
กรุงเทพมหานคร พุทธศกัราช ๒๕๔๒
สถานการณ์เมอืงไทยในเวลานี้เปรยีบเสมอืนก�าลงัถกูต้มอยูใ่นกระทะ

ทองแดงอนัร้อนระอไุด้ที่ ฟองสบูท่ี่เคยพองตวัฟฟู่องงดงามปลวิไสวกระจาย

ไปทั่วหวัระแหงของเมอืงไทย หลงัจากพองตวัเตม็ที่กร็ะเบดิ ลูกหนึ่งแตก 

ก็พาอีกลูกให้ระเบิด ราวกับก�าลังแตกตัวในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์อย่าง 

ไม่เกรงใจใคร เพราะความฟุ้งเฟ้อในอดตีเป็นเพยีงภาพลวงตา เงนิที่อยู่ใน

มอืและหมนุเวยีนในกจิการเป็นเงนิกู้ยมืจากต่างชาต ิจู่ๆ  วนัดคีนืดดีอกเบี้ย

กเ็พิ่มพรวด อตัราแลกเปลี่ยนกพ็ุง่ทะยานราวกบัตดิบ้องไฟ หนี้จากห้าร้อย

ล้านกลายเป็นพันล้านในชั่วข้ามคืน ภาพแห่งความเป็นจริงก�าลังสะท้อน 

ในกระจกใส หลงัจากถกูกระจกวเิศษหลอกให้เหน็แค่ความสวยงามมานาน 

บ้างรบัความจรงิได้กย็อมรบัสภาพไป บ้างยอมรบัไม่ได้ แบกภาระหนี้สนิ

ล้นพ้นตวัไม่ไหวกห็นัหน้าเข้าหาความตายเป็นที่พึ่งสดุท้าย ทิ้งปัญหาทกุอย่าง

ไว้เบื้องหลงั 

นบัตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สถาบนัการเงนิหลายแห่งกเ็ริ่มแสดงชดัว่า

ปฐมบท
รากเหง้าแห่งความปั่นป่วน
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ก�าลังง่อนแง่นเต็มที แม้รัฐจะพยายามแก้ไขโดยเข้าไปโอบอุ้ม แต่ภาระก ็

หนักหนาเกินกว่าจะเยียวยาต่อไปได้ ปีต่อมาสถาบันการเงินทั้งหมด ๕๖ 

แห่งจงึต้องปิดตวัลง เศรษฐกจิของไทยพงัครนื...

ณสิสา ลิ้มศริะสกุล ทายาทรุ่นที่สี่ของตระกูล ก�าลงัยนืมองบรษิทั

ตดัเยบ็เสื้อผ้าของนายเกยีรต ิ อากงของเธอ ที่ก�าลงัจะล่มไปต่อหน้าต่อตา

โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าจะหาทางแก้ไขได้อย่างไร

เขาว่ากันว่า ชาวจีนที่อพยพมาอยู่บนแผ่นดินใหม่รุ่นแรกคือรุ่น 

ไพโอเนยีร์ เป็นผูบ้กุเบกิ อดทน และตรากตร�าท�างานชนดิหนกัเอาเบาสู ้แม้

จะมสีมบตัติดิตวัมาแค่เสื่อผนืหมอนใบ กก็ดัฟันท�างานจนสามารถเริ่มต้น

กจิการเลก็ๆ ของตนเองได้

อาเหล่ากงของณิสสาคงจะมีติดตัวมามากกว่าเสื่อผืนหมอนใบแน่  

เธอเคยได้ยนิอากงเล่าว่าท่านหอบทองค�าแท่งตดิตวัมาด้วย แต่ยงัมาท�างาน

เป็นลูกจ้างร้านขายผ้าในตลาดพาหุรดั จนกระทั่งมองเหน็ช่องทาง บวกกบั

อาเหล่าม่าเคยเป็นคนงานร้านตดัเยบ็เสื้อผ้ามาก่อน กามเทพตวัน้อยๆ จงึ

เริ่มท�างาน เพราะทั้งสองต้องพบเจอกนับ่อย 

หลังจากทั้งสองแต่งงานกัน อาเหล่ากงก็ขายทองแท่ง เซ้งห้องแถว

ย่านตลาดพลู เปิดโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเล็กๆ ที่ตอนนั้นมีช่างตัดเย็บอยู่ 

สี่คน ผ่านไปหลายปีห้องแถวหนึ่งห้องกก็ลายเป็นสองห้อง สามห้อง ตาม

ล�าดบั

พออากงเรียนจบชั้นประถมก็ต้องออกมาช่วยครอบครัว อากงมี 

พี่น้องสามคน ต่างก็เรียนจบภาคบังคับแล้วออกมาช่วยงานกันทุกคน จน

กระทั่งอาเหล่ากงเสียชีวิต สามพี่น้องก็แบ่งสมบัติและแยกย้ายกันไปท�า

กจิการของตน อากงน�าเงนิที่ได้ไปซื้อที่ดนิแถวชายทะเลบางขนุเทยีนผนืใหญ่ 

และเริ่มต้นเปิดบริษัทแอลทูเอสการ์เมนต์ ผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปจ�าหน่าย 

ต่างประเทศจนรุ่งเรอืงใหญ่โต 

เกยีรต ิ ลิ้มศริะสกุล ประธานบรษิทัผู้ได้เดนิทางมาจนถงึจุดสูงสุด
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ของการท�างาน เขาส่งด�ารงเกียรติ บุตรชายเพียงคนเดียวไปเรียนจนจบ

เมืองนอกเมืองนา และกลับมาช่วยกิจการได้พักใหญ่ ก็เริ่มหันเหไปสนใจ

อยากท�ากจิการอื่นของตนเองบ้าง

ด�ารงเกยีรต ิบดิาของเธอนั้นใจง่าย ถกูเพื่อนชกัจงูไปเปิดโรงงานผลติ

เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นขายให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ก�าลังเฟื่องฟูสุดขีด

ในเวลานั้น ใครห้ามเท่าไรกไ็ม่ฟัง แต่เงนิที่ลงทนุมาจากธรุกจิของครอบครวั

เพยีงบางส่วน ที่เหลอืคอืเงนิกูย้มืจากธนาคารทั้งสิ้น โดยน�ามาซื้อที่ดนิขนาด

ห้าสบิไร่บนถนนธนบรุ-ีปากท่อ เพื่อสรา้งโรงงานและซื้อเครื่องจกัรที่ทุม่งบ

ไปถงึห้าร้อยล้านบาท 

แต่หลงัจากเปิดกจิการได้ไม่นาน จู่ๆ  ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์กล้็มครนื 

ลง เหมอืนยกัษ์ใหญ่ถูกเดด็หวั ธุรกจิที่เกี่ยวข้องต่างกไ็ด้รบัผลกระทบไป

ตามๆ กนั รวมถงึบรษิทัผลติเหลก็ของด�ารงเกยีรต ิที่ต้องเผชญิกบัภาวะ

ล้มละลาย ต้องขายทรัพย์สินทุกอย่างเพื่อใช้หนี้ ไหนจะจากการขาดทุน  

ไหนจะจากค่าเงินบาทที่ถูกรัฐปล่อยลอยตัว ท�าให้ยอดหนี้เพิ่มมากขึ้นเป็น

เท่าทว ีแม้จะขายกจิการแล้วกย็งัไม่พอชดใช้ เกยีรตพิยายามจะช่วยเหลอื

เต็มที่ แต่กิจการสิ่งทอของครอบครัวก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยจากพิษ

เศรษฐกจิ เสื้อผ้าขายได้น้อยลง เพราะราคาต้นทุนผ้าที่น�าเข้าเพิ่มสูง สนิค้า

ก็ต้องขึ้นราคาตาม โดยเฉพาะระยะหลังตลาดจีนเริ่มขยาย เพราะต้นทุน

ค่าแรงที่ต�่ากว่าทุกประเทศทั่วโลกท�าให้ตลาดส่งออกเสื้อผ้าของไทยซวนเซ

ไปตามๆ กัน เมื่อบริษัทเสื้อผ้ายักษ์ใหญ่พากันอพยพย้ายไปตัดเย็บที่จีน 

จนเกอืบหมด 

เกียรติพยายามอย่างที่สุดเท่าที่จะท�าได้เพื่อประคับประคองธุรกิจ

ของตนไปให้ตลอดรอดฝั่ง แต่เพราะตนเป็นผู้ค�้าประกนัเงนิกู้ของบุตรชาย

เพยีงคนเดยีว ที่มาขาดทนุเป็นจ�านวนเงนิมหาศาล บรษิทัจงึแทบจะต้องปิด

ตวัลงเพราะขาดสภาพคล่องอย่างหนกั 

เขาหันไปขอความช่วยเหลือจากน้องๆ แต่ที่โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าก็
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ประสบปัญหาและขาดสภาพคล่องพอกนั พวกเขากพ็อจะให้หยบิยมืได้บ้าง 

แต่หนี้นั้นมีจ�านวนมากเกินกว่าที่พวกเขาจะช่วยได้ไหว ซึ่งเกียรติก็เข้าใจ

ปัญหาของน้องๆ ด ีจงึไม่รบกวนพวกเขามากไปกว่านั้น

มันช่างเป็นความซวยที่สุดในชีวิต เมื่อณิสสาที่เพิ่งกลับจากอเมริกา

มาท�างานเพียงแค่สามปี ต้องมารับรู้ปัญหาทุกอย่างของครอบครัว ทั้งที่ 

เธอกลับมาเมืองไทยพร้อมใบปริญญาอันน่าภาคภูมิ เพราะจบจากหนึ่ง 

มหาวทิยาลยัใน Ivy League๑ แต่กช็่วยอะไรไม่ได้เลย

พอเรียนจบเธอก็ฝึกงานกับบริษัทแบรนด์เสื้อผ้าระดับประเทศ 

อีกหนึ่งปี จากนั้นก็บินกลับมาช่วยกิจการของอากง ทั้งที่เจ้านายชอบใจ 

ผลงานของเธอและอยากให้ท�างานต่อ แต่เธอก็ปฏิเสธ ด้วยทราบดีว่า

เศรษฐกิจของไทยมองแล้วไม่ค่อยสดใสเท่าไรนักในตอนนั้น เค้าลางแห่ง

ความยุ่งยากมองเหน็มาแต่ไกลเมื่อสถาบนัการเงนิส่อแววล้ม ผู้คนแตกตื่น

และรบีไปถอนเงนิออกมากนัยกใหญ่ รฐับาลกเ็ริ่มเข้าไปประคอง

เธอจึงตัดสินใจกลับมาบริหารงานของอากง เพราะตั้งใจไปร�่าเรียน

ทางนี้กเ็พื่อจะกลบัมาช่วยงานโรงงานของครอบครวั อกีทั้งอากงกอ็ายุมาก

แล้ว เมื่อลกูชายเพยีงคนเดยีวหนไีปเปิดบรษิทัตวัเอง จงึท�าให้ขาดหวัเรี่ยว-

หวัแรงส�าคญั เธอมองแล้วว่าอากงต้องการเธอมากกว่าบดิา 

เวลาสองปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว เธอเห็นบริษัทผลิตเหล็กของบิดา

ขาดทนุและล้มละลายไปโดยที่ไม่สามารถช่วยเหลอือะไรได้เลย ขณะที่บรษิทั

ของอากงต้องโอนเงินเข้าไปช่วยอุดรูรั่วที่นับวันมีแต่ขยายออก จนสุดท้าย 

ก็ช่วยอุดไม่ไหว อากงก�าลังจะถูกฟ้องล้มละลาย สมบัติที่มีทั้งที่ดินและ

๑ Ivy League คอืกลุ่มการแข่งขนักฬีาจากสถาบนัการศกึษาเอกชนแปดแห่งที่ขึ้นชื่อว่า 

ยอดเยี่ยมที่สุดของทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย 

บราวน์ มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี มหาวทิยาลยัคอร์เนล มหาวทิยาลยัดาร์ทเมาท์ มหาวทิ- 

ยาลยัฮาร์วาร์ด มหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี มหาวทิยาลยัพรนิซ์ตนั และมหาวทิยาลยัเยล
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โรงงานก็จะต้องถูกเจ้าหนี้ยึด...สมบัติที่ก่อร่างสร้างตัวมาก็จะต้องหมดไป 

พนกังานที่ท�างานกบับรษิทัมานบัสบิๆ ปีจะต้องถูกลอยแพ

ณสิสาเพิ่งท�างานได้แค่ไม่กี่ปี ประสบการณ์ยงัน้อยนกั เธอไม่รูจ้ะหนั

หน้าไปพึ่งใคร เมื่อทั้งบดิาและมารดากย็งัต้องหลบหนเีจ้าหนี้กนัจ้าละหวั่น 

ส่วนน้องชายคนเดียวของเธอก็ยังเรียนปริญญาโทที่อเมริกา และก�าลังจะ

จบในอกีไม่ช้า โชคดทีี่อากงมองการณ์ไกลจงึโอนเงนิก้อนหนึ่งให้หลานชาย

ไว้เป็นทุนรอนอย่างเพยีงพอจนใกล้จะส�าเรจ็การศกึษา ขาดเหลอือะไรกใ็ห้

เขาท�างานพิเศษเสริมเพื่อประคับประคองตัวเองไปก่อนจนกว่าจะเรียนจบ

แล้วกลบัมาช่วยเหลอืงานทางบ้านต่อไป

น่าเสยีดายนกัที่ความฝันของอากงอาจจะเป็นได้แค่ความฝัน เพราะ

เธอยงัมองไม่เหน็เลยว่า วนัพรุ่งนี้เธอกบัครอบครวัยงัจะมทีี่ซุกหวันอนอยู่

หรอืไม่

จากสถติทิี่เหน็ๆ กนัของหลายครอบครวัชาวจนีบนแผ่นดนิไทย จงึ

มคี�าพูดที่ว่า ชาวจนีรุ่นแรกคอืผู้บุกเบกิ เหนด็เหนื่อยก่อร่างสร้างตวั รุ่นที่

สองคอืผูส้านต่อจนสร้างฐานะเป็นปึกแผ่น รุน่ที่สามคอืคณุหน ูสบายจนท�า

อะไรไม่เป็น รุน่ที่สี่...คอืผูก้อบกู้ จากเศษเสี้ยวที่เหลอืตกทอดมาจากรุน่ก่อน 

ค�าพูดเหล่านั้นอาจจะเป็นจริงส�าหรับครอบครัวอื่น แต่ส�าหรับ

ครอบครวัของเธอ ณสิสายงัสงสยัว่าเธอกบัน้องชายจะสามารถกอบกูก้จิการ

ของครอบครวัในครั้งนี้ได้หรอื? เพราะพวกเขานั้นมปีระสบการณ์น้อยเหลอื

เกิน และวิกฤติครั้งนี้ก็เป็นครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศไทย ขนาดยักษ์ 

ยงัล้ม แล้วต้นไม้เลก็ๆ อย่างพวกเธอจะหลงเหลอืสิ่งใดให้กอบกู้ได้อกีเล่า



ณสิสาเกลยีดพระอาทติย์ เพราะเมื่อแสงทองส่องฟ้าเธอกจ็ะต้อง
ลมืตาขึ้นมาเพื่อรบัรูว่้ายงัมลีมหายใจ และจะต้องแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไป

อกีหนึ่งวนั 

เธอลุกขึ้นแต่งตัวอย่างอ่อนล้าเพราะนอนหลับไม่เต็มตื่นมาหลาย

เดอืนแล้ว บางคนืต้องอาศยัยานอนหลบัช่วยเพื่อให้ได้พกัผ่อนบ้าง แต่มนั

ก็ไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุ ด้วยจิตใจที่ไม่สงบสุขจึงท�าให้หลับไม่สนิท และส่ง

ผลกระทบมาถงึสภาพร่างกายที่ย�่าแย่ลงทุกวนั

แต่เธอจะยอมแพ้ไม่ได้ หากยอมพ่ายแพ้ไปอีก คนที่บ้านคงจะ 

ไม่เหลอืใคร อากงกบัอาม่ากอ็ายมุากแล้ว หลานชายกอ็ยูไ่กล มแีต่เธอเท่านั้น

ที่คอยดูแลและปลอบใจไม่ให้ทั้งสองต้องล้มเจบ็ เพราะต้องเจอเจ้าหนี้ตาม

ทวงหนี้อยู่ทุกวี่ทุกวนั

แต่งตวัเสรจ็กค็ว้ากระเป๋าสะพายเดนิลงบนัไดบ้านหลงัใหญ่ ซึ่งเป็น

บ้านของบดิาที่สร้างขึ้นใหม่ในเขตโรงงาน เพื่อให้อากงกบัอาม่ามาอยู่ด้วยกนั 

พอลงมาถึงห้องอาหารก็เห็นเพียงผู้อาวุโสสองคนนั่งหน้าหมองที่โต๊ะตาม

๑
หนีหนี้
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ล�าพงั

“อ้าว ป๊ากบัม้ายงัไม่ลงมากนิข้าวอกีหรอืคะ” เธอถามพลางนั่งลงบน

เก้าอี้ประจ�าตวั

“มาแล้ว ไปแล้ว”

คิ้วที่วาดสวยย่นเข้าหากนัทนัท ี“ไปไหนคะ เมื่อวานยงัไม่เหน็บอกเลย

ว่าวนันี้จะไปไหน”

เกียรติยื่นกระดาษที่พับไว้อย่างเรียบร้อยให้เธอ ณิสสารับมาเปิด

อ่านอย่างรวดเรว็ เหน็ลายมอืหวดัของด�ารงเกยีรตแิล้วกใ็จหายวาบ

ถงึป๊ากบัม้า และจุ๊บลูกรกั

เมื่อทุกคนได้อ่านจดหมายฉบบันี้ ผมคงจะเดนิทางไปไกลแสนไกล

แล้ว หลงัจากที่ผมได้ปรกึษากบัโสภา เรากไ็ด้ค�าตอบตรงกนัว่าไม่ควรจะอยู่

สร้างความล�าบากใจให้แก่ทุกคนต่อไป เพราะทุกวันต้องเจอแต่เจ้าหนี้มา 

ทวงถาม และส่งคนมาตามล่าตวัตลอดเวลา หากพวกเราไม่อยู่ พวกเจ้าหนี้

อาจจะไม่มารบกวนทุกคนอกี

ไม่ต้องห่วงพวกเรา พวกเราไม่คดิสั้น แค่ต้องการชะลอเวลาออกไป 

จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง แล้วจงึจะกลบัมา

ขอให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปได้ด้วยดี พวกเราจะคอยส่ง

ก�าลงัใจให้เสมอ

อาโอวและโสภา

“ป๊ากบัม้าหนไีปแล้ว!”

“ใช่ มนัตดัช่องน้อยแต่พอตวั” เกยีรตกิดัฟันกรอด

“คนที่คดิได้แบบนี้กม็แีต่มนันี่แหละ” สุนยี์ ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของ

เกยีรตเิค้นค�าพูดออกมา ใบหน้าเคยีดขึ้งจนท้องปวดเกรง็ไปหมด อาหาร

ตรงหน้าคงจะกนิไม่ลงเพราะความเครยีดที่แล่นลงในกระเพาะ
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“มันหนีเอาตัวรอด แต่ทิ้งปัญหาทั้งหมดไว้ให้พวกเรา ไอ้เก๋าเจ๊ง  

ไอ้ลูกหมา”

“อากงั!” สุนยี์ยกมอืขึ้นห้ามสาม ี “ลื้ออย่าด่ามนัแบบนั้น เพราะมนั 

กค็อืลูกของลื้อ”

เกียรติต้องเงียบลงทันที เพราะแทนที่จะด่าลูกกลับเข้าตัวเสียเอง  

“ไอ้ชาตหิมา” เกยีรตยิงัพมึพ�า

“มนักส็ายเลอืดของลื้อเหมอืนกนั” สุนยี์เตอืนอกีครั้ง คราวนี้คนด่า

ถงึกบัหยุดได้ทนัที

“พอเถอะค่ะ ด่าไปป๊ากไ็ม่ได้ยนิ อากงเหนื่อยเปล่า”

“นั่นส”ิ สุนยี์ถอนใจเฮอืก “แล้วนี่ใครรู้หรอืเปล่าว่ามนัหนไีปที่ไหน”

“อั๊วถามนงัแจ๋วแล้ว ไม่มใีครรูเ้ลยว่ามนัออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อไหร่ 

ไอ้ชยักไ็ม่รู้ บอกว่ามนัไม่ได้เรยีกให้ขบัรถไปส่ง”

เวลานี้ที่บ้านกเ็หลอืแต่แจ๋วและสมชยัที่ท�างานบ้านและขบัรถให้อากง 

คนอื่นๆ ก็ถูกขอให้ออกกันไปหมดแล้วเพราะต้องประหยัด ไม่มีเงินจ่าย 

ค่าจ้าง

“แล้วทนีี้เราจะท�ายงัไงกนัดคีะ เจ้าหนี้ไม่ยอมเลกิง่ายๆ หรอก ถงึป๊า

กบัม้าจะไม่อยู่กต็าม”

“อาม่าถงึบอกยงัไงล่ะว่าคนคดิได้แบบนี้กม็แีต่ป๊าลื้อเท่านั้น” สุนยี์ยงั

ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน “และลื้อก็ไม่ต้องห่วงด้วยว่าป๊าลื้อจะฆ่าตวัตาย ชีวิตมัน 

มแีต่ความส�าราญ พวกเราถงึได้เป็นแบบนี้ยงัไงล่ะ ถ้ามนัไม่หน้าใหญ่ไปเปิด

บริษัทเหล็กนั่น ป่านนี้พวกเราก็คงจะไม่ล�าบากถูกทวงเงินเช้าทวงเงินเย็น

หรอก”

“อาม่าอย่าเพิ่งเครียดนะคะ” เธอปลอบใจ ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้สึก 

ดกีว่ามากนกั

“โอ๊ย บอกตวัเองดกีว่าอาจุบ๊ อาม่ารูว่้าลื้อต้องกนิยานอนหลบัทกุคนื 

เพราะป๊าของลื้อมนัทิ้งปัญหาเอาไว้ให้ลื้อตามแก้”
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“แหม จุ๊บกไ็ม่ได้กนิทุกวนัหรอกค่ะ พี่แจ๋วกพ็ูดเกนิจรงิ”

“เฮ้อ กนิข้าวกนัเถอะอาจุบ๊ จะได้รบีไปท�างาน” เกยีรตบิอกหลานสาว 

“อย่างน้อย กห็วงัว่าจะมรีายได้เข้ามาอกีวนั”

คราวนี้เธอถงึกบัลอบถอนใจ เสื้อผ้าเวลานี้กล็ดปรมิาณการผลติลง

เกอืบครึ่ง ครึ่งหนึ่งของเครื่องจกัรปิดการใช้งานเพราะไม่มอีอร์เดอร์เข้ามา 

เธอพยายามทุกวถิทีางแล้ว กไ็ม่สามารถเพิ่มยอดสั่งสนิค้าได้ คนงานกต็้อง

ปลดออกและจ่ายเงนิชดเชยกนัไปตามกฎหมาย

เมื่อพดูถงึรายได้เธอกไ็ม่อยากขดัให้อากงต้องเสยีใจ จงึหยบิกระเป๋า

ถอืแล้วลุกขึ้น

“อ้าว จะไม่กนิอะไรสกัหน่อยหรอือาจุบ๊” อาม่าถามขึ้นทนัทเีพราะเธอ

ยงัไม่แตะต้องอาหารสกัค�า

“จุ๊บยงัไม่ค่อยหวิค่ะ”

“ไม่หวิกต้็องกนิ” อากงบงัคบั “นั่งลง แล้วกนิขนมปังสกัชิ้น ไปท�างาน

แบบนี้ไม่ได้ เดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งกนัพอด”ี

ณสิสาจงึต้องหยบิขนมปังขึ้นมากดั ตามด้วยนม จะได้เคี้ยวและกลนื

ได้คล่องคอ เพราะความอยากอาหารไม่รูม้นัหดหายไปไหนมานานเหลอืเกนิ

แล้ว ทุกวนักก็นิแค่กนัตายเท่านั้น

พอขนมปังหมดชิ้นเธอก็เอ่ยขอตัว แล้วเดินหงอยๆ ไปที่ตึกท�างาน 

ห้องท�างานของเธออยู่บนชั้นสาม มปี้ายไม้หน้าห้องแกะสลกัอกัษรสวยงาม

ว่า ‘ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด’

“คุณจุ๊บคะ” ประภาพร เลขาฯ สาวใหญ่หน้าห้องกระซบิหน้าเจื่อน 

“มแีขกมารอพบคุณจุ๊บที่ห้องรบัแขกค่ะ”

“ใคร ลูกค้าจะมาสั่งของหรอืเปล่า” เธอถามด้วยความคาดหวงั

“เปล่าค่ะ เอ่อ...มาจาก...”

“โอ๊ย! แล้วนี่ยามปล่อยให้เข้ามาได้ยงัไง” เธอกระซบิเสยีงแหลมปรี๊ด

“พี่ถามยามแล้ว เขาบอกว่าจะมาสั่งของ แต่พอมาถงึ...”
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“งั้นพี่ภาบอกเขาไปนะคะว่าวนันี้จุบ๊ไปพบลกูค้าข้างนอก ถ้าเขาไปแล้ว

กเ็พจไปหาจุ๊บด้วย จุ๊บจะรบีกลบั”

“ค่ะๆ” 

ว่าแล้วณสิสากห็มุนตวัออกวิ่งไปทนัท ี ชายในห้องคงจะเหน็หลงัเธอ

ไวๆ จงึวิ่งออกมาจากห้องรบัแขก “นั่นคุณณสิสาใช่ไหม”

“ไหนคะไหน?” ประภาพรท�าหน้าเหลอหลา “คณุณสิสายงัไม่มานะคะ 

เธอจะเข้ามาสายๆ โน่น ฉนับอกคุณแล้ว”

“ถ้างั้นผมจะขอพบคุณเกียรติ ผมเป็นทนายความจากบริษัทเงิน

ทุน...”

“โอ๊ย คุณเกียรติเกษียณไปแล้ว ท่านไม่มาท�างานที่นี่อีกแล้วค่ะ” 

ประภาพรตอบอย่างรู้งาน

“ผมรู้นะว่าพวกคุณต้องการหลบหน้า แต่มันไม่มีประโยชน์หรอก  

สู้มาคุยกนัดีๆ  ดกีว่า ว่าจะจ่ายเงนิคนืให้ลูกความของผมยงัไง”

“ดฉินัจะรบัเรื่องไว้นะคะ แล้วจะเรยีนคณุณสิสาให้ เพราะตอนนี้เธอ

มาดูแลกจิการแทนคุณปู่ของเธอแล้ว”

“นั่นแหละ! เธอกต็้องรบัผดิชอบหนี้ด้วย เมื่อปู่ของเธอเป็นคนสร้าง

ไว้” 

ชายผู้นั้นโวยวายด้วยเสียงที่เริ่มดังขึ้น จนทุกคนในออฟฟิศหันมา

มองและท�าหน้าเจื่อนๆ เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก และคงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

ประภาพรคอตกและยืนรับฟังค�าต่อว่าทั้งภาษากฎหมายและภาษา

การด่าแบบผู้ดี ฟังแล้วสะเทือนเจ็บจี๊ดไปทั้งตัวเหมือนถูกเข็มทิ่มแทง แต่

เวลาผ่านไปหลายเดอืน ประภาพรเจอมาหลากหลายรูปแบบ ความอดทน

จึงค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ราวกับเริ่มมีเกราะป้องกันตัว หล่อนรับฟังแต ่

ไม่เกบ็เอามาใส่ใจ ถงึจะใส่ใจหล่อนกท็�าอะไรไม่ได้อยู่ด ีสถานการณ์บรษิทั

กย็�่าแย่ หนี้เหล่านั้นเป็นหนี้ที่บตุรชายของเถ้าแก่เป็นผูก่้อ แต่สดุท้ายผูเ้ป็นพ่อ

กต็้องมาแบกรบัทั้งที่ไม่ได้เป็นคนใช้เงนินั้นด้วยซ�้า
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ชายผู้นั้นด่าจนหมดแรงแล้วกป็ระกาศว่าจะกลบัมาใหม่ ประภาพร

จึงเดินลงไปส่งอย่างมีมารยาทจนกระทั่งเขาขับรถออกจากโรงงานไป พอ

หล่อนเดนิกลบัขึ้นมาบนออฟฟิศ กเ็หน็ณสิสาค่อยๆ ย่องขึ้นบนัไดมา

“ไปแล้วใช่ไหมคะพี่ภา”

“ไปแล้วค่ะ” ประภาพรถอนใจเฮอืก 

ผูอ่้อนวยักว่ายกมอืไหว้ท่วมศรีษะ “จุบ๊ขอโทษนะคะที่ท�าให้พี่ภาต้อง

เดอืดร้อนอกีแล้ว”

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ พี่ชนิแล้ว คณุจุบ๊ไปท�างานเถอะค่ะ” ผู้อาวโุสกว่า

บอก แต่น�้าเสยีงนั้นเหนื่อยหน่าย

“พี่ภาอย่าเพิ่งทิ้งจุบ๊นะคะ...” เธอจบัแขนเลขาฯ ที่ท�างานกบัครอบครวั

มานานตั้งแต่รุ่นอากง และถูกย้ายให้มาท�างานกบัเธอหลงัจากบดิาตดัสนิใจ

กระโดดเข้าไปท�าบริษัทผลิตเหล็กเต็มตัว เธอจึงมารับหน้าที่แทนบิดาทั้งที่

ประสบการณ์ยงัน้อยนดิ

“ไม่ทิ้งหรอกค่ะคณุจุบ๊ แค่รูส้กึหมดอารมณ์นดิหน่อย แต่ไม่ต้องห่วง

นะคะ พี่เข้าใจคุณจุ๊บ เราต่างกเ็จอมาเยอะ ผลดัๆ กนัไปค่ะ”

ณสิสาดงึประภาพรเข้ามากอด น�้าตาซมึที่ท�าให้หล่อนต้องพลอยถูก

ด่าไปด้วย ประภาพรลบูหลงัหญงิสาวเบาๆ ก่อนจะถอยห่าง 

เธอจงึตดัสนิใจบอก “ป๊ากบัม้าคงจะทนไม่ไหว ตอนนี้ท่านหนไีปไหน

แล้วกไ็ม่รู้ค่ะ”

“คุณโอวกบัคุณโสภาหนไีปแล้วเหรอคะ”

“ค่ะ” 

เธอพยักหน้ารับแล้วเรียกประภาพรเข้าไปคุยต่อในห้อง พออยู่กัน

ตามล�าพงัเธอกบ็อก “เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาอากงกพ็บจดหมาย แต่ไม่มใีครรู้ว่า

ท่านทั้งสองหนไีปไหน”

คิ้วของประภาพรขมวดเข้าหากนั สหีน้าครุ่นคดิ 

ณสิสาจงึกล่าวต่อ “คงเพราะพวกท่านทนแรงกดดนัไม่ไหวเหมอืนกนั 
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โดยเฉพาะการเป็นลูกหนี้ที่ถูกตามทวง ทั้งหนี้นอกระบบและในระบบ เหน็

ป๊าบ่นๆ เหมอืนกนัว่ากลวัโดนอุ้ม” 

“หรอืว่า...” 

ถงึคราณสิสานิ่วหน้าบ้าง “อะไรหรอืคะ” 

“วนัก่อนคณุรุง้โทร. มา ถามเกี่ยวกบัตั๋วเครื่องบนินี่แหละคะ่ บอกวา่

ให้คณุโอวโทร. กลบัด้วย เพราะตดิต่อทางมอืถอืไม่ได้ พี่กเ็ลยบอกคณุโอว”

ม่านตาของหญงิสาวขยายกว้างขึ้น เพราะคณุรุง่ทวิาคอืเจ้าของบรษิทั

เอเจนซี่ทัวร์ที่บริษัทของพวกเธอใช้บริการมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการพา

พนกังานระดบัสงูไปเที่ยว ให้โบนสัแก่ลกูค้าประจ�าปี รวมไปถงึตั๋วเครื่องบนิ

ของทุกคนภายในครอบครวั

“งั้นเราจะถามคุณรุ้งได้ไหมคะว่าพวกท่านบนิไปไหน”

“น่าจะได้ค่ะ แต่...คุณจุ๊บจะทราบไปท�าไมหรอืคะ บางทใีห้พวกท่าน

ได้ไปพกัผ่อนจติใจสกัระยะน่าจะดกีว่า”

“ก็จริงค่ะ แต่ขอให้รู้ว่าท่านไปที่ไหนและวางแผนยังไงไว้บ้าง จุ๊บ 

จะได้สบายใจ”

“กไ็ด้ค่ะ งั้นพี่จะไปสอบถามคุณรุ้งตามนี้”

“ขอบคุณมากค่ะพี่ภา งั้นจุ๊บท�างานก่อนนะคะ”

“ค่ะ เดี๋ยวพี่จะยกกาแฟเข้ามาให้นะคะ”

“ค่ะพี่ ขอบคุณมากค่ะ” หญงิสาวเดนิอ้อมโต๊ะท�างานขนาดใหญ่และ

เปิดคอมพวิเตอร์บนโต๊ะเพื่อเชก็อเีมลจากลูกค้าที่เธอตดิต่อไปหลายประเทศ 

รวมทั้งการเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าของประเทศต่างๆ ในอนาคตอนัใกล้ เธอ

หวงัว่าจะช่วยหาทางเปิดตลาดให้กว้างขึ้น เพื่อจะได้มโีอกาสพบลูกค้าใหม่ๆ

หลงัท�างานไปราวสบิห้านาท ีประภาพรกเ็คาะประตแูละเดนิกลบัเข้า

มาพร้อมกาแฟหอมกรุ่น

“ได้เรื่องแล้วค่ะ คุณรุ้งบอกว่าคุณโอวไม่ให้บอกใครว่าไปไหน แต ่

พี่กพ็ยายามเกลี้ยกล่อมถามสารพดับอกว่าทางบ้านเป็นห่วงมาก อยากตดิต่อ
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คณุโอว เกรงว่าจะคดิสั้น คณุรุง้เลยบอกว่าคณุโอวคงไม่คดิสั้นหรอก ก�าลงั

เดนิทางไปเที่ยวประเทศจนี คงจะหลายเดอืนอยูค่่ะ เพราะว่าขอวซีาไปด้วย”

“ประเทศจนี!?”

“ค่ะ” ประภาพรพยกัหน้ารบั

“ไปเมอืงไหนคะ”

“เซนิเจิ้นค่ะ”

“ไปท�าอะไรที่นั่น...” คนฟังร�าพงึร�าพนั

“เอ อาจจะไปเริ่มต้นที่นั่น แล้วค่อยๆ เที่ยวต่อไปเรื่อยๆ กไ็ด้มั้งคะ”

“ก็เป็นไปได้ แต่สงสัยว่าท�าไมต้องเป็นที่จีน ท�าไมไม่ไปยุโรปหรือ

อเมรกิา”

“อาจจะไม่มตีงัค์” ประภาพรบอกด้วยเสยีงอ่อยๆ “ไปจนี ยงัพอจะ

จ่ายไหว”

“กจ็รงิค่ะ” หญงิสาวพมึพ�า “แต่ยงัไงกต้็องจ่ายเงนิอยูด่ ีถงึจะไม่แพง

มากกเ็ถอะ ป๊าจะเอาเงนิจากไหนมาจ่ายค่าโรงแรมตั้งหลายเดอืน”

“แกอาจจะเช่าคอนโดฯ กไ็ด้นะคะ มนัไม่แพงมากเท่าโรงแรม หรอื

ว่า...”

“หรอืว่าอะไรคะ”

“หรอืว่าแกจะไปหาเพื่อน ไม่กญ็าตพิี่น้องที่นั่น เหมอืนพี่จะเคยได้ยนิ

มาว่าคณุเกยีรตมิญีาตอิยูท่ี่เมอืงจนีเหมอืนกนันะคะ แกเคยกลบัไปเยี่ยมอยู่

หลายครั้งตอนพี่มาท�างานใหม่ๆ”

“แต่ป๊าไม่เคยติดต่อญาติที่เมืองจีนเลยนะคะ ถ้าไปก็ต้องผ่านอากง 

ไม่ใช่ไปเงยีบๆ แบบนี้”

“แล้วคุณจุ๊บจะท�ายงัไงต่อไปคะ อยากจะไปตามคุณโอวกลบัมาหรอื

เปล่าคะ”

ณสิสาทิ้งตวันั่งลงบนเก้าอี้ท�างานด้วยท่าทางคล้ายหมดแรง ก่อนจะ

ส่ายหน้าช้าๆ “ตามมาเพื่อประโยชน์อะไรคะ ป๊ากับม้าคงหนีไปเพราะทน
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ความกดดนัไม่ไหวมากกว่า”

“แต่คุณจุ๊บอย่าลมืว่าคุณโอวมคีวามดนักบัเบาหวานด้วย หนไีปแบบ

นี้ถ้าเกดิเจบ็ไข้ได้ป่วยมา ใครจะช่วยดูแล”

ณสิสาฟังด้วยความกลดักลุ้มใจ ถงึจะเคอืงพวกท่านแต่กอ็ดตระหนกั

ถงึความจรงิไม่ได้ว่าบดิาไม่ค่อยแขง็แรงนกั แล้วนี่จะหนไีปอยู่ที่นั่นอกีนาน

หรอืเปล่ากย็งัไม่รู้

“ถ้างั้นขอจุ๊บคุยกับอากงก่อนนะคะ ดูซิว่าจะมีญาติให้จุ๊บติดต่อให้

ช่วยตามหาป๊ากบัม้าได้หรอืเปล่า”

“คุณจุ๊บไม่เคยตดิต่อญาตทิางเมอืงจนีหรอืคะ”

“ไม่เคยหรอกค่ะ” เธอบอกด้วยเสยีงอ่อยๆ “ม้าบอกว่าทางโน้นชอบ

ขอเงนิอากง ถงึไม่อยากให้ตดิต่อไป”

“โธ่ แล้วตอนที่คุณจุ๊บไปเรียนซัมเมอร์ที่ปักกิ่งหลายปีก่อนโน้นก็ 

ไม่เคยแวะไปหาหรอืคะ”

“ไม่เคยเลยค่ะ” เธอท�าหน้าจ๋อยๆ

“แต่คุณจุ๊บยงัไม่ลมืภาษาจนีใช่ไหม”

“ยังไม่ลืมหรอกค่ะ ถูกอากงจับส่งไปอยู่สิงคโปร์ตั้งแต่มัธยมต้นจะ

ลมืได้ยงัไงล่ะคะ ตอนแรกกอ็าจจะไม่ค่อยคล่องเพราะไม่ได้ใช้นานหลงัจาก

ไปเรยีนที่อเมรกิา แต่ถ้ารื้อฟื้นสกัพกั กค็งจะกลบัมาคล่องเหมอืนเดมิ”

“ถ้างั้นคุณจุ๊บเดนิทางไปเซนิเจิ้นกค็งไม่น่าห่วง”

“ค่ะ ไม่มอีะไรต้องห่วง ห่วงแต่ว่าจะมเีงนิตามหาป๊ากบัม้าได้สกักี่วนั

กนั ถ้าไม่เจอจะท�ายงัไง...”

“อย่าเพิ่งคิดมากค่ะ รีบเคลียร์งานให้เสร็จ เดี๋ยวพี่จะรีบไปจัดการ

เอกสารที่คุณจุ๊บต้องเซน็ให้เรยีบร้อยนะคะ แล้วจะรบีจองตั๋วเครื่องบนิให้

เรว็ที่สุด”

“ค่ะพี่ภา ขอบคุณพี่มากนะคะ ไม่งั้นจุ๊บคดิไม่ออกเลยว่าจะท�ายงัไง

ต่อไป”
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“ไม่เป็นไรค่ะ ช่วยๆ กนัแก้ไขปัญหาไป เรื่องงานพกัไว้ก่อน ตามหา

คุณโอวให้เจอแล้วค่อยกลบัมาท�างานต่อนะคะ”

“ขอให้เจอเถอะค่ะ ไม่รูว่้าป่านนี้จะออกจากเซนิเจิ้นแล้วไปไหนต่อไหน

แล้วหรอืเปล่า”

“อย่าเพิ่งใจเสียสิคะ พี่จะพยายามสอบถามคุณรุ้งให้ได้ข้อมูลมาก

ที่สุดว่าคุณโอวจองโรงแรม หรอืว่ามแีผนการเดนิทางอย่างไรบ้าง”

“ค่ะพี่ภา ขอบคุณอกีครั้งนะคะ ถ้าไม่มพีี่ จุ๊บไม่รู้ว่าจะท�ายงัไงจรงิๆ 

ถ้าบริษัทของเราสามารถประคับประคองให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ จุ๊บจะขอ 

อากงให้จ่ายโบนสัพี่ภาเยอะๆ เลย”

“อย่าคดิมากค่ะ ตอนนี้คดิว่าเราจะท�ายงัไงไม่ให้บรษิทัถูกเจ้าหนี้ยดึ

ไปก่อนจะดกีว่ามาคดิเรื่องโบนสันะคะ”

“นั่นสคิะ” หญงิสาวหวัเราะอย่างเก้อๆ “เงนิจะจ่ายหนี้ยงัไม่ม ีบรษิทั

อาจจะถูกยดึไปได้ทุกเมื่อ ยงัฝันสวยหรูอกี”

“ฝันได้ค่ะคณุจุบ๊ มคีวามหวงัดกีว่าหมดหวงั ขอเราอย่าเพิ่งหมดก�าลงั

ใจ ทุกปัญหามทีางออกเสมอค่ะ”

เธอไม่อยากตอบให้ประภาพรหมดก�าลังใจ เพราะเธอนั้นท้อแท้มา

หลายเดอืนแล้ว “ขอบคุณค่ะพี่ ถ้าไม่มพีี่ภาคอยช่วย จุ๊บคงไม่รู้จะท�ายงัไง

จรงิๆ”

“พอแล้วค่ะ คุณจุ๊บขอบคุณหลายรอบแล้ว เอาเป็นว่าถือโอกาสไป

เที่ยวด้วยเลยแล้วกันนะคะ ขอให้เจอคุณโอวกับคุณโสภาปลอดภัย แล้ว 

กค็ดิหากลยุทธ์ใหม่เพื่อกลบัมาแก้ปัญหาที่นี่ค่ะ”

“ค่ะพี่” เธอยิ้มบางๆ ให้สาวใหญ่ที่เดนิฉบัๆ ไปท�างานดงัที่ได้รบัปากไว้ 

จากนั้นกก็ลบัมาดูงานของตน และเริ่มแผนงานเพื่อสะสางงานให้เรยีบร้อย

ก่อนการเดนิทางในอกีไม่กี่วนัข้างหน้า
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ณสิสามกี�าหนดเดนิทางไปเซนิเจิ้นเป็นเวลาสองสปัดาห์ เธอหวงัว่าจะ
ตามหาตวับดิาและมารดาเจอ เพราะหลงัจากคุยกบัอากงแล้ว ท่านกส็งสยั

ว่าบดิาอาจจะแวะไปพกัอยู่กบัญาตทิี่อยู่นอกเมอืงเซนิเจิ้น ซึ่งปัจจุบนัได้ท�า

โรงงานผลติเสื้อผ้าส่งให้แก่บรษิทัใหญ่ของจนี และญาตทิี่วา่นั่นกเ็ป็นหลาน

จากทางสายภรรยาคนแรกของอาเหล่ากงที่ท่านไม่เคยกลบัไปรบัเลย หลงั

จากแต่งงานตั้งรกรากกบัครอบครวัใหม่ที่เมอืงไทย ได้แต่ส่งเงนิไปช่วยจนุเจอื

ตลอด และยงัช่วยสร้างโรงงานตดัเยบ็เสื้อผ้าเลก็ๆ ให้บตุรชายทางโน้นด้วย 

หลังจากภรรยาคนแรกเสียชีวิต และเมื่ออากงมารับช่วงต่อก็ยังคอยช่วย

เหลือเจือจานหลายครั้ง จนกระทั่งตั้งตัวได้ก็ไม่เคยมาขอความช่วยเหลือ 

อกีเลย

ปัจจุบันบริษัทได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วตามเศรษฐกิจที่พุ่งทะยาน 

บางทบีดิาอาจจะไปขอความช่วยเหลอืทางนั้นกเ็ป็นได้

ก่อนเดนิทาง เกยีรตคิ้นหาชื่อและที่ตั้งของโรงงานเพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้แก่หลานสาว และฝากความหวงัว่าณสิสาจะกลบัมาพร้อมกบัข่าวด ี

นอกจากตามหาด�ารงเกยีรตแิล้ว กย็งัหวงัจะขอยมืเงนิก้อนใหญ่จากญาตทิี่

เมอืงจนีมาช่วยประคบัประคองธรุกจิให้รอดพ้นจากการล้มละลายในครานี้

ไปได้

รถแทก็ซี่จากโรงแรมแล่นออกจากเมอืงมุง่หน้าไปยงัเขตอตุสาหกรรม 
หลงัจากคนขบัได้ที่อยูจ่ากผูโ้ดยสารเป็นที่เรยีบร้อย ขณะขบัไปกช็วนณสิสา

คุยไปตลอดทาง เธอตอบบ้างไม่ตอบบ้าง เพราะใจจดจ่อกับความคิดของ

ตนเองและพยายามเรยีบเรยีงค�าพูดในใจ เพื่อขอความช่วยเหลือจากญาติ

ที่ไม่เคยเจอหน้ามาก่อน

รถแล่นไปจอดที่หน้าประตโูรงงานแห่งหนึ่ง เธอยกนามบตัรสเีหลอืง

ใบเก่าขึ้นด ูเป็นนามบตัรตั้งแต่รุน่พ่อ แต่ชื่อโรงงานและที่อยูย่งัไม่เปลี่ยนแปลง 

หลังจากนั้นก็จ่ายเงินแล้วก้าวลงจากรถ มองประตูเหล็กตรงหน้าอย่าง 
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ไม่ใคร่สบายใจนกั แต่เมื่อตั้งใจมาถงึที่นี่แล้วกจ็ะต้องลุยไปให้ถงึที่สุด

เธอแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าตึก

โรงงาน ที่โทร. รายงานให้เจ้านายทราบว่ามีแขกมาขอพบเจ้าของโรงงาน  

ราวสิบนาทีหลังจากนั้นเธอก็เข้าไปนั่งในห้องรับแขกซึ่งปูพรมและมีเครื่อง

ตกแต่งอย่างหรูหรา มองจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ โรงงานมขีนาดใหญ่ 

อาคารในส่วนของส�านักงานทันสมัย มีรถเบนซ์สามคันจอดอยู่ในโรงรถ  

ดูแล้วญาติของเธอคงจะประสบความส�าเร็จไม่น้อย...และมันก็มาจากเงิน

ของอาเหล่ากงเช่นกัน...เขาก็ควรจะมีน�้าใจช่วยเหลือญาติที่ก�าลังประสบ

ปัญหาบ้าง

เธอยกมือขึ้นพนมเหนือศีรษะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่า ขอ

ให้สาลกิาลิ้นทองลงประทบัทรง ช่วยให้เธอพดูเกลี้ยกล่อมญาตใิห้ยอมช่วย

เหลอืบรษิทัของอากงด้วยเถดิ

พอลดมอืลงเธอกส็ะดุ้งเฮอืก เมื่อก�าลงัจ้องเข้าไปในดวงตาที่มองมา

อย่างขบขันของชายผู้หนึ่ง เขาสวมสูทและผูกเนกไทอย่างสุภาพ นอกจาก

ดวงตาที่เต้นระรกิ ยงัมรีอยยิ้มหยกับางๆ ขึ้นที่มมุปาก วนิาทแีรกเธอก�าลงั

สงสัยว่าญาติของเธอควรจะอายุมากกว่าบิดาหากนับตามรุ่น หรือชายผู้นี้

จะเป็นทายาทเจเนอเรชนัเดยีวกบัเธอ...อาจเป็นไปได้...เธอคดิในใจ แถมเตมิ

ท้ายเข้าไปอกีนดิว่าญาตขิองเธอผูน้ี้หน้าตาหล่อเหลาเอาการ เหมอืนที่มารดา

ชอบชมผู้ชายว่า ‘หน้าหยก’ คงเป็นเช่นนี้เอง เพราะความหล่อที่เหน็นั้นช่าง

ท�าให้ผู้หญงิเกดิความอจิฉาได้ง่ายๆ ทั้งผวิหน้าขาวและเนยีนผ่องเกลี้ยงเกลา 

คิ้วงามที่ได้รูป ดวงตาที่โตกว่าคนจีนทั่วไป จมูกโด่งและริมฝีปากที่เป็น 

สแีดงสด หากจบัมาแต่งหน้า ผู้หญงิคงชดิซ้าย



ณิสสากระแอมเบาๆ เหยียดมุมปากให้เขาเล็กน้อย ก่อนจะรีบ 
เบนสายตาไปทางอื่น

“คุณเป่าหยุน เชญิทางนี้เลยค่ะ คุณหวัก�าลงัรอคุณอยู่”

อ้าว? ณิสสาอ้าปากค้าง หมายความว่ายังไงน่ะเจ๊...เธอมาถึงก่อน 

ท�าไมจู่ๆ ถึงให้ผู้ชายคนนี้ที่เพิ่งมาถึงเข้าไปพบหลินหัว ญาติของเธอก่อน 

เสยีอย่างนั้น

“คุณคะ” เธอรบีแทรก “ฉนัมานั่งรอพบคุณหวัก่อนนะคะ และฉนั 

กม็านั่งรอนานมากแล้วด้วย”

แม่เลขาฯ ส่งยิ้มหวานและตอบ “ฉนัเรยีนคุณไปแล้วว่าคุณหวัมนีดั

จนถงึบ่ายสี่โมง คุณบอกเองว่ารอได้”

“แต่แขกคนก่อนหน้านั้นออกไปตั้งนานแล้ว คณุควรจะให้ฉนัได้เข้าไป

พบเขาก่อนที่แขกคนใหม่จะมา”

คราวนี้เลขาฯ หน้าตงึขึ้นมาทนัท ี “คุณหวัทราบแล้วว่าคุณนั่งรออยู่ 

ถ้าเขาพร้อมให้คุณเข้าพบ เขาก็จะบอกฉันเอง แต่เขายังไม่ได้เรียก ฉันก ็

๒
ตี๋หน้าหยก
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ต้องท�าตามที่เจ้านายสั่ง ขอโทษด้วยนะคะ” เธอบอกด้วยเสยีงตงึพอๆ กบั

ใบหน้า ก่อนจะหันไปทางชายหนุ่มที่มาใหม่ด้วยท่าทางพินอบพิเทา “เชิญ 

ทางนี้เลยค่ะ”

ณสิสาสูดลมหายใจเข้าลกึตดิๆ กนัหลายครั้ง นี่หากไม่ใช่เพราะเธอ

ต้องมาง้องอนขอความช่วยเหลือจากหลินหัว เธอจะหยิบกระเป๋าและเชิด

หน้าลุกหนีไปแล้ว แต่ตอนนี้จะท�าอย่างไรได้ นอกจากนับหนึ่งจนถึงร้อย 

และอดทน 

ทว่าพอเงยหน้าขึ้นอีกหน ชายหนุ่มผู้นั้นก็ยังไม่ยอมเดินตามเลขาฯ 

สาวไป กลบัเลกิคิ้วข้างหนึ่งมองเธอด้วยความสงสยั

‘มองอะไรวะอาตี๋...ไม่เคยเห็นคนก�าลังยัวะหรือไงฟะ’ เธอส่งความ

เดอืดดาลผ่านทางสายตา

“ถ้าคุณรบี จะเข้าไปพบเขาก่อนกไ็ด้ ผมรอได้” เขาเอ่ยขึ้น เสยีงของ

เขาทุ้มฟังดูนุ่มหูพิลึก เหมือนดีเจวิทยุก�าลังบอกว่าเขาจะเปิดเพลงอะไร 

เป็นล�าดบัต่อไปกไ็ม่ปาน

“อุ๊ย อย่าเลยค่ะคุณเป่าหยุน เดี๋ยวถ้าคุณหวัว่างแล้วกจ็ะออกมาพบ

เธอเองนั่นแหละค่ะ”

ณสิสาก�าลงัจะยิ้ม ก่อนจะเปลี่ยนเป็นหุบลงฉบั เมื่อเลขาฯ จอมจุ้น

เข้าแทรก

“ถ้างั้นคุณเข้าไปพร้อมกับผมก็แล้วกัน” ชายหนุ่มสรุปง่ายๆ “ธุระ

ของผมไม่ได้มอีะไรมากมาย นอกเสยีจากธุระของคุณจะเป็นความลบั”

หญิงสาวครุ่นคิด...ชายผู้นี้เธอคงจะเจอกับเขาเพียงแค่ครั้งเดียว 

เพราะเธอกไ็ม่ใช่คนแถวนี้...สุดท้ายจงึหยบิกระเป๋าถอืและลุกขึ้น 

“ดเีหมอืนกนัค่ะ ฉนันั่งรอมานานมากแล้ว ขอบคุณนะคะที่กรุณา”

แม่เลขาฯ สาวหน้าตงึเปรี๊ยะ แต่กด็เูกรงใจชายหนุม่ผู้นี้มากจงึไม่กล้า

พูดอะไรอกี นอกจากพาทั้งสองเข้าไปในห้องท�างานของหลนิหวั 

ประธานบริษัทลุกจากโต๊ะและเดินออกมาต้อนรับ “สวัสดีครับคุณ
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เป่าหยุน วนันี้พาเลขาฯ มาด้วยหรอืครบั” ชายวยัเดยีวกบับดิาของณสิสา

ทกัทาย 

หนุ่มสาวหนัมาสบตากนัทนัท ีแต่แม่เลขาฯ ชงิตอบเสยีก่อน

“เปล่าค่ะคุณหัว เธอคือคนที่มาขอพบคุณโดยไม่ได้นัดน่ะค่ะ เธอ

ขอร้องจนคุณเป่าหยุนเหน็ใจพาเข้ามาด้วยกนั”

“อ้าว?”

“อย่าโทษเธอเลยครบั ขอบคุณนะคุณเลขาฯ” 

เขาก้มศีรษะให้คนที่เอ่ยถึงนิดๆ หมายความว่าไล่อยู่ในที หลินหัว

เหน็ดงันั้นจงึโบกมอืให้พนกังานของตนออกไป 

พอประตูห้องปิดลง ชายที่ชื่อเป่าหยุนก็บอก “เชิญคุยธุระของคุณ

ก่อนเลยครบั ผมไม่รบี จะไปนั่งรอตรงโน้น ตามสบายนะครบั” เขาเดนิไป

นั่งรอที่โซฟามุมห้อง ก่อนจะหยิบหนังสือที่วางบนโต๊ะขึ้นมาอ่านในท่านั่ง 

ไขว่ห้างอย่างสบายอารมณ์ 

ณสิสาจงึหนัมาทางคนที่คดิว่าเป็นญาตขิองเธอแล้วแนะน�าตวั “ฉนัชื่อ

ณสิสาค่ะ เป็นหลานของหลนิกงั ลูกผู้น้องของคุณพ่อคุณ มาจากเมอืงไทย”

หลนิหวัมองเธอตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า สายตาบ่งบอกว่าไม่ต้อนรบั

เลยสกันดิ “มธีุระอะไร ร้อยวนัพนัปีไม่เคยโผล่มาให้เหน็”

เธอสะอกึ กจ็รงิอยูท่ี่พวกเธอไม่เคยตดิต่อญาตทิี่เมอืงจนีมาก่อนเลย 

จู่ๆ  โผลม่า ย่อมคดิไปได้ทางเดยีวคอืมาขอความช่วยเหลอื แต่เธอรูอ้ยูแ่ลว้

ว่าต้องถูกถามเช่นนี้ จึงเตรียมค�าตอบมาพร้อม “ฉันเข้าใจว่าอากงของฉัน

ติดต่อพวกคุณมาตลอดนะคะ จนกระทั่งพ่อของคุณเสียชีวิตไป พวกเรา 

ถงึขาดการตดิต่อกนั คุณเองกไ็ม่เคยตดิต่ออากงของฉนัเช่นกนั”

“เอาเถอะ ใครจะตดิต่อใครกช็่าง ว่าแต่วนันี้คุณมธีุระอะไร”

เธอปรายตาไปทางเก้าอี้เป็นเชงิเตอืนว่า เขาจะไม่เชญิเธอนั่งเชยีวหรอื 

หลนิหวัเหน็ดงันั้นจงึบอกอย่างเสยีไม่ได้ “เอ้า เชญินั่งก่อน” 

เขาบอกพลางปรายตาไปทางฝัง่ตรงข้ามของหอ้ง ทา่ทางดจูะเกรงใจ
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แขกหนุ่มมากกว่าเธอเสียอีก ซึ่งเธอก็ต้องขอบคุณเขาเช่นกัน ไม่อย่างนั้น

ป่านนี้หลนิหวัอาจจะเชญิเธอออกไปจากบรษิทัแล้วกเ็ป็นได้

เธอเดนิไปนั่งโดยไม่เรื่องมาก ก่อนจะเริ่มเอ่ยธรุะหลงัจากเจ้าของห้อง

ท�างานนั่งลงฝั่งตรงกนัข้ามแล้ว

“อนัดบัแรกคอื ฉนัมาตามหาพ่อกบัแม่ค่ะ ฉนัคดิว่าพวกเขาอาจจะ

ตดิต่อคุณมา เพราะเหน็ท�าวซีาไว้หลายเดอืน”

“ยงัไม่มใีครตดิต่อผมมาทั้งนั้น” เขาตอบด้วยเสยีงร�าคาญจดั “ถ้ามา

ธุระแค่นี้ โทร. มากไ็ด้ ไม่จ�าเป็นต้องบนิมาถงึที่นี่ให้เปลอืงเงนิ”

“ฉนัยงัมเีรื่องอื่นด้วยค่ะ” เธอล้วงเข้าไปในกระเป๋า ก่อนจะหยบิจดหมาย 

ฉบบัหนึ่งออกมา “เป็นจดหมายของคุณพ่อคุณที่เขยีนส่งไปหาอากงของฉนั

เมื่อหลายสบิปีก่อน”

“แล้วจะเอามาให้ผมดูท�าไม”

“กรุณาอ่านก่อนได้ไหมคะ” เธอขอร้อง 

เขาจงึหยบิไปอ่านอย่างเสยีไม่ได้ ก่อนที่ใบหน้าขาวจะมสีแีดงจดัและ

เงยหน้าขึ้นมองหลงัอ่านจบ “คุณต้องการจะบอกอะไร”

“ฉนัต้องการความช่วยเหลอืค่ะ ตอนนี้ครอบครวัของเราก�าลงัล�าบาก

มาก เอ่อ...” เธอเหลียวไปมองด้านหลังห้อง เห็นเขายังก้มหน้าก้มตาอ่าน

หนงัสอืในมอืด้วยท่าทางตั้งใจมาก จงึหนักลบัมา ก่อนจะลดเสยีงให้เบาลง 

“ฉันอยากขอให้คุณช่วยเหลือพวกเราหน่อย เห็นแก่ที่อากงช่วยเหลือพวก

คุณให้ก่อตั้งบรษิทันี้ขึ้นมาจนเจรญิรุ่งเรอืงแบบนี้”

หลินหัวจ้องหน้าเธอราวกับโกรธแค้นกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน 

ใบหน้าขาวของเขาแดงจัดจนเกรงว่าจะระเบิดตูมออกมาได้ “นี่มาล�าเลิก 

บุญคุณกนัใช่ไหม” เขากระซบิลอดไรฟัน

“ไม่ค่ะ ฉันไม่ได้ต้องการอย่างนั้น เพียงแต่เห็นว่าเราเป็นญาติกัน 

ตอนนั้นอาเหล่ากงส่งเงินมาหลายล้านบาทเพื่อช่วยคุณพ่อคุณก่อตั้งบริษัท 

และมารุ่นอากง เขาก็ยังมาส่งคนมาช่วยบริหารจนบริษัทของคุณมั่นคง  
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ดงันั้นเมื่ออากงต้องการความช่วยเหลอื ในฐานะญาตกินั ฉนัจงึอยากขอร้อง

ให้คุณช่วยพวกเราบ้าง”

สนักรามบนใบหน้าขาวขบเข้าหากนัแน่น เรยีกวา่หากไมม่ชีายอกีคน

อยูใ่นห้องเดยีวกนั เขาอาจจะเอ่ยผรสุวาทออกมาแล้ว เพราะหน้าตาบ่งบอก

เช่นนั้น

“บริษัทไม่ใช่ของผมคนเดียว ผมต้องปรึกษากรรมการคนอื่นก่อน 

วันนี้คุณกลับไปก่อน ทิ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่เลขาฯ ของผม แล้ว 

ผมจะตดิต่อกลบัไป”

“คณุต้องใช้เวลากี่วนัในการปรกึษากรรมการคะ” เธอคาดคั้น เพราะ

มเีวลาอยู่ที่นี่ไม่นานนกั

“ผมบอกแล้วว่าผมจะตดิต่อกลบัไป” เขาบอกอย่างเป็นค�าขาด “เชญิ”

เห็นเช่นนี้แล้วเธอเดาได้ไม่ยากเลยว่า คงจะไม่มีวันได้รับความ 

ช่วยเหลือแน่ จึงดื้อดึงนั่งอยู่ตรงนั้น “คุณมีศักดิ์เป็นถึงลุงของฉัน วันที่ 

พวกคุณมปีัญหาพวกเรากย็ื่นมอืช่วย แต่เมื่อถงึวนัที่พวกเรามปีัญหา คุณ

กลบันิ่งเฉย” เธอบอกเสยีงสั่นด้วยความน้อยใจ “เงนิจ�านวนมากที่อาเหล่ากง 

กบัอากงหยบิยื่นให้จนพวกคุณตั้งตวัได้ กลบัไม่คดิจะตอบแทนเขาสกันดิ”

“อาเหล่ากงทิ้งอาเหล่าม่าของผมไปมเีมยีใหม่ที่เมอืงไทย เงนิที่เอาไป

ตั้งตวักม็าจากการขายทองของอาเหล่าม่าทั้งนั้น” เขากระซบิลอดไรฟัน “และ

แทนที่จะกลบัมารบัเมยี เขากลบัทิ้งให้อาเหล่าม่าต้องเลี้ยงลกูตามล�าพงัด้วย

ความยากล�าบาก เงนิที่พวกเราได้คนืมนักเ็หมาะสมกนัแล้ว”

“ท�าไมคุณพูดแบบนั้น จ�านวนเงนิมนัต่างกนัตั้งเยอะ” 

“ผมไม่คิดว่าเรามีหนี้บุญคุณต่อกันอีก อาเหล่ากงเอาทองของ 

อาเหล่าม่าไปขายตั้งตวั เขากส็มควรที่จะจ่ายคนือาเหล่าม่าพร้อมดอกเบี้ย”

“แต่พวกเราก�าลังล�าบากมากนะ พวกเราเป็นญาติกัน ฉันไม่ได้มา 

ขอเงนิ แค่มาขอยมืเท่านั้น”

“ผมบอกแล้วไงว่าจะต้องคุยเรื่องนี้กับคณะกรรมการบริษัท แต่ถ้า
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คุณยงัดื้อดงึแบบนี้ เรากไ็ม่มอีะไรต้องพูดกนัอกี”

ณิสสาจ�าต้องปิดปาก น�้าตาหยดหนึ่งไหลริน เธอรีบปาดออกจาก 

แก้มแล้วบอกเสยีงสั่น “ฉนัขอโทษค่ะ ฉนัไม่ได้ตั้งใจจะท�าให้คุณโกรธ แต่

พวกเราก�าลงัเดอืดร้อนมาก อยากให้คณุเหน็ใจพวกเราและช่วยเหลอืพวกเรา

สกันดิ เอาละค่ะ ฉนัจะกลบัไปรอที่โรงแรม ฉนัขอความกรุณาละค่ะ ช่วย

ติดต่อฉันด้วยเถอะนะคะ ไม่ว่าผลการประชุมคณะกรรมการจะเป็นยังไง

กต็าม ฉนักย็นิดทีี่จะรบัฟังค่ะ”

หลนิหวัพยกัหน้ารบัอย่างส่งๆ 

ณิสสาจึงลุกขึ้นและหันไปขอบคุณชายหนุ่ม “ขอบคุณนะคะคุณ 

เป่าหยุน ยนิดทีี่ได้รู้จกันะคะ”

“เช่นกนัครบั” เขากระเด้งตวัลุกขึ้นทนัท ีและส่งยิ้มให้อย่างอ่อนโยน

“ฉันลาละค่ะ” เธอก้มศีรษะนิดๆ ก่อนจะหันไปลาเจ้าของห้องและ

หยิบกระเป๋าถือมาคล้องบ่า พยายามเดินออกจากห้องด้วยฝีเท้าอันมั่นคง 

ขณะที่ใจก�าลงัสั่นอย่างหววิๆ จนคดิว่าเธออาจจะเป็นลมได้ทุกขณะ

“คุณไม่สบายหรอืเปล่า” เป่าหยุนรบีเดนิมาหยุดข้างตวั 

เธอพยักหน้าช้าๆ และตอนนี้ก็มองเห็นใบหน้าของเขาเป็นภาพซ้อน

กนัหลายชั้นเสยีแล้ว ก่อนที่ภาพของเขาจะมดืมดิไปพร้อมๆ กบัสตขิองเธอ

ที่ดบัวูบ

“อ้าวคุณ!” เป่าหยุนประคองร่างนั้นได้ทันก่อนที่จะร่วงลงไปกอง 

กบัพื้น 

หลนิหวัเดนิอ้อมโต๊ะมาดดู้วยท่าทางร�าคาญ “เดี๋ยวผมจะเรยีกเลขาฯ 

เข้ามาพาเธอออกไปนอนพกัข้างนอก เราจะได้คุยกนั”

เป่าหยุนไม่ฟังเสียง กลับอุ้มเธอไปนอนตรงโซฟาที่เขาเคยนั่งแล้ว 

หันมาบอก “ผมขอเอกสารที่คุณเตรียมให้คุณเจี้ยนหมิงด้วยครับ ส่วน 

รายละเอยีดผมจะนดัมาอกีท”ี

“อ้าว ท�าไมล่ะครบั ไหนๆ กม็าแล้ว ผมจะได้อธบิายให้ฟัง”
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“ผมปล่อยให้สภุาพสตรคีนนี้นอนป่วยแบบนี้ไม่ได้หรอกครบั ผมจะ

พาเธอไปหาหมอ”

“แค่เป็นลมเท่านั้น ดีไม่ดีเธออาจจะแกล้งด้วยซ�้า” หลินหัวท�าเสียง

หงุดหงดิที่นดัส�าคญัต้องถูกเลื่อน 

เป่าหยุนส่งสายตาไม่พอใจออกไป ท�าให้ผู้สูงวยัต้องหลบตา “ผมคดิ

ว่าคุณควรจะน�าสิ่งที่เธอร้องขอกลับไปปรึกษาคณะกรรมการอย่างที่คุณ

รบัปากเธอไว้จะดกีว่านะครบั ส่วนเธอ ผมจะพาไปหาหมอและพาไปส่งที่พกั

เอง”

“เดี๋ยวสคิรบั แล้วถ้าคุณเจี้ยนหมงิถามรายละเอยีดล่ะครบั คุณจะ

บอกเขายงัไง”

“เรื่องนั้นผมรบัผดิชอบเอง เอาละครบั ผมขอตวั” 

เขาก้มลงอุ้มหญงิสาวอกีหน หลนิหวัจ�าต้องเดนิไปเปิดประตใูห้ ก่อน

จะสั่งเลขาฯ ให้ไปส่งแขกที่รถ 

ทันทีที่ณิสสาถูกอุ้มมาวางลงบนเบาะหนังเย็นๆ ในรถคันหรู เธอก็
กะพรบิตาอย่างงงๆ 

เป่าหยุนอ้อมมานั่งประจ�าที่คนขับ เห็นเธอมองเขาก็ส่งยิ้มให้ “ฟื้น

แล้วหรอืครบั”

“ค่ะ” เธอกุมขมับ จ�าได้ว่าเมื่อครู่ยังอยู่ในห้องท�างานของหลินหัว 

“เอ่อ...ขอโทษที่ท�าให้วุ่นวายนะคะ ฉนักลบัเองได้ค่ะ คณุขึ้นไปคุยกบัคุณหวั

เถอะค่ะ”

“ไม่เป็นไรครบั ผมเลื่อนนดัเป็นวนัอื่นแล้ว ผมจะพาคุณไปหาหมอ 

และจะไปส่งคุณที่โรงแรม”

“ฉนัไม่เป็นไรหรอกค่ะ แค่เครยีดไปหน่อยเท่านั้น ปกตฉินัแขง็แรงด ี

ไม่เคยเป็นลม และไม่คดิว่าตวัเองจะเป็น” เธอถอนใจเบาๆ “อาจเป็นเพราะ

ฉนัเพิ่งลงจากเครื่อง และยงัไม่ได้กนิข้าวแน่ๆ”
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“ถ้างั้นผมจะพาคุณไปกินข้าว แล้วค่อยพาไปส่งโรงแรมก็แล้วกัน” 

เขาสรุปง่ายๆ ก่อนจะถอยออกจากช่องจอดแล้วขับรถออกจากโรงงานไป 

ในเวลาอนัรวดเรว็

เธอเหลยีวมองไปรอบๆ เหน็เครื่องหมายดาวสามแฉกในวงกลมกลาง

พวงมาลยัและอุปกรณ์ลายไม้ ตลอดจนเบาะหนงัตกแต่งภายในกเ็ดาได้ว่า

รถคนันี้คงราคาแพงไม่น้อย

“รถของบริษัทน่ะครับ” เขาบอกเมื่อเห็นเธอก�าลังส�ารวจไปรอบตัว 

“ผมท�างานให้คุณจางเจี้ยนหมงิ เจ้าของบรษิทัโกลบอลการ์เมนต์ครบั”

เธอคุน้หชูื่อบรษิทัยิ่งนกั คลบัคล้ายคลบัคลาว่าเคยได้ยนิมาว่าเจ้าของ

บริษัทเริ่มต้นก่อตั้งบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก ภายหลังกิจการเจริญ

รุ่งเรอืงมากจนท�าเองไม่ไหว จงึเริ่มหาบรษิทัลูกมาช่วยรบัช่วงต่อ ปัจจุบนั

จึงเปิดบริษัทตัวกลางเพื่อรับออร์เดอร์และหาผู้ผลิต ส่งสินค้าไปจ�าหน่าย 

ทั้งทวปียุโรปและอเมรกิา

“คุณตดิต่อบรษิทัของคุณหลนิหวัเพื่อให้ส่งออร์เดอร์ให้เขาหรอืคะ”

“ครับ ลูกค้ารายใหม่ต้องการสินค้าที่คุณลุงของคุณเชี่ยวชาญ ผม 

จงึจะมาคุยรายละเอยีดวนันี้”

“ฉนัต้องขอโทษด้วยนะคะที่ท�าให้คุณต้องเสยีเวลา”

“ไม่เป็นไรหรอกครบั ถอืว่าผมมโีอกาสได้รู้จกัเพื่อนใหม่”

“ขอบคุณค่ะ” เธอถอนใจเบาๆ มองจากเสี้ยวหน้าด้านข้างแล้วกม็อง

เหน็ผวิที่ค่อนข้างขาวเหนอืรมิฝีปาก และคางที่มไีรเคราเขยีวครึ้ม รมิฝีปาก

เป็นสอีอกชมพูอย่างคนมสีุขภาพแขง็แรง จากท่าทางและแววตาบวกกบัสิ่ง

ที่เขาช่วยเหลือเธอเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ท�าให้เธอคิดว่าเขาน่าจะไว้ใจได้ 

บางทอีาจจะมากกว่าญาตขิองเธอเสยีด้วยซ�้า

“ขอโทษที่ผมฟังเรื่องราวของคุณ แต่ผมอยากทราบว่าคุณวางแผน

จะตามหาพ่อกบัแม่ของคุณยงัไงครบั”

“ฉนัยงัไม่รู้เลยค่ะ รู้แต่ว่าพวกท่านซื้อตั๋วเครื่องบนิมาลงที่นี่ แต่ไม่รู้
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ว่าพวกท่านเดนิทางไปไหนต่อหรอืไม่”

“อืม...” เขาพยักหน้ารับรู้ แต่ก็ไม่อยากยื่นมือเข้าไปยุ่งมากกว่านี้  

“ผมขอให้คุณตามหาพวกท่านเจอโดยเรว็นะครบั”

“ขอบคุณมากค่ะ” เธอยิ้มรับพลางถอนใจเฮือกใหญ่ “และขอโทษ  

ที่คุณต้องมาได้ยนิปัญหาของครอบครวัฉนั”

“ไม่เป็นไรหรอกครบั ผมหวงัว่าคณุจะได้ยนิข่าวดจีากคณุหวัในเรว็ๆ 

นี้นะครบั”

“ขอบคุณอกีครั้งค่ะ” 

เธอพึมพ�ารับ หลังจากนั้นเขาก็ชวนคุยเรื่องทั่วไป รวมถึงกิจการ

ครอบครวั เธอจงึเล่าสิ่งที่เกดิขึ้นกบัครอบครวัให้เขาฟังคร่าวๆ จนกระทั่ง

กนิอาหารเสรจ็เขากข็บัรถไปส่งเธอที่พกั และรบัปากว่าจะแจ้งที่อยู่ของเธอ

ให้เลขาฯ ของหลนิหวัทราบในวนัพรุ่งนี้ เธอโบกมอืลาเมื่อเขาขบัรถจากไป 

ก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วหมุนตัวเดินผ่านประตูโรงแรม ดีใจที่ได้

พบเจอคนด ีถงึเขาจะช่วยอะไรไม่ได้ แต่กย็งัช่วยดแูลเธอเป็นอย่างดแีม้เพิ่ง

จะรู้จกักนั

คืนนั้นเธอนอนตาค้างอยู่นาน คิดหาวิธีตามหาบิดามารดาระหว่าง

ที่พกัอยูท่ี่นี่ ที่ส�าคญัเธอตั้งใจจะรอเวลาอกีสกัสองวนัค่อยกลบัเข้าไปขอร้อง

หลนิหวัอกีครั้ง อย่างน้อยกห็วงัว่าเขาจะเหน็ใจในฐานะที่เป็นญาตพิี่น้องกนั

กระนั้น...พอคิดถึงสีหน้าและแววตาของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นลุงของเธอ

แล้ว ความหวงัของเธอกร็บิหรี่ลงราวกบัแสงของหิ่งห้อยอ่อนแรง

ณสิสาตื่นขึ้นมาแต่เช้าด้วยความรู้สกึหดหู่อย่างบอกไม่ถูก แต่กต็้อง
ดันตัวลุกขึ้นจากที่นอนอันอบอุ่น และหยิบรีโมตมากดเปิดโทรทัศน์ดูข่าว

ด้วยความเคยชนิ ก่อนจะนกึได้ว่าตนเองไม่ได้อยูท่ี่บ้านเพราะเสยีงที่ออกมา

จากล�าโพงโทรทศัน์นั้นไม่ใช่ภาษาแม่ของเธอ

“เฮ้อ...” เธอพ่นลมหายใจออกมายาว จนรู้สกึว่ามนักลายเป็นความ
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เคยชนิของเธอในระยะหลงัๆ เสยีแล้ว “โอ๊ย หยุดๆๆ” เธอตบแก้มตวัเอง

เบาๆ ติดกันหลายๆ ครั้งเพื่อเรียกสติ ถ้าถอนหายใจบ่อยๆ ยิ่งจะท�าให้ 

หมดก�าลังใจ อากงของเธอเป็นนักสู้ เธอก็จะต้องไม่ยอมแพ้ด้วยเช่นกัน  

ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้นกต็้องพร้อมสู้อย่างไม่หวั่น

ปลุกใจตัวเองได้เช่นนั้นแล้วก็กระโดดลงจากเตียง วิ่งเข้าไปอาบน�้า 

เพื่อจะได้ออกไปเช่ารถและออกไปตามหาบิดามารดาตามสถานที่ที่คิดว่า 

พวกเขาอาจจะไป อย่างน้อยกย็งัเป็นสิ่งที่พอจะท�าได้ในระหว่างที่รอค�าตอบ

จากหลนิหวั

เธอออกจากห้องน�้ามายืนเช็ดผมที่ยาวขึ้นแต่ไม่ค่อยจะเป็นทรง  

หลงัจากเจ้าตวัไม่ได้เข้าร้านเสรมิสวยมานานหลายเดอืนเพราะความเครยีด 

หกูไ็ม่ค่อยจะสนใจฟังข่าวนกั เพราะไม่เกี่ยวข้องกบัตวัเอง แต่ตวัหนงัสอืจนี

ขนาดใหญ่ใต้ภาพข่าวในจอโทรทศัน์ท�าให้เธอตาโต

เงินรางวัลสิบล้านหยวน หากใครสามารถท�าให้ลูกชายมหาเศรษฐี 

จางเกาสละโสดได้!

“โอ้โห!” เธออุทานเสียงดัง รีบทิ้งตัวลงนั่งฟังรายละเอียดของข่าว 

ในจอโทรทศัน์ด้วยความตั้งใจ

“บุตรชายของมหาเศรษฐีจางเกา จางเจี้ยนหมิง อายุสามสิบห้าปี  

ยังโสด และท�าแต่งาน พ่อแม่จึงเริ่มกังวลว่าบุตรชายจะไม่ยอมแต่งงาน  

จึงประกาศหาสาวๆ ที่สนใจจะพิชิตหัวใจเศรษฐีหนุ่มรายนี้ ให้มายื่น 

ใบสมคัร ซึ่งคณุสมบตัทิี่เศรษฐจีางเกากบัภรรยาต้องการระบอุยูใ่นนั้นแล้ว 

หากคุณสมบตัผิ่าน พ่อกบัแม่กเ็ปิดทางโล่ง”

ผูป้ระกาศข่าวชายและหญงิหนัหน้ามาหวัเราะขบขนักบัเนื้อหาของข่าว

เบาๆ ยามเช้าข่าวนี้ ที่กลบข่าววุ่นวายและหนกัๆ ก่อนหน้าไป แล้วฝ่ายชาย

กเ็อ่ยกระเซ้า

“เสยีดายที่ผมเป็นผูช้าย ไม่อย่างนั้นจะรบีลงสมคัร ว่าแต่คณุกส็มคัร

ได้นี่”
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“ฉนัอายเุกนิแล้วละค่ะ เขาบอกว่าไม่เกนิสามสบิ ต้องเปิดทางให้สาวๆ 

แล้ว”

สองผู้ประกาศข่าวหวัเราะกนัอกีครั้ง ก่อนจะอ่านข่าวถดัไป คิ้วของ

ณสิสาย่นเข้าหากนัเมื่อพยายามคดิ

‘จางเจี้ยนหมิง...ชื่อคุ้นๆ แฮะ’ ก่อนเธอจะตาโต...จางเจี้ยนหมิงที่ 

เมื่อวานเธอกับเป่าหยุนพูดถึงนั่นเอง หัวใจเธอเต้นตึกตักประหนึ่งจะลง

สมคัรเสยีเอง...ท�าไมจะไม่สนล่ะ เงนิตั้งสบิล้านหยวน เกอืบสี่สบิแปดล้าน

บาท...นอกจากว่าเธอจะมคีณุสมบตัไิม่พอ หรอืมเีกณฑ์ห้ามไม่ให้คนต่างชาติ

ลงสมคัร

ด้วยความสงสยั ท�าไมถงึกบัต้องประกาศหาคู่ให้เขา หรอืชายผู้นั้น

จะหน้าตาอปัลกัษณ์จนไม่มผีู้หญงิคนไหนสนใจ?

ณสิสารบีแต่งตวัอย่างรวดเรว็ ก่อนจะคว้ากระเป๋าแล้ววิ่งปรู๊ดลงไป

ที่ล็อบบี โล่งใจที่เห็นคอมพิวเตอร์ส�าหรับให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้

อินเทอร์เน็ตเครื่องหนึ่งว่างอยู่ เธอกดล็อกอินหมายเลขห้องเข้าไปและ 

พมิพ์ค้นหาชื่อจางเจี้ยนหมงิ ไม่นานภาพกป็รากฏขึ้นบนจอ

น่าแปลกที่เป็นภาพจากข่าวเสยีส่วนใหญ่ ไม่มภีาพชดัๆ หรอืเป็นภาพ

ที่เจ้าตัวโพสต์เองเลย แต่ดูจากภาพข่าวเหล่านั้นก็พบว่าเขาไม่ได้หน้าตา

อัปลักษณ์สักหน่อย ถึงจะไม่ได้หล่อเหลาเหมือนดาราภาพยนตร์อย่าง 

เป่าหยุนลูกน้องของเขา แต่กน็่าแปลกที่ยงัไม่แต่งงาน 

เธอนั่งคดิอยูน่าน...ก่อนตดัสนิใจอย่างเดด็ขาดแลว้วิ่งออกไปโบกรถ

แทก็ซี่ให้ไปส่งยงับรษิทัเป้าหมายทนัที

ครึ่งชั่วโมงต่อมาซองจดหมายสนี�้าตาลกอ็ยู่ในมอื เธอเลอืกเข้าไปนั่ง

ในร้านกาแฟเลก็ๆ ที่อยู่ใต้ตกึโกลบอลแฟร์เทรด เปิดซองจดหมายออกดู 

กวาดตามองไปตามเอกสารอย่างรวดเร็ว แล้วรีบยกมือขึ้นปิดปากตัวเอง 

ก่อนจะร้องกรี๊ดออกมาอย่างไม่ดังนัก เมื่อเธอผ่านคุณสมบัติขั้นต้นตามที่

ระบุไว้ในรายละเอยีดทุกประการ


