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คํ า น ํ า สํ า น ัก พิ ม พ์

แฟนนักอ่านที่ชื่นชอบผลงานของเยว่เซี่ย- 

เตี๋ยอิ่ง จากชายาผู้มีคุณธรรม ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้  

และ  ข้าจะเป็นเซียน บ้านอรุณขอแนะนำผลงาน 

เล่มใหม่น่าประทับใจเรื่องนี้ ซึ่งเป็นแนวรักกุ๊กกิ๊ก 

ยุคปัจจุบันกันบ้าง

เรื่องราวระหว่างสาวนักเขียนนิยายสายซึน  

ที่ไม่ยอมหัวปักหัวปำกับความรักง่าย  ๆ กับท่าน 

ประธานสายเทคแคร์แบบจัดเต็มที่ทำทุกวิถีทาง 

เพือ่เอาชนะใจเธอใหไ้ด้ สำหรบัผูท้ีช่อบความหวาน 

ดีกรีแรง  ๆ  ผู้ชายงานดีระดับ  “หลัวแห่งชาติ”  

ที่มีแต่ในนิยาย นางเอกเก่งกาจฉลาดเฉลียว ตาม 

สไตล์เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง ขอเชิญอ่านด้วยความฟิน 

กับวิธีตามจีบว่าที่ภรรยาของท่านประธานให้หัวใจ 

แช่อิ่มไปเลยค่ะ

สำนักพิมพ์อรุณ

เมษายน 2563
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“ซูเล่อ เราลองดูกันเถอะ”

“ลอง?”

“ลองดูว่าผมจะเป็นแฟนคุณได้หรือเปล่า  

ผมยินดีให้มีช่วงทดลองงาน ระยะเวลาแล้วแต่ 

คุณเลย”

“ก่อนทดลองงาน เขาต้องสัมภาษณ์ก่อน 

ไม่ใช่เหรอ”

“ผมยังต้องสัมภาษณ์ด้วยเหรอ...ผม 

ขับรถเป็น แบกข้าวสารได้ ปูเตียงถูบ้าน ทำ 

กับข้าว รับแขก ออกหน้าออกตาก็ได้ คุณว่า 

อะไรผมกว็า่ตามนัน้ คณุไปชอ็ปปิง้ ผมกต็ามไป 

เป็นเพื่อน...”

...หญิงสาวเอามือกอดอก สายตามอง 

ประเมินเว่ยฉู่ตั้งแต่หัวจดเท้าอย่างหาข้อติ

“อืม รูปร่างแข็งแรง ปากกับฟันไม่เลว  

ลักษณะก็ดูดี”

“นี่ผมสมัครเป็นแฟนนะ ไม่ได้สมัคร 

ตรวจเกณฑ์สัตว์เลี้ยง”

ซูเล่อแอบหวั่นไหวเล็กน้อย ทันใดนั้นก็ 

ตอบว่า “ได้”
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 1	 ผู้ชายหลายใจ ไสหัวไปซะ!

บนโซฟาคู่ตัวโปรดที่สุดของซูเล่อ ชายหนุ่มตระกองกอดหญิงสาว 
ในอ้อมอก ทั้งคู่กำลังจูบกันอย่างไม่ลืมหูลืมตา ซูเล่อยืนอยู่ที่ประตู ไม่รู้ว่า 

ควรรู้สึกอย่างไร โกรธ? เสียใจ? หรือทั้งสองอย่าง

แมข่องซเูลอ่เคยบอกเธอเมือ่ตอนเขา้มหาวทิยาลยัใหม ่ๆ วา่ เปน็ผูห้ญงิ 

อย่าหาผู้ชายที่ทั้งหล่อทั้งรวยเด็ดขาด  เพราะผู้ชายพวกนี้ออร่าสะดุดตา 

เกินไป จับไม่ค่อยอยู่มือ

น่าเสียดายที่พอแม่พูดจบก็หงายหน้าไพ่นกกระจอก ตบโต๊ะ “หู”1 

คนพูดไม่ได้จริงจัง คนฟังยิ่งไม่เก็บมาใส่ใจ เมื่อนึกขึ้นมาตอนนี้  

ซูเล่อไม่อาจปฏิเสธวาจาประกาศิตของคุณนายแม่สกุลซูได้ 

ผู้ชายที่ทั้งหล่อทั้งชาติตระกูลดี โคตรเฮงซวย!

ซูเล่อรู้สึกมาตลอดว่า ในชีวิตคนเรามีเรื่องดราม่าอยู่สามเรื่อง หนึ่ง  

ตอนประกาศผลสอบ  ปรากฏว่าไม่มีชื่อตัวเองอยู่ในอันดับต้น  ๆ  สอง  

เจ้าสาวในคืนแต่งงานไม่ใช่ตัวเอง และสามคือ ไปเจอเพื่อนเก่าในต่างบ้าน 

ต่างเมืองโดยบังเอิญ แต่เพื่อนคนนี้ดันเป็นคนที่เราไม่ค่อยชอบขี้หน้า

ซูเล่อมีแฟนหล่อตระกูลดีคนหนึ่ง หลังเรียนจบมหาวิทยาลัยเธอหา 

งานทำอยู่ที่เมือง B ส่วนแฟนเธอทำงานที่บริษัทของพ่อเขา จากนั้นทั้งสอง 

ก็ซื้อห้องชุดด้วยกัน เตรียมลงหลักปักฐานอยู่ด้วยกันที่นี่

แย่จริงที่ตอนนี้กลับมีผู้หญิงเพิ่มเข้ามาในบ้านอีกคน และที่ที่ผู้หญิง 

คนนี้นั่งอยู่คือบนตักว่าที่สามีของเธอ

 1 เป็นภาษาในเกมไพ่นกกระจอก ใช้ขานเมื่อผู้หงายหน้าไพ่ชนะ
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ส วั ส ดี ค รั บ   คุ ณ ภ ร ร ย า  !

คืนเดียวกับที่แผนงานของเธอถูกขโมย คู่หมั้นของเธอก็ถูกขโมย 

ไปด้วย  แถมผู้หญิงคนนี้ยังเป็นคู่แข่งกับเธอมาตั้งแต่เล็กจนโต  ซูเล่อ 

รู้สึกว่าดวงชะตากับชื่อของตัวเองไม่ถูกโฉลกทั้งคู่2 ถึงได้มีเรื่องน้ำเน่ารันทด 

ประดังประเดเข้ามาแบบนี้ 

“ซู เล่อ!”  จวงเว่ยเห็นซูเล่อที่ด้านหลังประตู  สีหน้าก็ เปลี่ยนไป  

ผลักหลินฉีซึ่งอยู่ในอ้อมกอดออกอย่างเป็นธรรมชาติ  ลุกขึ้นเดินมารับ 

กระเป๋าเดินทางไปจากมือเธอ “ไหนเมื่อวานโทร.มาบอกว่าจะกลับพรุ่งนี้ไม่ใช ่

เหรอ เดินทางเหนื่อยมั้ย” 

ซูเล่อปรายตามองเขาเงียบ ๆ ก่อนจะมองหลินฉีที่นั่งอยู่บนโซฟา

หลินฉีเชิดคางอย่างสวย ส่งยิ้มอ่อนโยนมาให้เธอ “ซูเล่อ ไม่เจอกัน 

นานเลย” นัยน์ตาฉายแววสมใจ

ซูเล่อมึนหัวตึ้บ ไม่รู้จริง ๆ ว่าผู้หญิงคนหนึ่งต้องมีหัวคิดต่างขนาดไหน  

ถึงมองว่าการเป็นกิ๊กกับแฟนชาวบ้านเป็นเรื่องน่าภูมิใจ แล้วก็ไม่รู้ว่าหนังหน้า 

ของผู้ชายคนหนึ่งต้องหนาแค่ไหน ถึงตีหน้าซื่อในเวลาแบบนี้ได้

“ก็ไม่นานเท่าไหร่นี่ ก่อนเรียนจบเราก็เจอกันออกบ่อยไม่ใช่เหรอ”  

ซูเล่อเองก็ยิ้มเช่นกัน หยิบถ้วยมารินน้ำ ค่อย  ๆ  ดื่ม ทำเหมือนไม่รับรู้ว่า 

จวงเว่ยเริ่มลนลานมากขึ้นทุกที “ย้ายไปทำงานที่ไหนล่ะ”

“เธอยังไม่รู้เหรอ” นิ้วชี้ขาวเนียนของหลินฉีแตะมุมปากที่ยิ้มนิด  ๆ  

ราวกับประหลาดใจ ดูดัดจริตสุด  ๆ “ฉันอยู่ที่บริษัทของจวงเว่ย ตอนนี้ 

เป็นเลขาฯของเขาน่ะ”

ซูเล่อได้ยินก็ยิ้ม หันไปหยิบเมล็ดกาแฟกล่องหนึ่งออกมาจากกระเป๋า 

เดินทางยื่นให้จวงเว่ย “นี่เมล็ดกาแฟที่นายชอบ” 

จวงเว่ยเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าซูเล่อ ในใจค่อย  ๆ  สงบลง แต่การ 

เล่นสนุกกับผู้หญิงสักคนก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนี่นะ มีผู้ชายคนไหนที่ 

ไม่เจ้าชู้เป็นบางครั้งบางคราวบ้าง อีกอย่าง นายหญิงของบ้านนี้ก็มีแค่ซูเล่อ 

 2 คำว่า  “ซู”  (苏) ในชื่อของซูเล่อพ้องเสียงกับคำว่า “ซู”  (输)  ที่แปลว่า  พ่ายแพ้  

สูญเสีย
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เ ย ว่ เ ซี่ ย เ ตี๋ ย อิ่ ง

คนเดียวเท่านั้น แค่นี้น่าจะทำให้เธอพอใจ

ซูเล่อลากกระเป๋าเดินทางมา พลางปัด ๆ ผมหน้าม้า เชิดหน้าเล็กน้อย  

“จวงเว่ย  ฉันไม่เอานายแล้ว  เมล็ดกาแฟกล่องนี้ถือว่าฉันให้นายเป็น 

ของขวัญแยกทางแล้วกัน” พูดจบก็มองจวงเว่ยและหลินฉี “หลินฉี ผู้ชาย 

คนนี้ทิ้งให้เธอค่อย  ๆ  เล่นไปนะ เธอชอบของมือสองอยู่แล้วนี่ งั้นฉันยกให้ 

เธอแบบป๋า  ๆ เลย” จากนั้นก็ลากกระเป๋าเดินทางออกประตูไปโดยไม่หันหลัง 

กลับมา

เธอยังโชคดีอยู่เรื่องหนึ่งคือ บัตรประชาชน บัตรธนาคารทั้งหมดอยู่ 

ในกระเป๋าเดินทาง เดินออกไปเองแบบนี้ก็ไม่ขี้เหร่สักเท่าไร

“ซูเล่อ” จวงเว่ยคิดไม่ถึงว่าซูเล่อจะทำแบบนี้ รีบวิ่งออกไปคว้ามือ 

เธอไว้ “ฉันกับผู้หญิงคนนั้นก็แค่เล่น ๆ เธออย่าจริงจังนักสิ”

“เล่นจนกอดกันกลมเลยเหรอ” ซูเล่อสะบัดมือจวงเว่ย ในใจยิ้มเย็น  

ตอนที่จวงเว่ยจีบเธอสมัยอยู่มหาวิทยาลัย A ก็ฮือฮาไปทั้งมหาวิทยาลัย เธอ 

มองทายาทเศรษฐีคนนี้ต่างจากคนอื่น  ๆ  ที่เอาแต่ผลาญเงินเสพสุขไปวัน  ๆ  

ตอนนี้พอมองย้อนกลับไป ความจริงเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับกำพืดผู้ชาย 

ที่ชอบเที่ยวผับมั่วผู้หญิง ต่างกันตรงที่ตอนนั้นเธอตาบอด แต่ตอนนี้เธอ 

ตาสว่างแล้ว 

จวงเว่ยรู้นิสัยของซูเล่อดี เมื่อเห็นเธอไม่ไว้หน้าเขา เขาก็ชักสีหน้า 

ขึ้นมาทันที “เธออย่าใช้อารมณ์ได้มั้ย หลินฉีก็แค่ผู้หญิงที่เสนอตัวมาเอง  

จะไปเทียบกับเธอได้ยังไง”

“ผู้หญิงเสนอตัวให้ นายก็เอาหมด นายยังมีอะไรคู่ควรกับฉันอีก”  

ซูเล่อแค่นหัวเราะ มองหลินฉีเดินหน้าบึ้งตามออกมา “ฉันกลับรู้สึกว่า 

พวกนายออกจะเหมาะสมกันดี ไม่ต้องมาเข้าใกล้ฉัน เดี๋ยวอากาศที่ฉัน 

สูดเข้าไปจะเป็นมลพิษ”

จวงเว่ยเห็นท่าทีแข็งกร้าวไม่ยอมอ่อนข้อของซูเล่อ สีหน้าก็ทะมึน 

ขึ้นมา “ซูเล่อ อย่าคิดว่าฉันจะยอมเธอไปตลอด ถ้าวันนี้เธอเดินออกไป  

ก็ไม่ต้องกลับมาอีก”

ซูเล่อส่งสายตาเยาะหยันให้เขา หันหลังเดินไปที่ลิฟต์ พอกดปุ่มลิฟต ์
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ส วั ส ดี ค รั บ   คุ ณ ภ ร ร ย า  !

ก็หันมาบอกจวงเว่ยว่า “ฉันไปละ ต่อให้นายมาง้อ ฉันก็ไม่มีวันกลับมาหรอก  

ไสหัวแกไปไกล ๆ ไอ้ลูกเศรษฐี!”

พอออกจากอพาร์ตเมนต์ ขึ้นรถแท็กซี่แล้ว ซูเล่อก็ยกมือปิดตา 

อยา่งออ่นลา้ หวนคดิถงึเรือ่งราวทีผ่า่นมาระหวา่งเธอกบัจวงเวย่ เธอคบกบัเขา 

มาสองปีกว่า เพื่อน  ๆ  ในมหาวิทยาลัยต่างอิจฉาที่เธอมีแฟนทั้งหล่อทั้งรวย 

ขนาดนี้ ในยุคที่ราคาที่ดินสูงลิ่ว ครอบครัวจวงกลับมีคฤหาสน์ ทั้งยังเป็น 

เจ้าของบริษัทจดทะเบียนอีกแห่ง ในสายตาผู้หญิงหลายต่อหลายคน เขา 

เป็นเขยขวัญที่เจิดจรัสจนตาพร่าเลยทีเดียว

แต่พ่อเขยขวัญที่ทุกเช้าเอาอาหารเช้ามาส่ง ทุกเย็นคอยอยู่เป็นเพื่อน 

เธอในห้องอ่านหนังสืออันน่าเบื่อ กระทั่งเธอตกลงคบกับลูกเศรษฐีที่สาว  ๆ  

จ้องตาเป็นมันคนนี้ คิดไม่ถึงเลยว่า แค่หลังจากเรียนจบไม่ถึงปี ความรัก 

จะกลายมาเป็นแบบนี้ได้

จริงอย่างที่เขาว่า ผู้ชายหล่อรวยมันเชื่อไม่ได้ ซูเล่อเอามือลง มองไป 

ยังความมืดนอกหน้าต่างรถ แล้วหลุบเปลือกตาลงน้อย ๆ 

ตอ่ไปถา้จะหาผูช้าย หาผูช้ายซือ่ ๆ ธรรมดากพ็อ อยา่งนอ้ยจะไดอุ้น่ใจ  

ในโลกที่กิ๊กระบาดไปทั่วอย่างทุกวันนี้

ซูเล่อลงจากรถ ได้ยินเสียงเพื่อนซี้ทัก “เสี่ยวเล่อเล่อ” 
เธอเงยหน้าขึ้นมอง เฉินเย่ว์ เพื่อนซี้ตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยกำลัง 

โบกมือให้ยิ้ม ๆ ซูเล่อรู้สึกแสบจมูก รีบเดินไปหาเพื่อนสาว “เสี่ยวเย่ว์เย่ว์”3

“เธอนี่ไม่ล้อชื่อฉันสักวันจะตายเลยสินะ” เฉินเย่ว์รับกระเป๋าเดินทาง 

 3 ชื่อ  “เสี่ยวเย่ว์เย่ว์”  เป็นชื่อของคนดังในโลกอินเทอร์เน็ต แต่เป็นที่สงสัยว่าจะเป็น 

บุคคลปลอมที่สร้างขึ้นมาในเว็บบอร์ดเทียนหยา โดยเป็นคนที่ถูกกล่าวถึงในกระทู้ที่ชื่อว่า  

“ขอบคุณเพื่อนสุดทุเรศคนนี้ที่ทำให้วันหยุดวันชาติของฉันโคตรหดหู่”  ซึ่งโพสต์โดยชาวเน็ตที่ 

ใช้ชื่อว่า  Rong Rong “เสี่ยวเย่ว์เย่ว์”  จึงกลายเป็นคนที่มีตัวตนจริงขึ้นมาและโด่งดังไปทั่ว  

เธอถูกบรรยายว่าเป็นผู้หญิงอ้วนเผละ บ้าบอ และน่าเกลียด และด้วยการบรรยายถึงบุคลิกที่ 

น่ารังเกียจ พฤติกรรมที่น่าตกใจจนเป็นที่น่ารำคาญแบบสุด  ๆ  อย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นในสังคม  

ทำให้กระทู้นี้และตัว “เสี่ยวเย่ว์เย่ว์” กลายเป็นที่สนใจภายในชั่วข้ามคืน

ตัว
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จากซูเล่อ หยิกแก้มขาวนุ่มของเพื่อน “ไป ขึ้นข้างบนกัน”

เมื่อทั้งสองนอนบนเตียง เฉินเย่ว์จึงถามว่า “เธอกับจวงเว่ยเกิด 

อะไรขึ้น”

ซูเล่อเบิกตากว้างมองเพดาน “เราเลิกกันแล้ว เมื่อกี้ตอนกลับไปถึง  

ฉันดันไปเจอเขากับหลินฉีกำลังกอดจูบกันจนไม่เห็นฉันที่ยืนหัวโด่เลย”  

พูดจบก็ยิ้มขื่น “ฉันเลยเขี่ยมันทิ้งซะเลย”

“นางร่านหลินฉีนี่อีกแล้ว” เฉินเย่ว์โมโหจนลุกขึ้นมานั่ง “ทำไมเธอ 

ไม่ตบไอ้อีหมา ๆ4 นี่ไปสักสองฉาดนะ คิดว่าเล่น ๆ เหรอ!”

ซูเล่อลุกขึ้นนั่งตาม เลิกคิ้ว “ตบทำไมให้เจ็บมือ เลิกกันตอนนี้ดีกว่า 

แต่งไปแล้วต้องมาหย่าทีหลัง” เธอมองมือขวาของตัวเอง มองแหวนหมั้น 

ที่สวมบนนิ้วนาง ก่อนถอดมันออก “เธอว่าแหวนนี่ถ้าเอาไปขายจะได้สัก 

เท่าไหร่” 

เฉินเย่ว์ดูแล้วก็สรุปว่า “ฉันว่าเพชรก็เม็ดไม่เล็กนะ น่าจะได้ราคาอยู่”

“อาฮะ” ซูเล่อลูบคาง พลางวางแหวนเพชรไว้บนโต๊ะหัวเตียง พักใหญ ่

ก็พูดขึ้นว่า “งั้นก็ถือว่าฉันไม่ได้ขาดทุนมากนัก”

“เธอรู้เรื่องงานรวมรุ่นเพื่อนที่อยู่เมืองเดียวกันพรุ่งนี้มั้ย” เมื่อเห็น 

ซูเล่อมีท่าทีแปลกไป เฉินเย่ว์จึงเปลี่ยนเรื่องคุย เอานิ้วจิ้มหน้าผากเพื่อนสาว  

“ได้ข่าวว่าครั้งนี้รุ่นพี่เว่ยก็ไปด้วย”

“ใครคือรุ่นพี่เว่ย” ในหัวซูเล่อว่างเปล่า

เฉินเย่ว์รู้สึกไม่ได้ดั่งใจกับท่าทีไม่รู้เรื่องรู้ราวของเพื่อนสาว  ยังคง 

จิ้มศีรษะซูเล่อต่อ “รุ่นพี่เว่ยอะ เว่ยฉู่คนที่ฮ็อต  ๆ เป็นรุ่นพี่เราสองปีอะ  

รุ่นพี่เว่ยที่หน้าตาหล่อ นิสัยก็ดีอะ ที่ทุกเทอมได้ทุนเรียนดี เป็นประธาน 

สภานักศึกษาที่หล่อที่สุดเท่าที่มหาวิทยาลัย  A เคยมีมาเลยอะ ได้ยินว่า 

ตอนนี้เขาเปิดบริษัทมหาชนด้วย และยังเป็นตัวแทนนักศึกษาที่สำเร็จการ 

ศึกษาของมหาวิทยาลัยเราด้วยนะ”

เฉนิเยว่พ์ดูคำก ็ “อะ” สองคำก ็ “อะ” จนซเูลอ่ฟงัแลว้ตวัสะเทอืนไปหมด  

 4 “โก่วหนานหนี่ว์” เป็นคำด่าที่ใช้ด่าชายหญิงที่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว

ตัว
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เธอปัดมือของเฉินเย่ว์ออก “ได้ยินชื่อเว่ยฉู่ทำให้ฉันนึกถึงเยียนจ้าว5 น่ะ”  

พลางคลึงบริเวณที่โดนจิ้มจนเจ็บ พูดเสียงนิ่ง “ฉันไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ เสี่ยว- 

เย่ว์เย่ว์ บ้าผู้ชายมากไปอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์นะ”

“คุณเพื่อนซูเล่อขา สักวันหนึ่งเธอจะตายเพราะปิดกั้นจากข่าวสาร”  

เฉินเย่ว์กัดฟันกรอด

ซูเล่อเลิกคิ้ว “ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในที่ที่ข้อมูลข่าวสารไปไม่ถึงคงต้อง 

กดดันเพราะคำพูดนี้”

“ระวังเธอจะขึ้นเรือไม่ทัน” เฉินเย่ว์พูดจริงจัง

ซูเล่อโบกแขนเรียวเล็กของตัวเองไปมา  “ต่อให้ฉันเจอเรือโนอาห์  

ฉันก็เบียดขึ้นไปไม่ได้อยู่ดี”

เฉินเย่ว์ถามอย่างไม่ยอมใจว่า “เธอไม่รู้จักรุ่นพี่เว่ยจริง ๆ เหรอ”

ซูเล่อมองเฉินเย่ว์ด้วยความรู้สึกผิดอยู่บ้าง การที่ตัวเธอไม่รู้จักเว่ยฉู่ 

ทำให้รู้สึกละอายใจมาก “จำเป็นต้องรู้จักเขาด้วยเหรอ”

เฉินเย่ว์กุมหน้าผาก “งั้นเธอยังจำได้มั้ย ตอนที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย  

คนที่ต้อนรับเธอวันปฐมนิเทศก็คือรุ่นพี่เว่ย”

ซูเล่อหวนคิดอย่างละเอียด  “ฉันจำได้แค่ว่า  มีผู้ชายคนหนึ่งมา 

ต้อนรับฉันแล้วอยู่  ๆ  ก็หายไปกลางคัน ทำให้ฉันต้องหาหอพักหญิงเองอยู่ 

ตั้งนาน”

เฉินเย่ว์ถามต่อด้วยสีหน้าเคร่ง  “งั้นเธอยังจำได้มั้ย  ตอนปีหนึ่ง 

เทอมสองที่พวกเราฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม  รุ่นพี่ เว่ยยังเคยให้ 

คำแนะนำกับเธอเลยน่ะ”

ซูเล่อตั้งใจย้อนคิดอย่างจริงจัง “เธอหมายถึงคนที่ว่าฉันว่าวาดรูป 

ไม่ได้เรื่องคนนั้นเหรอ” เสียดายที่เธอนึกหน้าผู้ชายคนนี้ไม่ออก สิ่งเดียว 

ที่จำได้คือ เขาบอกว่าภาพหมีแพนด้าของเธอใช้ไม่ได้ 

 5 เว่ย ฉู่ เยียน จ้าว เป็นชื่อแคว้นในเจ็ดมหานครรัฐแห่งยุคจั้นกั๋ว (475 -  221 ปีก่อน 

คริสต์ศักราช) ได้แก่ แคว้นฉี แคว้นฉู่ แคว้นเยียน แคว้นหาน แคว้นจ้าว แคว้นเว่ย และ 

แคว้นฉิน
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“แล้วตอนปีสองเทอมแรกล่ะ  ที่งานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนนักศึกษา 

ที่ไหนสักงานนี่แหละ  เธอดื่มจนเมาเละ  ใครเป็นคนแบกเธอกลับหอ!”  

เฉินเย่ว์ถามจนเสียงใกล้จะเป็นคำราม 

ซเูลอ่เบกิตากวา้ง “เธอหมายความวา่คนทีแ่บกฉนัเปน็รุน่พีเ่วย่งัน้เหรอ”

เฉินเย่ว์เห็นซูเล่อเริ่มจะนึกออกในที่สุด  จึงถามด้วยความดีใจว่า  

“เธอจำได้แล้วเหรอ”

ซูเล่อพยักหน้าอย่างดุดัน “ฉันจำได้ว่าตื่นเช้ามา หัวฉันก็มีรอยปูด  

เขาทำฉันตกใช่มั้ย” ซูเล่อคร่ำครวญในใจ คิดไว้ไม่ผิด ผู้ชายหล่อมีเงิน 

นี่พึ่งพาอะไรไม่ได้เลย ไม่งั้นก้อนปูดโนบนหัวฉันจะโผล่มายังไง

เฉินเย่ว์สิ้นหวัง เธอลูบศีรษะซูเล่อ “นอนเถอะ เด็กน้อย”

ซูเล่อปลอบเฉินเย่ว์โดยการตบไหล่เพื่อน “เอาละ เด็กดี ไม่ต้อง 

คิดเรื่องหนุ่มหล่ออะไรแล้ว พรุ่งนี้ฉันไปเป็นเพื่อนเธอช็อปปิ้ง โอเคนะ”

เฉินเย่ว์เหลือบมองซูเล่อเงียบ  ๆ ล้มตัวลงนอน ห่มผ้า หลับตาใน 

คราวเดียว

 2 ชีวิตคนเรามีแต่เรื่องน้ำเน่า

“ซูเล่อ ฉันชอบเธอ” 
รอยยิ้มของจวงเว่ยสดใสราวกับแสงตะวันในฤดูหนาว ทั้งเนื้อทั้งตัว 

มีแต่ของแบรนด์เนม ด้านหลังคือรถสปอร์ตหรู  ราวกับเจ้าชายขี่ม้าขาว 

ในตำนาน

เสียดายผู้ชายที่ขับบีเอ็มดับเบิลยูอาจเป็นได้ทั้งเจ้าชายขี่ม้าขาว  

หรือไม่ก็ผู้ชายกาก ๆ 

ซูเล่อมองด้วยหางตา แอบก่นด่าในใจ แม้แต่ในความฝัน หมอนี่ 

ก็ยังขี้โอ่วางโต 

ตัว
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...

“คุณเพื่อนซูเสี่ยวเล่อ ถ้าเธอยังไม่ตื่นอีก ก็อย่ากินเลยข้าวเช้า!”

ซูเล่อลุกขึ้นนั่งบนเตียง มองเฉินเย่ว์ซึ่งกำลังคาบแซนด์วิชไว้ในปาก  

พลางยกมือลูบผมที่ยุ่งเหยิง “เธอกินเถอะ ฉันไม่อยากกิน”

“โห พออกหักก็เตรียมอดอาหารประชดชีวิตเลยเหรอ”  เฉินเย่ว์ 

เดินมานั่งที่ขอบเตียง พูดอย่างหมั่นไส้ว่า “ฉันว่านะเสี่ยวเล่อเล่อ หน้าตา 

เธอออกจะสะสวย ผิวพรรณหรือก็ผุดผ่อง ทำไมถึงยอมให้ยายแพศยา 

หลินฉีนั่นมาขุดกำแพง6 ได้นะ”

เปลี่ยนเสื้อผ้าที่หยิบออกมาจากกระเป๋าเดินทางเรียบร้อย ซูเล่อจึง 

พูดว่า “ดอกซิ่งแดงของจวงเว่ยอยากออกนอกกำแพง7 ฉันจะมีปัญญาอะไร 

ไปห้ามได้ล่ะ”

เฉินเย่ว์ส่ายหน้าถอนหายใจ “สาวน้อยจ๋า ถ้าจวงเว่ยได้ยินคำพูดนี้ 

ของเธอเข้า คงโกรธจนกระอักเลือดเลยละ” 

มือซึ่งกำลังเก็บข้าวของในกระเป๋าเดินทางหยุดชะงัก  ซูเล่อหยิบ 

กรอบรปูในกระเปา๋เดนิทางขึน้มา ในรปูนัน้ เธอกบัจวงเวย่ยิม้สดใส นกึไมถ่งึ 

เลยว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ได้

เห็นซูเล่อจ้องรูปภาพอย่างใจลอย เฉินเย่ว์ได้แต่กัดริมฝีปาก นิ่งเงียบ

ปลายนิ้วเรียวของซูเล่อแตะที่ใบหน้าของจวงเว่ยในรูป จากนั้นก็ 

หันหลังโยนกรอบรูปลงถังขยะ หยิบเครื่องใช้อาบน้ำออกมาจัดเรียงทีละชิ้น 

พลางถอนหายใจ “เสี่ยวเย่ว์เย่ว์ พ่อแม่เธอนี่ดีจังเลย เธอทำงานอยู่ที่นี่  

ก็ยังออกเงินซื้อห้องชุดสองห้องนอนให้ด้วย พี่สาวละอิจฉาจริง ๆ” 

“โอเค  ๆ เธอมาอยู่กับฉันที่นี่แหละ” เฉินเย่ว์ช่วยซูเล่อเอาเสื้อผ้า 

ออกจากกระเป๋าเดินทางไปแขวนในตู้เสื้อผ้า พลางถามว่า “อ้อใช่ วันนี้เธอ 

ไม่ไปทำงานเหรอ” 

ซูเล่อหยิบของออกมาจากกระเป๋าเดินทาง “ฉันยื่นจดหมายลาออก 

 6 มีความหมายว่า แย่งแฟนหรือคนรักของคนอื่น
7 หมายถึงการนอกใจ

ตัว
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แล้วละ”

เฉินเย่ว์ไม่ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้น เพียงช่วยซูเล่อเอาเสื้อผ้าแขวน 

ทีละชุดจนเสร็จ “งั้นดีเลย เธอมาทำงานที่บริษัทพ่อฉันแล้วกัน ช่วงนี้บริษัท 

กำลังรับพนักงานใหม่พอดี”

ในที่สุดซูเล่อก็หาแปรงสีฟันและยาสีฟันเจอ ได้ยินดังนั้นก็เงยหน้า 

มองเฉินเย่ว์  “ดีสิ  ไม่แน่นะ  ถ้าฉันเข้าทำงานที่บริษัทของคุณลุง  อาจ 

กลายเป็นเครือญาติกับผู้บริหารก็ได้” พูดจบก็เดินยิ้มเข้าห้องน้ำไป

เฉินเย่ว์มองซูเล่อเดินออกไป รอยยิ้มบนใบหน้าค่อย  ๆ  จางหาย  

เธอรู้ว่าซูเล่อไม่เหมือนผู้หญิงบอบบาง เวลาเกิดเรื่องอะไรจะไม่ร้องไห้ตีโพย 

ตีพาย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสองวันนี้สาหัสเพียงพอสำหรับซูเล่อ ไม่มีงานทำ  

ถูกแฟนนอกใจ เรื่องแบบนี้เป็นใครก็ยากจะรับได้ 

ซูเล่อมักมานั่งเสียใจภายหลังกับการตัดสินใจของตัวเองเสมอ อย่างเช่น 
วันนี้เธอมาเดินช็อปปิ้งเป็นเพื่อนเฉินเย่ว์ มองเพื่อนสาวสวมรองเท้าส้นสูง  

10 เซนติเมตรเดินฉับ  ๆ  อย่างว่องไว ก็อดยิ้มมุมปากไม่ได้ เป็นผู้หญิง 

เหมือนกันแท้  ๆ เห็นแล้วก็อายตัวเองที่สวมรองเท้าส้นสูงแค่หนึ่งชั่วโมงก็ 

รู้สึกปวดเอว แข้งขาอ่อนแรงไปหมด 

“เสี่ยวเล่อเล่อ  ตัวนี้ เป็นไง  เธอหุ่นดี  ใส่ออกมาน่าจะดูดีมาก”  

เฉินเย่ว์ชี้เสื้อโค้ตสีอ่อนตัวหนึ่ง พูดกับพนักงานขายข้าง  ๆ  ว่า “เอาตัวนี้ให้ 

เธอลองหน่อยค่ะ”

ซูเล่อดึงเฉินเย่ว์อย่างอ่อนแรง “พี่สาว ควีนมัมเฉินคะ ฉันซื้อเสื้อผ้า 

ตามเทสต์คุณสองชุดแล้วนะคะ ได้โปรดเถอะค่ะคุณท่าน ปล่อยฉันไปเถอะ 

นะคะ”

เฉินเย่ว์ยัดเสื้อผ้าใส่อ้อมแขนซูเล่อ พลางยิ้มกริ่ม “ที่รักจ๊ะ ฉัน 

จะทำให้เธอเผยโฉมอย่างเฉิดฉายในงานเลี้ยงรุ่น ต่อให้ยายแพศยาหลินฉี 

กับผู้ชายห่วยจวงเว่ยมาที่งาน เธอก็ต้องกู้หน้ากลับมาให้ฉันให้ได้นะ”

ซูเล่อยกมุมปาก ยอมรับชะตากรรมหอบเสื้อผ้าเดินเข้าห้องลองเสื้อ 

โลกนี้โหดร้ายเกินไปแล้ว  ถูกทรมานจิตใจไม่พอ  ยังถูกทรมาน 

ตัว
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เนื้อหนังอีก 

“คุณเว่ยครับ การร่วมมือกันครั้งนี้คุณเห็นว่า...” ผู้พูดพบว่าอีกฝ่าย 
ดูกระวนกระวาย จึงมองตามสายตาเขาไป แต่ก็ไม่เห็นอะไร

“ขอโทษครับ” เว่ยฉู่ยิ้มอย่างมีมารยาท ดึงสายตากลับมา หลังจาก 

จิบกาแฟจึงเอ่ยว่า “ราคาที่คุณหวังเสนอมาค่อนข้างต่ำไปสักหน่อยนะครับ  

จริง ๆ ผมก็รู้สึกลำบากใจ”

“เรื่องราคาคุยได้ครับ” ผู้พูดเอ่ยยิ้ม  ๆ “ถ้ายังไงเรามาทำความเข้าใจ 

สินค้านี้เพิ่มสักหน่อยดีมั้ยครับ”

เวย่ฉูพ่ยกัหนา้ หางตาเหลอืบมองออกไปนอกหนา้ตา่ง นยันต์าหมน่ลง

“ควีนมัมคะ เราพักกันหน่อยเถอะ” หลังจากเดินผ่านร้านกาแฟไป  

ในที่สุดซูเล่อก็หมดความอดทน กอดเสาไฟข้างถนนไม่ยอมปล่อย “ฉันใส่ 

ผ้าขี้ริ้วไปงานเลี้ยงรุ่นก็ได้ ไม่ต้องช็อปปิ้งแล้ว” 

เฉินเย่ว์ลูบศีรษะซูเล่อ “เด็กดี ไปดูอีกร้านนะ แล้วควีนมัมจะพาเธอ 

ไปกินข้าว”

“เธอพูดประโยคนี้มาห้ารอบแล้วนะ!” ซูเล่อบ่นด้วยน้ำเสียงจริงจัง

เฉินเย่ว์ยังยิ้มไม่คลาย “แน่นอน เธอจะยืนกอดเสาไฟนี่ไม่ปล่อย 

ก็ได้นะ ฉันไปกินมื้อเที่ยงคนเดียวก็ได้”

ซูเล่อยอมรับชะตากรรม  ปล่อยมือจากเสาไฟ  เดินตามไปข้าง  ๆ  

ควีนมัมเฉินเข้าไปในร้านรองเท้าแห่งหนึ่ง

การมาเจอหลินฉีกับจวงเว่ยในเวลานี้เป็นเรื่องบังเอิญที่น้ำเน่ามาก  ๆ  

ซูเล่อรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังแสดงละครน้ำเน่าห่วย  ๆ  อยู่ สารพัดดราม่า 

ประดังประเดเข้ามาพร้อมกัน แถมตัวเองยังไม่ใช่นางเอกละครบ้า  ๆ  เรื่องนี้ 

อีกด้วย

เธอมองจวงเว่ยที่กำลังก้มตัวช่วยหลินฉีเปลี่ยนรองเท้า แววตาเปี่ยม 

ไปด้วยความอ่อนโยน ทันใดนั้นก็รู้สึกปวดกระเพาะจนต้องนิ่วหน้า แต่ 

ยังคงก้มหน้าก้มตาเดินเข้าไปในร้านรองเท้า

ตัว
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เฉินเย่ว์เหลือบมองจวงเว่ยและหลินฉี ไม่คิดสนใจคนทั้งคู่เลยสักนิด  

เธอเดินไปข้าง ๆ ซูเล่อ หยิบรองเท้าคู่หนึ่ง “เสี่ยวเล่อเล่อ ลองคู่นี้ดู เท้าเธอ 

ขาว ใส่แล้วต้องสวยแน่ ๆ”

“สวยมันก็สวย แต่ไม่รู้จะมีเงินซื้อหรือเปล่า” หลินฉีมองซูเล่ออย่าง 

สบประมาท “เงินเดือนก็แค่ไม่กี่พันไคว่8 เก็บออมเอาไว้ดี  ๆ  เถอะ ไม่งั้น 

แต่งงานไปจะไม่มีสินเดิมติดตัว”

เฉินเย่ว์กับซูเล่อกุมขมับ  ยายนี่ต้องพยายามทำตัวเป็นนางร้าย 

ในละครน้ำเน่าเกรดต่ำให้ได้เลยใช่มั้ย 

วิธีแบบนี้...ช่างทำให้คนไปต่อไม่ถูกเลยจริง ๆ 

ซูเล่อหลบหน้า  ตั้งใจแสดงออกว่าไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้  เสียดายที่ 

อีกฝ่ายคงคิดว่าตัวเองยังเล่นไม่สมบทบาท จึงพูดต่อว่า  “คืนพรุ่งนี้มี 

งานเลี้ยงรุ่น เว่ยก็เลยมาซื้อรองเท้าเป็นเพื่อนฉัน หรือพวกเธอก็จะไปงานนี้ 

ด้วยเหมือนกัน” พูดจบก็วางมือทาบบนแขนของจวงเว่ย

จวงเว่ยนิ่งเงียบ เขาเงยหน้ามองซูเล่อ แต่อีกฝ่ายไม่แลเขาสักแวบ  

ทำราวกับเขาไม่มีตัวตน

ซูเล่อยังคงไม่ใส่ใจหลินฉี ลองรองเท้าที่เฉินเย่ว์หยิบให้เธอ สวมดู 

รู้สึกไม่เลว จึงพยักหน้า “งั้นเอาคู่นี้แหละ ควีนมัมขา คราวนี้ฉันไปกินข้าว 

ได้แล้วใช่มั้ยคะ”

เฉินเย่ว์ลูบศีรษะซูเล่อด้วยความพึงพอใจที่อีกฝ่ายยอมทำตามตน  

“อนุญาต”

เห็นอีกฝ่ายไม่มีท่าทีตอบโต้ หลินฉีก็ทำหน้าไม่ถูกขึ้นมาทันที ใบหน้า 

ร้อนผ่าว อดโพล่งออกมาด้วยความเดือดดาลไม่ได้ “ซูเล่อ เธอถูกแฟนทิ้ง 

แล้ว ไม่มีอะไรจะพูดเลยเหรอ”

ซูเล่อได้ยินก็หัวเราะ มองหลินฉีอย่างเย้ยหยัน “เมื่อคืนเธอตาบอด 

หรือไง ฉันต่างหากที่เป็นฝ่ายเขี่ยไฮโซเสเพลนี่ คนหนึ่งก็ไฮโซเสเพล อีกคน 

ก็เป็นมือที่สาม เหมาะกันอย่างกับผีเน่ากับโลงผุ ฉันน่ะใจกว้างพอก็เลย 

  8 เป็นภาษาพูดของหน่วยเงินหยวนของจีน 1 ไคว่/หยวน เท่ากับประมาณ 5 บาท

ตัว
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สงเคราะห์ให้ เธอยังมีอะไรไม่พอใจอีก” 

ข้าง  ๆ  ยังมีลูกค้าคนอื่นอยู่ด้วย พอได้ยินซูเล่อพูดอย่างนี้ ต่างก็หัน 

ไปมองหลินฉีกับจวงเว่ย แสดงท่าทีอยากรู้อยากเห็นต่อหญิงมือที่สามและ 

ชายคบซ้อน ถึงอย่างไรยุคสมัยนี้คนที่เป็นมือที่สามย่อมเป็นฝ่ายถูกด่า 

มากกว่า โลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้เหมือนในละครของฉยงเหยา9 ไม่มี 

หรอกรักแท้ชนะทุกสิ่ง

จวงเว่ยสีหน้าไม่น่ามองขึ้นมาทันที เขาลุกขึ้นเดินตรงไปหาซูเล่อ  

“ซูเล่อ เธอเลิกก่อกวนสักทีเถอะ” คำพูดนี้ของซูเล่อทำให้เขาสุดทนจริง  ๆ 

ซเูลอ่สา่ยนิว้ชีไ้ปมา “จวงเวย่ ฉนัไมไ่ดก้อ่กวน ฉนักป็ระกาศโอนสทิธิ ์

ให้หลินฉีแล้วไง ฉันไม่ลดศักดิ์ศรีเพราะผู้ชายอย่างนายในสถานการณ์แบบนี้ 

หรอก” พูดจบก็บอกเฉินเย่ว์ว่า “เฉินเย่ว์ เราไปกันเถอะ” ขืนยังอยู่ตรงนี้ต่อ  

เธอกลวัวา่ตวัเองจะเลยีนแบบนางเอกในละครนำ้เนา่ทีเ่ขา้ไปตบหนา้คน รูเ้อาไว ้ 

ชีวิตนี้เธอเกลียดพล็อตละครน้ำเน่าที่สุด การมีไอคิวไร้เทียมทานเทียบเท่า 

นางเอกเป็นเรื่องน่ากลัวมากจริง ๆ = =

พอออกจากร้านรองเท้า เฉินเย่ว์มองซูเล่ออย่างเป็นห่วง อีกฝ่ายยังคง 
มีสีหน้าเป็นปกติ ไม่มีทีท่าว่าไม่สบายใจ เธอจึงถอนหายใจอย่างโล่งอก  

เดินไปยังร้านอาหารจีนแถวนั้น 

“สาวน้อย วันนี้ฉันเลี้ยงเอง อยากกินอะไรจ๊ะ”

“โสม หูฉลาม เป้าอวี๋ รังนก” ซูเล่อมองเฉินเย่ว์ตาปริบ  ๆ “พวกนี้ 

ได้หมดเลยใช่ปะ”

เฉินเย่ว์ยิ้มกว้าง “ออกประตูไปเลี้ยวขวา แล้วเอาหัวโขกกำแพงสามที 

จ้ะ”

ซูเล่องงงวย “กำแพงนั่นมีพลังลึกลับบางอย่างซ่อนอยู่เหรอ”

เฉินเย่ว์ยิ้มน้อย  ๆ “เปล่าหรอก ทำแบบนี้สมองของเธอจะเกิดภาพ 

หลอนต่างหาก”

 9 นักเขียนนวนิยายชาวไต้หวัน ผู้แต่งเรื่อง องค์หญิงกำมะลอ

ตัว
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“ควนีมมัเฉนิคะ ครอบครวัเธอออกจะมเีงนิ” ซเูลอ่บน่อบุ “ไมป่ลอบใจ 

คนอกหักผู้น่าสงสารอย่างฉันหน่อยเหรอ”

เฉินเย่ว์ยังคงไม่เปลี่ยนสีหน้า  “เพราะฉะนั้นฉันจึงตัดสินใจเลี้ยง 

ซี่โครงหมูตุ๋นเธอ แทนที่จะเป็นผักกาดขาวตุ๋นไงล่ะ”

ซเูลอ่เขา้ไปนัง่ในรา้น วางขา้วของทีถ่อือยูเ่รยีบรอ้ย จงึเอย่อยา่งเคอืง ๆ  

“ควีนมัมเฉิน เธอนี่งกชะมัด”

เฉินเย่ว์ตอบกลับอย่างภาคภูมิใจ “เพราะงี้ฉันถึงรวยไงจ๊ะ”

ซูเล่อได้แต่แทะเมล็ดแตงที่วางบริการบนโต๊ะไปเงียบ ๆ 

ไม่นานอาหารก็นำมาเสิร์ฟ ถึงไม่มีโสมหรือเป้าอวี๋อะไรพวกนั้น แต่ 

ก็นับว่าไม่เลว ซูเล่อคีบซี่โครงหมูชิ้นที่มีเนื้อเยอะอย่างว่องไว 

“ซูเล่อ เธอนี่มันสายกินจริง  ๆ” เฉินเย่ว์เห็นท่าทางแบบนี้ของเพื่อน  

ความกังวลที่มีอยู่เดิมก็คลายลง คนอื่นอกหักอาจดื่มเหล้าร้องไห้ฟูมฟาย  

แต่สำหรับซูเล่อกลับกินได้นอนหลับ ยังใช้ชีวิตได้อย่างไม่ทุกข์ร้อนเช่นเคย

ซูเล่อกัดซี่โครงหมู ท่าทางเคร่งขรึม “คุณนายแม่บ้านฉันบอกว่า  

ถ้าผู้หญิงจะเป็นจะตายเพราะผู้ชายคนเดียว แบบนั้นชีวิตนี้ก็ไร้ค่า”

เฉินเย่ว์สีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อย ไม่พูดอะไร ได้แต่คีบกระดูกหมู 

ใส่ในชามของซูเล่ออีก

ซูเล่อยิ้มมองเฉินเย่ว์ “เย่ว์เย่ว์ เธอไม่ต้องเป็นห่วงนะ ก็แค่ผู้ชาย 

คนเดียว ซูเล่อคนนี้ไม่ถึงกับขาดจวงเว่ยแล้วจะอยู่ไม่ได้ สิ่งที่ฉันจะทำคือ 

ต้องมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม”

เฉินเย่ว์เบิกตากว้าง “ฉันเป็นห่วงเธอเมื่อไหร่กันยะ!”

ซูเล่อยังคงยิ้ม ตาหยีโค้งเป็นพระจันทร์เสี้ยว ถ้าไม่ใช่เพราะเป็นห่วง 

เธอ เฉินเย่ว์หรือจะลางานหนึ่งวันมาอยู่เป็นเพื่อนเธอ แถมยังยืนยันให้เธอ 

พักอยู่ด้วยกันอีก มีเพื่อนแบบนี้สักคนช่างเป็นโชคดีของซูเล่อจริง ๆ 

“คุณเว่ยครับ ตอนนี้เลยเที่ยงมามากแล้ว แถวนี้มีร้านอาหารจีนอยู่  
คุณจะไปกินมื้อกลางวันก่อนมั้ยครับ” คนขับรถถามด้วยความเป็นห่วง

เว่ยฉู่ส่ายหน้า เลื่อนกระจกรถขึ้น “กลับบริษัทก่อน”
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คนขับรถพยักหน้ารับ รถเลี้ยวโค้งเบียดเข้าสู่การจราจรที่มีรถเป็น 

แถวยาวเหยียด

 3	 งานเลี้ยงรุ่น

งานเลี้ยงรุ่นวันนี้ อากาศดีจนซูเล่อหาข้ออ้างไม่ไปร่วมงานไม่ได้  
เธอรู้สึกมีลางสังหรณ์ไม่ดีว่าคู่ชู้สุนัขหลินฉีจวงเว่ยต้องมางานด้วยกันแน่นอน

ตั้งแต่เด็กหลินฉีชอบแข่งขันกับเธอ  ครั้งนี้หล่อนแย่งจวงเว่ยไป 

จากเธอ ด้วยนิสัยอย่างหลินฉี ย่อมไม่มีทางปล่อยให้โอกาสโอ้อวดอัน 

ยอดเยี่ยมนี้หลุดลอยไป อีกอย่าง สมัยอยู่มหาวิทยาลัย A จวงเว่ยยังเป็น 

เดือนมหาวิทยาลัยที่มีทั้งเงินและหน้าตาดีอีกด้วย

ที่จริงซูเล่อไม่รู้ว่าตัวเธอมีดีอะไรให้หลินฉีมองเป็นคู่แข่งแบบนี้ เพียง 

แต่เธอไม่เคยคิดเอาหลินฉีมาเป็นคู่แข่งของตัวเองเลย  น่าเหนื่อยหน่าย 

ออกจะตายที่ต้องคอยจับจ้องชีวิตคนอื่นแบบนี้ เสียดายที่หลินฉีไม่ได้มี 

ความคิดเข้าอกเข้าใจแบบเดียวกับเธอ และยังคงประชันขันต่อกับเธออย่าง 

สนุกสนาน

หลังจากได้รับโทรศัพท์จากฝ่ายบุคคลแจ้งว่าจดหมายลาออกได้รับ 

อนุมัติ ซูเล่อรีบไปที่บริษัทเพื่อเก็บข้าวของส่วนตัวที่ใช้ประจำบางอย่าง และ 

บอกลาเพื่อนร่วมงานที่ปกติมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

พนักงานออฟฟิศมีใครบ้างที่ไม่ใช่คนรอบจัด มีหรือจะไม่รู้ว่าเกิด 

อะไรขึ้น เพียงแต่ไม่แสดงท่าทีอะไร และพูดกับซูเล่อตามมารยาทว่าต่อไป 

อย่าให้ขาดการติดต่อกัน อะไรทำนองนั้น

ซูเล่อไม่ได้โง่ คนที่ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านตัวคนเดียวทุกคนต่าง 

ต้องทำเพื่อความอยู่รอด ไม่มีใครอยากล่วงเกินใคร พูดคุยล่ำลากันตาม 

มารยาทกันเล็กน้อยแล้วก็หอบข้าวของลงมาชั้นล่าง ถึงอย่างไรเธอก็ไม่คิด 
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จะกลับมาเหยียบบริษัทนี้อีก ไม่ใช่เพราะทนรับแรงกดดันไม่ไหว หรือ 

สู้คนพวกนี้ไม่ได้ เพียงแต่ที่ตอนนั้นถือโอกาสลาออกเพราะคิดว่าจะไปทำงาน 

ที่บริษัทของจวงเว่ย เสียดายสิ่งที่เธอคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีกลับ 

ไม่ได้คิดเผื่อว่าจวงเว่ยจะนอกใจ

เหมือนกับที่มีคนเคยพูดไว้ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าผู้ชาย ถ้ายังไม่ถึง 

คราวตาย ก็ไม่มีทางรู้ว่าข้างในตัวเขานั้นคืออะไร แม้คำพูดนี้จะเกินเลย 

ไปสักหน่อย แต่ก็ใช่ว่าไม่มีเหตุผลเสียทีเดียว

หอบของลงลิฟต์มา นึกไม่ถึงว่าจะเห็นหลินฉีนั่งอยู่ในร้านกาแฟ 

ใต้ตึกสำนักงาน และคนที่นั่งอยู่กับหลินฉีคือเพื่อนร่วมงานที่ขโมยแผนงาน 

ของเธอไป

ซูเล่อชะงักฝีเท้าพลางมุ่นคิ้ว  ไม่นานก็เข้าใจเงื่อนงำของเรื่องราว 

ที่เกิดขึ้น  เธอเม้มปาก  หันหลังโบกเรียกรถแท็กซี่  เก็บซ่อนแววตาอัน 

เยือกเย็นเอาไว้

ตอนที่ซูเล่อกลับถึงบ้านเฉินเย่ว์ เพื่อนสาวออกไปทำงานแล้ว เธอ 
เปิดตู้เย็นดู พบแต่ความว่างเปล่า แม้แต่ขนมปังสักแผ่นก็ไม่เหลือ ซูเล่อ 

ยกมุมปาก ลืมไปได้ยังไงนะว่าแม่สาวเฉินเย่ว์นั่นแต่ไหนแต่ไรก็ไม่ทำกับข้าว

ตอนอยู่หอพักสี่คนสมัยเรียนมหาวิทยาลัย มีเธอคนเดียวที่พอทำ 

อาหารได้บ้าง เสียดายที่เธอทำเป็นแต่ผัดผักกาดขาว ผัดมันฝรั่งเส้นอะไร 

ทำนองนั้น ขั้นสูงกว่านี้ก็ทำไม่เป็นแล้ว

นึกถึงอาหารอร่อย  ๆ  สารพัดอย่างที่ที่บ้านทำ ซูเล่อจึงคิดว่าต่อไป 

ถ้าหาสามี ต้องเพิ่มเงื่อนไขอีกข้อคือ ต้องทำอาหารเก่ง

เปิดคอมพิวเตอร์ เห็นในอินเทอร์เน็ตมีหลายบริษัทที่กำลังเปิดรับ 

สมัครตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับตำแหน่งของเธอ ซูเล่อเลือกส่งประวัติย่อ 

ไปยังสองบริษัทที่มีเงื่อนไขสอดคล้อง แล้วจึงลงไปกินข้าวข้างล่าง

หญิงสาวเข้าไปในร้านอาหารจีนธรรมดา  ๆ หยิบเมนูมาดูแล้วก็ทำ 

หน้ามุ่ย ขนาดผัดผักกาดขาวจานหนึ่งยังขึ้นราคาเป็นจานละสิบสองหยวน  

เริ่มรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าการใช้ชีวิตให้อยู่รอดในโลกนี้ช่างไม่ง่ายเลยจริง ๆ 
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กินไปได้ครึ่งหนึ่งก็ได้รับโทรศัพท์จากเฉินเย่ว์  โทร.มาบอกว่างาน 

เลี้ยงรุ่นจัดที่ร้านอาหารไท่รุ่ย เฉินเย่ว์จะรีบตรงไปที่งานเลี้ยงหลังจากเลิกงาน  

ให้ซูเล่อไปเจอกันที่นั่นเลย

ร้านอาหารไท่รุ่ยเป็นร้านอาหารระดับไฮเอนด์ของเมือง A ซูเล่อเคยไป 

สองครั้งตอนงานเลี้ยงมื้อค่ำของบริษัท แม้อาหารที่นี่ไม่นับว่าสุดยอด แต่ 

การตกแต่งและบริการถือว่าเป็นเลิศ จุดสำคัญของสถานที่แบบนี้คือใช้เป็น 

ที่โอ้อวดความร่ำรวยและความหรูหราฟุ้งเฟ้อ

ซูเล่อรู้สึกกดดัน เธอรู้ว่าในงานเลี้ยงรุ่นแบบนี้ การเปรียบเทียบกันว่า 

ใครดีใครเด่นกว่ากันเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง

กินอาหารเสร็จก็กลับขึ้นห้อง ใช้เวลาตลอดบ่ายท่องเว็บ ก่อนไป 

แต่งตัวอย่างใจเย็น แต่งหน้าแต่งตา สวมรองเท้าส้นสูง มุ่งหน้าเข้าสู่การ 

แข่งขันชิงดีชิงเด่น

ซูเล่อไปถึงสถานที่นัดหมายไม่ช้าไม่เร็วเกินไป คนในที่นั้นมีทั้งที่ 
คุ้นหน้าและไม่รู้จัก  แต่ทุกคนล้วนแต่งตัวกันมาอย่างเฉิดฉายพิถีพิถัน  

ราวกับเป็นบุคคลประเภทที่ประสบความสำเร็จสูง

ทักทายทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จักเสร็จ  ซูเล่อก็ไปนั่งดื่มชาที่ โซฟา 

ทางด้านหนึ่ง หลี่เซวียนหร่านเพื่อนร่วมรุ่นเดินมานั่งข้าง  ๆ มองซูเล่อด้วย 

สายตาที่เหมือนอยากจะพูดอะไรแต่ไม่พูดออกมา

ซูเล่อจิบชาอึกหนึ่ง เห็นท่าทีของเพื่อน จึงถามยิ้ม  ๆ “เซวียนหร่าน  

เป็นอะไรไป” 

เธอกับหลี่เซวียนหร่านถึงจะไม่ได้อยู่หอพักเดียวกัน แต่ความสัมพันธ ์

นับว่าไม่เลว คนที่มีนิสัยตรงไปตรงมาอย่างหลี่เซวียนหร่านออกอาการแบบนี้  

เห็นชัดว่ามีเรื่องลำบากใจที่จะพูด

หลี่เซวียนหร่านมองหน้าซูเล่อซึ่งจัดว่าเป็นสาวสวยติดอันดับต้น  ๆ  

ของคณะพวกเธอ แล้วถามอ้อม ๆ ว่า “ช่วงนี้เธอได้ติดต่อกับจวงเว่ยบ่อยมั้ย  

ถ้ามีเวลาก็ควรอยู่กับเขาหน่อยนะ” 

ที่ทำงานของหลี่ เซวียนหร่านอยู่ไม่ไกลจากบริษัทพ่อของจวงเว่ย 
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มากนัก เธอเคยเห็นผู้หญิงคนอื่นนั่งอยู่บนรถของจวงเว่ยหลายครั้ง

ซูเล่อฝืนยิ้ม ในใจเจ็บแปลบนิด  ๆ นึกไม่ถึงว่าเรื่องที่จวงเว่ยนอกใจ 

เธอ คนอื่น  ๆ  รู้กันมาตั้งนานแล้ว มีแต่แฟนของเขาคนนี้ที่ถูกปิดหูปิดตา  

ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย ท่าทีของหลี่เซวียนหร่านดูเสียดายแทนเธอที่ผู้ชาย 

รวย  ๆ  ดี  ๆ  ถูกคนอื่นแย่งไป ซูเล่อปกปิดความเจ็บปวดในใจ วางถ้วยลง  

“ที่จริงฉันกับเขา...” 

ยังพูดไม่ทันจบก็เห็นสีหน้าของหลี่ เซวียนหร่านเปลี่ยนไป  เธอ 

หันไปมอง  เห็นหลินฉีคล้องแขนจวงเว่ยกำลังเดินมาทางนี้  ตลอดทาง 

ที่เดินมายังแสดงท่าทีสนิทสนม อย่างกับกลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าสองคน 

เป็นคู่รักกัน

“นี่จวงเว่ยที่เป็นเดือนคณะเราไม่ใช่เหรอ” ในนั้นมีคนจำจวงเว่ยได้  

“แฟนเขาไม่ใช่ซูเล่อที่เป็นหนึ่งในดาวคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ 

หรอกเหรอ ทำไมเปลี่ยนคนแล้วล่ะ!” พอคนนี้พูดจบก็มีสายตามองมาที่ 

ซูเล่อทันที อาจจะสงสัย สงสาร หรือไม่ก็สะใจ ไม่ว่าพวกเขาจะมองเป็น 

เรื่องตลกก็ดี สงสารก็ช่าง ล้วนแต่ทำให้บรรยากาศในที่นั้นน่าอึดอัดขึ้นมา

ตอนที่จวงเว่ยจีบซูเล่อ หลายคนในมหาวิทยาลัยต่างรู้กันทั่ว ตอนนี้ 

ซินเดอเรลลาคนนั้นตกลงมาคลุกฝุ่นอีกครั้ง ย่อมต้องมีคนมองเป็นเรื่องสนุก 

เป็นธรรมดา 

จวงเว่ยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวที่หลินฉีคล้องแขนเขาไว้ สายตาเขา 

จับอยู่ที่ซูเล่อ เขาเองก็ได้ยินคำพูดเมื่อครู่ในกลุ่มคนเหล่านั้น  เห็นซูเล่อ 

ก้มหน้า ในใจรู้สึกสับสนไปชั่วขณะ เขาชอบซูเล่อ ไม่อย่างนั้นตอนแรก 

คงไม่ทุ่มเทแรงกายแรงใจตามจีบเธอ แต่ผู้ชายที่ไหนก็คงรับไม่ได้ที่หลังจาก 

คบกับแฟนมาสองปี ทั้งสองคนก็ยังได้แค่กอดจูบ ยังไปไม่ถึงขั้นสุดท้าย 

เสียที เขาเป็นผู้ชายคนหนึ่ง ไม่ใช่นักบวช ซูเล่ออยู่ในโลกของตัวเองมาก 

เกินไป เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริง  ๆ  แล้วเธอรักเขาหรือเปล่า เหมือนกับตอนนี้  

ทั้งที่เธอนั่งอยู่ตรงนั้นแท้ ๆ เขาก็ยังดูไม่ออกว่าเธอคิดอะไรอยู่

เห็นจวงเว่ยใจลอย หลินฉีจึงดึงแขนเสื้อเขา เอาศีรษะซบไหล่เขา  

ยิ้มพลางแนะนำเพื่อนในมหาวิทยาลัยสองสามคนของตน ใบหน้าฉายแวว 
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กระหยิ่ม

“เป็นมือที่สามยังชูคอได้ขนาดนี้” หลี่เซวียนหร่านนิ่วหน้าด้วยความ 

รังเกียจ ไม่อยากเห็นท่าทางได้ใจของหลินฉี เธอหันไปยัดส้มผลหนึ่งใส่มือ 

ซูเล่อ “ช่วงนี้เธอเป็นไงบ้าง”

ซูเล่อรู้ว่าหลี่เซวียนหร่านอยากเบี่ยงเบนความสนใจของเธอ จะได้ 

ไม่ต้องสะเทือนใจเพราะสองคนนั้น เธอจึงยอมรับความปรารถนาดีนี้ “กิน 

ได้ ดื่มได้ มีอะไรไม่ดีล่ะ ได้ยินว่าเธอทำงานที่บริษัทลงทุนร่วมระหว่างจีน 

กับต่างชาติเหรอ สวัสดิการเป็นยังไงบ้าง” 

“จะเป็นยังไงอะไรล่ะ  คนต่างชาติพวกนี้ทำงานด้วยไม่ง่ายเลย  

ถ้าไม่ใช่เพราะตอนนี้หางานดี  ๆ  ยาก ใครจะไปยอมรับใช้ผีฝรั่งพวกนี้กัน”  

หลี่ เซวียนหร่านพูดอย่างเข่นเขี้ยว  “ยังไม่ต้องอะไร  แค่ปากกาเซ็นชื่อ 

ด้ามเดียว ยังกำหนดว่าต้องใช้ให้ได้ถึงกี่วัน เอาจริง  ๆ  นะ งกถึงขั้นใคร  ๆ  

ก็เกลียดขี้หน้า”

“ยังดีกว่าเจ้านายเก่าฉันที่ให้ผู้จัดการแต่ละแผนกนับจำนวนกระดาษ 

ที่ใช้ในแต่ละสัปดาห์น่า” ซูเล่อตบไหล่หลี่เซวียนหร่านเบา  ๆ “สังคมตอนนี้  

มนุษย์เงินเดือนทำงานก็ต้องขยันขันแข็ง กินก็ต้องน้อยกว่าแมว นอนก็ต้อง 

ดึกกว่าหมา ตื่นก็ต้องเช้ากว่าไก่”

หลี่เซวียนหร่านถอนหายใจ แบ่งส้มที่ปอกเสร็จแล้วในมือซูเล่อมา 

ครึ่งหนึ่ง “ถ้าเป็นเหมือนรุ่นพี่เว่ยฉู่ที่สร้างธุรกิจด้วยตัวเอง เป็นเจ้านาย 

ตัวเองก็ดีสิ”

เป็นอีกครั้งที่ได้ยินคนอื่นพูดชื่นชมเว่ยฉู่ ซูเล่อไม่ได้มีท่าทีอะไร เธอ 

พูดโดยไม่เหลือบตาขึ้นมอง “เธอแต่งงานกับเขา เป็นนายหญิงก็ได้นี่”

หลี่เซวียนหร่านถอนหายใจยาว “ซูเล่อ เธอต้องรู้นะว่าเขาเป็นถึง 

รุ่นพี่เว่ยฉู่ อย่าพูดว่าจะแต่งงานกับเขาเลย แค่เขาพูดด้วยสักคำสองคำ 

ก็ถือเป็นเกียรติของฉันแล้ว”

ซูเล่อยัดส้มครึ่งผลใส่ปากหลี่ เซวียนหร่านด้วยใบหน้าไร้อารมณ์   

แสดงท่าทีว่าตัวเองไม่มีความคิดเห็นอะไรกับคนดังที่กล่าวขวัญถึงคนนี้ เธอ 

ไม่ค่อยมีความคิดเห็นอะไรกับผู้ชายที่เป็นที่สนใจของพวกผู้หญิงอยู่แล้ว
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“ซูเล่อ วันนี้อารมณ์ดีจังนะ” หลินฉีดึงจวงเว่ยนั่งลงข้าง  ๆ จงใจ 

ขยับนิ้วที่สวมแหวนของตัวเองไปมา แหวนเพชรส่องประกายวิบวับใต้แสงไฟ 

ดึงดูดสายตาคน

ซูเล่อดึงกระดาษทิชชูออกมาเช็ดมือ เริ่มหมดความอดทนกับท่าทียั่วย ุ

ของหลินฉี มุ่นคิ้วเล็กน้อยถามว่า “เธอตั้งหน้าตั้งตาคอยให้ฉันอารมณ์ 

ไม่ดี?”

“จะเป็นไปได้ยังไงกัน เรารู้จักกันมาตั้งหลายปี ฉันต้องอยากให้เธอ 

มีชีวิตดียิ่ง  ๆ  ขึ้นไปสิ” หลินฉีพูดยิ้ม  ๆ เหลือบมองเปลือกส้มตรงหน้าซูเล่อ  

“เขาบอกกันว่ากินส้มเยอะจะทำให้ร้อนใน เธอกินน้อยหน่อยก็ดีนะ”

หลี่เซวียนหร่านซึ่งนั่งอยู่ข้าง  ๆ  ซูเล่อชะงัก มองส้มกลีบสุดท้ายในมือ 

ตัวเอง รู้สึกเหมือนถูกพาดพิงไปด้วย จึงพูดอย่างไม่สบอารมณ์ “หลินฉี  

ไม่ได้เจอกันมาพักหนึ่ง เธอยิ่งเหมือนมนุษย์ยายเข้าไปทุกที”

หลินฉีอึ้งไปเล็กน้อย เห็นส้มในมือหลี่เซวียนหร่านก็เข้าใจว่าคำพูด 

ของตนเมื่อครู่ทำให้หลี่เซวียนหร่านไม่พอใจ จึงเม้มริมฝีปาก ยิ้มน้อย  ๆ  

พลางพูดว่า “เรื่องธรรมดาน่ะ ปกติคอยใส่ใจเว่ยเขา เลยติดเป็นนิสัย”

ซูเล่อชายตามองจวงเว่ย ลุกขึ้นเตรียมผละจากไป ขี้เกียจฟังยาย 

หลินฉีโอ้อวดเป็นเด็ก ๆ แต่กลับถูกหลินฉีรั้งไว้

“ซูเล่อ เธอยังถือโกรธที่ฉันคบกับจวงเว่ยใช่มั้ย”

ซูเล่อมุ่นคิ้ว ยายนี่คิดว่าตัวเองกำลังแสดงเป็นนางเอกละครน้ำเน่า 

อยู่หรือไง

การกระทำของหลินฉีกลายเป็นจุดสนใจ สายตาของคนรอบด้าน 

มองมาที่ทั้งคู่ จวงเว่ยเห็นสีหน้าอึดอัดใจของซูเล่อจึงอดปรามไม่ได้ “เสี่ยวฉี” 

เสียงของจวงเว่ยทำให้แววตาของหลินฉีสลดลง ทันใดนั้นเธอคว้าแขน 

ซูเล่ออีกครั้ง “ซูเล่อ ฉันชอบจวงเว่ย พวกเธอเลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอ ทำไม 

เธอยังโกรธฉันอยู่อีก”

สายตาทุกคู่ที่มองซูเล่อเจือด้วยเจตนาค้นหาความจริงทันที

หลี่ เซวียนหร่านซึ่งนั่งอยู่อีกด้านมองสิ่งที่ เกิดขึ้นอย่างตกตะลึง  

อดทอดถอนใจไม่ได้ 
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คนที่เลวถึงขั้นไม่มีใครอยากตอแยด้วยมีอยู่จริงในโลกนี้  ไม่รู้ว่า 

หนังหน้าของหลินฉีต้องหนาขนาดไหน ถึงพูดอย่างนี้ออกมาได้

“ซูเล่อ ไหนบอกว่าจะรอผมอยู่หน้าประตูไง จนผมเข้ามาแล้ว ทำไม 

ยังอยู่ที่นี่อีกล่ะ” น้ำเสียงนุ่มทุ้มลึกน่าฟังของชายหนุ่มดังขึ้น ฉับพลันมือ 

ข้างหนึ่งก็คว้าแขนซูเล่อ แยกออกจากมือของหลินฉีอย่างแนบเนียน

ภายในห้องรับรองที่เดิมมีเสียงครึกครื้นพลันเงียบกริบในทันใด

 4	 เพื่อนซูผู้เยือกเย็น

ชั่วขณะแห่งความเงียบงันนี้ ซูเล่อมองชายหนุ่มที่กุมข้อมือเธอด้วย 
ดวงตาเบิกกว้าง ผู้ชายคนนี้กะคร่าว ๆ น่าจะสูงเกิน 180 เซนติเมตร รูปร่าง 

สมส่วนล่ำสัน หน้าตาหล่อเหลาได้รูป เสียดายที่ดวงตาคู่นี้ดูอย่างไรก็ให้ 

ความรู้สึกเหมือนผู้ชายเจ้าชู้ ชุดสูทที่เขาสวมดูรับกับรูปร่างมาก ราคาไม่น่า 

จะถูก อย่างน้อยก็ไม่ใช่สินค้าข้างทางแบบสามตัวร้อยหยวนแน่ ๆ 

นี่คือผู้ชายหล่อและมีเงินคนหนึ่ง 

หลังจากคิดอยู่สองสามอึดใจ ซูเล่อก็สะกิดมือต้องสงสัยที่กำลังแต๊ะอั๋ง 

เธออยู่ด้วยท่าทีสงบนิ่ง กระแอมทีหนึ่งแล้วพูดว่า “คุณคือ...”

“รุ่นพี่เว่ย!” หลี่เซวียนหร่านมองเว่ยฉู่ซึ่งยืนอยู่ข้าง ๆ ซูเล่อด้วยความ 

ประหลาดใจ จากนั้นก็มองคนรอบ ๆ ที่อึ้งงันกันไปหมด 

ซูเล่อไปรู้จักรุ่นพี่เว่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ใช่สิ รสนิยมของรุ่นพี่เว่ย 

ลดระดับลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ถ้าเขาชอบซูเล่อก็ว่าไปอย่าง แต่ทำไมต้อง 

เล่นใหญ่ขนาดนี้ด้วย

หลี่เซวียนหร่านหยิบส้มมาอีกผล ปอกเปลือกอย่างใจเย็น พลาง 

คิดว่า โลกนี้ช่างเปลี่ยนไปเร็วจริง ๆ ฉันคงจะแก่แล้ว

จวงเว่ยเห็นเว่ยฉู่กุมมือซูเล่อ  สีหน้าก็เปลี่ยนไป  เขารู้จักเว่ยฉู่   
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ตอนเขา้มหาวทิยาลยัใหม ่ๆ เวย่ฉูย่งัเปน็ประธานสภานกัศกึษาของมหาวทิยาลยั  

เป็นคนดังของสถาบัน แม้แต่หลังจากเว่ยฉู่เรียนจบไป และตัวเขาได้เป็น 

ประธานสภานักศึกษาประจำคณะแล้ว ก็ยังมีคนพูดถึงเว่ยฉู่อยู่ไม่น้อย

สำหรับผู้ชายด้วยกัน เว่ยฉู่คือคู่แข่งที่ทั้งน่าชื่นชมและน่าอิจฉา แต่ 

ลึก  ๆ  แล้วจวงเว่ยไม่ชอบเว่ยฉู่ ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่เหนือคนอื่นมาจนเคย  

สุดท้ายก็จะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับอีกคนให้ตกต่ำลงมา และคนคนนี้ไม่ว่า 

ใครก็ไม่ชอบ

แม้ซูเล่อจะไม่ได้พูดอะไร แต่สายตาคนในงานไม่ได้มองเธอด้วย 

ความเห็นใจ กลับเป็นสายตาทึ่งแกมอิจฉา

“รุ่นพี่เว่ย ไม่นึกว่าจะเจอกันที่นี่” จวงเว่ยลุกขึ้น ยิ้มมุมปากเล็กน้อย  

พลางยื่นมือให้ “ไม่เจอกันนาน รุ่นพี่เว่ยยังดูดีเหมือนเดิม”

เว่ยฉู่จับมือกับจวงเว่ยตามมารยาท พลางถามอย่างสุภาพว่า “รุ่นน้อง 

คนนี้คือ?”

รอยยิ้มบนใบหน้าของจวงเว่ยชะงักค้าง เขาเข้ามหาวิทยาลัย A ได้ 

ไม่ถึงสองเดือนก็กลายเป็นหนึ่งในคนดังของสถาบัน  นึกไม่ถึงว่าเว่ยฉู่ 

จะทำให้เขารู้สึกกระอักกระอ่วนใจแบบนี้ “รุ่นพี่เว่ยเป็นถึงผู้นำในแวดวง 

ธุรกิจ ไม่รู้จักผมก็เป็นเรื่องปกติ ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตแนะนำตัวนะครับ  

ผมจวงเว่ย เป็นรุ่นน้องของพี่สองปี”

“อา ที่แท้ก็เป็นรุ่นน้องจวงนี่เอง” เว่ยฉู่ปล่อยมือจวงเว่ย จากนั้น 

ก็หันไปมองซูเล่อ “อยากดื่มอะไรมั้ย ผมไปเอามาให้”

หลี่เซวียนหร่านเอาส้มเข้าปากหนึ่งกลีบ อดไม่ได้ที่จะทอดถอนใจ  

จวงเว่ยคนนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถคนหนึ่งในรุ่นของเรา แต่พอ 

มายืนต่อหน้ารุ่นพี่เว่ยแล้วก็เป็นได้แค่ผู้แพ้อย่างย่อยยับ 

เหลือบมองไปยังหลินฉีที่มีสีหน้าบึ้งตึง  หลี่เซวียนหร่านก็ยิ้มเยาะ  

ยายโง่เอ๊ย ใช้ผู้ชายมาสร้างหน้าให้ตัวเอง ไม่ได้คิดเลยว่าความวุ่นวายที่ก่อไว้ 

จะทำให้ตัวเองขายหน้า สมรภูมินี้หลินฉีและจวงเว่ยต่างพ่ายแพ้ยับเยิน 

หันไปมองสีหน้าสงบนิ่งของซูเล่อพลางส่ายหน้าและถอนหายใจอีกครั้ง  

คงคาดหวังไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ซูเล่อจะมีวิธีรับมือกับผู้ชาย  ขนาดคนที่ยืน 
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อยู่ข้าง  ๆ  เธอตอนนี้เป็นรุ่นพี่เว่ย หน้าเธอก็ยังนิ่งสนิท หรือพูดให้ถูกคือ 

ไร้อารมณ์

ช่างเป็นผู้หญิงที่ ไม่รู้คุณค่าของโชคดีที่ตัวเองมีเอาซะเลย  หลี่ - 

เซวียนหร่านกินส้มอีกกลีบอย่างแค้นเคือง

ซูเล่อไม่เข้าใจว่าทำไมคนดังของมหาวิทยาลัยคนนี้ต้องมาช่วยเธอด้วย  

แต่เธอไม่ใช่คนที่ทำอะไรไม่ยั้งคิด ถึงตอนนี้จะยังไม่รู้จุดประสงค์ของอีกฝ่าย  

เธอก็ไม่ปล่อยให้คนที่ยื่นมือช่วยต้องรู้สึกกระอักกระอ่วนใจ เธอยิ้มให้เว่ยฉู่  

“ฉันไม่ดื่ม ขอบคุณค่ะ” พูดจบก็หยิบกระเป๋าบนโซฟา “คุยกันไปก่อนนะ  

ฉันไปเข้าห้องน้ำก่อน”

เว่ยฉู่มองตามแผ่นหลังของซูเล่อ มือทั้งสองสอดเข้าไปในกระเป๋า 

กางเกง พลางนั่งลงที่โซฟาคู่ทางด้านหนึ่ง ไม่นานก็มีเพื่อนร่วมสถาบันเข้ามา 

ทักทายและพูดคุยกันอย่างครื้นเครง

“ที่แท้ซูเล่อก็รู้จักรุ่นพี่เว่ย” หลินฉีมองเว่ยฉู่ที่มีเพื่อนร่วมสถาบัน 

ห้อมล้อมด้วยสีหน้าที่คล้ายจะยิ้มก็ไม่เชิง แววตาขุ่นมัว ซูเล่อ เธอก็เป็น 

แบบนี้ตลอด ทุกครั้งที่ฉันคิดว่าตัวเองกำลังจะชนะก็ถูกเธอตีกลับ

ซูเล่อ ซูเล่อ! หลินฉีนึกเคียดแค้นในใจ ลุกขึ้นเดินตามออกไปจาก 

ห้องรับรอง ตรงไปยังห้องน้ำข้าง ๆ 

เมื่อเข้าประตูห้องน้ำมา  ซูเล่อก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก  เธอมอง 

ตัวเองในกระจก 

หน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหร่ แต่ก็ไม่ได้สวยปัง ถ้าจะบอกว่าเว่ยฉู่ปิ๊งฉันตั้งแต่ 

แรกพบ  และรู้สึกเห็นใจ  ก็เลยยื่นมือเข้าช่วย  สู้ เชื่อว่าเดินออกประตู 

เลี้ยวซ้ายไป แล้วซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลห้าล้านยังจะดีกว่า

ซูเล่อเปิดกระเป๋าหยิบมือถือเตรียมโทร.หาเฉินเย่ว์ กลับเห็นหลินฉี 

เดินตามเข้ามา ในพื้นที่เล็ก ๆ แบบนี้ ซูเล่อขี้เกียจจะสนใจหลินฉี จึงหมุนตัว 

จะเดินออกไป

“ซูเล่อ มิน่าเธอถึงทิ้งจวงเว่ยอย่างสบายอกสบายใจแบบนี้ ที่แท้ 

ก็ไปจับเว่ยฉู่นี่เอง เธอนี่เหลี่ยมจัดนักนะ” หลินฉีส่องกระจก เติมเครื่อง- 

สำอางพลางพูดอย่างเหยียดหยาม “เธอก็เป็นแบบนี้ตลอด แกล้งทำเป็น 
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ผู้หญิงแกร่ง แต่จริง ๆ ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากผู้หญิงคนอื่น”

ซูเล่อหยุดฝีเท้า มองหลินฉีอย่างขบขัน สองมือกอดอก “หลินฉี  

ถา้เธอชอบจวงเวย่กร็ะวงัปากไวห้นอ่ยนะ เธอเปน็หนา้เปน็ตาของเขา ทำแบบนี ้

ไม่กลัวเขาจะไม่ชอบเธอหรือไง”

“หึ” หลินฉีเก็บลิปกลอสลงกระเป๋า  ยกมือจัดทรงผม “ผู้ชายน่ะ  

ปากก็บอกว่าชอบผู้หญิงจิตใจสูงส่งดีงาม แต่ลึก  ๆ  ใครบ้างจะไม่อยากเห็น 

ผู้หญิงทะเลาะตบตีแสดงความหึงหวงพวกเขา ผู้หญิงยิ่งแสดงว่าหึง ผู้ชาย 

ก็ยิ่งชอบ ทำไมจวงเว่ยถึงได้นอกใจเธอ ไม่ใช่เพราะเธอยึดเหตุผลความ 

ถูกต้องมากเกินไปหรอกเหรอ  สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าผู้ชายน่ะนะ  ภายนอก 

ก็ดูเหมือนจะให้เกียรติผู้หญิง แต่ในใจอยากให้ผู้หญิงแย่งชิงเขาใจจะขาด  

มันได้หน้าออกจะตาย”

ซูเล่อมองหลินฉีเงียบ  ๆ เธอคิดไม่ถึงว่าหลินฉีจะพูดอะไรแบบนี้  

แต่ถ้ามองจากอีกมุม  สิ่งที่หลินฉีพูดมาก็ใช่ว่าจะไร้เหตุผล  ถึงอีกฝ่าย 

จะตั้งใจลดคุณค่าตัวเอง  แต่ว่าในโลกนี้ก็มีผู้ชายบางประเภทที่ชอบให้ 

ผู้หญิงชิงรักหักสวาทกันเพื่อแย่งตัวเขา เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเขามีเสน่ห์ 

แค่ไหน

หลินฉีเห็นซูเล่อไม่พูดอะไร จึงยิ้มเยาะ “ทำไม รู้สึกว่าตัวเองแพ้ 

เหรอ”

ซูเล่อกะพริบตา “ทำไมฉันต้องหึงหวงเพราะความจองหองของผู้ชาย 

คนเดียวด้วย”

รอยยิ้มบนใบหน้าของหลินฉีแข็งค้าง

“ฉันยังมีอะไรอีกมากมายที่อยากทำ ทำไมจะต้องละล้าละลังเพื่อ 

ผู้ชายคนเดียว  ขายหน้าตัวเองเปล่า  ๆ”  ซูเล่อยิ้ม  “ฉันต้องขอบใจเธอ 

ด้วยซ้ำ อย่างน้อยก็ไม่ต้องรอไปจนหลังแต่งงานค่อยมารู้ว่าจวงเว่ยเป็นผู้ชาย 

แบบนี้ เธอก็ค่อย ๆ เติมหน้าไปนะ ฉันออกไปก่อนละ”

หลินฉีตามออกไป กลับเห็นว่าเว่ยฉู่ยืนอยู่ไม่ไกล พอเขาเห็นซูเล่อ 

เดินออกไปก็เข้ามาพูดอะไรบางอย่างเสียงเบา หลินฉียืนอยู่ตรงทางเข้า 

ห้องน้ำ สีหน้าเปลี่ยนไปมา ขณะกำลังจะเดินออกไปก็เห็นจวงเว่ยเดินมา
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พอซูเล่อเห็นเว่ยฉู่ก็รู้สึกปวดหัว ยิ่งพอเห็นจวงเว่ยก็เริ่มปวดกระเพาะ  

เธอพยกัหนา้ใหค้นทัง้สอง แมเ้ธอกบัจวงเว่ยจะเลกิกนัแลว้ แตใ่นสถานการณ์ 

แบบนี้ก็ยังคงต้องรักษาไมตรีอย่างผิวเผินเอาไว้

เว่ยฉู่เห็นจวงเว่ยเดินมาก็ขยับไปยืนข้าง  ๆ  ซูเล่อ แสดงท่าทีปกป้อง  

การกระทำเช่นนี้ทำให้จวงเว่ยชะงักเท้า

“ซูเล่อ” จวงเว่ยมองเว่ยฉู่ “เรามาคุยกันส่วนตัวเถอะ” 

ได้ยินเช่นนี้ ซูเล่อก็เริ่มรักษารอยยิ้มบนใบหน้าไม่ได้อีกต่อไป “ฉัน 

ไม่รู้ว่าเราสองคนยังมีอะไรต้องคุยกันอีก จวงเว่ย แฟนนายอยู่ข้างหลังฉัน  

มีอะไรอยากพูดก็ไปพูดกับเธอสิ”

จวงเว่ยมองไปยังหลินฉีซึ่งยืนอยู่ไม่ไกล ก่อนจะดึงสายตากลับมา  

พลางเอ่ยเยาะหยันตัวเอง “เธอก็เป็นแบบนี้ตลอด ยึดเหตุผลจนทำให้คน 

ถอดใจ ฉันนึกไม่ออกจริง ๆ ว่าใครจะทำให้เธอยอมเปลี่ยนตัวเองได้”

ซูเล่อได้ยินคำพูดนี้ก็อดรู้สึกขำไม่ได้ ตอนที่จวงเว่ยตามจีบเธอ เขา 

ทั้งอวยทั้งชื่นชมความเข้มแข็งมีเหตุผลของเธอ มาวันนี้ที่ความสัมพันธ์ของ 

ทั้งสองมีปัญหา เขาไปมีผู้หญิงอื่นลับหลังเธอ แต่เหตุผลกลับเป็นเหตุผล 

เดียวกับที่เขาเคยชื่นชมเธอ 

เพราะฉันยึดเหตุผลงั้นเหรอ

“ถ้าอยากจะดีต่อใครสักคนจริง  ๆ ก็คงทำใจไม่ได้ที่จะให้เธอเปลี่ยน 

ตัวเอง” เว่ยฉู่ไม่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรผิดแม้แต่น้อยที่ยืนฟังทั้งคู่สนทนากัน  

ทั้งยังเอ่ยขัดจังหวะอย่างไม่รู้สึกกระดากใจสักนิด  “คิดแต่จะให้คนอื่น 

เปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเอง นั่นเป็นความเห็นแก่ตัว ไม่ใช่ความรัก”

ซูเล่อหรี่ตามองเว่ยฉู่อย่างพินิจพิเคราะห์ครู่หนึ่ง ผู้ชายคนนี้วางโต 

ชะมัด ทำไมถึงชอบเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นนักนะ 

เธอรู้สึกไม่พอใจมากที่ถูกเว่ยฉู่ขัดจังหวะสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูด “นี่  

ดีชั่วยังไงก็ขอให้ฉันได้พูดสักหน่อยเถอะนะ”

เว่ยฉู่ได้ยินก็ยิ้มให้เธออย่างสดใสราวกับดอกไม้บานในฤดูใบไม้ผลิ

ซูเล่อเมินใบหน้าที่สามารถทำให้ผู้หญิงมากมายหวั่นไหวได้ของอีกฝ่าย  

เหลือบมองจวงเว่ย พูดอย่างใจเย็น สงบนิ่ง และมีเหตุผลที่สุด “ขอโทษนะ 
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จวงเว่ย ฉันว่ามีเรื่องหนึ่งที่นายยังไม่ชัดเจน ตอนที่นายกอดอยู่กับผู้หญิง 

คนอื่น เราก็ขาดกันแล้ว นิสัยฉันเป็นยังไง ไม่จำเป็นต้องให้นายมาวิจารณ์  

คนอย่างซูเล่อพึ่งฟ้าพึ่งดินพึ่งตัวเอง แต่ไหนแต่ไรไม่เคยใช้ชีวิตโดยต้อง 

พึ่งพานาย ฉันว่านายจุ้นเกินไปแล้ว” พูดจบก็ไม่สนใจจวงเว่ยที่โกรธจน 

หน้าเขียว เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นเดินจากไป 

เว่ยฉู่รอจนซูเล่อเดินไปไกลแล้ว จึงมองจวงเว่ยด้วยสีหน้าเรียบเฉย  

ก่อนจะตามเธอไป

“เว่ย เราเข้าไปข้างในเถอะ งานเลี้ยงจะเริ่มแล้ว” หลินฉียิ้มสวย 

พลางคล้องแขนเขา “เมื่อกี้ฉันบอกเพื่อนเป็นพิเศษให้สั่งอาหารที่นายชอบ 

มาสองสามอย่างด้วย เดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไง ถ้าอร่อยเราค่อยกลับมา 

กินกันอีก”

จวงเว่ยมองหลินฉีโดยไม่ได้พูดอะไร ได้แต่เดินกลับเข้าไปที่ห้อง 

รับรอง เขาขี้เกียจจะบอกเธอว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่ดีสำหรับมากินอาหารอร่อย  

ถ้าเป็นซูเล่อ เธอไม่มีทางพูดแบบนี้แน่ พอนึกถึงซูเล่อ สีหน้าเขาก็บึ้งตึง 

ขึ้นมาอีก

หลินฉีเหมือนจะไม่ได้สังเกตสีหน้าของจวงเว่ย ยังคงเอาศีรษะซบไหล่ 

เขา เพียงแต่มือที่จับหูกระเป๋ากำแน่นขึ้น

ตอนที่มาถึงห้องรับรอง ซูเล่อก็เอ่ยขอบคุณเว่ยฉู่ “รุ่นพี่เว่ย วันนี้ 

ต้องขอบคุณมากนะคะที่ช่วยกู้หน้าให้ฉัน”

เว่ยฉู่ยิ้มอย่างอ่อนโยน “ไม่เป็นไร คุณเป็นรุ่นน้องผม นี่เป็นสิ่งที่ 

ผมควรทำ”

ซูเล่อผลักเปิดประตูห้องรับรองเงียบ  ๆ มองชายหญิงสิบกว่าคนที่ 

แต่งตัวสวยงามดูดีข้างใน แล้วจึงหันกลับมามองจวงเว่ยกับหลินฉีที่ตาม 

เข้ามา หรือคนพวกนี้ในสายตาของรุ่นพี่เว่ยคือหัวไช้เท้า

ตอนนี้ซูเล่อเกิดความรู้สึกหลอน  ๆ  ไร้สาระขึ้นมาว่าตัวเองกลายเป็น 

คนพิเศษ พลันรู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มมากขึ้น
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 5	 ความชอบ

ซูเล่อเข้าไปในห้องรับรอง เห็นเฉินเย่ว์กำลังนั่งแทะเมล็ดแตง พลาง 
คุยกับเพื่อนผู้ชายหน้าตาดีอยู่ที่มุมหนึ่ง ขนาดเธอเข้าประตูมาเจ้าตัวก็ยัง 

ไม่เห็น

ซูเล่อเดินเข้าไปนั่งข้าง  ๆ  เฉินเย่ว์ มองสำรวจชายหนุ่มคนนี้อย่าง 

ละเอียด ดูไปดูมาก็รู้สึกคุ้นตา แต่ยังนึกไม่ออกว่าเขาเป็นใคร

“เอ๋? เฉินเย่ว์ นี่เพื่อนซี้เธอตอนเรียนมหาวิทยาลัยที่ชื่อซูเล่อใช่มั้ย”  

ชายคนนี้เห็นซูเล่อก็จำเธอได้ทันที “ซูเล่อ ไม่ได้เจอกันตั้งนาน นึกไม่ถึงว่า 

เธอก็อยู่เมืองนี้”

ซูเล่อนึกไม่ออกไปชั่วขณะว่าเพื่อนผู้ชายคนนี้เป็นใคร แต่ดูจากท่าที 

ของเฉินเย่ว์แล้ว ชายหนุ่มคนนี้น่าจะสนิทสนมกับเฉินเย่ว์อยู่บ้าง เธอจึงยิ้ม 

และพยักหน้า “อืม ใช่ พอเรียนจบฉันก็ทำงานที่นี่มาตลอด ไม่คิดว่านาย 

ก็อยู่ที่นี่ด้วย”

“อา เมื่อก่อนเคยได้ยินว่าเธออยากกลับไปทำงานที่บ้านเกิดไม่ใช่เหรอ  

ทำไมถึงอยู่ที่นี่แล้วล่ะ” ชายคนนี้ยื่นเครื่องดื่มกระป๋องหนึ่งให้ซูเล่อ “ตอนนั้น 

ยังมีคนเสียดายที่เธอตัดสินใจแบบนั้นด้วยนะ”

ซูเล่อประหลาดใจเล็กน้อย เธอเคยพูดถึงเรื่องที่จะกลับบ้านเกิด 

ตอนอยู่ปีสอง คนตรงหน้ารู้ เรื่องนี้ แสดงว่าต้องรู้จักเธอตอนอยู่ปีสอง  

ซูเล่อหันไปหาเฉินเย่ว์ หวังว่าจะได้คำตอบจากเพื่อน

“เฉาอวีต๋ง นายพดูเหลวไหลอะไร” เฉนิเยว่เ์หน็ซเูลอ่มสีหีนา้เปลีย่นไป  

จึงเข้าใจว่าเธอคิดถึงเรื่องของจวงเว่ย เลยรีบเปลี่ยนเรื่อง “นายเป็นรุ่นพี่เรา 

สองรุ่น จะไปรู้อะไรล่ะ”

เฉาอวี๋ตงนึกถึงเรื่องของซูเล่อกับจวงเว่ยขึ้นมาได้ เงยหน้ามองเว่ยฉู่ 

ที่ยืนห่างออกไปไม่กี่ก้าว  จึงยิ้มกลบเกลื่อน  เปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่าง 

ชาญฉลาด 

ซูเล่อฟังเฉินเย่ว์และเฉาอวี๋ตงคุยกันก็ค่อย  ๆ  นึกขึ้นมาได้ว่าเฉาอวี๋ตง 

คนนี้คือใคร ประธานสภานักศึกษาประจำคณะเรานี่นา ตอนหลังจวงเว่ย 
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ก็รับตำแหน่งต่อจากเขา

พอนึกถึงจวงเว่ย ซูเล่อก็หน้านิ่วคิ้วขมวด ยื่นมือไปดึงห่วงฝากระป๋อง 

เครื่องดื่ม แต่รู้สึกมือสั่นเล็กน้อย

“ผมช่วยนะ”  มือหนึ่งยื่นมาดึงกระป๋องเครื่องดื่มไปจากมือซูเล่อ  

ได้ยินเสียงดังป๊อก ฝาห่วงเปิดออก จากนั้นเขาก็นั่งลงข้างเธอ เสียบหลอด 

ลงไปในกระป๋องเครื่องดื่มแล้วยื่นกลับไปให้

“ขอบคุณค่ะ” ซูเล่อรับกระป๋องเครื่องดื่มกลับมา เขยิบเข้าไปทางด้าน 

ที่เฉินเย่ว์นั่งอยู่ จากนั้นจึงยิ้มให้เว่ยฉู่

เฉินเย่ว์และเฉาอวี๋ตงที่อยู่อีกด้านหยุดพูดคุยกัน ความสนใจพุ่งมา 

ที่คนทั้งสอง เฉินเย่ว์รู้สึกผิดคาดอยู่บ้าง “รุ่นพี่เว่ย เมื่อวานตอนเช้าโทร. 

หาพี่ ไม่ใช่บอกว่าจะไม่มาเหรอคะ”

เว่ยฉู่ยิ้มให้เฉินเย่ว์ “พอดีตอนบ่ายจัดการธุระเสร็จทัน ก็เลยมาได้”

ซูเล่อหรี่ตาเหลือบมองเฉินเย่ว์ ตอนแรกใครกันที่มั่นใจเหลือเกินว่า 

รุ่นพี่เว่ยมาแน่ สุดท้ายเพราะคนเขาจัดการธุระเสร็จทันถึงมาได้ คำพูด 

ยายเพื่อนเฉินเย่ว์นี่เชื่อมากไม่ได้จริง ๆ เอาเรื่องเอาราวไม่ได้เลย

เฉาอวี๋ตงมองเว่ยฉู่ด้วยใบหน้าที่ เหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้ม  แล้ว 

มองห่วงเปิดกระป๋องในมือเขา “เมื่อคืนเว่ยฉู่ทำงานล่วงเวลาจนดึก ขนาด 

มื้อกลางวันยังไม่ได้กิน เพื่อที่จะมางานนี้แหละ”

เฉินเย่ว์ถอนหายใจด้วยความชื่นชม “รุ่นพี่เว่ยให้ความสำคัญกับ 

มิตรภาพของเพื่อนเรียนอย่างที่คิดไว้จริง ๆ”

เฉาอวี๋ตงพยักหน้ารับ “แน่นอนว่าเขาให้ความสำคัญกับเพื่อนบางคน”  

ด้วยความที่เป็นเพื่อนของเว่ยฉู่ เขาจึงไม่พูดอะไรให้เสียเรื่อง

คนมากันพอประมาณแล้ว ดังนั้นจึงพากันขึ้นไปยังห้องจัดเลี้ยงที่ 

ชั้นห้า คนที่เข้ามาเร็วจับจองที่นั่ง สั่งอาหารเรียบร้อยแล้ว หลี่เซวียนหร่าน 

ซึ่งเดิมนั่งทางด้านซ้ายของซูเล่อบังเอิญเจอเพื่อนสนิท จึงไปนั่งเบียดข้าง  ๆ  

เพื่อนสนิท จากนั้นไม่นานคนด้านซ้ายมือของซูเล่อก็เปลี่ยนเป็นเว่ยฉู่คนดัง

ดูเหมือนเขาจะสังเกตเห็นท่าทางอึ้งงันของซูเล่อ จึงถามอย่างสุภาพว่า  

“คุณไม่ชินที่ผมนั่งด้วยหรือเปล่า” 
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ซูเล่อยิ้มมุมปาก “เปล่าค่ะ ถือเป็นเกียรติของฉัน” พลันมือที่เลือก 

เมนูอาหารก็ชะงัก ไม่ทันระวังเผลอติ๊กเลือกอาหารที่ไม่ชอบไปเสียแล้ว

“มะระผัดไข่?” เว่ยฉู่ช่วยซูเล่อย้ายถ้วยชาไปวางในตำแหน่งที่เธอหยิบ 

ถนัดมือ “คุณไม่ชอบกินมะระไม่ใช่เหรอ”

ซูเล่อไม่ได้ใส่ใจมากนักและสั่งอาหารเพิ่มอีกอย่าง จากนั้นก็ยื่นเมนูให ้

เว่ยฉู่ ถึงจะไม่ชอบ แต่ก็สั่งไปแล้ว คนเยอะแยะ ยังไงก็ต้องมีคนชอบกิน 

บ้างสิน่า 

เธอยิ้มให้เว่ยฉู่ “บางครั้งเปลี่ยนรสชาติบ้างก็ดีเหมือนกันค่ะ”

เห็นเว่ยฉู่ติ๊กเลือกอาหารซื่อชวนสองสามอย่าง  ซูเล่อจึงยิ้มพูดว่า  

“นึกไม่ถึงว่าคุณชอบคล้ายฉันเลย”

“จริงเหรอ” เว่ยฉู่ดูเหมือนคาดไม่ถึงอยู่บ้าง ยื่นเมนูส่งต่อให้คนอื่น  

พลางอธิบายว่า “ยายผมเป็นคนซื่อชวน ทำอาหารซื่อชวนเก่งมาก”

แววตาของซูเล่อเปล่งประกาย “ฉันก็ว่าอาหารซื่อชวนอร่อยมากเลย”

เว่ยฉู่ยิ้มอย่างสุภาพ “ผมฝึกมือกับคุณยายมานิดหน่อย ถ้ามีเวลา 

ลองมาชิมอาหารซื่อชวนฝีมือผมได้นะ”

ซูเล่อยิ้มอย่างแบ่งรับแบ่งสู้ “โอเค ถ้ามีโอกาสต้องไปชิมแน่นอน”  

เรื่องที่เว่ยฉู่ทำอาหารเป็น แน่นอนว่าเธอคาดไม่ถึง แต่ที่อีกฝ่ายเอ่ยปากเชิญ 

ไปตามเรื่องแบบนี้ เธอไม่โง่ถึงขนาดคิดเป็นจริงจังแน่นอน ถึงเธอจะไม่ได้ 

ฉลาดมาก แต่อย่างน้อยก็รู้จักกาลเทศะ

เว่ยฉู่เห็นซูเล่อไม่ได้มีท่าทีจริงจัง จึงไม่ได้ชวนต่อ และเปลี่ยนเรื่อง 

พูด “ได้ยินเฉินเย่ว์บอกว่าคุณลาออกจากงานแล้ว สนใจมาทำงานที่บริษัท 

ผมมั้ย”

ซูเล่อตะลึงงัน ยิ้มปฏิเสธทันที “ขอบคุณรุ่นพี่เว่ยมากค่ะ เรื่องงาน 

ตอนนี้ฉันยังไม่รีบ ค่อย  ๆ  ดูไปก่อน” พูดจบก็กัดฟันกรอดในใจ ปากยาย 

เฉินเย่ว์นี่ ช้าเร็วฉันต้องหาอะไรอุด

ช่วงชีวิตการทำงานที่ผ่านมาของเธอ แม้เงินเดือนจะไม่นับว่าสูง แต่ 

ก็ไม่เหมือนเพื่อนนักศึกษาคนอื่นที่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านอะไรต่อมิอะไร จึง 

ทำให้ประหยัดเงินไปได้มาก ประกอบกับเธอชอบเขียนนิยายลงเว็บ เลย 
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หาเงินได้นิด  ๆ  หน่อย  ๆ  พอให้ใช้จ่ายกินอยู่สักสองสามเดือนได้ไม่มีปัญหา  

ส่วนคำเชิญของเว่ยฉู่ นอกจากคาดไม่ถึงในตอนแรก ต่อมาก็คิดได้ว่านี่ 

เป็นแค่คำพูดตามมารยาทระหว่างเพื่อนร่วมสถาบันเท่านั้นเอง เธอไม่มี 

ความจำเป็นต้องคิดเป็นจริงเป็นจัง ต่อให้เธออยากทำงานที่บริษัทของเว่ยฉู่ 

จริง  ๆ นั่นก็ต้องเข้าไปโดยการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ ไม่ใช่อาศัยความ 

สัมพันธ์ของการเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง

เฉาอวี๋ตงซึ่งนั่งข้างเฉินเย่ว์ลูบคาง “เฉินเย่ว์ เธอว่ามั้ย...วันนี้เว่ยฉู่ 

พูดเยอะเป็นพิเศษ แถมยังยิ้มมากเป็นพิเศษด้วย”

เฉินเย่ว์เหลือบตาขึ้นมอง เป็นจังหวะเดียวกับที่เว่ยฉู่กำลังเช็ดช้อนให ้

ซูเล่อ เธอถอนสายตากลับมาอย่างอึ้ง  ๆ “ความจริงที่เราเห็นคือภาพหลอน” 

ไม่คิดเลยจริง  ๆ  ว่ายายทึ่มซูเล่อจะให้รุ่นพี่เว่ยทำเรื่องพวกนี้ให้ เธอ 

คิดว่ารุ่นพี่เป็นหนุ่มน้อยที่คอยตามจีบเธออยู่หรือไงยะ ในหัวทื่อ  ๆ  นี่ใส่ 

อะไรไว้กันแน่!

อาหารเสิร์ฟขึ้นโต๊ะอย่างรวดเร็ว แต่ละจานจัดมาอย่างประณีตสวยงาม  

ซูเล่อคีบอาหารที่มีชื่อไพเราะว่า  “ไหมเงินหมื่นเส้น” ซึ่งจริง ๆ  คือสลัดวุ้นเส้น  

พอกินเข้าไปก็วางตะเกียบลงเงียบ  ๆ ชื่ออาหารที่นี่ยังเพราะเหมือนเดิม แต่ 

รสชาติก็งั้น ๆ เหมือนเดิม

อาหารจานอืน่ ๆ ทีต่ามมายงัคงสวยงามดดู ี แตร่สชาตธิรรมดา “นำ้แกง 

เต่าภูผาวารี”  รสชาติจืดชืดเหมือนน้ำเปล่า “มัจฉากระโดดประตูมังกร”  ขาด 

รสชาติสดใหม่ของเนื้อปลา  ยังมีปลาหมึก  เป้าอวี๋ที่รสชาติก็อย่างนั้น  ๆ  

สำหรับซูเล่อ จานที่ดีที่สุดคงจะเป็นผัดผักกาดขาวเปรี้ยวหวาน อย่างน้อย 

กินแล้วก็ยังมีรสชาติของผักกาดขาวอยู่เล็กน้อย

“ลองชิม  ‘หงส์ร่อนเวหา’  จานนี้ดูสิ  เห็ดหอมในจานนี้อร่อยดีนะ”  

เว่ยฉู่เลื่อนอาหารมาข้างหน้าซูเล่อ พลางพูดอย่างจริงจังว่า “อย่างน้อยก็ยัง 

กินออกว่าเป็นเห็ด” 

ซูเล่อกลั้นหัวเราะไม่อยู่ ยื่นตะเกียบไปคีบเห็ดที่ยัดในท้องไก่ขึ้นมา 

ชิ้นหนึ่งใส่ลงในชามของตัวเอง พูดเสียงเบาว่า “แค่น้ำแกงไก่ตัวเมียไม่ใช่ 
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เหรอ ทำไมจะต้องเรียก ‘หงส์ร่อนเวหา’ อะไรแบบนี้ด้วย”

เว่ยฉู่ตักน้ำแกงสองทัพพีใส่ในชามเธอ “รีบดื่มเถอะ พวกกรอกเหล้า 

ใกล้จะมาแล้ว” จากนั้นจึงยิ้มเล็กน้อย 

ซูเล่อก้มหน้าดื่มน้ำแกงไก่ร้อน  ๆ  คำหนึ่ง อดคิดไม่ได้ว่า รุ่นพี่เว่ย 

คนนี้ดูจะไม่ได้วางตัวสูงส่งเกินเอื้อมอย่างที่คนเขาว่ากัน

จวงเว่ยมองท่าทีระหว่างซูเล่อกับเว่ยฉู่ด้วยแววตามึนตึง

กินอาหารเสร็จ ซูเล่ออดทอดถอนใจไม่ได้ การหาสามีที่ทำอาหาร 

เก่ง ๆ เป็นเรื่องจำเป็นจริง ๆ ถ้าให้ดีต้องดื่มเหล้าน้อยหน่อยด้วย

ถัดจากมื้ออาหาร แม้จะมีเว่ยฉู่คอยกันเหล้าให้ แต่เธอยังถูกบังคับ 

ให้ดื่มไปหลายแก้ว มีคนแซวเธอกับเว่ยฉู่ด้วย เธอก็ปล่อยให้เป็นเรื่องขำ  ๆ  

ถ้าจะบอกว่าเธอกับเว่ยฉู่มีอะไรกัน ไม่สู้บอกว่าวันไหนจวงเว่ยจะกลับมา 

ร้องไห้คุกเข่าบอกเธอว่าเขาผิดไปแล้วดีกว่า

หลังจากที่ทุกคนพากันไปจ่ายเงินจึงได้รู้ว่าจวงเว่ยเช็กบิลเรียบร้อยแล้ว  

ซูเล่อเห็นท่าทางยืด  ๆ  โอ้อวดของหลินฉีแล้วก็อดเอามือคลึงหน้าผากไม่ได้  

หยิบมือถือออกจากกระเป๋ามาดูเวลา ลังเลอยู่ครู่หนึ่งว่าจะขอตัวกลับก่อน 

ดีหรือไม่ คนทั้งกลุ่มจะไปร้องคาราโอเกะกัน โอกาสที่ไมโครโฟนจะตกมาถึง 

มือเธอแทบไม่มี อีกอย่าง ตอนนี้เธอรู้สึกมึน ๆ จะไปร้องเพลงอะไรได้

“ซูเล่อเมาแล้ว ฉันส่งเธอกลับเอง พวกนายไปร้องกันเถอะ เราไม่ไป”  

ซูเล่อยังไม่ทันขอตัวกลับ เว่ยฉู่ก็ชิงพูดออกมาเสียก่อน

ซูเล่อหนังตากระตุก  นี่ เพื่อน  ไม่ต้องเข้าถึงบทบาทขนาดนี้ก็ได้   

ทำอย่างกับตัวเองเป็นแฟนฉันจริง  ๆ งั้นแหละ ซูเล่อถึงกับขนลุกซู่ คนแบบนี้ 

ให้มาเป็นแฟน ฉันได้โดนพวกสาว ๆ คนอื่นเขม่นตายแน่

เห็นซูเล่อตัวสั่น เว่ยฉู่ก้มลงถามว่า “เป็นอะไรไป หนาวเหรอ” เขา 

มองกระโปรงที่ซูเล่อสวมปลิวสะบัดไปตามลม จึงพูดอย่างไม่ลังเล “ผม 

ไปส่งคุณกลับบ้าน” 

คนมากมายในที่นั้นเมื่อเห็นสถานการณ์นี้ก็พากันโห่แซว  บ้างก็ว่า 

เว่ยฉู่รักแฟนจริง  ๆ บ้างก็ว่าอิจฉาซูเล่อ ดูเหมือนจะลืมไปแล้วว่าซูเล่อเคย 

เป็นแฟนของจวงเว่ย
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ซูเล่อไม่เก็บคำพูดพวกนี้มาใส่ใจ เธออยากใช้โอกาสนี้ขอตัวกลับ  

ดังนั้นจึงเออออตามที่เว่ยฉู่พูด ส่วนเว่ยฉู่จะลอบมอง  “ความสวย”  ของเธอ  

จงใจพาเธอออกไปสองต่อสองเพื่อทำเรื่อง  XXOO10 หรือเปล่านั้น เธอ 

ไม่เป็นกังวลสักนิด ข้อแรก เธอเชื่อว่าสายตาของเว่ยฉู่คงไม่ตกต่ำขนาดนั้น  

ในงานมีคนที่สวยกว่าเธอตั้งเยอะ ข้อสอง เว่ยฉู่คงไม่โง่ถึงขนาดพาเธอไปทำ 

อะไรภายใต้สายตาคนมากมายหรอก นอกเสียจากว่าในหัวเขาจะมีแต่ไขมัน  

อยู่ดีกินดีจัด วัน  ๆ  เลยไม่มีอะไรทำ ข้อสาม คนดังของมหาวิทยาลัยไม่น่า 

จะเลวทรามอย่างนั้น

ดังนั้นซูเล่อจึงออกไปพร้อมกับเว่ยฉู่ภายใต้สายตาอิจฉาแกมทึ่งของ 

บรรดาเพื่อนสาว แน่นอนว่าเธอไม่ได้เห็นสีหน้าบึ้งตึงของจวงเว่ย

 6	 เริ่มปฏิบัติการจีบ

หลังจากที่ทั้งสองลงมาจากตึก เนื่องจากเว่ยฉู่ดื่มเหล้ามา เลยตัดสินใจ 
ไม่ขับรถ และโบกเรียกรถแท็กซี่คันหนึ่ง

เวยฉู่เตรียมเปิดประตูรถให้ซูเล่อ  นึกไม่ถึงว่าเธอจะเปิดประตูรถ 

เข้าไปนั่งเองอย่างไม่เคอะเขิน

เขาเห็นอย่างนั้นก็หลุดหัวเราะ แล้วตามเธอขึ้นรถไป มองคางเรียว 

แหลมของซูเล่อแล้วก็นิ่วหน้าเล็กน้อย

ซู เล่อบอกที่อยู่กับคนขับ  แล้วหันมาพูดกับเว่ยฉู่  “ เรื่องวันนี้   

ขอบคุณจริง  ๆ  นะคะ ถ้าไม่ได้คุณ ไม่แน่ว่าฉันยังต้องโดนลากไปร้องเพลง 

ต่ออีก” หลังจากคลึงศีรษะที่รู้สึกมึนนิด  ๆ ซูเล่อหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะ 

พูดต่อ “ยังมีอีก  ถ้าไม่ได้คุณช่วยกู้หน้าฉันไว้  ฉันคงไม่มีบันไดให้ลง”  

 10 เป็นสแลงอินเทอร์เน็ต หมายถึง จูบและกอด X = จูบ O = กอด
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