
~ ซุ่ยหยิน (Mercury) : เขียน, ตูมหอม : แปล ~

“ผมอยากเลีย้งข้าวคณุครบั! อ๊ะ ไม่ได้สิ...เสียมารยาท ผม

หมายถึง คุณสนใจจะท�างานในต�าแหน่ง ‘เพื่อนทานอาหาร’ ไหม

ครับ”

ถ้าจู่ๆ  มใีครมาถามเช่นนี ้คณุว่าปฏกิริิยาของคนท่ัวไปจะเป็น

อย่างไร 

คงนกึว่า เจอพวกหลอกลวงต้มตุน๋เข้าแล้วสิ ในโลกน้ีจะมงีาน

สบายๆ แบบนี้ที่ไหนกัน 

ปฏิกิริยาแรกของเซี่ยฝานเทียนเมื่อได้ยินค�าถามเช่นนี้ก็คือ 

เผ่นดีกว่า!

* * * * *

เซีย่ฝานเทยีนเป็นนกัเขยีนพาร์ทไทม์ของนติยสารอาหาร

ฉบบัหนึง่ ช่วงเช้าวนันี ้เมือ่เขาเข้าออฟฟิศกพ็บจดหมายเลิกจ้างวาง

- ตอนที่ 1 -
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~ กินกับเธอมื้อไหนก็อร่อย ~

อยู่บนโต๊ะท�างาน ใช่ว่าเขาท�าผิดกฎระเบียบอะไรของบริษัท แต่

เพราะส�านักพิมพ์ต้องการปรับโครงสร้างการบริหารภายในเพ่ือให้

สอดรับกับช่วงเศรษฐกิจตกสะเก็ดตามปกติก็เท่านั้น จึงต้องเชิญ

พนักงานที่เห็นว่าไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักเช่นเขาออกอย่างไม่มี

ทางเลือก  

แม้จะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างให้สองเดือน แต่มาแจ้ง

กะทันหันเช่นนี้ แน่นอนว่าเขาย่อมหางานใหม่ไม่ทันแน่ๆ

ปัจจุบันนี้งานก็แสนจะหายาก ส�าหรับคนที่ถูกเลิกจ้างงาน 

ทั้งๆ ที่มีภาระทั้งผ่อนบ้าน ผ่อนรถ และเลี้ยงดูครอบครัว ช่างเป็น

เรื่องน่าปวดหัวยิ่งนัก       

โชคดีท่ีเขาโดนเทจากผู ้ชายที่เขาเคยเลี้ยงดูปูเสื่อไว้ก่อน 

หน้านี้ ด้วยเหตุว่าเขาไม่เอาไหน ก็เลยประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วน

ไปได้บ้าง แม้บาดแผลทางใจจะยังไม่หายสนิท แต่ก็ถือว่าสามารถ

ลดภาระเรื่องปากท้องไปได้ในสภาวการณ์เช่นนี้     

เมือ่นกึขึน้ได้ว่าช่วงทีย่งัไม่มงีานใหม่ท�านัน้ต้องประหยัดแบบ

รัดเข็มขัดก็ยิ่งเครียด ช่างประจวบเหมาะเหลือเกินที่เขาผ่านร้าน

อาหารญีปุ่น่หรูหราและอร่อยเลือ่งชือ่ร้านหนึง่ เมือ่ตรกึตรองสกัพกั

แล้ว ก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านเพื่อผ่อนคลายอาการจิตตกด้วย

อาหารอร่อย  

ไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรในชีวิตก็ตาม เรื่องกินต้องมาก่อน เขา

ติดนิสัยฉลองด้วยการกินเมื่อเจอเรื่องน่ายินดี หรือปลอบใจตัวเอง

ด้วยการกินอีกเมื่อเจอเรื่องแย่ๆ  เพราะเขาถือคติว่า ‘การให้รางวัล

ชีวิตด้วยอาหารอร่อยท�าให้ไม่เสียชาติเกิด’                     

เวลานีเ้ลยช่วงอาหารเทีย่งมาแล้ว ภายในร้านจงึมลีกูค้าเหลอื

อยู่บางตา ไม่คึกคักนัก เขาเลือกนั่งโต๊ะที่อยู่ลับตาผู้คน หลังจาก
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~ ซุ่ยหยิน (Mercury) : เขียน, ตูมหอม : แปล ~

กวาดสายตาไปที่เมนูอาหารก็สั่งปลาดิบและเซตปลาซาบะย่างกับ

พนักงานรับออร์เดอร์

สักครู่หนึง่ อาหารทีส่ัง่กม็าเสร์ิฟบนโต๊ะ ปลาซาบะนัน้ย่างได้

หนังเกรียมพอดี เนื้อปลาสดฉ�่า ส่วนปลาแซลม่อนสดกับข้าวสวย

เม็ดขาวๆ ช่างชวนให้เซี่ยฝานเทียนน�้าลายสอ เขารีบน�าตะเกียบที่

พกติดตัวเป็นประจ�าออกจากกระเป๋า ยกถ้วยข้าวขึ้นอย่างตื้นตัน 

แล้วก็ลุยคีบปลาซาบะย่างที่ยังมีไอความร้อนลอยฟุ้งอย่างไม่รีรอ                

เมื่อคีบหนังที่กรอบเกรียมออก น�้ามันที่ไหลเยิ้มออกจากตัว

ปลาช่างท�าให้หัวใจของเซี่ยฝานเทียนเต้นแรงขึ้น ตึกตัก! ตึกตัก!  

ตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสรสสวรรค์ คีบเนื้อปลาใส่ปาก ต่อด้วยหัวไช้เท้า

บด แล้วกข้็าวเปล่า รสชาติแห่งความอร่อยนัน้ท�าให้เขาลมืความเจบ็

ปวดจากอาการอกหักและอาการจิตตกที่ถูกเลิกจ้างไปจนหมดสิ้น       

รอยยิม้แห่งความสุขปรากฏข้ึนบนใบหน้า ข้าวและปลาถกูคบี

ใส่ปากค�าต่อค�าอย่างเพลิดเพลิน ความสดอร่อยของปลาแซลม่อนที่

ให้ความรูส้กึเหมอืนละลายในปาก ยิง่ท�าให้เซีย่ฝานเทียนรูสึ้กว่า แม้

ราคาอาหารจะแพงไปสักนิด แต่ก็คุ้มค่าเงินเป็นที่สุด         

เขาจดจ่อกับการกินมากเกินไป กระทั่งน�้าซุปมิโซะหยด

สุดท้ายไหลเข้าปาก จึงไม่ทันสังเกตว่ามีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลา

ขณะเขาก�าลังกินอย่างเอร็ดอร่อย       

เมื่อกินอิ่มแล้วก็ลูบท้องที่อิ่มแปล้เบาๆ จากน้ันถือกระเป๋า

เดินไปยังเคาน์เตอร์เช็กบิล แต่แคชเชียร์กลับแจ้งเขาว่ามีคนจ่าย 

ค่าอาหารให้เขาเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอให้เขาไปพบท่ีโซนห้อง

ส่วนตัวอีกด้วย     

ด้วยความสงสัยจึงเดินตามพนักงานสาวเข้าไปถึงโซนห้อง

ส่วนตัวที่อยู ่หลังร้าน เพราะเขาก็ต้องการจะพบคนคนน้ันเพ่ือ
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~ กินกับเธอมื้อไหนก็อร่อย ~

ขอบคุณเช่นกัน ไม่ว่าเลี้ยงข้าวเขาด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่เขาจะกิน

ฟรีๆ แล้วจากไปแบบไม่รู้บุญคุณไม่ได้เด็ดขาด เพราะดูเป็นการ 

เอาเปรียบ ซึ่งคนอย่างเซี่ยฝานเทียนท�าไม่ลงแน่นอน       

เมือ่เข้าไปในห้อง คนทีน่ัง่รอเขาอยูอ่ายรุาวห้าสบิเศษ ลกัษณะ

ท่าทางเหมือนผู้ดีอังกฤษที่หลุดออกจากสวนสไตล์อังกฤษอย่างไร

อย่างนั้น รอยยิ้มสุภาพบุรุษที่ดูจริงจังและเปี่ยมด้วยความมีน�้าใจ  

ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง      

“งั้น...ผมจะไม่พูดอ้อมค้อมแล้วกันนะ”

บรุษุผูน้ัน้พ่นประโยคทีเ่หลือเชือ่ออกมาตัง้แต่เริม่ต้นสนทนา

“รายละเอยีดของงานกง่็ายนดิเดยีว แค่เป็นเพ่ือนคนคนหน่ึง

ทานอาหารวันละสามมื้อเท่านั้น ส่วนเรื่องเงินเดือนสามารถคุยกัน

ได้ นอกเหนือจากมื้ออาหารก็เป็นเวลาส่วนตัวของคุณ”   

“แบบนี้...”

แปลกเหลอืเกนิ มีงานแบบนีด้้วยหรอื ฟังดเูหมอืนพวกหลอก

ลวงต้มตุ๋นอะไรท�านองนั้น!  

“คุณไม่ต้องตอบตกลงตอนนี้ กลับไปคิดให้ดีก่อนก็ได้ นี่

นามบัตรผม ถ้าคุณสนใจ ติดต่อผมได้ทุกเวลา” 

บุรุษผู้อาวุโสกว่าเอานามบัตรยัดใส่มือโดยไม่เปิดโอกาสให้

ปฏิเสธ แล้วก็ส่งยิ้มให้จนเซี่ยฝานเทียนเดินออกจากห้องไป           

เซ่ียฝานเทียนเก็บนามบัตรไว้ในกระเป๋าสตางค์ ท�าเหมือน

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วก็ลืมเรื่องทั้งหมดไปอย่างรวดเร็ว

* * * * *
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~ ซุ่ยหยิน (Mercury) : เขียน, ตูมหอม : แปล ~

สามสัปดาห์ผ่านไป ช่วงบ่ายวันหนึ่งที่ร้อนอบอ้าวสุดๆ 

ขณะที่เซ่ียฝานเทียนก�าลังนอนกลางวันเพลินๆ หลังกลับจากไป

ตระเวนสมคัรงาน กต้็องสะดุง้ตืน่จากเสยีงดงัสนัน่ของกริง่ประตบู้าน 

เขาตืน่ขึน้มาในสภาพผมเผ้ากระเซอะกระเซงิ เดนิสะลมึสะลอื

ไปเปิดประตูอย่างหงุดหงิด แล้วเขาก็เห็นผู้ชายหลายคนในชุดสูท 

สีด�าก�าลังยืนเรียงหน้ากระดานอยู่ที่หน้าประตูบ้าน 

“สวัสดีครับ พวกเราเป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารฟงเซิ่ง บ้าน

หลังนี้ถูกยึดแล้ว เพราะคุณเซ่ียจงเย่ไม่สามารถช�าระเงินกู้จากการ 

น�าบ้านไปจ�านองกับธนาคารตรงตามก�าหนดเวลาได้ หลังจากทั้ง

สองฝ่ายได้ท�าข้อตกลงร่วมกัน คุณเซี่ยยินยอมให้ธนาคารยึดบ้าน

หลังนี้ พวกเราจึงมาปิดป้ายขายบ้านตามหน้าที่ครับ”           

“อะไรนะ! ผมไม่เห็นรู้เรื่องเลย” 

โธ่เอ๊ยพ่อ! ภาระผ่อนบ้านก็เขาทั้งน้ัน ผ่อนส่งไม่เคยล่าช้า 

สักงวด แถมงวดสุดท้ายก็เพิ่งผ่อนหมดไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ท�าไม

จู่ๆ บ้านกลับถูกธนาคารยึดซะแล้วเนี่ย     

เซี่ยฝานเทียนตาเบิกโพลงข้ึนมาทันที เขาไม่รอช้า รีบถาม

ข้อมูลอย่างละเอียด   

“คุณเซี่ยน�าบ้านหลังนี้ไปจ�านองเพื่อกู้สินเชื่อกับธนาคาร น่ี

เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด”

เมื่อรับเอกสารมาพินิจพิเคราะห์แล้ว ก็พบว่าทั้งเอกสาร 

หลักฐานและลายเซ็นเป็นของพ่อไม่ผิดเพี้ยน

“ส่วนรายละเอยีดอืน่ๆ พวกเราไม่ทราบแน่ชดั เรามาประเมนิ

ราคาบ้านตามหน้าทีเ่ท่านัน้ กรณุาหลกีทางให้พวกเราเข้าไปในบ้าน

ด้วยครับ เราจะได้จัดการส�ารวจประเมินราคาโดยเร็ว”      

“พ่อนะพ่อ!” 
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~ กินกับเธอมื้อไหนก็อร่อย ~

เขาหลีกทางให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปในบ้านโดยสะดวก 

เพราะรู้ดีว่าขวางทางไปก็ไม่มีประโยชน์ สู้โทร.ถามพ่อให้ได้ค�าตอบ

ที่ชัดเจนเลยดีกว่า    

เขาหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วเดินออกมานอกบ้านเพื่อโทร. 

หาพ่อ แต่ปลายสายกลับไม่ว่าง และไม่ว่าจะโทร.หากี่ครั้งก็ไม่มีใคร

รับสาย เซี่ยฝานเทียนโมโหสุดขีด เผลอลั่นวาจา 

“ไอ้พ่อเฮงซวย!” 

เขาเดอืดจัดจนคิดจะเขวีย้งมอืถือทิ้ง แต่ตั้งสติได้กอ่น เพราะ

ฉุกคิดขึ้นมาว่า หากมือถือพังก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่ ไม่คุ้มที่จะท�า

อย่างนั้น  

เขาได้แต่กระทืบเท้าเพราะไม่รู้จะท�าอย่างไรต่อไป คาดเดา 

ได้ว่าตอนนี้พ่อของเขาคงหนีหนี้หายเข้ากลีบเมฆไปแล้ว 

พ่อของเขาไม่ค่อยสนใจดูแลครอบครัว มักหายหน้าหายตา

ไม่กลับบ้านเป็นครึง่เดอืนอยูบ่่อยๆ เขาเคยชนิกบันสิยัเหลวไหลของ

พ่อมาแต่ไหนแต่ไร แต่ก็คาดไม่ถึงว่าการกระท�าของพ่อจะท�าให้เขา

ซวยหนักถึงขั้นนี้       

บ้านถูกยึดไปแล้ว จากนี้เขาจะไปซุกหัวนอนที่ไหนล่ะ บ้าน

หลังนี้เขารับภาระผ่อนมาเกือบสิบปี เขาจึงมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้เช่น

เดียวกัน จ�านองบ้านเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ ท�าไมไม่บอกกันสักค�า  

คิดจะเอาไปจ�านองก็ท�าซะดื้อๆ   

เจ้าหน้าทีธ่นาคารเดนิออกจากบ้านหลงัส�ารวจประเมนิราคา

เสร็จอย่างรวดเร็ว 

“นี่เป็นเอกสารแจ้งย้ายออก กรุณาขนของออกล่วงหน้า 

หนึ่งเดือน ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับ” 

เมื่อกลับเข้ามาในห้อง เขาก็นั่งเหม่อลอยอยู่พักใหญ่ และ
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~ ซุ่ยหยิน (Mercury) : เขียน, ตูมหอม : แปล ~

พยายามโทร.หาพ่อหลายครัง้ แต่ไม่รบัสาย สุดท้ายก็แน่ใจว่าพ่อปิด

มือถือหนีไปแล้ว   

“น่ารังเกียจ!” 

กล้าท�าแต่ไม่กล้ารับ เฮงซวยชะมัด! 

มัวแต่โมโหก็ไม่เกิดประโยชน์ ไหนๆ บ้านก็ถูกยึดไปแล้ว มี

ทางเลอืกเดยีวคอืซือ้กลบัคนืมาให้ได้ เขาถอนหายใจ อดคดิไม่ได้ว่า

ตัวเองช่างดวงซวยที่มีพ่อขาดความรับผิดชอบขนาดนี้     

เป็นไปไม่ได้ที่จะย้ายออกภายในหนึ่งเดือน ก่อนจะโดนเท  

คนรักเก่าของเขาได้ถลุงเงินออมของเขาจนหมด ส่วนเงินเดือนกว่า

ครึ่งก็หมดไปกับค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ และค่าประกันภัย ที่เหลืออยู่

ก็เป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน แม้แต่คิดเช่าบ้าน 

ก็ยังจะไม่มีเงินมัดจ�าค่าเช่าแล้วตอนนี้  

เมื่อย้อนนึกถึงแฟนเก่า ตอนที่คบกัน ไอ้หมอนั่นยืมเงินเขา

เป็นว่าเล่น รวมๆ แล้วกป็าเข้าไปหลายหมืน่ดอลลาร์ ถ้าอกีฝ่ายเหน็

แก่ความรักในอดตียนิดคีนืเงนิให้ บางทเีขาอาจก้าวข้ามสถานการณ์

ที่ย�่าแย่ได้โดยไม่ต้องไปเป็นหมาข้างถนน     

ว่าแล้วเขาก็ตัดสินใจไปหาแฟนเก่า

ตอนเลิกกัน ไอ้หมอนั่นพูดตัดขาดอย่างไม่มีเยื่อใย คิดว่า 

ถ้าโทร.ไปคงไม่รับสายแน่ ก่อนออกจากบ้าน เขาส่งข้อความแจ้ง 

ล่วงหน้าถึงสภาพที่เขาก�าลังเผชิญอยู่ เผื่อจะได้รับความเห็นใจ 

ไม่คาดคิดว่าพอไปถึง มันกลับไม่อยู่บ้านเสียนี่ น่าจะเป็น

อย่างนั้นตามนิสัยปกติของมัน ไม่แน่ว่ามันอาจหนีไปแล้วก็ได้ 

แม้จะหมดหนทาง แต่เมื่อเลิกกันแล้วก็ไม่ควรลดศักดิ์ศรีไป

ทวงเงินคืนจากแฟนเก่า ไอ้หมอนั่นก็ไม่ใช่คนรักท่ีเข้าอกเข้าใจเขา 

สักนิด อย่าคาดหวังเลยว่ามันจะเป็นห่วง      
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ขากลับ เขาอยากจะซือ้หนงัสอืพมิพ์สกัฉบบัเผือ่มโีชคเจองาน

ดีๆ  มทีีอ่ยูท่ีก่นิฟรไีด้ งานทีส่มคัรไปช่วงครึง่เดอืนท่ีผ่านมาก็ไร้วีแ่วว

ว่าจะติดต่อกลับ หางานก็แบบนี้แหละ ต้องลองสมัครไปเรื่อยๆ จึง

จะมีโอกาส    

ครั้นเปิดกระเป๋าสตางค์ออกมาก็เหลือบไปเห็นนามบัตรสีด�า

ท่ีพิมพ์ตัวอักษรชื่อ เซินเปิ่นฉี ตัวเบ้อเริ่มด้วยสีทองอย่างประณีต 

ท�าให้เขานึกถึงเหตุการณ์แปลกๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อสามสัปดาห์ก่อน   

ในโลกนี ้มงีานประเภทให้กนิอาหารฟร ีแถมยังได้เงนิอกีด้วย 

จริงๆ หรือ 

คดิกลับไปกลบัมาหลายตลบ เขากย็งัรูส้กึแปลกๆ เหมอืนเดมิ  

ช่วงนี้ในไต้หวันเกิดคดีหลอกลวงต้มตุ๋นด้วยสารพัดวิธีไม่เว้น

แต่ละวัน ไม่แน่ว่าพอไปแล้วอาจโดนหลอกก็ได้ ตอนนี้ก็จนกรอบ

แทบหมดเนื้อหมดตัวอยู่แล้ว ไม่เหลือเงินไว้ให้ใครมาปอกลอกอีก

แล้ว แม้ไม่มีทีท่าจะสนใจงานนี้แม้แต่น้อย แต่ยังไม่คิดจะโยน

นามบัตรทิ้งไป กลับเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์อย่างดีซะอีก

ช่วงชีวิตหลังจากนั้นก็แวะไปหาเพื่อนเพื่อยืมเงินบ้าง ลอง

สมัครงานใหม่ดูบ้าง เคยได้ยินว่าดวงของคนเรามีขึ้นมีลง พักนี้ดวง

เขาคงตกจึงซวยเป็นพิเศษ ยืมเงินใครก็ไม่ส�าเร็จ แถมงานก็ยังหา 

ไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังหกล้มขาหักอีก ซวยซ�้าซวยซ้อนจริงๆ เล้ย!      

ต้องพักฟื้นรอให้ขยับตัวได้มากกว่านี้ก่อน เรื่องย้ายบ้านก็

กระช้ันเข้ามา ในยามอบัจนหนทาง เขาจงึลองโทร.ไปหาผูช้ายทีช่ือ่

เซินเปิ่นฉีด้วยความหวังอันริบหรี่       

เสียงในสายดัง ตู๊ด! ตู๊ด! ท�าให้ใจเขาเต้นรัวผิดปกติ แม้จะ 

ตื่นเต้นแค่ไหน แต่ท้องที่หิวโซของเขาก็เอาชนะสมองไปได้ชั่วขณะ 

อีกฝ่ายรับสายอย่างรวดเร็ว
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เซินเปิ่นฉีรับสายด้วยอาการดีใจอย่างปิดไม่มิด ทั้งสองนัด

สัมภาษณ์งานกันช่วงบ่ายสองที่สวนดอกไม้จาวรื่อ 

เขายัดขนมปังเข้าปากอย่างเร่งรีบ รู้สึกราวกับว่าไม่ได้ลิ้ม

รสชาติของอาหารมานานมากแล้ว ไม่ว่างานน้ีจะให้เขาท�าอะไร 

เพียงแค่ไม่ใช่งานที่ผิดกฎหมายและมีอาหารให้กิน เขาก็เตรียมจะ

พยักหน้ารับแน่นอน     

...

เมื่อมาถึงสถานที่นัดหมาย ขณะยืนอยู่หน้าคฤหาสน์หรูหลัง

ใหญ่สไตล์อังกฤษที่อลังการจนน่าตกตะลึง เขาก็เกิดกังวลขึ้นมาว่า

น่าจะมาผิดบ้านเพราะจดที่อยู่ผิด เนื่องจากป้ายชื่อบ้านพื้นเป็นสี

ด�าซึ่งเขียนตัวอักษรสีเงินที่แขวนอยู่เหนือเสาข้างประตูสไตล์ยุโรป

กลับปรากฏชื่อเพียงสองตัวคือ ชิวหยวน ซึ่งไม่ใช่ชื่อของคนท่ีเขา

ก�าลังจะมาพบ จึงอยากโทร.เช็กเพื่อความแน่ใจ แต่แล้วก็นึกขึ้นได้

ว่ามือถือถูกระงับการโทร.เพราะค้างช�าระค่าบริการ 

ขณะท่ีก�าลังสับสนอยู่ว่าจะกลับดีหรือไม่นั้น ก็ปรากฏว่ามี

หญิงสาววัยกลางคนในชุดเมดออกมาเปิดประตูต้อนรับ  

“คุณเซี่ยใช่ไหมคะ”  

“ฮะ!? ใช่ครับ”

ทันใดนั้นก็รู ้สึกโล่งอกที่ไม่ได้มาผิดบ้าน จากน้ันเขาก็ได ้

รับเชิญให้เข้าไปข้างใน 

“คุณเซินเปิ่นรอคุณอยู่ค่ะ เชิญตามดิฉันมา”  

ภายในบ้านตกแต่งอย่างสวยงาม กระเบื้องหินอ่อนสีขาวถูก

เชด็จนสะอาดเงาวับ ไม่ทิง้ฝุน่ให้เห็นเลยแม้แต่น้อย ทีก่ระจกหน้าต่าง

ยาวจรดพ้ืนแขวนม่านยาวสีขาวทุกบาน เสากลมและลวดลายบน

เพดานมีให้เห็นทุกหนทุกแห่ง เม่ือเดินทะลุระเบียงทางเดินมาถึง 
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โถงใหญ่ก็พบบันไดทางขึ้นปูด้วยพรมแดงยาวไปถึงชั้นบน ช่าง

เหมือนฉากในภาพยนตร์อย่างไรอย่างนั้น         

ถึงอย่างไรก็ยังรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจ้างเขามาเป็นเพื่อน

ทานอาหารเพียงอย่างเดยีว ต่อให้เจ้าของคฤหาสน์หลงันีก้นิอิม่แล้ว

ไม่มีอะไรท�า หรือรวยล้นฟ้าแต่ไม่มีที่ให้ใช้เงิน เรื่องจ้างคนมาเป็น

เพื่อนทานอาหารก็เป็นเรื่องเหลือเชื่ออยู่ดี    

ชั่วพริบตาก็เดินมาถึงห้องอาหารที่มีโต๊ะอาหารยาวสีขาวตั้ง

อยู่ ป้าเมดบอกให้เขารอสักครู่ แล้วก็เดินจากไป สักครู่เมดสาวสอง

คนในชุดกันเปื้อนสีน�้าเงินก็ยกจานอาหารเดินตรงมา 

“คุณคะ ทานอาหารกลางวันหรือยังคะ” 

“ยังเลยครับ”

“คุณเซินเปิ่นฉีแจ้งว่าติดธุระส�าคัญ ยังปลีกตัวมาพบไม่ได้ 

หากคุณไม่ติดขัดอะไร ลองชิมอาหารฝีมือเชฟของที่นี่ไปพลางๆ 

ก่อนนะคะ” 

สายตาจ้องเขม็งไปยังข้าว ซุปมิโซะ และออร์เดิฟต่างๆ ที่มี

ไอร้อนกรุน่ออกมา เซ่ียฝานเทยีนลืมตัวกลืนน�า้ลายเอือ๊กๆ  เพราะ

อยากกินมาก ไม่คิดจะปฏิเสธให้เสียเวลา 

หลังจากนั่งลงบนเก้าอี้เรียบร้อย สาวรับใช้ก็เสิร์ฟอาหารขึ้น

โต๊ะทีละจานๆ มีออร์เดิฟ ซูชิรวม ปลาดิบ ผัดผัก ไข่ตุ๋น ปลาย่าง 

และกิมจิหลากหลายชนิด แต่ละอย่างที่จัดมาดูกระจุ๋มกระจิ๋มและ

ประณตี ล้วนเป็นอาหารญีปุ่น่ชัน้สงูราคาแพงทัง้สิน้ คนท่ีคร�า่หวอด

อยู่กับนิตยสารอาหารอย่างเขา แม้จะไม่ใช่ตัวท็อปแห่งวงการ แต่ก็

มองออกไม่พลาดแน่นอน        

ไหนๆ เจ้าของบ้านเต็มใจให้กินแล้ว ย่อมไม่มีเหตุผลที่จะ

ปฏิเสธ อาหารอร่อยนั้นมีไว้เพื่อลิ้มรส นี่คือคติประจ�าใจอีกข้อของ
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เซี่ยฝานเทียน ต่อให้วันนี้พลาดงานตามที่หวังไว้ก็ตาม เดินทางมา

ตั้งไกล แค่กินอาหารของพวกเขาฟรีสักมื้อคงไม่เกินเลยไปหรอก 

ท่าทางเจ้าของบ้านดูจะไม่ใส่ใจกะอีแค่เงินค่าอาหารเล็กๆ น้อยๆ 

ด้วยซ�้า        

เมือ่คดิได้ดงันัน้ เซีย่ฝานเทยีนกก็นิอาหารอย่างสบายอารมณ์ 

เรื่องอื่นๆ เอาไว้ค่อยว่ากัน  

มือหยิบตะเกียบยกขึ้นพนมพร้อมกับเอ่ยค�าว่า กินละนะ  

จากนั้นเขาก็กินอย่างส�าราญ  

ท่าจบัตะเกยีบคบีข้าวแล้วตามด้วยอาหารชนิดต่างๆ ถูกต้อง

ไร้ทีต่ ิเซีย่ฝานเทยีนไม่ทนัสงัเกตว่ามชีายคนหน่ึงและเซนิเป่ินฉีท่ีอยู่

อีกห้องก�าลังจับตามองทุกอิริยาบถในการรับประทานอาหารของ

เขาผ่านกล้องวงจรปิด   

วิธีใช้ตะเกียบถูกต้อง ในปัจจุบันนี้มีน้อยคนนักที่จะรู้เทคนิค

การใช้ตะเกียบส�าหรับเขี่ย แยก คีบ คลุก และวางอย่างถูกต้อง 

อิริยาบถในการรับประทานคล้ายจะปล่อยวางแต่ก็ถูกต้องอย่าง 

น่าประหลาดใจ 

เซ่ียฝานเทียนรับประทานอาหารอย่างละเมียดละไม เขา 

หรีต่าเพลดิเพลนิไปกบัอาหารเลศิรสในมือ้นี ้วตัถุดบิต่างๆ ท่ีพลชีพี

มาเป็นอาหารให้เขาคงรู้สึกว่าไม่เสียดายชีวิต           

มือ้นีใ้ช้เวลากนิอยูเ่กอืบชัว่โมง จากนัน้สาวใช้ก็เสร์ิฟของหวาน

ขึ้นโต๊ะ รอยยิ้มน้อยๆ แสดงความขอบคุณปรากฏบนใบหน้าของ

เซี่ยฝานเทียนทันที 

“อร่อยมาก ขอบคณุพวกคณุทกุคน และฝากขอบคณุเชฟด้วย

นะครับ” 

...
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“เป็นอย่างไรบ้างครับคุณชาย ใช้ได้ไหม”

ชายร่างสูงใหญ่ขมวดคิว้พลางจ้องมองภาพจากกล้องวงจรปิด 

ดูเซ่ียฝานเทียนก�าลงัเบิกบานใจกบัการรบัประทานอาหาร ครัน้ได้ยนิ

ค�าพูดเร่งรัดจากบัตเลอร์ก็แสดงสีหน้าเบ่ือหน่ายพร้อมกับโบกมือ

แสดงสัญลักษณ์อันเป็นที่รู้กันว่ายกให้บัตเลอร์เป็นคนจัดการแทน  

แล้วก็เดินกลับไปยังห้องหนังสือ เซินเปิ่นฉีโล่งอกขึ้นมาทันที 

...

“คุณเซี่ย ขออภัยที่ให้รอนาน”

เมื่อเห็นเซินเปิ่นฉีเดินเข้ามา เซี่ยฝานเทียนก็ยืนขึ้นเก้ๆ กังๆ 

“ไม่นานเลยครบั อย่าพดูแบบนัน้ส ิผมต่างหากทีต้่องขอบคณุ

คุณ ส�าหรับโอกาสที่ให้ผมได้กินอาหารมื้อที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้”   

“รสชาติพอใช้ได้ไหม”

“อร่อยมาก อร่อยทุกอย่างเลยครับ” 

“แน่นอนอยู่แล้วครับ เพราะเชฟแต่ละคนของเรามาจากร้าน

อาหารในเครือของบริษัทที่มีฝีมือชั้นครูทั้งนั้น ถ้าไม่สามารถปรุง

อาหารให้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจได้ก็น่าผิดหวังนะครับ—     

“งั้นดีเลย เชิญทางนี้ครับ เรามาคุยเรื่องรายละเอียดและ

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับงานกันเลย” 

คนตรงหน้าในวนันีต่้างกบัทีเ่จอกนัในวนันัน้นิดหน่อย เพราะ

วันนี้คุณเซินเปิ่นฉีในชุดสูทลองเทลสีบรอนซ์ดูอ่อนกว่าวัย กระฉับ 

กระเฉง กิริยาท่าทางสง่าผ่าเผยและดมูีระเบียบแบบแผน  น่าจะท�า

หน้าที่พ่อบ้านหรือบัตเลอร์ดูแลคฤหาสน์หลังนี้มาหลายปีแล้ว     

เมื่อเดินตามบัตเลอร์มาถึงห้องรับแขกซึ่งบนเพดานตกแต่ง

ด้วยโคมไฟแชนเดอเลียร์หรูหรา เซี่ยฝานเทียนก็นั่งลงบนโซฟาด้วย

ความประหม่า เพราะมนัน่าจะท�ามาจากหนงัแท้เป็นแน่ เมดสาวน�า
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ชาด�ามาเสิร์ฟได้ทันใจ  

“รายละเอียดงานก็เหมือนกับที่ผมเคยคุยกับคุณก่อนหน้านี้ 

คอืคณุต้องทานอาหารเป็นเพือ่นคณุชายชวิหยวนเสยีง เจ้านายของ

เรา วนัละสีม่ือ้ เพยีงแค่คณุทานอาหารกบัท่านด้วยท่าทางปกตกิพ็อ 

นอกเหนือเวลาทานอาหารก็เป็นเวลาส่วนตัวของคุณ ถ้าวันไหนที่

ท่านไม่ทานอาหารทีบ้่าน คณุกต้็องไปทานเป็นเพือ่นท่านตามสถาน

ที่นัดหมาย ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าอาหาร ทางเราเป็นฝ่ายรับผิดชอบ

เอง ถ้ามื้อไหนท่านไม่ต้องการให้คุณทานเป็นเพื่อน เราจะแจ้งคุณ

ล่วงหน้าผ่านกล่องข้อความหรือโทรศัพท์ ส่วนวันหยุด เน่ืองจาก

ต้องทานอาหารทุกวัน ดังนั้นคุณจะมีวันหยุดแค่เดือนละ 6-8 วัน

เท่านั้น หากต้องการลาหยุดขอให้คุณแจ้งล่วงหน้าสองวัน ผมจะได้

เรียกคนอื่นมาทานอาหารเป็นเพื่อนท่านแทน—    

“ต้องทดลองงานสามเดือน ส่วนเงินเดือนก็เดือนละหกหมื่น 

คุณมีอะไรสงสัยอยากจะถามอีกไหม”

“หะ...หก...หก...หกหมื่น!?”

ไม่ได้หฝูาดไปใช่มะ? แค่กนิอาหารเป็นเพ่ือนก็รบัเหนาะๆ ตัง้

หกหมืน่? ในใต้หล้ายงัมเีรือ่งดีๆ  ให้ได้พบเจออย่างน้ีจรงิๆ หรอืเน่ีย

เมื่อเห็นสีหน้าของเซี่ยฝานเทียนเปล่ียนไป เซินเปิ่นฉียังคิด 

ว่าตนเสนอเงินเดือนให้น้อยเกินไป จึงพูดต่อ 

“ช่วงทดลองงานรบัไปแค่นีก่้อน หากผ่านเมือ่ไหร่จะปรบัเพ่ิม

ให้อีก”  

“มะ...ไม่มีปัญหาเลยครับ ขอให้ผมลองท�าดู แต่ว่า...” 

“ช่างดีเหลือเกิน...” 

รู้สึกว่าคุณเซินเปิ่นดูโล่งอกอย่างเห็นได้ชัด 

“มีอะไรสงสัยอีกไหม ถามได้เลย เราจะพยายามจัดสรรให้
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เหมาะสมที่สุด”    

“ขอที่พักฟรีได้ไหมครับ” 

...

เมื่อได้รับอนุมัติให้ที่พักฟรี วันรุ่งขึ้น เซ่ียฝานเทียนก็รีบขน

ย้ายข้าวของมาอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้ทันที 

ด้วยอารมณ์เดอืดจดัทีพ่่อขาดความรบัผดิชอบ เขาจึงน�าของ

ที่ระลึกที่พ่อไปเท่ียวแล้วซ้ือมาเก็บสะสมไว้ไปขายจนเกลี้ยง เลยมี

เงินติดตัวมาโปะค่าผ่อนรถได้หลายเดือน จากน้ันก็ได้รับข้อความ

สั้นๆ ง่ายๆ จากพ่อว่า

ขอโทษด้วยไอ้ลูกรัก

พ่อยังปลอดภัยสบายดี

ท�าไมยังไม่ถูกเจ้าหนี้ฆ่าให้ตายไปเลย 

เมือ่รูว่้าพ่อยงัอยูด่ ีเซีย่ฝานเทยีนกส็บายใจไปเปลาะหน่ึง แม้

เคยโกรธจัดที่พ่อแอบเอาบ้านที่เขาผ่อนอยู่หลายปีกว่าจะหมดไป

จ�านอง กระนั้นก็ยังภาวนาให้พ่อสบายดี           

เขายังแอบคิดเข้าข้างตัวเองนิดหน่อยว่า กว่าจะได้งานที่เงิน

เดือนสูงๆ เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าบ้านยังขายไม่ออก ก็มีทางเป็น 

ไปได้ท่ีจะซ้ือบ้านเดิมที่อาศัยมากว่ายี่สิบปีคืนมา เพราะเป็นบ้าน

แห่งความทรงจ�าระหว่างเขากับพ่อแม่ น่าเสียดายที่ถูกยึดไปขาย

ทอดตลาดแบบนี้   

มีข้าวของที่ต้องขนย้ายไม่น้อย แต่เพื่อประหยัดค่าขนส่ง จ�า

ต้องสลัดข้าวของส่วนใหญ่ทิ้งไป นอกจากสิ่งของจ�าเป็น สิ่งของใน

ความทรงจ�า แล้วก็งานเขียนที่หอบไปไหนมาไหนด้วยตลอด รวม
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แล้วก็มีข้าวของแค่สองลัง เท่านี้ก็สามารถย้ายตัวเองเข้าไปอยู่บ้าน

เจ้านายได้สบายบรื๋อ 

ครั้นมายืนอยู่หน้าบ้านที่เคยอาศัยมากว่ายี่สิบปี เซี่ยฝาน-

เทยีนกต้็องถอนหายใจด้วยความเสียดายและเจ็บปวด คาดไม่ถึงว่า

แม้แต่ที่ซุกหัวนอนก็ยังรักษาเอาไว้ไม่รอด แต่จะท�าอย่างไรได้ 

นอกจากแก้ปัญหาไปทีละเรื่อง

...      

เมื่อมาถึงสถานที่ที่เขาต้องเริ่มงานใหม่ บัตเลอร์ส่งตัวเขาให้

ป้าเมดที่ชื่อ ฝูเถียน ดูแล

ป้าเมดฝูเถียนคนนี้อายุน่าจะเกือบสี่สิบ รูปร่างอวบ

ฝูเถยีนน�าทางเขาเดนิไปยงัห้องพกัทีอ่ยูส่ดุทางเดนิบนชัน้สอง

ของคฤหาสน์ด้วยรอยยิ้มสุภาพ  

ห้องพักสะอาดกว้างขวาง ภายในห้องมีเตียงขนาดใหญ่ โต๊ะ

อ่านหนังสือ ตู้เสื้อผ้า และยังมีห้องน�้าในตัวอีกด้วย 

“บัตเลอร์บอกว่าให้คุณอยู่ห้องนี้ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป เดี๋ยว

คณุจดัข้าวของเสรจ็ ฉนัจะพาไปท�าความคุน้เคยกบับรเิวณรอบบ้าน” 

ขนหนังสือวางไว้มุมหนึ่ง เสื้อผ้าก็โยนๆ ใส่ตู้เสื้อผ้า ส่วน

โน้ตบุ๊กวางไว้บนโต๊ะหนังสือ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย แต่ก็ใช้เวลาจัด

อยู่เกือบสิบนาที 

คาดไม่ถึงว่าจะมีห้องที่สบายและเป็นส่วนตัวขนาดนี้ ท�าให้

เซี่ยฝานเทียนรู้สึกว่าตัวเองคิดถูกที่เลือกงานนี้ เพราะตอนแรก 

คิดว่าจะถูกจัดให้นอนแถวห้องนอนเมดเสียอีก  

“คุณฝูเถียนครับ” เมื่อก้าวออกจากประตูห้องจึงพบว่าเมด

ฝูเถียนยังรออยู่หน้าห้อง ก็รู้สึกเกรงใจ เลยกล่าวค�าขอโทษไม่หยุด 

“ขอโทษที่ให้รอนานนะครับ”   
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“ไม่เป็นไรค่ะ เรียกดิฉันว่า อาอี๋ฝูเถียน ก็พอ”  

“อาอี๋ท�างานที่นี่มานานหรือยังครับ” 

ใช่ว่าจะสืบความลับอะไรหรอก เขาแค่อยากสนิทสนมกับ 

อาอี๋เท่านั้นเอง

“นานแล้ว ท�างานที่คฤหาสน์หลังนี้มาตั้งแต่อายุยี่สิบ” 

ฝูเถียนตอบยิ้มๆ แล้วพาไปแนะน�าบริเวณโดยรอบคฤหาสน์

อย่างเต็มใจ 

“ทีน่ีเ่ป็นห้องรบัแขกชัน้สอง จะมแีขกกต่็อเมือ่มงีานเลีย้ง ส่วน

คณุเลขาฯกบัญาตผิูน้้องของคณุชายกแ็วะเวยีนมาบ้าง แต่ส่วนใหญ่

ห้องนี้จะว่าง—

“ห้องที่อยู่ตรงกลางระเบียงทางเดินชั้นหนึ่งเป็นห้องหนังสือ 

ส่วนห้องของคุณชายอยู่อีกด้านหนึ่ง ตามปกติสองห้องนี้มีเพียง 

บัตเลอร์เท่านั้นที่สามารถเข้าออกได้อิสระ ส่วนคนอื่นต้องได้รับ

อนุญาตจากคุณชายก่อนจึงจะเข้าไปได้”

ความหมายก็คือ อย่าเข้าออกโดยพลการ    

“ส่วนห้องเมดที่อยู่ชั้นใต้ดิน ตอนนี้มีเมดสองสามคนพักอยู่ 

ที่นี่ ส่วนเมดคนอื่นๆ ไปกลับทุกวัน—

“ห้องต่อไปเป็นห้องอาหาร ห้องครัว คุณชายจะรับประทาน

อาหารที่ห้องอาหารใหญ่ ส่วนห้องอาหารในครัวเป็นห้องของเมด 

ตามปกติคุณต้องทานอาหารเป็นเพื่อนคุณชายที่ห้องอาหารใหญ่ 

ถ้าคุณชายไม่อยู่ คุณมากินกับพวกเราก็ได้นะ เวลากินอาหารของ

พวกเราคือเจ็ดโมงเช้า เที่ยง ของว่างตอนบ่ายสี่ แล้วก็อาหารเย็น

ตอนสองทุ่ม”

มอีาฟเตอร์นนูทบีรกิารลกูน้องด้วยเหรอเนีย่ รูส้กึว่าเจ้านาย

ที่นี่ดูแลลูกน้องดีทีเดียว  
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คฤหาสน์หลังนี้มีเมดรับใช้ทั้งหมดเก้าคน บัตเลอร์หนึ่งคน  

คนขบัรถหนึง่คน และคนสวนอกีหนึง่คน ส่วนเชฟท�าอาหาร บตัเลอร์ 

เป็นคนจัดการเปลีย่นทกุสปัดาห์ หรอือาจเปลีย่นทกุวนั...ขึน้อยู่กบั

สภาวการณ์ของคุณชาย 

“สภาวการณ์ของคุณชาย สภาวการณ์ในที่น้ีคืออะไร อยู่ที่

อารมณ์ความพึงพอใจเหรอครับ”

“ใช่...ก็ดูว่ารสชาติอาหารถูกปากคุณชายหรือเปล่า!” 

ร้านอาหารในเครอืบรษิทัมเีชฟมากมายทีค่อยสลบัสบัเปลีย่น

เวรกันมาปรุงอาหารถึงคฤหาสน์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีจับสลากก็ดี หรือ

จัดตารางงานเป็นกะแล้วหมุนเวียนกันมาก็ดี สรุปคือบัตเลอร์จะท�า

หน้าที่สั่งการจัดเชฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลา 

“บรรดาเชฟทัง้หลายต่างมงีานทีต้่องรับผดิชอบ  มองอกีด้าน

ก็รู้สึกคล้ายกับการส่งเชฟเดลิเวอรี่บริการถึงคฤหาสน์”   

ถ้าบริการได้ถงึระดบันัน้ กห็มายความว่าจะมลีาภปากทกุวนั

เลยสิ เซี่ยฝานเทียนแอบยิ้มมุมปากอย่างมีความสุข

“นี่เป็นห้องฟิตเนส ถ้าคุณต้องการออกก�าลังกาย นอกเหนือ

เวลางานสามารถเข้ามาใช้ได้เลย ส่วนด้านนีม้บีนัไดขึน้ไปถึงดาดฟ้า 

ซ่ึงมีสระว่ายน�้า เช่นเดียวกับเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือเวลางาน 

คุณสามารถไปใช้บริการได้เลย”   

เซีย่ฝานเทยีนเริม่รูส้กึว่ามาพกัผ่อนมากกว่ามาท�างานเสียอกี 

“ยังมีอะไรสงสัยอีกไหม”

“ชัดเจนมากครับ”

“ห้องต่างๆ ภายในคฤหาสน์ก็มีประมาณนี้ หากสงสัยอะไร

เพิ่มเติม ถามดิฉันหรือบัตเลอร์ก็ได้นะ”

“รับทราบครับ”
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จากนั้นฝูเถียนก็น�าสมุดบันทึกเล่มเล็กๆ ออกมาแล้วส่งให้ 

เซี่ยฝานเทียน 

“ในนี้มีเบอร์โทรศัพท์ภายใน ที่อยู่ รหัสปลดล็อกประตูบาง

ห้อง และรหสัเข้าใช้อนิเทอร์เนต็ คดิว่าคณุคงต้องใช้มนั ก็เลยจดเอา

ไว้ให้”

ข้อมูลละเอียดมาก เซี่ยฝานเทียนรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 

“ขอบคุณครับอาอี๋”    

เซ่ียฝานเทียนดูเป็นคนอ่อนโยน ท�าให้ฝูเถียนรู้สึกอยากมี

ไมตรด้ีวย เขามรีปูร่างค่อนข้างบาง ผวิด�าแดง ซึง่ฝเูถียนเดาว่า ก่อน

จะมาท�างานที่นี่ เขาคงต้องท�างานกลางแดดพอสมควร จนผิว

เปลี่ยนสี อากัปกิริยาท่าทางการพูดจา แม้ไม่เป็นทางการ แต่ก็มี

สัมมาคารวะ รอยยิ้มเปิดปากเพิ่มเสน่ห์แบบลูกผู้ชายให้เขามากขึ้น

อีก แค่ยิ้มน้อยๆ ก็ท�าให้ใบหน้าดูมีชีวิตชีวา ยิ่งมองก็ยิ่งหล่อ ถือว่า

เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากคนหนึ่ง             

ขอให้ผู้ชายแบบเขาสามารถช่วยคุณชายได้ด้วยเถอะ 

เมื่อแนะน�าสิ่งต่างๆ จนมาถึงบริเวณนี้ ก็ได้ยินเสียงท้องร้อง

จ๊อกๆ เสียงนั้นดังมาจากผู้ชายผิวสีแทน สัญลักษณ์แห่งฤดูร้อน ที่

ยืนอยู่ข้างๆ 

เมื่อเงยหน้ามองก็เห็นว่าคนคนนั้นยืนหน้าแดง แถมเอามือ

กุมท้องอยู่ด้วย ท่าทางเกรงใจที่จะพูดอะไรออกมา 

“ขอโทษครับ เมื่อเช้าผมรีบออกจากบ้านเลยลืมทานอาหาร

เช้า”  

ฝูเถียนอดหัวเราะไม่ได้ จากนั้นพูดอย่างใจดีว่า 

“ท้องหิวเป็นเรื่องดี เพราะงานนี้ต้องการคนกินเก่ง” 

“วางใจได้ครับ ก็เพราะกินเก่งเกินไป ผมเลยเก็บเงินไม่ได้ 
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ซะที” 

ชายหนุ่มเกาหัวแกรกๆ ดูท่าท�าอะไรไม่ถูก ท�าให้ฝูเถียนยิ้ม

ออกมาอย่างเบิกบานใจ    

หนุม่คนนีแ้ตกต่างกบัผูช้ายทกุคนทีเ่คยมาท�างานก่อนหน้าน้ี 

ถ้าคุณชายถูกใจเขาก็คงจะดี  

“อดทนหน่อยนะ ใกล้เวลาอาหารเช้าของคณุชายแล้ว...เกอืบ

ลืมไป ช่วงเวลาที่คุณชายทานอาหาร อันนี้ส�าคัญมาก คุณต้องจด

ไว้เลย”

“ได้ครับ”

เมื่อวกเข้าเรื่องงาน เซี่ยฝานเทียนก็รีบหยิบปากกาออกจาก

กระเป๋าเสื้อทันที พร้อมจดบันทึกสิ่งที่ฝูเถียนก�าชับ 

“ในกรณทีีค่ณุชายทานอาหารทีบ้่าน เวลาตืน่นอนของคณุชาย 

เป็นตวัก�าหนดเวลาอาหารเช้า คณุชายเป็นคนมวีนิยั ถ้าไม่เข้าบรษิทั

ก็จะตื่นนอนประมาณเก้าโมงถึงสิบโมงเช้า อาหารเช้าก็จะเสิร์ฟไม่

เกินสิบโมงครึ่ง อาหารกลางวันเวลาบ่ายโมงตรง ส่วนอาฟเตอร์นูน

ทเีสิร์ฟตอนบ่ายสาม อาหารเยน็ตอนหนึง่ทุม่ บตัเลอร์จะเป็นคนส่ง

ข้อความแจ้งเวลาที่แน่นอนให้คุณอีกที คุณต้องไปปรากฏตัวตามที่

นดัหมายก่อนเวลาตามค�าสัง่ เพือ่รอรบัประทานอาหารกบัคณุชาย”  

“ขอทราบเนื้องานที่ละเอียดกว่านี้อีกได้ไหมครับ”  

“ก็แค่ทานอาหารเป็นเพื่อนคุณชายไง”     

“เอ๋? มันง่ายขนาดนั้นจริงๆ เหรอ”  

“ไม่ง่ายนะ” ฝเูถยีนกล่าวด้วยท่าทางจรงิจงั “ทานอาหารเป็น

เพื่อนคุณชายเป็นงานที่ส�าคัญมาก” บรรยากาศเคร่งเครียดขึ้น 

เล็กน้อย เมือ่รูส้กึได้ว่าคูส่นทนาเริม่เครยีด เธอก็หวัเราะแล้วเปลีย่น

เรื่องพูด “ดิฉันรู้ว่าคุณหิว ใกล้เวลาอาหารเช้าแล้ว วันนี้คุณเริ่มงาน
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เลยได้ไหม”

“ก็น่าจะได้ครับ” 

ปรับตัวพร้อมรับสถานการณ์ เพราะตอนนี้ไม่มีเรื่องเร่งด่วน

ที่ต้องจัดการ วันนี้เริ่มงานเลยก็ดีเหมือนกัน... 

จะได้ใช้โอกาสนี้เรียนรู้ลักษณะงานที่แท้จริง บางที...น่ีอาจ

เป็นวิธีที่ไม่เลว

...             

เมื่อกลับเข้ามาในห้อง ระหว่างหยิบอุปกรณ์ท�าความสะอาด

ร่างกายจะไปเก็บไว้ในห้องน�้า มืออีกข้างก็เปิดโน้ตบุ๊กแล้วใส่รหัส 

เข้าใช้อนิเทอร์เนต็ หลงัจากเชก็อเีมลกพ็บว่ามมีาจากเพ่ือนร่วมงาน 

เชิญให้เขาเขียนคอลัมน์แนะน�าอาหารลงในนิตยสารอาหารและ 

ท่องเท่ียวฉบับใหม่ ดูเหมือนว่าเรื่องที่เขาถูกเลิกจ้างคงลือไปถึง

ไหนๆ แล้ว ใช่ว่าจะช่วยพวกเขาเขียนคอลัมน์ลงนิตยสารไม่ได้ แต่

เพราะงานนี้คงท�าให้เขาไม่มีโอกาสได้ออกไปตระเวนชิมอาหาร

อร่อยข้างนอกอีกแล้ว    

ถ้างานนีเ้ป็นงานทีม่ัน่คง ไม่เพยีงมเีงนิเดอืนต่อเนือ่งทกุเดอืน 

ทัง้ค่าท่ีพักและอาหารกป็ระหยดัได้เยอะเลย ไม่แน่ว่าอาจมเีงนิเกบ็

พอจะซ้ือบ้านหลังเดิมที่ถูกพ่อแอบเอาไปจ�านองกลับคืนมาได้ 

โดยเร็ว     

แม้จะวาดแผนการไว้เป็นมั่นเหมาะ แต่ก็ยังเป็นแค่ความคิด 

ถึงอย่างไรบ้านก็ถูกธนาคารยึดไปขายทอดตลาดแล้ว ต่อให้อยาก

จะซ้ือคืนมาให้ได้ แต่ก็อย่าคาดหวังมากเกินไป หวังน้อยแค่ขอให้

ผ่อนรถหมดก็ยังดี    

เสียงข้อความดังขึ้น ติ๊ด! เขารีบหยิบมือถือออกมาเปิดดู  

บัตเลอร์เป็นคนส่งมา



25

~ ซุ่ยหยิน (Mercury) : เขียน, ตูมหอม : แปล ~

อาหารเช้าที่ห้องอาหาร

11.00 น.

เมื่อดูเวลา ยังเหลืออีกครึ่งชั่วโมง ตามท่ีบัตเลอร์นัดหมาย 

ไว้ว่าจะตดิต่อมาล่วงหน้า เขาเอามือลูบท้องทีก่�าลงัร้องจ๊อกๆ พลาง

บอกตัวเองว่า อดทนอีกนิด แล้วตัดสินใจว่าช่วงเย็นคงต้องออกไป

หาซือ้อะไรมาเกบ็ไว้กนิรองท้องเวลาหวิจะดกีว่า จากน้ันก็เปิดอเีมล

ดู ในกล่องจดหมายมีแต่อีเมลจากเว็บไซต์หาคู่ ท�าให้รู้ว่าแฟนเก่า

ของเขามีคนรักใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว ได้แต่ถอนหายใจอย่างลืมตัว 

อกีฝ่ายเปลีย่นคูร่กัเป็นว่าเล่น คดิไปคดิมากร็ูสึ้กว่าตวัเองไม่เอาไหน

เอง ไม่สามารถท�าให้แฟนเก่ามีชีวิตในแบบที่เขาต้องการได้ เลยถูก

นอกใจวกกลับไปคบถ่านไฟเก่าเหมือนเดิม แล้วเขาก็ถูกเท 

ขณะท่องเวบ็อ่านข่าวไปเรือ่ยๆ หนัมาดูเวลาอกีทีก็ต้องตกใจ

สุดขีด

10.58 น.แล้วเหรอเนี่ย!

กระโดดลงจากเก้าอี ้รบีดิง่ออกจากห้องทนัท ีเพราะเขาไม่อยาก

เข้างานสายตั้งแต่วันแรกของการท�างาน

...

เมื่อมาถึงห้องอาหารก็เห็นเซินเปิ่นฉีรออยู่แล้ว

เซินเปิ่นฉีเทชาด้วยบุคลิกที่สง่างาม ขณะที่ข้างหน้าต่างมีคน

สวมเสื้อขนสัตว์คอวีสีขาว กางเกงขายาวล�าลองสีเนื้อยืนอยู่ ชาย 

ในชุดสูทลองเทลเอามือไพล่หลังเมื่อเทชาเสร็จแล้ว

แสงแดดสาดส่องมาที่ใบหน้าด้านข้างของคนที่ยืนอยู่ข้าง

หน้าต่าง ใบหน้าของเขาขาวซีดผิดธรรมชาติ แต่กลับซ่อนความ

เคร่งขรึมแต่ไม่ดเุอาไว้ รปูร่างไม่ใช่แบบชายกล้ามโต แต่กไ็ม่บอบบาง
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และมใีบหน้าคมกว่าชาวตะวนัออกทัว่ไป ผมสนี�า้ตาลเข้มถูกจัดทรง

เป็นระเบียบรวมกันไว้ด้านหลัง การเข้ามาอย่างเร่งรีบของเซี่ยฝาน-

เทียนท�าให้ชายหนุ่มผู้นั้นต้องหันมอง นั่นเปิดโอกาสให้เซี่ยฝาน-

เทยีนได้เหน็ใบหน้าทีช่ดัเจน กล่าวได้ว่าเป็นใบหน้าผูด้ท่ีีต่างจากคน

ธรรมดาท่ัวไป เวลานี้ชายหนุ่มผู้หล่อเหลาขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วย

ท่าทางเยน็ชา เผยท่าทไีม่สบอารมณ์ เขาเดนิช้าๆ ไปยังเก้าอีห้วัโต๊ะ

อาหาร แล้วลากเก้าอี้ออกมานั่งด้วยตัวเอง 

“คุณมาแล้วเหรอ นั่งลงเร็ว” 

สีหน้าบัตเลอร์ที่เป็นมิตรช่างแตกต่างกับผู้ชายคนนั้นโดย 

สิ้นเชิง เซินเปิ่นฉีเพียงส่งยิ้มที่อ่อนโยนเพื่อส่งสัญญาณว่าให้เขา 

นั่งเก้าอี้ตัวกลางของโต๊ะอาหาร 

เมือ่นัง่ลงเงยีบๆ แล้ว เซีย่ฝานเทยีนกค็ดิในใจว่า ต่อจากน้ีไป 

งานของเขากค็อืกนิข้าวเป็นเพือ่นผูช้ายหน้าตาหล่อเหลาแต่มสีหีน้า

บอกบญุไม่รบัคนนีง้ัน้หรอื ชกักลวัๆ แล้วส ิกลวัว่าอาหารจะไม่ย่อย 

...

และแล้วพวกเขาก็นั่งลงเป็นที่เรียบร้อย บรรดาเมดเริ่มหมุน 

เวียนกันมาเสิร์ฟอาหารเช้า มีจานหลายใบวางอยู่บนโต๊ะ ในจานมี

มะเขอืเทศอบ ไข่ออมเลต็ ฮอตดอ็ก แฮม โยเกร์ิต ถ่ัวในซอสมะเขอื-

เทศ เห็ดแชมปิยอง พุดดิ้ง ไส้กรอกเลือด มันฝรั่งทอด และขนมปัง

เนย ช่างสมบูรณ์พูนสุขเสียจริง นอกจากนี้ยังมีผลไม้จานใหญ่ สลัด 

และชาด�าร้อนที่หอมยั่วน�้าลาย

นับเป็นอาหารเช้าสไตล์ผู้ดีอังกฤษที่ครบสูตร    



~ ซุ่ยหยิน (Mercury) : เขียน, ตูมหอม : แปล ~

แค่นั่งก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ แม้จะสายไม่กี่นาที แต่

นีค่อืการท�างานวนัแรก  เซีย่ฝานเทยีนรูส้กึหงดุหงดิตวัเอง ครัน้เหน็

อาหารเช้าครบส�ารับอยู่เบื้องหน้า อาการละอายใจที่ผุดขึ้นมา 

เมื่อกี้กลับเลือนรางจางหายไปหมดสิ้นอย่างรวดเร็ว  

จะท�าอย่างไรได้ ก็เขาดันเป็นคนเห็นแก่กินมาแต่ก�าเนิด

“คณุเซีย่ ท่านนีเ้ป็นเจ้าของคฤหาสน์หลงันี ้คณุชวิหยวนเสยีง” 

ก่อนที่เซี่ยฝานเทียนจะเริ่มปฏิบัติภารกิจกินไม่ยั้ง บัตเลอร์ก็

หาจังหวะเหมาะๆ แนะน�าทั้งสองให้รู้จักกันคร่าวๆ   

“สวัสดีครับ คุณชาย” 

คนท่ีเอ่ยไม่รูว่้าจะเรยีกผูช้ายทีม่สีหีน้าบอกบญุไม่รบัซึง่นัง่อยู่

เบือ้งหน้าของเขาว่าอย่างไรด ีจงึตดัสนิใจเรยีกเหมอืนคนในบ้านเพือ่

ไม่ให้เกิดความผิดพลาด  

ผู้ชายตรงหน้าเหลือบตาขึ้นมา แต่ไม่มีทีท่าว่าตอบรับค�าทัก

หรือปฏิเสธมัน 

- ตอนที่ 2 -
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“คณุชายครบั นีค่ณุเซ่ีย จากนีไ้ปเขาจะเป็นเพ่ือนทานอาหาร

ของคุณชาย”

“อือ”

“ขออภัยครับ อาหารกลางวันจะทานที่บ้านไหมครับ”

“อือ”

“ขอบคุณครับ ทั้งสองท่านเชิญรับประทานอาหารตามสบาย

นะครับ ผมจะลงไปเตรยีมการเรือ่งอาหารกลางวนัของคณุชายก่อน” 

คุณเซินเปิ่นฉีอย่าทิ้งผมไป!!!

คุณชายมหาเศรษฐีเขาชอบพูดส้ันๆ กันรึไง ผมฟังไม่เข้าใจ

เลย! 

เซี่ยฝานเทียนได้แต่บ่นอยู่ในใจ

ผู้ชายตรงหน้าคนนีอ้อกอาการเหมอืนจะไม่พอใจเขาเลก็น้อย 

เขายังไม่รู้สึกสนิทสนมสักนิดเลย ท�าไมคุณบัตเลอร์มาท้ิงกันดื้อๆ 

แบบนี้ล่ะ ประหม่าจังเลยว้อย

หลังจากบัตเลอร์เดินออกไปแล้ว เซี่ยฝานเทียนต้องท�าใจด ี

สู้เสือ ใช้สมองเจ้าเล่ห์ของเขาพินิจพิเคราะห์เรื่องราวเมื่อตะกี้ 

บตัเลอร์คยุกบัคณุชายด้วยภาษาจนีตลอด แสดงว่าบคุคลท้ัง

สองเป็นคนญี่ปุ่นที่มาอยู่ไต้หวันนานพอสมควรแล้ว ถึงได้พูดจีน

คล่องแคล่ว ไหนๆ กไ็ม่มอีปุสรรคเรือ่งการสือ่สารแล้ว เซีย่ฝานเทยีน

จึงวางใจไปได้เปลาะหนึ่ง  

เมื่อเห็นคุณชายเอียงหน้าออกไป ละสายตาจากอาหารแล้ว

มองออกนอกหน้าต่าง เขาพลนัรูส้กึกระอกักระอ่วนใจ แต่ท้องก็ดนั

ร้องจ๊อกๆ ไม่หยุด ด้วยความหิว เขาจึงไม่สนใจคุณชายที่ไร้ความ

อยากอาหารคนนี้อีกต่อไป

จากนั้นน�้าเสียงระดับกลางก็เอ่ยค�าว่า
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“กินละนะ” 

เสียงนี้ดึงดูดสายตาที่ก�าลังเหม่อคู่นั้นกลับมาทันใด บัดนี้เขา

กลับไม่รู้สึกแปลกตากับกิริยาท่าทางการรับประทานอาหารท่ีถูก

ระเบียบแบบแผนของเซี่ยฝานเทียนแต่อย่างใด

ส้อมและมีดตัดลงบนอาหาร เสียงกระทบจานดังขึ้นมาแผ่ว

เบา กริิยาท่าทางตอนยืน่อาหารแต่ละอย่างเข้าปากช่างดดู ีแต่ทีน่่า

ดึงดูดที่สุดเห็นจะเป็นรอยยิ้มสะพรั่งบนใบหน้า มันอธิบายได้ดีกว่า

ค�าพูดอื่นใดว่าคนคนนี้ส�าราญใจกับอาหารท่ีอยู่ตรงหน้าเพียงใด 

แต่ละค�ายื่นเข้าปากด้วยความเต็มใจ 

อาหารทีอ่ยูต่รงหน้าหมดไปกว่าครึง่ อาหารของผูช้ายท้ังสอง

แทบไม่มีอะไรแตกต่างกัน คุณชายถึงกับนั่งหน้าน่ิวใส่จานอาหาร

เพราะเขาไม่สามารถเอาอาหารใส่ปากด้วยความเบกิบานใจเหมอืน

เซี่ยฝานเทียนได้

อีกประการก็คือ อาการที่ไม่สามารถเพลิดเพลินกับรสชาติ

อาหารอร่อยได้กเ็ป็นมาหลายปีแล้ว เนือ่งจากภาวะสขุภาพและงาน

ทีร่ดัตวั แต่กพ็ยายามก�าหนดเวลารบัประทานอาหารทีแ่น่นอนเพ่ือ

ให้ติดเป็นนิสัย เพื่อให้พอถึงเวลาอาหารแล้วจะรู้สึกหิวขึ้นมาบ้าง 

แต่กลับไม่เป็นผล ไม่ท�าให้เขารู้สึกอยากกินอาหารชนิดใดเลย               

หลังจากถอนหายใจเบาๆ พลางเบนสายตาออกไปมอง

ทิวทัศน์ด้านนอก สมองก็ครุ่นคิดอยู่กับการโปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่

ล่าสุดของบริษัท แม้ว่าคุณชายจะรู้สึกหมดหนทางกับอาการเบื่อ

อาหารของตัวเองเต็มที แต่ก็ชินเสียแล้ว ขณะที่เซี่ยฝานเทียนรู้สึก

ว่าตัวเองมาถูกที่ถูกทางที่สุด เพราะอาหารที่เสิร์ฟให้คุณชายแต่ละ

มื้อล้วนเลิศหรูอลังการทั้งสิ้น 

ไข่ออมเล็ตสุกพอดี นุ่มลื่นในปาก มะเขือเทศก็อบได้ที่ เวลา
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กินเข้าไปมีกลิ่นเกรียมนิดหน่อย หอมหวานฉ�่า แม้แต่ชาด�าร้อนก็

อุณหภมูพิอเหมาะพอด ีส่งกล่ินหอมกรุน่สมกบัเป็นชาทีด่ืม่คูอ่าหาร

เช้า  

แต่เซ่ียฝานเทยีนกไ็ม่ได้ส�าราญเรงิใจไปกบัอาหารอร่อยเพียง

อย่างเดยีว เขายงัใส่ใจคอยสงัเกตคณุชายผูร่้วมโต๊ะอาหารท่ีเหมอืน

กบัใจลอยอยูต่ลอด สรปุว่าในม้ือเช้า คณุชายรบัประทานเพยีงสลดั

ไม่กี่ค�าและชาด�าหนึ่งถ้วย ที่เหลือไม่ถูกแตะต้องเลยสักนิด อาหาร

ทุกอย่างยังวางอยู่เหมือนเดิม ไม่พร่องลงเลย     

เขาไม่หวิเหรอ หรอืว่ากนิอะไรรองท้องมาก่อนถึงได้กนิไม่ลง

เมื่อเทียบกับคุณชายผู้เหม่อลอย เซี่ยฝานเทียนถือว่าเป็น 

ผีตะกละมาเกิด ถึงได้ฟาดอาหารที่อยู่บนโต๊ะจนหมดเกลี้ยง เขา 

ไม่มโีอกาสกนิอาหารเช้าทีย่อดเยีย่มแบบนีม้านานแล้ว หวัใจพองโต 

ด้วยความสุขเหมือนได้แช่อยู่ในบ่อออนเซนระดับพรีเมี่ยม

...

หลังกินเสร็จทั้งสามมื้อของวัน เซี่ยฝานเทียนก็ลบความคิด

ก่อนหน้าออกจากสมอง

คุณชายผู้นี้ถ้าบอกว่าเขาเป็นโรคอะนอเร็กเซียน่าจะฟังดูดี

กว่าบอกว่าเขากินขนมรองท้องมาก่อน เลยกินอาหารอื่นๆ ไม่ลง

อกี  วันนีท้ั้งวันยงัไม่เหน็เขากนิอะไรเลย จนช่วงอาหารเยน็ บตัเลอร์ 

ทนไม่ไหวเลยขอร้องให้เขารับประทานอะไรสักหน่อย เขาเลย 

กลั้นใจกินสปาเกตตีไม่กี่ค�า   

สปาเกตตเีส้นด�าผดัน�า้มนัมะกอก พรกิ กระเทยีม และอาหาร

ทะเลรสชาตวิิเศษสดุยอด สปาเกตตเีส้นด�าอร่อยเหนียวนุ่มหนึบหนับ 

เพราะเป็นเส้นท�ามือล้วนๆ อาหารทะเลก็ยิ่งสด รสชาติเทียบเคียง

กับร้านอาหารระดับห้าดาวได้เลย 
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ขนาดอาหารเลิศรส คุณชายยังกินไม่ลงอีก แล้วอาหาร

ประเภทไหนถึงจะกระตุ้นต่อมความอยากของคุณชายได้กันนะ      

นอกเหนือเวลารับประทานอาหารซึ่งเป็นเวลาท�างาน ช่วง

อื่นๆ เขาก็ว่าง ว่างมากจนไม่รู้จะท�าอะไรดี ช่วงเย็นจึงแวบออกไป

ตระเวนหาซ้ือเสบียงมากกัตุน โดยได้ประมาณการระยะเวลาเดนิทาง

ไว้เรียบร้อย จากคฤหาสน์เข้าเมืองต้องใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์

ประมาณสี่สิบนาที       

คดิอยากรบังานสัมภาษณ์นอกสถานท่ีเพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์เหมือนกันนะ แต่ก็เกรงว่าจะไปกินอาหารกับคุณชาย

ไม่ทัน เขาจึงตัดสินใจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เคยเร่ร่อนนอกสถานที่

ก่อนหน้านี้มาเขียนเป็นบันทึกการเดินทางเพื่อไม่ให้ว่างจนเกินไป 

* * * * *

วนัถดัมา เขาตืน่ตอนแปดโมงเช้า จากนัน้ไปวิง่ในฟิตเนส

หนึง่ชัว่โมง วิดพืน้อกีห้าสบิครัง้ แล้วกอ็อกก�าลงักายอืน่ๆ เรือ่ยเป่ือย 

เพื่อให้เหงื่อออก เพราะมีอาหารอร่อยอีกมากมายที่ก�าลังรอเขา 

ลิ้มรสในวันต่อๆ ไป เขาจึงกลัวว่าหุ่นจะไม่ฟิตเพราะอาหารอร่อย

หลังออกก�าลังกายเสร็จก็อาบน�้า กลิ่นอายความสดชื่นแผ่

ซ่านไปท่ัวตัว วันนี้เขาให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ไปท�างานสาย 

เด็ดขาด อาบน�้าแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกเยอะ เขาเลยเดินดูรอบๆ 

บ้านเพื่อท�าความคุ้นเคย 

ห้องครัวเป็นจุดแรกที่เซี่ยฝานเทียนไปถึง คนในครัวตกอก

ตกใจเมือ่ได้ยนิเสียงผลักประตูเข้าไป ดวงตาทัง้ห้าคูจ้่องมองมาทีเ่ขา

อย่างพร้อมเพรยีงกนั ระหว่างทีจ้่องกนัอยู ่เซีย่ฝานเทยีนจ�าอาจารย์ 
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ฮั่วเจิ้นฉี เชฟระดับแนวหน้าแห่งวงการอาหารจีนและลูกศิษย์อีก 

สี่คนได้แม่นย�า 

ห้องครัวโอ่อ่าแบ่งเป็นสองโซน คือโซนเปียกกับแห้ง และยัง

มีห้องอาหารเล็กจุคนได้ประมาณสิบคนอยู่ด้านข้าง เป็นห้องกิน

อาหารของพนักงานที่ฝูเถียนเคยบอก 

“มาท�าอะไรที่นี่ หิวแล้วเหรอ” 

ฝูเถียนที่มีผลไม้ในมือเดินเข้ามาในครัว พอเห็นภาพคนใน

ครัวหลายคนก�าลังยืนจ้องมองคนคนหนึ่งอยู่ก็เอ่ยถาม 

“อาอี๋ฝูเถียน ผมแค่มาเดินเล่น”

“โอ๊ะ!”

เซี่ยฝานเทียนสวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อน กางเกงขายาวสีน�้าตาลเข้ม 

แลดูสดใส เห็นแล้วสดชื่นเพลินตา หลังจากฝูเถียนชื่นชมตั้งแต่ 

หัวจรดเท้า เจ้าตัวก็ได้แต่ยิ้มกริ่มพลางพูดว่า 

“รีบมาท�าความรู้จักกับเชฟใหญ่ของวันนี้ อาจารย์ฮั่วเจิ้นฉี 

เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจีน”           

“สวัสดคีรบั อาจารย์ฮัว่เจิน้ฉี ผมได้ยนิคนพูดถึงอาจารย์บ่อยๆ 

ครับ”  

“สวัสดี” 

อาจารย์ฮั่วเข้าไปจับมือกับเซี่ยฝานเทียนตามมารยาท แล้ว

มองมาที่ฝูเถียน 

“ท่านนี้คือ?”

“เป็นคนที่จะมาทานอาหารเป็นเพื่อนคุณชายค่ะ”

“อืม” สายตาแหลมคมทอแววว่าเข้าใจสถานการณ์ “รบกวน

คุณช่วยดูแลด้วยนะ” 

ท�าไมต้องกล่าวค�าว่า ‘รบกวนคณุช่วยดแูลด้วยนะ’ จู่ๆ  ก็ได้ยิน 
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ประโยคแบบนี้ เซี่ยฝานเทียนเลยรู้สึกงุนงง       

“อาหารไม่ถูกปากก็บอกได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ ถ้าสังเกต 

เห็นว่าคุณชายสนใจอาหารจานไหนเป็นพิเศษ ก็รบกวนคุณบอก

พวกเราด้วย พวกเราจะได้บันทึกไว้”  

เมื่อได้ยินเช่นนี้จากปากอาจารย์ฮั่ว คนฉลาดอย่างเซี่ยฝาน-

เทียนก็เริ่มเข้าใจว่าจะต้องท�าอย่างไรต่อไป ก็แค่ต้องการให้เขา

สังเกตว่าคุณชายสนใจอาหารจานไหนเท่านั้นเอง

“ไม่มีปัญหาครับ ผมจะคอยสังเกตให้”

“ขอแค่คุณชายทานอาหารได้มากกว่าปกติก็พอ” 

ฝูเถียนโล่งอกไปเปลาะหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้รอฟังเซี่ยฝานเทียน

ถามรายละเอียดอื่นๆ หันไปหยิบผลไม้มาล้าง

สักพักเสียงแจ้งเตือนว่ามีข้อความเข้ามาก็ดังขึ้น ติ๊ด!

เซี่ยฝานเทียนได้รับแจ้งจากบัตเลอร์ว่า

เวลาอาหารเช้า

10.30 น.

เมือ่ได้ยนิเสยีงกระดิง่ ทกุคนทีอ่ยูใ่นครวัเริม่ทบุขงิ หัน่ต้นหอม 

ต้ม ตุ๋น ผัด ท�างานกันอย่างชุลมุน รวมทั้งเมดก็ลงมาเตรียมเช็ด 

จาน ชาม ถ้วย อุปกรณ์รับประทานอาหารในครัวกันอย่างกระตือ 

รือร้น 

คฤหาสน์หลังนี้ท�าให้เซ่ียฝานเทียนรู้สึกแปลกๆ อย่างบอก 

ไม่ถูก ทุกคนเหมือนให้ความส�าคัญกับอาหารการกินมากๆ ทุกมื้อ

จะต้องท�าอาหารหลากเมน ูหลายชนดิ และท�าอย่างระมดัระวงัเป็น

ที่สุด แต่ตัวคุณชายกลับมีท่าทางไม่แยแสอาหารชนิดใดเลย   
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ต้องมเีง่ือนง�าอะไรบางอย่างแน่ คดิว่าเขาต้องรูเ้รือ่งลบัๆ ของ

บ้านหลังนี้ให้ได้ไม่ช้าก็เร็ว 

ทุกคนยุ่งกันหมด ไม่เหมาะที่เขาจะรบกวน จึงเดินเล่นตาม

ระเบยีงทางเดนิขึน้ไปเรือ่ยๆ เพือ่ชืน่ชมภาพวาดเล่ืองชือ่ท่ีแขวนอยู่

หลายภาพ

ตอนนี้เวลา 10.20 น.แล้ว และคุณชายชิวหยวนเสียงในชุด 

สทูมอร์นิง่เดรสสดี�ากก็�าลงัเดนิลงมาชัน้หนึง่ เกดิมาเป็นคณุชายใหญ่

แต่กลับเป็นคนที่รักษาเวลาอย่างดียิ่ง จนเซี่ยฝานเทียนรู้สึกชื่นชม

ในใจ เขาทักทายคุณชายด้วยรอยยิ้มน้อยๆ โดยไม่ประหม่า 

“มอร์นิ่งครับคุณชาย” 

เมือ่ได้ยนิค�าทกัทายจากเซีย่ฝานเทยีน ชวิหยวนเสยีงจึงตอบ

กลับเบาๆ 

“อือ”  

เขาเดนิตามหลงัคณุชายอย่างรูก้าลเทศะ ท้ังสองจึงเดนิมาถึง

ห้องอาหารพร้อมกัน บัตเลอร์เตรียมพร้อมรออยู่แล้ว

“มอร์นิ่งครับคุณชาย”

“มอร์นิ่ง” อีกฝ่ายทักกลับสั้นๆ 

เมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้ว คุณชายก็หยิบหนังสือพิมพ์มาเปิด

อ่านอย่างตั้งใจ

“มอร์นิ่งครับ คุณเซินเปิ่น” 

“มอร์นิ่ง คุณเซี่ย”

“รูส้กึว่าเวลาพวกคณุเรยีกผมว่า คณุเซ่ีย มนัฟังดทูางการเกิน

ไป ถ้าไม่รังเกียจ เรียกผมว่า ฝานเทียน ก็ได้นะครับ” 

บัตเลอร์เผยยิ้มอย่างเป็นมิตร 

“คุณฝานเทียน เชิญนั่งครับ เริ่มรับประทานอาหารเช้ากันได้
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แล้ว”

เมือ่รอให้เซีย่ฝานเทยีนนัง่ลงเรยีบร้อยแล้ว อาหารเช้ากท็ยอย

เสิร์ฟบนโต๊ะ มีข้าวต้มเม็ดฟูสวย ไข่เค็ม ถั่วลิสงเคี่ยว ผัดเกี่ยมฉ่าย 

ไชโป๊วผัด เนื้อหมูผัดผักกาดดอง เห็ดหอมผัดเผ็ดหน่อไม้ และหมู

บะช่อทรงเครื่อง ทั้งหมดนี้บ่งบอกว่าเป็นข้าวต้มกุ๊ยต�ารับแต้จิ๋ว  

อาจเป็นเพราะอากาศทีร้่อนอบอ้าวในช่วงปลายฤดรู้อนส่งผล

ให้เกิดอาการไม่อยากอาหาร พลอยท�าให้คุณชายไม่อยากกินอะไร

เลย ข้าวต้มจึงเป็นอาหารที่สบายท้อง เป็นเรื่องยากที่เชฟต้อง 

เอาใจใส่ทุกรายละเอียดเพื่อคุณชาย  

เมื่อยกถ้วยข้าวที่ไอร้อนลอยโขมงขึ้นมา เซี่ยฝานเทียนก็พบ

ว่าเครือ่งใช้ต่างๆ บนโต๊ะอาหารท�าอย่างประณตีไร้ทีต่ ิลวดลายดอก

ซากรุะท่ีขอบถ้วยดนิเผาพรรณนาถงึบรรยากาศในช่วงฤดใูบไม้ผลไิว้

อย่างสวยงาม เมือ่มาอยูใ่นอุง้มอืกน็�าความรูส้กึเย็นสบายมาให้ แม้

ไม่เช่ียวชาญด้านอุปกรณ์ใส่อาหาร แต่ก็รู ้ได้ว่าเครื่องใช้เหล่าน้ี

คณุภาพไม่เลว  เมือ่เป่าระบายความร้อนจากข้าวต้มในถ้วยท่ียกขึน้

เบื้องหน้าแล้ว ก็หยิบตะเกียบขึ้นมากวนเม็ดข้าวแล้วสูดซู้ดเข้าปาก

หนึ่งค�าด้วยเสียงแผ่วเบา ดึงดูดให้คุณชายวางหนังสือพิมพ์แล้วหัน

มามองทันที  เมื่อได้รสสัมผัสของข้าวต้มและกับข้าวที่คีบใส่ปากไป

หนึ่งค�า รอยยิ้มแห่งความพึงพอใจก็เบ่งบานอยู่บนใบหน้า 

ข้าวต้มให้รสสัมผสัดเีลิศ หอมหวาน และมฟัีกทองผสมอยู่ด้วย 

ช่วงนี้เป็นฤดูฟักทองออกผลพอดี การน�าข้าวกับฟักทองมาตุ๋นรวม

กันในหม้อดินจะท�าให้ข้าวต้มอ่อนนุ่มและฟักทองนิ่มก�าลังดี จึงได้

รสชาติยอดเยี่ยมแบบนี้ กับข้าวต่างๆ ก็กินแล้วให้ความรู้สึกสดชื่น 

ผักดองชนิดต่างๆ ท�าเองกับมือ จึงมีความหอมเป็นธรรมชาติ เมื่อ

รับประทานเข้าไปก็รู้สึกได้ว่าไร้สารเคมีปรุงแต่งใดๆ ทุกส�ารับดู
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เหมือนเรียบง่าย แต่ถ้าจะท�าให้อร่อยนั้นเป็นเรื่องยาก อาหารมื้อนี้

ท�าให้เซีย่ฝานเทยีนรูสึ้กชืน่ชมฝีมือการปรงุของเชฟใหญ่ฮัว่เจิน้ฉเีป็น

อย่างมาก       

เมื่อเห็นเซี่ยฝานเทียนหยิบตะเกียบคีบเห็ดหอมผัดเผ็ด 

หน่อไม้ ตามด้วยเนื้อหมูผัดผักกาดดองเพื่อกินกับข้าวต้มอย่าง

ส�าราญใจ ก็ท�าให้คุณชายเริ่มรู้สึกสนใจข้าวต้มที่ดูแสนธรรมดาแต่มี

ไอร้อนลอยฉยุอยูต่รงหน้าขึน้มาแล้วส ิเขาจงึพบัหนังสอืพิมพ์วางไว้

ข้างตัว จากนั้นก็ยกถ้วยข้าวขึ้นมาซดหนึ่งค�า สีหน้าเรียบเฉย แล้ว

หยิบตะเกียบคีบกับข้าวใส่ปากหลายค�าทีเดียว 

เมือ่บตัเลอร์เห็นคณุชายรบัประทานได้หลายค�ากแ็สดงสหีน้า

ดีใจออกมา แต่เกรงว่าจะรบกวนตอนคุณชายทานอาหาร จึงถอย

ออกไปจากห้องอาหารอย่างเงียบๆ 

 ขณะท่ีข้าวต้มยงัเหลอืตัง้ครึง่ถ้วย แต่คณุชายกลบัรูส้กึว่ากลนื

อาหารไม่ลงแล้ว อาการเบื่ออาหารกลับมากวนใจอีกครั้ง จึงเอียง

หน้าเอามือเท้าคางมองทิวทัศน์นอกหน้าต่างเหมือนเดิม รอจน 

เซ่ียฝานเทียนกินเสร็จ คุณชายจึงบอกบัตเลอร์ให้เรียกคนขับรถ 

เพื่อเตรียมรถขับไปส่งที่บริษัท

...    

หลังจากกินอาหารเช้าเสร็จ เซี่ยฝานเทียนก็ลงไปที่ครัวเพื่อ

จะขอบคุณอาจารย์ฮั่วที่ท�าข้าวต้มได้แสนอร่อย 

ครัน้มาถงึห้องครวักไ็ด้ยนิบรรดาเมดซุบซบินินทาอย่างเมามนั 

พอผลักประตูครัวเข้าไปก็ตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนเช่นเดิม  

ทุกคนเผยรอยยิ้มบนใบหน้า เขาจึงอดเอ่ยถามไม่ได้ 

“ดีใจเรื่องอะไรกันครับ”       

“อุ๊ย! คุณเซี่ย วันนี้คุณชายทานข้าวต้มไปตั้งครึ่งถ้วย แล้วก็
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แตะกับข้าวเกือบทุกอย่าง ถือว่ายังพอมีความอยากอาหารขึ้นมา

บ้าง”

เมดชื่อหลิงกล่าวอย่างดีใจ  

“อาจเป็นเพราะคุณเซี่ยก็ได้นะ”

เมดแซ่จางพูดอย่างตื่นเต้น

“เงียบกันได้แล้วทุกคน อย่าท�าให้คุณเซี่ยประหม่าสิ”

ฝูเถียนสั่งให้ทุกคนเงียบ แต่ยังเผยรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความ

ดีใจ

“คุณเซี่ยมาที่ห้องครัว มีอะไรให้รับใช้คะ”

แม้จะยังไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์มากนกั แต่ไว้มโีอกาสค่อย

ถามอย่างละเอียดอีกทีก็แล้วกัน 

“ผมจะมาขอบคุณอาจารย์ฮั่วที่ท�าอาหารได้อร่อยมากครับ”

“ไม่ต้องเกรงใจ” 

ใบหน้าเคร่งขรึมเผยรอยยิ้มที่ไม่ค่อยได้เห็น อาจารย์ฮ่ัวน่ัง 

อยู่อีกมุมหนึ่งของห้องครัว ในมือถือถ้วยชา ดูเหมือนเป็นเวลาพัก   

“ไม่รบกวนทุกคนแล้วครับ ขออภัยด้วยครับ” 

มีคนเยอะในห้องครัว เซี่ยฝานเทียนจึงขอตัวออกมาก่อน 

“พ่อหนุ่มคนนี้นิสัยไม่เลว มีมารยาทด้วย”

เมื่อได้ยินค�าชมจากอาจารย์ฮั่ว ฝูเถียนก็พยักหน้ารับแสดง

ความเห็นด้วย 

“นิสัยดีทีเดียวค่ะ หวังว่าเขาจะไม่เหมือนหลายๆ คนก่อน

หน้านี้ ที่ถูกคุณชายไล่ตะเพิดไป”   

ออกจากห้องครัวไม่ทันไร เซี่ยฝานเทียนก็ได้รับข้อความจาก 

บัตเลอร์ 
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อาหารกลางวันที่ส�านักงานใหญ่

13.00 น.

ส�านักงานใหญ่อยู่ที่ไหน เขาเก็บความสงสัยเอาไว้ ครั้นเห็น

บัตเลอร์ที่ห้องอาหารใหญ่จึงเข้าไปถาม 

“คุณเซินเปิ่นฉี ขอถามหน่อยครับว่าส�านักงานใหญ่ไปยังไง 

ขอที่อยู่หน่อยได้ไหมครับ”

“เดนิทางด้วยรถยนต์กป็ระมาณครึง่ชัว่โมง ก่อนจะออกไปให้

คุณไปรอที่หน้าประตูได้เลย จะมีคนขับรถไปส่งครับ”

“โอเค รับทราบครับ” 

หมดความสงสัยทันที เมื่อไปถึงที่นัดหมายแล้ว ก็จะรู้เองว่า

เป็นบริษัทอะไร       

“ไปกลับก็เสียเวลานิดหน่อย ก่อนเวลาอาฟเตอร์นูนที คุณ

สามารถไปเดนิเล่นในเมืองฆ่าเวลาได้ ผมจะส่งข้อความไปแจ้งสถาน

ที่นัดหมายก่อนล่วงหน้า คุณจะได้ไปพบคุณชายแล้วทานอาหาร

กลางวันด้วยกัน ส่วนช่วงเย็นคุณชายต้องไปงานเลี้ยง แต่ยังไม่รู้ว่า

จะสั่งให้คุณไปทานกับท่านด้วยไหม แล้วผมจะโทร.แจ้งคุณอีกที”  

หลังรับค�าสั่งจากเซินเปิ่นฉี เซี่ยฝานเทียนก็เดินกลับห้อง 

แล้วหยบิโน้ตบุก๊ขึน้มาเปิดด ูจากนัน้เอือ้มมือไปหยบิหนงัสอือกีสอง

เล่มขึ้นมาอ่านฆ่าเวลา เป็นหนังสือที่ซื้อไว้นานแล้ว แต่ไม่มีเวลา 

อ่านเพราะงานยุ่ง ตอนนี้ก็สามารถอ่านไปเรื่อยๆ จนจบ

... 

เมื่อไปถึงส�านักงานใหญ่ในช่วงบ่าย เซี่ยฝานเทียนต้อง 

ตะลึงงัน แม้จะรู ้อยู ่แล้วว่าคุณชายชิวหยวนเสียงเป็นทายาท 

ตระกลูดัง แต่คาดไม่ถงึว่าเขาจะด�ารงต�าแหน่งประธานบรหิารบรษิทั
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ผลิตภัณฑ์อาหารนานาชาติชิวหยวนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป 

บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารนานาชาติชิวหยวนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป 

ก่อตั้งมานานกว่าสี่สิบปี ในอดีตเป็นบริษัทน�าเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร 

ต่อมาหลังจากบรษัิทได้ก่อต้ังแผนกค้นคว้าวจิยัผลติภณัฑ์อาหารและ

มีโรงงานเป็นของตัวเอง ก็เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์

ของตัวเอง และขยายตลาดด้วยกิจการร้านอาหารสาขาในเครือ

มากว่าสิบปีแล้ว ให้บริการตั้งแต่ร้านอาหารธรรมดาไปจนถึงระดับ

ภัตตาคารหรูหราห้าดาว มีชื่อเสียงในเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบ 

ชัน้ด ีบรกิารประทบัใจ และมมีาตรฐานสงู ธรุกิจจึงก�าลังเตบิโตไปได้ 

สวยทีเดียว   

คนขับรถจอดให้เขาลงที่หน้าประตูส�านักงานใหญ่แล้วส่ง 

ชิปการ์ดให้ พลางบอกว่า 

“บตัเลอร์ส่ังให้ผมแจ้งคณุว่า ถ้าเดนิเล่นเบือ่แล้วก็ใช้ชปิการ์ด

ผ่านประตูเข้าไปพักในห้องพักผ่อนชั้นสองได้เลย พอใกล้ถึงเวลา 

บัตเลอร์จะแจ้งคุณว่าคุณชายอยู่ที่ไหนครับ”

เมื่อกล่าวขอบคุณคนขับรถแล้ว เซี่ยฝานเทียนก็ตัดสินใจไป

เดินเล่นเพื่อท�าความคุ้นเคยกับสถานที่รอบๆ บริษัท พอเที่ยงครึ่ง

ก็ได้รับข้อความจากบัตเลอร์ว่า

อาหารกลางวันเวลา 13.00 น.

รอคุณชายที่ชั้นล่าง

เขามารอคณุชายทีช่ัน้ล่างของส�านกังานใหญ่ในเครอืชวิหยวน 

ก่อนเวลานัดหมายสิบนาที ขณะรอก็เห็นชายร่างสูงใหญ่เดินมากับ

คนในชุดสูทหลายคน 
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“ถ้าอย่างนั้นก็ตกลงตามนั้นนะครับ ผมจะกลับมาเซ็นวัน

มะรืน” 

เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงแบบทุ้มต�่าและหนักแน่นของชิว-

หยวนเสยีง ซึ่งเมื่อเทียบกับน�้าเสียงกลางๆ ของเขาแล้ว ถือว่าเป็น

น�้าเสียงที่ต�่ากว่าพอสมควร แต่เซี่ยฝานเทียนกลับรู้สึกว่าฟังแล้ว

เสนาะหูดี 

เมือ่ส่ังงานเสรจ็เรยีบร้อย คนอืน่ๆ กท็ยอยเดนิจากไป เหลอื

เพยีงชายในชดุสทูสีน�า้ตาลเข้มรปูร่างบางยนือยูข้่างกาย เมือ่คณุชาย 

เดินตรงเข้ามาหาเซี่ยฝานเทียน ก็ประจวบเหมาะกับที่คนขับรถ 

มาถึงพอดี

“ขึ้นรถ”

เมือ่ได้ยนิเสียงคณุชาย เขากร็บีมุดตามเข้าไปนัง่ในรถหร ูส่วน

ชายอีกคนที่ติดตามคุณชายมานั่งเบาะหน้าคู่กับคนขับ 

“คุณเซี่ยใช่ไหมครับ” 

ชายหนุ่มที่นั่งเบาะหน้าเอ่ยถามด้วยน�้าเสียงสดใส เขาม ี

คิ้วเข้มเด่นชัด ดวงตาดูอ่อนโยน เผยให้เห็นความเฉลียวฉลาด 

เมื่อได้ยินค�าถาม เขาจึงรีบตอบทันใด 

“สวัสดีครับ ผมชื่อเซี่ยฝานเทียน”

“ชื่อเขียนยังไงครับ”

“ฝาน ที่แปลว่า ชมดอกไม้ร่วงยามว่าง  ส่วนเทียน ก็แปลว่า 

ท้องฟ้า”

“ชื่อน่าสนใจดีนะครับ” เขาพูดยิ้มๆ “ผมชื่อ ฟู่เซี่ยวเซิง เป็น

เลขานุการใหญ่ของคุณชาย”

ชายหนุ่มที่นั่งเบาะหน้าส่งนามบัตรมาให้ เซี่ยฝานเทียนรับ

มาแล้วก้มลงมอง 



41

~ ซุ่ยหยิน (Mercury) : เขียน, ตูมหอม : แปล ~

“ยินดีที่ได้รู้จักครับ”

คุณชายไม่ได้ขัดจังหวะการสนทนาระหว่างชายทั้งสอง แค่

เหลือบมองเซี่ยฝานเทียน แล้วเอียงหน้ามองไปทางอื่น

จากนั้นก็ไม่มีการสนทนาใดๆ จนถึงร้านอาหาร สักพักเซี่ย-

ฝานเทียนก็สังเกตเห็นว่าชายคนข้างๆ ปิดเปลือกตาลงท�าสมาธิ 

เมื่อเจอหน้ากันครั้งแรก เขาก็รู้แล้วว่าคุณชายเป็นผู้ชายใน

สเปค จมูกโด่ง หน้าตาคมคาย ริมฝีปากหนากว่าเขาเล็กน้อย เวลา

จุมพิตกันคงเกิดรสสัมผัสที่ดี    

เขาพยายามหยุดความคิดฟุ้งซ่านในสมอง ท่องไว้ในใจว่า

บุคคลตรงหน้าคือเจ้านายของเขา หากล่วงเกินอะไรไปก็เท่ากับ 

ทุบหม้อข้าวตัวเอง

...

เพยีงพรบิตากม็าถงึร้านอาหารฝรัง่เศสในเครอืบรษิทัชวิหยวน 

จากนัน้เดนิตามคณุชายเข้าไปนัง่ในร้านซึง่เป็นห้องส่วนตวั พนกังาน

รับออร์เดอร์ส่งเมนูให้ คุณชายบอกว่า 

“สั่งได้ตามสบาย”

หลังจากเงียบไปนาน เขาค่อยรู้สึกตัวว่าคุณชายพูดด้วย ถ้า

เป็นเมื่อก่อนตอนท�างานนิตยสาร อย่างไรก็ต้องสังเกตสีหน้าของ

คนอื่นก่อนสั่งอาหาร แต่คงไม่ใช่กับคุณชายคนนี้ เซี่ยฝานเทียน 

ไม่รู้สึกว่าท�าอะไรผิดไป จึงเริ่มตั้งใจดูเมนู

ร้านอาหารฝรัง่เศสด้ังเดิมราคาระดับไฮเอนด์ มรีายการอาหาร

ให้เลือกกว่าสิบเมนู ไม่ว่าจะเป็นเมนูเรียกน�้าย่อยแบบเย็นและร้อน 

ซปุเมนคอร์ส ออร์เดิฟเยน็และร้อน ป้ิงย่าง สลดั ผกัต่างๆ มอีาหาร

คาวหวานให้เลือกจนตาลาย 

พอเปิดเมนมูาถงึหน้าสดุท้ายกย็งัพบว่ามรีายการอาหารเซต
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แบบสามอย่างและห้าอย่างเพือ่เอาใจลกูค้า เซีย่ฝานเทียนเลือกเซต

แบบสามอย่างด้วยความรวดเร็ว  ส่วนเมนูเมนคอร์สก็มีให้เลือกทั้ง

ไก่ ปลา สเต๊ก เขาจึงเลือกสเต๊กเซอร์ลอยด์            

หลังจากเซ่ียฝานเทียนส่ังเสร็จ ฟู ่เซ่ียวเซิงก็กวักมือเรียก

พนักงานมารับออร์เดอร์แล้วส่ังเซตปลากับไวน์ขาวมาดื่มคู่กันตาม

ค�าแนะน�าของทางร้าน จากนัน้พนกังานกห็นัไปรอรบัออร์เดอร์จาก

คุณชาย 

คณุชายชีไ้ปทีเ่มน ูแต่มองไม่ถนดัว่าเขาสัง่อะไร ตอนพนกังาน

มาเสิร์ฟจงึได้รูว่้าคณุชายสัง่ซปุหอมใหญ่เพยีงถ้วยเดยีว ส่วนเลขาฯ

คู่กายเคยชินกับนิสัยกินน้อยของคุณชายไปแล้ว เซี่ยฝานเทียนรู้สึก

ว่าแบบนี้ไม่ถูกต้องนัก 

มือ้นีก้ไ็ม่ท�าให้เขาผดิหวงัเช่นเคย ความฉ�่าของสเต๊กและกลิน่

หอมเกรียมแผ่ซ่านอยู่ในปากขณะเคี้ยวเนื้อ ส่วนของหวานเป็น

มลิเฟยเนยสดแครนเบอร์รีร่าดน�า้ผึง้และชอ็กโกแลต เสยีงตดัชิน้ของ

หวานดังฉึกชวนน�้าลายสอ แถมให้ความรู้สึกเหมือนละลายในปาก 

ส่วนแครนเบอร์รีม่รีสเปรีย้วนดิๆ ให้ความสดชืน่และตดัเลีย่นได้พอดี  

ระหว่างรับประทานอาหาร ชิวหยวนเสียงมองเซี่ยฝานเทียน

ที่กินอย่างเบิกบานใจ ก่อนจะสั่งไวน์แดงโอต์-บริอ็องมาเพิ่ม โดย

อ้างว่าสัง่มาด่ืมด้วยกนั แต่คนทีฟ่าดไวน์แดงชือ่ดงัเรยีบกค็อืคณุชาย

เสียง เขาซดซุปเพียงไม่กี่ค�าแล้วก็ไม่แตะต้องอีก ด้วยเหตุน้ีจึงท�า 

ให้เซี่ยฝานเทียนซึ่งมีนิสัยชอบดูแลคนอื่นอยู่แล้วอดกังวลเรื่อง

กระเพาะอาหารของเจ้านายไม่ได้ 

...       

หลังรับประทานอาหารเสร็จก็กลับบริษัทด้วยกัน ฟู่เซี่ยวเซิง

ก�าชับเขาว่าเย็นนี้คุณชายจะกลับไปทานอาหารที่บ้าน ให้เขากลับ
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ไปรอได้เลย จนถึงตอนนี้เขาเพิ่งพบว่าเจ้านายของเขาเป็นคนที่เก่ง

มาก พร้อมกบัสัมผสัได้ว่าการเป็นประธานบรหิารของเครอืชวิหยวน

คงกดดันน่าดู 

เนือ่งจากมีภมิูหลงัเป็นคอลมันสิต์ในนติยสารอาหารมาก่อน 

จึงท�าให้เขาพอจะรู้จักบริษัทในเครือชิวหยวน แต่เรื่องส่วนตัวของ 

ชวิหยวนเสยีงกลับแทบไม่รูเ้ลย เม่ือเป็นเช่นนี ้พอเขากลบัมาถงึบ้าน

จึงรีบค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทันที เพื่อท�าความรู้จักเจ้านาย

ให้ลึกซึ้งขึ้น     

แต่ข้อมูลค้นเจอเพียงแค่...ชิวหยวนเสียงจบวิชาเอกเศรษฐ-

ศาสตร์ธุรกจิและกฎหมายจากมหาวทิยาลยัชัน้น�าทีอ่งักฤษ หลงัจาก

เรยีนจบกท็�างานเป็นทีป่รกึษาด้านกฎหมายทีบ่รษิทัมาตลอด กระทัง่

บิดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหกปีก่อน เขาจึงเข้ารับ

ต�าแหน่งประธานบริหารต่อจากบิดาอย่างเป็นทางการ     

ในระยะแรกที่ด�ารงต�าแหน่งประธานบริหารไม่ค่อยเห็นเขา

ปรากฏตัวตามงานต่างๆ เพิ่งมาเห็นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง 

เนื่องจากรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาเอาการ จึงกลายเป็นหนุ่มเนื้อ

หอมที่นักข่าวอยากจะติดตามสัมภาษณ์ แต่เพราะเป็นคนเก็บตัว 

เลยไม่เป็นข่าวซุบซิบในวงสังคม ท�าให้ไม่มีข้อมูลเชิงลึกให้ค้นหา    

ข่าวท่ีน่าสนใจเกีย่วกบัตัวเขากม็ไีม่กีเ่รือ่ง รายงานข่าวชิน้หนึง่

ระบวุ่า เขาใช้อ�านาจสัง่การโยกย้ายต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูอย่าง

ไม่ไว้หน้า

อีกข่าวหนึ่งเขียนว่า เมื่อสามปีที่แล้ว เขาป่วยจนต้องเข้า 

โรงพยาบาล คณุโจวเหมยผงิลกูสาวเจ้าของบรษิทัเครอืหย่งสวีคู่ห่มัน้

ขอถอนหมั้นไปซบอกนักร้องหนุ่มดาวรุ่ง 

ส่วนข่าวสุดท้ายกลับเขียนท�านองว่าเขาชอบไม้ป่าเดียวกัน 
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แอบปิ๊งกับฟู่เซี่ยวเซิงเลขาฯคู่ใจ  

ข่าวก็คือข่าว ย่อมไม่ใช่ความจริงทั้งหมด เพราะเขาคลุกคลี

ในวงการสื่อมานานพอสมควร รู้ดีว่าสื่อบางส�านักต้องการขายข่าว

จึงเขียนให้เกินจริงไว้ก่อน ดังนั้นสิ่งที่รายงานออกมา ถือว่าอ่าน 

เรื่องกอสซิปก็พอ

* * * * *

         

และแล้วก็ผ่านไปหนึ่งเดือนโดยที่ยังไม่มีเหตุการณ์น่า 

ตื่นเต้นใดๆ เกิดขึ้น เขารับเงินเดือนเดือนแรกอย่างราบรื่น   

ค่าจ้างเดือนแรก เขาแบ่งไปผ่อนค่างวดรถและช�าระบัตร

เครดิต แต่ยังนึกกังวลว่าพ่อจะตายข้างถนนเพราะไม่มีเงินกินข้าว 

เลยโอนเงนิเข้าบญัชใีห้บ้าง หลังจากกลับถงึคฤหาสน์ กนิอาหารเป็น

เพื่อนคุณชายผู้มีสีหน้านิ่งเฉยตลอดเวลาเสร็จ ก็กลับห้องเขียน

บันทึกต่อ 

ก่อนทีก่จิการร้านกาแฟของพ่อจะเจ๊ง เซีย่ฝานเทียนพอมเีงนิ

เก็บออมไว้บ้าง เวลาว่างจึงมักไปเดินเที่ยวเล่นตามสถานที่ต่างๆ 

ท�าให้สามารถเก็บข้อมูลและภาพถ่ายไว้ได้เป็นจ�านวนมาก แต่

เสียดายที่ไม่มีเวลาเขียนออกมาเป็นหนังสือ

หลังจากกิจการของพ่อเจ๊งไป แรงกดดันเรื่องปากท้องจึง 

ตกมาอยู่ที่เขาเพียงคนเดียวจนหายใจไม่ทั่วท้อง        

ตอนนีไ้ม่ต้องกงัวลเรือ่งการกนิอยูแ่ล้ว แถมยังมเีวลาว่างมาก

ขึ้น เซี่ยฝานเทียนจึงไม่รีรอ เริ่มจัดการรวบรวมข้อมูลที่เก็บไว้ก่อน

หน้านี้มาเขียน แล้วก็ติดลมไปจนถึงเที่ยงคืน ท้องรู้สึกหิวขึ้นมาหลัง

บิดข้ีเกียจเสร็จ วันนี้โชคดีที่สมองแล่น มีอารมณ์ในการเขียน เขา 
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กะว่าจะเขยีนต่ออกี แต่ท้องเจ้ากรรมมาร้องจ๊อกๆ ซะก่อน จงึหมด

สมาธิ 

ท�าอย่างไรได้ เขาเป็นคนประเภทพอท้องหวิแล้วสมองจะว่าง

เปล่า คิดอะไรไม่ออกทันที เวลานี้เขาต้องหาอะไรมาใส่ท้องให้อิ่ม

เสียก่อน จึงจะมีไอเดียมาเขียนต่อ ว่าแล้วก็หยิบบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป

หนึ่งห่อแล้วย่องแผ่วเบาลงไปห้องครัว พอเปิดไฟก็ต้องตกใจสุดขีด

เมื่อเห็นใบหน้าขาวซีดของคุณชาย         

“คุณ...”

“เงียบ!”

ฝ่ายตรงข้ามสั่งด้วยน�้าเสียงจริงจัง ก่อนกล่าวต่อ

“ถ้าท�าให้เซินเปิ่นกับฝูเถียนตื่นขึ้นมานะ คุณซวยแน่!”

ฝ่ายตรงข้ามพูดเสียงต�่าอย่างเคร่งเครียด ถ้าท�าให้เซินเปิ่นฉี 

กับฝูเถียนตื่นขึ้นมาจริงๆ คุณชายหน้าเฉยชาคนนี้คงสั่งให้เขาเก็บ

ข้าวของออกจากบ้านไปแน่เลย  

ทันทีที่ได้ยินค�าสั่ง เซี่ยฝานเทียนก็รีบปิดปากตัวเองท่ีเกือบ

จะหลุดอุทานออกไปเมื่อกี้ทันควัน 

คุณชายยกมือกุมท้อง ใบหน้าขาวซีด ท�าให้เซี่ยฝานเทียน

วินิจฉัยว่าอาจเป็นโรคกระเพาะอาหาร แต่ถ้าพูดตรงๆ คงโดนคาด

โทษ การรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลมีโทษต่อร่างกายมาก 

เมื่อเดินเข้าใกล้คุณชาย เซี่ยฝานเทียนก็กระซิบถาม 

“แสบกระเพาะใช่ไหมครับ”

สหีน้าคณุชายดยู�า่แย่แถมมเีหงือ่ผดุพราวบนหน้าผากอกีด้วย 

เซี่ยฝานเทียนจึงไม่คิดจะต่อว่าต่อขานอะไร ยื่นมือไปประคอง

คุณชายโดยที่อีกฝ่ายไม่ปฏิเสธสักค�า อาจเคยถูกหามมาจนชินแล้ว

ก็ได้ ดีนะที่ยังรู้ว่าเวลาไหนไม่ควรฝืนตัวเอง  
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จากนัน้เขากป็ระคองคณุชายไปนัง่เก้าอีท่ี้อยู่ด้านหน่ึง ไม่รูว่้า

คณุชายลงมาทีห้่องครวัท�าไม  อาจเป็นเพราะดกึมากแล้วจงึไม่อยาก

รบกวนคนอื่น เลยลงมาจัดการเอง เซ่ียฝานเทียนรู้สึกว่าคุณชาย 

มีสีหน้าไม่เป็นมิตรเอาเสียเลย แต่ก็ไม่ถึงกับน่าหมั่นไส้  

ในเมื่อเขาให้เงินเดือนสูง ดูแลเขาสักนิดหน่อยก็เป็นเรื่องท่ี 

สมเหตุสมผลนี่นา

ว่าแล้วก็กดน�้าอุ่นแล้วน�าไปวางตรงหน้า 

“คุณชาย ดื่มน�้าอุ่นสักหน่อยเพื่อให้กระเพาะอุ่นขึ้น ทานยา

แก้โรคกระเพาะหรือยังครับ”

เมื่อเห็นคุณชายส่ายหน้า เซี่ยฝานเทียนก็พูดต่อ 

“ผมจะไปหายามาให้ อย่าเพิ่งลุกนะ นั่งพักก่อน”

การค้นหายาในห้องครัวอันโอ่อ่าต้องใช้เวลาไม่น้อย แต่ใน

ท่ีสุดก็หาเจอ เขาหยิบยามาให้คุณชายทานแล้วบอกให้ดื่มน�้าตาม 

ขณะเดียวกันท้องเจ้ากรรมก็ร้องจ๊อกๆ ออกมา เมื่อคุณชายได้ยิน

จงึแหงนมองหน้าเซ่ียฝานเทยีนอยูเ่ป็นครู ่ท�าเอาเขาเขนิอายหน้าแดง 

ยกมือมาเกากกหู ท�าให้คุณชายรู้สึกว่า ไอ้หมอนี่ก็น่ารักดี    

หลังกินยาไปสักพักก็ยังปวดท้องมากอยู่ คุณชายเลยไม่ฝืน

ตัวเองที่จะกลับห้องไปทันที 

ห้องนอนบัตเลอร์กับห้องนอนเมดอยู่ห่างจากห้องครัวไป 

นิดหน่อย หากไม่ส่งเสียงดังก็ไม่ท�าให้พวกเขาตื่นขึ้นมา คุณชายจึง

วางใจนั่งพักอยู่ในห้องครัวไปก่อน 

สกัครูก่เ็หน็เซีย่ฝานเทยีนก�าลงัยุง่อยูก่บัการท�าอาหารมือ้ดกึ 

หยิบหม้อออกมาใส่น�้าต้ังไฟให้เดือด จากนั้นหยิบไข่และต้นหอม

ออกจากตู้เย็น ต่อด้วยการหั่นต้นหอมเป็นท่อนๆ  รอจนน�้าเดือดก็

ฉีกซองบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปกับเครื่องปรุงรสใส่ลงไปต้มในหม้อให ้
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~ ซุ่ยหยิน (Mercury) : เขียน, ตูมหอม : แปล ~

เส้นนิม่ แล้วตอกไข่ใส่ลงไป คนเลก็น้อยพอให้ไข่แตก แล้วจึงปิดแก๊ส 

จากนั้นหยิบแผ่นรองความร้อนมาวางตรงหน้าคุณชาย ก่อนจะยก

หม้อมาวางลง ยื่นช้อนและตะเกียบให้ คุณชายรับมาด้วยท่าทาง

งงงวย เซี่ยฝานเทียนจึงอธิบายให้ฟังว่า 

“เวลาปวดกระเพาะจ�าเป็นต้องทานอะไรรองท้องเพือ่ให้อาการ

ทุเลาลง คุณทานอาหารมื้อเย็นไม่กี่ค�าเอง ถึงได้ปวดกระเพาะไงล่ะ 

ทานบะหมี่ซะหน่อย แล้วอาการจะดีขึ้น”     

คิดไม่ถึงว่าจะให้ประธานบริหารในเครือชิวหยวนกินบะหมี่ 

กึ่งส�าเร็จรูปรสเนื้อตุ๋นน�้าใส ซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทคุณชาย

เอง เซ่ียฝานเทยีนรูส้กึว่าตวัเองคงหวิจนสมองเลอะเลอืน จงึท�าอะไร

แปลกๆ โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว  

สายตามองไปยังผู้ชายใบหน้าขาวซีดคนน้ีด้วยความหวังว่า

เขาจะสามารถกินให้เยอะขึ้นหน่อย

หากมีคนเดินผ่านห้องครัวในเวลานี้ ต้องตกตะลึงกับภาพที่

เห็นเป็นแน่ เพราะจู่ๆ ก็ได้เห็นคุณชายผู้สูงศักดิ์แห่งเครือชิวหยวน

นั่งโซ้ยบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปจากหม้อต้มบะหมี่ และข้างกายมีชายร่าง

สูงใหญ่เฝ้าดูเขากินบะหมี่อยู่เงียบๆ     

เดิมทีก็รู้สึกประทับใจรูปลักษณ์ของคุณชายเป็นทุนอยู่แล้ว 

พอได้เห็นเขากินบะหมี่ด้วยท่าทางเรียบร้อยแบบนี้ ก็ยิ่งท�าให้เห็น

ชดัเจนว่าเขามภีมูหิลงัทางครอบครวัทีด่ ีถ้าไม่ได้รบัการอบรมสัง่สอน

มาดี ก็คงไม่ติดนิสัยเช่นนี้มาจนถึงปัจจุบัน 

เนื่องจากอาการปวดท้องหนักขึ้น คุณชายรู้สึกเหมือนถูก 

บังคับกลายๆ ให้รับตะเกียบมา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่อยากพูด

ปฏิเสธให้เปลืองน�้าลาย จึงกะว่าจะกินแค่ไม่กี่ค�าด้วยความเกรงใจ 

แล้วก็จะไม่สนใจเขาแล้ว แต่เมื่อคีบบะหมี่เข้าปากก็รู้สึกว่ารสชาติ 
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~ กินกับเธอมื้อไหนก็อร่อย ~

ไม่แย่อย่างที่คิด จึงฝืนกินไปได้หลายค�า    

เมือ่วางตะเกยีบลง บะหมีย่งัเหลอือกีครึง่หม้อ เซีย่ฝานเทียน

พูดด้วยน�้าเสียงกลางๆ 

“ไม่กินต่ออีกเหรอครับ”

เขาส่ายหน้าเบาๆ 

“งั้นคุณรอผมแป๊บนึง ผมทานเสร็จจะไปส่งคุณที่ห้อง”

อาการปวดท้องดูเหมือนจะทุเลาลงจริงๆ หรือจะเป็นเพราะ

ฤทธิ์ยา แล้วคุณชายก็ต้องอึ้งเมื่อเห็นเซี่ยฝานเทียนรับหม้อไปแล้ว

ซดบะหมี่ที่เหลืออยู่หมดภายในพริบตา 

คณุชายตกตะลึงตาค้าง เกดิความสงสัยว่าชายคนน้ีไร้มารยาท

เกนิไปหรอืเปล่า แม้จะรูส้กึเช่นนัน้ แต่ในก้นบึง้ของหวัใจกลับไม่รูสึ้ก

รังเกียจแต่อย่างใด 

ขณะทีอ่กีฝ่ายก�าลงัล้างหม้ออยูน่ัน้ คณุชายกย็อมรบัว่าตวัเอง

ไม่ได้รังเกียจท่าทางการกินของเซี่ยฝานเทียนแม้แต่น้อย

แถมยังรู้สึกว่า กิริยาท่าทางการกินอาหารของอีกฝ่ายดูเป็น

ธรรมชาต ิท�าให้คนอืน่ๆ เกดิความอยากอาหารขึน้มาได้ เพราะเขา

กินด้วยท่าทางมีความสุข ท�าให้อาหารทุกอย่างดูน่ากินไปหมด จน

คุณชายนึกสนใจรสชาติอาหารชนิดนั้นขึ้นมา และอยากลองชิมว่า

อร่อยจริงหรือไม่

ส�าหรบัผูป่้วยโรคอะนอเรก็เซยีนัน้ การท�าให้พวกเขาเกดิความ

สนใจรสชาติของอาหารขึ้นมาได้ นับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเอาเสียเลย


