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หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ

蘑菇味桃子
หมัวกูเว่ยเถาจื่อ

เฉี่ยวหลิงชิงซิว
่ แปล

"หากผมบอกว่าผมอยากดูแลคุณ คุณจะให้โอกาสนี้กับผมไหม"

ค�ำน�ำ
สวัสดีคะ่ นักอ่านทีร่ กั วันนีแ้ จ่มใสมีนยิ ายแนวใหม่ ร้อนๆ หอมกรุน่ กลิน่ รัก
มาเสิร์ฟค่ะ
With Love เป็นแบรนด์นอ้ งใหม่ของแจ่มใส แต่ประสบการณ์การคัดสรร
และสร้างสรรค์นิยายรักนั้นไม่ใช่มือใหม่แน่นอนค่ะ With Love มีความมุ่งมั่น
ที่จะมอบประสบการณ์ความสุขที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทุกๆ เรื่องราวเราได้
คัดสรรด้วยความรักและความปรารถนาดีที่จะส่งต่อความสนุกนี้ไปถึงมือของ
นักอ่านทุกๆ ท่าน เพื่อให้นักอ่านของเราได้รับความสุข ความสนุก รวมไปถึง
ได้ซาบซึ้งกับความรักของเหล่าตัวละครในเรื่อง
'หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ' เป็นนิยายแปลจีนรักร่วมสมัยเรือ่ งแรก
ภายใต้แบรนด์ With Love เล่าเรื่องราวของ 'ลู่จยา' นักแข่งมอเตอร์ ไซค์สาว
ทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุจากการซ้อมแข่งมอเตอร์ไซค์ โดยที่ 'ฮว่าถิง' ผูม้ าร่วมซ้อมแข่ง
เสียชีวติ ในทีเ่ กิดเหตุ ลูจ่ ยาจึงตกเป็นผูต้ อ้ งสงสัยในทันที นอกจากนัน้ ลูจ่ ยายังต้อง
ไขข้อสงสัยทีว่ า่ ท�ำไมแพทย์หนุม่ ผูแ้ สนเพียบพร้อมอย่าง 'เฉิงอีเ้ หิง' จึงกล้าเดิมพัน
ทุกสิ่งเพื่อช่วยเหลือเธอ ถ้าเขาแค่ช่วยเหลือเธอตามจรรยาบรรณแพทย์จริงๆ
คงไม่มีความจ�ำเป็นใดๆ ต้องรับเธอไปดูแลต่อหลังจากพบว่าเธอถังแตกและ
โดนไล่ออกจากสโมสร ความเอาใจใส่ของชายหนุ่มท�ำให้หัวใจของหญิงสาว
ทีเ่ คยแต่เป็นฝ่ายแอบรักมาตลอดเริม่ หวัน่ ไหว จนต้องไปตัง้ กระทูเ้ ล่าเรือ่ งราว
ในเว็บไซต์หวังให้ชาวเน็ตช่วยไขปริศนาหัวใจครัง้ นี้
จะเป็นเพราะเขาแอบชอบเธออย่างทีค่ ดิ หรือไม่ และการตายอย่างปริศนา
ของคูแ่ ข่งแท้จริงแล้วมีเบือ้ งหลังอย่างไร ความสนุกสนานของเรือ่ งราวความรัก
ทีท่ งั้ สุข เศร้า สมหวัง ผิดหวัง และการต่อสูเ้ พือ่ ความฝัน รวมอยูใ่ นนิยายเรือ่ งนี้
รอให้นกั อ่านทุกท่านพลิกหน้าถัดไป... เพือ่ ค้นหาค�ำตอบทัง้ หมดไปพร้อมๆ กัน
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

แนะน�ำ

ตัวละคร
ลู่จยา		นักแข่งรถมอเตอร์ ไซค์สาวผู้มีภาพลักษณ์แข็งกระด้าง หยิ่ง และ
เย็นชาเวลาออกสือ่ ทว่าภายใต้เปลือกนอกนัน้ กลับซุกซ่อนหญิงสาว
น่ารักผูร้ กั การเม้าท์มอยเอาไว้ งานอดิเรกของเธอคือการตัง้ กระทูเ้ ม้าท์กบั
เพื่อนชาวเน็ตในเว็บโต้วปั้น
ฮว่าถิง		นักแข่งรถมอเตอร์ไซค์สาวสวยเจ้าของฉายา 'Queen of Devil' คูแ่ ข่ง
ของลู่จยา เพราะภาพลักษณ์ที่ดูบอบบาง อ่อนโยนสมเป็นหญิงสาว
ท�ำให้เธอได้รับความนิยมในหมู่แฟนคลับนักแข่งรถเป็นอย่างมาก
เฉิงอี้เหิง		แพทย์หนุ่มหล่อสุดเพียบพร้อมผู้ยอมเสี่ยงอนาคตและชื่อเสียง
ของตัวเองเพือ่ ผ่าตัดขาให้กบั ลูจ่ ยา ชายหนุม่ ชอบท�ำตัวติดดิน ท�ำให้
ผู้คนเข้าใจว่าเขาเป็นแค่แพทย์ธรรมดาๆ
หมิ่นลู่		แอร์โฮสเตสสาวสวยผู้มาพร้อมความมั่นใจเต็มเปี่ยม เธอเป็นเพื่อน
ที่สนิทที่สุดของลู่จยา
เว่ยอิ้ง		นักแข่งรถมอเตอร์ ไซค์หนุ่มสุดฮอต รุ่นพี่ร่วมสโมสรของลู่จยา เขา
ตกหลุมรักหมิ่นลู่ตั้งแต่แรกพบ
จือฮวา		หลานสาวของประธานเฉินผู้ถูกจับคู่กับเฉิงอี้เหิง สาวสวยนักธุรกิจ
ผู้มีความทะเยอทะยาน เพิ่งเรียนจบและก�ำลังท�ำธุรกิจด้านอุปกรณ์
การแพทย์
โจวข่าย		นักวิจัยอัจฉริยะ เพื่อนรุ่นพี่สมัยเด็กของลู่จยาและหมิ่นลู่ ชายหนุ่ม
เป็นไม้เบื่อไม้เมากับลู่จยามาตลอด
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'โต้วปั้น*
กลุ่ม 'สายเม้าท์มาแล้วจ้า'
'หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ'
ผู้เขียน เจสสิก้า (เรื่องรัก)
เหมือนในหัวข้อกระทูเ้ ลย จริงๆ ก็ไม่รหู้ รอกว่าเจ้าของกระทูห้ ลงตัวเอง
ไปหรือเปล่า แต่รสู้ กึ ว่าคุณหมอก�ำลังแอบชอบเจ้าของกระทูอ้ ยูน่ ดิ ๆ
เจ้าของกระทู้ขอเรียกคุณหมอว่า ฉ. แล้วกันนะ
ฉ. เป็นคนตัวสูงมาก เจ้าของกระทู้สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซ็นต์ แต่
เวลาจะมองหน้า ฉ. ก็ยังต้องเงยหน้าขึ้น ฉ. เป็นคนผอม ผิวขาว และ
ดูเด็กกว่าอายุดว้ ย เขาดูเป็นพวกเด็กเรียนมากๆ แบบว่ามีออร่าของคนเก่ง
ในความรูส้ กึ ของเจ้าของกระทู้ ฉ. แอบมีมมุ น่ารักๆ อยูน่ ะ ปกติแล้วคนเป็นหมอ
มักจะมีทา่ ทางนิง่ ๆ ใช่ไหมล่ะ เจ้าของกระทูเ้ องคิดว่า ฉ. ก็นา่ จะต้องเป็น
แบบนั้นเหมือนกัน แต่ว่า ฉ. กลับเป็นกันเองมากๆ
* โต้วปัน้ (Douban) เครือข่ายสังคมออนไลน์ของจีนที่ให้ผใู้ ช้ซงึ่ ลงทะเบียนแล้วสามารถบันทึกข้อมูลและสร้างเนือ้ หา
เกี่ยวกับภาพยนตร์ หนังสือ เพลง เหตุการณ์ล่าสุด และกิจกรรมในเมืองจีน ลักษณะคล้ายๆ กับเว็บไซต์พันทิป
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ปกติแล้วเจ้าของกระทู้ก็จัดว่ารูปร่างหน้าตาดีอยู่นิดหน่อย ถ้ายิ่ง
แต่งตัวก็จะยิง่ ดูดขี นึ้ อีก แต่ตอนนีเ้ จ้าของกระทูก้ ำ� ลังบาดเจ็บเลยโทรมมากๆ
รู้ตัวเลยว่าช่วงที่อยู่โรงพยาบาลนี่ต้องไม่สวยแน่นอน ส่วน ฉ. ในมุมของ
เจ้าของกระทู้นะ เขาเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ดีมากๆ ยิ่งตอนสวมเสื้อกาวน์
ด้วยเนีย่ ยิง่ ดีมากขึน้ ไปอีก เจ้าของกระทูน้ ะ่ ใส่ใจกับการแต่งตัวของผูช้ ายนะ
อิๆ
เรือ่ งราวทัง้ หมดนีม้ นั เริม่ ต้นขึน้ เมือ่ ครึง่ เดือนก่อน ตอนนัน้ เจ้าของกระทู้
เกิดอุบตั เิ หตุรถล้มจนขาหัก...
ลู่จยาก�ำลังกินขนมที่เฉิงอี้เหิงซื้อไว้ให้พลางใช้นิ้วสามนิ้วบังคับเม้าส์
เธอก�ำลังดูการแข่งรถเอฟวัน* พร้อมๆ กับอ่านกระทูใ้ นโต้วปัน้ การแข่งขัน
ด�ำเนินไปอย่างดุเดือดและก�ำลังเข้าสู่จุดพีค รถของสองนักแข่งที่มีโอกาส
จะได้แชมป์ขบั ตีคกู่ นั มาจนเกือบจะชนกันแล้ว ท�ำให้ผชู้ มพากันส่งเสียงกรีดร้อง
ออกมา
นัก แข่งทั้งสองคนก�ำลัง ขับเคี่ยวกัน หากมี ใครคนใดพลาดพลั้ง
ก็หมายความว่าจะต้องพ่ายแพ้ไปทันที ทว่าในเวลาส�ำคัญแบบนีก้ ลับมีรถแข่ง
อีกคันทีอ่ ยูด่ า้ นข้างๆ เกิดลืน่ ไถลมาชนเข้ากับหนึง่ ในรถของนักแข่งทีข่ บั ตีคู่
กันมาในทีแรก ส่งผลให้รถอีกคันแซงไปได้ในเสีย้ ววินาที เสียงตะโกนดังขึน้
อีกครัง้ และแล้วการแข่งขันก็สนิ้ สุดลงท่ามกลางเสียงกรีดร้องของแฟนๆ
ลูจ่ ยาปิดหน้าต่างการแข่งขันรถลง เธอยืดตัวบิดขีเ้ กียจแล้วเปิดหน้ากระทู้
ในกลุม่ โต้วปัน้ ขึน้ มาอีกครัง้
กระทู้ 'หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ' ในกลุม่ 'สายเม้าท์มาแล้วจ้า'
มีคนมาแสดงความคิดเห็นเกินกว่าร้อยหน้า
*

การแข่งรถเอฟวัน (F1) หรือฟอร์มูลาวัน (Formula One) มีชื่อเป็นทางการว่า FIA Formula One
World Championship เป็นการแข่งขันรถระดับสูงสุด
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'ว้าว! บทรักสุดคลาสสิกเริ่มต้นแล้ว ฉันได้กลิ่นอะไรหวานๆ นะ
เจ้าของกระทู้โรยน�้ำตาลอีกหน่อยสิ'
'ช่วงนี้เหมือนจะก�ำลังนิยมผู้ชายไทป์หมาป่าน้อย* กับลูกหมาน้อย**
กัน แต่มีแค่ฉันคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่รู้ว่าหมาป่าน้อยกับลูกหมาน้อยนั่น
หมายถึงอะไรอ่ะ'
'ท�ำไมเจ้าของกระทู้ขาหักแล้วยังเดินไปชนต้นดอกท้อ*** ได้อีกล่ะ!
ฉันเนีย่ ! ขายังดีอยูแ่ ท้ๆ แต่กลับไม่มปี ญั ญาเดินไปชนอะไรเหมือนเจ้าของกระทู้
สักอย่าง'
'ฉ. อายุน้อยกว่าเจ้าของกระทู้กี่ปีน่ะ'
'เจ้าของกระทูต้ อบกลับ : ถามว่า ฉ. อายุนอ้ ยกว่าเจ้าของกระทูก้ ปี่ ี
เหรอ อืม...น่าจะสักสามสีป่ มี งั้ ฉ. ดูเด็กกว่าอายุมาก แล้วก็เจ้าของกระทู้
บังเอิญแอบไปเห็นใบตรวจสุขภาพของ ฉ. มา ดูเหมือนเขาจะสูงร้อยแปดสิบหก
จุดห้าเซ็นต์แน่ะ'
'เขียนออกมาได้ขนาดนี้ เจ้าของกระทู้ต้องเป็นนักเขียนแน่ๆ'
'คนสมัยนีค้ ดิ เยอะจัง มีคนมาเขียนกระทูอ้ ะไรสักอย่างก็หาว่าเขาเป็น
นักเขียนซะหมด แล้วต่อให้เขาเป็นนักเขียนจริงก็เขียนให้อ่านกันฟรีๆ ป่ะ
จะโวยวายอะไร'
เมื่อครึ่งเดือนก่อน ลู่จยา นักแข่งมอเตอร์ ไซค์สาวเกิดอุบัติเหตุ
รถมอเตอร์ ไซค์ล้มท�ำให้ขาหัก คุณหมอผู้รับผิดชอบเคสของเธอได้แจ้งว่า
สภาพร่างกายของลู่จยาไม่เหมาะจะท�ำการผ่าตัด และพวกเขาก็ไม่ยินดี
จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดจึงเสนอให้เธอตัดขาทิ้ง ใน
สถานการณ์เช่นนี้ เฉิงอีเ้ หิงทีเ่ ป็นหมอกระดูกจึงต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรค
* หมาป่าน้อย เป็นค�ำสแลง ใช้เรียกผู้ชายที่อายุน้อยกว่า มีนิสัยอบอุ่น ปกป้องแฟนได้
** ลูกหมาน้อย เป็นค�ำสแลง ใช้เรียกผู้ชายอายุน้อยกว่าที่ดูขี้อ้อน ขี้หึง ดูเหมือนลูกหมาตัวน้อยๆ
*** เดินไปชนต้นดอกท้อ หมายถึงช่วงที่จะมีความรักหรือมีคนมาชอบ
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และรับแรงกดดันมหาศาลเพื่อท�ำการผ่าตัดกระดูกให้เธอ
ตอนนีล้ จู่ ยาวางขาข้างทีเ่ ข้าเฝือกไว้บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ของเฉิงอีเ้ หิง
เล่นอินเตอร์เน็ตด้วยท่าทางสุดประหลาด เฉิงอี้เหิงยกแก้วนมเข้ามาให้
หญิงสาว พอเห็นท่าทางแบบนั้นเข้าก็หลุดปากทักออกไป
"คุณวางขาแบบนั้นไม่เมื่อยขาหรือไง เอ้า! ดื่มนมสักหน่อย แล้วก็
อย่ากินขนมเยอะนักสิ คุณเป็นนักแข่งมอเตอร์ ไซค์นะ ต้องรักษาหุ่นด้วย
ไม่ใช่เหรอ"
ลูจ่ ยาไม่ยอมละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซ�ำ้ ยังไม่ใส่ใจเฉิงอีเ้ หิง
ทีเ่ ดินเข้ามาด้วย ท�ำให้เขาไม่พอใจทีถ่ กู เมินจึงพยายามดึงความสนใจของเธอ
ด้วยการเข้าไปใกล้ๆ แล้วถามขึน้
"คุณดูอะไรอยู่เหรอถึงได้ยิ้มมีความสุขขนาดนี้"
ลู่จยาตกใจจนเกือบจะตกจากเก้าอี้ เฉิงอี้เหิงจึงรีบเข้าไปพยุงเอาไว้
หญิงสาวหันขวับไปมองเฉิงอีเ้ หิงทันที เธอกลัวว่าความคิดในหัวของตัวเอง
จะหลุดลอดออกมาให้เขารู้ เพราะไม่คิดว่าเฉิงอี้เหิงจะเอาแก้วนมมาวาง
ไว้ให้เธอตรงหน้าคอมพิวเตอร์ แล้วเขายังยื่นหน้าเข้ามาหาอีกท�ำให้ลู่จยา
ร้อนรนอยากจะปิดหน้าจอ
ทว่าขาทีเ่ ข้าเฝือกยังวางพาดอยูบ่ นโต๊ะคอมพิวเตอร์ จะเอาขาลงจากโต๊ะ
ตอนนีก้ ไ็ ม่ทนั แล้ว และจะปิดหน้าจอก็ไม่ทนั เหมือนกัน เธอจึงตัดสินใจพุง่ ตัว
เข้าไปพร้อมกางแขนออกเพื่อบังหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไว้ ด้วยความที่
โต๊ะคอมพิวเตอร์นนั้ ไม่ได้ใหญ่อะไรนัก พอมาเจอกับการออกท่าทางเกินกว่าเหตุ
ของลูจ่ ยาจึงท�ำให้แก้วนมล้มคว�ำ่ นมก็หกกระจายเต็มโต๊ะ และมีบางส่วน
ไหลลงมาเปรอะตัวของลูจ่ ยา
"แม่เจ้า!" ทั้งสองคนอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกัน
สิง่ แรกทีเ่ ฉิงอีเ้ หิงท�ำคือดึงกระดาษทิชชูออกมาช่วยเช็ดนมทีเ่ ลอะเสือ้ ผ้า
ของลูจ่ ยา ส่วนเธอยังกอดจอคอมพิวเตอร์ไว้แน่น ราวกับแม่ไก่กำ� ลังปกป้องลูก
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จากหมาป่าทีจ่ ะเข้ามาท�ำร้ายอย่างไรอย่างนัน้
เฉิงอีเ้ หิงช่วยเช็ดนมทีเ่ ลอะเสือ้ ผ้าของลูจ่ ยาจนเสร็จ ก่อนจะขมวดคิว้
แล้วเอ่ยขึน้ ว่า "ไม่ได้ คุณต้องไปเปลีย่ นเสือ้ ผ้านะ"
ลู่จยาไม่ได้ฟังว่าเฉิงอี้เหิงก�ำลังพูดอะไรเพราะใจยังคงจดจ่ออยู่กับ
จอคอมพิวเตอร์ทตี่ วั เองกอดเอาไว้ เฉิงอีเ้ หิงเห็นอย่างนัน้ จึงถามออกไปด้วย
ความงุนงง "ในคอมพิวเตอร์มันมีอะไรที่คนอื่นเห็นไม่ได้หรือไง"
ลู่จยายู่ปากแล้วส่ายหน้าอย่างแรง "ไม่มีอะไร"
"แล้วท�ำไมถึงให้ผมดูไม่ได้ล่ะ" เฉิงอี้เหิงซักไซ้ต่อ
"ให้ดูก็ได้" ลู่จยาหมุนหน้าจอคอมพิวเตอร์มาทางตัวเอง จากนั้นก็
กดอะไรอยูส่ องสามที ก่อนจะหันหน้าจอกลับไปทางเฉิงอีเ้ หิง เธอกดเปิดคลิป
การแข่งรถเอฟวันแล้วเริม่ เล่าเรือ่ งการแข่งกับชอตทีเ่ ด็ดทีส่ ดุ ในการแข่งครัง้ นี้
ให้เขาฟังว่ารถคันหนึง่ สะบัดรถคูแ่ ข่งออกไปได้ยงั ไง แถมยังมีอยูต่ งั้ หลายครัง้
ทีร่ ถคันนัน้ เกือบจะไปชนท้ายรถของคนอืน่ แต่กลับสามารถหลบหลีกได้อย่าง
คล่องแคล่วราวกับว่านักแข่งก�ำลังแสดงมายากล
ทว่าหากการแสดงมายากลนัน้ เกิดความผิดพลาด พวกเขาก็อาจจะต้อง
จ่ายด้วยชีวติ
ในเวลาเพียงไม่นาน เฉิงอี้เหิงก็ถูกการแข่งรถเอฟวันดึงความสนใจ
จนเขาลืมไปว่าจะถามอะไรลู่จยา
การแข่งขันนั้นดุเดือดเร้าใจจนเฉิงอี้เหิงเผลอก�ำมือแน่นขณะดู
"ดูการแข่งรถนี่ยังไงก็ต้องเห็นฉากน่าหวาดเสียวและอันตรายจริงๆ
สินะ" เขาพึมพ�ำกับตัวเองหลังจากการแข่งขันจบลง
ลู่จยาส่งเสียงหัวเราะแห้งๆ และพยายามฉีกยิ้มออกมา "เอาล่ะๆ
คุณก็ดูจบแล้ว ทีนี้ช่วยออกไปก่อนได้ไหม ฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าน่ะ"
"อ้อ" เฉิงอี้เหิงเตรียมตัวเดินออกจากห้องไปอย่างว่าง่าย
ลู่จยาถอนหายใจอย่างโล่งอก เธอกดปิดหน้าจอการแข่งรถเอฟวัน
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ทว่าเฉิงอีเ้ หิงดันเหลือบตาไปมองหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่ตงั้ ใจจึงเห็นว่า
หน้าเว็บไซต์ทยี่ งั ไม่ได้ถกู ปิดนัน้ คือหน้ากระทูใ้ นโต้วปัน้ ซึง่ มีหวั ข้อเขียนเป็น
ตัวหนาว่า 'หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ'
เฉิงอี้เหิงยิ้ม ในที่สุดเขาก็ได้รู้สักทีว่าลู่จยาปิดบังอะไรไว้ จากนั้นจึง
เดินออกมาจากห้องแล้วปิดประตู
หลังท�ำความสะอาดตัวและเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลู่จยาก็
กลับมานัง่ ยกขาพาดโต๊ะคอมพิวเตอร์อกี ครัง้ จากนัน้ เธอจึงกดแก้ไขกระทู้
'อัพเดต วันที่สิบเอ็ดมกราคม --- ออร่ากระจาย
ตอนเจ้าของกระทูก้ นิ ขนมที่ ฉ. ซือ้ มาให้ ระหว่างเตรียมตัวจะอัพเดต
กระทู้ก็ปรากฏว่า ฉ. ถือแก้วนมเข้ามาในห้อง เขาเกือบจะเห็นกระทู้แล้ว!
ยังดีนะทีเ่ จ้าของกระทูฉ้ ลาดเลยปิดหน้าจอไว้ทนั พอดี ทว่าผลคือเจ้าของกระทู้
ท�ำแก้วนมหก แต่ว่า ฉ. ก็รีบดึงกระดาษทิชชูมาช่วยเช็ดนมที่หกเลอะตัว
เจ้าของกระทูด้ ว้ ย ตอนทีเ่ ขาเช็ดหน้าให้เจ้าของกระทูน้ ะ...แววตาทีแ่ สนจะ
อบอุ่นของเขานั้น...เจ้าของกระทู้เกือบจะสติหลุดไปแล้ว'
ลู่จยาเรียบเรียงข้อความเสร็จเรียบร้อยจึงกดส่งออกไป หลังจากนั้น
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นใหม่ทันที
'อยูๆ่ ก็หวานขึน้ มาเลย แบบนีแ้ สดงว่าเจ้าของกระทูก้ บั ฉ. อยูด่ ว้ ยกัน
ใช่ไหม'
'ฉันก็อยากขาหักบ้าง! ส่ง ฉ. มาให้ฉันบ้างได้ไหม!'
ลู่จยากินขนมห่อสุดท้ายด้วยความอิ่มเอิบใจ เธอเลือกตอบกลับ
บางความคิดเห็นที่รู้สึกว่าน่าสนใจ หนึ่งในนั้นคือความคิดเห็นที่ถามว่า...
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'เจ้าของกระทู้ช่วยเล่ารายละเอียดตอนที่ได้พบกับ ฉ. ให้ฟังหน่อย
ได้ไหม ฉันอยากรู้รายละเอียดอ่ะ (แววตาเว้าวอน)'
ถ้าจะให้พูดถึงสาเหตุที่ท�ำให้ลู่จยากับเฉิงอี้เหิงได้พบกัน ยังไงก็ต้อง
พูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เรื่องราวทั้งหมดเป็นแบบนี้...
ในกลางดึกของคืนหนึง่ เมือ่ ครึง่ เดือนก่อน ลูจ่ ยานักแข่งมอเตอร์ไซค์สาว
มืออาชีพก�ำลังเตรียมตัวจะเข้าร่วมการแข่งขันมอเตอร์ ไซค์หญิงทางเรียบ
ชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศ ทว่าก่อนการแข่งขันหนึ่งวันเธอกลับได้รับ
ค�ำเชิญจากฮว่าถิงซึง่ เป็นนักแข่งอีกคนให้มาร่วมซ้อมแข่งกันนอกรอบ
ตอนแรกลูจ่ ยาคิดจะปฏิเสธ แต่สดุ ท้ายทนการรบเร้าของฮว่าถิงไม่ไหว
จึงตอบตกลงไป ทัง้ คูใ่ ช้ความเร็วสูงมากในการซ้อม และตอนทีแ่ ข่งกันอยูน่ นั้ เอง
รถของลูจ่ ยาก็ไปชนเข้ากับสิง่ กีดขวาง เมือ่ ลูจ่ ยาฟืน้ ขึน้ มาอีกทีกพ็ บว่าตัวเอง
นอนอยูใ่ นโรงพยาบาลแล้ว เธอได้กลิน่ น�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ เห็นขาขวาถูกแขวนเอาไว้
ภายในห้องพักผูป้ ว่ ยนัน้ นอกจากเธอแล้วก็ไม่มคี นอืน่ อีก
ในเวลานัน้ ลูจ่ ยายังไม่รวู้ า่ เกิดอะไรขึน้ บ้าง เธอจ�ำได้แค่เพียงรางๆ ว่า
ตัวเองขีร่ ถชนเข้ากับสิง่ กีดขวางจนตัวลอยออกจากรถ ส่วนรถมอเตอร์ไซค์นนั้
ไถลไปไกล และยังไม่ทนั จะได้โทรแจ้งต�ำรวจเธอก็หมดสติไปเสียก่อน
สาเหตุที่ท�ำให้รถลื่นไถลจนไปชนสิ่งกีดขวางก็เพราะหลังขี่รถออกไป
ได้ไม่นาน จูๆ่ สภาพอากาศก็แย่ลงอย่างกะทันหัน ท้องฟ้าจากทีเ่ คยเปิดโล่ง
จนเห็นแสงจันทร์ก็กลับมีหมอกหนาทึบ ลมพัดแรง แล้วไม่นานฝนก็
เทกระหน�ำ่ ลงมา ในความทรงจ�ำของลูจ่ ยา เมือง อ. ไม่มฝี นตกหนักขนาดนี้
มานานแล้ว ทว่าคืนนัน้ ท้องฟ้าราวกับมีรรู วั่ ฝนจึงเทลงมาอย่างหนัก
ลู ่ จ ยาลุ ก ขึ้ น นั่ ง หลั ง จากนอนอยู ่ บ นเตี ย งผู ้ ป่วยมานาน เธอนวด
บริเวณท้ายทอยของตัวเองตรงจุดที่ยังรู้สึกว่าเจ็บมาก หลังจากนั้นสักพัก
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ก็มนี างพยาบาลเดินเข้ามาในห้อง เมือ่ เห็นว่าลูจ่ ยาฟืน้ แล้วนางพยาบาลจึง
ตรวจเช็กการตอบสนองด้วยการเปิดเปลือกตาของเธอออกดู ก่อนจะตรวจ
อาการทั่วๆ ไป นางพยาบาลบีบๆ เคาะๆ ที่ขาของลู่จยา สุดท้ายจึง
หยิบปากกาออกมาขีดๆ เขียนๆ อะไรอยู่สักพักแล้วเงยหน้าขึ้นถามว่า
'คุณฟื้นแล้วยังรู้สึกว่าเจ็บตรงไหนอีกหรือเปล่า'
ลู่จยามองขาตัวเองที่ถูกพันไว้ราวกับมัมมี่แล้วลองขยับมันเล็กน้อย
ทันใดนั้นความเจ็บแปลบก็ไหลบ่าเข้ามาราวกับมีกระแสไฟฟ้าวิ่งไปทั่วทั้ง
ร่างกาย ท�ำให้เธอส่งเสียงร้องออกมาอย่างกลัน้ ไว้ไม่อยูจ่ นโดนนางพยาบาลดุ
'ฉนั บอกให้คณุ ขยับหรือไง! ยังอยากจะเก็บขาเอาไว้ไหม พวกเด็กแว้น
นีจ่ ริงๆ เลย คนนึงตาย อีกคนขาหัก แล้วยังจะคิดว่าไม่เป็นอะไรอีก'
ลูจ่ ยาไม่ได้สนใจค�ำว่า 'พวกเด็กแว้น' ทีบ่ าดหูนนั่ แต่รอ้ งถามออกไปว่า
'คุณว่าอะไรนะคะ! ใครตาย?!'
'ก็ผหู้ ญิงคนนัน้ ทีแ่ ว้นกับคุณไงล่ะ เธอถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลแล้ว
แต่ช่วยชีวิตไว้ไม่ทัน'
ลู่จยายกมือขึ้นกุมขมับ คิดในใจ พยาบาลบอกว่าฮว่าถิงตายแล้ว
งั้นหรือ
มันจะเป็นไปได้ยงั ไงกัน ก็ตอนทีเ่ ธอชนเข้ากับสิง่ กีดขวางจนตัวลอย
ออกไปยังเห็นชัดๆ ว่ารถของฮว่าถิงชะลอความเร็วลงแล้ว เธอยังคิดว่า
ฮว่าถิงเป็นคนส่งตัวเธอมาที่โรงพยาบาลด้วยซ�้ำ
'นี่คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า' ลู่จยาร้องถาม
นางพยาบาลเอ่ยขึน้ เพือ่ ตัดร�ำคาญ 'ถ้างัน้ คุณไปดูทหี่ อ้ งดับจิตเอาเอง
แล้วกัน' พูดจบหล่อนก็เดินออกไปจากห้องพักคนไข้ทันที
ลูจ่ ยาพยายามดันตัวขึน้ จากเตียง เธอคิดจะตามไปถามนางพยาบาล
ให้รเู้ รือ่ ง แต่นางพยาบาลคนนัน้ ก็หายตัวไปอย่างรวดเร็ว ตอนนีเ้ ห็นเพียง
คุณหมอหนุ่มสวมเสื้อกาวน์เดินเข้ามาในห้อง บนหน้าอกของเขามีป้าย
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ตัวอักษรแบบซ่งถี่* สีน�้ำเงินติดอยู่ เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า 'แผนกกระดูก :
เฉิงอี้เหิง'
คุณหมอเฉิงทีย่ นื อยูต่ รงหน้าลูจ่ ยามีดวงตาแดงๆ คล้ายว่าเขาเพิง่ จะ
ร้องไห้มา อีกทั้งยังดูเหมือนว่าจะอดนอนมาหลายวันแล้วด้วย ชายหนุ่ม
มีท่าทางไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นัก แต่ว่าออร่าของคนหล่อยังไงก็ปิดไม่มิด
โดยเฉพาะความสูงของเขาที่ท�ำให้เธอต้องเงยหน้ามอง
สายตาของลู่จยาหยุดนิ่งอยู่ท่ีใบหน้าของคุณหมอหนุ่มและไม่ยอม
ย้ายสายตาไปไหน ดวงตาแดงๆ กับจมูกโด่งๆ นัน่ ท�ำให้เขาดูเหมือนตุก๊ ตาหิมะ
ในฤดูหนาว เธอรู้สึกว่าคนคนนี้ถึงแม้จะรูปหล่อ แต่ก็ยังให้ความรู้สึกว่า
เป็นคนทึ่มๆ ด้วย
นี่คือความรู้สึกของลู่จยาหลังจากได้พบเฉิงอี้เหิงครั้งแรก
คุณหมอเฉิงอธิบายกับลู่จยาอย่างรวบรัดว่า 'ถ้าตัดขา ต่อไปคุณจะ
ไม่สามารถขี่มอเตอร์ ไซค์ ได้อีก' อธิบายจบเขาก็พูดต่อ 'มีต�ำรวจรออยู่
ด้านนอกมาหลายวัน ตอนนี้คุณฟื้นแล้ว จะให้ผมเรียกเขาเข้ามาไหมครับ'
ลู่จยาคิดในใจ นี่ฉันหลับไปหลายวันเลยหรือนี่
ยังไม่ทันที่เธอจะตอบอะไรออกไปก็ ได้ยินเสียงโวยวายดังมาจาก
ทางด้านนอก ดูเหมือนว่าจะมีคนมากมายก�ำลังยืนออกันอยู่ด้านหน้า
ประตูห้องพักคนไข้ ลู่จยามองประตูห้องพักที่ถูกผลักเข้ามาอย่างแรงจน
กระแทกผนังดังตึง หลังจากเสียงนัน้ ดังขึน้ คนกลุม่ ใหญ่ก็ไหลทะลักเข้ามา
ในห้องราวกับก�ำลังเบียดกันเข้ามาในขบวนรถไฟใต้ดิน
คนกลุ่มนี้ถือไมโครโฟนกับกล้องเดินเข้าประตูห้องพักเข้ามาด้านใน
คนสุดท้ายของกลุม่ คือต�ำรวจทีอ่ ยู่ในเครือ่ งแบบ บรรดานักข่าวยืนชิดติดกัน
โดยไม่สนใจเสียงร้องของต�ำรวจที่พยายามห้ามปรามพวกเขา แสงแฟลช
ส่องกระทบใบหน้าของลู่จยาไม่หยุด กล้องของนักข่าวเกือบจะแปะอยู่บน
* ซ่งถี่ (宋体) คือรูปแบบตัวอักษร (Font) ที่ใช้กันทั่วไปส�ำหรับพิมพ์ตัวอักษรในภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
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หน้าของเธอแล้วด้วยซ�้ำ
'ต�ำรวจมาทีน่ ที่ ำ� ไมกัน! คิดว่ามาเทีย่ วสวนสัตว์หรือไง!!' ลูจ่ ยาตะโกน
ออกไป
ต�ำรวจซึง่ โดนเบียดไปมาจนมึนงงถึงคิดขึน้ ได้วา่ ตนจะต้องห้ามปราม
บรรดานักข่าวทีต่ อ้ งการท�ำข่าวอย่างบ้าคลัง่ ต�ำรวจหนุม่ ผูไ้ ม่รจู้ ะท�ำอย่างไรดี
ได้แต่กอดเอวของนักข่าวที่เข้าไปประชิดตัวลู่จยาไว้แล้วใช้แรงดึงออกมา
นักข่าวทีถ่ กู ต�ำรวจกอดตัวไว้ก็ไม่ยอมแพ้ เขายกไมโครโฟนขึน้ สูงพร้อมกับ
ตะโกนถาม
'ลูจ่ ยา! ในฐานะทีค่ ณุ เป็นนักแข่งรถมืออาชีพ คุณเองก็นา่ จะทราบถึง
อันตรายในการแข่งรถกันเองแบบนัน้ คุณมีอะไรอยากจะพูดเกีย่ วกับคุณฮว่าถิง
ทีเ่ สียชีวติ ในการแข่งครัง้ นี้ไหมครับ'
สีหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์ของลู่จยาเปลี่ยนไปเล็กน้อย ในสมองมีแต่
ค�ำถามว่า 'ฮว่าถิงตายจริงหรือเปล่า' ความคิดนัน้ แวบผ่านมาแล้วก็ผา่ นไป
ลู่จยาผลักกล้องที่จ่ออยู่แทบจะติดใบหน้าของเธอออก
'อย่างแรก! นั่นไม่ใช่การแข่งรถ พวกเราแค่นัดกันไปซ้อมเท่านั้น
อย่างทีส่ อง! ส�ำหรับเรือ่ งของฮว่าถิง ฉันรูส้ กึ เสียใจเป็นอย่างยิง่ คุณยังต้องการ
ถามอะไรอีกไหม?!'
พวกนักข่าวยังคงคาดคัน้ เธอไม่หยุด ด้านลูจ่ ยาเองก็ไม่ได้ออ่ นข้อให้
'แล้วคุณคิดว่าตัวเองจะต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวติ ของคุณฮว่าถิง
ไหมครับ ตอนนีค้ ณุ สองคนถือเป็นผูเ้ ข้าแข่งขันทีน่ า่ จับตามองทีส่ ดุ ในการแข่ง
มอเตอร์ ไซค์หญิงทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศ แต่คุณฮว่าถิง
เสียชีวติ ไปแล้ว แบบนีก้ ห็ มายความว่าคุณอาจจะได้ครองทัง้ ต�ำแหน่งแชมป์
ทัง้ ฉายา 'ควีนออฟเดวิล' ไปโดยปริยายเลย ถูกต้องไหมครับ'
'ควีนออฟเดวิล' คือฉายาของฮว่าถิง
ฮว่าถิงเป็นแชมป์ในการแข่งขันมอเตอร์ ไซค์นานาชาติอยู่หลายครั้ง
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ตั้งแต่อายุยังน้อย ถือได้ว่าเป็นดาวดวงใหม่ในวงการแข่งขันมอเตอร์ ไซค์
ที่ก�ำลังเจิดจรัส เธอคิดไม่ถึงจริงๆ ว่าจะต้องมามีจุดจบเช่นนี้
ลู่จยากับฮว่าถิงเป็นนักแข่งรถมอเตอร์ ไซค์ที่มีผลงานใกล้เคียงกัน
ถือได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ก�ำลังมาแรง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นับว่า
เป็นช่วงขาขึ้นของลู่จยา ทั้งยังมีแนวโน้มจะแซงน�ำหน้าฮว่าถิงได้อีกด้วย
ก่อนหน้านี้ลู่จยาและฮว่าถิงได้เข้าร่วมการแข่งเดียวกันอยู่หลายครั้ง ซึ่ง
จากสถิติการแพ้ชนะของทั้งสองคนนั้น ลู่จยาออกจะเหนือกว่าฮว่าถิงอยู่
เล็กน้อย ท�ำให้การแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นจี้ งึ เป็นทีน่ า่ จับตามองอย่างมากว่า
ลูจ่ ยาจะสามารถเลือ่ นอันดับทิง้ ห่างจากฮว่าถิงได้หรือไม่ หรือจะเป็นฮว่าถิงที่
สามารถรักษาอันดับเดิมของตัวเองไว้ได้ ถือได้วา่ นีค่ อื การแข่งทีส่ ำ� คัญมาก
ส�ำหรับทัง้ คู่
ทว่าในช่วงเวลาส�ำคัญขนาดนี้ เหตุใดทั้งคู่ยังนัดกันออกไปซ้อม
ตามล�ำพังอีก นั่นท�ำให้ผู้คนคิดกันไปต่างๆ นานา
ทัง้ หมดนัน่ เป็นเพราะลูจ่ ยาปฏิเสธคนไม่คอ่ ยเป็นนัน่ เอง จึงท�ำให้เกิด
เรื่องร้ายแรงเช่นนี้ขึ้น
ดังนั้นในการเผชิญหน้ากับนักข่าวที่ก�ำลังพยายามสอบสวนเธออยู่นี้
ลูจ่ ยาจึงได้แต่นงั่ นิง่ ไม่ตอบค�ำถามใดๆ อีก เธอมองไปทีต่ ำ� รวจเพียงคนเดียว
ซึ่งยืนอยู่ตรงนั้นแล้วถามออกไป 'ฮว่าถิงตายแล้วจริงๆ เหรอ'
ชัว่ ขณะนัน้ ทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบ ต�ำรวจทีพ่ ยายามจะกอดขา
นักข่าวเพื่อหยุดไม่ให้นักข่าวถ่ายวิดีโอชะงักไป จนกระทั่งเห็นสายตาที่ทั้ง
เย็นชาและกดดันของลู่จยาจึงมีสติอีกครั้ง เขาพยักหน้ารับ
'จริงครับ รถของคุณฮว่าถิงพุง่ ชนกับรัว้ กัน้ ทางด้วยความเร็วสูง ท�ำให้
ทั้งคนและรถตกลงไปในหน้าผา หลังจากนั้นถึงมีคนขับรถผ่านมาพบว่า
คุณหมดสติอยู่จึงโทรแจ้งกู้ภัยและต�ำรวจ พอพวกเราไปถึง คนจากกู้ภัยก็
น�ำตัวคุณไปแล้ว เช้าวันต่อมาพวกเราถึงลงไปที่หน้าผาเพื่อค้นหาร่างของ
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คุณฮว่าถิง ตอนที่พบเธอหายใจเบามากๆ เราจึงรีบน�ำตัวส่งโรงพยาบาล
ทันที แต่อาการบาดเจ็บของเธอค่อนข้างสาหัส สุดท้ายจึงเสียชีวิตครับ'
ลู่จยายกมือขึ้นกุมศีรษะด้วยความมึนงง นาทีนี้เธอรู้สึกราวกับว่า
ในหัวตัวเองมีเสียงวิ้งๆ ดังขึ้น ข้อมูลมากมายก�ำลังไหลบ่าเข้าสู่สมอง
อย่างรวดเร็วจนเธอไม่สามารถคิดอะไรได้ตามปกติ เธอไม่คดิ เลยว่าฮว่าถิง
จะตกเหวเสียชีวิต
ว่ากันตามหลักเหตุผลแล้ว ตอนที่เธอเกิดอุบัติเหตุ ฮว่าถิงซึ่งขี่รถ
ตามหลังมาย่อมต้องเห็นเหตุการณ์ทงั้ หมด ฮว่าถิงควรจะหลบหลีกอุบตั เิ หตุ
ครั้งนี้ได้สิ
นี่มันเกิดอะไรขึ้น…
ระหว่างที่เธอหมดสติไป มันเกิดอะไรขึ้นกับฮว่าถิงกันแน่
อันทีจ่ ริงเธอไม่ได้สนิทกับฮว่าถิงเท่าไหร่นกั ทว่าการต้องมาถูกตราหน้าว่า
ตนเป็นคนท�ำให้ฮว่าถิงเสียชีวติ เพราะการซ้อมแข่งในครัง้ นีน้ นั้ เธอรับไม่ไหว
จริงๆ และไม่ตอ้ งการทีจ่ ะแบกรับไว้ดว้ ย
และทั้ ง หมดนั่ น ท� ำ ให้ ลู ่ จ ยาตั ด สิ น ใจได้ ใ นทั น ที ว ่ า เธอจะต้ อ งหา
ความจริงของเบื้องหลังการเกิดอุบัติเหตุนี้ให้ได้
ในขณะทีท่ กุ อย่างก�ำลังสับสนวุน่ วายอยูน่ นั้ จูๆ่ ก็มหี ญิงชายวัยกลางคน
พุง่ เข้ามาในห้องพักผูป้ ว่ ย ทัง้ คูแ่ หวกกลุม่ นักข่าวกับต�ำรวจเข้ามาโดยไม่สนใจ
อะไร และในตอนทีท่ กุ คนยังไม่ทนั ตัง้ ตัว ผูห้ ญิงคนนัน้ ก็ยกกระติกเก็บความร้อน
ขึน้ มาแล้วสาดสิง่ ทีอ่ ยูข่ า้ งในไปทีล่ จู่ ยา ส่วนผูช้ ายกดตัวลูจ่ ยาเอาไว้แน่น
นักข่าวเห็นฉากเด็ดก็ต่างพากันยกกล้องขึ้นถ่ายภาพอย่างเมามัน
หากเป็นเมือ่ ก่อนลูจ่ ยาคงจะถีบผูช้ ายคนทีก่ ดตัวเธอเอาไว้ไปแล้ว แต่ตอนนี้
ขาของเธอไม่มีแรงจึงได้แต่นอนเป็นหมูบนเขียง
ลู่จยายังพยายามจะถีบขา 'คนของโรงพยาบาลอยู่ไหนกันหมด!
คนเยอะแยะขนาดนีท้ งั้ นักข่าวทัง้ ต�ำรวจ นีก่ ะจะปล่อยให้ฉนั ตายวันนีท้ นี่ เี่ ลย

我的医生好像喜欢我

หรือไง?!'
ดูเหมือนว่า รปภ. ของโรงพยาบาลจะได้ยินเสียงตะโกนของลู่จยาจึง
รีบวิ่งเข้ามา คนหนึ่งเข้ามาช่วยดึงตัวชายวัยกลางคนที่กดตัวเธออยู่เอาไว้
ออกไป ส่วนอีกสองคนพยายามคุมตัวหญิงวัยกลางคนทีก่ ำ� ลังระงับอารมณ์
ไม่อยู่ แต่หญิงวัยกลางคนนัน้ แรงเยอะอย่างไม่นา่ เชือ่ แม้กระทัง่ รปภ. สองคน
ก็ยงั ไม่สามารถหยุดหล่อนเอาไว้ได้ หญิงวัยกลางคนผูน้ สี้ าดน�ำ้ ซุปใส่ลจู่ ยา
ไม่พอยังเข้ามาตบตีเธออีก
ในตอนนี้เองที่ลู่จยาไม่อาจควบคุมอารมณ์ ไว้ได้อีกต่อไป ครั้งนี้เธอ
ไม่ยอมนั่งอยู่เฉยๆ แต่กลับรับหมัดที่พุ่งเข้ามาเอาไว้และตั้งใจจะตอบโต้
ด้วยการบิดข้อมือหญิงวัยกลางคน ทว่าหญิงวัยกลางคนกลับยกกระติก
เก็บความร้อนขึน้ ฟาดมาทีศ่ รี ษะของลูจ่ ยา เท่านัน้ ไม่พอ ชายวัยกลางคนที่
ทีแรกถูก รปภ. คุมตัวไว้ออกแรงสะบัดตัวจนหลุดจากการจับกุมแล้ว
แทรกเข้ามาก�ำหมัดขึ้นตั้งใจจะชกเธอ ลู่จยาจึงยกแขนขึ้นป้องกันตัว
โดยอัตโนมัติ
จากนัน้ ภาพตรงหน้าของลูจ่ ยาก็พร่ามัวไป เธอคิดว่าตัวเองคงจะต้องตาย
เสียแล้ว
แต่ในขณะทีย่ งั มึนงงอยูน่ นั่ เองก็มคี นสวมชุดกาวน์เดินเข้ามาพร้อมกับ
กลิน่ หอมๆ เขาอุม้ ตัวเธอขึน้ แล้วพาเธอออกมาจากวงล้อมโดยการช่วยเหลือ
ของ รปภ. และในเวลาเดียวกันนั้นลู่จยาก็คิดว่าตัวเองได้ยินสามีภรรยา
แสนร้ายกาจคูน่ นั้ ตะโกนออกมาว่า 'เฉิงอีเ้ หิง เธอ...ไปช่วยมันท�ำไม?!'
เมื่อลู่จยาได้สติอีกครั้งในห้องพักผู้ป่วยก็ไม่มีใครแล้ว ผ่านไปสักพัก
คุณหมอเฉิงคนเดิมก็ผลักประตูห้องเดินเข้ามา
ลูจ่ ยาคลึงศีรษะทีป่ วดอยู่ เมือ่ เธอก้มหน้าลงจึงเห็นว่าตัวเองเปลีย่ นชุด
คนไข้เรียบร้อยแล้ว ผมก็สระเรียบร้อยแล้วเช่นกัน แต่ยังคงได้กลิ่นซุปไก่
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อยู่เล็กน้อย
'คนทีท่ ำ� ร้ายคุณคือพ่อแม่ของฮว่าถิง พอดีวา่ วันนีม้ กี ารน�ำศพฮว่าถิง
ออกจากโรงพยาบาลไปสถานทีท่ ำ� พิธเี ผา เมือ่ ช่วงสายนีเ่ พิง่ จะจบพิธบี อกลา'
ลู่จยานวดขมับของตัวเอง เวลานี้ในหัวของเธอมีแต่ความว่างเปล่า
แต่แล้วอยูๆ่ ก็คล้ายมีแสงสว่างวาบขึน้ เธอมองไปทีค่ ณุ หมอซึง่ ยืนอยูต่ รงหน้า
ด้วยความสงสัยแล้วเอ่ยถามออกไป 'คุณรู้จักชื่อฮว่าถิงได้ยังไง'
เฉิงอี้เหิงซึ่งยืนหันหลังก�ำลังจัดการกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่นั้น
ก็เกร็งตัวขึ้นมา
'ผมต้องรูส้ ิ ก็อบุ ตั เิ หตุของพวกคุณมันเป็นข่าวใหญ่โตมาก จะว่าไปแล้ว
บังเอิญมากเลยนะครับ เพราะผมเองก็เคยดูการแข่งขันของพวกคุณด้วย'
ลู่จยาซึ่งนอนพิงอยู่กับหมอนรองหลังคิดทบทวนค�ำพูดของเขาอยู่
ครู่หนึ่ง ตั้งแต่เธอตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็สับสนอลหม่าน ท�ำให้ไม่มีเวลา
จะไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ฮว่าถิงเสียชีวิตแล้ว...
เสียชีวิตในอุบัติเหตุนั่น...
ตัดเรือ่ งสมองถูกกระทบกระเทือนกับเรือ่ งความทรงจ�ำสูญหายออกไป
ได้เลย เพราะเธอมัน่ ใจว่าหลังจากชนเข้ากับสิง่ กีดขวางข้างทางแล้วหน้าผากไป
กระแทกกับอะไรบางอย่างจนเลือดออกท�ำให้สายตาพร่ามัว เธอยังมีสติอยู่
ราวๆ สิบกว่าวินาทีกอ่ นสลบไป
ลู่จยาจ�ำได้ว่าในตอนนั้นรถฮว่าถิงที่อยู่ข้างหน้าลดความเร็วลงแล้ว
ทั้งยังจ�ำได้รางๆ อีกด้วยว่าฮว่าถิงลงจากรถเข้ามาดูอาการของเธอ...
แต่แน่นอนว่านีเ่ ป็นเพียงแค่ความทรงจ�ำทีเ่ ลือนรางซึง่ เธอเองก็ไม่อาจจะ
มัน่ ใจได้
ต�ำรวจแจ้งกับเธอว่ารถมอเตอร์ ไซค์ของฮว่าถิงพุ่งชนรั้วกั้นทาง
ตกลงไปในเหวท�ำให้ตัวรถพังยับและฮว่าถิงบาดเจ็บหนักจนเสียชีวิต แต่
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ลู่จยายังไม่อยากจะเชื่อ
หนึง่ วันก่อนเกิดเหตุนนั้ ฮว่าถิงนัดเธอออกไปประลองความเร็วกัน ลูจ่ ยา
ไม่อยากไปเลยสักนิดเพราะวันรุง่ ขึน้ จะเป็นวันแข่งขันจริงแล้ว โดยทัว่ ไปแล้ว
ในคืนก่อนการแข่งขันบรรดานักแข่งรถจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมอะไรมากมายนัก
ส่วนใหญ่มักเลือกเก็บแรงเอาไว้เพื่อที่วันแข่งจะได้แสดงความสามารถกัน
อย่างเต็มที่ ทว่าฮว่าถิงกลับติดต่อเธอมา
ตอนที่ฮว่าถิงติดต่อมานั้น สิ่งแรกที่ลู่จยาคิดคือฮว่าถิงอาจจะตั้งใจ
ใช้วิธีนี้เพื่อตัดก�ำลังของเธอ เพราะในการแข่งขัน พวกนักแข่งรถบางคน
ทีม่ คี วามมัน่ ใจในตัวเองมากๆ มักจะไม่คอ่ ยใส่ใจกับการพักเท่าไหร่นกั อีกทัง้
ฮว่าถิงยังบอกว่าอยากจะประลองความเร็วกับเธอตามล�ำพังดูสกั ครัง้ ลูจ่ ยา
จึงได้แต่ยอมสละชีพตามสุภาพชน* ท�ำตามความต้องการของฮว่าถิง
คิดไม่ถึงว่าเธอจะได้สละชีพจริงๆ
ก่อนจะเริม่ การซ้อมแข่งในคืนนัน้ ฮว่าถิงเคยพูดกับเธอทัง้ อย่างตัง้ ใจ
และไม่ตั้งใจอยู่บ่อยๆ ว่าอาจจะถอนตัวจากวงการ ค�ำพูดนั้นท�ำให้ลู่จยา
รู้สึกสับสนเป็นอย่างมาก ในเมื่อฮว่าถิงก�ำลังอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพแล้ว
ท�ำไมหล่อนถึงได้รีบร้อนจะถอนตัวกัน หรือเป็นเพราะทักษะในการแข่งรถ
ของฮว่าถิงก�ำลังลดลงโดยไม่รตู้ วั หล่อนจึงอยากเก็บความทรงจ�ำดีๆ ไว้ให้กบั
แฟนคลับ
ทว่าในเวลานัน้ ลูจ่ ยาไม่ได้คดิ อะไรต่อเพราะในสมองของเธอมีแต่เรือ่ ง
การแข่งขันที่ก�ำลังจะมาถึง หากเธอชนะการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะสามารถ
บินไปเจอกับหมิ่นลู่และออกเที่ยวห้าประเทศในยุโรปได้สักที แต่ตอนนี้
ไม่ตอ้ งพูดถึงยุโรปเลย เอาแค่ในเมือง อ. เธอก็ออกไปไหนไม่ได้แล้ว ไม่สิ
อันที่จริงจะออกจากโรงพยาบาล ซ. ยังไม่ได้เลยด้วยซ�้ำ
จูๆ่ ลูจ่ ยาก็คดิ ขึน้ มาได้วา่ ในคืนนัน้ ท่าทางของฮว่าถิงดูไม่ปกติเท่าไหร่นกั
* สละชีพตามสุภาพชน เป็นส�ำนวน หมายถึงยอมท�ำตามฝ่ายตรงข้าม หรือติดตามไปด้วยแต่โดยดี
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ดวงตาของฮว่าถิงซึง่ จ้องมองเธออยูเ่ หมือนจะมีนำ�้ ตาคลอๆ ทีแรกเธอยังคิดว่า
ฮว่าถิงน�ำ้ ตาไหลเพราะโดนลม ไม่ได้คดิ อะไรมากไปกว่านัน้ เลย แต่แล้วสุดท้าย
ก็เกิดเรือ่ งแบบนีข้ นึ้
ในขณะที่ลู่จยาก�ำลังทบทวนเรื่องราวในคืนนั้น เฉิงอี้เหิงก็พูดเรื่อง
การตัดขาขึ้นมาอีกครั้ง
'หัวหน้าแผนกของเราคิดว่าควรจะตัด...'
'ไม่ตัด!'
ความคิดของลูจ่ ยาถูกดึงกลับมาด้วยค�ำว่า 'ตัดขา' หากเทียบกันแล้ว
เรื่องการรักษาขาของเธอเอาไว้ดูจะเป็นสิ่งที่ต้องกังวลมากกว่าการค้นหา
ความจริงเรื่องอุบัติเหตุที่ท�ำให้ฮว่าถิงเสียชีวิต
ลูจ่ ยาพูดขึน้ ด้วยความหงุดหงิด 'คุณหาวิธรี กั ษาขาของฉันเอาไว้ให้ได้
ก็พอ ส่วนฉันจะขีร่ ถได้หรือไม่ได้คณ
ุ ไม่ตอ้ งสนใจหรอก'
แพทย์สว่ นใหญ่เคยชินกับคนไข้ที่โวยวายท�ำลายข้าวของ แต่ไม่คอ่ ย
ได้เจอคนไข้ทมี่ สี ติดี แต่ดแู ล้วน่าปวดหัวกว่าคนไข้ทเี่ อะอะโวยวายเช่นนี้
'จริงๆ ก็ไม่ใช่วา่ ผ่าตัดไม่ได้นะครับ แต่มนั ค่อนข้างยากและมีความเสีย่ ง
สูงมาก ถ้าอาการทีข่ าของคุณไม่หนักเท่านีก้ ารส่งตัวไปรักษาทีต่ า่ งประเทศ
ก็พอเป็นไปได้ แต่จากสภาพขาของคุณแล้ว คงรอจนถึงตอนทีค่ ณุ เดินทางไป
ต่างประเทศไม่ได้แน่ๆ ดูแล้วมันน่าจะเน่าก่อน'
'ฉันยินดีรบั ความเสีย่ งนัน้ ผ่าตัดเถอะ' ลูจ่ ยาพูดออกมาราวกับมันเป็น
เรื่องง่ายๆ
'จากความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกแล้วก็คอื คุณควรตัดขา' เฉิงอีเ้ หิง
ยังคงยืนยัน
ลู่จยาเริ่มรู้สึกหงุดหงิดจึงร้อง 'เฮอะ!' ออกมา เธอจ้องตาเฉิงอี้เหิง
เพื่อแสดงถึงความแน่วแน่ในการตัดสินใจของตัวเองและเธอไม่ต้องการฟัง
ค�ำพูดเพ้อเจ้อของคนอื่นอีก
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เมื่อเห็นท่าทางหงุดหงิดของลู่จยา เฉิงอี้เหิงจึงเปรยขึ้นว่า 'บางที…
ผมอาจจะผ่าตัดได้ ถ้าคุณไม่ถือสาว่าผมยังไม่ใช่อาจารย์แพทย์'
ลู่จยามองส�ำรวจเฉิงอี้เหิง พลันนั้นในใจก็รู้สึกลังเลขึ้นมา หากไม่ใช่
อาจารย์แพทย์จะท�ำได้จริงๆ ใช่ไหม
'แล้วท�ำไมหมอหัวหน้าแผนกของคุณถึงไม่ผ่าตัดให้ฉันล่ะ'
'พอดีวา่ หัวหน้าแผนกใกล้จะเกษียณแล้วจึงถูกพิจารณาให้เลือ่ นต�ำแหน่ง
เป็นคณบดีกติ ติมศักดิ์ เรือ่ งชือ่ เสียงของเขาจึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมาก' ค�ำพูดของ
เฉิงอีเ้ หิงนัน้ มีความหมายชัดเจนอยูใ่ นตัว ความหมายนัน้ ก็คอื แพทย์หวั หน้าแผนก
ไม่ตอ้ งการทีจ่ ะเอาชือ่ เสียงมาแบกรับความเสีย่ งนี้
'ดังนั้นความเสี่ยงในการผ่าตัดครั้งนี้คุณจะเป็นคนรับผิดชอบเอง
ถูกต้องไหม หรือพูดได้อีกอย่างว่าคุณยินดีที่จะแบกรับความเสี่ยงนี้เอง?'
เฉิงอีเ้ หิงมองลูจ่ ยาโดยไม่พดู อะไรก่อนจะหยิบปากกาขึน้ มาบันทึกอะไร
บางอย่างลงในสมุด หลังจากนัน้ จึงเอ่ยขึน้ ว่า 'คุณจะเข้าใจอย่างนัน้ ก็ได้'
ลูจ่ ยาคิดอยากจะถามอะไรเขาอีกสักหน่อย แต่เฉิงอีเ้ หิงกลับถูกพยาบาล
เรียกตัวออกไปเสียก่อน
ด้วยความสงสัย ลู่จยาจึงใช้ไม้ค�้ำที่โรงพยาบาลจัดหาให้พาตัวเอง
ออกจากห้องพักไป เธอได้ไปสอบถามกับพวกพยาบาลดูจึงรู้ว่าเฉิงอี้เหิง
เป็นแพทย์สาขากระดูกที่จบมาด้วยคะแนนดีที่สุดของมหาวิทยาลัยแพทย์
ในภาคตะวันตก เมื่อรู้อย่างนี้ก็ท�ำให้เธอวางใจได้บ้าง
ลู่จยาสอบถามข้อมูลไปเรื่อยๆ จึงได้รู้ว่าเฉิงอี้เหิงเป็นแพทย์ที่มี
ความสามารถเป็นอันดับต้นๆ ของโรงพยาบาล ซ. เขาเคยเข้าร่วมการผ่าตัดใหญ่
มาหลายครัง้ แม้วา่ ประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าทีมผ่าตัดอาจจะไม่มากนัก
ทว่าชือ่ เสียงของเขาก็ไม่เลวเลยทีเดียว ทุกคนต่างคิดว่าเขามีทงั้ ความสามารถ
ทัง้ โชคช่วย แต่สำ� หรับครัง้ นีร้ า่ งกายของเธออยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับ
การผ่าตัดเท่าใดนัก จึงถือได้วา่ เฉิงอีเ้ หิงก�ำลังท�ำเรือ่ งเสีย่ งต่อชือ่ เสียงของเขา
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อย่างมาก และนีก่ เ็ ท่ากับว่าเป็นการเดิมพันอนาคตของเขาด้วย ลูจ่ ยาเอง
อันที่จริงก็ ไม่ได้ใส่ ใจมากนักว่าจะเป็นแพทย์หรือแพทย์ระดับอาจารย์
ทีม่ ปี ระสบการณ์มากมายมาผ่าตัดให้เธอ เพราะเชือ่ ในค�ำพูดทีว่ า่ 'ไม่วา่ จะ
แมวขาวหรือแมวด�ำ หากจับหนูได้ก็ถือว่าเป็นแมวที่ดี'
หลังสืบข้อมูลของเฉิงอีเ้ หิงเรียบร้อยแล้ว ลูจ่ ยาก็เดินผ่านแผนกกระดูก
เมือ่ มองเข้าไปในห้องท�ำงานของเฉิงอีเ้ หิงจึงเห็นเสือ้ กาวน์เปียกชืน้ ของเขา
แขวนอยู่ พอเธอเดินเข้าไปใกล้ๆ ก็ได้กลิน่ ซุปไก่ นัน่ ท�ำให้ฉกุ คิดขึน้ มาได้วา่
คุณหมอที่ใส่เสือ้ กาวน์คนนัน้ คือเขา...เฉิงอีเ้ หิงเป็นคนช่วยเธอเอาไว้
ก๊อกๆๆ
ลูจ่ ยาเคาะประตูหอ้ งท�ำงานของเฉิงอีเ้ หิงสามครัง้ แพทย์หนุม่ ทีก่ ำ� ลัง
เขียนหนังสืออยู่จึงเงยหน้าขึ้นมอง เมื่อเห็นเธอแล้วเขาก็เผยยิ้มออกมา
เล็กน้อยอย่างสุภาพ 'คุณลู่ มีธุระอะไรหรือเปล่าครับ'
'คุณหมอเฉิง ฉันได้ยินมาว่าคุณเป็นหมอที่มีอนาคตไกลที่สุดของ
โรงพยาบาลนี้' ลู่จยาจ้องไปที่ป้ายบนหน้าอกของเฉิงอี้เหิงก่อนจะพูดต่อ
'ฉนั หวังว่าคุณจะสามารถรักษาขาของฉันเอาไว้ได้ แล้วก็สามารถรักษาอนาคต
ของคุณเอาไว้ได้ดว้ ยเช่นกันนะคะ'
เฉิงอีเ้ หิงยิม้ 'สิง่ ทีส่ ำ� คัญไม่ใช่อนาคตของผมหรอกครับ แต่เป็นขาของ
คุณลูต่ า่ งหาก เอาเป็นว่าผมจะท�ำอย่างสุดความสามารถครับ'
ลูจ่ ยาส่ายศีรษะ 'ไม่ใช่สดุ ความสามารถ แต่คณุ ต้องท�ำได้สำ� เร็จเลยล่ะ
เพราะถ้าฉันเกิดพิการไป ชีวิตที่เหลือของคุณจะต้องล�ำบากแน่นอน'
การผ่าตัดจะเริ่มขึ้นในอีกสามวันข้างหน้า
เคสของลูจ่ ยานอกจากจะเป็นเคสทีย่ ากมากส�ำหรับเฉิงอีเ้ หิง ยังถือว่า
เป็นการผ่าตัดที่เสี่ยงมาก หมอโจวรองหัวหน้าแผนกกระดูกซึ่งเป็นถึง
ศาสตราจารย์แพทย์จึงได้ตอบรับที่จะเป็นผู้สังเกตการณ์และให้ค�ำชี้แนะ
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อยู่ข้างๆ เผื่อว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็จะได้ช่วยเฉิงอี้เหิงได้ทันท่วงที
ลู่จยาไม่มีความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับแผนการผ่าตัดในครั้งนี้
ในบรรดาค�ำถามทีค่ นไข้ชอบถามมากทีส่ ดุ นัน่ ก็คอื การผ่าตัดมีโอกาส
ส�ำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ แต่ลู่จยากลับไม่คิดจะถามเลยสักนิด
เพราะส�ำหรับเธอแล้วหากไม่ใช่หนึง่ ร้อยเปอร์เซ็นต์ นัน่ ก็เท่ากับศูนย์
ก่อนการผ่าตัดจะเริม่ ขึน้ ทางโรงพยาบาลน�ำเอกสารยินยอมรับการรักษา
มาให้ลจู่ ยาและเฉิงอีเ้ หิงเซ็น ในทีแรกทัง้ คูเ่ ห็นไม่ตรงกัน
ส�ำหรับลู่จยาแล้วเธอคิดว่าแค่เฉิงอี้เหิงยอมเสี่ยงชื่อเสียงและอนาคต
ของตัวเองมาผ่าตัดให้กถ็ อื ว่าเป็นเรือ่ งทีก่ ดดันเขาไม่นอ้ ยแล้ว จึงไม่อยากจะ
เซ็นสัญญาเพือ่ เพิม่ ความกดดันอะไรให้เขาอีก
ทว่าทันทีทเี่ ฉิงอีเ้ หิงรูว้ า่ ลูจ่ ยาไม่ได้เซ็นเอกสาร เขาก็รบี ร้อนวิง่ มาหาเธอ
ทีห่ อ้ งพักคนไข้
'คุณลู่! ผมได้ยินมาว่าคุณไม่ได้เซ็นเอกสารใช่ไหม'
'ใช่' ลูจ่ ยาตอบเขาอย่างไม่ใส่ใจในขณะทีด่ กู ารแข่งขันเอฟวันพร้อมกับ
กินผลไม้ไปด้วย
'จากความเห็นส่วนตัวของผมนะ คุณควรจะเซ็นซะ เพราะหากมี
การเปลีย่ นแปลงแผนการรักษาขึน้ มาคุณยังสามารถปฏิเสธทีจ่ ะรับการรักษาได้
อีกอย่าง การเซ็นเอกสารยังเป็นผลดีทั้งกับคุณและผม'
'ไม่มีค�ำว่าหากคุณหมอเฉิง' ลู่จยาขัดขึ้นมา 'คุณไปท�ำงานเถอะค่ะ
ไม่ตอ้ งมาให้ฉนั เซ็นเอกสารอะไรนัน่ หรอก ยังไงฉันก็ไม่เซ็น' เธอไม่เห็นว่า
เอกสารนัน่ จะมีความส�ำคัญอย่างไรกับการผ่าตัด เพราะยังไงแล้วเธอก็ไม่มที าง
เปลีย่ นใจจะไม่ผา่ ตัดอย่างแน่นอน
'งัน้ ...' เฉิงอีเ้ หิงถามต่อ 'ครอบครัวของคุณล่ะ คุณจะไม่แจ้งพวกเขา
สักหน่อยเหรอ ยังไงซะคุณก็ควรจะหารือกับพวกเขาก่อน'
'ฉนั เป็นเด็กก�ำพร้า' ลูจ่ ยาวางส้มในมือลง 'พอ่ กับแม่ของฉันเกิดอุบตั เิ หตุ
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ทางรถยนต์เสียชีวติ ตอนทีฉ่ นั อายุสบิ สี'่
'แล้วยังมีคนอื่น...'
'ไม่ม'ี อารมณ์ของลูจ่ ยาชักเริม่ จะกรุน่ ๆ 'คณุ หมอเฉิง คุณรีบไปเถอะค่ะ
อย่ามารบกวนตอนฉันดูแข่งรถเลย คุณไปเตรียมแผนการผ่าตัดให้มนั ออกมาดีๆ
เถอะ'
ทว่าหลังจากนัน้ เฉิงอีเ้ หิงก็ได้เข้ามาคุยกับเธออีกครัง้ และยืน่ ไม้ตายว่า
หากเธอไม่เซ็นเอกสารเขาก็จะไม่ผา่ ขาให้ ลูจ่ ยาจึงต้องยอมเซ็นเอกสารนัน่
ก่อนการผ่าตัดหนึง่ วัน เฉิงอีเ้ หิงก็เข้ามาตรวจอาการและพูดคุยกับลูจ่ ยา
เหมือนเคย ลู่จยาที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยขาถูกแขวนเอาไว้ก�ำลังดูภาพ
การแข่งขันเมือ่ อาทิตย์กอ่ นเพือ่ วิเคราะห์การแข่งขันทีผ่ า่ นมาของตัวเองว่า
เป็นอย่างไรบ้าง
เฉิงอีเ้ หิงเข้ามายืนมองเธออยู่ใกล้ๆ ก็เอ่ยถามขึน้ 'ใกล้จะผ่าตัดอยูแ่ ล้ว
คุณไม่กงั วลสักนิดเลยเหรอ'
'เพราะใกล้ผ่าตัดแล้วน่ะสิ อีกไม่นานฉันก็จะกลับไปที่สนามแข่งแล้ว
เลยต้องรีบๆ ใช้เวลานี้ในการวิเคราะห์การแข่งไงล่ะ' ลู่จยามั่นใจมากว่า
ตัวเองจะได้กลับไปสนามแข่งอีกครั้ง
เฉิงอีเ้ หิงเห็นเธอมัน่ ใจขนาดนีก้ พ็ ยายามหาเรือ่ งคุย 'ผมเคยดูการแข่งขัน
ของคุณด้วย'
'เหรอ' ลู่จยาเลิกคิ้ว 'แล้ว...'
'คุณลู่ ผมรู้สึกว่าคุณสุดยอดมาก'
'ขอบคุณค่ะ ฉันหวังว่าการผ่าตัดของคุณจะสุดยอดเหมือนกับเทคนิค
การแข่งรถของฉันนะคะ' ลูจ่ ยาเอ่ยขึน้
ตอนแรก วันและเวลาในการผ่าตัดได้ถูกก�ำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว แต่
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จูๆ่ หมออูร๋ องหัวหน้าแผนกกระดูกอีกคนก็เกิดไม่พอใจขึน้ มา เขาไม่ยอมให้
เฉิงอี้เหิงเป็นหัวหน้าทีมผ่าตัดของลู่จยา
เหตุผลง่ายๆ ที่รองหัวหน้าแผนกอู๋บอกก็คือ
'ตอนนี้ลู่จยาถือว่าเป็นคนดังมาก และการผ่าตัดครั้งนี้ทั้งยาก ทั้งยัง
มีโอกาสส�ำเร็จน้อยมากอยู่แล้ว หากการผ่าตัดล้มเหลวขึ้นมาก็จะต้อง
มีคนสงสัยในความสามารถของโรงพยาบาลเราอย่างแน่นอน และยังเป็น
การท�ำลายภาพลักษณ์ของแผนกกระดูกอีกด้วย แต่ถา้ ผ่าตัดส�ำเร็จขึน้ มา…
พวกผู้คนข้างนอกนั่นก�ำลังพูดกันว่าเธอเป็นคนท�ำให้ฮว่าถิงเสียชีวิตและ
ก�ำลังโจมตีเธออยู่ โรงพยาบาลของเราก็จะเดือดร้อนไปด้วย'
หมอโจวซึ่งเป็นรองหัวหน้าแผนกกระดูกเช่นกัน ทั้งยังเป็นอาจารย์
ของเฉิงอี้เหิงก็ออกมาช่วยโต้แย้ง 'คนเป็นหมอมีจิตใจเมตตาประหนึ่ง
บิดามารดา ต่อให้เป็นผู้ร้ายท�ำความผิด ควรจะช่วยพวกเราก็ต้องช่วย
หน้าที่ของเราคือช่วยชีวิต การตัดสินคนผิดมันเป็นหน้าที่ของศาล'
'แล้วถ้าการผ่าตัดล้มเหลวขึ้นมา หมอโจวจะลาออกเพื่อรับผิดชอบ
ไหมล่ะ' หมออู๋โต้กลับอย่างไม่เกรงใจ
บรรยากาศตรงนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียด ทุกคนต่างรู้ว่าตอนนี้
หัวหน้าแผนกก�ำลังจะเกษียณเพือ่ ไปเป็นคณบดีกติ ติมศักดิ์ ดังนัน้ ต�ำแหน่ง
หัวหน้าแผนกกระดูกจึงว่างลง ท�ำให้รองหัวหน้าแผนกทัง้ สองคนทีต่ า่ งก็รอ
เวลานี้กันมานานจึงไม่มีใครยอมปล่อยโอกาสไปง่ายๆ ความสามารถและ
ชื่อเสียงของแพทย์ทั้งสองคนต่างก็มีพอๆ กัน ในตอนนี้จึงไม่สามารถ
ตัดสินได้วา่ ใครเหนือกว่าใคร หมออูแ๋ ละหมอโจวจึงได้แต่พยายามหาก�ำลัง
มาสนับสนุนตัวเองเพื่อที่จะได้มีแต้มต่อในการเจรจาตกลงขั้นสุดท้าย
หมอโจวจึงได้แต่กัดฟันรับข้อเสนอของหมออู๋
การแย่งชิงต�ำแหน่งนี้ด�ำเนินไปอย่างดุเดือด
ด้านเฉิงอีเ้ หิงเองก็รสู้ กึ กดดันมากขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะหากเขายังยืนกราน
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ทีจ่ ะท�ำการผ่าตัดให้ลจู่ ยา นอกจากจะเป็นการเดิมพันด้วยชือ่ เสียงและอนาคต
ของตัวเองแล้ว ยังต้องเดิมพันด้วยอนาคตของคนที่เป็นทั้งอาจารย์และ
เป็นเพือ่ นอย่างหมอโจวซึง่ คอยดูแลเขามาตลอดด้วย
หลังจากลู่จยาได้ยินเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เธอก็ ใช้ไม้ค�้ำ
พาตัวเองไปหาเฉิงอี้เหิง ตั้งใจว่าจะไปหยอกล้อเขาสักหน่อย
'ไม่คดิ เลยว่าฉันจะมีความสามารถมากขนาดนี้ ถึงกับท�ำให้หมอกระดูก
คนกล้าเซไปเลย...'
เพราะเฉิงอีเ้ หิงนัง่ หันหลังอยูจ่ งึ ไม่รบั รูถ้ งึ การมาของลูจ่ ยา เขาก�ำลัง
มองมือถือด้วยท่าทางเหม่อลอย พอได้ยินเสียงของลู่จยาก็ตกใจ รีบปิด
หน้าจอมือถือ
ทว่าก่อนทีเ่ ฉิงอีเ้ หิงจะปิดหน้าจอมือถือ ลูจ่ ยาก็เห็นรูปของผูห้ ญิงคนหนึง่
ในนัน้ แต่เพราะเขาปิดหน้าจอโทรศัพท์ลงอย่างรวดเร็วเธอจึงเห็นรูปไม่ชดั นัก
รูแ้ ค่วา่ เป็นผูห้ ญิงคนหนึง่ แต่ผหู้ ญิงทีส่ ามารถท�ำให้เฉิงอีเ้ หิงมานัง่ ดูรปู ถ่าย
ในภาวะที่มีแต่ความกดดันมากมายขนาดนี้ได้ก็คงจะเป็นคนที่เขาชอบอยู่
ล่ะมั้ง
เฉิงอี้เหิงท่าทางเหมือนคนถูกจับได้ว่าท�ำผิด รีบลุกขึ้นอย่างร้อนรน
'คุณลูร่ บี กลับไปพักผ่อนทีห่ อ้ งเพือ่ รอการผ่าตัดเถอะครับ ออกมาเดินไปทัว่
แบบนี้มันไม่ดีกับขาคุณเลยนะ'
ลู่จยาเบะปากแล้วกลับไปยังห้องพัก
เวลาผ่าตัดถูกก�ำหนดไว้ในตอนเช้า ซึ่งจะใช้เวลาผ่าตัดทั้งหมด
สิบเอ็ดชั่วโมงด้วยกันคือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตก เฉิงอี้เหิง
ต้องเปลีย่ นชุดเพราะมันเปียกชืน้ ถึงสามครัง้ และระหว่างการผ่าตัดเขาต้อง
หยุดพักไปถึงห้าครั้ง
เมือ่ ไฟหน้าห้องผ่าตัดดับลง ลูจ่ ยาและเฉิงอีเ้ หิงก็ถกู เข็นออกมาพร้อมกัน
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ในตอนทีเ่ ขาเย็บแผลเข็มสุดท้ายและตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนัน้
เฉิงอี้เหิงก็หมดแรงจนทรุดตัวลงกับพื้น พยาบาลจึงต้องพยุงเขาขึ้นมานั่ง
บนวีลแชร์จากนัน้ ก็เข็นออกมา หมอโจวซึง่ ยืนดูการผ่าตัดอยูต่ ลอดวางมือ
หนักๆ ลงบนบ่าของเขา 'เฉิงอี้เหิง ไม่เสียทีที่นายเคยเป็นนักเรียนแพทย์
ทีด่ ที สี่ ดุ ของฉัน นับว่าเป็นคนรุน่ ใหม่ทอี่ นาคตไกลจริงๆ'
เมือ่ การผ่าตัดประสบความส�ำเร็จ หมออูก๋ ส็ ะบัดแขนเดินออกไปทันที
ส่วนหมอโจวนัน้ ก็ดหู น้าตาอิม่ เอิบ สถานการณ์ในตอนนีพ้ ลิกกลับอย่างชัดเจน
ในระหว่างการผ่าตัดทีย่ าวนานนัน้ มีบางครัง้ ทีล่ จู่ ยาสะลึมสะลือขึน้ มา
ระหว่างการผ่าตัด เฉิงอี้เหิงซึ่งอยู่ ในชุดผ่าตัดเต็มยศเหลือบตาขึ้นจาก
ขาของเธอทีเ่ ขาก�ำลังผ่าอยู่ เขาชะโงกตัวไปมองลูจ่ ยาผ่านแว่นกันของเหลว
เห็นเหงือ่ เม็ดโตๆ ผุดขึน้ มาบนหน้าผากของเธอ วิสญั ญีแพทย์เห็นดังนัน้ จึง
รีบเข้ามาเพิม่ ยาสลบให้กบั ลูจ่ ยาทันที
หลังแน่ใจว่าลูจ่ ยาหมดสติแล้ว เฉิงอีเ้ หิงก็กลับไปท�ำการผ่าตัดต่อทันที
เมือ่ การผ่าตัดสิน้ สุดลง ลูจ่ ยาก็ถกู เข็นมายังห้องพักผูป้ ว่ ย ครึง่ ชัว่ โมง
ต่อมายาสลบก็คอ่ ยๆ หมดฤทธิ์ ลูจ่ ยาได้สติฟน้ื ขึน้ มาแล้วก็รบี คล�ำหาโทรศัพท์
ของโรงพยาบาลซึง่ อยูข่ า้ งหัวเตียงเพือ่ โทรหาเฉิงอีเ้ หิงทันที
'คุณหมอเฉิง คุณรักษาอนาคตของคุณไว้ได้ใช่ไหม'
เฉิงอี้เหิงที่เพิ่งหลับไปได้ไม่นานถูกเสียงโทรศัพท์ปลุกให้ตื่น เขา
ตอบกลับเธอด้วยน�้ำเสียงแหบพร่าและอ่อนแรง 'รักษาไว้ได้'
'ยินดีด้วยนะ' ลู่จยาพูดจบก็วางสายไป
เฉิงอี้เหิงเหนื่อยจนหมดแรงจึงหลับลึกต่อไปอีกครั้ง
เมื่อเฉิงอี้เหิงตื่นขึ้นก็ตกใจแทบแย่ที่เห็นลู่จยาใช้ไม้ค�้ำมายืนอยู่
ตรงหน้าต่างติดทางเดินของห้องท�ำงาน เธอก�ำลังมองเขาอยูน่ งิ่ ๆ ไม่ขยับไปไหน
มองจนเขาเย็นสันหลังวาบ
'คุณลู่มีอะไรหรือเปล่า'
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'ฉันจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่เหรอ'
ได้ยนิ เช่นนัน้ เฉิงอีเ้ หิงก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก ทีแ่ ท้เธอมาถาม
เรือ่ งนีน้ เี่ อง แต่ทา่ ทางของลูจ่ ยาตอนถามคล้ายกับท่าทางของนักฆ่าทีถ่ ามว่า
'ตอนนีฉ้ นั ฆ่าคุณได้ไหม' ท�ำเอาเขาตกใจจนขนลุกขนพอง
ตั้งแต่ที่เขารับเคสของลู่จยามาดูแล และลู่จยาได้ใช้คอมพิวเตอร์
ในห้องท�ำงานของเขาสั่งซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ตัวเองแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ลู่จยาต้องโทรศัพท์มาหาเขาโดยไม่สนใจว่าจะเป็น
ตอนเช้าตรูห่ รือยามดึกดืน่ ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงเลยว่าจะเป็นตอนเขาท�ำงานอยู่
หรือเลิกงานไปแล้ว
ส�ำหรับลู่จยาเวลาไม่ใช่ประเด็น
'คุณยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่ออีกสักระยะ และต่อให้
ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วก็ยังต้องติดตามอาการหลังผ่าตัดอยู่ ถ้าคุณ
ฟืน้ ตัวได้ดี สักประมาณเดือนนึงก็นา่ จะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับ แต่
ถ้าฟืน้ ตัวได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วรเวลาทีต่ อ้ งอยู่ในโรงพยาบาลก็จะนานขึน้ ' เฉิงอีเ้ หิง
รู้ว่าลู่จยาจะต้องถามถึงระยะเวลาที่ชัดเจน ดังนั้นเขาจึงพยายามตอบไป
ให้ครอบคลุมที่สุด
'นั่นมันนานเกินไปน่ะสิ' ลู่จยาตัดพ้อ
'ไม่ถือว่านานนะครับ บาดเจ็บที่กระดูกหรือเส้นเอ็นยังต้องรักษา
เป็นร้อยวัน...' ขณะทีเ่ ฉิงอีเ้ หิงพูดอยู่ ลูจ่ ยาก็ใช้ไม้คำ�้ ค่อยๆ เขยกพาตัวเอง
เดินออกไป ในตอนนัน้ เองเขาถึงเพิง่ จะรูว้ า่ 'นนั่ มันนานเกินไปน่ะสิ' คือค�ำพูด
ทีล่ จู่ ยาพูดกับตัวเอง ไม่ได้พดู กับเขา
เขารู้สึกว่าเธออาจจะก�ำลังหาวิธีร่นระยะเวลาพักฟื้นของตัวเอง
เห็นท่าทางของลูจ่ ยาแล้ว เฉิงอีเ้ หิงก็อยากจะหัวเราะขึน้ มาซะอย่างนัน้
แต่อาจเป็นเพราะเขาเหนื่อยจากการผ่าตัดที่ยาวนานจึงท�ำให้ปฏิกิริยาของ
ร่างกายท�ำงานช้ากว่าสมอง และแล้วเฉิงอีเ้ หิงก็เปล่งเสียงหัวเราะออกมาจริงๆ
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ลูจ่ ยาได้ยนิ เสียงหัวเราะก็หยุดเดินแล้วหันกลับมามองด้วยความฉงน
'คุณหมอเฉิงหัวเราะอะไรเหรอ'
เฉิงอีเ้ หิงรีบหยิบโทรศัพท์ขนึ้ มาด้วยอาการร้อนรน 'ในนีม้ ขี อ้ ความตลกๆ
น่ะครับ'
และเป็นเพราะเขาร้อนรนมากจึงถือโทรศัพท์ ไว้ไม่แน่นพอจนท�ำมัน
ตกกระแทกพื้นหน้าจอแตกเป็นรอยร้าวเหมือนใยแมงมุม
เฉิงอีเ้ หิงส่งเสียงร้องเบาๆ ด้วยความตกใจ ขณะทีล่ จู่ ยามองรอยร้าวที่
หน้าจอโทรศัพท์ของแพทย์หนุม่ ด้วยสายตาเรียบเฉยก่อนใช้ไม้คำ�้ พยุงตัวเอง
เดินจากไป
แต่แล้วเธอก็ต้องหันกลับมาที่ห้องท�ำงานของเฉิงอี้เหิงอย่างรวดเร็ว
ท่าทางของเธอดูร้อนรน การเคลื่อนไหวก็ดู ไม่ค่อยสะดวกนัก ลู่จยา
เดินตุปัดตุเป๋ ไม้ค�้ำก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแล้ว
'รีบปิดประตูเร็ว!' ลู่จยาร้องบอกอย่างเร่งรีบ
เฉิงอี้เหิงไม่มีเวลาจะอาลัยอาวรณ์ โทรศัพท์มือถือของตัวเอง เขา
ลุกขึ้นมาประคองลู่จยาไว้อย่างรวดเร็ว 'เกิดอะไรขึ้น'
ลู่จยาดันแขนของเขาออกอย่างระมัดระวัง ส่งเสียงออกค�ำสั่งอย่าง
โหดๆ ว่า 'ปิดประตู!'
เฉิงอี้เหิงปิดประตูทันที แต่ปิดไปได้เพียงนิดเดียวก็มีคนที่ถือกล้อง
แทรกตัวเข้ามาได้ครึง่ ตัวแล้วตามมาด้วยเสียงชัตเตอร์ดงั แชะๆ รัวๆ จากนัน้
ชายคนนั้นก็ตะโกนออกมาไม่หยุด
'คณุ ลู!่ การเสียชีวติ ของคุณฮว่าถิงเกีย่ วข้องกับคุณหรือเปล่า ได้ยนิ มาว่า
คุณไม่ต้องการให้เธอชนะการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ ก่อนการแข่งขัน
เพียงวันเดียวคุณจึงนัดคุณฮว่าถิงออกไปท้าประลอง คุณอธิบายได้ไหมว่า
ท�ำไมถึงท�ำแบบนัน้ '
กล้องในมือของนักข่าวส่งเสียงราวกับปืนยาวก�ำลังกระหน�่ำถ่ายภาพ
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ของลู่จยาไม่หยุด เธอท�ำได้แค่นั่งฟุบหน้าอยู่บนโต๊ะท�ำงานของเฉิงอี้เหิง
เพือ่ หลบกล้อง และเพราะก่อนหน้านีเ้ ธอกระหืดกระหอบเขยกตัวกลับมาที่
ห้องท�ำงานของแพทย์หนุ่ม ตอนนี้จึงได้แต่นั่งหอบอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้
ลูจ่ ยาทีเ่ วลานีฟ้ บุ หัวลงกับโต๊ะเพือ่ หลบนักข่าวก�ำลังกัดฟันแน่นพร้อม
ยกมือขึ้นปิดหู สีหน้าของเธอดูทุกข์ทรมานอย่างมาก
เฉิงอีเ้ หิงเห็นอย่างนัน้ จึงใช้ตวั เองบังลูจ่ ยาเอาไว้ เขาพยายามจะผลัก
นักข่าวออกไป 'ขอโทษนะครับ ที่นี่เป็นห้องท�ำงานของผม ไม่อนุญาตให้
สัมภาษณ์อะไรใดๆ ทัง้ สิน้ '
นักข่าวเบนความสนใจมาทีเ่ ฉิงอีเ้ หิง 'ขอถามหน่อยนะ คุณเป็นหมอที่
รับผิดชอบการรักษาของลูจ่ ยาใช่ไหม คุณมีความคิดเห็นยังไงกับการกระท�ำ
ของลูจ่ ยา นีม่ นั ฆาตกรชัดๆ แต่เธอกลับหลบเลีย่ งการลงโทษของกฎหมายได้...
ระหว่างกฎหมายกับความรูส้ กึ คุณจะเลือกอะไร'
ปัง!
เสียงของนักข่าวทีน่ า่ ร�ำคาญนัน่ ถูกกันอยูด่ า้ นนอกเรียบร้อยหลังจากที่
เขาปิดประตูใส่เสียงดัง แต่ในห้องก็ยงั ได้ยนิ เสียงตบประตูอยูเ่ บาๆ
เฉิงอี้เหิงหันกลับไปอีกทีก็พบว่าลู่จยาขึ้นไปนอนคว�่ำหน้าอยู่บน
โต๊ะท�ำงานของเขา ขาของเธอข้างที่เข้าเฝือกอยู่ห้อยออกมา ชุดคนไข้
ที่ไม่พอดีตัวนั่นยิ่งท�ำให้เธอดูผอมบางมาก
ตอนลู่จยาถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาล นักแข่งสาวยังอยู่ ในชุดที่ ใส่
เป็นประจ�ำซึ่งพวกสื่อก็ถ่ายภาพเอาไว้ได้ มันเป็นเสื้อแจ็กเก็ตสีด�ำกับ
กางเกงหนังและรองเท้าบูต เครื่องส�ำอางบนใบหน้าท�ำให้เธอดูเหมือน
คนหยิ่งยโสไม่เห็นหัวใคร และถึงแม้บนใบหน้านั้นจะมีรอยเลือดเปื้อนอยู่
แต่กย็ งั ท�ำให้คนทีพ่ บเห็นรูส้ กึ ได้วา่ ตอนเธอมีสติจะต้องเป็นคนทีน่ า่ เกรงขาม
มากแน่ๆ
เขาไม่คดิ เลยว่าหน้าสดของเธอจะซีดเซียวดูไม่สดใส แต่ถงึ อย่างนัน้
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ก็ยังดูอ่อนโยนมากเช่นกัน
'คุณไม่เป็นไรใช่ไหม' เฉิงอี้เหิงวางมือบนไหล่ของลู่จยา เขารู้สึกว่า
อยากจะเอาใจใส่เธออีกสักนิด
ลู่จยาผลักมือของเขาออก
'ไม่ตอ้ งมายุง่ ! ฉันจะออกจากโรงพยาบาล' ลูจ่ ยาพูดด้วยท่าทางแข็งขืน
เฉิงอี้เหิงชะงักไปเล็กน้อยแล้วเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกา 'นี่ก็ตีหนึ่งแล้ว
แผนกการเงินส่วนกลางก็เลิกท�ำงานไปตัง้ นานแล้วครับ ตอนนีค้ งไปท�ำเรือ่ ง
ออกจากโรงพยาบาลไม่ได้หรอก'
ความจริงเฉิงอีเ้ หิงก�ำลังโกหกเธอ จริงๆ แล้วแผนกการเงินมีคนท�ำงาน
ตลอดยีส่ บิ สีช่ วั่ โมง
'คณุ ไปท�ำเรือ่ งให้ฉนั หน่อยเถอะ ฉันจะออกจากโรงพยาบาลตอนนีเ้ ลย'
ลูจ่ ยาพูดอย่างเด็ดขาด ก่อนจะลุกขึน้ แล้วเดินไปเปิดประตู
เฉิงอีเ้ หิงดึงข้อมือของเธอเอาไว้ 'คณุ ไม่กลัวว่านักข่าวน่ารังเกียจพวกนัน้
จะเฝ้าอยูท่ หี่ น้าประตูรไึ ง เขายังไม่ได้กนิ เนือ้ ไก่* ยังไงก็ไม่มที างรามือไปง่ายๆ
หรอก'
ดวงตาของลูจ่ ยากลอกไปมา ดูเหมือนก�ำลังทบทวนสิง่ ทีเ่ ฉิงอีเ้ หิงพูด
'ท�ำไมพวกเขาต้องกินเนื้อไก่ด้วย'
'...' เฉิงอี้เหิงคิดว่าลู่จยาคงไม่ค่อยเข้าใจส�ำนวน 'เพียงพอนเหลือง
มาเยีย่ มเยือนไก่วนั ปีใหม่'** แต่ถอื ว่าโชคดีทเี่ ฉิงอีเ้ หิงใช้เรือ่ งนักข่าวมาหยุด
ลู่จยาเอาไว้ได้ เธอจึงไม่ได้เรียกร้องจะออกจากโรงพยาบาลอีก
ลูจ่ ยานัง่ อยู่ในห้องท�ำงานของเฉิงอีเ้ หิง ขาข้างทีเ่ ข้าเฝือกวางพาดอยู่
* กินไก่ เป็นค�ำสแลง มีตน้ ก�ำเนิดจากกาสิโนหลายๆ แห่งทีล่ าสเวกัส ในกาสิโนเหล่านีจ้ ะมีเมนู Chicken Dinner

ซึง่ ในอดีตเมนูนมี้ รี าคาสองดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับยอดต�ำ่ สุดทีน่ กั พนันจะสามารถลงเงินในการเดิมพันได้ ถ้านักพนัน
สามารถชนะได้กจ็ ะมีเงินซือ้ เมนูนกี้ นิ ปัจจุบนั ในจีนใช้เป็นภาษาอินเตอร์เน็ต มีความหมายว่าได้รบั ชัยชนะ หรือส�ำเร็จ
ในสิ่งที่ต้องการ
** เพียงพอนเหลืองมาเยี่ยมเยือนไก่วันปีใหม่ เป็นส�ำนวน หมายถึงคนเจ้าเล่ห์ที่หยิบยื่นความปรารถนาดีให้
ย่อมมีเจตนาร้ายแฝงอยู่ โดยเพียงพอนเหลืองเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดเล็ก รูปร่างเพรียว ขาสั้น หางสีน�้ำตาลเหลือง
ขนหลังสีนำ�้ ตาลเทา ออกหากินเวลากลางคืน ชาวจีนสมัยโบราณจัดว่าเป็นสัตว์ทชี่ อบลักขโมยของกินตามบ้านเรือน
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บนโต๊ะท�ำงานของเขา 'ถ้าวันนี้ฉันหนีไปคุณจะถูกต�ำหนิไหม'
เฉิงอี้เหิงนิ่งไป ลู่จยาคิดว่าต้องเป็นเพราะแบบนี้แน่ๆ เขาถึงไม่ยอม
ให้เธอออกจากโรงพยาบาลไป
'นี่ก็ดึกมากแล้ว ท�ำไมคุณไม่เลิกงานซะทีล่ะ'
'ผม...อยู่เวรวันนี้'
'งั้นคุณช่วยฉันจัดการกับพวกนักข่าวได้ไหม' ลู่จยาโพล่งออกไป
เฉิงอีเ้ หิงไม่รวู้ า่ จะตอบยังไงดี 'ทค่ี ณุ บอกว่าจัดการนัน่ มันหมายความว่า
ยังไงครับ'
'อย่างเช่นปล่อยข่าวลือให้พวกนักข่าวเข้าใจว่าฉันย้ายโรงพยาบาล
ไปแล้ว หรือไม่ก็ย้ายห้องพักให้ฉัน ยังไงก็ได้ คุณไปคิดหาวิธีเอาเองเถอะ'
ทีแรกเฉิงอีเ้ หิงคิดจะตอบเธอกลับไปว่าท�ำไมผมต้องคิดหาวิธชี ว่ ยคุณ
ด้วย แต่ลู่จยาก็พูดต่อเสียก่อน
'ฉันจะให้เงินคุณแยกต่างหากจากค่ารักษา คุณคิดว่าสักเท่าไหร่ดี…
หนึ่งแสนพอไหม ถ้าคุณคิดว่าไม่พอก็บอกฉันได้เลยนะ'
เมือ่ ได้ยนิ ตัวเลขหนึง่ แสน เฉิงอีเ้ หิงก็เกือบจะหัวเราะออกมา ส�ำหรับ
คนเป็นแพทย์แล้ว เงินหนึ่งแสนหยวนนี้เกือบจะเป็นเงินเดือนรวมสองปี
ของพวกเขา แต่นแี่ ค่ทำ� เรือ่ งง่ายๆ กลับได้เงินแสนไปใช้ นีม่ นั แทบจะเรียกว่า
ได้มาแบบเปล่าๆ เป็นใครก็ต้องรีบรับปากแน่ แต่ส�ำหรับเฉิงอี้เหิงนั้น
เงินหนึ่งแสนหยวนไม่ได้มีค่าสักเท่าไหร่
ถ้าอยู่ในสถานการณ์อื่นเฉิงอี้เหิงคงรู้สึกว่าลู่จยาใจสปอร์ตมาก แต่
จากที่เขารู้จักลู่จยามา รวมถึงเคยฟังฮว่าถิงพูดถึงลู่จยาแล้ว เขาคิดว่า
ลู่จยาในเวลานี้ก�ำลังแสร้งเป็นหมูหลอกกินเสือ* คิดจะท�ำให้เขากลัว แต่
คงไม่รู้ว่าจะโดนเขามองออกอย่างทะลุปรุโปร่ง เพราะในสายตาเขาตอนนี้
ลู่จยาเป็นได้แค่เสือกระดาษเท่านั้น
* แสร้งเป็นหมูหลอกกินเสือ เป็นส�ำนวน หมายถึงคนทีแ่ ท้จริงมีอำ� นาจยิง่ ใหญ่ หรือมีความสามารถ แต่แสร้งท�ำตัว
เซ่อซ่าให้ผู้อื่นหลงกล เพราะหวังผลประโยชน์จากอีกฝ่าย

我的医生好像喜欢我

'คุณลู่ ผมไม่ได้ท�ำเรื่องพวกนี้เพราะเงิน' เฉิงอี้เหิงเอ่ย
'เอ๋?' ลู่จยาเลิกคิ้วขึ้น เธอก�ำลังเลือกหนังสยองขวัญในคอมพิวเตอร์
ของเฉิงอี้เหิงอย่างสนุก เมื่อได้ยินค�ำพูดนี้เข้าจึงย้ายสายตาจากหน้าจอ
ไปมองแพทย์หนุ่ม 'คุณยอมเสี่ยงมาผ่าตัดให้ฉันโดยไม่คาดหวังอะไรเลย
งั้นเหรอ'
เฉิงอี้เหิงรู้ว่าลู่จยาก�ำลังเข้าใจเขาผิด
ก็จริง...ไม่ว่าจะเป็นใคร คนไข้หรือหมอต่างก็คิดว่าเฉิงอี้เหิงต้องมี
จุดประสงค์แอบแฝงในการผ่าตัดครัง้ นีแ้ น่ๆ ซึง่ ส่วนใหญ่กเ็ ดากันไปว่าสิง่ ที่
เขาต้องการคือชื่อเสียง
ตอนนี้ในโรงพยาบาลมีการแบ่งเสียงออกเป็นสองฝัง่ เนือ่ งจากหัวหน้า
แผนกกระดูกก�ำลังจะเกษียณอายุ ในแผนกมีรองหัวหน้าอยูส่ องคน ดังนัน้
ยังไงก็จะต้องมีคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกแทน
และไม่วา่ ใครจะได้ตำ� แหน่งไปก็ยอ่ มต้องเป็นคนทีม่ คี วามสามารถไม่นอ้ ย
เฉิงอีเ้ หิงนัน้ ถูกเข้าใจว่าอยูฝ่ ง่ั รองหัวหน้าโจว ในมุมของโรงพยาบาล
การทีเ่ ขาท�ำการผ่าตัดครัง้ นีส้ ำ� เร็จถือว่าเป็นการจุดประทัดความส�ำเร็จให้กบั
รองหัวหน้าโจวเข้าอย่างจัง
มีแพทย์มากมายทีต่ อ้ งจมปลักอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ เป็นเวลาหลายปี
แต่ทมี่ ชี อื่ เสียงขึน้ มาได้นนั้ มีเพียงไม่กคี่ น ซึง่ ไม่มที างรูเ้ ลยว่าคนเหล่านีจ้ ะต้อง
อดทนสักแค่ไหนถึงจะสามารถสร้างเส้นสายของตัวเองขึน้ มาได้
และยิ่งกับโรงพยาบาลระดับประเทศอย่างโรงพยาบาล ซ. แล้วนั้น
การจะมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ยิ่งยากแสนยาก
'กไ็ ด้' เฉิงอีเ้ หิงไม่ได้อธิบายอะไร แม้วา่ ส�ำหรับเขาแล้ว เงินหนึง่ แสนหยวน
จะท�ำอะไรได้ไม่มากนัก แต่การรับเงินทองนั้นเป็นเรื่องที่แสนง่ายดายและ
ไม่ท�ำให้เรื่องราวซับซ้อน
ลู่จยาพยักหน้าด้วยความพึงพอใจ 'งั้นคุณช่วยไปซื้อมันฝรั่งทอด
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ให้ฉันหน่อยได้ไหม แล้วก็ขอชานมสักแก้วด้วยนะ ขอบคุณค่ะ'
ทัง้ ๆ ทีเ่ ธอเพิง่ เจอนักข่าวไล่ตามจนไม่มที ไี่ ป แต่ตอนนีก้ ลับท�ำราวกับว่า
ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ แถมยังนัง่ ดูหนังสยองขวัญต่อได้ แล้วนีย่ งั จะกินขนมอีก
เฉิงอีเ้ หิงอดนับถือใจของลูจ่ ยาไม่ได้จริงๆ
เฉิงอี้เหิงเดินออกไปซื้อมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบกับชานมมาให้ลู่จยา
อย่างว่าง่าย และซื้อโอเด้งกับบะหมี่ถ้วยอีกสองถ้วยมาด้วย จะว่าไปแล้ว
เขาเองก็เพิ่งผ่านการผ่าตัดให้เธอมาทั้งวัน น�้ำสักหยดยังไม่ได้ดื่ม เธอหิว
เขาก็หิวเหมือนกัน
ทั้งสองคนนั่งอยู่ที่โต๊ะท�ำงานขนาดไม่ ใหญ่นักของเฉิงอี้เหิง เมื่อ
ปิดไฟดวงใหญ่ในห้องแล้วทั้งคู่ก็เริ่มกินบะหมี่ถ้วยส่งเสียงดังสวบๆ
ตอนตีสอง ลู่จยายังดูหนังเรื่อง 'อิท โผล่จากนรก'* เฉิงอี้เหิงที่ดู
เป็นเพื่อนเธอไปแล้วครึ่งเรื่องอยู่ๆ ก็ลุกขึ้นยืนก่อนจะพูดว่า 'ผมต้องไป
ราวนด์วอร์ดแล้ว คุณอยู่ท่ีนี่คนเดียวก็ระวังๆ หน่อยนะ ถ้ามีเรื่องอะไร
โทรหาผมได้เลยนะครับ'
นักข่าวเหล่านั้นสามารถท�ำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้น�ำเสนอข่าวดัง
เป็นเจ้าแรก ถ้าหากเขาไม่อยูแ่ ล้วมีคนบุกเข้ามาในห้อง ลูจ่ ยาทีเ่ คลือ่ นไหว
ไม่ค่อยสะดวกนักในตอนนี้คงจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอน
แม้จะไม่วางใจ แต่เฉิงอี้เหิงก็ต้องออกไปราวนด์วอร์ดแล้ว
เมื่อราวนด์วอร์ดเสร็จเขาก็ตรงกลับมายังห้องท�ำงาน เฉิงอี้เหิง
นวดไหล่ทเี่ มือ่ ยขบไปด้วยเดินไปด้วยจนมาหยุดอยูห่ น้าประตูหอ้ ง แพทย์หนุม่
ใช้กญุ แจไขเปิดประตูหอ้ ง เมือ่ มองเข้าไปก็พบว่าไม่มีใครอยู่ในห้อง มีเพียง
ไฟหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ยังกะพริบอยู่เท่านั้น
ลู่จยาไม่อยู่แล้ว
* อิท โผล่จากนรก เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง It ของ Stephen King
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เฉิงอี้เหิงเริ่มลนลาน เขาออกวิ่งไปตามทางเดินพลางมองหาเธอไป
ตลอดทาง ทว่าก็ไม่พบวี่แววของลู่จยาแม้แต่น้อย ด้วยเกรงว่าจะเป็นการ
รบกวนคนไข้คนอืน่ แพทย์หนุม่ จึงได้แต่สง่ เสียงเรียกออกไปเบาๆ 'คุณลู...
่ '
ไม่มีใครตอบรับ
เฉิงอี้เหิงวิ่งไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลเพื่อที่จะดูกล้องวงจรปิด แต่กลับ
ได้รบั แจ้งว่าการขอดูกล้องวงจรปิดนัน้ ต้องใช้เวลา เขาต้องรออีกหนึง่ ชัว่ โมง
ถึงจะดูได้
เมือ่ ท�ำอะไรไม่ได้เฉิงอีเ้ หิงจึงต้องกลับมาทีห่ อ้ งท�ำงานของตัวเอง พอ
สังเกตเห็นว่าไม้คำ�้ ทีล่ จู่ ยาเอามาด้วยไม่อยูแ่ ล้ว ตอนนัน้ เองเขาถึงเบาใจลง
ได้บา้ ง ถ้าไม้คำ�้ ไม่อยูก่ แ็ สดงว่าลูจ่ ยาเป็นคนเดินออกไปเอง
เขาลองโทรหาลู่จยา
'คุณลู่!' เฉิงอี้เหิงเรียก
'อืม'
'คุณโอเคไหม พวกนักข่าวไม่ได้ตามคุณไปใช่ไหม'
'โอเคอยู'่ ฟังจากเสียงแล้วเหมือนลูจ่ ยาจะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
ในการพูด
เฉิงอีเ้ หิงกังวลว่าเธออาจจะตกบันไดตรงไหนสักแห่งในโรงพยาบาลแล้ว
ลุกไม่ขนึ้ เขาจึงถามออกไป 'เสียงคุณดูไม่คอ่ ยดีเลย จะให้ผมไปรับคุณไหม'
'คุณแน่ใจนะว่าจะมา?' ลู่จยาถามกลับ
เฉิงอีเ้ หิงไม่คอ่ ยเข้าใจว่าท�ำไมเธอถึงถามแบบนัน้ แต่ยงั ตอบรับ 'แน่ใจสิ'
'งั้นก็ดี' ลู่จยาพูด
แล้วเฉิงอีเ้ หิงก็ได้ยนิ เสียงไม้คำ�้ กระแทกกับพืน้ ตามมาด้วยเสียงชักโครก
'ฉันอยู่ในห้องน�้ำหญิง ตอนนี้ขาเริ่มชาแล้ว คุณมารับฉันหน่อยสิ'
ขณะเฉิงอีเ้ หิงรีบไปทีห่ อ้ งน�ำ้ หญิง ลูจ่ ยาก็พงิ ตัวอยูต่ รงผนังใกล้ๆ กับ
ประตูหอ้ งน�ำ้ สีหน้าของเธอยังดูปกติอยู่ เฉิงอีเ้ หิงเดินเข้าไปช่วยพยุงลูจ่ ยาไว้
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พร้อมรับไม้คำ�้ ของเธอมาถือ
แต่ลู่จยาเดินโขยกเขยกไปได้ไม่กี่ก้าวก็หยุด
เฉิงอี้เหิงหันไปมองเธอด้วยความฉงน 'ท�ำไมล่ะ'
'เท้าฉัน...' ลู่จยาชี้ไปที่เท้าของตัวเอง 'มันชาแล้ว ยิ่งเดินก็ยิ่งชา'
เฉิงอี้เหิงมองเธออย่างจนใจ เขาเปลี่ยนมือที่ถือไม้ค�้ำแล้วค่อยๆ
ย่อตัวลง 'ขึ้นมาสิ ผมจะแบกคุณไปเอง'
ลูจ่ ยาใช้เวลาอยูค่ รูห่ นึง่ ถึงจะปีนขึน้ ไปบนหลังของเฉิงอีเ้ หิงได้ เพราะ
เธอออกแรงทีข่ าไม่ได้จงึ ต้องใช้แรงจากมือเท่านัน้ ซึง่ นัน่ ก็ทำ� ให้เธอกลัวว่า
ตัวเองจะออกแรงดึงไหล่ของเฉิงอีเ้ หิงมากเกินไปและจะพากันหงายหลังไป
ทัง้ คู่ ภาพคนสองคนล้มหงายท้องคงน่าเกลียดน่าดู
ยังดีที่ไม่ว่าลู่จยาจะออกแรงมากแค่ไหนเฉิงอี้เหิงก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ได้
รอจนกระทัง่ ลูจ่ ยาปีนขึน้ มาบนหลังเรียบร้อย เฉิงอีเ้ หิงถึงค่อยๆ ลุกขึน้
แล้วออกเดิน
ห้องน�ำ้ ตัง้ อยูห่ า่ งจากห้องท�ำงานของเฉิงอีเ้ หิงประมาณหนึง่ ร้อยเมตร
แพทย์หนุม่ แบกลูจ่ ยาเดินไปข้างหน้า แต่เดินไปได้ไม่กกี่ า้ วก็เห็นว่ามีคนมากมาย
ยืนออกันอยูห่ น้าห้องท�ำงานของเขา
'พวกนักข่าวอีกแล้ว' ลู่จยาพูดเสียงเบา
'ท�ำไมคนพวกนี้ถึงเกาะแน่นอย่างกับแผ่นกอเอี๊ยะเลยนะ'
'ขา่ วใหญ่ขนาดนัน้ ก็ตอ้ งมาสืบข่าวน่ะสิ ใครหาข้อมูลได้กอ่ นก็เหมือนกับ
ได้เงินก้อนใหญ่' ลูจ่ ยาพูดต่อ
'งั้นพวกเราจะไปที่ไหนดี' เฉิงอี้เหิงหันศีรษะมาถามลู่จยา ลู่จยา
ที่เกาะไหล่เขาอยู่พอดีท�ำให้เมื่อชายหนุ่มหันหน้ามาใบหน้าของทั้งคู่จึง
แนบติดกัน
เฉิงอี้เหิงรีบขยับหน้าออก ขณะที่ลู่จยากลับดูนิ่งๆ
ผ่านไปครู่หนึ่งลู่จยาก็รู้สึกได้ว่าใบหน้าของเฉิงอี้เหิงเห่อร้อนขึ้นมา
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เธอที่ไม่คิดอะไรเลยจึงยื่นมือออกไปลูบหน้าของเขา
'คุณหมอเฉิง คุณเขินเหรอ'
'เปล่า ผมแบกคุณมาตั้งนาน ก็แค่ออกแรงเยอะไปหน่อย' เฉิงอี้เหิง
พยายามแก้ตัว
ตอนนั้นเองลู่จยาถึงนึกขึ้นได้ว่าตัวเองหนักเกือบห้าสิบกิโลกรัมจึง
ไถลตัวลงมาจากหลังของเฉิงอีเ้ หิง เฉิงอีเ้ หิงคิดจะรัง้ เธอไว้แต่กไ็ ม่ทนั ลูจ่ ยา
ลงถึงพื้นเรียบร้อยแล้ว
'พวกเราไปทีอ่ นื่ กันเถอะ คืนนีค้ งอยูโ่ รงพยาบาลไม่ได้ชวั่ คราว' เฉิงอีเ้ หิง
บอก
'แล้วจะไปที่ไหน' ลู่จยาเอ่ยถาม
'ข้างๆ โรงพยาบาลมีโรงแรมทีพ่ วกญาติๆ ผูป้ ว่ ยมักจะไปพักกัน ถ้า
คุณไม่ถอื สาล่ะก็...' เมือ่ พูดออกไปแล้วเฉิงอีเ้ หิงถึงเพิง่ รูส้ กึ ว่าเขาไม่นา่ พูด
โรงแรมข้างๆ โรงพยาบาลนั้นเป็นโรงแรมที่ไม่ค่อยมีระดับนัก มักใช้เป็น
ที่พักชั่วคราวของญาติคนไข้ บริการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ส�ำหรับนักแข่งรถ
ชือ่ ดังอย่างลูจ่ ยาแล้วไม่วา่ จะไปที่ไหนเธอก็คงจะต้องไปพักในโรงแรมห้าดาว
จะให้มาอยูโ่ รงแรมข้างทางเล็กๆ แบบนีด้ ทู า่ เธอคงจะต้องล�ำบากไม่นอ้ ย
'ได้ๆ แต่คณ
ุ ห้ามลืมเรือ่ งทีฉ่ นั พูดนะ!' ลูจ่ ยาหมายถึงเรือ่ งทีจ่ ะให้เขา
เปลี่ยนห้องพักคนไข้ให้เธอ
เฉิงอีเ้ หิงพยุงตัวลูจ่ ยาไว้ ทัง้ สองคนค่อยๆ เดินไปบนเส้นทางที่ไม่คอ่ ย
มีคนใช้เข้าออกโรงพยาบาล
'พรุ่งนี้รบกวนคุณช่วยเปลี่ยนห้องพักของฉันเป็นห้องพักผู้ป่วยเดี่ยว
และประกาศออกไปด้วยว่าฉันย้ายโรงพยาบาลแล้วให้หน่อยนะคะ'
'อืม'
ยามค�ำ่ คืนอันหนาวเหน็บ เฉิงอีเ้ หิงพยุงลูจ่ ยาเดินมาถึงบริเวณด้านหน้า
ของแผนกรับผูป้ ว่ ยใน เขาเงยหน้าขึน้ มองดวงดาวบนท้องฟ้า ด้านหลังของทัง้ คู่
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มีไฟของอาคารผูป้ ว่ ยในส่องสว่างอยู่
เสียงโทรศัพท์ของลู่จยาดังขึ้นหลายครั้ง
ลูจ่ ยาหยิบโทรศัพท์ขนึ้ มาดูพบว่าเป็นข้อความทีส่ ง่ มาจากผูจ้ ดั การส่วนตัว
ของเธอ
'ลู่จยา ท่านประธานกับฉันหารือกันแล้ว ตกลงกันว่าช่วงนี้ให้เธอ
พักผ่อนจนหายดีก่อน ส่วนเรื่องการแข่งขันเธอก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้ว
รอให้ขาของเธอดีขึ้นแล้วค่อยว่ากันอีกที'
ตอนนีเ้ องลูจ่ ยาถึงคิดขึน้ มาได้วา่ ตอนทีต่ นื่ ขึน้ มานัน้ ประธานของสโมสร
ก็ยนื อยู่ใกล้ๆ กับหัวเตียงผูป้ ว่ ยของเธอด้วย คล้ายว่าเขาจะพูดอะไรสักอย่าง
แต่ถกู แม่ของฮว่าถิงโวยวายขึน้ มาเสียก่อนจนไม่มโี อกาสได้พดู
ลู่จยาเข้ามาอยู่ในสโมสรแห่งนี้ตอนอายุสิบสี่ปี แทบจะเรียกได้ว่า
ประธานสโมสรนั้นเห็นเธอเติบโตขึ้นมาเลยทีเดียว ลู่จยาเองยังคิดว่า
เขาคงจะเห็นแก่ความสัมพันธ์ทมี่ มี ายาวนานและอาจให้โอกาสเธออีกสักครัง้
ทว่า...ความสัมพันธ์นั้นช่างเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและไร้ประโยชน์ที่สุด
ลู่จยาก้มหน้าลง ตอบข้อความกลับไปอย่างรวดเร็ว
'ฉันจะรักษาตัวให้หายเร็วๆ รอฉันกลับไปนะ'
อีกฝ่ายไม่ได้ตอบอะไรกลับมาอีก
ลูจ่ ยาถอนหายใจ รูด้ วี า่ ทีท่ ำ� ไปนัน้ มันไร้ประโยชน์ เธอยืน่ โทรศัพท์ให้
เฉิงอีเ้ หิงดู 'ทางสโมสรจะไล่ฉนั ออกแล้ว'
เฉิงอีเ้ หิงอ่านข้อความบนจอโทรศัพท์มอื ถือของลูจ่ ยาแล้วรูส้ กึ ขมฝาด
ในล�ำคอ เขารูด้ วี า่ สนามแข่งขันนัน้ มีความส�ำคัญกับนักแข่งรถอย่างพวกเธอ
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มากแค่ไหน มันอาจหมายถึงชีวติ เลยก็วา่ ได้
ทว่าตอนนีก้ ลับมีคนจะมายึดเอาชีวติ ของเธอไป และลูจ่ ยาก็ทำ� ได้แค่
ถอนหายใจเบาๆ
'แล้วคุณตัดสินใจยังไง'
'จะท�ำอะไรได้ ก็ตอ้ งรอให้ขาหายก่อนแล้วค่อยว่ากัน ถ้าไม่มสี โมสรไหน
ต้องการฉันแล้ว ฉันก็จะเช่ารถแข่งเอง แค่ตอ้ งใช้เงินมากหน่อย' ลูจ่ ยาพูด
อย่างสบายๆ ดูเหมือนไม่ใส่ใจอะไร
ทั้งคู่เดินออกมาจากโรงพยาบาลแล้ว ทว่าขณะที่ก�ำลังจะข้ามถนน
ก็มพี วกแก๊งมอเตอร์ไซค์รอ้ งโหวกเหวกโวยวายผ่านหน้าทัง้ สองคนไป ลูจ่ ยา
ไม่อาจละสายตาจากคนเหล่านั้น
นี่เป็นครั้งแรกที่เฉิงอี้เหิงเห็นความเหงาหงอยในแววตาของลู่จยา
ตอนนัน้ เอง เฉิงอีเ้ หิงถึงรูส้ กึ ว่าท่าทางไม่สนใจอะไรของลูจ่ ยาอาจจะ
ไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้จริง และนั่นท�ำให้เขาพลอยเศร้าไปกับเธอด้วย
ลูจ่ ยาเห็นว่าเฉิงอีเ้ หิงก�ำลังจ้องเธออยูจ่ งึ ถามขึน้ 'คณุ จ้องฉันท�ำไมเนีย่ '
'ดูทา่ ทางคุณจะชอบแข่งรถมากๆ แถมคุณก็มพี รสวรรค์ดว้ ย แต่กลับ
มาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆ นะครับ ผมเชื่อว่ายังไง
ขาของคุณจะต้องกลับมาดีอีกครั้ง'
'คณุ ขอโทษฉันเรือ่ งอะไร คุณไม่ใช่คนทีท่ ำ� ให้ฉนั เกิดอุบตั เิ หตุสกั หน่อย
เขาว่ากันว่าพวกหมอมีจติ ใจเมตตาประหนึง่ บิดามารดา แต่คณ
ุ เนีย่ เมตตา
เกินไปหรือเปล่า' ลูจ่ ยาพูดยิม้ ๆ รอยยิม้ ของเธอมีความดูแคลนอยูบ่ า้ ง แต่
ไม่ได้สอ่ เจตนาร้ายอะไร 'ยังไงก็ตอ้ งขอบคุณคุณด้วยนะ'
ถึงตอนนีล้ จู่ ยาก็รสู้ กึ แล้วว่าเฉิงอีเ้ หิงคนนีเ้ ป็นคนดีทเี ดียว เธอจึงรูส้ กึ ผิด
ทีก่ อ่ นหน้านีแ้ สดงกิรยิ าไม่คอ่ ยดีใส่เขาตอนอยู่ในโรงพยาบาล
'ผมพูดจริงๆ นะ' เฉิงอีเ้ หิงบอกทัง้ ทีย่ งั ยืนอยูก่ ลางถนนในยามค�ำ่ คืน
เขาไม่ได้สนใจสัญญาณไฟจราจรแล้ว 'ผมได้ดกู ารแข่งขันของคุณอยูห่ ลายครัง้
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ได้เห็นท่าทางฮึกเหิมของคุณตอนอยูใ่ นสนามแข่ง คุณน่ะเกิดมาเพือ่ การแข่งขัน
จริงๆ'
ลู่จยายักไหล่ เธอไม่ได้คิดจะพูดอะไรต่อแต่กลับใช้ไม้ค�้ำพยุงตัว
เดินต่อไปข้างหน้า เฉิงอีเ้ หิงจึงเดินตามเธอไป ทัง้ คูเ่ ดินเข้าไปในโรงแรมทีด่ ู
กลางเก่ากลางใหม่แห่งหนึ่ง
พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ก�ำลังดูละครแนวแม่ผัวลูกสะใภ้พลางแทะ
เมล็ดแตงโมไปด้วย เมื่อเห็นว่ามีคนมาจึงลุกขึ้นยืนก่อนจะมองพวกเขา
ตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วพึมพ�ำออกมา 'ขาหักแล้วยังจะคิดมาเปิดห้องอีก'
'ใช่ แบบนี้สิถึงจะสนุก' ในเมื่อน�้ำเสียงของพนักงานหน้าเคาน์เตอร์
ไม่เป็นมิตร ลู่จยาเองก็ไม่จ�ำเป็นต้องเกรงใจเช่นกัน
เมือ่ ถูกย้อนเข้า พนักงานหน้าเคาน์เตอร์กเ็ ปลีย่ นเรือ่ ง 'บตั รประชาชน?'
'ลืมเอามา' ลู่จยาตอบง่ายๆ
ทว่าเฉิงอีเ้ หิงกลับหยิบบัตรประชาชนของตัวเองออกมาส่งให้พนักงาน
หน้าเคาน์เตอร์
พนักงานหน้าเคาน์เตอร์แย้งขึ้น 'ไม่ได้ เอกสารของใครของมัน'
'งั้นก็ช่างเถอะ' ลู่จยาหันหลังเดินกลับ
เห็นแบบนั้นพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ถึงได้เรียกเอาไว้ 'เดี๋ยวๆๆ ฉัน
หมายถึงเวลาปกตินะ่ แต่นมี่ นั ดึกมากแล้ว ก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรขนาดนัน้ '
'อ้อ' ลู่จยาดึงคีย์การ์ดจากมือพนักงานหน้าเคาน์เตอร์
เฉิงอี้เหิงคิดจะหันไปบอกกับพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ว่าเขาขึ้นไป
แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลงมาแล้ว แต่กลับโดนลู่จยาใช้สายตาห้ามเอาไว้เสียก่อน
ลูจ่ ยาโขยกเขยกขึน้ บันไดไปหลายขัน้ แล้วถึงค่อยยืน่ มือมาทางเฉิงอีเ้ หิง
'ขึน้ มาพยุงฉันหน่อย'
เฉิงอีเ้ หิงยืน่ มือออกไปให้เธออย่างว่าง่าย เขาพยุงลูจ่ ยาเอาไว้ ตัวของ
นักแข่งสาวพิงอยู่กับอกของเฉิงอี้เหิง แล้วลู่จยาก็พูดขึ้นอีกว่า 'ในเมื่อเขา
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พูดซะขนาดนี้แล้ว คุณก็ท�ำตามนั้นไปเถอะ'
'ท�ำไมล่ะ'
'กับคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแบบนี้ คุณจะอธิบายไปเพื่ออะไร'
ลูจ่ ยาพูดถูก ถ้าเขาจะต้องคอยอธิบายทุกครัง้ ทีม่ คี นเข้าใจผิดคงต้อง
เหนื่อยตายแน่
เฉิงอีเ้ หิงเดินขึน้ ไปยังชัน้ บนพร้อมกับลูจ่ ยา โรงแรมนีไ้ ม่มลี ฟิ ต์แต่ยงั ดีที่
ห้องพักของลู่จยาอยู่ชั้นสาม แม้เฉิงอี้เหิงอยากจะแบกลู่จยาขึ้นไปแต่เธอ
กลับปฏิเสธ
'ถ้าไม่อุ้มฉัน ฉันก็ค่อยๆ กระโดดขึ้นไปเองได้ คุณจะมาให้ฉันขี่หลัง
อะไรกันอีก ฉันเป็นพ่อของคุณหรือไง'
เฉิงอี้เหิงไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดี
ลู่จยาพูดต่ออีก 'ฉันล้อคุณเล่นน่ะ'
เมื่อถึงห้องพักลู่จยาก็หยิบคีย์การ์ดออกมาเปิดประตูห้อง
พอพยุงตัวเองไปถึงเตียง เธอก็โยนไม้ค�้ำทิ้งเตรียมตัวจะขึ้นไปนอน
แผ่หลาบนเตียง เฉิงอีเ้ หิงคิดจะห้ามจึงตะโกนออกไป 'เฮ้ย! คุณอย่าทิง้ ตัว
แบบนัน้ สิ ถ้ากระเทือนแผลทีข่ าจะว่า...'
แต่ก็ไม่ทันแล้ว ลู่จยาขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงเรียบร้อย
ทัง้ ทีเ่ พิง่ ผ่านการผ่าตัด แล้วยังหนีออกจากโรงพยาบาลมาอีก เรียกได้วา่
ใช้ชวี ติ สมบุกสมบันมาทัง้ วัน ลูจ่ ยาจึงเหนือ่ ยล้าจนแทบไม่ไหวแล้ว ท�ำให้
พอขึน้ ไปนอนบนเตียงเพียงครูเ่ ดียวก็ได้ยนิ เสียงลมหายใจสม�ำ่ เสมอของเธอ
เฉิงอี้เหิงรู้ว่าต่อให้เรียกลู่จยายังไงก็ไม่มีประโยชน์แล้วจึงพยายาม
ดันตัวเธอเข้าไปด้านใน เขาดึงผ้าห่มที่เธอนอนทับไว้ออกมาแล้วห่มให้
ถึงจะห่มผ้าเรียบร้อยแล้วแต่คงยังไม่พอ เฉิงอี้เหิงคิดแล้วจึงค่อยๆ
เก็บมุมผ้าห่มทัง้ สีด่ า้ นให้เรียบร้อยด้วยเกรงว่าจะมีลมผ่านเข้าไป หากลูจ่ ยาหนาว
แล้วเกิดไม่สบายขึน้ มาคงไม่ดแี น่
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เขาปรับเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในโหมดสลีป ตอนนั้นเองถึงเห็นว่า
ที่รีโมตเครื่องปรับอากาศมีสติ๊กเกอร์แปะไว้ว่าเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ
เพิ่มสิบหยวน เขาได้แต่ส่ายหัว
เฉิงอีเ้ หิงเปิดห้องธรรมดาซึง่ มีเตียงอยูส่ องเตียง เมือ่ ท�ำทุกอย่างเสร็จ
เขาก็รสู้ กึ ปวดเมือ่ ยไปทัง้ ตัวจึงบิดขีเ้ กียจแล้วปีนขึน้ ไปบนเตียงข้างๆ ตัง้ ใจ
จะหลับตาสักพัก กะว่าพอพวกนักข่าวไปแล้วเขาก็จะรีบกลับไปทีห่ อ้ งท�ำงาน
ของตัวเองเพือ่ งีบต่ออีกสักหน่อยก่อนจะออกไปราวนด์วอร์ดตอนแปดโมงเช้า
ไม่คดิ เลยว่าหลังจากหลับตาลงแล้วจะเผลอหลับจนถึงเช้า และเป็นเพราะ
เสียงกดชักโครกทีท่ ำ� ให้เขาตืน่ ขึน้
ขณะทีเ่ ฉิงอีเ้ หิงลืมตาขึน้ เขาก็เห็นลูจ่ ยายืนพิงอยูท่ หี่ น้าประตูหอ้ งน�ำ้
'ขา...ชาอีกแล้ว'
เขาสะบัดผ้าห่มที่ไม่รู้ว่าห่มไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ออก ก่อนจะลุกขึ้นยืน
แล้วเดินไปหยุดอยูข่ า้ งๆ ลูจ่ ยาอย่างรวดเร็ว เฉิงอีเ้ หิงก้มลงนัง่ ยองๆ เพือ่ ให้
ลู่จยาเกาะหลังเขา แต่เมื่อคิดถึงค�ำพูดของเธอขึ้นมาจึงตัดสินใจอุ้มลู่จยา
แทน เขาอุ้มเธอไปวางไว้บนเก้าอี้
'ล้างหน้าล้างตาแล้วใช่ไหม' เฉิงอี้เหิงถาม
'อืม' ลู่จยาตอบ
เฉิงอีเ้ หิงลูบหน้าตัวเอง 'งนั้ รอผมแป๊บนึงนะ' พูดจบเขาก็ตรงไปทีห่ อ้ งน�ำ้
แล้วปิดประตูตามหลัง
ตอนที่เขาเดินเข้าห้องน�้ำไป โทรศัพท์มือถือของเฉิงอี้เหิงที่วางไว้
ตรงตู้ข้างหัวเตียงก็ดังขึ้น ลู่จยาเอื้อมมือไปคว้าได้พอดีจึงช่วยเขารับสาย
'ฮัลโหล' น�้ำเสียงร้อนรนของหญิงสาวดังขึ้น 'คุณหมอเฉิงอยู่ไหนคะ
นี่ใกล้จะถึงเวลาราวนด์วอร์ดแล้วท�ำไมคุณหมอยังไม่มาอีก เมือ่ วานคุณหมอ
อยูเ่ วรไม่ใช่เหรอคะ อีกเรือ่ ง ลูจ่ ยาคนนัน้ ก็หายตัวไปด้วยค่ะ ตอนนีต้ ำ� รวจ
ก�ำลังมาทีน่ ี่ พวกเขาจะมาสอบปากค�ำเธอ เธอคงไม่ได้หนีไปแล้วหรอกนะคะ'
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'ฉันอยู่กับคุณหมอเฉิงค่ะ ตอนนี้เขาก�ำลังแปรงฟันอยู่ พวกเรา
จะรีบกลับไปนะคะ ยังไงฝากคุณช่วยบอกกับต�ำรวจด้วยว่าฉันไม่ได้หนี'
พูดจบลู่จยาก็กดวางสายทันที
เฉิงอี้เหิงพยุงลู่จยากลับมาถึงโรงพยาบาลก่อนแปดโมงเช้า
มีต�ำรวจมารออยู่ในห้องพักคนไข้นานแล้ว ลู่จยาปีนขึ้นเตียงคนไข้
ส่วนเฉิงอีเ้ หิงนัน้ ออกไปราวนด์วอร์ด ลูจ่ ยาจ�ำได้วา่ ต�ำรวจตรงหน้าของเธอ
คือคนเดียวกับทีก่ อดขาของนักข่าวคนนัน้ เอาไว้นนั่ เอง เขาไม่ได้ทำ� หน้าที่
ของต�ำรวจเลยสักนิด
ต�ำรวจแนะน�ำตัวเองว่าแซ่เหลิ่ง ดูๆ แล้วเขาน่าจะอายุประมาณ
สามสิบต้นๆ เป็นต�ำรวจทีท่ างต�ำรวจจราจรส่งมาเพือ่ สอบปากค�ำเธออย่าง
เป็นทางการ หลังจากแนะน�ำตัวแล้วเขาก็เริ่มพูด 'จากการเก็บหลักฐาน
ร่องรอยต่างๆ บริเวณทีเ่ กิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงแล้ว ในเบือ้ งต้นถือว่า
เป็นอุบตั เิ หตุทางรถจักรยานยนต์เท่านัน้ ครับ แต่กย็ งั มีคำ� วิจารณ์...'
'ฉันเข้าใจค่ะ'
'คืนนั้นที่คุณกับคุณฮว่าถิงออกไปแข่งรถกัน ใครนัดกับใครครับ'
'ฮว่าถิงนัดฉันค่ะ เธอบอกว่าวันรุ่งขึ้นเป็นการแข่งขันรอบตัดสินเลย
อยากจะลองซ้อมแข่งกับฉันดูก่อน'
ไม่คิดเลยว่าเพียงแค่ค�่ำคืนเดียว คนสองคนจะได้ผ่านประสบการณ์
ครั้งยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลเช่นนี้ คนหนึ่งเสียชีวิต ส่วนอีกคน
บาดเจ็บ และสุดท้ายก็ไม่มใี ครได้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ต�ำแหน่งแชมป์
ตกเป็นของนักแข่งไร้ชอื่ เสียงคนหนึง่ ท�ำให้นกั แข่งคนนัน้ มีชอื่ เสียงขึน้ มา
การออกไปซ้อมก่อนการแข่งขันของเธอกับฮว่าถิงท�ำให้ชีวิตของ
คนสามคนเปลี่ยนไป
ลู่จยาเล่ารายละเอียดการประลองความเร็วในคืนที่เกิดเหตุให้กับ
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คุณต�ำรวจเหลิง่ ฟังอย่างละเอียด คุณต�ำรวจเหลิง่ จึงซักถามในประเด็นทีส่ งสัย
เพิ่มเติม 'คุณบอกว่าคุณชนเข้ากับสิ่งกีดขวางก่อนถูกต้องไหมครับ แล้ว
รถของคุณฮว่าถิงก็ชะลอความเร็วลง หากเป็นแบบนัน้ จริงแล้วท�ำไมรถของ
คุณฮว่าถิงถึงยังพุ่งไปที่แผงกั้นจนตกลงไปที่หน้าผาอีกล่ะครับ'
'นั่นคือเรื่องที่พวกคุณต้องไปตรวจสอบ ฉันเองก็เป็นผู้เสียหายนะ'
ลู่จยาเน้นย�้ำ 'คุณไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเทียนหวั่ง* แล้วหรือยังคะ'
'พอดีว่าในคืนนั้นมีพายุและฝนตกหนักอีกด้วย กล้องวงจรปิดจึง
เสียหายครับ พวกเขาส่งกล้องไปซ่อมแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเรียกข้อมูลคืน
ได้หรือเปล่า'
ลู่จยารู้สึกหงุดหงิด 'แล้วจะท�ำยังไงต่อ'
'เราคงต้องตรวจสอบต่อไปครับ' คุณต�ำรวจเหลิ่งพูด 'ยังไงก็ขอให้
ติดต่อได้เสมอแล้วกันนะครับ ถ้าหากคุณต้องการอะไรก็บอก พวกเราจะได้
ให้ความช่วยเหลือคุณ'
'ฉันไม่คิดอยากจะติดต่อกับต�ำรวจตลอดเวลาหรอกค่ะ ที่ส�ำคัญ
ฉันไม่คดิ ว่าพวกคุณจะช่วยอะไรฉันได้ คราวทีแ่ ล้วฉันถูกซุปไก่สาดใส่ แถมยัง
มีพวกนักข่าวรุมถ่ายรูปฉันอย่างบ้าคลัง่ อีก แค่นนั้ ก็เป็นเครือ่ งพิสจู น์ได้ชดั เจน
แล้วนีค่ ะ'
คุณต�ำรวจเหลิ่งพูดไม่ออก เขาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่า
'เรื่องคราวที่แล้วเป็นเพราะพวกเราไม่รอบคอบ คราวหน้าพวกเราจะส่ง
เจ้าหน้าที่...'
'เอาเถอะ' ลูจ่ ยาตัดบทคุณต�ำรวจเหลิง่ เธอไม่อยากจะได้ยนิ ค�ำแก้ตวั
ของเขาอีกจึงเปลีย่ นเรือ่ ง 'เฉิงอีเ้ หิงล่ะคะ?'
'คุณถามหาเขาท�ำไมครับ คุณสนิทกับเขาเหรอ' คุณต�ำรวจเหลิ่ง
ถามกลับ
* ชื่อระบบกล้องวงจรปิดของจีนที่ติดตั้งอยู่ในสถานที่สาธารณะต่างๆ
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'คณุ ต�ำรวจเหลิง่ วันนัน้ มีนกั ข่าวจ�ำนวนไม่นอ้ ยพุง่ เข้ามาในห้องพักคนไข้
แล้วยังมียายป้าสติไม่ดีเอาซุปไก่สาดใส่ฉันทั้งตัวอีก เรื่องนี้คุณก็รู้นี่ ฉัน
ต้องการเจอคุณหมอเพือ่ จะเปลีย่ นห้องพักค่ะ ฉันไม่ตายเพราะอุบตั เิ หตุ แต่
กลับต้องมาปวดหัวตายเพราะนักข่าว'
'คุณลู่จยา คุณอย่าหาว่าค�ำพูดของผมไม่น่าฟังเลยนะครับ พ่อแม่
ของฮว่าถิงมีลกู เพียงคนเดียว ตามข้อมูลทีเ่ ราได้รบั มา สองคนสามีภรรยา
ฝากความหวังทุกอย่างไว้กับลูกสาว แล้วคุณฮว่าถิงมาเสียชีวิตไปตั้งแต่
อายุยงั น้อยเช่นนี้ คนผมขาวส่งคนผมด�ำ พ่อแม่ของเธอย่อมต้องเสียใจมาก
ส�ำหรับเรือ่ งสาดซุปเมือ่ ครัง้ ก่อน พวกเราได้ตกั เตือนพวกเขาไปแล้ว คุณก็
อย่าเก็บมาใส่ใจเลยนะครับ'
เด็กก�ำพร้าอย่างลูจ่ ยาได้ยนิ ค�ำพูดนีเ้ ข้าในใจก็รสู้ กึ หนักอึง้ ขึน้ มา หาก
พูดในมุมมองของพ่อแม่ของฮว่าถิง พวกเขาจ�ำเป็นต้องพึง่ พาฮว่าถิงจริงๆ
เมื่อทั้งคู่เสียลูกสาวไปก็ต้องโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง
เธอพยักหน้ารับ 'ฉันเข้าใจแล้วค่ะ ฉันขอไปห้องน�้ำหน่อยนะ'
เมื่อเข้ามาในห้องน�้ำ ลู่จยาก็ติดต่อกับอดีตผู้ช่วยส่วนตัวของเธอ
'เสีย่ วเข่อ จ�ำรหัสบัตรเอทีเอ็มของฉันได้ใช่ไหม รบกวนเธอไปหาเลขบัญชี
ธนาคารของพ่อแม่ฮว่าถิงให้หน่อยนะ แล้วเอาบัตรเอทีเอ็มในล็อกเกอร์
ของฉันที่สโมสรไปโอนเงินให้พวกเขาห้าล้าน'
'ห้าล้าน?' เสี่ยวเข่ออดีตผู้ช่วยของเธอร้องถามอย่างไม่อยากจะเชื่อ
สิง่ ที่ได้ยนิ 'พีจ่ ยา พีร่ ไู้ หมว่าพีม่ เี งินอยูเ่ ท่าไหร่'
'ให้โอนก็ โอนเถอะ สองคนนั่นเขาสูญเสียลูกสาวไปคงไม่มีรายได้
ไม่มเี งินเลีย้ งตัวแล้ว เงินห้าล้านคงจะพอให้พวกเขาเลีย้ งตัวเองต่อไปได้แล้ว
ล่ะมั้ง'
'พอให้พวกเขาเลี้ยงตัวต่อไปได้? แล้วพี่คิดหรือเปล่าว่าตัวเองจะอยู่
ยังไง อีกอย่างนะพี่จยา เรื่องพ่อแม่ฮว่าถิงบุกเข้าไปในห้องพักคนไข้แล้ว
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ท�ำร้ายทั้งสาดซุปไก่ ใส่พี่มันกระจายไปทั่วอินเตอร์เน็ตแล้วนะ ทุกคน
พากันพูดว่าพีเ่ ป็นฆาตกรฆ่าฮว่าถิง แล้วตอนนีพ้ ยี่ งั จะโอนเงินให้พอ่ แม่เขา
มากมายขนาดนัน้ อีก คนอืน่ ต้องคิดเลอะเทอะไปกันใหญ่แน่' เสีย่ วเข่อบ่น
ยืดยาว
'เธอไม่พดู ฉันไม่พดู ก็ไม่มีใครรู้ ตอนโอนเงินก็ไม่ตอ้ งใส่ชอื่ ไปอยูแ่ ล้ว
ไม่ใช่หรือไง เลิกพูดได้แล้วน่า ฉันมีธุระ อย่าลืมนะ ฝากไปจัดการด้วย
ให้เร็วทีส่ ดุ ล่ะ' พอลูจ่ ยาออกมาจากห้องน�ำ้ ก็พบว่าคุณต�ำรวจเหลิง่ ยังไม่กลับไป
เธอจึงมองคุณต�ำรวจเหลิ่งด้วยความหงุดหงิด
'คุณหมอเฉิง! คุณมานี่หน่อยสิคะ!' เมื่อเห็นเฉิงอี้เหิงเดินผ่านมา
ลู่จยาก็รีบตะโกนเรียก เธอตั้งใจจะแสดงอะไรสักอย่างให้คุณต�ำรวจเหลิ่งดู
เพื่อเร่งให้เขารีบกลับไป
เธอดึงเฉิงอีเ้ หิงเข้ามากระซิบข้างหู 'เรือ่ งทีพ่ ดู กันเมือ่ คืน คุณยังจ�ำได้
ใช่ไหม'
เฉิงอี้เหิงพยักหน้ารับ
ทว่ากลับมีพยาบาลถือถาดเดินทะเล่อทะล่าเข้ามาชนเฉิงอีเ้ หิง เฉิงอีเ้ หิง
ที่ไม่ทนั ระวังจึงล้มทับตัวลูจ่ ยา
ดวงตาของทั้งสองมองสบกัน ใบหน้าอยู่ห่างไม่ถึงหนึ่งเซนติเมตร
ใบหูของเฉิงอีเ้ หิงแดงขึน้ มาทันที แพทย์หนุม่ สัมผัสได้ถงึ ความอ่อนนุม่
ตรงหน้าอกของตน แต่ลจู่ ยากลับไม่สะทกสะท้านซ�ำ้ ยังยืน่ นิว้ เย็นๆ ออกไป
เขีย่ จมูกของเขาอีก
เฉิงอี้เหิงหน้าแดงจัดรีบลุกขึ้นยืน ทว่าลู่จยากลับไม่ยอมปล่อยเขา
'คุณหมอเฉิงจมูกโด่งดีนะ'
เธอเคยได้ยินมาว่าคนจมูกโด่งมักจะเก่ง 'เรื่องนั้น'
ในที่ สุ ด ลู ่ จ ยาก็ท�ำให้คุณต�ำรวจเหลิ่ง กลับ ไปจนได้ ต�ำรวจหนุ่ม
ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้พร้อมก�ำชับเธอไม่ให้ออกจากพื้นที่ตามอ�ำเภอใจก่อนจะ
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กลับไป
เฉิงอี้เหิงอยู่ในห้องพักคนไข้ต่ออีกครู่ใหญ่ เขาหยิบบัตรเดบิตและ
กระเป๋าสตางค์ของเธอออกมาจากกระเป๋าเสื้อกาวน์แล้วส่งให้ลู่จยา
'เมื่อครู่ตอนที่อยู่ด้านนอกผมเจอผู้ชายคนหนึ่ง เขาบอกว่าเป็น
ประธานของสโมสรทีค่ ณ
ุ สังกัดอยู่ พอดีเขาเห็นต�ำรวจยังอยูก่ เ็ ลยไม่สะดวก
เข้ามา แล้วก็ฝากเจ้านีม่ าให้คณุ พร้อมกับจดหมายอีกฉบับ'
ลู่จยารับมาและเปิดจดหมายออกดู ในจดหมายเขียนไว้ว่า
'จยาจยา พวกเราต้องขอโทษด้วยจริงๆ ตอนนี้เรื่องราวอุบัติเหตุ
ทีเ่ กิดขึน้ ก�ำลังลุกลามใหญ่โตท�ำให้ทางสโมสรไม่สามารถให้คณ
ุ เป็นนักแข่ง
ของสโมสรต่อไปได้ เรื่องการยกเลิกสัญญานั้น ผมจะให้ผู้จัดการส่วนตัว
ของคุณมาเจรจาอีกที ส่วนเงินในบัตรนัน่ ถือซะว่าเป็นเงินชดเชยจากทางสโมสร
คุณใช้มนั ได้ตามสบายเลย ผมแนบรหัสบัตรมาให้แล้วในซองจดหมาย แล้วก็
เสี่ยวเข่อได้ฝากกระเป๋าสตางค์ของคุณมาด้วย ขอโทษจริงๆ ที่ทางสโมสร
ของเราท�ำได้เพียงแค่นี้'
ลู่จยารู้ดีว่าประธานสโมสรหมายถึงอะไร...
ค�ำวิจารณ์ตา่ งๆ ในอินเตอร์เน็ตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลูจ่ ยาเป็น
คนวางแผนประชันความเร็วจนท�ำให้ฮว่าถิงต้องเสียชีวิต ตอนนี้แฟนคลับ
ของฮว่าถิงก็ก�ำลังทะเลาะกับแฟนคลับของลู่จยาอยู่ในอินเตอร์เน็ต
และเนือ่ งจากฮว่าถิงจากไปแล้ว คนทัว่ ไปจึงยืนอยูข่ า้ งฮว่าถิงเพือ่ เป็น
การให้เกียรติกบั ผูเ้ สียชีวติ พวกเขากระหน�ำ่ โจมตีจนแฟนคลับลูจ่ ยาไม่อาจ
ตอบโต้อะไรได้ สุดท้ายแล้วกลุม่ แฟนคลับของลูจ่ ยาก็ตอ้ งประกาศสลายตัว
กลุ่มแฟนคลับนี้เป็นกลุ่มอย่างเป็นทางการ ซึ่งนั่นหมายความว่า
จะต้องมีคนของสโมสรเป็นคนด�ำเนินการให้
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สโมสรตัดสินใจไม่เก็บเธอไว้แล้ว
ลู่จยาเข้าใจดี
'เกิดอะไรขึ้น' เฉิงอี้เหิงที่ยืนอยู่ข้างๆ ถามขึ้น
'ไม่มอี ะไร แค่ประธานสโมสรจะไล่ฉนั ออกเลยให้เงินชดเชยมานิดหน่อย
ก็บตั รทีค่ ณุ เอามาให้ฉนั นัน่ ไงล่ะ'
'หา? แต่คุณดูเหมือนไม่เป็นอะไรเลย ผมยังคิดว่าคุณน่าจะเสียใจ
ไม่น้อย' เฉิงอี้เหิงเอ่ยขึ้น
'มีอะไรที่ต้องเสียใจอีก มีเงินถึงจะเป็นพระเจ้า'
เฉิงอี้เหิงรู้ว่าลู่จยาไม่ได้พูดออกมาจากใจจริง จากข่าวคราวที่เขา
รับรู้มานั้น ลู่จยาเป็นคนที่ไม่ได้คิดมากเรื่องเงินๆ ทองๆ เธอมักจะใช้เงิน
โดยไม่คิด ทั้งยังดีกับแฟนคลับมากๆ ด้วยเหตุนี้จึงดึงดูดให้มีแฟนคลับ
กลุ่มใหญ่
'เมื่อไหร่ฉันจะได้เปลี่ยนห้องพัก'
'ผมจัดการให้เรียบร้อยแล้ว' เฉิงอี้เหิงน�ำเสื้อกันลมที่ถือไว้คลุมไหล่
ให้กบั ลูจ่ ยา บนเสือ้ มีกลิน่ หอมเฉพาะตัวของเขา 'นเี่ สือ้ ผมเอง ซักสะอาดแล้ว
เดีย๋ วผมจะพาคุณหลบสายตาของพวกนักข่าวไปทีห่ อ้ งพักผูป้ ว่ ยใหม่ ยังไง
คุณอดทนหน่อยแล้วกันนะครับ สวมเสือ้ ตัวนี้ไว้แล้วก็สวมหมวกด้วย'
เฉิงอี้เหิงท�ำเหมือนกับมีเวทมนตร์เสกทุกอย่างออกมาได้ เขาหยิบ
หมวกแก๊ปออกมาจากทางด้านหลังแล้วสวมให้กับลู่จยา
'ส่วนข้าวของของคุณ ผมจะให้พยาบาลช่วยเก็บแล้วค่อยส่งตามไป'
เฉิงอีเ้ หิงเข็นรถวีลแชร์มาให้เพือ่ ทีเ่ ขาจะได้พาลูจ่ ยาขึน้ ลิฟต์ตรงไปยัง
ห้องพักผูป้ ว่ ยใหม่ได้ ระหว่างทางเดินนัน้ มีคนทีส่ ะพายกล้องเอาไว้ยนื อยูก่ นั
หลายคน
'ท่าทางพวกเขาจะไม่ยอมเลิกรากันไปง่ายๆ นะ'
'ก็จริง' ลู่จยาหาวออกมา 'ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจบสักที'
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ในตอนที่พวกเขาก�ำลังจะออกจากห้องผู้ปว่ ยก็มีพนักงานส่งของ
มาเคาะประตู 'ขอโทษนะครับ ใครคือคุณลู่เหรอครับ'
'ฉันเอง' ลู่จยายกมือขึ้น
'กรุณาเซ็นรับด้วยครับ'
ลู่จยาเซ็นรับพัสดุแล้วยื่นกล่องนั้นให้เฉิงอี้เหิง 'ให้คุณน่ะ'
'อะไรเหรอ' เฉิงอี้เหิงรับมาอย่างงงๆ
'มือถือน่ะ' ลู่จยาตอบ
เฉิงอี้เหิงจึงนึกถึงเรื่องเมื่อวานที่เขาท�ำโทรศัพท์มือถือตกจนหน้าจอ
แตกร้าวเป็นใยแมงมุม คิดไม่ถงึ ว่าลูจ่ ยาจะซือ้ เครือ่ งใหม่ให้เขาอย่างรวดเร็ว
เช่นนี้
'ผมรับไว้ไม่...' เฉิงอีเ้ หิงยังพูดไม่ทนั จบ ลูจ่ ยาก็หมุนล้อวีลแชร์พาตัวเอง
ออกจากห้องไปแล้ว
เฉิงอีเ้ หิงมองตามแผ่นหลังของลูจ่ ยา เขาได้แต่สา่ ยหัวอย่างไม่รจู้ ะท�ำยังไง
ต่อไปดี จากค�ำพูดของฮว่าถิงแล้ว ลูจ่ ยาเป็นคนแบบนี้ ใครดีกบั เธอ เธอก็ดตี อบ
เป็นสิบเท่า
แม้ภาพลักษณ์ภายนอกของลู่จยาจะดูเย็นชา แต่จริงๆ แล้วเธอก็แค่
คนซื่อบื้อคนหนึ่ง
นี่คือค�ำจ�ำกัดความของลู่จยาที่ฮว่าถิงเคยพูดไว้
หลังย้ายห้องพักผูป้ ว่ ยส�ำเร็จ ลูจ่ ยาก็ได้อยูอ่ ย่างสงบสุขไปหลายวัน เธอ
รูส้ กึ ขอบคุณเฉิงอีเ้ หิงมากทีเดียว และวางแผนจะหาเวลาเอาเงินหนึง่ แสนหยวน
ทีร่ บั ปากไว้ไปให้กบั เฉิงอีเ้ หิง แต่กลับกลายเป็นว่าในช่วงหลายวันนีเ้ ป็นวันหยุด
ของเฉิงอีเ้ หิง ลูจ่ ยาจึงไม่มโี อกาสได้พบกับเขา
บ่ายวันนัน้ ขณะทีพ่ ยาบาลน�ำบิลค่าใช้จา่ ยมาให้ลจู่ ยา เฉิงอีเ้ หิงก็กลับมา
ท�ำงานแล้ว ลูจ่ ยาจึงเรียกแพทย์หนุม่ มาหาก่อนจะยืน่ บัตรเดบิตที่ได้มาจาก
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ประธานของสโมสรให้เขา 'คุณช่วยไปรูดให้ฉนั หน่อยสิ นีร่ หัสค่ะ'
เมือ่ จ่ายเงินเสร็จแล้วเฉิงอีเ้ หิงก็กลับมาทีห่ อ้ งพักผูป้ ว่ ย เขาส่งบัตรคืนให้
ลูจ่ ยาแต่เธอกลับไม่รบั
'คุณไปที่ตู้เอทีเอ็มแล้วโอนให้ตัวเองหนึ่งแสนด้วยนะ' ลู่จยาพูด
'หนึ่งแสน?' เฉิงอี้เหิงดูสับสน
'กค็ ราวก่อนฉันพูดไว้แล้วว่าถ้าคุณช่วยฉัน ฉันจะให้เงินคุณแสนหนึง่ ไง'
ลูจ่ ยาอธิบาย
'ผมไม่ต้องการ' เฉิงอี้เหิงพูดจบก็ยัดบัตรใบนั้นใส่มือลู่จยา
ลู่จยาดันบัตรในมือกลับไปให้เขา 'คุณต้องรับ เงินแค่เล็กๆ น้อยๆ
เรื่องเล็กๆ...'
'แต่ว่า...' เฉิงอี้เหิงพูดไปก็ถูกขัด
'เอาอย่างนี้แล้วกัน' ลู่จยาโขยกเขยกมาข้างๆ วีลแชร์ก่อนจะนั่งลง
'คุณพาฉันไปที่ตู้เอทีเอ็ม ฉันจะไปกดเงินสดมาให้คุณ แบบนี้สิถึงจะเป็น
การแสดงความจริงใจ'
เฉิงอี้เหิงทนลู่จยารบเร้าไม่ไหวจึงได้แต่ท�ำตามที่เธอต้องการ
ก่อนทีจ่ ะออกจากห้องพักผูป้ ว่ ย เฉิงอีเ้ หิงช่วยลูจ่ ยาแต่งตัวจนมิดชิด
ทัง้ คูล่ งมาทีต่ เู้ อทีเอ็มตรงแผนกการเงินซึง่ อยูบ่ ริเวณส่วนกลางของโรงพยาบาล
ลูจ่ ยาสอดบัตรเข้าไป เธอไม่ได้สนใจตรวจสอบยอดเงินเลยสักนิด แต่
กลับกดถอนเงินหนึ่งแสนหยวนทันที
ระบบแจ้งว่าจ�ำนวนเงินคงเหลือไม่เพียงพอ
ลู่จยางุนงงไปพักหนึ่งก่อนจะรีบกดตรวจสอบยอดเงินคงเหลือทันที
บนหน้าจอแสดงว่าเงินคงเหลือในบัตรนั้นมีไม่ถึงสองหมื่นหยวน
ลู่จยารู้สึกอับอายอย่างมาก 'นี่...นี่มัน...'
ฮว่าถิงพูดไว้ไม่ผิด ลู่จยาเป็นสาวซื่อบื้อ
ลู่จยาเป็นคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของเงิน เธอหาเงินได้มากเท่าไหร่
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ก็ใช้ไปเท่านัน้ แล้วยังโอนเงินให้พอ่ แม่ของฮว่าถิงไปอีกห้าล้านหยวน บัตรที่
ประธานสโมสรมอบไว้ให้เธอใบนี้จึงเป็นบัตรใบเดียวที่ยังมีเงินอยู่ แต่เมื่อ
ช�ำระค่าผ่าตัด ค่ายา และค่าห้องพักในโรงพยาบาลไปแล้วก็เหลือเพียงเท่านี้
'...ตอนนีฉ้ นั คงจะให้เงินหนึง่ แสนกับคุณไม่ได้แล้ว เดีย๋ วฉันขอกลับไป
หาวิธีก่อนนะ' ลู่จยาหันหน้ากลับมามองเฉิงอี้เหิงอย่างเขินๆ พอไม่มีเงิน
ลูจ่ ยาก็ทำ� ตัวไม่ถกู เธอมองเฉิงอีเ้ หิงด้วยความละอายใจ จ�ำได้วา่ ตัวเองพูดจา
หน้าใหญ่ไว้แค่ไหน นึกแล้วตอนนีก้ อ็ ยากจะขุดหลุมฝังตัวเองจริงๆ
เรื่องที่ลู่จยากลัวที่สุดคือการไม่สามารถท�ำตามสิ่งที่รับปากไว้ได้
'ไม่เป็นไร' เฉิงอี้เหิงตอบ
ลู่จยายังไม่ยอมแพ้ เธอก้มหน้าลงรื้อกระเป๋าสตางค์ที่เพิ่งได้รับมา
ในนั้นมีบัตรมากมายที่ ใช้ไม่ได้แต่กลับไม่มีเงินเลย เธอยิ่งท�ำตัวไม่ถูก
ภาพลักษณ์ที่ดีของเธอที่ท�ำเป็นเก่งต่อหน้าเฉิงอี้เหิงทั้งหมดนั่นพังทลาย
ไม่มีชิ้นดี
เฉิงอีเ้ หิงกลัน้ หัวเราะเอาไว้ไม่อยู่ 'ไม่เป็นไรๆ ผมไม่ได้ตอ้ งการเงินครับ'
ลูจ่ ยาครุน่ คิดอยูค่ รูห่ นึง่ ยุคนีเ้ ป็นยุคสมัยของการใช้เงิน จะยังมีใคร
ที่ไม่ตอ้ งการเงินอีกเหรอ หรือว่าเขาจะต้องการอย่างอืน่ ...
ลู่จยาเงยหน้าขึ้นถาม 'งั้นท�ำไมคุณถึงได้ดีกับฉันนักล่ะ'
'เอ่อ...' เฉิงอี้เหิงลังเลขึ้นมา
ลู่จยาเป็นคนที่คิดอะไรอย่างง่ายๆ พอเธอทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมา
ในช่วงนีแ้ ล้วดวงตาก็เป็นประกายขึน้ มา เธอแอบคิดอยูใ่ นใจว่าทีเ่ ฉิงอีเ้ หิงคนนี้
ยอมเสีย่ งชือ่ เสียงและอนาคตมาผ่าตัดให้เธอ ช่วยกันเธอจากนักข่าว แถมยัง
ช่วยเธอจากการถูกซุปไก่สาดอีก ทัง้ หมดนัน้ หากเขาไม่ได้ทำ� เพราะเงิน…
หรือว่า...เขาจะชอบฉัน?
ลู่จยาเข้าร่วมสโมสรเพื่อฝึกหัดขี่มอเตอร์ ไซค์ตอนช่วงอายุสิบสี่
คนในสโมสรล้วนดีกบั เธอเพราะเธอเป็นตัวท�ำเงิน ประเด็นนีล้ จู่ ยารูอ้ ยูแ่ ก่ใจดี
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และเพราะแบบนี้ถึงรู้สึกแปลกๆ เมื่อเฉิงอี้เหิงมาท�ำดีกับเธอทั้งที่เธอ
ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลย
เวลาที่ลู่จยาขี่รถจะมีความมุ่งมั่น เด็ดขาด อีกทั้งเทคนิคก็เป็นเลิศ
เธอชอบที่จะเสี่ยง ในการแข่งขันที่ผ่านๆ มานั้น ภาพที่มักจะปรากฏต่อ
สายตาผูช้ มคือหลายๆ ครัง้ ตัวรถของเธอเกือบจะแนบราบไปกับพืน้ ทุกคน
ต่างพากันคิดว่าจะต้องเกิดอุบตั เิ หตุกบั เธอแน่นอน แต่แล้วเธอกลับสามารถ
พลิกสถานการณ์ได้และขึน้ น�ำคูต่ อ่ สูไ้ ปอย่างรวดเร็ว ลูจ่ ยาชอบท�ำให้ผชู้ มตกใจ
เสมอ
และเพราะว่าลูจ่ ยาไม่คอ่ ยให้สมั ภาษณ์กบั สือ่ สักเท่าไหร่ ภาพของเธอ
ทีป่ รากฏอยูห่ น้ากล้องเพียงไม่กคี่ รัง้ จึงมักจะเป็นภาพทีด่ เู ท่ๆ ไม่มใี ครรูเ้ ลยว่า
เบื้องหลังนั้นเธอเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น
คนส่ ว นใหญ่ จ ะได้ เ ห็ น ภาพลั ก ษณ์ ข องลู ่ จ ยาเฉพาะตอนที่ อ ยู ่ ใ น
สนามแข่งเท่านั้น แต่ความจริงแล้วเธอเป็นแค่สาวน้อยที่มีอีกด้านซึ่ง
ไม่มีใครรูจ้ กั เช่น เธอมักจะเข้าไปเม้าท์มอยในกลุม่ 'สายเม้าท์มาแล้วจ้า'
ในโต้วปัน้ ลูจ่ ยาเคยอ่านกระทูเ้ กีย่ วกับความรูส้ กึ และการใช้ชวี ติ ของคนอืน่
มาแล้วมากมาย ดังนัน้ ตอนนีเ้ มือ่ มาเจอกับเฉิงอีเ้ หิงทีด่ กี บั เธอมาก เธอจึง
คิดว่าตนควรจะไปขอความคิดเห็นจากบรรดาเทพธิดาตัวน้อยๆ ในกลุม่ ดีไหม
ให้คนเหล่านั้นช่วยกันวิเคราะห์เรื่องนี้
ลู่จยาจมดิ่งอยู่ในความคิดของตัวเองจนลืมเฉิงอี้เหิงที่ยืนอยู่ข้างๆ
ไปแล้ว เธอพยักหน้ากับตัวเองด้วยใบหน้าทีแ่ สดงความมัน่ ใจอย่างมากกับ
การตัดสินใจครัง้ นี้ไปตลอดทางพร้อมๆ กับหมุนล้อวีลแชร์เพือ่ กลับห้องพัก
ด้วยตัวเอง ทิ้งให้เฉิงอี้เหิงยืนงงอยู่ทางด้านหลัง
เมือ่ กลับถึงห้องพักเธอก็รบี หยิบโทรศัพท์ออกมาทันที ลูจ่ ยาเปิดกลุม่
ในโต้วปัน้ และตัง้ กระทู้ 'หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ' ขึน้ มา
เธอไม่คิดเลยว่าเมื่อตั้งกระทู้แล้วจะมีคนตอบกลับมากมายเช่นนี้
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ที่ผ่านมาเธออยู่คนเดียวตามล�ำพังจนเคยชิน เวลานี้จึงรู้สึกมีความสุข
อย่างมากที่ได้แบ่งปันความรู้สึกต่างๆ กับคนอื่น
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ข้อความในอินเตอร์เน็ต แต่ลู่จยาก็ได้รับ
แรงสนับสนุนมากมาย
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บทที่

2

หลังจากพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานกว่าครึ่งเดือน ลู่จยาก็
ตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลก่อนก�ำหนดหนึ่งอาทิตย์
เหตุที่เธอตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์นั้น
ไม่ใช่เพราะร่างกายของลูจ่ ยาดีขนึ้ หรือฟืน้ ฟูได้รวดเร็วกว่าคนอืน่ แต่เป็นเพราะ
เธอไม่มเี งินจะจ่ายค่ารักษาในโรงพยาบาลแล้ว หลังจากเกิดอุบตั เิ หตุ สือ่ จาก
หลายๆ ทีต่ า่ งก็รมุ โจมตีเธอ มีคำ� พูดกล่าวหาว่าเธอคือสาเหตุทที่ ำ� ให้ฮว่าถิง
เสียชีวติ ท�ำให้เพือ่ นกินมากมายทีเ่ คยมีกพ็ ากันหายตัวไปหมด หรือแม้กระทัง่
พวกแฟนคลับก็ถกู บีบให้สลายตัว ลูจ่ ยาคิดจะยืมเงินก็หาทีย่ มื ไม่ได้
โลกก็เป็นเช่นนี้
มีเรื่องดีใครๆ ก็ชอบ แต่พอเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือกลับหาใคร
ไม่เจอ
ก่อนจะออกจากโรงพยาบาลลูจ่ ยาได้มาหาเฉิงอีเ้ หิงทีห่ อ้ งท�ำงานของเขา
เพือ่ จะบอกลา "คุณหมอเฉิงคะ ฉันก�ำลังเตรียมตัวออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ทีผ่ า่ นมาต้องขอบคุณมากๆ ทีค่ ณุ ช่วยดูแลฉันมาตลอด"
เฉิงอีเ้ หิงก�ำลังออกจากห้องท�ำงานเพือ่ ไปตรวจคนไข้ เมือ่ เห็นลูจ่ ยาเข้า
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เขาก็พูดขึ้นว่า "คุณรอผมสักครู่นะ"
ลู่จยาจึงรอเฉิงอี้เหิงที่ออกไปตรวจคนไข้อย่างเชื่อฟัง
หลังจากรูจ้ กั กันมาระยะหนึง่ ปฏิกริ ยิ าของลูจ่ ยาทีม่ ตี อ่ เฉิงอีเ้ หิงก็ดขี นึ้
มาก หรืออาจเป็นเพราะกระทูน้ นั่ ทีท่ ำ� ให้ปฏิกริ ยิ าของเธอเปลีย่ นไปก็เป็นได้
ในกระทูม้ ชี าวเน็ตเข้ามาสอบถามความคืบหน้าราวกับว่าก�ำลังตามเรือ่ งราว
ในนิยายอย่างไรอย่างนัน้ พวกเขาต่างเรียกร้องให้อพั เดตกิจวัตรประจ�ำวัน
ของเธอกับเฉิงอีเ้ หิง ชาวเน็ตจะชอบมากเวลาทีเ่ ธอหยอกเย้า ฉ.
'ฉ. เป็นคนอบอุ่นจังเลย ดูนุ่มนิ่มๆ ด้วย'
'ก่อนหน้านี้เจ้าของกระทู้แสดงออกว่าเป็นผู้หญิงที่ดูเป็นผู้ใหญ่มาก
ไม่เปิดโอกาสให้ ฉ. ได้แสดงออกเลย'
หลังจากออกตรวจคนไข้เรียบร้อยเฉิงอี้เหิงก็กลับมาที่ห้อง ยืดตัว
บิดขี้เกียจจากนั้นจึงนั่งลงแล้วค่อยหันมาพูดกับลู่จยา "จากอาการของคุณ
ผมว่าคุณควรจะรักษาตัวในโรงพยาบาลต่ออีกสักระยะหนึ่ง"
"ไม่แล้ว" ลู่จยาบอก "ฉันไม่มีเงิน"
เฉิงอี้เหิงเงยหน้าขึ้นมองเธอ เขายิ้มพร้อมกับคิดในใจว่า ไม่รู้คนที่
พูดจาเป็นมัน่ เป็นเหมาะและใช้เงินเป็นเบีย้ คนนัน้ หายไปไหนแล้ว ตอนนีถ้ งึ
เหลือแต่คนที่ร้องว่าไม่มีเงิน
"เรื่องเงินไม่เป็นไร ผมช่วยคุณได้" เฉิงอี้เหิงบอก ค่าพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลของลู่จยานั้นไม่มากนักส�ำหรับเขา เฉิงอี้เหิงจึงยังหวังว่า
เธอจะรับการรักษาในโรงพยาบาลต่ออีกสักระยะ โดยเขาจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั่นให้เอง
"ไม่ล่ะ คุณช่วยเหลือฉันมามากพอแล้ว" จริงๆ แล้วที่ลู่จยารีบร้อน
ออกจากโรงพยาบาลนั้นไม่ใช่แค่เพราะไม่มเี งินเหลือเลยสักแดงอย่างเดียว
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แต่ยงั เป็นเพราะเธอรูส้ กึ ว่าตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลมานานพอแล้ว การทีม่ ี
นักข่าวมารบกวนเธอแทบทุกวัน อีกทัง้ ยังมีคณุ ต�ำรวจเหลิง่ โผล่มาเป็นระยะๆ
ทั้งหมดนั่นท�ำให้เธอรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างที่สุด เธออยากจะกลับไปอยู่ใน
โลกใบเล็กๆ ของตัวเองที่ไม่ตอ้ งมีใครมารบกวน และจะได้ใช้ชว่ งเวลาที่ได้
อยูค่ นเดียวคิดทบทวนเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
ในช่วงเวลานีเ้ ธอกับเฉิงอีเ้ หิงก็ถอื ได้วา่ มีความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน แต่
หากเธอออกจากโรงพยาบาลไปแล้วก็ไม่รเู้ ลยว่าต่อไปจะมีโอกาสได้เจอเขา
อีกมากน้อยแค่ไหน ทว่าจนถึงตอนนีเ้ ฉิงอีเ้ หิงก็ยงั ไม่คดิ จะพูดอะไรออกมา
ลู่จยานึกถึงกระทู้ 'หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ' ที่เธอเขียนขึ้น
และก�ำลังคิดว่ากระทู้นั้นก็ควรจะจบลงเพียงเท่านี้
การทีค่ ดิ ไปเองว่าเขาชอบเธอคงนับได้วา่ เป็นการมโนครัง้ ใหญ่ในชีวติ
ของลู่จยา
"ถ้าคุณออกจากโรงพยาบาลแล้วจะไปอยูท่ ี่ไหนครับ จะมีคนคอยดูแล
หรือเปล่า" เฉิงอี้เหิงเอ่ยถาม
"ไม่มหี รอก แต่ฉนั มีหอ้ งทีเ่ ช่าไว้แล้ว เรือ่ งดูแลตัวเองทัว่ ๆ ไปฉันก็ยงั
ท�ำเองได้ คุณวางใจเถอะ หรือถ้าคุณไม่สบายใจจริงๆ จะมาเยี่ยมฉันก็ได้
นะคะ"
"ได้สิ ผมต้องไปหาคุณแน่นอน" เฉิงอี้เหิงตอบรับอย่างรวดเร็ว
วั น รุ ่ ง ขึ้ น เฉิ ง อี้ เ หิ ง ก็ เ ปลี่ ย นเวรเพื่ อ มาช่ ว ยท� ำ ธุ ร ะเรื่ อ งออกจาก
โรงพยาบาลให้กบั ลูจ่ ยา และหลังจากเก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปส่งเธอ
กลับบ้าน
ลู่จยาเช่าคอนโดฯ สไตล์ลอฟต์ส�ำหรับอยู่คนเดียวเอาไว้ มันเป็น
คอนโดฯ ที่ตั้งอยู่ในย่านที่แพงที่สุดของเมือง อ. ทว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ
เธอก็ไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลย วันนี้เมื่อเฉิงอี้เหิงขับรถมาส่งเธอถึงคอนโดฯ
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ทัง้ คูจ่ งึ ไม่คดิ ว่าจะได้เจอกับเจ้าของห้องทีช่ นั้ ล่าง และทีค่ ดิ ไม่ถงึ ยิง่ ไปกว่านัน้
ก็คือเจ้าของห้องได้ท�ำตามสิ่งที่ระบุเอาไว้ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว นั่นคือ
ปล่อยห้องของเธอให้คนอื่นเช่าเพราะลู่จยาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนว่า
จะอยู่ต่อ และมีก�ำหนดเวลาให้ลู่จยาย้ายของออกไปภายในอาทิตย์นี้
คราวนี้เป็นเรื่องเลย
ลูจ่ ยาหอบสัมภาระมากมายของตัวเองมายืนอยูท่ ชี่ นั้ ล่างของคอนโดฯ
เธอยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวคล้ายตุ๊กตาที่ถูกโยนออกมาจากบ้าน
พ่อแม่ของลู่จยาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่ตอนเธออายุสิบสี่ ซึ่ง
หลังจากตอนนั้นเธอก็ได้เข้าสู่วงการแข่งรถ ลู่จยาที่ไปพักอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวของหมิน่ ลูแ่ ละเลีย้ งตัวเองด้วยเงินเดือนทีส่ โมสรจ่ายให้ จนกระทัง่
เธอมีความสามารถมากพอจึงย้ายออกมา และหลังจากย้ายออกมาแล้ว
เธอก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอด
เวลานีล้ จู่ ยาพยายามคิดทบทวนดูวา่ มีคนในวงการคนไหนทีเ่ ธอพอจะ
ขอความช่วยเหลือได้บ้าง ทว่าตั้งแต่เธอเกิดอุบัติเหตุคนในวงการแข่งรถ
ต่างพากันหลีกหนี ส่วนหมิ่นลู่นั้นเป็นแอร์ โฮสเตสซึ่งก�ำลังบินเส้นทาง
ระหว่างประเทศ นัน่ จึงหมายความว่าหมิน่ ลูจ่ ะไม่อยู่ในประเทศอีกสักระยะ
ดังนั้นเธอจึงต้องกัดฟันโทรหาเว่ยอิ้ง
ลูจ่ ยารูจ้ กั กับเว่ยอิง้ ตอนเข้าสโมสรไปแล้ว เวลานัน้ เว่ยอิง้ เริม่ มีชอื่ เสียง
ในวงการและได้รบั การขนานนามว่า 'นกั บิดฟ้าประทานรุน่ เยาว์' ช่วงแรกๆ ที่
เพิ่งเข้าสโมสรลู่จยายังไม่รู้จักใครเท่าไหร่ แม้ว่าในสโมสรจะมีคนที่รุ่นราว
คราวเดียวกันกับเธอไม่นอ้ ยแต่คนทีย่ นิ ดีใกล้ชดิ และยอมเล่นกับเธอมีเพียง
เว่ยอิง้ เท่านัน้
เว่ยอิ้งเป็นเหมือนแสงอาทิตย์อันอบอุ่นที่สาดส่องมายังลู่จยา
แสงอาทิตย์นี้ท�ำให้ช่วงเวลาวัยรุ่นของเธออบอุ่น เว่ยอิ้งท�ำให้เธอ
กลายเป็นดอกทานตะวัน ขอเพียงแค่ได้หนั ไปทางดวงอาทิตย์ลจู่ ยาก็จะเบ่งบาน

57

58

หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ

แต่ความสัมพันธ์ของดอกทานตะวันกับดวงอาทิตย์นนั้ ไม่มที างยืนยาว
ดวงอาทิตย์แขวนลอยอยู่สูงและไกลออกไป ส่องแสงสว่างไปทุกที่ แต่
ดอกทานตะวันเป็นเพียงจุดเล็กๆ ทีด่ วงอาทิตย์สาดส่องแสงลงมาให้เท่านัน้ เอง
ดอกทานตะวันมีใจกับดวงอาทิตย์ แต่ดวงอาทิตย์กลับหลงรักทิวทัศน์อนื่
ซึง่ ก็คอื หมิน่ ลู่
ลู่จยากับหมิ่นลู่รู้จักกันมาตั้งแต่แบเบาะท�ำให้ทั้งสองคนสนิทกัน
ราวกับฝาแฝด ในความเป็นเพื่อนรักกันนั้นช่วงระยะเวลาสิบสองปีแรก
ของชีวติ ทัง้ คูแ่ ทบจะไม่มคี วามแตกต่างอะไรกันเลย ดังนัน้ ลูจ่ ยากับหมิน่ ลู่
จึงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบมาตลอด
ทว่าหลังจากเข้าเรียนมัธยมร่างกายหมิ่นลู่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เธอ
ตัวสูงขึ้น ขายาวขึ้น พอถึงชั้นมัธยมต้นปีที่สามเธอก็กลายเป็นดาวเด่น
ของโรงเรียน ส่วนลูจ่ ยายังคงเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆ ทีน่ อกจากมีพรสวรรค์
ทางด้านการขี่รถแล้วก็เป็นเพียงเด็กมัธยมต้นธรรมดาๆ ไม่มีอะไรโดดเด่น
ซ�้ำร้ายพ่อแม่ของเธอยังมาเสียชีวิตไปอย่างกะทันหันอีกท�ำให้ลู่จยา
เสียใจอยูน่ าน ใบหน้าของลูจ่ ยามักแสดงอาการซึมเศร้า สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้
เธอไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับใครอีก
ชีวติ ของหมิน่ ลู่ในช่วงเวลาไม่กปี่ นี นั้ ครอบครัวของเธอก็เหมือนมีโชค
หล่นทับ พ่อของหมิน่ ลูล่ าออกจากงานมาเปิดบริษทั เองและประสบความส�ำเร็จ
ใหญ่โตท�ำให้หมิ่นลู่กลายเป็นคุณหนูแสนสวย
ส่วนลูจ่ ยาเป็นเพราะเธอมีพรสวรรค์ดา้ นการขับขีท่ ำ� ให้ได้รบั คัดเลือก
ให้เข้ามาอยู่ในสโมสรแล้วในเวลานัน้ จึงยังไม่ได้รบั รูถ้ งึ ความแตกต่างระหว่าง
ตัวเองกับหมิน่ ลูม่ ากนัก จนกระทัง่ ตอนมัธยมปลาย หมิน่ ลูท่ งี่ ดงามเป็นที่
ประทับใจแก่ผคู้ นที่ได้พบเห็นเสมอมาทีส่ โมสรเพือ่ ดูลจู่ ยาฝึกซ้อม เมือ่ เธอ
เห็นสายตาของเว่ยอิง้ ทีม่ องหมิน่ ลู่ ลูจ่ ยาก็รบั รูไ้ ด้ทนั ทีวา่ ดวงตะวันของเธอ
ได้เปลีย่ นทิศไปแล้ว และจะไม่สอ่ งแสงสว่างมาทีเ่ ธออีกต่อไป
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แววตาทีเ่ ว่ยอิง้ ใช้มองหมิน่ ลูน่ นั้ เธอเองก็รจู้ กั มันดี เพราะมันคือแววตา
แบบเดียวกันกับทีเ่ ธอใช้มองเว่ยอิง้
เว่ยอิง้ เป็นคนทีเ่ ก็บอะไรๆ ไว้ในใจไม่อยู่ ดวงตะวันมักจะแสดงความ
กระตือรือร้นออกไปโดยทีไ่ ม่รเู้ ลยว่านัน่ เป็นการท�ำร้ายคนอืน่ ดังนัน้ เมือ่ เว่ยอิง้
ไปสารภาพรักกับหมิน่ ลู่ นอกจากหมิน่ ลูจ่ ะไม่ดใี จแล้วยังโมโหเขาเสียยกใหญ่
ความในใจของสาวน้อยก็เหมือนกับบทกลอนที่แบ่งปันให้เพื่อนรัก
ได้รับรู้ หมิ่นลู่รู้มานานแล้วว่าลู่จยารู้สึกอย่างไรกับเว่ยอิ้ง แต่คิดไม่ถึงว่า
เว่ยอิ้งจะมาสารภาพรักกับเธอ เพราะอย่างนั้นหมิ่นลู่จึงปวดหัวหนักแม้จะ
ปฏิเสธเขาไปอย่างชัดเจนแล้วก็ตาม
เดิ มที ลู ่ จยาคิดว่าด้วยนิสัยของเว่ยอิ้ง ไม่เกิน สามวันเขาก็คงลืม
ความเจ็บปวดนี้ได้แล้วหันไปชอบผู้หญิงคนอื่น แต่เธอไม่คาดคิดเลยว่า
เขาจะมีความยึดมัน่ กับหมิน่ ลูเ่ ป็นอย่างมาก เว่ยอิง้ ไม่ไปชอบผูห้ ญิงคนไหน
อีกเลย ซึง่ ความมัน่ คงและแน่วแน่ของเว่ยอิง้ ได้ทำ� ให้ลจู่ ยาเสียใจมากขึน้ ไป
อีก นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอจึงทุ่มเทใจให้กับการแข่งรถเพียงอย่างเดียว
หลายปีทผี่ า่ นมานีล้ จู่ ยาค่อยๆ สร้างผลงานของตัวเองขึน้ มาด้วยความ
ยากล�ำบาก แต่แล้วก็กลับเกิดเรือ่ งใหญ่เช่นนีข้ นึ้ ก่อนการแข่งขัน ในเวลานี้
ดูเหมือนว่าอนาคตของเธอจะดับลงซะแล้ว
เฉิงอีเ้ หิงได้รบั สายด่วนจากทางโรงพยาบาลเขาจึงต้องรีบออกไป แต่
ก่อนไปก็ท้ิงท้ายไว้ว่า เขาจะติดต่อมาอีกทีและบอกเธอไว้ว่าอย่ากังวลไป
เขาจะคิดหาวิธชี ว่ ยเธอจัดการเรือ่ งห้องพักเอง
ลู่จยาคิดว่าเฉิงอี้เหิงคงจะช่วยเหลือเธอตามมารยาท อาจจะเพราะ
เขาเป็นหมอจึงต้องมีเมตตาอย่างถึงที่สุด
เมือ่ กลับเข้ามาในห้องทีค่ อนโดฯ แล้ว ลูจ่ ยาก็ไปนัง่ อยูบ่ นโซฟาสักพัก
จนแสงอาทิตย์คอ่ ยๆ เคลือ่ นตัวไปยังจุดอืน่
การนัง่ อยู่ในห้องคนเดียวนานเกินไปท�ำให้เธออดคิดอะไรฟุง้ ซ่านไม่ได้
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ลูจ่ ยาจึงลุกขึน้ เก็บข้าวของเพือ่ เตรียมตัวออกจากคอนโดฯ
วันนีเ้ ธอวางแผนจะออกจากคอนโดฯ ไปทีธ่ นาคารเพือ่ ดูวา่ จะรวบรวม
เงินจากทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูไ่ ด้สกั เท่าไหร่ แล้วหลังจากนัน้ ก็จะหาทีพ่ กั ใหม่ แต่
จะว่าไปแล้ว หลายปีทผี่ า่ นมาเธอก็ไม่เคยจัดการทรัพย์สนิ ของตัวเองเลย
ลู่จยาใช้ไม้ค�้ำช่วยโบกแท็กซี่เพื่อไปที่ธนาคาร และเมื่อไปถึง ขณะที่
เธอเข้าคิวอยู่นั้นจู่ๆ ก็ถูกชน ลู่จยายังไม่ทันจะได้ท�ำอะไร หญิงวัยกลางคน
ซึ่งเตี้ยกว่าลู่จยาประมาณหนึ่งช่วงหัวก็เริ่มชี้หน้าด่าเธอ
"ฆาตกรฆ่าคน!"
ลูจ่ ยาขมวดคิว้ แน่น เธอถอยหลังออกมาเล็กน้อยถึงมองเห็นได้ชดั เจนว่า
คนที่ก�ำลังด่าเธออยู่ตอนนี้คือคนเดียวกับที่สาดซุปไก่ใส่เธอที่โรงพยาบาล
แม่ของฮว่าถิง
"คุณน้า..." เมือ่ รูว้ า่ เป็นแม่ของฮว่าถิง ลูจ่ ยาก็ยดึ ไหล่ของหญิงวัยกลางคน
เอาไว้ "นีเ่ ป็นทีส่ าธารณะนะคะ ช่วยควบคุมอารมณ์หน่อยเถอะค่ะ"
แม่ของฮว่าถิงปัดมือของลู่จยาออก "แกท�ำให้ลูกสาวฉันตาย ตอนนี้
ยังมีแก่ใจจะมาธนาคารอีกเหรอ"
แล้วฟางเส้นสุดท้ายของลูจ่ ยาก็ขาดลง เธอสังเกตเห็นว่าในมืออีกข้างหนึง่
ของแม่ฮว่าถิงถือใบเบิกเงินอยู่ บนนัน้ เขียนตัวเลขไว้หา้ ล้านหยวนพอดิบพอดี
ลูจ่ ยาจับมือของแม่ฮว่าถิงทีก่ ำ� ลังสะบัดไปมาเอาไว้
"ข้อแรก! ฉันไม่ใช่ฆาตกรฆ่าคน จะใช้ค�ำว่าฆาตกรฆ่าคนได้ก็ต้อง
รอให้ ศ าลตั ด สิ น ก่ อ น ตอนนี้ ต ่ อ ให้ คุ ณ เป็ น ต� ำ รวจก็ เ รี ย กฉั น ได้ แ ค่ ว ่ า
เป็นผู้ต้องสงสัย แม้แต่พวกต�ำรวจก็ยังไม่กล้าเรียกฉันแบบนี้ เพราะอะไร
น่ะเหรอ...เพราะพวกเขากลัวว่าฉันจะฟ้องหมิน่ ประมาทไง ข้อสอง! ถ้าฉัน
ดูไม่ผิด เงินห้าล้านในมือของคุณนั่นน่าจะเป็นเงินที่คนชื่อเสี่ยวเข่อโอนให้
ล่ะสิ"
"แกรู้ได้ยังไง?!" สีหน้าของแม่ฮว่าถิงเปลี่ยนไปทันที
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"เสี่ยวเข่อเป็นอดีตผู้ช่วยของฉัน แล้วที่คุณถามฉันว่ายังมีแก่ ใจ
มาธนาคารได้ยงั ไง ก็เพราะฉันเอาเงินทัง้ หมดทีม่ โี อนให้กบั พวกคุณสองคน
ไปแล้ว ตอนนีฉ้ นั ไม่มแี ม้แต่ทจี่ ะอยูถ่ งึ ต้องมาทีธ่ นาคารเพือ่ ดูวา่ มีทรัพย์สนิ อะไร
เหลืออยูอ่ กี เท่าไหร่ เปลีย่ นมันเป็นเงินแล้วฉันจะได้กลับไปเช่าห้องถูกๆ สักห้อง"
แม่ของฮว่าถิงรูส้ กึ เสียหน้าเล็กน้อย แต่กย็ งั เถียงกลับไป "ถ้าแกไม่ได้
รู้สึกผิด แกจะโอนเงินมาให้ฉันท�ำไม"
ลู่จยารู้สึกสงสารฮว่าถิงขึ้นมาที่มีพ่อแม่แบบนี้ แต่เธอก็เข้าใจ ไม่ว่า
จะยังไงพวกเขาก็สูญเสียลูกสาวซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวไปแล้ว
แม้วา่ เธอจะสูญเสียอนาคตไปแต่กย็ งั อายุนอ้ ย ขอเพียงแค่เธอต้องการ
มีชีวิตอยู่ ทุกอย่างก็ยังมีความหวัง ลู่จยาได้แต่คิดเช่นนี้ เพราะหากเธอ
มัวจมอยู่ในโลกที่มืดมิดก็คงจะหาทางออกมาไม่ได้ง่ายๆ
ก่อนหน้านี้ในระหว่างทีล่ จู่ ยาเดินทางมาธนาคารนัน้ เธอก็ได้รบั โทรศัพท์
จากเสีย่ วเข่อ
'พีจ่ ยา ฉันโอนเงินไปแล้วนะ ฉันอยูก่ บั พีม่ าตัง้ หลายปี ไม่อยากให้พี่
ต้องมาถึงจุดนี้เลย แต่ฉันรู้ว่าพี่เป็นคนดี หวังว่าจากนี้ไปพี่จะหางานท�ำ
เป็นเรื่องเป็นราว ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ประสบการณ์ช่วงการแข่งรถ
ที่ผ่านมานั้นก็ให้ถือซะว่าเป็นความฝันแล้วกันนะ'
'อืมๆ' ลู่จยาคุยโทรศัพท์ขณะที่นั่งอยู่บนรถแท็กซี่ ในล�ำคอของเธอ
รูส้ กึ ขมปร่าจนแทบทนไม่ไหว
ทุกคนต่างบอกให้เธอจ�ำนนต่อชะตากรรม แต่เธออยากจะไม่ยอม
ตัง้ แต่อายุสบิ สีจ่ นถึงตอนนีเ้ ธอทุม่ เททัง้ ชีวติ ให้กบั การแข่งรถ จะให้มา
ล้มเลิกทุกอย่างทีท่ ำ� มาเพียงเพราะอุบตั เิ หตุครัง้ เดียวได้อย่างไร
ไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่
"นัน่ ก็เพราะฉันเป็นห่วงว่าชีวติ คนแก่สองคนอย่างพวกคุณจะไม่มที พี่ งึ่ ไง"
ลูจ่ ยารูส้ กึ ว่าถ้าเธอต้องพูดกับแม่ฮว่าถิงต่ออีกค�ำคงจะต้องโมโหจนตายแน่ๆ
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"ฉันไม่ได้รสู้ กึ ผิด ทีโ่ อนเงินให้เพราะฉันสงสารพวกคุณก็เท่านัน้ สงสารพวกคุณ
ทีเ่ ป็นคนผมขาวต้องมาส่งคนผมด�ำ"
ค�ำว่า 'สงสาร' ทีล่ จู่ ยาพูดออกมาเหมือนมีดแหลมแทงเข้าไปในหัวใจ
ของแม่ฮว่าถิง หญิงวัยกลางคนเริม่ อาละวาดพุง่ เข้าใส่ลจู่ ยาพร้อมผลักเธอ
อย่างแรง ลู่จยาที่ต้องพยุงตัวด้วยไม้ค�้ำจึงหงายหลัง เธอยื่นมือออกไป
คว้าอะไรสักอย่างเพื่อยึดไว้ แต่กลายเป็นคว้าข้อมือของแม่ฮว่าถิง
ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มีกลุ่มคนถือกล้องและไมโครโฟนพุ่งเข้ามาใน
ธนาคาร พวกเขาเห็นลูจ่ ยาก�ำลังคว้าข้อมือของแม่ฮว่าถิงอยู่ ภาพทีท่ งั้ สองคน
กระชากข้อมือกันนัน้ ดูราวกับว่าก�ำลังทะเลาะและลงไม้ลงมืออยู่
นักข่าวกลุม่ นีก้ ำ� ลังหาประเด็นไปท�ำข่าวจึงย่อมไม่ยอมพลาดแน่นอน
พวกเขาไม่สนใจทีม่ าที่ไปของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดแต่กลับถ่ายรูปเอาไว้กอ่ น
เรือ่ งอืน่ ค่อยว่ากัน และพาดหัวข่าวก็คงถูกคิดขึน้ มาสดๆ ในตอนนัน้ 'ฮว่าถิง
เสียชีวติ ลูจ่ ยายังกลับมาหาเรือ่ งทัง้ ยังลงไม้ลงมือกับพ่อแม่นกั แข่งสาวอีกด้วย'
ทันทีทขี่ า่ วออกไปเธอจะต้องตกเป็นประเด็นให้ถกู วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อน
และโดนเหยียบจนจมดินอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
ลู่จยายอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ได้ ก่อนหน้านี้เธอก็แบกรับ
ความกดดันไว้มากพอแล้วจนนอนฝันร้ายแทบทุกคืน ถ้าไม่ได้เฉิงอี้เหิง
อยู่ข้างๆ เธอคงเสียสติไปนานแล้ว
นักแข่งรถนัน้ มีความกบฏและหยิง่ ยโสฝังอยู่ในกระดูก ไม่ยอมให้ใคร
มารังแกได้ง่ายๆ
ลูจ่ ยาเกลียดเสียงชัตเตอร์กบั แสงแฟลชมาก เมือ่ เธอแน่ใจว่าแม่ฮว่าถิง
จะไม่ลม้ ลงไปแล้วจึงพยุงตัวด้วยไม้คำ�้ ก่อนหันกลับไปเผชิญหน้ากับนักข่าว
โดยไร้ซงึ่ ความหวาดกลัว ลูจ่ ยาเดินเข้าไปแย่งกล้องของพวกเขามา
เธอโกรธจนหัวร้อนไปหมดจึงไม่ทนั ได้คดิ อะไรให้รอบคอบ ตอนเข้าไป
แย่งกล้องถ่ายรูปมาเธอไม่ได้กลัวเลยว่าจะถูกถ่ายภาพตอนหน้าตาบิดเบีย้ ว
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เอาไว้และจะโดนนักข่าวเอารูปนี้ไปเขียนข่าวให้เป็นเรื่องใหญ่โต อีกทั้ง
ไม่ได้คิดเลยว่าการเข้าไปแย่งกล้องมาแบบนี้อาจจะท�ำให้กล้องของอีกฝ่าย
เสียหายจนต้องจ่ายเงินชดใช้อีกด้วย
เรือผุกย็ งั มีตะปูสามชัง่ * แม้วา่ ขาลูจ่ ยาจะยังไม่หายดี แต่เธอออกก�ำลังกาย
อยูต่ ลอด ดังนัน้ หากเทียบกันแล้วร่างกายของเธอย่อมแข็งแรงกว่าพวกนักข่าว
มาก หนึง่ ต่อสามก็ยงั ไหว และยิง่ ไปกว่านัน้ เธอยังใช้ไม้คำ�้ เป็นอาวุธได้อกี ด้วย
หลังจากลูจ่ ยาถูกนักข่าวยัว่ โมโหและทะเลาะกันยกใหญ่ เธอก็ใช้ไม้คำ้�
พาตัวเองเดินออกจากธนาคารไปพร้อมทิง้ ท้ายไว้วา่ "คุณน้าคะ ฉันหวังว่า
คุณจะรอให้มปี ระกาศอย่างเป็นทางการออกมาก่อนค่อยตัดสินว่าจะเรียกฉันว่า
'ฆาตกรฆ่าคน' หรือไม่ แล้วอีกอย่างในเมือ่ คุณเกลียดฉันขนาดนีก้ ไ็ ม่ตอ้ งรับ
เงินห้าล้านของฉันสิ ฉันเชือ่ ว่าฮว่าถิงคงหาเงินให้พวกคุณได้มากกว่าห้าล้าน
สินะ คุณคงไม่เห็นค่าเงินเท่านีห้ รอก"
ลู่จยาพูดจบก็เดินจากไป เหลือทิ้งไว้แค่เพียงความสะใจไว้เบื้องหลัง
นักข่าวทีถ่ กู ก�ำราบจนพ่ายแพ้ยงั ไม่กล้าจะลุกขึน้ มา ทัง้ สองคนมองไปยัง
กล้องถ่ายรูปของตนทีแ่ ตกเป็นชิน้ ๆ ได้แต่กดั ฟันและก�ำมือแน่นพร้อมพ่นลม
ออกจากจมูกอย่างดูถกู การกระท�ำของลูจ่ ยา พวกเขาคิดไว้แล้วว่าจะเขียนข่าว
ใส่รา้ ยลูจ่ ยาอย่างไร ถ้าคิดจะเล่นเกมปากกาแบบนี้ ยังไงซะพวกเขาก็เป็น
มืออาชีพ
เมื่อออกจากธนาคารมาแล้ว ลู่จยาก็รู้สึกว่าใบหน้าของเธอเย็นวาบ
ลู่จยาเงยหน้าขึ้นละอองฝนจึงเข้าตา เธอรีบเช็ดออก ในตอนที่
เดินออกมาจากธนาคารตลอดทางเธอก็รสู้ กึ ว่าหัวใจตัวเองเต้นแรง ราวกับว่า
ได้จดุ ไฟในตัวขึน้ มาอีกครัง้ ตอนนัน้ ราวกับว่าตัวเธอได้กลายเป็นทหารหาญ
สวมชุดเกราะ แม้หนทางข้างหน้าจะมีระเบิดมากมาย แต่เธอก็สามารถเดินฝ่า
พายุกระสุนและกับระเบิดเหล่านั้นไปได้และประสบความส�ำเร็จในที่สุด
* เรือผุยังมีตะปูสามชั่ง เป็นส�ำนวน หมายถึงของบางอย่างแม้ไร้ประโยชน์แล้ว แต่ก็ยังมีคุณค่าอยู่
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แต่เดินมาได้ไม่ไกลนักอยูๆ่ เธอก็รสู้ กึ เหมือนพลังทัง้ หมดถูกสูบออกไป
ตัวเธอคล้ายลูกโป่งทีถ่ กู ปล่อยลม ท�ำได้แค่ลากขาเดินไปข้างหน้า ยิง่ เดินไป
เรือ่ ยๆ ยิง่ พบว่าฝนตกหนักขึน้ ถึงไม่มนี กั ข่าวตามมาแต่ลจู่ ยาก็รดู้ วี า่ บ่ายนี้
จะต้องมีขา่ วของเธอออกไปอย่างแน่นอน และเธอก็จะต้องถูกผูค้ นด่าทออีก
เธอต้องรีบกลับไปทีห่ อ้ งแล้วซ่อนตัวไว้ อย่างน้อยๆ ในตอนนีท้ ตี่ รงนัน้
ก็เป็นโลกใบเล็กๆ ของเธอ ยังมีเวลาอีกหนึง่ อาทิตย์ให้หลบซ่อนตัวได้
ฝนตกลงมาเม็ดใหญ่ราวกับไข่มกุ ทีข่ าดจากสาย ลูจ่ ยายืน่ มือออกไป
เพื่อโบกรถ แต่แล้วก็คิดขึ้นได้ว่าตัวเองไม่เหลือเงินเลยแม้แต่นิดเดียว
เงินทั้งหมดของเธอถูกน�ำไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ หมดแล้ว
ลู่จยาหยิบโทรศัพท์ออกมา เธอคิดจะโทรขอความช่วยเหลือจากใครสักคน
หลังคิดอยู่ครู่ใหญ่จึงกดเบอร์ โทรศัพท์ของเฉิงอี้เหิง เสียงสัญญาณดังขึ้น
สองครัง้ เธอก็ได้สติจงึ รีบกดวางสาย แต่เพียงครูเ่ ดียวเฉิงอีเ้ หิงก็โทรกลับมา
เขาถามว่าเธออยูท่ ไี่ หน ลูจ่ ยาลังเลอยูค่ รูห่ นึง่ ก่อนจะบอกชือ่ ธนาคารไป จากนัน้
เธอจึงวางสายแล้วเดินต่อไปข้างหน้าเหมือนคนไร้วญิ ญาณ
โลกทั้งใบเหมือนถูกปกคลุมเอาไว้ด้วยเมฆหมอก รถประจ�ำทาง
คนเดินถนน ร่ม ทุกสิ่งเคลื่อนไหวไปมาอย่างรีบร้อน มีเพียงเธอคนเดียว
ที่ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน
เธอเปียกปอนไปทั้งตัว และเพราะเดินไม่ถนัดจึงท�ำให้เธอดูเหมือน
ตัวตลกที่เดินอยู่บนโลกด้วยความยากล�ำบาก เมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆ ลู่จยา
ก็รสู้ กึ แสบจมูกขึน้ มา เธอไม่อยากจะเดินอีกต่อไปแล้ว เธออยากจะสูญสลาย
หายจากโลกนี้ไปเลย
ลูจ่ ยาต้องการนัง่ ยองๆ และใช้ไม้คำ�้ วางไว้ทขี่ า้ งๆ เท้า แต่เธอไม่อาจ
ค่อยๆ นัง่ ยองๆ ลงไปได้ สุดท้ายจึงนัง่ แหมะลงไปบนพืน้ เสียเลย จากนัน้ ก็
ปล่อยให้สายฝนชะล้างเธอไปทั้งตัว
คนทีเ่ ดินผ่านไปผ่านมามองเธอด้วยสายตาแปลกๆ ลูจ่ ยาใช้มอื ข้างหนึง่
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จับไม้ค�้ำเอาไว้ ตอนนั่งลงไปมันง่าย แต่คิดจะลุกขึ้นยืนมาใหม่นั้นต้องใช้
พละก�ำลังมาก เธอพยายามอยูน่ าน อดทนต่อความเจ็บปวดเพือ่ จะยืนขึน้
แต่ก็โยกไปโยกมาแล้วล้มลงไปหลายครัง้
แบบนี้ก็แล้วกัน หายไปแบบนี้เลยก็แล้วกัน
เสียงเล็กๆ จากก้นบึ้งของหัวใจว่าอย่างนั้น
"คุณไม่เป็นไรใช่ไหม" น�ำ้ เสียงอันอบอุน่ ดังขึน้ มีคนเข้ามาช่วยพยุงเธอ
ทีเ่ ปียกไปทัง้ ตัวขึน้ มา ลูจ่ ยาหันกลับไปมองก็เห็นใบหน้าของเฉิงอีเ้ หิงปรากฏ
ในสายตาของเธอ
แม้วา่ การมองเห็นของเธอจะถูกสายฝนบดบังจนพร่ามัวไปหมด แต่ก็
ยังรับรูไ้ ด้วา่ เฉิงอีเ้ หิงก�ำลังกางร่มให้เธอ
"ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร" เฉิงอีเ้ หิงดึงเธอเข้ามาไว้ในอ้อมกอด ตบหลัง
เบาๆ เพือ่ ปลอบประโลม
ค�ำพูดปลอบโยนนัน้ ได้ทำ� ลายก�ำแพงหนาๆ ของเธอลง ตลอดหลายปี
ทีผ่ า่ นมาลูจ่ ยาต่อสูบ้ ากบัน่ เธอยอมให้ตวั เองบาดเจ็บแต่ไม่ยอมร้องไห้ออกมา
ให้ใครเห็น แต่แล้วในทีส่ ดุ เธอก็ไม่อาจแบกรับไว้ได้อกี ลูจ่ ยาทีอ่ ยูใ่ นอ้อมกอด
ของเฉิงอีเ้ หิงร้องไห้เสียงดัง
"ฉันไปทีธ่ นาคารมาได้เจอกับแม่ของฮว่าถิงแล้วก็พวกนักข่าว แล้วก็
เกิดมีเรือ่ งปะทะกับพวกเขาเข้า ฉันว่าพวกนัน้ จะต้องเขียนอะไรมัว่ ๆ อีกแน่"
ลูจ่ ยาเล่าถึงเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ไหล่ของเธอยังสัน่ ไม่หยุด
"ไม่เป็นไรแล้วนะ ไม่เป็นไรแล้ว" เฉิงอีเ้ หิงลูบศีรษะของเธอพร้อมกับ
พูดขึน้ "ผมอยูต่ รงนีต้ ลอด ผมจะอยูเ่ คียงข้างคุณนะ"
ลูจ่ ยาจ�ำไม่ได้แล้วว่าเธอร้องไห้ครัง้ สุดท้ายเมือ่ ไหร่และร้องไห้เพราะอะไร
แต่ในตอนนีเ้ มือ่ ต่อมน�ำ้ ตาถูกเปิดออกแล้วก็ราวกับว่ามีฝนห่าใหญ่ในรอบร้อยปี
มาช�ำระล้างตะกอนในใจทีถ่ กู เก็บไว้หลายปีออกไปจนหมด
เฉิงอีเ้ หิงพยายามประคองลูจ่ ยาทีร่ อ้ งไห้จนกลายเป็นมนุษย์นำ�้ ตา รูส้ กึ
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ได้วา่ ร่างของนักแข่งสาวนัน้ อ่อนปวกเปียกไปทัง้ ตัว เขาต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากในการพาเธอขึ้นรถ เฉิงอี้เหิงเอื้อมไปคาดเข็มขัดนิรภัยให้เธอ
ขณะทีเ่ ขาดึงตัวกลับมาใบหน้าของทัง้ สองคนก็อยู่ใกล้กนั มากโดยไม่ทนั ตัง้ ตัว
คล้ายว่าอากาศในบริเวณนัน้ แข็งตัวไปในทันที ลูจ่ ยาหยุดสะอืน้ เธอเบิกตาแดงๆ
ของตัวเองจ้องมองเขา ส่วนเฉิงอีเ้ หิงก็เอียงคอมองตอบเธอด้วยท่าทางแปลกๆ
จู่ๆ บรรยากาศรอบตัวคนทั้งคู่ก็แปรเปลี่ยนไป ลู่จยาจึงหลับตาลง
อย่างช้าๆ ยื่นริมฝีปากออกมาเล็กน้อย
เธอรออยู่พักใหญ่แต่จูบที่คาดไว้ก็ไม่มาสักที เฉิงอี้เหิงถอยออกจาก
ที่นั่งข้างคนขับ เดินอ้อมไปเปิดประตูรถอีกฝั่ง เขาเข้ามานั่งแล้วสตาร์ตรถ
ลู่จยาแอบมองหน้าของเฉิงอี้เหิง ใบหูของแพทย์หนุ่มแดงระเรื่อ
ลูจ่ ยาเช็ดน�ำ้ ตาออกจากดวงตาแดงๆ ของตัวเอง เธอรูส้ กึ หงุดหงิดเล็กๆ
กับการจูบที่ไม่ประสบความส�ำเร็จ ในรถของเฉิงอีเ้ หิงนัน้ เปิดฮีตเตอร์ไว้และ
เมือ่ รวมเข้ากับอาการมึนๆ ของลูจ่ ยา ดังนัน้ เมือ่ เขาหันหน้ามาอีกที เธอก็
หลับไปแล้ว
เมือ่ ลูจ่ ยาตืน่ ขึน้ ก็พบว่าตัวเองอยู่ในลานจอดรถใต้ดนิ ที่ไม่คนุ้ เคย เธอ
เลยถามออกไปด้วยความสงสัย "ที่นี่ที่ไหนคะ ไม่เหมือนกับลานจอดรถ
ทีค่ อนโดฯ ของฉันเลย"
"ลานจอดรถใต้ดินที่คอนโดฯ ผมเอง เสื้อผ้าของคุณเปียกหมดแล้ว
เดีย๋ วผมจะพาคุณขึน้ ไปเปลีย่ นเสือ้ ผ้านะ" เฉิงอีเ้ หิงช่วยลูจ่ ยาปลดเข็มขัดนิรภัย
และพาเธอลงจากรถ
ลูจ่ ยายังคงมึนงง แต่ไม่ได้คดิ อะไรมาก เธอใช้ไม้คำ�้ พยุงตัวเองขึน้ ไปที่
ชัน้ บนพร้อมกับเฉิงอีเ้ หิง
ทัง้ สองคนเดินเข้าไปในห้อง คอนโดฯ ของเฉิงอีเ้ หิงนัน้ ทัง้ สว่างและกว้าง
เป็นห้องทีต่ กแต่งสไตล์ยโุ รป ดูเรียบง่ายโปร่งสบาย เมือ่ เข้ามาแล้วท�ำให้เธอ
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รูส้ กึ ว่าจิตใจปลอดโปร่งขึน้ มาก
เฉิงอีเ้ หิงเดินเข้าไปในห้องนอนใหญ่ สักพักเขาก็เดินถือเสือ้ คลุมอาบน�ำ้
ชุดใหม่ออกมา "คุณเข้าไปอาบน�้ำก่อนเถอะ เดี๋ยวผมจะลงไปซือ้ ชุดชัน้ ใน
ที่ร้านสะดวกซื้อข้างล่างแล้วจะเอาขึ้นมาวางไว้ให้ที่หน้าห้องน�้ำ คุณจะได้
หยิบได้ตามสบาย ผมไม่แอบดูแน่นอน แล้วตัง้ แต่นตี้ อ่ ไปก็ถอื ซะว่าทีน่ เี่ ป็น
ห้องของคุณเลย ไม่ตอ้ งเกรงใจนะ"
ตอนที่เฉิงอี้เหิงบอกว่าจะไปซื้อชุดชั้นในให้เธอ เขาพูดเหมือนกับว่า
ก�ำลังไปซื้อขนมให้เธออย่างไรอย่างนั้น ชายหนุ่มไม่ได้มีทีท่าเขินอาย
แต่อย่างใด ก็เขาเป็นคุณหมอนี่นะ คงไม่เหมือนกับคนธรรมดาทั่วๆ ไป
เขาน่าจะเห็นร่างกายของมนุษย์จนชินแล้ว
ลู่จยากอดเสื้อคลุมอาบน�้ำเอาไว้อย่างเหม่อลอยอยู่ครู่หนึ่งจนกระทั่ง
ได้ยนิ เสียงปิดประตู หลังจากเฉิงอีเ้ หิงเดินออกไปเธอก็รบี หยิบโทรศัพท์ขนึ้ มา
เปิดกลุ่ม 'สายเม้าท์มาแล้วจ้า' ในโต้วปั้นแล้วอัพเดตกระทู้
'รายงานด่วน...
วันนี้ฉันตากฝนจนเปียกปอนไปทั้งตัว แล้วอยู่ๆ ฉ. ก็ปรากฏตัวขึ้น
ข้างๆ ฉันเหมือนเป็นเทวดาพาคนไร้บ้านกลับบ้าน ที่ยิ่งไปกว่านั้น…
พวกคุณลองเดาดูว่าตอนนี้เขาไปท�ำอะไร
เขาก�ำลังไปซื้อเสื้อชั้นในกับกางเกงในให้ฉัน
อย่าเข้าใจผิดนะ! ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกเราทั้งนั้น นี่เป็น
ความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์แบบเพื่อนจริงๆ
แต่ว่าวันนี้ฉันได้ท�ำเรื่องโง่เง่าที่สุดไปเรื่องหนึ่ง ตอนที่เขาช่วยฉัน
คาดเข็มขัดนิรภัย ตอนนัน้ พวกเราใกล้ชดิ กันมากๆ แล้วก็อาจจะเป็นเพราะ
โดพามีน* ล่ะมั้งที่ดลใจให้ฉันหลับตาและยื่นปากออกไป คิดไปเองว่า
*

ฮอร์โมนชนิดหนึ่งในร่างกาย เป็นสารน�ำส่งความสุขเข้าไปในสมอง จีนมักจะใช้พูดถึงเวลาที่มีความสุขมากๆ
คล้ายกับไทยที่พูดถึงเอนดอร์ฟิน
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เขาจะจูบฉัน แต่สุดท้ายกลับไม่มีอะไรเลย (แบะมือออก)'
'ฮ่าๆๆ...ตลกเป็นบ้าเลย กระทู้นี้ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น 'เหมือนว่า
ฉันจะชอบหมอของฉันนะ' แล้วล่ะ'
'จริงด้วย เจ้าของกระทู้ตลกเป็นบ้าเลย ทั้งบื้อทั้งน่ารัก'
'ฉันว่าหมอคนนี้ต้องรู้สึกดีๆ กับเจ้าของกระทู้แน่นอน ไม่อย่างนั้น
คงไม่เที่ยวพาคนไข้กลับบ้านหรอก'
'เจ้าของกระทู้ต้องไว้ตัวหน่อยนะ ยื่นปากอะไรกัน คิดถึงบรรยากาศ
เก้อเขินนั้นออกเลย ขออภัยที่หัวเราะอย่างไม่เกรงใจ'
'ทุกคนก�ำลังหัวเราะ ไม่ได้สนใจเลยว่าเจ้าของกระทู้บอกว่าตัวเอง
ไม่มีบ้านให้กลับ สงสารเจ้าของกระทู้ กอดๆ'
'ประเด็นที่ฉันสนใจอยู่ที่กางเกงในเสื้อชั้นใน ปกติฉันเรียกให้แฟน
ซื้อผ้าอนามัยก็หน้างอแล้ว นี่ ฉ. ถึงกับไปซื้อเสื้อชั้นในกางเกงในให้กับ
เจ้าของกระทู้ พระเจ้า! อิจฉาอ่ะ'
'นี่แปลว่าอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหม'
ความคิดเห็นมีการอัพเดตอย่างรวดเร็ว ลูจ่ ยาอ่านความคิดเห็นต่างๆ
ไปสักพักก็ได้ยนิ เสียงเปิดประตู น่าจะเป็นเฉิงอีเ้ หิงทีก่ ลับมา เธอจึงลุกขึน้ ยืน
แล้วคว้าเสือ้ คลุมโขยกเขยกเข้าไปในห้องน�ำ้ รีบร้อนเปิดฝักบัวเพือ่ กลบเกลือ่ น
ทุกอย่างให้เป็นปกติ
หลังจากเฉิงอีเ้ หิงไปซือ้ ชุดชัน้ ในทีร่ า้ นสะดวกซือ้ ใต้คอนโดฯ ให้ลจู่ ยา
เรียบร้อยแล้วเขาก็กลับขึน้ มาทีห่ อ้ ง ในตอนทีเ่ ปิดประตูเข้ามาก็ได้ยนิ เสียง
พึ่บพั่บดังอยู่ในห้องและทันเห็นแผ่นหลังของลู่จยาหายเข้าไปในห้องน�้ำ
จากนัน้ ก็ได้ยนิ เสียงปิดประตูหอ้ งอาบน�ำ้ นัน่ ท�ำให้เขารูส้ กึ สงสัยอยูน่ ดิ หน่อยว่า
ผ่านมาตัง้ นานแล้วเธอเพิง่ จะเข้าไปอาบน�ำ้ อย่างนัน้ หรือ เธอมัวแต่ทำ� อะไรอยู่

我的医生好像喜欢我

แต่แล้วเขาก็ถอนหายใจออกมา นักแข่งรถก็คอื นักแข่งรถ ขนาดขาเจ็บก็ยงั
เคลือ่ นไหวได้เร็วขนาดนัน้
เฉิงอีเ้ หิงเคาะประตูหอ้ งน�ำ้ แล้วบอกเธอว่า "เสือ้ ผ้าวางอยูห่ น้าประตูหอ้ งน�ำ้
แล้วนะครับ ผมจะเข้าครัวไปท�ำอะไรให้คณุ กินแล้วกัน อาบน�ำ้ เสร็จแล้วคุณ
เรียกผมด้วยล่ะ ผมไม่เดินเข้าไปในห้องน�ำ้ หรอกคุณวางใจได้"
"อืม!" ลู่จยาขานรับเสียงดังจากด้านในห้องน�้ำ
เมื่ออาบน�้ำเสร็จลู่จยาก็สวมเสื้อคลุมไว้เรียบร้อย เธอใช้ผ้าขนหนู
ผืนใหม่เอี่ยมเช็ดผม พอเปิดประตูห้องน�้ำออกมาเธอก็เห็นชุดชั้นในและ
เสื้อฮู้ดอีกตัววางอยู่ที่หน้าประตู เสื้อฮู้ดน่าจะเป็นของเฉิงอี้เหิงเพราะเธอ
สวมแล้วชายเสือ้ นัน้ ปิดไปถึงน่อง
แบบนีอ้ อกจะรูส้ กึ แปลกๆ นิดหน่อย มีคนเตรียมข้าวของไว้ให้เธอด้วย
ความใส่ใจ ทัง้ ๆ ทีค่ นคนนีไ้ ม่ใช่ญาติของเธอ ยิง่ ไปกว่านัน้ เขายังไม่ใช่คนรัก
ของเธออีกด้วย
ลูจ่ ยาเปลีย่ นเสือ้ ผ้าเรียบร้อยก็เดินออกมาทีห่ อ้ งครัว เธอเห็นเฉิงอีเ้ หิง
ก�ำลังต้มเส้นสีเหลืองๆ อยู่
"จริงๆ แล้วผมก็ทำ� อาหารไม่คอ่ ยเป็นหรอกครับ ใช้ชวี ติ อยูค่ นเดียวก็ทำ�
อะไรกินแบบง่ายๆ เน้นสะดวกเลยต้มเส้นพวกนีอ้ ยูบ่ อ่ ยๆ แต่ฝมี อื การต้มเส้น
ของผมไม่เลวนะ"
เฉิงอี้เหิงก�ำลังต้มเส้นสปาเกตตี้
หลังจากต้มเส้นสปาเกตตี้เรียบร้อยแล้วเขาก็เอาซอสเนื้อที่เตรียมไว้
ราดลงไป มีกลิ่นหอมโชยขึ้นมา
กระเพาะของลู่จยาเริ่มส่งเสียงร้องโครกคราก
"คุณไปรอผมที่โต๊ะอาหาร เดี๋ยวผมยกออกไปให้"
ลู่จยาเดินไปนั่งที่โต๊ะอาหารอย่างว่าง่าย เธอนั่งลงอย่างเรียบร้อย
เหมือนกับเด็กอนุบาลที่ก�ำลังรอคุณครูแจกลูกอมอย่างไรอย่างนั้น เมื่อ
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เฉิงอีเ้ หิงยกจานสปาเกตตีม้ าวางไว้บนโต๊ะและส่งช้อนส้อมให้เธอ ลูจ่ ยาก็กนิ
อย่างหิวโหย ความจริงแล้วเธอหิวมาก ทว่าเมือ่ กินไปครึง่ หนึง่ เธอจึงคิดขึน้ ได้วา่
ต้องรักษาภาพลักษณ์ แต่มมุ ปากของเธอก็เต็มไปด้วยคราบซอสเสียแล้ว
ลู่จยาเงยหน้าขึ้นมองเฉิงอี้เหิงแล้วรู้สึกอยากจะบ้าตาย เธอคิดจะดึง
กระดาษทิชชูมาเช็ด แต่พบว่ากระดาษทิชชูอยูห่ า่ งจากเธอมาก ในเมือ่ ท�ำอะไร
ไม่ได้เธอจึงได้แต่ยกมือขึน้ ปิดปากตัวเอง สายตาของเฉิงอีเ้ หิงทีม่ องมานัน้
ราวกับว่าเคยชินกับท่าทางของเธอแล้ว เขาเอ่ยขึน้ ว่า "ไม่เป็นไร" จากนัน้ ก็
ลุกขึน้ ไปดึงกระดาษทิชชูดว้ ยท่าทางสบายๆ แล้วค่อยๆ เอือ้ มตัวมาเช็ดซอส
ทีเ่ ลอะอยูต่ รงมุมปากของเธอออก
ในตอนนี้ลู่จยารู้สึกว่าตัวเธอเองเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงของเฉิงอี้เหิง
ไม่รวู้ า่ เพราะอะไร นักบิดสาวทีห่ ยิง่ ยโสและเย็นชาอย่างเธอเมือ่ ใกล้ชดิ
กับเฉิงอีเ้ หิงก็พลันกลายเป็นสาวอ่อนโยนนุม่ นิม่ ไปเสียอย่างงัน้ ทัง้ ยังกลายเป็น
แมวโง่ทเี่ ขาจะหยอกเย้ายังไงก็ได้อกี
ความอ่อนโยนของเฉิงอีเ้ หิงในคืนนีท้ ำ� ให้ลจู่ ยารูส้ กึ ว่าโลกสามารถอ่อนโยน
กับเธอได้จริงๆ และหลังจากทีก่ นิ อิม่ แล้วลูจ่ ยาก็นอนหลับอย่างสบาย
เช้าวันรุง่ ขึน้ เฉิงอีเ้ หิงก็มาเคาะทีป่ ระตูหอ้ งนอนของเธอ "ผมไปท�ำงาน
แล้วนะ วันนีค้ ณุ อย่าเพิง่ ไปเปิดเวยป๋อล่ะ ไม่ตอ้ งออนไลน์นะเข้าใจไหม"
"ท�ำไมล่ะ" ลู่จยาร้องถามพร้อมขยี้ตาด้วยความงัวเงีย
"ผ่านไปสักสองสามวันคุณค่อยดูแล้วกัน เป็นเด็กดีละ่ รอผมเอาของอร่อย
กลับมานะ"
"อื้อ" ลู่จยาง่วงมากจึงไม่ได้สนใจความหมายในค�ำพูดของเฉิงอี้เหิง
เท่าไหร่นัก แล้วเธอก็ล้มตัวลงนอนต่อไป
เมือ่ ตืน่ ขึน้ มาลูจ่ ยาก็ลมื ค�ำพูดทีเ่ ฉิงอีเ้ หิงก�ำชับเอาไว้ไปหมดแล้วถึงได้
เปิดเวยป๋อดู เวยป๋อของเธอแทบจะระเบิดแล้ว มีขอ้ ความเป็นหมืน่ ข้อความ
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ถูกส่งเข้ามา และทุกข้อความนัน้ ล้วนแล้วแต่ดา่ ทอว่าเธอเป็นคนก้าวร้าวรุนแรง
ไม่รจู้ กั ส�ำนึกผิด
ถึงกับมีคนมาเขียนในช่องแสดงความคิดเห็นไว้ว่า
'ฆ่าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิต'
ลู่จยารู้สึกหวาดกลัวมากถึงกับโยนโทรศัพท์ออกไปทันที ยังดีที่เธอ
เปลีย่ นเบอร์มอื ถือหลังจากเกิดเรือ่ ง ไม่อย่างนัน้ คงมีขอ้ ความและสายโทรศัพท์
เข้ามาจนท�ำให้โทรศัพท์ของเธอระเบิดไปแล้วจริงๆ
มือของลูจ่ ยาทีถ่ อื โทรศัพท์อยูก่ ำ� ลังสัน่ ทีแรกเธอคิดจะโทรหาเฉิงอีเ้ หิง
แต่แล้วก็นึกถึงค�ำเตือนของเขาเมื่อเช้าขึ้นมาได้ว่าไม่ให้เธอเข้าไปดูเวยป๋อ
ลูจ่ ยาจึงไม่ได้โทรไปหาเขา
ลูจ่ ยานัง่ อยูใ่ นคอนโดฯ ของเฉิงอีเ้ หิงอย่างไม่เป็นสุข จนถึงตอนกลางวัน
ท้องก็ร้องจ๊อกๆ ขึ้นมาด้วยความหิว เฉิงอี้เหิงทิ้งเงินสองร้อยหยวนกับ
กระดาษแผ่นหนึง่ เอาไว้บนโต๊ะ ในกระดาษเขียนว่า
'ถ้าคุณหิวก็สั่งอาหารกลางวันมากินเองนะ บนโต๊ะมีเบอร์โทรศัพท์
ร้านอาหารอยู่ หรือจะออกไปกินข้างนอกก็ได้'
เฉิงอี้เหิงเป็นเช่นนี้ ไม่ว่าเรื่องอะไรเขาก็คิดเอาไว้อย่างรอบคอบ
ลูจ่ ยาอยูท่ คี่ อนโดฯ ของเฉิงอีเ้ หิงจนแสงแดดยามบ่ายค่อยๆ สาดส่อง
เข้ามา การนัง่ อยูค่ นเดียวท�ำให้จติ ใจว้าวุน่ เธอจึงก�ำเงินสองร้อยหยวนแล้ว
ออกจากคอนโดฯ ไป
เธอตั้งใจจะไปหาเฉิงอี้เหิงแล้วกินข้าวกับเขา
ลูจ่ ยาไม่ใช่คนบ้าบิน่ ไร้สติ ก่อนจะออกจากคอนโดฯ เธอจึงปลอมตัว
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สักหน่อย ตลอดการเดินทางก็ถอื ว่าราบรืน่ ไม่มีใครดูออก แต่ขณะทีก่ ำ� ลังจะ
เดินไปหน้าประตูโรงพยาบาลก็ไม่คาดคิดว่าจะมีคนเรียกเธอขึน้ มา คนกลุม่ นี้
ไม่ใช่ทงั้ นักข่าวและต�ำรวจ ดูเหมือนจะเป็น 'ชาวเน็ตผูช้ อบเผือก' ซะมากกว่า
หนึ่งในนั้นคือผู้หญิงที่ลู่จยาเดินผ่านไปและไม่ทันระวังจนถูกชนไหล่เข้า
ท�ำให้หมวกของลูจ่ ยาหลุดออก ขาของเธอเดินไม่สะดวกอยูแ่ ล้วท�ำให้กม้ ลงไป
เก็บเองไม่ได้ จึงเรียกผู้หญิงคนนั้นให้ช่วยเก็บหมวกแทน ผู้หญิงคนนั้นก็
ท�ำตามที่เธอขอ ทว่าขณะที่อีกฝ่ายเก็บหมวกขึ้นมาเตรียมส่งให้ก็เอ่ยถาม
ขึน้ ว่า "คุณคือลูจ่ ยาใช่ไหม"
ลู่จยาไม่ทันได้ตั้งตัวจึงพยักหน้ารับ
สีหน้าของผู้หญิงคนนั้นเปลี่ยนไปแล้วจับตัวลู่จยาเอาไว้ หล่อน
ตะโกนเสียงดังบอกคนที่เดินผ่านไปผ่านมา "นี่ไง! ลู่จยาที่ท�ำให้ฮว่าถิง
'ควีนออฟเดวิล' คนนัน้ ตาย แถมนักข่าวยังบอกว่ามันไปอาละวาดถึงบ้านของ
แม่ฮว่าถิงอีก ในที่สุดวันนี้ฉันก็จับตัวแกได้แล้ว แกต้องไปขอโทษฮว่าถิง
และพ่อแม่ของฮว่าถิง"
ลูจ่ ยาคิดจะเดินหนีแต่กลับถูกผูห้ ญิงคนนัน้ กระชากเสือ้ ไว้ ทัง้ คูย่ อ้ื ยุดกัน
อยูน่ าน ทัง้ ทีเ่ ธอควรจะหลุดออกไปได้แล้ว แต่เพราะผูห้ ญิงคนนัน้ เสียงดังมาก
จึงท�ำให้มคี นรุมกันเข้ามา ทุกคนดูราวกับว่ามีความแค้นร่วมกัน พวกเขา
ต่างโกรธเคืองกับการกระท�ำของลูจ่ ยาอย่างถึงทีส่ ดุ
"ยายลูจ่ ยา วันนีแ้ กต้องพูดอะไรสักอย่างเกีย่ วกับการตายของฮว่าถิงนะ!"
ไม้ค�้ำของลู่จยาที่เอาออกมาด้วยนั้นก็ไม่รู้ว่าถูกดึงไปไว้ที่ไหนแล้ว
ขาของเธอยังไม่หายเป็นปกติดจี งึ ยืนได้ไม่คอ่ ยมัน่ คงนัก เมือ่ ถูกดันไป
ดันมาขาก็เจ็บแปลบเข้าไปถึงหัวใจ
"ฉัน...ฉันไม่ม...
ี " ลูจ่ ยาเพิง่ รูส้ กึ ว่าค�ำอธิบายของเธอนัน้ ช่างไร้นำ�้ หนัก
ต่อกลุม่ คนทีบ่ า้ คลัง่
ตอนนี้เธอเหมือนสุนัขไร้บ้านที่ถูกคนรังเกียจและเยาะเย้ยกลั่นแกล้ง
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ท�ำได้แค่นงั่ ไร้เรีย่ วแรงอยูท่ พี่ นื้ เสียงด่าทอต่างๆ นานาไหลเข้ามาในหูของเธอ
ค�ำด่าเหล่านัน้ ราวกับน�ำ้ ทีส่ าดใส่
และเธอใกล้จะจมน�้ำแล้ว
แต่กอ่ นทีเ่ ธอจะเป็นลมหมดสติไป ลูจ่ ยาเหมือนจะได้ยนิ เสียงเฉิงอีเ้ หิง
ร้องเรียกเธออยู่
หลายวันหลังจากเขาพาเธอกลับมาลูจ่ ยาก็ได้แต่นง่ั เบือ่ อยู่ในคอนโดฯ
ของเฉิงอีเ้ หิง เธอแทบจะไม่ออกจากคอนโดฯ อาหารสามมือ้ มีเฉิงอีเ้ หิงเป็น
คนรับผิดชอบ ถ้าเขาไม่สั่งอาหารมาก็จะเป็นคนลงมือท�ำอาหารเอง
ลูจ่ ยาโยนกระดาษทิชชูทเี่ ปียกนมลงไปในถังขยะพลางนึกว่าตัวเองถูก
เฉิงอี้เหิงพากลับมาที่คอนโดฯ ยังไง
หลังพบว่าลูจ่ ยาถูกคนรุมท�ำร้ายจนบาดเจ็บ เฉิงอีเ้ หิงก็ตอ้ งการพาเธอ
ไปรักษาที่โรงพยาบาล ทว่าเธอกลับไม่ยอมและยังท�ำตัวดือ้ กับเขาอีก
'คุณดูแผลบนหน้าของคุณสิ หนักขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมไปรักษาอีก
ไม่กลัวว่าจะเป็นแผลเป็นหรือยังไง'
ลูจ่ ยาเบิกตากว้างมองเฉิงอีเ้ หิง ในแววตาของเธอมีความรูส้ กึ หลายอย่าง
ปะปนกัน ทัง้ รูส้ กึ น้อยใจ ทัง้ โกรธแค้น สับสน และไม่ยนิ ยอม...
ในตอนนั้นเธอนั่งอยู่บนรถของเฉิงอี้เหิง เอ่ยขึ้นด้วยความเหนื่อยล้า
'แค่แผลเล็กๆ ไม่เป็นไรหรอก'
เธอเหนือ่ ยมากจึงพิงหลังไปกับเบาะรถแล้วหลับไป ซึง่ ก็ได้เฉิงอีเ้ หิง
นั่นแหละที่คาดเข็มขัดนิรภัยให้กับเธอ เมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งลู่จยาก็พบว่า
ตัวเองก�ำลังนอนอยูใ่ นห้องรับแขกทีค่ อนโดฯ ของเฉิงอีเ้ หิง และแผลบนใบหน้า
ของเธอก็ได้รบั การดูแลเรียบร้อยแล้ว
'คุณอย่าเพิ่งคิดเรื่องอื่น ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่คอนโดฯ ผมนี่แหละ
ส่วนเรื่องในอนาคตรอให้คุณดีขึ้นกว่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะ'
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เรือ่ งก็เป็นเช่นนี้ จริงๆ แล้วลูจ่ ยาควรจะอยูท่ คี่ อนโดฯ ของเฉิงอีเ้ หิง
เพียงไม่กี่วัน ทว่าตอนนี้เธอกลับเริ่มใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดฯ ของเขาอย่าง
หน้าไม่อาย
'หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ' เป็นกระทู้ที่ได้รับความนิยมมาก
มันร้อนแรงจนฉุดไม่อยู่ ลู่จยาที่ซุกตัวอยู่แต่ในห้องเปิดกระทู้ดูตั้งแต่เช้า
เฉิงอีเ้ หิงเคาะประตูเรียก "คุณเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง ต้องออกไป
ร่วมงานแล้วนะ"
ลู่จยามองนาฬิกาที่มุมล่างขวาของจอคอมพิวเตอร์ ตอนนี้เกือบจะ
หกโมงเย็นแล้ว เธอต้องรีบเปลีย่ นเสือ้ ผ้า แต่งหน้าเตรียมตัวออกจากคอนโดฯ
ก่อนหน้านีล้ จู่ ยาไม่คอ่ ยได้ออกจากห้องนัก อย่างแรกเพราะเรือ่ งคราวก่อน
ยังท�ำให้เธอหวาดกลัวอยู่ อย่างที่สองคือขาของเธอยังไม่หายดีเท่าไหร่
แต่ทวี่ นั นีย้ อมออกจากบ้านเพราะเธอรับปากไว้วา่ จะไปร่วมงานวันเกิด
คนไข้ของคุณหมอเฉิงอี้เหิง
เฉิงอี้เหิงบอกว่าคนไข้คนนี้เป็นนักธุรกิจ ใหญ่โตถึงขนาดที่เรียกลม
เรียกฝนในพืน้ ทีข่ องเขาได้ ช่วงวัยรุน่ ก็ถกู ขนานนามว่าสามารถ 'เปลีย่ นหิน
ให้เป็นทอง' ไม่ว่าจะไปไหนก็หาเงินได้ตลอดจึงมีทรัพย์สินสะสมไม่น้อย
ทั้งยังสร้างอาณาจักรธุรกิจของตัวเองขึ้นมาได้อีก
ลูจ่ ยาหัวเราะเขา "คุณหมอเฉิง ฉันคิดว่าคุณดูเป็นคนหยิง่ ในศักดิศ์ รีมาก
จนไม่นา่ จะไปร่วมงานเลีย้ งสร้างเส้นสายแบบนี้ ไม่คดิ ว่าคุณก็..."
"นี่ไม่ใช่งานเลี้ยงสร้างเส้นสายอะไร แต่เป็นงานเลี้ยงขอบคุณของ
คนไข้ของผม ถ้าผมไม่ไปก็จะดูเหมือนผมไม่เอาใคร"
ทีจ่ ริงแล้วนอกจากจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้แล้ว สิง่ ที่
ส�ำคัญไปกว่านั้นก็คือครอบครัวเฉิงอี้เหิงกับประธานคนนี้มีความสัมพันธ์
แนบแน่นกันอยู่ แต่แน่นอนว่าตอนนี้เขาไม่จ�ำเป็นต้องพูดเรื่องครอบครัว
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ของเขาให้ลจู่ ยารับรู้
จะเอาคนหรือไม่เอาคน ส�ำหรับลูจ่ ยาแล้วไม่ใช่ประเด็นส�ำคัญ เพราะ
ตัวเธอเองก็เป็นคนทีไ่ ม่เอาคนอืน่ อยูแ่ ล้ว ทีผ่ า่ นมาสโมสรเป็นเหมือนร่มคันใหญ่
ทีก่ นั ทุกอย่างเอาไว้ให้เธอ เป็นเหมือนอ่าวอันอบอุน่ ปลอดภัยทีช่ ว่ ยปกป้องเธอ
จากลมฝนและพายุหมิ ะทัง้ หลาย
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสโมสรปกป้องเธอเอาไว้เพื่อให้เธอได้ใช้เวลา
ไปกับการฝึกฝนและการแข่งขันอย่างเอาจริงเอาจัง ส�ำหรับเรื่องอื่นๆ นั้น
จะมีคนคอยช่วยจัดการรับมือให้เธอ เพราะเป็นแบบนีล้ จู่ ยาถึงไม่เคยคิดทบทวน
เลยว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไรบ้าง ไม่รู้ว่าเวลาไหนจะต้อง
ท�ำอะไรหรือพูดอะไร ซึง่ นัน่ ก็ทงิ้ ภาพจ�ำทีด่ เู หมือนเป็นคนไม่แคร์สงิ่ ใดๆ ไว้
ลู่จยาอ่อนโยนขึ้นมากหลังจากที่ได้มาใช้ชีวิตกับเฉิงอี้เหิง ท�ำให้เขา
ได้เห็นมุมน่ารักๆ ที่คาดไม่ถึงอยู่บ่อยๆ
"ฉันรู้แล้ว จะรีบแต่งตัวเดี๋ยวนี้แหละ" ลู่จยาตะโกนบอกออกไป เธอ
เดินกระย่องกระแย่งไปที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง หยิบเครื่องส�ำอางแต่ละชิ้น
ออกมา จากนั้นก็จัดวางมันไว้อย่างเป็นระเบียบ ครีมรองพื้น อายแชโดว์
มาสคาร่า คอนทัวร์สติ๊ก แป้งพัฟ...
เธอไม่ได้แต่งหน้ามาพักใหญ่แล้ว
เมื่อมองบรรดาเครื่องส�ำอางมากมายที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วเธอก็ไม่รู้
จะเริ่มต้นยังไง อยู่ๆ ก็หมดความมั่นใจไปเสียอย่างนั้น
ไม่ต้องสนใจอะไร ลู่จยาให้ก�ำลังใจตัวเอง เธอหยิบขวดครีมรองพื้น
ขึ้นมาเขย่าแล้วบีบเนื้อครีมขนาดเท่าเม็ดถั่วออกมาไว้บนหลังมือ จากนั้น
จึงหยิบฟองน�ำ้ ขึน้ มาแต่งหน้า เมือ่ ลงรองพืน้ เรียบร้อยแล้วลูจ่ ยาก็เตรียมจะ
เขียนคิว้ ตอนนัน้ เองถึงได้เห็นว่ามีขนคิว้ ขึน้ จนรก ท�ำให้ดไู ม่เป็นทรงเท่าไหร่นกั
เธอคิดว่าควรต้องกันคิ้วสักหน่อย
ขณะทีเ่ ธอหยิบมีดโกนขึน้ มาเตรียมจะกันคิว้ นัน่ เอง เฉิงอีเ้ หิงก็ทะลึง่ พรวด
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เข้ามาในห้อง
"คุณดูซวิ า่ ชุดเดรสนีเ่ ป็นยังไง ผมให้เพือ่ นผูห้ ญิงทีท่ ำ� งานช่วยแนะน�ำ
มา บอกให้คณุ ออกไปเลือกด้วยกันกับผมคุณก็ไม่ยอมไป..." เฉิงอีเ้ หิงหยิบ
ชุดเดรสออกมาขณะพูดไปครึง่ ประโยค เมือ่ เงยหน้าขึน้ เขาก็เห็นคิว้ ด้านขวา
ของลูจ่ ยาแหว่งไปกระจุกหนึง่ เฉิงอีเ้ หิงอ้าปากกว้างร้องขึน้ อย่างตกใจ "คิว้ คุณ
เป็นอะไรน่ะ?!"
"ฉัน..." ลู่จยาลุกขึ้นยืนอย่างโมโห "ฉันก�ำลังกันคิ้วอยู่! แล้วคุณก็
พุ่งเข้ามา พอฉันมือสั่นก็..."
เฉิงอีเ้ หิงก้าวถอยหลังไปสองสามก้าวด้วยความรูส้ กึ ผิด เขาเดินวนไป
วนมาจากนั้นจึงมาหยุดอยู่ข้างๆ ลู่จยา วางมือลงบนไหล่ของเธอแล้ว
ตบเบาๆ สองสามที ก่อนจะวางชุดที่อยู่ในมือลง "คุณค่อยๆ กันคิ้วไปนะ
ผมออกไปก่อน..."
"หยุดเลยนะ!"
เฉิงอีเ้ หิงชะงัก รูต้ วั ดีวา่ ตนไม่อาจจะหลบเลีย่ งความผิดนี้ไปได้ เขาจึง
รีบล้วงเอาบัตรเครดิตใบหนึ่งส่งให้ลู่จยา "ถือว่านี่เป็นการชดใช้ความผิด
ของผมก็แล้วกัน คุณเอาไปรูดได้ตามสบาย" ความสนใจของลูจ่ ยาไม่ได้อยูท่ ่ี
บัตรของเฉิงอี้เหิง แต่เป็นเดรสชุดนั้น
"ชุดเดรสนี่..."
"ท�ำไมเหรอครับ"
"สวยดีนะ" เดรสตัวนี้ดึงดูดความสนใจของลู่จยาได้ส�ำเร็จ
ขณะที่ลู่จยาก�ำลังชื่นชมชุดเดรสอยู่นั้นแววตาของเธอก็เป็นประกาย
ราวกับอัญมณีทสี่ อ่ งแสงระยิบระยับอยูก่ ลางทะเลสาบ เฉิงอีเ้ หิงเห็นท่าทาง
เช่นนั้นของลู่จยาบางส่วนในใจก็เกิดความรู้สึกอ่อนยวบยาบขึ้นมา
ปกติแล้วลูจ่ ยาไม่คอ่ ยได้สวมกระโปรงบ่อยนัก เพราะเธอต้องซ้อมขีร่ ถ
และลงแข่งขันอยูต่ ลอดจึงไม่คอ่ ยมีโอกาสได้สวม อีกอย่างตัวเธอเองก็ไม่ได้ชอบ
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สักเท่าไหร่ด้วย ในสายตาของลู่จยานั้นผู้หญิงที่สวมกระโปรงเวลาเดิน
จะดูเหมือนก�ำลังลอยอยู่ เอวดูบางอ่อนช้อย เย้ายวนไปทั้งตัวเหมือนกับ
หมิ่นลู่และฮว่าถิง
ลูจ่ ยาจึงรูส้ กึ ว่าการสวมกระโปรงไม่คอ่ ยเข้ากับสไตล์ของตัวเองเท่าไหร่
อีกทัง้ เธอยังต้องรักษาภาพลักษณ์เท่ๆ ของตัวเองเอาไว้ดว้ ย
เธอหยิบชุดเดรสขึ้นมา มันเป็นชุดราตรีแบบสั้นสีฟ้าน�้ำทะเลซึ่งมี
กลิตเตอร์วิบวับประดับอยู่ เห็นแล้วเธอก็อยากจะลองสวมดู
เมื่อก่อนลู่จยาบังคับตัวเองให้ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ ท�ำให้เธอ
สามารถคงรูปร่างทีด่ ไี ว้ได้ แต่หลังจากเกิดอุบตั เิ หตุเธอก็ปล่อยเนือ้ ปล่อยตัว
กินไม่บนั ยะบันยังจนพุงป่องออกมา เธอจึงไม่รเู้ ลยว่าจะสวมเดรสชุดนีเ้ ข้าไป
ได้ไหม
เธอบอกสิง่ ทีก่ งั วลอยูก่ บั เฉิงอีเ้ หิง แต่เขากลับฉีกยิม้ ให้เธออย่างสดใส
"ไม่เป็นไร ผมคิดเรื่องนี้ไว้แล้วเลยเลือกไซส์ใหญ่มาให้คุณโดยเฉพาะ"
"คุณออกไปได้แล้วคุณหมอเฉิง" ลู่จยาค้อนขวับ
เฉิงอี้เหิงเดินยิ้มออกไป ครั้งนี้เขาปิดประตูลงเบาๆ
ลู่จยาลูบคล�ำคิ้วแหว่งๆ ของตัวเอง รู้สึกว่ามันแสบนิดๆ ตอนนี้
เธอรูแ้ ล้วว่าตัวเองได้อะไรมาและสูญเสียอะไรไปบ้าง เธอเติมคิว้ ให้เรียบร้อย
จากนั้นก็แต่งหน้าที่เหลือจนเสร็จ ทาลิปสติก เม้มริมฝีปาก แล้วใช้
เครื่องม้วนผมม้วนผมของตัวเอง
สุดท้ายก็มองไปที่ชุดเดรสสีฟ้าน�้ำทะเลตัวนั้น ลู่จยาสูดหายใจลึก
ก่อนเปลี่ยนชุด
ชุดเดรสพอดีตัวเธออย่างไม่น่าเชื่อ พุงน้อยๆ ของเธอที่ยื่นออกมา
ถูกกลิตเตอร์ของกระโปรงช่วยบังไว้
ลูจ่ ยามองตัวเองในกระจก ตกตะลึงในความสวยของตัวเองจนแทบจะ
พูดไม่ออก ชุดเดรสนั้นพอดีตัวแต่ไม่ได้รัดจนแน่น อีกทั้งยังโชว์สัดส่วน
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อันสวยงามของเธอออกมาได้อย่างไม่ปิดบังเลยแม้แต่น้อย
"เสร็จหรือยัง" เฉิงอี้เหิงเคาะประตูแล้วถามขึ้นด้วยเสียงเบาๆ
"เสร็จแล้ว"
"งั้นผมเข้าไปนะ"
เฉิงอีเ้ หิงผลักประตูหอ้ งเดินเข้าไป เมือ่ เขาเห็นลูจ่ ยาก็ถงึ กับตกตะลึง
ลูจ่ ยาตัวใหญ่ขนึ้ กว่าช่วงทีเ่ ป็นนักแข่งเล็กน้อย แต่มนั เป็นความอวบอ้วน
ก�ำลังดีทำ� ให้เธอดูแข็งแรงและสวยแบบทีค่ นมองแล้วรูส้ กึ สบายใจ
เฉิงอี้เหิงถึงกับรู้สึกว่าลู่จยาที่เป็นแบบนี้ เวลาอุ้มคงสัมผัสได้ถึง
ความนุ่มนิ่มๆ ของตัวหญิงสาว
"คุณมองอะไร ไม่สวยเหรอ" ลู่จยาลูบต้นคอของตัวเองขณะที่ถาม
ออกไปด้วยความรู้สึกไม่มั่นใจ
"ไม่ใช่ ผมก�ำลังนับถือสายตาของตัวเองอยู่ เดรสชุดนีไ้ ม่เลวเลยทีเดียว
มันดูเข้ากับการแต่งหน้าของคุณมาก" เฉิงอีเ้ หิงพูด
ลู่จยาก้มมองเดรสที่ตนสวมอยู่ เฉิงอี้เหิงไม่ได้ชมเธอแต่ก�ำลังชมชุด
เธอรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยเลยเบะปากออกมา "งั้นไปกันเถอะ"
แม้ชุดเดรสจะสวย และการแต่งหน้าของเธอจะดูดี แต่ขาของเธอ
ยังใส่เฝือกอยู่ การเดินเหินไม่สะดวกนักต้องอาศัยไม้ค�้ำช่วย
ต่อให้เป็นสาวงามขนาดไหน แต่ถา้ มีไม้คำ�้ อยูก่ ท็ ำ� ให้คนมองห่อเหีย่ ว
ไปได้มากทีเดียว
แต่งานนี้ลู่จยาแค่ไปเป็นไม้ประดับเท่านั้น ไม่ได้คิดว่าจะเป็นจุดเด่น
หรือโชว์อะไร จะว่าไปแล้วสถานะของเธอเองในตอนนีย้ งั เป็นเรือ่ งอ่อนไหว
มาก ถ้ามีคนจ�ำเธอได้คงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นัก นักแข่งรถสาวเป็นกังวล
เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงได้บอกกับเฉิงอี้เหิงไป ซึ่งเขาก็รับรองอย่างดีว่านี่เป็น
งานเลี้ยงแบบส่วนตัวมากๆ ไม่อนุญาตให้เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปในงาน
เมื่อได้ยินแบบนั้นลู่จยาถึงได้เบาใจลง
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อีกทัง้ ลูจ่ ยาทีส่ วมชุดเดรสสัน้ นัน้ ก็ดแู ตกต่างจากปกติอย่างสิน้ เชิง และ
หน้าตาก็เปลีย่ นไปเพราะการแต่งหน้าอีกด้วย ใช่วา่ คนทัว่ ไปจะจ�ำเธอได้งา่ ยๆ
ทัง้ คูน่ งั่ รถมาถึงงานเลีย้ งก็มเี ด็กเปิดประตูรถมาเปิดประตูและน�ำรถไป
จอดให้ จากนัน้ ก็มบี ริกรมาช่วยน�ำทางพวกเขาเข้างาน แต่กอ่ นทีจ่ ะเข้าไปใน
ตัวงานเลีย้ งบริกรก็ขอเก็บโทรศัพท์มอื ถือของแขกเหมือนทีเ่ ฉิงอีเ้ หิงบอกไว้
พร้อมทั้งลงทะเบียนรุ่นโทรศัพท์และสีของเครื่องให้เรียบร้อย หลังจากนั้น
จึงมอบการ์ดใบหนึ่งให้แขก เมื่องานเลิกแขกก็จะใช้การ์ดใบนั้นมารับ
โทรศัพท์มือถือของตัวเองกลับไป
เมือ่ ประตูใหญ่ตรงทางเข้างานเปิดออก เฉิงอีเ้ หิงก็ยกมือขึน้ ส่งสัญญาณให้
ลูจ่ ยาคล้องแขนของเขาไว้
ลูจ่ ยามองอยูแ่ วบหนึง่ ก่อนจะคล้องแขนของเฉิงอีเ้ หิงด้วยความตืน่ เต้น
เล็กน้อย
ทัง้ คูค่ ล้องแขนกันเดินเข้าไปในงานเลีย้ งด้วยท่าทางสนิทสนม หลังจากนัน้
ชายชราผมสีดอกเลาท่าทางกระฉับกระเฉงก็เดินเข้ามาหาคนทัง้ คู่ รอบๆ ตัว
ของชายชรามีคนยืนอยูด่ ว้ ยไม่นอ้ ย พอเขาเดินคนเหล่านัน้ ก็เดินตามเขาเข้ามา
ด้วย นัน่ ท�ำให้ความสนใจของผูร้ ว่ มงานมาหยุดอยูท่ เี่ ฉิงอีเ้ หิงและลูจ่ ยา
"คุณหมอเฉิง คุณมาแล้ว ยินดีต้อนรับ" ชายชราผู้นั้นหัวเราะอย่าง
เบิกบาน ท่าทางดูสนิทสนมและมีความเกรงใจเฉิงอี้เหิงอยู่ไม่น้อย
เฉิงอี้เหิงยื่นมือออกไปจับทักทายกับชายชรา "ท่านประธานเฉิน
ช่วงหลังมานี้สบายดีใช่ไหมครับ"
"ยังดีอยู่ โชคดีที่ได้คณุ หมอเฉิงช่วยไว้ ไม่อย่างนัน้ ตอนนีผ้ มคงจะยืน
อย่างสง่าผ่าเผยตรงนี้ไม่ได้ คุณพ่อกับคุณแม่ของคุณหมอสบายดีใช่ไหม"
ประธานเฉินบิดเอวซ้ายทีขวาทีทำ� เอาคนในบริเวณนัน้ หัวเราะกันใหญ่
เฉิงอี้เหิงพยักหน้ารับ "สบายดีครับ"
"ทุกท่าน ท่านนีค้ อื คุณหมอเฉิงทีร่ กั ษาหลังของผมจนหายดี" ประธานเฉิน
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แนะน�ำเฉิงอีเ้ หิงให้กบั แขกในงาน ปฏิบตั ติ วั ราวกับเขาเป็นแขกพิเศษ
"วันนีเ้ ป็นวันเกิดอายุครบเจ็ดสิบปีของผม ค�ำโบราณว่าไว้ 'คนมีอายุถงึ
เจ็ดสิบปีตงั้ แต่โบราณก็มไี ม่มาก' ผมเองก็ปล่อยวางในหลายๆ เรือ่ งแล้ว สิง่ ที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ คนเราคืออะไรคุณรูไ้ หม ก็ตอ้ งเป็นการทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรง
อย่างแน่นอน เมือ่ มีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงแล้วเราถึงจะออกไปต่อสู้ บากบัน่ และ
ประสบความส�ำเร็จได้ ดังนั้นผมต้องขอขอบคุณคุณหมอเฉิงอย่างมาก"
แล้วทั้งงานก็เต็มไปด้วยเสียงปรบมือ ลู่จยาบิดตัวไปมาเพราะเธอ
ไม่ค่อยคุ้นกับสถานการณ์เช่นนี้เท่าไหร่นัก โดยเฉพาะเมื่อเธอยังต้องใช้
ไม้ค�้ำอยู่
มีเพียงช่วงแข่งขันเท่านั้นที่ท�ำให้เธอยอมรับสายตาซึ่งจ้องมองมาได้
แต่เมื่อออกจากการแข่งขันแล้ว เธอจะรีบหลบสายตาและกล้องที่
จับจ้องมา โชคดีท่ีสโมสรเอ็นดูเธอมาก เมื่อลู่จยาต้องเจอกับสถานการณ์
เช่นนั้นก็จะช่วยเธอปฏิเสธไปได้
เมือ่ ประธานเฉินกล่าวค�ำต้อนรับจบ ความสนใจของเขาก็พงุ่ มาทีล่ จู่ ยา
ซึง่ ยืนอยูข่ า้ งๆ เฉิงอีเ้ หิง
"แล้วท่านนี้คือ..."
มือของลู่จยาจับไม้ค�้ำไว้แน่นราวกับเธอก�ำลังรอคอยอะไรอยู่ สิ่งที่
เธอรอคอยก็คอื ค�ำตอบจากปากของเฉิงอีเ้ หิง แต่เธอก็หวัน่ กลัวว่าค�ำพูดนัน้
อาจไม่ใช่สิ่งที่เธออยากได้ยิน
"คู่ออกงานของผมน่ะครับ" เฉิงอี้เหิงตอบ
ลู่จยาถอนหายใจอย่างโล่งอก
คนในงานหลายคน รวมถึงประธานเฉินพากันถอนหายใจอย่างโล่งอก
"จะให้ผมเรียกคุณผู้หญิงคนนี้ว่า..."
"คุณ...คุณลู่ครับ" เฉิงอี้เหิงแนะน�ำ
"อ้อๆๆ คุณลู่ ดูท่าทางขาคุณลู่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ"
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"เธอบาดเจ็บนิดหน่อยน่ะครับ" เฉิงอี้เหิงตอบแทนเธอ
"คุณหมอเฉิง คุณมาทางนี้หน่อย" ประธานเฉินดึงแขนของเฉิงอี้เหิง
"จือฮวา หนูมานีห่ น่อย" หลังจากเสียงตะโกนของประธานเฉินดังขึน้ หญิงสาว
ผมยาวในชุดราตรีสขี าวคนหนึง่ ก็หนั มามองก่อนจะเดินตรงมาทางนี้ ผมของ
จือฮวาเป็นลอนยาวขนาดใหญ่ทำ� ให้เธอดูงดงามมาก ขณะทีเ่ ดินอยูก่ ม็ รี ศั มี
ของคนมีเงินและความมั่นอกมั่นใจเปล่งประกายออกมาด้วย ทว่าเวลายิ้ม
กลับดูเป็นสาวหวานๆ
ลู่จยายืนอยู่ข้างๆ เฉิงอี้เหิงก�ำลังท�ำตัวไม่ถูก
เฉิงอี้เหิงบีบมือของเธอแล้วพูดด้วยเสียงเบาๆ ว่า "ไม่เป็นไร"
ในใจลู่จยาคิด ฉันน่ะไม่เป็นอะไร นายต่างหากที่จะเป็น
สาวสวยที่ชื่อ จือ ฮวาเดิน เข้ามา เธอปัดเส้นผมไปด้านหลังด้วย
ท่วงท่ามีเสน่ห์ ภาพลักษณ์ของจือฮวามีการผสมผสานระหว่างความน่ารัก
และความเซ็กซี่อย่างลงตัวซึ่งหาได้ยาก
มือข้างหนึ่งของประธานเฉินเอื้อมไปจับมือของจือฮวาเอาไว้ ส่วน
อีกข้างหนึง่ ก็ดงึ มือของเฉิงอีเ้ หิงเข้ามา แล้วน�ำมือของทัง้ คูม่ าวางทับซ้อนกัน
ก่อนเอ่ยขึ้นอย่างอบอุ่นว่า "จือฮวา นี่คือคุณหมอเฉิงที่ปู่เคยพูดถึงยังไงล่ะ
เป็นยังไง เขาดูเป็นคนมีความสามารถและบุคลิกดีใช่ไหม คุณหมอเฉิงเป็น
คนทีเ่ ก่งมากนะ อีกทัง้ ยังพึง่ พาได้ดว้ ย พวกเธอสองคน...คนหนึง่ เป็นหนุม่
มากความสามารถ อีกคนก็เป็นสาวสวย รู้จักกันไว้ก็ดี"
จือฮวายิ้มด้วยท่าทางที่ดูเขินอาย ทว่าเธอไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นจริงๆ
นี่เป็นเพียงท่าทางซึ่งเอาไว้แสดงตามมารยาทเท่านั้น ลู่จยาเองเห็นแล้ว
ก็อธิบายไม่ถูกแต่เวลาเขียนในกระทู้คนมักจะใช้ค�ำประมาณว่า 'มีท่าทาง
เขินอายพอเป็นมารยาท'
ประธานเฉินแนะน�ำตัวเฉิงอี้เหิงเรียบร้อยแล้วก็ไม่ลืมที่จะแนะน�ำตัว
จือฮวา "คุณหมอเฉิง นีห่ ลานสาวของผมเอง เพิง่ เรียนจบกลับมาจากอังกฤษ

81

82

หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ

ตอนนีด้ แู ลจัดการเรือ่ งการน�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กบั
โรงพยาบาล พวกเธอสองคนน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะ"
ที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เอง ลู่จยาคิด
ไม่มพี อ่ ค้าคนไหนท�ำอะไรโดยไม่หวังผล หากจับคูจ่ อื ฮวากับเฉิงอีเ้ หิงได้
ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันที่แข็งแกร่งมาก คนหนึ่งคือคุณหนูผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ อีกคนก็มแี บ็กอัพดี ซ�ำ้ ยังเป็นหมอทีม่ อี นาคตไกล
เรียกได้วา่ วิน-วินกันทัง้ คู่
"สวัสดีครับ คุณจือฮวา" เฉิงอีเ้ หิงยืน่ มือออกไปทักทายอย่างสุภาพ
จือฮวายิ้มให้เขาเล็กน้อย "สวัสดีค่ะคุณหมอเฉิง"
"ถ้าอย่างนั้นพวกเธอแลกวีแชตกันสิ ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ด้วย ต่อไป
จะได้นัดกันไปดื่มกาแฟหรือกินข้าวกันได้" ประธานเฉินท�ำหน้าที่พ่อสื่อ
อย่างโจ่งแจ้งตรงไปตรงมาแบบที่เรียกได้ว่าทุกคนรับรู้กันหมด
"ได้สคิ ะ ถ้าคุณหมอเฉิงโอเคหนูก็ไม่ขดั ข้อง" จือฮวาเรียกบริกรเพือ่ ให้
เขาน�ำโทรศัพท์ของตัวเองและเฉิงอี้เหิงมาให้ จากนั้นเธอก็เปิดคิวอาร์โค้ด
ในวีแชตก่อนจะส่งโทรศัพท์มอื ถือของตนไปให้เฉิงอีเ้ หิง เขาลังเลอยูค่ รูห่ นึง่
แต่เพราะถูกประธานเฉินจับตามองอยู่จึงต้องหยิบโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมา
สแกนคิวอาร์โค้ดวีแชตของจือฮวา
หลังจากทีจ่ อื ฮวากับเฉิงอีเ้ หิงจัดการเพิม่ เพือ่ นกันเรียบร้อยแล้ว บริกร
ก็มาเก็บโทรศัพท์ของทัง้ คูก่ ลับไป ประธานเฉินเดินขึน้ ไปบนเวทีอย่างพึงพอใจ
เพื่อประกาศเริ่มงานเลี้ยง ทุกคนจึงเริ่มรับประทานอาหารและพูดคุยกัน
ตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นประธานเฉินก็ถูกผู้คนมากมายห้อมล้อมและพาเขาไปที่
จุดอื่น
จือฮวายืนอยู่ตรงที่เดิมอีกครู่ ใหญ่ เธอมองประเมินลู่จยาที่มากับ
เฉิงอี้เหิงด้วยความสนใจ "คุณผู้หญิงท่านนี้คือ?"
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"เพื่อนผมเอง"
"สวัสดีค่ะ ฉันชื่อจือฮวา" จือฮวาเป็นฝ่ายยื่นมือออกไปทักทายก่อน
"สวัสดีค่ะ ฉันลู่จยา" ลู่จยายื่นมือออกไปจับไว้
"คุณลู่ ขาของคุณเป็นอะไรเหรอคะ"
"บาด...บาดเจ็บนิดหน่อยค่ะ" เธอพยายามพูดให้เหมือนกับทีเ่ ฉิงอีเ้ หิง
พูดไว้กอ่ นหน้านีเ้ พือ่ ปิดบังสาเหตุของอาการบาดเจ็บทีแ่ ท้จริงของตัวเองและ
หลีกเลี่ยงการพูดถึงอุบัติเหตุที่อาจจะท�ำให้พวกเขานึกถึงข่าว 'อุบัติเหตุ
ของลู่จยาและฮว่าถิง'
"อ้อ" จือฮวาพยักหน้าด้วยท่าทางทีด่ ยู งั สงสัย "งัน้ ขอให้คณุ ลูแ่ ข็งแรง
ในเร็ววันนะคะ"
ลูจ่ ยาพยักหน้ารับ จือฮวาอยูด่ ว้ ยไม่นานก็เดินจากไป เธอมองตามหลัง
ของคุณหนูสาวไปอย่างครุน่ คิด
เฉิงอี้เหิงมองลู่จยาที่ก�ำลังใจลอยจึงถามขึ้น "คิดอะไรอยู่"
"ไม่มีอะไรค่ะ" อันที่จริงแล้วลู่จยาก�ำลังคิดว่าเธอจะอัพเดตกระทู้ว่า
อย่างไรดี
หลังจากประธานเฉินแนะน�ำเขาไปแล้วก็มีคนเข้ามาท�ำความรู้จักกับ
เฉิงอีเ้ หิงอยูเ่ ป็นระยะๆ ลูจ่ ยาเห็นดังนัน้ จึงแกล้งท�ำเป็นเหนือ่ ยทีต่ อ้ งยืนนานๆ
อยากจะหาทีน่ ั่งพักสักครู่ เฉิงอีเ้ หิงเลยพาลูจ่ ยาไปยังจุดทีล่ อ้ มรอบไปด้วย
อาหารพร้อมก�ำชับบริกรให้ดแู ลเธออย่างดี
เมื่อกินผลไม้ไปสักพักลู่จยาก็เริ่มรู้สึกเบื่อจึงลุกเดินไปที่ห้องน�้ำ
ระหว่างทางได้เจอเข้ากับบริกรที่ดูแลโทรศัพท์มือถือเลยถามอีกฝ่ายว่า
จะขอโทรศัพท์มาใช้ชั่วคราวได้หรือไม่ บริกรตอบกลับมาว่าได้ แต่ถ้าจะ
กลับเข้าไปในงานก็ต้องน�ำโทรศัพท์มาให้พวกเขาเก็บไว้ ลู่จยาตอบตกลง
เธอรับโทรศัพท์จากบริกร ก�ำลังจะใช้ไม้ค�้ำยันเดินต่อไปยังห้องน�้ำ ทว่า
ในตอนนั้นเองก็มีบริกรเข้ามาจะช่วยพยุงเธอแต่กลับถูกลู่จยาปฏิเสธ
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นักแข่งรถสาวค่อยๆ พาตัวเองเข้าไปในห้องน�ำ้ เมือ่ เข้าไปด้านในลูจ่ ยา
ก็วางไม้คำ�้ พิงไว้ทผี่ นังห้องน�ำ้ ก่อนจะนัง่ ลงบนชักโครกแล้วลงมืออัพเดตเนือ้ หา
ในกระทูอ้ ย่างรวดเร็ว
เธอเขียนเรือ่ งราวในงานเลีย้ งวันนี้ได้อย่างมีสสี นั จัดการเปลีย่ นแปลง
สถานที่จัดงานเลี้ยงเรียบร้อยแล้วจึงอัพเดตกระทู้ เมื่อโยนก้อนหินลงน�้ำ
ก็ท�ำให้น�้ำกระจายเป็นวงกว้าง พวกที่อยากรู้อยากเห็นทั้งหลายต่างพากัน
ตื่นเต้นยกใหญ่
'ศัตรูหัวใจปรากฏตัวแล้วเหรอ! ดูท่าทางอีกฝ่ายจะเป็นคุณหนูล่ะสิ
สงสัยจะรับมือไม่ง่ายนะ'
'เจ้าของกระทู้สู้ๆ! พวกเราอยู่ข้างคุณ!'
'คุณหมอรูปหล่อเป็นที่นิยมขนาดนั้นเลยเหรอ?!'
'จากทีเ่ จ้าของกระทูเ้ ขียน ฉันว่าคุณหนู จ. ต้องมาจากตระกูลดี สวย
แล้วก็มคี วามสามารถด้วย พูดกันตามตรงถ้าฉันเป็นผูช้ ายฉันจะต้องเลือก
คุณหนู จ. แน่ๆ'
'เจ้าของกระทูก้ บ็ อกอยู่ อย่าขัดจะได้ไหมอ่ะ กระทูน้ เี้ ขียนไว้ชดั ๆ ว่า
'หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ' ไม่ใช่ 'เหมือนว่าหมอของฉันจะชอบ
คนจากตระกูลดี หน้าสวย และมากความสามารถอย่างคุณหนู จ.' สักหน่อย'
'ฉันไม่อยากจะทะเลาะกับความคิดเห็นทีเ่ พิง่ ตอบกลับมาหรอกนะ แต่
ทีฉ่ นั พูดมันเป็นความจริง ตอนนีเ้ จ้าของกระทูไ้ ม่มเี งิน ไม่มบี า้ นให้อยู่ แถม
ขาก็ยังบาดเจ็บไม่หายดี จะเอาอะไรไปสู้กับคุณหนูนั่น แต่พูดกันตามตรง
ที่ฉันรังเกียจสุดๆ คือพวกผู้หญิงที่ยังไม่ทันรู้ว่าความสัมพันธ์ของคนอื่น
เขาเป็นยังไงก็แทรกเข้าไปแล้ว ไม่ต้องว่าเขาจะคบหรือยังไม่คบกันหรอก
แค่เข้าไปยุ่งโดยไม่แคร์อะไรก็ไม่รู้แล้วว่าใจคิดอะไรอยู่'
'ความคิดเห็นข้างบนพูดอะไรไม่ออกแล้วรึไง ความสัมพันธ์ยงั ไม่ชดั เจน
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แล้วยังไง เข้าบ้านเขาไม่ได้เหรอ เจ้าของกระทูไ้ ปท�ำอะไรให้กนั '
เมื่อเห็นคนในกระทู้ทะเลาะกันดุเดือด ลู่จยาก็รู้สึกเซ็งๆ ขึ้นมา
จึงลบความคิดเห็นทีร่ นุ แรงบางอันออกไปจากนัน้ จึงกดชักโครก แต่เมือ่ คิดจะ
ลุกขึ้นยืนกลับรู้สึกว่าขาชา...เธอลุกไม่ขึ้น
สวรรค์! เธอนัง่ ห้อยขาอยูบ่ นชักโครกแท้ๆ ไม่ได้นงั่ ยองๆ ทีส่ ว้ มหลุม
เสียหน่อย แล้วนีจ่ ะลุกยังไงกัน
ลู่จยาอยากจะบ้าตาย
เธอพยายามลุกยืนอยูห่ ลายครัง้ ถึงพบว่าปัญหามันไม่ได้อยูท่ ขี่ าข้างที่
ปกติ แต่อยูท่ ขี่ าข้างทีเ่ ข้าเฝือกไว้ ก่อนหน้านีม้ นั ก็ใช้แรงมากไม่ได้เท่าไหร่
อยูแ่ ล้ว ทว่าตอนนีก้ ลับมีอาการชาเป็นระยะๆ จนส่งผลต่อขาข้างทีป่ กติไปด้วย
จนท�ำให้ลกุ ไม่ได้
สิง่ แรกทีเ่ ธอนึกออกคือโทรหาเฉิงอีเ้ หิง แต่เมือ่ โทรไปแล้วถึงคิดได้วา่
โทรศัพท์มือถือของทุกคนถูกบริกรเก็บไว้ให้ชั่วคราว ซึ่งนั่นหมายความว่า
เธอติดต่อกับเฉิงอี้เหิงไม่ได้
ลูจ่ ยาคิดจะเรียกบริกรจึงพยายามตบประตูอยูห่ ลายครัง้ แต่ก็ไม่มเี สียง
ตอบรับ ก่อนฉุกคิดขึน้ ได้วา่ เมือ่ ครูเ่ ธอได้ปฏิเสธความช่วยเหลือของบริกร
ทีจ่ ะช่วยพยุงตัวเธอเข้ามาในห้องน�ำ้ ไป เขาคงคิดว่าเธอดูแลตัวเองได้ ในเมือ่
ไม่มอี ะไรให้ชว่ ยก็คงไม่มีใครมายืนอยูแ่ ถวหน้าห้องน�ำ้ หรอก
สถานการณ์ก�ำลังย�่ำแย่อย่างหนัก
จะท�ำยังไงดี ลู่จยาร้อนรนจนแผ่นหลังมีเหงื่อซึมออกมา
ลู่จยายังแอบคิดว่าอีกสักพักอาการอาจจะค่อยๆ ดีขึ้น แต่ผ่านไป
ยี่สิบนาทีแล้วเธอก็ยังรู้สึกอ่อนปวกเปียกไปทั้งตัว
เธอออกมาจากงานเลี้ยงเกินกว่าครึ่งชั่วโมงแล้ว เฉิงอี้เหิงต้องรู้สิว่า
เธอไม่อยู่ในนัน้ เขาน่าจะออกมาตามหาเธอ
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แต่ว่า...
ถ้าเฉิงอีเ้ หิงมาพบว่าเธอติดอยูใ่ นห้องน�ำ้ หญิงแบบนี้ มันก็นา่ ขายหน้าน่ะสิ
ลู่จยาตัดสินใจพยายามที่จะออกจากห้องน�้ำด้วยตัวเองอีกครั้ง แต่
เมือ่ ยืนขึน้ ได้กถ็ กู อาการชาทีข่ าท�ำให้ตอ้ งนัง่ กลับลงไปเหมือนเดิม
ลู่จยาเงยหน้ามองเพดาน ในตอนที่ก�ำลังคิดว่าจะตะโกนร้องขอ
ความช่วยเหลือเธอก็ได้ยินเสียงคนคุยกันใกล้เข้ามาทุกที
มีคนเดินเข้ามาในห้องน�้ำหญิงแล้ว! ในที่สุดเธอก็รอดแล้ว!
ลู่จยารู้สึกราวกับว่าชีวิตได้พบเจอแสงสว่างอีกครั้ง เธอรอให้คน
เดินเข้ามาในห้องน�ำ้ ทว่าตอนทีก่ ำ� ลังจะส่งเสียงออกไปนัน่ เองก็ได้ยนิ อีกฝ่าย
พูดถึงเฉิงอี้เหิงขึ้นมา
"เธอคิดว่าคุณหมอเฉิงเป็นยังไงบ้าง คุณปูข่ องเธอกระตือรือร้นแนะน�ำ
เขาให้ขนาดนัน้ ดูเหมือนท่านจะชืน่ ชอบเขามากเลยนะ"
ประโยคนั้นเป็นประโยคค�ำถาม เธอไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อน แต่
จากที่พูดถึง 'คุณหมอเฉิง' นั่นก็น่าจะหมายถึงเฉิงอี้เหิงล่ะมั้ง
ผ่านไปครูห่ นึง่ ก็มเี สียงน�ำ้ ไหล คงมีใครเปิดก๊อกน�ำ้ เพือ่ ล้างมือ แล้ว
หลังจากนัน้ เสียงของอีกคนก็ดงั ขึน้ "คุณหมอเฉิงน่ะเหรอ ก็แค่หมอธรรมดาๆ
คนหนึง่ ต่อให้มอี นาคตไกลยังไงก็เป็นแค่หมอเท่านัน้ คุณปูฉ่ นั แก่แล้วถึงได้
แนะน�ำฉันให้กบั หมอธรรมดาๆ แบบนัน้ "
น�ำ้ เสียงนีค้ นุ้ หูมาก มันเป็นเสียงของจือฮวาซึง่ แตกต่างไปจากตอนที่
เธอแสดงออกด้วยท่าทางอันแสนสมบูรณ์แบบเมือ่ ครูอ่ ย่างมาก
ลูจ่ ยารูส้ กึ โมโหขึน้ มาทันทีหลังได้ยนิ ค�ำพูดดูถกู เฉิงอีเ้ หิง ทว่าพอเธอ
คิดจะลุกยืนก็ได้ยนิ เสียงคนทีเ่ ริม่ บทสนทนาถามจือฮวาดังขึน้ อีก "งัน้ แปลว่า
เธอไม่ได้ชอบคุณหมอเฉิงคนนัน้ งัน้ เหรอ แต่จะว่าไปเขาก็ดหู ยิง่ ๆ นะ ผูช้ าย
คนอืน่ ปกติเจอเธอเป็นต้องยอมอ่อนข้อให้ตลอด แต่นเี่ ขากลับท�ำท่าเหมือน
ไม่เต็มใจจะคุยกับเธอ แล้วยังพา 'ยายง่อย' มาร่วมงานเลีย้ งส�ำคัญแบบนีอ้ กี
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ไม่รวู้ า่ เขาคิดได้ยงั ไง"
จือฮวาหัวเราะพรืดออกมาก่อนจะย้อนกลับไป "ฮ่าๆ ยายง่อย เธอ
ไม่รู้หรือไงว่า 'ยายง่อย' ที่ยืนอยู่ข้างเขาน่ะไม่ธรรมดานะ"
ได้ยินประโยคนั้นลู่จยาก็กังวลขึ้นมาทันที เธอได้แต่คิดในใจว่า หรือ
จือฮวาจะรู้ว่าฉันเป็นใคร ไม่แน่ต่อไปพวกเธออาจจะพูดเรื่องไม่ดีของฉัน
ขึ้นมา ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงขอให้พวกเธอช่วยพยุงออกไปไม่ได้แน่...
ชีวติ คนเรานัน้ เต็มไปด้วยอุปสรรค ลูจ่ ยาไม่รเู้ ลยว่าจะเดินไปทางไหน
จึงจะรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ได้
แต่ถึงอย่างนั้นลู่จยาก็ยังอยากรู้ว่าจือฮวาจะพูดถึงเธอว่าอย่างไร
"...ไม่ธรรมดายังไง" คนคนนั้นถามขึ้นมาด้วยน�้ำเสียงแสดงความ
อยากรู้อยากเห็น
"ก็เธอคือ..."
จือฮวาก�ำลังจะพูดแต่กลับโดนเสียงจากด้านนอกขัดจังหวะเสียก่อน
"ขอโทษนะครับ คุณจือฮวาอยู่ด้านในหรือเปล่า"
"อยู่ค่ะ มีเรื่องอะไรหรือเปล่า" จือฮวาขานรับ
บริกรคนหนึ่งเดินมาที่หน้าประตูแล้วพูดเสียงดัง "คุณจือฮวาครับ
คือว่าบริกรหญิงของเราทั้งหมดถูกเรียกรวมตัวเพราะดูเหมือนคุณผู้หญิง
ทีม่ ากับคุณเฉิงจะหายตัวไป ผมเลยต้องขอรบกวนให้คณุ ช่วยดูสกั หน่อยครับว่า
มีสภุ าพสตรีทถี่ อื ไม้คำ�้ อยู่ในห้องน�ำ้ หรือเปล่า"
"อ้อ" จือฮวาหันกลับมากวาดตาดูภายในห้องน�ำ้ "ได้ ฉันจะดูให้เดีย๋ วนี"้
จากนัน้ เธอก็พดู กับเพือ่ นของตัวเอง "ไล่เคาะประตูทกุ ห้องแล้วเปิดเข้าไปดู"
ลู่จยาได้แต่คิดในใจว่าเสร็จแน่ งานนี้เธอต้องถูกจับได้ตอนนี้แน่ๆ
นักแข่งรถสาวกัดฟันใช้ไม้คำ�้ ปลดล็อกประตูหอ้ งน�ำ้ แล้วผลักมันออกก่อนจะ
ส่งเสียงหัวเราะดังแหะๆ เมือ่ หัวเราะเสร็จลูจ่ ยาก็นกึ อยากจะตบหน้าตัวเอง
สักที ท�ำไมเธอต้องรูส้ กึ ผิดด้วย คนทีต่ อ้ งรูส้ กึ ผิดจริงๆ ก็คอื คนทีพ่ ดู จาลับหลัง
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คนอื่นต่างหาก
ทว่าคนที่พูดถึงเรื่องของคนอื่นลับหลังอย่างจือฮวากลับไม่มีท่าทาง
รูส้ กึ ผิดแม้แต่นอ้ ย จือฮวายังคงวางมาดส่งรอยยิม้ ตามมารยาทในแบบของ
ตัวเองให้ตอ่ ไป ดวงตาของจือฮวาโค้งลง เธอพูดยิม้ ๆ กับลูจ่ ยา "คุณลู่ มีอะไร
จะให้ฉนั ช่วยไหมคะ"
"ฉัน...ฉันลุกไม่ขึ้นค่ะ รบกวนคุณช่วยพยุงฉันหน่อยนะคะ พาไปที่
หน้าประตูก็ได้"
"ดูเหมือนคุณหมอเฉิงน่าจะรออยูด่ า้ นนอกนะ" จือฮวาเดินเข้ามาใกล้จน
ลู่จยาได้กลิ่นน�้ำหอมจากตัวของหล่อน เป็นเพราะช่วงนี้เธอว่างมาก พอ
ไม่มีอะไรจะท�ำจึงไปศึกษาเกี่ยวกับน�้ำหอมชนิดต่างๆ มาหลายตัว ท�ำให้
พอได้กลิน่ จึงรูท้ นั ทีวา่ นีค่ อื กลิน่ ยามรุง่ อรุณของยีห่ อ้ โลเอเว่*
จือฮวายื่นมือข้างหนึ่งออกมาช่วยพยุงตัวลู่จยา ส่วนเธอก็ออกแรง
ดันตัวเองให้ลุกขึ้นยืน แต่เพราะขาของเธอชามากๆ จึงต้องนั่งลงอีกครั้ง
อย่างรวดเร็ว "ไม่ไหว ขาของฉันชามาก ลุกขึ้นไม่ไหวจริงๆ"
ทว่าจือฮวาไม่เชื่อจึงเรียกเพื่อนของตัวเองให้เข้ามาช่วย ทั้งคู่เข้ามา
พยุงตัวลู่จยาอยู่หลายครั้ง แต่ท�ำยังไงลู่จยาก็ลุกไม่ได้สักทีท�ำให้จือฮวา
เริม่ โมโห หล่อนจ้องลูจ่ ยาก่อนพูดออกมา "คุณลูต่ อ้ งให้คณ
ุ หมอเฉิงเข้ามา
อุม้ คุณใช่ไหมคะถึงจะยอมลุกได้ ถ้าเป็นอย่างนัน้ ฉันจะไปเรียกคุณหมอเฉิง
เข้ามาให้เดีย๋ วนีเ้ ลย ยังไงซะตอนนีก้ ็ไม่มคี นใช้หอ้ งน�ำ้ พอดี"
"ไม่ใช่..." ลูจ่ ยาไม่รจู้ ะอธิบายเรือ่ งทีข่ าชาจนลุกไม่ขนึ้ ยังไงดี หน้าผาก
ของเธอมีเหงือ่ ซึมออกมา แม้จะไม่อยากให้ใครคิดว่าท�ำตัวส�ำออย แต่สดุ ท้าย
เธอก็จำ� ต้องพูดออกไป "คุณจือฮวาคะ รบกวนคุณช่วยเรียกคุณหมอเฉิงเข้ามา
เถอะค่ะ ขาของฉัน...อาจจะมีปญั หาก็ได้"
จือฮวาปรายตามองลูจ่ ยาด้วยความไม่พอใจจนแทบจะเป็นการค้อนใส่
* โลเอเว่ (LOEWE) เป็นแบรนด์แฟชั่นของสเปน
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ตอนนัน้ เองลูจ่ ยาถึงมองออกอย่างชัดเจนว่าก่อนหน้านีส้ งิ่ ทีจ่ อื ฮวาแสดงออกมา
ทุกอย่างนัน้ ล้วนแล้วแต่เสแสร้งแกล้งท�ำทัง้ สิน้
เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังกึกๆ เดินออกไปที่หน้าประตู จือฮวา
พูดอะไรบางอย่างกับเฉิงอี้เหิงแต่เพราะระยะห่างมีไม่น้อยลู่จยาจึงได้ยิน
ไม่ชัดนัก
ไม่นานนักจือฮวากับเพื่อนก็จากไป เฉิงอี้เหิงที่ยืนอยู่หน้าประตู
ตะโกนถามออกมา "ขอโทษนะครับ ในห้องน�ำ้ ผูห้ ญิงมีคนอยูห่ รือเปล่าครับ"
ไม่มีเสียงคนตอบรับ
เฉิงอีเ้ หิงเดินเข้ามาด้านในถึงเห็นลูจ่ ยาทีม่ เี หงือ่ ออกเต็มหน้า ตอนนี้
ตัวของหญิงสาวพิงอยู่ที่ผนังห้องน�้ำ เขารับรู้ถึงความผิดปกติได้ในทันที
จึงรีบเข้ามาเช็กขาข้างทีบ่ าดเจ็บของลูจ่ ยา "คุณเป็นยังไงบ้าง"
"อยูๆ่ ขาก็ชาขึน้ มา ตอนแรกเป็นแค่ขา้ งเดียว..." ริมฝีปากของลูจ่ ยา
ซีดขาว บนหน้าผากของเธอมีเหงือ่ ซึมออกมาไม่หยุด "แต่สกั พักขาอีกข้าง
ก็ชาด้วย แล้วก็ชาไปเลยครึง่ ตัว..."
ริมฝีปากของลู่จยาสั่นเล็กน้อยขณะพูด
"อาจจะเป็นเพราะอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ผมจะส่งคุณ
ไปโรงพยาบาลเดีย๋ วนีเ้ ลย" เฉิงอีเ้ หิงอุม้ เธอขึน้ มา พอออกจากห้องน�ำ้ เขาสัง่ การ
บริกรอยูค่ รูห่ นึง่ หลังรับโทรศัพท์มอื ถือคืนมาแล้วก็เตรียมตัวจะออกจากงาน
ทว่าตอนจะเข้าไปในลิฟต์ก็บังเอิญเจอเข้ากับจือฮวาที่สวนออกมา
จือฮวาประหลาดใจเล็กน้อยด้วยไม่คดิ ว่าเฉิงอีเ้ หิงจะอุม้ ลูจ่ ยาออกมา
จึงทักขึ้นว่า "คุณหมอเฉิงดูจะกังวลใจเรื่องของคุณลู่มากเลยนะคะ"
"ขอทางหน่อยนะครับ" เฉิงอี้เหิงไม่สนใจที่จือฮวาประชด
"หา?" จือฮวาประหลาดใจยิ่งกว่าเดิม
"ลูจ่ ยามีอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ตอนนีผ้ มเลยต้องรีบพาเธอ
ไปโรงพยาบาล ยังไงรบกวนคุณช่วยหลีกทางให้หน่อย" เฉิงอี้เหิงพูดด้วย
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น�้ำเสียงตึงเครียด
เขาไม่ค่อยเรียกชื่อเต็มของลู่จยา จะมีก็แค่ตอนที่ร้อนรนมากๆ ถึง
เรียกออกมาโดยไม่รู้ตัว
จือฮวาตกใจกับท่าทีของเฉิงอีเ้ หิงอย่างชัดเจนจึงรีบหลบทางให้ ได้แต่
มองเฉิงอีเ้ หิงอุม้ ลูจ่ ยาเข้าไปในลิฟต์ตาปริบๆ ก่อนทีป่ ระตูลฟิ ต์จะปิดลง โดยที่
เฉิงอีเ้ หิงไม่มองจือฮวาเลยแม้แต่หางตา
เพือ่ นของจือฮวาซึง่ เดินออกจากลิฟต์มาด้วยกันอดใจไม่ไหวจึงอุทานขึน้
"ว้าว! หมอคนนัน้ เท่มากอ่ะ อย่างกับก�ำลังเล่นละครอยูเ่ ลย"
"เธออย่าเพิง่ ไปหลงใหลเขานักเลย" จือฮวาพูดกับเพือ่ นด้วยน�ำ้ เสียง
เชิงสั่งสอน "เมื่อกี้เธอไม่ได้ยินที่เขาเรียกคุณลู่หรือไง 'ลู่จยา' ช่วงนี้ชื่อนี้
ดังมากนะ น่าเสียดายทีฉ่ นั ไม่ได้เอาโทรศัพท์ตดิ ตัวมาด้วย ไม่งนั้ ฉันจะถ่ายรูป
เก็บไว้เพราะยายลูจ่ ยาคนนีร้ า้ ยกาจมาก"
"ลู่จยา..." เพื่อนของจือฮวาคิดอยู่สักพักก่อนจะถอนหายใจออกมา
"...นักบิดสาวชื่อดังที่แข่งรถกันแล้วบาดเจ็บหนึ่งตายหนึ่งนั่นใช่ไหม"
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/396sjaX
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