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จางซืออี้ ยกมือขึ้นปัดหน้าจอโทรศัพท์ เวลาตอนนี้คือ 11.35 น.

ตอนที่เขานั่งลงคือเวลา 10.40 น. แสดงว่าหญิงสาวผมเป็นลอน 

แต่งตัวดูดีตรงหน้าบ่นเขามาแล้วเกือบหนึ่งชั่วโมง

แต่เธอกลับดูไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยสักนิด ลาเต้ตรงหน้าที่เย็นหมด 

แล้ว จนถึงตอนนี้เธอยังไม่ได้แตะมันเลย จางซืออี้ประหลาดใจมากที่เธอ 

พูดนานขนาดนั้นแต่ไม่กระหายน้ำ

เพราะรู้สึกเบื่อจางซืออี้จึงมองดูสไตล์การออกแบบและตกแต่งภายใน 

ร้านกาแฟแล้วหลายรอบ ร้านนี้ตกแต่งสไตล์ยุโรปเรียบ  ๆ  โดยใช้เส้นสาย 

ต่าง  ๆ  เป็นการนำสายตา โต๊ะเก้าอี้กั้นเป็นสัดส่วน ประดับด้วยหลอดไฟ 

ดวงเล็กสีเขียวเข้ม ทำให้รู้สึกเป็นส่วนตัว...

“นี่นายฟังที่ฉันพูดหรือเปล่า” เสียงแหลมที่จู่ ๆ ก็ดังขึ้นของหญิงสาว 

ดึงความสนใจของจางซืออี้กลับมา

“อ่า ฟังสิ” จางซืออี้สะดุ้งเฮือกแล้วรีบเคลื่อนสายตากลับมา

นิ้วเรียวยาวทาเล็บสวยของหญิงสาวเคลื่อนไปมาตรงหน้าเขาเหมือน 

ผีเสื้อหลากสีกำลังบิน ราวกับกำลังกำกับเพลงฮึกเหิมอย่าง  ‘โซนาต้า’1 แต่ 

น่าเสียดายที่โซนาต้าเพลงนี้กำลังเข้าสู่คีย์ที่น่าเบื่ออีกครั้ง

1 Sonata บทเพลงที่ประพันธ์สำหรับบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีเดี่ยวหรือเครื่องดนตรีน้อยชิ้น
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“นายนับให้ฉันดูซิ ตั้งแต่กลับมานายนัดฉันกี่ครั้ง...สามครั้ง! แค่ 

สามครั้ง! มือข้างหนึ่งยังนับไม่หมดด้วยซ้ำ แต่สามครั้งนี้ก็ยังมีครั้งหนึ่ง 

ที่นายหลับจนผิดนัด ส่วนอีกสองครั้งถ้าเอาเวลามารวมกันก็ไม่ถึงหนึ่งวัน 

ด้วยซ้ำ ฉันไม่รู้จริง ๆ ว่านายยุ่งอะไรทุกวัน ก่อนหน้านี้นายอยู่ต่างประเทศ  

ฉันอยู่ในประเทศ พวกเราอยู่คนละที่ไม่ได้เจอกันฉันก็ทนได้ เพราะรู้ว่า 

นายเรียนสถาปัตย์มันยุ่งมาก แต่ตอนนี้นายเรียนจบกลับมาแล้ว ยังหา 

งานทำไม่ได้ด้วยซ้ำ นายทำอะไรอยู่บ้านทั้งวัน”

“ก็หางานไง...”

“หางานต้องใช้เวลา  24 ชั่วโมงเลยหรือไง เวลาพาฉันไปกินข้าวก็ 

ไม่มีเลยงั้นสิ วันก่อนฉันโทร.มานัดนายไปดูหนังนายก็รับปากแล้ว แต่ 

สุดท้ายก็บอกว่าแฟ้มสะสมผลงานยังไม่เสร็จ ต้องรีบไปทำ แต่ฉันยังเห็น 

นายเข้าไปกดถูกใจรูปคนอื่นในวีแชทอยู่เลย นายเห็นฉันเป็นตัวตลกโง่  ๆ  

หรือไง”

จางซืออี้เถียงไม่ออก เขาคิดในใจว่าทำแฟ้มสะสมผลงานก็ต้องมี 

ตอนที่ดื่มน้ำหรือพักผ่อนบ้างสิ เขาเข้าไปเลื่อนดูโพสต์ของเพื่อน  ๆ  กับกด 

ถูกใจไม่ถึงห้านาทีสักหน่อย

...อืม จริง ๆ ก็น่าจะประมาณสิบนาที

“นายมีเวลาเลื่อนดูโพสต์ของเพื่อน แต่ไม่มีเวลาพาฉันไปดูหนัง?”

จางซืออี้อยากตอบไปว่า  “ใช่” แต่กลัวว่าถ้าตอบไปแบบนั้นหญิงสาว 

ตรงหน้าที่กำลังคลั่งอาจจะฉีกเขาเป็นชิ้น ๆ จึงได้แต่อดทนและไม่ตอบอะไร 

กลับไป

แต่เขาก็อดที่จะแขวะในใจไม่ได้ พาเธอไปดูหนังเขาต้องอาบน้ำ 

สระผมแต่งตัวให้สะอาดก่อนออกจากบ้าน ไม่อย่างนั้นถ้าไม่สระผมเธอก็ด่า 

แต่งตัวสบาย  ๆ  เธอก็ด่า สวมรองเท้าแตะเธอก็ด่า...ดูหนังเสร็จก็คงต้อง 

ไปส่งเธอที่บ้านอีก รวม  ๆ  เวลาทั้งหมดแล้วไม่ต่ำกว่าห้าชั่วโมง เสียเวลา 

กว่าการกดถูกใจโพสต์เพื่อน ๆ ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่!

หญิงสาวที่เหมือนคิดอะไรออก จู่ ๆ ก็เลิกคิ้วถามอีกครั้ง “นายเรียน 

จบแล้วไม่ใช่เหรอ ยังต้องทำแฟ้มสะสมผลงานอะไรกัน”
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“ฉันเคยบอกไปแล้วไงว่างานออกแบบบางชิ้นที่ฉันทำตอนเรียน 

มันแย่มากจนเอามาโชว์ไม่ได้ เลยต้องใช้เวลาช่วงนี้ทำขึ้นมาใหม่อีกครั้ง”

“งัน้ตอนเรยีนทำไมนายไมท่ำใหม้นัด ีๆ ละ่ ตอนนัน้นายกย็ุง่มากไมใ่ช ่

หรือไง”

“ตอนนั้นมันก็มีงานอื่นให้จัดการนี่นา” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ไม่ได้เรียนแค่วิชาออกแบบสักหน่อย ตอนนั้นเขาต้องเรียนทั้งประวัติศาสตร์ 

สถาปตัยกรรม สถาปตัยกรรมกบัสิง่แวดลอ้ม ระบบโครงสรา้งทางสถาปตัย- 

กรรม และก็ยังมีโปรแกรมออกแบบต่าง ๆ อีก...ฮือ...พูดแล้วน้ำตาจะไหล

“ยุ่งกับการเล่นเกม ยุ่งกับการเล่นวีแชท หรือว่ายุ่งกับการกดถูกใจ 

โพสต์คนอื่นกันแน่ล่ะ!”

“...”

“จางซืออี้ นี่นายไม่ได้หวีผมก่อนออกจากบ้านเลยเหรอ ผมถึงยุ่ง 

ขนาดนี้ ขอบตาก็คล้ำมาก เมื่อคืนนายนอนกี่ทุ่มกัน”

“...” นั่นไง เริ่มแล้ว!

“เมื่อก่อนนายไม่มีสิวเลยนี่นา แต่ตอนนี้หน้าผากนายมีสิวตั้งสอง 

เม็ด!”

“ก็เพราะช่วงนี้ฉันเครียดมากจริง ๆ ไง”

“ฉันคิดว่าคนที่เรียนสถาปัตย์จะรักษาภาพลักษณ์ทุกคนซะอีก ตอน 

ที่เพิ่งรู้จักกันนายแต่งตัวมีรสนิยมมาก...”

“...” ก็ตอนนั้นฉันอยากจีบเธอไง!

“แต่นายดูสภาพตัวเองตอนนี้สิ ซกมกแบบนี้เดินออกไปไหนคงไม่มี 

คนเชื่อว่านายเรียนจบสถาปัตย์”

จางซืออี้พูดขึ้นอย่างทนไม่ไหว “งั้นเธอคงไม่เคยเห็นสภาพยับเยิน 

ของพวกฉันก่อนวัน  pin up2 สินะ น้ำไม่อาบ ผมไม่สระอยู่เป็นเดือน  

มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลย โอเคไหม”

2 นำเสนอผลงาน
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หญิงสาวแสดงท่าทางตกใจระคนรังเกียจ แต่ผ่านไปไม่ถึงสองวินาท ี

เธอก็หาเรื่องใหม่มาจับผิดอีก “แต่ตอนนี้นายเรียนจบแล้วและก็ยังหางาน 

ไม่ได้ แต่นายก็ยังไม่อาบน้ำ!”

“ก็บอกแล้วไงว่าฉันกำลังทำ...” 

“นายหยุดพูดเรื่องแฟ้มสะสมผลงานได้แล้ว งั้นตอนที่นายเพิ่งกลับ 

มาล่ะ ฉันอุตส่าห์ลางานเพื่อจะไปช็อปปิ้งกับนาย แต่นายกลับใช้เวลาอยู่ 

กับผู้ชายที่ชื่อฟู่ซิ่นฮุยอะไรนั่นทั้งวัน ตอนนี้ยังเช่าห้องอยู่ด้วยกันอีก เรา 

นัดเจอกันนายก็ยังพาหมอนั่นมาด้วย และเขายังหั่นสเต๊กให้นาย!”

เมื่อแฟนสาวยกเรื่องนี้ขึ้นมา จางซืออี้ก็รีบบอกทันที “เธออย่าคิด 

อะไรบ้า ๆ นะ ฉันกับเขาเป็นแค่เพื่อนกันจริง ๆ”

“เฮอะ” หญิงสาวยิ้มเย็น “ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลย แต่นายก็รีบ 

แก้ตัวทันทีเลยนะ นายเคยได้ยินหรือเปล่า ‘ยิ่งปกปิดยิ่งเห็นชัด’ ฉันเคย 

ได้ยินมานานแล้วว่าคนที่เรียนสถาปัตย์สิบคนจะมีเกย์อยู่เก้าคน...”

จางซืออี้เริ่มโกรธ “นี่เธออยากให้แฟนตัวเองเป็นเกย์ขนาดนี้เลย 

เหรอ”

“ฉันแค่อยากให้นายอยู่ห่าง ๆ เขา!”

“ขอร้องละ ฉันกับหมอนั่นเป็นเพื่อนกันมาสี่ปีแล้ว ถ้ามันเป็นเกย์ 

จริง  ๆ  ฉันคงรู้ตั้งนานแล้ว อีกอย่าง เมื่อก่อนมันก็มีแฟนเป็นผู้หญิง!”  

จางซืออี้อธิบายเรื่องระหว่างเขากับฟู่ซิ่นฮุยให้แฟนสาวฟังไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้ว  

แต่เธอก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งและคิดว่าเขากำลังหลอกเธออยู่

“นายจะโมโหขนาดนี้ทำไมกัน เมื่อกี้ยังดี ๆ อยู่เลย แต่พอฉันพูดถึง 

ฟู่ซิ่นฮุยสีหน้านายก็เปลี่ยน พูดมาเถอะว่านายปิดบังอะไรไว้ในใจ”

F*ck! เขาที่เป็นผู้ชายทั้งแท่ง แต่ถูกแฟนสงสัยซ้ำ  ๆ  ว่าเป็นเกย์  

จะให้อารมณ์ดีอยู่ได้ยังไง จางซืออี้เอ่ยอย่างท้อใจ “ถ้าเธอนัดฉันออกมา 

วันนี้แค่เพราะต้องการจะพูดเรื่องเดิม  ๆ ฉันก็จะบอกว่าฉันไม่มีเวลาให้เธอ 

จริง ๆ วันนี้ฉันได้นอนตอนตีสี่ พอเก้าโมงเช้าก็โดนเธอโทร.มาปลุก ตอนนี ้

ฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว!”

ได้ยินเช่นนั้นหญิงสาวก็ไม่ได้ใจเย็นลงเลย แต่กลับใส่อารมณ์ยิ่งกว่า 



ซีเหอชิงหลิง

5

เดิม  เสียงแหลม  ๆ  ของเธอเอ่ยขึ้นว่า  “นายคิดว่าฉันพอใจนักหรือไง  

ทุกครั้งที่เจอนายก็มีสภาพอย่างกับศพ ฉันรอนายที่นี่ตั้งสองปี พอกลับมา 

นายมาหาฉันกี่ครั้งกัน!?”

จางซืออี้โกรธจนเลือดขึ้นหน้า อะไรคือ  ‘สภาพเหมือนศพ’ แต่ก่อน 

ทุกปีที่กลับมาเขาก็ซื้อของขวัญมาให้เธอทุกครั้ง และเธอก็ดูดีใจที่ได้เจอเขา 

แต่เดือนสองเดือนมานี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไร ดูอารมณ์เสียง่ายมากและ 

เปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคน

หญิงสาวไม่รอให้จางซืออี้ตอบ เธอพูดเร็ว  ๆ  ว่า “ถ้านายไม่ชอบฉัน 

ก็อย่ารั้งฉันไว้เลย  นายรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ฉันผิดหวังในตัวนายมาก 

แค่ไหน!”

จางซืออี้ถูกกระตุ้นจนเลือดลมพลุ่งพล่านจึงโพล่งออกไป “ในเมื่อ 

เธอผิดหวังในตัวฉันขนาดนั้น เราก็เลิกกันเถอะ!”

เป็นครั้งแรกที่จางซืออี้เป็นคนบอกเลิกก่อน หลังจากที่ตะโกนออกไป 

ด้วยความโกรธ ชั่วพริบตาเดียวบรรยากาศรอบ  ๆ  ก็ถูกปกคลุมด้วยความ 

เงียบ

จางซืออี้รู้สึกเสียใจ แต่เขาทนไม่ไหวแล้วจริง  ๆ อย่างน้อยวันนี้ 

เขาก็ไม่อยากกลับไปเป็น ‘นินจาเต่า’3 อีกแล้ว

ทั้งสองไม่มีใครยอมใคร  หญิงสาวโกรธจนควบคุมสีหน้าไม่ได้  

ขอบตาเริ่มแดงก่ำ เธอมึนงงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพรวดพราดลุกขึ้นยืนอย่าง 

โมโห มือที่สั่นเทาจับแก้วลาเต้ข้างหน้าแล้วสาดไปยังจางซืออี้!

ในสถานการณ์อันตรายแบบนี้ จางซืออี้จึงต้องเบี่ยงตัวหลบตาม 

สัญชาตญาณ และเขาก็สามารถหลบพ้นจากการ ‘สาด’ ครั้งนี้ได้

ในขณะที่กำลังขอบคุณความคล่องตัวของตัวเองอยู่นั้น วินาทีต่อมา 

ก็มีเสียงดังมาจากข้างหลังที่ไม่ได้เกิดจากเขา จางซืออี้หันกลับไปมองก็พบ 

กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้ว่ามายืนอยู่ข้างหลังเขาตั้งแต่ตอนไหน

คิ้วเรียว ดวงตาเป็นประกาย ริมฝีปากบาง ขายาว

3 ใช้เปรียบเปรยคนที่เมื่อพบเจอกับเรื่องชวนปวดหัวแต่ก็ยังอดทนอดกลั้น
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สรุปสั้น ๆ เลยว่า หล่อมาก

คนคนนัน้สวมเสือ้เชิต้สขีาวเรยีบ ๆ ในวงแขนมสีมดุวาดภาพเลม่ใหญ่  

ดูจากบุคลิกแล้วน่าจะเป็นพนักงานบริษัทไม่ก็นักศึกษา และคงทำให้คนอื่น 

ประทับใจได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น...แน่นอน ถ้าไม่ติดที่ว่าตั้งแต่ปกเสื้อลงไป 

จนถึงชายเสื้อนั้นเต็มไปด้วยรอยเลอะของคราบกาแฟ

มือของอีกคนยังคงอยู่ในท่าจับพนักเก้าอี้เพื่อเลื่อนเก็บ แสดงว่า 

อีกฝ่ายคงกำลังจะลุกออกไป แต่เพราะจางซืออี้ที่เบี่ยงตัวหลบทำให้เขาโดน 

ลูกหลงเต็ม ๆ 

มองต่ำลงไปยังมีกาแฟที่ไม่โดนเสื้อเชิ้ต  ‘ดูด’  กำลังไหลลงไปตาม 

กางเกงลำลองของเขาแล้วหยดลงบนรองเท้าผ้าใบสะอาด มันดูสะเทือนใจ 

เกินกว่าที่จะทนดูได้

“ขอ...ขอโทษครับ” จางซืออี้ละล่ำละลักขอโทษ

ชายคนนั้นยกแขนข้างหนึ่งขึ้นแล้วจ้องเขาตาเขม็งพร้อมขมวดคิ้ว 

เล็กน้อย

แค่การแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าธรรมดา ๆ แต่มันกลับทำให้จางซืออี้ 

ตัวสั่นและเสียวสันหลังได้

การกระทำของหญิงสาวทำให้คนอื่นเดือดร้อนและเธอก็รู้สึกอาย 

เป็นบ้า แต่ตอนนี้เธอยังคงโมโหและไม่อยากก้มหัวขอโทษใครทั้งนั้น เมื่อ 

เห็นจางซืออี้ออกปากดังนั้นเธอจึงโยนภาระนี้ให้เขาซะ แล้วหยิบกระเป๋า 

สะพายย่ำส้นสูงเดินตึงตังออกไปทันที ทิ้งไว้เพียงแฟน  (เก่า)  ผู้โง่เขลา 

ให้จัดการปัญหานี้คนเดียว

จางซืออี้มองหนุ่มหล่อตรงหน้าพลางคิดว่าทำไมตัวเองถึงโชคร้าย 

อย่างนี้กันนะ แล้วจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีล่ะ ขอโทษขอโพย ชดใช้ค่า 

เสียหาย ซักเสื้อให้ จะให้นามบัตรไปก่อน หรือให้เบอร์โทรศัพท์ จากนั้น 

ค่อยให้เขามาคิดบัญชีแค้นทีหลัง

ภาวนาให้ไม่ใช่ข้อสี่เถอะนะ เขายอมจ่ายเงินเยอะหน่อยวันนี้เพื่อ 

จัดการเรื่องนี้ให้จบ  ๆ  ซะ...มองด้วยสายตาแล้ว เสื้อผ้าของคนตรงหน้า 

ถ้าไม่ใช่ยี่ห้อมูจิก็คงเป็นยูนิโคล่ คงไม่น่าจะแพงมากหรอกมั้ง
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“คุณครับ...คือว่า...” จางซืออี้พูดพลางมองหากระดาษมาเช็ดให้

ยงัพดูไมจ่บประโยคฝา่ยตรงขา้มกแ็ทรกขึน้วา่ “ชา่งเถอะ” เสยีงตำ่ ๆ  

ที่แฝงไปด้วยความเย็นชาและห่างเหิน

“...” ช่างเถอะเหรอ โดนสาดด้วยกาแฟนะไม่ใช่น้ำแร่

แต่อีกฝ่ายไม่รอให้จางซืออี้คิดอะไรอีก  พอพูดจบก็หันหลังเดิน 

จากไปทันที แต่ก่อนที่จะถึงประตู ชายหนุ่มหันกลับมามองจางซืออี้ครู่หนึ่ง 

ด้วยแววตาแปลก ๆ ชนิดที่อ่านไม่ออก

จางซืออี้ชะงักก่อนจะคิดขึ้นมาได้ว่าแฟนสาวบ่นเขานานขนาดนั้น  

และก็ไม่รู้ว่าหนุ่มหล่อคนเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างหลังเขาตั้งแต่ตอนไหน และได้ยิน 

เรื่องที่เขาคุยกับหญิงสาวไปเยอะไหม

ไม่มาตามนัดหรือซกมกอะไรก็ช่างมันเถอะ จุดสำคัญคือแฟนสงสัย 

ว่าเขาเป็นเกย์นี่แหละ...แม่ง น่าอายเป็นบ้า!

มิน่าล่ะอีกฝ่ายถึงไม่อยากรับเงินค่ารับผิดชอบจากเขาแล้วรีบเดินหนี 

ไปเลย

จู่ ๆ หางตาของจางซืออี้ก็กระตุก ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเลยสักนิด

เขาสูดหายใจลึกแล้วปลอบใจตัวเอง เมืองใหญ่ขนาดนี้ พอเดินออก 

จากประตูบานนี้ก็ไม่มีใครรู้จักเขาแล้ว ไม่เป็นไร  ๆ ไม่ถึงสองวันอีกฝ่าย 

ก็คงจะลืมแล้วละ ปล่อยมันไป! Let it go! Go away!

จางซืออี้กลับถึงบ้าน เปิดแอร์แล้วทิ้งตัวลงบนเตียงอย่างหมดเรี่ยว- 

แรง ลืมเรื่องเลิกกับแฟนไปสักครู่

พูดถึงบ้าน จริง  ๆ  นี่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่เขาและเพื่อนอีกสองคน 

ซึ่งกลับมาจากต่างประเทศเช่าอยู่ร่วมกัน มีสามห้องนอน หนึ่งห้องนั่งเล่น  

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นทำเลที่เจริญที่สุด แน่นอนว่าค่าเช่าคงไม่ถูก 

อยู่แล้ว ตกเดือนละหนึ่งหมื่นสองพัน พอหารออกมาแล้วต้องจ่ายคนละ 

สี่พัน

ตอนแรกจางซืออี้คุยโวกับป๊าของเขาไว้ว่าเรียนจบจะหาเงินเองไม่ต้อง 

ให้ครอบครัวเลี้ยง และป๊าก็ไม่เคยให้เงินเขาเลยสักหยวนจริง  ๆ เงินที่นำมา 

จ่ายค่าเช่าสามเดือนแรกคือเงินที่เหลือจากสมัยเรียนที่ต่างประเทศ เขาแลก 
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จากเงินปอนด์มาเป็นเงินหยวน

ตอนนี้ผ่านไปจะสองเดือนแล้ว แต่เขาก็ยังไม่มีงานทำ อีกเดือนเดียว 

ก็ต้องจ่ายค่าเช่าอีกครั้งแล้ว ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ต้องพูดถึงการหาเงินเอง 

เลย เพราะแม้แต่ดินเขาก็คงไม่มีปัญญาจะซื้อกิน!

จางซืออี้ถอนหายใจยาวเหยียดก่อนจะปีนลงจากเตียงและเปิดคอม- 

พิวเตอร์เพื่อเช็กดูว่าเอกสารสมัครงานสองสามฉบับที่เขาส่งไปก่อนหน้านี้ 

มีการตอบกลับบ้างหรือเปล่า

แต่เรื่องกลับไม่เป็นอย่างที่หวังไว้ จดหมายสมัครงานเกือบทั้งหมด 

ราวกับหายเข้าไปในกลีบเมฆ มีเพียงบริษัทต่างชาติของเยอรมนีแห่งเดียว 

เท่านั้นที่ส่งอีเมลกลับมาชี้แจงรายละเอียดแก่จางซืออี้อย่างสุภาพว่าตำแหน่ง 

พนักงานฝึกหัดและผู้ช่วยของปีนี้เต็มแล้ว

ก็แน่ละ นี่มันเดือนสิงหาคมแล้ว และบริษัทดี  ๆ  ก็รับสมัครเต็มไป 

ตั้งนานแล้ว อีกอย่าง เขาก็แค่คนโง่  ๆ  ที่ตอนเรียนก็ไม่ตั้งใจเรียน พอ 

เรียนจบก็โดนฟู่ซิ่นฮุยยุให้ไปเที่ยวเล่นที่ยุโรปตั้งหนึ่งเดือน กลับมาถึงได้ 

รู้ว่าตลาดงานก่อสร้างในประเทศกำลังอยู่ในช่วงซบเซา สถานการณ์มันแย่ 

ถึงขนาดที่ว่าบริษัทต้องลดจำนวนพนักงานหรือไม่ก็ลดเงินเดือน บริษัท 

เหล่านี้แม้แต่พนักงานที่มีอยู่ตอนนี้ของตัวเองยังเลี้ยงไม่ไหว คงไม่ต้องพูด 

ถึงการรับสมัครพนักงานใหม่เลย

มหาวิทยาลัยที่จางซืออี้เรียนจบถือว่ามีชื่อเสียงมากในอังกฤษ ถึงแม ้

จะไม่มากเท่าเคมบริดจ์หรือออกซฟอร์ดก็ตาม แต่คณะสถาปัตยกรรม- 

ศาสตร์ของที่นี่ก็ขึ้นชื่อมากทีเดียว แม้ว่าชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจะไม่ได้ 

เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับนักศึกษาปริญญาตรีมากเท่าไหร่นัก  

แต่มันก็เป็นบันไดที่ใช้ก้าวไปสู่การสมัครงานของจางซืออี้ ทว่าตลาดงาน 

ก่อสร้างในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศกำลังอยู่ในภาวะอิ่มตัว การ 

กลับบ้านเกิดจึงเป็นทางออกเดียวของเขา แต่เพราะภาวะการตลาดแบบนี้ 

ทำให้บันไดสู่ความสำเร็จกลายเป็นแค่อิฐบล็อกที่เปราะบางเสียได้

เมื่อก่อนมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีพื้นฐานแน่นและ 

ขยันทำงานมาจากมหาวิทยาลัยเก่าแก่ทั้งแปดแห่ง4 ได้จับจองที่นั่งไว้แล้ว  
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ต่อมาก็มีนักศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่าง AA5 GSD6 SAIC7 เพิ่ม 

มาอีก น่าสงสารที่จางซืออี้เป็นแค่เต่าทะเล8 ตัวเล็ก  ๆ  ที่ถูกขยี้จนกลายเป็น 

แค่สาหร่ายทะเล

จริง ๆ แล้วถ้าจางซืออี้ไม่ใส่ใจเรื่องการทำงานตรงสายงานแล้วหางาน 

ทั่ว  ๆ  ไปทำก็ไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างไห่เฉิง บริษัท 

แนะนำการเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ก็บริษัทต้มตุ๋นสักที่ต้องรับเขาเข้าทำงาน 

แน่ ๆ แค่ต้องฝึกฝนทักษะเพิ่มนิดหน่อย

แต่เขาทนทุกข์ทรมานกับ  ‘สถาปัตย์’  มามากเหลือเกิน ไม่ต้องพูดถึง 

การเขียนแบบทั้งคืนอะไรนั่นหรอก แค่ค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับการเรียนอย่าง 

ค่าปากกาหัวเข็ม ปากกามาร์คเกอร์ กระดาษทำโมเดล ค่าถ่ายเอกสาร  

และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  รวมแล้วไม่ใช่น้อย  ๆ พอเรียนจบดันหนีไปทำงานเป็น 

นายหน้า มันน่าดีใจไหมล่ะ ไม่เลยสักนิด!

ตอนนี้เขาเหมือนเป็นนักพนันที่เสียทรัพย์สินในบ้านเกือบทั้งหมดไป 

และคิดเพียงแค่ว่าต้องสู้ต่อไปให้ถึงที่สุดโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้น เหมือน 

กับประโยคให้กำลังใจในภาษาซุปไก่9 ที่ว่า ‘ทางที่ตัวเองได้เลือกแล้ว ต่อให้ 

ต้องคลานก็ต้องไปให้สุด’

ถึงแม้จางซืออี้อาจจะลืมไปแล้วว่าตอนนั้นทำไมถึงมีไฟในการเลือก 

เรียนสถาปัตย์ขนาดนั้น

4 มหาวิทยาลัยกลุ่มไอวีลีก ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยเก่าแก่ 8 แห่งของสหรัฐอเมริกา ได้รับ 

การขนานนามว่า Ancient Eight ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยบราวน์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  

มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ วิทยาลัยดาร์ตมัท มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน มหา- 

วิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และมหาวิทยาลัยเยล
5 Architectural Association School of Architecture
6 Harvard Graduate School of Design
7 School of the Art Institute of Chicago
8 มาจากการเล่นเสียงของคำว่า 海龟 (เต่าทะเล) กับ 海归 หมายถึง นักศึกษาที่เพิ่งกลับมา 

จากการเรียนที่ต่างประเทศ
9 ภาษาอินเทอร์เน็ตใหม่ของคนจีน ที่มีคำ ประโยค หรือบทความที่เต็มไปด้วยแง่คิดและ 

ให้กำลังใจ
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บางทีอาจจะเป็นเพราะเขาได้ยินมาว่ามันเท่

เพราะประวัติการเรียนกับความสามารถเฉพาะสาขาวิชาที่พอไปวัด 

ไปวาได้บ้าง จางซืออี้จึงคิดที่จะทำแฟ้มสะสมผลงานอีกครั้ง พอเรียนจบ 

แล้วกลับไปดูผลงานของตัวเองตอนปีแรก  ๆ  อีกครั้ง ถึงกับต้องใช้คำว่า  

‘ขี้หมา’ สองคำนี้เท่านั้นในการวิจารณ์ ดังนั้นช่วงนี้เขาจึงยุ่งอยู่กับการขัดเกลา 

ผลงาน ดูซิว่าเขาจะทำให้ผลงานดูโดดเด่นขึ้นมาได้ไหม

นี่คือการเดิมพันครั้งสุดท้ายของเขาแล้ว ถ้าไม่สำเร็จคงต้องจำใจ 

กลับบ้าน แล้วให้พ่อส่งไปเรียนปริญญาโทที่ต่างประเทศอีกครั้ง...

จางซืออี้กุมศีรษะอย่างกลุ้มใจ “โครกก” พอจะเริ่มทำงานกระเพาะ 

ก็ส่งเสียงประท้วงทันที

เขาสั่งอาหารแล้วนอนนิ่งอยู่บนเตียงเพื่อรอกินข้าวอย่างเศร้าซึม ข้อด ี

ของการกลับมาที่นี่ก็คือซื้ออาหารสะดวกและไม่แพง จางซืออี้อยู่ที่อังกฤษ 

มาสี่ปีเต็ม กินแฮมเบอร์เกอร์และมันฝรั่งทอดจนเบื่อแล้ว พอกลับมาเขา 

ก็หลงรักไห่เฉิงและไม่อยากกลับไปที่นั่นอีก

พอกินเสร็จแล้วเขาก็เริ่มง่วง...

อา สงสยัเมือ่เชา้ตืน่เชา้มาก งัน้หลบัสกัหนอ่ยคอ่ยตืน่มาทำตอ่ละกนั  

ได้นอนเต็มอิ่มจะได้มีแรงทำงาน

จางซืออี้ปลอบใจตัวเองแล้วผล็อยหลับไป เมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่า 

ท้องฟ้าข้างนอกจะมืดแล้ว

เขาเหลือบมองดูเวลาแล้วสบถออกมาเบา  ๆ ก่อนจะรีบปีนลงจาก 

เตียงแล้วออกไปล้างหน้าบ้วนปาก

ในห้องนั่งเล่นมีหนึ่งในรูมเมทของจางซืออี้กำลังนอนเล่นโทรศัพท์ 

อยู่บนโซฟา ใช่แล้วละ ชายคนนี้คือคนที่อยู่ในประเด็นการทะเลาะกันวันนี้ 

ของจางซืออี้กับแฟนสาว และยังถูกสงสัยว่าเป็นเกย์โดยไม่รู้ตัว ‘ฟู่ซิ่นฮุย’ 

รูมเมทอีกคนชื่อ ‘เจียงไห่’ ทั้งสามเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันตอนที่อยู่ 

อังกฤษ

นักศึกษาคณะพวกเขาที่เป็นคนจีนรวม  ๆ  แล้วมีไม่เกินสิบคน ยังมี 

เพื่อนผู้หญิงอีกสองคนก็กลับมาที่นี่แล้วเช่นกัน ทั้งหมดต่างตัดสินใจที่จะ 
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ทำงานที่ไห่เฉิง

“ตื่นแล้วเหรอ” ฟู่ซิ่นฮุยเงยหน้ามองจางซืออี้ครู่หนึ่งและถามขึ้น 

อย่างเกียจคร้าน “เย็นนี้กินไรดี”

“...ฉันรู้สึกว่าฉันเพิ่งกินไป  นอนไปตื่นเดียวก็ต้องกินอีกแล้ว”  

จางซืออี้เดินเข้าไปในห้องน้ำด้วยใจอันหนักอึ้ง เหมือนได้ยินประโยคที่ 

แฟนสาวถามเขาเมื่อเช้าดังขึ้นข้างหูครั้งแล้วครั้งเล่า “นายยุ่งอะไรกันแน่”  

นั่นสิ เขายุ่งอะไรกันแน่ ทำไมถึงรู้สึกว่ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยหนึ่งวัน 

ก็ผ่านไปแล้ว 

“เพิ่งกิน?”

“อืม ฉันออกไปตั้งแต่เช้า นายคงไม่คิดว่าฉันเพิ่งตื่นหรอกนะ”

“เมื่อกี้ฉันจะพูดว่าฉันตื่นเช้ากว่านาย ฉันตื่นตั้งแต่บ่ายสองโมงกว่า 

แล้ว กินไปแค่พิซซ่าที่เหลือเมื่อคืน”

“...” นอนจนถึงบ่ายสองโมงมันน่าอวดตรงไหนกัน

“ไม่ไหวแล้ว ฉันหิวมาก เพิ่งดูรีวิวร้านอาหารมา เหมือนว่าข้างล่าง 

ตึกเราจะมีร้านเสี่ยวหลงเซีย10 เปิดใหม่ ดูรีวิวแล้วน่าจะอร่อย นายไปไหม”

เมื่อจางซืออี้ได้ยินคำว่า  ‘เสี่ยวหลงเซีย’  ท้องก็เหมือนจะหิวขึ้นมา 

จริง  ๆ ยิ่งพอคิดถึงเรื่องเลิกกับแฟนเมื่อเช้า ความหดหู่ใจและเสียใจก็ซัด 

กลับมาอีกครั้ง คงต้องออกไปกินให้หายเศร้าสักหน่อย

“ไปสิ แล้วเจียงไห่กลับมายัง” จางซืออี้ถาม

“ฉันเพิ่งส่งข้อความไปถาม มันบอกว่าต้องทำโอที” ฟู่ซิ่นฮุยตอบ

ในพวกเขาสามคน เจียงไห่เป็นคนเดียวที่พอเรียนจบก็มีงานทำเลย 

เหตุผลก็เพราะคนที่บ้านวางแผนเรื่องงานไว้ให้ตั้งแต่แรกแล้ว ตอนนี้เจียงไห ่

ทำงานอยู่ที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง

“อะไรนะ ทำโอทีอีกแล้วเหรอ อาทิตย์นี้ทำกี่วันแล้วเนี่ย ฉันก็นึกมา 

ตลอดว่างานนี้ไม่ต้องทำโอทีซะอีก” จางซืออี้แต่งตัวเสร็จ สวมรองเท้าแตะ 

แล้วเดินตามฟู่ซิ่นฮุยลงไปข้างล่าง

10 กุ้งเครย์ฟิช
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“นีไ่งละ่ ไมท่ำงานดกีวา่ตัง้เยอะ เพิง่จะเรยีนจบทำไมตอ้งรบีไปทำงาน 

ให้คนอื่นด้วย ชีวิตวัยรุ่นมันดีจะตาย ไม่เห็นต้องรีบร้อนเลย”

ได้ยินเช่นนั้นจางซืออี้ก็ควันออกหูทันที “หุบปากไปเลย! ถ้าฉัน 

ไม่ไปเที่ยวยุโรปกับนาย ตอนนี้ฉันต้องกำลังนั่งทำงานอยู่แน่  ๆ เฮ้อ พอ 

มองเจียงไห่แล้วฉันก็รู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตตัวเองมันน่าเบื่อจริง ๆ!”

ฟู่ซิ่นฮุยส่ายหน้าไปมา “สภาพจิตใจนายคงกำลังแย่”

จางซืออี้แทบสำลัก “คุณชายใหญ่ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องกินเรื่องใช้อย่าง 

นาย อย่ามาคุยเรื่องสภาพจิตใจอะไรนี่กับฉันเลย!”

ฟู่ซิ่นฮุยเป็นคนที่นี่ เป็นทายาทเศรษฐี ที่บ้านมีบริษัทใหญ่สองสาม 

แห่ง มีคฤหาสน์ในตัวเมือง เป็นคุณชายที่สามารถใช้ชีวิตสบาย  ๆ  ที่บ้าน  

แต่ทำไมต้องมาเช่าห้องอยู่กับพวกเขาด้วย จางซืออี้คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก 

เหมือนกัน

ฟู่ซิ่นฮุยร้องเพลงเลียนแบบอู๋มั่วโฉว11 ด้วยเสียงยั่วยวน “มาสิ~มา 

สนุกกัน~เรายังมีเวลาอีกตั้งนาน~~”

จางซืออี้ “...”

เมื่อมาถึงร้านและสั่งอาหารเรียบร้อย จู่  ๆ  ฟู่ซิ่นฮุยก็ถามขึ้นว่า “เมื่อเช้า 

นายไปไหนมา”

จางซืออี้กระดกเบียร์เข้าปากแล้วตอบ “ฉันเลิกกับแฟนแล้ว”

ฟู่ซิ่นฮุยเอ่ยถามอย่างตกใจ “ตื่นแต่เช้าเพื่อไปเลิกกับแฟน?”

“ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเลิกหรอก” จางซืออี้ถอนหายใจแล้วเล่าเรื่อง 

เมื่อเช้าให้ฟู่ซิ่นฮุยฟัง และเอ่ยต่ออย่างแค้นเคือง “ฉันไม่เข้าใจจริง  ๆ  ว่า 

ทำไมเธอต้องสงสัยเรื่องนายกับฉันอยู่เรื่อย เราสองคนเป็นแบบนั้นเหรอ  

ก็ไม่ใช่ไหม! นายว่าเธอเป็นบ้าหรือเปล่า”

“น่าจะดูละครมากไป” ฟู่ซิ่นฮุยเปลี่ยนใจมาแกะกุ้งและวางลงในจาน 

จางซืออี้ “แต่เลิกแล้วก็ดีเหมือนกัน ฉันว่าตอนนี้นายไม่ได้มีใจให้เธอแล้ว”

11 吴莫愁 Momo Wu นักร้องสาวจากเมืองจีนที่ดังจากการประกวดร้องเพลง 
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จางซืออี้หยิบกุ้งตัวนั้นขึ้นมากินอย่างเคยตัวแล้วเงียบไป

ฟู่ซิ่นฮุยมองมา “ทำไม รู้สึกเสียใจที่ทำแบบนั้น?”

จางซืออี้ก้มหน้าลง “คบกันตั้งสองปีเลยนะ ถ้าไม่ใช่เพราะความ 

เครียดของฉันและเธอที่อารมณ์ขึ้นบ่อย ๆ ฉันก็ไม่เลิกหรอก”

ฟู่ซิ่นฮุยสอน “ผู้หญิงน่ะ เราต้องให้เวลากับเธอ เมื่อก่อนนายอยู่ 

ต่างประเทศเลยมีเหตุผลที่ไม่ต้องเจอกัน พอนายกลับมาเธอก็เลยหวังว่า 

จะได้ใช้เวลากับนายมากขึ้น ตอนนี้ได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่คิดกับความเป็นจริง 

มันต่างกัน เธอเลยรับไม่ได้”

หลังจากได้ฟังสิ่งที่ฟู่ซิ่นฮุยวิเคราะห์ จางซืออี้ก็รู้สึกผิดมากกว่าเดิม  

“ทำยังไงดี ฉันไปอธิบายให้เธอฟังอีกดีไหม แล้วขอโอกาสเธออีกครั้ง”

ฟู่ซิ่นฮุยถามกลับ “แล้วนายคิดว่านายจะมีเวลาให้เธอไหมล่ะ”

จางซืออี้ขมวดคิ้ว “ถ้าได้งานแล้วฉันก็น่าจะมีเวลา”

ฟู่ซิ่นฮุยหัวเราะ “นายนี่ไร้เดียงสาจริง ๆ ดูเจียงไห่สิ พอทำงานแล้ว 

หมอนั่นมีเวลาหรือไง แฟนนายอยากมีคนดูแลเอาใจใส่ขนาดนั้น คณะ 

พวกเราถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าไม่สามารถทำตามความต้องการของคน 

อย่างเธอได้”

จางซืออี้ “...”

ฟู่ซิ่นฮุย “แต่ว่าเรื่องแบบนี้ฉันก็ตัดสินใจแทนนายไม่ได้ นายคิดดู 

ดี ๆ ละกัน”

“นายพูดถูก ตอนนี้ฉันสนใจแค่การรีบหางาน” จางซืออี้ถอนหายใจ 

แล้วเอ่ยต่อ “อีกอย่าง ฉันก็รู้สึกว่าช่วงนี้อยู่กับเธอแล้วเหนื่อยมาก ไม่ 

ผ่อนคลายเหมือนตอนอยู่กับนาย” จางซืออี้เอ่ยขำ  ๆ  เมื่อนึกถึงเรื่องที่เธอ 

สงสัย “ถ้าเราเป็นเกย์จริง ๆ ก็คงเป็นคู่ที่ไม่เลวเลยนะ”

ฟู่ซิ่นฮุย “...”

ฟู่ซิ่นฮุย “ไปให้พ้น ใครเขาจะไปคู่กับนาย”

หลังจากกินอิ่มแล้วกลับถึงห้อง จางซืออี้คิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าเรื่องเมื่อเช้า 

ตัวเองใจร้อนเกินไป เขาคิดทบทวนแล้วส่งข้อความไปหาหญิงสาว เล่าเรื่อง 
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ที่เขาเพิ่งคุยกับฟู่ซิ่นฮุยให้เธอฟัง และอธิบายสภาพปัจจุบันของตัวเองว่า 

เป็นเช่นไร แล้วดูว่าพวกเขาทั้งคู่จะถอยกันคนละก้าวได้ไหม ถ้าทำได้ก็คบ 

กันต่อไป แต่ถ้าไม่ได้ก็คงต้องเลิกกันจริง ๆ 

เขาเรียบเรียงประโยคที่ยาวเหยียดและแก้ไปแก้มาหลายรอบ ใช้ 

เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วจึงส่งไป ในใจยังมีความหวังที่จะกลับมาคืนดี 

กับแฟนสาวอีกครั้ง

แต่ไม่คิดว่ายังไม่ถึงหนึ่งนาทีหญิงสาวก็ส่งข้อความกลับมา

[ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว เราเลิกกันเถอะ] 

[ฉันมาคิดดูแล้ว คณะที่นายเรียนมันไม่ปกติมาก ๆ] 

[ฉันทนมาพอแล้ว จางซืออี้ เราคงไม่เหมาะสมกันจริง  ๆ เลิกกัน 

เถอะ] 

สามข้อความ โทรศัพท์สั่นติดกันสามครั้ง การโจมตีสามครั้งนี้ทำให ้

จางซืออี้ได้เข้าใจถึงจังหวะของเพลง ‘โซนาต้า’ เมื่อตอนเช้าอีกครั้ง

อ่านข้อความจบเขาก็ทิ้งตัวลงนอนบนเตียงอย่างหมดสภาพ

ขณะนั้นเองโทรศัพท์ก็สั่นอีกครั้ง จางซืออี้คิดว่าเป็นแฟนสาวที่ส่งมา 

อีก ไม่ใช่สิ ตอนนี้กลายเป็นแฟนเก่าไปแล้ว ผ่านไปสักพักถึงทำใจได้แล้ว 

หยิบขึ้นมาดู แต่สิ่งที่เห็นคือเขาได้รับการแจ้งเตือนจากอีเมลฉบับใหม่! 

จางซืออี้กระโดดลงจากเตียงแล้วพุ่งไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อเปิด 

อีเมล...

re : ใบสมัครงานจางซืออี้

มืออันสั่นเทาของจางซืออี้รีบกดอ่านทันที

สวัสดีค่ะคุณจาง

ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ หัวหน้าสถาปนิกของบริษัทเรา 

ได้ดูประวัติและผลงานของคุณคร่าว ๆ  แล้ว และมีความสนใจในประวัติ 

ของคุณ หากคุณยังมองหางานอยู่ กรุณานำสำเนาแฟ้มสะสมผลงานมา 

ยังบริษัทของเราเพื่อสัมภาษณ์งานในวันที่ 24 สิงหาคม เวลา 10.00 น.

โทรศัพท์ : XXXXXXXX
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ที่อยู่ : XXXXXXXX

หากมีข้อสงสัย สามารถโทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณหวัง (ฝ่ายบุคคล)

บริษัทอู๋จิ้งออกแบบสถาปัตยกรรม จำกัด

Boundless Architecture Design Institute .Co., Ltd.

_________

อ๊ากกกก...!

จางซืออี้กระโดดขึ้นจากเก้าอี้อย่างดีใจ ยกมือขึ้นกุมหัวแล้วเขย่า 

ไปมาอย่างบ้าคลั่ง ในที่สุดเขาก็ได้รับอีเมลเรียกสัมภาษณ์งานแล้ว!!!

แต่ว่า เดี๋ยวก่อนนะ...‘อู๋จิ้ง’ นี่บริษัทไหนกันนะ

ชว่งนีจ้างซอือีส้ง่แฟม้สะสมผลงานไปหลายทีม่ากจนตวัเองกจ็ำไมค่อ่ย 

ได้เช่นกัน

เพราะเขาจบจากต่างประเทศ บริษัทส่วนใหญ่ที่สมัครไปจึงเป็นบริษัท 

ของสถาปนิกชาวต่างชาต ิ หรือไม่ก็บริษัทที่มีคนจบเมืองนอกอย่างเขาเยอะ ๆ 

เพราะสวัสดิการดี บรรยากาศการทำงานผ่อนคลาย และไม่จำเป็นต้องทำ 

โอที

แต่บริษัทชั้นนำในประเทศยังคงเป็นบริษัทก่อสร้างและสถาบัน 

ออกแบบขนาดใหญ่สองสามแห่งนั่น ได้ยินมาว่าถ้าสามารถเข้าไปทำงาน 

ที่สาขาหลักได้ก็จะช่วยให้ประวัติการทำงานดูดีขึ้นมากทีเดียว

หากบริษัทเหล่านี้ปฏิเสธ จางซืออี้ก็จะตัดใจแล้วสมัครบริษัทก่อสร้าง 

ที่เป็นการลงทุนระหว่างจีนกับต่างชาติที่มีขนาดเล็กลงมา ส่วนบริษัทอื่น 

ที่อยู่ในเมืองเล็ก ๆ และไม่มีชื่อเสียงเขาก็ไม่สนใจ เพราะไปแล้วคงไม่เหมาะ 

กับตัวเอง จึงไม่ได้สมัครไป

ส่วนบริษัท  ‘อู๋จิ้ง’  จัดว่าเป็นรายชื่อบริษัทในกลุ่มแรกเลยที่จางซืออี้ 

สมัครไป ตอนนั้นเขายังหวังสูง เลือกแต่บริษัทที่อยู่ในอันดับต้น ๆ 

จางซืออี้รีบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต แล้วคิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วว่า  

‘อู๋จิ้ง’ เป็นบริษัทลูกที่แยกออกมาจากสถาบันออกแบบขนาดใหญ่ในประเทศ 
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เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเป็นการรวมกลุ่มกันของสถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีผลงาน 

ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นคนจีน คนต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาที่เรียนจบจาก 

ต่างประเทศ

เมื่อเทียบกับบริษัทต่างชาติแล้ว ‘อู๋จิ้ง’  สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า 

และมีพื้นฐานที่มั่นคงกว่า แต่ก็ไม่ใช่สถาบันออกแบบที่น่าเบื่อและตายตัว  

ดังนั้นสองสามปีมานี้ที่นี่จึงกลายเป็นตัวเลือกแรก  ๆ  ในการสมัครงานของ 

บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่จบจากต่างประเทศ

เขารู้มาว่าเกณฑ์ของบริษัทนี้สูงมากและรับคนเข้าทำงานจำนวนน้อย 

แล้วทำไมอยู่ ๆ ถึงได้ส่งอีเมลถึงเขาล่ะ

จางซืออี้ทั้งประหม่าและตื่นเต้น ตอนแรกเขาแค่เข้าเว็บไซต์หางาน 

แล้วเห็นคนแนะนำเลยเสี่ยงดวงสมัครดู ไม่คิดเลยว่าผ่านไปตั้งนาน อยู่ ๆ  

ก็ได้รับการตอบกลับ...หรือนี่จะเป็นดั่งสุภาษิตที่ว่า เมื่อประสบโชคร้าย 

จนถึงขีดสุดแล้วก็จะพบกับความโชคดี

“นายแหกปากอะไรคนเดียวในห้องฮะ” ฟู่ซิ่นฮุยที่ได้ยินเสียงเอะอะ 

โวยวายถามเสียงดังมาจากข้างนอก

“อ๊ากกกก...” จางซืออี้เปิดประตูห้อง กางแขนออกร้องเสียงดังแล้ว 

โผเข้าหาอีกคนเพื่อระบายความรู้สึกของตัวเองขณะนี้

ฟู่ซิ่นฮุยที่หลบไม่ทันจึงถูกกอดเข้าเต็ม ๆ 

ทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากหน้าประตู “นายสองคนทำอะไรกันอยู่”  

เจียงไห่ที่มือซ้ายถือกุญแจ ส่วนมือขวาหิ้วถุงกล่องอาหารที่ซื้อมาจากร้าน 

สะดวกซื้อกำลังยืนมองพวกเขาด้วยสายตาแปลก ๆ 

ฟู่ซิ่นฮุย “...”

จางซืออี้โผเข้าหาเจียงไห่อีกคนอย่างตื่นเต้น “ต้าไห่~~~งานที่ฉัน 

สมัครไปได้รับการตอบรับแล้ว ฉันจะได้ไปสัมภาษณ์งานแล้ว”

“จริงเหรอ!” เจียงไห่ถามอย่างดีใจ “บริษัทไหนล่ะ”

“บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมอู๋จิ้ง” 

ทั้งสามนั่งล้อมโต๊ะชาแล้วคุยกัน เจียงไห่ที่พอเรียนจบก็ได้ทำงาน 

ที่ทางบ้านเตรียมไว้ให้ทันที นอกเหนือจากสถาบันออกแบบใหญ่  ๆ  แล้ว  
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เขาก็ไม่ค่อยรู้จักบริษัทอื่น  ๆ  ในตลาดมากนัก “บริษัทอยู่ที่ไหน แล้วดี 

หรือเปล่า”

ฟู่ซิ่นฮุยที่นั่งข้าง  ๆ  แขวะ “ฉันก็ไม่เห็นเคยได้ยิน นายหางานมา 

ตั้งนานไม่เห็นเคยมีคนตอบกลับ หรือว่านี่จะเป็นบริษัทห่วย  ๆ  ที่ไม่มีคน 

มาสมัคร” 

จางซืออี้มองตาขวางอย่างโมโหแล้วรีบเล่าประวัติคร่าว  ๆ  ของอู๋จิ้ง  

รวมถึงผลการประเมินและคำชมจาก ABBS12 ให้อีกสองคนฟังอย่างละเอียด

เจียงไห่เอ่ยอย่างเห็นด้วย “ดูแล้วบริษัทนี้ไม่ธรรมดาเลยนะ นาย 

จะไปสัมภาษณ์เมื่อไหร่ล่ะ”

ได้ยินดังนั้นสติของจางซืออี้ก็ถูกดึงกลับมาทันที “โฮ~” เขาปิดหน้า 

แล้วร้องคร่ำครวญ “อีกสี่วันเอง ทำยังไงดี ฉันกังวลมาก ปกติตอน 

สัมภาษณ์เขาถามอะไรบ้าง โอกาสไม่ผ่านเยอะไหม”

ฟู่ซิ่นฮุยคายเม็ดองุ่นทิ้งแล้วเอ่ยอย่างขำ ๆ “นายหล่อขนาดนี้ไม่น่าจะ 

มีปัญหาอะไรนะ”

จางซืออี้ “จริงจังหน่อยสิ นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะ!”

เจียงไห่เกาศีรษะแกรก  ๆ “ฉันก็ไม่เคยสัมภาษณ์ซะด้วยสิ ทำไม 

ไม่ลองถามซูหยวนดูล่ะ”

ซูหยวนคือหญิงสาวเพียงคนเดียวที่กลับจากอังกฤษพร้อมพวกเขา  

เธอเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงที่สุดในคณะ  จึงส่งผลดีให้กับ 

เส้นทางอาชีพของเธอ ในขณะที่พวกจางซืออี้กำลังคลำทางสะเปะสะปะ 

อย่างตาบอด แต่เธอกลับได้รับข้อเสนอให้เข้าฝึกงานที่บริษัทออกแบบของ 

อังกฤษซึ่งมีสาขาในไห่เฉิง ในคณะมีคนจีนเพียงไม่กี่คน ดังนั้นพวกเขา 

จึงสนิทกันอย่างมาก หากมีปัญหาก็ไปปรึกษาเธอ เธอก็ยินดีให้ความ 

ช่วยเหลือ

จางซืออี้ตบเข่าฉาดแล้วรีบวิ่งเข้าห้องไปหยิบไอแพดเพื่อวิดีโอคอล 

หาซูหยวนทันที 

12 เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งที่มีชื่อเสียงของจีน
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“ฮัลโหล~!” เสียงกระตือรือร้นของซูหยวนดังขึ้นทันทีเมื่อเธอรับสาย  

“มีอะไรรึเปล่าเสี่ยวอี้”

หญิงสาวในวิดีโอสวมเดรสสีดำ มือข้างหนึ่งถือโทรศัพท์วิดีโอคอล 

กับเขา ส่วนมืออีกข้างกำลังจัดสายกระเป๋าสะพายบริเวณไหล่ รู้สึกได้ถึง 

ความเป็นคนวัยทำงาน 

ก่อนที่จะรู้จักกัน  ตอนแรกซูหยวนเรียนสาขาภาษาอังกฤษของ 

มหาวิทยาลัยที่นี่สองปี จากนั้นก็เปลี่ยนไปเรียนสถาปัตย์ที่อังกฤษ อายุ 

จึงมากกว่าพวกเขาสองปี เธอจึงชอบเรียกพวกเขาโดยการเติม  ‘เสี่ยว’13 ไว้ 

ข้างหน้าชื่อ

ขณะนั้นในวิดีโอก็มีหญิงสาวใบหน้าเรียวเล็กอีกคนเพิ่มเข้ามา ดวงตา 

ของเธอถูกแต่งแต้มอย่างสวยงาม ริมฝีปากทาลิปสติกสีสวย ทำให้เธอดู 

สวยและโดดเด่นมาก ๆ 

“อ้าว เหรินเมิ่งเซวียนก็อยู่ด้วยเหรอ” เธอก็เป็นเพื่อนอีกคนที่มาอยู่ 

ไห่เฉิงเหมือนกัน “พวกเธอจะไปไหนกันเนี่ย” 

“เพิ่งเลิกงานเลยถูกเซวียนเซวียนชวนออกไปคลับน่ะ” ซูหยวน 

หัวเราะ

“ชีวิตดีสุด ๆ!” ฟู่ซิ่นฮุยและเจียงไห่เข้ามาทักทายด้วย

“ฮ่า ๆ แน่นอนสิยะ พวกนายก็ออกมาดื่มด้วยกันสักแก้วสิ” เหริน- 

เมิ่งเซวียนชวนอย่างใจดี

จางซืออี้ที่กังวลกับการสัมภาษณ์จะออกไปดื่มได้ยังไงล่ะ เขาจึงรีบ 

ปฏิเสธแล้วบอกจุดประสงค์ที่โทร.มาทันที

ซูหยวนทั้งตะลึงและอิจฉาเมื่อรู้ว่าเขาได้รับการเรียกสัมภาษณ์จาก  

‘อู๋จิ้ง’ 

“โห ฉันก็เคยส่งใบสมัครไปที่นี่เหมือนกัน แต่พวกเขาไม่ตอบอะไร 

กลับมาเลย!”

จางซืออี้เหลือบมองเพื่อน  ‘หูตาคับแคบ’ ทั้งสองที่นั่งข้าง  ๆ ด้วยสีหน้า 

13 小 เติมข้างหน้าชื่อเพื่อใช้เรียกคนที่อายุน้อยกว่า แสดงถึงความสนิทสนมและเป็นกันเอง
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เหนือกว่า พร้อมเอ่ยในใจ เห็นไหมล่ะ บริษัทนี้เจ๋งขนาดไหน ฉันไม่ได้โม้ 

เลยสักนิด

หลังจากพูดเล่นกันสองสามประโยค ซูหยวนก็กลับเข้าเรื่อง “โดย 

ทั่วไปแล้วการที่บริษัทนัดสัมภาษณ์นายก็เป็นการยอมรับนายในระดับหนึ่ง 

แล้วละ ขอแค่ความสามารถและผลงานที่นายส่งไปตรงกันจริง  ๆ  ก็ไม่มี 

ปัญหาอะไรแล้ว สตูดิโอต่างชาติบางที่ก็อาจจะให้คนต่างชาติมาสัมภาษณ์ 

เพื่อดูทักษะภาษาอังกฤษและความสามารถด้านการสื่อสารของนาย ข้อนี้ 

นายได้เปรียบอยู่แล้ว” ซูหยวนยักไหล่ 

“สำหรับฉัน การสัมภาษณ์ก็แค่เวทีเล็ก  ๆ  ที่ใช้ต่อรองเงินเดือนและ 

สวัสดิการ ส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วละ”

แตจ่างซอือีก้ย็งักงัวลอยูด่ ี เขาไมไ่ดเ้กง่เหมอืนซหูยวน จงึไมส่ามารถ 

ทำตัวให้สุขุมมั่นคงอย่างเธอได้

ซูหยวนให้กำลังใจ “ผ่อนคลายหน่อยสิ พวกเราเพิ่งจบปริญญาตรี 

นะ นายคิดว่าบริษัทจะให้นายเข้าไปทำตำแหน่งสำคัญหรือไง ไม่เลย!  

พวกเขาต้องการแรงงานราคาถูกที่ทำงานหนัก  ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ 

ทัศนคติ เมื่อผลักประตูบานนั้นเข้าไป นายแค่ต้องทำท่าทางมั่นใจไม่กังวล 

ก็พอ ไม่ว่าคนสัมภาษณ์จะถามอะไร นายต้องตอบแค่  ‘ได้ครับ’ ถึงจะเป็น 

สิ่งที่ยาก นายก็ต้องทำให้เห็นว่าพร้อมที่จะเรียนรู้ ทำให้เขารับนายเข้าไป 

ให้ได้ พวกเขาก็กำลัง  ‘พนันหิน’14 เหมือนกัน ส่วนนายจะเป็นก้อนหินหรือ 

เป็นหยกก็ขึ้นอยู่กับนายแล้วละ”

จางซืออี้รู้สึกฮึกเหิมเมื่อได้รับกำลังใจ “รับทราบแล้วครับ!”

ซูหยวนโบกมือพร้อมยิ้มให้ “ดีมาก ลุยไปเลย ไม่ต้องกลัว! ถ้ามี 

ข่าวดีอย่าลืมเลี้ยงข้าวด้วยล่ะ”

จางซืออี้กำมือแน่น “แน่นอน!”

หลังจากที่ได้ฟังคำคมซุปไก่จนอิ่มท้อง จางซืออี้ก็ตื่นเต้นจนนอน 

ไม่หลับทั้งคืน ถึงจะได้งีบนิดเดียวตอนใกล้จะเช้าแต่เขาก็ต้องรีบตื่นอยู่ดี

14 การพนันว่าหินที่พบเมื่อตัดออกมาจะเป็นอะไร ถ้าโชคดีเมื่อตัดหินแล้วจะเจอว่าเป็นหยก



20

คุณผู้ช่วยสถาปนิก

พอคิดถึงการสัมภาษณ์เขาก็ไม่มีความง่วงเลยสักนิด แถมยังรู้สึก

ฮึกเหิมเหมือนมาริโอ้ที่กินดาวห้าแฉก15 เข้าไป จางซืออี้กระโดดเข้าไปใน 

ห้องน้ำแล้วรีบอาบน้ำสระผมโกนหนวด เขาจัดแต่งทรงผมและเปลี่ยน 

เสื้อผ้าประมาณครึ่งชั่วโมง ครั้งล่าสุดที่พิถีพิถันกับการแต่งตัวขนาดนี้น่าจะ 

เป็นตอนไปจีบผู้หญิงเมื่อสองปีก่อน 

สุดท้ายเขาก็มองไปยังชายหนุ่มหล่อท่าทางมั่นใจในกระจก จางซืออี้ 

ผิวปากเรียกความมั่นใจที่เคยหายไปนานให้กลับมาอีกครั้ง

สุดหล่อ นายทำได้!

บริษัทตั้งอยู่ในย่าน CBD16 ใจกลางเมืองไห่เฉิง เขาใช้เวลาเพียงยี่สิบนาท ี

เท่านั้นในการนั่งรถไฟใต้ดินมาจากที่พัก การเดินทางสะดวกสบายมาก  

ถ้าได้ทำงานที่นี่คงเดินทางไปกลับสะดวกไม่น้อย แค่ข้อได้เปรียบนี้ก็ทำให้ 

จางซืออี้ตื่นเต้นและคาดหวังขึ้นไปอีก

เขาวิ่งฝ่าฝูงคนในชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าเพื่อไปยังจุดหมาย จางซืออี้ 

เงยหน้ามองอาคารสำนักงานที่สูงร้อยกว่าเมตรตรงหน้า ซึ่งออฟฟิศ  ‘อู๋จิ้ง’  

ก็ตั้งอยู่ในอาคารแห่งนี้

เขามองคนทำงานท่าทางเจ๋ง ๆ หลายคนเดินเข้าไปในอาคารด้วยความ 

เร่งรีบ จางซืออี้กางแขนออก ปิดเปลือกตาลง แล้วสูดหายใจรับเอามลพิษ 

ช่วงเช้าของเมืองเข้าไปเต็มปอดด้วยใบหน้าแจ่มใส 

อีกไม่นานเขาก็จะได้เป็นเหมือนมนุษย์เงินเดือนเหล่านี้แล้ว เข้างาน 

เก้าโมงเช้า เลิกงานห้าโมงเย็น คิดแล้วก็มีความสุข...

เพราะเป็นเวลาเข้างานคนจึงเยอะมากและทำให้ลิฟต์หยุดจอดทุกชั้น 

กระทั่งมาถึงชั้นที่เป็นที่ตั้งของออฟฟิศ  ‘อู๋จิ้ง’ ทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดออก  

ภาพผนังสีเขียวขจีของต้นไม้ก็ปรากฏสู่สายตาทันที

15 เกม Super Mario ที่เมื่อตัวมาริโอ้กินดาวห้าแฉกเข้าไปแล้วจะมีพลังมากขึ้น
16 Central Business District ย่านศูนย์กลางธุรกิจ เป็นบริเวณที่มีกิจกรรมทางสังคมและ 

เศรษฐกิจมากที่สุดในชุมชน
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จางซืออี้ตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสังเกตว่าจริง  ๆ แล้วนี่เป็นชั้นที่ทำจาก 

กระจกทั้งแผ่น โดยเกือบทุกชั้นจะวางกระถางต้นไม้ที่ปลูกพืชหลากหลาย 

ชนิดเอาไว้ แม้การจัดวางจะไม่ได้เป็นระเบียบ แต่กลับสัมผัสได้ถึงอารมณ ์

ศิลปะ

ช่องว่างระหว่างต้นไม้แต่ละกระถางทำให้สามารถมองผ่านกระจก 

เข้าไปเห็นออฟฟิศข้างในได้ โต๊ะเขียนแบบสีครีมตั้งเรียงกันอย่างเป็น 

ระเบียบพร้อมกับคอมพิวเตอร์ไอแมคสีขาวประจำโต๊ะ  กลุ่มสถาปนิก 

สองสามคนกำลังทำงานอยู่ข้างในอย่างตั้งอกตั้งใจ

...โอ้โฮ เจ๋งเป็นบ้า!

หลังจากเลี้ยวซ้ายเขาก็พบกับทางเดินสีเขียวและกำแพงสีขาว สุด 

ทางเดนิมตีวัอกัษรสแีดงคำวา่ ‘อูจ๋ิง้’ ตดิไว ้ เมือ่มองแลว้ใหค้วามรูส้กึนา่นบัถอื 

อย่างมาก

เดินตามเส้นทางสีเขียวขจีไปจนสุดทางเดิน จางซืออี้จึงได้เห็นชัด  ๆ 

ว่าข้างล่างคำว่าอู๋จิ้งยังมีประโยคสีดำอีกหนึ่งประโยค  ‘การค้นหาไม่มีที่ 

สิ้นสุด’

อยู่  ๆ  จางซืออี้ก็ใจเต้นแรงขึ้นมา  รู้สึกเหมือนเลือดลมสูบฉีดไป 

ทั้งร่างและสงบใจไว้ไม่อยู่

เดินเข้าไปอีกนิดก็เป็นทางเข้าออฟฟิศ เขาทำใจให้สงบแล้วเข้าไปหา 

แผนกต้อนรับเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่มา

อีกฝ่ายต้อนรับเขาอย่างดีโดยการพาไปยังห้องรับรองขนาดเล็ก และ 

ยังรินน้ำให้พร้อมกับเอ่ยอย่างสุภาพ “กรุณารอสักครู่นะคะ ดิฉันจะไปแจ้ง 

ฝ่ายบุคคลให้ทราบค่ะ”

รอไม่ถึงครึ่งนาทีคุณหวังฝ่ายบุคคลก็เข้ามาทักทายและบอกว่า 

ผู้อำนวยการกู้ที่จะเป็นคนสัมภาษณ์เขากำลังจะมาถึงแล้ว

จางซืออี้โค้งศีรษะขอบคุณหลายครั้ง ระหว่างรอเขาจึงพยายามนึกว่า 

ผู้อำนวยการกู้จะถามคำถามแบบไหน พร้อมกันนั้นก็ทบทวนสิ่งที่ซูหยวน 

สอนอีกครั้งให้ขึ้นใจ และให้กำลังใจตัวเองว่าต้องทำได้

“ก๊อก  ๆ” เสียงเคาะประตูกระจกดังขึ้นเบา  ๆ  ดึงสติของจางซืออี้ 
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ให้กลับมา เขาหันไปมองจึงพบกับชายหนุ่มรูปร่างสูงผอมกำลังยืนอยู่หน้า 

ประตู

รองเท้าผ้าใบหนัง กางเกงลำลองสีเทา เสื้อยืดสีขาวที่ทับด้วยเสื้อเชิ้ต 

ผ้าฝ้ายไม่ติดกระดุม...เดี๋ยวนะ เขารู้สึกคุ้นมาก!

อา เหมือนจะเป็นผู้ชายที่ร้านกาแฟเมื่อวันก่อนตอนเช้าที่ถูกกาแฟ 

สาดใส่จนเลอะไปทั้งตัว...หนุ่มหล่อคนนั้น!

...ฉิบหาย! แล้วคนคนนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไง!!

อีกคนมองจางซืออี้ครู่หนึ่งด้วยใบหน้าที่ไม่ได้แสดงอารมณ์ใด  ๆ   

พร้อมพยักหน้าให้เขาเล็กน้อยเป็นการทักทาย จากนั้นก็นั่งลงด้วยท่าที 

สบาย ๆ ราวกับเป็นการเจอกันครั้งแรกของพวกเขาทั้งสอง

...คงลืมเขาไปแล้วใช่ไหมนะ

ไม่น่าจะเป็นไปได้...

เมื่อเทียบกับจางซืออี้ที่หมดอาลัยตายอยากแล้ว อีกคนกลับดูสงบ 

มาก ชายหนุ่มเปิดเอกสารในมืออย่างสบาย ๆ แล้วถาม “จางซืออี้ใช่ไหม” 

“เอ่อ ใช่ครับ สวัสดีครับ...ผู้อำนวยการกู้?” จางซืออี้ไม่อยากจะเชื่อ  

คนตรงหน้าเขาเป็นทั้งสถาปนิกและยังเป็นผู้อำนวยการ ดูอายุน่าจะมากกว่า 

เขานิดเดียวเอง! ทำไมผู้อำนวยการถึงได้เด็กขนาดนี้

“สวัสดี ผมกู้เซียว” ชายหนุ่มตรงหน้าหยิบนามบัตรออกมาแล้ววาง 

มันไว้ตรงหน้าเขา จากนั้นก็หยิบปากกาออกมาด้วยท่าทางจริงจังขึ้นแล้วเอ่ย 

เสียงเรียบ “แนะนำตัวเองเลย” 

จางซืออี้เหลือบมองนามบัตรบนโต๊ะ 

กู้เซียว

Xiao Gu

สถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมระดับสูง

หัวหน้าสถาปนิก

ผู้อำนวยการแผนกออกแบบ

จางซืออี้ตาพร่ามัวเมื่อเห็นตำแหน่งทั้งหมดของอีกฝ่าย...

ชั่วพริบตาเดียวลูกโป่งที่เป็นดั่งโอกาสที่จะได้งานก็แตกดัง ‘ปัง!’ 
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สมองของจางซืออี้เต็มไปด้วยเหตุการณ์เมื่อวันก่อนในร้านกาแฟ เขา 

คิดว่าคำพูดที่แฟนเก่าพูดกับตัวเขาต้องสร้างความประทับใจที่น่าอายมาก 

ในสายตาของคนตรงหน้า ไหนจะกาแฟแก้วนั้นอีก...

พอ ๆ...เขาไม่กล้าคิดต่ออีกแล้ว

ถ้าคืนก่อนพระเจ้าทำให้เขาได้สัมผัสถึงสุภาษิต ‘เมื่อประสบโชคร้าย 

จนถึงขีดสุดแล้วก็จะพบกับความโชคดี’ งั้นตอนนี้จางซืออี้ก็คงได้จะลอง 

สัมผัสกับรสชาติชีวิตเศร้า ๆ  อย่าง  ‘ขณะดีใจสุดขีดนั้นก็เกิดเรื่องน่าสลดใจ’  

บ้างแล้วละ

แค่พริบตาเดียวเขาก็ตกจากก้อนเมฆลงสู่หุบเขา

ชีวิตเขาจบสิ้นแล้ว...ไม่มีหวังกับงานนี้แน่ ๆ 

เมื่อกู้เซียวมองมา จางซืออี้จึงหลุดออกจากภวังค์แล้วเอ่ยอย่าง 

ตะกุกตะกัก “ผะ...ผมชื่อจางซืออี้ เป็นคนหนิงเฉิง เรียนจบจากคณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย C ประเทศอังกฤษครับ” 

กู้เซียวเคาะปากกาบนเอกสารประวัติย่อของจางซืออี้ที่วางอยู่บนโต๊ะ 

“เรื่องพวกนี้ฉันรู้แล้ว พูดเรื่องอื่นสิ”

“...” เรื่องอื่น? พูดอะไรดีล่ะ ความคิดของจางซืออี้ตีกันยุ่งเหยิง 

ไปหมด

กู้เซียววางปากกาลง กอดอกแล้วเอนหลังพิงพนักเก้าอี้พร้อมกับใช้ 

สายตาเหมือนเมื่อวันก่อนไล่มองจางซืออี้ขึ้นลงหนึ่งรอบแล้วเอ่ยว่า “วันนี้ 

คุณก็ไม่ได้เลอะเทอะนี่”

จางซืออี้ “...” เขาจำได้จริง ๆ ด้วย!!!

ผู้อำนวยการกู้ยักคิ้ว “หรือว่าจะเล่าเรื่องคุณกับแฟนดี”

จางซืออี้เหงื่อซึม คนคนนี้กำลังพูดเล่นอยู่หรือไง แต่ทำไมแววตา 

กับน้ำเสียงไม่เหมือนกำลังพูดเล่นเลยล่ะ

กู้เซียวรอครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจออกมาเมื่อเห็นสีหน้าตกตะลึง 

ของจางซืออี้ “พูดมาเถอะ ทำไมถึงเรียนสถาปัตย์ ทำไมถึงสมัครเข้ามา 

ทำงานที่นี่ วางแผนหรือมีความคิดเห็นยังไงกับอาชีพนี้”	 

คำถามเหล่านี้ทำให้จางซืออี้มึนงง ก่อนจะพบกับกู้เซียว เขายังกำลัง 
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คิดเรื่องที่จะเรียกเงินเดือนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมอยู่เลย

แต่ดูเหมือนเขาจะคิดมากไป

ในเมือ่กูเ้ซยีวถามมาแลว้ เขาจะไมต่อบกค็งไมไ่ด ้ ไหน ๆ สถานการณ ์

ตอนนี้มันก็น่าอายอยู่แล้ว คงไม่มีอะไรเลวร้ายมากไปกว่านี้แล้วละ

เขาสูดหายใจลึก ไม่รู้ว่าจะเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองหรือเปล่า แต่ 

ก็ตัดสินใจตอบออกไปตามความจริง “จริง  ๆ  ผมเรียนสถาปัตย์ก็เพราะ 

ได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ที่โรงเรียนคนหนึ่งครับ”  

กู้เซียว “หืม?”

จางซืออี้เอ่ยต่อ “ตอนเรียน ม.ปลายปีหนึ่ง มีรุ่นพี่ ศิษย์เก่าที่เรียน 

มหาวิทยาลัย  T มากล่าวสุนทรพจน์ที่โรงเรียน  เขามีคะแนนสอบเข้า 

มหาวิทยาลัยสูงสุดของเมืองและเป็นอันดับสองของมณฑล แล้วก็ได้เข้า 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย T ประโยคที่เขาพูดวันนั้นมัน 

ทำให้ผมประทับใจมาก”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นคณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูงที่สุดใน 

เกือบทุกมหาวิทยาลัยของประเทศจีน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย T ที่เฉพาะ 

คณะสถาปัตย์ก็มีคนที่สอบได้คะแนนสูงสุดเกือบครึ่งประเทศสอบเข้าคณะนี้

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเพราะเมื่อก่อนประเทศกำลังอยู่ในช่วงเร่งพัฒนา 

และมีการก่อสร้างในทุก  ๆ พื้นที่ สื่อต่าง  ๆ พากันโฆษณาให้เห็นถึงแนวโน้ม 

การจ้างงาน เงินเดือน และสวัสดิการของอาชีพนี้ ทำให้นักเรียนจำนวนมาก 

ให้ความสนใจ มหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ทยอยเปิดคณะสถาปัตย์เพื่อรองรับ 

ความต้องการของตลาด ตลอดจนงานเขียนหรือภาพยนตร์ต่างก็สร้างให้   

‘สถาปนิก’  เป็นอาชีพที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมันล่อใจเด็กมัธยมไฟแรง 

อย่างจางซืออี้ในตอนนั้นให้ลุกโชนอย่างมาก 

ก่อนจะเรียนคณะนี้ จางซืออี้เพ้อฝันกับคำเรียกอันมีเกียรติอย่าง  

‘สถาปนิก’ ไม่รู้วันละกี่ครั้ง การเพ้อฝันนี้ซึมลึกเข้ากระดูกจนทำให้เขาคิดว่า 

นี่คงเป็นลิขิตจากสวรรค์ เขาปฏิญาณว่าจะเป็นสถาปนิกให้ได้! เขาจะ 

อุทิศตัวสร้างสรรค์ประเทศนี้เอง!

...
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จนกระทั่งได้มาเรียนจริง ๆ จางซืออี้จึงค้นพบว่านี่มันเป็นหลุมพราง 

ชัด ๆ!

กู้เซียวเงียบไปครู่หนึ่งแล้วอยู่  ๆ  ก็ยิ้มออกมา “นี่เป็นเหตุผลที่คุณ 

เรียนสถาปัตย์เหรอ”

จางซืออี้นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะยิ้ม สองครั้งที่พบกันใบหน้าของกู้เซียว 

จะเย็นชาเสมอ แม้ครั้งนี้จะเป็นเพียงรอยยิ้มจาง  ๆ แต่จางซืออี้กลับรู้สึกถึง 

สายลมฤดูใบไม้ผลิที่พัดผ่านและอบอุ่นพอจะทำให้หิมะละลาย

ท่าทางที่อ่อนโยนของอีกฝ่ายทำให้จางซืออี้ผ่อนคลายลง...บางที 

นี่อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีหรือเปล่านะ

กู้เซียวกะพริบตาก่อนจะเอ่ยถามอีก “คุณยังจำได้ไหมว่าเขาพูดว่า 

อะไร”

จางซืออี้ “เอ่อ จำไม่ค่อยได้แล้วครับ...”

เพราะถกูทรมานดว้ยคำวา่ ‘สถาปตัย’์ มาหลายป ี ตอนอดหลบัอดนอน 

เพื่อเขียนแบบจางซืออี้จึงลืมเรื่องความตั้งใจแรกไปบ่อย  ๆ โดยเฉพาะการ 

หางานครั้งนี้ที่เขาถูกผลกระทบของสายอาชีพที่กำลังซบเซาเล่นงานเต็ม  ๆ   

ทำให้เขาสงสัยบ่อย ๆ ว่าเส้นทางที่ตัวเองเลือกมันดีแล้วใช่ไหม

ส่วนคำพูดของรุ่นพี่คนนั้นมันก็เลือนรางจนนึกไม่ออกแล้ว และ 

ไม่สามารถกระตุ้นพลังในใจของจางซืออี้ได้อีก

จางซืออี้ปลอบตัวเองในใจลึก  ๆ  แล้วก็เอ่ยด้วยท่าทางมั่นใจ “แต่ 

ตอนนั้นผมคิดว่ารุ่นพี่คนนั้นเท่มาก และเห็นเขาเป็นไอดอลมาตลอดครับ” 

กู้เซียวเหลือบมองประวัติย่ออีกครั้ง  “แต่คุณก็สอบไม่ติดมหา- 

วิทยาลัย T”

จางซืออี้ “...” แม่ง!

มหาวิทยาลัย  T ไม่ใช่ว่าใครก็เข้าได้นะโว้ย นั่นมันหนึ่งในมหา- 

วิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศเชียวนะ!

ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัย  T แต่มหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อด้านสถาปัตย์ 

อีกแปดแห่งก็คะแนนสอบเข้าสูงยิ่งกว่าอะไร ถึงแม้ตอนมัธยมจางซืออี้ 

จะมีผลการเรียนโอเค คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้แย่  แต่ก็ยัง 
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ไม่มากพอที่จะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้ และเขาก็ไม่ยอมเข้า 

มหาวิทยาลัยทั่วไป จึงต้องบากหน้าไปขอให้พ่อส่งเขาไปเรียนต่างประเทศ

จางซืออี้หายใจเข้า หายใจออก หายใจเข้า หายใจออก...โอเค  

ใจเย็นไว้!	

“การไปเรียนสถาปัตย์ที่ต่างประเทศเหมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ 

ให้กว้างขึ้น” จางซืออี้เอ่ยพลางครุ่นคิดไปด้วย “ได้ยินมาว่าหลักสูตรของ 

คณะสถาปัตย์ในจีนตอนนี้ก็มีแบบแผนมาจากตะวันตกทั้งหมด ผมเลย 

คิดว่าไปเรียนต่างประเทศน่าจะได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของสถาปัตย- 

กรรมมากกว่าครับ”

กู้เซียวพยักหน้าเล็กน้อยเหมือนยอมรับในคำตอบ

จางซืออี้ใจชื้นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วตอบคำถามที่กู้เซียวถามเขาเมื่อครู ่

ว่าทำไมตัวเองถึงเลือก  ‘อู๋จิ้ง’ เขาก็แค่อธิบายไปตามที่มีคนเข้ามาสรุปใน 

กระทู้ของเว็บไซต์สถาปัตย์เท่านั้น

สุดท้ายก็พูดถึงแผนที่วางไว้เกี่ยวกับอาชีพการงาน  สำหรับคนที่ 

อยากเป็น  ‘สถาปนิก’ เป้าหมายแรกเลยก็คือการได้รับใบอนุญาต เพราะ 

นี่ เป็นทางเดียวที่จะทำให้พวกเขาได้เป็น  ‘สถาปนิก’  เต็มตัว  อย่างเช่น  

‘สถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมระดับสูง’ บนนามบัตร 

ของกู้เซียวนั้นถือว่าเป็นใบอนุญาตระดับสูงสุดของสถาปนิกในประเทศ 

แต่ใช่ว่าจะเรียกใครเป็นสถาปนิกก็ได้ เพราะถ้าพูดกันตามหลักการ 

แล้ว  หากใครที่ไม่มีใบอนุญาตก็จะถูกเรียกว่าเป็น  ‘นักออกแบบ’  หรือ  

‘นักออกแบบสถาปัตยกรรม’  เท่านั้น  ส่วนจางซืออี้ที่ เพิ่งจบจากคณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำแหน่งที่เขาสามารถสมัครเข้าทำงานได้มีเพียง 

ตำแหน่งเริ่มต้นอย่าง  ‘ผู้ช่วยสถาปนิก’  เท่านั้น ซึ่งหน้าที่นี้ก็คือเป็นผู้ช่วย 

และเด็กฝึกงานของสถาปนิกนั่นเอง

คุณสมบัติของ ‘สถาปนิก’ ในแต่ละประเทศก็มีมาตรฐานการพิจารณา 

ที่แตกต่างกันไป

ในประเทศจีน ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตนั้นจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษา 

ตามสาขาที่กำหนด และทำงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วตามเวลา 
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ที่กำหนด จึงจะมีคุณสมบัติในการสมัครสอบใบอนุญาตได้ แต่เพราะต้อง 

สอบทั้งหมดเก้าวิชา จึงไม่ง่ายนักที่จะสอบผ่าน ได้ยินมาว่ามีหลายคนที่ 

สอบมาเป็นสิบปีก็ยังไม่ผ่าน

เพราะฉะนั้นจางซืออี้จึงตกใจมากเมื่อรู้ว่ากู้เซียวที่ยังวัยรุ่นขนาดนี้ 

กลับสอบได้ระดับสูงแล้ว

จางซืออี้เรียนจบปริญญาตรีที่อังกฤษและได้รับการรับรองวุฒิการ 

ศึกษาจาก  RIBA17 หากในอนาคตเขาต้องการสอบใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพจาก  RIBA ก็ต้องมีประสบการณ์การทำงานตามที่กำหนดเช่นกัน  

หรือแม้กระทั่งต้องมีผลงานที่ได้รับการก่อสร้างแล้ว มาตรฐานการพิจารณา 

ของอังกฤษเข้มงวดกว่าที่จีนมาก บางคนเพิ่งได้รับใบอนุญาตกันตอนอายุ 

สี่สิบห้าสิบก็มี สำหรับมาตรฐานของ  RIBA แล้ว กู้เซียวยังนับว่าเป็น 

สถาปนิก ‘วัยรุ่น’ อยู่

เพราะถนนสายนี้มันยาวไกลจึงมีหลายคนที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางเดิน 

ของตัวเอง เช่นฟู่ซิ่นฮุยและเจียงไห่ ที่เดิมทีก็ไปเรียนเมืองนอกเพราะ 

ต้องการวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องกัดฟันต่อสู้ 

เพื่อเส้นทางนี้

และการอยู่กับสองคนนั้นทำให้ตอนนี้จางซืออี้เริ่มสับสนและลังเล  

ดูเหมือนว่าในบรรดาพวกเขา คนที่จะเป็นสถาปนิกได้คงมีแค่ซูหยวน 

คนเดียวเท่านั้น

“ผมไม่ได้วางแผนอะไรเป็นพิเศษในระยะยาว” จางซืออี้สารภาพ  

“ตอนนี้ผมแค่ต้องการหางานที่จะช่วยให้ผมได้เติบโต ได้เรียนรู้และสั่งสม 

ประสบการณ์ ส่วนเรื่องอนาคตค่อยคิดอีกทีหลังจากนี้” 

พอพูดถึงตรงนี้ก็มีเสียง  “ครืด ครืด”  ของโทรศัพท์ดังขึ้น จางซืออี้ 

ตกใจรีบจับกระเป๋ากางเกงตัวเองทันที โทรศัพท์ของเขาไม่ได้สั่น แต่เป็น 

ของกู้เซียว

กู้เซียวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู ขมวดคิ้วแล้วเอ่ยกับจางซืออี้ “ขอโทษ 

17 Royal Institute of British Architects
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ขอตัวสักครู่” จากนั้นก็ออกไปรับโทรศัพท์

จางซืออี้ถอนหายใจอย่างโล่งอก ความตึงเครียดเมื่อสักครู่ค่อย  ๆ  

ผ่อนคลายลง เขาหยิบโทรศัพท์ออกมาบ้าง บนหน้าจอมีแจ้งเตือนจาก 

กลุ่มแชทของเพื่อนมหาวิทยาลัยสิบกว่าข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

ซูหยวน [เสี่ยวอี้ ไปสัมภาษณ์หรือยัง]

เจียงไห่ [ไปแล้ว หมอนั่นอาบน้ำสระผมตั้งแต่เช้าจนฉันไม่ได้ล้าง 

หน้า สติ๊กเกอร์ร้องไห้]

ฟู่ซิ่นฮุย [ทำไมไม่มาอาบห้องฉันล่ะ ห้องฉันมีห้องน้ำแยกนะโว้ย]

เจียงไห่ [แหะ ฉันลืมไป นายตื่นแล้ว?]

ฟู่ซิ่นฮุย [นอนไม่หลับ หมอนั่นทำฉันตื่นเต้นไปด้วย]

เหรินเมิ่งเซวียน [ทำไมฉันรู้สึกว่านายสองคนมีซัมติง]

ฟู่ซิ่นฮุย [...]

ซูหยวน [นายจะเล่นไปจนถึงเมื่อไหร่ยะ ตอนนี้พวกเราที่กลับมาอยู่ 

ไห่เฉิงเหลือนายคนเดียวแล้วนะที่ไม่ทำการทำงาน ฟู่ซิ่นฮุย]

ฟู่ซิ่นฮุย [จะรีบทำไม ค่อยเป็นค่อยไปน่า]

ซูหยวน [อย่าไปบอกใครเขาล่ะว่าจบมาจากที่เดียวกับฉัน ขายหน้า 

มาก]

ฟู่ซิ่นฮุย [...]

ซูหยวน [เสี่ยวอี้สัมภาษณ์เสร็จหรือยังนะ]

...

จางซืออี้อ่านผ่าน  ๆ  แล้วพิมพ์ตอบกลับไปสามคำอย่างหมดอาลัย- 

ตายอยาก

[ไม่มีหวัง]

เพียงเท่านั้นห้องแชทก็มีข้อความส่งมาไม่หยุดเพื่อถามเขาว่าเกิดอะไร 

ขึ้น จางซืออี้เห็นกู้เซียวกำลังเดินมา จึงส่งเพียงสติ๊กเกอร์ร้องไห้กลับไป 

แล้วรีบเก็บโทรศัพท์ทันที

เมื่อนั่งลงอีกครั้งกู้เซียวก็ยังคงขมวดคิ้วอยู่ จางซืออี้ไม่แน่ใจนักว่า 

ท่าทางเคร่งเครียดของอีกฝ่ายนั้นเป็นเพราะเขาหรือเพราะเรื่องที่เพิ่งคุย 
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โทรศัพท์ แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรจางซืออี้ก็ไม่มีหวังอีกแล้ว เขาไม่มั่นใจ 

ในสิ่งที่ตัวเองตอบเลย แล้วไหนจะเรื่องกาแฟอีก...

มือข้างหนึ่งของกู้เซียวเปิดเอกสารผลงานการออกแบบที่จางซืออี้ 

เตรียมมา ส่วนอีกข้างก็ลูบสันจมูกตัวเองไปมา อีกฝ่ายตั้งใจอ่านมันอย่าง 

ละเอียดจนเวลาผ่านไปนานโดยไม่ได้พูดและไม่ได้ถามอะไรจางซืออี้

จางซืออี้ไม่กล้าพูดอะไรจึงอยู่เงียบ ๆ มีเพียงสายตาที่มองสำรวจไป 

รอบ ๆ จนมาสะดุดเข้ากับใบหน้าของกู้เซียวแล้วลอบสังเกตโดยไม่ได้ตั้งใจ

มือของกู้เซียวสวยมาก ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไป เห็นกระดูกข้อมือชัด  

นิ้วมือเรียวยาว ทำให้ดูนุ่มนวลแต่ก็แฝงไปด้วยความแข็งแรง

ขนตายาวเป็นแพ ตอนที่อีกคนกำลังตั้งใจอ่านเอกสารจนขนตาหลุบ 

ลงมานั้นสวยงามราวกับพัดเล่มน้อย ๆ 

ไหนจะผิวอีก ทำไมผิวเขาถึงดูเด็กได้ขนาดนี้กันนะ มันทำให้จาง- 

ซืออี้แทบไม่อยากเชื่อว่าคนตรงหน้ามีทั้งใบอนุญาตระดับสูงและยังเป็นถึง 

ผู้อำนวยการแล้ว

ทันใดนั้นกู้เซียวก็เงยหน้าขึ้นมา จางซืออี้รีบนั่งตัวตรงรอฟังคำตัดสิน 

อย่างตื่นเต้น

กู้เซียวเคาะปากกาลงบนเอกสารเบา ๆ “ทำโอทีได้ไหม”

“ครับ?” จางซืออี้ชะงัก ประโยคที่ซูหยวนพูดเมื่อคืนก่อนดังขึ้นใน 

หัว ไม่ว่าเขาจะถามอะไร นายก็ต้องตอบแค่ว่า  ‘ได้ครับ’ ต่อให้เป็นสิ่งที่ 

ยาก นายก็ต้องแสดงให้เห็นว่าตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้

...หรือว่าเขาจะยังมีโอกาสกันนะ

จางซืออี้รีบตอบ “ได้ครับ!”

กู้เซียวมองเขาแล้วยิ้ม “แล้วก็เรื่องปัญหาที่เจอบ่อย ห้ามมาสาย...”

จางซืออี้พยักหน้าหลายครั้งอย่างดีใจ “ไม่สายแน่นอนครับ!”

กู้เซียว “เรื่องที่รับปากแล้วต้องทำให้ได้ ถ้าทำไม่ได้ก็ให้บอก ไม่ 

เข้าใจก็ถาม อย่าทำตามอำเภอใจ”

จางซืออี้ผงกศีรษะขึ้นลงเหมือนลูกเจี๊ยบกำลังจิกข้าว “ครับ ครับ!”

กู้เซียวครุ่นคิดสักครู่ก่อนจะเอ่ยเรื่องสุดท้าย “เวลางานห้ามเล่น 



30

คุณผู้ช่วยสถาปนิก

วีแชท”

จางซืออี้ “...” แสดงว่าวันก่อนเขาได้ยินมันทั้งหมด!

กู้เซียวเลิกคิ้วถาม “ทำได้หรือเปล่า”

จางซืออี้ “ดะ...ได้ครับ” ถึงแม้จะรู้สึกเหมือนเป็นข้อสัญญาที่น่า 

อับอาย แต่เขาก็ดีใจเป็นบ้า!

กู้ เซียวปิดแฟ้มผลงานลงแล้วเอ่ยต่อ  “เงินเดือนที่ เราจะให้กับ 

นักศึกษาจบใหม่คือแปดพันหยวน  ช่วงทดลองงานหนึ่งเดือนได้ห้าพัน 

หยวน โบนัสขึ้นอยู่กับผลการทำงานของแต่ละโครงการ ส่วนการขึ้นหรือ 

ไม่ขึ้นเงินเดือนต้องพิจารณาตามการทำงานภายในครึ่งปี...” 

อา~~เหมือนมีดอกไม้ไฟกำลังถูกจุดในใจของจางซืออี้ เงินเท่าไหร่ 

ก็ไม่สำคัญ! เข้าไปก่อนค่อยว่ากันอีกที ฮ่า ๆ!

“ถ้าตกลงก็เริ่มงานวันนี้เลย” กู้เซียวเลื่อนเอกสารคืนให้เขาแล้ว 

ลุกขึ้น

“หา?” จางซืออี้ตะลึง “วันนี้?”

กู้เซียวเอียงศีรษะ “วันนี้คุณมีธุระ?”

จางซืออี้รีบส่ายหน้า “ไม่มีครับ ไม่มี”

เขารู้สึกซาบซึ้งมาก เมื่อวันก่อนหนุ่มหล่อคนนี้รับกาแฟแทนเขา  

มาวันนี้นอกจากอีกฝ่ายจะไม่คิดแค้นเขาเลยสักนิดแล้ว ยังใจดีรับเขาเข้า 

ทำงานอีก...พระเจ้า เขาไม่รู้ว่าจะขอบคุณคนตรงหน้ายังไงดี

“คือว่า” จางซืออี้เรียกกู้เซียวแล้วเอ่ยพร้อมใบหน้าที่ขึ้นสี “เมื่อวัน 

ก่อน ขอโทษจริง ๆ นะครับ”

กู้เซียวนิ่งไปสักครู่ก่อนจะเอ่ย “ถ้าคุณคิดมากขนาดนั้น ผมจะหัก 

เงินเดือนคุณสักหน่อยละกัน”

จางซืออี้ “...”

จางซืออี้ปาดเหงื่อทันทีที่กู้เซียวจากไป รู้สึกเหมือนเมื่อกี้ตัวเองเพิ่ง 

ได้นั่งรถไฟเหาะมา

แต่ยังไงซะ ตอนนี้เขาก็ได้โบยบินแล้ว...

จากนั้นก็มีคนจากฝ่ายบุคคลพาเขาไปรู้จักกับส่วนต่าง ๆ ของออฟฟิศ 
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ห้องประชุมสัมมนาที่ผนังเป็นกระจกใส ห้องสมุดมินิที่มีพื้นที่ให้อ่านหนังสือ 

พื้นที่ทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย หรือแม้แต่ห้อง 

พักผ่อนที่มีเตียงเตรียมไว้ให้! ปฏิเสธไม่ได้จริง  ๆ  ว่าบรรยากาศออฟฟิศ 

ของอู๋จิ้งมันเจ๋งสุด ๆ ไปเลย!

จางซืออี้ยิ้มร่าไปตลอดทาง แค่คิดว่าพอตัวเองได้เป็นพนักงานของ 

ที่นี่แล้วก็จะสามารถใช้พื้นที่เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ เขาก็มีความสุขและรู้สึก 

ถึงการเป็นเจ้าของอย่างช่วยไม่ได้

“เครื่องชงกาแฟใช้ได้ไม่จำกัด พวกคุกกี้ ขนมปัง นม ก็กินได้ 

ตามสบายเลย ส่วนอาหารกลางวันบริษัทจะสั่งให้ ถ้าต่ำกว่าสามสิบหยวน 

กินฟรีได้เลย หรือนายจะห่อข้าวมาเองก็ได้ พื้นที่ครัวก็จะมีพวกตู้เย็น  

ไมโครเวฟ เตาอบไว้ให้...”

คุณหวังอธิบายสวัสดิการต่าง  ๆ ของออฟฟิศให้ฟังอย่างละเอียดแล้ว 

เอย่ตอ่ “ตามกฎของบรษิทัแลว้ เราใหเ้ขา้งานเกา้โมงเชา้ เลกิงานหกโมงเยน็  

พักกลางวันตอนเที่ยงตรงถึงบ่ายโมง”

จางซืออี้พยักหน้า ที่แท้ก็เป็นแบบเข้าเก้าเลิกหกนี่เอง แต่มีเวลาพัก 

ตั้งหนึ่งชั่วโมง สรุปก็ทำงานแปดชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดเป๊ะ 

“แต่ว่า” คุณหวังยักไหล่แล้วเปลี่ยนหัวข้อสนทนา “แผนกออกแบบ 

จะเป็นกรณีพิเศษ เวลาทำงานจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ต่าง  ๆ... 

เอาละ สรุปแล้วบริษัทจะมีไฟฟ้า น้ำ เครื่องทำความร้อนให้บริการตลอด  

24 ชั่วโมง และเข้าออฟฟิศโดยการสแกนลายนิ้วมือ

จางซืออี้ตอบรับว่า “ครับ” แม้ว่าจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ตาม แล้ว 

ก็เดินตามคุณหวังเพื่อไปตั้งค่าลายนิ้วมือ จากนั้นหญิงสาวก็พาเขาไปยัง 

แผนกออกแบบ ซึง่กค็อืพืน้ทีเ่ปดิกวา้งขนาดใหญท่ีต่อนแรกเขาออกจากลฟิต์ 

แล้วมองเห็นผ่านผนังกระจกต้นไม้บานนั้นนั่นเอง 

มีหลายคนมองมาที่เขาก่อนอยู่แล้ว จางซืออี้จึงยิ้มกลับไปให้คน 

เหล่านั้น

ในขณะที่กำลังเดินผ่านโต๊ะประชุมที่มีคนสามคนกำลังพูดคุยงาน 

กันอยู่นั้น นักออกแบบหญิงคนหนึ่งที่เห็นจางซืออี้กำลังเดินตามคุณหวังมา 
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ก็ทักขึ้น “เฮ้ มาใหม่เหรอ” เธอสวมชุดทำงานสีขาวดำ ผมหน้าม้า สวม 

แว่นตากรอบสีดำ ดูมีอายุแล้ว แต่เป็นกันเองมาก

“นี่จางซืออี้  เพิ่งจบสถาปัตย์จากมหา’ลัย  C ประเทศอังกฤษ  

ผู้อำนวยการกู้เพิ่งรับเข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิกเมื่อกี้ค่ะ” คุณหวัง 

ผายมือไปยังหญิงสาวอีกคน “นี่ถงกง18 หัวหน้านักออกแบบของแผนก 

ออกแบบอีกคน” 

...ถงกง? มีคนชื่อแบบนี้ด้วยเหรอ จางซืออี้คิดว่าตัวเองคงฟังผิด

‘ถงกง’  จับมือทักทายกับเขาพร้อมกับเอ่ยอย่างชื่นชม  “กู้กง19 นี่ 

รสนิยมดีจริง ๆ ยินดีต้อนรับสู่อู๋จิ้งจ้ะ”

จางซืออี้ “ขอบคุณครับ” กู้กงอะไรอีกเนี่ย (=_=)

พนักงานวัยรุ่นสองคนที่นั่งข้าง ๆ ยิ้มให้จางซืออี้ “ยินดีต้อนรับ”

‘ถงกง’  ปรบมือแล้วหันไปพูดกับพนักงานทั้งสองคน “เอาละเด็ก  ๆ 

กระตือรือร้นหน่อยสิ มีคนเก่งเพิ่มเข้ามาแล้ว ถ้าไม่ขยัน โบนัสรอบหน้า 

เข้ากระเป๋าคนอื่นนะจ๊ะ”

พนักงานทั้งสอง “...”

จางซืออี้ “...” แหะ ๆ เขาไม่เก่งเลยสักนิดเถอะ!

สุดท้ายคุณหวังก็พาเขาไปที่โต๊ะทำงาน โต๊ะของเขาอยู่ใกล้กับมุมห้อง  

ดา้นซา้ยเปน็โตะ๊ของชายวยัรุน่รปูรา่งอวบ ดา้นขวาเปน็ทางเดนิ สว่นดา้นหลงั 

เป็นห้องที่กั้นด้วยกระจกฝ้า จางซืออี้ที่ยังไม่ทันได้ดูอย่างละเอียดก็ได้ยิน 

เสียงคุณหวังเอ่ยขึ้นก่อน “เสี่ยวจู นี่คือจางซืออี้ เพิ่งมาใหม่ เขานั่งโต๊ะ 

ข้างนาย ยังไงก็ฝากดูแลด้วย”

ชายหนุ่มที่ตอนแรกแสร้งทำเป็นจัดแบบจำลองสิ่งก่อสร้างในคอม- 

พิวเตอร์หันมายิ้มซื่อ ๆ “ได้ครับ”

คุณหวังยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดู “ใกล้จะถึงเวลาพักเที่ยงแล้ว อีก 

สักพักพวกนายก็ไปกินข้าวกันนะ ส่วนเสี่ยวจางกินข้าวเสร็จแล้วมาหาฉัน  

18 มาจากคำว่า 童工  แปลว่า แรงงานเด็ก
19 มาจากคำว่า 故宫 แปลว่า วังโบราณ
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จะได้จัดการขั้นตอนอื่น ๆ ให้เสร็จ”

จางซืออี้เอ่ยขอบคุณก่อนที่คุณหวังจะเดินออกไป

“ไง ฉันชื่อจูหงเจิ้น เรียกว่าหมูน้อยก็ได้” เพื่อนข้างโต๊ะแนะนำตัว 

กับเขาอีกครั้ง

จางซืออี้ที่เพิ่งจับมือทักทายกับอีกฝ่ายแล้วนั่งลงก็มีหญิงสาวคนหนึ่ง 

เลื่อนเก้าอี้เข้ามาหาเขา “ฮัลโหล~”

“นี่ปี้เล่อเล่อ เรียกเธอว่าเล่อเล่อก็ได้” หมูน้อยแนะนำหญิงสาว 

ให้เขารู้จัก แล้วชี้ไปยังชายหนุ่มอีกคนที่กำลังก้มหน้าก้มตาวาดรูปข้าง  ๆ  

เล่อเล่อ “ส่วนนั่นหยวนจื้อเฉิง” เจ้าของชื่อเงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มอาย  ๆ  ให้ 

จางซืออี้แทนการทักทาย

“ไฮ~” จางซืออี้ทักทายอีกฝ่าย เช้านี้เขาเจอคนเยอะมากจนเริ่ม 

ตาลาย

ปี้เล่อเล่อมองจางซืออี้ยิ้ม  ๆ  พลางเอ่ย “เมื่อกี้ฝ่ายต้อนรับเพิ่งเมาท์ 

ในกลุ่มแชทบริษัทว่ามีหนุ่มหล่อมาสัมภาษณ์งาน พวกเราอยากเห็นแทบแย ่

แล้วก็หล่อจริง ๆ ด้วย ยินดีต้อนรับ!”

จางซืออี้เอ่ยอย่างตื่นเต้นดีใจ “ขอบคุณ ขอบคุณ รู้สึกเหมือน 

ได้เจอพวกเดียวกันเลย ต่อไปก็ฝากตัวด้วยนะ!”

ปี้เล่อเล่อหัวเราะ เพราะพวกเขาอายุไล่เลี่ยกัน หลังจากแนะนำตัว 

แล้วจึงสนิทกันเร็วมาก

จางซืออี้ยังได้เรียนรู้จากสองคนนี้อีกว่า จริง  ๆ  แล้วแผนกออกแบบ 

ของอู๋จิ้งมีคนไม่ถึงห้าสิบคน สิบกว่าคนในนั้นเป็นวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้าน 

เทคนิคและโครงสร้างโดยเฉพาะ  อีกไม่ถึงสิบคนเป็นมัณฑนากรและ 

ภูมิสถาปนิก ส่วนที่เหลือสามสิบกว่าคนจะทำในส่วนออกแบบโครงสร้าง  

ซึ่งในสามสิบคนนี้ก็ยังแบ่งออกเป็นสามทีม  แต่ละทีมจะมีหัวหน้าดูแล  

และทีมของจางซืออี้ก็มีหัวหน้าคือกู้เซียว

“บอสของเราไม่เคยจ้างคนไร้ประโยชน ์ แสดงว่านายก็ต้องเก่งพอตัว”  

บอสที่จูหงเจิ้นเอ่ยถึงก็คือ “กู้เซียว” 

“ไม่เลย ๆ” จางซืออี้เอ่ยอย่างถ่อมตัว “ฉันเพิ่งเรียนจบ ยังทำอะไร 
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ไม่เป็นสักอย่าง”

“นายเปน็คนเดยีวในทมีเราทีจ่บนอกดว้ยนีน่า ตอนแรกฉนัคดิวา่บอส 

ไม่จ้างเด็กนอกซะอีก” ปี้เล่อเล่อเอ่ย

“พวกนายจบในประเทศหมดเลยเหรอ” จางซืออี้ถาม

“ฉันจบจากถงจี้ เล่อเล่อจบจากตงหนาน ส่วนหยวนจื้อเฉิง อ้อ  

เรียกต้าเฉิงก็ได้ เขาจบจากเม่ยหยวน” จูหงเจิ้นไล่มหาวิทยาลัยที่แต่ละคน 

จบให้เขาฟัง มีแต่ที่ดัง ๆ ทั้งนั้นเลยนี่นา

ถ้าเป็นสมัยมัธยมเขาคงเหมือนกำลังถูกล้อมด้วยเด็กหัวกะทิ

“แล้วผู้อำนวยการกู้เซียวล่ะ จบมาจากที่ไหน” จางซืออี้ถามเสียงเบา 

อย่างสงสัย “แล้วเขาอายุเท่าไหร่ ทำไมดูเด็กจัง”

“มหาวิทยาลัย  T” ปี้เล่อเล่อที่นั่งตรงข้ามตอบด้วยใบหน้าชื่นชม  

“เขาเรียนจบตรีแล้วต่อโทเลย พอจบก็เข้าทำงานที่สถาบันออกแบบ  X  

เพื่อนของฉันที่เคยฝึกงานที่นั่นเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นเดือนมหาวิทยาลัย เกรด 

ที่จบออกมาก็สูง ตอนที่เรียนยังประกวดออกแบบจนได้รางวัลชนะเลิศ 

หลายสนามเลยละ เรียนจบก็ไม่ได้ไปต่างประเทศ แต่เข้าทำงานที่สถาบัน  

X เลย อยู่ที่นั่นก็เป็นหนุ่มเนื้อหอมมีสาว  ๆ  รุมจีบไม่ขาดสาย จนปีที่แล้ว 

เขาทำงานครบสองปีพอดีและสอบผ่านเก้าวิชาจนได้ใบอนุญาต ก็เลยถูก 

เจ้าของบริษัทของเราดึงตัวมาเป็นผู้อำนวยการของ ‘อู๋จิ้ง’ นี่แหละ”

จางซืออี้ทึ่งในสิ่งที่เพิ่งได้ฟัง คนคนนี้เจ๋งมาก ชีวิตเพอร์เฟ็กต์สุด ๆ!

ปี้เล่อเล่อนับนิ้วตัวเอง “อายุเขาน่าจะประมาณ 27 28 นะ”

จูหงเจิ้นเม้มปากพยักหน้าเห็นด้วย “บอสของเรานี่พระเจ้าชัด ๆ”

ปี้เล่อเล่อมองรอบ  ๆ  ก่อนจะกระซิบเสียงเบา “ฉันจะเล่าอะไรให้ฟัง  

ได้ยินมาว่าเหตุผลจริง ๆ ที่บอสมาทำงานที่นี่ก็เพราะที่สถาบัน X มีสถาปนิก 

หญิงที่แก่กว่าเขาแปดปีตามจีบจนเขาทนไม่ไหวต้องหลบมาอยู่ที่นี่”

จางซืออี้ “...”

จูหงเจิ้น “...”

จางซืออี้ “เอ่อ เปลี่ยนเรื่องดีกว่า ว่าแต่ฉันได้ยินมาว่าที่นี่มีเด็ก 

จบนอกเยอะนี่ ทำไมทีมเราถึงมีแค่ฉันล่ะ”
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“อยูท่มีพีถ่งไง” จหูงเจิน้ชีน้ิว้ไปยงัอกีทมีแลว้อธบิาย “เธอจบปรญิญา 

เอกคณะสถาปัตย์จาก  TUD20 คนในทีมเกือบทั้งหมดก็เลยเป็นเด็กนอก  

แล้วยังมีชาวต่างชาติด้วยสองคนจากสเปนกับบัลแกเรีย”

แบบนี้นี่เอง แสดงว่าสองคนที่เพิ่งทักทายเขาเมื่อกี้ก็อยู่ทีมพี่ถงกง 

สินะ พูดถึงพี่ถงแล้วจางซืออี้ก็ถามพลางกลั้นขำ  “มีคนชื่อแปลกอย่าง  

‘ถงกง’ ด้วยเหรอ”

จูหงเจิ้นมุมปากกระตุก “เอ่อ นายเข้าใจผิดแล้ว นั่นไม่ใช่ชื่อเธอ 

สักหน่อย”

จางซืออี้ “ฮะ?”

จูหงเจิ้นอธิบายให้เด็กใหม่อย่างจางซืออี้ฟัง “เธอชื่อถงเฮ่ออี้ ส่วน  

‘กง’21 มาจากชื่อย่อของวิศวกรหรือนักออกแบบโครงสร้าง สายอาชีพเรา 

จะเรียกกันแบบนี้แหละ ดังนั้นถ้าต่อไปมีคนเรียกนายว่า ‘จางกง’  ก็ไม่ต้อง 

แปลกใจ”

จาง...จางกง พรืดดด...

จางซืออี้กลั้นหัวเราะ “ฟังแล้วรู้สึกแปลก  ๆ  แฮะ งั้นเมื่อกี้ที่เธอพูด  

‘กู้กง’ อะไรนั่น ก็คือผู้อำนวยการกู้เหรอ”

จูหงเจิ้น “จริง  ๆ  แล้วบอสไม่ค่อยชอบให้เรียกว่าผู้อำนวยการ คำ 

เรียกนี้เขาได้มาจากประธานบริษัทตั้งให้ตอนที่ย้ายมาที่นี่ นายก็เรียกบอส 

เหมือนพวกฉัน ไม่ก็เรียกกู้กงก็ได้”

“เข้าใจแล้ว ๆ” จางซืออี้มองไปรอบ ๆ แล้วถามขึ้น “แล้วห้องทำงาน 

เขาอยู่ไหนล่ะ”

จูหงเจิ้นชี้ไปด้านหลังของเขา “ข้างหลังนายนั่นไง”

“...” จางซืออี้หันไปก็เจอกับป้ายชื่อกู้เซียวที่แขวนบนประตูกระจก 

ด้านหลัง! เขาค่อย ๆ หดคอหันกลับมา “ดูเหมือนตำแหน่งโต๊ะทำงานฉันจะ 

20 Technische Universitãt Dresden มหาวิทยาลัยเทคนิคเดรสเดิน เป็นมหาวิทยาลัย 

ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเดรสเดิน และเป็นหนึ่งในสิบมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี
21 มาจากคำว่า 工程师 แปลว่า วิศวกร
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ค่อนข้างอันตรายนะ”

จูหงเจิ้นทำหน้าจริงจัง “ใช่ ถ้าบอสจับได้ว่านายอู้งาน นายแย่แน่”

จางซืออี้ “ไม่จริงน่า เข้าอินเทอร์เน็ตสักนิดก็ไม่ได้เลยเหรอ” 

“ก็ต้องดูว่านายเข้าทำไม ถ้าเข้าเพื่อหาข้อมูลก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ 

ถ้าทำอย่างอื่น...” จูหงเจิ้นไม่ได้พูดต่อ แต่จางซืออี้ก็สัมผัสได้ถึงความ 

เยือกเย็นจากการบอกเป็นนัย ๆ นั้น

“ฉันรู้สึกว่าบอส” จางซืออี้รู้สึกแปลกที่เรียกแบบนี้ เลยเปลี่ยนไป 

เรียกอย่างอื่นแทน “กู้กงดูใจดีออกนะ”

จูหงเจิ้นมองเขาด้วยสายตาแปลก  ๆ “นายไปเอาความคิดนี้มาจาก 

ไหน”

“ไม่ใช่หรอกเหรอ” ถูกสาดกาแฟใส่ก็ไม่โกรธ วันนี้ยังรับเขาเข้า 

ทำงานอีก...อืม ถึงนิสัยจะแปลก  ๆ  หน่อยก็เถอะ อย่างการชอบพูดเรื่อง 

ตลกด้วยน้ำเสียงจริงจังแบบเมื่อเช้า

“ถึงบอสจะเหมือนเทพก็เถอะ แต่พูดจริง  ๆ  นะ การทำงานกับเขา 

มันไม่ง่ายเลยสักนิด” จูหงเจิ้นเอ่ยด้วยสีหน้าอมทุกข์ “เพราะเขาจะใช้ 

มาตรฐานของเทพมาวัดการทำงานของนาย ทำให้นายเจ็บปวดทรมาน... 

นีเ่ปน็การพดูใหน้ายเตรยีมใจไวก้อ่นเทา่นัน้ อยู ่ๆ ไปเดีย๋วกร็ูเ้องวา่เขาไมไ่ด.้.. 

เอ่อ... อ่อนโยนเหมือนภายนอกหรอกนะ”

แม้แต่คนที่เงียบมาตลอดอย่างหยวนจื้อเฉิงก็ต้องเงยหน้าขึ้นมามอง 

จางซอือีด้ว้ยแววตาหมน่หมอง พลางเอย่ดว้ยรอยยิม้อนันา่สยดสยอง “ยนิด ี

ต้อนรับสู่ทีม A ที่แสนทุกข์ทรมาน”

จางซืออี้ “...”

เล่อเล่อที่เมื่อกี้ยังชื่นชมกู้เซียวให้คนอื่นฟังอย่างออกนอกหน้ายัง 

ปิดปากเงียบ เธอถอนหายใจออกมาด้วยใบหน้า ‘ทรมานแต่มีความสุข’...

พกักลางวนั พวกจหูงเจิน้สัง่ขา้วกลอ่งบรษิทัมากนิ จางซอือีจ้งึลงไปขา้งลา่ง 

เพื่อหาอะไรกินที่ร้านฟาสต์ฟู้ดตามที่พวกนั้นบอก

เพราะที่นี่ตั้งอยู่ในย่านการค้า ร้านอาหารแถวนี้จึงมีเยอะมาก แต่ 
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ระดับและราคาก็นับว่าแพงเอาการ นอกจากร้านสะดวกซื้ออย่าง  7-11  

หรือ Lawson แล้ว นอกนั้นก็เป็นประเภทภัตตาคาร 

จางซืออี้ที่เพิ่งได้งานจึงอยากให้รางวัลตัวเองสักหน่อยโดยการปฏิเสธ 

ข้าวกล่องในร้านสะดวกซื้อ แล้วเลือกกินอาหารแบบเซตที่ร้านอาหารญี่ปุ่น 

แห่งหนึ่ง

เพราะเป็นตอนเที่ยงคนในร้านจึงเยอะมาก จางซืออี้ที่ต่อแถวอยู่ 

ข้างนอกจึงคิดว่าตอนนี้ควรบอกข่าวดีกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มแชทได้แล้ว

ผ่านไปสองชั่วโมงหลังจากที่จางซืออี้ส่งสติ๊กเกอร์ร้องไห้ไป ข้อความ 

ในห้องแชทก็เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยข้อความ

ตอนแรกพวกนั้นต่างถามว่าเขาเป็นอย่างไรบ้าง ฟู่ซิ่นฮุยเองก็ทำ 

เหมือนเห็นเป็นเรื่องตลก แต่พอเขาเงียบไปหมอนั่นก็เริ่มปลอบเขา กลัว 

เขาคิดมากเลยพูดโน้มน้าวเขาต่าง ๆ นานา จากนั้นหัวข้อการสนทนาก็เปลี่ยน 

ไปอย่างรวดเร็ว  

ตอนที่จางซืออี้เปิดโทรศัพท์ เพื่อน ๆ กำลังคุยกันอย่างกระตือรือร้น 

เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศในอนาคต

เขาส่ายหน้าไปมาขณะย้อนอ่านขึ้นไปเรื่อย  ๆ เมื่อกดไปที่รูปโปรไฟล์ 

ของฟู่ซิ่นฮุยจึงเห็นว่ามีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านอีกสี่ห้าข้อความ

ฟู่ซิ่นฮุย [เป็นไง เสียใจเหรอ]

ฟู่ซิ่นฮุย [อยู่ไหม อย่าเพิ่งหนีไปสิ...]

ฟู่ซิ่นฮุย [เอาละ ฉันไม่ควรล้อนายเล่นอย่างนั้นในกลุ่ม อย่าเสียใจ 

ไปเลยน่า กลับมาฉันเลี้ยงข้าวเลย!]

ฟู่ซิ่นฮุย [ไม่ได้มีแค่งานนี้งานเดียวสักหน่อย ไม่ได้ก็ไม่ได้สิ]

ฟู่ซิ่นฮุย [ถ้านายไม่มีเงิน ฉันเลี้ยงนายไปก่อนก็ได้น่า~]

...

จางซืออี้ตอบกลับอย่างเอือมระอา [ไสหัวไป! ไอ้ปากเสีย! ฉันได้งาน 

แล้วโว้ย!]

จากนั้นก็กลับไปพิมพ์บอกเพื่อน  ๆ  ในแชทกลุ่ม  [ฉันได้งานแล้ว  

ฮ่า ๆ ๆ!!!]
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กลุ่มแชทที่เงียบไปสักพักกลับมาคึกคักอีกครั้งทันทีที่จางซืออี้ส่ง 

ข้อความมา

ซูหยวน [ฉันจะเป็นลม นี่นายหลอกพวกฉันเหรอ!]

เจียงไห่ [ดีใจด้วย!]

เหรินเมิ่งเซวียน [สรุปยังไงกันแน่]	

ฟู่ซิ่นฮุย [...]

จางซืออี้ [ไม่ได้หลอกนะ ก็ตอนแรกฉันคิดว่าหมดหวังแล้วจริง  ๆ  

นี่นา แต่อยู่ ๆ เรื่องก็พลิก ~\(≧▽≦)/~]

ซูหยวน [ฉันบอกแล้วว่าการสัมภาษณ์ก็เป็นแค่เวทีเล็ก  ๆ ไม่มีอะไร 

น่ากลัวเลย แล้วนี่คุยเรื่องเงินเดือนยัง]

จางซืออี้ [คนสัมภาษณ์เป็นคนแจ้งเองเลย ช่วงทดลองงานห้าพัน 

หยวน หลังจากนั้นแปดพันหยวน ยังไม่รวมโบนัส]

ซูหยวน [โอเคเลยนะ]

ฟู่ซิ่นฮุย [จ่ายค่าเช่าห้องก็หมดไปแล้วครึ่งหนึ่ง กรรมกรยังได้เยอะ 

กว่า]

อ่านข้อความนี้เสร็จจางซืออี้แทบจะเปลี่ยนไปกินข้าวกล่องสิบห้า 

หยวนที่ร้านสะดวกซื้อ!

ซูหยวน [นายอย่าไปแหย่เสี่ยวอี้สิ พวกเรียนสถาปัตย์ที่เพิ่งจบใหม่ 

เงินเดือนที่ไห่เฉิงก็ประมาณหกเจ็ดพันหยวนนี่แหละ ได้แปดพันก็ถือว่า 

เยอะมากแล้วนะ ฉันก็ได้เท่านี้แหละ ถ้าขยันเพิ่มอีกสิ้นปีก็ได้โบนัส]

เจียงไห่ [ทำไงได้ล่ะ อาชีพเราก็ต่ำต้อยแบบนี้แหละ เรียนลำบาก 

กว่าหมา ทำงานเหนื่อยกว่าวัว หาเงินได้น้อยกว่าไก่ 22 ╮(╯_╰)╭]

ฟู่ซิ่นฮุย [อย่าดูถูกไก่ ไก่หาเงินได้เยอะมากนะเว้ย!]

เจียงไห่ [สรุปคือรายได้ไม่ดีเท่าขายตัว]

ซูหยวน [นี่ สุภาพหน่อยสิ ในกลุ่มนี้มีผู้หญิงอยู่นะยะ (=_=)]

22 มาจากคำว่า 鸡 แปลว่า ไก่ แต่มีอีกความหมาย แปลว่าผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศ
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เหรินเมิ่งเซวียน [ญาติของฉันเรียนด้านการเงิน พอเรียนจบก็ทำงาน 

ฝ่ายการเงินของบริษัทเอกชน เพิ่งทำงานสองปี แต่เงินค่าจ้างรายปีของเธอ 

ตอนนี้สองแสนหยวนแล้ว สติ๊กเกอร์ร้องไห้]

ฟู่ซิ่นฮุย [เพื่อนฉันสตรีมเกม23 ทำเงินได้ตั้งสองแสนหยวนต่อเดือน]

จางซืออี้ [พี่ชายพี่สาวทั้งหลาย กรุณาอย่าซ้ำเติมได้ไหม! นี่มันงาน 

แรกของฉันนะ ช่วยพูดให้กำลังใจกันหน่อยสิ!]

ฟู่ซิ่นฮุย [เลี้ยงข้าว เลี้ยงข้าว!]

เหรินเมิ่งเซวียน [เลี้ยงข้าว เลี้ยงข้าว!]

เจียงไห่ [เลี้ยงข้าว เลี้ยงข้าว!]

ซูหยวน [เลี้ยงข้าว เลี้ยงข้าว!]

จางซืออี้ [...]

ตอนที่กำลังก้มหน้าก้มตาคุยอย่างจริงจังอยู่นั้น จู่ ๆ ไหล่ของจางซืออี้ก็ถูก 

สะกิด พอหันไปจึงเห็นกู้เซียวคนที่เพิ่งสัมภาษณ์เขากำลังยืนอยู่ข้างหลัง  

อีกฝ่ายมองเขาด้วยใบหน้าเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้ม “ยิ้มจนปากจะฉีกถึงหู 

อยู่แล้ว นี่เล่นวีแชทอีกแล้วเหรอ”

จางซืออี้ “...” ทำไมถึงยังจำสิ่งที่แฟนเก่าเขาบ่นได้อีก! (=皿=)

แต่ก็บังเอิญมากเพราะเขาไม่คิดว่าจะเจออีกฝ่ายที่นี่ “คุณก็มาทาน 

ข้าวที่นี่เหรอครับ”

“อมื” กูเ้ซยีวยกมอืกอดอกแลว้เอย่ตอ่ “ฉนัเหน็นายคยุกบัเพือ่นใหม ่

ถูกคอเลยนี่ ทำไมพวกนั้นไม่พานายไปกินข้าวด้วยกันล่ะ”

ซวยแลว้ เขามาเหน็ตอนไหนกนั จางซอือีร้บีอธบิายพรอ้มดว้ยอาการ 

เย็นวาบที่ด้านหลัง “เอ่อ พวกนั้นสั่งข้าวกล่องของบริษัทครับ”

“อ๋อ” กู้เซียวพยักหน้า

ถึงคิวของเขาพอดี พนักงานคิดว่าทั้งสองมาด้วยกันจึงรีบเอ่ยต้อนรับ 

ทันที “สองท่านด้านนี้เลยครับ”

23 เล่นเกมถ่ายทอดสด ซึ่งรายได้จะมาจากการสนับสนุนของผู้ชม
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จางซืออี้ไม่ค่อยแน่ใจนักเพราะกู้เซียวก็ไม่มีทีท่าว่าจะกินกับเขา แต่ 

เมื่อเห็นว่าลูกค้าหลายคนก็แชร์โต๊ะกันจึงไม่ได้เอ่ยอะไรออกไป

พนักงานพาเขามาที่โต๊ะสำหรับสองคน เมื่อนั่งลงจางซืออี้ก็คิดขึ้นมา 

ได้ว่าเขาควรใช้โอกาสนี้เลี้ยงข้าวกู้เซียวซะ! แม้ว่าการเลี้ยงข้าวเจ้านายตั้งแต ่

วันแรกจะดูเป็นการประจบประแจง แต่สถานการณ์ของพวกเขามันแตกต่าง 

นี่นา ถือว่าเป็นการขอโทษเรื่องเมื่อวันก่อน ต่อไปพอเจอหน้ากู้เซียวเขา 

จะได้ไม่รู้สึกติดค้างอีกฝ่ายมากเกินไป

ช่วงที่คนเยอะแบบนี้จึงต้องจ่ายค่าอาหารก่อน เมื่อทั้งสองสั่งอาหาร 

ของตัวเองเรียบร้อยแล้ว จางซืออี้ที่กำลังจะจ่ายเงินก็ต้องชะงักเมื่อกู้เซียว 

ยื่นบัตรไปให้พนักงานก่อน “คิดรวมกันเลยครับ”

จางซืออี้ “คุณเลี้ยงผมเหรอครับ”

กู้เซียว “จะคิดว่านายเลี้ยงฉันก็ได้”

ถึงแม้คำพูดของอีกคนจะชวนปวดหัว แต่จางซืออี้คิดว่านี่คงจะเป็น 

“ตลกหน้าตาย”  ในแบบของกู้เซียวจึงไม่ได้คิดอะไรมาก  แถมตอนนี้เขา 

ก็ประทับใจกับสิ่งที่อีกฝ่ายทำมาก และมันยิ่งทำให้เขาซาบซึ้งและมั่นใจ 

ขึ้นไปอีกว่าคนตรงหน้าเป็นคนใจดีและใจกว้างมาก ๆ คนหนึ่งเลย

“เมื่อกี้พวกนายคุยเรื่องอะไรกัน” กู้เซียวหยิบตะเกียบขึ้นมาแล้ว 

ค่อย ๆ ฉีกกระดาษที่ห่อออก

จางซืออี้คิดย้อนกลับไปว่าพวกเขาเมาท์อะไรกู้เซียวไว้บ้าง ไม่ว่าจะ  

“ถูกผู้หญิงที่อายุมากกว่าแปดปีตามจีบ” หรือ  “ทำงานกับเขามันทรมาน 

ปางตาย” ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีสักนิด จางซืออี้ปาดเหงื่อ ถึงแม้จะชอบเมาท์ 

แค่ไหน แต่เขาก็ไม่หักหลังเพื่อนร่วมงานด้วยการเล่าให้เจ้านายฟังแน่นอน  

“พวกเขาบอกว่าคุณเก่งมาก เอ่อ แล้วก็เข้มงวดมากด้วยครับ”

“แกรก” กูเ้ซยีวแยกตะเกยีบออกจากกนัแลว้เอย่พรอ้มรอยยิม้ “การ 

เริ่มต้นมันยากเสมอ แค่นายเชื่อฟังและขยันมันก็จะผ่านไปได้”

จางซืออี้รู้สึกสั่นไหวแปลก  ๆ แต่ปากก็ยิ้มและเอ่ยอย่างเห็นด้วย  

“ใช่ ๆ เหมือนที่เขาว่าครูเข้มงวดนักเรียนก็จะเก่ง” 

ขณะที่กำลังคุยกันอาหารก็มาเสิร์ฟพอดี 
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ข้าวไก่เทอริยากิและข้าวหน้าเนื้อไข่ออนเซ็นที่สีสันน่าทานและกลิ่น 

หอมกรุ่นชวนให้น้ำลายสอ ชุดอาหารมาพร้อมกับเครื่องเคียงอย่างไข่ม้วน  

ซุปมิโซะ และกุ้งเท็มปุระที่จัดมาอย่างสวยงาม

จางซืออี้มองอาหารตรงหน้าตาโตก่อนจะจับตะเกียบและเริ่มลงมือ  

กินไปได้สักพักเขาก็นึกถึงเรื่องที่พวกนั้นพูดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่กู้เซียว 

เรียน จึงถามอย่างสงสัย “ใช่แล้ว พวกเขาบอกอีกว่าคุณจบจากมหา- 

วิทยาลัย T?”

เมื่อกู้เซียวพยักหน้า จางซืออี้ก็รีบถามต่ออย่างตื่นเต้น “งั้นคุณ 

อาจจะรู้จักรุ่นพี่ของผมคนนั้น เขาจบจากโรงเรียนนานาชาติหนิงเฉิง น่าจะ 

เข้ามหาวิทยาลัย T ประมาณปีสองพันสี่ไม่ก็สองพันห้า” 

กู้เซียวเงยหน้าขึ้นมามองเขาเล็กน้อยก่อนจะตอบ  “ฉันก็จบจาก 

โรงเรียนนานาชาติหนิงเฉิง”

จางซืออี้ไร้การตอบสนอง “...หา?”

กู้เซียวสนุกกับสีหน้างงงวยของเขาครู่หนึ่งแล้วเอ่ยต่อ “แล้วก็บังเอิญ 

มากที่ฉันก็เข้ามหาวิทยาลัย T ตอนปีสองพันสี่เหมือนกัน”

จางซืออี้ตกตะลึงจนลืมปิดปากที่กำลังเคี้ยวเนื้อไก่ จนเวลาผ่านไป 

สักพักถึงเอ่ยถาม “คุณพูดว่าอะไรนะครับ”

กู้เซียวเหลือบตามองเขาครู่หนึ่งด้วยสายตาที่ปิดบังความสนุกไว้ไม่อยู ่ 

“ฉันยังจำได้อีกนะว่าปีสองพันแปดฉันได้รับเชิญจากโรงเรียนเก่าให้ไปกล่าว 

สุนทรพจน์”

จางซืออี้ตาเบิกกว้าง  ในหัวมีแต่คำอุทานพวก  “ไม่ใช่น่า!”  “บ้า 

ไปแล้ว!” “จริงอ้ะ!”

กู้เซียวยกยิ้มมุมปาก “น่าจะตอนเดือนตุลาคม หลังจากวันหยุด 

วันชาติ ในห้องโถงใหญ่ของโรงเรียน”

จางซืออี้ตกใจ “พระเจ้า คุณหมายถึง คะ...คุณคือรุ่นพี่ของผม?”

กู้เซียวพยักหน้า “ก็ถ้านายไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่นมาพูด คนที่นาย 

บอกว่าเป็น ‘ไอดอล’ ก็น่าจะฉันนี่แหละ”

จางซืออี้ทั้งตกใจ ดีใจ และก็อับอายนิด ๆ เหมือนเขาจะรู้สึกน้อยใจ 
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ที่กู้เซียวตั้งใจปิดบังเรื่องนี้ด้วย “งั้นทำไมเมื่อเช้าคุณไม่บอกผมครับ” 

กู้เซียวดื่มซุปแล้วตอบ “ก็นายจำฉันไม่ได้นี่”

น้ำเสียงที่แข็งขึ้นเล็กน้อยของอีกฝ่ายทำให้จางซืออี้นึกว่าคนตรงหน้า 

กำลังโกรธ แต่กู้เซียวก็รีบเอ่ยต่อ “อีกอย่าง ฉันเป็นคนสัมภาษณ์นาย ฉัน 

ไม่อยากให้นายคิดว่าที่ตัวเองได้เข้ามาทำงานเป็นเพราะเราเคยอยู่โรงเรียน 

เดียวกัน”

จางซืออี้ “...”

เห็นชัด  ๆ  ว่านี่เป็นประโยคที่สมเหตุสมผลมาก แต่จางซืออี้กลับฟัง 

แล้วใจเต้น เพราะอีกความหมายหนึ่งของประโยคนี้ก็คือ ที่กู้เซียวรับเขา 

เข้าทำงานก็เพราะความสามารถของเขาเองล้วน ๆ!

จิตใจของจางซืออี้เบิกบานมาก เขารู้สึกดีใจกว่าตอนที่จีบแฟน (เก่า) 

ติดเป็นล้านเท่า

ชายหนุ่มที่นั่งตรงหน้าเขาไม่ได้เป็นแค่เดือนของมหาวิทยาลัย  T  

ไม่ได้เป็นแค่หนุ่มฮ็อตของสถาบัน X แต่ยังเป็นรุ่นพี่ในตำนานของโรงเรียน 

เก่าเขาด้วย!

ช่วงที่จางซืออี้เรียนมัธยม โรงเรียนของเขาไม่ได้มีคนสอบได้คะแนน 

เป็นอันดับหนึ่งของเมืองมาหลายปีแล้ว เขากับกู้เซียวห่างกันหกรุ่น อาจารย ์

ที่สอนจางซืออี้และเคยสอนกู้เซียวก็ยังพอมีอยู่บ้าง  เวลาสอนหนังสือ 

อาจารย์เหล่านี้จะชอบเล่าให้พวกเขาฟังบ่อย  ๆ  ด้วยความภูมิใจว่านักเรียน 

ในตำนานที่จบปีสองพันสี่คนนี้ฉลาดและยอดเยี่ยมขนาดไหน

มีเหตุการณ์หนึ่งที่จางซืออี้ประทับใจเป็นพิเศษ

นั่นก็คือการสอบรวมของทั้งเมืองตอน ม.ปลายปีสาม ข้อสอบฟิสิกส์ 

ครั้งนี้ยากกว่าที่ใช้สำหรับการแข่งขันด้วยซ้ำ มากกว่าครึ่งของนักเรียนที่ 

สอบเสร็จต่างพากันร้องไห้ ขนาดจางซืออี้ที่มีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์อยู่ใน 

ระดับโอเคก็ยังได้แค่ผ่านแบบคาบเส้นเท่านั้น ส่วนคะแนนสูงสุดคือ  71  

คะแนน ถึงแม้เจ้าของคะแนนจะพอใจมาก แต่หลังจากที่ประกาศคะแนน 

เสร็จ อาจารย์ท่านนั้นกลับถอนหายใจแล้วเอ่ยขึ้นว่า “ถ้า XX ยังอยู่ เขา 

ต้องได้เต็มแน่นอน”
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ตอนนี้พอกลับมานึกอีกครั้งก็ทำให้เขารู้ว่า XX คนนั้นคือ “กู้เซียว”!

ไม่ว่าจะเป็น “คะแนนสอบอันดับหนึ่ง” หรือคำชมของอาจารย์ก็ตาม 

แต่มันทำให้พวกเขาเคารพและนับถือรุ่นพี่ที่เป็นตำนานคนนี้มาก รวมทั้ง 

จางซืออี้ที่แม้กระทั่งมหาวิทยาลัยหรือคณะที่เรียนต่างก็มีผู้ชายคนนี้เป็น 

แรงบันดาลใจทั้งสิ้น

หลังจากนั้นทั้งสองคนก็พูดคุยกันเรื่องโรงเรียน เช่น คนนี้ยังเป็น 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ไหม เปลี่ยนอาจารย์แนะแนวหรือยัง ร้านเจียนปิ่ง24  

หน้าโรงเรียนขึ้นราคาหรือเปล่า...ด้วยบรรยากาศเป็นกันเองและผ่อนคลาย  

หลังมื้ออาหารจบลง จางซืออี้ก็รู้สึกว่าระยะห่างของเขาและกู้เซียวลดลงแล้ว  

พอคิดว่าหลังจากนี้จะมีรุ่นพี่ดี  ๆ  คอยดูแลและให้คำแนะนำ เขาก็มั่นใจ 

แล้วว่าเส้นทางข้างหน้าต้องสดใสแน่นอน! 

กินข้าวเสร็จจางซืออี้ก็เดินกลับบริษัทอย่างอารมณ์ดี ขณะเข้าห้องน้ำ 

อยู่เขาก็หยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อจะอวดพวกในกลุ่มแชทสักหน่อย แต่พอ 

เปิดวีแชทขึ้นมาก็เจอกับข้อความที่พวกนั้นส่งมาด่าเขา

เจียงไห่ [หายไปไหน]

ฟู่ซิ่นฮุย [ไอ้**! พอให้เลี้ยงข้าวก็หายหัวเลยนะ!]

เหรินเมิ่งเซวียน [สติ๊กเกอร์มองเหยียด]

ซูหยวน [ฉันรอฟังเรื่องการสัมภาษณ์อยู่นะ เสี่ยวอี้ กลับมาเลย!]

จางซืออี้ [ฉันเพิ่งไปกินข้าวกับเจ้านายมา มีเรื่องบังเอิญมาเล่าให้ฟัง 

ด้วย ฉันเพิ่งรู้ว่าคนที่เพิ่งสัมภาษณ์ฉันเมื่อกี้จริง  ๆ  แล้วจบจากโรงเรียน 

เดียวกับฉันละ!]

ฟู่ซิ่นฮุย [ฉันว่าที่เขารับนายต้องเป็นเพราะนายเป็นรุ่นน้องแน่ ๆ]

จางซืออี้ [ไปให้พ้น! เป็นเพราะความสามารถของฉันต่างหากโว้ย!!]

เหรินเมิ่งเซวียน [เลี้ยงข้าว เลี้ยงข้าว!]

เจียงไห่ [เลี้ยงข้าว เลี้ยงข้าว!]

24 煎饼 แป้งทอด ใส่ไข่ ใส่ผัก ใส่ซอส ทอดกรอบ ม้วนเป็นวง ห่อกระดาษเฉพาะด้านล่าง  

ด้านบนกัดกินได้ทันที รู้จักกันในชื่อแพนเค้กเมืองจีน
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จางซืออี้ [หยุดส่งมาได้แล้ว! ไม่ได้จะไม่เลี้ยงสักหน่อย คืนนี้?]

ฟู่ซิ่นฮุย [ตามนั้น!]

เหรินเมิ่งเซวียน [ไปไปไป!]

ซูหยวน [ฉันด้วย]

จางซืออี้ [เจียงไห่ไม่ทำโอทีเหรอ]

เจียงไห่ [เพื่ออาหารมื้อนี้ฉันต้องหนีออกมาให้ได้!]

จางซืออี้  [ไอ้ฟู่ซินฮั่น25 นายว่าง  ๆ  ก็ช่วยฉันหาร้านหน่อยละกัน  

ตอนบ่ายฉันต้องทำงานอีก ไม่น่าจะมีเวลา]

ฟู่ซิ่นฮุย [ต้องทำงานเลยเหรอ]

เหรินเมิ่งเซวียน [ทุกครั้งที่ได้ยินเสี่ยวอี้เรียกฉายาฟู่ซิ่นฮุย สมองฉัน 

ก็นึกถึงฉากในนิยายวายตอนที่ร่างบางถูกร่างหนากระทำแล้วทิ้งขว้างอะไร 

แบบนั้นทุกทีเลย]

จางซืออี้ [หยุดนะยายสาววาย!]

จางซืออี้ [แล้วทำไมฉันต้องเป็นรับด้วย!]

ฟู่ซิ่นฮุย [สติ๊กเกอร์สุดยอด]

จางซืออี้ [ไม่คุยกับพวกนายแล้ว คนมีงานต้องรีบไปทำงานแล้วจ้า! 

~\(≧▽≦)/~]

ฟู่ซิ่นฮุย [...ขี้อวดนักนะ]

เจียงไห่ [น่าอิจฉาเขาจริง ๆ ที่อารมณ์ดีขนาดนั้น คนที่ทำโอทีมาแล้ว 

หนึ่งเดือนอย่างฉันน้ำตาจะไหล]

จางซืออี้เก็บโทรศัพท์แล้วยืนขึ้น เขานั่งนานจนขาชาไปหมด ใกล้จะ 

เที่ยงสี่สิบแล้ว เขาจึงรีบวิ่งไปฝ่ายบุคคลเพื่อทำขั้นตอนที่เหลือให้เสร็จ

คุณหวังเตรียมสัญญาไว้รอแล้ว  จางซืออี้เปิดผ่าน  ๆ  แล้วรีบเซ็น 

โดยที่ไม่ได้อ่านสัญญาให้ละเอียด

“อ้อ ใช่” จู่  ๆ  คุณหวังก็เอ่ยขึ้น  “เมื่อเช้าผู้อำนวยการกู้ได้บอก 

หรือเปล่าว่าเงินเดือนช่วงทดลองงานของนายจะถูกหักออกห้าร้อยหยวนนะ”

25 มาจากคำว่า 负心汉 แปลว่า ผู้ชายที่ชอบล้อเล่นกับความรู้สึกของผู้หญิง
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“หา? อะไรนะครับ” จางซืออี้ชะงักก่อนจะนึกถึงคำพูดของกู้เซียว  

“ถา้นายคดิมากกจ็ะหกัเงนิเดอืนละกนั” นัน่ไมใ่ชก่ารพดูเลน่ แตค่อืเรือ่งจรงิ 

หรือนี่

คุณหวัง “อ้าว เขาไม่ได้บอกนายเหรอ เขายังบอกอีกว่า ห้าร้อย 

ที่หักไปให้ใช้เป็นค่าอาหารเครื่องดื่มของทีมนาย”

จางซืออี้ยิ้มแห้ง “บะ บอกแล้วครับ”

แม่เจ้า ในที่สุดเขาก็เข้าใจสิ่งที่กู้เซียวพูดในร้านอาหารที่บอกว่า  “คิด 

ว่านายเลี้ยงฉันก็ได้” นี่มันอะไรกันเนี่ย! (=皿=)

แล้วที่เขานั่งโง่ซาบซึ้งอยู่ตั้งนานล่ะ ไหนคนที่ใจดี ไหนรุ่นพี่ที่ใจกว้าง  

ผู้ชายคนนี้ไม่เห็นแก่หน้าใครเลย!

เพียงไม่นานภาพของรุ่นพี่กู้ที่เขาเคยประทับใจก็ลดคะแนนลงไป 

เรื่อย ๆ จนติดลบ...

เซ็นสัญญาเสร็จจางซืออี้ก็เดินคอตกกลับโต๊ะทำงานทันที เขารู้สึก 

เสียใจเหมือนถูกคนเลวรังแก ตอนที่ถูกแฟนเก่าจอมโวยวายด่าเขายังไม่ 

เสียใจเท่าตอนนี้เลยด้วยซ้ำ

จูงหงเจิ้นกำลังจะถามว่าตอนเที่ยงจางซืออี้กินอะไร แต่จู่ ๆ ก็ดันลืมชื่อเขา 

ซะงั้น “นายชื่อจาง จางอะไรนะ ฉันลืมแล้ว”

“จางซืออี้ ซือที่มาจากคำว่าไตร่ตรอง อี้ที่มาจากคำว่าจิตใจแน่วแน่” 

จางซืออี้อธิบายใหม่อีกรอบอย่างอดทนพลางปลอบตัวเองไปด้วยว่าก็แค่ 

เงินห้าร้อยหยวน กางเกงยีนที่เขาซื้อแพงกว่านี้ด้วยซ้ำ หักก็หักไปสิ เขา 

ไม่ได้ขี้งกขนาดนั้นสักหน่อย สิ่งสำคัญคือเขาต้องเรียนรู้งานที่นี่ไปอีกนาน 

ต่างหาก อีกอย่าง ช่วงทดลองงานได้เงินเดือนตั้งสี่พันห้าร้อยก็ดีมากแล้ว  

เงินเดือนไม่สำคัญ...เงินเดือนไม่สำคัญ...ไม่สำคัญ...

จูหงเจิ้น “ชื่อนี้จำยากมาก นายมีฉายาหรือชื่อเล่นอะไรพวกนี้ไหม”

จางซืออี้ “ชื่อภาษาอังกฤษ? Dannis ตอนเรียนคนที่นั่นเรียกฉัน 

ชื่อนี้”

จูหงเจิ้นพูดตามอย่างตะกุกตะกัก “โอ๊ย ยากฉิบ ชื่อจีนง่ายกว่าอีก”
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ปี้เล่อเล่อที่นั่งตรงข้ามเอ่ยขึ้นบ้าง “งั้นก็ตั้งมาสักชื่อที่เสียงคล้าย  ๆ  

กันดีไหม ซืออี้ ซืออี๋26? ป้าสี่27? เป็นไง”

จูหงเจิ้น “พรืดดด!”

จางซืออี้กุมศีรษะ “ฉันเป็นผู้ชายนะ ทำไมต้องเป็นป้าด้วย”

ปี้เล่อเล่อกลอกตา “ผู้ชายในทีมเราคนหนึ่งก็มีฉายาว่าน้องเฉียว28”

จูหงเจิ้น “ในทีมพี่ถงกงก็มีน้องผู้หญิงฉายาว่าส่วงเกอ29 ชิล  ๆ  น่า  

ไม่ต้องไปใส่ใจ ฉันว่าป้าสี่นี่แหละจำง่ายดี”

จางซืออี้ “...” ดีกับผีสิ!

ปี้เล่อเล่อ “อีกอย่าง นายดูกลุ่มเราสิ นายเข้ามาเป็นคนที่สี่พอดี  

เพราะฉะนั้น ‘ป้าสี่’ นี่แหละเหมาะแล้ว”

แม้แต่หยวนจื้อเฉิงที่นั่งเยื้อง  ๆ  กันก็เงยหน้าขึ้นมาและเอ่ยเสียงเบา  

“ป้าสี่ก็ไม่เลวนะ”

จางซืออี้ยังไม่ทันได้เอ่ยอะไร  พวกนี้ก็เริ่มเรียกเขาแล้วว่า  “ป้าสี่  

ป้าสี่” มันทำให้เขาแทบเป็นบ้า ในขณะที่กำลังจะขอให้พวกนั้นเรียกเขาว่า  

“ซืออี๋” ฝ่ายไอทีดันเข้ามาติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้พอดี จึงทำให้เขาหมด 

โอกาสในการทักท้วงเรื่องชื่อบ้า ๆ นี่อย่างช่วยไม่ได้

คอมพิวเตอร์ของบริษัทมีโครงข่ายสายแลนภายใน30 เพื่อป้องกัน 

การรั่วไหลของข้อมูล การสื่อสารหรือส่งไฟล์งานระหว่างพนักงานจำเป็นต้อง 

ส่งผ่านโปรแกรมส่งข้อความภายในเท่านั้น โดยรูปแบบจะคล้ายกับโปรแกรม 

แชท QQ ซึ่งบัญชีผู้ใช้ของพนักงานทุกคนจะอยู่ข้างใน ทำให้สามารถระบุ 

ตัวตนได้ทันทีว่าเป็นใคร

จางซืออี้ศึกษาอยู่สักพักและพบว่าแผนกออกแบบถูกแบ่งเป็นสาม 

ทีมใหญ่ ได้แก่ ทีม A ของกู้เซียว ทีม B ของพี่ถงกง และทีม C ของ 

26 มาจากคำว่า 司仪 แปลว่า พิธีกร
27 มาจากคำว่า 四姨 อ่านว่า ซื่ออี๋ แปลว่า ป้าสี่
28 มาจากคำว่า 乔妹 อ่านว่า เฉียวเม่ย แปลว่า น้อง (สาว) เฉียว
29 เกอ มาจากคำว่า 哥 อ่านว่า เกอ แปลว่า พี่ชาย
30 Intranet
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พี่ชุยกง ซึ่งชื่อของเขาอยู่ในทีม A

“หมนูอ้ย ชยุกงคอืใครเหรอ” สองคนแรกจางซอือีรู้จ้กัแลว้ แตค่นนี ้

เขายังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน

จูหงเจิ้น “นายหมายถึงอาจารย์ชุยทีม  C เหรอ เขาเป็นอาจารย์ 

คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัย J ออกแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ปกติ 

เขาจะอยู่ที่มหาวิทยาลัย  ไม่ค่อยมาที่นี่หรอก ทีม C เป็นสตูดิโอส่วนตัว 

ของเขาที่อยู่ภายใต้ชื่ออู๋จิ้ง ถ้ามีโปรเจ็กต์ที่ต้องทำร่วมกันเขาถึงมาที่นี่”

จางซืออี้พยักหน้าเข้าใจ  อาจารย์คณะสถาปัตย์ที่มีชื่อเสียงของ 

ประเทศส่วนใหญ่ก็จะมีสตูดิโอเป็นของตัวเอง และยังสามารถเลือกร่วมงาน 

กับสถาบันหรือบริษัทออกแบบได้อีกด้วย

จางซืออี้อ่านชื่อเพื่อนร่วมงานในกลุ่มทุกคนอย่างละเอียด จนกระทั่ง 

ถงึรายชือ่ขา้งบนสดุ “กูเ้ซยีว” มนัทำใหเ้ขานกึถงึเรือ่งทีต่วัเองถกูหกัเงนิเดอืน 

ห้าร้อยหยวนอีกแล้ว เขากัดริมฝีปากล่างอย่างกลัดกลุ้มก่อนจะคลิกเข้าไป 

ในห้องแชทของอีกฝ่ายอย่างไม่รู้ตัว

ทันใดนั้นในห้องแชทก็มีข้อความเด้งขึ้นมา

[มาที่ห้องทำงานฉัน]

จางซืออี้ตกใจและชะงักไปครู่หนึ่ง  ก่อนจะดูให้แน่ใจอีกครั้งว่า 

ข้อความเพิ่งส่งมาเมื่อกี้จริง ๆ ถึงได้มั่นใจว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญ

เขาไม่กล้ายื้อเวลาจึงรีบตอบด้วยมือที่สั่นเทา [ครับ] 

จากนั้นก็ลุกขึ้นเดินไปยังห้องทำงานของกู้เซียวทันที

หลังจากเคาะประตูกระจกเบา  ๆ  จนมีเสียงตอบรับจากข้างใน “เข้า 

มา” จางซืออี้จึงผลักประตูเข้าไป

ห้องนี้มีขนาดไม่ถึงสิบตารางเมตร มีโต๊ะเขียนแบบตัวใหญ่ตั้งอยู่ 

ตรงกลางพรอ้มทัง้คอมพวิเตอรไ์อแมค คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊และเครือ่งปริน๊ต ์ 

มุมโต๊ะด้านหนึ่งมีเอกสารที่วางซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบ  ข้าง  ๆ  กันนั้น 

ยังมีกล่องใส่ดินสอที่อัดแน่นไปด้วยปากกามาร์คเกอร์หลากสี ดินสอสี  

ปากกาตัดเส้น และไม้บรรทัด

บรเิวณดา้นหลงัทีกู่เ้ซยีวนัง่เปน็ตูห้นงัสอืบลิทอ์นิขนาดใหญท่ีม่หีนงัสอื 
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ด้านสถาปัตยกรรมวางอยู่หลายเล่ม รวมถึงโมเดลออกแบบขนาดเล็กใหญ่ 

หลายชิ้น

จางซืออี้ไม่รู้จะทำยังไงดี ก่อนจะเข้ามาเขาค่อนข้างหงุดหงิดและยัง 

ไม่หายโมโหเรื่องที่อีกฝ่ายหักเงินเดือน แต่พอเข้ามาแล้วได้เห็นทุก ๆ  อย่าง 

ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตย์ในห้องนี้ พอคิดว่านี่เป็นห้องที่กู้เซียวใช้ทำงาน  

ความหงุดหงิดในใจตอนแรกก็เปลี่ยนเป็นความตื่นเต้น

...รุ่นพี่ในตำนาน! 

อาจจะเป็นเพราะตอนนั้นเขาปลื้มรุ่นพี่คนนี้มากจนความเพ้อฝันที่อยู ่

ในใจลึก  ๆ  ได้กลายเป็นสัญชาตญาณไปแล้ว และเมื่อความทรงจำถูกปลุก 

ขึ้นมาอีกครั้ง ความรู้สึกชื่นชมเหล่านี้จึงยากที่จะลบออกไป

กู้เซียวผายมือไปยังเก้าอี้ตรงข้ามโต๊ะของตนเพื่อให้เขานั่งลง

จางซืออี้สูดหายใจลึกและเหลือบมองไปข้าง  ๆ  จึงเห็นว่าผนังสีขาว 

ด้านซ้ายมือมีกรอบรูปภาพเขียนพู่กันจีนแขวนอยู่ บนนั้นเขียนสำนวนจีน 

ทีม่าจากคำพดูของขงเบง้ทีว่า่ “ความสงบทำใหก้า้วไดไ้กล” หลงัจากอา่นแลว้ 

จางซืออี้ก็สงบลงอย่างไม่รู้ตัว

“เป็นไง เริ่มคุ้นเคยกับที่นี่บ้างหรือยัง” กู้เซียวถาม

“เริ่มคุ้นเคยบ้างแล้วครับ” เอาละ เขาจะไม่คิดเรื่องเงินเดือนแล้ว  

ตอนนีเ้ขาแคต่อ้งผา่นชว่งทดลองงานไปใหไ้ด!้ จางซอือีต้ดัสนิใจอยา่งแนว่แน่

กูเ้ซยีวสง่กระดาษแผน่หนึง่ใหเ้ขา “นีค่อือาคารสำนกังานในมณฑล S  

เมือง D นายดูก่อนสิ ตอนนี้มีสามคนที่รับผิดชอบโครงการนี้ แบบจำลอง 

กับการสัญจรและพื้นที่ทางเดินด้านนอกอาคารออกมาแล้ว นี่เป็นฟังก์ชัน 

แต่ละส่วนของอาคารและภาพร่างคร่าว ๆ”

จางซืออี้รับภาพนั้นมาแล้วกวาดสายตาดูครู่หนึ่งก่อนจะตะลึง...เชี่ย  

พื้นที่ใหญ่มาก!

“ปกตินายถนัดใช้โปรแกรมออกแบบอะไร แล้วคอมพิวเตอร์ติดตั้ง 

เสร็จแล้วใช่ไหม โปรแกรมที่ต้องมีเขาติดตั้งให้นายเรียบร้อยแล้วหรือยัง”  

กู้เซียวรัวคำถาม

บทสนทนาของกู้เซียวค่อย ๆ ทำให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้น จางซืออี้ 
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รีบตอบ “ส่วนมากใช้ ArchiCAD31 และก็ใช้ AutoCAD32 บ้างครับ”

ไอท้ำกท็ำไดแ้หละ แตเ่ขาเพิง่เรยีนจบและไมค่อ่ยคุน้เคยกบัโปรแกรม 

พวกนี้ วาดหนึ่งภาพคงต้องใช้เวลาเป็นวัน

กู้เซียวพยักหน้า “โครงการนี้พวกลู่เฉียวใช้โปรแกรม Tangent33  

ออกแบบ บางครั้งไฟล์จาก Tangent ก็เปิดใน ArchiCAD ไม่ได้ ตอน 

ส่งไฟล์งานอาจจะมีปัญหา ทางที่ดีนายควรหัดใช้โปรแกรมนี้”

จางซืออี้ “อ่า...ครับ”

กู้เซียว “ตอนนี้นายไปทำพื้นที่ส่วนกลางในอาคารมา แล้วส่งให้ฉัน 

วันนี้ก่อนเวลาเลิกงาน”

จางซืออี้ “...”

จางซืออี้ถือผังอาคารกลับมายังโต๊ะตัวเอง ตอนนี้เขายังไม่หายตะลึง 

เลยด้วยซ้ำ ช่วงบ่ายเขาต้องหัดใช้โปรแกรมใหม่ แล้วยังต้องเขียนพื้นที่ 

ส่วนกลางของอาคารที่ใหญ่ขนาดนี้อีก ใครก็ได้ช่วยฆ่าเขาที!

“บอสมอบหน้าที่ให้นายทำแล้ว?” จูหงเจิ้นถามพลางยิ้มตาหยี

“อือ...” หน้าที่ใหญ่ซะด้วย จางซืออี้ไม่อยากเสียเวลาจึงรีบเปิดหา 

รายชื่อลู่เฉียวทันที “หมูน้อย ลู่เฉียวนี่ใช่คนที่นายเพิ่งเรียกว่า...น้องเฉียว 

หรือเปล่า”

“ใช่” จูหงเจิ้นชี้ไปยังคนรูปร่างผอมที่นั่งอยู่ไม่ไกลนัก “คนที่ใส่เสื้อ 

สีฟ้าไง เห็นไหม”

เพิ่งพูดถึง อีกฝ่ายก็ส่งข้อความทักเขามาพอดี [ป้าสี่~อยู่ไหม]

จางซืออี้ [...](=皿=)

จางซืออี้ [ว่าไงน้องเฉียว] มาสิ~ฉันก็จะเรียกนายแบบนี้เหมือนกัน!	

31 อาร์คิแคด เป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบอาคารโดยเทคโนโลยีการจำลองอาคารเสมือน 

จริงบนคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า Virtual Building∂ ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้สถาปนิกสามารถ 

ทำงานออกแบบอาคารทุกขั้นตอนให้เสร็จทั้งหมดในครั้งเดียวและในไฟล์เดียว
32 โปรแกรมช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ พัฒนาโดยบริษัทออโตเดสก์ สหรัฐอเมริกา
33 天正 โปรแกรมออกแบบทางสถาปัตยกรรมโปรแกรมหนึ่งที่นิยมในประเทศจีน จาก www. 

tangent.com.cn
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 ลู่เฉียว [...] (=A=)

จางซืออี้ [นายรู้ฉายาที่พวกนั้นตั้งให้ฉันได้ยังไง]

ลูเ่ฉยีว [นายเพิง่มาไง ในกลุม่เลยถามถงึนาย เลอ่เลอ่เลยแนะนำนาย 

ให้พวกฉันรู้จัก]

จางซืออี้ [...]

ลู่เฉียว [หนุ่มหน้าตาดีไม่มีทางรอดพ้นกรงเล็บสาววายทั้งสามทีม 

ของเราได้หรอก อะไรก็ต้านทานไม่ได้ทั้งนั้น]

จางซืออี้ [สติ๊กเกอร์ร้องไห้]

ลู่เฉียว [ทำใจเถอะน้องชาย ฉันเข้าใจความเจ็บปวดของนาย~~~]

...แต่ทำไมจางซืออี้สัมผัสได้ถึงความสะใจในข้อความของอีกฝ่าย 

กันนะ?!

พูดคุยกันอีกเล็กน้อยลู่เฉียวก็รีบเข้าเรื่องทันที [บอสให้ฉันส่งข้อมูล 

อาคารสำนักงานเมือง D ให้นาย เปิดดูหน่อยสิ]

เมื่อจางซืออี้ได้ไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่มาแล้วก็ถามอีกฝ่ายทันที [บอก 

ฉันหน่อยได้ไหมว่า Tangent คืออะไร]

ลู่เฉียว  [นี่นายไม่รู้จักเหรอ มันเป็นโปรแกรมออกแบบของจีนที่ 

พฒันาโดยแพลตฟอรม์ของ AutoCAD สว่นมากในจนี เราจะใชโ้ปรแกรมนี ้

ในการเขียนแบบกัน]

จางซืออี้ [มันง่ายไหม]

ลู่เฉียว [ง่ายสิ! ง่ายมากเลยละ! ถ้านายใช้ AutoCAD เป็น สิบ 

นาทีก็เข้าใจแล้ว!]

เมื่อสบายใจแล้วเขาก็กล่าวขอบคุณอีกฝ่าย จากนั้นก็รีบเปิดคอม- 

พิวเตอร์ เข้าไปในระบบแล้วยืนยันตัวตนทันที และด้วยความช่วยเหลือ 

ของจูหงเจิ้น ในที่สุดเขาก็หาโปรแกรม  “ที่ง่ายที่สุด”  จนเจอ ใช้เวลาเรียนรู้ 

ประมาณสองชั่วโมงรวมทั้งสอบถามลู่เฉียวหลายครั้ง จนในที่สุดก็เริ่ม 

คุ้นเคยกับโปรแกรม

ตอนที่เขานำไฟล์มาเปิดเพื่อเริ่มออกแบบก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้ว  

อีกหนึ่งชั่วโมงจะถึงเวลาเลิกงาน
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...ไหนบอกว่าสิบนาทีก็ทำเป็นไง นี่มันหลอกกันชัด ๆ! TAT

โทรศัพท์ในกระเป๋าสั่น จางซืออี้หยิบขึ้นมาดูจึงเห็นว่าเป็นฟู่ซิ่นฮุย 

ส่งข้อความมา

[จองร้านไว้แล้วหนึ่งทุ่มตรงโต๊ะใหญ่ กินข้าวเสร็จไปร้องคาราโอเกะ 

ต่อ ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวฉันโทร.หา]

จางซืออี้รีบตอบกลับ [โอเค] 

พลางคิดในใจว่า พื้นที่ส่วนกลางก็มีแค่ห้องน้ำกับบันได คงใช้เวลา 

ไม่นานในการทำ แต่ผ่านไปไม่นานเขาก็คิดว่าประเมินตัวเองสูงไป

ตอนเรียนปริญญาตรีเขาคุ้นเคยแค่กับการออกแบบพื้นที่ร้อยกว่า 

ตารางเมตร  ใหญ่ที่สุดก็คือโปรเจ็กต์จบที่ เขาออกแบบศูนย์กิจกรรม 

นักศึกษา แต่พื้นที่ก็ไม่เกินสามพันตารางเมตร ตอนนี้อยู่  ๆ  กู้เซียวก็เอา 

อาคารสิบกว่าชั้นมาให้ทำ ทำให้สมองเขามันทึบไปหมด ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า 

ควรเริ่มจากตรงไหนดี

อีกทั้งใกล้จะถึงเวลาเลิกงานแล้ว แต่งานเขายังไม่คืบหน้าสักนิด  

จางซืออี้เริ่มร้อนรนจนแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้

“หมูน้อย กู้กงให้ฉันเขียนแบบแล้วให้ส่งก่อนเลิกงาน ถ้าฉันทำเสร็จ 

ไม่ทันล่ะ”

จูหงเจิ้นตอบอย่างสบาย ๆ “ก็ทำโอทีไง”

จางซืออี้ “...”

ทันใดนั้นเองเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นจากด้านหลัง “เขียนไปถึงไหน 

แล้ว”

จางซอือีส้ัน่ไปทัง้ตวั เมือ่หนัไปกเ็จอกบักูเ้ซยีวทีไ่มรู่ว้า่มายนือยูต่รงนี ้

ตั้งแต่ตอนไหน สมองของจางซืออี้คิดออกเพียงสองคำเท่านั้น จบแล้ว!

กู้เซียวเหลือบมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ของจางซืออี้ บนนั้นมีเพียง 

ชักโครกที่จัดวางสะเปะสะปะและเส้นบันไดที่ดูไม่เป็นบันได เขาจึงขมวดคิ้ว 

เอ่ยว่า “เพิ่งได้แค่นี้?”

จางซืออี้กลัวจนเหงื่อตก เขาตอบกลับไปอย่างตะกุกตะกัก “ผะ... 

ผมเพิ่งคุ้นเคยกับโปรแกรมครับ”
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กู้เซียวเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเอ่ยต่อ “ทำต่อไป” จากนั้นก็เดินออกไป 

ด้านนอก

จางซืออี้มองตามจนหลังกู้เซียวหายลับไปตรงทางเข้าออฟฟิศถึงกล้า 

ถามจูหงเจิ้น “กู้กงกลับแล้วเหรอ”

จูหงเจิ้น “ฮะ? ไม่น่านะ เขาสั่งให้นายเขียนให้เสร็จไม่ใช่เหรอ”

จางซืออี้ “แต่ฉันเห็นเขาเดินออกไปแล้วนะ ไม่ใช่ว่าเลิกงานแล้ว 

เหรอ”

ถึงแม้จะเหลือเวลาอีกสิบกว่านาทีถึงจะเลิกงาน แต่เจ้านายกลับก่อน 

ก็เป็นเรื่องปกติที่จางซืออี้เข้าใจได้

เขาคิดในใจอย่างลิงโลด ถ้ากู้เซียวกลับไปแล้ว อีกสักพักเขาก็จะ 

แอบออกไปบ้าง พอกินข้าวร้องคาราโอเกะกับเพื่อนเสร็จค่อยกลับไปทำงาน 

ต่อที่บ้าน 

แต่จูหงเจิ้นกลับเอ่ยดับฝันของเขาก่อน “น่าจะไปเข้าห้องน้ำนะ  

บอสไม่กลับตอนนี้หรอก”

จางซืออี้ “ทำไมล่ะ”

จูหงเจิ้นเอ่ยด้วยหน้าตามีความสุข “เขาเป็นเจ้านายคนเดียวเลย 

ที่ฉันเคยเห็นว่าอยู่ทำโอทีเป็นเพื่อนลูกน้อง ถ้านายยังมีงานในมือ เขาก็จะ 

อยู่กับนายจนนายทำงานเสร็จ”

จางซืออี้ “...” ช่วยด้วย! TAT


