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คุณคือป้อมปราการของฉัน เขียนโดยมูชิงอวี่ เคยดัดแปลงเป็น 

ทีวีซีรีส์ในชื่อเดียวกัน และออกอากาศในปี 2020 ที่ผ่านมานี้เอง เรื่องราว 

ของสิงเค่อเหล่ย ทหารหนุ่มสุดทะเล้นที่มียศเป็นถึงพันตรี กับหมีข่า แพทย์ 

ฝึกหัดสาวแห่งโรงพยาบาลทหารบก ที่ต่างก็อุทิศชีวิตให้กับการช่วยเหลือ 

ผู้อื่น การพบเจอกันครั้งแรกของทั้งคู ่ มีเหตุที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างประทับใจกัน 

ไม่ลืมเลือน เมื่อพวกเขาโคจรมาเจอกันอีกครั้ง เขาจึงเดินหน้าเย้าแหย่ 

กวนโมโหใส่เธอ หวังจะได้ใจเธอมาครอง ส่วนเธอเองก็ใสซื่อจนตามเขา 

ไม่ค่อยทัน สายใยรักที่ก่อตัวตั้งแต่ครั้งแรกเจอเริ่มถักทอจนกลายเป็นความ 

ผูกพัน ทว่าความรักของทั้งคู่กลับมีอุปสรรครออยู่มากมาย

สำนักพิมพ์อรุณหวังว่าทุกท่านจะชอบเรื่องราวความรักหวานละมุน 

ของสิงเค่อเหล่ยและหมีข่า ที่อ่านแล้วจะต้องยิ้มตามและเอาใจช่วยให้ทั้งคู่ 

ได้ครองรักกันดังหวังนะคะ

คํ า น ํ า สํ า น ั ก พิ ม พ์





...“ผมก็สารภาพกับคุณไปแล้วว่าผมไม่ได ้

จะล่วงเกินคุณหรือว่าลวนลามคุณจริง  ๆ” เขา 

ชะงกัไปครูห่นึง่ แลว้เกาศรีษะ “ทีค่ณุมาเปน็ทหาร 

ไม่ ใช่เพื่อจะแก้แค้นสังคม แต่เพื่อจะแก้แค้นผม 

ใช่มั้ย”

“ใครจะแก้แค้นสังคม ใครจะแก้แค้นคุณ 

กัน ประสาทรึเปล่า!” หมีข่ายังคงกัดไม่ปล่อย  

“คำสารภาพลบล้างความผิดได้งั้นเหรอ ถ้าฉัน 

ฆ่าคุณแล้วสารภาพว่าฉันไม่ ได้ตั้งใจจะฆ่าคุณล่ะ  

แบบนี้ก็ได้งั้นสิ”...
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ทันที  ที่พลุส่งสัญญาณสีเขียวลูกหนึ่งปะทุขึ้นบนท้องฟ้า การซ้อมรบ 

แบบประจันหน้าด้วยกระสุนจริงซึ่งเป็นการประเมินผลประจำปีของกองพล 

ก็ปิดฉากลง ในการซ้อมรบเป็นเวลาสามวันครั้งนี้  พันตรี  สิงเค่อเหล่ย  

ผู้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม

ระหว่างการประจันหน้าครั้งสุดท้ายในการซ้อมรบครั้งนี้ กองทัพฝ่าย 

น้ำเงินถูกข้าศึกขนาบทั้งด้านหน้าด้านหลัง เฮ่ออี้เฉิง หัวหน้าเสนาธิการทหาร 

ผู้มีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพฝ่ายน้ำเงินจึงประเมินกำลังพลของตน  

แล้วสั่งการผ่านคลื่นวิทยุไปยังสนามรบด้วยท่าทีนิ่งสงบ “ดึงกำลังกองร้อย 

รถถังมาเสริม มุ่งหน้าโจมตีเมืองตะวันออก! ต้านทัพหน้าของฝ่ายตรงข้าม 

ไว้ พร้อมกับบุกยึดศูนย์บัญชาการการรบของอีกฝ่ายให้จงได้!”

เมื่อสิ้นคำสั่ง พันตรี ซู่เหวินปัวก็นำกำลังพลกองร้อยรถถังมุ่งหน้าไป 

สนธิกำลังกับทัพหลักทันที กองกำลังทั้งสองส่วนผนึกกำลังกันเรียบร้อย แต่ 

ยังไม่ทันได้ประจำตำแหน่งดี ฝ่ายข้าศึกก็ชิงเข้าครอบครองชัยภูมิที่ได้เปรียบ 

ต อ น ที่

พ บ คุ ณ ต ร ง ท า ง แ ย ก

เขาและเธอพบกันตรงทางแยกในฉากชีวิตฉากหนึ่ง เขายื่นมือให้เธอ 

ด้วยสีหน้าท่าทางมุ่งมั่นและจริงใจ

และแล้ว ความรักก็บังเกิด...
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คุ ณ คื อ ป้ อ ม ป ร า ก า ร ข อ ง ฉั น

ไปเสียก่อน กระสุนปืนจึงยิงรัวมายังพวกเขาอย่างต่อเนื่อง

ควันปืนโขมงไปทั่ว สถานการณ์ของกองทัพฝ่ายน้ำเงินตกเป็นรอง 

อย่างมาก

ท่ามกลางสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน สิงเค่อเหล่ยสั่งให้ซู่เหวินปัว 

แบ่งกำลังพลออกเป็นทัพย่อย  ๆ แล้วนำกำลังทั้งหมดมุ่งหน้าเข้ายึดเมือง 

ตะวันออก ส่วนตัวเขาจะรักษาฐานที่มั่นเอาไว้

สิงเค่อเหล่ยมีกำลังพลเพียงค่าย1 เดียว ในขณะที่ “ข้าศึก” วางกำลังพล 

หนึ่งกองพันอยู่ห่างจากฐานที่มั่นออกไปยี่สิบกิโลเมตร  กำลังทหารของ 

กองทัพฝ่ายน้ำเงินน้อยกว่ามาก การรักษาฐานที่มั่นจึงเป็นไปได้ยาก เฮ่ออี้เฉิง 

ครุ่นคิดครู่หนึ่ง แล้วถามอย่างไม่แน่ใจ “สิงเค่อเหล่ย จะไหวเหรอ”

ไม่ไหวก็ต้องไหว เขาจะต้องรักษาฐานที่มั่นไว้ให้ได้ เพื่อให้ซู่เหวินปัว 

นำกำลังพลบุกเข้าเมืองตะวันออกทันเวลา รอยยิ้มผยองปรากฏบนใบหน้าที่ 

ทาสีพรางแวบหนึ่ง อินทรธนู2 ยศพันตรีวาววับท่ามกลางค่ำคืนที่มืดมิด... 

เสียงตอบหนักแน่นของสิงเค่อเหล่ยถูกส่งมาตามสัญญาณวิทยุ “จะทำให้ดู 

ครับ!” ด้วยน้ำเสียงที่ช่างหยิ่งผยอง 

ทว่าวินาทีต่อมา จู่  ๆ  ก็มีเสียงซ่าดังออกมาจากหูฟัง ซึ่งเป็นเสียงที่ 

แสดงว่าสัญญาณถูกตัดขาด

เฮ่ออี้เฉิงสูดปากครั้งหนึ่งระหว่างมองหน้าจอซึ่งกลายเป็นสีดำ “แย่ 

แล้ว ระบบวิทยุสื่อสารถูกทำลายซะแล้ว”

เมื่อบุคคลสำคัญของกองทัพไม่สามารถติดต่อกับศูนย์บัญชาการ 

การรบได้ สถานการณ์ของกองทัพฝ่ายน้ำเงินจึงตกเป็นรองอีกครั้ง

บรรยากาศการสู้รบตึงเครียดขึ้นมาทันที

ระหวา่งทีส่ญัญาณวทิยขุาดหายไปนัน้ กองกำลงัหนึง่คา่ยภายใตก้ารนำ 

 1 คำว่า  “ค่าย”  ในที่นี้แปลมาจากนามหน่วยทหาร  “营” (อิ๋ง) ของจีน โดยทั่วไปจะมีกำลัง 

พล 324 นาย ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับ 2 กองร้อยของไทย (1 กองร้อยของไทยมีกำลังพล  

176 นาย) เนื่องจากไม่มีนามหน่วยทหารที่พอจะเทียบเคียงกันได้ ในที่นี้จึงใช้คำว่า “ค่าย” ซึ่งเป็น 

คำที่แสดงความหมายทั่วไปของ “营” ในภาษาจีน
2 เครื่องประดับบ่าเพื่อแสดงยศ
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มู่ ชิ ง อ วี่

ของสิงเค่อเหล่ยก็พลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบ และสามารถต้านทาน 

ฝ่ายตรงข้ามได้ชั่วคราวด้วยการจู่โจม “ข้าศึก” อย่างหนักหน่วง ผนวกกับการ 

อารักขายานรบทหารราบคันที่สิงเค่อเหล่ยนั่งอยู่ไว้อย่างสุดกำลัง

การต่อสู้กันอย่างดุเดือดยังคงดำเนินต่อไป สิงเค่อเหล่ยที่ตกอยู่ใน 

วงล้อมของ  “ข้าศึก”  ซึ่งดักซุ่มอยู่รีบคว้าคอมพิวเตอร์พกพาออกมาทันทีที่ 

สัญญาณถูกรบกวน แล้วรีบลงมือกู้ระบบวิทยุสื่อสารให้กลับมาใช้การได้ 

อีกครั้งโดยเร็วที่สุด

เมื่อเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้ว ย่อมหลบเลี่ยงหายนะได้ ภาษิตนี้ 

ใช้บรรยายสถานการณ์ขณะนั้นได้เป็นอย่างดี

สิงเค่อเหล่ยเพิกเฉยต่อเสียงระเบิดที่ดังสนั่นหวั่นไหวมาจากภายนอก 

ขณะรัวนิ้วไปบนคีย์บอร์ดอย่างรวดเร็ว ใบหน้าเคร่งขรึมของเขาดูเกร็งอย่าง 

เห็นได้ชัด ดวงตาแหลมคมดุจเหยี่ยวจับจ้องที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอด 

เวลา 

เวลาผ่านไปนาทีแล้วนาทีเล่า ขณะที่เฮ่ออี้เฉิงกำลังจะหมดความอดทน 

นั่นเอง ก็มีเสียงดังออกมาจากวิทยุสื่อสารอีกครั้ง เขาได้ยินสิงเค่อเหล่ยออก 

คำสั่ง “หน่วยฝ่าวงล้อมโจมตีแนวหน้าเพื่อเปิดทางให้ทัพหลัก กองร้อยที่ 2 

ตามยานรบมา คอยคุ้มกันด้านหลังไว้!”

การกู้ระบบวิทยุสื่อสารจนกลับมาใช้การได้อีกครั้งอย่างรวดเร็ว ช่วย 

กระตุ้นกำลังใจของกองทัพฝ่ายน้ำเงินอย่างยิ่ง เสียงระเบิดยังคงดังสนั่นเป็น 

ระยะ ซู่เหวินปัวนำทัพหลักบุกเข้าเมืองตะวันออกอย่างไร้กังวล กำลังพล 

ของเขาไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยสักนาย ส่วนสิงเค่อเหล่ยซึ่ง 

อยู่แนวหลังก็นำกำลังทหารเพียงหนึ่งค่ายต้านกำลังพลหนึ่งกองพันเอาไว ้ เขา 

ปฏิญาณด้วยชีวิตว่าจะต้านทาน  “ข้าศึก” ไม่ให้ผ่านฐานที่มั่นนี้ไปผนึกกำลังกับ 

ศูนย์บัญชาการการรบของพวกมันได้ 

ท่ามกลางเสียงปืนที่ดังไม่หยุด ทัพหลักของกองทัพฝ่ายน้ำเงินสามารถ 

บุกโจมตีเมืองตะวันออกได้อย่างราบรื่นภายใต้การบังคับบัญชาของเฮ่ออี้เฉิง  

ขณะที่ซู่เหวินปัวเริ่มการโจมตีระลอกสุดท้าย สิงเค่อเหล่ยที่ตีฝ่าวงล้อม 

ออกมาก็เป็นฝ่ายชิงปักธงประจำค่ายที่หน้าประตูศูนย์บัญชาการการรบของ 
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ฝ่ายข้าศึกได้ก่อนอย่างงดงาม

ท่ามกลางควันโขมง ซู่เหวินปัวเอ่ยประชดผ่านทางหูฟัง “นึกว่าแก  

‘ตายคาสนามรบ’ ไปซะแล้ว นี่ยังมีหน้ามาสร้างผลงานโดดเด่นอีกเรอะ”

รอยยิ้มของเขาไม่อาจซ่อนความสะใจไว้ได้ สิงเค่อเหล่ยตอบกลับไป 

ด้วยน้ำเสียงทะเล้น “ถ้าฉัน  ‘ตายคาสนามรบ’  แล้วใครจะเด็ดหัวแม่ทัพฝ่าย 

ตรงข้ามล่ะ”

ได้ยินผู้ใต้บังคับบัญชาลำพองตนเช่นนี้ เฮ่ออี้เฉิงได้แต่ยิ้ม

แสงอาทิตย์ยามอรุณรุ่งเริ่มปรากฏ กองทัพฝ่ายน้ำเงินซึ่งนำทัพโดย 
เฮ่ออี้เฉิงกับสิงเค่อเหล่ย สุดยอดสองประสานผู้ได้รับการยอมรับในระดับ 

กองทัพภาคสามารถพลิกสถานการณ์ที่ตกเป็นรองกลับมาเป็นฝ่ายชนะได้ 

ในที่สุด ด้วยฝีมือการบัญชาการ ประกอบกับความสามารถในการรบอัน 

ห้าวหาญ ทำให้กองทัพฝ่ายน้ำเงินเอาชนะกองกำลังของกองพันที่  532 ซึ่ง 

ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนได้

ในการซ้อมรบครั้งนี้ สิงเค่อเหล่ยสร้างผลงานโดดเด่น แต่หลังจาก 

การซ้อมรบเสร็จสิ้น เขากลับเดินเข้าห้องกักบริเวณไปก่อนที่จะทันรับรางวัล 

ใด ๆ เสียอีก

การกักบริเวณไม่ใช่เรื่องแปลกในกองทัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ 

สิงเค่อเหล่ยผู้ไม่ยอมให้ใครบังคับด้วยแล้วยิ่งถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่ครั้งนี้ 

เฮ่ออี้เฉิงไม่ได้เป็นคนสั่งกักบริเวณเขา เขาเป็นคนกักบริเวณตัวเองต่างหาก  

ไม่ว่าเสนาธิการทหารกี่นายจะตะโกนเรียกเขาจากด้านนอกจนคอแทบแตก  

เขาก็ไม่ยอมเปิดประตู

ซู่เหวินปัวรู้นิสัยสิงเค่อเหล่ยดี เมื่อใดที่สิงเค่อเหล่ยเกิดดันทุรังขึ้นมา 

ต่อให้วัวสิบตัวก็ฉุดไม่อยู่ เขาจึงไม่พูดจาให้มากความ แต่ปล่อยให้สิงเค่อ- 

เหล่ยทบทวนตัวเองอยู่ในห้องกักบริเวณ และไปพบหัวหน้าเสนาธิการแทน

เฮ่ออี้ เฉิงยังคงไม่รู้ว่าสิงเค่อเหล่ยกำลัง  “ลองดี”  กับตน  เขาหยิบ 

โทรศัพท์ขึ้นมาโทร.หาสิงเค่อเหล่ย เพื่อเตรียมวางแผนงานขั้นต่อไป

ก่อนเข้าห้องกักบริเวณ สิงเค่อเหล่ยฝากวิทยุสื่อสารของตัวเองไว้กับ 
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ซู่เหวินปัว เมื่อเห็นว่าลูกพี่โทร.มา ซู่เหวินปัวก็เข้าใจแผนการของสิงเค่อเหล่ย 

ทันที เขารีบตอบกลับไปว่า “สหายผู้นำ สิงเค่อเหล่ยกักบริเวณตัวเองอยู่  

ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรจะชี้แนะครับ!”

“กักบริเวณ?” สีหน้าของเฮ่ออี้เฉิงเคร่งขรึม เขาตบปึกเอกสารในมือ 

กับโต๊ะทำงาน น้ำเสียงดุดันขึ้นมาทันที “ปล่อยให้เขากักบริเวณตัวเองไป 

ก็แล้วกัน! เขาสมควรต้องพิจารณาตัวเองจริง ๆ!”

เมื่อรู้สึกได้ว่าทั้งคู่กำลังมีเรื่องขัดใจกันอยู่ ซู่เหวินปัวจึงคิดครู่หนึ่ง  

แล้วเสนอไปว่า “ให้กรรมาธิการการเมืองมาปรับทัศนคติของเขาหน่อยดีมั้ย 

ครับ”

เฮอ่อีเ้ฉงิไมเ่หน็ดว้ย จงึตอบอยา่งไมส่บอารมณ์ “ความคดิอา่นของเขา 

สูงส่งขนาดนั้น จำเป็นต้องให้กรรมาธิการการเมืองมาช่วยปรับทัศนคติด้วยรึ”

ซู่เหวินปัวลำบากใจ “แต่ตอนนี้ค่ายฝึกทหารใหม่...”

“บอกกองรักษาความปลอดภัยว่า ไม่ต้องเอาข้าวให้เขากิน” เฮ่ออี้เฉิง 

ออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเย็นชา “ตั้งแต่นี้ไป ยกเลิกอาหารทั้งสามมื้อของเขา!”

หลังจากจบการสนทนา ซู่เหวินปัวพึมพำ “เรื่องใหญ่ละคราวนี้”

หลังจากนั้น กองรักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้ส่งอาหารให้สิงเค่อเหล่ย 

อีกเลยติดต่อกันสามวัน

สำหรับการกักบริเวณ ต่อให้มียศเป็นพันตรีหรือพันโท ก็ไม่มีผลใด ๆ 

วันแรก สิงเค่อเหล่ยผู้มีคิ้วเรียวดุจกระบี่ทักท้วงเสียงดังลั่นด้วยความ 

โมโห “ทำไมไม่ให้ข้าวผมกิน จะทารุณกรรมกันหรือไง พวกคุณฟังนะ นี่ 

ผมกำลังกักบริเวณตัวเอง ไม่ได้มาอดอาหาร!”

พลทหารกองรักษาความปลอดภัยทำวันทยหัตถ์ “ต้องขอโทษสหาย 

ผู้พันด้วยครับ เราไม่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเลยไม่ได้เตรียมอาหาร 

ไว้ให้”

วันที่สอง สิงเค่อเหล่ยทุบประตูด้วยความไม่พอใจ “ช่วยเรียกซู่เหวิน- 

ปัวมาที!”

พลทหารกองรักษาความปลอดภัยทำวันทยหัตถ์เช่นเคย “สหายผู้พัน  

เสธ.ซู่ฝากบอกผู้พันไว้ว่า ผู้พันกักบริเวณตัวเอง ดังนั้นสามารถเข้าออกได้ 
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ตามใจชอบครับ”

วันที่สาม สิงเค่อเหล่ยจะออกมาจากห้องกักบริเวณ แต่ประตูกลับ 

เปิดไม่ออกเสียแล้ว

เขาจึงโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงตามคาด “ใครช่วยบอกผมทีว่านี่มันเกิด 

อะไรขึ้น”

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิงเค่อเหล่ยผู้มีแววตาโกรธแค้นภายใต้ท่าที 

นิ่งสงบ พลทหารกองรักษาความปลอดภัยทำวันทยหัตถ์อีกครั้ง “ได้ยินว่า 

สหายผู้นำหาตัวผู้พันให้ทั่วแต่ก็ไม่พบ ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อท่านมาที่นี่ 

ผู้พันจะยังอยู่ เราจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการพิเศษกับผู้พัน...ด้วยการล็อกห้องไว้ 

ครับ!”

“นี่มันตรรกะของโจรชัด  ๆ!” สิงเค่อเหล่ยยกมือเท้าสะเอวด้วยความ 

โมโห นัยน์ตาโกรธเกรี้ยว “แน่ใจนะว่าสหายผู้นำหาตัวผมไม่พบ ไม่ใช่เขา 

สั่งให้พวกคุณขังผมไว้น่ะ?” 

“แน่ใจครับ!”

“แน่ใจจริงรึ”

“แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม!”

“กล้ายืนยันอีกครั้งรึเปล่า”

“...”

ขณะที่สิงเค่อเหล่ยกำลังคาดคั้นอีกฝ่าย ซู่เหวินปัวก็นำคำสั่งล่าสุด 

ของเฮ่ออี้เฉิงมาถ่ายทอด “เขียนหนังสือสำนึกผิดห้าพันตัวอักษร ถ้าใจความ 

ที่เขียนไม่ลึกซึ้งพอ ให้เขียนใหม่!”

“ห้าพันตัว? โธ่ ลูกพี่ ผมเรียนไม่จบชั้นประถมด้วยซ้ำ จริง  ๆ  นะ!”  

สิงเค่อเหล่ยล้มตัวลงนอนหงายตัวแข็งเหมือนศพอยู่ที่พื้นทันที เขาเอ่ยด้วย 

น้ำเสียงอิดโรย “ยั่วโมโหท่านผู้นำได้ที่ไหนกันเนี่ย!”

เมื่อซู่เหวินปัวนำหนังสือสำนึกผิดห้าพันตัวอักษรมาส่ง เฮ่ออี้เฉิงก็ 

ทั้งขำทั้งโมโห เมื่อเห็นประโยคที่ว่า “ลงโทษผมเถอะครับ ผมอยากกินข้าว” 

เต็มหน้ากระดาษไปหมด เขาสั่งการทันที “เอาตัวไอ้เวรนั่นมาหาฉันที!” 

ผ่านไปครู่หนึ่ง สิงเค่อเหล่ยก็มายืนตะโกนอยู่ที่นอกประตูในสภาพ 
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อิดโรย “รายงานตัวครับ” พอเดินเข้าไปในห้องทำงานของเฮ่ออี้เฉิงและ 

เห็นว่าเขาอยู่คนเดียว  สิงเค่อเหล่ยก็ยืนตัวตรง “ลูกพี่เซ็นอนุมัติให้ผม 

ไปอยู่กองพันที่  532 เถอะครับ ผมอยากไปดูว่าพวกเขาฝึกกันยังไง ผม 

ไม่อยากเชื่อจริง ๆ ว่า ทำไมไม่มีกรมกองไหนเอาชนะพวกเขาได้เลย!”

แม้จะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการประเมินผลประจำปี  แต่ 

กองทัพของเขาก็เอาชนะกองกำลังของกองพันที่  532 มาอย่างยากลำบาก  

สิงเค่อเหล่ยขออนุญาตเฮ่ออี้ เฉิงไปศึกษาดูงานที่กองพันที่  532 ตั้งแต่ 

ก่อนซ้อมรบ เพื่อจะไปดูวิธีการฝึกทหารของที่นั่น  เมื่อไม่ได้รับอนุญาต  

เขาจึงประท้วงด้วยการกักบริเวณตัวเอง แต่ผลกลับกลายเป็นว่า เขาต้อง 

ถูกลงโทษให้อดอาหาร

เฮ่ออี้เฉิงได้ยินคำพูดของสิงเค่อเหล่ย แต่ไม่ได้เงยหน้าขึ้น ขณะที่ 

ยังคงก้มหน้าดูเอกสารต่อไป เขาก็เอ่ยถามเสียงทุ้มว่า “แกไม่เคยเห็นแผน 

การฝึกของพวกเขาหรือไง”

“เคยเห็นอยู่ครับ” สิงเค่อเหล่ยเรียบเรียงความคิดครู่หนึ่ง “แต่แผน 

การฝึกเป็นสิ่งตายตัว ในขณะที่คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนได้ ไม่อย่างนั้น 

ทำไมทหารที่ฝึกมาจากคนละกรมกองถึงได้แตกต่างกัน ทั้งที่แผนการฝึก 

ก็เหมือนกันทั้งกองทัพล่ะ ถึงแม้หัวหน้าเสนาธิการกองพันนั้นจะเป็นทหาร 

หน่วยรบพิเศษ แต่ความสามารถในการรบของพวกเขาก็ไม่น่าจะเหนือกว่า 

กรมกองอื่นมาก หรือว่าลูกพี่ไม่อยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหรอครับ”

“ไม่อยากรู้เท่าแกหรอก!” เฮ่ออี้เฉิงยังคงเมินเฉย ท่าทีที่แสดงออก 

บ่งบอกได้ชัดว่าเขาไม่ยินดีให้สิงเค่อเหล่ยไปดูงานที่กองพันที่ 532

สิงเค่อเหล่ยก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว “ลูกพี่ ผม...”

“ยืนดี  ๆ!” เฮ่ออี้เฉิงช้อนตาขึ้น พอเห็นว่าสิงเค่อเหล่ยยืนตรงตาม 

ระเบียบทหารแล้ว เขาก็ขว้างเอกสารในมือใส่ตัวสิงเค่อเหล่ย แล้วเอ่ยด้วย 

น้ำเสียงเฉียบขาด “ไสหัวไปได้แล้ว!”

สิงเค่อเหล่ยไม่เคยเกรงกลัวอะไร กลัวก็แต่สหายผู้นำจะสั่งให้เขา 

ไสหัวไป “แต่โดยดี” การแสดงท่าทีแบบนี้หมายความว่า “หากไม่มีข้อโต้เถียง 

ก็จงปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข หากมีข้อโต้เถียงก็จงสำรวมอาการไว้โดย 
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ไม่มีเงื่อนไขเช่นกัน” พอเห็นสายตาดุดันของเฮ่ออี้เฉิงกำลังจับจ้องมาที่ตน  

สิงเค่อเหล่ยจึงได้แต่คลำจมูกแล้วเดินออกไป เพราะไม่อยากถูกลงโทษ 

ให้อดอาหารต่ออีก

เขาพบซู่เหวินปัวที่ระเบียงทางเดิน ซู่เหวินปัวยิ้มพลางถาม “ตกลง 

กันเรียบร้อยแล้วใช่มั้ย” ด้วยน้ำเสียงมั่นใจ

สิงเค่อเหล่ยหรี่ตา ย่อตัวลงต่ำติดพื้น พลันทักทายด้วยการกวาดเท้า 

เตะไปครั้งหนึ่ง “ไม่ส่งข้าวส่งน้ำให้ฉันงั้นเหรอ”

จากนั้นก็คว้าคอเสื้อของซู่เหวินปัว ดันตัวเขาไปติดผนัง แล้วทำที 

จะซ้อม “ให้ฉันเขียนหนังสือสำนึกผิดใช่มั้ย”

สุดท้ายก็ใช้ศอกกระทุ้งที่ท้องของเพื่อนรักเข้าเต็มเปา  “แล้วยังจะ 

เยาะเย้ยฉันอีกเรอะ ฮึ” 

พอจัดการอีกฝ่ายเสร็จเรียบร้อย ผู้บัญชาการกองพลหลี่ก็เดินผ่าน 

หลังเขาไปพอดี 

สิงเค่อเหล่ยกลัดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อย แสร้งทำเหมือนไม่มีอะไร 

เกิดขึ้น ส่วนผู้บัญชาการกองพลหลี่เข้าไปพูดกับเฮ่ออี้เฉิงว่า “จัดการเจ้า 

สิงเค่อเหล่ยให้อยู่ในกฎในระเบียบด้วยล่ะ ชักจะหนักข้อขึ้นทุกวัน!” 

วันรุ่งขึ้น ขณะที่สิงเค่อเหล่ยเพิ่งก้าวเท้าเข้าไปในลานฝึก เขาก็ได้ยิน 
เสียงแหลมเล็กตะโกนอย่างอ่อนแรงว่า “หนึ่ง สอง สาม สี่...” เมื่อแถว 

หน้ากระดานที่เดินเรียงอย่างไม่เป็นระเบียบปรากฏอยู่ตรงหน้าเขา สิงเค่อ- 

เหล่ยก็มีสีหน้าเย็นชาราวกับภูเขาน้ำแข็ง แต่หางตาของเขากลับกระตุก 

โดยไม่รู้ตัว

หากเทียบกับการซ้อมรบแบบประจันหน้าอันดุเดือดซึ่งมีทหารจาก 

หลายหน่วยเข้าร่วมแล้ว การฝึกทหารในค่ายฝึกทหารใหม่ถือว่าเป็นการฝึก 

ที่นุ่มนวลมาก พูดตรง  ๆ  ก็คือ สำหรับสิงเค่อเหล่ยผู้ชื่นชอบการรบแล้ว  

การฝึกทหารใหม่ถือเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะแต่อย่างใด

กล่าวกันว่า ภายในกองทัพซึ่งเต็มไปด้วยมนุษย์  “พระ”  ทุกหนแห่ง  

ทหารหญิงถือเป็นสิ่งมีชีวิตพันธุ์หายาก แม้จะไม่ต้องคอยทะนุถนอมเท่ากับ 
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หมีแพนด้า  แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้พวกเธอลำบากลำบนจนเกินไป ทว่า 

น่าเสียดายที่ในสายตาของสิงเค่อเหล่ยผู้มาสังเกตการณ์ บนโลกนี้มีมนุษย์ 

เพียงสองจำพวก ได้แก่ พวกที่สวมเครื่องแบบทหารกับพวกที่ไม่ได้สวม 

เครื่องแบบทหาร

สิงเค่อเหล่ยเดินมุ่งหน้าไปด้วยฝีเท้าหนักแน่นมั่นคงท่ามกลางกลุ่ม

หมอก สีหน้าท่าทางของเขาเคร่งขรึมเย็นชา ท่วงท่ากระฉับกระเฉง ขณะ 

กวาดตามองไปยังทหารในลานฝึก ดวงตาดำขลับคู่นั้นฉายแววดุดันแวบหนึ่ง  

ช่างแตกต่างจากนักเลงคนที่ผู้บัญชาการกองพลหลี่พบโดยบังเอิญเมื่อวานนี้ 

ราวกับเป็นคนละคน

เขายืนนิ่งหันหน้ารับแสงอาทิตย์ สายตาจับจ้องไปยังแถวหน้ากระดาน 

ที่อยู่ตรงหน้า  พลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงประชดประชันและไม่พอใจอย่าง 

เห็นได้ชัด “ไม่ได้กินข้าวหรือว่ายังปรับตัวกันไม่ได้ รู้รึเปล่าว่าการเดินแถว 

อย่างเป็นระเบียบต้องทำยังไง แค่ขานจังหวะง่าย ๆ ก็ยังทำให้ดีไม่ได้ แล้วจะ 

เดินแถวอย่างเป็นระเบียบได้ยังไงล่ะ ฝึกกันได้แค่นี้เองเหรอ บอกตรง  ๆ  

ว่าผมไม่พอใจมาก!” 

แถวทหารเงียบกริบ

“ถ้าพวกคุณยังฝึกได้เชื่องช้าเป็นหอยทากแบบนี้ อย่าว่าแต่สามเดือน 

เลย สามปีก็ไม่มีทางผ่านเกณฑ์” สายตาของสิงเค่อเหล่ยเย็นชา เขาอบรม 

ต่ออย่างไม่ไว้หน้า “ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่า การฝึกทหารใหม่จะมีการ 

ประเมินผลเป็นระยะ ถ้าใครทำคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ก็ม้วนเสื่อกลับบ้านไป 

ได้เลย! อย่าคิดว่าพอเป็นทหารหญิงแล้วผมจะปรานีหรือยอมลดมาตรฐาน 

ใหพ้วกคณุนะ” พอกวาดตาไปเหน็ใบหนา้อนัคุน้เคยของพลทหารหญงิคนหนึง่  

เขาก็ชะงักไปชั่วครู่ ก่อนจะซ่อนแววตาตกใจไว้ได้อย่างรวดเร็ว แล้วพูดต่อ 

ด้วยน้ำเสียงทรงพลังจนจบ “ความสามารถในการรบของผมไม่ได้มีไว้เพื่อ 

ทะนุถนอมผู้หญิง!”

สิงเค่อเหล่ยแสดงอำนาจบาตรใหญ่ทันทีที่ปรากฏตัวบนลานฝึก ทำให้ 

พลทหารหญิงที่ซุบซิบกันอยู่ก่อนหน้านี้ไม่กล้าส่งเสียงอีก เมื่อได้ยินเสียง 

คำสั่ง เหล่าพลทหารหญิงจึงเดินแถวต่อไปอย่างเหนื่อยหน่าย 
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สายตาของเขาจับจ้องไปยังหมีข่า3 ในชุดลายพรางซึ่งเดินอยู่ท้ายแถว  

พลางพึมพำว่า “แม่สาวน้อยคนนี้อยู่ดีไม่ว่าดี จะมาลำบากลำบนที่นี่ทำไม”  

แต่แล้วสิงเค่อเหล่ยก็คิดขึ้นได้ว่า เฮ่อ4 ซี  พี่สาวคนสนิทของหมีข่าเป็น 

ตำรวจอาชญากรรม เขาจึงอดคาดเดาไม่ได้ว่า การที่หมีข่ามาปรากฏตัวอยู่ 

ในค่ายฝึกทหารใหม่ น่าจะเป็นเพราะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเฮ่อซี ซึ่ง 

หากเป็นไปตามที่คิดจริง สิงเค่อเหล่ยตัดสินใจว่าตัวเองจะต้องเชิญสามีของ 

เฮ่อซีผู้คออ่อนมาเลี้ยงเหล้าเหมาไถสักหน่อยแล้ว

หมีข่าเองก็ตกใจเช่นกันที่ได้มาเจอสิงเค่อเหล่ยในค่ายฝึกทหารใหม่  

เธออยากจะหัวเราะเมื่อคิดถึงเรื่องที่ตัวเองเคยแกล้งเขาก่อนหน้านี้  แต่ 

เนื่องจากสายตากดดันของใครบางคน เธอจึงได้แต่กลั้นหัวเราะเอาไว้ พลาง 

เบือนดวงหน้าน้อย  ๆ  ไปอีกทาง เพื่อแสดงออกให้สิงเค่อเหล่ยเห็นว่าเธอ 

เหม็นหน้าเขา

ขณะที่คนอื่นอาจมองว่าการแสดงท่าทางแบบนี้เหมือนเด็กเล็ก ๆ แต่ 

สิงเค่อเหล่ยที่ได้เห็นดังนี้กลับรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาเสียอย่างนั้น ทั้งยังทำให้ 

เขาเข้าใจอย่างกระจ่างว่า เหตุใดเฮ่ออี้เฉิงจึงได้เจาะจงให้เขามาทำหน้าที่นี้  

สิงเค่อเหล่ยไม่รู้สึกต่อต้านอีกที่ตัวเองถูกส่งมาสังเกตการณ์ในค่ายฝึกทหาร 

ใหม่ แต่กลับขอบคุณผู้บังคับบัญชาของตนอยู่ในใจเป็นร้อยรอบ

ท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมาย สิงเค่อเหล่ยกับหมีข่าจึงต่อปาก 
ต่อคำกันไม่สะดวก แม้ในใจจะมีสิ่งที่อยากพูดออกมา แต่ก็ทำได้เพียงฝึก 

ต่อไปตามปกติ และแล้วสิ่งที่สิงเค่อเหล่ยคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น เมื่อสาวน้อย 

ผู้อ่อนหวานและบอบบางแสดงอาการ “แข็งข้อ” ออกมา

อย่างตอนที่อยู่ในท่ายืนตรง  ขณะที่สิงเค่อเหล่ยเตือนให้ทุกคน  

“เชิดหน้าตรง อกผาย ไหล่ผึ่ง สองขาแนบชิด เก็บสะโพก” หมีข่าไม่ได้ 

 3 แซ่  “หมี่” ชื่อ  “ข่า” ออกเสียงวรรณยุกต์เสียงสามทั้งสองคำ ตามหลักการออกเสียง 

ภาษาจีนกลาง “หมี่” จะออกเสียงวรรณยุกต์เสียงสองว่า “หมี” ดังนั้นจึงอ่านว่า “หมีข่า”
4 แซ่เฮ่อ (贺) ของเฮ่อซี พ้องเสียงกับแซ่เฮ่อ (赫) ของเฮ่ออี้เฉิง แต่เขียนไม่เหมือน
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ทำสงครามเย็นกับเขาอีก แต่กลับปฏิเสธไม่ให้เขาแก้ไขท่ายืนของเธอตรง  ๆ  

“ชายหญิงไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวกัน!” พอสิงเค่อเหล่ยไปหาไม้อันเล็ก  ๆ  มา 

ได้อันหนึ่ง แล้วเอามาใช้แก้ไขท่ายืนของบรรดาพลทหารหญิง หมีข่าก็บ่น 

ไม่พอใจอีก “นี่ไม่ใช่วิธีสัมผัสร่างกายคนอื่นที่เหมาะสม!”

“อืม...” ไม่เจอกันแค่ไม่กี่วัน ปากคอเราะรายขึ้นเยอะทีเดียว สิงเค่อ- 

เหล่ยอารมณ์ดีอย่างต่อเนื่องผิดปกติ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการท้าทายอย่าง 

จงใจของหมีข่า เขาเอาแต่ยิ้มตลอดเวลา ขณะที่หมีข่ากำลังนึกดีใจที่ใคร 

บางคนแกล้งเธอไม่ได้ สิงเค่อเหล่ยก็คิดแผนการชั่วร้ายออก

วันนั้นเอง เขาคำนวณเวลาแล้วให้หัวหน้าพลทหารหญิงเป่านกหวีด 

เป็นสัญญาณรวมกองฉุกเฉิน  ตอนนั้นหมีข่ากับพลทหารหญิงคนอื่น  ๆ  

กำลังอยู่ในโรงอาบน้ำ บางคนยังมีฟองครีมอาบน้ำเต็มตัว บางคนก็เพิ่งชโลม 

ยาสระผมบนศีรษะ สภาพจึงดูไม่จืดเลยสักคน ดังนั้น หลังจากที่เหล่า 

พลทหารหญิงชุลมุนกันอยู่สักพัก แล้วรีบวิ่งกระหืดกระหอบออกมาที่ลานฝึก 

บนศีรษะของพวกเธอจึงมีฟองขาว  ๆ  เต็มไปหมดแทบทุกคน เหมือนก้อน 

ไอศกรีมสดใหม่พร้อมเสิร์ฟจนดูตลกไม่หยอก

พอเหลือบไปเห็นฟองบนศีรษะของหมีข่าที่ยังไม่ได้ล้างออก สิงเค่อ- 

เหล่ยก็ตีสีหน้าเคร่งขรึมพลางยกแขนขึ้นมองนาฬิกาข้อมือ เขาเอ่ยเสียงทุ้ม 

หนักแน่นและพูดด้วยจังหวะปกติ  “แบบนี้ใช้ได้ที่ไหนกัน  ลองใหม่อีก 

สักสองรอบดีมั้ย จะได้จำแม่น ๆ แล้วทำคะแนนได้สูงขึ้น”

เหล่าพลทหารหญิงต่างอุทานขึ้นพร้อมกัน “หา?!”

เมื่อสิงเค่อเหล่ยซึ่งมีรูปร่างสูงสง่ายืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มทหารชั้น 

สัญญาบัตร เขาดูโดดเด่นราวกับนกกระเรียนในฝูงไก่  สายตาของเหล่า 

พลทหารหญิงต่างจับจ้องไปยังใบหน้าหล่อเหลาของเขาและต่างพากันคิดว่า  

ครูฝึกยิ่งหล่อก็จะยิ่งโรคจิตใช่หรือไม่ เสียงถอนใจดังขึ้นพร้อม ๆ กัน มีเพียง 

หมีข่าเท่านั้นที่นิ่งเงียบและมีสีหน้าเคร่งขรึม

สิงเค่อเหล่ยเพลิดเพลินกับสีหน้าของเธอมาก  แต่เขากลับตีสีหน้า 

เรียบเฉยพลางแจ้งให้หัวหน้าพลทหารหญิงสั่งให้ทุกคนแยกย้ายไปพักได้  

จากนั้นเขาก็กล่าวเพิ่มอีกหนึ่งประโยคด้วยสีหน้าท่าทางขึงขัง “หมีข่าอยู่ก่อน”
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เหล่าพลทหารหญิงต่างมองไปที่หมีข่า พลางส่งสายตาเห็นใจระคน 

อิจฉาไปให้เธอ ก่อนจะพากันเดินออกจากลานฝึกไป

พอลานฝึกเหลือเพียงพวกเขาสองคน สิงเค่อเหล่ยก็มองหมีข่ายิ้ม ๆ 

หมีข่าโมโห เธออยากจะต่อยเขาสักหมัดเพื่อให้เขาเลิกอมยิ้มซะ

ผ่านไปพักใหญ่ สิงเค่อเหล่ยจึงได้คลายยิ้ม แล้วกวาดตามองเธอ 

ในชุดลายพรางตัวหลวมโคร่งอย่างประเมิน จากนั้นก็พูดจาแดกดันไปตาม 

นิสัยของคนแซ่สิง “สติปัญญาของคุณไม่สมประกอบหรือยังไง ถึงได้มา 

เป็นทหารน่ะ มันทั้งลำบาก ทั้งเหนื่อย ทั้งทรมานเลยนะ รู้รึเปล่า”

หมีข่าเถียงคอเป็นเอ็น “คุณหมายความว่ายังไงฮะ เชิญคุณทรมาน 

ตัวเองไปคนเดียวเถอะ แล้วนี่มีสิทธิ์อะไรมาวิพากษ์วิจารณ์ฉัน”

สิงเค่อเหล่ยยืนประจันหน้ากับเธอ ใบหน้าหล่อเหลาฉายแววความ 

เป็นเด็กออกมาเล็กน้อย “สภาพร่างกายอย่างคุณเข้ามาเป็นทหารได้ยังไง 

กัน” หลังจากชะงักไปครู่หนึ่ง เขาก็ถามคำถามสำคัญด้วยสีหน้าลำบากใจ  

“นี่คุณมาเป็นทหาร แล้วเราสองคนจะทำยังไงล่ะ”

หมีข่าเอียงศีรษะมองเขาด้วยสีหน้างุนงงระคนโมโห “เราสองคนอะไร 

กัน ใครเป็นพวกเดียวกับคุณ แล้วคุณจะทำอะไรไม่ทราบ!”

เมื่อเห็นว่าเธอขีดเส้นแบ่งเขตแดนกับเขาอย่างชัดเจน สิงเค่อเหล่ย 

ก็อมยิ้มเหมือนดอกตูม พอเหลือบมองไปรอบ  ๆ  ด้วยหางตาจนแน่ใจแล้วว่า 

บริเวณนั้นไม่มีใครเดินผ่าน เขาก็ก้าวไปข้างหน้าก้าวหนึ่งแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียง 

อ่อนโยนว่า “คุณโกรธนานเกินไปหน่อยแล้วมั้ง เรื่องที่โรงพยาบาลทหารบก 

น่ะ ผมเป็นผู้ใหญ่พอ ไม่ถือสาหาความกับสาวน้อยหรอก ถือว่าคุณแก้แค้น 

ผมได้แล้วกัน ตอนนี้ก็ถือว่าเราหายกันแล้ว ตกลงมั้ย”

ได้ยินเขาเอ่ยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลทหารบก  หมีข่าก็อด 

หัวเราะไม่ได้

เหตุเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อน ตอนนั้นหมีข่าพบกับสิงเค่อเหล่ยที่หน้า 
โรงพยาบาลทหารบกโดยบังเอิญ ขณะที่หมีข่ากำลังรอรถอยู่ที่ประตูด้านหน้า 

ของโรงพยาบาล ก็มีรถออฟโร้ดรูปลักษณ์ดุดันคันหนึ่งแล่นมาจอดตรงหน้า  
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เธอจึงอดเหลือบมองไม่ได้ แต่เมื่อเห็นชัดแล้วว่าใครนั่งอยู่ในรถ เธอก็ 

เบือนหน้าแล้วเดินไปจากตรงนั้นทันที

สิงเค่อเหล่ยกระโดดลงจากรถแล้วรีบขวางเธอไว้ พลางเอ่ยถามด้วย 

น้ำเสียงยั่วเย้า “ทำไมพอเจอผมแล้วต้องหนีด้วยล่ะ ยังโกรธอยู่เหรอ”

หมขีา่จำใจตอ้งมองเขา สงิเคอ่เหลย่สวมชดุฝกึทหาร รองเทา้คอมแบต  

ไว้ผมรองทรงอย่างทหาร นอกจากความผยองที่มีอยู่ในตัวเป็นทุนเดิมแล้ว  

เขายิ่งดูหยิ่งยโสมากขึ้นไปอีก ขณะยืนหันหน้ารับแสงอาทิตย์อยู่แบบนี้

เมื่อเห็นว่าหมีข่าไม่ตอบ สิงเค่อเหล่ยจึงยื่นหน้าไปสำรวจดูด้านหลัง 

ตัวเธอ “เหม่ออะไรอยู่น่ะ ถูกคุณไสยของพวกลัทธิมนตร์ดำเหรอ”

หมีข่าจ้องเขาตาเขม็ง “คุณนั่นแหละที่น่าสงสัยที่สุดว่าเป็นเจ้าลัทธิ 

มนตร์ดำรึเปล่า!”

สิงเค่อเหล่ยยิ้มยิงฟัน ใบหน้าหล่อเหลาชวนมอง “เป็นมิตรกับผม 

หน่อยเถอะ แม่สาวน้อย สหายร่วมอุดมการณ์ต้องสามัคคีกันไว้ถึงจะถูก”

หมีข่าทำหน้าดุตอบ “บอกแล้วไงว่าห้ามเรียกฉันว่าแม่สาวน้อย!”

“ถ้างั้นจะให้เรียกว่าอะไร” สิงเค่อเหล่ยยกมือสองข้างขึ้นกอดอก  

“ที่รักจ๋า?”

“คุณ...” หมีข่าโมโหเลือดขึ้นหน้า เธอยกเท้าซึ่งสวมรองเท้าส้นสูงอยู ่

ขึ้น ก่อนจะเหยียบเท้าเขาอย่างแรงครั้งหนึ่ง แล้วเดินจากไป

“ยายเด็กนี่ร้ายจริง  ๆ กล้าเหยียบเท้ากันเลยเรอะ!” สิงเค่อเหล่ย 

ร้องซี้ดครั้งหนึ่ง แล้วตะโกนไล่หลังเธอไปว่า “คุณมาเยี่ยมคนป่วยหรือว่า 

มาหาหมอ รู้รึเปล่าว่าแผนกศัลยกรรมกระดูกไปทางไหน”

หมีข่าหยุดยืน แล้วหันกลับมา “คุณมาหาพี่หย่าเหยียนเหรอ”

“หรือจะให้ผมมาสะกดรอยตามคุณล่ะ” พอเห็นว่าหมีข่าแสดงท่าที 

ไม่เป็นมิตร สิงเค่อเหล่ยจึงแดกดันกลับไป “อย่าประเมินความสวยของ 

ตัวเองสูงเกินไปหน่อยเลย” แต่แล้วเขาก็ต้องคลายยิ้ม ก่อนจะเปลี่ยนมาทำ 

สีหน้าจริงจัง เมื่อสาวน้อยทำท่าเหมือนจะระเบิดอารมณ์ออกมา “ผมล้อเล่น 

นะ คุณอย่าคิดจริงจังไปเลย ลูกพี่บอกให้ผมมาหาพี่สะใภ้ต่างหาก ผม 

ไม่คุ้นเคยกับที่นี่ ก็เลยต้องขอคำชี้แนะจากคุณเป็นพิเศษ”
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หมีข่ากลอกตาไปมา  แล้วจู่  ๆ  เธอก็คิดแผนออก  “เห็นแก่ที่คุณ 

น่ารังเกียจขนาดนี้ ฉันจะบอกทางสว่างให้เอาบุญแล้วกัน คุณเดินตามทาง 

ที่ฉันบอกนะ พอเดินทะลุอาคารผู้ป่วยนอกไปแล้วให้เลี้ยวขวา จากนั้นก็ 

เลี้ยวซ้ายอีกที ก็จะถึงอาคารอเนกประสงค์ อาคาร C จะอยู่ข้าง  ๆ  อาคาร 

อเนกประสงค์ ขึ้นไปชั้นสอง เลี้ยวซ้ายประตูแรก”

สิงเค่อเหล่ยเชื่อที่หมีข่าบอกอย่างสนิทใจ เขาเดินเข้าไปหยิกคาง 

น้อย ๆ ของเธอ “ถ้างั้นผมไปก่อนนะ ผมกำลังรีบเลยไปส่งคุณไม่ได้ คราวนี้ 

นั่งแท็กซี่กลับเองไปก่อนแล้วกัน” ขณะหมุนตัวเดินจากมา เขาก็ได้ยินเสียง 

สาวน้อยต่อว่าเขาดังมาจากด้านหลังตามคาด “ใครเขาอยากให้คุณไปส่ง คน 

ลามก!”

สิงเค่อเหล่ยเดินต่อไปโดยไม่ได้ชะลอฝีเท้า แต่ก็อดยิ้มออกมาไม่ได้  

ทว่าเมื่อเดินตามทางที่หมีข่าบอกไปจนถึงจุดหมาย หยุดยืน แล้วเงยหน้าขึ้น 

เขาก็ได้แต่อึ้งตาค้างเมื่อเห็นป้ายที่มีตัวอักษรตัวโตเขียนว่า “แผนกศัลยกรรม 

ระบบทางเดินปัสสาวะ”

ทั้งคู่เคยทะเลาะกันมานับครั้งไม่ถ้วน แต่นี่เป็นครั้งที่สิงเค่อเหล่ย 

พ่ายแพ้อย่างไม่เป็นท่ามากที่สุด

ขณะนั้นเอง แพทย์คนหนึ่งซึ่งยืนอยู่หน้าประตูก็เรียกเขาด้วยท่าที 

หงุดหงิดเล็กน้อย “คุณเบอร์สิบสองใช่มั้ยครับ ถ้าใช่ก็เข้ามา”

จู่  ๆ  ขมับของสิงเค่อเหล่ยก็กระตุก สีหน้าของเขาเย็นชาขึ้นมาทันที  

“คุณน่ะสิเบอร์สิบสอง! คุณน่ะเบอร์สิบสองกันทั้งบ้านเลย!”

หลังจากเกิดเหตุ  สิงเค่อเหล่ยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องเฮ่อ5 หย่าเหยียน  

“ไม่เจอกันไม่กี่วัน แม่สาวน้อยนั่นใจกล้าขึ้นมาก ถึงกับกล้าบอกทางให้ผม 

ไปที่แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ  แต่ที่ขายหน้ายิ่งกว่าก็คือ  

พันตรีผู้ยิ่งใหญ่อย่างผมกลับเชื่อซะอย่างนั้น” ตอนนั้นเขาเองก็ยังแปลกใจ 

อยู่ว่า ทำไมหมีข่าถึงได้ดูคุ้นเคยกับสถานที่ภายในโรงพยาบาลทหารบกนัก  

 5 แซ่เฮ่อ (贺) ของเฮ่อหย่าเหยียน เป็นแซ่เดียวกับ  “เฮ่อซี” ตัวละครที่กล่าวถึงแล้วก่อน 

หน้านี้
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แต่วันนั้นเฮ่อหย่าเหยียนต้องผ่าตัด เขาเลยไม่ได้ซักไซ้อีกฝ่าย และรีบกลับ 

ไปซ้อมรบต่อทันที

ตอนนี ้ เมือ่เหน็วา่หมขีา่มสีหีนา้สะใจกบัเหตกุารณค์รัง้นัน้ สงิเคอ่เหลย่ 

ก็ขี้เกียจจะคิดบัญชีกับเธอแล้ว “เอ่อ เรื่องคราวนั้นน่ะ เห็นแก่ที่ผมขอโทษ 

คุณเป็นร้อยรอบ คุณยกโทษให้ผมเถอะนะ”

ขอโทษ? เธอเกือบจะลืมเรื่องนั้นไปแล้ว แต่เขากลับมารื้อฟื้นความ 

หลังอีก หมีข่าถอยหลังก้าวหนึ่งโดยไม่รู้ตัว จากนั้นก็เบือนหน้าน้อย  ๆ  ไป 

ด้านข้างเพื่อหลบสายตาเขา “คุณขอโทษ แล้วฉันก็ต้องยอมรับคำขอโทษ 

งั้นเหรอ ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะยกโทษให้คุณรึเปล่า” เธอตอบกลับ 

ไปอย่างไม่มั่นใจ

“เรื่องผ่านไปตั้งนานแล้ว คุณยังตัดสินใจไม่ได้อีกเหรอ” สิงเค่อเหล่ย 

ก้มตัวลงเล็กน้อย ลมหายใจอุ่น  ๆ  เป่ารดที่ใบหูของหมีข่า “ผมก็สารภาพ 

กับคุณไปแล้วว่าผมไม่ได้จะล่วงเกินคุณหรือว่าลวนลามคุณจริง  ๆ” เขาชะงัก 

ไปครู่หนึ่ง แล้วเกาศีรษะ “ที่คุณมาเป็นทหาร ไม่ใช่เพื่อจะแก้แค้นสังคม  

แต่เพื่อจะแก้แค้นผมใช่มั้ย”

“ใครจะแก้แค้นสังคม ใครจะแก้แค้นคุณกัน ประสาทรึเปล่า!” หมีข่า 

ยังคงกัดไม่ปล่อย “คำสารภาพลบล้างความผิดได้งั้นเหรอ ถ้าฉันฆ่าคุณ 

แล้วสารภาพว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าคุณล่ะ แบบนี้ก็ได้งั้นสิ” 

“คุณเปรียบเทียบแบบนี้ไม่ถูก” ในเมื่อตอนนี้ทั้งคู่อยู่ในค่ายทหาร  

สิงเค่อเหล่ยกับหมีข่าจึงจำเป็นต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน  “ผมไม่ได้ 

หลบเลี่ยงความผิด แต่คุณก็ต้องให้โอกาสผมกลับตัวกลับใจด้วย คุณคิดดู 

นะ ผมโทร.ไปคุณก็ไม่รับสาย ส่งข้อความไปคุณก็ไม่ตอบ พอบังเอิญไป 

เจอคุณเข้า คุณก็แกล้งผม หรือคุณอยากให้ผมยอมรับผิดและขอโทษอย่าง 

เป็นเรื่องเป็นราวมากกว่า ถ้าคุณอยากให้ผมไปขอขมาถึงบ้านก็ไม่มีปัญหา  

ผมยินดี เฮ้ นี่คุณจะไปไหน ผมยังพูดไม่จบเลยนะ แม่สาวน้อย!”

สิงเค่อเหล่ยยิ้มขณะมองตามหลังหมีข่าซึ่งกำลังโมโหเดินจากไป  

พลางคิดในใจว่าแม่สาวน้อยคนนี้ช่างน่าสนใจจริง ๆ ตัวเองก็ไม่ได้มีพละกำลัง 

มากมาย แต่กลับขี้โมโห หลังจากนั้นเขาก็โทรศัพท์ไปหาเฮ่ออี้เฉิง ทันทีที่ 
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อีกฝ่ายรับสาย เขาก็ถามโพล่งไปอย่างไม่อ้อมค้อม “ลูกพี่ครับ ทำไมหมีข่า 

ถึงมาอยู่ในค่ายได้” 

“เธอเป็นทหารใหม่น่ะ ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น” ไม่มีเสียงรบกวน 

อื่นใดดังมาจากปลายสาย เฮ่ออี้เฉิงต้องอยู่ในห้องทำงานแน่นอน 

ได้ยินน้ำเสียงของเฮ่ออี้เฉิง สิงเค่อเหล่ยก็รู้ทันทีว่ามีบางอย่างแปลก ๆ 

เขาจึงยิ้มพลางถามว่า “ถ้าคนบอบบางอ่อนแออย่างนั้นยังมาเป็นทหารได้  

อย่างผมก็ต้องได้เป็นนายพลแล้วละ ลูกพี่ครับ เอาอย่างนี้ดีมั้ย ผมจะทำใจ 

เหี้ยม ๆ งัดความสามารถทั้งหมดที่มีออกมาใช้ฝึกเธอ”

“กลัวว่าแกจะเอาความสามารถในตัวไปใช้กับเรื่องอื่นแทนน่ะสิ”  

เฮ่ออี้เฉิงแค่นเสียงหึอย่างไม่สบอารมณ ์ “ตอนนี้ยังจะไปดูงานที่กองพันที ่ 532 

อีกมั้ยล่ะ ถ้าแกยังยืนยันว่าจะไป ฉันก็จะลองพิจารณาดู เพราะไหน  ๆ  

การส่งพันตรีผู้ยิ่งใหญ่ไปสังเกตการณ์ที่ค่ายฝึกทหารใหม่ก็เป็นการสิ้นเปลือง 

บุคลากรเกินไปหน่อยจริง ๆ”

สิงเค่อเหล่ยหัวเราะแหะ ๆ แล้วตอบว่า “ท่านผู้นำกล่าวชมเกินไปแล้ว  

หากเป็นภารกิจที่ท่านมอบหมาย ต่อให้เป็นค่ายฝึกภูตผีปีศาจ ผมก็จะไป 

ปฏิบัติภารกิจอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง นับประสาอะไรกับแค่ค่ายฝึกทหาร 

ใหม่”

เฮ่ออี้เฉิงเอ่ยล้อเลียน “อย่ามาทำเป็นพูดดีหน่อยเลย ใครหน้าไหนวะ 

ที่กักบริเวณตัวเอง แถมยังประท้วงอดอาหารอีก ไม่รู้จักขายขี้หน้าคนอื่น 

ซะบ้าง!”

สิงเค่อเหล่ยทำหน้าทะเล้น “ถ้าจะขายขี้หน้า ก็คงไม่ใช่แค่ผมคนเดียว 

ละครับ ในเมื่อท่านผู้นำเป็นผู้บังคับบัญชาของผม!”

เฮ่ออี้เฉิงไม่พอใจ “ฉันละกลุ้มใจจริง ๆ ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแก!”

สิงเค่อเหล่ยกล่าวถ้อยคำสำนึกผิดอย่างรู้งาน “ลูกพี่ครับ อย่าตำหนิ 

ผมอีกเลย หลังจากที่วันนี้ผมได้คิดทบทวนแล้ว ผมเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่า 

ตัวเองบกพร่องตรงไหน ผมจะเขียนหนังสือสำนึกผิดห้าพันตัวอักษรใหม่  

คราวนี้จะไม่ยอมให้สหายซู่เหวินปัวเขียนแทนอีกเด็ดขาด”

เฮ่ออี้เฉิงหัวเราะพลางดุว่า “เหลวไหลจริง!”
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เมื่อปัญหาเรื่องงานคลี่คลายแล้ว สิงเค่อเหล่ยก็รีบฉวยโอกาสซักถาม 

เรื่องที่หมีข่ามาอยู่ในค่ายฝึกทหารใหม่ต่อ เฮ่ออี้เฉิงจงใจเลี่ยงไม่ตอบ ปล่อย 

ให้เขาอยากรู้ต่อไป จนกระทั่งสิงเค่อเหล่ยรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ 

งานที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว เฮ่ออี้เฉิงจึงได้บอกเขาอย่างคร่าว  ๆ  ว่า  

“เป็นกฎของโรงพยาบาลนั้นน่ะ แพทย์ฝึกหัดทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึก 

ในค่ายฝึกทหารใหม่เป็นเวลาหนึ่งเดือน คราวนี้มีแพทย์ฝึกหัดมาสองคน”

“โรงพยาบาลชั้นต่ำที่ไหนครับ ถึงได้มีกฎบ้า ๆ บอ ๆ แบบนี้” สิงเค่อ- 

เหล่ยรู้ว่าหมีข่าเรียนหมอ แต่ด้วยรูปร่างหน้าตา บุคลิกลักษณะ และนิสัย 

ของเธอ ไม่ว่าจะดูอย่างไรก็เหมาะจะเป็นพยาบาลมากกว่า ดังนั้นที่ผ่านมา  

ในสายตาของเขา หมีข่าจึงเป็นนางฟ้า6 ตัวน้อยมาโดยตลอด

“ตอนฝึกปฐมพยาบาลฉุกเฉินก็ให้แพทย์ฝึกหัดสองคนนี้ช่วยได้”  

เฮ่ออี้เฉิงให้ข้อมูลที่สั้นกระชับแต่ชัดเจน ก่อนจะพูดปิดท้ายว่า “จะถือว่า 

นี่เป็น ‘การแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์’ ระหว่างกองทัพกับโรงพยาบาลก็ได้ วิน - วิน 

ทั้งสองฝ่าย”

แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์? แล้วยังวิน  -  วินอีก? สิงเค่อเหล่ยถึงกับต้อง 

ยอมรับแต่โดยดีว่าท่านสหายผู้นำใช้ภาษาได้ดีไม่แพ้ตัวเอง “ลูกพี่หมายถึง 

ตัวเองใช่มั้ยครับ แหม ต่อไปถ้าลูกพี่กับพี่สะใภ้ไปจดทะเบียนสมรสกัน  

จะถือว่าลูกพี่แต่งภรรยาเข้ากองทัพ หรือถือว่าลูกพี่แต่งออกไปเป็นเขย 

โรงพยาบาลดีล่ะ” สิงเค่อเหล่ยพูดต่อเป็นชุดโดยไม่เปิดโอกาสให้เฮ่ออี้เฉิง 

พูดแทรก “ลูกพี่ไม่มีอะไรให้ผมรับใช้แล้วใช่มั้ยครับ ถ้างั้นผมขอตัวไป 

ปฏิบัติการ ‘แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์’ ต่อก่อน”

ดูเอาเองเถอะว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเรียนรู้เร็วขนาดไหน ซึมซับ 

ประสบการณ์ได้ดีเท่าเรื่องการรบเลยทีเดียว เพียงฟังเขาพูดแค่นี้ก็นำไป 

ปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้แล้ว

เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณสายไม่ว่างดังออกมาจากหูโทรศัพท์ เฮ่ออี้เฉิง 

ก็ได้แต่ยิ้มอย่างขมขื่น 

 
 6 คนจีนยกย่องนางพยาบาลว่าเปรียบเสมือน “นางฟ้า”
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แน่นอนว่าโรงพยาบาลทหารบกไม่ได้เป็นโรงพยาบาลชั้นต่ำอย่างที่ 
สิงเค่อเหล่ยพูด หากแต่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของเมือง โรงพยาบาลแห่งนี้ 

มีระเบียบข้อบังคับว่า นอกจากแพทย์ที่เป็นทหารอยู่ก่อนแล้ว แพทย์คนใด 

ก็ตามที่ไม่มียศทหารจะต้องเข้ารับการฝึกในค่ายฝึกทหารใหม่เป็นเวลาหนึ่ง 

เดือน และจะต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ จึงจะได้รับบรรจุเข้าเป็น 

แพทย์ในสังกัดโรงพยาบาล ด้วยเหตุนี้ แม้จะไม่ใช่  “ทหารแท้  ๆ” แต่หมีข่า 

ก็ต้องเข้ารับการฝึกอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกับเหล่าพลทหารใหม่ที่สมัครเข้ามา 

เป็นทหารในกองทัพ

ตามระเบียบการฝึกทหารใหม่ ทหารชายและทหารหญิงจะแยกกันฝึก 

ดังนั้นเหล่าพลทหารชายและพลทหารหญิงในสังกัดค่ายฝึกทหารใหม่จึง 

แยกกันฝึกอยู่ในลานฝึกแห่งเดียวกัน สิงเค่อเหล่ยได้รับมอบหมายจาก 

ผู้บัญชาการกองพลให้มาร่วมสังเกตการณ์ตลอดการฝึก เขามีหน้าที่ควบคุม 

และคอยให้คำแนะนำการฝึกทหารใหม่ครั้งนี้ ด้วยฐานะเสนาธิการยศพันตรี  

ความสามารถในการรบของสิงเค่อเหล่ยจึงเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งกองพล  

หรือแม้กระทั่งทั่วทั้งกองทัพภาค เพราะเหตุนี้ เขาจึงไม่ได้สนใจการฝึกของ 

เหล่าพลทหารหญิงเพียงไม่กี่คนมากนัก หลังจากที่รู้ว่าเหตุใดหมีข่าจึงมา 

เข้ารับการฝึกที่นี่แล้ว วันรุ่งขึ้นเขาก็ไปสังเกตการณ์การฝึกของเหล่าพลทหาร 

ชายตามแผนที่วางไว้อย่างไร้กังวล

เมื่อเทียบกันแล้ว การฝึกทหารหญิงเข้มข้นน้อยกว่าการฝึกทหารชาย 

แต่สภาพร่างกายของหมีข่าก็ยังรับไม่ไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่การ 

ฝึกเดินป่าเป็นระยะทางสามกิโลเมตรครั้งแรกสิ้นสุดลง หมีข่าก็อ่อนเพลีย 

ถึงขั้นหมดเรี่ยวหมดแรง แต่ถึงแม้จะมีอาการหน้ามืดวิงเวียน เธอก็ยังคง 

หอบสังขารมาปรากฏตัวในลานฝึกทั้งใบหน้าซีดขาว

ช่วงใกล้เที่ยงวัน ขณะที่สิงเค่อเหล่ยกำลังอบรมเหล่าพลทหารชาย 

อยู่นั้นเอง จู่  ๆ  บริเวณตำแหน่งเก้านาฬิกา7 ของลานฝึกก็เกิดความชุลมุน 

วุ่นวายขึ้น เขาหันหน้าไปอย่างไม่สบอารมณ์ พลางทอดสายตามองไปยัง 

 7 การบอกตำแหน่งทางการทหาร โดยใช้ตำแหน่งตามตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกา 
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บริเวณนั้น และพอมองไม่เห็นใครบางคน เขาเลยขมวดคิ้วเล็กน้อย

สวีเ่หยยีนซานตะโกนบอกเหลา่พลทหารหญงิวา่อยา่ยนืมงุ เพือ่ใหห้มขีา่ 

ซึ่งเป็นลมอยู่ได้รับอากาศบริสุทธิ์ พลางกดจุดเหรินจง8 ของหมีข่าไปด้วย 

สิงเค่อเหล่ยรีบรุดไปดู  เมื่อมองไปเห็นดวงหน้าน้อย  ๆ  ของหมีข่า 

ไร้สีเลือด เขาก็รีบก้มลงอุ้มเธอ แล้ววิ่งไปยังห้องพยาบาลทันที

ตอนที่หมีข่าฟื้นขึ้นมา เธอกำลังอิงแอบอยู่ในอ้อมอกของสิงเค่อเหล่ย 

หลังจากที่รู้สึกตัวดีแล้ว หมีข่าก็หน้าแดงขึ้นมา “โดยบัดดล” พลางตะเกียก- 

ตะกายลุกขึ้นนั่งตัวตรง และเชิดคางน้อย  ๆ  ขึ้นเพื่อแสดงท่าทีปฏิเสธ “คุณ 

อย่ามาถือโอกาสแต๊ะอั๋งฉันนะ”

“ถา้หวัหนา้กองของพวกคณุไมใ่ชผู่ห้ญงิ อุม้คณุไมไ่หว ผมกค็งขีเ้กยีจ 

เข้าไปยุ่ง ตอนกลางวันกินข้าวไปเยอะสิท่า ถึงได้ตัวหนักขนาดนี้” ทันทีที่ 

เธอผละออกจากอ้อมอกของเขา สิงเค่อเหล่ยก็กลับมามีสีหน้าท่าทางทะเล้น 

อย่างปกติ แววตาอบอุ่นอ่อนโยนก่อนหน้านี้จึงถูกบดบังไว้อย่างง่ายดาย

แม้จะกำลังไม่สบาย แต่หมีข่าก็ไม่ยอมอ่อนข้อ “เสียดายข้าวสวยกับ 

หมั่นโถวกองทัพสินะ ฉันจะกินให้เยอะ  ๆ  เลย รายจ่ายของพวกคุณจะได้ 

เกินงบ!”

สิงเค่อเหล่ยอมยิ้มพลางกวาดตามองร่างผอมบางของเธอ  “ถ้าคุณ 

กินเยอะจนรายจ่ายของเราเกินงบได้ ผมจะยอมใช้แซ่เดียวกับคุณเลย”

หมีข่าแสดงท่าทีรังเกียจ “ใครเขาจะอยากได้คุณกัน”

พอเห็นเธอทำท่าทางดันทุรังเหมือนเด็ก ดวงตาของสิงเค่อเหล่ยที่ 

มองเธออยู่ก็ฉายแววอ่อนโยนและจดจ่อโดยไม่รู้ตัว เขายกมือขึ้นลูบผมยุ่ง ๆ  

ของเธอแล้วเอ่ยเสียงดุ ขัดกับแววตาอบอุ่นของตัวเองอย่างสิ้นเชิง “ถ้ารู้ตัว 

ว่าไม่สบายก็ขอลาป่วยได้ จะฝืนทำเก่งทำไม ตัวเองเป็นหมอแท้ ๆ แต่กลับ 

ไม่รักษาสุขภาพเสียเอง ระวังเถอะ ผมจะทำให้คุณไม่ผ่านการประเมิน!”

หมีข่าจ้องเขา “จะใช้อำนาจในทางมิชอบงั้นเหรอ ถ้าคุณกล้าทำให้ฉัน 

 8 จุดลมปราณที่อยู่ตรงจุดกึ่งกลางระหว่างปลายจมูกกับริมฝีปากบน การกระตุ้น 

จุดลมปราณนี้จะช่วยให้คนที่หมดสติฟื้นขึ้นได้
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ไม่ผ่าน ฉันจะร้องเรียนคุณ!”

“นี่ถึงขั้นกล้าขู่ผมแล้วเหรอ” สิงเค่อเหล่ยแกล้งบีบมือเธอ “สีหน้า 

ท่าทางใช้ได้เลยนะเนี่ย”

หมีข่าชักมือกลับแล้วตีเขา

แต่สิงเค่อเหล่ยไม่โกรธ “คุณพักสักสองวันเถอะ ใช้การเป็นลมครั้งนี้ 

เป็นข้ออ้างซะ คุณวางใจได ้ มีผมอยู่ทั้งคน คุณต้องผ่านการทดสอบแน่นอน”

“ใครให้คุณใช้เส้นสายให้ไม่ทราบ” หมีข่าปฏิเสธน้ำใจของเขา “คน 

เป็นหมอก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งเหมือนกัน ไม่อย่างนั้น ถ้าวันไหนฉัน 

เกิดเป็นลมล้มพับในห้องผ่าตัดขึ้นมาจะทำยังไง แถมนี่ยังเป็นระเบียบของ 

ทางโรงพยาบาลด้วย  ฉันจะมาทำตัวขี้ เกียจไม่ได้หรอก”  หมีข่าจ้องตา 

สงิเคอ่เหลย่ ใบหนา้ของเธอยงัคงฉายแววความเปน็เดก็อยู ่ แตน่ำ้เสยีงทีเ่ปลง่ 

ออกมานั้นกลับจริงจังมาก “คุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่ากองทหารที่เดินแถว 

ยังไม่เป็นระเบียบ ไม่อยากคิดเลยว่าตอนไปออกรบจะเป็นยังไง ในเมื่อฉัน 

เลือกจะทำงานที่โรงพยาบาลทหารบกแล้ว ฉันก็ต้องทำให้ได้ ฉันต้องเป็น 

แพทย์ในยามสงบ และเป็นทหารในยามสงคราม!”

คิดไม่ถึงเลยว่าแม่สาวน้อยบอบบางตรงหน้าจะมีจิตสำนึกที่ดีขนาดนี้

“ผมชื่นใจจริง  ๆ  ที่คุณคิดได้แบบนี้” สิงเค่อเหล่ยยกมือทั้งสองขึ้น 

กอดอกพลางกวาดตามองหมีข่าอย่างละเอียด แล้วจู่  ๆ  เขาก็ป้อนอุดมการณ์ 

ทางการเมืองใส่สมองของเธอด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมจริงจัง “หากไม่เรียนรู้ 

ย่อมทำให้ล้าหลังผู้อื่น ดังนั้น เพื่อให้เราสองคนได้ก้าวหน้าไปพร้อม  ๆ  กัน  

เพื่อให้เราจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง ‘สหายร่วมปฏิวัติ’ ได้ดี คงต้องลำบาก 

คุณแล้วนะ”

“นี่พูดบ้าบออะไรของคุณเนี่ย ฉันขอสาบานต่อหน้าดวงจันทร์เลยว่า  

ฉันไม่อยากจะก้าวหน้าไปพร้อม  ๆ  กับคุณเลยจริง  ๆ” หมีข่าพูดพลางคว้า 

หมอนที่ใช้พิงหลังอยู่ปาใส่เขาเป็นการประท้วง “ขอร้องละ คุณอย่าทำท่า 

เหมือนกำลังจะช่วยให้ฉันหลุดพ้นจาก ‘ความเขลา’ แล้วบังคับให้ฉันต้องยอม 

‘ประนีประนอม’ กับคุณตอนนี้เลยได้มั้ย”

“อย่าขยับตัวซี้ซั้วสิ ถ้าคุณทำผ้าปูเตียงของห้องพยาบาลเลอะเทอะ  
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ผมจะไม่ช่วยคุณจริง  ๆ นะ” สิงเค่อเหล่ยพักรบชั่วคราว เพราะขืนเขายังแซว 

เธอต่อไป หมีข่าต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแน่นอน สุดท้ายเขาก็จ้องเธอด้วย 

แววตาลึกซึ้งครู่หนึ่ง 

หมีข่าอึ้งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะระลึกได้ว่า ที่สิงเค่อเหล่ยบอกว่าเธอ 

ไม่สบาย หมายถึงช่วงนั้นของเธอในทุกเดือน แก้มของหมีข่าแดงเรื่อขึ้นมา 

ทันที เธอผลักเขาอย่างแรงครั้งหนึ่ง รู้สึกอายเสียจนทำตัวไม่ถูก “คุณรีบ 

ออกไปซะ ฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณแล้ว”

สิงเค่อเหล่ยกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่ ก่อนออกไปเขาออกคำสั่งกับเธอว่า  

“เดี๋ยวพอให้น้ำเกลือเสร็จ ใส่เสื้อผ้าผมกลับไปแล้วกันนะ”

ตอนที่พบกันครั้งแรก  เสื้อผ้าที่ เธอสวมอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย  

คราวนี้ก็ยัง...หมีข่าเขินอายเสียจนหน้าแดงตัวแดงไปถึงนิ้วเท้า เธอคว้าชุดฝึก 

ของเขาซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นอายชายชาติทหารขึ้นมาปิดหน้า รู้สึกอับอาย 

จนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน

ทว่าสิงเค่อเหล่ยกลับยิ้มอย่างไม่ถือสา

หลังจากวันนั้น หมีข่าก็เข้ารับการฝึกตามปกติ แต่สิ่งที่ต่างไปจากเดิม 
ก็คือ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา สิงเค่อเหล่ยจะคอยมาตรวจตราเหล่าพลทหาร 

หญิงเป็นระยะ สวี่เหยียนซานจับสังเกตได้ว่า เวลาพักของพวกเธอมากขึ้น 

อย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่หมีข่าเป็นลมในวันนั้น กระทั่ง 

ถึงวันที่ต้องฝึกปฐมพยาบาลในสนามรบ  สิงเค่อเหล่ยจึงได้ให้พลทหาร 

ชายหญิงทั้งหมดมาฝึกด้วยกัน

พอการฝึกเริ่มขึ้น หมีข่ากับสวี่เหยียนซานแยกกันไปสาธิตวิธีการ 

ปฐมพยาบาลให้กับเหล่าทหารใหม่คนละกลุ่ม สวี่เหยียนซานเป็นผู้สาธิต 

วิธีการทำแผลที่มีเลือดออกบนแขนขวา เธอเดินไปตรงหน้าพลทหารที่แสดง 

เป็นทหารที่ได้รับบาดเจ็บ จากนั้นก็สาธิตวิธีการปฐมพยาบาลพลางอธิบาย 

ไปด้วย ส่วนหมีข่าเป็นผู้สาธิตวิธีการปฐมพยาบาลกระดูกขาหัก  โดยมี 

สิงเค่อเหล่ยแสดงเป็นทหารที่ขาหัก

หมีข่าไม่สนใจสีหน้าอมยิ้มของอีกฝ่าย เธอสั่งให้เขานอนลงและแสดง 
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บททหารขาหักด้วยท่าทีจริงจัง สิงเค่อเหล่ยทำตามที่เธอบอก จากนั้นหมีข่า 

ก็หยิบไม้กระดานขึ้นมาด้วยท่าทางคล่องแคล่ว เธอสาธิตวิธีการปฐมพยาบาล 

พลางอธิบายให้เหล่าทหารใหม่ฟังอย่างใจเย็น “ทหารท่านนี้กระดูกหักเป็น 

บริเวณกว้าง มีเลือดออกมาก เราต้องใช้ไม้กระดานสองแผ่นดามขาไว้ 

ให้แน่น ก่อนอื่นให้ใช้ผ้าพันแผลพันที่ต้นขา...” ขณะอธิบาย มือขาวนวล 

และเรียวยาวของเธอไปเฉียดโดนต้นขาด้านนอกของสิงเค่อเหล่ยเข้าโดย 

ไม่รู้ตัว “เวลาพันผ้าพันแผล ต้องพันให้กระชับพอดี ๆ ถ้าพันหลวมเกินไป 

จะดามกระดูกที่หักไม่อยู่ แต่ถ้าพันแน่นเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อ...” ใน 

ขณะที่ปากเธอพูดว่าไม่ควรพันแน่นเกินไป แต่มือของเธอกลับออกแรงดึง 

ผ้าพันแผลจนแน่นหลายครั้ง

เดิมหมีข่าเจตนาจะรัดแน่น  ๆ  เพื่อให้ใครบางคนรู้สึกเจ็บ แต่ร่างกาย 

ของสิงเค่อเหล่ยได้รับการฝึกฝนเคี่ยวกรำมาอย่างหนัก  แรงอันน้อยนิด 

ของเธอจึงไม่ได้ทำให้เขารู้สึกเจ็บแม้แต่น้อย เขาเพียงแต่รู้สึกว่าบริเวณที่ถูก 

มืออันอ่อนนุ่มของเธอสัมผัสมีความรู้สึกแปลก  ๆ ทั้งความรู้สึกนี้ยังทำให้ 

สีหน้าของเขาไม่ดีเอาเสียเลย สิงเค่อเหล่ยรู้สึกกระทั่งว่า เขาจำเป็นต้องให้ 

บทเรียนบทหนึ่งกับหมีข่า เพื่อบอกให้เธอรู้ว่าร่างกายของผู้ชายนั้นอ่อนไหว 

มาก

หลังจากการฝึกในวันนั้นสิ้นสุดลง สิงเค่อเหล่ยก็หาจังหวะเข้าถึงตัว 

หมีข่าโดยที่เธอไม่รู้ตัว เขาเอ่ยเสียงเบา “ผมตัดสินใจแล้วว่า หลังจาก 

เสร็จสิ้นภารกิจครั้งนี้ ผมจะไปอยู่โรงพยาบาล เพื่อสะกดรอยตามและจู่โจม 

คุณ” พอเห็นหมีข่ามีสีหน้าโมโห เขาก็จงใจพูดกวนประสาทเธออีกประโยค 

พลางยิ้มแฉ่ง “ก่อกวนให้โรงพยาบาลแตกไปเลย!” 

หมีข่ารู้สึกเหนื่อยหน่ายกับพฤติกรรมยียวนกวนประสาทที่สิงเค่อเหล่ย 

ทำกับเธอเป็นประจำ ตั้งแต่ที่ทั้งคู่รู้จักกันมา เมื่อไรที่ได้เจอหน้า หากไม่ได้ 

แซวเธอสักสองสามประโยค ก็ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นจะตายเอาเสียให้ได้  

จนทำให้หมีข่าเกือบจะเข้าใจไปว่า งานของผู้พันสิงก็คือ...แซวคนทุกวัน! 

“ก่อนหน้านี้ใครนะที่ทำท่าขึงขัง ด่าฉันว่าสติปัญญาไม่สมประกอบ  

ตอนนี้ดันประสาทกลับ มาโวยวายขอไปอยู่โรงพยาบาลซะเอง เอาสิ ไปที่ 
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แผนกจิตเวชได้เลย ที่นั่นเหมาะกับคุณเลยละ” หมีข่าจ้องสิงเค่อเหล่ย 

ตาเขม็ง พลางเอ่ยด้วยความโมโห “ยิ้ม  ๆ  ๆ ยิ้มเข้าไปสิ ไม่กลัวว่าหน้าจะ 

เกร็งจนเป็นตะคริวหรือไง!”

สิงเค่อเหล่ยยักไหล่อย่างไม่ยี่หระ สีหน้าท่าทางของเขายังคงมั่นอก 

มั่นใจเช่นเคย ขณะที่หมีข่ากำลังจะเดินหนีไป เขาก็พลิกฝ่ามือไปคว้าข้อมือ 

เธอไว้ จากนั้นก็ออกแรงเล็กน้อย แล้วดันตัวเธอไปติดกับผนังทั้งใบหน้า 

ยิ้มกริ่ม “ผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผมอบรมสั่งสอนคุณมา คุณมีพัฒนาการ 

ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยนะ” ช่วงแรก  ๆ  ที่เขาแซวเธอ เธอไม่ได้เถียงเขา 

กลับไวขนาดนี้

“คุณจะทำอะไรน่ะ” หมีข่าถูกสิงเค่อเหล่ยกักตัวไว้ระหว่างตัวเขากับ 

ผนัง กลิ่นบุหรี่บนตัวเขาซึ่งเธอพอจะคุ้นเคยอยู่บ้างกลับกลายเป็นกลิ่นอาย 

เย้ายวนในห้วงเวลานี้ เธอนิ่งอึ้ง พูดอะไรไม่ออก ได้แต่มองเขาด้วยหัวใจ 

ที่เต้นแรง 

หากจำไม่ผิด นี่เป็นครั้งแรกที่หมีข่าได้มองเขาในระยะประชิดขนาดนี้ 

ใบหน้าของสิงเค่อเหล่ยคมเข้มมาก โดยเฉพาะคิ้วเรียวดุจกระบี่ของเขาซึ่ง 

ขับดุนให้ใบหน้าดูดุดัน ทั้งช่วยเสริมให้โครงหน้าของเขาดูคมเข้มมากขึ้น 

ไปอีก มีเพียงริมฝีปากที่ไม่หนาไม่บางจนเกินไปเท่านั้นที่ดูอ่อนโยนอย่างยิ่ง  

มุมปากของเขาเชิดขึ้นเล็กน้อย  ทำให้ดูเหมือนว่าเขายิ้มอยู่ตลอดเวลา  

ลักษณะเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เขาได้รับฉายาว่า  “เสือหน้ายิ้ม” แต่ยังทำให้ 

ใบหน้าคมเข้มดุดันของเขามีความเป็นเด็กเจืออยู่ด้วย

ด้วยรู้สึกว่าเขาขยับเข้ามาใกล้ตัวเองมากขึ้น หมีข่าจึงใช้มือทั้งสองดัน 

หน้าอกเขาไว้อย่างเกร็ง  ๆ พลางขอร้องอย่างตะกุกตะกัก “คุณปล่อยฉัน 

ไปเถอะ” สาวน้อยปากกล้าสิ้นฤทธิ์ทันทีเมื่อเผชิญกับความเป็นนักเลงของเขา

พอเห็นว่าเธอตื่นกลัวจนทำอะไรไม่ถูก รอยยิ้มในดวงตาของสิงเค่อ- 

เหล่ยก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นอีก เขาโน้มตัวเข้าไปใกล้ใบหูของเธอพลางกระซิบ “ทำไม 

ต้องหน้าแดงด้วยล่ะ ทีตอนคุณ ‘ลูบ ๆ คลำ ๆ’ ผม ไม่เห็นคุณจะเขินตรงไหน 

เลย” ลมหายใจร้อนผ่าวรินรดบนใบหูของเธอ ทำให้จิตใจของหมีข่าสับสน 

ว้าวุ่นไปหมด แต่แล้วสิงเค่อเหล่ยก็ไม่ได้ขยับเข้าใกล้เธอเพิ่มขึ้นอีก  เขา 
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หยุดอยู่เพียงแค่นั้น ก่อนจะถอยหลังมาหนึ่งก้าว แล้วยักไหล่อย่างไม่ยี่หระ 

“นี่เป็นการลงโทษ ต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกเด็ดขาด” หลังพูดจบ เขาสาวเท้า 

เดินจากไปทันที

กว่าหมีข่าจะเรียกสติกลับคืนมาได้อีกครั้ง  สิงเค่อเหล่ยก็หายตัว 

ไปแล้ว

“ลงโทษเหรอ อะไรของเขาเนี่ย” หมีข่าไม่อาจเข้าใจความหมายของ 

สิงเค่อเหล่ยได้ด้วยสติปัญญาของตัวเอง  และพอลองคิดย้อนกลับไป  

ทุกครั้งที่สิงเค่อเหล่ยจงใจเข้าใกล้เธอ เธอก็จะเกิดอาการมืออ่อนเท้าอ่อน 

สมองตื้อเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ตามมาเสมอ หมีข่ายกสองมือขึ้นปิดหน้า รู้สึก 

กลุ้มใจที่ตัวเองไม่เอาไหน “สิงเค่อเหล่ย ไอ้คนลามก!” 

เวลาหนึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว เผลอแวบเดียวก็มาถึงการประเมิน 
ผลช่วงที่หนึ่งแล้ว หมีข่าพยายามทำอย่างสุดความสามารถ นอกจากการ 

ประเมินผลสถานีสุดท้ายที่กำลังดำเนินการอยู่ การประเมินผลทุกสถานี 

ของเธอล้วนแล้วแต่ผ่านมาได้อย่างเฉียดฉิว หมีข่าผู้มีรูปร่างบอบบางและ 

อ่อนแอทำได้เพียงเท่านี้จริง ๆ 

ในตอนนีเ้หลา่ทหารใหมก่ำลงัเขา้รว่มปฏบิตักิารซอ้มรบแบบประจนัหนา้ 

ที่มีชื่อว่า “ภารกิจอันทรงเกียรติ” อยู่

ปฏิบัติการซ้อมรบที่มีชื่อว่า  “ภารกิจอันทรงเกียรติ” เป็นเกมสงคราม 

ออนไลน์เกมใหม่ที่มีฉากอยู่ในค่ายทหาร เนื่องจากยุทธวิธีการทำสงคราม 

ในเกมมีส่วนคล้ายกับยุทธวิธีการทำสงครามจริงของกองทัพ ทั้งฉากและ 

อาวุธก็เหมือนจริงมาก และยังมีความรู้ด้านการทหารสอดแทรกอยู่ในเกม 

มากมาย จึงมีการนำเกมนี้มาทดลองใช้ในกองทัพ

ภายในห้องคอมพิวเตอร์ของค่าย พลทหารหญิงแต่ละคนล้วนจ้อง 

หน้าจอคอมพิวเตอร์กันตาไม่กะพริบ มือหนึ่งกุมเมาส์ ส่วนอีกมือหนึ่ง 

กดปุ่มบนคีย์บอร์ด บางคนรัวนิ้วเล่นเกมอย่างคล่องแคล่ว อย่างเช่นสวี่- 

เหยียนซาน ในขณะที่บางคนกลับมีท่าทางเก้ ๆ กัง ๆ อย่างเช่น...สิงเค่อเหล่ย 

เดินเข้าไปหาโดยเอามือไพล่หลัง สายตาของเขาหยุดอยู่ที่พลทหารหญิง 
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คนหนึ่งตรงมุมห้อง มือไม้ของเธอกำลังพันกันวุ่นวายไปหมด

หมีข่าไม่เคยเล่นเกมออนไลน์มาก่อน แม้เธอจะเคยใช้คอมพิวเตอร์  

แต่นิ้วมือก็ยังคงแข็งทื่อเชื่องช้าเหมือนอุ้งเท้าหมี สิงเค่อเหล่ยยืนอยู่ข้างหลัง 

เธอ เมื่อเห็นว่าเธอถูกฝ่ายข้าศึกกำจัดทิ้งครั้งแล้วครั้งเล่าภายในเวลาไม่กี่นาที 

เขาก็แทบจะอยากผ่าสมองเธอออกมาดูว่าในสมองของเธอยัดขี้เถ้าเอาไว้ 

หรือใส่ความรู้ไว้กันแน่  ผู้บัญชาการสั่งให้เธอตีโอบจากทางปีกขวาแท้  ๆ  

แต่เธอกลับดึงดันโจมตีเข้าไปทางปีกซ้าย การดันทุรังสู้ตายอย่างไร้มันสมอง 

แบบนี้มันช่างน่าโมโหนัก

หลังจากที่หมีข่าในเกมถูกสังหารนับครั้งไม่ถ้วน สิงเค่อเหล่ยก็ทนดู 

ไม่ไหวอีกต่อไป เขายืนโน้มตัวจากด้านหลังของเธอ ยื่นมือขวาไปกุมมือเธอ 

ไว้พลางขยับเมาส์ ส่วนมือซ้ายก็ปัดมือน้อย  ๆ  ของเธอออกไป แล้วกดปุ่ม 

คีย์บอร์ดรัว  ๆ พร้อมกับเอ่ยเตือนด้วยน้ำเสียงเย็นชา “ถ้าไม่อยากสอบตก 

สถานีนี้แล้วต้องอยู่ฝึกต่ออีกหนึ่งเดือน คุณก็นิ่ง ๆ ไว้!”

หมีข่าซึ่งกำลังจดจ่ออยู่กับเกมตรงหน้าสะดุ้งตกใจ เมื่อเห็นว่าเป็น 

สิงเค่อเหล่ย เธอก็อยู่นิ่ง ๆ อย่างว่าง่าย

ท่วงท่าของสิงเค่อเหล่ยดูเท่มาก มือของเขาขยับได้อย่างคล่องแคล่ว 

และรวดเร็ว มือของหมีข่าขยับไปตามมือของเขาราวกับหุ่นเชิด เธอค่อย  ๆ  

ละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วมองไปที่นิ้วมือซึ่งขยับไปมาอย่าง 

รวดเร็วของเขา จากนั้นเธอก็เอียงศีรษะเล็กน้อย และจับจ้องไปยังใบหน้า 

ด้านข้างอันคมเข้มของเขา

ต่อมา แม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปี แต่ทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์ 

ครั้งนั้น หมีข่าก็ยังคงรู้สึกหวั่นไหวและอบอุ่นอยู่เสมอ ท่วงท่าของสิงเค่อ- 

เหล่ยที่โอบเธอไว้ในอ้อมแขนอย่างหลวม  ๆ ใบหน้าด้านข้างอันหล่อเหลา 

ซึ่งแทบจะแนบติดชิดผิวกายของเธอ อีกทั้งลมหายใจอุ่น  ๆ  ของเขาที่รินรด 

บนตัวเธอ หมีข่าจดจำมันขึ้นใจและจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิต

กระทั่งเขาช่วยเธอเล่นเกมจนได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์การประเมิน  

หมีข่าจึงค่อยตื่นจากภวังค์ เธอขยับตัวเล็กน้อยเพื่อเตือนให้เขาออกห่าง 

จากเธอ พลางพึมพำเบา ๆ ว่า “คิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะเก่งคอมพิวเตอร์กับเขา 
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ด้วย” เท่าที่เธอเคยสัมผัสเขามา สิงเค่อเหล่ยเป็นพวกบู๊ล้างผลาญ อย่าง 

คราวที่เขาช่วยชีวิตเธอไว้ เขาสยบพวกโจรเรียกค่าไถ่ได้ภายในไม่กี่หมัด  

ความสามารถในการต่อสู้ของเขายอดเยี่ยมมาก

เมื่อได้ยินคำชมจากปากเธอ สิงเค่อเหล่ยก็กระหยิ่มยิ้มย่อง “ตอนที่ 

ผมเล่นเกมไฮเทคแบบนี้ คุณยังฝึกพลังหนึ่งดัชนี9 อยู่เลย” ขณะพูด เขา 

จงใจใช้นิ้วชี้จิ้มไปที่คีย์บอร์ดด้วยท่าทางเก้ ๆ กัง ๆ 

หมีข่าเบะปาก “คุณนี่คุยปกติโดยไม่โม้ไม่ได้เลยหรือไง”

“ใครคุยกับคุณ นี่คุณกำลังรับการทดสอบเพื่อประเมินผลอยู่นะ  

ไม่รู้ตัวเหรอ” สิงเค่อเหล่ยตีมือเธอครั้งหนึ่ง “ตั้งใจหน่อยสิ!”

หมีข่าแค่นเสียงหึครั้งหนึ่ง “คุณดูเป็นการเป็นงานตายแหละ!”

สิงเค่อเหล่ยหัวเราะเบา ๆ  และขยับตัวให้อยู่ในท่าทางที่เหมาะสม ซึ่ง 

เมื่อคนอื่นมองมาก็จะดูเหมือนว่าเขากำลังแนะนำยุทธวิธีการรบให้เธออยู่   

จากนั้นเขาก็ถามเธอว่า “เบอร์นกเพนกวินของคุณเบอร์อะไร” 

“เบอร์นกเพนกวินอะไรกัน อ้อ คุณหมายถึงเบอร์ QQ10 น่ะเหรอ”  

หมีข่าตอบไปโดยไม่รู้ตัว “3686...ถามไปทำไมเนี่ย”

“ของผมเบอร์ 666999 เลขสวยใช่มั้ยล่ะ” พอเหลือบไปเห็นว่ามีคน 

เดินมา สิงเค่อเหล่ยก็ยืดตัวขึ้นทันเวลาพอดี “แอดผมด้วยล่ะ” เมื่อพูดจบ 

ก็ยังแหย่เธอด้วยการขยิบตาใส่ ท่าทางได้ใจของเขาทำให้หมีข่าอดมองค้อน 

ไม่ได้ 

 

หลังการประเมินผลทั้งหมดเสร็จสิ้น หมีข่าก็ “ครบกำหนดพ้นโทษและ 

ได้รับการปล่อยตัว” วันที่ออกจากค่ายฝึกทหารใหม่ เธอได้พบสิงเค่อเหล่ย 

ซึ่งกำลังจะออกไปข้างนอกที่หน้าประตูค่ายโดยบังเอิญ 

เขาเบรกรถอย่างกะทันหันเป็นแนวโค้งสวยงาม จนรถแล่นมาจอด 

ตรงหน้าเธอพอดี สิงเค่อเหล่ยออกคำสั่ง “ขึ้นรถ!” 

 9 หนึ่งในเจ็ดสิบสองสุดยอดกระบวนท่ากำลังภายในของวัดเส้าหลิน
10 โปรแกรมแชตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศจีน มีสัญลักษณ์เป็นรูปนกเพนกวิน
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หมีข่ามองไปยังรถออฟโร้ดรูปลักษณ์ดุดันคันนั้นแล้วลังเลครู่หนึ่ง  

“ฉันกลับเองได้ ไม่อยากทำให้คุณเสียเวลา”

“ผมจะกลับไปรายงานผลการปฏิบัติงานที่กองพลเลยจะให้คุณสองคน 

ติดรถไปด้วย” สิงเค่อเหล่ยยักคิ้วข้างหนึ่ง พลางมองไปที่สวี่เหยียนซาน  

“ขึ้นรถสิสาวสวย ผมจะไปส่ง”

เมื่อได้ยินดังนี้ สวี่เหยียนซานก็ทำหน้าดีใจ “ถ้างั้นฉันไม่เกรงใจ 

นะคะ” เธอพูดขณะเปิดประตูด้านที่นั่งข้างคนขับไปด้วย แล้วก้าวขึ้นไปนั่ง 

ตรงนั้น

สิงเค่อเหล่ยชำเลืองมองสวี่เหยียนซานแวบหนึ่ง จากนั้นจึงหันไปมอง 

หมีข่า “ยังยืนงงอยู่ทำไมล่ะ ขึ้นรถสิ แถวนี้กันดารอย่างกับป่าดึกดำบรรพ์  

ไม่มีแท็กซี่ให้คุณใช้บริการหรอกนะ”

ภายใต้สายตาเร่งเร้าของสวี่เหยียนซาน หมีข่าขึ้นไปนั่งบนเบาะหลัง 

อย่างไม่เต็มใจ

สวี่เหยียนซานเป็นคนคุยเก่งมาก เธอคุยกับสิงเค่อเหล่ยตลอดทาง  

สิงเค่อเหล่ยไม่ใช่ผู้ชายเฉยชาจำพวกที่เอาแต่เงียบคอยฟังฝ่ายเดียว เขา 

คุยตอบบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อไม่ให้คู่สนทนารู้สึกกระอักกระอ่วน จึงทำให้ 

สวี่เหยียนซานคุยอย่างออกรสมากขึ้นเรื่อย  ๆ สุดท้ายเธอถึงกับบอกให้เขา 

ไปส่งหมีข่าก่อน

เดิมหมีข่าก็ไม่อยากอยู่กับสิงเค่อเหล่ยตามลำพังอยู่แล้ว เธอย่อม 

ยินดีเป็นธรรมดา เธอบอกเขาเป็นระยะว่าให้ปล่อยเธอลงตรงไหนก็ได้ใน 

ตวัเมอืง สงิเคอ่เหลย่ไมไ่ดต้อบเธอตรง ๆ แตม่องเธอผา่นทางกระจกมองหลงั 

แทน และถามสวี่เหยียนซานว่าจะไปลงที่ไหน จากนั้นเขาก็หมุนพวงมาลัย 

รถ แล้วเหยียบคันเร่งจนมิด 

หลังลงจากรถไป สวี่เหยียนซานยังคงหันกลับมามอง ท่าทางของเธอ 

ดูอาลัยอาวรณ์อยู่มาก

แต่สิงเค่อเหล่ยไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลย เขาเพียงแต่กลับรถแล้วขับ 

ออกไปจากที่นั่น

หมีข่าพบว่ารถกำลังมุ่งหน้าไปตามเส้นทางกลับบ้านตัวเอง ซึ่งแปลก ๆ 
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นิดหน่อย “นี่คุณรู้ว่าบ้านฉันอยู่ไหนเหรอ”

“ถ้างานสอดแนมยังไม่พร้อม แล้วจะทำสงครามได้ยังไงล่ะ ขืนทำ 

แบบนั้นก็เท่ากับรอให้ฝ่ายข้าศึกมากำจัดฝ่ายตัวเองน่ะสิ”  ถ้อยคำนี้บอก 

เป็นนัยว่า เขารู้ดีว่าเธอกำลังจะไปที่ไหน

“แล้วคุณจะสอดแนมฉันไปทำไมเล่า ฉันไม่ใช่ข้าศึกสักหน่อย”

“ทำไมคุณถึงได้ซื่อบื้อแบบนี้นะ ผมสืบข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณไปทำไม 

คุณไม่รู้เหตุผลงั้นเหรอ ผมจะบอกให้คุณรู้ไว้นะหมีข่า ผู้ชายดี  ๆ  อย่างผม 

น่ะ หายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรซะอีก ถ้าคุณยังเล่นตัวอีก ผมก็...”  

เขายังพูดไม่ทันจบก็มีเสียงโทรศัพท์มือถือดังแทรกขึ้นมาเสียก่อน

หมีข่ากดปุ่มรับสาย หมี่อวี๋แผดเสียงดุมาจากปลายสาย “ในที่สุด 

ก็รับสายได้ซะที ยายตัวแสบ! ฉันคิดว่าแกตายไปในค่ายฝึกทหารแล้วซะอีก 

จะบอกให้นะ แกรีบกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลย นี่ตาหมี่โมโหใหญ่แล้ว”

หมีข่าตื่นกลัวขึ้นมาทันที “ตาหมี่รู้เรื่องแล้วเหรอ พี่เขยไม่ได้ช่วยฉัน 

ปิดเรื่องนี้ไว้หรอกเหรอ นี่พี่เขาเก็บความลับไว้ไม่อยู่เหรอเนี่ย ตอนนี้ฉัน 

ไม่กลับไปหรอก ฉันจะไปบ้านพี่ พี่อย่าแล้งน้ำใจแบบนี้สิ ให้ฉันไปหลบภัย 

สักพักเถอะ ขอร้องละ...” 

“จะมาขอร้องอะไรล่ะ ต่อให้ฉันโขกหัวคำนับขอโทษแทนแกก็ไม่มี 

ประโยชน์ เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว ฉันไม่กล้าช่วยแกปิดบังความจริงต่อหรอก  

ตาหมี่ไม่ปลดถานจื่อเย่ว์ก็บุญแล้ว ฉันขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าแกห้ามมา 

บ้านฉันเด็ดขาด” พอพูดจบหมี่อวี๋ก็วางสายทันที

“แล้งน้ำใจจริง  ๆ!” เพิ่งออกจากค่ายฝึกทหารก็ไม่มีบ้านให้กลับเสีย 

แล้ว ไหล่น้อย ๆ ของหมีข่าลู่ลง เธอไม่สนใจสิงเค่อเหล่ยซึ่งกำลังยิ้มยินดีกับ 

ชะตากรรมของเธอ ระหว่างที่หมีข่าโทรศัพท์เพื่อหาที่ไป ในใจเธอก็แอบด่า 

สิงเค่อเหล่ยไปด้วยว่าเขาช่างเลวได้ใจ คนล้มแล้วยังจะเหยียบซ้ำอีก 

คนแรกที่หมีข่าโทร.หาก็คือเสี่ยวเซี่ย  เพื่อนสนิทของเธอ  แต่ผล 

ปรากฏว่ากลับมีเสียงต่อว่าดังลั่นมาจากปลายสาย “เธอรู้จักโทร.หาคนอื่น 

ด้วยเหรอ นี่ฉันนึกว่าเธอถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่อีกรอบแล้วซะอีก ปิดมือถือ 

ตั้งหนึ่งเดือนเต็ม  ๆ อยากโดนฉันซ้อมหรือไงฮะ รอให้ฉันกลับไปก่อน แล้ว 
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ฉันจะเล่นงานเธอให้เข็ด!”

เสียงของเสี่ยวเซี่ยดังมากจนหมีข่าต้องยื่นโทรศัพท์มือถือออกไปห่าง ๆ 

ตัว กระทั่งเสี่ยวเซี่ยต่อว่าเธอจนเหนื่อยแล้ว หมีข่าจึงได้เล่าสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ให้เสี่ยวเซี่ยฟัง  แต่ปลายสายกลับโมโหขึ้นมาอีกครั้ง  

“สมน้ำหน้า! หายตัวไปตั้งเดือนหนึ่ง ถ้าฉันเป็นคุณอาหมี่ ฉันก็จะจัดการ 

เธอเหมือนกัน!”

เสี่ยวเซี่ยเสียงดังขนาดนั้น สิงเค่อเหล่ยย่อมต้องได้ยินเป็นธรรมดา  

หมีข่ารู้สึกเสียหน้า และเตือนเพื่อนสนิทไปอย่างกล้า  ๆ  กลัว  ๆ “นี่เธอ พอ 

ได้แล้ว ฉันไม่ได้โทร.มาให้เธอด่านะ แต่ฉันโทร.มาขอให้เธอช่วยต่างหาก  

ขอความช่วยเหลือน่ะ เข้าใจมั้ย”

เสี่ยวเซี่ยตอกกลับอย่างไม่เห็นด้วย “ขอความช่วยเหลือกับผีน่ะสิ  

กุญแจสำรองเธอก็มีไม่ใช่เหรอ ไปเองไม่เป็นหรือไง ต้องให้แม่บินกลับไป  

แล้วหามเกี้ยวใหญ่ ๆ ไปรับถึงที่เลยหรือไง”

“บิน? นี่เธออยู่ไหนเนี่ย กำลังเที่ยวอยู่เหรอ ทำไมฉันถึงไม่รู้ล่ะ”  

หมีข่าอึ้งไป

“นอกจากเรื่องฉีดยากับกินยาแล้ว เธอรู้อะไรบ้างล่ะ!” เสี่ยวเซี่ยถาม 

อย่างไม่สบอารมณ์แล้วพูดต่อ “ตอนนี้ฉันอยู่เมืองนอก กำลังเที่ยวสนุก 

สุด  ๆ  ไปเลยละ ถ้าเธอไม่มีธุระอะไรก็อย่ามารบกวนฉัน ถ้าจะไปอยู่บ้านฉัน  

เชิญเสด็จไปเอง แค่นี้นะ ฉันวางสายละ” 

จะเสด็จไปเองยังไงล่ะ ในเมื่อกุญแจสำรองอยู่ที่บ้าน ถ้าต้องให้เธอ 

ปีนหน้าต่างเข้าบ้านไปเอากุญแจโดยมีตาหมี่คอยจ้องอยู่ หมีข่ายอมนอน 

ข้างถนนเสียยังดีกว่า

ในบรรดาเพื่อน  ๆ  ของเธอ  มีเพียงเสี่ยวเซี่ยคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ 

คนเดียว ส่วนคนอื่น  ๆ  ถ้าไม่อยู่กับแฟนก็อยู่กับพ่อแม่ หมีข่าลองค้นหา 

รายชื่อในโทรศัพท์มือถือ จากนั้นก็กดโทร.ออกอีกครั้งหนึ่ง ปลายทางรับสาย 

อย่างรวดเร็ว เสียงหวานใสเคล้าเสียงหัวเราะของเฮ่อซีดังมาจากปลายสาย  

“ขาข่า ฝึกทหารจบแล้วเหรอ ได้ยินอาสิงบอกว่าสิงเค่อเหล่ยเป็นคนดูแล 

การฝึกของค่ายฝึกทหารใหม่ เขาไม่ได้รังแกเธอใช่มั้ย”


