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บทที่ 1

บนถนนในวันแห่งการท�างานนั้นราวกับรังผึ้งเก่าท่ีถูกฝูงผึ้งท้ิงร้าง 

ภายใต้แสงแดดสาดส่องในเดือนเมษายน ประตูร้านรวงสีด�ามากมาย 

ถูกเปิดทิ้งไว้ตามหน้าที่ของมัน

กึกๆๆๆ เสียงรองเท้าส้นสูงสีแดงเหยียบลงบนพื้นหินแกรนิตดังก้อง

ไปทั้งถนนที่แทบจะเรียกได้ว่าเงียบสงัดราวกับจะประกาศความงดงามและ

ราคาอันแพงระยับของมัน เจ้าของรองเท้าส้นสูงคู่นี้มีช่วงขาเรียวยาว เธอ

อยู่ในชุดเดรสท่ีตัดเย็บอย่างประณตี เรยีกสายตาอิจฉาจากสาววยัรุน่หลายคน

กึก กึก กึก แครก... เสียงก้าวเดินเป็นจังหวะพลันเปลี่ยนไป ส้นสูง

เรยีวแหลมซ่ึงท�าจากโลหะเหยียบลงบนลกูคลืน่ท่ียืน่ออกมาตรงขอบทางเดนิ

ส�าหรบัผูพ้กิารทางสายตา ข้อเท้าพลนัพลกิบิด ท�าให้เจ้าของรองเท้าส้นสงู

ผู้งามสง่าหน้าคะม�า

จากประสบการณ์หกล้มบนรองเท้าส้นสงูท่ีมมีาอย่างโชกโชน เซียวเซียว

จึงใช้กระเป๋าถือใบสวยรองแขนไว้อย่างไม่เสียดาย แล้วก็จบด้วยท่ายาก 

อย่างการ 'หน้าคว�า่คะม�าลง' โดยสมบูรณ์แบบ ทันทีท่ีลกุข้ึนได้กหั็นมองซ้ายขวา

อย่างรวดเรว็ราวกบัเป็นหัวขโมย
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เดก็ๆ สะดดุล้มเรยีกว่า 'สะดดุล้ม' แต่คนอายย่ีุสบิกว่าสะดดุล้มเรยีกว่า 

'ซุ่มซ่าม' น่ะสิ

เธอรีบจัดการเสื้อผ้าหน้าผมท่ีกระเซอะกระเซิงอย่างรวดเร็ว ก่อนจะ

ปัดฝุน่ท่ีกระเป๋าแล้วพลนัเห็นว่าขอบกระเป๋ามีรอยถลอกเลก็ๆ ท�าเอาปวดใจ

จนกัดฟันกรอดในทันที

เซียวเซียวกระชากผ้าปิดปากบนใบหน้าลงมาอย่างหงุดหงิด ส้นสูง

สิบเซนติเมตรครึ่งมันสูงเกินไปส�าหรับเธอจริงๆ นั่นแหละ

"พี่สาวคะ เป็นอะไรไหมคะ"

เสยีงเลก็ๆ ใสๆ ดงัขึน้มาจากทางด้านหลงั เซียวเซียวหันหลงัไปมอง

กเ็ห็นเดก็สาวสองคนท่ีดูแล้วน่าจะเป็นเดก็นกัเรยีนมองเธอด้วยความเป็นห่วง

"ไม่เป็นไรจ้ะ ไม่เป็นไร" เซียวเซียวดึงผ้าปิดปากขึ้นอย่างเดิม เป็น

จังหวะเดียวกับท่ีเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น เธอจึงรีบหยิบข้ึนมารับสาย 

แล้วเดินห่างออกไปอย่างรวดเร็ว

"เซียวเซียว นีเ่ธออยู่ท่ีไหนแล้ว" เสยีงของชายหนุม่ท่ีดงัมาจากปลายสาย

เป็นเสยีงข้ึนจมูกซ่ึงฟังดเูหมือนไม่ทุกข์ร้อนอะไร

"จะถึงแล้ว" เซียวเซียวตอบอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไรนัก

"อ้อ ฉันลืมบอกเธอไปน่ะว่าวันนี้ฉันพาแฟนใหม่มาเจอเธอด้วย เธอ

คงไม่ถอืสาใช่ไหม" น�า้เสยีงเบิกบานนัน้เจอืความสะใจเอาไว้อย่างปิดไม่มิด 

ตามด้วยเสียงหัวเราะของหญิงสาวที่อยู่ข้างๆ คนปลายสาย

เซียวเซียวรูส้กึว่าเสยีงซ่ึงดงัอยู่ข้างหูนีช่้างเหมือนกบัเสยีงแมวท่ีก�าลงั

ข่วนแผ่นเหล็กเหลือเกิน ท�าเอาเธอเกือบจะเขว้ียงโทรศัพท์มือถือท้ิงลง 

เดี๋ยวนี้

ผู้ชายท่ีอยู่ปลายสายนั้นก็คือแฟนเก่าของเธอเอง เพราะท้ังสองคน 

เลกิรากนัผ่านทางโทรศพัท์ อกีฝ่ายจงึเอาแต่ดงึดนัไม่ยอมท่าเดยีว ยืนกรานว่า

จะต้องพดูกนัต่อหน้าให้ชัดเจน เซียวเซียวจ�าต้องรบัปากยอมออกมาเจอเขา 
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ไม่คิดว่าผู้ชายคนนั้นจะพาแฟนใหม่มาด้วยโดยไม่บอกกล่าว นี่มันคือ 

การฉีกหน้าเธอชัดๆ

เซียวเซียวก�าโทรศัพท์มือถอืพลางกดัฟันแน่น รูส้กึไม่อยากไปข้ึนมา

ทันที "ฉัน..." แต่จู่ๆ  ค�าปฏเิสธซึง่มารออยู่ท่ีรมิฝีปากกพ็ลนัหยุดชะงกัลง 

เพราะเงาร่างหนึง่ท่ีหล่อเหลาราวกบักลุม่ดาวตกซ่ึงเปล่งประกายกลางท้องฟ้า

ยามราตรนี�าพาเอารศัมีท่ีท�าให้ไม่อาจละสายตาพุง่เข้าสูส่ายตาของเธอ

ชายหนุ่มเบ้ืองหน้าอยู่ในชุดสูทล�าลองสบายๆ ในเวลาเกือบเท่ียงวัน

ท่ามกลางแสงแดดแรงกล้า เขาถอดเสือ้นอกออกพาดไว้ท่ีแขน เสือ้เช้ิตสดี�า

เรียบกริบห่อหุ้มไหล่กว้างขนาดห้าสิบเซนติเมตรอันสมบูรณ์แบบ เอวเล็ก

สะโพกสอบและช่วงขาเรยีวยาว เขาก�าลงัก้มหน้าคล�าหากระเป๋าเงนิก่อนจะ

เดินไปหยุดอยู่หน้าร้านชานม บุคลิกท่ีดูเยือกเย็นช่างไม่เข้ากับร้านชานม

ราคาถูกที่มีโลโก้เป็นรูปการ์ตูนเลยแม้แต่น้อย

"ฉันจะไปถือสาอะไรได้"

เห็นชัดว่าคนปลายสายชะงกัไป เซียวเซียวไม่สนใจเขาอีก เธอรบีวางสาย

แล้วเดินมุ่งตรงไปยังร้านชานมนัน้ทันที

"คณุคะ จะขอรบกวนอะไรสกัหน่อยได้ไหมคะ" เซียวเซียวยนืขวางหน้า

ชายหนุม่ขณะท่ีเขาก�าลงัจะจ่ายเงนิ

"ไม่มีเศษเงิน" ชายหนุ่มไม่ได้เหลือบมามองเธอแม้แต่น้อย เขาย่ืน 

เงินสิบหยวนส่งให้เจ้าของร้านท่ีอยู่ด้านในผ่านช่องหน้าต่าง "ชาเขียวนม

เพิ่มวุ้นมะพร้าว ไม่เย็นนะ"

เซียวเซียวนิง่ไปครูใ่หญ่ถงึได้สตว่ิาประโยค 'ไม่มเีศษเงนิ' ท่ีเขาพูดกบัเธอ

เป็นค�าพูดท่ีใช้ไล่ขอทาน!

"ฉันไม่ใช่ขอทานนะ!" เซียวเซียวรีบอธิบาย เก็บซ่อนความเคอะเขิน

ในตอนแรกไปทันที ลกูธนเูมือ่ยิงออกไปแล้วไม่สามารถย้อนกลบั เธอจงึได้แต่

ท�าหน้าด้านพดูต่ออย่างรวดเรว็ "ขอโทษนะคะ ฉันรูว่้ามนัไม่ค่อยถกูต้องนกั...
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วนันีฉั้นต้องไปเจอแฟนเก่า แล้วก็เพิง่จะรู้ว่าเขาพาแฟนใหม่มาด้วย ฉันไปเจอ

เขาคนเดียวมันดูเสียหน้ามาก เลยคิดว่าจะขอร้องให้คุณช่วยฉันสักหน่อย  

ร้านอยู่ตรงด้านหน้านีเ้อง รบกวนเวลาคณุสกัสบินาที แล้วฉันจะเลีย้งชานมคณุ

หนึง่อาทิตย์ โอเคไหมคะ"

เธอพูดรวดเดียวจบอย่างไม่มีสะดุด คนท่ีอยู่หน้าร้านชานมรวมท้ัง

เจ้าของร้านซ่ึงถือเงินสิบหยวนต่างพากันยืนนิ่งจ้องมายังเธอเป็นตาเดียว 

เซียวเซียวกระตกุมุมปาก บรรยากาศดเูหมือนจะยิง่กระอกักระอ่วนมากข้ึน...

ชายหนุม่ขมวดคิว้เลก็น้อยก่อนจะหันหน้าไปมองต้นเสยีงท่ีน่าหนวกหูนัน้ 

หญิงสาวท่ีมีดวงตางดงามมาก ใบหน้าครึ่งล่างซ่อนอยู่ใต้ผ้าปิดปากสีด�า  

มองไม่ออกว่าหน้าตาเป็นอย่างไร สร้างความอยากรูใ้ห้เขาไม่น้อย

เมื่อครู่เซียวเซียวอยู่ทางด้านหลังจึงเห็นใบหน้าเขาแค่เพียงบางส่วน 

เธอถูกรูปร่างที่มีสัดส่วนทองค�าดึงดูดเข้าเต็มเปา ตอนนี้เมื่อได้เห็นใบหน้า

เต็มๆ ของเขาก็ถึงกับลืมหายใจไปชั่วขณะ คนที่เห็นหนุ่มหล่อและสาวสวย

ในวงการแฟช่ันมาจนชินอย่างเธอยังอดช่ืนชมใบหน้าของคนตรงหน้านี้ 

ไม่ได้

แสงแดดสาดส่องผ่านหลงัคาลาดเตีย้ลงมากระทบรมิฝีปากบางสอ่ีอน 

ของชายหนุม่ท่ีเม้มจนเป็นเส้นตรงและแนวคางท่ีดเูย็นชานัน้ ช่างดดูจีนไม่อาจ

ละสายตาไปได้

ชายหนุ่มเก็บกระเป๋าเงิน หันมาเผชิญหน้ากับเธอ แล้วพูดออกมา

อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย "ให้ผมดูหน้าคุณได้ไหม"

เซียวเซียวไม่คดิว่าชายหนุม่จะยืน่ข้อเรยีกร้องแบบนี ้ เธอท่ีก�าลงัช่ืนชม

ความงดงามตรงหน้าอ้ึงไปสามวนิาทีถงึรูส้กึตวัข้ึนมาได้ แล้วกเ็ข้าใจเจตนา

ของอีกฝ่ายได้ทันที เขาคงต้องการดวู่าใบหน้าแบบนีจ้ะควรค่าแก่การช่วยเหลอื

หรอืเปล่าสนิะ

เกรงว่าผู้ชายคนนี้คงต้องผิดหวังแล้ว เซียวเซียวแอบถอนหายใจ 
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ก่อนจะยกมือขึ้นเกี่ยวสายคล้องผ้าปิดปากตรงหูซ้าย กัดฟันแล้วดึงลงมา

"เฮ้ย!" เด็กน้อยที่ก�าลังดื่มชานมถึงกับร้องออกมาอย่างกลั้นไว้ไม่อยู่ 

เมื่อรู้ตัวว่าก�าลังแสดงกิริยาไม่สุภาพจึงรีบยกมือขึ้นปิดปาก

ใต้ผ้าปิดปากคือใบหน้าใหญ่ท่ีไม่เข้ากบัดวงตางดงามและรปูร่างสมส่วน 

แก้มบวมใหญ่เหมือนปลาทองอมน�า้ ดนู่าเกลยีดและท่ึมท่ือเป็นอย่างมาก

เดิมทีควรจะเป็นฉากท่ีเจ้าชายกับเจ้าหญิงได้พบหน้ากัน ไม่คิดว่า 

จะกลายเป็นหญิงอัปลกัษณ์ ช่างน่าผดิหวงัเสยีจรงิ ผูค้นต่างพากนัละสายตา 

ไม่อาจทนดูต่อไปได้อีก

สายตาแปลกๆ จากคนแถวนัน้ท�าให้เซียวเซียวรูส้กึเสยีความม่ันใจข้ึนมา

จนต้องก้มหน้าลงและพยายามดงึผมยาวๆ มาบังแก้มท่ีบวมใหญ่ผดิปกตนิัน้

"หนึ่งเดือน" เสียงทุ้มต�่าดังอยู่เหนือศีรษะ

"เอ๋?" เซียวเซียวยังไม่ทันตั้งตัวจึงเงยหน้ามองด้วยความมึนงง เมื่อ

รวมเข้ากับใบหน้าไม่เข้าท่านั้นก็ท�าให้ช่างน่าเวทนาเกินกว่าจะทนดูได้

"ค่าตอบแทนไง ชานมหนึ่งเดือน" ชายหนุ่มหยิบเงินสิบหยวนคืนมา

จากเจ้าของร้านแล้วเกบ็ลงกระเป๋า ก่อนจะเดนิไปยังร้านอาหารท่ีเซียวเซียวช้ี

อย่างสบายอารมณ์

"อ๋อ ได้เลย!" เมื่อการเจรจาที่แทบจะไม่มีโอกาสส�าเร็จอยู่ๆ ก็ส�าเร็จ

ขึ้นมา เซียวเซียวรู้สึกเหมือนรอบๆ ตัวพลันสว่างไสวขึ้นทันที เธอรีบควัก

เงนิสามร้อยหยวนตบลงไปท่ีโต๊ะหลงัหน้าต่าง "เถ้าแก่ ขอบัตรส�าหรบัชานม

สามสิบแก้ว!"

เมือ่ลาภก้อนใหญ่มาเยือนถงึประต ู เจ้าของร้านชานมจึงรบีหยิบบัตร 

ที่มีรูปเท้าแมวขึ้นมาอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ แล้วส่งให้เธอพร้อมกับ

ยิ้มกว้างจนตาหยี "ขอบคุณที่อุดหนุน"

เซียวเซียวรับบัตรมาแล้วเดินตามชายหนุ่มไปอย่างรวดเร็ว

เมือ่สวมผ้าปิดปากอกีครัง้ เซียวเซียวกก็ลบัมาสงบนิง่ "ฉันช่ือเซียวเซียว 
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เป็นดไีซเนอร์ออกแบบเสือ้ผ้า ตอนนีอ้ายุย่ีสบิสี ่คณุชือ่อะไร เรามาท�าข้อตกลง

กันก่อนเถอะ"

"จัน่หลงิจวนิ อายุย่ีสบิเจด็ ส่วนอาชีพคณุคดิเอาเองแล้วกนั" ชายหนุม่

หยุดยืนอยู่หน้าร้านอาหาร ยกข้อศอกงอขึ้นเล็กน้อย

เซียวเซียวจงึเดนิไปคล้องแขนเขาแล้วย้ิมพร้อมกบัผลกัประตรู้านอาหาร

เข้าไป

ท่ีนีเ่ป็นร้านอาหารท่ีผสมผสานระหว่างจนีและตะวนัตกซ่ึงได้รบัความนยิม

อย่างมากในขณะนี้

บนโต๊ะไม้สไตล์จนีจดัวางผ้าปูโต๊ะสไตล์ยุโรปอย่างไม่เข้ากนัเลยสกันดิ 

อีกท้ังข้างๆ ขวดบดพรกิไทยยังมขีวดพรกิป่นวางอยู ่กเ็หมอืนเธอกบัแฟนเก่า

อย่างหานตงอวี่ที่ดูจะไม่มีวันเข้ากันได้เลยสักอย่าง

บนเบาะโซฟาท่ามกลางแสงไฟสลวัๆ มชีายหนุม่สวมเสือ้มีฮู้ดพมิพ์ลาย

ก�าลงัเล่นเกมในโทรศัพท์มือถอือยู ่หญิงสาวท่ีนัง่ข้างๆ สวมชุดกระโปรงลกูไม้

สขีาว ก�าลงัดืม่น�า้ผลไม้อยูเ่งยีบๆ

"นี ่คนนัน้หรอืเปล่า" หญิงสาวมองเห็นพวกเซียวเซียวก�าลงัเดนิเข้ามา

จงึรบีสะกดิถามชายหนุม่ข้างๆ

หานตงอวีเ่งยหน้าข้ึนมองคนท่ีเดนิเข้ามาแล้วรบียกมือข้ึนโอบแฟนใหม่

โชว์ทันที ก่อนจะยกมืออีกข้างข้ึนโบกไปมาเหมือนไม่ใส่ใจอะไร "ทางนี้!"  

พอเห็นเซียวเซียวท่ีมีผ้าปิดปากปกปิดใบหน้าก็เบะปากด้วยความเคยชิน  

"ไม่ได้เป็นดาราสกัหน่อย ท�าไมต้องสวมผ้าปิดปากด้วย"

"ยังไม่หายป่วย เป็นภูมิแพ้นิดหน่อย" เซียวเซียวตอบส่งๆ ไม่คิดจะ

ปลดผ้าปิดปากออกแต่อย่างใด

เซียวเซียวคบกับหานตงอวี่มาสามปี ช่วงสองปีนี้หานตงอว่ียังคง 

เรยีนหนงัสอือยู่ แต่เซียวเซียวออกมาท�างานแล้ว ตัง้แต่แฟนสาวเริม่ท�างาน เขา
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ลวี่เหยี่ยเชียนเฮ่อ 11

กจ็ะได้ยินเสยีงบ่นและตดัพ้ออยู่ทุกวนั ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งงาน เรือ่งเพ่ือนร่วมงาน 

เรื่องความก้าวหน้าในอนาคต ซ่ึงท�าให้คนท่ียังอยู่บนหอคอยงาช้าง 

อย่างหานตงอวี่ไม่เข้าใจและเริม่รูส้กึเบ่ือหน่ายมากข้ึนเรือ่ยๆ สองเดอืนก่อน

เซียวเซียวก็โทรมาบอกว่าเธอต้องพกัรกัษาตวัอยู่ท่ีโรงพยาบาล ต้องการให้เขา

มาเย่ียมเธอ

อยูด่ีๆ  ท�าไมต้องไปนอนโรงพยาบาลกนั คดิว่าเป็นเพราะเธออยากจะ

เจอเขาก็เลยใช้มารยาเล็กๆ น้อยๆ เขาไม่ชอบนั่งรถและรู้สึกว่ามันยุ่งยาก

เกินไปจึงไม่ได้ไปหาเธอ ใครจะไปคิดว่าวันต่อมาก็ถูกบอกเลิกเสียแล้ว

หานตงอวีรู่ส้กึเสยีหน้า วนันีเ้ลยตัง้ใจจะเรยีกศกัดิศ์รคีนืมา แฟนคนใหม่

ของเขามีการศกึษาสงูกว่าเซียวเซียว ฐานะทางครอบครวักดี็กว่าเซียวเซียว 

ท่ีส�าคัญคอืเป็นคนอ่อนโยนและเข้าอกเข้าใจคนอ่ืน

"นีเ่ธอไม่สบายจรงิๆ เหรอ" หานตงอวีค่าดไม่ถงึอยู่บ้าง ท้ังคูบ่อกเลกิกนั

ทางโทรศพัท์ สาเหตกุเ็พราะระยะทางท่ีห่างไกลท�าให้ไม่ค่อยได้เจอหน้ากนั 

เขาคดิมาตลอดว่าเธอไม่ได้เข้าโรงพยาบาลจรงิๆ ขณะท่ีคดิจะเอ่ยปากถามต่อ

ก็พลันสังเกตเห็นว่าเซียวเซียวคล้องแขนผู้ชายคนหนึ่งไว้ มุมปากที่เพิ่งจะ

ยกยิ้มเมื่อครู่พลันคลายลง "เขาเป็นใคร"

ผู้ชายคนนี้สูงใหญ่ หล่อเหลา โดดเด่น ดูท่าทางเป็นคนมีเงินด้วย  

ท่ีส�าคญักค็อืมคีวามภมูฐิานหนกัแน่นท่ีชายหนุม่ท่ัวไปไม่ม ี ท�าให้หานตงอวี่

รู้สึกไม่ชอบขี้หน้าขึ้นมาทันที

"แฟนฉันเอง" เซียวเซียวดึงจั่นหลิงจวินเดินเข้ามาใกล้แล้วโกหก

หน้าตายออกไป "ท�าไฟแนนซ์น่ะ เมือ่เดอืนท่ีแล้วเพ่ิงได้เลือ่นต�าแหน่งเป็น

รองกรรมการผู้จัดการ"

"อ้อ ยนิดท่ีีได้รูจ้กั" หานตงอวีน่ัง่นิง่ไม่ยอมขยับ ก่อนจะย่ืนมือออกไป

อย่างเบื่อหน่ายเพื่อจะจับมือกับจั่นหลิงจวิน

มือข้างหนึ่งของจั่นหลิงจวินมีเสื้อนอกพาดอยู ่ อีกข้างก็ล ้วง 

Page Perfect Guy ����������������������� 1.indd   11 7/10/2562 BE   17:36



12 Perfect Guy ผู้ชายคนนี้ฉันดีไซน์เอง 1

กระเป๋ากางเกงไว้ ดูท่าทางแล้วไม่ต้องการจะจับมือด้วย "รีบพูดเถอะ  

ผมไม่มีเวลา เดี๋ยวต้องไปประชุมต่ออีก"
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ลวี่เหยี่ยเชียนเฮ่อ 13

บทที่ 2

เซียวเซียวมองสีหน้าท่ีเขียวคล�้าลงในพริบตาของหานตงอวี่แล้ว 

กพ็ยายามกลัน้หัวเราะอย่างสดุก�าลงั ก่อนจะเรยีกให้จัน่หลงิจวนินัง่ลงด้วยกนั 

จากนัน้กพ็ยักหน้าเป็นเชิงทักทายหญงิสาวในชดุกระโปรงลกูไม้สขีาวคนนัน้

หากเป็นไปตามท่ีหานตงอวีว่่า การพบเจอกนัครัง้นีจ้ะเป็นการเลกิกนั

อย่างเป็นทางการ พูดให้ชัดๆ เลยก็คือเป็นการเอาของขวัญที่เคยให้มาคืน 

ให้แก่กัน

เซียวเซียวไม่รีรอรีบล้วงกระเป๋าเอากล่องเครื่องประดับและพัดเล็กๆ 

ออกมา ก่อนจะดนัของท้ังหมดไปตรงหน้าหานตงอว่ี "ของท่ีฉันเคยให้นาย 

นายไม่ต้องเอามาคืนหรอก นายเก็บไว้เถอะ"

"เซียวเซียว ฉันอยากรู้ว่าท�าไมเธอถึงได้เลิกกับฉัน" หานตงอวี ่

ก�ากล่องเครื่องประดับพลางมองเซียวเซียวด้วยแววตาฉงน พยายาม 

ไม่มองหน้าผู้ชายท่ีดูเข้มแข็งซ่ึงนั่งอยู่ข้างๆ เธอ เขายังรู้สึกงุนงงและ 

ไม่อาจยอมรับได้

"ตอนที่ฉันป่วยหนักก็คิดว่าตัวเองคงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน ไม่อยาก

จะเป็นภาระของนาย" เซียวเซียวพูดด้วยน�้าเสียงสบายๆ ฟังแล้วเหมือน 
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พูดไปให้จบๆ ในเม่ือเลิกกันแล้วเธอก็ไม่อยากจะมานั่งกล่าวโทษอีกฝ่าย  

ให้จบแบบนี้ก็แล้วกัน

"..." หานตงอวี่ค่อยๆ เบะปากแล้วกลอกตาอย่างสุดแรงพลาง 

โอบแฟนสาวคนใหม่ท่ีนั่งอยู่ข้างๆ อีกครา ก่อนจะพูดด้วยเสียงท่ีดังพอ 

ให้ได้ยินกันทุกคนว่า "ท�าไมรู้สึกเหมือนกับอยู่ในซีรี่ส์เกาหลีเลยล่ะ"

"ฮ่าๆ" แฟนใหม่ของหานตงอวี่ก็หัวเราะไปกับค�าพูดประชดแดกดัน

ของเขาด้วย

จั่นหลิงจวินมองชายหญิงตรงหน้าที่ก�าลังหัวเราะด้วยสายตาเย็นชา

เซียวเซียวก้มหน้าลงแล้วรดูซิปกระเป๋า "สายมากแล้ว พวกฉันยังมีธรุะ

ท่ีต้องท�าอีก ไปก่อนล่ะนะ พวกนายกเ็ท่ียวให้สนกุแล้วกนั ไม่ได้มีโอกาสมา

ปักกิง่บ่อยๆ"

ส่วนเรื่องท่ีว่าแฟนใหม่ของหานตงอวี่มีข้อดีอะไรนั้นเธอไม่ได้สนใจ

อยากจะรู้ จึงดึงนักแสดงช่ัวคราวอย่างจั่นหลิงจวินเดินออกมาจากร้าน 

อย่างไม่แยแส

เสียงหัวเราะของหานตงอวี่เลือนหาย เขากัดฟันมองชายหญิงคู่นั้น

เดินออกจากร้านอาหารไป เม่ือก่อนเวลาท่ีพวกเขาเดินด้วยกันเซียวเซียว

จะไม่สวมรองเท้าส้นสูงเพราะต้องการรักษาหน้าเขา กลัวว่าเมื่อสวม 

รองเท้าส้นสงูจะท�าให้เธอสงูกว่าเขา แต่ตอนนีเ้ซียวเซียวสวมรองเท้าส้นสงู

สบิเซนตเิมตรครึง่ ผูช้ายท่ีอยู่ข้างๆ กยั็งคงสงูกว่าเธออยูด่ ีดแูล้วช่างเหมาะสม

กันเหลือเกิน

"ท�าไมนายไม่แนะน�าฉันให้ผูห้ญิงคนนัน้รูจ้กั" หญิงสาวในชุดกระโปรงลกูไม้

สขีาวพดูอย่างไม่พอใจ

"ก็เค้าไม่ได้ถาม" หานตงอวี่พูดเสียงดังอย่างไม่สบอารมณ์

"ขอบคุณนะ ขอบคุณมากๆ" เม่ือเดินมายังมุมถนน เซียวเซียว 
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กร็บีปล่อยมอืตวัเองจากแขนของชายหนุม่แล้วใช้สองมือส่งบัตรร้านชานมให้เขา

จั่นหลิงจวินไม่ได้พูดอะไร เพียงแค่ยื่นนิ้วขาวเรียวสองนิ้วออกไปคีบ

บัตรบางๆ ใบนั้นหย่อนลงในกระเป๋าเสื้อ

ขณะที่มองตามแผ่นหลังของอีกฝ่าย เซียวเซียวก็อดยกมือขึ้นมากุม

ใบหน้านิม่ๆ บวมๆ ของตวัเองไม่ได้ จากนัน้กส่็งข้อความวแีชตให้กบัเพ่ือนรกั

เสี่ยวเสี่ยวปู้ : วันนี้ฉันท�ำเรื่องใหญ่ที่สะเทือนแผ่นดินเลยล่ะ

เมื่อข้อความถูกส่งออกไป อีกฝ่ายก็ตอบกลับมาอย่างรวดเร็ว

ต้ำต้ำเหยำ : แกวำงระเบิดบริษัทเหรอ

เสี่ยวเสี่ยวปู้ : เอ่อ...ฉันยังไม่คิดจะท�ำเรื่องแบบนั้นตอนนี้หรอก

เม่ือรู้สึกว่าพิมพ์ช้าไม่ทันใจ เซียวเซียวจึงส่งข้อความเสียงยาวๆ  

บอกเล่าที่มาที่ไปของเรื่องราวในวันนี้

ต้ำต้ำเหยำ : คณุนำยคะ ดฉัินก�ำลงัประชุมค่ะ อีกสกัพักฉันไปห้องน�ำ้

แล้วค่อยฟังนะ

จนกระทั่งเซียวเซียวนั่งรถแท็กซี่แล้ว เพื่อนรักถึงได้ตอบกลับมา

ต้ำต้ำเหยำ : นีแ่กบ้ำไปแล้วรึไงถงึได้ให้บตัรอะไรนัน่ไป เอำวีแชตเขำ

มำสิ แล้วค่อยโอนเงินให้เขำก็ได้

นั่นสิ โง่จริงๆ เลย
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เซียวเซียวยกมือตบหน้าผากตัวเองทีหนึ่งเสียงดังเพียะก้องไปท้ังรถ 

ท�าเอาคนขับแท็กซี่ตกใจจนต้องหันกลับมามอง

"คุณเป็นอะไรรึเปล่า"

"เปล่าค่ะ ไม่มีอะไร แค่ตบยุงน่ะ" เซียวเซียวนวดหน้าผากท่ีแดงเถอืก

เบาๆ เจบ็จนเรยีกสตไิด้ ฟองสชีมพูเตม็รถเม่ือครูถ่กูฝ่ามือของเธอตบหายไป

หมดแล้ว ต่อให้ได้วแีชตมาแล้วอย่างไร ตอนนีห้น้าตาเธอเป็นแบบนี ้เพยีงแค่

คิดจะจีบหวังเป่าเฉียง* ยังเหนื่อยเลย

เขตสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของปักกิ่งเป็นโครงการ 

ท่ีก่อต้ังขึน้เพือ่รองรบัการตดิต่อค้าขายกบัท่ัวโลกเมือ่หลายปีก่อน กล่าวกนัว่า

เป็นท่ีฟูมฟักนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตึกระฟ้าหลายตึกเปรียบเสมือนไข่ 

เม่ือเวลาผ่านไปสิบกว่าปี ตัวอ่อนในไข่ก็ทยอยฟักออกมาจากเปลือกไข่ 

กลายเป็น 'ไก่เทคโนโลยี' แต่ 'ไก่นวัตกรรม' นั้นแทบจะไม่มีเลย

ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน 'ไก่นวัตกรรม' จากไม่กี่บริษัทในเขตสร้างสรรค์

นวตักรรมทางเทคโนโลย ี บรษัิทออกแบบแอลวายจงึได้รบัการดแูลเป็นอย่างดี 

ตึกกระจกขนาดเล็กสูงหกช้ันออกแบบเป็นรูปตัวแซดซ่ึงสิ้นเปลืองท่ีดิน 

อย่างมาก ผนังท้ังหมดเป็นกระจกสีเขียว และบนตึกก็ไม่มีป้ายโฆษณา 

แม้แต่ป้ายเดียว มีเพียงแผ่นไม้ท่ีแกะสลักตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า 'LY'  

ตั้งอยู่ที่สนามหญ้าหน้าประตูใหญ่เท่านั้น

ทัศนียภาพด้านนอกท่ีหรูหราและสง่างามนี้ ย่ิงเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ตึกใหญ่ๆ ด�าๆ ก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน แม้กระท่ังแม่บ้าน 

ที่ท�าความสะอาดตึกนี้ก็ดูทันสมัยกว่าที่อื่นอย่างมาก

ในช่วงเวลาเร่งด่วนของเขตนวตักรรม ร้านขายอาหารเช้าขนมพระจนัทร์** 

ท่ีอยู่มมุถนนกจ็ะมีคนรมุล้อมกนัจนแน่นขนดั

* หวังเป่าเฉียง คือดาราตลกชาวจีนที่หน้าตาไม่หล่อ
** ขนมพระจันทร์ คือแป้งซาลาเปาเนื้อบางวางด้วยเนื้อสัตว์และผักสด พับครึ่งคล้ายแซนด์วิช
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ลวี่เหยี่ยเชียนเฮ่อ 17

ซาลาเปาแผ่นรปูใบบัวท่ีนึง่จนฟูนุม่ราดด้วยเต้าหู้เส้นซ่ึงตุน๋จนเข้าเนือ้ 

ตามด้วยไส้กรอกไต้หวันย่างท่ีกรอบนอกนุ่มในราดด้วยซอสงาเข้มข้น  

สัมผัสได้ถึงความหอมอร่อยตั้งแต่ได้กัดเข้าปากเป็นค�าแรก และรสชาต ิ

ที่แสนอร่อยนี้ก็ใช้เงินเพียงห้าหยวนเท่านั้น

"นัน่บรษัิทอะไรน่ะ ดเูด่นสะดดุตามาก" พนกังานใหม่ท่ีก�าลงักนิโจ๊กธญัพืช

กระซิบถามพนกังานท่ีอยู่มานานกว่า

"จะเป็นบริษัทอะไรไปได้ ก็แอลวายน่ะสิ" พนักงานเก่าบอกโดยที่ยัง

จ้องขนมซ่ึงลงุคนขายขนมพระจนัทร์ก�าลงัราดซอสงาลงไป "ไม่เหมอืนกบั

คนเขียนโค้ดอย่างพวกเราหรอก พวกนั้นน่ะเป็นพวกชนช้ันสูง ตอนเช้า 

ก็ดื่มกาแฟบลูเมาน์เทน กลางวันก็กินสเต๊กเนื้อเซอร์ลอยน์ เวลาเดิน 

กเ็หมอืนนางแบบท่ีเดนิอยู่บนแคตวอล์กแฟช่ันวกี ฟู่ๆ " พดูพลางย่ืนมือไปรบั

ขนมพระจันทร์ แต่ลุงคนขายกลับอ้อมส่งให้หญิงสาวในชุดสูทสีรอยัลบล ู

ที่อยู่ด้านข้าง

เซียวเซียวรับขนมพระจันทร์มาจากมือลุงคนขาย แกะถุงพลาสติก 

ท่ีห่อออกแล้วกัดกินค�าใหญ่ราวกับอดข้าวมาสามวัน ลุงคนขายถึงกับ 

มองตาค้าง "แม่หนู เอาน�้าเต้าหู้ด้วยไหม"

"เอ่อ ไม่ต้องค่ะ" เซียวเซียวเคีย้วซาลาเปาค�าโตแล้วตอบแบบขอไปที  

ก่อนจะกินไปพลางเดินตรงไปยังตึกกระจกเขียว

พนกังานใหม่เหล่ตามองรุน่พี ่ ไหนกาแฟบลเูมาน์เทน ไหนนางแบบ

แฟช่ันวีก ผู้หญิงคนนั้นไม่ต่างจากพวกเขาเลย มิหน�าซ�้ายังสั่งไส้กรอก

สองไม้ด้วย

ด้านหน้าของตึกกระจกเขียวคือสนามหญ้าท่ีมีแผ่นไม้วางคดเคี้ยว 

เพ่ือใช้เป็นทางเดินเข้าไปในตึก หากนับตั้งแต่ก้าวแรกท่ีเหยียบลงไป 

บนแผ่นไม้จนถึงหน้าประตูบริษัททั้งหมดก็หนึ่งร้อยแปดก้าว
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18 Perfect Guy ผู้ชายคนนี้ฉันดีไซน์เอง 1

เมื่อเดินไปถึงก้าวท่ีเก้าสิบสาม ขนมพระจันทร์ในมือก็ถูกก�าจัด 

จนไม่เหลอืหลอ เซียวเซียวนวดแก้มท่ีเริม่ปวดเพราะเคีย้วเรว็ไปหน่อยเบาๆ 

จากนั้นก็ใช้ทิชชูเปียกเช็ดปากท่ีเลอะซอสงา แล้วเติมลิปสติกสีแดงสด 

โดยไม่ต้องดกูระจก เดนิยืดอกยกไหล่ในระยะเจด็ก้าวเปลีย่นโฉมจากสภาพ

เหมือนคนใช้แรงงานเป็นพนักงานบริษัทที่แสนจะดูดี

"เซียวเซียว มาท�างานแล้วเหรอ" เสยีงหญิงสาวคนหนึง่ดงัก้องมาจาก

ทางด้านหลงั ไม่ต้องหันกลบัไปมองกร็ูว่้าเป็นใคร เธอเบ่ียงตวัเพยีงเลก็น้อย

ก็สามารถหลบมือที่ยื่นมาจับไหล่ได้ทัน

"ฉินย่าหนาน แกจะเบาเสยีงไม่ได้เลยใช่ไหม อยากจะให้พีฟ่างหักเงนิ

เพราะมารยาทไม่ดีรึไง" เซียวเซียวย่ืนนิ้วออกมาหยิกเนื้อนิ่มๆ ของ 

ฉินย่าหนานเบาๆ พวกเธอเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัย เมื่อเรียนจบ 

กเ็ข้ามาท�างานท่ีบรษัิทนีพ้ร้อมกนั จงึสนทิกนัมากกว่าเพือ่นร่วมงานคนอืน่

"หักก็หักสิ ใครจะไปสนยายแม่มดแก่นั่นกันล่ะ ยังไงซะก็ไม่เคยได ้

เต็มจ�านวนอยู่แล้ว"

ฉินย่าหนานคล้องแขนเซียวเซียวแล้วกระซิบเสียงเบา เธอเตี้ยกว่า

เซียวเซียว เวลาจะพูดอะไรด้วยก็ต้องเงยหน้าข้ึน จังหวะท่ีได้เห็นแก้ม 

ซ่ึงบวมผดิปกตขิองเซียวเซียว ดวงตาท่ีตดิขนตาปลอมกเ็บิกกว้างจนแทบจะ

ถลนออกมา

"เฮ้ย! หน้าแก..." เสยีงอุทานท่ีดงัอย่างกบัล�าโพงแปดหลอดดงัก้อง 

ไปท้ังลอ็บบ้ี พนกังานท่ีก�าลงัรอลฟิต์ต่างพากนัหันมามองเป็นตาเดยีว

เซียวเซียวหน้าแดงก�่าข้ึนมาทันที เธอรีบลนลานสวมผ้าปิดปาก 

พลางท�าตาดุใส่ฉินย่าหนาน "นี่..."

"อาทิตย์ที่แล้วเจอกันยังไม่ได้เป็นหนักขนาดนี้เลยนี่..." ฉินย่าหนาน

รบีลดเสยีงให้เบาลงพร้อมกบัย่ืนมือไปลบูแก้มของอีกฝ่ายด้วยความเป็นห่วง 

ดูกลุ้มใจจนจะร้องไห้ออกมาอยู่รอมร่อ
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"ไม่เป็นไร อีกสักพักก็หาย" เซียวเซียวไม่อยากจะพูดอะไรมาก  

มองดเูวลาแล้วจงึรบีลากฉินย่าหนานให้เดนิไปท่ีห้องออกแบบอย่างรวดเรว็

ห้องออกแบบเสื้อผ้าสตรีเป็นแผนกท่ีมีคนท�างานมากท่ีสุด ตั้งอยู่ 

ชั้นสามตรงกลางของตึก

ท้ังสองก้าวเดินเข้าไปในห้องออกแบบอย่างรวดเร็ว เสียงบอกเวลา

ของนาฬิกาแขวนผนังก็ดังอย่างแม่นย�า "ขณะนี้เป็นเวลาเก้านาฬิกาตรง"

สายตาแหลมคมพุ่งมาจากหลังโต๊ะออกแบบ อากาศในตอนเช้าของ

ต้นฤดูร้อนอบอุ่น แต่เซียวเซียวกลับรู้สึกเย็นวาบที่แผ่นหลัง

ห้องออกแบบนี้กินพื้นท่ีท้ังหมดของช้ัน ไม่มีผนังปูนกั้น แสงแดด 

ส่องผ่านทะลกุระจกเข้ามาท�าให้ห้องท้ังห้องสว่างไสวและอบอุ่น โต๊ะออกแบบ

ขนาดใหญ่ โต๊ะส�าหรบัตดัเยบ็ท่ีดเูหมอืนวางระเกะระกะแต่เป็นการวางแบบ

สลับกันไปมาอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ้าช้ินเล็กช้ินน้อย ของประดับ

ตกแต่งต่างๆ และกระดาษเขียนแบบท่ีวางกองปะปนกันอยู่บนโต๊ะส�าหรับ 

วางวัสดุอุปกรณ์ ท�าให้ท่ีนี่เต็มไปด้วยบรรยากาศท่ีชวนให้จินตนาการ 

ในการออกแบบโลดแล่น

และด้านหลังของโต๊ะออกแบบยังมีโต๊ะท�างานสีด�าท่ีดูแปลกแยกกับ

ทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้ บนโต๊ะมีคอมพิวเตอร์ แฟ้มเอกสาร กระบอก 

เสียบปากกา และแก้วน�้า ซ่ึงท้ังหมดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ ตรงนั้น 

มผีูห้ญิงสวมชุดเดรสรดัรปูสดี�าอายุประมาณสีส่บินัง่อยูแ่ละก�าลงัมองพวกเธอ

ด้วยสายตาเย็นชา "บอกตัง้กีค่รัง้แล้วว่าต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อยสบินาที 

แต่พวกเธอสองคนยังมาตรงเวลาเป๊ะ"

ฉินย่าหนานสวนออกไปทันทีท้ังท่ียังหอบ "บริษัทมีกฎเข้างาน 

ตอนเก้าโมงเช้า ท�าไมพวกเราต้องมาก่อนเวลาด้วย"

"ฉินย่าหนาน นี่มันอะไรกัน" ฟางเซ่ียงเฉียนเป็นหัวหน้าแผนกนี ้
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ได้เพียงครึ่งปี เธอเน้นย�้าเรื่องกฎระเบียบอยู่ตลอดเวลา เธอจ�าเป็นต้อง

จัดการกับเด็กรุ่นใหม่ท่ีควบคุมยากพวกนี้ ต้องมีสักคนสองคนท่ีท�าให้เธอ

ปวดหัวสิน่า และดูท่าทางแล้วยายปากล�าโพงฉินย่าหนานน่าจะเป็นคนท่ี

จัดการยากที่สุด

เซียวเซียวรบีลากเพือ่นท่ีตัง้ท่าจะเข้าไปต่อล้อต่อเถยีงออกมา ก่อนจะ

ก้มหน้าลงแล้วนัง่ท่ีโต๊ะท�างานของตวัเอง มองไปท่ีเดก็หนุม่ช่างท�าแพตเทิร์น

ซ่ึงขยิบตาให้เธอด้วยสายตาท่ีรูก้นั จากนัน้กเ็ปิดคอมพวิเตอร์เข้าสูร่ะบบโอเอ

ส�าหรับลาพัก ประกาศวันลาพักของปีนี้ปรากฏข้ึน แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ 

ตอนนีจ้นถงึสิน้ปีเธอไม่เหลอืวนัลาท่ีได้รบัเงนิเดอืนอกีแล้ว

ทางด้านฟางเซ่ียงเฉียนเม่ือได้รบัจดหมายลากป็รายตามองเซียวเซียว

ท่ีสวมผ้าปิดปาก แล้วส่งข้อความทางช่องแชตส่วนตวัภายในแผนกให้กบัเธอ

'มำนี่หน่อย'

เซียวเซียวปิดหน้าจอท่ีเพิ่งเปิดข้ึนแล้วเดินไปท่ีหน้าโต๊ะท�างานสีด�า 

"พี่...เอ่อ...หัวหน้าเรียกฉันหรือคะ"

ระหว่างดีไซเนอร์ด้วยกันเองไม่สนใจมารยาทเล็กๆ น้อยๆ พวกน้ี  

พวกเขามักจะเรียกคนที่มีต�าแหน่งสูงกว่าว่า 'พี่' ฟางเซี่ยงเฉียนต้องแก้ไข

อยู่นานถึงจะท�าให้คนพวกนี้เรียกเธอว่า 'หัวหน้า' ได้ และยังเน้นย�้าว่า 

เธอเป็นผู้จัดการ ไม่ใช่เพียงหัวหน้าแผนก

ฟางเซี่ยงเฉียนขมวดคิ้วถลึงตามองเซียวเซียว ยายแจกันดอกไม้* นี่

ถอืว่าเป็นคนโปรดของครเีอทีฟไดเรก็เตอร์ ทว่าตัง้แต่วนันีก้ไ็ม่ใช่อีกต่อไปแล้ว 

เมือ่คดิแล้วกร็ูส้กึจติใจปลอดโปร่งข้ึน จงึพูดอย่างสบายๆ ว่า "ทางผูบ้รหิาร

แจ้งมาว่าช่วงนี้เธอไม่ต้องไปที่ห้องฟิตติ้ง"

* แจกันดอกไม้ เป็นค�าเปรียบเทียบผู้หญิงที่มีดีแค่สวย แต่ไม่มีความสามารถอื่น
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บทที่ 3

ห้องฟิตติง้ของบรษัิทแอลวายนัน้เป็นห้องฟิตติง้ส�าหรบัครเีอทีฟไดเรก็เตอร์

โดยเฉพาะ

ผู้ท่ีก่อตั้งบริษัทแอลวายได้ใช้รูปแบบบริษัทแฟช่ันเฮ้าส์ของฝรั่งเศส 

มาเป็นต้นแบบในการจัดตั้งบริษัท บริษัทจึงแบ่งระบบการจัดการออกเป็น 

สองส่วน ส่วนแรกคอืการบรหิารจดัการ ผูท่ี้มตี�าแหน่งสงูสดุในการบรหิาร 

กค็อืประธานกรรมการผูบ้รหิาร ซ่ึงเรยีกให้เข้าใจง่ายๆ กค็อืซีอีโอนัน่เอง อีกส่วน

กค็อืการบรหิารงานด้านการออกแบบ คนท่ีมอี�านาจและความรบัผดิชอบสงูสดุ

คอืครเีอทีฟไดเรก็เตอร์ ส�าหรบับรษัิทแฟช่ันเฮ้าส์ ครเีอทีฟไดเรก็เตอร์เป็น 

ผูท่ี้มีความส�าคญัมากท่ีสดุ เป็นผูก้�าหนดอนาคตของบรษัิทว่าจะอยู่รอดหรอืไม่ 

ดังนั้นครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ในบริษัทแฟช่ันเฮ้าส์ทุกแห่งจะมีอ�านาจล้นมือ 

เลยทีเดียว

ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์มีหน้าท่ีรับผิดชอบหลักก็คือก�าหนดหัวข้อและ

ผลติชุดโอตกตูร์ู* ในแต่ละซีซ่ัน ขัน้ตอนการท�าชุดโอตกตูร์ูออกมาจะต้องมี

นางแบบฟิตติง้ ถ้านางแบบฟิตติง้มีความรูเ้กีย่วกบัเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายด้วย

* โอตกูตูร์ (Haute Couture) มาจากภาษาฝรั่งเศส แปลว่าการตัดเย็บชั้นสูงหรือแฟชั่นชั้นสูง หมายถึงชุดราคาแพง
ที่สั่งตัดเฉพาะ มักจะเห็นตามงานเดินแฟชั่น งานเทศกาลภาพยนตร์ งานประกาศรางวัลต่างๆ เป็นต้น
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กจ็ะท�าให้ตอนท่ีลองชุดสามารถเสนอข้อคดิเห็นให้แก่ครเีอทีฟไดเรก็เตอร์ได้ 

ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการท�างานในช่วงการแก้ไขปรับปรุงไปได้มาก

สองปีท่ีผ่านมาเซียวเซียวรับหน้าท่ีเป็นนางแบบฟิตติ้งมาโดยตลอด 

จงึมีโอกาสท่ีจะได้ใกล้ชิดกบัผูบ้รหิารระดบัสงู พูดง่ายๆ กค็อืเป็น 'คนโปรด

ของฮ่องเต้' คนอื่นๆ จึงต้องให้ความเกรงใจอยู่บ้าง

เมือ่ได้ยินว่า 'ไม่ต้องไปท่ีห้องฟิตติง้' ในหัวของเซียวเซียวถงึกบัว่างเปล่า...

'ฉันช่ือเซียวเซียว อายุย่ีสบิสอง จบการศกึษาจากสถาบันการออกแบบ

เครื่องแต่งกายคิว เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการออกแบบ

เครือ่งแต่งกายระดบัประเทศ' ในตอนนัน้เซียวเซียวสวมรองเท้าส้นสงูท่ีตดัใจ

ซ้ือมาด้วยราคาห้าร้อยหยวน ยืนอยู่ในห้องออกแบบท่ีมีแสงแดดระยิบระยบั

ซ่ึงอยู่ชั้นบนสุดของบริษัทแอลวาย ขาของเซียวเซียวสั่นไหวเล็กน้อย  

ไม่ใช่เพราะการสมัภาษณ์ครัง้นีเ้ป็นการสมัภาษณ์รอบท่ีสามซ่ึงเป็นรอบสดุท้าย 

แต่เป็นเพราะประธานกรรมการสมัภาษณ์คอืสภุาพสตรผีมสเีงนิท่ีเป็นไอดอล

ของเธอ อเดอลีน หลี่ ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ของบริษัทแอลวาย

อเดอลีนเป็นชาวอเมริกันเช้ือสายจีน เธอมีสายเลือดทางตะวันตก 

จมูกโด่งมาก ดวงตาลึก ด้วยบุคลิกที่เข้มงวดจึงท�าให้ดูเหมือนว่าเป็นคนที่

เข้าถึงได้ยาก

'แนวคิดในการออกแบบของเธอคอือะไร' ภาษาจนีกลางท่ีไม่ค่อยชัดเจน

ถกูเปล่งออกมาอย่างช้าๆ เผยความหย่ิงยโสของคนช้ันสงูออกมา

'แนวคิด...' เซียวเซียวตอบไม่ถูก มือท่ีประสานกันอยู่ด้านหน้า 

มีเหงื่อซึมออกมาเล็กน้อย เรื่องแนวคิดของการออกแบบท่ีลึกซ้ึงแบบนั้น 

มแีต่ดไีซเนอร์ท่ีมีช่ือเสยีงแล้วเท่านัน้ถงึจะม ีเธอท่ีเพิง่จะออกจากรัว้มหาวทิยาลยั

ไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้มาก่อน 'ชีวิตดีไซเนอร์ของฉันเพ่ิงจะเริ่มต้นและ 

ยังไม่มีสไตล์ท่ีชัดเจน แม้ว่าจะขาดลกัษณะเฉพาะตวัไปบ้าง แต่สามารถปรบัตวั

ให้เข้ากบัแอลวายได้ค่ะ'
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ค�าตอบแบบนีแ้ม้จะไม่มจีดุเด่นอะไรแต่กไ็ม่มอีะไรผดิเช่นกนั อย่างน้อย

ซีอีโอกบัอาร์ตแอดไวเซอร์ท่ีนัง่อยู่ข้างๆ กพ็อใจในค�าตอบ

แต่เห็นได้ชัดว่าอเดอลีนไม่พอใจ เธอกดมุมปากท้ังสองข้างจนเห็น 

ร่องแก้มลกึ 'สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุของดไีซเนอร์กค็อืจติวญิญาณ ถ้าต้องให้คนอ่ืน

มาบอกว่าเธอควรจะท�าอะไร เธอมันกเ็ป็นแค่ช่างฝีมอื ไม่ใช่ศลิปิน'

'โอ้ อเดอลีนท่ีรัก แม่หนูนี่ยังเด็กอยู่เลยนะ จะไปเข้าใจเรื่องพวกนี ้

ได้ยังไง' หลนิซือหย่วนอาร์ตแอดไวเซอร์ท่ีนัง่อยูข้่างๆ พูดย้ิมๆ เท้าคางด้วย

หลังมือทั้งสองข้าง ดวงตายิ้มๆ มองพิจารณาหญิงสาวที่สะดุดตาตรงหน้า 

'รูปร่างเธอดีมาก ไปช่วยฟิตติ้งชุดได้นะ'

หลินซือหย่วนเป็นชายวัยกลางคน เขามีผิวเนียนละเอียดราวกับ 

เดก็สาวแรกรุน่เพราะดแูลเป็นอย่างด ี ท่าเท้าคางแบบนีห้ากผูช้ายคนอ่ืนท�า

กค็งดสูาวมาก แต่เขากลบัท�าท่านี้ได้ดดูอีย่างไม่น่าเช่ือ เพราะค�าพดูประโยคนี้

ของเขาจงึท�าให้เซียวเซียวได้ท�างานในบรษัิทแอลวายและยังได้ท�างานใกล้ชิด 

กับอเดอลีนในห้องฟิตติ้ง มีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิคมากมาย ด้วยเหตุนี้ 

เธอจงึรูส้กึขอบคณุหลนิซือหย่วนมาโดยตลอด

"แอดไวเซอร์พูดเองเหรอคะ" เซียวเซียวซักไซ้ต่ออย่างไม่อยากเชื่อ

ฟางเซ่ียงเฉียนมองเธอด้วยสายตาประหลาดแล้วย้ิมเยน็ๆ "ถ้าไม่เช่ือ 

เธอก็ไปถามเขาเองแล้วกัน แต่ก่อนจะไปเธอต้องจัดการงานให้เรียบร้อย

ก่อนนะ อีกสิบนาทีมีประชุม"

ขณะนี้เข้าสู่ช่วงปลายเดือนเมษายน เสื้อผ้าฤดูร้อนเข้าสู่ตลาดแล้ว 

เสื้อผ้าฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวอยู่ในช่วงของการเตรียมการ อีกท้ังอยู่ใน

ช่วงเริ่มออกแบบเสื้อผ้าฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนของปีถัดไป

ครเีอทีฟไดเรก็เตอร์ได้ก�าหนดหัวข้อของการออกแบบไว้ว่า 'ชีวติใหม่'

"ก่อนหน้านี้เซียวเซียวลาป่วย จึงไม่รู้หัวข้อท่ีครีเอทีฟไดเร็กเตอร์
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ประกาศออกมา เดี๋ยวพวกคุณส่งพาวเวอร์พ้อยต์ให้เธอด้วย ข้อมูลต่างๆ 

ฉันส่งอีเมลให้ทุกคนแล้ว แบบสเก็ตช์มีก�าหนดส่งภายในหนึ่งเดือน  

แผนกเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูของเรายังไม่ได้ก�าหนดเฮดดไีซเนอร์ส�าหรบัซีซ่ันหน้า 

การคัดเลือกจะพิจารณาจากสภาพการณ์ของสินค้าใหม่ในซีซ่ันนี้กับ 

การออกแบบเบ้ืองต้นเป็นตัวตัดสิน พวกคุณต้องพยายามเข้าล่ะ" ขณะท่ี

ฟางเซ่ียงเฉียนพูดไม่อนุญาตให้ใครเอ่ยขัดจังหวะเพราะเธอต้องการพูด 

รวดเดียวจบ

งานท่ีห้องออกแบบเสือ้ผ้าสตรที�ากค็อืการออกแบบเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูสตรี 

เป็นการออกแบบเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูเพือ่ผลติเป็นจ�านวนมากและกระจายไปตาม

ร้านต่างๆ ท่ัวประเทศ ส่วนห้องออกแบบเสื้อผ้าสตรีช้ันสูงจะดูแลเฉพาะ 

ชุดโอตกูตูร์และเสื้อผ้าส�าเร็จรูปชั้นสูงที่ผลิตจ�านวนไม่มากเท่านั้น

ในห้องออกแบบเสื้อผ้าสตรีช้ันสูงจะมีแต่ดีไซเนอร์ท่ีมีประสบการณ์ 

ส่วนนกหัดบินอย่างเซียวเซียวกับฉินย่าหนานที่เพิ่งจบการศึกษาได้ไม่นาน

ก็ได้แต่ท�างานอย่างหนักในห้องออกแบบเสื้อผ้าสตรีเท่านั้น

เมือ่ได้ยนิว่าหัวข้อของซีซ่ันถดัไปจะเปิดคดัเลอืกเฮดดไีซเนอร์ ทุกคน

ต่างพากันมองหน้ากันและเห็นแววตาตื่นเต้นของอีกฝ่าย

เฮดดีไซเนอร์ของแต่ละซีซ่ันไม่ได้ถูกก�าหนดไว้ตายตัว ต�าแหน่งน้ี 

ก็เหมือนกับเป็นหัวหน้าทีมเล็กๆ เม่ือก�าหนดว่าเป็นใครแล้วก็จะยึด 

รปูแบบงานของคนคนนัน้เป็นหลกั คนอ่ืนๆ จะยึดรปูแบบของเฮดดไีซเนอร์

ในการปรับแต่งช้ินงานของตัวเองให้เข้ากับรูปแบบของเฮดดีไซเนอร์ และ

เฮดดไีซเนอร์จะได้รบัเงนิอนิเซ็นทีฟ* จากผลงานของตวัเองรวมกบัผลงาน

ของลูกทีม

หัวหน้าแผนกคนเก่าเป็นดีไซเนอร์ท่ีเริ่มมีช่ือเสียงบ้างแล้ว ผลงาน

ของเขาก็ดูดีกว่าของพวกคนใหม่ๆ ต�าแหน่งเฮดดีไซเนอร์จึงเป็นของ

* เงินอินเซ็นทีฟ คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนโดยคิดจากผลงานที่ออกมา เช่น ยอดขาย
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หัวหน้าแผนกมาตลอด แต่ฟางเซ่ียงเฉียนไม่ใช่คนในวงการออกแบบ  

เฮดดีไซเนอร์ครั้งนี้จึงถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนได้แล้ว

"ซีซ่ันนี้ชุดท่ีแกออกแบบก็ได้ค�าแนะน�าจากไดเร็กเตอร์ตั้งหลายชุด  

แกได้ต�าแหน่งแน่ๆ เลย" ฉินย่าหนานส่งพาวเวอร์พ้อยต์พลางอดท่ีจะพดูด้วย

น�า้เสยีงอิจฉาไม่ได้ จงึเรยีกสายตาของเพ่ือนร่วมงานหลายๆ คนให้หันมามอง

"อย่าพดูส่งเดชนะ ไดเรก็เตอร์จะมเีวลามาแนะน�าเรือ่งเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู

ราคาถกูท่ีไหนกนัล่ะ" เซียวเซียวรบีออกตวั แบบเสือ้ผ้าพวกนัน้เป็นแบบท่ี 

เธอคดิจนหัวแทบจะระเบิดออกมา ไม่ได้รบัการช่วยเหลอืใดๆ จากใครท้ังสิน้ 

แต่ถ้าค�าพูดของฉินย่าหนานหลุดออกไป ความพยายามมุมานะของเธอ 

ก็อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับ

"จะเป็นอะไรไปล่ะ แกอยู่ท่ีห้องฟิตติง้ทุกวัน ได้รบัการแนะน�านดิๆ หน่อยๆ 

ก็เป็นเรื่องปกติ พูดแบบนี้พวกเขาก็อิจฉาแย่น่ะสิ" ฉินย่าหนานไม่เข้าใจ 

ความกงัวลใจของเซียวเซียวเลยสกันดิ

เซียวเซียวได้ยินค�าว่า 'ห้องฟิตติ้ง' หัวใจของเธอก็เหมือนถูกมีดกรีด

จนรูส้กึเจบ็ปวดอย่างท่ีสดุ ไม่อยากจะฟังฉินย่าหนานพร�า่เพ้ออีกจงึเดนิปลกีตวั

ไปที่ห้องชงกาแฟ

เซยีวเซยีวหยิบแกว้น�้ารอ้นมาอย่างเชือ่งช้าแลว้ก็คดิขึน้ไดว่้าเมือ่เช้า 

ยังไม่ได้กนิยา เธอถอนหายใจเดินกลบัไปท่ีห้องออกแบบ ถอืโอกาสท่ีไม่มี 

ใครสนใจหยบิยาออกมาแล้วห่อด้วยกระดาษทิชชูก�าไว้ในมอืก่อนจะเดนิลงไป

ท่ีห้องจัดแสดง

ตึกรูปตัวแซดนี้ช้ันหนึ่งและช้ันบนสุดจะมีพ้ืนท่ีกว้างท่ีสุด ช้ันหนึ่ง 

เป็นห้องจัดแสดงเสื้อผ้าซ่ึงเปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้าชม รวมท้ัง 

มีเครื่องขายของอัตโนมัติตั้งอยู่

เสียงตึ้งๆ และกริ๊งๆ ดังขึ้น ขวดน�้าแร่ตกลงมาพร้อมกับเงินทอน
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เซียวเซียวโน้มตัวลงไปหยิบขวดน�้าแร่ เมื่อก้มศีรษะลงไปก็เห็น 

ท่อนขายาวๆ ท่ีสวมรองเท้าคชัชขูองกชุชีรุ่น่ใหม่ล่าสดุอยู่ทางด้านหลงั จึง

รบียดืตวัข้ึนมาแล้วหันไปทักทาย "อาร์ตแอดไวเซอร์ มาซ้ือกาแฟเหรอคะ"

หลนิซือหย่วนยังยืนกอดอกอยู่ท่ีเดมิขณะมองหน้าเซียวเซียว ก่อนจะ

ขมวดคิ้วขึ้นมาทันที "คุณหายดีหรือยัง"

"ก.็..หายแล้วค่ะ" เซียวเซียวตอบกลบัไป ความจรงิเธอยังไม่หายป่วย 

เธอต้องกนิยาอีกนาน แต่เพราะไม่อยากให้ใครรูจ้งึบอกกบัเพ่ือนร่วมงานว่า

หายดีแล้ว

"อืม" หลินซือหย่วนพยักหน้ารับแล้วเดินเข้าไปกดซื้อกาแฟกระป๋อง 

เม่ือครุน่คดิอยู่ครูห่นึง่กเ็อ่ยปากข้ึนว่า "ผมได้ยินมาว่าช่วงนีผ้ลงานของคณุ

ถอยหลังลง คงไม่ใช่เป็นเพราะผมให้คุณไปท�างานท่ีห้องฟิตติ้งก็เลย 

ไม่ตัง้ใจท�างานหรอกนะ สิง่ส�าคญัท่ีสดุของดไีซเนอร์กค็อืผลงาน เรือ่งอ่ืนๆ 

ล้วนเป็นแค่เปลือกเท่านั้น"

"ค่ะ" เซียวเซียวพยักหน้ารบัอย่างกงัวลใจ เธอไม่เคยเห็นหลนิซือหย่วน

พดูด้วยท่าทางกงัวลแบบนีม้าก่อน นัน่ท�าให้เธอหว่ันใจอยูบ้่างจรงิๆ

"คณุไม่ต้องไปท่ีห้องฟิตติง้เป็นการช่ัวคราว ท�างานท่ีตวัเองรบัผดิชอบ

ให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที" หลินซือหย่วนพูดจบก็เดินกลับไป 

อย่างไม่เหลียวแล

เซียวเซียวก�าขวดน�า้แร่ในมอืแน่น ยืนนิง่หน้าเครือ่งขายของอัตโนมัติ

อยู่ครู่ใหญ่ถึงจะหาลมหายใจของตัวเองเจอ ก่อนจะรีบเดินไปหลบอยู่ใน

ห้องน�า้ กะพรบิตาหลายครัง้เพ่ือไล่น�า้ตาท่ีก�าลงัจะไหลออกมา และหันไปมอง

ขวดน�า้แร่เย็นๆ แล้วรบีกนิยาเข้าไป เป็นเพราะรบีร้อนเกนิไปจึงท�าให้ยาตดิค้าง

อยู่ในล�าคอ มนัขมจนเธอเกอืบจะอาเจยีนออกมา ต้องบ้วนปากอยู่หลายครัง้

อาการจึงค่อยดีขึ้น

เม่ือเงยหน้าข้ึนมองกระจกแล้วเห็นใบหน้าท่ีบวมเป่งผิดรูป เธอก็ 
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ยิ้มเยาะตัวเอง

ติ๊ง! ยามนั้นเองเสียงเตือนข้อความของคิวคิว* ในโทรศัพท์มือถือ 

กด็งัข้ึน เซียวเซียวหยิบโทรศพัท์มือถอืขึน้มาแล้วเลือ่นหน้าจอด ูเป็นข้อความ

ในกลุ่มของบริษัท นี่เป็นคิวคิวกลุ่มท่ีทุกคนตั้งข้ึนมากันเอง ไม่มีหัวหน้า  

ทุกคนสามารถใช้นามแฝงและใช้ท่ีนีเ่ป็นท่ีระบายเรือ่งต่างๆ ออกมา

นำมแฝงมะเขือ : พวกเธอรู้หรือยัง ตอนนี้เซียวเซียวถูกเตะออกจำก

ห้องฟิตติ้งแล้ว

นำมแฝงถัว่ฝักยำว : แหม มันกต้็องเป็นอย่ำงนัน้ไม่ใช่เหรอ ดสูำรรปู

แม่นัน่ตอนนีส้ ิเหมือนกบัเสำไฟข้ำงทำงเลย น้องหลนิทนได้กป็ระหลำดแล้ว

นำมแฝงมะเขือ : ฮ่ำๆๆๆ เสำไฟข้ำงทำง เหมอืนจรงิๆ เดอืนท่ีแล้ว 

ฉันแอบถ่ำยมำได้รูปหนึ่ง

หลงัจากประโยคนีก้ต็ามด้วยรปูด้านข้างของเซียวเซียว เป็นรปูท่ีเห็น

ร่างเพรยีวบางซ่ึงมหัีวโตๆ อยู่ข้างบน ดแูล้วเหมอืนกบัเสาไฟข้างทาง ช่างด.ู..

ตลกมาก

นำมแฝงถั่วฝักยำว : พวกเธอยังไม่เคยเห็น ครำวท่ีแล้วน้องหลิน 

เห็นหน้ำแม่นั่นตรงๆ ยังไม่กล้ำจะลืมตำดู แถมอำละวำดใส่ห้องออกแบบ 

เสื้อชั้นสูงทั้งวันด้วย

แหมะๆ น�้าตาเม็ดใหญ่ร่วงหล่นลงมาบนหน้าจอโทรศัพท์ ท�าให้

ข้อความที่พูดคุยกันพร่ามัวไปหมด

เธอช่างไร้เดยีงสาจรงิๆ ท่ีเคยคิดว่าหลนิซือหย่วนเป็นคนอบอุ่น เขา 

* คิวคิว คือโปรแกรมแชตของจีน
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28 Perfect Guy ผู้ชายคนนี้ฉันดีไซน์เอง 1

ท่ีช่ืนชอบและอยากอยู่ใกล้กบัความสวยความงามขนาดนัน้จะพดูดกีบัคนสวย

เท่านัน้แหละ

โทรศัพท์มือถือสั่นขึ้นมา เซียวเซียวมองเห็นชื่อ 'เหยาเหยา' ปรากฏ

ที่หน้าจอ จึงสูดหายใจเข้าลึกๆ แล้วกดรับสาย "เหยาเหยา..."

"เฮ้ย นีแ่กเป็นอะไร ร้องไห้อยู่เหรอ" เหลยีงจิง้เหยาตกใจท่ีได้ยินเสยีง

เพื่อนรักสูดน�้ามูก

"ฉันกลายเป็นคนข้ีเหร่ พวกเขาพากนัรงัแกฉัน" เซียวเซียวฟ้องเพือ่นรกั

เหมือนเป็นเดก็เลก็ๆ

"บ้าเอ๊ย! พวกหมาลอบกัด..." เหลียงจ้ิงเหยาไม่ถามท่ีมาท่ีไป 

กเ็ปิดปากด่าทันที เมือ่ด่าได้สกัพักหนึง่จงึคดิข้ึนได้ว่าต้องปลอบโยนอีกฝ่าย 

"เลิกงานแล้วฉันจะพาแกไปกินของอร่อยนะ ฉันมีของดีจะให้"

เซียวเซียวอดทนรอจนถึงเวลาเลิกงาน รถสปอร์ตสีแดงคันเล็ก 

ที่ดูโฉบเฉี่ยวของเพื่อนรักก็มาจอดตรงหน้าตึกบริษัทแอลวายตรงเวลา

หลงัถงึร้านอาหารและอาหารเริม่เสร์ิฟแล้ว เซียวเซียวก็โอบจานสปาเกตตี้

ก้มหน้ากนิโดยไม่เงยหน้าข้ึนมาสกันดิ

"ค่อยๆ กนิ ไม่มีใครมาแย่งแกกนิสกัหน่อย" เหลยีงจ้ิงเหยามองไปท่ี

เซียวเซียวอย่างกลุม้ๆ "ท�าไมถงึได้หิวอย่างนี"้ พอรบัรูถ้งึสายตาของโต๊ะข้างๆ  

ท่ีมองมา เธอกต็วดัสายตาดุๆ  กลบัไปทันที หน้าตาสวยๆ เปลีย่นเป็นแข็งกร้าว

เหมอืนจะถามว่า 'มองอะไร ไม่เคยเห็นคนกนิสปาเกตตีร้ไึง' ท�าให้อีกฝ่ายตกใจ

รบีก้มหน้าลงไม่กล้าหันมามองอีก

"ท�าไงได้ กนิยานัน่แล้วท�าให้ฉันหิวมาก ของเข้าปากยังเคีย้วไม่ทันเลย" 

เซียวเซียวกลนือาหารลงไปแล้วพดูต่อ "ว่าแต่แกมีอะไรจะให้ฉัน"

เหลียงจิ้งเหยาส่งสัญญาณเรียกบริกรมาเติมน�้าผสมมะนาวให้กับเธอ 

ก่อนจะหยบิบัตรสดี�าเคลอืบทองออกมาจากกระเป๋าและยืน่ไปตรงหน้าเซียวเซียว
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ลวี่เหยี่ยเชียนเฮ่อ 29

"อะไร" เซียวเซียวกนิสปาเกตตีจ้นหมด เช็ดปากแล้วย่ืนมือออกไปรบั 

บนบัตรมีอักษรตัวใหญ่ค�าว่า 'ซังอว๋ี' ด้านหลังมีท่ีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ 

เรียงเป็นแถว

'ซังอวี๋ลู่ลงท่ำมกลำงแสงอำทิตย์อัสดง'

นี่...สโมสรคนแก่หรือ
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บทที่ 4

เหลียงจ้ิงเหยาย้ิมอย่างมีเลศนัย "นี่คือสิ่งท่ีแกต้องการมากท่ีสุด 

ในตอนนี้"

"หล่อรวยสงู?" เซียวเซียวหยอกกลบัทันที ก่อนยกน�า้ผสมมะนาวข้ึนดืม่

เสยีงดังอึกๆ

"ถูกต้อง" ไม่คิดว่าเหลียงจิ้งเหยาจะพยักหน้ายอมรับอย่างจริงจัง

"ฟู่..." น�้าเย็นพุ่งออกจากปากเซียวเซียวรดใส่หัวเหลียงจิ้งเหยา 

จนเปียก เซียวเซียวได้แต่หัวเราะแหะๆ แล้วย่ืนมือไปเช็ดผมให้อีกฝ่าย  

"อย่าล้อเล่นสิ สารรูปฉันตอนนี้จะมีคนหล่อรวยสูงที่ไหนหันมามอง"

เหลียงจิ้งเหยาได้ยินค�าพูดนี้ก็อดขมวดคิ้วข้ึนมาไม่ได้ ปัดมือเพื่อน 

ท่ีช่วยเช็ดน�้าออกแล้วจัดการเช็ดผมเอง "ท�าไมล่ะ ท่ีหน้าแกบวมก็แค่

ช่ัวคราวนี ่ แล้วอกีอย่างรปูร่างแกน่ะดจีะตาย หน้าท่ีการงานกด็ ี ไม่มีไอ้บ้า

อย่างหานตงอวี่สักคนก็ยังมีคนที่ดีรอแกอยู่อีกนะ"

"แกไม่เข้าใจหรอก" เซียวเซียวส่ายหน้า หลบุตาลงมองใบหน้าบวมๆ 

ของตัวเอง หน้าบวมเสยีจนแก้มสงูกว่าจมูกแล้ว "ใครจะอยากได้เมียท่ีต้อง 

กนิยาท้ังปีท้ังชาต ิพวกผูใ้หญ่กไ็ม่เข้าใจเรือ่งแบบนีห้รอก ต้องรงัเกยีจฉันแน่ๆ 
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คงคดิว่ามนัจะต้องถ่ายทอดสูรุ่น่ลกูอะไรแบบนัน้ พวกท่ีดพีร้อมฉันไม่คดิจะ

ยุ่งด้วยหรอก แต่ถ้าให้คว้าใครมาก็ได้ฉันก็ไม่เอาเหมอืนกนั ฉันกค็งได้แต่ 

มีชีวิตแบบนี้ไปวันๆ..."

น�้าเสียงของเซียวเซียวไม่ได้หมดอาลัยตายอยาก แต่ราบเรียบ 

เหมือนกับพูดว่า 'วันนี้จะกินบะหมี่' อย่างไรอย่างนั้น

เหลยีงจิง้เหยากดัเลบ็ตวัเองอย่างกดดนั รูส้กึลกึๆ ว่าอาการของเพ่ือนรกั

ในตอนนีอ้ยู่ในช่วงอันตรายมาก เธอยังจ�าท่ีลกูพ่ีลกูน้องเคยพูดได้ว่าเมือ่คน

ยอมปล่อยวางก็จะเลิกตามหาความสุข ต่อมาก็จะปล่อยปละละเลยตัวเอง  

ในหัวพลันมีภาพเซียวเซียวท่ีอ้วนถึงสองร้อยกิโลกรัมก�าลังกินทุกอย่าง 

ที่ขวางหน้า เธอก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันที

"ถ้าฉันหาแฟนแบบท่ีแกต้องการได้ล่ะ" เหลียงจิ้งเหยากดบัตรสีด�า

เคลือบทองนั่นไว้ แหวนเพชรบนนิ้วชี้ส่องประกายล้อแสงไฟในร้านอาหาร

ดูยั่วยวนน่าหลงใหล "แกอยากได้แบบไหน"

คนท่ีมองโลกในแง่ร้ายปล่อยปละละเลยตัวเองก็ควรจะพูดว่า 'ขอให้

เขาดีกับฉันก็พอ ไม่ต้องการอะไรอย่างอื่นอีก' อะไรแบบนี้ เหลียงจิ้งเหยา

จ้องตาเซียวเซียวอย่างลุน้ๆ อยากจะรูว่้าตอนนีอี้กฝ่ายอยู่ในข้ันท่ียังช่วยได้

หรือไม่

"กต้็องอยากได้คนท่ีหล่อ อบอุ่นอ่อนโยน เข้าอกเข้าใจ ให้เกยีรตกินั" 

เซียวเซียวยกมอืข้ึนมานบั สดุท้ายก็อดท่ีจะเพิม่เตมิอีกประโยคไม่ได้ "จะดมีาก

ถ้าหล่อเหมือนกบัคนหล่อท่ีร้านชานมนัน่"

"..." เหลยีงจิง้เหยาถงึกบัชะงกัไป ไม่รูว่้าจะพูดอะไรต่อด ีอย่างน้อย 

ดูแล้วอีกฝ่ายก็ยังมีโอกาสรักษาได้...มั้ง

"ในเม่ือแกพูดออกมาแบบนี้" เซียวเซียวยื่นมือออกไปท�าท่าเหมือน

ทวงหนี้ "เร็ว สั่งท�าให้ฉันสักคน"

เพยีะ! เหลยีงจิง้เหยาตบบัตรลงไปท่ีมือของเธอแล้วพูดด้วยเสยีงของ 
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ผู้ประกาศในเกมคอมพิวเตอร์ "ผู้กล้าหญิง ท่านจงน�าบัตรนี้ไปตามท่ีอยู่  

แล้วท่านจะได้พบกับสิ่งที่ท่านต้องการ"

เซียวเซียวก้มหน้ามองที่อยู่บนบัตร

'ที่อยู่ : เลขที่ 23 ถนนตงอวี๋

ท่ำนจะได้พบกับสิ่งที่ท่ำนต้องกำร'

ค�ำโฆษณำแบบนี้ใครจะไปเชื่อ!

วนัรุง่ข้ึนเป็นวันหยุดสดุสปัดาห์ คนท่ีไม่เช่ือค�าโฆษณาอย่างเซียวเซียว

ก็มายืนอยู่ที่หน้าประตูอาคารเลขที่ยี่สิบสาม ถนนตงอวี๋

ถนนตงอวี๋เป็นย่านท่ีพักอาศัยของพวกคนรวยในปักกิ่งท่ีเงียบสงบ 

ซ่ึงมอียูน้่อยมาก สองข้างทางมีต้นอู๋ถงฝรัง่เศสท่ีสงูใหญ่ให้ร่มเงาอยู่ ท�าให้

รู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านเดี่ยวแถวชานเมือง 

เซียวเซียวไม่เคยมาท่ีน่ีมาก่อน แต่ขณะท่ีเดินมากลับรู้สึกคุ้นเคย 

อย่างบอกไม่ถูก หลงัจากเงยหน้าข้ึนมองตกึสงูหลายช้ันกเ็ห็นโลโก้กากบาท

สีขาวบนหัวใจสีแดงของโรงพยาบาลเหรินหมินที่ก�าลังส่องสว่างอยู่ ซึ่งอยู่

ห่างจากที่นี่เพียงสองกิโลเมตร ที่แท้ก็อยู่ใกล้ๆ โรงพยาบาลนี่เอง มิน่าล่ะ

ถึงได้รู้สึกคุ้นๆ

อาคารเลขท่ีย่ีสบิสามเป็นอาคารขนาดเลก็รปูแบบตะวันตกสงูสามช้ัน 

ตัง้อยู่บนท่ีดนิขนาดใหญ่ ดเูหมือนสโมสรของพวกไฮโซ หลงัประตร้ัูวเหลก็ดดั

สดี�ามต้ีนไม้สเีขียวเตม็สวน ทางเดนิในสวนกต็กแต่งอย่างเรยีบร้อยงดงาม 

ไม่มีส่วนเกนิอะไรออกมาให้รกหูรกตา แล้วยังมทีางส�าหรบัคนพกิารอีกด้วย

ชายหนุม่ในชุดเรยีบร้อยยนืรอต้อนรบัแขกอยู่ท่ีหน้าประต ู"ยินดต้ีอนรบั

เข้าสูส่โมสรซังอว๋ี ไม่ทราบว่าคณุมีบัตรสมาชิกหรอืบัตรเชิญหรอืไม่ครบั"
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ที่นี่คือสโมสรซังอวี๋จริงๆ ด้วย

เซียวเซียวกวาดตามองต้นไม้ใหญ่สองต้นท่ีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

ท่ามกลางพุ่มไม้ดอกไม้ประดับเตี้ยๆ มีต้นซังขนาดใหญ่กับต้นอว๋ีเก่าแก ่

สงูเสยีดฟ้าตัง้ตระหง่านอยู่

"อันนี้ใช้ได้ไหมคะ" เซียวเซียวหยิบบัตรสีด�าเคลือบทองออกมา

"นีเ่ป็นบัตรเชิญครบั เชิญเข้าไปด้านในได้เลยครบั" พนกังานย้ิมพร้อมกบั

ก้มตวัลงแล้วเปิดประตูให้กบัเธอ

เซียวเซียวเดนิเข้าไปด้านในอย่างงงงนั ประตกูระจกอัตโนมัตเิปิดออก 

เผยให้เห็นเคาน์เตอร์ท่ีตกแต่งอย่างสวยงามเหมอืนกบัสถานเสรมิความงาม

หญิงสาวในชุดแส็กสีชมพูยิ้มกว้างจนเห็นฟันและลักย้ิมท้ังสองข้าง 

เอ่ยทักทายด้วยเสียงอันหวานฉ�่า "สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าคุณได้นัดหมายไว้

หรือเปล่าคะ"

"มีเพ่ือนให้บัตรเชิญฉันมา" เวลาผ่านไปครู่ใหญ่เซียวเซียวถงึได้ส่งบัตร

ในมอืไปให้ เธอสมัผสัได้ถงึความรูส้กึของการเดนิเข้าสถานเสรมิความงาม

เป็นครัง้แรก เธอไม่รูเ้ลยว่าท่ีนีค่อืสถานท่ีอะไรจึงได้แต่รอด้วยใบหน้าสงบนิง่ 

แต่นัน่กลบัท�าให้ตวัเองดเูหมือนเป็นแขกประจ�า

"ค่ะ อยากทราบว่าคณุต้องการรปูแบบไหนคะ" หญิงสาวหน้าเคาน์เตอร์

ก้มศรีษะหยิบแบบฟอร์มข้ึนมา

นี่มัน...สั่งท�ำแฟนได้จริงๆ เหรอเนี่ย

เพื่อนรักไม่ได้หลอกเธอจริงๆ ด้วย เซียวเซียวอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะ 

รบีบอกโดยไม่ต้องคดิว่า "เอ่อ...ต้องการแบบหล่อ สงูร้อยแปดสบิห้าเซ็นต์ขึน้ไป 

อบอุ่นอ่อนโยน เข้าอกเข้าใจคน" ส่วนเรือ่งให้เกยีรตกินันัน้เธอยังรูส้กึเกรงใจ

อยูจ่งึไม่ได้พดูออกไป คดิว่าผูช้ายท่ีอ่อนโยนกค็งไม่ขาดคณุสมบัตข้ิอนีแ้น่นอน

มือของหญิงสาวท่ีถอืแบบฟอร์มชะงกัไป ก่อนเธอจะเงยหน้าข้ึนมอง
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เซียวเซียวอย่างงงๆ แล้วสูดหายใจเข้าลึกๆ จากประสบการณ์ท่ีเจอลูกค้า

แปลกประหลาดมาหลายปี เธอจงึยงัสามารถนิง่และย้ิมอย่างเป็นธรรมชาตไิด้ 

"ได้ค่ะ กรุณารอสักครู่นะคะ"

หญิงสาวรับบัตรเชิญนั้นมาแล้วถามชื่อสกุล อายุ หมายเลข 

บัตรประชาชนของเซียวเซียว นิว้มือเนยีนขาวอมชมพเูคาะบนคย์ีบอร์ดด้วย

ความคล่องแคล่ว ก่อนจะพิมพ์แบบฟอร์มหลายแผ่นออกมาอย่างรวดเร็ว 

จากนั้นใส่ลงในแฟ้มเอกสารใสพร้อมกับบัตรสีด�าพิมพ์รูปต้นไม้สีทอง 

ซึ่งมีแถบแม่เหล็กติดอยู่ส่งให้เซียวเซียว

"เดินตรงไปนะคะ ขวามือห้องรับรองหมายเลขหนึ่งค่ะ"

ถัดจากเคาน์เตอร์เข้ามาก็เป็นล็อบบ้ีท่ีโอ่โถง หน้าต่างบานใหญ่ 

ที่ยาวจรดพื้นมีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามา พรมสีฟ้าขนสั้น กลิ่นมิ้นต์อ่อนๆ 

ที่ลอยมาท�าให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูก

สโมสรส�ำหรับกำรดูตัวตกแต่งได้อย่ำงหรูหรำขนำดนี้ ค่ำบริกำร 

คงจะสูงมำก...

เมื่อผลักประตูห้องรับรองหมายเลขหนึ่งเข้าไป เซียวเซียวก็ชะงัก  

คิดไม่ถึงว่าจะเป็นห้องท�างาน นี่เป็นห้องท่ีปลอดโปร่งและเงียบสงบมาก  

พืน้ปูด้วยพรมสฟ้ีาเหมือนกบัด้านนอก ด้านหลงัโต๊ะท�างานไม้ท่ีขัดจนข้ึนเงา

มชีายหนุม่สวมเสือ้เช้ิตสดี�านัง่อยู่ นิว้มือเรยีวยาวก�าลงัจบัปากกาหมกึซึมสทีอง

เขียนอะไรสักอย่างบนเอกสารอย่างรวดเร็ว

"แม้ว่าเราจะไม่มีกฎในการขานหมายเลข แต่ครั้งหน้าขอให้คุณ 

ช่วยเคาะประตูก่อนด้วย" ชายหนุ่มยังคงก้มหน้าท�างานต่อ แต่เสียงทุ้มต�่า

น่าฟังที่ดังขึ้นท�าให้เซียวเซียวย้อนคิดไปถึงเมื่อสองวันก่อนที่ถนนคนเดิน

"คุณจั่น!" เซียวเซียวร้องเรียกออกมาอย่างคาดไม่ถึง

ในท่ีสุดเขาก็หยุดเขียน ชายหนุ ่มเสียบปิดปลอกปากกาแล้ว 
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เงยหน้าขึน้มอง ตอนนีเ้องท่ีเธอรูส้กึว่าอยู่ๆ ในห้องกพ็ลนัสว่างไสวข้ึนมาทันที 

เขาคือหนุ่มหล่อที่เจอหน้าร้านชานมท่ามกลางแสงแดดจ้าเมื่อสองวันก่อน 

ชายหนุ่มที่ช่วยเธอไว้

จั่นหลิงจวินเองก็รู้สึกคาดไม่ถึงเช่นกัน เขาผายมือเชิญเธอนั่งที่เก้าอี้

ด้านข้างของโต๊ะท�างานพร้อมพูดว่า "เชิญนั่ง"

เซียวเซียวรูส้กึว่าการจดัวางเก้าอ้ีท่ีนีด่แูปลกๆ เก้าอ้ีรบัแขกในห้องท�างาน

ไม่ได้วางอยูด้่านหน้าของโต๊ะท�างานหรอกเหรอ ท�าไมถงึวางไว้ด้านข้าง ดแูล้ว

เหมือนการวางเก้าอ้ีในห้องตรวจตามโรงพยาบาล แต่...อาจจะเป็นเพราะ

ต้องการเพิม่ความสนทิสนมกเ็ป็นได้

"เราสองคนชะตาต้องกันจริงๆ" พอมองใบหน้าอันหล่อเหลาของ 

จัน่หลงิจวนิ เซียวเซียวกร็ูส้กึตืน่เต้นขึน้มาเลก็น้อย จงึพยายามจะหาเรือ่งคยุ

จั่นหลิงจวินรับแฟ้มเอกสารมาจากมือเธอ ก่อนจะดึงแบบฟอร์มนั้น

ออกดู แล้วเอาแถบแม่เหล็กสีด�าเสียบไปท่ีช่องด้านข้างของคอมพิวเตอร์ 

เริ่มต้นกรอกข้อมูลต่างๆ ลงไปโดยไม่สนใจที่จะพูดคุยเลยแม้แต่น้อย

เดดแอร์...

เกิดความเงียบข้ึนอย่างยาวนาน เซียวเซียวจัดผมอย่างเขินๆ เธอ 

ดึงผมที่ตั้งใจม้วนเมื่อตอนเช้ามาปิดแก้มบวมๆ

"ประชากรท่ีอยู่ท่ีนี่สิบสามล้านคน เจ็ดล้านคนคือคนเดินทางไปมา  

ในสามวนัเจอกนัสองครัง้กถ็อืว่าชะตาต้องกนัได้" จัน่หลงิจวนิวางเอกสารต่างๆ 

ลงบนโต๊ะแล้วเปิดปลอกปากกาอีกครัง้ ขณะท่ีเซียวเซียวคดิว่าเขาจะไม่พดูอะไร 

แต่อยู่ๆ เขาก็ตอบรับขึ้นมา

"จรงิด้วย ฉัน..." เซียวเซียวยิม้ออกมา ขณะท่ีก�าลงัคดิว่าจะพูดอะไรต่อ 

แต่พดูไม่ออก ทันใดนัน้ใบหน้าหล่อๆ กย็ืน่เข้ามาใกล้โดยท่ีไม่ให้สญัญาณเตอืน

ล่วงหน้า ก่อนจะหยดุห่างจากเธอเพยีงห้าสบิเซนตเิมตร

เมื่อมีของสวยๆ งามๆ เข้ามาใกล้อย่างไม่ทันตั้งตัวราวกับพลัดหลง
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เข้าไปในป่าดอกท้อท่ีงดงามเช่นนี ้เซียวเซียวกร็ูส้กึมึนงงไปเลก็น้อย ท้ังสอง

อยู่ในระยะท่ีใกล้กนัมากจนสามารถมองเห็นเส้นขนเลก็ๆ บนใบหน้าของอีกฝ่าย

ได้

เซียวเซียวรู้สึกเหมือนมีใครก�าลังบีบหัวใจของเธออยู่ มันพร้อมท่ีจะ

ระเบิดได้ตลอดเวลา ช่างน่า...ตื่นเต้นอะไรขนาดนี้

"ใบหน้ารปูพระจนัทร์* ผมกด็กมาก คณุกนิยากลุม่กลูโคคอร์ตคิอยด์** 

อยู่รเึปล่า" จัน่หลงิจวนิพจิารณาอย่างละเอยีดอยู่ครู่ใหญ่ จากนัน้จงึกลบัมา 

นัง่ตัวตรงอีกครัง้แล้วก้มหน้ามองเอกสารก่อนจะเขียนอะไรบางอย่างลงไป

"อืม ใช่ค่ะ" เพราะในหัวยังคิดเรือ่งอืน่อยู่เซียวเซียวจงึตอบอย่างเหม่อๆ

"ชื่ออะไร กินมานานเท่าไหร่แล้ว" จั่นหลิงจวินถามต่อ น�้าเสียง 

ช่างเหมือนกับหมอที่รักษาเซียวเซียว

"เมทิลเพรดนโิซโลน กนิได้สองเดอืนแล้ว" เซียวเซียวตอบเหมอืนเป็น

นักเรียนท่ีถูกคุณครูซักถาม เม่ือพูดจบถึงได้รู้สึกว่ามันแปลกๆ "คุณถาม 

เรื่องพวกนี้ท�าไมกัน"

จั่นหลิงจวินมองเธอด้วยสายตาประหลาด "ผมเป็นหมอ"

"อ้อ เป็นหมอกด็นีะ" เซียวเซียวตาลกุวาว อาชีพนีย้งัอวดได้อีกด้วย 

"บรกิารท่ีนีด่จีรงิๆ ฉันบอกว่าอยากได้แบบหล่อ แล้วยังหาอาชีพท่ีดใีห้อกีด้วย"

มอืท่ีก�าลงัพมิพ์ของจัน่หลงิจวนิชะงกัไป ก่อนท่ีเขาจะเลกิคิว้ข้ึนเลก็น้อย 

"ใครแนะน�าคุณมา"

"เพื่อนสนิทฉันเอง เธอแซ่เหลียง" เซียวเซียวคิดว่าต้องกรอกลง 

ในแบบฟอร์ม เธอรู้ว่าสโมสรระดับสูงบางแห่งต้องมีคนแนะน�าเข้ามาและ 

ต้องเขียนชื่อแซ่ของคนแนะน�าด้วย

จัน่หลงิจวนิไม่พดูอะไร เขาก้มหน้าก้มตาพมิพ์ต่อโดยท่ีไม่เปลีย่นสหีน้า 

* ใบหน้ารูปพระจันทร์ (Moon Face) คือลักษณะใบหน้าที่บวมกลมซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการกินยาสเตียรอยด์
** กลูโคคอร์ติคอยด์ คือสเตียรอยด์ท่ีร่างกายสามารถสร้างข้ึนเองได้ตามธรรมชาติหรือมีการสังเคราะห์ข้ึน 
ในรูปแบบยา
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"โรคไขข้อหรือโรคเอสแอลอี*"

"เอสแอลอี..." แม้เธอจะปรับสภาพจิตใจและยอมรับความเป็นจริงนี้

มาได้สองเดอืนแล้ว แต่เม่ือพดูช่ือนีอ้อกมาทีไรเซียวเซียวกยั็งรูส้กึไม่คุ้นชิน

อยู่ดี เหมือนกับว่าค�าค�านี้ไม่ควรจะมาเกี่ยวพันกับตัวเองอย่างไรอย่างนั้น

"คณุพอใจผมกบัท่ีนีไ่หม" จัน่หลงิจวนิถามข้ึนพร้อมกบัย่ืนแถบแม่เหลก็

คืนให้เซียวเซียว

"อมื พอใจนะ พอใจส"ิ เธอจะไม่พอใจกบัความงามตรงหน้าได้อย่างไร

"ถ้าอย่างนัน้ไปท่ีเคาน์เตอร์ท�าบัตรสมาชิกก่อน ครัง้หน้าเราค่อยคยุกนั

อย่างละเอียดอกีที" จัน่หลงิจวนิลกุขึน้ยนืเพ่ือส่งแขก

ท�ำ...ท�ำบัตรเหรอ

เซียวเซียวอ้าปากค้างเม่ือถกูจัน่หลงิจวนิเชิญออกมายงับรเิวณท่ีใช้รบัแขก

นี่...ท�ำไมต้องท�ำบัตรอีก ที่นี่มันที่ไหนกันแน่!

* โรคเอสแอลอี (Systemic Lupus Erythematosus) คอืโรคเรือ้รงัท่ีเกดิจากภมิูคุม้กนัตวัเองบกพร่อง หรอืท่ีรูจ้กักนั 
ในชื่อโรคพุ่มพวง
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บทที่ 5

ในหัวเซียวเซียวเตม็ไปด้วยเครือ่งหมายค�าถาม เมือ่เดนิมาท่ีหน้าเคาน์เตอร์ 

พนกังานหน้าเคาน์เตอร์กร็บีเข้ามาดแูลเธออย่างกระตอืรอืร้น "ต้องการท�า 

บัตรรายเดอืน บัตรรายปี หรอืบัตรรายครัง้คะ"

"อะไรนะ มีบัตรรายครั้งด้วยเหรอ" เซียวเซียวงุนงงเป็นอันมาก  

ความรู้สึกบอกกับเธอว่าที่นี่ไม่ใช่สโมสรนัดดูตัว แต่เป็นโฮสต์คลับ

"ใช่ค่ะ บัตรรายครั้งจะไม่มีก�าหนดระยะเวลา คุณสามารถนัดหมาย

และมาได้ตลอดเวลา บัตรรายเดือนเป็นบัตรไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง ภายใน

หนึ่งเดือนจะมาที่นี่ทุกวันก็ได้ บัตรรายปีก็เป็นแบบเดียวกัน แต่ว่าถึงแม้จะ

ซ้ือแบบรายปีกไ็ม่มโีปรโมช่ันอะไรนะคะ ราคาเดยีวกบับัตรรายเดอืนสบิสองใบ 

ดิฉันขอเสนอให้ลองท�าบัตรรายเดือนดูก่อนค่ะ" พนักงานหน้าเคาน์เตอร์

แนะน�าอย่างตรงไปตรงมาและยังบอกว่าบัตรรายเดอืนสามารถมาใช้บรกิาร

เครื่องดื่ม ของว่าง และเครื่องออกก�าลังกายได้ฟรี เป็นบัตรที่คุ้มค่าที่สุด

ถ้ำอย่ำงนั้นก็ท�ำบัตรส�ำหรับเดือนหน้ำก็แล้วกัน ยังไงก็แกล้งท�ำเป็น

มำออกก�ำลังกำยได้ บัตรรำยครั้งมันแพงเกินไป...

เดี๋ยวนะ! ท�ำไมต้องซื้อบัตรรำยเดือนของโฮสต์คลับด้วยล่ะ
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เซียวเซียวก�าบัตรเครดิตไว้ในมือแล้วคิดทบทวนอย่างรอบคอบ  

ก่อนหันกลับไปมองประตูห้องรับรองหมายเลขหนึ่งท่ีปิดสนิท ตรงหน้า 

มีภาพใบหน้าจั่นหลิงจวินที่หล่อวัวตายควายล้มลอยขึ้นมา

อำยุก็ยังน้อย ท�ำไมมำท�ำงำนแบบนี้นะ

เซียวเซียวสลดใจท่ีคนสมัยนี้เดินทางผิด สังคมเสื่อมทราม ก่อนท่ี 

เธอจะตัดใจรูดบัตรเครดิตห้าพันหยวนส�าหรับการท�าบัตรรายเดือน

"นีบั่ตรของคณุค่ะ โปรดเกบ็รกัษาไว้ให้ดนีะคะ และนีเ่ป็นเบอร์ตดิต่อ 

นักบ�าบัดของคุณ สามารถส่งข้อความถึงนักบ�าบัดได้ในเวลาท�าการ  

บัตรรายเดอืนมบีรกิารนอกสถานท่ีให้ด้วยนะคะ จ�ากดัเดอืนละหนึง่ครัง้ แต่

ค่าบริการนอกสถานท่ีราคาค่อนข้างสูง ดิฉันไม่แนะน�าให้ใช้ค่ะ แต่เมื่อ 

เลือ่นระดบัเป็นบัตรวไีอพแีล้ว จะมบีรกิารนอกสถานท่ีฟรเีดอืนละสามครัง้ค่ะ" 

พนักงานหน้าเคาน์เตอร์อธิบายอย่างเต็มท่ี "ดิฉันชื่อเถียนเถียน หากคุณ

ต้องการนัดหมายนักบ�าบัดก็โทรมาที่เคาน์เตอร์ได้นะคะ"

มีบริกำรนอกสถำนที่ด้วย นี่มันต�่ำทรำมเกินไปแล้วนะ

เซียวเซียวไม่อยากจะฟังอีกแล้ว เธอจึงตอบรับแบบส่งๆ ไป จากนั้น

ก็สวมผ้าปิดปาก เอามือกุมแก้มและเตรียมตัวจากไป

เมือ่เดนิออกจากประตกูหั็นซ้ายหันขวาอย่างระแวง ท�าเหมือนกบัเป็นขโมย

รบีเดนิจากไป ถ้าคนอืน่รูว่้าเธอมาสถานท่ีแบบนี ้ เธอจะมหีน้าไปพบบรรพบุรษุ

ได้อย่างไร

"คณุหมอจัน่คะ คนไข้ท่ีมาใหม่อยู่ระดบัไหนคะ ต้องใช้นกับ�าบัดท่านอืน่

ช่วยไหมคะ" เถยีนเถยีนย้ิมถามเม่ือเห็นจัน่หลงิจวินเดนิออกมาจากห้อง

"ระดบัอีน่ะ ไม่ต้องใช้นกับ�าบัดคนอ่ืนหรอก" จัน่หลงิจวนิเอาแบบฟอร์ม 

ท่ีอยู่ในมือวางคนืไปท่ีหน้าเคาน์เตอร์ "นดัครัง้หน้าเตอืนให้เธอเอาบันทึกผูป่้วย

มาด้วย"

"ได้ค่ะ"
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เม่ือกลบัถงึบ้านเซียวเซียวกน็อนหงายอยู่บนเตยีงพลางยกแถบแม่เหลก็

สดี�าในมอืข้ึนมอง

นี่ก็คือแถบแม่เหล็กท่ีจั่นหลิงจวินเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั่นเอง 

แล้วมันก็กลายเป็นบัตรสมาชิกของเธอ เซียวเซียวไม่เคยคิดเลยจริงๆ ว่า

จะมีวันหนึ่งที่เธอต้องจ่ายเงินกับเรื่องพวกนี้ นี่มันบ้าไปแล้ว!

ในเวลานั้นเองเสียงวิดีโอคอลล์ของเธอก็ดังข้ึน หลังจากเซียวเซียว 

กดรับ เสียงหนึ่งก็ดึงความสนใจของเธอไปจากบัตรสมาชิกนั่นจนหมด

"เซียวเซียว! มาช่วยฉันดูหน่อยเร็ว ตัวไหนสวย" เหลียงจ้ิงเหยา 

วิดีโอคอลล์มาหาเธอเพื่อให้เธอดูชุดกระโปรงสองชุด ชุดหนึ่งสีด�ามีลูกปัด 

อีกชุดหนึ่งเป็นสีขาวเปิดไหล่

"สดี�าส ิ ฉันบอกแกตัง้กีค่รัง้แล้วว่าไหล่กว้างๆ อย่างแกไม่ควรจะสวม

ชุดที่เปิดไหล่" เซียวเซียวพูดจบก็ลุกขึ้นมาเทน�้าดื่ม นั่งอยู่หลังโต๊ะท�างาน 

แล้วก็ท�างานไปด้วยคุยไปด้วย อาทิตย์ที่แล้วเธอลาป่วยท�าให้มีงานค้างอยู่

ไม่น้อย เธอต้องท�าความเข้าใจคอนเซ็ปต์ของซีซ่ันหน้าให้เรว็ท่ีสดุเพ่ือจะได้

ออกแบบให้ดี

"แต่ฉันไม่ชอบลูกปัดอ่ะ" เหลียงจิ้งเหยาเบะปากแล้วเอาชุดสีขาว 

ส่งให้พนักงานในร้าน

"งั้นแกก็ดูตัวอื่นสิ แต่ถ้าชอบตัวนั้นจริงๆ ก็ซื้อกลับมาก่อน เดี๋ยวฉัน

แก้ให้" เซียวเซียวตอบไปง่ายๆ พร้อมเปิดพาวเวอร์พ้อยต์ขึ้นมา

คอนเซ็ปต์ของซีซ่ันหน้ากค็อืชวีติใหม่ องค์ประกอบหลกัของชดุโอตกตูร์ู

คือใบเหอฮวน* กับดอกซานซู่** สีก็จะเป็นสีอ่อนดูเรียบง่ายและงามสง่า 

เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูชัน้สงูสามารถดงึรปูท่ีครเีอทีฟไดเรก็เตอร์ออกแบบท้ังสองแบบ

มาใช้ได้เลย แต่เสื้อผ้าส�าเร็จรูปธรรมดาต้องเปลี่ยนแปลงเสียก่อน

* เหอฮวน คอืต้นพู่ชมพ ูลกัษณะใบเป็นใบประกอบแบบขนนก (Pinnately Compound Leaf) ใน 1 ก้านม ี2 ใบ  
ซ่ึงใบประกอบแบบขนนกแต่ละใบจะมีใบย่อยอีกประมาณ 5-10 คู่ ลักษณะใบย่อยจะเรียงสลับตรงข้ามกันเป็นคู ่
ไปจนถึงส่วนปลายใบ
** ซานซู่ (Chinese Fir) ดอกมีลักษณะกลมคล้ายลูกสน
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เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูท่ัวไปของบรษัิทแอลวายไม่ได้ใช้แบรนด์แอลวาย แต่

จะใช้แบรนด์ท่ีชื่อว่า 'แอลวายเอสอาร์' เซียวเซียวก้มหน้ามองดูกระดาษ 

ท่ีวาดรปูใบเหอฮวนกบัดอกซานซู่ ใบเหอฮวนดจูะง่ายหน่อย สเีขียวสดใส

ออกแบบโดยใช้ลายเส้นสเีขียวและสขีาวสลบักนัในรปูแบบต่างๆ แต่ส�าหรบั

ดอกซานซู่ไม่ได้ง่ายอย่างนั้น

ดอกซานซู่เป็นดอกไม้ท่ีไม่ค่อยสวยนกั ดเูหมอืนลกูสนแห้งๆ ท่ีวางอยู่

บนกระดาษ ซึ่งก็น่าเกลียดจะแย่อยู่แล้ว หากพิมพ์ลงไปบนผ้าพื้นสีอ่อนๆ 

มันจะท�าให้ดูแปลกประหลาดเข้าไปใหญ่

"เอ้อ วันนีแ้กไปท่ีซังอว๋ีแล้วใช่ไหม เป็นยงัไงบ้าง" ในท่ีสดุเหลยีงจิง้เหยา

กตั็ดสนิใจซ้ือชุดได้ แล้วเอาถงุข้ึนมาสะพายท่ีไหล่ก่อนจะเดนิออกไปช็อปป้ิง

ร้านอ่ืนต่อ

"ไปแล้ว ฮิๆ ฉันจะเล่าอะไรให้แกฟัง..." เมือ่พูดถงึเรือ่งนีเ้ซียวเซียว 

กร็ูส้กึกระฉับกระเฉงมีชีวติชีวาข้ึนมาทันที เธอยกมือฉีกรปูวาด ขอบกระดาษ

บางคมบาดโดนนิว้จนเลอืดไหลออกมาซิบๆ

"เฮ้ย! โดนบาดเลย" เหลียงจิ้งเหยานิ่วหน้าอย่างเจ็บปวดไปด้วย

"ไม่เป็นไร" เซียวเซียวดดูนิว้ท่ีโดนบาดก่อนจะหยบิพลาสเตอร์ออกมา

ปิดแผล ผลจากการกนิยาจ�านวนมากในระยะเวลาอันสัน้ท�าให้ผวิหนงัของเธอ

บอบบางมาก โดนกระดาษบาดแบบนีบ่้อยกว่าเม่ือก่อนหลายเท่า จนตอนนี้

รูส้กึว่าเป็นเรือ่งปกตแิล้ว "ฉันจะบอกอะไรแกให้ ฉันเจอหนุม่ชานมนัน่แล้ว"

"จรงิเหรอ" เหลยีงจิง้เหยาหยุดยืนอยู่ท่ีหน้าเคาน์เตอร์จวิเวลรี ่หลงัจาก

ต้ังสติได้กเ็ข้าใจอะไรบางอย่าง "อย่าบอกนะว่าหนุม่ชานมของแกแซ่จัน่"

"ถกูต้อง" เซียวเซียวตอบด้วยความประหลาดใจ แล้วกหั็วเราะออกมา

อย่างเจ้าเล่ห์ "แม่เหลยีงจิง้เหยาคนด ีกล้าไปสโมสรแบบนัน้ด้วย ฉันกเ็ข้าใจผดิ

คิดว่าแกเป็นคนปกติดีซะอีก"

"หา?!" เหลียงจิ้งเหยาร้องอย่างงงๆ ไปสโมสรส�าหรับฟื้นฟูสุขภาพ
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มันผิดปกติตรงไหนกัน

"โอ๊ย! น่าขายหน้าจรงิๆ แต่ฉันไม่อาจต้านทานความหล่อเหลาท่ียัว่ยวน

แบบนั้นได้ เลยซ้ือบัตรแบบรายเดือนไปแล้ว" เซียวเซียวหยิบบัตรข้ึนมา 

แนบท่ีหน้าใหญ่ๆ ของตัวเองแล้วท�าปากย่ืนน้อยๆ "เฮ้อ ยังไงซะตอนนี ้

ฉันก็ไม่ได้อยากจะหาแฟนอยู่แล้ว ไม่มีท่ีใช้เงนิด้วย ก็ใช้ท่ีนีแ่ล้วกนั แต่ว่า 

ดบัฝันเลก็ๆ ของฉันเลยนะ ตอนแรกยังคดิว่าเขาเป็นซีอีโอเอาแต่ใจ ไม่คดิว่า

จะมาท�าอาชีพพเิศษขายรอยย้ิมแบบนี"้

"เฮ้ย! ไม่ใช่ นั่นมัน..." เหลียงจิ้งเหยารู้สึกว่าเรื่องมันแปลกๆ จึง 

รีบร้อนจะอธิบาย แต่เซียวเซียวก็วางสายไปแล้ว บอกว่าไม่คุยกับเธอแล้ว 

จะไปตัง้ใจท�างาน ปล่อยให้เธอยืนอยู่กลางห้างโดนลมแอร์พัดแรงจนผมยุ่ง

อยู่คนเดียว

"คณุผู้หญิงคะ จะรบัอะไรดคีะ" พนกังานหน้าเคาน์เตอร์เอ่ยปากถามขึน้

อย่างเป็นกันเอง

เหลียงจ้ิงเหยาได้แต่ยืนอึ้งอ้าปากค้าง "เอาสร้อยข้อมือมาสักเส้น  

ฉันจะให้เพื่อนรักเป็นการไถ่โทษ"

รอให้เซียวเซียวรูค้วามจรงิต้องตเีธอตายแน่ๆ ตอนนี้ในสมองของเธอ

มแีต่ค�าพดูว่า 'ไม่คดิว่าจะมาท�าอาชีพพเิศษขายรอยย้ิมแบบนี'้ วนไปวนมา

เหลียงจิ้งเหยาค่อยๆ นั่งลงบนเก้าอี้สูงหน้าเคาน์เตอร์ แล้วอยู่ๆ ก็

หัวเราะเสียงดังขึ้นมา "ฮ่าๆๆๆๆๆ" ท�าเอาพนักงานที่ก�าลังหันไปหยิบของ

ตกใจจนเกือบจะสะดุดล้ม

เซียวเซยีวนัง่ท�างานอยู่ท่ีโต๊ะท�างานจนกระท่ังดกึดืน่ เธออ้าปากหาว

แล้วหันไปมองด้านข้างซึง่มบีตัรทีพ่นักงานหนา้เคานเ์ตอร์ให้เธอมาวางอยู่ 

บนนั้นมีหมายเลขโทรศัพท์และวีแชตของจั่นหลิงจวิน

เพิ่มเพื่อนหรือไม่เพิ่มดีนะ...
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เพิ่มสิ ไหนๆ ก็จ่ำยเงินไปแล้ว

เซียวเซียวหยิบโทรศพัท์ข้ึนมาแล้วบันทึกเบอร์โทรศพัท์ลงไป จากนัน้

ก็ค้นหาในวีแชต ข้ึนช่ือว่า 'จั่นหลิงจวินเอส' รูปโพรไฟล์เป็นแก้วชานม  

น่าจะเป็นวแีชตส�าหรบัท�างาน จงึเพิม่เพือ่นได้ทันที ไม่ต้องรอการกดยอมรบั

เมื่อเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้วเซียวเซียวก็เริ่มเปิดดูรายช่ือเพ่ือนและ

ข้อมูลต่างๆ ของหนุ่มชานม ในฐานะท่ีเป็นหนุ่มโฮสต์ท่ีผ่านมาตรฐาน  

ในอัลบั้มรูปน่าจะมีรูปลับเฉพาะที่หล่อๆ อยู่ไม่น้อยสินะ

เซียวเซียวรูส้กึว่าตวัเองกลายเป็นคนไม่ด ีอดท่ีจะรงัเกยีจตวัเองไม่ได้ 

แต่ก็ไม่อาจห้ามใจไม่เปิดอัลบั้มดู

'เข้ำนอนก่อนสี่ทุ่มดีกับสุขภำพอย่ำงไรบ้ำง'

'ช่วงวัยที่เหมำะกับกำรออกก�ำลังกำยด้วยไท้เก๊ก'

'กำรใช้และกำรดูแลรักษำอวัยวะเทียม'

ฮ่ำๆๆๆ นี่มันอะไรกันเนี่ย!

เซียวเซียวแทบจะไม่เช่ือในสิ่งท่ีเห็น ไม่มีรูปหล่อๆ สักรูป มีแต ่

เรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งหมด อ่านดูแล้วก็รู้สึกเซ็งชีวิตขึ้นมาเลย

เขำเป็นหมอจรงิๆ?! แต่เป็นหมอเงนิเดอืนดไีม่ใช่เหรอ ท�ำไมถงึต้อง

มำท�ำงำนพเิศษแบบนีด้้วย

เซียวเซียวกลิ้งไปมาบนเตียง ขยับข้อนิ้วท่ีเริ่มปวด จากนั้นก็กดส่ง

ข้อความไป

เสี่ยวเสี่ยวปู้ : ฮัลโหล ฉันเซียวเซียวนะ เรำเพิ่งเจอกันเมื่อตอนบ่ำย

รออย่างสงบอยู่สักสิบนาทีก็ไม่เห็นว่ามีการตอบกลับ เซียวเซียว 
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กัดริมฝีปาก อยากจะส่งไปอีกประโยค 'หลับหรือยัง' อะไรแบบนี้ แต่ก ็

ดูเหมือนเสแสร้งเกินไป คิดแล้วจึงปิดหน้าจอก่อนจะนอนหลับไป

ทว่าวนัอาทิตย์ท้ังวันจ่ันหลงิจวินกไ็ม่ได้ตอบอะไรกลบัมา ท�าเอาเซียวเซียว

รูส้กึไม่ค่อยพอใจนกั

หมอนี่ไม่มีควำมเป็นมืออำชีพเลย!

แล้วกถ็งึวนัจนัทร์ท่ีต้องไปท�างาน เซียวเซียวกนิอาหารเช้าไปพร้อมกบั

วิง่เข้าออกห้องออกแบบไปหยิบงานท่ีท�าไว้เม่ือคนื เมือ่คนืเธอท�างานข้ามคนื

แล้ววันนี้ก็ตื่นสาย เม่ือมาถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ขบวนรถก็เพ่ิงออกไป  

ตอนนี้เป็นเวลาเร่งด่วนท่ีทุกคนจะเข้างาน เมื่อพลาดรถไฟขบวนนี้ไปแล้ว 

กเ็หมือนกบัพลาดทุกอย่างบนโลกนีเ้ลย เซียวเซียวมองเวลาในโทรศพัท์มือถอื 

ขณะนี้เป็นเวลาเกือบเก้าโมงเช้า ฟางเซ่ียงเฉียนคงยืนเท้าเอวรอเธออยู ่

ตรงหน้าประตูห้องออกแบบแล้ว

หัวหน้าแผนกคนก่อนไม่ได้บังคบัพวกเธอ การท�างานกเ็ป็นการท�างาน

แบบยดืหยุ่น ขอเพยีงท�างานของตวัเองให้เสรจ็กพ็อ

แต่นั่นไม่ใช่วิธีการท�างานกับฟางเซ่ียงเฉียน เธอยังถึงข้ันเสนอให้ 

ซีอีโอตดิตัง้เครือ่งตอกบัตรเข้าออกงานด้วยซ�า้ ท�าเอาคนในห้องออกแบบบ่น

อย่างไม่พอใจ

คนท่ีท�างานออกแบบต้องอาศยัความรูส้กึและอารมณ์ หากท�าแบบนี ้

ก็เหมือนต้องเข้าเรียนเลิกเรียนแบบเด็กประถม เซียวเซียวจึงรู้สึกแย่มาก 

เธอกลัวครูตั้งแต่เด็กๆ อุตส่าห์ได้ออกมาท�างานแล้วแต่ยังต้องมาเจอกับ 

ฝันร้ายแบบนีอ้กี ขณะท่ียืนอยู่หน้าประตูใหญ่ของบรษัิทแอลวาย ฉับพลนั

เธอก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นไงเป็นกัน พร้อมรับทุกสถานการณ์

ตึง๊! ยามนัน้เองเสยีงเตอืนข้อความเข้าของวแีชตพลนัดงัข้ึน เซียวเซียว

หยิบโทรศัพท์มอืถอืขึน้มาด ูเม่ือเห็นค�าว่า 'จัน่หลงิจวนิเอส' โดดข้ึนมากท็�าให้
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ความรู้สึกหงุดหงิดเมื่อครู่หายไปหมด

จัน่หลงิจวินเอส : ไม่ตอบข้อควำมนอกเวลำท�ำงำน อีกอย่ำงคณุนอนดกึ

ไปนะ

เซียวเซียวเผยรอยย้ิมขึ้นขณะก้มหน้าพิมพ์ข้อความตอบกลับไป 

อย่างรวดเร็ว

เสี่ยวเสี่ยวปู้ : แล้วตอนไหนเป็นเวลำท�ำงำนของคุณ

จัน่หลงิจวินเอส : วันจนัทร์ พธุ พฤหัส เสำร์ ตัง้แต่เก้ำโมงเช้ำถงึสองทุ่ม

เซียวเซียวเดนิออกจากลฟิต์กเ็ห็นฟางเซ่ียงเฉียนยืนอยู่หน้าห้องออกแบบ

พลางมองมาท่ีเธอด้วยสายตาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ ท�าให้เซียวเซียว 

คดิไปถงึวนัท่ีอาการก�าเรบิ เธอมีไข้สงูจนตวัสัน่ แม้แต่มือท่ีถอืปากกากส็ัน่เทา

'หัวหน้าคะ ฉันรูส้กึว่าไข้จะข้ึนอกีแล้ว ขอเลกิงานก่อนเวลาได้ไหมคะ'

'ไม่ได้ เธอต้องส่งมอบงานให้เสรจ็ พรุง่นีเ้ธอจะไปนอนโรงพยาบาลแล้ว

ไม่ใช่เหรอ อยูร่อบหนึง่กค็รึง่เดอืน ถ้าไม่ส่งมอบงานให้เรยีบร้อยแล้วพวกเรา

จะท�างานต่อกนัยังไง'

เซียวเซียวท่ีก�าลงัถอืโทรศพัท์อยู่ๆ กห็ยดุยืนนิง่ พมิพ์ข้อความส่งออกไป 

ท�าราวกบัไม่เห็นว่าท่ีหน้าประตมีูฟางเซ่ียงเฉียนยนืหน้าถมึงทึงอยู่

เสีย่วเสีย่วปู้ : ท�ำงำนถงึสองทุ่มเหรอ งัน้ฉันเลกิงำนแล้วจะไปหำคณุนะ

จั่นหลิงจวินเอส : คุณมำแล้วอย่ำลืมเอำบันทึกผู้ป่วยมำด้วย

บันทึกผู้ป่วย?
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เอ๋?

เซียวเซียวกะพริบตาปริบๆ รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ชอบกล
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บทที่ 6

เซียวเซียวยังไม่ทันเข้าใจความหมายของจ่ันหลงิจวิน ฟางเซ่ียงเฉียน 

ก็พุ่งมาหาด้วยความโมโห ขัดจังหวะความคิดของเธอ

"เก้าโมงเจด็นาที ท่าทางดไีซเนอร์ของเราอย่างคณุเซียวจะใหญ่โตข้ึน

ทุกวัน แม้กระทั่งจะมาให้ตรงเวลาก็ท�าไม่ได้แล้ว"

ฟางเซ่ียงเฉียนท�างานท่ีบริษัทนี้มาครึ่งปี สิ่งท่ีขัดหูขัดตามากท่ีสุด 

กคื็อเซียวเซียว อีกฝ่ายถอืว่าตวัเองสวย เป็นคนโปรดของอาร์ตแอดไวเซอร์ 

มาสายเป็นประจ�ายังไม่พอ เวลาท�างานท�าได้แค่ครึง่เดยีวกว่ิ็งข้ึนไปช้ันบน  

อ้างว่าไปช่วยงานท่ีห้องฟิตติง้ ซ�า้ยังไม่เห็นหัวเธอ แล้วกช่็างบอบบางอ่อนแอ

เสียเหลือเกิน เข้มงวดขึ้นมาหน่อยก็ถึงกับล้มป่วย

ฟางเซ่ียงเฉียนกดเสยีงต�า่ หากวดักนัตามระดบัเสยีงแล้วควรจะจัดว่า

เป็นเสยีงเมซโซโซปราโน เหมือนกบัว่ามโีอ่งอยู่ท่ีท้องน้อย ทันทีท่ีเปล่งเสยีง

ออกมาจะได้ยินกันท้ังช้ัน ทุกคนในห้องออกแบบต่างพากันชะโงกหน้า 

ออกมาด ูสายตาหลายคูก่�าลงัจ้องมองฟางเซ่ียงเฉียนท่ีเดนิวนรอบตวัเซียวเซียว 

เหมอืนกบัเดก็ประถมท่ีก�าลงัโดนคณุครตู�าหนแิล้วเพือ่นๆ กอ็อกมาดแูต่ไม่ได้

ช่วยอะไรสกัอย่าง

Page Perfect Guy ����������������������� 1.indd   47 7/10/2562 BE   17:36



48 Perfect Guy ผู้ชายคนนี้ฉันดีไซน์เอง 1

เซียวเซียวฟังฟางเซ่ียงเฉียนต�าหนิด้วยเสียงเย็นๆ จนในท่ีสุด 

ความอดทนกห็มดลง เพราะคนท่ีไม่เข้าใจรปูแบบงานแล้วยังจะมาควบคมุ

ท�าให้ครึง่ปีมานีเ้ธอต้องท�างานท่ีไร้ประโยชน์ไม่น้อย ตอนดกึต้องสเกต็ช์รปู

และท�ารูปออกมา ตอนเช้าต้องเบียดอยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดินเพ่ือมาท�างาน 

ให้ทันเวลา ซ�้ายังต้องเจอฟางเซ่ียงเฉียนท่ีจ้องจับผิดตลอดเวลา ทุกวันนี้

เธอต้องอยู่กับความเครียดจนไม่อาจแบกรับไว้ได้ถึงท�าให้ล้มป่วย

'สาเหตุของโรคนี้ไม่ชัดเจน ไม่มีค�าอธิบายท่ีแน่นอน แต่โดยรวม

สามารถพูดได้ว่าภูมิคุ้มกันต้านทานโรคในร่างกายมีความเกี่ยวข้องกับ 

ความเหนือ่ยล้าและแรงกดดนั คณุท�างานหนกัจนเกนิไป ต้องรูจ้กัปล่อยวาง

ซะบ้าง ชีวิตส�าคัญกว่าอะไรทั้งหมด'

ค�าพูดของคุณหมอที่รักษาเธอดังขึ้นในหู

ใช่ ชีวิตส�ำคัญกว่ำอะไรท้ังหมด...ฉันเกือบจะไม่มีชีวิตเหลืออยู่แล้ว 

ยังจะต้องกลัวคุณอีกเหรอ

ช่วงเวลาท่ีเดนิออกมาจากลฟิต์ ในหัวของเซียวเซียวมีความคดิอยู่เพียง

เรื่องเดียวจึงไม่ได้ตกใจอะไร จากนั้นก็ส่งข้อความหาโฮสต์อย่างสบายใจ  

เธออดทนมามากเกนิพอแล้ว

เซียวเซียวค่อยๆ เก็บโทรศัพท์มือถือลงในกระเป๋าให้เรียบร้อย  

แล้วเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อมองฟางเซี่ยงเฉียนด้วยสายตาเย็นชา "พี่ฟาง  

นี่ก็ครึ่งปีแล้วนะ ฉันคิดว่าคุณยังคงไม่เข้าใจ ท่ีนี่คือห้องออกแบบ ไม่ใช่

แผนกการเงนิ ตอนท่ีเข้าบรษัิทมาอเดอลนีเคยพูดไว้ว่า 'นีเ่ป็นอาชพีท่ีอสิระ

และใช้ความรู้สึก' ไม่ใช่อาชีพท่ีต้องตอกบัตรเข้างาน คุณอยากจะหักเงิน 

กหั็กเถอะ แต่จะบอกอะไรให้รู ้เงนิเดอืนของดไีซเนอร์ไม่มีเบ้ียขยันหรอกนะ"

เมื่อเซียวเซียวพูดจบ ชั้นสามทั้งชั้นก็ตกอยู่ในความเงียบสงัด

ฟางเซ่ียงเฉียนยนืตวัแข็งท่ืออยู่ท่ีเดมิ ไม่ใช่เพราะตกใจแต่เป็นเพราะ

โกรธมาก
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เรือ่งน่าโมโหมากท่ีสดุกค็อืกระต่ายท่ีเคยจะดดุ่าอย่างไรก็ได้ วนันีก้ลบั

ย้อนมากัดคนเข้าให้เสียแล้ว ท�าให้คนท่ียโสโอหังชอบเห็นคนอื่นเจ็บปวด

เกดิความรูส้กึว่าอ�านาจของตนก�าลงัถกูท้าทาย ในสายตาของฟางเซ่ียงเฉียน 

แม้ว่าเซียวเซียวจะเป็นแจกันดอกไม้ที่มีแบ็กดี แต่อย่างไรเสียก็ยังข่มไว้ได้

สบายๆ จงึไม่คดิว่าหญิงสาวหน้าบางแบบนัน้จะลกุข้ึนมาตอบโต้อะไรเธอได้

เซียวเซียวไม่สนใจสายตาของฟางเซ่ียงเฉียนท่ีจ้องมองเธอด้วย 

ความโกรธเกรี้ยวราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ เธอเดินอ้อมฟางเซ่ียงเฉียน

เข้าไปในห้องออกแบบทันที

"เซียวเซียว สุดยอดเลยอ่ะ" จ้าวเหอผิงดีไซเนอร์ที่อยู่ใกล้ประตูที่สุด

กระซิบกับเธอพร้อมกับส่งสายตาและยกนิ้วโป้งให้เธอด้วย

คนอื่นๆ ในห้องออกแบบก็มองเธอด้วยสายตาชื่นชมราวกับเธอเป็น

ผู้กล้า รวมทั้งผู้ช่วยสองคนที่ถึงกับปรบมือให้เธอเบาๆ

คนท่ีท�างานออกแบบจะรู้สึกว่าตัวเองคือศิลปิน เป็นคนหน้าบาง 

ไม่ค่อยกล้าจะแตกหักกบัใครง่ายๆ ทุกคนในห้องออกแบบเสือ้ผ้าสตรอีดทน

โดยไม่พูดอะไรมานานมากแล้ว วันนี้เม่ือเซียวเซียวพูดออกมาจึงท�าให ้

ทุกคนสะใจเป็นอย่างมาก

"ด ีดมีาก ส่วนเรือ่งเบ้ียขยนัของเธอ ฉันจะต้องไปปรกึษากบัผูอ้�านวยการ

แน่นอน" ในท่ีสดุฟางเซ่ียงเฉียนก็ได้สตกิลบัมา เธอพดูเสยีงดงัคอเกรง็แข็ง

แล้วหันหลงัเดนิไป เดาได้ว่าน่าจะไปฟ้องผูอ้�านวยการ

"ฮ่าๆๆๆ" เมือ่เห็นว่าอีกฝ่ายจากไปแล้ว ทุกคนในห้องกพ็ากนัหัวเราะ

อย่างไม่อาจกลั้นไว้ได้

"เซียวเซียว แกนีส่ดุยอดจรงิๆ ฉันอยากจะฉีกหน้ายายนัน่มาตัง้นานแล้ว" 

ฉินย่าหนานตบไหล่เซียวเซียวอย่างแรงแล้วเดินกลับไปนั่งท่ีโต๊ะท�างาน 

อย่างมีความสขุ

จ้าวเหอผงิลกุข้ึนแล้ววิง่ไปยืนในต�าแหน่งท่ีฟางเซ่ียงเฉียนยืนอยู่เม่ือครู่ 
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มอืข้างหนึง่เท้าเอว ส่วนอีกข้างกช้ี็นิว้โดยยืน่นิว้ช้ีและนิว้ก้อยออกมา บีบเสยีง

ให้แหบๆ "ฉันจะต้องไปปรกึษากบัผูอ้�านวยการแน่นอน" ผูช้ายอายุเกอืบสีส่บิ

ท�าท่าทางนีอ้อกมาแล้วช่างดพิูลกึอย่างบอกไม่ถกู

"น่าเกลยีดจรงิๆ" ฉินย่าหนานหัวเราะเสยีงดงัพร้อมเดนิมาผลกัเขาเบาๆ

ทุกคนพากนัหัวเราะ แรงกดดนัท่ีเกดิจากฟางเซ่ียงเฉียนในครึง่ปีมานี้

สลายไปจนหมดสิ้น

"เอาอย่างนี้ไหมล่ะ พรุ ่งนี้เรานัดกันมาสาย เก้าโมงครึ่งเจอกัน 

ท่ีร้านขนมพระจันทร์ ผมเลี้ยงขนมพวกคุณดีไหม" จ้าวเหอผิงเสนอขึ้น 

อย่างไม่กลัวว่าเรื่องจะบานปลาย

"ฉันว่าดนีะ ถงึตอนนัน้หน้าตาของพีฟ่างคงน่าดูไม่ใช่น้อย" ฉินย่าหนาน

รบีสนบัสนนุทันที

ขณะท่ีทุกคนก�าลงัหัวเราะอย่างสนกุสนาน เซียวเซยีวกก็ลบัมานัง่ใน 

ที่ของเธอ

หยางเซ่ียวช่างท�าแพตเทิร์นท่ีอยู่ด้านหลงัถามเธอย้ิมๆ ว่า "เซียวเซียว 

จะไม่ไปอธิบายให้ผู้อ�านวยการฟังหน่อยเหรอ"

ผู้อ�านวยการในท่ีนี้หมายถึงผู้อ�านวยการฝ่ายบุคคลและการเงิน ซ่ึง

ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ทุกด้านของพนักงานทุกคนในฝ่ายออกแบบ

"ฟางเซ่ียงเฉียนเป็นคนของเขา นายคิดว่าเขาจะฟังฉันไหมล่ะ"  

เซียวเซียวพดูยิม้ๆ กบัช่างท�าแพตเทิร์นราวกบัก�าลงัพูดเรือ่งดนิฟ้าอากาศ 

ท่ีคาดเดาได้อยู่แล้ว "ไม่เป็นไรหรอก อย่างมากก็โดนไล่ออก กลวัซะเม่ือไหร่"

"เซียวเซียว ฉันรูส้กึว่าเธอต่างจากเม่ือก่อน" หยางเซ่ียวเอียงคอมองเธอ

"งั้นเหรอ" เซียวเซียวย้ิมตาหยี จากนั้นก็ก้มหน้าส่งข้อความวีแชต 

ไปหาเพื่อนรัก 

เสี่ยวเสี่ยวปู้ : ฉันเพิ่งจะฉีกหน้ำหัวหน้ำแผนกไป ฉันทนกับยำยนั่น
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มำนำนมำกแล้ว ถ้ำไม่ใช่เพรำะยำยนั่นคอยจับผิดขนำดนี้ ฉันคงไม่ต้อง 

รับแรงกดดันมำกแบบนั้น นึกถึงตอนท่ีฉันไข้ข้ึนสูงแล้วยำยนั่นไม่ให้ฉัน 

ไปหำหมอ คดิแล้วยังโมโหไม่หำย ตอนนีย้ำยนัน่ว่ิงไปฟ้องผูอ้�ำนวยกำรแล้ว

หลงัจากนัน้กต็ามด้วยสติก๊เกอร์ร้องไห้งอแง ท่าทางงอแงเอาแต่ใจแบบนี้ 

มีแต่เหลยีงจิง้เหยาท่ีได้เห็น

เมือ่กดปุ่มส่งออกไป สายตากพ็ลนัเหลอืบไปเห็นข้อความแชตก่อนหน้า 

ข้อความก่อนหน้านีค้อื...

'คุณมำแล้วอย่ำลืมเอำบันทึกผู้ป่วยมำด้วย'

บันทึกผู้ป่วย...เดี๋ยวนะ...

เซียวเซียวรีบมองไปยังชื่อของคนที่เธอส่งข้อความไปให้ นั่นก็คือ... 

'จัน่หลงิจวนิเอส'

โอ๊ยๆๆๆ ส่งผิดแล้ว

เซียวเซียวลนลานพยายามจะยกเลิกการส่งข้อความ กดไปสองครั้ง 

ก็ยังกดผิด ตามองดูเวลาท่ีผ่านไปแล้วสองนาที ในท่ีสุดก็หาค�าสั่งยกเลิก 

การส่งข้อความเจอ มองเห็นตวัอักษรสเีทาเลก็ๆ ค�าว่า 'ยกเลกิการส่งข้อความ' 

เซียวเซียวก็ถึงกับถอนหายใจอย่างโล่งอก แล้วอ่านข้อความท่ีพูดคุยกับ 

จัน่หลงิจวนิอกีที

เธอสะดดุตากบัค�าว่า 'บันทึกผูป่้วย' ท�าให้คดิไปถงึความสงสยัท่ีเกดิข้ึน

เมื่อเช้า

ต่อให้เขาเป็นคนท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นหมอ แต่คงไม่ถึง 

ขนาดท่ีว่าคุยกันไปด้วยแล้วยังจะตรวจรักษาเพิ่มเข้าไปอีกหรอกนะ เมื่อ 

นิ่งข้ึนแล้ว รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ท่ีเธอละเลยไปในหลายวันนี้ก็ค่อยๆ 
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ผดุข้ึนมาในสมอง ตอนพนกังานหน้าเคาน์เตอร์ท่ีช่ือเถยีนเถยีนส่งบัตรให้เธอ

ได้พูดกับเธอว่าจั่นหลิงจวินเป็นนักบ�าบัด

เดิมทีเธอคิดว่านักบ�าบัดก็คือค�าเรียกแทนพวกท่ีเป็นหมอนวดอะไร

แบบนั้น

ย่ิงคดิกย่ิ็งรูส้กึว่าเรือ่งราวไม่ค่อยถกูต้อง เซียวเซียวลกุขึน้แล้วเดนิออกไป

โทรศพัท์หาเหลยีงจิง้เหยา

"เหยาเหยา สโมสรซังอวี๋เป็นสถานที่อะไรกันแน่"

เหลียงจิ้งเหยาท่ีก�าลังกินอาหารเช้าอยู่ส�าลักน�้าเต้าหู้ไอแค่กๆ อยู ่

สองสามที "เป็นสโมสรส�าหรับการฟื้นฟูสุขภาพน่ะสิ"

'สโมสรส�าหรับการฟื้นฟูสุขภาพ' ช่ือก็บอกความหมายอยู่แล้วว่าคือ

สถานพยาบาลส�าหรับการฟื้นฟูและการรักษา

นีแ่ปลว่ำจัน่หลงิจวนิเป็นหมอจรงิๆ สนิะ เขำไม่ใช่ผูช้ำยในโฮสต์คลบั...

เซียวเซียวรูส้กึเหมือนมีกระแสไฟฟ้าว่ิงผ่านหน้าไป จากนัน้กเ็หมือนกบั

โดนสายฟ้าฟาดจนหูอ้ือตาลาย ก่อนท่ีสายฟ้าจะผ่าเธอให้แหลกละเอียด 

เป็นผุยผงแล้วปลิวไปพร้อมสายลม...

"เหลียงจิ้งเหยา ตอนเย็นมาเจอกันหน่อยนะ"

"ฉันผิดไปแล้ว ไม่ใช่สิ แกไม่ให้โอกาสฉันได้อธิบายต่างหาก"  

เหลียงจิ้งเหยาตัดพ้อก่อนจะโดนเพื่อนรักตัดสายไป

เซียวเซียวยกมือท้ังสองข้ึนกุมใบหน้า รู้สึกอับอายอย่างมาก โชคดี

แค่ไหนแล้วท่ีเธอไม่ได้พูดอะไรเป็นการหยอกเย้าจั่นหลิงจวิน ไม่อย่างนั้น

ตอนนี้เธอก็คงไม่รู้ว่าจะท�าหน้าอย่างไรเลยจริงๆ

เมื่อออกจากหน้าแชตก็เห็นข้อความใหม่เข้ามา

จั่นหลิงจวินเอส : แรงกดดันและควำมโกรธเป็นสำเหตุท่ีท�ำให้

ภมิูคุม้กนับกพร่อง เพ่ือสขุภำพท่ีดีของคณุ ค�ำแนะน�ำส่วนตวักค็อืลงมือก่อน
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ย่อมได้เปรียบ

สุดท้ำยก็เห็นจนได้สินะ!

เธอจ่ายเงนิเพือ่จ้างหนุม่โฮสต์คลบัแต่กลบักลายเป็นได้หนุม่หล่อเพอร์เฟ็กต์

ท่ีเลศิเลอจนไม่อาจไขว่คว้าไว้ได้ เซียวเซียวถงึกบัพดูอะไรไม่ออกไปครู่ใหญ่ 

ไม่กล้าส่งข้อความเรือ่ยเป่ือยไปอีกแล้ว มอืถอืยาส�าหรบัวนันีแ้ล้วกเ็ดนิลงไป

ท่ีช้ันหนึง่เพือ่ซ้ือน�า้แร่ท่ีห้องจดัแสดง คงเป็นเพราะตืน่เต้นจนเกนิไปจงึกดไป

สองครัง้ตดิกนัท�าให้ได้น�า้แร่มาสองขวด

เซียวเซียวมองขวดน�า้แร่ในมอืพลางถอนหายใจ ก่อนจะถอืน�า้แร่สองขวด

หลบเข้าไปหลงัราวแขวนเสือ้ผ้าเพือ่กนิยา

"เลื่อนงานแถลงข่าวเกี่ยวกับชุดฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวออกไป 

อีกสองอาทิตย์ เสื้อผ้าส�าเร็จรูปฤดูหนาวท่ีออกแบบมาไม่มีจิตวิญญาณ

แม้แต่น้อย เอาของแบบนี้ออกมาได้ยังไง" เสียงพูดค่อยๆ ดังใกล้เข้ามา  

นี่เป็นเสียงของครีเอทีฟไดเร็กเตอร์อย่างอเดอลีนที่เข้มงวดไม่ผิดแน่นอน

"ได้ ตามท่ีคณุต้องการเลย" น�า้เสยีงท่ีท�าเป็นเล่นไม่จรงิจงัดงัข้ึน ได้ยิน

กร็ูทั้นทีว่าเป็นเสยีงของโจวไท่หรานซีอีโอของบรษัิท "งัน้คณุคงต้องเหนือ่ย

หน่อยนะ"

เมือ่ท้ังสองเดินไปไกลแล้วเซียวเซียวกโ็ผล่หน้าออกมาจากราวแขวนเสือ้ผ้า 

จ้องมองด้านหลงัของอเดอลนีท่ีเนีย้บตัง้แต่หัวจรดเท้า ความคดิมุทะลบุางอย่าง

ผดุขึน้มาจากประโยคท่ีจัน่หลงิจวนิท้ิงค้างไว้ 'ลงมือก่อนย่อมได้เปรยีบ' เธอ

ไม่มีข้อได้เปรียบเรื่องท่ีมีคนเมตตาเอ็นดูแล้ว หากต้องการจะอยู่ต่อก็ต้อง 

พึง่ตัวเองให้ได้

"เซียวเซียว ผมเห็นหัวหน้าของคณุเดนิไปท่ีห้องของผูอ้�านวยการน่ะ 

หน้าตาเหมือนกับโกรธใครมาเป็นสิบปี" เสี่ยวจางแผนกการตลาดที่เจอกัน
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ในลิฟต์ทักขึ้น

"งั้นเหรอ" เซียวเซียวท�าท่าไม่รู้เรื่องรู้ราว เมื่อมองหน้าที่เต็มไปด้วย

เหงื่อของเสี่ยวจางก็รู้ว่าเขาคงเพิ่งกลับมาจากออกไปหาลูกค้า จึงส่งน�้าแร่

อีกขวดที่ยังไม่ได้เปิดให้กับเขา "ท่าทางข้างนอกอากาศร้อนมากสินะ"

เสีย่วจางรบัขวดน�า้แร่มาด้วยสหีน้าประหลาดใจแล้วดืม่รวดเดยีวครึง่ขวด 

"เข้าฤดรู้อนแล้ว อากาศร้อนเป็นบ้าเลย น�า้ขวดนีม้าได้จงัหวะเหมาะจรงิๆ 

ขอบคณุนะเซียวเซียว มีเรือ่งอะไรแวะไปหาผมท่ีชัน้ห้าได้นะ"

เสี่ยวจางเพิ่งมาท�างานท่ีบริษัทได้ไม่ถึงปีแต่เป็นคนฉลาดมีไหวพริบ 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจึงให้ความส�าคัญกับเขามาก ปกติเขาเป็นคนท่ี 

ให้ความเป็นกันเองกับทุกคนอยู่แล้ว แต่กลับไม่ค่อยจะมาทักทายกับ 

พวกดีไซเนอร์สักเท่าไร ทว่าเม่ือได้รับความเป็นมิตรจากเซียวเซียวเช่นนี้ 

เพียงครู่เดียวก็ดูเป็นกันเองขึ้นมาก

จากนั้นเซียวเซียวก็บอกลาเสี่ยวจางและเดินกลับไปท่ีห้องออกแบบ 

เธอวางมือท้ังสองลงบนคีย์บอร์ด หัวใจเต้นเร็วข้ึนมาหนึ่งจังหวะ นี่เป็น 

ครัง้แรกท่ีเธอตดัสนิใจตอบโต้คนอ่ืน ความเครยีดนี้ไม่ต่างอะไรกบัการยืนอยู่

บนหน้าผากระโดดบันจีจ้มัพ์ แต่ถ้าเธอไม่ท�า วันข้างหน้ากจ็ะยิง่ล�าบากไปกว่านี้

อีก

เซียวเซียวสูดหายใจเข้าลึกแล้วเรียบเรียงเขียนจดหมายลาออก 

ส่งไปทางอเีมลให้ผูอ้�านวยการ แล้วกซี็ซีถงึซีอโีอ ครเีอทีฟไดเรก็เตอร์ และ

อาร์ตแอดไวเซอร์

'ต้องขออภัยอย่ำงยิ่งท่ีไม่อำจเป็นดีไซเนอร์ท่ีเคำรพในอำชีพได้  

มักจะมำท�ำงำนสำยและเป็นภำระให้กบัผูอ่ื้น ขณะท่ีไข้ข้ึนสงูสำมสบิเก้ำองศำ 

ไม่สำมำรถจะส่งมอบงำนให้เสรจ็ คดิเพยีงแต่จะไปโรงพยำบำลเท่ำนัน้ และ

เนือ่งจำกเมือ่คนืสเกต็ช์รปูจนข้ำมคนืจงึไม่อำจมำถงึท่ีท�ำงำนก่อนเวลำท�ำงำน
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สิบนำทีได้ ท้ังหมดนี้เป็นเพรำะดิฉันไม่สำมำรถจัดกำรเวลำได้ดีพอ รู้สึก

ละอำยแก่ใจเป็นอย่ำงมำก ส�ำหรบัค�ำสัง่สอนของหัวหน้ำดฉัินจะระลกึไว้ในใจ 

ดิฉันขอน้อมรับกำรลงโทษในทุกกรณี'

ขณะท่ีอเดอลีนก�าลังโมโหเรื่องเสื้อผ้าฤดูหนาวอยู่ท่ีช้ันบนของ 

ห้องออกแบบ เธอก็หันกลับมาเห็นอีเมลฉบับนั้น

"ไข้ข้ึนสูงแล้วยังท�างานต่อ? ต้องมาท�างานก่อนเวลาสิบนาที?  

โอ้มายก็อด! ที่นี่เป็นบริษัทแฟชั่นเฮ้าส์หรือเป็นคุกกันแน่ มิน่าล่ะงานของ

ซีซั่นใหม่ถึงได้ออกมาดูไม่ได้"
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บทที่ 7

โจวไท่หรานซีอีโอของบริษัทแอลวายก�าลังรับมือกับผู้ผลิตเสื้อผ้า 

อยู่ในห้องท�างาน

"ประธานเหลยีงครบั คณุกร็ูน้สิยัของอเดอลนี ถ้าเสือ้ผ้านัน่ไม่ถกูใจ 

เธอกย็อมท�าลายมันท้ิง ส่งแบบให้คุณตอนนีก้็ไม่มีประโยชน์" มือข้างหนึง่ 

ถอืหูโทรศพัท์ มืออีกข้างกห็มุนปากกาไปด้วย ในฐานะท่ีเป็นทายาทรุน่ท่ีสอง 

เขาได้เรียนรู้การเจรจาต่อรองทางธุรกิจจากพ่อตั้งแต่ยังเด็ก การพูดของ 

โจวไท่หรานท�าให้คนท่ีคยุด้วยรูส้กึสบายใจ "ใช่แล้ว พวกผ้าสามารถเตรยีมไว้

ก่อนได้ เดี๋ยวผมจะให้พวกเขาก�าหนดผ้าท่ีจะใช้ออกมา ภายในสามวัน 

จะส่งไปให้คุณนะครับ"

หลังจากวางสายเรียบร้อยแล้วโจวไท่หรานก็ยกมือขึ้นนวดหว่างคิ้ว

ชุดโอตกูตูร์กับเสื้อผ้าส�าเร็จรูปช้ันสูงของบริษัทแอลวายจะถูกส่งไป

ร่วมงานแฟชั่นวีกท่ียุโรป ส่วนเสื้อผ้าส�าเร็จรูปท่ัวไปก็จะจัดงานแถลงข่าว 

ในประเทศ ปกติเสื้อผ้าฤดูหนาวจะประกาศตอนช่วงต้นฤดูร้อนเพื่อให ้

ร้านค้าท้ังหลายมีเวลาเพยีงพอในการสัง่และท�าการผลติออกมา แต่เพราะ 

อเดอลีนไม่พอใจเสื้อผ้าส�าเร็จรูปของซีซ่ันนี้เป็นอย่างมาก จึงต้องเลื่อน 
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การประกาศออกไป ตอนนี้ทุกฝ่ายก็ตามจี้เขาอยู่ไม่ได้หยุด ท�าให้เขาต้อง

รับแรงกดดันจากรอบข้างอย่างมาก

กริ๊งๆๆๆ เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ภายในดังข้ึน เม่ือเห็นว่าเป็น

หมายเลขโทรศัพท์ของอเดอลีนเขาก็รีบรับสายทันที

"ฮัลโหล อเดอลีนที่รัก"

เมื่ออีกฝ่ายส่งเสียงมา โจวไท่หรานก็อดสะดุ้งไม่ได้ แต่เพียงครู่เดียว

ก็ดึงโทรศัพท์ออกห่างจากหู

"ฉันไม่สนว่าคณุจะบรหิารจดัการบรษัิทยังไง แต่การมสีภาพแวดล้อม

ท่ีเหมาะกบัการสร้างสรรค์ผลงานของดไีซเนอร์เป็นวัตถปุระสงค์ส�าคญัของ

บริษัท เป็นความตั้งใจของลีโอผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ ท่ีส�าคัญพนักงานไข้ข้ึนสูง 

แล้วยังไม่ให้พักผ่อน นี่มันถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะ!"

ถึงแม้อเดอลีนจะเป็นคนอารมณ์ร้าย แต่การระเบิดออกมาแบบนี ้

กไ็ม่ค่อยได้เห็นนกั โจวไท่หรานฟังอยู่นานถงึได้เข้าใจเรือ่งราว เขารบีเปิดอีเมล

เช็กข้อมูลแล้วก็รู้สึกเหมือนหัวโตขึ้นเป็นสองเท่า

"อเดอลีน คุณใจเย็นๆ ก่อน เดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการเอง รับรองว่า 

ผมจะให้ค�าตอบที่คุณพอใจ โอเคนะ"

หลังจากท�าให้อเดอลีนสงบลงแล้วโจวไท่หรานจึงได้วางสาย แล้ว 

อ่านอีเมลของเซียวเซียวอย่างละเอียดอีกครั้ง

บริษัทแอลวายท�างานสไตล์ยุโรปและอเมริกัน อนุญาตให้รายงาน 

ข้ามข้ันได้ ดังนัน้การกระท�าของเซียวเซียวจงึไม่ถอืว่าเป็นการเสยีมารยาท 

อีเมลฉบับนีถ้งึจะบอกว่ายอมรบัผดิ แต่คนท่ีมีตาดกูร็ูว่้ามนัเป็นจดหมายฟ้อง 

ข้อความในจดหมายแสดงถงึความอยุตธิรรม ช้ีให้เห็นว่าถกูไล่จนถงึทางตนั

แล้ว

เขากดหมายเลขภายในไปท่ีห้องเลขาฯ ทันใด "เรยีกหลวัอวีม้าพบผม

ที่ห้องเดี๋ยวนี้!"
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ในห้องผู้อ�านวยการ ฟางเซี่ยงเฉียนก�าลังระบายความอัดอั้น

"ฉันไม่อาจจดัการพนกังานตวัเลก็ๆ คนนี้ได้แล้ว มาท�างานสายทุกวนั

ยังพอทน นีย่งัไม่ตัง้ใจท�างาน ให้ท�างานอะไรก็โอ้เอ้ชักช้า"

ผูอ้�านวยการหลวัอวีน้ัง่ฟังโดยไม่แสดงสหีน้าอะไร ก�าลงัจะพูดอะไรต่อ

ก็ได้รบัโทรศพัท์จากเลขาฯ จงึเอ่ยขอตวัเพือ่ลกุออกไปด้านนอก "คณุรออยู่ 

ท่ีนีก่่อน ผมขอตวัครูห่นึง่"

"ได้ค่ะ" ฟางเซี่ยงเฉียนรีบลุกขึ้นยืนส่งผู้อ�านวยการเดินออกไป

เมือ่ฟางเซ่ียงเฉียนไม่อยู่ในห้องออกแบบ บรรยากาศในห้องกผ่็อนคลาย

ข้ึนมาทันที

"นี ่เซียวเซียว ดพูาวเวอร์พ้อยต์จบหรอืยงั" ฉินย่าหนานถอืสมุดออกแบบ

เดนิเข้ามาหา "มีตรงไหนไม่เข้าใจไหม"

"ภาพรวมกเ็ข้าใจนะ แต่ส�าหรบัค�าว่า 'ชีวิตใหม่' ของครเีอทีฟไดเรก็เตอร์

ไม่ได้บอกความหมายท่ีชัดเจนใช่ไหม" เซียวเซียวเปิดสมดุออกแบบของตวัเอง 

ขมวดค้ิวขณะมองใบเหอฮวนกบัดอกซานซู่

ฉินย่าหนานย่ืนหน้าเข้าไปดู เห็นว่ามีเพียงรูปเดิมสองรูปเท่านั้น 

จึงไม่ได้สนใจจะดูต่อ "ไม่ได้บอกอะไร ค�าว่า 'ชีวิตใหม่' สามารถตีความ 

ได้หลายอย่าง ไม่ได้หมายถงึสชีมพูดเูนยีนละเอียดอ่อนแบบนัน้เหรอ อิงไป

แนววัยรุ่นที่ดูสนุกสนานมีพลังล้นเหลือก็น่าจะได้นะ"

เซียวเซียวส่ายหน้า ช้ีนิว้ไปท่ีรปูท้ังสอง "ใบเหอฮวนมคีวามหมายถงึ

การลาจาก ส่วนดอกซานซู่กลับมีความหมายถึงการเกิดใหม่ ดังนั้นค�าว่า 

'ชีวิตใหม่' น่าจะมีความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ของชีวิตถึงจะถูก"

"การรบัรูข้องชีวติ..." ฉินย่าหนานขบคดิ รบีจดค�านีล้งไปในสมุดออกแบบ

ของตนเอง แล้วมองเซียวเซียวที่ดูเหมือนยังจมอยู่กับความคิดของตัวเอง  

ก่อนจะขัดจงัหวะด้วยเสยีงต�า่ๆ "นีแ่กรูห้รอืเปล่า กฎเกณฑ์การให้โบนสัของ
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พวกเราเปลีย่นไปแล้วนะ"

"เอ๋?" เมื่อความคิดบางอย่างท่ีผุดข้ึนมาถูกขัดจังหวะ เซียวเซียว 

ก็ขมวดคิ้วข้ึนมาอย่างไม่ค่อยพอใจ พยายามคิดกลับไปถึงเรื่องเม่ือครู่ 

ก็คิดไม่ออก จึงได้แต่ถลึงตาใส่ฉินย่าหนาน "เปลี่ยนก็เปลี่ยนสิ"

"ฉันได้ยินว่าเปลี่ยนแปลงโดยดูจากการประเมิน เหมือนกับท่ี 

ทางรฐัวสิาหกจิของอเมรกิาจะให้หัวหน้ากบัเพ่ือนร่วมงานเป็นคนให้คะแนน 

แกเพิง่จะท�าให้ยายแม่มดแก่นัน่โกรธ เงนิโบนสัครึง่ปีนีจ้ะท�ายงัไง" ฉินย่าหนาน

พูดขึ้นมาอย่างกังวลใจ

"ถงึเปลีย่นก็ไม่ใช่ว่าจะเปลีย่นได้ทันที จะว่าไปขอให้ท�าผลงานออกมา

ได้ด ียายนัน่ก็ไม่กล้าให้คะแนนต�า่มากหรอก ฉันไม่กลวั"

เซียวเซียวพยายามดันฉินย่าหนานให้กลับไปท่ีโต๊ะของตัวเอง เธอ 

จะได้เริ่มท�างานเสียที

ฉินย่าหนานยังไม่ยอมกลับไป เพราะยังนินทาไม่จบเลยไม่มีแก่ใจ 

จะท�างาน ดังนั้นจึงเดินไปหาจ้าวเหอผิงแล้วพูดเรื่องเงินโบนัสต่อ

ความคิดที่หายไปไม่อาจจะดึงกลับมาได้ เซียวเซียวจึงรู้สึกหงุดหงิด

อยูบ้่าง เธอหันมองดอูเีมล บรรดาผูบ้รหิารระดบัสงูในบรษัิทไม่ได้ตอบอเีมล

กลบัมา เธอจงึไม่รูว่้าพวกเขาเห็นหรอืเปล่า แต่อย่างไรเสยีอีเมลกส่็งออก 

ไปแล้ว ไม่อาจจะเรียกคืนมาได้ คิดมากไปก็ไม่มีประโยชน์ เซียวเซียว 

จึงเลิกสนใจ กดเปิดโทรศัพท์ตั้งใจจะเอารูปสเก็ตช์ที่ท�าไว้เมื่อวานถ่ายโอน

เข้าไปในคอมพิวเตอร์

เมือ่เปิดโทรศพัท์หน้าจอยังเป็นหน้าท่ีคยุกบัจ่ันหลงิจวินค้างไว้ คดิถงึ

ตอนท่ีเขาให้เอาบันทึกผูป่้วยไปด้วย ทบทวนดแูล้ววนันีเ้ธอเองก็ไม่มธีรุะอะไร

พเิศษ และท่ีบริษัทกม็บัีนทึกผูป่้วยท่ีถ่ายเอกสารเกบ็ไว้เพือ่ส่งให้บรษัิทประกนั

อยูชุ่ดหนึง่ เธอจงึน�าส�าเนาชุดนีข้ึ้นมาแล้วโทรศพัท์ไปท่ีซังอว๋ี

เสียงหวานๆ อ่อนโยนดังขึ้นมาตามสาย "ซังอวี๋สวัสดีค่ะ วันนี้มีอะไร
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ให้เราบริการคะ"

ในฐานะท่ีเป็นสโมสรช้ันสงูซ่ึงให้ความส�าคญักบัความเป็นส่วนตวัของ

ลกูค้าเป็นอย่างมาก จงึไม่อาจหาข้อมูลอะไรทางอินเตอร์เนต็ได้ ต่อโทรศพัท์

ไปหากจ็ะไม่ได้ยินค�าพดูท่ีอ่อนไหวเช่น 'บ�าบัด' 'ฟ้ืนฟูสขุภาพ' จงึเรยีกแค่ว่า 

'ซังอวี'๋ เท่านัน้ ฟังแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากสถานเสรมิความงามแต่อย่างใด

"ฉันเซียวเซียวนะคะ ฉันอยากจะขอนดัหมายวนันีต้อนทุ่มนึง" เซียวเซียว

ชอบบทสนทนาแบบนีม้าก น�า้เสยีงของเธอจงึผ่อนคลายมากข้ึน

"นัดคุณหมอจั่นใช่ไหมคะ" เถียนเถียนตรวจสอบข้อมูลลูกค้าทันที  

"ทุ่มนงึนะคะ ได้ค่ะ นดัหมายให้เรยีบร้อยแล้ว มาตามเวลานดัได้เลยนะคะ"

"โอเค ขอบคุณค่ะ" เซียวเซียววางสายอย่างพอใจพลางคิดว่าเงินนี ้

ไม่ได้ใช้โดยเปล่าประโยชน์ บริการก็สุดยอดจริงๆ

เม่ือคิดว่าคืนนี้ก็จะได้เจอหน้าหล่อๆ ของจั่นหลิงจวิน หัวใจก็รู้สึก

กระชุ่มกระชวยข้ึนมาทันที แม้จะท�าได้เพยีงมองดอกไม้งามท่ีอยู่บนหน้าผาสงู

ไกลๆ ไม่อาจจะเข้าไปสัมผัสใกล้ๆ แต่การได้มองก็ท�าให้รู้สึกสุขใจแล้ว

คนท่ีรู้สึกแตกต่างจากเซียวเซียวหน้ามือเป็นหลังมือในตอนนี้ก็คือ 

ผู้อ�านวยการหลัวอวี้ที่อยู่ท่ามกลางทะเลเดือด

"ฟางเซ่ียงเฉียนเป็นคนท่ีคุณแนะน�ามาเอง ผมเชื่อสายตาคุณ 

มาโดยตลอด แต่คุณดูสิ สิ่งท่ีเธอท�ามันคืออะไร นี่ท�าให้ผมชักจะสงสัย 

ความสามารถของคุณแล้วนะ" โจวไท่หรานพูดด้วยสีหน้าเย็นชา ดวงตา 

รูปเมล็ดท้อท่ีมักจะมีรอยย้ิมตลอดเวลาตอนนี้ไม่เหลือเลยสักนิด "ผมจะ 

ให้โอกาสคุณอีกครั้ง ถ้าการออกแบบของซีซ่ันหน้ายังท�าให้อเดอลีนพอใจ

ไม่ได้ หรอืผมได้รบัจดหมายฟ้องแบบนีอี้ก ก็ให้แม่นัน่ไสหัวไปซะ ผมลงทุน

กบัเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูไปมากท่ีสดุ ถ้าท�าเสยีเรือ่ง สิน้ปีกก็นิลมแทนข้าวแล้วกนั!"

"ครบั..." หลวัอวีท่ี้อยู่ในชุดสทูสเีทาเงนิก้มหน้ามองโต๊ะท�างานด้านหน้า 
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ใบหน้าแดงก�่าข้ึนมาทันใด การท่ีต้องโดนคนซ่ึงอายุเพียงสามสิบสองและ 

อ่อนกว่าเขาถงึหกปีอย่างโจวไท่หรานสัง่สอนอย่างไม่ไว้หน้าเช่นนีท้�าให้เขา

รูส้กึอับอายเป็นอย่างมาก

เม่ือออกจากห้องท�างานของประธานกรรมการผู้บริหาร ความโกรธ 

ของหลวัอว้ีกพ็ุง่ทะยานขึน้ถงึขีดสดุ บรษัิทแอลวายมผีูอ้�านวยการฝ่ายสามคน 

ประธานกรรมการผูบ้รหิารหนึง่คน รองประธานอีกหนึง่คน รองประธานคนเก่า 

ลาออกไปท�างานท่ีอ่ืน ต�าแหน่งนี้จึงว่างลง เขาเลยดึงตัวฟางเซ่ียงเฉียน 

มาท�างานท่ีนี่เพื่อต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งในการควบคุมบริษัท จะได ้

มีแต้มต่อในการชิงต�าแหน่งรองประธาน แต่วันนี้นอกจากฟางเซ่ียงเฉียน 

จะไม่มีผลงานให้กบัเขาแล้วกลบัยังเป็นภาระของเขาอีก นีจ่งึท�าให้เขาโกรธ

จนแทบคลั่ง

"ผูอ้�านวยการหลวั" เม่ือเห็นหลวัอวีก้ลบัมา ฟางเซ่ียงเฉียนกร็บีลกุข้ึน

ต้อนรับด้วยรอยยิ้ม แต่กลับไม่ได้รับปฏิกิริยาตอบรับใดๆ

หลวัอวีก้ลบัไปนัง่ท่ีเก้าอีป้ระจ�าต�าแหน่ง สหีน้าด�าคล�า้และนิง่อยู่ครูห่นึง่

บรรยากาศในห้องกดดนัมากข้ึนทุกที ฟางเซ่ียงเฉียนไม่อาจจะนัง่นิง่ๆ 

อยูไ่ด้ แต่กไ็ม่กล้าเอ่ยปากพดู ด้วยในใจประเมนิสถานการณ์ไม่ถกูอยู่เหมอืนกนั

"เรื่องท่ีคุณพูดผมรู้หมดแล้ว" หลัวอวี้มองไปทางฟางเซ่ียงเฉียน  

"ท่ีผมดึงคุณเข้ามาก็เพราะเห็นความสามารถในการจัดการของคุณ แต่ 

ดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะมองพลาดไป"

ใบหน้าเชิดหย่ิงของฟางเซ่ียงเฉียนซีดลงทันที "หมายความว่ายงัไงคะ"

"มาถึงท่ีท�างานก่อนเวลาสิบนาที? กฎระเบียบเข้มงวด? หน้าท่ี 

ความรับผิดชอบชัดเจน?" หลัวอวี้เคาะนิ้วลงบนรายงานการท�างานของ 

ฟางเซ่ียงเฉียนแล้วกัดฟันพูดต่อ "ผมอยากจะรู้นักว่าสมองคุณมีปัญหา 

หรือไง คนพวกนั้นเป็นดีไซเนอร์ ท�างานไม่มีกลางวันกลางคืนเหมือน 
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คนเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ของบริษัทใกล้ๆ เรา บางครั้งเกิดไอเดียข้ึนมา

ตอนกลางค�า่กลางคนื คณุวางระเบียบเคร่งครดัให้พวกเขาท�างานเหมอืนกบั

ทหารแบบนี ้ แล้วพวกเขาจะคดิจะท�าอะไรออกมาได้ คณุรูไ้หมว่าพนกังาน

เรียกคุณลับหลังว่ายายแม่มดแก่"

ฟางเซ่ียงเฉียนได้ยนิเช่นนัน้หน้าผากกพ็ลนัมีเหงือ่เย็นไหลซึมออกมา 

รูส้กึว่าวนันีร้องเท้าส้นสงูของเธอสงูมาก ขาเธอเริม่สัน่เลก็น้อย รายละเอียด

พวกนั้นผู้อ�านวยการรู้แล้ว นั่นแปลว่านอกจากตัวเธอแล้ว ในแผนกยังมี 

คนของเขาอยู่อีก เพียงแต่เธอไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครเท่านั้นเอง

ใกล้ถงึเวลาอาหารกลางวนั ฟางเซ่ียงเฉียนถงึได้กลบัมาท่ีห้องออกแบบ

ด้วยสหีน้าสงบนิง่จนดอูะไรไม่ออก ก่อนจะเรยีกทุกคนประชุมสัน้ๆ

"ข้อคิดเห็นของพวกคุณฉันรับรู ้แล้ว ตั้งแต่วันพรุ ่งนี้เป็นต้นไป 

แผนกของเราจะท�างานแบบยืดหยุน่ ก่อนสบิเอ็ดโมงจะต้องมาถงึท่ีท�างาน 

ท�างานครบแปดช่ัวโมงถึงจะเลิกงานได้" ฟางเซ่ียงเฉียนพูดพร้อมกับ 

กวาดสายตาไปรอบๆ เม่ือเห็นสายตาของทุกคนท่ีไม่อาจปกปิดความยินดี 

เอาไว้ได้ ในใจก็ให้รูส้กึสะอิดสะเอียน จากนัน้จงึเปลีย่นเรือ่งทันที "ยงัมีอกีเรือ่ง 

การให้เงินโบนัสครึ่งปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากการประเมิน 

ของหัวหน้าแต่ละระดับ ขอให้ทุกคนตั้งใจท�างานให้ดี"

ตอนท่ีพูดประโยคนีส้ายตาของฟางเซ่ียงเฉียนกจ้็องมองไปท่ีเซียวเซียว

เป็นการตักเตอืน

ฟางเซ่ียงเฉียนถือว่าเธอยอมถอยออกมาบ้างแล้วเน้นย�้าอ�านาจของ 

ตัวเอง น่าจะพอท�าให้ดไีซเนอร์ท่ีพร้อมจะกบฏค่อยๆ สงบลง เธอพยักหน้า

อย่างพงึพอใจก่อนจะหยิบกระเป๋าของตวัเองแล้วเดนิออกไปกนิข้าวกลางวนั

เมื่อเธอเดินออกไป คนในห้องต่างพากันโห่ร้องขึ้นมาอย่างดีใจ

"เซียวเซียว คุณเรียกร้องเอาสิทธิของพวกเราคืนมา คืนนี้พวกเรา 
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เลี้ยงข้าวคุณนะ" จ้าวเหอผิงพูดขึ้นอย่างยินดี คนอื่นๆ ก็เห็นดีด้วยเช่นกัน

เซียวเซียวยิ้ม "ไม่ต้องหรอก คืนนี้ฉันมีนัดน่ะ"

"ว้าว นีอ่ย่าบอกนะว่า..." ฉินย่าหนานร้องด้วยความตืน่เต้น "เซียวเซียว 

มแีฟนใหม่แล้ว"

"นดัเพือ่นจะไปสถานเสรมิความงามต่างหากเล่า" เซียวเซียวหาข้ออ้าง

มากลบเกลือ่น

เมื่อถึงเวลาเลิกงาน ทุกคนต่างก็แย่งกันข้ึนรถในช่วงเวลาเร่งด่วน  

กว่าจะถึงถนนตงอว๋ีก็หกโมงสิบห้าแล้ว พอเห็นว่ายังพอมีเวลาเซียวเซียว

จึงหาร้านอาหารเล็กๆ นั่งกินข้าว

จั่นหลิงจวินเดินเข้าไปในร้านอาหารเล็กๆ ท่ีมาเป็นประจ�าก็เห็น 

ร่างคุน้ตา หญิงสาวท่ีอยู่ในชุดท�างานทันสมัยกอดกระเป๋าใบสวยเอาไว้ ก�าลงั

กนิข้าวหน้าไก่ทอดอย่างตะกละตะกลามราวกบัเป็นคนพเนจรท่ีไม่ได้กนิข้าวมา

สามวันสามคืน
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บทที่ 8

ขณะท่ีเซียวเซียวก�าลงักนิอาหารอย่างมีความสขุก็ได้ยินเสยีงคนถาม

จากทางด้านข้าง

"ตรงนี้มีคนนั่งไหม"

เธอยกมอืขึน้โบกไปมาเพือ่บอกให้อีกฝ่ายนัง่ได้ตามสบายโดยไม่เงยหน้า

ข้ึนมองแม้แต่น้อย

คนในชุดสดี�าท่ีนัง่ลงด้านตรงข้ามมาพร้อมกบักลิน่ม้ินต์อ่อนๆ ผสมกบั

กลิ่นมันเลี่ยนๆ ของข้าวหน้าไก่ทอดท่ีอบอวลอยู่ในร้านท�าให้ใครบางคน 

ต้องชะงกัไปบ้าง

และเซียวเซียวกช็ะงกัไปชัว่ขณะ เธอค่อยๆ เงยหน้าข้ึนมอง ภาพตรงหน้า

กค็อืดวงตาล�า้ลกึนิง่สงบของจัน่หลงิจวนิ เธอเกอืบจะส�าลกัข้าวหน้าไก่ทอด

ออกมา เซียวเซียวปิดปากแน่น ผ่านไปครู่หนึ่งจึงเคี้ยวอาหารให้ช้าลง 

แล้วค่อยๆ กลนืลงไป ก่อนจะดงึกระดาษออกมาเช็ดปากด้วยท่าทางท่ีเรยีบร้อย

งดงาม จากนั้นก็ยิ้มแล้วเอ่ยถามออกไปว่า "มากินข้าวเหรอคะ"

จัน่หลงิจวนิอดข�าไม่ได้ขณะท่ีมองเธอเปลีย่นสหีน้าท่าทางอย่างรวดเรว็

เวลานัน้เองเถ้าแก่เนีย้กย็กข้าวหน้าไก่ทอดเดนิมาแล้ววางลงตรงหน้า
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จั่นหลิงจวินพร้อมเอ่ยขึ้น "เมื่อก่อนคุณไม่กินไก่ทอดนี่"

จั่นหลิงจวินหยิบตะเกียบแล้วคีบไก่ท่ีทอดจนเป็นสีเหลืองทองขึ้นมา 

"ผมเห็นคุณผู้หญิงคนนี้กินแล้วดูน่าอร่อยก็เลยอยากจะลองดูน่ะครับ"

"คณุควรจะลองชิมตัง้นานแล้ว นีเ่ป็นอาหารข้ึนช่ือของร้านเราเลยนะ" 

เถ้าแก่เนีย้ย้ิมจนตาหยี ใครๆ กช็อบอะไรสวยๆ งามๆ ท้ังนัน้ ถงึเถ้าแก่เนีย้

จะอายุสี่สิบห้าแล้ว แต่เม่ือได้เจอหนุ่มน้อยหน้าตาหล่อเหลาก็อดท่ีจะ 

หาเรื่องพูดคุยต่ออีกหน่อยไม่ได้

เดิมทีเซียวเซียวตั้งใจจะวางตัวเป็นกุลสตรี แต่เมื่อได้ยินประโยคนี ้

ของเขาเข้าก็อยากจะขุดหลุมฝังตัวเองทันที ผู้ชายคนนี้ต้องเห็นท่าทาง 

ตอนที่เธอกินแน่ๆ เลย อ๊ายๆๆๆ

เซียวเซียววางตะเกียบลงด้วยอาการส�ารวม ตั้งใจจะยอมท้ิงข้าว 

ท่ีเหลืออยู่ครึ่งจานกับเนื้อไก่อีกสามช้ิน แต่กลับได้ยินเสียงจั่นหลิงจวิน 

เอ่ยขึ้นมาเบาๆ ว่า "อยากกินก็กินเถอะ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่ได้

กินของพวกนี้แล้ว"

ทะ...ท�ำไมล่ะ

เซียวเซียวมองเขาอย่างโกรธๆ เทพบุตรตรงหน้ากลายเป็นแม่มด 

ท่ีสาปเจ้าหญิงนทิราไปในทันที คนท่ีคดิจะพรากของอร่อยไปจากเธอ ต่อให้

หล่อแค่ไหนเธอก็ยอมไม่ได้!

จั่นหลิงจวินไม่ได้อธิบายอะไรอีก เขาก้มหน้าลงรับประทานอาหาร

อย่างละเมียดละไม

เซียวเซียวสดูหายใจเข้าลกึ ก่อนจะใช้เวลาตดัสนิใจอยู่ครูห่นึง่แล้วจงึ

หยิบตะเกยีบขึน้มาอีกครัง้ เมือ่ข้าวเข้าปากฟันกบ็ดเคีย้วอย่างไม่อาจควบคมุได้ 

ในล�าคอราวกบัมีมือใหญ่คอยดงึอาหารท่ียังไม่ทันเคีย้วให้ละเอียดลงไปในท้อง

อย่างรวดเรว็

หลงัจากจดัการข้าวหน้าไก่ทอดจนหมดเกลีย้ง เซียวเซียวกย็กมอืข้ึน
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นวดแก้มท่ีปวดเม่ือย การกินด้วยความรวดเร็วและไม่อาจควบคุมจังหวะ

การเคี้ยวที่เร็วเกินไปได้เช่นนี้ท�าให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้รับไม่ค่อยไหว

เมื่อเห็นว่าจั่นหลิงจวินยังกินอาหารไม่เสร็จ เธอจึงหยิบโค้กขวดหนึ่ง

ขึ้นมาดื่ม ขณะดื่มไปก็เหลือบตามองเขาไปด้วย

มอืได้รปูกบันิว้เรยีวยาวนัน้ถอืตะเกยีบไม้ราคาถกู แต่ท�าไมช่างดเูหมือน

ก�าลงัถอืงานศลิปะช้ันสงูอยู่ ริมฝีปากบางสชีมพอู่อนอ้ารบัไก่ทอดเข้าไปในปาก 

กดัเข้าไปค�าหนึง่กมี็เสยีงกรบุออกมาเบาๆ แล้วตามด้วยข้าวและแครอตสด

แผ่นบาง เป็นภาพท่ีเห็นแล้วกอ็ยากจะขยับตะเกยีบกนิตามไปด้วยจรงิๆ

เซียวเซียวรู้สึกว่าภาพท่ีอยู่ตรงหน้าท�าให้เธอสามารถกินข้าวได้อีก

สามชามใหญ่ๆ

"ไก่ทอดหนึง่ร้อยกรมัจะมไีขมนัสบิกรมั" จ่ันหลงิจวินกนิข้าวเสรจ็แล้ว

ก็วางตะเกียบลง ก่อนจะดื่มน�้าเปล่าตาม "ไขมันไม่อาจเปลี่ยนเป็นน�้าตาล

หรือโปรตีนได้ กินเข้าไปมากน้อยแค่ไหนก็จะไปติดอยู่ที่กล้ามเนื้อของคุณ

มากเท่านั้น"

เซียวเซียวยกมือกุมใบหน้าอย่างหวาดกลัวทันที

จากนัน้ท้ังสองกเ็ดนิไปท่ีสโมสรซงัอวี ๋ ซ่ึงครัง้นีส้โมสรดคูรกึครืน้กว่า

คราวท่ีแล้ว คาดว่าคงเป็นเพราะหลายคนเลกิงานแล้วจงึจะมีเวลามาฟ้ืนฟสูขุภาพ

ทีน่ี่

ชายหนุ่มร่างก�าย�าท่ีอยู่ในชุดคล้ายครูฝึกนักกีฬาค่อยๆ เข็นรถเข็น 

ซ่ึงมีหนุม่น้อยในชุดกฬีานัง่อยู่ออกมาด้านนอก ขากางเกงสองข้างใต้เข่าลงมา 

มีแต่ความว่างเปล่า ใบหน้าของเด็กหนุ่มซีดขาวแต่มีแววตาท่ีสดใส เขา 

ยิ้มทักทายจั่นหลิงจวิน "คุณหมอจั่น"

จั่นหลิงจวินหยุดมองสีหน้าสบายใจของสามีภรรยาวัยกลางคนท่ีอยู่

ด้านหลงัเดก็หนุม่ เขาขมวดคิว้เลก็น้อยแล้วพยักหน้ากบัชายหนุม่ร่างก�าย�า 
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เม่ืออีกฝ่ายเข้าใจความหมายท่ีส่งมาจึงเข็นรถเข็นน�าไปก่อน จั่นหลิงจวิน

ยืนดกัพ่อแม่ของเดก็หนุม่แล้วพดูด้วยเสยีงทุ้มต�า่เบาๆ ว่า "ช่วงนีต้้องคอย 

ดูเขาให้ดี อาจจะคิดสั้นได้ง่ายๆ"

สองสามีภรรยาตกใจชะงักไป มองลูกชายท่ีก�าลังพูดคุยย้ิมแย้มกับ 

นักบ�าบัดด้านหน้าอย่างไม่อยากเชื่อ

"ไม่ใช่ว่าดขีึน้แล้วหรอกเหรอ ลกูชายผมมองโลกในแง่ดมีาก ไม่มีทาง

เป็นอย่างนัน้หรอก" ฝ่ายชายแสดงอาการไม่ค่อยพอใจ ราวกบัจ่ันหลงิจวิน

ก�าลังแช่งลูกชายสุดที่รักของเขา

"เขาอยู่ในช่วงภาวะซึมเศร้า พวกคุณต้องคอยสังเกตเขาให้ดีๆ"  

จัน่หลงิจวนิย�า้อีกครัง้ด้วยน�า้เสยีงท่ีจรงิจัง จากนัน้จึงพาเซียวเซียวเดนิเข้า

สโมสรไป

เซียวเซียวอดท่ีจะหันกลบัไปมองไม่ได้ จงึได้เห็นฝ่ายชายท�าท่าเบะปาก

ใส่หลงัของจัน่หลงิจวนิ ส่วนฝ่ายหญิงกลบัแสดงออกถงึความกงัวลใจ ก่อนท่ี

ทั้งสองจะก้าวเดินตามรถเข็นไปอย่างรวดเร็วแล้วเข็นรถเข็นแทนชายหนุ่ม 

ร่างก�าย�าคนนัน้

บริเวณต้อนรับท่ีปูลาดด้วยพรมสีฟ้ามีคนสองสามคนนั่งดื่มน�้าผลไม้

อย่างสบายๆ อยูบ่นโซฟาก�ามะหยี ่ คนหนึง่ท้องนนูใหญ่ข้ึนมาดทู่าทางเหมอืน

คนท้อง อกีคนกม็ผ้ีาคล้องแขนไว้ น่าจะกระดกูหัก ส่วนอกีคนดูไม่ออกว่า 

เป็นอะไร เขาเป็นชายวยัรุน่ค่อนข้างผอมสวมเสือ้ยืดคอกลมสขีาวกบักางเกงยีน 

ก�าลงันัง่คยุกบัผูห้ญิงอกีสองคน

"ซ่งถงั รายการอาหาร" จัน่หลงิจวนิเหลอืบตาไปมองเดก็หนุม่ท่ีนัง่อยู่

ท่ามกลางหญิงสาว

"วางอยู่บนโต๊ะแล้ว" เด็กหนุ่มที่ชื่อว่าซ่งถังตอบพร้อมกับเงยหน้าขึ้น 

รอบๆ ปากยังมีฟองน�้าผลไม้ติดอยู่

จัน่หลงิจวินพยักหน้ารับน้อยๆ ก่อนจะผลกัประตหู้องรบัรองหมายเลขหน่ึง
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แล้วเข้าไปด้านใน

เซียวเซียวน่ังอยู่ด้านข้างของโต๊ะท�างาน บรรยากาศในห้องเงยีบสงบ 

มีเพียงเสียงจั่นหลิงจวินพลิกบันทึกผู้ป่วยไปมา เธอมองไปรอบๆ ห้อง 

อย่างสนอกสนใจ ห้องนีด้อูย่างไรกไ็ม่เหมอืนกบัห้องตรวจ โต๊ะท�างานไม้อย่างดี 

โซฟาที่หุ้มด้วยผ้าสักหลาดเนื้อดี แล้วยังมีตู้เก็บไวน์แดงนั่นอีก

เธอรู้ว่าศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพแบบนี้จะดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายภายนอก

และฟ้ืนฟูสขุภาพหลงัผ่าตดัเป็นหลกั แต่โรคท่ีเกดิจากระบบภายในร่างกาย

อย่างท่ีเธอเป็นจะช่วยฟื้นฟูอะไรได้เหรอ เม่ือครู่จั่นหลิงจวินพูดว่าต่อไป 

ไม่ให้เธอกนิไก่ทอด แสดงว่าเขาจะช่วยให้เธอกลบัมาสวยเหมอืนเดมิได้ใช่ไหม

"เคยตรวจบีทีแล้วหรือยงั" จัน่หลงิจวินปิดบันทึกผูป่้วย คย์ีข้อมูลของเธอ

เข้าไปในคอมพวิเตอร์จนครบถ้วน

คนท่ีมจีนิตนาการสงูมกัจะมข้ีอเสยีอยู่อย่างหนึง่คอืขณะท่ีต้องรออยู่นิง่ๆ 

สมองกจ็ะคดิอะไรฟุง้ซ่านเตม็ไปหมด จนกระท่ังจัน่หลงิจวนิเรยีกเธอถงึดงึสต ิ

กลบัมาได้ "เอ๋? การตรวจบีทีคอือะไร"

บีทีไม่ใช่ตัวย่อของอาการทางจิตเหรอ หรือจั่นหลิงจวินคิดว่าเธอ 

เริ่มจะมีปัญหาทางจิต

"เป็นการตรวจเพือ่คดัแยกรอยป้ืนแดงของโรคเอสแอลอีกบัโรคฮีนอ็ค 

ชอนไลน์ เพอร์พูรา*" จั่นหลิงจวินอธิบายอย่างเนือยๆ

"อ้อ น่าจะเคยท�าแล้วนะ ตอนแอดมิตอยู่ท่ีโรงพยาบาลกต็รวจท้ังหมดแล้ว

รอบหนึง่ ยกเว้นแต่ภมิูคุม้กนัท่ีไม่ปกต ิส่วนเรือ่งอ่ืนๆ กป็กตมิาก" เซียวเซียว

ตอบกลบัไปอย่างม่ันอกม่ันใจ

จั่นหลิงจวินนิ่งไปครู่หนึ่ง จากนั้นก็เปิดดูหน้าผลเลือดของเซียวเซียว 

* โรคฮนีอ็ค ชอนไลน์ เพอร์พรูา (Henoch-Schonlein Purpura : HSP) หรอืโรคเส้นเลอืดฝอยอักเสบ เป็นโรคท่ียัง
ไม่ทราบสาเหตแุน่ชัด แต่สนันษิฐานว่าเกดิจากความผดิปกตขิองระบบภมูคิุม้กนัแบบเฉียบพลนัเนือ่งจากตดิเชือ้แบคทีเรยี
หรอืเชือ้ไวรสับางชนดิ ท�าให้เกดิอาการผวิหนงัอักเสบ มีผืน่จ�า้แดงๆ ม่วงๆ ข้ึนตามล�าตวั
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"พวกรอยแดงนี้เกิดขึ้นที่ไหนบ้าง"

"มีแต่ช่วงแขนลงมา ตอนนั้นข้ึนเต็มท้ังแขน หลังจากฉีดยาเข้าไป

ขวดหนึ่งก็ดีขึ้น ตอนนี้เหลือแค่สองรอยนี้เท่านั้น" เซียวเซียวถลกแขนเสื้อ

ข้ึนมา เผยให้เห็นปื้นแดงๆ ติดกันสองจุดท่ีแขน รอยนั้นมีขนาดเท่า 

เหรยีญหนึง่หยวน เป็นสแีดงคล�า้ ไม่ได้ดนู่ากลวัเหมือนท่ีเป็นตอนแรกแล้ว

จั่นหลิงจวินสวมถุงมือยางก่อนจะจับแขนของเซียวเซียวเพื่อตรวจดู

ถุงมือยางประเภทนี้เนื้อบางมากและมีผิวสัมผัสเหมือนกับผิวหนัง 

ของคน จงึส่งผ่านความอุ่นจากมือใหญ่มาได้อย่างชัดเจน เซียวเซียวไม่อาจ

บังคับให้หัวใจเต้นช้าลงได้ จึงได้แต่แอบด่าตัวเองในใจว่าไม่ได้เรื่อง

"ถอืว่าคณุยังโชคดท่ีีไม่ได้เป็นท่ีหน้า" จัน่หลงิจวนิยืน่มอืมาจบัคางเธอ

แล้วเอียงดูล�าคอและใบหน้าของเธออย่างละเอียด

ล�าคอของเซียวเซียวขาวและเรียวยาวดูไม่รับกับใบหน้าบวมใหญ่นั้น 

ดจูากดวงตาท่ีงดงามกร็ูว่้าเมือ่ก่อนใบหน้านีเ้คยงดงามขนาดไหน แต่ตอนนี้

กลับถูกโรคร้ายท�าลายความงามนั้นไปแล้ว ช่างน่าเสียดายจริงๆ

เป็นครัง้แรกท่ีมคีนมาจบัคางด้วยท่าทางเหมอืนกบัท่านประธานผูโ้หดร้าย

ก�าลังจะรังแกสาวน้อยในนิยายเช่นนี้ เซียวเซียวรู้สึกหายใจติดขัดและ 

ไม่กล้าท่ีจะเอ่ยปากตอบค�าถามของจั่นหลิงจวิน เกรงว่าเมื่อเอ่ยปากจะ 

มีกลิ่นไก่ทอดลอยออกมา

เม่ือครู ่จั่นหลิงจวินเคี้ยวหมากฝรั่งมาระหว่างทาง เม่ือพูดจึง 

มีกลิ่นหอมสดชื่นของมิ้นต์ออกมา แต่เธอไม่ได้เคี้ยวหมากฝรั่งน่ะสิ!

เวลาท่ีโรคแสดงอาการออกมาจะรนุแรงมาก ไข้ท่ีสงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง

ท�าให้เธอต้องรบีเข้ารบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลเพ่ือระงบัอาการไม่ให้ลกุลาม

จนไปท�าลายอวัยวะและข้อต่อต่างๆ ในร่างกาย รวมถึงยับย้ังการท�าลาย

ความสามารถในการท�างานของตับและไต นี่ถือเป็นความโชคดีท่ีสุด 

ในความโชคร้ายแล้ว อาการหลังจากการรักษามีเพียงอย่างเดียวก็คือ 
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รอยปื้นแดงสองรอยที่อยู่บนแขนนั่น

เมือ่เห็นจัน่หลงิจวนิเขียนตวัอักษรภาษาอังกฤษ 'E' ลงในบันทึกผูป่้วย

และเอาข้อมูลทุกอย่างใส่รวมกันไปในแฟ้มเอกสาร เซียวเซียวก็หยิบ 

ลกูอมม้ินต์จากกล่องเหลก็บนโต๊ะมากนิแล้วร้องถามข้ึนด้วยเสยีงอนัเบาว่า 

"ตัวอีหมายความว่าอะไรคะ"

"เป็นการประเมินทางการฟื้นฟู เป็นระดับท่ีต�่าท่ีสุด" จั่นหลิงจวิน

อธิบายง่ายๆ แล้วดันตารางแบ่งระดับไปตรงหน้าเซียวเซียว

"ท�าไมถงึเป็นระดบัต�า่สดุล่ะ เห็นๆ อยู่ว่าอาการของฉนัหนกัมากนะ 

คุณกร็ูว่้าโรคนีร้กัษาไม่ได้ คณุควรจะประเมินให้ฉันอยู่ระดบัเอส"ิ เซียวเซียว

รู้สึกว่าระดับย่ิงสูงจะย่ิงได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจึงพยายามเรียกร้องสิทธิ์

ของตัวเอง

"เดิมทีควรให้เอฟด้วยซ�้า แต่การแบ่งระดับของการฟื้นฟูไม่มีเอฟ"  

จั่นหลิงจวินโต้เซียวเซียวกลับอย่างไม่มีเยื่อใย

"..." เซียวเซียวพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ

"ปัญหาของคุณในตอนนี้ก็คือผลข้างเคียงจากการกินยากลุ ่ม 

กลูโคคอร์ติคอยด์ การกินเมทิลเพรดนิโซโลนวันละสิบเม็ดจะท�าให้เพ่ิม 

ความอยากอาหาร ผวิหนงับางลง ผมและขนดกข้ึน ใบหน้ากจ็ะบวมใหญ่..." 

จั่นหลิงจวินหยิบปากกาขึ้นมาแล้วเขียนสิ่งเหล่านี้ลงบนกระดาษ

เม่ือเซียวเซียวได้ยินเข้า ในใจก็เกิดความหวังข้ึนมา เขาเขียน 

อาการต่างๆ ออกมาเป็นเป้าหมายของการรกัษาฟ้ืนฟ ูนัน่แปลว่าหน้าของเธอ

ก็รักษาได้ "ได้ยินว่าอาจจะอ้วนขึ้นด้วย"

เมื่อก่อนเธอค้นหาจากไป่ตู้* มากมายหลายครั้ง ทุกคนต่างก็บอกว่า

ผลข้างเคียงซ่ึงเกิดจากการกินยาท่ีมีสเตียรอยด์จะรักษายากมาก แล้วยัง

บอกอีกว่าเมื่อกินสเตียรอยด์เข้าไปจะมีอาการท่ีน่ากลัวบางอย่างตามมา 

* ไป่ตู้ คือเสิร์ชเอ็นจิ้นของประเทศจีน เหมือนกับกูเกิล
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เช่น หัวใจโต หลังค่อม

จัน่หลงิจวนิวางปากกาลงพลางมองหน้าเธอแล้วพูดด้วยเสยีงเรยีบๆ ว่า 

"ไม่กินก็ไม่อ้วน"

ฉึก! เซียวเซียวรู้สึกเหมือนมีลูกธนูพุ่งเข้ามาปักที่อก

"แม้ว่าสเตยีรอยด์จะท�าให้ไขมนัเพิม่ข้ึน แต่ถ้าควบคมุแคลอรีให้พอดี

กับพลังงานท่ีร่างกายต้องการก็แปลว่าถ้าจะอ้วนข้ึนหมายความว่าคุณเป็น

คนเพิ่มปริมาณไขมันเข้าไปในร่างกายเอง"

จัน่หลงิจวนิช้ีไปท่ีรายการอาหารตรงหน้าเซียวเซียวพร้อมกบัอธบิายตาราง

ให้เธอเข้าใจ

"คณุหมอประจ�าตวัของคณุน่าจะเคยแจ้งไว้แล้วว่าคณุต้องไม่อดนอน 

ต่อไปกรุณาท�าตามตารางเวลานี้ด้วย"

เซียวเซียวก้มหน้าลงมอง เข้านอนตอนสีทุ่่ม ตืน่นอนตอนหกโมงเช้า 

นีมั่นชีวติคนแก่ชัดๆ ให้ดไีซเนอร์นกเค้าแมวอย่างเธอท�าแบบนี ้จะเป็นไปได้

อย่างไร "เอ่อ...ฉันเป็นดไีซเนอร์นะ ปกตคิวามคดิมันจะลืน่ไหลตอนดกึ..."

"นัน่เป็นการหาข้ออ้างท�าให้โรคเรือ้รงั" จัน่หลงิจวินพูดขัดข้ออ้างของ

อีกฝ่ายขึน้มาทันที ก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถอืของเซียวเซียวท่ีอยู่บนโต๊ะข้ึน

โบกไปมา "นอกเสยีจากว่าจะเล่นโทรศพัท์ท้ังวนัแล้วไม่ได้ท�างาน เมือ่ตกดกึ

จงึส�านกึผดิเลยต้องมาท�างาน"

ฉึก! ฉึก! ฉึก! เซียวเซียวกลายเป็นเป้าให้ธนูยิงไปเสียแล้ว
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บทที่ 9

เม่ือถกูจัน่หลงิจวนิหรอืคณุหมอจัน่บีบบังคบัให้ยอมรบัทฤษฎีเกีย่วกบั

มนษุย์ต่ืนเช้าสมองจะสดใสและเหมาะกบัการคดิสร้างสรรค์งาน เซียวเซียว

ก็เก็บใบตารางชีวิตอย่างเรียบร้อยแล้วหยิบรายการอาหารแผ่นนั้นขึ้นดู

รายการอาหารท่ีจั่นหลิงจวินให้มามีแต่อาหารท่ีใช้น�้ามันน้อยและ 

เผด็น้อย นียั่งไม่เท่าไร ทว่าแม้แต่ปรมิาณในการกนิกร็ะบุออกมาอย่างชัดเจน 

หนึ่งวันสามารถบริโภคน�้ามันปรุงอาหารได้ย่ีสิบห้าถึงสามสิบกรัม นี่มัน 

ไม่พอแม้กระท่ังจะทอดไข่สกัใบเลยมัง้

การกินยาท่ีมีสเตียรอยด์ท�าให้คนท่ีไม่ชอบกินอาหารมันๆ เลี่ยนๆ 

อย่างเซียวเซียวกลายเป็นคนท่ีชอบอาหารมันๆ เดมิทีเธอไม่ชอบเนือ้ตดิมัน

แต่วันนี้กลับรู้สึกว่ามันน่ากินมาก แม้ในใจจะรู้สึกว่านี่มันอันตรายแล้ว แต่

เมือ่ไม่มีใครพดูออกมาชัดๆ ว่ากนิไม่ได้ เวลากนิเธอจงึไม่อาจจะควบคมุตวัเอง

ได้

"แล้วใบหน้าของฉันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหม" เซียวเซียวมอง 

จั่นหลิงจวินอย่างคาดหวัง

"ได้"
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ค�าตอบท่ีเอ่ยออกมาอย่างม่ันใจท�าให้เซียวเซียวท่ีเหมือนก�าลงัจะจมน�า้

อยู่ๆ  กร็ูส้กึราวกบัเห็นขอนไม้ลอยมา ท�าให้เกดิความหวังข้ึนอกีครัง้

"เม่ือลดสเตยีรอยด์จนเหลอืน้อยกว่าสองเม็ด ใบหน้ากจ็ะค่อยๆ กลบัสู่

สภาวะปกติ" จั่นหลิงจวินส่งโทรศัพท์มือถือให้เธอกดรหัสผ่าน "แต่อยู่บน

เงื่อนไขที่ว่าคุณต้องท�าตามตารางเวลาและรายการอาหารนี้"

การฟื้นฟูทางการแพทย์เช่ือว่าอาการเจ็บป่วยสิบเปอร์เซ็นต์พ่ึงพา 

การรักษาในโรงพยาบาล แต่อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องอาศัยการรักษาตัว

หลังออกจากโรงพยาบาล เช่น กินยาตรงเวลาหรือไม่ ท�าตามค�าแนะน�า

ของแพทย์หรอืไม่ ดแูลรกัษาร่างกายดหีรอืไม่ นีต่่างหากท่ีเป็นปัจจยัส�าคญั

ของการฟื้นฟูสุขภาพ

"ดเีลย" เซียวเซียวอดย้ิมออกมาไม่ได้ แก้มบวมดนัข้ึนมาตามรอยย้ิม

จนบดบังการมองเห็นไปครึ่งหนึ่ง

หลงัจากปลดล็อกโทรศัพท์แลว้เธอก็ถามจั่นหลิงจวินด้วยความสงสัย

"ดาวน์โหลดแอพฯ 'สุขภาพซังอวี๋'?"

สโมสรฟื้นฟูสุขภำพมีแอพพลิเคชั่นเป็นของตัวเองด้วย?!

เซียวเซียวอ้ึงงนัไปเลก็น้อยเม่ือพบว่าเป็นแอพพลเิคช่ันท่ีต้องจ่ายเงนิ 

แล้วยังเก็บเงินอย่างหน้าด้านๆ ถึงสิบแปดหยวนด้วย

มำกม็ำแล้ว ยังไงกต้็องมีค่ำใช้จ่ำย... เมือ่คดิได้แบบนีแ้ล้วเซียวเซียว

จึงจ่ายเงินซื้อแอพพลิเคชั่นนี้

หน้าจอของแอพพลิเคช่ันนี้เรียบง่ายมาก พ้ืนหลังเป็นสีด�าและ 

มีต้นไม้สีขาวสองต้นอยู่ตรงกลาง เมื่อกดเข้าไปก็ต้องลงช่ือเข้าใช้ ไม่มี 

ให้เลือกลงทะเบียน มีแต่ต้องลงชื่อเข้าใช้

นี่มันแอพฯ บ้ำอะไรกัน

จัน่หลงิจวนิรบัเอาโทรศพัท์กลบัมา นิว้มอืเรยีวยาวลากไปบนหน้าจอ

สองที จากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดลงไป หน้าจอจึงเปลี่ยนเป็น 'ยินดีต้อนรับ  
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ลูกค้าคุณหมอจั่น'

"ถ้าไม่ใช่สมาชิกของท่ีนี่ดาวน์โหลดแอพฯ ลงมาจะท�าอะไรได้ไหม" 

เซียวเซียวอดท่ีจะเอ่ยถามข้ึนมาไม่ได้ "แล้วยังต้องเสียเงินด้วย ไม่มีใคร 

ต่อต้านเหรอ..."

"มคีนท่ียนิดกีแ็ล้วกนั" จัน่หลงิจวนิตัง้ค่าต่างๆ ต่อไป "นีก่เ็ป็นรายได้

อีกทางหนึ่งของที่นี่"

"..." ใครว่ำหมอมีจิตใจเมตตำกันนะ

เมือ่การตรวจรกัษาสิน้สดุ เซียวเซียวกร็ูส้กึปลอดโปร่งข้ึนมากจงึลกุข้ึน

เพื่อจะบอกลา จั่นหลิงจวินก็ลุกขึ้นตามแล้วหยิบเสื้อสูทท่ีแขวนอยู่ลงมา 

เตรียมจะเดินออกไปพร้อมกับเธอ

"หยุดก่อน ไม่ต้องส่งแล้ว" เซียวเซียวรีบโบกไม้โบกมือ

"ผมเลิกงานแล้ว" จั่นหลิงจวินมองเธอด้วยสายตาแปลกประหลาด  

"ถ้าคุณเป็นวีไอพี ผมก็จะไปส่งคุณถึงบ้าน แต่คุณเป็นสมาชิกธรรมดา  

ไม่ได้รับการดูแลแบบนั้น ดังนั้นไม่ต้องตื่นเต้นไป"

"..." เซียวเซียวท่ีเพิง่จะรูส้กึประทับใจหน้าแตกยับเยนิและหมดค�าพดูไป

ในทันใด

คุณหมอนี่ช่ำงไม่น่ำรักเอำเสียเลยจริงๆ

ด้านนอกท้องฟ้ามืดสนิทแล้ว ไฟข้างทางค่อยๆ สว่างขึ้น

ส�าหรบัเมืองท่ีศวิไิลซ์อย่างปักกิง่แล้ว ชวีติยามค�า่คนืเพิง่จะเริม่ต้นข้ึน 

บนถนนมีรถมากมายวิ่งผ่านไปมาอย่างคึกคัก

"สภาพจติใจคณุกไ็ม่เลวนะ ปกตคินท่ีเป็นโรคนีจ้ะตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า 

แต่คุณกลับไม่เป็นแบบนั้น ผมเลยไม่ต้องเรียกนักจิตวิทยามาช่วย" เมื่อ 

เดินมาถึงหน้าประตูใหญ่ อยู่ๆ จั่นหลิงจวินก็พูดขึ้นมา
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"งั้นเหรอ" โดนสั่งสอนมาหนึ่งชั่วโมงเต็มๆ เมื่อได้ยินประโยคชื่นชม

ข้ึนมาเป็นครัง้แรก เซียวเซียวกร็ูส้กึเขินเลก็น้อย "ก่อนหน้านีฉั้นก็ไม่ได้เป็น

แบบนี้ หลังจากป่วยถึงเข้าใจอะไรได้ดีขึ้น"

ภาพความทรงจ�าในห้องพกัของโรงพยาบาลท่ีเตม็ไปด้วยกลิน่น�า้ยาฆ่าเชือ้

ปรากฏข้ึนในความคดิของเธอ

แพทย์ประจ�าตัวมองเธอด้วยสายตาเมตตาปรานี แล้วย่ืนหนังสือ 

'ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากสเตียรอยด์' ส่งให้เธอ

'ในเม่ือตรวจพบว่าเป็นโรคเอสแอลอีแล้วก็มีเพียงสเตียรอยด์เท่านั้น

ถงึจะช่วยคณุได้ คนท่ีเป็นโรคนีจ้ะต้องกนิยานีต้ลอดชีวติ คณุยังโชคดท่ีีรูต้วัเรว็ 

ถ้าหากฟื้นตัวได้ดี ภายในสามถึงห้าปีก็สามารถหยุดยาได้'

เซียวเซียวรับรู้ผลข้างเคียงท่ีเกิดจากการใช้สเตียรอยด์จากเอกสาร 

ซ่ึงเขียนไว้อย่างละเอียดและต้องให้ผูป่้วยหรอืญาตเิซ็นช่ือ 'คณุพ่อฉันล่ะคะ'

เมือ่เป็นเรือ่งใหญ่ท่ีต้องมานอนโรงพยาบาลจงึไม่อาจปิดบังทางบ้านไว้ได้ 

พ่อของเซียวเซียวรบีเดนิทางไกลเพือ่มาดแูลเธอ ค่าใช้จ่ายค่ายาหลายวันนี้

พ่อเป็นคนจดัการ แล้วเรือ่งเอกสารแจ้งท่ีส�าคญัแบบนีท้�าไมไม่ให้พ่อเซ็นรบัล่ะ

'พ่อคุณไม่ยอมเซ็นช่ือ' คุณหมอท�าอะไรไม่ได้ เขาเจอญาตคินไข้มามาก

ท�าให้เข้าใจอกีฝ่ายดี

เซียวเซียวนิง่ไปครูห่นึง่แล้วจงึเข้าใจ สหีน้ารูส้กึผดิของคณุหมอท�าให้

เธอไม่ลังเลท่ีจะเซ็นช่ือลงไปทันที ตอนนี้เธอไม่อาจสนใจผลข้างเคียงแล้ว 

การมีชีวิตอยู่ส�าคัญกว่าสิ่งใด!

รอจนกระท่ังคณุหมอเดนิจากไป เธอจึงสวมรองเท้าแล้วเดนิออกจาก

ห้อง เห็นพ่อนัง่อยู่บนเตยีงคนไข้ช่ัวคราวท่ีรมิทางเดนิ ชายอายุห้าสบิท่ียืนหยัด

อย่างแขง็แกร่งเช่นพ่อของเธอก�าลงัแอบใช้มือปาดน�า้ตาท้ิง ได้แต่ก้มหน้า 

ไม่พดูอะไร

เดมิทีเซียวเซียวคดิอยากจะร้องไห้ แต่เม่ือเห็นภาพตรงหน้ากร็ูทั้นทีว่า
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ตัวเองจะร้องไห้ไม่ได้

เธอเดินมานั่งลงขา้งๆ พอ่ ไม่ได้มองเขาแตก่้มหนา้มองทีแ่ขนตัวเอง 

รอยแดงท่ีเหมือนกับใยแมงมุมข้ึนเต็มแขนของเธอดูแล้วน่ากลัวไม่น้อย  

'คุณหมอบอกว่าหนูโชคดมีากในความโชคร้าย คนอืน่ท่ีเป็นโรคนีต้้องกนิยา

ไปตลอดชีวิต แต่หนูกินแค่สามปีห้าปีก็หยุดยาได้ ทางการแพทย์ก็ถือว่า

หายสนิท แล้วพ่อดูสิคะ หนูไม่ได้บาดเจ็บอะไร นอกจากต้องกินยาแล้ว 

ก็ไม่ต่างอะไรจากคนปกติ'

เมือ่ต้องปลอบพ่อแบบนีจ้งึท�าให้เซียวเซียวคดิได้กบัหลายๆ สิง่ท่ีผ่านมา 

ไม่ว่าจะเป็นความรกัท่ีไม่ราบรืน่ แรงกดดนัเรือ่งงาน เพือ่นร่วมงานกลัน่แกล้ง 

เมือ่เทียบกบัความเป็นความตายตรงหน้า เรือ่งพวกนัน้กเ็ลก็น้อยไปเลย เธอ

ต้องเป็นคนท่ีโชคดมีากๆ ถงึปลอดภยัจากโรคร้ายแรงแบบนี้ได้

"โชคดีท่ียังมีชีวติ ฉันขอบคณุสวรรค์ท่ีให้ฉันยังมีชีวิตอยู่ในทุกๆ วัน  

ไม่ได้พาฉันไป ฉันจะมีชีวติอยูอ่ย่างมีความสขุ ต่อให้ต้องกลายเป็นคนอัปลกัษณ์ 

ฉันกจ็ะเป็นคนอัปลกัษณ์ท่ีมคีวามสขุ" เซียวเซียวดนัแก้มท้ังสองข้ึน ท�าปากจู๋

น้อยๆ ท�าให้ใบหน้าใหญ่ๆ อัปลกัษณ์นัน้ดนู่าขันไม่น้อย

จั่นหลิงจวินจ้องมองเธอนิ่งราวกับหยุดหายใจไปชั่วขณะหนึ่ง

เมือ่เห็นว่าจัน่หลงิจวนิไม่พดูอยู่นาน เซียวเซียวจงึรูส้กึว่าตวัเองท�าตวั

น่าอาย ก่อนจะกระแอมอย่างเขนิๆ คงเป็นเพราะรูส้กึว่าภาพลกัษณ์ของตวัเอง

ในสายตาอีกฝ่ายเสยีไปหมดแล้ว เธอจงึรูส้กึผ่อนคลายลง แต่...ท่ีจรงิแล้ว 

ไม่ควรจะเป็นอย่างนัน้ส ิ"ขอโทษนะท่ีฉันพดูอะไรเพ้อเจ้อ"

ไฟข้างทางบนถนนตงอวีส๋ว่างข้ึนและสาดส่องมาท่ีใบหน้าของจัน่หลงิจวนิ 

แสงสีเหลืองอันอบอุ่นท�าให้ใบหน้าท่ีเย็นชาดูอบอุ่นข้ึน ดวงตาด�าขลับ 

มีประกายวบิวบั ท�าให้เซียวเซียวรูส้กึว่าเขาก�าลงัย้ิมให้เธอ

"ค่อยๆ เดินนะ" จั่นหลิงจวินพูดเสียงเรียบๆ จากนั้นก็หันไปขึ้นรถ

เซียวเซียวเดาะลิ้น ที่แท้เธอก็รู้สึกไปเอง
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เซียวเซียวเหนื่อยมาท้ังวันจึงไม่มีแรงจะไปเบียดเสียดกับคนอ่ืนๆ  

ในรถไฟฟ้าใต้ดนิแล้ว อีกท้ังตอนนีร้ถกไ็ม่ตดิ เธอจงึเดนิสบายๆ ไปท่ีรมิถนน

ตั้งใจจะเรียกแท็กซี่กลับบ้าน

ถนนตงอวีถ๋อืว่าเป็นถนนกลางเมอืง แต่เป็นเมืองเก่าท่ีปรบัปรงุข้ึนมา 

ถนนจงึค่อนข้างแคบและยังเดนิรถได้ทางเดยีว แท็กซ่ีไม่ค่อยอยากจะเข้ามา

สกัเท่าไร เซียวเซียวยืนรอรถตรงปากทางอยู่นานกยั็งไม่เห็นรถว่าง จงึก้มลง

นวดน่องที่ปวดเมื่อย ก่อนจะจ�าใจเดินไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

ขณะนั้นเองรถเก๋งสีเงินคันหนึ่งก็ค่อยๆ เคลื่อนตัวมาข้างๆ พลาง 

ลดกระจกลง "เรียกรถไม่ได้เหรอ"

เมือ่เซียวเซียวมองเห็นคนในรถอย่างชัดเจนกร็ูส้กึหงดุหงดิข้ึนมาทันที 

ไม่มีบรกิำรส่งลกูค้ำแล้วยังขับรถมำโชว์อีก คณุหมอจ่ันคนนีช่้ำงไม่เป็นมิตร

เอำซะเลย "ใช่แล้ว ต้องการรับลูกค้าอูเบอร์พ่วงไปทางเดียวกันไหมคะ"

เดมิทีจัน่หลงิจวินตัง้ใจจะส่งเธอท่ีปากทางสถานรีถไฟฟ้าใต้ดนิ ไม่คดิว่า

เธอจะพดูแบบนี ้จงึเลกิคิว้ข้ึนเลก็น้อยแล้วปลดลอ็กประต ู"ข้ึนรถ"

นี่รับลูกค้ำไปด้วยกันด้วยเหรอ...

เซียวเซียวได้แต่ร้องอยู่ในใจ ความงามท�าให้คนอายุยืนข้ึน หาก 

อยู่กบัคนท่ีหล่อเหลาอีกครูก่น่็าจะท�าให้มชีวีติยืนยาวไปอีกสองวนิาที ดงันัน้

เธอจงึไม่ลงัเลท่ีจะข้ึนรถ จากนัน้กห็ยิบโทรศพัท์มือถอืแล้วเปิดแอพพลเิคช่ัน

เรียกรถขึ้นมา "ฉันเรียกรถแล้ว คุณรีบกดรับเร็ว"

"ไม่ต้องหรอก" จั่นหลิงจวินเหยียบคันเร่งเลี้ยวไปยังถนนใหญ่พร้อม

กับเอ่ย "นี่เป็นการทดลองใช้บริการ"

"การทดลองใช้บริการ?" เซียวเซียวตามความคิดจั่นหลิงจวินไม่ทัน

"ถือโอกาสในการช�าระเงินครั้งแรก มอบบริการสุดพิเศษให้ลูกค้า 

ได้ทดลอง เป้าหมายคือหลอกล่อให้ลูกค้าจ่ายเงินมากข้ึน" จ่ันหลิงจวิน

อธิบายด้วยท่าทางและค�าพูดที่เป็นทางการดูน่าเชื่อถือ
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"ฮ่าๆ" เซียวเซียวไม่อาจกลั้นเสียงหัวเราะไว้ได้ เดิมทีเธอเข้าใจว่า 

จั่นหลิงจวินเป็นคนท่ีเคร่งขรึม แต่ไม่คิดว่าเขาจะมีอารมณ์ขันอย่างนี้  

"ก็ดีค่ะ ถ้าบริการดี รอฉันได้โบนัสก็จะเติมเงินให้เป็นระดับวีไอพี"

จัน่หลงิจวินไม่ได้ตอบรบัอะไร ลกูค้าวไีอพขีองซังอวีไ๋ม่ใช่ว่าแค่เตมิเงนิ

เป็นบัตรรายปีกจ็ะได้หรอกนะ

เม่ือกลบัถงึบ้านอาบน�า้แปรงฟันและเกบ็ของเรยีบร้อยกเ็ป็นเวลาสีทุ่่ม 

เซียวเซียวคดิถงึแรงบันดาลใจท่ีเข้ามาแล้วหายไปเมือ่ตอนกลางวนั ตัง้ใจจะ

นัง่วาดรปูต่ออีกสกัหน่อย ทว่าเมือ่หยิบดนิสอข้ึนมาความคดิกต็ดิอยู่ตรงนัน้ 

จงึหยิบโทรศพัท์ข้ึนมาคดิจะเล่นสกันดิเพือ่ผ่อนคลายอารมณ์

พอเซียวเซียวเปิดเวยป๋อ* และเลือ่นข้ามหน้าแรกไปกมี็แต่หน้าจอสขีาว

ท้ังหมด ก่อนจะเห็นข้อความว่า 'ไม่ได้เช่ือมต่ออินเตอร์เนต็'

เอ๋? เซียวเซียวมองสัญลักษณ์บนโทรศัพท์มือถือ

ไม่มีสัญญำณไวไฟ หรือว่ำเรำเตอร์ในบ้ำนเสีย

เมื่อเปิดดูปริมาณการใช้สี่จี หน้าจอก็เป็นพื้นขาวทั้งหมดอีกเช่นกัน

นี่มันเกิดอะไรขึ้น!

ไม่มีอินเตอร์เน็ตก็ท�าได้แค่เล่นเกมในโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ทว่า 

เมื่อเปิดเกม Anipop ก็เด้งออก เปิดเกมศึกต้นไม้ปะทะซอมบ้ีก็เด้งออก  

เปิดเกม Tetris ก็เด้งออกเหมือนกัน

มือถือเสีย?!

ส�าหรับคนยุคใหม่แล้ว การที่โทรศัพท์มือถือใช้การไม่ได้ก็เหมือนกับ

การหายตัวไปเฉยๆ

เกิดอะไรข้ึน ท�ำไมถึงใช้ไม่ได้ล่ะ เม่ือเซียวเซียวคิดไปคิดมาก็มีแค่

ตอนท่ีจั่นหลิงจวินให้เธอดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันนั้นท่ีแตกต่างจากทุกวัน 

* เวยป๋อ คือโซเชียลเน็ตเวิร์กของจีน มีรูปแบบคล้ายเฟซบุ๊กผสมทวิตเตอร์
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เธอจึงลองกดเข้าไปท่ีรูปซังอว๋ี ทันใดนั้นเองหน้าจอก็แสดงค�าว่า 'สี่ทุ่ม 

เป็นเวลาเข้านอน กรุณาปิดโทรศัพท์และเข้านอนอย่างสงบ'

นี่มันบ้ำอะไรกันเนี่ย!

เซียวเซียวกดโทรศัพท์หาจั่นหลิงจวินทันที

"มือถือฉันใช้การไม่ได้ ท�าได้แค่โทรออกกับส่งข้อความเท่านั้น"  

เซียวเซียวสูดหายใจเข้าลึก เตือนตัวเองว่า... เขำเป็นสุดหล่อ...เป็น 

ควำมงดงำมของโลกใบนี้ ต้องใจเย็นๆ กับเขำ!

"อมื ผมตัง้เวลาให้คณุนอนตอนสีทุ่่ม หลงัสีทุ่่มไปแล้วกจ็ะตดัอินเตอร์เนต็ 

ลอ็กแอพพลเิคชัน่เอ็นเตอร์เทนทุกอย่าง ถ้าคณุไม่อยากจะให้หน้าบานต่อไป

ตอนนีก้ร็บีเข้านอนซะ" ดเูหมือนจัน่หลงิจวนิจะนอนอยู่บนเตยีงแล้ว เสยีงท่ี

พูดออกมาจึงไม่เหมือนกับตอนกลางวัน มันเหมือนเสียงท่ีนอนแล้วพูด  

นุ่มนวลและท�าให้คนเคลิบเคลิ้ม

"..." เมื่อได้ยินดังนั้นเซียวเซียวจึงได้แต่ท�าตาม ปิดคอมพิวเตอร ์

แล้วปีนขึ้นเตียงนอนทันที

เซียวเซียวนอนตาค้างอยู่บนเตียง ด้วยความเคยชินท่ีจะนอน 

หลงัเท่ียงคนื ตอนนีเ้ธอจงึนอนไม่หลบั เลยหยิบโทรศพัท์ข้ึนมาใช้วธิดีัง้เดมิ

โดยการส่งข้อความไปหาจั่นหลิงจวิน

'คุณไม่รับโทรศัพท์นอกเวลำงำนไม่ใช่เหรอ ท�ำไมถึงรับสำยล่ะ'

จากนั้นไม่นานก็ได้รับข้อความตอบกลับจากเขา

'นี่ก็เป็นของขวัญในกำรทดลองใช้บริกำรเหมือนกัน'
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บทที่ 10

เช้าวันรุ่งข้ึน ขณะท่ีเซียวเซียวก�าลังฝันว่าได้กินอาหารโต๊ะจีนอยู่นั้น 

จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงดังขึ้นเป็นระยะๆ

'เอ้กอีเอ้กเอ้ก' เสียงไก่ขันดังมากข้ึนเรื่อยๆ ราวกับไก่ตัวผู้ก�าลัง 

โก่งคอขันอย่างเอาเป็นเอาตายใส่ไก่ข้างห้องที่เป็นศัตรูหัวใจ

ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงท่ีทันสมัย อีกท้ังเธออาศัยอยู่บนช้ันย่ีสิบสาม  

จะมีเสียงไก่ขันได้อย่างไร

เซียวเซียวซ่ึงหัวยุ่งก�าลงัพยายามควานหาต้นตอของเสยีงท่ีกรดีร้องไม่หยุด

ตามซอกหมอน

'เวลาหกโมงเช้า ถึงเวลาตื่นนอนแล้ว เลื่อนเพื่อปลดล็อก'

ท่ีแท้กเ็ป็นแอพฯ ปีศำจอย่ำงแอพฯ ซังอวีน๋ีเ่อง เซียวเซียวใช้มอืข้างเดยีว

ในการเลือ่น แล้วกฟุ็บลงเตรยีมจะนอนต่ออีกสกัครู ่ แต่กลบัยังมีเสยีงไก่ขัน 

ไม่หยุด

'กรุณาต่อภาพให้สมบูรณ์เพื่อปิดนาฬิกาปลุก'

หน้าจอแสดงภาพสนุขัพนัธ์ุชบิะอินกุ�าลงัแสยะย้ิมอยู่ ด้านล่างมชีิน้ส่วน

อีกเก้าช้ิน

Page Perfect Guy ����������������������� 1.indd   80 7/10/2562 BE   17:36



ลวี่เหยี่ยเชียนเฮ่อ 81

"..." เซียวเซียวอึ้งงันไปครู่หนึ่ง ก่อนจะยอมรับชะตากรรมลุกขึ้นมา

ต่อภาพให้เสรจ็ แค่เก้าช้ินคงไม่ยากอะไร แต่เม่ือเธอต่อภาพจนเสรจ็กร็ูส้กึว่า

ตืน่จรงิๆ จนไม่อาจนอนต่อได้อีก เธอเสยผมแล้วลกุข้ึนจากท่ีนอน จดัการ 

ล้างหน้าล้างตา สายตาพลนัเหลอืบไปเห็นรายการอาหารท่ีตดิอยูบ่นประตู 

เซียวเซียวไม่ได้ใช้ครวัมานาน ในท่ีสดุกม็เีวลาต้มโจ๊กให้ตวัเองสกัชามแล้ว

ข้าว พุทราแดง แล้วก็โยนน�้าตาลกรวดไปอีกก้อน ก่อนจะวางท่ีนึ่ง 

ลงไปด้านบนของหม้อหุงข้าว ปูด้วยผ้าขาวบาง และวางหมั่นโถวรสนม

ขนาดก�าปั้นเด็กสี่ลูกลงไป กดปุ่มต้มโจ๊ก เมื่อจัดการงานครัวเรียบร้อยแล้ว

จงึมานัง่ท่ีโต๊ะท�างาน เมือ่ได้ดืม่น�า้อุ่นลงไปกร็ูส้กึสดช่ืนราวกบัเป็นต้นหญ้า 

ที่โดนฝนพลางถอนหายใจอย่างสบายตัว

ตอนแรกเธออยากได้เวลานอนเพิ่มข้ึนอีกหน่อยจึงยอมตัดใจเช่า

อพาร์ตเมนต์คนโสดใจกลางเมือง ท่ีนี่ห่างจากท่ีท�างานเพียงนั่งรถไฟฟ้า 

ครึ่งช่ัวโมงเท่านั้น บรรยากาศของใจกลางเมืองก่อนจะถึงเวลาท�างาน 

ช่างเงยีบสงบ เซียวเซียวมองดพูระอาทิตย์ข้ึนท่ีนอกหน้าต่าง เธอมีความสขุ

ที่มีเวลามากกว่าคนอื่นสองสามชั่วโมงเช่นนี้

เธอเหลาดินสอจนแหลมแล้วสเก็ตช์โครงร่างคร่าวๆ บนกระดาษขาว

อย่างรวดเร็ว ใบเหอฮวนบานเช้าหุบกลางคืน ค่อยๆ เบ่งบานท่ามกลาง 

แสงอาทิตย์ท่ีสาดส่อง ตอนนีส้มองท�างานได้ดกีว่าปกตเิกอืบเท่าตวั ไม่นานนกั

เธอกส็เกต็ช์แบบกระโปรงได้ตวัหนึง่โดยเลยีนแบบสขีองใบเหอฮวน ด้านใน

เป็นกระโปรงพอดตีวัสเีขียวเข้ม แล้วใช้ผ้าออร์แกนซ่าโปร่งสเีขียวอ่อนทับอยู่

ด้านนอกในลกัษณะกึง่ปิดกึง่เปิด ขณะท่ีก้าวเดนิจะเห็นกระโปรงสเีขียวเข้ม

ด้านใน ดูเหมือนกับใบเหอฮวนที่ผลิบานออกในยามรุ่งอรุณ

ช่ำงเป็นควำมคิดที่อัจฉริยะจริงๆ เลย

เซียวเซียวปรบมือให้กับตัวเอง ก่อนจะรีบเปิดคอมพิวเตอร์ด้วย 

ความรวดเร็วแล้วเอารูปกระโปรงเข้าไปในโปรแกรมวาดรูป รูปท่ีออกมา 

Page Perfect Guy ����������������������� 1.indd   81 7/10/2562 BE   17:36



82 Perfect Guy ผู้ชายคนนี้ฉันดีไซน์เอง 1

ถึงแม้จะสวยงามแต่ก็เหมือนยังขาดอะไรไปสักอย่าง

เซียวเซียวกัดเม้าส์ปากกาพลางขมวดคิ้วอย่างครุ่นคิด

ติ๊ดๆๆๆ เสียงร้องเตือนของหม้อหุงข้าวดังข้ึนบอกเธอว่าโจ๊กต้ม 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โจ๊กพุทราแดงต้มจนเหนยีวข้นและหอมกรุน่ หมัน่โถวนิม่ๆ ลกูเลก็ๆ 

แสนอร่อยกินคู่กับผักดองจานเล็ก อร่อยกว่าอาหารเช้าข้างทางเป็นไหนๆ 

แม้ผกัดองเค็มจะดพูืน้ๆ ไปสกัหน่อย พรุง่นีค่้อยผดักบัข้าวสกัอย่างกแ็ล้วกนั 

เซียวเซียวกนิหม่ันโถวเสรจ็กเ็หลอืโจ๊กอีกนดิหน่อยจงึหยิบยาของวันนีม้ากนิ

ความข้นเหนียวของโจ๊กช่วยห่อหุ้มเม็ดยาไว้ได้เป็นอย่างดี แม ้

ยาเมทิลเพรดนโิซโลนท่ีแตกตวัง่ายก็ไม่ได้สมัผสัคอเธอ จงึไม่เกดิเหตกุารณ์

ยาค้างอยู่ในคออีก เธอกลนืยาลงไปได้สะดวกง่ายดายและไม่รูส้กึขมแม้แต่น้อย 

แล้วก็ไม่ต้องคอยหลบคนอ่ืนเวลากนิยาท่ีบรษัิทอีก เซียวเซียวรูส้กึสบายใจ

อย่างมาก จากนัน้เธอกก็ลบัมานัง่ท�างานท่ีโต๊ะอีกครัง้อย่างสดชืน่มชีีวติชีวา

เนื่องจากห้องนี้มีพื้นท่ีไม่มากเธอจึงใช้โต๊ะเครื่องแป้งเป็นโต๊ะท�างาน  

เธอเหลอืบตามองกระจกไปทีหนึง่กรู้็สกึตกใจไม่น้อย เห็นได้ชัดว่าเมือ่ได้นอน

เต็มอิ่ม ใบหน้าของเธอก็ไม่ได้บวมจนน่ากลัวอย่างเม่ือวาน ผิวก็กลับมา 

ขาวเนยีนละเอยีดขึน้ ท่ีส�าคญัยงัท�าให้เธอประหลาดใจในผลงานของตวัเอง

แบบนี้

ยามนัน้เองความคดิหนึง่กผ็ดุข้ึนมา คนกเ็ป็นเช่นนี ้ แล้วกระโปรงนัน่ 

กเ็ช่นกนั ใบเหอฮวนเม่ือหุบเตม็ท่ีแล้วถงึได้บานออกใหม่ เพราะความกดดนั

ท่ีมีมานานจงึท�าให้เธอรูส้กึถงึความยินดี ถ้าอย่างนัน้ผ้าโปร่งท่ีอยูด้่านนอก 

กต้็องกระชับข้ึนอีกนดิ ด้านนอกกบัด้านในจะต้องแตกต่างกนัชัดเจน แบบนี้

เมื่อมันเปิดออกจึงจะท�าให้ผู้พบเห็นมีความรู้สึกประหลาดใจ

เซียวเซียวเปลี่ยนจากผ้าออร์แกนซ่ามาเป็นผ้าชีฟองท่ีมีน�้าหนักและ

ทึบแสงกว่า เม่ือมองจากภายนอกกเ็หมือนกบัเป็นกระโปรงผ้าชีฟองตวัหนึง่ 
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แต่ด้านในยังมีกระโปรงสเีขียวเข้มอกีชัน้ท�าให้กระโปรงดสูะดดุตามากข้ึน...

หลงัจากท�างานด้วยความกระฉับกระเฉงขะมักเขม้นเหมอืนกบัได้ยาโด๊ป

จนถึงเก้าโมงเช้า เซียวเซียวก็มองรูปท่ีเสร็จสมบูรณ์ในคอมพิวเตอร์แล้ว 

อดที่จะเงยหน้าขึ้นดูเวลาไม่ได้

นี่มันได้งำนเป็นสองเท่ำของเวลำปกติด้วยซ�้ำ!

เมือ่เซฟข้อมูลส่งเข้าโทรศพัท์มือถอืเรยีบร้อยและเหลอืบดเูวลากเ็ห็นว่า

ถงึเวลาท�างานของจัน่หลงิจวนิแล้ว

เสี่ยวเสี่ยวปู้ : เสียงนำฬิกำปลุกนี่มันเลวร้ำยมำก เปลี่ยนเป็นเสียงอื่น

ได้ไหม

รอมาสองนาทีก็ไม่มีข้อความตอบกลับจากอีกฝ่าย เซียวเซียวจึง 

ไม่ได้สนใจอะไร เขำเป็นถงึคณุหมอ ไม่ใช่ผูช้ำยในโฮสต์คลบั ไม่ได้มหีน้ำท่ี 

จะต้องตอบทันทีนี่นำ

เมือ่เซียวเซียวเกบ็ของเรยีบร้อยจงึออกไปท�างาน หลงัจากเวลาเร่งด่วน

ช่วงก่อนเก้าโมงแล้วรถไฟฟ้าใต้ดนิกส็บายๆ แบบนี ้ ท้ังโล่งว่างและมีท่ีว่าง 

ให้นัง่ด้วย

ขณะท่ีนัง่กม็คีวามรูส้กึว่าตวัเองโชคดเีหมือนถกูลอตเตอรี ่ เซียวเซียว

รูส้กึอยากจะร้องเพลง 'ขอบคณุจากหัวใจ'

รถไฟฟ้าใต้ดินวิ่งผ่านไปสองสถานีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบจาก

อีกฝ่าย เซียวเซียวจ้องเขม็งท่ีวแีชตแล้วเปิดไปเปิดมา จากนัน้กค็ดิข้ึนได้ว่า

วันนี้เป็นวันอังคาร หมอนั่นไม่ได้ท�ำงำนนี่

เฮ้อ...งำนที่ท�ำวันเว้นวันช่ำงเป็นงำนที่สบำยอะไรเช่นนี้
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การออกแบบกราฟิกของเครื่องแต่งกายสามารถท�าท่ีบ้านได้ แต ่

การท�าแพตเทิร์น ภาพสามมิต ิ การค�านวณสดัส่วนต่างๆ ต้องใช้โปรแกรม

การออกแบบขนาดใหญ่ที่เสียค่าบริการ ดังนั้นจึงต้องไปท�าที่บริษัทเท่านั้น

เซียวเซียวเอาไฟล์ท่ีออกแบบส่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของบริษัท  

เปิดโปรแกรมออกแบบแล้วจึงเริ่มปรับขนาด

"เสื้อผ้าคอลเล็กช่ันฤดูร้อนเข้าตลาดไปอาทิตย์หนึ่งแล้ว ไม่รู ้ว่า 

เป็นยังไงบ้าง" ฉินย่าหนานก�าลังคุยกับผู้ช่วยดีไซเนอร์

"ได้ยนิว่าวนันีบ้รษัิทอพัโหลดสนิค้าใหม่เข้าไปในเวยป๋อของบรษัิทแล้ว 

เข้าไปดกูร็ู"้ ผูช่้วยพดูพร้อมกบัเปิดหน้าเวยป๋อทางการของแอลวายเอสอาร์ 

แผนกประชาสัมพันธ์จะอัพโหลดรูปข้ึนไปตอนเก้าโมงตรง ซ่ึงนั่นก็คือ 

เสื้อผ้าส�าเร็จรูปที่จะเป็นตัวท�าตลาดหลักในซีซั่นนี้

ฉินย่าหนานถอืถ้วยกาแฟเดนิมาด้านหลงัของเซียวเซียวอย่างเงยีบๆ

เซียวเซียวท่ีรูส้กึว่ามคีนอยู่ด้านหลงัรบีกดปุ่มเปลีย่นหน้าจออย่างรวดเรว็

จนหน้าจอเปลี่ยนไปเป็นหน้าเดสก์ท็อป ก่อนจะหันกลับไปมองอีกฝ่าย 

ด้วยสายตาเย็นชา เมื่อเห็นว่าเป็นฉินย่าหนานก็รู้สึกใจหายข้ึนมาแต่ยังคง 

ย้ิมออกไป "เป็นแกนีเ่อง ฉันคดิว่าใครซะอีก ท�าเอาตกใจหมดเลย"

ในวงการออกแบบมีมารยาทท่ีรบัรูก้นัอยูอ่ย่างหนึง่กค็อืในขณะท่ีคนอ่ืน

ก�าลงัออกแบบอยู่นัน้จะไม่แอบด ูซ่ึงเรือ่งนีถ้อืเป็นมารยาทพืน้ฐานอย่างหนึง่ 

ฟางเซ่ียงเฉียนไม่เข้าใจมารยาทข้อนี้ จึงมักจะสอดส่องตามโต๊ะออกแบบ 

ที่เรียงต่อกันของพวกเขา และมักจะขัดจังหวะความคิดของดีไซเนอร์ แต่ 

หลงัจากจ้าวเหอผงิเสนอให้จดัโต๊ะแบบไม่เป็นระเบียบ สถานการณ์เลยค่อย 

ดีข้ึนมาหน่อย

ฉินย่าหนานลากเก้าอีม้านัง่ข้างๆ เซียวเซียวแล้วดืม่กาแฟ "เป็นไงบ้าง 

คิดอะไรออกแล้วหรอืยัง"

"กมี็บ้าง" เซียวเซียวพดูไปแบบนี ้ ไม่ได้คดิจะเปิดโปรแกรมออกแบบ 
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ขึ้นมาใหม่ เพียงกดเปิดหน้าเวยป๋อทางการของบริษัทขึ้น

วนันีจ้ะมกีารอัพโหลดรปูเสือ้ผ้าเก้าชุด ซ่ึงมีชุดท่ีเธอออกแบบอยู่สองชุด 

นัน่คือชุดแสก็และชุดจมัพ์สทู

"เสื้อผ้าคอลเล็กช่ันฤดูร้อนนี้ท้ังหมดห้าสิบสามชุด เฉพาะของแก 

ก็มีเก้าชุดแล้ว ฉันว่าเฮดดีไซเนอร์ของซีซ่ันหน้าต้องเป็นแกแน่นอน"  

ฉินย่าหนานหยิบไม้บรรทัดโค้งบนโต๊ะของเซียวเซียวขึ้นมาเล่น

"อย่าพูดเหลวไหลสิ" เซียวเซียวคว้าไม้บรรทัดโค้งคืนมา นั่นมันเป็น

ไม้บรรทัดโค้งท่ีเธอชอบท่ีสดุ ผูห้ญงิตรงหน้ามาขอเธอหลายครัง้แล้วแต่เธอ 

ก็ไม่ให้ ทุกครั้งท่ีมาคุยกับเธอจะต้องหยิบข้ึนมาเล่นสักหน่อย เม่ือเอา

ไม้บรรทัดโค้งวางกลบัไปท่ีช้ันวางแล้ว อยู่ๆ ผูช่้วยท่ีอยู่ด้านหน้ากร้็องข้ึนมา

ด้วยความตกใจ

"พี่เซียวรีบดูเร็ว! คอมเมนต์ในเวยป๋อ"

เซียวเซียวกดไปที่คอมเมนต์แล้วก็ชะงักไปทันที

อู่เหมำเกอ : จัมพ์สูทสีเหลืองมัสตำร์ดตรงกลำงชุดนั้นมันบ้ำอะไร  

น่ำเกลียดชะมัด

ลกูค้ำ 1938777 : ดหู่วยแบบนีเ้อำมำเป็นตวัท�ำตลำดได้ไง ดไีซเนอร์

ของแอลวำยเอสอำร์ไม่ไหวแล้วมั้ง

เหม่ยเหรนิอูเ๋จยีง 666 : ฉันไปลองจมัพ์สทูชุดนีท่ี้ร้ำนมำแล้ว มนัโชว์

ข้อด้อยของฉันออกมำหมดเลย ไม่มีชุดไหนที่น่ำเกลียดกว่ำชุดนี้อีกแล้ว

จัมพ์สูทสีเหลืองมัสตาร์ดเป็นชุดที่เซียวเซียวออกแบบ...

"เฮ้ย! ท�าไมมีแต่คนต่อว่าจมัพ์สทูของแก" ฉินย่าหนานพดูอย่างตกใจ

แล้วแย่งเม้าส์ของเซียวเซียวเลื่อนลงมาด้านล่าง

เซียวเซียวเม้มปากแน่น จมัพ์สทูชุดนัน้เข้ารปูกจ็รงิ แต่ช่วงบนใช้ผ้าหนา
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มีน�้าหนักคงตัว สามารถช่วยปกปิดเนื้อส่วนเกินกับซ่ีโครง ส่วนช่วงล่าง

ออกแบบให้ช่วงขาใหญ่และใช้ผ้าท้ิงตวั ไม่มีทางท่ีจะท�าให้โชว์ข้อด้อยออกมา

หมดแบบท่ีว่าแน่นอน

เดิมทีคิดว่าเป็นเพียงแค่นักเลงคีย์บอร์ดท่ีไม่มีอะไรท�าเพียงไม่กี่คน 

แต่ไม่คิดว่าผ่านมาสองวันแล้วค�าวิจารณ์ในแง่ลบท่ีพูดถึงจัมพ์สูทชุดนี ้

ไม่ได้ลดลงเลย ทว่ากลับเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน ในวงการแฟช่ันเองก็ยังม ี

คนหยิบยกจัมพ์สูทชุดนี้มาพูดถึงอย่างประชดประชันกัน

สถานการณ์แบบนี้ส่งผลกระทบต่อแผนกการตลาดอย่างยิ่ง

ซ่ึงช่วงเวลานี้ เองกลับเป็นช่วงเวลาเดียวกับท่ีฟางเซ่ียงเฉียน 

ท�าแบบฟอร์มประเมนิครึง่ปีของพนกังานและได้เริม่เรยีกพนกังานเข้าไปคยุ

ทีละคน

"สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุของดไีซเนอร์กค็อืการออกแบบ นีเ่ป็นสิง่ท่ีเธอพูดเองนะ" 

ในห้องประชุมเลก็ ฟางเซ่ียงเฉียนหยิบผลส�ารวจของแผนกการตลาดออกมา

เปิดเสยีงดงัพึบ่พับ่ "ค�าวจิารณ์ผลงานของเธอในอินเตอร์เนต็มนัเลวร้ายมาก 

เธอจะอธิบายว่ายังไง"

"ฉันไม่คดิว่างานท่ีฉันออกแบบจะมีปัญหา คนท่ีเข้ามาวจิารณ์ต่างหาก

ท่ีมีปัญหา" เซียวเซียวจ้องไปท่ีฟางเซ่ียงเฉียนอย่างไม่รูส้กึผดิ "ย่ิงไปกว่านัน้

ไม่อาจพดูได้ว่าเป็น 'ผลงานของฉัน' เพราะชุดท่ีถกูวจิารณ์ว่าไม่ดมีีแค่เพยีง 

ชุดเดียว"

"แต่การประเมินเงินโบนัสครึ่งปีอาทิตย์นี้ก็ต้องส่งขึ้นไปแล้ว สิ่งที่ฉัน

จะสามารถพจิารณาได้ตอนนีก็้มีแค่เพยีงผลส�ารวจฉบับนีเ้ท่านัน้" ฟางเซ่ียงเฉียน

ใช้สายตาของผูช้นะจ้องมองมาท่ีเซียวเซียว

แม่เด็กน้อย คิดจะต่อกรกับฉันหรือ เธอยังอ่อนหัดนัก!

"คุณเป็นหัวหน้า จะประเมินฉันยังไงก็เป็นสิทธิ์ของคุณ แต่ท่ีนี่คือ 
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แอลวาย ฉันมีสิทธิ์ในการยื่นคัดค้าน" เซียวเซียวตอบโต้กลับไปโดยไม่คิด

จะอ่อนข้อให้ อย่างไรเสยีพวกเธอกแ็ตกหักกนัไปแล้ว ต่อให้เธอยอมอ่อนข้อให้ 

ก็ใช่ว่าคนตรงหน้าจะดีกับเธอ

คงเป็นเพราะหลายวนัมานีเ้ข้านอนแต่หัวค�า่และต่ืนเช้ากนิยาตรงเวลา 

เซียวเซียวจึงรู้สกึว่าตวัเองมีพละก�าลงัเพียงพอ ไม่เหมอืนเมือ่ก่อนท่ีไม่มีเรีย่วแรง

หรอืความรูส้กึท่ีจะตอบโต้อะไรกบัใครท้ังนัน้

ฟางเซ่ียงเฉียนโมโหจนต้องเงยหน้าข้ึนเพ่ือระงับอารมณ์ หลังจากท่ี

เซียวเซียวเดนิออกจากห้องประชุมไป เธอกเ็ขียนตวัซีในช่องผลงานของอีกฝ่าย

อย่างไม่ลังเลใจ

เซียวเซียวเดินออกจากบริษัทอย่างหงุดหงิด ไม่คิดจะกลับบ้าน  

เตรียมตัวจะไปที่ซังอวี๋เพื่อออกก�าลังกายระบายความเครียดออกมา

เมื่อออกจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมายืนรอท่ีสี่แยกไฟแดง สายตา 

ก็พลันเหลือบไปเห็นรถเข็นคันหนึ่งเคลื่อนผ่านไป

เด็กหนุ่มท่ีสูญเสียขาท้ังสองข้างอยู่ในชุดกีฬาหลวมๆ ออกแรงหมุน

ล้อรถเขน็ ขณะท่ีแม่ของเขายังอยู่ท่ีร้านขายของเลก็ๆ ข้างถนน ไม่ได้สงัเกตว่า

ลูกชายของตนเองได้ออกมาไกลแล้ว

ตรงนีเ้ป็นถนนสายหลกั รถจะวิง่ด้วยความเรว็สงู รถเข็นพลนัลืน่ไหล

ไปตามทางลาดเอียงพุ่งไปยังถนนด้วยความรวดเร็ว
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บทที่ 11

ชุดกีฬากับขากางเกงว่างเปล่าอันคุ ้นตาท�าให้เซียวเซียวอดท่ีจะ 

เหลือบตามองอีกครั้งไม่ได้

นั่นมันเด็กหนุ่มที่เจอที่สโมสรซังอวี๋วันนั้น!

'เขาอยู่ในช่วงภาวะซึมเศร้า พวกคณุต้องคอยสงัเกตเขาให้ดีๆ ' เสยีงเตอืน

ของจัน่หลงิจวินดงัข้ึนในหัวของเธอทันที

ผู้คนท่ีเดินอยู่ตามถนนไม่มีใครสังเกตเห็นเด็กหนุ่มท่ีนั่งนิ่งเงียบอยู่ 

บนรถเข็น จนกระทั่งรถเข็นพุ่งออกไปถึงได้มีคนกรีดร้องขึ้นมา

เซียวเซียวโยนขนมและน�า้ในมือท้ิงก่อนจะพุ่งตวัออกไปอย่างรวดเรว็

ราวกับลูกธนู

เมื่อได้ยินเสียงกรีดร้อง แม่ของเด็กหนุ่มซ่ึงก�าลังก้มหน้าหาเศษเงิน

ในกระเป๋าถึงได้รู้สึกตัวและเงยหน้าขึ้นมา

ขณะเดยีวกนัห่างออกไปประมาณห้าสบิเมตรกม็รีถบรรทุกสนิค้าคนัเลก็

วิง่เข้ามาด้วยความรวดเรว็

ในหัวของเซียวเซียวคิดอยู ่ เพียงอย ่างเดียวก็คือโชคดี ท่ี วันนี ้

สวมรองเท้าส้นแบน รถเข็นอยู่ห่างจากเธอเพียงราวๆ ห้าเมตร ขณะท่ี 
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คนขับรถบรรทุกไม่ได้สังเกตเห็นว่ามีรถเข็นพุ ่งเข้ามาใกล้จึงไม่ได้ 

ลดความเร็วลงแม้แต่น้อย ยังคงขับรถพุ่งตรงมาด้วยความเร็ว เซียวเซียว

พลนัคว้าเท้าแขนของรถเขน็ไว้ได้ เธอยืนอยู่ทางด้านข้างของรถเข็น รถเขน็

สะบัดหมุนอยู่ตรงนั้นอย่างควบคุมไม่ได้ ลื่นไถลไปยังเลนที่สองครึ่งคัน

เซียวเซียวไม่สนใจอะไรอีก รีบกระชากเด็กหนุ่มลงจากรถเข็น

เอี๊ยด! เสียงรถเบรกดังแสบแก้วหู คนแถวนั้นพากันหลับตาลง 

โดยอัตโนมัติ รถเก๋งสีเงินคันหนึ่งแซงขึ้นมาจากทางด้านซ้ายแล้วดริฟต์รถ

จอดขวางอยู่ด้านหน้ารถบรรทุกทันที

ตอนนีเ้องคนขบัรถบรรทุกท่ีโยกตวัไปมาตามเสยีงดนตรถีงึจะมองเห็นว่า

ทางด้านหน้ามีสิ่งกีดขวาง จึงเหยียบเบรกอย่างแรงแล้วร้องตะโกนข้ึนมา 

เสยีงดงั

ตงึ! รถบรรทุกชนเข้ากบัรถเก๋งข้างหน้า ท�าให้ประตดู้านข้างของรถเก๋ง

บุบเข้าไป

"บ้าเอ๊ย!" คนขับรถบรรทุกดึงเบรกมือข้ึน เม่ือเปิดประตูรถออกมา 

กร้็องด่าทันที ก่อนจะเห็นว่าด้านข้างถนนมีคนนัง่อยู่อีกสองคน รถเขน็ล้มคว�า่

อยู่กลางถนน หญิงวยักลางคนท่ีถอืถงุช็อปป้ิงว่ิงร้องไห้พุ่งเข้ามา ฉับพลนั

เหงื่อก็ไหลออกมาจนเย็นวาบไปทั้งตัว

ชายหนุม่ท่ีสวมเสือ้เช้ิตสดี�าก้าวออกมาจากรถเก๋งสเีงนิก่อนจะพูดกบั

เขาว่า "ขอโทษนะ" แล้วรีบเดินไปหาคนที่ล้มอยู่บนพื้นทั้งสองคน

"นี่ลูกคิดจะท�าอะไร" หญิงวัยกลางคนกอดเด็กหนุ่มไว้แน่นพร้อมกับ

ร้องไห้ถาม

เซียวเซียวสูดหายใจเข้าลึกแล้วม้วนขากางเกงข้ึนดู หัวเข่าถลอก 

มีเลือดไหลซึมออกมา

ยังดีที่วันนี้สวมกำงเกงขำยำว ถ้ำสวมกำงเกงขำสั้นต้องแย่แน่ๆ

ขณะท่ีเซียวเซยีวก�าลงัขอบคณุความฉลาดของตวัเอง มอืเรยีวยาวงดงาม
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ก็ยื่นมาตรงหน้าเธอ "ลุกไหวไหม"

เสียงนี้คุ้นหูจัง... จั่นหลิงจวิน?

เซียวเซียวย่ืนมอืออกไปอย่างงงๆ มอืเรียวงามข้างนัน้จบัมอืเธอไว้แน่น

แล้วออกแรงดึงเธอข้ึนมา เม่ือมองเห็นสภาพตรงหน้าจึงรู้ว่ารถเก๋งสีเงิน 

ที่จอดขวางหน้ารถบรรทุกไว้ก็คือรถเก๋งของจั่นหลิงจวินนั่นเอง

คนท่ีอยูบ่รเิวณนัน้ต่างพากนัล้อมวงเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กนัยกใหญ่

"คุณแม่ พี่ชายคนนั้นไม่มีขา" เด็กน้อยที่ไม่รู้ประสาร้องตะโกนขึ้น

เดก็หนุม่พยายามปิดขาท่ีขาดของตวัเอง แต่ขากางเกงโล่งๆ ก็ไม่อาจ

จะช่วยปกปิดอะไรได้

จัน่หลงิจวนิเดนิไปยกรถเข็นท่ีล้มคว�า่อยู่กลางถนนข้ึนมา แม้ท่ีวางเท้า

จะแตก แต่เมื่อเก็บเบาะนั่งซ่ึงตกอยู่ท่ีพื้นข้ึนมาวางก็ยังพอนั่งได้ จากนั้น 

เขากก้็มตัวลงไปอุม้เดก็หนุม่ข้ึนมาโดยไม่พดูอะไร แล้ววางอีกฝ่ายกลบัไป 

นัง่บนรถเข็น ก่อนจะส่งคนืให้กบัแม่ของเดก็หนุม่

ต�ารวจจราจรท่ีอยู่ใกล้ๆ เดินทางมาถึงอย่างรวดเร็ว กระจายผู้คน 

ที่ห้อมล้อมออกไป คืนการจราจรให้เป็นปกติ

นอกจากประตูรถท่ีโดนชนแล้ว รถของจัน่หลงิจวินกไ็ม่ได้เสยีหายอะไร

มากนัก ยังสามารถขับได้ เขาจึงขับไปจอดไว้ข้างทางตามค�าแนะน�าของ

ต�ารวจจราจร

"ตอนนี้ไม่ใช่เวลาท�างานเหรอ ท�าไมคุณถึงขับรถมาตรงนี้ได้ล่ะ"  

เซียวเซียวยืนพิงรถของจั่นหลิงจวินพลางติดพลาสเตอร์ยาให้ตัวเอง แม้ว่า

จะช่วยเด็กหนุ่มไว้ได้แต่จุดท่ีท้ังสองคนล้มลงนั้นไม่ปลอดภัย โชคดีท่ี 

คนตรงหน้านี้มาได้ทันเวลา ไม่อย่างนั้นเธอคงถูกรถบรรทุกทับขาแน่ๆ

จั่นหลิงจวินไม่ได้พูดอะไร เขาหยิบถุงพลาสติกออกมาจากท่ีนั่ง 

ข้างคนขับ ในนัน้มีแก้วชานมท่ีแตก ชานมไหลหยดออกมา มฝีาแก้วท่ีเป็น

รูปแมว ดูแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นของร้านชานมตรงถนนคนเดินนั่นเอง
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ไปที่นั่นเพื่อซื้อชำนมจริงๆ น่ะเหรอ!

"แถวนั้นไม่มีร้านชานมเหรอ" เซียวเซียวถามด้วยความประหลาดใจ

"บัตรสามสบิแก้วนัน่ยงัใช้ไม่หมด" จัน่หลงิจวนิพดูด้วยสหีน้าไร้ความรูส้กึ

แล้วโยนถงุชานมท้ิงลงถงัขยะไป

"..." เมื่อได้ยินค�าตอบเช่นนั้นเซียวเซียวก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออก

ค่ำน�้ำมันที่ขับรถไปกลับก็พอค่ำชำนมแก้วนี้แล้วมั้ง

เธอรู้สึกเพียงว่าก�าลังได้รู้จักตัวตนของจั่นหลิงจวินอีกด้านหนึ่ง

"ผมขับมาดีๆ อยู่ๆ เขาก็พุ่งออกมา คุณต�ารวจ คุณตรวจสอบ 

จากกล้องวงจรปิดได้ ผมไม่ได้ขับรถเกินความเร็วท่ีก�าหนดแน่นอน"  

คนขับรถบรรทุกรีบอธิบายอย่างร้อนรน ดูก็รู้ว่ารถของจั่นหลิงจวินเป็น 

รถที่แพงมาก เขาไม่มีเงินที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้อีกฝ่ายอย่างแน่นอน

ในขณะท่ีต�ารวจจราจรก�าลังจัดการเรื่องอุบัติเหตุนี้ รถต�ารวจอีกคัน 

กขั็บเข้ามา เมือ่พบเห็นอุบัตเิหตทุางท้องถนน ผูค้นมักจะโทรศพัท์แจ้งต�ารวจ 

คนท่ีรูว่้าจะต้องโทรหมายเลขหนึง่หนึง่สองนัน้น้อยมาก ปกตกิจ็ะโทรหมายเลข

หนึง่หนึง่ศนูย์*

หลังจากต�ารวจจราจรเข้าใจท่ีมาท่ีไปของเหตุการณ์และจั่นหลิงจวิน

แสดงออกว่าไม่ต้องการให้คนขบัรถบรรทุกชดใช้ ต�ารวจจราจรกร็ูส้กึสบายใจข้ึน 

แต่ส�าหรบัเรือ่งท่ีจัน่หลงิจวนิขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรกจ็�าเป็นต้องมบีทลงโทษ

"เนือ่งจากเป็นการกระท�าเพือ่ช่วยชีวิตคนจึงละเว้นการลงโทษได้ แต่ 

ต้องให้ทางสถานตี�ารวจออกจดหมายรบัรองมาก่อนแล้วส่งไปท่ีแผนกอุบัตเิหตุ

ภายในหนึง่อาทิตย์" ต�ารวจจราจรช้ีไปท่ีต�ารวจซ่ึงก�าลงัลงจากรถ

การฆ่าตัวตายบนท้องถนนหรือการกระโดดตึกตายเป็นเรื่องท่ีดึงดูด

ความสนใจจากผูค้นและเป็นการขัดขวางความสงบเรยีบร้อยของสาธารณะ 

ถ้าจะเอาผิดกันข้ึนมาจริงๆ ก็ต้องรับโทษทางอาญา ทางต�ารวจสอบถาม 

* ในประเทศจีน 112 คือหมายเลขส�าหรับแจ้งอุบัติเหตุจราจร ส่วน 110 คือหมายเลขส�าหรับแจ้งต�ารวจ
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ผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บ เม่ือแน่ใจว่าไม่มีอะไรรุนแรงแล้วจึงได้พาท้ังสี่คนไปท่ี

สถานีต�ารวจเพื่อลงบันทึกประจ�าวันเอาไว้

นี่เป็นครั้งแรกท่ีเซียวเซียวเข้ามาในสถานีต�ารวจจึงรู้สึกตื่นตาตื่นใจ 

อยู่บ้าง เธอแอบเหลือบตามองไปท่ีสัญลักษณ์ต�ารวจ เครื่องแบบ และ 

นายต�ารวจหนุ่มหล่อที่ก�าลังจดบันทึกอย่างชื่นชม

"ฆ่าตัวตายบนท้องถนนเป็นการขัดขวางความสงบสุขรู้หรือเปล่า" 

นายต�ารวจชั้นผู ้น้อยท่ีรับผิดชอบการท�าบันทึกมีสีหน้าเคร่งขรึม เขา 

เคาะไปท่ีโต๊ะเพื่อบอกให้เซียวเซียวนั่งอยู่อย่างสงบ สองสามวันก็จะ 

มีคนแจ้งความเรื่องคนฆ่าตัวตายครั้งหนึ่ง แล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง 

ท่ีผดิหวงัในความรกั ดงันัน้เม่ือเขาเห็นคนพวกนีจึ้งคดิเอาเองว่าเซียวเซียว

คือคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย

"ฉันเห็นรถเข็นของเขาพุ่งไปท่ีถนนก็เลยว่ิงเข้าไปรั้งเอาไว้ แต ่

ไม่มีแรงพอท่ีจะดึงกลับมาได้ จึงได้แต่ดึงคนออกมาเท่านั้น ดูสิ เล็บฉัน 

กหั็กด้วย" เซียวเซียวยกนิว้ชี้ให้ด ู เลบ็ท่ีทาน�า้ยาทาเลบ็อย่างดจีากฝรัง่เศส

ฉีกกลางจะหักแหล่มิหักแหล่ และบางส่วนของนิ้วก็กลายเป็นสีม่วง

ต�ารวจนายนั้นถึงกับนิ่งไป สายตาเคร่งขรึมในตอนแรกเปลี่ยนเป็น

สายตาแสดงความนับถือ จากนั้นก็สอบถามแม่ของเด็กหนุ่มเพ่ือยืนยัน

ความถูกต้องแล้วจดบันทึกเรื่องราวท้ังหมดลงไป "เซ็นช่ือตรงนี้ ขอบคุณ 

ในความกล้าหาญของคุณนะครับ"

เมือ่ได้รบัค�าชมจากต�ารวจ เซียวเซียวกร็ูส้กึว่าโบแดงท่ีอยู่ตรงหน้าอก

ของตัวเองสว่างสดใสขึ้นมา เธอเซ็นชื่อลงไปทันทีโดยไม่พูดอะไรอีก

"ท�าไมลกูถงึท�าแบบนี ้ ถ้าลกูตายไปแล้วพ่อกบัแม่จะท�ายังไง ฮอืๆๆๆ" 

หลังจากที่แม่ของเด็กหนุ่มขอบคุณเซียวเซียวและจั่นหลิงจวินแล้วก็ร้องไห้

ตัดพ้อลูกชายตัวเอง ร้องไปก็ตีเขาไปด้วย
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ท้ังท่ีถูกถามและถูกตีอย่างนั้น แต่เด็กหนุ่มก็ยังก้มหน้านิ่งเงียบ 

ไม่ยอมพูดอะไร

"อย่าโทษเขาเลยครับ นี่เป็นช่วงเวลาปรับตัวหลังจากท่ีสูญเสียขาไป 

ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะ" จั่นหลิงจวินขมวดคิ้วตอบ

ต�ารวจท่ีอยู่ข้างๆ รีบดึงแม่ของเด็กหนุ่มออกมา คนท่ีเพ่ิงจะผ่าน 

การฆ่าตวัตายมาอยู่ในช่วงท่ีอ่อนแอท่ีสดุ ไม่อาจปล่อยให้จติใจกระทบกระเทือน

ได้

แม่ของเด็กหนุ่มกับจั่นหลิงจวินพูดกันอีกหลายเรื่อง เด็กหนุ่มนั่งอยู่

บนรถเข็นตามล�าพังในมุมมืด ก้มหน้าลงเหมือนกับก�าลังหลับอยู่

เซียวเซียวเห็นดังนั้นก็เดินมานั่งลงข้างๆ เขา "พวกเราเคยเจอกัน 

เมื่อไม่กี่วันก่อน ฉันชื่อเซียวเซียว นายชื่ออะไรล่ะ"

"ซย่าเหยียน" เด็กหนุ่มค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมองเธอ ใบหน้าอ่อนเยาว์

ดูเหมือนอายุเพียงสิบเจ็ดสิบแปดเท่านั้น ดวงตากลมโตสีด�าคู่นั้นคล้ายมี

ม่านน�้าตาปกคลุมอยู่ "ขอบคุณที่ช่วยชีวิตผมไว้"

เซียวเซียวพอจะดูออกว่าซย่าเหยียนเป็นเด็กที่ได้รับการอบรมมาดี

"ไม่เป็นไร นีเ่ป็นเรือ่งท่ีพลเมอืงดคีวรจะท�า" เซียวเซียวคดิจะพดูให้ตลก 

แต่อีกฝ่ายกลับไม่รับมุก หลังจากขอบคุณแล้วเด็กหนุ่มก็ก้มหน้าลงและ 

ไม่พูดอะไรอีก ราวกับจะกลืนหายไปในเงามืดบนทางเดินนั้น

เมื่อไม่รู้ว่าจะปลอบโยนอีกฝ่ายอย่างไร เซียวเซียวจึงได้แต่นั่งเงียบๆ 

หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดหน้าเวยป๋อ จัมพ์สูทสีเหลืองมัสตาร์ดชุดนั้น

ยังคงถูกโจมตีไม่ได้หยุด

"ฉันเข้าใจความรูส้กึของนายนะ ตอนท่ีพวกเราไม่ได้งดงามสมบูรณ์แบบ

เหมอืนเมือ่ก่อน เรือ่งเลวร้ายกพ็ากนัถาโถมเข้ามา ดฉัูนส ิ ตัง้แต่กลายเป็น 

คนอัปลักษณ์ก็เจอเรื่องเลวร้ายจนครบเลย ออกแบบเสื้อผ้าสักชุดให้เป็น 

สนิค้าน�าตลาดมันไม่ง่ายเลยสกันดิ มิหน�าซ�า้ยังโดนคนเข้ามาโจมต.ี.."
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"หน้าม้าของบรษัิทต้าเจยีง..." ซย่าเหยียนชะโงกหน้าเข้ามาตัง้แต่เมือ่ไร 

ก็ไม่รู ้ก่อนจะพดูออกมาด้วยน�า้เสยีงเย็นๆ

"เอ๋?"
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บทที่ 12

เซียวเซียวตกใจท่ีเด็กหนุ่มพูดออกมาเช่นนั้น "หน้าม้าของบริษัท

เต้าเจี้ยว?"

"ต้าเจยีงต่างหาก บริษัทพวกนัน้ขยะมาก หน้าม้าพวกนีเ้ป็นแอก็เคาต์ผ"ี 

ซย่าเหยียนหยิบโทรศัพท์มือถอืมา ตามองไปท่ีตวัเลข ก่อนจะยกมมุปากข้ึน

อย่างเยาะเย้ย "ดูท่าทางศัตรูของคุณคงไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ ถึงได้สั่งให ้

ท�าเรือ่งพวกนี้ในราคาไม่เกนิสองพันหยวนเท่านัน้"

เม่ือพดูถงึเรือ่งนีด้วงตาของเขาท่ีเคยดวู่างเปล่ากพ็ลนัมชีีวิตชวีาขึน้มา

ทันที ท้ังยังเผยแววตาดถูกูออกมาเหมือนเวลาท่ีอเดอลนีมองเสือ้ผ้าแบกะดนิ

อย่างไรอย่างนัน้ นีเ่ป็นสหีน้าท่ีมีเพียงอัจฉรยิะในวงการเท่านัน้ท่ีจะแสดงออกมา

ได้

เซียวเซียวจ้องมองเขาด้วยแววตาเป็นประกาย เด็กหนุ่มท่ีดูอ่อนแอ

ในสายตาเธอกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันใด "ยอดเยี่ยมมาก"

"ก.็..ก็ไม่ถงึขนาดนัน้..." ซย่าเหยียนรูส้กึเขิน เขาส่งโทรศพัท์มอืถอื

คืนให้เซียวเซียวขณะที่ใบหูค่อยๆ แดงระเรื่อขึ้น

เซียวเซียวไม่ทันได้สังเกตเพราะในใจคิดถึงหน้าม้าท่ีเด็กหนุ่มพูดถึง 
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แม้จะม่ันใจในการออกแบบของตน แต่เมื่อถูกโจมตีติดต่อกันหลายวัน 

เธอกเ็ริม่เสยีความม่ันใจไปบ้าง อาจจะเกดิข้อผดิพลาดตอนท่ีส่งแบบให้กบั

โรงงานหรอืตอนท่ีท�าแพตเทิร์น เม่ือได้ยินค�าว่าหน้าม้า เรือ่งกลุม้ใจของเธอ

ก็คลี่คลายลง

แล้วใครคือคนท่ีต้องการท�าร้ายเธอ เห็นได้ชัดว่าหน้าม้าพวกนี ้

พุง่เป้ามาท่ีเธอ ไม่ใช่บริษัท ไม่เช่นนัน้จะโจมตชุีดท่ีเธอออกแบบเพยีงชุดเดยีว

ได้อย่างไร

"ท่านจอมเทพ ท่านจะช่วยข้าหาคนท่ีจ้างหน้าม้าพวกนี้ได้หรือไม่  

ค่าตอบแทนแล้วแต่ท่านจอมเทพต้องการ!" เซียวเซียวกมุมือท้ังสองไว้ข้างหน้า

เลียนแบบจอมยุทธ์สมัยโบราณที่พ่ายแพ้ต้องยอมศิโรราบให้แก่ผู้ชนะ

ใบหูของซย่าเหยียนย่ิงแดงขึน้ก่อนท่ีเขาจะเอ่ย "ต่อให้คณุให้เงนิสบิเท่า 

ต้าเจยีงก็ไม่บอกข้อมลูของลกูค้าหรอก นีเ่ป็นจรรยาบรรณในวงการ แต่ว่า 

ผมสามารถให้ท่ีอยู่ของเว็บไซต์ได้ คุณจ่ายเงินสองร้อยหยวนแล้วเขาก็จะ 

ตามหาคนท่ีจ้างหน้าม้าให้คณุเอง"

แม้จะเสียดายท่ีตอนนี้ไม่อาจหาคนท่ีอยู่เบ้ืองหลังได้ แต่สามารถ

พสิจูน์ได้ว่าตัวเองถกูใส่ร้ายกถ็อืว่าเป็นความโชคดเีกนิกว่าท่ีคาดไว้ เซียวเซียว

พยักหน้าหงึกๆ ขอแลกเบอร์กับท่านจอมเทพอย่างยินดี

จนกระท่ังจั่นหลิงจวินกับแม่ของซย่าเหยียนออกมาก็เห็นท้ังสองคน

พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน

"คุณหมอจั่น วันนี้เราสร้างความล�าบากให้กับคุณแล้วค่ะ" แม่ของ 

ซย่าเหยียนกล่าวขอบคุณจั่นหลิงจวินอีกครั้ง แล้วก็มาจับมือเซียวเซียว 

เพื่อกล่าวขอบคุณอีกครู่ใหญ่ "ไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงดีท่ีคุณได้ช่วยชีวิต 

เหยียนเหยียนของเราไว้"

"คณุน้าไม่ต้องเกรงใจ..." เซียวเซียวท�าตวัไม่ถกู ได้แต่ปล่อยให้แม่ของ

เดก็หนุม่จบัมอืไว้แบบนัน้ เธอหันไปมองจัน่หลงิจวินเพ่ือขอความช่วยเหลอื
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จั่นหลิงจวินกลับไม่มีทีท่าว่าจะช่วยเลยแม้แต่น้อย เขาโทรศัพท์ไปที่

อู่ซ่อมรถเพื่อให้คนมาขับรถไปซ่อม

ทั้งสี่คนเดินออกจากสถานีต�ารวจ คนของอู่ซ่อมรถก็ขี่จักรยานมาถึง 

เขารบักญุแจรถจากจัน่หลงิจวนิแล้วเอาจกัรยานเกบ็ไว้ท้ายรถ จากนัน้กขั็บรถ

ที่ประตูบุบเบี้ยวคันนั้นออกไป

"คณุหมอจัน่ เกบ็ใบเสรจ็ค่าซ่อมรถไว้นะคะ คราวหน้าฉันไปท่ีซังอว๋ี 

จะได้จ่ายคนืให้" แล้วแม่ของซย่าเหยียนกบ็อกลาท้ังคูก่่อนจะเข็นรถเข็นจากไป

เซียวเซียวคดิว่าพลเมอืงดอีย่างจัน่หลงิจวินไม่ต้องการอะไรตอบแทน

เช่นเดียวกับเธอ ไม่คิดว่าเขาจะพยักหน้าตอบรับทันที

แต่พอมองแม่ของซย่าเหยยีนท่ีมีสหีน้าสบายใจขึน้ เซียวเซียวจงึรูส้กึว่า 

ตวัเองตดัสนิใจผดิ "ฉันควรจะเรยีกร้องค่าตอบแทน อย่างน้อยค่าพลาสเตอร์ยา

ก็ยังดี"

จัน่หลงิจวนิมองเธอเหมือนเธอพดูอะไรไม่เข้าท่า แต่เขากไ็ม่ได้พดูอะไร

ออกมา เพียงเดินอ้อมไปด้านนอก ให้เซียวเซียวเดินอยู่ทางด้านขวามือ 

ซึ่งเป็นด้านใน

แม้ว่าถนนตงอว๋ีจะมีรถไม่มากนกั แต่ด้านนอกย่อมอันตรายกว่าด้านใน

อยู่ดี มีผู้ชายสูงหล่อยืนกันอยู่ทางด้านนอกเช่นนี้ให้รู้สึกถึงความปลอดภัย

ที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

ผู ้ชายรูปหล่อและดูเย็นชาเม่ือแสดงความเป็นสุภาพบุรุษข้ึนมา 

ก็เหมือนกับอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูงอย่างมาก ย่ิงเขาโยนระเบิด 

ท่ีช่ือว่า 'ประทับใจ' เข้ามาในหัวใจของสาวน้อย เมือ่ระเบิดออกกย่็อมกลายเป็น

หมอกควันสีชมพูเต็มหัวใจ

"ผูช้ายท่ีเข้าใจเรือ่งแบบนีส้มยันีม้ไีม่ค่อยเยอะนะ" เซียวเซียวเงยหน้าข้ึน

แอบมองใบหน้าด้านข้างของจัน่หลงิจวนิ
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"หืม? นี่มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอ" จ่ันหลิงจวินเอ่ยปากพูด 

อย่างไม่ใส่ใจพลางเงยหน้ามองท้องฟ้า ตอนนี้ยังไม่ดึกเท่าไร แต่อากาศ 

ไม่ค่อยดีนัก มืดครึ้มราวกับฝนจะตก ไฟอัตโนมัติข้างทางก็สว่างขึ้นแล้ว

"ไม่นะ..." เซียวเซียวส่ายหน้าปฏิเสธ เมื่อก่อนเธอพูดกับหานตงอวี่

ตั้งหลายครั้งว่าเขาควรจะเรียนรู้ว่าต้องให้เธอเดินอยู่ด้านใน

อากาศเต็มไปด้วยความชื้น ฝนเม็ดเล็กๆ ตกลงมาบนคิ้วและขนตา

ของจัน่หลงิจวนิ ส่องประกายแสงวบิวบั "มีคนสอนผมมา" เสยีงทุ้มต�า่ดงัอยู่

ข้างหูเหมือนกับเสียงฝนที่ตกๆ หยุดๆ สายตาล�้าลึกที่ก�าลังครุ่นคิดอยู่นั้น 

มร่ีองรอยของความโศกเศร้าซ่ึงไม่อาจอธบิายได้ผ่านเข้ามาแล้วเลอืนหายไป

อย่างรวดเร็ว

เซียวเซียวจ้องมองเขาอยู่ตลอด พลนัรูส้กึว่าหัวใจของเธอเจบ็แปลบ

ขึ้นมา

แฟนเก่ำหรือ แฟนเก่ำของเขำใช่ไหม ใครนะช่ำงเป็นคนท่ีโชคดี 

ได้รับควำมรักควำมเอำใจใส่จำกเขำ แล้วท�ำไมถึงทิ้งเขำไป

ถ้ำไม่ได้ป่วยก็คงจะดี...

เซียวเซียวก้มหน้าลงอย่างหมดก�าลงัใจ สภาพของตวัเองตอนนีไ้ม่อาจ

จะไปจบีจัน่หลงิจวนิได้ ทว่าหากมวัแต่คดิเรือ่งพวกนีแ้ล้วจะมีประโยชน์อะไร 

สิ่งเดียวท่ีเธอท�าได้ในตอนนี้ก็คือต้องได้เงินโบนัสมาท�าบัตรรายสามเดือน 

เพือ่เทพบุตรสดุหล่อตรงหน้า

เมื่อถึงซังอวี๋ จั่นหลิงจวินก็กลับเข้าไปในห้องท�างาน วันนี้เซียวเซียว

ไม่ได้นัดตรวจจึงเดินไปยังห้องออกก�าลังกายตามล�าพัง

ฟิตเนสของซังอวี๋แตกต่างจากฟิตเนสท่ัวไปตรงท่ีนอกจากจะมีลู่ว่ิง 

อุปกรณ์ยกน�า้หนกัต่างๆ แล้ว อปุกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ฟ้ืนฟูร่างกาย

ส�าหรับผู้ป่วย

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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