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๑

“เสี่ยวเอิญ” แนน่อนวา่ไมใ่ชช่ือ่เดมิของเธอ ชือ่เดมิของเธอ 

ไม่มีคำว่าเอิญด้วยซ้ำ

ครั้งแรกที่เธอใช้ชื่อนี ้ คือนามแฝงทางอินเทอร์เน็ต

นามแฝงที่ไม่มีเอกลักษณ์ขนาดนี้ แน่นอนว่าเธอไม่ได้เป็นคนตั้งเอง  

นามแฝงเดมิทีเ่ธอตัง้สำหรบัเลน่เกมออนไลนค์อื “จมุพตินางฟา้” จะวา่ไปแลว้  

กใ็ชจ่ะยอดเยีย่ม แตเ่ธอกใ็ชเ้วลาครุน่คดิหนกัอยูห่นา้คอมพวิเตอรถ์งึสบิกวา่ 

นาที

“ ’ดีนางฟ้า”

“เอิน๑ ” อะไรดีหนอ 

“นางฟ้าอายุเท่าไหร่จ๊ะ >///<”

“เอิน” ไอ้ตัวข้างหลังนั่นมันอะไรน่ะ

“ยังสวมเกราะสำริดอยู่เลย มือใหม่สินะ เราพาไปอัพให้เอาไหม >o<”

“เอิน” ใจดีขนาดนั้นเชียว

“นางฟ้าอยู่ ม.ต้นหรือ ม.ปลายอะ”

“เอิน” รำคาญคำถามแนวนี้ที่สุด

 
	 ๑  เอิน เป็นคำแทนเสียงตอบรับว่า อื้อ ในภาษาจีน
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เธอแตะคอมพ์ได้ไม่นาน พิมพ์ช้ามาก โดยเฉพาะเม่ือต้องฆ่ามอนสเตอร์ 

ไปด้วยพิมพ์โต้ตอบไปด้วย ทำพร้อมกันสองอย่าง ไม่ไหวจริง ๆ

แต่ความจริงแล้วเธอชอบที่มีคนสนใจ ดังนั้นถึงอย่างไรก็ต้องพิมพ์  

“เอิน” ตอบกลับลอย ๆ

เพ่ือนในเน็ตบางคนรู้สึกว่าเธอเฉยเมย ก็เลิกถามต่อ แต่ก็มีพวกเก๋าเกม 

ทีส่งัเกตวา่ เธอตอ้งเปน็นกัเลน่มอืใหมจ่รงิ ๆ จงึเปน็เชน่นี ้ แลว้กจ็ะชอบแกลง้ 

เธอเป็นพิเศษ

“นางฟ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหม”

“เอิน” ทำไมใคร ๆ ก็ถามคำถามนี้

“อายุสิบแปดเต็มหรือยัง”

“เอิน เอิน” ที่จริงแล้วยัง เพิ่งจะสิบหก

“เยี่ยมไปเลย! เดตกับฉันได้ไหม”

“...” ความจริงคือคาดหวังนิด ๆ

การตอบเอิน เอิน เอินอย่างไม่ค่อยใส่ใจเช่นนี้ ทำให้เพื่อน ๆ ในกิลด์ 

ต่างเรียกเธอว่าเสี่ยวเอิน หรือก็คือ หนูอืม ส่วนใครที่เรียกเธอว่าจุมพิต 

นางฟ้าหรือนางฟ้า กลับกลายเป็นว่าห่างเหิน

นานเข้า เสี่ยวเอินพิมพ์เร็วขึ้น พวกมือใหม่ที่เพิ่งมาเข้ากิลด์เห็นว่า 

การใช้ตัวพิมพ์ “เอิน” เป็นการพิมพ์ผิด ชื่อคนที่ถูกต้องควรสะกดเป็น “เอิญ”  

มากกว่า

ดว้ยความงงงวยอกีครัง้ ชือ่ของเสีย่วเอนิ ทีแ่ปลวา่หนอูมื กก็ลายเปน็ 

เสี่ยวเอิญในปัจจุบัน

เสีย่วเอญิคอ่นขา้งชอบชือ่นี ้ เพราะเปน็ชือ่ทีเ่กดิจากพรรคพวกกนัตัง้ขึน้  

ถึงแม้ต่างไม่รู้จักกัน แต่ก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นแบบพิเศษ

ต่อมานามแฝงท่ีใช้ลงทะเบียนในเกมออนไลน์อ่ืน  ๆ จึงเป็นเส่ียวเอิญด้วย

“เสี่ยวเอิญ ฉันอยากเจอเธอ” วันหนึ่ง อีกฟากของโลกเคาะแป้น 

คีย์บอร์ดมาหา

“อยากเจอฉนัเหรอ เธอไมใ่ชต่วัคูร่กัของฉนัซะหนอ่ย” เสีย่วเอญิมองด ู

มนุษย์ปีศาจที่ถือทวนอัคคีบวกสี่บนหน้าจอ
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“ไดเ้จอเธอ เปน็ความปรารถนาเพยีงอยา่งเดยีวในวนัเกดิของฉนั ฉนั 

อยากเป่าเทียนวันเกิดร่วมกับเธอนะ...” มนุษย์ปีศาจควงทวนอัคคีบวกสี่

เสี่ยวเอิญค่อนข้างซาบซึ้ง
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๒

ออกไปกับเพื่อน  ทางอินเทอร์เน็ตครั้งแรก เต็มไปด้วย 

ความรู้สึกแปลกใหม่ ถึงแม้พบกันแวบเดียวก็ผิดหวังแล้วก็เถอะ

เพื่อนเน็ตคนนั้นอ้างว่าขอให้เสี่ยวเอิญมาฉลองวันเกิดปีที่ยี่สิบของเขา  

แตด่แูลว้อยา่งนอ้ย  ๆ เขากต็อ้งสามสบิกวา่ ซำ้ยงัมพีงุของคนวยักลางคนทีช่วน 

ให้ส่ายหน้าอีก

ที่น่าขันคือ ตั้งแต่ต้นจนจบไม่เห็นเค้กวันเกิดเลย มีแต่เบียร์แช่เย็น 

หนึ่งโหลบนโต๊ะ

“ดื่มกัน วันนี้เราไม่เมาไม่กลับ” เพื่อนเน็ตโอบเธอไว้

“ไม่กลับ จะไปไหน” เสี่ยวเอิญกระอักกระอ่วนเล็กน้อย

“คนเมาเขาไปไหนกันล่ะ ฮ่า ๆ แฮ็ปปี้เบิร์ธเดย์ทูมี!”

และแลว้ ในรา้นคาราโอเกะทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่ควนับหุรีช่วนสำลกันัน้เอง  

เสี่ยวเอิญได้ “สูญเสีย” ครั้งแรกของเธอไปอย่างงง ๆ

เม่ือต่ืนข้ึนมา รู้สึกเพียงปวดหัวมาก นึกเสียใจท่ีท้ัง  ๆ ท่ีรู้ว่าอาจเกิดเร่ือง  

กย็งัดืม่เบยีรส์ขีุน่พวกนัน้...กระทัง่นอกจากรา่งกายเบือ้งลา่งบวมแดงแลว้ ไมม่ ี

ความรู้สึกอะไรอื่นเป็นพิเศษอีกเลย

จำอะไรไม่ได้สักนิด เรื่องนี้ที่ทำให้เสี่ยวเอิญรับไม่ได้

“ย้ิมหน่อย” เพ่ือนเน็ตหยิบกล้องถ่ายรูป ถ่างขาท่ีอ่อนแรงของเธอออก
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“...” เสี่ยวเอิญฝืนยิ้ม

ถ่ายเสร็จ ก็ทำกันอีกครั้ง

คราวนี้ทำอย่างจริงจัง ในโมเต็ลราคาถูก 

“ที่แท้นี่ก็คือมีอะไรกัน” เสี่ยวเอิญเหลือบตาข้างซ้ายมองฝ้าเพดาน  

ปาดของเหลวใสจากตาข้างขวาทิ้ง

“ยังมีอะไรไม่รู้อีกบ้าง ถ้าสอนอะไรได้ฉันก็จะสอน” เพื่อนเน็ตหายใจ 

หอบ เหงื่อท่วมตัว

เพือ่นเนต็เปน็คนดมีาก เขาไมท่ิง้เธอไปในยามนี้ แตโ่ขยกลงจากเตยีง  

เอ่ยปากชมไปพลางคว้ากล้องถ่ายรูปขึ้นถ่ายใบหน้ายับเยินของเธอด้วย

เขาบอกว่า นี่เป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่ง

เธอเชื่อคำพูดนั้น

ที่จริงเสี่ยวเอิญเต็มใจ ถึงกับติดหนึบอยู่กับ “แฟนหนุ่ม” ไม่ไปไหน

ห้องเช่าในอพาร์ตเมนต์เก่า  ๆ ท่ีสกปรกและคับแคบของแฟนหนุ่ม อบอุ่น 

กว่าบ้านบรรยากาศเยียบเย็นหลังนั้นมาก

แฟนหนุ่มสั่งอะไร เสี่ยวเอิญจะทำตามทั้งหมด

แฟนหนุม่ใชใ้หเ้ธอฝกึทา่ ฝกึเทคนคิ ฝกึคราง เสีย่วเอญิกจ็อ้งฝกึจาก 

หนังเอกซ์อย่างไม่ละสายตา

แฟนหนุม่ใชใ้หเ้ธอชว่ยอพัเลเวลตวัละครในเกม เธอถงึกบัปลอมแปลง 

ลายมือผู้หญิงคนที่เบ่งเธอออกมา ทำเรื่องลาออกจากโรงเรียน

ถึงขั้นที่แฟนหนุ่มคนผู้ฉลองวันเกิดปีที่ยี่สิบเป็นครั้งที่สามสิบสามแล้ว 

คนนี ้ โยนเธอใหเ้พือ่นสนทิหลายคนผลดักนัใช ้ เสีย่วเอญิกไ็มเ่คยมคีวามคดิ 

จะจากไป

“ขอร้องเถอะนะ อาซี่ไจ่ติดตามฉันมานานมาก พรุ่งนี้เขาต้องไปเป็น 

ทหารแลว้ ฉวยโอกาสตอนนี ้ รบี  ๆทำใหม้นัเปน็ผูใ้หญซ่ะ เขา้กรมจะไดไ้มถ่กู 

รังแก” แฟนหนุ่มถอดชุดชั้นในของเธอจากด้านหลัง แล้วยังจงใจตวัดมันขึ้น 

อย่างแรง
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อาซ่ีไจ่จ้องมองหน้าอกท่ีเพ่ิงโตของเส่ียวเอิญอย่างต่ืนเต้น ย่ืนมือมาบีบ

เสี่ยวเอิญจำต้องก้มหน้าลง

“อาซ้อ คุณมีน้ำใจเหลือเกิน” อาซี่ไจ่ถอดกางเกงลงอย่างหื่นกระหาย

“...เร็ว ๆ หน่อยน่า” เสี่ยวเอิญหลับตา ขอเพียงให้เวลาผ่านไปเร็ว ๆ

แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้น

ดเูหมอืนอาซีไ่จจ่ะทาครมีบางอยา่งลงบนอวยัวะเพศลว่งหนา้ ทกุอยา่ง 

จงึไมจ่บลงงา่ย ๆ แฟนหนุม่ของเธอคอยเชยีร ์ ใหเ้ปลีย่นทา่กนัสามทา่ พรอ้ม 

กับถ่ายรูปเก็บไว้ครบ

ด้วยกลัวว่าแฟนหนุ่มจะผิดหวัง เสี่ยวเอิญฝืนกลั้นไม่ให้น้ำตาไหล 

ออกมา ซ้ำยังทำเสียงครางสองสามทีอย่างให้ความร่วมมือ

เสร็จกิจแล้ว เสี่ยวเอิญที่นอนอยู่บนเตียงเห็นอาซี่ไจ่สวมกางเกง นับ 

ธนบัตรสามใบย่ืนให้แฟนหนุ่มของเธอ ก่อนไปยังไม่ลืมหันมาย้ิม ยกน้ิวโป้งให้

เสี่ยวเอิญเบือนหน้า ไม่อยากตอบรับ

“นี่เป็นค่าอาหารเสริม เอาไว้ให้เธอบำรุงร่างกาย” แฟนหนุ่มปิดประต ู 

รีบพุ่งขึ้นเตียงกอดเสี่ยวเอิญที่สั่นทั้งตัวเอาไว้ “คืนนี้เรากินของดี ๆ กัน เป็น 

ความดีความชอบของเธอทั้งหมดเลยนะ”

เสี่ยวเอิญชะงัก พยักหน้าแรง ๆ ดีใจเหลือเกิน

เธอชอบถูกชมมากที่สุด

ต่อมาคืออาชง ต้าเพ่าเฉิง สื่อโหว อาเปียวสองป้าน ป้ายคาหวัง...

และเพื่อนสนิทอีกหลายคนที่แม้แต่แฟนหนุ่มของเธอก็เรียกชื่อไม่ถูก

บังเอิญมาก พวกเขาเป็นชายหนุ่มบริสุทธิ์ด้วยกันหมด และกำลัง 

เตรียมตัวเข้ากรมทุกคน

อีกทั้งจัดใหญ่จัดเต็มพอ ๆ กัน

เสี่ยวเอิญหนักเอาเบาสู้ คิดเสียว่าคนที่นอนทับขยับยุกยิกอยู่บนตัว 

คือแฟนหนุ่ม เพื่อให้ตนเองมีอารมณ์ขึ้น

และเพ่ือให้แฟนหนุ่มได้หน้า ทุกคร้ังเธอจะแสร้งทำเป็นมีความสุข แสร้ง 

ได้เหมือนจริงขึ้นทุกที

บางครั้งยังเป็นฝ่ายช่วยใช้ปาก
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บางทคีณุอาจรูส้กึวา่เสีย่วเอญิเปน็เดก็สาวหนา้โง่ ถงึกบัดถูกูเธอ คำวา่  

“ใฝ่ต่ำ” ดูเหมือนจะคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเธอโดยเฉพาะ

ถ้าคุณพูดกับเสี่ยวเอิญอย่างนี้ต่อหน้า เธอก็จะไม่โต้แย้ง

เธอไม่ได้โง ่ เพียงแค่สุขใจที่มีคนชอบ มีคนชม มีคนให้เธออยู่ด้วย

นิยายรักมากมายต่างก็เขียนไว้อย่างนี้ไม่ใช่หรือ การได้พบกับชายที่ 

ทำใหต้นยนิยอมมอบใหท้กุสิง่โดยไมขุ่น่เคอืง ไม่เสยีใจ คอืความสขุของชวีติ 

ผูห้ญงิคนหนึง่ และบดันี ้ เสีย่วเอญิมอบทกุสิง่ใหแ้ลว้จรงิ ๆ ทัง้ยงัไมขุ่น่เคอืง  

ไม่เสียใจจริง ๆ

นี่ไม่ใช่ความสุข แล้วจะเป็นอะไร

จนกระทั่งวันหนึ่ง เธอเห็นภาพที่แฟนหนุ่มกำลัง  “ฉลองวันเกิด”  อยู่ 

บนเตียงกับเพื่อนหญิงทางเน็ตอีกคนจากแฟ้มข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของเขา  

เสี่ยวเอิญจึงรู้จักร้องไห้

ร้อง ร้องไม่หยุด ร้องไห้วิงวอน ขอให้แฟนหนุ่มเลิกม่ัวกับหญิงอ่ืนอีก

“นายจะใหฉ้นัทำอะไรกไ็ด ้ ฉนัยอมทกุอยา่ง...” เสีย่วเอญิสะอกึสะอืน้  

“แตน่ายเปน็ของฉนัคนเดยีวไดไ้หม ฉนัยอมรบัเรือ่งนายนอนกบัผูห้ญงิคนอืน่ 

ไม่ได้จริง ๆ...”

“ให้ทำอะไรก็ได้งั้นหรือ” แฟนหนุ่มผลักไสเธออย่างรังเกียจ น้ำมูก 

เปรอะเปื้อนอยู่บนเสื้อ

“ให้ทำอะไรก็ได้” เสี่ยวเอิญร้องไห้จนแทบไม่มีแรงเหลือ

“รวมทัง้ใหค้นอืน่ขึน้ครอ่มเธอใชไ่หม” แฟนหนุม่หนักลบัไปเลน่คอมพ ์ 

ไม่แม้แต่จะเหลือบมองเธอสักครั้ง

เสีย่วเอญิพยกัหนา้ทัง้นำ้ตา กอดแฟนหนุม่เอาไวแ้นน่ แตก่ย็งัถกูผลกั 

ออก

“โสเภณี” แฟนหนุ่มตามองหน้าจอ แสยะยิ้ม

“...” เสี่ยวเอิญดูเหมือนไม่เข้าใจคำศัพท์นี้

“ใคร ๆ ก็นอนกับเธอได ้ ไม่ใช่โสเภณีแล้วจะเป็นอะไร” แฟนหนุ่มพูด 

เสียงเย็นเยียบ

“ต่อให้ใช ่ ก็ทำไปเพื่อนายนะ...” เสี่ยวเอิญร้องไห้ฟูมฟาย
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เธอไม่รู้ว่าแฟนหนุ่มเอาความโกรธมาจากไหน เขาห้ิวถุงขยะท่ีเต็มไปด้วย 

อาเจยีน พรอ้มจกิผมของเสีย่วเอญิ โยนเธอออกไปนอกประตหูอ้งเชา่ ไม่พดู 

อะไรสักคำ แล้วเหวี่ยงประตูปิดตาม

ปัง

เสี่ยวเอิญเอาแต่ร้อง นั่งยอง ๆ อยู่ที่ห้องบันได ร้องไห้ทั้งคืน

เทีย่งวนัรุง่ขึน้ แฟนหนุม่ทีห่นา้ตามอมแมม ผมเผา้ยุง่เหยงิจะออกไป 

ขา้งนอก เหน็เสีย่วเอญินัง่อยูใ่นหอ้งบนัได ฟาดฝา่มอืใสเ่ธออยา่งแรงอกีหนึง่ท ี 

แล้วจึงคีบแตะออกไปเดินเที่ยวบนถนน

เสี่ยวเอิญแสบร้อนที่ผิวหน้า รู้สึกสิ้นหวังอย่างแท้จริง

นับตั้งแต่วันนั้น เสี่ยวเอิญได้บทเรียนข้อหนึ่ง

ต้องเอาใจผู้ชายมากกว่านี้

คราวหน้า ต้องไขว่คว้าโอกาสแห่งความสุขไว้ให้จงได้
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๓

ไม่มีเรื่องราวดราม่า  ใหซ้าบซึง้กนิใจ อยา่งเชน่ทีบ่า้น 

มีน้องชายเรียนเก่งแต่ไม่มีเงินเข้ามหาวิทยาลัย หรือมีแม่พิการนอนร้องไห้ 

น้ำตาไหลอยู่บนเตียง หากอยากได้เรื่องพวกนี้ ตามนิตยสารเก่า  ๆ  บนชั้น 

ในร้านเสริมสวยมีอยู่เต็มไปหมด

เสี่ยวเอิญเพียงแค่ไม่อยากกลับไปบ้านที่มีแต่เปลือกหลังนั้น เธอจึง 

เริ่มคบคนไม่เลือกหน้า

แม้ไม่ถึงขั้นเป็นสาวสวยที่ใครเห็นก็หลงรัก แต่คำว่า “หน้าตาดี” สวม 

เข้ากับตัวของเสี่ยวเอิญ ไม่เกินจริงเลยสักนิด

สวยแล้วยังสาว ขอแค่ยอมอ้าขา ก็มีคนยินดีให้อยู่ด้วยสักสองสามคืน  

สังคมนี้เป็นเช่นนี้เสมอมา

เพียงแต่บรรดาคนใจดีพวกน้ัน พอเล่นจนเบ่ือ ทุกคนก็จะโยนเส่ียวเอิญ 

ออกจากห้องเหมือนโยนขยะ

ไม่ยอมไปก็ทุบตี

“อย่าไล่ฉันได้ไหม ฉันรักคุณจริง  ๆ  นะ...” เสี่ยวเอิญมักร้องไห้จน 

น้ำหูน้ำตาไหล

ยิ่งร้องไห ้ ยิ่งเลวร้าย ยิ่งร้องไห ้ ยิ่งขาดความรู้สึกปลอดภัย

แต่ยิ่งร้องไห ้ ก็ยิ่งไม่อยากร้องแล้ว

เป็นไปได้ไหมว่า ผู้ชายเป็นอย่างนี้กันหมด
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จ๋ิวป่าเตา  กิดเดนส์ 

เป็นไปได้ไหมว่า จนท้ายที่สุด ไม่มีใครจะเก็บเธอกลับบ้านจริง ๆ

“เธอประสาทหรือเปล่าเนี่ย ใครจะไปจริงจังกับของเสียอย่างเธอ!”  

ผู้ชายคนที่เจ็ดปิดประตูใส่อย่างรำคาญ

“แฟนฉันจะกลับจากต่างประเทศแล้ว เธอยังดื้อไม่ยอมไปแบบนี้  

หมายความว่ายังไง” ผู้ชายคนที่สิบสองพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชา

ถ้อยคำขยะ ๆ เช่นนี้ มีให้เล่าไม่รู้จบ

ลมืไปแลว้ว่าเปน็ใคร นา่จะเปน็หนุม่ออฟฟศิทีเ่พิง่รบัเงนิเดอืนคนหนึง่  

เริ่มจ่ายเงินให้เธอ เสี่ยวเอิญจึงเริ่มใช้ร่างกายหาเงินโดยปริยาย

หาเงินค่าที่หลับนอน หาเงินค่ากินข้าว หาเงินค่าใช้สอยเที่ยวเตร่ 

เรื่อยเปื่อย

พอเริ่มรับเงิน เสี่ยวเอิญก็ไม่เคยขออาศัยอยู่บ้านผู้ชายอีกเลย

เธอเชา่หอ้งชดุเลก็ ๆ หอ้งหนึง่ในโรงแรมเลก็ ๆ ใกลก้บัวงเวยีนเกา่ ชว่ย 

ประหยัดแรงทำความสะอาด

โรงแรมเลก็ ๆ แหง่นีข้ีเ้กยีจซกัถามประวตัขิองเธอ ไมม่กีารลงทะเบยีน  

ตำรวจลงพื้นที่ตรวจ เธอก็ไม่เกี่ยว

“เธอจะไม่ก่อเรื่องให้ฉันใช่ไหม” เจ้าของผู้สวมเสื้อกล้ามสีขาวถาม

“ฉันจะไม่พาใครกลับมา” เสี่ยวเอิญรับรอง

เมื่อไรที่เริ่มหาเงินด้วยวิธีนี้ ก็แทบไม่อาจทำงานอย่างอื่นได้แล้ว

ค่าแรงข้ันต้นของร้านแมคโดนัลด์เพ่ิงจะช่ัวโมงละแปดสิบ หลังจากรัฐบาล 

ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นเก้าสิบห้า สวัสดิการมากมายก็ถูกยกเลิก ค่าแรง 

ตามรา้นสะดวกซือ้ทัว่ไปยิง่นอ้ยกวา่นี ้ อนัทีจ่รงิตอ่ใหป้รบัขึน้คา่แรงขัน้ตำ่เปน็ 

ชัว่โมงละสองรอ้ยหยวน เงนิทีห่าไดจ้ากการทำงานหนึง่วนักย็งัจงูใจเสีย่วเอญิ 

ไม่ได้

เหนื่อยเกินไปหน่อย ซ้ำยังลิดรอนเวลาฝันกลางวันของเสี่ยวเอิญอีก

เสี่ยวเอิญชอบฝันกลางวันมากที่สุด
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มือส ังหาร  ภาคดอกไม้เร ่ร ่อนไร ้ฝ ั ่ง

ในฝันมีผู้ชายคนหนึ่ง เพิ่งมีอะไรกันเสร็จ นั่งอยู่ขอบเตียง

อาจมีบุหรี่สักมวน หรืออาจไม่มี

แต่จะตบแผ่นหลังเปลือยเปล่าของเธอเบา ๆ กล่าวคำเชยชม

บอกว่าคืนนี้เขาจะไม่จากไป

ง่าย ๆ แค่นี้เอง

“แต่ฉันอาจเป็นของเน่าเสียจริง ๆ ก็ได้”

เสี่ยวเอิญมักยุติความฝันลงทื่อ ๆ 
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๔

พวกผู้ชาย  ที่จ่ายเงินซื้อเซ็กซ์มีด้วยกันร้อยแปดพันอย่าง แต่ 

ไม่มีใคร หลังจากนอนกับเธอแล้วจะอยู่ต่อ

เสีย่วเอญิไมรู่ส้กึวา่การมอีะไรกบัคนแปลกหนา้เปน็เรือ่งใหญโ่ตตรงไหน  

มันก็แค่อวัยวะเพศที่สั้นยาวอ้วนผอม

ลูกค้าบางคนหลังเสร็จกิจจะจ่ายให้เยอะหน่อย บางคนก็ตำหนิโน่น 

ตำหนินี่จ่ายน้อยหน่อย

สำหรับฝ่ายหลัง เน่ืองจากเส่ียวเอิญไม่มีสังกัด จึงได้แต่กล้ันใจยอมรับ

แต่พวกฝ่ายแรกจะมีเยอะกว่า เพราะเส่ียวเอิญรู้จักเอาใจผู้ชายบนเตียง

แต่ก็จำกัดเฉพาะบนเตียงเท่านั้น

เอาจริง ๆ เธอก็ยังชอบออกไปกับรุ่นคุณลุงคุณอา

แม้บางคร้ังการทำให้พวกคุณลุง  “ต่ืน”  ต้องใช้เวลา แต่เทียบกับพวก 

ผู้ชายที่ชอบโวยวายว่า “อะไรกัน ซื้อเธอหนึ่งคืนก็ต้องใช้หลาย  ๆ  ครั้ง 

หน่อยสิ!” ถือว่ารับมือง่ายกว่ามาก

ขอเพยีงเสีย่วเอญิมคีวามอดทนมากพอ พวกคณุลงุแก ่  ๆทีน่าน  ๆ เสรจ็ 

สักครั้งจะให้เงินเธอมากหน่อย ประหนึ่งรู้สึกผิด

ส่วนลูกค้าท่ีเส่ียวเอิญทนไม่ไหวมากท่ีสุดคือพวกป้ันหน้าเคร่งขรึม พูดจา 

ด้วยน้ำเสียงเมตตาปรานี
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“เธอไม่ได้กลับบ้านนานแค่ไหนแล้ว”

ครใูหญเ่กษยีณอายคุนหนึง่ถอนอกถอนใจ “อยา่ใหค้ณุพอ่คณุแมต่อ้ง 

เปน็หว่งส ิ เดีย๋วฉนัจะใหค้า่ขนมเธอมากหนอ่ย คนืนีก้ลบับา้นซะ คนเปน็พอ่ 

เป็นแม่อย่างฉัน เห็นสภาพเธอแล้วเศร้ามาก...”

จากนั้นก็ยัดอวัยวะเพศย่น ๆ ใส่ปากของเสี่ยวเอิญ

ยังมีตำรวจอีกคน

ไอ้ตำรวจเน่าหนอนกากเดน

ไม่จ่ายเงินถือเป็นปกติ มิหนำซ้ำยังมากเรื่อง

“ฉันคัดข้อมูลบัตรประชาชนของเธอเก็บไว้แล้ว ถ้าไม่ว่าง่าย ๆ ฉันจับ 

เธอส่งสถานสงเคราะห์ได้ทุกเมื่อนะ”

ไอ้ตำรวจนั่นนั่งดูหนังเอกซ์อยู่บนโซฟา ช่วงล่างถอดเกลี้ยง ช่วงบน 

ยังสวมเครื่องแบบ

มือข้างหนึ่งกดหัวของเสี่ยวเอิญเข้าหาอวัยวะเพศที่ยังไม่ล้าง

“...” เสี่ยวเอิญคุกเข่าอยู่กับพื้น ถูกบังคับให้อ้าปาก

“พูดว่าอร่อย”

ไอ้ตำรวจน่ันตาไม่เหลือบมองเธอสักแวบ จ้องแต่ภาพปีศาจตีกันบนทีวี

“อร่อย”

เล็บของเสี่ยวเอิญจิกลึกเข้าผิวหนังบนต้นขา

เหตุการณ์ถูกข่มเหงมีบ่อยจนเป็นธรรมดา

ครัง้หนึง่เธอมคีนปอ้นบางอยา่งใหก้นิ ถกูเรยีงควิขณะสะลมึสะลอื พอ 

ต่ืนข้ึนมา เจ็บปวดช่วงล่างจนแม้แต่ปัสสาวะยังแสบร้อน มองเห็นบนเคาน์เตอร์ 

มีเงินไม่กี่เหรียญวางกองไว้เป็นค่าตอบแทน ยิ่งโกรธแค้นระคนอับอาย

ยังมีอีกครั้งหนึ่ง เสี่ยวเอิญถูกนักเที่ยวทุบตีจนมึน ถึงกับฟันร่วงไป 

สองซี่

สาเหตุคือเธอหน้าตาคล้ายกับภรรยาเก่าที่ทิ้งเขาไป
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“แกเป็นอะไรกับนางน่ัน! พูด!” ไอ้สารเลวน่ันเมาหนัก เลือกทุบแต่หน้า

จมูกเขียว  หน้าบวม  แล้วยังต้องอุดฟัน  ทำให้เธอทำงานไม่ได้ 

หนึ่งเดือนเต็ม

แต่เมื่อเทียบกันแล้ว เลวที่สุดก็ยังเป็นตำรวจชั่วคนนั้น

มันกระทำการต่ำช้าน่ารังเกียจทุกอย่างกับเธอ

มีอยู่ครั้งหนึ่ง หลังเสร็จกิจ มันใช้กุญแจมือขึงพืดเธอไว้กับเตียงแล้ว 

กลับไป

เสี่ยวเอิญที่รอนิ่ง  ๆ  ให้ไอ้ตำรวจชั่วกลับมาไขกุญแจ นอนเปลือยอยู่ 

เช่นนั้นจนเป็นหวัด

เที่ยงวันรุ่งขึ้นโทรศัพท์จากหน้าโต๊ะดังรัว  ๆ เสี่ยวเอิญถูกล่ามเอาไว้  

พยายามยังไงก็รับสายไม่ได้

คุณป้าคนทำความสะอาดจำต้องมาไขประตู

เสีย้วขณะทีด่วงตาประสานกนั เสีย่วเอญิอบัอายจนอยากกระโดดออก 

ไปจากหน้าต่างเพื่อฆ่าตัวตาย

เสี่ยวเอิญไม่ร้องไห้อีกแล้ว

ผูช้ายเลว  ๆพวกนีท้ำใหเ้สีย่วเอญิไดเ้หน็ดา้นมดืทีส่ดุดา้นหนึง่ของสงัคม  

ทำให้เสี่ยวเอิญรู้สึกว่า น้ำตามีค่าเกินไป

เพียงแต่เส่ียวเอิญไม่นึกไม่ฝันเลยว่า บุรุษผู้มาจากช้ันท่ีต่ำย่ิงกว่า ดำมืด 

ยิ่งกว่าคนนั้น —

กลับทำให้เธอ เห็นแสงสว่าง
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๕

ข้างๆ โรงแรมเล็ก  มีร้านสะดวกซื้ออยู่ร้านหนึ่ง ร้าน 

สะดวกซื้อมีหมาจรจัดสภาพไม่ค่อยสมชื่ออยู่ตัวหนึ่ง

หมาจรจัดตัวน้ัน กลางวันช่ือ “โกอ้ิงแมร่ี” กลางคืนช่ือ “โทบิมารุ” ว่ากัน 

ว่า ชื่อนี้มีเรื่องราว

เมื่อเสี่ยวเอิญไปซื้อเครื่องดื่ม มักจะซื้อซาลาเปาไส้หมูเลี้ยงมันด้วย  

แล้วนั่งยอง ๆ เฝ้าดูมันกิน

“โทบิมาร ุ ทำไมไม่กินล่ะ” เสี่ยวเอิญมองมัน

โทบิมารุทำท่าจะกินแต่ไม่กิน เหมือนกำลังเล่นกับซาลาเปา เดี๋ยวกัด  

เดี๋ยวเขี่ย เหมือนเล่นละคร

เสี่ยวเอิญยกมือเท้าคาง อีกมือหนึ่งใช้มือถือถ่ายภาพโทบิมารุกำลัง 

ผูกมิตรกับซาลาเปาไส้หมู

“วันนี้มันกินไปแล้ว กินอิ่มมากด้วย”

พนักงานสาวสวยผูกผมหางม้าเดินออกมาเทขยะ

“อ้าวเหรอ”

“ข้าวกล่องก๋ัวหมินหมดอายุ ผู้จัดการบอกเอาให้มันกินได้” พนักงานสาว 

ออกแรงเหยียบขยะให้แบน

“อย่างนี้นี่เอง” เสี่ยวเอิญขมวดคิ้ว
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นอกจากผู้ชายเลว ๆ พวกนั้น พนักงานสาววัยใกล้เคียงกันคนนี้ เป็น 

หนึ่งในคนจำนวนน้อยที่เป็นฝ่ายชวนเธอคุย

บางครัง้ทีเ่สีย่วเอญิมาซือ้เครือ่งดืม่ พนกังานสาวจะเปดิบทสนทนาดว้ย 

โทบิมาร ุ พูดคุยทักทายสองสามคำ

“วนันีท้าอายแชโดวเ์ขม้ไปหนอ่ยนะ ตาเธอโตอยูแ่ลว้ ทำใหด้โูตเขา้ไป 

ใหญ่”

“ขอบใจจ้ะ” เสี่ยวเอิญบอก “แต่...ยังไงเสียก็คงไม่มีคนสังเกต”

พนักงานสาวไม่เคยถามว่าเธอทำงานอะไร เสี่ยวเอิญก็ไม่อยากพูดคุย 

เรื่องนี้

เธอไม่กล้าพอที่จะเถียงแทนวิถีชีวิตของเธอ และไม่อยากเรียกร้อง 

ความเห็นใจ

ทิ้งขยะเสร็จ พนักงานสาวเพิ่งก้าวกลับเข้าร้าน ก็ติ๊งต่องถอยกลับ 

ออกมาใหม่

“จริงส ิ ช่วยอะไรฉันอย่างหนึ่งได้ไหม” พนักงานสาวนึกอะไรขึ้นได้

“อื้อ”

“ฉันยังไม่บอกเลย เธอก็อื้อแล้ว อื้ออะไรล่ะ” เธอหลุดขำ

“ยังไงก็คงไม่ใช่เรื่องยากเย็นเกินไปนัก” เสี่ยวเอิญยิ้ม กลืนคำว่า “เรา 

ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น” กลับลงคอ

“นัน่ส ิ คราวกอ่นเธอบอกวา่พกัอยูใ่กล ้  ๆนี ่ งัน้เธอ...กลางวนักเ็ขา้มาที ่

ร้านนี้ด้วยใช่ไหม”

“ไม่ค่อยนะ ฉันมักจะนอนถึงบ่ายสามบ่ายสี่”

“...ง้ัน เธอเคยเห็นผู้ชายท่ีทำงานท่ีน่ีหรือเปล่า” พนักงานสาวสูดหายใจ 

ลึก

เสี่ยวเอิญคิดสักครู่ “มีสองคน เธอหมายถึงคนไหนล่ะ”

“คนที่หวีผมเรียบร้อย แต่จะมีปอยหนึ่งชี้ขึ้นจากข้างหลังน่ะ”

“...” เสี่ยวเอิญกล่าวขออภัย “ตามที่เธอพูด ฉันนึกไม่ออกเลย”

“ก็...คนตัวเตี้ยหน่อย ชอบอ่านหนังสือที่ไม่มีใครอ่านกันคนนั้นน่ะ”  

พนักงานสาวคิดครู่หนึ่ง
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“เอาเป็นว่าคนที่ตัวเตี้ยหน่อยน่ะนะ” เสี่ยวเอิญยังไม่แน่ใจอยู่ดี

“ใช่” พนักงานสาวคล้ายกับตัดสินใจแล้ว น้ำเสียงค่อนข้างประหม่า  

“เธอช่วยถามอะไรเขาแทนฉันแบบมีชั้นเชิงหน่อยได้ไหม ถามว่าเขามีแฟน 

หรือยัง นะ ต้องมีชั้นเชิงนะ”

“นี่น่ะเหรอภารกิจของฉัน” เสี่ยวเอิญขำคิก

“ได้ไหมล่ะ” พนักงานสาวหน้าแดง พนมมืออ้อนวอน “ขอร้องนะ”

พนกังานสาวหมนุตวัวิง่หายเขา้ไปในรา้น เมือ่กลบัออกมาอกีที ในมอื 

ก็มีสเลอปี้หนึ่งแก้ว

ผู้จัดการไม่ว่าอะไรเช่นกันถ้าพนักงานจะแอบกินเคร่ืองด่ืมในร้าน ไหน ๆ  

พวกเด็กนักเรียนก็ชอบแอบกินแล้วเติมเพิ่มอยู่แล้ว

“เอ้า ฉันเลี้ยง” พนักงานสาวยิ้มแป้น

“ขอบใจนะ” เสี่ยวเอิญรับมา

เย็นเจี๊ยบ แต่อบอุ่นมาก



21

๖

เส่ียวเอิญ น่ังอยู่ข้างถนนคนเดินย่านซีเหมินติง อารมณ์ดีเป็นพิเศษ

ตำแหนง่นีเ้รยีกไดว้า่เปน็ของเธอโดยเฉพาะ แตถ่า้มสีาวคนอืน่มาแยง่ที ่ 

เสี่ยวเอิญก็ไม่ไล่ใคร

ไหน ๆ ก็ยังมีที่อื่นให้ไป

ถึงแม้จะดูดน้ำแข็งปั่นเกลี้ยงหมดแล้ว เธอก็ยังประคองแก้วกระดาษ 

ไว้ในมือ

“ได้รับภารกิจ แสดงว่าเราได้รับความสำคัญ” เสี่ยวเอิญอารมณ์ดี  

แอบนึก “ดังนั้น พรุ่งนี้ต้องหาคำตอบมาให้ได้ ให้ได้! ให้จงได้!”

ไม่ต้องบอกก็รู ้ พนักงานสาวกะกลางคืนคนนั้นต้องแอบชอบพนักงาน 

ชายกะกลางวันแน่ ๆ

น่ารักจังเลย แค่เห็นสีหน้าตอนพนักงานสาวอ้อนวอนขอร้องเธอ ก็ 

คุ้มค่าแล้ว!

แต่ว่า จะหาคำตอบอย่าง “มี ชั้น เชิง” ยังไงดีล่ะ

ถ้าเกิดพลาดท่าข้ึนมา กลับทำให้พ่อหนุ่มคิดว่าเธอชอบเขา ไม่ขายหน้า 

แย่เหรอ

“ขอโทษค่ะ ฉันรู้สึกเหมือนได้กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงจากตัวคุณ...”

แปลก ๆ นะ ดูสอดรู้ชอบกล

“ขอโทษค่ะ ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะ ปกติคุณจะให้อะไรเป็น 
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ของขวัญแฟนคุณหรือคะ”

ไม่ วันวาเลนไทน์ยังอีกตั้งนาน คำถามแบบนี้ประหลาดมาก

คิดจำลองเหตุการณ์ซ้ำ ๆ เสี่ยวเอิญอดตื่นเต้นไม่ได้

สรุปวา่เธอดใีจมาก สว่นทีด่ทีีส่ดุคอื ตวัเธอไดแ้ทรกอยูต่รงกลางความ 

สัมพันธ์หนึ่งที่เพิ่งจะเริ่มขึ้น

เธอมีส่วนร่วม

“มสีว่นรว่มดว้ยแหละ” เสีย่วเอญิเคีย้วหลอดเลน่ อมยิม้แลว้เอยีงตวั 

ตาม

คืนนี้อารมณ์ดีขนาดนี้ อย่าทำงานเลยดีกว่าไหม เสี่ยวเอิญพลันเกิด 

ความคิดเช่นนี้

แต่ว่า...วันนี้เป็นวันโชคดี ไม่แน่อาจเจอลูกค้าง่าย ๆ ก็ได้นะ!

เหมอืนกบันกัศกึษาขีอ้ายครัง้กอ่นกอ่นกอ่น แมแ้ตถ่งุยางอนามยัยงัใส่ 

ไม่เป็น เพียงแค่ถู  ๆ  ไถ  ๆ  ข้างนอกไม่กี่ทีก็เสร็จ ตอนจ่ายเงินเหมือนกำลัง 

หนีภัย ยังแสร้งทำเป็นว่าติดธุระด่วน...ได้เงินง่ายมาก และขำมากด้วย

เฮ้อ แต่ถ้าเจอคนห่วย  ๆ  ก็จบกัน อารมณ์ดีที่นาน  ๆ  จะมีสักครั้ง 

คงป่นปี้

ขณะเส่ียวเอิญกำลังโลเลอยู่น้ันเอง จู่ ๆ ก็มีกล่ินดินปืนจาง ๆ แตะจมูก

ยังไม่ทันได้เงยหน้าข้ึนมา เงาร่างสูงใหญ่แข็งกระด้างก็คลุมครอบเธอ




