอกลับจดจำไม่ได้อย่างชัดเจน

รู้สึกว่าตอนที่เธอยังเด็ก  ความทรงจำของเธอในชาติก่อนแจ่มชัด 

ไม่น้อย 

แต่เมื่อเข้าอนุบาลจนถึงระดับประถม  มัธยมต้น  และมัธยมปลาย  

ทุกความทรงจำเหล่านั้นค่อย ๆ  เลือนหายไป  พอนึกถึงอีกครั้งก็รู้สึกเหมือน 

ความฝันที่แปลกประหลาด  ถ้าไม่ใช่เพราะหลายปีมานี้เธอพูดซ้ำ ๆ กับตัวเอง 

ว่า  ‘ฉันอยากจะเจอเขา’ ละก็  ความทรงจำที่เกี่ยวกับโจวเซิงเฉินจะต้องหายไป 

อย่างไร้ร่องรอยแน่นอน

เมื่อถึงวันสุดท้าย  คนทั้งสองรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกว่าตอนทำงานเสียอีก  

วันสุดท้ายเสี่ยวซ่วยฉวยโอกาสกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ของเขา  ส่วนพวกเธอ 

สองคนก็พักผ่อน  พลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานอยู่ที่โรงแรม

สืออี๋นำข้อมูลที่ผู้จัดการของเธอส่งมาให้ไปพิมพ์ที่แผนกต้อนรับ 

ส่วนหน้าของโรงแรม

หญิงสาวที่ทำงานที่แผนกต้อนรับส่วนหน้าสุภาพมากเมื่อได้ยินคำขอ 

ของสืออี๋   รับแฟลชไดรฟ์จากเธอ  “ไม่ทราบว่าคุณพักอยู่ห้องไหนคะ  ถ้า 
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พิมพ์เสร็จแล้วดิฉันจะให้เจ้าหน้าที่ไปส่งให้ค่ะ”

“ขอบคุณค่ะ  ห้องหนึ่งสองหนึ่งสอง”  สืออี๋กล่าวจบ  ก็รู้สึกว่ามีบางอย่าง 

ไม่ถูกต้อง  “ช่างเถอะค่ะ  ฉันจะรออยู่ที่นี่  คุณไม่ต้องก๊อปปี้  สั่งพิมพ์ออกมา 

ได้เลย”

“หนึ่งสองหนึ่งสองหรือคะ”  เมื่อหญิงสาวได้ยินหมายเลขห้อง  รีบถามว่า  

“คุณสือใช่ไหมคะ”

“ใช่ค่ะ”

“ที่นี่มีหนังสือของคุณเล่มหนึ่ง  เมื่อครู่มีคุณผู้ชายคนหนึ่งเอามาฝากไว้ 

จึงยังไม่ทันส่งไปให้ค่ะ”  หญิงสาวหยิบซองกระดาษสีน้ำตาลขนาดใหญ่จาก 

ด้านข้างขึ้นมา  และวางไว้บนเคาน์เตอร์  “คุณผู้ชายคนนั้นมีนามสกุลว่าโจวเซิง”  

กล่าวจบก็บ่นพึมพำอย่างน่ารักว่า  “นามสกุลนี้แปลกจริง ๆ”

สืออี๋ก้มลงมองซองจดหมาย  ไม่มีอะไรเขียนไว ้ “เขาเพิ่งออกไปหรือคะ”

เธอลองชัง่นำ้หนักในมอื  นา่จะเปน็หนงัสอืเลม่หนึง่  บนัทึกเมืองซีอาน รึ

“ประมาณสิบนาทีที่ผ่านมาค่ะ”  หญิงสาวหยิบแฟลชไดรฟ์  แล้วส่ง 

สัญญาณบอกให้คนที่อยู่ข้าง ๆ  รับหน้าที่ดูแลต่อ  ส่วนตนเองก็เดินออกมา 

จากหลังเคาน์เตอร์  “ถ้าเป็นเอกสารสำคัญ  แขกที่มาพักสามารถพิมพ์เองได้  

คุณสือเชิญทางนี้ค่ะ”

เมื่อสืออี๋ได้ยินชื่อของโจวเซิงเฉินก็รู้สึกว่าจิตใจไม่สงบ

หญิงสาวเปิดไฟล์ในแฟลชไดรฟ์  พอเห็นว่าเป็นบทละครโทรทัศน์  

อดเหลือบมองสืออี๋อยู่หลายครั้งไม่ได้  พลางถอนหายใจเงียบ ๆ  ไม่ต้องสงสัย 

เลยว่าผู้หญิงที่สวยขนาดนี้จะเป็นนักแสดง  แต่ใบหน้านี้ดูเหมือนยังไม่ค่อย 

เป็นที่รู้จัก  หรือจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่

หญิงสาวมองใบหน้าของสืออี๋อย่างชื่นชม  ในใจคิดว่า  ‘ถ้าผู้หญิงที่สวย 

ขนาดนี้อยู่ที่หน้าจอในโรงภาพยนตร์คงเจริญหูเจริญตาไม่น้อย’

สืออี๋ไม่ได้สังเกตเห็นสีหน้าของพนักงานต้อนรับ  เพราะมัวแต่มอง 

ซองจดหมายอย่างเหม่อลอย

สืออี๋พิมพ์เอกสารเสร็จแล้วก็รีบเดินเข้าลิฟต์  ฉีกซองจดหมายออก  
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เป็นหนังสือที่เขาพูดถึงตอนที่อยู่ในวัดชิงหลงจริง ๆ  หน้ากระดาษไม่ได้ใหม่มาก 

และหน้าปกหนังสือก็มีรอยสึก  ดูแล้วคงมีคนอื่นเอามาให้เขาอ่าน  บนหน้าปก 

ของหนังสือเล่มนี้มีกระดาษโน้ตสีฟ้าติดอยู่ด้วย

เพื่อนร่วมงานที่สถาบันวิจัยให้หนังสือเล่มนี้ผมมา ถ้าคุณชอบ ไม่ต้อง 

คืนก็ได้

โจวเซิงเฉิน

ลายมือสวย  แต่แตกต่างจากในความทรงจำของเธอ 

สืออี๋กลับห้อง  อ่านโน้ตนั้นซ้ำอีกครั้ง  อดส่งอีเมลไปหาเขาไม่ได้  ถาม 

เขาว่าในห้องปฏิบัติการมีโทรศัพท์ไหม  สะดวกไหมถ้าเธอจะโทร.ไปหาเขา

หลังจากส่งอีเมลแล้ว  เธอเปิดหนังสือ  พบว่าบางหน้าเขาแปะกระดาษ 

โน้ตสีขาวเอาไว้  พร้อมกับหมายเหตุง่าย ๆ และมุมมองความคิดที่แตกต่าง 

จากในหนังสือ  บางทีคนที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจะเป็นคน 

จริงจัง  ถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะระบุว่าเข้าชมฟรีไหม  รวมถึงราคาตั๋วและ 

เวลาเปิดทำการ  ถ้าเป็นร้านอาหารแน่นอนว่าจะมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอาหาร 

จานพิเศษที่เลิศรส 

สืออี๋รู้ว่าเขาคงเขียนไว้นานแล้ว  ไม่ใช่ว่าทำเพื่อเธออย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม  เมื่อเธอเห็น  ‘ข้อความพิเศษ’  ที่ เขียนใส่กระดาษใน 

บันทึกเมืองซีอาน   อดคิดไม่ได้ว่าที่ เขาไม่ได้เอากระดาษโน้ตพวกนี้ออก 

เป็นเพราะอยากจะให้เธออ่านง่ายขึ้น 

เธอมองกล่องจดหมาย  โจวเซิงเฉินตอบอีเมลกลับมาแล้ว

ไม่มีคำพูดฟุ่มเฟือยใด  มีเพียงตัวเลขชุดหนึ่ง  สืออี๋หยิบโทรศัพท์มือถือ 

ขึ้นมา  กดหมายเลขแล้วกระแอมสองครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของตัวเองอยู่ใน 

สภาพดีที่สุด  ก่อนกดโทร.ออก

“ได้รับหนังสือแล้วหรือครับ”

นี่เป็นคำพูดประโยคแรกที่โจวเซิงเฉินกล่าว
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“ได้รับแล้ว  ขอบคุณค่ะ”  เธอเพียงต้องการโทร.หาโจวเซิงเฉิน  แต่ 

เมื่อโทร.ติดแล้วกลับไม่รู้จะพูดอะไรดี

“หนังสือเล่มนี้เขียนได้ดีทีเดียว  ไม่เหมือนหนังสือท่องเที่ยวทั่วไปที่ 

ตีพิมพ์ออกมาเพื่อหวังหาเงิน  และการบรรยายความรู้สึกที่ข้างนอกสุกใส  

ข้างในเป็นโพรง”  โชคดีที่ไม่มีความเงียบอันน่าอึดอัดจากเขา  เขาอธิบาย 

อย่างเป็นธรรมชาติว่า  “แตกต่างจากหนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของ 

หลาย ๆ  เมืองที่มักจะมีโฆษณาเกือบครึ่งเล่ม” 

เธอส่งเสียง  “อืม”  ในลำคอ  “ค่ะ  ฉันจะตั้งใจอ่านอย่างแน่นอนค่ะ”

จะว่าไปแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาสองคนได้คุยกันทางโทรศัพท์ตั้งแต ่

ที่พวกเขารู้จักกัน

พวกเขาได้พูดคุยกันถึงรถประจำทางสาย  ๔๐๐  ที่เบียดเสียดแค่ไหน 

และพูดถึงการเที่ยวรอบเมืองภายในวันเดียวเมื่อวานนี้   สุดท้ายโจวเซิงเฉิน 

เป็นคนเสนอแนะว่าควรยุติการสนทนานี้  “ดูเหมือนผมต้องไปทำงานแล้ว”

“ฉันสงสัยมาตลอดว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เป็นแบบไหน”  เธอถาม 

อย่างหน้าไม่อายว่า  “จะสะดวกไหมคะถ้าคุณจะพาฉันเที่ยวชม”

หงเสี่ยวอวี้ที่แอบฟังบทสนทนามาโดยตลอดถลึงตามองเธอทันที  

“สงวนท่าทีไว้หน่อยได้ไหม”

สืออี๋ขยับริมฝีปาก  “ฉันสงสัยจริง ๆ นะ”

หงเสี่ยวอวี้กลอกตาพลางส่ายหน้า  ถอนหายใจแล้วหัวเราะ

“มันจืดชืด  น่าเบื่อมาก”  โจวเซิงเฉินคล้ายกำลังจะปฏิเสธคำขอของเธอ  

แต่หลังจากหยุดไปหลายวินาที  เขาก็กล่าวต่อว่า  “แต่คุณโชคดีมาก  วันนี้ 

เป็นวันอาทิตย์  นักวิจัยส่วนใหญ่หยุดพักผ่อนกัน  ผมสามารถพาคุณเที่ยวชม 

ได้ไม่มีปัญหา”

เธอรีบกล่าวว่า  “ได้ค่ะ”  และจดที่อยู่ตามคำบอกของโจวเซิงเฉิน

สุดท้ายเขากล่าวว่า  “พอคุณถึงหน้าประตู  โทร.หาเบอร์นี้  แล้วผมจะ 

ลงไปรับคุณ”

สืออี๋วางสายแล้วรีบหยิบกระเป๋าเครื่องสำอาง  วิ่งเข้าห้องน้ำ
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หงเสี่ยวอวี้กระโดดลงจากเตียง  เดินไปที่ประตูห้องน้ำด้วยเท้าเปล่า  

สบตาเพื่อนผ่านเงาสะท้อนในกระจก  “เธอบอกฉันได้ไหม  เพราะอะไรเธอ 

ถึงชอบเขาถึงขนาดนี้”

ภายใต้แสงไฟสีเหลือง  สืออี๋ใช้สำลีจุ่มน้ำยาทำความสะอาดเครื่องสำอาง  

เช็ดทำความสะอาดใบหน้าอย่างทั่วถึง  การเคลื่อนไหวของเธอเป็นไปอย่าง 

ระมัดระวังและพิถีพิถัน  ซึ่งเผยให้เห็นถึงความกังวลใจและความคาดหวัง 

ของเธอ  หลังจากทำความสะอาดใบหน้าเสร็จ  เปิดก๊อกน้ำ  มองกระจก 

ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด  “ฉันรู้สึกว่าฉันต้องรู้จักเขาเมื่อชาติที่แล้ว  แถมยัง 

ติดหนี้เขามากด้วย”

หงเสี่ยวอวี้หัวเราะพรวด  “ที่แท้ก็เป็นบุพเพสันนิวาสเมื่อชาติก่อน 

และชาตินี้...”

สืออี๋เม้มปากยิ้ม  ไม่ใช่แค่ติดหนี้เท่านั้น

ถ้าเขาจำได้แม้เพียงเล็กน้อย  บางทีอาจจะไม่อยากเจอเธอ

หลังจากขึ้นรถแท็กซี่ สืออี๋เอาข้อความที่โจวเซิงเฉินส่งมาให้คนขับรถดู  

คนขับรถหัวเราะ  บอกว่าเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนเขาได้รับลูกค้าผู้ชายจากที่นี่ 

ไปส่งยังสถานที่ เดียวกันนี้   เขาจึงคุ้นเคยกับเส้นทางมาก  สืออี๋ เดาได้ว่า 

คนขับรถกำลังพูดถึงใครอยู่  แต่คิดไม่ถึงว่าจะบังเอิญขนาดนี้ 

ระยะทางไม่ได้ไกลมาก

สืออี๋ก้าวลงจากรถแท็กซี่   เพิ่งล้วงโทรศัพท์มือถือออกมา  ก็ได้รับ 

โทรศัพท์จากเหม่ยหลิน  ผู้จัดการของเธอที่อยากจะปรึกษาเธอเรื่องงาน 

พากย์เสียงในครั้งต่อไป  เหม่ยหลินเป็นคนบ้างาน  สืออี๋จึงไม่กล้าวู่วาม 

ขัดจังหวะหล่อน  ได้แต่เดินโต๋เต๋ไปมาหน้าป้ายสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีน  

สาขาซีอาน  พลางคุยโทรศัพท์

เป็นเพราะเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของสืออี๋  เมื่อเธอเข้าวงการจึงได้รับ 

โอกาสดีให้พากย์ เสียงในบทที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงหลายเรื่อง  กอปรกับ 

ความมีมนุษยสัมพันธ์ของเหม่ยหลิน  ค่าตัวของสืออี๋จึงค่อย ๆ ปรับสูงขึ้น  
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อีกทั้งผู้อำนวยการสร้างจำนวนมากเห็นสืออี๋เลยพยายามชักชวนให้เธอเปลี่ยน 

มาเป็นนักแสดงหน้ากล้องอยู่หลายครั้ง

สำหรับเหม่ยหลิน  นักพากย์เสียงสู้ดาราที่แสดงหน้ากล้องไม่ได้

แต่ไม่ว่าเหม่ยหลินจะเกลี้ยกล่อมอย่างไร  สืออี๋ก็ไม่สนใจ  สุดท้าย 

หลังจากพูดจนเหนื่อย  เหม่ยหลินก็ล้มเลิกความคิดนี้  แม้บางครั้งหล่อน 

จะนำหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดเล่นเพื่อลองหยั่งเชิงความสนใจของสืออี๋อีกก็ตาม

“เมื่อวานตู้อวิ๋นชวนถามฉันว่าเธอมีคนเลี้ยงดูแล้วใช่ไหม  ถึงได้ไม่สนใจ 

เงินทองหรือชื่อเสียง  ฉันหัวเราะ  บอกว่าสืออี๋ของพวกเรามีหน้ามีตา  ต้อง 

แต่งงานเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น”  เหม่ยหลินคุยธุระเสร็จแล้ว 

ก็เริ่มคุยเรื่องสัพเพเหระ  “สืออี๋  เธอบอกความจริงมานะ  เธอแต่งงานกับ 

มหาเศรษฐีนิรนามแล้วใช่ไหม  ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่ออกไปเที่ยวเล่นได้ตลอด 

ทั้งปีหรอก  แถมยังปฏิเสธการรับงานด้วย”

สืออี๋ก้มหน้า  ค่อย ๆ ก้าวเท้า  กล่าวยิ้ม ๆ ว่า  “ฉันไม่สนใจคนมีเงิน”

เหม่ยหลินยิ้ม  “งั้นชอบผู้ชายแบบไหน  บอกฉันมา  พี่สาวจะช่วย 

มองหาให้”

สายตาของสืออี๋มองประตูใหญ่ที่ปิดสนิทและสูงครึ่งศีรษะ  จากนั้น 

ก็เห็นคนคนหนึ่งปรากฏตัวอยู่ตรงลานกว้างด้านหน้าอาคาร  เขาเดินเร็วมาก 

และกำลังจะเดินเข้ามาใกล้เธอ  เขายังคงอยู่ในชุดกาวน์สีขาว  ด้านในเป็น 

เสื้อลายสกอตสีอ่อน  ตอนที่สืออี๋เห็นเขา  โจวเซิงเฉินก็สังเกตเห็นเธอ  เขา 

ยกแขนขวา  ชี้ไปที่ประตูเล็กที่อยู่ข้างประตูใหญ่ที่ปิดสนิท

สืออี๋มองเขาและพยักหน้าอย่างรวดเร็วขณะคุยโทรศัพท์  “คนที่ฉัน 

ชอบจะต้องเป็นศาสตราจารย์  และยิ่งไปกว่านั้นต้องทำวิจัยเกี่ยวกับพอลิเมอร์”  

เธอพูดเสียงต่ำเหมือนเป็นเรื่องตลก

“เธอกำลังพูดถึงอะไร  ศาสตราจารย์อะไร”  เหม่ยหลินสะดุ้งตกใจ

“ไม่พูดแล้ว  คืนนี้ฉันค่อยโทร.หาคุณ”  สืออี๋เห็นโจวเซิงเฉินเดินเข้ามา 

ใกล้  รีบวางสายโทรศัพท์  แล้ววิ่งไปที่ประตูเล็ก  ยืนรอเขา 

เขาที่อยู่ที่นี่ดูแตกต่างจากปกติ  สืออี๋บรรยายความรู้สึกนั้นไม่ได้  มอง 
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แล้วไม่ค่อยเคร่งขรึม

“คุณมาถึงเมื่อไหร่ครับ”  โจวเซิงเฉินถามขณะหยิบสมุดลงทะเบียน 

ออกมาจากช่องหน้าต่างบานเล็กของห้องรักษาความปลอดภัย  เซ็นชื่อตัวเอง 

และลงเวลา  “เอาบัตรประชาชนมาด้วยไหมครับ”

“เอามาค่ะ”  เธอก้มลง  หยิบบัตรประจำตัวประชาชนออกจากกระเป๋า 

แล้วส่งให้เขาผ่านรั้ว 

เมื่อทุกอย่างจัดการเรียบร้อยแล้ว  คนในห้องรักษาความปลอดภัย 

ก็ปลดล็อกประตูและปล่อยให้เธอเข้าไป 

เป็นอย่างที่เขาพูดจริง ๆ  ด้วยเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์  ที่นี่เลยไม่ค่อย 

มีคนเดินไปเดินมา

เมื่อทั้งสองคนเดินไปด้วยกัน  บางครั้งจะมีคนเดินผ่านมาและพยักหน้า 

ทักทาย  แต่ไม่ได้พูดคุยอะไรมากนัก  สืออี๋เหมือนจะได้รับผลกระทบจาก 

บรรยากาศที่ เงียบสงัดนี้   แม้แต่ตอนเดินยังเดินอย่างระมัดระวัง   แต่ 

น่าเสียดายที่เธอใส่รองเท้าส้นสูงและเดินบนพื้นหินอ่อน  ทำให้เลี่ยงไม่ให้ 

เกิดเสียงไม่ได้ 

ยิ่งมีเสียงก็ยิ่งระมัดระวัง  ยิ่งระมัดระวัง  เสียงก็ยิ่งดังมากขึ้น

“นักวิจัยหญิงที่นี่ก็ชอบใส่รองเท้าส้นสูง”  โจวเซิงเฉินหยุดที่หน้าประตู 

กระจกสองชั้น  ใส่รหัสผ่านและสแกนลายนิ้วมือ  “คุณไม่จำเป็นต้องกังวล 

กับเรื่องนี้มากเกินไป”  สืออี๋พยักหน้าและยิ้มอาย ๆ 

เมื่อปลดล็อกประตูกระจกด้วยรหัสผ่านแล้ว  เขาเอื้อมมือไปเปิดประต ู

พาสืออี๋เดินผ่านห้องกระจกฝ้าหลายห้อง  ในที่สุดพวกเขาก็หยุดอยู่หน้าห้อง 

ทำงานของโจวเซิงเฉิน  เขาผลักประตูเปิด  เดินนำเข้าไปในห้องที่ปิดสนิท  

สืออี๋รู้สึกโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอก  “ฉันรู้สึกว่าการเข้ามาในสถาบัน 

วิจัยแห่งนี้เหมือนกำลังขโมยความลับของชาติอยู่เลยค่ะ”

“อย่างนั้นหรือ”  เขาหัวเราะขณะนั่งลงหลังโต๊ะทำงาน  “ผิดหวังไหม”

“ไม่ถึงกับผิดหวังหรอกค่ะ”  เธอกวาดตามองไปรอบ ๆ ห้องทำงาน  

และสูดจมูก  “กลิ่นของที่นี่มีเอกลักษณ์มาก  ปกติคุณทำอะไรคะ  ฉันหมายถึง 
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คุณทำการทดลองอะไร”

“วัสดุปลอดสารฮาโลเจน  สารหน่วงไฟ๑๒  สารเชื่อมประสานไซเลน๑๓  

พีโออี๑๔  วัสดุคอมโพสิต๑๕”

นอกจากคำว่า  ‘วัสดุคอมโพสิต’ คำสุดท้ายแล้ว  ที่เหลือฟังไม่เข้าใจเลย

เธอชี้ไปที่กระดาษสีขาวข้างมือของเขา  “คุณช่วยเขียนคำที่คุณเพิ่ง 

พูดไปให้ฉันดูได้ไหมคะ”

โจวเซิงเฉินหยิบปากกาขึ้นมาเขียนคำพวกนั้นลงไปอย่างไม่ใส่ใจนัก

สืออี๋มองกระดาษเงียบ ๆ พักหนึ่งก็ยังไม่เข้าใจ  “มีวิธีที่ง่าย ๆ ที่ทำให้ 

ฉันเข้าใจไหมคะ”

โจวเซิงเฉินครุ่นคิดครู่หนึ่ง  “พูดง่าย ๆ ก็คือ  วัสดุภายนอกที่ทำเป็น 

สายไฟ  ทนต่อการกัดกร่อน  ทนต่อความร้อนสูง  ชะลอการเสื่อมสภาพ  

และเป็นสารหน่วงการติดไฟ  เข้าใจแล้วใช่ไหมครับ”

เขายิ้มน้อย ๆ

“เข้าใจแล้วค่ะ”  สืออี๋ครุ่นคิดอย่างละเอียด  อดหัวเราะไม่ได้  “แต่เมื่อ 

คุณอธิบายอย่างนี้แล้ว  ดูเหมือนไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง  ของสิ่งนี้ 

ไม่มีแล้วใช่ไหมคะ”

“ประมาณนั้นครับ  แต่ทั้งหมดนี้เป็นหลักการขั้นพื้นฐานของเทคโนโลยี 

เมื่อสิบกว่าปีก่อน  ตอนนี้แต่ละประเทศทั่วโลกยังไม่มีนวัตกรรมที่ล้ำหน้า  

ดังนั้นถ้าใครลงมือทำก่อนก็จะก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสิบกว่าปี”  โจวเซิงเฉิน 

  ๑๒  หรือสารหน่วงการติดไฟ  เป็นสารเคมีที่ใส่ในวัสดุ  เช่น  เฟอร์นิเจอร์  เสื้อผ้า  วัสดุก่อสร้าง  

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อลดหรือหน่วงการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์
  ๑๓  เป็นสารที่ช่วยประสานระหว่างเส้นใยธรรมชาติให้เข้ากับพอลิเมอร์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี 

ประสิทธิภาพ  เช่น  มีความยืดหยุ่นหรือโค้งงอมากขึ้น

  ๑๔  พอลิโอเลฟิน  อีลาสโตเมอร์  หรือพีโออี  เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตสิ่งของต่าง ๆ  

ที่มีความยืดหยุ่น  เช่น  เบาะรองนั่ง  รองเท้าคร็อกส์  ที่พักแขน  หมอนหนุนในสปา
  ๑๕  คือวัสดุที่ประกอบด้วยวัสดุสองประเภทขึ้นไปโดยที่องค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกันและ 

จะต้องไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน  เช่น  คอนกรีต  ที่ประกอบด้วยซีเมนต์  ทราย  หิน  และน้ำ  อัลลอย 

พอลิเมอร์
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ส่งน้ำให้เธอขวดหนึ่ง  “อย่างเช่นเมืองระดับหนึ่ง๑๖ ของจีนในปัจจุบันนี้  สายไฟ 

ส่วนใหญ่เก่าและชำรุดแล้ว  ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์จำเป็นต้องเปลี่ยน 

ใหม่  นับเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรมาก  แต่ถ้าเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นอีกขั้น 

ก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานได้อีกหนึ่งปี  แถมยังประหยัดเงินได้อย่าง 

มหาศาล”

สืออี๋มองเขาแล้วถอนหายใจ  “พอคุณอธิบายอย่างนี้เลยกลายเป็น 

เรื่องใหญ่และสำคัญมาก”

คิดจะถามต่อ  ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูห้องทำงาน  หลังจาก 

โจวเซิงเฉินเอ่ยว่า  “เข้ามา”  ประตูก็ถูกผลักเปิดออกทันที  เหอซั่นยื่นหน้า 

เข้ามา  ยิ้มอย่างลำพองใจเล็กน้อย  “คุณสืออี๋นั่นเอง”

เธอรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและเขินอายอยู่บ้าง  “คุณรู้ได้อย่างไรว่า 

ฉันมาคะ”

“ห้องทดลองของพวกเรามีกล้องวงจรปิด  ผมเพิ่งกลับมาจากข้างนอก  

ได้ยินพวกรุ่นพี่บอกว่าอาจารย์โจวเซิงพาสาวสวยราวกับนางฟ้ามาด้วย  ผม 

เลยเดาได้ว่าเป็นคุณ”

กล้องวงจรปิดหรือ  การรักษาความปลอดภัยที่นี่เข้มงวดจริง ๆ 

โจวเซิงเฉินส่งเสียง  “อืม” อย่างขบขัน  “แล้ว?”

“ดังนั้น”  เหอซั่นกล่าวอย่างจริงจังว่า  “อาจารย์โจวเซิงสอนพวกเรา 

อย่างเหน็ดเหนื่อย  ทุกคนคิดว่าเย็นนี้จะชวนอาจารย์ไปกินข้าวด้วยกันสักมื้อ  

และยังเป็นการเลี้ยงต้อนรับแขกด้วย”

  ๑๖  มีจำนวน  ๑๕  เมือง  ได้แก่  นครเฉิงตู  นครหางโจว  นครหนานจิง  นครอู่ฮั่น  นครเทียนจิน  

นครซีอาน  นครฉงชิ่ง  นครชิงเต่า  นครเสิ่นหยาง  นครฉางซา  เมืองต้าเหลียน  เมืองเซี่ยเหมิน  เมืองอู๋ซี  

นครฟูโจว  และนครจี่หนาน


