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我亲爱的粉丝先生

แฟนคลับคนนี้มีรักมาฝาก!
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“คุณไม่มีแฟนเหรอ” เหมียวเหมี่ยวถามอย่างระมัดระวัง
“ก็อาจจะมีนะครับ”

“...”
ฟางไหลหยางกวักมือเรียกเธอ เมื่อเห็นว่าเหมียวเหมี่ยวเริ่มฉุนเฉียว 

ก็เลยเอ่ยออกมาว่า “ผมก�าลังเรียกแฟนที่ผมจีบอยู่ให้มาหาน่ะ”



ค�ำน�ำ
สวสัดค่ีะนกัอ่านท่ีรกั ถ้านกัอ่านทุกท่านได้อ่านหน้านี ้กแ็สดงว่า With Love  

มีนิยายหอมกรุ่นกลิ่นรักเรื่องใหม่มาเสิร์ฟแล้วแน่นอนค่ะ 

หากนกัอ่านประทับใจไปกบัเรือ่ง 'เชฟคนนีมี้รกัมาเสร์ิฟ!' แล้วล่ะก ็ขอบอก 

เลยค่ะว่าห้ามพลาดนิยายเล่มนี้เด็ดขาด เพราะ 'แฟนคลับคนนี้มีรักมาฝาก!' 

เป็นเรือ่งราวของ 'เหมียวเหม่ียว' นกัวาดการ์ตนูสาวช่ือดงัผูปิ้ดบังใบหน้าท่ีเคย

ปรากฏตัวในเรื่องเชฟคนนี้มีรักมาเสิร์ฟ! นั่นเองค่ะ

ใครจะไปรู้ว่าการเปิดไลฟ์เพื่อเคลียร์งานที่ดองเอาไว้จะกลายมาเป็นสิ่งที่

น�าพาให้ 'เหมียวเหม่ียว' ได้พบกบั 'ฟางไหลหยาง' ประธานบรษัิทหนุม่ผูส้บืทอด

ธุรกิจมากมายของฟางเฉิงกรุ๊ปซึ่งแอบเป็นแฟนคลับของเธออยู่ลับๆ ทว่าการ

ได้รู้จักกันครั้งนี้ ทั้งคู่กลับได้รู้จักกันในฐานะของ 'คนขับรถ' และ 'ผู้โดยสาร' 

เสียนี่! 

ทว่าในระยะเวลาไม่นานฟางไหลหยางผู้ฉลาดเฉลียวก็ได้รู้ว่าหญิงสาวท่ี

ขับรถไม่เก่งคนนี้คือ 'เหมียวไก่ฉีก' นักวาดการ์ตูนที่ตนชื่นชอบคนนั้น เขาจึง

พยายามท�าดีกบัเธออย่างท่ีไม่เคยท�ากบัใครเพราะเหมียวเหม่ียวเปรยีบเป็นดัง่

ไอดอลของเขา แต่เหมียวเหม่ียวผู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวกลับคิดเลยเถิดไปไกล...  

แล้วคราวนีค้วามสมัพนัธ์ของท้ังคูจ่ะกลายเป็นแบบไหน จะสขุสมหวังหรอืเศร้า

เสยีใจ ขอเชิญนกัอ่านทุกท่านร่วมเอาใจช่วยท้ังคูไ่ปพร้อมๆ กนัได้ในหน้าถดัไป 

เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร

เหมียวเหมีย่ว   นกัวาดการ์ตนูสาว เจ้าของนามปากกา 'เหมยีวไก่ฉีก' เจ้าของผลงาน 
ช่ือดงัอย่างเรือ่ง 'ผูก้ล้าบุกอาณาจกัรแมว' เหมยีวเหม่ียวมนีสิยัผดัวนั
ประกนัพรุง่ ดองงานเก่งจน บ.ก. ปวดหัว ด้วยเหตนุีท้�าให้เหมยีวเหม่ียว 
ตดัสนิใจเปิดไลฟ์ระหว่างท�างาน เพ่ือให้แฟนคลบัช่วยจบัตามองจนเธอ 
เคลยีร์งานท่ีคัง่ค้างไว้จนเสรจ็ แถมยังเป็นวธิท่ีีสร้างฐานแฟนคลบัเพิม่
ได้อีก

ฟางไหลหยาง   ประธานบริษัทด้านรถยนต์ผู้มีบุคลิกเย็นชา ดูสุขุมเยือกเย็น เขาคือ
เจ้าของแอ็กเคานต์ 'อีหยางไหลฟู่' แฟนคลับตัวยงของเรื่อง 'ผู้กล้า
บุกอาณาจักรแมว' ของเหมียวไก่ฉีก เขาไม่ได้อยากบริหารบริษัท
แห่งนี ้เป็นเหตใุห้งานทุกอย่างถกูกองสมุเอาไว้ไม่ได้รบัการเหลยีวแล 
จนกระท่ังได้เริ่มดูไลฟ์ระหว่างท�างานของเหมียวไก่ฉีก ซ่ึงมันช่วย
กระตุ้นให้เขาท�างานจนเสร็จ และเปลี่ยนชีวิตของเขาไป

หานต้ง   เจ้าของร้านบะหมี่ท่ีโด่งดังในอินเตอร์เน็ต ทายาทเพียงคนเดียว 
ของธรุกจิร้านอาหารในเครอืซานเว่ยฟาง เขาแอบหลงรกัเหมียวเหม่ียว 
นกัวาดการ์ตนูสาวตัง้แต่ครัง้แรกท่ีได้พบกนั ทว่าไม่กล้าเปิดเผยความ
รู้สึกให้หญิงสาวได้รับรู้

หวงหรูหรู   พนกังานในร้านของหานต้งและเป็นเพ่ือนสนทิของเหมียวเหม่ียว เธอ
คือคนที่รับรู้มาตลอดว่าหานต้งมีใจให้กับเหมียวเหมี่ยว 

สวี่หลิงอวิ๋น  บรรณาธิการคู่ใจของเหมียวเหมี่ยว 
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ระยะนีใ้นโต้วหยา* มีการแสดงความเห็นในกระทู้ฮอต 'ก๊อสซิปเนต็ไอดอล 

ยอดนิยมที่มีรายได้สูงสุดสิบอันดับ'

'ความคิดเห็นที่ 1 

กระทู้เดด็นี!่ เจ้าของกระทู้สดุยอดไปเลย แม้แต่เรือ่งนีก้ร็ูด้้วย ฉันชอบ 

ซอส pupu ท่ีได้อันดับหนึ่งมากเลยล่ะ ไม่คิดว่าจะมีรายได้ต่อเดือนถึง 

สิบล้าน แต่นี่เพราะเดือนนั้นเธอลงทุนรวดเดียวเป็นสิบล้านเลยนี่นา'

'ความคิดเห็นที่ 2 

เมนต์บน! ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ แต่เจ้าของกระทู้นับรายได้แบบนี้ก็

ไม่ค่อยถกูเท่าไหร่ อ้างอิงจากรายได้ท้ังหมดเลยจะดกีว่า แล้วก.็..มีใครเป็น

แฟนคลับเสี่ยวมีที่อยู่อันดับหกเหมือนฉันบ้าง'

บทที่ 
1 

มอบเฟอร์รำรี่ให้คุณ

* โต้วหยา (Douyaba) เป็นเว็บบอร์ดท่ีสมาชิกจะเข้ามาตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็นกันในเรื่องต่างๆ ลักษณะ
คล้ายกับพันทิปของไทย
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'ความคิดเห็นที่ 3 

ฉันๆๆ พี่เสี่ยวมีอายุยืนหมื่นปี พี่เสี่ยวมีสวยที่สุดในยุคนี้เลย'

'ความคิดเห็นที่ 4 

สวีจื่อฉีลูกครึ่งเลือดผสมแปดเช้ือชาติท่ีอยู่อันดับสิบน่าสงสารจังเลย 

เจ้าของกระทู้เปิดเผยรายได้ของเธอไม่พอ ยังเอาชือ่โรงพยาบาลท่ีเธอเคยไป 

ศัลยกรรมออกมาแฉอีก ทุกคนระวังตัวให้ดีๆ อย่าไปโรงพยาบาลนี้นะ ดูสิ

ว่าศัลยกรรมจนสภาพเป็นแบบไหนแล้ว น่ากลัว'

...

...

'ความคิดเห็นที่ 55 

เอ่อ...เห็นทุกคนก�าลงัวจิารณ์เนต็ไอดอลท้ังสบิคน ฉันอยากเสนอเพิม่ 

อีกคนนงึล่ะ คนนีจ้ะต้องอยู่ในสามอนัดบัแรกแน่...รูจ้กัเหมียวไก่ฉีกหรอืเปล่า'

'ความคิดเห็นที่ 56 

นักวาดที่ใส่หน้ากากอนามัยวาดการ์ตูนน่ะเหรอ ฉันชอบการ์ตูนเรื่อง 

'ผู้กล้าบุกอาณาจักรแมว' มาก น่ารักสุดๆ ไปเลย'

'ความคิดเห็นที่ 57 

เธอไม่ได้ไลฟ์เพื่อเอารายได้สักหน่อย รายได้จะเยอะเหรอ'

'ความคิดเห็นที่ 58 

ค่าลขิสทิธิก์าร์ตนูของเธอยังไม่จดัอยู่ในสบิอนัดบัแรกด้วยซ�า้ ความเห็น 

ที่ 55 เข้าใจผิดไปหรือเปล่า'
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'ความคิดเห็นที่ 59 

ฉันคือความเห็นที่ 55 ขอเพิ่มอีกข้อความเพื่อตอบทุกๆ คนนะคะ...

เหมียวไก่ฉีกจะต้องติดสามอันดบัแรกอย่างแน่นอน เพราะ...จากแหล่งข่าว

ท่ีเช่ือถอืได้ เมือ่วนัก่อนแฟนคลบัระดบัเศรษฐขีองเหมยีวไก่ฉีกส่งเฟอร์รารี ่

ไปให้เธอหนึ่งคัน เป็นรถเฟอร์รารี่จริงๆ นะ ไม่ใช่รถเฟอร์รารี่การ์ตูนที่เด้ง

ขึ้นมาบนหน้าจอไลฟ์สด'

'ความคิดเห็นที่ 60 

สุดยอด'

'ความคิดเห็นที่ 61 

สุดยอด+1'

...

'ความคิดเห็นที่ 240 

สุดยอด+11111111เติม s'

เหมยีวเหม่ียวปวดเศยีรเวยีนขมบั เธอต่อสายตรงถงึบรรณาธกิารของ

ลู่ซื่อเหวินฮว่าที่ดูแลงานของเธอเป็นรอบที่เท่าไรก็ไม่รู้ "พี่สวี่ รถคันนั้น...

เป็นยังไงบ้างคะ"

"ยังจอดอยู่ท่ีลานจอดรถอยู่เลย เหมียวเหมยีว ฉันว่าเธอรบัเอาไว้เลย

เถอะ" สวี่หลิงอวิ๋นตอบเธอ

เหมียวเหม่ียวเลิกหน้าม้าของตัวเองข้ึน คุกเข่านั่งกอดหมอนอยู่บน

โซฟา น�้าตารื้นออกมา "พี่สวี่ นั่น...เฟอร์รารี่เลยนะ ฉันจะรับไว้ได้ยังไง  

ฉันเช็กราคารถคันนั้นแล้ว คันที่ถูกที่สุดก็สามล้านสี่เลยนะ พี่สวี่ ฉันกลัว!"

เสียงของสว่ีหลิงอวิ๋นก็สั่นเช่นกัน "เหมียวเหมียว คิดว่าฉันไม่กลัว 
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หรอืไง เธอว่าอยู่ดีๆ จะมีคนส่งเฟอร์รารีม่าให้เราท�าไม แถมยงัส่งมาท่ีบรษัิทอีก  

ตอนนี้ก็จอดเหมือนศาลเจ้าท่ีอยู่ในลานจอดรถใต้ดิน กุญแจแขวนอยู่ท่ี 

ห้องท�างานของ บ.ก. ใหญ่ แถมคนส่งยังระบุว่าต้องให้เหมียวไก่ฉีกเป็นคนขับ 

ออกไปด้วย พวกเรากล้าแตะกันที่ไหนล่ะ น่ากลัวจะตาย"

"ให้ตายสิ เป็นอย่างนี้ได้ยังไง ฉัน...ฉันวาดการ์ตูนนี่ไปท้ังชีวิตก ็

ได้เงินไม่เท่ากับรถเฟอร์รารี่คันหนึ่งหรอกมั้ง...ท�าไมต้องใช้วิธีนี้ส่งมาด้วย

กไ็ม่รู"้ เหมียวเหมีย่วแทบจะร้องไห้ "เจรจากบัอีกฝ่ายได้มัย้คะ ไม่มเีบอร์โทรศพัท์ 

ของเจ้าของรถเหรอ"

"ไม่มี มีแค่ผู้ชายชุดด�าหน้าตาหล่อๆ สวมแว่น เดินเอากุญแจขึ้นมา

วางไว้บนโต๊ะ บ.ก. ใหญ่ แล้วก็เอารูปรถที่ถ่ายไว้ในมือถือให้เขาดู บอกว่า 

'ของขวัญช้ินนี้มอบให้เหมียวไก่ฉีก กรุณาให้เหมียวไก่ฉีกมารับรถกลับไป

ด้วย' " สวีห่ลงิอวิน๋เลยีนแบบน�า้เสยีงได้คล้ายมากทีเดยีว ท้ังท่าทางซ่ือตรง 

พูดน้อย และเป็นทางการของอีกฝ่ายก็เก็บไว้ทุกเม็ด

เหมียวเหมี่ยวสงสัยมากๆ ว่าอีกฝ่ายอาจจะเป็นพวกมีอิทธิพลมืด  

"รถนัน่จอดมาสามวนัแล้ว...ฉันไม่ขบันะ ไม่เอาหรอก ใครจะรูว่้าขับไปแล้ว

จะเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่า"

"เธอลองคิดดูดีๆ คิดสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนไหนกันแน่"

เหมียวเหมีย่วเคาะหัวตวัเองแล้วนกึย้อนกลบัไป แทบจะทุบกะโหลกศรีษะ 

ตวัเองจนละเอยีดกยั็งคดิไม่ออกว่าอะไรท่ีท�าให้เศรษฐทุ่ีมเงนิซ้ือเฟอร์รารี ่488  

ให้เธอคนัหนึง่ จะว่าไปเธอกขั็บซูเปอร์คาร์ไม่ได้เสยีด้วย ตอนนีเ้หมียวเหม่ียว 

ไม่กล้าไปแม้กระท่ังออฟฟิศลูซ่ื่อเหวินฮว่าด้วยซ�า้ แม้แต่เอกสารท่ีต้องเซ็น

ในระยะนี้ก็ยังให้ไปรษณีย์ในเมืองส่งมาให้เซ็นถึงที่บ้าน

"ความจ�าของคนสมองปลาทองอย่างฉันน่ะ...จ�าอะไรไม่ได้จริงๆ" 

เหมียวเหมี่ยวถอนหายใจยาว "พี่สวี่ ฉันเสียดายรถคันนี้ ชาตินี้มันอาจต้อง

จอดอยู่ในลานจอดรถใต้ดินไปตลอดก็ได้นะ"
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สว่ีหลิงอวิ๋นได้ไปดูรถคันนั้นมากับตาตัวเอง เธอจึงเสียดายยิ่งกว่า

เหมียวเหมีย่วเสยีอีก "ไร้สาระสิน้ดน่ีา ตวัรถสแีดงเพลงิท้ังคนั ไม่ต้องพดูเลย 

ว่าสวยแค่ไหน บ.ก. ใหญ่แขวนกญุแจรถเอาไว้สงูเชียวล่ะ ใครกไ็ม่กล้าเข้าไปแตะ  

น่าเสียดายจัง"

จู่ๆ สวี่หลิงอวิ๋นก็คิดอะไรได้จึงถามขึ้นว่า "เหมียวเหมียว ลองคิดดูซิ

ว่าตอนที่เธอไลฟ์มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า" 

เหมียวเหม่ียวท่ีไม่ได้ไลฟ์มาหนึ่งอาทิตย์แล้วหยิบมือถือข้ึนมาดู 

ขมวดค้ิวอยู่นานสองนาน จู่ๆ  สมองกก็ระจ่างข้ึนทันที ตืน่ตระหนกไปท้ังตวั 

สติหลุดลอย

"แม่เจ้า! เหมือน...จะเป็นผลมาจากไลฟ์สดจริงๆ ด้วย"

ย้อนกลบัไปหนึง่อาทิตย์ก่อนหน้านี ้บนเวยป๋อของเหมยีวเหม่ียวโพสต์

บอกข่าวการไลฟ์สดเอาไว้ว่า

'คืนนี้สองทุ่มครึ่งจะไลฟ์การสเก็ตช์ภาพตอนท่ี 63 ของ 'ผู ้กล้า 

บุกอาณาจักรแมว' ทุกคนช่วยกันจับตาดูให้ฉันท�าเสร็จให้เร็วที่สุด อย่าให้

แอบขี้เกียจได้นะคะ จุ๊บๆ'

โพสต์ไปไม่ถึงนาทีก็มีคนมาคอมเมนต์เกินร้อยแล้ว แฟนคลับใน 

เวยป๋อของเหมียวเหม่ียวมีอยู่ห้าแสนกว่าคน ถือได้ว่าเธอเป็นคนดังและ

มช่ืีอเสยีงในกลุม่นกัวาดระดบัหนึง่ คนท่ีรอการ์ตนูของเธออัพเดตตอนใหม่

ก็มีมาก เพราะฉะนั้นไลฟ์ท่ีพวกเขาจะเห็นสปอยล์เนื้อเรื่องได้ ท�าไมจะ 

ไม่ตามสนับสนุนล่ะ

คืนนั้นสองทุ่มยี่สิบห้านาที เหมียวเหมี่ยวเตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว  

ปรับหน้ากล้องให้อยู่ในมุมท่ีพอดี เมื่อแน่ใจแล้วว่าเป็นมุมท่ีใบหน้าเธอจะ

เลก็ลงเมือ่ออกกล้อง เธอกย็กนิว้เป็นรปูตวั 'V' ใส่หน้ากล้องอย่างหลงตวัเอง
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เธอรวบผมตรงยาวประบ่าเป็นทรงดังโกะอย่างลวกๆ เหมียวเหมี่ยว

สวมหน้ากากปิดปากรูปแมวเหมียวกับแว่นตากรอบสีด�า สองทุ่มครึ่งแล้ว 

ได้เวลาเริ่มไลฟ์สด

"สวสัดค่ีะ รอกนันานเลยนะคะ ไม่พดูมากละนะ ฉันจะเริม่สเกต็ช์ภาพ

แล้ว เพื่อนๆ ที่มีการบ้าน รายงาน หรือว่าก�าลังปั่นงานด่วนจี๋ก็พยายาม 

ไปด้วยกันนะคะ" เหมยีวเหม่ียวมักจะใช้ค�าพดูเปิดไลฟ์ด้วยน�า้เสยีงให้ก�าลงัใจ 

ก่อนทุกครั้งแล้วจึงเริ่มก้มหน้าก้มตาสเก็ตช์ภาพ

เหมียวเหมี่ยวมีคอมพิวเตอร์สองเครื่อง เครื่องหนึ่งใช้วาดรูป อีก

เครือ่งหนึง่ใช้เล่นเกมกบัไลฟ์สด เธอเปิดหน้าต่างไลฟ์จอใหญ่เช่ือมกบักล้อง 

หน้าต่างเล็กเช่ือมกับเม้าส์ปากกา ดังนั้นคนดูจะสามารถมองเห็นเธอท่ี 

ก�าลังสเก็ตช์ภาพได้

จ�านวนคนดูไลฟ์สดเริม่จาก 0 แล้วพุง่ขึน้อย่างรวดเรว็เป็น 3,000 และ 

4,000 สุดท้ายก็หยุดนิ่งอยู่ที่ประมาณ 6,000

เหมยีวเหม่ียวเงยหน้าข้ึนมองหน้าจอคอมพวิเตอร์เป็นครัง้คราว ท�าให้

เห็นคอมเมนต์ที่ไหลไปเรื่อยๆ

'แมวเหมียวตาโตมากๆ เลย'

'ในที่สุดก็มีสปอยล์ให้ดูแล้วล่ะ!'

'วันที่ไม่มีแมวเหมียว ฉันท�าการบ้านไม่เสร็จเลย ร้องไห้'

'มีแมวเหมียวอยูด้่วย จากนีก้ไ็ม่ต้องกลวัอาจารย์ท่ีปรกึษาทวงรายงานแล้ว'

...

บนหน้าจอยังมีของขวัญแต่ละชนิดท่ีคนดูส่งมาเคลื่อนไหวไม่หยุด 

เหมียวเหมี่ยวไม่อยากให้ทุกคนส่งมา ถึงอย่างไรเธอก็ไลฟ์สดเพียงเพื่อให้

ตัวเองมีเวลาอู้น้อยลงก็เท่านั้น รักษาอาการผัดวันประกันพรุ่ง

เห็นคอมเมนต์น่ารักๆ แต่ละข้อความ เหมียวเหมี่ยวก็อดหัวเราะ 
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ออกมาไม่ได้ หน้ากากที่ปิดใบหน้าช่วงล่างของเธอร่วงลงจนเห็นรอยยิ้มที่

ฉีกเป็นวงกว้าง หยีตาโค้งเป็นเสี้ยวพระจันทร์

'ฟิ้ว...' เสียงคุ้นหูดังขึ้น

รถเฟอร์รารี่พร้อมประกายสีทองวิบวับแล่นเข้ามาในจอ ตามด้วย 

ค�าบรรยายสีสันสดใสใต้ภาพ 

'อีหยางไหลฟู่มอบเฟอร์รารี่ให้คุณ'

เหมียวเหม่ียวเห็นเฟอร์รารี่สีแดงก็นิ่งอยู่สักครู่ คลี่ย้ิมแล้วเอ่ยว่า  

"ไม่ต้องส่งมาแล้วค่ะ ทุกคนไม่ต้องส่งของขวัญมาให้แล้วนะคะ โดยเฉพาะ

เฟอร์ราร่ี จะว่าไปต่อให้ทุกคนส่งของขวญักนัมาเยอะฉันก็ได้เงนิไม่เท่าไหร่

หรอกค่ะ แล้วก็...คุณอีหยางไหลฟู่ คุณส่งเฟอร์รารี่ให้ฉันทุกครั้งเลย 

ขอบคุณค่ะ แต่ไม่ต้องส่งมาแล้วนะคะ แค่ทุกคนดูไลฟ์อย่างมีความสุขก็

รักษาอาการผัดวันประกันพรุ่งของฉันได้แล้วค่ะ"

เหมียวเหมี่ยวหันหน้าให้กล้อง พูดเยอะกว่าปกติมาก

"เหมียว..." เสียงแมวร้องดังขึ้นที่ขา เป็นแมวพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์

ท่ีเธอเลี้ยงเอาไว้ เวลานี้มันก�าลังพันแข้งพันขาของเหมียวเหมี่ยวอยู่  

กวัดไกวหางเกี่ยวข้อเท้าของเธอ เหมียวเหม่ียวจึงโน้มตัวลงไปเกาคางให้

เสี่ยวทู่

"เสี่ยวทู่ มานี่สิ ทักทายคุณลุงคุณป้าหน่อยนะ" เหมียวเหมี่ยวอุ้มตัว

เสีย่วทู่ข้ึนมา พลางยกอุ้งเท้าของเจ้าเหมียวข้ึนโบกให้หน้ากล้อง โดยไม่สนใจ 

ที่มันเมินหน้าหนีเลยสักนิด 

จู่ๆ คอมเมนต์ก็เลื่อนขึ้นอย่างรวดเร็ว

'ว้าวๆๆ น่ารักจังเลย!'
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'เชื่องน่าดูเลยนะ!'

'ความจริงเจ้าตัวนี้สินะที่เป็นเหมียวไก่ฉีกตัวจริง! ฮ่าๆๆๆ...'

...

เหมียวเหมี่ยวฟัดเสี่ยวทู่อยู่พักหนึ่งก็พลันนิ่งอ้ึงกะทันหัน "ท�าไมฉัน

ถึงได้อู้งานอีกแล้วเนี่ย...ท�าไมพวกคุณไม่เตือนฉันล่ะคะ?!"

เธอวางเสี่ยวทู่ลงกับพื้น เหมียวเหมี่ยวกระวีกระวาดคว้าเม้าส์ปากกา 

สเก็ตช์ภาพลงบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

'ฟิ้ว...' เป็นรถเฟอร์รารี่อีกคันหนึ่ง 

'อีหยางไหลฟู่มอบเฟอร์รารี่ให้คุณ'

เหมียวเหมีย่วเงยหน้าขึน้มอง ใบหน้าท่ีมีหน้ากากปิดปากไว้นัน้ค่อนข้าง 

หงุดหงิด เธอสอดปากกาเข้าไประหว่างพวงแก้มกับหน้ากากปิดปากให้มี

ช่องระบายอากาศ ปากบ่นพมึพ�า "ไม่ต้องส่งมาแล้วค่ะ ไม่ต้องส่งมาแล้วนะ  

แต่จะว่าไปแล้วฉันได้รับเฟอร์รารี่มาเยอะขนาดนี้แล้วก็ไม่มีของจริงสักคัน 

มันน่าโมโหนัก"

'ฟิ้ว...' เฟอร์รารี่คันที่สาม 

'อีหยางไหลฟู่มอบเฟอร์รารี่ให้คุณ'

"..." เหมียวเหมี่ยวจ้องหน้าจอแต่ไม่ได้พูดอะไร

กล่องคอมเมนต์ด้านข้างมีคอมเมนต์ของ ID ท่ีคุ้นตาเลื่อนข้ึนมา 

แม้ว่าจะเลื่อนขึน้ไปอย่างรวดเร็ว แตเ่หมยีวเหมีย่วก็เหน็และอ่านออกเสยีง

ขึ้นมาอยู่ดี 

"งั้นจะให้เป็นรถจริงๆ เลยแล้วกัน...ฮ่าๆๆ อย่ามาล้อเล่นหน่อยเลย 
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เพือ่นนกัเรยีนอีหยางไหลฟู ่ เขียนรายงานท�าการบ้านให้ดเีถอะ สกัวันต้องมี 

เฟอร์รารี่เป็นของตัวเองแน่ๆ!"

"งัน้...เอาตามนีน้ะ..." เสยีงของเหมียวเหมีย่วเบาลงทุกขณะ "ใครจะ

ไปรู้ว่าคอมเมนต์นั้นจะเป็นเรื่องจริงล่ะ..."

สวี่หลิงอวิ๋นเองก็รู้สึกว่าโลกใบนี้ช่างมหัศจรรย์เสียเหลือเกิน "ไม่รู้ว่า

ควรจะดีใจที่เธอมีแฟนคลับเศรษฐีดี หรือว่าควรจะเห็นใจที่เธอมีแฟนคลับ

มาคลั่งไคล้ดี"

"...ไม่รูด้้วยซ�า้ว่าเป็นผูห้ญิงหรอืผูช้าย...เรือ่งแบบนี้ไม่น่ากลวัหรอืไง 

ฉันว่าออกจะน่ากลัว!"

"ใช่ๆๆ แล้วเธอคิดจะแก้ปัญหายังไงล่ะ ไหนๆ ก็รู้ต้นเหตุของเรื่องนี้

แล้วนี่ ทีนี้ก็จัดการได้ไม่ยาก"

เหมยีวเหม่ียวใคร่ครวญอยูส่กัครูแ่ล้วออกความเห็นว่า "ถ้างัน้...คนืนี้

ฉันจะไลฟ์...เพื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็แล้วกัน...หวังว่าเขาจะมารับรถกลับไปนะ"

"แฟนคลับเช่ือฟังค�าพูดของไอดอลท่ีสุดอยู่แล้ว เธอท�าส�าเร็จแน่!"  

สวี่หลิงอวิ๋นให้ก�าลังใจอย่างไม่ได้ใส่ใจนัก

เหมียวเหมี่ยวทอดถอนใจ "ถ้าฉันเป็นไอดอลจริงๆ ก็ไม่ต้องกลุ้มใจ

อย่างนี้หรอกน่า..."

เหมียวเหม่ียววางสายแล้วกท็�าเหมือนอย่างเคย เธอโพสต์ประกาศแจ้ง 

การไลฟ์สดไว้บนเวยป๋อแล้วดูเวลา ตอนนี้ใกล้จะถึงเวลามื้อเท่ียงแล้ว  

เหมียวเหมี่ยวเดินไปยังห้องรับแขก เมื่อเคาะชามข้าวแมวเสี่ยวทู่ก็ออกมา

จากใต้โซฟา มันนั่งรอให้เหมียวเหม่ียวเทอาหารให้ท่ีข้างชามข้าว เม่ือ

เหมียวเหม่ียวเทอาหารแมวลงในชามเสรจ็กเ็ตมิน�า้ลงไปในเครือ่งให้น�า้แมว 

ตอนท่ีเหมียวเหม่ียวเริ่มเทอาหารแมว เสี่ยวทู่ก็พาดศีรษะลงบนชามข้าว 

ในล�าคอส่งเสียงครางครืดๆ อย่างพึงพอใจ ก่อนจะลงมือกินมื้อกลางวัน
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พลางสะบัดหางอย่างเชื่องช้า

เหมียวเหม่ียวย่อตวัลงมองอยู่ข้างๆ สกัพกั แล้วลบูศรีษะของมนั "ฉัน 

จะออกไปซื้อข้าวกลางวัน ค่อยๆ กินไปนะ"

เธอไม่ได้รบัความสนใจจากมนัเหมอืนท่ีคาด เหมยีวเหม่ียวเองกชิ็นแล้ว  

เธอล้วงกระเป๋ากางเกงดูก็พบว่ามีแบงก์ย่ีสิบหยวนอยู่สองใบ จากนั้นก็พก

กุญแจกับมือถือออกจากห้องไป

ย่านพักอาศัยของบ้านเหมียวเหม่ียวค่อนข้างเล็ก เป็นลักษณะ 

เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ท้ังหมด มีแค่สองอาคาร ห้องท่ีเหมียวเหมีย่วเช่าไว้เป็น 

อพาร์ตเมนต์ขนาดย่อมท่ีมช้ัีนลอย พืน้ท่ีใช้สอยประมาณเก้าสบิตารางเมตร  

หนึ่งเดือนเป็นเงินห้าพันกว่าหยวน ท่ีตั้งของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ค่อนข้าง

ไกลจากตัวเมือง ละแวกใกล้เคียงก็ไม่มีภัตตาคารหรือร้านขายอาหาร

โชคดีท่ีชั้นล่างสุดของอาคารท่ีเหมียวเหม่ียวอยู่มีร้านขายบะหมี่ 

บะหม่ีน�้า บะหมี่ผัด ข้าวผัด หรืออาหารจานเดียวก็ยังมี แถมยัง 

รสชาตดิเีป็นพเิศษด้วย ใช้ค�าว่าอาหารเลศิรสราคาถกูจะเหมาะสมท่ีสดุ ปกติ

แค่โทรมา ผู้ช่วยของเถ้าแก่ร้านก็จะท�าหน้าท่ีคนส่งอาหารมาส่งอาหาร 

ด้วยตัวเอง สะดวกดีทีเดียวล่ะ

แต่วันนี้...

'มธีรุะข้างนอก พรุง่น้ีจะเปิดบรกิารอีกครัง้ ขออภัยในความไม่สะดวก' 

ตัวหนังสือบรรทัดหนึ่งเขียนไว้บนกระดานขนาดใหญ่ แขวนอยู่บนมือจับที่

ปิดล็อกไว้อย่างแน่นหนา

เหมียวเหม่ียวยืนอยู่ท่ีหน้าประตูด้วยสีหน้าคับแค้นใจ มองเข้าไปใน

ร้านบะหมี่ก็มีแต่ความมืดสนิท ทว่าก็ยังเห็นเมนูอาหารท่ีอยู่บนโต๊ะและ 

บนผนังได้

แล้วมือ้กลางวนัของเธอล่ะ! ยังมีอะไรเลวร้ายไปกว่าการท่ีเดก็สาวตดิบ้าน 

คนหนึ่งสูญเสียอาหารเลิศรสท่ีเพียงออกจากบ้านก็ได้กินซ่ึงเธอฝากท้อง 
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เอาไว้เป็นประจ�าอีกหรือเปล่า?!

เหมียวเหมี่ยวรู ้สึกได้ถึงความหนาวเย็นจากสายลมอบอุ่นในช่วง 

ปลายฤดูร้อนต้นฤดูใบไม้ร่วง เธอสูดลมหายใจเข้าอย่างรวดเร็ว ติดกระดุม

เสือ้สเวต็เตอร์ สอดมือท้ังสองข้างเข้าไปในกระเป๋าเสือ้ เตะก้อนหินเลก็ๆ ด้วย 

รองเท้าหนบี สดุท้ายนิว้โป้งเท้ากก็ระแทกเข้ากบัก้อนหิน เธอเจบ็จนแทบจะ 

ร้องไห้ออกมา

เหมยีวเหม่ียวไม่มีรถ ยานพาหนะของเธอกค็อืรถเมล์สาธารณะท่ีรฐับาล 

หยิบยื่นให้

นัน่หมายความว่าเธอไม่สามารถไปยังร้านอ่ืนท่ีอยู่ไกลจากท่ีนี่ได้อย่าง

สะดวกสบายนัก เธอขดตัวอยู่ท่ีมุมหนึ่งของผนัง เหมียวเหมี่ยวดูแอพฯ  

สั่งอาหารของร้านค้าท่ีใกล้ท่ีสุดคืออีกสองกิโลเมตรกว่า เธอสูดลมหายใจ

เข้าลึก รู้สึกได้ถึงความโหดร้ายของสายลมฤดูร้อนในเดือนกันยายน

เม่ือดูเวลาจัดส่งโดยประมาณอีกครั้ง อย่างน้อยก็อีกตั้งหนึ่งช่ัวโมง 

เหมียวเหม่ียวถอนหายใจด้วยความอ่อนระโหยโรยแรง เธอหิวมากๆ อกีท้ัง

ต้องรอนานขนาดนั้นถึงจะได้กินม้ือกลางวัน และไม่แน่ว่าอาหารท่ีมาส่ง 

จะเย็นไปหมดแล้วก็ได้ สูก้ลบัไปกนิอาหารกระป๋องส�าหรบัแมวไม่ได้ด้วยซ�า้!

ภายในลิฟต์ของตัวอาคาร เหมียวเหม่ียวยืนแนบศีรษะกับผนัง  

ครุ่นคิดด้วยความหมดอาลัยตายอยากว่าท�าไมเธอถึงเช่าอพาร์ตเมนต์ท่ี 

ห่างไกลจากตัวเมืองขนาดนี้

ค�าตอบง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อ ก็เพราะมันถูกยังไงล่ะ!

พื้นท่ีในเมืองราคาสูงลิบ ต้ังแต่ยกระดับเป็นเมืองขนาดใหญ่ ราคา 

ห้องพกักแ็พงข้ึนจนน่ากลวั เหมียวเหม่ียวเป็นคนรกัสบาย จ่ายค่าเช่าเดอืนละ 

ห้าพนัหยวนเท่าๆ กนั แต่ถ้าอาศยัอยู่ในท�าเลดีๆ  กค็งจะเป็นห้องนอนเดีย่ว

ขนาดไม่เกินยี่สิบกว่าตารางเมตร และอาจจะต้องเช่ารวมอยู่กับคนอื่นด้วย 

แต่ว่าเขตเศรษฐกิจเกาซินท่ีเพิ่งสร้างข้ึนมาใหม่ เงินจ�านวนห้าพันหยวนนี้
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รวมค่าน�า้ค่าไฟ ฮตีเตอร์ไฟฟ้า มีส่วนกลางท่ีสามารถใช้ได้ทุกเมือ่ อนญุาต

ให้เลี้ยงแมวได้ และห้องสองช้ันท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยเก้าสิบตารางเมตร นี่เป็น 

สิง่ท่ีเธอไม่มีทางได้มาถ้าอยู่ใจกลางเมือง แล้วเหมียวเหม่ียวเองกว็าดการ์ตนู 

อยู่ติดบ้านไม่ไปไหน ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยอยู่ในท�าเลดีๆ ก็ได้

เหตุผลเหล่านั้นจึงกลายเป็นความแร้นแค้นที่ต้องเผชิญในตอนนี้

เหมียวเหม่ียวกลับไปท่ีห้อง อุ้มเสี่ยวทู่ข้ึนมาร้องไห้พร�่าพรรณนา

ความโชคร้ายของตัวเอง สดุท้ายกเ็กาคางของเสีย่วทู่แล้วอ้อนวอนว่า "เสีย่วทู่  

อนุญาตให้ฉันกินอาหารของแกสักกระป๋องได้หรือเปล่า"

เสี่ยวทู่ถูกเธอเกาจนเงยหน้าพลางหรี่ตาลง ส่งเสียงครืดคราดด้วย

ความสบาย

เหมียวเหมี่ยวเออออกับตัวเองแล้วพยักหน้า "เหรอจ๊ะ รู้อยู่แล้วเชียว

ว่าเสี่ยวทู่ใจกว้างจะตายไป"

เธอลุกขึ้นมาหาข้าวที่กินเหลือจากเมื่อวาน หยิบอาหารแมวกระป๋อง

รสทูน่าผสมกุ้งออกมา หลังจากเอาใส่หม้ออุ่นให้ร้อนก็เทซีอิ๊วกับเกลือเพื่อ

ปรงุรส จากนัน้ถงึได้เทลงบนข้าวสวยท่ีอุน่ไว้ ข้าวราดหน้าอาหารแมวรสทูน่า 

ผสมกุ้งร้อนระอุก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

สมบูรณ์แบบ!

เหมียวเหมีย่วถ่ายรปูอาหารกลางวนัด้วยสหีน้าเศร้าสร้อย นกึปลอบใจ 

ตัวเองแล้วโพสต์รูปลงบนเวยป๋อพร้อมแคปชั่น 

'แถ่นแท้น อาหารกลางวนัวนันี้ได้แก่ข้าวราดอาหารแมว ฉันกลายเป็น 

แมวซะแล้ว น่ากลวัจงัเลย แถมยงัเป็นทูน่าไม่ใช่ไก่ฉีกซะด้วย น่าโมโหจรงิๆ 

อย่าถามฉันเลยนะว่าท�าไมถงึได้กนิอาหารแมว...ฉันไม่ได้ต้ังใจแย่งนายท่าน

เสี่ยวทู่กินจริงๆ นะคะ!'



我亲爱的粉丝先生 23

คอมเมนต์มาอย่างรวดเร็ว เหมียวเหม่ียวชิมข้าวได้ค�าหนึ่งก็พบว่า

อร่อยไม่ใช่เล่น เคี้ยวหมุบหมับอยู่ได้สองค�าก็คาบช้อนประคองมือถือด ู

คอมเมนต์ของเหล่าแฟนคลับ

'ดูน่ากินมากๆ เลย'

'แมวเหมียวเป็นอะไรไปคะ ยีนเปลี่ยนไปเหรอ'

'ในฐานะท่ีเป็น บ.ก. ของแมวเหมียว...ฉันพอจะเดาออกอยู่นะว่า 

เกิดอะไรขึ้นกับแมวติดบ้าน' 

ข้อความล่าสุดสวี่หลิงอวิ๋นเป็นคนส่งมา

เหมยีวเหมีย่วคาบช้อนจนเม่ือยปาก ก่อนจะวางมนัลงส่งๆ เพ่ือตัง้ใจ

ใช้นิ้วพิมพ์ตอบกลับสวี่หลิงอวิ๋น ทันใดนั้นก็เห็นว่าเสี่ยวทู่กระโดดขึ้นมาบน

โต๊ะกินข้าวแล้วมานั่งอยู่ข้างหน้าเหมียวเหม่ียว จดจ้องจะเขมือบข้าว 

ราดอาหารแมวที่อยู่ในจาน

เหมียวเหม่ียวถ่ายรูปเสี่ยวทู่ด้วยความว่องไว จากนั้นก็ตอบกลับ 

สวี่หลิงอวิ๋นว่า

'ร้านบะหม่ีข้างล่างปิดน่ะ บ้านไกลตวัเมืองเกนิไป...แถมยังไม่มีรถอีก  

ไม่อยากสัง่อาหารมากเ็ลย...ฉันล่ะกลวัสหีน้าของเสีย่วทู่ตอนนีจ้งั...(รปูภาพ)'

ไม่นานสวี่หลิงอวิ๋นก็แคปข้อความท่ีตอบเธอกลับไปในโพสต์นั้น 

มาแชร์ต่อ

'ฮ่าๆๆ...ที่บริษัทมีเฟอร์รารี่รอให้เธอรีบมาขับไปอยู่นะ (อีโมจิเทียน)'
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เรื่องท่ีแฟนคลับเศรษฐีซ้ือเฟอร์รารี่ให้เหมียวเหม่ียวไม่ใช่ความลับ

อะไร หลายคนรูก้นัหมดแล้ว ต้องโทษสวีห่ลงิอวิน๋คนข้ีเม้าท์ เหมียวเหม่ียว

กลอกตาขึ้นครั้งหนึ่งแล้วตอบเธอกลับไปว่า

'ไปเลยนะ'

เหมียวเหมี่ยววางมือถือเอาไว้ข้างๆ แล้วตั้งอกตั้งใจกินข้าว จากนั้น

กเ็ผชิญหน้ากบัสายตาประหนึง่เปลวเพลงิของเสีย่วทู่ เหมียวเหม่ียวกนิช้าลง 

ทุกทีเพราะได้รับความกดดันอย่างรุนแรง สุดท้ายก็เหลือเอาไว้หนึ่งในสาม 

เธอไม่กล้ากนิต่อแล้วจรงิๆ จงึใช้พลาสตกิแรพ็ครอบจานข้าวเอาไว้แล้วหยิบ

ใส่ตูเ้ย็น "เอาล่ะๆ ฉันกลวัแล้ว เพิง่กนิอาหารเม็ดไปเอง จะกนิอีกไม่ได้แล้วนะ  

เอาไว้ให้กินตอนกลางคืนโอเคมั้ย"

"เหมยีว..." เสีย่วทู่ตอบรบัด้วยเสยีงออดอ้อน กระโดดลงจากโต๊ะแล้ว

ขึ้นไปขดตัวนอนหลับบนโซฟา

เหมยีวเหมีย่วเปิดเวยป๋อขึน้มาอีกครัง้ ทิศทางของคอมเมนต์เริม่จาก

ถามว่าอาหารแมวอร่อยหรือเปล่า ไม่ก็ท�าไมกินอาหารแมว แล้วเปลี่ยน 

เป็นการอวยพรแทน ท�าเอาเธอโมโหจนอยากจะเขวี้ยงมือถือ

ผลกระทบจากเรื่องนี้ท�าให้เหมียวเหมี่ยวเลิกคิดกระท่ังเรื่องเฟอร์รารี่ 

และหันไปวาดสตอรีบ่อร์ดแต่โดยด ีเพือ่กลางคนืจะได้ไลฟ์สดสเกต็ช์ภาพได้

คืนนั้นเหมียวเหมี่ยวสั่งอาหารให้มาส่งล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมง

เวลาสองทุ่มครึ่ง เธอเริ่มไลฟ์สดตรงเวลา

เพิ่งจะออนไลน์ ห้องไลฟ์สดของเหมียวไก่ฉีกก็มีคนดูเพิ่มขึ้นมากถึง 

10,000 กว่าคน สร้างสถิติใหม่ให้จ�านวนคนดูไลฟ์สดของเหมียวไก่ฉีก

เหมียวเหม่ียวค่อนข้างประหลาดใจว่าเกิดอะไรข้ึน สุดท้ายยังไม่ทัน

ได้พูดอะไรก็เห็นคอมเมนต์จ�านวนมากที่ถามว่า 



我亲爱的粉丝先生 25

'รถเท่ียวชมจากกระทู้เด็ดโต้วหยา ต่อคิวรอข้ึนรถ ระมัดระวังความ

ปลอดภัยด้วยล่ะ'

'กลุ่มผู้เข้าชมมาถึงที่หมาย' 

'อยากรู้จังว่าเฟอร์รารี่ขับง่ายหรือเปล่า'

...

เหมียวเหม่ียวตาค้างอ้าปากหวอ พดูตะกุกตะกกักบัไมโครโฟน "อะ...

อะไรกันคะเนี่ย ละ...แล้วแฟนคลับฉันล่ะคะ แฟนคลับฉันอยู่ไหนกัน"

ปกติแล้วถ้าเธอตะโกนออกไปแบบนี้ แฟนคลับของเหมียวไก่ฉีกก็จะ

เผยตัวออกมา แต่วันนี้ทิศทางลมไม่ได้เป็นไปตามท่ีใจของเหมียวเหมี่ยว

หวังไว้

'ได้เห็นแมวเหมียวดงัใหญ่เพราะเฟอร์รารี ่ความรูส้กึร้อยแปดพันเก้า

มารวมกันหมดเลยล่ะ'

'แมวเหมียวเป็นคนมีเฟอร์รารี่ขับแล้ว สมแล้วที่เป็นไอดอลของฉัน'

'ทุกคนมาทายกันดูมั้ยว่าใช่นายท่านอีหยางไหลฟู่ส่งให้หรือเปล่า...'

...

ไม่ว่าใครจะเป็นคนส่งมา การส่งเฟอร์รารีม่าไม่ใช่เรือ่งดเีลย! เหมียวเหม่ียว 

เอนศีรษะมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยความอ่อนระโหยโรยแรง ไม่ได ้

พูดอะไรอยู่เป็นนานสองนาน ในขณะที่บรรดาแฟนคลับต่างคิดว่าพวกเขา

ท�าให้เหมียวไก่ฉีกโมโหเข้าให้แล้ว เหมียวเหมี่ยวก็เอ่ยขึ้น

"อะแฮ่ม...เอ่อ คือ...มีคนดูเป็นหมื่นคน ฉันก็เลยตกใจน่ะค่ะ ให้ฉัน

ผ่อนคลายหน่อยนะคะ" เหมียวเหมี่ยวนั่งยืดตัวตรง ขยับหน้ากากปิดปาก

ให้เข้าท่ี "คืออย่างนี้นะคะ ไลฟ์วันนี้ฉันมีอะไรอยากจะพูด เพื่อไม่ให้ฉัน 

อู้งาน ฉันจะสเก็ตช์ภาพก่อน วาดเสร็จแล้วจะเล่าให้ฟังนะคะ"

เพราะว่ามีเรื่องในใจ เหมียวเหมี่ยวจึงมีสมาธิมาก เธอสเก็ตช์ภาพที่
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ต้องท�าในวันนี้เสร็จอย่างรวดเร็ว เม่ือสเก็ตช์ภาพเสร็จ เหมียวเหมี่ยวก็ 

น�าภาพวางไว้อีกมุมหนึ่ง ปรับกล้องเล็กน้อย นั่งตัวตรง แล้วเอ่ยปากพูด

เพียงแค่เอ่ยปากพูดก็รู้สึกได้ว่ามีเสมหะในล�าคอ เหมียวเหมี่ยวรีบ 

กระแอมเบาๆ แล้วเอ่ยอย่างประดักประเดิดว่า "ขอโทษด้วยนะคะ เปิดแอร์

แรงไปก็เลยคอแห้ง ฉันขอตัวไปดื่มน�้าหน่อยนะ"

เหมียวเหมี่ยวลุกขึ้นไปรินน�้า ถอดหน้ากากปิดปากออก เห็นเสี่ยวทู่

เข้ายดึท่ีนัง่ของเธอ เธอกเ็ลยอุม้มนัวางไว้บนตกั เดีย๋วเดยีวเสีย่วทู่กก็ระโดด

ผละออกไปอีกครั้ง เหมียวเหมี่ยวโกรธจนเผลอพองลมท่ีแก้ม "ค่ะ ฉัน 

กลับมาแล้ว" เธอถอนหายใจออกมาแล้วจึงพูดกับคนดู

"ฉันรูน้ะคะว่า...เรือ่งท่ีฉันได้รบัเฟอร์รารีท่�าให้ฮือฮากนัไปหมด คนท่ี

ดอูยู่ตรงนีส่้วนหนึง่มาเพราะเรือ่งนีก้นัสนิะคะ สรปุว่าฉันเองก็ไม่รูเ้หมือนกนั 

ว่าใครเป็นคนส่งมาให้ ตอนนี้รถคันนั้นจอดอยู่ท่ีลานจอดรถใต้ดินของ 

ลูซ่ื่อเหวนิฮว่า...ฉันไม่เคยแตะมนัเลย อีกอย่างฉันกเ็อามาขับไม่ได้และไม่มี

คุณสมบัติอะไรที่จะขับซูเปอร์คาร์ แน่นอนว่าฉันขอบคุณแฟนคลับที่ส่งมัน

มาให้ฉันนะคะ ฉันขอรับน�้าใจคุณเอาไว้ แต่ฉันรับรถเอาไว้ไม่ได้ค่ะ และ 

ด้วยความสามารถในการวาดรูปของฉันก็ใช้ตอบแทนไม่ได้ด้วยซ�้า" 

เหมียวเหมี่ยวเอ่ยช้าๆ "ฉันสาบานกับทุกคนท่ีอยู่ตรงนี้ว่าฉันไม่เคย

ขอของขวัญจากใคร ย่ิงเป็นเฟอร์รารี่ยิ่งแล้วใหญ่ อีกอย่างหนึ่งฉันก็ 

ไม่ได้รู ้จักอีกฝ่ายด้วย ไม่รู ้กระท่ังว่าเขาเป็นใคร ฉะนั้นเรื่องท่ีอีกฝ่าย 

จีบฉันอยู่ก็ไม่มีทางเช่นกัน ฉันไม่รับรักจากคนที่ฉันไม่รู้จักอยู่แล้วค่ะ ฉัน 

เช่ือว่าเป็นความหวงัดขีองแฟนคลบั แต่ว่าฉันรบัไว้ไม่ได้จรงิๆ ขอโทษด้วย 

นะคะ" 

ข่าวโคมลอยมักจะมีอยู่เสมอ เหมียวเหม่ียวต้ังอกตัง้ใจตอบทุกคอมเมนต์  

"หวงัว่าต่อไปทุกๆ คนจะไม่ส่งของขวญัมาอีก ตอนไลฟ์กอ็ย่าส่งมาเลยนะคะ 

ฉันจะปิดเอฟเฟ็กต์ตอนส่งของขวัญ อย่างนี้ก็จะไม่เห็นของขวัญที่พวกคุณ
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ส่งมาแล้ว หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะ ความตั้งใจเดิมที่ฉันเริ่มไลฟ์ก็เพื่อ

หวงัว่าทุกคนจะตัง้ใจท�างานทุกช้ินของตวัเองจนเสรจ็ นกัเรยีนได้ตัง้ใจเรยีน 

ทุกคนให้ก�าลงัใจกนัและกนั แล้วกช่็วยรกัษาอาการข้ีเกยีจของตวัเองได้ด้วย 

ไม่ใช่ผลก�าไรอะไร ฉันท�าตามเจตนาเดมิมาโดยตลอด เพราะฉะนัน้อย่าส่งมา 

เลยนะคะ"

เหมียวเหม่ียวหยุดชะงกั ก่อนเอ่ยข้ึนอย่างจรงิจงัว่า "สดุท้ายแล้วหวงัว่า 

เพื่อนที่เป็นคนส่งรถยนต์มาจะมารับรถคืนไปนะคะ...ดูสิ คุณมีเงินขนาดนี้ 

ฉันยังยินดีจะเป็นเพื่อนกับคุณเลยนะ คิกๆๆ ไม่ต้องส่งของมีค่าขนาดนี้มา

หรอกค่ะ ฮ่าๆๆๆ"

สุดท้ายก็ตอบค�าถามของแฟนคลับอีกนิดหน่อย เหมียวเหมี่ยวจึง 

ถือโอกาสนี้โฆษณาหนังสือใหม่ของตัวเองเสียเลย "อีกอย่าง เอ่อ...'ผู้กล้า

บุกอาณาจักรแมว 3' จะวางขายแล้ว ช่วงนี้ฉันเซ็นโปสการ์ดอยู่ค่ะ...มีตั้ง

พันใบแน่ะ แขนฉันจะหักอยู่แล้ว หวังว่าทุกคนจะไปซื้อกันนะคะ สุดท้าย

ฉันต้องขอบคุณการสนับสนุนของทุกคนอีกครั้ง เหมียวไก่ฉีกรักพวกคุณ

นะคะ!"

ไลฟ์จบไป เหมียวเหม่ียวถอนหายใจยาวเหยียด ปิดคอมพิวเตอร์แล้ว

ปีนขึ้นเตียงมาเล่นมือถือ ข้างๆ คอมพิวเตอร์มีโปสการ์ดปึกหนาวางอยู่ 

นอกจากรปูภาพองค์หญิงจากการ์ตนูในเวอร์ชัน่จบิิแล้ว ส่วนอ่ืนเป็นพืน้ท่ีว่าง  

เหมียวเหมี่ยวยังไม่ได้เซ็นเลยสักแผ่น อาการขี้เกียจก็ก�าเริบอีกแล้ว

เหมยีวเหม่ียวเปิดดขู้อความส่วนตวัในเวยป๋อ เริม่ค้นว่ามข้ีอความอะไร 

ท่ีเป็นประโยชน์บ้างหรอืเปล่า เหตเุพราะปกตแิล้วเธอตัง้ค่าไว้ไม่ให้แจ้งเตอืน

ข้อความ เหมียวเหม่ียวจึงไม่เห็นข้อความท่ีชาวเน็ตส่งมาหาเธอเป็นการ

ส่วนตัว ข้อความเยอะเกินไปจะรบกวนเธอได้ง่าย

เพียงแค่ค้นดูก็เห็นข้อความล่าสุดที่เพิ่งส่งเข้ามา

อีกฝ่ายใช้รปูโพรไฟล์สขีาวล้วนและใช้ช่ือ 'อีหยางไหลฟู'่ เหมียวเหม่ียว 



แฟนคลับคนนี้มีรักมาฝาก!28

สะดุ้ง กระเด้งตัวลุกขึ้นนั่ง รีบร้อนกดเข้าไปดู

'สวัสดีเหมียวไก่ฉีก ผมอีหยางไหลฟู่ เป็นคนส่งรถคันนั้นไปเอง'

เหมยีวเหมีย่วแทบจะหยุดหายใจ กดเปิดหน้าหลกัเวยป๋อของอีกฝ่าย

เพื่อเช็กดูด้วยมือที่สั่นเทา ในที่สุดก็พบว่าเขาเป็นหนึ่งในจ�านวนแฟนคลับ

ของเธอนี่เอง แอ็กเคานต์นี้ไม่เคยโพสต์อะไรในเวยป๋อเลยแม้แต่ครั้งเดียว 

อีกฝ่ายคืออีหยางไหลฟู่จริงหรือเปล่าก็ยากจะแน่ใจได้

เหมียวเหมี่ยวถามไปกึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อว่า

'ตัวจริงหรือเปล่า'

ผลลพัธ์คืออีกฝ่ายส่งรปูภาพมาหลายรปู สามรปูแรกเป็นเฟอร์รารี ่488  

สแีดงคันนัน้ในมมุต่างๆ เหมียวเหม่ียวเคยเห็นรปูของรถคนันัน้มาก่อน เป็น

รุน่เดยีวกนัจรงิๆ ภาพท่ีสีแ่ละห้ากย็ิง่ปวดหัว ภาพท่ีสีเ่ป็นใบเสรจ็การซ้ือรถ 

บนนั้นมีเลขตัวถังชัดเจน ภาพท่ีห้าเป็นหัวกระดาษของสัญญาซ้ือขาย  

เห็นชื่อศูนย์ 4S กับที่อยู่ที่ซื้อรถคันนี้มา แต่ที่ไม่น่าแปลกใจเลยก็คือข้อมูล

ของผู้ซื้อรถถูกโมเสกจนเบลอไปหมด

เหมียวเหมี่ยวอึ้งอยู่นาน ถึงได้รีบร้อนแชร์รูปเหล่านั้นให้สวี่หลิงอวิ๋น 

ถามเธอผ่านเวยป๋อ 

'มานีเ่รว็เข้า บอกฉันหน่อยว่าใช่เลขตวัถงัของเฟอร์รารีค่นันัน้หรอืเปล่า!'

พักใหญ่สวี่หลิงอวิ๋นถึงได้ตอบเธอกลับมา 
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'ไม่รู้เหมือนกัน ฉันต้องถาม บ.ก. ใหญ่'

เพราะว่าไม่มีทะเบียนรถกเ็ลยมีแค่เลขตวัถงัอย่างเดยีวท่ีจะระบุรถคนันี ้

อย่างชัดเจนได้ บรรณาธกิารใหญ่เป็นคนท�าอะไรระมดัระวัง ออกไปถ่ายเลข

ตัวถังของรถคันนี้เอาไว้โดยเฉพาะ พอสวี่หลิงอวิ๋นมาถาม ก็เห็นเป็นเลข 

ตัวถังนี้จริงๆ เสียด้วย

หลังจากบอกข่าวนี้กับเหมียวเหม่ียวแล้ว เหมียวเหม่ียวก็เช่ือไป 

แปดสิบเปอร์เซ็นต์ เธอกระวีกระวาดตอบอีหยางไหลฟู่ว่า

'คุณเป็นคนส่งมาจริงๆ ด้วย...ขอโทษด้วยนะคะ เมื่อกี้ไปดูเลขตัวถัง

มาน่ะ เอ่อ...ขอบคณุความหวงัดขีองคณุมากเลย แต่คณุมารบัรถกลบัไปได้ 

หรือเปล่าคะ'

อีหยางไหลฟู่ตอบกลับมาอย่างรวดเร็ว 

'ไม่ได้'

เหมียวเหมี่ยวร้อนใจ 

'ท�าไมล่ะคะ รถคันนี้แพงจะตาย คุณคงจะเสียดาย...ฉันรับไว้ไม่ได้

หรอกค่ะ'

'ไม่ต้องเสียดายเงินหรอก ผมมีเยอะ'

มันน่าโมโหนัก!

ผ่านไปสักครู่อีกฝ่ายก็ตอบกลับมา 
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'อีกอย่างนึง คุณก็จ�าเป็นต้องใช้รถ'

'ฉันไม่จ�าเป็นต้องใช้รถนะ...'

'คุณจ�าเป็นต้องใช้สิ ไม่อย่างนั้นจะกินอาหารแมวท�าไมล่ะ'

น่าโมโห! โอ๊ย...มันน่าโมโหจรงิ! ถ้าเหมยีวเหม่ียวรูว่้าคนคนนีเ้ป็นใคร 

เธอก็อยากจะไปต่อยเขาที่บ้านสักหมัด

เหมยีวเหม่ียวสดูลมหายใจเข้าอยูห่ลายเฮอืก เม่ือสงบจติสงบใจลงได้แล้ว 

ก็ตอบกลับเขา 

'ขอบคณุความหวงัดขีองคณุจรงิๆ นะคะ แต่ฉันรบัของขวัญแพงขนาดนี้ 

ไม่ได้หรอก ฉันไม่ได้มีค่าถงึข้ันท่ีคณุจะส่งของขวญัราคาแพงขนาดนีม้าให้ 

จรงิๆ นะคะ ชีวตินีฉั้นอาจจะหาเงนิมาซ้ือเฟอร์รารี่ไม่ได้ด้วยซ�า้ เพราะฉะนัน้

ไม่จ�าเป็นจริงๆ ค่ะ กรุณารับกลับไปด้วยนะคะ'

'คุณรับเอาไว้ได้นะ'

'ฉันรบัเอาไว้ไม่ได้หรอกค่ะ ฉันไม่ได้ช่วยอะไรคณุมากมายเลย แล้วก ็

ไม่ได้หาเงนิให้คณุสกันดิ ด้วยราคาของเฟอร์รารี ่คณุให้รถราคาแพงขนาดนี้  

มันแปลกเกินไปจริงๆ ค่ะ'

'ไม่แปลกนะ คุณช่วยผมเอาไว้'

เหมยีวเหมีย่วเห็นประโยคนีก้อ็ึง้อยู่ครูห่นึง่ รูส้กึประหลาดใจเป็นอย่างมาก

อีกฝ่ายยังส่งข้อความมาอีกว่า

'ท่ีคุณให้ผมมามันมีค่ามากกว่ารถคันนี้สิบเท่า ร้อยเท่า คุณไม่ต้อง 

คิดว่ารับเอาไว้ไม่ได้หรอก นี่เป็นสิ่งที่คุณควรจะได้'
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นี่มันหมายความว่ายังไงกัน ค�าพูดนี้แปลกจริงๆ เหมียวเหมี่ยวม ี

เหงื่อเย็นๆ ไหลอยู่ตลอดเวลา ในห้องหนังสืออันอบอุ่น เหมียวเหมี่ยวกลับ

รูส้กึได้ถงึความหนาวเย็น อย่าบอกนะว่าคนคนนีแ้อบรกัเธอมานานมากแล้ว 

แต่ค�าพูดนี้ก็ท�าให้เข้าใจผิดได้ง่ายจริงๆ นั่นแหละ

'หมายความว่ายังไง' 

'คณุท�าให้ผมมีแรงผลกัดนัในการท�างานมากข้ึนน่ะ เพราะคณุ ผมเลย

ปิดยอดค�าสั่งซ้ือได้หลายเจ้าเชียวล่ะ รวมกันแล้วก็ยังมากกว่ามูลค่าของ 

รถคันนี้เป็นไหนๆ รถคันนี้ถือว่าเป็นเงินปันผลให้คุณก็แล้วกัน'

ย่ิงชวนให้เข้าใจผิดไปกันใหญ่ อะไรกัน เธอท�าให้เขามีแรงผลักดัน 

ในการท�างาน! ที่บอกว่าเพราะเธอคืออะไรกัน!

เหมียวเหม่ียวรีบร้อนคลิกเข้าไปท่ีรูปโพรไฟล์ดูเพศของอีกฝ่าย  

พอมั่นใจแล้วว่าเป็นผู้ชายจริงๆ ก็ยังไม่วางใจอยู่ดี เอ่ยถามขึ้นอีก 

'คุณเป็น...ผู้ชายจริงๆ ใช่หรือเปล่า'

'ใช่ครับ'

เหมียวเหมี่ยวถึงได้โล่งใจข้ึนหน่อย อย่างน้อยก็มั่นใจได้แล้วว่าเป็น

ผู้ชาย ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในเรื่องแปลกประหลาดเรื่องหนึ่ง

ไม่สิ ไม่! เธอคิดอะไรของเธอน่ะ...

เหมียวเหม่ียวตบหน้าตัวเอง พลิกตัวแล้วเอียงคอ นอนตกตะลึง 

อยู่บนเตียง

ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องให้เขามารับเฟอร์รารี่คันนี้กลับไปให้ได้ อีกอย่าง

จะต้องขอให้เขาอย่าส่งของขวัญมาอีก
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เหมียวเหมี่ยวบอกซ�้าไปซ�้ามา 

'ขอโทษด้วยนะคะ ขอบคุณน�า้ใจของคณุจรงิๆ แต่ว่ารถคนันีแ้พงเกนิไป  

ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะ ท�ายังไงคุณถึงจะมาเอากลับไปคะ...'

'ผมไม่มีทางไปรับคืนหรอก'

เหมียวเหมี่ยวแทบจะร้องไห้อยู่แล้ว 

'ขอร้องเถอะนะคะ ฉันรับไว้ไม่ได้ รับไว้ไม่ได้จริงๆ ค่ะ!'

อีกฝ่ายไม่ได้ตอบกลบัมาเป็นเวลานาน เหมียวเหมีย่วเห็นว่าข้อความ

ถกูอ่านแล้ว ประเมนิได้ว่าอีกฝ่ายคงจะก�าลงัพจิารณาอยู่ จึงบังคบัให้ตวัเอง

สงบลง รอคอยอย่างว่าง่าย

สักพักใหญ่ๆ อีหยางไหลฟู่ก็ตอบเธอกลับมา 

'ผมเอารถกลบัมาก่อนกไ็ด้ แต่ยังไงผมกจ็ะต้องขอบคณุคณุให้ได้ ได้โปรด 

รับของขวัญเอาไว้สักอย่างนะครับ คุณช่วยผมได้มหาศาลเลย ถ้าผมไม่ได้

ให้อะไรคุณเลยผมจะไม่สบายใจน่ะ'

เหลือเชื่อเลย

เหมียวเหมี่ยวติดยศให้อีหยางไหลฟู่

เขาดื้อดึงออกอย่างนี้ เหมียวเหมี่ยวจึงตอบเขาไปอย่างไร้เรี่ยวแรง 

'ได้ค่ะ'

'งั้นคุณชอบรถยี่ห้ออะไรล่ะ'
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ท�าไมถงึได้กลบัมาท่ีหัวข้อรถนีอ่กีแล้ว เหมียวเหมีย่วไร้ปฏกิริยิาตอบสนอง

'ท�าไมถึงได้ถามถึงรถอีกล่ะคะ'

'เพราะให้ง่ายไงล่ะ' 

อีกฝ่ายตอบมาเพียงเท่านี้

เหมยีวเหม่ียวอยากเขวีย้งมือถอืท้ิงเสยีจรงิ ใครเขาให้รถกนัง่ายๆ ยะ! 

ต้องจดทะเบียน แถมยังต้องดแูลรกัษา สูห้าแฟนหนุม่ให้เสีย่วทู่สกัตวัก็ไม่ได้!

ตอนนีเ้หมียวเหมีย่วไม่อยากสิน้เปลอืงเวลากบัเขาอกีต่อไป เธอเอ่ยถาม 

อย่างจนใจ 

'จะต้องให้รถให้ได้เลยเหรอคะ'

'ใช่ครับ ไม่อย่างนั้นคุณก็จะกินอาหารแมวอีก'

เลิกพูดถึงเรื่องอาหารแมวได้หรือเปล่า...

'งั้น...ให้รถที่ราคาถูกหน่อยได้หรือเปล่า'

'ได้สิ แล้วแต่คุณเลือกเลย'

เหมียวเหมี่ยวคัดกรองยี่ห้อธรรมดาในสมองรอบหนึ่ง 

'งั้นเป็น QQ สักคันก็แล้วกัน'

'ขอโทษนะ ผมไม่มี QQ'

ชิชะ เห็นรถหรูชินตาจนไม่มี QQ แล้วเหรอ เหมียวเหมี่ยวเกือบจะ
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เขวี้ยงมือถือทิ้งแล้ว

'แพนด้า'

'ไม่มี'

เหมียวเหมี่ยวย้ิมเย็นพลางพิมพ์ยี่ห้อสุดท้ายลงไป นายเศรษฐีคนนี้

ทั้งๆ ที่สัมผัสรถยนต์บนโลกมนุษย์มาตั้งมากมาย แต่รู้จักแค่เฟอร์รารี่ยี่ห้อ

เดียวเนี่ยนะ

'โฟล์กสวาเกนก็แล้วกัน รุ่นธรรมดาที่สุดก็พอนะ'

'ได้สิ'

สายตาของเธอเห็นว่าอกีฝ่ายตอบรบัอย่างรวดเรว็ขนาดนี ้เหมียวเหมีย่ว 

ก็พลันท�าตัวไม่ค่อยถูก หวาดกลัวว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจความหมายผิดไป จึง

ย�้าอีกรอบหนึ่ง 

'เอารุ่นท่ีธรรมดาท่ีสุดแล้วก็ถูกท่ีสุดเท่านั้นนะ ไม่เอาทัวเร็กไม่เอา 

แฟตัน! แล้วก็ไม่เอารถหรูราคาเป็นล้าน! ขอร้องล่ะนะ!'

เหมียวเหม่ียวเหนื่อยใจ ถึงข้ันขอร้องไม่ให้เขามอบรถยนต์คันหร ู

ให้กับเธอ

'ผมรู้แล้ว'

ในท่ีสุดก็คุยกันลงตัว เหมียวเหมี่ยววางใจได้เสียที พอวางมือถือไว้ 
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อีกฝั่งหนึ่งก็อุ้มเสี่ยวทู่ท่ีนอนคว�่าอยู่ข้ึนมาลูบขนของมันพักหน่ึง แล้วจึง 

รีบไปอาบน�้า

ตอนนี้หน้าจอมือถือมีข้อความใหม่เด้งขึ้นมาเงียบๆ 

'งั้นพรุ่งนี้ผมจะให้คนเอารถไปส่ง แล้วก็เอารถคันนั้นกลับมา รวมถึง

โอนกรรมสิทธิ์ให้คุณด้วย'

คืนนีป้ระธานฟางท�างานหนกัมาก อย่างกบัว่าระยะนีเ้ขาเปลีย่นไปเป็น 

คนละคน กระตือรือร้นในการท�างาน จัดการเอกสารได้รวดเร็วว่องไว 

เอกสารเก่าท่ีสะสมเอาไว้ก็จัดการทีละเล็กละน้อยจนหมด เฉินตั๋วปลื้มปีติ

เสียเหลือเกิน

แต่ถ้าไม่ให้เขาอยู่ท�าโอทีไปด้วยก็จะดีกว่านี้

ผู้ช่วยเฉินเห็นฟางไหลหยางเล่นมือถืออยู่ครู่หนึ่ง ใบหน้าเจือด้วย 

รอยยิ้มที่ไม่ได้เห็นบ่อยนัก เมื่อวางมือถือลง พอเห็นหน้าเขาใบหน้าก็พลัน

นิ่งขรึม เอ่ยก�าชับว่า "ผู้ช่วยเฉิน พรุ่งนี้คุณไปเอารถที่คราวก่อนไปส่งไว้ที่

ลูซ่ื่อเหวนิฮว่ากลบัมา จากนัน้ไปเลอืกพาสสาตสกัคนั ท�าเรือ่งให้เรยีบร้อย"

เฉินต๋ัวนิ่งอ้ึง สักครู่หนึ่งก็เข้าใจความหมายของฟางไหลหยาง "ให ้

คุณเหมียวไก่ฉีกคนนั้นเหมือนเดิมเหรอครับ"

"ใช่" ฟางไหลหยางจัดการเอกสารที่อยู่ข้างๆ เรียบร้อยแล้วก็ขยับคอ

ยืดเส้นยืดสาย เอ่ยถามตามใจตนว่า "คุณว่าสีขาวดีหรือเปล่า เหมาะกับ 

ผู้หญิงมั้ย"

"ก็ดีนะครับ"

"งัน้สขีาวกแ็ล้วกนั ไม่ต้องปรบัแต่งอะไรมากมาย สองแสนกว่ากพ็อแล้ว  

เธอจะได้ไม่มาเปลี่ยนคืนอีก" ฟางไหลหยางก�าชับ

เฉินต๋ัวรบัปากพลางจดงานเอาไว้ในบันทึกเพ่ือกนัลมื ผ่านไปเป็นนาน
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ถึงได้ถามขึ้นอีกครั้ง "ถ้าอย่างนั้น...ประธานฟาง คุณจะไม่ออกหน้าหน่อย

เหรอครับ"

"ผมเหรอ" ฟางไหลหยางเลิกคิ้วมองเขา "ท�าไมผมต้องไปด้วยล่ะ  

ผมไม่มีเวลาท�าเรื่องพวกนั้นหรอก"

เฉินตั๋วยกมุมปากขึ้น "งั้น...ตอนที่คุณเหมียวไก่ฉีกท�าเรื่องรถ ตัวตน

ของเธอก็จะ..."

"อ๋อ เรื่องนั้นไม่ต้องบอกผมหรอก ผมไม่ได้สนใจ" ฟางไหลหยาง

ปฏิเสธอย่างไม่ไยดี

"..." นี่ดูไม่เข้ากับบทละครเลยสักนิด

เฉินต๋ัวนกึต�าหนิในใจ ประธานฟางใจป�า้ซ้ือเฟอร์รารี่ให้ขนาดนี ้นี่ไม่ใช่ 

โอกาสของแฟนคลับผู้คลั่งรักหรือไงกัน ท�าไมถึงได้เฉยชาขนาดนี้นะ...

"ผมแค่ชอบวธิท่ีีเธอให้ก�าลงัใจผมท�างาน ชอบการ์ตูนของเธอกเ็ท่านัน้ 

ไม่ได้สนใจว่าในชีวิตจรงิเธอจะเป็นใคร หน้าตาเป็นยังไง รสนยิมเป็นแบบไหน  

เราสองคนเป็นเหมือนเส้นขนาน ได้พูดคุยกันห่างๆ ด้วยสาเหตุบางอย่าง 

ไม่คุม้ท่ีจะใช้สมองด้วยน่ะ" ฟางไหลหยางตอบอย่างสตสิมัปชัญญะครบถ้วน

เฉินตั๋วกระจ่างแจ้งแก่ใจ

เมือ่ราวสองปีก่อนหน้านีฟ้างไหลหยางเป็นคนท่ีถ้ากองเอกสารไว้ได้ก่อน 

ก็กองไว้ เซ็นช้าได้ก็เลื่อนการเซ็นออกไป พวกนี้เลื่อนออกไปยังพอท�าเนา 

แต่การประชุมหรอืพดูคยุธรุกจินัน้ไม่อาจช้าได้ แต่บ่อยครัง้ท่ีเห็นว่าเขาไม่ได้ 

อ่านข้อมลูอย่างจรงิจงัก่อนเข้าประชุม อาการอูง้านแบบนีท้�าให้ประธานใหญ่ฟาง 

ผูเ้ป็นมารดาของฟางไหลหยางโมโหมาก ถงึข้ันถ้าท�าอีกแค่หนเดยีวกอ็ยากจะ 

ไล่เขาออกจากต�าแหน่งประธานแล้วส่งตวัไปท�างานระดบัล่างสกัสองสามปี

ทว่าตัง้แต่ท่ีฟางไหลหยางอ่านการ์ตูนเรือ่งหนึง่ด้วยความบังเอญิ เขา

ก็เริ่มติดตามไลฟ์ของนักวาดการ์ตูน สถานการณ์ต่างๆ พลันเปลี่ยนไปใน

ทางที่ดีขึ้น
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นักวาดการ์ตูนคนนี้มีชื่อว่า 'เหมียวไก่ฉีก'

เริ่มแรกฟางไหลหยางค่อยๆ เอาเอกสารท่ีเคยสะสมทีละเล็กละน้อย

มาจดัการจนหมดในขณะท่ีเหมียวไก่ฉีกก�าลงัไลฟ์วาดการ์ตนูอยู่ อย่างกบัว่า 

พอมีคนให้ก�าลงัใจและอยู่เป็นเพือ่นด้วยตอนท�างาน ความกระตอืรอืร้นของ

ฟางไหลหยางก็เพิ่มสูงข้ึนเป็นพิเศษ ต่อมาเม่ือเหมียวไก่ฉีกไม่ได้ไลฟ์  

ฟางไหลหยางก็เคยชินกับการจัดการงานของตัวเองในทุกๆ วัน และเมื่อ

กระตอืรอืร้นมากข้ึน ฟางไหลหยางกเ็จรจาการซ้ือขายได้ส�าเรจ็หลายโปรเจก็ต์  

หุ้นบริษัทก็เพิ่มสูงขึ้น

ตั้งแต่เล็กฟางไหลหยางก็ไม่ได้ชอบติดค้างคนอ่ืน เขารู ้สึกว่า 

เหมียวไก่ฉีกช่วยเหลือเขา เขาติดค้างเธอ จึงพยายามสุดก�าลังท่ีจะส่ง 

ของขวัญเป็นการขอบคุณ เพียงอยากขอบคุณเธอด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

เท่านั้นจริงๆ

เฉินตัว๋เช่ือว่าฟางไหลหยางไม่รูเ้ลยว่าการท่ีเขาดงึดนัส่งเฟอร์รารีเ่ป็น

ของขวัญให้เหมียวไก่ฉีกจะส่งผลกระทบกบัอีกฝ่ายมากขนาดไหน ตวัเขาเอง 

ก็เห็นกระทู้ฮอตของเน็ตไอดอลบนโต้วหยานั่นแล้ว

เมือ่เห็นเหมียวไก่ฉีกพุง่ข้ึนมาอยู่สามอนัดบัแรกเพราะเจ้านายของเขา  

ความรู้สึกนี้...ช่างลึกซึ้งเสียเหลือเกิน

ฟางไหลหยางจัดแจงน�าเอกสารท่ีจัดการเรียบร้อยแล้วไปไว้ด้านข้าง

แล้วจึงเคาะโต๊ะ "เหม่ออะไรอยู่ มาเอาไปสิ"

เฉนิตัว๋สติคนืกลบัมา รบีร้อนลกุข้ึนไปท่ีโต๊ะของเจ้านาย หอบเอกสาร

หนาเตอะออกไป

"พรุง่นีต้อนท่ีไปลูซ่ื่อเหวนิฮว่า ถามให้ด้วยนะว่า 'ผูก้ล้าบุกอาณาจกัรแมว 3'  

จะวางขายเมื่อไหร่" ฟางไหลหยางเอ่ยไล่หลังเฉินตั๋วไป

เฉินตั๋วแทบเสียการทรงตัวจนท�ากองเอกสารหล่น

เยี่ยมไปเลย เจ้านายผู้คลั่งไคล้มังงะของผม
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เหมียวเหมี่ยวเอาข้อมูลส่วนตัวกับเอกสารให้สวี่หลิงอวิ๋น ขอให้เธอ

ช่วยไปจัดการท�าเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ให้ตามความตั้งใจของอีหยางไหลฟู่...

ครอบครวัของเขาขายรถ แค่เลอืกรถใหม่ให้เหมียวเหมีย่วคนัหนึง่เท่านัน้เอง  

แม้แต่ทะเบียนรถเขาก็เลือกไว้ให้เธอเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่ให้สวี่หลิงอวิ๋น

ช่วยขับรถไปท่ีใต้อพาร์ตเมนต์เท่านั้น จนถึงตอนนี้เหมียวเหม่ียวก็ยังรู้สึก

พิศวงงงงวย ไม่อาจรับความจริงได้

"เธอ...ขับมาเลยเหรอ"

เหมียวเหมี่ยวรู้สึกว่าโลกใบนี้ช่างมหัศจรรย์เหลือเกิน

"ใช่ส ิวางใจเถอะน่า มีคนขบัเฟอร์รารีค่นันัน้ไปแล้ว เธอขับโฟล์กสวาเกน 

ให้สบายใจเถอะนะ เฮ้อ...ไหนเธอลองพูดมาซิ นี่ไม่ได้เศษราคาเดิมของ

เฟอร์รารี่เลยนะ คุ้มแล้วเหรอ" สวี่หลิงอวิ๋นส่ายหน้าด้วยความเสียดาย

หลงัส่งสวีห่ลงิอว๋ินกลบัไป เหมียวเหม่ียวดนูาฬิกากเ็ป็นเวลามือ้เท่ียงแล้ว  

เธออยู่ข้างล่างพอดีก็เลยจอดรถไว้ท่ีลานจอดรถหน้าร้านบะหม่ีแล้วเดิน 

เข้าร้านไป

"อ๊ะ เหมียวเหมี่ยว เธอซื้อรถเหรอ" พอเหมียวเหมี่ยวเข้าไปในร้าน 

บทที่ 
2 
โปรดเรียกฉันว่ำคนขับเหมียว
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ก็เจอหวงหรูหรูพนักงานพาร์ตไทม์ถามเธอด้วยความสงสัย

เหมียวเหมี่ยวหาท่ีนั่งมุมร้านท่ีเธอนั่งเป็นประจ�า ฟุบหน้าลงบนโต๊ะ

แล้วโบกมือ "อย่าพูดถึงมันเลย วุ่นวายใจเปล่าๆ"

"เป็นอะไรไปล่ะ" หวงหรหูรนูัง่ลงตรงท่ีนัง่ตรงข้ามเหมียวเหมีย่ว ถามด้วย 

ความประหลาดใจ

เหมียวเหมี่ยวโบกมือให้ "ไปท�างานของเธอเร็วๆ เข้าเถอะ อย่ามา

เม้าท์มอยอยู่ตรงนี้เลย"

ตอนนี้เป็นช่วงเวลาท่ีลูกค้าเยอะท่ีสุด ธุรกิจร้านบะหมี่นี้ขายดิบ 

ขายดี บริเวณร้านไม่ใหญ่นัก ทั้งร้านมีพนักงานอยู่สามคน หนึ่งในนั้นคือ

หวงหรูหรูพนักงานพาร์ตไทม์ท่ียังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยละแวกนี้ 

รบัผดิชอบจดุคดิเงนิ เจ้าของร้านเองกท็�าหน้าท่ีเป็นพ่อครวัในตวั เดก็ฝึกงาน 

ต้องช่วยงานคนอืน่ๆ แล้วกต้็องล้างชาม ท�าความสะอาดร้าน ยุ่งเสยีจนปลกีตวั 

ออกมาไม่ได้ เหมยีวเหม่ียวไม่อยากให้หวงหรหูรเูม้าท์จนรบกวนการท�างาน

"ได้ๆๆ เดีย๋วกนิข้าวแล้วอย่าเพิง่ไปกแ็ล้วกนั อยู่เล่าให้พวกเราฟังก่อนนะ  

ซ้ือรถเป็นเรื่องดี ท�าไมถึงวุ่นวายใจได้ล่ะ" หวงหรูหรูก�าชับ แล้วรีบร้อน 

หันกลับไปเอาตัวเข้าสู่การต่อสู้

จู่ๆ เหมียวเหมี่ยวก็คิดอะไรขึ้นได้ ท�าท่ามือเอ่อร์คัง* อยากดึงตัวเธอ

เอาไว้ "อ๊ะ ฉันยังไม่ได้สั่งเลยนะ..." ถึงตอนนั้นก็สายไปเสียแล้ว หวงหรูหรู

เดินไปจดเมนูที่โต๊ะของลูกค้าคนอื่นแล้ว

"รับอะไรดีครับ" เสียงทุ้มต�่าของชายหนุ่มดังขึ้นเหนือศีรษะของ 

เหมียวเหมี่ยว

เหมียวเหมีย่วเงยหน้าข้ึน สายตาของเธอกถ็กูดวงตาด�าขลบัราวน�า้หมึก 

ของอีกฝ่ายดึงดูดไป เธอถอนหายใจ ฟุบอยู่บนโต๊ะ "เหมือนเดิมแล้วกันค่ะ

เถ้าแก่"

* มือเอ่อร์คัง เป็นหนึ่งในมีมของชาวเน็ตจีน เป็นภาพของเอ่อร์คังจากเรื่อง 'องค์หญิงก�ามะลอ' ที่ยื่นมือออกไปด้วย
ท่าทางเกินจริง ชาวเน็ตจึงน�าภาพนี้มาใส่ข้อความเข้าไป
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หานต้งหยบิสมุดเล่มเลก็แล้วจดลงไป "หมาล่าไก่ฉีกราดข้าว เผด็เว่อร์ๆ  

เพิ่มไก่ด้วยใช่มั้ยครับ"

"ใช่ค่ะ"

หานต้งพยักหน้า ก�าลังจะกลับไปห้องครัวแต่ก็ถูกเหมียวเหมี่ยว 

เรียกตัวไว้ "เอ่อ เถ้าแก่คะ"

หานต้งหันกลับมาด้วยสีหน้าเรียบเฉย ขมวดคิ้วใส่เธอเล็กน้อย ทว่า

เหมยีวเหมีย่วมองออกว่าเขาสงสยั เหมียวเหม่ียวเกาใบหน้าด้วยความรูส้กึผดิ  

"คือว่าคราวก่อนที่ปิดร้านไปวันนึง เกิดอะไรขึ้นเหรอคะ"

"ไม่มีอะไรครับ" หานต้งส่ายหน้า

เหมยีวเหม่ียวถฝู่ามือไปมา เอ่ยด้วยความเก้อเขนิ "คอืว่า...คราวก่อน

ฉนัไม่ได้เตรยีมตวั มือ้กลางวนัวนันั้นฉนักเ็ลยหาอะไรกินพอถูไถ...หรหูรมูี

วแีชตของฉัน คราวก่อนเธอมีสอบไม่ได้มาท�างานกเ็ลยไม่รูว่้าวันนัน้ร้านปิด 

เธอเลยไม่ได้บอกฉันก่อน คือว่า...ต่อไปถ้าจะไม่เปิดร้านบอกฉันหน่อย 

ได้มั้ยคะ"

หานต้งเลิกคิ้ว "เบอร์มือถือครับ"

"คะ?"

"เบอร์มือถือของคุณน่ะ" หานต้งตอบอย่างรวบรัด

"อ๋อๆ 135xxxxxxxx จ�าได้ม้ัยคะ จะเขียนไว้ในสมุดหรือเปล่า"  

เหมียวเหมี่ยวถาม

"ไม่ต้องหรอก" หานต้งส่ายหน้า "ผมจ�าได้"

"..." เหมียวเหม่ียวพยักหน้า มองหานต้งท่ีมีท่าทีเฉยชาอันเป็น

เอกลักษณ์เดินกลับไปยังห้องครัว

แปลกจัง ถ้าความจ�าดีขนาดนั้น...ท�าไมถึงได้จด 'เหมือนเดิม' ลงไป

ในสมุดด้วยล่ะ...
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"เฮ้อ...ในท่ีสดุกจ็บเสยีที ให้ตายเถอะ นีบ่่ายโมงกว่าแล้ว เหมยีวเหมีย่ว  

เธอรอจนแทบจะหลับอยู่แล้วใช่หรือเปล่า" หวงหรูหรูทุบหลังทุบขา 

เดินกะโผลกกะเผลกมานั่งลงบนที่นั่งฝั่งตรงข้ามเหมียวเหมี่ยว

เหมยีวเหม่ียวโบกมือถอืไปมา "เปล่าหรอก แค่มือถอืใกล้แบตฯ หมดน่ะ"

"พี่เหมียว! ได้ข่าวว่าพี่ซ้ือรถมาใหม่นี่นา! เมื่อไหร่จะพาพวกเราไป 

นัง่รถรบัลมกนัล่ะครบั!" เสยีงใสกงัวานของเจิง้หลนิเทียนซ่ึงเป็นเดก็ฝึกงาน

ของหานต้งดังออกมาโดยที่เขาไม่ได้ออกมาจากครัวด้วยซ�้า

เจิ้งหลินเทียนเพิ่งอายุยี่สิบปี เด็กกว่าหวงหรูหรู เริ่มเรียนท�าครัวกับ

หานต้งตั้งแต่อายุสิบแปด ได้ยินเขาคุยโม้ไว้ว่าหานต้งเป็นพ่อครัวฝีมือ 

เย่ียมยอด ฉะนัน้ถงึได้มาเรยีนกบัหานต้ง แต่ว่าเหมยีวเหมีย่วไม่ค่อยเข้าใจ

สักเท่าไร

เหมียวเหมี่ยวตอบกลับไปเสียงดัง "ฉันไม่ได้เป็นคนซื้อ! นายออกมา

ฟังฉันอธิบายสิ!"

"เสียงก้องเกินไปน่ะ" เสียงของเธอเรียกเจิ้งหลินเทียนออกมาไม่ได้ 

แต่กลับเรียกหานต้งให้ออกมาจากห้องครัวได้

เขายืนมองอยู่ตรงโถงใหญ่ เอ่ยถามเหมียวเหม่ียวว่า "รถของคณุเหรอ"

เหมียวเหม่ียวเอียงศีรษะ "เอ่อ จะพูดยังไงดีล่ะคะ ก็เป็นของฉัน 

นั่นแหละค่ะ"

เจิง้หลนิเทียนเกบ็ข้าวของเรยีบร้อยแล้วว่ิง 'ตงึตงั' ออกมา "เดีย๋วๆๆๆ 

ผมมาแล้ว ไม่มีลูกค้าแล้วใช่มั้ย รีบพูดเร็วเข้า" เอ่ยไปก็เอาตัวเบียดเข้ามา

อยู่ข้างๆ หวงหรูหรู ท�าท่าตั้งใจเรียนเหมือนนักเรียน หูลู่ขึ้นเตรียมฟังการ

บรรยายของเหมียวเหมี่ยว

เหมียวเหม่ียวหน้าเจื่อนไปหมด เธอมองหานต้งท่ีปกติแล้วจะไม่ได้

สนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษก�าลังย้ายเก้าอ้ีมานั่งอยู่อีกฝั่งอย่างกับเตรียมตัว

สงัเกตการณ์กร็ูส้กึจนใจเป็นท่ีสดุ "เอ่อ...เรือ่งนีแ้ปลกมากเชียวล่ะ คอืว่า..."
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ทุกคนท่ีอยู่ตรงนีต่้างกร็ูว่้าเหมียวเหม่ียวเป็นนกัวาดการ์ตนู แต่ไม่รูว่้า

เธอวาดอะไร เหมียวเหม่ียวเล่าตัดทอนเรื่องนี้ประมาณหนึ่ง แล้วเอ่ยว่า 

"เรื่องก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ ตอนนี้ฉันปวดหัวจะตายอยู่แล้ว"

"ตายจริง...เฟอร์รารี่เลยเหรอ" หวงหรูหรูตื่นเต้นตาโตอ้าปากค้าง

"พี่เหมียว ต่อให้พี่จับสลากก็คงไม่มีทางได้รถยนต์หรอก เศรษฐ ี

คนไหนนะที่ใจกว้างขนาดนี้!"

เหมยีวเหม่ียวกลดักลุม้ "แต่...นี่ไม่ใช่รถท่ีฉันหาเงนิซ้ือมาเอง ยังไงก็ 

รู้สึกว่าไม่ใช่ของตัวเองอยู่ดี ละอายใจมากๆ พวกเธอว่าควรท�ายังไงดี"

ความตัง้ใจเดมิเหมยีวเหมีย่วอยากถามความเห็นของเพ่ือนท่ีค่อนข้าง

สนทิกนัอย่างหวงหรหูรกูบัเจิง้หลนิเทียน คดิไม่ถงึว่าท้ังสองจะตอบกลบัมาด้วย 

สีหนา้ประหลาดใจ "จะท�ายงัไงได้ เขาให้เธอแลว้ก็ต้องรบัเอาไว้ส!ิ รบัเอาไว้

เลยไง"

เหมียวเหมี่ยวได้ฟังก็ว้าวุ่นใจ

กลบัเป็นคนท่ีเธอไม่สนทิด้วยและคอยฟังอยู่โดยไม่พดูอะไรอย่างหานต้ง  

เอ่ยขึ้นกะทันหันว่า "หาเงินแล้วคืนค่ารถกลับไป ตัดความสัมพันธ์ก็เท่ากับ

ซื้อเองแล้ว"

พอเหมียวเหมี่ยวได้ฟังก็ดวงตาเป็นประกาย พยักหน้าอย่างเอาเป็น

เอาตาย อยากพุง่ตัวเข้ากอดขาหานต้งใจแทบขาด "ใช่แล้วๆ เอาตามนีแ้หละ!"

เหมยีวเหม่ียวตัดสนิใจถามความเห็นของหานต้ง "แล้วจะหาเงนิยงัไงล่ะ" 

หานต้งเคลือ่นสายตาจากพืน้มายังใบหน้าของเหมยีวเหมีย่ว แล้วมอง

ไปทางอื่นอีกครั้งอย่างเชื่องช้า "ตอนนี้คุณหาเงินได้หรือเปล่า"

"...หาได้ไม่เร็วขนาดนั้นหรอกค่ะ ไหนจะต้องเก็บเงินไว้ซ้ือห้องอีก 

เงินค่ารถเป็นค่าใช้จ่ายเหนือความคาดหมายท่ีโผล่เข้ามา" เหมียวเหม่ียว

กลัดกลุ้มเสียจนขมวดคิ้วแน่น

หานต้งกะพริบตา ใคร่ครวญอยู่สักครู่ก่อนเอ่ยถาม "คุณมีใบขับข่ี 
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หรือเปล่า"

"มีสิ ไม่งั้นเมื่อกี้จะขับมาจอดที่นี่ได้ยังไงล่ะคะ"

"มีเวลาว่างจากงานเยอะหรือเปล่า"

"ก็มี...บ้างนะคะ" เหมียวเหม่ียวแยกนิ้วมือค�านวณเวลาของตัวเอง 

สุดท้ายก็ยิ้มด้วยความเขินอาย "ส่วนมากแล้วฉันก็จะอู้งานน่ะค่ะ"

"ถ้างั้นก็ให้รถคันนี้แสดงความสามารถของมันสิ" หานต้งหลุบตาลง

หวงหรูหรูกับเจิ้งหลินเทียนท่ีอยู่อีกด้านหนึ่งฟังด้วยความตกตะลึง 

หลังจากได้ยินประโยคสุดท้ายของหานต้งแล้ว หวงหรูหรูก็ยกมือข้ึนทันที 

เธอนึกอะไรขึ้นได้กะทันหัน "ใช่แล้ว! เหมียวเหมี่ยว เธอไปขับรถก็ได้นี่นา!"

"หืม?"

"แอพฯ เรียกรถไง! ตอนนี้ก�าลังฮิตเลยนะ! แถมยังหาเงินง่าย เธอมี

ใบขับข่ี แล้วก็ไม่ใช่งานเสียหายอะไร เธอไม่เคยประสบอุบัติเหตุใช่มั้ยล่ะ 

ไปเป็นคนขบัในแอพฯ เรยีกรถได้อยูแ่ลว้!" หวงหรหูรเูอ่ยดว้ยความตืน่เต้น

เหมียวเหมี่ยวยิ่งฟังดวงตาก็ยิ่งเบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆ ดวงตาเปี่ยมด้วย

ความสขุ "ใช่แล้ว ท�าไมฉันถงึคดิไม่ออกนะ ฉันเอาเวลาอูง้านท้ังหมดไปขับรถ 

ได้นี่นา! ยอดไปเลย! เถ้าแก่คะ หรูหรู ทั้งสองคนหลักแหลมกันจังเลย!"

"..." เจิ้งหลินเทียนมองพวกเขาอย่างเสียอารมณ์

ท�าไมเขาถึงได้รู้สึกอยู่เรื่อยว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้อง

หลังจากขับรถให้แอพฯ เรียกรถได้หนึ่งเดือน เหมียวเหมี่ยวก็พบว่า

ชีวิตของเธอมีความสุขขึ้นมาก

"ระยะนี้ฉันเป็นคนขับรถอยู่ค่ะ โปรดเรียกฉันว่า 'คนขับเหมียว' นะคะ 

แต่ว่าผู้โดยสารรายงานฉันเยอะเลยล่ะค่ะ ก็ฉันไม่ได้ขับรถนานแล้วนี่นา  

ต้องใช้เวลาฝึกมากๆ หน่อย แล้วก็...หักเงินฉันไปเยอะเลย หักคะแนนไป

หลายแต้มด้วย น่าโมโหจัง!" เหมียวเหม่ียวสเก็ตช์รูปพลางหันไปพูดกับ 
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คนดูไลฟ์ "มีคุณป้าคนนึงถึงกับถามฉันต่อหน้าเลยว่าไม่มีใบขับข่ีใช่มั้ย  

เธอบอกให้ฉันรีบไปมอบตัวกับต�ารวจจราจรพร้อมเธอ ฉันเอาใบขับข่ี 

ออกมาเธอก็ไม่ยอมเช่ือ ตืน่ตระหนกอย่างกบัฉันซ้ือใบขบัขีม่า จะโทรไปหา 

ต�ารวจให้ได้ น่าโมโหนัก!"

ทว่าเหล่าคนดูไม่ได้เห็นใจเธอ มีคอมเมนต์อย่าง 'วะฮะฮ่า' 'ฮ่าๆๆ' 

'55555' เลื่อนผ่านหน้าจอไปด้วยความเร็วสูง

เหมียวเหมี่ยวเหลือบมองหน้าจอ ดวงตาที่อยู่หลังแว่นตากรอบสีด�า

เต็มไปด้วยความเคียดแค้น "ถึงฉันจะปิดเอฟเฟ็กต์ของขวัญไปแล้ว แต่ก็

เห็นว่าเพื่อนๆ หลายคนยังส่งรถมาให้อยู่ ตอนนี้แค่ฉันเห็นรถก็แทบจะ

อาเจียนออกมาอยู่แล้ว"

จู่ๆ  เสีย่วทู่กก็ระโดดข้ึนมาบนโต๊ะ เหยียบลงบนกระดานอิเลก็ทรอนกิส์

ของเหมยีวเหมีย่ว เธอรบีอุ้มมนัขึน้มา "โอย๊ แม่เอ๊ย นี่เป็นอนัทีส่ามแล้วนะ 

ถ้าแกท�าพังอีกฉันก็ไม่มีเงินซื้ออันที่สี่หรอกนะ"

พดูถงึเรือ่งเงนิข้ึนมา เธอกหั็นไปพดูกบัคนดูอีกครัง้ "เฮ้อ แปลกจรงิๆ 

ท�าไมฉันขับรถหาเงนิเพิม่แล้ว แต่เงนิเกบ็ของฉันแทบจะไม่เพ่ิมข้ึนเลยล่ะ"

"เหมียว..." เสี่ยวทู่ส่งเสียงร้องเบาๆ

"ประธานฟาง ให้ผมหาคนไปส่งคุณเถอะนะครับ" เฉินตั๋วสอบถาม

ฟางไหลหยางอยู่ข้างหลัง

ฟางไหลหยางย่ืนมือออกมาท�าสญัญาณให้เขาเงยีบเสยีง "ไม่ต้องหรอก  

แค่ฝนตกก็ยุ่งยากแล้ว ผมเรียกรถเองก็แล้วกัน"

เฉินต๋ัวมองดูถนนข้างนอกโรงแรม ตอนนีเ้ป็นเวลากนิข้าวพอด ีรถแท็กซี ่

ต่างก�าลังเปลี่ยนกะ รถติดอย่างหนัก ซ�้ายังฝนตกอีก แท็กซ่ีก�าลังเป็นท่ี 

ต้องการ เรียกให้จอดรับไม่ได้สักคันเลย

ฟางไหลหยางเองก็เห็นปัญหานี้แล้วเช่นกัน จึงถอนหายใจออกมา 
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"ช่างเถอะ เพ่ิงดื่มเบียร์ไปท้ังๆ ท่ีท้องว่างอยู่จะระคายเคืองกระเพาะ 

มากเกินไป หาร้านอาหารกินให้อิ่มก่อนดีกว่านะ"

เฉินตั๋วพยักหน้า ชั้นล่างของโรงแรมมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่ทางออก

อีกด้าน เฉินตั๋วพาฟางไหลหยางเดินไปยังทางออกนั้น

ตอนบ่ายมีหุ้นส่วนทางธุรกิจเชิญฟางไหลหยางมาร้องคาราโอเกะ  

ฟางไหลหยางปฏเิสธไม่ได้จงึต้องมา ผลกค็อืถกูกรอกเบียร์เข้าปากไปหลายแก้ว  

ในกระเพาะฟางไหลหยางตอนนี้เต็มเปี่ยมด้วยความร้อน และตัวเขาเองก็

เมารถง่ายด้วย ชินกับการขับรถเองมาตลอด ท้ังคู่ดื่มเบียร์เข้าไปท�าให้ 

ไม่สามารถขับรถได้ การสงัสรรค์กนัแบบนี้ไม่ได้ท�าให้เขามีความสขุเลยจรงิๆ

ในร้านอาหารญีปุ่่นมีคนไม่มากนกั คงเป็นเพราะว่าเปิดอยู่ในโรงแรม

ห้าดาวจึงมีราคาแพง ฟางไหลหยางหาที่นั่งริมหน้าต่างแล้วนั่งลง

เฉินต๋ัวเห็นฟางไหลหยางไม่เอ่ยอะไรกส็ัง่อาหารตามท่ีอีกฝ่ายช่ืนชอบ 

เมื่อทั้งสองพบหน้ากันนอกเวลางานก็พลันไม่มีเรื่องให้พูดคุยกัน

เฉินต๋ัวไม่อยากให้เจ้านายมองเขาเหมือนจะเขมือบเข้าไปอยู่ตลอด 

จึงยกมุมปากขึ้นด้วยความประดักประเดิด มองไปรอบๆ หาหัวข้อสนทนา

แล้วช้ีไปยังลกูค้าโต๊ะด้านหลงัเขา "คณุดผููห้ญิงคนนัน้สคิรบั มากนิอาหารญีปุ่่น 

คนเดียวซะด้วย กินข้าวอยู่ยังจะสวมหมวกไว้อีก"

หัวข้อสนทนาของเขาท�าให้ฟางไหลหยางรูส้กึกระอักกระอ่วนเป็นท่ีสดุ 

เขากลอกตา จากนั้นจึงหันไปมอง

ภายในร้านอาหารท่ีมีแสงอบอุ่น เธอนั่งอยู่ตรงโต๊ะส�าหรับสองคน 

ท่ีมุมร้าน หันข้างให้กับเขาท้ังสอง เป็นหญิงสาวท่ีสวมแว่นตากรอบ 

สดี�าหนา สวมหมวกเบสบอลใบหนึง่ ปล่อยผม สวมสเว็ตเตอร์ปุกปุยสชีมพู 

บนโต๊ะมีอาหารวางอยู่ห้าหกอย่าง มีทั้งซาชิมิ ซูชิ ราเม็ง ปริมาณอาหาร 

ท่ีกนิพอๆ กบัผูช้ายตวัใหญ่ๆ อย่างฟางไหลหยางกบัเฉินตัว๋ท้ังสองคน ตอนนี ้

หญิงสาวคนนั้นก�าลังก้มหน้าลงคีบซูชิชิ้นหนึ่งเข้าปาก สีหน้าอิ่มเอมใจ



แฟนคลับคนนี้มีรักมาฝาก!46

มมุท่ีเธอนัง่แสงไฟขมุกขมัว ผมยาวของหญงิสาวปิดใบหน้าด้านข้าง

ของเธอเอาไว้ ในตอนแรกเฉินตั๋วมองไม่ออกว่าเธอคือเหมียวไก่ฉีกที่มีชื่อ

บนบัตรประชาชนว่าเหมียวเหมี่ยว

คุณเหมียวไก่ฉีกของพวกเราสอบถามชาวเน็ตด้วยสีหน้ากลัดกลุ้ม 

ในไลฟ์ครัง้ก่อนว่าท�าไมเงนิเกบ็ของเธอถงึได้ไม่เพิม่ขึน้เลย จากนัน้กเ็หมอืนจะ 

ตระหนกัไม่ได้ ยังใช้เงนิกนิอาหารรสเลศิทุกวนั เมือ่วานเธอได้ยินเพ่ือนบอก

ว่าร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีอยู่ในเครือของโรงแรมห้าดาวแห่งนี้รสชาติเหมือน 

ต้นต�ารับ คุณเหมียวไก่ฉีกก็ไม่อาจระงับจิตใจอันตะกละตะกลามเอาไว้ได้ 

พยายามรับส่งผู้โดยสารสิบกว่าคนสุดก�าลัง จากนั้นก็ใช้ค�าว่า 'เลี้ยงฉลอง

ให้ตัวเอง' กินดื่มอย่างเมามัน

"ราเมง็กระดกูหมชูามนีอ้ร่อยท่ีสดุตัง้แต่เคยกนิมาเลย!" เหมียวเหมีย่ว

ซาบซ้ึงจนน�้าตาแทบอาบใบหน้า เธอน�าภาพอาหารรสเลิศและราเม็งท่ี 

ถ่ายเอาไว้เมื่อครู่มาเขียนแคปชั่นแล้วอัพขึ้นเวยป๋อว่า

'คืนนี้กินเจ้านี่ล่ะ! ราเม็งรสเลิศ! หนึ่งในใต้หล้า!'

เหล่าแฟนคลับคอมเมนต์กันอย่างว่องไว รวมๆ แล้วได้ความว่า

'พวกเธอเห็นกนัหรอืเปล่าว่าต้ังแต่ท่ีแมวเหมียวขับรถกก็นิเยอะขึน้มาก  

คิดดูแล้วก็น่ากลัวสุดๆ เลย!'

'แมวเหมยีว แบบนีเ้กบ็เงนิไม่ได้หรอกนะ แล้วยังจะเสยีพวกเราไปด้วย'

'ฉันเคยกินร้านนี้! แพงเป็นบ้าเลย! แมวเหมียว วันนี้คุณรับส่งคนไป

กี่รอบเนี่ย'

เหมยีวเหม่ียวสดูเส้นราเม็งได้เส้นหนึง่ เหลอืบตามองมอืถอืสองสามครัง้ 
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แล้วก็วางลง ตั้งอกตั้งใจกินอาหารอย่างเดียว

"ประธานฟาง ซูชิมาแล้ว จะกินซูชิก่อนเลยหรือเปล่าครับ" เฉินตั๋ว

เตือนฟางไหลหยาง

ฟางไหลหยางนิ่วหน้าจ้องมองหน้าจอมือถือ ผ่านไปนานถึงได้วาง 

มือถือลง มองดูลูกค้าภายในร้านรอบหนึ่ง สายตาหยุดชะงักอยู่ที่คู่รักที่นั่ง

กระจดักระจายกนัไปแล้วหัวเราะเยาะตวัเอง ท้ังยังแอบด่าตวัเองว่าแปลกคน

เฉินตั๋วกัดริมฝีปากด้วยความตึงเครียดแล้วถามเขาอีกรอบว่า 

"ประธานฟาง รบัซูชิ...ม้ัยครบั" รบีคบีไปช้ินหนึง่ส ิผมเองกหิ็วเหมอืนกนันะ!

ฟางไหลหยางพยักหน้า แต่ไม่ได้ขยับตะเกยีบแต่อย่างใด ซ�า้ยังเอ่ยถาม 

เฉินตั๋ว "คราวก่อนที่ส่งมอบรถ คุณได้เจอตัวจริงของเธอหรือเปล่า"

"หืม?" เฉินตั๋วไม่ได้ตอบในทันที นิ่งอึ้งอยู่นานสองนาน สมองถึงได้

วนกลับมาเข้าใจว่าฟางไหลหยางถามเรื่องอะไร

เฉินต๋ัวต�าหนิในใจว่าตอนนัน้ใครกนัท่ีท�าเมิน ท้ังยังแสดงออกว่าตวัเอง 

ไม่ได้สนใจ ขณะเดียวกันก็ตอบเขากลับไปอย่างนอบน้อม "ไม่ได้เจอครับ 

เป็นบรรณาธิการของลู่ซื่อเหวินฮว่ามาท�าเรื่องแทน"

"อืม" ฟางไหลหยางพยักหน้า ยกตะเกียบเอื้อมมือเตรียมคีบซูชิ แต่

มือนั้นกลับชะงักอยู่กลางอากาศ

เฉินตั๋วกังวลใจ รอให้ฟางไหลหยางคีบช้ินแรกไป ตัวเขาเองก็

กระวีกระวาดเริ่มต้นกินตามทีท่าของเจ้านาย

'กกึ!' คิดไม่ถงึว่าฟางไหลหยางจะวางตะเกยีบลงอีกครัง้ ก�ามอืวางลง

ข้างๆ ตะเกียบ ถามเฉินตั๋วด้วยความกลัดกลุ้ม "ผู้ช่วยเฉิน แอพฯ เรียกรถ

คืออะไร"

"..." หา?

เฉินต๋ัวจับต้นชนปลายไม่ถูก มองไปยังฟางไหลหยางด้วยความ 

ไม่เข้าใจ
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ฟางไหลหยางเหลือบมองไปทางอื่น หยิบมือถือให้สัญญาณกับเขา 

"ช่างเถอะ ไม่ต้องอธิบายแล้ว เดี๋ยวผมดูเอง"

เฉินตั๋วพยักหน้า จ้องมองซูชิอย่างมีความหวัง

พนักงานเสิร์ฟอาหารจานที่สอง ราเม็งกระดูกหมูร้อนระอุ

ชามนี้เฉินตั๋วเป็นคนสั่งเอง เขาจ้องฟางไหลหยางตาปริบๆ ถามด้วย

ความระมัดระวัง "ประธานฟาง...ผม...กิน...ก่อน...นะครับ"

สายตาของฟางไหลหยางไม่ได้มองเขาสกันดิ โบกมอืให้เขากนิไปก่อน 

เฉินตั๋วจึงเหมือนยกภูเขาออกจากอก พุ่งตัวสู่อ้อมกอดของอาหารรสเลิศ

"ผู้ช่วยเฉิน โหลดแอพฯ เรียกรถปาปาให้ผมหน่อย" ฟางไหลหยาง

ดันมือถือไปตรงหน้าเฉินตั๋ว

"พรดื..." เฉินตัว๋เกอืบจะพ่นน�า้ซุปท่ีอยู่ในปากของเขาออกมา รบีร้อน

คว้ากระดาษทิชชูออกมาเพื่อเช็ดหน้าจอมือถือให้สะอาด โชคยังดีท่ีไม่ได้

กระเด็นใส่จริงๆ

"ครับ?"

ฟางไหลหยางดันมือถือไปทางเฉินตั๋วอีกครั้ง มอบหมายภารกิจให้

เฉินตั๋วด้วยสีหน้าจริงจัง "ผู้ช่วยเฉิน ผมจะโหลดแอพฯ เรียกรถปาปา"

เฉินตัว๋กะพรบิตา หยิบมือถอืข้ึนมาช้าๆ ดาวน์โหลดแอพพลเิคช่ันให้

ฟางไหลหยางอย่างจนใจ "ประธานฟาง...คณุไม่รูว่้าจะดาวน์โหลดยังไงเหรอครบั"

"ผมรู้"

"..." แล้วท�าไมถึงให้ผมเป็นคนท�าล่ะ

"ผมจะกินข้าว" ฟางไหลหยางเอ่ยออกมาเต็มปากเต็มค�า จากนั้นก็

คบีซูชิมาวางตรงหน้า ข้าวหน้าปลาไหลซ่ึงเป็นจานหลกัของเขามาเสร์ิฟแล้ว  

นบัว่าอารมณ์ของฟางไหลหยางดข้ึีนประมาณหนึง่ โค้งมุมปากข้ึน เอ่ยเสนอแนะ  

"เชื่อมบัญชีแอพฯ กับบัญชีอาลีเพย์* ให้ผมด้วยนะ ต้องการลายนิ้วมือกับ

* อาลีเพย์ คือแอพพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์ยอดนิยมในประเทศจีน
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รหัสผ่านค่อยบอกผม"

"..." เฉินตั๋วจัดการธุระให้เจ้านายด้วยใบหน้าเศร้าใจ

เม่ือจัดการเรียบร้อยแล้ว ในท่ีสุดเฉินตั๋วก็ได้กินข้าวอย่างสบายใจ

เสียที หลังจากกระเพาะอันว่างเปล่ารู้สึกสงบสุข เขาจึงถามฟางไหลหยาง

ว่า "ประธานฟางครบั คนืนีค้ณุจะเรยีกรถกลบับ้านด้วยแอพฯ ปาปาเหรอครบั"

"ใช่แล้ว" ฟางไหลหยางพยักหน้า "อยากลองดูหน่อยน่ะ"

"ท�าไม...จู่ๆ ถึงได้อยากลองนั่งล่ะครับ" เฉินตั๋วเอ่ยถามแกมหัวเราะ

ฟางไหลหยางหลบุม่านตาลง หัวเราะเบาๆ พลางเอ่ย "อยู่ดีๆ  กน็กึสนกุ 

ขึ้นมาน่ะ"

"ในท่ีสดุ...กก็นิเสรจ็สกัที..." ผลของการไม่ทันได้ระวังสัง่มาเยอะเกนิไป 

กค็อืเหมียวเหม่ียวกนิช้าลงเรือ่ยๆ กนิจนสดุท้ายเพราะราคาอาหารแพงจน

จะอาเจยีนบีบบังคับให้เธอยัดอาหารเข้าปาก เวลานีอ้าหารรสเลศิได้กลายเป็น 

ยาพิษเรียบร้อยแล้ว

เหมียวเหม่ียวกมุท้อง สดูลมหายใจเข้าลกึ นัง่พิงอยู่กบัเบาะนัง่อย่างกบั 

วิ่งมาแล้วแปดร้อยเมตร เรี่ยวแรงในร่างกายถูกดึงออกมาจนหมด

"โอ๊ย...รีบกลับบ้านเถอะเนอะ" เหมียวเหมี่ยวบ่นพึมพ�า "อิ่มจะตาย 

ก็ต้องกลับไปตายที่บ้าน"

เธอลกุขึน้ยืน รูส้กึสบายท้องข้ึนเลก็น้อย จากนัน้กเ็ปิดแอพฯ เรยีกรถ 

ปาปาในมือถือ เตรียมตัวเริ่มท�างานเป็นคนขับรถหญิง

"พนักงาน คิดเงินด้วยค่ะ" เธอกวักมือเรียกเป็นสัญญาณ

พนกังานท่ีรออยู่ไม่ไกลนกัก้าวเข้ามาหาเหมียวเหม่ียว เหมียวเหม่ียว

ก้มหน้าหากระเป๋าตังค์ เม่ือหาเจอแล้วเงยหน้าข้ึนก็พบว่าถูกลูกค้า 

โต๊ะเย้ืองๆ กันด้านหน้าเธอชิงตัดหน้าจ่ายเงินไปก่อน เป็นผู้ชายรูปหล่อ 

สูงใหญ่สองคนเสียด้วย
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เหมยีวเหมีย่วยืนรออยู่สกัครู ่รอให้ลกูค้าท้ังสองคดิเงนิเสรจ็เรยีบร้อย 

พนักงานถึงได้เริ่มคิดเงินที่โต๊ะเธอ

"ท้ังหมดสีร้่อยสบิเอ็ดหยวน รบัมาพอดนีะครบั ขอบคณุท่ีมาอุดหนนุ 

โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ"

เหมียวเหมี่ยวป้องกระเป๋าตังค์เอาไว้พลางเดินออกมาจากร้าน

แพงจงัเลย...เหมียวเหม่ียวจ่ายเงนิเสรจ็แล้วถงึได้เริม่เสยีดายเงนิขึน้มา

วนัน้ีขับรถฟรไีปตัง้หลายรอบ กนิข้าวมือ้เดยีวก็ใช้หมดแล้ว ท�าไมเธอ

ไม่ซื้อพวกเครื่องส�าอาง เสื้อผ้า หรือกระเป๋าให้เยอะๆ หน่อยนะ จ่ายเงิน

ก้อนนี้ไปกับของกินจนหมด ไม่ได้เรื่องเลย! เวลามีของกินก็กินแบบ 

ยัดทะนาน เวลาไม่มีของกินก็แย่งอาหารของเสี่ยวทู่มากิน ดูชีวิตอันสดใส

ของฉันสิ! หึ!

เหมียวเหมี่ยวตกอยู่ท่ามกลางการประณามตัวเอง

'ต๊ิงๆ...' มือถือของเธอสั่นสองครั้ง พอเหมียวเหม่ียวเอาข้ึนมาดู  

กเ็ห็นว่าแอพฯ เรยีกรถปาปาให้เธอไปส่งผูโ้ดยสารคนหนึง่ อยู่ห่างกบัเธอ...

สิบเมตร?

"ประธานฟาง ดูสคิรบั มันจดัรถให้เองเลย แบ่งตามระยะทาง ดสูคิรบั 

เท่านี้ก็จัดรถให้เราแล้ว ดูสิว่าคนขับอยู่ที่ไหน หา?" เฉินตั๋วอธิบายขั้นตอน

การท�างานของแอพพลิเคชั่นให้ฟางไหลหยางฟัง สุดท้ายเมื่อดูที่หน้าจอก็

ตกตะลึง

"มีอะไรเหรอ" ฟางไหลหยางขยับเข้ามาใกล้

"ดูสิครับ...คนขับรถอยู่...ข้างๆ เรานี่เอง..." เฉินตั๋วหันหน้าจอไปให้

ฟางไหลหยางดู ส่วนตัวเองก็มองดูรอบๆ

เพราะตอนนี้ฝนยังตกอยู่ ถึงจะไม่หนักมาก แต่คนที่ไม่ได้อยากเดิน

ตากฝนไปท่ีป้ายรถเมล์หรอืสถานรีถไฟฟ้าใต้ดนิกมี็อยู่ ตอนนีมี้คนยืนออกนั 

อยู่ที่หน้าโรงแรมไม่น้อย อย่างน้อยก็สิบกว่าคน สายตาของเฉินตั๋วมุ่งตรง
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ไปยังชายรูปร่างอ้วนเตี้ย ผิวคล�้า น่าจะท�างานใช้แรง มองดูแล้วก็คิดว่า 

น่าจะเป็นคนขับรถ

"ใช่คนนั้นหรือเปล่าครับ" เฉินตั๋วชี้ชายคนนั้นให้ฟางไหลหยางดู

ฟางไหลหยางหันไปดแูวบหนึง่กเ็คลือ่นสายตากลบัมา "อย่าคดิม่ัวซ่ัวสิ  

คนขับเป็นผู้หญิง ชื่อเหมียวเหมี่ยว"

"หา? เหมียวเหม่ียว?" เม่ือครู่เฉินตั๋วไม่ได้ดูข้อมูลของคนขับให้ดี 

พอได้ยินชื่อนี้ข้ึนมาตอนนี้ หลังจากครุ่นคิดอยู่สักครู่ก็รู ้สึกว่าฟังดูคุ้นหู 

ไม่น้อย

"ผมขอดูรูปหน่อยสิครับ" ครั้นเฉินตั๋วได้เห็นรูปโพรไฟล์รวมถึงรุ่นรถ

และป้ายทะเบียนก็นิ่งอึ้งอยู่พักหนึ่ง

รถคันนี้เป็นคันเดียวกับที่ไปท�าเรื่องให้ไม่ใช่เหรอ?! แล้วคนขับก็เป็น

คุณเหมยีวไก่ฉีกคนนัน้ด้วย! นีเ่ธอถงึขนาดเอาน�า้จิตน�า้ใจของประธานฟาง

มาหาเงินเลยเหรอ

เฉินตั๋วอยู่ในความสับสนอันน่าหวาดกลัว...เขาจะบอกประธานฟาง 

ดีหรือเปล่า ถ้าบอกไปแล้วประธานฟางเกิดไม่สบอารมณ์ขึ้นมา เขาอาจจะ

ถกูหักเงนิเดอืนกไ็ด้ แต่พอคดิว่าจะปิดเอาไว้ก่อนกน็กึไปถงึว่าถ้าเกดิความลบั 

แตกขึ้นมา ไม่ว่าอย่างไรเขาก็คงจะถูกหักเงินเดือนอีกเช่นกัน

ทว่าถ้าปิดไปได้หนึ่งเดือน ก็จะได้เงินเดือนมาหนึ่งเดือน เฉินตั๋ว 

จึงตัดสินใจว่าจะท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็น

"คนขบัผูห้ญิง หายากนะเนีย่ ฮ่าๆ!" เฉินตัว๋หัวเราะแก้เก้อ จติใจไม่อยู่ 

กับเนื้อกับตัว สุดท้ายก็ขมวดคิ้ว "ท�าไมถึงได้คะแนนน้อยอย่างนี้ล่ะ แค ่

สามดาวเอง..."

เฉินตัว๋อดท่ีจะสงสยัไม่ได้ว่ามาตรฐานการบรกิารของคณุเหมียวไก่ฉีก

ต�่าจริงๆ หรือเปล่า

ฟางไหลหยางกลบัไม่ได้คดิอย่างนัน้ พยกัหน้าอย่างสงบ "อ๋อ อย่างนัน้ 
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เองเหรอ"

เฉินตั๋วไม่รู้ว่าควรจะบอกเขาดีหรือเปล่า การเปลี่ยนคนขับใหม่ดูจะ

เข้าท่ากว่า ทว่าในใจก็มีความเห็นแก่ตัวอยู่นิดหน่อย อยากจะเห็นภาพท่ี 

ทั้งสองคนได้เจอหน้ากัน

"เอ๊ะ! ท�าไมห่างออกไปไกลกว่าเดมิแล้วล่ะ" เฉินตัว๋จ้องมองระยะห่าง

ของคนขับรถด้วยความงนุงง "รบีโทรไปถามเลยสคิรบั โทรไปตามเบอร์โทรศพัท์ 

ในข้อมูลนั่นเลย"

ฟางไหลหยางท�าตามนัน้ เดีย๋วเดยีวอีกฝ่ายกร็บัสาย เสยีงของหญิงสาว 

ช่างน่าฟังและมีชีวิตชีวา ฟางไหลหยางได้ฟังก็รู้สึกกระชุ่มกระชวย

"สวสัดีค่ะ พวกคณุอยู่หน้าประตูใหญ่โรงแรมโรสใช่หรอืเปล่าคะ" อีกฝ่าย 

คงจะเป็นเดก็สาว น�า้เสยีงดคูล่องแคล่วเชียว "ตอนนีฉั้นก�าลงัไปท่ีลานจอดรถ  

รอเดี๋ยวนะคะ"

"ครับ" ฟางไหลหยางตอบรับแล้ววางสาย 

ฟางไหลหยางพยักหน้าให้เฉินตั๋ว "อีกเดี๋ยวก็มาแล้วล่ะ"

ผ่านไปสองนาทีรถโฟล์กสวาเกนสีขาวท่ีดูคุ้นตาคันหนึ่งก็ปรากฏข้ึน

หน้าโรงแรม ไฟหน้าทั้งสองข้างถูกเปิด เสียงแตรดังขึ้นสองครั้ง 'ปี๊นๆ'

ฟางไหลหยางจดจ้องอยูท่ี่ป้ายทะเบียนรถ เปรยีบเทียบกบัรปูในมือถอื  

ชี้ไปยังรถคันนั้นพลางเอ่ยกับเฉินตั๋ว "คันนี้เหรอ"

เฉนิต๋ัวไม่ได้ดูเทียบอะไรกพ็ยักหน้า ป้ายทะเบียนนีเ้ขาเป็นคนช่วยเลอืก 

มาเอง เขาจ�าได้อย่างแม่นย�า ไม่จ�าเป็นต้องดูให้แน่ใจอีกรอบหรอก

"งั้นผมไปก่อนนะ คุณหาทางกลับบ้านเองก็แล้วกัน" ฟางไหลหยาง

เอ่ยกับเฉินตั๋วอย่างไร้เยื่อใย เปิดประตูได้ก็ขึ้นไปนั่งบนรถ

เดิมทีเฉินตั๋วอยากติดรถไปด้วย แต่ถูกฟางไหลหยางปิดทางอย่างนี้

แล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่น หยิบมือถือขึ้นมาเรียกรถด้วยใบหน้าเศร้าสร้อย

เจ้านายใจจืดใจด�าเกินไปแล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะเงินเดือนสูง เขาก็อยาก
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ลาออกอยู่เหมือนกัน

"รูปหล่อ* ไปไหนเหรอคะ" ครั้นฟางไหลหยางข้ึนมาบนรถก็ได้ยิน

เสียงไพเราะของหญิงสาวเอ่ยกับเขาอย่างเป็นมิตร

เสียงนี้ฟังคุ้นหูอยู่เหมือนกัน รู้สึกเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อน

"เคหาสน์เฟิ่งเฉิงครับ" ฟางไหลหยางพูดท่ีอยู่จบก็หลับตาพักผ่อน  

นั่งพิงกับเบาะหลัง

แต่ดูเหมือนว่าคนขับสาวคนนี้จะไม่ใช่คนเรียบร้อยสักเท่าไร เธอ 

พูดคุยเล่นกับฟางไหลหยางไม่หยุดหย่อน ปริมาณแอลกอฮอล์ในตัว 

ฟางไหลหยางยังไม่หมด เขาเวียนหัวจะแย่อยู่แล้ว แต่เขาไม่อยากมีเรื่อง

กับคนแปลกหน้าจึงตอบรับค�าพูดของเธอเป็นอย่างดี คุยตอบโต้กันไปมา

สักพักฟางไหลหยางก็พบว่าผู้หญิงคนนี้น่าสนใจทีเดียวเลย

แสงไฟในรถขมุกขมัว มองหน้าของคนขับรถสาวได้ไม่ชัดนัก ทว่า

ฟางไหลหยางอาศัยไฟหน้ารถฝั่งตรงกันข้ามจึงเห็นว่าคนขับสวมหมวก 

เบสบอลกบัสเวต็เตอร์ตวัยาวสชีมพ ูด้วยการแต่งตวัท่ีคุน้ตา ฟางไหลหยาง

ก็นึกออกทันทีว่าหญิงสาวคนนี้คือคนเดียวกับหญิงแกร่งท่ีกินอาหารเท่า

ผู้ชายตัวโตๆ ในร้านอาหารญี่ปุ่น

"รปูหล่อ ฉันเห็นว่าวนันีคุ้ณเพิง่จะกนิม้ือเยน็ท่ีร้านอาหารญ่ีปุ่นเหมอืนกนั 

นี่นา คุณจ่ายเงินก่อนฉัน ฮ่าๆ พวกเรานี่ดวงสมพงศ์กันจังเลยนะคะ"  

ฟางไหลหยางก�าลังคิดอย่างนั้นอยู่ คนขับสาวก็พูดออกมาเสียเอง

"ครับ" ฟางไหลหยางตอบรับ "คุณมากินคนเดียวเหรอครับ"

"ใช่ค่ะ" เหมยีวเหม่ียวคนขับรถสาวพดูแกมหัวเราะโดยไม่เขินอายเลย

สกันดิ "กนิอาหารเยอะแยะคนเดยีวเลย ตอนนีอ่ิ้มจะตายแล้วค่ะ ถ้าฝนไม่ตก 

ก็อยากจะเดินกลับบ้านย่อยอาหารสักหน่อย"

"บ้านคุณอยู่แถวนี้เหรอครับ" ฟางไหลหยางเอ่ยตามน�้าไป
* รูปหล่อ (帅哥) ส�าหรับประเทศจีนในสถานบริการบางแห่ง เช่น ร้านตัดผม หรือบางสถานการณ์ การเรียกผู้ชาย
ว่า 'รูปหล่อ' ไม่ได้มีเจตนาในการล่วงเกิน แต่เป็นการให้เกียรติ สร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หรือ
แม้กระทั่งสร้างความมั่นใจให้ผู้ฟัง
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"ไม่ใกล้หรอกค่ะ ฮ่าๆๆ แต่ว่าต้องผ่านเคหาสน์เฟิ่งเฉิงอยู่แล้วน่ะค่ะ" 

เหมียวเหมี่ยวเอ่ยแกมหัวเราะ

ฟางไหลหยางเอ่ย "ครับ" เป็นการตอบรับ

ภายในรถเงียบงันอยู่สักครู่ รถก็จอดรอไฟเขียวอยู่หน้าสี่แยก

เหมียวเหม่ียวอดทนกับบรรยากาศกระอักกระอ่วนไม่ไหว พยายาม

คึกคักข้ึนมา "คุณอยู่ท่ีเคหาสน์เฟิ่งเฉิงเหรอคะ จะต้องเป็นเถ้าแก่ใหญ่ 

แน่ๆ เลย"

"..." ฟางไหลหยางไม่รู้จะต่อบทสนทนาอย่างไร

"คราวก่อนฉันไปส่งคุณป้าคนนงึท่ีเคหาสน์เฟ่ิงเฉิง ตอนนัน้ฉันเพ่ิงจะ

ได้รถคนันีม้า ไม่ได้ขับรถมาหลายปีแล้วกเ็ลยขับได้ไม่ค่อยดเีท่าไหร่ คณุป้า 

คนนัน้กระตอืรอืร้นมากๆ เลย คอยเกลีย้กล่อมให้ฉันไปมอบตวักบัต�ารวจจราจร  

บอกว่าฉันต้องไม่มีใบขับข่ีแน่ๆ ไม่ว่าฉันจะอธบิายยังไงก็ไร้ประโยชน์ ฮ่าๆๆ  

แต่สุดท้ายก็อธิบายจนกระจ่างนะคะ เธอเกรงใจก็เลยให้ฉันห้าดาว"  

เหมียวเหมี่ยวบรรยายเรื่องน่าขายหน้าของตัวเองอย่างเพลิดเพลิน

ฟางไหลหยางได้ยินกย่ิ็งรูส้กึจนใจ แต่ว่าท�าไมเขาถงึได้คุน้หูกบัเรือ่งนี ้

อย่างนี้ล่ะ

อย่างกับว่า...

ในไลฟ์ครั้งก่อน นักวาดการ์ตูนเรื่องฮิตในอินเตอร์เน็ตท่ีพอจะมี 

ชื่อเสียงอยู่บ้างพูดถึงเรื่องนี้พอดี

ฟางไหลหยางมีลางสงัหรณ์ เขานัง่ตวัตรง ไม่ได้มีความคดิจะหลบัตา

พักผ่อนอีกต่อไป ใจเต้นรัวเร็วตึกตักๆ

ถ้า...ถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นเหมียวไก่ฉีกจริงๆ ล่ะ...

สมองของฟางไหลหยางตัง้สมมตฐิานเอาไว้อย่างเลือ่นลอย เขาขยับตวั 

ช้าๆ เปลี่ยนอิริยาบถหามุมที่ดีที่สุดที่จะเห็นหน้าตรงของคนขับได้

แขนท้ังสองข้างของเหมียวเหม่ียวควบคุมพวงมาลยัเอาไว้ เธอหักเลีย้ว 
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เป็นวงกว้าง ถนนไม่ได้กว้างนกั ความจรงิแล้วก็ไม่ควรจะตโีค้งกว้างขนาดนี้

ตัวของฟางไหลหยางโงนเงน ใช้ทั้งสองมือยันประตูรถเอาไว้ตัวถึงได้

ไม่กระแทกไปที่ด้านข้าง โงนเงนได้ครั้งหนึ่งสมองก็พลันสดชื่นขึ้น

คิดอะไรอยู ่นะ ต่อให้คนขับในแอพฯ เรียกรถคือเหมียวไก่ฉีก  

นักวาดการ์ตูนท่ีเม่ือช่ัวโมงก่อนเพิ่งจะอัพรูปอวดอาหารรสเลิศบนเวยป๋อ

อย่างมีความสุข แล้วยังไงล่ะ ก็แค่ได้รู้ว่าคนคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรก็

เท่านั้น เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตเลย ไม่จ�าเป็นต้องใส่ใจสักนิด

หลังเตือนตัวเองอย่างนั้น ฟางไหลหยางก็สงบจิตใจลง หลับตา 

พักผ่อนต่อ

ทว่าทักษะของคนขับรถผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนท่ีเธอพูดไว้จริงๆ แย่

เอามากๆ เลยล่ะ

หลังหน้าผากฟางไหลหยางกระแทกกับประตูรถเป็นครั้งท่ีสิบ เขาก็

ล้มเลิกการพักผ่อน ดวงตาท้ังสองข้างว่างเปล่าจดจ้องอยู่ท่ีนอกหน้าต่าง 

เหม่อลอยไปกบัไฟถนนท่ีวบูวาบวนไปเรือ่ยๆ ไม่หยุด อย่างไรกต้็องท�าจิตใจ

ให้ว่าง เพราะว่า...ฟางไหลหยางพบว่าเขาเมารถเข้าแล้ว

ตอนจอดก็ไถลไปข้างหน้า ออกตัวก็กระตุกสามครั้ง ถ้าตอนนี้ต้อง 

ให้คะแนนทักษะการขับรถของเธอคนนี้ เขาก็ให้คะแนนเธอได้แล้ว

ทุกครั้งท่ีเจอสี่แยกไฟแดง ตอนหยุดรถ คนขับผู้น่ารักคนนี้ก็จะ 

เหยียบเบรกจนสดุตวั แรงหนดืขนาดใหญ่ท�าให้กระเพาะของฟางไหลหยาง

กลิง้ตลบ รอจนกระท่ังไฟเขียว กว่าจะออกตวัได้กช้็าเป็นเต่าคลาน ความเรว็

ในการเหยียบคันเร่งก็ไม่เสถียร เร็วบ้างช้าบ้าง ฟางไหลหยางกัดริมฝีปาก 

เกรงว่าตัวเองจะถูกท�าให้เมารถจนวิงเวียน

"รปูหล่อ คณุจะหลบัเหรอคะ ฉันเปิดแอร์แรงไปใช่หรอืเปล่า คณุหนาวม้ัย"  

เหมียวเหม่ียวเห็นฟางไหลหยางพิงอยู่กับประตูรถจากกระจกมองหลัง 

จึงถามด้วยความหวังดี
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"แค่ก ไม่เป็นไรครับ" ฟางไหลหยางกระแอมขึ้นครั้งหนึ่ง ไม่ให้สมาธิ

ของเขากลับไปรวมอยู่ที่ทักษะการขับรถของเธอ

เหมียวเหมี่ยวตั้งอกตั้งใจขับรถ แต่กลับไม่ได้รู้สึกดีขึ้นสักเท่าไร

นานสองนานฟางไหลหยางก็เอ่ยถาม "เอ่อ...ผมถามอะไรหน่อย 

ได้หรือเปล่า"

"คะ?"

"คือว่า...คุณได้ใบขับข่ีมาได้กี่เดือนแล้ว" ฟางไหลหยางระมัดระวัง 

ค�าพูด

"..." มือท่ีกุมพวงมาลัยของเหมียวเหมี่ยวพลันหยุดนิ่ง แสงไฟจาก

รถฝั่งตรงข้ามส่องเข้ามาจากด้านหน้า เธอมองชายหนุ่มท่ีก�าลังขมวดคิ้ว

จ้องไปนอกหน้าต่างท่ีนัง่อยู่บนเบาะผ่านกระจกมองหลงั หัวเราะด้วยความ

เก้อเขิน "เอ่อ...รูปหล่อ...ฉันได้ใบขับขี่มาสี่ปีแล้วน่ะ..."

"..."

"จริงๆ นะ! จริงๆ!" เหมียวเหมี่ยวเห็นสีหน้าตกตะลึงท่ีแสดงชัดว่า 

อีกฝ่ายไม่เชื่อเธอ ก็รีบร้อนอธิบาย "ถ้าไม่เชื่อฉันให้ดูใบขับขี่ของฉันก็ได้!" 

เธอพูดพลางเอื้อมมือล้วงใบขับขี่จากกระเป๋าเสื้อ

เดมิทีทักษะการขบัรถกแ็ย่อยูแ่ล้ว ไหนจะเสยีสมาธอิกี ฟางไหลหยาง

ค่อนข้างกลัว รีบหยุดเธอไว้ "ผมเชื่อคุณ ไม่ต้องเอาออกมาหรอกครับ"

"สี่ปีจริงๆ นะคะ" เหมียวเหมี่ยวหดมือกลับมา ย�้าอีกครั้งหนึ่งอย่าง

ไม่ยอมแพ้

ฟางไหลหยางหัวเราะเบาๆ ไม่เอ่ยอะไรอีก

"ฉันรูค่้ะว่าฝีมือขับรถของฉันไม่ได้เรือ่ง แต่ฉันจะขับให้ดอีย่างแน่นอนค่ะ  

ค่อยๆ ฝึกไปก็ได้ ท�าให้คุณล�าบากเลยนะคะ" เหมียวเหมี่ยวเอ่ยขอโทษ

"ล�าบากไม่เท่าไหร่หรอกครบั" ฟางไหลหยางเอ่ย "แต่ผมเพิง่กนิข้าวเสรจ็ 

น่ะ..."
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"ค่ะๆ ท่ีเกบ็ของหลงัเบาะมีถงุพลาสตกิแบบใช้แล้วท้ิงอยู่นะคะ ถ้าอยาก 

อาเจียนก็อาเจียนในนั้นได้เลย!" มือข้างหนึ่งของเหมียวเหมี่ยวชี้ไปตรงนั้น 

"ฉันสอดลกูอมรสม้ินต์เอาไว้ข้างๆ ถงุพลาสตกิ ถ้ารูส้กึไม่สบาย อมไว้สกัเมด็ 

ก็ได้นะคะ"

ไม่รู้ว่าทรมานคนไปเท่าไรถึงได้เตรียมไว้พร้อมขนาดนี้

ฟางไหลหยางล้วงมือเข้าไปในช่องเกบ็ของ เขาคล�าไปเจอกบัถงุพลาสตกิ 

ปึกหนึง่ ทว่าไม่ได้เอามันออกมา จากนัน้กล้็วงไปหาลกูอมรสมิน้ต์ท่ีอยู่อีกฝ่ัง 

แทน มองดูก็เห็นว่าเป็นยี่ห้อที่ตัวเองชอบ ฟางไหลหยางขมวดคิ้ว พลิกดู

วันผลิตบนด้านนอกกล่องลูกอมซ�้าไปซ�้ามา

เหมียวเหม่ียวไม่เห็นว่าเขาก�าลังท�าอะไรอยู่ แต่ก็ได้ยินเสียงลูกอม 

รสม้ินต์พลกิไปมาในกล่องเหลก็ หัวเราะพลางเอ่ย "ฉันซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ 

ที่เดินผ่านหลังกินข้าวเสร็จน่ะค่ะ ยังไม่ได้เปิด วางใจได้ค่ะ"

ไม่ว่าอย่างไรความหวาดระแวงของเขากยั็งคงไม่หมดไป สดุท้ายกยั็ด

ลูกอมรสมิ้นต์กลับไปที่เดิม ดึงถุงพลาสติกออกมาใบหนึ่ง ถือเอาไว้ในมือ 

เผื่อไว้ว่ามึนจนอาเจียนแล้วจะรับมือไม่ทัน

ตอนนี้เขาเข้าใจหัวอกของผู้โดยสารที่ให้คะแนนเธอน้อยเป็นอย่างดี

ฟางไหลหยางเงยหน้าข้ึนแล้วหลับตาลง ถอนหายใจออกยาวๆ 

พยายามผ่อนคลายความไม่สบายตัว

เหมียวเหม่ียวกลัวว่าเขาจะไม่สบายจึงขับรถให้ช้าลง พูดคุยไม่หยุด

เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเขา

"รูปหล่อ คุณท�างานอะไรเหรอคะ"

ฟางไหลหยางลมืตาข้ึนช้าๆ ด้วยความอ่อนเพลยี "ขายรถครบั" นีเ่ป็นเพยีง 

ธุรกิจแขนงหนึ่งของบริษัทเขาเท่านั้น

"อ๋อ ท�างานอยู่ที่ 4S นี่เอง รถยี่ห้ออะไรเหรอคะ"

"..." จะบอกเธอยังไงดีนะ เขาเป็นคนดูแลศูนย์ 4S
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"ฟังเพลงหน่อยมั้ยคะคุณ ไม่ชอบเสียงดังหรือเปล่า" ในรถของ 

เหมียวเหมี่ยวมีเพลงของวงร็อกญี่ปุ่นอยู่ ร้อนแรงเชียวล่ะ

"แล้วแต่ครับ"

"งั้นก็ดีค่ะ"

"..."

"จริงสิคะ คุณ..."

บางคนอยู่ในบรรยากาศเงียบๆ แล้วมีคนพูดกลับย่ิงรู้สึกไม่สบาย

เพราะเมารถมากขึ้น ฟางไหลหยางเอ่ยด้วยความร�าคาญ "เงียบหน่อย 

ได้หรือเปล่า"

"ค่ะ...ขอโทษนะคะ..." เหมียวเหม่ียวละล�่าละลัก เอ่ยขอโทษ 

ด้วยความประดักประเดิด "ฉันแค่อยากเบี่ยงเบนความสนใจคุณน่ะค่ะ"

เม่ือตระหนกัได้ว่าน�า้เสยีงของตวัเองค่อนข้างรนุแรง ฟางไหลหยางก ็

รู้สึกผิดขึ้นมา "ขอบคุณนะครับ"

"ไม่เป็นไรค่ะ" น�า้เสยีงของเหมียวเหมีย่วกลบัสูส่ภาพเดมิอย่างรวดเรว็

หลังจากเอ่ยประโยคนี้จบแล้ว เหมียวเหมี่ยวก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกเลย 

ทั้งสองไม่ได้พูดคุยกันอีก รถแล่นเข้าไปยังถนนที่เคหาสน์เฟิ่งเฉิงตั้งอยู่

เคหาสน์เฟิ่งเฉิงค่อนข้างห่างจากตัวเมือง สนามกอล์ฟท่ีใหญ่ท่ีสุด 

ในเมืองฝูเฉิงเองก็อยู่ในละแวกนี้ ส่วนปลายของใบต้นการบูรมีผลออกมา

ตลอดท้ังสองฝ่ังถนน หยาดฝนค่อยๆ เปลีย่นจากละอองเป็นเมด็ฝนขนาดย่อม  

บนถนนมีแอ่งน�า้ท่ีสะท้อนแสงไฟข้ึนมาท้าทายสายตาท่ีไม่ดขีองเหมยีวเหม่ียว 

อยู่ตลอด แสงไกลๆ จากรถอีกฝั่งหนึ่งเองก็เสียดแทงประสาทการมองเห็น

ของเธอไม่หยุดหย่อน

ครั้นใกล้จะถึงประตูเขตท่ีพักอาศัย ประกายสีแดงจากป้ายกากบาท

ขนาดใหญ่ก็ปรากฏตรงหน้า ขวางทางพวกเขาเอาไว้ ด้านหลังป้ายมี 
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แผงกั้นถนนวางเป็นแถว ที่แท้ตรงนี้ก็ซ่อมถนนอยู่นี่เอง

เหมยีวเหมีย่วเหยยีบเบรก การเบรกอย่างกะทันหันท�าให้รถหยุดทันที 

ด้วยแรงหนืด เหมียวเหมี่ยวกับฟางไหลหยางต่างก็ถูกกระชากไปข้างหน้า

เล็กน้อย

"นี.่.." เหมียวเหม่ียวนิง่อ้ึงอยู่เป็นเวลานานถงึได้สตคินืมาแล้วจอดรถ

ที่ข้างทาง

เคหาสน์เฟ่ิงเฉิงตัง้อยู่บรเิวณตนีเขา ทัศนยีภาพสวยงาม คนผ่านไปมา 

ไม่มาก ท้ังยังเงยีบสงบ นีค่อืเขตของคนรวยในต�านาน เหมียวเหมีย่วไม่เคย 

เข้าไปมาก่อน นีเ่ป็นครัง้ท่ีสองท่ีเธอมาท่ีน่ี คราวก่อนท่ีเธอมารถยังสามารถ

ผ่านเข้าไปได้สบายๆ

เหมียวเหมี่ยวหันไปด้วยความรู้สึกผิด "คุณคะ ขอโทษด้วยนะ..."

ฟางไหลหยางเกือบจะกระแทกเข้ากับหลังเบาะฝั่งคนนั่งเสียแล้ว 

เหมียวเหมี่ยวเอ่ยขึ้นมาแบบนี้ เขาก็กลอกตา ตอบกลับอย่างจนใจ "เบรก

ให้มันนุ่มนวลหน่อยสิครับ"

"ได้ค่ะ คราวหน้าฉันจะปรบัปรงุนะคะ พอเกดิอะไรข้ึนหน่อยฉันกเ็ลย

ลนลานน่ะค่ะ คุณดู...ถนนนี่สิ..." เหมียวเหมี่ยวจัดหมวกให้เข้าที่ ชี้ไปยัง

แผงกั้นถนนที่อยู่ข้างหน้า

"เพิ่งจะเริ่มขุดกันเมื่อคืน วางท่อน�้าใหม่น่ะ ถ้าคุณเรียกผมเร็วกว่านี้

หน่อยผมคงให้คุณขับไปเข้าประตูอ่ืนแล้ว" ฟางไหลหยางไม่รับผิดชอบ  

ทั้งยังติเธอด้วย

เหมยีวเหม่ียวเองกไ็ม่โทษท่ีฟางไหลหยางไม่ได้บอกให้ชดัเจนตัง้แต่แรก 

ว่าให้เข้าประตไูหน เลยเอ่ยขอโทษ "งัน้ท�ายงัไงด ีให้ฉันอ้อมไปอีกประตมัูย้คะ"

"ช่างเถอะ ลงตรงนี้เลยก็แล้วกัน" ฟางไหลหยางอยากรีบลงรถเพ่ือ

รักษาชีวิตไว้

"ขับรถเข้าไปไม่ได้ ต้องล�าบากให้คุณเดินเข้าไปอีกหน่อยนะคะ"
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ฟางไหลหยางค่อนข้างประหลาดใจกบันสิยัของเธอ เขาพยกัหน้าตอบ 

"อืม ไม่เป็นไรหรอก" จากนั้นก็ก�าลังจะเปิดประตูลงจากรถไป

เหมียวเหมี่ยวรีบร้อนตะโกนเรียกเขา "คุณ รอเดี๋ยวสิคะ"

ฟางไหลหยางชะงกัมอืท่ีจบัประตรูถเอาไว้ หันกลบัไปมองเหมยีวเหม่ียว  

ก็เห็นว่าเธอปลดเข็มขัดนิรภัยออก มือข้างหนึ่งพาดอยู่กับเบาะด้านข้าง  

มืออีกข้างหนึ่งเปิดเก๊ะหน้ารถฝั่งคนนั่ง ค้นหาอะไรสักอย่าง

"เอ๊ะ ท�าไมถงึไม่มีล่ะ ฉันใส่เอาไว้แล้วนีน่า" เหมียวเหมีย่วพึมพ�าเสยีงเบา  

เงยหน้าข้ึนย้ิมเป็นการขอโทษให้ฟางไหลหยาง "ขอโทษนะคะ รออีกเดีย๋วนะ"

ฟางไหลหยางขมวดคิ้วมองเธอท่ีก�าลังหาของอยู ่ ในความมืด 

ประหลาดใจว่าเธอหาอะไรอยู่ เขาย่ืนมือออกไปยังสวิตช์ไฟตรงกระจก 

มองหลังในรถ เสียงดัง 'แกร๊ก' ภายในรถก็สว่างขึ้น

"อ๊ะ..." ตรงหน้าเธอสว่างข้ึนทันที แม้ว่าแสงไฟจะไม่ได้สว่างอะไรนกั 

แต่ก็แยงตาของเหมียวเหมี่ยวอยู่ดี สักครู่หนึ่งถึงได้คุ้นชินกับแสงตรงหน้า 

เธอเงยหน้าข้ึน หลงัจากท่ีสายตาค่อยๆ กลบัคนืสูภ่าวะปกตกิม็องเห็นหน้าตรง 

ของฟางไหลหยางได้ชัดเจน หัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะ

ภายใต้แสงสเีหลอืงนวล นยัน์ตาอ่อนโยนของชายหนุม่เจอืความเป็นห่วง 

อยู่ไม่น้อย คิว้ตาคมคาย ท่าทางผึง่ผาย ใต้สนัจมูกตรงและสงู รมิฝีปากบาง 

เม้มแกมเหยียดขึ้นเล็กน้อย ทั้งๆ ที่หน้าตาเหมือนกับชายหนุ่มเจ้าอารมณ์  

ทว่าภายใต้แสงอันอ่อนละมุนช่วยกล่อมเกลาให้ออร่าของเขาดูอบอุ่น 

อย่างบอกไม่ถูก

เหมียวเหมี่ยวกลืนน�้าลาย รู้สึกว่าใบหน้าร้อนผะผ่าว เธอก้มหน้า  

เอ่ยขอบคุณเสียงเบา "ขอบคุณนะคะ"

เม่ือมแีสงไฟเหมียวเหม่ียวกห็าสิง่ท่ีตวัเองค้นอยูเ่จอทันที เธอหยบิร่ม 

ท่ีมีขนาดเล็กกว่าฝ่ามือของฟางไหลหยางออกมาแล้วหายใจออกยาวๆ  

หนึ่งครั้ง ก่อนยื่นร่มให้เขา
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"ฝนตก เอาไปเถอะนะคะ" เหมียวเหม่ียวหันกลับมา มือข้างหนึ่ง 

ยันอยู่กับหลังเบาะฝั่งคนนั่ง ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

ใบหน้าย้ิมแย้มภายใต้บรรยากาศครึ้มฝน ในรถยนต์คันหนึ่งท่ีถูก 

ขวางทางอยู ่ราวกบัเป็นแสงแรกของดวงอาทิตย์ในวันนีท่ี้สาดตรงเข้าในใจ

ของฟางไหลหยางก็ไม่ปาน หญิงสาวใบหน้ากลม คิว้โก่ง ยิม้ออกมาดวงตา 

กลมมนก็โค้งรีเหมือนเสี้ยวพระจันทร์ รอยย้ิมของเธอช่างเช้ือเชิญให้เขา 

ย้ิมตาม ฟันแปดซ่ีเรียงเป็นระเบียบเผยออกมาให้เห็น องศาของมุมปาก

ราวกับเรือล�าน้อยที่โคลงเข้าไปในใจท่ามกลางแสงจันทร์

เมือ่ครูเ่ขาเสยีมารยาทกบัเธอไป ต่อว่าทักษะการขับรถของเธอ แต่เธอ 

ก็ยังคงไว้ซึ่งท่าทีอันเป็นมิตร ท�าให้ฟางไหลหยางไม่สบายใจเลย

เขามองร่มในมืออีกฝ่ายด้วยความตกตะลึง เงยหน้าข้ึนมองใบหน้า

ย้ิมแย้มของเหมียวเหม่ียว โค้งมุมปากข้ึน ย้ิมพลางเอ่ยออกมา "แล้ว 

ของคุณล่ะ"

"ที่เบาะหลังยังมีอีกค่ะ วางใจได้" เหมียวเหมี่ยวยักไหล่

ฟางไหลหยางไม่ได้ปฏิเสธ เอื้อมมือออกไปรับร่ม ก�าตัวร่มเอาไว ้

ถงึได้สมัผัสกับร่มคนักระจิว๋หลวิ เขาหัวเราะกบัตวัเองข้ึนมาโดยไม่รูต้วั "ขับรถ 

แล้วยังแถมร่มให้ด้วยเหรอครับ"

"นี่เรียกว่าการบริการประชาชนค่ะ แหะๆ ถือว่าแทนค�าขอโทษนะคะ 

ท�าให้คุณเมารถเลย แล้วยังรบกวนคุณมาตลอดทางอีก" เหมียวเหมี่ยว 

แลบลิ้นออกมาด้วยความขี้เล่น

ฟางไหลหยางหัวเราะเบาๆ แล้วส่ายหน้า "ไม่เป็นไรหรอก ผมเองก็ 

เสียมารยาทไปเหมือนกัน ขอบคุณนะครับ"

"ไม่เป็นไรหรอกค่ะ จ�าไว้นะคะ...ให้ห้าดาวถือเป็นการขอบคุณท่ีดี

ที่สุด!" เหมียวเหมี่ยวหน้าแดง ขยับนิ้วมือเรียวทั้งห้า

ดูเหมือนจะท�าเพื่อห้าดาวนะ
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ฟางไหลหยางหันไปเปิดประตู เมื่อได้ยินประโยคนี้ก็ก้มหน้าลงตอบ

อย่างจนใจ "ได้สิ" แต่ก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมา

ขณะท่ีเปิดประตรูถ ฟางไหลหยางกน็กึอะไรข้ึนมาได้ หันกลบัไปเอ่ยกบั 

เหมยีวเหม่ียวว่า "มีเวลากเ็ปลีย่นน�า้หอมรถเป็นกลิน่เลมอนนะ จะได้สดช่ืน 

คลายอาการเมารถของผู้โดยสารได้ ส่วนลูกอมรสมิ้นต์...คงจะไม่มีใครกิน

ของคนแปลกหน้าหรอก"

เหมยีวเหม่ียวฟังค�านีก้พ็ลนัเบิกตาโพลง ใช้แรงพยักหน้า "ค่ะ เข้าใจแล้ว  

ขอบคุณนะคะ"

เหมียวเหม่ียวมองตามหลังฟางไหลหยางจากในรถ เห็นเขากางร่ม

ของเธอออกมา ท่าทางเหมือนเดินเล่นอยู่ในสวนอย่างไรอย่างนั้น เดินเข้า

ประตูใหญ่ของเขตที่พักอาศัยไป

แม้ท่าทางการเดินของผู้โดยสารหนุ่มจะดูมีมาด เป็นอาหารตาช้ันดี 

ทว่า...ดูเหมือนร่มท่ีเธอให้จะเล็กเกินไป คลุมได้แค่ไหล่ของเขาเท่านั้น 

เหมียวเหม่ียวรู้สึกละอายใจ มิหน�าซ�้าตัวร่มยังพิมพ์ลายดอกไม้สีชมพู

กระจัดกระจาย ดูอ่อนหวานเป็นพิเศษ

เหมียวเหมีย่วปิดไฟในรถ กดยืนยันว่ามาถงึท่ีหมาย ค่ารถสามสบิหกหยวน 

กเ็ข้าบัญชี ได้เงนิส่วนหนึง่ของมือ้เย็นคนืกลบัมาเป็นท่ีเรยีบร้อย เหมียวเหมีย่ว 

เงยหน้ามองเงาหลงัของฟางไหลหยางท่ีหายไปในเขตท่ีพกัอาศยั ทอดถอนใจ 

ด้วยความเศร้าหมอง แม้อีกฝ่ายรบัปากว่าจะให้ห้าดาว แต่การบรกิารของเธอ 

ก็ยังไม่ถึงขั้น เมื่อไรเธอถึงจะท�าให้ทุกคนให้คะแนนดีจากใจจริงได้นะ

เหมยีวเหมีย่วมองรายได้คนขับท่ีปรากฏอยูบ่นหน้าจอมอืถอื เธอก�าหมัด  

แต่ยังไงหาเงินได้ก็เป็นเรื่องส�าคัญที่สุด เธอกลับรถแล้วเตรียมตัวกลับบ้าน

ด้วยความพึงพอใจ

ฟางไหลหยางยืนอยู่บริเวณป้อมยาม มองตามรถสีขาวคันนั้นค่อยๆ 

จากไป เขาถึงได้วางใจ
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เมื่อครู่ตอนที่เหมียวเหมี่ยวยื่นร่มให้เขา บวกกับใบหน้าเปื้อนรอยยิ้ม

สะอาดสะอ้านน่ารักของอีกฝ่าย ฟางไหลหยางก็รู้สึกใจสั่นไปหมด

ไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกอย่างนี้เลย ทว่าฟางไหลหยางเองก็ม่ันใจว่า 

ถ้าเหมียวไก่ฉีกเป็นเด็กสาวคนนี้ล่ะก็...

เขาคงมีความสุข และยินดีเป็นอย่างมาก

เป็นเด็กสาวนิสัยดี เขาชอบนักวาดการ์ตูนไม่ผิดคนจริงๆ ด้วย

ฟางไหลหยางโค้งมุมปากข้ึน พยักหน้าให้ยามเฝ้าประตอูย่างอารมณ์ดี  

เดินเข้าไปในเขตที่พักอาศัย

เขาถอืร่มมอืหนึง่ อกีมอืสอดเข้าไปในกระเป๋ากางเกงแล้วชะงกัอยูส่กัครู่  

เขาล้วงถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งออกมา

"...หึ" ฟางไหลหยางอดหัวเราะออกมาไม่ได้

ลุงยามท่ีอยู่ในป้อมงุนงง มองเงาหลังของฟางไหลหยางด้วยความ

สงสัย

ฟางไหลหยางท่ีมีรูปร่างสูงใหญ่ดูภาคภูมิ ถือร่มคันเล็กท่ีไม่กว้าง 

พอกับไหล่ของเขา แถมตัวร่มยังพิมพ์ลายดอกไม้สีชมพูเต็มไปหมด... 

คุณฟางไปที่ไหนมานะ ท�าไมถึงได้ตกยากขนาดนั้น

ลุงยามถอนหายใจด้วยความเห็นอกเห็นใจ "เป็นคนรวยก็ล�าบาก

เหมือนกันนะเนี่ย"
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ตอนที่เหมียวเหมี่ยวขับรถกลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ก็เป็นเวลาสามทุ่ม

พอดี เธอเห็นว่าร้านบะหมี่ท่ีช้ันล่างยังเปิดอยู่ หาท่ีว่างจอดรถแล้วหดคอ 

ต้านลมลงจากรถ เดินจ�้าหลายก้าวเข้าไปในร้าน

เมื่อเธอเปิดประตู อากาศอบอุ่นก็พวยพุ่งเข้ามาหา ความหนาวเย็น

ด้านนอกโชยเข้ามาภายในร้านบะหมี่ ลูกค้าไม่กี่คนในร้านต่างหันหน้ามา

มองเธอ

แม้ว่าจะยังไม่พ้นเดอืนตลุาคม แต่ว่าอากาศหนาวกย็งัพัดลงใต้ในคนืนี้  

ตอนกลางวันเหมียวเหม่ียวใส่สเว็ตเตอร์ให้อากาศถ่ายเท เธอรู้สึกว่าตอน

กลางวันตัวเองถูกแดดแผดเผาร้อนจนเป็นสุนัข พอถึงเวลากลางคืนกลับ

รู้สึกหนาวสั่นหงักๆ

"หูย หนาวจงัเลย!" เหมยีวเหมีย่วเข้าไปข้างในได้กต็วัสัน่เทา อยากสลดั 

ความเย็นจากลมหนาวออกไป

หวงหรูหรูท่ียกบะหมี่ซ่ีโครงมาเสิร์ฟให้ลูกค้าเห็นเหมียวเหม่ียว 

ยืนอยู่หน้าประตูก็มุ่ยปากด้วยความไม่พอใจ "เหมียวเหมี่ยว สองสามวัน 

มานี้ไม่มากินข้าวที่ร้านเลยนะ ไปกินข้าวที่ไหนมา"

บทที่ 
3 
คนขับรถหญิงผู้ไม่เหมำะกับต�ำแหน่ง
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"คิกๆ" เหมียวเหม่ียวย้ิมพลางเอ่ย "ก็ฉันขับรถตอนกลางวันนี่นา 

บางทีถงึเวลากนิข้าวกก็นิข้างนอกไปเลย แต่กนิไปตัง้เยอะกร็ูส้กึว่ายงัไงฝีมือ

ท�าอาหารของเถ้าแก่ก็เยี่ยมยอดที่สุดอยู่ดี"

ประหนึง่ว่าหลงัจากช่ืนชมรสอาหารก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้ว หานต้งกบั

เจิ้งหลินเทียนออกมาพอดี หานต้งเห็นเหมียวเหมี่ยวก็อ้ึงไป ตัดสินใจ 

ถามเธอว่า "มื้อดึกเหรอครับ"

เจิ้งหลินเทียนเอ่ยค�าพูดเหมือนกับหวงหรูหรูไม่มีผิด แถมยังต่อท้าย

ประโยคด้วยว่า "เถ้าแก่เหงาจะตายอยู่แล้ว ไม่มีใครกนิหมาล่าไก่ฉีกราดข้าว

เผ็ดสุดๆ แล้วนี่นา"

"หืม?" เหมียวเหมี่ยวไม่เข้าใจความหมายของเจิ้งหลินเทียน 

หานต้งเคาะศีรษะของเจิ้งหลินเทียนพลางเอ่ยเสียงเย็น "ไปล้างจาน"

"อ๊ะ อย่าสิครับอาจารย์!" เจิ้งหลินเทียนเศร้าใจ

เหมยีวเหมีย่วก�าลงัคดิอยากจะหัวเราะเขา มือถอืกส็ัน่พอด ีเหมยีวเหม่ียว 

หยิบมือถือขึ้นมาดู ยอดบิลเมื่อครู่กดประเมินให้เธอแล้ว

ดาวห้าดวงประกายแวววับ ประเมินให้ห้าดาว! เหมยีวเหมีย่วอารมณ์

ชื่นบานขึ้นมาทันที

ข้างล่างยังมีคอมเมนต์อีกด้วย 

'ขอโทษด้วยท่ีเพิ่งประเมินให้ ไม่ค่อยรู้ว่าแอพฯ ใช้ยังไง ขอบคุณ

ส�าหรับร่มนะครับ'

ไดช่้วยคนอืน่แล้วเขากย็งัขอบคณุเธอด้วย นี่ท�าให้เหมยีวเหมีย่วรู้สึก

ภูมิใจ ลิงโลดอย่างกับอะไรดี เธอพูดงึมง�า "แค่เขาให้ห้าดาวก็พอ จะช้า 

ยังไงก็ไม่มีปัญหาหรอก!"

เธอเดนิไปนัง่ลงยงัท่ีนัง่ประจ�า โบกมือให้หานต้ง "เถ้าแก่คะ เนือ้ซ่ีโครงตุน๋ 
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หนึ่งที่ เบียร์หนึ่งขวดค่ะ!"

หานต้งเหลือบตามองเธอแล้วพยักหน้า เดินเข้าไปในครัว

หวงหรูหรูนั่งลงตรงข้ามเธอ เอ่ยถามด้วยความสงสัย "จะกินมื้อดึก

จริงๆ เหรอ"

"ใช่แล้ว ฉันอารมณ์ดีนี่นา ถึงมื้อเย็นจะกินมาแน่นมากก็เถอะ" วันนี้

ได้ห้าดาวหมดเลย นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะ!

หวงหรหูรสู่ายหน้า "ท�าไมเธอกนิแล้วไม่อ้วนเลยล่ะ" เธอมองหน้าของ

เหมียวเหมีย่วท่ีแม้ว่าจะกลมตุย่ แต่ว่ากเ็ลก็เท่าฝ่ามอืเท่านัน้ "น่าโมโหชะมดั 

คนตะกละตะกลามกินทุกอย่างอย่างเธอ ไม่อ้วนได้ยังไงกัน"

"นัน่เพราะฉันเป็นคนท่ีกนิอาหารแมวกยั็งอร่อยยังไงล่ะ" เหมยีวเหม่ียว 

เอ่ยอย่างภูมิใจ

หานต้งยกเนือ้ซ่ีโครงกบัเบียร์มาด้วยตวัเอง แถมยังวางแก้วลงสองใบ 

ในจานมีเนื้อซ่ีโครงสองช้ินใหญ่ๆ วางอยู่ ท่ีจริงมันคือซ่ีโครงหนึ่งชิ้นท่ีตัด

ส่วนกระดูกออก กลายเป็นว่าเนื้อซ่ีโครงชิ้นใหญ่นี้เหมือนเนื้อสองช้ิน  

เหมียวเหมี่ยวไม่เคยสังเกตมาก่อนเลย

หวงหรูหรูรีบร้อนโบกมือ "เถ้าแก่ อย่าค่ะ ฉันไม่ดื่ม ยังต้องกลับไป

มหาวิทยาลัยอีกค่ะ"

หานต้งมองเธอปราดหนึง่ เขาเช่ือเต็มๆ ว่าเธอพูดเรือ่งจรงิ กเ็ลยเกบ็แก้ว 

กลับไปแล้วหันหลังเข้าไปท�างานในครัว

เหมยีวเหม่ียวแอบพดูกบัหวงหรหูรเูบาๆ "ฉันว่าเถ้าแก่เป็นคนดอีอกนะ  

ทั้งเป็นคนเอาใจใส่ แถมยังหน้าตาดีด้วย"

"ก็ใช่น่ะส ิไม่อย่างนัน้เธอคดิว่าท�าไมฉันถงึได้ท�างานพิเศษอยู่ท่ีนีน่าน

ขนาดนี้ล่ะ" หวงหรูหรูเห็นด้วย "จริงสิ ช่วงนี้ขับรถเป็นยังไงบ้าง"

"พอใจมากๆ เลย รู้สึกได้ช่วยเหลือคนมากมาย ก็มีความสุขดีนะ" 

เหมียวเหม่ียวชอบอาชีพนี้จากใจจริง เธอเพิ่งจะยกตะเกียบข้ึนก็นึกอะไร 
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ข้ึนได้ กระวกีระวาดคว้ามือถอืข้ึนมา "ถ่ายรปูก่อน เนือ้ซ่ีโครงตุน๋สตูรพิเศษ

ของเถ้าแก่หาน อร่อยท่ีสุดในโลก!" เธอลืมไปหมดแล้วว่าตอนกินมื้อเย็น 

ตัวเองก็ใช้ค�าวิจารณ์ระดับเดียวกันชื่นชมอาหารจานอื่นด้วย

เธอบ่นพมึพ�าพลางตกแต่งภาพท่ีจะอัพข้ึนเวยป๋อ พร้อมใส่แคปช่ันว่า

'อาหารในร้านบะหมี่ใต้อพาร์ตเมนต์อร่อยไปซะทุกอย่างเลย ชอบ 

หมาล่าไก่ฉีกราดข้าวกบัเนือ้ซ่ีโครงตุน๋! กนิคู่กบัเบียร์ พ่นความร้อนออกมา 

ชื่นชมตัวเองที่วันนี้ไม่ได้คะแนนแย่ๆ! รวมถึงผู้โดยสารสุดหล่อที่ให้ห้าดาว

เป็นคนสุดท้ายด้วย'

'ติ๊ง...' มือถือส่งเสียงแจ้งเตือนครั้งหนึ่ง

ฟางไหลหยางหยิบมันขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นแจ้งเตือนโพสต์ข้อความ

ยาวเหยียดในเวยป๋อของเหมียวไก่ฉีก พอเปิดเวยป๋อขึ้นดูก็เห็นรูปอาหาร

น่ากิน ฟางไหลหยางถอนหายใจอย่างจนใจ

"ดึกแล้วยังกินเยอะขนาดนี้...กินเข้าไปได้อีกเหรอเนี่ย..."

โปสการ์ดลิมิเต็ดอีดิช่ันพันใบบนโต๊ะหนังสือถูกเพ่ิมเป็นสองพันใบ 

เหมียวเหมี่ยวนั่งกอดขาขดตัวอยู่บนเก้าอี้เพื่อสุขภาพ ปรับทุกข์กับเสี่ยวทู่

ท่ีนอนแผ่อยู่บนคีย์บอร์ด "ท�ายังไงดีล่ะเสี่ยวทู่ พันใบก่อนหน้านี้ฉันเซ็น 

ไปแค่สามใบเอง ท�าไมถึงเพิ่มมาอีกพันนึงล่ะ"

เสี่ยวทู่หรี่ตาลง ไม่สนใจเธอโดยสิ้นเชิง

เหมียวเหมี่ยวถอนหายใจ "ไม่สนแล้ว ฉันยังมีเรื่องสั้นเรื่องอื่นที่ต้อง

วาดอยู่อีกนะ จรงิส ิไหนๆ กไ็หนๆ แล้ว วนันีก้ว็าดแฟนอาร์ตกแ็ล้วกนั ช่วงนี้ 

ฉันชอบพระเอกกับนายเอกในละครออนไลน์เรื่องนั้นมากเลยล่ะ คิกๆ"

เสี่ยวทู่ถูกรบกวนด้วยเสียงบ่นงึมง�าของเหมียวเหมี่ยวจนทนไม่ไหว 
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ลุกขึ้นยืนแล้วกระโดดลงจากโต๊ะ ยกหางขึ้นอย่างสง่างามพลางก้าวออกไป

จากห้องหนังสือ

ปากของเหมียวเหม่ียวพูดว่าต้องสเก็ตช์ภาพ แต่ก็กินขนมไปด้วย  

ท้ังยังถูไถลบูเสีย่วทู่อยู่นานสองนาน เม่ือมองนาฬิกากถ็งึเวลากนิม้ือกลางวนั 

แล้ว เธอกระวีกระวาดสวมชุดกันลมตัวบางทับลงบนชุดใส่อยู่บ้าน จัดแต่ง

ผมเผ้า ไม่ได้แต่งหน้าก็ลงไปหาของกินข้างล่างด้วยท่าทางร่าเริง

เดินออกมาจากทางเดินในตึกแล้วเลี้ยวขวา ก้าวเท้าผลักประตู 

ร้านบะหม่ี พ่นลมหนาวออกจากปากสองสามครั้ง เหมียวเหมี่ยวเห็น 

หานต้งอยู่ตรงเคาน์เตอร์คิดเงินพอดีก็เอ่ยทักทาย "สวัสดีค่ะ เถ้าแก่ วันนี้

ฉันอยากกินข้าวราดเนื้อตุ๋น"

"ไม่เผ็ด?" หานต้งถามเธอด้วยความสงสัย

"ค่ะ กระเพาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่ะ" เหมียวเหมี่ยวลูบท้องตัวเองแล้ว

นั่งลงที่มุมเดิม

หานต้งมองเหมยีวเหม่ียวแวบหนึง่ ขมวดคิว้เลก็น้อยจนไม่ทันสงัเกตเห็น

"เอ้า นี่"

น�้าขิงแดงแก้วหนึ่งวางลงตรงหน้าเหมียวเหม่ียว แถมยังมีไอร้อน 

โชยอยู่

เหมียวเหมี่ยวเงยหน้ามองหานต้งด้วยความประหลาดใจ ค่อยๆ ฉีก

รอยยิ้ม "อ๊ะ ขอบคุณนะคะเถ้าแก่ ให้ฟรีหรือเปล่าคะ" สุดท้ายยังท�าสายตา

ทะเล้นอีก

"ใช่แล้ว" หานต้งหลุบตาลง โค้งมุมปากขึ้น หันหลังเดินกลับเข้าไป

ในครัว

ตอนนี้มีลูกค้าไม่มาก หวงหรูหรูยังไม่เลิกเรียนจึงไม่ได้มาท�างาน 

เหมียวเหมี่ยวนั่งอยู่สักพักก็รู้สึกเบื่อ เธอหยิบมือถือขึ้นมาดูเวยป๋อ บังเอิญ

คดิอยากค้นหานามปากกาของตวัเองข้ึนมาจงึพมิพ์มันลงไป พบว่ามีจ�านวน 



我亲爱的粉丝先生 69

เวยป๋อที่หาเจออยู่ไม่น้อย เหมียวเหมี่ยวดีใจเป็นที่สุด

แต่มบีางข้อความท่ีมีเนือ้หาแตกต่างจากข้อความอ่ืนๆ ปรากฏข้ึนบน

หน้าจอมือถือ เหมียวเหมี่ยวจึงค่อยๆ หุบยิ้ม

'เหมียวไก่ฉีกอะไรนั่นน่ะ น่าขยะแขยง ใครจะไปอ่านการ์ตูนของ 

ยายนั่น'

'เน็ตไอดอลกอ็าศยัการขายเรอืนร่างท้ังนัน้ ใครจะรูว่้าเหมยีวไก่ฉีกได้

เฟอร์รารี่มาได้ยังไง เดี๋ยวนี้เน็ตไอดอลหาเงินกันง่ายจังนะ'

เหมยีวเหมีย่วหน้านิง่ สอดมอืถอืพร้อมกบัมอืท้ังสองข้างไว้ในกระเป๋า

กางเกง ก่อนเงยหน้ามองทีวท่ีีอยู่บนผนงั พธิกีรท่ีอยู่ในทีวีแสร้งท�าตวัโง่เง่า

อยู่ในรายการวาไรตี้ตลกโปกฮา เหมียวเหมี่ยวดูอย่างเข้าถึงอารมณ์ มือที่

อยู่ในกระเป๋ากางเกงกมุมือถอืเอาไว้ มือถอืร้อนผะผ่าว เตอืนสตว่ิาเธอยังมี

ตัวตน เหมียวเหมี่ยวอยากเปิดดูอีกสักครั้งแต่ก็ห้ามใจเอาไว้

เสียงมือถือดังขึ้นกะทันหัน เหมียวเหมี่ยวรีบร้อนหยิบมือถือขึ้นมาดู

ก็เห็นว่าเป็นเบอร์แปลก เหมียวเหมี่ยวขมวดคิ้วมองอยู่เนิ่นนาน เนื่องจาก

ระยะนี้มีมิจฉาชีพทางโทรศัพท์จ�านวนมาก เธอจึงรอให้อีกฝ่ายวางสายไป

เองโดยไม่กดรบั แต่ไม่ถงึครึง่นาทีด้วยซ�า้เธอก็ได้รบัข้อความในมอืถอืทันที 

เบอร์แปลกเมื่อครู่นี้เป็นคนส่งมา

'สวัสดีครับ คุณเหมียว ผมคือ SunF ท่ีนั่งรถไปท่ีเคหาสน์เฟิ่งเฉิง 

เมื่อสองวันก่อน รับโทรศัพท์ผมหน่อยได้หรือเปล่า ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณ'

ท่ีเหมียวเหมี่ยวกลัวท่ีสุดก็เรื่องนี้นี่แหละ กลัวว่าผู ้โดยสารท่ีเคย 

ใช้บริการจะติดต่อกลับมา เหมียวเหมี่ยวความจ�าสั้น คิดไม่ออกด้วยซ�้าไป
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ว่า SunF ท่ีนั่งรถไปเคหาสน์เฟิ่งเฉิงเป็นคนไหน เธอก�าลังคิดจะค้นด ู

เบอร์ติดต่อของคนคนนั้นพร้อมกับรูปโพรไฟล์ภายในบันทึก เสียงมือถือก็

ดังขึ้นอีกครั้ง

เหมียวเหมีย่วก�าลงัคดิจะกดแอพฯ เรยีกรถปาปา แต่สดุท้ายกบั็งเอิญ

กดไปที่หน้าจอสายเรียกเข้า แล้วกดปุ่มรับสายเสียอย่างนั้น

"ว้าย!" เหมียวเหมี่ยวเบิกตากว้าง ท�าอะไรไม่ถูก

กดรับสายไปแล้วจะวางสายเลยก็ดูจะไร้มารยาท เหมียวเหมี่ยว 

ท�าหน้าเศร้าสลด รับสายด้วยความอยากร้องไห้เต็มกลืน

"ฮัล...สวัสดีค่ะ..."

"สวัสดีครับคุณเหมียว" เสียงของอีกฝ่ายช่างดึงดูดใจท้ังยังเจือด้วย

ความรู้สึกเหินห่าง ทว่าก็พอฟังออกว่าอีกฝ่ายพยายามสุดชีวิตท่ีจะรักษา

ท่าทีท่ีเป็นมติรเอาไว้ แต่กย็งัคงหลงเหลอืความรูส้กึห่างเหินท่ีแสนห่างไกล

ไว้อยู่ดี

เหมียวเหมีย่วได้ยินเสยีงนีก้พ็อจะนกึออกว่าเป็นผูโ้ดยสารคนไหน เธอ

หวนกลบัไปนกึถงึใบหน้าอันหล่อเหลาของผูโ้ดยสารคนนีอี้กครัง้ เหมยีวเหม่ียว 

ถึงกับเก็บอาการหน้าแดงเอาไว้ไม่ได้ หน้าตาดีก็มักจะเพิ่มความรู้สึกดีๆ  

ได้ด้วย

เหมียวเหมี่ยวสงบจิตใจให้เข้าท่ีแล้วเอ่ยถาม "สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่า 

มีธุระอะไรหรือเปล่าคะ"

"ขอบคุณส�าหรับร่มเม่ือคราวก่อนนะครับ" ฟางไหลหยางยืนอยู ่

รมิหน้าต่างยาวจรดพืน้ มองไปยังถนนท่ีอยู่ข้างล่าง แสงอาทิตย์สาดส่องลง 

ตรงกลางกลุม่ก้อนเมฆเป็นช้ันๆ เหมือนเกลด็ปลา ได้ยินเสยีงกงัวานใสของ

เด็กสาวท่ีข้างหูค่อยๆ ทับซ้อนเข้าด้วยกันกับเสียงบ่นพึมพ�าพูดกับตัวเอง 

ที่เขาเคยได้ยิน

"อ๋อ ไม่ต้องหรอกค่ะ ฉันควรจะท�าอยู่แล้วนี่คะ"
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"ครบั ยังไงกต้็องขอบคณุครบั" ฟางไหลหยางโค้งมุมปากยกยิม้ไม่หยุด  

ความอบอุ่นเพิ่มขึ้นในดวงตา "ถ้าว่าง หาเวลามาเจอกันหน่อยได้หรือเปล่า 

ผมอยากคืนร่มให้คุณ"

"คะ?" เหมียวเหมี่ยวนิ่งอึ้งเพราะตามเขาไม่ทัน

ขณะเดยีวกนัหานต้งกย็กข้าวราดเนือ้ตุน๋วางลงตรงหน้าเหมยีวเหมีย่ว

พอดี เหมียวเหมี่ยวพยักหน้าเป็นการขอบคุณให้หานต้ง ดื่มน�้าขิงแดงเพื่อ

สะกดกลั้นความตื่นตกใจ

จากนัน้เธอจงึได้เสยีงของตัวเองกลบัคืนมา "เอ่อ...ร่มคนันัน้ถกูมากๆ 

เลย คุณรับไว้เถอะนะคะ ไม่ต้องคืนหรอกค่ะ"

"ยงัไงกต้็องคนืให้คณุครบั แล้วกต้็องขอบคณุคณุด้วย เป็นครัง้แรกเลย 

ที่เจอคนขับรถดีขนาดนี้" ฟางไหลหยางจงใจเอ่ยออกมา

"แต่ว่า...ไม่ต้องหรอกค่ะ" เหมียวเหม่ียวพูดด้วยความกระอักกระอ่วน

"ต้องสิครับ ส�าหรับผมแล้วนี่เป็นเรื่องส�าคัญมากๆ ผมไม่ชอบ 

ติดหนี้บุญคุณใคร"

เหมียวเหมีย่วเห็นทีว่าปฏเิสธไม่ได้แล้ว ท�าได้เพยีงเอ่ยอย่างจนปัญญา 

"ไม่ต้องจริงๆ ค่ะ ร่มคันนั้นซ้ือท่ีร้านขายส่งแค่คันละห้าหยวนเท่านั้น 

คุณภาพก็ไม่ได้ดีอะไร คุณคืนมาฉันก็ไม่ได้ใช้หรอกค่ะ"

ฟางไหลหยางนิ่งอึ้ง ยังคงยืนยันค�าเดิม "งั้นให้ผมเลี้ยงข้าวเป็นการ

ขอบคุณนะครับ..."

"กไ็ด้ๆ งัน้คนืร่มมากไ็ด้ค่ะ ไม่ต้องกนิข้าวกแ็ล้วกนันะคะ" เหมียวเหมีย่ว 

รับปากด้วยสหีน้าขมขืน่ "ตอนบ่ายฉันจะไปอยู่ท่ีหน้าประตูโรงแรมโรส ถ้าคณุ 

ต้องผ่านทางนัน้กเ็จอกนัตรงนัน้แล้วกนันะคะ คืนร่มให้ฉันกเ็ป็นอันเรยีบร้อย 

ไม่ต้องขอบคุณอะไรให้มากมายหรอกค่ะ เรื่องเล็กนิดเดียวเอง ท้ังหมด 

ก็เพื่อห้าดาวนั่นแหละค่ะ!"

หลงัจากแสดงความเกรงใจกนัอยูไ่ม่กีค่�าเธอกว็างสาย เหมียวเหมีย่ว
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รู้สึกว่าหัวใจแทบจะระเบิดอยู่แล้ว

นี่มันหมายความว่ายังไงกัน คนแปลกๆ มาติดพันงั้นเหรอ เสียแรงที่

เขาหน้าตาดีขนาดนั้นแท้ๆ...

ฟางไหลหยางวางมอืถอืลงอกีฝ่ังหนึง่ เขานัง่อยูบ่นเก้าอ้ี กอดอกพลาง

ครุ่นคิด "ผมรวบรัดเกินไปหรือเปล่านะ" 

เฉินตั๋วท่ียืนเซ็งรอส่งรายงานอยู่สิบกว่านาทีถามด้วยความเศร้าใจว่า 

"ประธานฟาง เอกสาร..."

"วางไว้ตรงนี้" ฟางไหลหยางขี้เกียจแม้แต่จะหันไปมองเขา ครุ่นคิด

อยู่กบัตวัเอง แต่พอเห็นว่าเฉินตัว๋ยงัไม่ออกไปกถ็ามอย่างหมดความอดทน 

"มีอะไรอีก"

"ต้องเซ็นชื่อด้วยครับ..."

ฟางไหลหยางส่งเสียง "ชิ" ขึ้นมา คว้าเอกสารมาเปิดดู ทว่าผ่านไป

เนิน่นานก็ไม่ได้ก้มลงไปมอง กลบัเงยหน้าขึน้ถามเฉินตัว๋อีกว่า "นีผ่มรวบรดั

เกินไปหรือเปล่า"

"ครับ? ใครเหรอครับ เมื่อครู่โทรศัพท์อยู่เหรอครับ ประธานฟาง...

จะตามจีบใครหรือเปล่าครับ" เฉินตั๋วงุนงง

ก่อนท่ีจะเข้าบรษัิทเฉินต๋ัวได้ยนิเรือ่งราวของฟางไหลหยางมาหมดแล้ว  

ว่ากนัว่าแฟนเก่าหลายๆ คนของเขากเ็ป็นบรรดาลกูคนมีเงนิ หลงัจากมาเป็น 

ผู้ช่วยของเขา เฉินตั๋วกลับไม่เคยเห็นฟางไหลหยางใกล้ชิดสนิทสนมกับ 

ผูห้ญิงคนไหนเป็นพเิศษ เห็นแค่ชอบดหูนงัหรอือ่านการ์ตนูอยู่กบับ้าน คนท่ีมี 

ความสัมพันธ์พิเศษด้วย...ก็เห็นจะมีแต่เหมียวไก่ฉีกคนนั้นแค่คนเดียว

ตอนนี้จู่ๆ ก็เริ่มลองนัดเธอออกมา แต่ดูเหมือนจะล้มเหลว เฉินตั๋ว

อยากจะเม้าท์กบัเพือ่นร่วมงานใจจะขาดว่าพ่อสภุาพบุรษุผูร้�า่รวยหล่อเหลา

ที่ใครต่อใครก็พากันหลงใหลอย่างประธานฟาง จีบสาวไม่ส�าเร็จ!
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"เปล่า" ฟางไหลหยางเอ่ยขัดความในใจของเฉินตั๋ว "คนขับรถ 

ในแอพฯ เมื่อคราวก่อนน่ะ จริงสิ ปกติแล้วถ้าคนขับเห็นว่าคุณจะต้องเดิน

ฝ่าฝน จะให้ร่มมาด้วยหรือเปล่า"

สมองของเฉินตั๋วท�างานด้วยความรวดเร็ว สุดท้ายถึงได้แน่ใจว่า 

คนขบัท่ีเขาพดูถงึคอืเหมียวไก่ฉีก แต่เขากยั็งเรยีกสตกิลบัมาไม่ได้ท้ังหมด 

"ก็น่าจะ...ยังไงก็...มีให้แหละครับ..."

"เธอให้ร่มผมมาคันนึง" ฟางไหลหยางเปิดตู้ น�าร่มคันเล็กจิ๋วออกมา

วางบนโต๊ะ

เฉินตัว๋ดรู่มคันนัน้ ต่อให้ไม่ได้กางออกมากร็ูว่้าเป็นสไตล์เดก็สาวสสีนั

สดใส

"พรืด..." เฉินตั๋วรีบกลั้นหัวเราะ

ฟางไหลหยางกางร่มสไตล์เด็กผู้หญิงงั้นเหรอ

น่าถ่ายรูปเก็บไว้จัง

"ผมอยากคืนให้เธอ" ฟางไหลหยางเอ่ยด้วยความกลัดกลุ้ม "แต ่

ดูเหมือนเธอจะระวังตัวเอามากๆ"

"เอ่อ..." เฉินตั๋วลังเลอยู่สักครู่ "ถ้าเธอคิดว่าไม่ได้ส�าคัญอะไร ไม่คืน

ก็คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งครับ"

"ต้องคืนสิ...ผมไม่ชอบติดหนี้บุญคุณใครน่ะ" ฟางไหลหยางมุ่นคิ้ว  

นี่แหละความหัวรั้นของเขา จะต้องคืนให้ได้ ไม่อย่างนั้นก็จะอยู่ไม่สุข

"อีกอย่าง..." ฟางไหลหยางพึมพ�าเสยีงเบา เขาเพิง่จะพดูได้สองพยางค์ 

ก็ชะงักไป เงยหน้าขึ้นถามเฉินตั๋ว "คุณรู้จักเธอหรือเปล่า"

"หา?" เฉินตั๋วแข็งทื่อไปทั้งตัว

ฟางไหลหยางเฉียบคมอย่างกบัลกูธน ูเห็นแววตาท้ังหมดกเ็ข้าใจทะลุ

ปรุโปร่ง ใจของเฉินตั๋วพลันบีบรัด พอถูกแรงกดดันจากหัวหน้าบีบบังคับ 

ก็พยักหน้าอย่างไม่อาจควบคุม "เอ่อ...ใช่ครับ"
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โดนพาลใส่แน่ๆ! ในหัวของเฉินตั๋วมีแต่ค�านี้ เงินเดือน! เงินเดือนที่ 

ยื้อเอาไว้ได้ไม่ถึงสองวัน! อีกเดี๋ยวก็บินหายไปแล้ว

"เลอืกรถได้ไม่เลวเลย เหมาะกบัเดก็สาวดนีะ" ฟางไหลหยางเอ่ยอย่างนัน้  

พลิกเปิดดูเอกสารแล้วเซ็นช่ือตัวเองลงไป "เอาไปได้แล้ว" เอ่ยไปก็เอา

เอกสารโยนลงเบาๆ บนโต๊ะด้านหน้าเฉินต๋ัวแล้วเจ้าตัวก็กลับไปพิง 

พนักเก้าอี้อีกครั้ง

หืม? ความทุกข์ทรมานของเฉินตั๋วไม่ทันได้ต่อยอดแม้เพียงวินาทีก็

จบสิ้นลง

เลือกได้ไม่เลว?

ประธานฟางจิตใจโอบอ้อมอารีขนาดนี้ตั้งแต่เม่ือไรกัน ท�าไมถึงรู้สึก

ได้ว่าเขามีความสุขล่ะ

เฉินตั๋วหยิบเอกสารด้วยท่าทางแข็งท่ือเหมือนกับซอมบ้ี ท�าไม 

ฟางไหลหยางไม่โทษเขาแถมยังชมว่าเลือกรถได้ดีอีกด้วยนะ?!

ในท่ีสุดภาพสเก็ตช์ของเดือนก่อนก็เสร็จลุล่วง เหมียวเหม่ียวปล่อย

วนัว่างให้ตวัเองสองวนั ไม่คดิจะวาดรปูต่อแล้ว และแม้ว่าเธอจะไม่อยากไป

เอาร่มคืน แต่เรื่องที่รับปากคนอื่นเอาไว้ยังไงก็ต้องท�าให้ได้ เหมียวเหมี่ยว

จึงต้องขับรถไปโรงแรมโรสด้วยความไม่เต็มใจนัก

จะจอดรถในลานจอดรถกมี็ค่าบรกิาร เหมยีวเหม่ียวจงึจอดรถท่ีข้างทาง  

ลดกระจกโผล่หน้าออกไปมองหาเงาร่างของฟางไหลหยาง มองหาอยูร่อบหนึง่ 

ก็หาไม่เจอ เหมียวเหม่ียวจึงท�าได้แค่ส่งข้อความไปถามฟางไหลหยางว่า

เขาอยู่ที่ไหน

ผลลัพธ์คือเธอเพิ่งจะก้มหน้าลงพิมพ์ กระจกฝั่งคนนั่งก็ถูกเคาะเบาๆ 

เหมยีวเหม่ียวเงยหน้าข้ึนด ูมีใครคนหนึง่โน้มตวัมองเข้ามาในตัวรถ แน่นอน

ว่ามองจากข้างนอกจะเห็นภายในรถได้ไม่ชัดเจน แต่เหมียวเหมี่ยวก็ตกใจ
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อยู่ดี สักพักใหญ่ถึงได้มองออกว่าอีกฝ่ายเป็นใคร

เวลาท่ีฟางไหลหยางไม่แสดงอารมณ์ มองดแูล้วออกจะเย็นชาอยู่บ้าง 

ความเย็นชาแบบนีแ้ฝงด้วยความเข้มแข็งและน่าเกรงขาม ท�าให้เหมยีวเหม่ียว 

ค่อนข้างหวาดกลัว

เธอลดกระจกลง พยักหน้าให้ฟางไหลหยาง "สวัสดีค่ะ"

ฟางไหลหยางเลกิค้ิวข้ึน ศีรษะเอนไปอีกทางเลก็น้อย โค้งมุมปากเอ่ย

ทักทาย "สวัสดีครับ คุณเหมียว"

"...เอ่อ อย่าเรียกคุณเหมียวเลยค่ะ เรียกฉันว่าเหมียวเหม่ียวก็พอ" 

ถูกอีกฝ่ายเรียกอย่างนี้ทุกครั้งก็ท�าให้เหมียวเหมี่ยวรู้สึกแย่ไปหมด เธอ 

เกาแก้มเบาๆ เอ่ยเป็นนัยว่า "คือว่าตรงนี้จอดได้ไม่นาน ขอบคุณนะคะท่ี 

คืนร่มให้" เอ่ยไปเหมียวเหมี่ยวก็เอื้อมมือออกไปรับร่ม

ทว่าฟางไหลหยางไม่ได้เอาร่มออกมาในทันที กลบัถามอย่างไม่ลดละ

ความพยายามว่า "ให้ผมเลี้ยงชายามบ่ายคุณได้หรือเปล่า"

"ไม่ต้องหรอกค่ะ ฉันยังต้องไปรับผู้โดยสารอีก" เหมียวเหมี่ยวโกหก

ฟางไหลหยางผดิหวงัอย่างเห็นได้ชัด ขมวดคิว้เบาๆ เม้มปากเลก็น้อย 

เขายกมือขวาข้ึน ย่ืนร่มในมือให้เหมียวเหมี่ยว "ผมคืนให้ ขอบคุณจริงๆ  

นะครับ เหมียวเหมี่ยว"

"ฮ่าๆ ฉันควรท�าอยู่แล้วนี่คะ" เหมียวเหม่ียวเอ่ยด้วยความเกรงใจ  

"งั้นตามนี้นะคะ ฉันไปก่อนล่ะ"

ฟางไหลหยางตะโกนเรยีกเธอเอาไว้ "เหมยีวเหมีย่วครบั ผมถามอะไร

หน่อยได้หรือเปล่า"

เหมียวเหมี่ยวพยักหน้า มองเขาด้วยความสงสัย

"ต่อไปถ้าผมมีเรือ่งจ�าเป็น จะเรยีกรถคณุอีกได้หรอืเปล่าครบั" ฟางไหลหยาง 

ถามออกไปอย่างนั้น

เหมียวเหมี่ยวนิ่งอ้ึง ได้แต่ตอบกลับด้วยความกลัดกลุ้ม "ก็น่าจะ... 
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ได้นะคะ" ถ้ามีวาสนาส่งงานมาที่เธออีกน่ะนะ...

ฟางไหลหยางพยักหน้า แม้ว่าสีหน้าจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากนัก แต่ก็

รู้สึกได้ชัดเจนว่าดวงตาของเขาสว่างไสวขึ้นมา "ครับ งั้น ลาก่อนนะ"

"ค่ะๆ ลาก่อนนะคะ" เหมียวเหม่ียวโบกมือลา เมื่อเห็นต�ารวจจราจร

ที่ดูแลอยู่ที่สี่แยกเดินเข้ามาหา เธอก็รีบร้อนสตาร์ตรถขับออกไป

ฟางไหลหยางก้มหน้าเลก็น้อย มองดูรถคนัสขีาวท่ีเขาเป็นคนมอบให้

แล่นออกไปช้าๆ ขับผ่านสี่แยกที่อยู่ไม่ไกล ก่อนจะหายลับไปในบรรดารถ

ที่สัญจรไปมาอย่างคับคั่ง

ในเมื่อเธอบอกว่าได้ อย่างนั้นก็ยังมีโอกาสอยู่ ฟางไหลหยางบอกกับ

ตัวเองอย่างนั้น

"เหมียวไก่ฉีก...คนขับเหมียว...อื้ม น่าสนใจดีนี่" ฟางไหลหยางเอ่ย

ทั้งรอยยิ้ม

เสี่ยวทู่นอนฟุบอยู่บนต้นขาของเหมียวเหม่ียว มันหาวหวอด หู 

ทรงสามเหลีย่มท่ีตัง้ตรงท้ังสองข้างหมนุไปมา ฟังเหมยีวเหมีย่วคยุกบักล้อง

เสียงดังจ้อกแจ้ก

"เพราะอย่างนั้นนั่นแหละ ถึงเขาจะหล่อ แถมยังเป็นคนดี จะคืนร่ม

ให้ได้ แต่ว่ามันไม่จ�าเป็นจริงๆ น่ะ" มือข้างหนึ่งของเหมียวเหม่ียวลูบหัว

เสี่ยวทู่ สวมหูฟังคุยเปิดอกกับถูชิว "เธอไม่รู้สึกแปลกบ้างหรือไง ฉันไม่ได้

บอกว่าจะเอาคืนสักหน่อย บอกไปแล้วด้วยนะว่าให้เลย"

"ยงัไงกมี็คนแบบนีอ้ยู่แหละ คนท่ีไม่อยากตดิหนีบุ้ญคณุใครน่ะ" ถชูวิ

บอกเธออย่างมัน่ใจ "เขาคงจะเป็นคนท�าอะไรตามใจตวัเอง ฟังจากท่ีเธอเล่าแล้ว  

รู้สึกจะเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวไม่ใช่เล่นเลยนะ เหมียวเหมี่ยว ต่อไปเธอ 

อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่า เธอน่ะใสซื่อเกินไป อ่านใจง่าย"

เหมยีวเหมีย่วเหลอืกตาใส่เวบ็แคม เอ่ยโต้ตอบ "ชิ ฉันเป็นเนต็ไอดอลนะ  
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อีกนิดก็จะเปิดเว็บไซต์ขายของแล้วจ้ะ ยังใสซื่ออยู่อีกเหรอ"

ถูชิวยักไหล่ ไม่พูดอะไร

จู่ๆ  กม็เีสยีงหยาบโลนของชายหนุม่ดงัทะลอุอกมาจากหูฟัง "เดมาเซีย!"

เหมียวเหม่ียวสะเทือนไปท้ังตัว มองหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยความ

ตื่นตระหนก เสี่ยวทู่เองก็ลุกขึ้นนั่ง หันหน้ามองไปยังที่มาของเสียง

ถูชิวรีบร้อนโบกมือ "ไม่ใช่ๆ นกแก้วของฉันเองน่ะ มันพูดตามเกม...

จริงๆ เลยนะ ฉันจะเอามันไปขังในห้องน�้า"

"ไม่ต้องหรอก ฉันกแ็ค่ตกใจน่ะ นกแก้วเทาแอฟรกินัท่ีเธอซ้ือคราวก่อน 

ใช่รเึปลา่ พดูเป็นแลว้เหรอเนีย่ สอนเกง่ใช้ไดเ้ลยนี่นา" เหมยีวเหมีย่วกลา่ว

ด้วยความอิจฉา "อยู่คนเดยีวไม่มีอะไรท�ากค็ยุกบันกแก้วได้ เสีย่วทู่ท่ีบ้านฉัน 

ท�าเป็นแค่นอน กิน แล้วก็ท�าแก้วล้ม"

"แต่หนวกหูน่าดเูลย บางทีฉันอยากจะใช้สมองกท็�าไม่ได้ ยังไงเลีย้งแมว 

ก็ดีกว่า" ถูชิวเอ่ยพลางถอนใจ

"คกิๆ" เหมียวเหม่ียวย้ิมแล้วเอ่ยข้ึน "ฉันเปลีย่นกบัเธอได้นะ เธอชอบ

เงียบๆ ส่วนฉันพูดมากเหมาะกับการเลี้ยงนกแก้วมากกว่า" ถูชิวเป็น

จิตแพทย์ เธอค่อนข้างรักสงบ ก็ไม่รู้ว่าไปท�าอีท่าไหนถึงได้เลี้ยงนกแก้ว 

จนท�าลายความเคยชินในการใช้ชีวิตก่อนหน้านี้ของเธอไปเสียหมด

เหมียวเหมี่ยวคุยกับถูชิวอยู่พักหนึ่งมือถือก็ดังข้ึน เหมียวเหม่ียวรีบ

จบการสนทนากับถูชิว พอหยิบมือถือข้ึนดูก็เห็นว่าเป็นหมายเลขท่ีไม่รู้จัก 

แต่...ก็เหมือนจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะ

เหมียวเหม่ียวผู้มีสมองปลาทองเลือกจะมองข้ามเบอร์แปลกนั้น 

อีกครั้ง รอจนสิ้นเสียงโทรศัพท์ ทว่าประวัติศาสตร์มักจะเหมือนๆ เดิม 

ภายในหนึ่งนาทีเหมียวเหมี่ยวก็ได้รับข้อความอีกครั้ง 

'สวัสดีครับ เหมียวเหมี่ยว สะดวกรับโทรศัพท์หรือเปล่า'
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เหมียวเหมีย่วย่นคิว้ กลอกตาครุน่คดิอยู่เป็นนานสองนานกค็ดิไม่ออก

ว่าเป็นใคร จึงถามอีกฝ่ายกลับไป 

'คุณเป็นใครคะ'

ผ่านไปสักพัก เหมียวเหมี่ยวถึงได้รับการตอบกลับ

'คนท่ีคนืร่มให้คุณเม่ือคราวก่อน ผมช่ือฟางไหลหยาง คณุเซฟเบอร์ผม 

เอาไว้ก็ได้'

เหมียวเหมี่ยวมองข้อความด้วยความตกตะลึงอยู่เนิ่นนาน แล้วจึง 

เซฟเบอร์โทรศัพท์อย่างเงียบๆ ถึงแม้เธอจะไม่รู้ว่าเซฟไปท�าไมก็ตาม

เหมยีวเหมีย่วเพ่ิงจะเซฟเบอร์เรยีบร้อย มือถอืกด็งัข้ึนมาอกีรอบ เธอ

เพิ่งจะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าเป็นเสียงร้องของเจ้าเหมียวเสี่ยวทู่ พอเสียงนี้

ดังขึ้น เสี่ยวทู่ก็เงยหน้าขึ้นกระดิกหูไปมาแล้วขานรับ "เหมียว..."

เหมียวเหมีย่วลบูหัวของมนัพลางกดรบัสายด้วยความจนใจ "สวัสดค่ีะ 

คุณฟาง"

"สวัสดีครับ คุณเหมียว" เหมียวเหม่ียวจ�าเสียงของฟางไหลหยาง 

ได้อย่างแม่นย�า น้อยนักท่ีเธอจะได้ฟังเสียงท่ีตรงกับความช่ืนชอบของ 

ตัวเอง แม้เธอจะไม่อยากพัวพันกับคนแปลกหน้ามากนักก็ตาม

"คณุเหมยีว ขอโทษท่ีโทรมารบกวน ผมมีเรือ่งหนึง่อยากจะขอร้องคณุ 

น่ะครบั" ฟางไหลหยางสอบถามเธออย่างสภุาพ "คณุสะดวกหรอืเปล่าครบั"

เหมียวเหมีย่วมุ่ยปาก เธอไม่เข้าใจเลย ตามหลกัการแล้ว ถ้าไร้ผลประโยชน์ 

ก็ไร้ซ่ึงขโมย เขาคนนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียหน่อย เหมียวเหม่ียวยังคง

ใจคอไม่ค่อยดี เอ่ยถามว่า "เรื่องอะไรเหรอคะ"
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น�า้เสยีงของฟางไหลหยางเจอืแววปรกึษาอย่างอ้อมๆ "คอือย่างนีน่้ะครบั  

อาทิตย์น้ีผมกบัเพือ่นอีกหลายคนหารอืกนัเรือ่งขับรถไปเท่ียวแถบชานเมอืง 

แต่รถของผมดนัมีปัญหากเ็ลยเอาไปซ่อมอยู ่ตอนนีมี้รถไม่พอส�าหรบัทุกคน  

ผมเลยอยากจะจ้างให้คณุขับไปให้ได้หรอืเปล่าครบั จ้างวันเดยีว ค่าจ้างว่ามา 

ได้เลย"

เหมียวเหม่ียวอ้าปากค้าง เพราะผิดคาดจากท่ีคิดไว้ไปสักหน่อย 

"เอ่อ...ยืมรถคนอื่นก็ได้นี่คะ ท�าไมถึงได้มาจ้างฉันล่ะ"

"ผมไม่อยากตดิหนีบุ้ญคณุใคร จรงิๆ กไ็ม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคณุหรอกครบั  

เพียงแต่ผมไม่เคยเรียกรถมาก่อนเลย คุณเป็นคนขับคนแรกที่ผมได้พูดคุย

ด้วย แล้วก็มีแค่เบอร์ติดต่อคุณคนเดียว อีกอย่างผมก็ประทับใจท่าทีสุภาพ

ของคณุเหมยีวน่ะครบั วางใจได้ว่าปลอดภยั คณุกแ็ค่ขับไปขับกลบัรอบเดยีว  

ระหว่างนัน้กอ็ยู่เท่ียวกบัพวกเราก็ได้ ถอืซะว่าเป็นการพกัผ่อน รวมค่าน�า้มัน 

กับอาหารกลางวัน คิดซะว่าได้หาเพื่อนเพิ่ม แบบนี้ได้รึเปล่าครับ" ตรรกะ

ท่ีเขาพูดออกมาสมบูรณ์แบบ เงื่อนไขท่ีให้ก็ช่างย่ัวยวนใจ ประกอบกับ 

น�้าเสียงทุ้มต�่านุ่มนวลของเขาแล้ว เหมียวเหมี่ยวเองก็หวั่นไหวอยู่บ้าง

เธอเม้มรมิฝีปาก ถามด้วยความระมัดระวงัท้ังยังเจอืด้วยความอยากรู้ 

อยากเห็นว่า "ถ้างั้น...ค่าจ้าง..."

"ปกติวันนึงคุณหาเงินได้เท่าไหร่ครับ" ฟางไหลหยางถามเธอ

ปกติแล้วเหมียวเหม่ียวท�างานบ้างไม่ท�าบ้าง หนึง่วันขับรถหกช่ัวโมง

ก็เหนื่อยแทบขาดใจแล้ว หนึ่งวันหาเงินได้สองสามร้อยก็นับว่าเธอเอาจริง

เอาจังแล้ว

เธอหน้าแดง คิดไว้ว่าบอกราคาเป็นสองเท่าของท่ีเคยได้ก็แล้วกัน 

"ประมาณ...ห้าหกร้อยได้ค่ะ..." นี่เพราะเรื่องหน้าตาของเธอล้วนๆ เลย

โชคดีท่ีฟางไหลหยางไม่รู้ราคากลาง จึงเอ่ยออกมาอย่างใจกว้างว่า 

"ถ้างั้นผมให้ราคาเป็นสามเท่าก็แล้วกันนะครับ โอเคหรือเปล่า"
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เหมยีวเหมีย่วเห็นว่าเขาซ่ือขนาดนี ้หน้ากพ็ลนัแดงซ่านลามไปถงึคอ 

เธอคว�่าตัวลงกับเตียงด้วยความละอายใจแล้วเอ่ยเสียงอ่อยว่า "ไม่ต้องมาก

ขนาดนั้นหรอกค่ะ...หนึ่งพันก็พอแล้ว..."

เหมียวเหม่ียวได้ยินเสียงหัวเราะจากลมหายใจของเขา เป็นเสียง 

แผ่วเบา แต่ถ้าเงยีบพอกจ็ะได้ยินเสยีงกระแสไฟฟ้าผ่านอากาศมาจากล�าโพง 

เธอจึงได้ยินเสียงหัวเราะที่มีเจตนาดีจากลมหายใจของเขาอย่างชัดเจน

"ถ้างัน้พบกนัคนละครึง่ทางแล้วกนั หนึง่พนัสองร้อย คณุคดิว่ายังไงครบั"

"ค่ะ...ได้ค่ะ" ไม่ว่าเรือ่งอะไรกต็ามจะต้องท�าแต่พอควร เหมยีวเหมีย่ว 

รบัปากแล้ว ทว่าในใจกลบัละอายแทบทนไม่ไหวท่ีเปิดราคาสงูลบิลิว่แบบนัน้

"งัน้ล�าบากคุณด้วยนะครบั วนัเสาร์ตอนเก้าโมง มารบัผมท่ีประตทิูศใต้ 

ของเคหาสน์เฟ่ิงเฉิง ตรงถนนสายท่ีคณุขับไปคราวก่อนนัน่แหละครบั ตอนนี้ 

ซ่อมเสรจ็แล้ว" คราวนีฟ้างไหลหยางบอกทางอย่างละเอยีดแจ่มแจ้ง แถมยัง 

อธิบายต่ออีกด้วย

ฟางไหลหยางบอกอย่างนี ้เหมียวเหม่ียวกน็กึถงึคนืฝนตกท่ีมาส่งเขา

ยังเคหาสน์เฟิ่งเฉิงได้ ทักษะขับรถอันห่วยแตกของเธอท�าให้หนุ่มหล่อรวย

คนนีเ้มารถ แล้วอีกฝ่ายยงัใจดใีห้คะแนนเธอห้าดาว เหมียวเหมีย่วกยิ็ง่รูส้กึผดิ 

กับเขามากขึ้นไปอีก

"ถ้างั้น..." เหมียวเหมี่ยวสอบถามเขาด้วยความระมัดระวัง "คุณจะ

ยอมนั่งรถที่ฉันขับเหรอคะ"

"ครับ?"

"ก.็..ฝีมือการขบัรถของฉัน ต่อให้ไม่ท�าให้คณุเมารถ กอ็าจจะขับตกคลอง 

ก็ได้ ขับรถไปเที่ยวแถบชานเมืองกัน ฉันเองก็ไม่ค่อยรู้ทางสักเท่าไหร่..." 

เสยีงของเหมยีวเหม่ียวเบาลงทุกที เสยีงสดุท้ายแผ่วราวเสยีงยงุ "จรงิๆ เลย

นะคะ ไม่กังวลบ้างเลยหรือไงกัน"

"หึ" เหมียวเหม่ียวได้ยินเสียงหึเบาๆ จากปลายจมูกของอีกฝ่าย  
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จากนั้นก็ได้ยินเสียงเขาเจือด้วยความจนใจบอกว่า "งั้นก็ไม่มีทางเลือก ผม

จะเอาลูกอมรสม้ินต์ไปให้พอก็แล้วกัน จะจ�าไว้ว่าต้องเตรียมถุงพลาสติก 

ไปด้วย"

"เฮ้อ...งัน้กช่็างเถอะค่ะ ไม่แน่ว่าอาจจะโคลงเคลงกนัไปตลอดทางเลย

ก็ได้" เหมียวเหมี่ยวรีบเอ่ยตอบ

"ไม่เป็นไรครับ" ฟางไหลหยางเอ่ย "แค่คราวก่อนผมไม่ได้เตรียมใจ

เอาไว้ก่อนน่ะ"

เตรียมใจอะไรกันล่ะ...เหมียวเหมี่ยวยิ่งอยากแทรกแผ่นดินหนี

"คุณวางใจนะครับ ผมไม่ถือสาอะไรหรอก" ฟางไหลหยางเอ่ย

เหมียวเหม่ียวยืนยันด้วยเสียงเบาว่า "ฉันจะพยายามขับให้นิ่มๆ 

แน่นอนค่ะ"

"สู้ๆ นะครับ" ฟางไหลหยางให้ก�าลังใจด้วยความเอาใจใส่

"จริงสิคะ" เหมียวเหม่ียวเอ่ย "คือว่า...ฉันเปลี่ยนน�้าหอมรถเป็น 

กลิ่นเลมอนแล้วนะคะ"

"ครับ?" จู่ๆ เหมียวเหมี่ยวก็เอ่ยออกมา ฟางไหลหยางก็ไม่รู้จะต้อง

ตอบยงัไง เพราะฟังออกถงึน�า้เสยีงระมัดระวงัของเหมียวเหมีย่ว ใจของเขา

ก็หล่นวูบกะทันหัน

แค่ค�าพูดเรื่อยเปื่อยประโยคเดียว เธอคนนี้ก็ท�าตามจริงๆ เสียด้วย

ช่างน่า...น่ารักเป็นบ้าเลย

สมกับเป็นนักวาดการ์ตูนที่ชื่นชอบจริงๆ นั่นแหละ!

ฟางไหลหยางตอบเสียงเข้มเจือด้วยรอยยิ้ม "ครับ ขอบคุณครับ"

วางสายเสรจ็ เหมียวเหม่ียวกถ็อนหายใจออกมา สกัครูเ่ดยีวกห่็อไหล่ 

เธออุม้เสีย่วทู่ขึน้มาแล้วยกข้ึนเหนอืศีรษะ จากนัน้กน็�ากลบัมากอดท่ีข้างแก้ม  

อยากเอาหน้าถูไถศีรษะของเสี่ยวทู่ แต่กลับถูกขาหน้าของมันยันไว้

"เสี่ยวทู่ แม่รับงานใหญ่มาเลยนะ ตื่นเต้นไปหมดแล้ว จะไม่ปลอบใจ
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กันหน่อยเหรอ" เหมียวเหมี่ยวท�าหน้าเศร้า ก้มหน้าด้วยความห่อเห่ียว 

"แต่...เป็นครั้งแรกที่ฉันจะได้ขับรถออกจากเมืองเลยนะ..."

ฟางไหลหยางท่ีอยู่อีกฟากหนึ่งบันทึกการเดินทางลงปฏิทินในมือถือ

ด้วยความยินดีปรีดา จากนั้นเขาก็ส่งข้อความให้เฉินตั๋ว 

'แจ้งพนักงานในห้องประธานว่าวันเสาร์นี้ไปเท่ียวกันท่ีเขาฟางซาน 

อย่าลืมเอาของอร่อยๆ ไปเยอะๆ'

เฉินตั๋วตอบอย่างว่องไว 

'จะเช่ารถหรือเปล่า ต้องจ่ายเงินก่อนหรือเปล่าครับ'

'เช่ารถ บริษัทเป็นคนจ่าย ส่วนผมจะไปเอง'

"หนึง่พนัสองร้อย ห้าร้อย" ฟางไหลหยางเพ่ิงอาบน�า้เสรจ็ ผมยังช้ืนอยู่  

เขานัง่ลงบนโซฟาพลางท่องตวัเลขท้ังสองด้วยเสยีงทุ้มต�า่ สดุท้ายกหั็วเราะ

ออกมา

ช่างเป็นคนที่พอใจอะไรง่ายเสียจริงๆ

ฟางไหลหยางก้มหน้าก้มตาครุ ่นคิดอยู่สักครู ่ก็ลุกข้ึนเดินไปยัง 

ห้องหนังสือ หยิบหนังสือการ์ตูนใหม่เอ่ียมออกมาจากชั้นหนังสือ ข้างๆ 

หนังสือการ์ตูนเล่มนี้ยังมีที่เหมือนกันอีกสองเล่ม แต่ว่าระดับความเก่าใหม่

ไม่เท่ากัน ฟางไหลหยางหยิบการ์ตูนเล่มใหม่ท่ียังไม่ได้แกะซีลออกมา  

บนปกพิมพ์ตัวหนังสือฟอนต์การ์ตูนตัวกลมดิกว่า 'ผู้กล้าบุกอาณาจักรแมว 

ผู้แต่ง เหมียวไก่ฉีก'

ไม่รูว่้าฟางไหลหยางคดิอะไรข้ึนมา เขาถงึได้หัวเราะออกมาเบาๆ แล้ว
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วางการ์ตูนลงบนโต๊ะชา

แปดโมงเช้าวนัเสาร์ เฉินต๋ัวยนือยู่ด้วยอาการสะลมึสะลอืท่ีหน้าบรษัิท 

รอเพื่อนร่วมงานในห้องประธานแต่ละคนขึ้นรถตู้ขนาดเล็ก นี่เป็นรถของ

บริษัท รวมคนขับแล้วสามารถนั่งได้แปดคน ให้คนในห้องประธานนั่งได้

ครบพอดี เฉินตั๋วยกหน้าท่ีขับรถให้กับเสี่ยวเจิ้งท่ีเพิ่งเข้าท�างานในบริษัท 

ส่วนตัวเองหลับประจ�าที่อยู่ทางฝั่งคนนั่ง

"ตายแล้ว ผู้ช่วยเฉิน อย่าหลับสิครับ บอกทางผมด้วย ผมไม่รู้ทาง 

นะครับ" เสี่ยวเจิ้งท�าหน้าเศร้าพลางดึงแขนเสื้อของเฉินตั๋ว

เฉินตั๋วโบกมือ "ใช้ GPS สิ"

เลขาฯ สาวท่ีเบาะหลงัพรวดพราดถามเฉินตัว๋ข้ึนมาว่า "ผูช่้วยเฉินคะ 

ประธานฟางเพ้ียนอะไรข้ึนมา จู่ๆ  ถงึได้บอกว่าจะให้ไปเท่ียวกนั แล้วตวัเขา

อยู่ที่ไหน"

"ประธานฟางบอกว่าจะไปเองน่ะ จะไปถึงช้าหน่อย ไม่ไปพร้อมกับ

พวกเรา พวกเราไปส�ารวจท่ีทางกนัก่อน เอาของปิกนกิไปวางให้หมด ยังไงก ็

มาเท่ียวฟร ีพวกเธอกส็นกุกนัได้เลยนะ" เฉินตัว๋หาวหวอด จู่ๆ  เขากน็กึอะไร 

ขึน้มาได้ จึงก�าชบักับทกุๆ คนวา่ "จริงสิ ประธานฟางก�าชับมาเป็นพิเศษว่า

ถึงเวลาให้ปฏิบัติกับเขาเหมือนเพื่อนท่ัวๆ ไป ไม่ต้องเรียกตามต�าแหน่ง 

เป็นธรรมชาติกันหน่อย"

"คอืว่า...หัวหน้าอยู่ด้วยกธ็รรมชาตไิม่ออกแล้วล่ะ" เลขาฯ สาวต่อว่า

"ใช่แล้วล่ะ" เสี่ยวเจิ้งคล้อยตาม "คนใหญ่คนโตระดับประธานฟาง  

คงไม่ใช่พาแฟนมาแล้วกลัวว่าตัวเองจะไม่มีเพื่อน เลยให้พวกเราสวมรอย

มาหรอกนะครับ"

"...ฉลาดซะจริงๆ" เฉินตั๋วกลอกตาใส่เขา

ถงึความจรงิจะเป็นอย่างนัน้กเ็ถอะ เฉินตัว๋ครุน่คดิอย่างหนกั อย่างไร
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เขาก็รู ้สึกว่าคราวนี้หัวหน้าไม่ได้พาแฟนมา แต่...พาไอดอลมาเท่ียว 

ต่างหากล่ะ

เพราะอย่างนั้นเขาถึงได้ตื่นเต้นนัก

วนัหยุดเสาร์อาทิตย์อากาศแจ่มใส แสงอาทิตย์สดใส อณุหภมิูร้อนข้ึน

เล็กน้อย เคหาสน์เฟิ่งเฉิงอยู่บริเวณเชิงเขาไม่ไกลจากชานเมือง เทียบกับ

บริษัทของฟางไหลหยางแล้วท่ีนั่นอยู่ไกลจากเขาฟางซานมากกว่า วันนี ้

ฟางไหลหยางเตรียมตัวมาอย่างเรียบร้อย

เสื้อกันลม อาหาร ขนม รองเท้าปีนเขา พาวเวอร์แบงก์ ร่มกันแดด 

หนังสือการ์ตูน...

ฟางไหลหยางนบัวนไปมาอยู่หลายรอบ ถงึได้น�าสิง่ของใส่ลงในกระเป๋า 

แล้วจัดให้เรียบร้อย สวมชุดล�าลอง จากนั้นจึงสะพายกระเป๋าออกจากเขต

ที่พักอาศัย

"คณุฟางจะไปเท่ียวเหรอครบั" คณุลงุยามเห็นฟางไหลหยางกทั็กทาย

อย่างเป็นมิตร

ฟางไหลหยางพยักหน้าให้โดยไร้ซ่ึงสหีน้าใดๆ วางตวัอย่างหัวหน้ากบั

ลูกน้อง

คุณลุงยามไม่ได้แปลกใจเลยสักนิด เขาเอ่ยถามต่อไป "ไม่ขับรถไป 

ล่ะครับ" ทั้งๆ ที่เถ้าแก่ใหญ่คนนี้มีรถซูเปอร์คาร์ราคาเป็นล้านอยู่ในโรงรถ

ตั้งหลายคัน ท�าไมถึงได้เดินเท้าออกมาเสียเล่า

"มีคนมารับน่ะครับ"

ฟางไหลหยางตอบออกไปอย่างนั้น ทว่าก็อดยกมุมปากขึ้นไม่ได้

ท่ีผ่านมาลงุยามเคยเห็นแต่ฟางไหลหยางผูไ้ม่เคยยิม้แย้ม เป็นครัง้แรก 

ท่ีเขาเห็นฟางไหลหยางในลกัษณะนี ้เขาจ้องเขม็ง อ้าปากค้างมองฟางไหลหยาง 

เดินผ่านประตูใหญ่ออกไปท่ีข้างทางด้วยสายตามุ่งม่ัน ยืนตัวตรงรอให ้
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คนมารับ

"ผีเข้าหรือไงนะ" ลุงยามถามตัวเองด้วยสีหน้างุนงง

รถโฟล์กสวาเกนสีขาวตีโค้งมาจากปากทาง แล่นเข้ามาบนถนน 

สายนี้ เม่ือเข้าใกล้ฟางไหลหยางก็จอดลง เป็นการเบรกกะทันหันท่ีเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆ

กระจกรถเลือ่นลง เหมียวเหม่ียวโผล่ใบหน้าอนัน่ารกัออกมา "ขอโทษ

นะคะคุณฟาง รอนานเลยสินะคะ"

"ไม่เป็นไรหรอก ผมเองกเ็พิง่มา" ฟางไหลหยางส่ายศรีษะ เปิดประตหูลงั 

แล้ววางกระเป๋าไว้ด้านใน ส่วนตัวเองนั่งลงที่เบาะหน้าฝั่งคนนั่ง

เขาเพิ่งจะนั่งลง เหมียวเหม่ียวก็ก้มหน้าเปิด GPS "คุณฟาง คุณ 

จะไปไหนเหรอคะ"

"เขาฟางซาน" ฟางไหลหยางตอบ

"ได้ค่ะ" เหมียวเหมี่ยวเซ็ต GPS เสร็จเรียบร้อยก็ตะโกนด้วยความ

รื่นเริง "ออกเดินทางกันเลย!" 

เหมียวเหมี่ยวกลับรถ ออกเดินทางตามการช้ีทางของ GPS ไปยัง 

เขาฟางซาน

การไปเขาฟางซานจะต้องขับผ่านเขตเศรษฐกจิเกาซินท่ีเหมยีวเหม่ียว

อาศัยอยู่ เหมียวเหมี่ยวเป็นคนปากไม่มีหูรูด พอมีความสุขก็โพล่งออกมา

ว่าตัวเองพักอยูท่ี่ไหน "คณุฟาง บ้านของคณุอยู่ใกล้กบัเขตเศรษฐกจิเลยนีน่า  

บ้านของฉันเองก็อยู่แถวๆ นี้ค่ะ"

"คุณพักอยู่ในเขตเศรษฐกิจเหรอ" ฟางไหลหยางมองไปที่เธอ

เหมยีวเหมีย่ว "ใช่ค่ะ ใกล้ๆ กบัโซนมหาวทิยาลยัน่ะค่ะ ย่านอพาร์ตเมนต์ 

ของฉันมีคนพักอยู่น้อยท่ีสุด ค่าเช่าก็เลยถูก แต่ว่าเงื่อนไขดีมากๆ เลย

นะคะ"

ค�าพดูประโยคนีเ้ผยต�าแหน่งบ้านของเธอออกมา ท�าเอาฟางไหลหยาง
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ท่ีท�าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ล็อกต�าแหน่งท่ีอยู่ของเธอในสมองอย่าง

รวดเร็วว่าเป็นอพาร์ตเมนต์กึ่งโรงแรม และม่ันใจว่าเธออาศัยอยู่ใน

อพาร์ตเมนต์ท่ีครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของอย่างแน่นอน โลกใบเล็ก 

ขนาดนี้เชียวเหรอ

ตอนนี้รถแล่นผ่านสี่แยกไฟแดง เข้าโค้งแล้วออกไปยังเขตชานเมือง

"ความจริงแล้วนี่เป็นครั้งแรกท่ีฉันขับรถออกนอกเมืองเลยนะคะ 

ทักษะการขับรถของฉันค่อนข้างน่ากลัวจริงๆ นั่นแหละ คุณฟางกล้าหาญ

จังเลยค่ะ" เหมียวเหม่ียวหัวเราะเยาะตัวเองพลางเอ่ย "กล้านั่งรถท่ีฉัน 

เป็นคนขับ"

"เรียกผมว่าฟางไหลหยางก็พอครับ" ฟางไหลหยางกล่าว "ผมรู้จัก 

คนขับรถแค่คนเดยีวนีค่รบั ไม่เป็นไรหรอก ถ้าไม่ไหวเดีย๋วผมขับให้เองก็ได้"

"ได้ยงัไงละ่คะ" เหมียวเหมีย่วพึมพ�า "อย่างนั้นฉนัก็รบัคา่จา้งมาฟรีๆ 

เลยน่ะสิ"

แม้จะพดูออกมาแบบนัน้ แต่ไม่ทันถงึห้านาทีฟางไหลหยางกเ็ริม่เมารถ 

อีกแล้ว เหมียวเหมีย่วช�าเลอืงมองเห็นว่าในมอืของฟางไหลหยางก�ากระดาษ

ทิชชปิูดปากไว้แน่นและสหีน้าซีดขาว เธอรบีจอดรถท่ีข้างทาง รถท่ีถกูเบรก

กะทันหันกระชากเล็กน้อยก่อนจะหยุดลง

ตอนนัน้เองท่ีฟางไหลหยางรูส้กึว่าในกระเพาะป่ันป่วนไปหมด อยากให้ 

เหมียวเหมี่ยวขับรถชนต้นไม้ให้รู้แล้วรู้รอด

"คณุ...ฟาง...คณุฟางไหลหยาง เป็นอะไรหรอืเปล่าคะ" เหมยีวเหมีย่ว

มองเขาด้วยสีหน้าเป็นห่วง "ขอโทษด้วยนะคะ ทักษะการขับรถของฉัน 

ไม่ได้พัฒนาเลยสักนิด ฉันหยิบถุงพลาสติกให้นะคะ"

พูดไปพร้อมกับเอ้ือมไปหยิบถุงพลาสติกท่ีเบาะหลัง แต่ว่าถูก 

ฟางไหลหยางดึงตัวไว้ "ช่างเถอะ"

"แต่ว่า..."
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ฟางไหลหยางเงยหน้าขึ้น สีหน้ายังคงไม่ดีสักเท่าไร นัยน์ตาแดงก�่า 

ภายในมีน�้าตาคลออยู่ เมื่อชายหนุ่มหน้าตาโดดเด่นบุคลิกดีเยี่ยมอย่างเขา

มองมาท่ีเธอ ใจของเหมียวเหมีย่วกห็วัน่ไหวเสยีเหลอืเกนิ ความหวัน่ไหวนี ้

ท�าให้เธออายจนแทบแทรกแผ่นดินหนี ทั้งหมดเป็นเพราะเธอคนเดียวเลย!

"ไม่เป็นไรครับ" ฟางไหลหยางเห็นเหมียวเหม่ียวท�าหน้าม่อยคอตก

โทษตัวเองอยู่อย่างนั้นก็ปลอบใจ "อย่างนั้นผมขับเองก็แล้วกัน ผมเป็น 

คนขับก็ไม่เมารถแล้วล่ะ"

"อ๊ะ ไม่ดีหรอกมั้งคะ..." เป็นคนขับรถแท้ๆ กลับถูกผู้โดยสารรังเกียจ

รังงอนจนกลายเป็นผู้โดยสารเสียเอง...ถ้าคนในสายงานเดียวกันรู้เข้าคง

หัวเราะกันแทบตายเลยใช่หรือเปล่า เหมียวเหมี่ยวตัดสินใจว่าจะปฏิเสธ

แต่ฟางไหลหยางเอ่ยออกมาว่า "ไม่อย่างนั้นหักค่าจ้างก็ได้ ไม่ต้อง

ล�าบากใจหรอกครับ ยังไงนี่ก็รถคุณนะ"

มีคนให้...รถคันนี้มาน่ะ

เหมียวเหมี่ยวตอบกลับในใจ

โธ่เอ๊ย คิดแบบนี้ฉันก็จะยิ่งรู้สึกผิดน่ะสิ

"ผลดักันกแ็ล้วกนันะ คณุพักหน่อยเถอะ" คราวนีท่้าทีและน�า้เสยีงของ

ฟางไหลหยางแสดงออกว่าไม่ให้เธอต่อรองอีก เหมียวเหม่ียวได้ยินกน็ิง่อ้ึงไป  

ตกใจกับรังสีแบบนี้ของเขา จึงลงจากรถสลับต�าแหน่งกับเขาแต่โดยดี

ฟางไหลหยางนั่งลงบนท่ีนั่งคนขับด้วยท่าทีช�่าชอง เปลี่ยนเกียร ์

เปิดไฟเลี้ยวอย่างไหลลื่น

เหมียวเหม่ียวคาดเข็มขัดนิรภัยไปอยากร้องไห้ไป พร้อมเอ่ยข้ึนว่า 

"ฉันจะต้องเป็นคนขับรถท่ีล้มเหลวท่ีสุดบนโลกนี้แน่ๆ เลย ขอโทษจริงๆ 

นะคะ"

ฟางไหลหยางได้ยินน�้าเสียงปนสะอ้ืนของเธอก็ย้ิมออกมา "ถือซะว่า

ไปเที่ยวกับเพื่อน ไม่เป็นไรนะครับ"
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เหมียวเหมี่ยวมุ่ยปาก ศีรษะพิงกับหน้าต่างรถ เห็นทัศนียภาพ 

นอกหน้าต่างแตกต่างกบัเม่ือสกัครูโ่ดยสิน้เชิง มันผ่านสายตาของเธอไปด้วย 

ความเร็วสูง ทว่ารถก็ยังคงม่ันคง ฟางไหลหยางขับรถได้นิ่มมากๆ เลย 

เหมียวเหมี่ยวรู้สึกได้ถึงความห่างชั้นก็ยิ่งสลดเข้าไปใหญ่

หลงัจากท่ีฟางไหลหยางขับรถด้วยตวัเอง เขาก็ไม่เมารถแล้ว สเีลอืด

บนใบหน้าก็กลับสู่สภาพเดิม

เหมียวเหมี่ยวยิ่งเศร้าสร้อยขึ้นไปอีก เธอซึมจนผล็อยหลับไปในที่สุด

ฟางไหลหยางฟังเพลงรอ็กสไตล์ญ่ีปุ่นอย่างท่ีเคยฟังบนรถเมือ่ครัง้ก่อน  

เหลือบตามองศีรษะของเหมียวเหม่ียวท่ีเอนไปอีกฟากหนึ่ง จะตกแหล ่

มิตกแหล่ ก็ถอนหายใจด้วยความจนใจ หลังจากลดเสียงเพลงลงแล้วก ็

ย่ืนแขนยาวออกไป เกี่ยวเอาผมท่ีเหมียวเหม่ียวกินเข้าไปออกมา แล้วจึง

ย้ายไปไว้ที่หลังหู

ผู ้หญิงคนนี้ออกไปไหนมาไหนกับคนท่ีเคยเจอกันแค่สามครั้งก็ 

หลับไปเลยงั้นเหรอ กล้าไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ย

เป็น 'ผู้กล้า' จริงๆ เสียด้วย

ฟางไหลหยางหัวเราะเบาๆ เขาอารมณ์ดีเหมือนกับอากาศวันนี ้

ที่พระอาทิตย์สดใสตระการตา

ตลอดทางเขาตัง้ใจลดเสยีงเพลงให้เบาลง ได้ยินเพยีงเสยีงจงัหวะกลอง 

เบาๆ และเสียงลมหายใจแผ่วเบาของหญิงสาว ก็ไม่รู้ว่าเธอเหนื่อยเกินไป

หรือเปล่าถงึได้ไม่ลมืตาข้ึนมาอีกเลย เธอหลบัลกึมาก ฟางไหลหยางกลวัว่า 

เธอจะหลับจนเป็นหวัด ก็เลยเพิ่มอุณหภูมิแอร์ในรถให้สูงข้ึนแล้วจอดรถ 

เข้าข้างทางอีกครัง้ คว้ากระเป๋าหยิบเสือ้กนัลมออกมา เขาเอามาด้วยเพราะ

กลัวจะท�าเสื้อผ้าเลอะเทอะ ไม่คิดว่าจะได้ใช้จริงในตอนนี้

เขากางเสื้อกันลมออกมาคลุมตัวเหมียวเหมี่ยวเอาไว้ หลังจากนั้น 

ฟางไหลหยางถึงได้เริ่มขับรถต่ออีกครั้ง
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เมื่อรถเข้าใกล้กับเขาฟางซาน ในที่สุดเหมียวเหมี่ยวก็ตื่นขึ้นมา

แค่ขยับก็รู้สึกได้ถึงเสื้อท่ีคลุมตัวเธอเอาไว้ สติสัมปชัญญะก็ค่อยๆ 

กลับคืนมา เม่ือคิดถึงเหตุการณ์ตรงหน้าข้ึนมาได้เหมียวเหม่ียวก็โวยวาย

หน้าแดงซ่าน

"ว้าย...ตายจรงิ ขอโทษด้วยนะคะ! ฉันหลบัไปซะอย่างนัน้!" เหมยีวเหมีย่ว 

อับอายจนแทบจะร้องไห้ออกมา "ให้คณุขับรถมาตลอดทางเลย แถมยงัเอา

เสื้อมาห่มให้ฉันอีก ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ ฉันต้องขอโทษคุณจริงๆ ค่ะ"

พอเห็นว่าสหีน้าของเหมยีวเหม่ียวเหมือนจะร้องไห้ออกมา ฟางไหลหยาง 

ก็อดจะข�าไม่ได้ "เอาล่ะ ใกล้จะถึงแล้ว เตรียมตัวได้แล้วนะ"

"ค่ะ..." เหมียวเหมี่ยวก้มหน้าลง ไม่ได้ตอบโต้อะไร

เธอยังคงถือเสื้อกันลมของผู้ชายคนน้ีเอาไว้ในมือ รู้สึกได้ถึงเนื้อผ้า

มันขลับ เหมียวเหมี่ยวใจเต้นจนรู้สึกชา บอกไม่ถูกว่าเต้นเร็วขึ้นกว่าปกติ

หรือว่าอะไรกันแน่ เธอรู้แค่ว่าจังหวะการเต้นของหัวใจปั่นป่วนไปหมดแล้ว

ก่อนหน้านีเ้ธอคดิว่าชายคนนีเ้ป็นพวกน่าร�าคาญท่ีช่างแปลกประหลาด  

แต่ดตูอนนีแ้ล้ว เขาช่างเป็นคนดีเสยีจรงิ แถมยังอ่อนโยนเอาใจใส่ เหมียวเหมีย่ว 

ก้มหน้าลง แอบช�าเลืองตาขึ้นมองฟางไหลหยาง

ฟางไหลหยางจดจ่อกบัการขับรถอย่างตัง้อกตัง้ใจ กรอบหน้าด้านข้าง

คมชัดอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์ท่ีข้ึนทางทิศตะวันออก ท้ังยังแลดูอ่อนโยน 

เป็นพเิศษ เหมือนกบัสายฟ้าผ่าลงมาท่ีตวัเหมียวเหม่ียว เหมียวเหมีย่วรูส้กึ

ว่าความอ่อนล้าพุ่งขึ้นมาจากขา แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายไปจนถึงหน้าผาก

เหมียวเหม่ียวจับหน้าอกไว้ รู้สึกว่าข้างในมีอะไรบางอย่างขยายข้ึน

เป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยว ก้มหน้าลงด้วยความตื่นตระหนก

ให้ตายสิ ฉันคงจะไม่ได้...

ชอบเขาคนนี้เข้าแล้วหรอกนะ?!
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เมื่อเกิดอาการนี้ขึ้นมาในใจ เหมียวเหมี่ยวก็รู้สึกว่าตัวเองไม่อาจมอง

ฟางไหลหยางตรงๆ ได้

พวงแก้มเธอเร่ิมร้อนผ่าวอย่างไม่อาจยับยั้ง เธอหันไปอีกด้านหนึ่ง 

ดวงตาหลบุไปมองภาพสะท้อนใบหน้าด้านข้างของฟางไหลหยางบนกระจก

แทน ถึงจะไม่ชัดเจนนัก ทว่าก็รู้สึกได้ถึงอารมณ์ท่ีไม่ปกติจากทุกท่วงท่า

ของอีกฝ่าย

เพราะเหมียวเหมีย่วเป็นคนตดิบ้านมาก ไม่ได้คบหาใครสกัเท่าไร กบั

ผูช้ายแลว้ยิ่งนอ้ยเข้าไปใหญ่ ไม่ต้องพูดถึงหนุม่หลอ่เลยด้วยซ�า้ ตอนทีเ่ธอ

ได้พบกบัฟางไหลหยางครัง้แรก ในใจของเหมียวเหม่ียวมเีพยีงความคดิเดยีว 

เท่านัน้ว่าหนุม่หล่อท่ีอาศัยอยู่ท่ีเคหาสน์เฟ่ิงเฉิงคนนัน้ไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดยีว  

แต่ยังเป็นเศรษฐีด้วย! ทว่าตอนนี้เธอกลับสงสัยว่าตัวเองก�าลังใช้อารมณ์

อ่อนไหวแอบสงัเกตฟางไหลหยางอยู่หรอืเปล่า เหมยีวเหมีย่วรูส้กึเหมือนว่า 

ตัวเองก�าลังแกะสลักอยู่ไม่มีผิด เหลือบมองดูครั้งหนึ่งก็จดจ�ารายละเอียด

ใบหน้าของเขาเก็บไว้ในใจ แล้วเริ่มแกะสลักออกมาเป็นหน้าคน

จริงๆ เธอก็ไม่ได้ห่างเหินจากความรู้สึกนี้นักหรอก เม่ือเดือนก่อน

บทที่ 
4 
ที่แท้ก็แฟนคลับนี่เอง
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เหมียวเหมี่ยวชอบนักร้องน�าในวงบอยแบนด์เข้าคนหนึ่ง โดยสังเขปแล้วก็

เป็นความรูส้กึประมาณนีน้ีแ่หละ เหมียวเหม่ียวหลบัหูหลบัตามองโลกในแง่ดี  

บอกตัวเองว่าคงเป็นความรู้สึกแบบเดียวกัน

ฟางไหลหยางมองตรงไปข้างหน้า ตั้งอกตั้งใจมองถนน ในขณะท่ี 

ขับรถของเหมยีวเหม่ียวอยู่ เขาไม่ได้รูส้กึรูส้าเลยว่า ณ เวลานี ้เหมยีวเหม่ียว 

ก�าลังได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจขั้นรุนแรง

สายตาของฟางไหลหยางมักเฉียบคมอยู่เสมอ คนท่ีพบเจอเขา 

เป็นครัง้แรกมกัจะค่อนข้างหวาดกลวั เพือ่นท่ีคบหากนัมานานเองก็ไม่ค่อย

กล้าล้อเล่นกบัฟางไหลหยาง แต่ว่าเม่ืออยู่กบัคณุเหมียวไก่ฉีกนกัวาดการ์ตนู 

ที่เขาชื่นชอบมากแล้ว ฟางไหลหยางกลับมีท่าทีอบอุ่น

และเพราะอย่างนี้เองจึงเกิดเป็นความเข้าใจผิดของเหมียวเหม่ียว

ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอฟางไหลหยางว่าเขาเป็นคนอบอุ่นมากๆ

เมื่อท้ังสองคนเข้าใกล้จุดหมาย ฟางไหลหยางก็หันหน้ามามอง 

เหมียวเหมี่ยวแล้วเตือนเธอว่า "ใกล้จะถึงแล้วนะ อย่าหลับอีกล่ะ"

"ไม่นอนแล้วค่ะ..." เหมียวเหมี่ยวจิตใจปั่นป่วน

เมือ่ฟางไหลหยางจอดรถท่ีเชงิเขาเรยีบร้อยแล้ว เขากค็นืกญุแจรถให้

เหมียวเหมี่ยว ขณะที่เดินไปก็ส่งข้อความให้เฉินตั๋วไปด้วย 

'มาครบหรือยัง'

แม้จะเป็นค�าเรียบง่ายแค่สี่ค�า แต่ว่าเมื่อส่งให้คนท่ีเป็นผู้ช่วยของ 

ฟางไหลหยางมาหลายปี แวบแรกเฉินตัว๋กเ็ข้าใจได้เองว่าในนัน้ประกอบด้วย 

ความนัยจ�านวนมาก 

'มากนัครบแล้วครบั รอกนัอยู่ท่ีศาลาพกัผ่อนหลงัแรกของทางข้ึนเขา 
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เตรียมอาหารกับเครื่องดื่มไว้เรียบร้อยแล้ว แค่รอให้คุณมาถึง เดินทาง

ปลอดภัยนะครับ'

เม่ือส่งข้อความเสรจ็แล้ว เฉินต๋ัวกซ็าบซ้ึงใจกบัความคดิอันสงูส่งของ

ตัวเอง

ฟางไหลหยางเหลือบมองดูข้อความแวบหนึ่ง เก็บมือถือโดยไม่ได ้

คดิอะไร แถมยังรูส้กึว่าข้อความท่ีเฉินตัว๋ตอบกลบัมาเย่ินเย้อเกนิไป ไม่กระชบั

เหมยีวเหมีย่วยังคงออกแรงยกเป้ปีนเขาออกมาจากท่ีเกบ็ของท้ายรถ 

เธอเอาเปรียบคนอ่ืน ก็เลยรู้สึกไม่ดีเอามากๆ เธอรู้ว่าเขาฟางซานเป็น 

สถานที่ที่เหมาะส�าหรับการปิกนิก ฉะนั้นเมื่อคืนเหมียวเหมี่ยวเลยซื้อขนม 

มาเยอะแยะ รวมไปถงึของแช่แขง็ด้วย แต่ตอนนีเ้ป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ

ต้นฤดูหนาว อากาศหนาวยังมีความร้อนปนอยู่ อาหารแช่แข็งจึงพากัน

ละลายไม่รู้จักหยุดหย่อน น�้าไหลจ๊อกๆ อย่างสบายอารมณ์

เหมยีวเหมีย่วน�าเป้ปีนเขาวางบนพืน้ เอ้ือมมอืเข้าไปในกระเป๋ากพ็ลนั

ท�าหน้าเศร้า ฟางไหลหยางเดนิกลบัมา เห็นสหีน้าของเธอกส็งสยั "เป็นอะไรไป"

เหมียวเหมี่ยวรูดซิปให้ฟางไหลหยางดู "ฉันซ้ือบาร์บีคิวเสียบไม ้

แช่แข็งมา ตอนนี้ละลายหมดแล้ว...ในกระเป๋ามีแต่น�้า โธ่...แถมฉันยังเอา

สมุดสเก็ตช์ภาพมาเพราะอยากจะซึมซับบรรยากาศเสียหน่อย แต่ก็เปียก

ไปหมดแล้ว..." เธอพดูเหมือนจะร้องไห้พลางดงึสมุดสเกต็ช์ภาพท่ีเปียกไป

ส่วนหนึ่งออกมา

ฟางไหลหยางเห็นกระเป๋าท่ีเธอเอามาก็ไม่รูว่้าจะร้องไห้หรอืหัวเราะดี 

เขาสะพายแค่กระเป๋าใบเล็กๆ เบากว่าเป็นไหนๆ เพราะรู้ว่ายังไงเฉินตั๋ว 

ก็ต้องเตรียมข้าวของอื่นๆ ไว้หมดแล้ว ตัวเองเอามาแค่ของที่จ�าเป็นก็พอ 

แต่เขาไม่คิดว่าเหมียวเหม่ียวจะถึงขั้นเอาเป้ปีนเขาท่ีใบใหญ่เกือบครึ่งหนึ่ง

ของตัวเธอมาด้วย
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ฟางไหลหยางจงใจถามเธอด้วยความประหลาดใจ "คุณวาดรูปเป็น

ด้วยเหรอ"

"เอ่อ..." เหมียวเหมี่ยวพยักหน้า "ฉัน...ชอบวาดรูปน่ะค่ะ วาดเล่นๆ 

เท่านัน้เอง" เหมยีวเหม่ียวเอ่ยด้วยความถ่อมตวั แกว่งสมุดสเกต็ช์ภาพไปมา 

ท้ังคู่มองหยดน�้าไหลออกจากสมุดร่วงลงพ้ืน ก็พลันมองหน้ากันอย่าง 

หมดค�าพูด

ฟางไหลหยางส่ายหน้าแล้วคว้าสมดุสเกต็ช์ภาพในมอืของเหมียวเหมีย่ว 

มา เปิดไปสองสามหน้ากพ็บว่ายงัไม่ได้เปียกมากเท่าไร ส่วนใหญ่ยงัไม่บุบสลาย  

ดูเหมือนว่าปกตแิล้วเธอจะใช้สมุดเล่มนีจ้ดแรงบันดาลใจ ข้างในวาดอะไรก็

ไม่รู้เต็มไปหมด บางครั้งก็มีตัวหนังสือหวัดๆ สีสันฉูดฉาด ฟางไหลหยาง

เปิดดูให้ช้าลงอีกหน่อย ถึงได้มองเห็นค�าว่า 'เหมียวไก่ฉีก' อย่างชัดเจน

เขาคืนสมุดให้เหมียวเหมี่ยวโดยไม่ได้เอ่ยอะไร แล้วค้นกระดาษทิชชู

ในกระเป๋าออกมา

แมวเหมียวตัวนี้คงฝึกเซ็นชื่ออยู่สินะ

ฟางไหลหยางก้มหน้าลง รูดซิปกระเป๋าสะพาย แต่ก็อดโค้งมุมปาก

ขึ้นไม่ได้

เหมยีวเหม่ียวลากกระเป๋ามาไว้ข้างๆ ฟางไหลหยาง คว้าสมดุสเกต็ช์ภาพ 

ส่วนท่ีไม่เปียกน�า้หลายสบิหน้าข้ึนมาแล้วเอ่ยถามฟางไหลหยาง "จะท�าอะไร

เหรอคะ"

ฟางไหลหยางไม่ตอบ ทว่าดึงทิชชูหลายแผ่นออกมาแล้วแผ่ออก  

จากนัน้กเ็อ้ือมมือไปหยิบสมุดสเกต็ช์ภาพมา วางทิชชูลงระหว่างส่วนท่ีเปียกช้ืน  

เมื่อปิดสมุดเข้าที่ก็ยัดคืนใส่มือเหมียวเหมี่ยว

"อ่า..." เหมียวเหม่ียวเห็นเขาท�าท้ังหมดนีด้้วยความว่องไวกเ็อ่ยขอบคณุ  

"ขอบคุณนะคะ"

"ขึ้นเขากันเถอะ ผู้...เพื่อนผมรออยู่"
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ฟางไหลหยางช้ีไปท่ีบันไดข้ึนเขา เหมียวเหมี่ยวพยักหน้า ลากเป้ 

ปีนเขาขนาดมหึมาพร้อมคิดว่าจะสะพายขึ้นหลัง

ฟางไหลหยางเห็นสภาพแล้วได้แต่ขมวดคิว้ เอ่ยเตอืนเธอ "ดเูหมือนว่า 

กระเป๋านี้จะหนักกว่าตัวคุณซะอีกนะ ระวังด้วยก็แล้วกัน"

"ได้ค่ะ! ฮบึ ฉันแรงเยอะน่ะค่ะ!" เหมียวเหมีย่วคยุโวพลางสะพายกระเป๋า 

ไปด้วย อย่างกบัว่าท้ังตวัถกูอัดจนเตีย้ไปหนึง่เซนตเิมตร สายสะพายด้านหนึง่ 

พลกิอยู่บนไหล่ของเธอ เธอเอือ้มมือไปอยากจะพลิกสายกลับแตก่็ท�าไม่ได้ 

จึงได้แค่กระโดดขึ้น อยากให้กระเป๋าสะพายกระเด้งขึ้นพร้อมกับเธอ จะได้

ปรับสายให้เข้าที่

ผลปรากฏว่าการกระโดดคราวนีท้�าให้เธอเสยีสมดลุ เหมียวเหมีย่วถกู

เป้ปีนเขาดึงตัวหงายหลังลงไป

"กรี๊ด!" เหมียวเหม่ียวอยากคว้าอะไรเอาไว้เป็นหลักยึดจึงโบกมือ 

ทั้งสองข้างขึ้นสะเปะสะปะ

ฟางไหลหยางก้าวไปข้างหน้า มือข้างหนึง่คว้าแขนขวาของเหมยีวเหมีย่ว 

เอาไว้ มืออีกข้างหนึ่งยกเป้ปีนเขา รักษาสมดุลให้เหมียวเหมี่ยว

เหมียวเหมี่ยวรู้สึกว่าไหล่ของตัวเองเบาลง พอแรงกดที่ถูกเป้ปีนเขา

ฉุดเอาไว้จนหายใจไม่สะดวกเม่ือสักครู่มลายหายไปก็อดโล่งใจไม่ได้ เอ่ย

อย่างรู้สึกผิด "พลาดไปแล้ว ฉันพลาดไปแล้วค่ะ"

"ให้ผมสะพายเอง" ฟางไหลหยางเอ่ยอย่างจนใจ

"คะ?" เหมียวเหมี่ยวมองเขาปลดกระเป๋าออกจากตัวด้วยความงุนงง

"ถือเอาไว้" ฟางไหลหยางส่งกระเป๋าใบเล็กไปไว้ในมือเหมียวเหม่ียว 

เธอก็รีบร้อนกอดเอาไว้

จากนั้นฟางไหลหยางก็จับเป้ปีนเขาเอาไว้แล้วดึงสายสะพายข้ึนมา 

"แขนซ้าย" เหมียวเหมี่ยวเอาแขนซ้ายออกจากสายสะพายแต่โดยดี

"แขนขวา"



我亲爱的粉丝先生 95

เหมียวเหมี่ยวพยักหน้า ดึงแขนขวาออกมาอย่างเชื่อฟัง

เหมียวเหมี่ยวรู้สึกได้ถึงการกระท�าต่อไปของอีกฝ่ายก็รีบเอ่ย "ฉัน

สะพายเองดีกว่าค่ะ"

ฟางไหลหยางสะพายเป้ปีนเขาขนาดมหึมาโดยไม่ได้สนใจเธอ

เหมียวเหมีย่วเอามือกมุใบหน้า รูส้กึว่าตวัเองบกพร่องในหน้าท่ีเกนิไป  

ระหว่างทางที่เดินขึ้นเขาก็ตีอกชกหัวแสดงออกว่าตัวเองไม่ควรท�าอย่างนี้

"วนันีฉั้นเป็นคนขับรถท่ีถกูจ้างมาแต่สดุท้ายคณุกเ็ป็นคนขับ ของกนิ

มากมายท่ีอยากเอามาแสดงความขอบคุณสุดท้ายคุณก็เป็นคนแบก เป็น

ความผิดของฉันเอง" เหมียวเหมี่ยวสะพายกระเป๋าของฟางไหลหยาง  

ในมือถือสมุดสเก็ตช์ภาพ พร�่าบ่นด้วยน�้าเสียงเศร้าสร้อย

ฟางไหลหยางอยู่ข้างหน้าเหมียวเหมี่ยวสองขั้นบันได เดินไม่กี่ก้าวก็

หยดุรอให้เหมยีวเหม่ียวรบีตามขึน้มา เขาได้ยินเสยีงของเธอกหั็นมาปลอบใจ  

"ไม่เป็นไรหรอกครับ"

อีกฝ่ายไม่ได้ถือสา แต่เหมียวเหมี่ยวจะไม่ถือสาไม่ได้ เธอหอบแฮกๆ 

ไร้อารมณ์ช่ืนชมวิวสวยๆ โดยสิ้นเชิง อย่างกับว่าสมุดสเก็ตช์ภาพในมือ 

กลายเป็นภาระ ประโยชน์เดียวที่มีก็แค่พัดให้มีลมเท่านั้น

"ฉัน...ว่าฉันต้องออกก�าลงักายหน่อยแล้วล่ะ" เหมยีวเหมีย่วหายใจหอบ

ฟางไหลหยางตอบ "รู้ตัวเองก็เป็นเรื่องดีนะครับ"

เหมยีวเหม่ียวโน้มตัวลง เอามือยันเข่า เงยหน้าข้ึนมองฟางไหลหยาง

ที่อยู่ข้างบน เธอถูกเข่าอันเมื่อยล้าท�าร้ายเสียจนรู้สึกว่าใบหน้าของอีกฝ่าย 

ในตอนนี้ไม่ได้ชวนให้ใจเต้นขนาดนั้นแล้ว

จู่ๆ ฟางไหลหยางก็เดินลงบันไดมาขั้นหนึ่งแล้วยื่นมือขวาให้เธอ

"คะ?"

เขาดึงสมุดสเกต็ช์ภาพท่ีเหมยีวเหม่ียวหนบีเอาไว้ท่ีใต้แขนอย่างสบายๆ

"สูเ้ขานะ" ฟางไหลหยางท้ิงท้ายไม่กีค่�า จากนัน้กส็าวเท้าเดนิขึน้เขาไป 
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อย่างแข็งขัน

เหมียวเหมี่ยวเอียงคอ จิตใจว้าวุ่น

เขารู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้เธอก็ถือไม่ไหวแม้แต่สมุดสเก็ตช์ภาพ

เหมียวเหมี่ยวโอบกอดจิตใจอันว้าวุ่นเอาไว้ ในท่ีสุดเธอก็ปีนมาถึง

ศาลาพักผ่อนหลังแรก เพื่อนร่วมงานในบริษัทของฟางไหลหยางต่าง 

สะพายกระเป๋าใหญ่น้อยนั่งอยู่ท่ีนั่นอย่างนอบน้อม เหมียวเหม่ียวคิดว่า 

พวกเขาเป็นแค่เพือ่นๆ ของฟางไหลหยาง กร็ูส้กึละอายแก่ใจเป็นอย่างมาก

"เพราะฉันคนเดียวเลยถึงได้มาถึงช้าขนาดนี้ ท�าให้เพื่อนๆ ของคุณ

ต้องรอนาน" เมือ่เข้าใกล้กบัศาลาพกัผ่อน เหมียวเหม่ียวกเ็อ่ยกบัฟางไหลหยาง 

อย่างนั้น

ฟางไหลหยางไม่อยากให้เหมียวเหมีย่วรูว่้าเขาจงใจนดัเวลาไม่ให้ตรงกนั  

จึงเอ่ยด้วยสีหน้าเมินเฉยว่า "พวกเขาไม่ถือสาหรอกน่า"

เฉินตัว๋เห็นฟางไหลหยางเดินขึน้มาแต่ไกล ก็ให้เพ่ือนร่วมงานในห้อง

ประธานสะพายกระเป๋าเตรยีมเดนิทางต่อ พวกเขาจะต้องไปถงึยอดเขาก่อน

ถึงจะเริ่มวางข้าวของปิกนิกกันได้

ฟางไหลหยางเดินเข้ามาในศาลาพักผ่อน เฉินตั๋วก็เอ่ยถามเป็นการ

ทักทาย "ประ..."

ค�าว่า 'ประธานฟาง' ก�าลังจะหลุดปาก เฉินตั๋วก็รู้สึกว่าฟางไหลหยาง

จ้องเขาตาเขมง็ สายตานัน้ดรุ้ายอย่างกบัเสอืผูหิ้วโหยจะกระโจนเข้าหาเหย่ือ 

ท�าเอาเฉินต๋ัวตกใจจนชะงกั ลกุลีล้กุลนเปลีย่นการเรยีกขาน "หยางจือ่ นาย

ช้าจังเลย ทุกคนรออยู่นะ"

ฟางไหลหยางหรีต่าลงเลก็น้อย สายตาบ่งบอกว่าเขาไม่พอใจท่ีถกูเรยีก 

ด้วยความเอ็นดูว่า 'หยางจื่อ' แต่ว่าเฉินตั๋วพูดออกไปแล้วก็ไม่อาจเปลี่ยน

ค�าพูดได้อีก เสี่ยวเจิ้งแอบดึงชายเสื้อของเฉินตั๋วอยู่ข้างหลัง เอ่ยเสียงเบา 

"ผู้ช่วยเฉิน เป็นอะไรไปครับ"
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"หุบปากแล้วเรยีกตามผม" เฉินตัว๋เอ่ยจบกหั็นกลบัไปส่งสายตาเงยีบๆ

เสี่ยวเจิ้งไม่เข้าใจแต่ก็ท�าตาม พร้อมกับส่งสายตาให้กับบรรดา 

เพื่อนร่วมงานอีกที

ฟางไหลหยางไม่ได้สนใจพวกเขาอีกต่อไป แต่พาเหมียวเหม่ียวมา

แนะน�ากับเฉินต๋ัว "เขาช่ือเฉินต๋ัว ส่วนคนอ่ืนๆ ก็เป็นเพ่ือนของเขาน่ะ  

เฉินตั๋ว นี่เหมียวเหมี่ยว เป็นคนขับรถที่มาส่งฉันวันนี้"

เหมียวเหมี่ยว "..."

เฉินตั๋ว "..."

ทั้งสองต่างจ้องมองกันและกัน จุดบอดเยอะเกินไป ไม่รู้ว่าควรจะเริ่ม

จากตรงไหนดี

"แหะๆ ทุกคนเป็นเพื่อนของคุณนี่เอง..." เหมียวเหมี่ยวตัดจบอย่าง

กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

ฟางไหลหยางมองเฉินตัว๋แวบหนึง่ อยากจะพูดอะไรสกัอย่างแต่กถ็กู

สหีน้าโศกเศร้าของเฉินตัว๋ยับย้ังไว้ ฟางไหลหยางเลกิคิว้ ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมา  

เฉินตัว๋กรี็บร้อนรบับทพดู "ฮ่าๆ หยางจือ่ค่อนข้างสนทิกบัผมน่ะ ปกตทิ�างานยุ่ง 

จนเกินไป วันนี้ผมก็เลยบังคับให้เขามาเท่ียวด้วยกัน คุณเหมียวไม่ต้อง

อึดอัดไปนะครับ รู้จักกันแล้วก็เท่ากับว่าเป็นเพื่อนกันหมดนี่แหละ"

การท่ีเฉินตัว๋ได้รบัต�าแหน่งผูช่้วยของฟางไหลหยาง นอกจากความสามารถ 

ในการท�างานและความเชือ่ฟังค�าสัง่ เขายังเก่งกาจในการเข้าสงัคมอีกด้วย 

ฟางไหลหยางไม่ชอบพดูคยุกบัคนอ่ืนๆ มาตัง้แต่เดก็ และท�าอะไรตามอารมณ์ 

เสมอ การที่เขาสามารถสนทนา พูดคุยธุรกิจกับเถ้าแก่ของแต่ละบริษัทได้

ก็นับเป็นความดีความชอบของเฉินตั๋วด้วย

เสี่ยวเจิ้งดึงเลขาฯ ท่ีอายุมากหน่อยมาถามเสียงเบา "ประธานฟาง 

ไม่ให้พวกเราเรียกเขาตามต�าแหน่งสูงต�่าเพราะผู้หญิงคนนี้ใช่หรือเปล่า"

เพื่อนร่วมงานสาวกลอกตาใส่เขา "ไม่ต้องทายมั่วซั่ว แล้วเล่นละคร
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ให้ดีเถอะน่า"

เสีย่วเจิง้ตกตะลงึ เขาเกาหัว ทุกคนต่างกมี็เรือ่งท่ีไม่อยากให้คนอ่ืนรู.้.. 

น่าสนใจจริงๆ

ทุกคนท�าความรู้จักกันสองสามประโยค แล้วก็เริ่มเดินทางสู่ยอดเขา

อีกครั้ง

ร่างกายของเหมียวเหม่ียวรบัไม่ไหวจรงิๆ ครัง้สดุท้ายท่ีเธอออกก�าลงักาย 

อย่างหนักแบบนี้ก็คือตอนสอบปลายภาควิ่งแปดร้อยเมตรในวิชาพละ 

สมัยเรียนปีหนึ่ง เธอวิ่งเสร็จก็เป็นลมไปเลย ตอนนี้เธอรู้สึกว่าทุกครั้งท่ี 

ขึ้นไปได้ชั้นหนึ่ง ก็เหมือนกับมีอะไรทิ่มแทงที่กลางฝ่าเท้าอย่างไรอย่างนั้น 

เหมือนกับว่าข้อเท้าผูกไว้ด้วยกระสอบทรายหนักห้าร้อยกิโลกรัม ทุกครั้งที่

หายใจเข้าก็รู้สึกว่าจะสิ้นลมในวินาทีถัดไป

เสี่ยวเจิ้งอายุไล่เลี่ยกับเหมียวเหม่ียว เป็นธรรมดาท่ีจะรู ้สึกดีกับ 

เดก็สาวหน้าตาน่ารกัท้ังยังอายเุท่ากนัอย่างเหมียวเหมีย่ว เขาเดนิขนาบเธอ

แล้วถามด้วยความห่วงใยว่า "เหมียวเหมี่ยว คุณไหวหรือเปล่า ให้ผมพัก

เป็นเพื่อนคุณก่อนมั้ย"

เฉินตั๋วหันกลับไปมองพวกเขาสองคน แล้วมองฟางไหลหยางท่ีอยู่

ข้างๆ ตวัเองซ่ึงก�าลงัมองตรงไปข้างหน้าอย่างไร้สหีน้าใดๆ กร็ูส้กึกระวนกระวาย 

อยู่บ้าง เขาเองไม่ได้เข้าใจจติใจของหัวหน้ามากนกั รูก้แ็ต่ว่าวินาทีนี้ใบหน้า

ของหัวหน้ามีความอึมครึมอะไรบางอย่าง

พวกเขาเดนิมาได้ครึง่ทางกมี็ลานโล่งกว้างให้ทุกคนพักเหนือ่ย และม ี

เตาส�าหรับย่างบาร์บีคิวด้วย

ฟางไหลหยางก็ออกค�าสั่งทันที "เอาล่ะ วันนี้ปีนถึงตรงนี้ก็แล้วกัน  

หลังกินมื้อกลางวันแล้วถ้าใครยังมีแรงก็ปีนขึ้นยอดเขากันเองนะ"

เฉินตั๋วมองนาฬิกาข้อมือ เพิ่งจะสิบโมงครึ่ง กินมื้อกลางวัน...ตอนนี้

เนี่ยนะ?
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แต่ว่าฟางไหลหยางพูดออกมาอย่างนี้แล้ว เฉินต๋ัวก็ไม่อาจโต้แย้ง  

เขาสอบถามเพ่ือนร่วมงานว่าจะพักกันตรงนี้ได้หรือเปล่า ย่างบาร์บีคิวกัน 

ทุกคนต่างรูอ้ยู่แก่ใจจงึอดกลัน้ไว้ไม่ได้เอ่ยอะไร อัดอัน้จนหน้าเสยีกนัไปหมด

"อ๊ะ? จะไปยอดเขากันไม่ใช่เหรอคะ" เหมียวเหมี่ยวงุนงง

เสี่ยวเจิ้งตบไหล่ของเธอ "ฮ่าๆๆ ดูแล้วเธอคงจะฝืนไปถึงยอดเขา 

ไม่ไหวหรอก พักตรงนี้ก็แล้วกันนะ"

เหมยีวเหม่ียวไม่อาจตอบโต้ แค่เพยีงเงยหน้าข้ึนกเ็ห็นฟางไหลหยาง

มองมาท่ีเธอ สายตาแฝงไว้ด้วยความรูส้กึบางอย่าง ยงัไม่ทันมองให้ชัดกไ็ด้ยิน 

เสีย่วเจิง้กระแอมขึน้สองครัง้ พมึพ�าอะไรสกัอย่างแล้วกเ็ดนิจากไป เหมยีวเหมีย่ว 

มองเงาหลังของเขาด้วยความสงสัย ไม่ว่ามองอย่างไรก็รู้สึกเหมือนว่าเขา

หนีเตลิดไป

ฟางไหลหยางโบกมือให้เธอ เหมียวเหมี่ยวเดินเข้าไปหา "เรียกฉัน 

เหรอคะ"

ฟางไหลหยางพยักหน้า "วางกระเป๋าลงสิ พวกเราพักกันหน่อยเถอะ"

เหมียวเหมีย่วมองด ู'บรรดาเพ่ือนๆ' ของฟางไหลหยางเริม่วางเตาย่าง  

จดุไฟ เอาไม้เสยีบผกัต่างๆ กข็มวดคิว้ เธอค่อนข้างรูส้กึผดิ "งัน้ฉนัไปช่วยด้วย 

ดีกว่านะคะ"

"ไม่ต้องหรอก" ฟางไหลหยางดึงแขนเธอเอาไว้

"แต่ว่า..."

"คณุพักให้สบายเถอะ ในกระเป๋าผมมีหนงัสอื ถ้าเบ่ือกเ็อาไปอ่านได้นะ"  

ฟางไหลหยางเอ่ยจบกถ็อดเสือ้คลมุออก เปลีย่นเป็นสเวต็เตอร์ท่ีใส่สบายกว่า  

แล้วตามหลังเลขาฯ คนหนึ่งไปล้างผัก

เหมยีวเหมีย่วอ้ึงอยู่นานสองนาน เห็นนิว้มือเรยีวยาวของฟางไหลหยาง 

แยกส่วนรากของผกักวางตุง้ออกด้วยความช�านาญ ล้างอย่างละเอียด ใบหน้า 

ท่ีก้มลงถูกผมบังเอาไว้เล็กน้อย เห็นดวงตาได้ไม่ชัดนัก ทว่าริมฝีปากท่ี 
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เม้มแน่นบอกเหมียวเหม่ียวว่าชายคนนีเ้ป็นคนท�าอะไรตัง้ใจ แม้...เธอจะเห็น 

พี่สาวที่อยู่ข้างๆ เขามีท่าทีตื่นตระหนกจนท�าอะไรไม่ถูกก็ตามที

เหมยีวเหม่ียวมองอยูส่กัครูก่ร็ูส้กึเบ่ือจงึหยิบดนิสอขึน้มาสเกต็ช์ภาพ

ลงในสมุดด้วยความว่องไว วาดเค้าโครงใบหน้าของชายหนุ่มข้ึนมา วาด

ครั้งแรกเหมียวเหมี่ยวก็พบว่ามันออกมาสวยมากทีเดียว แต่พอเธอเกิด 

ไม่กล้ามองเป็นครัง้ท่ีสองจงึไม่วาดต่อเพราะขาดความมัน่ใจ เหมียวเหมีย่ว

เงยหน้าข้ึน เมื่อเห็นว่ารอบด้านไม่มีใครมองเธออยู่ก็รีบเปิดกระเป๋าท่ีอยู่

ข้างๆ ยัดสมุดสเก็ตช์ภาพเข้าไปข้างใน มือก็คล�าเจอหนังสืออีกเล่มหนึ่ง 

เหมียวเหม่ียวนิง่อ้ึง คดิถงึค�าพดูท่ีฟางไหลหยางเพิง่พดูไว้ 'ถ้าเบ่ือกเ็อาไปอ่าน 

ได้นะ'

เมือ่เธอหยบิหนงัสอืเล่มนัน้ข้ึนมา จู่ๆ  กร็ูส้กึเหมือนตวัเองเป็นบาร์บีควิ 

ที่อยู่เหนือไฟ อายจนอยู่ไม่สุข

มันคือหนังสือการ์ตูนปกน่ารักน่าชัง มีแมวพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์

เวอร์ชั่นจิบิหนึ่งตัวอยู่บนนั้น ด้านบนมีตัวอักษรกับตัวเลขกลมดิกเขียนว่า 

'ผู้กล้าบุกอาณาจักรแมว 2'

นี่มันอะไรกันเนี่ย!

เหมยีวเหม่ียวรูส้กึเหมือนหนงัสอืการ์ตนูท่ีถอือยู่ก�าลงัไหม้จนลวกมือ

ของเธอ หนงัสอืเล่มนีด้คู่อนข้างเก่า เหมือนกบัว่าถกูอ่านไปหลายรอบแล้ว

เมือ่คดิได้ว่าหนงัสอืการ์ตนูเล่มนีเ้ป็นของชายคนนัน้ เหมยีวเหม่ียวก็

รู้สึกอับอายขึ้นไปอีก ท�าไมหนุ่มรูปร่างสูง ฐานะร�่ารวย ใบหน้าหล่อเหลา 

และดูมีสติปัญญาดีคนนี้ถึงได้อ่านการ์ตูนน่ารักติงต๊องของเธอได้ล่ะ?!  

จะต้องมีเด็กสาวหรือเด็กเล็กในบ้านของเขาชอบก็เลยยัดเยียดให้เขาแน่!  

ถ้าเกิดเขารู้ขึ้นมาว่าเธอคือคนเขียนการ์ตูนเล่มนี้ล่ะก็...พระเจ้า อย่าให้ฉัน

มีชีวิตอยู่อีกเลย

ความอยากรู้อยากเห็นก่อให้เกิดความวุ่นวายก็จริง แต่เหมียวเหมี่ยว
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ก็ยังเปิดหน้าปกผ่านตาครั้งหนึ่ง เห็นแผ่นรองปกสีขาวว่างเปล่าก็โล่งใจ 

ขึ้นมาทันที ดีนะที่เขาไม่ได้ซื้อเวอร์ชั่นที่มีลายเซ็นมา

"คุณดูอะไรอยู่เหรอ" เสียงของฟางไหลหยางดังข้ึนจากบนศีรษะ 

ของเธอ

เหมียวเหมี่ยวตัวสั่นระริก ขนลุกไปทั่วทั้งตัว

เธอเหยียดรอยยิ้มอย่างประดักประเดิด "เอ่อ...ก็ดูไปเรื่อยเปื่อยค่ะ...

ไม่คิดนะคะว่าคุณฟางจะชอบการ์ตูนแนวนี้ด้วย..."

"เรียกช่ือผมก็พอครับ การ์ตูนเรื่องนี้วาดออกมาได้ไม่เลวเลยล่ะ"  

ฟางไหลหยางนัง่ลงข้างๆ เธอ ถอืผ้าเช็ดหน้าเช็ดมือท้ังสองข้างเบาๆ จากนัน้ 

ก็จัดแขนเสื้อให้เข้าที่ ท่าทางนุ่มนวลสง่างาม นิ้วมือของเขาก�าลังเริงระบ�า

อยู่

เหมียวเหมี่ยวเห็นอากัปกิริยาของเขากับการพูดจาท่ีดูเป็นผู้ใหญ่  

ท้ังยังเป็นคนท่ีประสบความส�าเรจ็ มีบุคลกิอย่างชนช้ันสงู กไ็ม่อาจจนิตนาการ 

ได้ว่าเขาจะอ่านการ์ตูนของเธอ

"ดะ...ดียังไงคะ ดูติงต๊องจะตายไป" เหมียวเหม่ียวเยาะเย้ยตัวเอง

อย่างสุดความสามารถ

ฟางไหลหยางส่ายหน้า ตอบโต้ว่า "ไม่ติงต๊องหรอก ถึงสไตล์การวาด

จะน่ารกัมาก เนือ้เรือ่งเรยีบง่าย แต่ว่าข้างในสือ่หลกัการท่ีมีแค่ผูใ้หญ่เท่านัน้

ที่จะเข้าใจเอาไว้เยอะแยะเลย"

เหมียวเหม่ียวเกาศีรษะ ยังไงเธอก็คิดไม่ออกว่าการ์ตูนของตัวเอง 

ซ่อนความนัยเอาไว้ตรงไหน "หลักการอะไรเหรอคะ..."

"พวกเราเป็นมนุษย์ ตามธรรมชาติแล้วก็มีสิทธิ์ท่ีจะช้ีชะตาโลก แต่

การ์ตูนเรือ่งนีก้ลบัสลบัคาแรก็เตอร์ตามปกตไิป แมวเป็นเจ้านายของโลกใบนี้  

คนต่างหากท่ีถกูเลีย้งด ูมีวนัหนึง่ตวัละครหลกัท่ีเป็นคนป่าสญูเสยีพ่อแม่ไป 

แล้วยังถกูญาติๆ  ท้ิงขว้าง เขาตกลงใจว่าจะร่อนเร่ไปท�ามาหากนิในเมืองแมว 
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ท่ีถูกเรียกว่าเป็นเมืองสวรรค์ เสาะหาท่ีพักพิง ในตอนแรกการผจญภัยใน

เรือ่งไม่ได้ออกแบบไว้พิเศษนกัหรอก แต่ผมรูส้กึได้ว่าคนวาดจะต้องเป็นคน

จติใจเข้มแข็งแล้วกม็องโลกในแง่ดมีากๆ เลยล่ะ" ฟางไหลหยางเอ่ยเสยีงทุ้ม  

"คุณอ่านดูได้นะ ผมชอบนักวาดคนนี้น่ะ" เสียงของเขาทุ้มต�่าเจือด้วย

แรงดงึดดูราวกบัเสยีงเชลโล หลอกล่อให้นักวาดการ์ตูนอ่านการ์ตนูของตวัเอง

"แค่ก..." เหมียวเหม่ียวหน้าแดง ลูบใบหน้าร้อนผ่าวของตัวเอง 

"อย่าง...อย่างนี้นี่เอง น่าสนใจจังนะคะ ฮ่าๆๆ"

"ผมซื้อภาคที่สองมาสามเล่ม" ฟางไหลหยางเอ่ยขึ้นกะทันหัน

"แค่กๆๆ" เหมียวเหมี่ยวตื่นตระหนกจนส�าลักน�้าลายตัวเอง

"เล่มนึงยังไม่ได้แกะ อีกเล่มนึงเป็นเวอร์ชั่นลายเซ็น เล่มนี้เอาไว้อ่าน

ซ�้าๆ โดยเฉพาะเลย"

"...เหอะๆ เอ่อ...เหมือนฉันตอนบ้าดาราไม่มีผิดเลย" เหมียวเหมี่ยว

อดถอนหายใจออกมาไม่ได้

เสียแรงที่เมื่อกี้เธอดีใจว่าเขาไม่มีเวอร์ชั่นลายเซ็น ไม่คิดว่าเขาคนนี้

จะเอามาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ส่วนเล่มท่ีอยู่ในมือนี่เป็นเล่มเอาไว้อ่าน

อย่างสมบุกสมบัน

เหมียวเหมี่ยวไม่รู้ว่าควรจะเผชิญหน้ากับแฟนคลับท่ีไม่รู้ตัวตนของ

เธอคนนี้อย่างไรดี

เกิดเขาจับได้ข้ึนมา สถานการณ์แบบนั้นคงจะอิหลักอิเหลื่อน่าดู  

อย่างน้อยๆ เธอก็จะล�าบากใจมาก ตัวเหมียวเหมี่ยวเองไม่ได้เรื่องขนาดนี้ 

นอกจากวาดรูปแล้วก็ท�าอะไรไม่เป็นเลย เขาต้องผิดหวังมากแน่ๆ

ทิวทัศน์ที่นี่ไม่เลวเลยทีเดียว ถึงตอนนี้จะเป็นฤดูหนาว แต่พื้นที่ของ

ภูเขาลูกนี้ส่วนใหญ่มีต้นสนเติบโต จึงยังดูเขียวชอุ่มงอกงาม ต�าแหน่งท่ี

เหมียวเหม่ียวนั่งมองเห็นเมืองฝูเฉิงได้ครึ่งเมือง เหมือนฟางไหลหยางจะ
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คิดอะไรข้ึนมาได้ รบเร้าจะเอามือถือของเหมียวเหมี่ยว จากนั้นก็กวักมือ

เรียกเฉินตั๋ว

"มอีะไรเหรอ ประ...หยางจือ่" เฉินตัว๋จดุไฟจนเนือ้ตวัท่วมไปด้วยเหงือ่ 

วิ่งเหยาะๆ เข้ามา มือไม้เต็มไปด้วยสีด�าจากถ่าน

ฟางไหลหยางขมวดคิ้ว มองเขาด้วยสายตารังเกียจ "เรียกคนมือ 

สะอาดๆ มานี่หน่อยสิ"

เฉินตั๋วมองมือของตัวเองพลางลูบมือด้วยความเกรงใจ เมื่อเห็น 

เสีย่วเจิง้ท่ีก�าลงัช่วยจดัการเรือ่งอาหารอยู่เดนิผ่านไป กร็บีร้อนรัง้เขาเอาไว้ 

"มานี่ ประ...หยางจื่อเรียกนายน่ะ"

เสี่ยวเจิ้งกระโดดถอยออกไปสองก้าวด้วยความรังเกียจ "พี่เฉิน!  

มือสกปรกจะตาย! นี่เสื้อกันหนาวตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเลยนะ!"

"ไว้จะซักให้น่า หยางจื่อเรียกนายน่ะ" เฉินตั๋วเอ่ยด้วยความเหลือทน

เสี่ยวเจิ้งกะพริบตาปริบๆ ก้าวเข้าไปตรงหน้าฟางไหลหยาง "ประ..." 

พยางค์แรกก�าลงัจะหลดุปากกถ็กูเฉินตัว๋ท่ีอยู่ข้างหลงับิดเข้าท่ีเอว เสีย่วเจ้ิง

รีบห่อตัว เปลี่ยนไปเรียกเขาว่า "พี่ฟาง มีอะไรเหรอครับ"

เฉินตั๋วที่อยู่ด้านหลังไม่กล้ามองหน้าฟางไหลหยางตรงๆ

"ถ่ายรปูให้พวกเราหน่อยส"ิ ฟางไหลหยางย่ืนมือถอืของเหมียวเหมีย่ว

ให้เสี่ยวเจิ้ง

"ได้เลยครับ" เสี่ยวเจิ้งรับมือถือไป ถอยหลังไปสองสามก้าว ปากยัง

แนะน�าการโพสอย่างมืออาชีพ "ใช่ๆ ขยบัเข้ามาใกล้กนัอีกหน่อย ถ้าเป็นไปได้ 

ก็โอบไหล่ไปเลยครับ"

"ไม่ต้องโอบไหล่หรอกม้ังคะ..." เหมียวเหม่ียวย้ิมเอ่ยกับเสี่ยวเจ้ิง 

ด้วยความเก้อเขิน

พูดไม่ทันขาดค�า เหมียวเหม่ียวก็รู ้สึกถึงแรงจากฝ่ามือท่ีกุมไหล่ 

ของเธอไว้กะทันหัน เหมียวเหมี่ยวชิดเข้าไปใกล้อีกฝ่ายด้วยความตื่นตะลึง 
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หันกลับมาก็เห็นฟางไหลหยางมองไปท่ีกล้องตรงหน้าด้วยความเอาจริง 

เอาจัง ใช้มือโอบไหล่ของเหมียวเหมี่ยวเอาไว้อย่างแน่นหนา

เหมยีวเหมีย่วยังไม่ทันได้ถามอะไร ฟางไหลหยางกห่็อปากเลก็พลาง

เอ่ยกับเธอเสียงเบา "มองกล้องสิครับ" 

"คะ?" เหมียวเหมี่ยวเบิกตาโพลง พอหันไปก็โบกมืออยากตะโกนให้

เสี่ยวเจิ้งหยุด

"โอเคครับ!" เสี่ยวเจิ้งตะโกนเสียงแหลม มือข้างหนึ่งยกนิ้วโป้งขึ้นมา 

"สีหน้าโคตรจะเป็นธรรมชาติเลย!" 

เป็นธรรมชาติกับผีน่ะสิ

เหมียวเหม่ียวรับมือถือกลับมา มองรูปในมือถืออย่างหมดค�าพูด  

ในรปูปรากฏภาพชายหนุม่สงูใหญ่ผูห้ล่อเหลาสขุุมเยือกเย็น รมิฝีปากโค้งข้ึน 

เล็กน้อย คลายบุคลิกเยือกเย็นของเขาลง มือซ้ายของเขาโอบหญิงสาว 

ตัวเล็กท่ีมัดผมทรงดังโกะเอาไว้ เธอใบหน้ากลมบ๊อก ถลึงดวงตากลมโต  

ริมฝีปากเผยอเป็นรูปตัว 'O' ไหล่ห่อ ยกมือทั้งสองข้างกางนิ้วทั้งห้าบริเวณ

หน้าอกคล้ายก�าลังหยุดย้ังอะไรบางอย่าง ด้านหลังของพวกเขามีเมืองอัน

เจริญรุ่งเรืองซึ่งอยู่ไกลออกไปเป็นพื้นหลัง

ช่างเป็นการถ่ายรูปคู่ที่สนุกสนานและเป็นธรรมชาติ

แต่ว่าเหมียวเหมี่ยวอยากลบทิ้งไปเอามากๆ เลย

"ส่งให้ผมหน่อย" ฟางไหลหยางเอ่ยอยู่ข้างๆ หยุดยั้งความคิดในใจ

ของเหมียวเหมี่ยวเอาไว้ได้ทันเวลา

ในเมื่ออีกฝ่ายขอร้องมาอย่างนั้น จะให้เธอปฏิเสธก็ไม่ได้ ก็เลยแอด 

วีแชตกันไว้อย่างจนใจ แล้วส่งรูปให้ฟางไหลหยาง

ฟางไหลหยางหยิบมือถือขึ้นมาชื่นชม ทั้งยังเอ่ยชมด้วยว่า "ถ่ายได้

ไม่เลวเลยนี่นา"

เสี่ยวเจิ้งถูกเจ้านายชมก็อารมณ์ดีจนแทบจะบินได้ ตบไหล่ของ 
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เหมียวเหมี่ยวด้วยความเบิกบานใจ ยิ้มพลางเอ่ย "คุณเหมียวเหมี่ยว คุณนี่

เป็นดาวน�าโชคของผมจริงๆ!" มีหวังได้ขึ้นเงินเดือนแล้วล่ะสิ!

เหมียวเหมี่ยว "???"

ต่อมาทุกคนกเ็ริม่ป้ิงบาร์บีควิและพดูคยุกนัอย่างคกึคกั เหมียวเหม่ียว

จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ท้ังยังขัดเขินเกินกว่าจะพูดจากับฟางไหลหยาง 

ฟางไหลหยางสงัเกตได้ว่าเหมียวเหม่ียวไม่มีชีวติชีวา กย็กมมุปากข้ึน ไม่ได้ 

พูดอะไร

กินข้าวกันเสร็จแล้วทุกคนก็พักผ่อนกันสักครู่ ส่วนหนึ่งเริ่มปีนไปยัง

ยอดเขา เหมียวเหม่ียวไม่กล้าประเมินแรงกายของตวัเองไว้สงูนกั อีกท้ังอยู่ใน 

อารมณ์ซับซ้อน รูส้กึว่าตวัเองใช้เรีย่วแรงท้ังร่างกายจนแทบจะหมดอยู่แล้ว

ฟางไหลหยางเห็นเธอซึมกะทือกเ็อ่ยด้วยความห่วงใย "เรากลบักนัเถอะ"

"คะ? แต่ว่า...เพื่อนๆ ของคุณยังไม่กลับมาเลยนะ" เหมียวเหม่ียว 

เงยหน้า ตาเบิกกว้างพลางเอ่ย

ฟางไหลหยางเห็นเธอจงใจท�าทีว่าร่าเรงิกท้ั็งรูส้กึจนใจและอยากหัวเราะ 

ออกมา เขาแค่อยากแสดงความเลือ่มใสให้ไอดอลของเขาเห็นกเ็ท่านัน้ แต่

ดเูหมือนจะพงัไม่เป็นท่า ตอนนีท่้าทางของเหมยีวเหมีย่วแสดงให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่าได้รับการจู่โจมอย่างรุนแรงจนเซื่องซึมไปแล้ว

ฟางไหลหยางยักไหล่ "ไม่เป็นไรหรอกครบั แค่ผมบอกเฉินตัว๋กพ็อแล้ว  

ผมค่อนข้างเหนื่อยน่ะ พวกเรากลับกันก่อนเถอะนะครับ"

เหนื่อยเหรอ

เหมยีวเหม่ียวประเมนิฟางไหลหยาง แผ่นหลงัอีกฝ่ายตรงเป๊ะ ใบหน้า

ท่าทีกระฉับกระเฉง ไม่เหมือนคนเหนื่อยเลยสักนิด กลับเป็นเธอท่ีตอนนี้

สูญเสียจิตวิญญาณไปแล้วครึ่งหนึ่งถึงจะถูก

แต่กลบัก่อนกดี็เหมือนกนั เหมียวเหม่ียวยันตวัลกุข้ึนยืน ตบด้านหลงัเอว 

ของตัวเองแล้วยืดตัวบิดขี้เกียจ
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"เอาล่ะค่ะ พวกเรากลับกันเถอะ"

อาหารถงุโตของเหมียวเหมีย่วถกูแบ่งสนัปันส่วนไปเม่ือช่วงกลางวนัแล้ว  

เพราะอย่างนั้นขากลับเหมียวเหม่ียวก็เลยเป็นคนสะพายเป้เอง เริ่มรู้สึกมี

ชีวิตชีวาขึ้นมาทีละน้อย ค่อยๆ อารมณ์ดีขึ้นมาบ้าง

จนกระท่ังเดนิมาถงึท่ีจอดรถ เธอถงึได้รูส้กึว่าตวัเองมชีีวิตชีวาอีกครัง้

เหมยีวเหมีย่วเปิดประตรูถด้วยความเบิกบานใจ ก�าลงัจะนัง่ท่ีต�าแหน่ง

คนขับก็ถูกฟางไหลหยางดึงตัวไว้จากด้านหลัง "ให้ผมขับเองนะ"

"หา?" เหมียวเหมี่ยวร้องด้วยความตกใจ "ไม่ได้สิคะ ตอนขามาคุณก็

เป็นคนขับนี่คะ!"

ฟางไหลหยางเลิกคิ้ว "เมื่อกี้นี้ผมกินบาร์บีคิวไปเป็นกอง ตอนนี้

คลื่นเหียนมากเลยล่ะ"

ความหมายก็คือ...ถ้าให้เธอเป็นคนขับอีกเขาก็คงจะอาเจียนออกมา 

น่ะสิ

เหมียวเหม่ียวยกมุมปากขึ้น ถอยเท้าขวาท่ียื่นเข้าไปในรถออกมา

อย่างประดักประเดิด อ้อมไปขึ้นฝั่งคนนั่งเงียบๆ

ฟางไหลหยางหัวเราะออกมาในมุมท่ีเหมียวเหม่ียวไม่สามารถมองเห็นได้

ฟางไหลหยางขับรถนิม่มากๆ เหมียวเหม่ียวกนิม้ือกลางวันไปกเ็คลิม้

จะหลบัอีกครัง้ พดูคยุไม่ทันถงึสองประโยคกผ็ลอ็ยหลบัไป เม่ือฟางไหลหยาง 

เห็นว่าเหมียวเหม่ียวเกียจคร้านเหมือนกับแมวตัวหนึ่งก็พลันถอนใจ เพิ่ม

อุณหภูมิในรถขึ้นอีกสององศา

พอได้หลับเหมียวเหม่ียวก็หลับไปจนเข้าเมือง เข้าใกล้ละแวกบ้าน 

ของเธอแล้ว เหมียวเหม่ียวรูส้กึว่าตวัเองบกพร่องในหน้าท่ีสดุกู ่ขอโทษเขารวั 

เป็นชุด "ขอโทษนะคะ ฉันหลับอีกแล้ว ให้คุณขับมาคนเดียวตลอดทางเลย 

ฉันนี่มันจริงๆ เลย...ต่อไปจะขับรถอะไรอีกล่ะ ตายซะให้มันรู้แล้วรู้รอด 

ไปเลยดีกว่า"
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"ไม่เป็นไรหรอกครับ" ฟางไหลหยางส่ายหน้า

เหมียวเหม่ียวเอาศีรษะชนกับหน้าต่างรถ ถอนหายใจด้วยความ

หมดอาลัยตายอยาก ฟางไหลหยางปรายตามองเธอ คลับคล้ายว่าจะเห็น

เหมียวเหมี่ยวส�ารอกวิญญาณสีน�้าเงินออกมาจากปาก

"ได้โปรดให้ฉันได้ขับในเส้นทางเมืองให้ดด้ีวยเถอะนะคะ" เหมียวเหมีย่ว 

ร้องขอฟางไหลหยางด้วยค�าสัตย์ที่น่าเชื่อถือ

ฟางไหลหยางจอดรถข้างทาง หันไปมองสายตาของเหมียวเหมี่ยวที่

เต็มไปด้วยความเดด็เดีย่ว หัวเราะพลางส่ายศรีษะ "เอาส ิคณุมาขบัได้เลย"

เหมียวเหมี่ยวร้องไชโย วิ่งแจ้นไปเปลี่ยนที่นั่งกับฟางไหลหยาง แล้ว

เริ่มควบคุมพวงมาลัยอีกครั้ง

ฟางไหลหยางดีใจมากท่ีตอนนีย่้อยอาหารมาได้สกัพักแล้ว แค่อดทน

สกัสบินาทีทุกอย่างกจ็ะจบลง แม้ฝีมอืการขับรถของเหมยีวเหมีย่วจะพัฒนา

ขึ้นมาบ้าง แต่แรงกระชากตอนเบรกก็ยังท�าให้ฟางไหลหยางที่เดิมทีมึนหัว

อยู่บ้างสั่นคลอนจนรู้สึกคลื่นไส้

รถจอดลงที่หน้าประตูใหญ่ของเคหาสน์เฟิ่งเฉิง อีกทั้งเหมียวเหมี่ยว

ยังกระตอืรือร้นวิง่ไปท่ีประตหูลงัเพือ่ช่วยฟางไหลหยางหยิบกระเป๋าอกีด้วย

ฟางไหลหยางลงจากรถ หยิบมือถือขึ้นมาถามเหมียวเหมี่ยว "คุณใช้

บัญชีอาลีเพย์เบอร์อะไรครับ"

"คะ?" เหมยีวเหม่ียวหยบิกระเป๋าออกมาแล้วปิดประตรูถ มองเขาด้วย

ความสงสัย

"ค่ารถไงครบั" ฟางไหลหยางเปิดแอพฯ ข้ึนมาแล้ว รอท่ีจะกรอกบัญชี

ของเหมียวเหมี่ยวลงไป

เหมียวเหมี่ยวตกใจจนถอยออกมาสองก้าว รีบร้อนโบกไม้โบกมือ  

"ฉันไม่มีหน้ารับเงินจากคุณหรอกค่ะ!"

"งั้นผมส่งในวีแชตให้คุณก็ได้" ฟางไหลหยางไม่ได้สนใจค�าพูดของ
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เหมียวเหมี่ยวเลยแม้แต่น้อย

เหมียวเหม่ียวรู้สึกได้ว่าฟางไหลหยางเป็นประเภทท่ีตัดสินใจแล้วก็

ยากจะถูกสิ่งแวดล้อมอื่นเปลี่ยนแปลงได้ อึกอักอยู่นานสองนาน ก็เอ่ยขึ้น

อย่างระมัดระวังว่า "ฉันรู้สึกผิดจริงๆ นะคะ..."

"เราคยุเรือ่งนีก้นัไว้ต้ังแต่ต้นแล้ว ท�าธรุกจิกต้็องท�าตามสญัญาสคิรบั" 

ฟางไหลหยางฉวยไม้ความซื่อสัตย์ของธุรกิจขึ้นมาเล่น

เหมียวเหมี่ยวถูกสยบเอาไว้ทันที เธออ�้าๆ อึ้งๆ "ถ้างั้นก็...ลดราคา

หน่อยนะคะ...ห้าร้อย..."

"หนึ่งพัน"

"โธ่เอ๊ย ท�าไมถึงได้มีผู้โดยสารที่อยากจ่ายเงินเกินอย่างคุณคะเนี่ย?!" 

เหมียวเหมี่ยวตบต้นขาด้วยความเหลืออด ตะโกนด้วยความไม่ได้ดั่งใจ

"ก็ได้ครบั" ฟางไหลหยางถกูสหีน้าของเธอหยอกเย้าจนหัวเราะออกมา  

"ตามใจคุณก็แล้วกัน เอาบัญชีให้ผมเร็วเข้าเถอะ"

น�า้เสยีงฟางไหลหยางเจอืด้วยความเอ็นดท่ีูท�าให้เธอเข้าใจผดิ ใบหน้า

เหมียวเหมี่ยวพลันร้อนฉ่าข้ึนทันที เธอก้มหน้าก้มตา เอ่ยด้วยเสียงเบา 

"คุณ...คุณเอามือถือมาสิคะ...ฉันจะสแกนคิวอาร์โค้ด..."

ฟางไหลหยางส่งเสยีง "อืม" เบาๆ ออกมา แล้วส่งมือถอืให้เหมยีวเหมีย่ว  

เธอสแกนควิอาร์โค้ดอย่างว่องไว จากนัน้กม็องนิว้มอืเรยีวยาวสะอาดสะอ้าน

ของฟางไหลหยางกดตัวเลขบนมือถือเพ่ือโอนเงินเบาๆ แล้วก็ได้ยินเสียง

มือถือของตัวเองสั่นเพราะได้รับแจ้งเตือน เหมียวเหมี่ยวรู้สึกว่าศีรษะ 

ของเธอระเบิดดัง 'ตู้ม'

เรียบร้อยแล้ว คราวนี้ติดค้างเขาไว้มากเชียวล่ะ

ท�าไมแฟนคลับผู้ร�่ารวยคนนี้ถึงได้ช่ืนชอบเธอขนาดนี้นะ ส่วนเธอก็

ช่างไม่มีน�า้จติน�า้ใจเอาเสยีเลย! แล้วจะให้ไอดอลอย่างเหมยีวเหม่ียวเผชิญหน้า 

กับสายตาของแฟนคลับยังไงล่ะ
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เหมียวเหมี่ยวได้แต่แบกความรู้สึกต�าหนิตัวเองกลับไปที่บ้าน

เมื่อกลับมาถึงบ้าน เหมียวเหม่ียวก็เห็นว่าร้านบะหม่ียังคงเปิดอยู่  

หวงหรหูรทู�างานในวนัหยุด เหมียวเหม่ียวลบูไปยังบรเิวณกระเพาะแล้วรูส้กึถงึ 

ความว่างเปล่า ตอนกลางวนัจติใจไม่อยู่กบัเนือ้กบัตวั ไม่ได้กนิอะไรสกัเท่าไร

เธอลงจากรถ แบกเป้ปีนเขาเข้าไปในร้านบะหมี่

เม่ือหวงหรหูรเูห็นเหมียวเหม่ียวในชุดนัน้กต็กอกตกใจ กระโจนมายัง

ข้างกายเธอเพ่ือประเมิน "คนท่ีไม่เคยออกก�าลังกายอย่างเธอถึงกับใส่

กางเกงกับรองเท้าออกก�าลังกาย แล้วนี่เป้อะไรใหญ่โตขนาดนี้"

เจิง้หลนิเทียนท่ียกชามกบัตะเกยีบเดินผ่านไปกเ็อ่ยเสรมิประโยคหนึง่ 

"ไม่เปิดหูเปิดตาเอาซะเลย นี่เรียกว่าเป้ปีนเขาไงล่ะ"

เหมียวเหมี่ยวหมดค�าพูด เธอนั่งลงตรงที่นั่งประจ�า

หวงหรูหรูได้กลิ่นเรื่องซุบซิบ อยากจะตามไปไถ่ถาม แต่ก็ถูกหานต้ง

ตะโกนเรียก "โต๊ะเบอร์สาม เก็บเงิน"

"ค่ะ..." หวงหรูหรูชะงักไปสักครู่ ได้แต่ไปท�างานของตัวเองก่อน

หานต้งถอืสมดุเล่มเลก็เดนิมาท่ีโต๊ะของเหมยีวเหมีย่ว "รบัอะไรดคีรบั"

"เอ่อ...ตอนนีเ้พิง่จะสามโมงเอง...ยังเรว็ไปหน่อย กนิอะไรจดืๆ ดกีว่า 

เอาเป็นบะหมี่ผักก็แล้วกันค่ะ" เหมียวเหมี่ยวยังอยากเหลือท้องเอาไว ้

กินอาหารเย็นตัวจริง

หานต้งจดรายการอาหารแล้วพยักหน้า เดินเข้าไปในห้องครัว

เจิง้หลนิเทียนวางชามกบัตะเกยีบลงในซิงก์ล้างจานพอด ีทว่าหูยังคง

ตัง้ตรงอยู่ตลอด เม่ือเห็นหานต้งเข้ามากพ็ุง่ตวัเข้าไปถาม "อาจารย์ พ่ีเหมยีว

เป็นอะไรไปเหรอครบั" เอ่ยไปกช็ะโงกไปดูรายการท่ีหานต้งจดมาปราดหนึง่ 

"ว้าว บะหมี่ผักเหรอ! ให้ผมเป็นคนท�านะครับอาจารย์ ผมรับประกันว่าจะ

ท�าให้ส�าเร็จ"
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เจิง้หลินเทยีนเรยีนท�าอาหารกบัหานตง้มาเป็นเวลาสองปีแลว้ อกีทัง้

เรียนมาหลากหลายอย่าง แน่นอนว่าบะหมี่ผักชามเดียวถือเป็นเรื่องเล็ก  

ทว่าจรงิๆ แล้วเขากแ็ค่ไม่อยากล้างจานเท่านัน้ นอกจากนีย้งัอยากฉวยโอกาส 

ไปสืบเรื่องซุบซิบก็เท่านั้นแหละ

คิดไม่ถึงเลยว่าหานต้งจะปฏิเสธเขา "ฉันท�าเอง นายไปล้างจานซะ"

"ไม่เอาน่า..." เจิ้งหลินเทียนขอร้องด้วยใบหน้าเศร้าสร้อย แต่ก็ถูก

หานต้งส่งสายตาหมางเมินเป็นการตกัเตอืนอ้อมๆ สยบไว้ เขารบีร้อนกลบัไป 

ยังซิงก์ล้างจาน "ได้ๆๆ ผมจะล้างจาน"

เขารีบล้างจานในมือ ทว่ากลับเงยศีรษะข้ึนมองหานต้งตลอดเวลา  

เขาคิดไม่ออกว่าท�าไมแค่บะหมี่ชามเดียวอาจารย์ถึงไม่ยอมให้เขาท�าแต่ 

กลับเข้าครัวเอง ผลลัพธ์คือเมื่อเห็นน�้าซุปที่หานต้งใช้ก็ตกตะลึง

หานต้งไม่ได้ต้มบะหมี่ให้สุกในน�้าซุปธรรมดา แต่กลับตรงไปเปิดไฟ

อ่อนๆ เอาบะหมี่ลงไปต้มในน�้าพะโล้ช้ันดีของร้านท่ีเคี่ยวไม่เคยดับไฟมา 

ตลอดสามปี ส่วนผักก็ต้มในน�้าซุปเนื้อ จากนั้นยังผัดเนื้ออีกนิดหน่อย  

น�้าซุปที่ใช้ในขั้นตอนสุดท้ายก็ปรุงจากน�้าซุปไก่ชั้นดีและน�้าซุปเนื้อ

เจิ้งหลินเทียนตกตะลึงพรึงเพริด "อาจารย์ครับ...นี่มันน�้าซุปผัก 

ที่ไหนกัน...อาจารย์เอาใจพี่เหมียวเกินไปหน่อยแล้ว..."

"พูดมากน่า" หานต้งมองเขาปราดหนึ่งด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ แล้วยก

บะหมี่ออกไปด้วยตัวเอง

หวงหรูหรูคดิเงนิเสรจ็แล้วกม็าเม้าท์กบัเหมียวเหม่ียว เธอเล่าเรือ่งวนันี้ 

ให้ฟังคร่าวๆ รอบหนึง่ ตอีกชกหัวด้วยความหงดุหงดิ "ฉันมันไม่ได้เรือ่งเลย

ใช่รึเปล่า"

"เขา...สนใจเธออยู่ใช่ม้ัยล่ะ" เป็นเหตผุลเดยีวท่ีหวงหรหูรคูดิข้ึนมาได้

เหมียวเหมี่ยวนิ่งอึ้ง สะบัดสะบิ้งจนหูแดง "จะเป็นไปได้ยังไง เราเพิ่ง

เจอกนัแค่สามคร้ังเองนะ คนสงูรวยหล่ออย่างเขาคูค่วรกบัเนต็ไอดอลไม่ใช่
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หรือไง"

"อ้าว เธอเองกเ็ป็นเนต็ไอดอลนีน่า" หวงหรหูรพููดอย่างตรงไปตรงมา

เหมียวเหมี่ยวสีหน้าหม่นหมอง "ฉันไม่ใช่เน็ตไอดอลสักหน่อย ปีนึง

เน็ตไอดอลได้เงินเป็นสิบล้าน ฉันได้ค่าลิขสิทธิ์ไม่กี่หยวนเอง"

"โห อยากเห็นสหีน้าของเถ้าแก่ฟางหลงัจากรูว่้าเธอเป็นนกัวาดการ์ตูน

ทีเ่ขาชอบจังเลย ตอ้งสนุกแน่ๆ " หวงหรหูรเูท้าเอวทัง้สองข้างพลางเพ้อฝัน 

สกัครู่ใหญ่ก็ฝันไม่ออกเสยีแล้ว เธอคว้าแขนของเหมียวเหม่ียวแล้วเอ่ยถาม 

"ไม่ได้สิ จินตนาการไม่ออกเลย เขาหน้าตาเป็นยังไง เธอให้ฉันดูหน่อยสิ"

เหมียวเหมี่ยวคิดว่าจะเอารูปคู่ที่ถ่ายด้วยกันให้หวงหรูหรูดู แต่จู่ๆ ก็

คิดได้ว่าเธอมีภาพสเก็ตช์ของเขาอยู่ด้วย ก็ค้นจะเอาขึ้นมา "วันนี้ฉันแอบ 

สเก็ตช์ภาพของเขามาด้วยล่ะ จะเอาให้เธอดูก่อนเลย"

"วันนี้เธอออกไปวาดรูปมาด้วยเหรอเนี่ย" หวงหรูหรูรอไปก็พูดไป

เหมียวเหม่ียวขานรับค�าหนึ่ง ล้วงมือค้นลงในกระเป๋าใบใหญ่อยู่ตั้ง

นานสองนานก็ยังหาสมุดสเก็ตช์ภาพไม่เจอ เธอพลันวุ่นวายใจ "อะไรกัน...

สมุดสเก็ตช์ภาพของฉันล่ะ"

"บะหม่ีครับ" หานต้งยกบะหม่ีเข้ามาวางลงตรงหน้าเหมียวเหม่ียว

พอดี กลิ่นซุปท้ังหอมท้ังเข้มข้นชอนไชเข้าสู่โพรงจมูกของเหมียวเหม่ียว 

เบี่ยงเบนความสนใจของเธอได้ทันที

อย่างกบัว่าเหมียวเหม่ียวเห็นบะหม่ีชามนีก้ไ็ล่ตามแสงสว่างไป กลิน่หอม 

ของบะหมีผ่กัพวยพุง่ไปท่ัวทุกทิศ เธอกลนืน�า้ลายลงไป น�า้ซุปซึมเข้าเส้นบะหม่ี 

อย่างเห็นได้ชัด ผักซึ่งเป็นต้นหอมสีเขียวประหนึ่งหยก ข้างๆ มีเนื้อเส้นอยู่

เล็กน้อย

เธอเงยหน้าถามหานต้ง "ท�าไมมีเนื้อเส้นด้วยล่ะคะ"

"เพิ่มให้น่ะ" หานต้งอธิบาย

เหมียวเหม่ียวไม่ได้สงสยัอะไรอีก หยิบช้อนข้ึนซดน�า้ซุปกร็ูส้กึเหมอืน
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ต่อมรบัรสท้ังหมดของเธอได้รบัการนวดคลงึอย่างไรอย่างนัน้ สดช่ืนเสยีจน

กระแสไฟฟ้าไหลข้ึนมาถงึกระดกูสนัหลงัของเหมียวเหม่ียว ท้ังไร้ก�าลงัท้ังยัง 

ชาไปจนถึงปลายสมอง ขนลุกชูชันไปทั้งตัว

"โคตร...โคตรอร่อยเลย!" เหมียวเหม่ียวแทบจะร้องไห้ออกมาอยู่แล้ว 

"เถ้าแก่คะ ท�าไมแม้แต่บะหมี่ผักก็ท�าออกมาได้อร่อยขนาดนี้ล่ะคะเนี่ย"

หวงหรหูรรููจ้กัสสีนัของอาหารเป็นอย่างด ีตัง้แต่ท่ีเถ้าแก่ยกชามบะหม่ี

เข้ามา เธอกร็ูส้กึได้ถงึความแปลกของบะหม่ีชามนี ้เธอมองหานต้งปราดหนึง่ 

แล้วมองบะหมี ่จากนัน้กม็องไปยงัเหมียวเหมีย่วท่ีอยากปาดน�า้ตาใจจะขาด 

แล้วมองไปยังหานต้งอีกครัง้หนึง่ สดุท้ายเม่ือถกูหานต้งถลงึตามอง หวงหรหูร ู

ก็รีบร้อนเก็บสายตากลับไป

"อร่อยก็ดีแล้วล่ะ" หานต้งพยักหน้าแล้วกลับไปยังห้องครัว

หวงหรูหรูจดจ้องน�้าซุปท่ีสีสันแปลกออกไปอย่างชัดเจนด้วยสีหน้า

ประหลาดใจ

เหมียวเหมีย่วเป็นคนกนิอาหารรสจดั กนิได้ทุกอย่าง แต่กน้็อยนกัท่ีจะ 

กนิบะหม่ีผกัท่ีมีรสชาตจิดืชดื ท่ีแท้ก่อนหน้านีก้ท็�าให้เป็นพิเศษมาตลอดเลย

สินะ เพียงแต่วันนี้บะหม่ีผักชามนี้เติมเครื่องปรุงลงไปจนต่างกับบะหมี่ผัก

ธรรมดาๆ ของร้านมาก เธอถึงได้ดูออกตั้งแต่แรก

ถงึแม้บะหม่ีผกัของท่ีร้านจะอร่อยเหมือนกนั แต่ว่ากจ็ดืจรงิๆ นัน่แหละ  

น�้าซุปสะอาดใสแจ๋วเหมือนกับน�้าเปล่า ส่วนน�้าซุปในชามนี้...เห็นๆ อยู่ว่า

ปรุงมาจากน�้าซุปเนื้อที่เข้ากับรสปากของเหมียวเหมี่ยว เพิ่มเนื้อเส้นลงไป 

บะหม่ีเจือด้วยสีทองอร่าม ใช้หัวแม่เท้าคิดยังรู้เลยว่าหานต้งต้มบะหม่ี

อย่างไร

หวงหรูหรูเอามือกุมหน้าผาก ถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่ง

มนิา่ละ่เหมยีวเหมีย่วถึงได้ชอบร้านบะหมีข่องพวกเขา...ท�าให้พเิศษ

ขนาดนี้เป็นใครก็ต้องชอบกันทั้งนั้น
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แต่เถ้าแก่ของเธอใช้วธิเีงยีบเชียบอย่างนีจ้บีสาวกจ็บีไม่ตดิน่ะส ิหวงหรหูรู 

ได้แต่นึกเสียใจไปกับเขาด้วย

หานต้งท่ีกลับมายังห้องครัว เม่ือนึกย้อนถึงสีหน้าเว่อร์วังอย่างกับ

ซาบซึ้งจนน�้าตาไหลพรากก็อดหัวเราะไม่ได้ เขาส่ายหน้าไปมา

ไม่มพ่ีอครวัคนไหนท่ีจะไม่ชอบฟังค�าชืน่ชมในฝีมอืการท�าอาหารของ

ตัวเองหรอก แล้วก็เห็นได้ชัดว่าเหมียวเหม่ียวเป็นลูกค้าท่ีไม่หวงค�าชม  

ทุกครัง้ท่ีเหมยีวเหม่ียวกนิอาหารอร่อยๆ กจ็ะเผยรอยย้ิมแสนสขุบนใบหน้า

เสมอ หานต้งรูส้กึอบอุน่ข้ึนในใจ อย่างกบัว่าเธอช่วยเตมิเตม็ความพึงพอใจ

อันเป็นสุขให้เขาเช่นกัน

เขาหวังว่าจะได้เห็นรอยยิม้พึงพอใจของเหมียวเหมีย่วอย่างนี้ไปตลอด

เม่ือสามปีก่อนหานต้งมายังเมืองฝูเฉิงเพียงล�าพัง ในตัวมีเพียง 

บัตรธนาคารที่มีเงินห้าแสนหยวนใบเดียวเท่านั้น

หากต้องการเปิดร้านในเมืองฝูเฉิงท่ีอะไรๆ ก็เป็นเงินเป็นทอง เงิน 

ห้าแสนหยวนนีถ่อืว่ายังห่างช้ัน ตอนนัน้หานต้งกเ็ลยหาหน้าร้านท่ีเขตเศรษฐกจิ 

เกาซินเพื่อเซ้งไว้เปิดเป็นร้านบะหมี่ ตอนนั้นอพาร์ตเมนต์ฮุ่ยตูเพิ่งจะ 

ส่งมอบห้อง จะบอกว่าหานต้งเป็นผู้อาศัยกลุ่มแรกก็ไม่ผิด

ในฐานะคนเมืองหลวง การเปิดร้านบะหมี่อยู่ทางใต้ท่ีแสนห่างไกล

แบบนี ้เพียงแค่คิดกร็ูส้กึได้ถงึความเหงาและแรงกดดนั หลงัจากเตรยีมการ

และเปิดร้าน เขาก็ท�าเรื่องท้ังหมดเองตั้งแต่ซ้ือของ ท�าอาหาร เป็นเด็ก 

ในร้าน คิดเงิน ไปถึงล้างชาม 

ตอนเริม่ต้นเดือนแรกหานต้งกเ็กอืบจะละท้ิงการเดนิทางท่ีต้องห่างบ้าน 

มาไกลแสนไกลเสียแล้ว

ตอนแรกไม่ได้มีลกูค้ามากเท่าไรหานต้งกร็ูส้กึเหนือ่ยมากๆ แล้ว จนกระท่ัง 

ผ่านหนึง่เดอืนแรกไปได้ ฝีมอืการท�าอาหารของหานต้งได้ถกูบอกเล่าปากต่อปาก 

จากบรรดาแรงงานท่ีท�างานก่อสร้างตกึใหญ่ๆ อยู่ในเขตก่อสร้างละแวกนัน้ 
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ภัยพิบัติที่หมายถึงลูกค้าก็โหมเข้ามา

หานต้งเหนือ่ยจนพดูไม่ออก แต่พอเห็นแรงงานท่ีพลดัพรากจากบ้านเกดิ 

เมอืงนอนมาท�างานท่ีเมืองฝเูฉิงแต่ละคน หลงัจากท่ีกนิอาหารฝีมอืเขาแล้ว

ต่างกม็สีหีน้าแช่มชืน่ ท้ังยังบอกอีกว่าถ้ามีโอกาสจะพาลกูเมยีมากนิอาหาร

ที่เขาท�าด้วยกัน หานต้งก็พออกพอใจเป็นที่สุด

เพื่อจะให้ตัวเองยืนหยัดต่อไปได้ หานต้งจึงแปะประกาศรับพนักงาน 

พาร์ตไทม์

เพิ่งประกาศไปได้วันเดียว วันต่อมาฝนก็ตกหนัก เสียงฟ้าร้องดัง

กึกก้องพร้อมแสงฟ้าแลบที่สาดทอลงที่ขอบฟ้า ลมพัดโหม สายลมบ้าคลั่ง

ปลุกเร้าอย่างรุนแรง

ไม่มีใครเข้ามาท่ีร้านเล็กๆ ของหานต้งได้ เขามองดูประตูกระจกท่ี 

ถูกพัดจนสั่นสะเทือนดังกุกกัก กังวลเหลือเกินว่าลมจะพัดแรงจนกระแทก

กระจกแตก ขณะก�าลังคิดจะปิดร้าน สุดท้ายก็มีคนเปียกชุ่มวิ่งข้ามถนน 

มาจากฝั่งตรงข้าม อย่างกับว่าคนคนนั้นถูกช้อนข้ึนมาจากน�้า เปียกชุ่ม 

ไปทั้งตัว

หานต้งยังไม่ทันตอบสนอง คนคนนั้นก็ผลุบเข้ามาในร้านบะหม่ี 

ของตนแล้ว ทั้งยังย่อตัวลงนั่งขดตัวสั่นหงักๆ อยู่ที่หน้าประตู

หานต้งจ้องมองคนซ่ึงตกระก�าล�าบากคนนัน้อยู่นานสองนานถงึได้ดอูอก 

ว่าเป็นเด็กสาวคนหนึ่ง ผมยาวประบ่าลู่ลงแนบต้นคอ เสื้อทีเช้ิตสีด�าเองก็

เปียกชุม่แนบกบัล�าตวั ใบหน้าครึง่หนึง่ซ่อนอยู่ระหว่างแขน จดจ้องสายฝน

ที่เทกระหน�่านอกประตูด้วยสายตาตัดพ้อ

หานต้งเห็นว่าเธอไม่ทันสังเกตว่ามีคนอ่ืนอยู่ในร้านด้วย เขาอดรน 

ทนไม่ไหวก็เลยเอ่ยปากถามว่า "ขอโทษนะครับ ให้ผมช่วยอะไรหรือเปล่า"

เดก็สาวคนนัน้ถงึได้เงยหน้าข้ึนมา น�า้ท่ีเกาะอยู่บนเรอืนผมไหลลงบน

ขนตา เธอรบีร้อนปาดน�า้ออกจากใบหน้าถงึได้เห็นว่ามชีายหนุม่ร่างสงูใหญ่
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ยืนอยู่ เนือ่งจากแสงส่องมาไม่ถงึจงึมองหน้าของเขาไม่ชัดนกั แต่ว่าน�า้เสยีง

ช่างน่าฟัง

เดก็สาวลบูแขนท่ีขนลกุชชัูนพลางพยกัหน้า "ขอ...น�า้ขิงชามนงึได้มัย้คะ"

เธอช่างโชคร้ายเสียจริง ขณะที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยเตรียมจะไป

ซื้อผ้าอนามัยที่ต้องเตรียมไว้ทุกเดือน สุดท้ายมาได้เพียงครึ่งทาง ไม่ใช่แค่

ไม่ได้ซ้ือผ้าอนามยั ยงัเคราะห์ซ�า้กรรมซัดมาเจอฝนตกฟ้าร้อง แต่ท่ีน่าโมโห

ก็คือเธอเพิ่งจะมีประจ�าเดือน ตอนนี้รู ้สึกว่าอ่อนระโหยโรยแรงไปท้ังตัว  

ปวดตัวเจียนล้มได้ตลอดเวลา

หานต้งถูกเธอถามเข้าก็วิงเวียน

นี่เป็นร้านบะหม่ี ไม่มีพวกน�้าขิงอะไรนี่หรอก แต่ว่ายังไงก็มีขิง 

พอจะต้มให้เธอได้สักชาม

หานต้งตกปากรับค�า ให้เธอนั่งอยู่บนเก้าอี้สักครู่หนึ่งก่อน

ไม่คิดว่าเด็กสาวจะส่ายหน้า "ฉัน...ย่อตัวอยู่แบบนี้ดีกว่าค่ะ" ย่อตัว

เอาไว้จะปวดท้องน้อยลงหน่อย

หานต้งรู้เรื่องนี้ที่ไหนกัน เขารู้สึกเพียงว่าเด็กสาวคนนี้สะอาดสะอ้าน 

ใบหน้ากลมดกิมองแล้วน่าเอ็นด ูแต่กช่็างแปลกคนเสยีเหลอืเกนิ เขาพยักหน้า 

แล้วก็เข้าไปต้มน�้าขิงในห้องครัวด้านหลัง

สุดท้ายแล้วน�้าขิงกับผ้าขนหนูแห้งก็ถูกส่งให้เธอพร้อมๆ กัน

เด็กสาวคนนั้นนั่งยองๆ อยู่บนพื้น พาดผ้าขนหนูไว้บนไหล่ ทรมาน

ไปทั้งตัว ประคองน�้าขิงชามนั้นแล้วดื่มอย่างระมัดระวัง

หานต้งนั่งมองเธออยู่ข้างๆ

เห็นแค่ใบหน้าท่ีขาวราวกับหิมะของเธอ แต่ทันใดนั้นใบหน้านั้นก็

เหมอืนกบัถกูจดุประกายจนสว่างวาบ แม้แต่ดวงตากเ็ริม่เปล่งประกาย เธอ

ใช้ท้ังสองมือประคองชามเอาไว้ คลี่รอยย้ิมกว้างให้หานต้งเหมือนกับ 

ดอกทานตะวันที่แย้มบาน ยิ้มเสียจนตาหยี
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"เถ้าแก่คะ น�้าขิงนี่อร่อยมากๆ เลย!"

หานต้งนิง่อ้ึง รู้สกึคนัยุบยิบในใจ เขาอดคดิไม่ได้ว่านีก่แ็ค่น�า้ขิงธรรมดาๆ  

ชามหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่หรือ...ท่ัวโลกก็ต้มกันแบบนี้ท้ังนั้น อีกอย่างเพื่อ

ประหยัดค่าใช้จ่าย ขิงที่เขาซื้อมาก็เป็นขิงราคาถูกเสียด้วย

เด็กสาวไม่กลัวถูกลวก เพียงสองอึกก็จัดการน�้าขิงจนหมด จากนั้นก็

พ่นลมหายใจออกจากปากคล้ายก�าลังคลายความเผ็ดร้อนของขิงสด

หานต้งมองดูอย่างสนอกสนใจ อดไม่ได้ที่จะโค้งมุมปากขึ้น

เสยีงไพเราะของเดก็สาวเอ่ยชมเชยขึน้อกีครัง้ "เถ้าแก่คะ คณุท้ังหล่อ 

ฝีมือท�าอาหารกดี็ แถมยังเป็นคนจติใจดด้ีวย ต่อไปฉันจะมากนิข้าวในร้านคณุ 

บ่อยๆ นะคะ!"

หานต้งพยักหน้า "ยินดีต้อนรับครับ"

สุดท้ายหานต้งก็ไม่ได้เก็บเงินจากเด็กสาว แต่ไหนแต่ไรมาเด็กสาว 

คนนีก้ไ็ม่เคยพกเงนิสดอยู่แล้ว แค่พกมือถอืออกมาด้วยเท่านัน้ เธอยกมอืขึน้ 

จะสแกนควิอาร์โค้ดของหานต้ง หานต้งไม่รูจ้ะท�าอย่างไร สดุท้ายกป็ฏเิสธเธอ 

ไป

ฝนห่านั้นมาอย่างว่องไวและก็จากไปอย่างว่องไวเช่นกัน

หลงัจากดืม่น�า้ขงิแล้วกเ็หมอืนกบัว่าเดก็สาวจะกลบัมามีเรีย่วแรงอีกครัง้  

หน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อ กระโดดโลดเต้นวิ่งออกไป

เม่ือหานต้งเงยหน้ามองไปยังท้องฟ้าทิศทางท่ีเดก็สาวว่ิงออกไปกเ็ห็น

รุ้งกินน�้าทอดยาวเป็นเส้นโค้ง ทอสีสันระยิบระยับอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์

เรื่องท่ีเกิดข้ึนช่างเหมือนกับหินก้อนเล็กท่ีตกกระทบผิวทะเลสาบ 

กระจายเป็นระลอกคลืน่เลก็ๆ แล้วสลายไปอย่างรวดเรว็ ทว่าในท่ีสดุก้อนหิน 

ก็หล่นลงในน�้า

หานต้งไม่ได้เป็นจริงเป็นจังอะไรกับค�าพูดที่เอ่ยกับเด็กสาว

หนึง่เดอืนหลงัจากนัน้เขาก็ได้วยัรุน่ชายบุคลกิไม่ค่อยด ีเงอะงะงุม่ง่าม
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มาเป็นเด็กฝึกงาน บอกว่าหนีออกจากบ้านจะไปเรียนเป็นพ่อครัวท่ี 

ซินตงฟาง* สุดท้ายหนีมาได้ครึ่งทางก็หิวโซ กินบะหมี่ท่ีร้านบะหมี่ของ 

หานต้งได้ชามหนึ่งก็ตัดสินใจทันทีว่าจะไม่ไปซินตงฟางแล้ว

"อาจารย์เป็นปรมาจารย์ปู่แห่งซินตงฟางครับ!" เจิ้งหลินเทียนว่า 

อย่างนั้น

ผ่านไปอีกสามเดือนหานต้งก็รับหวงหรูหรู นักศึกษาหญิงท่ียัง 

เรยีนมหาวิทยาลยัอยู่มาเป็นเดก็ในร้านและเกบ็เงนิ เธอนสิยัวูว่าม แต่กร่็าเรงิ  

บางครั้งบางคราวก็ท�าให้หานต้งคิดถึงเด็กสาวน�้าขิงขึ้นมา

ในท่ีสุดร้านบะหม่ีของเขาก็เปิดท�าการได้อย่างราบรื่น ช่ือเสียง 

โด่งดังขึ้นทุกที

ร้านบะหมีข่องหานต้งเปิดอย่างเป็นทางการหนึง่ปีหลงัจากนัน้ จ�านวน

ผู้พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์ฮุ่ยตูก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

มหาวิทยาลัยละแวกใกล้เคียงส่งนักศึกษาท่ีจบการศึกษารุ่นล่าสุด 

ออกมา อพาร์ตเมนต์ฮุ่ยตูเองก็ต้อนรับเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่สังคมเช่นกัน

ธุรกิจร้านบะหมี่ประสบความส�าเร็จขึ้นเรื่อยๆ

กระท่ังวนัหนึง่รถตูข้นาดเลก็กไ็ด้ขนอุปกรณ์วาดรปูกองพะเนนิ อาหารแมว  

บ้านแมว รวมถึงของจ�าพวกนี้มาจอดที่ชั้นล่างของอพาร์ตเมนต์

เจิ้งหลินเทียนยังคงแนบอยู่กับประตูกระจกเพื่อมองเจ้าของแมว 

ห้ิวกรงข้ึนไปบนอาคารพลางเอ่ยกับหวงหรูหรู "ตึกท่ีพวกเราอยู่อนุญาต 

ให้เลี้ยงแมวได้ด้วยเหรอ"

หวงหรูหรูครุ่นคิดแล้วจึงพยักหน้า "เหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะ เม่ือ

สองวันก่อนก็มีผู้อาศัยบอกว่าจะมีร้านสัตว์เลี้ยงเปิดแถวๆ นี้ไม่ใช่หรือไง"

"โหย ผมก็อยากเลี้ยงสัตว์นะ อยากเลี้ยงหมาป่าสักฝูงหนึ่ง!"

หานต้งเคาะลงบนศีรษะเจิ้งหลินเทียนไปทีหนึ่ง "เลี้ยงตัวเองให้รอด
* ซินตงฟาง เป็นบริษัทที่เปิดเป็นโรงเรียน หนึ่งในนั้นรวมการสอนท�าอาหารเอาไว้ด้วย



แฟนคลับคนนี้มีรักมาฝาก!118

ก่อนเถอะ รีบไปท�างานเร็วเข้า"

หวงหรูหรูกับเจิ้งหลินเทียนกระจัดกระจายไปคนละทางเพ่ือท�างาน

ทันที

ใกล้เวลาเที่ยง ลูกค้าค่อยๆ มากขึ้นเรื่อยๆ

หานต้งยกบะหม่ีเนือ้มาเสร์ิฟด้วยตวัเอง อยากจะดรูายรบัของตอนเช้า 

เสียหน่อยว่าเป็นอย่างไร

กระดิ่งลมที่หวงหรูหรูเพิ่งจะติดไว้บนประตูถูกคนดันจนเกิดเสียง

เดก็สาวสวมกางเกงยีนสนี�า้เงนิเดนิเข้ามาในร้าน เธอมีใบหน้ากลมเลก็  

ดวงตากลมโตทั้งสองข้างเป็นประกายมีชีวิตชีวา

บนใบหน้าของเธอมีรอยยิ้มสดใสที่สามารถส่งต่อไปยังทุกคนได้ เธอ

เอ่ยข้ึนกบัพนกังานในร้านท้ังสามคน "สวสัดค่ีะ ฉันเพิง่จะย้ายเข้ามาอยู่ช้ันบน  

ชื่อเหมียวเหมี่ยว ฉันมากินมื้อกลางวันน่ะค่ะ"

เอ่ยไปสายตาของเธอกเ็คลือ่นไปหาหานต้ง สบตากบัหานต้งพลางยิม้

และเอ่ยกับเขา "เถ้าแก่คะ ต่อไปก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ"

หานต้งกะพรบิตาปรบิๆ เขาอดประหลาดใจไม่ได้ ผ่านไปเนิน่นานเขา

ถึงได้ยกมุมปากขึ้นแล้วพยักหน้าให้ "ยินดีต้อนรับครับ"

เขาคิดไม่ถึงว่าเด็กสาวน�้าขิงจะมาจริงๆ

ไม่ส ิเธอไม่ควรเป็นเดก็สาวน�า้ขิง ควรจะเป็นเดก็สาวสายรุง้ต่างหากล่ะ

เวลาท่ีเธอยิม้ โลกท้ังใบกพ็ลนัสว่างจ้า เหมือนกบัเขาเปิดร้านบะหม่ีนี้ 

เพื่อรอคอยการปรากฏตัวของเด็กสาวคนนี้ก็ไม่ปาน

เหมียวเหม่ียวทู่ซ้ีอยู่ท่ีร้านบะหม่ีจนถงึม้ือเย็น ส่วนทางด้านฟางไหลหยาง 

อาบน�า้เสรจ็แล้วก็สวมชุดคลมุอาบน�า้ตวัหลวมโพรกนัง่ลงบนโซฟา ในห้อง

เปิดแอร์กลางห้องกบัระบบปรบัอากาศ อณุหภมิูก�าลงัสบาย ฟางไหลหยาง

รินไวน์แดงให้ตัวเอง ดูข่าวการเงินไปพลางจิบไวน์ไปพลาง อารมณ์ด ี
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อย่างบอกไม่ถูก ฟางไหลหยางดูข่าวต่อไปไม่ไหว ในสมองมีแต่ช่วงเวลาที่

เขาแกล้งเหมียวเหม่ียว ใบหน้าของเหมียวเหมี่ยวท่ีตกใจเสียจนท�าอะไร 

ไม่ถกู แถมยงัท�าทีสงบนิง่อีกด้วย ตอนนัน้เหมยีวเหมีย่วอาจจะก�าลงัคดิอยู่

กไ็ด้ว่าถ้าเกดิเขารูว่้าเธอเป็นนกัวาดการ์ตนูท่ีเขาชอบ เขาจะมสีหีน้าแบบไหน

ฟางไหลหยางหัวเราะออกมา เขาจินตนาการออกมาได้เลยว่าถ้าเกิด

เธอรู้ว่าเขาไม่ใช่แค่แฟนคลับคนท่ีมอบรถให้เธอ แต่ยังรู้สถานะของเธอ

ต้ังแต่แรกแล้วล่ะก็ จะมีสีหน้าแบบไหนกัน จะต้องน่าสนุกน่ารักกว่าวันนี้

แน่ๆ

เขาแอบจนิตนาการอยู่ในหัว นานเข้าเสยีงหัวเราะกย่ิ็งเจือด้วยความอบอุ่น 

ที่ไม่เคยมีมาก่อน

ฟางไหลหยางหยิบกระเป๋าท่ีเอาออกไปวนันีม้า เตรยีมน�าหนงัสอืการ์ตนู 

กลบัไปวางท่ีชัน้หนงัสอื แต่กลายเป็นคว้าสมุดวาดภาพท่ีดคูุน้ตาออกมาแทน

นี่...สมุดสเก็ตช์ภาพของเหมียวเหมี่ยวไม่ใช่เหรอ

ท�าไมถึงได้มาอยู่ในกระเป๋าใบนี้ล่ะ

ฟางไหลหยางมองสมุดสเก็ตช์ภาพด้วยความงุนงง หน้ากระดาษท่ี

แห้งแล้วยังคงเป็นรอยย่น ฟางไหลหยางไม่ได้เปิดออกมาดูอีก แต่กลับ

ค้นหาวธิกีารแก้ไขกระดาษย่นบนอินเตอร์เนต็ คอืท�าให้หน้ากระดาษพวกนัน้ 

ชื้นอีกครั้งและกดให้เรียบ แล้ววางไว้ในตู้เย็น

เจอกันคราวหน้าค่อยคืนให้เธอก็แล้วกัน

ฟางไหลหยางใคร่ครวญ
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ได้ยินวทิยุบอกว่าหลงัจากปีใหม่เมอืงฝเูฉิงจะเริม่ด�าเนนิการใช้กฎใหม่

กับบริการรถร่วมโดยสาร เหมียวเหม่ียวเล่นอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นดูเงื่อนไข

ของกฎใหม่ เมื่อเทียบกับสถานะของตัวเองแล้วถึงได้โล่งใจ อย่างน้อยเธอ

ก็ยังท�าอาชีพนี้ต่อไปได้ ยังหารายได้เพิ่มเพื่อสะสมไว้จ่ายค่ารถได้

ทว่าเม่ือเหมียวเหม่ียวเช็กเงนิเกบ็ในบัญชีกพ็บว่าเงนิเกบ็ไม่ได้เพ่ิมข้ึน 

เลย เงินที่ฝากไว้ก็ยังเป็นค่าลิขสิทธิ์การ์ตูนเสียส่วนใหญ่ ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะ

จ่ายเงนิค่ารถคืนได้ แต่ว่าคดิไปท�าไปกแ็ล้วกนั ข้อดท่ีีสดุของเหมียวเหม่ียว

ก็คือเธอมองโลกในแง่ดี

แต่เม่ือเหมียวเหม่ียวท่ีมองโลกในแง่ดเีห็นว่าในตูเ้กบ็ของเหลอือาหารแมว 

เพียงกระป๋องเดียว ขนท้ังร่างกายก็พลันลุกซู่ เธอรีบไปเช็กดูอาหารเม็ด  

ก็พบว่าอาหารเม็ดเองก็เหลือแค่มื้อสุดท้ายแล้ว

"เหมียว..." เสี่ยวทู่ยกหางข้ึนอย่างสง่างาม ย่างเท้าเข้ามาข้างกาย

เหมยีวเหมีย่ว ใช้หางเกีย่วพนัน่องของเธอ เดินวนได้รอบหนึง่ ศรีษะท่ีมขีน

ปุกปุยก็แนบถูกับน่องของเหมียวเหม่ียว มันกระดิกหูวนอีกรอบ จ้องมอง

อาหารเม็ดท่ีอยู่ในมือของเธอเงียบๆ เร่งทาสให้เทอาหารเร็วข้ึนอย่าง 

บทที่ 
5 
อกหักซะแล้ว
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ไร้สุ้มเสียง

เหมียวเหมี่ยวเอ่ยถามด้วยความตื่นเต้น "เสี่ยวทู่ คือว่า...ระยะนี ้

แม่ยุ่งกับการหาเงิน ก็เลยลืมซื้อของกินไว้ให้ ถ้าไม่รังเกียจล่ะก็ ไปกินข้าว

ที่ร้านบะหมี่ที่ชั้นล่างกับแม่มั้ยจ๊ะ"

เสีย่วทู่หรีต่าลง ส่งเสยีงออกมาเบาๆ หางแกว่งไกวด้วยความร�าคาญใจ  

เบือนหน้าแล้วจึงวิ่งหนีไป จากนั้นก็ปีนขึ้นไปบนหลังแอร์ตั้งพื้นอย่างกับ

กษัตรย์ิท่ีก�าลงัออกตรวจตราข้าราชบรพิารและราษฎรของตน มองนางทาส

ผู้ละอายต่อตนอยู่จากด้านบน

ถูกปฏิเสธเข้าแล้วสินะ

เหมียวเหมี่ยวท�าได้เพียงน�าอาหารเม็ดมื้อสุดท้ายกับอาหารกระป๋อง

คลกุเคล้าเข้าด้วยกนัแล้วเทลงในชามใส่ข้าว ร้องเรยีกให้เสีย่วทู่มากนิ เสีย่วทู่ 

วิ่งเข้ามา ส่งเสียง "ครืดๆ" ด้วยความดีใจอยู่ในล�าคอ เหมียวเหมี่ยวยื่นมือ

ออกไปลูบหัว มันก็ไม่ได้อารมณ์เสียใส่

เหมียวเหม่ียวเอ่ยขอโทษกบัมัน "แม่จะไปซ้ืออาหารให้ ขอโทษมากๆ เลย  

ลมืไปจรงิๆ น่ะ ไม่ได้ตัง้ใจหรอกนะ แม่รกัแกท่ีสดุเลย จุบ๊ !ๆ" เอ่ยไปเหมยีวเหมีย่ว 

กว็อนหาเรือ่งอยากจะอุม้เสีย่วทู่ข้ึนมาจุบ๊สกัที กเ็ลยถกูอุง้เท้าเสีย่วทู่ยันเอาไว้ 

ที่หน้าผากไม่ให้เธอก่อกวน

"เหมียว..." เสี่ยวทู่ร้องออกมาด้วยความร�าคาญใจ

เหมยีวเหมีย่ววางมนัลงด้วยความหดหู่ เสีย่วทู่กก้็มหน้าก้มตากนิอาหาร 

ทันที

เธอจ้องมองท่าทางการกินอาหารด้วยความพึงพอใจ เสียง "ครืดๆ" 

ของเสี่ยวทู่เงียบลงสักครู่หนึ่ง สมองก็ขาดการควบคุมอีกครั้งท�าให้คิดถึง

ฟางไหลหยางขึ้นมา ใบหน้าด้านข้างของฟางไหลหยางภายใต้แสงอาทิตย์ 

รอยย้ิมท่ีมมุปาก แล้วกเ็วลาท่ีเขาพดูถงึ 'เหมียวไก่ฉีก' ด้วยสายตาเปล่งประกาย

ถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีใจต่อกัน...เรื่องจะงดงามแค่ไหนกันนะ
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เหมยีวเหม่ียวอดคดิเพ้อเจ้อไม่ได้ พวงแก้มท้ังสองแดงซ่าน เธอเอามือ 

ปิดหน้าแล้วค่อยๆ ลูบเสี่ยวทู่

"ฉันคิดบ้าอะไรอีกแล้วเนี่ย ไม่ใช่ต่างคนต่างมีใจให้กันสักหน่อย เขา

ก็แค่ชื่นชม 'เหมียวไก่ฉีก' เท่านั้นเอง..." คิดถึงตรงนี้เหมียวเหมี่ยวก็รู้สึก

ซึมเซาอยู่เล็กน้อย

"ไม่คดิแล้ว!" เหมียวเหม่ียวตบตีใบหน้าแล้วลกุข้ึนจากพืน้ห้อง จดัแต่ง 

ทรงผมนิดหน่อย ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่นา เธอไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาก็แบก

กระเป๋าสะพายทั้งหน้าสดออกจากบ้านไป

อาหารเม็ดแพงมาก เหมียวเหม่ียวเปิดเครือ่งคิดเลขในมือถอืค�านวณ

ออกมากพ็บว่าหลงัจากซ้ืออาหารเม็ดแล้วช่วงนีเ้ธอคงจะท�าได้แค่แทะหม่ันโถว 

ประทังชีวติ เหมยีวเหม่ียวถอนหายใจด้วยความระทมทุกข์ แล้วขับรถไปยัง

ซูเปอร์มาร์เก็ต ระหว่างทางก็ซื้อของกินนิดๆ หน่อยๆ เข้าครัว

เหมียวเหมี่ยวซื้อของเสร็จก็เปิดแอพฯ เรียกรถปาปา คิดว่าจะรับสัก

สองบิลแล้วค่อยกลับบ้าน เธอก�าลังเตรียมวางของลงในท้ายรถ แอพฯ  

เรียกรถปาปาก็ส่งบิลมาให้แล้ว

ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ใหญ่เอามากๆ อยู่ข้างๆ ทางแยกต่างระดับของ

ทางด่วน รถของเหมียวเหมี่ยวจอดอยู่ในลานจอดรถแบบเก็บเงินข้างทาง 

ด้านข้างมีรถแท็กซ่ีจอดผิดกฎจราจรอยู่สองคันรอให้ลูกค้าออกมาจาก 

ซูเปอร์มาร์เกต็กจ็ะได้เรยีกผูโ้ดยสารได้เลย คนขับรถแท็กซ่ีเปิดหน้าต่างรถ

สูบบุหรี่อยู่ภายในตัวรถ สูดควันแล้วพ่นออกมา เขาได้ยินเสียงดัง 'ติ๊ดๆ' 

สองครั้งจากมือถือของเหมียวเหมี่ยวที่ยืนอยู่ข้างๆ ตัวรถ ก็พลันหรี่สายตา

ด้วยท่าทีอันตราย

เหมียวเหม่ียวปิดฝาท้ายลง เตรยีมอ้อมตัวรถแท็กซ่ีท่ีขวางทางเพ่ือข้ึนรถ  

ก็ได้ยินเสียงคนขับรถแท็กซ่ีเรียกเธอเอาไว้ ถามเธอด้วยเสียงเหลาะแหละ 
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"นี่ น้องสาว เธอขับปาปาใช่หรือเปล่า"

เหมยีวเหม่ียวนิง่อ้ึงหันกลบัไปมองคนขับรถคนนัน้ คณุลงุแก่ๆ ผวิด�า

ไว้หนวดยุ่บย่ับคนหนึง่ มองจากด้านนอกแล้วกด็ูไม่ใช่คนตวัสงูอะไร แต่ด ู

สุขภาพดีอย่างเห็นได้ชัด จ้องมองเธอด้วยสีหน้าไม่เป็นมิตรอยู่ในขณะนั้น 

เหมียวเหมี่ยวยกมุมปากขึ้น รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาฉับพลัน ไม่รู้ว่าท�าไมจู่ๆ 

ลุงคนนั้นถึงได้ถามเธอแบบนี้

เหมียวเหมี่ยวถอยหลังไปก้าวหนึ่ง ล�าตัวแนบกับตัวรถ ถามกลับไป

ด้วยความตื่นตระหนก "ท�าไมถามอย่างนั้นล่ะคะ"

ท่าทางของเหมียวเหม่ียวแสดงออกว่าเธอข้ีขลาดและระแวดระวัง 

ท�าให้คณุลงุคนนัน้ยิง่มีความม่ันใจท่ีจะสัง่สอนคนขับรถปาปามากข้ึนไปอกี 

เขาโยนก้นบุหรี่ออกไปนอกหน้าต่าง เปิดประตูลงจากรถ อ้อมหน้ารถ 

เข้าประชิดตัวเหมียวเหมี่ยว

เหมียวเหมี่ยวอยากบอกเขาเหลือเกินว่า 'คุณลุงโยนก้นบุหรี่ไม่เป็นที่

จะถูกปรับเอาได้นะคะ' แต่ว่าเมื่อเห็นคุณลุงผิวคล�้าคนนี้เข้ามาใกล้ตนก็ยิ่ง

หวาดกลัว

อย่างกบัว่าใจของเหมียวเหมีย่วถกูคนใช้มือบีบรดัเอาไว้แน่น ท้ังตกใจ

และหวาดกลัว เธอใช้มือขวาขยับไปทางขวามือ ให้ถึงประตูรถฝั่งคนขับ 

เตรียมตัวดูลาดเลาอยู่ตลอด หากดูท่าไม่ดีก็จะเปิดประตูขึ้นรถทันที

"ถามเฉยๆ น่ะ น้องสาวหน้าตาน่ารักขนาดนี้ยังต้องขับรถอีกเหรอ 

ล�าบากหรือเปล่า" คุณลุงผิวคล�้าถามด้วยรอยยิ้ม ทว่าเหมียวเหม่ียวกลับ 

ไม่ได้รู้สึกว่าเขาอารมณ์ดีสักเท่าไร

เหมยีวเหม่ียวเคยได้ยินมาก่อนว่าระหว่างคนขับรถแท็กซ่ีกบัคนขับรถ

ผ่านแอพฯ เป็นรายได้เสริมอย่างเธอมีการกระทบกระท่ังกันเพราะแย่งชิง 

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่คิดไม่ถึงว่าวันนี้จะถูกเข้ามาหาเรื่องถึงที่ขนาดนี้ 

คนขับรถแท็กซ่ีไม่พอใจท่ีถูกแย่งอาชีพไป มักจะต่อว่าต่อขานคนขับรถ 
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ผ่านแอพฯ อยู่เสมอ ก่อนหน้านี้ตอนเหมียวเหม่ียวเรียกใช้บริการแท็กซ่ี 

กเ็คยเจอคนขับแท็กซ่ีบ่นว่าถกูแย่งผูโ้ดยสาร แต่ว่าเธอกไ็ม่เคยเจอคนเลวร้าย 

อะไร นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเจอคนขับที่ออกตัวต่อว่าคนอื่น

กลางวนัแสกๆ อย่างนีเ้หมียวเหมีย่วไม่คดิว่าอกีฝ่ายจะท�าอะไรกบัเธอ 

แต่ว่าก็ยังรู้สึกกลัวมากอยู่ดี ลุงผิวคล�้าคนนั้นลงมาจากรถ ร่างกายแข็งแรง

อย่างท่ีคิดเอาไว้ สูงกว่าเธอประมาณสิบห้าเซนติเมตร ไม่ถือว่าสูง ทว่า

อย่างไรกเ็ป็นผูช้ายตวัใหญ่อยู่ด ีลกึๆ ภายในใจกยั็งรูส้กึกลวัอยู่บ้าง เหมียวเหมีย่ว 

รู้สึกว่าคืนนี้เธอต้องฝันร้ายแน่ๆ ก็เธอขี้ขลาดเอามากๆ เลยนี่นา

เหมียวเหมี่ยวฉีกยิ้ม เอ่ยอย่างประดักประเดิด "เอ่อ...ก็...ก็ดีนะคะ"

"ล�าบากแล้วจะมาขับรถท�าไมล่ะ แต่งงานกับคุณชายรวยๆ ก็พอแล้ว 

จะออกมาท�างานข้างนอกท�าไมกัน" คุณลุงผิวคล�้ายังคงใช้สีหน้าอบอุ่น

เหมือนเดิม ท�าเอาเหมียวเหมี่ยวพลันขนลุกไปทั้งตัว

เหมยีวเหม่ียวไม่เห็นด้วยกบัค�าพดูของเขา เพยีงแต่ตอบโต้กลบัไปด้วย 

เสียงทุ้มต�่า "ผู้หญิงก็ต้องอยู่เองให้ได้เหมือนกัน..."

"พ่อแม่หนูวางใจให้หนูออกมางั้นเหรอ"

สีหน้าของเหมียวเหมี่ยวนิ่งสนิท ดูไม่ดีเอามากๆ

คณุลงุผวิคล�า้คนนัน้ยังคงถามต่อไปว่า "วนัหนึง่เธอได้เงนิเท่าไหร่กนั 

จะสบายกว่าไปแต่งงานกับคนมีเงินได้ยังไงล่ะ จริงมั้ย"

ค�าพูดดูถูกคนอื่นขนาดนี้ท�าให้เธอไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมาก

"...เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลุงนี่คะ" เหมียวเหมี่ยวโกรธขึ้นมาทันที 

แต่อย่ามีเรื่องจะดีกว่า เหมียวเหมี่ยวพยายามอย่างท่ีสุดท่ีจะผ่อนคลาย 

น�้าเสียงของตัวเอง เมื่อเอ่ยจบ เธอก็อยากเปิดประตูรถเพื่อขึ้นรถ

คดิไม่ถงึว่าคณุลงุผวิคล�า้คนนัน้จะไวกว่าเธอไปก้าวหนึง่ มอืใหญ่ผลกั

ประตูรถของเหมียวเหมี่ยวเอาไว้ ประตูรถที่เพิ่งเปิดเป็นช่องจึงถูกปิดลง

เหมียวเหมี่ยวรู้สึกได้ถึงเรี่ยวแรงมหาศาลของอีกฝ่าย ใจเริ่มเต้นรัว 
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เธอไม่ยินดีจะปะทะกับอีกฝ่ายตัวต่อตัว โดยเฉพาะเม่ือรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเอง

อยู่ในสถานะอ่อนแอกว่า แต่เธอก็ไม่มีแม้แต่ท่ีจะหลบซ่อนตวั ท�าให้ไฟแห่ง

ความคับแค้นภายในใจยิ่งเผาไหม้แรงขึ้นทุกขณะ

"คณุลงุคะ ฉันยังต้องไปรบัผูโ้ดยสารอีก หลกีทางให้ฉันข้ึนรถด้วยค่ะ" 

เหมยีวเหมีย่วในตอนนีย้งัสามารถสงบจติใจพดูกบัอีกฝ่ายอย่างสภุาพได้อยู่

แต่ว่าคณุลงุคนนัน้เห็นว่าเหมยีวเหม่ียวพดูเสยีงเลก็เสยีงน้อย ไม่ได้มี 

ท่าทีกระวนกระวาย ก็เริ่มรุกคืบเข้ามาอีก

เขาท�าท่าจะแย่งมือถอืของเหมียวเหมีย่วไป ปากกพู็ดว่า "รบัผูโ้ดยสาร

อะไรล่ะ คนวงนอกอย่างเธออย่าหวังจะเป็นสุขเลย เอาเบอร์โทรศัพท์ของ 

ผู้โดยสารให้ฉัน ฉันจะไปรับเอง"

เหมียวเหมี่ยวตกใจกับมือที่ยื่นเข้ามากะทันหัน ถอยหลังไปสองก้าว 

เอ่ยถามด้วยเสียงสูง "จะท�าอะไรน่ะ"

เหมียวเหมีย่วโมโหกบัอากปักริยิาของเขามาก ใบหน้ากพ็ลนัเคร่งขรมึ

ขึ้นมา จดจ้องอีกฝ่ายอย่างโหดเหี้ยม

ถูกเหมียวเหม่ียวจ้องอย่างนี้ คุณลุงผิวคล�้าก็ยังคงไม่พอใจ "ฉันจะ 

ช่วยเธออยู่นี่ไง เห็นว่าเด็กสาวอายุยังน้อยอย่างเธอจะไปรับผู้โดยสารนี่"  

เอ่ยไปเขาก็ยังคงเอื้อมมือมาแย่งมือถือของเหมียวเหมี่ยวไป

"นี่เป็นบิลท่ีฉันรับมานะ! มีสิทธิ์อะไรมาแย่ง!" เหมียวเหมี่ยวตะโกน 

มาแย่งของคนอื่นไปฟรีๆ แบบนี้ เป็นครั้งแรกเลยที่เหมียวเหมี่ยวรู้สึกโกรธ

จนปอดจะระเบิด

"ดีจะตาย จะมาโกรธอะไรล่ะ ไม่รู้จักการเคารพผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กเล็ก

หรือไง อายุยังน้อยก็ไม่มีมารยาทขนาดนี้เชียวเหรอ" คุณลุงผิวคล�้ารู้อยู่ 

แก่ใจว่าเหมียวเหม่ียวหวาดกลวัเขา กย่ิ็งพดูจาเลอะเทอะไปใหญ่ "พ่อแม่เธอ 

สอนมายังไง ไม่มีการศึกษาเอาซะเลย"

คนรอบข้างค่อยๆ สนใจการทะเลาะกันตรงนี้ ผู้คนที่เดินผ่านกันเป็น
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กลุม่ๆ หยุดฝีเท้าอยู่ไม่ไกลนกั แอบกระซิบกระซาบพากนัจ้องมองมาทางนี้

ได้ยินค�าพดูท่ีคณุลงุคนนีเ้อ่ยออกมา ไฟในใจของเหมยีวเหม่ียวกพ็ลนั

ลุกโชน ท�าให้เธอโต้ตอบด้วยเสียงอันเฉียบขาด "ใครไม่มีการศึกษากันแน่! 

ไสหัวไปเลยนะ!" เอ่ยไปก็จะหยิบกระเป๋าของตัวเองขึ้นมา แยกเขี้ยวยิงฟัน

อยากจะพุ่งตัวเข้าไปไล่คุณลุงผิวคล�้า

จู่ๆ ก็มีแขนข้างหนึ่งย่ืนมาจากทางซ้าย มือใหญ่จับกระเป๋าของเธอ

เอาไว้ ถือโอกาสกอดเธอเอาไว้ในอ้อมแขนอันโอบอ้อมอารีและอบอุ่น

เหมียวเหม่ียวรู้สึกว่าตรงหน้ามืดไปหมด ไม่ทันได้รู้ตัวก็ได้ยินเสียง

ทุ้มต�่าท่ีคุ้นเคยเอ่ยถามด้วยน�้าเสียงเย็นยะเยือก "ไม่ทราบว่าแฟนของผม 

ไปชนคุณตรงไหนหรือเปล่า"

คณุลงุผวิคล�า้เห็นชายหนุม่หล่อเหลาสงูใหญ่ตรงหน้า ใจกพ็ลนัเข็ดขยาด  

เขาขับรถแท็กซ่ีมาหลายสบิปี เจอคนมาทุกประเภท มองปราดเดยีวกด็อูอกว่า 

คนหนุม่สหีน้าไม่เป็นมิตรท่ีสวมชุดพถิพีถินัท้ังตัวตรงหน้าเขาคนนี้ไม่ใช่คน

ท่ีเขาจะเอาความด้วยได้ จงึรบีโบกไม้โบกมือแล้วหัวเราะ "อ๋อ ไม่มีอะไรหรอก  

เห็นท�าอาชีพเดียวกันก็เลยอยากคุยด้วยหน่อยน่ะ"

เขาพูดเสียดูเป็นเรื่องเล็ก ภายในใจของเหมียวเหมี่ยวยังคงคุกรุ่น  

ก�าหมัดได้กอ็ยากจะตอบโต้กลบัไป ทว่าถกูฟางไหลหยางรบัเอาไว้แทน แล้วก ็

ถือโอกาสจับมือของเธอไว้ไม่ยอมปล่อย

เหมยีวเหม่ียวรูส้กึได้ถงึความอบอุ่นของมือใหญ่ท่ีกมุหมัดของเธอเอาไว้  

กระแสความร้อนผ่านมือท้ังสองข้างบรเิวณท่ีสมัผสักนัเป็นระลอก อย่างกบั

ว่าเหมยีวเหมีย่วได้ยินเสยีงชีพจรของตวัเองเต้นอยู่ สัน่สะเทือนหัวใจของเธอ 

ทีละเลก็ทีละน้อยจนกระท่ังสัน่สะเทือนไปท้ังศรีษะ เธอได้ยินเสยีงหัวใจเต้น

รุนแรงถี่กระชั้นขึ้นทุกขณะ และเสียงอันทุ้มต�่าน่าดึงดูดของฟางไหลหยาง 

รวมไปถึงหน้าอกของเขาที่กระเพื่อมขึ้นลงตามจังหวะการพูด

"เธอไม่ได้ท�าอาชีพเดยีวกบัคณุ" มืออีกข้างของฟางไหลหยางกมุศรีษะ 
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ของเหมยีวเหมีย่วเอาไว้เบาๆ เหมยีวเหมีย่วเงยหนา้มองเขาทนัท ีพอดกีบั

ท่ีฟางไหลหยางก้มหน้าลงมายิม้ให้ สายตาของท้ังสองประสานกนั เหมียวเหมีย่ว 

สะดุ้งหน้าแดง เมื่อได้ยินฟางไหลหยางถามเธอว่า "ใช่มั้ยครับ ที่รัก"

เหมียวเหม่ียวสดูอากาศเย็นเข้าไปเฮือกหนึง่ รูส้กึเจบ็แปลบท่ีหน้าอก

อย่างกับว่าจะระเบิดออกมาอย่างไรอย่างนั้น

เธอรับค�าอย่างเชื่องช้าพลางพยักหน้าไปด้วย

คณุลงุผวิคล�า้ถกูคูร่กัหนุม่สาวดงึดดูความสนใจ กเ็ดนิเตะเข้ากบัเหลก็

ท่อนหนึง่ท่ีวางในมมุอบัสายตาจนสะดดุเหยยีบเท้าของตวัเองเจบ็ ถอืว่าเขา

โชคร้ายเอง คุณลุงผิวคล�้าก่นด่าเสียงเบาค�าหนึ่งก็หันไปจะขึ้นรถ

ฟางไหลหยางเรียกเขาเอาไว้ด้วยเสียงเรียบ "ช้าก่อนครับคุณ"

"มีอะไรอีกล่ะ ฉันจะรีบไปหาผู้โดยสาร" คุณลุงผิวคล�้าถามด้วยความ

ร�าคาญใจ

ฟางไหลหยางโค้งมุมปากข้ึน ชี้ไปข้างหลงัคณุลงุผวิคล�า้ "คณุจอดรถ

ผิดท่ี ยังไงปฏิบัติตามกฎจราจรจะดีกว่านะครับ อีกอย่างกรุณาอย่าโยน 

ก้นบุหรี่ไม่เป็นที่ มันเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม"

คณุลงุผวิคล�า้แอบสบถค�าหยาบออกมา เดนิไปเกบ็ก้นบุหรีข้่างๆ ตวัรถ  

หันไปจ้องเหมยีวเหม่ียวท่ีมองอยู่อย่างโหดเห้ียม ตอนนัน้เองกมี็คนประคองเอว 

ของเธอเอาไว้ เธออาศัยบารมีของฟางไหลหยางถลึงตากลับไป

คุณลงุผวิคล�า้นิง่อึง้ ก�าลงัจะพดูอะไรขึน้มากถ็กูต�ารวจจราจรท่ีเดนิมา

จากข้างหลังตบไหล่ "เพื่อนฝูง จอดรถผิดกฎจราจร ใบจ่ายค่าปรับอยู่ใน 

มือคุณแล้ว กรุณาไปจ่ายค่าปรับภายในสิบห้าวันด้วย ขอบคุณนะครับที่ให้

ความร่วมมือ"

เหมียวเหม่ียวเห็นสถานการณ์ก็อดหัวเราะพรืดออกมาไม่ได้ คุณลุง 

ผิวคล�้ารับใบจ่ายค่าปรับแล้วหันมาถลึงตามองเธอ เหมียวเหมี่ยวช้ีไปยัง 

เส้นจอดรถของตัวเองด้วยความสะใจ หน้าบานเป็นจานเชิง คุณลุงผิวคล�้า
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หันกลบัไปด้วยใบหน้าโกรธเกรีย้ว รูส้กึเพยีงว่าวนันีต้วัเองโชคร้ายเป็นท่ีสดุ

เดิมทีเขาก็แค่เห็นว่าเด็กสาวน่ารังแก อยากกู้หน้าแท็กซี่อย่างตัวเอง

กลับคืนมา คิดไม่ถึงว่าเธอจะมีหนุ่มสูงรวยหล่อคอยปกป้อง

รถแท็กซ่ีแล่นออกไปแล้ว เหมียวเหมี่ยวเองก็ผละจากอ้อมแขนของ 

ฟางไหลหยางนานแล้ว เธอเอ่ยขอบคณุด้วยใบหน้าแดงซ่าน "ได้คณุช่วยไว้

แท้ๆ เลย เมื่อกี้นี้ฉันตกใจมากเลยค่ะ"

ฟางไหลหยางเลิกคิ้ว มองเธออย่างไม่เห็นด้วย "ถ้าเมื่อกี้ผมไม่หยุด

คุณเอาไว้ คุณจะเอากระเป๋าหนังใบเล็กนั่นฟาดเขาจริงๆ เหรอ"

เหมียวเหมี่ยวเม้มริมฝีปาก เหยียดย้ิมด้วยความรู้สึกผิด บีบนิ้วมือ

พลางตอบออกไป "แบบว่า...หุนหันพลันแล่นก็ท�าไปตามสถานการณ์...

เท่านั้น...เอง..."

"เขาเป็นผูช้ายตัวใหญ่แข็งแรงขนาดนัน้ คุณเป็นผูห้ญิงตวัเลก็ๆ ไม่กลวั 

เสียเปรียบบ้างหรือไง" ฟางไหลหยางขมวดคิ้ว รู้สึกสับสนวุ่นวายใจอย่าง

บอกไม่ถูก

เหมียวเหมี่ยวเกาหัวแกรกๆ เม่ือเห็นว่าฟางไหลหยางอารมณ์ไม่ดี

เพราะความหุนหันพลนัแล่นของเธอกร็บีย้ิมสู ้เธอเอ่ย "ขอบคณุนะคะ คณุดสูิ  

ฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อย! ฉันโกรธจริงๆ นะคะ ก็เขาปากไม่ดีนี่นา"

"เขาว่าอะไรคุณ" ฟางไหลหยางเพียงแต่เห็นท้ังสองคนมีเรื่องกันอยู่

ไกลๆ ก็เลยรีบจอดรถที่ข้างทางแล้ววิ่งเหยาะๆ เข้ามา เห็นเหมียวเหมี่ยว

ผลนุผลนัเตรยีมจะฟาดลงไปพอด ีตอนนียั้งรูส้กึหวาดผวาอยู่ด้วยซ�า้ แต่ว่า

เขาไม่ได้ยินว่าทั้งสองคนทะเลาะกันเรื่องอะไร

เหมียวเหมีย่วเบะปาก คดิถงึเรือ่งเมือ่สกัครูก่ร็ูส้กึกลนืไม่เข้าคายไม่ออก  

"กต็ลกดนีะคะ...พอดเีขาเห็นฉันเปิดแอพฯ เรยีกรถปาปา รูส้กึว่าฉันไปแย่ง

ลกูค้าเขากเ็ลยไม่พอใจ สัง่สอนฉันมาหลายค�าเลย ฉันกเ็ป็นคนนสิยัดนีะคะ 

ปกติก็คงไม่โกรธหรอก แต่ใครให้เขา..."
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ฟางไหลหยางสงสัย "เขาพูดอะไรเหรอ"

เหมียวเหม่ียวกัดริมฝีปาก พอนึกถึงค�าพูดของชายคนเม่ือกี้ก็รู้สึก

น้อยใจ ขอบตาแดงรื้นขึ้นเล็กน้อย เธอเบือนหน้าไปอีกฝั่งหนึ่ง เอ่ยเสริม

ด้วยความอัดอั้น "ใครให้เขาบอกว่าฉันไร้การศึกษาล่ะ"

ฟางไหลหยางนิง่อึง้ ยังอยากถามต่อ แต่เหมยีวเหมีย่วกเ็ปลีย่นไปพูด

เรื่องอื่น "เอ๊ะ ยังไม่ได้ถามคุณเลยว่าท�าไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้"

"มาซื้อของท�าอาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ตน่ะ"

เหมียวเหมี่ยวยิ้มพลางเอ่ย "เถ้าแก่ใหญ่ก็ท�ากับข้าวเองด้วยเหรอคะ"

"ผมชอบลงมือท�าเองน่ะ" ฟางไหลหยางยกมุมปากข้ึน เอ่ยถาม 

เหมียวเหมี่ยว "แล้วคุณล่ะ? มาส่งผู้โดยสารแถวนี้เหรอ"

"เปล่าหรอกค่ะ มาซ้ืออาหารแมว ถ้าไม่ซ้ือให้เจ้านายจะดื้อน่ะค่ะ" 

เหมียวเหมี่ยวยิ้มเจื่อนๆ หยอกล้อกับตัวเอง

ฟางไหลหยางเลกิคิว้ เขาเคยเห็นเสีย่วทู่ของเหมยีวเหมีย่วหลายครัง้แล้ว 

ในไลฟ์สด แฟนคลบัส่วนใหญ่ต่างกถ็อืเป็นแมวทิพย์ของตวัเอง ล้วนแต่ชอบ

เสีย่วทู่กนัมากๆ เขาถามท้ังๆ ท่ีรูอ้ยูแ่ก่ใจแต่กท็�าเป็นตืน่เต้น "คณุเลีย้งแมว

ด้วยเหรอครับ"

"ใช่ค่ะ อเมรกินัช็อตแฮร์ นสิยัเย่อหยิง่เย็นชาใช้ได้เลย แต่ว่าเช่ืองมาก

นะคะ น่ารักมากๆ เลยค่ะ"

"จะให้ผมเจอได้เมื่อไหร่ล่ะครับ" ฟางไหลหยางเอ่ยอย่างจริงจัง

เหมียวเหมี่ยวมองเขาด้วยความประหลาดใจ ไม่คิดว่าฟางไหลหยาง

ท่ีดูเย็นชาจะสนใจแมวขนปุกปุยกบัเขาด้วย การได้มคีวามชอบและงานอดเิรก 

คล้ายๆ กนักบัคนท่ีตวัเองชอบท�าให้เธอมีความสขุ นีก่ห็มายความว่าพวกเขา 

สองคนจะมีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นไปอีก

ทันใดนัน้มือถอืกด็งัข้ึน เสยีงสายเรยีกเข้าเสีย่วทู่ร้องเหมียวๆ ดงัข้ึนมา  

เหมียวเหม่ียวชะงักงัน นึกถึงผู ้โดยสารท่ีถูกความจ�าปลาทองของเธอ 
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ทอดท้ิงไว้ท่ีมหาสมุทรแปซิฟิกข้ึนมาได้ทันที ก็ร้อนรนจนสะดุ้งไปท้ังตัว  

รีบรับโทรศัพท์

"ฮลัโหลๆ สวสัดค่ีะ อ๊ะ ขอโทษค่ะขอโทษ เมือ่สกัครูเ่กดิเรือ่งนดิหน่อย

ก็เลยไม่ได้ติดต่อคุณไป ขอโทษจริงๆ นะคะ! ขอโทษจริงๆ ค่ะ! อะไรนะคะ 

จะยกเลิกบิลเหรอคะ ได้ค่ะๆ ได้ค่ะได้! ขอโทษจริงๆ ค่ะ!" เหมียวเหมี่ยว

โต้ตอบกบัโทรศพัท์จากผูโ้ดยสารท่ีโทรมาต่อว่า ยอมรบัผดิด้วยท่าทีท่ีสภุาพ

ฟางไหลหยางเห็นเหมียวเหมี่ยวพยักหน้าด้วยท่าทางเคารพนบนอบ 

ก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมา อีกฟากหนึ่งของโทรศัพท์มองไม่เห็นท่าทาง

ของเธอเสียหน่อย แต่เขากลับได้เห็นท่าทางทั้งหมด เวลานี้เหมียวเหมี่ยว

เหมือนแมวน้อยที่รีบร้อนย�่าเท้าไปมา อยากจะจับไม้ตกแมวให้ได้

เมื่อคิดถึงท่าทางบันดาลโทสะของเหมียวเหมี่ยวเมื่อสักครู่ ก็เหมือน

แมวเหมียวก�าลังพองขน กดศีรษะให้ต�่าลงเพื่อเตรียมมุ่งหน้าโจมตีศัตรูให้

สิ้นชีพ

ต้องบอกว่าน่ารักมากๆ เลยล่ะ

แต่ว่าเวลานี้สีหน้าของฟางไหลหยางยังคงเฉยเมย ท่าทางสงบนิ่ง

เหมอืนอย่างเคย แต่ถ้าสงัเกตดูให้ดีๆ  กจ็ะเห็นว่าฟางไหลหยางโค้งมมุปากขึน้ 

นิดหน่อย เจือด้วยรัศมีของความอบอุ่น

บิลนี้ของเหมียวเหมี่ยวเป็นอันจบสิ้นลง ตอนนี้เธอไม่มีอารมณ์รับ 

ผู้โดยสารแล้ว หลงัจากท่ีจดัการบิลก่อนหน้านีเ้รยีบร้อยกถ็อนหายใจออกมา 

ด้วยท่าทางไม่พอใจ หันกลบัไปเห็นฟางไหลหยางก�าลงัมองเธออยู่ ใบหน้าเลก็ 

ก็พลันแดงซ่าน ถามเขาด้วยความขวยเขิน "วันนี้ขอบคุณคุณจริงๆ นะคะ 

คุณมีเวลาหรือเปล่า ยังไงให้ฉันเลี้ยงข้าวกลางวันคุณนะคะ?!"

ฟางไหลหยาง "แต่ว่าผมกินมื้อกลางวันมาแล้ว"

"...เอ่อ..." เหมยีวเหม่ียวยังไม่ได้กนิม้ือกลางวนั แต่ไม่เป็นไร ตอนนี ้

เธอก�าลังเผชิญหน้ากับเทพบุตรหนุ่ม ใช่แล้วล่ะ เม่ือสักครู่นี้เธอตัดสินใจ 
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ไปแล้วว่าจะมองฟางไหลหยางเป็นเทพบุตรหนุ่มของตนเพียงคนเดียว

เท่านั้น "งั้นชายามบ่ายก็ได้ค่ะ!"

"แต่ว่า...ยังไม่ถึงสองโมงครึ่งเลย ผมยังไม่หิวน่ะ..."

"งั้นฉันเลี้ยงของหวานคุณก็ได้! ได้โปรดรับการตอบแทนจากฉันด้วย

นะคะ!" เหมียวเหมี่ยวเงยหน้า ดวงตาเป็นประกาย เชิญชวนฟางไหลหยาง

เป็นครั้งที่สามด้วยความคาดหวัง

ฟางไหลหยางถกูเธอมองจนขนลกุ แต่พอเห็นสหีน้าน่ารกัเหมือนแมวน้อย 

ก�าลงัขอของกนิก็ใจอ่อน เขาพยักหน้าตอบตกลง ลมืไปหมดแล้วว่าบ่ายวนันี ้

ตนรบัปากกบัเฉินตัว๋เอาไว้แล้วว่าจะไปตรวจแผนการออกแบบของร้านใหม่

ช้ันหนึ่งของซูเปอร์มาร์เก็ตมีร้านของหวาน เหมียวเหมี่ยวเคยซ้ือ 

เครปเค้กชาเขียวมาก่อน รสชาติใช้ได้เลย เหมียวเหม่ียวเห็นว่าท่ีตู้โชว์ 

มีเค้กคัสตาร์ดเต้าหู้ท่ีดังในอินเตอร์เน็ตออกมาใหม่ ก็รู้สึกแปลกใจอยู่บ้าง

จงึสัง่มากล่องหนึง่ แล้วกส็ัง่ชานมอีกหนึง่แก้ว แล้วจงึหันไปถามฟางไหลหยาง 

ว่าจะกินอะไร

ความจริงแล้วฟางไหลหยางชอบกินของหวานมาก แล้วตัวเขาเองก็

ชอบของหวานประเภทขนมอบแบบตะวันตก พูดได้เลยว่ามีจิตใจช่ืนชอบ

สิง่ของน่ารกัๆ ทุกอย่างแบบเดก็ผูห้ญิง แต่เนือ่งจากเขาเป็นลกูผูช้ายเตม็ตวั  

อีกท้ังภาพลกัษณ์ของเขายังดนูิง่เงยีบ มีอุปนสิยัไม่คลกุคลกีบัคนแปลกหน้า 

ยิ่งท�าให้เขาเก้อเขินที่จะแสดงตัวว่าชอบกินของหวาน

เขาเลง็เครปเค้กช็อกโกแลตท่ีดนู่ากนิเอาไว้นานแล้ว ทว่ายงัคงเก๊กท่าอยู่  

"ผมไม่รู้จะกินอะไรดี ไม่ค่อยรู้จักของหวานสักเท่าไหร่ คุณช่วยผมเลือก

หน่อยสิ"

"อ๋อ คราวก่อนฉันกินเครปเค้กชาเขียว อร่อยดีนะคะ งั้นสั่งอันนั้น 

กแ็ล้วกนันะคะ" เหมียวเหม่ียวช้ีไปยังเครปเค้กชาเขียวท่ีอยู่ข้างๆ เครปเค้ก

ช็อกโกแลต



แฟนคลับคนนี้มีรักมาฝาก!132

ฟางไหลหยางอยากบอกเธอเหลือเกินว่าเขาไม่ชอบชาเขียว แต่เม่ือ

เหน็สายตาทีท่อประกายดว้ยความหวงัของเหมยีวเหมีย่วกพ็ดูอะไรไม่ออก 

ได้แต่พยักหน้าให้เธอ ชั่วขณะนั้นเองฟางไหลหยางรู้สึกได้ว่าดวงตาของ

เหมียวเหมี่ยวเต็มไปด้วยความยินดีและภาคภูมิใจที่แนะน�าเขาส�าเร็จ

ช่างเถอะ...จิตใจของแฟนคลับน่ะ ของท่ีเหมียวเหม่ียวชอบคงจะ

รสชาตไิม่แย่นกัหรอก ฟางไหลหยางมองเครปเค้กช็อกโกแลตครัง้หนึง่แล้ว

ถอนสายตากลับมาด้วยความเสียดาย

ท้ังสองหาท่ีนัง่รมิหน้าต่างแล้วนัง่ลง พูดคยุกนัเรือ่งแมวท่ีเหมียวเหม่ียว 

เลี้ยงเอาไว้กับเรื่องเล่าจากอาชีพขับรถจากแอพฯ เรียกรถปาปาอยู่สักครู่ 

ฟางไหลหยางเว้นระยะห่างได้เป็นอย่างดมีาตลอด ไม่ได้ถามเหมียวเหมีย่ว

เรื่องอาชีพหลัก ทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างออกรส

เหมยีวเหม่ียวเบิกบานใจเป็นท่ีสดุ จติใจของสาวน้อยแตกใบอ่อน ทุกครัง้ 

ที่ฟางไหลหยางคล้อยตามค�าพูดของเธอ หรือหัวเราะเพราะค�าพูดของเธอ 

หัวใจของเธอจะรู้สึกเจ็บเบาๆ ครั้งหนึ่ง แล้วตามด้วยความหวานช่ืนและ 

ดีอกดีใจอย่างไร้ขอบเขต ฟางไหลหยางย้ิมออกมา รัศมีของมุมปากช่าง 

น่ามองเสียจริง

เหมียวเหม่ียวก้มหน้ามองเค้กคัสตาร์ดเต้าหู้ของตัวเอง ฉวยโอกาส

ช่วงท่ีเรือนผมบดบังใบหน้าแอบข�าออกมาอย่างอดไม่ได้ แล้วก็เอ่ยปาก

แกล้งต่อว่าอย่างจนใจ "ท�าไมถึงดังได้นะ ธรรมดาจะตายไป...ฉันไม่ชอบ

รสชาติของน�้าเต้าหู้เลย"

ฟางไหลหยางเคยท�าเค้กคัสตาร์ดเต้าหู้มาก่อน เห็นว่าเหมียวเหมี่ยว

ไม่ชอบกินจริงๆ จังๆ ก็ใช้มือหนึ่งยันล�าคอไปตามอารมณ์ หันหน้ามามอง

เหมียวเหมี่ยว "คราวหน้าผมจะชวนคุณไปกินเค้กคัสตาร์ดเต้าหู้ รับประกัน

ว่าอร่อยแน่ๆ"

เหมียวเหม่ียวกะพริบตาปริบๆ มุมปากเปื้อนด้วยวิปครีม "ร้านไหน 
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เหรอคะ"

"เอ่อ..." ฟางไหลหยางใช้นิว้มือเรยีวยาวเคาะลงบนโต๊ะ เอ่ยเสยีงงมึง�า 

"เพื่อนผมท�าเอง ฝีมือดีเชียวล่ะ"

เหมียวเหม่ียวมองดูขนตาท่ีหลุบลงเล็กน้อยของฟางไหลหยางท่ีถูก

แสงแดดฤดูหนาวสาดส่องทะลุบานกระจกยาวระพื้นเข้ามา หัวใจของเธอก็

ราวกับถูกค้อนอันเล็กทุบลงเบาๆ เป็นจังหวะ

เธอไม่มีสมาธิ ก็เลยรีบร้อนตั้งสติกลับคืนมาแล้วเอ่ยล้อเล่นกับเขา 

"แฟนเหรอคะ"

อย่ายอมรับเด็ดขาดเลยนะ ห้ามยอมรับเด็ดขาดเลย เหมียวเหมี่ยว

วิงวอนจากก้นบึ้งของหัวใจ

"ไม่ใช่ครับ แต่ว่าสนิทกันกว่านั้นอีก" ฟางไหลหยางโค้งมุมปากข้ึน 

เอ่ยอย่างลึกลับ ก็ตัวเขานี่ไง ยังไงก็ต้องสนิทกว่าแฟนอยู่แล้วสิ

รอยย้ิมท่ีมุมปากของเหมียวเหม่ียวแน่นิ่งไปช่ัวขณะ สนิทกว่าแฟน

อย่างนัน้เหรอ แถมยังพดูจามลีบัลมคมใน ถ้าไม่ใช่ภรรยากค็งจะเป็นคูห่ม้ัน

แล้วล่ะ...

อารมณ์ของเหมียวเหม่ียวเหมือนกบัน่ังรถไฟเหาะ ตอนนีถ้งึจุดต�า่สดุ 

พุ่งเข้าไปในบ่อน�้า น�้ากระเซ็นเปียกไปทั้งตัว ใกล้จะหายใจไม่ออกแล้ว

นีม่นัหมายความว่ายังไง...เหมียวเหม่ียวหายใจหอบ ถามตวัเองจาก

ก้นบึ้งของหัวใจ ฉันชอบเขาเข้าจริงๆ แล้วเหรอ ตอนนี้ก็เลยอิจฉา ก็เลย

เสียใจอย่างนั้นเหรอ

จะเป็นอย่างนีไ้ม่ได้ส ิเหมียวเหม่ียวปลกุใจให้ฮึกเหิม ยิม้ให้ฟางไหลหยาง 

พลางเอ่ย "ฉันรอคอยเลยล่ะค่ะ!"

ความจริงแล้วเทพบุตรก็ต้องเป็นของคนอื่นอยู่แล้วนี่นา

แม้ว่าเทพบุตรคนนี้จะเป็นนักอ่านของเธอก็เถอะ

"จริงสิครับ คราวหน้าจะให้ 'เขา' ท�าแครกเกอร์ปลาด้วย เอาไว้เป็น



แฟนคลับคนนี้มีรักมาฝาก!134

ขนมให้เสี่ยวทู่นะครับ" ฟางไหลหยางเอ่ย

เหมียวเหมีย่วพยักหน้าอย่างสองจติสองใจ "ได้ค่ะ...ได้ ขอบคณุนะคะ"

"อกีอย่างนงึ คราวก่อนคณุลมืสมุดสเกต็ช์ภาพเอาไว้ในกระเป๋าของผม  

วนันีผ้มไม่ได้เอามาด้วย คราวหน้าจะเอาให้คณุทีเดยีวเลยนะครบั" ฟางไหลหยาง 

คิดถึงสมุดสเก็ตช์ภาพขึ้นมาได้จึงเอ่ยเตือนเหมียวเหมี่ยว

พอเหมียวเหม่ียวถกูเขาเตือนเข้า กคิ็ดถงึสมุดสเกต็ช์ท่ีหายไปข้ึนมาได้  

เธอหาอยู่ตั้งนาน ท�าไมถึงนึกไม่ออกเลยนะว่าลืมไว้ที่ไหน คิดไม่ถึงเลยว่า

จะลืมเอาไว้ในกระเป๋าของฟางไหลหยาง

พอคิดขึ้นมาได้ว่าสมุดสเก็ตช์ภาพเล่มนั้นไม่ใช่แค่สมุดท่ีเธอสเก็ตช์ 

หรอืออกแบบการ์ตูนยามว่างแล้วกฝึ็กเซ็นช่ือเท่านัน้ สิง่ท่ีน่ากลวัท่ีสดุกค็อืมรีปู 

ท่ีเธอแอบสเกต็ช์ภาพฟางไหลหยางเอาไว้ด้วย! ตายแล้ว ถ้าเกดิฟางไหลหยาง 

เห็นขึ้นมาล่ะก็ ไม่ใช่แค่ตัวตนของฉันจะถูกเปิดเผย แต่ฟางไหลหยางยังจะ

รู้ความในใจของฉันด้วย ฉันต้องตายแน่ๆ!

"ที่แท้ก็อยู่ที่คุณนี่เอง เมื่อไหร่จะคืนให้ฉันล่ะคะ ฉันต้องรีบใช้น่ะค่ะ" 

เหมียวเหมี่ยวเอ่ยไปก็จะตรวจตราสีหน้าของฟางไหลหยางอย่างละเอียด 

เมือ่มัน่ใจแล้วว่าฟางไหลหยางไม่ได้เปิดดภูายในสมุด ความลบัยังไม่ถกูเปิดเผย  

เธอก็พลันโล่งใจ

"งัน้...ว่างแล้วค่อยนดักนันะคะ หรอืจะส่งไปรษณย์ีมากไ็ด้" เหมียวเหม่ียว 

ไม่กล้ามองฟางไหลหยางอีก

เหมียวเหมี่ยวท่ีรู้สึกดีกับเขาและเป็นนักวาดการ์ตูนท่ีอีกฝ่ายช่ืนชอบ 

แต่เธอกลับปิดบังเขา แถมเขายังดูแลเธอเป็นอย่างดีอีก แค่นี้ก็ละอายใจ 

จะแย่แล้ว ตอนนีม้ารูว่้าเขามีคู่รกัท่ีอยู่ในระดับคู่หม้ันข้ึนไป ความรูส้กึของเธอ 

ก็เป็นอันจบบริบูรณ์ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้น

เพือ่ไม่ให้ตัวเองถล�าลกึไปมากกว่านี ้เหมียวเหม่ียวจงึไม่อยากพบหน้า 

ฟางไหลหยางอีก ทางท่ีดแีม้แต่คนืสมุดสเกต็ช์ก็ไม่ต้องเจอกนัไปเลยดกีว่า
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"ท�าไมต้องใช้ไปรษณย์ีด้วยล่ะ เดีย๋วคราวหน้าผมเอาเค้กกบัแครกเกอร์ปลา 

ให้คุณทีเดียวเลย แล้วเราค่อยนดัวนัเวลากนัอีกที" ฟางไหลหยางเป็นคนพดู 

ด้วยน�า้เสยีงท่ีไม่ให้คนอืน่พดูแทรกเสมอมา เหมียวเหมีย่วรูว่้าเขากแ็ค่สงสยั 

แต่ไม่รู้จะปฏิเสธเขาอย่างไรดี

"เอ่อ...อาทิตย์หน้าก็แล้วกันค่ะ อาทิตย์นี้ฉันไม่ค่อยว่าง" ยังไงก็แค่

ห้าหกวันเท่านั้น เหมียวเหมี่ยวอยากสงบจิตใจลงหน่อย

ฟางไหลหยางพยักหน้า "ไว้นัดกันทางโทรศัพท์นะครับ"

ท้ังสองกินของหวานกันเสร็จแล้ว พูดคุยกันอีกสักพักก็โบกมือลา 

กันและกัน ฟางไหลหยางจ้องมองแผ่นหลังของเหมียวเหม่ียวท่ีก้มหน้า 

ข้ึนรถไป สงัเกตความเปลีย่นแปลงของอารมณ์เหมียวเหมีย่วได้อย่างฉับไว 

ดูเหมือนว่าเธอจะมีเรื่องอะไรในใจตั้งแต่เมื่อกี้นี้

ฟางไหลหยางไม่ทันได้เรียกเธอเพื่อไถ่ถาม จู่ๆ มือถือก็ดังขึ้นยับยั้ง

เขาเอาไว้

ฟางไหลหยางรับสายอย่างจนใจ เพิ่งจะพูดว่า 'ฮัลโหล' ไปได้ค�าเดียว 

ก็ได้ยินเฉินตั๋วท่ีอยู่อีกฝั่งตะโกนร้องอย่างกระวนกระวายใจ "ประธานฟาง! 

แล้วแผนงานล่ะครบั! แล้วการตรวจแผนงานท่ีคยุกนัไว้ล่ะครบั! พรุง่นีจ้ะต้อง 

ส่งให้ฝ่ายการตลาดแล้วนะครับ!"

ฟางไหลหยางพอจะจินตนาการภาพอีกฝ่ายท่ีร้อนรนจนย�่าเท้าได้  

เป็นเรือ่งท่ีเกดิข้ึนบ่อยๆ ก่อนท่ีเขาจะรูจ้กัการ์ตนูของเหมยีวไก่ฉีก ตอนนัน้

ฟางไหลหยางจัดการเรื่องภายในบริษัทแบบเลื่อนได้ก็เลื่อนไปก่อน

เฉินตัว๋ขอบคณุเหมียวเหม่ียวเป็นอย่างมาก แต่ฟางไหลหยางในตอนนี้ 

ก็กลับเลื่อนเรื่องการตรวจแผนงานออกไปอีกแล้ว เขากลัวเป็นท่ีสุดว่า 

ฟางไหลหยางจะวนกลับไปสู่ช่วงผัดวันประกันพรุ่งอีกครั้ง เวลานี้หัวใจ 

แทบจะหยุดเต้นอยู่แล้ว

"ไม่ต้องรีบนะ จะกลับบริษัทเดี๋ยวนี้แหละ" ฟางไหลหยางตอบกลับ
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อย่างหมดความอดทน สุดท้ายก็ต่อว่าเฉินตั๋ว "ไม่สงบเอาซะเลย แล้วจะ

ท�างานยังไงล่ะ"

ด้วยหวาดกลัวว่าหัวหน้าจะกลับมาเจอกับเฉินตั๋วท่ีอยู่ในภาวะรับมือ

ไม่ไหว ก็รู้สึกว่าตัวเองรีบร้อนยิ่งกว่าฟางไหลหยางเสียอีก

เป็นผู้ช่วยให้กับเถ้าแก่ท่ีเอาแต่ใจตัวเองท้ังยังเผด็จการและเย็นชา 

เฉินตั๋วรู้สึกว่าอายุสั้นไปเป็นสิบปี

เมือ่คิดถงึท่ีไปเขาฟางซานครัง้ก่อน เพือ่ไม่ให้ความจรงิท่ีฟางไหลหยาง 

ไม่มีเพื่อนแพร่งพรายต่อหน้าคุณเหมียว เขาเรียกเจ้านายว่า 'หยางจื่อ' จน

ถกูเจ้านายหักเงนิโบนสัปลายปี เฉินตัว๋รูส้กึว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรมข้ึนมา

ทันที ก็ได้แต่หวังว่าความสัมพันธ์ของเจ้านายกับคุณเหมียวจะพัฒนาไป

ข้างหน้า เขาจะได้สร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับคุณเหมียวได้ เม่ือมีท่ีพึ่ง ต่อไปก ็

ไม่ต้องถูกหักโบนัสตามใจชอบแล้ว

ตอนนี้เฉินตั๋วไม่ได้สังเกตเลยว่าผู้เป็นนายของเขาอาจจะหักโบนัส 

ของเขามากขึน้เพราะสนทิสนมกบัเหมยีวเหมีย่วมากเกนิไปก็ได้ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเมื่อหลังจากมีข่าวดาราถูกผู้จัดการสวมเขา ฟางไหลหยางก็ย่ิง

ระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้น

เหมียวเหมี่ยวขับรถกลับบ้านในสภาพที่แทบจะใจลอยมาตลอดทาง

ในฐานะผูหิ้วโหยและช่ืนชอบการกนิ ของหวานหนึง่จานกบัชานมแก้วหนึง่ 

ไม่เพยีงพอต่อการปลอบขวัญเธอในเวลานี ้ย่ิงเธอเสยีใจเท่าไรกระเพาะกย่ิ็ง

ว่างเปล่าเท่านั้น

เหมียวเหมี่ยวกลับมาท่ีบ้าน น�าอาหารเม็ดของเสี่ยวทู่ ขนมนมเนย 

และวตัถดิุบส�าหรบัท�าอาหารท่ีตวัเองซ้ือมาจดัวางให้เรยีบร้อย แล้วกร็บีเผ่นลง 

จากอาคารไปยังร้านบะหม่ีทันที เสยีง 'กรุง๊กริง๊' ดงัขึน้ครัง้หนึง่ เธอกน็ัง่ฟุบ 

อยู่ที่โต๊ะประจ�าที่มุมร้านด้วยสีหน้าเศร้าสร้อย
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ตอนนี้ไม่ใช่เวลาอาหาร หวงหรูหรูไปเรียนหนังสือไม่ได้อยู ่ ท่ี 

ร้านบะหม่ี เจิ้งหลินเทียนยกเท้าขึ้นนั่งงอตัวดูวิดีโออยู่ท่ีหน้าเคาน์เตอร ์

คิดเงิน พอเห็นเหมียวเหม่ียวพุ ่งตัวเข้ามาในร้านบะหม่ีด้วยความ 

หงอยเหงาเศร้าซึมแล้วฟบุลงบนโต๊ะ กร็บีร้อนปิดวิดโีอแล้วว่ิงเข้ามาไต่ถาม 

"พี่เหมียว เป็นอะไรไปเหรอครับ"

เหมียวเหมี่ยวเบะปาก แล้วกลอกตาใส่เขา "เรื่องของผู้หญิง อย่ายุ่ง

นักเลยน่า"

"โธ่ กผ็มเป็นห่วงพีน่ีน่า" เจิง้หลนิเทียนจิม้แขนของเธอ "พวกเราสนทิกนั 

ขนาดนี้แล้ว เล่าความในใจกับหรูหรูตลอดแต่ไม่คุยกับผมได้ไงล่ะ เห็นผม

เป็นเพื่อนสนิทของพี่หรือเปล่า"

เจิ้งหลินเทียนไม่ได้พักแขนทั้งสองของตนเลย คอยจัดแต่งผมสีแดง

ที่เขาเพิ่งย้อมมาใหม่อยู่บ่อยๆ ผมแต่ละเส้นถูกฉีดด้วยสเปรย์ ตั้งตรงโด่เด่

ชี้ขึ้นฟ้า มองดูแล้วเท่สมาร์ตอย่างคนมีเงิน

เหมียวเหม่ียวจ้องมองผมสั้นสีแดงท่ีเจิ้งหลินเทียนเพิ่งย้อมมาใหม่

แล้วฉีกยิม้มุมปาก "นายย้อมผมแดงให้กลบัไปเหมือนเดมิก่อนแล้วค่อยว่ากนั  

นายเป็น 'ชนเผ่าจั้งอ้าย'* หรือไง"

"ไม่เอาหรอก! เพิ่งจะย้อมมาวันนี้เอง หล่อจะตาย!" เจิ้งหลินเทียน

ขยุ้มศีรษะเอาไว้ด้วยสองมือ

"เถ้าแก่ไม่ว่าเลยหรือไง เป็นพ่อครัวแล้วยังจะมาย้อมสีผมอีก"

"สวมหมวกท�าครวัแล้วใครจะไปเห็นล่ะ" เจิง้หลนิเทียนหัวรัน้หาเหตผุล 

ข้างๆ คูๆ

ชายร่างสูงใหญ่ออกมาจากประตูครัว คล้อยตามเหมียวเหม่ียวด้วย

เสยีงเคร่งขรมึ "เหมียวเหม่ียวพดูถกูแล้ว นายย้อมผมกลบัไปเหมือนเดมิซะ"

เจิง้หลนิเทียนร้องขอ "อาจารย์ครบั ผมจ่ายค่าย้อมผมไปสองร้อยกว่า

* ชนเผ่าจั้งอ้าย เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากเกมเต้นออดิชัน มักท�าสีผมสีสันอลังการเหมือนในเกม
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หยวนเลยนะ น่าเสียดายออก"

"สีสันฉูดฉาดเกินไปจะมีผลกระทบกับการลิ้มรสได้ แถมยังดูสกปรก

ด้วย อีกอย่างผมของนายกย็าวเกนิไป จะท�าให้ร่วงได้ง่าย ถกูลกูค้าฟ้องร้อง

ได้เลยนะ อีกเดี๋ยวจะพานายไปไถให้เกรียน เหมาะกับพ่อครัวที่สุดแล้วล่ะ" 

หานต้งใบหน้าเย็นชา

เจิ้งหลินเทียนร้องไห้เสียใจ วิ่งเข้าไปกอดเอวของหานต้งเอาไว้ 

"อาจารย์ครับ อาจารย์ไว้ผมเกรียนก็อย่าให้ผมต้องไว้ด้วยเลยนะครับ 

อาจารย์ดดูมีาตัง้แต่เกดิ ไถหัวเกรยีนกยั็งน่ามอง แต่ไม่ใช่กบัผม หัวผมเป็น

ทรงเรียวแหลมนะครับ! ผมไม่อยากเป็นนักโทษ" ขณะท่ีเจิ้งหลินเทียน

อ้อนวอนอยู่ก็ไม่ลืมที่จะประจบประแจงและทับถมตัวเอง

"ไปเคีย่วซปุไก่เลยนะ" หานต้งดงึมือของเขาออกจากเอวตวัเอง สหีน้า

มึนตึงพลางชี้ไปยังห้องครัว

เจิง้หลนิเทียนก้มหน้าลงรบัเคราะห์กรรมทันที ลากเท้าเข้าไปในห้องครวั 

ด้วยใบหน้าโศกเศร้า ไม่มีทางเลือกอื่น เป็นอาจารย์หนึ่งวันเท่ากับเป็นพ่อ

ไปตลอดชีวิต ไฉนเลยอาจารย์ผู้นี้จะเที่ยงธรรม

ขณะท่ีหานต้งเดนิเฉียดไหล่เขาไป เจิง้หลนิเทียนกลบัเหลอืบมองหานต้ง 

พลางส่งสายตาให้ มอืขวาค่อยๆ ยกสงูข้ึน แอบก�าหมัดไว้ เอ่ยด้วยเสยีงเบา  

"สู้เขานะครับอาจารย์!"

หานต้งจ้องมองเขาอย่างไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไร เจิ้งหลินเทียนยักไหล่

ท�าสีหน้าชั่วร้ายแล้วหลบเข้าไปในครัว

"เคีย่วซุปเสรจ็แล้ว ฉันจะพานายไปโกนผม" หานต้งตอกย�า้ตามหลงัไป

"โธ่..." เจิ้งหลินเทียนส่งเสียงร้องไห้โวยวายด้วยความทุกข์ทรมาน

เหมียวเหมี่ยวใจสั่นพลางเกาที่ใบหน้า "เกินไปหน่อยหรือเปล่าคะ"

หานต้งถอดหมวกท�าครวัออกแล้วเสยีบเอาไว้ท่ีเขม็ขัด ก่อนจะเดนิมา 

นัง่ฝ่ังตรงกนัข้ามกบัเหมียวเหม่ียว "ถ้าไม่ขัดเกลานสิยัแบบนีข้องเขา ต่อไป 
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ฝึกงานจบแล้วจะเสียเปรียบได้นะ"

หานต้งแก่กว่าเจิง้หลนิเทียน ผ่านประสบการณ์มามาก เหมียวเหมีย่ว

เชื่อในการตัดสินใจของหานต้งจึงพยักหน้าให้

"รบัอะไรดีครบั" หานต้งคว้าสมุดโน้ตเล่มเลก็ออกมาจากกระเป๋ากางเกง  

ถามเหมือนกับทุกๆ ครั้ง

ทุกครั้งท่ีหานต้งสนทนากับเหมียวเหม่ียวก็จะเริ่มต้นด้วยสี่ค�านี ้

เหมยีวเหม่ียวได้ฟังประโยคนีก้ร็ูส้กึอบอุ่นเหมือนกบัได้กลบับ้าน ขอบตารืน้

แดงขึ้นมากะทันหัน

เมื่อคิดถึงความรู้สึกท่ีจบไปแล้วของตัวเองก็พลันไม่อยากอาหาร  

เธอสูดหายใจฟืดฟาด ขณะเดียวกันก็หัวเราะเสียงเจื่อน "เถ้าแก่คะ...ฉัน 

ไม่อยากอาหารเลยค่ะ...เฮ้อ ทั้งๆ ที่ตอนเข้ามาก็อยากจะกินอะไรอร่อยๆ 

สักมื้อแท้ๆ เลย ฉันยังไม่ได้กินมื้อกลางวันเลยน่ะค่ะ"

หานต้งขมวดคิ้ว วางสมุดเล่มเล็กและปากกาลงอีกฝั่งหนึ่ง ไต่ถาม

อย่างจริงจัง "เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ"

"ไม่มีอะไรค่ะ..." เหมียวเหมี่ยวกะพริบตาให้ความทุกข์ตรมสลาย 

ไปอย่างรวดเร็ว เสียงของหานต้งเจือด้วยพลังงานของการปลอบขวัญ 

เหมียวเหมี่ยวทอดถอนใจ เอ่ยเยาะเย้ยตัวเอง "ก็แค่อกหักเท่านั้นเอง"

หานต้งขมวดคิ้ว ผ่อนคลายลงช้าๆ แล้วขยับนิ้วเล็กน้อย

เหมียวเหม่ียวเงยหน้าข้ึนมองหานต้ง กพ็บว่านยัน์ตาของเขาช่างลกึซ้ึง  

จ้องมองเธอด้วยสายตาคลุมเครือ เธอจึงยิ้มพลางเอ่ยอย่างรีบร้อน "โธ่เอ๊ย 

กแ็ค่ความรูส้กึดเีลก็ๆ น้อยๆ เท่านัน้น่ะค่ะ ฉันกบัเขาคนนัน้ไปกนัไม่ได้หรอก  

ล้อเล่นค่ะ ไม่ถือว่าอกหักสักหน่อย อย่ามองฉันอย่างนั้นเลยนะคะ ฮ่าๆ"

เหมียวเหม่ียวเอ่ยอย่างสบายๆ แผ่วเบาและรวดเร็ว ทว่าหานต้งก ็

ยังคงมองเหมียวเหม่ียวอยู่เหมือนเดิม แล้วเอ่ยข้ึนว่า "ผมจะเลี้ยงหมาล่า

ไก่ฉีกราดข้าวคุณเอง"
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"หา?" เหมียวเหมีย่วนิง่อ้ึง ยังไม่ทันได้ถามอะไรกเ็ห็นหานต้งลกุข้ึนยืน 

แล้วเดินจากไป

ในร้านบะหมี่มีเธอเป็นลูกค้าแค่คนเดียว เหมียวเหม่ียวรอด้วย 

ความไม่เข้าใจอยู่ไม่กีน่าที หมาล่าไก่ฉีกราดข้าวปรมิาณจใุจร้อนระอกุม็าเสร์ิฟ

แถมหานต้งยังแถมซุปกระดูกหมูต้มหัวไช้เท้าให้อีกชามด้วย "หัวไช้เท้า 

ลดความร้อนได้ ป้องกันร้อนใน"

เหมียวเหม่ียวพยักหน้า หยิบตะเกียบข้ึนมา "ขอบคุณค่ะ! งั้นฉัน 

กินเลยนะคะ!"

วนันีห้มาล่าไก่ฉีกราดข้าวเผด็ร้อนกว่าท่ีเคยกนิ แถมยังรสจดัอีกด้วย 

เหมียวเหมี่ยวเป็นคนกินเผ็ดเก่ง แต่คราวนี้กลับถูกความเผ็ดร้อนในเนื้อไก่

หอมกรุน่ท�าเอากลัน้น�า้มูกน�า้ตาเอาไว้ไม่ไหว ดงึกระดาษทิชชูแผ่นแล้วแผ่นเล่า 

ไม่หยุดหย่อนเพื่อเช็ดน�้าตาและน�้ามูก กินไปได้ค่อนจาน กระดาษทิชชูก็

กองเป็นภูเขาขนาดย่อม

ด่ืมซุปกระดูกหมูต้มหัวไช้เท้าท่ีมาคูก่นัจนหมด หานต้งก็ไปตกัซุปให้

อีกชามทันที จากนั้นก็นั่งมองเธอกินอยู่ที่ฝั่งตรงข้าม

เหมียวเหมี่ยวด้ินรนกินหมาล่าไก่ฉีกราดข้าวท่ีท้ังเผ็ดร้อนท้ังเลิศรส

จนหมดจาน สุดท้ายก็คว้ากระดาษทิชชูสามสี่แผ่นปาดหน้าอย่างโหดร้าย 

หายใจฟืดฟาด ขอบตามีน�้าตารื้นออกมา ดวงตาพร่ามัวไปหมด

ทว่าในใจกลับรู้สึกดีข้ึนอย่างน่าประหลาด อย่างกับว่าหมาล่าไก่ฉีก

ราดข้าวจานเมื่อครู่บีบคั้นความอับเฉาและไม่ยินยอมพร้อมใจให้กลายเป็น 

น�า้ตา หยิบยืมความเผด็และชาอย่างสดุก�าลงัเพือ่ให้น�า้ตานัน้ไหลรนิออกมา  

ความจรงิแล้วก็ไม่ได้เสยีใจถงึขนาดนัน้อยู่แล้ว เรือ่งแอบรกัแล้วอกหักมกัจะ 

เกดิข้ึนบ่อยๆ อยู่แล้วนีน่า แต่อย่างกบัว่าหมาล่าไก่ฉีกราดข้าวรสจัดจ้านจะเป็น 

ยาบ�ารุงหัวใจเข็มหนึ่งที่ท�าให้ความทุกข์ตรมในใจรุนแรงขึ้นไปอีก

เหมยีวเหม่ียวเหม่อลอยอยู่เนิน่นาน สดุท้ายเม่ือสายตาค่อยๆ ชัดเจนข้ึน 
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อีกครั้งก็จ้องมองไปยังกระดาษทิชชูกองพะเนินตรงหน้า จู่ๆ ก็หัวเราะ 

ข้ึนมาด้วยความเก้อเขิน "ให้ตายส ิฉันใช้กระดาษทิชชูของพวกคณุหมดถงุเลย"

"ไม่เป็นไรหรอก ว่าแต่กินเสร็จแล้วเหรอ" หานต้งเอ่ยถาม

เหมียวเหม่ียวพยักหน้า ทว่าหานต้งก็ยังคงท�าหน้านิ่งไร้ความรู้สึก 

นัยน์ตาไร้ซ่ึงความเคลื่อนไหวของอารมณ์ใดๆ กระท่ังมองมาท่ีเธอก็ยัง 

ไร้ความรู้สึก เขาเม้มริมฝีปาก บนคางมีตอหนวดขึ้นเล็กน้อย เหมือนกับที่

หวงหรูหรูกล่าวเอาไว้ไม่มีผิด ความจริงแล้วเถ้าแก่เป็นคนหล่อใช้ได้เลยล่ะ

เหมียวเหม่ียวอดย้ิมออกมาไม่ได้ หานต้งซ่อนความรู้สึกเอาไว้ลึก 

เสียเหลือเกิน "ขอบคุณนะคะเถ้าแก่ ฉันอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ"

"อร่อยหรือเปล่า" หานต้งกลับถามออกมาอย่างนั้น

เหมียวเหมี่ยวนิ่งอึ้ง สุดท้ายก็เบิกบานใจเหมือนอย่างทุกครั้ง หยีตา

เป็นรอยยิม้เจิดจ้า "ค่ะ อร่อย ยังไงอาหารที่เถ้าแก่ท�าก็อร่อยที่สุดจริงๆ ค่ะ"

เถ้าแก่ท่ีใช้อาหารเลศิรสปลอบประโลมคนอ่ืน ช่วยให้ผ่อนคลายความรูส้กึ  

ช่างเป็นพ่อครัวที่เจ๋งที่สุดในโลกจริงๆ!

เหมียวเหมี่ยวดีอกดีใจ ใคร่ครวญว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญที่เถ้าแก่

ดูแลเธอเป็นอย่างดี

เจิ้งหลินเทียนฟุบอยู่เยื้องกับประตูครัว แอบจ้องเงาหลังของหานต้ง 

คิดในใจ ไม้นี้ของอาจารย์มีแค่พี่เหมียวที่กินเผ็ดเก่งเท่านั้นที่จะเข้าใจ เป็น

คนอ่ืนคงคดิว่าถกูอาจารย์แกล้งอยูแ่น่ๆ จะต้องเปลีย่นสหีน้าทันทีอย่างแน่นอน

แต่ว่า...คนใสซ่ืออย่างพีเ่หมียวจะไปรบัรูถ้งึความรูส้กึของอาจารย์ได้ยังไง

เจิ้งหลินเทียนเป็นกังวลแทนหานต้งที่พูดน้อยจนเหงื่อออกมือ

เหมียวเหม่ียวกนิข้าวเสรจ็กร็ูส้กึสดช่ืนเป็นท่ีสดุ อารมณ์ดข้ึีนมากแล้ว 

เธอกินข้าวเม็ดสุดท้ายในจานเสียจนสะอาด เช็ดน�้าตาท่ีไหลจากขอบตา

เพราะความเผ็ดร้อนแล้วเอ่ยถามหานต้ง "เถ้าแก่ เท่าไหร่คะ"

"ผมบอกแล้วว่าจะเลี้ยงคุณเอง" หานต้งเก็บกวาดชามและตะเกียบ 
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ลุกขึ้นแล้วเดินเข้าห้องครัวไป

เหมียวเหม่ียวเอ่ยขอบคุณเขาอีกครั้ง "ขอบคุณนะคะเถ้าแก่ งั้นฉัน 

ไม่เกรงใจละนะ กลับก่อนแล้วค่ะ"

หานต้งตอบรับเธอท้ังๆ ท่ีหันหลังอยู่ เขาเดินเข้าไปในห้องครัว  

เหมียวเหมี่ยวเห็นเขาเข้าครัวไปแล้วก็สะพายกระเป๋าออกจากร้านบะหมี่

เจิง้หลนิเทียนมองหานต้งเดินเข้ามาตาปรบิๆ หานต้งน�าชามและตะเกยีบ 

ในมือยื่นให้เขา "ไปล้างซะ"

เจิง้หลนิเทียนนิง่อ้ึง ท�าหน้างอรบัชามและตะเกยีบมา ล้างน�า้ไปกเ็อ่ยกบั 

หานต้งไปด้วย "อาจารย์ครับ ถ้าจีบสาวด้วยวิธีนี้มันจะไม่ติดเอานะครับ"

หานต้งเหม่อไปสักครู่ แล้วหันหน้ามามองเขา "ใครบอกว่าฉันจะจีบ

เหมียวเหมี่ยวกันล่ะ"

"ดูสิ ผมยังไม่ทันพูดเลยว่าเป็นใคร อาจารย์ก็ชิงต�าแหน่งไปซะแล้ว" 

เจิ้งหลินเทียนหัวเราะคิกๆ

หานต้งส่ายหน้าอย่างจนใจ ไม่ได้เอ่ยอะไรอีก

"อาจารย์ครบั อาจารย์จะท�าอย่างนี้ไม่ได้นะ ไม่ยอมบอกพีเ่หมียวไปว่า 

รูส้กึยงัไง คอยท�าดกีบัเธอเป็นพเิศษไปอย่างนีเ้ธอกไ็ม่รูห้รอกครบั" เจิง้หลนิเทียน 

เอ่ยยืนยัน

หานต้งจ้องมองหม้อความดันที่มีไอน�้า 'ปุดๆ' ขึ้นมา สีหน้าเรียบเฉย 

เงยีบอยูเ่ป็นนานสองนานถงึได้เอ่ยถามเจิง้หลนิเทียน "ชัดขนาดนัน้เลยเหรอ"

"ครับ?"

"ว่าฉันชอบ...เธอน่ะ"

"เพราะว่าไม่ชัดไงครบัถงึต้องท�าให้ชัดกว่านีห้น่อย! ถ้าผมไม่ใช่ลกูศษิย์ 

ของอาจารย์กม็องไม่ออกหรอกครบั! พ่ีเหมียวน่ะซ่ือจะตายไป" เจิง้หลนิเทียน 

ลบูคางด้วยมือท่ีสวมถงุมอือยู่ สดุท้ายกล็บูจนฟองเตม็คาง รบีร้อนล้างน�า้ออก  

ใช้แขนเสือ้เชด็คาง คดิอะไรขึน้ได้กย้ิ็มออกมา "แต่ว่าพ่ีเหมียวกน่็ารกัจรงิๆ 
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นัน่แหละครบั ผมเข้าใจความรูส้กึผู้ใหญ่เอน็ดูเดก็ของอาจารย์ได้ เห็นเดก็สาว 

อ้อนแอ้นก็อยากจะกอดเอาไว้ในอ้อมแขน"

หานต้งสหีน้าเคร่งขรมึ จ้องมองเจิง้หลนิเทียนด้วยสหีน้าไม่ค่อยจะดนีกั  

"งั้นเหรอ"

เจิง้หลนิเทียนถกูจ้องเสยีจนสนัหลงัเย็นวาบ รบีร้อนปฏเิสธ "ไม่ใช่ครบั

ไม่ใช่! ผมไม่ได้คดิแบบนัน้! อาจารย์อย่าเข้าใจผดิไป! ผมชอบแบบหวงหรหูร ู

ต่างหากล่ะ!"

เพิง่จะจบค�าพดูก็ได้ยินเสยีงร่าเรงิของหวงหรหูรดูงัข้ึน "เถ้าแก่คะ! ฉัน

มาท�างานแล้วค่ะ!"

หานต้งมองเจิ้งหลินเทียนด้วยสายตาเจือรอยยิ้ม 

เจิง้หลนิเทียนหน้าหมอง โค้งมุมปากข้ึน "เหอะๆ...ผมกแ็ค่ยกตวัอย่าง 

เท่านั้นเอง..."

เหมียวเหม่ียวกลบัไปท่ีบ้าน อุ้มเสีย่วทู่แล้วเอนตวัลงบนเตยีง นวดคลงึ 

ขนสัน้อันนุม่นิม่ของมัน ระบายความทุกข์ความกลดักลุม้ออกมา "เสีย่วทู่...

ช่วงนี้แม่ไปชอบคนคนนึงเข้าน่ะ"

เสี่ยวทู่หดขาทั้งสี่ นอนคว�่าอยู่บนตัวของเหมียวเหมี่ยว มันหรี่ตาลง

ไม่ได้ฟังท่ีเธอพดูจ้ออยูเ่ลยด้วยซ�า้ ทว่าก็ไม่ได้ขดัขวางการพูดกบัตวัเองของ

เหมียวเหมี่ยว

"เขาเป็นผู้ชายที่ดูภายนอกก็เย็นชาใช้ได้ แต่ว่าเขาน่ะใจดีมากๆ เลย 

อ่อนโยนมากเลยล่ะ แถมยงัชอบการ์ตนูของฉันด้วยนะ" เหมยีวเหม่ียวเบะปาก  

"แต่ท�าไมเขาถงึมคีนรกัแล้วล่ะ เสีย่วทู่ แกว่าแม่ควรจะไปวาดรปูเพือ่ผ่อนคลาย 

อารมณ์หน่อยมั้ย"

"เหมียว" เสีย่วทู่กระดิกหู หรีด่วงตาลง ร้องออกมาเบาๆ แล้วหาวหวอด

"ได้! งั้นแม่จะไม่ไปวาดรูป" เหมียวเหมี่ยวก�าหมัด โกหกตัวเองเพื่อ 
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อู้งานต่อไป จากนั้นก็เอ่ยกับตัวเองว่า "ต่อไปจะต้องลดโอกาสท่ีจะเจอกับ

คุณฟางให้ได้เลย! ปรับอารมณ์กลับมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากัน!"

เหมยีวเหมีย่วเป็นคนมองโลกในแง่ดมีาตลอด เวลาเผชิญหน้ากบัเรือ่งท่ี 

ท�าให้ล�าบากใจก็รู้จักที่จะย้อนกลับหรือเดินอ้อมไปในเวลาที่เหมาะสม เธอ

จดจ�าสิ่งท่ีพ่อแม่สั่งสอนมาได้เป็นอย่างดี จ�าไว้อย่างแม่นย�าว่าจะต้องให้ 

ตัวเองมีความสุขเป็นอันดับแรก อะไรท่ีท�าให้ไม่มีความสุขหรือกลุ้มใจ 

จะต้องถูกก�าจัดเป็นอันดับหนึ่ง เป้าหมายแรกคือท�าให้ตัวเองมีความสุข

ดังนั้นเหมียวเหม่ียวจึงไม่เคยท�าให้ตัวเองล�าบากใจมาก่อน ถึงจะ 

ไม่เคยคบกับใครก็รู้จักการอกหักเสียก่อนแล้ว เธอตัดสินใจว่าจะหลบเลี่ยง

การเจอกับฟางไหลหยาง หาเรื่องสนุกๆ อื่นๆ ท�าให้มากเข้าไว้ ไม่มีทาง 

จมดิ่งอยู่กับอารมณ์เชิงลบแบบนี้แน่
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