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สหายของเรา...เหล่าเฉิน...พ่อของฉันเอง เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เขาเกษียณ 

อย่างเป็นทางการแล้ว แต่หลังจากที่นั่งแกร่วอยู่บ้านเฉย  ๆ  มาประมาณครึ่งเดือน เหล่าเฉิน 

ผู้ทำงานมาตลอดทั้งชีวิตก็ทนไม่ไหว ประจวบเหมาะว่ามีคนมาชวนเขาเข้าเป็นสมาชิกชมรม 

นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เขาจึงตอบรับและนั่นทำให้เหล่าเฉินพบว่าตัวเองในวัยห้าสิบ 

ยังถือว่าหนุ่มมากเมื่อเทียบกับอายุเฉลี่ยของสมาชิกในชมรมคนอื่น  ๆ  ที่อยู่ในวัยประมาณ 

เจ็ดสิบ ไฟฝันของเหล่าเฉินจึงลุกโชติช่วงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาพักใหญ่แล้ว เขาเข้าร่วม 

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อนันทนาการของชมรมด้วยอารมณ์คึกคักราวกับเด็กหนุ่มผู้กระตือ- 

รือร้น

เพียงแต่...แม้ใจจะยังหนุ่มแค่ไหน คนเราก็ควรดูสังขารตัวเองบ้าง เพราะไป ๆ มา ๆ  

เหล่าเฉินเกิดเหยียบพลาดตกลงมาจากเก้าอี้ตอนที่ปีนขึ้นไปแขวนป้ายกิจกรรมจนได้

ตอนที่ได้รับโทรศัพท์จากแม่ ฉันกำลังยืนดูป้ายโฆษณาบนถนน เหงื่อฉันแตกซิก 

ทั้งที่อากาศหนาว ถึงตอนเด็ก ๆ ฉันจะถูกเหล่าเฉินจับตีบ่อย ๆ จนเคยแอบคิดว่า โตเมื่อไหร่ 

ฉันจะจับเหล่าเฉินมาตีบ้าง แต่เอาเข้าจริง ฉันกลับรักเหล่าเฉินเกินกว่าจะทำแบบนั้นได้

ตลอดทางที่รีบรุดไปโรงพยาบาล ฉันนั่งคร่ำครวญถึงความดีงามของพ่อให้คนขับ 

แท็กซี่ฟัง ทั้ง  ๆ  ที่เขาเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ถึงเจ็ดฟุตและดูน่ากลัวมาก แต่เขายังอุตส่าห ์

เหยียบคันเร่งให้จนมิดและบอกปัดเศษเงินค่าโดยสาร โดยบอกว่า “คุณผู้หญิงครับ ช่วย 

จำทะเบียนรถผม หมายเลข xxxx ไว้ด้วยนะครับ ต่อไปอย่าได้เรียกรถผมเป็นอันขาด  
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ที่บ้านผมมีแม่กับเมียขี้บ่นที่ทำผมหูชาไปทั้งวันอยู่แล้ว ได้โปรดอย่างสร้างเวรสร้างกรรม 

ให้ผมอีกเลย และขอให้พ่อของคุณแข็งแรงขึ้นไว  ๆ  นะครับ”

...

ฉันร้องไห้โฮเข้าไปในโรงพยาบาล เห็นแม่กำลังนั่งปอกแอ๊ปเปิ้ลอยู่ข้าง  ๆ  พ่อพอดี “แก่ 

ปูนนี้แล้วคิดว่าตัวเองกระดูกแข็งนักหรือไง ถ้าต่อไปล้มอีกละก็ ฉันจะเข็นคุณไปฌาปนกิจ 

ซะเลย ดูซิว่ากระดูกจะแกร่งพอจนไม่กลายเป็นขี้เถ้ารึเปล่า”

ฉันเกาะกรอบประตูน้ำตาไหลพราก “แม่ พ่อเป็นยังไงบ้าง”

แม่เงยหน้าขึ้นมองฉัน “จะเป็นอะไรได้ล่ะ หยุดร้องไห้ได้แล้ว จะร้องอะไรนักหนา!  

แม่ไม่ได้อุตส่าห์เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแกมาจนโตเพื่อให้แกมาทำตัวขี้แงเวลาเจอเรื่องอะไร  ๆ  หรอก 

นะ”

ฉันรีบปาดน้ำตาแล้วเดินเข้าไปถามพ่อที่คงถูกแม่กำราบมาพักใหญ่ว่า “พ่อ โอเค 

มั้ย”

พ่อมองแอ๊ปเปิ้ลในมือแม่ตาละห้อย “ไม่โอเค แม่แกปอกแอ๊ปเปิ้ลไปสามผลแล้ว  

แต่ไม่ให้พ่อกินเลยสักผล”

ฉันรู้ว่าคงถามหาสาเหตุจากพ่อและแม่ไม่ได้แน่ เลยหันไปหยิบกระติกน้ำร้อนมาแทน  

“หนูไปเอาน้ำร้อนนะ”

ฉันหิ้วกระติกน้ำร้อนไปที่เคาน์เตอร์โดยไม่ฟังเสียงแม่ที่ตะโกนไล่หลังมาว่า “เจ้าลูก 

คนนี้ น้ำร้อนมันเต็มกระติกอยู่แล้ว!”

อาจเป็นเพราะหน้าตาเหี้ยม  ๆ  ของฉันเลยทำให้นางพยาบาลรีบเรียกหมอเจ้าของไข้ 

มาให้ หมอเล่าอาการของพ่อฉันด้วยสีหน้าที่ไร้อารมณ์ บอกว่าพ่อฉันเอวเคล็ดและ 

มีอาการกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท จำเป็นต้องรับการผ่าตัด ให้ฉันเตรียมเงินเอาไว ้

สามหมื่นไคว่๑

ฉันถามเรื่องสุขภาพของพ่อต่ออีกสองสามประโยค แต่หมอกลับปรายตามองแล้ว 

บอกว่า “ผมพูดไปคุณก็ไม่เข้าใจหรอก แค่เตรียมเงินไว้ก็พอแล้ว ส่วนเรื่องอื่น ยกให้ 

เป็นหน้าที่ของหมอเถอะ”

ฉันถามอีก “งั้นจะลงมือผ่าตัดเมื่อไหร่คะ”

เขาตอบอย่างรำคาญ “ต้องเข้าคิว ได้คิวเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น”

	 ๑ ภาษาพูดของหน่วยเงิน  “หยวน”  ของจีน ๑ หยวน/ไคว่ เท่ากับประมาณ ๕ บาท
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ฉันนึกอยากจะจามใส่หน้าหมอสักที จากนั้นค่อยขอโทษแล้วบอกว่าฉันติดเชื้อ 

วัณโรคเป็นการแก้แค้น

แต่ฉันก็ไม่ได้ทำ ได้แต่ล้วงเงินสองสามร้อยไคว่จากกระเป๋ามายัดใส่มือหมอ พร้อม 

กับพูดว่า “งั้นต้องรบกวนคุณหมอให้ช่วยดูแลด้วย...”

หมอมองหน้าฉันแล้วผลักเงินจำนวนนั้นออกห่าง “คุณทำอะไรน่ะ! ผมเข้าใจความ 

รู้สึกของญาติอย่างพวกคุณ แต่ทำแบบนี้มันผิดกฎนะครับ! ถ้าคุณยังกังวลอยู่ ผมจะหา 

เวลามาอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดอีกทีก็แล้วกัน”

ฉันหน้าชาวาบ รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้น้อยที่กำลังลามปามผู้ใหญ่ เพราะหมอ 

ทุกคนต่างต้องรักษาจรรยาบรรณแพทย์ หมอหมุนตัวเดินจากไปขณะที่ฉันกำลังคิดทบทวน 

พฤติกรรมของตัวเอง แต่ก่อนหน้านั้น เขาพยักพเยิดให้ฉันดูอะไรบางอย่าง ฉันคิดอยู่ 

นานว่าหมอชักกระตุกหรือจะสื่ออะไร ในที่สุดก็เข้าใจ ที่กำแพงมีกล้องวงจรปิดติดตั้ง 

อยู่...

ฉันกำลังจะถามนางพยาบาลว่าห้องทำงานของคุณหมอคนนี้อยู่ที่ไหน แต่มือถือ 

กลับดังขึ้นเสียก่อน เมื่อหยิบออกมาดู หัวใจก็เต้นกระหน่ำขึ้นทันทีจนนึกอยากจะพาตัวเอง 

ไปแผนกโรคหัวใจแทน

เจียงเฉิน แฟนเก่าฉัน

ฉันกดรับสายด้วยน้ำเสียงเรียบร้อยกว่าปกติว่า “ฮัลโหล”

“ฮัลโหล”  อยู่นาน ได้ยินแต่เสียงดังจ้อกแจ้กจอแจมาจากปลายสาย ดูเหมือน 

เจียงเฉินจะกดไปโดนโทรศัพท์โดยไม่ได้ตั้งใจมากกว่า ขณะที่กำลังจะวางสายก็ได้ยินเสียง 

หวาน  ๆ  ของผู้หญิงดังมา “คุณหมอคะ ฉันปวดหน้าอกค่ะ”

ตอนนั้นฉันถึงเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเจียงเฉินเป็นหมอ แถมได้ยินว่าช่วงนี้เขากำลังเริ่ม 

มีชื่อเสียงแล้ว พอวางโทรศัพท์แล้วก็คิดหนักอยู่นานกว่าจะตัดสินใจได้ว่า ระหว่างการรับ 

บริการทางการแพทย์ที่ไม่โปร่งใสอยู่ที่นี่กับการย้ายไปที่โรงพยาบาลที่เจียงเฉินทำงานอยู่  

อย่างน้อยเขาก็น่าจะเอาใจใส่พ่อฉันบ้าง เห็นแก่ที่ฉันเคยช่วยปอกไข่ต้มใบชาให้เขามาแล้ว 

หลายพันฟอง...

พอกลับไปบอกแม่แบบนี้แม่ก็ถามว่า “เจียงเฉินคนที่เคยคบกับลูกสมัยเรียน 

น่ะเหรอ” 

เอ่อ...แม่ความจำดีเกินไปหน่อยไหมคะ

แม่ซักต่อ “ย้ายไปโรงพยาบาลที่เขาอยู่ แล้วเขาจะช่วยเราเหรอ แม่หมายถึง 

พวกลูกเลิกกันแล้วไม่ใช่หรือไง”
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ถามแทงใจดำชะมัด! ฉันตอบตะกุกตะกัก “ต้องช่วยแน่ค่ะ เพียงแต่...”

“แต่อะไร”

“ทำแบบนี้มันเหมือนตัดบัวแล้วยังเหลือใย หนูกลัวว่ามันจะยุ่ง”

คุณนายแค่นเสียงออกจมูก “เลิกสำบัดสำนวนซะที ถ้าตัดไม่ขาดก็แพ้ไปซะ! รีบ 

ติดต่อเขาเดี๋ยวนี้ พรุ่งนี้ให้พ่อย้ายโรงพยาบาลเลย แม่ทนหมอบ้า  ๆ  ที่นี่ไม่ไหวแล้ว”

ตอนแรกฉันนึกว่าแม่จะกล่อมลูกสาวว่าเกิดเป็นคนต้องหัดมีศักดิ์ศรี ไม่ควรไป 

ยุ่มย่ามกับแฟนเก่าอะไรทำนองนี้ 

แต่ดูเหมือนว่าฉันจะประเมินแม่ตัวเองสูงเกินไปสินะ

ตอนที่เจียงเฉินรับสาย เขาไม่มีท่าทีแปลกใจอะไร ซึ่งฉันคิดว่าคนเป็นหมอก็ควรมีลักษณะ 

แบบนี้แหละ สงบนิ่งได้ไม่ว่าจะเจอเรื่องใหญ่โตแค่ไหน ขนาดศพกับตับไตไส้พุงยังทำให้ 

เขาช็อกไม่ได้ กับอีแค่แฟนเก่าอย่างฉัน มีหรือที่เขาจะสน

ฉันเล่าเรื่องที่ เกิดขึ้นด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักแล้วตบท้ายว่า  “พ่อฉันย้ายไป 

โรงพยาบาลที่นายอยู่ได้มั้ย”

“ได้” เขาตอบรับง่าย  ๆ  จนฉันรู้สึกผิดที่ยกเรื่องที่ตัวเองเคยปอกเปลือกไข่ต้มใบชา 

ให้เขาขึ้นมาพูด

เจียงเฉินยังบอกว่า “เตรียมของไว้ให้พร้อม ฉันจะให้รถพยาบาลไปรับพ่อเธอมา 

เดี๋ยวนี้”

เขานิ่งไปอีกครู่ใหญ่ก่อนจะถามฉันว่า “เธอสบายดีมั้ย”

“ก็ดี”

หลังจากวางสาย ฉันต้องยกมือกุมหน้าอกยืนพิงผนังตรงระเบียงทางเดินเพื่อสูดหายใจ 

เข้าปอดลึก  ๆ พยาบาลสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาพยุงฉัน “คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ”

ฉันส่ายหน้าและเกือบจะใจอ่อนคิดว่าที่นี่ยังมีคนน้ำใจดีอยู่ แต่...

คุณพยาบาลดันพูดต่อว่า “เมื่อกี้คุณโทรศัพท์หาใครคะ จะย้ายโรงพยาบาลใช่มั้ยคะ  

คุณรู้จักคนใหญ่คนโตที่โรงพยาบาลไหนเหรอ ช่วยแนะนำฉันหน่อยได้หรือเปล่า พอดีฉัน 

ยังต้องฝึกงานอีกหนึ่งเดือนแต่ยังไม่มีที่ไหนรับเลย ช่วยฉันหน่อยเถอะนะคะ ฉันเรียนได้ 

เกรดดีมาก แต่ฉันไม่อยากนอนกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล...”

เธอตื๊อจนฉันทำอะไรไม่ถูก ได้แต่บอกว่า “ความจริงคนที่ฉันโทร.หาเป็นพนักงาน 

ทำความสะอาดที่โรงพยาบาลกลางน่ะค่ะ ฉันรับปากว่าจะนอนกับเขา เขาเลยตอบรับว่า 
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จะช่วยถามให้ว่าพอจะทำเรื่องย้ายโรงพยาบาลได้หรือเปล่า...”

...

สามชั่วโมงต่อมา เจียงเฉินนำรถพยาบาลเปิดไซเรนมาจอดตรงหน้าฉัน ทั้งที่เราไม่ได้ 

เจอกันมาตั้งสามปี แต่ฉันกลับไม่มีความกล้าพอที่จะเงยหน้ามองเขา ได้แต่จ้องปากกา 

ด้ามหรูดูแพงที่เสียบอยู่ที่กระเป๋าเสื้อกาวน์ของเขา พลางคิดในใจว่าไม่รู้ตอนนี้ลายมือเขา 

หวัดเหมือนลายมือหมอหรือยัง

สมัยเรียน ฉันเป็นห่วงเรื่องลายมือของเจียงเฉินมาก กลัวว่าอักษรแบบเสียวข่าย๒ 

แสนสวยของเขาจะติดโรคตวัดสะบัดแหลกของพวกหมอ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเขียน 

ใบสั่งยาผิด ฉันจึงบังคับให้เขาหัดเขียนตามแบบของฉัน แต่น่าเสียดายที่จนแล้วจนรอด  

เจียงเฉินก็ยังหัดไม่ได้แม้แต่เค้าโครง

เจียงเฉินช่วยจัดการเรื่องส่งตัวไปโรงพยาบาลใหม่ให้ทั้งหมด ทำให้ฉันกับแม่ว่างจัด  

ได้แต่นั่งแทะแอ๊ปเปิ้ลกันอยู่ที่หน้าประตูโรงพยาบาล

แม่บอกว่า “แม่รู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้โตมาต้องใช้ได้ ไม่เลวเลยจริง  ๆ”

ฉันรู้สึกตงิด  ๆ  ที่แม่บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าเจียงเฉินโตมาต้องใช้ได้ จึงมองแม่ด้วย 

สายตาแปลก  ๆ 

แม่พูดต่อ “คนดีขนาดนี้ ทำไมตอนนั้นลูกถึงทำหลุดมือไปได้นะ ทั้ง  ๆ  ที่ข้าวสาร 

จวนจะเป็นข้าวสุกแล้วแท้  ๆ”

ฉันกระแอมแล้วกัดแอ๊ปเปิ้ลคำหนึ่ง “พ่ออยู่บนรถพยาบาลคนเดียวคงเบื่อแย่ แม่ 

ไปกินแอ๊ปเปิ้ลโชว์พ่อหน่อยสิ”

แม่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ แต่ก็ยอมวิ่งไปที่รถ แล้วก็บ่นกระปอดกระแปด “นี่ตาแก ่ 

ลูกสาวคุณให้ฉันมากินแอ๊ปเปิ้ลอวดคุณแน่ะ”

เจียงเฉินหอบเอกสารออกมาเห็นฉากนี้เข้าพอดี เขามองหน้าฉันยิ้ม  ๆ “เธอนี่เป็น 

ลูกกตัญญูจริง  ๆ  นะ”

ฉันแหงนหน้าขึ้นมองก็พบว่าเขากำลังก้มตัวลงมองฉันอยู่ เช่นกัน ปอยผมบน 

หน้าผากสะท้อนกับแสงแรกของยามเช้า เขาส่งยิ้มให้ฉันสบาย  ๆ  จนเห็นลักยิ้มบนแก้มซ้าย  

ดูสนิทสนมเหมือนเราสองคนเพิ่งไปกินข้าวดูหนังกันมาเมื่อวานนี้

ฉันเบนสายตาหนีลักยิ้มพิฆาตของเขา เพราะสมัยที่ฉันยังใสซื่อกว่านี้ ฉันเคย 

	 ๒ ลักษณะการเขียนอักษรแบบหนึ่งของจีน มีความชัดเจนและหวัดเล็กน้อย
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หลงเสน่ห์มัน ก็ไม่ต่างจากตอนนี้ ที่แค่เห็นรอยบุ๋มบนแก้มเขา หัวใจฉันก็พร้อมจะร่วง 

ตกหลุมลงไปด้วยเหมือนกัน

ในความทรงจำของฉัน ภาพของเจียงเฉินยังคงฝังแน่นติดตรึงไม่ต่างจากเสาไฟฟ้าหน้า 

ปากซอยต้นนั้น บ้านของเราสองคนอยู่ตรงข้ามกันพอดี  เขาเป็นลูกชายของผู้ว่าการ 

ตำบลแล้วยังเป็นหัวหน้าชั้น หน้าตาก็หล่อ เล่นเปียโนก็เก่ง ลายมือสวย ผลการเรียน 

ยอดเยี่ยม แถมยังพูดสำเนียงมาตรฐาน๓ ได้น่าฟังด้วย

ในทีวีและนิยายมักพูดถึงเรื่องความรักแบบหวานใจวัยเด็ก ที่คนสองคนมีฐานะ 

ต่างกันและอยู่บ้านใกล้กันอย่างเราไว้สองแบบ แบบหนึ่งคือ ทั้งสองสนิทสนมกันเหมือน 

พี่น้อง ชวนกันไปตีรังผึ้งแล้วโดนผึ้งต่อยด้วยกัน ชวนกันไปขโมยมันเทศแล้วก็ถูกตีด้วยกัน  

แล้วพอมาวันหนึ่ง เมื่อหวนคิดถึงอดีตอีกครั้งถึงได้พบว่าความรักค่อย  ๆ  เติบโตขึ้นในใจ 

แล้ว กับอีกแบบคือ ทั้งสองไม่ถูกชะตากันตั้งแต่แรก แค่เห็นหน้าก็เขม่นกันจนอดจะ 

พุ่งตัวเข้าไปจิกกัดกัน หรือหาโอกาสแอบเจาะยางรถจักรยานของอีกฝ่ายไม่ได้ แต่เมื่อโตขึ้น 

จึงเพิ่งรู้ตัวว่าที่แท้ต่างก็มีใจให้กัน

น่าเสียดายที่เรื่องของฉันกับเจียงเฉินไม่ได้เป็นไปตามแบบฉบับอย่างนั้น ฉันกับเขา 

เป็นได้แค่เพื่อนบ้านกันเท่านั้น แต่ทุกวันที่ฉันได้ยินเขาเล่นเปียโน ฉันจะเห็นหน้ากลม  ๆ   

อมชมพูของตัวเองออกอาการเคลิบเคลิ้มหลงใหล จนบางครั้งถึงกับลืมเนื้อหาการบ้าน  

ทำให้ต้องเดินไปกดออดบ้านเขา เจียงเฉินมักต่อว่าฉันด้วยน้ำเสียงรำคาญว่าฉันเป็นพวก 

สมองปลาทอง ไม่รู้จักจำ แต่ฉันกลับไม่เคยถือสา อาจเป็นเพราะต้องขอความช่วยเหลือ  

และแน่นอน อาจเป็นเพราะตั้งแต่เด็กฉันไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อย หรือจะพูดว่าเป็นคน 

ไม่รู้สึกรู้สา จนออกจะประหลาดเกินไปด้วยซ้ำ

ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนตอนมัธยมสองจะขึ้นมัธยมสาม พวกเราทั้งชั้นแอบหนีครูไปปิกนิก 

กันหลังสอบเสร็จ ในกลุ่มที่ไปปิกนิกกันนั้น ฉันกับเจียงเฉินรับหน้าที่ล้างมันหวาน ชั้นเรา 

มีทั้งหมดสี่สิบคน เราเลยซื้อมันหวานมาสี่สิบสี่หัว เจียงเฉินล้างมันไปได้แค่สี่หัวก็เอาแต่ 

วักน้ำเล่นอยู่ข้าง  ๆ 

ฉันนั่งยอง ๆ ล้างมันหวานอยู่ริมทะเลสาบ พยายามบอกตัวเองไม่ให้โกรธ แต่ยิ่งล้าง 

ก็ยิ่งหงุดหงิด จนเมื่อหินก้อนหนึ่งถูกเขวี้ยงลงไปในทะเลสาบจนน้ำกระเด็นใส่หน้าฉันจึง 

 ๓ หมายถึงภาษาจีนกลางมาตรฐาน
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เงยหน้าขึ้นมอง แต่เจียงเฉินกลับทำไม่รู้ไม่ชี้ เก็บก้อนหินบนพื้นขึ้นมาเขวี้ยงให้แฉลบ 

กระดอนบนผิวน้ำสี่จังหวะอย่างสวยงาม เกิดวงน้ำน้อยใหญ่ขยายตัวออกไปบนผิวทะเลสาบ

ตามหลักแล้วฉันควรจะด่าเขา สาดน้ำใส่เขา จับหัวเขากดน้ำ หรือไม่ก็ผลักเขา 

ให้จมน้ำตายไปเลย

แต่ก็ไม่ได้ทำ ได้แต่มองดูความสดใสของเขาด้วยสายตาทึ่มทื่อ

สายลมโชยแผ่วพัดผ่านเสื้อนักเรียนสีขาวตัวหลวมของเขา  แสงตะวันสาดลงมา 

กระทบแพขนตาและเรือนผมจนเป็นประกายสีทอง มุมปากของเจียงเฉินยกสูงขึ้นอย่าง 

ภูมิใจจนเห็นลักยิ้มบนแก้ม

นาทีนั้น กาลเวลาและอากาศโดยรอบราวกับหยุดนิ่ง มีเพียงเสียงหัวใจของฉัน 

ที่เต้นโครมครามเท่านั้น

เมื่อช่วงปิดเทอมสิ้นสุดลง พวกเราก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเป็นนักเรียนมัธยมสามที่แสนยุ่ง  

อนาคตเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้ต้องวางเรื่องรัก  ๆ  ใคร่  ๆ  เอาไว้ก่อน ประกอบกับตอนนั้นซีรี่ส์ 

เรื่อง  รักใสใส หัวใจสี่ดวง๔ กำลังดัง ฉันเลยเปลี่ยนใจไปรักเต้าหมิงซื่อ๕ แทน

เรื่องที่ฉันเห็นเจียงเฉินเป็นเป้าหมายของชีวิตอย่างไม่ลืมหูลืมตานั้นผ่านมาได้ครึ่งป ี

แล้ว เย็นวันหนึ่งก่อนสอบพรีเทสต์ในวันรุ่งขึ้น ฉันต้องรีบไปซื้อดินสอสองบีสำหรับการ 

สอบที่ร้านหนังสือเสวียโหย่ว ท่ามกลางเสียงแม่ที่ด่าแว้ด  ๆ  ว่า “ทำไมฉันถึงได้เลี้ยงแก 

ออกมาเป็นเด็กสมองหมูไม่เอาอ่าวแบบนี้นะ”

ร้านเสวียโหย่วแม้จะเรียกว่าร้านหนังสือ แต่มันมีของขายมากกว่านั้น มีตั้งแต่ 

หนังสือ เครื่องเขียน ไปจนถึงสติ๊กเกอร์ของเล่นต่าง ๆ อะไรที่พวกนักเรียนฮิตกันที่นี่มีหมด 

ต่อมาเมื่อได้เห็นอะไร  ๆ  มากขึ้น ฉันถึงเพิ่งรู้ว่ามีร้านเครื่องเขียนกับร้านหนังสือที่มีเจ้าของ 

คนละคนกันตั้งชื่อร้านว่า “เสวียโหย่ว” กันให้เกร่อไปหมด ไม่รู้เพราะชื่อนี้ทำให้พวกนักเรียน 

รู้สึกคุ้นเคย หรือเพราะพวกเขาขี้เกียจคิดชื่ออื่นกันแน่ แต่ถ้าหากฉันคิดจะกลับไปอยู่ 

บ้านเดิมเมื่อไหร่ ฉันก็คิดว่าจะเปิดร้านเสวียโหย่วแบบนี้เหมือนกัน 

ฉันเข้าไปในร้านเสวียโหย่ว หยิบดินสอสองบีมาแท่งหนึ่ง ตอนนั้นกระแสความนิยม 

เครื่องตรวจข้อสอบคอมพิวเตอร์กำลังมา ฉันเลยคิดว่าต่อไปเจ้าดินสอสองบีนี่จะต้องขึ้นราคา 

แน่  ๆ ต้องตุนเอาไว้ก่อน ซึ่งดินสอสองบีก็ขึ้นราคาจริง  ๆ แต่ขึ้นแค่หนึ่งเหมา๖  เท่านั้น 

	 ๔  (หลิวซิงฮวาหยวน) ซีรี่ส์ไต้หวัน ค.ศ. ๒๐๐๑

 ๕ ตัวละครเอกในเรื่อง รักใสใส หัวใจสี่ดวง แสดงโดยเจอร์ร ี เหยียน

 ๖ ภาษาพูดของหน่วยเงิน “เจียว” ๑๐ เจียว/เหมา เท่ากับ ๑ หยวน/ไคว่
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ในขณะที่มีดินสอที่ใช้กับเครื่องตรวจคอมพิวเตอร์ออกมาเยอะมาก ตอนที่ใคร  ๆ  ใช้ดินสอ 

สองบีแบบกดเปลี่ยนไส้ ฉันยังต้องใช้มีดเหลาดินสออย่างน่าอดสูอยู่เลย 

การรู้อะไรก่อนคนอื่นก็ทำให้ตัวเองต้องแปลกแยกแบบนี้ละนะ

เจียงเฉินเข้ามาในร้านตอนที่ฉันถือดินสอเตรียมไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์พอดี อาจ 

เพราะความอยากรู้อยากเห็นตามประสาวัยรุ่น ฉันเลยหยิบสมุดโน้ตบนชั้นมาบังหน้าตัวเอง 

ไว้เพื่อแอบมองเขา

เจียงเฉินเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์ เมื่อหญิงเจ้าของร้านเห็นเขา เธอก็ยิ้มแล้วหอบ 

หนังสือตั้งใหญ่บนชั้นมาวางตรงหน้า “ชุดสี่สุดยอดวรรณกรรม๗  ประกอบภาพที่เธออยาก 

ได้ ฉันไปสั่งมาให้เป็นพิเศษจากในเมืองเลยนะ”

เจียงเฉินยิ้ม “ขอบคุณครับ เท่าไหร่ครับ”

“แปดร้อยห้าสิบสามไคว่ แต่คิดเธอแค่แปดร้อยห้าสิบพอ” เจ้าของร้านรับเงินจาก 

เจียงเฉิน “ขอแค่ค่ารถเท่านั้นแหละ”

เจียงเฉินยิ้มพลางพยักหน้า “ขอบคุณครับ”

สมัยนั้นค่าเล่าเรียนของพวกเราเทอมละสองร้อย แต่เจียงเฉินกลับใช้เงินสำหรับ 

สี่เทอมเพื่อซื้อหนังสือเก่า  ๆ ขาด  ๆ แบบนี้ อย่างนี้สู้...ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสู้อะไรดี เพราะ 

ฉันไม่เคยมีเงินให้ใช้มากขนาดนั้น ก็เลยไม่เข้าใจความคิดของเขาเอาเสียเลย เคยมีคน 

เล่าเรื่องตลกให้ฟังว่า นักข่าวคนหนึ่งไปถามยายแก่  ๆ คนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนเขาว่า “ถ้ายาย 

มีเงินหนึ่งแสนยายจะทำอะไร” ยายตอบว่า “ฉันจะกินหมัวหมัว๘  ไส้ผักทุกวัน” นักข่าว 

เลยถามต่อ “แล้วถ้ามีสองแสนล่ะ” ยายตอบว่า “ก็จะกินหมัวหมัวเนื้อทุกวัน” สุดท้าย 

นกัข่าวถามวา่ “แลว้ถา้มหีนึง่ลา้นละ่” ยายตอบวา่ “กก็นิทัง้หมวัหมวัผกัและหมวัหมวัเนื้อเลย”  

อันที่จริงฉันเข้าใจความคิดของคุณยายคนนี้นะ เพราะเราสองคนต่างมีหัวอกเดียวกัน

“พี่ชาย ๆ” จู่ ๆ ก็มีเด็กโผล่มาจากไหนไม่รู้ มาดึงขากางเกงของเจียงเฉิน

เจียงเฉินย่อตัวลงไปลูบหัวเขา จ้องอยู่พักหนึ่งก่อนถาม “หนูน้อย เด็กผู้ชายหรือ 

เด็กผู้หญิงเนี่ยเรา”

เด็กน้อยดูดนิ้วโป้งแล้วตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า “ผู้ชาย”

	 ๗  ได้แก่ สามก๊ก (ซานกั๋วเหยียนอี้) ไซอิ๋ว (ซีโหยวจี้) ความฝันในหอแดง (หงโหลวเมิ่ง) และ  ซ้องกั๋ง  

(ซ่งเจียง)

 ๘ ชื่อเรียก “หมั่นโถว” ของคนจีนบางพื้นที่ทางตอนเหนือ



นับแต่นั้น...ฉันรักเธอ

10

เจียงเฉินทำหน้ารังเกียจ “พี่ไม่ชอบเด็กผู้ชาย”

พูดจบเขาก็ลุกขึ้น เด็กน้อยรีบดึงเสื้อเขาไว้ “งั้นเป็นผู้หญิง”

เจียงเฉินหัวเราะ “ผู้หญิงเหรอ ก็ได้ เรียกพี่ทำไมเหรอ”

เด็กน้อยหยิบกล่องดินสอสีกล่องหนึ่งออกจากกระเป๋ากางเกงด้านหลังพร้อมกับแบงก ์

หนึ่งไคว่ยับ  ๆ  สองใบมาชูให้เขา เป็นการบอกว่าเขาเอื้อมไม่ถึงเคาน์เตอร์ “จะซื้ออันนี้”

เจียงเฉินรับของจากหนูน้อย แล้วยื่นเงินให้เจ้าของร้าน “อันนี้เท่าไหร่ครับ”

“สิบไคว่จ้ะ”

เจียงเฉินจึงควักเงินออกมาจ่ายให้แล้วย่อตัวลงส่งของให้เด็กน้อยพร้อมตบหัวเขา 

เบา  ๆ “เอ้า ดินสอสีของเธอ”

เด็กน้อยยิ้มกว้างแล้วรับของไป “ขอบคุณ พี่ชาย”

เจียงเฉินบอกว่า “ไม่เป็นไร” แล้วเตรียมจะยืดตัวขึ้น แต่เด็กน้อยกระตุกขา 

กางเกงของเขาอีกครั้ง ทำให้เขาต้องลงไปนั่งยอง  ๆ  อีก เด็กน้อยเปิดกล่องดินสอสีด้วย 

ท่าทีงุ่มง่าม หยิบดินสอสีชมพูออกมาแล้วบอกว่า “วาดรูปสวย  ๆ”

“พี่วาดรูปไม่เป็น” เจียงเฉินพูดยิ้ม  ๆ “เธอวาดเองเถอะ”

เด็กน้อยส่ายหน้าแล้วชี้ไปที่หนังสือในมือเขา บอกว่า “ไม่ใช่ หนูจะวาด”

เจียงเฉินชะงักก่อนยิ้มกว้าง เขาหยิบหนังสือ  ซานกั๋วเหยียนอี้  ๙  ออกมาวางลงตรง 

หน้าเด็กน้อย

เด็กน้อยรับหนังสือมานั่งแปะลงกับพื้นแล้วก้มหน้าก้มตาวาดภาพด้วยสีหน้าจริงจัง  

ปากก็พึมพำอะไรไปด้วย เสร็จแล้วเขาก็ตบมือเล็ก  ๆ  บนหนังสือ “เสร็จแล้ว”

ฉันเขย่งตัวชะโงกหน้าไปแอบมองด้วย  เห็นแวบ  ๆ  เหมือนจะเป็นภาพกระต่าย  

หรือถ้ามองดี  ๆ  หน่อยก็เหมือนหมา หรือถ้ามองด้วยอารมณ์สุนทรีย์อีกนิดก็เหมือนเสืออยู่ 

เหมือนกัน

เจียงเฉินรับมาดูอย่างพินิจพิเคราะห์ แล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า “ภาพหมา 

ของเธอสวยมาก ขอบใจนะ”

แต่เด็กน้อยกลับกะพริบตาปริบ  ๆ  บอกว่า “แมวต่างหาก”

เจียงเฉินชะงักแล้วหัวเราะ “อ๋อ แมวนี่เอง”

ฉันมองลักยิ้มของเขา เหมือนตัวเองถูกสะกดจนคิดอะไรไม่ออก

รอยยิ้มโลกตะลึง อานุภาพทำลายล้างรุนแรง 

	 ๙ สามก๊ก
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หลี่ปี้หฺวาเคยกล่าวไว้ว่า...‘แรกยล ล้วนตะลึงตรึงตรา เพราะพานพบโลกหล้ามา 

น้อย’ แต่ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะแม้จะผ่านช่วงเวลานั้นมานานมากแล้ว ในสมอง 

ของฉันก็ยังคงประทับภาพอันสวยงามของเหตุการณ์วันนั้นไว้อย่างชัดเจนราวกับภาพตัดต่อ 

จากภาพยนตร์ จดจารไว้ในใจครบทั้งภาพ แสง สี และเสียง

“เธอจะนั่งที่หน้าประตูโรงพยาบาลอีกนานมั้ย”

“หา?” ภาพความทรงจำในสมองของฉันหยุดชะงักทำให้รู้สึกงง ๆ  อยู่บ้าง แต่เมื่อ 

เห็นสีหน้าหงุดหงิดของเจียงเฉิน ฉันกลับส่งเสียงร้อง  “ฮะ?”  ออกไปอีกคำหนึ่ง

“ลุกขึ้น” เขายื่นมือมาฉุดตัวฉันให้ลุกขึ้นจากพื้น แล้วพาไปที่รถพยาบาล ความจริง 

แล้วฉันอยากถามเขาว่า นายลืมปล่อยมือฉันหรือเปล่า ช่วงนี้ผอมลงหรือเปล่า ทำไมมือ 

มีเหงื่อออกเยอะจัง...

พอขึน้ไปบนรถพยาบาลกเ็จอแมก่บัคนขบัรถทำสหีนา้เหมอืนจบัชูไ้ดค้าเตยีง ฉันได้แต่ 

กลอกตามองบนอย่างจนปัญญา พลางลอบมองไปทางเจียงเฉินด้วยสีหน้าลน  ๆ  เล็กน้อย  

แต่เขากลับทำเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาว และนั่งลงข้าง  ๆ  ฉัน “เสียวหลี่ ออกรถได้”

เจียงเฉินหันไปบอกแม่ฉันว่า “คุณป้าครับ ผมแจ้งหมอกระดูกที่เป็นเพื่อนผมไว้ 

แล้ว พอไปถึงโรงพยาบาล เราจะไปเอกซเรย์กันก่อน ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เข้าผ่าตัดได้ 

ตอนบ่าย คุณป้าสบายใจได้นะครับ เพื่อนผมคนนี้เป็นหมอกระดูกมือหนึ่งเลย”

แม่รีบพยักหน้ารับและยิ้มอย่างอ่อนโยน “รบกวนเธอแล้วจริง  ๆ”

“ไม่เป็นไรครับ นี่เป็นสิ่งที่ผมควรทำอยู่แล้ว” เจียงเฉินยิ้มอย่างสุภาพ

“หนวกหู!” จู่  ๆ  พ่อก็โพล่งขึ้นเสียงดัง

ตั้งแต่ตอนที่พวกเราบอกพ่อว่าเจียงเฉินช่วยให้พ่อได้ย้ายโรงพยาบาล พ่อก็หงุดหงิด 

งุ่นง่านแบบนี้ตลอด แถมยังต่อว่าฉันยกใหญ่ ย้ำซ้ำ ๆ แต่คำว่าศักดิ์ศรี! เพราะพ่อเข้าใจว่า 

หลังจากที่แม่ของเจียงเฉินทำแบบนั้นกับฉันแล้ว ฉันควรจะอยู่ให้ห่างจากเขาไว้ หรือถ้า 

ให้ดีที่สุดคือถ่มน้ำลายใส่หน้าเขาอย่างไม่ให้เหลือเยื่อใย แต่นี่ฉันกลับไปรับความช่วยเหลือ 

จากเขาอีก!

สามปีก่อน ฉันเรียนจบคณะศิลปศาสตร ์ สาขาการออกแบบจากมหาวิทยาลัย X เจียงเฉิน 

อยู่คณะแพทย ์ ตามหลักแล้วต้องเรียนเจ็ดป ี แต่เนื่องจากเขาเรียนดีมาก ทำให้ตอนปีสี่เขาก ็

เริ่มเข้าเป็นแพทย์ฝึกหัดที่แผนกใหญ่ของโรงพยาบาลในเครือของมหาวิทยาลัย X 

ตอนนั้นเจียงเฉินดีต่อฉันมาก และขอฉันแต่งงานทันทีที่ฉันได้รับปริญญา แน่นอน 
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ว่าสาเหตุหลักคือฉันเกิดมีหนุ่ม  ๆ  มาติดพันในช่วงที่เจียงเฉินกำลังยุ่งจนหัวไม่ได้วางหาง 

ไม่ได้เว้น กระทั่งเขารู้สึกหวั่นใจ เป็นต้นว่า มีพนักงานชายมาช่วยเปิดประตูให้ฉันทุกวัน  

(ความจริงคือพนักงานคนนี้เป็นยามของบริษัท ฉันมักจะลืมคีย์การ์ดเข้าออกประจำ) มี 

ผู้ชายเอาดอกไม้ให้ฉันบ่อย  ๆ (ความจริงคือเขาเป็นผู้จัดการร้านดอกไม้ ฉันต้องอยู่ทำโอที 

จนดึก ขากลับฉันเห็นเขาเอาดอกไม้ที่ขายไม่ออกทิ้งไปเป็นประจำ ก็เลยบอกเขาเป็นนัย ๆ 

ว่าฉันอยากได้ เขาเลยเอาดอกไม้ให้ฉัน) มีลูกค้าที่ชอบชวนฉันไปดูหนัง (ความจริงเขาเป็น 

ลูกค้าจริง  ๆ  นั่นแหละ และฉันต้องไปดูหนังของเขาเพื่อที่จะได้กลับมาเขียนคอลัมน์ให้)... 

ซึ่งล้วนเป็นคนในแวดวงศิลปะที่ฉันจำเป็นต้องติดต่อด้วยทั้งนั้น

พอเจียงเฉินรู้ว่าฉันฮ็อตขนาดนี้ก็ร้อนรน บอกว่าที่เขาอุตส่าห์ส่งข้าวเช้าให้ฉันตลอด 

สี่ปีตอนเรียนมหาวิทยาลัยจะยอมให้สูญเปล่าไม่ได้ และให้ฉันแต่งงานกับเขาทันที

ฉันตอบตกลงอย่างไม่อิดออด ตอนนั้นคิดง่าย ๆ แค่ว่าคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัย 

X ถือว่าเป็นอันดับหนึ่ง และเจียงเฉินได้รับทุนทุกปี ถือเป็นหุ้นที่มีศักยภาพและไม่ต้อง 

เป็นกังวลเรื่องผลประกอบการ ฉันเลยอยากรีบจับเขาให้อยู่มือ เพื่อว่าถ้าหากเขากลายเป็น 

หุ้นชั้นดีเมื่อไหร่ ฉันก็จะได้กลายเป็นภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ถึงตอนนั้น ถ้าเขา 

กล้าทิ้งฉันละก็ ฉันจะโขกเอาทรัพย์สินเขามาสักครึ่งหนึ่ง...

ล้อเล่นน่ะ! ความจริงฉันคิดง่ายกว่านั้นมาก คือฉันรักเขามาก และกลัวว่าจะมี 

ผู้หญิงคนอื่นมาแย่งเขาไป เพราะบางครั้งเวลาที่ฉันไปหาเขาที่โรงพยาบาล ก็จะเห็นคนไข้ 

ยื่นนามบัตรให้เขาถึงสามคนภายในเวลาแค่ชั่วโมงเดียว แถมหนึ่งในนั้นยังเป็นผู้ชายอีกด้วย  

สังคมสมัยนี้น่ากลัวจะตายไป และดูเหมือนว่าเสน่ห์ของเจียงเฉินจะมีผลทั้งกับผู้หญิงและ 

ผู้ชายด้วย

ฉันเองตอนนั้นกำลัง  “อิน”  กับละครและหนังสือนิยายจนเข้าใจว่าความรักของเราจะ 

ข้ามผ่านอุปสรรคทั้งหลายไปได้ตลอดรอดฝั่ง แต่แล้วแม่ของเจียงเฉินกลับทำให้ฉันรู้ว่า 

เรื่องความรักมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก และสามารถแปรผันได้ตลอดเวลา

แม่ของเจียงเฉินมาเยี่ยมแม่ของฉันในตอนเที่ยงของวันที่ลมดีแดดสดใส แม่ฉัน 

เป็นแม่บ้านเต็มตัว และเป็นเหมือนพระนางอู่เจ๋อเทียน๑๐ ของบ้าน แต่วันนั้นเป็นครั้งแรก 

ที่ฉันได้เห็นว่าคุณแม่สุดโหดของตัวเองถึงกับทำอะไรไม่ถูก ได้แต่ก้มหน้าสงบปากสงบคำ  

มาลองคิดดูดี ๆ แล้ว แม่ของเจียงเฉินก็ไม่ได้ใช้คำพูดที่ร้ายกาจอะไร และไม่ได้ดึงสมุดเช็ค 

ออกมาถามฉันว่าต้องการเงินเท่าไหร่ เพื่อให้ออกไปจากชีวิตลูกชายของเธอ เธอมาคุย 

	 ๑๐ พระนางบูเช็กเทียน



จ้าวกานกาน

13

เรื่องการแต่งงานกับแม่ของฉันด้วยท่าทางนิ่ง  ๆ แต่ท่าทีเหยียดหยันของเธอทำให้แม่ของฉัน 

กระสับกระส่าย ได้แต่กุมมือฉันไว้และเออออตามทุกอย่าง จนฉันรู้สึกปวดใจเหมือน 

ถูกใครราดน้ำกรดลงมาที่กลางใจ

แม่ของเจียงเฉินเรียกฉันไปคุยตามลำพังครู่หนึ่ง เธอยื่นกระดาษสองสามแผ่น 

ให้ฉันอ่าน บอกว่าถ้าฉันตกลงก็ให้ลงชื่อ มันเป็นสัญญาก่อนแต่งงานที่ระบุเอาไว้ทำนองว่า 

ฉันไม่ได้แต่งงานกับเจียงเฉินเพราะทรัพย์สินของครอบครัวเขา และถ้าหากเราสองคนเลิกกัน 

เมื่อไหร่ ฉันจะไม่ได้สมบัติอะไรจากเขาเลย

ตอนนั้นฉันได้แต่อึ้ง พ่อของเจียงเฉินเป็นผู้ว่าการตำบลเล็ก ๆ จะไปมีสมบัติเงินทอง 

อะไรมากมายนักหนา และนี่มันจะน้ำเน่าเกินไปหน่อยหรือเปล่า ต่อมาฉันถึงได้เข้าใจว่า 

การเป็นข้าราชการ ยิ่งยศไม่สูง ความโลภหลงก็ยิ่งมาก

ฉันจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นตัวเองคิดอะไรอยู่ แต่อาจเป็นไปได้ว่าตอนนั้นความรัก 

และศักดิ์ศรีคงเป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่อคิดอะไรไม่ออก ฉันจึงไปปรึกษาพ่อ ซึ่งนั่นถือเป็น 

ความผิดพลาดใหญ่หลวง

พ่อของเจียงเฉินเป็นเจ้านายของพ่อฉัน แม้จะไม่ใช่เจ้านายโดยตรงก็ตาม พ่อ 

ของฉันจึงคิดอยู่เสมอว่าตามปกติก็ถูกเจ้านายข่มจนหัวหดอยู่แล้ว แล้วนี่ครอบครัวของ 

เจ้านายยังจะตามมากดหัวครอบครัวของเขาอีก นั่นเป็นเรื่องที่พ่อรับไม่ได้ พ่อบอกว่า 

ถ้าหากฉันกล้าเซ็นสัญญาฉบับนั้น เราสองคนตัดพ่อตัดลูกกัน

ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงทำเรื่องที่โง่เง่าที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง ฉันเอาสัญญาฉบับนั้นไปให้ 

เจียงเฉินเพื่อให้เอาไปคืนแม่ของเขา พอเจียงเฉินรู้เข้าก็โกรธมากและกลับไปทะเลาะกับแม ่

ต่อมาแม่ของเจียงเฉินโทร.มาบอกฉันทำนองว่า ถ้าหากฉันกล้าแต่งงานกับเจียงเฉิน เธอ 

ก็กล้าจะมาตายที่งานแต่งงานของเราเหมือนกัน ตอนนั้นฉันยังผ่านโลกมาน้อยเลยกลัว 

คำขู่นั้นจับใจ และไม่ทันคิดถึงวิธีแก้ไขอื่น อย่างเช่น ก็ไม่ต้องจัดพิธีแต่งงาน แค่นี้ 

แม่ของเจียงเฉินก็หาที่ตายไม่ได้แล้ว...

เมื่อเรื่องแต่งงานไม่สำเร็จ ทุกอย่างก็ผ่านเลยไป แต่หลังจากนั้นไม่รู้ทำไม อาจ 

เพราะงานเริ่มยุ่ง ฉันถูกเจ้านายตำหนิเป็นประจำ เจียงเฉินเองก็ไม่ว่างเพราะต้องทั้งเรียน 

และฝึกงาน บวกกับปมในใจ ทำให้ฉันคอยแต่จะหาเรื่องเจียงเฉินไม่หยุดหย่อน แม้แต่ 

เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งฉันยังทำให้มันเป็นเรื่องได้ เหมือนจะใช้มันเป็นเครื่องวัดความอดทน 

ของเขาและทดสอบความรักของเรา

แล้ววันหนึ่งฉันก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นว่า “เจียงเฉิน เราเลิกกันเถอะ”

เขานิ่งไปพักใหญ่ก่อนตอบว่า “เธออย่าเสียใจทีหลังแล้วกัน” จากนั้นก็ปิดประตู 
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ดังปังแล้วจากไป

ฉันเคยเข้าใจว่าการที่คนรักกันต้องเลิกรากันจะต้องมีสาเหตุมาจากเรื่องร้ายแรง เช่น มีมือ 

ที่สาม หรือจู่  ๆ  ฉันเกิดมารู้ทีหลังว่าตัวเองเป็นลูกชู้ของพ่อเขา หรือไม่ตัวเขาหรือตัวฉันเอง 

เกิดเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หาย...แต่ความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องมีเรื่องใหญ่โตอะไรเลย แค่ 

ความรู้สึกไม่สบายใจ ความยุ่งยาก และความเหนื่อยล้า ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คน 

สองคนเลิกกัน

การที่เราแยกทางกันแบบนี้อาจจะดูแปลก  ๆ  จากที่เคยสัญญากันว่าจะอยู่ด้วยกัน 

ตลอดไป แต่เพียงชั่วพริบตาเดียว เรากลับแยกกันไปคนละทาง ช่วงสามปีที่ผ่านมานี้  

ฉันได้แต่เฝ้าสงสัยว่ามีใครกดปุ่มเร่งทุกสิ่งทุกอย่างให้ประดังเข้ามา จนพวกเราหลุดกรอบ 

ถึงขั้นต้องเลิกกันหรือเปล่า

ตอนที่ฉันกับเจียงเฉินเลิกกัน พ่อเป็นคนที่ดีใจที่สุด เพราะเหมือนพ่อเอาชนะหัวหน้า 

ตัวเองได้ แต่หลังจากนั้น พอฉันไม่คิดคบหาใครใหม่ มันกลับทำให้พ่อรู้สึกว่าชัยชนะ 

ที่ได้รับมานั้นไม่ได้หอมหวานอย่างที่คิด

ดังนั้นฉันจึงเดาเอาเองว่าพ่อคงรู้สึกวางตัวไม่ถูกกับเจียงเฉิน เพราะใจหนึ่งเขาก็หวัง 

ว่าจะมีคนมาช่วยรับสินค้าค้างสต๊อกชิ้นนี้ไป แต่อีกใจเขาก็อยากให้ฉันเป็นสินค้าค้างสต๊อก 

ต่อไป เพราะไม่อยากขายให้เจียงเฉิน พ่อคงรู้สึกหนักใจเหมือนนักการเมืองในตำราเรียน 

ชั้นมัธยมที่ต้องคิดว่า ควรเทนมทิ้งแม่น้ำในช่วงเศรษฐกิจโลกตกต่ำ แทนที่จะเอานมนั้นไป 

แจกคนยากคนจนดีไหม

แต่สิ่งที่ฉันไม่ได้บอกพ่อคือ ความจริงแล้วเจียงเฉินเขาไม่ได้อยากได้สินค้าค้าง 

สต๊อกของพ่อหรอก


