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ชุนเตาหาน
春刀寒

เขียน

เสี่ยวฝาน
แปล

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

ภูผาหนังสืออันสูงชัน มีความเพียรเป็นทางขึ้น 
มหาสมุทรแห่งการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ไร้เขตสุด มีความบากบั่นดุจเรือข้ามฟาก

— ชุนเตาหาน
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คํานําสํานักพิมพ์

 การเป็นแฟนคลับที่ดีจะตกหลุมรักไอดอลแบบชู้สาวไม่ได้ ไม่ว่าเขา 

จะมีผู้หญิงที่เขารักหรือไม่ แล้วผู้หญิงคนนั้นจะเป็นใคร เธอก็เชื่อมั่น 

ในตัวเขา ขอเพียงแค่ให้เขามีความสุข เธอก็จะสนับสนุนเขาต่อไป 

 แต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร เซิ่งเฉียวกลับรู้สึกว่าไอดอลของเธอทำตัว 

แปลก ๆ เขาแค่เอาใจแฟนคลับหรือว่าเขาจะมีใจให้เธอกันแน่...

 แต่ที่แน ่ ๆ คนคนนี้ เธอจะต้องดีกับเขาให้มาก ๆ ถึงจะถูก

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ฮั่วซีหลุบตา กระตุกยิ้มมุมปาก แล้วพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำ 
“งั้นคุณก็คิดถึงและอยากเจอผมตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยสินะ”

เซิ่งเฉียว “...” ไม่สิ คำพูดนี้มีความหมายแฝง!
เธอยืดตัวตรงในทันที รีบทัดผมไว้หลังหูเพื่อปกปิดความตื่นตระหนก 
เธอเบนสายตามองไปรอบด้าน “ฉัน...ฉันยังกินข้าวไม่เสร็จค่ะ!” 

กล่าวจบก็รีบหมุนตัววิ่งกลับไปกินข้าวต่อทันที
ฮั่วซีหัวเราะแบบไร้เสียง

ปลามักจะค่อยๆ งับเหยื่อ 
หากกระตุกเบ็ดแรงเกินไปจะทำให้ปลาตกใจหนี ไป ได้
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ทีมงานของ รายการพุ่งเข้ามาดึงตัวทั้งสองคนขึ้นจากบ่อน้ำ แล้วรีบหา 

ผ้าขนหนูมาให้พวกเขาเช็ดตัว ก่อนพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้า

การจบแบบพลิกล็อกอย่างกะทันหันเช่นนี้ทำเอาเซิ่งเฉียวมึนงง  

จนกระทั่งเดินไปถึงค่ายของทางรายการก็ยังตั้งตัวไม่ติด

ติงเจี่ยนเห็นสภาพที่เปียกปอนไปทั้งตัวของเธอก็วางบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 

ในมือลงทันที แล้วรีบวิ่งมาหา 

“เกิดอะไรขึ้นเนี่ย”

เซิ่งเฉียวโบกมือ

ยังดีที่ผู้ช่วยเตรียมเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนไว้ให้ ขณะเปลี่ยนชุดเหรียญ 

อธิษฐานก็กลิ้งออกมาจากกระเป๋าเสื้อผ้าที่เปียกโชกของเธอ เธอหยิบขึ้นมาดู  

หน้าเหรียญสลักภาพทิวทัศน์ที่มีนกโบยบิน ดอกไม้ใบหญ้าผลิบาน ส่วน 

ด้านหลังเป็นภาพคนสองคนกอดกัน

ที่แท้ทางรายการได้นำเสนอความจริงไว้ตรงหน้าพวกเขาตั้งนานแล้ว

พวกเขาคิดตอนจบไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์

ไม่ว่าจะด้วยสถานะซอมบี้หรือมนุษย์จริง  ๆ ในสถานการณ์ปกติแล้ว 

แขกรับเชิญจะไม่กอดกัน ยิ่งเมื่อสถานะของทั้งสองฝ่ายเปิดเผยแล้วยิ่งเป็นไป 

ไม่ได้เข้าไปใหญ่

ซอมบี้มีจิตคิดฆ่ามนุษย์ให้หมดสิ้น ส่วนมนุษย์นั้นก็คิดแค่หนีซอมบี้  
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รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 3

ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ในรูปแบบของศัตรูที่เกี่ยวพันกันด้วยชีวิต ศัตรู 

ย่อมไม่มีทางอยากกอดฝ่ายตรงข้าม แต่ปรากฏว่าทั้งสองคนจับพลัดจับผลู 

หกล้มแล้วคลี่คลายปริศนานี้ได้โดยไม่ได้ตั้งใจ

พอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ  แขกรับเชิญอีกหกคนก็ออกมากันหมด  

ฟ้าเปิดแล้ว  แสงแดดอ่อน  ๆ  ส่องทะลุก้อนเมฆลงมา  หลังจากที่ผ่าน  

“ศึกหนัก”  มาตลอดคืน  บรรดาแขกรับเชิญต่างก็เหนื่อยกันจนไม่ไหว  

ทางรายการถือโทรโข่งประกาศว่า “ทีมฮั่วเซิ่งทำลายกำแพงที่กั้นระหว่าง 

มนุษย์กับซอมบี้ได้สำเร็จ จึงได้รับชัยชนะไปในที่สุด”

เสิ่นเจวี้ยนอี้ “สรุปว่าธีมหลักของพวกคุณก็คือการประกาศก้องให้โลก 

รู้ว่ารักสินะ ถ้าให้ผมเป็นมนุษย์บ้าง ผมก็ชนะได้เหมือนกัน”

ทีมผู้กำกับ “...”

ขอใหแ้ขกรบัเชญิพดูจาตามระดบัสตปิญัญาของตนอยา่งระมดัระวงัดว้ย

ตอนที่มอบรางวัลนั้น ฟางจื่อพุ่งเข้าไปตีเจิงหมิง เจิงหมิงหัวเราะไป 

พลางหลบไปพลาง ส่วนอีกสองทีมกำลังถกประเด็นที่เมื่อครู่หลอกอีกฝ่ายอยู่  

ลั่วชิงดูภาพรวมแล้วกล่าวว่า “เหมือนจะมีแค่ทีมฮั่วเซิ่งที่ไม่ได้รับผลกระทบ 

จากทางรายการจนเข่นฆ่ากันเองนะ”

เสิ่นเจวี้ยนอี้ “ฮั่วซีได้สถานะเป็นมนุษย์ ตัวเขาเองยังไม่รู้เลย”

ลั่วชิง “การที่เสี่ยวเฉียวอดทนไม่ลงมือจัดการฮั่วซีต่างหากเป็นกุญแจ 

สำคัญที่ทำให้ชนะ”

เจิงหมิง “พอมาคิดตามนี้แล้วก็จริงนะ ฮั่วซีไม่รู้กฎกติกาอะไรเลย  

ถ้าเกิดเสี่ยวเฉียวลงมือหลังจากได้รับการแจ้งเตือน ฮั่วซีก็ไม่มีทางชนะได้เลย  

ซึ่งพวกเธอก็ต้องแพ้แน่นอน”

ฟางจื่อเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจ “เสี่ยวเฉียว ทำไมเธอถึง 

ไม่ลงมือล่ะ”

เซิ่งเฉียว “...เพราะว่าต้องให้ความเป็นมิตรกับแขกรับเชิญคนใหม่ 

เสียหน่อย”

ฮั่วซีหันมายิ้มให้เธอ “อื้ม ขอบคุณที่ออมมือให้นะ”

ทางรายการสั่งคัตพร้อมประกาศว่าการถ่ายทำรายการสิ้นสุดลงแล้ว
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หลังจากที่เหนื่อยกันมาทั้งคืน ทุกคนก็กลับไปนอนพักผ่อนเป็นการชดเชย 

ที่โรงแรม พอขึ้นรถได้ก็หลับทันที ที่นั่งของเซิ่งเฉียวห่างจากฮั่วซีเพียงแค่ 

ทางเดินกั้น รถก็โยกเยกไปมา เธอเอียงศีรษะหลับสนิท ร่างยิ่งเอนโค้งลง 

เรื่อย ๆ เกือบจะหัวทิ่ม

ฮั่วซีลุกพรวด รีบประคองร่างของเธอเอาไว้ ก่อนจะขยับนั่งลงตรง 

ที่นั่งข้างเธอ แล้วจับศีรษะของเธอให้ซบกับไหล่ของเขา เขาถดตัวลงต่ำเพื่อให้ 

เธอหลับได้สบายขึ้น เธอนอนสะลึมสะลือแล้วเขยิบเข้าหาซอกคอของเขา  

เส้นผมที่ปัดผ่านผิวหนังทำให้เขารู้สึกคันยุบยิบ  เขาก้มหน้าลงเล็กน้อย  

จรดริมฝีปากบนหน้าผากเธอ ก่อนจะยิ้มออกมา 

เสิ่นเจวี้ยนอี้ซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังขยับเปลี่ยนท่านั่งให้หันหน้าออกไป 

นอกหน้าต่างรถ แล้วกดปีกหมวกให้ต่ำลงไปอีก พอใกล้จะถึงโรงแรมฮั่วซี 

ถึงได้ปลุกเซิ่งเฉียว

เธอนั่งตัวตรงด้วยความงุนงง แล้วมองคนข้าง  ๆ  แวบหนึ่ง สมองยัง 

ประมวลผลไมท่นั เธอมองอยูน่าน พอนกึอะไรขึน้ไดก้เ็บกิตากวา้ง ถามอยา่ง 

อึกอักว่า “ฮั่ว...ฮั่วซี ฉันไม่ได้น้ำลายไหลใช่ไหมคะ”

ฮั่วซีหันมามองไหล่ของตนแวบหนึ่ง “คุณจะเช็กดูก็ได้นะ”

เซิ่งเฉียว ‘ฮือ’

แล้วเธอก็ยื่นมือไปลูบดูจริง ๆ ยังแห้งอยู ่

ฮือ ตกใจหมดเลย

ในดวงตาของเขาฉายแววขบขัน ทว่าสีหน้ายังคงเรียบเฉย เขากลับไป 

นั่งที่ของตนเอง

รถแล่นมาถึงโรงแรมอย่างรวดเร็ว แขกรับเชิญทยอยกันตื่นหลังจาก 

ที่นอนหลับมาตลอดทาง ตอนนี้แค่อยากจะรีบกลับไปที่ห้องแล้วนอนหลับ 

พักผ่อนต่อ หลังจากที่ลงรถแล้วจึงไม่มีใครกล่าวอะไร เพียงเร่งฝีเท้าไป 

อย่างรวดเร็ว

หลังจากถึงห้องพอขึ้นเตียงได้เซิ่งเฉียวก็นอนหลับทันที

ตงิเจีย่นคอ่ย ๆ ยอ่งออกมาจากหอ้ง พอปดิประตลูงกเ็หน็ฮัว่ซเีดนิมาหา

เขามองประตูห้องแวบหนึ่ง แล้วเอ่ยถามเสียงเบา “เธอนอนรึยัง”

ติงเจี่ยนพยักหน้า “หลับไปแล้วค่ะ”
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ฮั่วซีพยักหน้าเล็กน้อย ยิ้มบาง  ๆ  พลางเอ่ยว่า “เดี๋ยวเธอตื่นแล้ว  

รบกวนบอกเธอหน่อยนะว่าผมมีงานต้องทำเลยขอไปก่อน แล้วพบกัน”

ติงเจี่ยนพยักหน้ารับ แล้วฮั่วซีก็หมุนตัวหันหลังพลางสวมหมวกถือไว ้

ในมือ ขณะเดินอยู่ก็สวมผ้าปิดปากไปด้วย แผ่นหลังนั้นดูบอบบาง รอบกาย 

แผ่รัศมีของความเย็นชาออกมา

เที่ยวบินที่จะต้องกลับประเทศจีนนั้นออกตอนพลบค่ำ ผู้ช่วยจึงมาปลุก 

แขกรับเชิญล่วงหน้า ขณะที่เซิ่งเฉียวล้างหน้าแปรงฟัน ติงเจี่ยนก็มายืนอยู่ 

หน้าห้องน้ำพลางส่งต่อคำพูดของฮั่วซี

เธอชะงักมือที่กำลังแปรงฟัน แล้วเอ่ยถามอย่างร้อนใจว่า “เขายัง 

ไม่ได้พักก็ไปทำงานต่อแล้วเหรอ”

ติงเจี่ยน “ตารางงานคงจะค่อนข้างแน่นน่ะ”

เซิ่งเฉียวรู้สึกกินข้าวเย็นไม่ลงทันที

เขาไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืน แถมรายการวาไรตี้เมื่อวานก็ทำเอาเหนื่อย 

เสียขนาดนั้น ร่างกายของเขาจะสู้ไหวได้อย่างไร 

เธอไม่ได้โทรศัพท์หาเขาเพราะกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน  

เพียงแค่ส่งข้อความไปเตือนเขาทางวีแชตว่า : [อย่าลืมกินข้าวนะคะ]

ทางรายการเตรยีมอาหารเยน็ไวใ้ห ้ ทกุคนเหน็แลว้วา่ฮัว่ซไีมอ่ยู ่ พอรูว้า่ 

เขาบินไปทำงานต่อตั้งแต่เช้าต่างก็รำพึงรำพันว่าตารางงานของดาราดังระดับ 

แนวหน้านั้นแน่นมากจริง ๆ 

เซิ่งเฉียวไม่อยากอาหาร  กินไปเพียงสองสามคำก็วางตะเกียบลง  

พอกินอาหารเย็นเสร็จทางรายการก็ไปส่งแขกรับเชิญที่สนามบิน ก่อนจะ 

ขึ้นเครื่องบินกลับประเทศจีน แล้วก็นั่งเครื่องบินระยะยาวกันอีกครั้ง เมื่อถึง 

ประเทศจีนก็เป็นเวลาเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นแล้ว

พอเซิ่งเฉียวลงจากเครื่องบินก็เปิดโทรศัพท์มือถือดู  ในที่สุดฮั่วซี 

ก็ตอบกลับข้อความของเธอ : [ผมรู้แล้ว ไม่ต้องห่วงนะ]

เธอถึงได้สบายใจ

อันที่จริงช่วงนี้เธอเองก็มีงานค่อนข้างมากอยู่เหมือนกัน  นอกจาก 

ต้องถ่ายรายการวาไรตี้สองรายการทุกสัปดาห์ ยังต้องท่องบทละคร แล้วยัง 
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ต้องไปฟิตหุ่นที่ยิมของโค้ชส่วนตัวอีกด้วย

เมื่อชื่อเสียงและความนิยมเพิ่มมากขึ้น งานต่าง  ๆ  ก็เพิ่มมากขึ้นไป 

โดยปริยาย เธอไม่เคยปฏิเสธงานที่เป้ยหมิงฝานจัดหาให้ เพราะเขาทำตาม 

สัญญาที่เคยให้ไว้กับเธอเมื่อครั้งนั้น และพยายามต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด 

สำหรับเธอมาโดยตลอด เพียงแค่ต้องเหนื่อยหน่อยก็เท่านั้น ทว่าความทุ่มเท 

กับผลลัพธ์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่แปรผันตามกัน

ขณะทีวุ่น่กบัเรือ่งตา่ง ๆ อยูน่ัน้เอง รายการ หนตีายถวายชวีติ ในสปัดาห ์

ที่สอง ตอน “ผีแต่งงาน ตอนจบ” ก็ถึงกำหนดออกอากาศ

สัปดาห์นี้ชาวเน็ตต่างก็อาศัยประโยคของเซิ่งเฉียวที่ว่า “ฉันมีความคิด 

อยู่อย่างหนึ่ง” ในการคาดเดาเนื้อเรื่องกันอย่างหลากหลาย ซึ่งในบรรดานั้น 

ก็มีชาวเน็ตหลายคนเดาได้ถูกต้อง ทุกคนต่างก็รอคอยรายการเปิดเผย 

ความจริงด้วยความตื่นเต้น

รายการเริ่มขึ้นด้วยตัวอักษรวิ่งที่เกี่ยวกับค่านิยมหลักของสังคมนิยม  

พอเซิ่งเฉียวเอ่ยถึงความคิดที่ว่าหุ่นกระดาษเกี่ยวข้องกับเวลากลางวันและ 

กลางคืน ชาวเน็ตที่เดาถูกก็ดีใจกันยกใหญ่ ส่วนชาวเน็ตที่เดาไม่ถูกต่างก็ 

ชื่นชมว่าเธอเก่งมาก ขณะที่ผู้ชมกำลังตื่นเต้นไปพร้อมกับแขกรับเชิญพลาง 

ครุ่นคิดว่าหลังจากนี้จะไขเนื้อเรื่องอย่างไรดีก็เห็นเสิ่นเจวี้ยนอี้ฉีกกระดาษพับ 

แผ่นนั้นออกเป็นสองท่อน  แล้วกล่าวถึงทฤษฎี  “จุดไฟเผาหุ่นกระดาษ”  

อันโด่งดังของเขา

ชาวเน็ต “???” 

ตัวอักษรวิ่ง

[ฮ่า ๆ ๆ ทางรายการคงประสาทเสียแน่]

[นี่ทางรายการเชิญชายหนุ่มผู้เป็นบั๊กมาสินะ]

[ลูกชายของฉันก็ฉลาดแบบนี้ละ!]

[บนเวทีเป็นราชา  แต่ในชีวิตจริงเป็นคนบ้าบอ  ทุกคนต้องเข้าใจ 

หน่อยนะ]

บรรยากาศสยองขวัญถูกทำให้หายไปเสียอย่างนั้น

นึกว่าเป็นรายการวาไรตี้สยองขวัญ แต่พอเรื่องราวดำเนินไปเรื่อย  ๆ  

กลับยิ่งบ้าบอขึ้นทุกที ทางรายการพยายามคงเนื้อเรื่องกับความสยองขวัญ 
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รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 3

เอาไว ้ สว่นแขกรบัเชญิกพ็ยายามทำลายแผนและตลบหลงัรายการ กอ่นหนา้นี ้

มีจี้เจียโย่วที่ปีนกำแพงให้พ้นจากตากล้อง มาตอนหลังมีกระเป๋าสตางค์ของ 

เซิ่งเฉียวที่เนรมิตเครื่องรางป้องกันสิ่งชั่วร้ายสารพัดออกมาอีก

ทุกคนยังคงดื่มด่ำกับเนื้อเรื่องผีแต่งงานที่เธอเสนอ ขณะที่ชื่นชม 

สติปัญญาและความสุขุมของเธอแล้วบอกว่าจะเป็นแฟนคลับเธออยู่นั้น  

ก็เห็นเธอควักดาบไม้ท้อออกมาจากขากางเกงด้วยสีหน้าเรียบเฉยและจิตใจ 

ที่สงบนิ่ง

ผู้ชม : 

[กรี๊ดดดด  นั่นเป็นดาบไม้ท้อที่ฉันเป็นคนส่งให้ เฉียวเฉียวละ!  

เฉียวเฉียวลุย! นั่นเป็นอาวุธที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษของฉัน  

เคยปราบภูตผีมาแล้วไม่น้อย! ไม่ต้องกลัว จัดการมันเลย!]

[เธอกับไอดอลของเธอบ้าหรือเปล่า]

[ภาพลักษณ์ที่ดูสุขุมมีสติปัญญาสูงส่งนั้นพังทลายลงทันที]

[แต่น่ารักมากเลยนะ ฮือ ๆ ๆ นี่มันเด็กสาวโดราเอมอนหรือไงกันเนี่ย  

รักเลย ๆ]

[ที่จริงแล้วเธอเก่งมากนะ ทั้ง  ๆ  ที่กลัวผี แต่พอถึงตอนสำคัญ เธอ 

ก็ไขปัญหาได้ตลอด  ที่ว่ากันว่ายิ่งหวาดกลัวยิ่งสงบนิ่งนั้นก็คงหมายถึง 

คนแบบเธอนี่เเหละ]

[อาศัยช่องโหว่จากกฎกติกาของรายการให้เพื่อนร่วมทีมพาเจ้าสาว 

ออกไป ขณะเดียวกับที่ตัวเองก็ปลอมตัวเป็นเจ้าสาวไปยื้อเวลาไว้ โอ้โฮ  

ช่างอัจฉริยะอะไรขนาดนี้ ฉันเองก็อยากมีมันสมองแบบนี้บ้างเหมือนกัน]

[ใครมาพูดว่าเซิ่งเฉียวของฉันไม่มีสมองนี่  ฉันจะเล่นงานคนนั้น 

ซะเลย!]

[เสิ่นเจวี้ยนอี้รับผิดชอบเรื่องความเฮฮา เซิ่งเฉียวรับผิดชอบด้าน 

สติปัญญา รายการนี้รอดแล้ว]

การออกอากาศของ “ผีแต่งงาน ตอนจบ” ติดอันดับคำค้นหายอดนิยม 

อีกครั้ง ทางรายการมีทุนหนาจึงยอมทุ่มทุนปั่นหัวข้อนี้ให้เป็นประเด็นร้อน 

อย่างไม่ขาดจนเกิดเป็นกระแสไปทั่วอินเทอร์เน็ต ความคิดสุดบรรเจิดกับ 

การกระทำบ้าบอสารพัดในรายการถูกกล่าวถึงจนกลายเป็นที่นิยมและ 
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ชุนเตาหาน

ตกแฟนคลับไปได้ไม่น้อย

ขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้ดี ตารางงานของเซิ่งเฉียวก็ยิ่งยุ่งมากขึ้น 

เรือ่ย ๆ พอถา่ยรายการ หนตีายถวายชวีติ กบั ดาวจรสัแสงรุน่เยาว์ สปัดาหใ์หม ่

เสร็จแล้ว เป้ยหมิงฝานก็จัดการให้เธอไปดูงานแฟชั่นโชว์ที่ต่างประเทศ  

เพราะเธอจำเป็นต้องมีทรัพยากรด้านแฟชั่นบ้าง

ทุกวันเธอยุ่งจนเท้าแทบไม่ติดพื้น ฮั่วซีเองที่ใกล้จะต้องเข้ากองถ่าย 

ละครแล้ว กอปรกับต้องเปิดขายอัลบั้มใหม่ก่อนเปิดกล้องจึงต้องทำงาน 

ทุกอย่างให้เสร็จเพื่อจะได้มีเวลามาถ่ายละคร เรียกได้ว่ายุ่งเสียจนไม่เห็น 

แม้แต่เงา ถึงขั้นไม่ได้โพสต์เวยปั๋วเลยแม้แต่โพสต์เดียวราวกับซ่อนตัวอยู่ 

ก็ไม่ปาน บรรดาซีกวงเลยกระจองอแงว่าคิดถึงที่รักกัน

เหลียงเสี่ยวถังส่งข้อความมาถามเธอว่า : [พี่เสี่ยวเฉียว ช่วงนี้พี่ได้เจอ 

ลูกชายของฉันไหม]

เซิ่งเฉียว : [ช่วงนี้ไม่ได้เจอสามีของฉันเลย]

เหลยีงเสีย่วถงั : [เฮอ้ พวกเราชา่งเปน็แมส่ามกีบัภรรยาทีน่า่สารจรงิ ๆ]

เซิ่งเฉียว : [...]

นี่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีกับภรรยาที่กลมเกลียวกันมากที่สุด 

ในประเทศเลยละ

นับตั้งแต่ถ่ายรายการตอน  “วันสิ้นโลก”  เสร็จ ทั้งสองไม่ใช่แค่ไม่ได้ 

พบหน้ากัน แม้แต่ข้อความก็แทบไม่ได้ส่งหากันเลย เธอรู้ว่าเขายุ่งจึงไม่อยาก 

รบกวน ส่วนเขาก็ไม่ได้เป็นฝ่ายติดต่อมาหาเธอก่อนเช่นกัน

เหลยีงเสีย่วถงัยงัคงงอแง เซิง่เฉยีวจงึจิม้ภาพโปรไฟลข์องฮัว่ซใีนวแีชต  

แล้วถือโทรศัพท์มือถือไว้พลางพลิกไปพลิกมา  เธอถามเหลียงเสี่ยวถัง  :   

[เธอว่าฉันโทร.หาลูกชายเธอดีไหม]

เหลียงเสี่ยวถัง : [ทีมฮั่วเซิ่งขอสั่งให้พี่โทรศัพท์ตอนนี้! โทร.เดี๋ยวนี้ 

เลย!]

เซิ่งเฉียวที่หาข้ออ้างได้แล้วจึงรวบรวมความกล้า ก่อนต่อสายไปหา 

คนที่ไม่ได้ติดต่อมานานสิบกว่าวัน

อีกฝ่ายรับสายอย่างรวดเร็วเกินคาด

น้ำเสียงเขาเจือด้วยความอ่อนล้าจาง  ๆ ทว่าเธอยังคงสัมผัสได้ถึง 
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รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 3

ความดีใจที่ปนอยู่ในความอ่อนล้านั้น “ฮัลโหล”

เธอเอ่ยเสียงแผ่วด้วยความดีใจ “ฮั่วซี คุณยุ่งอยู่รึเปล่าคะ”

“ผมอยู่ที่สนามบิน กำลังจะกลับจีน”

“ช่วงนี้ฉันยุ่งมากเลย”

“ผมรู้ คุณไปดูการแสดงที่ปารีส”

“พรุ่งนี้ฉันจะไปอัดรายการ หนีตายถวายชีวิต สัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะ”

“ผมคงไปถึงทุ่มกว่า ๆ”

“งั้นจะกินข้าวเย็นด้วยกันไหมคะ”

“อื้ม ผมอยากกินจ๋าเจี้ยงเมี่ยน”

เธอดีดตัวจากเตียงขึ้นมานั่งแล้วยิ้มจนตาหยี “ฉันจะรอคุณค่ะ!”
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81

ระยะนี้  ฮั่วซีกำลังยุ่งอยู่กับอัลบั้มใหม่ การเดินทางไปกลับจึงล้วนเป็น 

การเดินทางแบบส่วนตัว เมื่อลงจากเครื่องบินแล้วก็เดินออกทางวีไอพี ซีกวง 

จัดการพวกซาแซงแฟนได้เก่งที่สุด เพียงแค่มีคนติดตามการเดินทางแบบ 

สว่นตวัของเขากจ็ะถอืวา่เปน็ซาแซงแฟนแลว้ลงมอืจดัการทัง้หมด คนทีน่ำตาราง 

เวลาส่วนตัวไปเผยแพร่ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมของซาแซงแฟนเช่นกัน ดังนั้น 

ตารางเวลาของฮั่วซีจึงยังค่อนข้างเป็นความลับและมีอิสระมาก

ผู้ช่วยขับรถสปอร์ตของฮั่วซีมา พอถึงลานจอดรถฮั่วซีก็ส่งกระเป๋าให้ 

เสี่ยวตั้นแล้วขับรถจากไป

ผู้ช่วยมองควันท้ายรถแล้วหันมาถามว่า “เจ้านายมีความรักรึเปล่า”

เสี่ยวตั้น “อยากรู้อยากเห็นขนาดนี้ จะมาเป็นผู้ช่วยทำไม ไม่ไปเป็น 

ปาปารัซซี่ซะเลยล่ะ”

ผู้ช่วย “...”

เมื่อมาถึงชั้นล่างของบ้านเซิ่งเฉียวและจอดรถแล้ว เขาก็สวมหมวก 

และผ้าปิดปากขึ้นลิฟต์ไป พอถึงชั้นหนึ่ง มีเด็กสาวสองคนถือผักผลไม้ 

เดินเข้ามา เขาถอยไปด้านหลังแล้วก้มหน้าลง

โชคดีที่เด็กสาวสองคนนั้นไม่ทันสังเกตเห็นเขา มัวแต่คุยกันอย่าง 

ตืน่เตน้วา่ “เธอลา้งและหัน่ผกักอ่นนะ ฉนัหงุขา้วเสรจ็ ยงัมเีวลาอกีครึง่ชัว่โมง  

ทันแน่นอน!”

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



10

รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 3

“ฉันดูตัวอย่างจากอาทิตย์ก่อน อาทิตย์นี้เป็นธีมเกาะร้าง ไม่น่าสะอิด- 

สะเอียน ไม่สยองขวัญ จะต้องเป็นรายการวาไรตี้ที่เหมาะกับการดูตอน 

กินข้าวแน่นอน!”

“ฉันจะเชียร์คู่จิ้นหาม้าต่อไป!”

เมือ่ลฟิตเ์คลือ่นมาถงึชัน้หา้ ฮัว่ซกีก็ม้หนา้เบีย่งตวัเดนิออกไป เดก็สาว 

ทั้งสองคนที่อยู่ในลิฟต์ต่างก็ไม่ได้สังเกตว่าเขาเป็นใคร

พอเขากดกริ่งก็มีคนมาเปิดประตูอย่างรวดเร็ว เซิ่งเฉียวมัดผมจุก สวมผ้า 

กันเปื้อน เมื่อเห็นเขาก็ปรากฏรอยยิ้มสดใสอยู่เสมอ “ฮั่วซ ี คุณมาแล้ว!”

เขาพยักหน้า ถอดหมวกกับผ้าปิดปากออก

เธอผงะไป ตาเบิกกว้างขึ้นมาทันที วินาทีถัดมาก็แอบร้องกรี๊ดด้วย 

ความพร่ำเพ้ออยู่ในใจ

‘เขาตัดผมสั้น! เท่มาก หล่อมากเลย!’

กรอบหน้าที่ไร้ผมปรกยิ่งดูแข็งกร้าวและดูเคร่งขรึมมากขึ้น ทว่าสีหน้า 

ยังคงราบเรียบ เวลาที่มองใครหางตาจะตกลงเล็กน้อย ทั้งเย็นชา ทั้งนิ่งเฉย  

แถมยังดุนิด ๆ ด้วย!

แมเ่จา้ สไตลสิตช์า่งเขา้ใจจติใจแฟนคลบัเสยีจรงิ ๆ นีค่อืคณุสามสีดุเท ่

กระชากวิญญาณหรืออย่างไรกัน!

เธอใช้เสียงเบาเพื่อปกปิดความตื่นเต้น “ฮั่วซี คุณตัดผมเหรอคะ”

เขาเดินเข้ามาหา “อื้ม อัลบั้มใหม่มีเพลงหนึ่งที่ต้องเต้นร่วมกับคนอื่น  

ผมสั้นเลยเหมาะกว่า”

ฮือ จะตายแล้ว นึกภาพฮั่วซีมาดเย็นชาและดุดันกำลังเต้นไม่ออกเลย

ทำไมเขาถึงได้หล่อมากขึ้นเรื่อย  ๆ  แบบนี้นะ เขาแอบไปกินยาของ 

เทพเซียนอะไรมาหรือเปล่า

ฮั่วซีเปลี่ยนรองเท้าเสร็จ พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่าเธอยังคงยืนอยู่ที่เดิม  

จ้องมองเขาตาไม่กะพริบ จึงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะ “พอตัดผมแล้วดูไม่ชินตา 

เหรอ”

ฉันน่ะหรือ ชินตามาก ๆ เลยละ ฉันสามารถดูได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้อง 

กะพริบตาเลย
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ชุนเตาหาน

เซิ่งเฉียวส่งเสียงร้องครางพลางยกมือทาบอกวิ่งเข้าไปทำอาหารใน 

ห้องครัว

เธอทำซอสจ๋าเจี้ยงและต้มน้ำเสร็จแล้ว  เพียงแค่รอเขามาถึงแล้ว 

ใส่เส้นลงไป นำเส้นที่ลวกสุกแล้วมาผ่านน้ำเย็นก่อนจะราดด้วยซอสจ๋าเจี้ยง  

เพียงแค่นั้นจ๋าเจี้ยงเมี่ยนร้อน ๆ  ที่มีความเหนียวหนึบหนับก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟ

เธอเองก็ไม่รู้ว่าทำไมฮั่วซีจะต้องระบุว่าอยากกินจ๋าเจี้ยงเมี่ยนทุกครั้ง  

แต่พอได้ทำหลายครั้งเช่นนี้ ฝีมือการทำอาหารก็เลยดีขึ้นเรื่อย  ๆ ถ้าวันไหน 

ไม่ได้เป็นดาราแล้วก็น่าจะไปเปิดร้านบะหมี่ได้

ตอนที่เธอยกจ๋าเจี้ยงเมี่ยนออกมา ฮั่วซีกำลังหยิบรีโมตมากดเลือก 

รายการอยู่หน้าโทรทัศน์ จากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเพลงเปิดรายการอันคุ้นเคย

รายการ  หนีตายถวายชีวิต  สัปดาห์ที่สาม  ตอน  “เอาชีวิตรอดจาก 

เกาะร้าง ตอนแรก”

เซิ่งเฉียว “???”

เขาเลือกรายการเรียบร้อยก็วางรีโมตลง แล้วหมุนตัวมารับชามบะหมี่ 

ในมือเธอมาวางไว้บนโต๊ะน้ำชา แถมยังส่งยิ้มบาง  ๆ  ให้เธออีก “กินไปดูไป  

นี่เป็นรายการวาไรตี้ที่ดูขณะกินข้าวได้”

รีบคิดเร็ว ตอนถ่ายรายการตอนเกาะร้าง เธอทำอะไรลงไปบ้าง

ซวยแล้ว เธออาเจียนใส่หลังชาวพื้นเมืองคนนั้น!

เธอเกือบโดนย่าง!

เธอไปเจอเสิ่นเจวี้ยนอี้ที่ร้องเพลงอยู่!

แล้วเธอก็ร่วมทีมกับเสิ่นเจวี้ยนอี้!

อ๊ากกกก อย่าบอกนะว่าพอรายการวาไรตี้นี้ออกอากาศเสร็จจะเป็น 

วันตายของเธอน่ะ!

เซิ่งเฉียวนั่งลงบนเก้าอี้ด้วยความหมดอาลัยตายอยาก

เมื่อรายการเริ่มต้นขึ้นก็เห็นทีมผู้กำกับตรวจกระเป๋าอยู่ริมทะเล  

พอมาถึงเซิ่งเฉียวก็บอกให้เธอหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมา อัจฉริยะเซิ่งเฉียว 

ใช้หลักการเปรียบเทียบคนกับอวัยวะภายในร่างกายเพื่อให้ทีมงานรายการ 

ยอมผ่อนปรนและรักษากระเป๋าสตางค์เอาไว้จนได้

จากนั้นทีมผู้กำกับที่เริ่มรู้แล้วก็ค้นเจอและนำดาบเหรียญทองแดง 
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รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 3

ออกมาจากส้นรองเท้าของเธอ

ฮั่วซี “...”

เซิ่งเฉียว “...”

ฮือ ขายหน้าชะมัดเลย

ชาวเน็ตที่ดูรายการอยู่ในเวลาเดียวกัน : 

[เซิ่งเฉียวปะทะทีมผู้กำกับยกแรก เสมอกัน!]

[ฮ่า ๆ ๆ สมกับที่เป็นจอมซุกของโดราเอมอนเซิ่งเฉียว] 

[ทางรายการโหดเกิ๊น นึกไม่ถึงว่าจะค้นตัวด้วย] 

[ภาพลักษณ์ของเซิ่งเฉียวในใจฉันไม่ใช่ผู้สืบทอดลัทธิสังคมนิยม 

ที่ยิ่งใหญ่ รุ่งโรจน์ และถูกต้องอีกต่อไปแล้ว] 

[คงมีแค่ฉันที่สนใจว่ายัดดาบไว้ในรองเท้าแล้วมันจะไม่เสียดสีเหรอ] 

[ต่อให้เสียดสีก็ต้องซ่อน เห็นได้ถึงความกล้าหาญและศรัทธาในการ 

ซ่อนของของเซิ่งเฉียวจริง ๆ เลย]

ส่วนตัวเซิ่งเฉียวเองนั้นกลับไม่อยากจะพูดอะไรเลย ได้แต่ก้มหน้า 

ก้มตากินจ๋าเจี้ยงเมี่ยน

ถ้ารู้ก่อนว่าจะต้องมาดูรายการสัปดาห์นี้กับไอดอล เธอไม่มีทางทำตัว 

บ้าบอแบบนั้นแน่

หลังจากที่ทั้งหกคนขึ้นเรือไป แต่ละคนก็ถูกพาตัวไปยังเกาะปู ผู้ช่วย 

ผู้กำกับชี้แจงกฎกติกาของสัปดาห์นี้แล้วแจกชุดอุปกรณ์ให้ เซิ่งเฉียวสวมชุด 

ลายพรางถือปืนด้วยท่าทางองอาจสง่างาม  จึงตกแฟนคลับที่หลงใหลใน 

รูปลักษณ์ได้ไม่น้อย

ฮั่วซีถือชามบะหมี่กินอย่างเชื่องช้า เหมือนจะดูอย่างใจจดใจจ่อเป็น 

อย่างมาก พอเห็นเธอในชุดลายพรางดวงตาก็หยีสักพัก แล้วหันมามอง 

หญิงสาวที่นั่งก้มหน้าสูดเส้นบะหมี่อยู่บนเก้าอี้ข้าง ๆ ก่อนจะยิ้มออกมา  

เมื่อเรื่องราวดำเนินไป แขกรับเชิญอีกห้าคนที่เปลี่ยนชุดเสร็จแล้ว 

ก็ย่างเท้าลงบนเกาะร้างด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเริ่มต้นวิถีการเอาชีวิตรอด  
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ชุนเตาหาน

ทว่าพอตัดสลับมาเป็นภาพของเซิ่งเฉียวกลับเห็นเธอนอนหนุนกระเป๋าอยู่บน 

หาดทรายด้วยสีหน้าอิ่มเอมมีความสุขเต็มที่

ทีมงานฝ่ายตัดต่อตัดบทสนทนาระหว่างระบบกับเธอเพิ่มเข้าไปใน 

คลิปด้วย

จากนั้นผู้ชมก็ได้ยินเธอกล่าวว่าเธออยากอาบแดดบนหาดทรายและ 

นอนพักผ่อนยามบ่าย

เสียงระบบ “ผู้เล่นกรุณาลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ แล้วเข้าป่าเริ่มการผจญภัย  

ไม่เช่นนั้นจะโดนยิงและเสียชีวิตทันที”

ผู้ชม : 

[ฮ่า ๆ ๆ] 

[ฉันดันสัมผัสได้ถึงความสติแตกและโมโหที่เจืออยู่ในน้ำเสียงอันเย็นชา 

ไร้ความรู้สึกนั้น] 

[พวกเธอไปดูเบื้องหลังที่ทางรายการปล่อยออกมาสิ ธีม  “ผีแต่งงาน”  

เมื่อสัปดาห์ก่อน ทำเอาทีมผู้กำกับที่อยู่ด้านนอกของขึ้นจนต้องร้องหายารักษา 

อาการหัวใจวายเฉียบพลันเลย ฉันขำจะตายอยู่แล้ว]

[ทีมผู้กำกับ “ฉันทำอะไรผิด เชิญตัวปัญหามาคนเดียวไม่พอ ยังจะ 

เชิญมาเป็นคู่อีก”] 

จากนั้นเซิ่งเฉียวก็ได้ยินฮั่วซีซึ่งอยู่ข้าง ๆ หลุดหัวเราะออกมาหนึ่งตลบ

ขำอะไรเล่า เธอใกล้จะร้องไห้อยู่แล้วเนี่ย 

“ฮั่วซี คุณอย่าดูเลย”

“สนุกขนาดนี้ ทำไมจะต้องไม่ดูล่ะ”

ฮือ

ในเวลาต่อมาทั้งไอดอลของเธอกับผู้ชมทั่วประเทศก็ได้เห็นการกระทำ 

อันบ้าบอของเธออีกเป็นชุด นับตั้งแต่หยิบมันฝรั่งแผ่นออกมาจากร่ม ไปเจอ 

ชาวพื้นเมืองแล้วอาเจียนใส่เขา ตอนจะโดนย่างก็ส่งภาษาอังกฤษคุยกับเขาว่า  

“ผู้กำกับให้เงินพวกคุณเท่าไหร่ ฉันจะจ่ายให้สามเท่า!”
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รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 3

นกึไมถ่งึวา่ทมีงานฝา่ยตดัตอ่จะตดัเสยีงของทมีผูก้ำกบัแทรกเขา้ไปดว้ย

“เธอคิดว่าตัวเองมาท่องเที่ยวชมวิวเหรอ ปล่อยให้เธอเอามันฝรั่งแผ่น 

เข้าไปได้ยังไง”

“กับดักอยู่ตำแหน่งไหน”

“ชาวพื้นเมืองล่ะ”

“ไปเส้นทางเดียวกับฟางจื่อตามบทแล้วครับ”

“เรียกกลับมาซะ! ให้ไปจับตัวเซิ่งเฉียวเลย!”

ผู้ชม : 

[ฮ่า ๆ ๆ ฮาสุดติ่งกระดิ่งแมว ยืนหนึ่งในการทำให้ทีมผู้กำกับเป็นบ้า]

[ทำใหท้มีผูก้ำกบัตอ้งเปลีย่นเนือ้เรือ่ง แลว้เรยีกนกัแสดงสมทบกลบัมา 

จับตัวเธอแทน ต้องแค้นขนาดไหนเนี่ย ฮ่า ๆ ๆ] 

[เธอยังอ้วกใส่หลังนักแสดงสมทบอีกด้วย แม่เจ้า นักแสดงสมทบ 

ทำผิดอะไรกัน] 

[จะไปโทษเซิ่งเฉียวได้ไง เธอใช้ทั้งภาษาจีนทั้งภาษาอังกฤษตะโกนบอก 

แล้วว่าเธอจะอ้วก ฮ่า ๆ ๆ]

[แล้วยังบอกว่าเธอมีไอเดียอย่างหนึ่งด้วย  พระเจ้า  ฉันขำจนหัว 

จะหลุดแล้ว]

[อย่าว่าอย่างงั้นอย่างงี้เลยนะ ภาษาอังกฤษของเธอไม่เลวเลย สำเนียง 

เป๊ะมาก!]

[ในที่สุดพวกเธอก็สังเกตเห็นแล้วใช่ไหม! ฉันฟังอีกรอบหนึ่งแล้ว  

นี่มันสำเนียงอังกฤษแบบมาตรฐานเลย!]

[ฉันจะไม่ด่าว่าเซิ่งเฉียวเป็นเด็กเรียนห่วยแล้ว สำเนียงนี่นำหน้าฉันไป 

หลายขั้น]

ในที่สุดฮั่วซีก็กินจ๋าเจี้ยงเมี่ยนเสร็จ เขาหยิบกระดาษทิชชูมาเช็ดปาก  

แล้วหันไปมองคนข้าง  ๆ  ที่ก้มหน้าจนศีรษะแทบจะมุดเข้าไปอยู่ในชามแล้ว  

“ดูท่าทางคุณจะอัดรายการอย่างมีความสุขมากเลยนะ”

เซิ่งเฉียว “ไม่...ไม่มีความสุขเลยค่ะ...”
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เธอเหลือบดูภาพบนจอก็เห็นว่าฉายถึงตอนที่เธอลื่นไถลลงมาจากพื้น 

ลาดเอียง ใกล้จะเจอกับเสิ่นเจวี้ยนอี้ที่ร้องเพลงแล้ว!

เซิ่งเฉียวกระเด้งตัวลุกขึ้นมายืนบดบังสายตาเขาเอาไว้ “ฮั่วซี เรามา 

ต่อบทกันเถอะ!”

ฮั่วซี “ไม่ต่อ ผมจะดูโทรทัศน์”

เซิ่งเฉียว “ฮือ”

พอฮั่วซีเอนไปทางซ้าย เธอก็เขยิบไปบังด้านซ้าย ฮั่วซีเอนไปด้านขวา  

เธอก็ขยับไปบังด้านขวา จากนั้นเธอก็รู้สึกถึงมือสองข้างที่เข้ามาโอบเอวเธอไว้ 

จากด้านหลัง ฮั่วซีอุ้มเธอขึ้นมาจากพื้นด้วยมือข้างเดียว แล้ววางร่างเธอไว้ 

บนโซฟา

เซิ่งเฉียว “???”

เธอยงัคดิจะลกุขึน้มา เขาจงึใชม้อืกดศรีษะเธอเอาไวโ้ดยไมเ่บนศรีษะมา  

“เชื่อฟังหน่อย ดูเป็นเพื่อนผม”

ไม่กล้าขยับแล้ว

เสียงเพลงอันตื่นเต้นเร้าใจของเสิ่นเจวี้ยนอี้ดังมาจากโทรทัศน์

เธอได้ยินฮั่วซีขำคิกคัก

ฮั่วซีเป็นคนที่เวลาดีใจหรือว่าโกรธจะไม่แสดงออกทางสีหน้า ทว่าผู้ชม 

คนอื่น  ๆ  กลับไม่ใช่แบบนั้น พอเห็นเสิ่นเจวี้ยนอี้ที่ตะโกนอยู่ดี  ๆ  ก็ร้องเพลง 

ภาษาอังกฤษออกมา ผู้ชมจำนวนไม่มากก็น้อยต่างก็ขำพรวดกันอยู่หน้าจอ 

คอมพิวเตอร์

[ทำไมถึงได้เป็นผู้ชายบ้าบอขนาดนี้เนี่ย แถมอ้าปากได้ก็ยังเรียกแต่  

“สหาย  ๆ” ส่วนเซิ่งเฉียวพอได้ยินเข้าก็กลอกตามองบนอย่างเคยเช่นกัน  

ในที่สุดคู่จิ้นหาม้าที่ผู้ชมรอคอยก็มารวมตัวกันแล้ว!]

ผูช้มทีช่า่งสงัเกตตา่งกม็องออกวา่เสีย้ววนิาททีีเ่ซิง่เฉยีวเหน็เสิน่เจวีย้นอี ้

นั้นเธอแทบอยากจะบ้าตาย โดยเฉพาะตอนที่เสิ่นเจวี้ยนอี้ร้องเรียกเธอแล้ว 

เธอหันหนีทันที ความรู้สึกรังเกียจเดียดฉันท์แผ่กระจายไปทั่วหน้าจออีกครั้ง
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รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 3

ผู้ชมต่างก็หัวเราะจนแทบบ้า : 

[ทำไมเซิ่งเฉียวถึงได้รังเกียจเสิ่นเจวี้ยนอี้ขนาดนั้นล่ะ]

[รังเกียจมากจริง  ๆ  เลยละ ฮ่า  ๆ  ๆ หมุนตัวอย่างรวดเร็วขนาดนั้น 

เหมือนกับอยากจะติดปีกบินหนีไปซะทันที] 

[นี่เจ้าตัวลงมือล่มเรือคู่จิ้นหาม้าด้วยตัวเอง] 

[กเ็ธอไมอ่ยากรว่มทมีกบัเขาไงละ่ เพราะแฟนคลบัเขาจะดา่เอา ไปเเหย ่

ไม่ได้เลย] 

[ถา้เปน็ฉนัคงจะยงิเขาซะเลย จะไดไ้มถ่กูดา่วา่จบีผูช้ายกอ่นทัง้ ๆ ทีเ่ปน็ 

คนดี]

[เดี๋ยวนี้รายการวาไรตี้ที่ไหนจะไม่มีบทบ้างล่ะ ไอดอลของเธอก็แค่ 

ได้รับบทบาทสาวแกร่งไม่ใช่เหรอ พูดซะเหมือนเป็นเรื่องจริงเลย]

[ใครด่าว่าไอดอลของพวกเธอจีบผู้ชายก่อนกัน อย่าให้ความสำคัญกับ 

ตัวเองหน่อยเลย สถานะไอดอลของพวกเธอไม่คู่ควรแม้แต่จะจีบผู้ชายก่อน 

เลยด้วยซ้ำ] 

[คนที่บอกว่ามีบทนี่โง่รึเปล่า รายการวาไรตี้นี้เป็นแบบไม่มีบทนะ  

ก่อนจะแอนตี้แบบไร้สมองช่วยทำการบ้านหน่อย] 

แฟนคลับทั้งสองบ้านยังคงทะเลาะกันต่อไป  ส่วนผู้ชมคนอื่น  ๆ  

ก็สังเกตการณ์ต่อ

เสิ่นเจวี้ยนอี้ได้กลายเป็นผู้ช่วยของเซิ่งเฉียวแล้ว เขาสาบานว่าจะช่วย 

เธอหาเรือให้เจอ แล้วส่งเธอออกจากเกาะ บัดนี้สงครามน้ำลายของทั้งสองคน 

เลยกลายเป็นไฮไลต์สำคัญของรายการ

อันที่จริงก็ไม่นับว่าเป็นสงครามน้ำลายหรอก เพราะมีแต่เซิ่งเฉียวที่ด่า 

เสิ่นเจวี้ยนอี้อยู่ฝ่ายเดียว

นอกจากแฟนคลับของทั้งสองบ้านแล้ว ผู้ชมคนอื่น  ๆ  กลับมองเห็น 

เคมีของทั้งคู่ที่ฟุ้งกระจายอย่างคาดไม่ถึง

ภาพสุดท้ายหยุดไว้ตอนที่เสิ่นเจวี้ยนอี้โอบเซิ่งเฉียวไว้ในอ้อมแขน 

ของตนแล้วถีบประตู

รายการของสัปดาห์นี้จบลงเพียงเท่านี้ โปรดติดตามรับชม  “เกาะร้าง 
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ตอนจบ” ในวันศุกร์หน้าเวลาเดิม

ผู้ชม : 

[แม่เจ้า เสิ่นเจวี้ยนอี้มีความแฟนสูงเต็มแม็กซ์!]

[กรี๊ดดดด  ฉันโดนหว่านเสน่ห์แล้ว!  ที่แท้เขาก็ไม่ได้บ้าบอเป็น 

อย่างเดียว!]

[กอดเซิ่งเฉียวไว้ในอ้อมอก แมนมากจริง ๆ ฉันชิปคู่นี้แล้ว!]

[ฮือ ๆ ๆ ฉันขอให้พวกเธอไปดูซิกซ์แพ็กของเสิ่นเจวี้ยนอี้ ฉันอยากจะ 

นอนซบแผ่นอกเขาเสียจริง ๆ]

[นึกไม่ถึงว่าจู่ ๆ ก็ไม่รู้จะอิจฉาใครดี]

[ฉันขอประกาศ! ล็อกคู่จิ้นหาเรือ! ฉันกลืนกุญแจลงท้องไปแล้ว!  

อาทิตย์หน้าพวกเธอช่วยแต่งงานกันที่นั่นเลยนะ!]

[ฮ่า  ๆ  ๆ คู่จิ้นหาเรือบ้าบออะไร อาทิตย์ก่อนหาม้า อาทิตย์นี้หาเรือ 

เหรอ!]

และแลว้วล ี “คูจ่ิน้หาเรอื” กต็ดิอนัดบัคำคน้หายอดนยิมอกีครัง้ โดยพุง่ 

ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เบียดข่าวดาราหญิงนอกใจดาราชายจนตกอันดับไปและ 

ขึ้นครองอันดับหนึ่งไปอย่างสมเกียรติ

สัปดาห์ก่อนยังมีความฮาเป็นส่วนประกอบเสียเยอะ ทว่าสัปดาห์นี้ 

เป็นเพราะความแฟนของเสิ่นเจวี้ยนอี้ที่พุ่งกระฉูดขึ้นมา จึงตกแฟนคลับคู่จิ้น 

ไปได้อีก

ทุกคนต่างก็แสดงความคิดเห็นว่า หากมีวาสนา แม้นห่างกันพันลี้ 

โชคชะตาก็ยังพาให้มาบรรจบ หากมิใช่ศัตรูคู่กัดก็ไม่อาจได้พานพบ ความรัก 

ที่ทำให้ผู้คนตกตะลึงนั้นล้วนเริ่มมาจากคู่กัดกันทั้งนั้น นี่เป็นเหมือนบทละคร 

ไอดอลเลยละสหาย! จะรออะไรอีกเล่า! โดนตกตอนนี้ไม่มีเสียเปรียบ ไม่มี 

ถูกหลอก แถมยังได้สัมผัสความสุขจากการหล่อเลี้ยงคู่จิ้นด้วย!

คูจ่ิน้ทีโ่ผลอ่อกมาจากฟากฟา้คูน่ีเ้ริม่เปน็ทีรู่จ้กัแพรห่ลายในอนิเทอรเ์นต็ 

ราวกับไวรัส แฟนคลับของทั้งสองบ้านพยายามควบคุมแล้วแต่ก็คุมไม่อยู่  

ยิ่งไปกว่านั้นในบรรดาแฟนคลับของทั้งสองบ้านก็ดันมีแฟนคลับคู่จิ้นแทรกตัว 
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อยู่ด้วย!

คู่จิ้นที่พวกเราเป็นแฟนคลับคือคู่จิ้นหาเรือ พวกเราก็คือสาวหาหัว  

เพราะเวลาที่คู่จิ้นของพวกเรามารวมตัวกัน พวกเราก็จะหัวเราะกันจนหัวหลุด  

เลยต้องตามหาหัวทุกทีไป!

อี้เหริน “...”

แฟนคลับของเซิ่งเฉียว “...” 

นี่เป็นแฟนคลับคู่จิ้นบ้าบออะไรกันเนี่ย พวกเราไม่ขอยอมรับ

เมื่อรายการจบลง ฮั่วซีก็กดปุ่มหยุดบนรีโมต  ภาพหยุดลงตรงที่ 

เสิ่นเจวี้ยนอี้กอดเธอไว้พอดิบพอดี

เซิ่งเฉียว “...”

เธอแอบลุกขึ้นอย่างช้า  ๆ  และเงียบที่สุด ก่อนจะรีบย่องหนี เขามอง 

ไม่เห็นฉัน เขามองไม่เห็นฉัน

ฮั่วซี “ยืนอยู่ตรงนั้น”

เซิ่งเฉียว “ฮือ”

เธอหันกลับมา เอามือไพล่หลังแล้วก้มหน้างุด จ้องมองปลายเท้า  

ท่าทางเจี๋ยมเจี้ยมอย่างยอมจำนน

ฮั่วซีพูด “มานี่”

เธอสาวเท้าก้าวสั้น ๆ เดินเข้าไปหา 

ฮั่วซีถามว่า “ยังจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเขียนบทวิพากษ์ตัวเองไว้ว่ายังไง”

เซิ่งเฉียว “ถ้าทำอีก จะโดนตีขาขาด” เธอก้มหน้าพึมพำด้วยความ 

น้อยใจ “แต่ฉันโดนบังคับ จะโทษฉันไม่ได้”

เพราะก้มหน้าอยู่ จึงมองไม่เห็นแววแห่งรอยยิ้มในนัยน์ตาของฮั่วซี

น้ำเสียงของเขายังคงราบเรียบ “งั้นจะให้ปล่อยผ่านเหรอ”

เธอบุ้ยปาก “ทีฉันยังส่งโฟโต้บุ๊กให้คุณเลย แล้วยังทำจ๋าเจี้ยงเมี่ยน  

แล้วยังให้สิทธิ์สตูดิโอคุณใช้รูปของฉันได้ตามสบายอีก”

ฮั่วซีโกรธจนขำ เขาลุกขึ้นเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าเธอ ยกมือขึ้นเคาะ 

ศีรษะเธอเบา ๆ “รู้จักต่อรองซะด้วย”

เธอรับรู้ได้ถึงความขบขันในน้ำเสียงของเขา
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เธอเม้มปากลอบยิ้ม ในที่สุดก็กล้าเงยหน้าขึ้นมามองเขาด้วยดวงตา 

เป็นประกายสุกใส “ฮั่วซี คุณไม่โกรธแล้วเหรอ” เธอดึงแขนเสื้อเขาแล้ว 

ขยับนิ้วไปมา “อย่าโกรธเลยนะคะ ฉันชอบแค่คุณคนเดียว”

นัยน์ตาของเขาสะท้อนประกายเข้มขึ้นชั่วขณะ ลูกกระเดือกขยับ 

ขึ้นลงเบา ๆ 

เพียงครู่เดียวเขาก็หมุนตัวหันหลัง กลับมามีท่าทางสงบนิ่งดังเดิม  

“ผมไปละ พรุ่งนี้เช้ามีงานอีก”

“ค่ะ เดินทางปลอดภัยนะคะ!” เว้นจังหวะไปสักพักแล้วเธอก็เอ่ยขึ้น 

อีกว่า “ฮั่วซี ถ้าคุณกลับบ้านแล้วพอมีเวลา ออนไลน์เวยปั๋วแล้วโพสต์หน่อย 

ได้ไหมคะ ทุกคนคิดถึงคุณมากเลย”

เขาโน้มตัวลงไปหยิบหมวกขึ้นมาสวมและขยับปีกหมวกเล็กน้อย  

“โอเค”

เธอส่งเขาที่หน้าประตูด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความอาลัยอาวรณ์  

ทว่าน้ำเสียงกลับสบาย ๆ “ฮั่วซี บ๊ายบายค่ะ ราตรีสวัสดิ์!”

จากนั้นก็ปิดประตูลง 

ลมหนาวนอกห้องพัดผ่านร่างกายเขา เขายืนอยู่ที่เดิมสักพัก แล้วผ่อน 

ลมหายใจออกมาทางริมฝีปากช้า ๆ 

อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นทีละน้อย อากาศเย็นในฤดูใบไม้ผลิได้ผ่านพ้นไป อากาศ 

อันอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิกำลังเข้ามาแทนที่ ในที่สุดเซิ่งเฉียวก็อัดรายการ 

วาไรตี ้ดาวจรสัแสงรุน่เยาว ์และ หนตีายถวายชวีติ ทัง้สองรายการเสรจ็เรยีบรอ้ย

รายการวาไรตี้ทั้งสองรายการช่วยยกระดับชื่อเสียงของเธอได้อย่างมาก  

ไม่ใช่แค่เปลี่ยนมุมมองที่คนทั่ว  ๆ  ไปมีต่อเธอเท่านั้น แต่ยังตกแฟนคลับ 

เดนตายมาได้ไม่น้อยเลยทีเดียว 

หากจะกล่าวว่ารายการวาไรตี้ที่อาศัยอยู่ร่วมกันก่อนหน้านี้แสดงให้เห็น 

ถึงการเปลี่ยนแปลงของเธอ รายการสดอย่าง  ดาวจรัสแสงรุ่นเยาว์  ก็เป็น 

การแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเธอ

ไม่ต้องเอ่ยถึงการแสดงออกอย่างยอดเยี่ยมของเธอในรายการ หนีตาย 

ถวายชีวิต ที่แม้จวบจนปัจจุบันจะฉายไปเพียงสามสัปดาห์ ทว่าในทุกสัปดาห ์
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ก็มีการพูดถึงเธอมากพอ  ๆ  กับเสิ่นเจวี้ยนอี้ที่เป็นดาราดังระดับแนวหน้าเลย 

ทีเดียว กอปรกับแฟนคลับคู่จิ้นของเธอและเสิ่นเจวี้ยนอี้ ความนิยมและ 

การพูดถึงเธอจึงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หน้าที่การงานคงเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเกินไปจนไปขวางทาง 

คนอื่นเข้า จึงมีแอนตี้แฟนที่ถูกจ้างวานโผล่ออกมา

เซิ่งเฉียวพบว่าช่วงนี้แอนตี้แฟนของเธอดูเหมือนจะมีมากกว่าช่วง 

ก่อนหน้าที่จะยกเลิกสัญญาเสียอีก

ข่าวที่ว่าเธอมีเสี่ยเลี้ยงแพร่สะพัดไปทั่ว เรื่องภาพเปลือยก็ถูกขุดมา 

พูดถึงอีกครั้ง พวกแอนตี้แฟนที่จิตวิปริตกว่านั้นถึงกับตัดต่อภาพเปลือยแล้ว 

เผยแพร่ลงในอินเทอร์เน็ต โชคดีที่มีคนเห็นทันเวลา ทางแฟนเพจและบริษัท 

ต้นสังกัดจึงจัดการได้ทัน ขณะเดียวกันก็ดำเนินการฟ้องร้องผู้ที่เผยแพร่ 

ข้อมูลตามกฎหมาย

เป้ยหมิงฝานยุ่งสุด ๆ ส่วนเซิ่งเฉียวนั้นได้รับเงินก้อนใหญ่มาสองก้อน

หลังจากที่รายการวาไรตี้สิ้นสุดลงค่าตอบแทนก็มาถึงมือ ในที่สุดสิ่งที่ 

ทุ่มเทมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ออกผล

สิ่งแรกที่ต้องทำคือให้ฟางไป๋กับติงเจี่ยนกลับไปรับมารดาของเซิ่งเฉียว 

มาจากบ้านหลังเก่า ด้วยสถานะของเซิ่งเฉียวในตอนนี้ทำให้ไม่สะดวกไปรับ 

ด้วยตัวเอง กอปรกับต้องติดต่อโรงพยาบาลด้วย จึงทำได้เพียงโทรศัพท์ 

หามารดาของเซิ่งเฉียวล่วงหน้า เพื่อแจ้งให้เธอคืนบ้าน เก็บของที่จำเป็น  

แล้วเตรียมตัวย้ายออก

เป้ยหมิงฝานทำตามคำขอของเธอด้วยการติดต่อโรงพยาบาลที่ค่ารักษา 

ราคาแพงลิ่วไว้เรียบร้อย เมื่อมารดาของเซิ่งเฉียวมาถึงปักกิ่ง เซิ่งเฉียว 

ก็จะได้พาเธอไปพบแพทย์ได้เลย

แพทย์พิจารณาจากสภาพการณ์ของมารดาเซิ่งเฉียวแล้วเลือกขาเทียม 

ที่ทำจากวัสดุอย่างดีให้ หลังจากที่ใส่ขาเทียมแล้วยังต้องใช้เวลาสามเดือน 

ในการฟื้นฟูร่างกายและปรับตัว ซึ่งเซิ่งเฉียวเองก็ใกล้จะต้องเข้ากองถ่ายละคร 

พอดี เธอจ่ายค่ารักษาพยาบาลไว้ล่วงหน้าสามเดือนและจัดการทุกอย่าง 

เพื่อให้มารดาพักอยู่ที่นี่

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



21

ชุนเตาหาน

แล้ววันเวลาก็ล่วงไปอย่างเร่งรีบแต่เป็นระเบียบ บรรดาซีกวงกำลังจะได้ 

พบกับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของพวกเธอ

วันเกิดอายุครบยี่สิบเก้าปีของฮั่วซี

ฮัว่ซเีขา้วงการมาเจด็ปแีลว้ จากเดก็ฝกึหดัทีไ่มม่ใีครสนใจจนกลายเปน็ 

ดาราดังระดับแนวหน้าในวันนี้ ทุก ๆ ปีวันเกิดของเขานับเป็นวันสำคัญ

หลายปีที่ผ่านมา เธอมักจะเหมาป้ายโฆษณาใจกลางเมืองในวันเกิด 

ของเขา ค่าใช้จ่ายสองสามหมื่นต่อหนึ่งวันสำหรับเธอในตอนนั้นเป็นเพียงแค ่

เศษเงิน ตอนนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ในเมื่อมีเงินก้อนใหญ่อยู่ในมือจะขาดความ 

อลังการไปได้อย่างไร

ฉันจะทำให้คนทั้งโลกรู้ว่าวันนี้ชายหนุ่มคนนั้นอายุครบยี่สิบเก้าปีแล้ว!  

เขายิ่งโตก็ยิ่งดูหนุ่ม! บอกว่าเขาอายุสิบเก้าฉันยังเชื่อเลย! ฉันชอบที่จะ 

ได้ยินคนทั่ว  ๆ  ไปมองหน้าเขาแล้วชมว่า “ยังดูหนุ่มขนาดนี้ อายุยี่สิบเก้า 

แล้วเหรอ”

เซิ่งเฉียวเหมาป้ายโฆษณาในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายหนึ่ง รวมถึง 

ป้ายโฆษณาหน้าลิฟต์ตรงทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินด้วย

เธอเลือกภาพที่เธอแต่งอย่างสวยงามมาหลายสิบภาพ ลบลายน้ำออก  

แล้วเพิ่มคำอวยพรว่า “สุขสันต์วันเกิดครบรอบยี่สิบเก้าปีฮั่วซี” หลังจาก 

ที่จัดเรียงตัวอักษรเสร็จแล้วก็นำไปให้ร้านพิมพ์ออกมา แล้วดำเนินการเปลี่ยน 

ป้ายโฆษณาทั้งหมดก่อนหน้าวันเกิดของเขาหนึ่งวัน

ฉะนัน้ในวนัดงักลา่วทกุคนทีน่ัง่รถไฟฟา้ใตด้นิสายนัน้กจ็ะไดเ้หน็ใบหนา้ 

ของฮัว่ซี นบัตัง้แตป่ากทางเขา้สถานไีปตลอดเสน้ทาง แมจ้ะขึน้รถไฟฟา้ใตด้นิ 

ไปแล้วป้ายโฆษณาทั้งสองฟากฝั่งก็ยังเผยให้เห็นใบหน้าของฮั่วซี

คนทั่วไป  :  [อ้อ  ที่แท้วันนี้ก็เป็นวันเกิดของฮั่วซีนี่ เอง  อันที่จริง 

หน้าตาเขาก็หล่อดีนะ ต้นสังกัดโปรโมตได้ดี] 

ซีกวง  :  [แม่เจ้า นี่คือป้ายอวยพรวันเกิดปีนี้ที่ทางสตูดิโอทำเหรอ  

ยิ่งใหญ่สุด ๆ เลย!] 

หลังจากที่พนักงานออฟฟิศถ่ายรูปและวิดีโอไปลงในอินเทอร์เน็ต 

ตอนเช้า บรรดาซีกวงก็เลยออกเดินทางไปมุงดูที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกันหมด

ตั้งแต่เช้าคำว่า “ป้ายอวยพรวันเกิดสุดอลังการของฮั่วซี” ก็ครอง 
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รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 3

อันดับหนึ่งคำค้นหายอดนิยมโดยไม่ตกอันดับเลยตลอดทั้งวัน

พวกซีกวงที่มาล้อมวงถ่ายรูปและสังเกตการณ์เริ่มรู้สึกถึงความ 

ผิดปกติ : 

[สไตล์ภาพที่ใช้ในการอวยพรวันเกิดนี้ดูคุ้นตามากเลย]

[นี่ไม่ใช่ภาพของฝูสั่วอี่หรอกเหรอ]

[อย่าบอกนะว่าทางสตูดิโอยืมภาพของฝูสั่วอี่มาทำการโปรโมต 

อีกแล้วน่ะ]

เนื่องจากมีบรรดาซีกวงไม่น้อยมาแสดงความชื่นชมและบอกรักในเพจ 

เวยปั๋วของทางสตูดิโอ ทางสตูดิโอจึงรีบโพสต์ลงเวยปั๋วว่า : 

[ทางสตูดิโอก็มุงดูอยู่ด้วยกันกับทุกคนนี่เเหละ ไม่รู้ว่าเป็นคนน่ารัก 

คนไหนที่ใช้วิธีกล้าหาญขนาดนี้มาแสดงความรักกับฮั่วซี]

 

เอาละสิ  ไม่ใช่การสนับสนุนจากทีมงาน  แต่เป็นการสนับสนุน 

ส่วนบุคคลของซีกวง

นีม่นัอลงัการเกนิไปแลว้! เปน็พีน่อ้งเทพเซยีนทีต่ดิตามดาราคนไหนกนั 

ถึงยอมทุ่มเงินมากมายเพื่อเหมาป้ายโฆษณาในสถานีรถไฟใต้ดินให้พี่ชาย 

ของเรา

เมื่อยืนยันได้แล้วว่าเป็นภาพของฝูสั่วอี่ ทุกคนก็เลยพากันไปถามเธอ  

เธอให้สิทธิ์ท่านเทพองค์ไหนนำภาพไปใช้กัน

ฝูสั่วอี่เพิ่งจะจัดการจับฉลากแจกโฟโต้บุ๊กห้าร้อยเล่มเสร็จ และกำลัง 

ตรวจสอบบันทึกการโหวตของรายชื่อที่ได้รับรางวัลอยู่ พอได้รับข้อความ 

ส่วนตัวก็เลยยังไม่รู้ว่าหมายถึงอะไร

ซีกวงส่งรูปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมาให้เธอ

ฝูสั่วอี่ : [ฉันไม่ได้ให้สิทธิ์ใครไปใช้หรอก ฉันเป็นคนทำเอง]

ซีกวง :  

[สรุปว่าท่านเทพองค์นั้นก็คือเธอเอง]

[นึกว่าโฟโต้บุ๊กห้าร้อยเล่มเป็นการทุ่มเงินครั้งใหญ่ที่สุดของเธอแล้ว  

นึกไม่ถึงว่าจะอลังการได้มากกว่านั้นอีก] 

บรรดาซีกวงทั้งหมดจึงคุกเข่าให้ฝูสั่วอี่
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ชุนเตาหาน

เหลียงเสี่ยวถัง “...”

พี่ติ่งดาราขนาดนี้ แฟนคลับของพี่รู้หรือเปล่า
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