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ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

“ห้องหนังสือสวยจังเลย” เหยียนซีมองห้องหนังสือโอ่โถง หน้าต่างสูง 

จากพื้นจดเพดาน นอกหน้าต่างเป็นระเบียงกว้าง เธอเดินไปที่ระเบียง “ตรงนี้ 

วางโต๊ะไม้เล็ก  ๆ แล้วก็ซื้อเก้าอี้โยกสักสองตัว เวลานั่งอ่านหนังสือจะต้องสบาย 

มากแน่ ๆ”

— เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง
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คำนำสำนักพิมพ์

ส่งท้ายปีกันด้วยผลงานอีกเรื่องของเยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง นักเขียนในดวงใจคนนี้ไม่เคย 

ทำให้เราผิดหวังในเรื่องพระเอกแสนดีและนางเอกที่ฉลาดทันคน สำหรับเรื่องนี้  

หยวนอี้ คุณชายปากตะไกรของเรามาในลุคแบดบอยนิด ๆ หยิ่งหน่อย ๆ ปะทะ 

กับ  เหยียนซี คุณหนูผู้มีลุคบอบบางน่าสงสารจนคนทั้งโลกอยากปกป้องเธอ  

เรื่องดูเหมือนจะเป็นแนวท่านประธานบ้าอำนาจกับพิธีกรน้อยผู้เปราะบาง แต่ 

สุดท้ายไป  ๆ  มา  ๆ  ท่านประธานจอมปากแข็งกลับกลายเป็นลูกไล่ของพิธีกรสาว 

ขาลุย ฝีปากกล้าไปซะได้ 

งานนี้รับรองว่าอ่านไปฮาไปกับการลับฝีปากระหว่างทั้งคู่ แทรกด้วยความ 

กุ๊กกิ๊กน่ารัก เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่ทำให้ทุกคนต้องจั๊กจี้หัวใจแน่นอน

สำนักพิมพ์อรุณ
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“สามีคุณไม่มารับเหรอ” สีหน้าท่าทีของหยวนอี้ 

เหมือนสื่อนัยบางอย่าง

สามี?

เหยยีนซมีองหยวนอีด้ว้ยความประหลาดใจ “ภรรยา 

คุณไม่มารับเหรอ”

“ผมไม่มีภรรยา” 

“คุณไม่มีภรรยา แล้วฉันมีสามีเหรอ...คุณเอาตา 

ข้างไหนมองถึงว่าฉันแต่งงานแล้ว”

“ก็ผู้ชายที่ไปกับคุณตอนงานเลี้ยงวันเกิดแม่ผมไง”

“งั้นฉันขอบคุณคุณแทนพ่อฉันด้วยนะ ไม่คิดว่า 

ในสายตาคุณ พ่อฉันจะดูหนุ่มขนาดนี้” เหยียนซีมอง 

หยวนอี้ตั้งแต่หัวจดเท้า...นี่ขนาดอายุยังน้อย ตายังถั่ว 

ขนาดนี้ ต่อไปจะเลือกภรรยายังไงล่ะ
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เหยียนซีตักไอศกรีม  ในถ้วยเข้าปากพลางฟังป้าโต๊ะข้าง  ๆ  

บ่นเรื่องแฟนของลูกชายทางโทรศัพท์

แต่งตัวยั่วยวนบ้างละ เครื่องประดับเครื่องสำอางก็ประโคมเต็มที่ 

บ้างละ ดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนที่โตมาอย่างดีอะไร ตัวก็ผอมจนแทบจะปลิวลม  

แบบนี้มีลูกยากแน่ ๆ 

เหยียนซีวางช้อนลง ใช้ทิชชูเช็ดปากจนสะอาด หยิบกระจกในกระเป๋า 

ออกมาส่องหน้า เติมลิปสติกลงไปใหม่ 

“ลูกฉันยังบอกอีกนะว่าวันตรุษจะพามาบ้าน  ฉันบอกเลยนะว่า 

ผู้หญิงแบบนี้มีอะไรดีถึงต้องพามาที่บ้าน ถ้าไม่มา ก็ประหยัดซองแดงไป 

ตั้งสองซอง...”

ยิ่งเล่ายิ่งติดลม เสียงก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อย  ๆ หนุ่มสาวแถวนั้นที่ได้ยิน 

ต่างหันมามองหลายครั้ง เหยียนซียังเห็นบางคนทำปากเบะอย่างเหยียด  ๆ  

ใส่ป้าคนนี้ด้วย

เธอพับกระจก เก็บลิปสติกใส่กระเป๋าถือเรียบร้อย ลุกขึ้นเดินไป 

ที่ประตู เจอชายหนุ่มที่คุ้นเคยกันคนหนึ่ง

“เสี่ยวซี...” ชายหนุ่มทำท่าจะเอ่ยปาก แต่แล้วกลับชะงัก ใบหน้า 
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ขอโทษที ไม่ได้คบใครที่หน้าตา 1

หล่อเหลาฉายแววเจ็บปวดและคาดไม่ถึง

“ฉันต้าเหอ เสี่ยวซีอะไร” เหยียนซียกข้อมือขึ้นดูเวลา หันหลัง 

เดินออกไป...ไม่ได้ถ่ายละครน้ำเน่าซะหน่อย จะมาทำท่าทางแบบนี้ให้ใครดูกัน

แต่ฝ่ายชายกลับยืนขวางหน้าเธอไว้

ท่ามกลางเสียงประกาศนุ่มนวลราวสายน้ำในสนามบิน แจ้งเตือน 

เที่ยวบินล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย  เหยียนซีมองชายที่ 

ขวางทางเธอ อยู่ ๆ มือที่ถือกระเป๋าก็รู้สึกคันขึ้นมา

“หมิงต้ง”  ป้าคนที่ เมื่ อครู่คุยโทรศัพท์ เสียงดังสนั่น เดินเข้ ามา  

เธอเหลือบมองเหยียนซี “มีอะไรกัน”

“ไม่มีอะไรครับ” เฉินหมิงต้งส่ายหน้า “แม่ไปนั่งพักก่อนนะ”

“ที่แท้ก็แม่ลูกกัน” เหยียนซีนึกถึงคำพูดที่แม่ของเฉินหมิงต้งพูดทาง 

โทรศพัทเ์มือ่กี ้ คิว้เลกิขึน้ หนัไปพดูกบัแมข่องเขาวา่ “พวกคณุนีเ่หมอืนกนัเลย”

พูดจบก็ไม่สนใจว่าเฉินหมิงต้งจะคิดอย่างไร เดินอ้อมตัวเขาเตรียม 

จะไปที่ประตูขึ้นเครื่อง

“เสี่ยวซี” เฉินหมิงต้งรีบยื่นมือไปคว้าข้อมือเธอด้วยความร้อนใจ 

ชั่วขณะที่เห็นเฉินหมิงต้งยื่นมือมา เหยียนซีก็ฟาดกระเป๋าถือใส่เขา 

เต็มแรง แต่แล้วกลับปวดใจเสียเอง เพราะกระเป๋าใบนี้เธอเพิ่งซื้อมาไม่ถึง 

สองวัน ยังดีที่ลูกรักใบนี้ของเธอไม่เป็นอะไร ถ้าฟาดจนพังจะไปคิดเงิน 

กับใครได้ล่ะ

“บ้านนายไม่เคยบอกเหรอ แตะเนื้อต้องตัวโดยที่ผู้หญิงไม่ยินยอม 

แบบนี้เขาเรียกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน” เหยียนซีกลอกตามองบน “ถอยไป  

อย่ามาขวางทาง ฉันจะเดิน”

แม่ของเฉินหมิงต้งไม่คาดคิดว่าหญิงสาวเอวบางร่างน้อย หน้าตาเหมือน 

พร้อมจะถูกรังแกได้ทุกเมื่อ กลับปากกล้ามือถึงขนาดนี้ เธอโกรธจนเกือบ 

จะหลุดปากด่า แต่ยังไม่ทันอ้าปากก็ถูกเฉินหมิงต้งห้ามไว้เสียก่อน

“หมิงต้ง ผู้หญิงคนนี้เป็นใคร ทำไมนิสัยอย่างนี้...”

เฉินหมิงต้งไม่ได้สนใจที่แม่บ่น เขามองตามหลังเหยียนซีไป พลาง 
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เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

พูดเสียงเบาว่า “พอเถอะครับแม่ อย่าโวยวายอีกเลย คนมองกันใหญ่แล้ว”

เหยียนซีเดินมาถึงประตูขึ้นเครื่องก็มองหาที่นั่ง เธอหยิบมือถือออกมา 

โพสต์ข้อความในโมเมนต์วีแชต1

แม่น้ำใหญ่ ฉันคือลำธารน้อย2 : [เจอคนโง่บัดซบคนหนึ่ง โง่บริสุทธิ์]  

(รูปหมาซาผี3 ร้องไห้)

เธอกับเฉินหมิงต้งเคยมีเรื่องกันมาก่อน เมื่อก่อนเฉินหมิงต้งเป็นคนดัง 

ของมหาวิทยาลัย  เป็นถึงเลขาฯสภานักศึกษา  รูปร่างหน้าตาหล่อเหลา  

มีคนดังของมหาวิทยาลัยตามจีบ  สาวน้อยอย่างเธอในสมัยนั้นจะห้ามใจ 

ตัวเองได้อย่างไร จึงตอบตกลงเป็นแฟนกับเขา

น่าเสียดายที่คนดังมักมีเรื่องราวความรักที่อีนุงตุงนังเป็นธรรมดา  

พอปิดเทอมหน้าร้อน เขาก็แยกขา4 เสียแล้ว แถมคนที่เขาแยกขาไปหาก็คือ 

รูมเมตเธอเอง ด้วยความที่เหยียนซีมีหน้าตาน่าสงสารเป็นทุนเดิม ยังไม่ทัน 

ได้พูดอะไร ทุกคนก็เทใจมาเข้าข้างเธอกันหมด

ชายโฉดหญิงชั่วนี่ต่อมาก็ถูกใครต่อใครรังเกียจ  ตอนเรียนจบ  

เหยียนซียังถูกยายกิ๊กคนนี้ด่าว่า “นางดอกบัวขาว”5...

บัวขาวแล้วไง ยังไงก็เป็นดอกไม้ที่สวยบอบบาง ยังฟังดูดีกว่านางกิ๊ก 

หน้าด้านตั้งเยอะ

 1 WeChat Moment เป็นพื้นที่สำหรับให้โพสต์รูปภาพหรือข้อความ  โดยคนเป็นเพื่อน 

สามารถมองเห็นได้ เหมือนไทม์ไลน์ (Timeline) ในไลน์
 2 แม่น้ำใหญ่ ในภาษาจีนคือ  “ต้าเหอ” ส่วนลำธารน้อย  ภาษาจีนคือ  “เสี่ยวซี” ซึ่งมาจาก 

ชื่อของนางเอก
 3 สุนัขพันธุ์ชาร์เป่ย เป็นสุนัขสายพันธุ์พื้นเมืองของจีน มีขนสั้นแข็ง ผิวหนังยับย่น ดวงตา 

เป็นรูปสามเหลี่ยม ลิ้นสีน้ำเงินเข้มหรือม่วง
 4 แยกขา หรือฉีกขา เป็นสแลง แปลว่า คบซ้อน นอกใจ

 5 เป็นสแลง ใช้เปรียบเปรยผู้หญิงที่ภายนอกดูบริสุทธิ์งดงามใสซื่อเหมือนดอกบัว แต่ภายใน 

ตรงกันข้าม มีพฤติกรรมมัวหมอง
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ไม่ เจอสองสามปี  ขาของไอ้ผู้ชายคบซ้อนนี่ก็ยั งไม่แยกจนขาด  

ถือว่าขาเขาแกร่งจริง ๆ 

เธอเล่นเกมในมือถือได้สักพัก จากนั้นก็เข้าไปดูในโมเมนต์ เห็น 

เพื่อน  ๆ  กดไลก์ให้เธอ แถมยังถามว่าเจ้าหมาน้อยทำผิดอะไรถึงเอามันเป็น 

ตัวแทนคนโง่นั่น

ถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่องพอดี เหยียนซีเก็บมือถือใส่กระเป๋าถือ ลุกขึ้น 

ไปเข้าแถวเพื่อตรวจบอร์ดดิ้งพาส

บินจากไห่เฉิงถึงเป่ยจิงใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง หลังจากที่เหยียนซี 

ปิดมือถือ เธอก็หลับตลอดทาง ตอนลงจากเครื่องไปเอากระเป๋าที่สายพาน  

เธอยังรู้สึกมึน ๆ เล็กน้อย 

สนามบินเป่ยจิงเป็นชุมทางที่ผู้คนเดินทางผ่านไปมามากมาย เธอ 

ไม่ได้กลับมาเป่ยจิงหลายปีแล้ว ในใจจึงรู้สึกหวั่น ๆ กับบ้านเกิด

ขณะที่ไหลไปตามกระแสผู้คนจำนวนมากที่ เดินออกมา  เหยียนซี 

ไม่ทันระวัง เหยียบเท้าคนข้าง ๆ เข้า เธอหันไป “ขอโทษค่ะ”

ผู้ชายคนที่ถูกเธอเหยียบเท้าสูงกว่าเธอครึ่งศีรษะ ตอนที่เธอขอโทษ  

เขาไม่แม้แต่จะพยักหน้ารับด้วยซ้ำ  มี เพียงมุมปากที่ดู เหมือนจะขยับ  

“ไม่เป็นไร ผมชินแล้ว”

เหยียนซี “?”

คนตัวสูงส่วนใหญ่ขาจะยาวด้วย เหยียนซีเงยหน้าขึ้นมา เห็นแค่ 

ท้ายทอยเขา  ผมดกดำหวีจัดทรงเรียบร้อย  แผ่กลิ่นอายสูงส่งเย็นชา  

ไม่เห็นใครในสายตาอย่างชัดเจน

เมื่อออกมาพ้นช่องทางเดิน เหยียนซีก็เห็นพ่อยืนรออยู่ท่ามกลาง 

คนจำนวนมาก  ไม่ใช่ เพราะพ่อลูกสื่อใจถึงกันหรอกนะ  แต่เป็นเพราะ 

นาฬิกาเรือนทองบนข้อมือพ่อต่างหาก ทองอร่ามสะดุดตาเหลือเกิน

“เหยียนเหยียน” พอเห็นเหยียนซี ซ่งไห่ก็ยิ้มแป้น เขาโบกมือให้เธอ 

ไม่หยุด ระหว่างที่ เดินมาก็หันไปพูดกับเลขาฯข้าง  ๆ  ว่า “นี่ไงลูกสาวผม  

ตัว
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สวยกว่าดาราในทีวีตั้งเยอะใช่มั้ยล่ะ”

เลขาฯพยักหน้ายิ้ม  ๆ “ลูกสาวเจ้านายหน้าตาเหมือนเจ้านายจริง  ๆ  

ครับ”

“มันแน่นอนอยู่แล้ว ตอนเธอเล็ก  ๆ  เวลาพาออกไปข้างนอก ใครเห็น 

ก็บอกว่าหน้าเหมือนผมทั้งนั้น” ซ่งไห่ลูบพุงตัวเอง “ลูกสาวหน้าตาเหมือนพ่อ 

ถึงจะดี มีวาสนา”

เลขาฯได้แต่คิดในใจ งั้นคุณหนูซ่งก็ช่างไม่มีวาสนาเลยจริง ๆ 

“พ่อ” เหยียนซีวิ่งเหยาะ  ๆ  มาถึงหน้าซ่งไห่ “พ่ออ้วนขึ้นเยอะเลย 

นะคะ”

ซ่งไห่หัวเราะกลบเกลื่อน เขารับกระเป๋าเดินทางจากลูกสาวพลางพูดว่า  

“กลับมาคราวนี้ อยู่ตลอดไปเลยได้มั้ย” น้ำเสียงเจือแววหวั่น ๆ ร่างอวบอ้วน 

ค้อมลงนิด ๆ เหมือนกลัวจะได้ยินคำว่า “ไม่” ออกจากปากลูกสาว

เหยียนซีมองพ่อ ยื่นมือไปคล้องแขนเขา ยิ้มพลางพูดว่า “ได้ค่ะ”

“งั้นก็ดี ดีมากเลย” ซ่งไห่ดีใจจนเนื้อเต้น “กลับบ้านไปดูซิว่ายัง 

ขาดเหลืออะไรบ้าง พรุ่งนี้พ่อจะไปซื้อของเป็นเพื่อนลูก”

เหยียนซีเอียงคอมองซ่งไห่ “พรุ่งนี้พ่อไม่ไปทำงานเหรอคะ”

“งานจะสำคัญกว่าลูกสาวพ่อได้ยังไง” ซ่งไห่เดินหิ้วกระเป๋าเดินทาง 

ของเหยียนซีอย่างขมีขมัน ถึงขนาดแบกกระเป๋าขึ้นบ่า แสดงความกระตือ- 

รือร้นที่มีต่อลูกสาว

เก้าปีก่อนซ่งไห่แยกทางกับภรรยาเก่าด้วยดี ภรรยาเก่าของเขาชื่นชอบ 

งานศิลปะมากกว่า แต่เขาเป็นนักธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยมือเปล่า 

และมุ่งแต่ผลประโยชน์ ทัศนคติของสองคนนับวันก็ยิ่งแตกต่างกันมากขึ้น 

เรื่อย  ๆ ในที่สุดชีวิตคู่ที่ประคับประคองกันมาสิบกว่าปีก็ยุติลง นับแต่นั้น 

ภรรยาเก่ากับลูกสาวก็ย้ายไปอยู่ไห่เฉิง ส่วนเขาอยู่เป่ยจิง

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาไม่ได้แต่งงานใหม่ ส่วนภรรยาเก่าของเขา 

ก็ดูเหมือนจะไม่สนใจชายอื่นเช่นกัน ต่างคนต่างใช้ชีวิตเงียบ  ๆ และไม่เคย 
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ขอโทษที ไม่ได้คบใครที่หน้าตา 1

ก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของกันและกัน เรื่องเดียวที่ซ่งไห่เสียดายคือ ไม่สามารถ 

ไปหาลูกสาวได้บ่อย  ๆ แม้แต่ชื่อของลูกสาวยังเปลี่ยนจากซ่งเหยียนเป็น 

เหยียนซี

สองปีก่อนภรรยาเก่าเสียชีวิตจากอาการป่วย ตอนนั้นเหยียนซียังเรียน 

ไม่จบมหาวิทยาลัย ต่อมายังต้องจัดการเรื่องทรัพย์สินที่แม่ของเธอทิ้งไว้ให้  

ดังนั้นจึงใช้เวลาถึงสองปีเต็มกว่าจะกลับเป่ยจิง แม้หลายปีมานี้เขายังคง 

ติดต่อกับลูกสาวอย่างสม่ำ เสมอ  สองปีก่อนก็ช่วยจัดการงานศพของ 

ภรรยาเก่าด้วย แต่เวลาที่ได้อยู่กับลูกนั้นมีไม่มากนัก  ทำให้เขากังวลว่า 

ลูกสาวจะไม่คุ้นเคยกับเขา

ตอนนี้เห็นลูกสาวเป็นฝ่ายคล้องแขนเขาก่อน พลันรู้สึกว่าน้ำหนักตัว 

เก้าสิบกิโลกรัมของตัวเองเหลือแค่สี่สิบกิโลกรัมในพริบตา ตัวเบาหวิวขึ้นมา 

ทันที

พอขึ้นรถ ซ่งไห่ก็หยิบเครื่องดื่มจากตู้เย็นเล็กให้ลูกสาว “เหยียน- 

เหยียน เอานี่ไป”

พอเห็นยี่ห้อเครื่องดื่ม เหยียนซีก็ทั้งดีใจและสะท้อนใจ ตอนเด็ก  ๆ  

เธอเคยชอบเครื่องดื่มนี้มาก ตอนนั้นที่บ้านยังมีฐานะปานกลาง พ่อชอบ 

พาเธอขี่หลังไปซื้อเครื่องดื่มที่ร้านชำเล็ก ๆ ใกล้ชุมชน แต่ไหนแต่ไรพ่อไม่เคย 

บ่นเธอเรื่องใช้เงินฟุ่มเฟือยเลย

พริบตาเดียวก็ผ่านไปสิบกว่าปี เครื่องดื่มยี่ห้อนี้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ 

ใหม่ไม่รู้กี่ครั้ง แม้แต่เจ้าของก็ยังเปลี่ยน  แต่พ่อกลับยังจำรสชาติที่ เธอ 

ชอบได้ เหยียนซีใจไม่แข็งพอที่จะบอกพ่อว่าตัวเองเลิกดื่มเครื่องดื่มยี่ห้อนี้ 

มานานแล้ว เธอยกขึ้นดื่มติดต่อกันหลายอึก หันไปมองพ่อก็เห็นแต่รอยยิ้ม 

ดีใจเต็มใบหน้า

“บ้านเรามีสระว่ายน้ำ มีสวนดอกไม้ด้วย ลูกอยากเลี้ยงสัตว์ อยาก 

ปลูกต้นไม้ดอกไม้ อยากว่ายน้ำ ก็ได้ทั้งนั้น” ซ่งไห่ถูมือไปมาอย่างเก้อเขิน 

เล็กน้อย “แต่ที่บ้านไม่มีใคร เลยเงียบเหงาสักหน่อย”

เขาใช้ชีวิตตามลำพัง  ไม่ค่อยพิถีพิถันมากนัก  ข้าวก็กินข้างนอก 

ตัว
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บ่อยครั้ง แม้แต่นอนก็ยังนอนโรงแรมเป็นส่วนมาก ดังนั้นนอกจากแม่บ้าน 

ที่จ้างมาทำความสะอาดเป็นรายชั่วโมงก็ไม่มีคนอื่นอีก

“ไม่เป็นไรค่ะ หนูกลับมา บ้านก็คึกคักขึ้นแล้วค่ะ” เหยียนซีมองฝ่า 

ความมืดที่ค่อย ๆ โรยตัวลงมานอกหน้าต่างรถ พลางพรูลมหายใจยาว

เก้าปี เป่ยจิงยังคงเป็นเป่ยจิง แต่ดูไม่เหมือนเป่ยจิงที่ฉันจำได้ซะแล้ว

บ้านสไตล์วิลล่าที่ซ่งไห่ซื้อไว้ไม่ได้ใหญ่โตอะไร มีทั้งหมดสามชั้นกับหนึ่งชั้น 

ใต้ดิน ดาดฟ้าเป็นที่ปลูกดอกไม้ ข้างล่างเป็นสวน โรงจอดรถ และสระ 

ว่ายน้ำ แม้จะเทียบไม่ได้กับคฤหาสน์ใหญ่โตของเศรษฐี  แต่สำหรับที่ดิน 

ซึ่งมีค่าดุจทองคำในเป่ยจิง แค่นี้ก็ทำให้ใครต่อใครอิจฉาแล้ว

เหยียนซีเปิดประตูห้องตัวเอง ภายในตกแต่งสวยงาม ดูก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ 

รสนิยมของพ่อเธอแน่

“ตอนแรกพ่อกะจะทาผนังเป็นสีชมพู น่าจะดูสวยกว่า แต่เลขาฯ 

กับผู้ช่วยพ่อบอกว่า หนุ่มสาวสมัยนี้ชอบสไตล์โมเดิร์นแบบยุโรป หรือไม่ 

ก็สไตล์โบฮีเมียนอะไรพวกนั้น พ่อไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันต่างกันยังไง  

ก็เลยให้นักออกแบบมาจัดการทั้งหมด”  ซ่งไห่วางกระเป๋าเดินทางไว้ข้าง 

ผนังห้อง “ถ้าลูกไม่ชอบ พรุ่งนี้พ่อจะให้คนมาแต่งห้องให้ใหม่”

“ขอบคุณค่ะพ่อ” เหยียนซีหันมากอดซ่งไห่ “หนูชอบมากค่ะ”

“ชอบก็ดีแล้ว” ซ่งไห่หัวเราะพลางเดินดูรอบห้อง แล้วก็นึกขึ้นได้ว่า 

ลูกสาวยังไม่ได้กินอะไรเลย “ลูกอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ พ่อลงไปทำ 

กับข้าวให้กิน แป๊บเดียวก็เสร็จ”

มองร่างอ้วนท้วนของพ่อเดินลงไปชั้นล่างอย่างรีบร้อนแล้ว เธอก็เดิน 

เข้าไปในห้อง เปิดตู้เสื้อผ้าดูก็พบว่าข้างในมีเสื้อผ้าหลากหลายแบบแขวนอยู่  

ยังมีรองเท้าอีกหลายคู่ บางคู่ก็ดูไม่ได้เลย แต่เหยียนซีกลับยิ้มออกมา

มิน่าล่ะ ไม่กี่วันก่อนพ่อโทร.มาถามว่าชอบสีอะไร ที่แท้ก็อย่างนี้นี่เอง
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เห็นลูกสาวกินข้าวสองถ้วย  ซ่งไห่ก็ยิ้มหน้าบาน  

“ท่าทางหลายปีมานี้ฝีมือทำกับข้าวของพ่อยังไม่ตก”

เหยียนซีวางตะเกียบลง ลุกขึ้นเตรียมจะเก็บถ้วยชาม ซ่งไห่รีบบอกว่า  

“เป็นลูกผู้หญิงจะมาล้างจานชามได้ยังไง เดี๋ยวมือไม้พังหมด ขึ้นไปเล่นอะไร 

ของลูกเถอะ” เขาแย่งถ้วยชามจากมือเหยียนซ ี เดินเข้าครัวพลางพูดไม่หยุดว่า 

มือของผู้หญิงต้องบำรุงรักษาให้ดี

เหยียนซีเดินตามพ่อเข้าไปในครัว พูดคุยสัพเพเหระ ซ่งไห่คุยเรื่อง 

ที่ทำงาน เรื่องเพื่อน ๆ ของเขา สุดท้ายก็บอกว่า “ลูกอยากไปทำความคุ้นเคย 

กับงานที่บริษัทพ่อก่อนมั้ย ต่อไปทั้งหมดนี้ก็เป็นของลูก ยังไงก็ต้องทำ 

ความคุ้นเคยไว้”

“พ่อคะ พ่อยังหนุ่มอยู่เลย” เหยียนซียิ้ม “รอพ่ออายุเจ็ดแปดสิบก่อน  

ค่อยคิดเรื่องให้หนูรับช่วงต่อเถอะค่ะ”

ถูกลูกสาวยอจนยิ้มไม่หุบ ซ่งไห่เช็ดจานชามที่ล้างสะอาดแล้วจนแห้ง  

เก็บใส่ตู้ในครัว มองใบหน้าขาวผุดผ่องของลูกสาว พลันรู้สึกปลื้มใจ ลูกสาว 

ดูบอบบางน่าทะนุถนอมแบบนี้ ในฐานะที่เป็นพ่อ เขาจะต้องหาเงินให้มาก  ๆ  

เพื่อให้เธอมีทรัพย์สมบัติพอที่จะดูแลตัวเองได้

ตัว
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ซ่งไห่แทบอดใจรอให้ลูกสาวเข้ามาดูแลบริษัทไม่ไหว แต่พอเห็นเธอ 

ไม่มีความคิดที่จะมาดูแลกิจการ เขาจึงได้แต่ทำท่าผิดหวัง ลูกสาวอยากทำ 

อะไรก็ให้เธอทำไป เขาเป็นพ่อที่ใจกว้าง ไม่มีทางชี้นิ้วกะเกณฑ์ ออกคำสั่ง 

กับลูกเด็ดขาด

สองคนพ่อลูกแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายปี แต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วย 

ความชื่นมื่น เช้าวันรุ่งขึ้น กว่าเหยียนซีจะตื่นนอนก็เก้าโมงเช้า สองพ่อลูก 

ออกไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ด้วยกัน

ช่วงบ่ายซ่งไห่ยืนกรานจะพาเหยียนซีไปซื้อเครื่องประดับให้ได้ ด้วย 

เหตุผลว่า เป็นลูกสาวของซ่งไห่ เวลาแต่งเนื้อแต่งตัวจะให้น้อยหน้าใคร 

ไม่ได้เด็ดขาด

ซ่งไห่ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งตัว  ทั้งยังสวมนาฬิกาข้อมือฝังเพชร  

พอก้าวเข้าไปในร้านจิเวลรี่ บนหน้าเขาก็เหมือนกับมีคำว่า  “เศรษฐีมือเติบ”  

แปะอยู่ พนักงานแนะนำสินค้ากุลีกุจอเข้ามาต้อนรับทั้งสอง

“เหยียนเหยียน  ชอบชิ้นไหนก็เลือกเลยนะ”  ซ่งไห่รับกาแฟจาก 

พนักงานดื่มไปอึกหนึ่ง แล้ววางถ้วยไว้อีกด้าน ชี้ไปที่โบรชัวร์ซึ่งเป็นภาพ 

สร้อยเพชรส่องประกายวิบวับ “อันนี้สวยนะลูก เหยียนเหยียน ลูกลองดู 

หน่อยสิ”

เหยียนซีมองสร้อยเพชรเส้นนั้น อย่างเดียวที่สะดุดตาก็คือ...ประกาย 

แวววาวระยิบระยับ

สร้อยแบบนี้นอกจากใส่ออกงานพิเศษแล้ว จะใส่ไปไหนได ้

“พ่อคะ หนูไม่ชอบแบบนี้” เหยียนซีกดความปรารถนาที่อยากจะ 

ควักกระเป๋าของซ่งไห่ลงไป เธอเลือกแหวนเรียบง่ายแต่โก้หรูวงหนึ่ง “หนู 

อยากได้อันนี้ค่ะ”

“ชอบก็ซื้อ”

เหยียนซีรู้ดีว่าพ่ออยากชดเชยเวลาหลายปีที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันให้เธอ  

ดังนั้นแม้ตัวเธอจะมีเครื่องประดับที่แม่เก็บไว้ให้มากมาย แต่เพื่อตามใจพ่อ  
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เธอจึงยอมมาเลือกเครื่องประดับที่นี่

แต่แค่มองดูก็รู้ว่าเป็นสไตล์ที่เศรษฐีใหม่นิยมกัน ขัดรสนิยมของเธอ 

จริง ๆ 

“คุณผู้หญิงตาแหลมจริง  ๆ  ค่ะ  นี่ เป็นแหวนรุ่นลิมิ เต็ด  หัวหน้า 

ดีไซเนอร์ของบริษัทเราเพิ่งออกแบบมาใหม่เลยค่ะ ทั้งประเทศมีแค่สามวง 

เท่านั้น” พนักงานเอ่ยชมไม่ขาดปากว่านิ้วมือของเหยียนซีสวย เหมาะกับ 

แหวนแบบนี้มาก ว่าพลางให้ผู้ช่วยหยิบแหวนออกมาให้เหยียนซีลองสวม

ทีแรกเธอนึกว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์แบบ  “ป๋าเลี้ยงเด็ก”  อย่างที่ 

พวกคนมีเงินชอบมีกัน ไม่คิดว่าจะเป็นพ่อลูกกันจริง  ๆ น่าจะเป็นเพราะ 

รูปร่างของทั้งสองแตกต่างกันลิบลับ ทำให้คนตัดเรื่องความเป็นเลือดเนื้อ 

เชื้อไขไปโดยสัญชาตญาณ แต่พอดูดี  ๆ คิ้วตาของทั้งคู่ดูคล้ายกันทีเดียว  

เพียงแต่คนเป็นพ่อใบหน้าอวบอ้วนเกินไป เครื่องหน้าจึงดูผิดรูปไปบ้าง

สำหรับซ่งไห่ ชมลูกสาวเขาย่อมได้ผลกว่าชมตัวเขา ดังนั้นสุดท้าย 

เขายังสั่งต่างหูให้เหยียนซีอีกคู่หนึ่ง พนักงานยังหันไปยอเหยียนซีอีกว่า 

เหมือนนางฟ้า เปล่งประกายไปทั้งตัว

เหยียนซีฟังแล้วถึงกับหน้าร้อนผ่าว เบือนหน้าหลบ พลางหวังว่า 

พนักงานคนนี้จะเลิกชมเธอเกินจริงสักที

“คุณหยวนครับ สร้อยที่คุณสั่งไว้ได้แล้วครับ ไม่ทราบว่ามีตรงไหนไม่พอใจ 

หรือเปล่า” ผู้จัดการหยิบกล่องบุกำมะหยี่ออกมาจากตู้นิรภัย ยื่นให้หยวนอี้ 

ด้วยสองมืออย่างระมัดระวัง

หยวนอี้เปิดกล่องดูครู่หนึ่ง พยักหน้าน้อย ๆ “ไม่เลว”

ผู้จัดการถอนหายใจด้วยความโล่งอก พร้อมกับยื่นใบรับประกันให้ 

ผู้ช่วยของหยวนอี้ “เรายังมีเครื่องประดับออกใหม่เดือนนี้ด้วย ถ้าคุณหยวน 

ต้องการดู ผมจะให้คนเอามาให้เลือกครับ”

“ไม่ต้องหรอก” หยวนอี้ลุกขึ้น “คุณแม่ชอบเครื่องประดับร้านคุณ 

มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว ถ้าทางร้านมีดีไซน์ใหม่  ๆ  ก็ส่งแค็ตตาล็อกไปให้ 
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คุณแม่เลือกได้เลย” 

“คุณนายหยวนชอบผลงานของร้านเล็ก  ๆ  อย่างเราก็เป็นเกียรติของ 

ร้านเราแล้วครับ  ถ้างั้นผมจะให้คนส่งแค็ตตาล็อกไปให้คุณนายหยวน 

นะครับ”  ผู้จัดการดีใจ  ลุกไปส่งหยวนอี้ออกจากห้องรับรองแขกวีไอพี  

ขณะเดินผ่านห้องโถงใหญ่ สายตาก็เหลือบไปเห็นชายวัยกลางคนร่างอ้วน 

ถือถุงเครื่องประดับสองสามถุง และยังจูงมือเด็กสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่ง  

ท่าทางสาวน้อยดูว่าง่าย รูปร่างบอบบาง เห็นชัดว่าชายคนนี้ให้ความสำคัญ 

กับเธอมาก ยังโน้มน้าวให้เธอเลือกเครื่องประดับอีก

ผู้จัดการเห็นความสัมพันธ์ประเภทวัวแก่กินหญ้าอ่อน โฉมงามกับ 

คนขี้เหร่มาจนชิน จึงมองเป็นเรื่องปกติ เขาผายมือแสดงท่าทางเชื้อเชิญ  

“คุณหยวน เชิญทางนี้ครับ”

หยวนอี้ซึ่งเดินอยู่ข้างหน้าหยุดฝีเท้าเล็กน้อย  สายตาเหลือบมอง 

ชายหญิงที่อยู่ไม่ไกล ก่อนจะหันกลับ สาวเท้าออกจากร้าน ผู้ช่วยของเขา 

รีบเดินตามไปอย่างรวดเร็ว

“คุณหยวน ค่อย  ๆ  เดินนะครับ”  ผู้จัดการโค้งให้เขา  เมื่อหันมา 

ก็เห็นชายร่างอ้วนกับเด็กสาวกำลังเดินมาที่ประตู

“พ่อคะ พ่อถูกคนหลอกง่ายขนาดนี้ เปิดบริษัทมาได้ยังไงคะเนี่ย” เหยียนซ ี

มองถุงในมือซ่งไห่...พวกนี้คือเงินทั้งนั้นเลยนะ!

ตั้งแต่เล็กจนโตเหยียนซีไม่เคยลำบาก แม้ตอนเด็ก  ๆ  ฐานะทางบ้าน 

จะแค่ปานกลาง แต่ทั้งพ่อและแม่ก็เอาอกเอาใจเธอมาตลอด  ต่อมาเธอ 

กับแม่ไปอยู่ไห่เฉิง แม่เปิดแกลเลอรี ธุรกิจไปได้ดี และค่อย  ๆ  มีชื่อเสียง 

ในแวดวงศิลปะ ดังนั้นฐานะการเงินของแม่จึงดีมาก ทั้งพ่อก็คอยส่งเงิน 

ให้เธอใช้เป็นประจำทุกเดือน เธอจึงไม่เคยขัดสนเป็นทุกข์เรื่องเงินเลย

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะเป็นคนใช้เงินมือเติบ

“พนักงานคนนั้นตาแหลมจริง  ๆ และของที่ร้านก็สวยจริง  ๆ ซื้อเยอะ 

หน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกน่า”  ซ่งไห่หัวเราะพลางเปิดประตูรถให้เหยียนซี 
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เข้าไปนั่งก่อน จากนั้นตัวเองค่อยตามเข้าไป “พรุ่งนี้พ่อมีประชุมที่บริษัท  

ลูกมีเพื่อนสนิทที่เป่ยจิงมั้ย หรือจะให้พ่อเรียกผู้ช่วยไปเป็นเพื่อนลูกซื้อของ”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ พรุ่งนี้หนูมีนัดกินข้าวกับเพื่อน” เหยียนซีอธิบาย  

“สมัยเรียนมหาวิทยาลัย  หนูมี เพื่อนสนิทสองคน  เรียนจบก็มาทำงาน 

ที่เป่ยจิง พอรู้ว่าหนูจะกลับมาก็เลยนัดกันไว้นานแล้ว พ่อไม่ต้องห่วงนะคะ  

หนูไม่เบื่อหรอก” 

“งั้นก็ดี”  ซ่งไห่ค่อยวางใจ  “แล้วลูกมีเพื่อนสมัย  ม.ต้นมั้ย  ถ้ามี 

คนไหนที่สนิทกันก็ติดต่อกันนะ”

“นั่นมันตั้งกี่ปีมาแล้วคะพ่อ จะติดต่อกันยังไงล่ะ” เหยียนซีไปจาก 

เป่ยจิงตั้งแต่อายุสิบห้าปี ตอนนั้นเธอเพิ่งเรียนมัธยมปลายปีหนึ่ง1 ได้ครึ่งปี 

เท่านั้น ตอนนี้ผ่านมาเก้าปีแล้ว ต่อให้เป็นเพื่อนสนิท แต่ผ่านมาหลายปี 

ขนาดนี้ ความสนิทสนมก็จืดจางไปอยู่ดี

เหยียนซีเรียนปริญญาโทที่ไห่ต้า สาขาที่เรียนก็ถือว่าใช้ได้ ตอนนี้ 

เรียนจบแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี

กลับถึงบ้าน เหยียนซีก็เข้าห้อง สอดมือเข้าไปในคอเสื้อ ดึงซ้ายทีขวาที 

ก็ถอดชุดชั้นในโยนไปบนเตียง นั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้ แล้วเปิดคอมพิวเตอร์

พอล็อกอินเข้าโปรแกรมแชต เสียงเตือนข้อความเข้าก็ดังขึ้นติด  ๆ  กัน  

เธอใส่หูฟัง จากนั้นก็เริ่มพิมพ์ต๊อก ๆ แต๊ก ๆ 

เธอเป็นนักวาดภาพมือสมัครเล่น บางครั้งก็วาดการ์ตูนช่องน่ารัก  ๆ  

โพสต์ลงในเวยปั๋ว2 อาจเพราะทุกวันนี้ชีวิตคนมีเรื่องให้เครียดเยอะ ตัวการ์ตูน 

ที่ไม่ถือว่าเข้าขั้นมืออาชีพของเธอจึงค่อนข้างได้รับความนิยม เวยปั๋วของเธอ 

มีผู้ติดตามเกือบล้านคน เมื่อไม่นานเพิ่งเซ็นสัญญากับสำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง  

บรรณาธิการคอยตามจิกต้นฉบับจากเธอทุกวัน

 1 การศึกษาระดับมัธยมปลายของจีนแบ่งเป็น  3 ชั้นปี คือ ปีหนึ่ง ปีสอง ปีสาม เทียบเท่า  

มัธยมสี่ มัธยมห้า มัธยมหก ตามลำดับ
 2 Weibo เว็บไซต์ไมโครบล็อกของจีนที่มีลักษณะคล้ายกับทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กรวมกัน
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หลังจากโพสต์การ์ตูนที่วาดไว้ลงในเวยปั๋วแล้ว เธอก็ไม่ได้สนใจ 

ข้อความที่บรรณาธิการตามจิกให้ส่งต้นฉบับอีก เปิดเกมเข้าไปเล่นกับคน 

ที่ใช้ไอดีว่า  “พี่ชายน้องรัก”  เมื่อลงสนาม  เธอก็ฆ่าฝ่ายตรงข้ามอย่าง 

ไม่ปรานี

ไม่นานเสียงก่นด่าก็เต็มห้องเกม

“แกสิกะเทย  พี่สาวอย่างฉันน่ะผู้หญิงแท้  ๆ  ย่ะ!”  เหยียนซีแกะ 

อมยิ้มออกจากห่อใส่ปาก เธอซื้อไอเทมติดตามจากร้านค้าในเกม แล้วเริ่ม 

ตามฆ่าคนที่ด่าเธอต่อทันที

พอออกจากเกม เหยียนซีก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ล้างเครื่องสำอาง  

จึงวิ่งเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าให้สะอาด จากนั้นโปะแผ่นมาสก์หน้า แล้วเริ่ม 

เข้าไปดูเวยปั๋วต่อ

เพิ่งโพสต์การ์ตูนไปชั่วโมงกว่าก็ถูกรีโพสต์ไปแล้วกว่าห้าหกร้อยครั้ง  

มีคอมเมนต์สองสามพันข้อความ ส่วนมากบอกว่าน่ารักจัง ยังมีคำวิจารณ์ว่า 

ฝีมือเธอไม่เข้าขั้น แต่ก็ถูกบรรดาแฟนคลับโต้กลับไป

หลังจากตอบกลับคอมเมนต์เด็ด  ๆ  ไม่กี่ข้อความ เหยียนซีก็ใช้แอป 

โทร.ฟรี โทร.หาเพื่อนซี้...เถาหร ู

“ต้าเหอ!” เถาหรูรับโทรศัพท์อย่างรวดเร็ว ส่งเสียงดังลั่น “ในที่สุด 

เธอก็โทร.มาซะที นึกว่าหายสาบสูญไปแล้วซะอีก”

“สาบสูญอะไร” เหยียนซีดึงแผ่นมาสก์หน้าออก ตบผิวหน้าเบา  ๆ  

“พรุ่งนี้กินข้าวกัน เธอเลี้ยงนะ”

“เธออยู่เป่ยจิงแล้วเหรอ” เสียงเถาหรูตื่นเต้น “ได้เลย พรุ่งนี้ฉันหยุด 

พอดี ชวนหยางหมิ่นด้วยนะ เราสามคนจะได้ฉลองกัน”

สองสาวคุยกันได้สักพัก เถาหรูลังเลก่อนถามว่า “เธอจะทำงาน 

ที่เป่ยจิงจริง ๆ เหรอ”

“ใช่” เหยียนซีใช้กระดาษทิชชูห่อมือถือ ก่อนเข้าไปล้างมือล้างหน้า 

ในห้องน้ำ “แม่ฉันไม่อยู่แล้ว ถ้าฉันกลับมาทำงานที่เป่ยจิง จะได้อยู่เป็น 

เพื่อนพ่อด้วย”

ตัว
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“ก็ดีนะ  ต่อไปเราก็เจอกันได้บ่อยขึ้น”  เถาหรูไม่อยากเท้าความ 

ถึงเรื่องที่ เหยียนซีไม่สบายใจ จึงเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นอีกสักพักก่อนจะ 

วางสาย

เช้าวันรุ่งขึ้น เมื่อเหยียนซีตื่นขึ้นมา พ่อก็ออกจากบ้านแล้ว มีอาหารเช้า 

ที่เขาทำไว้ให้วางอยู่บนโต๊ะเรียบร้อย

เหยียนซีกินเสร็จก็ขึ้นข้างบนไปเปลี่ยนชุด แต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อย 

ก็ออกจากบ้าน

โรงจอดรถมีรถสปอร์ตสีแดงคันหรูจอดอยู่ เป็นรถที่พ่อตั้งใจเตรียมไว้ 

ให้เธอ เหยียนซีเปิดประตูรถเข้าไปนั่ง ความสูงของเบาะกำลังดี ตอนขับ 

ก็รู้สึกคล่องมือมาก

เห็นชัดว่าพ่อเจาะจงเลือกรถคันนี้ให้เธอ

ถึงสามสาวจะไม่ได้เจอกันปีกว่า แต่พอรวมตัวกันกลับไม่รู้สึกประดัก- 

ประเดิด ราวกับว่าพวกเธอไม่เคยแยกจากกันเลย

“นี่ พวกเธอดูนี่สิ” หยางหมิ่นยื่นมือถือเข้ามาตรงกลางวง

เหยียนซีชะโงกหน้าเข้าไปมอง เป็นบทความเกี่ยวกับแฟชั่นที่ได้รับ 

ความนิยมของหนุ่มสาวในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา 

หนึ่งในนั้นมีภาพที่ดูแหวกแนวออกมาจากภาพอื่น  ๆ เป็นภาพคน 

ผมยาวตรง ย้อมสีผมเหมือนไฟจราจร รสนิยมความงามแบบนี้ยากจะลืม 

ได้จริง ๆ 

“สิบปีก่อน โรงเรียนฉันก็มีเด็กเกที่ทำผมแบบนี้เหมือนกัน” เหยียนซี 

ชี้ไปที่หน้าจอมือถือ “เมื่อก่อนชั้น  ม.ปลายโรงเรียนฉันมีขาโจ๋ประจำโรงเรียน 

ย้อมผมเขียว  ๆ  แดง  ๆ  แบบนี้แหละ เขากำลังปีนรั้วโรงเรียน แล้วฉันไปเจอ 

เข้าพอดี”

“แล้วไงต่อ” เถาหรูถามด้วยความอยากรู้อยากเห็น สมัยนั้นคนที่กล้า 

ทำผมแบบนี้ไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยหรอก

“ก็ไม่แล้วไง” เหยียนซีเอามือเท้าคาง หวนคิดถึงเหตุการณ์ในตอนนั้น  

ตัว
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“ฉันยังไม่ทันพูดอะไร ก็มีครูสองคนเดินมา ดุเขาเสียงดังว่าห้ามรังแกฉัน  

จนฉันเดินห่างออกไปไกลมากแล้ว เขาก็ยังถูกครูกักตัวไว้”

หยางหมิ่นกับเถาหรูมองใบหน้าที่ดูใสซื่อน่าสงสารของเหยียนซีอย่าง 

จนคำพูด

“แล้วตอนนั้น...เธอไปทำอะไรตรงรั้วโรงเรียน”

“ก็โดดเรียนน่ะสิ” เหยียนซีตอบอย่างมั่นใจ

ตัว
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“แล้วเธอโดดเรียนสำเร็จมั้ย”  เถาหรูมอง 

แขนขาเรียวเล็กของเหยียนซี นึกภาพไม่ออกจริง  ๆ  ว่าเธอจะปีนรั้วหนีเรียน 

ได้อย่างไร

“ไม่” เหยียนซีส่ายหน้า วันนั้นเป็นวันที่พ่อกับแม่จะไปทำเรื่องหย่า  

เธออยากออกไปห้ามพวกเขา  ตอนนั้นเธอยังเด็กไม่รู้ความ  คิดแค่ว่า 

ตัวเองรับไม่ ได้ที่พ่อแม่จะหย่ากัน  แต่ไม่ เคยคิดว่ าชีวิตคู่ที่ปราศจาก 

ความรักทำให้สามีภรรยาทุกข์ทรมาน ดังนั้นที่ตอนนั้นเธอปีนรั้วหนีไม่สำเร็จ  

บางทีอาจเป็นเรื่องดีก็ได้

เห็นเหยียนซีไม่อยากเอ่ยถึงเรื่องในอดีต เถาหรูจึงไม่ซักต่อ หันมา 

คุยเรื่องกอสสิปในวงการบันเทิงแทน

หยางหมิ่นทำงานในบริษัทด้านสื่อออนไลน์ จึงรู้ข่าวกอสสิปดีกว่า 

เถาหรูกับเหยียนซี พอพูดถึงเรื่องซุบซิบในแวดวงดารา เหยียนซีก็ฟังอย่าง 

ตั้งอกตั้งใจ

“ต้าเหอ หน้าตาอย่างเธอนี่ไปแคสติ้งเป็นนางเอกบทโศกได้เลยนะ  

เหมาะมาก” หยางหมิ่นเหลือบมองเพื่อน “แต่นิสัยไม่ค่อยเหมาะ”

“เป็นนางเอกแบบที่มีสามีออกนอกลู่นอกทางหรือไม่เป็นโล้เป็นพาย  

ตัว
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แถมยังต้องกล้ำกลืนฝืนทน ดูแลรับใช้ครอบครัวสูงส่งของเขา ไหนจะต้อง 

เลี้ยงดูลูก ต้องคอยทำให้ทุกคนมีความสุข ส่วนตัวเองต้องอกไหม้ไส้ขม  

สิบกว่าปีผ่านไปก็ให้ลูก  ๆ  ลืมอคติที่มีต่อพ่อ ในที่สุดครอบครัวก็กลับมา 

อยู่พร้อมหน้ากัน  อะไรทำนองนี้น่ะเหรอ”  เหยียนซีสรุปแบบฉบับของ 

นางเอกบทโศก แล้วกลอกตามองบน “สมองฉันไม่ได้มีปัญหานะ”

“ท่าทางเธอจะเข้าใจบทบาทแบบนี้ดี” หยางหมิ่นหัวเราะบทสรุปของ 

เหยียนซี “ถ้าทำตามแบบฉบับของเธอ เผลอ  ๆ  บทนางเอกจะกลายเป็น 

บทนางรองตัวร้ายที่หน้าอย่างใจอย่าง ตอนจบก็ถูกนางเอกเปิดโปงแผนการ 

ที่ซ่อนไว้”

“เธอประเมินเหยียนซีสูงไป” เถาหรูเลิกคิ้ว “คุณสมบัติอย่างเหยียนซี  

คงอาศัยหน้าตาน่าสงสารหลอกคน นิสัยก็ออกจะใจร้อน อย่างดีก็เป็นตัวล่อ 

กระสุนสามตอนก็ตายแล้วละ”

“นี่  ๆ พวกเธอ พอเลย” เหยียนซีเคาะโต๊ะ “ไม่ได้เจอกันตั้งปีกว่า  

เจอหน้าฉันแล้วไม่ยินดียินร้ายก็ช่างเถอะ แต่นี่ยังแขวะกันอีก เพื่อนอย่าง 

พวกเธอยังเรียกว่าเพื่อนรักได้อยู่มั้ยเนี่ย”

“อย่าใช้คำว่า  ‘เพื่อนรัก’  มานิยามความสัมพันธ์ของพวกเราเชียวนะ”  

หยางหมิ่นปฏิ เสธ  “ตอนนี้คำว่ า เพื่อนรักในโซเชียลกลายเป็นคำที่สื่อ 

ความหมายแง่ลบไปแล้ว” ไม่รู้เหมือนกันว่าคำนี้เริ่มนิยมใช้ตามเว็บบอร์ด 

ตั้งแต่เมื่อไร มีกระทู้ทำนอง “ส่องความลับของเพื่อนที่รักที่สุด” “เพื่อนรักฉัน 

เป็นกิ๊กกับแฟนฉัน” ดูเหมือนมิตรแท้จะไม่มีอยู่จริงในหมู่ผู้หญิง พอมาอยู่ 

ด้วยกันก็ชิงดีชิงเด่นกันเอง ทนเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้

พูดถึงตรงนี้ก็ได้ยินเสียงทะเลาะตบตีกันห่างออกไปไม่ไกล

ทั้งสามหันไปมองพร้อมกัน เห็นสาวผมยาวคนหนึ่งสาดกาแฟใส่ 

สาวผมสั้นอีกคนหนึ่ง

“คิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้  หลายปีมานี้ฉันมันตาบอด 

จริง ๆ!”

เหยียนซีดึงสายตากลับมาด้วยความกระอักกระอ่วน  หันไปสบตา 

ตัว
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กับหยางหมิ่น หยางหมิ่นกระแอมทีหนึ่ง ก้มหน้าดื่มกาแฟต่อ

เสียงทะเลาะนั้นดังมาถึงหูของทั้งสามคน จับใจความคร่าว  ๆ  ได้ว่า 

สาวผมสั้นแย่งแฟนสาวผมยาว  แถมสองคนนี้ยั ง เป็นเพื่อนรักกันมา 

หลายปีด้วย

สุดท้ายสาวผมยาวก็ยกมือปาดน้ำตาเดินออกจากร้าน ความที่อารมณ์ 

กระเจิดกระเจิงทำให้ไม่ทันระวัง ชนขอบโต๊ะจนล้มลงกับพื้น

เหยียนซีรีบหดขา คิดจะพยุงหญิงสาวที่ล้มลงตรงหน้า แต่ก็กลัว 

อีกฝ่ายจะอาย จึงลังเลครู่หนึ่ง แต่สุดท้ายก็ยื่นมือออกไปพยุงอีกฝ่าย

“ขอบคุณค่ะ” สาวผมยาวรีบลุกขึ้นจากพื้น พอเงยหน้าขึ้นมาเห็น 

เหยียนซีถนัดตา สีหน้าเธอก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย รีบเอ่ยขอบคุณอีกครั้ง  

ก่อนจะก้มหน้าก้มตาเดินออกจากร้านกาแฟไปอย่างรีบร้อน

หลังจากสาวผมยาวไปแล้ว  สาวผมสั้นก็ลุกตาม  ตอนที่ เดินผ่าน 

โต๊ะของพวกเหยียนซี อยู่ ๆ ก็หยุด

“ซ่งเหยียนเหรอ”

เหยียนซีคิดไม่ถึง...ฉันเป็นแค่คนแทะเม็ดกวยจี๊ดูเหตุการณ์เฉย  ๆ  

ทำไมไปมีเอี่ยวด้วยล่ะนี่

เหยียนซีมองสาวผมสั้นอย่างละเอียด แต่ในหัวไม่มีความทรงจำ 

เกี่ยวกับเธอคนนี้เลยสักนิด

“ไม่ได้เจอกันหลายปี เธอยังเหมือนเดิมเลยนะ” น้ำเสียงของสาว 

ผมสั้นฟังดูแปลก  ๆ เหมือนดูแคลนรูปร่างบอบบางน่าสงสารของเหยียนซี  

หรืออาจเป็นเพราะทั้งคู่เคยมีเรื่องกันมาก่อน พอพูดจบก็เดินออกไป

เหยียนซีมองไล่หลังเธอไปอย่างงุนงงก่อนจะดึงสติกลับมา “ฉันทำไม  

มากวนโมโหฉันแล้วก็ไปอย่างนี้เนี่ยนะ เห็นฉันเป็นคนรังแกง่าย ๆ เหรอ”

“เธอสองคนรู้จักกันเหรอ” เถาหรูกับหยางหมิ่นประหลาดใจ

เหยียนซีส่ายหน้า “จำไม่เห็นได้เลย”

“อาจเป็นเพื่อนสมัยประถมหรือ  ม.ต้นรึเปล่า”  หยางหมิ่นจำได้ว่า 

เหยียนซีเคยเล่าให้ฟังว่าเรียนมัธยมปลายที่เป่ยจิงแค่หนึ่งภาคการศึกษา  

ตัว
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จากนั้นก็ย้ายไปไห่เฉิง

“ผ่านมาตั้งหลายปี หน้าตาเพื่อนสมัยเรียนก็เปลี่ยนไปมาก ฉันจะ 

ไปจำได้ยังไง” เหยียนซีวางถ้วยกาแฟ “ช่างเถอะ ไม่สำคัญหรอก ไปเดิน 

ช็อปปิ้งน่าสนใจกว่า” 

“เธอก็แค่ขี้เกียจใช้สมองน่ะสิ” เถาหรูรู้นิสัยของเหยียนซีดี “ไปกัน 

เถอะ เงินเดือนฉันเพิ่งออก กำลังมีเงินพอดีเลย”

เมื่อสามสาวเพื่อนซี้มาอยู่ด้วยกัน  ถ้าไม่ เดินช็อปปิ้ง  ไม่หาของ 

อร่อยกิน  ไม่เมาท์มอยเรื่องดารา  ก็ไม่อาจพูดได้ว่าเป็นเพื่อนที่รู้ ใจกัน 

จริง  ๆ  ทั้งสามสวมรองเท้าส้นสูง  มือถือถุงช็อปปิ้งเดินออกมาจากห้าง 

สรรพสินค้า ไล่กินของอร่อยตามถนนของกิน กว่าจะนึกได้ว่าตอนกินมันง่าย  

แต่ตอนลดน้ำหนักนี่สิยาก ก็กินกันจนพุงกางแล้ว

“เหยียนต้าเหอ กระเพาะเธอเป็นหลุมดำเหรอ” เถาหรูลูบพุงตัวเอง  

พลางมองหน้าท้องแบนราบของเหยียนซี แล้วก็อดเอานิ้วจิ้มไม่ได้ “เย็น 

มากแล้ว ฉันต้องกลับแล้วละ พรุ่งนี้ยังต้องไปทำงานอีก เจ้านายฉันเป็น 

คนแก่จอมเฮี้ยบ ถ้าไปสาย เบี้ยขยันเดือนนี้ชวดแน่”

“พวกเธออยู่ที่ไหนกัน เดี๋ยวฉันไปส่ง” เหยียนซีดูเวลา “ยังไงฉัน 

ก็ไม่ต้องไปทำงาน”

“เธอซื้อรถแล้วเหรอ” หยางหมิ่นถามด้วยความสงสัย

“พ่อซื้อให้น่ะ” เหยียนซียิ้มตาหยี “ตอนนี้ถือว่าฉันเป็นลูกเศรษฐี 

ที่เกาะพ่อแม่ก็ได้”

“ฉันไป  ๆ เหยียนต้าเหอ เธอนี่มันหน้าไม่อายจริง  ๆ เป็นลูกเศรษฐี  

ยังมีหน้ามาให้ฉันเลี้ยงข้าวอีก มีสำนึกบ้างมั้ย!” เถาหรูแสร้งทำเป็นโกรธ  

“คราวหน้าเธอต้องเลี้ยงเราคืนนะ”

“ใช่ ต้องเป็นสเต๊กชั้นเลิศ ล็อบสเตอร์ออสเตรเลีย โสมคน รังนก  

เอาหมดเลย” หยางหมิ่นเสริม “กินที่ร้านหนึ่งชุด เอากลับบ้านอีกชุดหนึ่ง 

ด้วย!”

เหยียนซีหัวเราะคิก  ๆ  พาเพื่อนทั้งสองคนไปที่ลานจอดรถใกล้  ๆ  
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พอเพื่อนเห็นรถ เหยียนซีก็ถูกชำระความอีกรอบ

หยางหมิ่นพักอยู่ค่อนข้างใกล้  เหยียนซี เปลี่ยนมาสวมรองเท้า 

ส้นแบนที่ใช้ใส่เวลาขับรถ แล้วขับไปส่งหยางหมิ่นก่อน จากนั้นค่อยไปส่ง 

เถาหรู

“ต้าเหอ” เถาหรูลงจากรถ มองเหยียนซีด้วยความลังเล “เธอจะอยู่เป่ยจิง 

จริงเหรอ”

“ใช่” เหยียนซียิ้ม “เธอล่ะ คิดจะทำงานที่เป่ยจิงต่อมั้ย”

“แหงสิ ฉันทำที่ฉางเฟิงสำนักงานใหญ่เชียวนะ คนตั้งเท่าไหร่อยาก 

เข้ามาทำที่นี่ยังไม่ได้เลย” เถาหรูทัดผมไว้หลังใบหู “ไม่แน่นะ อีกไม่กี่ปี 

ฉันอาจก้าวขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในชีวิต ได้แต่งงานกับหนุ่มหล่อบ้านรวยก็ได้”

“ถึงตอนนั้นอย่าลืมให้ฉันกอดขาเธอ1 ไปด้วยนะ” เหยียนซีหัวเราะ 

คิกคัก “เธอรีบไปพักเถอะ ฉันไม่กวนแล้ว”

“อืม” เถาหรูโบกมือให้เหยียนซี เธอเดินต่อไปไม่กี่ก้าวก็หันกลับ 

ไปมองรถสปอร์ตสีแดงที่กลับรถขับออกไปจากซอยที่ ไม่กว้างนักอย่าง 

คล่องแคล่ว จากนั้นก็ยิ้มออกมา

เหยียนซีกลับถึงบ้านก็พบว่าพ่อยังไม่กลับ เธอจึงตุ๋นโจ๊กไว้ให้เขาหม้อหนึ่ง  

เผื่อพ่อดื่มมาจากข้างนอกหรือยังไม่ได้กินข้าวก็ยังมีโจ๊กให้กินรองท้อง

เหยียนซีเข้าโปรแกรมแชต ข้อความเตือนให้ส่งต้นฉบับจากบรรณาธิการ 

เด้งขึ้นมา เธอถอนหายใจขณะตอบกลับ

ลำธารน้อย : [อีกห้าวันรับรองส่งแน่นอน ถ้าไม่ส่งขอให้ฉันอ้วนขึ้น 

ห้ากิโล]

 1 เป็นสำนวน หมายถึง อาศัยอิทธิพลและความมีชื่อเสียงของผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตน
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เหยียนซีนึกว่าบรรณาธิการไม่ได้ออนไลน์ ที่ไหนได้ไม่ถึงหนึ่งนาที 

ข้อความของอีกฝ่ายก็เด้งตอบกลับมาทันที

หมิงหมิง : [คนดีของฉัน ในที่สุดคุณก็ออนไลน์ซะที]

เหยียนซีดูบรรดาข้อความที่ส่งเข้ามาเป็นพรืด  ทั้งหมดเป็นเรื่อง 

โฆษณา เรื่องปกหนังสือ มีแม้แต่กระทั่งดราฟต์แรกของดีไซน์ สาขาวิชา 

ที่เธอเรียนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่บ้าง ดังนั้น 

จึงพอเข้าใจนิดหน่อย

เหยียนซีหารือกับบรรณาธิการเรื่องโฆษณาเสร็จก็ปิดหน้าต่างแชต  

เข้าเวยปั๋ว จึงพบว่ามีหลายบริษัทส่งข้อความส่วนตัวมาให้เธอช่วยโฆษณา 

ผลิตภัณฑ์ เธอปิดหน้าข้อความส่วนตัวโดยไม่สนใจ

แค่ดูก็รู้ว่าเป็นบริษัทที่ ไม่น่าเชื่อถือ  อีกอย่างเธอก็ไม่ได้ขาดเงิน  

ไม่จำเป็นต้องทำงานให้คนไม่โปร่งใสพวกนี้

ถึงแม้เวยปั๋วของเธอจะมีผู้ติดตามเกือบหนึ่งล้านคน  แต่ทั้งหมด 

ล้วนกดติดตามด้วยตัวเอง  ไม่ได้ใช้เงินซื้อมา  ดังนั้นในสายตาของพวก 

การตลาดที่คอยหาคนที่มีความสามารถ เวยปั๋วของเธอจึงมีมูลค่าค่อนข้าง 

สูง  ช่วงนี้ไม่ เพียงมีบริษัทเสนองานให้เธอเท่านั้น แม้แต่วงการบันเทิง 

ก็ยังเข้าหา อยากให้เธอช่วยทำอะไรสักอย่างเพื่อปลุกกระแสให้คนสนใจ

ช่วงที่ไม่มีอะไรทำ เหยียนซีชอบติดตามข่าวกอสสิป แต่เธอไม่ชอบ 

เข้าไปยุ่งเกี่ยว และไม่เคยคิดจะเป็นคนกระจายข่าวซุบซิบพวกนี้ด้วย ดังนั้น 

เธอจึงปฏิเสธไปอย่างไม่ไยดี

เลื่อนหน้าจอเวยปั๋วไม่กี่ครั้งก็เห็นโพสต์เรื่องฉาวของดาราหญิงชื่อดัง 

คนหนึ่งบนหน้าหลักของเวยปั๋ว

ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เอามาแฉกัน แต่ความจริงที่พูดกันทั้งวงนอกวงใน 

คือ  ดารายอดนิยมคนนี้มีคนสนับสนุนเบื้องหลังที่ ไม่ธรรมดา  แม้แต่ 

ลูกชายคนรองของประธานฉางเฟิงกรุ๊ปก็ยังมีความสัมพันธ์ค่อนข้างลึกซึ้ง 
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กับเธอด้วย

ฉางเฟิงกรุ๊ปเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ  แทบจะไม่มีใคร 

ไม่รู้จัก ไม่ว่าดาราหญิงชายคนไหน ลองได้มีความเกี่ยวข้องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  

กับคุณชายตระกูลเศรษฐีแบบนี้  ย่อมคว้าพื้นที่สื่อต่าง  ๆ  มาได้  นี่ เป็น 

วิธีทางการตลาดกระจอก  ๆ  ที่เอาไว้หลอกคนดูที่ไม่รู้เรื่องราว สำหรับคน 

ที่พอรู้เรื่องอะไรอยู่บ้างก็มองเป็นเรื่องขำ ๆ ไป

คนเป็นนักแสดงหญิงยังรู้จักพยายามปลุกกระแสการตลาดเพื่อ 

ช่วงชิงแหล่งรายได้ให้มากขึ้น ขณะที่คนเพิ่งเรียนจบปริญญาโทอย่างเธอ  

กลับอยู่บ้านว่างงาน นอกจากเล่นเกมก็เล่นเวยปั๋ว ดูแล้วน่าหดหู่ชะมัด

ถึงจะเป็นลูกเศรษฐี ก็ต้องเป็นลูกเศรษฐีที่มีอุดมการณ์สิ

ตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ก่อน แล้วหางานอะไรสักอย่างทำดีมั้ยนะ 

เหยียนซีอยู่บ้านสองสามวัน ส่งต้นฉบับที่ติดค้างไว้ให้บรรณาธิการซึ่งเฝ้าตาม 

จิกงานเธอทุกวัน จากนั้นก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีอกดีใจที่ฆ่าศัตรู 

ในเกมได้ กดออกจากเกมด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจ แล้วก็เข้าเวยปั๋วต่อ

ในเวยปั๋ว เธอเห็นคลิปวิดีโอที่กำลังดังอยู่ในตอนนี้ เป็นคลิปหญิงสาว 

สองคนทะเลาะตบตีกัน ดึงดูดคนเข้ามาดูนับไม่ถ้วน

ผู้หญิงสองคนในคลิปดูคุ้น  ๆ ที่แท้ก็เป็นคนที่เธอเห็นในร้านกาแฟ 

ตอนที่นัดเจอเพื่อนคราวก่อนนั่นเอง

ในคลิปสองคนกำลังทะเลาะกันเสียงดังลั่น  สักพักก็ด่ากันด้วย 

คำหยาบคาย 

“แกหาว่าฉันต่ำตม  ตัวแกดีกว่าฉันตรงไหน  สมัย  ม.ปลายปีหนึ่ง  

เดือนโรงเรียนฝากแกส่งจดหมายรักให้ซ่งเหยียน แต่แกเอามันไปทิ้งถังขยะ 

ในห้องน้ำ อย่านึกนะว่าฉันไม่รู้!”

เหยียนซี “...”

เธอรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออก สองคนนี้ทะเลาะกันจนกลายเป็น 

คลิปดังในเวยปั๋วไม่พอ ยังลากเธอเข้าไปเกี่ยวด้วย
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ม.ปลายปีหนึ่งนี่อายุเท่าไหร่กันนะ

อายุยังน้อยไม่รู้จักตั้งใจเรียน ริอ่านมีความรักกันแล้วเหรอ!
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4

เหยียนซีเห็นคอมเมนต์  แสดงความเห็นใจในความรัก 

ของเดือนโรงเรียนกับซ่งเหยียนจากคนที่เข้ามาดูคลิปนับไม่ถ้วน โชคดีที่เธอ 

เปลี่ยนชื่อไปนานแล้ว ถึงเธอจะอยากหางานทำเอาไว้เชิดหน้าชูตาบ้าง แต่ 

ก็ไม่ได้อยากดังเพราะเรื่องทะเลาะตบตีแบบนี ้

เหยียนซีปิดคลิป พยายามเค้นสมองคิดว่าเดือนโรงเรียนคนนั้นเป็น 

ใคร คิดอยู่นานก็ยังคิดไม่ออก จำได้อย่างเดียวว่าดูเหมือนเขาจะเป็นคน 

มีพรสวรรค์มาก เคยเขียนบทกลอนตีพิมพ์ในนิตยสารของโรงเรียน พวก 

เพื่อนนักเรียนหญิงในชั้นบางครั้งก็พูดถึงเดือนโรงเรียนคนนี้ แต่ก็แค่นั้น  

ชีวิตจิตใจของทุกคนก็ยังทุ่มอยู่ที่เรื่องการเรียนเป็นหลัก ต่อให้เดือนโรงเรียน 

หล่อแค่ไหน ก็มีเสน่ห์ไม่เท่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ดี

เช้าวันรุ่งขึ้น หยางหมิ่นซึ่งทำงานบริษัทสื่อออนไลน์โทร.หาเธอ พูดถึง 

คลิปที่กำลังดังนั่น

“ต้าเหอ คนชื่อซ่งเหยียนที่สองคนนั้นพูดถึงคงไม่ใช่เธอหรอกนะ”  

หยางหมิ่นหัวเราะเยาะอย่างไม่ปรานีจากปลายสาย “คราวก่อนฉันพูดผิดไป  

ความจริงเธอไม่ควรเป็นนางเอกบทโศกหรอก  อย่างเธอต้องเป็นนางเอก 

ตัว
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แบบแมรี่ ซู แค่หน้าตาแย่กว่าหน่อยเท่านั้น”

“ไปให้พ้นเลย” เหยียนซีเปิดหูฟังแฮนด์สฟรี พิมพ์แป้นคีย์บอร์ด 

พลางพูดว่า “ฉันยุ่งอยู่”

“ยุ่งอะไร เล่นเกมเหรอ”

“อืม”

“ยายลูกเศรษฐีตัวแสบ” หยางหมิ่นแขวะด้วยความหมั่นไส้ “วัน  ๆ  

อยู่บ้านน่าเบื่อออก เธอหาอะไรทำไม่ดีกว่าเหรอ” หยางหมิ่นรู้ว่าด้วยความ 

สามารถและหน้าตาอย่างเหยียนซี ถ้าอยากหางานที่เหมาะกับความต้องการ 

ของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องยาก

ใช้ไม้ตายไปหนึ่งที เหยียนซีก็ส่งศัตรูไปอยู่แดนชุบชีวิต เธอออก 

จากเกม “ฉันก็คิดอยู่เหมือนกัน แต่ช่วงนี้ฉันมีงานที่ทำร่วมกับสำนักพิมพ์  

ยังไม่เสร็จเรียบร้อย เรื่องหางานก็เลยยังรีบร้อนไม่ได้”

หยางหมิ่นรู้ว่าเหยียนซีกำลังวาดการ์ตูนเป็นตอน  ๆ ลงเวยปั๋ว “การ์ตูน 

พวกนั้นเป็นแรงกายแรงใจของเธอ ตอนนี้ก็กำลังดัง ไม่ลองต่อยอดทางด้านนี ้

ดูล่ะ”

“ถ้าเป็นแค่งานอดิเรกก็พอได้ แต่ถ้าให้ยึดเป็นอาชีพจริงจังฉันยัง 

ไม่ค่อยมั่นใจ ทำเรื่องการ์ตูนนี้ให้เสร็จก่อนค่อยว่าอีกที ถ้าไปไม่ไหวจริง  ๆ  

ฉันก็ยังกลับบ้านกินบุญเก่าแม่ได้” เหยียนซีรู้ดีว่าถึงแม่จะมีชื่อเสียงอยู่ใน 

วงการวาดภาพและอักษรพู่กัน แต่ลูกสาวอย่างเธอกลับไม่ได้สืบทอดพรสวรรค ์

จากแม่มาเลย ตอนแรกแม่เคยคิดจะปลูกฝังความสามารถด้านศิลปะให้ แต่ 

นี่ไม่ใช่แนวทางของเธอจริง ๆ จึงล้มเลิกความคิดนี้ไป 

“ฉนัคดิวา่เธอจะบอกวา่ อยากมอีสิระ ไมอ่ยากถกูผกูตดิกบักจิการของ 

ที่บ้านซะอีก” หยางหมิ่นเคยชินกับความหน้าไม่อายของเหยียนซีนานแล้ว  

“เอาเถอะ ถา้มอีะไรกโ็ทร.หาฉนัได ้ หวัหนา้จะมาตรวจงานแลว้ ฉนัวางกอ่นนะ”

เหยยีนซวีางสาย นัง่นิง่จอ้งหนา้จอมอืถอืมดืสนทิอยา่งใจลอย เพือ่นสนทิ 

ทั้งสองโทร.มาหาเธอบ่อย  ๆ คงเพราะเป็นห่วงว่าเธออยู่บ้านคนเดียวจะเหงา  

ในความคิดของคนทั่วไปอาจเข้าใจว่าเธออยู่กับแม่มาตลอด พอแม่เสียชีวิต 
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จึงกลับมาอยู่กับพ่อ ส่วนพ่อก็เป็นเจ้าของกิจการ อาจไม่ได้ใส่ใจลูกสาว 

ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานหลายปี หรือไม่มีแม้แต่เวลามาเจอหน้ากันด้วยซ้ำ

เหยียนซีเข้าใจความเป็นห่วงและเจตนาดีของเพื่อน แต่ต่อให้เธอ 

บอกเพื่อนว่าพ่อดูแลเธอดีมาก ก็ไม่แน่ว่าเพื่อนจะเชื่อ ดีไม่ดีอาจคิดว่าเธอ 

กำลังแกล้งทำเป็นมีความสุข

ความเข้าใจผิดแบบนี้ ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจก็ยากพอสมควร

“เหยียนเหยียน ลงมากินข้าวเร็ว” ซ่งไห่ตะโกนเรียกจากชั้นล่าง “พ่อตุ๋น 

น้ำแกงเป็ดที่ลูกชอบไว้ให้”

“มาแล้วค่ะ” เหยียนซีสวมสลิปเปอร์  วิ่งลงไปข้างล่างทั้งชุดนอน  

ผมเผ้ากระเซิง 

ตอนใกล้จะกินข้าวเสร็จ ซ่งไห่สังเกตสีหน้าลูกสาว “เหยียนเหยียน  

วันมะรืนลูกติดธุระอะไรรึเปล่า”

“มะรืนนี้เหรอคะ” เหยียนซีส่ายหน้า “ไม่มีค่ะ พ่อมีอะไรรึเปล่าคะ”

“คืองี้ มะรืนนี้จะมีงานเลี้ยงวันเกิดภรรยาของคนสำคัญในแวดวง 

ธุรกิจ  สองสามปีมานี้พ่อพอจะมีหน้ามีตาในแวดวงอยู่บ้าง  ก็เลยได้รับ 

บัตรเชิญไปร่วมงานด้วย ถ้าหากลูกไม่มีธุระอะไรก็ไปงานกับพ่อ จะได้ไป 

ทำความรู้จักคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน”

เหยียนซีนิ่งไปก่อนจะพยักหน้า “ได้ค่ะ”

ซ่งไห่อยากอวดลูกสาวคนเก่งของเขาให้เพื่อนในแวดวงรู้จักมานานแล้ว  

เห็นเหยียนซีพยักหน้าตอบรับ เขาก็ยิ้มหน้าบาน “พอถึงวันงานก็ไม่ต้อง 

ตื่นเต้นนะ ถึงเวลากินก็กิน ดื่มก็ดื่ม มีอะไรก็หาพ่อได้”

ออกงานสำคัญแบบนี้ ควรบอกให้หนูระมัดระวังคำพูดและการกระทำ 

ไม่ใช่เหรอ

เหยียนซีมองพ่ออย่างจนคำพูด มิน่า แม่ถึงยืนกรานจะเอาเธอไปเลี้ยง 

ให้ได้ คงกลัวว่าถ้าปล่อยให้พ่อเป็นคนเลี้ยงดู โตมาจะกลายเป็นเด็กที่สร้าง 

ความเดือดร้อนให้บุพการี
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รุ่งขึ้นผู้ช่วยของซ่งไห่ให้คนเอาชุดราตรีแบรนด์ดังหลายชุดมาให้เหยียนซี  

แต่สีของชุดถ้าไม่ใช่สีแดงแปร๊ดก็เป็นสีม่วงเข้ม ถึงจะดูสวยหรู แต่ไม่เหมาะ 

กับวัยของเธอในตอนนี้ เธอรู้สึกสิ้นหวังกับรสนิยมและสไตล์ของพ่อจริง  ๆ  

สุดท้ายจึงเลือกชุดราตรีที่ปรับแก้ให้สั้นขึ้นซึ่งเหมาะกับเธอมากกว่า พร้อมกับ 

เลือกชุดสูทและเครื่องประดับให้พ่อด้วย

ซ่งไห่เห็นลูกสาวไม่ชอบชุดราตรีที่เขาสั่งให้ก็น้อยใจนิดหน่อย แต่พอ 

รู้ว่าลูกสาวตั้งใจเลือกชุดไว้ให้ เขาก็ดีใจขึ้นมาอีกครั้ง

เพื่อไม่ให้เสียหน้า สองพ่อลูกเลือกใช้รถที่หรูและแพงที่สุดในบ้าน  

จะได้เชิดหน้ายืดอกเข้างานเลี้ยงได้โดยไม่ต้องอายใคร

“พ่อรู้จักกับประธานฉางเฟิงกรุ๊ปเหรอคะ”

“ไม่รู้จักหรอก” ซ่งไห่ส่ายหน้าปฏิเสธซื่อ  ๆ “บริษัทเราแค่เคยร่วม 

ธุรกิจกับบริษัทสาขาของเขา พ่อถึงได้รู้จักพวกผู้บริหารระดับสูงบ้าง ก็เลย 

ได้รับเชิญมางานนี้ด้วยน่ะ” 

เหยียนซีเงียบไปครู่หนึ่ง “งั้นอย่างเรานี่จะเรียกว่ากอดขาคนใหญ่คนโต 

มั้ยคะ”

“เด็กโง่ คิดอะไรเหลวไหลใหญ่แล้ว” ซ่งไห่หัวเราะ ใบหน้าอ้วนกลม 

ของเขาช่างเหมือนฟักทองจริง ๆ “อย่างเราจะไปเรียกว่ากอดขาประธานบริษัท 

ได้ยังไง แค่มาร่วมอวยพรสังสรรค์เท่านั้น”

“มันก็ใช่” ลึก  ๆ  แล้วเหยียนซีก็คิดแบบนี้ พวกเขาหาเงินทองได้มาก 

ก็จริง แต่ถ้าจะนับกันในเป่ยจิงแล้ว พวกเขาไม่ได้ถือว่ามีหน้ามีตาอะไร 

ขนาดนั้น  ได้มีโอกาสมาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของคุณนายหยวนครั้งนี้ก็ 

เอาไปคุยโวได้อีกหลายเดือนเลยทีเดียว

เมื่อถึงสถานที่จัดงาน เหยียนซีคล้องแขนพ่อเดินเข้าไปในงาน แขกเหรื่อ 

หลายคนมาถึงแล้ว ทั้งชายหญิงเดินผ่านไปมาราวกับเป็นงานที่มีแต่คนร่ำรวย 

มารวมตัวกัน เหยียนซีกำกระเป๋าคลัตช์แน่น เหลือบมองพ่อโดยไม่ได้ 

พูดอะไร

ตัว
อย
่าง



28

ขอโทษที ไม่ได้คบใครที่หน้าตา 1

ซ่งไห่ตบแขนเธอเบา  ๆ ก้าวไปข้างหน้าไม่กี่ก้าวก็มีคนคุ้นเคยกันเข้ามา 

ทักทาย

“เหล่าซ่ง คุณหนูหน้าตาสะสวยคนนี้ใครกัน” คนที่เข้ามาทักสวมชุดสูท  

รอยยิ้มบนใบหน้าแสดงความใกล้ชิดสนิทสนมมาก สายตาที่มองเหยียนซี 

เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นเอ็นดูเหมือนผู้ใหญ่มองเด็ก

คนในแวดวงธุรกิจพวกนี้ส่วนมากมีอีคิวที่ดี ต่อให้พวกเขาสงสัยใน 

สถานะของเหยียนซี ก็ไม่มีทางพูดครึ่ง  ๆ  กลาง  ๆ  จนทำให้คนฟังไม่พอใจแน่

“นี่ลูกสาวฉันเอง เพิ่งเรียนจบปริญญาโท” ซ่งไห่หันมามองเหยียนซี  

“มานี่ เหยียนเหยียน นี่ลุงเหยา เจ้าของบริษัทรุ่ยหลง”

“สวัสดีค่ะ คุณลุงเหยา” เหยียนซีคิดอยู่สักครู่ ในที่สุดก็นึกออกว่า 

คุณลุงคนนี้ทำอะไร “บริษัทคุณลุงเหยาผลิตเครื่องเขียนที่มีคุณภาพและใช้ 

ดีมาก ๆ หนูกับเพื่อน ๆ ซื้อใช้เป็นประจำเลยค่ะ”

“ที่แท้หลานสาวก็เป็นหนึ่งในลูกค้าคนสำคัญของบริษัทลุงนี่ เอง”  

ประธานเหยาจับมือเหยียนซีด้วยความยินดี ยังพูดเล่นกับเธออีกว่า “ลุง 

เสียมารยาทแล้ว”

ประธานเหยาคิดไม่ถึงว่าคนอ้วนตุ๊อย่างซ่งไห่จะมีลูกสาวรูปร่างบอบบาง 

แบบนี้ ตอนจับมือกับเหยียนซี เขาแทบไม่กล้าออกแรง กลัวจะบีบมือเธอ 

จนแหลกไป

เห็นใบหน้าซ่งไห่ฉายความภาคภูมิใจ ประธานเหยาอดคิดไม่ได้ว่า  

มิน่าล่ะ เหล่าซ่งหย่ามาหลายปีก็ไม่ยอมแต่งงานใหม่ ภรรยาเก่าของเขา 

คงสวยมากแน่  ๆ ยีนความสวยน่าจะแรง ไม่งั้นคงไม่มีลูกสาวหน้าตาสวย 

ขนาดนี้

ซ่งไห่ไม่ได้สนใจว่าใครจะคิดอย่างไร เขาพาเหยียนซีมาอวดเพื่อน  ๆ  

และคนในวงการให้ได้รู้จัก แค่นี้ก็พูดกันปากต่อปากแล้วว่าลูกสาวเขาฉลาด  

เรียนเก่ง แถมยังสวยอีกด้วย

ถ้าบอกว่าความสวยของเหยียนซีได้ เจ็ดคะแนน แต่เมื่อรวมกับ 

เวทมนตร์ของเครื่องสำอางและเมื่อเดินอยู่กับซ่งไห่ ก็ยิ่งทำให้เธอดูโดดเด่น 
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สะดุดตาขึ้นไปอีก จนความสวยของเธอพุ่งขึ้นไปที่เก้าคะแนนทันที ถึงแม้ 

ในงานเลี้ยงเธอจะไม่ได้นับว่าสวยเป็นที่หนึ่ง แต่อย่างน้อยก็ทำให้สายตา 

ของผู้คนที่ได้พบเห็นเป็นประกายได้ ประกอบกับเหยียนซีปากหวาน วางตัว 

น่ารักน่าเอ็นดู คนที่ซ่งไห่พาเหยียนซีไปอวดจึงพากันยิ้มยกยอเธอ มีบ้าง 

ที่ชมอย่างไม่ลืมหูลืมตาว่าเหยียนซีถอดแบบมาจากพ่อ

“ลูกสาวสวยนะ สายตานี่มีเสน่ห์เหมือนคุณซ่งไม่มีผิด”

ไม่มีส่วนเหมือนให้เปรียบเทียบ ก็ยังอุตส่าห์เอาสายตามาเปรียบเทียบ 

กันจนได้

เหยียนซียิ้มน่ารัก แต่ในใจคิดว่า สมแล้วที่เป็นคนมีหน้ามีตาในวง 

สังคม แม้แต่คำโกหกก็พูดออกมาได้จริงใจมาก

ซ่งไห่เมื่ออยู่กับลูกสาว แม้จะดูเป็นคนช่างเอาอกเอาใจ แต่พออยู่ 

ข้างนอกต่อหน้าคนอื่น เขาจะแสดงความเฉลียวฉลาดซึ่งเป็นตัวตนอีกด้าน 

ออกมา ไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จัก สุดท้ายก็ต้องพูดคุยสนุกสนานกับซ่งไห่ 

จนได้ ต่อให้ไม่นับเป็นการเจรจาทางธุรกิจ แต่อย่างน้อยก็ยังได้ทำความรู้จัก 

คุ้นเคยกันไว้

สิ่งที่ เหยียนซีสามารถทำได้คือ  ไม่ เป็นตัวถ่วงของพ่อ  เวลาเจอ 

ผู้หญิงที่อายุสี่สิบเธอก็เรียกอีกฝ่ายว่าพี่สาว  เจอผู้หญิงอายุหกสิบเจ็ดสิบ 

ก็เรียกว่าคุณป้า  พออีกฝ่ายบอกอายุจริงออกมา  เหยียนซีก็จะทำหน้า 

ตกตะลึง “ฉันไม่เชื่อหรอกค่ะ คุณยังดูสาวอยู่ เลย” เหยียนซีพยายาม 

สร้างความรู้สึกดี ๆ ระหว่างผู้หญิงด้วยกัน

อาจเพราะหน้าตาของเหยียนซีทำให้คนหลงเชื่อง่าย ดังนั้นงานยัง 

ไม่ทันเริ่มอย่างเป็นทางการ เธอก็สามารถพูดคุยกับผู้หญิงที่ประสบความ 

สำเร็จได้อย่างไม่เคอะเขิน

ผ่านไปไม่นาน คู่สามีภรรยาวัยกลางคนก็ปรากฏกายท่ามกลางความสนใจ 

ของแขกเหรื่อ ฝ่ายชายดูเหมือนอายุไม่น่าเกินวัยห้าสิบ  เดินจูงมือมากับ 

ภรรยา ดูรักใคร่กันมาก
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ฝ่ายหญิงใบหน้ารูปไข่ ผิวขาวนวลเนียน ใบหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลา  

ความสวยของเธอทำให้ทุกคนมองข้ามอายุไป

เหยียนซีอดมองผู้หญิงคนนี้อยู่หลายครั้งไม่ได้ พยายามปิดบังความ 

รู้สึกชื่นชมไม่ให้ออกนอกหน้า

เธอคงเป็นคุณนายหยวนเจ้าของงานคนสำคัญวันนี้

เหยียนซีเดาได้ถูกต้อง สามีภรรยาคู่นี้คือประธานฉางเฟิงกรุ๊ปและ 

ภรรยา สองคนดูรักใคร่กันจนทุกคนต่างมองด้วยความอิจฉา ทั้งคำพูด 

และการกระทำเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นอ่อนโยน เหยียนซีนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหาร  

มองคู่สามีภรรยาโอบกอดกันแล้วก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ 

หลังจากสองสามีภรรยาแสดงความรักจนน่าหมั่นไส้แล้ว  ลูกชาย 

ทั้งสองของพวกเขาก็ขึ้นไปบนเวที

ลูกชายสองคนของตระกูลหยวนก็รูปร่างสูงยาวเข่าดี สง่างามผึ่งผาย 

ไม่ทิ้งเชื้อพ่อแม่ ชุดสูทที่ตัดเย็บมาอย่างพอดีกับรูปร่างยิ่งขับให้พวกเขา 

ดูมีเสน่ห์

คนพี่หน้าตาดี ดูเคร่งขรึม เป็นผู้ชายที่จริงจังและเข้มงวด

ส่วนคนน้องดูหล่อกว่าคนพี่ แต่หางตาที่ เฉียงขึ้นนิด  ๆ จมูกโด่ง 

เป็นสัน และริมฝีปากที่บางเฉียบ ทำให้เขาดูเข้าถึงยาก ทั้งให้ความรู้สึก 

เป็นผู้ชายร้าย ๆ ที่ไม่แยแสอะไร 

เหยียนซีเอามือป้องปากกระซิบข้างหูพ่อ “พ่อคะ ทายาทสกุลหยวน 

คือคนพี่หรือคนน้องคะ”

ซ่งไห่ส่ ายหน้า  ก้มหน้าพูดเบา  ๆ  กับลูกสาวว่ า  “ความลับของ 

ตระกูลใหญ่ขนาดนี้ พ่อของลูกจะรู้ได้ยังไง” ตระกูลใหญ่อย่างตระกูลหยวน  

อาจมีข่าวซุบซิบนินทาบ้าง แต่ไม่เคยปล่อยให้เรื่องภายในบ้านเล็ดลอดออกไป 

เป็นหัวข้อสนทนาในวงธุรกิจได้อย่างเด็ดขาด 

เหยียนซี “...”

มีเหตุผล
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งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด  ครึกครื้นมาก  ตอนที่ 

คุณหยวนและภรรยาดื่มรับคำอวยพรของแขกนั้น  เหยียนซียกแก้วไวน์ 

ขึ้นพลางมองไปรอบ  ๆ ใบหน้าของแขกทุกคนมีแต่รอยยิ้ม ราวกับพวกเขา 

แสดงความรู้สึกยินดีกับเจ้าของงานจากใจจริง

ในแวดวงธุรกิจ ไม่ว่าจริงหรือปลอม ทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ ไม่ใช่ 

เรื่ องง่ ายเลยที่ทุกคนจะรักษาใบหน้ายิ้มแย้มเพื่อคบค้าสมาคมกันได้   

เหยียนซีพอเข้ าใจแล้วว่ าทำไมพ่อกับแม่จึงต้องเลิกรากันในท้ายที่สุด  

พ่อของเธอคือนักธุรกิจที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  ส่วนแม่เป็นศิลปินที่รัก 

ความสงบเงียบ  สองคนยอมปล่อยมือจากกันเพื่อจะได้ไม่ต้องทรมาน 

ซึ่งกันและกัน นี่คงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว

สมัยพ่อยังหนุ่ม เขาเป็นชายหน้าตาหล่อเหลาสะดุดตา ไม่อย่างนั้น 

คงตามจีบแม่ไม่สำเร็จแน่ เสียดายที่กาลเวลาไม่เคยปรานีใคร ชายหนุ่ม 

รูปงามกลายเป็นชายอ้วนเทอะทะ ส่วนแม่ของเธอ ก่อนล้มป่วยจนกระทั่ง 

เสียชีวิต ยังคงสวยสง่างามไม่เปลี่ยน แม้จะสวยไม่เท่าสมัยยังสาว แต่ 

เสน่ห์ในตัวก็เพียงพอจะทำให้พวกผู้หญิงชื่นชมด้วยความนับถือ

“เหล่าซ่ง” ชายร่างผอมสูงที่นั่งข้าง ๆ ซ่งไห่เหลือบมองเหยียนซีเล็กน้อย  
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“เห็นว่าลูกสาวจบปริญญาโทด้านสื่อสารมวลชนเหรอ” 

“ใช่” ซ่งไห่ตอบด้วยความภาคภูมิใจ “ยังเคยได้ทุนมหาวิทยาลัย 

ด้วยนะ”

“ไม่เลว  ๆ” ชายร่างผอมสูงคนนี้คิดแล้วพูดว่า “ช่วงนี้สถานีเรากำลัง 

จะทำรายการใหม่ ชื่อ ‘เรื่องรอบตัว’ ถ้าลูกสาวสนใจ ลองมาเป็นพิธีกรรายการ 

ดูมั้ย” เขาเป็นเพียงผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเล็ก  ๆ  ของเป่ยจิง  

สถานีโทรทัศน์ที่ไม่ใช่ช่องดาวเทียมอย่างของเขามีเรตติ้งผู้ชมไม่สูงนัก มีแค่ 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในเป่ยจิงเท่านั้นที่สามารถรับชมสถานีของเขา 

ได้ ประกอบกับทุกวันนี้แพลตฟอร์มออนไลน์กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น  

ไม่ว่าบ้านไหนก็สามารถค้นหาช่องสถานีที่มีเป็นร้อยได้ เพราะฉะนั้นนอกจาก 

คนท้องที่รุ่นเก่า  ๆ  ที่ยังคุ้นเคยกับการดูโทรทัศน์ซึ่งนาน  ๆ  จะดูรายการจาก 

สถานีของพวกเขาสักครั้งแล้ว นอกนั้นก็ไม่มีใครสนใจดู

ซ่งไห่เคยลงโฆษณากับช่องสถานีของเขา เขายังติดค้างน้ำใจของซ่งไห่  

พอเห็นเหยียนซีหน้าตาสะสวย สาขาหลักที่เรียนมาก็เหมาะสม จึงอยากเอาใจ  

หากความสามารถในการเป็นพิธีกรของเธอไม่ได้เรื่องก็ไม่เป็นไรเพราะถึงอย่างไร 

ก็ไม่มีคนดูอยู่แล้ว 

“เหยียนเหยียน ลุงจินเป็น  ผอ.เป่ยจิงทีวีช่องแปด เป็นเพื่อนสนิท 

พ่อเอง” ซ่งไห่ไม่ได้ตอบรับทันที เขาหันไปแนะนำเหยียนซีให้รู้จักกับชาย 

ร่างผอมสูงคนนี้

ปากบอกว่าเป็นเพื่อนสนิท แต่เหยียนซีดูออกว่าความสัมพันธ์ของ 

ทั้งสองเกี่ยวข้องกันด้วยผลประโยชน์เท่านั้น เหยียนซียิ้มให้ผู้อำนวยการจิน  

“ขอบคุณค่ะ คุณลุงจิน หนูจะลองคิดดูนะคะ”

เป่ยจิงทีวีช่องแปด...เป่ยจิงทีวีมีสถานีท้องถิ่นหลายช่องขนาดนี้  

เลยเหรอ

“ถ้าหลานสาวยอมมาเป็นพิธีกรให ้ จะช่วยลุงได้มากเลย” ผู้อำนวยการ 

จินยิ้ม “ตอนนี้พิธีกรที่ทั้งเก่งและหน้าตาดีหายากมาก หลานสาวเห็นแก่ลุง 

หน่อยนะ” 
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ผู้อำนวยการจินพูดจาน่าฟัง ถึงเป่ยจิงทีวีช่องแปดจะไม่มีชื่อเสียง  

เรตติ้งน้อย  แต่ถึงอย่างไรก็เป็นสถานีโทรทัศน์  คนที่อยากทำงานที่นี่มี 

เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด

“เหยียนเหยียนเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็ก  ๆ  จะไปช่วยอะไรได้ ต้องให้นาย 

คอยดูแลชี้แนะถึงจะถูก” ซ่งไห่หัวเราะ ตอบกลับคำพูดของผู้อำนวยการจิน  

แล้วคุยกันเรื่องอื่นต่อ เหยียนซีสังเกตเห็นว่าผู้อำนวยการจินดูตั้งใจจะคบค้า 

สมาคมกับพ่อของเธอ จึงไม่ได้พูดแทรก ก้มหน้ากินอาหารต่อ

ตระกูลใหญ่จัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดทั้งที สถานที่และอาหารย่อม 

ไม่มีอะไรบกพร่องอยู่แล้ว

งานเลี้ยงดำเนินไปได้ครึ่งทาง เจ้าภาพงานก็เดินมาร่วมดื่มที่โต๊ะเพื่อขอบคุณ 

แขกที่มาอวยพร เหยียนซีคิดว่าตระกูลใหญ่แบบนี้จะเย็นชากับแขกที่มา 

ร่วมแสดงความยินดีในงานเสียอีก นึกไม่ถึงว่าจะใส่ใจเรื่องธรรมเนียม 

และมารยาทอย่างมาก

ไม่แน่ว่าคนตระกูลหยวนทั้งสี่คนอาจไม่ได้รู้จักคนที่ โต๊ะพวกเธอ 

ทุกคน  แต่เธอกลับไม่รู้สึกถึงท่าทีเย่อหยิ่งไม่ให้เกียรติของพวกเขาเลย 

แม้แต่น้อย

เหยียนซีอยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จ สิ่งที่เธอต้องทำก็แค่ยิ้ม 

เอาไว้ ถือแก้วไวน์ดื่มอวยพรก็พอ สายตาของเธอสบกับคุณชายใหญ่ของ 

ตระกูลหยวนเข้าพอดี อีกฝ่ายพยักหน้าให้เธอเล็กน้อยอย่างสุภาพ

ท่าทางมีมารยาทและดูสุขุมแบบนี้  สมแล้วที่ เป็นคนตระกูลใหญ่  

แค่พยักหน้าให้ก็ทำให้คนตื่นตะลึงเพราะได้รับความเมตตาอย่างคาดไม่ถึง 

แล้ว

เหยียนซีเพียงยกแก้วให้ริมฝีปากแตะไวน์เล็กน้อย เมื่อคนตระกูล 

หยวนทั้งสี่เดินไปโต๊ะอื่นแล้ว เธอจึงนั่งลง ซ่งไห่รู้ว่าลูกสาวไม่ชอบเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ จึงตักน้ำแกงให้เหยียนซีดื่มเพื่อดับกลิ่นไวน์

เหยียนซียิ้มรับ ยกน้ำแกงขึ้นดื่มอึกหนึ่ง
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“มองอะไรเหรอ” หยวนปั๋วเห็นน้องชายไม่ได้เดินตามมา จึงหันกลับไป

“เปล่า” หยวนอี้ดึงสายตากลับมา เอ่ยน้ำเสียงราบเรียบ “แค่รู้สึกว่า 

ในกลุ่มแขกที่เราไม่รู้จักมีคนหน้าคุ้น ๆ”

“นายอาจเคยเจอที่ ไหนมาก่อนก็ได้”  หยวนปั๋วตบไหล่น้องชาย  

“ไปกันเถอะ”

หยวนอี้เดินตามไปเงียบ  ๆ ท่าทางเยือกเย็นของเขาทำให้บริกรที่ยก 

อาหารมาต้องเดินหลบ เพราะกลัวจะทำให้คุณชายผู้นี้ไม่พอใจ

งานเลี้ยงจบลง  สองพี่น้องสกุลหยวนยืนส่งแขกอยู่ที่หน้ าห้อง 

จัดเลี้ยงของโรงแรม  พวกเขาได้รับทั้ งคำชมและคำอวยพรนับไม่ถ้วน 

จากแขกที่มาร่วมงาน

หยวนอี้รู้สึกอึดอัดจนต้องสูดหายใจลึก  ๆ หันกลับไปมองด้านใน  

ยังมีแขกอีกหลายคนกำลังทยอยออกมา ทำให้เขาต้องยืนตัวตรงต่อ

“ค่อย ๆ เดินนะครับ” หยวนอี้ฝืนยิ้ม

“ขอบคุณที่ต้อนรับครับ” ชายอ้วนวัยกลางคนซึ่งเดินอยู่ข้างหน้ายิ้ม 

ให้เขาอย่างยินดี มองแล้วก็น่ารักดีเหมือนกัน หยวนอี้กวาดตามองสาวน้อย 

ที่คล้องแขนเขาอยู่ “ไม่ต้องเกรงใจครับ”

อายุคราวพ่อของผู้หญิงคนข้าง ๆ นี่ได้เลย

หญิงสาวซึ่งยืนอยู่ข้างชายอ้วนเงยหน้าขึ้นยิ้มให้เขา คิ้วเรียว ดวงตา 

กลมโต จมูกโด่งเล็ก ดูแล้วชวนให้เอ็นดู เขาคิดออกแล้วว่าเคยเจอสอง 

คนนี้ที่ไหน ตอนที่ไปรับของที่ร้านจิเวลรี่นั่นเอง

วัวแก่กินหญ้าอ่อน ดอกไม้ปักขี้วัว น่าเสียดาย... 

ไม่ว่าสองคนนี้อยู่ด้วยกันเพราะเงินหรือความรัก หยวนอี้ก็ไม่ได้ใส่ใจ  

สามีแก่ภรรยาสาว หรือจะสามีหนุ่มภรรยาแก่ ก็เป็นแค่เรื่องสนุกของคน 

มีเงินเท่านั้น ตัวเขาไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้อนอะไรด้วย

ตอนที่ทั้งคู่เดินลงบันได หยวนอี้สังเกตเห็นชายอ้วนคอยประคอง 

หญิงสาวอย่างระมัดระวังราวกับเธอเป็นสิ่งล้ำค่า

“พี่” หยวนอี้มองเวลา “ตรงนี้พี่ดูต่อนะ”

ตัว
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หยวนปั๋วดูนาฬิกาข้อมือ รู้ว่าใกล้ถึงเวลาเข้านอนของน้องชายแล้ว  

จึงพยักหน้ารับ “กลับไปพักเถอะ แขกใกล้กลับกันหมดแล้ว”

น้องชายคนนี้ของเขามีนิสัยประหลาดอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือต้องเข้านอน 

ก่อนห้าทุ่ม ไม่อย่างนั้นวันรุ่งขึ้นจะปวดหัว คนที่บ้านต่างก็ชินกันนานแล้ว

หลังจากเหยียนซีกลับถึงบ้าน เธอก็เปิดทีวีที่ปล่อยทิ้งไว้มานาน กดหา 

อยู่นานกว่าจะเจอเป่ยจิงทีวีช่องแปด ตอนนี้กำลังออกอากาศละครเรื่อง 

อะไรไม่รู้ พระเอกนางเอกก็ไม่คุ้นหน้าเลย ละครเล่นไปได้ครึ่งเดียว อยู่  ๆ  

ก็ตัดเข้าโฆษณา แล้วก็มีเสียงผู้ชายพูดจาขี้โม้ดังแสบแก้วหูซ้ำไปมาไม่จบ

“ข่าวดีครับ ข่าวดี ลดล้างสต๊อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ฮว่าไหลพลาซ่า 

ชั้นสอง...”

รูปแบบโฆษณาเหมือนเมื่อสมัยสิบปีก่อน เสียงพากย์โฆษณาเหมือน 

สมัยสิบห้าปีก่อน ภาพในจอก็ดูหยาบ  ๆ  ไม่ละเอียด “สัมภาษณ์ผู้บริโภค”  

ก็ทำแบบขอไปที เหยียนซีสงสัยว่ายังมีคนดูสถานีช่องนี้อีกหรือ

หลังจากโฆษณาขี้โม้จบลง  ก็ตัดเข้าอีกโฆษณาหนึ่ง  เป็นโฆษณา 

สินค้าของบริษัทบ้านเธอเอง  ภาพโฆษณาสุดจะบรรยาย  แค่ เปลี่ยน 

เสียงพากย์จากเสียงผู้ชายที่พูดจาโอ้อวดเมื่อกี้ เป็นเสียงแหลมเล็กของ 

ผู้หญิงแทน

เหยียนซีพอจะเดาได้แล้วว่ารายการ  “เรื่องรอบตัว”  จะเป็นแบบไหน  

คงหนีไม่พ้นเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง

“เหยียนเหยียน ลูกอยากไปทำงานพิธีกรรึเปล่า” ซ่งไห่ชี้ไปที่โฆษณา 

ในโทรทัศน์ “ค่าโฆษณาช่องนี้ถูกที่สุด พ่อกับผู้บริหารสถานีคุ้นเคยกัน  

ถ้าลูกทำงานที่นี่ รับรองว่าไม่มีใครกล้ารังแกลูกแน่นอน”

ก็ต้องถูกที่สุดแหงอยู่แล้ว  เดิมก็ไม่มีใครดู  หาโฆษณามาลงได้นี่ 

ไม่ใช่ง่าย ๆ เลย

เหยียนซีไม่มีความคิดจะเข้าวงการบันเทิง ตอนเด็ก  ๆ  ฝันอยากเป็น 

นักเขียน แต่ก็เลิกคิดไปนานแล้ว ตอนนี้เธอเบื่อ  ๆ ไม่มีอะไรทำ คิดดูแล้ว 
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ทำงานสถานีโทรทัศน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิง แถมงานยังง่าย ๆ ก็ไม่เลว 

เหมือนกัน อย่างน้อยก็เรียกได้ว่าไม่ได้เกาะพ่อกิน

คิดได้แบบนี้ เธอจึงตอบตกลง

ซ่งไห่บอกผู้อำนวยการจินเรื่องที่เหยียนซีจะไปทำงาน ฝ่ายนั้นยินดี 

มาก รีบเชิญเหยียนซีมาร่วมงานเลี้ยงทำความรู้จักเพื่อนร่วมงาน ยังบอก 

อีกว่าจะแนะนำทีมงานที่ต้องทำงานด้วยกันให้เธอด้วย

เวลาส่วนใหญ่ของสถานีเป่ยจิงทีวีช่องแปดใช้ไปกับการออกอากาศละครที่ 

ไม่ค่อยมีใครดู ตอนกลางวันออกข่าวภาคเที่ยงสี่สิบนาที หนึ่งทุ่มถ่ายทอด 

ข่าวภายในประเทศ หลังข่าวจบก็มีพยากรณ์อากาศจากเป่ยจิงทีวีช่องดาวเทียม  

จากนั้นเป็นละครหลังข่าวยาวต่อเนื่องจนปิดสถานีตอนตีหนึ่ง

ดังนั้นถ้าจะนับรายการที่เป็นของพวกเขาจริง  ๆ  ก็มีแค่รายการข่าว 

ภาคเที่ยงสี่สิบนาที ตอนนี้ทางผู้บริหารเสนอให้สถานีปรับปรุงรายการใหม่  

ผู้อำนวยการจินคิดอยู่นานกว่าจะได้รายการ  “เรื่องรอบตัว”  เพิ่มเข้ามา 

อีกรายการ ส่วนเวลาออกอากาศคือสองทุ่ม

“ผอ.ครับ  พิธีกรที่  ผอ.เชิญมาจบ  ป.โทสื่อสารมวลชนจากไห่ต้า 

เหรอครับ” ช่างภาพคิดหนัก เพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริง สิทธิ์ในการแสดง 

ความคิดเห็นในรายการนี้ของพวกเขาก็ต้องเป็นของพิธีกรคนนี้แน่ 

“ไม่ใช่แค่จบ  ป.โทจากไห่ต้าเท่านั้นนะ ยังเป็นลูกสาวของคุณซ่งไห่ 

ด้วย” ผู้อำนวยการจินเตือนทุกคน “น้องเขาอายุยังน้อย พวกคุณอาวุโสกว่า  

ถ้ามีอะไรก็ให้อภัยกันนะ อะไรควรสอนก็สอน อย่าปิดบัง” 

“ผอ.พูดเกรงใจเกินไปแล้ว พวกเราก็แค่คนไม่เป็นมวยมารวมตัวกัน  

จะไปเทียบกับคุณหนูซ่งได้ยังไง” ผู้กำกับรายการหัวเราะ “สบายใจได้ค่ะ  

พวกเราอายุขนาดนี้แล้ว รับรองว่าไม่ทำให้น้องใหม่ต้องอึดอัดใจแน่นอน”

ผู้อำนวยการสถานีพูดขนาดนี้ พวกเขาไม่ใช่คนโง่ รู้ดีว่าควรทำตัว 

อย่างไร

“เขาแซ่เหยียนไม่ใช่แซ่ซ่งนะ” ผู้อำนวยการจินยิ้ม “เขาใช้แซ่ตามแม่”

ตัว
อย
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แม้ทุกคนจะสงสัยว่าทำไมลูกสาวของนักธุรกิจจึงไม่ใช้แซ่ตามพ่อ  

แต่ก็รู้ว่าเรื่องบางเรื่องไม่ควรอยากรู้อยากเห็นให้มากจะดีกว่า สงสัยมากไป 

ก็ปวดหัวเปล่า ๆ 

เหยียนซีมาถึงสถานที่นัดพบ เป็นร้านหม้อไฟที่ตกแต่งอย่างสวยงาม  

เดินมาถึงห้องรับรองส่วนตัวที่จองไว้ เพิ่งจะเคาะประตู ประตูก็เปิดออก 

ทันที คนเปิดประตูคือผู้หญิงอายุน่าจะประมาณสามสิบกว่า ๆ 

“คุณคือพิธีกรที่เราตั้งตารออยู่ใช่มั้ย” ผู้หญิงคนนี้ยิ้มสดใส “ฉันชื่อ 

เฉินเพ่ย เป็นผู้กำกับรายการ เรียกฉันว่าพี่เฉินก็ได้” พูดจบเธอก็หันไป 

มองผู้อำนวยการจิน “ผอ.คะ ผอ.ไปหลอกสาวน้อยสวยขนาดนี้มาจากไหน 

เนี่ย” 

คนอื่น ๆ ส่งเสียงเซ็งแซ่ทันท ี บอกว่าคนที่โดดเด่นขนาดนี ้ ผู้อำนวยการ 

ต้องไปหลอกมาแน่ ๆ 

ได้ยินเพื่อนร่วมงานใหม่พวกนี้พูดจาเยินยอ เหยียนซีก็ถอนหายใจ 

เงียบ  ๆ...โลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน  เพื่อนร่วมงานพวกนี้ต้องเค้นสมองคิด 

ขนาดไหนเพื่อหาคำพูดมาเอาอกเอาใจกันนะ

ต้องยกนิ้วให้พ่อ ที่ทำให้เธอต้องใช้ชีวิตแบบมีคนหนุนหลังตัว
อย
่าง



38

6

กินข้าวเสร็จ  เหยียนซีพอจะได้ข้อมูลคร่าว  ๆ  เกี่ยวกับเพื่อน 

ร่วมงานแล้ว ช่างกล้องชื่อจ้าวเผิง อายุสี่สิบกว่า เป็นคนง่าย  ๆ ไม่จริงจัง  

ผู้กำกับชื่อเฉินเพ่ย เป็นคนไหลลื่นตามสถานการณ์ ได้ยินว่าเคยเป็นหัวหน้า 

สภาสตรีประจำหมู่บ้าน ตอนนี้อายุสามสิบกว่าเป็นผู้กำกับรายการของสถานี 

โทรทัศน์ ถ้าเทียบกับคนธรรมดาทั่วไปก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ที่เหลือ 

อีกสองคนเป็นคนทำงานเบื้องหลัง อายุน้อยกว่าเธอนิดหน่อย ดูจากท่าที 

และการพูดจา ไม่น่ามีสิทธิ์มีเสียงอะไรมากนัก 

ผู้อำนวยการจินตั้งใจจะผูกไมตรีกับเหยียนซี ดังนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้า 

เพื่อนร่วมงาน เขาจึงแสดงออกราวกับเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักคุ้นเคยกับเธอมา 

หลายปี ท่าทีแบบนี้ดีกว่าการพูดชมเชยเรื่องความสวยความงามอะไรนั่น 

เสียอีก เหยียนซีรับน้ำใจที่พวกเขามีให้ รีบถือโอกาสตอนไปเข้าห้องน้ำ 

จ่ายค่าอาหารมื้อนี้เสียเอง

ค่าอาหารไม่ได้มากมายอะไร  แต่พอทุกคนรู้ว่ า เหยียนซีจ่ายบิล 

เรียบร้อยแล้ว ท่าทีที่มีต่อเธอก็ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง

ในฐานะที่เป็นคนใหม่ แม้จะมีคนหนุนหลัง แต่อะไรที่ควรทำก็ต้อง 

ทำให้เต็มที่ ไม่อย่างนั้นจะเข้ากับคนที่อยู่มาก่อนไม่ได้ คนที่มีประสบการณ์ 

ตัว
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พวกนี้เคี่ยวกรำอยู่ในสังคมมาอย่างโชกโชน ถ้าพวกเขาคิดจะกีดกันไม่ให้ 

คนหน้าใหม่อย่างเธอได้เรียนรู้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย ทั้งไม่เป็นการผิดต่อเธอด้วย

คุณโอเค ฉันโอเค ทุกคนแฮ็ปปี้ แบบนี้สิถึงจะเรียกว่าดีอย่างแท้จริง

พอกลับถึงบ้าน ซ่งไห่ถามถึงเพื่อนร่วมงาน เธอชมพวกเพื่อนร่วมงานให้ 

พ่อฟัง ทั้งไม่ลืมชมผู้อำนวยการจินด้วยว่าดูแลเธอเป็นอย่างดี

ผ่านไปไม่ถึงสองวัน ยังไม่ทันที่รายการ  “เรื่องรอบตัว”  จะออกอากาศ  

ก็ได้สปอนเซอร์รายแรกจากบริษัทเหยียนไห่ติดต่อมาลงโฆษณาแล้ว 

ดังนั้นวันแรกที่ เหยียนซีไปทำงานอย่างเป็นทางการ  จึงได้รับการ 

ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเพื่อนร่วมงาน ถึงขนาดมีห้องทำงานแยกเป็นส่วนตัว  

ทั้งโต๊ะ เก้าอี้ และคอมพิวเตอร์จัดมาให้ใหม่ทั้งหมด

อาคารเป่ยจิงทีวีมีประมาณสิบกว่าชั้น เฉพาะสถานีช่องดาวเทียม 

ก็กินพื้นที่ทั้งหมดสี่ชั้น ข้างในมีห้องผลิตรายการหลายห้อง พิธีกรล้วนแต่ 

เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ ไม่เหมือนสถานีลูกพ่อแม่ไม่รักอย่างช่องแปดซึ่งใช้ 

พื้นที่ร่วมกับช่องเก้า เวลาว่าง ๆ ไม่มีอะไรทำก็ช่วยกันนั่งตบยุง

เหยียนซีมาทำงานได้ไม่กี่วันก็สนิทสนมคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงาน 

ทั้งสองช่อง เพราะทั้งสองช่องรวมกันแล้วมีทีมงานแค่ยี่สิบกว่าคน มีหลายคน 

ทำงานควบสองช่อง หัวหน้าใหญ่ที่สุดของสองช่องนี้ แม้ทุกคนจะเรียกว่า 

ผู้อำนวยการสถานี แต่ความจริงในตึกใหญ่นี้ยังมีสถานะเทียบไม่ได้กับทีม 

ครีเอทีฟของช่องดาวเทียมด้วยซ้ำ

“เสี่ยวเหยียน รายการเราที่จะออกอากาศตอนแรกกำหนดเนื้อหา 

เรียบร้อยแล้วนะ” เฉินเพ่ยเอาเอกสารมาให้เหยียนซีที่โต๊ะทำงาน “ตอนแรก 

ทำเรื่องการจราจร อาจต้องให้เธอออกนอกสถานที่ด้วย ไม่มีปัญหาใช่มั้ย”

เธอวางแผนเอาไว้หมดแล้ว ถ่ายคนเดินถนนหรือคนขับขี่ยานพาหนะ 

ที่ทำผิดกฎจราจร จากนั้นก็กระตุ้นให้คนในประเทศร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎ  

เนื้อหารายการเน้นความสำคัญเรื่องการเคารพกฎจราจร เท่านี้ก็ได้รายการ 

ตอนหนึ่งแล้ว

ตัว
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ขอโทษที ไม่ได้คบใครที่หน้าตา 1

แผนงานนี้ทำขึ้นมาอย่างง่าย  ๆ เหยียนซีอ่านดูก็รู้ว่าทีมงานไม่ได้ตั้งใจ 

วางแผนทำรายการให้ออกมาดี พวกเขาแค่ทำตามความต้องการของประธาน 

ผู้บริหารสถานีเท่านั้น

เหยียนซีอ่านแผนงาน “ไม่มีปัญหาค่ะ พี่เฉินคะ อีกไม่กี่วันก็จะ 

ออกอากาศอย่างเป็นทางการแล้ว จะทำทันเหรอคะ”

“เฮ้อ”  เฉินเพ่ยตอบอย่างไม่ใส่ใจ “แค่ถ่าย  ๆ  มาให้ได้ภาพก็พอ  

เอามาตัดต่อนิด  ๆ  หน่อย  ๆ  ก็ได้แล้ว” เด็กเพิ่งจบก็อ่อนประสบการณ์แบบนี้  

รายการพวกนี้ไม่ใช่การตัดต่อภาพยนตร์ใหญ่อะไรสักหน่อย  จะต้องใช้ 

เวลานานสักแค่ไหนกันเชียว

“อย่างนี้นี่เอง” เหยียนซียิ้ม ไม่ได้แย้งพี่เฉินอีก วางตัวเชื่อฟังรุ่นพี่

เห็นเหยียนซีมีท่าทีแบบนี้ เฉินเพ่ยกลับรู้สึกไม่สบายใจ สุดท้าย 

ก็ใจอ่อนพูดโน้มน้าวเธอว่า “ช่องเราไม่ค่อยมีคนดูหรอก ถ้าไม่ใช่เพราะ 

ข้างบนสั่งมา  ไม่แน่ว่าช่องเราอาจถูกปิดไปนานแล้ว  เธอไม่ต้องทุ่มเท 

ให้มากนักหรอก ต่อไปถ้ามีโอกาสก็ไปทำงานที่ดีกว่านี้” 

เฉินเพ่ยพูดอะไรมากไม่ได้ เห็นเหยียนซีไม่พูดอะไร จึงเริ่มอธิบาย 

ว่าการออกไปทำงานนอกสถานที่ต้องรับมือกับสถานการณ์อะไรบ้าง

เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น เหยียนซีออกไปทำงานพร้อมช่างกล้อง พาหนะที่ใช้คือ 

รถตู้ที่สถานีจัดให้ ที่รถมีโลโก้ขนาดใหญ่ของเป่ยจิงทีวีช่องแปด ด้านหลัง 

ยังมีเลข 8 อีกด้วย

อากาศค่อนข้างร้อน เหยียนซีโบกพัดพลางพูดว่า “พี่จ้าว รถคันนี้ 

แอร์มีปัญหารึเปล่าคะ”

จ้าวเผิงปรับเลนส์กล้องพลางพูดว่า “เดี๋ยวก็ชินเองแหละ รถสถานี 

เราต้องออกนอกสถานที่ แอร์เพิ่งเจ๊งไปทีหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้ว เธอโชคดี 

มากที่มาตอนที่มันซ่อมเสร็จพอดี” 

เหยียนซีหยิบกระจกขึ้นมาส่องหน้า  โชคดีที่ เครื่องสำอางของเธอ 

เป็นแบบกันน้ำ ไม่ลบเลือนง่าย ไม่อย่างนั้นเธอต้องกลายเป็นหมีแพนด้า 

ตัว
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ตอนอยู่หน้ากล้องแน่

จ้าวเผิงเห็นเธอส่องกระจก  จึงถอนหายใจพูดว่า  “เมื่อก่อนตอน 

ฉันทำงานที่ช่องดาวเทียม พิธีกรที่มีระดับหน่อยออกนอกสถานที่แต่ละที  

ก็ยังมีช่างแต่งหน้ากับผู้ช่วย...”

เขาเงียบไป  เหมือนจะไม่อยากพูดต่ออีก  เหยียนซีคิดว่าเขาคง 

รู้สึกหดหู่ ที่ไหนได้ เขาเปิดหน้าต่างรถแล้วบันทึกภาพรถที่ขับทับเส้นทึบ 

สีเหลืองได้ทันควัน 

เดี๋ยวนี้การถ่ายทำนอกสถานที่มักจะถ่ายทำไปพร้อม  ๆ  กับการบันทึก 

เสียงด้วย เหยียนซีจึงพูดขึ้นอย่างเหมาะเจาะ “เหยียบทับเส้นทึบสีเหลือง 

แบบนี้ เป็นพฤติกรรมไม่ดีที่อันตรายมาก เพื่อน  ๆ  ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่าเอา 

เป็นเยี่ยงอย่างนะคะ  เราตามไปดูกันว่าคนขับรถคนนี้เป็นใคร  จะได้ขอ 

คำแนะนำเรื่องกฎจราจรจากเขาซะหน่อย” 

จ้าวเผิงหันมามองเหยียนซี ไม่คิดว่าน้องใหม่อย่างเธอจะสรรหา 

ประเด็นมาพูดแบบนี้ได้ ดูจะมีประสบการณ์อยู่บ้าง

ขณะที่กำลังจะขับตามทันรถเป้าหมาย  ไฟจราจรข้างหน้าก็กำลัง 

จะเปลี่ยนเป็นไฟแดงในอีกไม่กี่วินาที เหยียนซีรีบพูดขึ้นว่า “เพื่อน  ๆ  ผู้ใช้ 

ถนนอย่าลืมนะคะ  บางครั้ งยอมเสียเวลาหนึ่ งนาที  ยังดีกว่าขับรถฝ่า 

ไฟเหลือง ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ”

จ้าวเผิงเหลือบมองเหยียนซีด้วยความชื่นชม เธอพูดสำเนียงมาตรฐาน1  

ชัดเจน น้ำเสียงเพราะน่าฟัง ท่อนนี้พอตัดต่อเสร็จแล้ว ต่อให้ไม่เห็นหน้าเธอ  

แต่ก็เชื่อได้ว่าผู้ชมต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อเธอแน่นอน

เสียดายก็แต่...ไม่มีคนดูนี่สิ

อากาศร้อนระอุในฤดูร้อน มีทั้งคนที่วุ่นอยู่กับงาน มีทั้งคนที่ยุ่งกับการ 

ดำรงชีวิต ขณะเดียวกันก็มีคนที่กำลังเสพสุขกับการใช้ชีวิตด้วย 

 1 “ผู่ทงฮว่า” คือสำเนียงจีนกลางที่ใช้เป็นมาตรฐาน
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“หยวนเสี่ยวเอ้อร์” จางวั่งวิ่งเหยาะ  ๆ  ตามหยวนอี้มา “ที่หนิงหนิง 

พูดเมื่อกี้ก็เกินไปหน่อย ฉันขอโทษแทนเธอด้วยนะ”

หยวนอี้หยุดฝีเท้า หันมามองจางวั่งพลางนิ่วหน้า “จางวั่ง นายยอม 

ให้ผู้หญิงคุมอยู่ในมือทั้งวัน ยังเป็นผู้ชายรึเปล่า”

“แหะ ๆ” จางวั่งตอบเก้อ ๆ “ก็เธอเป็นแฟนฉัน ยอมให้นิด ๆ หน่อย ๆ  

ก็สมควรแล้ว” 

หยวนอี้ยิ่งขมวดคิ้วแน่น “นายจะทำอะไรฉันไม่สน แต่ฉันจะเป็น 

ผู้ชายแบบไหน ไม่ต้องให้เธอมาตัดสิน”

“นิสัยเธอก็แบบนี้ ต่อไปเวลาเรามาสังสรรค์กัน ฉันจะไม่พาเธอมาอีก  

นายก็อย่าถือสาเธอเลยนะ” จางวั่งหัวเราะอย่างกระอักกระอ่วน...ฉันก็ไม่คิด 

มาก่อนว่านายกับแฟนฉันจะไม่ถูกคอกันขนาดนี้

“ฉันเป็นผู้ชาย จะไปคิดเล็กคิดน้อยอะไรกับผู้หญิง” หยวนอี้ยิ้มหยัน 

เมื่อเห็นท่าทีกระอักกระอ่วนของจางวั่ง  “ถ้าฉันมีแฟน ฉันไม่มีทางยอม 

ถือรองเท้าหิ้วกระเป๋าให้เธอเด็ดขาด  เพื่อผู้หญิงแค่คนเดียวถึงกับยอม 

เสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย นายคิดอะไรของนายอยู่”

“ก็คิดอยากได้เธอไง” จางวั่งยิ้ม “รอให้นายเจอคนที่รักจริง  ๆ  ก็จะ 

รู้เอง”

เฮอะ...หยวนอี้ยิ้มอย่างดูแคลน...ถ้าฉันมีแฟน ก็ต้องหาคนที่สุภาพ 

นุ่มนวล คนอย่างฉัน ชาตินี้ไม่มีวันถือกระเป๋าให้ผู้หญิงเด็ดขาด

เห็นหยวนอี้เชิดหน้าอย่างไม่ยี่หระ จางวั่งก็รู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้เอาคำพูด 

ของเขาไปใส่ใจ

“ช่างเถอะ เอาที่นายสบายใจ” หยวนอี้ไม่ใช่คนที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น  

เขาสอดมือลงในกระเป๋ากางเกงอย่างหงุดหงิด  “ฉันยังมีธุระนิดหน่อย  

กลับก่อนละ”

จางวั่งรู้ว่าหยวนอี้เป็นคนมีอะไรก็พูดอย่างนั้นจึงไม่ได้รั้งให้อยู่ต่อ “ได ้ 

ไว้คราวหน้าค่อยนัดกัน”

หยวนอี้พยักหน้า หันหลังผละจากไป เพิ่งเดินมาถึงลานจอดรถ  

ตัว
อย
่าง



43

เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

ก็เห็นรถส่วนตัวสีดำขับเข้ามา ยังไม่ทันจอดสนิทดี รถตู้สีขาวกลางเก่า 

กลางใหม่อีกคันก็ขับตามเข้ามา

ชายหญิงคู่หนึ่งเดินลงมาจากรถตู้ ฝ่ายหญิงถือไมโครโฟน ฝ่ายชาย 

แบกกล้องถ่ายวิดีโอบนบ่า สองคนเดินตรงดิ่งเข้าไปหารถส่วนตัวสีดำที่จอด 

อยู่ด้านหน้า ทำเอาคนขับที่เพิ่งลงจากรถไปไหนไม่ได้

“สวัสดีค่ะ ฉันเป็นผู้สื่อข่าวเป่ยจิงทีวีช่องแปด...”

หยวนอี้หยุดเดิน หันไปมองผู้สื่อข่าวสาวเจ้าของเสียง...ผู้หญิงท่าทาง 

น่าสงสารคนนั้นอีกแล้ว

เขาแปลกใจเล็กน้อย...ผู้หญิงคนนี้มาขวางทางคนขับ จะพูดอะไร 

กันแน่

“คุณคะ เมื่อครู่ฉันเห็นคุณขับรถทับเส้นทึบสีเหลืองหลายครั้ง และ 

เวลาเปลี่ยนเลน คุณก็ยังไม่เปิดไฟสัญญาณด้วย ฉันเป็นห่วงความปลอดภัย 

ของคุณ เลยรีบตามมาสอบถามค่ะ” เหยียนซียื่นไมโครโฟนไปที่คนขับ  

เผยรอยยิ้มอ่อนหวานอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอ

คนขับดูเคือง  ๆ  อยู่บ้างเมื่อถูกคนมาขวางหน้า แต่พอได้ยินอีกฝ่าย 

บอกว่าเป็นผู้สื่อข่าว ทั้งน้ำเสียงยังนุ่มนวลน่าฟัง อารมณ์ขุ่นมัวในใจก็ค่อย  ๆ  

จางไป

พอได้ยินว่าตัวเองขับรถผิดกฎจราจร  เขาก็ทำหน้าไม่ถูก  แอบ 

มองกล้องด้วยท่าทีอึดอัดใจ

“วางใจได้ค่ะ เราตามมาเพื่อเตือนคุณให้ระวังเรื่องความปลอดภัย 

เท่านั้น เราจะไม่เปิดเผยใบหน้าและเลขทะเบียนรถของคุณค่ะ” เหยียนซี 

เดาถูกว่าคนขับกังวลเรื่องอะไร คำพูดเพียงไม่กี่คำของเธอทำให้ความกังวลใจ 

ของเขาหายไป หลังจากนั้นเธอก็พูดถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการไม่เคารพ 

กฎจราจร ท้ายสุดก็ปิดด้วยโศกนาฏกรรมที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 

ที่เกิดขึ้นจริง 

เรื่องที่ เล่าก็เป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นทั่วไป แต่ด้วยน้ำเสียงปลุกเร้าของ 

เหยียนซี  ทำให้คนขับที่สูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรเข้าใจความรู้สึก 
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สูญเสียจนแทบร้องไห้ออกมาตรงนั้น จากนั้นเขาไม่เพียงแสดงท่าทีสำนึกผิด 

ต่อหน้ากล้อง ยังถามเหยียนซีด้วยว่าเด็กคนที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุตอนนี้ 

เป็นอย่างไรบ้าง เขาอยากบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กคนนั้น

“ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ  เด็กอยู่ในความดูแลของรัฐบาลแล้ว  มีชีวิต 

ที่ไม่เลว แต่ไม่มีใครมาทดแทนพ่อแม่ของเด็กได้”  เหยียนซียิ้มให้ชายที่ 

ทั้งใบหน้าและใบหูกลายเป็นสีแดงด้วยความละอาย  “หวังว่าทุกครั้งที่ 

ออกจากบ้าน คุณจะคิดถึงคนที่บ้านให้มาก  ๆ พวกเขากำลังรอคุณกลับบ้าน 

อย่างปลอดภัยนะคะ

“ออกจากบ้านอย่างมีความสุข กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย ถึงจะเป็น 

คำพูดที่ได้ยินเป็นประจำ” เหยียนซียิ้มอย่างอ่อนโยน ทั้งตัวแผ่กลิ่นอาย 

เหมือนพี่สาวที่ เข้าอกเข้าใจ “แต่ฉันยังอยากอวยพรให้คุณและท่านผู้ชม 

ทุกท่านออกจากบ้านอย่างมีความสุข และกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย”

คนขับพยักหน้าหงึก  ๆ เขารับรองซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าจะเปลี่ยนนิสัยแย่ ๆ  

แบบนี้แน่นอน จะไม่ขับรถผิดกฎจราจรอีก และเดินจากไปด้วยความรู้สึก 

อับอาย

จ้าวเผิงปิดกล้อง หันไปยกนิ้วให้เหยียนซี “เสี่ยวเหยียน เธอพูด 

ได้เยี่ยมมาก” ทำงานในสายงานนี้ พิธีกรที่พูดปลุกเร้าอารมณ์คนได้ นับว่า 

เป็นพรสวรรค์ชั้นเลิศ

น้องใหม่คนนี้ ความสามารถไม่น้อยเลย 

เหยียนซียิ้มเขิน “ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ” แต่ถ้าอยากชมมากกว่านี้ 

ก็โอเคนะคะ ฉันรับไหวอยู่แล้ว
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