
พวกเรามกัต้องเผชญิหน้ากบัอุปสรรคต่างๆ มากมาย ตอนที่ไม่อาจ 

แยกร่างได้กอ็ยากหาใครสกัคนมาช่วย เมื่อท�าบางอย่างไม่ได้กอ็ยากหาคน

มาช่วย ยามโดดเดี่ยวและหมดหนทางกอ็ยากจะหาใครสกัคนมาช่วย

นกัรบัจ้างส่วนตวักค็อืใครคนนั้นที่คุณต้องการ



1
ไม่มีอะไรที่พวกเราท�าแทนไม่ได้

‘Please’ ร้านอาหารสไตล์ตะวนัตกชื่อดงัอนัเงยีบสงบที่ตั้งอยู่ใน
ตรอกหนานเจียฝางอันแสนคึกคัก ประตูเหล็กแกะสลักของคฤหาสน์สุด 

โรแมนตกิกบัแผ่นหนิปทูางเดนิที่จงใจท�าให้ดเูก่าแก่ที่อยู่ภายใต้ต้นหลวิห้อย

ระย้าดูรบักนัอย่างน่ามอง

บรรดาลกูค้าที่อยูภ่ายในห้องโถงร้านอาหารต่างก�าลงัดื่มด�่ากบัอาหาร

เลิศรสที่อยู่ตรงหน้ากันอย่างสงบ มีเสียงจานชามกระทบกันดังก๊องแก๊งให้

ได้ยนิเป็นพกัๆ ช่างเป็นช่วงเวลาที่แสนวเิศษ แต่ห้องสว่นตวัอกีมมุหนึ่งนั้น

กลบัมเีรื่องราวเกดิขึ้นมากมาย ละครฉากเลกิราอย่างบ้าคลั่งก�าลงัถกูแสดง

ขึ้นในนั้น

คนสองคนนั่งประจันหน้าอยู่ตรงข้ามกันที่โต๊ะอาหารหรู หญิงสาว 

คนหนึ่งสวมกระโปรงสขีาวดูอ่อนเยาว์และมเีสน่ห์เป็นพเิศษ ส่วนหญงิสาว

อกีคนหนึ่งสวมเสื้อและกางเกงสดี�าดูกระฉบักระเฉง ก�าลงัอ่านแถลงการณ์

บอกเลกิด้วยน�้าเสยีงราวกบัอยู่ในระหว่างออกอากาศอย่างเตม็รูปแบบ 

“ ‘ต้องขอขอบคุณที่คุณเคียงข้างผมผ่านช่วงเวลานี้มา ไม่ว่าจะดี 
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1 ชื่อพันธุ์ของต้นกุหลาบหินชนิดหนึ่ง เจริญเป็นพุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 10-15 

เซนตเิมตร ใบรปูไข่แกมรูปแถบ กว้าง 1-1.5 เซนตเิมตร ยาว 5-8 เซนตเิมตร แตกเรยีง

เวยีนเป็นกระจุกซ้อนกนัแน่น ปลายใบเป็นติ่งหนามเจอืสแีดง โคนใบสอบเรยีว ขอบใบ

เรยีบ แผ่นใบหนา สเีขยีวอมฟ้า ใบอวบใส
2 ชื่อเครื่องดื่มชนดิหนึ่ง

จะร้าย จนเป็นส่วนหนึ่งในชวีติผมแล้ว แต่ในเมื่อเดนิมาถงึขั้นนี้ ยงัไงกต้็อง

เลกิกนัให้ชดัเจนและเข้าใจตรงกนั นี่คอืของทั้งหมดที่คณุเคยให้ผม คนืให้

คุณตรงนี้แล้วกนั’ ”

ตู้เยว่ไป๋หยิบกล่องของขวัญสี่กล่องกับกระถางต้นกุหลาบหินอิชิ-

เวเรีย1ที่ห่ออยู่ในถุงพลาสติก เธอเลื่อนมันไปยังกลางโต๊ะ แล้วจิบโพลาร์

ไอซ์บลู2ช้าๆ จากนั้นกม็องคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเธอ ใบหน้าแดงระเรื่อรบักบั

ต่างหูยาวสีนิลชวนมอง หน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงอยู่ภายใต้ชุดเดรสคอว ี 

มือที่ถือแก้วเครื่องเคลือบกระดูกสัตว์นั้นเผยให้เห็นเล็บที่เธอท�ามาก�าลัง 

ส่องประกายวบิวบัล้อกบัแสงไฟ เธอสั่นเทาไปทั้งตวัอย่างเหน็ได้ชดั

ตู้เยว่ไป๋ดันแว่นกันแดดขึ้นด้วยกลัวว่ามันจะสะท้อนแสงจนตาลาย 

จากนั้นกพู็ดต่อ “ ‘ส่วนของขวญัพวกนั้นที่ผมให้คณุ ถ้าคณุไม่รงัเกยีจกเ็กบ็

เอาไว้เป็นที่ระลกึ ขออวยพรให้คณุได้เจอกบัคนที่จะปกป้องดูแลคุณได้ นบั

จากนี้ไปไม่ต้องคดิถงึ ไม่ต้องพบเจอกนัอกี ขอให้เราทั้งคู่จบกนัด้วยด.ี..’ ”

ปัง!

เสยีงตบโต๊ะดงัขึ้น ตามมาด้วยภาพถ้วยชามบนโต๊ะกระดอนขึ้นเหนอื

พื้นผวิโต๊ะ แก้วน�้าสั่นสะเทอืน ช้อนคนกาแฟกระเดน็ตกพื้นเสยีงดงักริ๊ก!

“นี่เธอ...เธอ...”

“ข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดนี้” ตูเ้ยว่ไป๋พบัจดหมายแล้วเลื่อนไปตรง

หน้าของคนที่อยู่ฝั ่งตรงข้าม “เป็นค�าพูดที่คุณลู่ให้ดิฉันมาถ่ายทอดให้ 

คณุหฟัูงค่ะ หากคณุหคูดิว่ามคีวามจ�าเป็น ยงัไงกอ่็านดเูองอกีสกัรอบนะคะ 

ครบทุกค�าไม่ตกหล่น”
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“สารเลว! ท�าไมเขาถงึไม่มาเอง!” คณุหคูนนั้นตบโต๊ะอย่างแรงอกีครั้ง

ประหนึ่งภูเขาสั่นแผ่นดนิไหวอกีระลอก

“คณุลูก่�าลงัอยูร่ะหว่างทางกลบับ้านเกดิของเขา ปลกีตวัออกมาไม่ได้

จรงิๆ ที่ส�าคญักค็อืเขาไม่รูว่้าจะเอ่ยปากกบัคณุหยูงัไง ค�าพดูพวกนี้จะให้เขา

พูดต่อหน้าคุณ มันก็ยากเกินไปจริงๆ ดังนั้นเขาถึงได้ตัดสินใจด้วยความ

ล�าบาก มอบหมายให้ฉันมาเป็นตัวแทนบอกความรู้สึกของเขา เรื่องราวก็

เป็นแบบนี้ละค่ะ” ตู้เยว่ไป๋พูดจบก็กดปุ่มหยุดเครื่องบันทึกเสียงในกระเป๋า

ของเธอ...มาตามนัดหมาย ส่งต่อค�าพูดแล้ว ได้หลักฐานเรียบร้อย เธอก็ 

ปิดจ๊อบได้อย่างราบรื่นแล้วสนิะ

“เขากลบัออสเตรเลยีไปแล้วอย่างนั้นเหรอ”

“ไม่ค่ะ เขากลบับ้านเกดิที่มาเก๊า เท่าที่เหน็กด็ูจะเปิดเผยอยู่นะคะ”

“มา...มาเก๊า? เธอหมายความว่าเขาหลอกฉันมาตลอดอย่างนั้น 

เหรอ...ฉนัไม่เชื่อ เขาท�าแบบนี้ได้ยงัไง...” คณุหตูื่นจากภวงัค์และหวัใจสลาย 

น�้าตาร่วงไหลลงมาจากหางตา

“อย่างที่ว่ากนัว่าคู่กนัแล้วกย็่อมไม่แคล้วกนั ไม่ใช่คู่กนักต็้องจากลา 

คณุหลูองมองให้กว้างสกัหน่อย เขาเป็นคนที่หลอกลวงคุณ คณุจะไปคดิถงึ

อกีท�าไมคะ”

“เกนิไปแล้ว...” คุณหูพูดเสยีงดงัขึ้นมา น�้าหูน�้าตาไหลเหมอืนเขื่อน

แตก ดมูพีลงัมหาศาลพร้อมจะอาละวาด ท�าเอาใบหน้าที่แต่งมาเข้มๆ สวยๆ 

นั้นถูกชะล้างจนแทบไม่ต่างจากภาพวาดสไตล์อมิเพรสชนันสิม์

“ปล่อยวางเถอะค่ะ” ตู้เยว่ไป๋ดึงทิชชูที่อยู่บนโต๊ะส่งให้ ถึงแม้สีหน้า

นิ่งเฉย แต่น�้าเสยีงนั้นมคีวามจรงิใจ

“ฉนัหมายถงึเธอ!” 

จู่ๆ คุณหูกห็ยบิแก้วกาแฟแล้วสาดใส่ฝ่ายตรงข้าม

ตู้เยว่ไป๋ก้าวขาเอียงตัว จึงหลบมอคคาเข้มๆ แก้วนั้นไปได้อย่าง

หวุดหวิด แต่น่าเสียดาย เมื่อพนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งดันทะเล่อทะล่าเข้ามา
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ในห้องของพวกเธอโดยไม่รู้จงัหวะ ถาดสทีองที่มทีั้งทาร์ตไข่และสปาเกตตี

ที่ถอืมาด้วยจงึชนเข้ากบัตู้เยว่ไป๋ที่เบี่ยงตวัออกมาโดยไม่ทนัได้ระวงั ตู้เยว่-

ไป๋ยงัไม่ทนัดใีจ เสยีงโครมกด็งัขึ้น ทั้งซอสทั้งทาร์ตไข่ปลวิกระจดักระจาย

เอาเถอะ สี่เท้ายงัรู้พลาด นกัปราชญ์ยงัรู้พลั้ง

ตู้เยว่ไป๋ประมาทไป เธอนวดขมับพลางหยิบซอสเหนียวๆ ที่อยู่บน

หวัออก ยงัต้องทนฟังเสยีงด่าทอที่ออกจากปากพร้อมกบัน�้าหนู�้าตาที่ยงัไหล

ไม่หยุดของคุณหู 

“เธอท�าเรื่องชั่วร้าย! ช่วยคนเลวๆ ท�าชั่ว เธอเองกเ็ป็นผู้หญงิเหมอืน

กนั ไม่คดิเลยว่าเธอจะช่วยผู้ชายชั่วๆ ท�าเรื่องพรรค์นี้! เธอเป็นผู้หญงิหรอื

เปล่า! เป็นคนหรอืเปล่า เธอมนัไม่ควรจะเกดิเป็นคนด้วยซ�้า! เหน็หรอืยงั 

นี่แหละที่เรยีกว่ากรรมตามสนอง!”

ค�าพดูที่เหลอืถกูละเอาไว้ ไม่ใช่คณุหโูกรธจนพดูต่อไม่ได้ และกไ็ม่ใช่

ว่าเธอพดูรวัลิ้นพนักนัจนไม่อาจเรยีบเรยีงค�าพดูได้ แต่เป็นเพราะศรีษะของ

ตู้เยว่ไป๋ท�าให้ค�าพูดที่เหลอืถูกกลนืหายไปโดยอตัโนมตั ิ

เธอท�าได้เพยีงเท่านี้ การปลอบใจและขจดัความวุน่วายที่อาจจะตาม

มาในภายหลงัไม่ได้อยู่ในขอบเขตงานของเธอในครั้งนี้ เธอก�าลงัค�านวณค่า

ซักรีดและค่าเสียหายที่ต้องถูกหักจากชุดที่สวมอยู่ น่าจะเก็บเอาจากคุณลู่

คนนั้นได้ เพราะถงึอย่างไรชุดนี้กเ็ป็นทรพัย์สนิของบรษิทั

คณุหชูี้หน้าเธอ พร้อมกบัส่งเสยีงหึๆ  หนกัๆ ในล�าคอ จากนั้นกก้็าว

เท้าในรองเท้าส้นสูงเจ็ดนิ้วเดินบิดก้นออกไปจากห้องอาหารทันที แต่ก่อน

ไปกไ็ม่ลมืหยบิกล่องและต้นกุหลาบหนิกระถางนั้นไปด้วย

ตู้เยว่ไป๋หยบิหลอดออก ดื่มโพลาร์ไอซ์บลูที่เหลอืครึ่งแก้วหมดรวด

เดียว จากนั้นก็ยัดเงินให้พนักงานเสิร์ฟที่ยังคงขอโทษขอโพยอยู่ไม่หยุด 

แล้วหยบิสมดุบนัทกึออกมาจากกระเป๋าหนงั พลกิไปยงัหน้ารองปกซึ่งเขยีน

ข้อความเอาไว้ว่า คูม่อืการเป็นนกัรบัจ้างของเฟ่ยไป๋ไป๋ แล้วเปิดไปที่หน้า 31 

ตู้เยว่ไป๋ท�าเครื่องหมายถูกที่หน้าข้อที่ 187 
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ลิ้มลองโพลาร์ไอซ์บลูในร้านอาหาร Please

ภารกจิส�าเรจ็

คุณเคยได้ยนิค�าว่านกัรบัจ้างหรอืไม่
ขึ้นศาลก็ต้องหาทนาย บริษัทเปิดใหม่ก็ต้องหาเอเจนซีท�าเรื่องจด

ทะเบยีน ยงัมเีรื่องราวมากมายในชวีติที่เราหวงัให้มใีครสกัคนมาเป็นตวัแทน

จดัการให้เรยีบร้อย

เรื่องที่ท�าไม่เป็น ไม่สะดวกจะท�า และไม่อยากท�า

เรื่องพวกนี้ส่งมอบให้ตวัแทนจดัการได้  

ส�านกังาน 9998 เป็นบรษิทัที่ให้บรกิารเป็นนกัรบัจ้างจดัการเรื่องราว

ต่างๆ 

คนที่มาเป็นตวัแทนของที่นี่กม็แีรงจงูใจต่างกนั บางคนชอบช่วยเหลอื

และอุทิศตนเพื่อคนอื่นเป็นนิสัยอยู่แล้ว บ้างก็ชื่นชอบความเสี่ยงเป็นชีวิต

จิตใจ ไม่ชอบอยู่ในกรอบ บ้างก็ชื่นชอบสืบเสาะสอดแนมชีวิตและเรื่อง 

ส่วนตวัของผู้อื่น และยงัมอีกีกลุม่หนึ่งที่อยูใ่นกรณเีดยีวกบัตูเ้ยว่ไป๋ นั่นคอื

การมาสมัผสัเรยีนรู้ชวีติ สั่งสมประสบการณ์เพื่อการเป็นนกัเขยีน

เธอ...ตู้เยว่ไป๋ อายุ 22 ปี นกัศกึษาชั้นปีที่สี่คณะรฐัศาสตร์ ท�างาน 

พาร์ตไทม์เป็นหนึ่งในทีมนักรับจ้างส่วนตัว ด้วยจุดประสงค์เพื่อสั่งสม

ประสบการณ์ชวีติก่อนจะไปเป็นนกัเขยีน

สโลแกนโฆษณาของส�านกังาน 9998 คอื ‘ไม่มอีะไรที่พวกเราจดัการ

แทนไม่ได้’

บรรทดัลา่งมหีมายเหตตุวัเลก็ๆ ก�ากบัไว้ว่า ยกเวน้งานผดิกฎหมาย 

ขอบคุณครบั/ค่ะ

ชื่อส�านกังาน 9998 มทีี่มาจากการเล่นค�าในส�านวนที่ว่า หมื่นเรื่องตดั

ออกสอง เพื่อสื่อความหมายว่า สารพดัเรื่องราวกวนใจให้เราได้ช่วยแบ่งเบา

ภาระคุณ
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แม้ว่าบรษิทัของพวกเขาไม่ขาดแคลนนกัรบัจ้างที่รบังานพาร์ตไทม์ใน

สายอาชีพอย่างเช่นทนายความ นักการเงิน พนักงานบัญชี ครูอาจารย์ 

กระทั่งล่ามกต็าม แต่ในความเป็นจรงิ งานรบัจ้างเฉพาะทางในเชงิธรุกจินั้น

ไม่มีทางเข้ามาหาพวกเขา เนื่องจากงานส่วนใหญ่ที่พวกเขารับมักเป็นเรื่อง

ค่อนข้างส่วนตวั เป็นเรื่องทั่วๆ ไปในชวีติประจ�าวนั งานเผอืกร้อนที่ยากจะ

รบัมอื และเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้คนนอกรบัรู้

อย่างเช่นหวัหน้าบางคนที่บกพร่องในหน้าที่ ล่วงละเมดิเพื่อนร่วมงาน 

ลกูน้องหญงิบางคนไม่อาจออกหน้าร้องเรยีนโดยตรงได้ พวกเขากจ็ะรบัจ้าง

เป็นผู้ร้องเรยีนแบบนรินามให้แทน

เมื่อต้องการเจรจาต่อรองโดยไม่อยากให้ลุกลามใหญ่โตจนเป็นประเดน็

จบัตามอง พวกเขากจ็ะจดัหาชายฉกรรจ์หน้าตาดดุนั พร้อมใช้ก�าลงัมาเป็น

ผู้คุมสถานการณ์ได้

หรืออย่างเช่นบรรดาสุภาพบุรุษที่ไม่มีเวลาส่งของก�านัลให้บรรดา

สาวๆ ในสต๊อกของตน พวกเขากแ็ปลงร่างเป็นผูช่้วยมอืด ีบรกิารส่งของให้

ถงึประตูบ้านจนครบทุกคน

อีกตัวอย่างก็คือ การรับจ้างเป็นตัวแทนเพื่อตัดความสัมพันธ์ที่เพิ่ง

ปิดฉากไปก่อนหน้านี้นั่นเอง

ทว่าช่วงนี้ภารกจิในการตดัความสมัพนัธ์นั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ชั่ว

ระยะเวลาเพียงคืนเดียวในโลกอินเทอร์เน็ตก็มีนายหน้ารับจ้างบอกเลิกเกิด

ขึ้นมากมายราวกบัดอกเหด็ ทั้งยงัเป็นมอือาชพีเสยีด้วย ไหนจะราคาที่เสนอ

สงูสดุไม่เกนิหลกัร้อยหยวนเสยีด้วยซ�้า ส�านกังาน 9998 ของพวกเขาไม่คดิ

จะไปสู้รบตบมอืแย่งเนื้อชิ้นเดยีวกนัให้ต้องเจบ็ตวัแน่นอน

ฟังดูแล้วงานนี้เหมือนจะเป็นงานด้านมืด ไม่รู้ว่าควรให้ค�านิยามว่า

อย่างไรด ี

แต่ถงึอย่างไรตูเ้ยว่ไป๋กไ็ม่ได้รูส้กึว่ามอีะไรไม่ดไีม่งามเลยสกันดิ ราคา

ของพวกเขาสมเหตสุมผล มคีวามน่าเชื่อถอื มแีผนการท�างานที่ออกแบบมา
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เพื่อรองรบัปัญหาส่วนบคุคลได้อย่างครอบคลมุรอบด้าน โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อช่วยขจัดทุกข์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แล้วพวกเขาก็ยังมีภารกิจด้านสว่างที่ช่วย

จรรโลงใจอีกมากมายอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างสารภาพรัก รับจ้าง 

อยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุ รับจ้างตามหาแมวสุดที่รักที่หายไป...พวกเขาเพียง 

รบัผดิชอบจดัการส่วนเลก็ๆ ในชวีติของผูว่้าจ้างกเ็ท่านั้น เรื่องราวหลงัจากนั้น

อย่างไรเสียผู้ว่าจ้างก็ต้องจัดการเอง ไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ขอแค่ไม่ผิดต่อศีล

ธรรมในใจกเ็ป็นอนัใช้ได้

วันนี้เป็นเวรของตู้เยว่ไป๋ที่ต้องอยู่ประจ�าออฟฟิศ เธอถักเปียแกละ 

ใส่รองเท้าผ้าใบสขีาว แบกเป้นกัศกึษาใบใหญ่ เดนิกึ่งกระโดดพร้อมกบัฮมั

เพลงเข้าไปในอาคารพาณิชย์หลังใหญ่ ดูแตกต่างไปจากบรรดาพนักงาน

ออฟฟิศคนอื่นๆ ที่เดนิเข้าๆ ออกๆ ด้วยความรบีเร่งอย่างเหน็ได้ชดั

บริษัทรับจ้างที่เธอท�างานอยู่นั้นอยู่ชั้นสิบเจ็ด เดินผ่านประตูบริษัท

รบัจดัการแสดงทางวฒันธรรมเจ้าหนึ่งเข้าไป เลี้ยวอกีสองสามครั้ง บรเิวณ

สุดทางเดินด้านในพื้นที่เท่าแมวดิ้นตายนั่นก็คือส�านักงาน 9998 ของพวก

เธอนั่นเอง

“เสี่ยวไป๋ เธอมาแล้วเหรอ!” 

ตู้เยว่ไป๋เพิ่งก้าวเท้าไปหน้าแผนกต้อนรับ ชายวัยกลางคนคนหนึ่งก็

กระโจนเข้ามาขวางเธอเอาไว้ เธอเหลอืบมองพนกังานต้อนรบัสาว พนกังาน

คนนั้นจงึพยกัพเยดิไปทางกล้องวงจรปิด

ตู้เยว่ไป๋ถึงกับเซ็ง ให้ตายเถอะ! ติดตั้งกล้องไว้ก็เพื่อมาดักรอเธอ 

เนี่ยนะ

“นี่เยว่ไป๋...”

ตูเ้ยวไ่ป๋ชงิพดูขดัขึ้นมาก่อน “ประธานเฉนิ คณุไม่ต้องพดูแลว้ละค่ะ 

ฉนัยงัคงยนืยนัค�าพูดเดมิ”

ประธานเฉินถูมือสองข้างเข้าด้วยกัน พลางท�าหน้ายิ้มแย้ม “ครั้งนี้ 

ไม่เหมอืนกนันะ ตอนนี้มโีฆษณามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าชื่อดงัแบรนดห์นึ่ง เฟน้
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หาพรเีซนเตอร์หน้าใหม่ที่เข้ากบัสนิค้า ฉนักน็กึถงึเธอทนัท ีเธอไม่รู้หรอกว่า

เธอน่ะเหมาะสมขนาดไหน!”

ตู้เยว่ไป๋ไม่หวั่นไหวไปกบัค�าพูดเขา เธอเดนิต่อเข้าไปข้างใน

“ยังมีละครฟอร์มยักษ์อีกสองเรื่องที่ให้พวกเราช่วยแนะน�านักแสดง

ให้ เป็นสองสุดยอดผู้ก�ากับอย่างผู้ก�ากับจางและผู้ก�ากับเฉินเชียวนะ!” 

ประธานเฉนิยงัไม่ยอมแพ้ “เสี่ยวไป๋ เธอมศีกัยภาพในการเป็นนกัแสดงมาก

จรงิๆ นะ ไม่เข้าวงการนี้กน่็าเสยีดายแย่เลย ฉนัเชื่อวา่สกัวนัต้องมชีื่อเสยีง

โด่งดงัแน่ๆ ถ้าได้อยู่สงักดัของมอเดลลงิของฉนั เลกิเป็นนกัรบัจ้างอยู่กบั

ไอ้ขี้กลากตงิได้แล้ว ยงัไงกไ็ม่มวีนัลมืตาอ้าปากได้หรอก...”

“นายเฉนิหวัโต เลกิพยายามดงึตวัเสี่ยวไป๋ของเราสกัวนัจะตายมั้ย!”

ตูเ้ยว่ไป๋ไม่ต้องเงยหน้าขึ้นมองกร็ูว่้าเป็นใคร บอสตงิผูม้อี�านาจสงูสดุ

ในบริษัท 9998 ผู้ที่หัวโล้นสะท้อนแสง...ไม่สิ ควรจะเป็นโล้นซ่าผู้น่ารัก

มากกว่า

ประธานเฉนิโต้กลบัทนัควนั “กใ็ครใช้ให้นายท�าตวัเผดจ็การ ไม่ยอม

ให้เสี่ยวไป๋มาอยูก่บัพวกฉนัเสยีทกีนัล่ะ นายรูไ้หมว่านี่เป็นพฤตกิรรมที่บ่อน

ท�าลาย สร้างความเสยีหายขนาดไหน!”

และแล้วผู้ชายตัวโตๆ สองคนที่ต่างก็เป็นหุ้นส่วนในบริษัทของกัน

และกนักเ็ปิดฉากถกเถยีงกนัอยู่ตรงโถงทางเดนิราวกบัเดก็ๆ ไม่มผีดิ

ตู้เยว่ไป๋รบีเข้าออฟฟิศไปอย่างรวดเรว็ เหวี่ยงเป้ลงบนโต๊ะท�างานได้

กห็ย่อนก้นลงนั่งบนโซฟานิ่มๆ ทนัที

ครูห่นึ่งผ่านไป ประธานตงิผูท้ี่ได้ชยัชนะกลบัมาจากการโต้เถยีงกถ็อื

ชาร้อนเข้ามาด้วยท่าทางสุดร่าเรงิ

“เสี่ยวไป๋ ได้ยนิมาว่าวนันี้เธอสอบป้องกนัวทิยานพินธ์มาเหรอ”

“ใช่ค่ะ” ตูเ้ยว่ไป๋เผยอเปลอืกตาขึ้น...เจ้านายของเธอเป็นคนที่หน้าตา

และบุคลิกภาพดี มีความสามารถ อยู่ในช่วงวัยสามสิบปี ปฏิบัติตาม

แนวทางสมานฉนัท์ระหว่างหวัหน้ากบัผู้ใต้บงัคบับญัชามาตลอด หากไม่ใช่
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เพราะว่าหวัเริ่มเถกิขึ้นสูง หน้าผากแวววาวนั้นเริ่มกว้างขึ้นแล้วละก ็ เชื่อว่า

จะต้องมสีาวๆ มากมายวิ่งเข้าหาจนหวับนัไดบ้านไม่แห้งเลยทเีดยีว

“ผลเป็นยงัไงล่ะ”

“ด ีดมีากเลยค่ะ” ตูเ้ยว่ไป๋รบัแก้วไป พร้อมกบัดื่มอกึๆ ไปค่อนแก้ว

“รูอ้ยูแ่ล้วว่าเสี่ยวไป๋ของพวกเราไม่ธรรมดา วทิยานพินธ์แค่นั้นจะไป

ท�าอะไรเธอได้ล่ะ ต้องคว้าวทิยานพินธ์ ‘ดเีด่น’ มาได้สบายๆ อยู่แล้ว”

ตู้เยว่ไป๋ช�าเลืองมองคนพูดเล็กน้อย “ฉันบอกเมื่อไหร่คะว่าฉันสอบ

ได้วทิยานพินธ์ดเีด่น ถ้าฉนัสอบได้วทิยานพินธ์ดเีด่น กต้็องไปสอบคดักรอง

ที่มหาวทิยาลยัอกีครั้ง ถงึตอนนั้นใครจะช่วยคณุท�างาน ดนีะที่ฉนัหวัแหลม

ได้วทิยานพินธ์ระดบั ‘ด’ี มา”

วนิาทนีั้น ดวงตาของประธานตงิกเ็ปล่งประกายยิ่งกว่าหน้าผากของ

เขาเสยีอกี 

“เสี่ยวไป๋ของพวกเรานี่ท�าอะไรกน็กึถงึฉนั นกึถงึบรษิทัอย่างที่คดิไว้

ไม่ผดิ ฉนัละซาบซึ้งใจจรงิๆ เลย”

“เข้าประเดน็เลยดกีว่าค่ะ” 

ตูเ้ยว่ไป๋เงยหน้าขึ้น พงิพนกัโซฟา พี่เยี่ยน...ช่างแต่งหน้าของบรษิทัก็

เลื่อนเก้าอี้เข้ามา เปิดกล่องเครื่องส�าอาง จากนั้นกเ็ริ่มปัดๆ ป้ายๆ ลงบน

ใบหน้าของเธอ

“แหะๆ เสี่ยวไป๋ อกีเดอืนเดยีวเธอกจ็ะเรยีนจบแล้ว คดิดหีรอืยงัเรื่อง

ที่จะเข้ามาเป็นพนกังานเตม็ตวั” 

ท�าอาชพีอย่างพวกเขา จะให้ดต้ีองมคีวามสามารถช�่าชองรอบด้าน ถงึ

แม้ว่าตูเ้ยว่ไป๋จะยงัไม่ถงึขั้นนั้น แต่กน็บัว่ามาไกลเกนิกว่าครึ่งแล้ว...ยคุสมยั

นี้หากมคีวามสามารถรอบด้านจรงิๆ ละกค็งจะวิ่งเข้าหา ‘เงนิ’ กนัไปหมด

แล้วละนะ คงไม่มาอยู่ในบริษัทเล็กๆ แบบนี้หรอก ตอนนี้เสี่ยวไป๋ก็ใกล้ 

จะเรียบจบเต็มทีแล้ว แล้วเขาจะปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือไปได้อย่างไร

กนัเล่า
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ตูเ้ยว่ไป๋ลมืตาขึ้นมาเพยีงครึ่ง หนัไปพดูกบัพี่เยี่ยน “เดี๋ยวฉนัต้องไป

ฉกีหน้าคน ทางที่ดพีี่แต่งให้แม้แต่แม่ฉนักจ็�าไม่ได้เลยนะคะ”

พี่เยี่ยนหวัเราะเหอะๆ พร้อมกบัตอบตกลง “ได้จ้ะ”

“ตอนนี้บริษัทเตรียมขยายขอบเขตการให้บริการและท�าการตลาด

ออนไลน์อย่างเตม็รปูแบบแล้ว จะได้รบัจ้างเป็นตวัแทนทกุๆ ด้านอย่างครบ

วงจรให้ทนัสมยั และตวัแทนจดัการเรื่องความรกักจ็ะเป็นกลุม่แรกที่ต้องรบั

ภาระหนกั เพราะฉะนั้นจงึมคีวามต้องการเร่งด่วนให้คนมคีวามสามารถอย่าง

เธอมาท�างานประจ�าที่นี่...” ประธานติงยังคงร่ายยาวอยู่อย่างนั้นไม่หยุด 

พยายามสดุฤทธิ์เพื่ออนาคตของตนเองและบรษิทั เขามองตู้เยว่ไป๋ที่นอนอยู่

บนโซฟาประหนึ่งว่าเป็นต้นไม้เงนิต้นไม้ทองที่โบกไปมาอยู่ตรงหน้า

หลงัจากนั้นครึ่งชั่วโมง ภาพในกระจกกก็ลายเป็นสาวทนัสมยั แต่ง

หน้าสวยจดัจ้าน คิ้วเข้ม ตาโต ขนตางอนยาว รมิฝีปากแดง ฟันขาว ผมบ๊อบ 

สวมชดุราตรคีอสงูสแีดงสด อวดรปูร่างที่มส่ีวนเว้าส่วนโค้งอย่างสาวงามใน

ฝันของใครหลายคนอย่างน่าหลงใหล

ดมีาก เยี่ยมเลย

ตู้เยว่ไป๋ชื่นชมความงามของตนอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนจะหมุนตวัเดนิออก

มาจากหน้ากระจกบานนั้น หนัไปวางมอืบนไหล่ของพี่เยี่ยนพร้อมตบแรงๆ 

“พี่เยี่ยน ฉนัว่านบัวนัฝีมอืพี่กย็ิ่งดขีึ้นนะคะเนี่ย”

“อย่ามาปากหวานหน่อยเลย” พี่เยี่ยนผลกัหวัเธอ

“ฉนัพูดจรงิๆ นะ” ยิ่งมองกย็ิ่งรู้สกึเหมอืนใช้โฟโตชอปเลย

“เฮ้ๆๆ เธอฟังฉนัอยูห่รอืเปล่าเนี่ย” ประธานตงิมองตูเ้ยว่ไป๋เชงิต่อว่า 

“อย่างน้อยส่งเสยีงหึๆ  ให้ฉนัหน่อยกย็งัด”ี 

บอสอย่างเขานี่เป็นง่ายเสยีที่ไหน!

ตูเ้ยว่ไป๋ตบบ่าประธานตงิ “ฉนัลองคดิดดูีๆ  แล้วค่ะ แต่ยงัหาข้อสรปุ

ไม่ได้”

“งั้นกเ็ชื่อฟังค�าพูดของผู้ใหญ่แล้วกนั” 
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“วชิาชพีของฉนัยงัไงอนาคตกไ็ม่แน่ไม่นอน หนทางข้างหน้ายาวไกล 

สรุปก็คือฉันยังไม่มีแผนที่จะลาออกจากวงการนักรับจ้างหรอกค่ะ ต่อให้ 

ไม่ท�างานประจ�า แต่งานพาร์ตไทม์กย็งัท�าต่อได้” ตูเ้ยว่ไป๋ตบบ่าเขาแรงๆ อกี

สามครั้ง ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสวมรองเท้าหนังในแบบของกุลสตรี “งั้นฉัน

ขอตวัไปท�าภารกจิวนันี้ให้ส�าเรจ็ก่อนแล้วกนันะคะ”

“รอก่อน เธอต้องเจอใครบางคนก่อน”

ตู้เยว่ไป๋กะพริบตา มาสคาราราคาถูกทั้งเหนียวและหนา ท�าให้เธอ

รู้สกึไม่ชนิเอาเสยีเลย

“บริษัทมีพนักงานใหม่” คนตัวเป็นๆ ออกมาจากด้านหลังของ

ประธานติงราวกับเล่นมายากล เป็นผู้ชายสูงราวร้อยเจ็ดสิบนิดๆ หน้าตา 

น่ารักราวกับตุ๊กตา เหนือสันจมูกโด่งมีแว่นตาทรงกลมเกาะอยู่พร้อมกับ 

ใส่ชุดเสื้อฮูดและกางเกงยนี ดูอย่างไรกเ็ดก็มธัยมปลายชดัๆ 

ในวงการนักรับจ้างของพวกเขาไม่ว่าจะอายุอานามขนาดไหน เป็น 

คนระดับไหนก็เป็นที่ต้องการทั้งนั้น ขอเพียงแต่ไม่ใช้แรงงานเด็กอย่าง 

ผดิกฎหมายเป็นพอ

“มานี่ นายแนะน�าตวัเองหน่อย”

เด็กหนุ่มคนนั้นรีบโค้งตัวให้อย่างมีสัมมาคารวะ ปอยผมนุ่มๆ ก็ 

ร่วงตกลงมา “ผมชื่อเฉนิเฉงิ ตวัอกัษรตวัแรกคอืตวัเฉนิที่มตีวัเอ่อร์กบัตวั

ตง ประกอบกนัเป็นตวัเฉนิ ตวัหลงัคอืตวัเฉงิที่มาจากค�าว่าเฉงิเช่อ3 ผมมา

ที่นี่กเ็พื่อมาฝึกภาคปฏบิตั ิจากนี้ไปขอฝากเนื้อฝากตวัเรยีนรู้งานกบัพี่เยว่ไป๋

ด้วยนะครบั” เขาค่อยๆ ยดืตวัขึ้น พอสบตาเข้ากบัตูเ้ยว่ไป๋กเ็ขนิเสยีจนต้อง

หลบสายตาไปทางอื่น

“การปฏบิตั.ิ..ทางสงัคม?” ที่นี่น่ะเหรอ...ตู้เยว่ไป๋เลกิคิ้ว บอสตงิของ

3 เฉนิเฉงิ (陈澄) ตวัอกัษรตวัแรกคอืตวัเฉนิ ประกอบด้วยตวัเอ่อร์（耳 หมายถงึ หู) 

กบัตวัตง (东 หมายถงึทศิตะวนัออก) ประกอบกนัเป็นตวัเฉนิ (陈) ตวัหลงัคอืตวัเฉงิ  

(澄) ที่มาจากค�าว่าเฉงิเช่อ (澄澈 หมายถงึ ความชดัเจน)
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พวกเขาไปหาเดก็คนนี้มาจากที่ไหนกนันะ ดลูะอ่อน ปากแดงฟันขาว อยาก 

...เอ่อ...อยากจะหยกิสกัที

ประธานตงิแสดงสหีน้าบ่งบอกว่า ‘กอ็ย่างที่เธอคดินั่นแหละ’ ออกมา

เป็นการตอบกลบัค�าถามของเธอ

ตู้เยว่ไป๋ยิ้มพร้อมกับพยักหน้า นับว่าได้พบปะกับคนที่มาใหม่แล้ว 

แต่ค�าพดูประโยคหนึ่งของประธานตงิท�าเอาตูเ้ยว่ไป๋ต้องตกใจด้วยคาดไม่ถงึ 

หากว่าในตอนนี้เธอใส่แว่นอยู่ แว่นคงต้องร่วงลงพื้นแน่ๆ 

“เสี่ยวไป๋ งานวนันี้เธอพาเขาไปด้วยส”ิ

“ฉนั? พาเขาไป?”

“กใ็ช่น่ะส ิเขามาใหม่ กต็้องเรยีนรู้ไปทลีะสเตปไง”

ตู้เยว่ไป๋เหล่มองประธานติง...รับจ้างต่อแถว รับจ้างชวนคุย...เส้น

ทางการเรยีนรู้ของพวกเขาไม่ได้เริ่มจากเรื่องง่ายๆ หยุมหยมิจุกจกิ เรยีนรู้

กนัมาทลีะขั้นทลีะตอนหรอกหรอืไง การสอนงานน้องใหม่กลายเป็นการพา

ออกนอกสถานที่สอนกลไกช่วยเหลอืยามคบัขนัไปตั้งแต่เมื่อไหร่กนั

ประธานติงดึงตู้เยว่ไป๋ไปอีกมุมหนึ่ง แล้วพูดเบาๆ “เธอก็รู้นี่ว่าวัน

วาเลนไทน์จีน4 มันใกล้เข้ามาแล้ว แฟนหนุ่มรับจ้างของบริษัทเราตอนนี้ก็

ขาดแคลนอย่างหนัก อีกแค่พริบตาเดียวก็จะเป็นวันวาเลนไทน์จีน อีก 

พรบิตาหนึ่งกค็อืวนัคนโสดของจนี แล้วอกีหน่อยกจ็ะเป็นเทศกาลวาเลนไทน์

สากลอกีนะ นี่ถอืเป็นบคุลากรส�าคญัที่มพีื้นฐานครอบครวัที่ดเีชยีวนะ แล้ว

ตอนนี้กเ็ป็นหมากส�าคญัที่ฉนัก�าลงับ่มเพาะอยูด้่วย อกีอย่างภารกจิที่เธอจะ

ต้องไปท�าในวนันี้กห็นกัหนาสาหสัอยู่ไม่น้อย มเีขาไปด้วยจะได้ช่วยคุ้มกนั

เธอไง”

“คุณแน่ใจเหรอว่าเขาจะปกป้องฉันได้ ไม่ใช่ว่าฉันต้องเป็นฮีโรช่วย

เขาละ่ จะให้นกัเรยีนมธัยมปลายท�างานรบัจ้างเปน็แฟน จะเหมาะสมเหรอ”

4 ตรงกบัวนัที่ 7 เดอืน 7 ตามปฏทินิจนัทรคตขิองจนี
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“เฮ้ๆ เธอนี่มนัมตีาหามแีววไม่ เขาเดก็กว่าเธอแค่ห้าเดอืน แต่ได้ใบ

ขบัขี่มาตั้งนานแล้ว แถมยงัเป็นนกัศกึษาที่มคีวามสามารถพเิศษทางด้านกฬีา

อกีด้วยนะ”  

ตู้เยว่ไป๋เบกิตาโพลง หนัไปมองประเมนิเฉนิเฉงิตั้งแต่หวัจดเท้ารอบ

หนึ่ง

ดูยงัไงก.็..ดูไม่ออกเลยจรงิๆ แฮะ

“เอาละ ฉันจะยอมให้ยืมรถสุดที่รักของฉันเพื่อให้เฉินเฉิงไปส่งเธอ 

ตกลงตามนี้แล้วกันนะ!” ประธานติงผลักเฉินเฉิงมาให้ตู้เยว่ไป๋ราวกับ

ยดัเยยีด พร้อมส่งกุญแจรถให้ด้วย

“ขอให้เดนิทางโดยสวสัดภิาพนะจ๊ะ!”

กระทั่งขึ้นมานั่งบนรถของประธานตงิแล้ว ตูเ้ยว่ไป๋กย็งัไม่คลายความ

ข้องใจเรื่องอายุของเฉนิเฉงิอยู่ดี

“พี่เยว่ไป๋ไม่เชื่อใจฝีมอืการขบัรถของผมหรอืไงครบั” เฉนิเฉงิหยบิใบ

ขบัขี่ออกมาส่งให้ด้วยท่าทนีอบน้อมเกนิกว่าเหต ุ“ผมสอบได้ใบขบัขี่มาตั้งแต่

ตอนมธัยมปลายแล้วละครบั อายุการขบัขี่กส็ามปีแล้ว”

และมันก็ไม่ผิดไปจากที่เขาบอกเมื่อทั้งชื่อและรูปถ่ายบนใบขับขี่นั้น

คอืเขาไม่ผดิแน่ ที่ส�าคญัคอืเขาอายยุี่สบิเอด็ปีจรงิๆ เสยีด้วย...ตู้เยว่ไป๋ที่นั่ง

คิดใคร่ครวญอยู่กับตัวเอง อาจเป็นเพราะตัวเธอนั้นดูไม่เหมือนนักศึกษา 

เอาเสยีเลย ใช้ชวีติสุขสบายไร้ความกงัวลราวกบัอยู่บนหอคอยงาช้างในรั้ว

มหาวิทยาลัยดีๆ ไม่ชอบ กลับดันทุรังพาตัวเองเข้ามาสู่สังคมภายนอกอัน

โหดร้ายราวกบัโดนทอดอยูใ่นกระทะน�้ามนัอนัร้อนฉ่าเสยีงดงัเปรี๊ยะปร๊ะ จน

ไหม้เกรยีมทั้งนอกทั้งในไปนานแล้ว  

“แล้วไม่ทราบว่าเราจะไปไหนกนัครบั”

ตู้เยว่ไป๋แกว่งบตัรเชญิในมอื “โรงแรมซนิถงิ รู้จกัมั้ย” 

“รู้จักครับ เอ่อ...” เฉินเฉิงมีท่าทีอึกอัก ขณะชี้บอกให้ตู้เยว่ไป๋คาด

เข็มขัดนิรภัย นิ้วชี้ก็ยังไม่กล้ายกขึ้นสูงมากนักด้วยซ�้า จากนั้นเท้าก็เริ่ม
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เหยยีบคนัเร่ง ค่อยๆ พารถเคลื่อนออกไปอย่างมั่นคง 

“รปูร่างหน้าตาเธอถงึจะไม่ได้ดเีด่อะไรนกั แต่กไ็ม่ได้สลกัส�าคญัอะไร 

งานรบัจ้างวนันี้ค่อนข้างพเิศษอยูส่กัหน่อย เดี๋ยวพอไปถงึเธอไม่ต้องท�าอะไร

ไม่ต้องพูดอะไรล่ะ แค่ยนืดูเฉยๆ กพ็อ ถ้าถงึเวลาคบัขนักอ็าจจะต้องช่วย

รบัหมดัแทนฉนัด้วยนะ” 

สหีน้าท่าทางของเฉนิเฉงิดตูงึเครยีดขึ้นมาทนัท ี“งานอะไรกนัครบั ถงึ

กบัต้องลงไม้ลงมอืกนัด้วยหรอื”

“ไปถงึกร็ู้เองนั่นแหละ” ตู้เยว่ไป๋หนัหน้ากลบัไปพงิกบักระจกรถ วกิ

ผมสดี�าสนทิกบัแว่นกนัแดดอนัใหญ่บดบงัใบหน้าเธอไปกว่าครึ่ง ปลายคาง

เรยีวเลก็เชดิขึ้นอย่างเยน็ชา ส่วนปลายของต่างหรูปูดาวหกแฉกสะท้อนแสง

วาววบั 

บรรยากาศภายในรถพลนัเปลี่ยนเป็นอมึครมึขึ้นมา

เฉินเฉิงเลิกถามเซ้าซี้ ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มาถึงจุดหมาย

ปลายทางได้อย่างปลอดภยั แล้วกพ็ากนัตรงขึ้นไปยงัห้องจดัเลี้ยงบนชั้นสาม

ทนัที

คิดไว้ไม่มีผิด นี่มัน...เฉินเฉิงเงยหน้าขึ้นมองดูรูปถ่ายงานแต่งงาน

ขนาดใหญ่ที่อยูต่รงหน้าและทางเข้าที่ประดบัประดาไปด้วยดอกไม้สดจนเตม็

พื้นที่ เขาสะกดิใจบตัรเชญินั่นตั้งแต่แรกแล้วเชยีว สชีมพูฟรุ้งฟริ้งแบบนั้น 

ไม่มทีางเป็นอะไรไปได้นอกจากการ์ดเชญิงานแต่งงาน 

เขาช�าเลอืงมองไปทางตู้เยว่ไป๋ด้วยหางตา เธอจงใจสวมชุดสแีดงสด

อนัเป็นสเีฉพาะของคนเป็นเจ้าสาว ชายกระโปรงสะบดัพลิ้วไหวไปมาอย่าง 

อ่อนช้อยงดงาม ดูอย่างไรก็รู้ว่าจงใจมาหาเรื่องเจ้าสาวของงานชัดๆ ไหน 

จะแว่นกันแดดสีด�าอันแสนสะดุดตาอีกเล่า ไม่แปลกใจเลยสักนิด เมื่อ

พนกังานต้อนรบัสาวหนัมาเหน็ตู้เยว่ไป๋เข้ากถ็งึกบัตากระตุกกนัเลยทเีดยีว 

ตู้เยว่ไป๋กดมุมปากลงขณะเซน็ชื่อลงบนสมุดลงนามผู้มาร่วมงานว่า 

ซนิอวิ๋น
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“ที่นั่งของคณุอยูท่ี่โต๊ะหมายเลขสามค่ะ เดี๋ยวทางเราจะรบีเข้าไปเพิ่ม

ที่นั่งให้นะคะ” 

ที่นั่งที่จะเพิ่มให้นั่นหมายถึงเพิ่มให้เฉินเฉิงที่ยืนอยู่ด้านหลังตู้เยว่ไป๋

นั่นเอง 

“ไม่ต้องค่ะ ไม่จ�าเป็น ฉนัเป็นแขกที่ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวต่างกอ็ยากให้

มามากที่สุด แค่มามอบซองแสดงความยินดีเท่านั้นค่ะ ไม่ได้จะมากินข้าว

ฟรใีนงาน” ตู้เยว่ไป๋คล้องกระเป๋าถอืไว้พลางก้าวช้าๆ เข้าไปในห้องจดัเลี้ยง 

เจ้าบ่าวเจ้าสาวก�าลังยืนถ่ายรูปกับบรรดาแขกผู้มีเกียรติอยู ่ตรง 

ซุ้มดอกไม้หน้าประตูทางเข้างาน แสงจากสปอตไลต์ส่องสว่างไปทั่วบรเิวณ 

สะท้อนแสงระยบิระยบัไปทั่วร่างเจ้าสาว จนดูงดงามชวนหลงใหล เจ้าบ่าว

นั้นส่วนสูงเลยศรีษะเจ้าสาวมาเพยีงเลก็น้อย ดูแล้วช่างอ่อนโยนสง่างาม มี

ความคงแก่เรยีนเป็นอย่างมาก มองแวบเดยีวกร็ูแ้ล้วว่าเป็นคูท่ี่ฝ่ายหญงิเป็น

ช้างเท้าหน้าส่วนฝ่ายชายคอืผู้ตามที่ด ี   

ตู้เยว่ไป๋เดินผ่านกลุ่มคนเข้าไปยืนอยู่ต่อหน้าบ่าวสาว เพื่อนเจ้าบ่าว

จงึเงยหน้าขึ้นมามอง 

“ไม่ทราบว่าเป็นแขกของฝ่ายเจ้าบ่าวหรอืเจ้าสาวครบั”

“ฉนัเป็นแขกของทั้งคูค่่ะ” ตูเ้ยว่ไป๋ยกนิ้วชี้เบาๆ ไปยงัชายหญงิสองคน

ที่อยู่ท่ามกลางแสงไฟวบิวบันั้น

บ่าวสาวทั้งคู่ต่างดูตระหนกตกใจกนัอยู่ไม่น้อย

“ขอโทษนะครบั ไม่ทราบว่า...”

ยงัไม่ทนัจะสิ้นเสยีงของผูเ้ป็นเจ้าบ่าว ตูเ้ยว่ไป๋กช็บูตัรเชญิที่อยูใ่นมอื

ขึ้นมาให้เหน็เสยีก่อน “ฉนัคอืตวัแทนของคุณซนิอวิ๋นค่ะ” 

“ซนิอวิ๋น?”

“ตวัแทน? คุณเป็นทนายงั้นหรอื”

“เปล่าค่ะ ฉันได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของเขาเพื่อมาร่วมงาน

แต่งงานครั้งนี้ค่ะ”



เ จ วี่ ย น ซี  l  21

“แหม...จรงิๆ เลยนะคะเนี่ย ยายซนิอวิ๋นนี่เล่นอะไรกไ็ม่รู้!” เจ้าสาว

เผยยิ้มกระอกักระอ่วนออกมา “นี่มนัอะไรกนัคะ นี่มนังานแต่งงานของเรา

สองคนนะ ยงัจะมากลั่นแกล้งกนัแบบนี้อกี” 

พูดพลางกห็นัไปท�าท่าทางกระเง้ากระงอดใส่ผู้เป็นเจ้าบ่าว

ฝ่ายเจ้าบ่าวได้แต่ยนือึ้ง มองบตัรเชญิในมอืของตู้เยว่ไป๋ “คุณส่งบตัร

เชญิไปให้ซนิอวิ๋นด้วยงั้นเหรอ”

“ท�าไมล่ะ ดูจากความสมัพนัธ์ระหว่างซนิอวิ๋นกบัเราสองคน ไม่ควร

เชญิเธอมารไึงคะ”

สหีน้าของเจ้าบ่าวดูล�าบากใจ

“นี่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งนะคะ การมอบหมายครั้งนี้มคีวามส�าคญัมาก 

ก่อนอื่น...นี่เป็นซองอั่งเปาที่คุณซินอวิ๋นมอบหมายให้ฉันน�ามามอบให้เพื่อ

ร่วมแสดงความยนิดคี่ะ”

ฝ่ายเจ้าสาวเริ่มจะยิ้มออกมาบ้างแล้ว “ตวัไม่มากย็งัอตุส่าห์ส่งซองมา

ให้ด้วยนะเนี่ย”

“ในเมื่อได้รับการ์ดเชิญแล้ว นี่ก็เป็นแค่มารยาทพื้นฐานน่ะค่ะ ไม่

จ�าเป็นต้องขอบคุณ”

ไม่รอให้เจ้าสาวยิ้มแห้งเป็นการตอบกลบั ตูเ้ยวไ่ป๋กเ็ปลี่ยนเป้าหมาย

ไปหาเจ้าบ่าวทนัท ี“รบกวนเจ้าบ่าวเดนิออกมาหน่อยได้ไหมคะ ฉนัมคี�าพูด

สองสามประโยคที่ได้รับมอบหมายให้มาส่งสาร บอกแก่เจ้าบ่าวคนเดียว 

เท่านั้นน่ะค่ะ”

“ซนิอวิ๋นมเีรื่องจะบอกผม?”

“ค่ะ” ตู้เยว่ไป๋ยิ้มมุมปากนิดๆ แต่ดวงตาที่ถูกบดบังไว้ด้วยแว่น

กนัแดดนั้นกลบัไร้ซึ่งแววยิ้ม

เจ้าสาวรบีดงึแขนเจ้าบ่าวเอาไว้ทนัควนั “นี่มนัอะไรกนั! หล่อนอยาก

จะพูดอะไรท�าไมไม่มาด้วยตวัเอง พูดต่อหน้าทุกคนในนี้เลยไม่ได้รไึง”

“แน่นอนว่าเป็นเพราะเธอมาไม่ได้ ถงึได้มอบหมายให้คนอื่นมาแทน
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ยงัไงล่ะคะ และแน่นอนว่าค�าพูดนี้จะให้พูดต่อหน้าทุกคนกไ็ด้เช่นกนั หรอื

จะเอาไมโครโฟนมาพูดให้เสียงดังๆ จนกลายเป็นงานแถลงข่าวไปเลยก ็

ยงัได้นะคะ ว่าแต่ว่าคุณเจ้าสาวแน่ใจหรอืคะว่าต้องการให้ฉนัท�าแบบนั้น” 

“นี่เธอจงใจมาเพื่อก่อกวนใช่ไหม! ซนิอวิ๋นมอบอ�านาจอะไรกนั ฉนั

ว่าเธอโกหกทั้งเพ! ยายคนนี้กแ็ค่คนบ้า...” 

เจ้าบ่าวดึงเจ้าสาวออกไป เพื่อหยุดยั้งค�าพูดที่ดูจะเริ่มสติแตกของ

หล่อน 

“มีอะไรก็รอให้จบงานก่อนค่อยพูดได้ไหม” เจ้าบ่าวเอ่ยด้วยความ

สงสยั

“ต้องขอโทษด้วยนะคะ ฉนัได้รบัมอบหมายมาว่าต้องพดูก่อนงานจะ

เริ่มเท่านั้นค่ะ หากคุณเจ้าบ่าวยงัไม่อยากฟังตอนนี้ งั้นฉนักจ็ะรบัข้อเสนอ

ของเจ้าสาวกแ็ล้วกนันะคะ”

และก่อนที่เจ้าสาวจะคลุม้คลั่งขึ้นมาอกีครั้ง เจ้าบ่าวกร็บีชงิตอบกลบั

ขึ้นมาเสยีก่อน “ซนิอวิ๋นรูว่้าอะไรควรท�าไม่ควรท�ามาตลอด กแ็ค่ค�าพดูไมก่ี่

ค�า คณุอยูร่บัแขกไปก่อนนะ” เขาตบมอืหล่อนเบาๆ เป็นเชงิปลอบ ก่อนจะ

เดนิตามตู้เยว่ไป๋เข้าไปในห้องพกัผ่อนด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ 

เฉนิเฉงิเองกเ็ดนิตามเข้าไปตดิๆ เหน็คิ้วเรยีวที่อยูเ่หนอืแว่นกนัแดด

ของตูเ้ยว่ไป๋ที่ขมวดเข้าหากนัแล้ว จงึรบีเอ่ยขึ้นว่า “ถ้าผมไม่ดใูห้จบทกุขั้นตอน 

แล้วจะเรียนรู้ได้อย่างไรกันล่ะ” แล้วก็ไม่ลืมที่จะปิดประตูที่อยู่ด้านหลังให้

เรยีบร้อย

“ตอนนี้พดูได้แล้วสนิะ” เจ้าบ่าวถอดถงุมอืออกด้วยความร�าคาญปน

หวาดหวั่น

“ในเมื่อเจ้าบ่าวทนไม่ไหวแล้ว งั้นฉนักเ็ข้าประเดน็เลยแล้วกนันะคะ 

ที่จรงิคุณซนิอวิ๋นไม่ได้ฝากค�าพูดอะไรมาให้คุณหรอกค่ะ”

เจ้าบ่าวถลึงตาจ้องตู้เยว่ไป๋อย่างดุดัน แล้วท�าท่าจะเดินออกไปจาก

ห้อง ตูเ้ยว่ไป๋คว้ามอืเขาหมบัด้วยแรงที่มากจนคาดไม่ถงึ เฉนิเฉงิเหน็ดงันั้น
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กย็นืเฝ้าประตูไว้ไม่ห่าง

“ฉนัยงัพดูไม่จบค่ะ ถงึคณุซนิอวิ๋นจะไม่ได้ให้ฉนัมาบอกอะไร แต่ใน

ฐานะตัวแทนส่วนตัวที่ต้องท�าตามหน้าที่ให้ดีที่สุด ฉันขอถามแทนเธอ

ประโยคเดียว ท�าไมสุดท้ายแล้วคุณหลานถึงได้ทิ้งคุณซินแล้วมาเลือก 

คุณเจี่ยงคะ”

การตั้งค�าถามนั้นของตู้เยว่ไป๋ไม่ต่างอะไรกับท่าทีของผู้พิพากษาที่

ปฏบิตัติ่อจ�าเลยในศาล

นี่มนัพลอตนยิายน�้าเน่าชดัๆ 

รุน่พี่แนะน�ารุน่น้องเข้าท�างานในบรษิทัเดยีวกบัตนเอง แนะน�าให้รู้จกั

กับแฟนของตัวเอง จากนั้นรุ่นน้องสาวก็ตกหลุมรักแฟนของรุ่นพี่ จึงฉวย

โอกาสเข้าไปแทรกกลาง คอยยุแหย่ให้คนทั้งคู่แตกคอกัน จนท้ายที่สุด 

คนเก่าก็กระเด็นออกไป คนใหม่ก็เข้ามาเสียบแทน ส�าหรับรุ่นพี่สาวนั้น 

ไม่เหลอืทั้งความรกัทั้งมติรภาพ...บอกว่าน�้าเน่ากค็งไม่ถกูนกั เพราะเรื่องราว

แบบนี้ยงัมใีห้เหน็อยูบ่่อยๆ ในทกุมมุเมอืง ซ�้าแล้วซ�้าเล่าไม่รู้เบื่อ เหยยีบย�่า

ท�าลายค�าว่า ‘เพื่อนสนทิ’ เสยีจนไม่เหลอืชิ้นดมีานกัต่อนกัแล้ว 

เจ้าบ่าวสลัดมือออกด้วยความโกรธจัด “เธอเป็นคนบอกเลิกเองนะ 

แล้วจะมาหาว่าผมทิ้งเธอได้ยงัไง”

“คณุซนิเป็นคนบอกเลกิงั้นหรอืคะ” ตูเ้ยว่ไป๋เลกิคิ้วสงู “แต่ที่ฉนัรูม้า 

คุณซนิไม่เคยพูดว่าจะเลกินะคะ ความจรงิกไ็ม่ได้ตั้งใจจะเลกิด้วย แต่เป็น

คุณหลานนั่นละค่ะที่หลังจากท�าสงครามเย็นกันแล้ว จู่ๆ ก็หันไปคบหา 

กับคุณเจี่ยง ยิ่งไปกว่านั้นไม่นานพวกคุณก็แต่งงานกัน แถมเธอยังได้รับ 

การ์ดเชญิงานแต่งที่พวกคุณส่งไปให้อกีต่างหาก ส�าหรบัคุณซนิแล้ว นี่มนั

เกนิกว่าจะรบัได้นะคะ” 

“คุณมันก็แค่คนนอกจะไปรู้อะไร! เหอะ! ถ้าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่

เธอบอกคุณมาละก ็ ผมคงได้แต่บอกกบัคุณว่า ทั้งหมดนั้นเธอโกหก เธอ

เป็นคนส่งข้อความมาบอกเลกิผมก่อน ค�าพูดรุนแรงเดด็เดี่ยว ผมโทร. ไป
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หาเธอ แต่ก็ไม่เคยโทร. ติดเลยสักครั้ง เพราะเธอบล็อกเบอร์ผมไปแล้ว 

แสดงออกชดัเจนว่าอยากจะเลกิกบัผม” 

ตูเ้ยว่ไป๋นิ่งคดิใคร่ครวญอยูช่ั่วอดึใจ ก่อนจะกล่าวออกมาด้วยน�้าเสยีง

จรงิจงั “ไม่ทราบว่าตอนนี้คุณหลานพกโทรศพัท์มอืถอืเครื่องนั้นอยู่ไหมคะ 

หรอืไม่กแ็ค่บอกฉนัว่าเป็นรุ่นอะไร ยี่ห้ออะไรกไ็ด้ค่ะ”

“โทรศพัท์มอืถอือยู่นี่ครบั คุณถามท�าไม”

“ฉันขอดูหน่อยได้ไหมคะ คุณหลานไม่เอะใจเลยหรือคะว่าท�าไม 

ค�าพูดของคุณทั้งสองถึงได้ต่างกันราวกับหนังคนละม้วนแบบนี้ ถ้าดูจาก

ความสมัพนัธ์ของคณุหลานกบัคณุซนิแล้ว คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รูว่้าคณุซนิ

เป็นคนยงัไงจรงิไหมคะ เรามาลองเชก็ดูหน่อยไหมคะว่าจรงิๆ แล้วคุณซนิ 

ก�าลงัโกหกอยู่รเึปล่า ฉนัคดิว่าฉนัน่าจะมคี�าอธบิายให้คุณได้นะคะ แน่นอน

ค่ะ ฉันไม่มีทางสอดรู้สอดเห็นความเป็นส่วนตัวของคุณหลานแน่ๆ แค่ดู

แป๊บเดยีว เพื่อความแน่ใจในบางเรื่องเท่านั้นค่ะ” 

เจ้าบ่าวยื่นโทรศัพท์มือถือให้ตู้เยว่ไป๋ด้วยความสงสัย ตู้เยว่ไป๋เริ่ม

ด้วยการเปิดเข้าไปดูในรายชื่อผู้ติดต่อในเครื่องก่อนเป็นอันดับแรก แล้วก็

ใช้โทรศพัท์มอืถอืของเขาส่งข้อความออกไปหนึ่งฉบบั และโทร. เข้าหาเบอร์

ของเธอเองอกีหนึ่งสาย

“คุณหลานจ�าเบอร์คุณซนิได้รเึปล่าคะ”

เจ้าบ่าวขมวดคิ้ว “คุณจะอยากรู้ไปท�าไมกนั”

“โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ของคุณหลานไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือบันทึก

การโทร. เข้า-ออกกจ็ะโชว์แค่ชื่อที่อยู่ในรายชื่อผู้ตดิต่อเท่านั้นค่ะ ถ้าจะเชก็

เบอร์โทร. กจ็ะต้องท�าอกีขั้นตอนหนึ่ง ฉนัพูดแบบนี้คณุหลานน่าจะเข้าใจแล้ว

ใช่ไหมคะ สมมุติว่ามีคนแอบเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ

ให้เป็นเบอร์ที่ไม่มทีางโทร. ตดิได้เลยล่ะ”  

เจ้าบ่าวรบีคว้าโทรศพัท์มอืถอืคนืไปทนัท ีเปิดเชก็ไปเพยีงครู่กถ็งึกบั

มอืไม้ชาแขง็ทื่ออยูก่บัที่ ขณะที่สหีน้าซึ่งเคร่งเครยีดอยูแ่ล้วกย็ิ่งบึ้งตงึเข้าไป
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ใหญ่

และแน่นอนว่าตู้เยว่ไป๋รู้ดเีชยีวละว่ามนัมสีาเหตุมาจากอะไร

นั่นก็เพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ของซินอวิ๋นไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์มือถือ

เครื่องนี้แล้วนั่นเอง

ฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้แต่ฝืนพูดออกมาว่า “นี่ก็แค่การคาดเดาของคุณ

เท่านั้นเอง แบบนี้ไม่ใจกล้าเกนิไปหน่อยรไึง ถ้าหากว่า...”

“เพราะฉะนั้นฉนัถงึได้ถามไงคะว่าคุณหลานจ�าเบอร์ได้ไหม ถ้าจ�าได้

แล้วจะสงัเกตเบอร์โทร. ว่าถูกหรอืผดิรเึปล่าคะ รอจนกระทั่งทุกอย่างเป็น

ไปตามที่คิด แล้วค่อยเปลี่ยนเบอร์กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ใช่ว่าจะเป็นไป

ไม่ได้นี่คะ เรื่องนี้จะยากง่ายแค่ไหน คุณหลานเองน่าจะรู้ด ี แล้วยิ่งถ้าเป็น 

ผู้หญงิที่รู้จกัคุณดแีละรกัคุณมากกย็ิ่งรู้ดเีลยนะคะ” 

ตู้เยว่ไป๋กดเบอร์ของซินอวิ๋น ก่อนจะยื่นให้เจ้าบ่าวของงานในวันนี้ 

“ไม่ทราบว่าคุณหลานยนิดจีะพสิูจน์ด้วยตวัเองตอนนี้เลยรเึปล่าคะ”

ตู้เยว่ไป๋หมุนลูกบิดเปิดประตู ไม่แปลกใจเลยสักนิดที่จับได้คาหนัง

คาเขาว่าผู้เป็นเจ้าสาวของงานได้มายืนหลบอยู่ตรงหลังประตูนั่นเอง บัดนี้

เจ้าสาวหน้าซดีราวกบักระดาษ ใช้เวลาแค่ห้านาทกีไ็ด้ผลดกีว่าคอร์สท�าสวย

ที่เธอท�ามาหลายเดอืนเสยีอกี 

ตู้เยว่ไป๋ถอยออกมาจากห้องพักผ่อน แล้วปิดประตูลงอย่างแรงต่อ

หน้าต่อตาผู้เป็นเจ้าสาว ทิ้งสทิธิ์ในการตดัสนิใจทุกอย่างไว้ให้ผู้เป็นเจ้าบ่าว

ที่ยังคงตกอยู่ในอาการช็อกและสับสน เขาอยู่ในชุดทักซิโดสีด�าเรียบกริบ

พอดีตัว ยืนอยู่ในห้องพักผ่อนที่เต็มไปด้วยลูกโป่งหลากสีและตัวอักษร

มงคลที่แขวนไว้ รอที่จะจงูมอืผูห้ญงิอกีคนเดนิผ่านพรมแดงไปรบัค�าอวยพร

มากมาย แต่แล้วในตอนนี้...

“ฉันคิดว่าตอนนี้คุณเจ้าสาวอย่าเพิ่งเข้าไปรบกวนเจ้าบ่าวเลยดีกว่า 

นะคะ” ตู้เยว่ไป๋ลากเฉินเฉิงมายืนปักหลักอยู่ตรงประตู รูปร่างสูงใหญ่ก็มี

ข้อดอีย่างนี้นี่เองสนิะ
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“เธอเป็นใครกนัแน่ มาท�าบ้าอะไรที่นี่!” ชุดเจ้าสาวเนื้อผ้าซาตนิแสน

สวยถูกผู้สวมใส่บดิแน่นคามอื 

“ฉนับอกแล้วไงคะว่าฉนัเป็นตวัแทนของคณุซนิอวิ๋น ฉนัมาที่นี่กเ็พื่อ

ท�างานตามที่ได้รบัมอบหมายมาให้ส�าเรจ็ลุล่วงน่ะค่ะ”

“ด.ี..ดมีาก ฉนัไม่รูเ้ลยนะเนี่ยว่ามนัจะร้ายกาจได้ขนาดนี้ จงใจเลอืก

เวลานี้ แล้วท�าไมตวัมนัไม่มาเองล่ะ ใช้วธิสีกปรกแบบนี้ แต่กลบัเอาแต่หลบ

อยูห่ลงัคนอื่น มนัอยูไ่หน! ถ้าแน่จรงิกใ็ห้มนัออกมาเลยส!ิ มนัต้องแอบอยู่

ตรงไหนสักที่เพื่อคอยหัวเราะฉันใช่มั้ย! เธอบอกให้มันออกมาเลยนะ  

โผล่หวัออกมาเดี๋ยวนี้นะ!”

“คณุเจ้าสาวอย่าโมโหสคิะ ระวงัเครื่องส�าอางบนหน้าของคณุด้วย ฉนั

เหน็รองพื้นเริ่มแตกหลดุออกมาแล้วนะ เดี๋ยวออกไปแล้วจะกลายเป็นเครื่อง

สมัฤทธิ์ลายพร้อยเอาได้นะคะ” ตู้เยว่ไป๋ยกมอืกอดอก ยกัไหล่อย่างสบาย

อารมณ์ แต่กลบัยนืปักหลกัอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหน  

“แก! นงัผู้หญงิคนนี้!” เจ้าสาวคนสวยเอามอืทาบหน้าอกที่กระเพื่อม

ขึ้นลงรนุแรงด้วยความโกรธจดั ซาลาเปาลกูกลมๆ สองลกูนั้นแทบจะระเบดิ

ออกมาจากชุดเจ้าสาวที่รดัแน่น “ไสหวัแกออกไป!” 

ตู้เยว่ไป๋คว้ามือที่สะบัดไล่ของเจ้าสาว ออกแรงบีบเพียงเล็กน้อย 

อกีฝ่ายกห็มดปัญญาสลดัให้หลุดเสยีแล้ว

“อ้อ จรงิส ิเมื่อกี้ฉนัลมืบอกประโยคที่ส�าคญัมากๆ ไปน่ะค่ะ” ตู้เยว่-

ไป๋ถอดแว่นกันแดดที่สวมอยู่ออก เผยให้เห็นดวงตาที่ซ่อนอยู่หลังแว่น 

มาตลอด...ดวงตาที่ด�าสนทิส่องประกายกล้าและเยน็ชาจนรู้สกึได้

“แกจะท�าอะไร” เจ้าสาวที่เมื่อครูน่ี้ยงัแสดงท่าทร้ีายกาจเหมอืนปีศาจ

ถึงกับชะงัก อ้าปากพะงาบๆ จนลืมรักษาภาพลักษณ์นางเอกของงานใน 

วนันี้ไปเสยีสิ้น ดูเป็นภาพที่น่าขบขนัยิ่งนกั

“มใีครอยู่ไหม! รบีเข้ามาหน่อย! มคีนเข้ามาก่อความวุ่นวาย!”

“งานที่ได้รบัมอบหมายของฉนัในวนันี้สิ้นสุดลงแล้ว การกระท�าหลงั
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จากนี้คอืความตั้งใจของฉนัเอง ไม่เกี่ยวข้องอะไรกบัคุณซนิอวิ๋น” ตู้เยว่ไป๋

จ้องนิ่ง แล้วจู่ๆ กป็ล่อยมอืออก

ตงึ!

เมื่อบรรดาญาตแิละเพื่อนๆ วิ่งหน้าตั้งมาถงึ สิ่งที่เหน็คอืเจ้าสาวลง

ไปนอนแผ่หลามอืเท้าชี้ฟ้าอยูก่บัพื้นท่ามกลางกระโปรงทรงสุม่ของชดุเจ้าสาว 

เหมือนเค้กเนยสดที่ตกเละเทะลงบนพื้นและมีเทียนสองเล่มปักเอียงไปมา 

ชั่วอดึใจเสยีงกรดีร้องแหลมแสบแก้วหูกด็งัไปทั่วบรเิวณ  

“มคีนมาก่อกวนงานแต่ง!”

“แม่งเอ๊ย! กล้าตบเจ้าสาวด้วย!”

“เรว็ส!ิ เรว็เข้า! รบีไปเรยีก รปภ. มาส!ิ”

“คนบ้ามาจากไหนเนี่ย!”

ชายสามสี่คนกรูกนัเข้ามาเพื่อหวงัจะจบัตวัตู้เยว่ไป๋ เธอหลบหลกีไป

มา แต่สุดท้ายกโ็ดนคว้าแขนเอาไว้ได้ และจงัหวะที่เธอออกแรงดิ้นเพื่อให้

หลุดจากการจับกุมนั้นเอง เฉินเฉิงก็ยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยการกระชากตัว

ฝ่ายตรงข้ามออกไปสุดแรง เมื่อครู่นี้เขาเองก็ถึงกับตกตะลึงยืนอึ้งไปกับ

การกระท�าของตูเ้ยว่ไป๋ ยงัดทีี่ตั้งสตกิลบัมาได้ไม่สายเกนิไป เขารบีก้าวออก

ไปยนืบงัหญงิสาวเอาไว้ “พวกคุณอย่าเข้ามานะ!” 

เฉนิเฉงิท่าทางแขง็กร้าวราวก�าลงัประจนัหน้าอยูก่บัศตัรหูมายเลขหนึ่ง 

คอยปกป้องคนข้างหลงัอย่างเตม็ที่ 

ทว่าคนที่ถกูปกป้องอย่างตูเ้ยว่ไป๋กลบัไม่มทีท่ีาซาบซึ้งแม้แต่น้อย ทั้ง

ยงัตบไหล่เขาพร้อมกบัพูดว่า “ถอยไปหน่อย” 

เธอก้าวเท้าขึ้นไปยนือยู่บนโต๊ะ ใช้ระดบัความสูงและระดบัสายตาที่

เหนือกว่าหันไปโบกโทรศัพท์มือถือต่อหน้าทุกคน “ถ้าพวกคุณเข้ามาอีก 

ละก ็ฉนัจะแจ้งต�ารวจจรงิๆ ด้วย!”

“ใครกนัแน่ที่เข้ามาวุ่นวาย!”

“หึ! แจ้งเลยสิ! ทีตอนที่ตบคนนี่กร่างเชียว! ใช่ แบบนี้ต้องแจ้ง
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ต�ารวจ!” 

ฉบัพลนักม็คีนหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาทนัที

ตู้เยว่ไป๋รีบสอดโทรศัพท์มือถือไปไว้ด้านหลัง สีหน้าเผยรอยยิ้ม 

เยน็ชา “ต�ารวจเข้ามาในงานแต่ง กวาดคนไปเป็นโขยงเพื่อลงบนัทกึประจ�า

วัน ช่างเป็นงานแต่งที่พิเศษสุดไม่เหมือนใครเลยจริงๆ! ข่าวนี้คงจะกลาย

เป็นประเด็นร้อนให้พวกแขกผู้มีเกียรติที่ชื่นชอบข่าวคาวซุบซิบได้เอาไป

โพสต์ลงโซเชยีลกนัสนกุแน่ๆ แล้วกบ็งัเอญิจงัเลยนะคะที่ฉนัรู้จกันกัข่าวอยู่

หลายคน มทีั้งนกัข่าวสายสงัคมและนกัข่าวคอลมัน์ซุบซบิเรื่องรกัๆ ใคร่ๆ 

ด้วย ฉนัว่าพวกเขาต้องสนใจที่มาที่ไปของเรื่องนี้แน่ๆ เลย เอาเรื่องคาวๆ 

พวกนี้ไปตีแผ่รายละเอียดทุกเม็ดเพื่อให้คนในโลกอินเทอร์เน็ตได้เข้ามา 

อ่านกนัอย่างออกรสออกชาต ิให้ผูค้นทกุตรอกซอกซอยเล่าสูก่นัฟังระหว่าง

ดื่มชาหลงัอาหารกนัอย่างสนุกสนาน”   

ตู้เยว่ไป๋หันไปทางเจ้าสาว คิ้วเรียวสวยเลิกขึ้นน้อยๆ “แบบนี้ดีไหม

คะ”

เจ้าสาวสั่นเทิ้มไปทั้งตวั ใบหน้าที่ยงัขาวซดีอยูก่่อนหน้านี้โกรธเกรี้ยว

เสียจนหน้าด�าหน้าแดง ยิ่งได้ชุดเจ้าสาวสีขาวปลอดราวหิมะที่สวมอยู่มา

เสรมิกย็ิ่งท�าให้ดูแทบไม่ได้เอาเสยีเลย 

“พอแล้ว ให้เรื่องบ้าๆ นี่ให้จบลงแค่นี้”

ประตูห้องแต่งตัวถูกเปิดออก เจ้าบ่าวยืนอยู่โดยมีเงามืดบดบังไป

เกอืบครึ่งตวั 

“พอเสยีท.ี..”

ฝ่ายเจ้าสาวยกมอืขึ้นปิดรมิฝีปากอนัสั่นระรกิของตนเอาไว ้เดนิโซเซ

เข้าไปหา แต่แล้วกห็ยุดชะงกั

ตูเ้ยว่ไป๋กระโดดลงจากโต๊ะด้วยท่าททีะมดัทะแมง ลบูเส้นผมเพื่อจดั

ระเบียบ จากนั้นก็น�ากระเป๋าถือใบกะทัดรัดน่ารักสีเงินวาวมาคล้องแขนไว้ 

แล้วหนัไปควงแขนเฉนิเฉงิที่ยงัคงไม่หายจากอาการตกตะลงึ ก่อนจะพากนั
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เดนิออกไปจากห้องจดัเลี้ยงราวกบัไม่เคยมอีะไรเกดิขึ้น

บรรดาญาติและเพื่อนๆ ต่างก็ยังไม่วางใจนัก จึงได้สั่งให้ชายหนุ่ม 

รปูร่างสงูใหญ่สามคนเดนิตามไปตดิๆ เพื่อคอยจบัตาดทูั้งคูท่กุฝีก้าวประหนึ่ง

เป็นโจรผู้ร้ายอย่างไรอย่างนั้น

ตู้เยว่ไป๋กย็งัอตุส่าห์ชะงกัฝีเท้าลงจรงิๆ เสยีด้วย เธอตวดัสายตากลบั

ไปมองเสยีทหีนึ่ง ท�าเอาทกุคนที่อยูต่รงนั้นต่างพากนัสะดุง้ผวา ถงึกบัตั้งการ์ด

ขึ้นมาเตรยีมพร้อมกนัเลยทเีดยีว 

แสงไฟสว่างไสวสะท้อนให้เห็นความวุ่นวายไร้ระเบียบและความ 

น่าขนัไปทั่วทั้งห้อง แสงนั้นเจดิจ้าเสยีจนตูเ้ยว่ไป๋ต้องหรี่ตาลง ชั่วจงัหวะนั้น

แววตาของเธอกลบัหม่นมวั  

เมื่อครู่นี้ตอนที่เจ้าสาวล้มลงกับพื้น ตู้เยว่ไป๋เหลือบไปเห็นรองเท้าที่

อยู่ใต้ชุดเจ้าสาว...รองเท้าไม่มสี้น มเีพยีงพื้นรองเท้านุ่มๆ กบัขอบดิ้นทอง 

ดไูม่ออกถงึความหรหูราสงูค่าเลยสกันดิเดยีว เป็นใครกต้็องรูว่้าในวนัส�าคญั

ขนาดนี้ท�าไมถงึได้เลอืกที่จะสวมรองเท้าแบบนี้ 

ตูเ้ยว่ไป๋อดไม่ได้ที่จะเหลอืบมองรองเท้าของตนเอง ทกุครั้งที่มภีารกจิ

ส�าคัญ เธอจะต้องสวมรองเท้าที่มีส้นสูงกว่าปกติ เวลาก้าวเดินแล้วมีเสียง

ดังกึกๆ เป็นจังหวะ ความมั่นใจกับความแน่วแน่ก็จะตามมากับเสียงเดิน 

ในทุกฝีก้าวนั่นเอง 

หากเธอไม่มาปรากฏตวัที่นี่ พธิเีดนิพรมแดงหลงัจากนี้ เจ้าสาวกจ็ะ

คล้องแขนบดิาเดนิเข้าไปหาผูเ้ป็นเจ้าบ่าว พร้อมกบัดนตรงีานแต่งที่บรรเลง

ขบัคลอ ย�่าไปบนพื้นรองเท้าอ่อนนุ่มทลีะก้าว...ก้าวแล้วก้าวเล่า คงจะเดนิ

ไปได้ด้วยความมั่นใจหนกัแน่น ไร้ความคลางแคลงใดๆ 

มุมปากตู้เยว่ไป๋โค้งขึ้นเล็กน้อยจนแทบมองไม่เห็น ก่อนจะสะบัด

กระเป๋าเดนิจากไป

เฮ้อ...เธอท�าตามใจตวัเองอกีแล้วสนิะ ไม่ได้เล่นใหญ่ขนาดนี้มานาน

เท่าไรแล้วเนี่ย ถงึขนาดท�าลายความหวงัอนัสวยงามที่สุดในชวีติลูกผู้หญงิ
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คนหนึ่ง รวมถงึช่วงเวลาแห่งความเป็นเจ้าหญงิคนส�าคญัที่สดุลงเสยีย่อยยบั

ไม่มชีิ้นด ี

“จะกลบัไปง่ายๆ อย่างนี้เลยหรอืครบั ไม่รอดูหน่อยหรอืว่างานแต่ง

จะด�าเนินต่อไปรึเปล่า” เฉินเฉิงเองก็ใช่ว่าจะซื่อบื้อจนไม่เข้าใจสถานการณ์ 

เรื่องราวมาถงึขนาดนี้แล้ว กพ็อจะเดาได้แล้วละว่ามนัจะเป็นอย่างไรต่อไป

“ต้องจดัต่ออยู่แล้วส”ิ ตู้เยว่ไป๋ตอบกลบัทนัควนัโดยแทบไม่ต้องคดิ

“ทั้งญาตสินทิมติรสหาย ทั้งเงนิทองที่เสยีไปกบัค่าจดังาน ห้องหอก็

ตกแต่งรอเอาไว้เรยีบร้อยแล้ว ครอบครวัของทั้งสองฝ่ายกเ็ข้ากนัได้ด ี จู่ๆ 

จะมายกเลกิได้ที่ไหนกนัเล่า”

ความจริงแล้วเบอร์โทร. ที่เธอให้เจ้าบ่าวไปนั้นไม่ใช่เบอร์ที่ถูกต้อง 

หากเมื่อครู่นี้เขากดโทร. ออกและพบว่ามันเป็นเบอร์ที่ผิดก็ต้องแล่นมาหา

เธอแน่นอน 

แต่...แค่แบบฝึกหดัเลก็ๆ ข้อเดยีว ค�าตอบนั้นกลบัชดัเสยียิ่งกว่าชดั

ต่อให้เขาเจ็บปวดและโกรธแค้นที่ถูกหลอก ต่อให้เขายังรักซินอวิ๋น 

อยู่กต็าม

“ถ้าเป็นอย่างนั้น กน็่าเสยีดายนะครบั” เฉนิเฉงิถอนใจออกมา

“มอีะไรให้เสยีดายกนัล่ะ เธอคู่ควรกบัคนที่ดกีว่านี้เยอะ”

“งั้น...”

ตูเ้ยว่ไป๋ชงิพดูแทรกขึ้นมาก่อนที่เขาจะเอ่ยจบ “ตอนแรกฉนัได้รบัการ

ว่าจ้างเพื่อให้มาที่งานแต่ง แล้วก็หาโอกาสเข้าไปคุยกับเจ้าบ่าว ไม่ใช่เพื่อ

ท�าลายงานแต่ง แล้วกไ็ม่ได้หวงัให้เจ้าบ่าวหนงีานแต่งด้วย เรื่องพวกนั้นก็

เป็นแค่เหตกุารณ์ที่อาจเกดิขึ้นเท่านั้น ไม่ได้สลกัส�าคญัอะไร แต่สิ่งที่ส�าคญั

ที่สุดกค็อื...การท�าให้เขาได้รู้ความจรงิ แค่นี้กเ็พยีงพอแล้ว” 

“อ๋อ” เฉนิเฉงิพยกัหน้าเป็นเชงิเข้าใจพลางขยบัแว่นที่สวมอยู่เลก็น้อย 

“แต่พี่เยว่ไป๋กย็งัท�านอกเหนอืจากที่ได้รบัการว่าจ้างมาอยู่ดไีม่ใช่หรอืครบั”

ตู้เยว่ไป๋ตวดัสายตามองเขาไปทหีนึ่ง
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เฉินเฉิงไม่เพียงไม่รู้สึกกลัว เขายังเลิกคิ้วส่งกลับมาให้อีกต่างหาก 

“ผมว่าเมื่อกี้พี่เยว่ไป๋เท่สุดๆ ไปเลยนะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าคุณซินอวิ๋นรู ้

เรื่องนี้แล้วจะโทษว่าพี่เยว่ไป๋ท�าเกินหน้าที่รึเปล่าน่ะสิครับ” เฉินเฉิงคาดเดา 

เพราะในเมื่อไม่มคีวามกล้าที่จะเผชญิหน้า งั้นคณุซนิคนนี้กค็งไม่อยากท�าให้

เรื่องราวมนัใหญ่โตขึ้นมาถงึขนาดนี้แน่ 

“เธอไม่มทีางรู้หรอก”

ยงัไม่ทนัที่เฉนิเฉงิจะได้ถามต่อ ประตูลฟิต์กเ็ปิดออกเสยีก่อน แล้ว

กเ็จอกบัต�ารวจสองนายที่ยนืรอลฟิต์อยู่นั่นเอง

ตู้เยว่ไป๋ท�าตัวอ่อน คว้าแขนเฉินเฉิงได้ก็ทิ้งตัวลงในอ้อมแขนเขา 

ด้วยสภาพตวัอ่อนปวกเปียก ศรีษะก้มต�่า

“เดนิไปเรื่อยๆ ห้ามถาม”

แผ่นหลงัของเฉนิเฉงิตั้งตรง สายตามองตรงไปข้างหน้าไม่มว่ีอกแว่ก 

ประคองตู้เยว่ไป๋อย่างทุลกัทุเลจนแทบจะเดนิไม่ได้เสยีด้วยซ�้า

เมื่อทั้งสองเดนิผ่านไป ต�ารวจหนึ่งในสองนายที่ยนือยูก่ข็มวดคิ้ว ดนั

ปีกหมวกที่สวมอยู่ขึ้น มองตามตู้เยว่ไป๋และเฉนิเฉงิไป

“ขอโทษนะครบั เดี๋ยวก่อนครบั” 

ตู้เยว่ไป๋ถอนใจออกมาเฮอืกหนึ่ง ลูบจมูกป้อยๆ ก่อนจะดงึเฉนิเฉงิ

ให้หนักลบัไป กระทั่งมั่นใจว่าสายตาคมกรบิของอกีฝ่ายนั้นมองทะลชุั้นแป้ง

และรองพื้นบนหน้า ตู้เยว่ไป๋จึงได้หันไปกะพริบตาปริบๆ ให้นายต�ารวจ 

คนนั้นพร้อมกับท�าท่าทางเหมือนแมวกวักเรียกทรัพย์ “อ้าว! คุณต�ารวจ

เลี่ยว บงัเอญิจงัเลยนะคะ” 

แต่ในใจนั้นกลับร้องตะโกนออกมาว่า ‘ฉันปลอมตัวมาเสียขนาดนี้  

อตีานี่มตีาทพิย์หรอืยงัไงกนัเนี่ย!’  

เลี่ยวเจ๋อขยบัหมวกต�ารวจขึ้นอกีนดิ “เป็นคณุจรงิๆ ด้วย นี่แค่เรื่อง

บงัเอญิแน่ๆ ใช่มั้ย เมื่อกี้มคีนแจ้งความว่ามคีนมาหาเรื่องก่อความวุ่นวาย

ในงานแต่งงาน คนคนนั้นคงไม่ใช่...”
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“จะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะคะ!” ตู้เยว่ไป๋ดึงชุดที่ตนสวมอยู่ให้เข้าที่ 

เข้าทาง “ใครจะใส่ชุดแบบนี้มาหาเรื่องสร้างความวุ่นวายกันล่ะคะ ไม่ได้

ทะเลาะตบต ีไม่มข้ีาวของเสยีหาย งานแต่งงานกย็งัด�าเนนิไปตามปกต ิมนั

กแ็ค่ความเข้าใจผดิเท่านั้นเองค่ะ”

เธอพยกัพเยดิไปทางบรรดา ‘มติรสหาย’ ที่ตามมาจากในงานซึ่งยงั

ยนืระแวดระวงัอยู่ตรงบรเิวณหน้าลฟิต์และหน้าทางขึ้นบนัไดวน พร้อมกบั

โยนเผอืกร้อนกลบัไป

“พวกเขาน่าจะเป็นคนที่แจ้งต�ารวจไปนะคะ คุณลองไปสอบถามด ู

สคิะ”

เลี่ยวเจ๋อส่งสญัญาณให้เพื่อนต�ารวจอกีคนเป็นคนจดัการ

“ถงึจะเป็นแค่การเข้าใจผดิกนั แต่ประสทิธภิาพในการท�างานของคุณ

ต�ารวจกน็บัวนัยิ่งสูงขึ้นทุกท ี ต้องขอโทษด้วยจรงิๆ นะคะที่ท�าให้พวกคุณ

ต้องล�าบากมาเสียเที่ยว แต่จะว่าไปเราก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้ว ดีจังเลย 

เจอกนัคราวก่อนเมื่อไหร่นะคะ” ตูเ้ยว่ไป๋ยกมอืขึ้นวางลงบนบ่าของเลี่ยวเจ๋อ

เพื่อแสดงท่าทอีวดข่มบรรดาญาติๆ  และเพื่อนๆ เจ้าสาวให้รู้ว่าตนสนทิสนม

ใกล้ชดิกบัต�ารวจขนาดไหน 

“คุณยงัท�างานเป็นนกัรบัจา้งอยู่อกีหรอื” เลี่ยวเจ๋อเบี่ยงไหล่ออกจาก

มอืเธอด้วยสหีน้านิ่งไร้ความรู้สกึ

“คุณต�ารวจเลี่ยวมีปัญหาอะไรไม่ทราบคะ ฉันมีจุดยืนเดียวกันกับ

ต�ารวจ เป็นกระบอกเสยีงและแบ่งเบาภาระให้แก่ประชาชนเหมอืนกนั”

“แบ่งเบาภาระจนต้องโทร. แจ้ง 110 เนี่ยนะ?”

“นั่นเป็นเพราะคนบางคนไม่เข้าใจถงึการท�างานของต�ารวจดพีอ กลวั

ว่าพวกคุณจะเบื่อจนต้องนั่งตบยุงกันอยู่ในสถานีต�ารวจน่ะสิคะ พวกคุณ

ต้องสั่งสอนพวกเขานะคะ ถอืโอกาสนี้ปรบัทศันคตผิดิๆ ให้มนัถกูต้องเสยีที

ก็ดีเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าแค่เรื่องเล็กน้อยก็จะเรียกพวกคุณได้ตามใจชอบ  

ใช้สทิธิ์ของผู้เสยีภาษกีนัอย่างไม่ลมืหูลมืตา” 



เ จ วี่ ย น ซี  l  33

“ซีเรียสหน่อย อย่ามาท�าเป็นวางท่าทั้งที่คุณก�าลังสะใจ” เลี่ยวเจ๋อ

กอดอก “ผมจ�าได้ว่าคุณใกล้จะเรยีนจบแล้วนี่ ไปหางานดีๆ  ที่คนปกตเิขา

ท�ากนัดกีว่านะ”

“เฮ้อ...ตอนนี้เศรษฐกจิซบเซา เดก็จบใหม่หางานยากเตม็ท ีทางเดยีว

ก็คือพยายามเก็บสะสมประสบการณ์จริงจากชีวิตในสังคมให้มากๆ เข้าไว้ 

จะให้งอมอืงอเท้าไม่ท�างานท�าการ เกาะพ่อแม่กนิไปวนัๆ คงไม่ได้หรอก คณุ

ว่าไหมคะ” 

“คุณเนี่ยนะจะหางานไม่ได้?”

“ฉนัจะต้องหางานที่ตวัเองชอบเท่านั้นค่ะ งานค่าแรงต�่าไม่เหมาะกบั

ฉนัหรอกค่ะ เทยีบกบัการลงทนุทางการศกึษาสงูๆ แล้วไม่ไหวหรอก เพราะ

ฉะนั้น...” ตูเ้ยว่ไป๋ผายมอืทั้งสองข้างออกพร้อมยกัไหล่อย่างช่วยไม่ได้ “คณุ

ต�ารวจเลี่ยวพอจะมีงานดีๆ แนะน�าบ้างไหมล่ะคะ ฉันคิดมาตลอดว่างาน

ราชการกไ็ม่เลวเหมอืนกนันะคะ”  

“ตอนนี้ผ่านการสอบเข้ารบัราชการแล้วใช่ไหม แต่ผมว่างานข้าราชการ

ไม่น่าจะเหมาะกบัคุณนะ”

เมื่อเห็นว่าเลี่ยวเจ๋อครุ่นคิดจริงจัง ตู้เยว่ไป๋จึงคว้ามือของเขาพร้อม

ออกแรงบีบแน่น “งั้นก็รบกวนคุณต�ารวจเลี่ยวช่วยหาให้หน่อยแล้วกัน 

นะคะ คุณเป็นต�ารวจ คงจะกว้างขวางไม่น้อย” 

“เอ่อ...คอื...”

ตู้เยว่ไป๋โพล่งแทรกค�าพูดของเลี่ยวเจ๋อขึ้นมา พลางชี้ไปยังเพื่อน

ต�ารวจของเลี่ยวเจ๋อที่ส่งสญัญาณมาให้ 

“ดูสคิะ ฉนับอกแล้วว่ามนัเป็นแค่เรื่องเข้าใจผดิกนั ถ้าอย่างนั้นฉนั

ไม่รบกวนเวลาปฏิบัติราชการของพวกคุณแล้ว ไว้วันหลังฉันขอเชิญคุณ

ต�ารวจเลี่ยวไปทานข้าวกนัสกัมื้อนะคะ ถงึตอนนั้นคงมเีวลามากพอมานั่งฟัง

ค�าสั่งสอนของคุณต�ารวจแน่นอนค่ะ” ตู้เยว่ไป๋เปิดปากหาวตบท้ายประโยค 

โดยไม่สนใจว่าจะมนี�้าตาไหลออกมาเนื่องจากความง่วง โยนมาดสาวมั่นที่มี
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ก่อนหน้านี้ทิ้งไปไม่เหน็ฝุ่น

“ฉันกับเพื่อนต้องขอตัวก่อน เรื่องที่ฉันไหว้วานคุณต�ารวจเลี่ยวคง 

ไม่ลมืนะคะ” พูดจบกล็ากเฉนิเฉงิเดนิจากไปด้วยความรวดเรว็

“พี่เยว่ไป๋รู้จกักบัต�ารวจคนเมื่อกี้หรอืครบั”

“ออื เคยเจอกนัสองสามครั้งตอนที่รบังาน”

ตูเ้ยวไ่ป๋เดนิหาวไปจนกระทั่งกลบัขึ้นรถ ก้นแตะเบาะปุบ๊กเ็อนศรีษะ

พิงกระจกรถ เตรียมเข้าสู่ห้วงนิทราอย่างสบายใจ แต่จังหวะที่ก�าลังเคลิ้ม

ได้ที่ก็ดันถูกสารถีผู้ไม่ได้จดจ่อแค่การขับรถอย่างเดียวไล่บี้ถามไม่เลิกเสีย

อย่างนั้น  

“เมื่อกี้พี่เยว่ไป๋บอกว่าคุณซนิไม่รู้ ไม่รู้เรื่องอะไรหรอืครบั”

ตูเ้ยว่ไป๋ค้อนอกีฝ่ายข้อหาขดัจงัหวะคนจะนอน ไม่สนใจแววตาอยาก

รู้อยากเหน็ของเฉนิเฉงิ เธอหนัไปหากระจกรถพร้อมกบัหาวออกมาอกีครั้ง 

ก่อนจะหลบัตาลงอกีรอบ เอ่ยพมึพ�าออกมา “เธอไม่รู้ว่ามงีานแต่งนี้” 

“อะ...อะไรนะ!” เฉนิเฉงิถงึกบัเผลอเหยยีบเบรกกะทนัหนั 

“ขอร้องละ มอีะไรให้ตกใจกนัหา ขบัรถให้มนัดีๆ  ไปเถอะน่า!” ตู้เยว่- 

ไป๋ลูบศีรษะที่กระแทกไปมาเบาๆ “ฉันแค่บอกว่ารับมอบอ�านาจให้มาเป็น

ตวัแทนของเธอ แต่กไ็ม่ได้บอกนี่ว่าเธอเป็นคนมอบอ�านาจด้วยตวัเอง”

“แล้วใครกนัล่ะครบั”

“พี่ชายคนหนึ่งที่รักน้องสาวของตัวเองมากๆ” ตู้เยว่ไป๋ตาปรือด้วย

ความอ่อนเพลยี ทิ้งตวัลงพงิกบัพนกัเบาะ ไม่ได้สนใจว่าผมจรงิของตนเอง

นั้นจะยุ่งเหยงิขนาดไหนหลงัจากที่ถอดวกิผมออกไปแล้ว

“พี่เยว่ไป๋อย่าเพิ่งหลับได้ไหมครับ สรุปแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงกัน

แน่ ผู้รบัจ้างอย่างเราจะฟังความข้างเดยีวอย่างนั้นหรอืครบั” 

“เรื่องนี้เอาไว้ค่อยคุยกันนะ...” พูดจบก็ปิดเปลือกตาลงหลับไปใน

ทันที ศีรษะที่ฟูฟ่องเสริมให้ดวงหน้ายิ่งเล็กราวกับแค่ฝ่ามือ สองมือที่วาง

ประสานอยู่เหนือเข่า และดวงหน้ายามหลับสนิทภายใต้แสงสุดท้ายของ 
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วนันั้นดอู่อนหวานไร้พษิสง ช่างแตกต่างกบัตูเ้ยว่ไป๋ในตอนขาไปโดยสิ้นเชงิ 

เหมอืนยกภูเขาออกจากอก...จู่ๆ เฉนิเฉงิกน็กึถงึค�านี้ขึ้นมา 

ส�าหรบัตู้เยว่ไป๋แล้ว เคสนี้ถอืว่าจบลงอย่างราบรื่นแล้วสนิะ

ทว่าเหน็ได้ชดัว่ามใีครบางคนไม่ได้คดิแบบนี้

“เหลวไหลจรงิๆ!” 
ประธานตงิตบโต๊ะดงัปัง พร้อมกบัถลงึตาโต ท่าทโีกรธเกรี้ยวสมจรงิ 

ฝ่ายตู้เยว่ไป๋นั้นนั่งอย่างสงบเสงี่ยม สองมอืประสานอยู่เหนอืเข่า ยิ้มแหย  

“กฎของการเป็นผู้รบัจ้างข้อที่หนึ่งกบัข้อที่สามคอือะไร”

“ข้อที่หนึ่ง นักรับจ้างต้องไม่ท�าอะไรที่นอกเหนือไปจากเรื่องที่ได้รับ

การวา่จ้างให้ท�า เขาจ้างให้ท�าอะไรกท็�าอย่างนั้น นกัรบัจ้างต้องปฏบิตัหินา้ที่

โดยความเป็นกลาง ต้องไม่ใส่ความรู้สกึส่วนตวัลงไปในงาน”

“ออื ไหนพูดอกีทซี!ิ”

ตู้เยว่ไป๋กลนืน�้าลายลงคออย่างฝืดๆ 

“ท�าอาชีพนี้มาสามปี ฉันก็นึกว่าเธอเพิ่งท�ามาแค่สามวันเสียอีกนะ! 

กฎง่ายๆ แค่นี้ยงัท�าผดิได้” กล่าวจบประธานตงิกต็บโต๊ะอกีครั้ง และคราวนี้ 

กท็�าเอากระบอกใส่ปากกาและปากกาต่างกระดอนขึ้นมาพร้อมกนัเลยทเีดยีว 

“ใช่ค่ะ ฉันผิดเองค่ะ แต่ครั้งนี้มันอดไม่อยู่จริงๆ นี่คะ” ตู้เยว่ไป๋ 

พนมมอืขอความเหน็ใจหวงัได้รบัการอภยั 

“เฮอะ! จะมาออดอ้อนอะไรตอนนี้ เธอผ่านจดุนี้มานานแลว้ ไม้นี้ใช้

กับฉันไม่ได้ผลหรอกนะ!” ประธานติงหยิบปากกาขึ้นมาด้ามหนึ่งชี้ไปยัง

ปลายจมูกเธอ “เธอเนี่ยนะ เมื่อไหร่จะแก้นสิยันี้เสยีทฮีะ!” 

เฉนิเฉงิทนไม่ไหวจงึช่วยพดู “พี่เยว่ไป๋คงรูส้กึเจบ็ปวดไปด้วยในฐานะ

ลกูผูห้ญงิด้วยกนัน่ะครบั เพราะจะว่าไปเจ้าสาวคนนั้นกเ็ลวร้ายเกนิไปจรงิๆ 

ผมได้ยนิยงัอดโมโหไม่ได้เลย...” 

แต่การไปก่อกวนจนงานแต่งเละไม่เป็นท่าแบบนั้น คิดๆ ดูแล้วก ็
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น่าสงสารอยูไ่ม่น้อย...สายตาคมกรบิสองคูท่ิ่มแทงมายงัเขา จนต้องหุบปาก

ฉบัในทนัที

ประธานติงเทศนาตู้เยว่ไป๋เสียยกใหญ่ และตลอดการเทศนานั้น 

ตู้เยว่ไป๋กเ็อาแต่พยกัหน้าหงกึๆ พร้อมพมึพ�ารบัผดิไม่ขาดปาก ผมเปียที่อยู่

ตรงท้ายทอยกพ็ลอยสะบดัแกว่งไปตามจงัหวะครั้งแล้วครั้งเล่า 

ในที่สุดประธานติงก็พ่นลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ “ริบเงินค่าจ้าง

ทั้งหมดคนื เธอจ�าบทเรยีนคราวนี้ให้ดลี่ะ!”

“ค่ะ! กฎการเป็นนกัรบัจ้าง ต้องปฏบิตัติาม ท�าตามอย่างเคร่งครดั!” 

ตู้เยว่ไป๋ยกฝ่ามอืขึ้นตั้งฉาก ราวกบัจะสาบานต่อฟ้าดนิอย่างไรอย่างนั้น

“รบีไปล้างเครื่องส�าอางออกเสยีเถอะ มนัไม่เหมาะกบัเธอเลยสกันดิ!” 

ประธานตงิก้าวฉบัๆ ไปยงัประตกู่อนจะกดมอืจบัประตลูง “อกีอย่าง...” เขา

ชะงักไปนิด ก่อนจะเอี้ยวตัวหันกลับมาเล็กน้อย “ขอบคุณแทนผู้ว่าจ้าง 

ด้วยนะ” 

ประโยคนั้นจบลงพร้อมกบัเสยีงปลดลอ็กประตูดงัขึ้น

ฉับพลันบรรยากาศภายในห้องก็กลายเป็นเงียบสนิท ตู้เยว่ไป๋นั่ง

ประคองแก้วชาร้อนพร้อมคลี่ยิ้มบางๆ 

เฉนิเฉงิที่ยงัไม่หายมนึงงหนัไปมองประตกู่อนหนัมาจ้องตูเ้ยว่ไป๋ แล้ว

ถามเสยีงแผ่ว “หรอืว่าประธานตงิกค็อื...พี่ชายคนนั้น?”

ตู้เยว่ไป๋บิดขี้เกียจแบบไม่คิดจะรักษาภาพลักษณ์ “เรื่องมันก็เป็น

อย่างนี้ละนะ”

ดวงตาของเฉนิเฉงิสว่างวาบ

“พี่เยว่ไป๋!”

ความง่วงของตู้เยว่ไป๋ที่มีอยู่หายไปหมดไม่เหลือ ได้แต่ดุออกมา

ประโยคหนึ่งว่า “นี่มนัในออฟฟิศนะ มากระโดดอะไรในนี้ยะ!”

เฉนิเฉงิจะส�านกึสกันดิกไ็ม่ ยงักล่าวต่อไปว่า “ต่อไปนี้ผมขอฝากเนื้อ

ฝากตวักบัพี่เยว่ไป๋ด้วยนะครบั!” พดูจบกปิ็ดท้ายด้วยการโค้งค�านบัให้อกีที
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ทว่าเมื่อเขายดืตวักลบัขึ้นมาอกีครั้ง สิ่งที่รอต้อนรบัเขาอยู่กค็อืเสยีง

ประตูห้องน�้าที่ปิดดงัปัง

เฉนิเฉงิยงัคงยนืหวัเราะแหะๆ อยู่อย่างนั้น ทั้งดวงตาและรมิฝีปาก

โค้งเป็นรอยยิ้มกว้าง

นกัรบัจ้างส่วนตวั...ดูเหมอืนว่าเขาจะชอบงานนี้เข้าแล้วสิ



3
การแต่งงานไม่ใช่การลงทุนที่ดีที่สุดหรอกหรือ

“สวสัดคี่ะ ดฉินั...ตู้เยว่ไป๋ นกัรบัจ้างส่วนตวัคลาส A รหสั 038 
แห่งส�านกังาน 9998 ค่ะ ไม่ทราบว่ามอีะไรให้รบัใช้คะ”

ซอืฉานเงยหน้าขึ้นมองหญงิสาวที่ยนือยูต่รงหน้าเธอ อกีฝ่ายสวมเสื้อ

ขนสัตว์สีขาวตัวโคร่ง ท่อนล่างเป็นกางเกงยีนเข้ารูปและรองเท้าบูตสีแดง 

สะท้อนให้เหน็ถงึลกัษณะนสิยัที่เป็นคนใจกว้างและมากความสามารถ ทว่า... 

“เด็กเกินไปมั้ยเนี่ย ฉันว่าเรื่องแบบนี้น่าจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่า

นะ”

ประธานติงกล่าวยิ้มๆ “เห็นเธออายุยังน้อยแบบนี้ แต่เธอเป็นนัก

รับจ้างส่วนตัวมือทองที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดของที่นี่เชียวนะ เชื่อถือได้ 

ความสามารถรอบตวั จนถงึตอนนี้กย็งัไม่มเีคสไหนยากเกนิความสามารถ

ของเธอเลย ถงึขนาดได้รบัมอบหมายให้ไปเป็นสายลบัอยูใ่นธรุกจิเครอืข่าย 

เป็นตวัแทนนกัข่าวเข้าไปสบืหาข้อมูลเลยนะ” 

“อย่างนั้นเหรอคะ...” ซอืฉานพนิจิตู้เยว่ไป๋ต่างไปจากเดมิ...แต่เคสนี้

แตกต่างไปจากเคสทั่วๆ ไป คิ้วเรยีวเป็นระเบยีบของเธอขมวดนดิๆ สาย
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กระเป๋าหนงัถูกก�าจนเป็นรอยยบัย่นหนกักว่าเดมิ

ตู้เยว่ไป๋มองส�ารวจลูกค้ากระเป๋าหนักที่อยู่ตรงหน้า เธอคนนี้เป็น 

หญงิสาวที่มบีุคลกิดูเรยีบร้อยอ่อนหวาน เสื้อคลุมตวันอกแบบเรยีบๆ แต่

ไม่ทิ้งความหรูหราสไตล์คุณหนูสวยหวานเสริมให้ล�าคอระหงของเธอยิ่งดู

เรยีวงามมากยิ่งขึ้น ขณะเดยีวกนักห่็อหุม้ตวัเธอเสยีจนดูน่าอดึอดั เธอเกล้า

ผมมวยแบบลวกๆ กิ๊บตดิผมประดบัมุกไม่อาจเกบ็ไรผมที่หลุดลุ่ยลงมาไว้

ได้ทั้งหมด จนถูกเจ้าตวัปัดออกอยู่บ่อยครั้งโดยไม่รู้ตวั จงัหวะที่ยกมอืขึ้น

นั้นมกีลิ่นน�้าหอมกลิ่นดอกกระดงังาโชยออกมาจางๆ   

เธอหยบิเอาเอกสารที่ซอืฉานกรอกไว้ขึ้นมา พร้อมกวาดสายตาอ่าน

ผ่านๆ อย่างรวดเรว็ 

ฝ่ายประธานติงยังคงภูมิใจน�าเสนอไม่หยุด “แน่นอนว่าที่นี่เราก็มี 

นกัรบัจ้างผู้ชายเหมอืนกนั แต่ผมว่าเธอคอืคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วส�าหรบั 

เคสนี้”

ตู้เยว่ไป๋ยิ้มเป็นเชิงยอมรับไปโดยปริยาย ใช่สิ หนึ่งในคนที่มีคุณ-

สมบัติเหมาะสมที่จะรับจัดการเคสระดับสูงได้ก็ลาหยุดไปแต่งงานคนหนึ่ง 

ลาคลอดไปหนึ่ง ลาเพื่อไปดูแลภรรยาที่เพิ่งคลอดลูกอกีหนึ่ง อกีคนช่วงนี้

กด็นักระตอืรอืร้นอยูก่บังานรบัจ้างขบัรถเสยีเหลอืเกนิ และอกีรายกเ็ป็นคน

ที่มรีปูลกัษณ์ภายนอกค่อนไปทางเพื่อนสาว ส่วนคนที่เหลอืต่างพากนัไปวิ่ง

ไล่ตามความฝันที่จะเป็นดาราอยู่ในมอเดลลงิข้างนอกนั่นกนัหมดแล้ว 

“ไม่ทราบว่าเป็นเคสอะไรกนัคะที่ท�าให้คณุซอืกลดักลุม้ เล่าให้ฉนัฟัง

ตอนนี้เลยได้มั้ยคะ” 

ซอืฉานเม้มรมิฝีปากลงัเลอยู่นาน แล้วจู่ๆ กเ็งยหน้าขึ้นมา “เรื่องที่

ฉนัอยากจะว่าจ้างให้ท�ากค็อื...คอื...” รมิฝีปากเธอสั่นน้อยๆ ไม่อาจเอ่ยค�าพดู

ที่เหลอืต่อจากนั้นออกมาได้ 

ประธานตงิเหน็ดงันั้นจงึพดูแทรกขึ้นมาแทนเธอเสยีเอง “สิ่งที่คณุซอื

จะว่าจ้างให้ท�ากค็อืการตามจบักิ๊ก”
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เฉินเฉิงที่ก�าลังช่วยยกน�้ามาเสิร์ฟให้ตกใจจนถึงกับเดินเซ ท�าน�้าหก

รดตวัเองจนเปียกไปทั้งตวั ตูเ้ยว่ไป๋ขมวดคิ้วอย่างไม่ใคร่ชอบใจนกั ก่อนจะ

คว้ากล่องทชิชูโยนไปให้ทั้งกล่อง 

“คณุซอืไม่ได้จะให้พวกเราไปสะกดรอยตามเพื่อสบืเรื่องนี้ งานนี้ไม่ใช่

งานนกัสบื” ประธานตงิมองออกถงึความสงสยัของตู้เยว่ไป๋ “แต่เป็น...”

“เพื่อนๆ ที่อยู่รอบตัวเขาต่างก็รู้เรื่องนี้กันทั้งนั้น” ในที่สุดซือฉานก็

เปิดปาก “แค่ฉนัไม่ยอมเผชญิหน้ากบัความจรงิมาตลอดกเ็ท่านั้นเอง ไม่กล้า

ท�าลายแผ่นบางๆ ที่ปิดกั้นความจริงเอาไว้ออกไป แต่นั่นมันก็เป็นแค่การ

หลอกตวัเองเท่านั้น...” เธอยกมอืขึ้นปิดหน้า น�้าเสยีงที่เลด็ลอดออกมาจาก

ร่องนิ้วฟังดูแปลกไป 

ประธานตงิเอ่ยขึ้นมาเป็นเชงิปลอบใจ “อย่างน้อยตอนนี้คุณซอืกก็ล้า

ย่างก้าวแรกออกมาแล้วนะครบั”

“ฉนัรู้ว่าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ไม่ได้ ฉนัต้องจบเรื่องนี้

ลงสกัท ีแต่ฉนัไม่มแีม้แต่ความกล้าที่จะไปดูให้เหน็กบัตาตวัเอง พอนกึถงึ 

พอนึกถึง...” ซือฉานสะอื้น มือร่วงตกลงมาจากใบหน้าอย่างไร้เรี่ยวแรง 

“ความกล้าทั้งหมดที่มีมันหายไปหมดแล้ว ฉันเองก็ไม่หวังที่จะให้คนใน

ครอบครัวหรือเพื่อนต้องไปเผชิญหน้ากับเรื่อง...เรื่องแบบนี้...ถึงได้มาขอ

ความช่วยเหลอืจากพวกคุณ”

ประธานตงิส่งทชิชใูห้ซอืฉานพลางเอ่ยเสยีงนุม่ “พวกเราเข้าใจทุกอย่าง 

ไม่อย่างนั้นกค็งไม่ยอมรบังานว่าจ้างพเิศษชิ้นนี้หรอกครบั”

“ถ้าอย่างนั้น” ซือฉานหันไปสบตาตู้เยว่ไป๋ด้วยความแน่วแน่ทั้งที่

ดวงตาแดงก�่า “ไปจบัผดิเรื่องที่สามฉีนัมเีมยีน้อยแทนฉนัหน่อยนะ เธอ...

ท�าได้มั้ย”

ตูเ้ยว่ไป๋ที่เงยีบมาตลอดหลบัตาลง จากนั้นกค่็อยๆ ลมืตาขึ้นมา “ฉนั

คดิว่าไม่มปีัญหาค่ะ”

ซือฉานเท้าพนักแขนโซฟาลุกขึ้นยืน สองมือประสานเข้าหากันแน่น
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อย่างคนที่ตดัสนิใจได้แล้ว “ฝากเธอด้วยนะ”

ตู้เยว่ไป๋ยืนอยู่หน้าคฤหาสน์สุดหรูหลังหนึ่ง ก้มลงดูที่อยู่บน
กระดาษในมืออีกครั้งเพื่อความมั่นใจ ว่ากันว่าในบรรดาอสังหาริมทรัพย์

มากมายที่คุณลู่ สามขีองซอืฉานเป็นเจ้าของ ตกึหลงันี้ถอืว่าโดดเด่นที่สุด

“สมกบัที่เป็นคนรวย” เฉนิเฉงิแหงนหน้าคอตั้งบ่า สูแ้สงอาทติย์แผด

จ้าจนร้อนระอุ พร้อมกบัเอ่ยค�าพูดที่อยู่ในใจตู้เยว่ไป๋ออกมา 

ตู้เยว่ไป๋ช�าเลอืงมองเขา “เคสนี้นายกย็งัจะตามมาอกีนะ”

เฉนิเฉงิเม้มรมิฝีปาก “ผมคดิว่าไม่ควรปล่อยโอกาสใดๆ กต็ามที่จะ

ได้เรยีนรูจ้ากพี่เยว่ไป๋ให้หลุดลอยไป อกีอย่างผมกช่็วยงานพี่ได้แล้วด้วยนะ” 

กล่าวจบเขากก็รดีนิ้วเกี่ยววกิผมอย่างมจีรติตบท้ายอกีด้วย 

เพื่อที่จะเข้าไปในหมู่บ้านไฮโซแห่งนี้ได้อย่างไม่มีใครสงสัย เฉินเฉิง

จงึลกุขึ้นมาแปลงโฉมตวัเองให้ดเูหมอืนเดก็หนุม่หน้าตาดทีี่มคีนเลี้ยงด ูโดย

มตีูเ้ยว่ไป๋ที่มาในลคุเศรษฐนิสีดุหรเูดนิคล้องแขนด้วยท่าทดีี๊ด๊ามาตลอดทาง 

จากค�าบอกเล่าของซอืฉาน สามขีองเธอปากบอกว่ายุ่งจนแทบบ้า แต่

ยังอุตส่าห์หาเวลาว่างในบ่ายวันอังคารกับวันศุกร์แอบนัดพบผู้หญิงคนนั้น 

ที่นี่ได้ จากนั้นพอตกดกึกก็ลบับ้านมาสวมบทบาทเป็นคนดทีี่จรงิจงักบังาน

แล้วเหน็ความส�าคญัของครอบครวั หนึ่งเดอืนก่อนหน้านี้ หากมคีนเอาเรื่อง

พวกนี้มาบอกเธอ เธอก็คงโกรธคนที่มาบอกเพราะคิดว่าต้องการยุแหย่

ท�าลายชีวิตคู่ของเธอ เพราะสามีของเธอคือคนที่ท�าให้เธอได้รู้ซึ้งถึงความ

หมายที่แท้จรงิของส�านวนที่ว่า ‘บปุผาใต้แสงจนัทร์นวล’ และ ‘คู่ทกุข์คูย่าก’  

ตอนที่ซอืฉานพูดมาถงึตรงนี้ กถ็งึกบัจุกพูดต่อไม่ได้ไปพกัใหญ่ 

ตู้เยว่ไป๋หรี่ตาลง ยื่นมือออกมาวางทับผมหน้าม้า หงุดหงิดที่ไม่ได้

หยบิเอาแว่นกนัแดดมาด้วย

“ทนีี้ต้องท�ายงัไงต่อครบั คณุลูอ่ยูข้่างในกบัผูห้ญงิคนนั้นจรงิๆ เหรอ”

“เข้าไปดูก็รู้” ตู้เยว่ไป๋ขึ้นบันไดไปทีละขั้น ก่อนจะหยุดยืนตรงหน้า
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ประตูทองเหลอืง ยื่นมอืออกไปกดรหสัปลดลอ็กประตู 

“นี่...” เฉินเฉิงยังไม่ทันพูดจบ ก็เห็นตู้เยว่ไป๋กดรหัสอย่างรวดเร็ว 

ระบบลอ็กอเิลก็ทรอนกิส์ส่งเสยีงเตอืนดงั ‘ปี๊บ’ ตามมาทนัท ี

“ซอืฉานรู้กระทั่งรหสัเลยเหรอเนี่ย” 

“รหสัคอืวนัเกดิของคุณลู่กบัผู้หญงิคนนั้นรวมกนั” 

ด้านหนึ่งคอืความสมัพนัธ์ที่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ แต่อกีด้านกย็งัรู้สกึ

อยากจะโอ้อวด เพยีงแค่ประโยคเดยีว ‘9-2-3-7-1-5 โอม เซซาม ีประตจูง

เปิด5’ คูก่บัรปูถ่ายประตคูฤหาสน์ที่ถกูโพสต์ลงโซเชยีลอย่างต้องการโอ้อวด

นั้น ได้กลายเป็นชนวนซึ่งน�ามาสู่การเปิดโปงเรื่องทั้งหมด 

ตู้เยว่ไป๋ยื่นมอืผลกัประตูให้เปิดออก และกเ็ป็นอกีครั้งที่ถูกเฉนิเฉงิ

รั้งไว้ 

“แต่พวกเราจะเข้าไปแบบนี้ไม่ได้นะ นี่มันคือการบุกรุกบ้านเลยนะ

ครบั!”  

“คฤหาสน์หลังนี้เป็นทรัพย์สินหลังแต่งงานของคุณลู่ ก็เท่ากับเป็น 

สนิสมรส”

เฉินเฉิงยังดูงงๆ ตามไม่ทันนัก ตู้เยว่ไป๋จึงผลักหัวเขา “ดังนั้นคุณ 

ซือฉานก็เป็นเจ้าของเหมือนกัน แล้วพวกเราก็มีหนังสอือนุญาตจากเธออยู่

ในมอืแล้วด้วย”

ทั้งสองคนย่องเข้าไปเบาๆ ไม่มเีวลาสนใจการตกแต่งภายในคฤหาสน์

ว่าโอ่อ่าหรูหราขนาดไหน พวกเขาเดินผ่านห้องรับแขกขึ้นไปชั้นสองด้วย

ความระมดัระวงั ท้ายที่สุดกห็ยุดลงหน้าประตูห้องสุดท้าย ประตูบานอื่นๆ 

ล้วนแต่ถูกเปิดกว้างเอาไว้ มแีต่บานนี้ที่แง้มเป็นช่องเลก็ๆ เอาไว้ เสยีงชาย

หญงิหวัเราะคกิคกัอย่างมคีวามสขุดงัเลด็ลอดออกมา พร้อมกบัเสยีงกระเส่า

ฟังไม่ได้ศพัท์ เสยีงนั้นเบาแสนเบา ดงัแบบขาดๆ หายๆ ดั่งขนนกที่ปลวิว่อน

5 โอม เซซาม ีประตูจงเปิด’ มาจากนทิานอาหรบัราตร ีเรื่อง อาลบีาบากบัโจรสี่สบิคน
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ไปโดนจุดคนัของคนเข้าพอด ี

เฉนิเฉงิแสร้งท�าเป็นไม่สะทกสะท้านสุดชวีติ ทั้งที่ความเป็นจรงิแล้ว

เขาอดึอดัจนอยากจะก้าวหนไีปจากตรงนั้นเสยีตั้งนานแล้ว

ตอนแรกเขาไม่เข้าใจว่าท�าไมซอืฉานถงึมอบหมายให้คนอื่นมาจบักิ๊ก

แทน แต่บดันี้เมื่อเขาได้มาอยู ่ณ จดุนี้ เอาใจเขามาใส่ใจเราแล้ว เขากเ็ข้าใจ

ได้ถงึความรู้สกึนั้น

หากว่าคนที่อยู่หลังบานประตูนั้นเป็นคนรักของเขา รสชาติความ

ทรมานเช่นนั้นมิอาจบอกออกมาเป็นค�าพูดได้ อย่าว่าแต่เรื่องที่จะต่อว่าต่อ

ขานอกีฝ่ายที่กระท�าเช่นนี้เลย เกรงว่าแม้แต่ความกล้าที่จะเปิดประตูเข้าไป

กย็งัไม่มด้ีวยซ�้า เขาเหลอืบมองไปทางตูเ้ยว่ไป๋ ฝ่ายตูเ้ยวไ่ป๋เอาแต่ยนืนิ่งอยู่

หน้าประตไูม่ขยบัเขยื้อน ขากรรไกรล่างบดแน่น สหีน้าท่าทางยิ่งดูเคร่งขรมึ

ขึ้นกว่าเดมิ 

เฉนิเฉงิดงึแขนเสื้อตู้เยว่ไป๋ จนหญงิสาวต้องถลงึตาใส่ไปทหีนึ่ง

ขณะที่เฉนิเฉงิคดิว่าพวกเขาจะต้องทนฟังหนงัสดไปจนจบ ตู้เยว่ไป๋

กเ็คาะลงบนบานประตูนั้นทนัท ี

ก๊อกๆๆ...

เฉินเฉิงได้แต่กลั้นหายใจเอาไว้ ส่วนตู้เยว่ไป๋เปิดประตูเข้าไปทันท ี

เธอพรวดพราดเข้าไปทกัทายพอเป็นพธิที�าเอาสองคนที่อยูบ่นเตยีงตกใจจน

ผุดลุกขึ้นนั่ง จากนั้นเธอกย็กมอืถอืขึ้นมาถ่ายรูปโดยไม่พูดพร�่าท�าเพลง 

หญิงสาวคนนั้นกรีดร้องเสียงแหลม พลางกระเถิบไปทางหัวเตียง 

ร่างกายที่อยู่ภายใต้ผ้าห่มบางๆ นั้นสั่นเทิ้มไม่หยุด แม้จะมีเครื่องส�าอาง

หนาๆ โบกไว้ แต่กไ็ม่อาจปิดบงัความอ่อนเยาว์ของเธอไปได้

คุณลู่ตะคอกด้วยความโกรธจดั “พวกแกเป็นใครกนั!” 

มอืข้างหนึ่งโบกไปมา ส่วนอกีข้างก�าผ้าห่มเอาไวแ้นน่ เขาวางแวน่ตา

เอาไว้บนหวัเตยีง ผมเผ้ากระเซอะกระเซงิ หน้าตาถมงึทงึ ไม่เหลอืเค้าความ

สุภาพอ่อนโยนอย่างในรูปเหลอืให้เหน็อยู่เลย 
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“ฉนัเป็นตวัแทนของคณุซอืฉาน ภรรยาของคุณค่ะ ได้รบัมอบหมาย

จากเธอให้มา ‘จบักิ๊ก’ ที่นี่ค่ะ” ตู้เยว่ไป๋เน้นสองค�านั้นเสยีงหนกั ยนืจงัก้า

ขวางประตู แสดงให้รู้ว่าใครกอ็ย่าคดิหน ี

คุณลู่ตกตะลงึจนพูดไม่ออก

“ท�าไมคะ ไม่เชื่อเหรอ คณุเหน็เธอเป็นอะไร ใช้ชวีติเละเทะมาตั้งนาน 

คดิว่าเธอไม่รู้จรงิๆ เหรอคะ หรอืคุณคดิว่าภรรยาของคุณจะอดทนท�าเป็น

ไม่รู้ไม่เห็นต่อไปงั้นเหรอ” ตู้เยว่ไป๋มีประกายตาเย็นเยียบ น�้าเสียงที่เอ่ย 

ต่อมากก็ระด้างยิ่งกว่าเดมิ “คุณเหน็ผู้หญงิเป็นอะไรกนั?!”

“พวกแก! นี่พวกแกก�าลงับกุรกุบ้านอยูน่ะ! ละเมดิความเป็นส่วนตวั 

แถมยงัข่มขู่คุกคาม...ฉนัจะแจ้งต�ารวจ!” คุณลู่เอาผ้าห่มห่อตวั กระโดดลง

จากเตยีงด้วยความฉนุจดั โดยลมืสนใจคนร่างเปลอืยเปล่าข้างๆ ที่กรดีร้อง

ออกมาเสยีงแหลมจนแสบแก้วหู อกีทั้งยงัตื่นตระหนกจนกลิ้งตกจากเตยีง

เสยีงดงัตุ้บ ยงัไม่ทนัได้ร้องโอดโอยออกมา ปฏกิริยิาแรกของเธอกค็อืคว้า

ผ้าปูที่นอนมาปิดบงัร่างตนเอาไว้ก่อน

“อย่างนั้นกด็เีลยนะคะ บนัทกึประจ�าวนัของต�ารวจจะได้เป็นหลกัฐาน

ยืนยันว่าคุณคบชู้ ยิ่งไม่เป็นผลดีกับคุณ” ตู้เยว่ไป๋แบมือใส่ ค�าพูดทุกค�า 

เตม็ไปด้วยการดูถูก

เฉินเฉิงเห็นถึงสถานการณ์ที่น่ากลัวก็ดึงตู้เยว่ไป๋เตรียมตัวจะพาวิ่ง 

ทว่าหญิงสาวกลับยืนนิ่งอยู่กับที่ราวกับว่าเท้าทั้งคู่โดนตรึงไว้ด้วยแม่เหล็ก 

เธอสลดัมอืออกจากการเกาะกุมของเฉนิเฉงิแล้วพูดด้วยสหีน้าจรงิจงั 

“พวกเรายงัท�างานไม่เสรจ็”

“แต่ว่า...” ได้หลักฐานมาแล้ว ฉีกหน้าก็ส�าเร็จแล้ว มีอะไรที่ยังท�า 

ไม่เสรจ็อกี

ขณะที่ตู้เยว่ไป๋ก�าลงัจะตอบค�าถามนั้น คุณลู่กต็ะโกนขดัขึ้นมาเสยีง

ดงั “แม่งเอ๊ย! อนีั่นมนัจะท�าอะไรกนัแน่! หล่อนให้เงนิพวกแกเท่าไร ฉนัให้

สองเท่า!”
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“อ้อ แล้วก็...” ตู้เยว่ไป๋ตวัดสายตามองไปทางเฉินเฉิงตลอดขณะที่

กล่าวขึ้นว่า “กฎข้อที่สี่ของการเป็นนกัรบัจ้างคอืห้ามรบัเคสซ้อนที่ขดัแย้งกนั 

จ�าได้รยึงั” 

เฉนิเฉงิพยกัหน้าหงกึๆ

“เพราะฉะนั้น...” ตู้เยว่ไป๋หันไปยักไหล่แบสองมือใส่คุณลู่ “เสียใจ

ด้วยนะคะ”

คุณลู่กระโจนใส่ทั้งสองคนด้วยความโมโหบวกอับอาย ตู้เยว่ไป๋จับ

ลูกบิดประตูแล้วกระโดดไปข้างหลัง ประตูปิดลงเสียงดังปัง ตามมาติดๆ 

ด้วยเสยีงจากการกระแทก หญงิสาวเตะประตเูปิดจนเกดิเสยีงดงัปังอกีครั้ง

“ขอโทษนะคะ ฉนัยงัพดูไม่จบ” เธอใช้เท้ายนับานประตูไว้ มองคุณลู ่

ที่ล้มกองอยู่บนพื้นแล้วจึงมองไปยังหญิงสาวอีกคนในห้องที่ตอนนี้หน้าซีด

เป็นไก่ต้ม จ้องนิ่งจนหญงิสาวคนนั้นทนไม่ไหวอกีต่อไป หนัไปโบกไม้โบกมอื

ใส่คุณลู่ “คุณมวัท�าอะไรอยู่น่ะ รบีไล่พวกมนัออกไปส!ิ”

“หุบปาก!” คุณลู่หยดักายลุกขึ้นยนื ก่อนจะก�าหมดัลุ่นๆ ชกไปทาง

ตู้เยว่ไป๋ คราวนี้เฉนิเฉงิที่ฉลาดขึ้นมาบ้างแล้วรบีพุ่งออกไปยนืขวางไว้อย่าง

รวดเรว็ มอืหนึ่งคว้าไหล่ อกีมอืกผ็ลกัมอือกีฝ่ายออกอย่างแรงจนคุณลู่ถูก

เหวี่ยงออกไปหลังกระแทกเข้ากับมุมเตียง ได้ลิ้มรสขนมตุ้บตั้บเป็นครั้งที่

สาม เจบ็ปวดจนใบหน้ายบัย่นแทบดูไม่ได้

หญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างเตียงกระโดดพรวดพร้อมส่งเสียงกรีดร้อง

โหยหวน

“ที่รกั คุณไม่เป็นอะไรใช่มั้ยคะ” ร่างของเธอตั้งแต่ช่วงหน้าอกลงไป

ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าปูที่นอนอย่างมิดชิด ลวดลายดอกโบตั๋นเป็นกระจุกยัง

บงัเอญิมาอยูต่รงต�าแหน่งของสะดอืพอดเีป๊ะ ดแูล้วชวนให้น่าขบขนัเสยีจรงิ  

คุณลู่ใช้มอืประคองหลงั กดัฟันสูดปากด้วยความเจบ็ กวาดตามอง

ไปทั่วเพื่อหามอืถอืที่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปวางไว้ตรงไหน

“อายุสบิห้าปี”
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คุณลู่เงยหน้าขวับ เห็นตู้เยว่ไป๋ยืนกอดอกอยู่ตรงหน้าเขา พร้อม

กวาดตามองตั้งแต่หวัจดเท้า ใจเขาสั่นวูบ ลนลานหนัขวบัไปผลกัหญงิสาว

ที่ยนือยู่ข้างตวัออกห่างทนัท ี“เธออายุเกนิสบิแปดตั้งนานแล้ว!” 

ตู้เยว่ไป๋หลับตาลง “คุณซือเจอกับคุณตอนอายุสิบห้าปี คบกับคุณ

อย่างเป็นทางการตอนอายสุบิเก้า อายยุี่สบิสามเธอแต่งงานกบัคณุ จ�าไม่ได้

แล้วเหรอคะ นบัไปนบัมา คณุใช้เวลาถงึแปดปีกว่าจะได้แต่งงานกบัภรรยา

ของคุณ”

ตูเ้ยว่ไป๋ลมืตาขึ้นมาอกีครั้ง มองดทู่าทางของคณุลูท่ี่เตม็ไปด้วยความ

ตกใจเสยีขวญั

“ที่แท้ความพยายามถึงแปดปีแลกชีวิตแต่งงานมาได้เพียงสามปี

เท่านั้นเหรอ เหอะ! ว่ากนัว่าคณุลูเ่ป็นนกัสะสมด้วยเหรอคะ ช่างน่าเสยีดาย

ที่ตอนนี้ดเูหมอืนไม่ว่าจะเรื่องของการสะสมหรอืท�าธรุกจิ คณุกไ็ม่มคีณุสมบตัิ

ที่เหมาะสมทั้งสิ้น แม้แต่เด็กกะโปโลอย่างฉันยังรู้ซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งของ 

ทุกอย่าง รู้ว่าต้องท�าทุกวถิทีางเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากบัที่ลงทุนไป 

การรักษาชีวิตแต่งงานที่ได้มาอย่างยากล�าบากเอาไว้ให้ดีและยืนยาวกว่า 

ทุกสิ่งที่เคยได้ทุ่มเทไป ความเสี่ยงต�่าก�าไรสูงแบบนี้ การแต่งงานไม่ใช่การ

ลงทุนที่ดทีี่สุดหรอกเหรอคะ”

เฉนิเฉงิเบกิตาโพลงด้วยความประหลาดใจ ช่างเป็นทฤษฎมูีลค่าการ

แต่งงานที่ดเีสยีเหลอืเกนิ

คุณลู่โกรธจนหน้าด�าหน้าแดง ตู้เยว่ไป๋หมุนตวัขวับ ก่อนจากไปยัง

อุตส่าห์หนัมาส่งท้ายอกีประโยค 

“คดิดูให้ดีๆ  นะคะ... เราไปกนัเถอะ” 

เธอหันไปกวักมือเรียกทีหนึ่ง เฉินเฉิงก็เดินตามหลังเธอออกจาก

ประตูไปต้อยๆ แต่กลับพบว่ามีใครคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าประตูนั้น เขา

ตกใจจนแทบผงะ 

“ซอื...ซอืฉาน” 
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ตู้เยว่ไป๋เองก็ตกใจไม่น้อย เธอไม่คิดฝันว่าซือฉานจะมาปรากฏตัว 

ที่นี่ 

ซือฉานยืนอยู่ตรงนั้น สองมือหิ้วกระเป๋าถือ เหนือข้อมือมีเสื้อคลุม

พาดเอาไว้ กวาดตามองทกุคนที่อยูภ่ายในห้อง จนสดุท้ายกไ็ปหยดุอยูท่ี่ชาย

ผู้เป็นสามขีองตน เธออ้าปากพยายามเค้นค�าพูดอนัสั่นเทาออกมา “มเีรื่อง

หนึ่งที่ฉนั...ควรจะ...ต้องจดัการด้วยตวัเอง...” สหีนา้ของเธอดซูดีเซยีว แต่

แววตาคู่นั้นกลบัเปล่งประกายแน่วแน่ 

ซือฉานกับตู้เยว่ไป๋ส่งสายตาให้กัน ตู้เยว่ไป๋หลีกทางให้อย่างเข้าใจ

ทนัท ี

ซอืฉานเดนิเข้าไปในห้อง ในสายตาเธอมเีพยีงคนคนเดยีวเท่านั้น นั่น

ก็คือสามีของเธอ คนรักของเธอ ผู้ชายคนนั้นที่เคยสาบานร่วมกันในใบ

ทะเบียนสมรส ทุกก้าวที่เธอเดิน ภาพลักษณ์ของผู้ชายคนนั้นพังครืนลง

กลางใจเธอ ก้าวแล้วก้าวเล่า จนเธอมาหยุดยนืนิ่งอยู่ตรงหน้าเขา ทุกอย่าง

กเ็หลอืเพยีงเศษซากที่พงัทลายไม่มชีิ้นดี

ถึงตอนนี้คุณลู่ก็เพิ่งจะได้สติ รีบลุกขึ้นยืนอย่างลุกลี้ลุกลน ทว่า 

หลงัจากลุกขึ้นมาได้แล้วล่ะ...จะท�าอะไรด ีพูดอะไรดี

จู่ๆ หญิงสาวอีกคนก็เกาะแขนคุณลู่แล้วหลบไปอยู่ข้างหลังของเขา 

สหีน้าท่าทางตกอกตกใจ ดอู่อนแอไร้ที่พึ่ง ผ้าปทูี่นอนที่คลมุกายเธออยูน่ั้น

กด็ูหมิ่นเหม่เสยีเหลอืเกนิ

ซอืฉานดงึมอือกีข้างของคณุลูอ่อกมา พลางหยบิเสื้อคลมุที่พาดแขน

วางลงบนมอืเขา “ฉนัหยบิมาจากบนโซฟา ตอนแรกกว่็าจะช่วยคลมุให้คุณ” 

เธอกวาดตามองสาวงามที่อยู่ข้างกายเขา ตอนนี้อยากจะคลุมให้ก็ท�าไม่ได้

แล้ว 

คุณลู่มีสีหน้าปั้นยากจนแทบดูไม่ได้ กลืนน�้าลายลงคอด้วยความ 

ฝืดเฝื่อน ฝ่ายซอืฉานกลบัพูดดกัคอเขาขึ้นมาเสยีก่อน 

“แปดปีมานี้ คุณน่าจะเข้าใจฉนัดพีออยู่นะคะ น่าจะรู้ว่า...” เธอเปิด
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กระเป๋าถอืออกมา “ข้างในนี้คอือะไร...”

ทะเบยีนหย่าสองฉบบันอนนิ่งอยู่ในนั้น

ตลอดเวลาตั้งแต่เข้ามาในห้องนี้ แววตาของซอืฉานแน่วนิ่งไม่หวั่นไหว 

แม้แต่น้อย แต่เมื่อพดูมาถงึประโยคท้ายสดุนั้น รมิฝีปากของเธอเผยอออก

ได้เพยีงเลก็น้อย พ่นลมออกมา ทว่ากย็งัคงพูดไม่ออกอยู่ด ี 

“งั้นก็ให้มันจบแบบนี้แล้วกันนะคะ...” พูดจบเธอก็หมุนตัวเตรียม 

จากไป แต่กลบัถูกเขาคว้าแขนเอาไว้ 

“ผมไม่มทีางหย่าแน่!” 

ที่น่าข�ากค็อืเบื้องหลงัเขายงัมตีวัถ่วงอยูอ่กีทั้งคน ท�าเอาเฉนิเฉงิที่มอง

ดอูยูน่กึอยากจะเลยีนแบบตูเ้ยว่ไป๋ขึ้นมาตงดิๆ อยากจะยกขาถบีแม่ตวัถ่วง

คนนั้นให้กระเดน็ไปไกลๆ จนไม่ได้ยนิเสยีงตกเลยจรงิๆ 

คุณลู่สลัดมือเธอออกอย่างไม่ใส่ใจ หญิงสาวที่เดิมทียืนไม่มั่นคง 

อยูแ่ลว้กล็ม้ลงไปบนเตยีง ฉบัพลนักร็ะเบดิอารมณ ์ทั้งถบีขา ทั้งผมตวัเอง

เป็นพลัวนั แต่ไม่ว่าเธอจะแสดงละครอย่างไร กไ็ด้แต่อยูใ่นมมุอบัที่แสงเข้า

ไม่ถึง ฉากบนเวทีในตอนนี้ไม่มีที่ยืนส�าหรับตัวละครอย่างเธอ สิ่งที่ผู้ชม 

ต่างพากนัสนใจมเีพยีงชายหญงิอกีสองคนนั้นต่างหากเล่า 

แต่แล้ว...

“พวกเราควรหลบไปรึเปล่า ที่เหลือก็เป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเขา

แล้ว...” แม้ว่าจะขดัใจ แต่สมองของเฉนิเฉงิกย็งัรู้ดวี่าอะไรควรไม่ควร

ตูเ้ยว่ไป๋กลบัยงัคงเพ่งมองอย่างตั้งใจ ท่าทรีาวจะตั้งหลกัรอดไูปจนถงึ

ตอนสุดท้าย

ซือฉานดึงมือออกอย่างแรง จนข้อมือเป็นรอยแดง เธอเอ่ยขึ้นว่า 

“ที่แท้ แม้แต่ค�าว่า ‘เข้าใจ’ คณุกท็�าไม่ได้สนิะคะ”  น�้าเสยีงเยน็ชาบ่งบอกให้

รู้ถงึความเศร้าเสยีใจที่อยู่ภายในใจ “ฉนัต้องการหย่าค่ะ” 

เธอหมุนตวัแล้วเดนิออกไป ครั้งนี้ไม่แม้แต่จะหนักลบัมามอง

“ผมไม่มทีางหย่า! ฝันไปเถอะ! ฝัน-ไป-เถอะ! ผมไม่มวีนัยอม!”
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คุณลู่ส่งเสียงค�าราม คว้าทะเบียนหย่าเขวี้ยงลงกับพื้น แต่กลับถูก 

ตู้เยว่ไป๋กบัเฉนิเฉงิช่วยกนัขดัขวางเอาไว้

“ถ้าคุณกล้าหย่า! ผมจะไม่ให้เงนิคุณแม้แต่สตางค์แดงเดยีว! ไม่มี

ทาง!”

“คุณลู่ ฉันขออนุญาตแก้ไขความเข้าใจผิดในเรื่องพื้นฐานของคุณ 

สองข้อนะคะ ข้อแรก ตามมาตราที่ 32 ของกฎหมายการสมรสฉบบัปัจจบุนั 

ต่อให้คุณไม่ยอม คุณซือฉานก็ฟ้องคุณได้อยู่ดี ที่ส�าคัญมันเป็นความผิด

ของคณุเองที่ท�าให้ความสมัพนัธ์แตกหกัจนไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ หลกัฐาน

กม็อีกีเพยีบ ข้อสอง คณุลองดสูิ่งที่คณุก�าลงัเหยยีบย�่าอยูใ่ต้ฝ่าเท้านั่นให้ดีๆ  

สคิะ”  

ตู้เยว่ไป๋ก้มลงไปเก็บมันขึ้นมาแล้วเปิดให้เขาดู มันคือเอกสารข้อ

ตกลงการหย่าร้าง และในส่วนที่ต้องกรอกข้อมูลลงไปทุกช่องนั้นก็ล้วน 

เว้นว่างเอาไว้ทั้งหมด ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเนื้อหาในข้อตกลงนี้ให้เป็นไป

ตามแต่ใจของเขาทั้งสิ้น 

ทรพัย์สนิและเงนิทองจะรั้งเธอเอาไว้ได้อย่างไรกนัเล่า มนักแ็ค่ความ

ฝันลมๆ แล้งๆ ของคนโง่เท่านั้นเอง

“คุณลู่ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะว่าจะไปส�านักงานเขตกับคุณซือ

เมื่อไหร่ด ีแล้วกห็วงัว่าคุณจะไม่ปิดตาปิดใจตวัเองจนเขยีนตวัเลขมั่วๆ ลง

ไป กระท�าการเหยียบย�่าดูแคลนการแต่งงานและการเสียสละของเธอไป

มากกว่านี้อกีนะคะ” 

แม้ว่าตู้เยว่ไป๋จะรู้สึกว่าซือฉานน่าจะลองสู้ดูสักตั้งเพื่อทรัพย์สิน 

เพราะนั่นคอืสิ่งที่เธอควรจะได้ แต่ในฐานะนกัรบัจ้าง เธอจะต้องเคารพการ

ตดัสนิใจของผู้ว่าจ้างทุกสิ่งอย่างไม่มขี้อแม้

วนิาททีี่คุณลู่นิ่งงนัไป ตู้เยว่ไป๋กเ็อาใบหย่าวางลงบนเตยีง ถงึเขาจะ

ไม่รบั แต่กม็ใีครอกีคนที่แย่งรบัไป

ตู้เยว่ไป๋ถอยออกไปสามก้าว แล้วปิดประตูลง จบงานนักรับจ้าง 
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ไปอกีเรื่องหนึ่ง

ตูเ้ยว่ไป๋กบัเฉนิเฉงิเดนิออกมาจากเขตคฤหาสน์ หนัหน้าไปกเ็หน็แผ่น

หลงัของซอืฉาน เธอเดนิช้าลงเรื่อยๆ มอืที่ก�าร่มกนัแดดกก็�ามนัไว้ไม่อยูจ่น

ร่วงตกลงไปในที่สดุ แสงแดดแผดเผาที่ส่องกระทบแผ่นหลงัเธอนั้นสะท้อน

ให้เหน็เพยีงความซดีจางไร้ชวีติชวีา

ครั้งนี้ตู้เยว่ไป๋รั้งแขนเฉินเฉิงเอาไว้ แล้วลากให้เขาเดินไปในทิศทาง

ตรงกนัข้าม

“ไม่ไปปลอบเธอหน่อยเหรอครบั”

“กฎของการรบัจ้างข้อที่ห้า หลงัจบงานที่รบัจ้างมาห้ามเป็นฝ่ายเข้าหา

ผู้ว่าจ้างก่อน”

“แต่แบบนี้จะไม่ดใูจร้ายไปหน่อยเหรอ เป็นห่วงสกัหน่อยกไ็ม่ได้เหรอ

ครบั” เฉนิเฉงิเองกเ็คยอ่านกฎของการรบัจ้าง แต่กย็งัคงไม่อาจเข้าใจได้

“นายต้องเข้าใจว่านกัรบัจ้างต้องรกัษาความลบัของผู้ว่าจ้างให้ได้ หลงั

จากจบงานแล้ว นกัรบัจ้างกค็วรขดีเส้นกั้นระหว่างตวัเองกบัผู้ว่าจ้าง ไม่ไป

ยุ่งวุ่นวายกบัชวีติพวกเขา หากมคีนที่รู้ความลบัที่บอกใครไม่ได้ของนายมา

วนเวยีนอยู่รอบๆ ตวั นายจะดใีจเหรอ”

“งั้น...เป็นเพื่อนกนักไ็ม่ได้เหรอครบั อย่างเช่นว่าผู้ว่าจ้างชอบเรามาก 

อยากเป็นเพื่อนกบัเราล่ะ”

“นั่นก็เป็นเรื่องของผู้ว่าจ้างแล้ว ฝ่ายที่เริ่มก่อนต้องไม่ใช่นักรับจ้าง

อย่างเราเด็ดขาด ต่อให้ผู้ว่าจ้างจะเป็นฝ่ายเริ่ม พวกเราก็ต้องเห็นความ

ส�าคัญของการปกป้องลูกค้าเป็นอันดับแรก จรรณยาบรรณในการรักษา

ความลบัของนกัรบัจ้างจะไม่จบไปพร้อมกบัเคสที่สิ้นสุดลง”

เฉินเฉิงเหลือบมองรุ่นพี่ด้วยความสงสัย “แล้ว...พี่เยว่ไป๋ท�าได้มั้ย

ครบั” 

ใครกด็ูออกว่าตู้เยว่ไป๋ค่อนข้างจะใช้ความรู้สกึในการท�างาน

ตู้เยว่ไป๋เคาะกะโหลกเฉนิเฉงิเข้าให้อย่างไม่เบามอื
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เฉนิเฉงิคล�าศรีษะตวัเองป้อยๆ “แต่ผมกงัวลว่าหลงัจากนี้คุณซอืจะ

เป็นยงัไงบ้าง”

“ชวีติคนเราใช่ว่าจะไม่สามารถด�าเนนิต่อไปไดถ้้าขาดใครไป ผูว้า่จ้าง

มีเรื่องที่ต้องเผชิญด้วยตัวเอง นักรับจ้างอย่างพวกเราต้องเรียนรู้ที่จะปลีก

ตวัออกมาหลงัจากท�างานเสรจ็” 

นักรับจ้างก็เป็นคนธรรมดา บางเคสอาจท�าให้เกิดความรู้สึกชื่นชม 

เห็นอกเห็นใจ โกรธ หรือความรู้สึกต่างๆ นานาต่อผู้ว่าจ้าง แต่นั่นก็เป็น

ปัญหาของนักรับจ้างเอง ดังนั้นจึงไม่ควรล�้าเส้นไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว

ของผู้ว่าจ้างนอกเหนือไปจากเรื่องงาน ที่จัดการได้ก็มีเพียงส่วนเล็กๆ ใน

ชีวิตของเขาเท่านั้น หนทางที่เหลือ...ตู้เยว่ไป๋เชื่อว่าซือฉานจะก้าวผ่านมัน 

ไปได้ด้วยตวัเอง

“นี่เป็นบทเรียนที่พวกเราทั้งสองฝ่ายต้องเรียนรู้” ตู้เยว่ไป๋ควานหา

แว่นตากนัแดดของผู้ชายในกระเป๋าเสื้อของเฉนิเฉงิได้ กห็ยบิขึ้นมาสวมให้

ตวัเองทนัท ีจากนั้นกก็้าวยาวๆ ออกไปท่ามกลางแสงอาทติย์ที่สาดส่อง

เฉินเฉิงใจลอยไปชั่วขณะ เขามองดูตู้เยว่ไป๋เดินไกลออกไปเรื่อยๆ 

ด้วยความตะลึง ท่ามกลางฤดูใบไม้ผลิมีประกายประหลาดบางอย่างเปล่ง

ออกมา หลงัจากนั้น...

“หลงัจากนั้น นายกม็องเธอขึ้นรถเมล์ไปดื้อๆ แล้วกลบัมาคนเดยีว
เนี่ยนะ?” 

ประธานตงิที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ประธานลมืตาขึ้น

“เอิ่ม...ใช่ครบั” เฉนิเฉงิพยกัหน้าเบาๆ 

“แถมยงัโดนแย่งแว่นกนัแดดไปอกีเนี่ยนะ?”

“ยงัไงพี่เยว่ไป๋กต็้องคนืให้ผมอยู่แล้วนี่ครบั”

ประธานตงิตบท้ายทอยที่ไร้เส้นผมของตนเองอย่างเกนิจะรบัได้ ก่อน

จะไล่ให้เฉนิเฉงิไปรนิชามาให้ ทอดถอนใจให้แก่ ‘หยก’ ที่ยงัต้องเจยีระไน



52  l  เ จ้ า แ ม่ จั ด ห า รั ก

อกีเยอะชิ้นนี้

“เธอไม่ได้บอกเหรอว่าจะไปไหน”

“รถเมล์คนันั้นน่าจะไม่ได้ไปทางบ้านของเธอ เธอน่าจะไปผ่อนคลาย

จิตใจที่ไหนสักแห่งมั้งครับ ประธานติง ต่อไปช่วยแนะน�าเคสง่ายๆ ให้พี่ 

เยว่ไป๋บ้างได้มั้ยครบั”

“ไร้สาระ! เพราะมันยากจนจัดการเองไม่ได้ไง พวกเขาถึงได้มาขอ

ความช่วยเหลอืจากเราน่ะ ถ้ามนัง่ายๆ สบายๆ แล้วจะต้องมาจ้างเราท�าไม

หอื!”

เฉนิเฉงิพยกัหน้า

“ไม่แน่ เธออาจจะกลบัไปให้ผู้ชายปลอบกไ็ด้”

“ผู้...ผู้ชาย?” นี่ถ้าในปากเขามนี�้าชาอยูล่ะก ็เฉนิเฉงิคงได้พ่นมนัออก

มาใส่หน้าประธานตงิเป็นแน่ “พี่เยว่ไป๋ เธอ...เธอ...”

“จรงิๆ แล้วนี่ไม่ใช่เคสจบักิ๊กเคสแรกที่เยว่ไป๋รบัหรอกนะ”

หัวข้อสนทนาที่ถูกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้เฉินเฉิงดึงสติกลับ

มาจากประโยคก่อนหน้านั้นไม่ได้

ประธานตงิไม่ได้สงัเกตตาตี๋ๆ  ของเฉนิเฉงิที่กะพรบิปรบิๆ เขายงัคง

ตั้งหน้าตั้งตากล่าวต่อไป 

“ผู้ว่าจ้างก่อนหน้านี้อายนุ้อยกว่านี้ สดใสร่าเรงิกว่านี้อกี” ประธานตงิ

จุดบุหรี่ขึ้นมามวนหนึ่ง สายลมอุ่นๆ จากนอกหน้าต่างโชยแผ่วจนเกดิควนั

จางๆ ลอยฟุ้งเตม็ห้อง

เขายังคงจ�าเสียงแหลมนั้นได้จนถึงทุกวันนี้ ประตูส�านักงาน 9998 

ถูกผลกัเปิดออก หญงิสาววยัรุ่นผมแดงเดนิเข้ามา แต่งหน้าแนวสโมกอีาย 

ตาด�ากลอกไปมา ตอนที่เดนิเข้ามาในส�านกังาน ชุดกระโปรงผ้าตาข่ายฟูๆ 

สีด�าสะบัดไปมาตามจังหวะก้าวเดินของเจ้าตัว รองเท้าแตะที่สวมอยู่นั้นดัง

ต๊อกแต๊กๆ จนยากที่ใครๆ จะไม่สงัเกตเหน็เลบ็เท้าทั้งห้าที่เคลอืบด้วยสแีดง

กลบีกุหลาบเช่นเดยีวกบัสผีมของเธอ



เ จ วี่ ย น ซี  l  53

ไม่ว่ายงัไงพวกเขากน็กึไม่ถงึว่าหญงิสาวที่ดอูายนุ้อยเช่นนี้จะแต่งงาน

มสีามแีล้ว และเคสที่เธอเอ่ยปากว่าจ้างกย็งัเป็นเรื่องท�านองนี้อกี

ประธานตงิถามขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ 

‘คุณแน่ใจเหรอครบัว่าจะท�าแบบนี้’

ผูว้า่จ้างเกี่ยวผมสเีพลงิเป็นลอนของตน ‘แคน่กึถงึผูช้ายคนนั้นฉนัก็

สะอดิสะเอยีนแล้ว ไม่อยากจะเหน็หน้าชายโฉดหญงิชั่วคู่นั้นอกี ยิ่งเลกิกนั

เร็วเท่าไรยิ่งดี ตอนที่พวกคุณไปจับเมียน้อยนั่นอย่าลืมว่าต้องวางมาดให ้

ดูดหีน่อยล่ะ อย่าไปอ่อนข้อให้เขาเชยีวนะ’

ตอนนั้นตูเ้ยว่ไป๋เพิ่งจะเข้ามาในวงการนี้ เธอมคีวามอยากรู้อยากเหน็

เต็มเปี่ยมต่อทุกเคสที่มีการว่าจ้าง มีความกระตือรือร้นอยากจะลองท�าไป

เสยีทุกอย่าง และเรื่องน่ารงัเกยีจขยะแขยงอย่างการที่ผู้ชายนอกใจเมยีเช่น

นี้ แค่ฟังที่ผู้หญิงคนนั้นเล่า ก็อยากที่จะไปโผล่ตรงหน้าชายโฉดหญิงชั่วที่

ลักลอบเล่นชู้แล้วเตะโด่งพวกเขาทั้งคู่ลงมหาสมุทรแปซิฟิกไปเสียให้รู้แล้ว 

รู้รอด

“ต่อมาล่ะครบั พี่เยว่ไป๋จบักิ๊กส�าเรจ็มั้ย”

ประธานติงหัวเราะ “ตอนนั้นพี่เยว่ไป๋ของนายโหดมากเลยละ แบก

เครื่องพ่นควนัไปถงึหน้าบ้านเขา ปล่อยควนัไปพลาง ร้องตะโกนโวยวายว่า

ไฟไหม้ไปพลาง สองคนนั้นกจ็ติอ่อน พากนัตกอกตกใจวิ่งหนอีอกมา ฉาก

จับกิ๊กประสบความส�าเร็จมาก แต่เคสนั้นก็วุ่นวายเละเทะกันไปหมดเชียว

ละ”

“ท�าไมเหรอครบั”

“เพราะผู้ว่าจ้างเองกไ็ปที่เกดิเหตุด้วย กพ็ี่เยว่ไป๋ของนายนั่นแหละที่

หลอกให้เธอออกมา บอกว่าเคสที่ว่าจ้างจบลงแล้ว”

เฉนิเฉงิเบกิตาโพลง

“ใช่ เธออยากให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นสภาพน่าสมเพชของพวกเขากับตา  

ยิ่งไปกว่านั้นคอืเพื่อให้พวกเขาอบัอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหน เธอ
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คิดว่ามันดีส�าหรับผู้ว่าจ้าง แต่ผู้ว่าจ้างกลับแทบสติแตกกับเหตุการณ์ใน 

ตอนนั้น เพราะคนที่อยู่ในสภาพสวมแค่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวนั่นคือ 

สามีของเธอ ส่วนคนที่ยืนเท้าเปล่าปล่อยผมสยายอยู่ในชุดคลุมซึ่งคอย

ยั่วยวนสามขีองเธอนั้นกค็อืเพื่อนสนทิของตวัเธอเอง”

“ผูว่้าจ้างไม่ทราบเหรอครบัว่าคนที่สามตีวัเองไปเล่นชู้ด้วยกค็อืเพื่อน

สนทิของตวัเอง”

“ตรงกนัข้าม ผู้ว่าจ้างรู้ความจรงิตั้งแต่แรกแล้ว” 

ดังนั้นที่ว่าไม่อยากเห็นหน้าก็เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น หากใจแข็งได้

อย่างที่ปากว่าจรงิๆ กค็งไม่เสยีเงนิจ้างคนไปจดัการหรอก

“หลงัจากนั้นล่ะครบั”

“ตอนนั้นผูว่้าจ้างตบหน้าพี่เยว่ไป๋ของนายเข้าให้ฉาดหนึ่ง หลงัจากนั้น

เธอกร้็องไห้วิ่งหายไป ตอนนั้นพี่เยว่ไป๋ของนายกง็งเป็นไก่ตาแตก ชาไปหมด

เหมอืนโดนราดด้วยน�้าเยน็”

“หา!”

“ตอนหลงัผู้ว่าจ้างกไ็ม่ได้มาโวยวายที่ส�านกังาน แต่กไ็ม่รู้เหมอืนกนั

ว่าเหตุการณ์จบลงยังไง จากนั้นมาพี่เยว่ไป๋ของนายก็เงียบขรึมไปพักหนึ่ง 

เคยสงสยัว่าตวัเองควรจะเป็นนกัรบัจ้างต่อไปมั้ย ฉนัต้องพดูโน้มน้าวอยูต่ั้ง

นานสองนาน แล้วเธอกบ็อกว่าจะไปขอโทษผู้ว่าจ้าง” 

“แต่...มนัสวนทางกบักฎข้อห้าไม่ใช่เหรอครบั” วนันี้เฉนิเฉงิเพิ่งจะถกู

สั่งสอนมาสดๆ ร้อนๆ เขาจงึเชื่อมความคดิได้ทนัที

“กใ็ช่น่ะส ิดงันั้นฉนักเ็ลยไม่ได้บอกข้อมลูของผูว่้าจ้างให้เธอไป ตอน

แรกพี่เยว่ไป๋ของนายจะส่งข้อความไปหา กถ็ูกฉนัห้ามเอาไว้ เพราะผู้ว่าจ้าง

อาจรู ้สึกได้ว่าถูกละลาบละล้วงชีวิตส่วนตัว แม้แต่เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่

ปลอดภยั ต่อมาพี่เยว่ไป๋ของนายกค็ดิได้เอง แต่ฉนัเชื่อว่าไม่ว่าจะยงัไงเรื่อง

นี้ก็เป็นเหมือนเสี้ยนหนามที่ต�าใจเธอ บทเรียนครั้งนี้เธอจะต้องจ�ามันไป

ตลอดชวีติ”
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ประธานติงสลัดเถ้าบุหรี่ออก แล้วพูดขึ้นต่อ “ดังนั้นนะ อย่างแรก

นายกต็้องจ�าให้ขึ้นใจ กฎข้อแรกของนกัรบัจ้างกค็อืเราเป็นนกัรบัจ้าง ไม่ใช่

ผู้วิเศษที่จะไปตัดสินความคิดของผู้ว่าจ้างได้ แล้วพวกเราก็ไม่ใช่พระเจ้าที่

จะไปตดัสนิโชคชะตาแทนผู้ว่าจ้าง พวกเราเป็นเพยีงนกัรบัจ้าง เพยีงแต่รบั

ท�าในสิ่งที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายกเ็ท่านั้น”

เฉนิเฉงิเงยีบไปครู่หนึ่ง จากนั้นกพ็ยกัหน้า

ฝ่ามอืใหญ่ตบลงบนบ่าของเฉนิเฉงิ “คนหนุ่มสาวจ�าไว้ให้ดนีะ!” 

ประธานตงิพยกัหน้าด้วยความพอใจ

เฉนิเฉงิถูสองมอืเข้าด้วยกนั “ประธานตงิครบั ก่อนหน้านี้ที่คุณพูด

ถงึผู้ชาย พี่เยว่ไป๋ไปหาผู้ชาย มนัหมายความว่ายงัไงครบั”

“อ๋อ พี่เยว่ไป๋ของนายมแีฟนที่ความสมัพนัธ์ค่อนข้างไม่เลวเลย ท�าไม

เหรอ ตกใจมากรไึง” ประธานตงิหรี่ตาลง

“ไม่ครับ ไม่มีอะไร คาดไม่ถึงนิดหน่อยก็เท่านั้น ไม่เคยได้ยิน 

พี่เยว่ไป๋พูดถงึมาก่อน ไม่รู้ว่าแฟนพี่เยว่ไป๋เป็นคนยงัไงนะครบั”

ประธานติงใช้ฝาแก้วชาเขี่ยใบชาออก แล้วเป่าด้วยท่าทีผ่อนคลาย

สบายอารมณ์ “ไอ้หนุ่มนั่นเป็นแมวที่คอยควบคุมหนูอย่างพี่เยว่ไป๋ของนาย

โดยเฉพาะเลยละ”

ตู้เยว่ไป๋ยนือยู่หน้าอะพาร์ตเมนต์ ภายในห้องยงัคงมดือยู่ จงึยก
ข้อมอืขึ้นดนูาฬิกา สหีน้าดกูระวนกระวายและสบัสนขึ้นมาอกีครั้ง เธอหมนุ

ตัวเดินไปสองสามก้าวก็ถอยกลับมาอีก กลับไปกลับมาอยู่หลายต่อหลาย

ครั้ง หากว่ามีต�ารวจอยู่ในเหตุการณ์ ไม่แน่ว่าอาจจะเชิญเธอไปดื่มชาที่ 

โรงพกักไ็ด้ เพราะช่างเหมอืนผูต้้องสงสยัที่ก�าลงัต่อสูก้บัความคดิที่จะกระท�า

ผดิครั้งแรกเสยีเหลอืเกนิ

หลงัจากนั้นยี่สบินาท ีตู้เยว่ไป๋กค็อตก ในที่สุดกเ็ลอืกที่จะถอย แต่

ทันใดนั้นเงาของใครบางคนก็ทาบทับเงาของเธอ ตู้เยว่ไป๋เงยหน้าขึ้นยิ้ม
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แหยๆ จากนั้นก็โบกมือทักทายให้คนที่มองเห็นสีหน้าไม่ชัดเนื่องจากแสง 

ที่สะท้อนมา “ไฮ”

“วนันี้เลกิงานช้าเหรอคะ”

“งานยุ่งมั้ย”

“กนิข้าวมารยึงั”

“ฉนัยงัไม่ได้กนิเลยนะ”

ทั้งหมดนี้เป็นค�าพูดที่ออกมาจากปากของตู้เยว่ไป๋

ใครคนนั้นเพยีงส่งเสยีงในล�าคอเบาๆ 

“กไ็ด้...ฉนัผดิเอง” ตู้เยว่ไป๋ก้มหน้าลง

เขาเดนิผ่านเธอขึ้นบนัไดไป พลางกเ็อ่ยขึ้นทั้งที่หนัหลงัให้ “แปดวนั

กบัอกีเจด็ชั่วโมง”

“อย่างน้อยกไ็ม่ได้เกนิกว่านั้น” ตู้เยว่ไป๋ยื้อคะแนนให้ตวัเอง

“ใช่ส ิจะนานกว่านี้กไ็ด้นี่นะ”

อกีฝ่ายเดนิขึ้นไปชั้นสี่ เปิดประตแูล้วถอดรองเท้า...ดมีาก อย่างน้อย

กไ็ม่ได้ปิดประตูตามหลงัไปด้วย 

“ฉันก็มานี่แล้วไง!” ตู้เยว่ไป๋เดินปรี่ตามเข้าไปแล้วปิดประตู ถอด

รองเท้าออก เดนิเท้าเปล่าเข้าไปในห้องนอนโดยไม่สวมรองเท้าแตะ พลนัก็

ชนเข้ากบัก�าแพงกล้ามเนื้อหนาๆ เข้าให้

ตู้เยว่ไป๋คล�าจมูกป้อยๆ “ฉนัผดิไปแล้ว ฉนัผดิเอง คุณอย่าโกรธไป

เลย นะๆๆ ฉนัท�าผดิซ�้าๆ อกีแล้ว ในสมองมรีอยหยกัน้อย ไม่รูจ้กัคดิ แล้ว

ช่วงนี้ก็มีเรื่องราวมากมาย ไหนจะวิทยานิพนธ์ ไหนจะงานที่ท�า ไหนจะ

หนงัสอืรุ่น ไหนจะเรื่องที่ถงลวี่จะเลกิกบัแฟนของเธออกี...” 

ตู้เยว่ไป๋เงียบลง คนตรงหน้าถอดเสื้อสูทออก ปลดเนกไท แกะ

กระดุมเสื้อเชิ้ตออกทลีะเมด็ๆ ถ้าท�าต่อจากนั้นอกีกเ็ป็น...

วินาทีส�าคัญนั้นอีกฝ่ายก็หยุดการกระท�าลง เขาแหวกเสื้อออก ยก

สองมอืขึ้นกอดอก “คณุมเีวลามแีรงไปยุง่เรื่องแฟนคนอื่น แต่กลบัไม่สนใจ
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แฟนของตวัเอง”

ตู้เยว่ไป๋ถงึกบัพูดไม่ออก จงึได้แต่โน้มตวัไปหาอกีฝ่าย ไม่กล้ากอด

เอวที่เปลือยเปล่าครึ่งท่อนของชายหนุ่ม จึงแค่จับชายเสื้อของเขาดึงเบาๆ 

แล้วเรยีกด้วยเสยีงอ่อนเสยีงหวาน “หราน...”

สวเีพ่ยหรานเอ่ยด้วยน�้าเสยีงแย่ยิ่งกว่าเดมิ “เคยบอกแล้วไงว่าห้าม

เรียกแบบนี้ ได้ยินคุณเรียกแบบนี้ทีไร ผมรู้สึกเหมือนจะอายุสั้นลงไป 

สามปีทุกท”ี

“...” พดูแบบนี้จะให้เธอตอบว่าอย่างไรกนัล่ะ เอาเถอะ เธอเองกร็ูส้กึ

ว่ามนัค่อนข้างชวนพะอดืพะอมอยู่เหมอืนกนั

คนตาโตจ้องมองคนตาเลก็ แน่นอนว่าคนตาโตกค็อืตู้เยว่ไป๋ คนตา

เล็กก็คือสวีเพ่ยหรานนั่นเอง เธอพยายามสุดฤทธิ์เพื่อถลึงตา ท�าหน้ามุ่ย 

บางทีการถลึงตาก็อาจท�าให้น�้าตาไหลออกมาด้วยความแสบตา ไม่แน่ว่า 

อาจเรียกคะแนนสงสารกลับมาได้ไม่น้อย...แต่ดูเหมือนเทคนิคการแสดง

ยอดเยี่ยมนั้นเธอใช้ได้แต่กบังานรบัจ้าง แต่กบัสวเีพ่ยหรานกลบัไม่เป็นผล

ฝ่ามือใหญ่ๆ ของชายหนุ่มกดลงบนดวงตาของเธอ “ตาเหล่ขึ้นมา 

ผมไม่รบัผดิชอบนะ”

ตูเ้ยว่ไป๋กุมมอืเขาเข้ามาถูๆ  แอบมองเขาแวบหนึ่ง แล้วกถ็มูอือกีรอบ 

และแล้วสหีน้าของสวเีพ่ยหรานกด็อูบอุน่ขึ้นมาไม่น้อย ตู้เยว่ไป๋ได้โอกาสพดู

ขึ้นว่า 

“ฉนัยงัไม่ได้กนิข้าว คณุล่ะคะ” เธอบดิชายเสื้ออย่างกล้าๆ กลวัๆ ให้

ดูน่าสงสาร

“ออื”

“ ‘ออื’ คอือะไร กนิแล้วหรอืยงัไม่กนิ”

“ยงัไม่กนิ”

“อุย๊! งั้นฉนัจะโทร. สั่งข้าวจากข้างนอกตอนนี้เลย ฉนัจะกนิก๋วยเตี๋ยว

เส้นขนมจนีสุดโปรดของคุณเป็นเพื่อนคุณเอง” 
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เธอเดินถอยออกจากห้องนอน จากนั้นก็ปิดประตูลงด้วยความ 

คุ้นเคย แล้วจึงพิงบานประตูพลางถอนหายใจออกมาทีหนึ่ง...เธอท�าหน้าที่

คนรกัได้ไม่ค่อยดเีลย คนไม่ค่อยมสีมองอย่างเธอบางครั้งบางคราวกม็กัจะ

ลมืนกึถงึสิ่งที่คนรกักนัควรจะท�า พอยุ่งขึ้นมากล็มืเขาไปเสยีสนทิ 

ช่วงแรกปัญหาก็ไม่ได้ใหญ่โตเพราะสวีเพ่ยหรานเป็นฝ่ายเข้าหาก่อน 

จนหลงัจากนั้นชายหนุม่กม็องเหน็ปัญหา จงึปล่อยให้เธอลมืไปอย่างนั้นเพื่อ

รอดูว่าเมื่อไรเธอจะเป็นฝ่ายติดต่อเขามาก่อน ผลสรุปก็คือ ครั้งนั้นเธอ

ละเลยแฟนสดุที่รกัเป็นเวลาเก้าวนักบัอกียี่สบิเอด็ชั่วโมง ผลสดุท้ายกย็งัเป็น

สวีเพ่ยหรานที่เป็นฝ่ายมาหาเธอถึงบ้าน ครั้งนั้นเขาโกรธอยู่นาน เธอทั้ง 

ซักผ้า ท�ากับข้าว ทั้งท�าความสะอาดบ้าน และยังให้เขาเรียกใช้ได้ยี่สิบสี่

ชั่วโมงถงึจะง้อเขาได้ส�าเรจ็

มนัออกจะดูเกนิไปหน่อย พวกเขาดูไม่เหมอืนคนเป็นแฟนกนัอย่าง

คู่อื่นๆ...หรอือาจจะพูดได้ว่าเธอไม่เหมอืนคนที่รกักนัและก�าลงัคบหากนั

ถงลวี่ เพื่อนสนิทของตู้เยว่ไป๋รู้สึกแปลกใจเพราะเรื่องนี้มาก จาก

พฤตกิรรมของตู้เยว่ไป๋ที่ชอบทอดทิ้ง ไม่สนใจแฟนแบบนี้ สองคนนี้จะยงั

รักษาความสัมพันธ์ของคู่รักเอาไว้ได้อย่างไร ตอนนี้ผู้ชายก็เป็นที่จับจ้อง

หมายปองของสาวๆ ยิ่งไปกว่านั้นคอืสวเีพ่ยหรานยงัเป็นคนหนุ่มที่มหีน้าที่

การงาน มกีารศกึษา ทั้งยงัหน้าตาดอีกีด้วย

ส�าหรบัปัญหานี้ ค�าอธบิายของตู้เยว่ไป๋กค็อื...

‘เขาเองกย็ุ่งนี่นา’

ถงลวี่ผลักหัวตู้เยว่ไป๋ ‘การนอกใจจะใช้เวลาสักเท่าไรกันเชียว พอ

จ้องตา กระดกินิ้ว ปิดประตู...’ 

ค�าพูดต่อมาก็ถูกตู้เยว่ไป๋เอามืออุดปากเอาไว้ ถงลวี่พยายามดิ้นรน

ขดัขนื 

‘มอีย่างที่ไหน แม้แต่ขอโทษเขา เธอยงัใช้วธิเีดมิๆ ไม่กี่วธินีั่น พวก

เธอคบกันมาก็สามปีแล้ว วิธีที่ดีที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็นการกระโดดเข้าใส่
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แล้วมอบกายถวายใจให้เขา รบัรองว่ายงัไงกส็�าเรจ็’

‘เชอะ! อย่าเอามาตรฐานบ้าๆ นั่นมาใช้วดัคนของฉนั เขาชอบผูห้ญงิ

ประพฤตดิมีคีุณธรรม นกึถงึตอนนั้นที่ฉนัจบีเขาตดิกเ็พราะแบบนี้แหละ’

‘เธอเชื่อเหรอ เชื่อจริงๆ เหรอ...แต่ยังไงฉันก็ไม่เชื่อ ยิ่งไปกว่านั้น 

จ�าได้มั้ยว่าตอนนั้นเธอรกุเขาขนาดไหน กระตอืรอืร้นแค่ไหน แล้วตอนนี้ล่ะ’

มนักจ็รงิ...

สวีเพ่ยหรานเองก็ไม่ค่อยพอใจในเรื่องนี้ ได้แต่ก่นด่าที่ตอนนั้นเขา

ดนัตาบอดเพราะเหน็ภาพลวงตา...ตอนนั้นเขายงัเป็นนกัศกึษาชั้นปีที่สี่ จู่ๆ 

วนัหนึ่งเขากพ็บว่ามคีนคอยแอบซื้ออาหารเช้าให้เขา จองที่นั่งในห้องสมดุให้

เขา อากาศหนาวกค็อยส่งผ้าพนัคอกบัถงุมอืให้เขา ป่วยกส่็งชามะนาวให้เขา 

ตอนแรกเขาทั้งเบื่อทั้งร�าคาญ แต่นานเข้าก็หวั่นไหวไปกับความเอาใจใส่ 

ความละเอยีดอ่อน และความพยายามของเธอ จนในที่สดุเมื่อเขาได้เจอกบั

ตู้เยว่ไป๋ ทุกอย่างหลงัจากนั้นกเ็ป็นไปตามที่ควรจะเป็น

ไม่รูว่้าหนุ่มสาวตั้งเท่าไรที่เคยหวั่นไหวไปกบัเรื่องราวแบบนี้ ซึ่งท�าให้

ความต้องการที่จะมคีวามรกัในวยัเรยีนสกัครั้งนั้นพลุ่งพล่านขึ้นมา

‘แต่จนถงึตอนนี้ฉนักย็งัไม่เข้าใจ ว่าตอนแรกเธอไปเลง็สวเีพ่ยหราน

ได้ยงัไง’

‘เรื่องนั้นน่ะเหรอ...’ ตู้เยว่ไป๋นิ่งงันไป แต่จู่ๆ ก็หัวเราะกลบเกลื่อน 

‘ความลบั’ 

‘เชอะ!’ ถงลวี่จิ้มหน้าอกเธอแรงๆ สามครั้ง ‘ฉนัดูเธอไม่รู้ส�านกึเลย

สกันดิ ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคนของเธอจะกลายเป็นคนของคนอื่นเข้าสกัวนั 

ดูแลให้ดีๆ  แล้วกนั’ 

ตู้เยว่ไป๋กดหน้าอกอย่างไม่รู้ตัว ความรู้สึกในตอนนั้นยังคงอยู่ที่

หน้าอกเธอ ถงลวี่ออกแรงหนกัไปหน่อยนั่นกเ็ป็นสาเหตหุนึ่ง แต่ที่ส�าคญัคอื

ฝ่ายนั้นพูดแทงใจด�าเข้าให้พอดี ความหงุดหงิด ความสับสน และความ

หวาดกลวัที่ซกุซ่อนอยูก่ดทบัหวัใจเธอจนเจบ็จกุ เวลาที่เธออยูเ่งยีบๆ ความ
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รูส้กึเช่นนี้กผ็ดุชดัเจนขึ้นมาในใจ เธอเอาเวลาส่วนใหญ่ไปยุง่กบัเรื่องราวของ

คนอื่น เพื่อความทุกข์ เพื่อความสุขของคนเหล่านั้น...เธอใส่ใจเรื่องของ 

คนอื่นมากเกนิไปหรอืเปล่า

เรื่องราวของซอืฉานคอืสญัญาณเตอืนภยัที่ดงัขึ้นตรงหน้าเธอ พวกเขา

ไม่ใช่ว่าเคยสาบานว่าจะรักและซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันตลอดไป และพร�่า

พลอดค�ารกัไม่น้อยไปกว่าคู่รกัคู่อื่นๆ หรอกหรอื... 

แล้วเส้นทางของเธอกบัสวเีพ่ยหรานจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ

ตู้เยว่ไป๋โดนอกีฝ่ายใช้นิ้วดดีเข้ากลางหน้าผาก

“อาหารที่สั่งล่ะ”

ตูเ้ยว่ไป๋มองสวเีพ่ยหรานที่เพิ่งเดนิออกมาด้วยความงุนงง เขาเปลี่ยน

ไปใส่ชุดอยู่บ้านหลวมๆ ผมหน้าม้านุ่มๆ ตกลงมาระหว่างคิ้ว 

ปฏกิริยิาแรกของเธอคอืสวมกอดเขา

สวเีพ่ยหรานประหลาดใจต่อการกระท�าที่ไม่คาดฝันนี้เป็นอย่างมาก

ตู้เยว่ไป๋ซุกหน้าลงกบัชุดอยู่บ้านของเขา สองแขนกอดรดัเขาไว้แน่น 

เอาความผิดหวัง ความสับสนฝังไว้กับอกเขา  สูดดมกลิ่นที่ให้ความรู้สึก

สงบจากตวัเขา สูดเข้าเตม็แรง แล้วค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกมา 

“เป็นอะไรไป”

“ไม่มีอะไร ก็แค่รู้สึกว่าตัวเองโง่เหลือเกิน” ไม่รู้เลยว่าต้องไม่ละ

สายตาจากคุณเป็นอันขาด...ตู้เยว่ไป๋เกือบจะพูดออกไปแบบนี้แล้ว แต่ถูก

สวเีพ่ยหรานพูดดกัขึ้นมาเสยีก่อน

“สั่งอาหารผิดอีกแล้วเหรอ” หรือแฟนสาวของเขาแยกไม่ออกว่า 

อนัไหนเส้นหมี่อนัไหนเส้นขนมจนีกเ็ลยท�าตวัออดอ้อนว่าง่ายไว้ก่อน?

“เปล่าสกัหน่อย! อาหารยงัไม่มาเลย” ตูเ้ยว่ไป๋เงยหน้าขึ้นแล้วฝังหน้า

ตวัเองลงไปอกีครั้ง

หรานหรานของเธอดไีปหมด แต่กลบัมปีัญหาเรื่องเลอืกกนิ เส้นหมี่

หรือเส้นขนมจีนกินเข้าไปก็เหมือนๆ กันไม่ใช่เหรอ แค่เธอเผลอสั่งผิดไป
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ครั้งเดยีว เขากลบัจ�ามาจนถงึทุกวนันี้

“ถ้าครั้งนี้ฉนัสั่งผดิอกี จะยอมให้คณุลงโทษเลย!” เธอมองชายหนุม่

อย่างกระเง้ากระงอด 

“งั้นเป็นอะไรล่ะ”

ตู้เยว่ไป๋ไม่พูดไม่จา เอาแต่ดงึเสื้อเขาไว้แน่น แล้วปล่อยออกช้าๆ 

“กแ็ค่อารมณ์อ่อนไหวเป็นครั้งเป็นคราวแบบอธบิายไม่ได้ของผู้หญงิ

กเ็ท่านั้น” 

ตู้เยว่ไป๋ท�าปากเบ้ เพิ่งจะยกตัวขึ้นแต่สวีเพ่ยหรานก็กดกลับลงไป 

อกี ฝ่ามอืใหญ่ของเขากดคอหญงิสาวเอาไว้แล้วนวดอย่างแผ่วเบาราวกบัเธอ

เป็นแมวอย่างไรอย่างนั้น มนัใช้ได้กบัตู้เยว่ไป๋เป็นอย่างมาก เธอรู้สกึสบาย

จนถอนหายใจออกมา

สวีเพ่ยหรานเอ่ยพลางทอดถอนใจ “ผมอยากให้คุณเป็นอะไรที่

อธบิายไม่ได้แบบนี้ไปอกีสกัพกั”

เป็นแบบนี้แสดงว่าปรองดองกันส�าเร็จแล้วอย่างนั้นเหรอ...เธอยัง 

ไม่ได้ซกัผ้า ถูบ้าน และหุงข้าวเลยนะ เหมอืนว่าครั้งนี้เธอจะผ่านด่านไปได้

อย่างง่ายดาย

ตู้เยว่ไป๋อดคิดถึงค�าพูดของถงลวี่ไม่ได้ หน้าเธอจึงแดงระเรื่อขึ้นมา 

เธอเขย่งขึ้นหอมแก้มสวเีพ่ยหรานเบาๆ 

สวเีพ่ยหรานตาเป็นประกาย จงึหอมกลบั พลางลูบผมด้านหลงัของ

เธอ “วนันี้คุณมาแปลกจรงิๆ”

แล้วเสยีงกริ่งกด็งัขึ้นในตอนนั้นพอด ีตูเ้ยว่ไป๋หน้าแดงพลางก้าวออก

ไปก้าวหนึ่งเพื่อไปรบัอาหารเยน็ของพวกเขา เธอเอาถุงพลาสตกิใบใหญ่นั้น

วางลงบนโต๊ะ แล้วหยบิเหรยีญจากขวดแก้วที่วางอยู่ในห้องรบัแขกออกมา 

สองเหรยีญ จากนั้นกเ็ดนิกลบัไปที่ประตูอกีครั้ง

“คนที่มาส่งอาหารกลับไปแล้วเหรอ” สวีเพ่ยหรานมองถุงพลาสติก

เหมอืนก�าลงัคดิอะไรบางอย่าง
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“ออื ท�าไมเหรอ”

สวเีพ่ยหรานมองปราดเดยีวกเ็ปิดกล่องใส่อาหารนั้นให้เธอดู

“เอ๊ะ? เส้นร้านนี้ท�าไมใหญ่จงั”

สวเีพ่ยหรานจิ้มนิ้วไปบนค�าว่า ‘เส้นใหญ่’ บนถุงพลาสตกิ

เอ่อ...ท�าไมถงึเป็นเส้นใหญ่ล่ะ

ตู้เยว่ไป๋เหงื่อแตกพลั่ก “นี่...นี่มนัไม่ใช่ความผดิฉนันะ ที่ร้านท�าผดิ

ต่างหากเล่า ฉนับอกว่าเส้นขนมจนี ฉนัย�้าแล้วด้วย ไม่ใช่แค่ครั้งเดยีวด้วย

นะ” เอาเถอะ ที่จรงิกบ็อกไปแค่ครั้งเดยีวแหละ แต่นี่กไ็ม่ใช่ความผดิของ

เธออยู่ดนีะ

มอืใหญ่ยื่นออกมาคว้าตวัเธอไว้

“มานี่ซะดีๆ ”


