
ในสายตาของผู้กำกับเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มองแล้วรื่นหูรื่นตาเป็นที่สุด  

เวลาถ่ายทำก็แสดงได้ดี เข้าถึงบทบาทได้รวดเร็ว เวลาว่างก็อ่านหนังสือเสริมความรู้

ให้ตัวเอง สมัยนี้หาผู้หญิงที่มีนิสัยสงบเสงี่ยมอย่างนี้ได้ไม่มากแล้ว

— เอ่อร์ตงทู่จื่อ

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ
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他从火光中走来

เอ่อร์ตงทู่จื่อ 耳东兔子
เขียน

มู่หลินเซิน
แปล



เรื่องราวความรักที่ร้อนแรงและยากจะดับลง ระหว่างดาราสาวกับ 

นายทหารหนุ่ม เริ่มแรกอาจมีคนหมั่นไส้ความก๋ากั่นมั่นหน้าของ  หนานชู   

ไม่มากก็น้อย แต่เชื่อว่าเมื่ออ่านเรื่องราวของพวกเขาแล้ว ทุกคนจะเข้าใจ 

และเอาใจช่วยให้สาวสวยของเราเอาชนะใจผู้ชายจอมซึนให้ได้  และ 

เชื่อเถอะว่า คุณจะต้องหลงรักเธอ ไม่ต่างไปจากผู้ชายบางคน

พบกับความรักอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ร้อนแรงดั่งเปลวไฟ ที่พร้อมเผาไหม้ 

หัวใจคุณได้แล้วค่ะ 

คำนำสำนักพิมพ์



“ฉันคิดว่าถ้าชอบใครก็บอกเขาไปเถอะ เอาแต่ 

เก็บซ่อนไว้มันจะไปได้อะไร  ถึงแม้ผลลัพธ์ที่ 

ออกมามันจะไม่ค่อยดีเท่าไรนัก แต่ความรู้สึกนั้น 

มันต้องลิ้มลองด้วยตัวเองถึงจะรู้  ไม่มีสิ่งใด 

หรอกนะที่จะยาวนานตลอดกาล ฉันคิดว่าชีวิต 

คนเรามันแสนสั้นลำบากทรมาน เพราะอย่างนั้น 

ใช้ชีวิตให้มีความสุขเถอะ  ถ้าไม่เหมาะสมกัน 

จริง ๆ ก็ยังเลิกรายังแยกทางกันได้”
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รุ่งสาง หนานชูสะดุ้งตื่นขึ้นจากความฝัน เนื้อตัวเปียกโชกไปด้วยเหงื่อ

ภายในห้องไม่ได้เปิดไฟ  ผ้าม่านปิดทึบ  บรรยากาศมืดมิด  เธอ 

ค่อย  ๆ  ลุกขึ้นนั่งพิงพนักหัวเตียง  เอื้อมมือหยิบบุหรี่กับไฟแช็กที่วางอยู่ 

บนโต๊ะหัวเตียง

“พึ่บ” เสียงจุดไฟแช็กดังขึ้น ดวงไฟเล็ก  ๆ  สว่างขึ้นในความมืดแล้ว 

ดับลงอย่างรวดเร็ว  ควันบุหรี่ลอยอวล  ประกายไฟที่ปลายนิ้วเดี๋ยวติด 

เดี๋ยวดับ

หนานชูสูบบุหรี่ไปพลางหลับตาครุ่นคิดไปพลาง  ไม่นานนัก  เธอ 

ก็เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือที่หัวเตียง แล้วพิมพ์ข้อความลงไปอย่าง 

ว่องไว

[ฉันฝันเห็นเขาอีกแล้ว]

เวลาเช้ามืดตีสี่ครึ่ง แต่อีกฝ่ายกลับตอบมาอย่างรวดเร็ว [ฝันเห็นเขา 

ทำอะไร]

“...”

อีกฝ่ายเข้าใจอย่างรวดเร็ว [จินตนาการทางเพศเหรอ]

[อืม]

[อย่าคิดมากน่า เธอแค่มีอารมณ์ ต้องการผู้ชายสักคน]

หนานชูอ่านประโยคนั้นจบอย่างใจเย็น  ก่นด่าใส่มือถือไปหนึ่งที 
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แล้วโยนมันทิ้งลงไปอีกฝั่ง  พิงพนักหัวเตียงหลับตาลง  เริ่มหวนคิดถึง 

ภาพเหตุการณ์ในความฝัน

ร่างเปลือยเปล่าของชายหนุ่ม ผิวสีทองแดง กล้ามเนื้อกระชับแน่น  

ลายเส้นกล้ามเนื้อเด่นชัด  ผมสั้นสีดำขลับกับดวงตาที่มีแววสุขุมนุ่มลึก 

สมบูรณ์แบบ

เวลา 6.10 น. เสิ่นกวงจง ผู้จัดการส่วนตัวของเธอเดินเข้ามาพร้อมผู้ช่วย  

“ลุกขึ้นมาแต่งหน้าได้แล้ว”

หนานชูลุกจากเตียง ก้มตัวลงควานหารองเท้าแตะ เสิ่นกวงจงเตะ 

รองเท้าแตะข้างหนึ่งไปให้เธอแล้วพูดว่า “วันนี้ต้องไปกองถ่าย เดี๋ยวให้ซีกู้ 

ช่วยเธอเก็บของแล้วกัน”

ระหว่างที่พูดก็ดันตัวเด็กสาวคนหนึ่งมายืนตรงหน้าเธอ

หนานชูใส่รองเท้าไปพลางหรี่ตาประเมินเด็กสาวตรงหน้าไปพลาง  

หน้าตาไม่คุ้นเลย “เด็กใหม่เหรอ” เธอถามเอื่อย ๆ 

เดิมทีหนานชูก็ เป็นนางแบบมาตลอด  เพิ่งเซ็นสัญญากับบริษัท 

เจียเหอเมื่อต้นปี ชื่อเสียงของเธอไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก ผู้ช่วยที่คอย 

อยู่ข้างกายก็เปลี่ยนมาแล้วสามสี่คน  ไม่รู้ เหมือนกันว่าคนก่อนหน้านั้น 

ดวงไม่สมพงศ์กับหนานชู หรือว่าหนานชูเข้าถึงยากเกินไป

“ผู้ช่วยและช่างแต่งหน้าฝึกหัด”

สามเดือนที่ผ่านมานี้เสิ่นกวงจงไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง วัน  ๆ  เอาแต่ 

ช่วยเธอหาผู้ช่วย พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็โมโห เขากลอกตามองบน แล้วเตือน 

เธอว่า “รบกวนเธอช่วยทำดีกับเด็กหน่อยได้ไหม”

ผู้ช่วยที่เป็นช่างแต่งหน้าด้วยอย่างนี้ ค่าจ้างราคาถูกแบบนี้ จะหาได้ 

ที่ไหนอีก ไม่มีหรอก

หนานชูยักไหล่ จ้องเด็กสาวครู่ใหญ่ หน้าม้าตรงเป๊ะ สวมเสื้อแขน 

ตุ๊กตาคู่กับกระโปรงตัวสั้น เธอเอ่ยถามขึ้นอย่างเป็นมิตร “เธออายุเท่าไร”

“ยี่สิบเอ็ดค่ะ”

“ชื่ออะไร”
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“ซีกู้ค่ะ” เด็กสาวถามคำตอบคำ

หนานชูเลิกคิ้ว “มีแฟนรึยัง”

ซีกู้นิ่งไป ไม่คิดว่าจะเจอกับคำถามตรงไปตรงมาแบบนี้ “เอ่อ...ยังค่ะ”

“หน้าเด็กจัง” เด็กสาวเป็นคนเก็บตัว พอมีคนชมเข้าหน่อยเลยเขิน 

หน้าแดง หนานชูจับใบหน้าเด็กสาว “ไปเถอะ”

ซีกู้ไม่อยู่รอให้โดนแกล้งอีก จึงรีบวิ่งออกไปด้วยความเขินอาย

พอเสิ่นกวงจงคุยโทรศัพท์เสร็จก็หันกลับมามองภาพที่เพิ่งเกิดขึ้น  

เขานึกว่าหนานชูจะทำเรื่องเลวร้ายอะไรอีก เลยตะโกนเสียงดังว่า “เด็กคนนี้  

ประธานหานอุตส่าห์หามาให้เชียวนะ ถ้าโมโหจนหนีหายไปอีก ฉันก็ช่วย 

อะไรเธอไม่ได้แล้วนะ!”

หนานชูแบมือ  “นายจะกังวลทำไม  ฉันไม่ได้จะเขมือบเด็กนั่น 

สักหน่อย”

ซีกู้ที่ช่วยหนานชูเก็บของได้ยินดังนั้นก็รีบหันหน้าไปพูดว่า “พี่จงคะ  

พี่หนานชูดีต่อฉันมากเลยค่ะ”

หนานชูกะพริบตาให้ซีกู้ เด็กสาวทนสายตายั่วเย้าของหนานชูไม่ไหว 

จึงหลบสายตาไม่กล้ามองหน้าอีก

“คนอื่นฉันไม่สนหรอก  แต่ขอร้องว่าอย่ายุ่งกับประธานหานเลย  

ถ้าเขาโกรธขึ้นมาแล้วแช่แข็งเธอเข้า เธอคิดว่าตัวเองจะมีชีวิตรอดในวงการนี้ 

ได้อีกหรือไง”

หนานชูโยนลิปสติกที่เพิ่งทาเสร็จลงกระเป๋าเครื่องสำอาง ส่องกระจก  

เม้มปากสองที “ก็ได้”

คำตอบรับที่ออกมาจากปากของหนานชูอย่างง่ายดายแบบนี้ทำเอา 

เสิ่นกวงจงที่ได้ยินรู้สึกขนลุก

ก่อนออกจากบ้าน ขณะที่ซีกู้มาช่วยยกกระเป๋าเดินทาง จู่  ๆ  หนานชู 

ก็เอ่ยขึ้นว่า “รอเดี๋ยว” พูดจบก็ย้อนกลับไปที่ห้อง หยิบของมาจากโต๊ะ 

หัวเตียงหนึ่งกล่อง บอกให้ซีกู้เปิดกระเป๋าเดินทางแล้วใส่เข้าไปด้านใน

ซีกู้รับกล่องถุงยางอนามัยนั้นเอาไว้ ไม่รู้จะใส่ไว้ตรงไหนดี จากนั้น 

ก็ได้ยินเสียงดังมาจากเหนือศีรษะ
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“เสียบไว้ตรงช่องข้าง ๆ นั่น”

ซีกู้หน้าแดงระเรื่อทำตามที่บอก จากนั้นรีบรูดซิปปิดกระเป๋าเดินทาง 

อย่างรวดเร็ว

หนานชูถึงค่อยพูดขึ้นอย่างพึงพอใจ “ออกเดินทางได้”

ภายหลังตอนอยู่บนรถ หนานชูจึงอธิบายกับซีกู้ “หากมีคนคนหนึ่ง 

ลากเธอเข้าไปในพุ่มไม้แล้วพยายามขืนใจเธอ  ในสถานการณ์ที่หนีไม่พ้น 

แบบนั้นควรทำยังไง”

“...”

“ยื่นถุงยางอนามัยให้เขาหนึ่งชิ้น ปลอดภัยยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้น”

ซีกู ้ “...”

มากองถ่ายได้สามวันแล้วแต่นักแสดงยังมากันไม่ครบสักที แม้แต่ซีกู้ก็ยัง 

มองออกว่ากองถ่ายนี้ไม่มีความเป็นมืออาชีพเอาเสียเลย

ทีมงานหยิบของผิดตลอด ตากล้องมือสั่นไม่หยุด นักแสดงจำบท 

ไม่ได้สักที ผู้กำกับเอาแต่ตะโกนสั่งคัต นอกจากผู้กำกับแล้ว เธอก็ไม่เคย 

ร่วมงานกับคนที่เหลือมาก่อนสักคน จึงต้องใช้เวลาทำความรู้จักกันและกัน 

นานกว่ากองถ่ายอื่น

ทว่าสามวันให้หลัง  ผู้กำกับก็นั่งสูบบุหรี่ ในสตูดิโอโดยไม่สนใจ 

ใครแล้ว

หนานชูรับบทนางรอง บทพูดจึงไม่มากนัก เวลาที่ไม่ต้องเข้าฉาก  

เธอนั่งอ่านหนังสืออยู่ด้านข้าง จากที่ซีกู้สัมผัสได้ หนานชูไม่ใช่คนเข้าถึงยาก  

เธอแค่คร้านจะผูกสัมพันธ์กับคนอื่นเท่านั้น

ในกองถ่ายมีแต่คนหน้าใหม่เสียส่วนใหญ่  แต่ละคนจึงวุ่นกับการ 

แนะนำตัวเองแลกวีแชทกับเวยปั๋วกัน ส่วนหนานชูนั้นอยู่เฉย ๆ อย่างนิ่งเงียบ 

ที่สุด เอาแต่อ่านหนังสือและเล่นเกม

ในสายตาของผู้กำกับเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มองแล้วรื่นหูรื่นตาเป็น 

ที่สุด เวลาถ่ายทำก็แสดงได้ดี  เข้าถึงบทบาทได้รวดเร็ว  เวลาว่างก็อ่าน 

หนังสือเสริมความรู้ให้ตัวเอง สมัยนี้หาผู้หญิงที่มีนิสัยสงบเสงี่ยมอย่างนี้ 
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ได้ไม่มากแล้ว

หนังสือที่หนานชูอ่านนั้นหลากหลายมาก มีทุกแนว

มีอยู่วันหนึ่ง ผู้กำกับเห็นเธออ่านหนังสือเรื่อง  ตำนานสิบราตรี 1 อยู่ 

ใต้ต้นไม ้ เขานั่งลงแล้วถามว่า “ชอบนิยายของบอกกัชโช2 เหรอครับ”

ผู้กำกับคนนี้เป็นคนจริงจังและหนักแน่น หนานชูหันมองผู้กำกับทีหนึ่ง 

แล้วใช้นิ้วชี้พลิกกระดาษเปิดหน้าถัดไป “สนุกดีค่ะ”

“ใช่ครับ นิสัยตัวละครในนิยายของบอกกัชโชแต่ละตัวแสดงความรู้สึก 

ออกมาได้ดีมากเลย อย่างเช่นเรื่องที่เก้าของเล่มนี้...”

ผู้กำกับพูดไม่หยุดปาก เขาเป็นพวกมีความคิดวิเคราะห์ไปถึงแก่นแท้  

พอหนานชูฟังเขาพูดจนจบก็บอกว่า “ฉันอ่านแค่ผิวเผินน่ะค่ะ”

“หืม”

“ฉันอ่านแค่ฉากบนเตียงเป็นหลักค่ะ”

“...” ผู้กำกับค่อย  ๆ  ลุกขึ้นยืน แสดงสีหน้าราวกับมีรถไฟโทมัส3 เพิ่ง 

ขับผ่านหน้าไป

ซีกู้ได้ยินเรื่องราวที่ผู้คนซุบซิบหนานชูบ้างเป็นบางครั้ง

“เธอไม่มีพ่อ”

“อายุแค่สิบแปดก็มีข่าวฉาวกับแฟนหนุ่มดังกระฉ่อนไปทั่ว แก่แดด 

มาก”

“วันก่อนฉันเห็นเธอกับผู้กำกับคุยกันเรื่องหนังสือลามกด้วยละ”

1  The Decameron  หรือ  ตำนานสิบราตรี  ประพันธ์ โดย  โจวันนี  บอกกัชโช  

ชาวอิตาลี ผู้เขียนเริ่มด้วยการบรรยายถึงกาฬโรคที่ระบาดในยุโรป  มีตัวละครเป็นชายหนุ่ม 

สามคนกับหญิงสาวอีกเจ็ดคนซึ่งหลบหนีจากโรคระบาดในฟลอเรนซ์  ไปพำนักอยู่ที่คฤหาสน์ 

ในเนเปิลส์ สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มต่างเล่าเรื่องราวเพื่อฆ่าเวลาคืนละหนึ่งเรื่องระหว่างที่พัก 

ในคฤหาสน์  เป็นเรื่องราวความรักแบบต่าง  ๆ  ตั้งแต่รักที่ เย้ายวนไปจนถึงรักที่จบลงด้วย 

โศกนาฏกรรม
2 โจวันนี บอกกัชโช  (Giovanni Boccaccio) นักเขียน กวี และนักมนุษยนิยม 

ชาวอิตาลี
3 มุกตลกชาวเน็ตจีน ในการ์ตูนเวลารถไฟขับผ่านจะมีเสียงร้อง  “ปู๊น” ซึ่งคล้ายเสียง 

เซ็นเซอร์
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พวกคนที่ซุบซิบนินทาพวกนั้นพอเจอหน้าหนานชูก็ยิ้มให้เธอราวกับ 

กำลังแสดงละคร พอผู้กำกับสั่งคัต สีหน้าก็เปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคน  

ซีกู้คิดไม่ถึงว่าคนพวกนี้จะเอาวิชาการละครมาใช้ในชีวิตจริงได้คล่องแคล่ว 

ถึงเพียงนี้

ทำให้หนานชูดูเหมือนคนที่ไม่เข้าพวกที่สุด

หนานชูไม่เคยซุบซิบนินทาใคร ไม่พูดถึงเรื่องของคนอื่น ไม่สนใจ 

เรื่องราวใดในโลก เหมือนกับที่โลกไม่สนใจเธอ

วนันีห้นานชนูัง่คยุกบัซกีูใ้ตร้ม่เงาไม้ แตค่ยุไดเ้พยีงครูห่นึง่ เสิน่กวงจง 

ก็เดินเข้ามาหา “เสี่ยวซี เดี๋ยวเธอไปช่วยเติมแป้งให้นักแสดงหญิงพวกนั้น 

หน่อยสิ”

ซีกู้ปฏิเสธเด็ดขาด “ไม่ค่ะ”

เสิ่นกวงจงขมวดคิ้ว ยกมือเท้าเอว แผดเสียงดัง “ไม่ฟังคำสั่งรึไง”

ซีกู้เหลือบมองเหล่านักแสดงหญิงตรงนั้น ก่อนจะก้มหน้าลงไม่พูดจา  

หนานชูลูบศีรษะของเธอ “เป็นอะไรไป พวกนั้นด่าเธอเหรอ”

“เปล่าค่ะ”

“งั้นก็อย่าดื้อ รีบไปเติมแป้งให้พวกเขาเร็ว”

ซีกู้ยังอิดออด  “กองถ่ายมีช่างแต่งหน้าประจำกองอยู่แล้วไม่ใช่ 

เหรอคะ”

หนานชูพูด “เธอไปช่วยพวกเขาหน่อยเถอะ”

ซีกู้ลุกขึ้นยืนอย่างอิดออด หนานชูยีหัวเธอ “ไม่ดื้อนะ”

สิบนาทีให้หลัง ซีกู้กลับมาหลังจากเติมแป้งให้พวกเขาเสร็จ

“บอกมา พวกเขาไปทำอะไรให้เธอไม่พอใจ” หนานชูยกแก้วกาแฟ 

ขึ้นดื่ม

ซีกู้นั่งลงข้าง ๆ หนานชู “พวกเขานินทาพี่ลับหลังค่ะ”

หนานชเูกอืบจะพน่กาแฟออกมา เธอยกมอืขึน้ลบูศรีษะซกีูพ้ลางหวัเราะ  

“เด็กน้อยนี่ช่างมีคุณธรรมจริง ๆ”

“พี่ไม่สนใจเหรอคะ”

เธอไม่คิดจะสนใจเลยสักนิด “แล้วทำไมต้องสนใจด้วยล่ะ”
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คนเรานิสัยไม่เหมือนกัน ก็เหมือนกับที่เรามีหน้าตาต่างกันนั่นแหละ  

หนานชูไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลย แววตาของเธอเต็มไปด้วยความเย็นชา

“เรื่องบนโลกใบนี้ เว้นแต่การเกิดและการตาย ทุกอย่างที่เหลือก็ 

ล้วนเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสิ้น  ซีกู้ ในเมื่อเธอบอกคนอื่นให้หยุดพูดไม่ได้   

เธอก็ต้องอุดหูตัวเองไม่ให้ได้ยิน”

ตกเย็น เหยียนไต้ นักแสดงหญิงอีกคนที่สังกัดบริษัทเดียวกันกับหนานชู  

ผู้รับบทนางรองเบอร์สาม  จู่  ๆ  ก็เกิดอาการแพ้  มีผื่นแดงขึ้นเต็มใบหน้า  

เธอร้องไห้โวยวายกับผู้กำกับ หลายวันมานี้ผู้กำกับเองก็เคร่งเครียดกับ 

ความคืบหน้าในการถ่ายทำมากพอแล้ว  เมื่อเจอเรื่องนี้ก็สั่งให้หยุดการ 

ถ่ายทำและพูดจาไม่น่าฟังออกมา “เธอไปกินอะไรซี้ซั้วมาถึงได้ผื่นขึ้นแบบนี้  

เป็นนักแสดงแท้ ๆ ทำไมถึงไม่รู้จักรับผิดชอบบ้างเลย”

เหยียนไต้ร้องไห้ “ฉันไม่ได้กินอะไรมาเลยนะคะ!”

ผู้กำกับยังโมโหอยู่ “แล้วเธอไปทำอะไรมา ทำไมมีแต่เธอที่เป็นล่ะ  

คนอื่นไม่เห็นเป็นเลย”

เหยียนไต้เบะปาก  รู้สึกน้อยใจมากยิ่งขึ้น  “เมื่อบ่ายฉันแค่ขอให้ 

ช่างแต่งหน้าของหนานชูช่วยเติมแป้งให้หน่อยเท่านั้นเอง  ไม่ได้ทำอะไร 

อย่างอื่นเลยนะคะ!”

หนานชูหันมองซีกู้ ซีกู้โบกมือปัดบอกเป็นนัยว่าตัวเองไม่รู้เรื่อง

ตกดึก ใบหน้าของเหยียนไต้ก็ยิ่งบวมเป่ง  หนานชูกับเสิ่นกวงจง 

จึงพาเธอไปโรงพยาบาล หลังจากที่หมอตรวจดูเสร็จแล้ว ก็สรุปอาการว่า 

เธอเป็นผื่นแพ้ “คุณไปทาอะไรมา”

เหยียนไต้ปล่อยโฮร้องไห้อีกครั้ง  หมอขมวดคิ้ว  ก่อนจะบอกว่า  

“ทายานี่สองสามวันเดี๋ยวก็หาย ไม่ต้องร้องไห้นะ”

เหยียนไต้หยุดร้อง สะอื้นสองที “จริงเหรอคะ”

“ถามอะไรไร้สาระ” หมอพูดพลางกลอกตา

เสิ่นกวงจงลากซีกู้ไปคุยที่ระเบียงทางเดิน “เธอทาอะไรบนหน้าเขา”

“ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะ”
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“โกหก!”  เสิ่นกวงจงยกมือเท้าเอว  เบิกตาโต ยกมือขวาชี้นิ้วใส่   

“เธอไม่อยากทำงานนี่ต่อแล้วสินะ!”

ซีกู้กลัวจนน้ำตาไหล “ฉันไม่ได้ทาอะไรให้เธอจริง  ๆ  นะคะ พี่ให้ฉัน 

เติมแป้ง ฉันก็เติมให้ ใครจะไปรู้ว่าเขาแพ้เครื่องสำอางอะไรบ้างหรือเปล่า”

เธอพูดจบก็โดนลากไปอีกฝั่ง หนานชูยืนพิงผนัง มองซีกู้ด้วยสายตา 

อ่อนโยน แต่เอ่ยถ้อยคำพูดกับเสิ่นกวงจง “พอเกิดเรื่องขึ้น นายอย่าเอาแต่ 

หาแพะรับบาปส ิ ฉันเชื่อว่าเธอไม่ได้ทำ”

ซีกู้โดนหนานชูดึงไปข้าง  ๆ ทอดสายตามองออกไปไกล ภาพที่เห็น 

ตรงสุดปลายทางเดินนั้นมีคนยืนอยู่คนหนึ่ง

คนคนนั้นอยู่ในชุดลำลอง ร่างกายสูงสง่า แข็งแรงมั่นคงราวกับต้นสน  

เขาซ่อนตัวอยู่ในเงามืด กลุ่มควันลอยอวลรอบตัวเขาผู้ที่กำลังยืนพิงผนัง 

สูบบุหรี่

เมื่อลมโชยพัด ควันบุหรี่ก็พัดลอยมาทางฝั่งนี้ที่ เสิ่นกวงจงกำลัง 

อาละวาด “พวกเธอสองคนจะต่อต้านหรือไง!”

ซีกู้อธิบายเสียงค่อย “พี่จงคะ ฉันไม่ได้ทำจริง  ๆ  นะ ถ้าพี่ไม่เชื่อ  

พี่ค้นกระเป๋าเครื่องสำอางของฉันก็ได้ค่ะ”

หนานชูจ้องมองสุดปลายทางเดินไม่วางตา  บุหรี่มวนนั้นดับลง  

คนคนนั้นล้วงกระเป๋าหยิบออกมาอีกมวน ก้มหน้าจุดไฟ แสงสว่างวาบขึ้น 

เพียงชั่วครู่ก็หายวับไป เหลือเพียงดวงไฟดวงเล็กท่ามกลางความมืดมิด

เขาพิงผนัง พ่นควันบุหรี่ ก้มหน้าเล่นไฟแช็กในมือตัวเอง ราวกับ 

กำลังรอใครบางคนอยู่

ทางด้านนี้ เสิ่นกวงจงไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับซีกู้ แม้รู้ว่าเด็กนี่ไม่มีทาง 

กล้าทำถึงขั้นนั้น แต่คิดว่าอย่างน้อยเธอควรจะไปขอโทษเหยียนไต้สักหน่อย  

เขาเลยลากซีกู้ให้เดินเข้าไป

หนานชูยืนรออยู่หน้าประตูสักพัก คล้ายว่าคนคนนั้นเงียบหายไปแล้ว  

เธอหมดความอดทนลงอย่างสิ้นเชิง แต่ขณะที่หันกลับไปก็ได้ยินเสียงเรียก 

จากทางด้านหลังดังขึ้น “ผู้กองหลิน!”

หนานชูหันมอง ได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังขึ้นจากบริเวณ 
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ทางเดินที่ว่างเปล่า หมอสาวในชุดกาวน์สีขาววิ่งตรงเข้าไปทางนั้น ฝ่ายชาย 

สูงกว่าหมอสาวหนึ่งช่วงศีรษะ เธอเงยหน้าแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน  

“รอนานแล้วใช่ไหมคะ”

ชายคนนั้นยืดตัวขึ้นตรงเดินออกมาจากความมืด เผยให้เห็นใบหน้า 

หล่อเหลา เงาคนทอดเป็นเส้นยาวอยู่บนพื้น

ใบหน้าเรียว ผมสั้นสะอาดสะอ้าน แววตาสุขุมนุ่มลึก  โครงหน้า 

คมชัดได้รูป หางตาตวัดขึ้น จมูกโด่งเป็นสัน ชุดเครื่องแบบทหารยิ่งขับให้ 

สันกรามของเขาเด่นมากขึ้น ระหว่างที่คุยกับหมอสาวคนนั้น หางตาของเขา 

ยกขึ้นเล็กน้อย ให้ความรู้สึกไม่สนใจไยดี ไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่

มีทั้งความเกเรนิด ๆ  และความเป็นสุภาพบุรุษ แต่กลับไม่รู้สึกขัดแย้ง 

กันเลยสักนิด หลินลู่เซียวก้มศีรษะ ดับบุหรี่แล้วโยนทิ้งลงในถังขยะด้านข้าง  

สองมือล้วงกระเป๋า “เพิ่งมาถึงน่ะ”

ทางเดินมืดมิดทำให้เสียงแหบพร่านั้นฟังดูเย็นชาขึ้นกว่าเดิม

“ทำไมถึงใส่ชุดนี้มาล่ะคะ”

“เพิ่งประชุมเสร็จ”

หมอสาวยิ้ม “คุณใส่ชุดนี้หล่อกว่าจริง  ๆ  ด้วย ไปกันเถอะค่ะ ฉัน 

พาคุณไปเอง”

เสียงฝีเท้าของคนสองคนค่อย ๆ ไกลออกไป หนานชูนั่งยองลงกับพื้น  

จุดบุหรี่ สูดเข้าปอดเฮือกหนึ่ง ก่อนจะเงยหน้าแล้วค่อย  ๆ  พ่นควันออกมา  

เธอมองควันบุหรี่สีขาวที่ฟุ้งกระจายอยู่รอบตัวพลางคิดว่า

เวลาช่างผ่านไปไวเหลือเกิน เดี๋ยวเดียวก็ผ่านมาห้าปีแล้ว

หนานชสูบูบหุรีเ่สรจ็กก็ลบัเขา้ไปในหอ้งตรวจ ผลตรวจยนืยนัแลว้วา่เหยยีนไต้ 

แพเ้ครือ่งสำอาง เธอชีต้วัซกีูแ้ลว้โมโหโวยวาย “เธอตอ้งชดใช!้ ชว่งหลายวนันี้ 

ฉันทำงานไม่ได้ ถ้าผู้กำกับหักค่าตัวฉันจะทำยังไง!”

แม้เสิ่นกวงจงจะไม่ชอบเหยียนไต้ แต่เขาก็ยังนิ่งเงียบใจเย็น ยิ้ม 

ไกล่เกลี่ยสถานการณ์ตรงหน้า “เสี่ยวไต้ พวกเราอยู่บริษัทเดียวกัน ทะเลาะ 

กันแบบนี้ คนอื่นจะหัวเราะเยาะเอาได้นะ”
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เหยียนไต้กระทืบเท้า หน้าบึ้งตึง “พี่จง! แต่หน้าของฉัน...”

เธอพูดยังไม่ทันจบก็เหลือบไปเห็นว่าหนานชูเดินเข้ามา หนานชูยืนพิง 

กรอบประตูมองหน้าอีกฝ่าย เหยียนไต้กระแอมแล้วหยุดพูดไปดื้อ ๆ 

แปลกชะมัด เหยียนไต้กลัวหนานชู แต่ในเวลาเดียวกันก็อิจฉาเธอ  

ความรู้สึกสับสนแบบนี้เจ้าตัวเองก็อธิบายไม่ถูก  หนานชูเพิ่งเซ็นสัญญา 

กับบริษัทเมื่อต้นปี เซ็นหลังเธอเกือบปีได้ ทั้งสองคนเป็นนักแสดงชายขอบ 

เหมือนกัน แต่แม่ของหนานชูเป็นถึงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม แม้ใน 

วงการบันเทิงจะลือกันว่าหนานชูมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับแม่ก็ตาม  

แต่ก็ยังดีกว่าพวกเธอที่ไม่มีอะไรเลย

ตอนหนานชูอายุหกขวบได้ร่วมถ่ายโฆษณาและภาพนิ่งกับหนานเยว่หรู  

ทำให้เธอเป็นที่รู้จักตั้งแต่เล็ก พออายุประมาณสิบหกสิบเจ็ด เธอก็มีโอกาส 

แสดงหนังอีกหลายเรื่อง ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นอีก เหล่านักแสดงหญิง 

ในกองถ่ายมักจะนินทาหนานชูลับหลังอยู่บ่อยครั้ง เหยียนไต้ที่ไม่ชอบหนานชู 

เป็นทุนเดิม ก็อดร่วมวงนินทาด้วยไม่ได้

แต่พอเห็นหนานชูเดินผ่านไปโดยไม่สนใจเสียงนกเสียงกา เธอก็ยิ่ง 

โกรธและโมโห ในฐานะผู้หญิงด้วยกัน จะมีคนที่ไม่สนใจชื่อเสียงของตัวเอง 

จริง ๆ หรือ

เป็นอย่างที่คิด เธอกับแม่นิสัยเหมือนกันไม่มีผิด ทั้งแก่แดด แถมยัง 

ไม่แยแสคนอื่น

ที่จริงแล้วชื่อเสียงของหนานเยว่หรูไม่ถือว่าแย่ เพียงแค่ตอนอายุ 

ยี่สิบหกเธอห่างหายจากวงการไปหนึ่งปีเพื่อคลอดหนานชู  จนถึงตอนนี้ 

พ่อของหนานชูคือใครก็ยังไม่มีใครรู้  ตอนนั้นสื่อบันเทิงทั้ งสำนักข่าว 

และนิตยสารต่างก็คาดเดานักแสดงชายที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นพ่อของหนานชู 

ไว้เต็มไปหมด แต่สุดท้ายในช่วงเวลาไม่กี่ปีนักแสดงชายเหล่านั้นบ้างก็ 

ประกาศว่าตนชอบเพศเดียวกัน บ้างก็แต่งงานมีครอบครัวไปกันหมด

จนถึงปัจจุบัน เรื่องนี้ยังเป็นหนึ่งในสิบเรื่องลี้ลับแห่งวงการบันเทิง 

อยู่เลย

หนานชูยืนพิงประตู เหลือบมองเหยียนไต้ด้วยแววตาเฉยชา
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เหยียนไต้สะดุ้ ง  เธอทำหน้าบึ้ งตึงเบะปาก  พูดขึ้นอย่างดื้อรั้น  

“พวกเธอไปบอกผู้กำกับด้วยว่าฉันจะไม่ไปกองถ่าย” 

หนานชูยิ้มตอบ “ได้สิ”

พอกลับมากองถ่าย  หนานชูก็ลางานให้เหยียนไต้  เลื่อนฉากของ 

เหยียนไต้ออกไปอีกสามวัน ผู้กำกับพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด “มีแต่ 

เหยียนไต้นี่แหละเรื่องมากที่สุด”

ผ่านไปสองวันเหยียนไต้ก็ได้ยินเรื่องนี้เข้า พอคนเล่ากันปากต่อปาก 

หลายทอด เนื้อหาที่ต้องการสื่อนั้นก็เปลี่ยนไป แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้เปลี่ยน 

ไปถึงขั้นที่ว่า...

เหยียนไต้ผื่นขึ้นหน้า ไม่สามารถมาถ่ายละครได้จนทำให้กองถ่าย 

ทำงานล่าช้า ผู้กำกับโมโหเลยจะตัดฉากของเหยียนไต้ออก แล้วเพิ่มบท 

ให้หนานชูแทน แถมยังด่าเหยียนไต้อีกว่าเป็นคนเรื่องมาก

อีกทั้งยังได้ยินมาว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของผู้ช่วยหนานชู

ผู้กำกับที่ เป็นคนจริงจังและหนักแน่นในสายตาของผู้คนคงโดน 

จิ้งจอกเจ้าเล่ห์อย่างหนานชูหลอกแน่ ถึงได้โมโหจนพูดประโยคพวกนั้น 

ออกมา

ในเมื่อเธอเป็นถึงนักแสดงหญิงที่กล้าคุยเรื่องหนังสือลามกกับผู้กำกับ 

อย่างเปิดเผย ยังจะมีเรื่องหน้าไม่อายอะไรอีกที่ไม่กล้าทำ!

เพราะเหตุนี้ หนานชูเลยกลายเป็นหญิงสาวเจ้าเล่ห์ในสายตาผู้คน 

ไปโดยปริยาย

เมื่อเสิ่นกวงจงรู้เรื่องนี้เข้าก็โมโหจนผมเผ้าชี้ชัน เขาเกือบจะบีบคอ 

ซีกู้จนตกใจตาย หนานชูลากตัวเด็กสาวออกมา แล้วอ่านหนังสือต่ออย่าง 

ใจเย็น “ถ้านายทำเธอตายจริง นายก็ถือกระเป๋าเองแล้วกัน”

ถึงซีกู้จะตัวเล็กแต่แรงเยอะมาก เธอถือกระเป๋าได้หลายใบโดยที่ 

ไม่เหนื่อยหอบเลยสักนิด

เสิ่นกวงจงคลายมือออกจากคอเสื้อของซีกู้ แล้วทำท่าเชือดคอ

ซีกู้รีบยกมือปิดตา หนานชูลูบศีรษะเธอแล้วเอ่ยเตือน “เสิ่นจิ้งปิง...”

“เธอปกป้องแม่หนูนี่สินะ ถ้าเธอยังปกป้องแม่หนูนี่อีกละก็ อีกไม่กี่วัน 
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คงลือกันว่าเธอเป็นพวกรักเพศเดียวกันแล้ว!”

เสิ่นกวงจงเดินจากไปด้วยความโมโห 

ซีกู้มองหนานชู เห็นว่ากำลังอ่านหนังสืออีกแล้ว เลยเข้าประชิดตัว 

อย่างอดไม่ได้ “พี่อ่านอะไรอยู่เหรอคะ”

หนานชูยกหนังสือตั้งชันไว้บนขา ให้เธอดูหน้าปก

“บะ...บุปผาในกุณฑีทอง4”

“อ่าฮะ”

ซีกู้มองหนานชูที่มีสีหน้าสงบเสงี่ยม ท่วงท่างดงาม ประหนึ่งมีกำแพง 

กั้นโลกภายนอกไว ้ แต่ทำไมเธออ่านหนังสือต้องห้ามแบบนี ้ กลับให้ความรู้สึก 

เหมือนสวีจื้อหมัว5 เลยล่ะ

วันที่สี่  พระรองที่ เคยได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม 

เมื่อปีที่แล้ว หรือหร่านตงหยาง แฟนหนุ่มที่เคยมีข่าวฉาวกับเหยียนไต้ 

เข้ากองถ่าย ในที่สุดนักแสดงก็มากันครบสักที

พอเหยียนไต้ถ่ายฉากกลางคืนซึ่งเป็นฉากสุดท้ายเสร็จ  ระหว่างที่ 

เดินออกจากกองถ่ายก็เห็นแผ่นหลังของคนสองคนที่นั่งอยู่ภายในเต็นท์ 

ของกองถ่าย

หร่านตงหยางพิงเก้าอี้ “ช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง”

หนานชูก้มอ่านบทละคร ตอบเสียงค่อย “ก็ดี กินอิ่มนอนหลับ”

หลายปีก่อน พวกเขาสองคนเคยแสดงหนังด้วยกันหนึ่งเรื่อง

หร่านตงหยางโน้มตัวไปข้างหน้า  เอื้อมมือจะไปลูบศีรษะหนานชู   

แต่เธอเบี่ยงหลบอย่างเยือกเย็น มือของเขาจึงชะงักค้างอยู่กลางอากาศ  

ได้แต่หัวเราะเก้อเขิน “เธอเป็นอะไร ทำไมเปลี่ยนเป็นคนละคนแบบนี้”

หนานชูไม่เงยหน้า เพียงแต่กระตุกยิ้มมุมปากอย่างเย็นชา

หร่านตงหยางลากเก้าอี้ไปนั่งข้างเธอ  “ถึงเมื่อก่อนเธอจะเป็นคน 

4 บุปผาในกุณฑีทอง หรือ  金瓶梅  (จินผิงเหมย) วรรณกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่ง 

ประพันธ์ขึ้นด้วยสำนวนภาษาที่ละเมียดละไม แต่มีฉากพรรณนาบทสังวาสจำนวนมากจนถูก 

เรียกว่าเป็นหนังสือโลกีย์
5 กวีโรแมนติกชาวจีนในยุคต้นศตวรรษที่ 20
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ไม่ค่อยพูด แต่อย่างน้อยตอนนั้นก็ยังอ่อนโยนกว่านี้ ทำไม เราไม่ได้เจอกัน 

แค่ไม่กี่ปี ดอกกุหลาบแทงหนามแล้วหรือไง”

หนานชูไม่สนใจเขา วางบทละครในมือลงบนโต๊ะเสียงดัง หยิบปากกา 

วงเนื้อหาในเล่มไปหนึ่งท่อน แล้วพูดขึ้นอย่างไร้เยื่อใยว่า “ก่อนนายจะกลับมา 

ต่อบทฉากนี้กับฉันอีกครั้ง ช่วยทำตัวให้สบายหน่อย ปล่อยอารมณ์ให้ลื่นไหล 

กว่านี้ด้วย”

หร่านตงหยางประสานมือพาดไว้หลังศีรษะ เอนหลังพิงเก้าอี้ “เธอ 

เนี่ยนะ นิสัยเสียแบบนี้ คนอื่นเลยไม่ชอบขี้หน้า”

หนานชูเงยหน้าปรายตามองเขาอย่างเย็นชา แต่เธอเหลือบไปมองเห็น 

เงาตะคุ่มซ่อนอยู่ใต้ต้นฉัตรจีนที่อยู่ห่างออกไปหลายเมตร

หร่านตงหยางหุบยิ้ม นั่งหลังตรง วางมือไปบนโต๊ะ “เธออย่ามองฉัน 

แบบนี้สิ ตอนนั้น...”

จู่  ๆ  หนานชูก็หัวเราะใส่เขา เธอง้างมือขึ้น นิ้วเรียวยาวขาวใสดุจหยก  

ท่ามกลางค่ำคืนอันมืดมิดในฤดูร้อน คนในกองถ่ายต่างทยอยกันเก็บของ  

ดวงจันทร์สีนวลส่องแสงกระทบกับผิวขาวผ่องของหนานชูจนส่องประกาย 

ระเรื่อ

หร่านตงหยางเห็นแล้วใจก็เต้นตุ้มต่อมไม่หยุด เขาโผเข้าหาเธออย่าง 

ไม่ทันได้คิดราวกับว่าผีสั่งให้ทำ แต่ใครจะไปคิด หนึ่งวินาทีหลังจากนั้น  

เสียง “ตึง” ก็ดังขึ้น เธอยึดด้านหลังศีรษะของเขาแล้วกระแทกหน้าผากเข้ากับ 

มุมโต๊ะเต็มแรง

“บ้าเอ๊ย!” เมื่อเขาเงยหน้าขึ้น หน้าผากก็ปูดเหมือนลูกมะนาวไม่มีผิด

หร่านตงหยางแยกเขี้ยวด้วยความเจ็บปวด  หนานชูเก็บของเสร็จ 

แล้วลุกขึ้น กอดบทละครไว้ในอ้อมอก ชุดกระโปรงสีดำตัวยาวขับให้หุ่น 

ของเธอยิ่งผอมเพรียวเด่นชัดขึ้นไปอีก เธอก้มศีรษะอย่างเย็นชาประดุจ 

หงส์ดำสูงศักดิ์

เธอก้มตัวลง ว่ากันว่าอัตลักษณ์ของบุรุษย่อมลดลงในยามค่ำคืน  

แต่ค่ำคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดนี้กลับทำให้ผู้หญิงตรงหน้าน่ากลัวขึ้นหลายเท่าตัว  

หนานชูรูปร่างผอมบาง โครงร่างเล็ก หางตาเรียวยาว คิ้วเป็นทรงสวย  
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ปากเป็นรูปกระจับ ไม่ค่อยโมโหใครง่าย  ๆ ส่วนใหญ่แทบไม่มีสิ่งใดส่งผล 

กระทบต่ออารมณ์ของเธอได้เลย

หากเธอโมโหเมื่อไร ความน่ากลัวกลับเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

เหมือนอย่างตอนนี้ ที่ดวงตาคู่นั้นกำลังจ้องมองอย่างดุดัน

“ถ้านายพูดถึงเรื่องตอนนั้นอีกละก็ ฉันจะทำให้นายต้องเสียใจที่ได้ 

รู้จักฉันแน่”

พอกลับถึงโรงแรม หนานชูอาบน้ำเสร็จนุ่งผ้าเช็ดตัวเดินออกมา โทรศัพท์ 

มือถือที่วางอยู่บนเตียงก็สั่น  หน้าจอแสดงข้อความจากวีแชทที่ยังไม่ได้ 

เปิดอ่าน หนานชูเหลือบมองทีหนึ่งแล้วดึงผ้าเช็ดตัวออก เผยร่างเปลือยเปล่า 

ผิวพรรณผ่องใสของหญิงสาว เรือนร่างอรชรสะท้อนบนกระจกบานใหญ่ 

ที่อยู่เบื้องหน้า

หนานชูเป็นคนผิวขาว แขนเรียวเล็ก ขาตรงยาว ผิวพรรณขาวนวล  

เนียนนุ่มหาที่ใดเปรียบ

ดั่งที่บทกลอนกล่าวไว้...

ผิวพรรณผุดผ่องงามตา ท่วงท่าอ่อนช้อยงดงาม6

เธอสวมชดุกระโปรงยาวสเีขม้เสรจ็กห็ยบิโทรศพัทม์อืถอืขึน้มาปลดลอ็ก 

หน้าจอ แอปวีแชทเด้งขึ้น ข้อความนั้นส่งมาจากคนชื่อหลินฉี่

หลินฉี่เป็นนักไวโอลินมากพรสวรรค์ทั้งที่อายุแค่สิบเก้าปี หนานชูรู้จัก 

อีกฝ่ายที่งานมิลานแฟชั่นวีค

“วันเสาร์นี้ฉันมีแสดงไวโอลิน ต้องมาให้ได้นะ”

ไม่นานนักก็มีข้อความส่งมาอีก “ต้องมาให้ได้นะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันฝาก 

คนเอาบัตรไปส่งให้”

หนานชูตอบ “คงไปถึงช้าหน่อย”

6 บทหนึ่งจากกลอนชมความงาม มงกุฎของสตรี - ความงามชดช้อยและรอยยิ้ม (女冠子• 
含娇含笑) โดยเวินถิงอวิ๋น กวีสมัยถัง
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วันรุ่งขึ้น หนานชูเพิ่งถ่ายฉากช่วงเช้าเสร็จ เธอถือพัดลมพกพานั่งอยู่ 

ในเต็นท ์ พลางใช้หนังสือธรรมะช่วยพัดอีกมือ

พอเสิ่นกวงจงเห็นเธอเป็นแบบนี้ก็โมโหขึ้นมาทันที  เดินเข้าไปหา 

อย่างเอาผิด “แผลบนหัวหร่านตงหยางนั่นผลงานชิ้นเอกของเธอใช่ไหม”

หนานชูยอมรับอย่างเปิดเผย “ใช่”

เสิ่นกวงจงเดาไม่ผิด เขาโมโหจนควันออกหู “ถ้าเธอไม่ชอบขี้หน้าเขา  

ก็แค่ทนหน่อยไม่ได้หรือไง”

หนานชูส่ายหน้า “เขาพูดจาคุกคามฉัน ทนไม่ได้หรอก”

“เฮ้อ...เรื่องอื่นเธอยังทนได้ ทำไมเรื่องแค่นี้ทนไม่ได้ล่ะ” เสิ่นกวงจง 

กอดอก ตาเบิกโพลงด้วยความโกรธ ชี้นิ้วรัวแล้วพูดต่อ “ฉันจะช่วยเก็บ 

เรื่องนี้เป็นความลับ อย่าสร้างปัญหาให้ฉันอีกล่ะ รู้ตัวว่าจะต้องโดนประณาม 

ก็อย่าสร้างเรื่องเลย”

ที่จริงแล้ว ตอนอายุสิบห้าสิบหกปีนั้นเธอมีโอกาสได้เล่นละครเรื่องหนึ่ง  

ลำพังแค่ฝีมือการแสดงของเธอ  ผู้คนก็เอาไปพูดถึงก่นด่ากันอยู่หลายปี   

อีกทั้งทีมผู้จัดการส่วนตัวที่ไร้ฝีมือในงานประชาสัมพันธ์ ณ เวลานั้นยังชอบ 

ประโคมข่าวลือทางเพศอีก ทำให้ที่ผ่านมาหนานชูต้องลำบากไม่น้อย โพสต์ 

สถานะเวยปั๋วแต่ละทีก็หาคอมเมนต์ด ีๆ ที่พอจะอ่านได้ไม่มีสักอัน เสิ่นกวงจง 

เลยตั้งค่าปิดไม่ให้คนคอมเมนต์โพสต์ของเธอไปเสีย

พวกแอนตี้แฟนเลยย้ายไปรุมด่าในเวยปั๋วของเสิ่นกวงจง ผู้จัดการ 

ส่วนตัวของเธอแทน

“หนานชูอำลาวงการไปซะ”

“หนานช ู ยายโสเภณี โดนคนเอาจนพรุนหมดแล้ว”

“ตายไปซะให้หมดทั้งโคตรเหง้าตระกูลเลย”

บางครั้งเสิ่นกวงจงก็รู้สึกสงสารหนานชู เธอเริ่มทำงานตั้งแต่เด็ก  

แถมยังต้องแบกรับอะไรไว้ตั้งมากมาย แต่แทบไม่เคยได้ยินเธอบ่นเลย  

งานที่มอบหมายให้ทำแต่ละอย่างเธอก็ตั้งใจทำจนเสร็จ ไม่ต่อรองไม่ร้องขอ 

สิ่งใดสักนิด

เธอแค่ไม่ยอมใคร
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เธอมีความหยิ่งผยองในตัว ไม่ก้มหัวให้คนแปลกหน้า ผู้กำกับบอกว่า 

เธอเป็นเหมือนหงส์ดำ ทั้งสง่างามและโดดเดี่ยว

แต่เสิ่นกวงจงไม่ทันได้ฟังประโยคสุดท้าย

ผู้กำกับเสริมต่ออีกประโยคว่า เป็นหงส์ดำที่ขับรถไฟโทมัสผ่านหน้าไป

แสงแดดสาดส่องไปบนร่างเล็กผอมบางของหญิงสาว เสิ่นกวงจง 

ถอนหายใจเฮือกหนึ่งแล้วนั่งลงข้างเธอ ก้มดูหนังสือธรรมะในมือของอีกฝ่าย  

“นี่ พระท่านได้บอกหรือเปล่าว่าเมื่อไหร่เธอจะดังสักที”

หนานชูก้มหน้าก้มตาแล้วตอบว่า “สิ่งปรุงแต่งทั้งปวงล้วนเป็นมายา”

“มายาบ้าอะไร” เสิ่นกวงจงกลอกตา “ชื่อเสียงเหม็นโฉ่จนไม่รู้จะพูด 

ยังไงแล้ว ยังมีอารมณ์มาอ่านอะไรพวกนี้อีก เธอไปบวชเลยไป”

หนานชูพลิกหน้าถัดไป  หรี่ตาคิดอยู่ชั่วครู่แล้วตอบไปว่า  “เป็น 

ความคิดที่ดี”

“จะบ้าตาย” เสิ่นกวงจงส่ายศีรษะเดินออกไป

ตกกลางวัน ซีกู้เดินถือซองจดหมายเข้ามาหา “พี่หนานชูคะ เมื่อกี้ 

มีคนเอาสิ่งนี้มาให้พี่ค่ะ”

หนานชูเหลือบตามอง พยักหน้า “อืม ขอบใจนะ”

แสงแดดร้อนแรงเนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะ ซีกู้หยิบทิชชู 

ออกมาซับเหงื่อ พลางเอ่ย “เป็นพี่ชายรูปหล่อคนหนึ่งค่ะ หล่อมาก แต่ 

เย็นชาไปหน่อย” พูดจบซีกู้ก็ทำท่าตัวสั่น

หนานชูวางหนังสือในมือลงแล้วเงยหน้าขึ้น “ใครนะ”

ซีกู้พยักหน้า “อืม หล่อมากเลย ฉันบอกให้เขาอยู่รอก่อน แต่เขา 

ไม่ยอมรอ หันหลังเดินกลับไปเลย”

“ตอนนี้เขายังอยู่หรือเปล่า”

“ฉันเห็นเขาเดินไปทางร้านขายของชำค่ะ”

บางครั้งภาพใบหน้าของคนคนหนึ่งในความทรงจำมักจะหวนคืนมา  

ทั้ง  ๆ  ที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ก็อดพิสูจน์ไม่ได้ และความจริงก็แสดงให้เห็น 

แล้วว่าสัมผัสที่หกของผู้หญิงมักถูกต้องถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์

เป็นอย่างที่คาด พอเธอวิ่งตามออกไปก็เห็นแผ่นหลังกว้างอันคุ้นเคย  
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ภาพในความทรงจำนั้นคือหางตาของดวงตารูปดอกท้อยกขึ้นสูงคล้ายกำลังยิ้ม  

แววตาสขุมุนุม่ลกึ เวลาเครง่ขรมึจงึมกัทำใหค้นหวาดกลวั แต่ใบหนา้หลอ่เหลา 

ยามอยู่ภายใต้แสงแดดที่สาดส่องนั้นกลับอ่อนโยนอย่างหาได้ยาก

ลายเส้นกล้ามเนื้อสวยงามได้รูป พอเหมาะพอเจาะ ไม่ขาดไม่เกิน

เขาถอืขวดนำ้ทีเ่พิง่ดืม่หมด ปดิฝาแลว้โยนใสร่ถทีเ่ปดิหนา้ตา่งเบาะหลงั 

ไว ้ ทวา่ขณะเปดิประตรูถฝัง่คนขบักไ็มรู่ว้า่โดนใครฟาดใสจ่ากดา้นหลงัเสยีงดงั  

“เพียะ”

เขาขมวดคิ้วจนคิ้วแทบจะชนกัน ถึงทนไม่ไหวแต่ก็ต้องอดทน

จากนั้นก็ได้ยินเพียงเสียงใสที่แฝงไปด้วยน้ำเสียงหยอกล้อดังมาจาก 

ด้านหลังว่า “หลินลู่เซียว พี่จะหนีไปไหน”

เหมือนเมื่อหลายปีก่อน…

เดือนกรกฎาคม เข้าสู่หน้าร้อนที่สุดของปี อากาศร้อนระอุไม่อาจต้านทาน  

จักจั่นส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้ว ดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะ พื้นถนนถูกแดดเผา  

ถึงจะมีลมพัดมาก็ยังร้อนอบอ้าวจนแทบจะขาดใจตาย

หลินลู่เซียวที่กำลังจับประตูรถอยู่หันหลังกลับก็เห็นสาวน้อยคนนั้น 

ยืนอยู่ด้านหลัง เธอทั้งขาวผอมสูงและสวยสะดุดตา ร่างกายสะท้อนประกาย 

เมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบ

“พี่จะหนีไปไหน” หนานชูเชิดหน้าถามอีกครั้ง

หลินลู่ เซียวยกมือกอดอกยืนพิงประตูรถ  ขมวดคิ้วจนคิ้วชนกัน 

บ่งบอกว่าเขากำลังรำคาญ  เขามองหนานชู  หยิบกล่องบุหรี่ในกระเป๋า  

เอาออกมาหนึ่งมวน  ก้มศีรษะลงแล้วจุดไฟ  ก่อนถามกลับไปว่า  “เธอ 

รู้จักหลินฉี่ด้วยเหรอ”

หนานชูพยักหน้า

เขาเขี่ยบุหรี่ ถามต่อว่า “รู้จักกันที่ไหน”

“มิลาน”

เขาสูบต่ออีก ลูกกระเดือกขยับ สายตาเบนมองไปอีกฝั่ง พูดขึ้น 

อย่างไม่สนใจ “โอเค ของส่งถึงมือแล้ว ฉันไปก่อนนะ”
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หนานชูยื่นมือออกไปรั้งเขาไว้ ท่อนแขนของชายหนุ่มแข็งแรงมีพลัง  

ราวกับว่าเธอจับท่อนเหล็กอยู่ แน่นปึก แถมยังอุ่นอีกด้วย

หัวใจเธอเต้นแรง

หลินลู่เซียวชักมือกลับ “มีธุระอะไรอีก”

“เอาเบอร์มือถือพี่มา” หนานชูแบมือ

หลนิลูเ่ซยีวกม้มองฝา่มอืของหญงิสาวทีข่าวราวหมิะ เสน้ลายมอืชดัเจน  

นิ้วเรียวยาวราวกับยอดหน่อไม้หลังฝน

เขาเบือนหน้าออก พูดเสียงเบา “ฉันไม่มีมือถือ”

“แล้วพี่จะหยุดอีกทีวันไหน” หนานชูยังคงจ้องมองเขาโดยไม่ปล่อยมือ

หลินลู่เซียวที่ยืนพิงประตูรถสูบบุหรี่อยู่ เมื่อได้ยินเธอพูดดังนั้นก็ 

หรี่ตามองชั่วครู่ คีบบุหรี่ออก ก้มตัวลงให้เท่ากับระดับสายตาของหญิงสาว 

แล้วจ้องมองเธอ เครื่องหน้าของเขาเด่นชัดขึ้นในฉับพลัน  คิ้วโก่งได้รูป  

ดวงตาดำมืด ริมฝีปากเม้มเป็นเส้นตรง เหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ได้ยิ้ม

ไม่ได้เจอกันหลายปี กิริยาท่าทางน่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลย

สองคนเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้น

แรงกดอากาศเริ่มต่ำลง ลมหายใจของชายหนุ่มเป่ารดอยู่เบื้องหน้า  

จู่ ๆ เขาก็เข้ามาใกล้แบบนี้ หนานชูผงะถอยหลังไปหนึ่งก้าว ส่วนหลินลู่เซียว 

ยังก้มตัวลงมาอีก สองมือล้วงกระเป๋ากางเกง

เขาก้มหน้าหัวเราะหนึ่งที แววตาเยาะเย้ยก่อนหันมองไปที่อื่น จากนั้น 

ก็หันหลังเปิดประตูรถแล้วนั่งลงไป

ช่วงเวลายามบ่ายอันเงียบสงบ มีเสียงเครื่องยนต์และเสียงยางล้อรถ 

เสียดสีกับพื้นถนน  ก่อเกิดคลื่นความร้อนขึ้นระลอกหนึ่ง  ทันใดนั้นรถ 

ก็เคลื่อนออกจากกองถ่ายไป เหลือทิ้งไว้เพียงควันจากท่อไอเสียที่ลากเป็น 

เส้นยาว

หนานชูรู้จักหลินลู่เซียวตอนเธออายุสิบหกปี

ตอนนั้นหนานเยว่หรูเดินทางไปต่างประเทศบ่อย เธออยู่บ้านคนเดียว  

ไม่รู้ว่าสายไฟเส้นไหนชอร์ตทำให้ไฟลุกไหม้ กว่าเธอจะตื่นเปลวเพลิงก็ลาม 
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ไปทั่วแล้ว เธอสำลักควันไฟจนแสบจมูก หลินลู่เซียวเป็นคนช่วยชีวิตออกมา 

จากกองเพลิงนั้น

เมื่อเธอรู้สึกตัวก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว

ตอนนั้นหนานชูยังไม่มีทีมผู้จัดการ พอฟื้นขึ้นมาก็โทร.หาหนานเยว่หรู 

ทันที

ในช่วงเวลาความเป็นความตายแบบนั้น ถึงแม้เธอจะไม่สนิทกับแม่  

แต่ก็ยังอยากได้ยินเสียงแม่เป็นคนแรกอยู่ดี

“แม่คะ  เมื่อกี้ไฟไหม้บ้าน  แต่หนูไม่เป็นอะไรแล้ว...”  เด็กสาว 

หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นโทร.ออกบอกว่าตนปลอดภัยดีอย่างขี้ขลาด กลัวว่า 

พูดผิดไปสักประโยคแล้วจะทำให้แม่เป็นห่วง

ฟังไม่ออกว่าเสียงหนานเยว่หรูที่อยู่ปลายสายรู้สึกอย่างไร “บาดเจ็บ 

หรือเปล่า”

หนานชูก้มมองข้อเท้าของตน “ไม่ค่ะ มีแผลที่เท้านิดหน่อย หมอ 

บอกว่าอาจจะมีรอยแผลเป็น”

“ลองดูแล้วกันว่าปลูกถ่ายผิวหนังได้หรือเปล่า ฉันยุ่งอยู่ ว่างแล้วค่อย 

โทร.หานะ”

เป็นแบบนี้เสมอ พูดยังไม่ถึงสามประโยคก็ตัดสายไป

หนานชูวางสายอย่างผิดหวัง เธอรู้อยู่แก่ใจว่าหนานเยว่หรูไม่ชอบเธอ 

ขนาดไหน

ความน้อยใจที่อัดอั้นไว้หลายปีระเบิดออกมาทันที

เมื่อหัวหน้าพยาบาลรู้ว่าหนานชูหายตัวไป เวลานั้นก็มีอีกคนพุ่งเข้ามา  

“เร็วเข้า! รีบแจ้งตำรวจเร็ว ดาดฟ้ามีเด็กสาวคนหนึ่งกำลังจะฆ่าตัวตาย”

หัวหน้าพยาบาลตกใจ “ใครนะ”

คนคนนั้นลนลานจนนึกชื่อนักแสดงเด็กคนนั้นไม่ออก “คนที่สลบไป 

เพราะควันไฟที่เพิ่งถูกส่งตัวเข้ามาคนนั้น!”

หัวหน้าพยาบาลกดเบอร์โทร.หาตำรวจมือสั่น

ตอนที่หนานชูถูกช่วยลงมาจากดาดฟ้าเธอยังมึนงงอยู่เลย แต่เมื่อ 

เงยหน้าขึ้นก็เจอเข้ากับใบหน้าอันหล่อเหลาของหลินลู่ เซียว  เขาใส่ชุด 
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พนักงานดับเพลิงสีเข้ม สวมหมวกนิรภัย สีหน้าเย็นชา พอเห็นหนานชู 

ก็ตกใจ “ทำไมเป็นเธออีกแล้วล่ะ”

หลังจากที่หนานชูวางสาย เธอคิดแต่จะฆ่าตัวตายเท่านั้น แต่พอ 

ไปยืนอยู่บนขอบดาดฟ้า มือและเท้าก็เริ่มสั่น ไม่กล้าขยับ ยืนนิ่งอย่างนั้น 

ถึงครึ่งชั่วโมง

“รบกวนคุณแล้วนะคะ” หนานชูก้มศีรษะ

หลินลู่เซียวเข้าใจสถานการณ์ทันทีว่าเจอคนเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตาย 

อีกแล้ว เขากระตุกยิ้มมุมปาก “ไม่เป็นไร”

รอจนถึงเวลาแยกย้าย จู่ ๆ หนานชูก็รั้งเขาไว้ หลินลู่เซียวหันมองเธอ  

เด็กสาวลืมตากลมโต พูดเสียงอู้อี้ “ที่หน่วยของพวกคุณมีที่พักสำหรับ 

ผู้ป่วยบาดเจ็บหรือเปล่าคะ  หรือไม่งั้นคุณช่วยพาฉันกลับบ้านได้ไหม  

เดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้”

เธอเองก็ไม่รู้ว่าตนเอาความกล้าที่ไหนมาขอร้องผู้ชายแปลกหน้าคนนี้  

แต่ตอนนั้นเธอรู้สึกได้ว่าความรู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่กับหลินลู่เซียวนั้นเป็น 

สิ่งที่เธอปรารถนามาตลอด

หลินลู่เซียวคิดเพียงแค่ว่าเด็กคนนี้ตลกดี ไม่มีความตระหนักรู้ใน 

วิกฤตอันตรายเลย จึงจงใจพูดหยอก “ให้ฉันพาเธอกลับบ้านเนี่ยนะ เธอ 

กล้าเหรอ”

ใครจะไปคิด เด็กสาวยืดอกเชิดหน้าพูดตอบอย่างมั่นใจ “กล้าค่ะ!”

เพื่อนร่วมทีมหัวเราะ หลินลู่เซียวค่อย ๆ หุบยิ้ม

ตอนนั้นหลินลู่เซียวอายุยี่สิบสี่ เป็นแค่คนคนหนึ่งที่ยังดูแลตัวเองได้ 

ไม่ดีนัก

วันเสาร์ รถตู้สีเทาขับมุ่งหน้าไปยังชานเมืองเป่ยสวิน ผ่านถนนผานซาน 

ที่คดเคี้ยววกวน ทิ้งรอยล้อรถไว้เต็มผืนดิน

แปดโมงเช้า รถจอดที่ตีนเขา เธอลงจากรถ ค่อย  ๆ  เดินขึ้นไปตาม 

ขั้นบันไดหิน

ยอดเขาจิ่วหมาง สถานที่บำเพ็ญเพียรทางศาสนา
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แสงยามเช้าส่องทะลุหมอกเป็นเส้น หนานชูแต่งตัวเรียบง่าย เสื้อยืด 

สีขาวกับกางเกงขายาวสีดำ ขาเล็กเรียวยาวเป็นแท่งตรง สวมหมวกแก๊ป 

สีเทาปักพยัญชนะภาษาอังกฤษ เธอเดินวกวนเลาะเลียบไปตามแนวภูเขา  

ลึกเข้าไปเรื่อย ๆ 

เธอเดินผ่านป่าไผ่เขียวชอุ่ม  มองเห็นชายคาสีน้ำตาลแดงอยู่รำไร  

เมื่อถึงปากทางก็เจอกับป้ายสีน้ำตาลแดงห้อยอยู่หน้าประตู ลมพัดฝนตก 

เนิ่นนาน ข้าวของเสียหายไม่เหลือชิ้นดี ตรงกลางป้ายมีตัวอักษรสลักเอาไว้ 

ตัวใหญ่

วัดชิงฉาน

เขาจิ่วหมาง วัดชิงฉาน อยู่ห่างไกลผู้คน เงียบสงบไร้ซึ่งสิ่งรบกวน

ลัทธิเต๋า พุทธศาสนา และโชคชะตา

ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นโชคชะตา

หนานชหูยบิธปูมาจากทางเขา้สามดอกแลว้เดนิขึน้ไป จนมาถงึเรอืนเลก็ 

ที่ตั้งอยู่หลังวัดซึ่งเป็นเรือนสี่ประสาน แม่ชีน้อยถือถังน้ำเดินผ่านและทำความ 

เคารพเธอ

ตรงกลางเรือนมีกระถางธูปใหญ่สีดำตั้งอยู ่ ควันธูปลอยอวล

หนานชูจุดธูป ยกถือขึ้นสูงแล้วเดินเข้าไปในอาคาร ภายในไม่มีผู้ใด  

กลิ่นไม้จันทน์หอมฟุ้ง หน้าประตูทางเข้ามีเบาะรองนั่งวางไว้สามอัน เมื่อ 

เงยหน้าขึ้นมองกลางตัวอาคาร ก็พบกับสายตาของพระพุทธรูปที่เปี่ยมล้น 

ไปด้วยเมตตากรุณา

ปักธูปเสร็จ หนานชูเดินมาถึงห้องโถงปัวเหร่อ มีคนนั่งอยู่บนเบาะ 

แล้วหนึ่งคน

หนานชรูบีกม้ศรีษะคอ้มตวัทำความเคารพ คนทีน่ัง่อยูบ่นเบาะลมืตาขึน้  

กวักมือให้หนานชูแล้วยื่นเบาะรองนั่งให้

“ดูจากสีหน้าของคุณแล้ว ช่วงนี้มีความสุขดีสินะ” นักพรตหญิงเอ่ย

ภายในห้องโถงหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นไม้จันทน์ หนานชูนั่งขัดสมาธิ 

ลงตรงข้ามนักพรตหญิง ตอบกลับ “ก็ดีค่ะ”

นักพรตหญิงท่านนี้อายุใกล้จะหกสิบแล้ว หน้าตาเป็นมิตร “หลับ 
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สบายดีใช่ไหม”

หนานชูพยักหน้า “ดีขึ้นมากแล้วค่ะ”

นักพรตหญิงครองผ้าสีเข้ม สอดมือไว้ในแขนเสื้อ หลับตาลง “มีเรื่อง 

กวนใจเหรอ”

หนานชูส่ายศีรษะ ราวกับนักพรตหญิงสัมผัสบางอย่างได้ จึงพูด 

เสียงเบาทั้งที่ยังคงหลับตาว่า “ทุกครั้งที่คุณกลับมามักจะมีเรื่องกวนใจตลอด”

“ฉันเอาหนังสือมาคืนค่ะ” พูดจบหนานชูก็ยื่นหนังสือธรรมะในมือส่งให้

นักพรตหญิงเหลือบมองแวบหนึ่งแต่ไม่ได้สนใจ “พวกคนที่ทำร้าย 

คุณอีกแล้วสินะ”

“ไม่ใช่ค่ะ”

นักพรตหญิงหลับตาถอนหายใจ ไม่เอ่ยคำใดต่อ

ภายในหอ้งโถงเงยีบไปพกัใหญ ่ นกัพรตหญงิถามขึน้อกีครัง้ “เปน็เพราะ 

ผู้กองหลินใช่หรือไม่”

คำถามนี้ทำให้หนานชูอึ้งไป “คุณยังจำเขาได้?”

“มีโอกาสได้พบหนึ่งครา หากโชคชะตากำหนดย่อมจำได้”

เขาและเธอเคยมาจุดธูปไหว้พระด้วยกันหนึ่งหน หลินลู่เซียวไม่เชื่อ 

เรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ตอนนั้นเขาไม่ได้เดินเข้ามาด้วยซ้ำ แต่นักพรตหญิงยัง 

จำเขาได้

พูดจบแม่ชีน้อยก็เดินเอาน้ำชาเข้ามา รอจนอีกฝ่ายกลับออกไปและ 

ปิดประตูลงแล้ว  หนานชูจึงเอ่ยถามขึ้น  “ในพุทธศาสนามีคำกล่าวถึง 

บุพเพสันนิวาสหรือเปล่าคะ”

ได้ยินดังนั้น นักพรตหญิงหันมองเธอชั่วขณะ “มีสิ”

“ว่าไว้อย่างไรหรือคะ” หนานชูตั้งใจฟัง

“ความรกัใด ๆ ลว้นอนจิจงั ไมย่ัง่ยนื เพราะรกัถงึไดเ้จบ็ปวด เพราะรกั 

ถึงได้กลัว หากคนเราไม่มีรักก็จะไม่เจ็บปวดหวาดกลัวเช่นเดียวกัน”

ตะเกยีงนำ้มนัถกูจดุขึน้ เหน็เปลวไฟสเีหลอืงทอง หนานชเูผลอจอ้งมอง 

อย่างไม่รู้ตัว “...ยังมีต่ออีกหรือเปล่าคะ”

นักพรตหญิงกล่าวต่อ “มนุษย์เรามีความเจ็บปวดอยู่แปดอย่าง เกิด  
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แก่ เจ็บ ตาย เลิกรา โกรธแค้น ไม่ได้อย่างหวัง ปล่อยวางไม่ลง สี่ข้อในนี้ 

ล้วนมาจากความรัก”

หนานชูยกมือก่ายหน้าผาก “ไม่มีข้อดีสักอย่างเลยเหรอคะ”

“ความสัมพันธ์ชายหญิงเป็นสิ่งต้องห้ามในพุทธศาสนา คุณอยากฟัง 

ข้อดีจากฉันงั้นหรือ”

“...”

“วันนี้มีสวดมนต์ มานั่งฟังด้วยกันเถอะ ยังคงยืนยันคำเดิม ในเมื่อ 

บอกคนอื่นให้หยุดพูดไม่ได้  คุณก็ต้องอุดหูตัวเองไม่ให้ได้ยิน  เมื่อนั้น 

เสียงของคนที่ว่าร้ายคุณก็จะหายไป กรรมจะตามสนองคนชั่วเอง”

ทั้งสองคนลุกขึ้นจากเบาะรองนั่งแล้วเดินออกมา เมื่อมาถึงทางออก  

หนานชูที่ก้าวข้ามธรณีประตูก็ถามขึ้น “แล้วผู้กองหลินล่ะคะ”

นักพรตหญิงไม่หันมอง “คุณถามเพื่อตัวเขา หรือถามเพื่อตัวคุณเอง”

“ตัวเขาค่ะ”

นักพรตหญิงหยุดเดินแล้วหันหน้ากลับมาแล้วมองเธอ “เขาเป็นคน 

ดื้อดึงมากนะ”

หนานชูที่เดินตามออกไปติด  ๆ เจอกับผู้มาใหม่เข้าพอดี เป็นผู้หญิง 

สองคน คนหนึ่งผมสั้น อีกคนผมยาว คนผมยาวหน้าตาจิ้มลิ้ม รวบผม 

ไว้ด้านหลัง สวมชุดกระโปรงสีเหลืองอ่อน มองแล้วแสบตานิดหน่อยเวลา 

แดดส่อง

สองคนนั้นทำความเคารพนักพรตหญิง ผู้หญิงผมยาวหันมองหนานชู  

จากนั้นก็ถามนักพรตหญิง “ท่านนักพรตคะ วันนี้ขอปรึกษาเรื่องความรัก 

ได้หรือไม่คะ”

หนานชูรู้สึกคุ้นหน้าหญิงสาวคนนี้เหลือเกิน จึงมองดูอีกสองครั้ง แล้ว

ก็นึกขึ้นได้ว่าเป็นหมอสาวที่โรงพยาบาลเมื่อคืนวันนั้นนั่นเอง

นักพรตหญิงพนมมือขึ้นแล้วตอบกลับ  “เวลาแห่งบุพเพสันนิวาส 

ผ่านไปแล้ว คุณค่อยมาใหม่วันหลังเถอะ”

สองคนนั้นหันมองหน้ากันไม่ยอมกลับ  “ท่านนักพรตคะ คุณพูด 

แบบนี้ทุกครั้งเลย!”
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“ทกุสิง่ทกุอยา่งลว้นพึง่โชคชะตา” ทัง้สองคนเกอืบจะเขา้ใจ แตพ่วกเธอ 

ก็หงุดหงิด ผู้หญิงผมสั้นถลกแขนเสื้อขึ้นต้องการจะคุยกับนักพรตหญิง 

ให้รู้เรื่อง แต่โดนผู้หญิงผมยาวรั้งไว้ “จะเวลาอะไรก็เถอะ ท่านนักพรต 

คิดเองเออเองหรือเปล่าคะ”

นักพรตหญิงยิ้มบาง “เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว”

นักพรตหญิงใจแข็งไม่ให้พวกเธอปรึกษา ทั้งสองคนจึงกลับไปด้วย 

ความขุ่นเคือง “หมอสองคนนี้มาหลายรอบแล้ว”

“ทำไมคุณไม่ช่วยดูให้พวกเขาไปล่ะคะ”

“ธรรมะนั้น หากเราเชื่อมันก็มี หากไม่เชื่อก็ไร้ซึ่งความหมาย พวกเขา 

ไม่เชื่อในธรรมะ แต่กลับมาขอพรพระ คุณว่าพระท่านจะสนใจไหมเล่า”

...

หลังจากฟังบทสวดมนต์จบ นักพรตหญิงเชื้อเชิญเธอให้กินอาหารเจ 

ด้วยกัน กว่าหนานชูจะลงจากเขาก็เย็นพอดี

ดวงอาทิตย์ตกดิน แสงสุดท้ายสะท้อนขอบฟ้าและก้อนเมฆ ก่อเป็น 

สีสันละลานตา

งานแสดงไวโอลินเริ่มตอนหกโมงเย็น หนานชูมาถึงตอนงานเริ่มพอดี  

แสงไฟฝั่งที่นั่งของผู้ชมดับลง เธอชะเง้อมองก็พบว่าหลินฉี่ยกไวโอลินขึ้นนั่ง 

อยู่บนเวทีแล้ว

หนานชูมองไปรอบด้าน สายตาจับจ้องไปยังที่นั่งแถวสุดท้าย เธอ 

กดปีกหมวกลง งอตัวค้อมหลังเดินเข้าไป พูดกับคนที่นั่งอยู่ริมนอกสุดว่า  

“รบกวนช่วยขยับเท้าหน่อยค่ะ”

คนคนนั้นนิ่งไม่ขยับ  หนานชูขมวดคิ้ว  หันไปมองก็เห็นว่าเป็น 

หลินลู่เซียวที่กำลังนั่งกอดอกอยู่ เขากางขายาวทั้งสองข้างอย่างผ่อนคลาย  

มองเธอด้วยสายตาเฉยชา

บังเอิญชะมัด

“ผู้กองหลิน ขยับเท้าออกหน่อยค่ะ”

เขาเหลือบมองเธอสองสามวินาที แล้วค่อย  ๆ  ขยับเท้าออก หนานชู 

เดินเข้าไป นั่งลงด้านข้างเขา
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การแสดงเริ่มขึ้น

สายตาของคนด้านข้างกลับไปจดจ้องที่เวท ี หนานชูหันข้างมองเขา เขา 

สวมชุดลำลอง เสื้อยืดสีขาวกางเกงสีดำ มองดูแล้วสะอาดสะอ้านสบายตา  

เพียงแต่สันกรามคมชัดนั้นราวกับมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่า “ไม่รู้จักอย่าเข้าใกล้”

อย่างเธอคงไม่ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าหรอกมั้ง หนานชูปลอบใจตัวเอง

เธอใช้ศอกดันเขา เขาไม่ขยับ หนานชูดันอีกครั้ง เขาก็ยังไม่สนใจ 

อยู่ดี ชายหนุ่มนิ่งไม่ขยับราวกับรูปปั้น

ครั้งที่ห้า หลินลู่เซียวขมวดคิ้วแล้วหันมองเตือนเธอด้วยสายตาที่ 

บอกว่า อยู่นิ่ง  ๆ  ซะ แต่สุดท้ายกลับเห็นเธอดึงเสื้อของเขาไว้ พูดจาทะเล้น 

อย่างได้ใจ

“ผู้กองหลิน เสื้อคู่นะคะเนี่ย”

หลินลู่เซียวก้มมอง จริงด้วย

เสื้อยืดสีขาวกางเกงสีดำ หมวกแก๊ปที่หนานชูสวมอยู่บดบังใบหน้า 

ครึ่งหนึ่งของเธอไว ้ แต่บดบังรอยยิ้มมุมปากไม่มิด

หญงิสาวสวมกางเกงขาสัน้ เผยใหเ้หน็เรยีวขายาวขาวนวล หลนิลูเ่ซยีว 

ค่อย ๆ ละสายตาออกจากขาของเธอ

เด็กน้อยโตขึ้นเยอะแล้ว

“อืม” ท่ามกลางเสียงดนตรีดังกึกก้อง หากไม่ตั้งใจฟังให้ดี ยากที่จะ 

ได้ยินเสียงตอบรับของเขาคำนั้น

หนานชูรู้สึกว่าคำพูดของตนได้รับการสนับสนุน สีหน้าท่าทางของคน 

ข้างกายเย็นชาสงบนิ่ง ใบหน้าไม่แสดงอารมณ์ใด เธอจึงเริ่มมองเขาอย่าง 

ซุกซน

ผมสั้นสีดำขลับ เขามักจะไว้ผมทรงสกินเฮดมาตรฐานเสมอ เส้นผม 

ขึ้นตรงราวกับเข็มเหล็ก ดวงตากลมโต ลูกตาดำดำสนิท หางตาตวัดขึ้น 

เหมือนกำลังยิ้ม จมูกโด่งเป็นสัน สันกรามคมชัด

เขานั่งดูการแสดงดนตรีอย่างสบายอารมณ์ ไม่ปริปากพูดจา

ภายในฮอลล์จัดแสดงดนตรีแทบไม่มีแสงไฟ มีเพียงแสงสปอตไลต์ 

จากเวทีสาดมาบ้างเป็นระยะ เดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืด
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พอสปอตไลต์ส่องผ่านเขา ทั้งตัวของเขาก็สว่างไสว ผมสีดำวาว 

สะท้อนแสงจนเห็นเป็นสีขาว เห็นขนตาชัดเจนจนนับเส้นได้

เมื่อแสงมืดลงก็ยังพอเห็นโครงหน้าเด่นชัดนั้นอยู่  ทั้งร่างกายของ 

ผู้ชายคนนี้ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งบึกบึนราวกับเหล็กกล้า เธอคิดภาพไม่ออก 

เลยว่าเวลาใจเต้นเพราะผู้หญิงคนหนึ่ง เขาจะมีปฏิกิริยาแบบไหน

“เธอจ้องฉันทำไมอยู่ได้” หลินลู่เซียวจ้องมองคนตรงหน้า เอ่ยถามขึ้น 

เสียงเบา

“ก็พี่หล่อ” หนานชูเอียงคอจ้องเขาตอบอย่างไม่ต้องคิด

“ปัญญาอ่อน” หลินลู่เซียวสบถ

หนานชูเอนหลังพิงเก้าอี้อย่างมีความสุข แอบหันมองเขาบ้างเป็นระยะ  

จู ่ๆ ก็เรียกเขาขึ้นว่า “นี่”

ในที่สุดหลินลู่เซียวก็หันมองเธอ สายตาของหนานชูจับจ้องไปที่เวที  

พร้อมทั้งชี้นิ้วออกไป ถามเสียงค่อย “พี่กับเด็กนั่นเป็นอะไรกันเหรอ”

เด็กนั่น? หลินลู่เซียวเลิกคิ้ว พูดเสียงทุ้มต่ำ “เธออายุมากกว่าเขา 

ไม่กี่ปีเองนะ”

หนานชูขมวดคิ้ว พูดจาขึงขัง “มากกว่าตั้งเยอะ”

หลินลู่เซียวหัวเราะประชด เปิดฝาขวดน้ำที่วางอยู่ข้างกาย ยกดื่ม 

เข้าไปอึกหนึ่ง หมุนปิดฝาขวดแล้วถามกลับไปว่า “แล้วเธอคิดว่าเป็นอะไร 

กันล่ะ” 

หนานชูจ้องลูกกระเดือกที่กำลังเคลื่อนไหวตาไม่กะพริบ ใจของเธอ 

ร้อนรุ่ม ทำเป็นพูดอย่างตกใจ “ไม่ใช่ลูกของพี่หรอกใช่ไหม”

หลินลู่เซียวกลอกตามองเธอ “ฉันจำได้ว่าเมื่อก่อนสมองเธอปกติดีนะ”

เป็นอย่างที่เธอคิด หนานชูถือโอกาสพูดต่อ “ทำไมพี่ถึงย้ายบ้านล่ะ”

หลินลู่เซียวเอนตัวพิงเบาะ มองเธอหน้านิ่ง

“หืม”

หนานชูมองเขา แววตาของอีกฝ่ายนิ่งสงบไม่ต่างจากในอดีตมากนัก  

ทว่ามีความสุขุมเพิ่มเข้ามา  เธอจำได้ว่าเมื่อก่อนแววตาของเขาจะดื้อรั้น 

กว่านี้เล็กน้อย ตอนที่หนานชูรั้งหลินลู่เซียว หลังจากเขาคิดทบทวนอยู่ 
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หลายครั้ง สุดท้ายก็พาเด็กสาวกลับบ้าน

เขาให้หนานชูพักอยู่บ้านตัวเอง ส่วนเขากลับไปพักที่หน่วย ผ่านไป 

ครึ่งเดือน พอถึงวันหยุดแรกที่จะได้กลับบ้าน ก็นานจนเขาลืมไปว่าที่บ้าน 

ยงัมเีดก็ผูห้ญงิอยู ่ ตอนนัน้เกดิเหตเุครือ่งบนิลาดตระเวนหมายเลข 618 ตดิไฟ 

ลุกไหม้ ขออนุญาตลงจอดกะทันหัน ทั้งตำรวจติดอาวุธ หน่วยดับเพลิง  

พยาบาล หน่วยคอมมานโดต้องไปถึงสถานที่ลงจอดอย่างเร่งด่วน ไฟลุกลาม 

เป็นบริเวณกว้าง สถานการณ์ตกอยู่ในอันตราย เมื่อการช่วยเหลือเสร็จสิ้น  

หน้าตาแต่ละคนก็ดำขะมุกขะมอมราวกับเพิ่งไปขุดถ่านหินมาอย่างนั้น

หลินลู่เซียวกลับถึงบ้านกลางดึก เขาตรงดิ่งไปอาบน้ำ อาบเสร็จก็ 

ออกมาในสภาพที่มีเพียงผ้าขนหนูผืนเดียวพันรอบเอว มือถือผ้าขนหนู 

เช็ดผม เดินตรงไปที่เตียง พอนั่งลงก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติ ใต้ผ้าห่ม 

มีอะไรนุ่ม ๆ 

เมื่อหันไปมองก็เห็นมือนุ่มเล็กคู่นั้นจับชายผ้าห่มอยู ่ โผล่ศีรษะออกมา  

สายตาไร้เดียงสากำลังจ้องมองเขา

กว่าเขาจะรู้ตัวก็สายไปแล้ว

หญิงสาวพูดเสียงอู้อี ้ “คุณนั่งทับขาฉันอยู่นะคะ”

ถึงแม้หญิงสาวตรงหน้าจะยังเด็ก แต่อกเอวบั้นท้ายมีครบสมบูรณ์

หลินลู่เซียวเป็นผู้ชายทั้งแท่ง ขณะที่เขารู้ตัวว่าสมองคิดเรื่องไม่ซื่อ 

อยู่นั้นก็รีบลุกขึ้นยืน แต่คงลุกแรงไป ผ้าเช็ดตัวที่พันเอวอยู่จึงหลุดหล่นลง 

บนเตียง

เขาสวมเพียงกางเกงชั้นในขาสั้นสีเข้มตัวเดียวใต้ผ้าเช็ดตัว

หนานชูกะพริบตา พยายามจะเพ่งมองให้ชัดเจน แต่มีคนลากผ้าห่ม 

ขึ้นมาปิดหน้าเธอจนมิดจึงเห็นเพียงความมืดดำ

หลินลู่เซียวหยิบเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นออกมาจากตู้  ยืนหันหลัง 

ให้เธอแล้วสวมเสื้อผ้าพลางพูดกับหญิงสาวที่อยู่ใต้ผ้าห่ม “ถ้าไม่นอนก็ 

ยกเตียงให้ฉัน”

พอได้ยินเสียงประตูปิดลง หนานชูถึงหลับตานอนอย่างเชื่อฟัง เธอ 

พักอยู่แบบนี้ราวเดือนกว่า 
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จนกระทั่งได้พบกับแฟนของหลินลู่เซียวในขณะนั้น

วันนั้นเป็นวันหยุดของหลินลู่เซียว เขากลับมาจากหน่วยได้ไม่นาน 

ก็มีคนเคาะประตูห้องเสียงดังไม่หยุด หนานชูถือถุงมันฝรั่งทอดเดินไป 

เปิดประตู

เมื่อประตูเปิดออก หญิงสาวอีกคนก็ตกใจเล็กน้อย เอ่ยถามด้วย 

น้ำเสียงอ่อนโยนและใบหน้ายิ้มแย้ม “หลินลู่เซียวอยู่ไหม”

หนานชูหยิบขนมเข้าปาก พยักหน้า จากนั้นหลินลู่เซียวก็เดินออกมา 

จากห้องน้ำพอดี สีหน้าของหญิงสาวคนนั้นเปลี่ยนไปทันที  หนานชูเป็น 

คนความรู้สึกไวแต่เด็ก เธอชอบสังเกตพฤติกรรมคนอื่นจึงรีบอธิบาย “ฉัน 

เป็นแค่น้องสาวญาติห่าง ๆ ของเขา มาขออยู่ด้วยแค่ชั่วคราวค่ะ”

ตอนนั้นหนานชูยังเด็ก หญิงสาวคนนั้นคิดว่าหลินลู่เซียวคงไม่เลวร้าย 

ถึงขนาดทำกับเด็กมัธยมปลายได้ลงคอ เธอจึงค่อยผ่อนคลายลง แต่ยัง 

ไม่วายหันมองหนานชูด้วยแววตาสงสัย

อาหารเย็นมื้อนั้นผ่านไปได้ด้วยดี ก่อนที่หญิงสาวคนนั้นจะกลับยังพูด 

กับหนานชูอย่างเป็นมิตร “เดี๋ยวครั้งหน้าพี่พาไปเที่ยวนะจ๊ะ”

หนานชูผงกศีรษะอย่างเชื่อฟัง

คืนนั้นเธอได้รับสายจากผู้ช่วยของหนานเยว่หรู  บอกว่าแม่เธอจะ 

กลับมาพรุ่งนี้

หนานชูรีบเก็บข้าวของย้ายออกจากบ้านหลินลู่เซียว เขาขับรถมาส่งเธอ 

ที่โรงแรมแถวสนามบิน รุ่งขึ้นตอนเธอไปรับหนานเยว่หรูจะได้สะดวกหน่อย

หลินลู่เซียวขับรถเงียบ ๆ เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้ว เวลาหงุดหงิด 

จึงยิ่งเห็นชัด

คืนวันนั้นหลินลู่เซียวอารมณ์ไม่ดีเท่าไรนัก แต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่ยิ่งกว่า 

นั้นคือ ตอนที่กำลังจะลงจากรถ หนานชูยื่นเงินปึกหนาให้เขา “ตามที่ตกลง 

กันไว้ค่ะ นี่เป็นเงินค่าเช่าของเดือนนี้”

หน้าต่างรถเปิดกว้าง  สายลมแห่งห้วงราตรีโบกพัด หลินลู่ เซียว 

ยื่นแขนไปนอกประตูสูบบุหรี่ หลับตาลง สูดควันเข้าปอดครั้งแล้วครั้งเล่า  

ควันบุหรี่ลอยอวล แต่ไม่ยื่นมือไปรับเงินก้อนนั้น



เอ่อร์ตงทู่จื่อ

29

หนานชูเลยวางเงินไว้บนเบาะที่นั่งข้างคนขับ แล้วหันหลังลงจากรถไป

เธอยืนอยู่นอกรถ โบกมือลาเขา “ผู้กองหลินคะ ที่ผ่านมาขอบคุณ 

คุณมากเลยนะคะ!” พูดจบก็เดินจากไป

หนานชูลาจากโดยไม่พูดพร่ำทำเพลง ถึงขนาดที่หลินลู่เซียวซึ่งนั่ง 

อยู่บนรถสูบบุหรี่หมดไปแล้วสองมวนค่อยรู้สึกตัว เขาหยิบปึกเงินบนเบาะ  

ก้าวลงจากรถแล้วทิ้งมันลงถังขยะ

เขาหันหลังเดินกลับมาสองก้าวแล้วหยุดนิ่ง ลูบผมตัวเองครู่หนึ่งก่อน 

จะเดินกลับไปอีกครั้ง หยิบปึกเงินขึ้นมาแล้วโยนเข้าไปในรถ ก่อนจะสตาร์ต 

เครื่องยนต์ขับออกไป

คืนนั้นเขาอารมณ์เสียมากถึงมากที่สุด คิดว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกอะไร 

กับผู้หญิงคนนั้นแม้แต่น้อย

เด็กน้อยที่ยังไม่โต ขนยังขึ้นไม่ครบเลยด้วยซ้ำ จะไปคิดอะไรกับเธอ 

ได้เล่า ถึงจะเป็นตอนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิม หลินลู่เซียวคิดแบบนั้น แต่เมื่อ 

เขาหันหน้าไปมองหนานชู เด็กสาวก็กำลังหันหน้ามองเขาตาเป็นประกายอยู่ 

เช่นกัน

เสียงดนตรีภายในฮอลล์ดังกึกก้อง หลินฉี่หลับตาดื่มด่ำกับการแสดง  

แสงไฟสาดส่องไปมา เดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืด

หนานชูมองคนข้างกาย กระซิบใส่หูเขา “หลังจากวันนั้นฉันไปตามหา 

พี่ที่หน่วยมาด้วยนะ”

หลินลู่เซียวเหล่มอง

“ทหารยามบอกว่าพี่ย้ายไปสังกัดที่เมืองอื่นแล้ว” เขาหันกลับ ตอบอืม 

เสียงเบา หนานชูเอียงศีรษะ “ตอนนี้ยังโดนย้ายไปย้ายมาอยู่ไหมคะ”

“ต้องรอดูเบื้องบนสั่งการ”

“อ๋อค่ะ” หนานชูพยักหน้า ชี้นิ้วไปเบื้องหน้า “ฟังดนตรีต่อเถอะ”

หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเอ่ยอะไรขึ้น จวบจนการแสดงดนตรีจบลง ผู้คน 

ค่อย  ๆ  ทยอยออกไป ทั้งฮอลล์จัดแสดงเหลือเพียงหนานชูและหลินลู่เซียว 

ที่ยังนั่งอยู่

เมื่อหลินฉี่กำชับทีมงานเรื่องอุปกรณ์เสร็จก็กระโดดลงจากเวที วิ่ง 
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กระโดดโลดเต้นมาทางที่นั่งผู้ชม พอเห็นสองคนนั่งอยู่ด้วยกันก็ตกใจ “ทำไม 

พวกเธอสองคนถึงอยู่ด้วยกันล่ะ”

หนานชูพูด “ฉันมาสายน่ะ ก็เลยหาที่ว่างนั่ง ๆ ไปก่อน”

หลินฉี่ผงกศีรษะ หนุ่มน้อยไร้เดียงสาน่ารักน่าชัง ชี้นิ้วใส่หลินลู่เซียว 

ที่นั่งอยู่ “นี่พี่ชายฉันเอง” หลินฉี่หันมองหลินลู่เซียว แล้วชี้ไปที่หนานชู  

“ส่วนพี่สาวคนสวยคนนี้เป็นนางแบบ ชื่อหนานชู”

หนานชูทำท่าตกใจ ร้องอ๋อหันไปทางหลินลู่เซียวแล้วพูด “เสียมารยาท 

แล้ว ขอโทษด้วยนะคะ”

หลินลู่ เซียวไม่สนใจพลางกลอกตา  หลินฉี่นี่ไม่ฉลาดเอาเสียเลย  

ดูไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้น แถมยังช่วยปกป้องพี่ตัวเองอีก “พี่ชายฉันก็แบบนี้ 

แหละ นิสัยไม่ค่อยดี เธออย่าไปสนใจเขาเลย”

หนานชูหัวเราะเสียงค่อย “ทำไมจะ...”

“ไปกันเถอะ พี่หว่านน่าจะมาแล้ว” หลินฉี่พูดจบก็เดินนำออกไป

ทั้งสามคนเดินลงมาจากชั้นบน  หลินฉี่กับหนานชูเดินอยู่ข้างหน้า  

หลนิลูเ่ซยีวมอืลว้งกระเปา๋เดนิตามอยูข่า้งหลงั ระหวา่งทีเ่ดนิออกจากฮอลลน์ัน้  

ที่อีกฝั่งถนนก็มีรถออดี้สีขาวเพิ่งหยุดจอดพอดี

หลินฉี่ตาดีเห็นเป็นคนแรกก็ชี้ไปยังผู้หญิงที่ เพิ่งลงจากรถคันนั้น 

แล้วบอกให้หนานชูฟังว่า “ผู้หญิงคนนั้นชื่อเซี่ยหว่าน เป็นหมอ”

ถ้าเป็นแฟนกัน หลินฉี่คงแนะนำว่า...นี่พี่สะใภ้ผมเองครับ งั้นแสดงว่า 

เธอเป็นแค่เพื่อนสินะ

หนานชูเห็นอีกฝ่ายมาในชุดกระโปรงสีเหลืองอ่อน สองขาเรียวยาว  

ยังคงเป็นเสียงรองเท้าส้นสูงที่คุ้นเคยซึ่งเธอได้ยินเมื่อคืนนั้น

เซี่ยหว่านถือกล่องใบหนึ่งเดินมาตรงหน้าทั้งสามคน ยกมือจัดผม 

หน้าม้า แล้วพูดเสียงหอบ “เมื่อกี้วิ่งไปเอาเค้กมาน่ะ ไม่งั้นฉันอาจจะมา 

ทันนายเล่นเพลงสุดท้าย...”

พูดไปได้ครึ่งเดียวก็ได้ยินเสียงหนานชูที่ยืนอยู่ข้างกายหลินฉี่กระแอม 

หนึ่งครั้ง หลินฉี่รีบยื่นมือไปรับเค้กจากเซี่ยหว่าน แล้วพูดแนะนำ “นี่เพื่อน 

ที่ผมรู้จักที่มิลานครับ ชื่อหนานชู”
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เซี่ยหว่านมองเธอชั่วครู่แล้วยิ้มกว้าง “ฉันรู้จักคุณ คุณสวยกว่าใน 

โทรทัศน์อีก หุ่นดีมากเลย”

คำพูดชื่นชมตามมารยาทของผู้หญิงพูดเท่าไรก็ไม่เคยพอ

หนานชูกำลังจะพูดว่าคุณก็สวยมากเลยเหมือนกัน แต่โดนหลินฉี่ 

ลากตัวให้เดินต่อ “ไม่ต้องพูดชมกันไปชมกันมาแล้ว ฉันยังไม่ได้กินข้าวเย็น 

เลย หิวจะแย่แล้วเนี่ย!”

หลินฉี่เป็นคนตัวเล็ก แต่แรงเยอะกว่าหนานชูมาก อยู่ ๆ โดนฉุดลาก 

แบบนี้เธอก็เซเหมือนกัน เธอเหลือบไปเห็นว่าเซี่ยหว่านซึ่งสวมกระโปรงสั้น 

เดินเข้าไปหาคนที่อยู่ด้านหลัง

สี่คน สองคู่ คู่หนึ่งเดินอยู่หน้า คู่หนึ่งเดินอยู่หลัง หนานชูโดนหลินฉี่ 

ลากตัวไป แต่ใจยังสนใจคนด้านหลังอยู่

จันทร์เสี้ยวส่องแสงสว่างกลางค่ำคืน เงาคนทอดยาว ลมพัดผ่านข้างหู 

ไม่หยุด

เซี่ยหว่านเดินเข้าไปหาหลินลู่เซียว “วันนี้คุณเลิกงานไวเหรอคะ”

“วันหยุดน่ะ” ลมพัดแรงเลยได้ยินเสียงไม่ค่อยชัด

หลินฉี่เดินไปสองก้าว เห็นว่าหนานชูตามไม่ทันจึงหันไปพูดว่า “เธอ 

ก็ขายาว ทำไมเดินช้าจัง”

หนานชูไม่สนใจเขา เดินทอดน่องต่อ เสียงจากด้านหลังดังขึ้นอีก

“วันนี้หมอที่แผนกของฉันคนหนึ่งโดนญาติผู้ป่วยทำร้ายด้วย ตอนนั้น 

ฉันตกใจแทบตายแน่ะ”

เซี่ยหว่านเหมือนนกขมิ้นที่ร้องเจื้อยแจ้ว มีเรื่องให้พูดไม่รู้จบ เฉียด 

เรื่องอันตรายนี้ทีนู้นทีไม่หยุดหย่อน แต่ผู้ชายข้างกายกลับไม่รู้ว่าเธอต้องการ 

จะสื่ออะไร

อย่างเช่น...เซี่ยหว่านพูดว่า “วันนี้ตอนฉันกินยา ฉันอ่านเจอข่าวหนึ่ง 

ด้วย คุณอยากรู้ไหมคะ”

หลินลู่เซียวพูด “ข่าวอะไร”

เซี่ยหว่านเล่าต่อ “มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งออกกำลังกายตอนกลางคืน 

แล้วหายตัวไป วันหลังฉันคงไม่กล้าวิ่งตอนกลางคืนแล้ว หรือครั้งหน้าเราไป 
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วิ่งด้วยกันดีไหมคะ”

หลินลู่เซียวตอบ “ฉันไม่ชอบวิ่งตอนกลางคืน”

เซี่ยหว่าน “คืนนี้หนาวจังเลย”

“...” เงียบไร้ซึ่งเสียงตอบรับ

เซี่ยหว่านพูดขึ้นอีกว่า “คืนนี้ทำไมถึงได้หนาวจังเลยนะ”

หลินลู่เซียวพูด “ไม่หนาวนะ”

หลินฉี่หันมองหนานชูที่อยู่ด้านข้าง “ทำไมอยู่  ๆ  ถึงหัวเราะขึ้นมาโดย 

ไม่มีเหตุผลล่ะ”

“งั้นเหรอ”

“ฉันเห็นฟันกรามของเธอหมดแล้วเนี่ย!”

“อยู่ ๆ ฉันก็คิดว่าวันนี้นายหล่อมากเลย”

“เธอบ้าหรือเปล่า!” หลินฉี่ว่าเธอ

โรงแรมที่หลินฉี่จองไว้อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน  เมื่อทั้งสี่คนเดินเข้าไป 

ในร้านก็มีพนักงานเดินมาต้อนรับ หลินฉี่ส่งเค้กให้พนักงานพลางบอกพวกเขา  

“เดี๋ยวกินอาหารเสร็จค่อยเสิร์ฟนะครับ” พูดจบก็ลากหนานชูเดินเข้าห้อง 

ส่วนตัวในร้าน

หนานชูแกะมือเขาออก ถามอีกฝ่าย “วันเกิดนายเหรอ”

เธอเพิ่งรู้จักเขาเมื่อปลายปีที่แล้ว ไม่เคยได้ยินอีกฝ่ายพูดถึงวันเกิด 

มาก่อน

พอเข้ามาในห้องส่วนตัว เด็กหนุ่มลากเก้าอี้ออกแล้วนั่งลง ตบเบาะ 

เก้าอี้ด้านข้าง เชื้อเชิญให้หนานชูมานั่ง สีหน้าท่าทางของเขาเหมือนพี่ชาย 

อย่างกับแกะ

หนานชูนั่งลง หลินฉี่หยิบแก้วตรงหน้าเธอแล้วรินน้ำให้ เขารินน้ำไป 

พูดไป “เธอไม่ต้องกดดันนะ ฉันไม่ได้หวังของขวัญจากเธออยู่แล้ว แค่ 

ทุกคนมากินข้าวพร้อมหน้ากันก็ถือว่ามาฉลองวันเกิดให้ฉันแล้วละ”

รินน้ำเสร็จก็ดันแก้วส่งให้ “ดื่มสิ ไม่มียาพิษหรอก”

หนานชูยกมือสัมผัสแก้วน้ำ หลินฉี่พูดเสริมต่อ “เธอไม่รู้หรอกว่า 

พี่ชายฉันนัดยากแค่ไหน สิบกว่าวันถึงจะได้เจอสักครั้ง เธอลองเดาดูว่า 
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เขาทำงานอะไร”

หนานชูกุมแก้วแล้วส่ายหน้า

“ดับเพลิงน่ะ”  หน้าของหลินฉี่ เต็มไปด้วยความนับถือและภูมิใจ  

“เป็นไง อึ้งเลยละสิ!”

“...” งี่เง่า หนานชูคิด ระหว่างที่ทั้งสองพูดคุยกัน อีกสองคนก็เดิน 

เข้ามาดุจหอยทากเชื่องช้าสองตัว

หลินฉี่หันไปมองหลินลู่เซียวแล้วชี้ไปยังที่นั่งฝั่งตรงข้าม  “พี่ พี่นั่ง 

ตรงนี้!”

หลินลู่เซียวล้วงกระเป๋าเดินตรงไป ส่วนเซี่ยหว่านที่เดินตามหลังมา 

โมโหฮึดฮัด “หลินฉี่ ทำไมนายไม่เรียกฉันนั่งล่ะ”

หลินฉี่ลืมตาโตทำท่าไร้เดียงสา “ก็พี่ไม่ใช่พี่ชายผมสักหน่อย”

เซี่ยหว่าน “...”

หนานชูอดเห็นใจเซี่ยหว่านไม่ได้ พี่น้องสองคนนี้อีคิวต่ำพอกันเลย 

จริง  ๆ พอหลินลู่เซียวนั่งลง หลินฉี่จึงหันกลับมามองหนานชู “เมื่อกี้ฉัน 

เล่าถึงไหนแล้วนะ”

“นายบอกว่าพี่ชายของนายเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง แล้วถามฉันว่าอึ้งเลย 

ใช่ไหม”

หนานชพูดูพลางเหลอืบมองหลนิลูเ่ซยีว อกีฝา่ยควำ่ปากอยา่งทีน่อ้ยนกั 

จะได้เห็น

“...”

หลินฉี่พยักหน้า “ใช่  ๆ  ๆ! ฉันน่ะ มีความฝันอยากเป็นเจ้าหน้าที่ 

ดับเพลิงมาตั้งแต่เด็กแล้ว”

หนานชูพูด “ฉันจำได้ว่านายเคยให้สัมภาษณ์ บอกว่าความฝันตั้งแต่ 

เด็กของนายคือเป็นนักไวโอลินนี่”

หลินฉี่ตอบ “ฉันยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วย  

คำพูดพวกนั้นเชื่อได้ที่ไหนกัน” พูดจบถึงค่อยรู้สึกตัว ตบขาแล้วพูด “โห  

ว่าแต่เธอไปค้นดูสัมภาษณ์ของฉันด้วยเหรอ นี่แอบรักฉันหรือเปล่าเนี่ย”

แอบรักกับผีน่ะสิ หนานชูกลอกตาใส่เขา หลินฉี่เห็นว่าคุยไปก็มีแต่ 
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จะแย่ลง “ไม่คุยกับเธอแล้ว เดี๋ยวมีคนปล่อยข่าวลือเรื่องเราสองคน เธอ 

จะโดนคนด่าอีก”

ภาพลักษณ์ของหลินฉี่ในวงการบันเทิงถือว่าเป็นที่รักของผู้คน ชอบ 

พูดจาขำขันล้อเล่นบ้างบางครั้ง เขาอายุน้อย แถมยังหน้าตาน่ารัก ประกอบ 

กับมีนิ้วมือสะอาดเรียวยาวอย่างกับผู้หญิงเลยมีคนชอบเยอะพอสมควร  

แม้วงการไวโอลินจะค่อนข้างแคบ มีคนรู้จักหลินฉี่ไม่มากนัก แต่ไม่กี่คนนั้น 

ก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ทั้งหมด คะแนนนิยมสูงมากเลยทีเดียว

การจะฉีกทึ้งหนานชูให้แหลกลาญย่อมทำได้ทุกเมื่อ

หลินฉี่มองหลินลู่เซียวก่อนจะพูดขึ้นอย่างเสียดาย “ร่างกายของฉัน 

ไม่ได้แข็งแรงเหมือนพี่ชาย เลยสอบไม่ติดโรงเรียนทหารน่ะ สมัยเขาเรียน 

อยู่ในโรงเรียนทหารมีแต่คนเรียกเขาว่า  ‘หมาป่าเหล็ก’ เพราะกล้ามเนื้อเขา 

แข็งยิ่งกว่าหินอีกนะ”

พูดถึงตรงนี้ หลินลู่เซียวส่งสายตาเตือนหลินฉี่ไปหนึ่งครั้ง แต่หลินฉี่ 

กลับยิ้มกว้างอย่างไม่รู้ความ “พี่ครับ พี่ถลกเสื้อโชว์ซิกซ์แพ็กหน่อยสิ”

“...”

หนานชูส่งสายตาบอกหลินฉี่เป็นนัยว่าสุดยอดมาก

เซี่ยหว่านหูแดง “หลินฉี่ มีใครที่ไหนทำให้พี่ชายตัวเองขายขี้หน้า 

อย่างนายบ้าง”

หลินฉี่พูด “ผมเปล่าสักหน่อย พวกดาราในวงการบันเทิงชอบโชว์ 

ซิกซ์แพ็กโพสต์ลงไอจีกันนี่ ตัดต่อเนียนมาก ตอนอยู่มิลานผมกับพี่หนานชู 

เจอคนอเมริกันที่บาร์ เขาจะโชว์กล้ามให้เราดูใหญ่เลย ทำให้ผมกินข้าว 

ไม่ลงไปครึ่งเดือนแหนะ พูดถึงกล้าม จะมีใครที่ไหนกล้ามสวยไปกว่าพี่ชาย 

ผมอีกล่ะ”

หนานชูจำได้ว่าตอนนั้นหนุ่มใหญ่ชาวอเมริกันยั่วหลินฉี่ จะลากเขา 

ไปเปิดห้องให้ได้ ทำเอาหลินฉี่ตกใจกลัวจนไม่กล้านัดเธอไปเจอที่บาร์นั้น 

ถึงครึ่งเดือน

หลินฉี่พูดจบกำลังเหยียดมือออกไป แต่โดนหลินลู่เซียวจับยึดไว้แล้ว 

สะบัดกลับมา “อย่าทำอะไรบ้า ๆ”
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ปกติหลินลู่เซียวไม่ค่อยใส่ใจอะไรเท่าไร ล้อเล่นบ้างก็ไม่เป็นไร แต่ 

เวลาจริงจังขึ้นมา ดวงตามักไร้อารมณ์ ทำให้คนที่เห็นแล้วกลัวไม่เบา หลินฉี่ 

ไม่กล้าทำอีกจึงเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างเคอะเขิน

พนักงานเริ่มยกอาหารมาเสิร์ฟ บรรยากาศเงียบงัน อย่างไรเสีย  

หลินฉี่ก็กลัวหลินลู่เซียว โดนสั่งห้ามก็ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง ทำได้ 

แค่แลบลิ้นใส่หนานชู แล้วนั่งหน้าเศร้าเบะปากอยู่ข้าง ๆ 

เซี่ยหว่านมองหลินลู่เซียว อีกฝ่ายกำลังก้มหน้ากินอาหาร หญิงสาว 

เรียกเขา “หลินลู่เซียว”

หลินลู่เซียวยังคงก้มหน้า “หืม”

เซี่ยหว่านลังเลอยู่นาน ก้มหน้าพูด “ช่วงนี้ฉันเจอเรื่องมาเรื่องหนึ่งน่ะ”

หลินลู่เซียวตอบ “อืม”

เซี่ยหว่านถือตะเกียบเขี่ยข้าวในชามไปมาไม่หยุด หนานชูมองหลิน- 

ลู่เซียว จู ่ๆ ก็รู้สึกว่าตานี่ไอคิวต่ำแบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีเหมือนกัน

เซี่ยหว่านพูดหยั่งเชิงอีกฝ่ายอย่างระมัดระวัง “คนไข้คนนั้นของฉัน 

น่ะ ช่วงนี้เอาแต่ส่งดอกไม้มาให้ที่แผนก จนคนอื่นคิดว่าเขาเป็นแฟนฉันแล้ว  

ตอนนี้เวลาฉันไปทำงานก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลย คุณว่าฉันควรทำยังไงดี”

หลนิฉีห่วัเราะเสยีงดงัพลางตบโตะ๊ “พีถ่ามพีช่ายผมเหรอ พีห่มายความ 

ว่ายังไงกันแน่เนี่ย!”

หนานชูมองหลินฉี่ หรือว่าเจ้าเด็กนี่มองออกแล้วสินะ

เซี่ยหว่านคิดว่าตัวเองโดนจับได้อย่างง่ายดาย รีบพูดขึ้น “ฉันไม่ได้ 

หมายความแบบนั้น...ฉันแค่อยากปรึกษาปัญหานี้กับทุกคนเฉย ๆ หนานชูก็ 

อยู่ด้วยนี่ เธอสวยมากขนาดนี้คงเจอเรื่องพวกนี้บ่อยแน่ นายอย่าคิดเลยเถิด 

เชียวนะ!”

หลินฉี่พูด “ผมไม่ได้คิดเลยเถิดสักหน่อย พี่ชายผมเหรอ เขาจะไป 

รู้เรื่องอะไร! ส่วนหนานชู พี่ก็คิดมากเกินไป ในวงการบันเทิงไม่มีคนกล้า 

จีบเธอสักคน”

เด็กบ้า หนานชูคิดในใจ

เซี่ยหว่านค่อยสบายใจขึ้นหน่อย หันหน้ามองหลินลู่เซียว เขากลับ 
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ไม่แสดงสีหน้าอาการ เอาแต่ก้มหน้าก้มตากินข้าว

เซี่ยหว่านเคาะโต๊ะ “นี่ คุณจะไม่พูดอะไรสักหน่อยเหรอว่าฉันควร 

จัดการกับเรื่องนี้ยังไงดี!” พูดจบก็ย้ำอีกรอบ “มีคนจีบฉัน! ส่งดอกไม้มาที่ 

ห้องทำงานฉันทุกวัน! จนคนอื่นคิดว่าฉันมีแฟนแล้ว! ฉันต้องทำยังไง”

คำว่ามีคนจีบฉัน สี่พยางค์นี้พูดย้ำเสียงดังหนักแน่นมาก! หนานชู 

คิดว่าถ้าหลินลู่เซียวยังไม่สนใจอีก เซี่ยหว่านคงพูดต่อไปว่ามีคนบังคับขืนใจ 

เธอแน่ ๆ 

หลินลู่เซียวกินข้าวไวมาก แค่สองสามคำก็หมดชามแล้ว เขาเอื้อมมือ 

หยิบกระดาษทิชชู “ก็ดีแล้วนี่”

เซี่ยหว่านหันมองเขาอย่างเหลืออด “อะไรนะ”

เมื่อหลินลู่เซียวเช็ดปากเสร็จก็โยนกระดาษทิชชูทิ้งลงถังขยะ มือ 

ล้วงกระเป๋ากางเกง เอนหลังพิงเบาะ นั่งอย่างสบายอารมณ์แล้วพูดขึ้น “คุณ 

ก็ยังไม่มีแฟนไม่ใช่เหรอ”

เซี่ยหว่านกำตะเกียบเคาะลงบนโต๊ะสองที “แต่คุณก็ยังไม่มีแฟน 

เหมือนกันไม่ใช่เหรอคะ!”

หลินลู่เซียวไม่ตอบ หนานชูอดพูดแทรกขึ้นไม่ได้ว่า “ผู้กองหลินยัง 

แก้ปัญหาชีวิตตัวเองไม่ได้เลยนี่”

เซี่ยหว่านพูดอย่างดื้อดึง “ใช่ นิสัยแบบนี้จะมีใครที่ไหนยอมแต่งงาน 

กับเขา!”

หนานชูยิ้มให้เซี่ยหว่าน พูดเอื่อย ๆ “ฉันว่ามีเยอะเลยนะคะ”

เซี่ยหว่านหุบยิ้ม มองเธอด้วยท่าทีระแวดระวัง หลินลู่เซียวยืนขึ้น 

หลินฉี่รีบพูดรั้งเขา “พี ่ พี่จะไปไหน”

“สูบบุหรี่” เขาเดินไปโดยไม่หันมามองสักนิด หลินลู่เซียวเดินออกไป 

แล้ว ในห้องเหลือแค่พวกเขาสามคน ไม่นานนักหนานชูก็ลุกขึ้นยืน

เซี่ยหว่านมองเธอ “คุณจะไปไหน”

นี่คือข้อแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ความรู้สึกเป็นภัยของผู้หญิง 

เพียงแค่มองแววตาก็รู้ หนานชูยิ้มบาง  ๆ พูดเชื้อชวนเธอเสียงเป็นมิตร  

“ไปห้องน้ำค่ะ ไปด้วยกันไหมคะ”
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เซี่ยหว่านยืนขึ้นอย่างสง่างาม “ไปสิ ฉันดื่มเยอะมากเหมือนกัน”

ทั้งสองคนเดินออกไปพร้อมกัน หลินฉี่มองแผ่นหลังของพวกเธอ 

แล้วเอ่ยพึมพำ “บ้าหรือเปล่า ไปห้องน้ำยังต้องไปด้วยกัน”

...

หนานชูไม่ได้เดินไปห้องน้ำพร้อมกับคนอื่นแบบนี้นานแล้ว

พอเดนิมาถงึประตกูเ็หน็หลนิลูเ่ซยีวยนืสบูบหุรีอ่ยู ่ แผน่หลงัเหยยีดตรง  

ทุกครั้งที่เขายืน แผ่นหลังมักจะยืดตรงเสมอ ลมระลอกหนึ่งพัดผ่านเสื้อยืด 

ตัวนั้นที่เขาสวมใส่ ช่วงเวลาที่เสื้อแนบกับแผ่นหลังก็ยิ่งทำให้มองเห็นรูปร่าง 

ชัดเจนยิ่งขึ้น

หุ่นของเขาไม่ใช่หุ่นแบบนักเพาะกาย แต่สมส่วนได้รูป จุดไหนควร 

มีกล้ามก็มีครบไม่ขาด

เหมือนอย่างคำที่กล่าวไว้ว่า...

ใส่เสื้อดูผอม แต่ถอดแล้วมีกล้าม

เซี่ยหว่านมองหนานชู เธอเป็นคนความรู้สึกไว เป็นเด็กดีเชื่อฟัง 

ตั้งแต่เล็ก ได้รับโควตาให้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแพทย์ทหาร พ่อแม่เป็น 

พนักงานเงินเดือนทั้งคู่ อดออมทุ่มเทความพยายามทั้งแรงกายและแรงใจ  

ผูกมิตรเชื่อมสัมพันธ์ไปทั่วเพื่อให้เธอได้อยู่ในโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่ตอนนี้

เซี่ยหว่านรู้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอได้มานั้นมาจากน้ำพักน้ำแรงล้วน  ๆ 

เธอจึงเข้มงวดกับตัวเองตั้งแต่ยังเล็ก ทุกสิ่งทุกอย่างห้ามผิดพลาด 

แม้แต่ก้าวเดียว ความรักก็เช่นกัน เธอรู้ดีว่าตัวเองต้องการอะไร รู้ดีมาตลอด

เธอจะสมหวังกับหลินลู่เซียวไม่ช้าก็เร็ว เธอคิดแบบนั้น บนโลกนี้ 

ไม่มีใครคู่ควรกับหลินลู่เซียวเท่าเธออีกแล้ว

แต่หนานชูไม่คิดแบบนั้น

ทั้งสองคนยืนขนาบข้างอยู่หน้าอ่างล้างมือ เซี่ยหว่านทำทีเป็นถาม  

“คุณสนิทกับนักพรตหญิงวัดชิงฉานเหรอคะ”

หนานชูหมุนก๊อกน้ำ “เคยไปฝึกสมาธิภาวนามาช่วงหนึ่งน่ะค่ะ”

“บทสวดภาวนาของที่นั่นยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ ท่านนักพรตหญิง 

แห่งวัดชิงฉานเป็นคนมองคนเก่ง” เซี่ยหว่านเห็นด้วย
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หนานชูเงียบ รออีกฝ่ายพูดต่อ

“ท่านนักพรตหญิงบอกว่า ดวงชะตาของฉันมีผู้ช่วยเหลืออุปถัมภ์  

ซึ่งคนคนนั้นเป็นทหาร”

งี่เง่า นักพรตหญิงไม่เคยกล่าวคำพูดแบบนั้น แต่หนานชูไม่เปิดโปง 

อีกฝ่าย เธอหมุนปิดก๊อกน้ำ ดึงกระดาษออกมาเช็ดมือเงียบ ๆ 

เซี่ยหว่านมองหนานชู “ฉันได้ยินมาว่าคุณมีข่าวลือเยอะเลยนี่คะ”

หนานชูเหลือบมองเธอครั้งหนึ่ง ยืนพิงเคาน์เตอร์แต่งหน้า ล้วงกล่อง 

บุหรี่และไฟแช็กออกมาจากกระเป๋า หยิบออกมาหนึ่งมวน “อย่างเช่น...”

เซี่ยหว่านมึนงง รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่อาจต่อกรง่าย ๆ 

“สื่อบันเทิงเขาเมาท์กันเต็มเลยว่าพ่อของคุณเป็นมาเฟีย”

หนานชูคาบบุหรี่ไว้ในปาก ก้มหน้าแล้วจุดไฟจนควันบุหรี่ลอยอวล  

เธอหรี่ตา พูดต่อด้วยเสียงเย็นชาถึงขั้นสุดว่า “พูดต่อสิ...”

เซี่ยหว่านรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก “บอกว่าคุณมีแฟนหลายคน”

หนานชูคาบบุหรี่ไว้แล้วหัวเราะเยาะ  ห้องน้ำเต็มไปด้วยควันบุหรี่ 

คละคลุ้ง เมื่อเซี่ยหว่านมองทะลุผ่านควันสีขาวนั้นก็รู้สึกว่าหนานชูเหมือน 

ปีศาจสาว

หญิงสาวสองคนจ้องหน้าอีกฝ่ายผ่านกระจกตรงหน้า เซี่ยหว่านพูด 

เปิดประเด็นตรงไปตรงมา

“หลินลู่เซียวหน้าตาดี นิสัยตรงไปตรงมา ผู้หญิงหลายคนชอบเขา  

แต่พวกคุณไม่มีทางครอบครองเขาได้ เพราะฉะนั้น ห้ามคิดอะไรกับเขา 

ทั้งนั้น”

หนานชูคีบบุหรี่ออก  จ้องเซี่ยหว่านแล้วพ่นควันออกมาเป็นวงใส่ 

หน้าเธอ

“แล้วถ้าคิดไปแล้วล่ะ จะทำยังไง หืม”

เซี่ยหว่านสะอึก เธอประเมินหนานชูในใจ ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ต่อกร 

ได้ง่าย ๆ เหมือนหน้าตาที่อ่อนหวานนั่นแน่ ๆ 

เวลาทำอะไรเธอจะวางแผนเสมอ เมื่อเผชิญหน้ากับคู่แข่งแบบนี้ เธอ 

ต้องการเวลาคิดวิเคราะห์ ควันบุหรี่จางลง ใบหน้าของหญิงสาวเริ่มชัดเจนขึ้น  
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หน้าตาของหนานชูไม่ใช่คนที่จะหาเรื่องใครได้เลย

ในวงการบันเทิงมีนักแสดงหญิงหลายคนที่มีหน้าตาหาเรื่อง โดยเฉพาะ 

เวลาแต่งหน้าเสร็จยิ่งแล้วใหญ ่ แต่นิสัยท่าทางกลับง้องแง้งเหมือนเด็กน้อย

สว่นหนานชนูัน้กลบักนั คิว้และตาของเธอสวยเปน็ธรรมชาติ ผวิพรรณ 

เนียนนุ่ม รูปหน้าสวยดูแล้วเป็นมิตร เป็นความสวยแบบธรรมชาต ิ จะรู้สึกว่า 

ถูกเธอโจมตีก็ต่อเมื่อเธอแสดงอำนาจออกมาเท่านั้น

เหมือนอย่างเมื่อครู่...

ขนาดเซี่ยหว่านมองผ่านควันขาวที่คั่นกลางอยู่ยังรู้สึกได้ถึงสายตา 

ของหนานชู แววตานั้นคล้ายนักล่าที่เห็นเหยื่ออยู่ก็ไม่ปาน ทั้งเย็นชา เจ้าเล่ห์  

และกระหายชัยชนะ

“พวกคุณรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอ” ปีศาจสาวหนานชูถาม

“ปีที่แล้ว” เซี่ยหว่านไม่คิดปิดบัง แถมยังพูดด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจ  

ถึงแม้หนานชูจะสวยหุ่นดี แต่อย่างน้อยเธอก็ชนะในเรื่องเวลา เธอมาก่อน

บรรยากาศเงียบงันไปชั่วครู่ เซี่ยหว่านมองท่าทีหนานชู เห็นอีกฝ่าย 

นั่งอยู่บนโต๊ะแต่งหน้าอย่างสบายใจเฉิบ นิ้วเรียวยาวคีบบุหรี่ ดวงตาและ 

คิ้วอ่อนโยน มุมปากยกขึ้นเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ได้ยิ้ม

มีเสียงตะโกนดังเข้ามาจากภายนอก  “พวกพี่สองคนตกส้วมแล้ว 

หรือไง!”

หลินฉี่นั่นเอง

หนานชูสูบบุหรี่อีกเฮือกแล้วขยี้กับเคาน์เตอร์ล้างมือ  ก่อนจะโยน 

ลงถังขยะด้านข้างแล้วหันมาล้างมือ หนานชูพูดกับเซี่ยหว่านในกระจกว่า  

“คุณหมอเซี่ยคะ ฉันรู้จักเขาตั้งแต่อายุสิบหกแล้ว”

พูดจบก็ดึงกระดาษทิชชูมาเช็ดมือให้สะอาดแล้วเดินจากไป ปล่อย 

ให้อีกฝ่ายที่ยืนอยู่ด้านหลังอึ้งราวกับโดนสายฟ้าฟาด

เมื่อหนานชูเดินออกมาก็เห็นว่าด้านนอกมีคนยืนอยู่สองคน

หลินลู่เซียวยืนกอดอกพิงผนัง งอขาข้างหนึ่ง หันข้างมองเธอแล้ว 

หันกลับอย่างรวดเร็ว

หลินฉี่ปรี่เข้ามาอยู่ตรงหน้าเธอภายในก้าวเดียว ท่าทางซนอย่างกับลิง  
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ทำจมูกฟุดฟิดซ้ายทีขวาที “สิงห์อมควันเข้าสิงอีกแล้วเหรอ”

หนานชูผลักเขาออก พูดอย่างเหลืออด “นายจู้จี้ยิ่งกว่าเสิ่นกวงจง 

อีกนะเนี่ย”

หลินฉี่พูดใส่หูเธอต่อไม่หยุด  “ครั้งก่อนที่มิลานก็บอกเธอแล้วนี่  

เธอลืมอีกแล้วเหรอ! เธอน่ะร่างกายไม่แข็งแรง ยังจะสูบบุหรี่อีก!”

หนานชูขมวดคิ้ว “...”

“ผูห้ญงิอยา่งเธอเนีย่นะ! จะไปมเีรือ่งอะไรใหป้วดหวัเยอะแยะกนัเชยีว!”

“...”

“หรือว่าไปอ่านเวยปั๋วอีกแล้ว”

“เปล่า”

“คนพวกนั้นพูดอะไรก็ปล่อยพวกเขาพูดไปเถอะ สนใจเรื่องพวกนั้น 

จนโมโหแบบนี ้ มันคุ้มกันที่ไหน รีบเลิกบุหรี่ซะ!”

หนานชูอยากเอาสก๊อตช์เทปปิดปากเขาซะจริง  ๆ “เสิ่นกวงจงสิงร่าง 

นายอยู่หรือไงฮะ!”

หลินฉี่หวังให้หนานชูเลิกบุหรี่จริง  ๆ เขาหยิกแขนเธอหนึ่งที  “ถ้า 

เธอไม่เลิก ฉันไม่ให้เธอกินเค้กวันเกิดฉันนะ!”

หลนิฉีร่กัเคก้เยีย่งชวีติ คนทีม่สีทิธิก์นิเคก้ของเขามแีคไ่มก่ีค่น หนานช ู

คือหนึ่งในนั้น เด็กน้อยตรงหน้าจึงลงไม้ลงมือไม่ยั้ง เขาหยิกอีกครั้ง “จะเลิก 

หรือเปล่า!”

หนานชูปัดมือเขาออก นิ่งเงียบสีหน้าไม่สบอารมณ์

หลินฉี่รู้จักหนานชูดี เวลาปกติพูดอะไรก็ได้หมด เป็นคนโกรธยาก  

แต่ถ้าทำให้เธอโมโหละก็ ความเย็นชาไร้เสียงจะแผ่ซ่าน ภายในระยะเวลา 

อย่างน้อยสิบห้าวันอย่าริอ่านไปหาเธอเลยทีเดียว

หนุ่มน้อยกลัวจนหยุดมือ แต่ปากบ่น “แค่นี้เองจะโมโหทำไม”

เซี่ยหว่านเดินตามมาด้านหลังสุด หลินฉี่เดินนำอยู่ข้างหน้ากับหนานชู  

หลินลู่เซียวเอาสองมือล้วงกระเป๋าเดินตามอยู่ด้านหลัง เขาตัวสูงใหญ่ สูงกว่า 

สองคนนั้นมากนัก แผ่นหลังตรง ขายาว แต่ไม่เรียวเล็ก กางเกงสีดำตัวยาว 

ตัวนั้นที่เขาสวมใส่ดูเข้ากันพอดิบพอดี ดูแข็งแรงแต่ไม่บึกบึน
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ตอนที่หลินฉี่คุยกับหนานชู สายตาของเขาดูผ่อนคลาย มุมปากยกขึ้น  

เธอจึงรีบเดินตามเข้าไป เรียกเขาเสียงเบา “หลินลู่เซียว”

เขาตอบอย่างไม่ใส่ใจ “อืม”

“คุณรู้จักกับหนานชูมาก่อนงั้นเหรอคะ” ตอนเซี่ยหว่านถาม เธอ 

เหล่มองด้วยหางตา สังเกตสีหน้าของเขา หลินลู่เซียวที่ก้มหน้าอยู่ เมื่อได้ยิน 

คำพูดนั้นรอยยิ้มบนหน้าก็ค่อย ๆ หายไป แล้วตอบอืมหนึ่งคำ

เซี่ยหว่านถามต่อ “รู้จักกันได้ยังไงเหรอคะ”

“เหตุการณ์บังเอิญน่ะ” หลินลู่เซียวไม่อยากต่อความยาว

“อ้อ” เซี่ยหว่านถอนหายใจ

หลินลู่เซียวหันมองเซี่ยหว่าน “เธอพูดอะไรกับคุณงั้นเหรอ”

เซี่ยหว่านยิ้มบาง “จากที่ฟังเธอพูดแล้วดูพวกคุณสนิทสนมกันดี   

ฉันเลยคิดว่าพวกคุณสองคน...”

พูดได้ครึ่งหนึ่ง เซี่ยหว่านก็ตั้งใจไม่พูดต่อ แล้วแอบเหลือบตาขึ้น 

มองเขา หลินลู่เซียวยิ้มเยาะ

เซี่ยหว่านพูดขึ้นอีก “เธอเป็นคนสวยนะคะ แต่สูบบุหรี่จัด ถ้าคุณ 

สนิทกับเธอก็ต้องบอกเธอนะคะว่าสูบบุหรี่ไม่ดีกับร่างกาย”

หลินลู่เซียวพูด “ไม่ค่อยสนิทหรอก”

“อ้อ”

ทั้งสี่คนกลับมาที่ห้องอาหารอีกครั้ง เมื่อจุดเทียนตัดเค้กแบ่งกันเสร็จ  

ส่วนหนึ่งก็ถูกโปะลงบนหน้าหลินฉี่ พอทำทุกอย่างเรียบร้อยก็เตรียมตัวเก็บ 

ของกลับบ้าน

เซี่ยหว่านถามหลินลู่เซียว “คุณขับรถมาหรือเปล่าคะ ถ้าไม่ได้ขับมา 

เดี๋ยวฉันไปส่งไหม”

แต่หลินฉี่ที่กำลังเดินไปห้องน้ำได้ยินเข้าเลยพูดว่า  “พี่หว่านครับ  

พี่กลับไปก่อนเลย ผมเรียกให้คนขับรถมารับแล้ว”

เซี่ยหว่านมองหนานชูอีกครั้ง “แล้วคุณหนานล่ะคะ ให้ฉันไปส่งไหม”

ไม่ต้องรอให้หนานชูตอบ หลินฉี่พูดขึ้นอีกครั้งว่า “ผมบอกให้คน 

ขับรถมารับแล้วเหมือนกันครับ”
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เซี่ยหว่าน “...”

พอเซี่ยหว่านกลับไป หลินฉี่จึงไปล้างหน้าในห้องน้ำ

ด้านนอกฟ้าเริ่มมืดลง ดวงจันทร์เสี้ยวลอยเด่นอยู่กลางนภา

แสงสีละลานตาส่องระยิบระยับ ฝั่งตรงข้ามโรงแรมคือแม่น้ำหลิน 

ของเมืองเป่ยสวิน แม่น้ำสายนี้มีประวัติเป็นร้อยปี มีเรือประมงลำเล็กใหญ่ 

ลอยลำอยู่กลางแม่น้ำเต็มไปหมด สองฝั่งแม่น้ำติดตั้งดวงไฟหลากสี แสงไฟ 

สะท้อนลงบนผิวน้ำให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดาย

ภายในห้องอาหารส่วนตัวเหลือเพียงพวกเขาสองคน  ทั้งคู่หันหน้า 

เข้าหากัน

อยู่ดี  ๆ  บรรยากาศก็เงียบลง อีกฝ่ายต่างจ้องหน้ากันและกัน จะว่า 

ยังไงดีล่ะ...

แปลกจัง

หลินลู่เซียวเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ เขานั่งกางขาก้มหน้าหมุนไฟแช็ก 

ในมือเล่น หนานชูตัดเค้กมาหนึ่งชิ้น ถามเขาว่า “กินไหม เมื่อกี้พี่ไม่ได้ 

กินเลยสักชิ้นนี่”

หลินลู่ เซียวไม่ชอบกินของหวานมาแต่ไหนแต่ไร เขาปฏิเสธโดย 

ไม่แม้แต่จะเงยหน้า “ไม่กิน”

หนานชูพยักหน้า ไม่ฝืนเขา เธอดึงกลับมาวางไว้ตรงหน้าแล้วกินเอง

“พี่ เกิดวันที่ เท่าไรเหรอ”  หนานชูใช้ส้อมตัดเค้กกินแล้วมองเขา  

หลินลู่เซียวไม่ตอบ

“เรื่องนี้คงไม่เป็นความลับด้วยใช่ไหม”

หลินลู่เซียวเก็บไฟแช็กลงในกระเป๋ากางเกง  เงยหน้ามองอีกฝ่าย  

“เก้าสิงหาคม”

หนานชูนับเวลา “งั้นก็เดือนหน้าแล้วนี่”

“อืม” หลินลู่เซียวพูดต่ออีก “แต่ฉันไม่ฉลองวันเกิดตัวเองหรอก”

“ฉันก็ไม่ได้บอกสักหน่อยว่าจะฉลองให้พี่” หนานชูกะพริบตาใส่เขา

“...”

ถา้ดนัทรุงัเถยีงตอ่ไป ยงัไงกเ็ถยีงไมช่นะเธออยูด่ ี รูด้งันัน้เขากไ็มส่นใจ 
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หนานชอูกี ควำ่ปากแลว้หยบิกลอ่งบหุรีบ่นโตะ๊ ใชป้ากงบับหุรีอ่อกมาหนึง่มวน  

แลว้หยบิไฟแชก็ในกระเปา๋กางเกงออกมา ทำมอืปอ้งปาก สง่สายตามองหนานช ู 

ราวกับว่ากำลังขออนุญาตเธออยู่

หนานชูผายมือบอกเป็นนัยว่า “เชิญเลย”

แสงไฟแช็กสว่าง บุหรี่ถูกจุด หลินลู่เซียวสูดหายใจเข้าลึก ควันบุหรี่ 

ลอยอวล เขาโยนไฟแช็กลงบนโต๊ะ แล้วหันไปมองบรรยากาศนอกหน้าต่าง

หนานชูกินเค้กไปมองเขาไป

ในวงการบันเทิงมีเด็กหน้าใหม่ที่หล่อกว่าเขาตั้งเยอะ แต่ไม่มีใครที่ 

น่ามองอย่างเขาเลย

หลินลู่เซียวหุ่นดีโครงร่างชัดเจน เครื่องหน้าก็ไร้ที่ติ เวลาสูบบุหรี่ 

คิ้วจะเลิกขึ้นเล็กน้อย ไหล่กว้างสะโพกแคบ ไม่เล่นเวตแต่มีกล้าม เขาเอน 

ทั้งตัวพิงพนักเก้าอี้ ห่อไหล่ หน้าท้องแอ่นขึ้น เสื้อยืดแนบเนื้อทำให้แอบเห็น 

ซิกซ์แพ็กอยู่บ้าง แต่ไม่ชัดมากเท่าไร

ถ้าถลกเสื้อขึ้น ภาพตรงหน้าคงน่าดูไม่น้อยเลยทีเดียว

หมอกควันสีขาวแผ่กระจายราวกับมีผนังกั้น หนานชูคิดอะไรบางอย่าง 

ขึ้นได้

เธอเอื้อมมือไปป้ายครีมบนเค้ก เด้งตัวลุกขึ้นยืน เอนไปด้านหน้า 

ในขณะที่มีโต๊ะคั่นกลางอยู่ เตรียมป้ายครีมลงบนหน้าหลินลู่เซียว

หลินลู่เซียวตอบสนองว่องไว เขาเห็นอะไรบางอย่างกำลังพุ่งเข้ามาทาง 

หางตา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็คว้าไว้ได้อย่างแม่นยำ

นี่มันแขนผู้หญิง แขนเรียวเล็กนุ่มนวล

ความคิดแรกของเขาคือทำไมถึงเล็กขนาดนี้ ถ้าเขาออกแรงมากกว่านี้ 

หน่อยคงจะหักได้ง่าย ๆ 

ฝ่ามือของชายหนุ่มหนาใหญ่ อุ่น แถมยังหยาบกร้าน ข้อมือของ 

หญิงสาวผอมบาง แถมยังลื่นด้วยนิดหน่อย ความคิดแต่ละฝ่ายเตลิดเปิดเปิง

“เธอทำอะไรน่ะ” หลินลู่เซียวพูดเสียงแหบเล็กน้อย หนานชูเห็นสีหน้า 

เขาแล้วรู้สึกราวกับว่าจะโดนเค้กทั้งก้อนโปะลงใส่ศีรษะได้ตลอดเวลา

“ป้ายเค้กเป็นประเพณีมาแต่ไหนแต่ไร เป็นการอวยพรให้กับผู้ที่เกิด 
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ในวันนั้น”

“พูดต่อสิ” หลินลู่เซียวรั้งข้อมือของเธอไว้แล้วมองประชด

หนานชูยื่นมือไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ “ลองดูไหม”

แรงที่กำข้อมือนั้นไว้เริ่มมากขึ้น หลินลู่เซียวลากเธอไปด้านข้าง พูด 

เสียงเบา “นี่ว่างมากเหรอ”

หนานชูถูกลากมาจนตัวงอไหล่ห่อ ปกคอเสื้อเผยอออกเล็กน้อย เธอ 

เป็นคนผอม ปกติแล้วหากเลื่อนสายตามองต่ำจากกระดูกไหปลาร้าลงไป 

ก็จะเห็นทรวดทรงอันงดงามของผู้หญิง

ปกติหนานชูมีเสื้อชั้นในหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบผูก แบบลูกไม้  

แบบดันทรง...

แต่วันนี้เธอเพิ่งไปปีนเขามาก็เลยใส่สปอร์ตบรา หน้าอกจึงแบนราบ

พอหนานชรููส้กึตวักร็บียกมอืดงึเสือ้ขึน้ปดิ หลนิลูเ่ซยีวเลกิคิว้ สหีนา้นัน้ 

ราวกับกำลังบอกว่า...มีอะไรให้ฉันดูงั้นเหรอ

แน่นอนว่าที่หนานชูปิดเสื้อไว้ ไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะโดนมอง ถ้าวันนี้ 

เธอใส่เสื้อชั้นในเซ็กซี่ เธอคงเปิดโชว์ให้เขาชื่นชมสักหน่อยแล้ว

“พี่ทำหน้าแบบนั้นหมายความว่าไง” หนานชูพูด

“เปล่านี่”

เขาปล่อยมือออก พิงพนักเก้าอี้แล้วสูบบุหรี่เข้าปอดอีกเฮือก

“ขี้ขลาดนี่”

“...”

“มองก็บอกว่ามองสิ”

“...”

หลินลู่เซียวเหล่มองเธอ “อืม มองไปแล้วละ”

หนานชูเงียบ “...”

หลินลู่เซียวพ่นลมหายใจออกมา พูดเสียงค่อย “ฉันคิดว่าเธอยังอายุ 

สิบหกอยู่ซะอีก”

“...” 

นี่มันหยามกันชัด ๆ!
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บทที่

2

หลินฉี่ล้างหน้าเสร็จ  เดินกลับเข้ามา เห็นทั้งสองคนกำลัง 

ลืมตาจ้องมองหน้ากัน จึงสะบัดมือพลางพูดขึ้น “สองคนได้กันแล้วเหรอ”

หลินลู่เซียว “...”

หนานชู “...”

ได้กันแล้วบ้าอะไรล่ะเจ้าเด็กนี่!

หลินลู่ เซียวเดินออกไปก่อน  แววตาของหนานชูกลับมาเย็นชา 

เหมือนเคย เดินเอื่อยเฉื่อยตามอยู่ด้านหลัง

ทั้งสามคนขึ้นรถ หนุ่มน้อยหลินขึ้นนั่งบนเบาะที่นั่งข้างคนขับ หนานช ู

หันหน้ามองหลินลู่เซียว  ราวกับบังเอิญที่เขาก็หันมองเธออยู่เหมือนกัน  

เขาเป็นคนตัวสูง ดังนั้นสายตาจึงทอดมองลงต่ำ ก่อนจะเชิดหน้าขึ้นไป 

ทางประตูรถ หนานชูปรายตามองเขา แล้วเปิดประตูที่นั่งเบาะหลังเข้าไป 

ด้านใน

หลินลู่เซียวก้มหน้ายิ้มขึ้นรถตามไป

ทั้ งสองไม่ได้คุยกันตลอดทาง  หนานชู เอาแต่มองออกไปนอก 

หน้าต่าง ราวกับว่าตกอยู่ในภวังค์ของบรรยากาศแสงสีด้านนอกกระจกรถ  

ส่วนหลินลู่เซียวก็หาเรื่องคุยกับหลินฉี่ หลินฉี่พูดไม่หยุดปากราวนกกระจอก 

แตกรัง เหมือนว่าเขาจะวางใจหลินลู่เซียวมาก

หนานชูลดกระจกลง ลมโชยเข้ามา ต้นไม้ที่อยู่ด้านนอกสั่นไหว 
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รุนแรงมาก  เมื่อเธอหันหน้ากลับมาก็เห็นหลินลู่ เซียวมองเธออยู่พอดี   

ภายในแววตานั้นมีความรู้สึกเอ่อล้นจนเธออดคิดมากไม่ได้

เธอเบนศีรษะออก  แล้วอยู่  ๆ  ก็คิดถึงเรื่องในอดีตเมื่อห้าปีก่อน 

ตอนเธอไปพักที่บ้านของเขา

ตอนนั้นหนานชูอายุสิบหกปี  เธอไปอาศัยที่บ้านของหลินลู่ เซียว 

อยู่หนึ่งเดือน  ระหว่างนั้นเขากลับมาสองสามครั้ง  แต่ละครั้งก็พักอยู่ 

ประมาณหนึ่งวันครึ่ง ส่วนเวลาที่เหลือพักอยู่ที่หน่วย พอคิดแบบนี้แล้ว  

ทั้งสองคนเองก็ไม่นับว่าสนิทกันนัก

ห้องที่หลินลู่เซียวเช่าอยู่ตอนนั้นเป็นห้องที่กั้นแบ่งเป็นสามห้องและ 

อีกหนึ่งห้องรับแขก นอกจากห้องนอนหนึ่งห้องแล้ว อีกสองห้องที่เหลือเขา 

ดัดแปลงเป็นห้องหนังสือกับห้องเก็บของ ภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยอุปกรณ์ 

ออกกำลังกายกองพะเนิน

หนานชูทำอาหารไม่เป็นจึงสั่งเดลิเวอรี่ทุกวัน มีครั้งหนึ่งเดินลงไป 

รับอาหารแล้วเจอเขาโดยบังเอิญพอดี หลังจากที่คนส่งอาหารทอนเงินให้  

หนานชูก็รีบเก็บเข้ากระเป๋าเสื้อคลุมแล้วเดินตามเขาขึ้นไป

เมื่อขึ้นมาบนตึกแล้ว  หลินลู่ เซียวเปลี่ยนรองเท้า  หนานชูถือ 

ข้าวแกงกะหรี่ ไว้ในมือ  เธอลำบากใจเล็กน้อย  คิดอยู่ชั่วครู่  สุดท้าย 

ก็ยื่นให้เขา  “ฉันไม่รู้ว่าคุณจะกลับมาวันนี้  งั้นคุณกินของฉันก่อนนะ  

เดี๋ยวฉันสั่งใหม่”

หลินลู่ เซียววางกุญแจไว้บนตู้  พูดพลางเดินเข้าไปโดยไม่แม้แต่ 

หันมามอง “ฉันกินจากที่หน่วยมาแล้ว”

“อ้อ ค่ะ” หนานชูนั่งลงตรงโต๊ะอาหารแล้วกินข้าวเย็น

หลินลู่เซียวเข้าไปเปลี่ยนชุดลำลอง เขากวาดสายตามองไปรอบห้อง  

ถึงแม้ความสามารถในการทำอาหารของเด็กสาวคนนี้จะเป็นศูนย์ แต่ 

ภายในบ้านก็ยังสะอาดสะอ้านไม่สกปรกเลย ตอนนั้นเขาเป็นแค่เด็กหนุ่ม 

ที่ยังไม่รู้จักโต ดูแลใครไม่ค่อยเป็น เรื่องอื่นยังพอคุยกันได้ เว้นเสียแต่ว่า 

เมื่อเห็นเตียงนอนในตอนนั้น เขาพลันตาขวางขึ้นมาทันที

เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ ไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามจะต้องพับผ้าห่ม 
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ให้เป็นก้อนเต้าหู้1 เสมอ

เมื่อเจอคนที่ไม่คิดแม้แต่จะพับผ้าห่ม แถมยังม้วนเป็นก้อนทิ้งไว้ 

อยู่บนเตียงแบบนี้ ทำให้เขาอยากหิ้วตัวคนคนนั้นขึ้นมาตีเสียจริง  ๆ 

ภายในห้องเปิดฮีทเตอร์ไว้ หลินลู่เซียวเปลี่ยนมาใส่เสื้อไหมพรม 

ตัวโคร่งสีเทากับกางเกงขายาวสีดำเดินออกมาจากห้องนอน ลากตัวเด็กสาว 

ที่กำลังกินข้าวเย็นเข้าไปในห้อง แล้วกดเธอให้นั่งลงที่เก้าอี้ข้างเตียง

“ดูซะ” เขาพูด

ปากของหนานชูยังมีข้าวติดอยู่หลายเม็ด

จากนั้นหลินลู่เซียวก็สะบัดผ้าห่ม เริ่มพับผ้าห่มไปพลางถามเธอ 

ไปพลาง “แม่เธอไม่เคยสอนพับผ้าห่มเหรอ”

“...”

ตอนนั้นรูปร่างของหลินลู่เซียวยังไม่บึกบึนเท่าไร เป็นหุ่นแบบเด็ก 

วัยรุ่น  ค่อนไปทางผอมด้วยซ้ำ  หน้าตาไม่ได้เฉียบคมเหมือนทุกวันนี้ 

ที่มองยังไงก็ไม่เบื่อ ผิวก็ขาวกว่าตอนนี้มาก ดวงตาชี้ขึ้นแฝงความซุกซน 

เจ้าเล่ห์ นิสัยก็ไม่ได้เย็นชาเหมือนตอนนี้ ตอนนั้นเขาเอาแต่ใจและใจร้อน 

กว่าเยอะ

แต่อย่างน้อยน้ำเสียงเวลาพูดจาก็นุ่มนวลอยู่พอสมควร

เขาก้มตัวลงไปที่เตียง พูดจาใจเย็นอย่างน้อยนักที่จะได้ยิน “ปูผ้าห่ม 

ให้เรียบก่อน จากนั้นแบ่งออกเป็นสามส่วน แล้วพับลงไปตามแนวยาว”  

เขาอธิบายเป็นขั้นเป็นตอน “ทำเหมือนเมื่อกี้ พับส่วนหัวและส่วนท้าย 

เข้ามา จากนั้นพับทั้งสองด้านเข้าหากัน ใช้นิ้วมือสอดเข้าไปข้างในให้ขอบ 

มีความหนาสิบเซนติเมตร”

ตอนนั้นเขาน่าจะผมยาวกว่าตอนนี้ ภายใต้แสงไฟ ผมดำนุ่มสลวย  

แทบอดยื่นมือเข้าไปลูบไม่ได้

เขาตั้งใจทำให้ช้าลง  จับจีบผ้าห่มให้ขึ้นมุม  “ตรงนี้  ยกเป็นมุม 

ตั้งฉาก”

1 วิธีการพับผ้าห่มแบบกองทัพที่ทบกันจนเป็นทรงสี่เหลี่ยมดูคล้ายเต้าหู้
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น้ำเสียงของเขาสดใสนุ่มนวลแบบที่มีเฉพาะในเด็กวัยรุ่นเท่านั้น  

ไม่เหมือนกับตอนนี้ที่เย็นชาแต่มีเสน่ห์เย้ายวน

ตอนที่เขาก้มตัวลงนั้น คอเสื้อเว้าลง มองผ่านไหปลาร้าลงไปเห็น 

มัดกล้ามสวยงามน่ามอง กล้ามไม่ถึงขนาดแน่นตึง แต่กลับลงตัวพอดี  

เบื้องล่างเป็นหน้าท้องแบนราบของเด็กหนุ่ม  ยังแอบมองเห็นเส้นวีคัต 

อยู่ราง ๆ 

ทำให้คนที่มองเห็นหัวใจเต้นรัวไม่หยุด ซ้ำยิ่งเต้นยิ่งเร็วขึ้นเรื่อย  ๆ 

หนานชูโตไวกว่าเด็กปกติ เธอรู้ว่าความรู้สึกนี้คืออะไร และรู้ด้วย 

ว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางสรีรวิทยาแบบไหน เธอไม่คิดว่ามันแปลก  

เพราะตอนนั้นเธอก็อายุสิบหกแล้ว

เสยีงของชายหนุม่เปลีย่นมานุม่นวลในชัว่ขา้มคนื ชา่งมเีสนห่เ์ยา้ยวนใจ 

เหลือเกิน

“ส่วนตรงนี้ก็ใช้วิธีเดียวกัน ยกเป็นมุมตั้งฉาก”

ระหว่างที่พูดอยู่ หลินลู่เซียวเงยหน้ามองหนานชูเล็กน้อย เด็กสาว 

จ้องมองเขาไม่ขยับ วินาทีต่อมาก็กลืนน้ำลายลง เห็นชัดเลยว่าไม่ได้ฟัง 

แม้แต่นิด เขาขมวดคิ้ว ยืนตรง มือเท้าเอว

“ฉันน่าดูมากเหรอ”

“...” เธอพยักหน้าหงึก ๆ 

เขากระตุกมุมปาก “พับเป็นหรือยัง”

“...” เธอส่ายหน้าไปมา

“ถ้าพับไม่ได้ เย็นนี้ไม่ต้องกินข้าว” เขามองเธอแล้วพูดทิ้งท้าย

“...” ระหว่างกินข้าวกับพับผ้าห่ม หนานชูเลือกหลินลู่เซียวอย่าง 

ไม่ลังเล

ไม่แน่ถ้าหนานเยว่หรูกลับมา เธออาจไม่มีโอกาสได้เจอเขาอีกเลย  

เมื่อคิดแบบนี้แล้ว ค่ำคืนวันนี้ก็เหมือนเป็นคืนแห่ง  “ความรักครั้งแรกในวัย 

สิบหกปีของหนานชู” ที่สวรรค์ประทานให้เลยก็ว่าได้

คืนวันนั้น  หลินลู่ เซียวยืนสูบบุหรี่อยู่ริมหน้าต่าง  หนานชูยืนอยู่ 

ข้างเตียงมอง  “ก้อนเต้าหู้”  ครั้งแล้วครั้งเล่า  ภายในใจเต็มเปี่ยมไปด้วย  
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“เรื่องปวดใจ” 

เด็กสาวเป็นคนหัวไว พับแต่ละครั้งก็พัฒนาขึ้นจนเห็นได้ชัด บางครั้ง 

พับได้ดีก็ดีใจพลางหันไปมองเขาอย่างภูมิใจด้วยใบหน้าที่รอรับคำชื่นชม

หลินลู่เซียวพิงผนัง เคาะขี้บุหรี่ ปรายตามอง “เบี้ยวแล้ว”

เด็กสาวหันหน้ากลับมา แล้วจัดผ้าห่มให้พับทบกันเป็นก้อนเต้าหู้ 

ทรงสี่เหลี่ยมมาตรฐาน ขณะนี้เองหลินลู่เซียวถึงค่อยพยักหน้าอย่างพึงพอใจ  

จากนั้นขยี้บุหรี่แล้วเดินออกไป

ข้าวแกงกะหรี่บนโต๊ะกินไม่ได้แล้ว อีกอย่างหนานชูก็ไม่หิว เลยเท 

ข้าวทิ้งแล้วมานั่งบนโซฟา หยิบบทภาพยนตร์เรื่องแรกที่เธอจะต้องร่วมแสดง 

มาอ่านทำความเข้าใจ ในตอนที่อ่านไปได้ครึ่งหนึ่งก็เห็นว่าบนโต๊ะเล็กมีถุง 

พลาสติกสีขาวเพิ่มขึ้นมา

หนานชูเงยหน้าขึ้น อาหารที่เพิ่งซื้อมายังร้อนจนควันโชยอยู่เลยด้วย  

เธอหันหน้าไปตามสัญชาตญาณก็เห็นหลินลู่เซียวโยนกุญแจลงบนโต๊ะ แล้ว 

นั่งลงข้างเธอ

“นี่คืออะไรเหรอคะ” หนานชูถาม

หลินลู่เซียวตอบ “เธอยังกินไม่อิ่มไม่ใช่หรือไง”

“คุณออกไปซื้อมาให้ฉันโดยเฉพาะเลยเหรอคะ”

เขาขมวดคิ้ว เอนตัวพิงโซฟา พูดอย่างเอื่อยเฉื่อยว่า “ไม่งั้นเธอคิดว่า 

มันหล่นมาจากสวรรค์เหรอ”

“ขอบคุณนะคะ” หนานชูบอก แต่เขาไม่แสดงท่าทีอะไรมาก ทำท่าว่า 

ให้เธอรีบกิน จากนั้นหยิบรีโมตขึ้นเปิดโทรทัศน์ดู หนานชูวางบะหมี่ไว้บนโต๊ะ  

แล้วลงไปนั่งกินที่พื้น

หลินลู่เซียวปรายตามอง แล้วหยิบเบาะรองนั่งบนโซฟาโยนให้เธอ  

“อย่านั่งบนพื้นด้วยก้นเปล่าแบบนั้นสิ”

หนานชู “...” นี่เธอก็ใส่กางเกงอยู่นะ

เขาเป็นคนพูดตรงไปตรงมามาตั้งแต่ไหนแต่ไร  แถมยังไม่ เป็น 

สุภาพบุรุษอีกต่างหาก แต่หนานชูฟังแล้วกลับรู้สึกสบายใจมาก

ภาพบนหน้าจอโทรทัศน์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา หลินลู่เซียวไม่รู้จะดูอะไร  
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เลยเอ่ยปากถามหนานชูอย่างไม่คิดอะไรมากว่า “อยากดูอะไร”

หนานชูเงยหน้าขึ้น ภาพตรงหน้าฉายภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง  ตำนาน 

สิบราตรี พอดี เธอสูดบะหมี่เข้าไปหนึ่งคำแล้วพูด

“เรื่องนี้ก็ได้ ฉันยังไม่เคยดู”

หลินลู่เซียวเลิกคิ้ว “เธอแน่ใจนะ”

หนานชูสูดบะหมี่เข้าไปอีกคำ อมไว้ในปากไม่เคี้ยว แล้วพยักหน้า 

หงึก ๆ 

“คุณเคยดูแล้วเหรอคะ”

หลินลู่เซียวส่ายศีรษะ จุดบุหรี่ แล้วเชิดคางชี้ไปที่โทรทัศน์ “ไม่เคย  

ดูเถอะ”

หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฮ่องกงนำมาถ่ายทำใหม่ ฉากส่วนใหญ่โดน 

ตัดทิ้งออกไปหมด ส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่ไม่ควรดู แต่เรื่องเล่าวนเวียน 

เกี่ยวกับพนักงานบริการทางเพศ เลยมีบางฉากที่ทำให้คนดูหน้าแดงเขินอาย 

ได้เหมือนกัน

หนานชูทำเป็นก้มหน้ากินบะหมี่ พลางแอบมองหลินลู่เซียวด้วยหางตา

เขานอนเอกเขนกอยู่บนโซฟา วางศอกไว้บนที่เท้าแขน นิ้วคีบบุหรี่  

ขาเรียวยาวสองข้างกางอ้าสบาย ควันบุหรี่ลอยอวล เวลาเขาสูบบุหรี่มักจะ 

หรี่ตาลงแล้วค่อย  ๆ  อ้าปากพ่นควันออกมาเป็นรูปวงแหวน ท่าทางเหมือน 

เด็กวัยรุ่นไม่เอาไหนไม่มีผิด

ผู้ชายกับเด็กผู้ชายนี่ไม่เหมือนกันจริง ๆ 

เมื่อหนานชูนึกถึงตอนที่เธอคุยเรื่องพวกนี้กับเพื่อนผู้ชายในห้อง  

กลับรู้สึกแปลกอย่างบอกไม่ถูก แต่กับหลินลู่เซียว เธอไม่รู้สึกแบบนั้นเลย 

แม้แต่น้อย

ตอนนัน้เขายงัอยูใ่นชว่งระหวา่งวยัรุน่กบัผูใ้หญเ่ตม็วยั วา่นอนสอนงา่ย 

เหมือนเด็กและหนักแน่นแบบลูกผู้ชาย

สูบบุหรี่ไปได้ครึ่งมวน หลินลู่เซียวก็ขยี้ทิ้งแล้วลุกขึ้นยืน หนานชูถือ 

ถ้วยบะหมี่นั่งอยู่บนพื้น สองตาจ้องมองภาพบนจอที่กำลังฉายถึงประโยคพูด 

คลาสสิกอยู่พอดี
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“แม้ดื่มเหล้าแต่ไม่ลุ่มหลง แม้จะดื่มด่ำในความอยากกระหายแต่ก็ 

ไม่กระทำจนเกินควร”

เมื่อรถจอดที่ใต้ตึกของหมู่บ้าน หนานชูรีบดึงสติกลับมา หลินลู่เซียว 

เปิดประตูรถก้าวลงไป  เธอหันไปมองรอบด้าน  สีหน้าพลันเปลี่ยนเป็น 

ตกใจ เพราะสถานที่แห่งนี้มันอยู่ข้าง  ๆ  กองถ่ายหนังรักวัยใสในรั้วโรงเรียน 

เรื่องนั้นเลยนี่

มิน่าวันนั้นหลินฉี่ถึงได้วานให้เขาเอาบัตรมาให้

หนานชูลดกระจกหน้าต่างลง มองไปยังแผ่นหลังตรงของหลินลู่เซียว  

แล้วพูดกับหลินฉี่ว่า  “รอเดี๋ยวนะ  ฉันไปสูบบุหรี่สักมวน”  หลินฉี่หัน 

มองเธอและกำลังจะโวยวาย แต่เห็นสีหน้าเย็นชาของหนานชูแล้วจึงไม่พูด 

อะไร

บุหรี่หมดไปหนึ่งมวน  หนานชูมองหลินลู่ เซียวเดินเข้าไปในตึก  

ไม่กี่นาทีให้หลัง หน้าต่างบานหนึ่งบนชั้นสี่ก็สว่างขึ้น

เธอขยี้บุหรี่ทิ้ง พูดกับหลินฉี่ว่า “ไปกันเถอะ”

...

หนึ่งเดือนให้หลัง ในที่สุดหนังรักวัยใสเรื่องนั้นก็ถ่ายทำเสร็จ เดิมยังม ี

ฉากร้องไห้อีกหลายฉากที่ยังไม่ได้ถ่าย แต่ผู้กำกับโบกมือปัด “เลิกกอง  ๆ”

ยังไงเสียเขาก็ไม่มีความมั่นใจที่จะถ่ายทำต่อไปแล้ว นักแสดงหญิง 

พวกนั้นร้องไห้อย่างกับผีบ้า ถ้าเขาดึงดันถ่ายต่อคงเป็นบ้าตายไปก่อนแน่

หากนับตามแผนการเดิม หนานชูจะมีเวลาว่างหนึ่งเดือน แต่ใคร 

จะไปคิดว่าเสิ่นกวงจงกลับรับงานโฆษณาแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังจากอิตาลี 

ให้เธอ ทางนั้นเจาะจงว่าต้องเป็นหนานชูเท่านั้น อีกอย่างเวลาก็กระชั้นชิด 

มาก คืนพรุ่งนี้เธอต้องเดินทางแล้ว

หนานชูนับวัน พรุ่งนี้เป็นวันที่เก้าพอดี

ซีกู้กำลังจัดกระเป๋าให้เธอ หนานชูวางสายแล้วเริ่มแต่งหน้า ยืนเท้าเอว 

เลือกเสื้อผ้าในตู้นานครึ่งชั่วโมง สุดท้ายใส่ชุดกระโปรงยาวสีดำคว้านคอลึก  

ทาลิปสติกอยู่หน้ากระจก ซีกู้เพิ่งสังเกตเห็นถึงความผิดปกติ จึงเอ่ยถามเธอ 
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“พี่จะออกไปข้างนอกเหรอคะ”

หนานชูเม้มปาก “อืม”

“พี่จงสั่งให้ฉันจับตาดูพี่ อย่าปล่อยให้พี่ไปเถลไถล”

หนานชูตอบโดยไม่แม้แต่จะหันหน้ามอง ส่องกระจกปัดขนตา “แล้ว 

ถ้าเขาสั่งให้เธอไปตาย เธอจะไปเหรอ”

“...”

หนานชูแต่งหน้าเสร็จแล้ว ชุดกระโปรงสีดำคว้านคอลึกตัวนี้เห็น 

ทรวดทรงชัดเจน ผู้หญิงในกระจกคนนั้นงดงามสะสวย เธอเองก็ไม่ได้เห็น 

ตัวเองที่เป็นแบบนี้มานานแล้วเหมือนกัน

ก่อนจะออกเดินทาง  เธอหยิกแก้มซีกู้  “ไปก่อนนะจ๊ะ เธอก็เป็น 

เด็กดีนะ อย่าสร้างปัญหาให้ฉันล่ะ รู้ไหม”

ซีกู้มองแผ่นหลังของเธอแล้วตะโกนถาม “พี่จะไปทำอะไรกันแน่!”

“ไปลบล้างมลทิน” หนานชูตอบพลางสะบัดกระเป๋าเลดี้ดิออร์ในมือ

ณ หน่วยดับเพลิงพิเศษ เมืองเป่ยสวิน ฝั่งตะวันตกเขตสอง

ตกบ่าย  ทหารทุกนายใส่ชุดเครื่องแบบทหารพร้อมเพรียงยืนอยู่ 

ในสนาม ท่าทางเคร่งขรึมขึงขัง แสงแดดร้อนแรงสาดส่องลงบนใบหน้า 

ของพวกเขา เหงื่อไหลเปียกชุ่มราวกับตากฝนมา

หลินลู่เซียวใช้แขนข้างหนึ่งหนีบแผ่นกระดานเอาไว้  ยืนหลังตรง  

กวาดตามองใบหน้านิ่งขรึมของแต่ละคน หน้าผากมีเหงื่อผุดเล็กน้อย จู่  ๆ  

ก็เอ่ยขึ้นเสียงทุ้ม “แถวตรง!”

ทุกคนอกผายไหล่ผึ่ง ไม่กล้าแม้แต่หายใจแรง

“วันนี้พอแค่นี้ แยกย้าย!” ทุกคนต่างรู้สึกโล่งอก ยกแขนเช็ดเหงื่อ

หัวหน้าหน่วยพาลูกทีมไปกินข้าวเย็นที่โรงอาหาร ผู้ฝึกสอนวิ่งเข้ามา 

หยุดลงตรงหน้าหลินลู่เซียว จากนั้นยืนตัวตรงวันทยหัตถ์ทำความเคารพ  

ลดมือลงแล้วพูดว่า “หัวหน้าเรียกให้นายไปพบที่กองทหาร”

หลินลู่ เซียวขานตอบรับพลางถอดถุงมือยื่นให้ผู้ฝึกสอนคนนั้น  

จากนั้นหันหลังจะไปขึ้นรถ แต่กลับโดนรั้งตัวเอาไว้ ผู้ฝึกสอนเป็นคนหัวไว  
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ตอนที่ได้รับโทรศัพท์สายนั้น ได้ยินน้ำเสียงของอีกฝ่ายก็รู้แล้วว่าต้องมี 

ข่าวดีแน่นอน เลยรั้งหลินลู่เซียวไว้บอกเขาล่วงหน้าก่อนสักหน่อย ถึงแม้ 

จะรู้นิสัยของเขาดีอยู่แล้วก็ตามว่าเป็นพวกฟังคำพูดเหล่านี้ไม่เข้าหู

ทั้งสองคนเดินออกไปด้วยกัน ผู้ฝึกสอนกระซิบข้างหูเขาขณะกำลัง 

ลงบันได

“ไม่ว่าหัวหน้าพูดอะไร นายตอบรับเขาไปอย่างเดียวก็พอนะ ไม่ว่า 

เขาจะหาภรรยาให้ หรือบอกให้นายย้ายตำแหน่งก็เถอะ ตอนนี้นายเองก็ 

อายุเยอะไม่ถือว่าเด็กแล้ว ต้องวางแผนจัดการเรื่องอนาคตให้มั่นคง คนอื่น 

เขามีแต่อยากจะเลื่อนตำแหน่ง  ส่วนนายนี่อยากจะบุกลูกเดียว  ทำไป 

เพื่ออะไร ถึงที่นี่ไม่มีนายคอยอยู่ หน่วยดับเพลิงพิเศษของเราก็ยังมีทหาร 

แกร่งอีกหลายคน ได้รับรางวัลทุกปีเชียวนะ! เวลาออกปฏิบัติภารกิจแต่ละที  

พวกนั้นก็แข็งแกร่งเหมือนนายทุกคนแหละ เอาเป็นว่าที่พูดไปทั้งหมดนี่  

จะบอกว่านายต้องหัดคิดถึงตัวเองบ้าง!”

ผู้ฝึกสอนคิดว่าตัวเองน่าจะพูดออกไปชัดเจนหมดแล้ว หลินลู่เซียว 

หันมองเขาหนึ่งที แต่ไม่ได้พูดอะไร เพียงแค่ตบหลังอีกฝ่ายเบา  ๆ ลงบันได 

แล้ววิ่งไปที่ลานจอดรถ

เขามองแผ่นหลังหลินลู่เซียวแล้วถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่

เมื่อหลินลู่เซียวมาถึงกองทหาร เขาไม่ได้ขึ้นไปหาหัวหน้าในทันที  

แต่สูบบุหรี่อยู่ที่ระเบียงทางเดินก่อนสองมวน ระหว่างหรี่ตานึกถึงชีวิต 

ของตัวเองอยู่นั้น จู่  ๆ  ก็มีคนเดินเข้ามาตบหลังเขาเบา  ๆ หลินลู่เซียวหัน 

ไปมองโดยที่กำลังยกมือคีบบุหรี่คาอยู่ยังไม่ได้สูบ ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวม 

ชุดทหารและหมวกทหารเต็มยศยืนตัวตรงอยู่ด้านหลังของเขา

หลินลู่เซียวเหลือบมองแล้วหันหน้ากลับมาสูบบุหรี่ พ่นควันออกมา

หลินเหมยไม่สบอารมณ์เท่าไร เดินเข้าไปตรงหน้าอีกฝ่าย “หัวหน้า 

เรียกให้พี่รีบไปหา ทำไมยังมาสูบบุหรี่อยู่อีก”

หลินเหมยเป็นลูกพี่ลูกน้องฝั่งพ่อของหลินลู่เซียว

ตอนนั้นพวกเขาสองคนเข้าเรียนโรงเรียนทหารพร้อมกัน  คนหนึ่ง 

พอเรียนจบก็ถูกส่งตัวไปหน่วยดับเพลิงพิเศษ อีกคนพอเรียนจบก็ถูกส่งตัว 
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มาทำงานที่แผนกธุรการของกองทหาร ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน หาก 

นับดูแล้วตอนนี้ยศทหารของหลินเหมยถือว่าสูงกว่าหลินลู่เซียวอยู่หนึ่งขั้น

หลินลู่เซียวขยี้บุหรี่ สวมหมวก แล้วพูดกับหลินเหมยว่า “จะไปแล้ว”

“เมื่อไม่กี่วันก่อนพ่อพี่มาหาฉันด้วยนะ!” หลินเหมยตะโกนไล่หลังเขา  

หลินลู่เซียวไม่หันมอง แต่โบกมือขึ้นปัดไปมา

...

หน้าประตูห้องทำงาน หลินลู่เซียวเอ่ยขออนุญาต คนด้านในมองเขา 

หนึ่งทีแล้วพูดว่า “เข้ามา”

เขาเดินเข้าไป หันกลับไปด้านหลังปิดประตู

“นั่งสิ” ผู้บัญชาการชี้ไปที่เก้าอี้ตรงหน้า หลินลู่เซียวจึงถอดหมวกออก 

วางลงบนโต๊ะอย่างเรียบร้อย ยืนตัวตรงลากเก้าอี้ออกมาแล้วนั่งลง

ชายด้านหลังโต๊ะคนนั้นอายุสี่สิบกว่าปีแต่ยังไม่ถึงห้าสิบ กรอบหน้า 

เหลี่ยมชัด มีผมขาวที่จอนเล็กน้อย ดวงตามีชีวิตชีวา พูดขึ้นด้วยใบหน้า 

เปี่ยมรอยยิ้มว่า “ลู่เซียว ปีนี้อายุยี่สิบเก้าแล้วใช่ไหม”

“ครับ”

ผู้บัญชาการพยักหน้า เปิดประเด็นตรงไปตรงมาอย่างไม่อ้อมค้อม  

“นายเอาแต่อยู่ด่านหน้าแบบนี้ไปตลอดไม่ได้หรอกนะ ฉันทำหนังสือยื่นเรื่อง 

ขอย้ายนายไปกองพันกับเบื้องบนแล้ว สอบเดือนหน้า สอบข้อเขียนผ่าน 

ก็สอบสัมภาษณ์ต่อ ช่วงนี้นายอ่านหนังสือเยอะ  ๆ  หน่อยนะ อย่าทำให้ฉัน 

ขายหน้าล่ะ”

“...” หลินลู่เซียวไม่ตอบ

พอเขาเรียนจบจากโรงเรียนทหารตอนอายุยี่สิบสามก็เข้าทำงานใน 

หน่วยดับเพลิงพิเศษทันที น้อยคนนักที่เมื่อเรียนจบแล้วจะถูกเรียกตัวเข้า 

ทำงานแบบนี้ หน่วยดับเพลิงพิเศษเรื่องเยอะก็จริง แต่สวัสดิการดี อุปกรณ์ 

ดับเพลิงที่เพิ่งส่งมาทางอากาศก็แบ่งให้หน่วยดับเพลิงพิเศษเลือกใช้ก่อน  

จากนั้นถึงค่อยแบ่งให้นายทหารกองร้อยชั้นประทวนทีหลัง  อีกอย่าง 

กฎระเบียบของหน่วยดับเพลิงพิเศษเข้มงวดมาก ปกติจึงมักจะเลือกแต่คน 

ระดับหัวกะทิจากหน่วยกู้ภัยดับเพลิงต่าง  ๆ  มาเข้าร่วม สำหรับคนที่จบจาก 
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โรงเรียนทหารแล้วได้รับเลือกนั้นจะต้องเป็นที่ เอ็นดูของหัวหน้า หรือมี 

ความสามารถแข็งแกร่งจริง ๆ ถึงจะมีสิทธิ์

หลินลู่เซียวมีครบทั้งสองอย่าง

ผู้บัญชาการเห็นเขาไม่ตอบจึงเคาะโต๊ะ “คิดเห็นอย่างไรก็พูดมา”

หลินลู่เซียวไม่ได้มีความคิดเห็นอะไร ถ้าเขาปฏิเสธการเลื่อนตำแหน่ง 

ครั้งนี้ ผู้บัญชาการคงคว้าที่เขี่ยบุหรี่บนโต๊ะทุบเขาจนตายแน่นอน

ในพจนานุกรมของคนเป็นทหารไม่มีคำว่าปฏิเสธ “ครับผม!”

ผู้บัญชาการโบกมือ “ช่วงนี้นายก็ส่งต่องานให้ผู้ฝึกสอนเขาหน่อย 

แล้วกัน แล้วนิสัยแบบนี้ของนายพอไปอยู่กองพันต้องแก้หน่อยนะ พรุ่งนี้ 

วันเกิดแล้ว อายุอานามก็ยี่สิบเก้าแล้ว ถึงเวลาแต่งงานได้แล้วนะ! ดูดี  ๆ  

สอดส่องหาคนที่ดูแลครอบครัวได้เอาไว้ล่ะ”

พูดจบก็ไล่เขาออกไป หลินลู่เซียวทำความเคารพ สวมหมวกให้ 

เรียบร้อยแล้วเดินจากมา เขาเองคุ้นชินกับการถูกเรียกมาคุยเรื่องเดิม  ๆ  

ซ้ำไปซ้ำมาทุกปีแบบนี้แล้ว

คืนนี้เขาไม่ต้องเข้าเวร เลยขับรถจากกองทหารตรงกลับบ้านทันที 

โดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้า

มหานครแห่งนี้พอตกดึกก็ครึกครื้นขึ้นมาทันตา  รถเลี้ยวเข้าไป 

ในหมู่บ้าน พอจอดเสร็จเขาก็ถือกุญแจเดินขึ้นไปบนตึก

ในขณะที่กำลังจะไขกุญแจนั้น ก็ได้กลิ่นควันที่ไม่คุ้นเคยเท่าไรลอย 

โชยมา จึงเงยหน้าหันไปมองอย่างลืมตัว เห็นร่างผอมบางของคนคนหนึ่ง 

ยืนอยู่ตรงบันไดหนีไฟ

หนานชูยืนพิงผนัง มือคีบบุหรี่ แสงสว่างดวงเล็ก  ๆ  ส่องประกายขึ้น 

ในความมืด บันไดตรงนั้นเต็มไปด้วยควันจากบุหรี่ของเธอ

หญิงสาวใส่ชุดกระโปรงสีดำคว้านคอลึก เผยให้เห็นทรวดทรงองค์เอว 

งดงาม ผิวขาวผ่องในค่ำคืนอันมืดมิดยิ่งน่าลุ่มหลง ชุดกระโปรงยาวมาก 

จนปิดข้อเท้ามิดพอดี หลินลู่เซียวกะพริบตาสองสามที เห็นว่าตรงนั้นมี 

ก้อนขมุกขมัวสีดำอยู่ รองเท้าหุ้มส้นสีเทายิ่งเสริมให้กระดูกหน้าเท้าของเธอ 

เด่นชัดขึ้นไปอีก
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เธอผอมมากจริง ๆ 

หน้าต่างตรงบันไดหนีไฟเปิดแง้มไว้เล็กน้อย เมื่อลมโชยพัดเข้ามา  

กระโปรงสีดำก็สะบัดไปตามแรงลม ราวกับควันดำถูกซัดเข้าพื้นผนัง งดงาม 

ยิ่งกว่าภาพวาด

หนานชูขยี้บุหรี่ทิ้ง เดินตรงไปหาเขา

“เธอมาทำไม” หลินลู่เซียวเปิดประตู ถามขึ้นอย่างไร้อารมณ์

“ฉันมาฉลองวันเกิดให้พี่ไง”

หนานชูหยุดฝีเท้าลงอยู่ข้างกายเขา ตอนที่ชายกระโปรงปัดไปโดนขา 

อีกฝ่าย เขาก้มมองลงเล็กน้อย บนข้อเท้าขาวผ่องเรียวเล็กนั้น มีรอยสักรูป 

ผีเสื้อสีดำกำลังสยายปีกอยู่

รอยสักแปลกกับผู้หญิงประหลาด

หลินลู่เซียวโยนกุญแจไว้บนตู ้ เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะแล้วเดินเข้าห้อง  

หนานชูยืนอยู่ด้านนอก นึกถึงสมัยก่อนเวลาเขาเข้าบ้านก็เอาแต่เปลี่ยนรองเท้า  

โยนกุญแจแบบนี้ทุกครั้ง

เธอเดินตามเข้าไป  เอื้อมมือไปด้านหลังปิดประตู  ก้มหน้าหา 

รองเท้าแตะแต่ก็ไม่เจอสักคู่ พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นชายหนุ่มถอดเสื้อนอกออก 

เดินเข้าไปในห้องนอนแล้ว เสื้อทหารตัวนอกนั้นพับไว้อย่างเรียบร้อยวางอยู่ 

บนโซฟา

“มีรองเท้าแตะอีกไหม!” หนานชูตะโกนถาม

ไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงเอื่อยเฉื่อยจากด้านในตอบว่า “ไม่มี”

ถุงคลุมรองเท้าก็ไม่มี หนานชูเลยตัดสินใจถอดรองเท้าออก แล้ว 

เดินเท้าเปล่าเข้าไป

หลินลู่เซียวเปลี่ยนมาใส่เสื้อยืดสีขาว แต่ท่อนล่างยังใส่กางเกงทหาร 

อยู่ สวมรองเท้าแตะนั่งอยู่บนโซฟา วางศอกบนต้นขา เอื้อมมือข้างหนึ่ง 

ไปหยิบกล่องบุหรี่บนโต๊ะ หยิบออกมาจุดไฟมวนหนึ่ง แล้วนั่งสูบบนโซฟา 

อย่างสบายใจ

หนานชูหันมองไปรอบด้าน พบว่าที่นี่กว้างกว่าห้องเมื่อก่อน อีกอย่าง 

เขามีของไม่เยอะ และอาจเป็นเพราะไม่ได้พักอยู่เป็นประจำ เลยไม่ให้ 
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ความรู้สึกถึงร่องรอยการใช้ชีวิตอยู่เท่าไร มีแต่นาฬิกาบนผนังขยับเสียงดัง 

ติ๊กต็อก ๆ 

“ห้องพี่ขาดคนดูแลที่เป็นผู้หญิงนะ”  หลังจากพินิจทั่วทุกซอกมุม 

ราวสิบนาที หนานชูจึงได้ข้อสรุปแบบนั้น

หลินลู่เซียวโดนพูดใส่แบบนั้นก็แทบสะอึก เขาชายตามองเธอเล็กน้อย  

กระตุกมุมปาก หันกลับมาสูบบุหรี่ต่ออย่างไม่สนใจ

หนานชูเดินเข้าไปหยุดยืนตรงหน้าเขา ทั้งสองคนประจันหน้ากัน  

คนหนึ่งยืน อีกคนหนึ่งนั่งไขว่ห้าง ชายกระโปรงของหนานชูปลิวพลิ้วไม่หยุด  

บางครั้งก็ปลิวไปโดนขาของเขา ชวนให้จั๊กจี้เล็กน้อย

เขาคีบบุหรี่ ก้มลงมอง

ผู้หญิงคนนั้นยืนเท้าเปล่า ขนาดนิ้วเท้ายังเรียวยาวขาวผ่องราวกับ 

รากบัวอ่อน  ยิ่งเสริมให้รอยสักรูปผีเสื้อเด่นชัดขึ้นไปอีก  ราวกับว่ามัน 

กำลังโบยบินไปตามชายกระโปรงที่ขยับอยู่

“พี่คิดว่าฉันเป็นยังไง” หลินลู่เซียวเงยหน้าสบดวงตากลมโตคู่นั้น  

นัยน์ตาดำยิ่งกว่าน้ำหมึกสะท้อนประกายแวววับ

เขาเบือนสายตาเลื่อนมองลงต่ำ

หนานชูกอดอก ค้อมตัวลงมองเขา ก้อนเนื้อบนหน้าอกถูกบีบอัด 

จนแน่น ชุดกระโปรงสีดำตัวนี้ได้ทำหน้าที่ของมันแล้ว ต่ำลงไปจากกระดูก 

ไหปลาร้านั้นคือทรวดทรงโค้งเว้าอันสวยงามของหญิงสาว  ช่างต่างจาก 

ไม้กระดานเมื่อครั้งก่อนลิบลับ

หลินลู่เซียวคิดในใจ โอ้โฮ สุดยอดเลย 

ค่ำคืนนี้พิเศษกว่าที่เคยเป็น เธอมองไปยังความเงียบงันนอกบาน 

หน้าต่าง รู้สึกว่าพลังงานของผู้ชายตรงหน้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้ตัว หญิงสาวเอง 

ก็ดูยั่วยวนมากเป็นพิเศษ ทำให้คนคิดจินตนาการไปไกลไร้ที่สิ้นสุด

“เธอไปหยิบรองเท้าตรงประตูใส่ซะ” หลินลู่เซียวพูด เห็นเธอแล้ว 

หงุดหงิด

หนานชูไม่ขยับ หลินลู่เซียวจึงถอดรองเท้าของตัวเองออก เตะไป 

ให้เธอ “ใส่ซะ”
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หนานชูสวมรองเท้าอย่างพึงพอใจ รองเท้าผู้ชายไซซ์สี่สิบสามยังอุ่น 

อยู่นิด ๆ 

“เท้าพี่ใหญ่จัง เหมือนว่าจะใหญ่กว่าผู้ชายปกติอีก” หนานชูพูดขึ้น

หลินลู่เซียวแค่นหัวเราะ สูบบุหรี่ เลิกคิ้วปรายตามอง “เธอเจอคน 

มาเยอะเลยสินะ”

“...”

จู่  ๆ  เสียงโทรศัพท์ของหลินลู่เซียวก็ดังขึ้น  หนานชูชี้ไปยังกระเป๋า 

กางเกงที่กำลังส่องแสงสว่าง เขาก้มลงมอง ใช้มือที่คีบบุหรี่อยู่ลากแขน 

ดึงตัวเธอไปด้านข้าง “เธอยืนเฉย  ๆ อย่าขยับ” พูดจบก็จ้องชายกระโปรง 

ของเธอเขม็ง

เมื่อมั่นใจแล้วว่ามันจะไม่โดนขาเขาอีก จึงล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบ 

โทรศัพท์มือถือออกมา

ชายกระโปรงนั่นสะบัดไปมาจนน่ารำคาญ

เมื่อกดรับ เสียงปลายสายตะโกนดังลอดออกมา “เปิดประตูให้ฉัน 

เดี๋ยวนี้นะ!”

หลินลู่เซียวหันมองเธอทีหนึ่ง แล้วพูดตอบคนในสายว่า “ไม่เปิด”

“...ฉันอุตส่าห์มาฉลองวันเกิดให้นายนะ!”

หลินลู่เซียวขมวดคิ้ว ดูท่าน่าจะรำคาญพอสมควร “ฉันนอนแล้ว

“พอไม่เปิดให้ก็ไม่ยอมวางสาย พอวางสายใส่ก็เอาแต่โทร.มาไม่หยุด  

พอปิดเครื่องก็บุกมาถึงห้องเนี่ยนะ!” 

หลินลู่เซียวก่นด่า โยนโทรศัพท์มือถือไปอีกฝั่งของโซฟา แล้วเดิน 

ไปเปิดประตู พอประตูเปิดออก

“สุขสันต์วันเกิด! แถ่นแท้นนนน!”

มือข้างหนึ่งที่ถือไวน์แดงอยู่สองขวดยื่นเข้ามาด้านใน ตามด้วยร่าง 

อ้วนท้วน ใบหน้ากลมอวบอิ่มเหมือนบัวลอย

นายอ้วนเห็นหนานชูที่ยืนอยู่กลางห้องรับแขกทันที “แม่เจ้าโว้ย!!!”

ในระหว่างที่ เขาตะโกนออกมาก็มีคนชะโงกหน้าเข้ามาพร้อมกัน  

จากนั้นเสียงก็ดังสนั่นขึ้นพร้อมเพรียง “แม่เจ้าโว้ย!!!”
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หลินลู่เซียวพูด “บ้าไปแล้วหรือไง”

นายอ้วนชี้ไปที่หนานชูที่ยืนอยู่ด้านหลังหลินลู่เซียว ร้องอ๋ออย่างเพิ่ง 

เข้าใจ “ก็ว่าทำไมบอกให้เปิดประตูแล้วไม่ยอมเปิด บอกว่านอนแล้ว! หรือว่า 

เรามารบกวนพวกนายแล้วสินะ!”

หลนิลูเ่ซยีวคาบบหุรีไ่วท้ีป่าก มองหนา้อกีฝา่ยแลว้ไมพ่ดูไมจ่า นายอว้น 

เดินเข้าไปหยุดยืนตรงหน้าหนานช ู ยื่นมืออ้วนหนาออกไป “คนสวยจ๊ะ พี่ชื่อ 

ต้าหลิว เป็นเพื่อนสมัยเด็กของหลินลู่เซียวจ้ะ”

ยังไม่ทันรอให้หนานชูพูด เขาก็เอ่ยขึ้นอีก “ทำไมฉันรู้สึกว่าเธอหน้า 

คุ้น ๆ จัง”

หนานชูยื่นมือออกไป “สวัสดีค่ะ”

นายอ้วนจับมือ คิดในใจ โห มือโคตรนิ่มเลย

นายอ้วนทำตัวเป็นกันเองมาก พอได้จับมือแล้วก็ไม่ยอมปล่อยสักที  

“ขอโทษด้วยนะจ๊ะ ลู่เซียวเขาไม่ได้บอกว่าเธออยู่ด้วย ถ้าพี่รู้ว่าเธออยู่ ตี 

ให้ตายพวกพี่ก็ไม่มาหรอกจ้ะ...”

หลินลู่เซียวดึงบุหรี่ออกจากปาก เตะก้นต้าหลิวไปหนึ่งที “พูดจา 

ซี้ซั้วอยู่ได้!”

ในที่สุดต้าหลิวก็ยอมปล่อยมือ หัวเราะเขินแล้วพูดว่า “นายหึงสินะ!  

ฉันโคตรดีใจเลยที่ได้เจอหน้านาย!”

“...”

“เป็นเพื่อนกับเขามาตั้งหลายปี ไม่มีใครเคยเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงเลย!  

จรงิ ๆ นะ!” ตา้หลวิชขูึน้สามนิว้แลว้พดูตอ่ “ฉนัสาบานได้ เมือ่กอ่นเขาไมเ่คย 

มีแฟนเลยด้วยซ้ำ!”

หนานชูถาม “จริงเหรอคะ”

ต้าหลิวแทบจะสารภาพออกมา “จริงซะยิ่งกว่าจริงอีก พวกเราคิดว่า 

เขาไม่ชอบผู้หญิงด้วยซ้ำ ทำให้มีช่วงหนึ่งไม่กล้าเข้าใกล้เขาเลยละ...”

“...”

ต้าหลิวยังพูดไม่จบก็ถูกหลินลู่เซียวหิ้วคอเสื้อออกจากตรงหน้าหนานชู  

ระหว่างถูกลากตัวออกมาปากก็ยังขยับไม่หยุด “โธ่...ทำไมฉันรู้สึกว่าเธอ 
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หน้าคุ้นจัง”

เพื่อนคนที่เหลือมานั่งเรียงกันอยู่บนโซฟา หลินลู่เซียวเท้าเอวถาม 

หนานชูว่า “เธอกลับไปก่อนไหม”

ต้าหลิวรีบตะโกนขึ้น “อย่าเพิ่งสิ ถ้าจะกลับให้พวกเรากลับเถอะ  

ใครจะไปกล้าไล่คุณผู้หญิงของนายกลับเล่า!”

หลินลู่เซียวทำหน้าดุ ถลึงตาโตมองต้าหลิว “นายหุบปากซะ”

หนานชูพยักหน้า หยิบกระเป๋าที่วางอยู่บนโซฟา ถอดรองเท้าคืน 

หลินลู่เซียวแล้วเดินไปที่ประตู

ขณะที่กำลังเปิดประตู จู่  ๆ  กลับถูกฝ่ามือหนาอบอุ่นคว้าข้อมือเอาไว้  

หนานชูหันกลับมา หลินลู่เซียวปล่อยมือออกแล้วซุกลงในกระเป๋ากางเกง  

มองเธอด้วยแววตานิ่งสงบ

“หรือว่าเธอรอก่อน เดี๋ยวเสร็จแล้วฉันไปส่ง”

หนานชูมองเขาเงียบ  ๆ ไม่พูดจา แววตาสงสัยแปรเปลี่ยนเป็นนึกสนุก 

สนอกสนใจ

หลินลู่เซียวล้วงกระเป๋ากางเกงทหาร เชิดหน้าไปยังด้านนอก สีหน้า 

ของเขาเตือนเธอว่า “มันดึกแล้ว”

หนานชูเลิกคิ้วขึ้น ตอบรับคำเชิญชวนนั้นอย่างเต็มใจ เธอจึงอยู่ที่ 

บ้านหลินลู่เซียวต่อ

หลินลู่เซียวพยักหน้า “ปิดประตูด้วย”

เขาก้มตัวลงเปิดตู้รองเท้า หยิบรองเท้าแตะคู่ใหม่ให้เธอ หนานชู 

ปิดประตู ก้มหน้ามองเขา “...เมื่อกี้พี่บอกไม่มีนี่”

หลินลู่เซียวหันหลังเดินเข้าไปด้านใน พูดทิ้งท้ายไว้ประโยคหนึ่งว่า

“ฉันหมายถึงไม่มีของผู้หญิง”

“...”

หนานชเูดนิตามหลงัเขา้ไป หลนิลูเ่ซยีวเดนิไปหาตา้หลวิ เตะขาอกีฝา่ย 

บอกเป็นนัยว่าให้เขาเขยิบ “เขยิบไป”

ต้าหลิวกำลังคุยกับคนที่นั่งอยู่ริมสุดพอดี  เขาหันมองหลินลู่เซียว 

แล้วเขยิบเข้าไปนั่งด้านในแต่โดยดี ก่อนจะปรายตามองหนานชูอีกครั้ง  
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แล้วมองหลินลู่เซียวด้วยสายตากรุ้มกริ่ม ประเมินทั้งสองคนด้วยแววตา 

คลุมเครือสลับไปมา แสดงสีหน้าท่าทางว่าตัวเองเข้าอกเข้าใจ ไม่พอยังยุ 

ให้เพื่อนที่เหลือข้าง ๆ ร่วมวงแกล้งด้วย

“โธ่  ๆ  ๆ...คืนนี้ลูกพี่เซียวของพวกเราอุตส่าห์พาพี่สะใภ้มาเปิดตัว 

ครั้งแรก อย่าเงียบกันสิ คึกคักกันหน่อย เดี๋ยวพี่สะใภ้ของเราตกใจหมด...”

หลินลู่เซียวนั่งลงพร้อมกับกดศีรษะเขาอย่างแรงจนศีรษะของต้าหลิว 

แทบจะถึงพื้นจึงค่อยคลายมือออก พูดเสียงทุ้มต่ำว่า “อย่าพูดซี้ซั้ว”

น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความผ่อนคลาย พูดจบก็หันไปมองหนานชู  

บอกเป็นนัยว่าให้เธอนั่งลง

โซฟาแคบมาก พอหนานชูหย่อนก้นนั่งลงชิดตัวหลินลู่เซียว ชาย 

กระโปรงสีดำก็ปลิวไปโดนขาของเขาจนเขารู้สึกจั๊กจี้มาก

เขาเริ่มหงุดหงิด ปรายตามองเธอพลางพูดขึ้นเสียงเรียบ “แม่เธอ 

ไม่เคยสอนเหรอว่าต้องนั่งยังไง”

หนานชูยิ้มเล็กน้อย พูดน้ำเสียงจริงจัง “ก้นฉันใหญ่ ขอโทษด้วยนะ”

“...”

คนที่มาในคืนนี้ล้วนเป็นเพื่อนสมัยเด็กของหลินลู่เซียว นายอ้วนหัวโจก 

คนนั้นชื่อต้าหลิว ชอบวิ่งตามก้นหลินลู่เซียวมาตั้งแต่เด็ก  ๆ ใครกล้าพูด 

คัดค้านหลินลู่เซียวแม้เพียงนิดเดียว เขาก็จะไปต่อยคนคนนั้นจนฟันหัก 

ทันที ส่วนคนข้าง  ๆ  ที่หน้าแดงไปถึงคอ แถมในมือยังถือขวดเหล้าอยู่นั่น 

คือซุนหมิงหยาง เป็นพวกบ้าพลังเหมือนกัน ตอนเด็ก  ๆ  เคยทะเลาะกับ 

หลินลู่เซียวด้วย  หาเรื่องเขาตลอดเวลา  แต่พอโตขึ้นถึงได้รู้ว่าพวกเด็ก 

ในหมู่บ้านที่อยู่ด้วยกันตอนนั้น มีแค่พวกเขาสองคนที่สมัครมาเป็นทหาร  

สว่นคนทีส่วมสรอ้ยลกูประคำบนขอ้มอื สบูบหุรีน่ัง่เลน่มอืถอือยูบ่นโซฟาเดีย่ว 

คนเดียวนั่นชื่อเสิ่นมู่

ต้าหลิวเข้ามาตีสนิท แนะนำเพื่อนทั้งกลุ่มให้รู้จักอย่างกระตือรือร้น

หนานชูขาดมิตรภาพและความอบอุ่นจากคนในครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก  

เธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนและไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนั้นอย่างไร  แต่ 
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เธออิ่มเอมใจอย่างยิ่ง ราวกับว่ามองเห็นคนอยู่ปลายทางแสงสว่างกำลัง 

กวักมือเรียกแล้วพูดกับเธอว่า

...ยินดีต้อนรับสู่โลกของพวกเขา

ถึงแม้เจ้าของโลกใบนั้นกำลังนั่งสูบบุหรี่อย่างไม่สนใจและไม่แสดง 

ท่าทีอยู่ก็ตาม 

ระหวา่งทีต่า้หลวิเลา่เรือ่งพวกนี้ แววตาของเขาสอ่งประกาย “หมงิหยาง 

กับลู่ เซียวเป็นทหารเหมือนกัน  อย่าเห็นว่าสองคนนี้ตอนเด็ก  ๆ  เอาแต่ 

ทะเลาะกันเชียวนะ ที่จริงหมิงหยางน่ะแอบชอบลูกพี่เซียวด้วยซ้ำ ชอบ 

เลียนแบบเขาทุกอย่างเลย”

เมื่อเขาพูดจบ ซุนหมิงหยางก็ปาหมอนใส่ แต่ต้าหลิวราวกับว่ามีตา 

ขึ้นอยู่ตรงท้ายทอยก็ไม่ปาน เขาป้องกันตัวเองไว้ได้แต่เนิ่น  ๆ ขยับไปหลบ 

อยูอ่กีฝัง่อยา่งคลอ่งแคลว่ สดุทา้ยหนานชจูงึโดนหมอนใบนัน้ปาใสเ่ขา้อยา่งจงั

หลินลู่เซียวปรายตามองซุนหมิงหยาง

ซุนหมิงหยางความรู้สึกไว รีบขอโทษขอโพยหนานชู “ขอโทษครับ!  

ขอโทษครับ! พอดีมือมันลั่นโยนไปเองน่ะ!”

ต้าหลิวหยิบหมอนปากลับไปอย่างรุนแรง  ปากพูดพึมพำไม่หยุด  

“กล้าปาใส่พี่สะใภ้งั้นเหรอ! คอยดูเถอะว่าลูกพี่เซียวจะจัดการนายยังไง!”

หนานชูรู้สึกดีสุด  ๆ  กับคำว่าพี่สะใภ้ที่ต้าหลิวใช้เรียก เธอมองไปยัง 

นายอ้วนต้าหลิวคนนั้นด้วยความรู้สึกที่รื่นหูรื่นตามากกว่าเดิม จากนั้นชายตา 

มองหลินลู่เซียวที่สูบบุหรี่เงียบ  ๆ  อยู่ด้านข้าง เธอตัดสินใจแล้วว่าจะยอมรับ 

คำเรียก  “พี่สะใภ้”  นี้อย่างเต็มใจ  จึงยิ้มแล้วพูดว่า  “ไม่เป็นไรหรอกค่ะ  

แค่เล่นกันเฉย  ๆ เอง”

หนานชูเป็นคนสวย โดยเฉพาะค่ำคืนนี้ยิ่งสวยเป็นพิเศษ พอเธอ 

ยิ้มขึ้นมา ดวงตาก็โค้งมนเป็นเสี้ยวดวงจันทร์ ต้าหลิวมองจนปากอ้าตาค้าง 

ไปนาน คิดในใจว่า โห ลูกพี่เซียวไปหาแม่นางคนงามคนนี้มาจากที่ไหน 

กันเนี่ย!

ตั้งแต่เด็กต้าหลิวเห็นผู้หญิงสวยเป็นไม่ได้ แต่ก็เพราะแบบนี้ เขา 

ถึงไม่มีดวงความรักเอาเสียเลย
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2 หูท่ง คือชุมชนโบราณที่แบ่งออกเป็นตรอกซอยเล็ก  ๆ แหล่งรวมบ้านเรือนย่านเมืองเก่า 

ของกรุงปักกิ่ง

ในสถานที่ที่พวกเขาพักอยู่ตอนนั้น ตรงปากซอยซานหูท่ง2 บนถนน 

เหิงเจียมีหมอดูตาบอดอยู่คนหนึ่ง เขาดังมากในละแวกนั้น ทุกบ้านพอมี 

เด็กเกิดใหม่ก็ชอบเอาวันเดือนปีเกิดของเด็กไปให้เขาช่วยดูดวงชะตาให้

พอหลินลู่เซียวกับพวกเขาเกิด พ่อแม่ก็เอาวันเดือนปีเกิดไปให้หมอดู 

ช่วยทำนายดวงให้เหมือนกัน

คนเป็นพ่อเป็นแม่จะนำใบคำทำนายเหล่านั้นกลับบ้าน  เก็บเอาไว้ 

เป็นธรรมเนียมเฉย ๆ ส่วนจะแม่นหรือไม่ในใจของแต่ละคนต่างก็รู้ดี

พอหลินลู่ เซียวกับเพื่อน  ๆ  โตขึ้น  ตอนนั้นพวกเขาทั้งดื้อและซน  

เมื่อได้ยินว่ามีธรรมเนียมความเชื่อแบบนี้ วัน  ๆ  ต้าหลิวก็เอาแต่ไปเกาะแข้ง 

เกาะขาถามหมอดูเรื่องดวงชะตาของตัวเองทั้งวัน แต่หมอดูส่ายศีรษะไม่ยอม 

บอกเขา

ส่วนหลินลู่เซียวไม่ได้สนใจอะไรกับเรื่องพวกนี้  จะดวงชะตาหรือ 

เทพเจ้าธรรมะอะไรก็แล้วแต่ เขาไม่เชื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว

แต่ต้าหลิวกลับอ้าปากถามว่า “ช่วยดูให้ผมทีสิครับ ว่าผมจะมีภรรยา 

กี่คน”

ทำเอาทุกคนอึ้งไปตาม ๆ กัน

ตอนนั้นหลินลู่ เซียวมีสไตล์มาก  เขายืนพิงกำแพง  สองมือล้วง 

กระเป๋ากางเกง เท้าข้างหนึ่งเตะก้นต้าหลิวพลางหัวเราะด่าอีกฝ่าย “กฎหมาย 

ให้นายมีได้แค่คนเดียว! ยังคิดอยากมีหลายคนอีกนะ!”

ทุกคนหัวเราะเฮฮา หมอดูส่ายศีรษะอย่างปลง  ๆ  และพูดกับพวกเขา 

ว่า ฉันจะพูดกับพวกนายคนละหนึ่งประโยคเท่านั้นนะ

ถึงตอนนี้ต้าหลิวยังจำคำที่หมอดูคนนั้นบอกเขาไว้ได้แม่นยำ

...มีตาแต่ไม่มีแวว ลำบากแค่ครึ่งชาติ มองคนไม่ออก ลำบากไป 

ชั่วชีวิต

แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ตาม ตอนนี้เขาก็ยังไม่เข้าใจประโยคนั้นอยู่ดี  
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คิดว่าหมอดูจงใจหลอกเขาไปอย่างนั้น

ต้าหลิวดึงสติกลับมา หันมาพูดกับหนานชูต่อ “จริง  ๆ  นะ ตอนที่ 

ลู่เซียวสอบเข้าโรงเรียนทหารได้  เจ้าซุนก็รีบไปสมัครตามเลย  สุดท้าย 

ไอ้คนที่นิสัยดีแต่ชอบทะเลาะกับเขาไม่หยุดอย่างหมอนี่ก็เข้าหน่วยรบพิเศษ 

ได้เฉยเลย”

หนานชูเอ่ยถามด้วยความสงสัย “แล้วเขากับลู่เซียว ใครต่อสู้เก่ง 

กว่ากัน”

“เขาไม่เคยสู้ชนะลู่เซียวสักครั้งเลย” พูดถึงตรงนี้ต้าหลิวก็นึกเรื่อง 

สมัยก่อนขึ้นได้อีก มีครั้งหนึ่งหลินลู่เซียวโมโหมาก ห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่  

“ลู่เซียวโคตรดุเลย ฉันจำได้ว่ามีครั้งหนึ่ง น้องชายของเขาที่ชื่อหลินฉี่น่ะ  

เธอรู้จักใช่ไหม”

หนานชูพยักหน้า “รู้จัก”

เมื่อต้าหลิวได้ยินว่าแม้แต่น้องชายก็ยังรู้จัก  แสดงว่าพี่สะใภ้คนนี้ 

ใช้ได้ทีเดียว  คิดว่าต่อให้ตอนนี้ความสัมพันธ์ของเธอกับลูกพี่ เขาจะยัง 

ไม่สำเร็จดังหวัง แต่ดูท่าว่าคงอยู่ในขั้นพัฒนาไปในทางที่ดีแน่ ต้าหลิวเลย 

ทำตัวเป็นกันเองกับหนานชูยิ่งขึ้นกว่าเดิม พูดอย่างตื่นเต้นดีใจว่า “ตอนนั้น 

น้องชายเขาเสี่ยวฉี่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง เวลาไปเรียนมักจะถูกเพื่อนแกล้ง 

อยู่บ่อย  ๆ มีครั้งหนึ่งถูกเพื่อนต่อยจนจมูกบวมกลับบ้าน ตอนนั้นลู่เซียว 

เรียนอยู่ชั้นมัธยมต้น พอเห็นน้องชายตัวเองถูกต่อย ก็พุ่งออกไปต่อย 

ไอ้หมอนั่นจนกระดูกหัก ขนาดฉันกับหมิงหยางแล้วก็เฮียมู่สามคนยังรั้งเขา 

เอาไว้ไม่ได้เลย สุดท้ายพอเขากลับมาถึงบ้านก็โดนพ่อกักบริเวณ แถมยัง...”

เล่าไปได้ครึ่งหนึ่ง ต้าหลิวก็โดนเตะเข้าอีกครั้ง

หลินลู่เซียวที่นั่งอยู่ระหว่างพวกเขาสองคนกำลังเขี่ยขี้บุหรี่ทิ้ง เขาจ้อง 

ต้าหลิวเขม็ง พูดประชดว่า “มีปัญญามาเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังแบบนี้ ทำไม 

นายไม่ไปเป็นนักเล่านิทานซะล่ะ”

ต้าหลิวไม่ยอม “ฉันกำลังดูแลพี่สะใภ้อยู่นี่ไง นายเอาแต่สูบบุหรี่  

ไม่สนใจเธอเลย ฉันก็เลยช่วยดูแลให้ นายยังมาไล่ให้ฉันไปเป็นนักเล่านิทาน 

อีก นายนี่โง่ชะมัด หาแฟนได้ยังไงกันเนี่ย”



เอ่อร์ตงทู่จื่อ

65

พูดถึงตรงนี้ จู่  ๆ  เขาก็นึกขึ้นได้จึงหันมองหลินลู่เซียว “โอ๊ะ...หรือว่า 

นายหึง”

หลินลู่เซียวกลอกตา “ไสหัวไป”

“ครับผม ๆ ๆ ผมจะไปเดี๋ยวนี้ ไม่รบกวนพวกคุณสองคนแล้ว”

จากนัน้ตา้หลวิกล็กุออกไปเลน่เปา่ยิง้ฉบุกบัซนุหมงิหยาง ซนุหมงิหยาง 

เอือมระอาอย่างเห็นได้ชัด ตบศีรษะไล่เขาให้ไสหัวไปอีกคน ต้าหลิวหันไป 

บ่นกับเสิ่นมู่ที่เพ่งสายตาเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่พร้อมกับสูบบุหรี่ไปพลาง 

กระดกไวน์ไปพลางว่า “เฮียมู่ ทำไมพวกทหารสองคนนี้หยาบคายแบบนี้  

เอะอะก็จะให้คนอื่นไสหัวไปอยู่ได้”

เสิ่นมู่ไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้น “ไสหัวไปซะ”

“...”  ต้าหลิวนิ่งไปชั่วขณะ  “พี่ เชื่อเรื่องธรรมะธัมโมไม่ใช่ เหรอ  

พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าห้ามพูดคำหยาบนะ”

พอต้าหลิวลุกไป โซฟาตัวนั้นก็กว้างขึ้นทันตา หลินลู่เซียวเขยิบตัว 

ไปนั่งชิดริมโซฟา

หนานชูมองช่องว่างระหว่างเขากับเธอที่ค่อย ๆ กว้างขึ้น แล้วถามเขาว่า  

“ทำไมพี่ไม่อธิบายให้เขาฟังล่ะ”

หลินลู่เซียวหันมองเธอ “อธิบายอะไร”

“อธิบายว่าฉันไม่ใช่แฟนพี่ไง”

หลินลู่เซียวคลุกคลีกับพวกนั้นมาตั้งแต่เด็ก รู้จักนิสัยเจ้าพวกนี้ดี  

หากพูดมากเกินไปก็หาว่าเขามีพิรุธ อีกอย่างเขาไม่ใช่คนที่จะมานั่งอธิบาย 

อะไรให้ใครฟังอยู่แล้ว ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเดี๋ยวก็เข้าใจกันเองนั่นแหละ

อีกอย่างตอนนั้นเขาคิดว่า  นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ เขาได้ เจอกับ 

หนานชู พอส่งเธอกลับบ้านพูดคุยให้รู้ เรื่องชัดเจน บอกหนานชูว่าอย่า 

มาหาเขาอีก วันหลังพวกต้าหลิวไม่เจอเธอก็รู้เองว่าเข้าใจผิด จะไปเสียเวลา 

อธิบายทำไมกัน

เขาคาบบุหรี่ที่ยังไม่จุดไฟไว้ในปาก ยิ้มแต่ไม่พูดอะไรพลางโน้มตัว 

ไปข้างหน้า กำลังจะหยิบไฟแช็กบนโต๊ะ แต่กลับโดนหนานชูที่ตาไวมือไว 

แย่งไปก่อน
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ไฟแช็กโลหะทรงสี่ เหลี่ยมถูกมือขาวผ่องเรียวเล็กข้างนั้นหยิบไป  

หนานชูหมุนตั้งไฟแช็กให้ตรง กดลงเบา  ๆ  ให้ฝาเด้งเปิดออก พอใช้นิ้วโป้ง 

รูดลง เปลวไฟก็ส่องสว่างขึ้น

มือหลินลู่เซียวยังค้างอยู่กลางอากาศ ส่วนตัวเขาหันไปมองเธอทั้งที่ 

คาบบุหรี่อยู่ในปาก ถึงแม้ห้องรับแขกเปิดไฟสว่าง แต่กลับรู้สึกว่าเปลวไฟนั้น 

สว่างยิ่งกว่า

“เร็วเข้าสิ มันร้อนนะ” หนานชูพูดเร่งเบา ๆ 

หลินลู่เซียวก้มหน้าแล้วยิ้มก่อนโน้มตัวเข้าไปจุดบุหรี่ด้วยไฟแช็ก 

ในมือเธอ จากนั้นกลับไปเอนตัวพิงโซฟาพ่นควันออกมา แล้วหันมองผู้หญิง 

ที่นั่งอยู่ด้านข้าง

สะสวยจนไม่อาจละสายตา งดงามจับใจเหลือเกิน

ไมรู่ว้า่เพราะอะไร จู ่ๆ เขากน็กึถงึสมยัทีส่อบตดิโรงเรยีนทหาร แลว้ตอ้งยา้ย 

ออกจากถนนเหิงเจียขึ้นมา

หมอดูคนนั้นพูดกับเขาว่า “นายเป็นเด็กกล้าหาญ กระหายความ 

สำเร็จ ความเข้มแข็งในตัวนายจะส่งเสริมให้อนาคตภายหน้าได้เป็นวีรบุรุษ 

แน่นอน” พูดจบก็ถอนหายใจออกมา

ถึงแม้เขาจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้  แต่ก็คิดว่าน่าสนใจดี  จึงถามว่า  

“คุณถอนหายใจทำไมหรือครับ”

หมอดูคนนั้นตอบ “ตั้งแต่โบราณกาลวีรบุรุษล้วนพ่ายแพ้แก่หญิงงาม”

จะว่าไปเขาก็ไม่ได้กลับไปถนนเหิงเจียนานแล้วเหมือนกัน

วันเวลาที่พวกเขาวิ่งเล่นกันอยู่ที่ปากซอยซานหูท่งนั้นสบายใจและมี 

ความสุขมากจริง ๆ 

ตอนที่หลินลู่เซียวเพิ่งเกิด พ่อเขายังดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้า 

ของสถานีดับเพลิงเท่านั้น ครอบครัวนับได้ว่ามีฐานะอยู่ดีกินดีพอสมควร  

แต่หลังจากที่ให้กำเนิดหลินฉี่  แม่ของเขากลับตกงานพอดี  ทำให้ฐานะ 

ทางบ้านแย่ลงกว่าเดิมมาก ในความทรงจำของเขา ถึงชีวิตในช่วงเวลานั้น 

จะต้องประหยัดอดออมอยู่บ้าง แต่อย่างน้อยก็ยังมีความสุขอย่างแท้จริง  
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หลังจากนั้นพ่อเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่ง ทำให้ฐานะทางบ้านดีขึ้นเรื่อย  ๆ แต่ 

ก็มีเรื่องให้กังวลมากขึ้นตามกันจึงทำให้รู้สึกไม่มีความสุขเหมือนเก่า

ช่วงที่ใกล้สอบเข้ามหาวิทยาลัย พวกเขายืนล้อมวงสูบบุหรี่พูดคุยกัน 

อยู่ริมกำแพง

ต้าหลิวอยากตามหลินลู่ เซียวไปโรงเรียนทหาร แต่น่าเสียดายที่ 

คะแนนไม่ถึง หลินลู่เซียวแนะนำให้เขาฟังคำของทางบ้านที่บอกให้เรียน 

บริหารธุรกิจ พอจบออกมาก็ไปสอบข้าราชการ  แต่เขาไม่ยอม ต้าหลิว 

ที่น้ำหนักกว่าร้อยกิโลกรัมในตอนนั้น  ขยับพุงบิดตัวไปมาแล้วพูดว่า  

“ฉันอยากไปกับนายนี่!”

ตอนนี้พอหลินลู่เซียวย้อนกลับไปคิดถึงต้าหลิวในเวลานั้นก็ยังคงรู้สึก 

ขนลุกไม่หาย

ตอนนั้นซุนหมิงหยางกับเสิ่นมู่ยังพูดเยาะเย้ยต้าหลิวว่าเป็นพวกชอบ 

เพศเดียวกันด้วยซ้ำ

แต่ใครจะไปคิด ต้าหลิวกลับพูดขึ้นว่า “หมอดูตาบอดหลี่พูดไว้ว่า  

ฉันน่ะเป็นพวกมองคนไม่ออก เลยต้องลำบากไปชั่วชีวิต ฉันไม่รู้หรอกนะว่า 

คนอื่นเป็นยังไง แต่ถ้าคอยติดตามลูกพี่เซียวน่ะไม่มีทางพลาดแน่นอน”

“นายหมายความว่าพวกเราเป็นตัวประกอบงั้นเหรอ” ซุนหมิงหยาง 

กับเสิ่นมู่ได้ยินเข้าก็อยากตัดเพื่อนกับต้าหลิวเดี๋ยวนั้นเลย

หมอดูที่ปากซอยซานหูท่งคนนั้นแซ่หลี่ ส่วนชื่อถึงตอนนี้ก็ยังไม่มี 

ใครรู้ พอเวลาผ่านไปนานเข้า เขาเองก็สนิทกับผู้คนแถวนั้น ทุกคนเลยเรียก 

เขาว่าหมอดูตาบอดหลี่ไปโดยปริยาย ซึ่งเขาก็ไม่ถือสาว่าอะไรเช่นกัน

ตอนนั้นหมอดูตาบอดหลี่พูดกับพวกเขาสี่คนคนละหนึ่งประโยค

ขณะที่เขาหันไปหาหลินลู่เซียวกลับโดนอีกฝ่ายยกมือขึ้นโบกไปมาแล้ว 

พูดปฏิเสธว่า “ไม่ต้องบอกผมหรอกครับ ผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้”

ตอนนั้นหมอดูตาบอดหลี่แค่ยิ้มแล้วส่ายศีรษะ ไม่ได้พูดอะไรออกมา

ต่อมาเมื่อเขาสอบเสร็จ เตรียมตัวจะย้ายเข้าโรงเรียนทหาร ก็ได้พบ 

หมอดูตาบอดหลี่ที่ปากซอยซานหูท่งอีกครั้ง อีกฝ่ายอดทักเขาก่อนไม่ได้

หลินลู่เซียวแปลกใจพอสมควร คิดไม่ถึงว่าหมอดูจะรู้ว่าเป็นตัวเอง 
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เลยยกมือโบกไปมาตรงหน้า  หมอดูตาบอดหลี่ปัดมือเขาแล้วพูดว่ า  

“เลิกโบกไปมาได้แล้ว ถ้าแค่นี้ฉันยังไม่รู้ แผงที่ฉันตั้งไว้คงโดนโยนทิ้งไป 

นานแล้วละ”

ตอนนั้นหลินลู่ เซียวสวมชุดสีดำสนิท  เรียบง่ายสะอาดสะอ้าน  

สะพายเป้เดินป่า เขาคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจดี เลยยืนพิงกำแพงพูดคุยกับ 

ชายคนนั้นอย่างนึกสนุก

“คุณรู้ได้ยังไง”

“ฉันบอกนายไปแล้วฉันจะได้อะไร”

หลินลู่เซียวก้มศีรษะแล้วหัวเราะออกมาเบา  ๆ แต่สุดท้ายหมอดู 

ตาบอดหลี่ก็พูดออกมา

“ลม ฝีเท้า ลมหายใจของนายต่างจากเด็กสามคนนั้น ลมหายใจ 

ของนายสม่ำเสมอ ฝีเท้าหนักแน่น ของเจ้าต้าหลิวนั่นน่ะ หอบหายใจมากไป  

แถมยังกลิ่นตัวแรง”

ถึงแม้หมอดูจะพูดเรื่องพวกนี้ออกมาก็ทำได้แค่รับฟัง เอาไปเล่าต่อ 

ไม่ได้

หลินลู่เซียวพยักหน้าไม่พูดอะไร หมอดูตาบอดหลี่พูดต่อ “ก่อนที่ 

ต้าหลิวจะไปเขามาหาฉัน มาถามฉันว่าประโยคนั้นหมายความว่ายังไง”

หลินลู่เซียวยืนกอดอกพิงเป้เดินเขาเข้ากับผนัง งอขาข้างหนึ่งแล้ว 

ยกริมฝีปากขึ้นเล็กน้อย “เขาน่ะขี้ขลาด  ประโยคนั้นที่คุณพูดทำซะเขา 

ตกใจมากเลยละ”

“นายไม่อยากฟังประโยคนั้นของตัวเองจริง ๆ เหรอ”

หลินลู่เซียวมองเขา “คุณว่ามาสิ”

หมอดูตาบอดหลี่ไม่ได้พูดอะไรมาก พูดไปพูดมาก็มีแค่ข้อความนั้น

“นายเป็นเด็กกล้าหาญ กระหายความสำเร็จ ความเข้มแข็งในตัวนาย 

จะส่งเสริมให้อนาคตภายหน้าได้เป็นวีรบุรุษแน่นอน

“แต่ว่าตั้งแต่โบราณกาลวีรบุรุษล้วนพ่ายแพ้แก่หญิงงาม”

หลินลู่เซียว “พูดจบแล้วเหรอครับ”

“นายจำคำพูดของฉันเอาไว้ให้ดี! มันไม่เป็นภัยกับนายแน่นอน!”
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หลินลู่เซียวยืนตัวตรง เก็บสีหน้าทะเล้นนึกสนุกนั้นกลับไป ริมฝีปาก 

ไม่เผยให้เห็นรอยยิ้มอีก น้ำเสียงของเขาทุ้มต่ำ “ในเมื่อคุณดูแม่นขนาดนี้  

รู้หรือเปล่าว่าทำไมพ่อแม่ของผมหย่ากัน”

หมอดูตาบอดหลี่ไม่พูด

ตอนนั้นคงเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายของพวกเขา เมื่อหลินลู่เซียว 

กลับไปแถวนั้นอีกครั้งก็ได้ยินว่าหมอดูตาบอดหลี่ไม่อยู่แล้ว ไม่มีใครรู้ด้วยว่า 

เขาไปที่ไหน

กลางดึก เข็มนาฬิกาชี้ไปที่เวลาห้าทุ่มกว่า

ตา้หลวิปรายตามองหลนิลูเ่ซยีวทีอ่ยูบ่นโซฟา สง่สายตาใหซ้นุหมงิหยาง 

กับเสิ่นมู่ แล้วค่อยหันไปถามความเห็นหลินลู่เซียวอย่างสองจิตสองใจว่า  

“ถ้างั้นคืนนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกัน”

หลินลู่เซียวคาบบุหรี่ พยักหน้าให้เบา ๆ 

ต้าหลิวลากอีกสองคนให้ลุกขึ้น แล้วบอกลาหนานชูด้วยใบหน้าที่ 

เต็มไปด้วยรอยยิ้ม “พี่สะใภ้! วันนี้ดีใจมากเลยที่ได้รู้จัก ถ้าว่างก็มาเยี่ยม 

บ่อย ๆ นะ พวกเราแลกเบอร์กันหน่อยดีไหม”

พูดพลางล้วงโทรศัพท์ออกมา แต่กลับโดนหลินลู่เซียวปัดมือออก  

“รีบไปได้แล้ว”

ต้าหลิวยิ้มแหย “ครับผม ไปแล้วครับ ไปแล้ว”

สภาพภายในห้องเมื่อทั้งหมดจากไปนั้นสกปรกเละเทะ ทั้งกระป๋อง 

ทั้งขวดวางสะเปะสะปะไปทั่ว แถมยังมีก้นบุหรี่หล่นอยู่เต็มพื้น หลินลู่เซียว 

ไปส่งพวกต้าหลิวเสร็จกลับเข้ามาก็ยืนกอดอกพิงผนังตรงประตูแล้วบอก  

“เดี๋ยวฉันไปส่งเธอกลับบ้าน”

หนานชูเอ่ยขึ้นอย่างหวังดีโดยไม่แม้แต่กะพริบตาว่า “หรือว่าให้ฉัน 

นอนที่นี่ดีคะ พี่จะได้ไม่ต้องไปส่งฉันด้วย เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันกลับไปเอง”

ตอนนั้นท้องฟ้ามืดมากแล้ว ไฟที่ห้องรับแขกก็ไม่ได้เปิด มีแต่ไฟ 

ตรงหน้าประตูที่ยังสว่างอยู่ ไฟสีเหลืองนวลส่องแสงอบอุ่น หลินลู่เซียว 

ยืนพิงผนัง มองแล้วรู้สึกเหมือนกับตัวเขาชุบด้วยทองไปครึ่งหนึ่ง ภายหลัง 
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หนานชูยังคิดถึงปฏิกิริยาตอบสนองของเขาในคืนนั้นอยู่บ่อย ๆ 

ตอนนั้นหลินลู่เซียวแลบลิ้นเลียริมฝีปาก แล้วก้มหน้าหัวเราะออกมา 

เบา ๆ 

หนานชูคิดว่าเขาหล่อมากจริง ๆ ไม่ได้หล่อแบบปกติทั่วไป แต่ความ 

หล่อแบบนั้นให้ความรู้สึกเป็นลูกผู้ชายมากเหลือเกิน

“ไปกันเถอะ” เขายิ้มอยู่สักพักแล้วพูดขึ้น หลินลู่เซียวหยิบกุญแจรถ  

อีกมือหนึ่งก็โยนเสื้อคลุมสีดำให้เธอ เสื้อตัวนั้นสะอาดสะอ้านราวกับว่า 

เพิ่งหยิบออกมาจากตู้ หนานชูสังเกตอย่างละเอียด เสื้อคลุมตัวนี้น่าจะ 

เป็นเสื้อสำหรับใส่ในฤดูใบไม้ผลิของเขา

“ใช้คลุมไปก่อน”

หนานชูคลุมเสื้อเรียบร้อยก็ก้มลงมองตัวเองในชุดกระโปรงสีดำ 

คว้านคอลึกกับเสื้อคลุมลำลองสีดำของผู้ชาย เสื้อตัวหลวมโคร่งปิดน่อง 

ของเธอไว้ได้พอดี ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงที่ได้รับการปกป้องจากผู้ชาย 

อย่างบอกไม่ถูก หนานชูมองตัวเองจนเพลิน

“สวยไหม” เธอถามหลินลู่เซียว

หลินลู่เซียวเปิดประตูรถ หันมองเธอแวบหนึ่งแล้วเบนสายตาออก  

มุดตัวเข้าไปในรถอย่างรวดเร็ว “จุดประสงค์ของการใส่เสื้อคือความสวย 

หรือไง”

หนานชเูดนิออ้มผา่นหนา้รถไปเปดิประตทูีน่ัง่ขา้งคนขบั มดุตวัเขา้ไปนัง่  

“ถ้าไม่สวย ฉันสู้ไม่ใส่ดีกว่า”

“...”

“ฉันไม่ใส่เสื้อผ้าสวยกว่าอีกนะ”

“...”

หลินลู่เซียวคร้านจะสนใจเธอ “เธอพักอยู่ที่ไหน”

“ซิงฮุย”

เวลาหลินลู่เซียวขับรถเขาเงียบมาก ไม่ค่อยพูดเหมือนเมื่อก่อนไม่มีผิด  

ระหว่างรอสัญญาณไฟชอบจับพวงมาลัยไว้ด้วยมือข้างเดียว ส่วนอีกมือหนึ่ง 

ก็ยกขึ้นเท้าขอบหน้าต่างรถดูวิวด้านนอก
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ไม่นานนักรถก็มาจอดที่ใต้ตึก ก่อนหนานชูจะลงเธอถอดเสื้อคลุม 

คืนให้เขา หลินลู่เซียวรับไปแล้วโยนไว้ที่เบาะหลัง นั่งรอให้เธอลงจากรถ

หนานชูยืนอยู่ด้านนอก เอนตัวพาดขอบหน้าต่างแล้วพูดกับเขาว่า  

“อาทิตย์หน้าเรากินข้าวกันนะ เดี๋ยวฉันไปหาพี่เอง หรือไม่พี่ทิ้งเบอร์ไว้ให้ฉัน 

หน่อยสิ”

เพียงแค่เธอก้มตัวลงมาก็มีอะไรให้ดูมากพอแล้ว แม้ไม่ได้เปิด 

ให้เห็นทั้งหมด แต่ความรู้สึกที่เหมือนจะโชว์แต่ก็ไม่ได้โชว์นั่นช่างเย้ายวน 

เหลือเกิน

หลินลู่เซียวนั่งพิงเบาะอยู่ในรถ มือข้างหนึ่งวางอยู่บนขอบหน้าต่าง  

มองอีกฝ่ายอย่างสบายใจ  เวลาเขาเงียบไม่พูดอะไรนั้น  ใบหน้าเย็นชา 

เคร่งขรึมมากทำให้ยากจะคาดเดาได้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ ผ่านไปชั่วครู่เขา 

ก็หยิบบุหรี่ออกมาจากที่ เก็บของตรงกลางรถ จุดไฟเสร็จก็โยนไฟแช็ก 

กลับเข้าไป เอ่ยถามเธอเสียงเรียบเฉยว่า “เธอว่างมากเหรอ เอาแต่มายุ่ง 

กับฉันแบบนี้ ต้องการอะไรล่ะ”

แต่ถึงเขาจะเป็นแบบนั้นก็ยังทำอะไรหนานชูไม่ได้

ค่ำคืนอันดึกดื่น บรรยากาศรอบข้างเงียบสงบ แววตาของหญิงสาว 

ตรงหน้ากลับระยิบระยับ ส่องสว่างยิ่งกว่าแสงจันทร์ เธอถามเขากลับว่า  

“แล้วพี่คิดว่าพี่มีอะไรที่ฉันต้องการล่ะ”

หลินลู่เซียวยิ้มเย็นชา สูบบุหรี่ไปได้ครึ่งคำก็พ่นควันออกมา เขา 

ยื่นมือออกไปนอกหน้าต่าง หรี่ตาลงดื่มด่ำกับควันบุหรี่นั้น แล้วตอบประชด 

ว่า “ก็นั่นสินะ เธออยากได้อะไรก็ต้องได้อยู่แล้ว ตอนนั้นที่เอาเงินให้ฉัน 

ก็เดินจากไปอย่างสง่างามดีไม่ใช่เหรอ”

“พี่ใช้เงินนั่นไปแล้วเหรอ”

“ใช้หมดไปตั้งนานแล้ว”

“ใช้ไปกับอะไรบ้าง”

ที่จริงตอนที่หนานชูให้เงินเขาตอนนั้น  เขาก็ไม่ชอบใจสักเท่าไร  

บวกกับท่าทางเอะอะก็ทำอะไรโดยไม่มีเหตุผลของเธอด้วย พอพูดถึง 

ขึ้นมาก็โมโห เดิมทีเขาอยากจะทิ้งเงินก้อนนั้นไปด้วยซ้ำ แต่ในฐานะที่เขา 
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เป็นชายชาติทหาร จะทิ้งท่านเหมา3 ลงได้ยังไง เมื่อเดินออกมาสองก้าว  

ก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมสักเท่าไรจึงเดินกลับไปเก็บคืนมา  วันรุ่งขึ้นก็ 

ไปหาต้าหลิว บอกให้ช่วยติดต่อและบริจาคเงินทั้งหมดให้สถานสงเคราะห์ 

เด็กกำพร้า

ไม่ว่ายังไงจะเก็บเงินก้อนนั้นเอาไว้ไม่ได้

“เธอสนด้วยเหรอ” หลินลู่เซียวถาม แล้วพูดต่ออย่างตรงไปตรงมา 

ว่า “วันหลังเธอไม่ต้องมาหาฉันแล้ว  เรื่องเมื่อครั้งนั้น  ไม่ว่าจะเปลี่ยน 

เป็นใครคนไหนฉันก็ดูแลอยู่ดี ยังไงซะฉันก็พักอยู่ที่หน่วย บ้านก็ปล่อยว่าง 

ไว้แบบนั้นอยู่แล้ว ปล่อยเช่ายังได้เงินมาใช้อีกตั้งหนึ่งก้อน”

หนานชูมองอีกฝ่ายเงียบ ๆ กลอกตาไปมา “แต่ระหว่างนั้นพี่กลับมา 

ที่บ้านตั้งสามรอบนะ”

หลินลู่เซียวสตาร์ตรถ “ตอนนั้นฉันไม่ชิน ลืมไปว่ายังมีคนอื่นอยู่ 

ที่บ้าน”

“ครั้งแรกพี่ลืม ครั้งที่สองพี่ก็ลืมงั้นเหรอ แล้วครั้งที่สามล่ะ”

“...เหอะ เธอคงไม่คิดหรอกนะว่าฉันจะคิดอะไรกับเด็กน้อยที่ยังไม่โต 

นั่นน่ะ”

หนานชูยักไหล่ ทำหน้าว่าจะไปรู้ได้ไงว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่

“...” คุยต่อไปไม่ได้แล้ว หลังเงียบกันไปสักพัก หลินลู่เซียวตัดสินใจ 

ไม่คุยต่อให้มากความ จึงเอ่ยไล่เธอให้ขึ้นไป “นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ว รีบขึ้น 

ไปซะ”

“แล้วเรื่องกินข้าวด้วยกันอาทิตย์หน้าล่ะ” หนานชูยังไม่ลืมเรื่องนี้

หลินลู่เซียวจ้องมองอีกฝ่าย ค้นพบว่าหญิงสาวคนนี้ตื๊อจะเอาให้ได้  

เลยตอบส่ง ๆ ว่า “ไม่รู้ว่ามีวันหยุดไหม ถึงตอนนั้นค่อยว่ากัน”

หนานชูทำราวกับว่าถ้าไม่ได้คำตอบจากเขาก็จะไม่ยอมขึ้นไป หลิน- 

ลู่เซียวขมวดคิ้ว แล้วตอบอย่างจนใจว่า “ก็ได้ ๆ ๆ”

“เอาโทรศัพท์พี่มา” หนานชูยื่นมือออกไป

3 ประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงแห่งประเทศจีน ซึ่งบนธนบัตรจีนทุกใบจะมีรูปของท่านอยู่
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“พอได้แล้วมั้ง”

“ถ้าพี่หนีไปเหมือนครั้งก่อนอีก ฉันจะไปหาพี่ที่ไหนล่ะ”

หลินลู่ เซียวมองเธอแวบหนึ่ง  หยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋า 

กางเกงแล้วโยนให้ หนานชูรับไว้ได้อย่างแม่นยำ จากนั้นรีบกดโทร.เข้า 

เครื่องตัวเอง เมื่อมั่นใจว่าโทร.ติดแล้วถึงโยนคืนให้เขา ก่อนจะยิ้มแล้ว 

ยกมือขึ้นโบกลาเขาอย่างพึงพอใจ พร้อมทั้งเอ่ยเสียงเบาว่า “ผู้กองหลิน  

ฝันดีนะคะ!”

หลินลู่เซียวเอนตัวพิงพนักเบาะ มือหนึ่งจับพวงมาลัยเอาไว้ ส่วน 

อีกมือหนึ่งคีบบุหรี่พาดแขนออกนอกหน้าต่าง  บุหรี่ที่ ไม่ทันได้สูบไหม้ 

หายไปเกือบครึ่งมวน ควันยังคงลอยขึ้นอยู่เรื่อย  ๆ แต่เมื่อลมพัดเข้ามา  

บุหรี่ที่เหลืออยู่นั้นก็โดนพัดจนดับไปกลายเป็นเศษซากเขม่าควันร่วงหล่น 

ลงบนพื้น

เขามองตามแผ่นหลังของหนานชูไป  แล้วแลบลิ้นเลียริมฝีปาก  

แค่นหัวเราะออกมาเบา ๆ 



74

บทที่

3

หนานชูหิ้วกระเป๋าเดินขึ้นตึก  ในขณะที่ซีกู้กำลังโดน 

เสิ่นกวงจงสั่งสอนอยู่

เสิ่นกวงจงยกสองมือขึ้นเท้าเอว ก่นด่าจนน้ำลายแตกฟอง ส่วนซีกู้ 

ยืนหวาดกลัวหัวหดอยู่ตรงหน้า

“ดึกดื่นป่านนี้ยังปล่อยให้เขาออกไปได้อีก! ฉันเตือนเธอแล้วไม่ใช่ 

หรือไงว่าให้จับตามองดูเขาเอาไว้ให้ดีน่ะ! เขาบอกจะไปก็ปล่อยเขาไปเนี่ยนะ  

ถ้าเขาออกไปก่อเรื่องอะไรเข้าใครจะรับผิดชอบ หรือถ้าประธานหานถามถึง 

เรื่องนี้ขึ้นมา  เธอจะอธิบายว่ายังไง  ฉันบอกเธอแล้วไงว่าหนานชูเป็น 

โรคประสาท นี่ถ้าไปอาละวาดอยู่กลางถนนแล้วโดนตำรวจจับ  พรุ่งนี้เธอ 

จะเป็นคนไปถ่ายแฟชั่นนิตยสารแทนเขาเหรอฮะ!”

ซีกู้ก้มศีรษะ “หมอบอกว่าเขาเป็นแค่โรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นเท่านั้น  

ไม่ได้...เป็นโรคประสาทสักหน่อยนี่คะ”

เสิ่นกวงจงรู้อยู่แล้ว แต่ยิ่งพูดก็ยิ่งโมโห ใช้นิ้วจิ้มศีรษะต่อว่าซีกู้ 

ไม่หยุด  “เธอมีสมองไว้ประดับเฉย  ๆ  หรือไงฮะ!  ทำไมฉันถึงได้รู้สึกว่า 

ความละเอียดรอบคอบของสมองเธอนี่น้อยยิ่งกว่าหน้าตาของเธออีก! เธอรู้ 

หรือเปล่าว่าเมื่อก่อนเขา...”

“เสิ่นจิ้งปิง...”

นั่นเป็นชื่อเดิมก่อนที่เสิ่นกวงจงจะเข้าวงการ หลังจากที่เปลี่ยนแล้ว 
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ก็ไม่มีใครเรียกเขาด้วยชื่อนี้อีก มีแต่ตอนหนานชูโมโหเท่านั้นถึงจะเรียก  

เป็นอย่างที่คาด เมื่อหันไปมองก็เห็นผู้หญิงสีหน้าเย็นชาท่าทางเย้ายวนเซ็กซี่ 

คนนั้น สองมือกอดอก คล้องกระเป๋าไว้บนแขนยืนพิงประตูอยู่

เขากำลังโมโหอาละวาด  แต่เมื่อเห็นอีกฝ่ายเดินทอดน่องเข้ามา  

เอวบางร่างเล็กนั่นช่างดึงดูดสายตาจริง ๆ 

ไม่ว่าอย่างไรเสิ่นกวงจงก็เป็นผู้ชาย เขามองตาค้าง ทำเป็นปิดปาก 

กระแอมไอ  จากนั้นพูดอย่างดุดันว่า  “ดึกดื่นป่านนี้ เธอใส่ชุดแบบนี้ไป 

ที่ไหนมาฮะ!”

หนานชูเดินเข้าไป โยนกระเป๋าลงบนโซฟา เดินผ่านหน้าซีกู้ไปนั่งอยู่ 

หน้าบานกระจก พูดกับเสิ่นกวงจงที่สะท้อนอยู่ในกระจกว่า “ก็หิวน่ะสิ  

ออกไปหาอะไรกินไม่ได้หรือไง”

หนานชูมีนิสัยเสียอย่างหนึ่ง  เธอชอบส่องกระจกมาก  แค่ในห้อง 

รับแขกก็มีกระจกสองบาน ทั้งกระจกแต่งหน้าและกระจกเต็มตัว กระจก 

สองบานนี้เธอสั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษ ทำให้ขนาดวางลงได้เหมาะเจาะพอดี

หญิงสาวในบานกระจกนั้นค่อย  ๆ  เช็ดเครื่องสำอางออกจากใบหน้า  

เมื่อเสิ่นกวงจงเห็นเธอไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็โมโหหัวฟัดหัวเหวี่ยงขึ้นมา “ประธาน 

หานบอกเธอแล้วไงว่าช่วงนี้ให้ซ้อมอ่านบทละครเยอะ ๆ  หน่อย เธอนี่พอว่าง 

ก็ออกไปข้างนอกอยู่ได้ รีบเก็บของแล้วรีบเข้านอนได้แล้ว พรุ่งนี้ประธานหาน 

จะบินไปอิตาลีกับพวกเราด้วย!”

เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น รถของหานเป่ยเหยามาจอดรออยู่ใต้ตึกแต่เช้า

เมื่อประตูรถเปิดออกก็เห็นคุณชายคนหนึ่งใส่แว่นกันแดด นั่งเอนหลัง 

พิงเบาะเล่นวีแชทอยู่ตามคาด เมื่อได้ยินเสียงความเคลื่อนไหว เขาจึงหัน 

มอง กดแว่นกันแดดลงต่ำเล็กน้อย แล้วจ้องมองหญิงสาวสองคนที่ยืนอยู่ 

ด้านนอกรถ

นี่เป็นครั้งที่สองที่ซีกู้ได้พบหานเป่ยเหยา ครั้งแรกคือตอนสัมภาษณ์  

ตอนนั้นหานเป่ยเหยานั่งไขว่ห้างอยู่บนเก้าอี้ประธาน สั่งให้เธอลองแสดง 

วิธีการลากกระเป๋าเดินทางสองใบด้วยมือเดียวให้เขาดู เมื่อเธอแสดงเสร็จ  
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นิ้วเรียวยาวของเขาก็ชี้มาที่เธอ “คนนี้แหละ”

จากนั้นเขาก็โบกมือ สั่งเธอว่าวันรุ่งขึ้นเริ่มงานได้ทันที

หนานชูถอดแว่นกันแดดออก แล้วก้มตัวขึ้นไปนั่งบนรถ

หานเป่ยเหยาพูดทักทาย “สวยอีกแล้วนะ”

“ใช่ว่าจะไม่เคยเห็นนี่”

“...” หานเป่ยเหยาหน้าบึ้งทันที อดปรามเธอไม่ได้ว่า “ใครที่ไหนเขา 

คุยกับเจ้านายแบบนี้กันฮะ”

ซีกู้เก็บกระเป๋าเดินทางเสร็จเตรียมจะขึ้นรถ หานเป่ยเหยามองเธอ 

ทางหางตา คิดอยู่นานแต่ก็คิดไม่ออกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไร สุดท้ายก็ 

ยอมแพ้ ซีกู้ก้มศีรษะแล้วรีบขึ้นไปนั่งลงข้าง ๆ หนานชู

หานเป่ยเหยาเรียนจบด้านออกแบบ เขาลงทุนให้แบรนด์เสื้อผ้าชื่อดัง 

หลายแบรนด์  รวมถึงแบรนด์ที่หนานชูจะไปถ่ายแบบที่อิตาลีครั้งนี้ด้วย  

เกือบครึ่งก็เป็นเพราะคอนเน็กชั่นของหานเป่ยเหยาทั้งนั้น แต่ปฏิเสธไม่ได้ 

เลยว่าหนานชูเป็นนางแบบที่สมบูรณ์แบบขึ้นกล้องมาก ถ่ายทอดสีหน้าและ 

อารมณ์ได้เป็นอย่างดี แม้แต่เจสสิก้า ช่างภาพสุดเขี้ยวจอมเจ้ากี้เจ้าการ  

ที่เอาแต่ด่านางแบบว่าหน้าใหญ่บ้าง ถ่ายไม่ขึ้นกล้องบ้าง หรือไม่ก็หุ่นไม่ดี 

ไม่มีอินเนอร์บ้างคนนั้น ยังยอมรับว่าหนานชูเป็นคนเก่งหัวไว แค่แป๊บเดียว 

ก็รู้แล้วว่าเธอต้องการแบบไหน อีกอย่างผลงานที่ออกมายังสมบูรณ์แบบมาก  

ตรงตามที่เธอต้องการเลยทีเดียว

มิหนำซ้ำหนานชูยังเอาอยู่ทุกสไตล์ เวลาเซ็กซี่แววตาคู่นั้นยั่วยวน 

ยิ่งกว่าแมว  เวลาน่ารักก็อ่อนโยนไร้เดียงสายิ่งกว่ากระต่ายขาวตัวน้อย  

เก่งกว่านางแบบที่บริษัทเคยเรียกใช้เมื่อก่อนหลายเท่าตัว  เวลานางแบบ 

คนนั้นถ่ายแบบมีแค่สีหน้าเดียว พอบอกให้เธอส่งสายตามาหน่อย ท่าทาง 

ที่ทำออกมาก็แปลกและเหยเกมาก จนทำให้ผู้ช่วยที่ถือแผ่นสะท้อนแสง 

อยากเอาแผ่นนั่นตีเธอเดี๋ยวนั้นเลย

วันนี้เจสสิก้าส่งรูปตัวอย่างมาให้เธอดู เป็นรูปบิกินี่เซตใหม่ที่ถ่าย 

ริมชายหาดเมื่อวันก่อน ด้านนอกคลุมด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวบาง  ๆ เส้นผมกับ 

ลำตัวเปียกทั้งหมด ให้ความรู้สึกเหมือนเพิ่งขึ้นจากน้ำ หน้าม้าเปียกปรก 
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บังใบหน้าเล็กน้อย เสื้อเชิ้ตชุ่มน้ำจนแนบเนื้อเห็นทรวดทรงชัดเจน ส่วน 

ช่วงล่างเผยให้เห็นสองขาเรียวยาว หาดทรายสีทองอร่ามกับหญิงสาวที่อยู่ 

ใต้แสงแดดคนนั้นยิ้มยั่วยวน แววตาเปล่งประกายระยิบระยับ

หนานชูดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่เลวเลยจริง ๆ จึงส่งภาพนั้นต่อให้หลินลู่เซียว

ตอนที่หลินลู่เซียวเห็นรูปภาพนั้นก็ปาเข้าไปสามวันให้หลังหลังจาก 

ที่เธอส่งมาแล้ว วันนั้นเขาออกเวรพอดี เพิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดลำลอง 

แล้วขับรถกลับบ้าน ในระหว่างที่รอสัญญาณไฟ เขาก็หยิบมือถือออกมา 

จากกระเป๋ากางเกง พอเปิดเครื่องก็เห็นข้อความภาพเด้งขึ้นมา

ความรู้สึกแรกของเขาตอนนั้น คิดว่าโทรศัพท์มือถือติดไวรัส ทำไม 

ถึงมีโฆษณาภาพโป๊ส่งมาได้  แต่เมื่อสังเกตดี  ๆ  ก็พบว่าหญิงสาวในรูปนั้น 

หน้าคุ้น ๆ 

พอเขารู้ว่าเป็นใครก็เอนกายพิงเบาะลงไป เท้าแขนไว้ที่ขอบหน้าต่างรถ 

แล้วกุมขมับ รู้สึกพูดไม่ออกบอกไม่ถูก จนพลาดไฟจราจรตรงหน้า สุดท้าย 

โดนรถคันข้างหลังบีบแตรไล่ เขาจึงโยนโทรศัพท์มือถือลงแล้วขับรถออกไป

นอกจากภาพนั้นแล้ว ไม่ต้องพูดถึงหนึ่งสัปดาห์ให้หลัง แม้จะผ่านไป 

หนึ่งเดือนแล้วหนานชูก็ยังไม่ได้เอ่ยปากชวนเขาไปกินข้าวเลย

ตกดึกหลินลู่เซียวโทร.หาต้าหลิวถามว่าเขาอยู่ไหน  ต้าหลิวกำลัง 

กินข้าวอยู่กับพวกเสิ่นมู่ ปากเคี้ยวลูกชิ้นตุ้ย  ๆ  พลางพูดตอบเขาเสียงอู้อี้  

“โห แปลกมาก ลูกพี่เซียวอุตส่าห์โทร.มาหาเองแบบนี้! ฉันกำลังกินข้าว 

กับเฮียมู่แล้วก็พวกเพื่อน ๆ อยู่ นายจะมาไหม”

หลินลู่เซียวถือสายค้างไว้ แค่นหัวเราะหึ แล้วถามสถานที่จากอีกฝ่าย

เมื่อไปถึง ต้าหลิวก็เข้ามาทักทายเป็นคนแรกพลางดึงเก้าอี้ด้านข้าง 

ออกมา “หายากแฮะ วันนี้หยุดเหรอ”

หลินลู่เซียวกวาดสายตามองหนึ่งรอบ นอกจากใบหน้าอันคุ้นเคย 

พวกนั้นแล้ว คนที่เหลือก็รู้จักเกือบทั้งหมด เขาเดินล้วงกระเป๋าเข้าไปนั่ง 

บนเก้าอี้ตัวเดียวที่ว่างอยู่ ซึ่งเป็นตำแหน่งเจ้าภาพพอดี ต้าหลิวรู้ว่าเขาจะมา  

เลยสั่งให้เว้นที่นั่งตรงนั้นเอาไว้ให้เป็นพิเศษ

เสิ่นมู่สูบบุหรี่เอ่ยถามเขา “อารมณ์ไม่ดีหรือไง”
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หลินลู่เซียวเหลือบมองเขา ในบรรดาพวกพ้องทั้งสี่คน ต้าหลิวเป็น 

พวกดึงดันมุทะลุ ซุนหมิงหยางเป็นพวกเรียบง่ายไม่คิดอะไรมาก มีเพียง 

เสิ่นมู่คนเดียวที่นิสัยใกล้เคียงกับตนมากที่สุด อย่างน้อยคลื่นสมองยังอยู่ใน 

ระดับเดียวกัน อารมณ์ดีไม่ดีเมื่อไหร่ แค่มองก็รู้แล้ว

หลินลู่เซียวถือขวดเบียร์เอาไว้ด้วยมือข้างเดียว นิ้วโป้งออกแรงกดลง 

บนฝา แล้วเอาปากขวดเข้าไปเกยขอบโต๊ะ ออกแรงเล็กน้อยฝาขวดก็เปิดออก  

จากนัน้รนิลงแกว้ใหต้วัเอง แหงนหนา้กระดกหมดรวดเดยีว เมม้ปากเลก็นอ้ย 

แล้วตอบว่า “ก็สบายดี”

ในที่นี้มีบางคนเพิ่งเคยเจอหลินลู่เซียวครั้งแรก แต่ที่ผ่านมาต้าหลิว 

เคยพูดถึงไว้แล้ว  ทุกคนต่างเคารพนับถือเขา  ขอชนแก้วด้วยไม่หยุด  

หลินลู่เซียวในสภาพว่านอนสอนง่ายแบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นนัก  ใครเข้ามา 

ขอชนแก้วก็ไม่ปฏิเสธที่จะดื่มจนหมดแก้วเลยสักครั้ง

หลินลู่เซียวมีความคิดแบบผู้ชายเป็นใหญ่มาตั้งแต่เด็ก ทำให้เวลา 

มีเรื่องอะไรมักเก็บงำเอาไว้คนเดียว  ไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้าเท่าไร  

ถึงแม้จะอารมณ์ไม่ดีก็ยังสูบบุหรี่คุยหยอกเล่นกับเพื่อนได้อย่างสบายอารมณ์

ขนาดเสิ่นมู่เป็นเพื่อนกับเขามาตั้งหลายปี แต่เหมือนยังไม่เคยเห็นเขา 

ร้องไห้เลย จิตใจเขาเข้มแข็งหนักแน่นมาก

ตอนเด็ก  ๆ  พวกเขาดื้อกันทุกคน ก่อเรื่องวุ่นวายในหูท่งไม่เว้นวัน  

ทุกครั้งที่โดนต ี ต้าหลิวกับซุนหมิงหยางร้องไห้โวยวาย ขอร้องอ้อนวอนพ่อแม่ 

ตลอด มีแต่หลินลู่เซียวคนเดียวเท่านั้นที่ต่อให้โดนพ่อตีจนซี่โครงหักก็ยัง 

ไม่ส่งเสียงร้องสักแอะ

เขาอดทนกว่าคนอื่นมาก

เสิ่นมู่ เอนพิงเบาะเก้าอี้ ลูกประคำไข่มุกในมือสะท้อนแสงวาววับ  

นั่งกอดอกมองหลินลู่เซียวแล้วพูดว่า “นายเกลียดบรรยากาศแบบนี้ที่สุดเลย 

ไม่ใช่เหรอ ฉันจำได้ว่าครั้งก่อนตอนที่นายมา ครั้งนั้นพ่อนายผิดนัด วันนี้ 

พ่อนายผิดนัดอีกแล้วหรือไง”

วันที่เขาเรียนจบชั้นมัธยมหก สอบติดโรงเรียนทหารได้รับใบตอบรับ 

จากสถาบัน  เป็นเวลาที่ เขาเห็นพ่อกับแม่เพิ่งกลับมาจากไปยื่นใบหย่าที่  
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สำนักงานกิจการพลเรือนพอดี เลขาฯจอดรถที่ทางเข้าหูท่ง จากนั้นแม่ก็เดิน 

ลงมาด้วยใบหน้าที่เบ้าตาแดงก่ำ

ตกเย็นแม่เก็บของแล้วพาหลินฉี่ออกไป ก่อนไปเธอยังพูดกับหลิน- 

ลู่เซียวว่า “ต่อไปลูกอยู่กับพ่อนะ มีเรื่องอะไรก็โทร.หาแม่ได้เสมอ” พูดจบ 

ก็ลากตัวหลินฉี่ออกไป ตอนนั้นหลินฉี่ร้องไห้โวยวายเสียงดัง ไม่ว่ายังไง 

ก็ไม่อยากแยกกับเขา

เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่เขาสัมผัสได้ว่าตัวเองไร้ที่พึ่ง

กลางดึกวันรุ่งขึ้น หลินชิงหย่วนกลับมาจากที่ทำงาน ภายในบ้านโล่ง 

หายไปกว่าครึ่ง เขาถือกระเป๋าทำงานหยุดยืนที่หน้าประตูชั่วครู่  มองเห็น 

ลูกชายคนโตนั่งก้มหน้าอยู่ตรงบันไดบ้าน เขาขมวดคิ้ว แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ 

พูดอะไรออกมา ทำเพียงแค่ถอดเสื้อออกแล้วเดินเข้าห้องหนังสือไป

หลังจากนั้นหลินลู่เซียวก็เข้าเรียนที่โรงเรียนทหาร ตลอดสี่ปีนั้นไม่เคย 

กลับบ้านเลยสักวัน พอจบการศึกษาเขาก็ย้ายไปอยู่ในหน่วยดับเพลิงพิเศษ 

ทันที และนอนพักใช้ชีวิตอยู่ที่หน่วยตลอด ความสัมพันธ์พ่อลูกของพวกเขา 

สองคนไม่หวือหวา จนกระทั่งวันเกิดเมื่อปีที่แล้ว เลขาฯของหลินชิงหย่วน 

โทร.มาบอกว่าพ่อเขาจะนัดกินข้าว

พอเขาเปลี่ยนชุดทหารกำลังจะไปตามนัด หลินชิงหย่วนก็ต้องเดินทาง 

ไปดูงานต่างประเทศกะทันหัน  เลขาฯของหลินชิงหย่วนยื่นกุญแจรถให้   

บอกเขาว่า “นี่เป็นของขวัญวันเกิดที่ผู้บัญชาการซื้อให้นายเมื่อตอนที่สอบ 

เข้าโรงเรียนทหารได้น่ะ ถ้าไม่ให้ตอนนี้ก็คงเปล่าประโยชน์แย่”

มันไม่ได้เป็นรถดีมียี่ห้ออะไร ให้เป็นน้ำใจก็เท่านั้น

นอกจากขับรถคันนั้นกลับบ้านเอาไปจอดทิ้งไว้ในลานจอดรถแล้ว  

เขาก็ไม่ได้แตะต้องมันอีกเลยจนถึงตอนนี้ ส่วนรถที่ขับอยู่ทุกวันเป็นคันที่เขา 

สั่งให้ต้าหลิวประกอบให้ที่ร้านซ่อมรถยนต ์ นอกจากพวกเสิ่นมู่แล้วก็ไม่มีใคร 

รู้เรื่องนี้

 เสิ่นมู่ “ถ้าไม่ใช่พ่อนาย งั้นก็เป็นเพราะผู้หญิงสินะ คงไม่ได้โดน 

ผู้หญิงทิ้งมาหรอกใช่ไหม”

หลินลู่เซียว “ไร้สาระ”
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“...” หลนิลูเ่ซยีวหยบิบหุรีค่าบไวใ้นปาก เอนตวัพงิพนกัเกา้อี ้ ควานหา 

ไฟแช็กในกระเป๋ากางเกงพลางขมวดคิ้วแล้วตอบว่า “แค่อารมณ์ไม่ดีน่ะ”

“มีใจให้เธอแล้วสินะ”

หลินลู่เซียวกำลังจะจุดไฟ เมื่อได้ยินประโยคนี้ก็ชะงัก หันมองเสิ่นมู่ 

ด้วยแววตามืดมน แล้วหันข้างจุดไฟแช็ก สูดลมเข้าไป โยนไฟแช็กลงบนโต๊ะ  

พูดน้ำเสียงเยาะเย้ยว่า “มีจงมีใจบ้าอะไร ไสหัวไปเลย ก็แค่เด็กน้อยคนหนึ่ง 

เท่านั้น”

เสิ่นมู่ส่ายศีรษะเอือมระอา “แต่หุ่นนั่นไม่เด็กเลยนะ”

หลินลู่เซียวมองตาขวาง

เมือ่เสยีงเงยีบลง เสยีงโทรศพัทม์อืถอืในกระเปา๋กางเกงของหลนิลูเ่ซยีว 

ก็ดังขึ้น เขาล้วงออกมา หน้าจอแสดงว่ามีข้อความเข้า

[+86135XXXX2345 ผู้กองคะ พรุ่งนี้กินข้าวกันไหม]

หลินลู่เซียวแค่นหัวเราะ คาบบุหรี่เอาไว้ในปาก

...ไม่ว่าง

หลินลู่เซียวตอบข้อความนั้นเสร็จก็คว่ำหน้าจอมือถือลงบนโต๊ะ หยิบ 

แก้วด้านข้างขึ้นกระดกเบียร์ลงคอไปอึกหนึ่ง เสิ่นมู่เหลือบมอง หัวเราะเยาะ 

แล้วรินเบียร์ให้ตัวเองครึ่งแก้ว ชนกับแก้วของหลินลู่เซียวเบา  ๆ แหงนหน้า 

กระดกลงคอจนหมดแล้วออกความเห็น “แต่ฉันรู้สึกว่านายแปลกไปนะ”

หลินลู่เซียวเอนหลังพิงเบาะเก้าอี้ เคาะนิ้วลงบนโต๊ะ ก่อนก้มหน้า 

หัวเราะ “เปล่าสักหน่อย”

หลินลู่เซียวมีนิสัยอย่างหนึ่ง คือเวลาไม่ชอบใจมักจะวางมือไว้บนโต๊ะ  

แล้วเริ่มกระดิกนิ้วเคาะโดยไม่รู้ตัว

เสิ่นมู่จ้องมือเขาอยู่พักใหญ่ ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรต่างจากเดิมหรอก  

หลินลู่เซียวยังคงเป็นหลินลู่เซียวคนเดิม ทั้งเถรตรงทั้งเข้มแข็ง บางครั้งเขา 

ยังนั่งสูบบุหรี่ฟังคนอื่นเล่นมุกใต้สะดือแล้วต่อมุกอีกฝ่ายได้อย่างที่ใคร  ๆ  

ไม่คาดคิดด้วย

แต่เมื่อสังเกตอีกครั้ง ใบหน้านั้นกลับไม่ค่อยเหมือนเดิม แต่บอก 

ไม่ถูกว่าแตกต่างกันตรงไหน
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ในขณะที่เสิ่นมู่เท้าคางสังเกตเขาอยู่นั้น หน้าจอโทรศัพท์มือถือของ 

หลินลู่เซียวก็สว่างขึ้น แสงไฟสะท้อนกับโต๊ะ เผยให้เห็นเป็นลำแสงเส้นเล็ก ๆ 

หลินลู่เซียวคว้ามือถือขึ้นมาดู แสยะยิ้มหนึ่งทีแล้วคว่ำจอลงบนโต๊ะ 

เหมือนเดิม เงยหน้าขึ้นกระดกเบียร์ลงคอไปอีกอึก

เสิ่นมู่ถาม “เด็กน้อยคนนั้นเหรอ”

หลินลู่เซียวยกแก้วคาปาก เหล่ตามองแล้วแค่นหัวเราะเบา ๆ “จำได้ว่า 

เมื่อก่อนนายไม่ได้ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นแบบนี้”

เสิ่นมู่ยักไหล่  ไม่ตอบรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธ  “ฉันแค่เป็นห่วงสุขภาพ 

ร่างกายของนาย ดูนายสิ ใกล้จะสามสิบแล้ว แฟนสักคนก็ยังไม่มี บอกว่า 

ไม่เป็นอะไรแต่กลับมาทำท่าทางซังกะตายแบบนี้”

หลินลู่เซียวเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแล้วถามเขากลับว่า “พูดอย่างกับว่า 

นายมีแฟนงั้นแหละ ความรู้สึกแบบนี้นายเข้าใจด้วยงั้นเหรอ”

“...” เสิ่นมู่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก “ฉันพูดถึงเรื่องของนายอยู่นะ”

หลินลู่เซียวสูบบุหรี่เงียบ ๆ ไม่พูดจา เสิ่นมู่พูดขึ้นอีก “นายเล่าเรื่องนี้ 

ให้ฉันฟังคนเดียวก็พอ ส่วนต้าหลิวกับซุนหมิงหยางพวกนั้น อีคิวสองคน 

รวมกันยังไม่ได้ครึ่งของอีคิวนายเลยมั้ง”

หลินลู่เซียวทำหน้าไม่อยากจะเชื่อ “แล้วอีคิวนายสูงนักหรือไง นาย 

หลงใหลในธรรมะแล้วอีคิวสูงเหรอ”

เสิ่นมู่ไม่กล้าบอกว่าตัวเองอีคิวสูง แต่อย่างน้อยก็พึ่งพาได้มากกว่า 

ต้าหลิวกับซุนหมิงหยางก็แล้วกัน

“เธอส่งข้อความมาว่าอะไร หืม”

หลินลู่เซียววางแก้วลง สองมือกอดอกเอนพิงเบาะ แล้วพูดขึ้นอย่าง 

ไร้อารมณ์ว่า “ชวนฉันกินข้าวน่ะ”

เสิ่นมู่พยักหน้ารับรู้ “นายตอบตกลงไปหรือยัง”

“ฉันปฏิเสธไปแล้ว”

“...” เสิ่นมู่พูดขึ้นอีกครั้ง “ก็ได้ ถือว่าเล่นตัวรอดูท่าทีเธอหน่อย แล้ว 

เธอบอกว่าอะไรอีก”

หลินลู่เซียวนึกย้อนไปยังข้อความตัวสั้น ๆ นั้นแล้วหรี่ตาลง
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“เธอตอบว่า ‘อืม’ ”

“...” เสิ่นมู่อึ้งเล็กน้อย เงียบไปพักใหญ่แล้วพูดขึ้นว่า “ผู้หญิงคนนี้  

ถ้าไม่ใช่แผนสูงยั่วอารมณ์เก่งก็ไม่ได้ใส่ใจ แต่ถ้าไม่ได้ใส่ใจจริง  ๆ วันนั้น 

ก็คงไม่มาฉลองวันเกิดให้นายตอนดึกดื่นหรอก น่าจะแผนสูงมากกว่า...”

เขาจับคางคิดวิเคราะห์พลางสังเกตหลินลู่เซียว ไม่นานก็พูดอีกว่า  

“นายน่าจะสู้เธอไม่ได้หรอก ครั้งนี้สงบศึกก่อนดีกว่า”

หลินลู่เซียวหัวเราะหยันออกมาเบา ๆ 

“นายคิดมากไปแล้ว ฉันกับเธอเป็นไปไม่ได้หรอก ที่ฉันปฏิเสธเธอไป  

ไม่ได้จะรอดูท่าที แต่เพราะฉันไม่มีเวลาจริง ๆ หลังจากนี้ต้องไปอบรมนอก 

สถานที่อีกเป็นเดือน อีกอย่างวันหยุดของเดือนนี้ฉันก็ใช้ไปหมดแล้วด้วย”

เสิ่นมู่จิ๊ปาก “อบรม ไม่มีเวลาสินะ ก็ได้ งั้นเดี๋ยวฉันช่วยพูดกับ 

พ่อนายให้ ให้นายหยุดหนึ่งวันก่อนที่จะไปอบรม  เหตุผลก็คือไปหาเมีย  

เขาต้องรีบสั่งให้เลขาฯช่วยจัดกระเป๋าส่งนายไปทันทีแน่นอน”

หลนิลูเ่ซยีวยกแกว้ขึน้ดืม่ สง่สายตาเออืมระอาใหเ้สิน่มู ่ พดูแกมหยอก 

ว่า “ไสหัวไปซะ”

ทางนี้ตอนที่หนานชูได้รับข้อความจากหลินลู่เซียวที่บอกว่าไม่ว่าง เธอกำลัง 

เลื่อนดูเวยปั๋วอยู่ ถึงแม้จะปิดไม่ให้คนคอมเมนต์ แต่ก็ยังมีข้อความส่วนตัว 

ส่งมาไม่หยุด ส่วนมากเนื้อหาพวกนั้นสรุปได้ในคำเดียวว่า...

‘หนานชูออกจากวงการบันเทิงไปซะ’

ตอนหนานชูอายุสิบหกปี เธอเคยแสดงหนังกับหร่านตงหยางหนึ่งเรื่อง  

ตอนนั้นงบฝ่ายโปรดักชั่นน้อย แถมยังมีเหตุผลต่าง  ๆ  นานาจากนักลงทุน 

ทำให้หนังฉายล่าช้าไปถึงสองปี ฝีมือการแสดงของทั้งสองคนในตอนนั้นมีที่ 

ให้ติมากมายเต็มไปหมด เมื่อเข้าสู่ช่วงโปรโมตหนัง ทางผู้จัดก็ปล่อยข่าวลือ 

ของหร่านตงหยางกับหนานชูเพื่อสร้างกระแส แต่สุดท้ายก็สร้างได้แค่ไม่กี่วัน  

ไม่นานก็มีข่าวหลุดออกมาว่าหร่านตงหยางมีแฟนอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียน 

อยู่วิทยาลัยภาพยนตร์ แฟนคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมห้องของเขาเอง ซึ่งก็คือ 

เหยียนไต้
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หลังจากนั้นไม่กี่วัน เพื่อนของเหยียนไต้ก็ปล่อยคลิปเหยียนไต้กำลัง 

ร้องไห้เสียใจ ทำให้มีแฟนคลับของหญิงสาวไปถล่มต่อว่าหนานชู ถึงขนาด 

มีคนส่งรูปภาพเปื้อนเลือดกับจดหมายข่มขู่มาถึงบ้านหนานชูด้วยซ้ำ จน 

ตอนนั้นเธอแทบไม่กล้าออกจากบ้าน เพราะแค่ออกไปก็รู้สึกเหมือนมีใคร 

เดินตามอยู่

เธอเริ่มนอนฝันร้ายติดต่อกันทุกคืน อุตส่าห์นอนหลับได้แล้วแต่ก็ 

ยังฝัน ฝันว่าเธออธิบายกับทุกคนจนปากเปียกปากแฉะแต่กลับไม่มีใครเชื่อ 

คำพูดเธอแม้แต่น้อย

ผู้คนต่างชี้หน้าต่อว่า สาปแช่งเธออย่างโหดร้าย ด่าว่าเธอเป็นเด็ก 

นอกคอก

ตอนนั้นทีมผู้จัดการที่ดูแลหนานชูไม่ค่อยมีความสามารถเท่าไร แถลง 

ข่าวออกไปก็ไม่มีคนสนใจ เวยปั๋วถูกคนลบแอคเคานต์ทิ้ง พวกสื่อบันเทิง 

ก็เขียนข่าวว่าเธออ่อยหร่านตงหยาง บอกว่าเธอเป็นคนบอกให้พวกนิตยสาร 

ช่วยสร้างกระแสความรักครั้งนี้ให้ตัวเอง แล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้มั่วซั่วเละเทะ 

เป็นกอง

ผู้จัดการส่วนตัวของเธอในตอนนั้นรู้เห็นเรื่องนี้อยู่แต่ก็ไม่รู้จะจัดการ 

อย่างไร ได้แต่นำมาบอกหนานชูว่าเรื่องนี้พูดถึงเธอ  คอมเมนต์ในโพสต์ 

เวยปั๋วมีแต่แอคเคานต์ปลอมที่สร้างมาด่าเธอโดยเฉพาะ พาดหัวนิตยสาร 

แต่ละฉบับก็เขียนเจาะจงเธอคนเดียว แต่ผู้จัดการส่วนตัวตอนนั้นยังมีหน้า 

มาถามอีกว่า ช่วงนี้เธอมีเรื่องบาดหมางกับใครหรือเปล่า

ตอนนั้นหนานชูยังไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแม้แต่ดาราชายขอบเลยด้วยซ้ำ  

ถึงแม้ตอนเด็กจะเคยถ่ายโฆษณาเสื้อผ้าเด็ก ทว่าตั้งแต่นั้นจนถึงอายุสิบหกปี  

เธอไม่เคยรับงานชิ้นอื่นเลย ปกติเป็นแค่นางแบบนิตยสาร นอกจากความ 

สัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับหนานเยว่หรูแล้ว เธอแทบไม่รู้จักใครในวงการบันเทิง 

ด้วยซ้ำ อีกอย่างในตอนนั้นก็เป็นช่วงที่หนานเยว่หรูเตรียมจะอำลาวงการ 

แล้วด้วย ชื่อเสียงไม่ได้โด่งดังเหมือนเมื่อก่อน เวลาปกติออกมาเดินเล่น 

ตามท้องถนนยังไม่มีใครรู้จักเลย

ที่จริงมันไม่มีเรื่องบาดหมางอะไรแบบนั้นหรอก  กับชื่อเสียงและ 
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ผลประโยชน์แล้ว เธอก็แค่เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบแทนทีมงานกองถ่ายละคร 

เท่านั้นเอง

ส่วนจุดจบของเรื่องนั้น...

หร่านตงหยางออกมาแถลงข่าว จากนั้นก็ประกาศเลิกรากับแฟนสาว 

เหยียนไต้

หนานชูตกเป็นเป้าหมายโจมตีของคนอื่นอีกครั้ ง  ถึงแม้ เธอจะ 

แสดงออกว่าไม่ได้ข้องเกี่ยวกับหร่านตงหยางเลยสักนิดก็ตาม แต่เหตุการณ์ 

ก็เหมือนกับโลกในความฝัน ถึงแม้จะอธิบายมากสักแค่ไหนก็ไม่มีใครเชื่อ 

คำพูดจากปากเธอเลยสักคน

อีกอย่างพวกเขาสองคนก็เลิกกันแล้ว ถ้าจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเธอก็คง 

ไม่มีใครเชื่อ

เพราะพวกเขาต่างก็เป็นนักแสดงตัวน้อย  ๆ  ในบ่อน้ำอันกว้างใหญ่ 

ของวงการบันเทิง มีหินก้อนเล็ก  ๆ  ตกลงไปก็ไม่ทำให้เกิดคลื่นใหญ่สาดซัด  

คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแค่มองเข้ามาแล้วก็ลืมไป แต่คนที่จำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง 

นั้นคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นแฟนคลับต่างหาก

เพราะเหตุนั้นทำให้ช่วงเวลาสามปีนั้นหนานชูโดนกลั่นแกล้งอย่างแสน 

สาหัส

ทีจ่รงิโพสตเ์วยปัว๋ของหนานชมูคีอมเมนตไ์มม่าก แคไ่มก่ีร่อ้ยคอมเมนต ์

เท่านั้น เพียงแต่คำพูดพวกนั้นไม่น่าอ่านเอาเสียเลย แถมยังเป็นคอมเมนต์ 

จากแอคเคานต์เดียวกันโพสต์รัว ๆ เข้ามาอีก นอกจากแฟนคลับพวกนั้นมีคน 

ที่รู้จักเธอจริง  ๆ  ไม่กี่คน เสิ่นกวงจงเห็นว่าเธออ่านไปก็รู้สึกแย่เลยจัดการ 

ปิดคอมเมนต์ไปซะ

หนานชูเองก็ไม่ค่อยเล่นเวยปั๋วเท่าไรนัก จะเปิดอ่านเวลาว่างเท่านั้น

เมื่อกี้ตอนรอหลินลู่เซียวตอบข้อความ เธอว่างไม่มีอะไรทำจึงเปิด 

อ่านดู เธอนับถือความขยันและตั้งใจของพวกแอนตี้แฟนมากจริง ๆ 

เดิมทีหนานชูคิดว่าหลังจากได้รับข้อความที่หลินลู่เซียวบอกว่าไม่ว่าง 

นั้นแล้ว เธอคงไม่ได้เจอหน้าเขาไปอีกนาน แต่คิดไม่ถึงว่าต่อมาไม่นานเท่าไร 

เธอก็ได้เจอเขาแล้ว
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วันนั้นหนานชูไปทำธุระที่ห้องธุรการของบ้านเด็กกำพร้าในเมืองเป่ยสวิน  

ด้านนอกมีคนวิ่งเข้ามาหน้าตื่น บอกผู้อำนวยการว่า “มีเด็กคนหนึ่งหัวติดอยู ่

ที่ระเบียงชั้นแปดครับ”

หนานชูวิ่งตามไปดูด้วย บนกำแพงอิฐสีแดงสูงที่ชั้นแปดมีศีรษะ 

กลมดิกของเด็กคนหนึ่งค้างเติ่งอยู่ในช่องว่างระหว่างลูกกรงสเตนเลส  

เด็ก ๆ ที่ล้อมวงอยู่ด้านข้างต่างร้องไห้ฟูมฟาย

เมื่อพวกเธอเดินขึ้นไปถึงด้านบน เด็กผู้ชายคนนั้นก็ร้องไห้มองมา 

ที่เธอ

หนานชูจำเด็กคนนั้นได้ เขาชื่อซานเป่า หัวกลมดิก ท่าทางดูแข็งแกร่ง 

ไมเ่บา ปกตเิขาเปน็คนอารมณด์ี แตค่รัง้นีค้งตกใจจรงิ ๆ ใบหนา้อว้นกลมนัน้ 

ขาวซีด

หนานชูนั่งยองลงไปดู บ้านเด็กกำพร้าเพิ่งซ่อมรั้วระเบียงเมื่อปีที่แล้ว 

นี้เอง ตอนนั้นเป็นเพราะว่าเงินทุนไม่พอ ทำให้ตึกนี้ไม่ได้รับการซ่อมแซม 

ไปด้วย ส่วนลูกกรงเป็นสเตนเลสทั้งหมด  พอเธอลองออกแรงดันเบา  ๆ  

ซานเป่าก็ร้องไห้เสียงดังน้ำตานองหน้าแล้วมองเธอ “พี่ครับ ผมจะต้องเป็น 

แบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยใช่ไหมครับ”

หนานชูก้มหน้ามองเขาแล้วจงใจพูดไปว่า “ก็ไม่แน่นะ”

ซานเป่าร้องไห้หนักยิ่งกว่าเดิม หนานชูกำลังจะเอ่ยปากสั่งสอนเขาว่า 

วันหลังอย่าเล่นแผลง  ๆ  แบบนี้อีก แต่กลับถูกใครบางคนลากคอไปอีกด้าน  

มีเสียงดังขึ้นจากด้านหลังเธอเบา ๆ ว่า “ใครบอกให้เธอแกล้งเด็ก”

หนานชูหันกลับไปมองก็เห็นหลินลู่เซียวอยู่ในชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที ่

ดับเพลิงสีเข้ม สะพายเชือกมัดหนึ่งไว้บนไหล่ จ้องมองเธอด้วยดวงตาสีดำ 

ไร้อารมณ์

บังเอิญจัง

หนานชูยังไม่ทันเอ่ยปากพูดก็ถูกเขาลากให้ไปยืนอยู่ข้าง  ๆ “ไปยืน 

รอตรงนั้น อย่าเข้ามาขวางคนอื่นทำงาน”

พูดจบเขาก็ไม่สนใจเธออีก ด้านหลังของหลินลู่เซียวมีคนอีกสองคน  

เขาพาสองคนนั้นเข้าไป นั่งยองคุกเข่าข้างหนึ่งลงกับพื้น เมื่อมั่นใจแล้วว่า 
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ซานเป่าแค่ผิวหนังถลอก เขาก็ชี้ไปที่ราวนั้นแล้วหันไปสั่งการลูกทีม “เอา 

อุปกรณ์มา เราต้องตัดเหล็กสี่เส้นนี้ออก เรียกให้ใครก็ได้ไปรอรับด้านนอก 

หน่อย ป้องกันไว้ก่อนเผื่อเกิดอะไรขึ้น”

หนานชูยืนพิงผนังมองดูเขาอยู่เงียบ  ๆ เวลาผู้ชายตั้งใจทำอะไรขึ้นมา  

ดูน่าหลงใหลเหลือเกิน

เมื่อพวกเขาปรึกษากันเสร็จ หลินลู่เซียวก็ลุกขึ้นยืน ผูกเชือกให้ 

เรียบร้อย จากนั้นก็ยันแขนบนราวระเบียง ปีนออกไปด้านนอกตัวตึก สองขา 

ยันกำแพงแล้วค่อย  ๆ  โหนตัวลงไป ก้าวเท้าเดินไปบนกำแพงนั้นช้า  ๆ ใช้ 

สองมือประคองศีรษะของซานเป่าเอาไว้ ระวังไม่ให้ตกลงไป

หนานชูเห็นว่าเขามองซานเป่าด้วยแววตาเอ็นดู ไม่ปล่อยให้เด็กชาย 

มองลงไปด้านล่าง ทั้งยังพูดอีกว่า “เด็กดี ไม่ต้องร้องนะ”

ทันใดนั้น  ซานเป่าก็หยุดร้องไห้  ศีรษะถูกประคองอยู่ในมือของ 

หลินลู่เซียว

“...”

“...”

“...”

“...”

หลังจากนั้นสิบนาที เมื่อซานเป่าได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว  

หลินลู่เซียวก็จับเชือกปีนขึ้นมา สองมือจับราวแล้วกระโดดเข้ามาด้านใน  

เท้าเพิ่งแตะลงพื้น เบื้องหน้าก็มีคนคนหนึ่งยืนรออยู่

เขาตกใจจนชะงักไป เมื่อรู้สึกตัวก็ก้าวเท้าถอยหลัง ก้มหน้าจ้องมอง 

อีกฝ่ายอย่างระมัดระวัง “จะทำอะไร”

หญิงสาวคนนั้นคลี่ยิ้ม  ดวงตาของเธอโค้งมนราวกับจันทร์เสี้ยว  

ใบหน้าสดใสเป็นธรรมชาติไม่ได้แต่งเติม สองมือยื่นออกมาจัดคอเสื้อ 

ของเขาให้ตรง

“ผู้กองคะ มันเบี้ยวน่ะค่ะ”

“...”

หนานชูเข้าประชิดตัวเขาอย่างรวดเร็ว เมื่อหลินลู่เซียวรู้สึกตัวถึงค่อย 
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ก้มศีรษะลงมอง

เธอคล่องแคล่วว่องไวมาก จัดปกคอเสื้อของเขาให้ตรงเสร็จก็ชักมือ 

กลับทันที หลังมือสีขาวผ่องแวบผ่านหน้าเขาไปอย่างรวดเร็วราวกับลำแสง  

แถมยังมีกลิ่นหอมดอกซากุระอีก หลินลู่เซียวดึงสายตากลับจากมือข้างนั้น  

สองมือล้วงกระเป๋า หันหน้ามองไปทางอื่น

บังเอิญหันไปเจอผู้อำนวยการบ้านเด็กกำพร้าเดินจูงมือซานเป่าเข้ามา 

ขอบคุณพอดี

ซานเป่าที่ตัวสูงแค่ยอดอ่อนต้นไม้เดินส่ายก้นดุกดิกเข้ามาหาหลิน- 

ลู่เซียว สองแขนน้อย  ๆ  โอบกอดท่อนขาเขาเอาไว้ ตัวเตี้ยกว่าเข่าของเขาอีก  

ในระหว่างที่ซานเป่าเอาหน้าซุกขาเขาอยู่ก็พูดเสียงอู้อี้ “ขอบคุณมากครับ 

คุณลุงหลิน!” หลินลู่เซียวก้มมอง ยีหัวเด็กน้อยเบา  ๆ มองด้วยแววตา 

อ่อนโยน

ซานเป่ายกสองมือโอบกอดเขาไว้ เพราะตัวเล็กทำให้สองมือนั้นเกาะ 

แน่นอยู่บนน่องของหลินลู่เซียวพอดี เด็กน้อยเงยหน้าขึ้นถามเสียงเบาว่า  

“คุณลุงหลินครับ  ที่หน่วยของคุณลุงรับสมัครคนเพิ่มไหมครับ  ถ้าผม 

โตแล้ว ผมไปทำงานที่นั่นได้ไหมครับ!”

หลินลู่เซียวนั่งยองลงลูบศีรษะซานเป่าสองที ยิ้มแล้วพูดว่า “งั้นนาย 

ก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วสอบเข้าโรงเรียนทหารนะ จะเล่นมุดหัวเข้าไปซี้ซั้ว 

เหมือนวันนี้ไม่ได้อีก เข้าใจหรือเปล่า”

รู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก หนานชูคิด ลูกของเขาในอนาคตจะเป็น 

ยังไงกันนะ

ซานเป่าตอบ “ครับผม วันนี้ผมทำให้พวกคุณลุงลำบากอีกแล้ว!”

หลินลู่เซียวลูบศีรษะซานเป่า “นายชอบทำตัวดื้อแบบนี้ ทำให้ฉัน 

งานยุ่งมากเลยรู้ไหม”

ผู้อำนวยการยิ้มแล้วเดินมาจากด้านหลัง  “ลู่ เซียว  อยู่กินข้าว 

ด้วยกันสิ”

ผู้อำนวยการบ้านเด็กกำพร้าแห่งนี้เป็นเพื่อนร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ 

กับปู่ของหลินลู่เซียวในอดีต ตอนเด็ก  ๆ  เวลาหลินลู่เซียวทะเลาะกับผู้ใหญ่ 
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อย่างไม่รู้ความ  หลินชิงหย่วนก็ชอบขู่ว่าจะเอาเขามาปล่อยทิ้งไว้ที่บ้าน 

เด็กกำพร้า ผู้อำนวยการคนนี้ถือเป็นคนที่ได้เห็นหลินลู่เซียวมาตั้งแต่เล็ก

หลินลู่เซียวลุกขึ้นยืน “ผมต้องกลับหน่วย เดี๋ยวครั้งหน้าผมมาเยี่ยม 

คุณอีกครั้งนะครับ”

ผู้อำนวยการพยักหน้าอย่างอ่อนโยน จากนั้นหันไปมองหนานชู “แล้ว 

คุณล่ะครับ อยู่กินข้าวด้วยกันไหม”

หนานชูตอบ “ตอนบ่ายฉันมีธุระค่ะ รถมารอรับฉันอยู่ใต้ตึกแล้ว  

ฉันแวะไปหาเป่าซู่สักหน่อย เดี๋ยวก็ต้องไปแล้วค่ะ”

ผู้อำนวยการพยักหน้าแล้วพูดอย่างชื่นใจว่า  “เป่าซู่ร้องหาคุณมา 

หลายวันแล้ว  ไปหาเขาหน่อยก็ดี  งั้นเดี๋ยวผมพาเด็ก  ๆ  ไปกินข้าวก่อน 

นะครับ” พูดจบผู้อำนวยการก็พาพวกเด็ก  ๆ  ออกไป จึงเหลือหนานชูกับ 

หลินลู่เซียวยืนอยู่ตรงระเบียงเพียงสองคน พวกเขาจ้องหน้าสบตากัน

หลินลู่เซียวก้มตัวลงไปเก็บของและเอ่ยถามขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติว่า  

“เธอมาที่นี่ทำไม”

หนานชูยักไหล่พูดตอบอย่างขอไปทีว่า “ก็มาทำการกุศลไง พวก 

คนดังมีชื่อเสียงชอบบอกว่าตัวเองเป็นคนใจบุญกันไม่ใช่หรือไง  บริษัท 

เลยบังคับให้ฉันทำน่ะ”

“คนใจบุญงั้นเหรอ”

ถึงแม้เขาจะไม่เข้าใจว่านักแสดงชายขอบตัวเล็ก  ๆ  ไม่มีชื่อเสียง 

มากมายอะไรอย่างหนานชู ทำไมต้องสร้างภาพแบบนั้นด้วย แต่เมื่อเห็น 

สีหน้าอีกฝ่าย เขาก็มองไม่ออกว่าเธอรู้สึกยังไง เลยขานตอบไปคำหนึ่งแล้ว 

ก้มหน้าเก็บของต่อ

หนานชูยิ้มกว้าง “ก็ได้ ฉันแอบบอกพี่ก็ได้ ที่บอกว่ามาทำการกุศลน่ะ 

เรื่องหลอก ที่จริงแล้วฉันมีลูกอยู่หนึ่งคน กลัวว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่ทำให้ 

ชื่อเสียงฉันเสียหาย เลยเอาเขามาฝากเลี้ยงที่นี่น่ะค่ะ”

เธอดึงดูดความสนใจเขาได้สำเร็จ หลินลู่เซียวหยุดมือลงแล้วจ้อง 

มองเธอ

หนานชูหัวเราะ “อย่าคิดว่าฉันดูวัยรุ่นแบบนี้ ที่จริงฉันก็เป็นแม่คน 
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แล้วนะคะ”

“...” หลินลู่เซียวไม่สนใจเธอ กระตุกมุมปากยิ้มเยาะแล้วก้มตัว 

ดึงเชือกขึ้นมา

หนานชูเดินอ้อมไปด้านหลังตัวเขา ก้มลงไปเล็กน้อย จากนั้นกระซิบ 

ข้างหูอีกฝ่ายว่า “พี่ว่างเมื่อไหร่คะ”

หลินลู่เซียวยืนตัวตรงก้มหน้ามองเธอ “เป็นแม่คนแล้วแท้  ๆ เธอยัง 

มีเวลาว่างอีกหรือไง ไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนลูกเหรอ”

เธอยิ้ม “ฉันต้องหาพ่อให้ลูกด้วยนี่”

“...” ทำไมเธอพูดเรื่องแบบนี้ออกจากปากได้ง่ายดายขนาดนี้ หลิน- 

ลู่เซียวรู้สึกว่าเขากับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อยู่บนโลกใบเดียวกันด้วยซ้ำ เขาไม่รู้ว่า 

ตอนนั้นตัวเองเป็นอะไร ทำไมถึงคุยต่อบทเธอไปแบบนั้นซะได้

“แล้วพ่อของลูกล่ะ”

หนานชูถอนหายใจ “เด็กวัยรุ่นไม่รู้ความน่ะ เขาหนีไปแล้ว”

“...” หลินลู่เซียว “เอาเรื่องใหญ่แบบนี้มาบอกฉัน ไม่กลัวว่าฉัน 

จะเอาไปเล่าต่อหรือไง”

หนานชู  “ก็ฉันเชื่อมั่นในตัวพี่  ไม่งั้นตอนอายุสิบหกฉันจะยอม 

กลับบ้านไปกับพี่ได้ยังไง”

หลินลู่ เซียวพยายามควบคุมสติไม่ให้ตัวเองเข้าใจประโยคนั้นผิด 

ความหมาย แต่เมื่อกล่าวออกไป คำพูดกลับเต็มไปด้วยความประชดประชัน  

“เพราะอย่างนั้นพอออกจากบ้านฉันก็ไปบ้านผู้ชายคนอื่นต่อสินะ  แถมยัง 

มีลูกด้วยกันอีก”

หนานชูไม่ตอบ เธอมองเขาที่ตกหลุมพรางแล้วยิ้มหยีจนหางตาขึ้น 

เป็นเส้นบาง ๆ 

เวรกรรม เสิ่นมู่พูดไว้ไม่ผิด ผู้หญิงคนนี้แผนสูงมาก

หลินลู่เซียวไม่พูดอะไรอีก ทั้งยังไม่สนใจเธอ หันกลับไปเก็บของต่อ

หนานชูจ้องมองเขาเงียบ  ๆ  อยู่สักพัก อาจเป็นเพราะรู้สึกว่างเกินไป  

เลยหยิบบุหรี่มวนหนึ่งมาคาบไว้ จุดไฟแล้วเดินถอยหลังสองก้าวไปยืนพิง 

ราวกั้น เพิ่งจะก้มหน้าลงก็พลันเห็นมือข้างหนึ่งตวัดเข้ามาดึงเธอเหวี่ยงไป 
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อีกด้านอย่างไม่ทันตั้งตัว 

หลินลู่เซียวจับไหล่ของเธอไว้ แล้วพเยิดหน้าไปทางราวกั้นที่หายไป 

ช่องหนึ่ง “ตาบอดหรือไง ไม่เห็นเหรอว่ามันไม่มีราวกั้น”

หนานชูคาบบุหรี่ไว้ที่ปากหันไปมองราวที่ว่านั่น เธอสูบบุหรี่เข้าไปแล้ว 

เงยหน้าพ่นควันออกมา จากนั้นเอ่ยถามเขาเนิบนาบด้วยน้ำเสียงแหบแห้งว่า  

“พี่เป็นห่วงฉันเหรอ”

หลินลู่เซียวหัวเราะเย็นชา

แสงอาทิตย์ยามบ่ายร้อนระอุ แดดเปรี้ยงจนแทบจะเผาไหม้ หนานชู 

คาบบหุรีไ่วใ้นปากโดยลมืสบูเขา้ไป จนขีบ้หุรีย่าวเปน็เสน้ จากนัน้กต็กกระจาย 

ไปทั่วพื้น การกระทำอันเย็นชาเมื่อครู่ของเขาทำให้เธอรู้สึกตัว

“ฉันเป็นห่วงชีวิต” เขาหยุดชะงักไปแล้วจ้องตาหนานชู พูดช้า  ๆ  ทีละ 

พยางค์ “ทุกชีวิตต่างหาก”

พูดจบเขาก็ม้วนเชือกเสร็จพอดีแล้วยกสะพายบ่า เดินจากไปโดยที่ 

ไม่ชายตามองหนานชูแม้แต่น้อย

หนานชูยืนตกใจอยู่กับที่  อุณหภูมิที่แฝงอยู่ในน้ำเสียงนั้น  แม้แต่ 

แสงแดดร้อนแรงที่อยู่ด้านหลังก็ยังละลายมันไม่ได้

ห้องหนังสือของหลินชิงหย่วนมีภาพอักษรประโยคหนึ่งแขวนเอาไว้

...ชีวิตวัยเยาว์ไม่มีวันหวนคืน ก็เหมือนกับในหนึ่งวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้น 

แค่ครั้งเดียว

ประโยคนั้นกล่าวไว้ไม่ผิดแม้แต่น้อย

เขายังจำได้ดีตอนที่ตัวเองเรียนจบออกมาจากโรงเรียนทหารไม่นาน  

แล้วเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ ในหน่วยดับเพลิงพิเศษ  ตอนนั้นอำเภอผิงหลิน 

เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงมาก ทำให้เส้นทางเดินรถไปที่นั่นการจราจร 

แน่นขนัด เขาติดตามหัวหน้ากองร้อยในเวลานั้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยัง 

สถานที่เกิดเหตุเป็นกลุ่มแรก เมื่อเฮลิคอปเตอร์บินต่ำกำลังจะลงจอด เขา 

ตกใจกับสภาพเหตุการณ์ตรงหน้า มองไปทางไหนก็มีแต่ซากปรักหักพัง  

กำแพงล้มระเนระนาด ฝุ่นสีขาวลอยฟุ้ง ไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามีอีกกี่ชีวิต 
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ที่โดนฝังอยู่ด้านล่าง

พวกเขาใชเ้ครือ่งตรวจจบัคน้หาผูร้อดชวีติทีเ่หลอือยูอ่ยา่งไมห่ยดุหยอ่น  

ไม่มีใครรู้หรอกว่าตอนที่เครื่องตรวจจับส่งเสียงดัง พวกเขาดีใจแทบคลั่ง 

มากแค่ไหน สุนัขกู้ภัยทำงานติดต่อกันนานเก้าถึงสิบกว่าชั่วโมง สุดท้าย 

ล้มพับลงบนกองซากปรักหักพังพวกนั้นจนหมดลมหายใจ ในช่วงเวลา 

สุดท้ายที่สุนัขกู้ภัยหลับตาลง  ด้านล่างที่มันนอนอยู่นั้นก็เกิดปาฏิหาริย์ 

พบผู้รอดชีวิตหนึ่งราย

ตอนนั้นเขาเพิ่งช่วยชีวิตคนออกมาได้สำเร็จก็ต้องรีบวิ่งไปอีกที่เพื่อ 

ค้นหาต่อไป  สถานที่ที่พวกเขากู้ชีพกันอยู่นั้นแต่เดิมเคยเป็นโรงเรียน  

ทำให้คนที่ถูกทับฝังอยู่ด้านล่างมีแต่เด็กเป็นส่วนใหญ่ เขาใช้เครื่องตรวจจับ 

ค้นหาจนพบว่าภายใต้เนินสูงตรงนี้มีสัญญาณของผู้รอดชีวิตอยู่ จึงรีบตะโกน 

ให้เพื่อนร่วมทีมเข้ามาช่วยกันยกหินออกเพื่อเปิดทาง

ทุกคนเหนื่อยจนเหงื่อไหลไคลย้อย พวกเขาขุดหาติดต่อกันหลายวัน 

หลายคืน  แต่ละวันหลับเพียงหนึ่งถึงสองชั่วโมงเท่านั้น  เนื้อตัวสกปรก 

มอมแมม บนหน้าบนขาทั่วทั้งร่างกายมีแต่ขี้ฝุ่นดินโคลน แต่ไม่รู้เหมือนกันว่า 

พวกเขาเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน ใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมด ปาดเหงื่อเสร็จก็ก้มหน้า 

ขะมักเขม้นหาต่อ เมื่อขุดหาไปได้หนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมด ตอนนั้นเขา 

ก็เห็นดวงตาสีดำกลมโตของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในช่องว่างระหว่างก้อนหิน 

สามก้อนพอดี

เขาจำสายตาที่เด็กคนนั้นมองเขาได้อย่างแม่นยำจนถึงตอนนี้ แววตา 

นั้นส่องประกายระยิบระยับ ราวกับเจอความหวังอันริบหรี่เข้าก็ไม่ปาน

เขาปลอบโยนเดก็คนนัน้ไมห่ยดุ บอกวา่เดีย๋วพวกเราจะชว่ยนายออกมา 

ให้ได้แน่นอน

แต่เมื่อเขามองเข้าไปด้านในสังเกตอย่างถี่ถ้วน ถึงได้เห็นว่าเด็กผู้ชาย 

คนนัน้ถกูแทง่เหลก็แทงทะลตุำแหนง่หวัใจ ดนิโคลนตรงนัน้มเีลอืดไหลเจิง่นอง  

กลิ่นคาวคละคลุ้ง

ช่องว่างระหว่างก้อนหินตรงนั้นแคบเกินกว่าที่ผู้ใหญ่จะเข้าไปได้ เหล็ก 

ที่แทงทะลุก็โดนทับอยู่ ทำให้อุ้มตัวเด็กออกมาไม่ได้เช่นกัน หากฝืนย้าย 
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ก้อนหินออก ก็อาจทำให้ซากปรักหักพังที่อยู่ด้านบนร่วงลงมาได้ทุกเมื่อ  

สุดท้ายเด็กผู้ชายคนนั้นจะถูกกลบฝังมิดอยู่ดี อีกอย่างตอนนั้นตัวเด็กเอง 

ก็ทนต่อไปได้อีกไม่นาน ต่อให้ไม่มีใครยอมแพ้ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากไป 

กว่านั้น

สุดท้ายหลินลู่เซียวได้ยินเด็กคนนั้นส่งเสียงเรียกเขาอย่างอ่อนแรง  

เมื่อเดินเข้าไปหา เขาก็รู้ว่าทำไมแววตาของเด็กที่อยู่ในซากปรักหักพังถึงได้ 

ส่องประกายแวววาวขนาดนั้น เขาร้องอ้อนวอนขอให้ช่วย เพราะอยากมีชีวิต 

อยู่ต่อไป

แววตานั้นเต็มไปด้วยความหวัง เขาบอกว่าโตขึ้นจะเป็นเสาหลัก 

ของประเทศ จะตอบแทนบุญคุณให้กับประเทศนี้ บอกพวกเขาว่าอย่า 

ยอมแพ้ที่จะช่วยชีวิตเขาเลย เพราะถ้าเขาตายไปก็จะไม่มีใครดูแลน้องสาว 

ของเขาแล้ว

พูดจบก็เกิดอาฟเตอร์ช็อกขึ้นอีกครั้ง  พื้นข้างใต้เท้าสั่นสะเทือน  

เมื่อลืมตามองอีกครั้ง ก็เห็นว่าภาพตรงหน้ากลับราบเรียบเป็นหน้ากลอง 

ไปหมดแล้ว

หลินลู่เซียวคุกเข่าลง กำหมัดแน่น ยันแขนไว้บนพื้น กลั้นน้ำตาจน 

ดวงตาแดงก่ำ แต่สุดท้ายทำได้เพียงลุกขึ้นยืนแล้วเดินหน้าต่อไป สิ่งเดียว 

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาไว้ได้ในตอนนั้นก็คือต้องรีบหาผู้รอดชีวิตให้ได้มาก 

ที่สุดก่อนจะเกิดอาฟเตอร์ช็อกขึ้นอีกครั้ง

มันคือหน้าที่ความรับผิดชอบของเขา

ถึงตอนนี้เขายังไม่กล้านึกถึงสภาพของเด็กผู้ชายคนนั้นเลย ก่อนที่ 

หัวหน้าจะอำลาทีม ได้เข้ามาตบไหล่เขาแล้วบอกว่า “ลู่เซียว เราทำงานสายนี้  

เราลำบาก เราอดทน และเรายังต้องมองเห็นสิ่งที่เจ็บปวดแล้วผ่านไปให้ได้ 

ด้วยนะ”

หลินลู่เซียวจัดของเสร็จก็ขึ้นรถปิดประตู สั่งให้เพื่อนร่วมทีมเคลื่อนรถ 

ออกทันที ตอนนั้นเองมีคนวิ่งเข้ามาขวางหน้ารถไว้ เป็นคนที่ผู้อำนวยการ 

ส่งมาเรียกเขา
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“รอเดี๋ยวนะ” หลินลู่เซียวพูดกับเพื่อนร่วมทีม ปลดเข็มขัดนิรภัย 

แล้วกระโดดลงจากรถวิ่งไปหาผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการยื่นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เขา “คราวก่อนตอนพ่อนาย 

มาที่นี่ เขาถูกชะตากับเด็กคนหนึ่งเข้าน่ะ คุยกับเด็กคนนั้นไปหลายประโยค 

เลย เมื่อไม่กี่วันก่อนเด็กเราเพิ่งจัดกิจกรรมประดิดประดอยขึ้น เด็กคนนั้น 

ปั้นตุ๊กตาเป็นรูปพ่อนายไว้ ถึงฉันจะรู้ว่าพ่อนายคงลืมเรื่องนี้ไปแล้วก็เถอะ  

แต่สถานการณ์ของเด็กคนนี้พิเศษกว่าคนอื่นหน่อย ฉันเลยตัดสินใจเอาตุ๊กตา 

นั่นมาให้นายแทนที่จะเอาไปให้เขา ฝากนายเอากลับไปให้พ่อหน่อยนะ”

หลินลู่เซียวก้มมองของในกล่อง  ขานตอบเสียงเบาแล้วถามขึ้นว่า  

“เด็กคนนั้นชื่ออะไรเหรอครับ”

ผู้อำนวยการตอบ “หนานเป่าซู่”

“...”

หลินลู่เซียว “ใช่เด็กที่ผู้หญิงคนนั้นพูดถึงเมื่อกี้หรือเปล่าครับ”

ผู้อำนวยการหัวเราะ “นายหมายถึงหนานชูเหรอ”

หลินลู่เซียวขานตอบ

“ใช่แล้วละ  หนานชูเพิ่งรับเลี้ยงเขาเมื่อไม่กี่ปีนี้ เอง  ผู้หญิงคนนี้ 

เป็นคนจิตใจดี ถึงแม้จะไม่ค่อยพูดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกมากเท่าไรก็เถอะ แต่ 

เธอเป็นคนใจดีจริง  ๆ  นะ ไม่เพียงแต่ส่งเสียเป่าซู่เรียน เวลาว่างก็ยังแวะ 

มาหาบ่อย  ๆ แถมยังเอาของมาให้เขากับเพื่อน  ๆ  ในบ้านนี้ตั้งเยอะ เจ้าเด็ก 

เป่าซู่คนนี้เป็นออทิสติกน่ะ  หนานชูเองก็พาเขาไปหาหมอมาตั้งหลายคน  

เมื่อครั้งก่อนตอนที่พ่อนายมาหา เป่าซู่มีโอกาสได้คุยกับเขา ส่วนหนานชูน่ะ 

ก็แค่ปากแข็งเท่านั้นแหละ”

ปากแข็งที่ไหนกัน นิ่มออกจะตายไป

หลินลู่ เซียวพยักหน้ารับรู้แล้วเก็บของให้เรียบร้อย ยกมือขึ้นทำ 

วันทยหัตถ์ “ได้ครับ เดี๋ยวผมเอาไปให้เอง ผมต้องไปแล้ว คุณรักษา 

สุขภาพด้วยนะครับ”

ผู้อำนวยการพยักหน้า “ไปเถอะ”

หลินลู่เซียวเพิ่งขึ้นมานั่งบนรถ โบกมือลาผู้อำนวยการ เพิ่งจะสตาร์ต 
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เครื่องยนต์ มือถือในกระเป๋ากางเกงก็สั่นดังขึ้น

เขาล้วงออกมาดู เป็นข้อความจากเด็กน้อยคนนั้น 

[เด็กน้อยงี่เง่า : ขอบคุณนะคะผู้กอง ตอนนี้ฉันรักและหวงแหนชีวิต 

ตัวเองมากเลยค่ะ]

ไม่นานนักก็มีข้อความส่งเข้ามาอีก 

[เด็กน้อยงี่เง่า : อย่างน้อยก่อนที่ฉันจะจีบพี่ติด ฉันต้องรักษาชีวิต 

ตัวเองเอาไว้ให้ได้]

หลนิลูเ่ซยีวถอดหมวกออกวางไวด้า้นขา้ง เงยหนา้ขึน้กระตกุยิม้มมุปาก  

พิมพ์ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

[...ถ้ารักชีวิตก็เลิกบุหรี่ให้ได้ก่อน]

หนานชูรีบตอบกลับข้อความนั้นทันที [เลิกบุหรี่ดียังไง]

หลินลู่เซียวเอนหลังพิงเบาะ ถือโทรศัพท์ไว้ด้วยมือข้างเดียว ส่วน 

อีกข้างเท้าขอบหน้าต่างเอาไว้  หลังมือยกแนบติดริมฝีปาก  นี่คือความ 

เคยชินเล็ก  ๆ  ที่เขามักจะทำเวลากำลังครุ่นคิด ไม่นานนักก็พรมนิ้วลงไป  

[ดีกับร่างกายเธอไง]

[เด็กน้อยงี่เง่า : ...ถ้าเลิกบุหรี่ ฉันก็ไม่มีแรงมีชีวิตอยู่ต่อแล้ว งั้นพี่ 

ต้องมอบมันให้ฉันแทนนะ]

หลินลู่เซียวขมวดคิ้ว กำลังจะพิมพ์ตอบแต่อีกฝ่ายส่งเพิ่มมาอีกหนึ่ง 

ข้อความ

[เด็กน้อยงี่เง่า  :  อย่างเช่น  ถ้าฉันเลิกบุหรี่หนึ่งอาทิตย์  พี่ต้องมา 

กินข้าวกับฉัน ถ้าเลิกสองอาทิตย์ พี่ต้องจับมือฉัน ถ้าเลิกบุหรี่ได้หนึ่งเดือน  

พี่ต้อง...เอ่อ...]

หลินลู่เซียวแค่นเสียง โมโหจนหัวเราะออกมา เขาโยนโทรศัพท์มือถือ 

ไว้บนคอนโซลรถ คร้านจะสนใจเธออีก

โทรศพัทม์อืถอืสัน่ขึน้อกีครัง้ เขายงัคงเทา้แขนบนขอบหนา้ตา่ง หลงัมือ 

แนบอยู่ที่ริมฝีปาก ปรายตามองเล็กน้อย แต่สุดท้ายก็ไม่สนใจมันอีก

ผ่านไปสักพักโทรศัพท์มือถือก็สั่นขึ้นอีก เขาหันมองพร้อมขมวดคิ้ว 

อย่างรำคาญแล้วยื่นมือไปหยิบมาดู เมื่อปลดล็อก หน้าจอก็เด้งข้อความ 
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กับรูปภาพขึ้นมาอย่างละหนึ่งฉบับ บนที่เขี่ยบุหรี่มีบุหรี่ที่ยังไม่ได้สูบแต่ถูก 

จุดไฟปล่อยให้ไหม้ไปกว่าครึ่งอยู่หลายมวน

เพื่อนร่วมทีมที่นั่งอยู่ข้าง  ๆ  เห็นรูปภาพในมือถือเข้าก็นึกสงสัย อึ้งไป 

ทันท ี “โอ้โฮ นี่ใครเนี่ย บุหรี่พวกนี้ราคาพอ ๆ กับเงินเดือนพวกเราหลายเดือน 

เลยนะ”

“คนปัญญาอ่อนคนหนึ่งน่ะ” หลินลู่เซียวเก็บมือถือเข้ากระเป๋าแล้วพูด 

ตอบอีกฝ่าย

หลังจากวันนั้นหนานชูก็เลิกสูบบุหรี่จริง ๆ 

หลายวันมานี้เธอเอาแต่ทำงานกับอ่านหนังสือ พกลูกอมติดกระเป๋า 

เอาไว้ตลอดเวลา  เวลาอดไม่ไหวก็จะหยิบลูกอมขึ้นมากินแทน  แม้แต่ 

เสิ่นกวงจงยังคิดว่าเธอไปโดนทุบศีรษะที่ไหนมาหรือเปล่า นิสัยถึงได้เปลี่ยน 

ไปมากขนาดนี้

ขนาดเขายื่นบุหรี่ให้หนานชูยังเมินใส่

เสิ่นกวงจงพยายามครุ่นคิดแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลก  ๆ เลยถือ 

โอกาสตอนที่หนานชูรอถ่ายละครฉากต่อไป เข้าไปนั่งข้าง  ๆ  แล้วซักถามเธอ  

แต่สุดท้ายไม่เพียงไม่ได้ถามกลับโดนอีกฝ่ายไล่ “นายไปนั่งไกล  ๆ  หน่อย  

กลิ่นบุหรี่ของนายมันกระตุ้นความอยากบุหรี่ของฉัน”

“โอ้โฮ ทำไมจู ่ๆ นิสัยถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เนี่ย”

“รักชีวิตน่ะ”

“เธอคงไม่ได้เป็นมะเร็งหรอกใช่ไหม ถ้าเธอป่วยเข้าจริง  ๆ  ต้องบอก 

บริษัทนะ! ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องเข้ารับการรักษา!”

หนานชูก้มหน้าอ่านหนังสือธรรมะ ยกมือขึ้นโบก “ไปให้พ้นเลย”

ไม่นานหลังจากนั้นหานเป่ยเหยาก็รู้เรื่องนี้ เขาลงมานั่งสังเกตการณ์ 

อยู่ในเต็นท์ที่กองถ่ายทั้งวัน จนมั่นใจว่าหนานชูไม่ได้แตะต้องบุหรี่สักมวน 

เลยจริง  ๆ  ก็ส่ายศีรษะอย่างเหลือเชื่อ ใช้คนให้ไปเรียกซีกู้มาหา ส่วนตัวเอง 

ก็นั่งไขว่ห้างเอกเขนกอยู่บนเก้าอี้ กวาดตาประเมินสาวน้อยสูงร้อยหกสิบ 

ตรงหน้าตั้งแต่หัวจรดเท้า
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ดวงอาทิตย์ส่องแสงจ้าอยู่เบื้องหลัง ด้วยความที่ยืนย้อนแสง หาน- 

เป่ยเหยาเลยมองเห็นว่าสาวน้อยคนนั้นกำลังตัวสั่น

นี่เป็นครั้งที่สามที่ซีกู้เจอบอสใหญ่ เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวเอง 

ถึงได้ตัวสั่นแบบนี้ แต่เมื่อมองใบหน้าหล่อ ๆ ของหานเป่ยเหยาแล้ว เธอก็รู้สึก 

หวาดกลัว คงเป็นเพราะถูกเสิ่นกวงจงเป่าหูใส่มาตลอดละมั้ง

เพราะเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับหนานชูเพียงเล็กน้อย เสิ่นกวงจงก็จะ 

ตะโกนใส่หูซีกู้อยู่ทุกครั้งไป

“เธอรู้หรือเปล่าว่าเมื่อก่อนบอสใหญ่ของเธอเคยทำอะไรมา หืม!

“เธอรู้หรือเปล่าว่าทำแบบนี้จะทำให้บอสใหญ่โมโหน่ะ เธอรู้หรือเปล่าว่า 

ถ้าบอสใหญ่โมโหขึ้นมา มันน่ากลัวขนาดไหน! ฉันทำงานให้บอสใหญ่มาตั้ง 

หลายปี เพิ่งเคยเห็นเขาโมโหครั้งเดียว ทำให้ฉันไม่กล้าย่างกรายเข้าห้อง 

ทำงานของเขาตั้งครึ่งปีเชียวนะ!

“หนานชูเป็นไพ่ใบสุดท้ายของบอสใหญ่! หากเกิดเรื่องอะไรขึ้นแม้แต่ 

น้อย! เธอรู้หรือเปล่าว่าบอสใหญ่จะโยนเธอลงทะเลไปเป็นอาหารปลา!”

ซีกู้หดคอลง “ฆ่า...คน ผิดกฎหมายนะคะ...”

เสิ่นกวงจงหัวเราะเยือกเย็น ขู่ซีกู้ต่อ “ในบริษัทนี้ บอสใหญ่ก็คือ 

กฎหมายต่างหากเล่า!”

“...” ตอนนี้ซีกู้ได้เจอเขาอีกครั้ง ก็ยังขาสั่นอย่างไม่อาจหักห้ามได้

หานเป่ยเหยาถอดแว่นกันแดดออก “เธอหนาวมากเหรอ”

ซีกู้หดคอลง “เปล่า...เปล่าค่ะ”

หานเปย่เหยายิม้ เลกิคิว้มองอกีฝา่ย “ใหค้นเอาเสือ้กนัหนาวมาใหไ้หม”

เขาคิดจะหมกให้เธอร้อนตายงั้นเหรอ! ซีกู้ส่ายหน้าสุดฤทธิ์ “ไม่ต้อง 

ค่ะ ๆ ฉันร้อนมากเลย”

หานเปย่เหยามองเธอแลว้กห็วัเราะ ซกีูต้กใจจนชะงกั ทา่ทางหวัเราะนัน้ 

ช่างชั่วร้ายชะมัดเลย!

เธอตกใจกลัวจนพูดเสียงสั่น “บอส...บอสใหญ่คะ ฉัน...ฉันต้อง... 

กลับไป...เติมแป้งให้พี่หนานชูแล้วค่ะ”

หานเป่ยเหยา “...”
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ติดอ่างแบบนี้เนี่ยนะ! หานเป่ยเหยากวักมือเรียกซีกู้ “มานี่ซิ”

ซีกู้เดินเข้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าว หานเป่ยเหยาขมวดคิ้ว “เข้ามาใกล้อีก”

ซีกู้ขยับเท้าก้าวออกไปอีกหนึ่งก้าว จนเขาทนไม่ไหวแล้ว “เธอเข้ามา 

ใกล้ฉันอีกหน่อย ฉันไม่กินเธอหรอกน่า”

เธอเขยิบเข้าใกล้ขึ้นอีก

“ช่วงนี้หนานชูมีเรื่องอะไรกระทบกระเทือนจิตใจร้ายแรงหรือเปล่า”

ซีกู้ส่ายศีรษะ “ไม่มี...ไม่มีอะไรเลยนะคะ”

“เธอพูดจริงแน่นะ”

“ค่ะ”

“ฉันขอถามเธออีกครั้ง ช่วงนี้หนานชูทำตัวแปลก ๆ อะไรไหม”

ซีกู้จะร้องไห้แล้ว “ไม่...ไม่มีจริง ๆ ค่ะ”

ซีกู้ถูกหานเป่ยเหยาถามวนไปวนมาแบบนี้อยู่ชั่วโมงกว่าได้ จนสุดท้าย 

หนานชูมาตามหา ช่วยชีวิตเธอไว้จากเงื้อมมือของปีศาจร้าย

เมื่อซีกู้เดินออกไป หนานชูก็เอ่ยถามผู้ชายที่นั่งสบายใจเฉิบบนเก้าอี้ว่า  

“ช่วงนี้คุณว่างมากเหรอ”

หานเป่ยเหยามองตามแผ่นหลังที่เพิ่งลับหายไปของซีกู้ แล้วตอบแบบ 

ไม่ตรงคำถาม “ฉันว่าเด็กคนนี้น่าสนใจดี”

“ซีกู้เหรอ”

“อืม”

“คุณอย่ายุ่งกับเธอเชียวนะ”

“...” หานเป่ยเหยาใส่แว่นตากันแดด ทำเป็นพูดขึ้นอย่างตกใจว่า  

“ทำไม เธอชอบเด็กคนนั้นหรือไง”

หนานชูตอบ “เด็กคนนั้นใสซื่อเกินไป ไม่เหมาะกับคุณหรอก”

หานเป่ยเหยาไม่สนใจ “เหมาะหรือไม่เหมาะ เรื่องแบบนี้ต้องลองดู 

ก่อนถึงจะรู้ แต่เธอไม่ต้องมาสนเรื่องของฉันหรอก ตั้งใจถ่ายละครไปก็พอ  

ได้ยินว่าเธอเลิกบุหรี่แล้วนี่ ดีมาก แบบนี้จะได้ดูสดใสขึ้นหน่อย ฉันหวังว่า 

เธอจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อย  ๆ  นะ เพราะผู้หญิงน่ะ ต้องสดใสหน่อยถึงจะ 

น่ารัก”
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เมื่อหานเป่ยเหยากลับไป หลินฉี่ก็โทร.มาหาหนานชู ชวนเธอไป 

ดื่มที่บาร์คืนนี้ แต่หนานชูตอบปฏิเสธ หลินฉี่ตื๊อเธอไม่หยุด “ฉันเพิ่งเจอ 

ร้านใหม่ บรรยากาศกับเหล้าดีมากเลย! ไปด้วยกันเถอะนะ!”

หนานชูยืนยันปฏิเสธคำเดิม

หลินฉี่อึ้ง มิตรภาพของเขากับหนานชูประคับประคองกันไว้ได้ด้วย 

เหล้าและบุหรี่ หรือพูดง่าย  ๆ  ว่าเป็นเพื่อนดื่มก็ว่าได้ หนานชูรู้จักรสชาติ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดี แถมยังรู้จักอย่างลึกซึ้ง เธอเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก  

ตอนที่ทั้งสองรู้จักกันในบาร์ที่มิลานนั้น เจ้าของบาร์ยังบอกเขาว่าหนานชูเป็น 

ผู้หญิงที่รู้ เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอ ตอนนั้น 

หลินฉี่สงสัยจึงไปชวนคุย คิดไม่ถึงว่าเธอจะคอแข็งมาก แถมยังดื่มเหล้า 

หกเจ็ดชนิดในเวลาเดียวกันได้อีกด้วย

พอเธอบอกว่าจะเลิกเหล้า มันก็เหมือนนักเปียโนอัจฉริยะบอกว่าจะไป 

เป็นพ่อครัวแบบนั้นแหละ หลินฉี่ไม่เข้าใจเลยจริง ๆ “ทำไมล่ะ!”

“รักชีวิต ต้องห่างเหล้าเลิกบุหรี่”

หลินฉี่ “จู ่ๆ เธอก็อยากมีชีวิตอยู่ต่อ มันทำให้ฉันกลัวชะมัด”

หนานชู “หลินฉี่”

“ทำไม!”

“พวกเราทำตัวให้มันสดใสขึ้นหน่อยเถอะ”

“...”

หนานชูวางสาย เธอนิ่งเงียบไปสักพัก จากนั้นบรรจงพิมพ์ข้อความ 

แล้วกดส่ง

อีกด้านหนึ่ง หลินลู่เซียวกำลังฝึกอบรมทหารใหม่อยู่นอกสถานที่ พวก 

ทหารใหม่ที่เพิ่งเข้ากองทัพมาล้วนไฟแรงฮึกเหิมกันทุกคน แต่เมื่อฝึกซ้อม 

ไปได้หนึ่งอาทิตย์ แต่ละคนก็เหนื่อยล้าจนแทบลุกไม่ไหว ตกดึกหลินลู่เซียว 

เข้ามาสอนวิชาทฤษฎีทางการทหารให้พวกเขาต่อ ระหว่างกำลังสอนความรู้ 

เกี่ยวกับการดับเพลิง  ทหารใหม่พวกนั้นกลับเอาแต่ถามไม่หยุดปากว่า  

“ตอนที่พวกคุณเข้ามาใหม่  ๆ  ก็เป็นแบบนี้เหรอครับ คงล้มพับกันตั้งแต่ 
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อาทิตย์แรกใช่ไหม ผมคิดว่าพวกผมนี่อึดกันมากเลย อดทนฝ่าฟันมาได้ 

ตั้งหลายด่านแน่ะ”

หลินลู่เซียวก้มหน้ายิ้ม เขาปิดหนังสือโยนลงบนโต๊ะ จากนั้นผู้ฝึกสอน 

ก็พูดขึ้นโดยไม่รอให้หลินลู่เซียวเอ่ยปาก “เด็กเมื่อวานซืนพวกนี้ ถ้าพวกนาย 

ต้องอยู่ทีมเดียวกับครูฝึกหลินจริง  ๆ ฉันเชื่อว่าไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ พวกนาย 

เผ่นแน่บแน่”

ผู้ฝึกสอนชี้หน้าด่าเด็กพวกนั้นทีละคน  “ด่านวิ่งถ่วงน้ำหนักเมื่อ 

ตอนบ่ายพวกนายมีใครผ่านบ้างฮะ พวกนายเป็นนักดับเพลิงนะ รู้หรือเปล่า 

ว่าหัวฉีดน้ำน่ะหนักกว่ากระสอบทรายขนาดไหน!! ตอนที่ครูฝึกหลินเพิ่ง 

เข้ามาใหม่  ๆ  วิดพื้นวันละหลายร้อยครั้ง! หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาของพวกนาย 

เทียบกันไม่ได้เลยสักนิด ที่ครูฝึกหลินทำไปทั้งหมดก็เพราะเป็นห่วงพวกนาย!  

แต่พวกนายกลับไม่ใส่ใจ ยังมีหน้ามาต่อล้อต่อเถียงกับเขาอีก!”

ทหารหน้าใหม่พวกนั้นโดนดุจนเงียบไป แต่ก็ยังมีพวกหัวรั้นบางคน 

ที่รู้สึกไม่สบอารมณ์เท่าไร

หลินลู่เซียวยืนอยู่บนแท่นสอนหนังสือด้านหน้า หมวกทหารปิดหน้า 

ไว้กว่าครึ่ง สันกรามตึงชัด เวลาเขาทำท่าจริงจังขึ้นมาทีไรดูน่าเกรงขามมาก

“ฉันไม่ได้เป็นห่วงพวกนาย ที่นี่คือกองทัพ ไม่มีคำว่าดูแลกันหรอก  

ไม่ว่าใครหน้าไหนเข้ามา ทุกคนก็ต้องทำตามกฎระเบียบ ด่านทุกด่านที่ 

พวกนายได้ฝึกซ้อมไป จะเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องชีวิตพวกนายเมื่อเข้าไปสู่ 

สมรภูมิรบของจริง สอนให้พวกนายช่วยเหลือคน อย่าให้ถึงสนามจริงแล้ว 

ปล่อยให้คนอื่นต้องมาช่วยเหลือนาย ยังไงก็ยังขอยืนยันคำเดิม ในเมื่อ 

เลือกเดินเส้นทางนี้แล้ว ไม่ว่าจะทนไหวหรือทนไม่ไหว พวกนายก็ต้องทน 

ให้ได้ เป็นลูกผู้ชายหากไม่แบกรับสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ได้ พวกนายคิดจะให้ผู้หญิง 

แบกรับแทนหรือไง เมื่อตัดสินใจเข้ากองทัพ นั่นเท่ากับว่านายได้มอบชีวิต 

ของตัวเองให้ประเทศชาติไปแล้ว ไม่ว่านายจะเป็นใครยิ่งใหญ่มาจากไหน 

ก็ตาม เมื่อเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งทุกคน”

เมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายนั้นแล้ว  เลือดในตัวทหารทุกคนก็ไหล 

พลุ่งพล่าน ปรบมือขึ้นเสียงดัง ในใจของผู้ชายทุกคนล้วนมีความฝันที่จะ 
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เป็นวีรบุรุษ เมื่อได้ยินว่าปกป้องประเทศชาติบ้านเมือง ปกป้องภรรยาและ 

ลูกหลาน ก็ทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ฮึกเหิมขึ้นมา ตกกลางคืน 

โทร.หาแฟนก็ไม่ลืมพูดถึงประโยคที่หลินลู่เซียวพูด ทำให้รู้สึกเป็นสุภาพบุรุษ 

มากขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาฉับพลัน

พวกทหารใหม่ต่างรู้สึกว่าครูฝึกหลินของพวกเขาเป็นสุภาพบุรุษมาก 

เหลือเกิน แถมยังหล่ออีกต่างหาก เท่สุด  ๆ  ไปเลย พอทหารหัวรั้นพวกนั้น 

เห็นหลินลู่เซียวก็ยกมือทำท่าวันทยหัตถ์อย่างเคารพนับถือแล้วเรียกเขา 

ผู้กองหลิน

ผูฝ้กึสอนพดูไมห่ยดุตลอดทางระหวา่งเดนิกลบัหอพกั “คนมวีฒันธรรม 

ที่ได้รับการสั่งสอนมานี่มันต่างกันจริง ๆ พูดมีหลักมีการ จัดการเด็กพวกนั้น 

ซะอยู่หมัดจนไม่มีใครหน้าไหนกล้าดื้ออีก!”

หลินลู่เซียวก้มหน้าอ่านข้อความ ไม่ได้ส่งเสียงตอบ

ผู้ฝึกสอนตบไหล่เขาเบา  ๆ “ครั้งก่อนที่หัวหน้าเรียกนายไปคุยได้เรื่อง 

ว่าไงบ้าง”

“สอบเดือนหน้า” หลินลู่เซียวตอบโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นพลาง 

พรมนิ้วรัวลงไปบนมือถือ

“งั้นวันหลังฉันคงต้องเรียกนายว่าหัวหน้าแล้วสินะ สุดยอดเลย ได้ดิบ 

ได้ดีแล้วนะเนี่ย” ผู้ฝึกสอนตบไหล่เขาเบา  ๆ  แล้วเดินแยกไปอีกทาง “โอเค  

งั้นนายไปพักเถอะ ฉันไปเช็กชื่อก่อน”

พอหลินลู่เซียวกลับมาถึงหอพักก็โยนหนังสือไว้บนโต๊ะ จากนั้นลงไป 

นอนไขว้ขาอยู่บนเตียง ขมวดคิ้วครุ่นคิดถึงคำพูดเมื่อครู่ของผู้ฝึกสอน

ไม่นานนัก มือถือก็สั่นขึ้น เขาเอื้อมมือไปหยิบ 

[เด็กน้อยงี่เง่า : ฉันเลิกบุหรี่ได้แล้วหนึ่งอาทิตย์ ขอรางวัลด้วยค่ะ]

[หลินลู่เซียว : มาอบรมนอกสถานที่อยู่]

[เด็กน้อยงี่เง่า : งั้นรอพี่กลับมาก่อน พวกเรากินข้าวกันนะคะ]

[หลินลู่เซียว : ไว้ค่อยว่ากัน]

[เด็กน้อยงี่เง่า : งั้นตกลงตามนี้นะคะ]

[หลินลู่เซียว : …]
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[เด็กน้อยงี่เง่า : เมื่อกี้น้องชายพี่เพิ่งมาชวนฉันไปดื่มเหล้า ฉันไม่เพียง 

แค่ไม่ยอมไปนะคะ ยังช่วยพี่สั่งสอนเขาไปอีกด้วยละ]

[หลินลู่เซียว : ฉันกลับไปอาทิตย์หน้า]

[เด็กน้อยงี่เง่า  : งั้นเดี๋ยวถึงตอนนั้นเรานัดกินข้าวกันนะคะ แค่เรา 

สองคนเนอะ]

[หลินลู่เซียว : อืม]

[เด็กน้อยงี่เง่า : งั้นฉันหาร้านเอง]

[หลินลู่เซียว : มีข้อแม้หนึ่งอย่าง]

[เด็กน้อยงี่เง่า : ...]

หลินลู่เซียววางเท้าลง เปลี่ยนมานั่งตัวตรง ดวงตาดำสนิท เม้มปาก 

แน่น พิมพ์ตอบกลับด้วยท่าทางจริงจังขึงขัง

[อย่าใส่ชุดเหมือนครั้งก่อนมาเชียว] 

หนานชอูยากถามเขาวา่แบบครัง้กอ่นทีเ่ขาวา่คอืแบบไหน แตเ่มือ่คดิแลว้ 

จากนิสัยของเขา คงไม่มีทางพูดคำว่าชุดกระโปรงยาวคว้านคอลึกสีดำออกมา 

แน่นอน เพราะอย่างนั้นเธอก็เลยตั้งใจเมินเฉย พิมพ์ส่งกลับไปแค่

[งั้นเดี๋ยววันศุกร์หน้าฉันส่งที่อยู่ไปให้นะคะ แล้วเจอกันเย็นวันเสาร์ค่ะ]

หลินลู่เซียวยิ้มมุมปาก โยนโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ด้านข้าง สองแขน 

เท้าลงกับต้นขา สายตาจ้องมองหนังสือกองพะเนินบนโต๊ะ

เวลานี้เสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นอีก เขาชายตามองเล็กน้อย เห็นว่า 

เป็นเบอร์อันคุ้นเคยที่อีกฝ่ายเพิ่งใช้โทร.เรียกเขาไปกองทหารก่อนจะมาอบรม 

เมื่อหนึ่งอาทิตย์ก่อน คนที่กำชับซ้ำ  ๆ  ให้เขาอ่านหนังสือพวกนี้ให้จบก่อนถึง 

เวลาสอบคนนั้น

ความประพฤติของหลินลู่เซียวตอนอยู่ในหน่วยดับเพลิงพิเศษอยู่ 

ในสายตาของหัวหน้าหลายคน พวกหัวหน้าต่างรู้ว่าชายหนุ่มคนนี้บางครั้ง 

ก็จะพูดคุยหยอกล้อกับพวกตนบ้าง แต่เมื่อเข้าไปอยู่ในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 

หรือต้องกู้ภัยเข้าจริง  ๆ  ก็ถือเป็นคนที่พึ่งพาได้ดีคนหนึ่ง นี่ยิ่งทำให้ใคร  ๆ  

ต่างสนใจเขามากเป็นพิเศษ

หลินลู่เซียวจ้องมองตัวเลขยาวเป็นพืดนั่น นิ่งอยู่สักพักค่อยรับสาย
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ปลายสายเป็นผู้ชายเสียงใหญ่ตามแบบฉบับคนภาคเหนือ เขาแซ่จาง  

เป็นเลขาธิการในอดีตหน่วยรบพิเศษที่หลินลู่เซียวเคยสังกัดอยู ่ “อบรมเสร็จ 

เมื่อไหร่”

หลินลู่เซียวจับมือถือไว้ “ยังเหลืออีกสามอาทิตย์ครับ”

ปลายสายพูดขึ้นว่า “ได ้ ถึงตอนนั้นมาหาฉันหน่อย”

“...ปล่อยผมไปเถอะ”

“นายคิดจะใช้ชีวิตอยู่ที่กองร้อยนั่นไปตลอดชีวิตเลยหรือไง คิดจะอยู่ 

กับกองเพลิงตลอดไปงั้นเหรอ วันหลังถ้านายแต่งเมียแล้วต้องนึกเสียใจ 

ทีหลังแน่นอน!”

“...”

“ฉันรู้ว่านายคิดอะไรอยู่ หัวหน้าหลายคนมาคุยกับฉันหลายครั้งแล้ว  

เอาเป็นว่าพวกเขาอยากให้ฉันช่วยพูดให้นั่นแหละ” เลขาธิการจางเงียบไป 

สักพัก จากนั้นก็กระแอมทำเสียงเข้มเลียนแบบหัวหน้า “ฉันสอนทหารมา 

ตั้งหลายคน! ไม่เคยเจอใครที่นิสัยดื้อดึงอย่างเจ้าหมอนี่มาก่อนเลย! ที่น่า 

โมโหยิ่งกว่านั้นก็คือ ฉันยังถูกเขาเถียงใส่จนพูดไม่ออกเลยด้วยซ้ำ!”

หลินลู่เซียวเอียงคอหนีบโทรศัพท์มือถือเอาไว้ ก้มลงไปควานหากล่อง 

บุหรี่ หยิบออกมาหนึ่งมวนแล้วคาบไว้ในปากพลางพูดว่า “ไม่ใช่สักหน่อย 

ครับ ทุกครั้งที่ผมเจอพวกเขา พวกเขาแทบจะหยิบที่เขี่ยบุหรี่ปาใส่หัวผม 

ด้วยซ้ำ”

เลขาธิการจางหัวเราะ “อย่าได้ใจไปหน่อยเลย หัวหน้านายบอกฉัน 

แล้ว”

หลินลู่เซียวก้มหน้าคลำหาไฟแช็กไปเอ่ยถามไป “เขาบอกว่าอะไร”

“ตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ผิงหลิน นายเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่ 

ช่วยเขาไว้ไม่ได้ เลยทำให้นายโทษตัวเอง แต่พวกเราทุกคนเข้าใจสถานการณ์ 

ในตอนนั้นดี แท่งเหล็กแทงทะลุหน้าอก ต่อให้เราช่วยเขาออกมาได้ แต่ด้วย 

ข้อจำกัดในการปฐมพยาบาลตอนนั้นก็ยากจะทำให้เด็กคนนั้นมีชีวิตรอด”

หลินลู่เซียวรู้ข้อนี้ดี ไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนั้นเขาพาตัวเด็กออกมาไม่ได้  

ถึงจะพาออกมาได้จริง ๆ แต่ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอก็ไม่อาจ 
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รับประกันว่าเด็กคนนั้นจะมีชีวิตรอด  ที่พวกเขาไม่ยอมช่วยเหลือครั้งนั้น 

ก็เพราะต้องการให้ทุกวินาทีมีค่ามากที่สุด เพราะไม่มีใครรู้ว่าอาฟเตอร์ช็อก 

ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

วินาทีก่อนที่จะเกิดอาฟเตอร์ช็อกจนทำให้แผ่นคอนกรีตถล่มลงมา  

แววตาของเด็กผู้ชายคนนั้นทำให้หลายปีมานี้ไม่ว่าหลินลู่เซียวหลับตาลง 

เมื่อไหร่ ก็ราวกับว่าเห็นดวงตาคู่นั้นของเด็กชายจ้องมองมาตลอดเวลา

เลขาธิการจางถาม “แววตานั้นเป็นยังไง”

เขาไม่สามารถอธิบายแววตาของเด็กชายในตอนนั้นได้ หากต้องพูด 

ออกมาจริง ๆ 

หลินลู่ เซียวหมดอารมณ์  เขาดึงบุหรี่ในปากโยนลงบนโต๊ะ แล้ว 

เอนกายพิงหัวเตียง พูดเสียงเรียบเฉย “ทรมาน”

จนปัญญา โศกเศร้า เจ็บปวดทรมาน

มนุษย์เราบางครั้งก็ทนลำบาก ทนความเจ็บปวดได้ แต่เรากลับทน 

เห็นเรื่องเจ็บปวดไม่ได้

“ที่จริงนายย้ายไปอยู่กองพันก็ดีนะ อย่างน้อยวันหน้าจะได้ไม่ต้อง 

เจอเรื่องพวกนี้อีก งานก็สบายกว่า ฉันรู้ นายคงคิดว่ามันเสียเปล่า เพราะ 

อุตส่าห์ฝึกฝนมาตั้งหลายปี แต่การช่วยชีวิตคนไม่จำเป็นต้องอยู่แนวหน้า 

เสมอไป คำว่าดับเพลิงน่ะ ต้องมีฝ่ายหนึ่งดับเพลิง อีกฝ่ายหนึ่งป้องกัน 

การเกิดเพลิง  หากเราป้องกันได้ดี  พวกหน่วยดับเพลิงก็มีงานน้อยลง  

นายว่าจริงไหม”

เลขาธิการจางพูดต่อ “หลายปีมานี้ฉันได้ยินทหารหลายคนโอดครวญ 

ไม่หยุดว่า พวกเราช่วยประชาชนทั้งวันทั้งคืน  แต่ประชาชนยังคิดว่าเรา 

นั่งกินภาษีของพวกเขาฟรี  ๆ พวกเราไปถึงสถานที่เกิดเหตุด้วยความเร็ว 

สูงสุดเท่าที่จะทำได้ แต่พวกเขาก็ยังคิดว่าเร็วไม่มากพอ ต้องปรากฏตัวขึ้น 

ทันทีหลังจากวางสาย เขาคงคิดว่าพวกเราเป็นวูล์ฟเวอรีน เป็นสไปเดอร์แมน 

ที่ทะลุกำแพงได้ บินได้ ปีนขึ้นชิงช้าสวรรค์ได้แบบนั้นละมั้ง เวลาอยู่ใน 

สถานที่เกิดเหตุ พวกเขาก็สั่งให้เราเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพื่อช่วยชีวิต 

คนในครอบครัวกับเพื่อนของพวกเขาออกมาให้ได้ คำพูดบางคำได้ยินเข้า 



อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก 1

104

บ่อย ๆ ก็ทำให้เราเสียใจเหมือนกันนะ! นายคิดดูสิ ทหารพวกนั้นก็มีพ่อมีแม่ 

เหมือนกัน บางคนยังเพิ่งอายุสิบแปดสิบเก้าปี ตามร่างกายมีแต่แผลเป็น  

แต่พวกเขากลับต้องเก็บเงียบไม่พูด กล้ำกลืนคำพูดพวกนั้นเอาไว้ ประชาชน 

ไม่รู้หรอกว่าพวกเรารอสแตนด์บายตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง พอได้สัญญาณข่าว 

การเกิดเหตุเมื่อไหร่ ต่อให้ถ่ายหนักอยู่ในห้องน้ำก็ต้องอดทนแล้วรีบออกไป 

ช่วยเหลือพวกเขา ภายนอกพวกเราใส่ชุดเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่พวกเขา 

ไม่รู้หรอกว่า ความเป็นจริงถึงจะมีแค่เสื้อกล้ามตัวเดียวกลางอากาศหนาวเย็น 

ก็ต้องรีบไปช่วยเหลือพวกเขาอยู่เสมอ”

สิ่งที่น่าเจ็บปวดไม่ใช่เรื่องพวกนี้หรอก

สิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดก็คือ ในสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เวลาเห็น 

เพื่อนร่วมทีมถูกแรงระเบิดอัดจนกระเด็นออกไป แต่ตัวเองหันกลับไปช่วย 

เพื่อนไม่ได้ เพราะต้องพาผู้บาดเจ็บออกมาต่างหาก

แต่ทำยังไงได ้ มันต้องมีใครสักคนทำเรื่องพวกนี้

เลขาธิการจางถอนหายใจแล้วพูดว่า “ก่อนหน้านี้ฉันเพิ่งไปหาหัวหน้า 

มา เขาสบายดีนะ ปลูกดอกไม้ดูแลต้นไม้ ยังพูดถึงนายให้ฉันฟังด้วย  

เขาแก่แล้วเลยชอบพูดถึงเรื่องเก่า  ๆ เล่าให้ฉันฟังไม่หยุดเลย ฉันฟังแล้ว 

ก็รู้สึกสนุกเหมือนกัน  เขายังบอกฉันอีกว่า  เขาสอนทหารมาตั้งหลายปี   

มีแต่นายคนเดียวที่แตกต่างจากคนอื่นมากที่สุด แถมยังบอกอีกว่า ถ้าหาก 

นายย้ายเข้าไปอยู่กองพันเมื่อไหร่ ต้องเปลี่ยนนิสัยหน่อย! อีกอย่างนะลู่เซียว  

เรื่องบางเรื่องนายต้องคิดดี ๆ มันเกี่ยวพันถึงอนาคตของนายนะ”

หลินลู่เซียวเงียบไปพักใหญ่ ขานตอบเสียงเบา จากนั้นกดวางสายไป

หวัหนา้คนทีเ่ขาพดูถงึคนนีเ้ปน็ทหารอาวโุส ทำงานเปน็นายทหารชัน้ประทวน 

ในกองร้อยมาสิบกว่าปีถึงได้เลื่อนขั้นเป็นผู้บัญชาการในหน่วยดับเพลิงพิเศษ  

เขาเป็นคนหนานซาน บ้านอยู่ละแวกสถานที่อบรมของหลินลู่เซียวพอดี

ตอนที่หลินลู่ เซียวไปเยี่ยมเขานั้น  หัวหน้ากำลังถือกรงนกเอามือ 

ไพล่หลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะ แผ่นหลังเหยียดตรงราวกับไม้กระดาน  

หลินลู่เซียวจอดรถเสร็จก็หยิบขวดเหล้าขาวจากเบาะหลังสองขวดลงจากรถ 
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1 ตามกฎหมายของประเทศจีน ทุกคนที่จะเข้าพักในโรงแรมต้องแสดงบัตรประชาชน 

เป็นหลักฐานยืนยันตัวตน

แล้วเดินเข้าไปหา

เมื่อหัวหน้าเห็นหลินลู่ เซียวเข้าก็ประหลาดใจ  ก้มมองเห็นขวด 

เหล้าขาวในมืออีกฝ่ายก็ยิ่งตกใจ ดวงตาสองข้างเบิกกว้างสะท้อนประกาย  

“นายมาได้ยังไงเนี่ย”

หลินลู่เซียวยังอยู่ในชุดเครื่องแบบ  เขายกมือทำท่าวันทยหัตถ์ให้ 

อีกฝ่าย “มาอบรมแถวนี้ครับ เมื่อวานเลขาธิการจางพูดถึงคุณ ผมก็เลย 

เอาเหล้าขาวมาให้ พวกหัวหน้าคนอื่นจะได้ไม่เอาเรื่องผมมาฟ้องคุณอีก”

หัวหน้าอาวุโสของเขาคนนี้อายุเกือบห้าสิบปีแล้ว  ร่างกายสูงสง่า  

ใบหน้าแม้ซูบผอมเล็กน้อย แต่ยังสัมผัสได้ถึงความน่าเกรงขามเหมือนสมัย 

ยังหนุ่ม

“ช่างมันเถอะน่า แต่ยังนึกถึงฉันได้แบบนี้ก็ถือว่านายยังเป็นเด็กดีอยู่”

หัวหน้าอาวุโสคนนี้เรียกได้ว่าเป็นพวกปากอย่างใจอย่าง ถึงแม้จะพูด 

แบบนั้น แต่จริง  ๆ  แล้วดีใจมากที่หลินลู่เซียวมาหา เขาจึงพากลับไปด้วย  

“ไปกันเถอะ กลับบ้านกับฉัน ไปหาภรรยาฉันหน่อย”

หลินลู่เซียวประคองอีกฝ่ายเดินกลับไปด้วยกัน ในระหว่างเดินก็ได้รับ 

ข้อความจากหนานชู

[เด็กน้อยงี่เง่า : หกโมงเย็นเจอกันด้านล่างตึกบ้านพี่นะคะ เดี๋ยวฉัน 

ไปรับพี่เอง อย่าลืมพกบัตรประชาชนมานะ1]

ไม่ได้ติดต่อกันหลายวัน พอหนานชูส่งข้อความหาเขาก็ชอบหยอกล้อ  

เลยตั้งใจพิมพ์ประโยคสุดท้ายเพิ่มเข้าไป

มือข้างหนึ่งของหลินลู่เซียวประคองหัวหน้าอยู ่ จึงใช้มืออีกข้างรีบพิมพ ์

ตอบกลับไป

[แค่กินข้าวทำไมต้องใช้บัตรประชาชนด้วย]

หัวหน้าหิ้วกรงนกเหลือบมองเขา “แฟนเหรอ”

หลินลู่เซียวส่งข้อความเสร็จก็ยัดโทรศัพท์มือถือลงกระเป๋า หัวเราะ 
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เสียงเบา “ที่ไหนกันครับ! แค่เด็กคนหนึ่งน่ะ”

หัวหน้าหรี่ตามองอย่างเจ้าเล่ห ์ “เด็กคนนั้นชอบนายเหรอ”

“...ถ้าคุณจะคุยเรื่องนี้ ผมว่าคงไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วครับ”

หัวหน้าหัวเราะชอบใจ ยกมือขึ้นสะกิดหลินลู่เซียวแล้วพูดหยอกว่า  

“ยังจำสมัยก่อนตอนที่เชื่อมสัมพันธ์กับโรงพยาบาลหงซานเจี่ยที่ตั้งอยู่ข้าง  ๆ  

กองกำลังของเราได้ไหม พยาบาลคนนั้นชอบนายมากเลยนี่! นายนี่มีโชค 

ด้านความรักดีไม่เลวเลยนะ”

พูดจบโทรศัพท์มือถือก็สั่นขึ้นอีกครั้ง หลินลู่เซียวจึงหยิบออกมาดู 

[เด็กน้อยงี่เง่า : พี่รู้ดีอยู่แล้วนี่]

หลินลู่เซียวคร้านจะสนใจเธออีก เลยยัดโทรศัพท์มือถือเก็บลงไป  

แต่ไม่คิดว่าหัวหน้าอาวุโสของเขาคนนั้นจะอ่านเนื้อหาออกมาทีละคำเสียงดัง 

กังวานหนักแน่น “เด็กน้อยงี่เง่า พี่...รู้...ดี...อยู่...แล้ว...”

หลินลู่เซียวชะงัก หรี่ตามองอีกฝ่าย โมโหก็โมโห แต่สุดท้ายก็หัวเราะ 

ออกมาอย่างจนใจ

หัวหน้าไม่สนใจเขา เดินตรงต่อไปเองคนเดียว หยอกเจ้านกตัวน้อย 

ในกรงเป็นพัก  ๆ “เด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะ! วัน  ๆ  เอาแต่คิดเรื่องบ้าบออะไร 

ก็ไม่รู้!”

หลินลู่เซียวเท้าเอวยืนอยู่กับที่ มองไปยังแผ่นหลังของหัวหน้าอาวุโส 

คนนั้นแล้วยิ้มออกมา

หัวหน้าอาวุโสเดินไปสองก้าวก็หันกลับมามอง ชี้หลินลู่เซียวแล้วพูดว่า  

“เธอส่งข้อความมาขนาดนี้แล้ว วันหลังนายพาเด็กน้อยงี่เง่าคนนั้นมาเจอฉัน 

หน่อยสิ”

“...”

ถึงแม้พวกเขาสองคนจะชอบหยอกเล่นกันแบบนี้ แต่ก็ไม่ได้เจอกัน 

นานหลายปีแล้ว ชายชาติทหารที่ เกษียณแล้วอย่างหัวหน้าก็เหลือเพียง 

มิตรภาพเหล่านี้เท่านั้น ถึงแม้ต่อหน้าเขาจะไม่เคยพูดอะไร แต่ที่จริงแล้ว 

เขาเอ็นดูหลินลู่เซียวมาก หลินลู่เซียวทั้งฉลาด แถมยังตอบสนองได้อย่าง 

ว่องไว ตอนอยู่ในสถานที่เกิดเหตุก็ตัดสินใจได้รวดเร็วและกล้าหาญ ไม่เป็น 
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ตัวถ่วงทำให้เสียเวลาเลยสักนิด ใครเห็นใครก็รัก

พวกเขาดื่มกันไปหลายแก้ว พูดคุยกันหลายเรื่อง คุยกันไปคุยกันมา 

ก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องพวกนั้น สุดท้ายดื่มกันจนหัวหน้าฟุบไปกับโต๊ะ อุตส่าห์ 

มีคนจากในหน่วยมาเยี่ยม แถมยังเป็นลูกศิษย์ที่เขาภาคภูมิใจอีก ด้วยความ 

ที่ดีใจมากจึงอดดื่มไปหลายแก้วไม่ได้ หลินลู่เซียวจึงต้องช่วยแบกหัวหน้า 

ของตนเข้าไปในห้องนอน กล่าวอำลาเสร็จก็ยื่นซองอั่งเปาให้แล้วค่อยกลับ 

ออกมา

วนัเสาร ์ หนานชถูา่ยโฆษณาเสรจ็กร็บีลากซกีูก้ลบับา้นโดยไมร่อใหเ้สิน่กวงจง 

อ้าปากพูด เมื่อเธอก้าวขาลงจากรถ ก็หันไปปิดประตูพร้อมกำชับคนขับให้ไป 

ส่งซีกู้ให้ถึงบ้าน ซีกู้พิงกระจกรถตะโกนถามเธอ “พี่จะไปไหนอีกคะเนี่ย!”

หนานชูรีบวิ่งขึ้นไปด้านบนอย่างรวดเร็ว

คนขับรถเชื่อฟังคำสั่งอย่างดี เขาขับรถออกไปไกลมาก  ซีกู้มอง 

แผ่นหลังที่ค่อย ๆ ห่างออกไปของหนานชู อยากจะร้องไห้แต่กลับร้องไม่ออก  

ภายในห้วงความคิดเต็มไปด้วยภาพใบหน้าเจ้าเล่ห์ดุร้ายของหานเป่ยเหยา 

กับเสียงแสบแก้วหูจนแทบจะทำให้หูหนวกของเสิ่นกวงจงที่ว่า “เธอรู้หรือเปล่า 

ว่าเมื่อก่อนบอสใหญ่ของเธอเคยทำอะไรมา!!”

ซีกู้ทนไม่ไหวจนปล่อยโฮ เธอเป็นแค่ผู้ช่วยและช่างแต่งหน้าฝึกงาน 

ที่ยังเรียนไม่จบ แต่ต้องมาตกอยู่ในดงคนประหลาดพวกนี้  ชีวิตเธอช่าง 

อยู่ยากเสียเหลือเกิน!!

ในขณะเดียวกัน ทางด้านหนานชูก็ถอดเสื้อผ้าออกจนหมดแล้วยืนอยู่ 

หน้าตู้เสื้อผ้า ค่อย ๆ เลือกทีละชุด

เธอเงยหน้าจับคางครุ่นคิด พินิจพิจารณาเพื่อไม่ให้แต่งตัวเหมือนกับ 

ครั้งที่แล้ว

เขาไม่ชอบชุดกระโปรงยาว งั้นเดี๋ยวเธอใส่กระโปรงสั้นดีไหม

งั้นปัญหาต่อไปก็คือ ต้องสั้นมากเท่าไรถึงจะเหมาะสมล่ะ

หนานชูค่อย  ๆ  หยิบชุดตัวสั้นที่ความยาวไม่เท่ากันออกมาสามชุด  

แบบสั้นไปเลย หรือปิดต้นขาหน่อย หรือยาวปิดเข่าดี
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เธอตัดสินใจโยนตัวที่ยาวปิดเข่าออกไปทันที เพราะมันยาวเกินไป  

จากนั้นก็เปรียบเทียบสองตัวที่เหลืออยู่นานพักใหญ่ อืม สุดท้ายก็เลือก 

แบบปิดต้นขาเพราะดูแล้วสวยกว่ามาก

งั้นปัญหาต่อไปก็คือ เอาแบบรัดรูปหรือจะหลวมสักหน่อยดี

แบบรัดรูปเน้นทรวดทรงเกินไป กลัวเขาจะรับไม่ไหว เปิดเผยทั้งหมด 

ในทีเดียว เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรน่าสนใจอีก เอาเป็นแบบหลวมหน่อยดีกว่า  

ค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นดูเย้ายวนกว่าเยอะ

เมื่อเลือกเสื้อผ้าเสร็จหนานชูก็ไปส่องกระจกแต่งหน้าบาง  ๆ เป็นการ 

แต่งหน้าที่ดูเหมือนไม่ได้แต่ง แค่ทาแป้งนิดหน่อยเท่านั้น รูปหน้าของเธอ 

ไม่เหมาะกับการแต่งหน้าจัด เพราะจะทำให้ดูเป็นคนดุ ทารองพื้นบาง  ๆ  

ปรับผิวนิดหน่อยก็เพียงพอแล้ว

เธอมองตัวเองในกระจกอย่างพึงพอใจ  เม้มปากเล็กน้อย ผู้หญิง 

ในกระจกหน้าตาอ่อนโยนเป็นธรรมชาติ แต่ดูเย็นชาห่างเหิน เธอจึงยกนิ้วชี้ 

จิ้มมุมปากทั้งสองฝั่งขึ้น พยายามทำให้ดูมีความรู้สึกเป็นมิตรขึ้นมานิดหนึ่ง

เมื่อทำทุกอย่างเสร็จ หนานชูก็ก้มตัวลงหยิบกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ 

ของเธอพลันส่งเสียงดังขึ้น เธอหยิบออกมาดูเห็นว่าเป็นหลินฉี่ พอรับสาย 

จึงพูดขึ้นทันทีโดยไม่รอให้อีกฝ่ายพูดก่อน

“ฉันบอกแล้วไง ว่ายังไงวันนี้ฉันก็ไม่มีทางไปกินเหล้ากับนาย”

แต่เสียงของหลินฉี่จากปลายสายนั้นฟังดูแล้วร้อนรนมาก “ขอความ 

ช่วยเหลือด่วน รีบมารับฉันที่ประตูด้านหลังบาร์เจียงเซ่อหน่อย!”

หนานชูไม่สนใจเขา เธอส่องกระจกจัดหน้าม้าพลางพูดตอบอย่าง 

เย็นชา “วางสายก่อนนะ วันนี้ฉันมีธุระ ถ้านัดวันนี้ของฉันพังขึ้นมา ฉันเอา 

นายตายแน่ เพราะอย่างนั้นอย่ามาหาเรื่องฉันเชียว”

หลินฉี่ “ฉันยอมโดนเธอฆ่าตาย แต่ไม่มีทางยอมโดนคนอื่นสวนก้น 

หรอกนะ!”

ได้ยินเสียงดังโหวกเหวกมาจากปลายสาย เหมือนกับหลินฉี่จะวิ่ง 

ผลักของให้ล้ม เสียงด้านหลังดังล้งเล้งไม่หยุด หนานชูยังถือสายไว้ หลับตา 

ลงแล้วพูดออกไปอย่างใจร้ายใจดำว่า “สวนก็สวนส ิ ไม่แน่ว่าครั้งนี้นายอาจจะ 
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เปิดโลกกว้างก็ได้นะ”

“...” เหมือนว่าหลินฉี่ไม่ได้ยินว่าอีกฝ่ายพูดอะไรตอบกลับมา เขาร้อง 

เสียงหลง มีแต่เสียงลมพัดดังกระหึ่ม จากนั้นก็มีเสียงดังตึงขึ้น ดูเหมือน 

โทรศัพท์มือถือของเขาจะหล่น

“แม่งเอ๊ย! ไอ้คนพวกนี้รุนแรงชะมัดเลย!

“แม่ง ถ้ารู้แบบนี้ฉันน่าจะโทร.หาพี่ชายฉันมากกว่า! เธอนี่พึ่งพา 

ไม่ได้เลย!”

หนานชู “นายทำอะไรอยู่กันแน่เนี่ย”

“ก็ไอ้คนจีนโพ้นทะเลที่เราเจอที่มิลานตอนนั้นไง!  คนที่ถูกพวกเรา 

จัดการเจียนตายคนนั้นน่ะ! เมื่อกี้บังเอิญเจอที่บาร์! ตอนนี้มันเลยวิ่งไล่ฉัน 

ไม่หยุดเลยเนี่ย!” หลินฉี่ตะโกนใส่มือถือ

หนานชูกัดฟันแล้วสบถคำหยาบออกมา “งั้นนายหาที่หลบก่อน อย่า 

โทร.หาพี่นายเชียว ได้ยินไหม”

หลินฉี่ “ไม่มีทางโทร.หรอก ไม่มีทางโทร.หาแน่นอน! เธอก็รีบมา 

เร็วเข้า!”

เขาไม่มีทางหาเรื่องตายหรอก ถ้าหลินลู่เซียวรู้ว่าเขาไปทำเรื่องเลว  ๆ  

เหล่านั้นที่มิลาน เขาโดนจัดการจนตายแน่นอน

ตอนที่หนานชูเพิ่งรู้จักหลินฉี่ ทั้งคู่เป็นเพื่อนดื่มกัน มักจะเจอกันที่ 

บาร์แห่งนั้นเป็นประจำ หลินฉี่เองก็เลี้ยงเหล้าเธออยู่บ่อยครั้ง พอนานวันเข้า 

สองคนก็สนิทกัน ช่วงนั้นแม่ของหลินฉี่เสียชีวิตพอดี แถมหน้าที่การงาน 

ก็ไม่ราบรื่นเท่าไร งานแสดงหลายงานถูกยกเลิก ตัวเขาเองก็จิตตกเป็น 

อย่างมาก

พอคนจิตตกสองคนอยู่ด้วยกันก็ยิ่งรวมหัวไปทำเรื่องบ้า ๆ 

ตอนนั้นในบาร์มีคนจีนโพ้นทะเลคนหนึ่งท่าทางดูมีเงินเยอะ แถมยัง 

รักสนุกไม่เบา หมอนั่นสั่งให้คนแอบใส่ยาลงในแก้วเหล้าของหนานชู แต่ 

สุดท้ายคนที่กินเข้าไปคือหลินฉี่ หลินฉี่ยอมได้ที่ไหน เขาจึงปรึกษากับ 

หนานชูว่าจะหาวิธีเอาคืนให้ได้

พวกเขานั่งเฝ้าติดต่อกันอยู่สองคืน พอคว้าโอกาสจับไอ้หมอนั่นมัด 
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ได้แล้วก็หิ้วตัวเขาไปโรงแรม ละเลงวาดรูปลงไปบนร่างกายของอีกฝ่าย  

จากนั้นถ่ายรูปโพสต์ลงไอจีของผู้ชายคนนั้น

ปกติภาพลักษณ์ของอีกฝ่ายเป็นคุณชายผู้หล่อเหลา แต่เมื่อโพสต์ 

รูปแบบนั้นลงไปก็ทำให้หุ้นบริษัทของเขาร่วงระนาว หนำซ้ำโดนพ่อสั่งกัก 

บริเวณไปอีกครึ่งป ี จากนั้นก็ถูกส่งตัวกลับมาประเทศจีน

แต่พอกลับมาแล้วโลกดันแคบ บังเอิญเจอคู่อริเอาซะได้

จะไปถึงประตูหลังของบาร์เจียงเซ่อได้ต้องข้ามเนินสูงและซอยแคบไปก่อน  

ท้องฟ้าตอนนั้นมืดมิด เสียงดังกระหึ่มของรถยนต์คูเป้2 สีแดงขับเข้ามาในซอย

หนานชูเหยียบเบรกจอดรถตรงประตูหลังบาร์เจียงเซ่อ

เธอนั่งอยู่ในรถ โทร.หาหลินฉี่แล้ววางสาย ครึ่งนาทีหลังจากนั้นหลินฉี่ 

ก็พุ่งออกมาจากบานประตูไม้ หนานชูบีบแตรเสียงดัง เปิดไฟหน้าส่อง  

เห็นร่างของอีกฝ่ายปรากฏขึ้น บนใบหน้ามีรอยบวมช้ำม่วงสองจุดกินพื้นที่ 

ไปเกือบครึ่งศีรษะ บนหน้าผากยังมีแผลถลอกอีก เห็นได้ชัดว่าสองฝ่าย 

ปะทะกันรุนแรงมาก

จากนั้นก็มีอีกสามสี่คนตามออกมา หนานชูสตาร์ตรถเปลี่ยนเกียร์  

ไม่รอให้หลินฉี่นั่งลงดี  ๆ เธอก็เหยียบคันเร่งออกไปทั้ง  ๆ  ที่ประตูรถยังเปิด 

ค้างไว้

พวกคนที่ตามมาด้านหลังก็ขึ้นรถไล่ตาม “เร็วเข้า ตามมันไป!”

หลินฉี่ปิดประตูรถเรียบร้อย หันหลังมองอย่างหวาดกลัว รถของ 

อีกฝ่ายที่ตามมาเปิดไฟสูงแยงตา เขาอดสบถด่าไม่ได้ “ไอ้พวกเด็กเปรตเอ๊ย!”

รถเคลื่อนออกมาจากซอยเข้าสู่ถนนสายหลัก ต้นไม้สองข้างทางมี 

ให้เห็นน้อยลงทันตา หนานชูเหลือบมองกระจกหลัง รถด้านหลังยังคง 

ตามมาไม่หยุด ทั้งยังตั้งใจจะแซงหน้าเพื่อขวางรถของเธอไว้  แต่หนานชู 

เลี้ยวหลบไปในซอยหนึ่งได้อย่างสวยงาม จากนั้นก็เลี้ยวไปมาอีกสองครั้ง  

2 รถยนต์แนวสปอร์ตรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวชนิดสองประตูที่มีหลังคาปิดถาวร ส่วนใหญ่ 

มีสองที่นั่ง หากมีที่นั่งด้านหลังก็จะไม่กว้างนัก
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ทำให้ทิ้งระยะห่างจากรถที่กำลังตามอยู่ได้ไกลยิ่งกว่าเดิม ในที่สุดหลินฉี่ 

ก็วางใจลงได้เสียที เมื่อผ่านพ้นเรื่องร้าย  ๆ  อันน่าหวาดเสียวแบบนั้นมาได้  

หลินฉี่ก็ผิวปากให้หนานชูและยกนิ้วโป้งให้เธอ “เธอนี่สุดยอดไปเลย”

หนานชูปรายตามอง หัวเราะอย่างเย็นชา “กี่โมงแล้ว”

หลินฉี่เบ้ปาก “หกโมงห้าสิบ เธอมีนัดเหรอ”

“พอได้แล้ว นายรอความตายได้เลย”

เวลานี้คนที่อยู่ในรถคันด้านหลังกำลังต่อสายโทร.หาใครบางคนอยู่

“นายน้อยครับ รถคันเมื่อกี้มุ่งหน้าไปทางจงกู่ครับผม คนขับเป็น 

ผู้หญิง ขับไวมาก พวกเราตามไม่ทันครับ”

พอวางสาย คนคนนั้นก็ตะโกนออกมาว่า “แม่งเอ๊ย ฝีมือการขับรถ 

ไม่ใช่เล่น ๆ เลย”

เข็มนาฬิกาชี้เวลาหนึ่งทุ่มตรง

ท้องฟ้ามืดมิด ไฟริมทางในหมู่บ้านส่องสว่าง หลินลู่เซียวยืนอยู่ใต้ 

เสาไฟ ก้มศีรษะและจุดบุหรี่ ควันสีขาวลอยตลบอบอวลไปทั่วทิศ ปลายบุหรี ่

มคีวนัลอยขึน้เปน็เสน้สเีทาหมน่ แสงไฟสเีหลอืงนวลสอ่งสะทอ้นรา่งสงูใหญน่ัน้ 

จนทอดเป็นเงายาว

เขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาดูเวลา พ่นควันบุหรี่ แล้วยัดโทรศัพท์ 

มือถือกลับลงไป

ใบหน้าภายใต้แสงไฟที่สาดส่องนั้นมืดมนบอกไม่ได้ว่าคิดอะไรอยู่

โดนเทงั้นร ึ ให้ได้งี้สิ

ทางด้านหนานชูถูกรถขวางหน้าขวางหลัง บังคับให้เธอจอด

รถเบนท์ลีย์สีดำฝั่งตรงข้ามจอดขวางรถคูเป้สีแดงของเธอเอาไว้   

ไฟหน้าเปิดสว่างจ้า มองแล้วแสบตามาก

หนานชูเอามือบังแสงไว้ 

ผู้ชายร่างใหญ่สวมหมวกสีดำเดินลงจากรถคันนั้นมาเคาะกระจกรถฝั่ง 

ที่หนานชูนั่งอยู่
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หลินฉี่พูดเสียงสั่น “อย่าเปิดเชียวนะ ถ้าเปิดคืนนี้พวกเราตายคาที่ 

แน ่ๆ”

ผู้ชายด้านนอกเห็นว่าคนด้านในไม่ตอบรับ เขาเลยก้มตัวลงมาแล้ว 

เคาะอีกครั้ง ด้วยความที่ย้อนแสง หนานชูเลยมองเห็นหน้าเขาไม่ค่อยชัด  

เห็นแค่ว่าอีกฝ่ายชี้นิ้วมาที่เธอ พร้อมกับเสียงที่ดังทะลุกระจกรถเข้ามา “เธอ  

ลงมา”

“อย่าลงไปนะ” หลินฉี่พูด 

หนานชูกำลังจะเปิดประตู จู่  ๆ  ภาพตรงหน้าก็สว่างขึ้น มีคนรีบวิ่ง 

มาจากรถทางด้านหลัง ตะโกนเสียงดังว่า “นายน้อยครับ! ตำรวจไล่ตามมา 

แล้วครับ!”

หนานชูรีบหันไปถามหลินฉี่ “เวรกรรม นายแจ้งตำรวจเหรอ”

หลินฉี่ส่ายหน้า “เปล่านะ ฉันไม่ได้โง่สักหน่อย!”

จากนั้นเจ้าของบาร์ก็พาตำรวจในชุดเครื่องแบบมาล้อมพวกเขาเอาไว้  

ชี้นิ้วแล้วพูดว่า “เจ้าพวกนี้แหละครับที่อาละวาดจนร้านผมพังเละเทะ!”

สองทุ่มตรง

หนานชูให้ปากคำเสร็จ ออกมาก็เห็นหลินฉี่นั่งพิงอยู่บนเก้าอี้ตัวยาว  

หน้าผากแดงช้ำเลือดออกราวกับละเลงสีใส่

หญิงสาวเดินเข้าไปแล้วนั่งลง กำลังจะโทร.หาหลินลู่เซียว แต่หลินฉี่ 

กลับพูดขึ้นว่า “ทำยังไงด ี ตำรวจโทร.แจ้งพี่ชายฉันไปแล้ว ฉันตายแน่”

“...”

“หลินลู่เซียวเหรอ”

หลินฉี่ก้มศีรษะลงอย่างผู้กระทำผิด “เดี๋ยวเธอต้องช่วยฉันอธิบาย 

ด้วยนะ”

อธิบายบ้าบออะไรเล่า ตัวเองยังแทบเอาตัวไม่รอดเลย หนานชูลุกขึ้น 

จะออกไปเดินเล่น แต่กลับถูกหลินฉี่รั้งไว้ “เธอจะไปไหนน่ะ อย่าไปสิ อยู่ 

คนเดียวฉันกลัว ตอนพี่ชายโมโหใส่หวังว่าเธอจะช่วยฉันแก้ตัวนะ!”

หนานชูก้มหน้าชายตามองหลินฉี่แล้วพูดอย่างเย็นชาว่า “ถือโอกาส 
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ตอนที่ฉันยังไม่ต่อยนาย รีบปล่อยมือเดี๋ยวนี้”

ทว่าหลินฉี่กลับเกี่ยวแขนเกี่ยวขากอดรวบตัวหนานชูเอาไว้ทันที เกาะ 

ตัวเธอเหมือนลูกจิงโจ้ ไม่พอยังเอาศีรษะถูไหล่หนานชูอีก “ไม่เอานะ!”

หนานชูพูดเตือนเสียงเย็นชา “หลินฉี่!”

พูดไม่ทันขาดคำก็มีเสียงดังขึ้นจากทางประตู “พวกเธอทำอะไรกัน”

ทั้งสองคนหยุดชะงัก แล้วหันไปมองทางประตูอย่างพร้อมเพรียง  

เห็นร่างสูงใหญ่สง่างามในชุดลำลองยืนอยู่ตรงประตูใหญ ่ สองมือล้วงกระเป๋า 

กางเกง ยืนหันหลังให้แสงจันทร์ มองเห็นสีหน้าไม่ค่อยชัด เสียงทุ้มน่ากลัว

ทั้งคู่ต่างตกใจจนขวัญผวา

ตายแน่

พวกเขาสองคนนิ่งอยู่กับที่  หลินลู่เซียวก็ไม่ได้เดินเข้ามาหาทันที   

แต่กลับหยุดอยู่ตรงหน้าประตูดูพวกเขาสักพัก เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินเข้าไป 

พูดคุยกับเขา แต่เนื่องจากยืนห่างกันเกินไปจึงไม่ได้ยินว่าพูดอะไร เขาฟัง 

ตำรวจพูดเงียบ ๆ และเหลือบมองพวกเขาสองคนเป็นพัก ๆ 

แววตานั้นมืดมนทำให้หลินฉี่กลัวจนตัวสั่น

หลังจากสองคนนั้นพูดคุยกันเสร็จ หลินลู่เซียวก็ตบไหล่อีกฝ่ายเบา ๆ  

ขยับมุมปากขึ้นอย่างหาได้ยาก “ขอบใจนะ” จากนั้นเดินเข้ามาหาพวกเขา 

สองคน ตำรวจคนนั้นตะโกนตามหลังมาว่า  “ลู่เซียว พรุ่งนี้มากินข้าวที่ 

บ้านฉันส ิ เสี่ยวซื่อเหวยก็มา พวกเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ”

หลินลู่เซียวตอบตกลงแล้วตรงดิ่งมาหาพวกเขา เขายืนนิ่ง ลากคอ 

ดึงหลินฉี่ออกจากตัวหนานชู แล้วปล่อยลงไปบนเก้าอี้ตัวด้านหลัง จากนั้น 

ก้มลงสบตาหนานชู

“ทะเลาะกัน”

“ซิ่งรถกัน”

“ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วสินะ หืม”

ในระหว่างที่เขาพูดก็หรี่ตาลงเล็กน้อย หางตายกตวัดขึ้นเป็นการส่ง 

สัญญาณเตือน ให้ความรู้สึกอันตรายเหลือเกิน
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เวลานี้หนานชู  อยากจะลากตัวหลินฉี่มาตีซะจริง  ๆ ไม่งั้นป่านนี้ 

เธอคงได้ไปกินข้าวกับผู้ชายตรงหน้าคนนี้แล้ว

หลินฉี่ลุกขึ้นมา “พี่...พวกผม...”

หลินลู่เซียวปรายตามองเขา ส่งสายตาเป็นนัยบอกให้อีกฝ่ายพูดต่อ  

ท่าทางแสดงออกมาอย่างใจเย็น...พวกนายทำไม มีอะไรก็พูดออกมาสิ

พวกเขาสองพี่น้องสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากพ่อกับแม่ต้องทำงาน  

หลินฉี่เลยพึ่งพาหลินลู่เซียวอยู่เสมอ มีเรื่องอะไรก็ส่ายก้นเดินกลับบ้านไป 

แล้วตะโกน “พี ่ พี่” ตลอด

ตอนเด็ก ๆ สมัยที่พักอยู่ในหูท่งมีร้านขายขนมอยู่ร้านหนึ่ง ข้าวเหนียว 

ปั้นถวนจื่อ1 ร้านนั้นอร่อยมาก ตอนนั้นหลินชิงหย่วนไม่ยอมให้ทั้งสองคน 

กินอาหารที่ขายตามข้างถนน  หลินฉี่อยากกินมากเลยตามติดเขาแจ  

หลินลู่เซียวจึงแอบพาออกไป สุดท้ายกลับมาถึงบ้านก็โดนตีเข้าให้ เพราะ 

แอบไปกินแต่ลืมเช็ดปากให้เรียบร้อย

ตอนนั้นเพื่อไม่ให้มีพิรุธ หลินลู่เซียวซื้อขนมให้หลินฉี่เสร็จ ตัวเอง 

ก็รีบกลับบ้านก่อน แต่สุดท้ายน้องชายเขาคนนี้ แค่เรื่องพื้นฐานอย่างการกิน 

อะไรเสร็จต้องเช็ดปากยังต้องให้คนอื่นสอน พอกินเสร็จก็ยังไม่ยอมเช็ดแป้ง 

 1 เป็นขนมทำจากแป้งข้าวเหนียว คล้ายกับโมจิหรือดังโงะของญี่ปุ่น
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ที่ติดอยู่ตรงขอบปากทิ้ง กลับบ้านมาก็เลยโดนหลินชิงหย่วนจัดการเข้าให้

สองพี่น้องคู่นี้ คนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งโง่ ผู้ใหญ่ในครอบครัวชอบเอา 

ทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน คำพูดที่พูดบ่อยที่สุดก็คือ “ลู่เซียว นายต้องดูแล 

น้องชายให้ดี ๆ นะ เจ้าเด็กน้อยคนนี้ไร้เดียงสามาก”

ผูค้นในหทูง่ใคร ๆ กร็ูจ้กัเจา้เดก็นอ้ยหลนิฉี่ อกีอยา่งเขารา่งกายออ่นแอ  

เวลาทะเลาะกับใครก็สู้เขาไม่ได้ แถมยังมีนิสัยแปลก  ๆ แต่ด้วยความที่ 

อายุน้อย อีกทั้งหลินชิงหย่วนยังเลี้ยงตามใจ  ทำให้เขามีนิสัยลูกคุณหนู 

แบบนี้

หลินชิงหย่วนเข้มงวดกับหลินลู่เซียวมากกว่าหลินฉี่มาแต่ไหนแต่ไร  

อีกอย่างแม้ว่าหลินลู่เซียวจะมีนิสัยดื้อรั้นชอบหาเรื่องเป็นประจำ แต่เมื่อ 

เกิดอะไรเข้าจริง ๆ เขากลับเป็นคนที่ตอบสนองว่องไวกว่าใคร แถมยังแบกรับ 

จัดการแต่ละเรื่องได้มีประสิทธิภาพมาก

ประโยคที่หลินชิงหย่วนพูดกับหลินลู่เซียวบ่อยและยาวมากที่สุดก็คือ  

“นายต้องแบกรับความรับผิดชอบให้มาก น้องชายของนายถึงจะอยู่ได้อย่าง 

เป็นสุข”

เดิมทีเขาไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองต้องเรียนรู้มากกว่าหลินฉี่ บางครั้ง 

เขาก็รู้สึก  “อิจฉา”  แต่ช่วงหลังหลินฉี่ไม่สบายป่วยเป็นไข้บ่อยครั้ง  จู่  ๆ  

หลินลู่เซียวจึงเข้าใจแล้วว่าโลกนี้ก็ยุติธรรม

หลินฉี่ร่างกายไม่แข็งแรงมาตลอด หลินลู่เซียวจำได้ว่าในหนึ่งปีหลินฉี่ 

ต้องเข้าออกโรงพยาบาลตั้งสิบกว่ารอบ เวลาหลินฉี่ไม่สบายจะอ่อนแอ 

ปวกเปียกมาก อีกฝ่ายพึ่งพาไว้วางใจตัวเขาที่สุด สายตาเหมือนกับลูกนก 

ตัวเล็ก  ๆ  เวลานอนบนเตียงผู้ป่วยที่มองมานั้น  จะไม่ให้เขารู้สึกปวดใจ 

ก็คงยาก

ปีที่พ่อแม่หย่ากัน หลินฉี่ถูกแม่พาตัวไป กลางดึกคืนหนึ่ง หลินฉี่ 

แอบหนีออกจากบ้านแม่กลับมาที่บ้านนี้ แอบเข้ามาที่สวนหลังบ้าน ออกแรง 

ทุบกระจกห้องหลินลู่เซียวไม่หยุด ตะโกนถามว่าตัวเองถูกทอดทิ้งงั้นเหรอ  

เป็นเพราะร่างกายเขาไม่ดีงั้นเหรอ

หลินฉี่เป็นคนหัวช้าแต่จิตใจอ่อนไหว เหมือนอย่างตอนนี้ที่ยังมอง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างหนานชูกับพี่ชายตัวเองไม่ออก ยังคงเป็นเด็กน้อยที่ 

คอยเกาะแข้งเกาะขาไม่ยอมให้หนานชูไป

แขนขาวผ่องของหญิงสาวถูกกอดไว้แน่น หนุ่มน้อยคนนั้นออกแรงบีบ 

จนเล็บขาวซีด แต่ก็ยังไม่ยอมปล่อย ราวกับว่าของในมือเป็นสมบัติล้ำค่า  

กลัวว่าถ้าปล่อยแล้วเธอจะหนีไป

หลินลู่ เซียวมองมือของสองคนนั้นอยู่นาน หลินฉี่ เองก็เริ่มทำตัว 

น่าสงสาร “ผมถูกคนต่อยมา”

หลินลู่เซียวใช้สองมือล้วงกระเป๋า ยิ้มเยาะเขา “อ้อ นายจะบอกว่า 

นายเดินเล่นอยู่บนท้องถนน แล้วโดนคนจับตัวไปต่อยสินะ”

“...” หลินฉี่พูดไม่ออก

ดวงตาดำสนิทของหลินลู่เซียวน่ากลัวยิ่งกว่าท้องฟ้ามืดมิดด้านนอก  

“เมื่อก่อนฉันไม่ยักจะดูออกว่านายเป็นพวกชอบหาเรื่องคนอื่นแบบนี้ด้วย”

หลินฉี่กลอกตาไปมา ตัดสินใจยอมรับ “ก็ได้ ผมแค่ไปนั่งชิลที่บาร์  

แต่มีปากเสียงกับคนอื่นนิดหน่อยก็เลยมีเรื่องกันน่ะ”

หลนิลูเ่ซยีวเชดิคางชีไ้ปทีห่นานช ู ปรายตามองเธอเลก็นอ้ย “แลว้เธอละ่  

ไปกินเหล้ากับนายเหรอ”

“ผมเป็นคนเรียกเธอมาเอง”

หลินลู่เซียวร้องโอ้โฮ ตัวอักษรเขียนเด่นหรากลางหน้าผากว่า...ไม่เชื่อ

“สุดยอดไปเลย  มีเรื่องทะเลาะต่อยตีกัน  แต่เรียกผู้หญิงไปช่วย 

เนี่ยนะ”

“...” หลินฉี่ก้มหน้าลงแล้วพูดว่า “เธอขับรถเก่งมากเลยนะพี่! ผมเลย 

คิดว่าเราจะหนีทัน”

หลินลู่เซียวแค่นหัวเราะเย็นชา กำลังจะพูดต่อแต่มีคนเดินออกมา 

จากห้องสอบปากคำ ฝ่ายนั้นสูงราว ๆ เมตรแปดสิบได้ ผมสีทอง หน้าม้าปรก 

แนบอยู่บนหน้าผาก ใบหน้าผอมซูบ โครงหน้าอ่อนหวาน สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว 

กับกางเกงสีดำ รูปร่างผอมมาก ดูแล้วไม่แข็งแรงเท่าไร

หลินฉี่จ้องเขาเขม็ง  หนานชู เองก็ปรายตามองอีกฝ่ายเล็กน้อย  

ชายคนนั้นปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตเดินผ่านตัวเธอไป จากนั้นส่งสายตามองเธอ 
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อย่างเจ้าเล่ห์ แล้วหันไปมองหน้าหลินฉี่อย่างหาเรื่อง สุดท้ายถึงค่อยหันไป 

มองหลินลู่เซียว แล้วค่อยถือเสื้อสูทส่ายไปมาเดินออกไปด้านนอก

หลินฉี่ทำท่าจะพุ่งเข้าไปหาเรื่อง แต่กลับถูกหลินลู่เซียวกดตัวผลักลง 

ไปที่เก้าอี้ “นั่งดี ๆ!”

หลินฉี่ระงับอารมณ์ลงไปทันที ไม่กล้าพูดอะไรอีก

หลินลู่เซียวเหลือบมองหนานชู เห็นเธอทำใจเย็นเหมือนไม่รู้ร้อนหนาว 

ก็ยิ่งปวดศีรษะ เขาไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไม่สนอะไรแบบนี้มาก่อน “ฉันบอก 

เธอว่ายังไง เธอลืมไปแล้วเหรอ”

หนานชูเหลือบตามอง แล้วพูดกับเขาอย่างมีเหตุผลว่า “ตอนนี้มา 

สั่งสอนพวกฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอก พาหลินฉี่ไปโรงพยาบาลก่อนเถอะ  

หน้าเขาบวมจนดูไม่ได้แล้ว”

หลินฉี่นั่งอยู่บนเก้าอี้ เงยหน้าขึ้นแล้วยกมือกุมใบหน้าเอาไว้ ทำตัว 

น่าสงสาร พยักหน้าเห็นด้วยรัว ๆ 

จริงอย่างที่ว่า ตอนนี้ไม่ใช่เวลามานั่งสั่งสอนใคร หลินลู่เซียวปรายตา 

มองพวกเขาสองคนแล้วหันไปคุยกับตำรวจ

“นายจะพากลับไปทั้งสองคนเลยใช่ไหม ผู้หญิงคนนั้นด้วยเหรอ”

หลินลู่เซียวพยักหน้า แล้วเล่าเรื่องออกมาด้วยสีหน้าจริงใจที่ใครเห็น 

ก็ต้องยอม

“เป็นน้องสาวญาติห่าง  ๆ  ของฉันน่ะ ก็แค่เด็กตัวแสบคนหนึ่ง เดี๋ยว 

พอกลับบ้านไปฉันจะบอกให้พ่อแม่สั่งสอนเธอให้เข็ดเอง! ขาดการอบรม 

สั่งสอนไปหน่อย”

“แต่ผู้หญิงคนนั้นสวยดีนะ” คุณตำรวจคนนั้นหันมามองแล้วพูดขึ้น

หลินลู่เซียวทำเป็นหันมองหนานชูแล้วพูดว่า “สวยตรงไหน ขนยังขึ้น 

ไม่ครบเลย”

“สวยจะตาย ทำไมฉันรู้สึกคุ้น  ๆ  หน้าเธอจัง เอาเถอะ  ๆ ไปได้แล้ว  

พรุ่งนี้มากินข้าวด้วยละ”

หลินลู่เซียวโบกมือ “ไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากัน”

พูดจบก็หันไปหิ้วตัวคนทั้งสองแล้วเดินออกไป ตอนที่ใกล้จะถึงประตู 
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หนานชูก็ได้รับสายจากเสิ่นกวงจง เสียงจากปลายสายแหลมดังทะลุออกมา 

ราวกับจะจัดการเธอให้ได้

“เธอบ้าไปแล้วหรือไง!”

“กลับไปค่อยคุยกันนะ”

เสิ่นกวงจง “ด้านหน้าประตูสถานีตำรวจมีปาปารัซซี่อยู่ ตอนนี้เธอหา 

อะไรกไ็ดม้าบงัหนา้แลว้เดนิไปทีร่ถซะ เดีย๋วอกีสกัพกัฉนัคอ่ยสัง่ใหค้นตามไปหา  

เธอห้ามปล่อยให้ใครรู้ว่าเป็นเธอเด็ดขาดเชียวนะ! ได้ยินไหม!”

เมื่อเสียงนั้นพูดจบลง หนานชูก็รีบดึงตัวหลินลู่เซียวเอาไว้ พลาง 

หันหลังให้ประตูใหญ่

หลินลู่เซียวตกใจ จู่  ๆ  นิ้วมืออ่อนนุ่มก็สัมผัสลงบนฝ่ามือของเขา  

มันทั้งเรียวและยาว เขากระตุกมือออกเล็กน้อย แต่หนานชูกลับยิ่งจับแน่น 

ขึ้นกว่าเดิม

อะไรวะเนี่ย!

“มีปาปารัซซี่”

หลินลู่เซียวมองออกไปด้านนอก เห็นว่าตรงพุ่มไม้นั่นมีคนหลายคน 

ถือกล้องนั่งซุ่มอยู่ แล้วรถที่จอดอยู่ริมถนนก็มีเลนส์กล้องโผล่ออกมาจาก 

กระจกหน้าต่าง ถึงแม้หนานชูจะคิดว่าพวกเขาคงไม่รู้หรอกว่าเป็นเธอ แต่ 

ยังไงก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อน

เธอถามหลินลู่เซียวเสียงเบา “ที่นี่มีประตูหลังไหม”

หลินลู่เซียวปรายตามองเธอ เขาเป็นคนตัวสูง ยิ่งหันมาก้มมองอีกฝ่าย 

ก็ยิ่งเหมือนเหลือบตามองลงต่ำอย่างดูถูก เขาเบนสายตาไปมองมือที่ถูกเธอ 

จับเอาไว้แน่น แล้วแค่นหัวเราะ “เธอถามฉันเนี่ยนะ ฉันก็เพิ่งเคยมาที่นี่ 

ครั้งแรกเหมือนกัน”

หนานชูเหลือบมองเขาอีกครั้ง ภายใต้สายตาคู่นั้นของเธอมีความรู้สึก 

ทำอะไรไม่ถูก ไม่เหมือนเด็กน้อยงี่เง่าคนก่อนหน้านี้เลย

หลินลู่เซียวก้มมองมือที่ถูกจับไว้แน่นอีกครั้ง  เขาเงียบไปครู่หนึ่ง  

จากนั้นใช้มืออีกข้างล้วงกุญแจรถออกมาจากกระเป๋ากางเกง  แล้วโยนให้ 

หลินฉี ่ “นายไปขับรถมา”
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หลินฉี่กุมศีรษะเอาไว้แล้ววิ่งออกไปอย่างเชื่อฟัง หลินลู่เซียวดึงตัว 

หนานชูเข้าหาตัว ยกมือจับท้ายทอยของเธอไว้ แล้วดึงเข้ามาอิงแอบแนบชิด 

กับหน้าอกของตน

การกระทำเหนือความคาดหมายแบบนี้ทำให้หนานชูตกใจ เดิมทีเธอ 

คิดว่าหลินลู่เซียวคงหาถุงดำมาครอบศีรษะเธอเอาไว้ ปฏิเสธที่จะแตะเนื้อ 

ต้องตัวเธอซะอีก

ทั้งสองคนยืนอยู่ตรงหน้าประตู มือข้างหนึ่งของหลินลู่เซียวล้วงกระเป๋า  

ส่วนอีกมือหนึ่งก็จับศีรษะของเธอแนบหน้าอกตัวเอง แถมยังใช้ฝ่ามือข้างนั้น 

ลูบศีรษะเธอเบา ๆ ท่าทางราวกับชำนาญเคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน

“พี่นี่เซียนเหมือนกันนะเนี่ย” หนานชูที่ซุกอยู่ในอ้อมกอดเขาพูดขึ้น

เขาแค่นเสียงหึเบา ๆ หน้าอกกระตุกเล็กน้อย

ร่างกายของหลินลู่เซียวมีกลิ่นหอมอ่อน  ๆ ทั้งสะอาดสะอ้าน แถมยัง 

ใหค้วามรูส้กึสบาย แผงอกของเขาแนน่มาก เสือ้ยดืตวับางนัน้ปดิบงักลา้มเนือ้ 

บึกบึนของเขาไม่ได้เลย หน้าผากหนานชูแนบชิดกล้ามเนื้อแข็งแรงของเขา  

เธอซุกหน้าอยู่ในอ้อมกอดของอีกฝ่าย แอบเงยหน้าขึ้นมองเขาเล็กน้อย  

แต่กลับถูกเขากดศีรษะลงซะได้

หน้าผากของหนานชูแนบชิดกับหน้าอกของเขา มือลูบท้องของอีกฝ่าย 

ที่มีแต่กล้ามเนื้อเป็นมัด ๆ ทำให้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

ปลายนิ้วของเธอค่อย  ๆ  ลูบไล้ไปตามร่องกล้ามเนื้อเคลื่อนลงต่ำไป 

เรื่อย  ๆ  จนกระทั่งถึงขอบกางเกง เธอหยุดมือไว้ที่หัวเข็มขัด หนานชูจิ้ม 

นิ้วชี้ไปมาหยั่งเชิง ทำเหมือนจะสอดมือเข้าไป แต่กลับถูกหลินลู่เซียวจับ 

ข้อมือเอาไว้ แล้วก้มมอง

“ถ้าลูบมั่วซั่วอีกฉันจะผลักเธอออกไปนะ” เขาเตือนอย่างชัดเจน

หนานชูยิ้มเขิน เห็นว่าพอสมควรแล้วก็หยุด เธอรู้ดีว่าถ้าเขาโกรธ 

ขึ้นมาจะเป็นยังไงจึงไม่ขยับมือไม้ซี้ซั้วอีก เพียงแค่พิงกายอยู่ในอ้อมกอด 

ของเขาอย่างเชื่อฟัง

เมื่อหลินฉี่ขับรถมาถึง หลินลู่เซียวก็ประคองศีรษะของอีกฝ่ายแล้ว 

พาเธอเดินไปที่รถ เปิดประตูที่นั่งเบาะหลัง ยัดตัวเธอเข้าไปอย่างไม่เกรงใจ  
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จากนั้นตัวเองก็ค่อยมุดตามเข้ามา

หลินฉี่เหยียบคันเร่งขับทะยานออกไป

ภายในรถ หลินลู่เซียวมองหญิงสาว เขาขยับคอเชิดคางไปด้านในรถ ส่ง 

สายตาเป็นนัยว่าให้เขยิบเข้าไป

หนานชูไม่สนใจ เบียดเขาไม่ยอมห่าง จงใจหาเรื่องคุยกับหลินฉี่

หลนิฉีข่บัรถไปพลางถามโดยไมห่นัหนา้กลบัมา “วนันีเ้ธอนดัใครไวน้ะ่”

หนานชูหันไปมองหลินลู่เซียวหนึ่งที แล้วเอนตัวพิงเบาะลงไป “ผู้ชาย 

คนหนึ่งน่ะ”

หลินฉี ่ “แฟนเหรอ”

หนานชูแค่นเสียง แต่ไม่ยอมตอบ

หลินฉี่เลยพูดขึ้นอีก “งั้นตอนนี้เธอเทเขา เขาไม่โกรธใช่ไหม”

หนานชูหันไปมองหลินลู่เซียวที่กำลังมองวิวนอกหน้าต่างอยู่ โครงหน้า 

ด้านข้างของเขาเฉียบคมราวกับคมดาบ  หนานชูเพิ่งสังเกตเห็นว่าขนตา 

ของเขายาวมาก แถมยังโค้งงอนได้รูป เธอตอบหลินฉี่อย่างไม่สนใจ “กำลัง 

โมโหอยู่เลยละ”

หลินฉี่ถอนหายใจ แล้วหันไปถามหลินลู่เซียว “พี่ แล้วพี่ล่ะ เมื่อกี้ 

พี่ทำอะไรอยู่”

หลินลู่เซียวเหลือบมองหนานชูแล้วพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่า “นอนอยู่”

ทั้งสองคนส่งเสียงขึ้นพร้อมกัน “ชิ”

รถเคลื่อนไปได้ครึ่งทาง หลินลู่เซียวก็ทนปล่อยให้หลินฉี่ที่หัวช้ำจนม่วง 

ขับต่อไปไม่ไหว เลยสั่งให้อีกฝ่ายลงจากรถแล้วเปลี่ยนไปขับแทน มุ่งหน้า 

ไปยังโรงพยาบาลทหาร

ในโรงพยาบาลทหารมีแต่คนรู้จัก พอหลินฉี่เดินเข้าไปในสภาพใบหน้า 

ฟกช้ำแบบนั้นก็ถูกคุณหมอจ้าวลากตัวไปทันที

ครอบครัวของคุณหมอจ้าวกับหลินชิงหย่วนสนิทสนมกัน ไปมาหาสู่ 

กันบ่อยครั้ง คุณหมอเองก็เห็นเด็กสองคนนี้มาตั้งแต่เล็ก มีเรื่องปวดหัว 

ตัวร้อนเป็นไข้มา เธอก็เป็นคนรักษาให้อยู่เสมอ หลินฉี่ร่างกายไม่แข็งแรง 



เอ่อร์ตงทู่จื่อ

121

มาตั้งแต่เด็ก จึงเน้นดูแลภายในเป็นหลัก ส่วนหลินลู่เซียวเป็นพวกดื้อซน 

ชอบหาเรื่องก็เลยจะรักษาบาดแผลภายนอกเสียมากกว่า

วันนี้ได้เจอสองพี่น้องเธอเองก็ตกใจ ประคองศีรษะของหลินฉี่เอาไว้ 

อย่างปวดใจ “ทำไมหัวเธอถึงเป็นแบบนี้ได้ ทะเลาะกับคนอื่นมาเหรอ”

หลินฉี่ลูบท้ายทอยแล้วยิ้มแหย “อุบัติเหตุน่ะครับ อุบัติเหตุ!”

หลินลู่เซียวยืนล้วงกระเป๋ารออยู่ข้างหลังกับหนานชู คุณหมอจ้าวหัน 

ไปมอง “เธอไม่ได้ถูกพี่ชายตัวเองต่อยมาหรอกใช่ไหม”

“เปล่าครับ เป็นอุบัติเหตุจริง  ๆ คุณอย่าเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อนะครับ”  

หลินฉี่อ้อน

คุณหมอจ้าวเอ็นดูสองพี่น้องคู่นี้มาตั้งแต่พวกเขาเด็ก  ๆ เมื่อเห็นเขา 

มีสภาพแบบนี้แล้วยังมีหน้าพูดไร้สาระ เธอก็ยิ่งโมโหเลยหยิกไหล่เขาเต็มแรง  

“เห็นฉันเป็นคนแบบนั้นหรือไงฮะ ตามฉันมานี่เลย!”

พูดจบเธอก็ลากหลินฉี่เข้าไปใส่ยาทำแผลในห้องตรวจ จากนั้นชะเง้อ 

มองหลินลู่เซียวที่อยู่ด้านหลังแล้วถามว่า “ลู่เซียว นายเล่ามาซิ ว่ามันเกิด 

เรื่องอะไรกันแน่”

หนานชูกับหลินลู่เซียวสองคนยืนพิงวงกบประตูอยู่คนละข้าง

หลินลู่เซียวใส่เสื้อยืดสีขาวกับกางเกงสีดำ กอดอกยืนพิงวงกบประตู 

ห้องตรวจอย่างเกียจคร้าน ชันเข่าข้างหนึ่งยันกรอบประตูไว้ ยักไหล่แล้วพูด 

อย่างไม่สนใจว่า “คุณก็รู้จักเขาดีนี่ครับ เขาน่ะสู้คนอื่นไม่ได้แต่ก็ยังดึงดัน 

ที่จะไปสู้ให้ได้อยู่นั่น สุดท้ายก็โดนต่อยจนหัวโนกลับมา  แต่ก็ยังไม่กล้า 

ร้องไห้”

หลินฉี่หน้าแดงก่ำ คุณหมอจ้าวถลึงตามองหลินลู่เซียว “พี่ชายที่ไหน 

เขาว่าน้องตัวเองแบบนี้กัน”

ใคร  ๆ  ก็รู้ว่าหลินลู่เซียวเป็นห่วงน้องตัวเองจะแย่ ต่อให้รู้ว่าน้องชาย 

ไปทำเรื่องอะไรที่ไม่เหมาะสมมาก็ยังตีเขาไม่ลง แบบนี้หลินฉี่ถึงคอยพึ่งพา 

เขาตลอด ตอนนี้พวกเขาสองคนโตแล้ว นิสัยของหลินลู่เซียวเองก็เปลี่ยนไป  

แต่นิสัยเด็กน้อยเอาแต่ใจของหลินฉี่กลับยิ่งหนักข้อขึ้นเรื่อย ๆ 

จู่  ๆ  ก็มีเสียงฝีเท้ารีบร้อนเดินเข้ามา เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นนั้น 
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หนานชูฟังแล้วก็รู้สึกว่าช่างคุ้นเคยเหลือเกิน เมื่อหันไปมองก็เป็นอย่างที่ 

คาดไว้ เซี่ยหว่านในชุดเสื้อกาวน์สีขาวกับหน้าม้าโปร่งรวบผมเอาไว้กำลัง 

ตรงเข้ามา

“ขอโทษค่ะ ขอทางหน่อยนะคะ” ประโยคนั้นพูดกับหนานชู

หลินลู่เซียวหันหน้าไปมอง แล้วเบี่ยงตัวหลบไปด้านข้างแทน

เซี่ยหว่านมองเขาแวบหนึ่งแล้วเดินเข้าไปด้านใน พอเห็นสภาพของ 

หลินฉี่เข้าเธอก็ยกมือปิดปากแล้วอุทานออกมาด้วยความตกใจ “นายไปทำ 

อะไรมา”

หลินฉี่ยิ้มแหย “แผลเล็กน่า ไม่เป็นอะไรหรอก”

คุณหมอจ้าวที่อยู่ด้านข้างได้ยินดังนั้นก็ทายาให้เขาแล้วพูดว่า “นี่ไม่ใช่ 

แผลเล็ก  ๆ  นะ เธออย่าทำเป็นไม่สนใจแบบนี้ ร่างกายเธอไม่แข็งแรงมา 

ตั้งแต่เด็ก มีแผลฟกช้ำแค่นิดเดียวกว่าจะหายก็ต้องใช้เวลาสิบวันจนถึง 

หนึ่งเดือนนู่น อีกอย่างกระดูกเธอน่ะเปราะ ถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกหลายครั้งเข้า  

รับประกันได้เลยว่าวันหลังเธอจะเกิดอาการข้อหลุดเป็นประจำแน่นอน”

เซี่ยหว่านพูด “นั่นสิ นายหัดฟังคำของคุณหมอจ้าวบ้าง ถ้าไม่สนใจ 

ร่างกายของตัวเอง นายต้องเสียใจภายหลังแน่!”

หลินฉี่โดนรุมต่อว่าไม่หยุดจนหูชา ทำได้เพียงพยักหน้ารัว ๆ 

เซี่ยหว่านพูดจบก็หันไปมองหลินลู่เซียว จากนั้นปรายตาไปมองหนานช ู

ที่ยืนอยู่ด้านข้าง เธอเดินเข้าไปหาหลินลู่เซียว สองมือล้วงกระเป๋าเสื้อกาวน์ 

เอาไว้ ยืนนิ่ง เงยหน้ามองอีกฝ่ายแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกว่า 

เมื่อครู่มาก “ช่วงนี้คุณทำอะไรอยู่เหรอ”

ระหวา่งทีพ่ดูอยู ่ ผมหนา้มา้กต็อ้งลมพดัปลวิจนแยงตาเรือ่ย ๆ หนานช ู

เห็นแล้วยังรู้สึกทรมานแทน

หลินลู่เซียวยังคงยืนพิงวงกบประตูมองเธอ แล้วพูดเสียงเรียบเฉย  

“อบรมนอกสถานที่”

“เราไม่ได้กินข้าวด้วยกันตั้งนานแล้ว พรุ่งนี้ไปกินข้าวด้วยกันไหมคะ”

หลินลู่เซียว “พรุ่งนี้ต้องกลับแล้ว”

เซี่ยหว่านเผยสีหน้าผิดหวังออกมา “แล้วอบรมเสร็จเมื่อไหร่เหรอ”
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“อีกสามอาทิตย์”

“อาทิตย์หน้ากลับมาไหมคะ”

“ไม่กลับ” หลินลู่เซียวพูดน้อยราวกับกลัวดอกพิกุลจะร่วง อีกฝ่าย 

ถามหนึ่งประโยคก็ตอบหนึ่งประโยค ไม่คิดจะสนใจเลยสักนิด

เซี่ยหว่านเองยังไม่รู้ตัวดึงดันคุยต่อ “งั้นรอคุณอบรมเสร็จ พวกเราไป 

ดูหนังกันเถอะ หนังของผู้กำกับเฮ่อน่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวีรบุรุษนักดับเพลิง  

เล่าเรื่องที่เกี่ยวกับคุณพอดีเลย ไปดูกันไหม”

ในที่สุดหลินลู่ เซียวก็หันไปสบตาอีกฝ่าย  หนึ่งวินาที  สองวินาที   

แล้วหันหน้าหนีพูดอย่างเรียบเฉย “ไม่สนใจ”

“...” เซี่ยหว่านเสียใจที่เรื่องไม่เป็นดังหวัง ตอนนี้เธอถึงค่อยสังเกต 

เห็นหนานชูที่อยู่ด้านข้าง เลยพูดขึ้นอย่างตกใจว่า “ทำไมพวกคุณถึงอยู่ 

ด้วยกันล่ะ”

หลินลู่เซียวหันมองหนานชูแวบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สนใจจะตอบ หนานชู 

พูดกับหลินฉี่เบา ๆ “ฉันออกไปโทรศัพท์ก่อนนะ”

ระเบียงทางเดินในโรงพยาบาลมักจะให้ความรู้สึกเยือกเย็นน่ากลัว 

และอบอวลไปด้วยกลิ่นยาฆ่าเชื้อ สุดระเบียงทางเดินมีหน้าต่างเล็ก ๆ บานหนึ่ง  

แสงจันทร์สาดส่องลงมามองราวกับมีชั้นเมฆลอยอยู่บนพื้นชวนให้รู้สึกสบายใจ

ครั้งก่อนตอนหนานชูเจอเขาก็คือตรงนี้ หลินลู่เซียวสวมชุดเครื่องแบบ 

ทหารยืนพิงผนังสูบบุหรี่ หมวกทหารปิดบังหน้าของเขาไปครึ่งหนึ่ง โครงหน้า 

สันกรามอันคมชัดนั่นทำให้คนอยากยกมือขึ้นไปลูบไล้ และเซี่ยหว่านเอง 

ก็วิ่งมาจากทางด้านนั้น เงยหน้าแล้วพูดกับเขาด้วยเสียงเล็กแหลม

หนานชูยืนพิงผนังอยู่ข้าง ๆ ถังขยะ ต่อสายหาเสิ่นกวงจง

เสิ่นกวงจงเสียงแหลมบาดหูอย่างกับคมมีด ราวกับต้องการจะพูด 

ทะลุสายเพื่อจัดการเธอให้ได้ “ช่วงนี้ฉันปล่อยเธอมากเกินไปสินะ! ถึงได้ 

หาเรื่องมาให้ฉันไม่เว้นแต่ละวันแบบนี้! ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนกันแน ่ รีบกลับมา 

เดี๋ยวนี้เลย!”

“อยู่โรงพยาบาล”

น้ำเสียงของเสิ่นกวงจงเปลี่ยนไป “เธอบาดเจ็บเหรอ”
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“เพื่อนฉันคนหนึ่งบาดเจ็บน่ะ”

เสิ่นกวงจงกระแอม “เธอรีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ ถ้าภายในหนึ่ง 

ชั่วโมงนี้ฉันไม่เห็นเธอ ฉันจะซัดผู้ช่วยของเธอให้น่วมเลย ไม่เชื่อก็คอยดู!”

หนานชูทำเสียงทุ้มต่ำพูดขู่เขา “นายกล้าแตะต้องเธอก็ลองดูสิ”

เสิ่นกวงจงไม่กลัวคำขู่นั่นแม้แต่นิด เขาพูดตอบว่า “มีอะไรที่ฉัน 

ไม่กล้าบ้างล่ะ”

ตู๊ด ๆ ๆ...

หนานชูสบถด่า  แทบอยากจะปาโทรศัพท์ไปบนผนัง  แต่จู่  ๆ  ก็มี 

เสียงดังขึ้นมาจากด้านหลังว่า “ออกมาทำไม”

บนระเบียงทางเดินมีเงาคนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน แสงจันทร์สาดส่อง 

จนสะท้อนเป็นเงาทอดยาวลงมาที่พื้น ไม่ต้องหันกลับไปมองก็รู้ว่าเป็นใคร

หนานชูเก็บมือถือลงในกระเป๋า พิงผนังแล้วพูดขึ้นอย่างไม่สนใจว่า  

“ปล่อยให้พวกพี่มีเวลาอยู่ด้วยกันไง”

หลินลู่เซียวยืนอยู่ด้านหลัง สองมือล้วงกระเป๋ากางเกง ปากคาบบุหรี่ 

ที่ยังไม่ได้จุด เขากระตุกมุมปากขึ้นเล็กน้อยแล้วเดินขึ้นหน้าไปสองก้าว  

กักตัวหนานชูไว้ระหว่างตัวเขากับผนัง ก้มลงสบตาอีกฝ่าย ดวงตาสีดำนั้น 

สะท้อนประกายบริสุทธิ์ราวกับน้ำใสสะอาด เขายิ้มออกมา “เมื่อก่อนไม่ยักรู้ 

ว่าเธอรู้ความแบบนี้”

พูดจบเขาก็ยืดตัวตรง ล้วงไฟแช็กออกมาจากกระเป๋ากางเกง หันข้าง 

ไปจุดไฟแล้วพ่นควันออกมาเบา ๆ ควันบุหรี่สีขาวใต้แสงจันทร์ขาวสว่างนั้น 

ขมุกขมัวเป็นพิเศษ บดบังกรอบหน้าและสันกรามของเขาในทันที

ทั้งสองคนยืนอยู่ใกล้กันมาก คนหนึ่งยืนพิงผนัง ส่วนอีกหนึ่งสูบบุหรี่ 

ยืนอยู่ตรงหน้า

แสงจันทร์ด้านนอกบานหน้าต่างส่องสว่างลงมาเล็กน้อย เงาของ 

ทั้งสองทอดยาวเป็นสาย

หนานชูหรี่ตา เริ่มเกิดความคิดอยากจะทำเรื่องชั่วร้ายขึ้นมาอีกครั้ง  

เธอเอื้อมมือไปลูบเอวและหน้าท้องของเขา ปลายนิ้วค่อย  ๆ  เคล้าเคลียลงไป 

บนร่องกล้ามเนื้อแล้วค่อย  ๆ  เลื่อนต่ำ และเมื่อเธอเงยหน้ามองเขาอีกครั้ง 
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ก็เห็นกรอบหน้าของอีกฝ่ายชัดเจนยิ่งกว่าเดิม หล่อเหลาน่าหลงใหล สายตา 

ของเธอเลื่อนลงอย่างอ้อยอิ่ง ลูกกระเดือกเขาขยับขึ้นทุกครั้งเวลาที่สูบบุหรี่  

นิว้มอือนัออ่นนุม่เลกิชายเสือ้ยดืของเขาขึน้ชา้ ๆ จากนัน้ลว้งเขา้ไปจบัหวัเขม็ขดั 

ของเขาเอาไว้ด้วยมือข้างเดียว แล้วใช้นิ้วโป้งปลดออกเบา ๆ 

ภายใต้ระเบียงทางเดินที่มีแต่ความเงียบงันนั้นได้ยินเสียงดัง  “กริ๊ก”  

อย่างชัดเจน เข็มขัดพลันคลายออก 

วินาทีต่อจากนั้น ฝ่ามือหนาใหญ่ก็จับมือของเธอเอาไว้ เมื่อรับรู้ถึง 

สัมผัสนั้นหนานชูก็กระตุกยิ้มมุมปากอย่างชอบใจ

เสียงแหบห้าวดังมาจากเหนือศีรษะ “ใส่กลับไปเหมือนเดิมซะ”

หลินลู่เซียวจับมืออีกฝ่ายกดลงที่เอวของตน  ก้มมองหน้าเธอด้วย 

แววตาแน่วนิ่ง สุขุมน่าเกรงขาม ปากคาบบุหรี่เอาไว้ ควันที่ปลายบุหรี่ลอยขึ้น 

เป็นเส้น ทั้งสองฝ่ายมองหน้าสบตากันโดยที่มีเพียงควันบุหรี่สีขาวขวางกั้น

เขาจ้องมองไม่ละสายตา

หนานชูค้นพบว่าเขามีกล้ามเนื้อใต้ดวงตาที่สวยงามมาก เป็นดวงตา 

แบบที่พวกดาราชายชอบบินไปศัลยกรรมกันที่ต่างประเทศ

“ใส่กลับคืนไปซะ” เขาพูดซ้ำอีกครั้ง น้ำเสียงชัดเจนขึ้น

หนานชูหลังชนผนัง เธอใช้มือข้างหนึ่งยันผนังเอาไว้แล้วลืมตามองเขา  

สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับสายตาคู่นั้นของอีกฝ่าย จึงค่อย  ๆ  ใส่เข็มขัดกลับเข้า 

เหมือนอย่างเดิม

บรรยากาศเงียบงันลงชั่วขณะ หนานชูยื่นมือออกไปกำลังจะแย่งบุหรี่ 

ในปากของเขา แต่หลินลู่เซียวรู้ทัน เลยชิงลดบุหรี่ลงแล้วขยี้กดดับบนถังขยะ 

ที่อยู่ข้าง ๆ ก่อนจะตวัดหางตามองแล้วถามเธอว่า

“เธอกับหลินฉี่มีความสัมพันธ์แบบไหนตอนอยู่ที่มิลาน”

หนานชูกระตุกยิ้มมุมปากขึ้นอย่างนึกสนุก “พี่หมายถึงอะไรเหรอ”

หลินลู่เซียวล้วงกระเป๋ามองเธอแล้วไม่พูดอะไร

“ทางความรู้สึก”

หลินลู่เซียวกัดริมฝีปาก

“หรือว่าทางร่างกาย”
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หลินลู่เซียวเท้าเอว แลบลิ้นเลียริมฝีปากแล้วขมวดคิ้ว

“พี่คิดว่าฉันเป็นคนยอมคนอื่นง่ายขนาดนั้นเลย จะมีอะไรกับผู้ชาย 

คนไหนก็ได้งั้นเหรอ”

เด็กน้อยงี่เง่าคนนี้

หลินลู่เซียวเป็นคนแข็งกระด้างมาตั้งแต่เกิด ถึงแม้เขาจะคิดว่าตัวเอง  

“มีสิทธิ์”  ที่จะสงสัยความสัมพันธ์ของหลินฉี่และหนานชูก็ตาม แต่คำถาม 

เมื่อครู่เขาไม่ได้มีความหมายอื่นเลย ถ้าต้องอธิบายกับเธอจริง  ๆ เขาเองก็ 

หงุดหงิดเหมือนกัน ทำไมต้องอธิบายให้เด็กคนหนึ่งฟังด้วยว่าตัวเองคิด 

อะไรอยู่ แต่พอเอ่ยปาก คำพูดที่ออกมากลับเต็มไปด้วยความประชดประชัน  

“ไม่ได้เป็นคนง่าย แต่กลับมาปลดเข็มขัดผู้ชายง่าย ๆ แบบนี้เนี่ยนะ”

หญิงสาวเบิกตากว้าง คนอย่างหนานชูเมื่อเอาจริงขึ้นมา ใครหน้าไหน 

ก็สู้เธอไม่ได้ทั้งนั้น

ถ้าคนตรงหน้าไม่ใช่หลินลู่เซียว เธอคงยกถังขยะด้านข้างขึ้นมาทุบ 

อีกฝ่ายไปแล้ว!

หลินลู่เซียวพูดประโยคนั้นไปด้วยความคึกคะนอง เมื่อเขาตั้งสติได้  

หญิงสาวก็เดินจากไปถึงหน้าประตูใหญ่แล้ว

พอหลินฉี่ทายาเสร็จก็เดินเข้ามาหาพร้อมเซี่ยหว่าน ในระหว่างทาง 

กลับมีคนเพิ่มมาอีกหนึ่งคน หลินลู่เซียวเป็นคนขับรถ ส่วนเซี่ยหว่านที่ 

รีบร้อนแย่งจะนั่งที่นั่งข้างคนขับโดนหลินฉี่ไล่ให้ไปนั่งข้างหลัง “ผมไม่ได้เจอ 

พี่ชายนานแล้ว พี่ถอยไปก่อนนะ”

เซี่ยหว่าน “...”

หลินฉี่ “พี ่ ไว้เราไปดูหนังด้วยกันนะ”

เซี่ยหว่าน “ใช่ค่ะ ๆ ๆ ฉันไปด้วยนะ พวกเราสามคนไปด้วยกัน”

หลินฉี่หันมามองเธอ “ทำไมต้องพาพี่ไปด้วยล่ะ”

เซี่ยหว่าน “แล้วพวกนายผู้ชายสองคนไปดูหนังด้วยกันทำไมล่ะ”

หลินฉี่พูดตรงไปตรงมา  “ผมรู้สึกว่าพี่ไปกับพวกผมแบบนี้  มัน 

แปลก ๆ นะ”

เซีย่หวา่น “...แลว้ทีว่นันีห้นานชอูยูก่บัพวกนาย นายไมรู่ส้กึแปลกเหรอ”



เอ่อร์ตงทู่จื่อ

127

หลินฉี่โบกมือปัด  “มันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว  หนานชูกับผม  เรา 

สนิทกัน”

หลัก  ๆ  ก็คือหนานชูเป็นคนว่าง่าย  ใจปํ้า แถมยังสวยอีกต่างหาก  

เวลาดื่มเหล้าด้วยกันก็คอแข็งยิ่งกว่าใคร เวลาเฮฮาสนุกสุดเหวี่ยงก็ยังขับรถ 

พาเขานั่งกินลมชมวิวได้อีก

เซี่ยหว่าน “...”

ดูท่าหลินฉี่ผู้ไร้เดียงสายังมองปัญหาที่ว่านี่ไม่ออกสินะ

หลินลู่เซียวนั่งฟังเงียบ  ๆ  มาตลอดทาง เหลือบมองกระจกหลังเป็น 

พัก  ๆ  เมื่อรู้สึกว่าหนานชูเงียบผิดปกติ เขาเห็นเธอเอนพิงเบาะแล้วหันหน้า 

มองวิว ไม่เหมือนกับคนที่ดื้อและซุกซนชอบหาเรื่องก่อนหน้าเลย

เขาไม่ชินเท่าไร 

หนานชูลงจากรถแล้วก็หันไปโค้งตัวให้หลินลู่เซียวอย่างมีมารยาท  

“ขอบคุณค่ะผู้กองหลิน”

หลินลู่เซียวลดกระจกลงครึ่งหนึ่ง มือข้างหนึ่งจับพวงมาลัยรถเอาไว้  

ส่วนอีกข้างก็วางไว้บนขอบหน้าต่าง มองเธอแล้วรู้สึกอยากจะหัวเราะออกมา

เมื่อเธอพูดจบก็หมุนตัวเดินจากไปโดยไม่รอให้เขาตอบ

หลินฉี่พูดขึ้นมา “ผีหลอกแน่ ๆ ทำไมวันนี้เธอมีมารยาทขนาดนี้”

หลินลู่ เซียวมองเธอเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปิดหน้าต่างรถ หมุน 

พวงมาลัย เหยียบคันเร่ง แล้วขับบึ่งออกไป

กลางดึกแบบนี้ เสียงเครื่องยนต์ยิ่งดังกระหึ่ม หลินฉี่ที่นั่งอยู่บนเบาะ 

ข้างคนขับถูกเหวี่ยงจนเกือบชนประตู เขารีบคว้าที่จับเหนือศีรษะเอาไว้แล้ว 

ตะโกนเสียงตะกุกตะกัก “อะไรเนี่ย! พี่! ทำไมจู ่ๆ โมโหแบบนี้ล่ะ!”

หลายปีมานี้หลินลู่เซียวเก็บอารมณ์เก่งไม่น้อย เงียบขรึมไม่ค่อยพูด  

ไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้าว่าดีใจหรือเสียใจอยู่ ขมวดคิ้วหรือหรี่ตานิดหน่อย 

กถ็อืวา่เขาไมส่บอารมณแ์ลว้ หากมากกวา่นัน้อกีหนอ่ย อยา่งมากกแ็คข่บกราม 

กัดริมฝีปาก ซึ่งหมายความว่าเขาโมโหอารมณ์เสีย

การที่เหยียบคันเร่งบึ่งออกมาแบบนี้ หลินฉี่เองก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรก

แต่หลัก  ๆ  ก็เป็นเพราะเมื่อก่อนเขาไม่เคยเห็นสมัยที่หลินลู่เซียวอยู่ที่ 
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ทางเข้าหูท่ง ตอนนั้นหลินลู่เซียวชอบเล่นกับพวกต้าหลิว ถึงแม้พ่อแม่จะดุ 

และเข้มงวดมาก แต่พวกเขาก็เป็นพวกดื้อซน ก่อเรื่องทีหนึ่ง พอโดนตีเสร็จ  

ผ่านไปไม่กี่วันแผลหาย ลืมความเจ็บก็ออกไปหาเรื่องต่อ

เมื่อโตขึ้นอีกหน่อยก็ไปแทงพูล ขลุกกันอยู่ในเกมเซ็นเตอร์ ซิ่งรถแทน

แต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็รู้ว่าจะเอาแต่เล่นต่อไปไม่ได้ ไม่รู้เหมือนกันว่า 

เกิดมีความรับผิดชอบขึ้นมาตอนไหน พวกเขาส่วนหนึ่งเข้าไปเรียนที่โรงเรียน 

ทหาร ต่อมาคนที่ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศก็ไปเรียนต่อ คนที่ต้องเข้ากรม 

ก็เข้ากรมไป

ชั่วพริบตาเดียวเวลาก็ผ่านไปสิบปีแล้ว

หลินลู่เซียวไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนเลยสักนิด  นิสัยแย่  ๆ  

ของเขายังคงเป็นเหมือนเดิม...แข็งข้อไม่ยอมใคร

เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น

หนานชูปรือตา เธอที่ยังเคลิ้มฝันถูกเสิ่นกวงจงลากให้ลุกขึ้นจากเตียง  

เวลาถูกคนอื่นปลุกเธอมักจะหงุดหงิดมาก  จนซีกู้ที่อยู่ด้านหลังถึงขนาด 

ไม่กล้ามองเลยทีเดียว

หนานชูถนัดเรื่องทำสงครามเย็น ด้วยนิสัยที่ขาดการปฏิสัมพันธ์กับ 

คนอื่นมาตั้งแต่เด็ก เธอจึงไม่ค่อยอาละวาดใส่ใคร เอาเป็นว่าเธอเป็นคนที่ 

ไม่สนใจคนอื่นนั่นแหละ

เฉกเช่นตอนที่เธอเพิ่งเล่นบทเงียบไม่สนใจหลินลู่เซียวเมื่อวาน

อารมณ์โมโหตอนตื่นนอนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน เธอไม่อาละวาด  

ไม่ว่าจะถูกปลุกขึ้นมาด้วยวิธีการแบบไหน แต่มักจะทำหน้าเย็นชาซังกะตาย  

ส่งสายตาเฉียบคมราวกับมีดทิ่มฉึก ๆ ๆ ลงไปบนร่างกายของเสิ่นกวงจง

เหน็ไดช้ดัวา่เสิน่กวงจงเองกไ็มไ่ดใ้สใ่จทา่ทขีองเธอ เขาถอืโอกาสตอนที่ 

เธอกำลังสะลึมสะลือโยนโทรศัพท์มือถือให้

“ฉนับอกแลว้ไงวา่ใหห้นนีกัขา่วนะ่! ถา้เธอหาวธิไีมไ่ดก้ไ็ปขอถงุพลาสตกิ 

สีดำจากตำรวจแล้วคลุมหัววิ่งหนีออกมาไม่ได้หรือไง!”

หนานชูยังไม่ตื่นเต็มตา เอนตัวพิงหัวเตียงแล้วยกมือแคะหู “นาย 
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แหกปากเสียงดังได้ขนาดนี้ตั้งแต่เช้าเลยเหรอ”

พูดจบก็เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือมาก้มมอง

ถึงแม้จะเป็นแอคเคานต์ข่าวซุบซิบที่ไม่ค่อยสำคัญอะไรก็เถอะ จำนวน 

รีโพสต์กับคอมเมนต์ก็ไม่เยอะ แต่พาดหัวหมิ่นประมาทนั่นทำให้เธอไม่สบ 

อารมณ์...

‘เจีย่งเกอ๋ คณุชายรองแหง่ F&D ออกไปซิง่รถแขง่กบันางแบบชายขอบ  

อีกฝ่ายเป็นลูกสาวของหนานเยว่หรู อดีตนักแสดงชื่อดังที่อำลาวงการไปแล้ว’

ข่าวนั่นเขียนด่าว่าเธอกับเจี่ยงเก๋อจนเละไม่เหลือชิ้นดี  ไม่เพียงแต่ 

จะเขียนว่าเธอเป็นนางแบบชายขอบไร้ชื่อเสียง ยังขุดคุ้ยเรื่องบ้าบอระหว่างเธอ 

กับเขาขึ้นมาอีก

หนานชูเลื่อนลงอ่านด้านล่าง เห็นว่าไม่มีรูปที่สถานีตำรวจ แสดงว่า 

พวกปาปารัซซี่ที่แอบซุ่มอยู่ในพุ่มไม้พวกนั้นไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นเธอ ในข่าว 

มีแต่รูปที่เธอโดนเจี่ยงเก๋อขับรถไล่ตามและขวางเอาไว้

เธอเปิดแอคเคานต์เวยปั๋วของตัวเองดู มีข้อความเข้าเพิ่มขึ้นอีกแล้ว  

ไม่ต้องดูก็รู้ว่ามีแต่คำด่า

หนานชูเอนพิงหัวเตียงแล้วหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ ตอนที่กำลังจุดไฟ 

เธอลังเลครู่หนึ่ง แต่เมื่อนึกถึงใบหน้าบอกบุญไม่รับของหลินลู่เซียว เธอ 

ก็ตัดสินใจจุดไฟอย่างแน่วแน่

ปกติแล้วแอคเคานต์ข่าวพวกนี้ ก่อนที่จะโพสต์ข่าวลืออะไร พวกเขา 

ต้องติดต่อทีมงานของหนานชูก่อน จากนิสัยของหานเป่ยเหยาแล้ว เขา 

ไม่มีทางปล่อยให้รูปพวกนี้หลุดไปแน่นอน  แต่แอคเคานต์ข่าวนี้ได้ข่าว 

เหตุการณ์นั้นปุ๊บก็โพสต์ตอนกลางดึกคืนนั้นทันที ไม่ได้ผ่านกระบวนการ 

ทำงานแบบปกติเลยด้วยซ้ำ เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายต้องการปลุกข่าวให้เป็น 

กระแส

ข่าวนี้ถ้าไม่โจมตีหนานชูก็ต้องโจมตีเจี่ยงเก๋อคนใดคนหนึ่งแน่นอน

เทียบค่าตัวของหนานชูและเจี่ยงเก๋อ ชัดเจนว่าหนานชูถูกดึงเข้าไป 

เกี่ยวพันกับการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นของพวกคนรวยเข้าให้แล้ว
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บนชั้นบนสุดของตึกเจียเหอ

ซีกู้เพิ่งเคยได้มาที่ทำงานของบอสใหญ่ครั้งแรก เธอเดินก้มหน้าตัวสั่น 

ราวกับกระต่ายน้อยสีขาวตามหลังหนานชูกับเสิ่นกวงจง

เมื่อออกจากลิฟต์ เปิดประตู เลขาฯคนสวยก็เดินเข้ามาพยักหน้า 

ให้พวกเขาเป็นนัย “ประธานหานรออยู่ด้านในค่ะ”

แสงไฟที่ว่าแสบแยงตาแล้ว รอยยิ้มของเลขาฯคนนั้นแยงตายิ่งกว่า  

รู้สึกราวกับว่าพวกเขาสามคนเป็นแกะน้อยที่กำลังจะถูกเชือด ขนาดทางเดิน 

ยังประดับตกแต่งอย่างหรูหรา ส่องแสงระยิบระยับตลอดทาง

เทียบกับห้องทำงานของท่านประธานที่อยู่ด้านในนั้นแล้ว  ทางเดิน 

ขา้งนอกนบัวา่ธรรมดามาก ภายในหอ้งทำงานใหญโ่ตกวา้งขวาง หานเปย่เหยา 

นั่งไขว่ห้างเอกเขนกอยู่บนเก้าอี้ท่านประธานด้วยท่าทางสบายใจ กำลังก้มเช็ด 

แว่นกันแดด ด้านหลังเป็นกระจกใสบานใหญ่ มองทะลุเห็นดาดฟ้าของตึก 

ฝัง่ตรงขา้ม ทำงานอยูใ่นหอ้งทำงานแบบนีน้ีเ่อง มิน่าละ่วนั ๆ ถงึเอาแตเ่ชดิหนา้ 

มองคนอื่น

มือของหานเป่ยเหยาเคลื่อนไหวคล้ายกับกำลังลับมีด ฟึ่บ ๆ ๆ...

ทำให้ซีกู้ตกใจกลัว

พวกเขาสามคนยืนเรียงแถวหน้ากระดานอยู่ตรงหน้าโต๊ะทำงาน จน 

ปีศาจตนนั้นเอ่ยขึ้น “ดูข่าวของเมื่อกลางดึกรึยัง”

หนานชูพยักหน้า “ดูแล้ว”

“คิดว่าไง”

“ฉันไม่เห็นด้วยกับคำว่านางแบบชายขอบนั่นเท่าไร  ดูแล้วมีอคติ 

ส่วนตัวของคนเขียนอยู่”

“...” หานเป่ยเหยาแทบพุ่งเข้าไปบีบคอเธอ แต่เสิ่นกวงจงรั้งไว้ก่อน 

“เธอเป็นคนพูดจาแบบนี้อยู่แล้ว คุณเองก็ไม่ได้เพิ่งเคยเจอครั้งแรก 

สักหน่อย”

หานเป่ยเหยาสูดหายใจ “เธอรู้จักเจี่ยงเก๋อด้วยเหรอ”

หนานชู “ตอนนี้รู้จักแล้วละค่ะ”

หานเป่ยเหยาปลดกระดุมเส้ือเช้ิต กลับไปน่ังลงบนเก้าอ้ี “รู้จักกันได้ยังไง”
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หนานชูเล่าตามความจริง 

จากเรื่องราวก่อนหน้านี้ว่าเธอมีทีมผู้จัดการ แต่เพราะพวกเขาดูแล 

ได้ไม่ดีพอ บวกกับเหตุผลต่าง ๆ นานาที่เธอมีข่าวไม่ดีอยู่บ่อย ๆ ทำให้บอกเลิก 

สัญญากันไปเมื่อสิ้นปีที่แล้ว จนถึงเรื่องที่เธอเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่กับบริษัท 

เจียเหอของหานเป่ยเหยาเมื่อช่วงต้นปีนี้

หานเป่ยเหยาหายใจแทบไม่ทัน ไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองว่าได้ยิน 

อะไรเข้า

“เธอมัดตัวเจี่ยงเก๋อไว้ แล้วละเลงวาดรูปเต่าหลายร้อยตัวไปบนตัวเขา  

แถมยังถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงไอจีเขาอีกงั้นเหรอ

“แสดงว่าเหตุผลที ่ F&D หุ้นตกก่อนหน้านี้ก็เพราะเธองั้นสินะ”

ถึงแม้จะไม่อยากยอมรับ แต่เรื่องนี้ก็เป็นเหตุผลทางอ้อมเหมือนกัน

ราวกบัโลกเงยีบกรบิไปสามวนิาท ี ภายในหอ้งทำงานไมม่ใีครปรปิากพดู  

ซีกู้ขาสั่นจนเมื่อยไปหมดแล้ว

หานเป่ยเหยาตบโต๊ะ ชี้นิ้วใส่หนานชู แล้วหันไปพูดกับเสิ่นกวงจงว่า  

“นี่ นายไปเอาสัญญาเลิกจ้างมาให้เธอซะ”

เสิ่นกวงจงมองหานเป่ยเหยา “เอาจริงเหรอครับ!”

หานเป่ยเหยา “เอาจริงบ้าบออะไร!!! บอกให้หยิบนายก็หยิบงั้นเรอะ  

หัดมีความคิดเป็นของตัวเองบ้างสิ!”

เมื่อเขาพูดจบก็หันไปชี้ซีกู้ที่ยืนอยู่ด้านหลัง “เธอจะหดตัวกลัวอยู่ 

ตรงนั้นทำไม! มานี่เดี๋ยวนี้”

ซีกู้เดินขึ้นไปด้านหน้า “ประ...ประธานหานคะ”

หานเป่ยเหยาโมโหลุกเป็นไฟอีกครั้ง “พูดชัด ๆ เป็นไหมฮะ!!”

หนานชู “คุณดุเขาทำไม”

หานเป่ยเหยา “ฉันเนี่ยนะดุเขา ฉันจะไล่เขาออกด้วยซ้ำ!! ช่วงนี้ 

เธอหาเรื่องให้ฉันกี่เรื่องแล้วฮะ!”

หนานชู “คุณกล้าเหรอ”

หานเป่ยเหยาลูกคุณหนูผู้ไม่เกรงกลัวฟ้าดิน แต่เมื่อได้พบกับหนานชู  

เขาก็รู้สึกว่าภายในตัวผู้หญิงคนนี้มีความสามารถบางอย่าง  หากดึงความ 
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สามารถนั้นออกมาดี  ๆ  ต้องดังเป็นพลุแตกแน่นอน เพราะเหตุนี้เขาจึงยอม 

เซ็นสัญญากับเธอในทันทีโดยไม่สนใจเหตุผลอื่น ตอนเริ่มแรกชายหนุ่ม 

มักถูกเสน่ห์ภาพลักษณ์ของหญิงสาวดึงดูด และผู้หญิงอย่างหนานชูก็ปลุก 

ความอยากเอาชนะในตัวเขาขึ้นมาพอดี

ตอนแรกเขาใจเต้นเพราะเธอก็จริง แต่ภายหลังกลับค้นพบว่าผู้หญิง 

คนนี้เป็นภูเขาน้ำแข็ง ถึงจะมีจิตใจที่ร้อนแรงมากเท่าไรก็ไม่อาจแผดเผาเธอ 

ให้ละลายได้ หลังจากนั้นเขาจึงไม่คิดอะไรกับเธออีก แต่ถึงจะหน้าตาเย็นชา 

แบบนั้น ในบางเรื่องก็ร้อนแรงไม่น้อยเลย

บางครั้งเวลาเถียงกับเธอ เขาเองก็รู้สึกดีเหมือนกัน อย่างน้อยตั้งแต่ 

เด็กจนโตก็ยังไม่มีใครกล้าเถียงเขาสักคน เมื่อเวลาผ่านไปนานวันเข้า เขาเอง 

ก็ชินชาเสียแล้ว

หานเป่ยเหยาปรายตามองซีกู้แล้วพูดขู่เธอว่า “เธอว่าฉันกล้าไหม!”

ในระหวา่งทีพ่วกเขาสองคนสบตากนั จู ่  ๆกม็เีสยีงพดูขึน้อยา่งหวาดกลวั 

ว่า “ฉันขอลาออกค่ะ คุณไม่ต้องไล่ฉันหรอก ฉันขอลาออกเอง อีกอย่าง 

ก็ยังอยู่ในช่วงฝึกงาน เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเขียนชี้แจงรายละเอียดมาส่งนะคะ”

เอ๋ ไม่พูดตะกุกตะกักแล้วนี่

“...”

“...”

“...”

เสิ่นกวงจงกับหนานชูหันไปมองหานเป่ยเหยาเป็นตาเดียว อีกฝ่าย 

กระแอมไอออกมา “มองฉันทำไม!”

เขาโบกมือปัด “ลาออกก็ลาออกไปสิ!”

เมื่อทั้งสามคนเดินออกมา หนานชูก็หันไปมองซีกู้ หยิกแก้มอีกฝ่าย 

เบา ๆ “จะลาออกจริงเหรอ”

ซีกู้ก้มหน้าก้มตาขานตอบเสียงเบา หนานชูถอนหายใจลูบผมของ 

อีกฝ่าย พูดเสียงอ่อนโยน ขนาดซีกู้ฟังแล้วยังรู้สึกอ่อนระทวย “เธอค่อย  ๆ  

คิดอีกทีดีไหม”

ขนาดเสิ่นกวงจงที่ปากคอเราะรายยังอดโน้มน้าวไม่ได ้ ถึงแม้คำพูดนั้น 
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จะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไรก็ตาม “เด็กยุค  90 อย่างพวกเธอนี่นะ ทำไมชอบ 

ทำตัวเอาแต่ใจแบบนี้ โดนดุแค่สองคำเอะอะก็จะลาออก คิดว่างานหาง่าย 

ขนาดนั้นเลยหรือไง ประธานหานก็แค่พูดไปแบบนั้นแหละ เขาคิดจะไล่เธอ 

ออกจริง ๆ ที่ไหน เจ้าเด็กคนนี้นี่ใจเสาะจริง ๆ”

พูดจบก็ชี้หนานชู “เธอก็อีกคน เรื่องนี้ต้องโจมตีเจี่ยงเก๋อแน่นอน  

ก่อนหน้านี้คุณปู่แห่ง F&D เข้าโรงพยาบาล สงครามแก่งแย่งชิงดีในตระกูล 

ถึงค่อยมาเพิ่งเริ่มขึ้น เจี่ยงเก๋อเป็นคุณชายเจ้าอารมณ์ ถึงจำนวนหุ้นในมือ 

จะมีไม่เยอะ แต่เขาเป็นคนที่คุณปู่เอ็นดูมากที่สุด ถ้าคุณปู่คิดไม่ตกแล้ว 

เขียนพินัยกรรมให้เจี่ยงเก๋อเป็นผู้สืบทอด F&D แบบนี้ปีหน้าคงมีเรื่องใหญ่ 

เกิดขึ้นแน่นอน  เป็นละครฉากใหญ่ที่ทุกคนเฝ้ารอดูเลยละ  ระหว่างนี้ 

เจี่ยงเก๋อคงไม่มีทางมาสนใจคนตัวเล็ก  ๆ  อย่างเธอหรอก เพราะอย่างนั้น 

ช่วงนี้ก็เลิกไปหาเรื่องเขาได้แล้ว!”

เสิ่นกวงจงกำชับเธอเสร็จก็จัดตารางงานให้หนานชูจนแน่น

วันนี้เขาก็เอางานมาให้ถึงกองถ่าย หนานชูกำลังก้มหน้าอ่านหนังสือ 

อยู่ หนังสือธรรมะในมือถูกเธอเปิดอ่านไปหลายรอบจนนับไม่ถ้วน เธอฟัง 

เสิ่นกวงจงพูดอย่างใจลอย “ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม พวกเราไม่รับงานละครแล้ว  

แต่เป็นรายการวาไรตี้นอกสถานที่”

“อะไรนะ”

“ก็พวกรายการที่ต้องไปศึกษาวิถีชีวิตกับเล่นเกมเอาตัวรอดอะไร 

ทำนองนั้นนั่นแหละ แต่ละด่านมีหัวข้อต่างกันออกไป ตอนนี้ตามแผนที่ 

วางไว้ชั่วคราวหนึ่งด่านจะใช้เวลาประมาณครึ่งเดือน ภายในครึ่งเดือนนี้เธอ 

ต้องปิดมือถือคอมพิวเตอร์ทุกอย่าง ทั้งหมดมีสามด่าน ด่านแรกต้องไป 

ให้บริการภาคพื้นดินที่ท่าอากาศยาน ด่านที่สองดับเพลิง ด่านที่สามผจญภัย 

ในป่าใหญ่”

หนานชูจ้องหนังสือเขม็ง นิ่งเงียบไปครู่ใหญ่แล้วพูดว่า “ฉันปฏิเสธ 

ได้หรือเปล่า”

“ปฏิเสธไม่ได้ นี่เป็นหนึ่งในเงื่อนไขสงบศึกที่ประธานหานตกลงกับ 

เจี่ยงเก๋อ”
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“เขาบ้าไปแล้วหรือไง”

“เจี่ยงเก๋อบ้าไปแล้วหรือเปล่าฉันไม่รู้หรอก แต่ประธานหานไม่ได้บ้า 

แน่นอน”

ทางด้านหลินลู่เซียวเพิ่งกลับมาจากสถานฝึกอบรมที่หนานซาน ผู้ฝึกสอน 

วิ่งเข้ามาหาเขาแล้วทำวันทยหัตถ์ หอบหายใจพูดว่า “นายอย่าเพิ่งเปลี่ยน 

เสื้อผ้า รีบตามฉันไปสถานที่หนึ่งก่อน หัวหน้าจากกองทหารมากันครบ 

ทุกคนเลย”

หลินลู่เซียวจอดรถแล้ววิ่งตามผู้ฝึกสอนเข้าไปในอาคารเจิ้งเจี้ยว

ภายในห้องประชุมหัวหน้าทุกคนนั่งเรียงกันเป็นแถวทำหน้าเคร่งขรึม 

ประชุมกันอย่างสงบเรียบร้อย หลินลู่เซียวจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่เข้าทาง วาง 

หมวกลงบนโต๊ะแล้วพูดขึ้นเบา  ๆ  ว่า  “ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่านี่กำลัง 

จะลงโทษใคร”

ผู้ฝึกสอนหันมามองเขาแล้วพูดว่า “เดือนหน้ามีกองถ่ายอยากจะมา 

ถ่ายทำรายการวาไรตี้ที่นี่ พวกหัวหน้าเขาเลยปรึกษากันอยู่น่ะ”

หลินลู่เซียวทำหน้าไม่อยากจะเชื่อ เขาเหล่มองผู้ฝึกสอน จากนั้น 

ก็มีหัวหน้าคนหนึ่งเคาะโต๊ะเบา  ๆ  แล้วตะโกนเรียกเขา “ลู่เซียว ฉันปรึกษา 

กับพวกผู้บัญชาการทุกคนแล้ว สุดท้ายคิดว่าจะให้นายเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้  

นายมีความเห็นว่ายังไง”

หลินลู่เซียวหันหน้าไปมอง “รับผิดชอบอะไรเหรอครับ”

“รายการวาไรตี้ของสถานีโทรทัศน์เป่ยสวินไง ผู้ฝึกสอนคุยรายละเอียด 

กับทางกองถ่ายไว้เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาทั้งหมดครึ่งเดือน ช่วงเวลา 

ที่จะเข้ามาถ่ายทำเป็นกลางเดือนหน้า นายมาเป็นหัวหน้าผู้คุมรับผิดชอบ 

การถ่ายทำรายการครั้งนี้ จัดการดูแลเรื่องการฝึกอบรมของพวกเขารวมถึง 

การลงมือปฏิบัติด้วย ถึงเวลานั้นจะมีศิลปินเข้าร่วมหกคน ผู้หญิงสามคน  

ผู้ชายสามคน เราคุยกับทางกองถ่ายเรียบร้อยแล้ว จะปฏิบัติต่อพวกเขา 

เหมือนที่ปฏิบัติต่อทหารใหม่ทุกคน เพื่อเผยแพร่และสะท้อนให้เห็นวินัย 

ของกองทัพและความรู้ด้านดับเพลิงที่แท้จริง ควรต้องสอนอะไรก็สอนให้หมด  
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ควรด่าก็ด่า หากมีคนไม่รักษากฎระเบียบ นายสามารถยื่นเรื่องต่อเบื้องบน 

ให้เขาออกจากกองทัพได้ทุกเมื่อ”

เรื่องนี้ตัดสินใจยากมาก หลินลู่เซียวไม่ชอบวิธีการโปรโมตแบบนี้มา 

ตั้งแต่ไหนแต่ไร เขารู้สึกว่าหลายเรื่องเมื่อฉายอยู่บนจอทีวีแล้วมักจะใหญ่โต 

เกินจริง ถึงแม้ในชีวิตประจำวันของพวกเขาจะฝึกซ้อมแบบนั้นกันจริง ๆ ก็ตาม  

แต่เมื่อผู้ชมได้ดูแล้วพวกเขาก็จะคิดว่ามัน “สร้างภาพ”

ขนาดวิดีโอโปรโมตในเวลาปกติเขายังขี้เกียจไปถ่ายเลย แต่ครั้งนี้ 

ต้องถ่ายทำรายการวาไรตี้ของสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่โต หนำซ้ำเรื่องใหญ่ 

แบบนี้ คนที่ต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้คุมอย่างเขากลับรู้เรื่องเป็นคนสุดท้าย  

เห็นได้ชัดว่าผู้บัญชาการแต่ละคนรู้จักนิสัยของเขาดี โยนหกคนนั้นมาให้เขา 

จัดการแบบนี้ จะบีบให้เขาขึ้นเขียงให้ได้สินะ

“ถ้าผมยื่นเรื่องไล่พวกเขาไปหมดทุกคนแล้ว งั้นก็เลิกกองได้ไวขึ้น 

ใช่ไหมครับ”

เมื่อได้ยินดังนั้นผู้ฝึกสอนก็อึ้งตะลึงมอง ต่อด้วยเตะขาเขาใต้โต๊ะ  

กัดฟันพูดว่า “นายพูดอะไรเนี่ย”

“นายจะทำยังไงฉันไม่สนหรอกนะ ถ้านายมีความสามารถนั้นจริง  

จะไล่พวกเขากลับไปให้หมดเลยก็ได้ อย่างมากก็แค่ให้ทางรายการยกเลิก 

ถ่ายทำที่นี่แค่นั้น ตอนสิ้นปีเราค่อยทำวิดีโอรณรงค์โปรโมตไปก็จบแล้ว  

แต่ฉันมีข้อแม้สองอย่าง” หัวหน้าอาวุโสยิ้มแล้วชูสองนิ้วขึ้นมา “ข้อแรก  

จะฝึกเข้มงวดขนาดไหนไม่เป็นไร แต่ต้องรับประกันความปลอดภัยของ 

พวกเขา ข้อสอง ต้องแสดงวินัยกองทัพของเราออกมาให้เป็นที่ประจักษ์”

หลินลู่เซียวเงียบไปชั่วครู่ จากนั้นก็ขานตอบ “ครับ”

หลังจากนั้นพวกเขาก็พูดคุยเรื่องแผนงานในปีนี้คร่าว  ๆ เมื่อการ 

ประชุมจบลงผู้ฝึกสอนก็สั่งให้โรงอาหารทำอาหารเพิ่ม แต่หัวหน้าตะโกน 

ห้ามว่า “ไม่ต้องหรอก ไม่ต้องพิธีรีตอง ปกติพวกนายกินอะไร พวกเราก็ 

กินแบบนั้นแหละ”

ผู้ฝึกสอนหันมองหลินลู่เซียวเป็นนัยว่าให้เขาเป็นคนตัดสินใจ

หลินลู่เซียวลูบผมแล้วสวมหมวกให้เรียบร้อย “ทำตามที่หัวหน้าบอก”
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คนจากกองร้อยมีกันประมาณห้าสิบกว่าคน จำนวนเยอะกว่ากองร้อย 

ชั้นประทวนราวยี่สิบกว่าคน โรงอาหารอยู่ชั้นสอง เวลานี้เป็นช่วงที่พวกทหาร 

กำลังฝึกซ้อมกันอยู่ เมื่อพวกเขาจัดแถวเดินขบวนกันเสร็จ ผู้ฝึกสอนก็พา 

หัวหน้าทุกคนไปกินข้าว ส่วนหลินลู่เซียวยืนสูบบุหรี่อยู่หน้าโรงอาหารหมดไป 

สองมวนถึงค่อยเข้าไป

เมื่อตักข้าวเสร็จกำลังจะนั่งลง หัวหน้าก็ใช้ตะเกียบชี้เขาแล้วทักว่า  

“นายอ่านหนังสือไปถึงไหนแล้ว”

หลินลู่เซียวถือชามข้าวเอาไว้ คีบเนื้อเข้าปาก เคี้ยวไปสองทีแล้วพูดว่า  

“ครึ่งหนึ่งได้ครับ”

ที่จริงแล้วเขาไม่มีเวลาอ่านเลย  ช่วงนี้มัวแต่ยุ่งอยู่กับการอบรม 

ทหารใหม่นอกสถานที่ นี่เพิ่งได้ก้าวเท้าเดินเข้ากองทหาร จู่  ๆ  ก็ถูกยัดเยียด 

ให้ไปดูแลรายการวาไรตี้อะไรนั่นอีก

ผู้ฝึกสอนพูดเสริมแทนเขา “เขาตั้งใจมากเลยครับ ก่อนหน้านี้ตอนที่ 

อยู่ศูนย์ฝึกหนานซาน ผมเห็นมีหนังสือวางอยู่บนรถเขาตั้งหลายเล่มครับ  

ผู้กองหลินของพวกเรา เวลาตั้งใจทำอะไรบางอย่างขึ้นมา คนอื่นสู้ไม่ได้ 

หรอกครับ”

หลินลู่เซียวมองเขาทีหนึ่ง กระตุกมุมปากแล้วกินข้าวต่อ เขาเป็น 

คนกินข้าวเร็วมาตั้งแต่เด็ก กินแค่สองสามคำ ข้าวในชามก็หายลงท้องไปกว่า 

ครึ่งแล้ว

หัวหน้าพยักหน้าอย่างชื่นใจ “ก่อนหน้านี้ฉันเพิ่งไปประชุมในเมืองมา  

เจอพ่อนายด้วย ฉันเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟัง เขาเองก็สนับสนุนเห็นด้วยนะ  

นายไมไ่ดก้ลบับา้นนานแลว้ใชไ่หม มเีวลากก็ลบัไปหาเขาบา้ง เขาอายมุากแลว้ 

ร่างกายเดินเหินไม่ค่อยสะดวก พวกนายสองพ่อลูกไม่ค่อยคุยกัน นายน่ะ 

เป็นคนเงียบตั้งแต่เด็ก พอเข้ากองพันไปแล้วต้องแก้นิสัยนี้ทิ้งนะ”

หลินลู่เซียววางชามข้าวลงแล้วขานตอบ

เมิ่งกั๋วหงเป็นผู้บัญชาการกองทหารและเพื่อนร่วมรบของหลินชิงหย่วน  

เห็นหลินลู่เซียวโตมาตั้งแต่เด็กเหมือนกัน เขาเป็นคนเดียวที่เข้าใจเรื่องของ 

บ้านสกุลหลินมากพอสมควร ทั้งยังรู้จักนิสัยของหลินลู่เซียวดีมากด้วย
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“ดึงเอาพลังสมัยที่นายสอบเข้าโรงเรียนทหารออกมา เรื่องนี้ไม่ง่าย 

เหมือนที่นายคิดหรอกนะ โควตาครั้งนี้มีน้อย การแข่งขันสูง มีคนมากมาย 

อยากแย่งชิงตำแหน่งนี ้ ถ้านายไม่ออกแรงฮึดสู้สักหน่อยก็เอาชนะไม่ได้หรอก”

หลินลู่เซียวจ้องมองอีกฝ่ายแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมา

ผู้ฝึกสอนพูดขึ้นว่า “ผู้กองหลินของเรามีครบทุกอย่างเลยครับ ยกเว้น 

แต่แรงฮึดสู้นั่นแหละ”

เมิ่งกั๋วหงพูด “ฉันจำได้ว่าตอนเด็ก  ๆ  นายอ่านหนังสือเร็วนี่ ทุกครั้ง 

ที่ฉันเอาหนังสือทฤษฎีทางการทหารให้นายอ่าน ไม่กี่วันนายก็วิ่งมาขอเล่มใหม่ 

กับฉันแล้ว ทำไมคราวนี้ผ่านไปตั้งนานยังอ่านไม่จบสักเล่มเลยล่ะ”

เด็กผู้ชายทุกคนต่างก็ชอบดูชอบอ่านเรื่องปืน รถถังอะไรทำนองนั้น  

ตอนนั้นเขาชอบอ่านหนังสือทฤษฎีทางการทหารมาก ทุกครั้งเมิ่งกั๋วหงมาบ้าน 

จะเอาหนังสือมาให้เขาหลายเล่ม เขาอ่านหนังสือเร็ว ความจำดี ตอนแรก 

เมิ่งกั๋วหงคิดว่าเขาแค่เปิดดูผ่าน  ๆ  ไม่สนใจก็โยนทิ้ง แต่คิดไม่ถึงว่าตอนได้ 

เจอกันครั้งหลัง ๆ เจ้าเด็กคนนี้ยังเล่าได้เป็นเรื่องเป็นราว ฟังดูเอาจริงเอาจัง 

มาก เขาจึงชอบและเอ็นดูอีกฝ่ายมากยิ่งขึ้น

เมิ่งกั๋วหงตบโต๊ะแล้วพูดว่า “ใส่ใจกับมันหน่อยนะ เดือนหน้าก็จะสอบ 

แล้ว”

หลินลู่เซียวกินข้าวเสร็จ วางชามเปล่าลง ยกมือขึ้นกอดอกนั่งอยู่บน 

เก้าอี้ กระดกไม้จิ้มฟันในปากสองที

“เข้าใจแล้วครับ”

หนานชไูดร้บัขอ้ความโจมตเีขา้มาเยอะมาก ผูต้ดิตามในเวยปัว๋กพ็ุง่ขึน้เรือ่ย ๆ  

ไมห่ยดุ เดมิทมีผีูต้ดิตามแคแ่สนกวา่คนเทา่นัน้ แถมครึง่หนึง่ในนัน้เสิน่กวงจง 

ใช้เงินปั๊มยอดมาด้วยซ้ำ แต่ครั้งนี้อยู่ดี  ๆ  ยอดผู้ติดตามก็ทะยานขึ้นไปเป็น 

หลายแสนคน

และในวันนี้หานเป่ยเหยาก็เรียกเสิ่นกวงจงเข้าไปต่อว่า

คุณชายหานเป่ยเหยานั่งไขว่ห้างตรงเก้าอี้ประธาน  “นายว่ามาซิว่า 

เรื่องยอดผู้ติดตามของหนานชูนั่นมันอะไรกัน เธอใช้เงินซื้อมาเหรอ”
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เสิ่นกวงจง “คนอย่างเธอไม่มีทางทำหรอกครับ เธอเล่นเวยปั๋วไม่เป็น 

ด้วยซ้ำ นิสัยแบบนั้นจะไปมีทางซื้อยอดผู้ติดตามได้ยังไง”

“งั้นทำไมจู่ ๆ ยอดผู้ติดตามถึงขึ้นมาเยอะขนาดนี้ล่ะ”

เรื่องนี้เสิ่นกวงจงวิเคราะห์กับทีมงานมาแล้ว “ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีอะไร 

หรอก มีแต่คนติดตามเพื่อมาด่าเธอน่ะ”

หานเป่ยเหยา “...”

“แอคเคานต์ข่าวซุบซิบดารานั่นขุดเรื่องสมัยเธอกับหร่านตงหยาง 

และเหยียนไต้ขึ้นมาน่ะครับ  มีแฟนคลับกลุ่มหนึ่งฟันธงว่าหนานชูเป็น 

ตัวการทำให้พวกเขาสองคนเลิกกัน พวกเขาไปกดติดตามเพราะอยากดู 

ความเคลื่อนไหวของเธอได้สะดวกขึ้นจะได้ด่าง่าย  ๆ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็น 

แฟนคลับแม่ยกของเจี่ยงเก๋อ พวกนั้นกดติดตามหนานชูก็เพราะจะได้ด่า 

เธอง่าย  ๆ  เหมือนกัน ส่วนที่เหลือก็มีแต่พวกหนุ่มเนิร์ด เดาว่าพวกเขาคง 

คิดว่าเธอเป็นนางแบบชายขอบ เลยชอบส่งข้อความน่าเกลียดมาแกล้งเธอ 

เท่านั้นครับ”

หานเป่ยเหยาเบิกตาโต “คนพวกนี้โรคจิตหรือเปล่าเนี่ย”

“ผมบอกได้แค่ว่าโชคดีที่หนานชูไม่สะทกสะท้านเลย หากเปลี่ยนเป็น 

คนจิตใจเปราะบางอย่างเหยียนไต้ละก็ ดูท่าคงกระโดดตึกตายไปนานแล้ว”

หานเป่ยเหยาดำดิ่งอยู่ในความคิดของตน “แล้วรายการวาไรตี้นั่น 

เป็นยังไงบ้าง”

เสิ่นกวงจงเงียบไปครู่หนึ่ง ถอนหายใจแล้วพูดว่า “ผมเข้าใจแล้วว่า 

ทำไมเจี่ยงเก๋อถึงให้เธอไปเข้าร่วม”

หานเป่ยเหยา “อาฮะ”

“ตอนแรกคุณคิดว่ามันเป็นรายการแบบไหนครับ”

หานเป่ยเหยาไม่พูด เสิ่นกวงจงทำงานกับหานเป่ยเหยามาหลายปี  

การที่เขานิ่งเงียบแบบนี้หมายความว่าอะไร เสิ่นกวงจงรู้ดี

“ผมอุตส่าห์คิดว่าอย่างน้อยคุณยังชอบเธออยู่สักนิด”

“ถึงฉันจะไม่ชอบเธอ แต่เธอก็เป็นคนในสังกัดฉัน” หานเป่ยเหยายิ้ม 

ประชดประชัน “นายคิดว่าฉันโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอ คิดว่าฉันจะผลักเธอ 
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ลงกองเพลิงหรือไง”

เสิ่นกวงจงเงียบ หานเป่ยเหยาถอนหายใจออกมาอย่างอดไม่ได้  

“เอาเถอะ รายการที่เจี่ยงเก๋อเลือกนั้น เขาก็แค่ต้องการให้หนานชูพลาดท่า  

ลำบากหน่อยก็เท่านั้น อยากให้คนอื่นหัวเราะกับความน่าเกลียดของเธอ  

ทำให้พวกเขารู้ว่าดารากับคนธรรมดาก็ไม่ต่างกัน คนอื่นเขาก็ทำได้ ทำไมเธอ 

จะทำไม่ได้ล่ะ อีกอย่างคนอย่างเธอต้องถูกดัดนิสัยบ้างสักหน่อย”

พูดง่าย  ๆ  เขาไม่สบอารมณ์ที่หนานชูเถียงเลยหาเรื่องแก้แค้นเธอนี่เอง

เสิ่นกวงจงคิดในใจ มิน่าล่ะถึงเชิญศิลปินดังมาเข้าร่วมด้วยไม่ได้  

เลยใช้ศิลปินตัวเล็ก ๆ แทนสินะ รายการแบบนี้ถ้าดังได้คงแปลก

ที่จริงสองด่านแรกยังดี ไม่ค่อยมีอะไรยากนัก แค่ไปทดลองใช้ชีวิต 

สัมผัสความยากลำบากของคนที่ทำงานบริการภาคพื้นดินกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง  

ด่านที่สามผจญภัยในป่าใหญ่ต่างหากคือเป้าหมายหลักของรายการนี้ ปล่อย 

ศิลปินหกคนเข้าไปอยู่ในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยอันตราย ดูว่าใครจะอดทนได้ถึง 

วินาทีสุดท้าย ความยากลำบากนั้นแค่คิดก็น่ากลัวแล้ว

หานเป่ยเหยารำคาญใจ ไม่รู้ว่าเรื่องที่ตัวเองตัดสินใจทำลงไปถูกหรือ 

ผิดกันแน่ แต่ชีวิตคนเปรียบเสมือนอยู่ในสังคมอันเสื่อมทราม คิดจะมี 

ชีวิตอยู่อย่างสบายมันยาก เรื่องนี้หนานชูน่าจะเข้าใจดีกว่าเขามาก พอคิด 

แบบนั้นก็รู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย เขายกมือโบกไล่เสิ่นกวงจงออกไป และเมื่อ 

เงยหน้าขึ้นก็เห็นจดหมายลาออกวางอยู่บนโต๊ะ

วันนี้หนานชูถ่ายทำด่านแรกที่ต้องไปคอยบริการภาคพื้นดินในสนามบินเสร็จ 

ก็รีบกลับบ้านทันที ซีกู้กำลังเก็บของในบ้านให้หนานชูอยู่ เมื่อฝ่ายหลัง 

เดินเข้ามาก็โยนกระเป๋าไปด้านข้าง กระโดดขึ้นเตียง พูดกับซีกู้ด้วยเสียง 

เอื่อยเฉื่อยว่า

“แม่สาวน้อย คิดถึงฉันไหม”

ซีกู้หยุดงานในมือลงหันไปมองเธอ “ค่ะ”

หนานชูลุกขึ้นมานั่งอยู่ตรงหัวเตียงมองอีกฝ่าย “เป็นอะไร ทำไม 

เสียงเศร้าแบบนั้นล่ะ”
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ซีกู้ทนไม่ไหวเข้าไปกอดหนานชูเอาไว้ แล้วร้องไห้ออกมาเสียงดัง  

“ฉันยื่นใบลาออกให้ประธานหานไปแล้วค่ะ ประธานหานบอกว่าถ้าฉันลาออก  

เขาจะเอาชื่อฉันขึ้นบัญชีดำ...จะทำให้ฉันหางานไม่ได้...ทำไมเขาถึงเกลียดฉัน 

ขนาดนี้คะพี่...ฉันไม่ได้ทำอะไรให้เขาไม่พอใจสักหน่อย”

ร่างกายอ่อนนุ่มของเด็กสาวซุกอยู่ในอ้อมกอด อีกฝ่ายร้องไห้น่าสงสาร 

ทำให้คนที่เห็นปวดใจยิ่ง

หนานชูลูบศีรษะเธอแล้วปลอบว่า “ที่จริงฉันก็คิดเหมือนกันนะ”

ซีกู้ตกใจผละออกจากอ้อมกอดของเธอ “พี่จะขึ้นบัญชีดำฉันเหมือนกัน 

เหรอคะ!”

หนานชูกลอกตา “ฉันไม่อยากให้เธอลาออก เธอเองก็ทำงานอยู่กับ 

ฉันได้ดีไม่ใช่หรือไง ทำไมต้องลาออกเพราะคำพูดของหานเป่ยเหยาด้วยล่ะ  

เขาน่ะเป็นพวกเด็กน้อย แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาไม่ค่อยเป็น แถมยัง 

พูดดี  ๆ  ไม่เป็นอีก แต่เวลาปกติเธอลองสังเกตเขาสักหน่อยสิ เธอจะค้นพบ 

ว่าที่จริงเขาน่ารักเหมือนกันนะ แค่นิสัยเสียไปบ้างเท่านั้นเอง”

แววตาของอีกฝ่ายส่องประกาย ถามขึ้นอย่างลังเลว่า “จริงเหรอคะ”

“ในเมื่อเขาบอกว่าไม่อยากให้เธอลาออก  เธอก็ลองทำงานนี้ต่ออีก 

สักหน่อยเถอะ คนในบริษัทนี้ก็เป็นแบบนี้แหละ พูดไม่ค่อยเป็น แต่ที่จริง 

แล้วพวกเขาเป็นคนดีมากนะ”

อย่างน้อยหากเทียบกับทีมงานเก่าของเธอที่ต่อหน้าดูเป็นมิตร แต่ 

ลับหลังกลับลอบทำร้ายอีกฝ่ายอยู่ตลอด พวกนี้ถือว่าดีมากแล้ว

ซีกู้พยักหน้า หนานชูลูบผมเธอ “เด็กดี ฉันเหนื่อยมากเลย ขอหลับ 

สักงีบนะ”

ซีกู้เพิ่งสังเกตเห็นรอยเลือดตรงหางคิ้วของเธอ “พี่เป็นอะไรคะเนี่ย  

แค่ไปอัดรายการทีวีเองทำไมถึงบาดเจ็บล่ะ แล้วทำไมรายการนั้นไม่ยอมให้ 

ผู้ช่วยติดตามไปด้วยนะ”

หนานชูนอนแผ่อยู่บนเตียงเหมือนกับปลาตาย ไม่ขยับตัวเลยสักนิด  

“รายการปีศาจน่ะสิ เจี่ยงเก๋อโรคจิตชัด ๆ”

ตอนนี้เธอจินตนาการถึงความน่ากลัวของเทปสัปดาห์ที่สามที่ต้อง 
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เข้าไปผจญภัยในป่าได้แล้ว

หนานชูดูเหนื่อยมากจริง ๆ ซีกู้เลยไม่กล้ารบกวน ได้แต่ค่อย ๆ  ถอด 

รองเท้าให้ ห่มผ้าให้แล้วหันหลังเดินออกไป วันรุ่งขึ้นเมื่อทั้งสองคนกลับ 

เข้าบริษัทก็ได้ยินเหยียนไต้เข้าไปโวยวายกับหานเป่ยเหยาเสียงดัง

แขกรับเชิญที่ต้องไปถ่ายรายการ มีดาราหญิงสองคนที่มาจากบริษัท 

เจียเหอ อีกคนหนึ่งที่ว่าก็คือเหยียนไต้

เสิ่นกวงจงมองหนานชูแล้วกวักมือเรียกให้เธอเดินเข้าไปหา “เธอคิด 

ยังไงบ้าง”

หนานชูกะพริบตา “คิดอะไรยังไงเหรอ”

เสิ่นกวงจงทำหน้าซังกะตาย “ถ้าเธอไม่อยากถ่ายทำแล้วก็ไปบอก 

ประธานหานเถอะ ยังไงเขาก็ตอบตกลงแน่  ๆ ถึงตอนนั้นค่อยหาข้ออ้าง 

ขอออกจากรายการ เดี๋ยวฉันรับงานอื่นให้”

พูดจบก็เห็นรอยแผลเลือดออกตรงหางคิ้วของหนานชู สีหน้าของเขา 

เปลี่ยนไปในทันที “นี่เธอไปโดนอะไรมา”

หนานชูลูบหางคิ้วเบา ๆ “ตอนถ่ายไม่ค่อยระวังเท่าไรน่ะ”

“เธอเป็นศิลปินนะ! ไม่ว่ายังไงหน้าก็ห้ามมีแผลเด็ดขาด!”

“รู้แล้วน่า ไว้คราวหน้าจะระวังนะ” หนานชูพูดเบา ๆ 

เสิ่นกวงจงถลึงตามอง “คิดได้แล้วหรือยังว่าจะถ่ายต่อไหม”

หนานช ู “ถ่ายต่อสิ สนุกดีออก”

ตอนที่ทั้งสามคนเดินเข้าไปด้านใน เหยียนไต้กำลังโวยวายเขวี้ยง 

หนังสืออยู่  หานเป่ยเหยานั่ งอยู่บนโซฟาด้วยสีหน้า เย็นชา  เมื่อ เห็น 

พวกเขาเดินเข้ามาค่อยเอ่ยว่า “ฉันบอกเธอตั้งแต่ตอนที่รับรายการนี้แล้วว่า 

มันไม่เหมือนรายการก่อนหน้าที่แค่แสดงสีหน้าท่าทางมีอารมณ์ร่วมก็จบ  

ตอนนั้นเธอก็ไม่ได้สนใจเลยไม่ใช่หรือไง เธอบอกเองนี่ว่าถ้าหนานชูไปเธอ 

ก็จะไปน่ะ ถ้าโวยวายเสร็จก็ออกไปได้แล้ว”

เหยียนไต้ “ฉันคิดว่าด่านบริการภาคพื้นของท่าอากาศยานนั่น คือ 

พนักงานที่คอยตรวจเช็กความปลอดภัยนี่นา ใครจะไปรู้ว่ายังต้องไปรับไปส่ง 

ผู้โดยสารขึ้นเครื่องลงเครื่อง ช่วยผู้โดยสารตามหาของที่ทำหาย แถมยัง 
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ต้องรับฟังคำร้องเรียนจากผู้โดยสาร ปลอบใจคนที่ขึ้นเครื่องไม่ทัน เสิร์ฟน้ำ 

เสิร์ฟชาให้พวกเขา แถมยังมีคนไม่ทันระวังจนฉันเกือบโดนทุบตีด้วยซ้ำ!!  

เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ทีมงานก็หายหัวไปไหนไม่รู ้ เอาแต่แอบอยู่ข้าง ๆ  

แล้วก็ถ่ายอยู่นั่นแหละ ฉันบอกว่าอย่าถ่าย พวกเขาก็จะถ่ายให้ได้ รายการ 

แบบนี้มีไปเพื่ออะไรกัน”

หานเป่ยเหยาว่า  “เธอคิดว่าเดี๋ยวนี้เวลาถ่ายรายการวาไรตี้แค่ไป 

นั่งจิบกาแฟอาบแดด คิดว่าตัวเองพักร้อนที่ฮาวายหรือไง เธอคิดว่าตัวเอง 

มีคุณสมบัติพอเหรอ”

ประโยคนั้นพูดถูกตอ้งไม่ผิดแม้แตน่้อย เพราะนีค่อืสังคมทีเ่ตม็ไปด้วย

ความอยากได้ใคร่มีทางวัตถุ คนอ่อนแอก็จะถูกคนแข็งแกร่งกลืนกิน

แม้จะเป็นแบบนั้น แต่เมื่อถึงวันที่ถ่ายทำด่านดับเพลิง เหยียนไต้ก็ยังมา 

รายงานตัวตรงเวลา

พวกเขาหกคนลากกระเป๋าเดินทางมาถึงประตูหน่วยดับเพลิงพิเศษ 

แห่งเมืองเป่ยสวิน  บนแท่นหินยิ่งใหญ่สลักคำว่า หน่วยดับเพลิงพิเศษ 

หน่วยหนึ่งเอาไว้เด่นหรา มีทหารยามยืนเฝ้าอยู่สองนาย หนานชูเหม่อมอง 

ทหารสองคนนั้น ขณะที่เหยียนไต้เดินเข้ามาหาเธอ “นี่ ฉันคิดว่าด่านนี้ 

น่ากลัวกว่าสนามบินอีก พวกเราหนีกันดีไหม”

หนานชูปรายตามองเธอทีหนึ่งแล้วหันหน้ากลับ  ไม่เพียงไม่ตอบ 

ยังย้อนถามว่า “เธอรู้ไหมว่าในหนึ่งปีมีนักดับเพลิงที่ต้องสละชีวิตไปกี่คน”

เหยียนไต้ตกใจชะงัก

“สถานที่ของคนที่ใช้ชีวิตของตัวเองปกป้องพวกเรา เธอไม่อยากเห็น 

เหรอ” หนานชูเงยหน้ามองตัวอักษรที่สลักอยู่บนแท่นหินนั้น

...ทหารผู้แข็งแกร่ง  แรงบันดาลใจที่ยิ่ งใหญ่  จงรักภักดี  ฮึดสู้  

ไม่ยอมแพ้

หนานชูแหงนหน้าขึ้น  แววตาส่องประกาย  แสงอาทิตย์ส่องอยู่ 

ด้านหลังตัวเธอ 

“ฉันน่ะอยากเห็นมากเลย”  ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่กลายเป็นคน 

แข็งแกร่งไม่ยอมแพ ้ ซ้ำยังอ่อนโยนมากขนาดนี้
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ผู้ฝึกสอนหยางเจิ้นกังพาทหารดับเพลิงเดินออกมาจากด้านในหนึ่งคน  

“แถวตรง”

ทั้งหกคนเหลาะแหละ ขยับตัวชักช้า แต่ในที่สุดก็เข้าแถวเรียงเป็น 

หน้ากระดาน หยางเจิ้นกังขมวดคิ้ว ตายแน่ ถ้าคนที่อยู่ด้านในเห็นเข้าต้อง 

โดนด่าแน่ ๆ 

เพราะอย่างนั้นเขาเลยชิงพูดขู่ไว้ก่อน “ผมเป็นผู้ฝึกสอนแห่งหน่วย 

ดับเพลิงพิเศษหน่วยหนึ่งของเมืองเป่ยสวิน และเป็นรองผู้คุมในการฝึกอบรม 

ของพวกคุณในครั้งนี้ด้วย ส่วนคนด้านหลังผมคนนี้เป็นทหารใหม่ที่จะเป็น 

หัวหน้าหน่วยของทุกคน ในเมื่อทุกคนมาถึงที่นี่แล้วก็ลืมสถานะศิลปินของ 

ตัวเองไปซะ อยู่ที่นี่ไม่มีแบ่งแยกผู้หญิงหรือผู้ชาย ไม่มีศิลปินหรือคนธรรมดา  

พวกเราทุกคนล้วนเป็นทหาร หากไม่ทำตามกฎ ก็ขอเชิญทุกคนออกจาก 

กองทัพของเราไปทันที”

“ได้ยินหรือยัง”

“ได้ยินแล้วค่ะ! ได้ยินแล้วครับ!” เสียงเหลาะแหละของทั้งหกคน 

ดังขึ้น

หยางเจิ้นกังบอก “เข้าไปเก็บกระเป๋าเดินทางก่อน แล้วมารวมตัว 

ที่สนามภายในห้านาที”

แดดร้อนระอุ อุณหภูมิด้านนอกสูงถึงสี่สิบองศา ฤดูร้อนของเมืองเป่ยสวิน 

ร้อนมาก เหล่าศิลปินยืนอยู่บนสนามนานกว่าสิบนาที อากาศร้อนมากจน 

ทนแทบไม่ไหว ตรงหน้าเต็มไปด้วยกลิ่นยางรุนแรงลอยโชย

เหยียนไต้เอ่ยถาม “ผู้ฝึกสอนหยางคะ ตอนนี้พวกเราต้องทำอะไร 

เหรอคะ”

หยางเจิ้นกังยืนตอบตัวตรง เหงื่อไหลท่วมกาย ปรายตามองเธอหนึ่งที  

“รอหัวหน้าผู้คุม”

เหยียนไต้ถามต่ออีก “แล้วทำไมหัวหน้าผู้คุมยังไม่มาอีกคะ”

หยางเจิ้นกัง  “หัวหน้าผู้คุมกำลังประชุมอยู่  เดี๋ยวอีกสักพักก็มา  

อย่าพูดมาก”
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เหยียนไต้หมดแรงจะต่อปากต่อคำ เมื่อเขาพูดจบ ด้านนอกรั้วเหล็ก 

ก็มีชายชุดทหารร่างสูงใหญ่ที่เงาของหมวกปิดหน้าไปกว่าครึ่งเดินเข้ามา 

ตอนที่ใกล้จะถึงหลินลู่เซียววิ่งเหยาะเข้ามาสองก้าว จากนั้นพูดขึ้น 

ด้วยเสียงเรียบเฉยน่าเกรงขาม “รวมตัว” ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน พอหัวหน้า 

ผู้คุมปรากฏตัว คนพวกนี้ก็จริงจังขึงขังขึ้นมาทันที ขนาดตอนเรียกรวมตัว 

ยังทำได้ว่องไวกว่าตอนที่อยู่ตรงหน้าประตูอีก

หลินลู่เซียวกวาดตามองคนกลุ่มตรงหน้าทีละคน เมื่อถึงหนานชู  

เขาไม่หยุดมองแม้แต่นิด กวาดสายตาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทำราวกับว่า 

เพิ่งเคยเจอเธอครั้งแรกอย่างนั้น

ดีมาก

เขายืนตัวตรงแล้วทำท่าวันทยหัตถ์  “ผมเป็นหัวหน้ากองร้อยของ 

หน่วยดับเพลิงพิเศษหน่วยหนึ่งแห่งเมืองเป่ยสวิน และเป็นผู้คุมในการฝึก 

อบรมของพวกคุณครั้งนี้ หลินลู่เซียว”

สมบูรณ์แบบ


