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若善溪
รั่วซั่นซี

หยกชมพู แปล

"คุณอาจจะไม่เชื่อ แต่การท�ำอาหารต้องใส่ความรู้สึกลงไปด้วย
อาหารมีความรู้สึกจึงจะมีรสชาติ ไม่งั้นก็เป็นได้แค่ของที่ช่วยท�ำให้อิ่มท้อง"
"แล้วคุณใส่ความรู้สึกอะไรลงไปในนี้"
"ส�ำนึกผิดและขอบคุณ"

ค�ำน�ำ
สวัสดีค่ะนักอ่านที่รัก วันนี้แจ่มใสมีนิยายแนวใหม่ ร้อนๆ หอมกรุ่น
กลิ่นรักมาเสิร์ฟค่ะ
With Love เป็นแบรนด์น้องใหม่ของแจ่มใส แต่ประสบการณ์การคัดสรร
และสร้างสรรค์นิยายรักนั้นไม่ใช่มือใหม่แน่นอนค่ะ With Love มีความมุ่งมั่นที่
จะมอบประสบการณ์ความสุขทีห่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้ ทุกๆ เรือ่ งราวเราได้คดั สรร
ด้วยความรักและความปรารถนาดีที่จะส่งต่อความสนุกนี้ไปถึงมือของนักอ่าน
ทุกๆ ท่าน เพือ่ ให้นกั อ่านของเราได้รบั ความสุข ความสนุก รวมไปถึงได้ซาบซึง้
กับความรักของเหล่าตัวละครในเรื่อง
เรือ่ ง 'คล้องหัวใจไว้ดว้ ย (ปัก๊ ) รัก' นีเ้ ป็นนิยายแปลจีนรักร่วมสมัย เล่าเรือ่ ง
ของ 'สวีเจ้าอิง่ ' ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลสัตว์ทพี่ บว่ามีหมาพันธุป์ ก๊ั ผสมชือ่ 'พพี 'ี
ถูกทิ้งเอาไว้ในโรงพยาบาล หลังติดต่อ 'ฉู่จิงหง' เจ้าของหมาได้ก็ต้องพบกับ
เรือ่ งวุน่ วายตามมาไม่หยุดไม่หย่อน เพราะไม่วา่ เธอจะท�ำยังไงฉูจ่ งิ หงก็ไม่ยอม
มารับหมากลับไป ทัง้ ยังไม่ยอมโผล่หน้ามาเซ็นหนังสือสละสิทธิก์ ารเลีย้ งดูเจ้าพีพี
ให้กบั เจ้าของใหม่อกี ต่างหาก ทว่าจูๆ่ ฉูจ่ งิ หงก็กา้ วเข้ามาในชีวติ ของหญิงสาว
พร้อมจุดประสงค์บางอย่าง…ซอสประจ�ำตระกูลของสวีเจ้าอิง่ คือสิง่ ทีช่ ายหนุม่
ต้องการ!
งานนี้คนที่เกลียดขี้หน้ากันตั้งแต่แรกพบ จนเกิดเป็นเรื่องวุ่นๆ ตามมา
มากมายจะลงเอยกันได้อย่างไร ขอเชิญนักอ่านทุกท่านร่วมเอาใจช่วยทั้งคู่ไป
พร้อมๆ กันได้ในหน้าถัดไปเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

แนะน�ำ

ตัวละคร
สวีเจ้าอิ่ง		ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลสัตว์ปอ๋ จยา หญิงสาวเป็นคนรูปร่างกะทัดรัด
นิสัยละเอียดรอบคอบ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบความสมบูรณ์แบบ
รักสัตว์ เธอมีความสนใจเรื่องโรคระบาดในสัตว์เป็นพิเศษ
ฉู่จิงหง		เจ้าของ 'บ้านฟาร์ม' ร้านอาหารมองโกเลียใน ชายหนุ่มเป็นคนเข้า
กับคนง่าย ร่าเริง เขามีรูปร่างสูงใหญ่จึงมีท่าทางดูน่ากลัว แต่กลับ
กลัวหมา หลังเลิกกับแฟนแล้วเขาเป็นคนเจอ 'พีพี' หมาของ
แฟนเก่าซึง่ ถูกทิง้ อยูข่ า้ งถนนจึงน�ำไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์ปอ๋ จยา
พีพี		หมาพันธุ์ปั๊กผสม เป็นหมาของแฟนเก่าฉู่จิงหง หลังฉู่จิงหงเลิกกับ
แฟนมันก็ถกู ทิง้ อยูข่ า้ งถนน หลังฉูจ่ งิ หงไปเจอมันคุย้ ถังขยะเขาก็เอา
ไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์ป๋อจยา พีพีชอบเล่นสไลเดอร์มากๆ
เมิ่งเทียนเทียน	บรรณาธิการนิตยสารแฟชั่น เพื่อนสนิทของสวีเจ้าอิ่ง เป็นคนมั่นใจ
ใจกล้า รักสนุก ชื่นชอบหนุ่มหล่อมีกล้ามเป็นที่สุด เธอเป็นคนที่
แนะน�ำเฉิงจยาโหย่วให้สวีเจ้าอิ่งรู้จัก
เฉิงจยาโหย่ว	ผู้จัดการด้านการเงินส่วนบุคคลของธนาคารฮุ่ยต๋า ชายหนุ่มรัก
ความสมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน และเป็นผูร้ บั เลีย้ งพีพตี อ่ จากฉูจ่ งิ หง
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บทที่
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ผู้ชายสุดยี้

บนโลกใบนี…
้ ชีวติ แบบไหนถึงจะนับได้วา่ คูลสุดๆ? การทีส่ ามารถจอง
ตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวยุโรปในฤดูหนาวอากาศเย็นจัดเพื่ออาบแดดและ
ชมทิวทัศน์อันงดงามเหมือนภาพวาด หรือไปเล่นกระดานโต้คลื่น หรือ
พอนึกไม่ชอบใจในเวลาที่ต้องท�ำโอทีแบบโต้รุ่งอยู่ ในห้องท�ำงานก็ส่ง
ข้อความไปบอกเจ้านายว่าจะขอลาออกไปเที่ยวรอบโลกได้ หรืออีกทีคือ
พอเหนือ่ ยหน่ายต่อความวุน่ วายสับสนในเมืองก็ทงิ้ อุปกรณ์สอื่ สารทุกอย่าง
เพื่อเร้นตัวไปอยู่ ในป่าลึกของรัสเซีย...ส�ำหรับสวีเจ้าอิ่งแล้วเรื่องพวกนี้
เป็นชีวิตที่คูลมาก
แต่น่าเสียดายที่ชีวิตแบบนี้ไม่ใช่ชีวิตของเธอ เพราะคนที่ได้ไปเล่น
กระดานโต้คลื่นคือเพื่อนสมัยเรียนอยู่ยุโรปของเธอ คนที่ปลีกวิเวกไปอยู่ใน
ป่าลึกก็คืออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของเธอ ในขณะที่ตัวเธอเป็นเจ้านาย
ที่ถูกลูกน้องเอาแต่ใจเสิร์ฟผัดปลาหมึก* มาให้คนนั้น
ในเวลานี้หญิงสาวก�ำลังสะสางงานจากพนักงานคนที่ลาออกแบบ
ปุบปับทิ้งไว้ ในขณะที่เพื่อนสมัยเรียนและอาจารย์ก�ำลังใช้ชีวิตแบบคูลๆ
* ผัดปลาหมึก เป็นส�ำนวน หมายถึงการเลิกจ้างหรือออกจากงาน
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อย่างเริงร่าอยูบ่ นชายหาดแถบยุโรปท่ามกลางแสงแดดสดใส เมือ่ ไม่กชี่ วั่ โมง
ก่อนหน้านีส้ วีเจ้าอิง่ เพิง่ เสร็จจากการมีตติง้ กับเพือ่ นฝูงที่ไม่ได้เจอกันมาห้าปี
พอได้เห็นภาพสวยๆ ที่เพื่อนเก่าส่งมาให้ทางอินเตอร์เน็ต ทั้งก้อนเมฆ
สีขาว ทะเลสีคราม กับความเขียวขจีทอี่ ยูต่ รงหน้าล้วนท�ำให้เธอรูส้ กึ เหมือน
สามารถสัมผัสธรรมชาติภายในรูปถ่ายนั้นได้
เมื่อห้าหรือหกปีก่อนเธอยังเป็นเด็กสาวร่าเริงสดใส และเป็นคนที่
เคยเล่นกระดานโต้คลื่นด้วยซ�้ำ แต่ตอนนี้กลับต้องมาขาติดแหง็กอยู่ใน
โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้จนไปไหนไม่ได้
สวีเจ้าอิง่ พิมพ์คอมเมนต์เป็นค�ำชมไว้ที่ใต้ภาพถ่ายนัน้ ตามความเคยชิน
พอคุยเสร็จเธอก็ปิดคอมพิวเตอร์ก่อนจะดูนาฬิกาจึงพบว่าตอนนี้เป็นเวลา
สี่ทุ่มกว่าแล้ว หิมะนอกหน้าต่างก�ำลังโปรยปราย รถที่จอดอยู่ในลานจอด
ปกคลุมไปด้วยหิมะ แสดงว่าหิมะตกมาได้พักหนึ่งแล้ว เธอลูบผมยุ่งๆ
ของตัวเองเบาๆ เป็นเพราะยายเด็กคนนัน้ เกิดลาออกไปแบบกะทันหันแท้ๆ
กว่าผู้ช่วยที่จ้างมาใหม่จะมาท�ำงานได้ก็ตั้งวันจันทร์ คืนนี้เธอเลยอ่าน
บทความวิชาการสองบทนั้นไม่จบสักที
ไม่เอาแล้วๆ ขืนอยู่แบบนี้อีกสักชั่วโมงฉันต้องเป็นบ้าแน่ ต่อให้เป็น
ชีวิตที่คูลแค่ไหนก็สู้การได้หลับยาวๆ สักตื่นไม่ได้หรอก
เสียงฝีเท้าของสวีเจ้าอิง่ ดังก้องอยูต่ รงระเบียงทางเดินของโรงพยาบาล
ภายใต้แสงไฟนวลๆ เธอได้ยนิ เสียงลมหวีดหวิวลอดเข้ามาทางขอบหน้าต่าง
ท�ำให้เผลอกระชับเสื้อโค้ตขนแกะบนตัวให้แน่นขึ้น
"ผอ. จะกลับแล้วหรือคะ เดี๋ยวดิฉันช่วยเรียกรถให้นะคะ" ในเวลา
แบบนี้ท่ีเคาน์เตอร์มีเพียงพยาบาลอยู่เวรหนึ่งคนกับยามที่ก�ำลังสัปหงก
อยู่ตรงประตู
"ไม่ต้องหรอก ที่พักอยู่ไม่ไกล ยิ่งหิมะตกอากาศก็ยิ่งดี ฉันเลยว่า
จะเดินกลับน่ะ ตอนกลางคืนพวกคุณก็ตรวจเช็กประตู หน้าต่าง น�้ำไฟ
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อีกครั้งก่อนไปพักด้วยนะ" ถึงจะก�ำชับพยาบาลเวรไว้แล้ว แต่สวีเจ้าอิ่ง
ก็ยงั คงไปตรวจสอบเรือ่ งต่างๆ ด้วยตัวเองอีกครัง้ ถึงค่อยรูส้ กึ สบายใจขึน้ มา
เมื่อกี้ตอนพยาบาลเดินไปส่งเธอที่ประตู หญิงสาวได้ยินเสียงร้องดังงี้ดๆ
เบาๆ จึงอดวกกลับไปดูไม่ได้
เสียงร้องงี้ดๆ ของหมาตัวน้อยดังออกมาจากกรงในโซนแอดมิต
"ฉันดูตารางแล้ว วันนี้ไม่น่าจะมีเพื่อนตัวน้อยแอดมิตไม่ใช่เหรอ"
โรงพยาบาลสัตว์ที่สวีเจ้าอิ่งเปิดเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุด
ในเซี่ยงไฮ้ และมีความเป็นมืออาชีพอย่างที่สุด แน่นอนว่าราคาย่อมแพง
ชนเพดานด้วย เธอคุ้นชินกับการเรียกเจ้าขนปุยพวกนี้ว่าเพื่อนตัวน้อย
เพราะคนที่สามารถส่งสัตว์เลี้ยงมาพักรักษาที่นี่ได้ย่อมต้องรักเจ้าขนปุย
พวกนี้เสมือนแก้วตาดวงใจ
"เช้านี้ไม่มีเจ้าตัวเล็กแอดมิตค่ะ แต่เมื่อตอนบ่ายมีเจ้าของมาช�ำระ
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับสองเดือน"
ได้ยินพยาบาลเวรพูดแบบนี้สวีเจ้าอิ่งก็รู้สึกค่อนข้างหนักใจ เจ้าตัวที่
ร้องเสียงงี้ดๆ อยู่ในกรงเป็นสุนัขขนาดเท่าม้านั่งตัวเล็กตัวหนึ่ง หญิงสาว
มองดูอย่างละเอียดจึงพบว่าไม่ใช่สนุ ขั สายพันธุแ์ ท้ แต่เป็นหมาปัก๊ พันธุผ์ สม
ตัวหนึ่ง บนกรงมีป้ายติดว่า
'ชื่อ : พีพี เจ้าของ : ฉู่จิงหง'
พีพีนอนหลบอยู่ตรงมุมหนึ่งของกรงอย่างเดียวดาย พอเห็นว่า
มีคนมาก็รบี ลืมตาขึน้ มอง แต่พอเห็นว่าเป็นสวีเจ้าอิง่ มันก็ขดตัวไปร้องงีด้ ๆ
ในมุมเหมือนเดิม
"มันอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้ว"
"เกือบสามเดือนแล้วค่ะ"
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สวีเจ้าอิง่ หงุดหงิดขึน้ มาทันที หญิงสาวต�ำหนิ "ทีน่ เี่ ป็นโรงพยาบาลนะ
ไม่ใช่สถานรับเลีย้ ง ฉันเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าต่อให้เจ้าของเสนอเงินสูงลิบ
เพื่อให้พวกเรารับเลี้ยงก็ให้ปฏิเสธ เพราะการที่เขาท�ำแบบนี้เท่ากับมาใช้
ทรัพยากรทางการแพทย์ที่พวกเรามีอยู่จ�ำกัดน่ะสิ"
เห็นสวีเจ้าอิ่งโกรธ พยาบาลเวรก็ตอบกลับท่าทางลนลาน "ฉันบอก
คุณฉู่ไปแล้วค่ะ แต่เขาบอกว่างานยุ่งมีธุระส�ำคัญที่ต้องจัดการ ขอเวลา
อีกสักพักจะมารับพีพกี ลับ และโอนค่าเลีย้ งดูผา่ นทางบัญชีของโรงพยาบาล
มาเอง..."
สวี เ จ้ า อิ่ ง ยื่ นมื อ เข้ า ไปในกรงเพื่ อ ลู บ ศี ร ษะพี พี พ ร้ อ มออกค� ำ สั่ ง
"ตรวจสอบระเบียนผู้ป่วยทีซิ"
เป็นจริงตามอย่างที่สวีเจ้าอิ่งคิดไว้ พีพีไม่ได้เป็นโรคหรือป่วยหนัก
อะไรเลย แต่เจ้าของจงใจทิ้งมันไว้ที่โรงพยาบาล หรือพูดอีกทีคือมีความ
เป็นไปได้มากว่าพีพีจะถูกทิ้ง
ในชี วิ ต ของสวี เ จ้ า อิ่ ง ผู ้ ช ายที่ เ ธอเกลี ย ดที่ สุ ด มี อ ยู ่ ส องประเภท
ประเภทแรกคื อผู ้ ช ายไร้ความรับผิดชอบ และอีกประเภทคือผู้ช ายที่
ไม่รักสัตว์ เมื่อรับสัตว์มาเลี้ยงแล้วกลับคิดจะทิ้งมัน แสดงว่าไม่มีความรัก
และไร้ความรับผิดชอบ ซึ่งคนแซ่ฉู่โดนครบทุกกระทง
"ขอวิธีติดต่อเขาหน่อย"
สวีเจ้าอิ่งรับกระดาษโพสต์อิตที่พยาบาลเขียนข้อมูลมาให้ อา...
บังเอิญจริง ที่แท้เขาอยู่คอนโดฯ เดียวกับเธอนี่เอง อารมณ์ของสวีเจ้าอิ่ง
ไม่ค่อยดีนักตอนที่หยิบโทรศัพท์แบบไร้สายของโรงพยาบาลมากดเบอร์
เสียงรอสายดังอยู่นานมากแต่ไม่มีคนรับ หญิงสาวจึงต้องยอมแพ้
ฟ้ามืดสนิท แต่หิมะด้านนอกยังคงไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกง่ายๆ
หิมะตกหนักขนาดนี้ท�ำให้บางครั้งจะได้เห็นคู่รักสุดโรแมนติกออกมาปั้น
ตุ๊กตาหิมะกันบนถนน
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หลายปีที่ผ่านมานี้สวีเจ้าอิ่งค่อยๆ คุ้นชินกับเซี่ยงไฮ้มากขึ้นเรื่อยๆ
เธอไม่มีญาติอยู่ทนี่ ี่และมีเพื่อนน้อยมาก แต่ความเป็นคนจริงของเธอสั่งให้
พาตัวเองย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตววิทยาซึ่ง
เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว สวีเจ้าอิ่งได้ไปออกรายการโทรทัศน์
ให้สัมภาษณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ รวมถึงประกอบธุรกิจ
จนกลายเป็นทีก่ ล่าวขาน แต่เธอไม่เคยลืมเลยว่าตอนแรกทีต่ นมาเซีย่ งไฮ้นนั้
เป็นเพราะอยากเข้าร่วมงานวิจัยเรื่องโรคระบาดในสัตว์เท่านั้น
ระยะทางที่ปกติแล้วใช้เวลาเดินแค่ยี่สิบนาที แต่ครั้งนี้สวีเจ้าอิ่งกลับ
ใช้เวลาถึงสามสิบนาทีกว่าจะมาถึงหน้าคอนโดฯ เธอหยิบทิชชูออกมา
ปัดหิมะบนศีรษะออก แต่กลับเผลอท�ำกระดาษโพสต์อติ ร่วงลงพืน้ หญิงสาว
ก้มลงเก็บกระดาษขึ้นมาอ่านข้อมูลที่จดไว้อีกครั้งแล้วเปลวไฟน้อยๆ ในใจ
ก็พลันพวยพุ่งขึ้นมา ถึงตอนนี้จะเป็นเวลาดึกมากแล้ว แต่เธอยังอยากจะ
ขอลองอีกสักครั้ง
เมื่อกี้เธอไม่ได้อ่านข้อมูลบนกระดาษให้ละเอียด ตอนนี้สวีเจ้าอิ่ง
จึงเพิ่งพบว่าพวกเขาไม่ได้แค่อยู่คอนโดฯ เดียวกันเท่านั้น แต่ยังอยู่ใน
ตึกเดียวกันด้วย เพียงแต่คนแซ่ฉู่อยู่ที่ชั้นสิบห้า ส่วนสวีเจ้าอิ่งนั้นอยู่ชั้นสิบ
พอลิฟต์ขึ้นไปถึงชั้นสิบห้า เสียงติ๊งของลิฟต์ก็ดังขึ้นท่ามกลางความ
เงียบสงัด ชั้นนี้มีห้องอยู่ห้าห้องด้วยกัน ผู้ชายที่น่ารังเกียจคนนั้นอยู่ห้อง
ฝั่งตะวันตก สวีเจ้าอิ่งกดกริ่งอย่างไม่ลังเล เสียงกริ่งดังติดกันหลายครั้ง
แต่ไม่มีเสียงตอบรับจากคนที่อยู่ข้างใน
"คุณเป็นใคร"
จู่ๆ ก็มีเสียงดังมาจากด้านหลัง สวีเจ้าอิ่งตกใจ แต่พอตั้งตัวได้และ
หันไปมองก็พบว่าคนตรงหน้าเป็นผูช้ ายตัวสูงราวๆ หนึง่ ร้อยแปดสิบห้าขึน้ ไป
เปลือยท่อนบนอวดกล้ามท้องแปดมัด รูปร่างสมส่วน ก�ำลังอวดความ
แข็งแกร่งเหมือนโลหะอยูเ่ บือ้ งหน้าของสวีเจ้าอิง่ ดูจากท่าทางแล้วผูช้ ายคนนี้
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น่าจะเพิ่งออกมาจากห้องฟิตเนสเพราะมีกลิ่นเหงื่อ และที่แก้มก็มีเหงื่อ
เกาะอยู่ แม้แต่บนหน้าอกเองก็มี เขาใช้เสื้อยืดที่พาดอยู่บนไหล่เช็ดเหงื่อ
บนหน้าผากพลางพิจารณาสวีเจ้าอิ่งที่อยู่ตรงหน้า
"คนของนิติฯ คนตรวจมิเตอร์น�้ำ หรือพนักงานส่งของ?"
เขายิงค�ำถามไม่หยุด น�ำ้ เสียงใสกังวานมัน่ อกมัน่ ใจนัน้ ท�ำให้สวีเจ้าอิง่
ตาพร่า ลืมถ้อยค�ำที่เตรียมมาทั้งหมด ได้แต่นิ่งงัน
ชายหนุ่มเอาเสื้อยืดพาดบ่าอีกครั้ง เท้าเอวแล้วเดินหน้ามาสองก้าว
ซึง่ การก้าวสองก้าวนีข้ องเขาท�ำให้สวีเจ้าอิง่ ตกใจจนต้องถอยกรูดไปติดผนัง
"คุณครับ คุณขวางประตูห้องผมอยู่ ตกลงมีธุระอะไร"
"ขะ...ขอโทษค่ะ ฉันเคาะผิดห้อง" ท่าทางเอาเรือ่ งเมือ่ ครูข่ องสวีเจ้าอิง่
หายวับ เหลือไว้แค่ความแตกตื่นจนต้องเผ่นหนี
แม้จะหนีกลับมาถึงห้องของตัวเองและปิดประตูเรียบร้อยแล้ว แต่
หน้าอกของสวีเจ้าอิง่ ยังคงสะท้อนขึน้ ลงไม่หยุด คนทีด่ นู า่ กลัว มีกล้ามเป็น
มัดแบบนี้ แค่ดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนดี มิน่าเล่าเขาถึงทิ้งหมาได้ลง ไม่แน่ว่า
อาจเป็นพวกเจ้าอารมณ์ดว้ ย แล้วไหนจะไรหนวดตรงคางกับมุมปากทีท่ ำ� ให้
เขาดูน่ากลัวมากขึ้นอีก แม้ว่าหนวดนั่นจะผ่านการตัดแต่งมาแล้วก็ตาม
แต่ในความคิดของสวีเจ้าอิ่งแล้วก็มีแต่พวกนักเลงกู๋หว่าไจ๋* ที่ดวลดาบกัน
ในหนังฮ่องกงเท่านั้นแหละที่จะชอบไว้หนวด
เธอประมาทเกินไปจริงๆ แม้จะเคยได้ยนิ บทเรียนเรือ่ ง 'ความปลอดภัย
ในชี วิ ต ส�ำ หรั บ สาวโสด' มาไม่ น ้ อ ย แต่ ก็ ไ ม่ เ คยประสบภั ย กั บ ตั ว เอง
เลยสักครั้ง ทว่ามาวันนี้ก็เท่ากับว่าเธอได้เจอเรื่องน่ากลัว แต่ก็ โชคดี
ที่ไม่เป็นอะไรเข้าให้แล้ว ถ้านายไว้หนวดนั่นเกิดคิดไม่ซื่อกลางดึกกลางดื่น
* 'กู๋หว่าไจ๋' เป็นภาษากวางตุ้ง เดิมใช้เป็นค�ำเรียกวัยรุ่นที่ฉลาดแกมโกงและมีพฤติกรรมเกเร ต่อมาเมื่อใช้เป็น
ชื่อการ์ตูนเกี่ยวกับกลุ่มนักเลงแก๊งมาเฟียฮ่องกงและได้รับความนิยมสูงจนน�ำไปท�ำเป็นภาพยนตร์มากถึงหกภาค
จึงกลายเป็นค�ำแทนถึงแก๊งมาเฟีย
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ขึ้นมาเธอคงจะเรียกฟ้าฟ้าไม่ขาน เรียกดินดินไม่ตอบ* แน่ๆ
สวีเจ้าอิ่งกินบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปเข้าไปหนึ่งถ้วยถึงค่อยสงบใจลงได้
เธอนึกถึงผู้ชายร่างบึกบึนที่ชั้นสิบห้าแล้วก็ตัวสั่นขึ้นมาอีกครั้ง หญิงสาว
ต้องสะบัดผมที่เพิ่งสระเสร็จเพื่อไล่คนคนนั้นออกจากสมองก่อนจะดับไฟ
และปิดผ้าม่านเพื่อเข้านอน
หิมะข้างนอกหยุดตกตอนรุ่งสาง สวีเจ้าอิ่งจ�ำไม่ได้แล้วว่านี่เป็นหิมะ
ตกครั้งที่เท่าไหร่ของปีนี้ เซี่ยงไฮ้ในช่วงหน้าหนาวมักถูกหิมะปกคลุมบางๆ
อยู่เสมอ เธอเกิดที่เจียงหนานซึ่งเป็นเมืองแห่งสายน�้ำ อากาศที่เซี่ยงไฮ้
กับที่บ้านจึงแตกต่างกันไม่มากนัก แต่เธอก็ไม่ได้กลับบ้านนานแล้ว ได้แต่
อาศัยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้มาตลอด
ตามความเข้าใจของสวีเจ้าอิ่งแล้ว คนที่ชื่อฉู่จิงหงไม่ ใช่เจ้าของ
สัตว์เลี้ยงประเภทที่จะไล่จากโรงพยาบาลไปได้ง่ายๆ ดังนั้นต่อให้สวีเจ้าอิ่ง
ยืน่ ค�ำขาดไป แต่เจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาลก็คงท�ำอะไรกับฉูจ่ งิ หงไม่ได้อยูด่ ี
"ผอ. คะ เกรงว่าคุณฉูค่ งบล็อกเบอร์ของโรงพยาบาลเราไว้ พอโทรไป
ก็ขึ้นสัญญาณสายไม่ว่างตลอดเลยค่ะ" เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์รายงาน
เสียงสั่นด้วยกลัวว่าสวีเจ้าอิ่งจะอารมณ์ขึ้นแล้วตัวเองจะโดนด่า
ไปๆ มาๆ ทางโรงพยาบาลกับคนแซ่ฉู่ได้ท�ำศึกใหญ่กันอยู่หลายครั้ง
ซึง่ ทุกครัง้ ล้วนเป็นทางโรงพยาบาลทีต่ กเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
จริงๆ ว่าท�ำไมผู้อ�ำนวยการต้องดื้อด้านอยากจะเอาชนะขนาดนี้ด้วย
สวีเจ้าอิ่งไม่พูดอะไร เธอท�ำเพียงหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเอง
ออกมากดเบอร์ เสียงรอสายดังอยูส่ องสามครัง้ กว่าจะมีคนรับ แค่ได้ยนิ เสียง
"ฮัลโหล" ที่ดังมาตามสายเธอก็ขนลุกซู่ท้ังตัว แต่ครั้งนี้ถือได้ว่าเธอท�ำใจ
ให้นิ่งขึ้นได้แล้ว
* เรียกฟ้าฟ้าไม่ขาน เรียกดินดินไม่ตอบ เป็นส�ำนวน หมายถึงไร้ซึ่งความช่วยเหลือใดๆ
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"คุณฉู่จิงหงใช่ไหมคะ"
"ผมเองครับ"
"โทรจากโรงพยาบาลสัตว์ป๋อจยาค่ะ"
ปลายสายนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะตอบกลับมาด้วยน�้ำเสียงร�ำคาญ
"พวกคุณไม่อยากได้เงินหรือไง วันๆ ถึงได้จะให้ผมไปรับหมากลับ สนุก
นักเหรอ"
"มันเป็นครอบครัวของคุณ การปล่อยให้ทางโรงพยาบาลรับเลี้ยงไว้
จะท�ำให้มนั เหงามาก ฉันหวังว่าคุณจะรีบมารับเพือ่ นตัวน้อยของคุณกลับไป"
ปลายสายหัวเราะ สวีเจ้าอิ่งได้ยินน�้ำเสียงพูดจาหยอกเย้าดังมา
"หรือคุณรังเกียจที่เงินน้อยเกินไปเลยอยากจะขอเพิ่มราคาอีกเท่าตัว"
น�้ำเสียงที่ติดจะแดกดันนั้นท�ำให้สวีเจ้าอิ่งเริ่มไม่พอใจ "เราเป็น
โรงพยาบาล ไม่ใช่สถานรับเลี้ยง การที่คุณปล่อยให้มันอยู่ที่โรงพยาบาล
นานๆ แบบนี้เพราะตั้งใจจะทิ้งมันใช่ไหม"
"คุณเดาถูก ผมไม่ได้อยากจะเลี้ยงมันเลย"
หึๆ หน้าไม่อายแบบไม่มีใครสู้ได้จริงๆ สวีเจ้าอิ่งเคยเจอเจ้าของที่
ไม่อยากเลี้ยงสัตว์ต่อบ่อยๆ แต่ไม่มีใครพูดตรงขนาดนี้
"ถ้าไม่อยากเลี้ยง ก็ไม่ควรรับมันมาเลี้ยงแต่แรกสิ"
"ควรไม่ควรอะไร คนเรามีเรื่องให้นึกเสียใจภายหลังตั้งเยอะ การรู้จัก
แก้ไขต่างหากที่เป็นสิ่งส�ำคัญ"
สวีเจ้าอิง่ ขยับริมฝีปากก่อนจะกลืนถ้อยค�ำรุนแรงกลับลงคอไปอีกครัง้
ฉูจ่ งิ หงเป็นพวกห้าใหญ่สามหนา* ปากคอร้ายกาจ จิตใจโหดเหีย้ ม ตอนแรก
เธอคิดจะค่อยๆ ตะล่อมเขา แต่ตอนนี้ดูแล้วคงเป็นการเปลืองน�้ำลาย และ
ตัวเธอก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉู่จิงหง
* ห้าใหญ่สามหนา เป็นส�ำนวน หมายถึงคนที่รูปร่างเทอะทะ อ้วนท้วน ห้าใหญ่ ได้แก่ มือ เท้า และศีรษะ สามหนา
ได้แก่ ขา เอว และคอ
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"สรุปคือผมไม่อยากเลีย้ งมัน ต่อให้ผมไปรับมันกลับมาก็ไม่มเี วลาดูแล
ยังไงซะมันก็ต้องกลายเป็นหมาจรจัด ค่าเลี้ยงดูที่ผมจ่ายให้ก็ไม่ใช่น้อยๆ
ถึงพวกคุณจะบอกว่าเป็นโรงพยาบาล แต่ในเมื่อมีธุรกิจให้ท�ำ แล้วใครล่ะ
จะไม่อยากได้เงิน คุณลองเก็บที่ผมพูดไปคิดให้ดีๆ ตรองให้หนักๆ อย่า
ดื้อด้านเกินไปนัก คนที่มีธุรกิจให้ท�ำแล้วไม่ท�ำ แบบนั้นมันโง่ชัดๆ"
ฉู่จิงหงพูดพล่ามอีกสักพักก่อนจะวางสายไปดื้อๆ
สวีเจ้าอิ่งโยนโทรศัพท์มือถือลงบนโต๊ะ คนที่มีธุรกิจให้ท�ำแล้วไม่ท�ำ
แบบนั้นมันโง่ชัดๆ หรือ เงินของคนแบบนั้นเธอไม่อยากได้เลยสักนิด
จังหวะนี้เองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น บนหน้าจอแสดงว่ามีสายเข้า เธอมองดู
แล้วพบว่าเป็นเมิ่งเทียนเทียนเพื่อนสนิทของเธอ
"ตอนเย็นกินข้าวด้วยกันไหม"
"ไม่อยากกิน"
"งั้นท�ำสปา?"
"ขอผ่าน ฉันปวดหัวโคตรๆ"
วันนี้สวีเจ้าอิ่งไม่มีอารมณ์ท�ำอะไรทั้งนั้น พอจัดการงานในมือเสร็จ
ก็วา่ จะออกไปดูเจ้าขนปุยในโรงพยาบาลทุกตัว แล้วเตรียมออกจากสถานที่
ที่ท�ำให้อารมณ์ขุ่นมัวแห่งนี้ชั่วคราว สวีเจ้าอิ่งเป็นคนโผงผาง อารมณ์แรง
แต่ใจอ่อน โดยเฉพาะหลังจากได้เห็นพีพีที่มีท่าทางเศร้าซึมแบบนั้น เธอ
ยิ่งท�ำใจไม่ได้
แต่ต่อให้วันนี้เธอไม่อยากออกไปข้างนอกเอามากๆ ขนาดไหน
ทว่าเธอกลับโทรหาเมิ่งเทียนเทียนอีกครั้ง "ตอนนี้ฉันหายปวดหัวแล้ว
พวกเราไปกินข้าวกัน ฉันเลี้ยงเอง"
ปกติแล้วเพื่อนของผู้หญิงที่ประสบความส�ำเร็จย่อมไม่มีทางเป็น
พวกทหารกุ้งขุนพลปู* โดยเฉพาะเพื่อนสนิทของสวีเจ้าอิ่ง เมิ่งเทียนเทียน
* ทหารกุ้งขุนพลปู เป็นส�ำนวน หมายถึงคนไม่เอาไหน ไม่เป็นโล้เป็นพาย
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กับสวีเจ้าอิ่งนั้นอายุไล่เลี่ยกัน ทั้งสองคนรู้จักกันตอนไปโต้คลื่น และ
แค่เมิ่งเทียนเทียนชวนแบบไม่คิดอะไร สวีเจ้าอิ่งก็เดินทางมาเซี่ยงไฮ้แบบ
คนที่มีปณิธานแรงกล้า นับตั้งแต่นั้นมาทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกัน
เมิง่ เทียนเทียนเองก็ไม่ใช่คนธรรมดา เพราะเป็นถึงบรรณาธิการนิตยสารแฟชัน่
ซึ่งนิตยสารที่เธอท�ำนั้นมียอดขายเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และ
ไม่เพียงแค่นี้ เมิ่งเทียนเทียนยังเป็นสมาชิกของสมาคมคุ้มครองสัตว์เลี้ยง
ประจ�ำเซีย่ งไฮ้ดว้ ย แต่ถงึ จะมีงานเยอะแยะขนาดนัน้ หญิงสาวกลับยังใช้ชวี ติ
ได้อย่างสบายๆ และเป็นตัวเอง
ทัง้ สองคนเลือกร้านอาหารชัน้ ดีทเี่ พิง่ เปิดใหม่แห่งหนึง่ ตอนทีอ่ าหาร
ยังไม่มาเสิร์ฟ เมิ่งเทียนเทียนเอาแต่สไลด์โทรศัพท์มือถืออวดรูปนายแบบ
ที่ได้ขึ้นปกนิตยสารเล่มใหม่ให้สวีเจ้าอิ่งดู แต่เธอไม่สนใจ
"ฉันมีเรือ่ งค่อนข้างซีเรียสอยากคุยด้วย เธอช่วยหาครอบครัวทีพ่ อจะ
รับเลี้ยงหมาในโรงพยาบาลฉันสักตัวได้ไหม"
เมิ่งเทียนเทียนกะพริบตาปริบๆ ตอบกลับด้วยน�้ำเสียงตื่นตกใจ "เธอ
นัดฉันออกมาเพราะเรื่องนี้เองเหรอ"
"เธอก็รู้ว่าฉันไม่ใช่พวกอ้อมค้อม มีอะไรก็พูดก็บอก"
เมิ่งเทียนเทียนวางโทรศัพท์มือถือลง "คนที่ไปโรงพยาบาลเธอได้
จะต้องเป็นพวกมีเงิน การทีค่ นมีเงินท�ำเรือ่ งท�ำนองนีย้ งิ่ น่ารังเกียจเข้าไปใหญ่"
"เจ้าของจ่ายค่าเลีย้ งดูให้เยอะนะ แต่โรงพยาบาลฉันรับเลีย้ งระยะยาว
ไม่ได้ และเงินก็ซื้อครอบครัวที่อบอุ่นให้กับสัตว์ไม่ได้ด้วย"
เธอคิดไม่ผิดที่ไหว้วานเมิ่งเทียนเทียนในเรื่องนี้ เพราะเพื่อนของเธอ
รับค�ำอย่างหน้าชื่นตาบาน ท�ำให้สวีเจ้าอิ่งสบายใจจนสามารถกินอาหาร
ด้วยความสบายอารมณ์
เมิ่งเทียนเทียนนั้นเป็นพวกดื้อด้านไม่เปลี่ยน พอเห็นหนุ่มหล่อทีไร
เป็นต้องตาวาว น�้ำลายไหล เย็นวันนี้เธอเอาแต่แย่งเล่าถึงเรื่องที่ตัวเอง
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ได้ไปเจอหนุ่มหล่อๆ ให้ฟัง การที่จะเป็นเพื่อนสนิทของสวีเจ้าอิ่งได้นั้น
แสดงว่าเมิ่งเทียนเทียนต้องไม่ใช่คนธรรมดา และยังรับนิสัยของสวีเจ้าอิ่ง
ได้อย่างดีด้วย
"มันเป็นเรื่องธรรมดาแหละที่จะหาคนที่เหมาะสมกัน แต่เธอเล่นเกม
กับหนุ่มๆ พวกนี้ทุกวันไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างหรือไง" สวีเจ้าอิ่งบ่นเหมือน
ตัวเองเป็นแม่ของอีกฝ่ายทุกครั้ง
เมิง่ เทียนเทียนเองก็บน่ ราวกับเป็นแม่ของสวีเจ้าอิง่ กลับมาไม่ตา่ งกัน
"ไม่! ไม่เหนื่อยเลยสักนิด มีแต่พวกไร้รักเท่านั้นแหละที่ ไม่ต่างจาก
ผักกาดขาวเหี่ยวๆ แค่จะคว้าผู้ชายสักคนมาอยู่ด้วยตลอดชีวิตยังท�ำไม่ได้
มัวแต่คดิ จะหาคนทีเ่ หมาะสม แบบนีจ้ ะยิง่ หาไม่เจอหรือเปล่า ดูอย่างฉันสิ…
มีความรักแบบใจเต้นมาตั้งกี่ครั้งกี่หนแล้ว"
"ไม่ ใช่เด็กสาวๆ แล้ว ยังจะเอาความรักแบบใจเต้นไปท�ำอะไร
หรือเธอยังยุ่งไม่พอ?"
มีแต่เวลาถกเถียงกันเรื่องความรักเท่านั้นที่ทั้งคู่จะพูดจาบลัฟฟ์กัน
เช่นนี้ สวีเจ้าอิ่งรู้สึกไม่ชอบใจนักที่เมิ่งเทียนเทียนเปลี่ยนแฟนทุกวัน
แต่ก็ยังคงร�่ำร้องหาความรัก ส่วนเมิ่งเทียนเทียนเองก็ไม่ปลื้มเท่าไหร่กับ
การท�ำตัวหัวโบราณของเพื่อน เพียงเพราะเคยผิดหวังเรื่องความรักมา
ครั้งหนึ่งจนสูญสิ้นความไว้วางใจต่อโลก
การพบกันครั้งนี้จึงจบลงด้วยการแยกย้ายกันไปแบบไม่สบอารมณ์
เท่าไหร่ เพราะต่างคนต่างพ่นวาจาร้ายกาจใส่กัน
ตอนแรกเธอก็ว่าจะมาผ่อนคลายสมอง แต่ตอนนี้กลับยิ่งปวดหัว
หนักกว่าเดิม สวีเจ้าอิ่งกลับถึงบ้านแต่หัววัน หญิงสาวพลิกดูปฏิทินบนโต๊ะ
เพือ่ อ่านค�ำท�ำนายจึงพบว่าวันนีต้ อ้ งระวังปากระวังค�ำ มินา่ ล่ะ วันนีเ้ ธอถึงได้
ทะเลาะกับลูกค้า ต่อด้วยทะเลาะกับเพื่อนสนิทอีก แบบนี้สู้กลับมานั่งอ่าน
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บทความวิชาการยังดีเสียกว่า
ในเมือ่ เธอไหว้วานให้เมิง่ เทียนเทียนช่วยหาครอบครัวอุปถัมภ์ทเี่ หมาะสม
ให้เจ้าพีพีแล้ว แต่เพื่อความปลอดภัยยังไงก็ต้องให้ฉู่จิงหงเซ็นหนังสือ
สละสิทธิ์การเลี้ยงดู เพราะบนโลกใบนี้มีคนทุกรูปแบบ มีทั้งพวกข้ามแม่น�้ำ
แล้วพังสะพาน ทุ่มหินลงบ่อ ตระบัดสัตย์เพื่อผลประโยชน์ ทั้งพวกที่อยาก
กินยาแก้ไขความเสียใจที่เกิดขึ้นภายหลัง ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ฉู่จิงหง
เล่นลูกไม้อะไรได้อีก เอกสารสละสิทธิ์การเลี้ยงดูจงึ เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างมาก
และเป็นอย่างที่เจ้าหน้าที่ได้บอกไว้ว่าถ้าใช้เบอร์ของโรงพยาบาล
โทรไปจะถูกฉู่จิงหงบล็อก อย่างไรก็ตามเรื่องแบบนี้คงต้องใช้วิธีคุยกัน
ต่อหน้า เพราะการส่งข้อความไปก็ดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่
คนของโรงพยาบาลเองก็ไม่มที างเลือกมากนัก เพราะลองเปลีย่ นเบอร์
เพื่อโทรไปแล้วแต่เขาไม่รับสาย พอโทรไปหลายครั้งเข้าก็โทรไม่ติดอีกเลย
สวีเจ้าอิ่งจึงต้องใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองโทรไป เสียงรอสายดังอยู่
ห้าครั้งก็มีคนรับ
"ทราบไหมคะว่าฉันเป็นใคร" สวีเจ้าอิ่งไม่คิดจะเกรงใจเขาอีกต่อไป
"ต้องรู้สิ คนของโรงพยาบาลสัตว์ ใช่ไหม ตอนแรกผมว่าจะไม่รับ
แต่เผลอกดรับจนได้" น�้ำเสียงของฉู่จิงหงที่อยู่ปลายสายเต็มไปด้วยความ
หงุดหงิดและอารมณ์เสีย
คนคนนี้ไม่พูดจาอ้อมค้อม ช่างน่ารังเกียจจริงๆ
"ฉันจะบอกคุณว่าถ้าคุณไม่อยากเลี้ยงเพื่อนตัวน้อยแล้ว ทางเรา
จะช่วยหาครอบครัวอุปถัมภ์ ให้ สิ่งที่คุณต้องท�ำตอนนี้คือมาเซ็นเอกสาร
สละสิทธิ์การเลี้ยงดูที่โรงพยาบาลของเรา"
ปลายสายเงียบไปพักหนึ่งกว่าสวีเจ้าอิ่งจะได้ยินค�ำว่า "ขอบคุณ"
ค�ำว่า 'ขอบคุณ' ค�ำนี้ไม่มีกระแสเชือดเฉือนเหมือนตอนก่อนหน้า
น�้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูอ่อนลงเยอะจนเธอตกใจ
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"ผมผิดต่อเจ้าหมาน้อยตัวนี้..."
"วันพุธนี้ให้คุณมาที่โรงพยาบาลก่อนห้าโมงเย็น และเพื่อไม่ให้เป็น
การเสียเวลาของคุณ เราจะพริ้นต์เอกสารไว้ให้ล่วงหน้า พอคุณมาถึง
ก็สามารถเซ็นได้เลย" สวีเจ้าอิง่ ไม่อยากฟังค�ำแก้ตวั จอมปลอมเสแสร้งของ
คนแซ่ฉู่อีกจึงตัดบทเขาดื้อๆ
"ได้ ตกลงตามนี้"
ทุกครัง้ ที่โทรหาคนแซ่ฉคู่ นนีเ้ ธอเป็นต้องอารมณ์เสียตลอด และครัง้ นี้
ก็เช่นกัน ขนาดผ่านไปแล้วหลายวันคนแซ่ฉกู่ ย็ งั คงท�ำให้เธออารมณ์ไม่ดไี ด้
ทัง้ ทีน่ ดั เวลากันแล้วว่าเป็นวันพุธก่อนห้าโมงเย็น แต่ทางโรงพยาบาล
กลับไม่เห็นแม้แต่เงาของฉูจ่ งิ หง สวีเจ้าอิง่ จึงโทรไปหาเขาอีกครัง้ ทว่าฉูจ่ งิ หง
กลับเอาแต่บอกว่าเขาต้องไปท�ำธุระข้างนอกหลายวัน หากเสร็จธุระแล้ว
จะมาตามนัดแน่ๆ
พอตกเย็นสวีเจ้าอิ่งก็ตรงกลับบ้านจึงบังเอิญเจอกับฉู่จิงหงที่เพิ่ง
ออกก�ำลังเสร็จ กลับมาในสภาพเหงื่อซ่กในลิฟต์ จริงอยู่ที่เวลาโทรคุยกัน
สวีเจ้าอิ่งจะท�ำตัวปากคอเราะราย แต่พอมาเจอตัวจริงของเขาตรงหน้าเธอ
กลับรู้สึกกลัวเขามาก หญิงสาวหดตัวไปอยู่ตรงมุมลิฟต์ ดวงตามองจ้อง
ฉูจ่ งิ หงทีก่ ำ� ลังผิวปาก เดินเปลือยอกเข้ามาในลิฟต์แล้วแสร้งท�ำเป็นถามเธอ
ราวกับสุภาพบุรุษว่าคุณคนสวย* จะไปชั้นไหน
สวีเจ้าอิ่งไม่สนใจเขาแล้วกดชั้นของตัวเองเงียบๆ ตอนประตูลิฟต์ปิด
หญิงสาวก็กดั ริมฝีปากแน่น ความรูส้ กึ ในใจของเธอต่อสูก้ นั อยูห่ ลายสิบรอบ
เธออยากจะลองถามคนจอมปลอมอย่างเขาเหลือเกินว่าสบายใจอะไรนักหนา
แต่เธอก็ไม่กล้าเพราะกลัวฉูจ่ งิ หงอาจจะเหวีย่ งก�ำปัน้ ใส่แล้วเธอจะกลายเป็น
* คุณคนสวย (美女) ในประเทศจีนบางสถานที่ เช่น ร้านท�ำผม หรือบางสถานการณ์การเรียกผู้หญิงว่า 'คุณคนสวย'
ไม่ได้มีเจตนาแทะโลมหรือล่วงเกิน แต่เป็นการให้เกียรติ หรือตั้งใจสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
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คนพิการ แค่ดูก็รู้แล้วว่าฉู่จิงหงเป็นพวกไร้สมอง ดีแต่ใช้ก�ำลัง ท่าทาง
เขาจะลืมไปแล้วว่าเธอคือผู้หญิงคนที่ไปเดินวนเวียนอยู่หน้าประตูห้อง
เขาคนนั้น
เมือ่ ถึงชัน้ สิบสวีเจ้าอิง่ ก็เผ่นออกจากลิฟต์ทนั ที นาทีทปี่ ระตูลฟิ ต์กำ� ลัง
จะปิดลงเธอก็เห็นฉูจ่ งิ หงยิม้ และโบกมือมาให้ ท่าทางดูแล้วน่ากลัวเป็นทีส่ ดุ
สวีเจ้าอิ่งรีบปิดประตูห้องก่อนจะโทรไปหาพยาบาลที่อยู่เวรว่าให้
โทรบอกฉู่จิงหงให้ไปเซ็นเอกสาร
"ผอ. คะ ลูกค้าแซ่ฉคู่ นนัน้ บอกว่าเขาไปท�ำงานต่างเมือง ต้องคอยอีก
สองสามวันค่ะ"
คนคนนี้จะชั่วร้ายเกินไปแล้ว แบบนี้มันโกหกตาใสชัดๆ เขาไม่ได้
ไปไหนเสียหน่อย! เอาตัวไปข้องเกีย่ วกับคนแบบนีจ้ ะใจดีดว้ ยไม่ได้เด็ดขาด
แต่สวีเจ้าอิ่งรู้ว่าจะใจร้อนกับฉู่จิงหงไม่ได้ ไม่ว่าจะดีจะชั่วอย่างไรเราทั้งคู่
ก็เป็นแค่คนแปลกหน้าที่ผ่านมาพบกัน ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรลึกซึ้ง
เอาไว้ให้ฉู่จิงหงเซ็นเอกสารสละสิทธิ์การเลี้ยงดูเรียบร้อยเมื่อไหร่ แม้แต่
หน้าเขา เธอก็ไม่อยากเห็นอีก
เนื่องจากผู้ช่วยคนใหม่มาท�ำงานแล้ว งานยุ่งๆ ในทีแรกจึงค่อยๆ
ลดลงไปไม่น้อย แต่เพราะสภาพอากาศท�ำให้เจ้าขนปุยที่ล้มป่วยในช่วงนี้
มีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่า ทุกคนจึงต้องท�ำโอทีกันหลายวัน
วันนีส้ วีเจ้าอิง่ เหนือ่ ยมากเพราะต้องผ่าตัดสามเคสติดๆ กัน เนือ่ งจาก
เธอเซ็นสัญญาความร่วมมือกับวิทยาลัยครูแห่งหนึ่ง ช่วงนี้หญิงสาวจึง
ต้องคอยดูแลนักศึกษาฝึกงานที่ยังไม่ประสีประสาอีกห้าหกคน ท�ำให้ต้อง
คอยห่วงนัน่ พะวงนี่ กว่าเธอจะมีอารมณ์เบนสายตาออกจากจอคอมพิวเตอร์
ไปมองข้างนอกก็พบว่าที่นอกหน้าต่างมีหิมะตกอีกแล้ว
หิมะของเมื่อหลายวันก่อนยังไม่ทันละลาย วันนี้ก็มีของใหม่เพิ่มอีก
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สวีเจ้าอิ่งสวมเสื้อโค้ตเดินออกจากห้องท�ำงานจึงพบว่าตรงระเบียงทางเดิน
เปิ ด ไฟเอาไว้ส ว่างไสว เวลาล่วงเข้าสามทุ่มแล้ว พวกเจ้าหน้าที่ ใ น
โรงพยาบาลจึงเตรียมตัวเลิกงานกัน ในฐานะเจ้าของโรงพยาบาลสวีเจ้าอิ่ง
รู้สึกไม่ค่อยดีนัก
เธอมองต้ น คริ ส ต์ ม าสที่ วางอยู ่ ต รงห้ อ งโถงของโรงพยาบาลกั บ
ภาพเกล็ดหิมะที่ติดอยู่บนหน้าต่างกระจกแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็น
วันคริสต์มาส
"ทุกคนอย่าเพิ่งรีบไป วันนี้เป็นวันคริสต์มาส ยังไงฉันขอเลี้ยงอาหาร
ทุกคนสักมื้อนะ"
ตามปกติแล้วสวีเจ้าอิง่ ไม่คอ่ ยมาคลุกคลีกบั พวกเจ้าหน้าทีเ่ ท่าไหร่นกั
แต่พอได้ยินว่าผู้อ�ำนวยการจะยอมจ่ายหนักเลี้ยงอาหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน
ต่างก็ตาเป็นประกายกันขึ้นมา
"ข้างโรงพยาบาลเรามีรา้ นอาหารมองโกเลียเปิดใหม่อยู่ เห็นว่าปิง้ ย่าง
กับหม้อไฟของพวกเขาอร่อยมาก พวกเราให้ ผอ. เลี้ยงเนื้อกันดีกว่า"
ดูท่าว่าพวกเจ้าหน้าที่จะตั้งใจถล่มเธอจริงๆ ร้านอาหารมองโกเลีย
ทีช่ อื่ 'บ้านฟาร์ม' แห่งนัน้ เป็นร้านแบบแฟรนไชส์ในเซีย่ งไฮ้ซงึ่ มีบรรยากาศ
ดีมาก เธอได้ยินมาว่าเจ้าของเป็นชาวมองโกเลียใน ท�ำให้ในร้านไม่เพียง
มีอาหารพื้นเมืองของชาวมองโกเลียเท่านั้น แต่รสชาติของปิ้งย่างกับ
หม้อไฟเองก็มีเอกลักษณ์มาก เนื้อแกะน�ำเข้าจากมองโกเลียในราคาย่อม
ไม่ธรรมดา สวีเจ้าอิง่ ส่ายหน้ายิม้ ๆ เพราะดูทา่ วันนีก้ ระเป๋าเงินคงจะฟีบแน่ๆ
ด้านนอกมีเกล็ดหิมะโปรยปราย แต่ดา้ นในกลับมีไอร้อนพวยพุง่ หาก
พวกเขาไม่มากันตอนดึกหน่อยก็เกรงว่าคงหาทีน่ งั่ ว่างไม่ได้ พวกเจ้าหน้าที่
สั่งขาแกะย่างขาใหญ่กันอย่างไม่เกรงใจ บอกว่าจะเอาเนื้อแกะยี่สิบจาน
กับเหมาเมนูแนะน�ำทั้งหมด จานทั้งหมดถูกวางเรียงรายเอาไว้เต็มโต๊ะ
ที่ขาโต๊ะมีเบียร์สามลังวางอยู่ คืนนี้มีแววว่าถ้าไม่เมาคงไม่เลิก
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ปกติแล้วสวีเจ้าอิ่งมีลิมิตในการดื่มเบียร์อยู่ที่ ไม่เกินสองกระป๋อง
และเพราะวันนี้เธอยังไม่ได้กินอะไรเลย ท�ำให้พอดื่มเข้าไปกระป๋องเดียว
ก็หน้าแดงเถือกจนรู้สึกเวียนหัวราวกับฟ้าเคลื่อนดินหมุน แล้วยิ่งมาเห็น
พวกเจ้าหน้าที่เล่นกันอย่างสนุกสนาน สวีเจ้าอิ่งก็ถึงกับต้องกุมขมับ รู้สึก
อยากเข้าห้องน�้ำขึ้นมาทันที
หญิงสาวเดินไปที่ห้องน�้ำแล้วใช้น�้ำเย็นล้างหน้าไปรอบหนึ่งถึงค่อย
รู้สึกดีขึ้น ตอนที่เดินออกจากห้องน�้ำเธอยังรู้สึกมึนๆ ท�ำให้แยกตะวันออก
ตะวันตกไม่ถูก บริเวณระเบียงทางเดินของที่นี่ค่อนข้างคดเคี้ยวและมี
ห้องรับประทานอาหารแบบส่วนตัวอยูห่ ลายห้อง เธอจ�ำไม่ได้วา่ ห้องทีเ่ ธอ
จองไว้อยู่ที่ไหน "คุณผู้หญิงท่านนี้จะไปไหนหรือครับ ให้ผมพาไปไหม"
บริกรสวมชุ ดพื้ น เมื อ งของชาวมองโกเลียมองสวีเจ้าอิ่งที่ดูมึนๆ งงๆ
รีบเข้ามาสอบถาม
"ดูเหมือนห้องนั้นจะชื่อ...อี้ฉิง"
สวีเจ้าอิ่งนึกชื่อห้องรับประทานอาหารแบบส่วนตัวของเธอพลาง
กวาดตามองหา "อ๊ะ ไม่เป็นไรค่ะ ฉันเจอแล้ว"
สวีเจ้าอิ่งเดินตรงไปข้างหน้า บริกรก็รีบตามเธอไป "คุณผู้หญิงครับ
ไม่ใช่หอ้ งนัน้ " ถ้าไม่ใช่เพราะมีบริกรขวางอยูเ่ กรงว่าสวีเจ้าอิง่ คงพุง่ ตัวเข้าไป
แล้ว
"ห้องนีไ้ ม่เปิดให้บริการเพราะมีสถานีโทรทัศน์มาถ่ายท�ำรายการอาหาร
อยู่ข้างใน ห้องที่คุณว่าน่าจะเป็นห้องฝั่งตะวันตก ผมจะพาไปเองครับ"
สวีเจ้าอิ่งยื่นหน้าเข้าไปมองพบว่าด้านในก�ำลังถ่ายท�ำรายการอยู่จริง
มีกล้องตัวหนึง่ ก�ำลังถ่ายพิธกี รซึง่ แต่งกายสะสวยกับแขกรับเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านอาหารที่อยู่ท่ามกลางแสงไฟ ทันใดนั้นหญิงสาวพลันตัวสั่นขึ้นมา
เพราะคนที่นั่งยิ้มอย่างเขินๆ อยู่ข้างพิธีกรหญิงคนนั้นคือนายหน้าหนวด
กล้ามโต
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สวีเจ้าอิ่งเอียงหน้าหันไปกระซิบถามบริกร "คนที่หน้าเพิ่งโกนหนวด
เขียวๆ ท่าทางยิ้มเหมือนไม่ยิ้มคนนั้นเป็นใครเหรอ"
บริกรมองตามสายตาของสวีเจ้าอิง่ ไปแล้วยิม้ ออกมาแบบเก้อๆ "คนนัน้
...เจ้าของร้านของเราเองครับ"
เหมือนมีฟา้ ผ่าในสมองถึงสองเปรีย้ ง สวีเจ้าอิง่ ขยีต้ า หัวเราะเสียงเย็น
อยู่ในใจ หึ! นายคนทีน่ งั่ อยูน่ นั่ ท�ำตัวเหมือนหมาขนาดนัน้ แล้วยังจะถามหา
ความเป็นคนจากเขาอีกได้ยังไง
"คุณไปท�ำงานเถอะ ไม่ต้องสนใจฉันหรอก ฉันไม่เคยเห็นการถ่ายท�ำ
รายการทีวีแบบนี้ จะขออยู่ดูสักครู่"
สวีเจ้าอิง่ ไล่บริกรด้วยเหตุผลทีฟ่ งั ไม่ขนึ้ เท่าไหร่นกั เพราะอันทีจ่ ริงแล้ว
เธอเป็นขาประจ�ำของรายการโทรทัศน์ แต่ดันพูดโกหกแบบนี้ออกมาซะได้
"งั้นช่วยรักษาความสงบด้วยนะครับ"
สวีเจ้าอิ่งท�ำมือเป็นสัญญาณ 'จุ๊ๆ' ก่อนกระซิบตอบ "รู้แล้ว"
หญิงสาวเอนตัวทาบกับประตูพร้อมยื่นหน้าเข้าไปมองข้างในห้อง
ฉู่จิงหงในวันนี้ดูนิ่งมาก เขาพูดคุยกับพวกแขกรับเชิญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอาหารอย่างอารมณ์ดี ดูจากท่าทางของชายหนุ่มคาดว่ารายการ
น่าจะด�ำเนินมาถึงช่วงท้ายแล้ว
พิธีกรหญิงยิ้มพร้อมพูดกับกล้องว่า "แม้ว่าคุณฉู่ที่มาจากทุ่งหญ้า
จะเป็นชาวฮั่นเชื้อสายมองโกเลีย แต่จากการสัมภาษณ์ในวันนี้แล้วทุกท่าน
คงจะเห็นได้ว่าคุณฉู่เป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนและมีน�้ำใจมากคนหนึ่ง
เพราะคุณฉูบ่ ริจาคเงินถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ให้เป็นสาธารณกุศลเลยค่ะ"
สวีเจ้าอิ่งท�ำเสียงจิ๊จ๊ะอยู่ในใจ เพราะถ้าคนแบบนี้เรียกว่ามีน�้ำใจก็ดู
จะเป็นการเสแสร้งเพื่อสร้างกระแสมากกว่า
พิธีกรหญิงหันกลับไปถามฉู่จิงหง "คุณพอจะเล่าเรื่องความตั้งใจ
ที่จะท�ำเพื่อสังคมให้เราฟังหน่อยได้หรือเปล่าคะ"
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ไม่รวู้ า่ สวีเจ้าอิง่ ตาฝาดไปเองหรือเปล่า เธอถึงเห็นใบหน้าของฉูจ่ งิ หง
แดงระเรื่อ เขาตอบด้วยน�้ำเสียงถ่อมตัว "ผมไม่กล้าบอกว่าตัวเองท�ำธุรกิจ
เพื่อสังคมหรอกครับ แค่อยากจะตอบแทนสังคมเท่าที่ท�ำได้ก็เท่านั้น
ก่อนหน้านี้ 'บ้านฟาร์ม' ของเราได้ท�ำโครงการมื้อเช้าฟรีให้แก่เจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาด และน�ำรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือบ้านพักคนชรา
กับอีกส่วนได้น�ำไปช่วยเหลือองค์กรคุ้มครองสัตว์ของเซี่ยงไฮ้ครับ"
ฤทธิแ์ อลกอฮอล์ทสี่ วีเจ้าอิง่ ดืม่ เมือ่ กีพ้ งุ่ พรวดขึน้ มาแบบไม่มปี ม่ี ขี ลุย่
ตอนที่ได้ยนิ ค�ำพูดนีข้ องฉูจ่ งิ หง คนแบบเขาเนีย่ นะบริจาคเงินเพือ่ ช่วยเหลือ
องค์กรคุม้ ครองสัตว์ คิดแล้วมันน่าหัวเราะ สวีเจ้าอิง่ เคยเจอคนทีส่ ร้างภาพ
ตัวเองต่อหน้าสือ่ มามาก มีทงั้ พวกที่ใช้ลกู ไม้ตนื้ ๆ หรือทัง้ แบบยกยอปอปัน้
ตัวเองเว่อร์วัง เธอก็เคยเจอมาหมดแล้ว
ทว่าแม้สวีเจ้าอิ่งจะมองออก แต่พิธีกรหญิงนั้นมองไม่ออก เธอแสดง
สีหน้าชื่นชมชายหนุ่ม "คุณฉู่เป็นคนรักสัตว์ด้วยหรือคะ"
ฉู่จิงหงลูบเส้นผมเงางามของตัวเอง "ผมสงสารพวกสัตว์ตัวเล็กๆ
มากเลยครับ"
ทนจนทนไม่ไหวแล้ว! ถ้าหากวันนี้ฉันไม่ออกหน้า คนแซ่ฉู่คนนี้
จะต้องได้ใจ! สวีเจ้าอิ่งเลิกคิดมาก ก้าวฉับๆ เข้าไปด้านในทันที การที่
สวีเจ้าอิ่งบุกเข้าไปอย่างกะทันหันแบบนี้ท�ำให้ทุกคนที่อยู่ในห้องท�ำอะไร
ไม่ถูก
ภายใต้แสงไฟจัดจ้า สวีเจ้าอิ่งมองฉู่จิงหงที่อยู่ตรงหน้าแล้วเห็น
ภาพซ้อนขึ้นมา
"คุณฉู่คะ ฉันมาจากโรงพยาบาลสัตว์ป๋อจยา ไม่ทราบว่าคุณจะเซ็น
เอกสารสละสิทธิ์การเลี้ยงดูสุนัขได้เมื่อไหร่หรือคะ!"
สถานการณ์นคี้ อ่ นข้างประดักประเดิด ทุกคนทีอ่ ยู่ ณ ทีน่ นั้ ต่างมีสหี น้า
แตกตื่น แต่ฉู่จิงหงมีปฏิกิริยาว่องไว พุ่งตัวมาตรงหน้าสวีเจ้าอิ่งเหมือน
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ลูกธนู แล้วคว้าตัวหญิงสาวหมับเหมือนจับลูกโป่งผูกเชือก ท�ำให้เธอ
ถูกเหวี่ยงออกไปด้านนอกอย่างง่ายดาย
"หายไปไหนกันหมด?!" ฉู่จิงหงตะโกนอยู่ตรงทางเดิน เสียงที่
ดังเหมือนตีระฆังของเขาท�ำให้ผู้จัดการร้านอาหารกับพนักงานสามสี่คน
ต้องรีบเข้ามาดู ฉู่จิงหงชี้มือไปที่สวีเจ้าอิ่ง "ลูกค้ามาจากไหน"
บริกรคนเมือ่ กีม้ องปราดเดียวก็จำ� สวีเจ้าอิง่ ได้ "ลูกค้าจากห้องไซซัง่ อีฉ้ งิ
ครับ"
ฉู่จิงหงกระซิบเสียงดุใส่ผู้จัดการ "ให้คูปองสองร้อยหยวนไปสองใบ
มีผลใช้ได้วันนี้ กับเพิ่มน�้ำแกงทะเลให้หนึ่งหม้อ"
สวีเจ้าอิง่ จ้องมองฉูจ่ งิ หงโดยไม่เอ่ยค�ำใด เพราะท่าทางของชายหนุม่
ตอนนี้ดูน่ากลัวจริงๆ
ฉูจ่ งิ หงก้มตัวมาหาสวีเจ้าอิง่ ทีต่ วั เตีย้ กว่าเขาถึงสองช่วงศีรษะ ก่อนจะ
พูดด้วยเสียงที่เบาลง "หุบปากแล้วกินข้าวของคุณไปเงียบๆ เถอะ"
เห็นสวีเจ้าอิ่งถูกพาตัวเดินห่างออกไปเรียบร้อยฉู่จิงหงก็ปรับสีหน้าที่
เคร่งเครียดของตัวเองขณะหมุนตัวกลับเข้าไปในห้อง เขายิ้มน้อยๆ พลาง
กล่าวขออภัยทุกคนที่นั่งประจ�ำที่อยู่ "มีคนเมาแล้วอาละวาด ต้องขออภัย
ด้วยจริงๆ ขอโทษนะครับ มีผลอะไรต่อการถ่ายทอดสดหรือเปล่าครับ"
พิธกี รหญิงยังมีสหี น้าสบายๆ "เมือ่ กีม้ โี ฆษณาแทรกเข้ามาค่ะ ไม่มเี รือ่ ง
ใหญ่โตอะไร"
ฉู่จิงหงได้ยินแล้วหัวใจที่แขวนห้อยอยู่กลางอากาศในทีแรกก็ค่อยๆ
ร่วงกลับเข้าไปในท้องอีกครั้ง
เรียกได้ว่าสวีเจ้าอิ่งเมาแล้วจริงๆ เพราะเธอจ�ำไม่ได้เลยว่าตัวเองถูก
คนพาตัวกลับมาที่ห้องรับประทานอาหารแบบส่วนตัวได้ยังไง ดูเหมือน
เธอจะดื่ มเบี ยร์ ไ ปอีกหลายกระป๋อ งก่อ นที่หัวจะปักลงบนโต๊ะเอาดื้อๆ
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พอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าอยู่บนเตียงของตัวเอง ไม่รู้ว่าใครพาเธอ
กลับมาส่ง
ในฐานะสาวโสด หลั ง เรี ย นจบมาสวี เ จ้ า อิ่ ง ก็ ดื่ ม เหล้ า น้ อ ยมาก
นี่เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เธอคุมตัวเองไม่ได้ขนาดนี้ มานึกๆ ดูแล้ว
เมือ่ คืนนอกจากถูกจับกรอกเหล้าแบบมึนๆ งงๆ ไปเธอก็ไม่คอ่ ยได้กนิ อะไร
เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ ท�ำให้ตอนนี้เธอรู้สึกร้อนกระเพาะทรมานแบบสุดๆ
แถมหัวก็เหมือนจะแตกเป็นเสี่ยงอีก
หญิงสาวตะเกียกตะกายลุกไปอาบน�้ำ ภายในห้องน�้ำที่เต็มไปด้วย
ไอร้อน เธอนึกขึ้นได้รางๆ ว่าเมื่อคืนเหมือนตนจะมีเรื่องกับใครสักคน
สวีเจ้าอิ่งพยายามแต่ก็นึกไม่ออกว่าเกิดเรื่องอะไร
หลังอาบน�ำ้ เสร็จเธอก็ออกมาเป่าผมให้พอหมาดๆ สวีเจ้าอิง่ เพิง่ พบว่า
วันนี้ตัวเองตื่นเช้ามาก ยังไม่เจ็ดโมงเลยด้วยซ�้ำ กระเพาะของเธอว่างเปล่า
เพราะในบ้านไม่มีเสบียงเหลืออยู่เลย พอท้องฟ้าด้านนอกเริ่มสว่างเธอจึง
รีบออกไปหาของกินข้างนอก หญิงสาวยืนหาวอยู่ในลิฟต์พร้อมลูบปลายผม
ที่ยังชื้นๆ ของตัวเอง แล้วในวินาทีที่ประตูลิฟต์เปิดออก สวีเจ้าอิ่งก็ต้อง
กลืนหาวของตัวเองกลับเข้าไปในท้อง
คนที่อยู่นอกลิฟต์คือผู้ชายหุ่นล�่ำที่ซ่อนศีรษะเอาไว้ในเสื้อฮู้ด ความ
ทรงจ�ำเลือนรางเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานก็พลันแจ่มชัดขึ้นมาทันที คนที่เธอ
มีเรื่องด้วยก็คือฉู่จิงหงนั่นเอง ซ�้ำยังจ�ำได้ด้วยว่าตัวเองเป็นฝ่ายเข้าไป
หาเรื่องเขาก่อน
วันนี้เป็นวันเสาร์ ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่จึงยังนอนขี้เกียจกันท�ำให้
ตรงระเบียงทางเดินไร้ผู้คน หัวใจของสวีเจ้าอิ่งเต้นตุบๆ เธอแสร้งกดปุ่ม
ปิดประตูด้วยท่าทางนิ่งๆ แต่ฉู่จิงหงกลับก้าวออกมาข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้ว
ใช้แขนยันประตูลิฟต์ ไว้
วินาทีต่อมาสวีเจ้าอิ่งก็ถูกจับเหวี่ยงออกมานอกลิฟต์อย่างง่ายดาย
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เหมือนลูกโป่ง หญิงสาวเซถลาไปหลายก้าว พยายามดิ้นให้หลุดจาก
อุ้งมือมารของฉู่จิงหง แต่ยังไม่ทันยืนได้มั่นก็ ได้ยินฉู่จิงหงพูดขึ้นมา
"เมือ่ คืนพอปิดร้านเสร็จผมก็นกึ อยูต่ งั้ นานว่าท�ำไมถึงรูส้ กึ ว่าคุณหน้าตาคุน้ ๆ
แต่นึกยังไงก็นึกไม่ออก จนตอนเดินกลับบ้านถึงนึกได้ว่าคนที่เข้าไปป่วน
ตอนนั้นเป็นเพื่อนบ้านของผมนี่เอง"
สวีเจ้าอิง่ รับฟังเขาพูดเงียบๆ แสดงสีหน้าท่าทางเหมือนไม่แยแสใดๆ
"ผูห้ ญิงอย่างพวกคุณนีด่ ลี ด้วยได้ยากชะมัด ทัง้ ใจแคบ ชอบท�ำเรือ่ งเล็ก
ให้เป็นเรื่องใหญ่ แค่เรื่องเซ็นเอกสารสละสิทธิ์การเลี้ยงดูใบเดียว คุณถึงขั้น
ต้องท�ำลายเรื่องดีๆ ของผมเชียวเหรอ เมื่อวานนี้เป็นการถ่ายทอดสด หาก
ชือ่ เสียงของผมเสียหาย รับรองเลยว่าผม…ฉูจ่ งิ หง ไม่ยอมเลิกราง่ายๆ แน่"
แม้ฉู่จิงหงจะพูดจามีเหตุผล แต่สวีเจ้าอิ่งได้ยินแล้วรู้สึกขัดหู เธอ
เชิดหน้าขึน้ แล้วโต้กลับไป "ข้อแรก เอกสารสละสิทธิก์ ารเลีย้ งดูเป็นเรือ่ งเล็ก
ก็จริง แต่คุณกลับเอาแต่ผัดผ่อน เห็นๆ อยู่ว่าคุณสบายดี แต่กลับท�ำตัว
เหยาะแหยะ ไม่ชัดเจน ข้อสอง หากคุณไม่ชอบสัตว์ก็ไม่น่าเอาพวกมัน
มาเป็นเครื่องมือ ขาหน้าทิ้งหมา แต่ขาหลังกลับแสร้งท�ำเป็นเมตตาสงสาร
พวกมัน ฉันล่ะขัดตาคนแบบคุณชะมัด ถ้าอยากจะดังก็อาศัยความสามารถ
จริงๆ ของตัวเองสิ อย่ามาท�ำเสแสร้งแบบนี้ มันทุเรศ"
ดวงตาของทัง้ คูส่ บประสานกัน บรรยากาศตึงเครียด สวีเจ้าอิง่ รูส้ กึ ว่า
ขาของตัวเองก�ำลังอ่อนแรงลง แต่ถึงอย่างนั้นแววตาก็ยังคงคมปลาบ
ฉู่จิงหงลูบเคราที่คางขณะจ้องหน้าสวีเจ้าอิ่งอยู่นานก่อนเอ่ยขึ้น "คุณนี่
ปากร้ายใช่ย่อยเลยนะ"
"แค่เจอคนก็พูดภาษาคน เจอผีก็ต้องพูดภาษาผีสิ"
ฉู่จิงหงหัวเราะ เขาถอยหลังไปหลายก้าวจนอยู่ในระยะที่สวีเจ้าอิ่ง
รู้สึกว่าปลอดภัยแล้ว ความตื่นกลัวในใจของหญิงสาวถึงค่อยสงบลง
"คุณมีอคติต่อผมนี่ เอาเป็นว่าผมให้อภัยต่อพฤติกรรมของคุณ
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เมื่อวาน ส่วนเรื่องหมา มันเป็นหมาที่แฟนเก่าของผมทิ้งไว้ ผมเลี้ยงเอง
ไม่ได้เลยต้องเอาไปไว้ที่คุณ"
ตอนแรกสวีเจ้าอิ่งนึกว่าเขาจะชักสีหน้าใส่เธอ ใครจะไปรู้ว่าฉู่จิงหง
กลับอธิบายเรื่องที่เขาต้องทิ้งหมาให้เธอฟัง
"แต่มันเป็นสิ่งมีชีวิต คุณจะทิ้งขว้างตามใจไม่ได้"
"ผมรู้ ผมเลยจ่ายค่าเลี้ยงดูไง เพราะผมกลัวพวกสัตว์หน้าขน แม้แต่
ลูกเจี๊ยบผมก็ยังกลัว แล้วจะให้ผมเลี้ยงมันยังไง"
กระเพาะของสวีเจ้าอิ่งร้องโครกคราก เธอไม่อยากทะเลาะกับฉู่จิงหง
จนพลาดอาหารมื้อเช้าจึงพูดด้วยน�้ำเสียงร�ำคาญ "วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลหรอก
หากคุณเป็นลูกผูช้ ายจริงก็ไปเซ็นเอกสารสละสิทธิก์ ารเลีย้ งดูที่โรงพยาบาล
ดีๆ พวกเราจะได้หาเจ้าของที่เหมาะสมให้มันได้"
แต่ฉู่จิงหงกลับยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดู "ครั้งนี้ผมต้องเดินทางไกล
จริงๆ เพราะมีไฟลต์บินสิบโมงกลับมองโกเลีย ยังไงวันนี้คงไปไม่ทันแล้ว
แต่คุณสบายใจได้ ถึงผมจะเลี้ยงมันไม่ได้ แต่ก็หวังว่ามันจะมีบ้านที่ดี
คงต้องรบกวนคุณให้ช่วยหาเจ้าของใหม่ ให้มันด้วย รับรองว่าผมจะไม่
อาละวาดไปขอหมาคืนจนท�ำให้เราทั้งสองฝ่ายต้องมีเรื่องวุ่นวายเด็ดขาด"
สวีเจ้าอิ่งมองเห็นความจริงใจในดวงตาของชายหนุ่ม เธอจึงระบาย
ลมหายใจออกมาอีกครั้ง "คุณเอาแต่ผัดผ่อนไปเรื่อยแบบนี้แล้วจะให้ฉัน
เชื่อคุณได้ยังไง"
ฉู่จิงหงชะงัก ก่อนจะส่งเสียงหัวเราะหึๆ "ดูท่าจะมีการเข้าใจผิดกัน
เยอะมาก แต่ไม่เป็นไรครับ ต่อให้คุณไม่เชื่อก็ท�ำอะไรไม่ได้ ผมเองก็
ไม่มีเวลาอธิบายเหมือนกัน" เขาดึงฮู้ดออก ยิ้มพลางหยิบบัตรหนึ่งใบ
จากกระเป๋ามายัดใส่มือของหญิงสาว "คุณยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหม นี่เป็น
คูปองมื้อเช้า คุณไปกินขนมจีบที่ร้านผมได้ รสชาติแบบมองโกเลียแท้ๆ"
ไม่รอให้สวีเจ้าอิ่งได้ปฏิเสธ ฉู่จิงหงก็วิ่งไปที่บันไดแล้ว หญิงสาวมอง
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คูปองมื้อเช้าในมือเงียบๆ มันเขียนไว้ว่า 'ขนมจีบสองชั่ง'
แม้จะเดินผ่านร้านบ้านฟาร์ม แต่สวีเจ้าอิง่ ก็ไม่ได้เข้าไปในร้าน เธอแค่
ซือ้ น�ำ้ เต้าหูห้ นึง่ แก้วกับปาท่องโก๋หนึง่ ตัวจากร้านอาหารเช้าข้างทางเท่านัน้
พอน�้ำเต้าหู้ร้อนๆ เข้าไปในท้อง กระเพาะของสวีเจ้าอิ่งก็ค่อยๆ รู้สึกดีขึ้น
อาการปวดศีรษะก็บรรเทาลง เธอนั่งอยู่ในร้านอาหารเช้าซึ่งมองเห็นป้าย
'บ้านฟาร์ม' ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจน
ป้ายร้านอาหารดูเชิญชวนพอๆ กับเจ้าของร้าน ในความทรงจ�ำของเธอ
ผู้ชายทางเหนือนั้นมีน�้ำใจเปิดเผย แต่ส�ำหรับฉู่จิงหงนอกจากลักษณะ
ภายนอกแบบเฉพาะของคนทางเหนื อ แล้ ว นิ สั ย ใจคอกลั บ ดู น ่ า กลั ว
ชวนให้รสู้ กึ ไม่สบายใจ คนห้าใหญ่สามหนาแบบนัน้ น่ะเหรอจะกลัวเจ้าขนปุย
แล้วแบบนีเ้ ขากลัวลูกขนไก่ดว้ ยหรือเปล่า หรือเป็นเพราะเขาเปิดร้านอาหาร
ท�ำให้ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมายเลยเกิดกลัวขึ้นมา
ไม่ๆๆ นี่จะต้องเป็นข้ออ้างที่เขาขุดขึ้นมาเพื่อปัดความรับผิดชอบ
ต่อพีพีแน่ๆ
เนื่องจากหลายวันมานี้อากาศอุ่นขึ้น หิมะยังไม่จับตัวหนานัก ท�ำให้
พอแดดออกได้สองสามวันหิมะก็ละลายหายไปหมด ในบ่ายวันหนึ่งที่
แสงแดดสดใสสวีเจ้าอิ่งก็ได้รับสายจากเมิ่งเทียนเทียนว่าเธอหาครอบครัว
อุปถัมภ์ให้พีพีได้แล้ว
"เธอรู้จักคนคนนี้เหรอ"
"สนิทกันน่ะ หนุ่มโสดเนื้อทองเฉิงจยาโหย่ว ตากล้องจ�ำเป็นของ
นิตยสารเรา เป็นคนไนซ์มากนะ ถึงแม้ว่าเราจะยังต้องมานั่งถกกันว่า
เขาเหมาะเป็นผู้อุปถัมภ์หรือเปล่า แต่ฉันขอการันตีว่าเขาเป็นคนพึ่งได้
ก็เลยมาบอกก่อน เธอจะได้ไม่ต้องนอนไม่หลับเพราะเรื่องนี้"
สวีเจ้าอิง่ หลุดข�ำออกจมูก "เรือ่ งนีม้ เี หรอจะท�ำอะไรฉันได้ แต่คนทีเ่ ธอ
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กล้าการันตีแบบนี้ คงไม่ได้มีซัมธิงกับเธอหรอกใช่ไหม"
"ฉันสาบานได้วา่ ไม่มอี ะไรจริงๆ เฉิงจยาโหย่วบอกว่าอีกสองวันจะไปดู
พีพีที่ โรงพยาบาลเธอก็เลยให้ฉันมาบอกไว้ล่วงหน้า เห็นแก่ที่เขาเป็น
เพื่อนฉัน ฝากช่วยดูแลหน่อยแล้วกัน"
เมิ่ ง เที ย นเที ย นงานยุ ่ ง มาก ทั้ ง สองคนจึ ง คุ ย โทรศั พ ท์ กั น อี ก แค่
สองสามนาทีก่อนจะวางสาย สวีเจ้าอิ่งรู้สึกสบายใจขึ้นไม่น้อย เห็นว่า
เธอเป็นหญิงแกร่งนิสัยโผงผางแบบนี้ แต่จริงๆ แล้วเธอเป็นหญิงสาว
ใจอ่อน ลองว่าเธอได้ใส่ใจกับอะไรสักอย่างแล้ว ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องท�ำให้
ส�ำเร็จ สวีเจ้าอิ่งอ่านบทความวิชาการในนิตยสารที่ได้รับการรับรองจาก
ทางการแพทย์เล่มล่าสุดจนจบก็เตรียมตัวออกจากโรงพยาบาล
ทว่าพยาบาลที่เคาน์เตอร์กลับบอกเธอว่ามีคนแซ่เฉิงมาคอยอยู่นาน
แล้ว
สวีเจ้าอิ่งตกใจ เธอเพิ่งได้รับสายจากเพื่อนตอนบ่ายๆ เวลานี้เขาก็
มาแล้วงั้นหรือ!
"คุณเฉิงอยู่ที่ไหน"
"โซนแอดมิตค่ะ"
"เขามานานแค่ไหนแล้ว"
"เกือบๆ สองชั่วโมงค่ะ"
สวีเจ้าอิง่ ได้ยนิ แล้วอดต�ำหนิพยาบาลไม่ได้ "ท�ำไมถึงไม่รบี บอกฉันล่ะ"
"คุณเฉิงบอกว่าไม่รีบค่ะ เขาจะไปดูพีพีระหว่างรอคุณท�ำงานเสร็จ"
สวีเจ้าอิง่ ถอนหายใจ เมิง่ เทียนเทียนเพิง่ บอกให้เธอต้อนรับเขาอย่างดี
แต่เธอกลับปล่อยปละละเลย แบบนี้ถือเป็นเรื่องไม่สมควรจริงๆ หญิงสาว
รีบเดินไปยังโซนแอดมิต เสียงจ้อกแจ้กจอแจในเวลากลางวันเงียบหายไป
จนหมด บริเวณระเบียงทางเดินจึงมีแต่เสียงฝีเท้าของเธอ พอมาถึง
นอกประตูกระจกของส่วนแอดมิตสวีเจ้าอิง่ ก็ผอ่ นฝีเท้าลง บนโซฟาตรงประตู
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มีชายหนุ่มแต่งตัวเนี้ยบดูมีรสนิยมก�ำลังอ่านนิตยสารการดูแลสัตว์เลี้ยง
ปักษ์ล่าสุดที่อยู่บนชั้นพลางจิบกาแฟ
สวีเจ้าอิ่งผลักประตูเปิดออกช้าๆ แล้วยื่นตัวเข้าไปพลางเอ่ยถาม
"คุณเฉิงจยาโหย่วหรือเปล่าคะ"
เฉิงจยาโหย่วได้ยนิ เสียงก็เงยหน้าขึน้ เมือ่ เห็นคนตรงหน้าเขาก็รบี วาง
นิตยสารกับถ้วยกาแฟในมือลง แล้วยิม้ ให้กอ่ นลุกขึน้ เดินเข้ามาหา "สวีเจ้าอิง่
คุณสวีใช่ไหมครับ"
ทั้ ง สองคนส่ ง ยิ้ ม ให้ กั น โดยไม่ มี ค วามรู ้ สึ ก ประดั ก ประเดิ ด แบบที่
คนแปลกหน้าเจอกันครั้งแรก
"ต้องขออภัยจริงๆ นะคะที่ปล่อยให้คุณคอยนาน เมื่อกี้ฉันต�ำหนิ
พยาบาลที่เคาน์เตอร์ไปแล้วโทษฐานไม่รีบบอกฉัน"
"อย่าไปว่าเขาเลยครับ การจะเข้าพบผู้อ�ำนวยการได้ปกติก็ต้อง
นัดล่วงหน้า แต่บังเอิญว่าวันนี้พอผมเลิกงานแล้วผ่านมาทางนี้พอดีก็เลย
นึกอยากเข้ามาแบบปุบปับ"
เฉิงจยาโหย่วดูภูมิฐานมาก เวลาที่เขาพูดจาสีหน้าท่าทางต่างๆ ของ
ชายหนุ่มล้วนดูจริงใจและอ่อนโยนจนสามารถท�ำให้คนเผลอรู้สึกไว้วางใจ
ในตัวเขาได้
"คุณเห็น...พีพีหรือยังคะ"
เฉิงจยาโหย่วผงกศีรษะแล้วตอบรับ "ครับ ผมเล่นกับมันอยูพ่ กั หนึง่ ด้วย
มันเป็นเด็กดีนะ ผมชอบมาก"
พีพีที่อยู่ในกรงก�ำลังกัดของเล่นท�ำจากยางส�ำหรับสุนัข แทบไม่ต้อง
เดาว่าเฉิงจยาโหย่วคงเป็นคนเอาให้มัน
"ชอบก็ดีค่ะ แสดงว่าความประทับใจแรกคงไม่เลว"
"คุณสวียังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมครับ" เฉิงจยาโหย่วโพล่งถาม
"ค่ะ" สวีเจ้าอิ่งตอบรับด้วยน�้ำเสียงกระดากอาย
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"พอดีเลย ผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกัน งั้นเราไปกินข้าวด้วยกัน
สักมื้อดีไหมครับ"
สวีเจ้าอิ่งรู้สึกว่ายากที่จะปฏิเสธจึงได้แต่ตอบรับแบบยิ้มๆ "ได้ค่ะ"
ก่อนออกไปเฉิงจยาโหย่วยังหยิบลูกบอลห้าสีขนาดเท่าฝ่ามือลูกหนึ่ง
ออกมาจากกระเป๋าแล้วโยนเข้าไปในกรง พีพีตาวาวงับลูกบอลไว้ในปาก
เฉิงจยาโหย่วถือโอกาสยื่นมือเข้าไปเพื่อลูบหัวพีพีก่อนเดินออกมาพร้อม
สวีเจ้าอิ่ง
"ผมไม่ค่อยคุ้นกับแถวนี้เท่าไหร่ คุณสวีช่วยแนะน�ำสถานที่มาเลย
ดีกว่าครับ" เฉิงจยาโหย่วช่วยคาดเข็มขัดนิรภัยให้สวีเจ้าอิ่งพลางเอ่ยบอก
เธอไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือจากเขา สวีเจ้าอิ่งบอกชื่อร้านอาหารที่
ตนคุ้นเคยก่อนเฉิงจยาโหย่วจะขับรถออกไป หญิงสาวนั่งอยู่ในรถเงียบๆ
อาศัยแสงสลัวๆ พิจารณาตัวรถและผูช้ ายทีน่ งั่ อยูข่ า้ งๆ รถคันนีเ้ ป็นรถรุน่ ใหม่
ล่าสุดของปีนี้และเป็นยี่ห้อที่เมิ่งเทียนเทียนร�่ำร้องว่าจะเก็บเงินซื้อให้ได้
อยู่ทุกวัน ภายในรถสะอาดสะอ้าน ไม่มีเถ้าบุหรี่ และไม่มีของจุกจิก
วางทิง้ ไว้แบบส่งๆ ตรงทีว่ างของมีแก้วน�ำ้ เก็บอุณหภูมแิ บบใสวางอยู่ใบเดียว
เฉิงจยาโหย่วสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวลายตารางสีเทาเข้ม ตรงปลายแขนเสื้อ
มีนาฬิกาข้อมือโผล่ออกมา สีสันกับแบบของมันเข้ากับสไตล์การแต่งกาย
ของเขาท�ำให้ดูน่าเชื่อถืออย่างมาก
ภายในสถานทีป่ ดิ ทึบเช่นนีท้ ำ� ให้เกิดความเงียบขึน้ ได้อย่างประหลาด
โชคดีที่เฉิงจยาโหย่วเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อน "ผมเคยได้ยินเมิ่งเทียนเทียน
พูดถึงคุณมานาน แต่ก็เพิ่งจะได้เจอกันวันนี้ คุณเป็นอย่างที่เธอเล่าจริงๆ"
การที่เขาพูดแบบนี้ช่างกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเธอเป็น
อย่างมาก "เมิ่งเทียนเทียนพูดถึงฉันว่ายังไงเหรอคะ"
"สวยแบบไม่เฟก ท�ำงานเก่งแต่ไม่คร�่ำครึ"
สวีเจ้าอิ่งหลุดข�ำพรืดออกมา มีหรือที่เมิ่งเทียนเทียนจะพูดถึงเธอ
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แบบนี้ ตั้งแต่เธอมาที่เซี่ยงไฮ้ ในสายตาของเมิ่งเทียนเทียนแล้วสวีเจ้าอิ่ง
ก็เป็นแค่คนบ้างานคนหนึ่ง นี่จึงเป็นแค่ถ้อยค�ำที่เฉิงจยาโหย่วใช้ชมเธอ
เท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จ มันก็ยังคงเป็นค�ำชมที่มาจาก
ชายหนุ่มซึ่งเพิ่งจะพบกันครั้งแรก สวีเจ้าอิ่งรู้สึกไม่ค่อยดีนักจึงรีบเปลี่ยน
เรื่องคุย "ได้ยินว่าคุณเป็นช่างภาพให้กับนิตยสารของเมิ่งเทียนเทียน?"
"ผมแค่เคยช่วยเมิ่งเทียนเทียน จะเรียกว่าเป็นช่างภาพได้ที่ไหนกัน
เธอชมเกินไปแล้วครับ อาชีพหลักของผมคือท�ำงานด้านการเงินอยู่ที่
ธนาคารฮุ่ยต๋าที่เป็นไพรเวต แบงกิ้งน่ะ ผมเป็นผู้จัดการด้านการเงิน
ส่วนบุคคลครับ"
"ไพรเวต แบงกิ้งงั้นเหรอคะ"
เห็นสวีเจ้าอิง่ ดูจะไม่เข้าใจ เฉิงจยาโหย่วจึงอธิบายเพิม่ "เราให้บริการ
เรื่องค�ำปรึกษาด้านการเงินแก่ลูกค้าวีไอพีโดยเฉพาะครับ"
"เมิ่งเทียนเทียนเป็นลูกค้าของคุณหรือคะ"
"เมิ่งเทียนเทียนเป็นลูกค้าของเพื่อนร่วมงานผมครับ และใช่ครับ…
เธอเป็นระดับวีไอพี"
"ยิ่งได้ฟังแบบนี้ก็รู้สึกว่าว้าวมากเลยค่ะ"
"มันก็แค่คำ� เรียกน่ะครับ คูค่ า้ ของเราคือคนทีม่ ที รัพย์สนิ สิบล้านหยวน
ขึ้นไป"
แม้สวีเจ้าอิ่งจะนับได้ว่าเป็นคนที่ประสบความส�ำเร็จ แต่อายุของเธอ
ก็ยงั น้อย เมือ่ เทียบกับคนทีม่ ที รัพย์สนิ ระดับสิบล้านหยวนขึน้ ไปแล้วก็ถอื ว่า
เธอเป็นคนที่ยังต้องท�ำงานงกๆ
"พูดแบบนี้แสดงว่าคุณเฉิงจะต้องมีความรู้ความช�ำนาญมาก"
เฉิงจยาโหย่วหัวเราะหึๆ ออกมา "มากอะไรล่ะครับ มันก็แค่งาน
งานหนึ่ง พูดกันตรงๆ คือผมเป็นแค่พนักงานระดับสูงคนหนึ่งเท่านั้น"
เฉิงจยาโหย่วเป็นคนน่าสนใจมาก เขาพูดจาฉะฉานไม่ปล่อยให้เกิด

31

32

คล้องหัวใจไว้ด้วย (ปั๊ก) รัก

เดดแอร์ ท�ำให้สวีเจ้าอิ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าบรรยากาศตอนอยู่กับเขา
จะน่ า อึ ด อั ด และยิ่ ง ไม่ ต ้ อ งกั ง วลเรื่ อ งหาประเด็ นมาคุ ย ด้ ว ย เพราะ
เฉิงจยาโหย่วคุยได้เกือบจะทุกเรื่อง ท่าทางตอนรับฟังของเขาก็เหมือนว่า
สนใจสิง่ ทีเ่ ธอพูดอย่างมาก ต่อให้สวีเจ้าอิง่ หลุดศัพท์ทางการแพทย์ออกมา
เขาก็สามารถรับฟังได้อย่างสนุกสนาน
อาหารมื้อนี้จบลงอย่างชื่นมื่น เผลอแป๊บเดียวทั้งสองคนก็คุยกันมา
เกือบสองชั่วโมงกว่า จนร้านอาหารจะปิดแล้วทั้งคู่จึงเดินออกมาทั้งที่ยัง
รู้สึกสนุกกันไม่หาย
เนื่องจากสวีเจ้าอิ่งกินมื้อเย็นเข้าไปเยอะจึงตั้งใจว่าจะเดินกลับบ้าน
แต่เฉิงจยาโหย่วไม่ยอม หญิงสาวเลยต้องนั่งรถหรูของเขาอีกครั้ง
ระยะทางที่ปกติใช้เวลาเดินราวๆ สิบกว่านาที พอเปลี่ยนมาขับรถ
ก็ใช้ไปแค่สามสี่นาทีเท่านั้น
เฉิ งจยาโหย่วเป็น สุภาพบุรุษมาก เขาลงมาเปิดประตูรถให้เธอ
สวีเจ้าอิ่งก้าวลงจากรถพร้อมกล่าวค�ำขอบคุณ
"คุณสวีเกรงใจเกินไป ผมกับเมิ่งเทียนเทียนสนิทกันมาก เชื่อว่า
ต่อไปเราคงได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ผมขอไอดีวีแชตคุณได้หรือเปล่าครับ
เผื่อว่าหลังรับเลี้ยงพีพีแล้วมีปัญหาอะไรจะได้ขอรบกวนสอบถามกับคุณ"
สวีเจ้าอิ่งไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธ อีกทั้งตอนนี้เธอก็รู้สึกสนิทใจ
กับเขามากขึ้นด้วย "เมื่อตอนเย็นฉันให้คุณคอยนาน แถมคุณยังเลี้ยงข้าว
ฉันอีก เอาเป็นว่าครั้งหน้าขอฉันเลี้ยงบ้างนะคะ"
เฉิงจยาโหย่วหัวเราะ "ผมจะตั้งตารอนัดครั้งต่อไปเลยครับ ถ้าคุณสวี
มีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินการลงทุนก็เชิญถามผมได้เต็มที่เลยนะครับ"
"ฉันคงไม่ติดอันดับลูกค้าของไพรเวต แบงกิ้งหรอกค่ะ" สวีเจ้าอิ่ง
อดล้อเลียนตัวเองไม่ได้
"นัน่ มันคนอืน่ แต่สำ� หรับคุณสวีแล้ว ต่อให้คณ
ุ ไม่ตดิ อันดับ ผมก็ยนิ ดี
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ให้บริการอย่างมากครับ"
ทั้งคู่ยืนคุยกันอยู่ที่หน้าคอนโดฯ อีกพักหนึ่งก่อนที่สวีเจ้าอิ่งกับ
เฉิงจยาโหย่วจะแยกย้ายกัน แสงจันทร์ ในคืนนี้สวยงามเป็นพิเศษ แถม
อากาศก็ปลอดโปร่ง สวีเจ้าอิ่งเดินไปตามถนนเส้นเล็กผ่านสวนดอกไม้แล้ว
เผลอสูดหายใจยาวๆ นานเท่าไหร่แล้วที่เธอไม่ได้กินข้าวกับเพศตรงข้าม
ตามล�ำพัง น่ากลัวว่าจะสักหนึ่งปีขึ้นไป ซ�้ำยังเป็นการคุยเรื่องงานแบบ
ระแวดระวังกันเต็มที่ด้วย แต่จากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้แล้ว การได้คุยกับ
ผู้ชายที่มีความน่าสนใจก็ดูจะไม่ใช่เรื่องเลวร้าย
เนื่องจากหลายวันก่อนสวีเจ้าอิ่งเมา ดังนั้นวันนี้พอกลับถึงบ้านเธอ
จึงรีบมุดเข้าไปในผ้าห่มทันที ข้างนอกมีลมหนาว แต่อุณหภูมิภายในห้อง
ค่อนข้างร้อน หญิงสาวกอดผ้าห่มพลางสไลด์หน้าจอเล่นโทรศัพท์มือถือ
'ที่ปรึกษาส่วนบุคคล เฉิงจยาโหย่ว' คือยูสเซอร์เนมในวีแชตของ
เฉิงจยาโหย่ว ภาพโพรไฟล์ของชายหนุ่มดูธรรมดามาก มันเป็นภาพโลโก้
ธนาคาร ดูแล้วก็สมกับที่เป็นผู้ชายวัยท�ำงานที่มีความหนักแน่นมั่นคง
ในไอดีของเขานอกจากจะแนะน�ำผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคารฮุ่ยต๋า
แล้วก็มีภาพถ่ายแบบที่เขารับหน้าที่เป็นตากล้องอยู่ประปราย สวีเจ้าอิ่ง
ไม่มีความรู้เรื่องภาพถ่ายมากนัก แต่ถ้าภาพพวกนี้ได้รับการตีพิมพ์ลง
ในนิตยสารแฟชั่นของเมิ่งเทียนเทียนได้ก็แสดงว่าฝีมือของเฉิงจยาโหย่ว
น่าจะไม่ใช่เล่นๆ
สวีเจ้าอิ่งเลื่อนดูภาพพวกนั้นอยู่อีกพักหนึ่งก่อนจะพบว่าผู้ชายคนนี้
เก็บเรื่องชีวิตส่วนตัวของตัวเองเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม ในวีแชตมีเรื่อง
ส่วนตัวของเขาน้อยมาก หลังจากสวีเจ้าอิง่ ออกมาจากไทม์ไลน์ของเขาแล้ว
ถึงเห็นว่าชายหนุม่ มากดไลค์ทหี่ น้าเพจวีแชตของเธอ และนัน่ ท�ำให้สวีเจ้าอิง่
อดอมยิ้มไม่ได้ วันไหนว่างๆ เธอจะต้องไปหาข้อมูลของผู้ชายคนนี้จาก
เมิ่งเทียนเทียนดูหน่อย
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แล้วก็เป็นจริงตามที่เธอคาดไว้ เฉิงจยาโหย่วผ่านการตรวจสอบ
ของสมาคมคุ้มครองสัตว์อย่างรวดเร็ว กลายมาเป็นผู้อุปถัมภ์ที่มีความ
เหมาะสม ในเวลานี้สิ่งเดียวที่กวนใจสวีเจ้าอิ่งก็คือฉู่จิงหง เนื่องจากผ่านไป
สองสัปดาห์แล้วแต่เขายังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมา สายจากโรงพยาบาล
ก็ไม่รับ ใช้โทรศัพท์มือถือของเธอโทรไปหา เขาก็ไม่รับอีกเช่นกัน
สวีเจ้าอิ่งรู้สึกยี้กับการพบเจอฉู่จิงหงพอๆ กับการกลืนแมลงวัน
หญิงสาววางสายอย่างจนใจ พยายามกล�้ำกลืนเพลิงโทสะในท้องเอาไว้
หากผูช้ ายบนโลกนี้ไม่มตี วั ให้เปรียบเทียบเลย เธอก็คงไม่รสู้ กึ อะไร แต่พอได้
ลองเปรียบเทียบแล้วจะเห็นเลยว่าใครสูงใครต�่ำ โลกนี้มีผู้ชายอ่อนโยน
น่าใกล้ชิดอย่างเฉิงจยาโหย่ว แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนอย่างฉู่จิงหงที่ให้
ความรู้สึกเหลืออดเหลือทนอยู่ด้วย
หลังเลิกงานแล้วสวีเจ้าอิ่งก็ตั้งใจว่าจะแวะไปที่ร้านบ้านฟาร์ม กิจการ
ของบ้านฟาร์มนั้นด�ำเนินไปได้ด้วยดี ร้านได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คน
จ�ำนวนมาก ที่บริเวณด้านนอกร้านมีลูกค้ามารอโต๊ะมากมาย แต่ตัวฉู่จิงหง
กลับไม่อยู่ในร้าน
"เจ้านายของพวกคุณไปไหน"
"กลับไปท�ำธุระทีบ่ า้ นเกิดครับ อีกสองสามวันถึงจะกลับ คุณมีธรุ ะอะไร
หรือเปล่าครับ" ผู้จัดการร้านเห็นสวีเจ้าอิ่งแล้วก็อดแสดงสีหน้าหวาดๆ
ออกมาไม่ได้ ถึงจะเคยพบกันแค่ครัง้ เดียว แต่สิ่งทีส่ วีเจ้าอิง่ ฝากไว้ในสมอง
ของพนักงานบ้านฟาร์มทุกคนก็คือการที่เธอเกือบสร้างปัญหาใหญ่ ให้
ในครั้งก่อน นั่นคือการท�ำให้เจ้านายของพวกเขาโกรธจัด
"ฉันไม่ได้มีธุระด่วนอะไรค่ะ แต่จะขอยืมใช้โทรศัพท์ของพวกคุณ
หน่อยได้ไหมคะ"
ผูจ้ ดั การร้านเลือ่ นโทรศัพท์ของร้านไปตรงหน้าสวีเจ้าอิง่ ทันที สวีเจ้าอิง่
กดหาเบอร์โทรศัพท์ในบันทึกการโทรจนเจอแล้วจึงต่อสายไป

小宠爱

เวลานีเ้ ธอแน่ใจแล้วว่าฉูจ่ งิ หงจงใจไม่รบั สาย เพราะพอเป็นเบอร์ของ
บ้านฟาร์มโทรไป เสียงรอสายดังอยู่แค่สองครั้งเขาก็รับทันที
ฉูจ่ งิ หงทีอ่ ยูป่ ลายสายถามด้วยน�ำ้ เสียงอ้อแอ้เพราะความเมา "มีอะไร"
"ฉันเอง"
"ใคร...ใครเหรอ" ดูทา่ ฉูจ่ งิ หงจะดืม่ ไปไม่นอ้ ย เวลานีเ้ ลยพูดไม่คล่อง
"คู่แค้นคุณไง"
ฉู่จิงหงเงียบไปหลายวินาที "คน...ที่รู้จักกับผม ฉู่จิงหงมีแต่...พี่น้อง
ส่วน...คู่แค้นถูกเก็บเรียบหมดแล้ว"
สวีเจ้าอิ่งไม่คิดจะต่อปากต่อค�ำกับเขา "คุณจะกลับมาเมื่อไหร่ เรา
หาครอบครัวอุปถัมภ์ให้พีพีได้แล้วนะ เหลือแค่คุณมาเซ็นเอกสารสละสิทธิ์
การเลี้ยงดูเท่านั้น"
ฉู่จิงหงร้องอ๋อออกมาเพราะนึกได้แล้วว่าปลายสายคือคู่แค้นคนไหน
"ผมมาท�ำธุระที่บ้านเกิดนิดหน่อย คงยังกลับไม่ได้...ชั่วคราว แต่คุณ
สบายใจได้ คนอย่างผม...พูดค�ำไหนค�ำนั้น คุณเอา...หมาให้เขาไปได้เลย
ไว้ผม...กลับไปแล้ว...จะไปหาคุณทันที"
สวีเจ้าอิ่งแค่นเสียง "มามุกนี้อีกแล้วสินะ"
ฉูจ่ งิ หงท�ำเสียงจิจ๊ ะ๊ ก่อนจะพูดออกมาเสียงอ้อแอ้ "เด็กดี...ว่าง่ายๆ นะ!
อย่าดื้อ"
จากนัน้ สายก็ถกู ตัดไป สวีเจ้าอิง่ ถือหูคา้ งได้ยนิ เสียงตูด๊ ๆ ดังอยู่ในสาย
ท�ำเอาของขึ้น เขาพูดจาแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกัน เธอคิดว่าตัวเอง
ทนโต้คารมกับตาผีขี้เมานี่มามากเกินพอแล้ว
ถึงฉู่จิงหงจะขาดความเหมาะสมในการเลี้ยงดูสัตว์ แต่ว่าเขาก็ไม่เคย
พูดปด ในเมือ่ ตอนนีช้ ายหนุม่ ไม่อยูท่ เี่ ซีย่ งไฮ้เธอจึงท�ำได้แค่ให้เฉิงจยาโหย่ว
มารับตัวพีพีกลับไปก่อน เพราะมาคิดๆ ดูแล้วพีพีอยู่ที่โรงพยาบาลมาถึง
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สี่เดือนเต็ม เธอเกรงว่าระยะเวลาสี่เดือนนี้อาจจะกลายเป็นเงาด�ำในใจของ
เจ้าตัวเล็กไปตลอดทั้งชีวิต
ช่วงที่เฉิงจยาโหย่วโทรมานัดรับตัวพีพีเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงาน
พอรู้ว่าชายหนุ่มจะมาสวีเจ้าอิ่งก็รีบสะสางงานของวันนั้นเพื่อไปที่ โซน
แอดมิตด้วยตัวเอง บริเวณโซนนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเพราะมีแต่เจ้าพีพี
อยูต่ วั เดียว และทีผ่ า่ นมาพีพกี ็ไม่คอ่ ยร่าเริงเท่าไหร่อยูแ่ ล้ว มันมักจะฟุบตัว
อยู่ในมุมหนึ่งของกรง ยิ่งช่วงสองอาทิตย์หลังมานี้แม้แต่เสียงงี้ดง้าดก็ยังมี
ให้ได้ยินน้อยมาก
"ผอ. คะ เตรียมของของพีพีเสร็จหมดแล้วค่ะ"
"คิดค่าฝากเลี้ยงของพีพีด้วยว่าต้องคืนหรือคิดเงินเพิ่มจากฉู่จิงหง
อีกเท่าไหร่ ไว้เขากลับมาแล้วจะได้สะสางให้เรียบร้อย จะได้ไม่ต้องติดต่อ
กันอีก"
อย่าว่าแต่สวีเจ้าอิง่ เลย แม้แต่พยาบาลหน้าเคาน์เตอร์เองก็ยงั ปวดหัว
กับคนแซ่ฉู่ไม่หาย พอตอนนี้ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขไปเกินครึ่งแล้ว
จึงท�ำให้ทุกคนค่อยๆ วางหินก้อนยักษ์ในใจลงได้
เฉิงจยาโหย่วมาสายกว่าเวลานัดเล็กน้อย แต่สวีเจ้าอิง่ ก็ไม่ได้เร่งอะไรเขา
เธอนัง่ คอยชายหนุม่ อยูท่ แี่ ผนกแอดมิต จากนัน้ ประมาณหนึง่ ชัว่ โมงให้หลัง
ถึงเห็นเฉิงจยาโหย่ววิง่ ฝุน่ ตลบเข้ามา แม้วา่ จังหวะการก้าวของเขาจะมัน่ คง
แต่ก็ยังคงมีอาการหอบให้เห็น
"ขอโทษครับ ขอโทษ พอดีมลี กู ค้ามาตอนเลิกงาน ผมเพิง่ เคลียร์เสร็จ
ต้องขอโทษด้วยจริงๆ"
สวีเจ้าอิ่งยิ้มอย่างเข้าใจ "ไม่เป็นไรค่ะ ทางเรายังไม่เลิกงาน"
"งั้นผมรับพีพีไปตอนนี้เลยได้หรือเปล่าครับ"
สวีเจ้าอิ่งผงกศีรษะ เฉิงจยาโหย่วถูมือด้วยท่าทางเป็นกังวลขณะ
เจ้าหน้าที่เปิดกรงให้เขา มองเข้าไปก็เห็นได้ชัดว่าพีพีดูมึนงงนิดหน่อย
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เพราะมันไม่รู้ว่าความอบอุ่นและความสุขได้มาถึงตัวแล้ว
พีพีถูกใส่ปลอกคอก่อนจะจูงออกมา ปลายด้านหนึ่งของสายจูง
อยู ่ ใ นมื อ ของเฉิ ง จยาโหย่ ว พี พี ด มกลิ่ น เขาแล้ ว แต่ ไ ม่ ก ล้ า เดิ น หน้ า
เฉิงจยาโหย่วจึงย่อตัวลงไปอุ้มพีพีเอาไว้ในวงแขนก่อนลูบศีรษะของมัน
พลางเอ่ยถาม "ตอนนี้ผมยังต้องท�ำอะไรอีกหรือเปล่าครับ"
สวีเจ้าอิ่งมองภาพ 'การพบกันของครอบครัว' แล้วก็อดยิ้มออกมา
ไม่ได้ "เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้อุปถัมภ์ ทางโรงพยาบาลของเราเลยได้
ท�ำการตรวจสุขภาพของพีพี ให้โดยไม่คิดเงินค่ะ พร้อมทั้งยังมีบริการ
ฉีดวัคซีนกับตรวจสุขภาพให้โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยเป็นระยะเวลาหนึง่ ปีตอ่ จากนี้
และมีบ้านสุนัขท�ำมือเกรดเอ อาหารสุนัขสิบจิน* กับของเล่นอีกหนึ่งชุด
มอบให้ด้วยค่ะ"
เฉิงจยาโหย่วอึง้ ไป "แบบนี้ไม่ใช่วา่ ผมเป็นฝ่ายได้กำ� ไรหรอกเหรอครับ"
"ต่อไปสิ่งที่คุณต้องจ่ายจะมีมากกว่าสิ่งที่ ได้รับไปตอนนี้เยอะค่ะ
ฉันหวังว่าพีพีจะท�ำให้คุณมีความสุข" สวีเจ้าอิ่งมองดวงตาใสแจ๋วของพีพี
แล้วเริ่มตาแดงๆ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลช่วยเอาของใส่รถของเฉิงจยาโหย่ว พอเขา
ได้เห็นท้ายรถที่อัดแน่นไปด้วยข้าวของแล้วก็รู้สึกหวาดหวั่นขึ้นมาเล็กน้อย
"คุณสวีชว่ ยไปจัดของให้ผมหน่อยได้ไหมครับ คือนีเ่ ป็นครัง้ แรกทีผ่ มเลีย้ งสัตว์
ตอนนี้ก็เลยท�ำอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่"
สวีเจ้าอิ่งไม่ปฏิเสธ เธอก้าวขึ้นรถของเฉิงจยาโหย่วไปอย่างง่ายๆ
เจ้าพีพีหมอบอยู่บนต้นขาของชายหนุ่ม ไม่ร้อง ไม่โวยวาย มันนิ่งมาก
คอนโดฯ ของเฉิงจยาโหย่วอยู่คนละโซนกับที่พักของเธอซึ่งค่อนข้างไกล
จากโรงพยาบาล ต้องใช้เวลาขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงกว่า
คอนโดฯ ของเฉิงจยาโหย่วมีพนื้ ทีร่ าวสองร้อยกว่าตารางเมตร ห้องหับ
* จิน หรือชั่ง เป็นหน่วยชั่งของจีน มีน�้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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สะอาดสะอ้าน แต่งด้วยสีโทนคลาสสิกอย่างด�ำขาวและเทา การตกแต่ง
ไม่ได้หรูหรา แต่ดูมีเอกลักษณ์และรสนิยม
พีพีค่อนข้างตื่นที่ พอเข้าบ้านมามันก็มุดไปอยู่ ใต้เตียง ส่วนตัว
บ้านของพีพีนั้นถูกตั้งไว้ที่ข้างโซฟาในห้องรับแขก เพราะตรงนี้เป็นจุดที่
ได้รับไออุ่นจากแสงแดดดีที่สุด
สวีเจ้าอิ่งถือกาแฟเดินมานั่งบนโซฟา เธอมองเฉิงจยาโหย่วพยายาม
หลอกล่อให้พีพีออกมาจากใต้เตียง สิบนาทีต่อมาพีพีก็เริ่มคุ้นกับสภาพ
แวดล้อมของที่นี่ มันกระดิกหางด้วยท่าทางที่หายตื่นกลัวแล้ว สวีเจ้าอิ่ง
มองทั้งคู่อย่างสบายใจและถือโอกาสนี้ส�ำรวจห้องของชายหนุ่ม ที่นี่ไม่มี
ร่องรอยของผูห้ ญิง ท�ำให้คอนโดฯ ของเฉิงจยาโหย่วราวกับเป็นของมนุษย์
ผู้ละเว้นทางโลกไปแล้วยังไงยังงั้น
พีพเี ล่นจนเหนือ่ ยแล้วก็มดุ เข้าบ้านไปนอน เฉิงจยาโหย่วเก็บของเล่น
พลางพูดกับสวีเจ้าอิ่ง "หิวไหมครับ เราไปกินข้าวกันดีกว่า ผมเลี้ยง"
สวีเจ้าอิ่งวางกาแฟในมือลง รีบตอบไปว่า "ไม่ต้องค่ะ ไม่ต้อง ครั้งนี้
น่าจะถึงตาฉันเลี้ยงแล้วนะคะ"
"โอเคครับ งั้นไปกันเถอะ ให้คุณเป็นคนเลี้ยงบ้างก็ดีเหมือนกัน"
ผู้ชายคนนี้ดูอ่อนโยน แต่ค�ำพูดค�ำจากลับมีอ�ำนาจสามารถท�ำให้
สวีเจ้าอิง่ เดินตามเขาไปอย่างว่าง่าย ครัง้ ก่อนเป็นการเลือกร้านแบบส่งๆ แต่
ครัง้ นีเ้ ฉิงจยาโหย่ววางแผนไว้ลว่ งหน้ามาเป็นอย่างดี เขาเลือกร้านอาหารไทย
ที่มีค่าบริการแพงเป็นอันดับต้นๆ ของเซี่ยงไฮ้
"ได้ ยิ นมาว่ า ที่ นี่แพงมากนี่ คุณจะฟุ่ม เฟือ ยเกินไปแล้ว แบบนี้
ฉั น กดดั น นะ" สวี เ จ้ า อิ่ ง กระสั บ กระส่ า ยขึ้ นมา เพราะการที่ เ ขาเลื อ ก
ร้านอาหารแพงๆ เช่นนี้มันเหมือนกับว่าเธอเคยติดหนี้น�้ำใจเขาครั้งใหญ่
จนต้องจ่ายคืนแบบหนักๆ
"จะกดดันอะไรล่ะครับ ผู้หญิงเก่งแบบคุณน่าจะมีผู้ชายเป็นฝูงมา
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ชวนคุณไปกินข้าวตามร้านหรูๆ อยู่แล้ว"
สวีเจ้าอิ่งส่ายหน้า พูดเยาะเย้ยตัวเอง "ใครจะอยากกินข้าวกับคน
บ้างานแถมยังเป็นเด็กเรียนล่ะคะ ฉันไม่ ใช่ผู้หญิงในสเป็กของผู้ชาย
เสียหน่อย"
"แค่กินข้าวมื้อเดียวอย่าคิดมากเลยครับ ผมเป็นพวกตะกละอยากจะ
กินอาหารไทยที่นี่มานานแล้ว แต่ติดที่ว่าตัวคนเดียว กว่าจะมีเพื่อนมา
กินด้วยได้แบบวันนี้ก็ไม่ง่ายเลย ผมดีใจมากกว่านะ"
สวีเจ้าอิ่งไม่พูดอะไรอีก เธอไม่ใช่สาวน้อยอ่อนต่อโลก ย่อมรู้อยู่แล้ว
ว่าเรื่องทั้งหมดนี้มีการวางแผนมาเป็นอย่างดี บางทีอาจจะเป็นอย่างที่
เมิ่งเทียนเทียนบอก เธอควรเปลี่ยนนิสัยของตัวเอง ออกเดตกับผู้ชายบ้าง
การให้ผชู้ ายจ่ายบิลและรับฟังค�ำเยินยอจากพวกเขาบ้าง นีค่ อื ความงดงาม
ของคนโสด การที่เธอไม่รู้จักเอ็นจอยและเอาแต่จริงจังก็สมน�้ำหน้าแล้ว
ที่ต้องอยู่เป็นโสด ไม่มีแฟนกับใครเขาเสียที
บรรยากาศของการรับประทานอาหารมื้อนี้ดีมากๆ สวีเจ้าอิ่งท�ำตัว
เปิดเผยมากกว่าครั้งก่อน เรื่องส่วนใหญ่ที่เธอเล่าเป็นเรื่องในโรงพยาบาล
รวมไปถึงเรื่องสนุกๆ ช่วงที่เรียนอยู่ที่ยุโรป เฉิงจยาโหย่วเป็นคู่สนทนาที่ดี
และเป็นผูฟ้ งั ทีด่ มี าก นีอ่ าจเป็นคุณลักษณะทีช่ ายหนุม่ ได้รบั มาจากอาชีพที่
ท�ำซึ่งท�ำให้คนเกิดความรู้สึกไว้วางใจและสนิทสนมกับเขาแบบไม่รู้ตัว
ตอนขากลับสวีเจ้าอิ่งมองแสงไฟสว่างไสวด้านนอกแล้วเพิ่งพบว่า
ทิวทัศน์ยามราตรีของเซีย่ งไฮ้สวยงามขนาดนี้ เธอไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อน
"เจ้าอิ่ง ผมต้องขอบคุณคุณมากจริงๆ นะ" เฉิงจยาโหย่วที่ก�ำลังตั้งใจ
ขับรถหลุดค�ำพูดประโยคนี้ออกมาอย่างอดไม่อยู่
"ฉันมีอะไรให้คณ
ุ ต้องขอบคุณคะ" สวีเจ้าอิง่ ก้มหน้าติดกระดุมเสือ้ โค้ต
ขนแกะพลางถามด้วยท่าทางเหมือนไม่ใส่ใจ
"ผมอยูต่ วั คนเดียวมานาน บางครัง้ พอมีใครสักคนเข้ามาก็เลยท�ำอะไร
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ไม่ค่อยถูก"
สวีเจ้าอิ่งปรายตามองเฉิงจยาโหย่วแวบหนึ่ง แต่หัวใจกลับเต้นตุบๆ
ถึงเธอจะเคยพบกับเฉิงจยาโหย่วแค่ครั้งเดียว แต่พอจะรู้ว่าเขาเป็นคนรู้จัก
กาลเทศะ การที่จู่ๆ ชายหนุ่มพูดแบบนี้ขึ้นมาก็ท�ำให้คนฟังรู้สึกกระสับ
กระส่ายไม่น้อย
เฉิงจยาโหย่วหันมองสวีเจ้าอิ่งแวบหนึ่งแล้วพูดยิ้มๆ "ขอบคุณที่
คุณพาพีพมี าอยูก่ บั ผม ผมคิดว่าต่อไปตัวเองคงไม่ตอ่ ต้านการกลับบ้านอีก"
สวีเจ้าอิง่ ระบายลมหายใจยาวอย่างโล่งอก เธอมองออกไปนอกหน้าต่าง
เอ่ยด้วยน�้ำเสียงติดจะหยอกล้อ "ฉันนึกว่ามีแต่ฉันที่ตัวคนเดียว คนมีเสน่ห์
แบบคุณจะเป็นเหมือนฉันได้ยังไง"
"ทีจ่ ริงเราก็เป็นคนแบบเดียวกันนัน่ แหละครับ คือเป็นพวกระวังตัวสูง
ไม่ยอมเปิดใจให้ใครง่ายๆ คุณใช้ความเมินเฉยเย็นชามาเป็นเครื่องปกป้อง
ตัวเอง ส่วนผมถึงจะดูเป็นมิตร แต่จริงๆ แล้วก็มีเรื่องเก็บซ่อนไว้ในใจ"
สวีเจ้าอิ่งหัวเราะเบาๆ "คนเราก็แบบนี้แหละค่ะ พวกเราเองก็ถึงวัยที่
จ�ำเป็นต้องวางมาดกันบ้างแล้ว แต่แบบนี้ก็ใช่ว่าจะไม่ดี ฉันกลับรู้สึกว่า
มันยิ่งเป็นความจริงมากกว่า ดังนั้นแค่ได้มีเพื่อนที่รู้ใจสักคนสองคนอยู่
บนโลกด้วยกันก็เพียงพอแล้ว"
เฉิงจยาโหย่วยืนยันจะไปส่งสวีเจ้าอิ่งให้ถึงใต้คอนโดฯ แต่สวีเจ้าอิ่ง
คิดว่าพวกเขายังไม่สนิทกันถึงขั้นนั้นจึงบอกปัดไปอย่างนุ่มนวล เธอมอง
รถเก๋งแล่นจากไปแล้วจึงเข้าไปในคอนโดฯ
วันนี้ไม่รู้ท�ำไมเธอถึงได้รู้สึกว่าหน้าตัวเองร้อนผ่าวๆ หญิงสาวใช้มือ
ทั้งสองข้างตบแก้มซึ่งช่วยเรียกสติได้เล็กน้อย วันนี้เธอคุยกับเฉิงจยาโหย่ว
เยอะมาก แต่ไม่รู้ท�ำไมจู่ๆ ถึงคุยกันด้วยเรื่องพวกนี้ ความรู้สึกของเธอ
บอกว่าการคบหาผู้ชายดีๆ แบบเขานั้นไม่ใช่เรื่องเลวร้าย สวีเจ้าอิง่ ไม่เพียง
ไม่รังเกียจ แต่ยังยินดีนิดๆ ด้วยซ�้ำ
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"คุณครับ! คอยเดี๋ยว!"
สวีเจ้าอิ่งเพิ่งเปิดประตูตึกก็ได้ยินเสียงคนร้องเรียกอยู่ไม่ไกล ในรัศมี
สองสามเมตรนี้ไม่มีคน แต่กลับมีเสียงเรียกเธอเอาไว้ หญิงสาวมองตาม
ต้นเสียงไปจึงเห็นผู้ชายสวมหมวกกับดาวน์แจ็กเก็ตตัวหนาวิ่งพรวดพราด
เข้ามา
"ขอบคุณครับคุณผู้หญิง!"
สวีเจ้าอิ่งเปิดประตูค้าง ตามองคนที่วิ่งถลันเข้ามาแล้วหอบหนัก
พอเขาถอดหมวกออกมา สวีเจ้าอิ่งก็เผลอมองค้อนไปหนึ่งครั้งเพราะคน
คนนั้นคือฉู่จิงหง
ใบหน้าของฉู่จิงหงโดนความเย็นจนกลายเป็นสีแดง เขาสวมดาวน์
แจ็กเก็ตแบบนี้ยิ่งท�ำให้ดูตัวพองใหญ่โต คอยจนฉู่จิงหงปรับลมหายใจ
ได้แล้วเขาถึงพบว่าคนตรงหน้าคือคู่แค้นของตัวเอง
ชายหนุ่มร้องลั่น "โอ้! บังเอิญจัง"
สวีเจ้าอิง่ กดเรียกลิฟต์พลางเอ่ยถามขึน้ ตามมารยาท "คุณกลับมาแล้ว
เหรอ"
"กลับมาแล้ว"
สวีเจ้าอิ่งเดินเข้าไปในลิฟต์ก่อนจะกดปุ่มชั้นสิบกับชั้นสิบห้า จากนั้น
ฉู่จิงหงก็ตามเข้ามา ไฟสองดวงในลิฟต์เสีย ไฟที่เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับท�ำให้
บรรยากาศภายในที่ปิดทึบเช่นนี้ยิ่งทวีความอึดอัด
ฉู่จิงหงยืนอยู่หลังสวีเจ้าอิ่ง หญิงสาวจึงได้ยินเสียงหอบหนักกับ
เสียงไอเบาๆ ของเขา จากนั้นไม่นานลิฟต์ก็มาถึงจุดหมาย สวีเจ้าอิ่ง
เดินออกไป
ฉู่จิงหงกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ ทว่าวินาทีที่ประตูลิฟต์ก�ำลังจะปิดลงมัน
กลับถูกงัดเปิดออกอีกครั้ง สวีเจ้าอิ่งยืนอยู่นอกประตู ดวงตามองตรงไปที่
ฉู่จิงหง "ภายในสามวันนี้ไปที่โรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะ"

41

42

คล้องหัวใจไว้ด้วย (ปั๊ก) รัก

ฉู่จิงหงชะงัก ผงกศีรษะรับโดยอัตโนมัติ จากนั้นประตูลิฟต์จึงปิดลง
อีกครั้ง ฉู่จิงหงโคลงศีรษะเพื่อไล่ความรู้สึกชาวาบที่ท้ายทอยให้หายไป
ออร่าของผู้หญิงคนนี้แปลกมาก เธอสามารถท�ำให้เขารู้สึกกดดันได้
แบบแปลกๆ และความกดดันนี้ก็โอบล้อมรอบตัวเขาเหมือนถูกไฟช็อต
พีพีน�ำพาความเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของเฉิงจยาโหย่วจริงๆ
มันท�ำให้เฉิงจยาโหย่วที่ก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตแบบสูตรส�ำเร็จ จากที่คอยแต่จะ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาตลอด ตอนนี้กลับเริ่มมีภาพถ่าย
ของพีพีหลายรูปปรากฏอยู่ในไทม์ไลน์วีแชตของเขา เป็นภาพความน่ารัก
ของมันตอนนอนผึ่งพุงอยู่กลางแดดบ้าง ตอนไล่จับผีเสื้อกลางทุ่งดอกไม้
บ้าง เมิ่งเทียนเทียนกดไลค์ภาพเหล่านั้นแล้ว สวีเจ้าอิ่งก็กดด้วยเช่นกัน
เวลาสามวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ครั้งนี้สวีเจ้าอิ่งไม่ได้คอยเก้อ
เพราะฉู่จิงหงมาจริง แต่การมาของเขาครั้งนี้กลับเอาความปวดหัวและ
เรื่องวุ่นวายมาให้เธอด้วย
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บทที่

2

คู่แค้นเป็นง่าย สหายเป็นยาก

"ผอ. คะ คุณฉู่มาค่ะ" พยาบาลตรงเคาน์เตอร์โทรเข้ามาด้วยน�้ำเสียง
เคร่งเครียด
สวีเจ้าอิ่งก�ำลังปวดศีรษะจากการตรวจสอบบัญชีของเดือนที่แล้วอยู่
"ร่างเอกสารเอาไว้แล้วไม่ใช่เหรอ เธอก็พริ้นต์ออกมาให้เขาเซ็นชื่อซะก็จบ
ต้องโทรหาฉันด้วยเหรอ"
"ไม่ใช่ค่ะ ผอ. คือเขา...ไม่ได้มาเซ็นเอกสารสละสิทธิ์การเลี้ยงดู"
เหมือนมีเสียงดังเปรีย้ งๆ สองครัง้ ติดๆ กันดังขึน้ ในสมองของสวีเจ้าอิง่
เธอสัมผัสได้ถึงลางไม่ดีจึงออกค�ำสั่ง "ส่งสายให้เขา"
โทรศัพท์ถูกส่งไปให้ฉู่จิงหงอย่างรวดเร็ว จากนั้นฉู่จิงหงก็พูดขึ้น
"ฮัลโหล"
แค่ได้ยนิ เสียงของชายหนุม่ อารมณ์ของสวีเจ้าอิง่ ก็เกรีย้ วกราดขึน้ มา
อย่างห้ามไม่อยู่ "คุณฉู่! คุณช่วยรักษาเวลาของพวกเราทั้งสองฝ่ายด้วย
การเซ็นเอกสารแค่ไม่กี่นาทีเพื่อที่พวกเราจะได้ไม่ต้องข้องแวะกันอีก และ
ฉันจะได้ไปคุยกับสมาคมคุ้มครองสัตว์ไม่ได้หรือไง"
"ใช่ คุณพูดถูก เพียงแต่...ตอนนี้ผมมีปัญหา..."
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ฉู่จิงหงพูดเสียงอึกอัก "ผมรู้ว่าตัวเองถ่วงเวลาไว้นาน เป็นความผิด
ของผมเอง แต่ตอนนี้ผมต้อง...รับพีพีกลับ"
หากสวีเจ้าอิง่ ไม่ฝนื ระงับอารมณ์ตวั เองเอาไว้ ป่านนีเ้ ธอคงปาโทรศัพท์
ลงพืน้ ไปแล้ว หญิงสาวสะกดกลัน้ เพลิงโทสะในใจแล้วกัดฟันพูด "คุณขึน้ มา
หาฉันเดี๋ยวนี้เลย!"
สวีเจ้าอิ่งเคาะศีรษะตัวเองเบาๆ เธอรู้สึกปวดศีรษะเหมือนมันจะแตก
ฉู่จิงหงท�ำตัวว่าง่ายด้วยการขึ้นมาชั้นบนอย่างสงบเสงี่ยม เสียงเคาะประตู
ดังขึน้ เบาๆ แต่สวีเจ้าอิง่ ท�ำเป็นไม่สนใจเขา ชายหนุม่ จึงเดินหน้าจ๋อยเข้ามา
ในห้องท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการสาวที่อยู่ด้านในห้องนั่งอยู่หน้าโต๊ะผู้บริหารตัวใหญ่
ความใหญ่ของโต๊ะนั้นท�ำให้ตัวเธอดูเล็กกระจ้อยร่อย แต่ก็เป็นคนตัวเล็ก
นี่แหละที่น่ากลัวมาก เธอมีสายตาคมกริบและรัศมีน่าเกรงขาม
สวีเจ้าอิง่ กอดอกเอ่ยถามด้วยน�ำ้ เสียงข่มขูช่ วนหวาดผวา "คุณล้อฉันเล่น
หรือเปล่า"
ฉู่จิงหงส่ายหน้าพร้อมรีบแก้ตัว "ไม่กล้าครับ ไม่กล้า"
"คุณยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่า ฉันขัดหูขัดตาคุณเต็มทีแล้วนะ"
"ขัดหูขัดตาผม ผมโอเค แต่คุณใจเย็นก่อนนะ" ฉู่จิงหงปั้นหน้ายิ้ม
แบบที่ไม่เคยท�ำมาก่อน
"ตกลงคุณจะท�ำอะไรกันแน่"
ฉู่จิงหงเกาศีรษะ พูดด้วยน�้ำเสียงร้อนรน "ผมไม่ได้จะท�ำอะไร แต่
แฟนเก่าผมกลับมา"
"คุณพูดนั่นนี่ หน้าหลังไม่ต่อกัน ฉันฟังแล้วไม่เข้าใจ"
"เอ๋? ท�ำไมถึงไม่เข้าใจล่ะ ในเมือ่ หมาเป็นของแฟนเก่าผม แล้วตอนนี้
เขากลับมาก็เลยอยากเจอหมา ถ้าไม่เจอก็คงจะต้องอาละวาดขึ้นมาแน่ๆ
ผมไม่ได้อยากกลับค�ำ ท�ำตัวเหลาะแหละกับคุณหรอกนะ"
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สวีเจ้าอิ่งนวดขมับพลางร�ำพึงร�ำพันกับตัวเอง "ประหลาดจริงๆ"
ฉู่จิงหงหย่อนตัวลงนั่งบนโซฟา "แล้วใครบอกว่าไม่ ใช่ล่ะ คุณก็
เห็นด้วยใช่ไหม เขาบทจะไปก็ไป บทจะมาก็ท�ำให้ผมเดือดร้อน"
"ฉันว่าคุณต่างหากที่ประหลาด ช่างสรรหาบันไดลงให้ตัวเองจริงๆ"
ฉูจ่ งิ หงถูกสวีเจ้าอิง่ แซะอยูห่ ลายครัง้ เห็นได้ชดั ว่าตอนนีค้ วามอดทน
ของเขามาถึงขีดจ�ำกัดแล้ว สีหน้าของชายหนุ่มเลยดูไม่ดีนัก "ตราบใด
ที่ยังไม่เซ็นเอกสารสละสิทธิ์การเลี้ยงดู หมาก็ยังเป็นของผม ผมจ่าย
ค่าเลี้ยงดูให้พวกคุณ และตอนนี้ผมต้องการเอาสิ่งที่เป็นของผมคืน ท�ำไม
จะท�ำไม่ได้"
ตึง!
สวีเจ้าอิ่งขว้างหนังสือบนโต๊ะลงพื้นเสียงดังลั่น "พอหรือยัง?! อย่า
นึกว่าฉันไม่มีน�้ำโหอะไรแล้วคุณจะมาท�ำตัวกร่างที่นี่ได้นะ"
ฉู่จิงหงหน้าเหวอ มองดูสวีเจ้าอิ่งที่ก�ำลังกดสวิตช์ล�ำโพง ก่อนจะ
คลิกเม้าส์คอมพิวเตอร์เพื่อเปิดคลิปบันทึกเสียง
มันเป็นคลิปเสียงเมาๆ ของฉูจ่ งิ หงทีเ่ อาแต่พดู จาไร้สาระกับสวีเจ้าอิง่
พอฉู่จิงหงตั้งใจฟังแล้วถึงเพิ่งจะเข้าใจได้ว่าเหตุการณ์ ในคลิปเป็นเรื่องที่
เกิดขึ้นตอนหญิงสาวไปขอยืมโทรศัพท์ร้านอาหารโทรหาเขา
ฉู่จิงหงเผลอลอบส�ำรวจผู้หญิงรูปร่างเล็กบอบบางตรงหน้า แม้เธอ
จะดูน่ารักน่าเอ็นดู แต่พฤติกรรมและการแสดงออกต่างๆ กลับท�ำให้รู้สึก
เอ็นดูไม่ลง
"คุณอัดคลิปไว้?"
"คุณเป็นคนพูดเองนี่ ลูกผู้ชายอกสามศอกจะตระบัดสัตย์ ไม่ได้"
ฉู่จิงหงย่นหัวคิ้ว "ค�ำพูดของคนเมาเชื่อถือไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นผม
ไม่ได้คิดจะผิดสัญญา แค่จะยืมหมาไปสองวัน พอแฟนเก่าผมไปแล้ว
ก็จะเอากลับมาส่งคืนให้"
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สวีเจ้าอิง่ ยังท�ำงานไม่เสร็จจึงต่อสายออกไป หนึง่ นาทีตอ่ มาพนักงาน
รักษาความปลอดภัยก็ขึ้นมาที่ห้อง สวีเจ้าอิ่งออกค�ำสั่งโดยไม่ได้เงยหน้า
"ส่งแขก"
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่สวีเจ้าอิ่งว่าจ้างมาด้วยราคาแพงลิบ
เป็นทหารหน่วยพิเศษที่ปลดประจ�ำการ ฉู่จิงหงมอง รปภ. รูปร่างล�่ำบึ้กที่
ยืนอยู่ตรงหน้าตนแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเดินออกไป
ประตูถูกปิดลงแล้ว ห้องท�ำงานจึงกลับคืนสู่ความเงียบสงบ
ห้ า นาที ต ่ อ มาเธอก็ เ ห็ น เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ข องฉู ่ จิ ง หงโทรเข้ า มา
หญิงสาวกดตัดสายทันที ทว่าฉู่จิงหงก็ไม่ยอมแพ้ ท�ำให้สวีเจ้าอิ่งต้อง
ปิดโทรศัพท์มือถือหนี
สวีเจ้าอิ่งวางปากกาในมือลงก่อนจะนวดศีรษะเบาๆ เธอเริ่มรู้สึก
เหนื่อยล้า ผ่านไปสักพักจึงลุกขึ้นไปเก็บหนังสือที่ตนเหวี่ยงลงบนพื้น
เพื่อเอามันกลับมาวางไว้บนโต๊ะเหมือนเดิม
มองจากหน้าต่างห้องท�ำงานออกไปเห็นเมืองเซี่ยงไฮ้ทั้งเมืองถูก
อาบไล้ไปด้วยแสงสีทอง รถราบนถนนวิ่งกันขวักไขว่ สวีเจ้าอิ่งรู้สึกเศร้าใจ
และจิตตกนิดๆ ว่าตัวเองก�ำลังค้นหาอะไรอยู่…ท�ำไมยิ่งเดินยิ่งมองไม่เห็น
อนาคต เวลานี้นอกจากหาเงินแล้วเธอก็ไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตอีกเลย
แล้วเช่นนี้เธอจะหาเงินไปเพื่ออะไรกัน
สวีเจ้าอิง่ ยืนครุน่ คิดอยูท่ ขี่ า้ งหน้าต่างอีกพักใหญ่ สุดท้ายก็โคลงศีรษะ
เพือ่ ไล่ปญั หาพวกนัน้ ออกไป วันนีท้ เี่ ธออารมณ์ไม่ดเี ป็นเพราะฉูจ่ งิ หงล้วนๆ
เพราะเอาเข้าจริงต่อให้ตอนนี้ยังหาเป้าหมายไม่เจอ การหาเงินย่อมไม่ใช่
เรื่องเลวร้ายอะไร และขืนยังมีความคิดแบบนี้ต่อไปเธอคงไม่พ้นได้แต่
ชิงชังโลกแน่ๆ
เธอหมดอารมณ์ท�ำงานก็เลยนัดเมิ่งเทียนเทียนออกมาพักสมอง
แต่กว่าเมิ่งเทียนเทียนจะมาตามเวลานัดได้ สวีเจ้าอิ่งก็วิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้า
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ไปได้ห้ากิโลเมตรแล้ว เมิ่งเทียนเทียนมองเพื่อนสนิทที่เริ่มวิ่งอย่างช้าๆ
เนื้อตัวมีเหงื่อเปียกซ่กก็ตกใจ
"ไปโดนของอะไรมาน่ะ"
"เจอปีศาจร้ายพันปีวนเวียนอยูร่ อบตัวน่ะสิ ไม่ยอมไปผุดไปเกิดสักที"
เมิ่งเทียนเทียนข�ำพรืด "เธออ่านนิยายเยอะไปแล้ว พูดซะน่ากลัว"
สวีเจ้าอิ่งวิ่งจนชักเริ่มหายใจหายคอไม่ทันจึงไม่สนใจจะคุยอะไรอีก
เมิ่ ง เที ย นเที ย นดู ท ่ า ทางของเพื่ อ นสนิ ท แล้ ว ก็ ถื อวิ ส าสะหยุ ด เครื่ อ งวิ่ ง
ท�ำให้สวีเจ้าอิ่งต้องก้าวช้าลงก่อนจะดึงผ้าขนหนูบนบ่ามาเช็ดหน้า
"เธอจะวิ่งเวลาอารมณ์ ไม่ดี ฉันไม่ได้เห็นเธอเป็นแบบนี้มาตั้งนาน
แล้วนะ อยากเห็นจริงๆ ว่าคนแบบไหนที่ท�ำเธอปรี๊ดแตกขนาดนี้ได้"
สวีเจ้าอิง่ ทิง้ ตัวลงนัง่ บนเก้าอีห้ วาย "เฮอะ! จะให้ดเี ธออย่าเจอเลยดีกว่า
เจอแล้วจะอารมณ์เสียไปหลายวัน"
เธอไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแยะมากมาย เมิง่ เทียนเทียนรูว้ า่ ไม่มที าง
ท�ำให้เพื่อนเปิดปากได้จึงได้แต่นั่งเป็นเพื่อนกวาดตามองคนเหงื่อเปียกซ่ก
ในฟิตเนสไปพลางๆ ก่อนชวนคุยเรื่อยเปื่อยด้วยน�้ำเสียงคล้ายว่าไม่ใส่ใจ
"เมื่อวานเฉิงจยาโหย่วไปหาฉัน เขาชมเธอเสียยกใหญ่"
หัวใจของสวีเจ้าอิ่งบีบรัดแน่นขึ้น แก้มแดงระเรื่อ เธอดื่มชาพลาง
เอ่ยถาม "ชมฉันเรื่องอะไร"
"ชมว่าเธอเก่ง สวย ใจดี แล้วก็อ่อนโยน...ฉันว่าเขาต้องล็อกเธอ
ไว้เป็นเป้าหมายแล้วแน่ๆ"
สวีเจ้าอิ่งส�ำลักน�้ำชา "เป้าหมาย?"
"เป้าหมายส�ำหรับการแต่งงานไง ผูช้ ายแบบเฉิงจยาโหย่วน่ะไม่มที าง
คว้าผู้หญิงที่ไหนก็ได้มาแต่งงานด้วยหรอก ในสายตาเขา…เธอน่ะได้เก้า
เต็มสิบแล้วนะ"
สวีเจ้าอิ่งหัวเราะออกมาด้วยท่าทางประดักประเดิด "เธอรู้ได้ไง"
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"ตอนทีเ่ ขาพูดถึงเธอ หน้าตางีร้ ะรืน่ มาก ตาก็วบิ วับ ระวังตัวเอาไว้เถอะ"
"ฟังจากน�้ำเสียงของเธอแล้ว เหมือนฉันก�ำลังจะตกหลุมพรางอะไร
สักอย่าง ในเมื่อเธอมองว่าเฉิงจยาโหย่วเป็นหนุ่มโสดเนื้อทอง ถ้างั้น
ก็ให้ฉันคบกับเขาไม่ดีกว่าเหรอ"
เมิง่ เทียนเทียนส่ายหน้าปฏิเสธ "แล้วการแต่งงานไม่ใช่การตกหลุมพราง
หรอกเหรอ ถ้าเขาชอบเธอ และเธอก็ชอบเขา งั้นเป็นเพื่อนกันก็ได้นี่
ถ้าต้องแต่งงานกัน…พอนิสยั ของเขาถูกเปิดเผยออกมาจนหมด แถมข้อเสีย
ของเธอก็มีอีกเป็นกระบุง แบบนี้จะไม่ทะเลาะกันทั้งวันจนเข้าหน้าไม่ติด
เหรอไง"
"เทียนเทียน เธอกลัวการแต่งงานขนาดนี้เชียว?"
มุมมองทั้งสาม* ของสวีเจ้าอิ่งกับเมิ่งเทียนเทียนนั้นแตกต่างกัน
ท�ำให้ไม่ว่าจะคุยยังไง สุดท้ายแล้วก็เป็นต้องมีปากเสียงกันจนได้
"ฉันก็เป็นแบบนีแ้ หละ เอาไว้แก่แล้วค่อยไปอยูบ่ า้ นพักคนชราทีด่ ที สี่ ดุ
ในประเทศ ถ้าเห็นตาแก่คนไหนน่าสนก็ค่อยเข้าไปอ่อย คนเราก็แบบนี้
ต่อให้หาผู้ชายที่เพอร์เฟ็กต์ที่สุดในโลกได้ แต่การแต่งงานก็ทำ� ให้เธอเซ็ง
ได้อยู่ดี"
"เธอกลัวจมน�ำ้ ก็เลยไม่ยอมดืม่ น�ำ้ ต่างหาก" สวีเจ้าอิง่ ดืม่ น�ำ้ ชาจากแก้ว
ในมือจนหมดแล้วรินให้ตัวเองใหม่อีกหนึ่งแก้ว
เมิ่งเทียนเทียนหันไปมองเพื่อนก่อนจะพูดด้วยท่าทางจริงจัง "ฉัน
พูดจริงนะ ฉันไม่มีความเห็นถ้าเธออยากจะเป็นแฟนกับเฉิงจยาโหย่ว แต่
คิดว่าถ้าจะให้ดีก็ดูเขานานๆ หน่อยจะดีกว่า เพราะฉันรู้สึกว่าพวกเธอ
สองคน...ไม่เหมาะสมกัน"
สวีเจ้าอิ่งไม่สนใจเมิ่งเทียนเทียน เธอลุกขึ้นไปวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าต่อ
อีกสามกิโลเมตรแล้วถึงหยุด และเนื่องจากไม่ได้ออกก�ำลังกายนาน ท�ำให้
* มุมมองทั้งสาม หมายถึงมุมมองที่มนุษย์มีต่อโลก การด�ำเนินชีวิต และค่านิยม
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ตอนกลับบ้านขาทั้งสองข้างของสวีเจ้าอิ่งก็แทบยกไม่ขึ้น ตอนลิฟต์ขึ้นไป
ถึงชั้นสิบแล้วประตูลิฟต์เปิดออก สวีเจ้าอิ่งก็สะดุ้งจนเกือบล้มก้นจ�้ำเบ้า
ฉูจ่ งิ หงทีส่ วมหมวกแก๊ปยืนอยูน่ อกลิฟต์ ใต้แสงไฟตรงระเบียงทางเดิน
เงาของหมวกแก๊ปท�ำให้มองเห็นหน้าเขาได้ไม่ชัดนัก แต่สวีเจ้าอิ่งมองจาก
รูปร่างของคนตรงหน้าแค่ปราดเดียวก็สามารถรู้ได้ว่าเป็นเขา หญิงสาว
ลังเลเล็กน้อยก่อนเดินออกจากลิฟต์ ไป
"กลับมาแล้วเหรอ"
น�้ำเสียงของฉู่จิงหงดูเหนื่อยล้าและทุ้มต�่ำจนฟังไม่ออกว่าก�ำลัง
อารมณ์ดีหรือร้าย สวีเจ้าอิ่งนึกกลัวแต่ก็ท�ำตัวนิ่งๆ เอาไว้ได้
"คุณมาท�ำอะไรหน้าบ้านฉัน?!"
ฉู่จิงหงไม่ได้ตอบค�ำถามนั้น และนั่นยิ่งท�ำให้ความหวาดกลัวในใจ
ของสวีเจ้าอิ่งเพิ่มสูงขึ้น เธอพยายามเอ่ยด้วยน�้ำเสียงเรียบๆ "คุณอย่า
ท�ำอะไรบ้าๆ นะ ไม่งั้นฉันจะเรียก รปภ. มาเดี๋ยวนี้"
ฉู่จิงหงถอดหมวกออก เคราของชายหนุ่มท�ำให้เขาดูน่ากลัวมากขึ้น
ไปอีก ฉู่จิงหงเอนร่างสูงใหญ่เข้าหา พยายามไล่ต้อนสวีเจ้าอิ่งไปอยู่ตรง
มุมผนัง "ช่วงนี้ผมปัญหาเยอะ อาจจะท�ำตัวเหลาะแหละจนคุณเห็นแล้ว
หงุดหงิดบ่อยๆ แต่เรามาคุยกันดีๆ ดีกว่าน่า แค่สองวัน...แค่สองวันผม
จะเอาหมามาคืนให้คณ
ุ แบบไม่บบุ สลายเลย พูดกันจริงๆ คือผมยังไม่ได้เซ็น
เอกสารสละสิทธิ์การเลี้ยงดูด้วยซ�้ำ ถ้าต้องมีเรื่องมีราวกันขึ้นมา ยังไงซะ
โรงพยาบาลของพวกคุณก็เป็นฝ่ายเสียหายเพราะเอาหมาของลูกค้าไปหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว เอาเป็นว่าถ้าผมพูดมากกว่านี้มันจะยิ่งไม่น่าฟัง
ผมกลัวว่าคุณจะ...รับไม่ไหว"
ลมหายใจร้อนผ่าวของฉู่จิงหงเป่ารดใบหน้าของสวีเจ้าอิ่ง หญิงสาว
กัดริมฝีปากพร้อมเบือนหน้าหนี เธอเชื่อว่าฉู่จิงหงสามารถท�ำได้ทุกอย่าง
จริงๆ
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เห็นว่าหญิงสาวไม่พดู อะไรฉูจ่ งิ หงจึงพูดต่อ "แต่ผมไม่อยากฉีกหน้าใคร
เพราะมันจะท�ำให้เรื่องยืดเยื้อ ไม่คุ้ม"
สวีเจ้าอิง่ เงียบไปสักพักก่อนตอบ "ลองว่าแฟนคุณกลับมาได้ครัง้ หนึง่
แล้ว เกิดในอนาคตเขากลับมาอีกล่ะ…คุณจะสร้างเรื่องให้คนอื่นอยู่ไม่สุข
กันอีกหรือเปล่า"
"ไม่แล้ว จะไม่มีครั้งที่สอง คนเรามันหมดรักกันได้ ครั้งนี้ผมแค่
เห็นแก่มิตรภาพในอดีต แต่ต่อไปผมจะไม่ยอมตามใจเขาแล้ว และจะ
ไม่มารบกวนคุณด้วย"
สวีเจ้าอิ่งเงยหน้าขึ้นสบตากับฉู่จิงหง ดวงตาของชายหนุ่มฉายแวว
หนักแน่น ดูเหมือนเขาก�ำลังฝืนกัดฟันเพื่อสะกดกลั้นอารมณ์อย่างเต็มที่
เธอผลักฉู่จิงหงออกห่างก่อนจะเปิดประตูเดินเข้าไปในห้อง ตอนนี้
หญิงสาวก้าวเข้ามายืนอยู่ ในห้องของตัวเองก�ำลังมองผู้ชายร่างสูงใหญ่
ตรงหน้าที่ดูสติหลุดไปแล้วก็ท�ำได้เพียงถอนหายใจ "ตอนนี้เลิกงานแล้ว
ฉันไม่อยากคุยเรื่องงาน เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยกัน โอเคไหม"
จากนั้นสวีเจ้าอิ่งก็ปิดประตู ตรงเข้าไปอาบน�้ำอุ่นและดื่มนมร้อน
หนึง่ ถ้วยพลางนึกถึงฉูจ่ งิ หง หลังจัดการธุระส่วนตัวเสร็จสวีเจ้าอิง่ ก็เดินไปที่
ประตูแล้วมองลอดตาแมวออกไป ฉูจ่ งิ หงจากไปแล้ว ท�ำให้เธอรูส้ กึ สบายใจ
ขึ้นมาก ทว่าสายตาเมื่อครู่ของฉู่จิงหงก็ยังคงวนเวียนอยู่ในสมองของเธอ
ไม่หยุด แม้คืนนี้สวีเจ้าอิ่งจะเข้านอนไวแต่เธอก็คิดมากจนนอนไม่หลับ
หลังนอนครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งหญิงสาวก็เปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อโทรหา
เฉิงจยาโหย่ว
เสียงรอสายเป็นเสียงแนะน�ำธนาคารฮุ่ยต๋าแบบสั้นๆ สวีเจ้าอิ่งฟัง
เสียงรอสายอยู่สามรอบกว่าจะมีคนรับ
"เจ้าอิ่งเหรอ"
สวีเจ้าอิ่งเรียกสติกลับคืนมา "ค่ะ ฉันเอง"
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"ขอโทษที เมื่อกี้ผมอาบน�้ำเลยเพิ่งได้ยินเสียงโทรศัพท์"
"ไม่เป็นไรค่ะ ฉันต่างหากทีร่ บกวนคุณ" สวีเจ้าอิง่ ดูเวลาแล้วก็เกิดรูส้ กึ
ไม่ดีขึ้นมาเพราะนี่มันสี่ทุ่มกว่าแล้ว
"มีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าครับ อยากให้ผมไปหาตอนนี้ไหม"
"ไม่ได้ด่วนอะไรหรอกค่ะ แต่มีปัญหาจริง..."
หลังสวีเจ้าอิง่ วางสายจากเฉิงจยาโหย่วแล้วเธอก็ไปเช็กกลอนประตูถงึ
สองรอบ เพราะกลัวว่าฉู่จิงหงที่เป็นผีเกาะหลังจะโผล่พรวดเข้ามาในห้อง
ความหวาดระแวงท�ำเอาคืนนีห้ ญิงสาวหลับได้ไม่สนิทนัก ก่อนหน้านี้
เธอรูส้ กึ ว่าคอนโดฯ แห่งนีด้ มี าก ทัง้ นิตบิ คุ คลและสภาพแวดล้อม แม้กระทัง่
เพือ่ นบ้านเองก็คอ่ นข้างเป็นมิตร แต่เพราะการปรากฏตัวแบบปัจจุบนั ทันด่วน
ของฉู่จิงหงที่ท�ำให้เธอคิดอยากจะย้ายคอนโดฯ ขึ้นมา
ไม่งา่ ยเลยกว่าหญิงสาวจะหลับลง สวีเจ้าอิง่ ไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้ ว่าตัวเองหลับ
จนฟ้าสว่างได้อย่างไร แต่สรุปคือตอนตืน่ ขึน้ มาหญิงสาวก็มอี าการมึนๆ งงๆ
เธอตัง้ ใจออกจากบ้านแต่เช้า แต่กลับเจอฉูจ่ งิ หงมาคอยอยูต่ รงหน้าประตูตกึ
สวีเจ้าอิ่งแค่นเสียง "คนอย่างคุณนี่นะ…ต่อให้อยากหนีก็หนีไม่พ้น
จริงๆ"
ฉู่จิงหงไม่โกรธ ไม่พูด เขาเอาแต่เดินตามหลังสวีเจ้าอิ่งเงียบๆ โดย
ไม่ส่งเสียงใดๆ เลยแม้แต่น้อย สักพักสวีเจ้าอิ่งก็รู้สึกเย็นสันหลังวาบขึ้นมา
จึงหันกลับไป เธอเห็นฉู่จิงหงยังคงเดินตามมาอยู่ท�ำเอาขนลุกซู่
"มารับพีพีที่โรงพยาบาลตอนหกโมงเย็น และพามาส่งคืนตอนเช้า
วันมะรืน จะเอามาส่งที่โรงพยาบาลหรือเอามาส่งที่บ้านฉันก็ได้"
ฉูจ่ งิ หงชะงักก่อนเผยยิม้ เขินๆ ออกมา สวีเจ้าอิง่ เดินห่างออกไปไกลแล้ว
แต่ฉู่จิงหงก็รีบเร่งฝีเท้าตาม
หญิงสาวหยุดยืนนิ่งอยู่ที่ป้ายรถประจ�ำทางข้างถนนก่อนหันกลับไป
พูดกับฉูจ่ งิ หงทีเ่ ดินตามมาด้วยน�ำ้ เสียงหงุดหงิด "คุณยังไม่พอใจอะไรอีก?!
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ท�ำไมถึงยังตามฉันอยู่ได้"
ฉู่จิงหงกะพริบตาปริบๆ ด้วยท่าทางใสซื่อบริสุทธิ์มาก "โรงพยาบาล
ของคุณกับร้านอาหารของผมอยู่บนถนนเส้นเดียวกัน ถ้าผมไม่ไปทางนี้
แล้วจะให้ไปทางไหนล่ะครับ" พอเห็นว่าสวีเจ้าอิ่งก�ำลังหงุดหงิด ฉู่จิงหง
ก็รีบโบกไม้โบกมือทันที "เอาเถอะๆ งั้นคุณไปก่อนก็ได้ ผมรู้กาลเทศะน่า
เอาเป็นว่าผมจะรอให้คุณเดินไปไกลๆ ก่อนแล้วผมค่อยเดินต่อ"
พอฉูจ่ งิ หงนัง่ ลงบนเก้าอีท้ ปี่ า้ ยรถประจ�ำทาง สวีเจ้าอิง่ จึงออกเดินต่อ
แต่พอเดินไปถึงป้ายสัญญาณไฟจราจรชายหนุ่มกลับเดินตามมา เขา
ส่งเสียงหัวเราะเจื่อนๆ พร้อมเอื้อมมือมาดึงแขนของสวีเจ้าอิ่งเอาไว้ให้
เดินข้ามทางม้าลายด้วยกัน
"เมื่อกี้ผมเพิ่งนึกได้ว่าจะถามคุณว่าขอผมเลี้ยงมื้อเช้าได้หรือเปล่า"
สวีเจ้าอิง่ ไม่ใช่คปู่ ระมือของฉูจ่ งิ หง เวลาอยูต่ อ่ หน้าชายหนุม่ เธอก็เป็นแค่
ลูกเจีย๊ บทีถ่ กู มัดขาเอาไว้ เธอรีบปฏิเสธทันที "ไม่...ไม่ตอ้ ง! คุณนีพ่ ลิ กึ จริงๆ
ฉันบอกว่าไม่ต้องไง!!"
แต่ต่อให้สวีเจ้าอิ่งจะพยายามปฏิเสธเขาทุกวิถีทางอย่างไร เธอก็ยัง
คงถูกลากเข้าไปในร้านบ้านฟาร์มอยู่ดี
กลิน่ สาบเนือ้ แกะของร้านบ้านฟาร์มในช่วงเช้าท�ำให้สวีเจ้าอิง่ ต้องนิว่ หน้า
เธอนั่งอยู่ตรงที่นั่งติดหน้าต่าง แม้อากาศในช่วงนี้จะเย็นจัด แต่สวีเจ้าอิ่ง
ก็ยงั คงเปิดผ้าม่านเอาไว้ ฉูจ่ งิ หงยกขนมจีบสองเข่ง พร้อมแป้งทอดแผ่นใหญ่
กับบะหมี่เนื้อแกะปรุงรสแล้วหนึ่งชามมาด้วยตัวเอง
"นี่เป็นเมนูแนะน�ำของร้านเรา มีที่เดียวในเซี่ยงไฮ้เลยนะ นอกจาก
ที่นี่แล้วก็ต้องไปที่มองโกเลียในเท่านั้นถึงจะมีแบบสูตรต้นต�ำรับให้กินอีก"
สวีเจ้าอิ่งคีบแป้งทอดหนึ่งชิ้นมากินเงียบๆ พลางมองดูอาหารที่อยู่
บนโต๊ะ ขนมจีบมีไส้เป็นข้าวเหนียว รากบัว เนื้อบด และเห็ด ส่วนลูกชิ้น
ที่อยู่ในชามบะหมี่ก็เป็นลูกชิ้นเนื้อผสมกับหัวหอม
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"คุณลองชิมขนมจีบดูสิ"
พูดจบเขาก็คบี ขนมจีบหนึง่ ชิน้ ขึน้ มา แต่สวีเจ้าอิง่ รีบตอบกลับไปด้วย
ท่าทางรังเกียจ "ฉันไม่กินเนื้อแกะ"
"เอ๋? คุณไม่กินเนื้อแกะ แล้วคืนนั้นมาท�ำอะไรที่ร้านผมล่ะ"
สวีเจ้าอิง่ ปรายตามองฉูจ่ งิ หงแวบหนึง่ "ไม่กนิ เนือ้ แกะแล้วมาไม่ได้เหรอ"
"คุณไม่ให้เกียรติผมเลย"
สวีเจ้าอิ่งวางตะเกียบลง "เราเป็นเพื่อนกันหรือไง ท�ำไมฉันถึงต้อง
ให้เกียรติคุณด้วยล่ะ"
ฉู่จิงหงรู้สึกเบื้อใบ้ขึ้นมาทันที เขาพูดอะไรไม่ออกเพราะไม่เคยเจอ
ผู ้ หญิ งแบบนี้ ชายหนุ่ม หัวเราะเสียงดัง หวังแก้สถานการณ์ ใ ห้ตัวเอง
"แน่นอนสิ เราต้องเป็นเพื่อนกันได้แน่ๆ ไม่แน่ว่ามิตรภาพแบบไม่ตีกัน
ไม่รู้จักกันนี่อาจจะพัฒนาจนกลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆ ในอนาคต
ก็ได้นะ"
สวีเจ้าอิง่ ไม่โต้ตอบอะไร ไม่ตอ้ งพูดถึงเรือ่ งรสชาติของอาหารจานอืน่ ๆ
ของเขา เอาแค่ชานมทีเ่ ธอดืม่ ไปหมดแก้วนัน่ ก็มกี ลิน่ หอมจัด รสชาติเข้มข้น
เธอเคยดื่มแต่ชานมรสหวานแบบตะวันตก นี่จึงเป็นครั้งแรกที่ได้ลิ้มลอง
ชานมแบบเค็มซึ่งเหมาะเป็นอาหารเช้ามากกว่า
"ผอ. สวี…ผมเป็นคนพูดไม่เก่ง ถ้าท�ำอะไรผิดไปก็ต้องขอให้คุณ
อภัยให้ด้วย ผมดูออกว่าถึงคุณจะดูนุ่มนวล แต่จริงๆ แล้วเป็นคนเก่ง
คนหนึ่ง ต่อไปหากมีอะไรที่ผมช่วยได้ ขอแค่คุณโทรมาบอกค�ำเดียว
ไม่ว่าจะต้องบุกน�้ำลุยไฟ หรือเล่นไพ่นกกระจอกแล้วขาดขา ผมก็จะรีบ
ไปหาคุณให้ไวเหมือนลมพัดเลย"
ในร้านมีกลิ่นสาบแรงมาก ท�ำให้สวีเจ้าอิ่งไม่เข้าใจว่าท�ำไมถึงมี
คนชอบกินอาหารของเขานัก แถมข้างนอกร้านยังมีคนต่อแถวรออยู่อีก
หญิงสาวลุกขึ้นยืนก่อนจะปิดหน้าต่างพลางเอ่ยเสียงเรียบ "ฉันขอแค่คุณ
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เลิกเอาปัญหามาให้ฉันอีกก็พอ"
ฉู่จิงหงอมยิ้มพลางลูบศีรษะตัวเองขณะมองสวีเจ้าอิ่งที่ก�ำลังเดินอยู่
บนถนนฝั่งตรงข้ามผ่านหน้าต่างร้าน
ตอนที่ดวงตะวันคล้อยต�่ำลง สวีเจ้าอิ่งยังคงเปิดดูชาร์ตอาการป่วย
ของเจ้าขนปุยตัวใหม่ในโรงพยาบาล พอห้าโมงครึ่งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์
ก็โทรมาบอกว่าฉู่จิงหงมาถึงแล้ว
"ให้เขาคอยก่อน"
สวีเจ้าอิง่ วางสายก่อนจะกดปิดเครือ่ ง เพราะวันนีง้ านค่อนข้างยุง่ ท�ำให้
เธอต้องใช้เวลาไปอีกร่วมชั่วโมงจนกระทั่งมีคนมาเคาะประตูห้อง หญิงสาว
ย่นหัวคิ้วในใจ คาดว่าฉู่จิงหงคงคอยไม่ไหว
ประตูห้องท�ำงานเปิดผางทั้งที่ยังไม่ได้รับค�ำอนุญาต สวีเจ้าอิ่งโมโห
ก่อนจะพบว่าคนตรงหน้าคือเฉิงจยาโหย่ว ท�ำให้เธอต้องรีบเปลี่ยนสีหน้า
เป็นยิ้มทันที
"เพิ่งมาหรือคะ"
"มาได้พักหนึ่งแล้วครับ ได้ยินพยาบาลที่เคาน์เตอร์บอกว่าคุณก�ำลัง
ยุ่งอยู่ ให้คอยสักครู่"
สวีเจ้าอิ่งรู้สึกผิดเล็กน้อยจึงวางงานในมือลง
"ดื่มชาไหมคะ"
"ไม่ต้องครับ ตอนเย็นผมมีประชุมก็เลยพาพีพีมาส่งก่อนจะย้อน
กลับไป เจ้าพีพีหลับมาตลอดทาง ตอนนี้อยู่บนรถผม"
ได้ยนิ ว่าเฉิงจยาโหย่วมีธรุ ะก็ทำ� ให้สวีเจ้าอิง่ ไม่กล้าโอ้เอ้อกี เธอรีบลงไป
ที่ชั้นล่างพร้อมเขา ตรงบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งเธอเห็นฉู่จิงหงเอนตัวนอน
อยูบ่ นโซฟาของแขกวีไอพีเพียงล�ำพัง หลับจนหน้าหงายไปด้านหลังนานแล้ว
สวีเจ้าอิ่งส่ายศีรษะ คนแบบฉู่จิงหงไม่เข้าตาเธอเลยสักนิด
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พีพกี รนอยูบ่ นเบาะข้างคนขับ มันยังสะลึมสะลือตอนทีถ่ กู อุม้ ลงจากรถ
"ผมชักเป็นห่วงแล้วสิวา่ คนทีท่ งิ้ พีพไี ปแบบนัน้ จะดูแลมันให้ดไี ด้ยงั ไง"
เฉิงจยาโหย่วลูบหัวพีพีขณะพูดด้วยน�้ำเสียงฟังดูอับจนหนทาง
"ถึงยังไงก็แค่สองวันเองค่ะ น่าจะไม่มีอะไร วางใจเถอะนะคะ" เวลานี้
นอกจากปลอบใจเฉิงจยาโหย่วแล้ว สวีเจ้าอิ่งก็ท�ำอะไรไม่ได้อีก
ทันทีที่ก้าวผ่านประตูใหญ่ของโรงพยาบาลสัตว์ พีพีท�ำจมูกฟุดฟิด
ตาเป็นประกาย ดิน้ ออกจากอ้อมแขนของสวีเจ้าอิง่ วิง่ หกล้มหกลุกเข้าไปหา
ฉู่จิงหงที่นอนแผ่สองสลึงอยู่บนโซฟาทันที พีพียกขาหน้าขึ้นเพื่อใช้ลิ้น
เลียมือของฉู่จิงหงพร้อมส่งเสียงงี้ดๆ ไม่หยุด
ฉู่จิงหงที่ก�ำลังหลับฝันดีถูกเลียจนตื่น เขาตกใจจนดีดตัวลุกขึ้นไป
ซุกตัวหลบอยูต่ รงมุมโซฟาพร้อมพูดเสียงตะกุกตะกัก "อย่า...อย่าเข้ามานะ"
ชายหนุม่ ทีเ่ ป็นคนห้าใหญ่สามหนาดูทา่ จะกลัวหมาจริงๆ และจากท่าทาง
ของเขาแล้วนี่คงจะไม่ใช่ความกลัวแบบธรรมดาด้วย
สวีเจ้าอิ่งดึงสายจูงที่อยู่บนพื้นเพื่อรั้งตัวพีพีเอาไว้พร้อมเอ่ยเยาะ
คนตรงหน้า "คุณฉู่คะ ฉันว่าพอเถอะ อย่าว่าแต่สองวันเลย แค่นาทีเดียว
คุณก็อยู่กับเจ้าหมาน้อยตัวนี้ไม่รอดหรอก"
ฉูจ่ งิ หงลูบขนทีล่ กุ ชันอยูบ่ นแขนก่อนจะก้าวลงจากโซฟาอย่างระมัดระวัง
เสียงที่เอ่ยตอบกลับมาติดจะสั่นๆ "ผมท�ำได้"
ค�ำว่า 'ผมท�ำได้' ในประโยคนีฟ้ งั ดูไร้ความมัน่ ใจอย่างสิน้ เชิง ชายหนุม่
เม้มริมฝีปากก่อนจะตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว "ขอสายจูงให้ผม"
สวีเจ้าอิ่งส่งสายจูงให้ฉู่จิงหงอย่างอ่อนใจ วันนี้พีพีดูตื่นเต้นมาก
เป็นพิเศษ มันกระดิกหางเป็นวงกลมและใช้ขาหน้าตะกายขากางเกงของ
ฉูจ่ งิ หงไม่หยุด เขาหลับตาปีพ๋ ร้อมกลัน้ หายใจจนหน้าแดง ตัวแข็งเหมือนหิน
"ตอนกลางดึกพีพีจะร้องหนึ่งครั้ง คุณให้มันกินน�้ำนิดหน่อยแล้ว
มันจะไม่ร้องอีก ตอนเช้ามันชอบกินนม พอกินเสร็จให้คุณพามันออกไป

55

56

คล้องหัวใจไว้ด้วย (ปั๊ก) รัก

เดินเล่นข้างนอกสักห้าหรือหกนาทีมนั จะเข้าห้องน�ำ้ ถ้ามีเวลาให้คณ
ุ พามัน
ไปเล่นสไลเดอร์ด้วยเพราะมันชอบมาก แล้วก็มันไม่ชอบกินไข่ไก่ และ
ไม่กิน..."
"โอเคๆ ผมรู้แล้ว มันเคยเป็นหมาของผมนะ" ฉู่จิงหงมีสีหน้า
ร�ำคาญใจ
พอเห็นท่าทางของฉู่จิงหงเป็นแบบนี้ เฉิงจยาโหย่วก็เลยหุบปาก
เขาสูดลมหายใจเข้าปอดลึกก่อนจะยื่นกระป๋องเนื้อไก่ที่ยังไม่เปิดไปให้
ฉู่จิงหง "ถึงจะแค่สองวัน แต่ผมก็หวังว่าคุณจะดูแลมันให้ดีๆ มันถูกคุณ
ทิ้งมาครั้งหนึ่งแล้ว อย่าท�ำให้มันต้องเจ็บเป็นครั้งที่สอง"
ฉู่จิงหงรับกระป๋องไปแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ แต่ก็ไม่พูดย้อนกลับ
สักประโยค
เฉิงจยาโหย่วดูนาฬิกาข้อมือแล้วหันไปบอกสวีเจ้าอิ่ง "ผมคงต้อง
กลับแล้วจริงๆ ไม่งั้นสายแน่"
หญิงสาวจึงเดินไปส่งเฉิงจยาโหย่ว "คุณไปท�ำงานเถอะค่ะ เดีย๋ วทางนี้
ฉันจะดูแลพีพีให้เอง"
เฉิงจยาโหย่วผงกศีรษะก่อนจะก้าวขึ้นรถแล้วสตาร์ตเครื่อง แต่แล้ว
จู่ๆ เขากลับเลื่อนกระจกลงมา "เสาร์หน้าว่างไหมครับ"
สวีเจ้าอิ่งนึกถึงตารางงานในช่วงนี้ของตัวเอง "มีอะไรหรือเปล่าคะ"
"ที่ธนาคารมีคลับส�ำหรับลูกค้าวีไอพีอยู่ที่หนึ่งครับ เสาร์หน้าเขาจะ
จัดงานสัตว์เลีย้ งแสนรักกัน ผมเลยอยากรูว้ า่ คุณว่างพอจะมาเป็นแขกให้ผม
ไหมครับ เพราะถ้าคุณมาได้ งานมีตติ้งของเราคงจะดูน่าเชื่อถือมากขึ้น
กว่าเดิม อีกอย่างในงานก็มีนักธุรกิจรายใหญ่ระดับสิบล้านของธนาคาร
อยู่ด้วย ผมจะได้แนะน�ำลูกค้าระดับไฮเอ็นด์ให้คุณ ไม่ทราบว่าคุณพอจะ
ให้เกียรติมาร่วมได้หรือเปล่าครับ"
"ถ้าวันนั้นไม่มีอะไร ฉันจะไปแน่นอนค่ะ"

小宠爱

เฉิงจยาโหย่วโบกมือลาสวีเจ้าอิง่ พร้อมย�ำ้ อีกครัง้ "ต้องหาเวลาว่างให้ได้
นะครับ!"
รถของชายหนุม่ เคลือ่ นตัวออกห่างไปแล้ว แต่สวีเจ้าอิง่ ยังคงมองส่งเขา
อยู่ที่เดิม
"ผอ. สวี! ผอ. สวี! คุณมานี่หน่อย!!" เสียงของฉู่จิงหงดังทะลุ
ประตูอัตโนมัติของโรงพยาบาลออกมา ท�ำเอาสวีเจ้าอิ่งหูอื้อไป
ผู้อ�ำนวยการสาวข่มอารมณ์ขณะเดินกลับเข้าไปในโรงพยาบาล
ฉู ่ จิ ง หงยั ง คงยื น นิ่ ง งั น เป็ น ไก่ ไ ม้ * อยู ่ ที่ เ ก่ า ในขณะที่ เ จ้ า พี พี ก็ ก� ำ ลั ง
กระดิกหางอย่างมีความสุข มันไม่ได้รับรู้เลยว่านายเก่าของตนเองก�ำลัง
หวาดกลัวตัวเองอยู่
"อะไรอีกล่ะคะ" สวีเจ้าอิ่งกอดอกมองฉู่จิงหง
ฉู่จิงหงสัมผัสได้ถึงความรังเกียจจากสวีเจ้าอิ่ง ท�ำให้แม้ว่าในตอนนี้
เขาจะต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนจากสวีเจ้าอิ่งแค่ไหน แต่พอ
ขยับปากก็พูดได้แค่ว่า "ไม่มีอะไร…ผมไปก่อนนะ"
ภาพของฉู่จิงหงกับพีพีที่เดินจากไปนั้นดูแล้วตลกมาก เพราะสายจูง
ไม่ใช่เครื่องรักษาระยะห่างที่ดีที่สุด ฉู่จิงหงเอาแต่หลบเจ้าหมา ส่วนพีพี
ก็อยากแต่จะอยู่ใกล้เขาให้มากขึ้นอีก ท�ำให้จากที่ตอนแรกชายหนุ่มท�ำแค่
เดินเร็วๆ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นวิ่งอย่างไวโดยมีพีพีไล่กวดด้วยความเข้าใจว่า
เขาก�ำลังเล่นด้วย บางทีแม้แต่ผคู้ นทีเ่ ดินผ่านไปมาก็คงมองว่าเป็นแบบนัน้
เช่นกัน มีเพียงฉูจ่ งิ หงกับสวีเจ้าอิง่ ทีค่ อยดูอยูเ่ ท่านัน้ ทีร่ ถู้ งึ เบือ้ งลึกเบือ้ งหลัง
ของความน่าอับอายในฉากที่เกิดขึ้นนี้
แม้ภาพของเจ้าพีพที กี่ ระโดดโลดเต้นอย่างร่าเริงจะหายไปจากตรงหน้า
แล้ว แต่สวีเจ้าอิ่งยังคงเหม่อลอย มนุษย์หลายคนก็เป็นเหมือนเจ้าพีพี คือ
เอาแต่ไล่ตามคนหรือสิง่ ทีต่ นชืน่ ชอบ แต่กลับหลงลืมคนทีด่ ตี อ่ มันจริงๆ ไป
* นิ่งงันเป็นไก่ไม้ เป็นส�ำนวน หมายถึงเหม่อค้างด้วยความตกตะลึงหรือตื่นตระหนกจนแข็งทื่อราวกับไม้สลักรูปไก่
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พวกสัตว์นั้นมักจะรักแบบปักใจ ลองว่าได้รักใครแล้วก็จะไม่มีวันปล่อย
ส่วนคนน่ะเหรอ…บ้างก็อาจแน่วแน่ได้อยู่ชั่วระยะหนึ่ง บ้างก็มั่นคงได้
ตลอดชีวิต
แต่สรุปแล้วไม่วา่ จะเป็นการมีรกั อยูช่ วั่ ระยะหนึง่ ก่อนจะเลิกรากันไปด้วย
ความเข้าอกเข้าใจ หรือโง่เขลาจนยอมให้คนอื่นกลั่นแกล้งรังแก แบบไหน
จะดีกว่ากันนัน้ ก็ไม่มีใครบอกได้ แต่ในสายตาของคนทัว่ ไปแล้วมักจะมองว่า
คนโง่เขลาที่ปล่อยให้ตัวเองถูกย�่ำยีเป็นคนซื่อสัตย์กว่าเสียอย่างนั้น
เสียงรถที่แล่นผ่านไปช่วยให้สวีเจ้าอิ่งดึงสติกลับมาได้ พอได้สติแล้ว
หญิงสาวก็เผลอหลุดข�ำออกมา บางทีเธอคงอายุไม่นอ้ ยแล้วจริงๆ ถึงได้คดิ
เยอะแยะมากมาย เอาแต่วิตกกังวลได้แบบนี้
พอแล้ว! วันนี้เลิกงานเร็วหน่อยดีกว่า
สวีเจ้าอิ่งไม่เคยเลิกงานเร็วแบบนี้ พอกลับถึงบ้านเธอก็ตรงเข้าไป
อาบน�้ำอุ่น ก่อนจะออกมาดูซีรี่ส์เรื่องล่าสุดจนจบ จากนั้นก็ โทรคุยกับ
เพื่อนเก่าที่ยุโรปอีกพักหนึ่ง เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ก่อนที่สวีเจ้าอิ่ง
จะเข้านอนก็พบว่าตัวเองลืมไปเอานมที่สั่งไว้ซึ่งยังวางอยู่ในกล่องรับนม
ด้านล่าง จึงสวมชุดนอนคลุมทับด้วยโอเวอร์โค้ตลงไปที่ชั้นล่างอย่างง่ายๆ
แต่เพิ่งจะเดินออกจากลิฟต์ ได้ก็โชคร้ายต้องมาเจอกับฉู่จิงหง
ฉู่จิงหงในตอนนี้ก�ำลังนั่งยองๆ ใช้มือซ้ายถือกระดาษช�ำระ ส่วน
มือขวาบีบจมูก ดูท่าพีพีคงถ่ายทั้งหนักและเบา ในสายตาของสวีเจ้าอิ่ง
แล้วท่าทางของฉู่จิงหงดูเหมือนคนท้องผูก หน้าตาของชายหนุ่มบิดเบี้ยว
อย่างทุกข์ทรมานสุดแสน พีพีถูกผูกเอาไว้กับที่จับประตูตึก ดวงตากลมโต
ไร้เดียงสากะพริบปริบๆ มองท่าทางตลกๆ ของอดีตเจ้านาย
เฮอะ! คนคนนี้หาเรื่องใส่ตัวแท้ๆ สวีเจ้าอิ่งบ่นอุบในใจ หญิงสาว
แสร้งท�ำเป็นมองไม่เห็นแล้วเดินผ่านฉู่จิงหงไปหยิบนมในกล่องรับนม
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ก่อนจะหมุนตัวเดินกลับมาคอยลิฟต์
"เดี๋ยวครับ ผอ. สวี"
หัวใจของสวีเจ้าอิ่งชาหนึบคล้ายว่าก�ำลังถูกบีบ เพราะเรื่องที่เธอ
ไม่อยากให้เกิดที่สุดได้เกิดขึ้นแล้ว เขาไม่คอยให้สวีเจ้าอิ่งตอบก็ชิงเอ่ย
บอกก่อน "ผมขอซื้อนมขวดในมือคุณได้ไหม"
สวีเจ้าอิ่งชะงัก เห็นได้ชัดว่าหญิงสาวไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่
ฉู่จิงหงพูด เธอหันกลับมาจึงพบว่าฉู่จิงหงทิ้งสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในมือเรียบร้อย
แล้ว
"เมือ่ ตอนบ่ายผูช้ ายคนนัน้ บอกว่าหมามันชอบดืม่ นมน่ะ แต่ทบี่ า้ นผม
ไม่มี..."
เธอไม่รอให้ฉู่จิงหงพูดจบก็ส่งขวดนมในมือให้เขาก่อนจะเดินเข้าไป
ในลิฟต์
"ผมยังไม่ได้ให้เงินคุณเลยครับ ผอ. สวี!"
สวีเจ้าอิ่งเอื้อมไปเตรียมกดปุ่มปิดพร้อมเอ่ยบอก "ไม่จ�ำเป็น"
เธอเริ่มมองผู้ชายคนนี้ไม่ออกแล้ว ทีแรกเธอรู้สึกว่าสิ่งที่เขาท�ำมัน
ช่างไร้ความรับผิดชอบอย่างน่ารังเกียจจริงๆ จึงคิดว่าเขาคงไม่ได้ฟังที่
เฉิงจยาโหย่วพูด แต่จริงๆ แล้วเขากลับจ�ำได้ทุกอย่าง บางทีเขาคงจ�ำได้
แค่ชั่วคราวล่ะมั้ง ไม่ก็อาจจะรู้สึกผิดชั่วคราวก็เลยกระตือรือร้นขึ้นมา
ระยะนีส้ วีเจ้าอิง่ งานยุง่ มากเลยมีแรงมาง้างกับเขาน้อยลง ตกกลางคืน
เธอก็รู้สึกปวดศีรษะจึงเข้านอนอย่างรวดเร็ว และตื่นขึ้นมาอีกครั้งตอน
ตะวันสว่างโร่ พอดูนาฬิกาก็พบว่าเป็นเวลาเก้าโมงกว่า เธอรู้สึกไม่สบาย
เท่าไหร่ ประเมินแล้วคงไปโรงพยาบาลสัตว์ ไม่ไหวจึงโทรหาผู้ช่วยเพื่อ
สั่งเรื่องส�ำคัญสองสามอย่างก่อนยอมให้ตัวเองได้หยุดพักบ้าง สวีเจ้าอิ่ง
ต้มน�้ำขิงดื่มหวังให้รู้สึกดีขึ้น แต่เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ผล ดังนั้นต่อให้เธอ
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ไม่อยากออกจากบ้านมากแค่ไหนก็ยงั จ�ำเป็นต้องออกไปซือ้ ยาทีร่ า้ นขายยา
อยู่ดี
สวีเจ้าอิ่งแต่งตัวออกจากบ้าน แต่กลับเห็นกล่องกระดาษสองสามใบ
ตั้งอยู่ที่หน้าประตูห้อง บนกล่องมีโพสต์อิตติดอยู่หนึ่งใบ เธอก้มลง
หยิบกล่องขึ้นมาดูแล้วจึงพบว่าเป็นนมอัดเม็ดจ�ำนวนหลายกล่อง
'ของฝากจากบ้านเกิดเล็กๆ น้อยๆ แทนค�ำขอบคุณ
ฉู่จิงหง'
ฉู่จิงหงเป็นคนห้าใหญ่สามหนา แต่ลายมือกลับสวยมาก สวีเจ้าอิ่ง
งึมง�ำประโยคหนึ่งเบาๆ กับตัวเองว่า "เด็กชะมัด" แล้วโยนกล่องนมอัดเม็ด
เข้าไปในห้อง
แม้อากาศที่เซี่ยงไฮ้จะไม่สามารถเรียกได้ว่าหนาวมาก แต่ลมก็เย็น
จนบาดกระดูก ประกอบกับสวีเจ้าอิ่งไม่สบายเป็นทุนเดิม ท�ำให้เธอยิ่ง
รูส้ กึ ว่าอากาศแบบนี้ไม่ชวนออกนอกบ้านเลย โชคดีที่ร้านขายยาอยู่แถว
ทางเข้าคอนโดฯ ท�ำให้เธอสามารถซื้อยาสองสามอย่างแล้วกลับมาได้
อย่างสะดวกง่ายดาย ทว่าตอนทีก่ ลับมาหญิงสาวก็เห็นฉูจ่ งิ หงขับรถออฟโรด
เข้ามาในคอนโดฯ น่าจะเป็นเพราะเขาขับรถค่อนข้างเร็วจึงไม่เห็นเธอ
ดูทา่ แล้วเขาคงจะพาพีพไี ปเจอแฟนเก่ามา สวีเจ้าอิง่ อวยพรให้ทกุ อย่าง
ผ่านไปได้ด้วยดี เพราะถ้ามันดี เธอย่อมไม่มีเรื่องให้กังวล
กลับมาถึงห้องสวีเจ้าอิ่งก็กินยาแล้วนอนหลับสนิท เธอตื่นขึ้นมา
อีกครั้งตอนท้องฟ้าด้านนอกมืดแล้ว หญิงสาวเหงื่อแตกพลั่กหน้าแดงก�่ำ
เป็นหลักฐานแสดงว่ายาออกฤทธิ์ เวลานี้นอกจากความรู้สึกปวดเมื่อย
เนื้อตัวแล้ว อาการปวดศีรษะก็ลดลงไปไม่น้อย
สวีเจ้าอิ่งเป็นคนอยู่นิ่งไม่เป็น หลังนอนพักมาหนึ่งวันเต็มๆ เธอก็
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รู้สึกผิดและไม่อยากสิ้นเปลืองเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์อีกจึงรีบเปิด
คอมพิวเตอร์เพือ่ ตรวจสอบบทความวิชาการกับข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง สวีเจ้าอิง่
รู้ว่าจริงๆ แล้วที่ตัวเองเปิดโรงพยาบาลสัตว์ก็เพื่อท�ำการวิจัย แรกๆ
ที่มาเซี่ยงไฮ้ก็เป็นเพราะแล็บวิจัยสัตว์ของวิทยาลัยครูของที่นี่นั้นดีที่สุด
ในประเทศ เธอได้รับการแนะน�ำจากอาจารย์ที่ปรึกษาจึงท�ำให้สามารถ
ย้ายมาท�ำงานวิจัยที่นี่ได้สะดวก ถ้าพอมีเวลาเหลือจากการอ่านบทความ
วิชาการแล้วเธอก็จะเข้าห้องแล็บ แต่งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาโรคระบาด
ในสัตว์ของเธอยังคงไม่มีความคืบหน้ามากเท่าไหร่นัก
หลังอ่านบทความวิชาการที่ชวนให้เป็นบ้าจบไปสองเรื่อง สวีเจ้าอิ่ง
รู้สึกเหมือนสมองมีเสียงดังเปรี๊ยะๆ เลยถอดแว่นตาออกแล้วนวดขมับที่
เริ่มปวด ทีแรกเธอคิดว่าเสียงที่ดังอยู่ในหูเป็นแค่อาการหูแว่ว จนกระทั่ง
เสียงกริง่ ประตูดงั ได้หา้ หกครัง้ เธอถึงค่อยรับรูไ้ ด้วา่ มีคนอยูท่ นี่ อกประตูจริงๆ
สวีเจ้าอิง่ เปิดประตูหอ้ งแล้วพบว่าฉูจ่ งิ หงก�ำลังยืนอยูด่ า้ นนอกท่าทาง
ท�ำอะไรไม่ถูก เขาอุ้มพีพีที่ถูกห่อด้วยผ้าขนหนูเอาไว้พูดรัวเร็ว "ขอโทษ
ที่มารบกวนตอนกลางดึกครับ ผอ. สวี แต่ผมอยากให้คุณช่วยดูหมา
ให้หน่อย มัน...เหมือนจะไม่สบาย"
หัวใจของสวีเจ้าอิ่งเต้นตุบๆ รู้สึกเหมือนจะหน้ามืดไปวูบหนึ่ง "นี่คุณ
ดูแลมันยังไง"
"ผมไม่ทันมอง มันก็เลยตกลงไปในน�้ำ"
สวีเจ้าอิง่ ปัดปอยผมทีอ่ ยูต่ รงหน้าผากไปด้านหลัง เธอรูส้ กึ ว่าเลือดลม
ก�ำลังเดือดพล่าน ไม่รวู้ า่ เป็นเพราะไข้หรือโทสะทีท่ ำ� ให้ผวิ แก้มแดงก�ำ่ อย่าง
น่ากลัว
"ไม่ถึงวันมันก็ตกน�้ำแล้วเนี่ยนะ?! ตกลงคุณดูแลมันประสาอะไรกัน"
วันนี้ฉู่จิงหงหมดความมาดแมนที่สะสมมาทั้งชีวิต ตอนนี้เขามาอยู่
ตรงหน้าสวีเจ้าอิ่งด้วยท่าทางเหมือนเด็กท�ำความผิดมาคนหนึ่ง ชายหนุ่ม
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ถอนหายใจก่อนจะตอบ "อยากด่าเอาไว้ค่อยด่าได้ไหม ตอนนี้ช่วยมันก่อน
เมื่อตอนเย็นมันตัวสั่นตลอด แถมยังอ้วกของที่กินเข้าไปออกมาด้วย"
สวีเจ้าอิ่งรับตัวพีพีที่อยู่ ในมือของฉู่จิงหงมา พีพีถูกห่อตัวอยู่ ใน
ผ้าขนหนู เผยให้เห็นเพียงดวงตาฉ�ำ่ วาว มันก�ำลังตัวสัน่ อยูจ่ ริงๆ การตกน�ำ้
ในวันที่อากาศหนาวแบบนี้…ไม่ป่วยสิแปลก
หญิงสาวรีบกลับเข้าไปในห้องทันที ในขณะทีฉ่ จู่ งิ หงยังยืนอยูด่ า้ นนอก
ลมหวีดหวิวพัดเข้ามาทางประตูจนสวีเจ้าอิ่งขนลุกไปทั้งตัว
"ท�ำเบือ้ ใบ้เป็นไก่ไม้อะไรอยูต่ รงนัน้ ล่ะ?! ถ้าคุณไม่กลับก็รบี ๆ ปิดประตู
แล้วเข้ามา"
ฉู่จิงหงได้ยินก็รีบเดินเข้ามาในห้องก่อนจะปิดประตูทันที
พีพียังตัวเปียกโชก เธอจึงคาดว่าฉู่จิงหงคงไม่ได้ท�ำอะไรเลย นึกแล้ว
สวีเจ้าอิ่งก็รู้สึกรังเกียจเขามากยิ่งขึ้น
"มันตกน�้ำได้ยังไง" สวีเจ้าอิ่งตรวจอาการพลางสอบถาม
"มันไล่ตามรถแฟนเก่าผม"
สวีเจ้าอิ่งรู้สึกตื้อตันในอกอยู่พักหนึ่งก่อนเอ่ยถาม "แล้วท�ำไมคุณถึง
ไม่จับสายจูงไว้ล่ะ"
ฉู่จิงหงตั้งท่าจะพูด แต่สุดท้ายกลับเกาศีรษะเงียบๆ ไม่พูดอะไร
เธอคาดว่าเรื่องคงเกี่ยวข้องกับแฟนเก่าเขา
ถึงจะบอกว่าสุนัขว่ายน�้ำเป็น แต่อากาศหนาวแบบนี้ และในน�้ำที่
เย็นจัดจนเป็นน�ำ้ แข็งเช่นนัน้ ก็ทำ� ให้พพี หี นาวจนส�ำลัก สวีเจ้าอิง่ ตรวจอาการ
อยู่ครู่หนึ่ง เมื่อพบว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากจึงค่อยเบาใจลงได้ โชคดีที่
ในห้องของเธอมียา สวีเจ้าอิ่งจึงฉีดยาให้พีพีหนึ่งเข็ม ก่อนจะเอาผ้าห่ม
ขนสัตว์สีส้มคอรัลมาห่มให้มัน พอเห็นพีพีหลับตาครางเบาๆ เรียบร้อย
สวีเจ้าอิ่งจึงค่อยๆ ลุกขึ้นยืนอย่างมึนๆ เพื่อไปรินน�้ำร้อน
สวีเจ้าอิ่งเห็นฉู่จิงหงพับแขนเสื้อขึ้นเกาท่อนแขนทั้งสองข้างอย่าง
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อดไม่อยู่ เธอเดาว่าคงเป็นเพราะเขาโดนตัวเจ้าพีพีเลยรู้สึกไม่สบายตัว
"ในเมื่อคุณไล่แฟนเก่าไปแล้ว งั้นก็ยกพีพีให้ฉันเถอะ พรุ่งนี้ก็ไปเซ็น
เอกสารสละสิทธิ์การเลี้ยงดูด้วย โอเคไหม"
"โอเค งั้นพรุ่งนี้ผมจะไปท�ำงานพร้อมคุณ จะได้แวะเซ็นเอกสารเลย"
ฉู่จิงหงเห็นบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปที่ยังไม่แกะซองวางอยู่บนโต๊ะเลยอดถาม
ไม่ได้ "ผอ. สวี คุณยังไม่ได้กินข้าวเหรอ"
"อืม คุณรีบไปเถอะ ฉันจะพักผ่อนแล้ว"
ฉู่จิงหงยิ้มประจบก่อนถอยออกจากห้องไป
จังหวะที่ประตูปิดลง สมองของสวีเจ้าอิ่งมีเสียงวิ้งๆ ดังขึ้น เธอ
คาดว่าคราวนี้คงเป็นหวัดค่อนข้างรุนแรง หญิงสาวหันไปมองพีพี เวลานี้
มันตัวไม่สั่นแล้ว และก�ำลังค่อยๆ เข้าสู่ห้วงนิทรา เธอห่มผ้าให้มันใหม่
อีกครัง้ ก่อนจะลุกไปหยิบบะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปห่อนัน้ ขึน้ มา แต่เพิง่ จะแกะซอง
ไม่ทันไรก็มีเสียงกริ่งประตูดังขึ้นอีก
สวีเจ้าอิ่งมองลอดตาแมวออกไป ฉู่จิงหงอีกแล้ว! เธอเปิดประตูผาง
ท�ำเอาฉู่จิงหงที่อยู่ข้างนอกสะดุ้งโหยง
"อะไรอีก?!"
แม้น�้ำเสียงของสวีเจ้าอิ่งจะดูร�ำคาญใจ แต่ฉู่จิงหงกลับไม่ถือสา
เขาชูถุงใบเล็กใบใหญ่ในมือให้เธอดู พูดพร้อมส่งยิ้มซื่อๆ ให้ "อย่ากิน
บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปเลย ผมจะท�ำให้คุณกินเอง"
ไม่รอให้สวีเจ้าอิ่งตอบรับ ฉู่จิงหงก็พาตัวเข้าห้องมาก่อนแล้ว
"คนอย่างคุณนีต่ ซี กี้ บั คนเก่งจังนะ ฉันขอให้คณุ มาท�ำอาหารให้หรือไง"
ฉูจ่ งิ หงไม่โกรธซ�ำ้ ยังหัวเราะ "หึๆ ทีจ่ ริงผมก็ยงั ไม่ได้กนิ ข้าวเหมือนกัน
ยังไงซะมีเพื่อนกินด้วยก็ยิ่งช่วยให้เจริญอาหารมากกว่า"
"ไม่จ�ำเป็น"
ฉู่จิงหงเห็นสวีเจ้าอิ่งตั้งท่าจะไล่เลยรีบบอก "ผมเอาแป้งหมี่มาด้วย
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ขอเวลาอย่างมากแค่ยี่สิบนาที ท�ำเสร็จผมจะไปเลย"
สวีเจ้าอิ่งเป็นคนรู้จักกาลเทศะ และตลอดยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเธอ
ไม่เคยหลุดท�ำกิรยิ าท่าทางทีไ่ ม่ดมี าก่อน ดังนัน้ ต่อให้นกึ ชังฉูจ่ งิ หงมากกว่านี้
แต่ตวั เขาแสดงท่าทีวา่ อยากท�ำอาหารให้ เธอจึงเลิกแข็งข้อใส่แล้วปล่อยเขา
ไว้ในห้องครัว
หญิงสาวเดินย้อนกลับไปที่โต๊ะอาหาร เก็บหนังสือที่วางเกลื่อนโต๊ะ
พลางลอบมองฉู่จิงหง เสียงเคร้งคร้างภายในห้องครัวกับร่างบึกบึนของ
ฉูจ่ งิ หงทีส่ วมผ้ากันเปือ้ นสีชมพูของเธออยู่ให้ความรูส้ กึ ขัดแย้งแบบแปลกๆ
สิ่งที่ฉู่จิงหงน�ำมาคือแป้งหมี่ ดูจากท่าทางการท�ำอาหารของเขาก็
สมแล้วที่เป็นเจ้าของร้านอาหาร หรือว่าไหล่กว้างกับกล้ามเป็นมัดของเขา
นั่นจะเกิดจากการท�ำเส้นบะหมี่กัน ผิวของฉู่จิงหงขาวจัด ถ้าเขาไม่มีเครา
คงดูไม่ออกเลยว่าเป็นหนุ่มชาวมองโกเลียใน
ไม่นานภายในห้องครัวก็มไี อร้อนพลุง่ ไอร้อนไปเกาะบนหน้าต่างเป็น
ฝ้าบางๆ ขวางกั้นโลกด้านนอกไว้
สวีเจ้าอิ่งก�ำลังเหม่อตอนบะหมี่ถูกยกมาตรงหน้า พอสติกลับมา
ก็เลื่อนสายตาไปที่ตะเกียบ
"ถ้าหาก ผอ. สวีไม่อยากเห็นผม ผม...ขอยกกลับหนึ่งชามแล้วกัน
พรุ่งนี้ผมจะเอาชามมาคืน"
"นั่งกินที่นี่แหละ"
"หา!" ฉู่จิงหงร้องลั่นก่อนจะนิ่งค้างไปชั่วขณะ
สวีเจ้าอิ่งทวนซ�้ำอีกครั้ง "คุณนั่งกินที่นี่แล้วค่อยไป จะได้ไม่ต้อง
เดินกลับไปกลับมา ไม่จบไม่สิ้น"
"อ๋อ" ฉูจ่ งิ หงร้อง จากนัน้ ก็เม้มปากแล้วนัง่ ลงทีฝ่ ง่ั ตรงข้ามกับสวีเจ้าอิง่
สวีเจ้าอิ่งมองบะหมี่ ในชามที่มีมันฝรั่ง พริกหยวกเขียว กับเนื้อ
ไอร้อนลอยขึ้นมาปะทะผิวแก้มของหญิงสาว ท�ำให้เธอรู้สึกเหมือนได้
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ย้ อนกลั บ ไปที่บ้า นหลัง น้อ ยในเมือ งเล็กที่มีบะหมี่ร้อนๆ ในห้องมืดๆ
ตอนหน้าหนาว เธอเอามือที่เย็นจนแข็งจับชาม ความร้อนที่ได้รับนั้น
ท�ำให้รู้สึกสบายเป็นที่สุด
"รีบกินสิครับ เหม่อท�ำไมน่ะ" ฉู่จิงหงสูดเส้นบะหมี่พลางพูด เสียง
สูดบะหมี่ของเขาค่อนข้างดัง
สวีเจ้าอิ่งใช้ตะเกียบเขี่ยเนื้อ "นี่มันอะไร"
"เนื้อแกะ เป็นเนื้อที่ดีที่สุดในร้านผม"
"บอกแล้วไงว่าฉันไม่กินเนื้อแกะ"
"ขอโทษที ผมลืมน่ะ" ฉู่จิงหงพูดพลางเลื่อนชามของตัวเองมา
ตรงหน้าสวีเจ้าอิ่ง "คุณไม่กินก็คีบให้ผมแล้วกัน จริงๆ หน้าหนาวนี่เนื้อแกะ
ช่วยบ�ำรุงร่างกายได้ดีที่สุด คุณนี่ไม่รู้จักดูแลสุขภาพเลย"
สวีเจ้าอิ่งโยนเนื้อแกะชิ้นใหญ่ใส่ชามของฉู่จิงหงโดยไม่เอ่ยค�ำใดแล้ว
ยื่นหน้าเข้าไปดมกลิ่น
"ไม่ต้องดมหรอก เนื้อนี่ไม่สาบสักนิด" ฉู่จิงหงมองความเรื่องมาก
ของหญิงสาวด้วยความรู้สึกไม่พอใจนิดๆ
สวีเจ้าอิ่งไม่สนใจฉู่จิงหง เธอหยิบซอสกระปุกเล็กจากตู้เย็นออกมา
วางตรงหน้าก่อนจะฝืนใจเริ่มต้นกิน บะหมี่ชามนี้ไม่มีกลิ่นสาบ แสดงว่า
วัตถุดิบที่ใช้นั้นสดใหม่ เธอไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันจึงรู้สึกว่าบะหมี่ชามนี้
มีรสชาติดีมาก ถ้าไม่ใช่เพราะฉู่จิงหงยังอยู่ในห้อง ตัวเธอที่ตอนนี้ก�ำลัง
แกล้งท�ำเป็นส�ำรวมอยู่คงยกซัดโฮกๆ จนหมดเกลี้ยงไปนานแล้ว
คนสองคนที่เคยมีเรื่องกันกลับนั่งกินอาหารอยู่ที่ โต๊ะตัวเดียวกัน
โดยไม่มีบทสนทนา ท�ำให้บรรยากาศค่อนข้างกระอักกระอ่วน สวีเจ้าอิ่ง
รับรู้ถึงความกระอักกระอ่วนนี้ได้เช่นเดียวกับฉู่จิงหง และตอนนี้เป็นเวลา
ดึกมากแล้ว หนุม่ โสดกับสาวโสดมาอยูด่ ว้ ยกันแบบนีก้ ย็ งิ่ ท�ำให้วางตัวไม่ถกู
แล้วจูๆ่ ฉูจ่ งิ หงก็นกึ อะไรขึน้ มาได้จงึ วิง่ เข้าครัวไปหยิบนมหลายกล่อง
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มาวางบนโต๊ะของสวีเจ้าอิ่ง "เมื่อเช้าผมไปเอามาจากร้าน กะว่าพรุ่งนี้จะให้
หมากิน แต่ในเมื่อมันมาอยู่กับคุณแล้ว ผมเลยถือโอกาสเอามาให้ด้วย
ผมเอามาเยอะนะ ที่เหลือคุณก็เอาไว้ดื่มเองได้เลย"
สวีเจ้าอิ่งเงยหน้าขึ้นมองฉู่จิงหงแวบหนึ่ง อดท�ำเสียงจิ๊จ๊ะไม่ได้
"แหม คุณอุตส่าห์หานมมาไว้ให้หมาแบบนี้ สงสัยฉันต้องมองคุณใหม่
แล้วจริงๆ"
"ถึงผมจะเลี้ยงมันไม่ได้ แต่ไม่ได้แปลว่าผมไม่สนใจมันนะ"
สวีเจ้าอิ่งวางตะเกียบก่อนจะหันไปมองพีพีที่หลับสนิท แล้วถาม
อย่างอดไม่อยู่ "คุณกลัวหมาขนาดนี้ ท�ำไมถึงรับเลี้ยงมันล่ะ"
ฉูจ่ งิ หงสูดบะหมี่ ท�ำทีเหมือนไม่ได้ยนิ หลังเงียบไปสักพักก็ตอบกลับมา
"ตอนแรกแฟนเก่าผมเป็นคนเลี้ยงหมา แต่พอเราสองคนเลิกกัน เขาก็ไป
เมืองนอก วันหนึง่ ผมบังเอิญผ่านไปแถวๆ บ้านเก่าของเธอแล้วเจอมันก�ำลัง
คุ้ยหาของกินในถังขยะ มันจ�ำผมได้ พอเห็นผมก็เลยเกาะติดผมหนึบ
แล้วจะให้ผม 'ทนเห็นคนตายแล้วไม่ช่วย' ผมท�ำไม่ได้หรอก ผมกลัวหมา
แต่ก็ไม่กล้าทิ้งมัน เลยต้องจ่ายเงินเพื่อให้คุณช่วยดูแล"
ค�ำอธิบายของฉู่จิงหงสามารถคลี่คลายความสงสัยเรื่องการกระท�ำ
ก่อนหน้านี้ของเขาได้หมด
"พูดแบบนี้แสดงว่าคุณก็เป็นคนมีความรับผิดชอบคนหนึ่งนี่"
ฉู่จิงหงหัวเราะหึๆ "ก็ไม่ถึงกับมีความรับผิดชอบหรอก แค่อดรนทน
ไม่ไหว จะว่าไปคนที่ใจร้ายทีส่ ุดคือผู้หญิงอย่างพวกคุณ บอกจะทิ้งก็ทิ้งเลย
ทั้งความรัก ทั้งสัตว์เลี้ยง อะไรที่ตัวเองคิดว่าไม่โอเคก็หักใจทิ้งได้หมด"
สวีเจ้าอิง่ มองค้อน "ช่วยเก็บเอาค�ำพูดเหยียดเพศของคุณกลับไปด้วย
ได้ไหม"
เมื่อนั้นฉู่จิงหงถึงเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองพูดอะไรผิดไป รีบหุบปากฉับ
"คราวหน้าถ้าแฟนเก่าคุณกลับมาหาหมาอีกจะท�ำยังไง ฉันคงยืมมันมา
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จากครอบครัวอุปถัมภ์ให้อีกไม่ได้หรอกนะ"
"ไม่แล้วๆ ที่เธอมาดูพีพีก็เพราะอยากหาเรื่องมาเจอผม ขนาดหมา
วิง่ ไล่ตามรถ เธอยังไม่ยอมลงจากรถมาดูมนั เลย คนแบบนี…
้ ผมไม่ปล่อยให้
มาเจอหมาอีกหรอก"
"คุณก็ชดั เจนดี แบบนีแ้ หละดีทสี่ ดุ แล้ว ช่วยป้องกันปัญหาในอนาคตได้"
ฉู่จิงหงดูนาฬิกาข้อมือ เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้ว เขารู้ตัวว่ามัน
เลยเวลาจึงรีบลุกขึ้นขอตัวลาจากไป
สวีเจ้าอิ่งหยิบซอสจากตู้เย็นหนึ่งกระปุกมาส่งให้ฉู่จิงหง "คนแบบฉัน
ไม่ชอบติดหนี้น�้ำใจคนอื่น นี่เป็นของตอบแทนที่คุณช่วยท�ำอาหารเย็นนี้"
หญิงสาวปิดประตูห้องลงทันทีโดยไม่มีค�ำลา ไฟอัตโนมัติตรงหน้า
ประตูที่โถงทางเดินดับลง ฉู่จิงหงก็เดินเข้าไปในลิฟต์พร้อมกระปุกซอส
ในมือ เขาท�ำปากยื่น ผู้หญิงคนนี้หัวรั้นสิ้นดี
ถึงสวีเจ้าอิ่งจะรู้สึกหวั่นใจ แต่ครั้งนี้ฉู่จิงหงรักษาค�ำพูดของเขาไว้ได้
ชายหนุ่มเซ็นเอกสารสละสิทธิ์การเลี้ยงดูอย่างไม่อิดออดและช�ำระเงินกับ
โรงพยาบาลสัตว์ท้ังหมด สวีเจ้าอิ่งมองฉู่จิงหงเดินข้ามถนนกลับไปยัง
ร้านบ้านฟาร์มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วถอนหายใจยาวอย่างโล่งอก
ในที่สุดเรื่องวุ่นๆ ที่เหมือนผ้าพันเท้าก็ถึงคราวสิ้นสุด เธอรู้สึกสมอง
ปลอดโปร่ ง ขึ้ นมาทั น ที ไม่ มี อาการปวดอี ก ต่ อ ไป แสงตะวั น สดใสที่
นอกหน้าต่างส่องลอดเข้ามาถึงในหัวใจ ท�ำให้รู้สึกราวกับว่าชีวิตของเธอ
ก�ำลังจะงดงามขึน้ และยังท�ำให้นกึ อยากออกไปเดินช็อปปิง้ กินของอร่อยๆ
อีกด้วย
สวีเจ้าอิ่งรู้สึกโล่งไปทั้งตัว เธอไม่ลืมโทรไปหาเฉิงจยาโหย่วเพื่อบอก
เรื่องที่พีพีกลับมาแล้วให้เขารู้
"งั้ น ตอนเย็ น ผมไปรั บ มั น กลั บ ตอนหลั ง เลิ ก งานได้ ไ หมครั บ "
เฉิงจยาโหย่วถาม
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"พีพีป่วยนิดหน่อย คงต้องทิ้งไว้ที่ โรงพยาบาลสักสองสามวันค่ะ
เอาไว้มันอาการดีขึ้นแล้วคุณค่อยมารับมันกลับจะดีกว่านะคะ"
"แบบนั้นก็ดีครับ ผมสบายใจกว่าถ้าพีพีอยู่กับคุณ เอ้อ…เจ้าอิ่ง
คุณคงไม่ลืมนัดของเราใช่ไหมครับ"
สวีเจ้าอิ่งเคาะศีรษะเบาๆ นัดอะไรกัน ท�ำไมฉันถึงนึกไม่ออกนะ
"เอ่อ…"
"คุณลืมไปแล้วจริงๆ ด้วย ก็งานมีตติง้ สัตว์เลีย้ งแสนรักวันเสาร์ไงครับ"
ค�ำเตือนของเฉิงจยาโหย่วท�ำให้สวีเจ้าอิ่งนึกถึงนัดที่เธอลืมไปแล้ว
ขึ้นมาได้ "โอเคค่ะ"
"งั้นผมขอรบกวนคุณให้ช่วยจัดโปรโมชั่นของทางโรงพยาบาลไว้ให้
สักหน่อยด้วยได้ไหมครับ ถึงพวกเขาจะเป็นลูกค้าระดับสิบล้าน แต่กย็ งั ชอบ
ของขวัญกับคูปองอะไรพวกนี้กันสุดๆ"
สวีเจ้าอิ่งหัวเราะ "ไม่มีปัญหาค่ะ คุณอุตส่าห์ช่วยหาลูกค้าให้ฉันทั้งที
ฉันต้องให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้ว"
"เออ จริงสิ วันนีผ้ มยุง่ ๆ นิดหน่อย คงไม่ได้ไปทีโ่ รงพยาบาลของคุณนะ
ไว้เดี๋ยวผมจะให้พนักงานเอาของไปส่งให้นะครับ"
หลังคุยโทรศัพท์กันสั้นๆ จบ ก่อนเลิกงานสวีเจ้าอิ่งก็ได้รับของจาก
พนักงานที่เฉิงจยาโหย่วสั่งให้น�ำมาให้ มันเป็นกล่องของขวัญที่ถูกห่อมา
อย่างดี
พอกลับถึงบ้านแล้วสวีเจ้าอิ่งจึงเปิดห่อออกดู ข้างในนั้นเป็นชุดเดรส
หนึ่งชุด ป้ายราคาถูกแกะออกไปแล้วเหลือแต่โลโก้ของแบรนด์เสื้อผ้าไว้
เท่านั้น แบรนด์นี้ราคาแพงหูฉี่ แม้เธอจะมีความรู้สึกดีๆ ต่อเฉิงจยาโหย่ว
แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะรับของขวัญราคาแพงขนาดนี้ ไว้ได้ เธอจึงไม่รู้ว่า
จะท�ำอย่างไรกับมันดี
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ถึงสวีเจ้าอิ่งจะรู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาท�ำนี้มันหมายความว่าอย่างไร
ทว่าเธอก็ยังส่งข้อความไปถามอีกฝ่าย
'คุณส่งเสื้อผ้ามาให้ฉันแบบนี้...หมายความว่ายังไงคะ'
ไม่กี่นาทีหลังจากนั้น เฉิงจยาโหย่วก็ตอบกลับมา
'อย่าคิดมากสิ พอดีลูกค้าเอาของขวัญตอบแทนมาให้ ผมก็เลย
เก็บเผื่อไว้ให้คุณหนึ่งชิ้นน่ะ'
แบบนี้นี่เอง สวีเจ้าอิ่งค่อยหยิบเดรสออกมาดู ขนาดพอดีตัวเป๊ะ
ชุดเป็นคอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุดของซีซั่นนี้ เธอสวมแล้วไปยืนมองซ้ายที
ขวาทีอยู่ตรงหน้ากระจก เดรสเป็นสีม่วงอ่อนๆ ซึ่งเหมาะกับเธอมาก และ
แพตเทิร์นก็เป็นแบบที่เธอชอบด้วย
สวีเจ้าอิ่งจึงส่งข้อความไปหาชายหนุ่มอีกครั้ง
'ก�ำไรของฉันจริงๆ'
หลังจากนั้นเฉิงจยาโหย่วก็ส่งอีโมติคอนหน้ายิ้มกลับมาให้ และไม่ได้
ตอบอะไรอีก
เมื่อถึงวันเสาร์ที่นัดกันไว้ ในวันนี้สวีเจ้าอิ่งไม่ได้มีนัดอะไรเป็นพิเศษ
จึงมีเวลาว่างให้ตัวเองมากพอที่จะมาท�ำกิจกรรมโปรโมตโรงพยาบาลสัตว์
ที่ธนาคารจัดขึ้นได้ หญิงสาวท�ำป้ายและของที่ระลึก รวมถึงตั้งใจว่า
จะเอาพนักงานอีกสองคนไปช่วยด้วย
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เฉิงจยาโหย่วโทรมาหาสวีเจ้าอิ่งแต่เช้าเพื่อก�ำชับเรื่องต่างๆ ในวันนี้
"เจ้าอิ่ง ผมต้องไปดูสถานที่แต่เช้าเลยจะให้คนไปรับคุณแทนนะ"
"ไม่ต้องหรอกค่ะ ฉันขับรถไปเองได้ แต่พีพียังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
ฉันว่าจะไม่เอาพีพีไปด้วย"
หลังเงียบไปพักหนึ่ง เฉิงจยาโหย่วบอก "ผมว่าจะให้ดีควรพาพีพี
ไปด้วยดีกว่า เพราะเพือ่ นๆ ในวงการของผมเคยลงภาพเจ้าพีพีในสตอรีก่ นั
ทั้งนั้น อีกอย่างกิจกรรมในวันนี้ก็ท�ำเพื่อหาเพื่อนให้พีพีด้วย ถ้ามันไม่ไป
คงไม่ดี"
สวีเจ้าอิ่งหยุดคิดเล็กน้อยก่อนจะตอบรับ "งั้นฉันจะพาพีพีไปแป๊บนึง
แล้วให้มันพักนะคะ"
"เจ้าอิ่ง คุณใส่เดรสที่ผมให้คุณวันนั้นได้หรือเปล่าครับ ผมกะไซส์
ดูคร่าวๆ แต่ไม่รู้ว่าคุณใส่แล้วจะสวยไหม"
"ใส่ได้ค่ะ"
ก�ำชับเรื่องต่างๆ เสร็จแล้ว แต่เฉิงจยาโหย่วก็ยังไม่ยอมวางสาย
ท�ำให้สวีเจ้าอิ่งรู้ว่าเขาต้องมีเรื่องที่ยังพูดไม่หมดแน่ๆ
"จยาโหย่ว…คุณมีอะไรจะบอกฉันอีกหรือเปล่าคะ ถ้าไม่มี ฉันจะ
วางสายแล้วนะ"
เฉิงจยาโหย่วกระแอมให้คอโล่งขึ้นก่อนจะเอ่ยถาม "เจ้าอิ่ง…ผม
ขออะไรคุณอย่างหนึ่งได้ไหม"
สวีเจ้าอิ่งหลุดข�ำออกมา "พูดมาได้เลยค่ะ"
"ไม่ว่างานวันนี้จะเป็นยังไง คุณจะต้องไว้หน้าผมบ้างนะครับ อย่า
ชักสีหน้าหรือโมโหนะ โอเคไหม"
"ท�ำไมเหรอคะ หรืองานที่ฉันจะไปวันนี้คืองานเลี้ยงหงเหมิน*"
* งานเลี้ยงหงเหมิน เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดราชวงศ์ฉิน เป็นงานที่เซี่ยงอวี่จัดเฉลิมฉลองที่ด่านหงเหมินนอกเมือง
เสียนหยางหลังจากชนะสงครามและเชิญหลิวปังให้มาเข้าร่วม แต่แท้จริงแล้วเป็นการจัดฉากเพือ่ ลอบสังหารหลิวปัง
ปัจจุบันใช้เปรียบกับงานเลี้ยงที่จัดขึ้นมาโดยประสงค์ร้าย
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"จะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกัน"
"งั้นอีกเดี๋ยวเจอกันค่ะ"
สวีเจ้าอิ่งอุ้มพีพีที่ยังสะลึมสะลือขึ้นรถก่อนจะขับออกไป เช้าวันเสาร์
ถนนไม่แออัดหรือวุ่นวายเหมือนวันที่ผ่านๆ มา ถนนโล่ง อากาศก็ดี และ
ความจริงต่อให้เฉิงจยาโหย่วไม่ขอ สวีเจ้าอิ่งก็สวมเดรสสีม่วงอ่อนตัวนั้น
อยู่แล้ว ผู้หญิงมักจะแต่งตัวสวยเพื่อให้คนรักชม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เฉิงจยาโหย่วเป็นคนให้เดรสตัวนี้เธอมาด้วย
ไม่ว่าเมิ่งเทียนเทียนจะพูดว่ายังไง แต่ในที่สุดต้นไม้เหล็กอย่างเธอ
ก็ผลิดอกแย้มบาน
งานมีตติ้งสัตว์เลี้ยงแสนรักจัดขึ้นในโรงแรมห้าดาวที่เพิ่งเปิดใหม่
แห่งหนึง่ ในเซี่ยงไฮ้ ธนาคารฮุ่ยต๋าเหมาห้องจัดเลี้ยงทั้งห้อง เธอก้าวลง
จากรถก็เห็นภาพแขกเหรือ่ ทีม่ าร่วมงานปรากฏอยูบ่ นจอแอลอีดหี น้าโรงแรม
สวีเจ้าอิ่งเพิ่งจะมาถึงหน้าประตูห้องจัดเลี้ยง สาวสวยใส่สายสะพาย
ของธนาคารฮุ่ยต๋าก็เดินมาต้อนรับ
"คุณคือพี่สะใภ้ใช่ไหมคะ รีบเข้ามาก่อนสิคะ…พี่เฉิงก�ำลังท�ำงาน
อยู่ข้างใน"
เธอหน้าเหวอที่ถูกเรียกแบบนี้ แต่ยังไม่ทันจะได้มีปฏิกิริยาอะไร
ก็ถูกดึงเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงแล้ว สาวสวยคนนั้นร้องเรียกชื่อเฉิงจยาโหย่ว
มาแต่ไกล สวีเจ้าอิง่ เห็นเฉิงจยาโหย่วทีอ่ ยูห่ า่ งออกไปรีบปราดเข้ามาเหมือน
ลูกธนูกเ็ ริม่ เข้าใจได้ มินา่ ล่ะสาวสวยคนนัน้ ถึงได้เรียกเธอเป็นพีส่ ะใภ้ เพราะ
เฉิงจยาโหย่วสวมชุดเฉดสีเดียวกับเธอ เห็นได้ชัดว่าเสื้อผ้าของทั้งคู่นั้น
เป็นเซ็ตคู่รัก
สวีเจ้าอิ่งนึกดีใจเล็กๆ แต่ก็ต้องพยายามสะกดกลั้นความรู้สึกลิงโลด
เอาไว้
"อะไรกันคะ ลูกค้าธนาคารของคุณให้ของขวัญมา คุณก็เลยเอา
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กับเขาด้วยเหรอ"
เฉิงจยาโหย่วหัวเราะอย่างกระอักกระอ่วนนิดๆ "ถ้าไม่พูดแบบนั้น
คุ ณ จะยอมรั บ ไว้ เ หรอ บู ธ โรงพยาบาลของคุ ณ อยู ่ ด ้ า นตะวั น ตกของ
ห้องจัดเลี้ยงครับ"
"ฉันต้องท�ำอะไรบ้างคะ…ผู้จัดการเฉิง"
"มีงานเสวนาเรือ่ งการดูแลสุขภาพของสัตว์เลีย้ ง หลังจากนัน้ ก็จะเป็น
ช่วงฟรีครับ ถึงตอนนั้นถ้าคุณเหนื่อยจะกลับก่อนก็ได้นะ"
เฉิงจยาโหย่วรับสายจูงไปจากมือของสวีเจ้าอิ่ง เขาอุ้มพีพีไว้ใน
อ้อมแขนแล้วไปทักทายแขกเหรือ่ ในงานพลางแนะน�ำพีพกี บั ลูกสุนขั ตัวอืน่ ๆ
แต่น่าเสียดายที่พีพีดูไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
ตอนนี้เองที่สวีเจ้าอิ่งเพิ่งรู้ว่างานมีตติ้งสัตว์เลี้ยงแสนรักนี้จัดขึ้น
เพื่อลูกค้าที่มากันเป็นครอบครัว พวกแขกวีไอพีล้วนพาครอบครัวมา
ออกงานด้วยกัน มิน่าเธอกับเฉิงจยาโหย่วถึงต้องสวมชุดคู่รักเพื่อให้
เข้ากับงาน และไม่น่าแปลกที่เฉิงจยาโหย่วจะขอเธอว่าอย่าโมโหและ
ไว้หน้าเขาบ้าง เพราะพวกเขายังไม่ทันได้บอกชะตาแปดอักษร* ก็ถูก
มองว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเสียแล้ว ถ้าเธอไม่ถูกตาต้องใจเฉิงจยาโหย่ว
คาดว่าคงชักสีหน้าใส่เขาไปนานแล้ว
ธนาคารฮุ่ยต๋าจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนลูกค้ารายใหญ่ด้วยความ
เอาใจใส่อย่างดีมาก ไม่เพียงมีโรงพยาบาลสัตว์เท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรม
ส่งเสริมธุรกิจประเภทความสวยความงามและการบ�ำรุงสุขภาพอีกด้วย
ภายในห้องจัดเลี้ยงมีแต่แบรนด์ดังๆ เจ้าขนปุยทั้งหลายก็ล้วนมีแต่ตัวที่
ขนสวย สุขภาพดี นิสัยร่าเริง มองปราดเดียวก็รู้ว่าได้รับการเอาใจใส่ดูแล
เป็นอย่างดี
* ชะตาแปดอักษร หมายถึงศาสตร์การท�ำนายดวงชะตาด้วยอักษรแปดตัวที่ได้จากปี เดือน วัน และเวลาเกิด
เทียบเป็นอักษรตามแผนภูมิกิ่งฟ้า ก้านดิน ในการแต่งงาน นิยมน�ำมาผูกดวงชะตาของคู่บ่าวสาวเพื่อท�ำนายชีวิตคู่
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ทว่าพีพีไม่ใช่สุนัขพันธุ์แท้ แถมยังไม่สบายด้วย ดังนั้นเรื่องความ
ร่าเริงจึงแทบไม่ตอ้ งพูดถึง สวีเจ้าอิง่ เห็นแล้วก็อดรูส้ กึ สะท้อนใจไม่ได้ เพราะ
โชคชะตาของสัตว์เลี้ยงก็เหมือนมนุษย์ บางตัวเกิดมามีอาหารกระป๋องและ
นมส�ำหรับสุนขั ในชามให้กนิ ได้ไม่มหี มด แต่บางตัวกลับมีอาหารกินไม่ครบ
สามมือ้ และยังต้องหัดดูสหี น้าคนเลีย้ งอีก ดีทดี่ วงของพีพยี งั ไม่ถอื ว่าตกอับ
เพราะได้เจอกับเจ้าของอย่างเฉิงจยาโหย่ว
สวีเจ้าอิ่งตั้งใจต้อนรับแขก เธอขึ้นเวทีไปเพื่อเสวนาสร้างสีสันให้แก่
แขกเหรื่อในงาน และเนื่องจากสวีเจ้าอิ่งออกกล้องในรายการโทรทัศน์ของ
เซี่ยงไฮ้อยู่บ่อยๆ ท�ำให้ชาวเมืองที่เป็นคนรักสัตว์ต่างคุ้นหน้าคุ้นตาเธอดี
ระหว่างการเสวนาหญิงสาวไม่เพียงได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้องเท่านั้น
แต่หลังจบกิจกรรมแล้วเธอยังเป็นคนที่ป็อปปูล่าร์มากที่สุด หญิงสาว
ถูกห้อมล้อมด้วยผู้คนเพื่อขอให้ตอบค�ำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง
แสนรักและการดูแลแบบทั่วๆ ไป แถมยังต้องแจกลายเซ็นอีก
แม้สวีเจ้าอิ่งจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก แต่ก็ยังคงฝืนแจกลายเซ็น
ให้ทุกคน
"ฉันฟังการเสวนาของอาจารย์สวีทางทีวีอยู่บ่อยๆ วันนี้ถึงเพิ่งรู้ว่า
คุณเป็นภรรยาของผูจ้ ดั การเฉิง ฉันได้ยนิ ผูจ้ ดั การเฉิงพูดถึงภรรยาของเขา
เป็นประจ�ำ การได้พบกับคุณในวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากเลยค่ะ" คุณนาย
ร่างอวบอ้วนคนที่มาขอลายเซ็นจากสวีเจ้าอิ่งยิ้มแฉ่งจนหน้าแดง
"เอ่อ..." ได้ยินค�ำเรียกอย่าง 'ภรรยา' แล้ว สวีเจ้าอิ่งก็ยิ่งรู้สึก
ประดักประเดิด
ระหว่างที่เธอก�ำลังงุนงง เฉิงจยาโหย่วก็โผล่มาอยู่ข้างกายเธอ เขา
ต่อบทสนทนากับคุณนายคนนัน้ ทันที "ต่อไปถ้ามีปญั หาอะไรเชิญถามเจ้าอิง่
ได้ทุกเมื่อเลยนะครับ เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ที่จบจากเมืองนอกมา"
"แน่นอนค่ะ ธนาคารฮุ่ยต๋าของพวกคุณจัดกิจกรรมได้ดีมาโดยตลอด

73

74

คล้องหัวใจไว้ด้วย (ปั๊ก) รัก

แถมวันนี้ยังให้คูปองมาตั้งเยอะแยะอีก ฉันล่ะชอบมากจริงๆ"
เฉิงจยาโหย่วยิ้มรับก่อนจะให้พนักงานมาพาคุณนายไปดูประกัน
แบบล่าสุด ท�ำให้สวีเจ้าอิ่งโล่งอก
"ฉันจ�ำได้วา่ ตัวเองเป็นโสด ท�ำไมวันนีถ้ งึ กลายเป็นคนแต่งงานแล้วไปได้
ล่ะคะ" สวีเจ้าอิ่งถามยิ้มๆ
เฉิงจยาโหย่วก�ำหมัดแล้วโค้งตัวให้เธอไม่หยุด "ไว้ชีวิตกระผมสักครั้ง
เถิดขอรับ ผมไม่มคี ู่ แต่ไม่อยากหาเพือ่ นผูห้ ญิงคนอืน่ ก็เลยต้องขอให้คณุ มา"
ค�ำพูดของเฉิงจยาโหย่วแฝงนัยบางอย่างเอาไว้ การทีเ่ ขาพูดออกมาได้
อย่างเป็นธรรมชาติเช่นนีท้ ำ� ให้สวีเจ้าอิง่ รูส้ กึ อบอุน่ ใจขึน้ มา บางทีนอี่ าจจะ
เป็นความรู้สึกของหนุ่มสาวที่พ้นวัยรุ่นมาแล้วมั้ง แม้จะไม่มีการแสดงออก
อย่างร้อนแรง แต่แค่ค�ำพูดแบบก�ำกวมก็มากพอที่จะได้ยินว่าเป็นค�ำรักได้
สวีเจ้าอิง่ เห็นพีพไี ม่รา่ เริงขึน้ เลย อีกทัง้ ตัวเธอก็ไม่เก่งเรือ่ งการมีปฏิสมั พันธ์
กับผู้คนด้วยจึงเตรียมตัวจะพาพีพีกลับก่อน เฉิงจยาโหย่วถูกพวกแขกที่
มาขอข้อมูลล้อมเอาไว้ ท�ำให้สาวสวยคนที่ต้อนรับเธอตรงทางเข้าต้องเป็น
คนมาส่งสวีเจ้าอิ่งตอนที่เธอจะกลับ
"พี่สะใภ้ค่อยๆ เดินนะคะ"
สาวสวยยิม้ หวานให้ สวีเจ้าอิง่ จึงยิม้ ตอบกลับไป "คุณรีบกลับไปท�ำงาน
เถอะค่ะ ไม่ต้องห่วงฉัน"
"ฉันเพิ่งมาอยู่ธนาคารฮุ่ยต๋าได้ครึ่งปี ไม่ทันได้ไปร่วมงานแต่งงาน
ของพี่เฉิง ได้ยินมาว่าพี่สะใภ้สวยมาก มาเจอวันนี้ถึงได้รู้ว่าเป็นเรื่องจริง
พี่สะใภ้คะ…ฉันเป็นผู้จัดการด้านการเงินของลูกค้าวีไอพี วันไหนพี่มาที่
ธนาคารเรา ฉันจะดูแลพี่ด้วยตัวเองเลยค่ะ"
สวีเจ้าอิ่งผงกศีรษะรับ ตามองตามสาวสวยที่วิ่งเหยาะๆ กลับเข้า
โรงแรมไป หลังปิดประตูรถแล้วรอยยิม้ ของหญิงสาวก็แข็งค้างอยูบ่ นใบหน้า
ในรถมีเพียงเสียงร้องครางเบาๆ ของพีพี ซึ่งเสียงร้องนี้ทำ� ให้บรรยากาศ
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รอบตัวแย่ยิ่งกว่าเดิม
เฉิงจยาโหย่วมีเรื่องปิดเธออยู่จริงๆ
สวีเจ้าอิ่งคาดเข็มขัดนิรภัย ตลอดทางที่ขับรถออกไปนั้นใจเธอ
ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนเกือบฝ่าไฟแดงไปหลายครั้ง และครั้งหนึ่งเธอเกือบ
ชนท้ายรถคันหน้าด้วยซ�้ำ หญิงสาวว้าวุ่นใจจนต้องจอดรถไว้ข้างทางและ
กดปุ่มต่อสายอัตโนมัติภายในรถยนต์หาเมิ่งเทียนเทียน
แม้ตอนนี้จะสายมากแล้ว แต่เธอก็เดาได้ว่าเมิ่งเทียนเทียนยังไม่ตื่น
จึงไม่มีคนรับสาย แต่สวีเจ้าอิ่งก็ยังไม่ละความพยายาม เฝ้าโทรออกไป
ติดๆ กันถึงห้าครั้ง ในที่สุดปลายสายก็ตอบรับ เสียงงัวเงียปนร�ำคาญของ
เมิ่งเทียนเทียนดังลั่นรถ "เธอบ้าไปแล้วเหรอ! ยังเช้าอยู่แท้ๆ ปล่อยให้
คนเขานอนดีๆ ไม่ได้หรือไง"
"เลิกนอนได้แล้วน่า ฉันมีเรื่องอยากจะถาม"
"ถามอะไรกัน ท�ำไมถึงรีบขนาดนี้"
หลังความเงียบเข้าปกคลุมพักหนึ่ง สวีเจ้าอิ่งก็เอ่ยถามออกไป
"เฉิงจยาโหย่วแต่งงานแล้วเหรอ"
"ใช่ แต่งแล้ว"
สวีเจ้าอิง่ กัดริมฝีปาก กลัน้ หายใจจนหน้าแดงก�ำ่ มือขวาทีจ่ บั เกียร์อยู่
สั่นระริก นี่เป็นเรื่องน่าข�ำที่สุดที่เธอได้ยินในวันนี้
"แต่เขาหย่าตั้งแต่เมื่อครึ่งปีก่อน หลังแต่งงานได้แค่ปีเดียวและ
ไม่มีลูก อย่ามองว่าเขาเคยหย่ามาแล้วสิ เขาน่ะยังเป็นหนุ่มโสดเนื้อทอง
เด่นเด้งอยู่นะ"
สวีเจ้าอิ่งอ้าปากเตรียมจะด่าเมิ่งเทียนเทียน แต่กลับต้องหอบหายใจ
หนักๆ เธอไม่ได้รสู้ กึ สบายใจขึน้ เลยสักนิด "ท�ำไมเธอถึงไม่บอกฉันแต่แรกล่ะ"
"ก็เธอไม่ถามนี่ เจ้าอิ่ง…หรือว่าเธอชอบเขาเข้าแล้วจริงๆ"
สวีเจ้าอิ่งเงียบไป
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"ต่อให้เธอชอบเขาจริงก็ไม่เห็นต้องเดือดอะไรนี่ เพราะยังไงตอนนี้
เขาก็โสดและไม่มีลูก เรื่องที่เคยแต่งงานมันเป็นอดีตไปแล้วน่า"
สวีเจ้าอิง่ พยายามกล�ำ้ กลืนไฟโทสะให้กลับลงไปก่อนจะพูดด้วยเสียงเบาๆ
"เธอนอนไปเถอะ"
สายถูกตัดไปแล้ว ภายในรถจึงกลับมาเงียบสนิทอีกครั้ง สวีเจ้าอิ่ง
ต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งกว่าจะขับรถไปตามเส้นทางได้อีกครั้ง หลังขับไปได้
สิบกว่านาที อารมณ์ของสวีเจ้าอิง่ ก็เริม่ เย็นลง นีฉ่ นั ก�ำลังใส่อารมณ์กบั ใครกัน
เธอไม่เคยถามเรือ่ งนีม้ าก่อนจริงๆ แล้วพวกเขาก็ไม่ได้มหี น้าทีท่ จี่ ะต้อง
มาบอกกล่าวกันด้วย ยิ่งไปกว่านั้นมีใครบ้างที่หย่าแล้วยังอยากจะเอาเรื่อง
พวกนี้มาเล่าให้คนอื่นฟังได้อีก อันที่จริง…เป็นเธอเองต่างหากที่คิดไปเอง
ทั้งหมด กับแค่ไปร่วมงานงานเดียว พอพวกเขาเรียกว่าคุณนายเฉิงก็
คิดไปไกล ทั้งที่จริงแล้วพวกลูกค้าเหล่านั้นที่มาขอลายเซ็นเรียกหาคนอื่น
ไม่ใช่เธอมาตั้งแต่ต้น
ระยะทางที่เดิมใช้เวลาขับรถแค่ครึ่งชั่วโมง สวีเจ้าอิ่งต้องใช้เวลาถึง
หนึ่งชั่วโมงกว่าจะไปถึง เธอพาพีพีไปกินยาที่โรงพยาบาลก่อนจะกลับมา
ที่คอนโดฯ แต่ไหนแต่ไรมาช่วงสุดสัปดาห์สวีเจ้าอิ่งก็ไม่ได้มีเวลาว่างมาก
ขนาดนี้ พอว่างมากก็ท�ำให้อารมณ์ของเธอปั่นป่วนหนักขึ้น อ่านหนังสือ
ก็ไม่เข้าสมอง ฟังเพลงก็ไม่เข้าหู พอไปคุยกับกลุ่มเพื่อนก็เข้ากับเขาไม่ได้
เธอเลยโยนโทรศัพท์มือถือทิ้งแล้วไปนอนนิ่งๆ อยู่บนเตียงทั้งที่ความคิด
ยังสับสนไปหมด
นอนอยู่อย่างนั้นได้สองสามชั่วโมง สวีเจ้าอิ่งก็ได้รับโทรศัพท์จาก
เฉิงจยาโหย่ว เธอหยุดคิดก่อนยอมรับสายด้วยน�้ำเสียงติดจะเย็นชา
"กลับบ้านแล้วเหรอครับ"
"อืม"
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"วันนี้ยุ่งมากจริงๆ เลยไม่ได้ดูแลคุณดีๆ ต้องขอโทษด้วยนะ"
"ไม่เป็นไร"
"เจ้าอิ่ง ดูเหมือนคุณจะ...อารมณ์ไม่ดีหรือเปล่า"
สวีเจ้าอิง่ ไม่ใช่คนทีช่ อบพูดจาอ้อมค้อมเท่าไหร่อยูแ่ ล้วจึงถามกลับไป
"เรื่องที่คุณเฝ้าก�ำชับก�ำชาฉัน ฉันก็ท�ำให้หมดแล้ว ตอนนี้คุณจะบอกฉัน
ได้หรือยัง"
"ยังโกรธอยู่เหรอครับ"
น�ำ้ เสียงของเฉิงจยาโหย่วยังคงอ่อนโยนเหมือนเมือ่ ก่อน แต่สวีเจ้าอิง่
ไม่เกรงใจเขาอีกต่อไปแล้ว "ที่ก่อนหน้านี้ไม่โกรธ ไม่ได้หมายความว่า
ฉันจะยอมถูกปิดหูปิดตาอีกนะคะ ถึงจะถูกคนเรียกว่าคุณนายเฉิงทั้งวัน
แต่ฉันไม่ได้เคลิ้มตามหรอก"
เฉิงจยาโหย่วหัวเราะเสียงเจื่อนๆ แต่ไม่ได้ตอบกลับมาตรงๆ "ผม
ไม่ดีเองแหละ แต่ผมรู้สึกว่าเรื่องบางอย่างควรคุยกันต่อหน้าถึงจะเป็น
การให้เกียรติคุณมากกว่า"
"เรือ่ งนัน้ เอาไว้คอ่ ยคุยกันวันหลังเถอะค่ะ วันนีเ้ หนือ่ ยแล้ว ฉันอยากพัก"
สวีเจ้าอิ่งเป็นฝ่ายตัดสาย ก่อนหน้านี้เธอรู้สึกว่าชายหนุ่มเป็นคน
สุภาพอ่อนโยน แต่พอตอนนี้เจอค�ำถามที่เธออยากให้เขาตอบ เขากลับ
อึกอัก และนั่นท�ำให้เธออารมณ์เสีย
หลังจากรูส้ กึ ว้าวุน่ อยูส่ กั พักหญิงสาวก็ผล็อยหลับไป สวีเจ้าอิง่ หลับไป
ได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็มีเสียงแจ้งเตือนว่ามีข้อความเข้าดังขึ้น สวีเจ้าอิ่ง
ปรือตาขึ้นมองพบว่าเป็นข้อความจากเฉิงจยาโหย่ว
'ผมอยู่หน้าคอนโดฯ ถ้าคุณตื่นแล้วลงมาเจอผมหน่อยนะครับ'
เห็นข้อความแบบนี้แล้วเธอจะยังหลับลงได้อีกเหรอ หญิงสาวลุกขึ้น

77

78

คล้องหัวใจไว้ด้วย (ปั๊ก) รัก

จากเตียง ลูบผมยุ่งๆ ถ่วงเวลาอยู่สิบกว่านาทีจนรู้สึกว่าอารมณ์นิ่งพอแล้ว
ถึงค่อยสวมเสื้อโค้ตลงไปที่ชั้นล่าง
เฉิงจยาโหย่วนั่งคอยเธออยู่ในรถเงียบๆ สวีเจ้าอิ่งเคาะหน้าต่างท�ำให้
เฉิงจยาโหย่วได้สติ เขาเปิดประตูรถให้เธอ
สวีเจ้าอิ่งก้าวขึ้นไปบนรถ "คุณมีธุระอะไร"
เฉิงจยาโหย่วมองเธอยิ้มๆ "ยังโกรธอยู่อีกเหรอ"
"เปล่า ไม่โกรธแล้ว"
"กินข้าวหรือยังครับ ผมขอพาคุณไปหาอะไรกินนะ"
เขาไม่ ย อมให้ เ ธอได้ ป ฏิ เ สธก็ ขั บ รถออกไปทั น ที สวี เ จ้ า อิ่ ง มอง
ประตูคอนโดฯ ที่ห่างออกไปเรื่อยๆ แล้วรีบเปิดประตูรถ ประตูอ้ากว้าง
ไปเกินครึ่ง ท�ำให้เฉิงจยาโหย่วต้องรีบหยุดรถ
"คุณนี่ขี้โมโหจริงๆ นะ"
"ฉันก็นิสัยไม่ดีแบบนี้อยู่แล้ว ไม่ใช่เพิ่งจะมาเป็น เฉิงจยาโหย่ว…
ถึงฉันยอมไปไหนมาไหนกับคุณ แต่ฉันรู้จักคุณน้อยมาก การที่คุณมา
ขอให้ฉันช่วยงานวันนี้อย่างน้อยๆ มันก็แสดงว่าคุณยังเห็นฉันเป็นเพื่อน
แต่คุณกลับปิดบังเรื่องแต่งงาน แล้วยังท�ำให้ฉันถูกเข้าใจผิดว่าเป็นภรรยา
ของคุณอีก แบบนี้มันเหมาะมันสมควรแล้วเหรอ…คุณให้เกียรติฉันบ้าง
หรือเปล่า"
หลายปี ที่ ผ ่ า นมาสวี เ จ้ า อิ่ ง ยื น หยั ด อยู ่ ไ ด้ ด ้ ว ยตั ว เองมาตลอดจึ ง
ไม่หวาดกลัวสิ่งใด และไม่มีอาการเหนียมอายต่อเพศตรงข้ามเหมือน
ผู้หญิงคนอื่นๆ เฉิงจยาโหย่วฟังสิ่งที่เธอพูดแล้วนิ่งไปพักหนึ่ง ก่อนจะ
กดปิดเพลงที่เปิดอยู่ในรถแล้วเอื้อมแขนมาปิดประตูรถฝั่งของสวีเจ้าอิ่ง
"การเดินออกจากชีวิตแต่งงานแล้วกลับมาเป็นโสดอีกครั้ง มัน
ไม่ได้ง่ายดายเหมือนอย่างที่คนจินตนาการกัน ผมยังต้องตามเก็บกวาด
สิ่งที่เหลืออยู่บนสนามรบ ที่นั่นมีทั้งความขัดแย้ง ความผิดหวัง และ
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ความเหนื่อยล้าอ่อนแรง แต่พอผมจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเตรียมตัว
ออกเดินทางใหม่อีกครั้ง ก็พบว่าความคิดของผู้คนมันไม่ได้เปลี่ยนไป
ตามสถานภาพของผม จะให้ไล่อธิบายไปทีละคนก็ไม่ไหว ผมเลยคิดแผนนี้
ขึ้นมา แต่เพราะกลัวว่าคุณจะไม่ยอมมาก็เลยไม่ได้อธิบายดีๆ อีกอย่างคือ
กังวลว่าถ้าบอกไปผลลัพธ์มันจะเหลือแค่อย่างเดียว"
แม้สิ่งที่เฉิงจยาโหย่วพูดมาจะเป็นเหตุเป็นผล สมแล้วที่เป็นผู้จัดการ
ด้านการเงินที่คารมคมคายไม่เป็นสองรองใคร แต่สวีเจ้าอิ่งฟังแล้วก็ยัง
รู้สึกหงุดหงิด
"อาจจะจริงอย่างที่คุณพูด…ที่ว่าใครต่อใครก็รู้ว่าคุณแต่งงานแล้ว
จะให้ตามเก็บกวาดเอาตอนนีก้ ล็ ำ� บากเลยต้องผลักฉันออกไปรับหน้า เพราะ
คงคิดมาแล้วว่าท�ำผิดกับคนคนเดียวยังไงก็ดีกว่าผิดกับคนทั้งฝูง"
เฉิ ง จยาโหย่ ว ชะงั ก ก่ อ นจะหลุ ด ข� ำ พรื ด ออกมา "คุ ณ นี่ ป ากร้ า ย
เหมือนกันนะ" แต่พอเห็นว่าสวีเจ้าอิ่งไม่ข�ำก็ต้องหุบยิ้ม "ผมไม่ได้ตั้งใจ
จะท�ำผิดต่อใคร…ผมแค่อยากได้ใครสักคนที่เข้าใจผม"
ฟังเขาพูดแบบนั้นแล้วหัวใจของสวีเจ้าอิ่งบีบรัดแน่น แต่เธอรีบ
สลัดความคิดนั้นออกไปจากสมองทันที "ฉันกับคุณรู้จักกันแค่ผิวเผิน
ฉันจะไปเข้าใจคุณได้ยังไง"
"เจ้าอิง่ …นอกจากเรือ่ งแต่งงานทีผ่ มปิดบังคุณแล้ว ผมก็จริงใจกับคุณ
ทุกอย่าง พอเจอคนที่ใช่ ที่ท�ำให้ชีวิตของผมกลับมาสดใส นึกอยากจะ
มอบของขวัญให้แต่ก็ตื่นเต้น กลัวคุณไม่ยอมรับเหมือนเด็กๆ ถึงผมจะเคย
ผ่านการแต่งงาน แต่ผมไม่เคยท�ำอะไรชุ่ยๆ กับคนหรือเรื่องที่ผมสนใจนะ"
สวีเจ้าอิ่งเงียบไปนาน เฉิงจยาโหย่วสังเกตเห็นว่าสีหน้าของเธอ
ผ่อนคลายลงเยอะแล้วก็ยิ้มก่อนจะบอกว่า "พูดกันตามตรง วันนี้ผมท�ำตัว
ไม่ดีเท่าไหร่ จะขอไถ่โทษด้วยการเลี้ยงอาหารหรูๆ คุณสักมื้อนะครับ"
พูดจบเฉิงจยาโหย่วก็หยิบกล่องของขวัญแสนสวยใบหนึ่งออกมายื่นให้
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สวีเจ้าอิง่ หญิงสาวมองเขาด้วยสายตางงงัน แต่เขากลับไม่ยอมหลบสายตา
มองไปทางอื่น "อันนี้ก็เป็นของไถ่โทษด้วยครับ"
สวีเจ้าอิง่ เปิดกล่องออกดูจงึ เห็นว่าเป็นต่างหูมกุ ฝังเพชรหนึง่ คู่ แบรนด์นี้
เธอก็รู้จัก แน่นอนว่าราคาของมันต้องแพงหูฉี่ การที่จู่ๆ ชายหนุ่มก็มอบ
ของราคาแพงให้แบบนี้ท�ำให้สวีเจ้าอิ่งหน้าร้อนผ่าว เธอปิดฝากล่องแล้ว
จะวางเอาไว้บนรถ ตั้งใจจะเปิดประตูออกไป แต่ใครจะรู้ว่าเฉิงจยาโหย่ว
จะกดล็อกประตูรถ
"เจ้าอิ่ง…ขอโอกาสผมอีกครั้งเถอะนะ วันนี้ผมมีค�ำพูดที่ยังไงก็ต้อง
บอกคุณให้ได้ ต่อให้คุณจะโกรธ ไม่อยากฟัง ผมก็ต้องพูดมันออกไป"
สวีเจ้าอิ่งแสร้งท�ำเป็นนิ่ง ท่ามกลางแสงอ่อนๆ ใบหน้าด้านข้างของ
เฉิงจยาโหย่วดูดีมาก ใบหน้าสะอาดสะอ้าน ไม่มีที่ติ
"ผมไม่ใช่เด็กหนุ่มอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองที่ไม่รู้ความ มุทะลุบุ่มบ่าม
ท� ำ ตามอารมณ์ ม านานแล้ ว คุ ณ พู ด ถู ก ที่ พ วกเราเจอกั น บ่ อ ยแต่ แ ทบ
ไม่ รู ้ จั ก กั น เลย ตอนที่ ผ มเจอคุ ณ ครั้ ง แรกก็ ชื่ น ชมคุ ณ มาก และชอบ
หลายๆ อย่ า งในตัวคุณด้วย ผมเลยกลัว…กลัวว่าถ้าเข้าไปจีบคุณแล้ว
คุณจะรังเกียจ แต่กก็ ลัวอีกว่าถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปนานๆ สิ่งที่ได้กลับมา
จะเป็นความเมินเฉย เวลาเลิกงาน…ผมอยากเจอคุณ แต่ก็ต้องคิดหน้า
คิดหลังเพื่อหาเหตุผลดีๆ ที่ไม่ดูรุกมากเกินไป"
สวีเจ้าอิ่งก�ำหมัดแน่น กลางฝ่ามือมีเหงื่อผุดซึมขึ้นมาบางๆ
เฉิงจยาโหย่วเบี่ยงตัวหันมามองสวีเจ้าอิ่ง "เรื่องแต่งงานผมเคลียร์
ตัวเองจนสะอาดหมดจดแล้ว ตัวผมในเวลานี้เหมือนเด็กหนุ่มที่อยากท�ำ
เรื่องมุทะลุบุ่มบ่ามตามอารมณ์ ตรงไปตรงมาเพื่อคนที่ชอบ เจ้าอิ่ง
ผมขอท�ำแบบนั้นได้ไหม"
เวลานี้สมองที่เคยแจ่มใสของสวีเจ้าอิ่งเปลี่ยนเป็นสับสนอลหม่าน
เธอรับฟังค�ำพูดของเฉิงจยาโหย่วด้วยความรูส้ กึ เหมือนอยูท่ า่ มกลางหมูเ่ มฆ
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ไม่รู้ว่าควรท�ำอย่างไร หญิงสาวกระแอมเบาๆ ก่อนจะพูดขึ้น "ของขวัญ
ราคาแพงเกินไปค่ะ ฉันรับไว้จะไม่เหมาะ ส่วนเรื่องที่คุณพูดเมื่อกี้ ฉันขอ
เก็บเอากลับไปคิดดูก่อน จยาโหย่ว คุณก็รู้ว่าพวกเราเลยวัยที่จะปล่อยตัว
ปล่อยใจให้กับความรักแล้ว"
บรรยากาศภายในรถเงียบลงไปทันที ซึง่ บรรยากาศเช่นนีท้ ำ� ให้พวกเขา
รู้สึกแปลกๆ สวีเจ้าอิ่งยิ้มออกมาอย่างประดักประเดิด "ในรถอบอ้าวมาก
เปิดประตูหน่อยได้ไหมคะ"
ได้ยินเสียงเธอ เฉิงจยาโหย่วถึงได้สติ เขาตอบรับเบาๆ ก่อนจะ
ปลดล็อกประตู ให้ สวีเจ้าอิ่งก้าวลงจากรถพร้อมโบกมือให้เฉิงจยาโหย่ว
"คุณไม่ต้องเลี้ยงอาหารฉันเพื่อไถ่โทษหรอก ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายจริงๆ
อยากกลับไปพักผ่อนก่อน คุณเองก็รบี กลับเถอะ เรือ่ งวันนี…
้ ฉันท�ำเรือ่ งเล็ก
ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เอง"
เฉิงจยาโหย่วชะโงกตัวมาทางฝั่งที่สวีเจ้าอิ่งยืนอยู่ "ที่คุณพูดเมื่อกี้
ผมจะตีความว่า...คุณไม่ปฏิเสธผมได้ไหมครับ"
"จะพูดแบบนั้นก็ได้ค่ะ"
เฉิงจยาโหย่วลูบอก ท่าทางโล่งใจ "งั้นผมก็สบายใจ คุณพักผ่อนเถอะ
ผมยังต้องกลับไปเคลียร์งานที่ธนาคาร..."
สวีเจ้าอิ่งมองส่งเฉิงจยาโหย่วจากไปด้วยอาการใจลอยๆ ขนาดตอน
เดินอยู่บนถนน ใจเธอก็ยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัว แต่เธอหิวจริงๆ ก็เลย
กลับไปต้มบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปหนึ่งชามแล้วเหยาะซอสลงไปเล็กน้อย ทว่า
กินจนหมดชามแล้ว หัวใจของสวีเจ้าอิ่งก็ยังคงลอยค้างอยู่กลางอากาศ
เนิ่นนาน ไม่ยอมกลับเข้าร่างมาเสียที
เธอไม่รวู้ า่ สิง่ ทีต่ วั เองท�ำลงไปวันนีถ้ กู หรือผิด จริงๆ แล้วลึกๆ ในใจเธอ
ก็เฝ้ารอให้เขาสารภาพรัก แต่ไม่รทู้ ำ� ไมเธอถึงไม่ได้ให้คำ� ตอบเขาไปเดีย๋ วนัน้
บางทีอาจเป็นเพราะยังรูส้ กึ ตะขิดตะขวงใจต่อสถานภาพทีเ่ พิง่ กลับมาเป็นโสด
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ได้ไม่นานของเขา หรือไม่ก็คงเป็นเพราะวันนี้เธอโกรธเขาจริงๆ เลยตอบ
กลับไปด้วยอารมณ์ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเธอขาดวุฒิภาวะมากแค่ไหน ถ้าตอบ
ตกลงเขาไป เธอคงไม่ต้องมานั่งกินบะหมี่ส�ำเร็จรูปแบบนี้ แต่คงได้เดต
ในภัตตาคารหรู อีกอย่างต่างหูมุกคู่นั้นก็สวยมาก และเธอก็ชอบมันมาก
จริงๆ แต่ดนั ปฏิเสธแล้ว พอมาคิดแบบนีก้ เ็ จ็บใจขึน้ มา เวลานีค้ งท�ำได้เพียง
ออกไปซื้อมันมาด้วยตัวเอง
อาจเป็นเพราะเหตุการณ์กระอักกระอ่วนก่อนหน้านี้ ท�ำให้ในช่วง
สองสัปดาห์ทผี่ า่ นมานอกจากตอนมารับพีพกี ลับ เฉิงจยาโหย่วก็ไม่ได้มาหา
สวีเจ้าอิ่งอีก เขาแค่ส่งข้อความมาสอบถามสารทุกข์สุกดิบนิดหน่อย แม้
ทั้งคู่จะไม่ได้เจอกัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นดีกว่าตอนงานมีตติ้งของธนาคาร
ครั้งก่อนมาก อาศัยฐานลูกค้าของธนาคารฮุ่ยต๋าท�ำให้โรงพยาบาลสัตว์
ป๋อจยาสามารถเปิดตัวในแวดวงไฮโซอย่างรวดเร็ว สวีเจ้าอิ่งได้ลูกค้าชั้นดี
มาจ�ำนวนไม่น้อย ระยะนี้มีคนมาสอบถามเรื่องการตรวจเช็กร่างกายและ
ขอค�ำแนะน�ำในการดูแลสัตว์เลี้ยงที่โรงพยาบาลไม่ขาดสาย และลูกค้า
ส่วนมากก็ได้กลายมาเป็นสมาชิกวีไอพีของโรงพยาบาลอีกด้วย
ไม่ง่ายเลยกว่าจะจัดการงานจนเสร็จเรียบร้อย สวีเจ้าอิ่งเพิ่งเห็น
ข้อความเสียงทีเ่ มิง่ เทียนเทียนทิง้ ไว้ให้เธอเมือ่ สีช่ วั่ โมงก่อน ถึงเมิง่ เทียนเทียน
จะเป็นเพื่อนสนิทของเธอ แต่อีกฝ่ายก็อารมณ์แรงพอๆ กัน สวีเจ้าอิ่งกลัว
เมิ่งเทียนเทียนโกรธเลยรีบโทรไปหา
น�้ำเสียงของเมิ่งเทียนเทียนที่อยู่ปลายสายฟังดูไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่
เป็นเพราะอีกฝ่ายก็ก�ำลังท�ำงานอยู่เหมือนกัน
"เธอกินข้าวหรือยัง ฉันเลีย้ งมือ้ ดึกเอาไหม" ท้องของสวีเจ้าอิง่ ส่งเสียง
ร้องจ๊อกๆ
"ก็ได้ แต่เธอต้องคอยฉันอีกสองชั่วโมงนะ งานวันนี้ยังไม่เสร็จ เธอ
เดาดูซิ...ว่าฉันอยู่กับใคร"
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"ใคร"
"แฟนคลับฮาร์ดคอร์ของเธอ"
เฉิงจยาโหย่วสนิทกับเมิง่ เทียนเทียนจริงๆ เขาคงเล่าเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ให้
เมิ่งเทียนเทียนฟังหมดแล้ว ในเมื่อเมิ่งเทียนเทียนเปิดประเด็นมาขนาดนี้
แล้วเธอก็คงไม่สามารถท�ำตัวปิดบังหลบๆ ซ่อนๆ ได้อีก
"งั้นวันนี้ฉันเป็นเจ้ามือเลี้ยงมื้อดึกทุกคนเอง สั่งได้เต็มที่เลย ฉันยอม
เสียเลือดครั้งใหญ่"
ตอนที่สวีเจ้าอิ่งไปถึงกองบรรณาธิการนิตยสารของเมิ่งเทียนเทียน
ที่อยู่ในสตูดิโอ ทุกคนก็ก�ำลังท�ำงานกันอย่างเต็มที่ เมิ่งเทียนเทียนก�ำลัง
นัง่ ดูงานอยูท่ เี่ ก้าอี้ พอเห็นเพือ่ นสนิทมาก็รบี ชีไ้ ปยังทีน่ ง่ั ข้างตัวพร้อมบอกว่า
"เซ็ตสุดท้ายแล้ว อีกเดี๋ยวก็เสร็จ ท็อปปิกปักษ์นี้ของฉันเลิศสุดๆ เป็นหนุ่ม
สุดฮอตที่ก�ำลังอินเทรนด์ของเซี่ยงไฮ้ คนที่ได้ขึ้นปกเป็นหนุ่มหล่อชื่อดัง
รับประกันเลยว่านิตยสารปักษ์นี้จะต้องปังมาก ขายดีแบบสุดๆ ไปเลย"
ดูเหมือนว่าเฉิงจยาโหย่วจะกลายมาเป็นผู้กอบกู้สถานการณ์อีกครั้ง
เขาโบกมือให้สวีเจ้าอิ่งเพื่อทักทาย เธอจึงโบกมือตอบกลับไป สวีเจ้าอิ่ง
พบว่าตัวเองไม่ได้รสู้ กึ ประดักประเดิดเหมือนอย่างทีจ่ นิ ตนาการไว้ ทุกอย่าง
ดีกว่าที่เธอคิดมาก
นายแบบคนสุดท้ายเดินมาทีห่ น้าสปอตไลต์ เขาสวมเพียงกางเกงชัน้ ใน
ตัวเดียวและชโลมน�้ำมันไว้บนตัว
"หึ ๆ หนุ ่ ม หล่ อ นี่ เ ป็ น นั ก กล้ า มด้ ว ยเหรอ" สวี เ จ้ า อิ่ ง ขยิ บ ตาให้
เมิง่ เทียนเทียน เพราะเธอรูว้ า่ นีเ่ ป็นผูช้ ายมีกล้ามแบบทีเ่ มิง่ เทียนเทียนชอบ
ใครจะรู้ว่าตอนที่เธอได้เห็นหนุ่มนักกล้ามคนนั้นแบบชัดๆ สวีเจ้าอิ่ง
จะเกือบท�ำแก้วน�้ำหล่นลงพื้น
เป็นเรื่องจริงที่ว่าศัตรูอยู่บนทางแคบ*
* ศัตรูอยู่บนทางแคบ หมายถึงศัตรูหรือคนที่ไม่อยากเห็นหน้า แต่มักจะพบกันง่ายๆ ยากที่จะหลีกเลี่ยง
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