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"หลายวนักอ่นท�าไมคณุโมโห เมือ่ครูอ่ยูท่ีห่อ้งหนงัสือท�าไมโมโห"
ฉงหรงเป็นคนมีเหตุผล เธอเห็นว่ามีบางเร่ืองพูดออกมาตรงๆ จะดีกว่า  

ในเม่ือเวินเซ่าชิงถาม เธอจึงตอบตามตรง "เพราะฉันคิดว่าในเมื่อคุณมีแฟนแล้ว  
ยงัมามใีจให้ฉนัอกีเหมือนชายชัว่ ฉนัไมช่อบแบบนี"้

เวนิเซา่ชงิประหลาดใจมาก จ้องมองเธอ "ผมไมม่แีฟน"
ฉงหรงขมวดคิว้ท�าหนา้สงสยั "คณุบอกวา่มคีนทีช่อบอยู่แลว้ไมใ่ชห่รือ"
ชายหนุม่งนุงงอยู่ครูห่นึง่กวา่จะเขา้ใจความหมายของเธอ เขาส่ายหนา้อย่าง

จนปญัญากอ่นจะหวัเราะ "เพราะเธอนา่จะยงัไมรู่ว้า่ผมชอบเธอ"



ค�ำน�ำ
'คู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอก' อาจจะดูเป็นค�าพูดเชยๆ ในสมัยนี้ แต่มัน 

กยั็งคงใช้สือ่ความหมายถงึการท่ีคนสองคนไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน หรอืพบกนั

แล้วพรากจากกันไป แต่สุดท้ายก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันตลอดไปได้ดีเลยล่ะค่ะ 

เหมอืนอย่างเช่นเร่ืองราวของทนายสาวและหมอหนุม่ใน 'My Little Happiness...  

ขอเรียกเธอว่าความสุข' นิยายรักกุ๊กกิ๊กเล่มนี้ ท่ีจะท�าให้นักอ่านอมย้ิมและ 

มีความสุขไปกับโชคชะตาของพวกเขาทั้งคู่

เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการที่ 'ฉงหรง' ทนายสาวหนีหน้าหนุ่มที่เธอสลักเขา

ไว้ในใจตัง้แต่แรกพบไปไกลถงึต่างประเทศเพราะคดิว่าตวัเองเป็นสาเหตท่ีุท�าให้

เขามปัีญหากบัเพือ่นสนทิ ทว่าต่อให้เธอหนอีย่างไรกห็นีใจตวัเองไม่พ้น เพราะ

เขายังคงเป็นคนท่ีเธออยากครอบครองไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เธอจึง

กลับมาเพราะหวังว่าจะมีโอกาสได้พบเขาอีกสักครั้งก็ยังดี

แต่ฉงหรงไม่คาดคิดว่านอกจากเธอจะได้เจอเขาจริงๆ ท้ังยังมีโอกาส 

ใกล้ชิดกันอย่างไม่เคยนึกฝันแล้ว เขายังมีทีท่าจะ 'จีบ' เธอด้วยซ�้าไป  

ความสัมพันธ์ท่ีเริ่มจากการเป็นเพียงเพื่อนในเกมได้กลายมาเป็น 'เพื่อนบ้าน' 

และ 'ผูป้กครองของนกัศกึษา' จะพฒันาไปเป็น 'คูร่กั' ได้อย่างไร บางทีเรือ่งราว 

ของพวกเขาท้ังคู่อาจจะไม่ได้เป็นเพียง 'พรหมลิขิต' แต่เป็น 'ความตั้งใจ'  

ของใครบางคน เราพลิกหน้ากระดาษไปติดตามเรื่องราวแห่งความสุขนี้กัน 

ได้เลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร

ฉงหรง   หญิงสาวท่ีเกดิในตระกลูนกักฎหมาย เธอเป็นทนายมอือาชีพท่ีน่าเกรงขาม  
ว่าความด้วยท่าทางเยือกเย็นสวยสง่า ฝีปากคมกริบ ส่วนใหญ่รับท�าแต่ 
คดีอาญา ไม่รับท�าคดีทางการแพทย์ มีนิสัยชอบเจาะลึกถึงรายละเอียด 
มีเหตุผล คิดอะไรรอบคอบ มีจุดอ่อนคือกลัวสัตว์ขนยาว

เวินเซ่าชิง   ชายหนุม่หน้าตาดท่ีีเกดิในตระกลูแพทย์แผนจนีและเรยีนจบจากวทิยาลยั 
แพทย์ที่อเมริกาจึงเชี่ยวชาญทั้งแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบัน เขาเป็น 
หมอท่ีเก่งกาจ ฝีมอืการผ่าตดัเย่ียมยอด เทคนคิด ีท่าทางสภุาพอ่อนโยน  
สะอาดสะอ้าน ท�าอาหารเก่งและเล่นเกมเก่งมาก

จงเจิน   ญาตผิูน้้องของฉงหรงท่ีเล่นคลกุคลกีนัมาตัง้แต่เดก็ ใบหน้าเขาแสดงอารมณ์ 
ได้หลากหลายมากจงึมีฉายาว่าตัวอีโมจเิดินได้ เป็นลกูศษิย์ของเวนิเซ่าชิง  
เพราะอยากให้พี่สาวมีแฟนสักทีจึงพยายามช่วยแนะน�าฉงหรงให้คนนั้น 
คนนี้ที่รู้จัก

หลินเฉิน   เพื่อนสนิทของเวินเซ่าชิงและเป็นรุ่นพี่ของฉงหรงสมัยเรียนปริญญาโท 
เป็นชายหนุ่มหน้าตาดี มาดดี และนิสัยดี แอบชอบฉงหรงแต่ถูกเธอ 
ปฏิเสธรักแบบอ้อมๆ หลังจากนั้นเขาก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ

รั่งอี๋รั่ง   สุนัขพันธุ์ซามอยด์สีขาวขนฟูฟ่อง อายุสองขวบ ชอบกินโยเกิร์ต ผลไม้ 
ที่ชอบคือแคนตาลูป ชอบเล่นโยนลูกบอล

โจวเฉิงเฉิง   คุณหนูหน้าตาสะสวย เพื่อนสนิทของฉงหรงท่ีรู้จักกันตอนไปเรียน 
ต่างประเทศ ชีวิตรักไม่ค่อยราบรื่น ใสซื่อขี้เล่น ใช้เงินมือเติบ

เซียวจื่อยวน  ญาตผิูพ่ี้ของเวินเซ่าชิงท่ีโตมาด้วยกนัจงึสนทิกนัมาก แม่ของท้ังสองเป็น
พี่น้องกัน เขาเป็นตัวแสบประจ�าบ้าน ชอบแกล้งเวินเซ่าชิง เป็นดาวรุ่ง
ดวงใหม่ในแวดวงการเมือง มีมาดสง่าผ่าเผย ดูทรงอ�านาจ เช่ียวชาญ
การอ่านใจคน
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จงเจนิขับรถวนอยู่ในสนามบินสองรอบถงึจะเห็นฉงหรงจากระยะไกล 

หญิงสาวก�าลังเดินสบายๆ ลากกระเป๋าเดินทางออกมาจากประตูทางออก 

เธออยู่ในชุดเสื้อเช้ิตแขนทรงปีกค้างคาวสีขาวลายทาง คอวีกว้างปิด 

กระดูกช่วงบ่าสวยไว้ร�าไร สวมกางเกงยีนเจ็ดส่วนสีเข้มเปิดข้อเท้าเล็กๆ 

พาดเสื้อกันลมไว้บนแขน แม้จะนั่งเครื่องบินนานขนาดนี้ก็ยังดูสดใส 

กระปรี้กระเปร่า ไม่มีวี่แววอ่อนเพลียเลยสักนิด

ยามเช้าของต้นฤดูใบไม้ผลิ อากาศไม่ร้อน จงเจินเห็นฉงหรงแต่งตัว

แบบนีก้ร็ูส้กึหนาวจนตวัสัน่วบูหนึง่ รบีจอดรถชดิขอบทางแล้วเปิดประตรูถ

วิ่งไปหา "สุดเท่! ผมอยู่นี่!"

ฉงหรงเดินเข้ามา ยิ้มพลางยกมือขยี้หัวจงเจินเล่น "ไม่ได้เจอกันนาน

เลยนะ โจงงง...เจินนน...ไอ้น้องชาย"

จงเจินเกลียดการท่ีคนอ่ืนลากเสียงยานคางเรียกช่ือเขาท่ีสุด เขา 

ขมวดค้ิวด้ินหนีมือปีศาจของพี่สาว รีบจัดทรงผมใหม่ "ท�าไมพี่ตัดผมสั้น 

อีกแล้ว"

ฉงหรงสะบัดผมสัน้สนี�า้ตาลแดงปราดเปรยีว ผูห้ญิงน้อยคนท่ีจะไว้ผมสัน้ 

บทน�ำ



My Little Happiness... ขอเรียกเธอว่าความสุข 16

แล้วดูดีขนาดนี้ ดูเท่เก๋ไปอีกแบบ รับกับคิ้วสวยและดวงตาสุกใส เธอเอา

หมวกแก๊ปยนูเิซ็กซ์มาใส่ก่อนจะร้องโอด "เออน่า! ตอนวิดโีอคอลล์กบัท่ีบ้าน

ก็โดนสวดไปรอบละ อีกหน่อยก็ยาวเหมือนเดิมเองน่ะแหละ"

จงเจนิหัวเราะฮ่ะๆ ช่วยเธอยกกระเป๋าเดนิทางใส่กระโปรงท้าย หลงัจาก 

ข้ึนรถแล้วก็ป้ันสหีน้าจรงิจงั พดูอย่างช่ืนชมว่า "แหมพี ่ พ่ีใจกล้าเกนิไปแล้วนะ  

กลับจากต่างประเทศทั้งทีก็ไม่ยอมกลับบ้าน แถมยังมาที่นี่อีก"

บ้านสกุลฉงและสกุลจงเป็นครอบครัวที่มีกฎเข้มงวด สมาชิกในบ้าน

มากกว่าครึง่เรยีนกฎหมาย เพราะฉะนัน้เดก็ๆ ในบ้านส่วนใหญ่จงึรูจ้กัเคารพ

กฎเกณฑ์ มีเพียงญาติผู้พี่ท่ีอายุมากกว่าเขาไม่กี่ปีคนนี้ท่ีท�าท่าพูดรู้เรื่อง 

เชื่อฟังผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็ก แต่ชอบเลี่ยงกฎพาเขาไปเที่ยว เหมือนท้าทาย

กฎประจ�าบ้านท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแบบไม่ได้ตั้งใจ ทุกครั้งก็รอดตัว

จากการถกูลงโทษมาได้แบบสบายๆ ความรูส้กึสนกุตืน่เต้นหลงัจากท�าเรือ่ง

แหกกฎนั้นตอบสนองความอยากฝ่าฝืนกฎของจงเจินเต็มเปา นานวันเข้า

เจ๊ฉงหรงก็กลายเป็นเทพีอันดับหนึ่งในใจเขา มีวงแหวนสว่างไสวเป็นของ

ตัวเอง

ฉงหรงคาดเข็มขัดนิรภัยเอียงคอมองเขา "กล้าแค่ไหนก็สู้นายไม่ได้

หรอกม้ัง ตอนท่ีคนท้ังบ้านก�าลงัช่วยนายเลอืกคณะ สมัครเรยีนกฎหมายให้  

นายกลับกล้าไปเรียนหมอ"

จงเจนิเกาหัวอย่างเขนิๆ "ตอนนัน้ต้องขอบคณุเจ๊น่ะแหละท่ียอมช่วยผม  

ช่วยผมเปลี่ยนจดหมายแสดงความจ�านงสมัครเรียนในวินาทีสุดท้าย"

ทุกครั้งที่จงเจินรู้สึกกลัวความผิดก็จะไม่เรียกพี่ แต่เปลี่ยนมาเรียกเจ๊ 

ฟังแล้วสนิทสนมมากกว่า

"เฮอะ" ฉงหรงยิ้มเจ้าเล่ห์ ในใจคิดถึงเหตุการณ์ตอนนั้น ทั้งสองคน

ฝ่าฝืนความต้องการของท่ีบ้านท�างานเข้าขากันอย่างดี ว่าไปแล้วเธอคือ

คนร้ายหมายเลขหนึ่ง ไอ้หนูนี่ท�าไมต้องกลัวความผิดถึงขนาดนี้
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จงเจินขับรถไปพลางก็ถามว่า "พี่ พี่หนีมาพึ่งผมใช่มั้ยเนี่ย"

ฉงหรงหัวเราะเบาๆ "นาย? นกัศึกษาอาชีพเสีย่งอันตรายสงูอย่างนาย 

แค่เลี้ยงตัวเองให้รอดนี่ก็เต็มกลืนแล้ว ฉันจะไปหวังอะไรจากนายอีก  

ฉันเคยเรียนปริญญาโทอยู่ที่นี่ช่วงหนึ่ง นายลืมแล้วเรอะ"

จงเจินหันหน้ามามองฉงหรง รู้สึกว่าตั้งแต่เธอมาถึงที่นี่ก็แปลกๆ ไป 

จงึลองหย่ังเชิงถาม "นีพ่ี ่ผมอยากรูจ้รงิๆ ว่าตอนนัน้ท�าไมพ่ีถงึมาเรยีนโทท่ีนี"่

"ฉันน่ะเหรอ" ฉงหรงเอียงคอ ท�าท่าคดิจรงิจงั "นายรูใ้ช่มัย้ว่าครอบครวั 

พวกเราเรียนกฎหมายกันทุกคน ฉันก็ไม่ได้รู้สึกต่อต้านการเรียนกฎหมาย

หรอกนะ แต่ท่ีทนไม่ไหวคือ...ต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนวิชากฎหมายก็เจอแต่ 

คนคุ้นหน้า ตอนปีสองอาจารย์สอนกฎหมายคือคุณอา หรือก็คือแม่นาย  

ปีสามย่ิงแย่ใหญ่ ตกอยู่ในเงื้อมมือน้าชายน้าสาว ล�าบากจะตายกว่าจะ 

หลดุออกมาจากกรงเลบ็ของพวกเขาสองคน ปีสีต่ายคาท่ีเพราะเจอแม่แท้ๆ 

ของตัวเอง อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ท่ีเซ็นช่ือในวิทยานิพนธ์ตัวจบก็คือ 

แม่นาย นายว่าน่าอึดอัดมั้ย บางครั้งคณะเชิญอาจารย์อาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาบรรยาย ไม่เป็นพ่อฉันก็พ่อนาย หรือไม่ก็เป็นลุงเป็นอาสักคน แม้แต่

ต�าราเรยีน คนแต่งกค็อืปู่ของฉันหรอืตาของนาย ฉันไม่อยากเจอภาพเวลา

เป็นทนายความข้ึนว่าความแบบนีห้รอกนะ 'พ่อ พ่อดสู ิหนหัูกล้างหลกัฐาน

กับลุงรองตั้งนานแล้ว พ่อรีบตัดสินเถอะ' ยังมีอีกนะ กะอีแค่เรื่องตัดผมสั้น 

ฉันยังไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเลย ถ้าไม่รีบหนีออกจากกรงนี้ต้องถูกขังอยู่ในนั้น

ตลอดชาติ"

"ฮ่าๆๆๆ" จงเจินฟังแล้วก็หัวเราะ หัวเราะแล้วก็ขมวดคิ้วทันที คิดอยู่

นานมากจึงนึกออก "อ๋อ มิน่าล่ะ ตอนนั้นท่ีพี่ยุให้ผมแอบสมัครหมอ  

ที่จริงจะใช้ผมเป็นหนูทดลองสินะ"

ฉงหรงมองอย่างเหยียดหยาม "ตอนนีเ้พ่ิงคดิออก ไม่ช้าไปแล้วเหรอ"

จงเจินสูดจมูกอย่างน่าสงสาร "พี่อ้ะ! พี่โหดมาก!"
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ฉงหรงงอนิ้วช้ีเคาะคอนโซลรถตรงหน้า "คนได้ประโยชน์คือนาย  

ยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอ จริงๆ แล้วเรื่องนี้คนท่ีได้รับประโยชน ์

มากท่ีสดุคอืนาย จ�าเอาไว้ด้วย ตอนนัน้ใครกนันะท่ีร้องไห้ขีมู้กโป่งมาบอกฉัน 

ว่ายอมตายดีกว่าเรียนกฎหมาย นายสมปรารถนาแล้ว ควรจะขอบคุณฉัน

ไม่ใช่หรือไง"

จงเจนิรูด้ว่ีาการเถยีงกบัทนายความไม่ใช่เรือ่งฉลาด รบียกธงขาวยอมแพ้  

เปลี่ยนมาบ่นกระปอดกระแปด "ผมขอบคุณไปตั้งนานแล้ว...แล้วก็ตอนนั้น

พอเรื่องแดง ผมก็ไม่ได้ซัดทอดว่าพี่เป็นคนออกหัวคิด มิน่าล่ะ ตอนนั้น 

พอเรือ่งท่ีผมสมัครเรยีนหมอสงบลง พีก่ร็บีเกบ็ข้าวของมาเรยีนปรญิญาโทท่ีนี ่

ทันที! ที่แท้พี่วางแผนไว้ก่อนแล้ว!"

ฉงหรงพยักหน้ายอมรบั "อืม ฉันวางแผนไว้ก่อนแล้ว ตอนนัน้แอบไป

สมคัรโท แอบไปสอบ ได้ใบตอบรบัมาแล้วก็ไม่กล้าบอกใคร เพราะตอนนัน้

ไม่รู้ว่าขีดสุดของความอดทนของพวกเขาอยู่ท่ีไหน ไม่ม่ันใจในการปฏิวัติ 

พอดีกับท่ีนายมาท�าให้ฉันร�าคาญมาก ฉันก็เลย...ใช้นายเป็นคนออกหน้า

ไปตายแทน ต่อให้การปฏิวัติล้มเหลว อย่างมากนายก็เรียนกฎหมายไป 

ตามแผนที่วางไว้แต่แรก ไม่ได้สูญเสียอะไร"

จงเจินถูกเธอปั่นหัวจนมึนก็เลยไม่พูดเรื่องนี้อีก เปลี่ยนเรื่องถามว่า 

"แล้วพี่เรียนหนังสืออยู่ที่นี่ก็ดีแล้ว อยู่ดีๆ ท�าไมถึงไปเรียนต่างประเทศอีก"

เปลวไฟของฉงหรงมอดลงไปมาก เธอลูบปลายจมูก พูดเสียงทุ้มต�่า

อยู่ในคอ "อ้อ เพราะที่นี่มีเรื่องน่ากลัว"

"แล้วตอนนี้ท�าไมกลับมาอีก"

ฉงหรงลูบปลายจมูกอีกครั้ง "เพราะฉันเจอเรื่องที่น่ากลัวยิ่งกว่า"

จงเจินงุนงง ไม่รู ้ว ่าอีกฝ่ายก�าลังพูดเรื่องอะไร แถมสีหน้ายังดู 

เศร้าสร้อยอีกด้วย



你是我的小确幸 1 9

ปีนัน้ฉงหรงตัง้ใจปกปิดทางบ้านมาสอบเรยีนปรญิญาโทท่ีนี ่ต่อมาได้

รู้จักหลินเฉิน รุ่นพี่คณะเดียวกัน หลินเฉินคนนี้หน้าตาดี มาดดี นิสัยดี  

และเป็นคนเก่ง มีออร่าเจดิจ้าเป็นของตวัเองต้ังแต่เกดิ ดแูลรุน่น้องอย่างเธอ 

ดีมาก

ความจริงเธอกับหลินเฉินไม่ควรจัดเป็นรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ตามหลักแล้ว 

เธอกับหลินเฉินมีศักดิ์คนละรุ่นกัน อาจารย์ท่ีปรึกษาของหลินเฉินเป็น

อาจารย์ระดับอาวุโสในวงการ หลินเฉินเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของเขา  

ในขณะท่ีอาจารย์ท่ีปรกึษาของเธอเป็นนกัเรยีนของอาจารย์ระดบัอาวโุสคนนัน้  

ตามหลกัแล้วเธอควรเรยีกหลนิเฉินเป็นอาจารย์อา เพยีงแต่ว่าถ้าเรยีกแบบนัน้ 

ฟังดูอิหลักอิเหลื่อเอาการ พวกเขาจึงเรียกกันง่ายๆ ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง

ตอนนัน้เกมแนวต่อสูแ้บบกลุม่ก�าลงัได้รบัความนยิม ผูห้ญิงส่วนใหญ่

ไม่ค่อยชอบเล่น แต่ฉงหรงกลับชอบ หลินเฉินจึงดึงเธอเข้าร่วมกลุ่มคน 

เล่นเกม นอกจากพวกผูช้ายในคณะท่ีเธอรูจ้กัแล้วกย็งัมอีีกหนึง่คน ว่ากนัว่า 

เป็นเพ่ือนของหลินเฉิน ช่ือเวินเซ่าชิง เขาอยู่ต่างประเทศและเล่นเกม 

เก่งมาก

พอลอ็กอนิเข้าเกมแล้วกแ็อดเป็นเพือ่น ฉงหรงจงึรูว่้าเวนิเซ่าชิงเป็นใคร  

หรือควรจะบอกว่าความจริงแล้วคนผู้นี้ชื่อเวินเซ่าชิง

ตอนท่ีฉงหรงเจอเวนิเซ่าชิงครัง้แรกยงัไม่รูว่้าเขาช่ือเวนิเซ่าชิง ตอนนัน้ 

เธอก�าลังเรียนปริญญาตรี เกมนี้เพิ่งเป็นที่นิยม เธอลากลูกพี่ลูกน้องตัวเอง

อย่างจงเจินมาผลาญเวลามากมายไปกับเกม เล่นไปนานๆ เข้าย่อมเจอ 

เรื่องราวหรือคนที่น่าสนใจ ในความเห็นของฉงหรง คนคนนั้น 'เป็นทั้งศัตรู 

เป็นทั้งเพื่อน'

ฉงหรงเช่ือม่ันว่าเธอมีพรสวรรค์ด้านเกม ช่วงท่ีเจอเวินเซ่าชิงเธอ

ก�าลังเข้าฟอร์ม อยู่ในช่วงที่แกล้งๆ อยากแพ้ ดังนั้นเมื่อเวินเซ่าชิงโผล่มา

จึงสมใจเธอ
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ช่วงที่เธอยกกิลด์* ไปตีกับเวินเซ่าชิง เป็นครั้งแรกที่เธอแพ้ แต่เป็น 

การแพ้แบบยินยอมพร้อมใจ

คนในเกมมจี�านวนมาก กว่าครึง่เจอกนัช่วงสัน้ๆ วันนีเ้ข้ากลุม่กบัคณุ 

วนัพรุง่นีก้ไ็ปเข้ากบักลุม่อ่ืน ไม่รูว่้าจะได้เจอกนัอกีเม่ือไหร่ แล้วแต่พรหมลขิิต  

เรื่องที่เกิดขึ้นจริงพิสูจน์แล้วว่าทั้งสองคนมีพรหมลิขิตที่ดุดันมาก

แรกๆ ฉงหรงกไ็ม่คดิอะไรมาก แต่ทุกครัง้ท่ีเธอคดิว่าน่าจะไม่ได้เจอเขา 

อีกแล้ว เขาก็จะมาปรากฏตัวในห้องเดียวกับเธอ การที่ได้เจอเขาครั้งแล้ว

ครั้งเล่าท�าให้ก้นบึ้งของหัวใจบังเกิดความผูกพันโดยไม่รู้ตัว

คนคนนัน้เล่นเกมเก่งมาก เทคนคิกบัการวางแผนเหนอืช้ันกว่าคนอ่ืน 

ช่วงกิลด์วอร์หรือการยกพวกตีกันก็ประสานงานกับคนอื่นๆ ได้ดี การวาง

ต�าแหน่งเล่นงานชาวบ้าน 'เฉียบคม' ชนิดหาตัวจับยาก เกมนี้ระบบ 

จะก�าหนดให้เองว่าจะได้เป็นสหายหรือศัตรู ส่วนใหญ่พวกเขาเป็นศัตรูกัน 

เวลาเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ท�าให้เธอแค้นจนเข่นเข้ียวเคี้ยวฟัน เวลาเป็น 

สหายร่วมทีมก็รู้สึกวางใจเพราะเขาพึ่งพาได้

ครั้งหนึ่งเธอพบโดยบังเอิญว่าเขาโพสต์คลิปแนะน�าเทคนิคในเว็บ

บอร์ดเกม เสียงใช้แอพพลิเคชั่นแปลงเสียงและพูดอย่างระมัดระวัง  

ส่วนใหญ่เป็นคลปิการเล่น เล่นไปพร้อมกบับรรยายเกมไปด้วย เขาสามารถ

แบ่งสมาธิท�าสองอย่างพร้อมกันได้อย่างเชี่ยวชาญ ช่วงว่างๆ เธอจะเปิดดู

คลิปพวกนี้ พอดูมากเข้า แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่เส้นประสาทหยาบอย่างจงเจิน 

ก็ยังพบเห็นเรื่องแปลกๆ ด้วย เลยช่วยเธอสังเกต

'พี่ๆ คนนั้นโพสต์คลิปแคสต์เกมอีกแล้ว! พี่ดูแล้วหรือยัง'

'ส่งลิงก์มาซิ เออ นายน่ะใกล้สอบเข้ามหา'ลัยแล้วนะ ถ้าฉันเห็นนาย

ออนไลน์เข้าเกมอีก ฉันจะลบแอ็กเคานต์นายซะ'

* กิลด์ (Guild) เป็นระบบหนึ่งในเกมออนไลน์ทั่วๆ ไป มีไว้ส�าหรับจัดการผู้เล่นที่ต้องการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ 
ในจ�านวนมาก เพื่อท�ากิจกรรมต่างๆ ในเกมไปพร้อมๆ กัน เช่น การเก็บเลเวล ท�าภารกิจต่างๆ 
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'อย่านะ! ช่วงก่อนสอบเข้าผมจะไม่เข้าเกมอีก พี่ห้ามลบแอ็กเคานต์

ผมนะ!'

ปีที่จงเจินสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฉงหรงก�าลังวางแผนปิดบังทางบ้าน

ไปสอบปริญญาโท เพราะเหตุนี้ปีนั้นเธอจึงแทบไม่ได้แตะต้องเกมนั้นเลย 

ค่อยๆ ลืมคนที่ 'เป็นทั้งศัตรู เป็นทั้งเพื่อน' ในเกมคนนั้นไป

แต่คิดไม่ถึงว่าผ่านมานานขนาดนี้เธอกับเขาจะได้พบกันอีกครั้ง 

ในสถานการณ์แบบนี้ แถมยังได้รู้ชื่อของเขาอีกด้วย

เกมนั้นเธอกับเขายังเป็นศัตรูกัน ไอดีท่ีคุ้นตา เทคนิคการวางแผน 

ท่ีคุน้เคย ฉงหรงรูส้กึว่าความรูส้กึดีๆ ในใจท่ีค่อยๆ จางหายไปตามกาลเวลา 

กลับมาลุกโชนอีกครั้ง

พอจบเกม อยู่ดีๆ เวินเซ่าชิงก็ถามเธอว่า 'พวกเราเคยเจอกันมาก่อน

ใช่มั้ย ในเกม?'

ฉงหรงคิดไม่ถึงว่าเขาจะเซ้นส์ดีขนาดนี้ รีบตอบว่า 'ไม่เคย'

ไม่เคยจริงๆ ครั้งแรกท่ีอยู่ทีมเดียวกันเธอใช้แอ็กเคานต์ของจงเจิน 

เม่ือเธอเริ่มเล็งเขา เพื่อป้องกันไม่ให้เขารู้ตัวจึงใช้แอ็กเคานต์ของจงเจิน 

ทุกครั้ง ดูแค่ไอดี เขาไม่น่าจะจ�าเธอได้ นอกจากว่า...เขาก็เคยสนใจเธอ?  

จึงจ�าเทคนิคการเล่นของเธอได้

เล่นทีมเดยีวกนัร่วมต่อสูก้นัไม่นานกเ็ริม่สนทิกนั เมือ่ต่างฝ่ายเล่นด้วยกนั 

ในทีมจนคุ้นแล้วก็ต่างรู้สึกว่าเวินเซ่าชิง สมาชิกทีมท่ีไม่เคยเจอหน้ากัน 

ในโลกแห่งความเป็นจริงคนนี้เป็นคนน่าสนใจมาก ขณะที่เวินเซ่าชิงก็มักมี

ค�าพูดเด็ดๆ ท�าให้พวกเขาอึ้งทึ่งอยู่บ่อยๆ 

มคีนนดัออกไปเท่ียวกนัตอนกลางคนื เขากต็อบว่า 'คนืนีร้บัปากบอส

แล้วว่าจะไปคุมสถานที่ให้ ออกไปเที่ยวไม่ได้'

เล่นไปได้ช่วงหนึ่งก็ออฟไลน์ไปเฉยๆ บอกเพียงว่า 'มีเหตุฉุกเฉิน  

บอสเรียกไปเจาะหัวคน' คนอื่นถามเขาว่าก�าลังท�าอะไร ผ่านไปครู่ใหญ่ๆ 



My Little Happiness... ขอเรียกเธอว่าความสุข 112

เขาจึงตอบว่า 'ก�าลังซักผ้า วันนี้เปื้อนเลือดตอนท�างาน'

คนอืน่ชมเขาว่าเทคนคิด ีเขากบ็อกว่า 'คงเกีย่วกบัอาชีพน่ะนะ นิว้มือ

ท�างานคล่อง ใช้มีดบ่อย ฝึกจนช�านาญละ'

ช่วงท่ีเวินเซ่าชิงไม่อยู่ คนในทีมจะถามหลินเฉินว่า 'ยอดฝีมือคนนี้

ท�างานอะไรกันแน่'

หลินเฉินเอาแต่ยิ้มไม่ตอบ ทุกคนก็ได้แต่งงต่อไป

นานวันเข้าฉงหรงก็เริ่มสงสัย แม้จะรู้สึกว่าแปลกมาก แต่ก็อดไม่ได้ 

ท่ีจะหย่ังเชิงถามหลินเฉิน 'คนท่ีช่ือเวินเซ่าชิงคงไม่ใช่แก๊งมาเฟียต่างชาติ

อย่างที่พวกเขาลือกันจริงๆ ใช่ไหม'

ความจริงเธอไม่ได้มีเจตนาดูถูกอะไร อาชีพทนายความปกติก็อยู่

ระหว่างสขีาวกบัสเีทาอยู่แล้ว คนท่ีรูจ้กัจะมีเบ้ืองหลงัซับซ้อนหน่อยกไ็ม่เป็นไร

ค�าตอบของหลินเฉินมาแนวคลุมเครือ 'แล้วเธอเห็นว่าไงล่ะ' ฉงหรง

รู้สึกไร้สาระเลยไม่ถามอีก

จนถึงปีนั้น ปีที่เธอได้เจอตัวจริงของเขา

ฉงหรงเรียนนิติศาสตร์ คนท่ีเรียนกฎหมายส่วนใหญ่จะมีเหตุผล  

เยอืกเย็น ควบคมุอารมณ์ได้ด ีส�าหรบัเธอแล้วเกมกค็อืเกม ถกูกัน้ออกจาก

โลกแห่งความจรงิด้วยก�าแพงมติ ิ แต่เธอไม่เคยคดิเลยว่าจะได้เจอเวนิเซ่าชงิ 

ตัวจริง เรื่องนี้ต้องขอบคุณหลินเฉิน

ฉงหรงไม่เคยถามหลินเฉินว่าถ้าตอนนั้นเขาสามารถรู้ล่วงหน้าว่า 

จะเกิดเรื่องอะไร ยังจะแนะน�าให้เธอรู้จักกับเวินเซ่าชิงหรือไม่

ตอนท่ีเธอพบกับเวินเซ่าชิงครั้งแรกก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิอันอบอุ่น 

ดอกไม้บานสะพรัง่แบบนี ้ อกีท้ังยังบานท่ัวเมือง แสงอาทิตย์กบัสายลมอบอุน่ 

อ่อนโยน เมฆขาวลอยอย่างเกยีจคร้านเหนอืศรีษะ คนคนนัน้ปรากฏตวัข้ึน

อย่างเรียบง่าย

หลินเฉินเชิญทุกคนไปกินข้าวท่ีบ้าน เป็นบ้านท่ีเขาเช่าอยู่ใกล้ๆ 
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มหาวิทยาลัย พอดีกับที่วันนั้นเธอมีเรียน หลังเลิกเรียนก็รีบตามไป

ระหว่างรอลฟิต์ท่ีช้ันล่างของบ้านหลนิเฉินมีผูช้ายคนหนึง่ยืนอยูข้่างๆ 

เขาสวมเสื้อขาวกางเกงเทาเรียบง่าย มือข้างหนึ่งล้วงกระเป๋า มืออีกข้าง 

ถือถุงอาหารท่ีดูไม่ค่อยเข้ากันอีกหลายถุง แต่ไม่มีความรู้สึกแปลกแยก 

แม้แต่น้อย ท่วงท่าผ่อนคลาย

เรียนกฎหมายมานาน ฉงหรงชอบฝึกฝนตัวเองเรื่องการตื่นตัวต่อ 

ทุกสิง่ในสภาพแวดล้อมด้วยท่าทีแบบไม่ได้ตัง้ใจ นานๆ เข้ากเ็ลยกลายเป็น 

โรคที่เกิดจากการท�างาน ชอบเจาะลึกถึงรายละเอียด 

เธอแกล้งท�าเป็นเดินไปเดินมาเหมือนไม่มีเจตนา ก่อนจะหยุดอย่าง

ไร้สุม้เสยีงอยู่ทางด้านขวาข้างหลงัผูช้ายคนนัน้ จากนัน้กจ้็องมอง พิจารณาเขา 

อย่างเปิดเผย

ชายหนุม่หลบุตาเลก็น้อย จ้องหน้าจอแสดงหมายเลขช้ัน ตวัเลขหยุดนิง่ 

อยู่นานมาก เขาก็ไม่ได้มีท่าทีร้อนใจ เธอสงัเกตเห็นว่านิว้มอืท่ีห้ิวถงุอาหาร

พวกนั้นเรียวยาวสะอาด เล็บมือดูสุขภาพดี แล้วจู่ๆ เสียงโทรศัพท์มือถือ 

ก็ดังขึ้น เขาล้วงมือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงก่อนจะกดรับสาย

'ซื้อแล้ว ก�าลังรอลิฟต์อยู่ชั้นล่าง เดี๋ยวก็ขึ้นไปละ'

น�้าเสียงทุ้มต�่ามีเสน่ห์ดึงดูด บวกกับความสุภาพอ่อนโยนเล็กน้อย 

ฉงหรงเห็นเพยีงใบหน้าด้านข้างของเขา ใบหน้าด้านข้างเข้ากนักบัน�า้เสยีง 

ผวิขาวละเอยีด โครงหน้าท่ีสง่าผ่าเผยดอู่อนโยนมากแม้มองไม่เห็นคิว้กบัตา  

เห็นเพียงแสงลอดผ่านขนคิ้วเล็กๆ ดกด�าปรากฏเป็นแสงเงาจางๆ

ประตูลิฟต์เปิดออก เขาเดินไปด้านหน้าก่อนหนึ่งก้าวแล้วย่ืนมือกัน

ประตูลิฟต์ เอียงตัวเล็กน้อยหันหน้ามองมาทางเธอ

ตอนนี้ฉงหรงจึงเห็นใบหน้าเขาตรงๆ ท้ังคิ้วท้ังตาดูดี ดีแบบไม่รู้ 

จะบรรยายอย่างไร ผู้ชายน้อยคนที่จะมีหน้าตาแบบนี้ ท่าทางสะอาด แต่

ดึงดูดใจ...เป็นพิเศษ
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ฉงหรงค้างนิ่ง เขาจึงส่งสัญญาณให้เธอเข้าลิฟต์ไปก่อน เธอยืนงง 

ครู่หนึ่งก่อนจะรีบเดินเข้าลิฟต์แล้วกดเลขชั้น

ผู้ชายคนนั้นเดินตามเข้ามา มองแวบหนึ่งแต่ไม่กดเลขช้ัน ฉงหรง 

อดไม่ไหวต้องเหลือบมองเขา ก่อนจะผินหน้ากลับคล้ายไม่คิดอะไร  

ชั้นเดียวกันหรือ

เมือ่มาถงึจดุหมายฉงหรงกเ็ดนิออกจากลฟิต์ และรูว่้ามคีนเดนิตามมา 

ด้านหลัง เธอหยุดที่หน้าห้องห้องหนึ่ง เสียงฝีเท้าที่ด้านหลังก็หยุดตามไป

ด้วย

'แค่ซ้ือของกินท�าไมนานจัง' หลินเฉินเปิดประตูพร้อมกับบ่น แต ่

พอเห็นฉงหรงกห็ยุดชะงกัทันที หัวเราะพลางอธบิาย '...ผมไม่ได้ว่าคณุนะ'

ฉงหรงหันหน้าไปมองผู้ชายท่ีด้านหลัง ไม่ได้ว่าฉัน ถ้าอย่างนั้น 

ก็ต้องว่าเขาสินะ

หลังจากท้ังสองคนเข้าไปในห้องแล้ว หลินเฉินก็หัวเราะหึๆ แตะบ่า

ผู้ชายคนนั้นพร้อมแนะน�าให้ทุกคนรู้จักว่า 'เวินเซ่าชิง เพื่อนซ้ีของผมเอง 

รู้จักกันมาหลายปีแล้ว'

เกิดเสียงฮือฮาขึ้นมาทันที

เขาก็คือเวินเซ่าชิงหรือนี่...

นี่คือเวินเซ่าชิง คนที่ได้ยินแต่ชื่อไม่เคยได้เจอตัวจริง รู้จักมาตั้งนาน

ในที่สุดก็ได้เจอตัวเป็นๆ...

คดิมาตลอดว่าอกีฝ่ายเป็นคนร่างยกัษ์ก�าย�ากล้ามใหญ่ ท่ีแท้เวนิเซ่าชิง 

รูปร่างหน้าตาแบบนี้นี่เอง เวลาอยู่ในเกมเขาดุร้ายดุเดือดมาก ภาพตัดกัน

รุนแรงเกินไปแล้ว! 

ฉงหรงก็อดใจไม่ไหวต้องพินิจพิจารณาเขาอย่างละเอียด ผู้ชายคนนี้

หน้าตาดี ท่าทางสุภาพมีความรู้ ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนพวกแก๊งมาเฟีย

หลังจากหลินเฉินเห็นหน้าตาประหลาดใจของแต่ละคนแล้วก็ยัง 
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กลัน้หัวเราะ แนะน�าเพิม่อีก 'เรยีนหมอ ปรญิญาตรกีเ็รยีนท่ี ม. พวกเรา ตอนนี ้

เรยีนเมืองนอก แต่ว่าอย่าว่าอะไรไป วงการของพวกเขาคล้ายกบัแก๊งมาเฟีย 

เป็นอาชีพที่ความเสี่ยงสูงพอๆ กัน'

มคีนเข้าใจทุกอย่างแล้ว ความจรงิเขาเป็นนกัศกึษาแพทย์นีเ่อง แบบนี้ 

ก็เดาได้ละ ท่ีบอกว่าไปคุมสถานท่ีก็คงหมายความว่าไปโรงพยาบาลสินะ 

เจาะหัวคนก็คงหมายความว่าผ่าตัดสมอง ตอนท�างานเปื้อนเลือดก็ใช่  

เรื่องถือมีดเป็นเรื่องธรรมดาของนักศึกษาแพทย์

เวินเซ่าชิงมองพวกเพื่อนๆ ร้องฮือฮา สบตากับหลินเฉินแวบหนึ่ง  

จากนัน้กย้ิ็มมมุปาก ฉงหรงกลบัอ่านนสิยัชัว่ร้ายของเขาออกได้อย่างว่องไว

ทุกคนพากันไปนั่งคุยที่ห้องรับแขก เหลือเวินเซ่าชิงเข้าครัวคนเดียว

ไปเตรียมอาหารกลางวัน

ในฐานะท่ีฉงหรงเป็นผูห้ญงิเพยีงคนเดยีวในกลุม่จึงไปยืนท่ีประตหู้องครวั  

เป็นผู้ช่วยเชิงสัญลักษณ์ พร้อมกับถือโอกาสสังเกตเวินเซ่าชิงต่ออีก

คนท่ีเคยอยูต่่างประเทศมกัจะท�าอาหารเก่ง ท่าทางของเขาคล่องแคล่ว 

มาก โดยเฉพาะเทคนิคการใช้มีดอันเยี่ยมยอด

ฉงหรงอดไม่ได้ นึกชมในใจ ไม่เสียทีที่เป็นคนฆ่าสัตว์มืออาชีพนะ...

ผ้ากันเปื้อนสีฟ้าอ่อนท่ีผูกอยู่ด้านหน้า 'คนฆ่าสัตว์มืออาชีพ'...ก็เข้ากันดี

ชะมัด

เวินเซ่าชิงรีบท�าอาหารหนึ่งชุดส่งข้ึนโต๊ะก่อน ท้ังหมดเป็นอาหาร 

แบบง่ายๆ ไม่มีอาหารเปิบพิสดารช่ือแปลกอะไรแต่อร่อยมาก ทุกคน 

แย่งกันกินจนหมดอย่างรวดเร็ว

ทุกคนย้ายมากนิผลไม้หลงัอาหารท่ีห้องรบัแขกต่อ แต่ฉงหรงแยกมา

ยืนเงียบๆ อยู่นอกห้องครัว มองดูผู้ชายที่ห่างจากเธอเพียงประตูกระจกกั้น 

แขนเสือ้เช้ิตสขีาวสะอาดม้วนข้ึนมาอย่างเป็นระเบียบ เผยให้เห็นแขนแขง็แรง  

เขาล้างจานเสร็จแล้วก็เช็ดคราบน�้ามันรอบๆ เตาต่ออีก
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ตลอดขัน้ตอนท�าอย่างจริงจังมสีมาธิจดจ่อ ฉงหรงไม่รู้ว่าท�าไมผูช้าย

ที่อายุไล่เลี่ยกับเธอคนนี้ถึงมีสมาธิท�าเรื่องเล็กๆ ที่ไม่ค่อยส�าคัญแบบนี้ได้

สายลมบางเบาพดัผ่านหน้าต่างห้องครวัท่ีเปิดไว้ครึง่หนึง่ พัดชายเสือ้

ของเธอกับเขาให้พลิ้วไหวไปเล็กน้อย

เขาเช็ดนานแค่ไหน ฉงหรงก็ดูนานเท่านั้น จากนั้นเขาก็ล้างมือ  

ปลดผ้ากันเปื้อนแล้วพับวางไว้ด้านข้างอย่างเรียบร้อย คลายแขนเสื้อลง

พร้อมกับเงยหน้ามองมาทางเธอ จากนั้นอยู่ดีๆ ก็หัวเราะ

'ฉงหรง พวกเราเคยเจอกันมาก่อนในเกม' เขาพูดอย่างมั่นใจ

ฉงหรงตืน่เต้นทันที เธอเดาว่าเม่ือครูเ่วนิเซ่าชิงต้องปล่อยหนอนปีศาจ

ไว้ในอาหารอย่างแน่นอน ไม่อย่างนัน้เพิง่รูจ้กักนัเพียงไม่กีเ่ดอืน พอพบหน้ากนั 

ครั้งแรกท�าไมถึงท�าให้เธอรู้สึกดีๆ ได้

ดวงตาเขามรีอยย้ิม ในรอยย้ิมมีความอบอุน่ ในความอบอุ่นมสีายลม

ฤดูใบไม้ผลิ ในสายลมเธอได้ยินเสียงหัวใจหวั่นไหว

วนันัน้ส่วนลกึของความทรงจ�าของฉงหรงจดจารเพยีงรอยย้ิม รอยย้ิมนัน้ 

ท�าให้หัวใจสั่นสะท้าน ส่งผลให้เวลาต่อมาไม่นานเมื่อหลินเฉินบอกรักเธอ

แบบอ้อมๆ เธอถึงกับเหมือนมีผีผลักให้ตอบไปว่าเธอไม่ชอบทนายความ

'ถ้าอย่างนั้นคุณชอบอะไร' หลินเฉินถามตรงๆ 

ฉงหรงจ�าได้ว่าค�าตอบของเธอคือเธอชอบหมอ

ในโลกนี้มีหมอมากมาย แต่หลินเฉินก็เข้าใจได้ทันที

ท่ีน่าขนัคือตอนนัน้เวนิเซ่าชิงกลบัไปเรยีนต่อท่ีต่างประเทศตัง้นานแล้ว  

เธอกบัเวนิเซ่าชิงพบหน้ากนัเพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ มีเพียงการทักทายท่ัวๆ ไป  

ไม่ได้พดูคยุลกึซ้ึงแม้แต่น้อย แม้เวลาอยู่ในเกม ส่วนใหญ่กอ็ยู่ฝ่ายตรงข้ามกนั  

ท�าไมเธอจึงพูดค�าว่าชอบออกไปง่ายๆ แบบนั้นกันนะ

นบัแต่โบราณมาเพือ่นสนทิกบัผูห้ญิงหนไีม่พ้นเรือ่งรกัสามเส้าเหมือน

ละครน�า้เน่า ดังนัน้เวนิเซ่าชิงจงึถกูสารภาพรกัโดยท่ีตวัเองไม่รูเ้รือ่งอะไรเลย  
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ต่อจากนั้นก็เริ่มมีปัญหากับหลินเฉินโดยไม่รู้ตัวอีกเช่นกัน

ฉงหรงรู้ตัวดีว่าเธอก่อเรื่องใหญ่แล้ว ยังเรียนปริญญาโทไม่จบก็ขอ

โควตานักศึกษาแลกเปลี่ยนหนีไปต่างประเทศ เพราะกลัวว่าถ้าเวินเซ่าชิง 

รูค้วามจรงิเข้าจะมาคาดคัน้เอากบัเธอ ไม่แน่ว่าอาจมบีทลงโทษด้วยกเ็ป็นได้

เธอรู้แต่ว่าเขาสนิทกับหลินเฉินมาก การประสานงานกันในเกมดี 

จนไม่ใช่เพื่อนธรรมดาจะท�าได้ รวมถึงประโยคท่ีหลินเฉินเคยพูดว่าเป็น  

'เพื่อนซี้ที่คบกันมาหลายปีแล้ว' จริงๆ แล้วสนิทถึงระดับไหนกันนะ

โชคดีที่ไม่มีใครมาคาดคั้นเอาเรื่องกับเธอ หลายปีนี้เธอถึงขั้นไม่กล้า

ติดต่อกับหลินเฉิน เธอไม่กล้ารับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น

ถงึแม้ว่าเธอจะอยูต่่างประเทศหลายปี แต่ในหัวยังเห็นภาพวนัท่ีพบหน้า 

เวินเซ่าชิงครัง้แรกอยู่เป็นระยะ ผูช้ายท่ีมอีอร่านกัวิชาการแต่แฝงความเฮ้ียว

เล็กๆ คิดถึงวันท่ีพบเขาครั้งแรก คล้ายว่าในอากาศยังมีกลิ่นอายของ 

แสงอาทิตย์ในวนันัน้หลงเหลอือยู่ ป่ายามฤดูใบไม้ผลบุิปผาตระการ อาทิตย์

ยามฤดูใบไม้ผลอิบอุ่นใจ สายลมฤดูใบไม้ผลเิป่ียมรกั พัดพาเสือ้ผ้าอาภรณ์

พลิ้วไหว

ฉงหรงรูว่้าท่ีสายลมฤดูใบไม้ผลวัินนัน้โชยพดัไม่ใช่เพยีงชายเสือ้ของเธอ  

แต่ยังมีหัวใจของเธอด้วย

อาทิตย์อบอุ่นสายลมกระจ่างขับความหนาว ใบหลวิแทงยอด ดอกเหมย 

แย้มกลีบบาน รับรู้ถึงหัวใจรักหวั่นไหว

จงเจินรอนานมาก ฉงหรงก็ยังไม่เอ่ยปาก เขาอาศัยช่วงรอไฟเขียว

หันหน้าไปมอง

"พี่?"

ฉงหรงได้สต ิท�าท่าตัง้ใจดรูถคนัท่ีนัง่อยู่ "รถคนันี้ไม่เลวนะ ยมืใครมา"

จงเจินหน้าบานทันที "ไม่เลวใช่มะ ผมก็ชอบ รถบอสของผมเอง"
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จงเจินก�าลังเรียนปริญญาโททีว่ิทยาลัยแพทย์ ฉงหรงคิดในใจว่าคนที่

สอนระดับปริญญาโทได้ อายุคงไม่น้อยแล้วกระมัง

"คนแก่ยุคนี้ชอบรถสไตล์นี้กันแล้วหรือ"

จงเจนิได้ยินกรี็บแก้ให้ว่า "ไม่ใช่คนแก่! เป็นศาสตราจารย์วัยหนุม่นะเออ!  

อายุมากกว่าพีไ่ม่กีปี่เอง ยังหนุม่แล้วกห็ล่อด้วย เช่ียวชาญสาขาเฉพาะทางมาก  

เทคนิคการใช้มีดผ่าตัดก็ยอดเยี่ยม แล้วที่ส�าคัญที่สุดนะ เขาฮอตมาก! เขา

เรยีนวทิยาลยัแพทย์ท่ีอเมรกิา นี ่ พีรู่ม้ั้ยว่าวทิยาลยัแพทย์ของอเมรกิาสอบเข้า 

ยากที่สุด"

ฉงหรงฟังแล้วสะดุ้ง เพราะเหมือนกับใครคนหนึ่งที่เธอรู้จัก คนนั้นก็

สามารถสอบเข้าวทิยาลยัท่ีดีท่ีสดุของอเมรกิาเหนอืได้ เรยีนสาขาเฉพาะทาง 

ที่สอบเข้ายากที่สุดด้วย

จงเจินยกมือโบกไปมาด้านหน้าเธอ "พี่? พี่! พี่ก�าลังคิดอะไรอยู่น่ะ"

ฉงหรงได้สติ "อ้อ ก�าลังคิดว่าคนเก่งขนาดนี้ท�าไมถึงยอมรับนายเป็น

นักเรียน" 

จงเจินกระทืบเท้ารัวๆ ทันที "อาเจ๊!"

"ฮ่าๆ ล้อเล่นๆ" ฉงหรงรีบปั้นหน้าจริงจัง "ที่จริงก�าลังคิดว่า...นายมี

บุญวาสนาอะไรระดับไหน ถึงสอบเข้าเรียนโทกับคนแบบนี้ได้"

"..." จงเจนิตัดสนิใจแล้วว่าตลอดทางต่อไปนีจ้ะไม่คยุกบัลกูพ่ีลกูน้อง

คนนี้อีก

ฉงหรงย้ิมมองจงเจนิซ่ึงก�าลงังอนตุบ๊ป่อง ยีหัวน้องชายเบาๆ อีกครัง้

แล้วหันหน้ามองออกไปนอกหน้าต่าง

ในท่ีสดุไอ้หนท่ีูเอาแต่พูดจ้อกเ็งยีบได้เสยีที ฉงหรงตัง้ใจว่าจะไม่ล้อเขา 

อีกแล้ว เธอแค่ต้องการให้เขาหยุดพูด เพราะว่าอยู่ดีๆ เธอก็รู้สึกว้าวุ่นใจ

วินาทีท่ีจงเจินพูดถึงศาสตราจารย์คนนั้น เธอกลับคิดถึงเวินเซ่าชิง  

ถ้าเวนิเซ่าชิงขยันหน่อย อายุขนาดนี้ได้เป็นศาสตราจารย์กมี็ความเป็นไปได้
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ฉงหรงเปิดหน้าต่าง ลมพดัเข้ามาปะทะหน้าท�าให้สมองแจ่มใสข้ึนบ้าง 

มคี�ากล่าวว่าช่วงหนุม่สาวไม่ควรพบพานเรือ่งรกัๆ ใคร่ๆ เกนิไป เป็นค�าพูด

ที่มีเหตุผลมาก

เพียงแต่ว่าตอนนั้นฉงหรงไม่รู้ว่าออร่านักวิชาการบนตัวเวินเซ่าชิง 

ได้มาจากการท่ีตอนเด็กซนและดื้อมาก ถูกท�าโทษให้ใช้พู่กันคัดต�ารา  

'เปิ่นเฉ่ากังมู่' หรือ 'เชียนจินฟาง'* บวกกับการแช่ยาจีนอีกกองใหญ่ ส่วน 

ท่วงท่าโอ่อ่าสง่างามเอย อ่อนน้อมถ่อมตนเอย สุภาพอ่อนโยนเอย อะไร

พวกนี้ทั้งหมดก็แค่ใช้ขู่คนอื่นเล่นๆ เท่านั้น

วันเวลาต่อจากนี้ไป เธอจะมีประสบการณ์ตรงอย่างลึกซึ้ง

* ชื่อต�าราการแพทย์แผนจีนและสมุนไพร 'เปิ่นเฉ่ากังมู่' เขียนโดยหลี่สือเจิน 'เชียนจินฟาง' เขียนโดยซุนซือเหมี่ยว 
จัดเป็นต�าราคลาสสิก
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ยามเช้าของวนัหนึง่ในฤดหูนาว แสงแดดเจดิจ้า ฉงหรงกึง่นัง่กึง่นอน 

หยีตาอย่างเกียจคร้านอยู่บนฟูกนุ่มๆ ท่ีมุขหน้าต่างผิงแดดอยู่ครู่หนึ่ง  

จิบกาแฟเสร็จแล้วจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าออกจากบ้าน พอเปิดประตูก็เห็นประตู

ฝั่งตรงข้ามเปิดกว้าง คนงานก�าลังขนเฟอร์นิเจอร์เข้าๆ ออกๆ ไม่หยุด แต่

ไม่เห็นเจ้าของห้อง

ฉงหรงพิงประตมูองอยู่ครูใ่หญ่ ห้องตรงข้ามไม่มีคนพักมาราวครึง่ปีกว่า  

ได้ยินว่าเจ้าของห้องเป็นคนอนามัยจดั คนเช่าท่ัวๆ ไปยอมรบัเงือ่นไขการเช่า 

ท่ีเข้าใกล้ระดับโรคจิตของเขาไม่ไหว อีกอย่างเขาคงไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน  

ดงันัน้ท่ีผ่านมาจงึไม่มีคนมาเช่า ไม่รูว่้าคนท่ีย้ายเข้ามาอยู่เป็นเทพระดบัไหน  

ชุมชนคอนโดมิเนียมแห่งนี้แต่ละช้ันมีห้องชุดสองห้อง ท่ีผ่านมาห้อง 

ฝั่งตรงข้ามไม่เคยมีคนมาอยู่ เท่ากับว่าเธอยึดช้ันนี้เอาไว้คนเดียว ท�าให ้

จงเจินอิจฉามาก

หลายวันให้หลัง ตอนบ่ายฉงหรงออกมาจากซูเปอร์มาร์เกต็ในชุมชน  

ห้ิวถงุใหญ่สองใบยืนอยู่ท่ีปากประต ูขณะก�าลงัจะเอือ้มมือออกไปเปิดม่านประต ู

หนาหนกันัน้เอง วนิาทีถดัมาม่านกถ็กูคนเปิดออกจากด้านนอก ผูช้ายคนหนึง่ 

บทที่
1
"ได้ยินว่าคุณบอกกับคนอื่นว่าคุณชอบผม?"
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ยืนอยู่ด้านหลังม่าน หน้าตาสะอาดสะอ้าน ดวงตาเรียวยาวด�าขลับ  

ดูมีเสน่ห์มาก มือข้างหนึ่งของเขาถือโทรศัพท์มือถือก�าลังคุยกับปลายสาย 

มืออีกข้างแหวกผ้าม่าน พอเห็นฉงหรงตะลึงจ้องหน้าเขาจึงส่งสัญญาณให้

เธอเดินไปก่อน เขาจบัผ้าม่านค้างไว้แล้วขยับตวัออกด้านข้างพลางพูดเบาๆ 

กับโทรศัพท์

ฉงหรงพยักหน้าขอบคุณ เธอเดินออกมาแล้วก็หันกลับไปมองอีก  

แต่ได้เห็นเพียงมือที่ก�าลังชักกลับไป มือคู่นั้นเรียวยาวมีพลัง ข้อนิ้วชัดเจน 

ดูเรียบเนียนแบบที่ผู้ชายน้อยคนจะมี น่าจะเป็นคนท�างานด้านศิลปะ

ลกูค้าของซูเปอร์มาร์เกต็แห่งนีเ้กอืบท้ังหมดเป็นผูพั้กอาศยัในชุมชน

คอนโดมเินยีม เธออยูท่ี่นีม่าตัง้นาน ท�าไมเม่ือก่อนถงึไม่เคยเจอผูช้ายเรดิๆ 

เบอร์นี้เลยน้อ

ผ่านไปอีกหลายวัน ตอนเช้าฉงหรงตื่นสาย วันนี้เธอต้องขึ้นว่าความ 

ผู้พิพากษาท่านนี้เกลียดคนมาสายมาก

หลงัจดัแจงตวัเองอย่างลวกๆ เสรจ็แล้วกร็บีออกจากบ้าน เพ่ิงเปิดประตู 

เดินออกมาก็เห็นประตูลิฟต์ก�าลังปิดช้าๆ เธอจึงรีบวิ่งไปที่ลิฟต์ทันที

คนในลิฟต์คงจะได้ยินเสียงข้างนอกถึงได้รีบย่ืนมือข้างหนึ่งมากัน 

ประตูลิฟต์ซ่ึงก�าลังจะปิดเข้าหากันช้าๆ ฉงหรงเดินเข้าลิฟต์แล้วจึง 

ถอนหายใจอย่างโล่งอก ยังไม่ทันได้พูดขอบคุณก็ตาค้าง ในลิฟต์นอกจาก

ผู้ชายหนึ่งคนแล้ว ยังมีก้อนขนฟูฟ่องสีขาวหมอบอยู่ด้วย

ฉงหรงกลัวหมาเป็นท่ีสุด ตอนแรกคิดจะออกไปรอลิฟต์ใหม่ แต่ก็

กังวลว่าคนหน่ึงคนกับหมาหนึ่งตัวข้างๆ เธอจะรู้สึกไม่ดี ถึงแม้จะไม่รู้ว่า 

ซามอยด์ตัวที่ก�าลังแลบลิ้นจ้องหน้าเธอจะรู้สึกไม่ดีหรือไม่ก็ตาม มิหน�าซ�้า 

ตอนนี้ยังไม่มีเวลาแล้ว เธอจึงได้แต่แข็งใจยืนตัวตรง เบียดตัวชิดผนังลิฟต์ 

จ้องสัตว์เลี้ยงสีขาวอย่างระวังตัว
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เวินเซ่าชิงมองเธอ ก้มตัวลงลูบขนคอซามอยด์แล้วตบหัวมันเบาๆ 

"เดินลงบันไดไปนะ เดี๋ยวจะรอข้างล่าง"

ฉงหรงยิ้มมุมปาก เสียงก็น่าฟังมาก

ก้อนขนฟูฟ่องสีขาวรีบวิ่งออกจากลิฟต์ เหลือเพียงเงาร่างขาวๆ  

ก่อนประตูลิฟต์จะปิด ฉงหรงเห็นมันวิ่งไปที่ทางหนีไฟ

ถึงเวลานี้ฉงหรงจึงหันหน้าไปมองเจ้าของก้อนขนฟูฟ่องสีขาว ก�าลัง

คิดจะชมเขาว่าสอนหมามาดี แต่พลันต้องตกตะลึงอีกครั้ง ผู้ชายคนนี้คือ 

คนท�างานด้านศิลปะท่ีครั้งก่อนเจอท่ีประตูซูเปอร์มาร์เก็ตนี่นา บังเอิญ 

ขนาดนี้เชียว เขาก็พักอยู่ในตึกหลังนี้หรือ

ฉงหรงถอนสายตากลับ กะพริบตาถี่ๆ ผู้ชายคนนี้พิเศษจริงๆ 

วนันีทุ้กอย่างราบรืน่มาก ฉงหรงไม่ได้ไปสาย ถงึก่อนเวลาหลายนาที

ด้วยซ�้า แต่ทนายฝ่ายตรงข้ามมาสาย วันนี้ทั้งวันเธอจึงอมยิ้มดูผู้พิพากษา

เล่นงานทนายฝ่ายตรงข้ามซึ่งหน้าด�าคร�่าเครียด ค�าด่าไม่มีซ�้าอีกต่างหาก

เมื่อศาลเลิกแล้ว ฉงหรงยืนรอท่ีประตูครู่หนึ่ง ก่อนจะเดินเคียงไหล ่

กับผู้พิพากษาคนเมื่อครู่ออกไป "อาจารย์อา ทนายคนนั้นเขาแค่มาสาย 

ห้านาทีเท่านั้น ต้องเล่นงานให้ถึงตายเลยหรือ"

"มาสายหนึง่วนิาทีก็ไม่ได้! ยังมีอีกนะ เห็นเอกสารท่ีเขาส่งขึน้มาไหม 

พมิพ์เอียงซะขนาดนัน้! เขาไม่รูว่้าผมเป็นโอซีดี* ข้ันรนุแรงหรอืไง อ่านแล้ว 

พะอืดพะอม!"

ฉงหรงกมุหน้าผาก "ทีแรกว่าจะกนิข้าวเท่ียงด้วย แต่ว่าเห็นอาการป่วย 

ของคณุหนกักว่าเดมิ คาดว่าการพดูจาท่าทางของหนกูจ็ะท�าให้คณุพะอืดพะอม  

พวกเราต่างคนต่างกินดีกว่านะ!"

ท่านผู้พิพากษาพยักหน้า "ก็ดี ตอนเที่ยงมีนัดพอดี"

* โอซีด ี(OCD : Obsessive-Compulsive Disorder) หรอืโรคย�า้คดิย�า้ท�า เป็นอาการทางจติท่ีผูป่้วยจะมีความคดิซ�า้ๆ  
ท�าให้เกิดความรู้สึกกังวลใจหรือความกลัว จนน�าไปสู่การท�าพฤติกรรมบางอย่างซ�้าไปซ�้ามาเพื่อลดความกังวลนั้น  
เช่น คิดว่ามือสกปรกตลอดเวลาจึงต้องล้างมือบ่อยๆ 
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ฉงหรงยิ้มบอกลาอีกฝ่าย "เจอกันวันเปิดศาลครั้งหน้าก็แล้วกันค่ะ"

ผ่านไปอีกหลายวัน ช่วงหัวค�่าฉงหรงเลิกงานเพ่ิงกลับถึงบ้าน ขณะ

ยืนรอลิฟต์อยู่ชั้นล่างเธอก็เจอผู้ชายคนนั้นเป็นครั้งที่สาม

ลิฟต์ข้ึนๆ หยุดๆ ประตูลิฟต์เปิดๆ ปิดๆ คนเข้าๆ ออกๆ ฉงหรง 

จ้องตวัเลขท่ีเพ่ิมข้ึนเรือ่ยๆ เดาอยู่ในใจว่าผูช้ายคนนัน้พักอยู่ช้ันไหนกนัแน่  

แต่แล้วก็รู้สึกทันทีว่าตัวเองไร้สาระ

เม่ือเธอได้สติอีกครั้ง ในลิฟต์ก็เหลือเพียงเธอกับผู้ชายคนดังกล่าว 

ขณะท่ีตัวเลขช้ันท่ียังตดิสว่างอยูก่ค็อืช้ันห้องของเธอเพียงดวงเดยีว ชุมชน

คอนโดมเินยีมแห่งนีแ้ต่ละช้ันเหมือนกนัท้ังหมดคอืมเีพยีงสองห้อง หรอืว่า...

ประตูลิฟต์เปิดอีกครั้ง ฉงหรงเดินออกไปก่อน เธอหยิบลูกกุญแจ 

ออกมาเปิดประตพูร้อมกบัสงัเกตผูช้ายท่ีด้านหลงัไปด้วย เขาเดนิไปยังประตู 

ฝั่งตรงข้ามจริงๆ ฉงหรงเปิดประตูแล้วจึงหันกลับไปมองอีกแวบก่อนจะ 

ปิดประตู ครั้งนี้เห็นเพียงใบหน้าด้านข้างของเขา เธอแอบพยักหน้าเงียบๆ 

อยู่ในใจ ผู้ชายคนนี้รับสมญานาม 'นุ่มนวลปานหยก' ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ถดัไปอกีหนึง่วนั ตอนสามทุม่ฉงหรงอ่านเอกสารจนเวยีนหวั จงึสวม

เสื้อคลุมออกจากบ้านไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อขนม

ไม่รูว่้าท�าไมวนันีซู้เปอร์มาร์เกต็ถงึมีคนเยอะเป็นพิเศษ ตอนท่ีฉงหรง 

เข้าคิวรอจ่ายเงนิ ในสมองยงัมีภาพเอกสารเม่ือครู ่ จนกระท่ังพนกังานเกบ็เงนิ 

ดูจ�านวนเงินที่หน้าจอแล้วเตือนเธอว่า "สามสิบเก้าหยวนหนึ่งเหมา*"

ฉงหรงล้วงธนบัตรใบละห้าสิบหยวนออกจากกระเป๋าส่งให้ พนักงาน

เก็บเงินถามตามที่ได้ฝึกมา "มีหนึ่งเหมาไหม"

ฉงหรงส่ายหน้า "ไม่มีค่ะ"

* เหมา เป็นหนึ่งในหน่วยเงินของจีน โดยมีล�าดับการเรียงคือหยวน (元) เจี่ยวหรือเหมา (角/毛) และเฟิน (分)
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ทันใดนั้นด้านหลังก็มีมือข้างหนึ่งย่ืนเหรียญหนึ่งเหมาออกมาวางบน

เคาน์เตอร์เก็บเงิน

ฉงหรงก้มหน้ามองมือข้างนั้นชั่วแวบหนึ่ง รู้สึกคุ้นตามาก หญิงสาว

หันกลับไปมองเจ้าของมือ เอ๊ะ คุ้นตาจริงๆ

เธอพยักหน้าเล็กน้อยแสดงความขอบคุณ "ขอบคุณค่ะ"

คนที่ด้านหลังพูดอย่างเนิบนาบไม่ช้าไม่เร็ว "ไม่เป็นไร"

ฉงหรงห้ิวโยเกิร์ตหลายกล่องออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็เห็นซามอยด์

ตัวนั้นหมอบอยู่ที่ประตูจริงๆ มันหมอบนิ่งอย่างว่านอนสอนง่ายรอเจ้าของ 

ขนของมนัสขีาวราวหิมะ ท�าหน้าคล้ายก�าลงัย้ิม มีเดก็สองคนก�าลงัล้อมดอูยู่

เด็กสองคนท่ีหุ้มตัวจนเหมือนบ๊ะจ่างสองลูกหน้าตาอยากรู้อยากเห็น  

ย่ืนมือออกไปลูบขนซามอยด์อย่างระมัดระวังแล้วดีใจหัวเราะเอ๊ิกอ๊าก  

เสียงหัวเราะดังไปไกลมาก

ฉงหรงยิ้มพลางเดินมุ่งหน้ากลับบ้าน เป็นเด็กนี่ดีจริงๆ มีความสุขได้

ง่ายๆ

หลังจากวันนั้นฉงหรงไม่เห็นผู้ชายคนนั้นอีกหลายวัน ทุกครั้งท่ีเธอ

ออกจากบ้านหรือกลับบ้านเห็นประตูฝั่งตรงข้ามปิดอยู่ก็จะคิดว่าทุกสิ่ง 

ที่เกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นก่อนหน้านี้เป็นเพียงความฝันของเธอหรือเปล่า

ส่วนจงเจิน พักนี้เขาแวะมาหาเธอบ่อยๆ

เธอเลิกงานกลับถึงบ้าน พอเปิดประตูก็เห็นจงเจินนอนตีแปลงอยู ่

บนโซฟา กินขนมดูทีวี

ฉงหรงเดนิไปเตะขาน้องชายข้างท่ียืน่ขวางทาง นัง่ลงแล้วจ้องหน้าเขา 

อยู่นานมาก "สงสัยจังว่าท�าไมนายยังอยู่ที่นี่อีก ถูกไล่ออกแล้วหรือไง"

"ไม่มทีาง!" จงเจนิชักขากลบั "พกันีบ้อสผมไปประชุมต่างเมอืง ผมเลย 

ถือโอกาสอู้" 
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ฉงหรงท�างานมาท้ังวนั รูส้กึเพลยีท้ังร่างกายและจติใจ เธอดหูน้าจอทีวี 

ปล่อยสมองให้โล่ง ผ่านไปครูห่นึง่จงึสงัเกตเห็นว่าจงเจินเอาแต่จ้องหน้าเธอ  

"จ้องท�าไม"

จงเจินถามอย่างระมัดระวัง "พี่ ท�าไมพี่ยังไม่มีแฟน" 

ฉงหรงขมวดคิ้ว "ถามไปท�าไม"

จงเจินยิ้มแหยๆ "ก็ไม่มีอะไร เพราะป้าสะใภ้ชอบถามผมอยู่นั่นแหละ 

ผมเผลอบอกไปว่าพี่ชอบผู้หญิง"

ฉงหรงรีบนั่งตัวตรง ถามอย่างจริงจังว่า "ค�าพูดเต็มๆ ว่ายังไง พูดว่า 

ตอนนี้ฉงหรงชอบผู้หญิงงั้นเรอะ ด้านหลังช่ือของฉันเขียนเลขประจ�าตัว 

ประชาชนด้วยมั้ย แล้วนี่อัดเสียงไว้รึเปล่า"

"เอ่อ..." จงเจินดูออกว่าอาการโรคบ้างานของพ่ีสาวก�าเริบอีกแล้ว 

รู้สึกพูดไม่ออกบอกไม่ถูก "คงไม่มี...ผมแค่พูดว่าพี่อาจจะชอบผู้หญิง"

ฉงหรงถอนใจอย่างโล่งใจ เอนพิงโซฟา "แบบนี้ก็ไม่เป็นไร เป้าหมาย

ไม่ชัดเจน ไม่มีเวลาที่ชัดเจนด้วย ความเข้าใจต่อค�าว่า 'ชอบ' ของแต่ละคน 

ไม่เหมือนกัน ดังนั้นประโยคนี้ไม่มีผลผูกมัด แม่ฉันสอนกฎหมาย น่าจะ

เข้าใจ"

จงเจนิจบัตวัฉงหรงเขย่าอย่างแรง "พี!่ ตืน่ได้แล้ว! พ่ีเลกิงานแล้วนะ!"

ฉงหรงผลักน้องชาย "ถ้าคราวหน้ายังกล้าพูดเหลวไหลอีก ฉันมีวิธี

ท�าให้นายตายโดยไม่ผิดกฎหมายหนึ่งร้อยวิธี!"

จงเจนิกลวัมาก กอดหมอนอิงบิดไปบิดมาบนโซฟาแล้วเปลีย่นเรือ่งคยุ  

"ผมหิวแล้วอะพี่"

ฉงหรงเปิดแอพฯ สั่งอาหารแล้วโยนมือถือให้เขา "สั่งเอง!"

ระหว่างรออาหาร จงเจินไปนั่งเล่นอินเตอร์เน็ตในห้องหนังสือ ส่วน

ฉงหรงหยิบโน้ตบุ๊กมานั่งท�างานต่อ

ผ่านไปไม่กี่นาทีจงเจินก็โผล่หน้ามามองเธออีก ก่อนจะชี้ไปที่ไอคอน



My Little Happiness... ขอเรียกเธอว่าความสุข 126

บนหน้าจอโน้ตบุ๊กแล้วถามว่า "พี่ยังเล่นเกมนี้อยู่อีกเหรอ"

ฉงหรงตอบโดยไม่แม้แต่จะหันหน้าไปมอง "ไม่ได้เล่นแล้ว"

เธอไม่ได้เล่นอีกแล้วจริงๆ เพียงเก็บไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้น

จงเจินไม่ว่าอะไรอยู่นาน ท�าท่าเหมือนอยากจะพูดแต่ก็ไม่ได้พูด  

เธอขมวดค้ิวมองอีกฝ่าย "นายเป็นลกูผูช้ายเตม็ตวั จะพูดอะไรกพู็ดออกมา

เลยสิ อ�้าๆ อึ้งๆ อยู่นั่นล่ะ"

คราวนีจ้งเจนิกลบักล้าถามตรงๆ "สาเหตท่ีุพี่ไม่ยอมมแีฟน เพราะเขา 

หรือเปล่า"

ฉงหรงรีบปฏิเสธทันที "ไม่ใช่!"

จงเจินเบะปากแล้วพึมพ�า "ผมยังไม่ได้บอกว่าเขาเป็นใครเลย..."

ฉงหรงคว้าหมอนอิงข้างตัวขว้างใส่อีกฝ่าย "จงเจิน อยากตายเหรอ"

"ผมยังไม่อยากตาย..." ทันใดนัน้จงเจนิกน็กึอะไรข้ึนได้ ท�าท่ากระแซะ

เข้ามาหาพีส่าว "พ่ีๆ ผมแนะน�าให้พีรู่จ้กักบับอสผมดม้ัีย ผมว่าพวกพ่ีสองคน 

เหมาะสมกันมากนะ"

ฉงหรงเลิกคิ้วอย่างเกียจคร้าน "หมอ?"

จงเจินพยักหน้ารัวๆ "ใช่ๆ!"

ฉงหรงเท้าคางท�าท่าครุ่นคิดจริงจังอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะกล่าวอย่าง 

เป็นงานเป็นการ "อืม เหมาะสมกันมาก เขาสามารถช�าแหละศพฉันเงียบๆ 

หรือไม่ฉันก็ฟ้องหย่าชนิดให้เขาออกจากบ้านตัวเปล่าได้ นายอยากเห็น

จุดจบแบบนั้นเหรอ"

จงเจินพูดไม่ออก "พ่ีอย่ามองโลกในแง่ร้ายสุดขั้วขนาดนี้สิ บอสน่ะ 

ดีจริงๆ นะ! เขายังเลี้ยง..."

วนิาทีต่อมาจงเจินกถ็กูฉงหรงเตะออกนอกประต ูท�าเอาลงุท่ีมาส่งอาหาร 

ตกใจแทบตาย ก่อนจะท�าหน้าเห็นใจพลางส่งอาหารในมือให้จงเจิน "อายุ

ยังน้อย อนาคตวัยรุ่นยังอีกยาวไกล..."
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จงเจินรีบอธิบาย "เธอเป็นพี่สาวของผม!"

คุณลงุโบกมอื "เจ้าหนุม่ไม่ต้องอาย ถกูเมียเตะออกจากบ้านไม่น่าอาย

หรอก ลุงเคยผ่านมาแล้ว ข้ออ้างแบบนี้ลุงก็เคยใช้มาก่อน"

จงเจินอึ้งไปทันที "..."

เขาใช้สายตาส่งคนส่งอาหารเข้าไปในลิฟต์แล้วจึงมาเคาะประตูต่อ  

"พี่ พี่เปิดประตูหน่อย! ผมเอาข้าวมาส่ง! พี่ไม่หิวเหรอ"

ด้านในไม่มีความเคลื่อนไหว จงเจินจึงนั่งกินข้าวหน้าประตูเสียเลย 

กินเสร็จก็ลุกขึ้นยืน เช็ดปากแล้วเริ่มสารภาพบาป "ผมผิดไปแล้วคร้าบ"

ฉงหรงได้ยินค�านี้ก�าลังคิดจะลุกไปเปิดประตูให้เขา ก็ได้ยินด้านนอก

เพ้อเจ้อด้วยตรรกะวิบัติชุดใหม่

"ผู้หญิงเราต้องรักนวลสงวนตัวล่ะเนาะ ผมไม่น่าถาม 'ดีมั้ย' อะไร 

แบบนี้เลย ผมควรจะลากบอสมาหาพี่โดยตรง ยัดเขาเข้าไปในอ้อมกอดพี่ 

ต่างหาก! อื้ม! เอาแบบนี้ก็แล้วกันนะ! กินอิ่มละ ผมไปก่อนนะ เหลือให้พี่ 

ครึ่งหนึ่ง แขวนไว้หน้าประตู หายโมโหแล้วก็ออกมาเอาเอง" 

วินาทีนั้นฉงหรงแน่ใจแล้วว่าไอ้หนูท่ีโตข้ึนมาพร้อมกับเธอตั้งแต่เล็ก 

ไอ้หนูท่ีท่าทางเหมือนใสซ่ือบริสุทธิ์รักความก้าวหน้าคนนี้ ช่วงท่ีตัวเธอ 

ไปอยู่เมืองนอกหลายปี เขาโตมาด้วยระบบความคิดที่ผิดทางเสียแล้ว...

อากาศเย็นลงเรือ่ยๆ ท้องฟ้าหลายวนันีข้มุกขมวัคล้ายกบัสภาพจิตใจ 

ของฉงหรง เพราะว่าท�างานล่วงเวลาจนดึกดื่นทุกวัน เป็นใครก็ต้องรู้สึกแย่ 

เหมือนกัน

วนัท่ีได้เจอหน้ากบัผูช้ายคนนัน้อีกครัง้คอืสดุสปัดาห์ หิมะเพ่ิงตกหนกัไป  

ฉงหรงกลับมาจากกินม้ือกลางวันกับเพ่ือน เดินย�่าหิมะอยู่ในเขตชุมชน  

เพ่ิงเข้าตัวอาคารก็เห็นผู้ชายคนนั้นสวมชุดสากลและรองเท้าหนังก�าลัง 

ยืนรอลิฟต์ เขาพาดโค้ตแคชเมียร์ตัวใหญ่ไว้ที่แขน มีกระเป๋าเดินทางสีด�า 
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ใบหนึ่งอยู่ข้างตัว ดูท่าทางเหมือนเพิ่งกลับมาจากการเดินทางไกล

ฉงหรงเป็นทนายความมานาน เห็นคนแต่งกายแบบทางการมามาก 

ถ้าไม่ใช่พวกท่ือๆ ก็คือพวกขายประกัน น้อยคนนักท่ีจะแต่งตัวถึงระดับ

สะท้อนสไตล์ของตัวเอง

เธอแอบเหลือบมองเขาหลายครั้ง ตัดเย็บด้วยมือ หรูหราแต่ไม่รุงรัง  

รสนยิมดีมาก ว่ากนัว่าสเีทาเป็นตวัเลอืกอนัดบัแรกในตูเ้สือ้ผ้าผูช้าย เป็นตวั 

ของตัวเอง มีเสน่ห์ตามแบบฉบับ

เธอเห็นมามากแล้วย่อมรูว่้าจดุท่ีสะท้อนเอกลกัษณ์ของคนไม่ใช่เสือ้สทู 

ตัวนอก แต่เป็นเสื้อเชิ้ต คอเสื้อเชิ้ตของผู้ชายที่ด้านหน้าเธอคนนี้ได้ขนาด

พอดีระดับ ปลายแขนเสื้อโผล่มาครึ่งนิ้วอย่างพอเหมาะ สมบูรณ์แบบ

สายตาของฉงหรงลดต�่าลง กางเกงสแล็กส์ห่อหุ้มขาที่ยาว ปลายขา

กางเกงยาวถึงขอบรองเท้าพอดี

ตอนท่ีเธอเงยหน้าข้ึน เขาก�าลงัขยับคอเสือ้ นิว้มือเรยีวยาวและสะอาด

งอเล็กน้อยเห็นข้อนิ้วชัดเจน มือข้างนั้นแกว่งไปมา แกว่งจนหัวใจฉงหรง

พองโต รู้สึกเซ็กซี่จนต้องร้องขอชีวิต

มองต่อไปไม่ได้แล้ว ดูต่อไปไม่ได้แล้ว! สติสัมปชัญญะของฉงหรง

ก�าลงัเตอืนตวัเองไม่หยุด แต่ดวงตากลบัอาลยัอาวรณ์ไม่ยอมเลือ่นพ้นออกไป

หลายวนิาทีให้หลงัเธอรวบรวมพลงัหันตวักลบั ตดัสนิใจออกไปย�า่หิมะ 

สักครู่ให้สติแจ่มใสเสียก่อน

พอดีกบัท่ีประตลูฟิต์เปิดออก หางตาเวนิเซ่าชิงเหลอืบมองคนด้านหลงั 

ที่เหมือนลมพัดม้วนออกไป เขายิ้มแล้วเดินเข้าไปในลิฟต์

เวินเซ่าชิงกลับถึงบ้านอาบน�้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ออกจากบ้าน

อีกครั้ง ขณะเดินผ่านสวนดอกไม้ของชุมชนก็เห็นเพื่อนบ้านคนใหม่สวม 

ชุดล�าลองย�่าหิมะอย่างโมโหอยู่ข้างกลุ่มเด็กน้อยท่ีก�าลังเล่นหิมะกันอย่าง
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สนกุสนาน ท่าทางต่างกนัมากกบัผูห้ญงิเก่งความมัน่ใจสงูท่ีเจอเวลาเลกิงาน

เกือบทุกวัน

เขาดูอยู่ครู่หนึ่ง ยิ้มแล้วเดินออกไป

หิมะตกสะสมอยู่บนถนน เพราะอุณหภูมิต�่ามากจึงจับตัวเป็นน�้าแข็ง

อย่างรวดเร็ว เวินเซ่าชิงไม่ได้ขับรถ เขาโดยสารรถไฟใต้ดินหลายต่อ 

จนมาถึงย่านเฉิงหนาน

หลังออกจากรถไฟใต้ดิน เดินต่ออีกช่วงหนึ่งจึงมาถึงหน้าบ้าน 

แบบเรือนสี่ประสาน* ยังไม่ทันได้เดินเข้าไปด้านในก็ได้กลิ่นหอมของ 

ตัวยาสมุนไพร ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บยิ่งส่งกลิ่นเด่นชัด เขายืนอยู่ที่

ปากประตูดมกลิ่นหอมของตัวยาอยู่ครู่หนึ่งจึงเคาะประตู

เคาะสามครั้งแล้วเวินเซ่าชิงก็ไม่เคาะอีก เขายืนรอนิ่งๆ ครู่หนึ่ง  

สักพักประตูก็เปิดออกจากด้านใน เขายิ้มแล้วร้องเรียกอีกฝ่าย "คุณย่า"

หญิงชราผมสีเงินท้ังศีรษะแต่สีหน้าสดใสดูแข็งแรงกระฉับกระเฉง 

เรยีกเขาเข้าไปในบ้าน "กลบัมาแล้วหรอื เดาแล้วว่าต้องเป็นแกแน่ๆ คนอืน่

เคาะประตู ไม่มีใครมีความอดทนอย่างนี้หรอก ทนรอไม่ได้ แต่แกน่ะรู้ว่า

ย่าอายุมาก เดินช้า" 

เวินเซ่าชิงปิดประตู โอบบ่าหญิงชราอย่างสนิทสนม ประคองเธอ 

เดินเข้าไปด้านใน "อมื ผมมาถงึตอนเท่ียง เลยมาขอข้าวกนิ แล้วกม็ารบัรัง่ 

...รับหมาด้วย"

คุณย่าเวินฟังแล้วก็หัวเราะ "อะไรกัน ท�าอย่างกับพวกเราไม่รู้ว่า 

มันช่ือ 'รั่งอ๋ีรั่ง' (ขอทางหน่อย) พอปู่เรียกช่ืออาคนเล็กของแกก็เห็นมัน 

วิ่งหางปั่นไปหาแล้ว แกนี่น้า ท�าไมยังซุกซนเหมือนตอนเด็กๆ อีก"

"ฮ่าๆๆ แล้วปู่ล่ะครับ"

* เรือนสี่ประสาน เป็นรูปแบบการจัดเรียงเรือนหมู่ของชาวจีนสมัยโบราณที่มีส่วนลานกว้างตรงกลาง ล้อมรอบด้วย
อาคารที่หันหน้าเข้าหาลานทั้งสี่ด้าน
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"ป้าไม่สบาย ญาติผู้พี่ของแกเลยแวะมาเอายา ปู่เองก็อยู่ในบ้าน 

คุมอาคนเล็กของแกต้มยาอยู่" 

เวินเซ่าชิงเลิกคิ้ว "เซียวจื่อยวนก็อยู่นี่เหรอ"

เวินรั่ง...อาคนเล็กของเวินเซ่าชิงเป็นลูกท่ีเกิดตอนแก่ของผู้เฒ่าเวิน 

อายุมากกว่าเวินเซ่าชิงไม่เท่าไหร่ แม้ว่าท้ังสองคนมีศักดิ์เป็นอาหลานกัน 

แต่โตมาด้วยกันตัง้แต่เดก็ เล่นกนัหัวหกก้นขวดิ มีปู่คอยดแูลจนโต เวินเซ่าชิง 

ไม่เคยเรียกเขาว่า 'อา' แม้แต่ครั้งเดียว หลายปีก่อนเวินรั่งอายุยังน้อยแต่

พอมีช่ือเสยีงอยู่บ้างในวงการแพทย์แผนจนี ไม่รูว่้าถกูอะไรกระทบกระเทือน

จิตใจถึงหลบไปพักท่ีวัดแห่งหนึ่งบนภูเขา วันๆ เอาแต่กินแล้วก็นอนรอ 

ความตาย อาจเป็นเพราะว่ากินๆ นอนๆ นานไป ทางวัดเริ่มไม่พอใจ เขา

จึงแขวนป้ายรับรักษาคนป่วยบนภูเขา ไม่สนใจว่ากิจการจะดีหรือไม่ดี  

วันๆ ว่างจัด ผู้อาวุโสสกุลเวินสั่งสอนวิชาแพทย์ให้เขาด้วยตัวเอง เวินรั่ง 

จึงเช่ียวชาญการแพทย์มาก เวลาผ่านไปนานเข้าช่ือเสียงเริ่มขจรขจาย  

มีคนป่วยมาหาเขาเพิม่มากข้ึนเรือ่ยๆ บางคนเดนิทางข้ามอ�าเภอข้ามมณฑลมา  

เงินท่ีหาได้เขาถวายให้วัดท้ังหมด ถือว่าชดเชยค่าข้าว มีมากเกินก็ถือว่า

เป็นเงินค่าธูปค่าน�้ามันตะเกียงไป

ข้ึนเขาคราวนี้อยู่นานหลายปี เวินเซ่าชิงใช้แผนขี้โกงหลอกให้อา 

ลงจากดอยมาได้ จากนั้นอีกฝ่ายก็ไม่สามารถหลบหนีไปได้อีก

พอเวินเซ่าชิงเดินเข้าไปในห้องก็หัวเราะ แม้ว่าเวินรั่งยังหนุ่ม แต่ 

ในวงการแพทย์แผนจนีช่ือของเขากพ็อมีน�า้หนกัอยูไ่ม่น้อย ต้องมานัง่ยองๆ 

อยู่หน้าเตา ใช้พัดคอยคุมไฟในเตา หน้าเปื้อนคราบขี้เถ้าด�าๆ ยังมีปู่ที่ด่า

จนตัวสั่นอยู่ข้างๆ อีก ท�าให้เวินเซ่าชิงเห็นแล้วอารมณ์ดี

ผู้เฒ่าเวินชราแล้วแต่ยังแข็งแรง บารมียังเต็มเปี่ยม เวลาด่าคนก ็

เปี่ยมด้วยพลัง "หลายปีนี้ไม่มีความก้าวหน้าแม้แต่น้อย! วิชาท่ีสอนไป 

กล็มืหมด! แค่ต้มยายังต้มไม่เป็น! รูน้ะว่าตอนนีแ้กมชีือ่เสยีงแล้ว งานแบบนี ้
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ไม่ต้องท�าเอง"

ห่างออกไปไม่กีก้่าว เซียวจือ่ยวนญาตผิูพ้ีข่องเวินเซ่าชิงกบัสยุอ้ีผูเ้ป็น

ภรรยาดูไปยิ้มไปตลอดเหตุการณ์

แม่ของเวินเซ่าชิงกับแม่ของเซียวจื่อยวนเป็นพี่สาวน้องสาวแท้ๆ  

ร่วมแม่เดียวกัน ท้ังสองคนโตมาด้วยกัน ตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็เป็น 

รูมเมตกันอีกจึงสนิทกันมาก

เวินเซ่าชิงเพิ่งเหยียบเท้าเข้าบ้านก็เจอก้อนสีขาวพุ่งเข้ามาหา เขา

หัวเราะพลางลบูตวัมันอยู่นานมาก หนึง่คนหนึง่หมารวมตวัเป็นก้อนต่อหน้า

ผู้ชม

เวนิรัง่ได้ยนิเสยีงคนเคลือ่นไหวจงึเงยหน้ามอง แต่ยังไม่ทันเห็นอะไร

ก็ถูกตวาดเสียงดังจนต้องก้มหน้าลงอีก

"ดูไฟ! ดูไฟดีๆ!"

เวนิเซ่าชงิมองอย่างอารมณ์ด ี ดใีจกบัตวัเองอีกครัง้ท่ีตอนนัน้เลอืกเรยีน 

แพทย์แผนปัจจุบัน รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจอันชาญฉลาด

ในท่ีสุดยาหลายชุดก็ต้มเสร็จด้วยเลือดและน�้าตาของเวินรั่ง ตอนท่ี

เซียวจือ่ยวนรบัยามาจากมือเวนิรัง่ก็ไม่ลมืแทงอีกหนึง่แผล "พักนีค้งจะต้อง

มารบกวนอาเล็กบ่อยๆ ล่ะนะ"

เวินรั่งมองรอยย้ิมท่ีมุมปากเซียวจื่อยวน ย่ิงได้ยินค�าว่า 'อาเล็ก' ก็

ตาโตทันที ตัวสั่นด้วยความกลัว

ผูเ้ฒ่าเวนิไม่เพยีงไม่ค�านงึถงึหน้าตาของดาวรุง่วงการแพทย์แผนจนีผูน้ี้  

แต่ยังดุด่าเข้มงวดตลอดเวลา สุดท้ายยังสั่งการบ้านอีกด้วย "เดี๋ยวไปคัด 

เปิ่นเฉ่ากังมู่หนึ่งรอบ!"

เวินรั่งอยู่นอกบ้าน อยู่ต่อหน้าคนอ่ืนมีคนยกย่องนับถือ แต่ตอนนี้ 

ท�าหน้าคล้ายจะร้องไห้อ้อนวอนแบบไม่ค�านึงถึงภาพลักษณ์ตัวเอง "พ่อ!  

ผมโตขนาดนี้แล้ว ท�าไมยังจะลงโทษคัดต�าราอีก" 
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เวินเซ่าชิงกลั้นหัวเราะไม่ไหว เผลอข�าก๊ากออกมา

เวินรั่งรุกกลับทันที "ยังกล้าหัวเราะอีก ถ้าไม่ใช่เพราะแกหลอกฉัน 

กลับมา ฉันก็ไม่ต้องมาถูกด่าทุกวันหรอก!"

เวินเซ่าชิงอมย้ิม ย้อนถามด้วยน�้าเสียงราบเรียบ "แบบนี้แสดงว่า 

ยังคิดจะกลับขึ้นเขาอีกสินะ"

พอเวินเซ่าชิงพูดแบบนี้ เวินรั่งก็รู้แล้วว่าเสียเปรียบ ตอนนั้นตัวเอง

หนอีอกจากบ้านเงยีบๆ ผูเ้ฒ่าเวนิโมโหจนล้มป่วย ไม่ต้องการฟังเรือ่งนีท่ี้สดุ

เหมือนท่ีคิดไว้ไม่ผิด วินาทีต่อมาชายชราก็ขมวดคิ้ว "คัดสองรอบ! 

คัดไม่เสร็จห้ามออกจากบ้าน!" 

เวินรั่งถลึงตาใส่เวินเซ่าชิง เวินเซ่าชิงยิ้มตาหยีจ้องตอบ

เวนิเซ่าชงิพาร่ังอีร๋ัง่มาด้วยจงึนัง่รถไฟใต้ดนิไม่ได้ หลงักนิอาหารเย็น

แล้วจึงติดรถเซียวจื่อยวนกลับไป หิมะตกถนนลื่น เซียวจื่อยวนจึงขับช้าๆ 

พวกเขาหาเรื่องสัพเพเหระมาคุยกัน

"คุณป้าเซียวไม่สบายอีกแล้วเหรอ"

"ก็แบบเดิมนั่นแหละ พักนี้อากาศเริ่มเย็น อาการก็มากหน่อย"

"เดี๋ยวไว้มีเวลาจะไปเยี่ยมนะ"

เซียวจื่อยวนนึกอะไรขึ้นได้ "หลายวันก่อนหลินเฉินติดต่อมา" 

เวินเซ่าชิงรับค�าอย่างใจลอย ตอนนั้นเขาเพิ่งกลับจีน หลินเฉินก็ 

เดินทางไปอเมริกา ตั้งแต่นั้นก็เอาแต่หลบหน้า ค่อยๆ ติดต่อกันน้อยลง 

เห็นอีกฝ่ายไม่มีปฏกิริยิา เซียวจือ่ยวนกต็ามจี ้"เขาถามถงึเพ่ือนหลายๆ คน 

แต่ไม่ได้ถามถึงนาย"

ตั้งแต่เล็กเวินเซ่าชิงก็ถูกญาติผู้มีศักดิ์เป็นพี่ชายตัวแสบคนนี้แกล้ง

บ่อยๆ นานวันเข้าเลยมีภูมิต้านทาน หันหน้าไปถามย้ิมๆ ว่า "ข้อหนึ่ง  

ผมไม่ใช่แม่เขา ข้อสอง ไม่ใช่คนในดวงใจเขา ไม่พูดถึงก็เป็นเรื่องปกติ"
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ตอบแบบนีเ้ข้าทางเซียวจือ่ยวนพอด ี เขาจงึย้ิมแล้วรกุกลบั "รูไ้ด้ยังไงว่า 

ไม่ใช่ 'คนในดวงใจ' ของเขา การท่ีเขาเอาแต่พเนจรอยูข้่างนอกไม่ยอมกลบัมา  

สาเหตุก็มาจากนาย เรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้สินะ"

"เฮอะ" เวินเซ่าชิงไม่ย้ิมแล้ว พึมพ�าเบาๆ "พูดเหมือนกับคนเราไป

ทรยศอะไรเขา เจ้าอารมณ์ซะจรงิ!" ท่าทางเวนิเซ่าชิงม่ันใจว่าตวัเองไม่ได้ท�า 

อะไรผดิ ก่อนจะตอกกลบัความอยากรูอ้ยากเห็นของอกีฝ่าย "ถามจรงิๆ นะ 

ผู้หญิงคนที่บอกว่าชอบหมอไม่ชอบทนายความ ตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้ว"

เวนิเซ่าชิงมองเซียวจือ่ยวนซ่ึงก�าลงัอิม่เอมใจอารมณ์ด ี ขมวดคิว้หันไป 

ตหีน้าเศร้ากบัคณุนายเซียว "รุน่น้องสยุ ผมจ�าได้ว่าก่อนหน้านีเ้ขาไม่ถงึข้ันนี ้

...หรอืว่าคนท่ีก�าลงัมีความรกัทุกคนจะกลายเป็นพวกชอบเผอืกเรือ่งชาวบ้าน 

ขนาดนี้กันนะ"

สุยอี้เป็นรุ่นน้องของเวินเซ่าชิงตอนอยู่มหาวิทยาลัย ทั้งสองคนเรียน

เวชศาสตร์คลนิกิเหมอืนกนั ท่ีผ่านมาเธอจงึเรยีกเวินเซ่าชิงว่ารุน่พ่ีมาตลอด

สยุอ้ีเม้มปากยิม้ อ่อนโยนนุม่นวลเหมอืนปกต ิ"ไม่ใช่เผอืก เพียงแต่ว่า 

ตอนนั้นทุกคนมองว่าพี่กับพี่หลินเฉินน่าจะคู่กัน แต่คิดไม่ถึงว่า...ฉันรู้จัก 

พี่หลินเฉินมานานหลายปี ยังไม่เคยเห็นเขาหลบหน้าใครขนาดนี้ ก็เลย 

นึกสงสัย"

เวนิเซ่าชิงรูส้กึว่าตวัแสบคูน่ีร่้วมมือกนัไม่ใช่เรือ่งดสี�าหรบัตน คนน้อย

สู้คนมากย่อมไม่ใช่แผนที่ดี เขาจึงใช้แผนนิ่งเงียบ

ฉงหรงเข้าใจมาตลอดว่าวนันัน้จงเจนิเจตนาพดูย่ัวโมโหเธอ ใครจะรูว่้า 

เขาอยากแนะน�าจับคู่ให้จริงๆ จนถือเอาเรื่องนี้เป็นภารกิจส�าคัญ

ดังนั้นเช้าวันรุ่งข้ึนเม่ือเวินเซ่าชิงออกตรวจคนไข้ตามห้องพักผู้ป่วย

เสร็จแล้วก็เห็นจงเจินขยับเข้ามาหา ถามด้วยสีหน้าเปี่ยมความหวัง "บอส

มีแฟนหรือยังครับ"
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เวินเซ่าชิงมองอีกฝ่าย "ไม่มี ท�าไม"

จงเจินฟังแล้วดีใจสุดๆ "ถ้าอย่างนั้นผมจะแนะน�าลูกพี่ลูกน้องของผม

ให้รู้จักก็แล้วกัน ผมมีพี่สาวโสดและสวยน่ารัก ที่ส�าคัญพี่ผมน่ะ..."

เวินเซ่าชิงเสียบปากกากลับเข้ากระเป๋าตรงอกเสื้อ มองอีกฝ่ายด้วย

สีหน้าเรียบเฉย "เด็กน้อยจงเจิน ทางลัดกอบกู้ประเทศชาติไม่ได้หรอก  

ต่อให้ผมแต่งงานกับพี่สาวคุณ วันจันทร์หน้าบทความของคุณก็ต้องอยู ่

ในเมลบ็อกซ์ของผม"

พดูถงึบทความวชิาการ จงเจนิกป็วดหัว แต่ตอนนีเ้รือ่งท่ีเขาใส่ใจท่ีสดุ

ไม่ใช่บทความ "ผมไม่ได้คิดแบบนั้น...ผมอยากช่วยหาแฟนให้จริงๆ"

"ไม่ต้องล�าบากหรอก" เวนิเซ่าชงิหยุดครูห่นึง่แล้วหันหน้ามามองจงเจนิ  

"ผมมีคนที่ชอบแล้ว"

"อ้าว" จงเจินมีสีหน้าผิดหวัง "ยังโสดไม่ใช่หรือครับ"

เวินเซ่าชิงย้ิม "โสดแล้วจะมีคนท่ีชอบไม่ได้หรือไง ท�าไม หรือว่า 

พี่สาวคุณขายไม่ออก" 

ปกตหิน้าจงเจนิแสดงอารมณ์ได้หลากหลายมาก ได้ฉายาว่าตวัอโีมจิ

เดนิได้ พอได้ยินแบบนีก้ต็าโต เริม่อธิบายทันที "ท�าไมจะขายไม่ออก! ท�าไม

จะขายไม่ออก! ผมน่ะนะกลัวว่าคุณตัวคนเดียวจะว้าเหว่ก็เลยแนะน�าพี่สาว

ให้ต่างหาก ใช่แล้ว บอสรู้จักหมอผู้ชายโรงพยาบาลเราที่อายุไล่ๆ กับคุณ

และยังโสดอยู่อีกมั้ย อายุน้อยกว่าปีสองปีก็ได้"

"เรียนหมอล�าบากมาก เลยอยากจะเปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อสื่อสินะ"  

เวินเซ่าชิงจนใจ

"ไม่ใช่ครบั" จงเจินท�าท่าเจนโลก ถอนหายใจ "ท�าไมผูห้ญิงดีๆ  แบบพ่ีผม 

จะหาผู้ชายไม่ได้ อาจารย์เวิน พี่สาวผมดีระดับพิเศษของพิเศษจริงๆ นะ 

ไม่ลองพิจารณาดูสักหน่อยหรือ"

หมอเวินปิดแฟ้มประวัติผู้ป่วย "งั้นเปลี่ยนใจละ"
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จงเจินดีใจ ยังไม่ทันได้ยิ้มหน้าบานก็ได้ยินอีกฝ่ายบอกว่า "บทความ

รอถึงสุดสัปดาห์ไม่ได้แล้ว วันศุกร์ก่อนเลิกงานต้องมาอยู่ในเมลบ็อกซ์"  

พูดจบก็เดินออกจากห้องไปตรวจคนไข้

จงเจนิหมดแรง ทรดุนัง่ท่ีมุมห้อง กลายเป็นอีโมจหิน้าเงยีบนิง่ไปทันที

หิมะตกต่อเนือ่งหลายวนั น�า้บนผวิถนนจบัตวัเป็นน�า้แขง็ อากาศไม่ดี  

สภาพถนนก็ไม่ดี รถติดสาหัส ฉงหรงจึงใช้รถไฟใต้ดินท้ังไปท�างานและ 

เลิกงาน

ช่วงเลกิงานคนใช้บรกิารหนาแน่น แม้ว่าฉงหรงจะมีท่ีนัง่ แต่กน็ัง่แล้ว

รู้สึกไม่ค่อยสบาย เมื่อทนไม่ไหวเธอก็เงยหน้ามองผู้ชายซึ่งยืนอยู่ด้านหน้า 

เขาก�าลังเอียงคอดูหน้าจอของรถไฟใต้ดิน

ฉงหรงอดบ่นในใจไม่ได้ นี่มันจะบังเอิญมากเกินไปแล้วนะ

รถไฟใต้ดินหนึ่งขบวนมาทุกสองนาท ีแต่ละขบวนมีสิบกว่าตู้ แต่ละตู้

คนมากขนาดนัน้ ต่อให้ตัง้ใจนดัเจอกนักไ็ม่แน่ว่าจะได้เจอ แต่นีก่ยั็งมาเจอกนั 

จนได้

เรื่องบังเอิญขนาดนี้ยังเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่ลางดีแน่นอน

ผ่านไปอีกหนึง่สถาน ีคนท้ังสองลงจากรถ คนหนึง่ลงด้านหน้าคนหนึง่

ลงด้านหลัง แล้วเดินออกจากสถานีกลับเขตท่ีพักอาศัย เพื่อไม่ให้รู้สึกแย่

ฉงหรงซึ่งเดินอยู่ข้างหลังจึงเลี้ยวเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตในชุมชน เดินวน

หลายรอบแล้วค่อยกลับบ้าน

เม่ือคืนก่อนท�างานล่วงเวลาดึกมาก เช้านี้ฉงหรงตื่นไม่ไหว คิดอยู ่

ครู่หน่ึงดูเหมือนไม่มีเรื่องส�าคัญอะไรก็เลยหลับต่ออย่างสบายใจถึงสิบโมง 

แล้วเดินเรื่อยๆ เฉื่อยๆ ออกจากบ้าน

เธอยังตื่นไม่เต็มตา ตอนที่ประตูลิฟต์ปิดจึงสะดุ้ง เพิ่งรู้สึกว่าในลิฟต์
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มีคนอีกหนึ่งคน ไม่ใช่แค่มีคน ยังมี...

ดเูหมือนหมาตัวนัน้จะจ�าเธอได้ มันแลบลิน้พลางขยับเข้าใกล้ ฉงหรง 

แข็งท่ือไปท้ังตวั ก้อนขนสขีาวบีบจนเธอถอยไปชิดมุมลฟิต์ เบียดตัวชิดผนงั

ลฟิต์มองหมาใหญ่อย่างระวงัเตม็ท่ี แต่วนันีท่้าทีของเจ้าของหมาเปลีย่นไป 

ไม่เป็นฝ่ายออกปากบอกให้หมาใหญ่ไปใช้ทางหนไีฟ แต่กลบัท�าเป็นมองไม่เห็น 

เหตุการณ์ เธออดทนอยู่นานมาก สุดท้ายก็ยอมแพ้ "เวินเซ่าชิง เรียกมัน

ถอยไป! ฉันกลัวหมา!" 

เวนิเซ่าชงิมองเธอนิง่ๆ อยูน่านมาก เขาเลกิคิว้ ย้ิมแล้วพดูเนบินาบว่า  

"ไม่แกล้งท�าเป็นไม่รู้จักกันต่อแล้วเหรอ"

ฉงหรงเม้มปาก ถลึงตาแบบเคืองๆ ใส่เขา

ชายหนุม่หัวเราะเบาๆ ถามต่อด้วยน�า้เสยีงสงสยั "มเีรือ่งหนึง่อยากถาม 

มานานละ" 

ตอนนีฉ้งหรงหดตวัอยูใ่นมุม ไม่มโีอกาสต่อต้านแม้แต่น้อยนดิ "ถามมาส!ิ"

"ได้ยินว่า..." เวินเซ่าชิงหยุดครู่หนึ่ง จ้องหน้าฉงหรงอยู่นาน ท่าทาง

อยากได้ค�าตอบมาก ก่อนจะท้ิงระเบิดว่า "คณุบอกกบัคนอ่ืนว่าคณุชอบผม?"

ฉงหรงหน้าร้อนผ่าว พองขนป้องกันตัวทันที "เปล่า!"

ตั้งแต่ได้เจอกันอีกครั้งท่ีประตูซูเปอร์มาร์เก็ตในชุมชน ฉงหรงก ็

แกล้งท�าเป็นไม่รูจ้กัเวนิเซ่าชิงมาตลอดเพราะกลวัเขาจะถามเรือ่งนี ้สดุท้าย

เหมือนท่ีคดิไว้ไม่ผดิ เขาถามเรือ่งนีจ้รงิๆ เพยีงแต่คดิไม่ถงึว่าเพิง่เจอหน้ากนั 

อีกครั้งเขาก็เล่นใหญ่ขนาดนี้

เวินเซ่าชิงขมวดคิ้วเล็กน้อย "อ้อ ในเมื่อเป็นแบบนี้..." เขาพูดพลาง

ปลดโซ่ที่คอหมาใหญ่ เจ้าหมาดีใจมากพุ่งเข้าหาฉงหรงทันที

ฉงหรงพยายามข่มใจไม่กรดีร้อง ยอมแพ้แล้ว "ใช่ๆ! รบีเอามันออกไป!" 

เวินเซ่าชิงบรรลุเป้าหมาย พูดเสียงเบาๆ "รั่งอี๋รั่ง...รั่งอี๋รั่ง" 

ฉงหรงตวัตดิผนงัลฟิต์แล้ว เธอตวาดเขา "ฉันจะหลบไปไหนได้อีกล่ะ!"
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เวินเซ่าชิงเงยหน้ามอง พอใจมากที่เห็นท่าทางแตกตื่นของหญิงสาว 

เขาเรียกเจ้าก้อนขนมาข้างตัวแล้วก้มลงลูบหัวมันพลางอธิบาย "ไม่ได้ 

หมายถึงคุณ ผมเรียกหมา ขอแนะน�าอย่างเป็นทางการ มันช่ือรั่งอี๋รั่ง  

ชื่อเล่นกุ่น (กลิ้ง)"

"..." ในใจฉงหรงค้อนเขาไปวงหนึง่ คนปกติใครเขาตัง้ช่ือประหลาดๆ 

แบบน้ีให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองกัน แต่หมาใหญ่ตัวนั้นได้ยินช่ือนี้ก็ท�าท่า 

ระริกระรี้เป็นพิเศษ เอาหัวถูเวินเซ่าชิง

เวนิเซ่าชิงยังไม่คิดจะปล่อยเธอไปแค่นี ้"จบัมอืกนัหน่อย ท�าความรูจั้กกนั"

ฉงหรงมองอย่างพิจารณาอีกครั้ง...ซามอยด์ คล่องแคล่ว ฉลาด  

ว่านอนสอนง่าย มุมปากชูข้ึนคล้ายยิ้มมาแต่ก�าเนิด ดูแล้วน่ารักเป็นมิตร  

มีค�าจ�ากัดความว่า 'ใบหน้ายิ้มแบบนางฟ้า หัวใจซุกซนแบบปีศาจ' เธอ 

อดเหลือบมองเวินเซ่าชิงไม่ได้ ก่อนจะได้ข้อสรุปว่า...สัตว์เลี้ยงเหมือน

เจ้าของ

ย้ิมแบบนางฟ้ายิม้แล้วกย่ื็นขาหน้าออกมารอจรงิๆ ฉงหรงจ้องหน้าย้ิม 

ของมันอยู่นาน แม้จะรู้ว่ามันหน้าย้ิมมาแต่ก�าเนิด แต่ก็ยังอดใจไม่ได้  

ในท่ีสดุกเ็อาชนะความกลวัจากส่วนลกึในหัวใจ ย่ืนมอืออกไปช้าๆ จบัขาหน้า 

ของรั่งอี๋รั่งเบาๆ แล้วถอยหนีแบบสายฟ้าแลบ

หลายนาทีต่อมาสองคนหนึง่หมากม็านัง่อยู่บนเก้าอ้ียาวในสวนประจ�า

ชุมชน

ชายหนุม่ค้อมเอวเลก็น้อยลบูขนรัง่อีร๋ัง่ หมาใหญ่แลบลิน้ท�าหน้าเคลิม้ 

อยู่ดีๆ ก็หันหน้ามองมาทางฉงหรง

ฉงหรงแข็งทื่อทั้งตัวทันที รีบขยับนั่งห่างออกจากมัน

เวินเซ่าชิงรู้สึกตลกดี "กลัวหมาขนาดนั้นเลยเหรอ" 

ฉงหรงกลัวสัตว์ขนยาวมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว จึงพยักหน้ายอมรับ
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เวินเซ่าชิงจ้องหน้าเธออยู่หลายวินาที ไม่รู้ว่ามองทะลุความคิดในใจ

เธอหรอือย่างไร ก่อนจะถามเหมือนไม่ได้ต้ังใจ "ไม่เจอหลายปี ผมยาวแล้ว"

ฉงหรงหันหน้ามามองเวนิเซ่าชิง เขาหมายความว่าตัวฉันเองกจ็ดัเป็น

สัตว์ขนยาวด้วยหรือเปล่านะ

เวินเซ่าชิงถูกเธอจ้องจนงง จึงเลิกคิ้วถาม ฉงหรงรู้สึกว่าตนคงจะ

คดิมากเกนิไป แอบบอกตวัเองให้รแีลกซ์หน่อย พอผ่อนคลายแล้วกร็ูส้กึว่า

ค�าพูดง่ายๆ ไม่กี่ค�าท�าให้พวกเขาเหมือนเพ่ือนเก่าท่ีไม่ได้เจอกันมานาน 

เธอรู้สึกอบอุ่นใจ การพูดก็ช้าลง

"แม่ไม่ยอมให้ฉันตดัผมสัน้ ตอนต้นเทอมทุกเทอม หลงัออกจากบ้าน

มาถึงมหาวิทยาลัยก็จะไปตัดสั้น พอปิดเทอมผมก็กลับมายาวเหมือนเดิม 

ตอนกลับบ้านก็ไม่มีใครรู้ หนนั้นท่ีเจอกันเพิ่งเปิดเทอมไม่นานเท่าไหร่  

ก็เลยเห็นผมสั้น" พูดจบเธอก็กวาดตามองอีกฝ่ายอย่างรวดเร็ว "คุณขาว 

ขึ้นมาก"

เวินเซ่าชิงย้ิมให้ตัวเอง "อยู่ในโรงพยาบาลท้ังวัน ไม่อยากจะขาวก็ 

ไม่ได้แล้ว"

ฉงหรงฟังแล้วก็หัวเราะ ดวงตาสุกใสเปล่งประกายสดใส เวินเซ่าชิง

มองหน้าเธอไม่พูดอะไรอีก

ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ตอนที่ไม่ได้เจอหน้ามักรู้สึกใจว้าวุ่น พอได้พบกัน

แล้วบรรยากาศดี สองคนก็เข้ากันได้ดี แต่กลับท�าให้ฉงหรงรู ้สึกว่านี ่

กลับไม่ใช่เรื่องดีอะไร

ครู่ใหญ่เวินเซ่าชิงก็เอ่ยปากท�าลายความเงียบ

"คุณทนายฉง ผมมีปัญหาด้านกฎหมายอยากปรึกษา"

ฉงหรงพูดล้อเล่น "ค่าปรึกษาของฉันค่อนข้างแพงนะ"

เวินเซ่าชิงหัวเราะ ก่อนจะถามด้วยน�้าเสียงราบเรียบ "หลบหนี

เนื่องจากกลัวความผิด ควรจะมีความผิดเพิ่มหรือไม่" 
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ฉงหรงใจหายวาบ ครุ ่นคิดเลือกค�าท่ีจะใช้อยู่ครู ่ ใหญ่จึงตอบว่า  

"หลบหนีเนื่องจากกลัวความผิด หมายถึงหลังจากผู้ต้องสงสัยกระท�า 

ความผิดแล้วหลบหนีเพราะกลัวถูกลงโทษหรือจะต้องรับโทษตามความผิด

ทางอาญา หลบหนีการรับโทษตามกฎหมาย ตามที่ระบุในกฎหมายอาญา

กบัประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาปัจจบัุนนีข้องบ้านเรา หลบหนี

เนือ่งจากกลวัความผดิจะไม่ถกูเพิม่ระยะเวลาการลงโทษ เพราะว่าหลงัจาก

ผู้ต้องสงสัยกระท�าความผิดแล้วหลบหนีเพื่อหลีกเลี่ยงการรับโทษตาม

กฎหมาย การหลบหนีเป็นเรื่องธรรมดาของคน ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถ

เอาการหลบหนเีนือ่งจากกลวัความผดิมาเป็นเงือ่นไขเพ่ิมโทษความผดิทาง

อาญา หลบหนีเนื่องจากกลัวความผิดไม่ใช่ข้อพิจารณาในการก�าหนดโทษ 

แต่ไม่รวมถึงการกระท�าความผิดต่อเนื่องในระหว่างหลบหนี โดยท่ัวไป 

ไม่ถอืเอามาเป็นข้อพจิารณาในการก�าหนดโทษหรอืเพ่ิมโทษ แต่การมอบตวั

หลังจากหลบหนี ตามกฎหมายยังสามารถลงโทษสถานเบาหรือลดโทษ  

ถ้าเป็นการกระท�าความผิดสถานเบาอาจจะงดเว้นการลงโทษก็ได้"

เวินเซ่าชิงฟังเธอร่ายยาวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจริงจังแต่สายตา 

ล่อกแล่กจบแล้วกจ็บัข้อความระหว่างบรรทัดได้ว่า "เป็นเรือ่งธรรมดาของคน  

เข้ามอบตัวด้วยตนเอง"

ฉงหรงเตือนสติเขา "เมื่อกี้...ในลิฟต์..."

พฤติกรรมตอนอยู่ในลฟิต์เม่ือครูน่ีจ้ะเรยีกว่า 'เข้ามอบตวั' กยั็งไม่ค่อย

ตรงทีเดียวนัก แต่พอจะเรียกได้ว่า 'ให้ความร่วมมือดีมาก' กระมัง

ดเูหมอืนเวนิเซ่าชิงไม่คดิจะเล่นงานเธอด้วยเรือ่งนีต่้อไปอีก เขาอมยิม้

พลางมองเธอแล้วเอ่ยอย่างมีเลศนัย "เหมือนที่คิดไว้ไม่ผิด เวลามืออาชีพ

ท�าเรื่องเกี่ยวกับอาชีพของตัวเองจะค่อนข้างเชี่ยวชาญ"

ฉงหรงมองรอยย้ิมของเขาแล้วรู้สึกหนาวใจ เธอไม่รู้จริงๆ ว่าเรื่อง

วุ่นวายในอดีตตอนนั้นจบอย่างไร ที่เวินเซ่าชิงบอกว่า 'ได้ยินว่า' จริงๆ แล้ว
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ได้ยินมาจากใคร เขากบัหลนิเฉินผดิใจกนัเพราะเธอหรอืไม่ ยงัมีอกีเรือ่งหนึง่  

ท�าไมเขาไม่มาคิดบัญชีกับเธอ เรื่องในใจท่ีเก็บซ่อนมาหลายปีในท่ีสุดก็ม ี

ค�าพิพากษาออกมาแล้ว เธอไม่รู้สึกหวาดกลัวไม่สบายใจ ตรงกันข้าม 

เมื่อถูกตัดสินประหารชีวิตแล้ว กลับรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก

แต่ว่าเวลาสัน้ๆ ไม่กีว่นิาทีฉงหรงพลนัเริม่ครุน่คดิถงึปัญหาอีกข้อหนึง่ 

"บ้านของคุณตอนนี้...อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านฉัน เช่าหรือว่าซื้อ"

เวินเซ่าชิงไม่ตอบแต่กลับย้อนถามว่า "บ้านคุณเช่าหรือว่าซื้อล่ะ"

"ซื้อสิ"

เวินเซ่าชิงอมยิ้ม "บังเอิญขนาดนี้เชียว ผมก็ซื้อ"

ฉงหรงร้องโหยหวนอยู่ในใจ ความหวังสดุท้ายดบัสญูไปในรอยยิม้ของ

ชายหนุ่ม

ถ้าเวินเซ่าชิงเช่า เธอยังพอจะหวังลมๆ แล้งๆ ให้เขาย้ายออกไปได้ 

แต่ตอนนีก้ลายเป็นว่าวันนีไ้ม่เจอพรุง่นีก้เ็จอ เธอจะต้องเก้อเขินไปถงึเมือ่ไหร่ 

กันนะ 

แม้จะอยูก่ลางแจ้งแต่อุณหภมิูกยั็งค่อนข้างต�า่ ถงึจะใกล้เท่ียงวันแล้ว 

นัง่นานๆ กร็ูส้กึหนาว ฉงหรงดงึผ้าพนัคอให้แน่นกระชับ หน้าตาไร้ความรูส้กึ  

แต่ในใจก�าลังคิดว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่น 

เมื่อมีทางออกฉงหรงก็นั่งไม่ติดแล้ว เธอยกข้อมือดูเวลาแล้วมองคน

ข้างๆ "เดี๋ยวนะ วันนี้วันท�างาน ท�าไมคุณไม่ไปท�างาน"

"รั่งอี๋รั่งไม่สบายนิดหน่อย จะพามันไปหาหมอ ลาหยุดหนึ่งวัน"

ฉงหรงท�าหน้าสงสัย "ตัวคุณเองก็เป็นหมอนะ"

เวินเซ่าชิงอึ้งไป ได้แต่มองหน้าเธอ "ผมไม่ใช่สัตวแพทย์"

"ก็คล้ายๆ กันไม่ใช่หรือ"

"แต่ละสาขามคีวามเช่ียวชาญเฉพาะทาง ไม่คล้ายกนัเลย" เวินเซ่าชิง

เห็นเธอนั่งไม่ค่อยสบายเพราะความหนาว "ตอนเที่ยงกินข้าวด้วยกันไหม" 



你是我的小确幸 1 41

ฉงหรงส่ายหน้า "ไม่ดีกว่า ตอนบ่ายยังต้องเจอลูกความ" พูดแล้วก็

ลกุข้ึนยนื ในท่ีสดุกบ็อกลาได้ส�าเรจ็ สบายใจเสยีที สหีน้ากพ็ลอยผ่อนคลาย

ไปด้วย

เวินเซ่าชิงยังคงนั่งนิ่ง ส่งเสียงเรียกเธอเอาไว้ "ฉงหรง"

หญิงสาวชะงักเท้า "หืม?"

เวินเซ่าชิงเอ่ยปากเหมือนไม่ได้ตั้งใจถาม "คุณยังติดต่อกับหลินเฉิน 

อยู่หรือเปล่า" 

ในใจฉงหรงเริ่มมีลางไม่ดี "เปล่า ไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้ว"

ชายหนุ่มมองเธอแล้วยิ้มจนหน้าบานแต่ก็เหมือนมีความนัยแฝงอยู่ 

"ผมก็เหมือนกัน"

เห็นๆ อยู่ว่ารอยยิ้มของอีกฝ่ายอ่อนโยนมาก แต่กลับท�าให้ฉงหรง

หนาวเหน็บถึงขั้วหัวใจ แน่นอนว่าเธอไม่โง่ถึงขนาดถามว่าท�าไม เรื่องนี้ 

เกิดข้ึนเพราะเธอ! ผู้ชายคนหนึ่งชอบเธอ แต่เธอกลับรักเพื่อนซ้ีของเขา 

พล็อตละครน�้าเน่าแบบนี้ท�าให้เพื่อนสนิทผิดใจกัน

ฉงหรงหมุนตัวออกเดิน กระชับคอเสื้ออีกครั้ง ต้องเป็นเพราะนั่ง 

กลางแจ้งนานเกินไปจนถูกความเย็นซึมเข้ามาในตัวแน่ๆ! 

เวินเซ่าชิงจ้องมองเงาร่างที่หนีไปด้วยใจหวาดหวั่น ยิ้มมุมปากอย่าง

อารมณ์ดีสุดขีด

ฉงหรงออกจากประตูของชุมชนแล้วก็โทรหาจงเจิน ถามตรงๆ ว่า 

"หลายวันก่อนนายบอกว่าเช่าห้องใกล้ๆ มหาวิทยาลัยอยู่ใช่มั้ย"

วนันีจ้งเจนิมเีรยีน ห้องท่ีเช่าไว้อยู่ใกล้มหาวทิยาลยัมาก ฉงหรงตัง้ใจว่า 

ตอนเที่ยงจะไปดูสักหน่อย

จงเจินยืนรอเธออยู่ที่ประตูทางเข้า พอฉงหรงเดินเข้ามาในเขตที่พัก

กส็งัหรณ์ใจไม่ด ี จนกระท่ังเขาเปิดประตูให้เธอเข้าไป ฉงหรงกถ็อนหายใจเบา 
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จนแทบไม่ได้ยิน จงเจนิพาเธอเดนิดรูอบๆ ยิม้หน้าแป้นแล้นถามว่า "ไม่เลว

ใช่มั้ย"

ฉงหรงมองเขา กน็บัว่าด.ี..แต่ว่า...นีม่นัจะบังเอิญมากเกนิไปแล้วนะ! 

ห้องนี้ก็คือสถานที่ที่เธอเจอเวินเซ่าชิงครั้งแรก เป็นห้องที่หลินเฉินเช่า! 

ฉงหรงถามหยั่งเชิงว่า "ห้องของนายนี่...เช่าจากใคร"

"ห้องบอสไงล่ะ เขาเป็นคนดีระดับดีพิเศษ! ห้องดีขนาดนี้ให้ผมเช่า 

ถูกมากๆ!" 

เป็นห้องของอาจารย์งั้นเหรอ อืม มีเหตุผล อาจารย์จ�านวนไม่น้อย

ซ้ือห้องไว้ใกล้ๆ มหาวิทยาลยั X จะปล่อยให้นกัศกึษาเช่าก็ไม่ใช่เรือ่งแปลก 

ตอนนั้นหลินเฉินก็คงเช่าจากอาจารย์คนไหนสักคนเหมือนกันสินะ

ฉงหรงค่อนข้างล�าบากใจ แต่คิดไปคิดมาก็ตัดสินใจเด็ดขาด เธอ 

มองจงเจิน ตัดสินใจใช้คารมเกลี้ยกล่อม

"สภาพแวดล้อมไม่เลว แสงก็ดี แต่หน้าร้อนคงร้อนมาก ว่างๆ ติด

แอร์สักตัวนะ"

จงเจินรีบไปที่มุมห้อง ยืนตัวตรง

ฉงหรงประหลาดใจ "นายจะท�าอะไร"

จงเจินตอบด้วยสีหน้าจริงจัง "ผมพยายามท�าตัวเป็นแอร์ไงล่ะ"

ฉงหรงถอนหายใจ "ไอ้น้อง มุกนายหนาว* จริงๆ...นายคงไม่ต้อง 

ใช้แอร์แล้วล่ะ เพราะนายมีระบบท�าความเย็นด้วยตัวเองแล้ว" ทันใดนั้น 

เธอก็นึกอะไรขึ้นได้ "น้องพี่ งั้นพี่จะติดแอร์ให้เองก็แล้วกัน"

จงเจินพยักหน้า เดินออกมาเปิดพื้นท่ีมุมห้องให้ "งั้นพี่มายืนท�าตัว

เป็นแอร์ตรงนี้ก็แล้วกัน"

ฉงหรงพูดไม่ออก เดินเข้าไปเขย่าหัวจงเจินอย่างแรงจนสาแก่ใจ  

"ฉันหมายถึงแอร์ที่เป็นแอร์จริงๆ!"

* ค�าว่า 'หนาว' ในที่นี้เป็นค�าสแลงในภาษาจีน หมายถึงมุกแป้ก มุกตลกที่ไม่ท�าให้ข�า
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จงเจินมองพี่สาวที่วันนี้ใจดีเป็นพิเศษ รู้สึกร้อนๆ หนาวๆ "แล้ว...?" 

รอยยิ้มของฉงหรงชัดเจนขึ้นกว่าเดิมอีกระดับ "แล้วฉันก็จะมาพักอยู่

ที่นี่สักช่วงหนึ่ง ดีมั้ย"

"งั้นผมจะอยู่ที่ไหน"

"นายไปอยู่บ้านฉันก่อนก็ได้"

"บ้านพี่ค่อนข้างไกลจากคณะกับโรงพยาบาล"

"รถฉัน ยกให้นายขับก็ได้"

"ยังเป็นนักศึกษา ไม่เหมาะจะขับรถ"

ฉงหรงใช้ความอดทนจนหมดแล้ว หบุยิ้ม "งั้นนายก็นอนห้องหนงัสือ 

ตกลงตามนี้!"

"ท�าไมอะเจ๊!"

"ไม่ท�าไม ตอนบ่ายฉันยังมีงาน ค�่าๆ จะขนของมา เอากุญแจให้ฉัน

ชุดนึงด้วย" พูดจบก็คว้าลูกกุญแจแล้วเดินออกไป จงเจินยืนงงอยู่กับท่ี  

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ฉงหรงเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ย้อนกลับมา เขย่งเท้านวดหัวจงเจิน  

"ไม่ต้องห่วงนะ ช่วงที่อยู่นี่ฉันจะออกค่าเช่าให้"

จงเจินหายงงอย่างรวดเร็ว ดิ้นหัวฟูหนีจากมือปีศาจ ฉงหรงมองหัว

รังไก่ของเขา หัวเราะแล้วก็เดินออกไป

ฉงหรงปฏิบัติการเร็วมาก ตอนกลางคืนจงเจินกลับมาก็เห็นสมบัติ 

ของเธอกองอยู่เต็มห้อง ดูท่าจะอยู่ยาว เขาเพ่ิงย้ายเข้ามายังไม่ทันได้ 

ท�าความสะอาด ตอนนี้ท้ังบ้านถูกเก็บกวาดจนสะอาด แต่ว่าท่ีนอนผ้าห่ม 

ของเขาถูกย้ายออกจากห้องนอนไปอยู่ห้องหนังสือแล้ว

จงเจนิมองฉงหรงท่ีก�าลงันัง่ท�างานอยูห่น้าคอมพิวเตอร์ มองอยู่นาน

ก็ไม่เห็นความผิดปกติ "พี่ บ้านพี่มีอะไร ท่อน�้าแตกหรือไง"
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ฉงหรงไม่แม้แต่จะเงยหน้า "เปล่า"

จงเจินขมวดคิ้ว คิดไปคิดมา "แล้วท�าไมพี่ต้องย้ายมาอยู่บ้านผมอะ 

รีบร้อนขนาดนี้เชียว"

ฉงหรงพูดเหลวไหลด้วยสีหน้าจริงจัง "ฉันกลัวนายท�าตัวเหลวแหลก

พาผู้หญิงมาอยู่ด้วย จะมาคุมนาย"

จงเจินเบะปาก "ผมยังไม่มีแฟน"

"ใช้บริการพิเศษก็ย่ิงไม่ได้" ฉงหรงปั้นหน้าจริงจังมองเขา "ละเมิด

กฎหมายว่าด้วยบทลงโทษท่ีเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยสาธารณะ เข้าข่ายฝ่าฝืน กรณีซื้อบริการผู้ค้าประเวณีมีโทษจ�าคุก

สิบวันขึ้นไปแต่ไม่เกินสิบห้าวัน ปรับไม่เกินห้าพันหยวนอีกด้วย"

จงเจินถูกสองค�านั้นท�าเอาตกใจแทบตาย เบิกตาโตพลางร้องแทรก 

"เฮ้ยพี่!"

ฉงหรงใช้ความอดทนหมดไปแล้ว เธอก้มหน้าท�างานต่อพร้อมกับ

มอบอีกสองค�าให้จงเจิน "หุบปาก!" 

ต่อให้จงเจินเด๋อด๋าย่ิงกว่านี้อีกร้อยเท่าก็รู ้สึกว่ามีอะไรบางอย่าง 

ผิดปกติ เขาย่องเหมือนตีนแมวมาตรงหน้าฉงหรง เอ่ยถามด้วยสีหน้า 

อยากรู้อยากเห็นมาก "นี่ๆ พี่ก�าลังหลบหน้าใครอยู่"

ฉงหรงหัวเราะอย่างเลือดเย็น เอนพิงพนักเก้าอี้ด้วยท่าทางเยือกเย็น

มองหน้าเขา "คนอย่างฉันต้องหลบหน้าใครมิทราบ"

"ก็ใช่นะ..." จงเจินเกาหัว ก่อนจะเอ่ยแบบไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ  

"พีเ่ป็นคนมีเหตุผลระดบัเข้าสายเลอืด กค็วรจะรูว่้าหลบหน้าช่วงสัน้ๆ พอได้ 

แต่หลบระยะยาวไม่ได้ใช่มั้ย"

ฉงหรงสะดุ้งอยู่ในใจ มองหน้าใสซื่อของจงเจินอีกครั้ง หลังแน่ใจว่า

ตัวเองคิดมากไปเองแล้วจึงปั้นหน้าขรึมไล่จงเจินไปอาบน�้า

รอจนจงเจนิออกไปจากห้องหนงัสอื ฉงหรงจงึฟุบกบัโต๊ะร้องโหยหวน
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ใช่แล้ว! ฉันเป็นทนายความเชียวนะ! คนสายตรรกะ ใช้เหตุผลระดับ

เข้มข้นอย่างฉันท�าไมต้องท�าตัวแบบนกกระจอกเทศอีกแล้ว?! 

ฉงหรงท�างานเสร็จก็บิดคอไปมาแล้วปิดคอมพิวเตอร์ ตั้งใจว่าจะไป

เทน�า้ท่ีห้องครวั เพิง่ออกจากห้องหนงัสอืกเ็ห็นห้องครวัไฟสว่าง เงาร่างผูช้าย 

คนหนึ่งเลือนรางอยู่บนประตูกระจก

เธอยืนตะลึง ก่อนจะเดินเข้าไปช้าๆ พอเปิดประตูก็เห็นจงเจินก�าลัง

ยืนตั้งอกตั้งใจต้มบะหมี่อยู่ข้างใน

ฉงหรงตัง้หลกัหลายวนิาที รอจนหัวใจเต้นในอัตราปกตแิล้วจงึขมวดคิว้ 

ร้องตวาดใส่เขา "ออกมา!"

เนื่องจากการงานอาชีพ เวลาฉงหรงอยู่กับคนภายนอกจึงมีท่าทาง

เคร่งขรึมเรียบเฉย แต่เวลาอยู่กับน้องชายคนนี้ส่วนใหญ่เธอจะพูดคุย 

ย้ิมแย้มหัวเราะ ดังนั้นเวลาท่ีเธอท�าหน้าเคร่งขรึมเรียบเฉย จงเจินจะ 

กลัวมาก 

"ท�าไมเหรอ ผมก�าลังต้มบะหมี่อะพี่"

ฉงหรงหมุนตัวเดินถอยออกมา "อย่ายืนข้างใน มีอะไรออกมาคุยกัน

ข้างนอก"

ฮวงจุย้ห้องนีต้้องมปัีญหาแน่นอน เธอต้องถกูมนตร์ด�าแน่ๆ ถงึเข้าใจว่า 

เมื่อครู่คนที่ยืนอยู่ในห้องครัวคือเวินเซ่าชิง

จงเจินเห็นสีหน้าของเธอแย่มากจึงเดินหงอยๆ ออกมา ท�าหน้า 

น่าสงสาร "ผมหิวอะเจ๊..." 

ความรู้สึกอึดอัดในใจฉงหรงสลายไปอย่างรวดเร็ว เธอก็รู้ว่าตัวเอง 

ท�าเกินไป จึงดื่มน�้าหนึ่งอึกเพื่อปรับอารมณ์ "ไม่มีอะไรแล้ว นายไป 

ต้มบะหม่ีเถอะ กินเสร็จแล้วก็รีบไปพักผ่อน" พูดจบก็เดินออกไปตรง 

ระเบียงรับลม ยืนจนเมื่อยก็พิงเข้ากับราวลูกกรง
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จงเจินยืนรออยู่ครู่ใหญ่มากกว่าจะกล้าตามออกมาที่ระเบียงแล้วถาม

อย่างระมัดระวัง "พี่เป็นอะไรไป"

ฉงหรงรู้ว่าตวัเองผดิปกต ิเธอมองแสงไฟจดุเลก็จดุน้อยท่ีไกลออกไป 

ความในใจซ่ึงซ่อนอยู่ในดวงตานัน้ลกึไม่เห็นก้นบ้ึง ครู่ใหญ่จงึตอบเรยีบๆ ว่า  

"ไม่มีอะไร"

จงเจินพิงราวอยู่ข้างๆ เธอ พูดเรื่อยเปื่อยไปอีก "ถ้าพี่มีเรื่องอะไร 

ก็คุยกับผมได้ ผมเป็นผู้ชาย ผมช่วยพี่ได้"

ฉงหรงถูกค�าว่า 'ผู้ชาย' ของเขาท�าเอาหัวเราะ "เรื่องของผู้ใหญ่  

เด็กไม่ต้องยุ่ง" 

จงเจินไม่ยอมแพ้ "ผมไม่ใช่เด็กนะ! ผมยี่สิบกว่าแล้ว!"

ฉงหรงหัวเราะก๊าก "ถ้าอย่างนั้นขอถามผู้ชายอายุยี่สิบกว่าอย่างนาย

หน่อยนะ เดือนนี้ฉันไม่ต้องให้เงินพิเศษแล้วใช่มั้ย"

"ไม่นะ!" จงเจนิรบีกอดแขนพีส่าวสารภาพผดิ "เจ๊คร้าบ! ผมไม่ถามละ  

ผมไปนอนเดี๋ยวนี้เลย!" พูดจบก็เดินกลับเข้าไปข้างใน เดินไปพึมพ�าไป  

"ดูท่าต้องรีบช่วยหาแฟนให้พี่ละ ผู้หญิงนี่นะ โสดนานเกินไปก็จะไม่ค่อย

ปกติ..."

ทันใดนั้นฉงหรงก็ร้องเรียกเขา "จงเจิน" 

จงเจินตกใจสะดุ้งโหยง "หือ?"

"เมื่อกี้ไม่ได้เจตนาตวาดนายนะ ฉันขอโทษด้วย พักนี้มีเรื่องเยอะ 

อารมณ์ไม่ค่อยดี อย่าคิดมากนะ"

ญาติผู้น้องคนนี้นิสัยดีมาก บางครั้งเธอใช้ค�าพูดรุนแรงกับเขา เขาก็

ท�าท่าน่าสงสารไม่กี่นาที เดี๋ยวเดียวก็เรียกเธออย่างสนิทสนมว่าพี่อีก

จงเจินได้ยินก็ปั ้นสีหน้าจริงจังทันที เดินกลับมากล่าวว่า "พ่ีพูด 

มาตลอดว่าตอนนั้นพี่ใช้ผมเป็นหินถามทาง แอบช่วยแก้จดหมายแสดง

ความจ�านงส�าหรับสมัครเรียนปริญญาตรีให้ผม ผมรู้ว่าความจริงไม่ใช ่
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แบบนั้น! พ่ีวางแผนนานมาก ยกโอกาสท่ีดีท่ีสุดให้ผม ความส�าเร็จ 

เลียนแบบซ�้าไม่ได้ เรื่องแบบนี้จะประสบความส�าเร็จง่ายมากในตอนท่ี 

คนอ่ืนไม่ทันระวังตัว มีครั้งแรกแล้ว ครั้งต่อไปท่ีบ้านก็จะรู้ตัวป้องกันไว ้

ล่วงหน้า พี่จะหนีออกมาก็ยาก เพราะไม่มีผู้ปกครองคนไหนอยากเห็นลูก

ท้าทายขีดจ�ากัดของตัวเองซ�้าแล้วซ�้าอีก"

ฉงหรงมองเขาอย่างประหลาดใจ เห็นอีกฝ่ายท�าสหีน้าจรงิจังกหั็วเราะ

พลางยีหัวจนผมยุ่งกระเซิงจึงคลายมือปีศาจออก 

ครัง้นีจ้งเจนิอยูน่ิง่ๆ ไม่ดิน้ ครู่ใหญ่จงึพดูท้ังๆ ท่ีผมยุ่งไปท้ังหัว ดวงตา

สุกใส "ตอนเด็กๆ ผมไม่ค่อยแข็งแรง พวกพี่ชายพี่สาวในบ้านก็ร�าคาญ  

ไม่เล่นกับผม มีแต่พี่ที่เล่นกับผม ผมจ�าได้ไม่ลืม"

ใช่แล้ว ตอนนั้นทารกชายคลอดก่อนก�าหนดร่างกายอ่อนแอมาก  

เธอเขย่งเท้าดูเขาในตู้อบเด็กทารกแรกเกิด เด็กทารกท่ีเธอมองแล้วก็ถาม 

ผู้ใหญ่ว่า 'ท�าไมน้องชายต้องอยู่ในตู้' 'น้องจะลืมตาเม่ือไหร่' 'น้องจะเล่น 

กับหนูเมื่อไหร่' ในที่สุดก็เติบใหญ่แล้ว

ฉงหรงฟังไปฟังมากเ็ริม่ได้กลิน่อันตราย เหมือนท่ีคดิไว้ไม่ผดิ จงเจนิ 

ก�าหมดั กล่าวอย่างแน่วแน่ว่า "พี่ไม่ต้องห่วงนะ ผมจะต้องช่วยพ่ีแย่งผูช้าย

กลับมาให้ได้!"

เธออดไม่ไหวค้อนไปทีหนึง่ "...ไม่ได้ตอบแทนบุญคณุ แต่ล้างแค้นใช่ม้ัย"

ฉงหรงยืนอยู่ที่ระเบียงอีกครู่หนึ่งจึงกลับเข้าห้อง เธอยึดห้องหนังสือ 

จงเจินก็ไปอ่านหนังสือท่ีห้องรับแขก เธอเข้าใจว่าจงเจินหลับแล้ว เข้าไป 

กเ็ห็นเขานัง่อ่านหนงัสอือยูท่ี่โต๊ะเตีย้ บนโต๊ะมีต�าราแพทย์หนาหนกัหลายเล่ม  

เขาเกือบถูกฝังอยู่ในกองหนังสือเหล่านี้

ฉงหรงเดินเข้าไปหยิบมาดู อ่านไม่รู้เรื่อง หางตาเหลือบเห็นมุมโต๊ะ 

มีบันทึกต�าราแพทย์หลายเล่มจึงหยิบขึ้นมาดู

หนังสือเย็บกี่ใหญ่ๆ หนามากหลายเล่ม เป็นหนังสือที่เก่าพอสมควร 
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แต่เก็บรักษาอย่างดี เม่ือเปิดออกดูก็เห็นอักษรตัวบรรจงเล็กขนาดเท่า 

หัวแมลงวันเขียนด้วยพูก่นัแล้วเย็บรวมเป็นเล่ม เล่มหนึง่เป็นแพทย์แผนจนี 

เล่มหนึง่เป็นแพทย์แผนปัจจบัุน เล่มแพทย์แผนจนีด้านในมตีวัอกัษรภาษาจนี 

ตวัเตม็จ�านวนมาก เป็นต�ารบัยาหลายชนดิ และมีรปูประกอบตวัยาสมุนไพร

บางอย่าง ส่วนอืน่ๆ เธอไม่รูจ้กั เล่มแพทย์แผนปัจจบัุนมรีปูกายวิภาคท่ีวาด

ด้วยมือ รูปประกอบประเภทต่างๆ ท้ังภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ตัวอักษร

ภาษาอังกฤษสวยมาก

ฉงหรงถือไว้ในมือยังไม่วางคืน "เอามาจากไหนกันนี่"

พอพดูถงึเรือ่งนีส้หีน้าจงเจนิกฉ็ายแววนบัถอืมาก "บอสผมไง! ประทับใจ 

มากล่ะสิ เพื่อนในชั้นหลายคนอยากยืมเล่มนี้มาก! ได้ยินว่าครอบครัวเขา

เป็นตระกลูหมอ เขาเรยีนการแพทย์ต้ังแต่เดก็ๆ พวกนีเ้ป็นบันทึกสรปุท่ีเขา

รวบรวมเอาไว้! ไม่มีขายตามร้านหนังสือด้วยนะ"

ลายมือวจิติรบรรจง มีชีวติชีวา ดสูง่างามแบบศาสตราจารย์ โลดแล่น

อยู่บนกระดาษ ฉงหรงพยักหน้าเห็นด้วย "อืม...ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นใคร 

ใช้พู่กันเขียนแล้ว แถมยังเขียนเยอะมากด้วย" ฉงหรงดูอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนจะ

กระแอมเบาๆ ถามหยั่งเชิงว่า "เอ่อ...ขอสักเล่มได้มั้ย"

"เฮ้ย พี่บ้าไปแล้วเหรอ?!" จงเจินเข้าโหมดอีโมจิอีกครั้ง ท�าหน้า 

ไม่อยากจะเชื่อ เขาจ้องหน้าพี่สาว จากนั้นก็ยื่นนิ้วมือออกมา "ก่อนหน้านี้ 

มีลูกเศรษฐีขอซื้อราคานี้ เจ้านายผมยังไม่แยแสเขาเลย!"

ฉงหรงก็รู้ว่าเขาไม่มีทางยกให้ แต่ว่ายังไม่ยอมแพ้ ลองถามดูก่อน 

ถูกปฏิเสธก็ไม่เป็นไร เธอย้ิมแล้วพูดชมว่า "อืม...เป็นผู้อาวุโสท่ีลายมือ 

มีเอกลักษณ์เด่นชัดมากเลยนะ"

จงเจินหน้าคว�่า "บอกพี่ไปตั้งหลายครั้งแล้วว่าเขายังหนุ่มมาก! ไม่ใช่

ท่านผู้เฒ่าอะไรนั่น!" 

ฉงหรงหัวเราะ ไม่ถือสาอะไร สไตล์เก่าแก่ขนาดนี้ ไม่ใช่ผู้เฒ่าก ็
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ครึ่งผู้เฒ่าอยู่แล้ว

นบัตัง้แต่วนัท่ีได้คุยกบัฉงหรงอีกครัง้หลงัจากไม่ได้คยุกนัมานานมาก 

อีกหลายวันต่อมาเวินเซ่าชิงก็ไม่ได้เจอเธออีก เช้าวันหนึ่งเขายืนอยู่ตรง 

ทางเดินมองประตูฝั่งตรงข้ามท่ีปิดอยู่ ก้มหน้าถามรั่งอ๋ีรั่ง "คงไม่ใช่หนีไป

อีกหรอกนะ หลังจาก 'เข้ามอบตัว' ก็หลบหนีเนื่องจากกลัวความผิดอีกครั้ง

งั้นหรือ"

รั่งอ๋ีรั่งคาบลูกบอลไว้ในปาก ส่ายหางมองเจ้านายด้วยสีหน้าเปี่ยม

ความหวัง

เวินเซ่าชิงเลิกคิ้ว "ก็ได้ ลงไปเล่นลูกบอลข้างล่างกัน"

เวลานี้บนโต๊ะอาหารเช้า จงเจินมองหน้าเหยเกของฉงหรงอยู่นาน  

ในที่สุดก็ทนดูต่อไปไม่ไหว "ดูหน้าตาพี่สิ ท�าไมเจ็บปวดแบบนี้ล่ะ"

ฉงหรงเค้นค�าสองค�าออกมาทางร่องฟัน "ปวดฟัน"

จงเจินมองสีหน้าเธอ ท�าให้เขาเริ่มหน้าเบ้ียวตามไปโดยไม่รู ้ตัว  

"ฟันคุดเหรอ" 

ฉงหรงพยักหน้าอย่างเจ็บปวด "อืม"

"ฟันคุดของพี่นี่ลากยาวมาขนาดนี้ ถอนทิ้งเหอะ!"

ฟันคุดของเธออยู่มานานมาก ทุกครั้งที่เป็นไข้ก็จะปวด เป็นไข้ครั้งนี้

ต้องโทษเวินเซ่าชิงคนเดียวเลย

ฉงหรงจิบน�้าอึกหนึ่ง "ขอคิดดูก่อน"

ฉงหรงเข้าใจว่าคงเหมือนคราวก่อนท่ีกนิยาไม่กีวั่นกห็าย แต่ปวดฟัน

ครัง้นีร้นุแรงมาก เธอเพิม่ปรมิาณยากยั็งไม่ดีข้ึน ตรงกนัข้ามกลบัยิง่บวมไป 

ครึง่หน้า เธอดตูารางเวลาไปศาลแล้วตัดสนิใจเดด็ขาด ส่งเมสเสจหาจงเจิน
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จงเจินอ่านเมสเสจแล้วก็เงยหน้าจากกองแฟ้มประวัติผู้ป่วยก่อนจะ 

เอ่ยถาม "อาจารย์เวิน คุณรู้จักหมอฟันบ้างมั้ยครับ"

เวินเซ่าชิงมองอีกฝ่าย "ปวดฟันเหรอ"

จงเจินยกมือถือส่ายไปมา "ไม่ใช่ผมครับ พี่สาวน่ะ ปกติเป็นคน 

เด็ดขาดจะตาย แต่ฟันคุดซี่เดียวยึกยักอยู่นั่น เปลี่ยนมาหลายโรงพยาบาล 

ไม่ว่ายังไงก็ไม่ยอมถอน ตอนนี้อักเสบหนักแล้ว"

เวินเซ่าชิงคิดอยู่ครู่หนึ่ง "จ�าได้ว่ามีรุ่นน้องคนนึงอยู่แผนกทันตกรรม 

เดี๋ยวจะบอกเธอไว้ก่อน พี่สาวคุณจะมาเมื่อไหร่"

จงเจินดูมือถือ "ตอนบ่ายครับ"

"ได้ ไม่มีปัญหา เดี๋ยวคุณไปบอกชื่อพี่ไว้นะ"

"ขอบคุณมากครับ"

ตอนบ่ายฉงหรงไปโรงพยาบาล แจ้งบัตรคิวหมอตามที่จงเจินบอกไว้

ตอนพบทันตแพทย์ ฉงหรงหยีตาดูป้ายช่ือท่ีหน้าอกอีกฝ่าย... 

'เหอเหวินจิ้ง' (สุภาพนุ่มนวล) แล้วก็มองผู้หญิงที่สูงกว่าเธอหนึ่งช่วงศีรษะ

ท่าทางโผงผางใจกล้า ชื่อตรงข้ามกับตัวจริงสุดขั้ว

เหอเหวินจิ้งถือแฟ้มประวัติแล้วอ่านชื่อผู้ป่วย "ฉงหรง? อ๋อ ญาติผู้พี่

ของจงเจินสินะ เขาบอกไว้แล้ว"

เธออ้าปากอย่างยากล�าบาก เรียกชื่อหมอ "สวัสดีค่ะหมอเหอ"

เหอเหวินจิ้งชะงัก "ไม่ชอบให้เรียกว่าหมอเหอเลย คุณเรียกฉันว่า 

พี่เหอก็ได้" 

ฉงหรงมองด้วยความล�าบากใจ เห็นสีหน้าเฝ้ารอคอยของอีกฝ่าย  

เธอจึงเรียก "พี่เหอ" ด้วยความรู้สึกซับซ้อน

เหอเหวินจิ้งหัวเราะแล้วถามเบาๆ "ฉงหรง จงเจิน* บ้านคุณตั้งช่ือ 

* ฉงหรง หมายถึงนิ่งสงบ จงเจิน หมายถึงซื่อตรง
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ทุกคนแบบนี้หรือ"

ฉงหรงยังไม่ทันได้ตอบ เหอเหวนิจิง้กหั็วเราะอีก "ฮ่าๆๆๆ...ช่ือจงเจนิ 

ก็ตลก เขายังมีน้องชายหรือน้องสาวอีกคนชื่อปู้อวี๋หรือเปล่า จงเจินปู้อวี๋ที่

แปลว่าซื่อตรงไม่แปรผันค�านั้นน่ะ?" 

ฉงหรงพยักหน้า ตอบด้วยสีหน้าจริงจัง "คุณรู้ได้ยังไง เขามีน้องสาว

แท้ๆ อีกคนชื่อจงปู้อวี๋จริงๆ น่ะแหละ"

คิดถึงจงปู้อวี๋เจ้าปีศาจน้อยคนนั้น ฉงหรงก็ถอนหายใจเบาจนแทบ 

ไม่ได้ยิน

"..." เหอเหวินจิ้งหุบยิ้ม "ฉันรู้จักคนเปิ่นๆ ชื่อประหลาดมากคนหนึ่ง 

ชื่อ 'โสมคน' รู้สึกว่าจ�าเป็นต้องแนะน�าให้พวกคุณรู้จักกันนะ"

ฉงหรงมองคนข้างหน้าซึ่งคุยกับเธอมาพักหนึ่งแล้ว ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่า

หมอที่จงเจินแนะน�าให้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่

เหอเหวนิจิง้คงจะรูว่้าฉงหรงก�าลงัสงสยัอะไร จึงกระแอมเบาๆ "เอ่อ...

ถอดมาสก์ออกแล้วนอนลง ขอตรวจดูก่อนนะคะ"

เหอเหวนิจิง้ใส่หน้ากากอนามยัแล้วตรวจฉงหรง "หน้าบวมขนาดนีเ้ลย 

ไข้ขึ้นอีกด้วยนะ"

ฉงหรงบวมไปครึ่งหน้าแล้ว ขยับมุมปากนิดเดียวก็รู้สึกเจ็บไปถึง 

ข้ัวหัวใจจึงไม่พูดอีก แค่เค้นเสียง "อือ" ออกมาเท่าน้ัน แต่ว่าครู่ต่อมา 

ก็ถามอย่างยังไม่ยอมแพ้ "ไม่ถอนได้มั้ย"

"ตอนนี้อยากถอนก็ถอนไม่ได้แล้ว รอหายบวมก่อนค่อยมาถอน 

ก็แล้วกัน" พูดจบก็ลุกยืน "รอสักครู่นะ"

หมอท่ีช่ือเหอเหวินจิ้งเดินตึงๆ เหมือนพายุออกไปท่ีทางเดินแล้ว

ตะโกนเรียก ทันใดนั้นนักศึกษากลุ่มหนึ่งก็โผล่ออกมาจากในวอร์ดทันที 

เหอเหวินจิ้งช้ีท่ีฟันคุดของฉงหรง "พวกเธอดูเคสนี้นะ รูปร่างกับ

ต�าแหน่งฟันคุดซ่ีนี้พิเศษมาก เป็นเคสท่ีช่วยในการเรียนรู้ได้ดี" พูดจบ 
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ทุกคนก็พากันยกมือถือถ่าย

ฉงหรงรีบหุบปาก ใส่มาสก์แล้วลุกขึ้นนั่ง

เหอเหวินจิ้งไล่กลุ่มนักศึกษาออกไปแล้วจึงหัวเราะพูดว่า "เดี๋ยวจะ 

จ่ายยาแก้อักเสบให้ รอหายบวมแล้วคุณค่อยมาถอนทิ้งนะ"

ฉงหรงถอืใบสัง่ยาเดนิออกไป เธอหันกลบัไปมองเหอเหวินจ้ิงอีกแวบหนึง่  

สงสัยมากว่าท�าไมคนท่ีจงเจินแนะน�าถึงดูไม่ค่อยน่าเช่ือถือเหมือนๆ กัน 

หมอควรเป็นอาชีพท่ีเคร่งขรึมจริงจังไม่ใช่หรือ ท�าไมคนนี้ดูแล้ว...เพี้ยน

ขนาดหนัก

ตลอดท้ังบ่ายจงเจินงานยุ่งมาก ตอนนี้พอจะว่างแล้วจึงคิดจะไปดู 

ฉงหรงสักหน่อย เพิ่งเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็นึกถึงเรื่องบางอย่าง เขาหันกลับ

เดินไปหาเวินเซ่าชิงในห้องคนไข้ ปั้นหน้าประจบเต็มท่ี "อาจารย์เวินครับ 

เดี๋ยวหมอเฉินจะผ่าตัด ผมอยากไปดูการผ่าตัด ส่วนพี่สาวผม ให้อาจารย์

ช่วยไปดูหน่อยได้มั้ยครับ"

พักนี้จงเจินชอบพูดถึง 'พี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้' ต่อหน้าเวินเซ่าชิง  

เขารู้แผนของอีกฝ่ายหมดแล้ว จึงยิ้มตอบอย่างอารมณ์ดีว่า "ไม่ว่าง"

จงเจินผิดหวังมาก "อาจารย์ก็ช่วยเมตตาสงสารพี่ผมหน่อยเถอะ..."

เฉินชู่หรือ 'หมอเฉิน' ที่ถูกพาดพิงถึงเมื่อครู่เดินผ่านมา เห็นจงเจิน 

ท่าทางน่าสงสารจึงถามว่า "มีอะไร ต้องการให้ช่วยอะไรมั้ย" พูดจบก็สะกิด

เวินเซ่าชิง "คุณดุเขาอีกแล้วหรือ"

เวนิเซ่าชิงอมยิม้มองเฉินชู่ "เขาต้องการความช่วยเหลอื พีส่าวเขาโสด 

และสวยน่ารัก คุณจะรับคนคนนี้ไปดูแลมั้ย"

คนท่ีท�างานในโรงพยาบาล จากหมอไปถึงพยาบาลพอมีอายุหน่อย

ไม่ว่าชายหรือหญิงล้วนชอบแนะน�าจับคู่ให้คนอ่ืน ก่อนหน้านี้เฉินชู่ก็เคย

ประสบชะตากรรมแบบนี้มาก่อน พอได้ยินก็รีบถอยเข้าเซฟโซนทันที  
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"ไม่ได้เด็ดขาด ผมมีแฟนแล้ว เดี๋ยวผมมีผ่าตัด ต้องไปเตรียมตัวก่อนนะ 

พวกคุณคุยกันตามสบายเหอะ"

"เอาล่ะ" เวนิเซ่าชงิมองจงเจนิอยู่ครูใ่หญ่ ในท่ีสดุก็ใจอ่อน "ไปเตรยีมตวั 

เถอะ ผมจะไปดูพี่คุณให้"

จงเจินดีใจมาก รีบเดินกระดี๊กระด๊าจากไปทันที

แต่กยั็งน่าเสยีดาย...ความปรารถนาสงูสดุท่ีจงเจนิอยากให้บอสของเขา 

เจอพี่สักครั้งก็ยังไม่บรรลุผล

เวนิเซ่าชิงยืนอยู่ท่ีประตหู้องทันตกรรม มองเข้าไปด้านในเห็นเหอเหวินจิง้ 

ก็ทักทาย "พี่ของจงเจินล่ะ"

เหอเหวินจิ้งนับถือรุ่นพี่คนนี้มานาน รีบตอบว่า "ไปแล้ว"

"ไปแล้วเหรอ" เวินเซ่าชิงถามต่อว่า "เป็นยังไงบ้าง"

เหอเหวนิจิง้ท�าท่าครุน่คดิจรงิจงัมาก ก่อนจะสรปุว่า "เป็นคนสวยสไตล์

สาวท�างาน แม้จะหน้าบวมก็เป็นคนสวยที่หน้าบวม" 

เวินเซ่าชิงพูดไม่ออก "ถามถึงอาการป่วย"

"ไม่ตายหรอก อักเสบ มีไข้ เรื่องเล็ก ถอนฟันแล้วก็หมดเรื่อง แต่ว่า

มีปัญหาเรื่องการกิน" 

เวลางานเหอเหวินจิง้ท�างานแบบเรยีบง่ายฉับไว พดูพลางท�าท่าหล่อเท่  

ยืนพงิเครือ่งวดัดจิติอล พยาบาลสาวสองคนเดนิเข้าๆ ออกๆ มกัจะแอบมอง  

เหอเหวินจิ้งเห็นเข้าก็ยิ้มให้พวกเธอ

เวินเซ่าชิงทนไม่ไหว "รุ่นน้องเหอ ถ้ายังท�าแบบนี้อีก พยาบาลสาว

พวกนี้ต้องตกหลุมรักเธอแน่ๆ"

พอพูดถึงเรื่องนี้เหอเหวินจิ้งก็ห่อเหี่ยว "แหม รุ่นพี่ ฉันดูไม่เหมือน 

ผู้หญิงเลยเหรอ"

เวินเซ่าชิงบอกแบบอ้อมๆ "จากมุมมองด้านการแพทย์ ใช่เลย"

เหอเหวินจิ้งโวยวาย "โธ่ รุ่นพี่ ท�าร้ายกันอย่างนี้คราวหน้าถ้าแนะน�า
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คนรู้จักมารักษาอีก ฉันจะถอนฟันเขาให้หมดปากเลย แล้วค่อยๆ ใส่กลับ

เข้าไปทีละซี่ๆ!"

"เอาเลย" หมอเวินตอบพลางค่อยๆ ถอยออกนอกห้อง "อย่าลืมเก็บ

ค่ารักษาสองเท่าด้วยนะ"

ฉงหรงใกล้จะเลิกงานแล้ว แต่นึกข้ึนได้ว่ามีเอกสารชุดหนึ่งลืมท้ิงไว้ 

ที่บ้าน จึงส่งเมสเสจหาจงเจิน บอกว่าคืนนี้จะไม่กลับบ้านเขา

ฉงหรงทั้งอนุมานทั้งค�านวณอย่างรอบคอบรอบด้านที่สุด เลือกเวลา

ท่ีเวินเซ่าชิงมีโอกาสท่ีจะออกจากบ้านต�่าท่ีสุดเป็นเวลาท่ีเธอจะกลับมา  

แต่ขณะท่ีเพิ่งก้าวเท้าออกจากลิฟต์ เตรียมวิ่งเหยาะๆ เข้าบ้าน ประต ู

ฝั่งตรงข้ามก็เปิดผางทันที เวินเซ่าชิงในชุดอยู่บ้านสีอ่อนห้ิวถุงขยะก�าลัง 

จะออกจากบ้าน ด้านหลังมีรั่งอี๋รั่งเดินแกว่งหางตามมา

คนค�านวณมิสู้ฟ้าลิขิตจริงๆ

เวินเซ่าชิงเลิกคิ้ว "หลายวันนี้ดูเหมือนไม่ค่อยได้เห็นคุณเลย"

ฉงหรงโกหกหน้าตาย "อ่า...พักนี้งานยุ่งมาก ก็เลยนอนที่ส�านักงาน

ทนายความน่ะ" 

"มืดแล้ว ใส่มาสก์ท�าไม" เวินเซ่าชิงจ้องหน้าอีกฝ่าย

หญิงสาวกุมหน้าครึ่งซีก ตอบอู้อี้ว่า "ปวดฟัน" 

เวินเซ่าชิงมองข้าวกล่องในมือเธอ "กินข้าวหรือยัง" 

เธอก็ชูข้าวกล่องให้เขาดู "กินโจ๊ก"

ชายหนุม่มองหน้าครึง่ซีกท่ีบวมเป่งของเธอแล้วเอ่ยถาม "ปวดมากม้ัย" 

ฉงหรงพยักหน้าอย่างเซื่องซึม

เวินเซ่าชิงรู้สึกว่าสีหน้าเธอผิดปกติจึงถามต่อ "มีไข้เหรอ" 

หญิงสาวพยักหน้าอีก

ชายหนุ่มจึงวางถุงขยะลงแล้วเดินเข้าไปหาเธอ "ถอดมาสก์ซิ ผมจะ
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ตรวจให้"

ฉงหรงรีบส่ายหน้า "ไม่ต้องหรอก ฉันไปหาหมอมาแล้ว อีกสองวัน 

ก็จะไปถอนละ" เธอไม่อยากให้เขาเห็นหน้าบวมๆ ของตัวเอง

เวินเซ่าชิงก็ไม่ฝืนใจ เปลี่ยนเรื่องถามว่า "ผมท�ากับข้าวไว้ มากิน 

ด้วยกันหน่อยมั้ย"

เม่ือครูต่อนเปิดประต ู ฉงหรงกไ็ด้กลิน่หอมของอาหาร พูดตามจรงิแล้ว 

เธอยังคิดถึงฝีมือปรุงอาหารของเขาอยู่บ้าง เธอสูดจมูก ปลอบใจตัวเองว่า

ฉันป่วยอยู่ ตามใจตัวเองสกัครัง้กไ็ม่เป็นไรนะ จากนัน้กพ็ยักหน้าให้เวนิเซ่าชิง

เห็นเธอพยักหน้า เขาก็หัวเราะแล้วหิ้วถุงขยะย้อนกลับเข้าห้องไป

นี่เป็นครั้งแรกท่ีฉงหรงเข้ามาในบ้านของเวินเซ่าชิง เธอมองส�ารวจ

แล้วก็พบว่าเขาต้ังใจทุ่มเทกับการตกแต่งมาก เรียบง่ายมินิมอล มีสไตล ์

แต่ไม่รกรุงรัง สะอาดจนเหลือเช่ือ สมกับท่ีเป็นหมอ คงจะเป็นโรคคลั่ง 

ความสะอาดจนขึ้นสมอง

ห้องท่ีอยู่ช้ันเดียวกันโดยพื้นฐานแล้วลักษณะแปลนจะเหมือนกัน  

แต่ไม่รู้ว่าเพราะการวางต�าแหน่งห้องต่างกันหรือเปล่าถึงท�าให้บ้านของ 

เวินเซ่าชิงดูใหญ่กว่าบ้านของเธอมาก ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและสบาย

เธอกวาดตาชมลวกๆ แล้วเวินเซ่าชิงก็เรียกเธอมากินข้าว

เวินเซ่าชิงมองใบหน้าครึ่งซีกใต้หน้ากากของเธอ "ถอดมาสก์ออก

เถอะ"

ฉงหรงลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยๆ ปลดหน้ากากออก แล้วก้มลงซ่อน

ใบหน้าไว้ในเรอืนผมคล้ายไม่ได้ตัง้ใจ พยายามปิดใบหน้าครึง่ซีกท่ีบวมเป่ง

ทว่าวนิาทีต่อมานิว้มือของเขากย่ื็นข้ามมาช้อนคางเธอเบาๆ เลือ่นไป

ทางซ้าย แล้วแตะตรงจุดท่ีบวมอย่างแผ่วเบา จากนั้นก็รีบดึงมือกลับ  

"เรื่องเล็ก กินข้าวก่อนเถอะ"

ปลายนิ้วมือของเขาค่อนข้างเย็น นิ้วมือสวยเรียวยาวมีพลัง สัมผัส
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ใบหน้าเธอโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการล่วงเกินแบบหนึ่ง แต่เขาท�าอย่าง

เด็ดขาดไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธ มีมารยาท รู้จักความพอดี มีความเป็น

สุภาพบุรุษ ดูเหมือนว่าเธอสามารถได้กลิ่นปลายนิ้วของเขาซึ่งแฝงไอร้อน

จากร่างของชายหนุ่ม

ฉงหรงมองมอืข้างนัน้จบัตะเกยีบแล้วเหลอืบมองใบหน้าเขาแวบหนึง่

เหมือนไม่ได้ตั้งใจ ค�าถามมากมายผุดขึ้นในใจ

เขาคงท�าไปตามความเคยชินในอาชีพสินะ เปลี่ยนเป็นคนอื่นท่ี 

ไม่ใช่ฉัน เขาก็คงท�าแบบนี้ ฉันไม่ควรคิดมากเกินไป สารรูปตัวเองตอนนี้

ยังไม่น่าเกลียดมากพอรึไง

ฉงหรงคิดแบบนี้จึงถือตะเกียบใจลอย ไม่คีบอาหารที่วางอยู่ข้างหน้า

เสียที

ความจรงิเธอกนิอาหารท่ีเวนิเซ่าชิงท�าวนันีไ้ม่ได้ เธอปวดฟันแสนสาหัส  

พอออกแรงเคี้ยวก็สะเทือนใบหน้าซีกขวา ปวดไปถึงหัวใจ แม้แต่เสียงก ็

แหบมาก เธอไม่มีอารมณ์จะกินอะไรทั้งนั้น

เวนิเซ่าชงิกส็งัเกตเห็น กนิไปไม่กีค่�ากว็างตะเกยีบลง "ท�าแกงจืดไข่น�า้

ให้ก็แล้วกัน"

ฉงหรงรู้สึกเกรงใจ "ไม่ต้องหรอก ไม่ต้องยุ่งยาก" แม้จะรู้จักกันมา 

นานแล้ว แต่ก็ยังไม่นับว่าสนิท

ชายหนุ่มกลับลุกขึ้น "หวานหรือว่าเค็ม"

"เค็ม" ฉงหรงมึนหัวมาก เธอตอบไปตามจติใต้ส�านกึแล้วกถ็ามกลบัว่า  

"จะท�าสงครามเรื่องอาหารภาคเหนือภาคใต้* เหรอ"

เวินเซ่าชิงมองใครบางคนท่ีก�าลังสติเลอะเลือน ย้ิมแล้วเดินเข้า 

ห้องครัวไป

* รสนิยมการกินอาหารของชาวจีนในแต่ละภาคมีความแตกต่างกัน จึงมีค�ากล่าวกันว่า 'ใต้หวาน เหนือเค็ม  
ตะวันออกเผ็ด ตะวันตกเปรี้ยว'
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ฉงหรงมองเงาร่างในห้องครวั ก่อนจะค่อยๆ นกึอะไรออก เธอเป็นถงึ

ทนายความมืออาชีพ แต่ถึงกับตกหลุมพรางของคนฆ่าสัตว์มืออาชีพ! 

เทคนคิการเจรจาต่อรองมีข้อหนึง่บอกว่าเวลาถามลกูความ อย่าถาม

ค�าถามปลายเปิดเช่นกนิอะไร แต่ต้องถามค�าถามแบบปิดเช่นกนิมัย้ กนิหวาน 

หรอืว่าเค็ม หลอกล่อให้ฝ่ายตรงข้ามพดูความคดิท่ีแท้จรงิภายในใจออกมา

เวลานี้ฉงหรงรู้สึกว่าตัวเองท�าขายหน้ามาก! ส่วนเวินเซ่าชิงหลังจาก

บรรลุเป้าหมายแล้วก็ไม่แสดงอาการอะไรออกมา แต่ที่จริงเขาก็คือสุนัขป่า

หางฟู แต่งชุดหมูเพื่อมากินเสือ!

ฉงหรงนั่งแค้นใจเงียบๆ เธอคงลืมเก็บสีหน้า รั่งอี๋รั่งหมอบอยู่บนพื้น

จ้องหน้าเธอตลอด อาจจะท�าให้มันตกใจกลัว กระทั่งหน้ายิ้มมาแต่ก�าเนิด 

ก็ไม่ยิ้มแล้ว

เธอถลึงตาดุๆ ใส่มันทีหนึ่ง ก่อนจะลดเสียงเบาขู่มัน "แกไม่น่าจะ 

เป็นหมา! แกเป็นตัวเป้ย* อยู่กับเจ้านายของแกก็กลายเป็นเป้ยเกาะหลัง

หมาป่า**!"

รั่งอี๋รั่งลุกพรวดพราด ฉงหรงตกใจสะดุ้งโหยง ความจริงเธอกลัว 

หมามาก เมื่อครู่ความโกรธชนะความกลัวไปช่วงสั้นๆ ตอนนี้ฝ่ายตรงข้าม

จะโจมตีกลับ เธอก็กลับมากลัวเหมือนเดิม

แต่รั่งอี๋รั่งกลับเดินเข้าห้องครัว หมอบที่ข้างเท้าเวินเซ่าชิง เขาจะไล่

อย่างไรมันก็ไม่ยอมออกไป

"แกเข้ามาท�าไม ออกไปก่อน ไปเล่นที่ห้องรับแขก"

รัง่อ๋ีรัง่ไม่ขยับเขย้ือน เวินเซ่าชิงเดนิไปสองสามก้าวเพ่ือล้างมือ รัง่อ๋ีรัง่ 

ก็ขยับตาม หมอบชิดเท้าเขาเหมือนเดิม

ชายหนุม่งนุงงหนกั เจ้าหมาโง่ตวันีเ้ป็นอะไร ปกตฉิงหรงต้องกลวัมนั

* เป้ย เป็นสัตว์ในต�านาน รูปร่างคล้ายสุนัข แต่ขาหน้าสั้นมาก เชื่อกันว่าออกหากินด้วยการเกาะหลังของหมาป่า
** เป้ยเกาะหลังหมาป่า เป็นส�านวนจีน หมายถึงสมคบกันกระท�าเรื่องชั่วร้าย
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ไม่ใช่หรือ ท�าไมวันนี้กลับตาลปัตรเสียแล้ว

เวนิเซ่าชิงท�าอาหารได้รวดเรว็มาก เพียงไม่นานกย็กแกงจืดไข่น�า้ออกมา 

หนึ่งชาม

เขาโรยต้นหอม เหยาะซีอิ๊ว กลิ่นหอมฉุยโชยมา ฉงหรงมอง 

แกงจืดไข่น�้าท่ีอยู่ด้านหน้าแล้วเงยหน้ามองเวินเซ่าชิง พูดขอบคุณจาก 

ใจจริง "ขอบคุณมาก"

ภายใต้แสงไฟใบหน้าด้านข้างของเขาหล่อเหลาคมเข้มและอ่อนโยน 

ได้ยินเธอพูดขอบคุณ เวินเซ่าชิงก็เม้มปากยิ้ม "รีบกินเถอะ"

ช่วงเวลาต่อมาต่างฝ่ายต่างเงยีบ เวนิเซ่าชงิมองดเูธอกนิใกล้เสรจ็แล้ว

ก็เอ่ยถาม "ตรวจที่โรงพยาบาลไหน ผมจะดูว่ามีคนรู้จักช่วยดูแลได้มั้ย"

"โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย X" ฉงหรงพูดจบต่างฝ่ายต่างก ็

เงียบไปอีกพักใหญ่ เธอเงยหน้ามองเขา "มองอะไร"

เวินเซ่าชิงตอบเสียงเนิบนาบ "ผมท�างานที่โรงพยาบาลนั้น"

"...คงไม่บังเอิญขนาดนั้นม้ัง" ฉงหรงดื่มน�้าไปอึกหน่ึง "ฉันไม่รู้ว่า 

คุณอยู่โรงพยาบาลนั้น"

"ผมก็ไม่รูว่้าคณุอยู่ส�านกังานทนายความไหน" เวินเซ่าชิงจ้องมองเธอ

อย่างลึกซ้ึง "ดูท่าเราสองคนมีความจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจกันและกัน 

ให้ดีกว่านี้นะ"

ฉงหรงหยิบนามบัตรหนึ่งใบจากในกระเป๋าส่งให้เขาด้วยท่าทางเป็น

ทางการสุดๆ "มีปัญหาด้านกฎหมายมาปรึกษาฉันได้"

เวนิเซ่าชิงได้ยินแบบนีก้ต็อบแบบไม่รูว่้าต้ังใจหรอืไม่ตัง้ใจ "ตอนนีรู้ว่้า

ผมอยู่โรงพยาบาลไหนแล้ว ป่วยอะไรก็ไปหาผมได้"

ฉงหรงขมวดคิ้วเล็กน้อยมองดูเขา อยู่ในบ้านคนอ่ืน กินของคนอ่ืน 

กต้็องเกรงใจเขาบ้าง ค�าด่า 'คณุสป่ิวย' ท่ีข้ึนมาถงึรมิฝีปากจงึไม่หลดุออกมา  

เธอเก็บไว้อยู่ในใจ รู้สึกอึดอัดมาก
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เวินเซ่าชิงก็ไม่เปิดโอกาสให้เธอตีโต้ รีบเก็บชามเก็บตะเกียบเดินเข้า

ห้องครัว แล้วยกน�้าที่ส่งกลิ่นหอมจางๆ ออกมาหนึ่งแก้ว

ฉงหรงถามด้วยความสนใจ "นี่อะไรน่ะ"

"น�า้เสาวรส" เวินเซ่าชิงจบัแก้วน�า้ ทดสอบอณุหภมูแิล้วเตมิน�า้ผึง้ลงไป 

สองช้อน "ไม่เคยกินหรือ"

ฉงหรงหยีตาเม้มปากก่อนจะตอบว่า "น�า้ผลไม้นีแ่ช่เย็นไว้นานขนาดนี ้

คงเสียรสชาติเดิมไปหมดแล้ว ไม่กินดีกว่า"

เวินเซ่าชิงชายตา "ปากร้ายน่าดูนะ เนื้อผลไม้ของเสาวรสผสมกับ 

ผลจ๊อแดง ชงด้วยน�า้ร้อน แก้ไอละลายเสมหะ แก้อักเสบ บรรเทาอาการปวด"

ช่วงนี้ฉงหรงทดลองสูตรยาแก้ปวดฟันมาหลายขนาน พบว่าไม่ได้ 

ผลทุกขนาน ได้ยนิสรรพคุณนีก้ร็ูส้กึไม่เช่ือถอื "ความจรงิกค็งไม่มสีรรพคณุ

อะไรหรอกมั้ง"

เวนิเซ่าชิงถกูต้ังข้อสงสยัแต่กลบัไม่โกรธ ตรงกนัข้ามเขากลบัพยักหน้า 

เห็นด้วย "อืม กก็นิของหวานหลงัอาหารช่วยทางด้านจติใจหน่อยเท่านัน้เอง"

กลยุทธ์อ่อนโยนของเขาท�าให้ฉงหรงอ่อนตาม เธอกนิไปครึง่ค่อนแก้ว

ก็พบว่ารั่งอี๋รั่งเอาแต่จ้องหน้าเธอตลอด ประกายตาไม่เป็นมิตร จึงถามว่า 

"ฉันกินด้วยแก้วของมันหรือ"

เวินเซ่าชิงกลั้นหัวเราะไม่อยู่ กระแอมเบาๆ "เปล่า"

ฉงหรงท�าสีหน้าเป็นผู้ถูกกระท�า "แล้วท�าไมมันเอาแต่จ้องหน้าฉัน"

ชายหนุ่มมองนาฬิกาบนผนัง "คงเพราะคุณขัดจังหวะมันออกไปเล่น

ข้างนอก"

ฉงหรงรีบลุกขึ้นยืน "ถ้าอย่างนั้นก็รีบพามันออกไปเล่นข้างนอกเถอะ 

ฉันไปก่อนนะ" พูดจบก็คว้ากระเป๋าเดินกลับบ้าน

หญิงสาวลุกลี้ลุกลนกลับออกไปแล้ว รั่งอ๋ีรั่งก็รีบวิ่งดุ๊กดิ๊กไปท่ีประตู 

รอเวินเซ่าชิงจูงมันออกไปเล่นข้างนอก
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เวินเซ่าชิงนั่งนิ่งอยู่บนโซฟา สีหน้าเย็นชา "วันนี้ไม่ออกไปเล่นข้าง

นอกแล้ว"

เจ้าหมาขาวเห่าสองครั้งเหมือนจะถามว่าท�าไม

เวินเซ่าชิงมองมันแล้วเอ่ยสั่ง "ต่อจากนี้ไปเวลาที่เธออยู่ ห้ามไล่เธอ"

รั่งอ๋ีรั่งเห่าอีกสองครั้ง ท�าหูตั้งหมอบอยู่ท่ีหน้าประตู ส่ายหางด้วย

ท่าทางเบื่อหน่ายสุดขีด

เวินเซ่าชิงมองบนโต๊ะ ประกายตาผิดหวังเล็กน้อย นามบัตรที่เมื่อครู่

วางอยู่บนโต๊ะหายไปแล้ว คงจะถูกใครบางคนท่ีหนีไปด้วยใจหวาดหว่ัน 

เก็บเอาไป ไม่รู้ว่าเธอตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ กลัวขนาดนี้เชียวหรือ

คืนนัน้ฉงหรงสะลมึสะลอืฝันโน่นนีน่ัน่สบัสนไปหมด ฝันถงึตอนวัยรุน่ 

เธอพาจงเจินบุกตะลุยในเกม หันมาเห็นเวินเซ่าชิงนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอ 

หลนิเฉินพาเวนิเซ่าชิงมาแนะน�าให้เธอรูจ้กั 'นีค่อืเพือ่นซ้ีของผม' เวนิเซ่าชิง 

ยิ้มทักทายเธอ บอกว่า 'ฉงหรง ผมเคยเจอคุณมาก่อน' ต่อจากนั้นก็เป็น 

วันหนึ่งของตอนบ่ายท่ีร้อนมาก เธอนั่งอยู่ในหอสมุดเก่าแก่ ด้านหน้า 

มีกระดาษวางอยู่หนึ่งแผ่น บนกระดาษเขียนเงื่อนไขต่างๆ ไว้อย่างเป็น

ระเบียบ จากเงื่อนไขหลายๆ ข้อนี้ สุดท้ายอนุมานได้ข้อสรุปที่มีหลักการ

และเหตุผล

เธอชอบเวินเซ่าชิง

หลายปีนี้ระหว่างท่ีเรียนกฎหมายฉงหรงได้สร้างนิสัยข้ึนชุดหนึ่ง  

จากหลกัฐานน�าไปสูข้่อสรปุ ระบบความคดิชัดเจน ตรรกะครบถ้วนสมบูรณ์

เม่ือผู้หญงิท่ีเด็ดเดีย่วเฉียบขาดและสง่าผ่าเผยเขียนข้อสรปุจบสิน้แล้ว

ก็หยิบเอกสารข้อเสนอรับเข้าท�างานท่ีวางอยู่ทางด้านขวามาฉีกเป็นช้ินๆ 

ลุกขึ้นแล้วโยนลงถังขยะ กลับประเทศอย่างเด็ดเดี่ยว

นั่นคือเอกสารข้อเสนอเรื่องงานที่ได้รับเมื่อหลายวันก่อน ส�านักงาน
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ทนายความท่ีเฝ้าหวังมาแสนนาน ทว่าความคิดแรกของเธอหลังจากเห็น

เอกสารถึงกับเป็นแบบนี้ ถ้าตอบตกลง จากนี้ไปก็จะไม่ได้เจอเวินเซ่าชิง 

อีกแล้ว ตอนนั้นเธอก็รู้สถานการณ์ของตัวเองว่าแย่แน่

ฝันต่อมากลายเป็นเธอยืนอยู่หน้าประตูบ้านตัวเองก�าลังจะเปิดประตู 

พอได้ยินคนเรียก หันไปดูก็เห็นรั่งอ๋ีรั่งโผล่มาจากข้างหลังเวินเซ่าชิงแล้ว 

พุ่งเข้ามาหา เธอจึงตกใจตื่น

ฉงหรงลุกข้ึนนั่งปาดเหงื่อบนหน้าผากแล้วลองแตะหน้าผากตัวเองดู 

ยังดี ไข้ลดแล้ว เธอกอดผ้าห่มพยายามหายใจตามปกติ จากนั้นก็ 

ลงจากเตียงไปยังห้องหนังสือเพื่อหาหนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อหาเจอแล้วก็ 

พลิกเปิดดูหลายหน้า ก่อนจะหยิบกระดาษสีเหลืองหม่นออกมา ด้านล่าง 

ของกระดาษเหลืองเก่าเขียนไว้ชัดเจนมาก

'ฉงหรงชอบเวินเซ่าชิง'

ตอนท่ีเธอกลับประเทศ ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เจอเวินเซ่าชิงอีก เธอ 

ไม่รู้ว่าเวินเซ่าชิงจะกลับประเทศหรือไม่ และไม่รู้ว่าหลังจากเขากลับมา 

จะเลือกอยู่เมืองนี้หรือไม่ รู ้เพียงว่าถ้าไม่กลับมาก็อาจจะไม่ได้พบกัน 

อีกแล้ว

ต้นฤดูใบไม้ผลิปีนี้ ตอนท่ีเธอเพิ่งกลับจีน บางครั้งก็คิดขึ้นมาว่า 

ถ้าได้พบหน้ากนัอีกครัง้จะเป็นสถานการณ์แบบไหน ผ่านฤดูร้อนอนัยาวนาน 

กบัฤดูใบไม้ร่วงช่วงสัน้ๆ กค่็อยๆ ลมืมันไป คิดไม่ถงึว่าเพ่ิงจะเข้าสูฤ่ดหูนาว

จะได้เจอเขาแล้วจริงๆ

เธอไม่รู้ว่าท�าไมตัวเองถึงฝันถึงเรื่องพวกนี้อีก เพราะมันผ่านมานาน

ขนาดนี้ หลังจากกลับมาก็ไม่ได้ฝันแบบนี้อีกนานเหลือเกิน ท�าไมถึงฝัน 

อีกครั้งหลังจากเจอเวินเซ่าชิงใหม่ล่ะ หรือเพราะว่าข้อสรุปนี้ยังคงอยู่?
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พอฟ้าสาง ฉงหรงสมาชิกทีมเกลยีดการตืน่เช้ากร็บีตืน่แล้วออกจากบ้าน 

อย่างรวดเร็วชนิดนานทีปีหนจะมีสักครั้ง
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เวินเซ่าชิงไม่เห็นฉงหรงต่อไปอีกหลายวัน หลังเลิกงานเขาตั้งใจ 

ไปซื้อเต้าหู้สักก้อน พอไปเคาะประตูห้องตรงข้ามก็ไม่มีเสียงตอบรับ

พกันีพ้อมีเวลาว่างเวนิเซ่าชิงจะแวะไปแผนกทันตกรรม กลุม่นกัศกึษา

ของเขาสุมหัวกันดราม่า

"อาจารย์เวินไปแผนกทันตกรรมอีกละ"

"อืมๆ"

"พักนี้ท�าไมเขาไปแผนกทันตกรรมอยู่เรื่อย"

"ปวดฟันมั้ง"

"ไม่นะ เมื่อวานเห็นเขาที่ห้องผ่าตัด กินข้าวกล่องก็ยังปกติดี ท่าทาง

อร่อยมาก"

"หรือว่าอยากจะย้ายไปแผนกทันตกรรม?"

"คงไม่หรอก ฉันยังเรียนไม่จบนะ"

"เมื่อกี้ยังเห็นเขาคุยกับหมอเหอคนหล่อ"

จงเจินฟังไปฟังมาก็เกิดความคิด หรือว่าคนท่ีอาจารย์เวินชอบก็คือ

หมอเหอ?! ครั้งก่อนอาจารย์เวินบอกว่าหมอเหอเป็นรุ่นน้องของเขา รุ่นพี่

บทที่
2

"เวินเซ่าชิง คนสารเลว!"
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กับรุ่นน้องมักจะแอบชอบกันเป็นประจ�านี่นา 

เวินเซ่าชิงเดินเกะกะอยู่ในคลินิกผู้ป่วย เหอเหวินจิ้งรักษาคนไข ้

รายสุดท้ายเสร็จแล้วก็ถอดหน้ากากออก ถามเขาว่า "รุ่นพี่ ปวดฟันเหรอ"

"ไม่ปวด"

"ไม่ปวดฟันแล้วมายืนเกะกะอะไรที่นี่"

"ช่วงนี้มีคนไข้ชื่อฉงหรงมั้ย"

"มีสิ เมื่อวานตอนบ่ายมาถอนฟันคุด สัปดาห์หน้ามาตรวจอีกที"

"เธอรับเองหรือ ถอนเสร็จแล้ว?" 

"ใช่ มีปัญหาอะไรมั้ย"

เวินเซ่าชิงส่ายหน้า "ไม่มีอะไร ไปก่อนละ"

เหอเหวินจิ้งมองเงาหลังของเวินเซ่าชิง ท�าหน้างงพลางพึมพ�าว่า  

"ก็แนะน�าฉงหรงมาเองไม่ใช่หรือ บอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของนักศึกษา 

ตัวเอง ท�าไมท�าเหมือนไม่รู้ว่าเป็นคนไข้ของฉันล่ะ"

ตัง้แต่ฉงหรงถอนไอ้ตวัร้ายออกไปแล้วกต้็องกนิโจ๊กอยู่หลายวนั ทุกครัง้ 

ท่ีกินโจ๊กก็จะคิดถึงแกงจืดไข่น�้าท่ีเวินเซ่าชิงท�า เธอมองโจ๊กเปล่าข้างหน้า

แล้วรูส้กึว่าไร้รสชาต ิ ยงัดท่ีีหน้าครึง่ซีกท่ีเคยบวมเป่งตอนนีห้ายเป็นปกตแิล้ว  

แต่เธอยังพักอยู่ที่บ้านจงเจิน ยังไม่อยากกลับบ้านตัวเอง

ฉงหรงรู้สึกว่าเธอกับเวินเซ่าชิงอย่างมากก็เป็นแค่เพื่อนบ้าน ตอนนี้

เธอพักอยู่ท่ีบ้านจงเจิน เธอกับเขาก็ไม่นับเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วสินะ แต ่

คิดไม่ถึงว่าเธอกับเวินเซ่าชิงจะเป็น 'เจ้ากรรมนายเวร' หนักหนาสาหัสถึง

ระดับที่เธอรับมือไม่ทัน

หลังจากจงเจินเช่าบ้านเรียบร้อยแล้วก็คิดจะเชิญเพื่อนๆ มาสนุกกัน

ท่ีบ้าน แต่เพราะงานยุ่งมากกเ็ลยไม่ได้ท�าตามแผนเสยีที จนช่วงนีม้วัีนหนึง่

ท่ีเรยีนไม่มากและเวนิเซ่าชิงก็ไม่มีผ่าตดั จงึนดัเพือ่นๆ มากนิข้าวท่ีบ้านกนั



你是我的小确幸 1 65

ตอนใกล้เท่ียง เวินเซ่าชิงกับกลุ่มนักศึกษาก็มาถึง จงเจินย้ิมแย้ม 

เปิดประตูต้อนรับพวกเขาเข้ามา

มีคนเห็นรองเท้าส้นสูงท่ีข้างประตูจึงหัวเราะแซวจงเจิน "อ้าว แฟน

อยู่เหรอ"

"ไม่ใช่ๆ! ยงัไม่มีแฟน" จงเจนิช้ีไปท่ีประตหู้องนอนท่ีปิดงบัไว้ "พ่ีสาวน่ะ  

เตรยีมเอกสารว่าความนอนดึกมาหลายคนืแล้ว วันนีศ้าลเลกิกก็ลบัมานอน 

เบาๆ หน่อยนะ ถ้าเสียงดังจนเธอตื่น ภูเขาไฟระเบิดแน่!"

เวนิเซ่าชิงไม่แปลกใจกบั 'พีส่าว' ท่ีจงเจนิพูดถงึแล้ว ย้ิมพลางรบัปากว่า  

"โอเค" 

จงเจินหัวเราะอย่างสบายใจ "อาจารย์เวิน พวกคุณนั่งพักก่อน  

ผมไปยกน�้ามาให้" พูดจบก็เดินเข้าห้องครัว แต่ในใจกลับคิดว่าในท่ีสุด 

วันนี้ก็ท�าให้พ่ีได้พบหน้าบอสจนได้! ถ้าบอสได้เจอรับรองว่าจะไม่ชอบ 

หมอเหออีกแน่ๆ! 

นักศึกษากลุ่มนี้เรียนปริญญาโทกับเวินเซ่าชิง อยู่ด้วยกันตลอดเวลา

จนสนิทกันมาก เซ้าซี้ให้จงเจินพาพวกเขาชมห้อง

ห้องนี้เวินเซ่าชิงเป็นคนให้จงเจินเช่า เขาจึงไม่คิดเดินดู ชายหนุ่ม 

ไปนั่งท่ีโซฟา เพิ่งนั่งลงก็ได้ยินเสียงเรียกเบาๆ จากในห้องนอน "จงเจิน  

เทน�้ามาให้แก้วนึงที"

เวินเซ่าชิงมองไปท่ีห้องนอนแวบหนึ่ง ลังเลเล็กน้อย ก่อนจะลุกไป

ห้องครัวรินน�้ามาหนึ่งแก้ว หลังผลักประตูเข้าไปก็เหน็คนบนเตียงพยายาม

ลุกขึ้นนั่ง สีหน้าซึมเซา เอามือขยี้ผม แต่สุดท้ายก็หัวทิ่มลงไปนอนต่อ

ชายหนุ่มส่งแก้วน�้าให้ "น�้า"

ฉงหรงพยายามตะกายลกุข้ึนอีก ตาปรอืจนข้ีเกยีจลมืตา ตอนท่ียกมอื

คล�าหาแก้วก็กระทบถูกมือเวินเซ่าชิง แต่เธอไม่รู้ตัวแม้แต่น้อย ดื่มน�้าหมด

แล้วกห็ลบัตาจบัมือเขา ลากเขามานัง่ข้างเตยีงแล้วยหัีวเขาเบาๆ พลางเอ่ย
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เสียงงัวเงีย "พักนี้ฉันยุ่งมาก ไม่มีเวลาดูแลนาย รองานหายยุ่งจะพาไปหา

ของดีๆ กินนะ"

แม้ว่าเธอยังงัวเงียอยู่ แต่มือไวมาก เวินเซ่าชิงยังไม่ทันได้ท�าอะไร 

เธอก็ยัดแก้วใส่มือเขาแล้วซุกตัวเข้าใต้ผ้าห่มนอนต่อ

จงเจินได้ยินเสียงก็เดินมาดู กลุ่มนักศึกษายืนอยู่ท่ีข้างประตูแอบดู

อย่างตื่นเต้น เม่ือเวินเซ่าชิงยกแก้วน�้าออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉย จงเจิน 

ก็เดินเข้าไป เอ่ยตะกุกตะกักว่า "อาจารย์เวิน ขอโทษครับ พี่สาวของผม 

ไม่เจตนา..."

สีหน้าเวินเซ่าชิงแปลกไปเล็กน้อย ใจลอยรับค�าว่า "อือ ไม่เป็นไร..."

ทุกคนมองสีหน้าแปลกๆ ของอาจารย์เวิน แล้วก็มองจงเจินอย่าง

เห็นใจ ปกติถ้าบอสพูดว่าไม่เป็นไร แปลว่าจะมีเรื่องใหญ่แน่

จงเจินท�าหน้าจะร้องไห้ ยืนขวางหน้าเวินเซ่าชิง พยายามจะอธิบาย

แต่อาจารย์เวินกลับจ้องหน้าเขาแล้วถามว่า "เธอคือพี่ของคุณสินะ  

พี่สาวคนที่เคยบอกอยู่ตลอดว่าจะแนะน�าให้ผมใช่ไหม"

จงเจินพยักหน้า "ใช่ครับ พวกคุณรู้จักกันเหรอ" 

เวินเซ่าชิงไม่ตอบ เขาเดินไปทางห้องครัว

แววตาเห็นใจบนหน้ากลุ่มนักศึกษาเปลี่ยนเป็นสายตาเหยียดหยาม

ทันที จงเจิน แกมันน่าขายหน้าจริงๆ ถึงกับใช้วิธีนี้ติดสินบนศาสตราจารย์! 

"อืม ใช่" เวินเซ่าชิงเดินไปได้สองก้าวก็หันกลับมาเสริมว่า "ต่อไป 

เวลาแนะน�าก็อย่าลืมบอกชื่อก่อน"

"เอ่อ" จงเจินยืนเหวอ "พี่ผมชื่อฉงหรง" 

เวินเซ่าชิงจ้องหน้าอีกฝ่ายครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าห้องครัวไป

วินาทีต่อมาจงเจินก็พุ่งเข้าไปในห้องนอนเขย่าตัวฉงหรงอย่างแรง 

ร้อนใจจนเต้นเร่าๆ "พี่อ่าาาา! ไปยีหัวบอสของผมท�าไม"

ฉงหรงถูกเขย่าจนตื่น ท�าหน้าร�าคาญพลางผลักน้องชายออกไปจะ
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นอนต่อ เธอถามพร้อมสีหน้างงๆ กลบเกลื่อนว่า "บอสของนายคือใครกัน"

เวินเซ่าชิงยืนตกใจอยู่ในห้องครัว เทน�้าใส่แก้วท่ีเมื่อครู่ฉงหรงดื่ม  

เขาดื่มน�้าไปหลายค�าสีหน้าจึงเป็นปกติ แล้วก็ก้มหน้าหัวเราะเงียบๆ 

ที่แท้จงเจินก็คือญาติผู้น้องของเธอนี่เอง

มีละครตอนพิเศษแบบนี้แทรกเข้ามา มุมปากบอสมีรอยย้ิมแปลกๆ 

ไม่ว่าใครก็ไม่กล้าอยู่ในบ้านอีก พอจงเจินบอกว่าจะออกไปซ้ือของกิน  

ทุกคนก็ขอตามไปด้วยทันที ทิ้งเวินเซ่าชิงท�าอาหารอยู่ในห้องครัวคนเดียว

ฉงหรงถูกกลิ่นหอมๆ ของอาหารย่ัวยวนจนตื่น เดินออกมาจาก 

ห้องนอนเห็นมีคนอยู่ในห้องครัวก็เข้าใจว่าเป็นจงเจิน จึงเปิดประตูถาม 

โดยไม่คิดว่า "อาหารกลางวันกินอะไรกัน"

พอเห็นหน้าคนผู้นั้นชัดเจนก็ตกตะลึง เธอแค่นอนไปครู่เดียว ท�าไม

ถึงย้อนเวลากลับไปวันที่เจอเวินเซ่าชิงครั้งแรกล่ะ

ห้องชดุแบบเดยีวกนั ห้องครวัแบบเดยีวกนั แม้แต่ความสงูของแขนเสือ้ 

ที่เวินเซ่าชิงพับขึ้นมาก็แบบเดียวกัน เธอถูกอาถรรพ์เข้าแล้วหรือนี่

เวินเซ่าชิงมองท่าทางสับสนงวยงงของเธอแล้วก็รู้สึกตลก กระแอม

เบาๆ เรียกเธอ "ฉงหรง?" 

ฉงหรงรู ้ตัวว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็รีบปิดหน้าไม่อยากเผชิญกับ 

โลกแห่งความจริง เธอถามอย่างงงๆ ว่า "คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง"

เพิง่ถามเสรจ็ประตบู้านกถ็กูเปิดจากด้านนอก จงเจินกบักลุม่นกัศกึษา

ปรากฏตวัข้ึนท่ีข้างประต ู จงเจนิเห็นพีส่าวก�าลงัคยุกบัเวนิเซ่าชิงกต็ืน่เต้นมาก  

เอ่ยแนะน�าว่า "พี ่ นีค่อือาจารย์ผม เวนิเซ่าชงิ วันท่ีไปรบัพ่ีกยื็มรถอาจารย์ไป  

พี่ยังจ�าได้มั้ย" พูดจบก็หันไปทางกลุ่มเพื่อนที่ด้านหลังแล้วแนะน�า "พวกนี้

คือเพื่อนร่วมคลาสผมเอง นี่พี่สาวน่ะ ชื่อฉงหรง"

กลุ่มนักศึกษาท้ังชายหญิงทักทายพร้อมกันอย่างมีมารยาท "สวัสดี

ครับ/ค่ะ"
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ฉงหรงทักทายกลับอย่างยากล�าบาก มองเวินเซ่าชิงแล้วหันไปมอง 

จงเจิน แล้วก็หันกลับมามองเวินเซ่าชิงอีกครั้ง ก่อนจะเริ่มเหม่อลอย

ไม่ใช่เธอคิดมากไปเอง รถคันนั้นเป็นรถเขาจริงๆ 'บอส' ท่ีจงเจิน 

พูดถึงซ�้าแล้วซ�้าอีกไม่รู้กี่ครั้งก็คือเขานี่เอง มิน่าล่ะจงเจินถึงเช่าบ้านหลังนี้ 

ได้แบบบังเอิญขนาดนี้ ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมีเบาะแสให้สาวถึง แต่เธอ

กลับละเลยไป...

ตอนนี้ในหัวเธอไม่ได้คิดเพียงเรื่องพวกนี้ ยังมี...เธอเพิ่งลุกมาจาก

เตียง ผมยังไม่ได้หวี หน้ายังไม่ได้ล้าง ไม่ได้แต่งหน้า แม้แต่เสื้อผ้าก็ยับยู่ยี่  

เม่ือกี้ตอนท่ีนอนอยู่ จงเจินบอกว่าอะไรนะ ฉันยีหัวใคร แล้วฉันดึงมือ 

ของใครอีก

พระเจ้า! แล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงกัน!

ถึงแม้ในใจจะปั่นป่วนเหมือนคลื่นยักษ์ แต่สีหน้าฉงหรงกลับไม่แสดง

อารมณ์แม้แต่น้อย ประสบการณ์บอกเธอว่าแพ้อะไรแพ้ได้ แต่ท่าทาง 

เยือกเย็นสง่างามจะแพ้ไม่ได้ เธอย้ิมทักทายเวินเซ่าชิงทันที "สวัสดีค่ะ

ศาสตราจารย์เวิน" จากนั้นก็หันไปโบกมือให้กลุ่มนักศึกษา "สวัสดีเพื่อนๆ 

ของจงเจิน"

ฉงหรงยังใส่ชุดเสื้อขาวกางเกงด�าท่ีข้ึนว่าความ เป็นชุดท่ีสะอาด

ภูมิฐาน เข้ากับรูปร่างสูงเพรียวของเธอเป็นอย่างดี ถึงจะสวมรองเท้าแตะ 

หน้าตายิ้มแย้มก็ยังดูน่าเกรงขาม

กลุม่นกัศึกษาเดนิเข้ามาในบ้านพร้อมกบัพดูเจือ้ยแจ้ว "จงเจนิ พ่ีสาว

นายเท่สุดๆ"

"สไตล์คุณพี่ในฝัน แบบที่ชอบเลย!"

"เป็นทนายความเหรอ วันหน้าถ้าฉันถูกญาติคนไข้ท�าร้ายร่างกาย  

จะเรียกเงินค่าชดเชยได้หลายล้านมั้ย"

จงเจนิท�าท่าครุน่คดิจรงิจงั "พีส่าวท�าคดอีาญา ประเภทฆ่าคนปล้นทรพัย์  
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จบัตวัประกนัเรยีกค่าไถ่ ค้ายาเสพตดิ คอร์รปัชันอะไรพวกนี ้ถ้ารกัษาคนไข้

ตายหรือพิการก็น่าจะได้ใช้บริการ"

"เท่สุดๆ เลย!"

"แต่คดีอย่างอื่นก็รับบ้างนะ" จงเจินเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจ "สรุปว่า

ถ้าพี่รับว่าความคือปิดทางแพ้!"

ทางด้านนั้นกลุ่มเด็กนักศึกษาคุยกันสนุกสนาน ทางด้านนี้ไม่เห็น

ความผดิปกตจิากสหีน้าเวนิเซ่าชิงอีกแล้ว ท่าทางเขาผ่อนคลาย หยบิมือถอื 

ออกมา "แอดวีแชตกันหน่อยสิ"

ฉงหรงขมวดคิ้วแน่น "แอดวีแชตท�าไม"

เวินเซ่าชิงอ้างไปเรื่อย "ต้องมีช่องทางติดต่อกับผู้ปกครองนักศึกษา 

ปรึกษาสภาพจิตใจของนักศึกษาได้ทุกเวลา เพื่อการเรียนที่ดีขึ้นของเขา"

ฉงหรงแสดงความรังเกียจเหยยีดหยามตอ่ข้ออ้างอ่อนดอ้ยนี้ "จงเจิน

เรียนชั้นประถมหรือ เขาโตขนาดนั้นแล้ว รับผิดชอบตัวเองได้"

เวนิเซ่าชิงส่งสญัญาณให้ฉงหรงดอีูโมจท่ีิก�าลงัเต้นดุก๊ดิก๊ท่ีห้องรบัแขก 

"แน่ใจนะ?" 

ฉงหรงสูดลมหายใจลึกมาก ครั้งก่อนนามบัตรใบนั้นถูกเธออาศัย

จังหวะชุลมุนชิงกลับมาได้ แต่สงสัยว่าครั้งนี้คงหนีไม่พ้น

สุดท้ายก็ยังคงต้องแอดวีแชตกันอยู่ดี หนีไม่รอด เป็นสัญลักษณ์ว่า

ฉงหรงกบัเวนิเซ่าชิงฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธ์กนัอีกครัง้แล้ว มีความหมายย่ิงใหญ่นกั

หลังกินอาหารเสร็จ กลุ่มนักศึกษาที่มีพลังไม่รู้หมดก็ล้อมวงเล่นเกม

ฆ่าคนอยู่ที่ห้องรับแขกส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว 'คนแก่' สองคน คนหนึ่งล้างจาน

อยู่ในห้องครัว คนหนึ่งยืนอยู่ท่ีประตูห้องครัวดูอีกคนล้างจาน ภาพนี้เป็น

ภาพที่คุ้นเคยมาก ท�าให้ฉงหรงรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปอีกโลกหนึ่ง

ฉงหรงมองมือสวยๆ คู่นั้นเคลื่อนไหวไปมาอยู่ใต้สายน�้าไหล สายตา

เลื่อนจากมือไปที่ใบหน้าด้านข้าง
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เทพเจ้าแห่งกาลเวลาต้องเมตตาผู้ชายคนนี้แน่นอน นอกจากความ

หนกัแน่นและความอ่อนโยนท่ีหว่างคิว้ชัดเจนขึน้กว่าแต่ก่อนแล้ว ใบหน้าท่ี

อยูด้่านหน้าของเธอเหมือนกบัท่ีพบครัง้แรกเม่ือหลายปีก่อน แนวเส้นชัดเจน

สวยงาม หูตาจมูกสมส่วน ไม่มีร่องรอยของกาลเวลาท�าร้ายแม้แต่น้อยนิด 

หล่อเท่จนชวนให้ขนลกุ นีส่นิะท่ีเขาว่าไว้ ปราชญ์ผูไ้ด้รบัการศกึษา ท่วงท่า

สง่า บริสุทธิ์ดั่งหยกงาม

เวินเซ่าชิงปล่อยให้เธอจับจ้องตามสบาย ล้างจานเก็บเข้าที่เรียบร้อย

แล้วก็เงยหน้ามาทางเธอ ย้ิมมุมปากแบบอารมณ์ดีถามว่า "งานยุ่งมาก 

ก็เลยนอนที่ส�านักงานทนายความหรือ"

ฉงหรงมองใบหน้านั้น ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกท่ีสุภาพมีมารยาท

ซ่อนความร้ายกาจบีบคั้นคนเอาไว้ เธอเถียงไม่ออก ก็เหมือนในอดีตที่เขา

ยืนอยู่ที่เดิมพูดกับเธอ 'ฉงหรง พวกเราเคยเจอกันมาก่อน'

ช่วงเวลาต่อมาฉงหรงไม่ค่อยมีสมาธนิกั จนกระท่ังส่งแขกกลบัหมดแล้ว  

เธอก็รีบจับจงเจินมาสอบสวนทันที "จ�าได้ว่าตอนนั้นนายต้ังใจจะสอบโท 

ไปเรียนกับศาสตราจารย์แก่ๆ ไม่ใช่เหรอ ท�าไมอยู่ดีๆ กลายเป็นนักศึกษา

ของเวินเซ่าชิงล่ะ"

ตอนนั้นเธออุตส่าห์หาข้อมูลของศาสตราจารย์คนนั้น เพราะเหตุนี้ 

เธอจึงเข้าใจว่า 'บอส' ที่จงเจินพูดถึงคืออาจารย์สูงวัยคนนั้น ไม่ได้คิดไปถึง 

เวินเซ่าชิงแม้แต่น้อย

จงเจินหยุดท�าหน้ายิ้มทะเล้นทันที เปลี่ยนเป็นสีหน้าจริงจัง "ตอนยัง

เรยีนปรญิญาตรอียู่ ทีแรกผมไม่สนทิกบัอาจารย์เวนิเท่าไหร่ ช่วงหลายปีมานี้ 

ฝ่ายหมอกับฝ่ายคนไข้มีปัญหากันบ่อย บางทีมีญาติคนไข้หรือนายหน้า* 

* นายหน้า หมายถึงคนท่ีคอยยุยงญาติคนไข้ หาเรื่องฟ้องร้องหมอหรือโรงพยาบาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก 
การรักษาพยาบาล บางครั้งก็อาจเป็นผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยเรียกร้องเอง
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มาหาเรื่อง วันนั้นอาจารย์ส่วนใหญ่มีคิวผ่าตัด เหลือผมกับเพื่อนนักศึกษา

ไม่กี่คน ตอนนั้นเจอเรื่องแบบนี้ครั้งแรก ผมกลัวมากเลย พอดีอาจารย์เวิน

เพิ่งออกจากห้องผ่าตัด ผ่าตัดสิบกว่าช่ัวโมง ยังไม่ทันได้เปลี่ยนชุดผ่าตัด 

ก็รีบวิ่งมาช่วย ชุดผ่าตัดยังเปื้อนเลือดอยู่เลย เขายืนขวางด้านหน้าเรา  

พูดกับผมว่า 'เด็กๆ ยืนข้างหลังผมนี่' วันนั้นเขายืนอยู่ข้างหน้าปกป้อง 

พวกเรา...

ต่อมาพอเขาได้เป็นศาสตราจารย์อายุน้อยท่ีสดุกม็าบรรยายท่ี ม. ด้วย 

ผมไปสาย ตอนไปถงึใกล้จะจบงานแล้ว เขาบรรยายเรือ่งเกีย่วกบัจรยิธรรม

ทางการแพทย์อะไรพวกนี้ให้เราฟัง แล้วยงับอกว่า 'ผูเ้รยีนหมอ ต้องเรยีนรู้ 

การเป็นมนุษย์ท่ีดีก่อน จากนั้นจึงค่อยเรียนหมอเพื่อรักษาคน ไม่ว่า

สถานการณ์จะเป็นยังไงก็ต้องรับผิดชอบคนไข้ให้ถึงท่ีสุด ตัวเองต้อง 

ท�าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด อย่าท�าผิดต่อคนไข้ ไม่ว่าอย่างไรอาชีพหมอนี้ก็ต้อง 

มีคนสืบสาน ปู่ของผมเคยพูดว่ายึดม่ันหลักการ มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรค' " 

บนใบหน้าหนุ่มน้อยจงเจินปรากฏแววศรัทธา พูดตามเบาๆ รอบหนึ่ง  

"ยึดมัน่หลกัการ มุ่งม่ันฟันฝ่าอุปสรรค พี ่ ก่อนหน้านีผ้มไม่เคยมคีวามรูส้กึว่า 

การเรียนหมอจะมีแรงกระตุ้นมากมายมหาศาลขนาดนี้ วินาทีนั้นผมเห็น

แสงเจิดจ้าจากตัวเขา อยากเป็นหมอท่ีดีแบบเขา ปีนั้นก็เลยสมัครเรียน

ปริญญาโทกับอาจารย์เวิน"

ฉงหรงฟังเงียบๆ ย้อนคิดไปถึงวันท่ีเธอกลับมาจากต่างประเทศเพื่อ

มาท�างาน พ่อของเธอยืนอยู่ในห้องหนังสือบอกเธอว่า 'กฎหมายมีเพื่อ

สนับสนุนคนดีก�าราบคนพาล บทบัญญัติคือศรัทธาย่ิงใหญ่แห่งปวงชน 

ทนายความส่วนใหญ่ท�าคดี ในขณะท่ีทนายความท่ีดีท�าตัวเป็นมนุษย์ท่ีดี 

จากทนายความธรรมดาไปจนถึงทนายความท่ีดีก็คือข้ันตอนสู่การเป็น 

มนุษย์ท่ีดี กวัดแกว่งดาบแห่งกฎหมาย ถือตาช่ังแห่งความยุติธรรม 

ทนายความมใิช่เป็นตวัแทนของคณุธรรม ทนายความกเ็ป็นคน มเีลอืดมเีนือ้  
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ไม่อยากให้ถกูท�าร้ายเพราะค�าว่าคณุธรรม แต่ในช่วงเวลาท่ีมคีวามสามารถ

ท�าการท�างานได้ สมควรยืนอยู่ฝ่ายคุณธรรม'

'ยึดมั่นหลักการ มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรค' ประโยคนี้ส�าหรับทนายความ

แล้วนับว่ามีอยู่จริงหรือเปล่า ฉงหรงไม่พูดอะไรอยู่นาน ยืนอยู่ท่ีระเบียง 

มองรถคนันัน้ค่อยๆ ลบัหายไปจากสายตา ก่อนจะเอ่ยว่า "แล้วเป็นยังไงต่อ 

วันนั้น...ต่อยกันเลยมั้ย"

จงเจินมาคลุกคลีกับฉงหรงตั้งแต่เด็ก เธอสั่งสอนฝึกเขาด้วยวิธีข่ม

และแกล้ง เห็นเขาค่อยๆ โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว แต่เด็กผู้ชายที่ตั้งแต่เล็ก

จนโตไม่เคยต่อยตีกับใคร เธออดรู้สึกไม่ได้ว่าน่าเสียดายอยู่บ้าง

"ไม่ได้ต่อยกันหรอก" จงเจินลูบอกราวกับยังไม่หายกลัว "เจอวาท 

ลิ้นงูพิษของอาจารย์เวินพูดจนอีกฝ่ายยอมแพ้ไปเอง ชนะโดยไม่ต้องรบ"

ฉงหรงย้ิม "ชนะโดยไม่ต้องรบ สดุยอดของสดุยอด เวินเซ่าชิงเก่งมาก 

นายตั้งใจเรียนรู้จากเขานะ"

"ผมก็รู้สึกว่าบอสของผมเก่งมาก" จงเจินเห็นรอยย้ิมของฉงหรงจึง

กล้าถาม "พี่รู้จักบอสมาก่อนเหรอ"

ฉงหรงรบีปรบัสมองเข้าโหมดท�างาน สมองท�างานอย่างรวดเรว็ภายใน 

ไม่กี่วินาที หยั่งเชิงถามเรื่องส�าคัญ "บอสของนายย้ายบ้านแล้ว นายรู้มั้ย"

จงเจินพยักหน้า "รู้สิ ก่อนหน้านี้เขาพักที่นี่ นอนบนเตียงที่พี่นอนทุก

คืนนั่นแหละ พอย้ายไปก็ให้ผมเช่าต่อ"

ฉงหรงได้ยินก็พยายามข่มหัวใจท่ีเต้นระทึก สีหน้ายังคงเรียบเฉย  

"ตอนนี้เขาเป็นเพื่อนบ้านของฉัน พักอยู่ที่ฝั่งตรงข้าม"

จงเจินได้ยินก็ตาวาวเป็นประกาย ตื่นเต้นวาดไม้วาดมือ "บังเอิญ 

ขนาดนี้เชียว?! มีบุญวาสนาต่อกันขนาดนี้ พี่ต้องท�าให้ส�าเร็จนะ!" แต ่

พูดจบแล้วก็ไม่รอฉงหรง จู่ๆ เจ้าตัวก็ท�าหน้าสิ้นหวัง "ว้า คงไม่ได้ละ!  

บอสบอกว่าเขามีคนที่ชอบอยู่แล้ว"
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หางตาฉงหรงกระตุก "เขา...มีคนที่ชอบอยู่แล้ว?" 

จงเจินพยักหน้ารัวๆ "ใช่ๆ เขาพูดเองกับปาก"

ฉงหรงรู้สึกเหมือนหัวใจหายไปหนึ่งห้องทันใด ไม่ถึงกับปวดร้าวใจ 

เพยีงรูส้กึเวิง้ว้าง หววิๆ สกัครูก่เ็ป็นปกต ิ เวนิเซ่าชิงจะมีคนท่ีเขาชอบอยู่แล้ว 

ก็เป็นเรื่องปกติมาก

แต่จงเจินยังท�าใจไม่ได้ "จริงๆ แล้วเขาชอบใครกันแน่นะ คงไม่ใช่ 

หมอในโรงพยาบาลผมหรอกนะ หมอเหอเป็นของพยาบาลสาวพวกนั้น  

ไม่น่าจะเป็นหมอเหอ หรือว่าเป็นหมอฉิน?"

ฉงหรงฟังจงเจนิเอาแต่พมึพ�ากบัตวัเอง ทนไม่ไหวต้องถามว่า "หมอฉิน 

คือใคร"

จงเจินกระแอมเบาๆ ปรับเสียงลงต�่าเริ่มต้นแนะน�าอย่างเป็นทางการ 

"ในโรงพยาบาลผมฝีมอืผ่าตดัของอาจารย์เวนิสดุยอดท่ีสดุ จดัอยู่อนัดับหนึง่ 

ตารางอันดับสุดยอดหมอผ่าตัดเรียงแบบนี้ หนึ่งเวินสองฉู่ อาจารย์เวิน 

ยังมีฉายาว่า 'มดีชายงาม' แผลผ่าตัดสวยประณตี เยบ็แผลสวยกรบิ ทุกครัง้

ที่ดูเขาผ่าตัดก็เหมือนชมการแสดงชั้นดี"

ทุกครั้งท่ีจงเจินพูดถึงเวินเซ่าชิงสีหน้าจะเปี่ยมความศรัทธานับถือ 

ฉงหรงอดไม่ไหวตัดบท "แล้วสองฉู่ล่ะ"

"ฉินฉู่ แผนกมะเร็ง กับฉู่ชิวหมิงแผนกสมอง หมอฉินเป็นผู้หญิงท่ี

สวยมากเลย"

"อ้อ" อยู่ดีๆ ฉงหรงก็หมดความอยากรู้ เดินกลับจะไปนอนต่อ แต่

เดินเข้าห้องนอนแล้วคิดถึงค�าพูดเมื่อครู่ของจงเจิน 'นอนบนเตียงที่พี่นอน

ทุกคืนนั่นแหละ' ก็รู้สึกแปลกๆ อยู่ในใจ ท�าใจนอนไม่ได้ เธอจ้องมองเตียง

อยู่นาน ก่อนจะถอนหายใจแล้วขยับตัวเริ่มเก็บของ 

จงเจินได้ยินเสียงก็เข้ามาถาม "อ้าว พี่จะไปแล้วเหรอ"

ฉงหรงเก็บของไปพร้อมกับตอบว่า "อ้ืม เดี๋ยวยังต้องไปส�านักงาน
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ทนายความอีก วนันีจ้ะย้ายกลบัไปอยู่บ้านละ นายย้ายกลบัมานอนห้องนี้ได้"

จงเจินยืนงง "ท�าไมพออาจารย์เวินมา พี่ก็ไม่อยู่ละ พวกพี่เป็น 

เพื่อนบ้านกันด้วยนะ หรือว่า...ก่อนหน้านี้พี่หลบหน้าเขา?"

ฉงหรงพยักหน้ารับลูก "ใช่เลย หลบหน้าเขา ฉันแอบรักเขา แต่ 

ความลับแตก อยู่บ้านนั้นเดี๋ยวก็เจอๆ รู้สึกไม่ดีก็เลยหลบมาอยู่กับนาย  

ในที่สุดนายก็รู้หมดทุกอย่างแล้ว"

ฉงหรงยอมรับตรงๆ แบบนี้กลับท�าให้จงเจินรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อ "ฮ่าๆๆ 

เป็นไปได้ยังไง พี่เนี่ยนะจะไปแอบรักคนอ่ืน แล้วก็พวกพี่รู้จักกันไม่นาน 

เท่าไหร่เอง"

มือฉงหรงหยุดชะงัก พูดซ�้าเงียบๆ ในใจ รู ้จักกันนานเท่าไหร่  

ถึงอย่างไรก็รู้จักนานกว่านายล่ะ

ฉงหรงถือกระเป๋าเดินทางจะไปแล้ว จงเจินยืนอยู่ท่ีข้างประตูคว้า

กระเป๋าเดินทางไม่ยอมปล่อย นิ้วมือฉงหรงแตะท่ีตู้รองเท้าหันมามองเขา 

"มีอะไรก็รีบพูดมา"

สีหน้าจงเจินอาลัยอาวรณ์ "ผมไม่อยากให้พี่ไปเลยอะ"

ฉงหรงท�าสีหน้ารังเกียจแบบรู้ทางเขา แค่นเสียงบอก "มีอะไรว่า 

มาตรงๆ!"

จงเจนิหยุดท�าหน้าอาลยัอาวรณ์ ถามอย่างน่าสงสารว่า "ยังจะซือ้แอร์

ให้มั้ย"

ฉงหรงนิ่งอึ้ง ก่อนจะค้อนใส่ "ซื้อ!"

"แล้วค่าเช่าครึ่งหนึ่งที่ตกลงกันไว้ล่ะ"

"ออกให้!"

จงเจนิหัวเราะฮ่ีๆ หน้าบานทันทีแล้วรบีเปิดประตูให้เธอ "โอเค เชิญไป 

ได้เลย" 

ฉงหรงหันมามองน้องชายอย่างเหยียดหยาม ลากกระเป๋าเดนิทางจากไป 
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โดยไม่แม้แต่จะหันหน้ากลับ

ฉงหรงมาถึงส�านักงานทนายความ บังเอิญเจอถานซือเจ๋อซ่ึงเป็น 

หุ้นส่วนตรงประตสู�านกังานพอด ี ถานซือเจ๋อเป็นรุน่พีข่องเธอ ช่วงท่ีเธอไปอยู่ 

ต่างประเทศหลายปีก็ยังติดต่อกับเขา ตอนท่ีกลับจีน พอดีมีหุ้นส่วนของ

ส�านักงานทนายความคนหนึ่งจะถอนตัว ถานซือเจ๋อถามว่าสนใจไหม  

เธอจึงได้โอกาสร่วมหุ้น

ถานซือเจ๋อจ้องมองกระเป๋าเดินทางของฉงหรงแล้วลูบคาง "จะไป 

ต่างเมืองเหรอ ไม่ใช่นี่ พักนี้ไม่มีลูกความที่จ�าเป็นต้องไปต่างเมืองเลย"

ฉงหรงเปลี่ยนมืออีกข้าง "เปล่า มีงานอะไรของฉันมั้ย"

สหีน้าถานซือเจ๋อจรงิจงัทันที "เรือ่งงาน งานนีล้กูค้ารายใหญ่" พูดจบ

ก็ส่งเอกสารให้เธอ 

ฉงหรงรับมาดูผ่านๆ แล้วยัดกลับคืนใส่อกถานซือเจ๋อ "ไม่รับ"

"ไม่นะ" ถานซือเจ๋อชูเอกสารข้ึนตรงหน้าหญิงสาว "ดูดีๆ สิ ราคา 

ที่เขาเสนอมาดีงามมากๆ"

ฉงหรงผลักประตูส�านักงาน รับแก้วน�้ามาดื่มหนึ่งอึก "ไม่ใช่ว่าไม่รู้นี่ 

ฉันไม่รับคดีทางการแพทย์ ถ้าเสียดายพี่ก็รับเองสิ!"

ถานซือเจ๋อท�าหน้าเสียดาย "ก็อยากรับนะ แต่ว่าลูกความระบุตัวเธอ" 

ฉงหรงนั่งอยู่หน้าโต๊ะท�างาน เปิดคอมพิวเตอร์ "ในเม่ือเป็นแบบนี้ 

ก็ปฏิเสธไปเถอะ"

ถานซือเจ๋อเหลือบมองตัวเลขในเอกสารอีกแวบหนึ่ง รู้สึกเจ็บปวดใจ 

แต่ก็ไม่พูดอะไรอีก เขานั่งลงท่ีฝั่งตรงข้าม จับจ้องมองหญิงสาวอยู่นาน  

"คุณทนายฉง บอกมาซิว่าท�าไมถึงไม่รับคดีทางการแพทย์"

ฉงหรงตอบแบบไม่ใส่ใจ "เพราะว่าคดีทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะ

เกี่ยวข้องกับชีวิตคน ฉันกลัว"
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"อะฮ้า ทนายความคดีอาญาอย่างเธอยังมีสถานการณ์อะไรท่ียัง 

ไม่เคยเจอมาก่อนอีกล่ะ!"

"เพราะคดีทางการแพทย์ต้องไปโรงพยาบาล ฉันเกลยีดกลิน่น�า้ยาฆ่าเช้ือ"

"แล้วไม่เกลียดกลิ่นห้องเก็บศพหรือ เปลี่ยนเหตุผลใหม่เถอะ"

"เพราะน้องชายเป็นหมอ วงการหมอใหญ่มาก ฉันกลัวว่าอีกหน่อย

จะต้องขึ้นศาล ฟ้องคนที่รู้จักกับเขา เขาจะรู้สึกไม่ดี"

"พอมีเหตุผลอยู่บ้าง" ถานซือเจ๋อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง มองดูเธอ "แต่

ปฏิเสธเนื้อชิ้นใหญ่ขนาดนี้ไป เธอก็ต้องรับคดีอื่นๆ มาชดเชยนะ"

ฉงหรงค้อนขวับ "รุน่พี ่ หลายวันก่อนฉันเจอผูเ้ฒ่าจ้าวท่ีศาล พ่ีรูม้ั้ยว่า 

เขาพูดถึงพี่ยังไง"

ถานซือเจ๋อรู้สึกสนใจ "ว่ายังไง"

ฉงหรงตอบด้วยน�้าเสียงเสียดสี "เขาบอกว่า 'ฉงหรงเอ๊ย หุ้นส่วน 

ของเธอคนนั้นมีแผนเปลี่ยนอาชีพเป็นนักบัญชีหรือเปล่า ดูเขาค�านวณ 

ละเอียดยิบแบบนั้น ผมว่าเขามีศักยภาพท�าได้นะ' ตอนนั้นฉันตั้งใจช่วยพี่

ยืนยันเป็นพิเศษ ตอบผู้เฒ่าจ้าวไปว่า 'ลุงจ้าวคะ ถานซือเจ๋อไม่ได้มีแผน

เปลีย่นอาชีพเป็นนกับัญชี เขาเป็นนกับัญชมีาแต่แรกแล้วเปลีย่นสายมาเป็น

ทนายความทีหลังต่างหาก' "

ถานซือเจ๋อถูกฉงหรงแซะจนหน้าหงิก ลุกข้ึนยืนเดินไปถึงข้างประตู 

ก็หยุดแล้วหันมาพูดเสียงเขียว "ไปเป็นนักบัญชีจริงๆ ก็ได้! จะไปสอบเป็น 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตละ"

ฉงหรงผายมือท�าท่า 'เชิญ' ท�าเอาถานซือเจ๋อหัวเสียเดินออกไป

"รุ่นพี่!" ฉงหรงตะโกนเรียกถานซือเจ๋อ "ฉันวางแผนว่าอีกสองป ี

จะเปลี่ยนไปท�าสายไม่ว่าความ ได้ยินว่าตอนนี้พี่รับงานบริษัทในตลาดหุ้น 

ช่วยสอนงานฉันด้วยนะ"

"ท�าไมล่ะ เป็นทนายความหญิง ท�าคดีอาญาใครๆ ก็เกรงขาม ใครๆ 
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ก็กลัว เธอไม่เห็นหรือ ทุกครั้งท่ีเธอข้ึนว่าความ แม้แต่หัวหน้าคณะ 

ผู้พิพากษายังให้เกียรติมากกว่าปกติ"

ฉงหรงมองเขา "พีไ่ม่ค่อยเห็นด้วยเพราะค่าจ้างทนายความคดอีาญาสงู 

สินะ ความจริงงานคดีอาญาก็มีเยอะแยะที่ไม่ต้องขึ้นว่าความ เช่นปีที่แล้ว

โปรเจ็กต์ป้องกันความผิดทางอาญาของบริษัทนั้น พ่ีโกยเงินไปเยอะเลย

ไม่ใช่หรือไง"

ถานซือเจ๋อตดิกบัดกั "เธอกเ็ป็นหนึง่ในหุ้นส่วนระดบัสงูนะ ฉันได้ก�าไร

ก็เท่ากับเธอได้ก�าไร!"

เธอรวบปากแหช้าๆ "พี่ยังจ�าได้เหรอว่าฉันเป็นหุ้นส่วน"

ถานซือเจ๋อเถียงไม่ออก "เธอคือทนายมือทองด้านคดีอาญาของ

ส�านักงานเรา เธอไม่ท�าไม่ได้นะ"

"พี่มาท�าเองสิ พี่ก็เติบโตมาจากสายคดีอาญา"

"ไม่ได้หรอก น้องฉงจ๋า หัวใจน้อยๆ ของฉันเปราะบางมาก เธอ 

อย่าให้ฉันต้องไปสัมผัสกับสิ่งด�ามืดมากๆ เลยนะ ฉันอาจปล่อยวางทุกสิ่ง

ในโลกีย์ หนีไปบวชชี!"

"พี่ออกบวช อย่างมากก็เป็นได้แค่หลวงจีน"

"ฉันยังชอบผู้หญิง" 

ฉงหรงคร้านจะสนใจเขา

"จะเปลีย่นไปท�าสายไม่ว่าความจรงิๆ หรอื" ถานซือเจ๋อได้รบัค�ายืนยัน

ก็ส่ายหน้าถอนหายใจแล้วเดินออกไป "เฮ้อ ทนายความหญิงที่รับว่าความ

คดีอาญาน้อยไปอีกคน..."

ประตูส�านักงานปิดแล้ว ฉงหรงจึงหันมองเอกสารชุดหนึ่งบนโต๊ะ  

ตัง้แต่เธอเข้าวงการมากไ็ม่รบัคดทีางการแพทย์ คนในวงการรูก้นัด ี ความจรงิ 

คดีทางการแพทย์มีโอกาสชนะง่าย ด้วยกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันกับ 
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สภาพสังคม บุคลากรทางการแพทย์จัดว่าเป็นกลุ่มอ่อนแอ ไม่ว่าจะเป็น

ความผิดพลาดทางการรักษาหรือไม่ ส่วนใหญ่ผู ้ป่วยจะมีโอกาสชนะ  

โรงพยาบาลจะชดใช้เงินให้เพื่อยุติเรื่อง เธอไม่สามารถห้ามคนอ่ืนรับคดี  

แต่อย่างน้อยเธอบอกตัวเองไม่ให้รับคดีได้ เพราะว่า...เวินเซ่าชิงเป็นหมอ 

เขาเป็นคนที่มีชีวิตอยู่บนคมมีด เสี่ยงอันตรายทุกวัน พลาดเมื่อไหร่...

ทุกครัง้ท่ีเธอเห็นคดีทางการแพทย์ เธอจะรูส้กึต่อต้านจากก้นบ้ึงหัวใจ 

ไม่อยากเห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแม้แต่น้อย

ฉงหรงท�างานล่วงเวลาอยู่ในส�านักงานจนพ้นช่ัวโมงเร่งด่วนค่อย 

ขับรถกลับบ้าน หลังจอดรถในที่จอดรถของชุมชนคอนโดมิเนียมเสร็จแล้ว

จึงเห็นรถของเวินเซ่าชิงจอดเยื้องกับรถของเธอ เธอนั่งอยู่ในรถ จ้องมอง

รถคันนั้น เกิดความรู้สึกเหมือนหนีเคราะห์ร้ายไม่พ้น

ฉงหรงเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตได้แค่ครึ่งรอบก็เจอเวินเซ่าชิงเหมือน 

ที่คิดไว้ไม่ผิด

เขาก�าลังก้มหน้ามองวันผลิตของโยเกิร์ตที่ถืออยู่ในมือ รถเข็นข้างๆ 

มีผักผลไม้หลายถุง

ฉงหรงเคยเจอหนุม่รปูงามมาไม่น้อย หนุม่รปูงามส่วนใหญ่มีช่ือเสยีง 

ประสบความส�าเร็จอยู่ในวงอาชีพของตัวเอง แต่ผู้ชายท่ีชอบดูแล ชอบ

ท�างานบ้าน...เธอเจอมาน้อยมากๆ

เขาคงจะเพิ่งเลิกงาน ไม่ได้ใส่ชุดอยู่บ้านอย่างที่เคยใส่หลายครั้งก่อน

ฉงหรงยืนอยู่กับท่ี ก�าลังลังเลว่าจะเดินหลบไปอีกทางหรือเข้าไป

ทักทาย เวินเซ่าชิงก็เงยหน้าขึ้นมา

คราวนี้เธอได้แต่แข็งใจเดินเข้าไปทักทาย "ไฮ..."

ฉงหรงเพ่ิงยกมือทักไปก็ชะงักค้างกลางอากาศ เพราะเธอไม่รู้ว่า 

จะเรียกเขาอย่างไรดี

ศาสตราจารย์เวิน เรียกเขาแบบนี้ดูแก่ไป...เรียกบอสตามจงเจิน 



你是我的小确幸 1 79

ก็ประหลาด...เรียกชื่อเวินเซ่าชิงตรงๆ ก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีมารยาท

หลังจากชั่งใจอยู่หลายวินาที เธอก็ตัดสินใจเด็ดขาดเรียก "หมอเวิน"

การเรียกแบบนี้ประกายตาเวินเซ่าชิงฉายแววตกใจวูบหนึ่ง แล้ว 

ถูกแววข�าขันเข้าแทนท่ีอย่างรวดเร็ว เหมือนตั้งใจเอาคืน เขาเรียก 

เลียนแบบเธอ "บังเอิญมาก คุณทนายฉง"

ฉงหรงฟังแล้วหน้าแดงวูบ เขาเจตนาเลียนแบบเธอแน่นอน!  

คุณทนายฉงก็คุณทนายฉงสิ! ก็ไม่ได้เรียกผิดนี่นา! 

เธอขยับไปยืนอยู่หน้าตู้แช่แล้วเลือกโยเกิร์ต ดูไปดูมาก็พบว่าย่ีห้อท่ี

ตวัเองกนิอยูป่ระจ�าเหลอืขวดสดุท้ายแล้ว และขวดนัน้กอ็ยู่ในมือเวินเซ่าชิง

นั่นเอง

นอกจากฉงหรงจะมีนิสัยชอบเจาะลึกถึงรายละเอียดแล้ว ยังมีนิสัย 

ยึดติดอีกด้วย ย่ีห้ออ่ืนเธอกินไม่ได้ เธอจึงหยิบข้ึนมาขวดหนึ่งส่งให้เขา 

แกล้งแนะน�าว่า "ยี่ห้อนี้ก็อร่อยนะ" 

เวินเซ่าชิงมองเธอนิ่งๆ รับเอาโยเกิร์ตในมือหญิงสาวมาแล้ววางลง 

ในรถเข็นพร้อมกับขวดที่ถืออยู่เมื่อครู่

ฉงหรงห้ามเขาเอาไว้ "อย่าซือ้เยอะ เกบ็ไว้นานแล้วไม่สด ซ้ือขวดเดยีว 

ก็พอ" 

ชายหนุ่มส่งขวดที่เธอแนะน�าคืนให้ ฉงหรงท�าท่าไม่อยากรับ

เวินเซ่าชิงประหลาดใจเล็กน้อย "เป็นอะไรไป"

เธอชี้ไปที่ในรถเข็นของเขา "อยากได้ขวดนั้น"

เวนิเซ่าชิงหันหน้ามามอง ก่อนจะหัวเราะแล้วเอ่ยข้ึน "อ่อ คดิแผนได้ด"ี

ฉงหรงดึงโยเกิร์ตขวดนั้นจากมือชายหนุ ่มแล้วเดินไปจ่ายเงินท่ี

เคาน์เตอร์เก็บเงิน โดยมีเวินเซ่าชิงตามติดอยู่ข้างหลัง

หลงัออกจากซูเปอร์มาร์เกต็ เวนิเซ่าชิงมองดเูธอไปเอากระเป๋าเดนิทาง 

จากตู้ฝากแล้วก็ยังยิ้มอ่อนโยน แต่ค�าถามยังคงวอนโดนทุบ "ไม่นอน 
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ที่ส�านักงานทนายความต่อแล้วหรือ"

ฉงหรงปั้นสีหน้าเรียบเฉย แต่งเรื่องไปเรื่อย "ตอนกลางคืนส�านักงาน

ทนายความปิดเครื่องท�าความร้อน หนาวมาก" 

อยู่ดีๆ เวินเซ่าชิงก็หัวเราะ "กินอาหารค�่าด้วยกันมั้ย"

คงเพราะว่ารอยย้ิมของเขาดดูเีกนิไป ฉงหรงจงึถกูมอมยา ตอนท่ียนือยู่ 

หน้าประตูบ้านเขา รอเขาเปิดประตู ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกอยากเปลี่ยนใจ

หน้าหนาวฟ้ามืดเร็ว พอเปิดประตูก็เห็นเงาด�าพุ่งเข้ามา ฉงหรงรีบ

หลบไปอยู่ด้านหลังชายหนุ่ม

เวินเซ่าชิงหัวเราะเบาๆ พลางเปิดไฟ เขาก้มตัวลูบหัวรั่งอ๋ีรั่ง "มัน 

ฉลาดว่านอนสอนง่าย ไม่กัดคน"

ฉงหรงยังคงหลบอยู่ที่ข้างประตู "ฉันรู้ว่ามันไม่กัดคน..."

เวินเซ่าชิงกระแอมเบาๆ กลั้นหัวเราะ "รั่งอี๋รั่ง ไปเล่นที่ระเบียง"

ฉงหรงมองออกไปข้างนอก ลมกลางคืนก�าลังพัดแรง เธอจึงบอกกับ

เขาว่า "ให้มันอยู่ในนี้เถอะ ดูเหมือนระเบียงจะหนาวมาก..."

เวินเซ่าชิงเลิกคิ้วมองเธอ "แน่ใจนะ?" 

ฉงหรงกัดฟัน "ให้มันไปห้องหนังสือเถอะ"

ตอนท่ีเวินเซ่าชิงท�าอาหาร ฉงหรงยืนอยู่ข้างๆ มองหน้าเขาอย่าง

เกรงใจ นึกถึงครั้งก่อนเห็นต�าราการแพทย์ท่ีเขียนด้วยมือท่ีบ้านจงเจิน  

ก�าลังคิดจะไปดูห้องหนังสือ แต่พอนึกถึงรั่งอี๋รั่งที่อยู่ในนั้น เธอก็เปลี่ยนใจ

อย่างเฉียบขาด สุดท้ายได้แต่ไปนั่งเบื่ออยู่บนโซฟาห้องรับแขก

หญิงสาวก�าลังคิดว่าคนมากินฟรีอย่างเธอนั่งเฉยๆ รอกินอย่างเดียว

ดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะเตี้ยหน้าโซฟาก็สั่นขึ้นมา

ฉงหรงเหลอืบมอง หน้าจอมือถอืโชว์สายเข้าจาก 'ฉินฉู่' พอเห็นช่ือนี ้

ในใจเธอก็รู้สึกไม่ค่อยดี แล้วคิดไปถึงว่าโรงพยาบาลอาจมีคนไข้ฉุกเฉิน

ต้องการเรยีกเขากลบัไป จงึตะโกนไปทางห้องครวัเรยีกเวนิเซ่าชิง "มือถอืดงั  
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เพื่อนร่วมงานติดต่อหาคุณ!"

เวินเซ่าชิงคงปลีกตัวมาไม่ได้ จึงตอบมาว่า "ช่วยเอามาให้ที"

ฉงหรงเพิ่งหยิบมือถือข้ึนมาก็เห็นรั่งอี๋รั่งพุ่งมาท่ีด้านหน้า จ้องเขม็ง

มาที่เธอ

ฉงหรงตกใจสะดุ้งโหยง รีบหมุนตัวกลับเดินเข้าห้องครัว จิตใต้ส�านึก

บอกเธอว่าอยู่ข้างๆ เวินเซ่าชิงถึงจะปลอดภัย

เวินเซ่าชิงเช็ดมือแล้วรับโทรศัพท์ ไม่รู ้ว่าปลายสายพูดอะไรบ้าง  

เขารีบตอบว่า "ไม่ดีกว่า ก�าลังท�าอยู่ ท�าเสร็จก็จะกินละ"

ดูเหมือนเสียงผู้หญิงที่ด้านนั้นหัวเราะแล้วพูดอะไรอีก คราวนี้สายตา

เวนิเซ่าชงิจ้องนิง่ท่ีฉงหรง ก่อนจะตอบว่า "ไม่เป็นไร ผมมีเพือ่นอยู่กบัผมท่ีนี่  

ไม่ค่อยสะดวก" จากนั้นก็รีบกดตัดสายแล้วส่งมือถือให้เธอ ก่อนจะหันไป

ล้างมือ เริ่มใส่เกลือลงหม้อ

ฉงหรงรู้สึกได้ว่าเวินเซ่าชิงรักษามารยาทกับฉินฉู่ เหมือนไม่สนิท 

กนัมาก ไม่เหมือนท่ีจงเจนิเดาไว้ เธอถามหย่ังเชิงว่า "ต้องกลบัโรงพยาบาล

ไปท�างานต่อหรือ"

"ไม่ต้อง เพื่อนร่วมงานชวนผมออกไปกินเลี้ยงกัน ได้ยินว่าผมก�าลัง

เตรียมอาหารก็จะมากินบ้านผมแทน ผมปฏิเสธไปแล้ว"

ชายหนุ่มอธิบายสั้นๆ ได้ใจความ เสร็จแล้วก็ย้อนถาม "รู้ได้ยังไงว่า

ฉินฉู่เป็นเพื่อนร่วมงานผม"

"เอ่อ..." ฉงหรงไม่รูจ้ะตอบอย่างไร อ�า้อ้ึงอยูค่รูใ่หญ่กไ็ด้แต่พดูตามจรงิ  

"จงเจินบอก"

"อยู่ดีๆ เขาบอกท�าไม"

"ไม่มอีะไร ตอนคยุเล่นกนั เขาบอกว่าคณุผ่าตดัเก่งมาก แล้วบอกเรือ่ง 

อันดับอะไร 'หนึ่งเวินสองฉู่' นั่นด้วย"

เวินเซ่าชิงจับประเด็นส�าคัญเก่งมาก "พวกคุณคุยเรื่องผมบ่อยหรือ"
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"เปล่านะ" ฉงหรงรูส้กึว่าถ้าไม่รบีเปลีย่นเรือ่งคยุต้องเกดิเรือ่งใหญ่แน่ 

เธอพบว่าเจ้าหมาท่ีตามเข้ามาก�าลังมองเธอด้วยสายตาไม่ค่อยเป็นมิตร  

จึงขยับเข้าชิดเวินเซ่าชิง "มันเป็นอะไรหรือเปล่า"

เวินเซ่าชิงมองรั่งอ๋ีรั่ง แล้วหันกลับมามองเธอ "คงเพราะว่า...คุณ 

แย่งงานของมัน ปกติเวลามือถือดังมันจะคาบมาให้"

ฉงหรงนิ่งงัน เธอกลายเป็นศัตรูแย่งความรักกับหมาโดยไม่ได้ตั้งใจ 

ไปเสียแล้ว

เวินเซ่าชิงดับไฟ ยกอาหารมาวางบนโต๊ะอาหารที่ด้านนอกพร้อมกับ

แนะน�าฉงหรงว่า "ท่ีมันกระโจนเข้าใส่หลายครั้งเพราะอยากเล่นกับคุณ  

แสดงว่ามันจ�าคุณได้ เป็นการแสดงการยอมรับแบบหนึ่ง มันซนมาก  

ถ้ามันรู้ว่าทุกครั้งท่ีกระโจนเข้าหาคุณ คุณจะกลัว มันก็จะสนุก ก็จะ... 

คุณไม่ได้สังเกตหรือว่าทุกครั้งท่ีเจอ มันอยากกระโจนเข้าหา พอมันรู้ว่า 

คุณกลัวมัน มันก็จะยิ่งเอาใหญ่ แต่ถ้าอยู่เฉยๆ มันก็ไม่สนุกแล้ว"

ฉงหรงมองรั่งอี๋รั่ง แล้วมองเวินเซ่าชิง มีความรู้สึกว่าค�าพูดของเขา

มีบางอย่างแฝงอยู่

เวินเซ่าชิงยืนอยู่ที่หน้าโต๊ะอาหารเรียกเธอ "มากินข้าวเถอะ"

มาคร้ังก่อนฉงหรงไม่ได้สงัเกต แต่ครัง้นีเ้ธอพบแล้วว่าเวินเซ่าชิงเป็น 

...คนโรคจิตจอมลีลา

เธอช้ีไปท่ีลวดลายบนตะเกียบแล้วถามว่า "ตะเกียบนี่พิเศษมากเลย 

แกะสลักลายด้วย ซื้อจากไหน"

ชายหนุ่มตักน�้าแกงให้เธอ อธิบายด้วยน�้าเสียงราบเรียบ "ตะเกียบ

ธรรมดาที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ซื้อมาแล้วผมแกะเอง"

คราวนีฉ้งหรงเช่ือจรงิๆ แล้วว่าเทคนคิการใช้มีดของเวินเซ่าชิงดมีาก 

ดีถึงระดับเสียสติ เขาต้องเบ่ือไม่มีอะไรท�าถึงขนาดไหนนะ ถึงคิดเรื่อง 

สลักลายบนตะเกียบออกมาได้
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ฉงหรงนินทาเขาอยู่ในใจ พอใช้ตะเกียบคีบอาหารเข้าปากก็เปลี่ยน

ท่าที

"มะเขือจานนี้อร่อยนะ! ท�ายังไงน่ะ"

"อืมๆ...ซานเย่า* นี่ก็อร่อย!"

"ซี่โครงก็อร่อย แต่ว่าเผ็ดมาก ฉันไม่กินเผ็ด"

ฉงหรงยกตะเกยีบคบีจานนีจ้านนัน้จานโน้นอย่างออกรสชาติ ไม่มีแวว

เคร่งขรึมจริงจังในเวลาปกติแม้แต่น้อย เวินเซ่าชิงจ้องหน้าเธออยู่นานมาก 

สหีน้าค่อนข้างสบัสน "ท�าไมก่อนหน้านีผ้มถงึไม่ได้สงัเกตนะว่า...คณุนีเ่ป็น

พวกช่างกินกับเขาด้วย"

คนช่างกินแบ่งเป็นสองประเภท ประเภทท่ีหนึ่งคือจักรวาลของเขา

ไม่มีของไม่อร่อย กนิเยอะกนิได้หลากหลายชนดิ ประเภทท่ีสองกน่็าจะเป็น

แบบฉงหรง วจิารณ์เก่ง เลอืกมากสดุๆ พรางตวัเก่งมาก เวลาปกตดิูไม่ออก

แม้แต่น้อย แต่พอได้กินของอร่อยสองตาจะแผ่ประกาย คืนสู่ร่างเดิม

ฉงหรงชะงกั พยายามดิน้รนแก้ตวั "ความจรงิกไ็ม่หรอก...ก่อนหน้านี ้

ฉันปวดฟันใช่มัย้ กนิโจ๊กอยู่ตัง้นานแล้วกท็�าอาหารไม่เป็นอีก ร้านขายของกนิ 

รอบๆ นี้สั่งอาหารมาส่งให้กินเกือบหมดแล้ว กินจนเบื่อ นานๆ จะมีโอกาส

ได้กินกับข้าวบ้านสักครั้งก็เลยเป็นแบบนี้ อย่าถือสาเลยนะ"

พอพูดถึงเรื่องปวดฟัน เวินเซ่าชิงก็นึกอะไรข้ึนได้ เขาวางตะเกียบ 

พูดอย่างเป็นงานเป็นการ "เราสองคนรู้จักกันมาหลายปีแล้วนะ ตอนนี ้

เป็นเพื่อนบ้านกันก็ควรสนิทสนมกันให้มากๆ ใช่มั้ย" 

ฉงหรงเหมือนก้างปลาตดิคอ กนิไม่ลง "เราสองคนแค่รูจั้กกนันานแล้ว 

แต่ขาดการติดต่อกันไปนานมาก ใช้มือข้างเดียวก็นับจ�านวนครั้งท่ีเรา 

เจอกันได้ ความจริงเราไม่สนิทกันเลย"

เวนิเซ่าชิงได้ข้อสรปุว่า "เพราะว่าไม่สนทิ คณุถงึเอาแต่หลบหน้าผม?"

* ซานเย่า หรือ 'ห่วยซัว' เป็นสมุนไพรจีน มีสรรพคุณในการบ�ารุงชี่ม้าม
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อาการปากกับใจไม่ตรงกันติดตัวผู้หญิงมาตั้งแต่เกิด ฉงหรงปฏิเสธ

ตามจิตใต้ส�านึก "เปล่านะ"

ชายหนุ่มไม่สนใจ ยังพูดต่อไป "ก็แค่ผมรู้ว่าคุณชอบผมเท่านั้นเอง 

ชายโสดหญิงโสด ผมว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรท่ีท�าให้รู ้สึกไม่ดี ไม่ใช่เรื่อง 

น่าขายหน้า..."

เวินเซ่าชิงเจอจุดอ่อนก็ปักมีดฉึกเข้าท่ีสีข้างของฉงหรง เธอขนพอง

ทันที "เงียบเลย! อย่าพูดอีก!"

ถงึตอนนีฉ้งหรงจงึรูต้วัว่าอาหารค�า่คนืนีค้วามจรงิคอืงานเลีย้งลวงมา

เชือดชัดๆ

เวินเซ่าชิงไม่สนใจอาการโมโหของเธอ สีหน้าเขาจริงจัง เลือกใช้ 

ศพัท์วิชาการเร่ิมต้นร่ายเหลวไหล "โดยท่ัวไปแล้ว ก่อนท่ีคนไข้จะยอมรบัว่า 

ตวัเองป่วยจะมีอาการทางจติใจห้าระยะ อาการแบบเดียวกบัท่ีคณุไม่สามารถ 

ยอมรับว่าชอบผม"

ฉงหรงอัดอั้นจนหน้าแดงก�่า "ฉันชอบคุณที่ไหนกัน!"

เวินเซ่าชิงเลิกคิ้วสรุปว่า "อาการระยะแรก ระยะปฏิเสธ ไม่ยอมรับ

ความจริง" 

ฉงหรงโกรธจัด "เหลวไหล!"

เวนิเซ่าชิงพอใจมากกบัการตอบสนองของเธอ "ระยะท่ีสอง ระยะโกรธ 

หลักๆ แล้วผู้ป่วยจะแสดงอาการโกรธ โมโห ระบายอารมณ์ต่อคนใกล้ชิด

รอบตัวของเขา"

ฉงหรงชูสองมือ "ก็ได้ ฉันถอนค�าพูดเมื่อกี้ ฉันไม่ได้พูดอะไรเลย" 

เวินเซ่าชิงพยักหน้า "ระยะประนีประนอม ผู้ป่วยที่ยอมรับความจริง

จะแสดงท่าทีเป็นมิตร"

"..." ฉงหรงปิดหน้า พูดอะไรไม่ออกอีกแล้ว

ชายหนุ่มกล่าวต่อ "ระยะวิตกกังวล ผู้ป่วยจะแสดงอาการท้อแท้ 
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อย่างรุนแรง รู้สึกเศร้า หดหู่ เฉยเมย"

ฉงหรงสูดหายใจลึกมาก เงยหน้ามองอีกฝ่ายด้วยประกายตาซึมเซา

ก่อนจะลุกขึ้นยืน "คุณจะพูดอะไรก็ตามใจคุณ ฉันกินเสร็จแล้ว เหนื่อยมาก 

กลับก่อนล่ะ"

เวินเซ่าชิงมองเธอแล้วก็สรุปของเขาต่อไป "ระยะสุดท้าย โดยทั่วไป

แล้วผู้ป่วยจะยอมรับความจริง ชอบอยู่คนเดียว ชอบนอน"

ฉงหรงหันกลับมาถลึงตาใส่ "คุณจะเอายังไงกันแน่?!"

"ผู้ป่วยบางคนจะแสดงอาการสติแจ่มใสก่อนตาย พยายามดิ้นรน 

ครั้งสุดท้าย"

"..."

ฉงหรงรู้สึกอ่อนแรงไปท้ังตัว เธอไม่รู้ว่าการพูดอย่างคล่องแคล่ว 

พูดจาฉะฉานมีเหตุมีผลที่เธอใช้ในเวลาท�างานหายไปไหนหมด ทั้งๆ ที่รู้ว่า

ตอนเรียนหนังสือเธอเป็นก�าลังหลักของทีมโต้วาทีมหาวิทยาลัย ระบบ 

ความคิดชัดเจน ปฏิกิริยาว่องไว มีตรรกะเป็นระเบียบแบบแผน แล้วท�าไม

ตอนนี้ทุกครั้งถึงพ่ายแพ้หมดรูปอยู่ในมือคนฆ่าสัตว์มืออาชีพ?

เวนิเซ่าชงิพดูถกูอยู่เรือ่งหนึง่ ถ้าเธอเยอืกเย็นนิง่เฉยสกัหน่อย แบบนี้ 

เขากไ็ม่รู้สกึสนกุท่ีจะเย้าเธอ ไม่ว่ารัง่อ๋ีรัง่หรอืเวนิเซ่าชิง หลกัข้างต้นใช้ได้จรงิ

พอคิดได้แบบนี้ฉงหรงก็รีบย้อนกลับมาท่ีโต๊ะอาหาร ถือตะเกียบ 

กินข้าวต่อ

ช่วงเวลาต่อมาไม่ว่าเวินเซ่าชิงพูดอะไร เธอก็ไม่รับลูกต่อ ตั้งรับ 

ด้วยการยิ้มและการเงียบตลอดเวลา

เวนิเซ่าชิงกร็ูด้ว่ีาไม่ควรต้อนคนจนตรอก ในท่ีสดุอาหารมือ้นีจ้งึนบัว่า 

กินเสร็จอย่างสงบ ไร้เหตุรุนแรง

ซ่ีโครงจานท่ีใส่พรกิเผด็ๆ ถกูฉงหรงคน 'ไม่กนิเผด็' กนิจนเกลีย้งจาน 

เธอกรอกน�้าเข้าปากหนึ่งแก้วเต็มๆ แล้วก็ยังแลบลิ้นร้องว่าเผ็ดไม่หยุด
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เวินเซ่าชิงดูท่าเธอแลบลิ้นก็รู ้สึกว่าเหมือนรั่งอ๋ีรั่งมากเหลือเกิน  

จึงอดหัวเราะไม่ได้ แล้วแหย่เจ้าหมาที่อยู่ข้างเท้า "แลบลิ้นให้ดูหน่อยซิ"

รั่งอี๋รั่งแลบลิ้นทันที เวินเซ่าชิงดูเจ้าหมาแล้วดูฉงหรง ยิ่งรู้สึกน่าข�า 

"เหมือนมากจริงๆ"

ฉงหรงหันหน้าไปอีกทาง ค้อนไปทีหนึ่ง ไม่เหลือมาดทนายความ 

ผู้เยือกเย็นสุดเท่ในเวลาท�างานแล้ว พอเห็นเวินเซ่าชิงลุกข้ึนเก็บชาม 

เก็บตะเกียบ เธอก็รีบกดมือเขา "ให้ฉันล้างเถอะ มากินข้าวฟรีแล้วยังจะให้

คุณล้างจานอีก รู้สึกเกรงใจจัง"

ขณะท่ีฉงหรงล้างจานในห้องครัว เวินเซ่าชิงก็อยู่ข้างๆ ล้างผลไม้  

ปอกผลไม้ ฉงหรงเข้าใจว่าเขาก�าลังเตรียมจัดจานผลไม้รวม แต่พอเขา 

ล้างเสร็จก็ดึงของท่ีเหมือนกระทะแบนออกมาจากตู้เก็บของ เสียบปลั๊ก  

เปิดตู้เย็นหยิบโยเกิร์ตท่ีซ้ือมาเม่ือครู่เทลงแก้ว ใส่ผลไม้ท่ีล้างเสร็จแล้ว 

ลงไปในโยเกิร์ต โรยชิ้นผลไม้แห้งลงไปเล็กน้อย สุดท้ายก็เอาทั้งหมดเทลง

ในกระทะ

เธอหยุดล้างชาม ขยับเข้าไปดู "นี่อะไร"

เวนิเซ่าชิงหยิบตะหลวิมาเกลีย่โยเกร์ิตให้กระจายออก "ไม่เคยเห็นหรอื 

เครื่องผัดไอศกรีม"

ฉงหรงประกายตาสุกใสทันที "โยเกิร์ตผัดเหรอ ฉันอยากกินมากเลย 

แต่หน้าหนาวไม่มีขาย"

เวินเซ่าชิงรออยูไ่ม่กีว่นิาที โยเกร์ิตกจ็บัตัวแข็งอย่างรวดเรว็ เขาโรยงา 

ลงไปเลก็น้อย "ทีหลงัซ้ือโยเกร์ิตไม่ต้องซ้ือท่ีผสมเนือ้ผลไม้ ซ้ือแบบธรรมดา 

กลับมาผสมผลไม้เองดีกว่า"

หญิงสาวรับค�าอย่างใจลอย "อ้อ"

เวินเซ่าชิงเปิดโปงเธอด้วยเสียงเนิบนาบ "ความหมายของ 'อ้อ' ก็คือ 

'พูดไปเหอะ แต่ฉันจะไม่ท�าหรอก' ชัดๆ"
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"เอ่อ..." ฉงหรงกระแอมเบาๆ "ฉันไม่ชอบกินผลไม้"

"โดยท่ัวไปคนท่ีบอกว่าไม่ชอบกนิผลไม้ส่วนใหญ่เพราะขีเ้กยีจล้างผลไม้ 

หรือขี้เกียจปอกเปลือก"

ฉงหรงตาโตอ้าปากค้าง เป็นผู้ชายปากร้ายจริงๆ! 

เวินเซ่าชิงตัดโยเกิร์ตท่ีแข็งตัวเป็นช้ินใหญ่แล้วน�าออกมาวางไว้ใน 

ชามเล็ก ส่งให้ฉงหรง มุมปากยังมีรอยยิ้มค้างอยู่ "ขอโทษด้วยนะ รักษา 

ผู้ป่วยเยอะ ฟังข้ออ้างมาเยอะ ก็สรุปได้แบบนี้"

ฉงหรงมองมือเขาที่ถือชามเล็กค้างไว้ ไม่ได้รับเอามา

มอืเวนิเซ่าชงิสามารถเรยีกได้ว่าเป็นมือท่ีสวย สะอาดเรยีวยาว ข้อนิว้

ชัดเจน เธอเคยเห็นมือแบบนี้น้อยมาก

ไม่สวยเนียนนุ่มแบบผู้หญิง คงเพราะว่าจับมีดผ่าตัดท้ังปี ดูแล้ว 

หยาบเล็กน้อย เป็นความหยาบที่ท�าให้รู้สึกสบายใจมีพลัง

เธอรูส้กึว่าไม่สามารถปล่อยใจให้ถกูรปูลกัษณ์ภายนอกสวยงามย่ัวยวน

อีกต่อไป ลีลาฟาดหนึ่งกระบองแล้วให้ลูกจ๊อหวานหนึ่งลูก จากนั้นฟาดอีก

หนึ่งกระบองแล้วให้ผลไม้อีกหนึ่งลูกแบบของเวินเซ่าชิงนี่ ถ้าเปลี่ยนเป็น 

คนอ่ืน เธอก็เลิกคบไปนานแล้ว แต่เพราะว่า 'ลูกจ๊อหวาน' ท่ีเวินเซ่าชิง 

ให้มานั้นถูกปากเธอ จึงท�าให้เธอหมดท่าคามือเขาทุกครั้ง

"ไม่กินเหรอ" เวินเซ่าชิงย่ืนชามเล็กไปข้างหน้าเธออีกครั้ง "เป็นคน

ช่างกินก็ไม่มีอะไรน่าขายหน้า มีค�ากล่าวว่าช่ืนชอบรูปลักษณ์ภายนอกท่ี

สวยงามเป็นเรื่องปกติของปุถุชน"

เธอไม่รับ เขาก็ชูค้างไว้แบบนั้น

ท้ังรสชาติ ท้ังรูปลักษณ์ เวินเซ่าชิงมีสองอย่างนี้ครบถ้วน เธอจึง 

ถูกเชือดอย่างเต็มใจ

ฉงหรงขมวดคิ้วแล้วรับชามไป

เวินเซ่าชิงผัดอีกชามหนึ่งอย่างรวดเร็ว แล้วเอาไปวางไว้หน้ารั่งอี๋รั่ง 
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ก่อนจะหันกลับไปท�าความสะอาดเครื่องผัดไอศกรีมแล้วเก็บเข้าที่ จากนั้น

ก็ล้างพวกชามกับตะเกียบที่ฉงหรงยังล้างไม่เสร็จต่ออีก

ฉงหรงถือชามเล็กก�าลังกินอย่างเอร็ดอร่อย เห็นเขาท�าแบบนั้นก็รีบ

วางชามลงแล้วร้องห้าม "ให้ฉันล้างเถอะ! ตกลงกันแล้วว่าฉันล้างนะ"

เวินเซ่าชิงชะงัก เงยหน้าจ้องเธอ "หมอส่วนใหญ่ติดนิสัยรักสะอาด  

รู้ใช่มั้ย"

ฉงหรงท�าหน้างง "รู้"

ชายหนุ่มช้ีไปท่ีพวกชามกับตะเกียบ "ชามท่ีคนอื่นล้างเสร็จ คนท่ี 

ติดนิสัยรักสะอาดจะไม่ค่อยสบายใจ จะล้างเองซ�้าอีกหนึ่งรอบ คุณรู้สินะ"

ฉงหรงรูส้กึไม่ค่อยด ีค่อยๆ วางชามลงแล้วเช็ดมอืตวัเอง "เหมือนเคย

ได้ยิน..."

เวนิเซ่าชิงเห็นเธอเบ่ียงตวัถอยออกไปอย่างว่านอนสอนง่ายกหั็วเราะ

พอใจ "แต่ว่าไม่ใช่เพราะสาเหตุนี้"

ฉงหรงงงไปหมดแล้ว "อะไรนะ"

"คณุไม่ใช่คนอ่ืน" นิว้มือเวนิเซ่าชิงท่ียังมีน�า้หยดวาดวงกลมกลางอากาศ 

หนึ่งวง รวมเอาฉงหรงกับรั่งอ๋ีรั่งไว้ด้านใน น�้าหยดนั้นพุ่งตามแรงเหว่ียง 

จากปลายนิ้วของเขามาตกบนหลังมือเธอ ฉงหรงก้มหน้าดู น�้าหยดนั้น 

ไหลจากหลังมือไปที่ใจกลางฝ่ามือ

ฉงหรงก�ามือแน่นทันที ไม่รู ้ว่าคิดจะจับอะไรเอาไว้ รู ้สึกเพียงใจ 

กลางฝ่ามือชุ่มช้ืน เขาพดูลอยๆ แค่นีเ้ธอถงึกบัเข้าใจท้ังหมด หัวใจเต้นรวัๆ 

ทันที

นี่เป็นครั้งแรกที่เธอถูกขีดวงอยู่รวมกับหมาแล้วไม่โมโห เธอก้มหน้า

มองรั่งอี๋รั่งที่หมอบอยู่บนพื้นกินโยเกิร์ต ท่ากินคงจะเหมือนกับท่าที่เธอกิน

เมื่อครู่สินะ

บรรยากาศขัดเขินอีกครั้ง ท้ังสองคนไม่พูดอะไรอีก เวินเซ่าชิง 
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ล้างชามเสร็จพอดี เขาเช็ดมือช้าๆ มองมาทางฉงหรง

ฉงหรงสูดหายใจลึกๆ คนคนนี้ไม่รู ้จักค�าว่าเขินเลยหรือ ไม่รู ้จัก 

ล้างชามช้ากว่านี้หน่อยหรือไง เธอถูกเวินเซ่าชิงจ้องจนหัวใจว้าวุ่น หัวเราะ

แหะๆ อย่างเก้อๆ แล้วรีบเปลี่ยนเรื่องคุย "คุณชอบกินโยเกิร์ตผัดเหรอ"

เวนิเซ่าชิงเชิดหน้าช้ีไปยังสตัว์เลีย้งท่ีหมอบอยู่บนพ้ืน "รัง่อีร๋ัง่ชอบกนิ 

ผมท�าให้มันกินเป็นประจ�า"

"..." ฉงหรงถือชามเล็กอยู่ในมือ ไม่รู้ว่าควรกินต่อหรือไม่ เขาคง 

มองเธอเป็นสัตว์เลี้ยงตัวที่สองสินะ

ฉงหรงถูกเวินเซ่าชิงที่จะจีบก็ไม่จีบท�าให้หัวใจว้าวุ่น กินโยเกิร์ตเสร็จ

ก็กลับบ้านไป

หลงัจากอยู่ด้วยกนัอย่างสงบสนัตหิลายวนั ฉงหรงพบว่าเป็นเพือ่นบ้าน 

กับเวินเซ่าชิงก็ไม่ใช่เรื่องน่าอึดอัดล�าบากใจปานนั้น

บางครัง้ตืน่เช้าจะเจอเวนิเซ่าชิงในลฟิต์ เขากลบัมาจากออกก�าลงักาย

ตอนเช้า ตื่นสายหน่อยจะเจอเขากลับมาจากเวรดึก ตอนค�่าถ้าเลิกงานเร็ว

จะเจอเขาเลิกงานตามปกติ กลับมาดึกหน่อยจะเจอเขาพาหมามาเดินเล่น 

บางครั้งเจอเวินเซ่าชิงมาซ้ือของท่ีซูเปอร์มาร์เก็ตในชุมชน สุดสัปดาห์ 

ออกจากบ้านบางครั้งก็พบ

ทุกครัง้ท่ีเธอออกจากบ้านจะมองประตฝ่ัูงตรงข้ามแวบหนึง่โดยไม่รูต้วั  

จะคิดว่าเขาอยู่หรือไม่ หรือจะเปิดประตูเดินออกมากะทันหัน

กเ็หมือนเพือ่นบ้านปกตท่ัิวไป...เพิม่ความคดิเกนิเลยท่ีจบัต้องไม่ค่อย

ได้เข้าไปนิดๆ

ความเคยชินเป็นสิ่งท่ีน่ากลัวมาก ใช้เวลาเพียงเจ็ดวันก็ติดนิสัยแล้ว 

เม่ือเคยชินท่ีได้พบกับใครบางคนบ่อยๆ วันใดท่ีไม่ได้เจอคนผู ้นี้ก็จะ 

ไม่สบายใจ เหมือนสูญเสียอะไรบางอย่างไป
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ฉงหรงไม่ได้เจอเวินเซ่าชิงหลายวันแล้ว ประตูฝั ่งตรงข้ามไม่มี 

ความเคลื่อนไหวแม้แต่น้อย เธอไม่สะดวกท่ีจะถามจงเจินตรงๆ จึงข่ม 

ความสนใจใคร่รู้ไว้ในใจ

ความสนใจใคร่รู้ยังพอจะข่มได้ แต่ความอยากกินท่ีถูกเวินเซ่าชิง

กระตุ้นกลับข่มยาก

พอถึงสุดสัปดาห์ ฉงหรงท่ีเตรียมตัวลงไปหาของกินก็พบว่าประต ู

ฝั่งตรงข้ามเปิดอยู่ ได้ยินเสียงรั่งอี๋รั่งแว่วๆ

ฉงหรงไปเคาะประตูโดยสมองไม่ทันได้คิดอะไร แล้วเปิดประตูออก

เป็นช่องเล็กๆ เห็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามรั่งอี๋รั่ง ก�าลังป้อน

ของกินให้มัน ดูเหมือนรั่งอี๋รั่งก็รู้จักพวกเขา

ผู้ชายท่าทางมีสง่าราศี ผู้หญิงสุภาพนุ่มนวลภูมิฐาน นั่งอยู่ด้วยกัน 

ดูเข้าคู่กันอย่างดี

เมื่อได้ยินเสียงเปิดประตู สองคนหนึ่งหมาก็มองมาพร้อมกัน ฉงหรง

กระแอมเบาๆ "ขอโทษค่ะ ไม่ทราบว่าเวินเซ่าชิงอยู่มั้ยคะ"

รั่งอี๋รั่งเห็นฉงหรงก็รีบวิ่งมาหาจะนัวเนียกับเธอ วิ่งมาจนห่างออกไป

ไม่กี่ก้าวก็ถูกเธอห้ามไว้ "อย่าๆๆ! ฉันรู้ว่าแกรู้จักฉัน นี่เป็นการยอมรับ 

แบบหนึ่ง แต่ไม่จ�าเป็นต้องเข้าใกล้ขนาดนี้นะ!"

เซียวจื่อยวนลุกขึ้นยืนทักทาย "เวินเซ่าชิงไม่อยู่ ผมเป็นลูกพี่ลูกน้อง

ของเขา นีภ่รรยาของผม เขาถกูกกัตวั เลยขอให้พวกผมมาให้อาหารรัง่อีร๋ัง่"

ฉงหรงตกใจ เธอเข้าใจว่าเขาแค่ไปธุระต่างเมืองเท่านั้น "ถูกกักตัว? 

เพราะอะไรคะ" 

เซียวจื่อยวนไม่ตอบ แต่กลับย้อนถามว่า "คุณคือ?"

"ฉันเป็น..." ฉงหรงหยุดครูห่นึง่ ก่อนจะรบีพดูว่า "เพ่ือนบ้านของเขา"

รอยยิ้มปรากฏขึ้นในแววตาเซียวจื่อยวน "เพื่อนบ้าน?"

"ค่ะ!" ฉงหรงพยักหน้าอย่างหนักแน่น เธอพักอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้าน 
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ของเขาจริงๆ ตรงกับค�านิยามของเพื่อนบ้าน! 

ดีที่เซยีวจื่อยวนไม่ได้ถามต่ออีก "สองวันก่อนเขาผ่าตัดคนป่วยทีเ่ป็น

ตบัอกัเสบบี ระหว่างการผ่าตดัเกดิอบัุตเิหตท่ีุมอื มอืมแีผล มีความเป็นไปได้ 

ว่าจะติดเชื้อ ฉีดวัคซีนแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างกักตัวสังเกตอาการ"

ฉงหรงได้ยินก็ขมวดค้ิว จากนั้นรีบยิ้มบอกลากับพวกเขา เพ่ิงจะ 

เดินไปได้ไม่กี่ก้าว เซียวจื่อยวนก็เรียกเธอเอาไว้

"ขอโทษนะครบั พวกเรามีเรือ่งหนึง่คดิจะรบกวนคณุ ไม่รูว่้าสะดวกไหม  

เราอยู่ไกลจากที่นี่มาก แล้วต้องท�างานด้วย มาที่นี่ไม่ค่อยสะดวก ถ้าคุณ

สะดวก ผมจะฝากกุญแจไว้ทีคุ่ณ คุณช่วยมาให้อาหารรั่งอี๋รั่งทุกวันได้ไหม"

ฉงหรงคิดอยู่ครู่หนึ่งก็รับปากทันที "ไม่มีปัญหา แต่ว่าพวกคุณกล้า

ฝากกุญแจไว้กับคนแปลกหน้าหรือคะ"

เซียวจือ่ยวนหัวเราะแล้วย้อนถามว่า "แล้วท�าไมคณุถงึเช่ือใจคนแปลกหน้า 

อย่างพวกเราด้วยล่ะ เราบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของเวินเซ่าชิง คุณก็เชื่อ

เลยหรือ ถ้าเราเป็นขโมยงัดบ้านเข้ามาล่ะ"

ฉงหรงมองรัง่อ๋ีรัง่ท่ีก�าลงัแกว่งหางประจบสองสามภีรรยา แกไม่มทัีกษะ 

การเฝ้าบ้านเลยหรือไงนะ

"คนท่ีเป็นขโมยงัดบ้านไม่ใส่เสื้อโค้ตขนแกะตัดเย็บด้วยมือหรอก" 

ฉงหรงหัวเราะ ชี้ไปท่ีเสื้อโค้ตแบบเข้าคู่ท่ีพาดอยู่บนพนักโซฟา จากนั้นก็

หันไปมองผูห้ญิงท่าทางนุม่นวลท่ียังไม่ได้พดูแม้แต่ค�าเดยีว "ป่ินปักผมอันนี้ 

เป็นสินสอดใช่ไหมคะ ใจป�้ามากจริงๆ ของชิ้นนี้แพงกว่าห้องนี้อีก"

ไม่พูดตรงๆ แต่พูดแบบนี้ก็เข้าใจทันที ขโมยงัดบ้านงั้นหรือ ขโมย 

ชั่วชีวิตก็ยังไม่ได้เงินเท่าของที่อยู่บนตัวสองท่านนี้หรอก

ไม่เปิดโอกาสให้ท้ังสองคนพูดอะไร สายตาฉงหรงกวาดมองไปท่ี 

แหวนหมัน้ท่ีนิว้กลางมือซ้ายของผูห้ญงิ จากนัน้หันไปมองมอืซ้ายเกลีย้งเกลา 

ของเซียวจื่อยวน มีความม่ันใจเต็มเปี่ยม "บอกว่าเป็นภรรยา ความจริง 



My Little Happiness... ขอเรียกเธอว่าความสุข 192

ยังไม่จดทะเบียนตามกฎหมายใช่ไหมคะ แต่ว่าแหวนหมั้นสวยเชียว"

ผู้หญิงคนนั้นก็หัวเราะ สบตากับผู้ชายร่างสูงใหญ่ทันที "คุณเป็น...

ทนายความใช่ไหม"

มอืท่ีก�าลงัรบักญุแจของฉงหรงชะงกั มองดตูวัเอง "ดจูากไหนหรอืคะ"

ผู้หญิงสบตากับผูช้าย แล้วท้ังสองคนกหั็วเราะพร้อมกนั 'แค่เดา' ฉงหรง 

รู้สึกว่าท่าทางของสองคนนี้แปลกๆ แต่ก็ไม่ได้ถามอีก รีบบอกลาออกมา  

เธอคุ้นๆ ว่าเคยเจอญาติของเวินเซ่าชิงที่ไหนมาก่อน

เมื่อเห็นประตูปิดแล้ว สุยอี้ก็หัวเราะถามเซียวจื่อยวน "เธอใช่คนที่...

ชอบหมอไม่ชอบทนายความคนนั้นหรือเปล่านะ"

แววตาเซียวจือ่ยวนเห็นด้วย "เคยเจอคนท่ีพอรูว่้าเพ่ือนอาจจะตดิเช้ือ

ตับอักเสบบีแล้วสีหน้าท่าทางเป็นห่วงขนาดนี้มั้ย ตอนที่เวินเซ่าชิงวานเรา

มาให้อาหารหมา ยังบอกว่าถ้าเจอเพื่อนบ้านก็เอากุญแจให้เธอเลย คิดว่า

ท�าไมล่ะ"

"ท�าไมเหรอ"

"โอบล้อมวงกว้าง กระชับวงล้อมจากภายนอก"

"รุ่นพี่เวินชอบผู้หญิงสไตล์นี้สินะ"

"ไม่ใช่แค่เวนิเซ่าชิงชอบ หลนิเฉินกช็อบเหมอืนกนั คดิว่าเราควรบอก

หลินเฉินมั้ยว่าตอนนี้สองคนนี้เป็นเพื่อนบ้านกัน"

สุยอ้ีมองหน้าเซียวจื่อยวนตัวแสบ อดตอกกลับไม่ได้ "รุ่นพ่ีเซียว  

คุณนี่แสบมากเลยนะ!"

ฉงหรงไม่รู้ว่าตัวเองก�าลังถูกนินทา กลับถึงบ้านก็รีบโทรหาจงเจิน 

ถามถึงเวินเซ่าชิงตรงๆ คุยผ่านมือถือก็รู้ว่าจงเจินก�าลังเหนื่อยล้า

"เป็นผ่าตดัด่วน คนไข้ไม่ได้บอกว่าตวัเองเป็นตบัอักเสบบี หลงัผ่าตดั

ถงึรู ้ดท่ีีเป็นตบัอักเสบบี ยังฉีดวคัซีนตามทีหลงัได้ แต่ยังต้องสงัเกตอาการ
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อีกระยะหนึ่งถึงจะแน่ใจว่าติดเชื้อหรือเปล่า"

"รนุแรงขนาดนีเ้ลยหรอื ไหนนายชมว่าเขาเก่งสดุยอดอย่างงัน้อย่างงี้ 

ท�ายังไงถึงบาดถูกมือล่ะ"

เสียงจงเจินเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมจริงจัง "ถ้าเจ๊ต้องผ่าตัดข้ามคืน  

อยู่ในห้องผ่าตัดสิบกว่าช่ัวโมง มือไม่สั่นก็เก่งแล้ว ถูกเข็มแทงถูกมีดบาด

เป็นเร่ืองปกติมาก มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บระหว่างผ่าตัด 

ทุกวัน"

ฉงหรงเครยีดเอาการ ทุกครัง้ท่ีเธอเจอเวนิเซ่าชิง ท่าทางเขาเยือกเย็น

ตลอดเวลา ไม่เคยคิดเลยว่าเขาต้องเสี่ยงอันตรายแบบนี้ทุกวัน

ความเงยีบของฉงหรงท�าให้จงเจนิเสยีงอ่อนลง "ความจรงิกไ็ม่รนุแรงมาก  

อาจารย์เวินอยู่บ้านคนเดียว กลับไปพักท่ีบ้านก็ได้ เขาคงคิดว่าพักอยู่ท่ี 

โรงพยาบาลสะดวกกว่าหน่อย พี่ไม่ต้องห่วงนะ"

ฉงหรงอยากจะแย้งว่าตวัเองไม่ได้ห่วง แต่กร็ูส้กึว่าอ่อนล้าไร้เรีย่วแรง 

นึกขึ้นได้ว่ารับปากดูแลรั่งอี๋รั่งไว้ จึงถามจงเจินว่า "นายรู้มั้ยว่าอาจารย์เวิน

เลี้ยงหมาซามอยด์ มันชอบอะไร"

จงเจินดีดนิ้วอย่างภาคภูมิใจ เปิดโน้ตบุ๊กอ่านเอกสารช้ินหนึ่งแล้ว 

เริ่มต้นอ่านเสียงฉะฉานชัดเจน "ข้อมูลพื้นฐาน หมวดสัตว์เลี้ยง เรียบเรียง 

โดยเวินเซ่าชิงสุดหล่อแห่งโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย X สายพันธุ์ 

ซามอยด์ ชื่อรั่งอ๋ีรั่ง ชื่อเล่นกุ่น อายุสองขวบ อาหารท่ีชอบคือโยเกิร์ต  

ผลไม้ที่ชอบแคนตาลูป เกมที่ชอบคือโยนลูกบอล ของเล่นที่ชอบ..."

ฉงหรงตัดบทเขา "พอแล้วๆ ไม่ต้องอ่านแล้ว อะไรของนาย ไปเอา

ข้อมูลอะไรพวกนี้มาจากไหน"

เสียงจงเจินม่ันใจมาก "ผู้หญิงในโรงพยาบาลต้องมีติดมือหนึ่งเล่ม! 

ท้ังหมอท้ังพยาบาลท่ีจะจบีอาจารย์เวนิต้องหาตัวช่วย แน่นอนว่าต้องเข้าทาง 

รั่งอี๋รั่ง เอาใจมันไว้ก่อน!"
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ฉงหรงจ�าได้อย่างเดียวคือโยเกิร์ต ดูเหมือนว่าเธอกับรั่งอี๋รั่งมีรสนิยม

เดียวกัน

จงเจินถามเสียงทะเล้น "เจ๊ก็จะใช้แผนโอบล้อมวงกว้างหรือไง"

ฉงหรงอ�า้อึง้ เปิดโปงเจตนาช่ัวร้ายของเขาตรงๆ "ไม่ล่ะ จะท้ิงเมืองหน"ี

คิดไม่ถึงว่าจงเจินจะเห็นด้วย "ก็ดีนะ เขาเขียวยังคงอยู่ มิต้องกลัว 

ไร้ฟืนเผา*" 

ฉงหรงตัดสายทิ้งทันที แล้วแตะเปิดวีแชต ลังเลอยู่นานมากก่อนจะ

ปิดทิ้ง

ตกกลางคนืเธอไปให้อาหารรัง่อ๋ีรัง่ หลงัจากเปิดประตกูเ็ห็นมนัหมอบอยู่ 

ข้างประตู พอเห็นประตูเปิดมันก็ว่ิงพรวดพราดมาหมอบอยู่นอกประตู  

มองตาละห้อย

ฉงหรงถามหยั่งเชิงว่า "อยากออกไปเล่นข้างนอกเหรอ"

รั่งอ๋ีรั่งยังคงจ้องหน้าเธอ ฉงหรงเจรจากับมัน "ฟ้ามืดขนาดนี้แล้ว  

ข้างนอกหนาวมาก อย่าออกไปดีกว่านะ บ้านเดิมแกอยู่ไซบีเรีย แต่ฉัน 

ไม่ใช่ ฉันกลัวหนาวมาก"

รั่งอี๋รั่งรีบวิ่งกลับมา เขี่ยบานตู้ที่ข้างประตูเปิดออกแล้วคาบปลอกคอ

กับสายจูงมาวางไว้ตรงหน้าฉงหรง แลบลิ้นตื๊อเธอสุดฤทธิ์

ฉงหรงจนปัญญา คิดว่าจะถ่ายรปูไปถามเจ้าของหมาว่าควรท�าอย่างไร  

พอเปิดกล้องเตรียมถ่าย รั่งอี๋รั่งก็มองกล้องท�าคอเอียง

ฉงหรงมองรปูหมาข้ีประจบเอียงคอย้ิมก็ใจอ่อนระทวย ส่งวีแชตไปหา 

เวินเซ่าชิง 

'ลกูพีล่กูน้องของคณุกบัภรรยาวานให้ฉันดแูลมนั ตอนนีมั้นงอแงมาก 

* 'เขาเขียวยังคงอยู่ มิต้องกลัวไร้ฟืนเผา' หมายถึงตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีโอกาสและความหวัง



你是我的小确幸 1 95

ดื้อจะให้พาออกไปเดินเล่น'

เวนิเซ่าชิงตอบเรว็มาก เป็นข้อความเสยีง "มนัตดินสิยัแล้ว ต้องออกไป 

แก้ปัญหาทางกายภาพ ตูข้้างประตมีูกระดาษหนงัสอืพิมพ์ ถ้ามันท�าท่าโก่งก้น  

เอากระดาษหนังสือพิมพ์ปูรอง เสร็จแล้วโยนลงถังขยะ"

ได้ยินแบบนี้ฉงหรงก็จินตนาการถึงฉากในอนาคตอันใกล้ ใจท่ี 

อ่อนระทวยก่อนหน้านี้ก็กระด้างขึ้นมา พิมพ์ใส่มือถืออย่างโมโห

'ท�าไมไม่ฝึกให้มันใช้ชักโครก'

'ฝึกแล้ว มันใช้ไม่เป็น'

ฉงหรงข่มความโมโห พิมพ์กลับไปอีกหลายค�า

'ฉันคิดค่าใช้จ่ายตามเวลา ตามเรตทนายความ คุณต้องจ่าย!'

ค�า่คืนในฤดหูนาว อุณหภมิูค่อนข้างต�า่อยู่แล้ว แถมยงัมีลมอกี ฉงหรง 

เปิดหน้าต่างทดสอบอุณหภูมิข้างนอก ก่อนจะใส่เสื้อขนเป็ดพันผ้าพันคอ

แล้วก็พารั่งอี๋รั่งลงไปข้างล่าง

พอลงมาถึงข้างล่าง ฉงหรงก็เสียใจท่ีพามันลงมา ไม่ใช่เธอพาหมา

มาเดินเล่น แต่เป็นหมาพาเธอมาเดินเล่นต่างหาก รั่งอี๋รั่งคงจะไม่ได้ลงมา

เดินเล่นนานมาก มนัเลยเชิดคอหูตัง้วิง่เหมือนหมาบ้าในเขตชุมชนสามรอบ 

ฉงหรงถือสายจูงถูกลากจนขาแทบหลุด หยิบมือถือมาก็ข้ีเกียจจะพิมพ์ 

ตัวหนังสือ จึงส่งข้อความเสียงพร้อมหอบแฮกๆ

"เมื่อกี้พูดผิดไป ต้องจ่ายเรตค่าปรึกษาคูณสามให้ฉัน!"
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เวินเซ่าชิงฟังแล้วหัวเราะร่า เสียงเธอมีเสียงลมแทรกเข้ามาด้วย  

ไม่เยือกเย็นระวังตัวเหมือนเวลาปกติ เหมือนก�าลังเข่นเข้ียวเคี้ยวฟัน  

ก่อนจบยังได้ยินเสียงเห่าของรั่งอี๋รั่ง ดูท่าเธอกับมันเข้ากันได้ดี

เซียวจื่อยวนวางผลไม้ลง มองชายหนุ่ม "เป็นขนาดนี้แล้วยังหัวเราะ

ออกอีก" 

เวินเซ่าชิงวางมือถือ "ท�าไมถึงมีเวลาว่างมาเยี่ยมได้"

เซียวจื่อยวนหัวเราะหึๆ "อย่าคิดเข้าข้างตัวเอง วันนี้อาอ้ีอยู่เวรดึก  

ฉันเอาซุปมาให้เธอ ก็เลยแวะมาเยี่ยมนายแป๊บนึงต่างหาก"

เวินเซ่าชิงตอบไปสองค�าว่า "เหอะๆ" เขาถือมีดปอกผลไม้ไว้ในมือ 

แต่ไม่ปอก เอาแต่จับเล่นอยู่ในมือแล้วถามข้ึนมาลอยๆ "คิดว่าเธอเป็น 

ยังไงบ้าง"

สายตาของเซียวจื่อยวนเบนจากหน้าจอทีวีมาท่ีใบหน้าญาติผู้น้อง 

"ใคร เพื่อนบ้านน่ะเหรอ ไม่ค่อยได้สังเกต ตามีไว้มองแต่อาอี้"

เวินเซ่าชิงเอียนจนขว้างส้มใส่อีกฝ่าย "รู้ใช่มั้ยว่าเธอคือใคร"

เซียวจือ่ยวนรบัส้มเอาไว้แล้วย้อนคดิแบบจรงิจงั "ดแูล้วกเ็ป็นแบบคนท่ี 

คลกุคลีในวงการกฎหมาย ฉลาดเฉลยีวเป็นตวัของตวัเอง ความคดิเปิดกว้าง

มเีหตผุล เท่มาก ทัศนะท่ีมีต่อปัญหาไม่ค่อยเหมือนผูห้ญิงท่ัวไป เป็นทนาย

สายว่าความสินะ รู้สึกว่าปากคอไม่เบาเลย อีกหน่อยเวลานายสองคน

ทะเลาะกันแล้วจะรู้สึก"

เวินเซ่าชิงยกมุมปาก "กับเธอน่ะ ไม่ทะเลาะกันหรอก"

"อย่าเพิ่งมั่นใจขนาดนั้น" เซียวจื่อยวนเอียงคอหรี่ตามอง "หลินเฉิน 

รู้มั้ยว่าตอนนี้นายเป็นเพื่อนบ้านกับเธอ"

"ก็อยากบอกเขานะ แต่เขาไม่ให้โอกาสเลย" เวินเซ่าชิงขมวดคิ้ว 

"ท�าไมชอบพูดถึงหลินเฉิน"

เปลือกส้มบางๆ ลื่นหลุดจากมือเซียวจื่อยวน เขาตอบเสียงเนิบนาบ 
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"หลินเฉินรู้จักกับอาอ้ีตั้งแต่เด็ก อาอ้ีเป็นคนให้ความส�าคัญกับอดีต แม ้

เธอจะเข้าใจดีว่าเรื่องความรักฝืนใจกันไม่ได้ แต่หลินเฉินเอาแต่พเนจรอยู่

ข้างนอกแบบนี้ เธอก็เป็นห่วง"

เวนิเซ่าชิงท�าเสยีงจึก๊จัก๊เดาะลิน้พลางท�าหน้าประหลาดใจ "เมียตวัเอง

ห่วงผู้ชายอื่น แหม หัวหน้าเซียวใจกว้างจริงๆ"

เวินเซ่าชิงตอนเด็กๆ ใสซ่ือบริสุทธิ์ น่าเสียดายท่ีเขาต้องกลายเป็น 

คนปากร้ายเพราะญาติผู้พี่คนนี้ คนหนึ่งเย็นชาหน้านิ่ง อีกคนสง่าภูมิฐาน 

ต่างกลายเป็นตัวแสบปากร้ายไปหมด

เซียวจื่อยวนได้ยินก็ไม่โมโห เขาอมยิ้ม "ใช่เลย เมียฉันเป็นคนใส่ใจ

มิตรภาพน�้าใจไมตรี ไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านของนายมีน�้าใจต่อหลินเฉินด้วย 

หรือเปล่า ฟังชัดๆ นะ เป็นเพื่อนบ้าน ไม่ใช่เมีย และก็ไม่ใช่แฟนด้วย"

มือท่ีถอืมดีปอกผลไม้ของเวนิเซ่าชิงหยุดชะงกั ปิดปากอย่างรูส้ถานการณ์

ดูเหมือนเซียวจื่อยวนจะยังไม่หน�าใจ "คิดถึงชีวิตในอนาคตของนาย 

มนัคงยากล�าบากน่าด ูทนายความเช่ียวชาญอะไรท่ีสดุ หาช่องโหว่ ขย้ีจดุอ่อน  

จุดระเบิด เชี่ยวชาญการรบแบบประวิงเวลาที่สุด รู้เรื่องราวต่างๆ ในโลกดี 

รู ้จังหวะรุกรับ เวลาปะทะคารมก็เจอแต่ของแข็ง ไม่มียอมๆ หยวนๆ  

ไม่รู้ว่าวิชาแพทย์ของหมอเวินรับมือไหวม้ัย นายเจอคนท่ีฝีมือทัดเทียม 

กันแล้ว"

เวินเซ่าชิงครุ่นคิดอย่างละเอียด พบว่าตอนท่ีฉงหรงอยู่กับเขา เธอ

ไม่มีท่าทางแบบนั้นเลย กลับเป็นฝ่ายถูกเขาบีบจนหน้าแดงขมวดคิ้ว  

โอนอ่อนว่านอนสอนง่าย คิดแบบนี้เขาก็สบายใจมาก

เซียวจือ่ยวนเห็นอีกฝ่ายย้ิมแย้มอารมณ์ดกีอ็ดแดกดนัไม่ได้ "ถกูกกัตวั

ยังหัวเราะได้อีก ไม่รู้ว่ามีความสุขอะไรนักหนา"

เวินเซ่าชิงไม่แยแสแม้แต่น้อย "เซียวจื่อยวน นายแก่แล้ว ไม่เข้าใจ

หัวใจของคนที่ก�าลังมีความรักหรอก"
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เซียวจือ่ยวนท�าหน้าล้อเลยีน "ความรกั? รกัข้างเดยีวล่ะสไิม่ว่า วนันัน้ 

ทนายความคนนั้นประกาศสถานะกับนายอย่างชัดเจนว่าเป็นแค่เพื่อนบ้าน

เท่านั้นนะ"

เวินเซ่าชิงไม่ให้ความส�าคัญ "ตอนนั้นสุยอ้ีก็บอกว่านายเป็นแค่รุ่นพี่

เท่านั้นเหมือนกันนะ ตอนนี้เป็นไงล่ะ ถูกหลอกพากลับบ้านแล้วใช่มั้ย"

พอพดูถงึช่ือนีเ้ซียวจือ่ยวนกห็น้าบานย้ิมแฉ่ง เวนิเซ่าชิงทนเลีย่นไม่ไหว  

ไล่เขาออกไปจากห้องคนไข้

ตอนนี้คุณทนายฉงท่ีถูกผู้ชายสองคนพาดพิงถึงก�าลังนั่งหอบแฮกๆ 

อยู่บนเก้าอ้ียาวในสวนชุมชน จ้องตากบัรัง่อีร๋ัง่ เธอโบกโยเกร์ิตท่ีเพ่ิงซ้ือจาก

ซูเปอร์มาร์เก็ตไปมาต่อหน้ามัน "อยากกินมั้ย"

รั่งอี๋รั่งเห่าหนึ่งที ฉงหรงฉีกฝาออกวางไว้ตรงหน้าเจ้าหมาขาว  

ถอนหายใจมองดูมัน "เจ้าของก�าลังถูกกักตัว แต่แกยังกินอย่างมีความสุข

ขนาดนี้"

รัง่อีร๋ัง่ยังคงตัง้หน้าต้ังตาเลยีโยเกร์ิตจนขนข้างปากเลอะเทอะ ฉงหรง

รอจนมันกินเสร็จแล้วก็ลุกขึ้น "เอาล่ะ กินเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันเถอะ!"

ฉงหรงส่งรั่งอี๋รั่งกลับบ้าน จัดน�้ากับอาหารให้มันแล้วก็จะกลับบ้าน  

แต่พอเดินมาถึงข้างประตูก็นึกอะไรขึ้นได้ "ต้องเปิดไฟให้ด้วยมั้ย"

เจ้าหมาเห่าหนึง่ที ฉงหรงไม่รูว่้าหมายความว่าอะไร "ต้องหรอืไม่ต้อง?"

เธอพูดพร้อมกับปิดไฟแล้วก็เปิดไฟอย่างเร็ว ทดสอบปฏิกิริยาของ 

รั่งอี๋รั่ง แต่เจ้าหมาโง่ตัวนี้เอาแต่นั่งนิ่งๆ ดูเธอ

ฉงหรงคิดอยู่ครู่หนึ่ง "ถ้าอย่างนั้นปิดไฟนะ ประหยัดพลังงานรักษา

สิ่งแวดล้อม พรุ่งนี้เจอกัน"

คืนนั้นฉงหรงนั่งดูทีวีอยู ่บนโซฟา เห็นญาติผู ้ พ่ีของเวินเซ่าชิง 

ในรายการข่าวจึงรู้ว่าท�าไมรู้สึกคุ้นตามาก! 
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อายุน้อยแค่นี้ก็ได้ต�าแหน่งนี้แล้ว เส้นสายของเขาต้องไม่ธรรมดา

แน่นอน ถ้าอย่างนั้น...แล้วเวินเซ่าชิงญาติผู้น้องของเขาล่ะ คงไม่ใช่ 

เด็กครอบครัวธรรมดาด้วยสินะ

ทันใดนั้นเธอก็พบว่าตัวเองไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเวินเซ่าชิงเลย นอกจาก

รู้ช่ือของเขา รู้ว่าเขาเป็นหมอ เรื่องอ่ืนๆ ไม่รู้อะไรเลย ความคิดแบบนี ้

ท�าให้ฉงหรงจิตตกเล็กน้อย

เธอเปิดวีแชต แตะเปิดข้อความเสยีงท่ีเม่ือครูเ่วินเซ่าชิงส่งมา เสยีงท่ี

คุ้นเคยดังข้ึน เสียงนั้นทุ้มสะอาด พูดพร้อมกับกลั้วหัวเราะเหมือนตัวจริง

ของเขา ฟังเสียงก็ดูเหมือนเขาไม่กลุ้มใจกับการต้องถูกกักตัว

เธอฟังซ�้าหลายรอบแล้วนึกข้ึนได้ว่าต้องไปดูหน้าเพจของเขา เขา 

ไม่ค่อยได้โพสต์ไทม์ไลน์ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับรั่งอี๋รั่ง นิ้วมือเธอเลื่อนลงมา

เรื่อยๆ ก่อนจะหยุดกึก นั่นเป็นไทม์ไลน์กรุ๊ปเพื่อนกลุ่มแรกของเขา โพสต์

เมื่อหลายปีก่อน มีตัวหนังสือไม่กี่ตัวกับรูปหนึ่งรูป เขียนว่า 

'คิดถึงเธอเหลือเกิน ไม่ใช่ไม่คิดถึงเธอ'

รูปใบนั้นมีเพียงเงาคนรางๆ พอจะมองออกว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง 

เหมือนแอบถ่าย

'คดิถงึเธอเหลอืเกนิ...(เฟยปู้ซือทา)' ชือ่บัญชีวีแชตของเวินเซ่าชิงคอื 

เฟยปู้ซือทา แต่เขียนด้วยอักษรอีกตัวที่ออกเสียงเหมือนกัน ภาษาอังกฤษ

หมายถึง Febuxostat (เฟบบูโซสตัต) ชื่อประหลาดมาก ฟังดูเหมือนชื่อยา 

ฉงหรงเคยถามเรื่องน้ีกับจงเจิน จงเจินบอกเธอว่าเป็นช่ือยาจริงๆ รักษา

ภาวะกรดยูรกิเกนิในเลอืดท่ีมีอาการปวดเกาต์ ตอนนัน้เธอไม่ได้คดิอะไรมาก  

เห็นว่าหมอเอาชื่อยามาใช้เป็นชื่อบัญชีวีแชตเป็นเรื่องปกติ

ตอนนี้ดูแล้ว มีเจตนาอ่ืนแฝงสินะ เธอนึกถึงท่ีจงเจินเคยบอกว่าเขา 
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มีคนที่ชอบแล้ว ผู้หญิงในรูปก็คือคนคนนั้นสินะ

ฉงหรงซึมไปทันที

ใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้ว อากาศหนาวมากกว่าเดิม อุณหภูมิลดลง

อย่างต่อเนือ่ง ทุกเช้าก่อนออกจากบ้านฉงหรงจะไปให้อาหารรัง่อ๋ีรัง่ กลางคนื 

เลิกงานแล้วจะพามันลงไปเดินเล่นหนึ่งรอบ บางครั้งก็ส่งวีแชตไปถาม 

เวินเซ่าชิงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เป็นห่วงว่าเขาจะติดเชื้อ วันเวลาผ่านไปเร็วมาก 

เร็วจนฉงหรงเข้าใจว่าเธอกลับไปสู่วันเวลาที่ไม่มีเวินเซ่าชิงอีกครั้ง

วันศุกร์เป็นวันที่ยุ่งจนแทบไม่มีเวลาพัก ฉงหรงงานยุ่งทั้งวัน พูดจน

ปากแห้งลิน้แห้ง เมือ่เธอจดัการเอกสารเสรจ็เงยหน้าข้ึนอีกครัง้ ในส�านกังาน

ทนายความกเ็หลอืเธอคนเดยีวแล้ว พ้ืนท่ีท�างานท่ีใหญ่มากมีเพียงส่วนของเธอ 

ท่ีไฟยังเปิดอยู่ เธอรูส้กึอ่อนเพลยีข้ึนมาทันที ความอ่อนล้ากบุ็กโจมตตีามมา

ฉงหรงขับรถออกจากลานจอดรถ ตอนเปิดหน้าต่างแตะบัตรเปิดท่ีกัน้ 

ลมเย็นกระโชกเข้ามาจนเธอไอ 

ยามท่ีประตูส�านักงานทนายความย่ืนหน้าเข้ามาถาม "คุณทนายฉง 

เป็นอะไรหรือเปล่าครับ"

ฉงหรงโบกมือ เลื่อนกระจกขึ้นแล้วรีบขับออกไป

คงเพราะว่าคืนนีล้มแรง คนเดนิเท้าจงึน้อยกว่าปกตหิลายเท่า ฉงหรง 

กลับมาถึงประตูชุมชนก็นึกข้ึนได้ว่าตัวเองยังไม่ได้กินอาหารเย็น เธอมอง 

ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงครู่หนึ่ง ไม่มีความรู้สึกอยากกินอะไรเลย

สักนิด จึงถอนหายใจแล้วเดินออกจากที่จอดรถ

เพิง่จะออกจากลฟิต์เดนิไปได้ไม่กีก้่าว ประตฝ่ัูงตรงข้ามกเ็ปิดออกจาก

ด้านใน เวินเซ่าชิงปรากฏตัวขึ้นที่ข้างประตู ถือฝักข้าวโพดที่มีไอร้อนกรุ่น

อยู่ในมือ รั่งอี๋รั่งก็ตามออกมา มันยืดคอมองเธอ ปากคาบฝักข้าวโพด

เหมือนกัน
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เวินเซ่าชิงยิ้มให้เธอพลางโบกฝักข้าวโพดในมือ "อยากกินมั้ย"

กลิน่หอมหวานของเมลด็ข้าวโพดผวิกรอบปะทะจมกูในทันที กระตุน้

ต่อมรับรสของเธอ เขายืนห่างออกไปไม่กี่ก้าวเท่านั้นเอง ใส่เสื้อยืดกางเกง

ล�าลอง คลุมเสื้อคาร์ดิแกนผ่าหน้าไว้แบบง่ายๆ ท่าทางอ่อนโยนเหมือน 

ทุกครั้งที่เจอ เหมือนไม่เคยไปจากที่นี่

วินาทีที่เธอเห็นเขา ไม่รู้ว่าท�าไมความรู้สึกโกรธจึงหายไป จากนั้นก็

ไม่พูดอะไร หันเดินกลับไปทางบ้านตัวเอง หลังจากหยิบลูกกุญแจออกมา

ก็ถอนหายใจ หมุนตัวกลับแต่หลุบตาไม่มองเขา "เอาของไปเก็บแล้ว 

จะเข้าไป"

เธอท้ังหนาวท้ังหิว เม่ือประตฝ่ัูงตรงข้ามเปิดออก กลิน่หอมและไออุ่น

แผ่ออกมา ตรงข้ามอย่างสิน้เชิงกบับ้านท่ีมีแต่กลิน่อายเยน็เยยีบของตวัเอง 

มันหลอกล่อให้เดินไปด้านนั้น ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อครู่เธอใช้พลังแค่ไหนเพื่อ

ห้ามตัวเองไม่ให้เดินไปด้านนั้น เดิมทีฉงหรงคิดจะปฏิเสธ แต่โดยเนื้อแท้

แล้วเธอไม่มีความกล้าที่จะเปิดประตูเผชิญกับความอ้างว้าง

ดูเหมือนเวินเซ่าชิงจะมองออกว่าฉงหรงมีอะไรบางอย่างผิดปกติ  

เขาไม่พดูอะไร หันมาสัง่รัง่อ๋ีรัง่ว่า "แกรออยู่ตรงนีก่้อน" แล้วถอืฝักข้าวโพด 

เดินกลับเข้าบ้าน

รั่งอ๋ีรั่งเช่ือฟังมาก เดินไปสองสามก้าวแล้วหมอบอยู่กลางทางเดิน  

ปัดหางไปมาอย่างอารมณ์ดี

ฉงหรงเก็บของ ล้างหน้าเสร็จแล้วเดินออกมาก็เห็นรั่งอี๋รั่งหมอบอยู่

ข้างประตูก�าลังรอ ประตูด้านหลังมันเปิดแง้มไว้ พอจะเห็นแสงไฟอบอุ่น 

กับเงาร่างของเวินเซ่าชิงอยู่ด้านใน

เธอเข้ามาก็ตรงไปนั่งท่ีหน้าโต๊ะอาหารเอง เวินเซ่าชิงเดินออกจาก 

ห้องครัวยกฝักข้าวโพดแสนอร่อยมาหนึ่งจาน เลือกฝักท่ีปิ้งสวยๆ ให้เธอ 

"วนันีต้อนออกจากโรงพยาบาลเห็นขายอยู่รมิถนนกเ็ลยซ้ือกลบัมาลองท�าดู 
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ชิมดูแล้วรสชาติดีนะ"

ฉงหรงรับมาแต่ไม่ได้กินทันที รั่งอ๋ีรั่งหมอบอยู่ข้างเท้าเวินเซ่าชิง  

คายข้าวโพดออกจากปากลงบนพื้นแล้วก็เอาแต่จ้องหน้าหญิงสาว

ฉงหรงงงงวย เธอเหนื่อยและหิวซ่ก สมองมึนเบลอ ถือฝักข้าวโพด

เหม่อค้างอยู่ในมือพลางถามว่า "ฝักของฉันอร่อยกว่าหรือ"

นานทีปีหนท่ีเวินเซ่าชิงจะไม่ย่ัวโมโห เขาหัวเราะเบาๆ ตอบว่า  

"มันรอกินพร้อมคุณ"

"จริงหรือ" ฉงหรงกัดหนึ่งค�าแล้วมองรั่งอี๋รั่ง เห็นมันก้มหน้ากินทันที

เวนิเซ่าชิงหัวเราะ "ดทู่าหลายวนันีค้ณุกบัมันอยู่ด้วยกนัอย่างสนทิสนม"

ฉงหรงไม่รับรู ้กดัไปหลายค�า ในท่ีสดุกเ็งยหน้ามองเขา "คณุไม่มีปัญหา 

อะไรแล้วใช่มั้ย"

"อืม" เวินเซ่าชิงพยักหน้า "วันนี้ผลตรวจออกมาแล้ว ไม่ติดเชื้อ"

"ดีแล้ว" ฉงหรงตอบเสียงเบาๆ สั้นๆ แล้วไม่พูดอะไรอีก ก้มหน้ากิน

ข้าวโพดเงียบๆ

ดูเหมือนเวินเซ่าชิงจะพบว่าเธอค่อนข้างซึมเซาจึงเย้าว่า "คุณยัง 

ไม่แน่ใจว่าผมติดเชื้อหรือเปล่าก็กล้ากินของของผมด้วยเหรอ"

ฉงหรงเหนื่อยจนไม่อยากใช้สมอง เธอพูดสิ่งท่ีอยู่ในใจออกมา 

แบบเครื่องจักร "ฉันฉีดวัคซีนตับอักเสบบีแล้ว ยังค้นข้อมูลเพิ่มเติมด้วย 

การสัมผัสกับผู้เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีก็ไม่แน่ว่าจะติดเช้ือ คุณด ู

สามภีรรยาส ิถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีเช้ือไวรสัตบัอักเสบบี โอกาสท่ีจะแพร่เช้ือ 

ให้คูส่มรสต�า่มาก ต่อให้ตดิเช้ือจรงิๆ..." ฉงหรงขมวดคิว้ทันที หลบุตาเหมอืน 

ก�าลังครุ่นคิดปัญหาน้ีอย่างจริงจัง แต่สมองเธอสับสนมาก เธอจึงเลิกคิด  

เม้มปากพูดต่อว่า "ตับอักเสบบีก็ไม่มีอะไรน่ากลัว แต่เวลามีลูกอาจจะเจอ

ปัญหา..."

เธอยิ่งพูดยิ่งออกทะเล เวินเซ่าชิงกลั้นหัวเราะ "คิดไปไกลมากจริงๆ 
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คิดถึงปัญหาการมีลูกด้วย"

ทันใดนั้นความฮึกเหิมอย่างเด็ดเดี่ยวก็ปรากฏข้ึนในใจฉงหรง เธอ 

ขยับมุมปาก แต่เมื่อค�าพูดมาถึงริมฝีปากก็ถูกกลืนกลับลงไป

สายตาของเวนิเซ่าชงิจบัจ้องอยู่ท่ีใบหน้าเธอตลอดเวลา การเคลือ่นไหว 

เล็กๆ น้อยๆ ของเธอก็ไม่พ้นจากสายตาเขา "อยากจะพูดอะไร"

ฉงหรงเงยหน้า เหม่อมองใบหน้าเขา อยู่ดีๆ  สมองก็ไม่ท�างาน เพราะ

ความคิดช่ัวแล่นท�าให้ค�าพดูซ่ึงอยู่ท่ีก้นบ้ึงของหัวใจหลดุออกมาอย่างไหลลืน่

"แค่นี้ธรรมดามาก กระทั่งชื่อเด็กฉันก็ตั้งเรียบร้อยแล้ว"

เวินเซ่าชิงไม่ตกใจแม้แต่น้อย ย้ิมน้อยๆ ปลอบเสียงเบาๆ คล้าย 

กลัวจะท�าให้เธอตกใจตื่น "ชื่ออะไร"

"ช่ือ..." ฉงหรงมองรอยยิม้ของเขาแล้วกต็กใจสะดุง้ เพ่ิงรูต้วัว่าตวัเอง

ก�าลังพูดอะไร จึงรีบพูดแก้ด้วยสีหน้าเรียบเฉย "ลูกฉันจะชื่ออะไร ท�าไม 

ต้องบอกคุณด้วย"

แววตาเวินเซ่าชิงฉายความรู้สึกเสียดาย แต่ก็ไม่เซ้าซี้อีก เปลี่ยนไป

ถามว่า "แล้วไม่ทราบว่าลูกของคุณทนายฉงแซ่อะไร"

ฉงหรงรูส้กึว่าเรือ่งท่ีลกึซ้ึงท่ีสดุไม่ใช่แต่งงานแล้วใช้แซ่คณุน�าหน้าช่ือฉัน  

ต่อให้ฉันกับคุณไม่ได้เป็นอะไรกัน ฉันก็จะจินตนาการถึงทารกในครรภ์ว่า 

เป็นของคุณกับฉัน เข้าใจตามจิตใต้ส�านึกว่าเด็กแซ่เดียวกับคุณ

ฉงหรงก้มหน้านวดหัวคิว้ เอยีงคอย้ิมภายใต้แสงไฟสลวัสส้ีม มอืปิดบัง 

ใบหน้าส่วนใหญ่ของเธอ ท�าให้เห็นรอยยิ้มของเธอไม่ชัดนัก "ก็น่าจะแซ่...

ฉงก็แล้วกัน"

เวนิเซ่าชิงได้ยนิเธอกลบเกลือ่นแบบนีก้็ไม่โกรธ ลกุข้ึนยืนยิม้ "ในครวั

ต้มซุปเนื้อแพะไว้ ผมตักให้คุณชิมสักชามนะ"

ฉงหรงมองเงาหลังในห้องครัว ก้มหน้าพลางนวดหว่างคิ้ว เธอเป็น

คนประสาทไวมาก ท�าไมจะมองเจตนาดีของเขาไม่ออก ช่วงเวลาท่ีเธอ 
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รู้จักกับเวินเซ่าชิงไม่นับว่านาน ตอนเธออารมณ์ดีเขาก็ท�าตัวแสบปากร้าย

เย้าเธอ อารมณ์ตกต�่าอย่างคืนนี้เขาก็จะอ่อนโยนเอาใจใส่ ความอบอุ่น 

นุ่มนวลจากปลายนิ้วถึงปลายคิ้วอัดแน่นอยู่ภายในตัวเขา โดยภาพรวม  

ถูกต้องแล้วที่เขาแซ่เวิน (อบอุ่น)

ซุปใสในชามกระเบ้ืองมีหยดน�า้มันเลก็น้อย มีเครือ่งเคยีงสเีขียวมรกตกบั 

แครอตสแีดงส้มประดบัท�าให้ไม่รูส้กึรงัเกยีจมัน ซุปร้อนๆ ลงสูก่ระเพาะอาหาร  

ฉงหรงถอนหายใจเบาๆ อย่างพงึใจ คดิว่าหมอนีรู่จ้กัการบ�ารงุร่างกายจรงิๆ!

ค�า่คืนในฤดหูนาวได้ซดน�า้ซุปร้อนๆ สกัชามเป็นเรือ่งท่ีมคีวามสขุมาก 

จากเรือ่งนีส้ะท้อนให้เห็นว่าเวนิเซ่าชิงเป็นคนท่ีเข้าใจการใช้ชีวิตอย่างมคีวามสขุ  

รสนิยมการใช้ชีวิตอยู่ในระดับสูง สิ่งนี้ส�าหรับคนที่อยู่แบบพอถูไถอย่างเธอ

แล้วเป็นเรื่องไกลเกินเอื้อม

ฉงหรงลบูขอบชามกระเบ้ือง แอบถามตวัเองเงยีบๆ อยูใ่นใจ คนคนนัน้ 

ที่เขาชอบคงมีความสุขมากสินะ

เขากับเธอนั่งคุยกันอยู่บนโซฟา รั่งอ๋ีรั่งหมอบอยู่ข้างเท้าเวินเซ่าชิง 

คงเพราะว่าไม่ได้เจอเขามานานจึงคลอเคลียนัวเนียมากเป็นพิเศษ ฉงหรง

ดูชายหนุ่มลูบตัวเจ้าหมา เธอช้ีไปท่ีมัน "ท�าไมพอคุณกลับมาก็รู้สึกว่า 

มันอ้วนขึ้นปุบปับ"

"เพิ่งจับมันอาบน�้า เอาไดร์เป่าผมเป่า ขนเลยฟูฟ่อง" เวินเซ่าชิงพูด

พลางผลักรั่งอี๋รั่งไปข้างหน้า "ตอนนี้ไม่กลัวมันแล้วใช่มั้ย ลองลูบตัวมันสิ"

ฉงหรงหดตัว "ที่จริง...ไม่ใช่ฉันกลัวหมาเฉยๆ ฉันไม่ชอบความรู้สึก

เวลาแตะถูกขนอุ่นๆ ด้วย จะเกิดความรู้สึกกลัวจากใจ ขนลุกไปทั้งตัว" 

เวินเซ่าชิงจับมือเธอโดยไม่บอกกล่าว ดึงมือเธอมาลูบหลังรั่งอี๋รั่ง 

"จริงๆ แล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวใช่ไหมล่ะ"

ฉงหรงหยุดหายใจ แข็งท่ือไปท้ังตวั ผ่านไปครูใ่หญ่จงึคดิจะชักมอืกลบั 

แต่ก็ดึงไม่ออก เธอช�าเลืองมองชายหนุ่ม มันไม่มีอะไรน่ากลัว ท่ีน่ากลัว 
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ก็คือคุณต่างหาก คุณนี่มันน่ากลัวกว่าขนสัตว์อุ่นๆ ซะอีก

เวนิเซ่าชิงเสนอว่า "เรามาถ่ายรปูคูก่นัหน่อย รูจ้กักนันานขนาดนีแ้ล้ว 

ดูเหมือนยังไม่เคยได้ถ่ายรูปคู่กันเลยนะ"

ไม่ใช่แค่ไม่เคยได้ถ่ายรปูคูก่นั กระท่ังรปูเขา เธอก็ไม่มแีม้แต่รปูเดยีว 

บางทีฉงหรงก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนท่ีมีความรักแบบยาวไกลจริงๆ ไม่มี 

การติดต่อ ไม่มีรูป ไม่มีข่าวแม้แต่น้อย ล�าพังเพียงพบหน้ากันช่วงสั้นๆ  

ในตอนนั้น เธอก็สามารถชอบคนคนหนึ่งได้นานขนาดนี้

พูดจบเวินเซ่าชิงก็ไม่เปิดโอกาสให้เธอปฏิเสธ ยกมือถือข้ึนทันที  

เลือกมุม แตะปุ่มถ่ายรูปอย่างรวดเร็ว ถ่ายเสร็จแล้วก็เปิดรูปข้ึนมาดู  

ยังท�าท่าพยักหน้าอย่างพอใจด้วย ก่อนจะยื่นมือถือมาให้ฉงหรงดู

ในรูป...เขากับเธอก�าลังก้มตัวลูบรั่งอ๋ีรั่งท่ีอยู่บนพรม เธอยังไม่ทัน 

ได้มองกล้อง คงเพราะว่าแสงไฟนุ่มนวลมากท�าให้เส้นแนวคอของเธอดู 

อ่อนโยนงดงาม ฉงหรงก้มหน้าสายตาจบัอยู่ท่ีมอืของเขากบัเธอซ่ึงซ้อนกนั 

อยู่บนตัวรั่งอ๋ีรั่ง เขาก็ไม่มองกล้องเช่นกัน มุมปากย้ิมน้อยๆ เอียงตัว 

เล็กน้อยเหมือนก�าลังมองเธอ มีเพียงรั่งอี๋รั่งท่ีให้ความร่วมมือมองกล้อง 

เป็นหมาที่รู้จักการมองกล้อง

ฉงหรงดูนิ่งๆ อยู่ครู ่หนึ่งแล้วก็สะดุ ้ง ออกแรงดึงมือตัวเองกลับ  

ในท่ีสุดครั้งนี้ก็สามารถหลุดพ้นจากเขาได้ แต่ในเวลาเดียวกัน...ในมือ 

ก็มีขนหนึ่งกระจุกติดมา

เธอมองขนสขีาวในมอืแล้วมองรัง่อ๋ีรัง่ เลือ่นมอืท่ีค้างแข็งวางขนกระจกุ 

นัน้กลบัไปท่ีคอของมันอย่างระมัดระวังพลางพดูขอโทษ "ไม่เจ็บนะ...ไม่เจ็บนะ 

...ขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจ" พูดจบก็หันไปโวยวายกับเวินเซ่าชิงแบบคนผิด 

ชิงลงมือฟ้องก่อน "คุณแกล้งฉัน!"

เวินเซ่าชิงมองดูเธอตั้งแต่ต้นจนจบ หัวเราะตัวงอ "ไม่เป็นไร ช่วงนี้

มันก�าลังผลัดขน ขนร่วงก็เป็นเรื่องปกติ"
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ด้านนอกลมแรงมาก ค�่าคืนในฤดูหนาว ในห้องท่ีอบอุ่นเหมือน 

ฤดูใบไม้ผลิ ฉงหรงมองใบหน้าที่ยิ้มกว้างตรงหน้าเธอ แล้วก็นึกถึงใบหน้า

ด้านข้างท่ีย้ิมกว้างในรูปเม่ือครู ่อีก รู ้สึกว่านี่คือความอบอุ่นท่ีเธอเฝ้า

ปรารถนารอคอย ท้ังๆ ท่ีรู้ว่าเขามีคนท่ีชอบแล้ว แต่เธอกลับโลภมาก

ปรารถนาความอบอุ่นเช่นนี้ซ�้าแล้วซ�้าอีก

เวนิเซ่าชงิเห็นเธอเอาแต่จ้องหน้าเขาจงึเลกิคิว้ เปรยอย่างแฝงความนยั  

"ผมว่านะ คุณไม่ต้องเอาแต่หลบหน้าผมหรอก ผมกับคุณมีมิตรภาพท่ีดี 

ต่อกันได้ คุยกัน ล้อเล่นกันเหมือนเพื่อนบ้านทั่วๆ ไป"

ฉงหรงมองชายหนุม่ พยักหน้าด้วยความรูส้กึซับซ้อน ค�าว่า 'เพ่ือนบ้าน'  

ติดแน่นอยู่ในสมอง

เธอมองว่าตัวเองไม่ใช่คนโลภ แต่ความคดิท่ีจะครอบครองเวินเซ่าชิง

เป็นความคิดท่ีโลภมากท่ีสดุเท่าท่ีเธอเคยมีมา พบกนัครัง้แรกเมือ่หลายปีก่อน 

กค็ดิครอบครอง หลายปีให้หลงัมองหน้าเขาอีกหลายครัง้กพ็บว่าความคดินัน้ 

อยู่ในส่วนลึกของหัวใจมาตลอด มีโอกาสมองอีกหลายครั้ง ความคิดนั้น 

ก็ยิ่งรุนแรงขึ้น

ฉงหรงเข้าใจว่าเธอไม่มีความรู้สึกเฝ้าหวังอะไรกับเวินเซ่าชิงแล้ว แต่

ห้วงเวลาทุกคนืก่อนนอนกบัตืน่นอนตอนเช้า ความรูส้กึต้องการครอบครอง

รนุแรงถงึขัน้ตวัเองกต็กใจมาก ในใจเธอรูชั้ดเจนว่าท่ีจรงิแล้วไม่ว่าจะผ่านไป 

นานเท่าไหร่ เธอยังคงคิดท่ีจะครอบครองผู้ชายคนนั้นเหมือนตลอดเวลา 

ที่ผ่านมา

แต่เขาบอกว่าเขากบัเธอเป็นเพือ่นบ้าน ใช่แล้ว สาเหตเุพราะว่าหลนิเฉิน  

เขากับหลินเฉินคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้อีกแล้วสินะ

ไอร้อนในแววตาฉงหรงเย็นลงไปทีละน้อยๆ จริงๆ แล้วเวินเซ่าชิง 

ไม่ได้คิดอย่างท่ีเธอเข้าใจ ค�าพูดท่ีเขาพูดในคืนนี้ท้ังหมดเพื่อท�าให้ฉงหรง

สงบสติอารมณ์ ไม่ให้เธอหลบหน้าทุกครั้งท่ีเห็นเขา เพ่ือนบ้านงั้นหรือ  
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นีค่งจะเป็นแผนขัน้ท่ีหนึง่ของเขา แผนขัน้ท่ีหนึง่สูเ่ป้าหมายเอาชนะใจฉงหรง  

เกลีย้กล่อมให้ยอมแพ้ จากเพือ่นบ้านมาเป็นเพือ่นกง่็ายข้ึนเยอะ จากเพ่ือน

ค่อยขยับไปสูค่วามสมัพนัธ์ระดบัท่ีเขาเฝ้าหวงั นัน่กค็อืแสดงความในใจออกมา 

อย่างอิสระ

เวินเซ่าชิงโตมากบัเซียวจือ่ยวนตัง้แต่เลก็ วิธีคิดวิธลีงมือได้รบัอิทธิพล

จากญาติผู้พี่คนนี้ ช่วงที่เซียวจื่อยวนตามจีบสุยอี้ สุยอี้มักย�้าว่าต้องขีดเส้น

แบ่ง 'รุ่นพี่' อย่างชัดเจน ทุกครั้งที่เซียวจื่อยวนได้ยินก็จะท�าสีหน้าเย็นชา 

แต่เวินเซ่าชิงกลับรู้สึกว่าเป็นรุ่นพี่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรไม่ดี รุ่นพี่ดีออกจะตาย 

แต่ก็นะ 'พึงระวังไฟไหม้ ระวังโจรขโมย และระวังรุ่นพี่'* โบราณว่ารุ่นพี่กับ

รุ่นน้องก็เป็นความสัมพันธ์ท่ีมักมีลับลมคมในต่อกัน เป็นกลุ่มท่ีมีโอกาส 

มีปัญหาสูง สุยอี้ท�าแบบนี้เพื่อบอกเป็นนัยๆ ต่อเซียวจื่อยวนนั่นเอง

จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าในด้านความเป็นตัวแสบเวินเซ่าชิงยังไม่ถึง

ระดับญาติของเขา แต่เขาเกเรกว่าเซียวจื่อยวน

ร่ังอ๋ีร่ังหมอบอยู่ข้างเท้านิ่งๆ ได้ครู่เดียวก็เริ่มอยู่นิ่งไม่ไหว เริ่มถูก 

เวนิเซ่าชิงเล่นงาน ฉงหรงมองชายหนุม่หัวเราะหยอกล้อกบัเจ้าหมากร็ูส้กึว่า 

ผู้ชายที่ดีกับสัตว์เลี้ยงได้ขนาดนี้ต้องมีจิตใจอบอุ่นใสสะอาดแน่ๆ

เธอมองไปท่ีผนงัแขวนรปูข้างประต ูมแีต่รปูเขาถ่ายคูก่บัรัง่อีร๋ัง่ ตัง้แต่

ลกูหมาจนมาถงึตอนนี ้รปูเขาย้ิมกอดรัง่อ๋ีรัง่ รปูรัง่อ๋ีรัง่กระโดดอยูข้่างๆ เขา 

รปูหนึง่คนหนึง่หมาเล่นกนั รปูเขาแกล้งรัง่อ๋ีรัง่เตม็ไปท้ังผนงั ครัง้แรกท่ีเธอ

มาบ้านเขากส็งัเกตเห็นแล้ว วนันีเ้ดนิผ่านประตกูพ็บว่ามรีปูเพ่ิมมาอีกหนึง่ 

ดูจากเสื้อผ้าน่าจะเพิ่งถ่ายวันนี้แล้วเอามาแขวนเลย

เธอจ้องรูปนั้น ถามเสียงเบาๆ ว่า "ท�าไมคิดจะเลี้ยงมัน ปกติหมอ 

มักรักสะอาด ไม่ชอบเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่หรือ"

* 'พึงระวังไฟไหม้ ระวังโจรขโมย และระวังรุ่นพี่' เป็นค�าพูดที่ใช้เตือนสติเด็กนักเรียนว่าต้องให้ความระมัดระวังกับ
ทุกสิ่งรอบๆ ตัว แม้กระทั่งกับรุ่นพี่ก็ตาม
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เวนิเซ่าชิงเงยหน้ามองหญิงสาว รูส้กึว่าคืนนีอ้ารมณ์ของเธอแปลกไป

จากปกติ เขาก้มหน้ามองรั่งอี๋รั่ง ตอบอย่างจริงจังว่า "ตอนแรกเพราะกิน

ข้าวแล้วรู้สึกเบ่ือ เลยคิดจะเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนกินข้าวด้วยกัน ทีแรกจะ 

เลี้ยงบอร์เดอร์ คอลลี่ เพราะมันฉลาด เลี้ยงง่าย แต่พอไปดูที่ร้านสัตว์เลี้ยง 

หลายรอบก็ยังไม่เจอตัวท่ีถูกใจ กลับไปถูกใจเจ้านี่ ต่อมาถึงรู้ว่านี่ไม่ใช่

บอร์เดอร์ คอลลี่ คิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ มันก็ฉลาดมาก ไม่เลือกกิน เชื่อฟังดี 

กลางวันเฝ้าบ้าน กลางคืนเดินเล่นเป็นเพื่อน ตอนอ่านหนังสือก็ใช้เป็น 

หมอนรองขา"

ฉงหรงเงยหน้ามองเขา "คุณเชื่อความประทับใจแรกพบด้วยเหรอ" 

เวินเซ่าชิงหัวเราะ "ท�าไมผมจะไม่เชื่อล่ะ"

ฉงหรงส่ายหน้า ไม่ตอบเขา กลับพึมพ�า "ตอนแรกจะเอาบอร์เดอร์ 

คอลลี่ แต่ไม่มีตัวท่ีชอบ...เจอท่ีชอบแต่พบว่าไม่ใช่บอร์เดอร์ คอลลี่..."  

เธอพูดซ�้าเบาๆ สีหน้าหมองไปเล็กน้อย

ความรักก็คงเป็นแบบนี้สินะ

เขาเชื่อความประทับใจแรกพบ ชอบก็คือชอบ ไม่ชอบก็คือไม่ชอบ 

เขากับฉันไม่มีบุญวาสนาต่อกันล่ะมั้ง

ค�่าคืนเหน็บหนาวอันยาวนาน อยู่ดีๆ ความน้อยเนื้อต�่าใจจางๆ ที่เธอ

ซ่อนไว้ภายใต้สีหน้าเรียบเฉยก็พลุ่งพล่านโดยไม่มีลางบอกเหตุ ส่งผลให้

หลุดปากออกไปว่า "เพราะฉะนั้น...คุณบอกว่าชอบคนคนนั้น ก็เพราะ 

ความประทับใจแรกพบสินะ"

เวินเซ่าชิงชะงัก "อะไรนะ"

ฉงหรงประจุความกล้าถึงระดับสูงสุด "จงเจินบอกว่าคุณบอกเขาว่า

คุณมีคนที่ชอบแล้ว"

"อ๋อ หมายถึงเรื่องนี้" เวินเซ่าชิงหัวเราะ ผ่านไปครู่ใหญ่จึงส่ายหน้า

ตอบว่า "ไม่ใช่"
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ฉงหรงยังไม่ยอมแพ้ "ท�าไม"

แต่ชายหนุ่มไม่ตอบแล้ว กลับย้อนถามเธอว่า "แล้วคุณล่ะ ท�าไมถึง

ชอบผม" 

ฉงหรงถูกยั่วมาตลอดทั้งคืน ในที่สุดก็ปรอทแตก เพลิงโทสะเผาไหม้

อยู่ในใจแผ่ขึ้นมาถึงดวงตา เขาหมายความว่าอะไร ทั้งๆ ที่มีคนที่ชอบแล้ว

ยังชอบมายั่วเธอครั้งแล้วครั้งเล่า เห็นเธอเป็นอะไร

ฉงหรงโกรธจัด ลุกขึ้นยืนจะกลับบ้าน

เวินเซ่าชิงมองดูเธอ จากสีหน้าไร้ความรู้สึกกลายเป็นโกรธภายใน

วนิาทีเดยีว โกรธจนหน้าแดงก�า่ถลงึตามองเขา เขาได้แต่ถอนหายใจอยู่ในใจ 

ผู้หญิงต่อให้มีเหตุผลเยือกเย็นแค่ไหนก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ดี บทจะตัดไมตรี 

ก็ตัดไมตรีทันที เขาตบรั่งอี๋รั่งเบาๆ "ไปห้ามเธอไว้ก่อน"

รั่งอี๋รั่งรีบวิ่งไปขวางฉงหรงเอาไว้ท่ีหน้าประตู ท�าหน้าดุร้ายแบบ 

นานทีปีหนจะมีสักครั้ง

ปกติฉงหรงก็กลัวมันอยู่แล้ว ตอนนี้ยิ่งไม่กล้าเดินหน้า เธอถอยหลัง

หลายก้าวแล้วหันไปถลึงตาใส่เวินเซ่าชิงซ่ึงนั่งสีหน้าเยือกเย็นอยู่บนโซฟา 

"มีหมาแล้วแน่มากใช่มั้ย?!"

"งั้นก็เลี้ยงสักตัวสิ" เวินเซ่าชิงเสนอแนะด้วยสีหน้าจริงจัง "ผมจะช่วย

คิดให้นะ สตัว์อะไรท่ีไม่มีขน...อา นกึออกแล้ว หม!ู คณุเลีย้งหมกูแ็ล้วกนั!"

ฉงหรงโมโหสุดขีด "บอกให้มันหลีกทาง!"

ท่าทางเวินเซ่าชิงจะสนกุกบัการท่ีเธอกลวั เอ่ยอย่างเฉยเมย "บอกมนั

เองสิ"

"เวนิเซ่าชิง! กกัขังหน่วงเหนีย่ว! ฉันจะส่งจดหมายแจ้งจากส�านกังาน

ทนายความ!"

"ท�าไมทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องชอบผม คุณจะต้องเดือดขนาดนี้นะ"

"ฉันเปล่า!"
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"ดูสิ"

ฉงหรงหายใจลึกๆ หลายครั้ง พยายามสงบสติอารมณ์ บอกตัวเอง 

อยู่ในใจ คุณทนายฉงใจเย็นก่อน 

เวลาทะเลาะกับคนอ่ืนส�าคัญท่ีสุดคือห้ามสูญเสียความเยือกเย็น  

ห้ามโมโห ห้ามโมโหเด็ดขาด เรื่องทะเลาะกัน ประสบการณ์ของเธอท้ิง 

เวินเซ่าชิงไม่เห็นฝุ่น เขาก็แค่คนฆ่าสัตว์ ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเธอ

หญิงสาวหันขวับทันที ย้ิมให้ชายหนุ่ม พูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบ  

"ตอนนั้นยังเด็กเกินไป เข้าใจว่าความรู้สึกแบบนั้นก็คือชอบ ตอนนี้มาคิดดู 

มันก็แค่หัวใจเต้นไม่ปกติแวบเดียว ฉันเข้าใจผิดคิดว่าหวั่นไหว หมอเวิน

เป็นผู้เชี่ยวชาญ อยู่ดีๆ หัวใจเต้นไม่ปกติหลายวินาทีแบบนี้ก็เป็นปฏิกิริยา

ปกติทางร่างกายงั้นหรือ เวลาผ่านมานานขนาดนี้ ความรู้สึกอะไรต่างๆ  

ก็จืดจางไปแล้ว ส่วนหมอเวินก็มีคนที่ชอบอยู่แล้ว ต่อไปพวกเรายังคงเป็น

เพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได้นะ"

พูดจบเธอก็เจตนาย้ิมมุมปากให้ลึกขึ้น แสดงท่าทีผ่อนคลายสงบนิ่ง

มองอีกฝ่าย

เวินเซ่าชิงหลุบตาไม่รู ้ว่าก�าลังคิดอะไร ครู่ใหญ่ก็เหลือบมองเธอ 

อย่างเกียจคร้าน หัวเราะน่าสงสัย

ฆ่าศัตรูหนึ่งพัน ตัวเองสูญเสียแปดร้อย เธอถูกบีบจนไม่มีทางออก

แล้วสินะถึงพูดอะไรแบบนี้

ไม่รูว่้าท�าไมตอนท่ีฉงหรงเห็นแววย้ิมในดวงตาเขากร็ูส้กึว่าหนคีวามซวย 

ไม่พ้นแน่ๆ ทั้งๆ ที่ยังเป็นใบหน้าเดิม ความโค้งของรอยยิ้มมุมปากก็ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก แต่รอยยิ้มตอนนั้นที่ท�าให้เธอรู้สึกว่าเขาเป็น

คนนิสัยดี อ่อนโยน บัดนี้กลับพบว่าผู้ชายคนนี้ซ่อนความแสบระดับสูงไว้ 

เรื่องต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะนี้ท�าให้เธอค่อยๆ รู้ว่าเขาไม่ใช่คนอ่อนโยน 

เรียบง่ายเหมือนที่เคยเข้าใจ
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คราวนี้เขาสั่งทันทีว่า "รั่งอี๋รั่ง หลบไป" รั่งอี๋รั่งแกว่งหาง เปิดทางให้

ฉงหรงรีบเปิดประตูเดินออกไป ขณะก�าลังจะปิดประตู เวินเซ่าชิง 

ก็ร้องเรียก "ฉงหรง!"

หางตาฉงหรงกระตุกอย่างแรง รู้สึกไม่ใช่เรื่องดี "เรียกท�าไม"

สายตาของเขาจบัจ้องอยู่บนใบหน้าเธอนานมาก สดุท้ายกจ้็องตาเธอ 

เอ่ยเบาๆ ว่า "คราวหน้าเวลาจะพูดว่าไม่ชอบใคร อย่าลืมมองตาด้วย  

อย่ามองร่องใต้จมูก ดูแล้ว...จะได้จริงใจข้ึนมาหน่อย" พูดจบก็ย้ิมให้เธอ 

อีกครั้ง

ในรอยย้ิมนั้นมีความม่ันใจเต็มเปี่ยมกับแววย่ัวเย้า ท�าให้ฉงหรงรู้สึก

เลือดฉีดพุ่งอย่างแรง ร้องตวาดโดยไม่ต้องคิด "เวินเซ่าชิง คนสารเลว!"

เธอเพิ่งพูดจบ รั่งอ๋ีรั่งก็เห่าโฮ่งใส่สองที ท�าเอาฉงหรงตกใจสะดุ้ง  

ปิดประตูหนีทันที แต่ยังไม่ลืมท้ิงค�าท้าทายแบบหวาดๆ ว่า "มีหมาแล้ว 

แน่มากใช่มั้ย!"

ฉงหรงหนีกลับบ้านอย่างใจหาย นั่งจมโซฟาด่าเวินเซ่าชิงไม่หยุด 

ตอนนั้นสมองตัวเองน�้าเข้าไปหรือไงถึงได้รู้สึกว่าเขาท่วงท่าโอ่อ่าสง่างาม 

อ่อนน้อมถ่อมตน สภุาพอ่อนโยน อะไรพวกนีท้ั้งหมดกแ็ค่เอามาใช้ขู่คนอ่ืน

เล่นๆ เท่านั้น! ต้องเป็นเพราะตอนนั้นเขาใส่ยากล่อมประสาทในอาหาร

แน่นอน! 

ฉงหรงนึกถึงเม่ือครู่ท่ีถูกรั่งอ๋ีรั่งเห่าใส่ เธอก็หนีหมดรูปกลับมาด้วย 

ใจหวาดหวั่น ยิ่งคิดยิ่งโมโหจนปวดสมอง ก่อนจะคว้ามือถือโทรหาจงเจิน

"นายไปหาซ้ือตุก๊ตาหมีตวัใหญ่สดุมาให้ฉันที คนืพรุง่นีส่้งมาท่ีบ้านฉัน!  

ห้ามปฏิเสธ ไม่อย่างนั้นเดือนหน้าตัดค่าขนมครึ่งหนึ่ง!"

จงเจนิก�าลงัเค้นสมองเขียนเปเปอร์ ฟังแล้วกง็ง "ตุก๊ตาหมี? วนัเกดิใคร"

"ไม่มีงานวันเกิดใคร ฉันจะเลี้ยง!" พูดจบก็ตัดสายโทรศัพท์ทันที
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จงเจินมองมือถือพลางขมวดคิ้ว ผู้หญิงพอถึงวัยแล้วแต่ยังไม่มีแฟน

ล้วนไม่ค่อยปกติ

พรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลต้องลองหาดูว่ามีผู้ชายสักคนไหมทีเ่หมาะกับพี่



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3yPtXHx

https://bit.ly/3yPtXHx

