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คำนำสำนักพิมพ์

เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนอาจจะเคยคิดว่า ถ้าสัตว์เลี้ยงของเรา 

พูดได้ก็คงจะดีเหมือนกันนะ

มีวิธีการไหนที่จะสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงของตนได้บ้างหรือเปล่า

ในประเทศไต้หวัน มีอาชีพหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม คือ  

อาชีพนักสื่อสารกับสัตว์ อาชีพนี้จะสื่อสารกับสัตว์ได้ เพื่อให้เจ้าของ 

เข้าใจว่าสัตว์เลี้ยงของตนนั้นต้องการอะไร

นักสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงในร้านกาแฟโม่โม่  คือเรื่องราวของ 

เฉินฟางหลิง นักสื่อสารกับสัตว์ เธอถูกนักข่าวตั้งข้อสงสัยในการทำงาน 

ของเธอ จนทำให้เธอต้องเลิกทำอาชีพนี้ไป รวมทั้งเจอปัญหาชีวิตรุมเร้า 

มาระยะหนึ่งจนเธอรู้สึกสิ้นไร้หนทาง วันหนึ่งเธอได้พบสุนัขจรจัดสีดำ 

เดินตามขออาหาร จนเธอต้องพาสุนัขตัวนั้นกลับมาเลี้ยงดูและตั้งชื่อ 

ให้มันว่า โต้วโต้ว 

หลังจากที่ได้พบกับโต้วโต้ว ฟางหลิงเริ่มมีความหวังในชีวิต 

อีกครั้ง เธอถือว่าวันที่ได้เจอโต้วโต้วเป็นวันเกิดใหม่ของตัวเอง และ 

กลับมาทำงานสื่อสารกับสัตว์อย่างที่เธอตั้งใจ

แล้วฟางหลิงก็ได้รู้ว่า มีผู้คนที่อยากสื่อสารและอยากเข้าใจ 

ความรู้สึกของสัตว์เลี้ยงที่ตนรักมากมายเหลือเกิน



หลายคนอาจคิดว่า ทำไมถึงต้องสื่อสารกับสัตว์ แค่เอาไปฝึก 

กับครูฝึกก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่การสื่อสารนั้น ต่างจากการฝึกตรงที่ 

เราจะได้เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของสัตว์เลี้ยงจริงๆ 

สัตว์นั้นสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง แต่กับมนุษย์นั้น  

เรื่องที่ต้องการสื่อสารกลับยากมาก จนกลายเป็นความไม่เข้าใจต่อกัน  

หนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจความต้องการของสัตว์เลี้ยง 

เท่านั้น แต่ยังมีแง่มุมที่ทำให้เราเข้าใจและต้องการสื่อสารกับมนุษย์ 

มากขึ้นอีกด้วย

ขอให้หนังสือเล่มนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้เจ้าของกับสัตว์เลี้ยง 

เข้าใจกันและกัน
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สุนัขผู้ช่วยชีวิต

วันนี้เป็นวันเกิดอายุครบสามสิบสามปีของฟางหลิง

เมื่อฟางหลิงตื่นนอน เวลาก็ล่วงเลยไปแปดโมงแล้ว เธอเดิน 

เข้าไปส่องกระจกในห้องน้ำ เห็นตัวเองในสภาพผมเผ้ากระเซอะกระเซิง  

ดวงตาบวมเป่ง มีรอยตีนกาที่ตั้งรกรากอยู่ตรงหางตาของเธอมาตั้งแต่ 

สามปีที่แล้ว ซึ่งเธอยังไม่เคยหาวิธีอยู่กับมันอย่างสงบสุขได้ตลอดสามปี 

ทีผ่า่นมา แววตาของเธอไมไ่ดด้สูดใสเหมอืนตอนอายยุีส่บิสามปอีกีตอ่ไป  

เรื่องราวที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตช่วงสิบปีที่ผ่านมา ทำให้ฟางหลิงในวันนี้ 

ไม่ใช่หญิงสาวที่ใสซื่อบริสุทธิ์และดูเซ่อซ่าเหมือนเมื่อสิบปีก่อนอีกแล้ว

“ไม่ได้! จะเป็นแบบนี้ไม่ได้!” ฟางหลิงพูดกับหญิงสาวสภาพ 

ยุง่เหยงิในกระจก เธอคดิเรือ่งนีม้านานแลว้ หากปลอ่ยใหต้วัเองตกอยูใ่น 

จุดต่ำสุดตลอดเวลาโดยไม่กล้าเผชิญหน้ากับมัน ชีวิตก็คงต้องมีจุดจบ 

ที่น่าเศร้า

“แบบนี้คงรู้สึกผิดต่อสรวงสวรรค์และสรรพสัตว์น่าดู!” ด้วยเหตุนี ้ 

เธอจึงเดินเข้าไปในห้องน้ำ ชำระล้างร่างกายให้สะอาดหมดจดตั้งแต่ 

ศีรษะจรดเท้า เมื่ออาบน้ำเสร็จก็หยิบชุดราตรีที่ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้ว 

แต่ยังไม่เคยใส่สักครั้งขึ้นมา นำมาทาบตัวลองอยู่หน้ากระจก

“ใส่แล้วสวยจะตาย ดูเป็นผู้หญิงสำส่อนตรงไหน”
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คนที่พูดประโยคนี้คือคู่หมั้นของเธอ...ไม่สิ ต้องบอกว่า  ‘อดีต’  

คู่หมั้นถึงจะถูก

เรื่องมันมีอยู่ว่า  หลังจากเรียนจบหลักสูตรสื่อสารกับสัตว์   

จู่  ๆ  ผู้ชายที่เธอรักมานานแสนนานก็ทิ้งเธอไปโดยไม่ร่ำลา ทำให้เธอ 

เจ็บปวดหัวใจเป็นที่สุด หลังจากเรือใบลำน้อยล่องลอยอยู่ในทะเล 

แห่งความรักอย่างโดดเดี่ยวนานหลายปี เธอก็ได้พบกับผู้ชายที่คิดว่า 

จะทำให้เธอมีความสุขได้ เมื่อทั้งสองคบหากันได้ระยะหนึ่ง ชีวิตของ 

ฟางหลงิกอ็ยูใ่นจดุทีเ่รยีกไดว้า่ดเีลศิทัง้ดา้นการงานและความรกั เธอเปน็ 

เจา้หญงิแหง่วงการสือ่สารกบัสตัวท์ีม่งีานลน้มอื รายไดไ้มเ่ลว แถมยงัม ี

ผู้ชายหน้าตาใช้ได้คอยทะนุถนอมและเอาใจใส่ ถึงแม้ความสัมพันธ์ 

ของเธอกับพ่อจะไม่ดีสักเท่าไหร่ และหลินอ้ายหลิงเพื่อนรักของเธอ 

ยังไม่ชอบขี้หน้าแฟนเธออีก แต่ฟางหลิงก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่ 

ทั้งมีความสุขและโชคดีเหลือเกิน อย่างน้อยดูจากภายนอกก็เป็นเช่นนั้น

แต่แล้ว เรื่องราวก็เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อประมาณหนึ่งปีก่อน  

ฟางหลงิถกูนกัขา่วไรจ้รยิธรรมคนหนึง่วางแผนใสร่า้ย เขาทำลายชือ่เสยีง 

ของเธอด้วยการทำข่าวว่าการสื่อสารกับสัตว์ของเธอเป็นเรื่องหลอกลวง  

ตอนนัน้บงัเอญิเปน็ชว่งทีไ่มม่ขีา่วอืน่นา่สนใจ เมือ่ขา่วนีถ้กูปลอ่ยออกไป  

เหล่านักข่าวจากทุกสำนักจึงพากันประโคมข่าวที่ไม่ได้สำคัญนี้ ภายใน 

ชั่วข้ามคืน ฟางหลิงก็ร่วงหล่นจากการเป็นเจ้าหญิง ดำดิ่งกลายเป็น 

เหมือนหนูตามท้องถนน เธอหลบอยู่ในบ้านนานหลายวันไม่กล้าออก 

ไปไหน และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ พ่อของเธอก็ดันเป็นลมถูกส่งตัว 

เข้าโรงพยาบาลอีก เธอรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ จึงได้ 

อ้อนวอนให้แฟนขอเธอแต่งงาน เพื่อจะได้มีชีวิตที่มีความสุขและมั่นคง  

ซึ่งแฟนของเธอก็ตอบตกลง ตอนนั้นฟางหลิงยังดูไม่ออกว่าที่จริงแล้ว 
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เขาดูอึดอัดไม่น้อย เธอคิดว่าตัวเองได้พบเจอความสุขอันเป็นนิรันดร์ 

แล้วจริง  ๆ จึงได้ละทิ้งงานสื่อสารกับสัตว์ไปจัดเตรียมงานแต่งอย่าง 

รื่นเริงใจ

แต่ทว่าหลินอ้ายหลิงเพื่อนรักของเธอกลับคัดค้านการแต่งงาน 

ของเธอหัวชนฝา

“ถ้าเธอแต่งงานกับเขา...ไม่สิ ไม่ต้องรอจนแต่งงานหรอก  

เขาจะต้องก่อเรื่องที่ทำให้เธอเสียใจแน่ ตอนแรกเธอบอกจะคบกับเขา 

เพื่อลืมไอ้แซ่หลี่คนนั้น ฉันถึงได้ปล่อยให้เธอคบไปอย่างหูหนวกตาบอด 

ตลอดห้าปี แต่ตอนนี้เธอกลับจะแต่งงานกับเขา นี่เธอตาบอดถึงขั้น 

ไหนกัน!”

คำพูดเหล่านี้ทำให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนที่รักกันมายาวนาน 

แตกรา้ว เมือ่หลนิอา้ยหลงิตอ้งยา้ยไปทำงานทีฮ่อ่งกง จงึขาดการตดิตอ่ 

กับฟางหลิงไป ปล่อยให้ฟางหลิงเตรียมงานอยู่เพียงลำพัง

แต่ทว่าวันแต่งงานกลับถูกเลื่อนออกไปครั้ งแล้วครั้ ง เล่า  

จนฟางหลิงรู้สึกผิดปกติ กระทั่งคืนหนึ่ง ฟางหลิงคิดอยากเซอร์ไพรส์ 

คู่หมั้นของเธอ เขาต้องทำงานล่วงเวลาอย่างเหน็ดเหนื่อย เธอจึงนำ 

อาหารว่างมื้อดึกไปส่งให้ที่ออฟฟิศ แต่เมื่อไปถึง เธอกลับพบว่าเขา 

ไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยซ้ำ ฟางหลิงโทรศัพท์ไปซักไซ้ไล่เลียง แต่อีกฝ่ายกลับ 

บอกเธออย่างเปิดเผยว่า...

“ผมหลงรักคนอื่นแล้ว! เธอกำลังตั้งท้องลูกของผม เราเลิก 

กันเถอะ!”

ประโยคสั้น  ๆ  เพียงประโยคเดียว ได้พลิกชีวิตของฟางหลิงจาก 

หน้ามือเป็นหลังมือ

วนัรุง่ขึน้ คูห่มัน้ของเธอกย็า้ยออกจากบา้นไปอยา่งเรง่รบี กระทัง่ 
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บัตรเครดิตและบัญชีธนาคารที่เคยมอบให้เธอก็ถูกระงับไปพร้อม  ๆ  กัน  

ชีวิตของฟางหลิง ทั้งด้านการเงินและความรักราวกับถูกไฟเผาจน 

มอดไหม้ เหลือไว้เพียงเถ้าถ่านที่ชวนให้แสบจมูก เธอไม่รู้ว่าจะระบาย 

ความในใจกับใคร เพราะไม่มีช่องทางติดต่อหลินอ้ายหลิง ส่วนคุณพ่อ 

ซึ่งเป็นคนในครอบครัวเพียงคนเดียวของเธอก็นอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่ 

สถานพักฟื้นผู้ป่วยมานานแล้ว ในชั่วพริบตาหนึ่ง ภาพชายหนุ่มที่เคย 

ทำร้ายจิตใจเธอเมื่อหลายปีก่อนแวบขึ้นในหัวฟางหลิง เธอยังมีช่องทาง 

ติดต่อเขาก็จริง แต่จะให้ติดต่อเขาไปในเวลาแบบนี้ได้อย่างไร

ในช่วงเวลาอันไร้ซึ่งหนทางนี้ คนเดียวที่ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่น 

หัวใจขึ้นมา กลับเป็นเจ้าของห้องเช่าที่ไม่ได้ต่างจากคนแปลกหน้า 

สักเท่าไหร่ เจ้าของห้องได้รับแจ้งเรื่องการย้ายออก นึกว่าผู้เช่าต้องการ 

เลิกเช่า จึงเดินทางมาที่อพาร์ตเมนต์ แต่กลับพบกับฟางหลิงในสภาพ 

สะบักสะบอม อาจเพราะเจ้าของห้องเป็นผู้หญิงเหมือนกัน เธอจึง 

อนุญาตให้ฟางหลิงพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ต่อไปได ้ ในระหว่างที่ฟางหลิง 

ยังหางานหรือหาที่อยู่ใหม่ไม่ได ้ เธอจะไม่เก็บค่าเช่าชั่วคราว

แต่ฟางหลิงรู้ดี ว่าความหวังดีจากคนแปลกหน้าจะไม่คงอยู่ 

ตลอดไป และเธอก็ไม่ควรเป็นภาระของคนอื่นด้วย

ฟางหลงิสวมชดุราตรี หยบิเครือ่งสำอางทีไ่มไ่ดใ้ชม้านานออกมา  

พลันแต่งแต้มเติมสีลงบนใบหน้าอันซีดเซียวของตนเอง เมื่อก้าวเท้า 

ออกจากประตู ฟางหลิงก็ได้พบกับท้องฟ้าอันแจ่มใสพร้อมดวงอาทิตย์ 

ที่ส่องสว่างจนแสบตาไม่น้อย  เธอจึงเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ  

หวังจะหาแว่นตากันแดดสักอัน ปกติน่าจะวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์จ่ายเงิน 

ไม่ใช่หรือ แต่ฟางหลิงเห็นเพียงนิตยสารข่าวซุบซิบ บนนั้นพาดหัวข่าว 
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คดีฆ่าล้างตระกูลที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อน แต่ฟางหลิงไม่สนใจหรอก  

ใครจะตายก็ไม่เกี่ยวกับเธอทั้งนั้น

“ไมเ่จอตัง้นาน จะออกไปเทีย่วเหรอ!” คณุลงุเจา้ของรา้นทกัทาย 

อย่างเป็นมิตร แต่กลับได้รับการตอบกลับเป็นใบหน้าไร้อารมณ์อันเป็น 

ปกติของฟางหลิง

เมื่อหาแว่นกันแดดไม่เจอ ฟางหลิงจึงจำต้องหยิบน้ำเปล่าขึ้นมา 

เพื่อจ่ายเงิน...ตอนนี้เจ้าของร้านหงอยไปแล้ว เขาเพียงยืนคิดเงินให้เธอ 

เงียบ ๆ  

แต่ทว่าก่อนออกจากร้าน ฟางหลิงกลับหันไปพูดกับเจ้าของร้าน 

อย่างชัดถ้อยชัดคำว่า “ลาก่อน” ทำให้เขาสะดุ้งตกใจจนหน้าเหวอ

เมื่อเปิดประตูรถ กลิ่นเหม็นเน่าจากภายในก็ลอยตลบอบอวล 

ออกมาจนฟางหลิงต้องถอยหลังไปสามก้าว

นี่คือกลิ่นของความรักที่เน่าบูดหรือ ฟางหลิงใช้มือบีบจมูกยื่นหัว 

เข้าไปในรถ พลันได้พบกับอาหารว่างมื้อค่ำที่จะเอาไปส่งให้เขาคนนั้น 

วางอยู่ที่เบาะหลัง ใช่แล้ว นี่คือกลิ่นของความรักที่เน่าบูด! อาหาร 

ที่เคยเลิศรส บัดนี้กลับเหม็นบูดเหมือนความสัมพันธ์ในครั้งนั้น

ฟางหลิงโกรธจนโยนอาหารเหม็นบูดลงบนพื้น หยิบน้ำหอม 

ออกมาจากกระเป๋าถือ และพ่นเข้าไปในรถอย่างบ้าคลั่ง เมื่อมั่นใจว่า 

กลิ่นได้จางลงไปแล้วจึงกลับเข้าไปทำท่าสง่างามนั่งในรถ

“ไปกันเถอะ!”

ฟางหลิงสตาร์ตรถ จุดหมายในวันนี้คือชายฝั่งทะเลตะวันออก 

เฉียงเหนือ

เธอฮัมเพลงและบอกตัวเองตลอดทางว่าการเดินทางครั้งนี้จะต้อง 

เป็นการเดินทางที่มีความสุข...เธอตั้งใจจะหาหน้าผาริมฝั่งที่มีทิวทัศน์ 
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งดงาม นัง่กนิลมชมววิบนนัน้ และเมือ่ลมทะเลพดัโชยความเศรา้ทัง้ปวง 

ในใจออกไป เธอกจ็ะกา้วไปขา้งหนา้อยา่งหมดหว่ง หนัไปทางทอ้งทะเล 

อันไร้จุดสิ้นสุด และกระโดดลงไป! 

นี่ต้องเป็นการเดินทางที่มีความสุขแน ่ๆ 

เพียงแต่ ความคิดลอย  ๆ  แบบนี้ก็มักจะแตกต่างจากความ 

เป็นจริงเสมอ ก่อนออกเดินทางฟางหลิงลืมเรื่องหนึ่งไป เธอลืมเติม 

น้ำมัน ดังนั้น เธอจึงไม่ได้ไปยังหน้าผาริมฝั่งที่มีทิวทัศน์งดงามตามที่ 

ตั้งใจไว้ แต่จำใจต้องหยุดรถข้างทางเมื่อน้ำมันหมด

เมื่อรถดับ ฟางหลิงถึงได้รู้ซึ้งถึงความเซ่อซ่าของตน แต่เธอก็ยัง 

ไม่ย่อท้อที่จะฆ่าตัวตาย คิดในใจว่า...

‘ไม่เป็นไร ชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือตรงไหนก็สวย 

ทั้งนั้นแหละ!’

ฟางหลิงลงจากรถ เดินตามถนนไปครู่หนึ่ง ด้วยความโชคดี 

จึงได้พบกับทางแยกที่ดูเหมือนจะพาเธอไปยังริมชายฝั่งได้ เธอรู้สึก 

โชคดทีีว่นันีเ้ลอืกใสร่องเทา้ผา้ใบไมใ่ชร่องเทา้สน้สงู มเิชน่นัน้การเดนิผา่น 

ดงหญ้าและก้อนหินบนถนนเล็ก ๆ นี้คงทำให้ได้แผลถลอกเต็มขา

เดินไปได้ไม่นาน ฟางหลิงก็พบว่ามีสุนัขสีดำตัวหนึ่ง ไม่รู้ 

มาจากไหน เดินตามเธออยู่ด้านหลัง

จากนั้น เธอก็ได้รับสัญญาณสื่อสารจากมัน

เธอมาทีน่ีไ่ดย้งัไง ปกตนิอกจากคณุปา้ใจดทีีใ่หอ้าหารฉนักนิแลว้  

ก็ไม่เห็นมีใครเคยมาเลย!

น้อยนักที่สัตว์จะเข้าหาคนเพื่อพูดคุยก่อน ฟางหลิงรับรู้ถึง 

สถานการณ์ผิดปกตินี้ แต่เธอก็ยังคงมุ่งมั่น วันนี้เธอไม่อยากให้ปัจจัย 

ภายนอกใด ๆ มาสง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของเธอ เพยีงแต ่ เจา้สนุขั 
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สีดำตัวนี้มันตามเธอมาตลอดทาง และยังส่งสัญญาณสื่อสารมาให้เธอ 

ไม่ขาดสายด้วย...

เธอมีน้ำติดตัวมามั้ย อากาศร้อนจัง ฉันหิวน้ำ

ช่วงนี้คุณป้าใจดีไม่มา คุณป้าส่งเธอมาให้อาหารพวกเราใช่มั้ย

เพื่อน  ๆ  ของฉันจะมากันตอนค่ำเท่านั้นแหละ ตอนกลางวัน 

พวกเขาอยู่ในป่า เธอค่อยมาอีกทีตอนค่ำแล้วกันนะ!

‘ให้ตายเถอะ เจ้าสุนัขตัวนี้ทำไมพูดมากอย่างนี้!’

ฟางหลงิยงัคงไมส่นใจมนั รบีเรง่ฝเีทา้เดนิไปขา้งหนา้ จนในทีส่ดุ  

เธอก็มาถึงบริเวณริมชายฝั่งที่มีลักษณะตามที่เธอจินตนาการไว้

เธอนั่งอยู่ริมฝั่ง เหม่อมองท้องทะเลอันกว้างใหญ่ ผิวน้ำทะเล 

ในวันนี้ทั้งสงบนิ่งและมีสีฟ้าคราม ให้ความรู้สึกราวกับเป็นก้อนไพลิน 

ขนาดมหึมา เธอจินตนาการถึงภาพตัวเองกระโดดลงไป ตัวเธอคงจะ 

เป็นเหมือนแมลงวันในก้อนอำพัน ไม่แน่ท่วงท่าและสีหน้าของเธออาจ 

ถูกเก็บรักษาไว้ในนั้นเป็นล้านล้านปี...ขณะที่เธอกำลังจินตนาการภาพ 

ตัวเองจมดิ่งลงไปในก้อนไพลินอย่างงดงาม ก็พบว่าเจ้าสุนัขสีดำตัวนั้น 

ได้บุกป่าฝ่าทางขรุขระบนภูเขาตามมาอยู่ข้างกายเธอแล้ว

เธอไม่มีน้ำจริงเหรอ ฉันตามเธอมาตั้งนานแล้วนะ เธอไม่มีน้ำ 

จริงเหรอ

ภาพก้อนไพลินหายวับไปราวกับฟองสบู่ ตอนนี้ฟางหลิงเพียง 

รู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นคนบ้าที่นั่งอยู่ริมทะเลโดยมีสุนัขที่หิวโหยตัวหนึ่ง 

นั่งพูดพล่ามอยู่ข้าง ๆ ตลอดเวลา

ฉันหิว เอาของกินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะ!

อากาศร้อนจัง เอาน้ำมาให้ฉันดื่มด้วย!

“เอาของกินมาให้ฉัน” “เอาน้ำมาให้ฉัน” ข้อความเหล่านี้ถูก 
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ส่งมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับผีที่ตามหลอกหลอน ความสงบและความ 

งดงามที่ฟางหลิงบ่มเพาะมายาวนานพลันถูกเจ้าสุนัขเอาแต่ใจตัวนี้ 

ทำลายลง

“ทำอะไรของแก ฉันไม่มีข้าว แล้วก็ไม่มีน้ำด้วย ฉันไม่ใช่คนที่ 

คุณป้าใจดีส่งมาหรอก!” ฟางหลิงหันกลับไปตะคอกใส่เจ้าสุนัขสีดำ 

ตัวนั้น

แต่เจ้าสุนัขตัวนั้นยังคงยืนหยัด

ถ้าอย่างนั้นเธอก็ไปหาข้าวมาให้ฉันกินสิ

ฉันหิวจริง ๆ ถ้าปล่อยให้หิวต่อไป อีกไม่กี่วันฉันคงตายพอดี

ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว...

มนุษย์พาฉันมาปล่อยที่นี่...

แผนการลาจากโลกนีไ้ปอยา่งสงา่งามของฟางหลงิถกูเจา้สนุขัสดีำ 

ที่ทั้งหิวและกระหายตัวนี้ทำลายลงอย่างสิ้นเชิง หากเธอกระโดดลงทะเล 

ไปตอนนี้ ภาพสุดท้ายในหัวเธอต้องเป็นภาพสุนัขที่ทั้งหิวทั้งกระหาย 

และน่ารำคาญตัวนี้เป็นแน ่ ดังนั้น ไม่เอาแล้วดีกว่า!

ฟางหลิงลุกขึ้นและเดินย้อนกลับไปโดยมีเจ้าสุนัขสีดำตัวนั้น 

เดินตามอย่างเริงร่าและมุมานะ มันเดินเป็นเพื่อนเธอตั้งแต่ทางเดิน 

ขรุขระที่เต็มไปด้วยก้อนหิน กระทั่งเข้าสู่ทางเดินเท้าอันราบเรียบ และ 

ยังตามมาถึงทางหลวง จนมาถึงรถของฟางหลิง

ฟางหลงิมองมนัอยา่งจนปญัญา มนันัง่อยูข่า้ง ๆ เธอ ใบหนา้เผย 

รอยยิ้มสดใส ฟางหลิงจึงทำในสิ่งที่คนจิตใจดีทั่วไปทำกัน หยิบขวดน้ำ 

บนรถออกมาเทใส่มือให้มันดื่ม

เจ้าสุนัขสีดำเลียน้ำเข้าไปคำใหญ ่ แล้วจึงเงยหน้ามองฟางหลิง

ร้อนมาก!
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“ใช่สิ เพราะวางไว้บนรถไง ถ้าไม่ดื่มจะเททิ้งนะ!”

เจ้าสุนัขสีดำก้มหน้าดื่มน้ำต่อสองสามอึก แล้วจึงหันไปดมล้อรถ  

จากนั้นเดินไปฉี่ใส่โคนต้นไม้เตี้ย ๆ ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกล

ฟางหลงิมองดเูจา้สนุขัสดีำทีก่ำลงัทำทา่ดมกลิน่อยูไ่มไ่กล เมือ่มนั 

ได้ดื่มน้ำแล้ว ก็ดูท่าจะไม่มารังควานเธออีก เธอจึงขึ้นไปนั่งบนรถ 

เพื่อจัดระเบียบความคิดในหัว

ช่างเป็นวันที่แปลกประหลาดเสียจริง...ช่างเป็นสุนัขที่แปลก 

ประหลาดเสียจริง

ฟางหลิงเตรียมตัวจะสตาร์ตรถ แต่ก็นึกขึ้นได้ว่าน้ำมันหมดถังไป 

ตั้งนานแล้ว หากจะออกจากที่นี่ เกรงว่าจะต้องขอความช่วยเหลือจาก 

หน่วยกู้ภัย ฟางหลิงถอนหายใจ นั่งอยู่บนรถอย่างอ่อนแรง ความรู้สึก 

สิ้นหวังและล้มเหลวทำให้ฟางหลิงหัวเราะร่าขึ้นอย่างอดไม่ได้

ทันใดนั้น จู่  ๆ  เจ้าสุนัขสีดำก็โถมตัวเข้าใส่ประตูรถ มันทั้งเห่า 

ทั้งร้องโหยหวนเสียงดังอย่างโกรธเคืองอยู่ด้านนอก

เธอจะไปแล้วเหรอ! ฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยนะ ฉันหิว ฉันจะ 

กินข้าว!

ฟางหลิงมองดูมันผ่านกระจกรถ ถ้ามันเป็นคน เธอคงหันไปด่า 

ว่ามันเป็นคนบ้า แต่มันเป็นสุนัข และดูจากกระดูกซี่โครงที่โผล่ออกมา 

เป็นซี ่ๆ ก็รู้ได้ว่ามันคงทนหิวมานานแล้วจริง ๆ 

จนถึงตอนนี้ ฟางหลิงก็ยังคิดไม่ออกว่าตอนนั้นตัวเองต้องมนตร์ 

อะไร ถงึแมเ้มือ่กอ่นเธอจะทำงานเปน็นกัสือ่สารกบัสตัว ์ แตเ่ธอกไ็มเ่คย 

เลี้ยงสัตว์มาก่อน ทว่าตอนนั้นเธอกลับเปิดประตูรถด้านหน้าข้างคนขับ 

ออกเงียบ  ๆ แล้วเจ้าสุนัขสีดำตัวนั้นก็กระโดดขึ้นรถมา หน้าตาราวกับ 
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คิดว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผล

เราจะไปหาของกินกันแล้วใช่มั้ย

ใช่ เราจะไปหาของกินกันแล้ว

เจ้าสุนัขสีหน้าเริงร่า

ฟางหลิงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทร.ขอความช่วยเหลือจาก 

หน่วยกู้ภัย และยังขอให้พวกเขาเอาเบนโตะน่องไก่มาให้ด้วย เจ้าสุนัข 

สีดำได้กินน่องไก่ ส่วนฟางหลิงได้กินเครื่องเคียงจากเบนโตะกล่องนั้น  

อาหารมื้อนั้นเป็นมื้อที่ทั้งสองรอคอยมาเนิ่นนาน

เมื่อกลับถึงในเมืองก็ค่ำแล้ว  ฟางหลิงจอดรถและเดินกลับ 

อพาร์ตเมนต์โดยมีเจ้าสุนัขสีดำเดินตามมาติด  ๆ ทุกอย่างราวกับเป็น 

โชคชะตาฟ้าลิขิต หรือไม่ฟางหลิงก็คงติดหนี้อะไรมันมาก่อน เพียงแต่  

ในเมื่อฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ ก็ต้องมีชีวิตต่อไปให้ได้ ฟางหลิงเดินไปยัง 

ตู้เอทีเอ็มในร้านสะดวกซื้อ เห็นตัวเลขในบัญชีที่แน่นอนว่าเหลือเพียง 

น้อยนิด พลางคิดในใจว่าต้องทำอย่างไรถึงจะเลี้ยงตัวเองกับเจ้าสุนัข 

ที่ตามมาไม่ปล่อยตัวนี้ได้

ฟางหลิงหยิบอาหารกระป๋องสำหรับสุนัข อาหารเม็ด และ 

เบนโตะของตวัเองกลอ่งหนึง่ กำลงัจะเดนิไปจา่ยเงนิ พลนัเหลอืบไปเหน็ 

ประกาศรบัสมคัรพนกังานทีย่งัเขยีนไมเ่สรจ็วางอยูบ่นเคานเ์ตอรจ์า่ยเงนิ...

รับสมัครพนักงานกะดึก แม่บ้านที่ว่างงานมานานหรือผู้เกษียณ 

อายุ

ในขณะที่คุณลุงเจ้าของร้านคิดเงินให้ฟางหลิง สายตาของเธอ 

ก็ยังจับจ้องไปที่ประกาศใบนั้น

“ไปรบัสนุขัมาเลีย้งเหรอ สนุขัพนัธุพ์ืน้เมอืงของไตห้วนัดทีีส่ดุแลว้!  

ตัวเมียหรือตัวผู้ล่ะ แล้วชื่ออะไร”
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คุณลุงดูจะชอบเจ้าสุนัขสีดำตัวนี้มาก ส่วนมันเองก็รู้หน้าที่  

หันไปฉีกยิ้มให้คุณลุงสุดชีวิต

แต่ฟางหลิงไม่ได้ตอบคำถามเขา ที่จริงเธอเองก็ไม่รู้ว่าควรตอบ 

อย่างไร เพราะเธอไม่เคยนึกอยากรู้ว่าสุนัขตัวนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย

ความเย็นชาของเธอทำให้คุณลุงหงอยไป แต่ด้วยความที่เป็น 

คนรักสุนัข เขาจึงเดินออกมาจากหลังเคาน์เตอร ์ ก้มหน้าสำรวจเจ้าสุนัข 

สีดำตัวนั้น

“โอ้ เป็นตัวเมียนี่ ไม่รู้ทำหมันหรือยัง รีบพาไปให้คุณหมอตรวจ 

ร่างกาย หยอดยากำจัดเห็บหมัด ฉีดวัคซีน ฝังชิป...”

“คุณลุงคะ...”

ฟางหลิงพูดแทรกขึ้น ที่จริงเธอต้องการจะพูดว่า “คุณลุงรู้เยอะ 

ขนาดนี้ อยากพามันกลับไปเลี้ยงมั้ย” แต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้สิ่งที่ 

เรง่ดว่นกวา่การเหนบ็แนมคนอืน่คอืการหางานใหไ้ด ้ จงึเปลีย่นคำถามไป

“คุณลุงหาคนทำงานอยู่ใช่มั้ยคะ”

“ใช่แล้ว อยู่ดี ๆ เด็กวัยรุ่นที่ทำงานกะดึกก่อนหน้านี้ก็หนีหายไป  

ทำเอาลุงกับภรรยาต้องสลับกันทำงานกะดึก แถมยังต้องดูแลลูกอีก  

ถ้าเธอมีคนรู้จักที่มาทำงานได้ทันท ี ลุงก็จะขอบคุณมากเลย...”

คุณลุงยกมือขึ้นทำท่าอ้อนวอนสวรรค์ซึ่งดูดราม่าเกินจริงไปมาก

“ให้หนูทำได้มั้ยคะ” ฟางหลิงพูดขึ้น

ท่าทางอ้อนวอนของคุณลุงหยุดชะงักในทันใด

“เธอน่ะเหรอ”

“ใช่แล้วค่ะ หนูเอง” ฟางหลิงตอบ

“แต่ว่าเธอ...เธอเป็นผู้หญิง ทำงานกะดึกมันอันตรายเกินไป!”  

คุณลุงเผยสีหน้าที่ดูกังวลจนเกินไป
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“ขอรอ้งละคะ่คณุลงุ หนตูอ้งการงานจรงิ ๆ หนเูปน็คนจรงิจงัและ 

รับผิดชอบ ไม่มีทางชิ่งหนีไปกลางคันแน่นอน คุณลุงวางใจได้ พรุ่งนี้... 

ไม่สิ คืนนี้ก็เริ่มทำงานได้เลย!”

เมื่อคุณลุงเจ้าของร้านได้ฟังคำขอร้องของฟางหลิง ก็เหมือนจะ 

เขา้ใจสถานการณข์องเธอ จงึถอนหายใจยาว เดนิกลบัไปหลงัเคานเ์ตอร ์ 

หันมองเจ้าสุนัขสีดำแวบหนึ่ง

“สุนัขตัวนี้สนิทกับเธอมั้ย” เขาถาม

“นับว่าสนิทก็ได้ค่ะ อย่างน้อยวันนี้มันก็ตามหนูมาตลอด”

“กไ็ด!้” เจา้ของรา้นขยำประกาศรบัสมคัรทีย่งัเขยีนไมเ่สรจ็โยนทิง้ 

ถังขยะ “เธอมาทำงานได ้ แต่มีข้อแม้ว่าสุนัขตัวนี้ต้องอยู่เป็นเพื่อนเธอ!”

“อะ...อะไรนะ” ฟางหลิงนึกว่าตัวเองฟังผิด ไม่คิดว่าเจ้าของร้าน 

จะเสนอเงื่อนไขที่แปลกประหลาดเพียงนี้

“ถ้ามันอยู่ด้วย อย่างน้อยถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ยังปกป้องเธอได้  

เธออย่าคิดว่าพาสุนัขมาทำงานด้วยมันง่ายนะ! เธอต้องคอยดูมันให้ดี  

ห้ามกัดของไปทั่ว ห้ามทำสกปรก ห้ามก่อกวนลูกค้า ห้ามวิ่งวุ่นวาย  

และยังต้องปลอบลูกค้าที่ไม่ชอบสุนัขด้วย ในขณะเดียวกัน เธอยังต้อง 

ทำงานของตัวเองให้ด ี แบบนี้ทำได้มั้ย”

หลงัจากเจา้ของรา้นอธบิายจบ ฟางหลงิกห็นัไปมองเจา้สนุขัสดีำ 

ที่นั่งอยู่ข้าง  ๆ อย่างไม่แน่ใจ มันยังคงฉีกยิ้มบนใบหน้า ราวกับรู้สึกว่า 

แผนการนี้ช่างดีเยี่ยม

“ได้ค่ะ หนูทำได้!” ฟางหลิงพยักหน้าด้วยแววตามุ่งมั่น เพราะ 

ต่อให้ทำไม่ได้ ก็ต้องทำให้ได้

“ได”้ เจา้ของรา้นพยกัหนา้ “อยา่ลมือาบนำ้ใหม้นักอ่น พามนัไป 

ฉีดวัคซีน พรุ่งนี้หาเวลามาจัดการเรื่องเอกสาร จะได้ถือโอกาสสอนงาน 
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เธอก่อนเริ่มงานด้วย”

“ได้ค่ะ”

“เอ ว่าแต ่ เธอชื่ออะไร”

“หนูชื่อเฉินฟางหลิงค่ะ ฟางที่แปลว่าหอมหวาน หลิงที่แปลว่า 

ต้นกระจับ1”

“แล้วมันล่ะ” เจ้าของร้านชี้ไปที่เจ้าสุนัขสีดำ

“มันชื่อ...” ฟางหลิงเหลือบไปเห็นช็อกโกแลตชิปที่วางขายอยู่บน 

ชั้นวางของ “โต้วโต้ว2 มันชื่อโต้วโต้วค่ะ!”

เจ้าของร้านพยักหน้า “ลุงชื่อเฉิงเสี้ยวจิง เป็นเจ้าของร้าน 

สะดวกซื้อแห่งนี้ เฉิงที่แปลว่าชั่ง เสี้ยวที่แปลว่ากตัญญู จิงที่แปลว่า 

เมืองหลวง3 จะบอกวิธีจำง่าย  ๆ  ให้ ‘ฉัน (เฉิง) เล่นมุกเสี่ยว (เสี้ยว)  

ได้ตลกจริง ๆ (จิง)’ แบบนี้เข้าใจมั้ย”

เมื่อเจ้าของร้านพูดจบ เขาก็หัวเราะมุกตลกของตัวเอง แต่เมื่อ 

เห็นฟางหลิงทำสีหน้ากระอักกระอ่วนจึงหยุดหัวเราะ พลางโบกมือไล่ให้ 

ฟางหลิงรีบกลับบ้าน

ฟางหลิงกลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ เธอคิดในใจขณะยืนอยู่หน้า 

ประตูว่า ‘ตอนเช้ายังนึกว่าจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีก แต่สุดท้ายก็กลับมา 

จนได้’

1 นางเอกชื่อ 陈芳菱 อ่านว่า เฉิน-ฟาง-หลิง เฉินเป็นนามสกุลของคนจีน ฟางมีความหมายว่า 

หอมหวาน หลิงมีความหมายว่าต้นกระจับ
2 คำว่าช็อกโกแลตชิปในภาษาจีนเรียกว่า 巧克力豆 อ่านว่า เฉี่ยว-เค่อ-ลี่-โต้ว นางเอกจึงใช้เสียง 

สุดท้ายของคำว่าช็อกโกแลตชิปที่เธอเหลือบเห็นพอดีมาตั้งชื่อเจ้าสุนัขสีดำ
3 เจา้ของรา้นสะดวกซือ้ชือ่ 程孝京 อา่นวา่ เฉงิ-เสีย้ว-จงิ เฉงิเปน็นามสกลุคนจนี แตม่อีกีความหมาย 

แปลว่า ชั่ง เช่น ชั่งน้ำหนัก เสี้ยวมีความหมายว่ากตัญญู จิงมีความหมายว่าเมืองหลวง
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โต้วโต้ววิ่งดมกลิ่นรอบบ้านด้วยความอยากรู้อยากเห็น ฟางหลิง 

หยิบถ้วยเปล่ามาใบหนึ่ง เทอาหารเม็ดและอาหารกระป๋องลงไปในถ้วย 

ให้มัน เมื่อโต้วโต้วกินหมด มันก็เดินไปที่พรมเช็ดเท้าหน้าห้องน้ำ  

นอนขดตัวสบาย ๆ และหลับไป

จากที่เคยสิ้นหวังจนอยากตาย จนสุดท้ายได้พาสุนัขตัวหนึ่ง 

กลับบ้าน แถมยังหางานได้หนึ่งงาน ชีวิตราวกับได้เกิดใหม่ก็ไม่ปาน

“ถา้มนัไมไ่ดเ้ดนิตามฉนัไป ตอนนีฉ้นัจะอยูท่ีไ่หนกนันะ” ฟางหลงิ 

หันไปพูดกับโต้วโต้วซึ่งนอนหลับอยู ่ วันนี้เป็นวันเกิดใหม่ของเธอ

มันอาจเป็นสิ่งที่สวรรค์บันดาลมา! เป็นนางฟ้าที่มาช่วยให้เธอ 

มีชีวิตต่อไป มันเป็นสุนัขที่มีพระคุณช่วยชีวิตเธอ ในเมื่อเป็นแบบนี้แล้ว  

ฟางหลิงก็ไม่มีทางหวนกลับได้อีก ถึงแม้จะไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไร  

แต่อย่างน้อยก็ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปให้ดี ถ้าไม่ทำเพื่อตัวเอง ก็ต้องทำ 

เพื่อโต้วโต้ว
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บทที ่ 2

วันที่หนึ่งร้อย

หนึ่งวันถัดจากวันอันแสนแปลกประหลาด ฟางหลิงตื่นขึ้นมา 

พบว่าตู้อาหารของเธอไม่มีอะไรที่กินเป็นอาหารเช้าได้เหมือนเคย ในตู้ 

มีเพียงกาแฟ ดังนั้น เมื่อให้อาหารโต้วโต้วเรียบร้อยแล้ว เธอจึงนั่ง 

จบิกาแฟอยูท่ีโ่ตะ๊อาหาร ดา้นขา้งมปีฏทินิขนาดเลก็และกระดานสำหรบั 

เขียนสิ่งที่ต้องทำแขวนอยู่ กระดานถูกปล่อยให้ว่างเปล่ามาหลาย 

สัปดาห์แล้ว  เธอรู้สึกว่าวันนี้ เป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเธอทั้งที   

ควรเขียนอะไรบางอย่างลงไป จึงหยิบปากกาเขียนกระดานขึ้นมา  

และเขียนตัวเลข  ‘1’  ลงในช่องวันนี้บนปฏิทิน เพื่อเป็นที่ระลึกว่าวันนี้ 

เป็นวันแรกของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเธอ

เธอทำแบบนี้ต่อเนื่องมาทุกวัน และวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งร้อยแล้ว

ทุกคนคงคิดว่าช่วงเวลาหนึ่งร้อยวันของชีวิตใหม่ในช่วงที่ผ่านมา 

เป็นช่วงเวลาที่ดีมากใช่ไหม ที่จริงแล้ว มันก็แค่พอไหวเท่านั้น เวลา 

หนึ่งร้อยวันที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ฟางหลิงต้องปรับตัวเข้ากับเพื่อน 

ร่วมห้องคนใหม่ โต้วโต้ว ฟางหลิงได้บทสรุปจากการเลี้ยงสุนัขในช่วง 

ทีผ่า่นมาวา่ ไมว่า่สนุขัตวัหนึง่จะฉลาดหรอืเชือ่งและเขา้ใจเจา้ของแคไ่หน  
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เจ้าของก็ยังต้องใช้เวลาหนึ่งร้อยวันในการปรับตัวกับมันอยู่ดี ถึงแม้เวลา 

อยู่ข้างนอก โต้วโต้วจะเป็นสุนัขที่ดูเชื่องและเป็นที่รักของผู้คน แต่เวลา 

อยูบ่า้นมนักย็งัเปน็ดัง่ปศีาจตวันอ้ยอยูด่ี เวลาฟางหลงิพกังบีชว่งกลางวนั  

มันมักจะอึฉี่ไม่เป็นที่ในบ้าน จากนั้นก็กระโดดขึ้นเตียงมาปลุกฟางหลิง 

ให้เธอไปเช็ดล้างทำความสะอาด ไม่ว่าฟางหลิงจะพูดอย่างไร จะข่มขู่ 

หรือหลอกล่อ โต้วโต้วก็ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแย ่ๆ นี้เสียที จนวันหนึ่ง  

ฟางหลิงทนไม่ไหวตัดสินใจเจาะรูบนประตูระเบียง และนำแผ่นรองฉี่ 

ไปปูเต็มพื้นที่ระเบียงเพื่อให้โต้วโต้วออกไปเข้าห้องน้ำที่ระเบียงเอง  

แตพ่ดูแลว้กแ็ปลก เพราะตัง้แตว่นันัน้เปน็ตน้มา โตว้โตว้กไ็มเ่ขา้หอ้งนำ้ 

ที่บ้านอีกเลย! สิ่งที่ตามมาคือไม่ว่าจะฝนตกหรือฟ้าร้อง มันก็จะขอให้ 

ฟางหลิงพามันไปเข้าห้องน้ำนอกบ้านทุกครั้ง

“ทำอะไรของแกน่ะ ฉันทำพื้นที่ตรงระเบียงเป็นห้องน้ำให้ใช้ 

สะดวก ๆ ทำไมถึงไม่ใช้”

แต่เธอกลับได้คำตอบจากโต้วโต้วว่า

ก็เธอไม่ชอบ งั้นฉันไม่อึฉี่ในบ้านเลยก็ได้!

‘แลว้สบิกวา่วนัทีผ่า่นมานีท่ำไปเพือ่อะไรกนั’ ฟางหลงิถามตวัเอง 

อย่างจนปัญญา

เรื่องกินก็เช่นกัน

ให้อาหารเม็ด ไม่กิน ให้อาหารกระป๋อง ไม่กิน ต้มเนื้อสัตว์ให้  

ไม่กิน ของที่ฟางหลิงกินเหลือ ไม่กิน แต่พอฟางหลิงนั่งกินเบนโตะ  

กินไปป้อนมันไป มันกลับกิน

ก็ของที่เธอกินดูน่าอร่อยดี!

“แต่ของที่ฉันกิน แกกินไม่ได้นี่”

ฉนักต็อ้งเลอืกกนิของอรอ่ย ๆ อยูแ่ลว้ ของทีเ่ธอกนิหอมนา่อรอ่ยด ี 
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ทำไมฉันต้องกินของไม่อร่อยด้วย

หลังจากบทสนทนาแบบนี้เกิดขึ้นติดต่อกันไม่รู้กี่วัน ในที่สุด 

ฟางหลิงก็รู้สึกเหนื่อย จึงวางอาหารเม็ดให้โต้วโต้วแล้วบอกมันว่า

“แกอยากกนิกก็นิไป ถา้ไมก่นิกท็นหวิเอง ตอนแกเปน็สนุขัจรจดั 

เลือกกินได้ด้วยเหรอ”

โตว้โตว้อดอาหารเปน็เวลาสามวนัโดยไมแ่ตะอาหารเมด็ในชามนัน้ 

แม้แต่เม็ดเดียว ตอนกลางคืนเวลาอยู่ดูแลร้านสะดวกซื้อเป็นเพื่อน 

ฟางหลงิ หากมลีกูคา้ในโซนนัง่กนิยืน่อาหารใหม้นักจ็ะถกูฟางหลงิหา้มไว้  

สุดท้าย เช้าวันหนึ่ง ระหว่างที่ฟางหลิงกำลังสะลึมสะลืองีบหลับที่บ้าน  

ก็ได้ยินเสียงขบเคี้ยวอาหารเม็ดดังขึ้น

โต้วโต้วกินอาหารเม็ดหมดทั้งชามเลย!

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา โต้วโต้วก็ไม่ประท้วงเรื่องของกินอีกต่อไป  

และมันก็เลิกออกความเห็นเรื่องของกินไปเลย

ไม่ต้องมาถามฉันเรื่องของกินอีก ถึงยังไง ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร 

เธอก็ไม่ชอบอยู่ดี

‘แล้วสิบกว่าวันที่ผ่านมานี่ทำไปเพื่ออะไรกัน’

ถึงแม้งานที่ร้านสะดวกซื้อจะยุ่งวุ่นวาย แต่สิ่งที่ทำให้ฟางหลิง 

วุ่นวายใจจริง  ๆ  กลับเป็นเรื่องทุกเรื่องของโต้วโต้วเสียมากกว่า เพราะ 

ถึงอย่างไรชีวิตเธอก็ไม่มีเรื่องอื่นใดให้ทุ่มเทความสนใจอยู่แล้ว อธิบาย 

ง่าย ๆ คือโต้วโต้วเป็นสุนัขที่ทั้งหยิ่งผยองและน่ารำคาญเป็นที่สุด ถ้าเจอ 

เจา้ของคนอืน่มนัคงจะถกูไลอ่อกจากบา้นภายในไมก่ีส่ปัดาห์ แตส่ำหรบั 

ฟางหลิง ทุกครั้งที่เธอโกรธโต้วโต้ว เธอก็จะนึกขึ้นได้ว่า ที่ตัวเองยังมี 

ชีวิตและยืนโกรธอยู่ตรงนี้ได้ ก็เป็นเพราะเจ้าสุนัขตรงหน้าตัวนี้ ทุกวัน 

ที่โต้วโต้วได้ใช้ชีวิตราวกับเกิดใหม่ ก็เป็นวันที่ฟางหลิงได้ใช้ชีวิตราวกับ 
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เกิดใหม่เช่นกัน เธอไม่มีเหตุผลอะไรที่จะดุด่ามัน และยิ่งไม่มีเหตุผล 

ที่จะทอดทิ้งมัน

“เจา้ตวัรา้ย! แตไ่มว่า่จะรา้ยแคไ่หน ตัง้แตว่นันีเ้ปน็ตน้ไปฉนักจ็ะ 

อยู่กับแก”

เธอมักจะพูดกับโต้วโต้วแบบนี้ทุกครั้งที่มันนอนออดอ้อนอยู่บน 

ตัวเธอ 

และโต้วโต้วก็จะทำเป็นไม่สนใจเธอเสมอ

ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของเด็กนักเรียนจบลงไปสักพักแล้ว ดังนั้น 

ชว่งเวลาตอนเชา้ทีเ่ดก็ออกไปโรงเรยีน จงึเปน็เวลาทีฟ่างหลงิงานยุง่ทีส่ดุ  

และเมือ่ผา่นชว่งนัน้ไป กไ็ดเ้วลาเลกิงานของฟางหลงิ แตใ่นชว่งกลางคนื 

ที่ฟางหลิงดูแลเป็นหลักกลับมีลูกค้าบางตา  มีเพียงลูกค้าประจำ 

ไม่กี่คนซึ่งส่วนมากก็ดูเป็นคนมีเรื่องราวกันทั้งนั้น

ตัวอย่างเช่น ตอนที่ฟางหลิงเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นาน ทุกคืน 

เวลาประมาณตีสามตีสี่ จะมีผู้หญิงแต่งหน้าจัดคนหนึ่งเข้ามาซื้อบุหรี่ 

และกาแฟ ผู้หญิงคนนั้นชอบโต้วโต้วมาก ตอนแรกเธอนึกว่าโต้วโต้ว 

เป็นสุนัขจรจัด จึงมักซื้อไข่ต้มใบชาให้มันกิน และชอบพูดจาแปลก  ๆ   

กับมันว่า “ทั้งแกและฉันต่างต้องพเนจรบนโลกใบนี้เหมือนกัน จึงต้อง 

รู้จักทะนุถนอมกัน” ฟางหลิงรู้สึกเกรงใจที่ปล่อยให้โต้วโต้วกินไข่ต้ม 

ที่ผู้หญิงคนนั้นซื้อให้ตลอด จึงบอกไปว่าโต้วโต้วเป็นสุนัขของตน  

กลับทำให้ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกสงสารตัวเองยิ่งกว่าเดิม! จากนั้น ผู้หญิง 

คนนั้นก็จะมาปรับทุกข์กับโต้วโต้วทุกวัน บอกว่าเธอเจอคนไม่ดี ถูกคน 

ทอดทิ้ง ตอนนี้เธอเหลือตัวคนเดียว ตายเสียยังดีกว่า...แต่ถึงแม้จะพูด 

ประโยคเหล่านี้ทุกวัน ผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงใช้ชีวิตต่อไป
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คนืหนึง่ ในขณะทีผู่ห้ญงิคนนัน้กำลงัปรบัทกุขพ์ลางลบูหวัโตว้โตว้  

ก็มีสุนัขจรจัดตัวหนึ่งเดินเข้ามาในร้านสะดวกซื้อ

ที่นี่สบายจัง

ตอนแรกฟางหลิงนึกว่าสุนัขจรจัดตัวนี้จะเข้ามาตากแอร์เย็น  ๆ   

ข้างในร้าน ยังนึกกังวลว่าควรจะรับมืออย่างไร แต่นึกไม่ถึงว่าสุนัขตัวนี้ 

เพียงแค่แวะพักกลางทางมาขออาหารกินจากฟางหลิงเท่านั้น

ฉันเดินทางมานาน หิวข้าวหิวน้ำเหลือเกิน

ด้วยเหตุนี้ ฟางหลิงจึงเดินไปหยิบอาหารกระป๋องสำหรับสุนัข 

จากชัน้วางของ จา่ยเงนิเรยีบรอ้ยแลว้จงึเปดิอาหารกระปอ๋งใหส้นุขัตวันัน้ 

กินพร้อมหาน้ำถ้วยใหญ่มาให้มัน สุนัขตัวนั้นกินอาหารเข้าไปคำโต  

เมื่ออิ่มแล้วก็นอนหลับที่หน้าประตูร้านครู่หนึ่ง แล้วจึงลุกขึ้นเดินทาง 

ต่อไป

โต้วโต้วเดินไปที่ประต ู มองดูสุนัขตัวนั้นเดินจากไป

เขากำลังกลับบ้าน

ฟางหลิงรู้ว่ามันคงถูกเจ้าของพาไปทิ้งในที่ไกลแสนไกล แต่มัน 

ก็ยังคงอยากกลับบ้าน และฟางหลิงก็รู้เช่นกันว่า ต่อให้มันเดินทางกลับ 

ถึงบ้านได้ เจ้าของก็ไม่มีทางรับมันกลับไป มันจะต้องแบกหัวใจอัน 

บอบช้ำที่แสนซื่อสัตย ์ ก้มหน้าก้มตาติดตามเจ้าของที่ทิ้งมันไปในสถานะ 

สุนัขจรจัด จนกว่าจะได้พบกับคนที่รักมัน ยอมรับมัน และพามัน 

กลับบ้าน มันถึงจะได้รักษาหัวใจที่เต็มไปด้วยบาดแผลและหลุดพ้น 

จากการเป็นสุนัขจรจัดอีกครั้ง

สุนัขทำทุกวิถีทางเพื่อมีชีวิตต่อ แต่คนกลับชอบยอมแพ้

“สุนัขทำทุกวิถีทางเพื่อมีชีวิตต่อ แต่คนกลับชอบยอมแพ้”

ฟางหลิงเอ่ยประโยคที่โต้วโต้วสื่อสารกับเธอขึ้นอีกครั้ง แต่ผู้หญิง 
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คนนั้นกลับคิดว่าฟางหลิงพูดกับเธอ จากเดิมที่ร้องห่มร้องไห้ฟูมฟาย  

จึงกลับกลายเป็นเงียบขรึมในทันใด

ฟางหลิงหันมองโต้วโต้ว ที่จริงมันกำลังตอบคำถามที่ฟางหลิง 

ถามมันมาหลายครั้งหลายคราวแล้ว ฟางหลิงชอบถามโต้วโต้วว่าวันนั้น 

มันอ่านความคิดของฟางหลิงออกเหรอ ถึงได้เดินตามฟางหลิงไม่ห่าง  

เพื่อดึงฟางหลิงกลับมาจากริมหน้าผา แต่ทุกครั้งที่ถาม โต้วโต้วก็จะ 

มองค้อนกลับมา แล้วดึงมือฟางหลิงไปที่หน้าอกตัวเองให้เธอเกา  

แต่บัดนี้ฟางหลิงเข้าใจแล้ว โต้วโต้วไม่ได้ช่วยชีวิตเธอ แต่เธอและมันได ้

ช่วยชีวิตกันและกันไว้ต่างหาก โต้วโต้วทำทุกวิถีทางจนมีชีวิตรอดมาได้  

ส่วนฟางหลิงเองก็ไม่ได้ยอมแพ้เช่นกัน

หลังจากนั้น ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลย

คนที่ปรากฏตัวแทน คือชายหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่ง

ชายหนุม่คนนัน้ปรากฏตวัไมด่กึมาก ประมาณเทีย่งคนืของทกุวนั  

เขามักจะพกการ์ตูนสองสามเล่ม ซื้อบะหมี่เย็น โอเด้ง โค้ก และไข่ต้ม 

ใบชาเป็นประจำ

โต้วโต้วชอบชายหนุ่มคนนั้นมาก เพราะเขามักจะแบ่งไข่แดง 

จากไข่ต้มใบชาให้มันกินเป็นประจำ เมื่อกินเสร็จ โต้วโต้วก็จะนอน 

ขา้ง  ๆ เขา อยูเ่ปน็เพือ่นเขาอา่นการต์นูและกนิขา้ว ชายหนุม่จะอยูใ่นรา้น 

เพียงสองชั่วโมงเท่านั้น เมื่ออ่านการ์ตูนจบ ก็จะลูบหัวโต้วโต้ว ลุกขึ้น 

เดินกลับบ้าน

ที่ฟางหลิงสังเกตเห็นเขาก็เพราะเขาหน้าตาดี และทุกครั้งที่มา  

โต้วโต้วก็ดูเหมือนจะกลายเป็นสุนัขของเขา ทำให้ฟางหลิงรู้สึกหวง 

ไมน่อ้ย...สว่นเขาเองกไ็มเ่คยถามวา่สนุขัตวันีเ้ปน็ของใคร รา้นสะดวกซือ้นี ้

เหมือนเป็นสถานีพักกลางทางในชีวิตของเขา หยุดพักกายใจสองชั่วโมง  
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แล้วจึงจากไปอย่างสง่างาม

“เด็กหนุ่มคนนี้ต้องมีสาว ๆ ตามจีบไม่น้อยแน่”

เจ้าของร้านสะดวกซื้อเฉิงเสี้ยวจิงเป็นผู้ชายที่ทั้งขี้บ่นและจู้จี้เป็น 

อยา่งยิง่ ทกุคนืเวลาเปลีย่นกะกบัฟางหลงิ เขาจะตอ้งพดูพลา่มเรือ่งราว 

ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าให้ฟางหลิงฟัง คุณป้าเสียสติคนไหนหลงทางมาอีกแล้ว 

บ้างละ ลูกค้าประจำบางคนน่ารำคาญบ้างละ ดาราคนไหนมาซื้อบุหรี่ 

ที่ร้านบ้างละ เด็กน้อยน่ารำคาญเปิด  ๆ  ปิด  ๆ  ประตูตู้เครื่องดื่มไม่หยุด 

บ้างละ...แรก  ๆ  ฟางหลิงก็รู้สึกรำคาญเขา แต่เมื่อเวลาผ่านไป เธอก็ 

ค้นพบว่าที่จริงคุณลุงคนนี้เป็นคนจิตใจดีไม่น้อย มีอยู่ครั้งหนึ่ง เขาเอา 

กับข้าวที่ภรรยาทำมาให้เธอ บอกว่าภรรยาเขาเคยเห็นเธอมาที่ร้าน 

สะดวกซื้อพร้อมสุนัขตัวหนึ่ง ดูช่างน่าสงสารเหลือเกิน ไม่รู้ว่าได้กิน 

ข้าวด ีๆ กับเขาบ้างไหม จึงให้เขาเอาอาหารที่บ้านมาให้

“ภรรยาลุงมาที่ร้านตอนไหนเหรอคะ” ฟางหลิงก้มมองกับข้าว 

เหล่านั้นพลางเอ่ยถามอย่างสงสัย

“อ้อ เห็นว่าบ่าย ๆ น่ะ เห็นเธอมาซื้อเบนโตะที่ร้านกิน”

ช่วงบ่ายเป็นกะทำงานของนักศึกษาฝึกงานอีกคนหนึ่ง ฟางหลิง 

มาซือ้อาหารทัง้สามมือ้ทีร่า้นสะดวกซือ้คอ่นขา้งบอ่ยจรงิ ๆ เพราะบางครัง้ 

หากเจ้าของร้านอยู่ เขาก็จะเลี้ยงเธอ แถมยังให้อาหารกระป๋องของ 

โต้วโต้วมาด้วย

“หนูไม่เห็นรู้เรื่องเลย...” ฟางหลิงรู้สึกเกรงใจไม่น้อย

“เธอทำตัวเท่  ๆ  จ่ายเงินเสร็จก็เดินไปเลย ภรรยาลุงเลยไม่กล้า 

ทักทาย!” เจ้าของร้านบอกฟางหลิง

ฟางหลิงกล่าวขอบคุณเจ้าของร้าน เขาโบกมือเป็นนัยว่าไม่ต้อง 
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เกรงใจ ที่จริงฟางหลิงมีเรื่องที่สงสัยมานานอยู่เรื่องหนึ่ง เธอพักอยู่ที่ 

ตึกด้านบนร้านสะดวกซื้อนี้มาหลายปีแล้ว ถึงแม้จะไม่เคยพูดคุยกัน  

แต่เมื่อก่อนก็นับว่าเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้ ทว่าทำไมเจ้าของร้าน 

จึงไม่เคยถามเลยว่าเหตุใดเธอถึงมาทำงานที่นี่

วันที่หนึ่งร้อย ฟางหลิงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองช่างโชคดีที่ฟ้าประทาน 

คนดี  ๆ  มากมายมาอยู่รอบตัวเธอ พวกเขาช่วยให้เธอก้าวออกจากจุด 

ต่ำสุดของชีวิตได้ ตัวเธอในวันนี้กลับมายิ้มได้อีกครั้งเสียที เพียงแต่ 

เวลายิ้ม ก็จะนึกขึ้นเสมอว่าเฉินฟางหลิงที่กำลังยิ้มอยู่คนนี้  ไม่ใช่ 

เฉินฟางหลิงคนเดิมอีกต่อไป

วันที่หนึ่งร้อยห้า

ความรู้สึกโชคดีนั้นอยู่กับฟางหลิงเพียงไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เท่านั้น  

เพราะขณะที่เธอกำลังงีบหลับช่วงเช้า เธอก็ได้รับสายโทรศัพท์จาก 

คุณแม่เจ้าของห้องเช่า

ใจความหลกัของบทสนทนาคอื...ไดย้นิมาวา่เธอหางานทำไดแ้ลว้  

ยินดีด้วยนะ! แสดงว่าเธอน่าจะพักที่ห้องนี้ต่อไปใช่ไหม เธอเองก็คงรู้ว่า 

ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ด ี ที่เคยบอกว่าจะอนุโลมค่าเช่าให้เธอ ก็คงทำต่อไป 

ได้ยาก ถ้าหากเธอจะอยู่ห้องนี้ต่อ ก็ต้องขอให้เธอเริ่มจ่ายค่าเช่าตั้งแต่ 

เดือนนี้เป็นต้นไป ถ้าไม่อย่างนั้น ก็คงต้องขอให้เธอย้ายไปอยู่ที่อื่น... 

ไม่ใช่ว่าฉันขี้เหนียวหรอกนะ แต่คนเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปใช่ไหมล่ะ!  

สว่นคา่เชา่เดอืนกอ่น  ๆกต็อ้งขอใหเ้ธอคอ่ย  ๆจา่ยคนืพวกเราดว้ย พวกเรา 

เป็นเจ้าของห้องเช่าไม่ใช่มูลนิธิ คงให้เธออยู่ฟรี ๆ ไม่ได้หรอก อีกอย่าง  
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ได้ยินมาว่าเธอเลี้ยงสุนัขเหรอ...

แน่นอนว่าฟางหลิงไม่มีทางหาห้องเช่าใหม่ได้ในทันที แต่รายได้ 

จากงานทีร่า้นสะดวกซือ้กไ็มเ่พยีงพอสำหรบัคา่ใชจ้า่ยทัว่ไปและคา่เชา่หอ้ง  

เพยีงแต ่ ถา้จะใหเ้ธอเชือ่คำพดูของคณุแมเ่จา้ของหอ้ง ทีบ่อกวา่ถา้ไมไ่ด ้

ค่าเช่าจากเธอแล้วจะใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้คงทำได้ยาก เพราะครอบครัว 

พวกเขาทำธุรกิจปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ในไทเปมีห้องเช่า 

ของพวกเขาอกีมากมาย รายไดจ้งึไมใ่ชป่ญัหาแนน่อน ถงึแมเ้จา้ของหอ้ง 

ทีช่ว่ยเหลอืเธอจะเปน็คนด ี แตแ่มข่องเธอเปน็คนมอีำนาจในการตดัสนิใจ  

และตอนนีค้ณุแมก่ไ็ดเ้ขา้มาแทรกแซงแลว้ ถา้หากฟางหลงิยงัไมจ่า่ยเงนิ  

ก็คงต้องย้ายออกจริง ๆ ถึงแม้เจ้าของห้องจะรีบส่งข้อความมาว่า

ขอโทษท ี แมฉ่นัรูเ้รือ่งนีจ้นได ้ ตอ่ไปคงไมเ่กบ็คา่เชา่จากเธอไมไ่ด ้ 

แตค่า่เชา่เดอืนกอ่น  ๆ เธอไมต่อ้งรบีกไ็ด ้ มเีงนิคอ่ยคนื สว่นเรือ่งเลีย้งสนุขั 

ก็อย่าไปสนใจแม่ฉันเลย เธอก็เลี้ยงดูมันให้ดีไป ดูแลความสะอาด 

ให้ดีก็พอ

แต่ฟางหลิงก็รู้ว่าความหวังดีของคนแปลกหน้าต้องมีวันสิ้นสุด 

เป็นแน่ ในเมื่อไม่ยอมแพ้ที่จะใช้ชีวิตต่อไป ก็ไม่อาจหนีความจริงได้  

ฟางหลิงรู้สึกจนปัญญา ถึงแม้เธอจะมีชีวิตอยู่ต่อมาได้ แต่ความจริง 

กำลังบีบคั้นไม่ให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไป

ในตอนนัน้เอง เทวดาบนฟา้กไ็ดไ้กวมอืไปมา พาชวีติเธอหมนุวน 

กลับเข้าทางอีกครั้ง

วันที่หนึ่งร้อยเจ็ด

โดยปกติแล้วฟางหลิงจะเข้านอนตอนเก้าโมงเช้า และหลับยาว 
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จนถึงห้าโมงเย็นโดยมีโต้วโต้วนอนขดอยู่ข้าง  ๆ แต่วันนี้ไม่รู้ว่าโต้วโต้ว 

เป็นอะไร ถึงได้เลียหน้าและกระโดดทับเธอ พยายามจะปลุกเธออย่าง 

บ้าคลั่งตั้งแต่เที่ยงวัน

“เกิดอะไรขึ้น ไฟไหม้เหรอ”

ไม่ใช่หรอก เพียงแต่โทรศัพท์ที่ตั้งโหมดสั่นไว้มันสั่นไม่หยุดเลย 

ตา่งหาก มคีนโทร.และสง่ขอ้ความเขา้มาไมข่าดสาย ฟางหลงิหนัไปมอง 

อย่างจนปัญญา อือ ลูกค้าเก่าที่ฟางหลิงเคยสื่อสารให้ถามเธอว่า 

ยังรับงานสื่อสารกับสัตว์อยู่ไหม

“ดว่นขนาดนัน้เลยเหรอ ขอนอนเตม็อิม่กอ่นคอ่ยตอบไมไ่ดเ้หรอ”

ฟางหลิงโยนโทรศัพท์ทิ้งและกลับไปนอนดังเดิม แต่โต้วโต้วกลับ 

กระโดดทับเธอไม่หยุด แถมยังเลียหน้าเธอ และใช้เท้าหน้างัดตัวเธอ 

ออกมา ไม่ว่าอย่างไรก็จะปลุกเธอจนตื่นให้ได้

“วันนี้แกเป็นอะไร บ้าหรือเปล่า!”

โต้วโต้วถูกดุ จึงกระโดดลงจากเตียงไปกระทืบเท้าพร้อมเห่า 

เสยีงดงัอยา่งโกรธเคอืงและรอ้นใจ ทำใหฟ้างหลงิโมโหลกุขึน้มาทำทา่จะต ี 

มันถึงได้รีบหลบไปยังห้องนั่งเล่น แต่บัดนี้ฟางหลิงเองก็นอนไม่หลับแล้ว  

จึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูว่าลูกค้าคนนั้นต้องการอะไรกันแน่

เลี่ยงเลี่ยงใกล้จะจากไปแล้ว สองสามวันนี้มันป่วยหนักจวนจะ 

สิ้นใจ เธอช่วยสื่อสารกับมันให้พวกเราหน่อยได้ไหม มันไม่ยอมคุยกับ 

นักสื่อสารกับสัตว์คนอื่นเลย...

เลี่ยงเลี่ยง สุนัขตัวผู้พันธุ์บีเกิล ในความทรงจำของฟางหลิง  

มนัเปน็สนุขัทีย่งัอายไุมม่าก ตอนสือ่สารกบัเธอเมือ่สามปกีอ่น มนันา่จะ 

อายุเพียงหกเจ็ดปีเท่านั้น แต่เนื่องจากมันมาจากฟาร์มสุนัขที่มีการ 

ผสมพันธุ์ในเครือญาติ ตอนมันอายุได้สี่ห้าปีจึงเริ่มมีอาการเจ็บป่วย 
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อันเป็นผลจากพันธุกรรมที่ติดตัวมาแต่กำเนิด โรคที่หนักหนาที่สุด 

คือโรคข้อสะโพกเสื่อม สำหรับสุนัข ช่วงอายุหกเจ็ดปีควรจะเป็นวัย 

ทีย่งักระโดดโลดเตน้ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ แตเ่ลีย่งเลีย่งกลบัเดนิไมไ่ดเ้พราะ 

กระดกูสะโพกหลดุออกจากขอ้ตอ่ ยงัโชคดทีีเ่สีย่วหญงิ เจา้ของเลีย่งเลีย่ง  

รักมันสุดหัวใจ และยังมีฐานะทางการเงินใช้ได้ จึงซื้อรถเข็นให้มัน  

พามันไปว่ายน้ำเป็นประจำ และยังเชิญนักสื่อสารกับสัตว์มาคุยกับมัน  

เพื่อหวังจะเข้าใจความรู้สึกของมัน ถึงแม้สุดท้ายจะทำให้มันกลับมา 

แข็งแรงเหมือนเดิมไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็หวังว่ามันจะมีความสุขมากพอ

ทว่าตอนนี้มันเจ็บป่วยด้วยอาการที่สาหัสกว่านั้นแล้ว...อาการ 

ไตวาย

เลี่ยงเลี่ยงผ่านช่วงอันตรายมาได้เพราะคุณหมอช่วยชีวิตและ 

การดูแลเอาใจใส่ของเสี่ยวหญิง มันกำลังเข้าสู่ช่วงเรื้อรังของโรคที่ทั้ง 

ทรมานและยาวนาน แต่ถึงแม้เลี่ยงเลี่ยงจะมีโรครุมเร้า มันก็ยังคง 

พยายามเผยรอยยิ้มบนใบหน้าเพื่อปลอบประโลมเจ้าของที่กำลังทุกข์ใจ  

ทว่าไม่กี่วันที่ผ่านมา อยู่ดี ๆ เลี่ยงเลี่ยงก็ล้มฟุบไม่ได้สติขึ้นมา คุณหมอ 

บอกเสีย่วหญงิวา่ชวีติเลีย่งเลีย่งคงเดนิทางมาถงึปลายทางแลว้ จงึแนะนำ 

ให้เสี่ยวหญิงฉีดยาการุณยฆาตมัน แต่เสี่ยวหญิงกลัวว่าเลี่ยงเลี่ยง 

จะยังมีอะไรที่อยากบอกเธออยู ่ ถึงได้ยอมทนเจ็บไม่จากไปเสียท ี ดังนั้น 

เธอจึงติดต่อฟางหลิง หวังว่าฟางหลิงจะช่วยได้

ในข้อความที่เสี่ยวหญิงส่งมา เธอได้ถ่ายทอดเรื่องราวมาอีก 

หลายเรื่อง ทำให้ความง่วงของฟางหลิงหายวับไป พูดตามตรง ที่จริง 

แล้วนอกจากประวัติพื้นฐานของเลี่ยงเลี่ยง ฟางหลิงก็จำเรื่องราวที่เคย 

สื่อสารกับมันไม่ได้เลย เจ้าของสัตว์เลี้ยงมักจะจำรายละเอียดทั้งหมด 

ที่เคยสื่อสารได้ แต่สำหรับนักสื่อสารกับสัตว์แล้ว หากไม่กลับไปอ่าน 
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ข้อความที่เคยจดบันทึกไว้ ส่วนมากก็จะจำเนื้อหาที่เคยสื่อสารแทบ 

ไม่ได้ ดังนั้น เมื่อก่อนหากฟางหลิงต้องเจอกับลูกค้าเก่า  เธอจะ 

ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะประโยคที่เริ่มต้นด้วย “เธอยังจำที่มันบอก 

เธอได้มั้ยว่า...” มักจะเป็นบททดสอบความทรงจำของเธอ และทุกครั้ง 

ที่สีหน้าเธอบ่งบอกว่าจำไม่ได้แม้แต่น้อย เจ้าของสัตว์เลี้ยงก็จะผิดหวัง 

เปน็อยา่งยิง่ บางครัง้ถงึขัน้คดิวา่เธอไมใ่สใ่จสตัวเ์ลีย้งสดุทีร่กัของพวกเขา

ฟางหลงิเดนิไปทีห่อ้งรบัแขก โตว้โตว้กำลงันอนขดตวัเปน็รปูโดนทั 

อยูบ่นโซฟา เธอรนินำ้ใหต้วัเอง กลัว้ปากใหก้ลิน่อนัไมพ่งึประสงคห์ายไป  

แล้วจึงหันไปพูดกับโต้วโต้วว่า... “นี่แกพยายามปลุกฉันเพื่อสุนัขตัวนั้น 

น่ะเหรอ”

โต้วโต้วเงยหน้าขึ้น หูพับไปด้านหลัง กระดิกหางขึ้นพร้อมทำ 

สีหน้ารับผิดทันที ขนาดรู้สึกผิดยังน่ารักขนาดนี้เลย แถมมันยังไม่ได้ทำ 

อะไรผิดจริง ๆ สักหน่อย แบบนี้ก็ต้องให้อภัยอยู่แล้ว

ฟางหลิงลูบหัวโต้วโต้วและนั่งลงบนโซฟากับมัน พลางคิดถึง 

คำร้องขอที่ได้รับมา ถ้าว่ากันตามเหตุผล เธอก็คงไม่รับงานสื่อสารกับ 

เลี่ยงเลี่ยง

เธอยังจำเหตุผลที่ทิ้งอาชีพสื่อสารกับสัตว์ไปได้ดี แน่นอนว่า 

แผนการล่อลวงทำลายชื่อเสียงของนักข่าวคนนั้นเป็นฟางเส้นสุดท้าย 

ที่ทำให้ชีวิตเธอพังทลาย แต่สิ่งที่ทำให้เธอทนไม่ได้ที่สุดกลับเป็นเหล่า 

เจา้ของสตัวเ์ลีย้งทีย่ากจะสือ่สารดว้ยตา่งหาก เจา้ของสตัวเ์ลีย้งมากมาย 

ส่งสัตว์เลี้ยงมาให้เธอสื่อสาร แต่ตัวเองกลับไม่ยอมรับฟังสิ่งที่สัตว์เลี้ยง 

สื่อสารกลับมา พวกเขาเพียงต้องการให้สัตว์เลี้ยงทำตามคำสั่งของตน  

เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตนต้องการเท่านั้น สำหรับฟางหลิงแล้ว  

การสื่อสารกับสัตว์ไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งที่ยากที่สุด กลับเป็นการสื่อสาร 
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กับคน แต่ทว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนไม่มีคนอยู่ข้างกายบ้างเล่า

เจ้าของเลี่ยงเลี่ยงร้อนใจเป็นอย่างยิ่ง เพียงข้อความที่เธอส่งมา 

ก็ถาโถมราวกับระเบิด ฟางหลิงกลัวการเผชิญหน้ากับเจ้าของสัตว์เลี้ยง 

แบบนี้มาก เพราะไม่มั่นใจว่าจะสื่อสารกับคนที่อยู่ในสภาวะอารมณ์ 

แบบนี้ได้จริงหรือ

แต่ถ้าว่ากันตามอารมณ์แล้ว ฟางหลิงก็แอบหวังว่าจะได้คุยกับ 

เลี่ยงเลี่ยงอยู่เหมือนกัน เธออยากอยู่เป็นเพื่อนมัน ทำให้มันรู้สึกสงบ 

ก่อนจากโลกนี้ไป ฟางหลิงยกแก้วกาแฟขึ้นขณะนั่งอยู่บนโซฟาอย่าง 

เงียบสงบ เหตุผลและอารมณ์ทำสงครามกันอยู่ในหัวเธอ สุดท้ายแล้ว 

เหตุผลก็เป็นฝ่ายชนะไป ฟางหลิงไม่อยากกลับไปทำงานสื่อสารกับ 

สัตว์อีก  เพราะกลัวจะทำให้จังหวะชีวิตเธอในตอนนี้ เปลี่ยนไป  

แต่ในขณะที่ เธอกำลังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเตรียมตอบกลับไป  

ก็ได้พบกับข้อความของเสี่ยวหญิงก่อน

ฉันรู้ว่ามันกะทันหัน แต่เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา ราคาตามที่เธอ 

ต้องการได้เลย!

ประโยคนี้จี้ตรงจุดอ่อนของฟางหลิงในตอนนี้พอดี ที่จริงสิ่งที่เธอ 

ต้องการนั้นมันตรงไปตรงมามาก นั่นก็คือเงิน

ดังนั้น เหตุผลและอารมณ์จึงเริ่มสู้รบกันอีกครั้ง คราวนี้เหตุผล 

ยังคงเป็นฝ่ายชนะไป แต่ฟางหลิงกลับตอบกลับไปว่า

สี่พันแปดร้อยหยวน

ในวินาทีที่ส่งข้อความออกไป ฟางหลิงรู้สึกว่าตัวเองช่างเป็น 

คนเลวเสียเหลือเกิน เพราะเธอเสนอราคาที่แพงกว่าเดิมถึงสองเท่า  

แต่เธอไม่ได้มีเวลารู้สึกสับสนสักเท่าไหร่ เพราะเสี่ยวหญิงตอบกลับมา 

ในทันทีว่า...
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ได้

ฟางหลิงรีบส่งเลขบัญชีไปให้ แล้วเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็โอนเงิน 

ให้เธอทันที เพียงครู่เดียวเงินสี่พันแปดร้อยหยวนก็เข้าบัญชี หากเธอ 

ใช้เงินประหยัดสักหน่อย เงินก้อนนี้กับเงินเดือนจากร้านสะดวกซื้อก็อาจ 

ทำให้เธอจ่ายค่าเช่าห้องเดือนนี้ได้

หลังจากนัดเวลา ส่งรูปภาพ และยืนยันรายละเอียดต่าง  ๆ   

เรียบร้อยแล้ว เฉินฟางหลิง นักสื่อสารกับสัตว์ที่ เคยมีงานล้นมือ 

แต่ถูกนักข่าวไร้คุณธรรมทำลายชีวิตขณะที่อยู่จุดสูงสุดของอาชีพ  

กก็ลบัเขา้สูว่งการอกีครัง้ ฟงัดเูหมอืนเปน็เรือ่งยิง่ใหญแ่ละควรจบัตามอง  

แตท่ีจ่รงิแลว้ เธอกเ็ปน็เพยีงคนทีถ่กูชวีติบบีบงัคบัจนหมดหนทางเทา่นัน้

วันที่นัดกับเสี่ยวหญิงเพื่อสื่อสารกับเลี่ยงเลี่ยง ฟางหลิงมาถึง 

สถานที่นัดก่อนเวลา ที่นั่นคือร้านกาแฟที่เมื่อก่อนฟางหลิงเคยใช้เป็น 

สถานที่ทำงานสื่อสารกับสัตว์เป็นประจำ ชื่อว่าร้านกาแฟโม่โม่

ก่อนเข้าร้าน ฟางหลิงหยุดยืนหน้าประตูเพื่อสำรวจดูร้านกาแฟ 

แห่งนี้อย่างละเอียดอยู่นาน...

สวนของร้านกาแฟยังคงเขียวชอุ่มงดงาม ฟางหลิงดีใจที่ยังเห็น 

ต้นลีลาวดียืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนั้น ในความทรงจำของเธอ เจ้าของ 

ร้านกาแฟโม่โม่เป็นผู้ชายที่อ่อนโยนและพูดน้อย ถึงแม้เขามักจะยืนอยู่ 

หลังเคาน์เตอร์เตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้ทุกคนอย่างเงียบ ๆ แต่เขา 

กลับรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวภายในร้านอย่างแจ่มชัด ซึ่งรวมถึงเรื่อง 

ซุบซิบและข่าวลือต่าง ๆ ที่ลูกค้าคุยกันด้วย

ฟางหลงิมเีรือ่งทีรู่ส้กึผดิกบัเขาอยูไ่มน่อ้ย เพราะหลงัจากทีน่กัขา่ว 
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คนนั้นทำลายชื่อเสียงเธอ ฝูงนักข่าวสำนักอื่นก็พากันถือกล้องมารุมล้อม 

ร้านกาแฟโม่โม่ไว้ หลินโม่โม่เจ้าของร้านต้องช่วยเธอรับมือกับเรื่องนี้  

เขาถึงขั้นออกหน้าอธิบายเรื่องทั้งหมดแทนเธอ ในขณะที่เธอหวาดกลัว 

จนไม่กล้าเข้าใกล้ที่นี่ กระทั่งเรื่องที่ เธอเลิกทำงานสื่อสารกับสัตว์ 

ก็ไม่ได้บอกเขา เธอเพียงหายตัวไปโดยไร้การติดต่อใด  ๆ เป็นเวลาปีกว่า

บัดนี้ ฟางหลิงยืนลังเลอยู่หน้าร้าน ครุ่นคิดว่าจะเผชิญหน้ากับ 

คนดีที่คอยปกป้องเธออย่างไร ภายในร้านกาแฟโม่โม่ หลินโม่โม่ 

เจ้าของร้านกำลังชงกาแฟดริปให้ลูกค้าอยู่เงียบ  ๆ อาจเป็นเพราะ 

สิ่งที่ผู้คนเรียกกันว่าจิตสัมผัส ในขณะที่ฟางหลิงยืนลังเลอยู่หน้าร้าน  

ราวกบัหลนิโมโ่มไ่ดร้บักระแสจติ เขาหนัไปมองทีป่ระตแูวบหนึง่ เมือ่เหน็ 

ฟางหลิงยืนทำตัวเก้  ๆ  กัง  ๆ  อยู่หน้าร้าน กระแสจิตนั้นก็พุ่งตรงจาก 

หางตาไปยังสมอง ผ่านไปยังกระดูกสันหลังกระจายไปทั่วร่าง สั่งให้ 

หลินโม่โม่วางถ้วยกาแฟดริปในมือ และเดินไปเปิดประตูทันที

หลนิโมโ่มจ่อ้งมองฟางหลงิอยูเ่งยีบ ๆ รูส้กึตืน้ตนัจนนำ้หนูำ้ตาไหล  

โชคดทีีร่อยยิม้อนัออ่นโยนของเขาบดบงัรอยนำ้ตานัน้ไวไ้ดท้นั เขาพดูกบั 

ฟางหลิงว่า...

“เธอกลับมาแล้ว!”

รอยยิ้มบนใบหน้าของหลินโม่โม่ทำให้ความกังวลใจที่ฟางหลิง 

คาดเดาไว้หายวับไป  เธอหันไปพยักหน้าให้โม่โม่ด้วยความดีใจ  

ในชั่วขณะหนึ่ง ฟางหลิงคิดว่าโม่โม่จะโผเข้ามาสวมกอดเธอ แต่โม่โม่ 

เพยีงยนืยำ่เทา้อยูก่บัที ่ แลว้จงึผายมอืขา้งหนึง่ออกเพือ่ตอ้นรบัเธอเขา้รา้น

เมื่อเข้าไปในร้าน โม่โม่ก็วิ่งรุดหน้าไปเชิญให้ลูกค้าที่นั่งอยู่ตรง 

โต๊ะตัวหนึ่งย้ายที่นั่งไป เพราะเมื่อก่อนโต๊ะตัวนั้นเป็นที่นั่งประจำของ 

ฟางหลิง ทุกวันช่วงบ่ายฟางหลิงจะอยู่ที่นี่ เสมอ เธอจะสั่งกาแฟ 
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อเมริกาโนร้อนแก้วหนึ่งไว้จิบขณะช่วยเจ้าของสัตว์เลี้ยงสื่อสารกับ 

สัตว์เลี้ยงของพวกเขา

“กอ่นหนา้นีฉ้นัจองโตะ๊ตวันีไ้วใ้หเ้ธออยูช่ว่งหนึง่ แตเ่ธอไมป่รากฏ 

ตัวอีก ฉันก็เลย...”

“ไม่เป็นไร” ฟางหลิงนั่งที่โต๊ะตัวประจำ

“ขอบคุณมาก!”

เมือ่ไดย้นิเธอตอบเชน่นัน้ โมโ่มจ่งึหวัเราะอยา่งขดัเขนิ เขาตืน่เตน้ 

จนทำตัวไม่ถูก ดีใจจนไม่เงียบขรึมเหมือนเคย

“เธอมากนิกาแฟเหรอ หรอืวา่มาทำงาน กลบัมารบังานแลว้เหรอ  

ยังกินอเมริกาโนร้อนเหมือนเดิมอยู่มั้ย กินเค้กด้วยมั้ย กินข้าวหรือยัง” 

เมื่อก่อนการได้ยินโม่โม่พูดมากกว่าสามประโยคก็นับเป็นเรื่อง 

แปลกแล้ว แต่บัดนี้เขากลับยิงคำถามถึงหกคำถามในคราวเดียว ทำให้ 

ฟางหลิงอดหัวเราะไม่ได้

“ทำไมตื่นเต้นขนาดนั้น ฉันกินข้าวแล้ว วันนี้มาทำงานน่ะ!” 

โมโ่มถ่ฝูา่มอืทัง้สองไปมาโดยไมรู่ต้วั “งัน้เหรอ เธอกลบัมาทำงาน 

สื่อสารกับสัตว์แล้วใช่มั้ย”

เมื่อได้ยินคำถามนี้ ใบหน้าของฟางหลิงแข็งทื่อในทันใด แบบนี้ 

นับว่ากลับมาทำงานสื่อสารกับสัตว์หรือยังนะ นี่เธอกำลังจะกลับไปเป็น 

เฉินฟางหลิงคนเดิมหรือ แต่เธอเกิดใหม่แล้วไม่ใช่หรือ

“รอดูก่อน ตอนนี้ยังไม่รู้”

โม่โม่เห็นสีหน้าฟางหลิงพังทลาย จึงหลบสายตา พบว่าความ 

ตื่นเต้นเกินไปของตนอาจทำให้ฟางหลิงไม่สบายใจ เขาหายใจเข้าลึก ๆ  

ใช้คำพูดอย่างมืออาชีพและน้ำเสียงมั่นใจพูดว่า “จะไปเตรียมอเมริกาโน 

ร้อนให้เดี๋ยวนี้ครับ” จากนั้นเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์ ยืนสำรวจฟางหลิง 
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จากด้านหลังป้อมปราการของตนเองอย่างเงียบ  ๆ  ต่อไป กาแฟดริป 

ที่ชงไว้ครึ่งทางเมื่อครู่เย็นชืดไปแล้ว โม่โม่จึงเทมันทิ้งไป รู้สึกหงุดหงิด 

ตัวเองไม่น้อย

“ไม่เจอกันนานเลยนะ!” ฟางหลิงพูดกับที่นั่งประจำของตนเอง

ไม่ได้ฝึกสื่อสารมาปีกว่าแล้ว เธอจะยังเข้าใจความรู้สึกของเหล่า 

สัตว์เลี้ยงได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะ เรื่องราวที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต 

จะทำให้เธอเปิดใจกว้างไม่ได้ กลายเป็นอุปสรรคกีดขวางการสื่อสารกับ 

สัตว์ของเธอหรือเปล่า ฟางหลิงรู้สึกตื่นเต้นมาก เธอนึกถึงสิ่งที่อาจารย์ 

เคยสอน... “ขอเพียงแค่จริงใจและเจตนาดี สัตว์พวกนี้ก็จะยอมเปิดใจ 

กับเธอ” ฟางหลิงในวันนี้ ได้อาบผ่านประสบการณ์ทุกข์ทรมานมาแล้ว  

ไม่ใช่คนใสซื่อคนนั้นอีกต่อไป แต่เธอก็พยายามบอกตัวเองเสมอว่า... 

“ต้องจริงใจ จงจริงใจ ต้องจริงใจให้ได้!” แต่ว่าที่จริงแล้วเหตุผลที่เธอ 

รับงานสื่อสารกับเลี่ยงเลี่ยงเป็นเพราะเงินนะ!

ประตูร้านกาแฟเปิดกว้างอีกครั้ง เสี่ยวหญิงเจ้าของเลี่ยงเลี่ยง 

เดนิเขา้มาราวกบักอ้นเมฆทีล่อ่งลอยบนทอ้งฟา้ ทัง้คูไ่มไ่ดท้กัทายไถถ่าม 

สารทุกข์สุกดิบกัน เมื่อเห็นฟางหลิง เสี่ยวหญิงก็นั่งลงที่ฝั่งตรงข้าม  

หยิบรูปสุนัขสองรูปที่ถูกเก็บอยู่ในแฟ้มอย่างดีออกมาจากกระเป๋า

“ฉนัเตรยีมสิง่ทีค่วรเตรยีมไวห้มดแลว้ แตฉ่นัไมรู่ว้า่มนัจะไดย้นิมัย้  

มันไม่ลืมตาเลยทั้งวัน ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ได้ด้วยสายน้ำเกลือ ฉันไม่รู้ 

จริง ๆ ว่าทำแบบนี้ดีกับมันจริงหรือเปล่า...”

ฟางหลิงมองดูเสี่ยวหญิงซึ่งโศกเศร้าจนความคิดความอ่าน 

ผิดเพี้ยนไปหมด  หากเป็นเมื่อก่อนฟางหลิงคงรับฟังเธอปรับทุกข์   

เพราะนี่อาจเป็นที่ระบายอารมณ์แห่งเดียวของเธอ แต่วันนี้ฟางหลิง 

กลับตัดบทเสี่ยวหญิงอย่างเด็ดเดี่ยว “ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะคะ เวลา 
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สื่อสารต้องใช้สมาธิ!”

ใชแ่ลว้ เธอไมไ่ดท้ำงานสือ่สารมานาน ครัง้นีจ้งึตอ้งตัง้ใจใชส้มาธ ิ

อย่างมาก

น้ำตาของเสี่ยวหญิงยังคงปริ่มอยู่ที่เบ้าตา เธอหายใจเข้าลึก  ๆ   

ฟางหลิงไม่ได้เงยหน้ามอง เพียงใช้สมาธิจ้องมองรูปของเลี่ยงเลี่ยง  

จ้องมองดวงตาคู่นั้นในรูป ราวกับจะใช้ดวงตาเป็นทางเชื่อมต่อทางจิต 

เข้าไปในโลกแห่งจิตใจของมัน

ทันใดนั้นเอง ฟางหลิงรู้สึกว่าตัวเองได้เข้าไปอยู่ในร่างของ 

เลีย่งเลีย่ง มอืทัง้สองของเธอกลายเปน็เทา้หนา้สองขา้งของมนั ขาทัง้สอง 

ของเธอกลายเป็นขาหลังของมัน  ร่างกายของเลี่ยงเลี่ยงในตอนนี้ 

ไร้ซึ่งเรี่ยวแรง มันนอนอยู่บนที่นอนนิ่ม ๆ โดยมีเจ้าของผู้ชายอยู่ข้างกาย 

เป็นเพื่อน เขาลูบตัวมันอย่างอ่อนโยน พลางกระซิบบอกมันว่า... 

“หม่าม้าออกไปข้างนอกครู่เดียว เดี๋ยวก็กลับมา ต้องรอหม่าม้า 

กลับมาก่อนนะ!” มันอยากหันไปเลียมือเจ้าของผู้ชาย แต่กลับไม่มี 

กระทั่งเรี่ยวแรงจะลืมตา ทุกอย่างดูเลือนรางไปหมด

เธอมาแล้วเหรอ ฉันกำลังรอเธออยู่เลย

เลีย่งเลีย่งชา่งออ่นแรง คำพดูแตล่ะคำทีม่นัสง่สญัญาณสือ่สารมา 

ต่างต้องใช้แรงสุดตัวจึงส่งมาได้

เลี่ยงเลี่ยง เธอคงไม่สบายตัวน่าดู

เจ็บจัง...ฉันเดินไม่ได้...แถมยังตัวเหม็น...อึฉี่ไปทั่ว...น่าอายจริง ๆ 

เลี่ยงเลี่ยงคงรู้สึกผิดที่ทำให้บ้านสกปรกเพราะควบคุมการขับถ่าย 

ไม่ได้ ความรู้สึกผิดนี้กับความรู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายมันแรงกล้า 

ไม่ต่างกันเลย
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ฟางหลิงรู้สึกเจ็บขึ้นในใจ นั่นเป็นความรู้สึกของเธอเอง สุนัข 

ตัวนี้เจ็บป่วยจนใกล้จะสิ้นใจแล้ว แต่กลับยังคิดเป็นห่วงบ้านอีก

เลี่ยงเลี่ยง มันควรถึงเวลาที่เธอจากไปแล้วใช่มั้ย

หม่าม้าเสียใจมาก

เธอกลัวหม่าม้าเสียใจเลยไม่ยอมจากไปเหรอ

หม่าม้าคงจะเสียใจมาก

ฟางหลิงเงยหน้าขึ้นมองเสี่ยวหญิง เห็นใบหน้าร้อนใจอยากรู้ 

คำตอบของเธอ

“เลี่ยงเลี่ยงมัน...” ฟางหลิงรู้สึกค่อนข้างหนักใจ ถึงแม้จะดีใจ 

ที่เลี่ยงเลี่ยงยังยอมเปิดใจสื่อสารกับเธอ แต่สิ่งที่เธอรับรู้ได้ กลับเป็น 

ความรู้สึกเจ็บปวดที่แทบจะทนไม่ไหว ทว่าสิ่งที่มันสนใจตอนนี้กลับ 

ไม่ใช่ความเจ็บปวดของร่างกายตัวเอง แต่เป็นความเจ็บปวดในใจของ 

เจ้าของสุดที่รักของมัน เพราะอะไรสุนัขจึงยอมทนเจ็บปวดรวดร้าว 

เพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นขนาดนี้

“มนัรูส้กึไมส่บายตวัมาก ๆ เจบ็ปวดไปทัง้ตวั คอ่นขา้งจะทรมาน  

มันรู้ว่าควรจะจากไปได้แล้ว ถ้ามันจากไปก็จะไม่ต้องทนเจ็บอีก แต่มัน 

ก็ยังไม่ยอมจากไป เพราะกลัวว่าถ้าจากไปแล้ว คุณจะเสียใจกว่าเดิม”

เสี่ยวหญิงได้ฟังดังนั้นน้ำตาก็พรั่งพรูออกมา

“ฉันว่ าแล้ว . . .ทำไมมันต้อง เสียสละเพื่ อฉันขนาดนี้ ด้ วย  

ฉันไม่อยากให้มันทรมานแบบนี้...”

เสี่ยวหญิงสะอื้นจนพูดต่อไม่ได้  เธอก้มหน้าร้องไห้ครู่หนึ่ง  

จนเมื่อเริ่มสงบสติอารมณ์ได้จึงกระแอมขึ้นเบา  ๆ  และหันมาถาม 

ฟางหลิงว่า

“แลว้มนัอยากอยูต่อ่มัย้ ขอแคม่นัอยากอยูต่อ่ ไมว่า่ตอ้งเสยีเงนิ 
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เท่าไหร่ฉันก็จะทำให้มันมีชีวิตต่อ...”

“ไม่ใช่แบบนั้น!” ฟางหลิงพูดขัดเธอทันที  “เลี่ยงเลี่ยงรู้สึก 

ทรมานมาก มันควรจะได้หมดทุกข์ไปนานแล้ว แต่มันกลับยอมทรมาน 

ร่างกายตัวเอง ยังหายใจต่อไปเพราะกลัวคุณทำใจไม่ได้...”

เธออย่าตำหนิหม่าม้าสิ...

น้ำเสียงร้อนรนของฟางหลิงทำให้เลี่ยงเลี่ยงนึกว่าเธอกำลังตำหนิ 

เสี่ยวหญิงอยู่ ทันใดนั้นเอง ฟางหลิงรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่อบอวล 

ไปด้วยกลิ่นหอมของกุหลาบ เป็นความรู้สึกอยากโอบกอดเจ้าของที่อยู่ 

ตรงหน้า ฟางหลิงรู้ว่านี่คือพลังงานที่เลี่ยงเลี่ยงส่งมา มันทนไม่ได้ที่เห็น 

เจ้าของเสียใจ และอยากเข้าไปโอบกอดเพื่อปลอบประโลมเธอ

เจา้ของรา้นโมโ่มเ่ดนิเขา้มาอยา่งรูง้าน นำนำ้เปลา่แชม่ะนาวฝาน 

มาวางให้พร้อมกับกระดาษทิชชูกองหนึ่ง แล้วจึงเดินกลับเคาน์เตอร์ไป 

โดยไม่พูดอะไร เป็นอันเสร็จภารกิจ ฟางหลิงหันไปขยิบตาให้เขาเพื่อ 

เป็นการขอบคุณ

เมือ่เสีย่วหญงิสงบสตอิารมณไ์ดอ้กีครัง้ ฟางหลงิจงึกลบัไปคยุกบั 

เลี่ยงเลี่ยงต่อ

เลี่ยงเลี่ยง เธอมีอะไรอยากบอกหม่าม้าอีกมั้ย

ร่างกายของเลี่ยงเลี่ยงค่อนข้างอ่อนแรง ความคิดความอ่าน 

ก็เริ่มเลือนราง ฟางหลิงรู้สึกได้ว่ามันพยายามรวบรวมสติเพื่อการพูดคุย 

ที่อาจเป็นครั้งสุดท้ายนี้

ในที่สุด เลี่ยงเลี่ยงก็พูดออกมาช้า ๆ ว่า

ลูบ ๆ...

ภาพเจ้าของลูบเลี่ยงเลี่ยงปรากฏขึ้นในหัวฟางหลิง ในภาพนั้น 
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เลี่ยงเลี่ยงยังคงแข็งแรง มันนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่บนขาของเสี่ยวหญิง 

อย่างสบายใจ ส่วนเสี่ยวหญิงก็กำลังลูบมันอย่างอ่อนโยน เลี่ยงเลี่ยง 

ดูมีความสุขมาก

ลูบ ๆ ฉันจะจำไว้...

จากนั้น  ภาพก็ตัดไปที่ เลี่ยงเลี่ยงสมัยยังเป็นลูกสุนัขอยู่ที่ 

สถานสงเคราะห์สัตว์ ฟางหลิงจึงเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าที่จริงแล้วเลี่ยงเลี่ยง 

ถูกตำรวจส่งตัวไปรอคนรับเลี้ยงที่สถานสงเคราะห์สัตว์หลังจากตำรวจ 

บุกยึดฟาร์มสุนัขไร้คุณธรรมแห่งหนึ่ง เลี่ยงเลี่ยงอยู่ในสภาพหวาดกลัว  

เพราะพีน่อ้งของมนัมคีนรบัเลีย้งไปหมดแลว้ เหลอืมนัโดดเดีย่วเดยีวดาย 

อยูใ่นกรงตวัเดยีว จนเมือ่เสีย่วหญงิเดนิเขา้มาอุม้มนัขึน้ ตัง้แตว่นิาทนีัน้ 

เป็นต้นมา มันก็ไม่กลัวอะไรอีกเลย

ฟางหลิงบอกเล่าภาพที่เธอเห็นและสิ่งที่เธอได้ยินทั้งหมดให้ 

เสี่ยวหญิงฟัง เสี่ยวหญิงยกมือขึ้นปิดหน้า น้ำตาไหลออกมาเป็นสาย  

ฟางหลิงจึงเทน้ำเติมให้เธอ

“เลี่ยงเลี่ยงรักคุณมาก ดังนั้นหากคุณทำใจไม่ได้ มันก็คงเลือก 

ทีจ่ะไมจ่ากไป แตม่นัจะตอ้งทนทรมานรา่งกาย” ฟางหลงิบอกเสีย่วหญงิ

เสี่ยวหญิงเช็ดน้ำตา สะอึกสะอื้นพูดขึ้นว่า “แต่ว่า ฉันจะทำใจ 

ได้ยังไง...”

ไม่รู้ทำไม จู่ ๆ ฟางหลิงก็นึกถึงพ่อตัวเองที่นอนป่วยติดเตียงอยู่

“ก็คงจะทำใจไม่ได้! แต่อย่างน้อยก็ต้องพยายามทำให้ตัวเอง 

รู้สึกดีขึ้นให้ได ้ แบบนั้นมันถึงจะจากไปอย่างสบายใจ”

“ยากจงั” เสีย่วหญงิเชด็นำ้ตาจนแหง้ เอย่คำสองคำนีอ้อกมาชา้ ๆ  

“ใช่ ยากจริง ๆ”

ฟางหลงิหนัมองรปูของเลีย่งเลีย่งอกีครัง้ คราวนีภ้าพทีป่รากฏขึน้ 
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ในหวัเธอเปน็ภาพเลีย่งเลีย่งตอนทีย่งัแขง็แรงไมต่อ้งใชร้ถเขน็ มนักระดกิ 

หางไปมาและยิ้มอย่างมีความสุข

ฟางหลิงอมยิ้มที่มุมปาก หันไปบอกเสี่ยวหญิงว่า “คุณรู้มั้ย  

เลี่ยงเลี่ยงบอกว่าหลังจากมันจากไป มันจะแข็งแรง สวยงาม และ 

มีความสุข ดังนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอก”

เสี่ยวหญิงพยักหน้า เมื่อดื่มกาแฟจนหมดและกล่าวขอบคุณ 

ฟางหลิงแล้ว เธอจึงขอตัวกลับบ้านไปอยู่เป็นเพื่อนเลี่ยงเลี่ยง

หลังจากเสี่ยวหญิงเดินออกจากร้านกาแฟไปแล้ว ฟางหลิงจึงได้ 

บอกลาเลี่ยงเลี่ยง

ขอบคุณเธอมาก

เธอจะไปแล้วเหรอ

ฉันจะรอบอกลาหม่าม้าก่อน พวกเรามาที่โลกใบนี้แล้ว ต่างก็ 

ต้องมีวันจากไป...ไม่ต้องเสียใจหรอก

ฟางหลิงรู้สึกว่าสัตว์พวกนี้ดูจะเข้าใจโลกดีกว่าคนเสียอีก สำหรับ 

พวกมันแล้ว ชีวิตคือการเริ่มต้น ดำรงอยู่ และจากไป แต่มนุษย์เรา 

กลับเอาตัวไปพัวพันกับความคิดยึดติด ความทุกข ์ และความผูกพัน

ฟางหลิงรู้ว่าลึก ๆ ภายในใจของเธอเองก็ยังมีความยึดติดแฝงอยู่  

มันเป็นเหมือนเงื่อนตายที่แก้ไม่ออก ซึ่งเธอก็ยังไม่รู้ว่าจะวางก้อนหิน 

ในใจก้อนนั้นลงได้อย่างไร

เมื่อฟางหลิงเปิดประตูเข้าบ้าน โต้วโต้วก็โผเข้าใส่ด้วยความดีใจ 

ทนัท ี แตก่รงเลบ็ทีเ่ทา้หนา้ของมนัเกีย่วโดนหนา้ทอ้งของฟางหลงิ ทำให้ 

เธอเจ็บจนต้องดันโต้วโต้วออกไป ฟางหลิงนั่งบนโซฟาอย่างเหนื่อยล้า  
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โต้วโต้วดมกลิ่นทั่วตัวเธอด้วยความสงสัย  ราวกับกำลังตรวจสอบ 

บางอย่างอย่างละเอียด

เมือ่ตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ จงึนัง่เรยีบรอ้ยแบบทีป่กตไิมค่อ่ยทำ 

สักเท่าไหร่

คราวหน้าฉันจะไปด้วย

“ไปไหน ร้านกาแฟน่ะเหรอ! ฉันไม่เอาด้วยหรอก ที่นั่นไกล 

จะตาย ถ้าพาแกไปด้วยก็จะนั่งรถไม่ได ้ ต้องเดินตั้งไกล”

คราวหน้าฉันจะไปด้วย!

ฟางหลิงรู้จักนิสัยโต้วโต้วดี จึงไม่อยากต่อปากต่อคำเรื่องนี้ 

กับมันอีก เพราะตอนนี้เธอเพียงต้องการนอนชดเชยเพื่อเตรียมไปทำงาน 

กะดึกเท่านั้น

ฉันหิวแล้ว หาของมาให้ฉันกินด้วย

“ตอนกลางคืนค่อยกินนะ ถ้ากินไปเรื่อยจะอ้วนเอา”

ถ้าฉันได้ตามเธอไป ก็จะมีอะไรให้กิน

“ไม่มีทาง ห้ามกินของที่นั่นเด็ดขาด!”

ฟางหลิงไม่สนใจโต้วโต้วอีก เธอปิดผ้าม่าน ใส่ที่อุดหูเตรียมตัว 

นอน

โต้วโต้วกระโดดขึ้นมาบนเตียงและนอนราบข้าง ๆ เธอ ฟางหลิง 

จึงยื่นมือไปลูบมันด้วยความเคยชิน พลันคิดขึ้นว่า ถ้าถึงวันที่โต้วโต้ว 

ต้องจากไป เธอจะปล่อยวางได้อย่างที่บอกเจ้าของคนอื่นหรือไม่

โต้วโต้วขยับหน้าเข้ามาเลียฟางหลิง จากนั้นทั้งคนและสุนัข 

จึงหลับไปพร้อมกัน
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หนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น ในขณะที่ฟางหลิงกำลังทำงานกะดึก  

เธอก็ได้รับข้อความจากเสี่ยวหญิง...

ขอโทษทีที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้บอกเธอ วันนั้นหลังจากที่เธอสื่อสาร 

กับเลี่ยงเลี่ยง ฉันกลับไปบ้านก็เห็นเลี่ยงเลี่ยงลืมตาขึ้นมา มันไม่ได้ 

ลืมตามานานมากแล้ว มันเข้ามาดมพวกเรา ฉันบอกมันว่า... “ไม่ต้อง 

เป็นห่วงหม่าม้า หม่าม้าจะไม่เป็นไร แกจากไปอย่างสงบเถอะ ไม่ต้อง 

ทนทรมานอีก!” หลังจากนั้นร่างกายของเลี่ยงเลี่ยงก็ผ่อนคลายลง  

ความทุกข์ทรมานทั้งหมดในร่างกายมันสลายหายไป  เป็นแบบที่ 

เธอบอก...มันได้ละทิ้งความทุกข์ไปพบเจอกับความสุขแล้ว เลี่ยงเลี่ยง 

จากไปแล้ว ขอบคุณเธอมาก หวังว่าเธอจะกลับมารับงานสื่อสารอีก  

เพราะฉันว่าเธอแม่นมาก

เมื่ออ่านข้อความจบ ฟางหลิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง เธอไม่รู้จะตอบ 

อย่างไรด ี เพราะ...

“แม่นมากเหรอ ทำไมทุกคนถึงคิดว่าฉันเป็นหมอดู”




