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ส่งท้ายปีกันด้วยผลงานอีกเรื่องของเยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง นักเขียนในดวงใจคนนี้ไม่เคย 

ทำให้เราผิดหวังในเรื่องพระเอกแสนดีและนางเอกที่ฉลาดทันคน สำหรับเรื่องนี้  

หยวนอี้ คุณชายปากตะไกรของเรามาในลุคแบดบอยนิด ๆ หยิ่งหน่อย ๆ ปะทะ 

กับ  เหยียนซี คุณหนูผู้มีลุคบอบบางน่าสงสารจนคนทั้งโลกอยากปกป้องเธอ  

เรื่องดูเหมือนจะเป็นแนวท่านประธานบ้าอำนาจกับพิธีกรน้อยผู้เปราะบาง แต่ 

สุดท้ายไป  ๆ  มา  ๆ  ท่านประธานจอมปากแข็งกลับกลายเป็นลูกไล่ของพิธีกรสาว 

ขาลุย ฝีปากกล้าไปซะได้ 

งานนี้รับรองว่าอ่านไปฮาไปกับการลับฝีปากระหว่างทั้งคู่ แทรกด้วยความ 

กุ๊กกิ๊กน่ารัก เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่ทำให้ทุกคนต้องจั๊กจี้หัวใจแน่นอน

สำนักพิมพ์อรุณ

ธันวาคม 2563



“สามีคุณไม่มารับเหรอ” สีหน้าท่าทีของหยวนอี้ 

เหมือนสื่อนัยบางอย่าง

สามี?

เหยยีนซมีองหยวนอีด้ว้ยความประหลาดใจ “ภรรยา 

คุณไม่มารับเหรอ”

“ผมไม่มีภรรยา” 

“คุณไม่มีภรรยา แล้วฉันมีสามีเหรอ...คุณเอาตา 

ข้างไหนมองถึงว่าฉันแต่งงานแล้ว”

“ก็ผู้ชายที่ไปกับคุณตอนงานเลี้ยงวันเกิดแม่ผมไง”

“งั้นฉันขอบคุณคุณแทนพ่อฉันด้วยนะ ไม่คิดว่า 

ในสายตาคุณ พ่อฉันจะดูหนุ่มขนาดนี้” เหยียนซีมอง 

หยวนอี้ตั้งแต่หัวจดเท้า...นี่ขนาดอายุยังน้อย ตายังถั่ว 

ขนาดนี้ ต่อไปจะเลือกภรรยายังไงล่ะ
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เหยียนซีตักไอศกรีม  ในถ้วยเข้าปากพลางฟังป้าโต๊ะข้าง  ๆ  

บ่นเรื่องแฟนของลูกชายทางโทรศัพท์

แต่งตัวยั่วยวนบ้างละ เครื่องประดับเครื่องสำอางก็ประโคมเต็มที่ 

บ้างละ ดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนที่โตมาอย่างดีอะไร ตัวก็ผอมจนแทบจะปลิวลม  

แบบนี้มีลูกยากแน่ ๆ 

เหยียนซีวางช้อนลง ใช้ทิชชูเช็ดปากจนสะอาด หยิบกระจกในกระเป๋า 

ออกมาส่องหน้า เติมลิปสติกลงไปใหม่ 

“ลูกฉันยังบอกอีกนะว่าวันตรุษจะพามาบ้าน  ฉันบอกเลยนะว่า 

ผู้หญิงแบบนี้มีอะไรดีถึงต้องพามาที่บ้าน ถ้าไม่มา ก็ประหยัดซองแดงไป 

ตั้งสองซอง...”

ยิ่งเล่ายิ่งติดลม เสียงก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อย  ๆ หนุ่มสาวแถวนั้นที่ได้ยิน 

ต่างหันมามองหลายครั้ง เหยียนซียังเห็นบางคนทำปากเบะอย่างเหยียด  ๆ  

ใส่ป้าคนนี้ด้วย

เธอพับกระจก เก็บลิปสติกใส่กระเป๋าถือเรียบร้อย ลุกขึ้นเดินไป 

ที่ประตู เจอชายหนุ่มที่คุ้นเคยกันคนหนึ่ง

“เสี่ยวซี...” ชายหนุ่มทำท่าจะเอ่ยปาก แต่แล้วกลับชะงัก ใบหน้า 
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หล่อเหลาฉายแววเจ็บปวดและคาดไม่ถึง

“ฉันต้าเหอ เสี่ยวซีอะไร” เหยียนซียกข้อมือขึ้นดูเวลา หันหลัง 

เดินออกไป...ไม่ได้ถ่ายละครน้ำเน่าซะหน่อย จะมาทำท่าทางแบบนี้ให้ใครดูกัน

แต่ฝ่ายชายกลับยืนขวางหน้าเธอไว้

ท่ามกลางเสียงประกาศนุ่มนวลราวสายน้ำในสนามบิน แจ้งเตือน 

เที่ยวบินล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย  เหยียนซีมองชายที่ 

ขวางทางเธอ อยู่ ๆ มือที่ถือกระเป๋าก็รู้สึกคันขึ้นมา

“หมิงต้ง”  ป้าคนที่ เมื่ อครู่คุยโทรศัพท์ เสียงดังสนั่น เดินเข้ ามา  

เธอเหลือบมองเหยียนซี “มีอะไรกัน”

“ไม่มีอะไรครับ” เฉินหมิงต้งส่ายหน้า “แม่ไปนั่งพักก่อนนะ”

“ที่แท้ก็แม่ลูกกัน” เหยียนซีนึกถึงคำพูดที่แม่ของเฉินหมิงต้งพูดทาง 

โทรศพัทเ์มือ่กี ้ คิว้เลกิขึน้ หนัไปพดูกบัแมข่องเขาวา่ “พวกคณุนีเ่หมอืนกนัเลย”

พูดจบก็ไม่สนใจว่าเฉินหมิงต้งจะคิดอย่างไร เดินอ้อมตัวเขาเตรียม 

จะไปที่ประตูขึ้นเครื่อง

“เสี่ยวซี” เฉินหมิงต้งรีบยื่นมือไปคว้าข้อมือเธอด้วยความร้อนใจ 

ชั่วขณะที่เห็นเฉินหมิงต้งยื่นมือมา เหยียนซีก็ฟาดกระเป๋าถือใส่เขา 

เต็มแรง แต่แล้วกลับปวดใจเสียเอง เพราะกระเป๋าใบนี้เธอเพิ่งซื้อมาไม่ถึง 

สองวัน ยังดีที่ลูกรักใบนี้ของเธอไม่เป็นอะไร ถ้าฟาดจนพังจะไปคิดเงิน 

กับใครได้ล่ะ

“บ้านนายไม่เคยบอกเหรอ แตะเนื้อต้องตัวโดยที่ผู้หญิงไม่ยินยอม 

แบบนี้เขาเรียกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน” เหยียนซีกลอกตามองบน “ถอยไป  

อย่ามาขวางทาง ฉันจะเดิน”

แม่ของเฉินหมิงต้งไม่คาดคิดว่าหญิงสาวเอวบางร่างน้อย หน้าตาเหมือน 

พร้อมจะถูกรังแกได้ทุกเมื่อ กลับปากกล้ามือถึงขนาดนี้ เธอโกรธจนเกือบ 

จะหลุดปากด่า แต่ยังไม่ทันอ้าปากก็ถูกเฉินหมิงต้งห้ามไว้เสียก่อน

“หมิงต้ง ผู้หญิงคนนี้เป็นใคร ทำไมนิสัยอย่างนี้...”

เฉินหมิงต้งไม่ได้สนใจที่แม่บ่น เขามองตามหลังเหยียนซีไป พลาง 
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พูดเสียงเบาว่า “พอเถอะครับแม่ อย่าโวยวายอีกเลย คนมองกันใหญ่แล้ว”

เหยียนซีเดินมาถึงประตูขึ้นเครื่องก็มองหาที่นั่ง เธอหยิบมือถือออกมา 

โพสต์ข้อความในโมเมนต์วีแชต1

แม่น้ำใหญ่ ฉันคือลำธารน้อย2 : [เจอคนโง่บัดซบคนหนึ่ง โง่บริสุทธิ์]  

(รูปหมาซาผี3 ร้องไห้)

เธอกับเฉินหมิงต้งเคยมีเรื่องกันมาก่อน เมื่อก่อนเฉินหมิงต้งเป็นคนดัง 

ของมหาวิทยาลัย  เป็นถึงเลขาฯสภานักศึกษา  รูปร่างหน้าตาหล่อเหลา  

มีคนดังของมหาวิทยาลัยตามจีบ  สาวน้อยอย่างเธอในสมัยนั้นจะห้ามใจ 

ตัวเองได้อย่างไร จึงตอบตกลงเป็นแฟนกับเขา

น่าเสียดายที่คนดังมักมีเรื่องราวความรักที่อีนุงตุงนังเป็นธรรมดา  

พอปิดเทอมหน้าร้อน เขาก็แยกขา4 เสียแล้ว แถมคนที่เขาแยกขาไปหาก็คือ 

รูมเมตเธอเอง ด้วยความที่เหยียนซีมีหน้าตาน่าสงสารเป็นทุนเดิม ยังไม่ทัน 

ได้พูดอะไร ทุกคนก็เทใจมาเข้าข้างเธอกันหมด

ชายโฉดหญิงชั่วนี่ต่อมาก็ถูกใครต่อใครรังเกียจ  ตอนเรียนจบ  

เหยียนซียังถูกยายกิ๊กคนนี้ด่าว่า “นางดอกบัวขาว”5...

บัวขาวแล้วไง ยังไงก็เป็นดอกไม้ที่สวยบอบบาง ยังฟังดูดีกว่านางกิ๊ก 

หน้าด้านตั้งเยอะ

 1 WeChat Moment เป็นพื้นที่สำหรับให้โพสต์รูปภาพหรือข้อความ  โดยคนเป็นเพื่อน 

สามารถมองเห็นได้ เหมือนไทม์ไลน์ (Timeline) ในไลน์
 2 แม่น้ำใหญ่ ในภาษาจีนคือ  “ต้าเหอ” ส่วนลำธารน้อย  ภาษาจีนคือ  “เสี่ยวซี” ซึ่งมาจาก 

ชื่อของนางเอก
 3 สุนัขพันธุ์ชาร์เป่ย เป็นสุนัขสายพันธุ์พื้นเมืองของจีน มีขนสั้นแข็ง ผิวหนังยับย่น ดวงตา 

เป็นรูปสามเหลี่ยม ลิ้นสีน้ำเงินเข้มหรือม่วง
 4 แยกขา หรือฉีกขา เป็นสแลง แปลว่า คบซ้อน นอกใจ

 5 เป็นสแลง ใช้เปรียบเปรยผู้หญิงที่ภายนอกดูบริสุทธิ์งดงามใสซื่อเหมือนดอกบัว แต่ภายใน 

ตรงกันข้าม มีพฤติกรรมมัวหมอง
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ไม่ เจอสองสามปี  ขาของไอ้ผู้ชายคบซ้อนนี่ก็ยั งไม่แยกจนขาด  

ถือว่าขาเขาแกร่งจริง ๆ 

เธอเล่นเกมในมือถือได้สักพัก จากนั้นก็เข้าไปดูในโมเมนต์ เห็น 

เพื่อน  ๆ  กดไลก์ให้เธอ แถมยังถามว่าเจ้าหมาน้อยทำผิดอะไรถึงเอามันเป็น 

ตัวแทนคนโง่นั่น

ถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่องพอดี เหยียนซีเก็บมือถือใส่กระเป๋าถือ ลุกขึ้น 

ไปเข้าแถวเพื่อตรวจบอร์ดดิ้งพาส

บินจากไห่เฉิงถึงเป่ยจิงใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง หลังจากที่เหยียนซี 

ปิดมือถือ เธอก็หลับตลอดทาง ตอนลงจากเครื่องไปเอากระเป๋าที่สายพาน  

เธอยังรู้สึกมึน ๆ เล็กน้อย 

สนามบินเป่ยจิงเป็นชุมทางที่ผู้คนเดินทางผ่านไปมามากมาย เธอ 

ไม่ได้กลับมาเป่ยจิงหลายปีแล้ว ในใจจึงรู้สึกหวั่น ๆ กับบ้านเกิด

ขณะที่ไหลไปตามกระแสผู้คนจำนวนมากที่ เดินออกมา  เหยียนซี 

ไม่ทันระวัง เหยียบเท้าคนข้าง ๆ เข้า เธอหันไป “ขอโทษค่ะ”

ผู้ชายคนที่ถูกเธอเหยียบเท้าสูงกว่าเธอครึ่งศีรษะ ตอนที่เธอขอโทษ  

เขาไม่แม้แต่จะพยักหน้ารับด้วยซ้ำ  มี เพียงมุมปากที่ดู เหมือนจะขยับ  

“ไม่เป็นไร ผมชินแล้ว”

เหยียนซี “?”

คนตัวสูงส่วนใหญ่ขาจะยาวด้วย เหยียนซีเงยหน้าขึ้นมา เห็นแค่ 

ท้ายทอยเขา  ผมดกดำหวีจัดทรงเรียบร้อย  แผ่กลิ่นอายสูงส่งเย็นชา  

ไม่เห็นใครในสายตาอย่างชัดเจน

เมื่อออกมาพ้นช่องทางเดิน เหยียนซีก็เห็นพ่อยืนรออยู่ท่ามกลาง 

คนจำนวนมาก  ไม่ใช่ เพราะพ่อลูกสื่อใจถึงกันหรอกนะ  แต่เป็นเพราะ 

นาฬิกาเรือนทองบนข้อมือพ่อต่างหาก ทองอร่ามสะดุดตาเหลือเกิน

“เหยียนเหยียน” พอเห็นเหยียนซี ซ่งไห่ก็ยิ้มแป้น เขาโบกมือให้เธอ 

ไม่หยุด ระหว่างที่ เดินมาก็หันไปพูดกับเลขาฯข้าง  ๆ  ว่า “นี่ไงลูกสาวผม  
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สวยกว่าดาราในทีวีตั้งเยอะใช่มั้ยล่ะ”

เลขาฯพยักหน้ายิ้ม  ๆ “ลูกสาวเจ้านายหน้าตาเหมือนเจ้านายจริง  ๆ  

ครับ”

“มันแน่นอนอยู่แล้ว ตอนเธอเล็ก  ๆ  เวลาพาออกไปข้างนอก ใครเห็น 

ก็บอกว่าหน้าเหมือนผมทั้งนั้น” ซ่งไห่ลูบพุงตัวเอง “ลูกสาวหน้าตาเหมือนพ่อ 

ถึงจะดี มีวาสนา”

เลขาฯได้แต่คิดในใจ งั้นคุณหนูซ่งก็ช่างไม่มีวาสนาเลยจริง ๆ 

“พ่อ” เหยียนซีวิ่งเหยาะ  ๆ  มาถึงหน้าซ่งไห่ “พ่ออ้วนขึ้นเยอะเลย 

นะคะ”

ซ่งไห่หัวเราะกลบเกลื่อน เขารับกระเป๋าเดินทางจากลูกสาวพลางพูดว่า  

“กลับมาคราวนี้ อยู่ตลอดไปเลยได้มั้ย” น้ำเสียงเจือแววหวั่น ๆ ร่างอวบอ้วน 

ค้อมลงนิด ๆ เหมือนกลัวจะได้ยินคำว่า “ไม่” ออกจากปากลูกสาว

เหยียนซีมองพ่อ ยื่นมือไปคล้องแขนเขา ยิ้มพลางพูดว่า “ได้ค่ะ”

“งั้นก็ดี ดีมากเลย” ซ่งไห่ดีใจจนเนื้อเต้น “กลับบ้านไปดูซิว่ายัง 

ขาดเหลืออะไรบ้าง พรุ่งนี้พ่อจะไปซื้อของเป็นเพื่อนลูก”

เหยียนซีเอียงคอมองซ่งไห่ “พรุ่งนี้พ่อไม่ไปทำงานเหรอคะ”

“งานจะสำคัญกว่าลูกสาวพ่อได้ยังไง” ซ่งไห่เดินหิ้วกระเป๋าเดินทาง 

ของเหยียนซีอย่างขมีขมัน ถึงขนาดแบกกระเป๋าขึ้นบ่า แสดงความกระตือ- 

รือร้นที่มีต่อลูกสาว

เก้าปีก่อนซ่งไห่แยกทางกับภรรยาเก่าด้วยดี ภรรยาเก่าของเขาชื่นชอบ 

งานศิลปะมากกว่า แต่เขาเป็นนักธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยมือเปล่า 

และมุ่งแต่ผลประโยชน์ ทัศนคติของสองคนนับวันก็ยิ่งแตกต่างกันมากขึ้น 

เรื่อย  ๆ ในที่สุดชีวิตคู่ที่ประคับประคองกันมาสิบกว่าปีก็ยุติลง นับแต่นั้น 

ภรรยาเก่ากับลูกสาวก็ย้ายไปอยู่ไห่เฉิง ส่วนเขาอยู่เป่ยจิง

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาไม่ได้แต่งงานใหม่ ส่วนภรรยาเก่าของเขา 

ก็ดูเหมือนจะไม่สนใจชายอื่นเช่นกัน ต่างคนต่างใช้ชีวิตเงียบ  ๆ และไม่เคย 
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ก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของกันและกัน เรื่องเดียวที่ซ่งไห่เสียดายคือ ไม่สามารถ 

ไปหาลูกสาวได้บ่อย  ๆ แม้แต่ชื่อของลูกสาวยังเปลี่ยนจากซ่งเหยียนเป็น 

เหยียนซี

สองปีก่อนภรรยาเก่าเสียชีวิตจากอาการป่วย ตอนนั้นเหยียนซียังเรียน 

ไม่จบมหาวิทยาลัย ต่อมายังต้องจัดการเรื่องทรัพย์สินที่แม่ของเธอทิ้งไว้ให้  

ดังนั้นจึงใช้เวลาถึงสองปีเต็มกว่าจะกลับเป่ยจิง แม้หลายปีมานี้เขายังคง 

ติดต่อกับลูกสาวอย่างสม่ำ เสมอ  สองปีก่อนก็ช่วยจัดการงานศพของ 

ภรรยาเก่าด้วย แต่เวลาที่ได้อยู่กับลูกนั้นมีไม่มากนัก  ทำให้เขากังวลว่า 

ลูกสาวจะไม่คุ้นเคยกับเขา

ตอนนี้เห็นลูกสาวเป็นฝ่ายคล้องแขนเขาก่อน พลันรู้สึกว่าน้ำหนักตัว 

เก้าสิบกิโลกรัมของตัวเองเหลือแค่สี่สิบกิโลกรัมในพริบตา ตัวเบาหวิวขึ้นมา 

ทันที

พอขึ้นรถ ซ่งไห่ก็หยิบเครื่องดื่มจากตู้เย็นเล็กให้ลูกสาว “เหยียน- 

เหยียน เอานี่ไป”

พอเห็นยี่ห้อเครื่องดื่ม เหยียนซีก็ทั้งดีใจและสะท้อนใจ ตอนเด็ก  ๆ  

เธอเคยชอบเครื่องดื่มนี้มาก ตอนนั้นที่บ้านยังมีฐานะปานกลาง พ่อชอบ 

พาเธอขี่หลังไปซื้อเครื่องดื่มที่ร้านชำเล็ก ๆ ใกล้ชุมชน แต่ไหนแต่ไรพ่อไม่เคย 

บ่นเธอเรื่องใช้เงินฟุ่มเฟือยเลย

พริบตาเดียวก็ผ่านไปสิบกว่าปี เครื่องดื่มยี่ห้อนี้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ 

ใหม่ไม่รู้กี่ครั้ง แม้แต่เจ้าของก็ยังเปลี่ยน  แต่พ่อกลับยังจำรสชาติที่ เธอ 

ชอบได้ เหยียนซีใจไม่แข็งพอที่จะบอกพ่อว่าตัวเองเลิกดื่มเครื่องดื่มยี่ห้อนี้ 

มานานแล้ว เธอยกขึ้นดื่มติดต่อกันหลายอึก หันไปมองพ่อก็เห็นแต่รอยยิ้ม 

ดีใจเต็มใบหน้า

“บ้านเรามีสระว่ายน้ำ มีสวนดอกไม้ด้วย ลูกอยากเลี้ยงสัตว์ อยาก 

ปลูกต้นไม้ดอกไม้ อยากว่ายน้ำ ก็ได้ทั้งนั้น” ซ่งไห่ถูมือไปมาอย่างเก้อเขิน 

เล็กน้อย “แต่ที่บ้านไม่มีใคร เลยเงียบเหงาสักหน่อย”

เขาใช้ชีวิตตามลำพัง  ไม่ค่อยพิถีพิถันมากนัก  ข้าวก็กินข้างนอก 
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บ่อยครั้ง แม้แต่นอนก็ยังนอนโรงแรมเป็นส่วนมาก ดังนั้นนอกจากแม่บ้าน 

ที่จ้างมาทำความสะอาดเป็นรายชั่วโมงก็ไม่มีคนอื่นอีก

“ไม่เป็นไรค่ะ หนูกลับมา บ้านก็คึกคักขึ้นแล้วค่ะ” เหยียนซีมองฝ่า 

ความมืดที่ค่อย ๆ โรยตัวลงมานอกหน้าต่างรถ พลางพรูลมหายใจยาว

เก้าปี เป่ยจิงยังคงเป็นเป่ยจิง แต่ดูไม่เหมือนเป่ยจิงที่ฉันจำได้ซะแล้ว

บ้านสไตล์วิลล่าที่ซ่งไห่ซื้อไว้ไม่ได้ใหญ่โตอะไร มีทั้งหมดสามชั้นกับหนึ่งชั้น 

ใต้ดิน ดาดฟ้าเป็นที่ปลูกดอกไม้ ข้างล่างเป็นสวน โรงจอดรถ และสระ 

ว่ายน้ำ แม้จะเทียบไม่ได้กับคฤหาสน์ใหญ่โตของเศรษฐี  แต่สำหรับที่ดิน 

ซึ่งมีค่าดุจทองคำในเป่ยจิง แค่นี้ก็ทำให้ใครต่อใครอิจฉาแล้ว

เหยียนซีเปิดประตูห้องตัวเอง ภายในตกแต่งสวยงาม ดูก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ 

รสนิยมของพ่อเธอแน่

“ตอนแรกพ่อกะจะทาผนังเป็นสีชมพู น่าจะดูสวยกว่า แต่เลขาฯ 

กับผู้ช่วยพ่อบอกว่า หนุ่มสาวสมัยนี้ชอบสไตล์โมเดิร์นแบบยุโรป หรือไม่ 

ก็สไตล์โบฮีเมียนอะไรพวกนั้น พ่อไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันต่างกันยังไง  

ก็เลยให้นักออกแบบมาจัดการทั้งหมด”  ซ่งไห่วางกระเป๋าเดินทางไว้ข้าง 

ผนังห้อง “ถ้าลูกไม่ชอบ พรุ่งนี้พ่อจะให้คนมาแต่งห้องให้ใหม่”

“ขอบคุณค่ะพ่อ” เหยียนซีหันมากอดซ่งไห่ “หนูชอบมากค่ะ”

“ชอบก็ดีแล้ว” ซ่งไห่หัวเราะพลางเดินดูรอบห้อง แล้วก็นึกขึ้นได้ว่า 

ลูกสาวยังไม่ได้กินอะไรเลย “ลูกอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ พ่อลงไปทำ 

กับข้าวให้กิน แป๊บเดียวก็เสร็จ”

มองร่างอ้วนท้วนของพ่อเดินลงไปชั้นล่างอย่างรีบร้อนแล้ว เธอก็เดิน 

เข้าไปในห้อง เปิดตู้เสื้อผ้าดูก็พบว่าข้างในมีเสื้อผ้าหลากหลายแบบแขวนอยู่  

ยังมีรองเท้าอีกหลายคู่ บางคู่ก็ดูไม่ได้เลย แต่เหยียนซีกลับยิ้มออกมา

มิน่าล่ะ ไม่กี่วันก่อนพ่อโทร.มาถามว่าชอบสีอะไร ที่แท้ก็อย่างนี้นี่เอง
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เห็นลูกสาวกินข้าวสองถ้วย  ซ่งไห่ก็ยิ้มหน้าบาน  

“ท่าทางหลายปีมานี้ฝีมือทำกับข้าวของพ่อยังไม่ตก”

เหยียนซีวางตะเกียบลง ลุกขึ้นเตรียมจะเก็บถ้วยชาม ซ่งไห่รีบบอกว่า  

“เป็นลูกผู้หญิงจะมาล้างจานชามได้ยังไง เดี๋ยวมือไม้พังหมด ขึ้นไปเล่นอะไร 

ของลูกเถอะ” เขาแย่งถ้วยชามจากมือเหยียนซ ี เดินเข้าครัวพลางพูดไม่หยุดว่า 

มือของผู้หญิงต้องบำรุงรักษาให้ดี

เหยียนซีเดินตามพ่อเข้าไปในครัว พูดคุยสัพเพเหระ ซ่งไห่คุยเรื่อง 

ที่ทำงาน เรื่องเพื่อน ๆ ของเขา สุดท้ายก็บอกว่า “ลูกอยากไปทำความคุ้นเคย 

กับงานที่บริษัทพ่อก่อนมั้ย ต่อไปทั้งหมดนี้ก็เป็นของลูก ยังไงก็ต้องทำ 

ความคุ้นเคยไว้”

“พ่อคะ พ่อยังหนุ่มอยู่เลย” เหยียนซียิ้ม “รอพ่ออายุเจ็ดแปดสิบก่อน  

ค่อยคิดเรื่องให้หนูรับช่วงต่อเถอะค่ะ”

ถูกลูกสาวยอจนยิ้มไม่หุบ ซ่งไห่เช็ดจานชามที่ล้างสะอาดแล้วจนแห้ง  

เก็บใส่ตู้ในครัว มองใบหน้าขาวผุดผ่องของลูกสาว พลันรู้สึกปลื้มใจ ลูกสาว 

ดูบอบบางน่าทะนุถนอมแบบนี้ ในฐานะที่เป็นพ่อ เขาจะต้องหาเงินให้มาก  ๆ  

เพื่อให้เธอมีทรัพย์สมบัติพอที่จะดูแลตัวเองได้
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ซ่งไห่แทบอดใจรอให้ลูกสาวเข้ามาดูแลบริษัทไม่ไหว แต่พอเห็นเธอ 

ไม่มีความคิดที่จะมาดูแลกิจการ เขาจึงได้แต่ทำท่าผิดหวัง ลูกสาวอยากทำ 

อะไรก็ให้เธอทำไป เขาเป็นพ่อที่ใจกว้าง ไม่มีทางชี้นิ้วกะเกณฑ์ ออกคำสั่ง 

กับลูกเด็ดขาด

สองคนพ่อลูกแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายปี แต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วย 

ความชื่นมื่น เช้าวันรุ่งขึ้น กว่าเหยียนซีจะตื่นนอนก็เก้าโมงเช้า สองพ่อลูก 

ออกไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ด้วยกัน

ช่วงบ่ายซ่งไห่ยืนกรานจะพาเหยียนซีไปซื้อเครื่องประดับให้ได้ ด้วย 

เหตุผลว่า เป็นลูกสาวของซ่งไห่ เวลาแต่งเนื้อแต่งตัวจะให้น้อยหน้าใคร 

ไม่ได้เด็ดขาด

ซ่งไห่ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งตัว  ทั้งยังสวมนาฬิกาข้อมือฝังเพชร  

พอก้าวเข้าไปในร้านจิเวลรี่ บนหน้าเขาก็เหมือนกับมีคำว่า  “เศรษฐีมือเติบ”  

แปะอยู่ พนักงานแนะนำสินค้ากุลีกุจอเข้ามาต้อนรับทั้งสอง

“เหยียนเหยียน  ชอบชิ้นไหนก็เลือกเลยนะ”  ซ่งไห่รับกาแฟจาก 

พนักงานดื่มไปอึกหนึ่ง แล้ววางถ้วยไว้อีกด้าน ชี้ไปที่โบรชัวร์ซึ่งเป็นภาพ 

สร้อยเพชรส่องประกายวิบวับ “อันนี้สวยนะลูก เหยียนเหยียน ลูกลองดู 

หน่อยสิ”

เหยียนซีมองสร้อยเพชรเส้นนั้น อย่างเดียวที่สะดุดตาก็คือ...ประกาย 

แวววาวระยิบระยับ

สร้อยแบบนี้นอกจากใส่ออกงานพิเศษแล้ว จะใส่ไปไหนได ้

“พ่อคะ หนูไม่ชอบแบบนี้” เหยียนซีกดความปรารถนาที่อยากจะ 

ควักกระเป๋าของซ่งไห่ลงไป เธอเลือกแหวนเรียบง่ายแต่โก้หรูวงหนึ่ง “หนู 

อยากได้อันนี้ค่ะ”

“ชอบก็ซื้อ”

เหยียนซีรู้ดีว่าพ่ออยากชดเชยเวลาหลายปีที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันให้เธอ  

ดังนั้นแม้ตัวเธอจะมีเครื่องประดับที่แม่เก็บไว้ให้มากมาย แต่เพื่อตามใจพ่อ  
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เธอจึงยอมมาเลือกเครื่องประดับที่นี่

แต่แค่มองดูก็รู้ว่าเป็นสไตล์ที่เศรษฐีใหม่นิยมกัน ขัดรสนิยมของเธอ 

จริง ๆ 

“คุณผู้หญิงตาแหลมจริง  ๆ  ค่ะ  นี่ เป็นแหวนรุ่นลิมิ เต็ด  หัวหน้า 

ดีไซเนอร์ของบริษัทเราเพิ่งออกแบบมาใหม่เลยค่ะ ทั้งประเทศมีแค่สามวง 

เท่านั้น” พนักงานเอ่ยชมไม่ขาดปากว่านิ้วมือของเหยียนซีสวย เหมาะกับ 

แหวนแบบนี้มาก ว่าพลางให้ผู้ช่วยหยิบแหวนออกมาให้เหยียนซีลองสวม

ทีแรกเธอนึกว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์แบบ  “ป๋าเลี้ยงเด็ก”  อย่างที่ 

พวกคนมีเงินชอบมีกัน ไม่คิดว่าจะเป็นพ่อลูกกันจริง  ๆ น่าจะเป็นเพราะ 

รูปร่างของทั้งสองแตกต่างกันลิบลับ ทำให้คนตัดเรื่องความเป็นเลือดเนื้อ 

เชื้อไขไปโดยสัญชาตญาณ แต่พอดูดี  ๆ คิ้วตาของทั้งคู่ดูคล้ายกันทีเดียว  

เพียงแต่คนเป็นพ่อใบหน้าอวบอ้วนเกินไป เครื่องหน้าจึงดูผิดรูปไปบ้าง

สำหรับซ่งไห่ ชมลูกสาวเขาย่อมได้ผลกว่าชมตัวเขา ดังนั้นสุดท้าย 

เขายังสั่งต่างหูให้เหยียนซีอีกคู่หนึ่ง พนักงานยังหันไปยอเหยียนซีอีกว่า 

เหมือนนางฟ้า เปล่งประกายไปทั้งตัว

เหยียนซีฟังแล้วถึงกับหน้าร้อนผ่าว เบือนหน้าหลบ พลางหวังว่า 

พนักงานคนนี้จะเลิกชมเธอเกินจริงสักที

“คุณหยวนครับ สร้อยที่คุณสั่งไว้ได้แล้วครับ ไม่ทราบว่ามีตรงไหนไม่พอใจ 

หรือเปล่า” ผู้จัดการหยิบกล่องบุกำมะหยี่ออกมาจากตู้นิรภัย ยื่นให้หยวนอี้ 

ด้วยสองมืออย่างระมัดระวัง

หยวนอี้เปิดกล่องดูครู่หนึ่ง พยักหน้าน้อย ๆ “ไม่เลว”

ผู้จัดการถอนหายใจด้วยความโล่งอก พร้อมกับยื่นใบรับประกันให้ 

ผู้ช่วยของหยวนอี้ “เรายังมีเครื่องประดับออกใหม่เดือนนี้ด้วย ถ้าคุณหยวน 

ต้องการดู ผมจะให้คนเอามาให้เลือกครับ”

“ไม่ต้องหรอก” หยวนอี้ลุกขึ้น “คุณแม่ชอบเครื่องประดับร้านคุณ 

มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว ถ้าทางร้านมีดีไซน์ใหม่  ๆ  ก็ส่งแค็ตตาล็อกไปให้ 
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คุณแม่เลือกได้เลย” 

“คุณนายหยวนชอบผลงานของร้านเล็ก  ๆ  อย่างเราก็เป็นเกียรติของ 

ร้านเราแล้วครับ  ถ้างั้นผมจะให้คนส่งแค็ตตาล็อกไปให้คุณนายหยวน 

นะครับ”  ผู้จัดการดีใจ  ลุกไปส่งหยวนอี้ออกจากห้องรับรองแขกวีไอพี  

ขณะเดินผ่านห้องโถงใหญ่ สายตาก็เหลือบไปเห็นชายวัยกลางคนร่างอ้วน 

ถือถุงเครื่องประดับสองสามถุง และยังจูงมือเด็กสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่ง  

ท่าทางสาวน้อยดูว่าง่าย รูปร่างบอบบาง เห็นชัดว่าชายคนนี้ให้ความสำคัญ 

กับเธอมาก ยังโน้มน้าวให้เธอเลือกเครื่องประดับอีก

ผู้จัดการเห็นความสัมพันธ์ประเภทวัวแก่กินหญ้าอ่อน โฉมงามกับ 

คนขี้เหร่มาจนชิน จึงมองเป็นเรื่องปกติ เขาผายมือแสดงท่าทางเชื้อเชิญ  

“คุณหยวน เชิญทางนี้ครับ”

หยวนอี้ซึ่งเดินอยู่ข้างหน้าหยุดฝีเท้าเล็กน้อย  สายตาเหลือบมอง 

ชายหญิงที่อยู่ไม่ไกล ก่อนจะหันกลับ สาวเท้าออกจากร้าน ผู้ช่วยของเขา 

รีบเดินตามไปอย่างรวดเร็ว

“คุณหยวน ค่อย  ๆ  เดินนะครับ”  ผู้จัดการโค้งให้เขา  เมื่อหันมา 

ก็เห็นชายร่างอ้วนกับเด็กสาวกำลังเดินมาที่ประตู

“พ่อคะ พ่อถูกคนหลอกง่ายขนาดนี้ เปิดบริษัทมาได้ยังไงคะเนี่ย” เหยียนซ ี

มองถุงในมือซ่งไห่...พวกนี้คือเงินทั้งนั้นเลยนะ!

ตั้งแต่เล็กจนโตเหยียนซีไม่เคยลำบาก แม้ตอนเด็ก  ๆ  ฐานะทางบ้าน 

จะแค่ปานกลาง แต่ทั้งพ่อและแม่ก็เอาอกเอาใจเธอมาตลอด  ต่อมาเธอ 

กับแม่ไปอยู่ไห่เฉิง แม่เปิดแกลเลอรี ธุรกิจไปได้ดี และค่อย  ๆ  มีชื่อเสียง 

ในแวดวงศิลปะ ดังนั้นฐานะการเงินของแม่จึงดีมาก ทั้งพ่อก็คอยส่งเงิน 

ให้เธอใช้เป็นประจำทุกเดือน เธอจึงไม่เคยขัดสนเป็นทุกข์เรื่องเงินเลย

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะเป็นคนใช้เงินมือเติบ

“พนักงานคนนั้นตาแหลมจริง  ๆ และของที่ร้านก็สวยจริง  ๆ ซื้อเยอะ 

หน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกน่า”  ซ่งไห่หัวเราะพลางเปิดประตูรถให้เหยียนซี 
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เข้าไปนั่งก่อน จากนั้นตัวเองค่อยตามเข้าไป “พรุ่งนี้พ่อมีประชุมที่บริษัท  

ลูกมีเพื่อนสนิทที่เป่ยจิงมั้ย หรือจะให้พ่อเรียกผู้ช่วยไปเป็นเพื่อนลูกซื้อของ”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ พรุ่งนี้หนูมีนัดกินข้าวกับเพื่อน” เหยียนซีอธิบาย  

“สมัยเรียนมหาวิทยาลัย  หนูมี เพื่อนสนิทสองคน  เรียนจบก็มาทำงาน 

ที่เป่ยจิง พอรู้ว่าหนูจะกลับมาก็เลยนัดกันไว้นานแล้ว พ่อไม่ต้องห่วงนะคะ  

หนูไม่เบื่อหรอก” 

“งั้นก็ดี”  ซ่งไห่ค่อยวางใจ  “แล้วลูกมีเพื่อนสมัย  ม.ต้นมั้ย  ถ้ามี 

คนไหนที่สนิทกันก็ติดต่อกันนะ”

“นั่นมันตั้งกี่ปีมาแล้วคะพ่อ จะติดต่อกันยังไงล่ะ” เหยียนซีไปจาก 

เป่ยจิงตั้งแต่อายุสิบห้าปี ตอนนั้นเธอเพิ่งเรียนมัธยมปลายปีหนึ่ง1 ได้ครึ่งปี 

เท่านั้น ตอนนี้ผ่านมาเก้าปีแล้ว ต่อให้เป็นเพื่อนสนิท แต่ผ่านมาหลายปี 

ขนาดนี้ ความสนิทสนมก็จืดจางไปอยู่ดี

เหยียนซีเรียนปริญญาโทที่ไห่ต้า สาขาที่เรียนก็ถือว่าใช้ได้ ตอนนี้ 

เรียนจบแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี

กลับถึงบ้าน เหยียนซีก็เข้าห้อง สอดมือเข้าไปในคอเสื้อ ดึงซ้ายทีขวาที 

ก็ถอดชุดชั้นในโยนไปบนเตียง นั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้ แล้วเปิดคอมพิวเตอร์

พอล็อกอินเข้าโปรแกรมแชต เสียงเตือนข้อความเข้าก็ดังขึ้นติด  ๆ  กัน  

เธอใส่หูฟัง จากนั้นก็เริ่มพิมพ์ต๊อก ๆ แต๊ก ๆ 

เธอเป็นนักวาดภาพมือสมัครเล่น บางครั้งก็วาดการ์ตูนช่องน่ารัก  ๆ  

โพสต์ลงในเวยปั๋ว2 อาจเพราะทุกวันนี้ชีวิตคนมีเรื่องให้เครียดเยอะ ตัวการ์ตูน 

ที่ไม่ถือว่าเข้าขั้นมืออาชีพของเธอจึงค่อนข้างได้รับความนิยม เวยปั๋วของเธอ 

มีผู้ติดตามเกือบล้านคน เมื่อไม่นานเพิ่งเซ็นสัญญากับสำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง  

บรรณาธิการคอยตามจิกต้นฉบับจากเธอทุกวัน

 1 การศึกษาระดับมัธยมปลายของจีนแบ่งเป็น  3 ชั้นปี คือ ปีหนึ่ง ปีสอง ปีสาม เทียบเท่า  

มัธยมสี่ มัธยมห้า มัธยมหก ตามลำดับ
 2 Weibo เว็บไซต์ไมโครบล็อกของจีนที่มีลักษณะคล้ายกับทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กรวมกัน
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หลังจากโพสต์การ์ตูนที่วาดไว้ลงในเวยปั๋วแล้ว เธอก็ไม่ได้สนใจ 

ข้อความที่บรรณาธิการตามจิกให้ส่งต้นฉบับอีก เปิดเกมเข้าไปเล่นกับคน 

ที่ใช้ไอดีว่า  “พี่ชายน้องรัก”  เมื่อลงสนาม  เธอก็ฆ่าฝ่ายตรงข้ามอย่าง 

ไม่ปรานี

ไม่นานเสียงก่นด่าก็เต็มห้องเกม

“แกสิกะเทย  พี่สาวอย่างฉันน่ะผู้หญิงแท้  ๆ  ย่ะ!”  เหยียนซีแกะ 

อมยิ้มออกจากห่อใส่ปาก เธอซื้อไอเทมติดตามจากร้านค้าในเกม แล้วเริ่ม 

ตามฆ่าคนที่ด่าเธอต่อทันที

พอออกจากเกม เหยียนซีก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ล้างเครื่องสำอาง  

จึงวิ่งเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าให้สะอาด จากนั้นโปะแผ่นมาสก์หน้า แล้วเริ่ม 

เข้าไปดูเวยปั๋วต่อ

เพิ่งโพสต์การ์ตูนไปชั่วโมงกว่าก็ถูกรีโพสต์ไปแล้วกว่าห้าหกร้อยครั้ง  

มีคอมเมนต์สองสามพันข้อความ ส่วนมากบอกว่าน่ารักจัง ยังมีคำวิจารณ์ว่า 

ฝีมือเธอไม่เข้าขั้น แต่ก็ถูกบรรดาแฟนคลับโต้กลับไป

หลังจากตอบกลับคอมเมนต์เด็ด  ๆ  ไม่กี่ข้อความ เหยียนซีก็ใช้แอป 

โทร.ฟรี โทร.หาเพื่อนซี้...เถาหร ู

“ต้าเหอ!” เถาหรูรับโทรศัพท์อย่างรวดเร็ว ส่งเสียงดังลั่น “ในที่สุด 

เธอก็โทร.มาซะที นึกว่าหายสาบสูญไปแล้วซะอีก”

“สาบสูญอะไร” เหยียนซีดึงแผ่นมาสก์หน้าออก ตบผิวหน้าเบา  ๆ  

“พรุ่งนี้กินข้าวกัน เธอเลี้ยงนะ”

“เธออยู่เป่ยจิงแล้วเหรอ” เสียงเถาหรูตื่นเต้น “ได้เลย พรุ่งนี้ฉันหยุด 

พอดี ชวนหยางหมิ่นด้วยนะ เราสามคนจะได้ฉลองกัน”

สองสาวคุยกันได้สักพัก เถาหรูลังเลก่อนถามว่า “เธอจะทำงาน 

ที่เป่ยจิงจริง ๆ เหรอ”

“ใช่” เหยียนซีใช้กระดาษทิชชูห่อมือถือ ก่อนเข้าไปล้างมือล้างหน้า 

ในห้องน้ำ “แม่ฉันไม่อยู่แล้ว ถ้าฉันกลับมาทำงานที่เป่ยจิง จะได้อยู่เป็น 

เพื่อนพ่อด้วย”
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“ก็ดีนะ  ต่อไปเราก็เจอกันได้บ่อยขึ้น”  เถาหรูไม่อยากเท้าความ 

ถึงเรื่องที่ เหยียนซีไม่สบายใจ จึงเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นอีกสักพักก่อนจะ 

วางสาย

เช้าวันรุ่งขึ้น เมื่อเหยียนซีตื่นขึ้นมา พ่อก็ออกจากบ้านแล้ว มีอาหารเช้า 

ที่เขาทำไว้ให้วางอยู่บนโต๊ะเรียบร้อย

เหยียนซีกินเสร็จก็ขึ้นข้างบนไปเปลี่ยนชุด แต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อย 

ก็ออกจากบ้าน

โรงจอดรถมีรถสปอร์ตสีแดงคันหรูจอดอยู่ เป็นรถที่พ่อตั้งใจเตรียมไว้ 

ให้เธอ เหยียนซีเปิดประตูรถเข้าไปนั่ง ความสูงของเบาะกำลังดี ตอนขับ 

ก็รู้สึกคล่องมือมาก

เห็นชัดว่าพ่อเจาะจงเลือกรถคันนี้ให้เธอ

ถึงสามสาวจะไม่ได้เจอกันปีกว่า แต่พอรวมตัวกันกลับไม่รู้สึกประดัก- 

ประเดิด ราวกับว่าพวกเธอไม่เคยแยกจากกันเลย

“นี่ พวกเธอดูนี่สิ” หยางหมิ่นยื่นมือถือเข้ามาตรงกลางวง

เหยียนซีชะโงกหน้าเข้าไปมอง เป็นบทความเกี่ยวกับแฟชั่นที่ได้รับ 

ความนิยมของหนุ่มสาวในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา 

หนึ่งในนั้นมีภาพที่ดูแหวกแนวออกมาจากภาพอื่น  ๆ เป็นภาพคน 

ผมยาวตรง ย้อมสีผมเหมือนไฟจราจร รสนิยมความงามแบบนี้ยากจะลืม 

ได้จริง ๆ 

“สิบปีก่อน โรงเรียนฉันก็มีเด็กเกที่ทำผมแบบนี้เหมือนกัน” เหยียนซี 

ชี้ไปที่หน้าจอมือถือ “เมื่อก่อนชั้น  ม.ปลายโรงเรียนฉันมีขาโจ๋ประจำโรงเรียน 

ย้อมผมเขียว  ๆ  แดง  ๆ  แบบนี้แหละ เขากำลังปีนรั้วโรงเรียน แล้วฉันไปเจอ 

เข้าพอดี”

“แล้วไงต่อ” เถาหรูถามด้วยความอยากรู้อยากเห็น สมัยนั้นคนที่กล้า 

ทำผมแบบนี้ไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยหรอก

“ก็ไม่แล้วไง” เหยียนซีเอามือเท้าคาง หวนคิดถึงเหตุการณ์ในตอนนั้น  
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“ฉันยังไม่ทันพูดอะไร ก็มีครูสองคนเดินมา ดุเขาเสียงดังว่าห้ามรังแกฉัน  

จนฉันเดินห่างออกไปไกลมากแล้ว เขาก็ยังถูกครูกักตัวไว้”

หยางหมิ่นกับเถาหรูมองใบหน้าที่ดูใสซื่อน่าสงสารของเหยียนซีอย่าง 

จนคำพูด

“แล้วตอนนั้น...เธอไปทำอะไรตรงรั้วโรงเรียน”

“ก็โดดเรียนน่ะสิ” เหยียนซีตอบอย่างมั่นใจ
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“แล้วเธอโดดเรียนสำเร็จมั้ย”  เถาหรูมอง 

แขนขาเรียวเล็กของเหยียนซี นึกภาพไม่ออกจริง  ๆ  ว่าเธอจะปีนรั้วหนีเรียน 

ได้อย่างไร

“ไม่” เหยียนซีส่ายหน้า วันนั้นเป็นวันที่พ่อกับแม่จะไปทำเรื่องหย่า  

เธออยากออกไปห้ามพวกเขา  ตอนนั้นเธอยังเด็กไม่รู้ความ  คิดแค่ว่า 

ตัวเองรับไม่ ได้ที่พ่อแม่จะหย่ากัน  แต่ไม่ เคยคิดว่ าชีวิตคู่ที่ปราศจาก 

ความรักทำให้สามีภรรยาทุกข์ทรมาน ดังนั้นที่ตอนนั้นเธอปีนรั้วหนีไม่สำเร็จ  

บางทีอาจเป็นเรื่องดีก็ได้

เห็นเหยียนซีไม่อยากเอ่ยถึงเรื่องในอดีต เถาหรูจึงไม่ซักต่อ หันมา 

คุยเรื่องกอสสิปในวงการบันเทิงแทน

หยางหมิ่นทำงานในบริษัทด้านสื่อออนไลน์ จึงรู้ข่าวกอสสิปดีกว่า 

เถาหรูกับเหยียนซี พอพูดถึงเรื่องซุบซิบในแวดวงดารา เหยียนซีก็ฟังอย่าง 

ตั้งอกตั้งใจ

“ต้าเหอ หน้าตาอย่างเธอนี่ไปแคสติ้งเป็นนางเอกบทโศกได้เลยนะ  

เหมาะมาก” หยางหมิ่นเหลือบมองเพื่อน “แต่นิสัยไม่ค่อยเหมาะ”

“เป็นนางเอกแบบที่มีสามีออกนอกลู่นอกทางหรือไม่เป็นโล้เป็นพาย  
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แถมยังต้องกล้ำกลืนฝืนทน ดูแลรับใช้ครอบครัวสูงส่งของเขา ไหนจะต้อง 

เลี้ยงดูลูก ต้องคอยทำให้ทุกคนมีความสุข ส่วนตัวเองต้องอกไหม้ไส้ขม  

สิบกว่าปีผ่านไปก็ให้ลูก  ๆ  ลืมอคติที่มีต่อพ่อ ในที่สุดครอบครัวก็กลับมา 

อยู่พร้อมหน้ากัน  อะไรทำนองนี้น่ะเหรอ”  เหยียนซีสรุปแบบฉบับของ 

นางเอกบทโศก แล้วกลอกตามองบน “สมองฉันไม่ได้มีปัญหานะ”

“ท่าทางเธอจะเข้าใจบทบาทแบบนี้ดี” หยางหมิ่นหัวเราะบทสรุปของ 

เหยียนซี “ถ้าทำตามแบบฉบับของเธอ เผลอ  ๆ  บทนางเอกจะกลายเป็น 

บทนางรองตัวร้ายที่หน้าอย่างใจอย่าง ตอนจบก็ถูกนางเอกเปิดโปงแผนการ 

ที่ซ่อนไว้”

“เธอประเมินเหยียนซีสูงไป” เถาหรูเลิกคิ้ว “คุณสมบัติอย่างเหยียนซี  

คงอาศัยหน้าตาน่าสงสารหลอกคน นิสัยก็ออกจะใจร้อน อย่างดีก็เป็นตัวล่อ 

กระสุนสามตอนก็ตายแล้วละ”

“นี่  ๆ พวกเธอ พอเลย” เหยียนซีเคาะโต๊ะ “ไม่ได้เจอกันตั้งปีกว่า  

เจอหน้าฉันแล้วไม่ยินดียินร้ายก็ช่างเถอะ แต่นี่ยังแขวะกันอีก เพื่อนอย่าง 

พวกเธอยังเรียกว่าเพื่อนรักได้อยู่มั้ยเนี่ย”

“อย่าใช้คำว่า  ‘เพื่อนรัก’  มานิยามความสัมพันธ์ของพวกเราเชียวนะ”  

หยางหมิ่นปฏิ เสธ  “ตอนนี้คำว่ า เพื่อนรักในโซเชียลกลายเป็นคำที่สื่อ 

ความหมายแง่ลบไปแล้ว” ไม่รู้เหมือนกันว่าคำนี้เริ่มนิยมใช้ตามเว็บบอร์ด 

ตั้งแต่เมื่อไร มีกระทู้ทำนอง “ส่องความลับของเพื่อนที่รักที่สุด” “เพื่อนรักฉัน 

เป็นกิ๊กกับแฟนฉัน” ดูเหมือนมิตรแท้จะไม่มีอยู่จริงในหมู่ผู้หญิง พอมาอยู่ 

ด้วยกันก็ชิงดีชิงเด่นกันเอง ทนเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้

พูดถึงตรงนี้ก็ได้ยินเสียงทะเลาะตบตีกันห่างออกไปไม่ไกล

ทั้งสามหันไปมองพร้อมกัน เห็นสาวผมยาวคนหนึ่งสาดกาแฟใส่ 

สาวผมสั้นอีกคนหนึ่ง

“คิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้  หลายปีมานี้ฉันมันตาบอด 

จริง ๆ!”

เหยียนซีดึงสายตากลับมาด้วยความกระอักกระอ่วน  หันไปสบตา 
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กับหยางหมิ่น หยางหมิ่นกระแอมทีหนึ่ง ก้มหน้าดื่มกาแฟต่อ

เสียงทะเลาะนั้นดังมาถึงหูของทั้งสามคน จับใจความคร่าว  ๆ  ได้ว่า 

สาวผมสั้นแย่งแฟนสาวผมยาว  แถมสองคนนี้ยั ง เป็นเพื่อนรักกันมา 

หลายปีด้วย

สุดท้ายสาวผมยาวก็ยกมือปาดน้ำตาเดินออกจากร้าน ความที่อารมณ์ 

กระเจิดกระเจิงทำให้ไม่ทันระวัง ชนขอบโต๊ะจนล้มลงกับพื้น

เหยียนซีรีบหดขา คิดจะพยุงหญิงสาวที่ล้มลงตรงหน้า แต่ก็กลัว 

อีกฝ่ายจะอาย จึงลังเลครู่หนึ่ง แต่สุดท้ายก็ยื่นมือออกไปพยุงอีกฝ่าย

“ขอบคุณค่ะ” สาวผมยาวรีบลุกขึ้นจากพื้น พอเงยหน้าขึ้นมาเห็น 

เหยียนซีถนัดตา สีหน้าเธอก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย รีบเอ่ยขอบคุณอีกครั้ง  

ก่อนจะก้มหน้าก้มตาเดินออกจากร้านกาแฟไปอย่างรีบร้อน

หลังจากสาวผมยาวไปแล้ว  สาวผมสั้นก็ลุกตาม  ตอนที่ เดินผ่าน 

โต๊ะของพวกเหยียนซี อยู่ ๆ ก็หยุด

“ซ่งเหยียนเหรอ”

เหยียนซีคิดไม่ถึง...ฉันเป็นแค่คนแทะเม็ดกวยจี๊ดูเหตุการณ์เฉย  ๆ  

ทำไมไปมีเอี่ยวด้วยล่ะนี่

เหยียนซีมองสาวผมสั้นอย่างละเอียด แต่ในหัวไม่มีความทรงจำ 

เกี่ยวกับเธอคนนี้เลยสักนิด

“ไม่ได้เจอกันหลายปี เธอยังเหมือนเดิมเลยนะ” น้ำเสียงของสาว 

ผมสั้นฟังดูแปลก  ๆ เหมือนดูแคลนรูปร่างบอบบางน่าสงสารของเหยียนซี  

หรืออาจเป็นเพราะทั้งคู่เคยมีเรื่องกันมาก่อน พอพูดจบก็เดินออกไป

เหยียนซีมองไล่หลังเธอไปอย่างงุนงงก่อนจะดึงสติกลับมา “ฉันทำไม  

มากวนโมโหฉันแล้วก็ไปอย่างนี้เนี่ยนะ เห็นฉันเป็นคนรังแกง่าย ๆ เหรอ”

“เธอสองคนรู้จักกันเหรอ” เถาหรูกับหยางหมิ่นประหลาดใจ

เหยียนซีส่ายหน้า “จำไม่เห็นได้เลย”

“อาจเป็นเพื่อนสมัยประถมหรือ  ม.ต้นรึเปล่า”  หยางหมิ่นจำได้ว่า 

เหยียนซีเคยเล่าให้ฟังว่าเรียนมัธยมปลายที่เป่ยจิงแค่หนึ่งภาคการศึกษา  
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จากนั้นก็ย้ายไปไห่เฉิง

“ผ่านมาตั้งหลายปี หน้าตาเพื่อนสมัยเรียนก็เปลี่ยนไปมาก ฉันจะ 

ไปจำได้ยังไง” เหยียนซีวางถ้วยกาแฟ “ช่างเถอะ ไม่สำคัญหรอก ไปเดิน 

ช็อปปิ้งน่าสนใจกว่า” 

“เธอก็แค่ขี้เกียจใช้สมองน่ะสิ” เถาหรูรู้นิสัยของเหยียนซีดี “ไปกัน 

เถอะ เงินเดือนฉันเพิ่งออก กำลังมีเงินพอดีเลย”

เมื่อสามสาวเพื่อนซี้มาอยู่ด้วยกัน  ถ้าไม่ เดินช็อปปิ้ง  ไม่หาของ 

อร่อยกิน  ไม่เมาท์มอยเรื่องดารา  ก็ไม่อาจพูดได้ว่าเป็นเพื่อนที่รู้ ใจกัน 

จริง  ๆ  ทั้งสามสวมรองเท้าส้นสูง  มือถือถุงช็อปปิ้งเดินออกมาจากห้าง 

สรรพสินค้า ไล่กินของอร่อยตามถนนของกิน กว่าจะนึกได้ว่าตอนกินมันง่าย  

แต่ตอนลดน้ำหนักนี่สิยาก ก็กินกันจนพุงกางแล้ว

“เหยียนต้าเหอ กระเพาะเธอเป็นหลุมดำเหรอ” เถาหรูลูบพุงตัวเอง  

พลางมองหน้าท้องแบนราบของเหยียนซี แล้วก็อดเอานิ้วจิ้มไม่ได้ “เย็น 

มากแล้ว ฉันต้องกลับแล้วละ พรุ่งนี้ยังต้องไปทำงานอีก เจ้านายฉันเป็น 

คนแก่จอมเฮี้ยบ ถ้าไปสาย เบี้ยขยันเดือนนี้ชวดแน่”

“พวกเธออยู่ที่ไหนกัน เดี๋ยวฉันไปส่ง” เหยียนซีดูเวลา “ยังไงฉัน 

ก็ไม่ต้องไปทำงาน”

“เธอซื้อรถแล้วเหรอ” หยางหมิ่นถามด้วยความสงสัย

“พ่อซื้อให้น่ะ” เหยียนซียิ้มตาหยี “ตอนนี้ถือว่าฉันเป็นลูกเศรษฐี 

ที่เกาะพ่อแม่ก็ได้”

“ฉันไป  ๆ เหยียนต้าเหอ เธอนี่มันหน้าไม่อายจริง  ๆ เป็นลูกเศรษฐี  

ยังมีหน้ามาให้ฉันเลี้ยงข้าวอีก มีสำนึกบ้างมั้ย!” เถาหรูแสร้งทำเป็นโกรธ  

“คราวหน้าเธอต้องเลี้ยงเราคืนนะ”

“ใช่ ต้องเป็นสเต๊กชั้นเลิศ ล็อบสเตอร์ออสเตรเลีย โสมคน รังนก  

เอาหมดเลย” หยางหมิ่นเสริม “กินที่ร้านหนึ่งชุด เอากลับบ้านอีกชุดหนึ่ง 

ด้วย!”

เหยียนซีหัวเราะคิก  ๆ  พาเพื่อนทั้งสองคนไปที่ลานจอดรถใกล้  ๆ  
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พอเพื่อนเห็นรถ เหยียนซีก็ถูกชำระความอีกรอบ

หยางหมิ่นพักอยู่ค่อนข้างใกล้  เหยียนซี เปลี่ยนมาสวมรองเท้า 

ส้นแบนที่ใช้ใส่เวลาขับรถ แล้วขับไปส่งหยางหมิ่นก่อน จากนั้นค่อยไปส่ง 

เถาหรู

“ต้าเหอ” เถาหรูลงจากรถ มองเหยียนซีด้วยความลังเล “เธอจะอยู่เป่ยจิง 

จริงเหรอ”

“ใช่” เหยียนซียิ้ม “เธอล่ะ คิดจะทำงานที่เป่ยจิงต่อมั้ย”

“แหงสิ ฉันทำที่ฉางเฟิงสำนักงานใหญ่เชียวนะ คนตั้งเท่าไหร่อยาก 

เข้ามาทำที่นี่ยังไม่ได้เลย” เถาหรูทัดผมไว้หลังใบหู “ไม่แน่นะ อีกไม่กี่ปี 

ฉันอาจก้าวขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในชีวิต ได้แต่งงานกับหนุ่มหล่อบ้านรวยก็ได้”

“ถึงตอนนั้นอย่าลืมให้ฉันกอดขาเธอ1 ไปด้วยนะ” เหยียนซีหัวเราะ 

คิกคัก “เธอรีบไปพักเถอะ ฉันไม่กวนแล้ว”

“อืม” เถาหรูโบกมือให้เหยียนซี เธอเดินต่อไปไม่กี่ก้าวก็หันกลับ 

ไปมองรถสปอร์ตสีแดงที่กลับรถขับออกไปจากซอยที่ ไม่กว้างนักอย่าง 

คล่องแคล่ว จากนั้นก็ยิ้มออกมา

เหยียนซีกลับถึงบ้านก็พบว่าพ่อยังไม่กลับ เธอจึงตุ๋นโจ๊กไว้ให้เขาหม้อหนึ่ง  

เผื่อพ่อดื่มมาจากข้างนอกหรือยังไม่ได้กินข้าวก็ยังมีโจ๊กให้กินรองท้อง

เหยียนซีเข้าโปรแกรมแชต ข้อความเตือนให้ส่งต้นฉบับจากบรรณาธิการ 

เด้งขึ้นมา เธอถอนหายใจขณะตอบกลับ

ลำธารน้อย : [อีกห้าวันรับรองส่งแน่นอน ถ้าไม่ส่งขอให้ฉันอ้วนขึ้น 

ห้ากิโล]

 1 เป็นสำนวน หมายถึง อาศัยอิทธิพลและความมีชื่อเสียงของผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตน
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เหยียนซีนึกว่าบรรณาธิการไม่ได้ออนไลน์ ที่ไหนได้ไม่ถึงหนึ่งนาที 

ข้อความของอีกฝ่ายก็เด้งตอบกลับมาทันที

หมิงหมิง : [คนดีของฉัน ในที่สุดคุณก็ออนไลน์ซะที]

เหยียนซีดูบรรดาข้อความที่ส่งเข้ามาเป็นพรืด  ทั้งหมดเป็นเรื่อง 

โฆษณา เรื่องปกหนังสือ มีแม้แต่กระทั่งดราฟต์แรกของดีไซน์ สาขาวิชา 

ที่เธอเรียนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่บ้าง ดังนั้น 

จึงพอเข้าใจนิดหน่อย

เหยียนซีหารือกับบรรณาธิการเรื่องโฆษณาเสร็จก็ปิดหน้าต่างแชต  

เข้าเวยปั๋ว จึงพบว่ามีหลายบริษัทส่งข้อความส่วนตัวมาให้เธอช่วยโฆษณา 

ผลิตภัณฑ์ เธอปิดหน้าข้อความส่วนตัวโดยไม่สนใจ

แค่ดูก็รู้ว่าเป็นบริษัทที่ ไม่น่าเชื่อถือ  อีกอย่างเธอก็ไม่ได้ขาดเงิน  

ไม่จำเป็นต้องทำงานให้คนไม่โปร่งใสพวกนี้

ถึงแม้เวยปั๋วของเธอจะมีผู้ติดตามเกือบหนึ่งล้านคน  แต่ทั้งหมด 

ล้วนกดติดตามด้วยตัวเอง  ไม่ได้ใช้เงินซื้อมา  ดังนั้นในสายตาของพวก 

การตลาดที่คอยหาคนที่มีความสามารถ เวยปั๋วของเธอจึงมีมูลค่าค่อนข้าง 

สูง  ช่วงนี้ไม่ เพียงมีบริษัทเสนองานให้เธอเท่านั้น แม้แต่วงการบันเทิง 

ก็ยังเข้าหา อยากให้เธอช่วยทำอะไรสักอย่างเพื่อปลุกกระแสให้คนสนใจ

ช่วงที่ไม่มีอะไรทำ เหยียนซีชอบติดตามข่าวกอสสิป แต่เธอไม่ชอบ 

เข้าไปยุ่งเกี่ยว และไม่เคยคิดจะเป็นคนกระจายข่าวซุบซิบพวกนี้ด้วย ดังนั้น 

เธอจึงปฏิเสธไปอย่างไม่ไยดี

เลื่อนหน้าจอเวยปั๋วไม่กี่ครั้งก็เห็นโพสต์เรื่องฉาวของดาราหญิงชื่อดัง 

คนหนึ่งบนหน้าหลักของเวยปั๋ว

ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เอามาแฉกัน แต่ความจริงที่พูดกันทั้งวงนอกวงใน 

คือ  ดารายอดนิยมคนนี้มีคนสนับสนุนเบื้องหลังที่ ไม่ธรรมดา  แม้แต่ 

ลูกชายคนรองของประธานฉางเฟิงกรุ๊ปก็ยังมีความสัมพันธ์ค่อนข้างลึกซึ้ง 
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ขอโทษที ไม่ได้คบใครที่หน้าตา 1

กับเธอด้วย

ฉางเฟิงกรุ๊ปเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ  แทบจะไม่มีใคร 

ไม่รู้จัก ไม่ว่าดาราหญิงชายคนไหน ลองได้มีความเกี่ยวข้องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  

กับคุณชายตระกูลเศรษฐีแบบนี้  ย่อมคว้าพื้นที่สื่อต่าง  ๆ  มาได้  นี่ เป็น 

วิธีทางการตลาดกระจอก  ๆ  ที่เอาไว้หลอกคนดูที่ไม่รู้เรื่องราว สำหรับคน 

ที่พอรู้เรื่องอะไรอยู่บ้างก็มองเป็นเรื่องขำ ๆ ไป

คนเป็นนักแสดงหญิงยังรู้จักพยายามปลุกกระแสการตลาดเพื่อ 

ช่วงชิงแหล่งรายได้ให้มากขึ้น ขณะที่คนเพิ่งเรียนจบปริญญาโทอย่างเธอ  

กลับอยู่บ้านว่างงาน นอกจากเล่นเกมก็เล่นเวยปั๋ว ดูแล้วน่าหดหู่ชะมัด

ถึงจะเป็นลูกเศรษฐี ก็ต้องเป็นลูกเศรษฐีที่มีอุดมการณ์สิ

ตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ก่อน แล้วหางานอะไรสักอย่างทำดีมั้ยนะ 

เหยียนซีอยู่บ้านสองสามวัน ส่งต้นฉบับที่ติดค้างไว้ให้บรรณาธิการซึ่งเฝ้าตาม 

จิกงานเธอทุกวัน จากนั้นก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีอกดีใจที่ฆ่าศัตรู 

ในเกมได้ กดออกจากเกมด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจ แล้วก็เข้าเวยปั๋วต่อ

ในเวยปั๋ว เธอเห็นคลิปวิดีโอที่กำลังดังอยู่ในตอนนี้ เป็นคลิปหญิงสาว 

สองคนทะเลาะตบตีกัน ดึงดูดคนเข้ามาดูนับไม่ถ้วน

ผู้หญิงสองคนในคลิปดูคุ้น  ๆ ที่แท้ก็เป็นคนที่เธอเห็นในร้านกาแฟ 

ตอนที่นัดเจอเพื่อนคราวก่อนนั่นเอง

ในคลิปสองคนกำลังทะเลาะกันเสียงดังลั่น  สักพักก็ด่ากันด้วย 

คำหยาบคาย 

“แกหาว่าฉันต่ำตม  ตัวแกดีกว่าฉันตรงไหน  สมัย  ม.ปลายปีหนึ่ง  

เดือนโรงเรียนฝากแกส่งจดหมายรักให้ซ่งเหยียน แต่แกเอามันไปทิ้งถังขยะ 

ในห้องน้ำ อย่านึกนะว่าฉันไม่รู้!”

เหยียนซี “...”

เธอรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออก สองคนนี้ทะเลาะกันจนกลายเป็น 

คลิปดังในเวยปั๋วไม่พอ ยังลากเธอเข้าไปเกี่ยวด้วย
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เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

ม.ปลายปีหนึ่งนี่อายุเท่าไหร่กันนะ

อายุยังน้อยไม่รู้จักตั้งใจเรียน ริอ่านมีความรักกันแล้วเหรอ!




