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หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ
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หมัวกูเว่ยเถาจื่อ

เฉี่ยวหลิงชิงซิ่ว แปล



"หากผมบอกว่าผมอยากดูแลคุณ คุณจะให้โอกาสนี้กับผมไหม"



ค�ำน�ำ
สวสัดีค่ะนกัอ่านท่ีรกั วนันีแ้จ่มใสมีนยิายแนวใหม่ ร้อนๆ หอมกรุน่กลิน่รกั

มาเสิร์ฟค่ะ
With Love เป็นแบรนด์น้องใหม่ของแจ่มใส แต่ประสบการณ์การคัดสรร

และสร้างสรรค์นิยายรักนั้นไม่ใช่มือใหม่แน่นอนค่ะ With Love มีความมุ่งมั่น 
ท่ีจะมอบประสบการณ์ความสุขท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน ทุกๆ เรื่องราวเราได ้
คัดสรรด้วยความรักและความปรารถนาดีท่ีจะส่งต่อความสนุกนี้ไปถึงมือของ 
นักอ่านทุกๆ ท่าน เพื่อให้นักอ่านของเราได้รับความสุข ความสนุก รวมไปถึง 
ได้ซาบซึ้งกับความรักของเหล่าตัวละครในเรื่อง

'หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ' เป็นนยิายแปลจนีรกัร่วมสมยัเรือ่งแรก
ภายใต้แบรนด์ With Love เล่าเรื่องราวของ 'ลู่จยา' นักแข่งมอเตอร์ไซค์สาว 
ท่ีประสบอุบัตเิหตุจากการซ้อมแข่งมอเตอร์ไซค์ โดยท่ี 'ฮว่าถงิ' ผูม้าร่วมซ้อมแข่ง
เสยีชีวติในท่ีเกดิเหต ุ ลูจ่ยาจงึตกเป็นผูต้้องสงสยัในทันที นอกจากนัน้ลูจ่ยายังต้อง
ไขข้อสงสยัทีว่่าท�าไมแพทย์หนุม่ผูแ้สนเพยีบพร้อมอย่าง 'เฉิงอีเ้หิง' จงึกล้าเดมิพนั
ทุกสิ่งเพื่อช่วยเหลือเธอ ถ้าเขาแค่ช่วยเหลือเธอตามจรรยาบรรณแพทย์จริงๆ  
คงไม่มีความจ�าเป็นใดๆ ต้องรับเธอไปดูแลต่อหลังจากพบว่าเธอถังแตกและ 
โดนไล่ออกจากสโมสร ความเอาใจใส่ของชายหนุ่มท�าให้หัวใจของหญิงสาว 
ท่ีเคยแต่เป็นฝ่ายแอบรกัมาตลอดเริม่หวัน่ไหว จนต้องไปตัง้กระทู้เล่าเรือ่งราว 
ในเว็บไซต์หวงัให้ชาวเนต็ช่วยไขปรศินาหัวใจครัง้นี้

จะเป็นเพราะเขาแอบชอบเธออย่างท่ีคดิหรอืไม่ และการตายอย่างปรศินา
ของคูแ่ข่งแท้จรงิแล้วมีเบ้ืองหลงัอย่างไร ความสนกุสนานของเรือ่งราวความรกั 
ท่ีท้ังสขุ เศร้า สมหวงั ผดิหวัง และการต่อสูเ้พือ่ความฝัน รวมอยู่ในนยิายเรือ่งนี้ 
รอให้นกัอ่านทุกท่านพลกิหน้าถดัไป... เพือ่ค้นหาค�าตอบท้ังหมดไปพร้อมๆ กนั

ด้วยไมตรีจิต
ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร

ลู่จยา   นักแข่งรถมอเตอร์ไซค์สาวผู้มีภาพลักษณ์แข็งกระด้าง หยิ่ง และ 
เย็นชาเวลาออกสือ่ ทว่าภายใต้เปลอืกนอกนัน้กลบัซุกซ่อนหญิงสาว 
น่ารกัผูร้กัการเม้าท์มอยเอาไว้ งานอดเิรกของเธอคอืการตัง้กระทู้เม้าท์กบั
เพื่อนชาวเน็ตในเว็บโต้วปั้น

ฮว่าถิง   นกัแข่งรถมอเตอร์ไซค์สาวสวยเจ้าของฉายา 'Queen of Devil' คูแ่ข่ง
ของลู่จยา เพราะภาพลักษณ์ที่ดูบอบบาง อ่อนโยนสมเป็นหญิงสาว 
ท�าให้เธอได้รับความนิยมในหมู่แฟนคลับนักแข่งรถเป็นอย่างมาก

เฉิงอี้เหิง   แพทย์หนุ ่มหล่อสุดเพียบพร้อมผู ้ยอมเสี่ยงอนาคตและช่ือเสียง 
ของตวัเองเพือ่ผ่าตดัขาให้กบัลูจ่ยา ชายหนุม่ชอบท�าตวัตดิดนิ ท�าให้
ผู้คนเข้าใจว่าเขาเป็นแค่แพทย์ธรรมดาๆ

หมิ่นลู่   แอร์โฮสเตสสาวสวยผู้มาพร้อมความม่ันใจเต็มเปี่ยม เธอเป็นเพ่ือน
ที่สนิทที่สุดของลู่จยา

เว่ยอิ้ง   นักแข่งรถมอเตอร์ไซค์หนุ่มสุดฮอต รุ่นพี่ร่วมสโมสรของลู่จยา เขา
ตกหลุมรักหมิ่นลู่ตั้งแต่แรกพบ

จือฮวา   หลานสาวของประธานเฉินผู้ถูกจับคู่กับเฉิงอ้ีเหิง สาวสวยนักธุรกิจ 
ผู้มีความทะเยอทะยาน เพิ่งเรียนจบและก�าลังท�าธุรกิจด้านอุปกรณ์
การแพทย์

โจวข่าย   นักวิจัยอัจฉริยะ เพื่อนรุ่นพี่สมัยเด็กของลู่จยาและหมิ่นลู่ ชายหนุ่ม
เป็นไม้เบื่อไม้เมากับลู่จยามาตลอด
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'โต้วปั้น*

กลุ่ม 'สายเม้าท์มาแล้วจ้า'

'หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ'

ผู้เขียน เจสสิก้า (เรื่องรัก)

เหมือนในหัวข้อกระทู้เลย จรงิๆ ก็ไม่รูห้รอกว่าเจ้าของกระทู้หลงตวัเอง

ไปหรอืเปล่า แต่รูส้กึว่าคณุหมอก�าลงัแอบชอบเจ้าของกระทู้อยูน่ดิๆ

เจ้าของกระทู้ขอเรียกคุณหมอว่า ฉ. แล้วกันนะ

ฉ. เป็นคนตัวสูงมาก เจ้าของกระทู้สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซ็นต์ แต่

เวลาจะมองหน้า ฉ. ก็ยังต้องเงยหน้าข้ึน ฉ. เป็นคนผอม ผิวขาว และ 

ดเูดก็กว่าอายดุ้วย เขาดเูป็นพวกเดก็เรยีนมากๆ แบบว่ามอีอร่าของคนเก่ง  

ในความรูส้กึของเจ้าของกระทู้ ฉ. แอบมมุีมน่ารกัๆ อยู่นะ ปกตแิล้วคนเป็นหมอ

มกัจะมีท่าทางนิง่ๆ ใช่ไหมล่ะ เจ้าของกระทู้เองคดิว่า ฉ. กน่็าจะต้องเป็น 

แบบนั้นเหมือนกัน แต่ว่า ฉ. กลับเป็นกันเองมากๆ

* โต้วป้ัน (Douban) เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของจนีท่ีให้ผูใ้ช้ซ่ึงลงทะเบียนแล้วสามารถบันทึกข้อมูลและสร้างเน้ือหา
เกี่ยวกับภาพยนตร์ หนังสือ เพลง เหตุการณ์ล่าสุด และกิจกรรมในเมืองจีน ลักษณะคล้ายๆ กับเว็บไซต์พันทิป

บทที่
1
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ปกติแล้วเจ้าของกระทู้ก็จัดว่ารูปร่างหน้าตาดีอยู่นิดหน่อย ถ้าย่ิง 

แต่งตัวกจ็ะย่ิงดดีูข้ึนอีก แต่ตอนนีเ้จ้าของกระทู้ก�าลงับาดเจบ็เลยโทรมมากๆ 

รู้ตัวเลยว่าช่วงที่อยู่โรงพยาบาลนี่ต้องไม่สวยแน่นอน ส่วน ฉ. ในมุมของ

เจ้าของกระทู้นะ เขาเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ดีมากๆ ยิ่งตอนสวมเสื้อกาวน์

ด้วยเนีย่ย่ิงดีมากข้ึนไปอกี เจ้าของกระทู้น่ะใส่ใจกบัการแต่งตวัของผูช้ายนะ 

อิๆ

เรือ่งราวท้ังหมดนีมั้นเร่ิมต้นขึน้เม่ือคร่ึงเดอืนก่อน ตอนนัน้เจ้าของกระทู้

เกดิอุบัตเิหตรุถล้มจนขาหัก...

ลู่จยาก�าลังกินขนมท่ีเฉิงอี้เหิงซ้ือไว้ให้พลางใช้นิ้วสามนิ้วบังคับเม้าส์ 

เธอก�าลงัดกูารแข่งรถเอฟวนั* พร้อมๆ กบัอ่านกระทู้ในโต้วป้ัน การแข่งขัน

ด�าเนินไปอย่างดุเดือดและก�าลังเข้าสู่จุดพีค รถของสองนักแข่งท่ีมีโอกาส

จะได้แชมป์ขับตคีูก่นัมาจนเกือบจะชนกนัแล้ว ท�าให้ผูช้มพากนัส่งเสยีงกรดีร้อง

ออกมา

นักแข่งท้ังสองคนก�าลังขับเคี่ยวกัน หากมีใครคนใดพลาดพลั้ง 

กห็มายความว่าจะต้องพ่ายแพ้ไปทันที ทว่าในเวลาส�าคญัแบบนีก้ลบัมีรถแข่ง

อีกคนัท่ีอยูด้่านข้างๆ เกดิลืน่ไถลมาชนเข้ากบัหนึง่ในรถของนกัแข่งท่ีขับตคีู่

กนัมาในทีแรก ส่งผลให้รถอีกคนัแซงไปได้ในเสีย้ววนิาที เสยีงตะโกนดังข้ึน

อีกครัง้ และแล้วการแข่งขันกส็ิน้สดุลงท่ามกลางเสยีงกรดีร้องของแฟนๆ

ลูจ่ยาปิดหน้าต่างการแข่งขันรถลง เธอยืดตวับิดข้ีเกยีจแล้วเปิดหน้ากระทู้

ในกลุม่โต้วป้ันข้ึนมาอกีครัง้

กระทู้ 'หมอของฉันเหมอืนจะชอบฉันนะ' ในกลุม่ 'สายเม้าท์มาแล้วจ้า'  

มีคนมาแสดงความคดิเห็นเกนิกว่าร้อยหน้า

* การแข่งรถเอฟวัน (F1) หรือฟอร์มูลาวัน (Formula One) มีช่ือเป็นทางการว่า FIA Formula One  
World Championship เป็นการแข่งขันรถระดับสูงสุด
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'ว้าว! บทรักสุดคลาสสิกเริ่มต้นแล้ว ฉันได้กลิ่นอะไรหวานๆ นะ 

เจ้าของกระทู้โรยน�้าตาลอีกหน่อยสิ'

'ช่วงนี้เหมือนจะก�าลังนิยมผู้ชายไทป์หมาป่าน้อย* กับลูกหมาน้อย** 

กัน แต่มีแค่ฉันคนเดียวหรือเปล่าท่ีไม่รู้ว่าหมาป่าน้อยกับลูกหมาน้อยนั่น

หมายถึงอะไรอ่ะ'

'ท�าไมเจ้าของกระทู้ขาหักแล้วยังเดินไปชนต้นดอกท้อ*** ได้อีกล่ะ! 

ฉันเนีย่! ขายงัดอียู่แท้ๆ แต่กลบัไม่มีปัญญาเดนิไปชนอะไรเหมือนเจ้าของกระทู้

สักอย่าง'

'ฉ. อายุน้อยกว่าเจ้าของกระทู้กี่ปีน่ะ'

'เจ้าของกระทู้ตอบกลบั : ถามว่า ฉ. อายุน้อยกว่าเจ้าของกระทู้กีปี่ 

เหรอ อืม...น่าจะสกัสามสีปี่ม้ัง ฉ. ดเูดก็กว่าอายมุาก แล้วกเ็จ้าของกระทู้

บังเอญิแอบไปเห็นใบตรวจสขุภาพของ ฉ. มา ดเูหมือนเขาจะสงูร้อยแปดสบิหก

จดุห้าเซ็นต์แน่ะ'

'เขียนออกมาได้ขนาดนี้ เจ้าของกระทู้ต้องเป็นนักเขียนแน่ๆ'

'คนสมัยนีค้ดิเยอะจงั มีคนมาเขียนกระทู้อะไรสกัอย่างกห็าว่าเขาเป็น

นักเขียนซะหมด แล้วต่อให้เขาเป็นนักเขียนจริงก็เขียนให้อ่านกันฟรีๆ ป่ะ 

จะโวยวายอะไร'

เม่ือครึ่งเดือนก่อน ลู่จยา นักแข่งมอเตอร์ไซค์สาวเกิดอุบัติเหต ุ

รถมอเตอร์ไซค์ล้มท�าให้ขาหัก คุณหมอผู้รับผิดชอบเคสของเธอได้แจ้งว่า

สภาพร่างกายของลู่จยาไม่เหมาะจะท�าการผ่าตัด และพวกเขาก็ไม่ยินดี 

จะรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผ่าตัดจึงเสนอให้เธอตัดขาท้ิง ใน

สถานการณ์เช่นนี ้ เฉิงอีเ้หิงท่ีเป็นหมอกระดกูจงึต้องเผชิญหน้ากบัอุปสรรค

* หมาป่าน้อย เป็นค�าสแลง ใช้เรียกผู้ชายที่อายุน้อยกว่า มีนิสัยอบอุ่น ปกป้องแฟนได้
** ลูกหมาน้อย เป็นค�าสแลง ใช้เรียกผู้ชายอายุน้อยกว่าที่ดูขี้อ้อน ขี้หึง ดูเหมือนลูกหมาตัวน้อยๆ
*** เดินไปชนต้นดอกท้อ หมายถึงช่วงที่จะมีความรักหรือมีคนมาชอบ
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และรับแรงกดดันมหาศาลเพื่อท�าการผ่าตัดกระดูกให้เธอ

ตอนนีลู้จ่ยาวางขาข้างท่ีเข้าเฝือกไว้บนโต๊ะคอมพวิเตอร์ของเฉิงอีเ้หิง 

เล่นอินเตอร์เน็ตด้วยท่าทางสุดประหลาด เฉิงอี้เหิงยกแก้วนมเข้ามาให้ 

หญิงสาว พอเห็นท่าทางแบบนั้นเข้าก็หลุดปากทักออกไป

"คุณวางขาแบบนั้นไม่เมื่อยขาหรือไง เอ้า! ดื่มนมสักหน่อย แล้วก็ 

อย่ากินขนมเยอะนักสิ คุณเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์นะ ต้องรักษาหุ่นด้วย 

ไม่ใช่เหรอ"

ลูจ่ยาไม่ยอมละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซ�า้ยังไม่ใส่ใจเฉิงอ้ีเหิง

ท่ีเดนิเข้ามาด้วย ท�าให้เขาไม่พอใจท่ีถกูเมนิจงึพยายามดงึความสนใจของเธอ

ด้วยการเข้าไปใกล้ๆ แล้วถามข้ึน

"คุณดูอะไรอยู่เหรอถึงได้ยิ้มมีความสุขขนาดนี้"

ลู่จยาตกใจจนเกือบจะตกจากเก้าอี้ เฉิงอ้ีเหิงจึงรีบเข้าไปพยุงเอาไว้ 

หญิงสาวหันขวบัไปมองเฉิงอ้ีเหิงทันที เธอกลวัว่าความคดิในหัวของตวัเอง 

จะหลุดลอดออกมาให้เขารู้ เพราะไม่คิดว่าเฉิงอ้ีเหิงจะเอาแก้วนมมาวาง 

ไว้ให้เธอตรงหน้าคอมพิวเตอร์ แล้วเขายังยื่นหน้าเข้ามาหาอีกท�าให้ลู่จยา

ร้อนรนอยากจะปิดหน้าจอ

ทว่าขาท่ีเข้าเฝือกยงัวางพาดอยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ จะเอาขาลงจากโต๊ะ

ตอนนีก้ไ็ม่ทันแล้ว และจะปิดหน้าจอกไ็ม่ทันเหมือนกนั เธอจงึตดัสนิใจพุง่ตวั

เข้าไปพร้อมกางแขนออกเพื่อบังหน้าจอคอมพิวเตอร์ไว้ ด้วยความท่ี 

โต๊ะคอมพวิเตอร์นัน้ไม่ได้ใหญ่อะไรนกั พอมาเจอกบัการออกท่าทางเกนิกว่าเหตุ

ของลูจ่ยาจงึท�าให้แก้วนมล้มคว�า่ นมกห็กกระจายเตม็โต๊ะ และมีบางส่วน 

ไหลลงมาเปรอะตวัของลูจ่ยา

"แม่เจ้า!" ทั้งสองคนอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกัน 

สิง่แรกท่ีเฉิงอ้ีเหิงท�าคอืดงึกระดาษทิชชูออกมาช่วยเช็ดนมท่ีเลอะเสือ้ผ้า

ของลูจ่ยา ส่วนเธอยังกอดจอคอมพวิเตอร์ไว้แน่น ราวกบัแม่ไก่ก�าลงัปกป้องลกู
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จากหมาป่าท่ีจะเข้ามาท�าร้ายอย่างไรอย่างนัน้

เฉิงอีเ้หิงช่วยเช็ดนมท่ีเลอะเสือ้ผ้าของลูจ่ยาจนเสรจ็ ก่อนจะขมวดคิว้

แล้วเอ่ยข้ึนว่า "ไม่ได้ คณุต้องไปเปลีย่นเสือ้ผ้านะ"

ลู่จยาไม่ได้ฟังว่าเฉิงอ้ีเหิงก�าลังพูดอะไรเพราะใจยังคงจดจ่ออยู่กับ 

จอคอมพวิเตอร์ท่ีตวัเองกอดเอาไว้ เฉิงอีเ้หิงเห็นอย่างนัน้จงึถามออกไปด้วย

ความงุนงง "ในคอมพิวเตอร์มันมีอะไรที่คนอื่นเห็นไม่ได้หรือไง"

ลู่จยายู่ปากแล้วส่ายหน้าอย่างแรง "ไม่มีอะไร"

"แล้วท�าไมถึงให้ผมดูไม่ได้ล่ะ" เฉิงอี้เหิงซักไซ้ต่อ

"ให้ดูก็ได้" ลู่จยาหมุนหน้าจอคอมพิวเตอร์มาทางตัวเอง จากนั้นก็ 

กดอะไรอยู่สองสามที ก่อนจะหันหน้าจอกลบัไปทางเฉิงอ้ีเหิง เธอกดเปิดคลปิ

การแข่งรถเอฟวนัแล้วเริม่เล่าเรือ่งการแข่งกบัชอตท่ีเดด็ท่ีสดุในการแข่งครัง้นี้

ให้เขาฟังว่ารถคนัหนึง่สะบัดรถคู่แข่งออกไปได้ยังไง แถมยังมีอยู่ตัง้หลายครัง้ 

ท่ีรถคนันัน้เกอืบจะไปชนท้ายรถของคนอืน่ แต่กลบัสามารถหลบหลกีได้อย่าง

คล่องแคล่วราวกบัว่านกัแข่งก�าลงัแสดงมายากล

ทว่าหากการแสดงมายากลนัน้เกดิความผดิพลาด พวกเขากอ็าจจะต้อง

จ่ายด้วยชีวติ

ในเวลาเพียงไม่นาน เฉิงอ้ีเหิงก็ถูกการแข่งรถเอฟวันดึงความสนใจ

จนเขาลืมไปว่าจะถามอะไรลู่จยา

การแข่งขันนั้นดุเดือดเร้าใจจนเฉิงอี้เหิงเผลอก�ามือแน่นขณะดู

"ดูการแข่งรถนี่ยังไงก็ต้องเห็นฉากน่าหวาดเสียวและอันตรายจริงๆ 

สินะ" เขาพึมพ�ากับตัวเองหลังจากการแข่งขันจบลง

ลู่จยาส่งเสียงหัวเราะแห้งๆ และพยายามฉีกย้ิมออกมา "เอาล่ะๆ  

คุณก็ดูจบแล้ว ทีนี้ช่วยออกไปก่อนได้ไหม ฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าน่ะ"

"อ้อ" เฉิงอี้เหิงเตรียมตัวเดินออกจากห้องไปอย่างว่าง่าย

ลู่จยาถอนหายใจอย่างโล่งอก เธอกดปิดหน้าจอการแข่งรถเอฟวัน 
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ทว่าเฉิงอ้ีเหิงดนัเหลอืบตาไปมองหน้าจอคอมพวิเตอร์โดยไม่ตัง้ใจจงึเห็นว่า

หน้าเวบ็ไซต์ท่ียงัไม่ได้ถกูปิดน้ันคือหน้ากระทู้ในโต้วป้ันซ่ึงมีหัวข้อเขียนเป็น

ตัวหนาว่า 'หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ'

เฉิงอี้เหิงยิ้ม ในที่สุดเขาก็ได้รู้สักทีว่าลู่จยาปิดบังอะไรไว้ จากนั้นจึง

เดินออกมาจากห้องแล้วปิดประตู

หลังท�าความสะอาดตัวและเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลู่จยาก็ 

กลบัมานัง่ยกขาพาดโต๊ะคอมพวิเตอร์อีกครัง้ จากนัน้เธอจงึกดแก้ไขกระทู้

'อัพเดต วันที่สิบเอ็ดมกราคม --- ออร่ากระจาย

ตอนเจ้าของกระทู้กนิขนมท่ี ฉ. ซ้ือมาให้ ระหว่างเตรยีมตวัจะอพัเดต

กระทู้ก็ปรากฏว่า ฉ. ถือแก้วนมเข้ามาในห้อง เขาเกือบจะเห็นกระทู้แล้ว! 

ยังดนีะท่ีเจ้าของกระทู้ฉลาดเลยปิดหน้าจอไว้ทันพอด ีทว่าผลคอืเจ้าของกระทู้

ท�าแก้วนมหก แต่ว่า ฉ. ก็รีบดึงกระดาษทิชชูมาช่วยเช็ดนมที่หกเลอะตัว

เจ้าของกระทู้ด้วย ตอนท่ีเขาเช็ดหน้าให้เจ้าของกระทู้นะ...แววตาท่ีแสนจะ

อบอุ่นของเขานั้น...เจ้าของกระทู้เกือบจะสติหลุดไปแล้ว'

ลู่จยาเรียบเรียงข้อความเสร็จเรียบร้อยจึงกดส่งออกไป หลังจากนั้น 

ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นใหม่ทันที

'อยู่ๆ กห็วานข้ึนมาเลย แบบนีแ้สดงว่าเจ้าของกระทู้กบั ฉ. อยู่ด้วยกนั

ใช่ไหม'

'ฉันก็อยากขาหักบ้าง! ส่ง ฉ. มาให้ฉันบ้างได้ไหม!'

ลู่จยากินขนมห่อสุดท้ายด้วยความอ่ิมเอิบใจ เธอเลือกตอบกลับ 

บางความคิดเห็นที่รู้สึกว่าน่าสนใจ หนึ่งในนั้นคือความคิดเห็นที่ถามว่า...
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'เจ้าของกระทู้ช่วยเล่ารายละเอียดตอนท่ีได้พบกับ ฉ. ให้ฟังหน่อย 

ได้ไหม ฉันอยากรู้รายละเอียดอ่ะ (แววตาเว้าวอน)'

ถ้าจะให้พูดถึงสาเหตุท่ีท�าให้ลู่จยากับเฉิงอ้ีเหิงได้พบกัน ยังไงก็ต้อง

พูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เรื่องราวทั้งหมดเป็นแบบนี้...

ในกลางดกึของคนืหนึง่เมือ่คร่ึงเดอืนก่อน ลูจ่ยานกัแข่งมอเตอร์ไซค์สาว

มืออาชีพก�าลังเตรียมตัวจะเข้าร่วมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์หญิงทางเรียบ 

ชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศ ทว่าก่อนการแข่งขันหนึ่งวันเธอกลับได้รับ 

ค�าเชิญจากฮว่าถงิซ่ึงเป็นนกัแข่งอีกคนให้มาร่วมซ้อมแข่งกนันอกรอบ

ตอนแรกลูจ่ยาคดิจะปฏเิสธ แต่สดุท้ายทนการรบเร้าของฮว่าถงิไม่ไหว

จงึตอบตกลงไป ท้ังคูใ่ช้ความเรว็สงูมากในการซ้อม และตอนท่ีแข่งกนัอยู่นัน้เอง 

รถของลูจ่ยากไ็ปชนเข้ากบัสิง่กดีขวาง เมือ่ลูจ่ยาฟ้ืนข้ึนมาอีกทีกพ็บว่าตวัเอง

นอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว เธอได้กลิน่น�า้ยาฆ่าเช้ือ เห็นขาขวาถกูแขวนเอาไว้ 

ภายในห้องพกัผูป่้วยนัน้นอกจากเธอแล้วก็ไม่มีคนอ่ืนอีก

ในเวลานัน้ลูจ่ยายังไม่รูว่้าเกดิอะไรข้ึนบ้าง เธอจ�าได้แค่เพียงรางๆ ว่า 

ตวัเองข่ีรถชนเข้ากบัสิง่กดีขวางจนตวัลอยออกจากรถ ส่วนรถมอเตอร์ไซค์นัน้

ไถลไปไกล และยังไม่ทันจะได้โทรแจ้งต�ารวจเธอกห็มดสตไิปเสยีก่อน

สาเหตุท่ีท�าให้รถลื่นไถลจนไปชนสิ่งกีดขวางก็เพราะหลังข่ีรถออกไป 

ได้ไม่นาน จู่ๆ  สภาพอากาศกแ็ย่ลงอย่างกะทันหัน ท้องฟ้าจากท่ีเคยเปิดโล่ง

จนเห็นแสงจันทร์ก็กลับมีหมอกหนาทึบ ลมพัดแรง แล้วไม่นานฝนก ็

เทกระหน�า่ลงมา ในความทรงจ�าของลูจ่ยา เมือง อ. ไม่มีฝนตกหนกัขนาดนี้

มานานแล้ว ทว่าคนืนัน้ท้องฟ้าราวกบัมีรรูัว่ ฝนจงึเทลงมาอย่างหนกั

ลู ่จยาลุกข้ึนนั่งหลังจากนอนอยู ่บนเตียงผู ้ป่วยมานาน เธอนวด 

บริเวณท้ายทอยของตัวเองตรงจุดท่ียังรู้สึกว่าเจ็บมาก หลังจากนั้นสักพัก 
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กมี็นางพยาบาลเดนิเข้ามาในห้อง เม่ือเห็นว่าลูจ่ยาฟ้ืนแล้วนางพยาบาลจึง

ตรวจเช็กการตอบสนองด้วยการเปิดเปลอืกตาของเธอออกด ู ก่อนจะตรวจ 

อาการท่ัวๆ ไป นางพยาบาลบีบๆ เคาะๆ ท่ีขาของลู่จยา สุดท้ายจึง 

หยิบปากกาออกมาขีดๆ เขียนๆ อะไรอยู่สักพักแล้วเงยหน้าข้ึนถามว่า  

'คุณฟื้นแล้วยังรู้สึกว่าเจ็บตรงไหนอีกหรือเปล่า'

ลู่จยามองขาตัวเองท่ีถูกพันไว้ราวกับมัมม่ีแล้วลองขยับมันเล็กน้อย 

ทันใดนั้นความเจ็บแปลบก็ไหลบ่าเข้ามาราวกับมีกระแสไฟฟ้าวิ่งไปท่ัวท้ัง

ร่างกาย ท�าให้เธอส่งเสยีงร้องออกมาอย่างกลัน้ไว้ไม่อยูจ่นโดนนางพยาบาลดุ

'ฉันบอกให้คณุขยบัหรอืไง! ยงัอยากจะเกบ็ขาเอาไว้ไหม พวกเดก็แว้น 

นีจ่รงิๆ เลย คนนงึตาย อกีคนขาหัก แล้วยังจะคดิว่าไม่เป็นอะไรอีก'

ลูจ่ยาไม่ได้สนใจค�าว่า 'พวกเด็กแว้น' ท่ีบาดหูนัน่ แต่ร้องถามออกไปว่า 

'คณุว่าอะไรนะคะ! ใครตาย?!'

'กผ็ูห้ญิงคนนัน้ท่ีแว้นกบัคณุไงล่ะ เธอถกูส่งตวัมาท่ีโรงพยาบาลแล้ว

แต่ช่วยชีวิตไว้ไม่ทัน'

ลู่จยายกมือข้ึนกุมขมับ คิดในใจ พยาบาลบอกว่าฮว่าถิงตายแล้ว 

งั้นหรือ

มนัจะเป็นไปได้ยังไงกนั กต็อนท่ีเธอชนเข้ากบัสิง่กดีขวางจนตวัลอย 

ออกไปยังเห็นชัดๆ ว่ารถของฮว่าถิงชะลอความเร็วลงแล้ว เธอยังคิดว่า 

ฮว่าถิงเป็นคนส่งตัวเธอมาที่โรงพยาบาลด้วยซ�้า

'นี่คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า' ลู่จยาร้องถาม

นางพยาบาลเอ่ยข้ึนเพือ่ตดัร�าคาญ 'ถ้างัน้คณุไปดท่ีูห้องดับจิตเอาเอง

แล้วกัน' พูดจบหล่อนก็เดินออกไปจากห้องพักคนไข้ทันที

ลูจ่ยาพยายามดนัตวัขึน้จากเตียง เธอคิดจะตามไปถามนางพยาบาล

ให้รูเ้รือ่ง แต่นางพยาบาลคนนัน้กห็ายตัวไปอย่างรวดเรว็ ตอนนีเ้ห็นเพียง 

คุณหมอหนุ่มสวมเสื้อกาวน์เดินเข้ามาในห้อง บนหน้าอกของเขามีป้าย 
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ตัวอักษรแบบซ่งถี่* สีน�้าเงินติดอยู่ เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า 'แผนกกระดูก : 

เฉิงอี้เหิง'

คณุหมอเฉิงท่ียนือยู่ตรงหน้าลูจ่ยามีดวงตาแดงๆ คล้ายว่าเขาเพ่ิงจะ

ร้องไห้มา อีกท้ังยังดูเหมือนว่าจะอดนอนมาหลายวันแล้วด้วย ชายหนุ่ม 

มีท่าทางไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นัก แต่ว่าออร่าของคนหล่อยังไงก็ปิดไม่มิด 

โดยเฉพาะความสูงของเขาที่ท�าให้เธอต้องเงยหน้ามอง

สายตาของลู่จยาหยุดนิ่งอยู่ท่ีใบหน้าของคุณหมอหนุ่มและไม่ยอม 

ย้ายสายตาไปไหน ดวงตาแดงๆ กบัจมูกโด่งๆ นัน่ท�าให้เขาดเูหมอืนตุก๊ตาหิมะ

ในฤดูหนาว เธอรู้สึกว่าคนคนนี้ถึงแม้จะรูปหล่อ แต่ก็ยังให้ความรู้สึกว่า 

เป็นคนทึ่มๆ ด้วย

นี่คือความรู้สึกของลู่จยาหลังจากได้พบเฉิงอี้เหิงครั้งแรก

คุณหมอเฉิงอธิบายกับลู่จยาอย่างรวบรัดว่า 'ถ้าตัดขา ต่อไปคุณจะ 

ไม่สามารถข่ีมอเตอร์ไซค์ได้อีก' อธิบายจบเขาก็พูดต่อ 'มีต�ารวจรออยู่ 

ด้านนอกมาหลายวัน ตอนนี้คุณฟื้นแล้ว จะให้ผมเรียกเขาเข้ามาไหมครับ'

ลู่จยาคิดในใจ นี่ฉันหลับไปหลายวันเลยหรือนี่

ยังไม่ทันท่ีเธอจะตอบอะไรออกไปก็ได้ยินเสียงโวยวายดังมาจาก 

ทางด้านนอก ดูเหมือนว่าจะมีคนมากมายก�าลังยืนออกันอยู่ด้านหน้า 

ประตูห้องพักคนไข้ ลู่จยามองประตูห้องพักท่ีถูกผลักเข้ามาอย่างแรงจน

กระแทกผนงัดงัตงึ หลงัจากเสยีงนัน้ดงัข้ึน คนกลุม่ใหญ่ก็ไหลทะลกัเข้ามา 

ในห้องราวกับก�าลังเบียดกันเข้ามาในขบวนรถไฟใต้ดิน

คนกลุ่มนี้ถือไมโครโฟนกับกล้องเดินเข้าประตูห้องพักเข้ามาด้านใน  

คนสดุท้ายของกลุม่คอืต�ารวจท่ีอยู่ในเครือ่งแบบ บรรดานกัข่าวยนืชิดตดิกนั

โดยไม่สนใจเสียงร้องของต�ารวจท่ีพยายามห้ามปรามพวกเขา แสงแฟลช 

ส่องกระทบใบหน้าของลู่จยาไม่หยุด กล้องของนักข่าวเกือบจะแปะอยู่บน 

* ซ่งถี่ (宋体) คือรูปแบบตัวอักษร (Font) ที่ใช้กันทั่วไปส�าหรับพิมพ์ตัวอักษรในภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
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หน้าของเธอแล้วด้วยซ�้า

'ต�ารวจมาท่ีนีท่�าไมกนั! คดิว่ามาเท่ียวสวนสตัว์หรอืไง!!' ลูจ่ยาตะโกน

ออกไป

ต�ารวจซ่ึงโดนเบียดไปมาจนมึนงงถงึคดิข้ึนได้ว่าตนจะต้องห้ามปราม

บรรดานกัข่าวท่ีต้องการท�าข่าวอย่างบ้าคลัง่ ต�ารวจหนุม่ผูไ้ม่รูจ้ะท�าอย่างไรดี

ได้แต่กอดเอวของนักข่าวท่ีเข้าไปประชิดตัวลู่จยาไว้แล้วใช้แรงดึงออกมา 

นกัข่าวท่ีถกูต�ารวจกอดตวัไว้ก็ไม่ยอมแพ้ เขายกไมโครโฟนข้ึนสงูพร้อมกบั

ตะโกนถาม

'ลูจ่ยา! ในฐานะท่ีคณุเป็นนกัแข่งรถมอือาชีพ คณุเองกน่็าจะทราบถงึ

อันตรายในการแข่งรถกนัเองแบบนัน้ คณุมอีะไรอยากจะพดูเกีย่วกบัคณุฮว่าถงิ

ท่ีเสยีชีวติในการแข่งครัง้นี้ไหมครบั'

สีหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์ของลู่จยาเปลี่ยนไปเล็กน้อย ในสมองมีแต่

ค�าถามว่า 'ฮว่าถงิตายจรงิหรอืเปล่า' ความคดินัน้แวบผ่านมาแล้วกผ่็านไป 

ลู่จยาผลักกล้องที่จ่ออยู่แทบจะติดใบหน้าของเธอออก

'อย่างแรก! นั่นไม่ใช่การแข่งรถ พวกเราแค่นัดกันไปซ้อมเท่านั้น  

อย่างท่ีสอง! ส�าหรบัเรือ่งของฮว่าถงิ ฉันรูส้กึเสยีใจเป็นอย่างย่ิง คณุยงัต้องการ

ถามอะไรอีกไหม?!'

พวกนกัข่าวยังคงคาดคัน้เธอไม่หยดุ ด้านลูจ่ยาเองก็ไม่ได้อ่อนข้อให้

'แล้วคุณคิดว่าตวัเองจะต้องรบัผดิชอบต่อการเสยีชีวิตของคณุฮว่าถงิ

ไหมครบั ตอนนีค้ณุสองคนถอืเป็นผูเ้ข้าแข่งขันท่ีน่าจบัตามองท่ีสดุในการแข่ง

มอเตอร์ไซค์หญิงทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศ แต่คุณฮว่าถิง 

เสยีชีวติไปแล้ว แบบนีก้ห็มายความว่าคณุอาจจะได้ครองท้ังต�าแหน่งแชมป์ 

ท้ังฉายา 'ควนีออฟเดวิล' ไปโดยปรยิายเลย ถกูต้องไหมครบั'

'ควีนออฟเดวิล' คือฉายาของฮว่าถิง

ฮว่าถิงเป็นแชมป์ในการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นานาชาติอยู่หลายครั้ง
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ต้ังแต่อายุยังน้อย ถือได้ว่าเป็นดาวดวงใหม่ในวงการแข่งขันมอเตอร์ไซค ์

ที่ก�าลังเจิดจรัส เธอคิดไม่ถึงจริงๆ ว่าจะต้องมามีจุดจบเช่นนี้

ลู่จยากับฮว่าถิงเป็นนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์ท่ีมีผลงานใกล้เคียงกัน  

ถือได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ท่ีก�าลังมาแรง ในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมานี้นับว่า 

เป็นช่วงขาข้ึนของลู่จยา ท้ังยังมีแนวโน้มจะแซงน�าหน้าฮว่าถิงได้อีกด้วย 

ก่อนหน้านี้ลู่จยาและฮว่าถิงได้เข้าร่วมการแข่งเดียวกันอยู่หลายครั้ง ซ่ึง 

จากสถิติการแพ้ชนะของท้ังสองคนนั้น ลู่จยาออกจะเหนือกว่าฮว่าถิงอยู่ 

เลก็น้อย ท�าให้การแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นีจ้งึเป็นท่ีน่าจบัตามองอย่างมากว่า  

ลูจ่ยาจะสามารถเลือ่นอันดบัท้ิงห่างจากฮว่าถงิได้หรอืไม่ หรอืจะเป็นฮว่าถงิท่ี

สามารถรกัษาอันดบัเดมิของตวัเองไว้ได้ ถอืได้ว่านีค่อืการแข่งท่ีส�าคัญมาก

ส�าหรบัท้ังคู่

ทว่าในช่วงเวลาส�าคัญขนาดนี้ เหตุใดท้ังคู่ยังนัดกันออกไปซ้อม 

ตามล�าพังอีก นั่นท�าให้ผู้คนคิดกันไปต่างๆ นานา

ท้ังหมดนัน่เป็นเพราะลูจ่ยาปฏเิสธคนไม่ค่อยเป็นนัน่เอง จึงท�าให้เกดิ

เรื่องร้ายแรงเช่นนี้ขึ้น

ดังนั้นในการเผชิญหน้ากับนักข่าวท่ีก�าลังพยายามสอบสวนเธออยู่นี้ 

ลูจ่ยาจงึได้แต่นัง่นิง่ไม่ตอบค�าถามใดๆ อกี เธอมองไปท่ีต�ารวจเพียงคนเดยีว

ซึ่งยืนอยู่ตรงนั้นแล้วถามออกไป 'ฮว่าถิงตายแล้วจริงๆ เหรอ'

ช่ัวขณะนัน้ทุกอย่างกต็กอยู่ในความเงยีบ ต�ารวจท่ีพยายามจะกอดขา

นักข่าวเพื่อหยุดไม่ให้นักข่าวถ่ายวิดีโอชะงักไป จนกระท่ังเห็นสายตาท่ีท้ัง

เย็นชาและกดดันของลู่จยาจึงมีสติอีกครั้ง เขาพยักหน้ารับ

'จรงิครบั รถของคณุฮว่าถงิพุง่ชนกบัรัว้กัน้ทางด้วยความเรว็สงู ท�าให้

ท้ังคนและรถตกลงไปในหน้าผา หลังจากนั้นถึงมีคนขับรถผ่านมาพบว่า 

คุณหมดสติอยู่จึงโทรแจ้งกู้ภัยและต�ารวจ พอพวกเราไปถึง คนจากกู้ภัยก็

น�าตัวคุณไปแล้ว เช้าวันต่อมาพวกเราถึงลงไปที่หน้าผาเพื่อค้นหาร่างของ
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คุณฮว่าถิง ตอนท่ีพบเธอหายใจเบามากๆ เราจึงรีบน�าตัวส่งโรงพยาบาล

ทันที แต่อาการบาดเจ็บของเธอค่อนข้างสาหัส สุดท้ายจึงเสียชีวิตครับ'

ลู่จยายกมือข้ึนกุมศีรษะด้วยความมึนงง นาทีนี้เธอรู้สึกราวกับว่า 

ในหัวตัวเองมีเสียงวิ้งๆ ดังข้ึน ข้อมูลมากมายก�าลังไหลบ่าเข้าสู่สมอง 

อย่างรวดเรว็จนเธอไม่สามารถคดิอะไรได้ตามปกติ เธอไม่คดิเลยว่าฮว่าถงิ

จะตกเหวเสียชีวิต

ว่ากันตามหลักเหตุผลแล้ว ตอนท่ีเธอเกิดอุบัติเหตุ ฮว่าถิงซ่ึงข่ีรถ 

ตามหลงัมาย่อมต้องเห็นเหตกุารณ์ท้ังหมด ฮว่าถงิควรจะหลบหลกีอุบัตเิหตุ

ครั้งนี้ได้สิ

นี่มันเกิดอะไรขึ้น...

ระหว่างที่เธอหมดสติไป มันเกิดอะไรขึ้นกับฮว่าถิงกันแน่

อันท่ีจรงิเธอไม่ได้สนทิกบัฮว่าถงิเท่าไหร่นกั ทว่าการต้องมาถกูตราหน้าว่า

ตนเป็นคนท�าให้ฮว่าถงิเสยีชีวติเพราะการซ้อมแข่งในครัง้นีน้ัน้เธอรบัไม่ไหว

จรงิๆ และไม่ต้องการท่ีจะแบกรบัไว้ด้วย

และท้ังหมดนั่นท�าให้ลู ่จยาตัดสินใจได้ในทันทีว่าเธอจะต้องหา 

ความจริงของเบื้องหลังการเกิดอุบัติเหตุนี้ให้ได้

ในขณะท่ีทุกอย่างก�าลงัสบัสนวุน่วายอยู่นัน้ จู่ๆ  กมี็หญิงชายวยักลางคน

พุง่เข้ามาในห้องพกัผูป่้วย ท้ังคูแ่หวกกลุม่นกัข่าวกบัต�ารวจเข้ามาโดยไม่สนใจ

อะไร และในตอนท่ีทุกคนยังไม่ทันตัง้ตวั ผูห้ญงิคนนัน้กย็กกระตกิเกบ็ความร้อน

ข้ึนมาแล้วสาดสิง่ท่ีอยู่ข้างในไปท่ีลูจ่ยา ส่วนผูช้ายกดตวัลูจ่ยาเอาไว้แน่น

นักข่าวเห็นฉากเด็ดก็ต่างพากันยกกล้องข้ึนถ่ายภาพอย่างเมามัน 

หากเป็นเม่ือก่อนลูจ่ยาคงจะถบีผูช้ายคนท่ีกดตวัเธอเอาไว้ไปแล้ว แต่ตอนนี้

ขาของเธอไม่มีแรงจึงได้แต่นอนเป็นหมูบนเขียง

ลู่จยายังพยายามจะถีบขา 'คนของโรงพยาบาลอยู่ไหนกันหมด!  

คนเยอะแยะขนาดนีท้ั้งนกัข่าวท้ังต�ารวจ นีก่ะจะปล่อยให้ฉันตายวนันีท่ี้นีเ่ลย
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หรือไง?!'

ดูเหมือนว่า รปภ. ของโรงพยาบาลจะได้ยินเสียงตะโกนของลู่จยาจึง

รีบวิ่งเข้ามา คนหนึ่งเข้ามาช่วยดึงตัวชายวัยกลางคนท่ีกดตัวเธออยู่เอาไว้

ออกไป ส่วนอกีสองคนพยายามคมุตวัหญิงวยักลางคนท่ีก�าลงัระงบัอารมณ์

ไม่อยู่ แต่หญิงวยักลางคนนัน้แรงเยอะอย่างไม่น่าเช่ือ แม้กระท่ัง รปภ. สองคน 

กยั็งไม่สามารถหยุดหล่อนเอาไว้ได้ หญิงวยักลางคนผูน้ีส้าดน�า้ซุปใส่ลูจ่ยา 

ไม่พอยังเข้ามาตบตีเธออีก

ในตอนนี้เองท่ีลู่จยาไม่อาจควบคุมอารมณ์ไว้ได้อีกต่อไป ครั้งนี้เธอ 

ไม่ยอมนั่งอยู่เฉยๆ แต่กลับรับหมัดท่ีพุ่งเข้ามาเอาไว้และตั้งใจจะตอบโต้ 

ด้วยการบิดข้อมือหญิงวัยกลางคน ทว่าหญิงวัยกลางคนกลับยกกระติก 

เกบ็ความร้อนข้ึนฟาดมาท่ีศรีษะของลูจ่ยา เท่านัน้ไม่พอ ชายวัยกลางคนท่ี 

ทีแรกถูก รปภ. คุมตัวไว้ออกแรงสะบัดตัวจนหลุดจากการจับกุมแล้ว 

แทรกเข้ามาก�าหมัดข้ึนต้ังใจจะชกเธอ ลู ่จยาจึงยกแขนข้ึนป้องกันตัว 

โดยอัตโนมัติ 

จากนัน้ภาพตรงหน้าของลูจ่ยากพ็ร่ามวัไป เธอคดิว่าตวัเองคงจะต้องตาย

เสยีแล้ว

แต่ในขณะท่ียังมึนงงอยู่นัน่เองกมี็คนสวมชุดกาวน์เดนิเข้ามาพร้อมกบั

กลิน่หอมๆ เขาอุ้มตวัเธอข้ึนแล้วพาเธอออกมาจากวงล้อมโดยการช่วยเหลอื

ของ รปภ. และในเวลาเดียวกันนั้นลู่จยาก็คิดว่าตัวเองได้ยินสามีภรรยา 

แสนร้ายกาจคู่นัน้ตะโกนออกมาว่า 'เฉิงอ้ีเหิง เธอ...ไปช่วยมนัท�าไม?!'

เมื่อลู่จยาได้สติอีกครั้งในห้องพักผู้ป่วยก็ไม่มีใครแล้ว ผ่านไปสักพัก 

คุณหมอเฉิงคนเดิมก็ผลักประตูห้องเดินเข้ามา

ลูจ่ยาคลงึศรีษะท่ีปวดอยู่ เม่ือเธอก้มหน้าลงจงึเห็นว่าตวัเองเปลีย่นชุด

คนไข้เรียบร้อยแล้ว ผมก็สระเรียบร้อยแล้วเช่นกัน แต่ยังคงได้กลิ่นซุปไก ่
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อยู่เล็กน้อย

'คนท่ีท�าร้ายคณุคอืพ่อแม่ของฮว่าถงิ พอดว่ีาวนันีม้กีารน�าศพฮว่าถงิ 

ออกจากโรงพยาบาลไปสถานท่ีท�าพธิเีผา เม่ือช่วงสายนีเ่พ่ิงจะจบพธิบีอกลา'

ลู่จยานวดขมับของตัวเอง เวลานี้ในหัวของเธอมีแต่ความว่างเปล่า 

แต่แล้วอยู่ๆ กค็ล้ายมีแสงสว่างวาบข้ึน เธอมองไปท่ีคณุหมอซ่ึงยืนอยู่ตรงหน้า

ด้วยความสงสัยแล้วเอ่ยถามออกไป 'คุณรู้จักชื่อฮว่าถิงได้ยังไง'

เฉิงอ้ีเหิงซ่ึงยืนหันหลังก�าลังจัดการกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่นั้น 

ก็เกร็งตัวขึ้นมา

'ผมต้องรูส้ ิ กอุ็บัตเิหตขุองพวกคณุมนัเป็นข่าวใหญ่โตมาก จะว่าไปแล้ว

บังเอิญมากเลยนะครบั เพราะผมเองกเ็คยดกูารแข่งขันของพวกคณุด้วย'

ลู่จยาซ่ึงนอนพิงอยู่กับหมอนรองหลังคิดทบทวนค�าพูดของเขาอยู่ 

ครู่หนึ่ง ตั้งแต่เธอตื่นข้ึนมาทุกอย่างก็สับสนอลหม่าน ท�าให้ไม่มีเวลา 

จะไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ฮว่าถิงเสียชีวิตแล้ว...

เสียชีวิตในอุบัติเหตุนั่น...

ตดัเรือ่งสมองถกูกระทบกระเทือนกบัเรือ่งความทรงจ�าสญูหายออกไป

ได้เลย เพราะเธอม่ันใจว่าหลงัจากชนเข้ากบัสิง่กดีขวางข้างทางแล้วหน้าผากไป

กระแทกกบัอะไรบางอย่างจนเลอืดออกท�าให้สายตาพร่ามัว เธอยงัมีสตอิยู่

ราวๆ สบิกว่าวนิาทีก่อนสลบไป

ลู่จยาจ�าได้ว่าในตอนนั้นรถฮว่าถิงท่ีอยู่ข้างหน้าลดความเร็วลงแล้ว 

ทั้งยังจ�าได้รางๆ อีกด้วยว่าฮว่าถิงลงจากรถเข้ามาดูอาการของเธอ...

แต่แน่นอนว่านีเ่ป็นเพยีงแค่ความทรงจ�าท่ีเลอืนรางซ่ึงเธอเองกไ็ม่อาจจะ

ม่ันใจได้

ต�ารวจแจ้งกับเธอว่ารถมอเตอร์ไซค์ของฮว่าถิงพุ่งชนรั้วกั้นทาง 

ตกลงไปในเหวท�าให้ตัวรถพังยับและฮว่าถิงบาดเจ็บหนักจนเสียชีวิต แต่ 
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ลู่จยายังไม่อยากจะเชื่อ

หนึง่วนัก่อนเกดิเหตนุัน้ ฮว่าถงินดัเธอออกไปประลองความเรว็กนั ลูจ่ยา

ไม่อยากไปเลยสกันดิเพราะวนัรุง่ข้ึนจะเป็นวนัแข่งขนัจรงิแล้ว โดยท่ัวไปแล้ว

ในคืนก่อนการแข่งขันบรรดานกัแข่งรถจะไม่เข้าร่วมกจิกรรมอะไรมากมายนกั 

ส่วนใหญ่มักเลือกเก็บแรงเอาไว้เพื่อท่ีวันแข่งจะได้แสดงความสามารถกัน 

อย่างเต็มที่ ทว่าฮว่าถิงกลับติดต่อเธอมา

ตอนท่ีฮว่าถิงติดต่อมานั้น สิ่งแรกท่ีลู่จยาคิดคือฮว่าถิงอาจจะตั้งใจ 

ใช้วิธีนี้เพื่อตัดก�าลังของเธอ เพราะในการแข่งขัน พวกนักแข่งรถบางคน 

ท่ีมีความมัน่ใจในตวัเองมากๆ มกัจะไม่ค่อยใส่ใจกบัการพกัเท่าไหร่นกั อีกท้ัง

ฮว่าถงิยังบอกว่าอยากจะประลองความเรว็กบัเธอตามล�าพังดสูกัครัง้ ลูจ่ยา 

จึงได้แต่ยอมสละชีพตามสุภาพชน* ท�าตามความต้องการของฮว่าถิง

คิดไม่ถึงว่าเธอจะได้สละชีพจริงๆ

ก่อนจะเริม่การซ้อมแข่งในคนืนัน้ ฮว่าถงิเคยพูดกบัเธอท้ังอย่างตัง้ใจ

และไม่ต้ังใจอยู่บ่อยๆ ว่าอาจจะถอนตัวจากวงการ ค�าพูดนั้นท�าให้ลู่จยา 

รู้สึกสับสนเป็นอย่างมาก ในเมื่อฮว่าถิงก�าลังอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพแล้ว 

ท�าไมหล่อนถึงได้รีบร้อนจะถอนตัวกัน หรือเป็นเพราะทักษะในการแข่งรถ

ของฮว่าถงิก�าลงัลดลงโดยไม่รูต้วั หล่อนจงึอยากเกบ็ความทรงจ�าดีๆ  ไว้ให้กบั

แฟนคลับ

ทว่าในเวลานัน้ลูจ่ยาไม่ได้คดิอะไรต่อเพราะในสมองของเธอมแีต่เรือ่ง

การแข่งขันท่ีก�าลังจะมาถึง หากเธอชนะการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะสามารถ

บินไปเจอกับหม่ินลู่และออกเท่ียวห้าประเทศในยุโรปได้สักที แต่ตอนนี้ 

ไม่ต้องพดูถงึยุโรปเลย เอาแค่ในเมอืง อ. เธอกอ็อกไปไหนไม่ได้แล้ว ไม่สิ 

อันที่จริงจะออกจากโรงพยาบาล ซ. ยังไม่ได้เลยด้วยซ�้า

จู่ๆ  ลูจ่ยากค็ดิข้ึนมาได้ว่าในคนืนัน้ท่าทางของฮว่าถงิดไูม่ปกตเิท่าไหร่นกั 

* สละชีพตามสุภาพชน เป็นส�านวน หมายถึงยอมท�าตามฝ่ายตรงข้าม หรือติดตามไปด้วยแต่โดยดี
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ดวงตาของฮว่าถงิซ่ึงจ้องมองเธออยูเ่หมอืนจะมนี�า้ตาคลอๆ ทีแรกเธอยังคดิว่า 

ฮว่าถงิน�า้ตาไหลเพราะโดนลม ไม่ได้คดิอะไรมากไปกว่านัน้เลย แต่แล้วสดุท้าย

กเ็กดิเรือ่งแบบนีข้ึ้น

ในขณะท่ีลู่จยาก�าลังทบทวนเรื่องราวในคืนนั้น เฉิงอ้ีเหิงก็พูดเรื่อง 

การตัดขาขึ้นมาอีกครั้ง

'หัวหน้าแผนกของเราคิดว่าควรจะตัด...'

'ไม่ตัด!'

ความคิดของลูจ่ยาถกูดงึกลบัมาด้วยค�าว่า 'ตดัขา' หากเทียบกนัแล้ว 

เร่ืองการรักษาขาของเธอเอาไว้ดูจะเป็นสิ่งท่ีต้องกังวลมากกว่าการค้นหา

ความจริงเรื่องอุบัติเหตุที่ท�าให้ฮว่าถิงเสียชีวิต

ลูจ่ยาพดูข้ึนด้วยความหงดุหงดิ 'คณุหาวธิรีกัษาขาของฉันเอาไว้ให้ได้ 

กพ็อ ส่วนฉนัจะข่ีรถได้หรอืไม่ได้คณุไม่ต้องสนใจหรอก'

แพทย์ส่วนใหญ่เคยชินกบัคนไข้ท่ีโวยวายท�าลายข้าวของ แต่ไม่ค่อย 

ได้เจอคนไข้ท่ีมสีติดี แต่ดแูล้วน่าปวดหัวกว่าคนไข้ท่ีเอะอะโวยวายเช่นนี้

'จรงิๆ กไ็ม่ใช่ว่าผ่าตดัไม่ได้นะครบั แต่มันค่อนข้างยากและมคีวามเสีย่ง

สงูมาก ถ้าอาการท่ีขาของคณุไม่หนกัเท่านีก้ารส่งตวัไปรกัษาท่ีต่างประเทศ 

กพ็อเป็นไปได้ แต่จากสภาพขาของคณุแล้ว คงรอจนถงึตอนท่ีคณุเดนิทางไป

ต่างประเทศไม่ได้แน่ๆ ดแูล้วมันน่าจะเน่าก่อน'

'ฉนัยินดรีบัความเสีย่งนัน้ ผ่าตดัเถอะ' ลูจ่ยาพดูออกมาราวกบัมนัเป็น

เรื่องง่ายๆ

'จากความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกแล้วกค็อืคณุควรตดัขา' เฉิงอีเ้หิง

ยังคงยืนยัน

ลู่จยาเริ่มรู้สึกหงุดหงิดจึงร้อง 'เฮอะ!' ออกมา เธอจ้องตาเฉิงอ้ีเหิง 

เพื่อแสดงถึงความแน่วแน่ในการตัดสินใจของตัวเองและเธอไม่ต้องการฟัง

ค�าพูดเพ้อเจ้อของคนอื่นอีก
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เมื่อเห็นท่าทางหงุดหงิดของลู่จยา เฉิงอี้เหิงจึงเปรยขึ้นว่า 'บางที...

ผมอาจจะผ่าตัดได้ ถ้าคุณไม่ถือสาว่าผมยังไม่ใช่อาจารย์แพทย์'

ลู่จยามองส�ารวจเฉิงอี้เหิง พลันนั้นในใจก็รู้สึกลังเลขึ้นมา หากไม่ใช่

อาจารย์แพทย์จะท�าได้จริงๆ ใช่ไหม

'แล้วท�าไมหมอหัวหน้าแผนกของคุณถึงไม่ผ่าตัดให้ฉันล่ะ'

'พอดว่ีาหัวหน้าแผนกใกล้จะเกษียณแล้วจงึถกูพจิารณาให้เลือ่นต�าแหน่ง

เป็นคณบดกีติตมิศกัดิ ์ เรือ่งช่ือเสยีงของเขาจงึเป็นสิง่ท่ีส�าคญัมาก' ค�าพูดของ

เฉิงอีเ้หิงนัน้มีความหมายชัดเจนอยู่ในตวั ความหมายนัน้กค็อืแพทย์หัวหน้าแผนก

ไม่ต้องการท่ีจะเอาช่ือเสยีงมาแบกรบัความเสีย่งนี้

'ดังนั้นความเสี่ยงในการผ่าตัดครั้งนี้คุณจะเป็นคนรับผิดชอบเอง 

ถูกต้องไหม หรือพูดได้อีกอย่างว่าคุณยินดีที่จะแบกรับความเสี่ยงนี้เอง?'

เฉิงอีเ้หิงมองลูจ่ยาโดยไม่พดูอะไรก่อนจะหยบิปากกาข้ึนมาบันทึกอะไร

บางอย่างลงในสมุด หลงัจากนัน้จงึเอ่ยข้ึนว่า 'คณุจะเข้าใจอย่างนัน้ก็ได้'

ลูจ่ยาคดิอยากจะถามอะไรเขาอีกสกัหน่อย แต่เฉิงอีเ้หิงกลบัถกูพยาบาล

เรยีกตวัออกไปเสยีก่อน

ด้วยความสงสัย ลู่จยาจึงใช้ไม้ค�้าท่ีโรงพยาบาลจัดหาให้พาตัวเอง 

ออกจากห้องพักไป เธอได้ไปสอบถามกับพวกพยาบาลดูจึงรู้ว่าเฉิงอ้ีเหิง

เป็นแพทย์สาขากระดูกท่ีจบมาด้วยคะแนนดีท่ีสุดของมหาวิทยาลัยแพทย์

ในภาคตะวันตก เมื่อรู้อย่างนี้ก็ท�าให้เธอวางใจได้บ้าง

ลู่จยาสอบถามข้อมูลไปเรื่อยๆ จึงได้รู ้ว่าเฉิงอี้เหิงเป็นแพทย์ท่ีมี 

ความสามารถเป็นอันดบัต้นๆ ของโรงพยาบาล ซ. เขาเคยเข้าร่วมการผ่าตดัใหญ่

มาหลายครัง้ แม้ว่าประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าทีมผ่าตดัอาจจะไม่มากนกั 

ทว่าช่ือเสยีงของเขากไ็ม่เลวเลยทีเดยีว ทุกคนต่างคดิว่าเขามีท้ังความสามารถ 

ท้ังโชคช่วย แต่ส�าหรบัครัง้นีร่้างกายของเธออยู่ในสภาวะท่ีไม่เหมาะสมกบั 

การผ่าตดัเท่าใดนกั จึงถือได้ว่าเฉิงอีเ้หิงก�าลงัท�าเรือ่งเสีย่งต่อช่ือเสยีงของเขา
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อย่างมาก และนีก่เ็ท่ากบัว่าเป็นการเดมิพนัอนาคตของเขาด้วย ลูจ่ยาเอง 

อันท่ีจริงก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักว่าจะเป็นแพทย์หรือแพทย์ระดับอาจารย ์

ท่ีมีประสบการณ์มากมายมาผ่าตดัให้เธอ เพราะเชือ่ในค�าพูดท่ีว่า 'ไม่ว่าจะ 

แมวขาวหรือแมวด�า หากจับหนูได้ก็ถือว่าเป็นแมวที่ดี'

หลงัสบืข้อมลูของเฉิงอ้ีเหิงเรยีบร้อยแล้ว ลูจ่ยากเ็ดนิผ่านแผนกกระดกู 

เมือ่มองเข้าไปในห้องท�างานของเฉิงอ้ีเหิงจงึเห็นเสือ้กาวน์เปียกช้ืนของเขา

แขวนอยู่ พอเธอเดนิเข้าไปใกล้ๆ กไ็ด้กลิน่ซุปไก่ นัน่ท�าให้ฉุกคดิข้ึนมาได้ว่า

คณุหมอท่ีใส่เสือ้กาวน์คนนัน้คอืเขา...เฉิงอ้ีเหิงเป็นคนช่วยเธอเอาไว้

ก๊อกๆๆ

ลูจ่ยาเคาะประตหู้องท�างานของเฉิงอีเ้หิงสามครัง้ แพทย์หนุม่ท่ีก�าลงั

เขียนหนังสืออยู่จึงเงยหน้าข้ึนมอง เมื่อเห็นเธอแล้วเขาก็เผยย้ิมออกมา 

เล็กน้อยอย่างสุภาพ 'คุณลู่ มีธุระอะไรหรือเปล่าครับ'

'คุณหมอเฉิง ฉันได้ยินมาว่าคุณเป็นหมอท่ีมีอนาคตไกลท่ีสุดของ 

โรงพยาบาลนี้' ลู่จยาจ้องไปท่ีป้ายบนหน้าอกของเฉิงอ้ีเหิงก่อนจะพูดต่อ 

'ฉันหวงัว่าคณุจะสามารถรกัษาขาของฉันเอาไว้ได้ แล้วกส็ามารถรกัษาอนาคต

ของคณุเอาไว้ได้ด้วยเช่นกนันะคะ'

เฉิงอ้ีเหิงย้ิม 'สิง่ท่ีส�าคญัไม่ใช่อนาคตของผมหรอกครบั แต่เป็นขาของ

คณุลูต่่างหาก เอาเป็นว่าผมจะท�าอย่างสดุความสามารถครบั'

ลูจ่ยาส่ายศีรษะ 'ไม่ใช่สดุความสามารถ แต่คณุต้องท�าได้ส�าเรจ็เลยล่ะ 

เพราะถ้าฉันเกิดพิการไป ชีวิตที่เหลือของคุณจะต้องล�าบากแน่นอน'

การผ่าตัดจะเริ่มขึ้นในอีกสามวันข้างหน้า

เคสของลูจ่ยานอกจากจะเป็นเคสท่ียากมากส�าหรับเฉิงอีเ้หิง ยังถอืว่า

เป็นการผ่าตัดท่ีเสี่ยงมาก หมอโจวรองหัวหน้าแผนกกระดูกซ่ึงเป็นถึง

ศาสตราจารย์แพทย์จึงได้ตอบรับท่ีจะเป็นผู้สังเกตการณ์และให้ค�าช้ีแนะ 
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อยู่ข้างๆ เผื่อว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็จะได้ช่วยเฉิงอี้เหิงได้ทันท่วงที

ลู่จยาไม่มีความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับแผนการผ่าตัดในครั้งนี้

ในบรรดาค�าถามท่ีคนไข้ชอบถามมากท่ีสดุนัน่กค็อื การผ่าตดัมีโอกาส

ส�าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ แต่ลู่จยากลับไม่คิดจะถามเลยสักนิด

เพราะส�าหรบัเธอแล้วหากไม่ใช่หนึง่ร้อยเปอร์เซ็นต์ นัน่กเ็ท่ากบัศนูย์

ก่อนการผ่าตดัจะเริม่ข้ึน ทางโรงพยาบาลน�าเอกสารยนิยอมรบัการรกัษา

มาให้ลูจ่ยาและเฉิงอ้ีเหิงเซ็น ในทีแรกท้ังคูเ่ห็นไม่ตรงกนั

ส�าหรับลู่จยาแล้วเธอคิดว่าแค่เฉิงอ้ีเหิงยอมเสี่ยงช่ือเสียงและอนาคต 

ของตวัเองมาผ่าตดัให้กถ็อืว่าเป็นเรือ่งท่ีกดดนัเขาไม่น้อยแล้ว จงึไม่อยากจะ

เซ็นสญัญาเพือ่เพ่ิมความกดดนัอะไรให้เขาอีก

ทว่าทันทีท่ีเฉิงอีเ้หิงรูว่้าลูจ่ยาไม่ได้เซ็นเอกสาร เขากร็บีร้อนว่ิงมาหาเธอ

ท่ีห้องพกัคนไข้

'คุณลู่! ผมได้ยินมาว่าคุณไม่ได้เซ็นเอกสารใช่ไหม'

'ใช่' ลูจ่ยาตอบเขาอย่างไม่ใส่ใจในขณะท่ีดกูารแข่งขันเอฟวนัพร้อมกบั

กนิผลไม้ไปด้วย

'จากความเห็นส่วนตัวของผมนะ คุณควรจะเซ็นซะ เพราะหากมี 

การเปลีย่นแปลงแผนการรกัษาขึน้มาคณุยังสามารถปฏเิสธท่ีจะรบัการรกัษาได้ 

อีกอย่าง การเซ็นเอกสารยังเป็นผลดีทั้งกับคุณและผม'

'ไม่มีค�าว่าหากคุณหมอเฉิง' ลู่จยาขัดข้ึนมา 'คุณไปท�างานเถอะค่ะ  

ไม่ต้องมาให้ฉันเซ็นเอกสารอะไรนัน่หรอก ยังไงฉันก็ไม่เซ็น' เธอไม่เห็นว่า

เอกสารนัน่จะมีความส�าคัญอย่างไรกับการผ่าตัด เพราะยงัไงแล้วเธอกไ็ม่มทีาง

เปลีย่นใจจะไม่ผ่าตดัอย่างแน่นอน

'งัน้...' เฉิงอ้ีเหิงถามต่อ 'ครอบครวัของคณุล่ะ คณุจะไม่แจ้งพวกเขา

สกัหน่อยเหรอ ยังไงซะคณุกค็วรจะหารอืกบัพวกเขาก่อน'

'ฉันเป็นเดก็ก�าพร้า' ลูจ่ยาวางส้มในมอืลง 'พ่อกบัแม่ของฉันเกดิอุบัตเิหตุ
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ทางรถยนต์เสยีชีวติตอนท่ีฉันอายุสบิสี'่

'แล้วยังมีคนอื่น...'

'ไม่มี' อารมณ์ของลูจ่ยาชักเริม่จะกรุน่ๆ 'คณุหมอเฉิง คณุรบีไปเถอะค่ะ 

อย่ามารบกวนตอนฉันดแูข่งรถเลย คณุไปเตรยีมแผนการผ่าตดัให้มันออกมาดีๆ  

เถอะ'

ทว่าหลงัจากนัน้เฉิงอ้ีเหิงก็ได้เข้ามาคยุกบัเธออกีครัง้และย่ืนไม้ตายว่า

หากเธอไม่เซ็นเอกสารเขากจ็ะไม่ผ่าขาให้ ลูจ่ยาจงึต้องยอมเซ็นเอกสารนัน่

ก่อนการผ่าตดัหนึง่วนั เฉิงอีเ้หิงกเ็ข้ามาตรวจอาการและพดูคยุกบัลูจ่ยา

เหมือนเคย ลู่จยาท่ีนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยขาถูกแขวนเอาไว้ก�าลังดูภาพ 

การแข่งขันเม่ืออาทิตย์ก่อนเพือ่วเิคราะห์การแข่งขันท่ีผ่านมาของตวัเองว่า 

เป็นอย่างไรบ้าง

เฉิงอ้ีเหิงเข้ามายืนมองเธออยู่ใกล้ๆ กเ็อ่ยถามข้ึน 'ใกล้จะผ่าตดัอยู่แล้ว 

คณุไม่กงัวลสกันดิเลยเหรอ'

'เพราะใกล้ผ่าตัดแล้วน่ะสิ อีกไม่นานฉันก็จะกลับไปที่สนามแข่งแล้ว

เลยต้องรีบๆ ใช้เวลานี้ในการวิเคราะห์การแข่งไงล่ะ' ลู่จยามั่นใจมากว่า 

ตัวเองจะได้กลับไปสนามแข่งอีกครั้ง

เฉิงอีเ้หิงเห็นเธอมัน่ใจขนาดนีก้พ็ยายามหาเรือ่งคยุ 'ผมเคยดกูารแข่งขัน

ของคณุด้วย'

'เหรอ' ลู่จยาเลิกคิ้ว 'แล้ว...'

'คุณลู่ ผมรู้สึกว่าคุณสุดยอดมาก'

'ขอบคณุค่ะ ฉันหวงัว่าการผ่าตดัของคณุจะสดุยอดเหมือนกบัเทคนคิ

การแข่งรถของฉันนะคะ' ลูจ่ยาเอ่ยข้ึน

ตอนแรก วันและเวลาในการผ่าตัดได้ถูกก�าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว แต่
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จู่ๆ  หมออู๋รองหัวหน้าแผนกกระดกูอีกคนกเ็กดิไม่พอใจข้ึนมา เขาไม่ยอมให้

เฉิงอี้เหิงเป็นหัวหน้าทีมผ่าตัดของลู่จยา

เหตุผลง่ายๆ ที่รองหัวหน้าแผนกอู๋บอกก็คือ

'ตอนนี้ลู่จยาถือว่าเป็นคนดังมาก และการผ่าตัดครั้งนี้ทั้งยาก ทั้งยัง

มีโอกาสส�าเร็จน้อยมากอยู่แล้ว หากการผ่าตัดล้มเหลวข้ึนมาก็จะต้อง 

มีคนสงสัยในความสามารถของโรงพยาบาลเราอย่างแน่นอน และยังเป็น 

การท�าลายภาพลกัษณ์ของแผนกกระดกูอกีด้วย แต่ถ้าผ่าตดัส�าเรจ็ข้ึนมา...

พวกผู้คนข้างนอกนั่นก�าลังพูดกันว่าเธอเป็นคนท�าให้ฮว่าถิงเสียชีวิตและ

ก�าลังโจมตีเธออยู่ โรงพยาบาลของเราก็จะเดือดร้อนไปด้วย'

หมอโจวซ่ึงเป็นรองหัวหน้าแผนกกระดูกเช่นกัน ท้ังยังเป็นอาจารย์ 

ของเฉิงอี้เหิงก็ออกมาช่วยโต้แย้ง 'คนเป็นหมอมีจิตใจเมตตาประหนึ่ง 

บิดามารดา ต่อให้เป็นผู้ร้ายท�าความผิด ควรจะช่วยพวกเราก็ต้องช่วย 

หน้าที่ของเราคือช่วยชีวิต การตัดสินคนผิดมันเป็นหน้าที่ของศาล'

'แล้วถ้าการผ่าตัดล้มเหลวขึ้นมา หมอโจวจะลาออกเพื่อรับผิดชอบ

ไหมล่ะ' หมออู๋โต้กลับอย่างไม่เกรงใจ

บรรยากาศตรงนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียด ทุกคนต่างรู้ว่าตอนนี้

หัวหน้าแผนกก�าลงัจะเกษียณเพือ่ไปเป็นคณบดกีติตมิศกัดิ ์ ดงันัน้ต�าแหน่ง

หัวหน้าแผนกกระดกูจงึว่างลง ท�าให้รองหัวหน้าแผนกท้ังสองคนท่ีต่างกร็อ

เวลานี้กันมานานจึงไม่มีใครยอมปล่อยโอกาสไปง่ายๆ ความสามารถและ

ช่ือเสียงของแพทย์ท้ังสองคนต่างก็มีพอๆ กัน ในตอนนี้จึงไม่สามารถ 

ตดัสนิได้ว่าใครเหนอืกว่าใคร หมออูแ๋ละหมอโจวจึงได้แต่พยายามหาก�าลงั

มาสนับสนุนตัวเองเพื่อที่จะได้มีแต้มต่อในการเจรจาตกลงขั้นสุดท้าย

หมอโจวจึงได้แต่กัดฟันรับข้อเสนอของหมออู๋

การแย่งชิงต�าแหน่งนี้ด�าเนินไปอย่างดุเดือด

ด้านเฉิงอีเ้หิงเองกร็ูส้กึกดดนัมากขึน้เรือ่ยๆ เพราะหากเขายังยืนกราน
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ท่ีจะท�าการผ่าตดัให้ลูจ่ยา นอกจากจะเป็นการเดมิพนัด้วยช่ือเสยีงและอนาคต

ของตัวเองแล้ว ยังต้องเดิมพันด้วยอนาคตของคนท่ีเป็นท้ังอาจารย์และ 

เป็นเพ่ือนอย่างหมอโจวซ่ึงคอยดแูลเขามาตลอดด้วย

หลังจากลู่จยาได้ยินเรื่องราวความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน เธอก็ใช้ไม้ค�้า 

พาตัวเองไปหาเฉิงอี้เหิง ตั้งใจว่าจะไปหยอกล้อเขาสักหน่อย

'ไม่คดิเลยว่าฉันจะมีความสามารถมากขนาดนี ้ ถงึกบัท�าให้หมอกระดกู

คนกล้าเซไปเลย...'

เพราะเฉิงอ้ีเหิงนัง่หันหลงัอยู่จงึไม่รบัรูถ้งึการมาของลูจ่ยา เขาก�าลงั 

มองมือถือด้วยท่าทางเหม่อลอย พอได้ยินเสียงของลู่จยาก็ตกใจ รีบปิด 

หน้าจอมือถอื

ทว่าก่อนท่ีเฉิงอ้ีเหิงจะปิดหน้าจอมือถอื ลูจ่ยากเ็ห็นรปูของผูห้ญิงคนหนึง่

ในนัน้ แต่เพราะเขาปิดหน้าจอโทรศพัท์ลงอย่างรวดเรว็เธอจงึเห็นรปูไม่ชัดนัก  

รูแ้ค่ว่าเป็นผู้หญิงคนหนึง่ แต่ผูห้ญิงท่ีสามารถท�าให้เฉิงอีเ้หิงมานัง่ดรูปูถ่าย 

ในภาวะท่ีมีแต่ความกดดันมากมายขนาดนี้ได้ก็คงจะเป็นคนท่ีเขาชอบอยู่ 

ล่ะมั้ง

เฉิงอ้ีเหิงท่าทางเหมือนคนถูกจับได้ว่าท�าผิด รีบลุกข้ึนอย่างร้อนรน 

'คณุลูร่บีกลบัไปพกัผ่อนท่ีห้องเพือ่รอการผ่าตดัเถอะครบั ออกมาเดนิไปท่ัว

แบบนี้มันไม่ดีกับขาคุณเลยนะ'

ลู่จยาเบะปากแล้วกลับไปยังห้องพัก

เวลาผ่าตัดถูกก�าหนดไว้ในตอนเช้า ซ่ึงจะใช้เวลาผ่าตัดท้ังหมด 

สิบเอ็ดช่ัวโมงด้วยกันคือตั้งแต่พระอาทิตย์ข้ึนจนพระอาทิตย์ตก เฉิงอ้ีเหิง

ต้องเปลีย่นชุดเพราะมนัเปียกชืน้ถงึสามครัง้ และระหว่างการผ่าตดัเขาต้อง

หยุดพักไปถึงห้าครั้ง

เมือ่ไฟหน้าห้องผ่าตดัดบัลง ลูจ่ยาและเฉิงอ้ีเหิงกถ็กูเข็นออกมาพร้อมกนั
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ในตอนท่ีเขาเย็บแผลเขม็สดุท้ายและตรวจสอบทุกอย่างเรยีบร้อยแล้วนัน้ 

เฉิงอ้ีเหิงก็หมดแรงจนทรุดตัวลงกับพื้น พยาบาลจึงต้องพยุงเขาข้ึนมานั่ง 

บนวลีแชร์จากนัน้กเ็ขน็ออกมา หมอโจวซ่ึงยืนดกูารผ่าตดัอยู่ตลอดวางมอื

หนักๆ ลงบนบ่าของเขา 'เฉิงอี้เหิง ไม่เสียทีที่นายเคยเป็นนักเรียนแพทย์ 

ท่ีดีท่ีสดุของฉัน นบัว่าเป็นคนรุน่ใหม่ท่ีอนาคตไกลจรงิๆ'

เม่ือการผ่าตดัประสบความส�าเรจ็ หมออู๋กส็ะบัดแขนเดนิออกไปทันที 

ส่วนหมอโจวนัน้กด็หูน้าตาอ่ิมเอิบ สถานการณ์ในตอนนีพ้ลกิกลบัอย่างชดัเจน

ในระหว่างการผ่าตดัท่ียาวนานนัน้มีบางครัง้ท่ีลูจ่ยาสะลมึสะลอืข้ึนมา 

ระหว่างการผ่าตัด เฉิงอ้ีเหิงซ่ึงอยู่ในชุดผ่าตัดเต็มยศเหลือบตาขึ้นจาก 

ขาของเธอท่ีเขาก�าลงัผ่าอยู่ เขาชะโงกตวัไปมองลูจ่ยาผ่านแว่นกนัของเหลว

เห็นเหงือ่เม็ดโตๆ ผดุข้ึนมาบนหน้าผากของเธอ วิสญัญีแพทย์เห็นดงันัน้จงึ

รบีเข้ามาเพิม่ยาสลบให้กบัลูจ่ยาทันที

หลงัแน่ใจว่าลูจ่ยาหมดสตแิล้ว เฉิงอีเ้หิงกก็ลบัไปท�าการผ่าตดัต่อทันที 

เม่ือการผ่าตดัสิน้สดุลง ลูจ่ยากถ็กูเข็นมายงัห้องพกัผูป่้วย ครึง่ช่ัวโมง

ต่อมายาสลบกค่็อยๆ หมดฤทธิ ์ ลูจ่ยาได้สติฟ้ืนข้ึนมาแล้วกร็บีคล�าหาโทรศพัท์

ของโรงพยาบาลซ่ึงอยู่ข้างหัวเตยีงเพือ่โทรหาเฉิงอ้ีเหิงทันที

'คุณหมอเฉิง คุณรักษาอนาคตของคุณไว้ได้ใช่ไหม'

เฉิงอ้ีเหิงท่ีเพ่ิงหลับไปได้ไม่นานถูกเสียงโทรศัพท์ปลุกให้ตื่น เขา 

ตอบกลับเธอด้วยน�้าเสียงแหบพร่าและอ่อนแรง 'รักษาไว้ได้'

'ยินดีด้วยนะ' ลู่จยาพูดจบก็วางสายไป

เฉิงอี้เหิงเหนื่อยจนหมดแรงจึงหลับลึกต่อไปอีกครั้ง

เม่ือเฉิงอ้ีเหิงตื่นข้ึนก็ตกใจแทบแย่ท่ีเห็นลู ่จยาใช้ไม้ค�้ามายืนอยู ่

ตรงหน้าต่างตดิทางเดนิของห้องท�างาน เธอก�าลงัมองเขาอยู่นิง่ๆ ไม่ขยบัไปไหน 

มองจนเขาเย็นสนัหลงัวาบ

'คุณลู่มีอะไรหรือเปล่า'
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'ฉันจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่เหรอ'

ได้ยินเช่นนัน้เฉิงอีเ้หิงกถ็อนหายใจออกมาอย่างโล่งอก ท่ีแท้เธอมาถาม

เรือ่งนีน้ีเ่อง แต่ท่าทางของลูจ่ยาตอนถามคล้ายกบัท่าทางของนกัฆ่าท่ีถามว่า 

'ตอนนีฉั้นฆ่าคุณได้ไหม' ท�าเอาเขาตกใจจนขนลกุขนพอง

ต้ังแต่ท่ีเขารับเคสของลู่จยามาดูแล และลู่จยาได้ใช้คอมพิวเตอร ์

ในห้องท�างานของเขาสั่งซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ตัวเองแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ลู่จยาต้องโทรศัพท์มาหาเขาโดยไม่สนใจว่าจะเป็น

ตอนเช้าตรูห่รอืยามดึกดืน่ ย่ิงไม่ต้องพดูถงึเลยว่าจะเป็นตอนเขาท�างานอยู่

หรือเลิกงานไปแล้ว

ส�าหรับลู่จยาเวลาไม่ใช่ประเด็น

'คุณยังต้องพักรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลต่ออีกสักระยะ และต่อให ้

ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วก็ยังต้องติดตามอาการหลังผ่าตัดอยู่ ถ้าคุณ 

ฟ้ืนตวัได้ดี สกัประมาณเดอืนนงึกน่็าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครบั แต่

ถ้าฟ้ืนตวัได้ไม่ดเีท่าท่ีควรเวลาท่ีต้องอยู่ในโรงพยาบาลกจ็ะนานขึน้' เฉิงอ้ีเหิง 

รู้ว่าลู่จยาจะต้องถามถึงระยะเวลาท่ีชัดเจน ดังนั้นเขาจึงพยายามตอบไป 

ให้ครอบคลุมที่สุด

'นั่นมันนานเกินไปน่ะสิ' ลู่จยาตัดพ้อ

'ไม่ถือว่านานนะครับ บาดเจ็บท่ีกระดูกหรือเส้นเอ็นยังต้องรักษา 

เป็นร้อยวนั...' ขณะท่ีเฉิงอีเ้หิงพดูอยู่ ลูจ่ยาก็ใช้ไม้ค�า้ค่อยๆ เขยกพาตวัเอง

เดนิออกไป ในตอนนัน้เองเขาถึงเพ่ิงจะรู้ว่า 'นัน่มันนานเกนิไปน่ะส'ิ คอืค�าพดู 

ท่ีลูจ่ยาพูดกบัตวัเอง ไม่ได้พูดกบัเขา

เขารู้สึกว่าเธออาจจะก�าลังหาวิธีร่นระยะเวลาพักฟื้นของตัวเอง

เห็นท่าทางของลูจ่ยาแล้ว เฉิงอีเ้หิงกอ็ยากจะหัวเราะข้ึนมาซะอย่างนัน้ 

แต่อาจเป็นเพราะเขาเหนื่อยจากการผ่าตัดท่ียาวนานจึงท�าให้ปฏิกิริยาของ

ร่างกายท�างานช้ากว่าสมอง และแล้วเฉิงอ้ีเหิงกเ็ปล่งเสยีงหัวเราะออกมาจรงิๆ
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ลูจ่ยาได้ยินเสยีงหัวเราะกห็ยุดเดนิแล้วหันกลบัมามองด้วยความฉงน 

'คุณหมอเฉิงหัวเราะอะไรเหรอ'

เฉิงอ้ีเหิงรบีหยิบโทรศพัท์ข้ึนมาด้วยอาการร้อนรน 'ในนีม้ข้ีอความตลกๆ 

น่ะครบั'

และเป็นเพราะเขาร้อนรนมากจึงถือโทรศัพท์ไว้ไม่แน่นพอจนท�ามัน

ตกกระแทกพื้นหน้าจอแตกเป็นรอยร้าวเหมือนใยแมงมุม

เฉิงอ้ีเหิงส่งเสยีงร้องเบาๆ ด้วยความตกใจ ขณะท่ีลูจ่ยามองรอยร้าวท่ี

หน้าจอโทรศัพท์ของแพทย์หนุม่ด้วยสายตาเรยีบเฉยก่อนใช้ไม้ค�า้พยุงตวัเอง

เดนิจากไป

แต่แล้วเธอก็ต้องหันกลับมาท่ีห้องท�างานของเฉิงอ้ีเหิงอย่างรวดเร็ว 

ท่าทางของเธอดูร้อนรน การเคลื่อนไหวก็ดูไม่ค่อยสะดวกนัก ลู ่จยา 

เดินตุปัดตุเป๋ ไม้ค�้าก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแล้ว

'รีบปิดประตูเร็ว!' ลู่จยาร้องบอกอย่างเร่งรีบ

เฉิงอ้ีเหิงไม่มีเวลาจะอาลัยอาวรณ์โทรศัพท์มือถือของตัวเอง เขา 

ลุกขึ้นมาประคองลู่จยาไว้อย่างรวดเร็ว 'เกิดอะไรขึ้น'

ลู่จยาดันแขนของเขาออกอย่างระมัดระวัง ส่งเสียงออกค�าสั่งอย่าง

โหดๆ ว่า 'ปิดประตู!'

เฉิงอ้ีเหิงปิดประตูทันที แต่ปิดไปได้เพียงนิดเดียวก็มีคนท่ีถือกล้อง

แทรกตัวเข้ามาได้ครึง่ตวัแล้วตามมาด้วยเสยีงชตัเตอร์ดงัแชะๆ รวัๆ จากนัน้

ชายคนนั้นก็ตะโกนออกมาไม่หยุด

'คณุลู!่ การเสยีชีวิตของคณุฮว่าถงิเกีย่วข้องกบัคณุหรอืเปล่า ได้ยนิมาว่า

คุณไม่ต้องการให้เธอชนะการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ ก่อนการแข่งขัน 

เพยีงวนัเดียวคณุจงึนดัคณุฮว่าถงิออกไปท้าประลอง คณุอธบิายได้ไหมว่า

ท�าไมถงึท�าแบบนัน้'

กล้องในมือของนักข่าวส่งเสียงราวกับปืนยาวก�าลังกระหน�่าถ่ายภาพ
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ของลู่จยาไม่หยุด เธอท�าได้แค่นั่งฟุบหน้าอยู่บนโต๊ะท�างานของเฉิงอ้ีเหิง 

เพือ่หลบกล้อง และเพราะก่อนหน้านีเ้ธอกระหืดกระหอบเขยกตวักลบัมาท่ี

ห้องท�างานของแพทย์หนุ่ม ตอนนี้จึงได้แต่นั่งหอบอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้

ลูจ่ยาท่ีเวลานีฟ้บุหัวลงกบัโต๊ะเพือ่หลบนกัข่าวก�าลงักดัฟันแน่นพร้อม

ยกมือขึ้นปิดหู สีหน้าของเธอดูทุกข์ทรมานอย่างมาก

เฉิงอ้ีเหิงเห็นอย่างน้ันจงึใช้ตวัเองบังลูจ่ยาเอาไว้ เขาพยายามจะผลกั 

นักข่าวออกไป 'ขอโทษนะครับ ที่นี่เป็นห้องท�างานของผม ไม่อนุญาตให้

สมัภาษณ์อะไรใดๆ ท้ังสิน้'

นกัข่าวเบนความสนใจมาท่ีเฉิงอ้ีเหิง 'ขอถามหน่อยนะ คณุเป็นหมอท่ี

รบัผดิชอบการรกัษาของลูจ่ยาใช่ไหม คณุมคีวามคดิเห็นยังไงกบัการกระท�า

ของลูจ่ยา นีม่นัฆาตกรชดัๆ แต่เธอกลบัหลบเลีย่งการลงโทษของกฎหมายได้...

ระหว่างกฎหมายกบัความรูส้กึคณุจะเลอืกอะไร'

ปัง!

เสยีงของนกัข่าวท่ีน่าร�าคาญนัน่ถกูกนัอยู่ด้านนอกเรยีบร้อยหลงัจากท่ี

เขาปิดประตูใส่เสยีงดัง แต่ในห้องกย็งัได้ยินเสยีงตบประตอูยู่เบาๆ

เฉิงอี้เหิงหันกลับไปอีกทีก็พบว่าลู ่จยาข้ึนไปนอนคว�่าหน้าอยู่บน 

โต๊ะท�างานของเขา ขาของเธอข้างท่ีเข้าเฝือกอยู่ห้อยออกมา ชุดคนไข ้

ที่ไม่พอดีตัวนั่นยิ่งท�าให้เธอดูผอมบางมาก

ตอนลู่จยาถูกส่งตัวมาท่ีโรงพยาบาล นักแข่งสาวยังอยู่ในชุดท่ีใส ่

เป็นประจ�าซ่ึงพวกสื่อก็ถ่ายภาพเอาไว้ได้ มันเป็นเสื้อแจ็กเก็ตสีด�ากับ 

กางเกงหนังและรองเท้าบูต เครื่องส�าอางบนใบหน้าท�าให้เธอดูเหมือน 

คนหย่ิงยโสไม่เห็นหัวใคร และถึงแม้บนใบหน้านั้นจะมีรอยเลือดเปื้อนอยู ่

แต่กยั็งท�าให้คนท่ีพบเห็นรูส้กึได้ว่าตอนเธอมีสตจิะต้องเป็นคนท่ีน่าเกรงขาม

มากแน่ๆ

เขาไม่คดิเลยว่าหน้าสดของเธอจะซีดเซียวดูไม่สดใส แต่ถงึอย่างนัน้ 
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ก็ยังดูอ่อนโยนมากเช่นกัน

'คุณไม่เป็นไรใช่ไหม' เฉิงอี้เหิงวางมือบนไหล่ของลู่จยา เขารู้สึกว่า

อยากจะเอาใจใส่เธออีกสักนิด

ลู่จยาผลักมือของเขาออก 

'ไม่ต้องมายุง่! ฉันจะออกจากโรงพยาบาล' ลูจ่ยาพดูด้วยท่าทางแข็งขืน

เฉิงอี้เหิงชะงักไปเล็กน้อยแล้วเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกา 'นี่ก็ตีหนึ่งแล้ว 

แผนกการเงนิส่วนกลางกเ็ลกิท�างานไปตัง้นานแล้วครบั ตอนนีค้งไปท�าเรือ่ง

ออกจากโรงพยาบาลไม่ได้หรอก'

ความจรงิเฉิงอีเ้หิงก�าลงัโกหกเธอ จรงิๆ แล้วแผนกการเงนิมีคนท�างาน

ตลอดย่ีสบิสีช่ั่วโมง

'คณุไปท�าเรือ่งให้ฉันหน่อยเถอะ ฉันจะออกจากโรงพยาบาลตอนนีเ้ลย' 

ลูจ่ยาพดูอย่างเดด็ขาด ก่อนจะลกุข้ึนแล้วเดนิไปเปิดประตู

เฉิงอีเ้หิงดงึข้อมอืของเธอเอาไว้ 'คณุไม่กลวัว่านกัข่าวน่ารงัเกยีจพวกนัน้ 

จะเฝ้าอยู่ท่ีหน้าประตรูไึง เขายงัไม่ได้กนิเนือ้ไก่* ยังไงกไ็ม่มีทางรามอืไปง่ายๆ 

หรอก'

ดวงตาของลูจ่ยากลอกไปมา ดเูหมอืนก�าลงัทบทวนสิง่ท่ีเฉิงอ้ีเหิงพูด

'ท�าไมพวกเขาต้องกินเนื้อไก่ด้วย'

'...' เฉิงอ้ีเหิงคิดว่าลู่จยาคงไม่ค่อยเข้าใจส�านวน 'เพียงพอนเหลือง 

มาเยีย่มเยอืนไก่วนัปีใหม่'** แต่ถอืว่าโชคดท่ีีเฉิงอ้ีเหิงใช้เรือ่งนกัข่าวมาหยุด 

ลู่จยาเอาไว้ได้ เธอจึงไม่ได้เรียกร้องจะออกจากโรงพยาบาลอีก

ลูจ่ยานัง่อยู่ในห้องท�างานของเฉิงอ้ีเหิง ขาข้างท่ีเข้าเฝือกวางพาดอยู่ 

* กนิไก่ เป็นค�าสแลง มต้ีนก�าเนดิจากกาสโินหลายๆ แห่งท่ีลาสเวกสั ในกาสโินเหล่านีจ้ะมีเมน ูChicken Dinner  
ซ่ึงในอดตีเมนนูีมี้ราคาสองดอลลาร์สหรฐั เท่ากบัยอดต�า่สดุท่ีนกัพนนัจะสามารถลงเงนิในการเดมิพนัได้ ถ้านกัพนนั
สามารถชนะได้กจ็ะมเีงนิซ้ือเมนนูีก้นิ ปัจจบัุนในจนีใช้เป็นภาษาอินเตอร์เนต็ มคีวามหมายว่าได้รบัชัยชนะ หรอืส�าเรจ็ 
ในสิ่งที่ต้องการ
** เพียงพอนเหลืองมาเยี่ยมเยือนไก่วันปีใหม่ เป็นส�านวน หมายถึงคนเจ้าเล่ห์ท่ีหยิบย่ืนความปรารถนาดีให ้
ย่อมมีเจตนาร้ายแฝงอยู่ โดยเพียงพอนเหลืองเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดเล็ก รูปร่างเพรียว ขาสั้น หางสีน�้าตาลเหลือง 
ขนหลงัสนี�า้ตาลเทา ออกหากนิเวลากลางคนื ชาวจนีสมัยโบราณจัดว่าเป็นสตัว์ท่ีชอบลกัขโมยของกนิตามบ้านเรอืน
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บนโต๊ะท�างานของเขา 'ถ้าวันนี้ฉันหนีไปคุณจะถูกต�าหนิไหม'

เฉิงอี้เหิงนิ่งไป ลู่จยาคิดว่าต้องเป็นเพราะแบบนี้แน่ๆ เขาถึงไม่ยอม

ให้เธอออกจากโรงพยาบาลไป

'นี่ก็ดึกมากแล้ว ท�าไมคุณไม่เลิกงานซะทีล่ะ'

'ผม...อยู่เวรวันนี้'

'งั้นคุณช่วยฉันจัดการกับพวกนักข่าวได้ไหม' ลู่จยาโพล่งออกไป

เฉิงอ้ีเหิงไม่รูว่้าจะตอบยังไงดี 'ท่ีคุณบอกว่าจัดการนัน่มนัหมายความว่า

ยังไงครบั'

'อย่างเช่นปล่อยข่าวลือให้พวกนักข่าวเข้าใจว่าฉันย้ายโรงพยาบาล 

ไปแล้ว หรือไม่ก็ย้ายห้องพักให้ฉัน ยังไงก็ได้ คุณไปคิดหาวิธีเอาเองเถอะ'

ทีแรกเฉิงอ้ีเหิงคดิจะตอบเธอกลบัไปว่าท�าไมผมต้องคดิหาวิธช่ีวยคณุ

ด้วย แต่ลู่จยาก็พูดต่อเสียก่อน

'ฉันจะให้เงินคุณแยกต่างหากจากค่ารักษา คุณคิดว่าสักเท่าไหร่ดี...

หนึ่งแสนพอไหม ถ้าคุณคิดว่าไม่พอก็บอกฉันได้เลยนะ'

เมือ่ได้ยนิตัวเลขหนึง่แสน เฉิงอ้ีเหิงกเ็กอืบจะหัวเราะออกมา ส�าหรบั

คนเป็นแพทย์แล้ว เงินหนึ่งแสนหยวนนี้เกือบจะเป็นเงินเดือนรวมสองป ี

ของพวกเขา แต่น่ีแค่ท�าเรือ่งง่ายๆ กลบัได้เงนิแสนไปใช้ นีมั่นแทบจะเรยีกว่า

ได้มาแบบเปล่าๆ เป็นใครก็ต้องรีบรับปากแน่ แต่ส�าหรับเฉิงอี้เหิงนั้น  

เงินหนึ่งแสนหยวนไม่ได้มีค่าสักเท่าไหร่

ถ้าอยู่ในสถานการณ์อ่ืนเฉิงอ้ีเหิงคงรู้สึกว่าลู่จยาใจสปอร์ตมาก แต่ 

จากท่ีเขารู้จักลู่จยามา รวมถึงเคยฟังฮว่าถิงพูดถึงลู่จยาแล้ว เขาคิดว่า 

ลู่จยาในเวลานี้ก�าลังแสร้งเป็นหมูหลอกกินเสือ* คิดจะท�าให้เขากลัว แต่ 

คงไม่รู้ว่าจะโดนเขามองออกอย่างทะลุปรุโปร่ง เพราะในสายตาเขาตอนนี้ 

ลู่จยาเป็นได้แค่เสือกระดาษเท่านั้น

* แสร้งเป็นหมหูลอกกนิเสอื เป็นส�านวน หมายถงึคนท่ีแท้จรงิมอี�านาจย่ิงใหญ่ หรอืมคีวามสามารถ แต่แสร้งท�าตวั 
เซ่อซ่าให้ผู้อื่นหลงกล เพราะหวังผลประโยชน์จากอีกฝ่าย
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'คุณลู่ ผมไม่ได้ท�าเรื่องพวกนี้เพราะเงิน' เฉิงอี้เหิงเอ่ย

'เอ๋?' ลู่จยาเลิกคิ้วขึ้น เธอก�าลังเลือกหนังสยองขวัญในคอมพิวเตอร์

ของเฉิงอ้ีเหิงอย่างสนุก เมื่อได้ยินค�าพูดนี้เข้าจึงย้ายสายตาจากหน้าจอ 

ไปมองแพทย์หนุ่ม 'คุณยอมเสี่ยงมาผ่าตัดให้ฉันโดยไม่คาดหวังอะไรเลย 

งั้นเหรอ'

เฉิงอี้เหิงรู้ว่าลู่จยาก�าลังเข้าใจเขาผิด

ก็จริง...ไม่ว่าจะเป็นใคร คนไข้หรือหมอต่างก็คิดว่าเฉิงอ้ีเหิงต้องมี 

จดุประสงค์แอบแฝงในการผ่าตดัครัง้นีแ้น่ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่กเ็ดากนัไปว่าสิง่ท่ี

เขาต้องการคือชื่อเสียง

ตอนนี้ในโรงพยาบาลมีการแบ่งเสยีงออกเป็นสองฝ่ังเนือ่งจากหัวหน้า

แผนกกระดกูก�าลงัจะเกษียณอายุ ในแผนกมีรองหัวหน้าอยู่สองคน ดงันัน้ 

ยังไงก็จะต้องมีคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกแทน

และไม่ว่าใครจะได้ต�าแหน่งไปกย่็อมต้องเป็นคนท่ีมีความสามารถไม่น้อย

เฉิงอ้ีเหิงนัน้ถกูเข้าใจว่าอยู่ฝ่ังรองหัวหน้าโจว ในมุมของโรงพยาบาล 

การท่ีเขาท�าการผ่าตดัครัง้นีส้�าเรจ็ถอืว่าเป็นการจดุประทัดความส�าเรจ็ให้กบั

รองหัวหน้าโจวเข้าอย่างจัง

มีแพทย์มากมายท่ีต้องจมปลกัอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ เป็นเวลาหลายปี 

แต่ท่ีมีช่ือเสยีงข้ึนมาได้นัน้มีเพยีงไม่กีค่น ซ่ึงไม่มทีางรูเ้ลยว่าคนเหล่านีจ้ะต้อง

อดทนสกัแค่ไหนถงึจะสามารถสร้างเส้นสายของตวัเองข้ึนมาได้

และยิ่งกับโรงพยาบาลระดับประเทศอย่างโรงพยาบาล ซ. แล้วนั้น 

การจะมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ยิ่งยากแสนยาก

'กไ็ด้' เฉิงอ้ีเหิงไม่ได้อธบิายอะไร แม้ว่าส�าหรบัเขาแล้ว เงนิหนึง่แสนหยวน

จะท�าอะไรได้ไม่มากนัก แต่การรับเงินทองนั้นเป็นเรื่องที่แสนง่ายดายและ 

ไม่ท�าให้เรื่องราวซับซ้อน

ลู่จยาพยักหน้าด้วยความพึงพอใจ 'งั้นคุณช่วยไปซ้ือมันฝรั่งทอด 
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ให้ฉันหน่อยได้ไหม แล้วก็ขอชานมสักแก้วด้วยนะ ขอบคุณค่ะ'

ท้ังๆ ท่ีเธอเพิง่เจอนกัข่าวไล่ตามจนไม่มีท่ีไป แต่ตอนนีก้ลบัท�าราวกบัว่า

ไม่มอีะไรเกดิข้ึน แถมยังนัง่ดูหนงัสยองขวญัต่อได้ แล้วนีย่งัจะกนิขนมอีก 

เฉิงอีเ้หิงอดนบัถอืใจของลูจ่ยาไม่ได้จรงิๆ

เฉิงอ้ีเหิงเดินออกไปซ้ือมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบกับชานมมาให้ลู่จยา

อย่างว่าง่าย และซ้ือโอเด้งกับบะหมี่ถ้วยอีกสองถ้วยมาด้วย จะว่าไปแล้ว 

เขาเองก็เพิ่งผ่านการผ่าตัดให้เธอมาท้ังวัน น�้าสักหยดยังไม่ได้ดื่ม เธอหิว

เขาก็หิวเหมือนกัน

ท้ังสองคนนั่งอยู่ท่ีโต๊ะท�างานขนาดไม่ใหญ่นักของเฉิงอ้ีเหิง เมื่อ 

ปิดไฟดวงใหญ่ในห้องแล้วทั้งคู่ก็เริ่มกินบะหมี่ถ้วยส่งเสียงดังสวบๆ

ตอนตีสอง ลู่จยายังดูหนังเรื่อง 'อิท โผล่จากนรก'* เฉิงอี้เหิงท่ีดู 

เป็นเพื่อนเธอไปแล้วครึ่งเรื่องอยู่ๆ ก็ลุกข้ึนยืนก่อนจะพูดว่า 'ผมต้องไป 

ราวนด์วอร์ดแล้ว คุณอยู่ท่ีนี่คนเดียวก็ระวังๆ หน่อยนะ ถ้ามีเรื่องอะไร 

โทรหาผมได้เลยนะครับ'

นักข่าวเหล่านั้นสามารถท�าได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้น�าเสนอข่าวดัง 

เป็นเจ้าแรก ถ้าหากเขาไม่อยูแ่ล้วมคีนบุกเข้ามาในห้อง ลูจ่ยาท่ีเคลือ่นไหว 

ไม่ค่อยสะดวกนักในตอนนี้คงจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอน

แม้จะไม่วางใจ แต่เฉิงอี้เหิงก็ต้องออกไปราวนด์วอร์ดแล้ว

เม่ือราวนด์วอร์ดเสร็จเขาก็ตรงกลับมายังห้องท�างาน เฉิงอี้เหิง 

นวดไหล่ท่ีเม่ือยขบไปด้วยเดนิไปด้วยจนมาหยุดอยู่หน้าประตหู้อง แพทย์หนุม่ 

ใช้กญุแจไขเปิดประตหู้อง เมือ่มองเข้าไปกพ็บว่าไม่มีใครอยู่ในห้อง มีเพยีง

ไฟหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ยังกะพริบอยู่เท่านั้น

ลู่จยาไม่อยู่แล้ว

* อิท โผล่จากนรก เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง It ของ Stephen King
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เฉิงอี้เหิงเริ่มลนลาน เขาออกวิ่งไปตามทางเดินพลางมองหาเธอไป

ตลอดทาง ทว่าก็ไม่พบวี่แววของลู่จยาแม้แต่น้อย ด้วยเกรงว่าจะเป็นการ

รบกวนคนไข้คนอ่ืนแพทย์หนุม่จงึได้แต่ส่งเสยีงเรยีกออกไปเบาๆ 'คณุลู.่..'

ไม่มีใครตอบรับ

เฉิงอี้เหิงวิ่งไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลเพื่อที่จะดูกล้องวงจรปิด แต่กลับ

ได้รบัแจ้งว่าการขอดกูล้องวงจรปิดนัน้ต้องใช้เวลา เขาต้องรออกีหนึง่ชัว่โมง

ถึงจะดูได้

เมือ่ท�าอะไรไม่ได้เฉิงอ้ีเหิงจงึต้องกลบัมาท่ีห้องท�างานของตวัเอง พอ 

สงัเกตเห็นว่าไม้ค�า้ท่ีลูจ่ยาเอามาด้วยไม่อยู่แล้ว ตอนนัน้เองเขาถงึเบาใจลง 

ได้บ้าง ถ้าไม้ค�า้ไม่อยู่กแ็สดงว่าลูจ่ยาเป็นคนเดนิออกไปเอง

เขาลองโทรหาลู่จยา

'คุณลู่!' เฉิงอี้เหิงเรียก

'อืม'

'คุณโอเคไหม พวกนักข่าวไม่ได้ตามคุณไปใช่ไหม'

'โอเคอยู่' ฟังจากเสยีงแล้วเหมอืนลูจ่ยาจะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก

ในการพดู

เฉิงอ้ีเหิงกงัวลว่าเธออาจจะตกบันไดตรงไหนสกัแห่งในโรงพยาบาลแล้ว

ลกุไม่ข้ึน เขาจึงถามออกไป 'เสยีงคณุดูไม่ค่อยดเีลย จะให้ผมไปรบัคณุไหม'

'คุณแน่ใจนะว่าจะมา?' ลู่จยาถามกลับ

เฉิงอีเ้หิงไม่ค่อยเข้าใจว่าท�าไมเธอถงึถามแบบนัน้ แต่ยังตอบรบั 'แน่ใจส'ิ

'งั้นก็ดี' ลู่จยาพูด

แล้วเฉิงอีเ้หิงกไ็ด้ยินเสยีงไม้ค�า้กระแทกกบัพืน้ตามมาด้วยเสยีงชักโครก

'ฉันอยู่ในห้องน�้าหญิง ตอนนี้ขาเริ่มชาแล้ว คุณมารับฉันหน่อยสิ'

ขณะเฉิงอ้ีเหิงรบีไปท่ีห้องน�า้หญิง ลูจ่ยากพิ็งตวัอยู่ตรงผนงัใกล้ๆ กบั

ประตหู้องน�า้ สหีน้าของเธอยังดปูกตอิยู่ เฉิงอ้ีเหิงเดนิเข้าไปช่วยพยุงลูจ่ยาไว้
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พร้อมรบัไม้ค�า้ของเธอมาถอื

แต่ลู่จยาเดินโขยกเขยกไปได้ไม่กี่ก้าวก็หยุด

เฉิงอี้เหิงหันไปมองเธอด้วยความฉงน 'ท�าไมล่ะ' 

'เท้าฉัน...' ลู่จยาชี้ไปที่เท้าของตัวเอง 'มันชาแล้ว ยิ่งเดินก็ยิ่งชา'

เฉิงอี้เหิงมองเธออย่างจนใจ เขาเปลี่ยนมือท่ีถือไม้ค�้าแล้วค่อยๆ  

ย่อตัวลง 'ขึ้นมาสิ ผมจะแบกคุณไปเอง'

ลูจ่ยาใช้เวลาอยูค่รูห่นึง่ถงึจะปีนขึน้ไปบนหลงัของเฉิงอ้ีเหิงได้ เพราะ

เธอออกแรงท่ีขาไม่ได้จงึต้องใช้แรงจากมือเท่านัน้ ซ่ึงนัน่กท็�าให้เธอกลวัว่า 

ตวัเองจะออกแรงดงึไหล่ของเฉิงอ้ีเหิงมากเกนิไปและจะพากนัหงายหลงัไป 

ท้ังคู ่ภาพคนสองคนล้มหงายท้องคงน่าเกลยีดน่าดู

ยังดีที่ไม่ว่าลู่จยาจะออกแรงมากแค่ไหนเฉิงอี้เหิงก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ได้

รอจนกระท่ังลูจ่ยาปีนข้ึนมาบนหลงัเรยีบร้อย เฉิงอีเ้หิงถงึค่อยๆ ลกุขึน้

แล้วออกเดิน

ห้องน�า้ต้ังอยู่ห่างจากห้องท�างานของเฉิงอีเ้หิงประมาณหนึง่ร้อยเมตร 

แพทย์หนุม่แบกลูจ่ยาเดนิไปข้างหน้า แต่เดนิไปได้ไม่กีก้่าวกเ็ห็นว่ามีคนมากมาย

ยืนออกนัอยูห่น้าห้องท�างานของเขา

'พวกนักข่าวอีกแล้ว' ลู่จยาพูดเสียงเบา 

'ท�าไมคนพวกนี้ถึงเกาะแน่นอย่างกับแผ่นกอเอี๊ยะเลยนะ'

'ข่าวใหญ่ขนาดนัน้กต้็องมาสบืข่าวน่ะส ิ ใครหาข้อมูลได้ก่อนกเ็หมอืนกบั 

ได้เงนิก้อนใหญ่' ลูจ่ยาพดูต่อ

'งั้นพวกเราจะไปท่ีไหนดี' เฉิงอ้ีเหิงหันศีรษะมาถามลู่จยา ลู่จยา 

ท่ีเกาะไหล่เขาอยู่พอดีท�าให้เม่ือชายหนุ่มหันหน้ามาใบหน้าของท้ังคู่จึง 

แนบติดกัน

เฉิงอี้เหิงรีบขยับหน้าออก ขณะที่ลู่จยากลับดูนิ่งๆ

ผ่านไปครู่หนึ่งลู่จยาก็รู้สึกได้ว่าใบหน้าของเฉิงอ้ีเหิงเห่อร้อนข้ึนมา 



我的医生好像喜欢我 37

เธอที่ไม่คิดอะไรเลยจึงยื่นมือออกไปลูบหน้าของเขา

'คุณหมอเฉิง คุณเขินเหรอ'

'เปล่า ผมแบกคุณมาตั้งนาน ก็แค่ออกแรงเยอะไปหน่อย' เฉิงอี้เหิง

พยายามแก้ตัว

ตอนนั้นเองลู่จยาถึงนึกข้ึนได้ว่าตัวเองหนักเกือบห้าสิบกิโลกรัมจึง 

ไถลตัวลงมาจากหลงัของเฉิงอ้ีเหิง เฉิงอ้ีเหิงคดิจะรัง้เธอไว้แต่กไ็ม่ทัน ลูจ่ยา 

ลงถึงพื้นเรียบร้อยแล้ว

'พวกเราไปท่ีอืน่กนัเถอะ คืนนีค้งอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ชัว่คราว' เฉิงอ้ีเหิง 

บอก

'แล้วจะไปที่ไหน' ลู่จยาเอ่ยถาม 

'ข้างๆ โรงพยาบาลมีโรงแรมท่ีพวกญาติๆ  ผูป่้วยมักจะไปพักกนั ถ้า

คณุไม่ถอืสาล่ะก.็..' เม่ือพดูออกไปแล้วเฉิงอ้ีเหิงถงึเพ่ิงรูส้กึว่าเขาไม่น่าพูด 

โรงแรมข้างๆ โรงพยาบาลนั้นเป็นโรงแรมท่ีไม่ค่อยมีระดับนัก มักใช้เป็น 

ที่พักชั่วคราวของญาติคนไข้ บริการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ส�าหรับนักแข่งรถ 

ช่ือดังอย่างลูจ่ยาแล้วไม่ว่าจะไปท่ีไหนเธอกค็งจะต้องไปพกัในโรงแรมห้าดาว 

จะให้มาอยู่โรงแรมข้างทางเลก็ๆ แบบนีด้ทู่าเธอคงจะต้องล�าบากไม่น้อย

'ได้ๆ แต่คณุห้ามลมืเรือ่งท่ีฉันพดูนะ!' ลูจ่ยาหมายถงึเรือ่งท่ีจะให้เขา

เปลี่ยนห้องพักคนไข้ให้เธอ

เฉิงอ้ีเหิงพยุงตวัลูจ่ยาไว้ ท้ังสองคนค่อยๆ เดนิไปบนเส้นทางท่ีไม่ค่อย

มคีนใช้เข้าออกโรงพยาบาล

'พรุ่งนี้รบกวนคุณช่วยเปลี่ยนห้องพักของฉันเป็นห้องพักผู้ป่วยเดี่ยว

และประกาศออกไปด้วยว่าฉันย้ายโรงพยาบาลแล้วให้หน่อยนะคะ'

'อืม'

ยามค�า่คนือันหนาวเหนบ็ เฉิงอ้ีเหิงพยงุลูจ่ยาเดนิมาถงึบรเิวณด้านหน้า

ของแผนกรบัผู้ป่วยใน เขาเงยหน้าข้ึนมองดวงดาวบนท้องฟ้า ด้านหลงัของท้ังคู่
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มีไฟของอาคารผูป่้วยในส่องสว่างอยู่

เสียงโทรศัพท์ของลู่จยาดังขึ้นหลายครั้ง

ลูจ่ยาหยิบโทรศพัท์ขึน้มาดูพบว่าเป็นข้อความท่ีส่งมาจากผูจ้ดัการส่วนตวั

ของเธอ

'ลู่จยา ท่านประธานกับฉันหารือกันแล้ว ตกลงกันว่าช่วงนี้ให้เธอ 

พักผ่อนจนหายดีก่อน ส่วนเรื่องการแข่งขันเธอก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้ว  

รอให้ขาของเธอดีขึ้นแล้วค่อยว่ากันอีกที'

ตอนนีเ้องลูจ่ยาถงึคดิข้ึนมาได้ว่าตอนท่ีตืน่ข้ึนมานัน้ ประธานของสโมสร

กยื็นอยู่ใกล้ๆ กบัหัวเตยีงผูป่้วยของเธอด้วย คล้ายว่าเขาจะพูดอะไรสกัอย่าง 

แต่ถกูแม่ของฮว่าถงิโวยวายข้ึนมาเสยีก่อนจนไม่มีโอกาสได้พูด

ลู่จยาเข้ามาอยู่ในสโมสรแห่งนี้ตอนอายุสิบสี่ปี แทบจะเรียกได้ว่า

ประธานสโมสรนั้นเห็นเธอเติบโตข้ึนมาเลยทีเดียว ลู ่จยาเองยังคิดว่า 

เขาคงจะเห็นแก่ความสมัพนัธ์ท่ีมมีายาวนานและอาจให้โอกาสเธออีกสกัครัง้

ทว่า...ความสัมพันธ์นั้นช่างเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและไร้ประโยชน์ที่สุด

ลู่จยาก้มหน้าลง ตอบข้อความกลับไปอย่างรวดเร็ว

'ฉันจะรักษาตัวให้หายเร็วๆ รอฉันกลับไปนะ'

อีกฝ่ายไม่ได้ตอบอะไรกลับมาอีก

ลูจ่ยาถอนหายใจ รูด้ว่ีาท่ีท�าไปนัน้มนัไร้ประโยชน์ เธอย่ืนโทรศพัท์ให้ 

เฉิงอ้ีเหิงดู 'ทางสโมสรจะไล่ฉันออกแล้ว'

เฉิงอีเ้หิงอ่านข้อความบนจอโทรศพัท์มือถอืของลูจ่ยาแล้วรูส้กึขมฝาด

ในล�าคอ เขารูด้ว่ีาสนามแข่งขันนัน้มีความส�าคญักบันกัแข่งรถอย่างพวกเธอ
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มากแค่ไหน มันอาจหมายถงึชีวติเลยกว่็าได้

ทว่าตอนนีก้ลบัมีคนจะมายึดเอาชีวิตของเธอไป และลูจ่ยากท็�าได้แค่

ถอนหายใจเบาๆ

'แล้วคุณตัดสินใจยังไง'

'จะท�าอะไรได้ กต้็องรอให้ขาหายก่อนแล้วค่อยว่ากนั ถ้าไม่มีสโมสรไหน

ต้องการฉันแล้ว ฉันกจ็ะเช่ารถแข่งเอง แค่ต้องใช้เงนิมากหน่อย' ลูจ่ยาพูด

อย่างสบายๆ ดเูหมือนไม่ใส่ใจอะไร

ท้ังคู่เดินออกมาจากโรงพยาบาลแล้ว ทว่าขณะท่ีก�าลังจะข้ามถนน 

กมี็พวกแก๊งมอเตอร์ไซค์ร้องโหวกเหวกโวยวายผ่านหน้าท้ังสองคนไป ลูจ่ยา

ไม่อาจละสายตาจากคนเหล่านั้น

นี่เป็นครั้งแรกที่เฉิงอี้เหิงเห็นความเหงาหงอยในแววตาของลู่จยา

ตอนนัน้เอง เฉิงอีเ้หิงถงึรูส้กึว่าท่าทางไม่สนใจอะไรของลูจ่ยาอาจจะ

ไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้จริง และนั่นท�าให้เขาพลอยเศร้าไปกับเธอด้วย

ลูจ่ยาเห็นว่าเฉิงอีเ้หิงก�าลงัจ้องเธออยู่จงึถามข้ึน 'คณุจ้องฉันท�าไมเนีย่'

'ดทู่าทางคณุจะชอบแข่งรถมากๆ แถมคณุกมี็พรสวรรค์ด้วย แต่กลบั

มาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆ นะครับ ผมเช่ือว่ายังไง 

ขาของคุณจะต้องกลับมาดีอีกครั้ง'

'คณุขอโทษฉันเรือ่งอะไร คณุไม่ใช่คนท่ีท�าให้ฉันเกดิอุบัตเิหตสุกัหน่อย 

เขาว่ากนัว่าพวกหมอมีจติใจเมตตาประหนึง่บิดามารดา แต่คณุเนีย่เมตตา 

เกนิไปหรอืเปล่า' ลูจ่ยาพดูย้ิมๆ รอยย้ิมของเธอมีความดแูคลนอยูบ้่าง แต่ 

ไม่ได้ส่อเจตนาร้ายอะไร 'ยังไงกต้็องขอบคณุคณุด้วยนะ'

ถงึตอนนีลู้จ่ยากร็ูส้กึแล้วว่าเฉิงอ้ีเหิงคนนีเ้ป็นคนดทีีเดยีว เธอจงึรูส้กึผดิ

ท่ีก่อนหน้านีแ้สดงกริยิาไม่ค่อยดีใส่เขาตอนอยู่ในโรงพยาบาล

'ผมพดูจรงิๆ นะ' เฉิงอ้ีเหิงบอกท้ังท่ียังยืนอยู่กลางถนนในยามค�า่คนื 

เขาไม่ได้สนใจสญัญาณไฟจราจรแล้ว 'ผมได้ดกูารแข่งขันของคณุอยู่หลายครัง้  
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ได้เห็นท่าทางฮึกเหิมของคณุตอนอยูใ่นสนามแข่ง คณุน่ะเกดิมาเพือ่การแข่งขัน

จรงิๆ'

ลู่จยายักไหล่ เธอไม่ได้คิดจะพูดอะไรต่อแต่กลับใช้ไม้ค�้าพยุงตัว 

เดนิต่อไปข้างหน้า เฉิงอ้ีเหิงจงึเดนิตามเธอไป ท้ังคูเ่ดนิเข้าไปในโรงแรมท่ีดู

กลางเก่ากลางใหม่แห่งหนึ่ง

พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ก�าลังดูละครแนวแม่ผัวลูกสะใภ้พลางแทะ 

เมล็ดแตงโมไปด้วย เมื่อเห็นว่ามีคนมาจึงลุกข้ึนยืนก่อนจะมองพวกเขา 

ตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วพึมพ�าออกมา 'ขาหักแล้วยังจะคิดมาเปิดห้องอีก'

'ใช่ แบบนี้สิถึงจะสนุก' ในเม่ือน�้าเสียงของพนักงานหน้าเคาน์เตอร ์

ไม่เป็นมิตร ลู่จยาเองก็ไม่จ�าเป็นต้องเกรงใจเช่นกัน

เมือ่ถกูย้อนเข้า พนกังานหน้าเคาน์เตอร์ก็เปลีย่นเรือ่ง 'บัตรประชาชน?'

'ลืมเอามา' ลู่จยาตอบง่ายๆ

ทว่าเฉิงอ้ีเหิงกลบัหยบิบัตรประชาชนของตวัเองออกมาส่งให้พนกังาน

หน้าเคาน์เตอร์

พนักงานหน้าเคาน์เตอร์แย้งขึ้น 'ไม่ได้ เอกสารของใครของมัน'

'งั้นก็ช่างเถอะ' ลู่จยาหันหลังเดินกลับ

เห็นแบบนั้นพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ถึงได้เรียกเอาไว้ 'เดี๋ยวๆๆ ฉัน 

หมายถงึเวลาปกติน่ะ แต่นีมั่นดกึมากแล้ว ก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรขนาดนัน้'

'อ้อ' ลู่จยาดึงคีย์การ์ดจากมือพนักงานหน้าเคาน์เตอร์

เฉิงอี้เหิงคิดจะหันไปบอกกับพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ว่าเขาข้ึนไป 

แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลงมาแล้ว แต่กลับโดนลู่จยาใช้สายตาห้ามเอาไว้เสียก่อน

ลูจ่ยาโขยกเขยกข้ึนบันไดไปหลายข้ันแล้วถงึค่อยย่ืนมือมาทางเฉิงอีเ้หิง 

'ข้ึนมาพยุงฉันหน่อย'

เฉิงอ้ีเหิงย่ืนมือออกไปให้เธออย่างว่าง่าย เขาพยุงลูจ่ยาเอาไว้ ตวัของ

นักแข่งสาวพิงอยู่กับอกของเฉิงอี้เหิง แล้วลู่จยาก็พูดขึ้นอีกว่า 'ในเมื่อเขา
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พูดซะขนาดนี้แล้ว คุณก็ท�าตามนั้นไปเถอะ'

'ท�าไมล่ะ' 

'กับคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแบบนี้ คุณจะอธิบายไปเพื่ออะไร'

ลูจ่ยาพูดถกู ถ้าเขาจะต้องคอยอธบิายทุกครัง้ท่ีมคีนเข้าใจผดิคงต้อง

เหนื่อยตายแน่

เฉิงอีเ้หิงเดนิขึน้ไปยังช้ันบนพร้อมกบัลูจ่ยา โรงแรมนีไ้ม่มีลฟิต์แต่ยังดท่ีี

ห้องพักของลู่จยาอยู่ชั้นสาม แม้เฉิงอ้ีเหิงอยากจะแบกลู่จยาข้ึนไปแต่เธอ 

กลบัปฏเิสธ

'ถ้าไม่อุ้มฉัน ฉันก็ค่อยๆ กระโดดขึ้นไปเองได้ คุณจะมาให้ฉันขี่หลัง

อะไรกันอีก ฉันเป็นพ่อของคุณหรือไง'

เฉิงอี้เหิงไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดี

ลู่จยาพูดต่ออีก 'ฉันล้อคุณเล่นน่ะ'

เมื่อถึงห้องพักลู่จยาก็หยิบคีย์การ์ดออกมาเปิดประตูห้อง

พอพยุงตัวเองไปถึงเตียง เธอก็โยนไม้ค�้าท้ิงเตรียมตัวจะข้ึนไปนอน

แผ่หลาบนเตยีง เฉิงอ้ีเหิงคิดจะห้ามจงึตะโกนออกไป 'เฮ้ย! คณุอย่าท้ิงตวั

แบบนัน้ส ิถ้ากระเทือนแผลท่ีขาจะว่า...'

แต่ก็ไม่ทันแล้ว ลู่จยาขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงเรียบร้อย

ท้ังท่ีเพิง่ผ่านการผ่าตัด แล้วยังหนอีอกจากโรงพยาบาลมาอีก เรยีกได้ว่า 

ใช้ชีวติสมบุกสมบันมาท้ังวนั ลูจ่ยาจงึเหนือ่ยล้าจนแทบไม่ไหวแล้ว ท�าให้ 

พอข้ึนไปนอนบนเตยีงเพยีงครูเ่ดยีวก็ได้ยินเสยีงลมหายใจสม�า่เสมอของเธอ

เฉิงอ้ีเหิงรู้ว่าต่อให้เรียกลู่จยายังไงก็ไม่มีประโยชน์แล้วจึงพยายาม 

ดันตัวเธอเข้าไปด้านใน เขาดึงผ้าห่มที่เธอนอนทับไว้ออกมาแล้วห่มให้

ถึงจะห่มผ้าเรียบร้อยแล้วแต่คงยังไม่พอ เฉิงอ้ีเหิงคิดแล้วจึงค่อยๆ  

เกบ็มมุผ้าห่มท้ังสีด้่านให้เรียบร้อยด้วยเกรงว่าจะมลีมผ่านเข้าไป หากลูจ่ยาหนาว

แล้วเกดิไม่สบายข้ึนมาคงไม่ดแีน่
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เขาปรับเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในโหมดสลีป ตอนนั้นเองถึงเห็นว่า 

ท่ีรีโมตเครื่องปรับอากาศมีสติ๊กเกอร์แปะไว้ว่าเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ 

เพิ่มสิบหยวน เขาได้แต่ส่ายหัว

เฉิงอ้ีเหิงเปิดห้องธรรมดาซ่ึงมเีตยีงอยู่สองเตยีง เม่ือท�าทุกอย่างเสรจ็

เขากร็ูส้กึปวดเม่ือยไปท้ังตวัจงึบิดข้ีเกยีจแล้วปีนข้ึนไปบนเตยีงข้างๆ ตัง้ใจ 

จะหลบัตาสกัพกั กะว่าพอพวกนกัข่าวไปแล้วเขากจ็ะรบีกลบัไปท่ีห้องท�างาน

ของตวัเองเพือ่งบีต่ออกีสกัหน่อยก่อนจะออกไปราวนด์วอร์ดตอนแปดโมงเช้า

ไม่คดิเลยว่าหลงัจากหลบัตาลงแล้วจะเผลอหลบัจนถงึเช้า และเป็นเพราะ

เสยีงกดชักโครกท่ีท�าให้เขาตืน่ข้ึน

ขณะท่ีเฉิงอ้ีเหิงลมืตาข้ึน เขากเ็ห็นลูจ่ยายืนพงิอยู่ท่ีหน้าประตหู้องน�า้ 

'ขา...ชาอีกแล้ว'

เขาสะบัดผ้าห่มท่ีไม่รู้ว่าห่มไว้ตั้งแต่เม่ือไหร่ออก ก่อนจะลุกข้ึนยืน 

แล้วเดินไปหยุดอยู่ข้างๆ ลูจ่ยาอย่างรวดเรว็ เฉิงอีเ้หิงก้มลงนัง่ยองๆ เพือ่ให้

ลู่จยาเกาะหลังเขา แต่เม่ือคิดถึงค�าพูดของเธอข้ึนมาจึงตัดสินใจอุ้มลู่จยา

แทน เขาอุ้มเธอไปวางไว้บนเก้าอี้

'ล้างหน้าล้างตาแล้วใช่ไหม' เฉิงอี้เหิงถาม

'อืม' ลู่จยาตอบ

เฉิงอีเ้หิงลบูหน้าตวัเอง 'งัน้รอผมแป๊บนงึนะ' พดูจบเขากต็รงไปท่ีห้องน�า้

แล้วปิดประตูตามหลงั

ตอนท่ีเขาเดินเข้าห้องน�้าไป โทรศัพท์มือถือของเฉิงอี้เหิงท่ีวางไว ้

ตรงตู้ข้างหัวเตียงก็ดังขึ้น ลู่จยาเอื้อมมือไปคว้าได้พอดีจึงช่วยเขารับสาย

'ฮัลโหล' น�้าเสียงร้อนรนของหญิงสาวดังขึ้น 'คุณหมอเฉิงอยู่ไหนคะ 

นี่ใกล้จะถงึเวลาราวนด์วอร์ดแล้วท�าไมคณุหมอยังไม่มาอีก เมือ่วานคณุหมอ

อยู่เวรไม่ใช่เหรอคะ อีกเรือ่ง ลูจ่ยาคนนัน้กห็ายตวัไปด้วยค่ะ ตอนนีต้�ารวจ

ก�าลงัมาท่ีนี ่พวกเขาจะมาสอบปากค�าเธอ เธอคงไม่ได้หนไีปแล้วหรอกนะคะ'
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'ฉันอยู่กับคุณหมอเฉิงค่ะ ตอนนี้เขาก�าลังแปรงฟันอยู่ พวกเรา 

จะรีบกลับไปนะคะ ยังไงฝากคุณช่วยบอกกับต�ารวจด้วยว่าฉันไม่ได้หนี'  

พูดจบลู่จยาก็กดวางสายทันที

เฉิงอี้เหิงพยุงลู่จยากลับมาถึงโรงพยาบาลก่อนแปดโมงเช้า

มีต�ารวจมารออยู่ในห้องพักคนไข้นานแล้ว ลู่จยาปีนข้ึนเตียงคนไข้ 

ส่วนเฉิงอ้ีเหิงนัน้ออกไปราวนด์วอร์ด ลูจ่ยาจ�าได้ว่าต�ารวจตรงหน้าของเธอ

คือคนเดยีวกบัท่ีกอดขาของนกัข่าวคนนัน้เอาไว้นัน่เอง เขาไม่ได้ท�าหน้าท่ี 

ของต�ารวจเลยสักนิด

ต�ารวจแนะน�าตัวเองว่าแซ่เหลิ่ง ดูๆ แล้วเขาน่าจะอายุประมาณ 

สามสบิต้นๆ เป็นต�ารวจท่ีทางต�ารวจจราจรส่งมาเพ่ือสอบปากค�าเธออย่าง 

เป็นทางการ หลังจากแนะน�าตัวแล้วเขาก็เริ่มพูด 'จากการเก็บหลักฐาน 

ร่องรอยต่างๆ บรเิวณท่ีเกดิเหตุและบรเิวณใกล้เคยีงแล้ว ในเบ้ืองต้นถอืว่า 

เป็นอุบัติเหตุทางรถจกัรยานยนต์เท่านัน้ครบั แต่กยั็งมคี�าวจิารณ์...'

'ฉันเข้าใจค่ะ'

'คืนนั้นที่คุณกับคุณฮว่าถิงออกไปแข่งรถกัน ใครนัดกับใครครับ'

'ฮว่าถิงนัดฉันค่ะ เธอบอกว่าวันรุ่งขึ้นเป็นการแข่งขันรอบตัดสินเลย

อยากจะลองซ้อมแข่งกับฉันดูก่อน'

ไม่คิดเลยว่าเพียงแค่ค�่าคืนเดียว คนสองคนจะได้ผ่านประสบการณ์ 

ครั้งย่ิงใหญ่ท่ีเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลเช่นนี้ คนหนึ่งเสียชีวิต ส่วนอีกคน 

บาดเจบ็ และสดุท้ายกไ็ม่มใีครได้เข้าร่วมการแข่งขันดงักล่าว ต�าแหน่งแชมป์

ตกเป็นของนกัแข่งไร้ช่ือเสยีงคนหนึง่ท�าให้นกัแข่งคนนัน้มีช่ือเสยีงข้ึนมา

การออกไปซ้อมก่อนการแข่งขันของเธอกับฮว่าถิงท�าให้ชีวิตของ 

คนสามคนเปลี่ยนไป

ลู่จยาเล่ารายละเอียดการประลองความเร็วในคืนท่ีเกิดเหตุให้กับ 
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คณุต�ารวจเหลิง่ฟังอย่างละเอียด คณุต�ารวจเหลิง่จงึซักถามในประเดน็ท่ีสงสยั

เพิ่มเติม 'คุณบอกว่าคุณชนเข้ากับสิ่งกีดขวางก่อนถูกต้องไหมครับ แล้ว 

รถของคณุฮว่าถงิกช็ะลอความเรว็ลง หากเป็นแบบนัน้จรงิแล้วท�าไมรถของ

คุณฮว่าถิงถึงยังพุ่งไปที่แผงกั้นจนตกลงไปที่หน้าผาอีกล่ะครับ'

'นั่นคือเรื่องท่ีพวกคุณต้องไปตรวจสอบ ฉันเองก็เป็นผู้เสียหายนะ'  

ลู่จยาเน้นย�้า 'คุณไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเทียนหวั่ง* แล้วหรือยังคะ'

'พอดีว่าในคืนนั้นมีพายุและฝนตกหนักอีกด้วย กล้องวงจรปิดจึง 

เสียหายครับ พวกเขาส่งกล้องไปซ่อมแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเรียกข้อมูลคืน 

ได้หรือเปล่า'

ลู่จยารู้สึกหงุดหงิด 'แล้วจะท�ายังไงต่อ'

'เราคงต้องตรวจสอบต่อไปครับ' คุณต�ารวจเหลิ่งพูด 'ยังไงก็ขอให ้

ตดิต่อได้เสมอแล้วกนันะครบั ถ้าหากคณุต้องการอะไรกบ็อก พวกเราจะได้ 

ให้ความช่วยเหลอืคุณ'

'ฉันไม่คิดอยากจะติดต่อกับต�ารวจตลอดเวลาหรอกค่ะ ท่ีส�าคัญ 

ฉันไม่คดิว่าพวกคณุจะช่วยอะไรฉันได้ คราวท่ีแล้วฉันถกูซุปไก่สาดใส่ แถมยัง

มีพวกนกัข่าวรมุถ่ายรปูฉันอย่างบ้าคลัง่อีก แค่นัน้กเ็ป็นเครือ่งพสิจูน์ได้ชดัเจน

แล้วนีค่ะ'

คุณต�ารวจเหลิ่งพูดไม่ออก เขาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจึงเอ่ยข้ึนว่า  

'เรื่องคราวท่ีแล้วเป็นเพราะพวกเราไม่รอบคอบ คราวหน้าพวกเราจะส่ง 

เจ้าหน้าที่...'

'เอาเถอะ' ลูจ่ยาตดับทคณุต�ารวจเหลิง่ เธอไม่อยากจะได้ยินค�าแก้ตัว

ของเขาอีกจงึเปลีย่นเรือ่ง 'เฉิงอีเ้หิงล่ะคะ?'

'คุณถามหาเขาท�าไมครับ คุณสนิทกับเขาเหรอ' คุณต�ารวจเหลิ่ง 

ถามกลับ

* ชื่อระบบกล้องวงจรปิดของจีนที่ติดตั้งอยู่ในสถานที่สาธารณะต่างๆ
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'คณุต�ารวจเหลิง่ วันนัน้มีนกัข่าวจ�านวนไม่น้อยพุง่เข้ามาในห้องพกัคนไข้ 

แล้วยังมียายป้าสติไม่ดีเอาซุปไก่สาดใส่ฉันท้ังตัวอีก เรื่องนี้คุณก็รู้นี่ ฉัน

ต้องการเจอคุณหมอเพ่ือจะเปลีย่นห้องพกัค่ะ ฉันไม่ตายเพราะอุบัตเิหต ุ แต่

กลับต้องมาปวดหัวตายเพราะนักข่าว'

'คุณลู่จยา คุณอย่าหาว่าค�าพูดของผมไม่น่าฟังเลยนะครับ พ่อแม่ 

ของฮว่าถงิมีลกูเพยีงคนเดยีว ตามข้อมลูท่ีเราได้รบัมา สองคนสามภีรรยา

ฝากความหวังทุกอย่างไว้กับลูกสาว แล้วคุณฮว่าถิงมาเสียชีวิตไปตั้งแต ่

อายุยังน้อยเช่นนี ้คนผมขาวส่งคนผมด�า พ่อแม่ของเธอย่อมต้องเสยีใจมาก 

ส�าหรบัเรือ่งสาดซุปเม่ือครัง้ก่อน พวกเราได้ตกัเตอืนพวกเขาไปแล้ว คณุก็

อย่าเก็บมาใส่ใจเลยนะครับ'

เดก็ก�าพร้าอย่างลูจ่ยาได้ยนิค�าพดูนีเ้ข้าในใจกร็ูส้กึหนกัอึง้ขึน้มา หาก

พดูในมุมมองของพ่อแม่ของฮว่าถงิ พวกเขาจ�าเป็นต้องพ่ึงพาฮว่าถงิจรงิๆ 

เมื่อทั้งคู่เสียลูกสาวไปก็ต้องโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง

เธอพยักหน้ารับ 'ฉันเข้าใจแล้วค่ะ ฉันขอไปห้องน�้าหน่อยนะ'

เม่ือเข้ามาในห้องน�้า ลู่จยาก็ติดต่อกับอดีตผู้ช่วยส่วนตัวของเธอ  

'เสีย่วเข่อ จ�ารหัสบัตรเอทีเอ็มของฉันได้ใช่ไหม รบกวนเธอไปหาเลขบัญชี

ธนาคารของพ่อแม่ฮว่าถิงให้หน่อยนะ แล้วเอาบัตรเอทีเอ็มในล็อกเกอร์ 

ของฉันที่สโมสรไปโอนเงินให้พวกเขาห้าล้าน'

'ห้าล้าน?' เสี่ยวเข่ออดีตผู้ช่วยของเธอร้องถามอย่างไม่อยากจะเช่ือ 

สิง่ท่ีได้ยิน 'พ่ีจยา พีรู่ไ้หมว่าพ่ีมีเงนิอยู่เท่าไหร่'

'ให้โอนก็โอนเถอะ สองคนนั่นเขาสูญเสียลูกสาวไปคงไม่มีรายได ้

ไม่มเีงนิเลีย้งตัวแล้ว เงนิห้าล้านคงจะพอให้พวกเขาเลีย้งตวัเองต่อไปได้แล้ว

ล่ะมั้ง'

'พอให้พวกเขาเลี้ยงตัวต่อไปได้? แล้วพี่คิดหรือเปล่าว่าตัวเองจะอยู่

ยังไง อีกอย่างนะพี่จยา เรื่องพ่อแม่ฮว่าถิงบุกเข้าไปในห้องพักคนไข้แล้ว 
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ท�าร้ายท้ังสาดซุปไก่ใส่พี่มันกระจายไปท่ัวอินเตอร์เน็ตแล้วนะ ทุกคน 

พากนัพดูว่าพีเ่ป็นฆาตกรฆ่าฮว่าถงิ แล้วตอนนีพ่ี้ยังจะโอนเงนิให้พ่อแม่เขา

มากมายขนาดนัน้อีก คนอ่ืนต้องคิดเลอะเทอะไปกนัใหญ่แน่' เสีย่วเข่อบ่น

ยืดยาว

'เธอไม่พดูฉันไม่พดูก็ไม่มีใครรู ้ ตอนโอนเงนิก็ไม่ต้องใส่ช่ือไปอยู่แล้ว

ไม่ใช่หรือไง เลิกพูดได้แล้วน่า ฉันมีธุระ อย่าลืมนะ ฝากไปจัดการด้วย  

ให้เรว็ท่ีสดุล่ะ' พอลูจ่ยาออกมาจากห้องน�า้กพ็บว่าคณุต�ารวจเหลิง่ยังไม่กลบัไป 

เธอจึงมองคุณต�ารวจเหลิ่งด้วยความหงุดหงิด

'คุณหมอเฉิง! คุณมานี่หน่อยสิคะ!' เม่ือเห็นเฉิงอ้ีเหิงเดินผ่านมา  

ลู่จยาก็รีบตะโกนเรียก เธอตั้งใจจะแสดงอะไรสักอย่างให้คุณต�ารวจเหลิ่งด ู

เพื่อเร่งให้เขารีบกลับไป

เธอดงึเฉิงอีเ้หิงเข้ามากระซิบข้างหู 'เรือ่งท่ีพดูกนัเมือ่คนื คณุยังจ�าได้

ใช่ไหม'

เฉิงอี้เหิงพยักหน้ารับ

ทว่ากลบัมพียาบาลถอืถาดเดนิทะเล่อทะล่าเข้ามาชนเฉิงอ้ีเหิง เฉิงอ้ีเหิง

ท่ีไม่ทันระวงัจงึล้มทับตวัลูจ่ยา

ดวงตาของทั้งสองมองสบกัน ใบหน้าอยู่ห่างไม่ถึงหนึ่งเซนติเมตร

ใบหูของเฉิงอ้ีเหิงแดงข้ึนมาทันที แพทย์หนุม่สมัผสัได้ถงึความอ่อนนุม่

ตรงหน้าอกของตน แต่ลูจ่ยากลบัไม่สะทกสะท้านซ�า้ยังย่ืนนิว้เย็นๆ ออกไป

เข่ียจมูกของเขาอีก

เฉิงอี้เหิงหน้าแดงจัดรีบลุกข้ึนยืน ทว่าลู่จยากลับไม่ยอมปล่อยเขา 

'คุณหมอเฉิงจมูกโด่งดีนะ'

เธอเคยได้ยินมาว่าคนจมูกโด่งมักจะเก่ง 'เรื่องนั้น'

ในท่ีสุดลู ่จยาก็ท�าให้คุณต�ารวจเหลิ่งกลับไปจนได้ ต�ารวจหนุ ่ม 

ท้ิงเบอร์ติดต่อไว้พร้อมก�าชับเธอไม่ให้ออกจากพื้นท่ีตามอ�าเภอใจก่อนจะ
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กลับไป

เฉิงอ้ีเหิงอยู่ในห้องพักคนไข้ต่ออีกครู่ใหญ่ เขาหยิบบัตรเดบิตและ

กระเป๋าสตางค์ของเธอออกมาจากกระเป๋าเสื้อกาวน์แล้วส่งให้ลู่จยา

'เม่ือครู ่ตอนท่ีอยู่ด้านนอกผมเจอผู้ชายคนหนึ่ง เขาบอกว่าเป็น 

ประธานของสโมสรท่ีคณุสงักดัอยู ่ พอดเีขาเห็นต�ารวจยงัอยู่กเ็ลยไม่สะดวก

เข้ามา แล้วกฝ็ากเจ้านีม่าให้คณุพร้อมกบัจดหมายอีกฉบับ'

ลู่จยารับมาและเปิดจดหมายออกดู ในจดหมายเขียนไว้ว่า

'จยาจยา พวกเราต้องขอโทษด้วยจริงๆ ตอนนี้เรื่องราวอุบัติเหต ุ

ท่ีเกดิข้ึนก�าลงัลกุลามใหญ่โตท�าให้ทางสโมสรไม่สามารถให้คณุเป็นนกัแข่ง

ของสโมสรต่อไปได้ เรื่องการยกเลิกสัญญานั้น ผมจะให้ผู้จัดการส่วนตัว 

ของคณุมาเจรจาอีกที ส่วนเงนิในบัตรนัน่ถอืซะว่าเป็นเงนิชดเชยจากทางสโมสร 

คณุใช้มันได้ตามสบายเลย ผมแนบรหัสบัตรมาให้แล้วในซองจดหมาย แล้วก็

เสี่ยวเข่อได้ฝากกระเป๋าสตางค์ของคุณมาด้วย ขอโทษจริงๆ ที่ทางสโมสร

ของเราท�าได้เพียงแค่นี้'

ลู่จยารู้ดีว่าประธานสโมสรหมายถึงอะไร...

ค�าวจิารณ์ต่างๆ ในอินเตอร์เนต็ต่างพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าลูจ่ยาเป็น 

คนวางแผนประชันความเร็วจนท�าให้ฮว่าถิงต้องเสียชีวิต ตอนนี้แฟนคลับ

ของฮว่าถิงก็ก�าลังทะเลาะกับแฟนคลับของลู่จยาอยู่ในอินเตอร์เน็ต

และเนือ่งจากฮว่าถงิจากไปแล้ว คนท่ัวไปจงึยืนอยู่ข้างฮว่าถงิเพ่ือเป็น 

การให้เกยีรตกิบัผูเ้สยีชีวติ พวกเขากระหน�า่โจมตจีนแฟนคลบัลูจ่ยาไม่อาจ

ตอบโต้อะไรได้ สดุท้ายแล้วกลุม่แฟนคลบัของลูจ่ยากต้็องประกาศสลายตวั

กลุ่มแฟนคลับนี้เป็นกลุ่มอย่างเป็นทางการ ซ่ึงนั่นหมายความว่า 

จะต้องมีคนของสโมสรเป็นคนด�าเนินการให้
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สโมสรตัดสินใจไม่เก็บเธอไว้แล้ว

ลู่จยาเข้าใจดี

'เกิดอะไรขึ้น' เฉิงอี้เหิงที่ยืนอยู่ข้างๆ ถามขึ้น

'ไม่มอีะไร แค่ประธานสโมสรจะไล่ฉันออกเลยให้เงนิชดเชยมานดิหน่อย  

กบั็ตรท่ีคุณเอามาให้ฉันนัน่ไงล่ะ'

'หา? แต่คุณดูเหมือนไม่เป็นอะไรเลย ผมยังคิดว่าคุณน่าจะเสียใจ 

ไม่น้อย' เฉิงอี้เหิงเอ่ยขึ้น

'มีอะไรที่ต้องเสียใจอีก มีเงินถึงจะเป็นพระเจ้า'

เฉิงอ้ีเหิงรู้ว่าลู่จยาไม่ได้พูดออกมาจากใจจริง จากข่าวคราวท่ีเขา 

รับรู้มานั้น ลู่จยาเป็นคนที่ไม่ได้คิดมากเรื่องเงินๆ ทองๆ เธอมักจะใช้เงิน

โดยไม่คิด ท้ังยังดีกับแฟนคลับมากๆ ด้วยเหตุนี้จึงดึงดูดให้มีแฟนคลับ 

กลุ่มใหญ่

'เมื่อไหร่ฉันจะได้เปลี่ยนห้องพัก'

'ผมจัดการให้เรียบร้อยแล้ว' เฉิงอ้ีเหิงน�าเสื้อกันลมท่ีถือไว้คลุมไหล ่

ให้กบัลูจ่ยา บนเสือ้มกีลิน่หอมเฉพาะตวัของเขา 'นีเ่สือ้ผมเอง ซักสะอาดแล้ว 

เดีย๋วผมจะพาคณุหลบสายตาของพวกนกัข่าวไปท่ีห้องพักผูป่้วยใหม่ ยังไง 

คณุอดทนหน่อยแล้วกนันะครบั สวมเสือ้ตวันี้ไว้แล้วกส็วมหมวกด้วย'

เฉิงอ้ีเหิงท�าเหมือนกับมีเวทมนตร์เสกทุกอย่างออกมาได้ เขาหยิบ

หมวกแก๊ปออกมาจากทางด้านหลังแล้วสวมให้กับลู่จยา

'ส่วนข้าวของของคุณ ผมจะให้พยาบาลช่วยเก็บแล้วค่อยส่งตามไป'

เฉิงอ้ีเหิงเข็นรถวลีแชร์มาให้เพือ่ท่ีเขาจะได้พาลูจ่ยาข้ึนลฟิต์ตรงไปยัง

ห้องพกัผูป่้วยใหม่ได้ ระหว่างทางเดนินัน้มีคนท่ีสะพายกล้องเอาไว้ยืนอยูก่นั

หลายคน

'ท่าทางพวกเขาจะไม่ยอมเลิกรากันไปง่ายๆ นะ'

'ก็จริง' ลู่จยาหาวออกมา 'ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจบสักที'
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ในตอนท่ีพวกเขาก�าลังจะออกจากห้องผู้ป่วยก็มีพนักงานส่งของ 

มาเคาะประตู 'ขอโทษนะครับ ใครคือคุณลู่เหรอครับ'

'ฉันเอง' ลู่จยายกมือขึ้น

'กรุณาเซ็นรับด้วยครับ'

ลู่จยาเซ็นรับพัสดุแล้วยื่นกล่องนั้นให้เฉิงอี้เหิง 'ให้คุณน่ะ' 

'อะไรเหรอ' เฉิงอี้เหิงรับมาอย่างงงๆ 

'มือถือน่ะ' ลู่จยาตอบ

เฉิงอ้ีเหิงจึงนึกถึงเรื่องเม่ือวานท่ีเขาท�าโทรศัพท์มือถือตกจนหน้าจอ 

แตกร้าวเป็นใยแมงมุม คดิไม่ถงึว่าลูจ่ยาจะซ้ือเครือ่งใหม่ให้เขาอย่างรวดเรว็

เช่นนี้

'ผมรบัไว้ไม่...' เฉิงอีเ้หิงยังพดูไม่ทันจบ ลูจ่ยากห็มุนล้อวลีแชร์พาตวัเอง

ออกจากห้องไปแล้ว

เฉิงอีเ้หิงมองตามแผ่นหลงัของลูจ่ยา เขาได้แต่ส่ายหัวอย่างไม่รูจ้ะท�ายังไง

ต่อไปด ีจากค�าพดูของฮว่าถงิแล้ว ลูจ่ยาเป็นคนแบบน้ี ใครดกีบัเธอ เธอกด็ตีอบ

เป็นสบิเท่า

แม้ภาพลักษณ์ภายนอกของลู่จยาจะดูเย็นชา แต่จริงๆ แล้วเธอก็แค่

คนซื่อบื้อคนหนึ่ง

นี่คือค�าจ�ากัดความของลู่จยาที่ฮว่าถิงเคยพูดไว้

หลงัย้ายห้องพกัผูป่้วยส�าเรจ็ ลูจ่ยากไ็ด้อยูอ่ย่างสงบสขุไปหลายวนั เธอ

รูส้กึขอบคณุเฉิงอีเ้หิงมากทีเดยีว และวางแผนจะหาเวลาเอาเงนิหนึง่แสนหยวน

ท่ีรบัปากไว้ไปให้กบัเฉิงอีเ้หิง แต่กลบักลายเป็นว่าในช่วงหลายวนันีเ้ป็นวนัหยุด

ของเฉิงอีเ้หิง ลูจ่ยาจงึไม่มีโอกาสได้พบกบัเขา

บ่ายวนันัน้ ขณะท่ีพยาบาลน�าบิลค่าใช้จ่ายมาให้ลูจ่ยา เฉิงอ้ีเหิงกก็ลบัมา

ท�างานแล้ว ลูจ่ยาจงึเรยีกแพทย์หนุม่มาหาก่อนจะย่ืนบัตรเดบิตท่ีได้มาจาก
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ประธานของสโมสรให้เขา 'คณุช่วยไปรดูให้ฉันหน่อยส ินีร่หัสค่ะ'

เม่ือจ่ายเงนิเสรจ็แล้วเฉิงอ้ีเหิงกก็ลบัมาท่ีห้องพกัผูป่้วย เขาส่งบัตรคนืให้ 

ลูจ่ยาแต่เธอกลบัไม่รบั

'คุณไปที่ตู้เอทีเอ็มแล้วโอนให้ตัวเองหนึ่งแสนด้วยนะ' ลู่จยาพูด

'หนึ่งแสน?' เฉิงอี้เหิงดูสับสน

'กค็ราวก่อนฉันพดูไว้แล้วว่าถ้าคณุช่วยฉัน ฉันจะให้เงนิคณุแสนหนึง่ไง' 

ลูจ่ยาอธบิาย

'ผมไม่ต้องการ' เฉิงอี้เหิงพูดจบก็ยัดบัตรใบนั้นใส่มือลู่จยา

ลู่จยาดันบัตรในมือกลับไปให้เขา 'คุณต้องรับ เงินแค่เล็กๆ น้อยๆ  

เรื่องเล็กๆ...'

'แต่ว่า...' เฉิงอี้เหิงพูดไปก็ถูกขัด

'เอาอย่างนี้แล้วกัน' ลู่จยาโขยกเขยกมาข้างๆ วีลแชร์ก่อนจะนั่งลง 

'คุณพาฉันไปท่ีตู้เอทีเอ็ม ฉันจะไปกดเงินสดมาให้คุณ แบบนี้สิถึงจะเป็น 

การแสดงความจริงใจ'

เฉิงอี้เหิงทนลู่จยารบเร้าไม่ไหวจึงได้แต่ท�าตามที่เธอต้องการ

ก่อนท่ีจะออกจากห้องพกัผูป่้วย เฉิงอีเ้หิงช่วยลูจ่ยาแต่งตวัจนมิดชิด 

ท้ังคูล่งมาท่ีตูเ้อทีเอ็มตรงแผนกการเงนิซ่ึงอยู่บรเิวณส่วนกลางของโรงพยาบาล

ลูจ่ยาสอดบัตรเข้าไป เธอไม่ได้สนใจตรวจสอบยอดเงนิเลยสกันดิ แต่

กลับกดถอนเงินหนึ่งแสนหยวนทันที

ระบบแจ้งว่าจ�านวนเงินคงเหลือไม่เพียงพอ

ลู่จยางุนงงไปพักหนึ่งก่อนจะรีบกดตรวจสอบยอดเงินคงเหลือทันที 

บนหน้าจอแสดงว่าเงินคงเหลือในบัตรนั้นมีไม่ถึงสองหมื่นหยวน

ลู่จยารู้สึกอับอายอย่างมาก 'นี่...นี่มัน...'

ฮว่าถิงพูดไว้ไม่ผิด ลู่จยาเป็นสาวซื่อบื้อ

ลู่จยาเป็นคนท่ีไม่ได้เห็นคุณค่าของเงิน เธอหาเงินได้มากเท่าไหร่ 
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ก็ใช้ไปเท่านัน้ แล้วยังโอนเงนิให้พ่อแม่ของฮว่าถงิไปอกีห้าล้านหยวน บัตรท่ี

ประธานสโมสรมอบไว้ให้เธอใบนี้จึงเป็นบัตรใบเดียวท่ียังมีเงินอยู่ แต่เม่ือ 

ช�าระค่าผ่าตดั ค่ายา และค่าห้องพักในโรงพยาบาลไปแล้วกเ็หลอืเพยีงเท่านี้

'...ตอนนีฉั้นคงจะให้เงนิหนึง่แสนกบัคณุไม่ได้แล้ว เดีย๋วฉันขอกลบัไป

หาวิธีก่อนนะ' ลู่จยาหันหน้ากลับมามองเฉิงอ้ีเหิงอย่างเขินๆ พอไม่มีเงิน 

ลูจ่ยากท็�าตัวไม่ถกู เธอมองเฉิงอ้ีเหิงด้วยความละอายใจ จ�าได้ว่าตวัเองพูดจา

หน้าใหญ่ไว้แค่ไหน นกึแล้วตอนนีก้อ็ยากจะขุดหลมุฝังตวัเองจรงิๆ

เรื่องที่ลู่จยากลัวที่สุดคือการไม่สามารถท�าตามสิ่งที่รับปากไว้ได้

'ไม่เป็นไร' เฉิงอี้เหิงตอบ

ลู่จยายังไม่ยอมแพ้ เธอก้มหน้าลงรื้อกระเป๋าสตางค์ท่ีเพิ่งได้รับมา  

ในนั้นมีบัตรมากมายท่ีใช้ไม่ได้แต่กลับไม่มีเงินเลย เธอยิ่งท�าตัวไม่ถูก  

ภาพลักษณ์ท่ีดีของเธอท่ีท�าเป็นเก่งต่อหน้าเฉิงอ้ีเหิงท้ังหมดนั่นพังทลาย 

ไม่มีชิ้นดี

เฉิงอ้ีเหิงกลัน้หัวเราะเอาไว้ไม่อยู่ 'ไม่เป็นไรๆ ผมไม่ได้ต้องการเงนิครบั'

ลูจ่ยาครุน่คดิอยูค่รูห่นึง่ ยคุนีเ้ป็นยคุสมัยของการใช้เงนิ จะยังมีใคร 

ท่ีไม่ต้องการเงนิอกีเหรอ หรอืว่าเขาจะต้องการอย่างอ่ืน...

ลู่จยาเงยหน้าขึ้นถาม 'งั้นท�าไมคุณถึงได้ดีกับฉันนักล่ะ'

'เอ่อ...' เฉิงอี้เหิงลังเลขึ้นมา

ลู่จยาเป็นคนท่ีคิดอะไรอย่างง่ายๆ พอเธอทบทวนเรื่องราวท่ีผ่านมา

ในช่วงนีแ้ล้วดวงตากเ็ป็นประกายข้ึนมา เธอแอบคดิอยู่ในใจว่าท่ีเฉิงอีเ้หิงคนนี้

ยอมเสีย่งชือ่เสยีงและอนาคตมาผ่าตดัให้เธอ ช่วยกนัเธอจากนกัข่าว แถมยงั

ช่วยเธอจากการถกูซุปไก่สาดอีก ท้ังหมดนัน้หากเขาไม่ได้ท�าเพราะเงนิ...

หรือว่า...เขาจะชอบฉัน?

ลู่จยาเข้าร่วมสโมสรเพื่อฝึกหัดข่ีมอเตอร์ไซค์ตอนช่วงอายุสิบสี่  

คนในสโมสรล้วนดกีบัเธอเพราะเธอเป็นตัวท�าเงนิ ประเดน็นีลู้จ่ยารูอ้ยูแ่ก่ใจดี 
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และเพราะแบบนี้ถึงรู ้สึกแปลกๆ เม่ือเฉิงอ้ีเหิงมาท�าดีกับเธอท้ังท่ีเธอ 

ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลย

เวลาท่ีลู่จยาข่ีรถจะมีความมุ่งม่ัน เด็ดขาด อีกท้ังเทคนิคก็เป็นเลิศ 

เธอชอบท่ีจะเสี่ยง ในการแข่งขันท่ีผ่านๆ มานั้น ภาพท่ีมักจะปรากฏต่อ

สายตาผูช้มคอืหลายๆ ครัง้ตวัรถของเธอเกอืบจะแนบราบไปกบัพ้ืน ทุกคน

ต่างพากนัคดิว่าจะต้องเกดิอุบัตเิหตกุบัเธอแน่นอน แต่แล้วเธอกลบัสามารถ

พลกิสถานการณ์ได้และขึน้น�าคูต่่อสูไ้ปอย่างรวดเรว็ ลูจ่ยาชอบท�าให้ผูช้มตกใจ

เสมอ

และเพราะว่าลูจ่ยาไม่ค่อยให้สมัภาษณ์กบัสือ่สกัเท่าไหร่ ภาพของเธอ 

ท่ีปรากฏอยูห่น้ากล้องเพยีงไม่กีค่รัง้จงึมกัจะเป็นภาพท่ีดเูท่ๆ ไม่มีใครรูเ้ลยว่า

เบื้องหลังนั้นเธอเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น

คนส่วนใหญ่จะได้เห็นภาพลักษณ์ของลู ่จยาเฉพาะตอนท่ีอยู่ใน 

สนามแข่งเท่านั้น แต่ความจริงแล้วเธอเป็นแค่สาวน้อยท่ีมีอีกด้านซ่ึง 

ไม่มีใครรูจ้กั เช่น เธอมักจะเข้าไปเม้าท์มอยในกลุม่ 'สายเม้าท์มาแล้วจ้า'  

ในโต้วป้ัน ลูจ่ยาเคยอ่านกระทู้เกีย่วกบัความรูส้กึและการใช้ชีวิตของคนอ่ืน 

มาแล้วมากมาย ดังนัน้ตอนนีเ้ม่ือมาเจอกบัเฉิงอีเ้หิงท่ีดกีบัเธอมาก เธอจึง 

คดิว่าตนควรจะไปขอความคดิเห็นจากบรรดาเทพธดิาตวัน้อยๆ ในกลุม่ดไีหม 

ให้คนเหล่านั้นช่วยกันวิเคราะห์เรื่องนี้

ลู่จยาจมดิ่งอยู่ในความคิดของตัวเองจนลืมเฉิงอ้ีเหิงท่ียืนอยู่ข้างๆ  

ไปแล้ว เธอพยักหน้ากบัตัวเองด้วยใบหน้าท่ีแสดงความม่ันใจอย่างมากกบั

การตดัสนิใจครัง้น้ีไปตลอดทางพร้อมๆ กบัหมนุล้อวลีแชร์เพ่ือกลบัห้องพัก

ด้วยตัวเอง ทิ้งให้เฉิงอี้เหิงยืนงงอยู่ทางด้านหลัง

เมือ่กลบัถงึห้องพกัเธอกร็บีหยิบโทรศพัท์ออกมาทันที ลูจ่ยาเปิดกลุม่ 

ในโต้วป้ันและตัง้กระทู้ 'หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ' ข้ึนมา

เธอไม่คิดเลยว่าเมื่อตั้งกระทู้แล้วจะมีคนตอบกลับมากมายเช่นนี้  
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ท่ีผ่านมาเธออยู่คนเดียวตามล�าพังจนเคยชิน เวลานี้จึงรู ้สึกมีความสุข 

อย่างมากที่ได้แบ่งปันความรู้สึกต่างๆ กับคนอื่น

ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ข้อความในอินเตอร์เน็ต แต่ลู่จยาก็ได้รับ

แรงสนับสนุนมากมาย
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หลังจากพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานกว่าครึ่งเดือน ลู่จยาก ็

ตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลก่อนก�าหนดหนึ่งอาทิตย์

เหตุท่ีเธอตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์นั้น 

ไม่ใช่เพราะร่างกายของลูจ่ยาดข้ึีนหรอืฟ้ืนฟูได้รวดเรว็กว่าคนอ่ืน แต่เป็นเพราะ

เธอไม่มเีงนิจะจ่ายค่ารกัษาในโรงพยาบาลแล้ว หลงัจากเกดิอุบัตเิหต ุ สือ่จาก

หลายๆ ท่ีต่างกร็มุโจมตเีธอ มีค�าพดูกล่าวหาว่าเธอคอืสาเหตท่ีุท�าให้ฮว่าถงิ

เสยีชีวติ ท�าให้เพือ่นกนิมากมายท่ีเคยมกีพ็ากันหายตวัไปหมด หรอืแม้กระท่ัง

พวกแฟนคลบักถ็กูบีบให้สลายตวั ลูจ่ยาคดิจะยมืเงนิกห็าท่ียืมไม่ได้

โลกก็เป็นเช่นนี้

มีเรื่องดีใครๆ ก็ชอบ แต่พอเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือกลับหาใคร

ไม่เจอ

ก่อนจะออกจากโรงพยาบาลลูจ่ยาได้มาหาเฉิงอ้ีเหิงท่ีห้องท�างานของเขา

เพือ่จะบอกลา "คณุหมอเฉิงคะ ฉันก�าลงัเตรยีมตวัออกจากโรงพยาบาลแล้ว 

ท่ีผ่านมาต้องขอบคณุมากๆ ท่ีคณุช่วยดแูลฉันมาตลอด"

เฉิงอีเ้หิงก�าลงัออกจากห้องท�างานเพือ่ไปตรวจคนไข้ เมือ่เห็นลูจ่ยาเข้า

บทที่
2



我的医生好像喜欢我 55

เขาก็พูดขึ้นว่า "คุณรอผมสักครู่นะ"

ลู่จยาจึงรอเฉิงอี้เหิงที่ออกไปตรวจคนไข้อย่างเชื่อฟัง

หลงัจากรูจ้กักนัมาระยะหนึง่ปฏกิริยิาของลูจ่ยาท่ีมต่ีอเฉิงอีเ้หิงกด็ข้ึีน

มาก หรอือาจเป็นเพราะกระทู้นัน่ท่ีท�าให้ปฏกิริยิาของเธอเปลีย่นไปกเ็ป็นได้ 

ในกระทู้มชีาวเนต็เข้ามาสอบถามความคบืหน้าราวกบัว่าก�าลงัตามเรือ่งราว

ในนยิายอย่างไรอย่างนัน้ พวกเขาต่างเรยีกร้องให้อัพเดตกจิวัตรประจ�าวัน 

ของเธอกบัเฉิงอ้ีเหิง ชาวเนต็จะชอบมากเวลาท่ีเธอหยอกเย้า ฉ.

'ฉ. เป็นคนอบอุ่นจังเลย ดูนุ่มนิ่มๆ ด้วย' 

'ก่อนหน้านี้เจ้าของกระทู้แสดงออกว่าเป็นผู้หญิงท่ีดูเป็นผู้ใหญ่มาก 

ไม่เปิดโอกาสให้ ฉ. ได้แสดงออกเลย'

หลังจากออกตรวจคนไข้เรียบร้อยเฉิงอี้เหิงก็กลับมาท่ีห้อง ยืดตัว 

บิดข้ีเกียจจากนั้นจึงนั่งลงแล้วค่อยหันมาพูดกับลู่จยา "จากอาการของคุณ 

ผมว่าคุณควรจะรักษาตัวในโรงพยาบาลต่ออีกสักระยะหนึ่ง"

"ไม่แล้ว" ลู่จยาบอก "ฉันไม่มีเงิน"

เฉิงอ้ีเหิงเงยหน้าข้ึนมองเธอ เขาย้ิมพร้อมกับคิดในใจว่า ไม่รู้คนท่ี

พดูจาเป็นมัน่เป็นเหมาะและใช้เงนิเป็นเบ้ียคนนัน้หายไปไหนแล้ว ตอนนีถ้งึ

เหลือแต่คนที่ร้องว่าไม่มีเงิน

"เรื่องเงินไม่เป็นไร ผมช่วยคุณได้" เฉิงอี้เหิงบอก ค่าพักรักษาตัว 

ในโรงพยาบาลของลู่จยานั้นไม่มากนักส�าหรับเขา เฉิงอ้ีเหิงจึงยังหวังว่า 

เธอจะรับการรักษาในโรงพยาบาลต่ออีกสักระยะ โดยเขาจะรับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั่นให้เอง

"ไม่ล่ะ คุณช่วยเหลือฉันมามากพอแล้ว" จริงๆ แล้วท่ีลู่จยารีบร้อน

ออกจากโรงพยาบาลนั้นไม่ใช่แคเ่พราะไม่มเีงินเหลอืเลยสักแดงอย่างเดียว 
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แต่ยงัเป็นเพราะเธอรูส้กึว่าตวัเองอยู่ในโรงพยาบาลมานานพอแล้ว การท่ีม ี

นกัข่าวมารบกวนเธอแทบทุกวนั อีกท้ังยังมีคณุต�ารวจเหลิง่โผล่มาเป็นระยะๆ 

ท้ังหมดนั่นท�าให้เธอรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างท่ีสุด เธออยากจะกลับไปอยู่ใน 

โลกใบเลก็ๆ ของตัวเองท่ีไม่ต้องมีใครมารบกวน และจะได้ใช้ช่วงเวลาท่ีได้ 

อยู่คนเดียวคดิทบทวนเรือ่งราวท่ีเกดิข้ึนท้ังหมด

ในช่วงเวลานีเ้ธอกบัเฉิงอีเ้หิงกถ็อืได้ว่ามีความสมัพันธ์ท่ีดต่ีอกนั แต่ 

หากเธอออกจากโรงพยาบาลไปแล้วก็ไม่รูเ้ลยว่าต่อไปจะมโีอกาสได้เจอเขา 

อีกมากน้อยแค่ไหน ทว่าจนถงึตอนนีเ้ฉิงอ้ีเหิงกย็งัไม่คดิจะพดูอะไรออกมา

ลู่จยานึกถึงกระทู้ 'หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ' ที่เธอเขียนขึ้น

และก�าลังคิดว่ากระทู้นั้นก็ควรจะจบลงเพียงเท่านี้

การท่ีคดิไปเองว่าเขาชอบเธอคงนบัได้ว่าเป็นการมโนครัง้ใหญ่ในชีวิต

ของลู่จยา

"ถ้าคุณออกจากโรงพยาบาลแล้วจะไปอยู่ท่ีไหนครบั จะมีคนคอยดแูล

หรือเปล่า" เฉิงอี้เหิงเอ่ยถาม

"ไม่มหีรอก แต่ฉันมีห้องท่ีเช่าไว้แล้ว เรือ่งดแูลตวัเองท่ัวๆ ไปฉันกยั็ง

ท�าเองได้ คุณวางใจเถอะ หรือถ้าคุณไม่สบายใจจริงๆ จะมาเยี่ยมฉันก็ได้

นะคะ"

"ได้สิ ผมต้องไปหาคุณแน่นอน" เฉิงอี้เหิงตอบรับอย่างรวดเร็ว

วันรุ ่งข้ึนเฉิงอี้เหิงก็เปลี่ยนเวรเพื่อมาช่วยท�าธุระเรื่องออกจาก 

โรงพยาบาลให้กบัลูจ่ยา และหลงัจากเกบ็ข้าวของเรยีบร้อยแล้วเขากไ็ปส่งเธอ

กลับบ้าน

ลู่จยาเช่าคอนโดฯ สไตล์ลอฟต์ส�าหรับอยู่คนเดียวเอาไว้ มันเป็น 

คอนโดฯ ท่ีต้ังอยู่ในย่านท่ีแพงท่ีสุดของเมือง อ. ทว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหต ุ

เธอก็ไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลย วันนี้เมื่อเฉิงอี้เหิงขับรถมาส่งเธอถึงคอนโดฯ 
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ท้ังคูจ่งึไม่คดิว่าจะได้เจอกบัเจ้าของห้องท่ีช้ันล่าง และท่ีคดิไม่ถงึย่ิงไปกว่านัน้ 

ก็คือเจ้าของห้องได้ท�าตามสิ่งท่ีระบุเอาไว้ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว นั่นคือ

ปล่อยห้องของเธอให้คนอื่นเช่าเพราะลู่จยาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนว่า

จะอยู่ต่อ และมีก�าหนดเวลาให้ลู่จยาย้ายของออกไปภายในอาทิตย์นี้

คราวนี้เป็นเรื่องเลย

ลูจ่ยาหอบสมัภาระมากมายของตวัเองมายืนอยู่ท่ีช้ันล่างของคอนโดฯ 

เธอยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวคล้ายตุ๊กตาที่ถูกโยนออกมาจากบ้าน

พ่อแม่ของลู่จยาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตท้ังคู ่ตอนเธออายุสิบสี่ ซ่ึง 

หลังจากตอนนั้นเธอก็ได้เข้าสู่วงการแข่งรถ ลู่จยาท่ีไปพักอาศัยอยู่กับ

ครอบครวัของหม่ินลูแ่ละเลีย้งตวัเองด้วยเงนิเดอืนท่ีสโมสรจ่ายให้ จนกระท่ัง

เธอมีความสามารถมากพอจึงย้ายออกมา และหลังจากย้ายออกมาแล้ว 

เธอก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอด

เวลานีลู้จ่ยาพยายามคดิทบทวนดวู่ามคีนในวงการคนไหนท่ีเธอพอจะ

ขอความช่วยเหลือได้บ้าง ทว่าต้ังแต่เธอเกิดอุบัติเหตุคนในวงการแข่งรถ 

ต่างพากันหลีกหนี ส่วนหม่ินลู่นั้นเป็นแอร์โฮสเตสซ่ึงก�าลังบินเส้นทาง 

ระหว่างประเทศ นัน่จงึหมายความว่าหม่ินลูจ่ะไม่อยู่ในประเทศอีกสกัระยะ  

ดังนั้นเธอจึงต้องกัดฟันโทรหาเว่ยอิ้ง

ลูจ่ยารู้จกักบัเว่ยอิง้ตอนเข้าสโมสรไปแล้ว เวลานัน้เว่ยอ้ิงเริม่มช่ืีอเสยีง

ในวงการและได้รบัการขนานนามว่า 'นกับิดฟ้าประทานรุน่เยาว์' ช่วงแรกๆ ท่ี

เพิ่งเข้าสโมสรลู่จยายังไม่รู้จักใครเท่าไหร่ แม้ว่าในสโมสรจะมีคนท่ีรุ่นราว 

คราวเดยีวกนักบัเธอไม่น้อยแต่คนท่ียินดีใกล้ชิดและยอมเล่นกบัเธอมีเพียง 

เว่ยอ้ิงเท่านัน้

เว่ยอิ้งเป็นเหมือนแสงอาทิตย์อันอบอุ่นที่สาดส่องมายังลู่จยา

แสงอาทิตย์นี้ท�าให้ช่วงเวลาวัยรุ่นของเธออบอุ่น เว่ยอิ้งท�าให้เธอ 

กลายเป็นดอกทานตะวนั ขอเพยีงแค่ได้หันไปทางดวงอาทิตย์ลูจ่ยากจ็ะเบ่งบาน
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แต่ความสมัพนัธ์ของดอกทานตะวันกบัดวงอาทิตย์นัน้ไม่มทีางยืนยาว 

ดวงอาทิตย์แขวนลอยอยู่สูงและไกลออกไป ส่องแสงสว่างไปทุกท่ี แต่ 

ดอกทานตะวนัเป็นเพยีงจุดเลก็ๆ ท่ีดวงอาทิตย์สาดส่องแสงลงมาให้เท่านัน้เอง

ดอกทานตะวนัมีใจกบัดวงอาทิตย์ แต่ดวงอาทิตย์กลบัหลงรกัทิวทัศน์อ่ืน 

ซ่ึงกคื็อหม่ินลู่

ลู ่จยากับหม่ินลู่รู ้จักกันมาต้ังแต่แบเบาะท�าให้ท้ังสองคนสนิทกัน

ราวกับฝาแฝด ในความเป็นเพื่อนรักกันนั้นช่วงระยะเวลาสิบสองปีแรก 

ของชีวติท้ังคูแ่ทบจะไม่มีความแตกต่างอะไรกนัเลย ดงันัน้ลูจ่ยากบัหมิน่ลู ่

จึงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบมาตลอด

ทว่าหลังจากเข้าเรียนมัธยมร่างกายหมิ่นลู่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เธอ

ตัวสูงข้ึน ขายาวข้ึน พอถึงช้ันมัธยมต้นปีท่ีสามเธอก็กลายเป็นดาวเด่น 

ของโรงเรยีน ส่วนลูจ่ยายงัคงเป็นเดก็หญิงตวัเลก็ๆ ท่ีนอกจากมีพรสวรรค์

ทางด้านการขี่รถแล้วก็เป็นเพียงเด็กมัธยมต้นธรรมดาๆ ไม่มีอะไรโดดเด่น

ซ�้าร้ายพ่อแม่ของเธอยังมาเสียชีวิตไปอย่างกะทันหันอีกท�าให้ลู่จยา

เสยีใจอยู่นาน ใบหน้าของลูจ่ยามักแสดงอาการซึมเศร้า สิง่ท่ีเกดิข้ึนท�าให้

เธอไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับใครอีก

ชีวติของหม่ินลู่ในช่วงเวลาไม่กีปี่นัน้ครอบครวัของเธอกเ็หมอืนมโีชค

หล่นทับ พ่อของหม่ินลูล่าออกจากงานมาเปิดบริษัทเองและประสบความส�าเรจ็

ใหญ่โตท�าให้หมิ่นลู่กลายเป็นคุณหนูแสนสวย

ส่วนลูจ่ยาเป็นเพราะเธอมีพรสวรรค์ด้านการขับข่ีท�าให้ได้รบัคดัเลอืก 

ให้เข้ามาอยู่ในสโมสรแล้วในเวลานัน้จงึยังไม่ได้รบัรูถ้งึความแตกต่างระหว่าง

ตวัเองกบัหมิน่ลูม่ากนกั จนกระท่ังตอนมัธยมปลาย หม่ินลูท่ี่งดงามเป็นท่ี

ประทับใจแก่ผูค้นท่ีได้พบเห็นเสมอมาท่ีสโมสรเพือ่ดลููจ่ยาฝึกซ้อม เม่ือเธอ

เห็นสายตาของเว่ยอิง้ท่ีมองหมิน่ลู ่ ลูจ่ยากร็บัรูไ้ด้ทันทีว่าดวงตะวันของเธอ 

ได้เปลีย่นทิศไปแล้ว และจะไม่ส่องแสงสว่างมาท่ีเธออีกต่อไป
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แววตาท่ีเว่ยอิง้ใช้มองหม่ินลูน่ัน้เธอเองกร็ูจ้กัมันด ีเพราะมนัคอืแววตา

แบบเดียวกนักบัท่ีเธอใช้มองเว่ยอ้ิง

เว่ยอิง้เป็นคนท่ีเกบ็อะไรๆ ไว้ในใจไม่อยู่ ดวงตะวันมกัจะแสดงความ

กระตือรอืร้นออกไปโดยท่ีไม่รูเ้ลยว่านัน่เป็นการท�าร้ายคนอืน่ ดงันัน้เมือ่เว่ยอ้ิง

ไปสารภาพรกักบัหม่ินลู ่นอกจากหม่ินลูจ่ะไม่ดีใจแล้วยังโมโหเขาเสยียกใหญ่

ความในใจของสาวน้อยก็เหมือนกับบทกลอนท่ีแบ่งปันให้เพื่อนรัก 

ได้รับรู้ หม่ินลู่รู้มานานแล้วว่าลู่จยารู้สึกอย่างไรกับเว่ยอิ้ง แต่คิดไม่ถึงว่า 

เว่ยอิ้งจะมาสารภาพรักกับเธอ เพราะอย่างนั้นหมิ่นลู่จึงปวดหัวหนักแม้จะ

ปฏิเสธเขาไปอย่างชัดเจนแล้วก็ตาม

เดิมทีลู ่จยาคิดว่าด้วยนิสัยของเว่ยอิ้งไม่เกินสามวันเขาก็คงลืม 

ความเจ็บปวดนี้ได้แล้วหันไปชอบผู้หญิงคนอ่ืน แต่เธอไม่คาดคิดเลยว่า 

เขาจะมคีวามยดึมัน่กบัหม่ินลูเ่ป็นอย่างมาก เว่ยอ้ิงไม่ไปชอบผูห้ญิงคนไหน

อีกเลย ซ่ึงความม่ันคงและแน่วแน่ของเว่ยอิง้ได้ท�าให้ลูจ่ยาเสยีใจมากขึน้ไป

อีก นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอจึงทุ่มเทใจให้กับการแข่งรถเพียงอย่างเดียว

หลายปีท่ีผ่านมานีลู้จ่ยาค่อยๆ สร้างผลงานของตวัเองข้ึนมาด้วยความ

ยากล�าบาก แต่แล้วกก็ลบัเกดิเรือ่งใหญ่เช่นนีข้ึ้นก่อนการแข่งขัน ในเวลานี้ 

ดูเหมอืนว่าอนาคตของเธอจะดบัลงซะแล้ว

เฉิงอ้ีเหิงได้รบัสายด่วนจากทางโรงพยาบาลเขาจึงต้องรบีออกไป แต่

ก่อนไปก็ท้ิงท้ายไว้ว่า เขาจะติดต่อมาอีกทีและบอกเธอไว้ว่าอย่ากังวลไป 

เขาจะคิดหาวธิช่ีวยเธอจดัการเรือ่งห้องพกัเอง

ลู่จยาคิดว่าเฉิงอ้ีเหิงคงจะช่วยเหลือเธอตามมารยาท อาจจะเพราะ 

เขาเป็นหมอจึงต้องมีเมตตาอย่างถึงที่สุด

เมือ่กลบัเข้ามาในห้องท่ีคอนโดฯ แล้ว ลูจ่ยาก็ไปนัง่อยู่บนโซฟาสกัพัก

จนแสงอาทิตย์ค่อยๆ เคลือ่นตวัไปยังจดุอืน่

การนัง่อยู่ในห้องคนเดยีวนานเกนิไปท�าให้เธออดคิดอะไรฟุ้งซ่านไม่ได้ 
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ลูจ่ยาจงึลกุข้ึนเกบ็ข้าวของเพ่ือเตรยีมตวัออกจากคอนโดฯ

วนันีเ้ธอวางแผนจะออกจากคอนโดฯ ไปท่ีธนาคารเพ่ือดวู่าจะรวบรวม

เงนิจากทรพัย์สนิท่ีมีอยู่ได้สกัเท่าไหร่ แล้วหลงัจากนัน้กจ็ะหาท่ีพักใหม่ แต่

จะว่าไปแล้ว หลายปีท่ีผ่านมาเธอก็ไม่เคยจดัการทรพัย์สนิของตวัเองเลย

ลู่จยาใช้ไม้ค�้าช่วยโบกแท็กซี่เพื่อไปที่ธนาคาร และเมื่อไปถึง ขณะที่

เธอเข้าคิวอยู่นั้นจู่ๆ ก็ถูกชน ลู่จยายังไม่ทันจะได้ท�าอะไร หญิงวัยกลางคน

ซึ่งเตี้ยกว่าลู่จยาประมาณหนึ่งช่วงหัวก็เริ่มชี้หน้าด่าเธอ

"ฆาตกรฆ่าคน!"

ลูจ่ยาขมวดคิว้แน่น เธอถอยหลงัออกมาเลก็น้อยถงึมองเห็นได้ชดัเจนว่า

คนท่ีก�าลังด่าเธออยู่ตอนนี้คือคนเดียวกับท่ีสาดซุปไก่ใส่เธอท่ีโรงพยาบาล  

แม่ของฮว่าถงิ

"คณุน้า..." เมือ่รูว่้าเป็นแม่ของฮว่าถิง ลูจ่ยาก็ยดึไหล่ของหญงิวยักลางคน

เอาไว้ "นีเ่ป็นท่ีสาธารณะนะคะ ช่วยควบคมุอารมณ์หน่อยเถอะค่ะ"

แม่ของฮว่าถิงปัดมือของลู่จยาออก "แกท�าให้ลูกสาวฉันตาย ตอนนี้

ยังมีแก่ใจจะมาธนาคารอีกเหรอ"

แล้วฟางเส้นสดุท้ายของลูจ่ยากข็าดลง เธอสงัเกตเห็นว่าในมืออีกข้างหนึง่

ของแม่ฮว่าถงิถอืใบเบิกเงนิอยู่ บนนัน้เขียนตวัเลขไว้ห้าล้านหยวนพอดบิพอดี  

ลูจ่ยาจบัมอืของแม่ฮว่าถงิท่ีก�าลงัสะบัดไปมาเอาไว้

"ข้อแรก! ฉันไม่ใช่ฆาตกรฆ่าคน จะใช้ค�าว่าฆาตกรฆ่าคนได้ก็ต้อง 

รอให้ศาลตัดสินก่อน ตอนนี้ต่อให้คุณเป็นต�ารวจก็เรียกฉันได้แค่ว่า 

เป็นผู้ต้องสงสัย แม้แต่พวกต�ารวจก็ยังไม่กล้าเรียกฉันแบบนี้ เพราะอะไร

น่ะเหรอ...เพราะพวกเขากลวัว่าฉันจะฟ้องหมิน่ประมาทไง ข้อสอง! ถ้าฉัน 

ดูไม่ผิด เงินห้าล้านในมือของคุณนั่นน่าจะเป็นเงินที่คนชื่อเสี่ยวเข่อโอนให้ 

ล่ะสิ"

"แกรู้ได้ยังไง?!" สีหน้าของแม่ฮว่าถิงเปลี่ยนไปทันที
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"เสี่ยวเข่อเป็นอดีตผู้ช่วยของฉัน แล้วท่ีคุณถามฉันว่ายังมีแก่ใจ 

มาธนาคารได้ยังไง กเ็พราะฉันเอาเงนิท้ังหมดท่ีมีโอนให้กบัพวกคณุสองคน

ไปแล้ว ตอนนีฉั้นไม่มีแม้แต่ท่ีจะอยู่ถงึต้องมาท่ีธนาคารเพ่ือดวู่ามีทรพัย์สนิอะไร

เหลอือยู่อีกเท่าไหร่ เปลีย่นมนัเป็นเงนิแล้วฉันจะได้กลบัไปเช่าห้องถกูๆ สกัห้อง"

แม่ของฮว่าถงิรูส้กึเสยีหน้าเลก็น้อย แต่กยั็งเถยีงกลบัไป "ถ้าแกไม่ได้

รู้สึกผิด แกจะโอนเงินมาให้ฉันท�าไม"

ลู่จยารู้สึกสงสารฮว่าถิงขึ้นมาที่มีพ่อแม่แบบนี้ แต่เธอก็เข้าใจ ไม่ว่า

จะยังไงพวกเขาก็สูญเสียลูกสาวซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวไปแล้ว

แม้ว่าเธอจะสญูเสยีอนาคตไปแต่กยั็งอายุน้อย ขอเพียงแค่เธอต้องการ

มีชีวิตอยู่ ทุกอย่างก็ยังมีความหวัง ลู่จยาได้แต่คิดเช่นนี้ เพราะหากเธอ 

มัวจมอยู่ในโลกที่มืดมิดก็คงจะหาทางออกมาไม่ได้ง่ายๆ

ก่อนหน้านี้ในระหว่างท่ีลูจ่ยาเดนิทางมาธนาคารนัน้ เธอกไ็ด้รบัโทรศพัท์

จากเสีย่วเข่อ

'พีจ่ยา ฉันโอนเงนิไปแล้วนะ ฉันอยู่กบัพ่ีมาตัง้หลายปี ไม่อยากให้พ่ี 

ต้องมาถึงจุดนี้เลย แต่ฉันรู้ว่าพี่เป็นคนดี หวังว่าจากนี้ไปพี่จะหางานท�า 

เป็นเรื่องเป็นราว ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ประสบการณ์ช่วงการแข่งรถ 

ที่ผ่านมานั้นก็ให้ถือซะว่าเป็นความฝันแล้วกันนะ'

'อืมๆ' ลู่จยาคุยโทรศัพท์ขณะท่ีนั่งอยู่บนรถแท็กซ่ี ในล�าคอของเธอ 

รูส้กึขมปร่าจนแทบทนไม่ไหว

ทุกคนต่างบอกให้เธอจ�านนต่อชะตากรรม แต่เธออยากจะไม่ยอม

ตัง้แต่อายุสบิสีจ่นถงึตอนนีเ้ธอทุ่มเทท้ังชีวติให้กบัการแข่งรถ จะให้มา

ล้มเลกิทุกอย่างท่ีท�ามาเพยีงเพราะอุบัตเิหตคุรัง้เดยีวได้อย่างไร

ไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่

"นัน่กเ็พราะฉันเป็นห่วงว่าชีวิตคนแก่สองคนอย่างพวกคณุจะไม่มท่ีีพึง่ไง" 

ลูจ่ยารูส้กึว่าถ้าเธอต้องพดูกบัแม่ฮว่าถงิต่ออีกค�าคงจะต้องโมโหจนตายแน่ๆ 
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"ฉันไม่ได้รูส้กึผดิ ท่ีโอนเงนิให้เพราะฉันสงสารพวกคณุกเ็ท่านัน้ สงสารพวกคณุ

ท่ีเป็นคนผมขาวต้องมาส่งคนผมด�า"

ค�าว่า 'สงสาร' ท่ีลูจ่ยาพูดออกมาเหมอืนมีดแหลมแทงเข้าไปในหัวใจ

ของแม่ฮว่าถงิ หญิงวัยกลางคนเริม่อาละวาดพุง่เข้าใส่ลูจ่ยาพร้อมผลกัเธอ

อย่างแรง ลู่จยาท่ีต้องพยุงตัวด้วยไม้ค�้าจึงหงายหลัง เธอย่ืนมือออกไป 

คว้าอะไรสักอย่างเพื่อยึดไว้ แต่กลายเป็นคว้าข้อมือของแม่ฮว่าถิง

ไม่รู้ว่าตั้งแต่เม่ือไหร่ท่ีมีกลุ่มคนถือกล้องและไมโครโฟนพุ่งเข้ามาใน

ธนาคาร พวกเขาเห็นลูจ่ยาก�าลงัคว้าข้อมือของแม่ฮว่าถงิอยู่ ภาพท่ีท้ังสองคน

กระชากข้อมอืกนันัน้ดรูาวกบัว่าก�าลงัทะเลาะและลงไม้ลงมอือยู่

นกัข่าวกลุม่นีก้�าลงัหาประเดน็ไปท�าข่าวจงึย่อมไม่ยอมพลาดแน่นอน 

พวกเขาไม่สนใจท่ีมาท่ีไปของสิง่ท่ีเกดิขึน้ท้ังหมดแต่กลบัถ่ายรปูเอาไว้ก่อน

เรือ่งอ่ืนค่อยว่ากนั และพาดหัวข่าวกค็งถกูคดิข้ึนมาสดๆ ในตอนนัน้ 'ฮว่าถงิ

เสยีชีวติ ลูจ่ยายงักลบัมาหาเรือ่งท้ังยังลงไม้ลงมอืกบัพ่อแม่นกัแข่งสาวอีกด้วย'

ทันทีท่ีข่าวออกไปเธอจะต้องตกเป็นประเดน็ให้ถกูวิจารณ์อย่างเผด็ร้อน

และโดนเหยียบจนจมดนิอย่างไม่ต้องสงสยั

ลู่จยายอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ได้ ก่อนหน้านี้เธอก็แบกรับ 

ความกดดันไว้มากพอแล้วจนนอนฝันร้ายแทบทุกคืน ถ้าไม่ได้เฉิงอ้ีเหิง 

อยู่ข้างๆ เธอคงเสียสติไปนานแล้ว

นกัแข่งรถนัน้มีความกบฏและหย่ิงยโสฝังอยู่ในกระดกู ไม่ยอมให้ใคร

มารังแกได้ง่ายๆ

ลูจ่ยาเกลยีดเสยีงชัตเตอร์กบัแสงแฟลชมาก เม่ือเธอแน่ใจว่าแม่ฮว่าถงิ

จะไม่ล้มลงไปแล้วจงึพยุงตัวด้วยไม้ค�า้ก่อนหันกลบัไปเผชิญหน้ากบันกัข่าว

โดยไร้ซ่ึงความหวาดกลวั ลูจ่ยาเดนิเข้าไปแย่งกล้องของพวกเขามา

เธอโกรธจนหัวร้อนไปหมดจงึไม่ทันได้คดิอะไรให้รอบคอบ ตอนเข้าไป

แย่งกล้องถ่ายรปูมาเธอไม่ได้กลวัเลยว่าจะถกูถ่ายภาพตอนหน้าตาบิดเบ้ียว
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เอาไว้และจะโดนนักข่าวเอารูปน้ีไปเขียนข่าวให้เป็นเรื่องใหญ่โต อีกท้ัง 

ไม่ได้คิดเลยว่าการเข้าไปแย่งกล้องมาแบบนี้อาจจะท�าให้กล้องของอีกฝ่าย

เสียหายจนต้องจ่ายเงินชดใช้อีกด้วย

เรอืผุกยั็งมีตะปูสามช่ัง* แม้ว่าขาลูจ่ยาจะยังไม่หายด ีแต่เธอออกก�าลงักาย

อยู่ตลอด ดงันัน้หากเทียบกนัแล้วร่างกายของเธอย่อมแข็งแรงกว่าพวกนกัข่าว

มาก หนึง่ต่อสามกยั็งไหว และย่ิงไปกว่านัน้เธอยงัใช้ไม้ค�า้เป็นอาวธุได้อกีด้วย

หลงัจากลูจ่ยาถกูนกัข่าวย่ัวโมโหและทะเลาะกนัยกใหญ่ เธอก็ใช้ไม้ค�า้

พาตวัเองเดนิออกจากธนาคารไปพร้อมท้ิงท้ายไว้ว่า "คณุน้าคะ ฉันหวังว่า 

คณุจะรอให้มีประกาศอย่างเป็นทางการออกมาก่อนค่อยตดัสนิว่าจะเรยีกฉันว่า 

'ฆาตกรฆ่าคน' หรอืไม่ แล้วอีกอย่างในเม่ือคุณเกลยีดฉันขนาดนีก้ไ็ม่ต้องรบั

เงนิห้าล้านของฉันส ิ ฉันเชือ่ว่าฮว่าถงิคงหาเงนิให้พวกคณุได้มากกว่าห้าล้าน

สนิะ คุณคงไม่เห็นค่าเงนิเท่านีห้รอก"

ลู่จยาพูดจบก็เดินจากไป เหลือทิ้งไว้แค่เพียงความสะใจไว้เบื้องหลัง

นกัข่าวท่ีถูกก�าราบจนพ่ายแพ้ยงัไม่กล้าจะลกุข้ึนมา ท้ังสองคนมองไปยัง

กล้องถ่ายรปูของตนท่ีแตกเป็นชิน้ๆ ได้แต่กดัฟันและก�ามอืแน่นพร้อมพ่นลม

ออกจากจมูกอย่างดถูกูการกระท�าของลูจ่ยา พวกเขาคดิไว้แล้วว่าจะเขียนข่าว

ใส่ร้ายลูจ่ยาอย่างไร ถ้าคดิจะเล่นเกมปากกาแบบนี ้ ยังไงซะพวกเขากเ็ป็น 

มืออาชีพ

เมื่อออกจากธนาคารมาแล้ว ลู่จยาก็รู้สึกว่าใบหน้าของเธอเย็นวาบ

ลู่จยาเงยหน้าข้ึนละอองฝนจึงเข้าตา เธอรีบเช็ดออก ในตอนท่ี 

เดนิออกมาจากธนาคารตลอดทางเธอกร็ูส้กึว่าหัวใจตวัเองเต้นแรง ราวกบัว่า

ได้จดุไฟในตวัขึน้มาอีกครัง้ ตอนนัน้ราวกบัว่าตวัเธอได้กลายเป็นทหารหาญ

สวมชุดเกราะ แม้หนทางข้างหน้าจะมรีะเบิดมากมาย แต่เธอกส็ามารถเดนิฝ่า

พายุกระสุนและกับระเบิดเหล่านั้นไปได้และประสบความส�าเร็จในที่สุด

* เรือผุยังมีตะปูสามชั่ง เป็นส�านวน หมายถึงของบางอย่างแม้ไร้ประโยชน์แล้ว แต่ก็ยังมีคุณค่าอยู่
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แต่เดนิมาได้ไม่ไกลนกัอยู่ๆ เธอกร็ูส้กึเหมือนพลงัท้ังหมดถกูสบูออกไป 

ตวัเธอคล้ายลกูโป่งท่ีถกูปล่อยลม ท�าได้แค่ลากขาเดนิไปข้างหน้า ย่ิงเดนิไป

เรือ่ยๆ ย่ิงพบว่าฝนตกหนกัข้ึน ถงึไม่มีนกัข่าวตามมาแต่ลูจ่ยากร็ูด้ว่ีาบ่ายนี้

จะต้องมีข่าวของเธอออกไปอย่างแน่นอน และเธอกจ็ะต้องถกูผูค้นด่าทออีก

เธอต้องรบีกลบัไปท่ีห้องแล้วซ่อนตวัไว้ อย่างน้อยๆ ในตอนนีท่ี้ตรงนัน้

กเ็ป็นโลกใบเลก็ๆ ของเธอ ยังมีเวลาอีกหนึง่อาทิตย์ให้หลบซ่อนตวัได้

ฝนตกลงมาเมด็ใหญ่ราวกบัไข่มุกท่ีขาดจากสาย ลูจ่ยายืน่มือออกไป

เพื่อโบกรถ แต่แล้วก็คิดขึ้นได้ว่าตัวเองไม่เหลือเงินเลยแม้แต่นิดเดียว

เงินท้ังหมดของเธอถูกน�าไปซ้ือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ หมดแล้ว  

ลู่จยาหยิบโทรศัพท์ออกมา เธอคิดจะโทรขอความช่วยเหลือจากใครสักคน 

หลังคิดอยู่ครู่ใหญ่จึงกดเบอร์โทรศัพท์ของเฉิงอี้เหิง เสียงสัญญาณดังขึ้น 

สองครัง้เธอก็ได้สตจิงึรบีกดวางสาย แต่เพยีงครูเ่ดยีวเฉิงอ้ีเหิงก็โทรกลบัมา 

เขาถามว่าเธออยูท่ี่ไหน ลูจ่ยาลงัเลอยู่ครูห่นึง่ก่อนจะบอกช่ือธนาคารไป จากนัน้

เธอจงึวางสายแล้วเดินต่อไปข้างหน้าเหมือนคนไร้วญิญาณ

โลกท้ังใบเหมือนถูกปกคลุมเอาไว้ด้วยเมฆหมอก รถประจ�าทาง  

คนเดินถนน ร่ม ทุกสิ่งเคลื่อนไหวไปมาอย่างรีบร้อน มีเพียงเธอคนเดียว 

ที่ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน

เธอเปียกปอนไปท้ังตัว และเพราะเดินไม่ถนัดจึงท�าให้เธอดูเหมือน 

ตัวตลกที่เดินอยู่บนโลกด้วยความยากล�าบาก เมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆ ลู่จยา 

กรู้็สกึแสบจมูกข้ึนมา เธอไม่อยากจะเดนิอกีต่อไปแล้ว เธออยากจะสญูสลาย

หายจากโลกนี้ไปเลย

ลูจ่ยาต้องการนัง่ยองๆ และใช้ไม้ค�า้วางไว้ท่ีข้างๆ เท้า แต่เธอไม่อาจ

ค่อยๆ นัง่ยองๆ ลงไปได้ สดุท้ายจงึนัง่แหมะลงไปบนพ้ืนเสยีเลย จากนัน้ก็

ปล่อยให้สายฝนชะล้างเธอไปทั้งตัว

คนท่ีเดนิผ่านไปผ่านมามองเธอด้วยสายตาแปลกๆ ลูจ่ยาใช้มอืข้างหนึง่
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จับไม้ค�้าเอาไว้ ตอนนั่งลงไปมันง่าย แต่คิดจะลุกข้ึนยืนมาใหม่นั้นต้องใช ้

พละก�าลงัมาก เธอพยายามอยูน่าน อดทนต่อความเจบ็ปวดเพ่ือจะยืนข้ึน  

แต่ก็โยกไปโยกมาแล้วล้มลงไปหลายครัง้

แบบนี้ก็แล้วกัน หายไปแบบนี้เลยก็แล้วกัน

เสียงเล็กๆ จากก้นบึ้งของหัวใจว่าอย่างนั้น

"คณุไม่เป็นไรใช่ไหม" น�า้เสยีงอนัอบอุ่นดงัข้ึน มีคนเข้ามาช่วยพยุงเธอ

ท่ีเปียกไปท้ังตวัข้ึนมา ลูจ่ยาหันกลบัไปมองกเ็ห็นใบหน้าของเฉิงอ้ีเหิงปรากฏ

ในสายตาของเธอ

แม้ว่าการมองเห็นของเธอจะถกูสายฝนบดบังจนพร่ามวัไปหมด แต่ก็

ยังรบัรูไ้ด้ว่าเฉิงอีเ้หิงก�าลงักางร่มให้เธอ

"ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร" เฉิงอ้ีเหิงดงึเธอเข้ามาไว้ในอ้อมกอด ตบหลงั

เบาๆ เพือ่ปลอบประโลม

ค�าพูดปลอบโยนนัน้ได้ท�าลายก�าแพงหนาๆ ของเธอลง ตลอดหลายปี

ท่ีผ่านมาลูจ่ยาต่อสูบ้ากบ่ัน เธอยอมให้ตวัเองบาดเจบ็แต่ไม่ยอมร้องไห้ออกมา 

ให้ใครเห็น แต่แล้วในท่ีสดุเธอกไ็ม่อาจแบกรบัไว้ได้อกี ลูจ่ยาท่ีอยู่ในอ้อมกอด

ของเฉิงอีเ้หิงร้องไห้เสยีงดงั

"ฉันไปท่ีธนาคารมาได้เจอกบัแม่ของฮว่าถงิแล้วกพ็วกนกัข่าว แล้วก ็

เกดิมเีรือ่งปะทะกบัพวกเขาเข้า ฉันว่าพวกนัน้จะต้องเขียนอะไรม่ัวๆ อกีแน่" 

ลูจ่ยาเล่าถงึเหตกุารณ์ท่ีเกดิข้ึน ไหล่ของเธอยังสัน่ไม่หยุด

"ไม่เป็นไรแล้วนะ ไม่เป็นไรแล้ว" เฉิงอ้ีเหิงลบูศรีษะของเธอพร้อมกบั 

พดูขึน้ "ผมอยู่ตรงนีต้ลอด ผมจะอยู่เคยีงข้างคณุนะ"

ลูจ่ยาจ�าไม่ได้แล้วว่าเธอร้องไห้ครัง้สดุท้ายเม่ือไหร่และร้องไห้เพราะอะไร 

แต่ในตอนนีเ้ม่ือต่อมน�า้ตาถกูเปิดออกแล้วกร็าวกบัว่ามีฝนห่าใหญ่ในรอบร้อยปี

มาช�าระล้างตะกอนในใจท่ีถกูเกบ็ไว้หลายปีออกไปจนหมด

เฉิงอ้ีเหิงพยายามประคองลูจ่ยาท่ีร้องไห้จนกลายเป็นมนษุย์น�า้ตา รูส้กึ
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ได้ว่าร่างของนกัแข่งสาวนัน้อ่อนปวกเปียกไปท้ังตัว เขาต้องใช้ความพยายาม

อย่างมากในการพาเธอข้ึนรถ เฉิงอ้ีเหิงเอ้ือมไปคาดเข็มขัดนิรภัยให้เธอ  

ขณะท่ีเขาดงึตวักลบัมาใบหน้าของท้ังสองคนกอ็ยู่ใกล้กนัมากโดยไม่ทันตัง้ตวั 

คล้ายว่าอากาศในบรเิวณนัน้แข็งตวัไปในทันที ลูจ่ยาหยุดสะอ้ืน เธอเบิกตาแดงๆ 

ของตวัเองจ้องมองเขา ส่วนเฉิงอ้ีเหิงกเ็อียงคอมองตอบเธอด้วยท่าทางแปลกๆ

จู่ๆ บรรยากาศรอบตัวคนท้ังคู่ก็แปรเปลี่ยนไป ลู่จยาจึงหลับตาลง

อย่างช้าๆ ยื่นริมฝีปากออกมาเล็กน้อย

เธอรออยู่พักใหญ่แต่จูบท่ีคาดไว้ก็ไม่มาสักที เฉิงอ้ีเหิงถอยออกจาก 

ที่นั่งข้างคนขับ เดินอ้อมไปเปิดประตูรถอีกฝั่ง เขาเข้ามานั่งแล้วสตาร์ตรถ

ลู่จยาแอบมองหน้าของเฉิงอี้เหิง ใบหูของแพทย์หนุ่มแดงระเรื่อ

ลูจ่ยาเช็ดน�า้ตาออกจากดวงตาแดงๆ ของตวัเอง เธอรูส้กึหงดุหงดิเลก็ๆ 

กบัการจบูท่ีไม่ประสบความส�าเรจ็ ในรถของเฉิงอ้ีเหิงนัน้เปิดฮีตเตอร์ไว้และ 

เมือ่รวมเข้ากบัอาการมึนๆ ของลูจ่ยา ดงันัน้เมือ่เขาหันหน้ามาอีกที เธอก็

หลบัไปแล้ว

เมือ่ลูจ่ยาตืน่ข้ึนกพ็บว่าตวัเองอยู่ในลานจอดรถใต้ดินท่ีไม่คุน้เคย เธอ

เลยถามออกไปด้วยความสงสัย "ท่ีนี่ท่ีไหนคะ ไม่เหมือนกับลานจอดรถ 

ท่ีคอนโดฯ ของฉันเลย"

"ลานจอดรถใต้ดินท่ีคอนโดฯ ผมเอง เสื้อผ้าของคุณเปียกหมดแล้ว

เดีย๋วผมจะพาคณุข้ึนไปเปลีย่นเสือ้ผ้านะ" เฉิงอีเ้หิงช่วยลูจ่ยาปลดเข็มขัดนริภยั

และพาเธอลงจากรถ

ลูจ่ยายังคงมนึงง แต่ไม่ได้คดิอะไรมาก เธอใช้ไม้ค�า้พยงุตวัเองข้ึนไปท่ี

ช้ันบนพร้อมกบัเฉิงอ้ีเหิง

ท้ังสองคนเดนิเข้าไปในห้อง คอนโดฯ ของเฉิงอ้ีเหิงนัน้ท้ังสว่างและกว้าง 

เป็นห้องท่ีตกแต่งสไตล์ยุโรป ดเูรยีบง่ายโปร่งสบาย เมือ่เข้ามาแล้วท�าให้เธอ
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รูส้กึว่าจติใจปลอดโปร่งข้ึนมาก

เฉิงอ้ีเหิงเดนิเข้าไปในห้องนอนใหญ่ สกัพกัเขากเ็ดนิถอืเสือ้คลมุอาบน�า้

ชดุใหม่ออกมา "คณุเข้าไปอาบน�้าก่อนเถอะ เดี๋ยวผมจะลงไปซือ้ชดุชัน้ใน 

ท่ีร้านสะดวกซ้ือข้างล่างแล้วจะเอาข้ึนมาวางไว้ให้ท่ีหน้าห้องน�้า คุณจะได ้

หยบิได้ตามสบาย ผมไม่แอบดแูน่นอน แล้วตัง้แต่นีต่้อไปกถ็อืซะว่าท่ีนีเ่ป็น

ห้องของคณุเลย ไม่ต้องเกรงใจนะ"

ตอนท่ีเฉิงอ้ีเหิงบอกว่าจะไปซ้ือชุดช้ันในให้เธอ เขาพูดเหมือนกับว่า

ก�าลังไปซ้ือขนมให้เธออย่างไรอย่างนั้น ชายหนุ่มไม่ได้มีทีท่าเขินอาย 

แต่อย่างใด ก็เขาเป็นคุณหมอน่ีนะ คงไม่เหมือนกับคนธรรมดาท่ัวๆ ไป  

เขาน่าจะเห็นร่างกายของมนุษย์จนชินแล้ว 

ลู่จยากอดเสื้อคลุมอาบน�้าเอาไว้อย่างเหม่อลอยอยู่ครู่หนึ่งจนกระท่ัง

ได้ยินเสยีงปิดประต ู หลงัจากเฉิงอ้ีเหิงเดนิออกไปเธอกร็บีหยบิโทรศพัท์ขึน้มา

เปิดกลุ่ม 'สายเม้าท์มาแล้วจ้า' ในโต้วปั้นแล้วอัพเดตกระทู้

'รายงานด่วน...

วันนี้ฉันตากฝนจนเปียกปอนไปทั้งตัว แล้วอยู่ๆ ฉ. ก็ปรากฏตัวขึ้น 

ข้างๆ ฉันเหมือนเป็นเทวดาพาคนไร้บ้านกลับบ้าน ท่ีย่ิงไปกว่านั้น...  

พวกคุณลองเดาดูว่าตอนนี้เขาไปท�าอะไร

เขาก�าลังไปซื้อเสื้อชั้นในกับกางเกงในให้ฉัน

อย่าเข้าใจผิดนะ! ไม่ได้มีอะไรเกิดข้ึนระหว่างพวกเราท้ังนั้น นี่เป็น

ความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์แบบเพื่อนจริงๆ

แต่ว่าวันนี้ฉันได้ท�าเรื่องโง่เง่าท่ีสุดไปเร่ืองหนึ่ง ตอนท่ีเขาช่วยฉัน 

คาดเขม็ขัดนริภยั ตอนนัน้พวกเราใกล้ชิดกนัมากๆ แล้วกอ็าจจะเป็นเพราะ 

โดพามีน* ล่ะมั้งท่ีดลใจให้ฉันหลับตาและย่ืนปากออกไป คิดไปเองว่า 

* ฮอร์โมนชนิดหนึ่งในร่างกาย เป็นสารน�าส่งความสุขเข้าไปในสมอง จีนมักจะใช้พูดถึงเวลาท่ีมีความสุขมากๆ  
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�าลังหัวเราะ ไม่ได้สนใจเลยว่าเจ้าของกระทู้บอกว่าตัวเอง 

ไม่มีบ้านให้กลับ สงสารเจ้าของกระทู้ กอดๆ'

'ประเด็นท่ีฉันสนใจอยู่ท่ีกางเกงในเสื้อช้ันใน ปกติฉันเรียกให้แฟน 

ซ้ือผ้าอนามัยก็หน้างอแล้ว นี่ ฉ. ถึงกับไปซ้ือเสื้อช้ันในกางเกงในให้กับ

เจ้าของกระทู้ พระเจ้า! อิจฉาอ่ะ'

'นี่แปลว่าอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหม'

ความคิดเห็นมกีารอัพเดตอย่างรวดเรว็ ลูจ่ยาอ่านความคดิเห็นต่างๆ 

ไปสกัพกักไ็ด้ยินเสยีงเปิดประต ู น่าจะเป็นเฉิงอ้ีเหิงท่ีกลบัมา เธอจงึลกุขึน้ยืน

แล้วคว้าเสือ้คลมุโขยกเขยกเข้าไปในห้องน�า้ รบีร้อนเปิดฝักบัวเพ่ือกลบเกลือ่น

ทุกอย่างให้เป็นปกติ

หลงัจากเฉิงอ้ีเหิงไปซ้ือชุดชัน้ในท่ีร้านสะดวกซ้ือใต้คอนโดฯ ให้ลูจ่ยา

เรยีบร้อยแล้วเขากก็ลบัขึน้มาท่ีห้อง ในตอนท่ีเปิดประตเูข้ามาก็ได้ยนิเสยีง 

พึ่บพั่บดังอยู่ในห้องและทันเห็นแผ่นหลังของลู่จยาหายเข้าไปในห้องน�้า  

จากนัน้กไ็ด้ยินเสยีงปิดประตหู้องอาบน�า้ นัน่ท�าให้เขารูส้กึสงสยัอยู่นดิหน่อยว่า

ผ่านมาตัง้นานแล้วเธอเพ่ิงจะเข้าไปอาบน�า้อย่างนัน้หรือ เธอมัวแต่ท�าอะไรอยู่ 
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แต่แล้วเขากถ็อนหายใจออกมา นกัแข่งรถกค็อืนกัแข่งรถ ขนาดขาเจบ็กยั็ง

เคลือ่นไหวได้เรว็ขนาดนัน้

เฉิงอีเ้หิงเคาะประตหู้องน�า้แล้วบอกเธอว่า "เสือ้ผ้าวางอยู่หน้าประตหู้องน�า้

แล้วนะครบั ผมจะเข้าครวัไปท�าอะไรให้คณุกนิแล้วกนั อาบน�า้เสรจ็แล้วคณุ

เรยีกผมด้วยล่ะ ผมไม่เดนิเข้าไปในห้องน�า้หรอกคณุวางใจได้"

"อืม!" ลู่จยาขานรับเสียงดังจากด้านในห้องน�้า

เม่ืออาบน�้าเสร็จลู่จยาก็สวมเสื้อคลุมไว้เรียบร้อย เธอใช้ผ้าขนหนู 

ผืนใหม่เอ่ียมเช็ดผม พอเปิดประตูห้องน�้าออกมาเธอก็เห็นชุดช้ันในและ 

เสื้อฮู้ดอีกตัววางอยู่ท่ีหน้าประตู เสื้อฮู้ดน่าจะเป็นของเฉิงอ้ีเหิงเพราะเธอ 

สวมแล้วชายเสือ้นัน้ปิดไปถงึน่อง

แบบนีอ้อกจะรูส้กึแปลกๆ นดิหน่อย มีคนเตรยีมข้าวของไว้ให้เธอด้วย

ความใส่ใจ ท้ังๆ ท่ีคนคนนีไ้ม่ใช่ญาติของเธอ ย่ิงไปกว่านัน้เขายังไม่ใช่คนรกั

ของเธออีกด้วย

ลูจ่ยาเปลีย่นเสือ้ผ้าเรยีบร้อยกเ็ดนิออกมาท่ีห้องครวั เธอเห็นเฉิงอีเ้หิง 

ก�าลงัต้มเส้นสเีหลอืงๆ อยู่

"จรงิๆ แล้วผมก็ท�าอาหารไม่ค่อยเป็นหรอกครบั ใช้ชีวติอยู่คนเดยีวกท็�า

อะไรกนิแบบง่ายๆ เน้นสะดวกเลยต้มเส้นพวกนีอ้ยู่บ่อยๆ แต่ฝีมือการต้มเส้น

ของผมไม่เลวนะ"

เฉิงอี้เหิงก�าลังต้มเส้นสปาเกตตี้

หลังจากต้มเส้นสปาเกตตี้เรียบร้อยแล้วเขาก็เอาซอสเนื้อท่ีเตรียมไว้

ราดลงไป มีกลิ่นหอมโชยขึ้นมา

กระเพาะของลู่จยาเริ่มส่งเสียงร้องโครกคราก

"คุณไปรอผมที่โต๊ะอาหาร เดี๋ยวผมยกออกไปให้"

ลู่จยาเดินไปนั่งท่ีโต๊ะอาหารอย่างว่าง่าย เธอนั่งลงอย่างเรียบร้อย

เหมือนกับเด็กอนุบาลท่ีก�าลังรอคุณครูแจกลูกอมอย่างไรอย่างนั้น เมื่อ 



หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ70

เฉงิอีเ้หิงยกจานสปาเกตตีม้าวางไว้บนโต๊ะและส่งช้อนส้อมให้เธอ ลูจ่ยากก็นิ

อย่างหิวโหย ความจรงิแล้วเธอหิวมาก ทว่าเมือ่กนิไปครึง่หน่ึงเธอจงึคดิข้ึนได้ว่า

ต้องรกัษาภาพลกัษณ์ แต่มุมปากของเธอกเ็ตม็ไปด้วยคราบซอสเสยีแล้ว

ลู่จยาเงยหน้าข้ึนมองเฉิงอ้ีเหิงแล้วรู้สึกอยากจะบ้าตาย เธอคิดจะดึง

กระดาษทิชชูมาเช็ด แต่พบว่ากระดาษทิชชูอยูห่่างจากเธอมาก ในเมือ่ท�าอะไร

ไม่ได้เธอจงึได้แต่ยกมือข้ึนปิดปากตวัเอง สายตาของเฉิงอีเ้หิงท่ีมองมานัน้

ราวกบัว่าเคยชินกบัท่าทางของเธอแล้ว เขาเอ่ยข้ึนว่า "ไม่เป็นไร" จากนัน้ก ็

ลกุข้ึนไปดงึกระดาษทิชชดู้วยท่าทางสบายๆ แล้วค่อยๆ เอ้ือมตวัมาเช็ดซอส

ท่ีเลอะอยู่ตรงมุมปากของเธอออก

ในตอนนี้ลู่จยารู้สึกว่าตัวเธอเองเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงของเฉิงอี้เหิง

ไม่รูว่้าเพราะอะไร นกับิดสาวท่ีหย่ิงยโสและเย็นชาอย่างเธอเม่ือใกล้ชิด

กบัเฉิงอ้ีเหิงกพ็ลนักลายเป็นสาวอ่อนโยนนุม่นิม่ไปเสยีอย่างงัน้ ท้ังยังกลายเป็น

แมวโง่ท่ีเขาจะหยอกเย้ายังไงก็ได้อีก

ความอ่อนโยนของเฉิงอ้ีเหิงในคนืนีท้�าให้ลูจ่ยารูส้กึว่าโลกสามารถอ่อนโยน

กบัเธอได้จรงิๆ และหลงัจากท่ีกนิอ่ิมแล้วลูจ่ยากน็อนหลบัอย่างสบาย

เช้าวนัรุง่ข้ึนเฉิงอ้ีเหิงกม็าเคาะท่ีประตหู้องนอนของเธอ "ผมไปท�างาน

แล้วนะ วนันีค้ณุอย่าเพ่ิงไปเปิดเวยป๋อล่ะ ไม่ต้องออนไลน์นะเข้าใจไหม"

"ท�าไมล่ะ" ลู่จยาร้องถามพร้อมขยี้ตาด้วยความงัวเงีย

"ผ่านไปสกัสองสามวนัคณุค่อยดแูล้วกนั เป็นเดก็ดล่ีะ รอผมเอาของอร่อย

กลบัมานะ"

"อื้อ" ลู่จยาง่วงมากจึงไม่ได้สนใจความหมายในค�าพูดของเฉิงอ้ีเหิง

เท่าไหร่นัก แล้วเธอก็ล้มตัวลงนอนต่อไป

เม่ือตืน่ขึน้มาลูจ่ยากล็มืค�าพดูท่ีเฉิงอ้ีเหิงก�าชับเอาไว้ไปหมดแล้วถงึได้

เปิดเวยป๋อดู เวยป๋อของเธอแทบจะระเบิดแล้ว มีข้อความเป็นหมืน่ข้อความ



我的医生好像喜欢我 71

ถกูส่งเข้ามา และทุกข้อความนัน้ล้วนแล้วแต่ด่าทอว่าเธอเป็นคนก้าวร้าวรนุแรง 

ไม่รูจ้กัส�านกึผดิ

ถึงกับมีคนมาเขียนในช่องแสดงความคิดเห็นไว้ว่า

'ฆ่าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิต'

ลู่จยารู้สึกหวาดกลัวมากถึงกับโยนโทรศัพท์ออกไปทันที ยังดีท่ีเธอ

เปลีย่นเบอร์มอืถือหลงัจากเกิดเรือ่ง ไม่อย่างนัน้คงมข้ีอความและสายโทรศพัท์

เข้ามาจนท�าให้โทรศพัท์ของเธอระเบิดไปแล้วจรงิๆ

มอืของลูจ่ยาท่ีถอืโทรศัพท์อยู่ก�าลงัสัน่ ทีแรกเธอคดิจะโทรหาเฉิงอ้ีเหิง 

แต่แล้วก็นึกถึงค�าเตือนของเขาเม่ือเช้าข้ึนมาได้ว่าไม่ให้เธอเข้าไปดูเวยป๋อ  

ลูจ่ยาจงึไม่ได้โทรไปหาเขา

ลูจ่ยานัง่อยู่ในคอนโดฯ ของเฉิงอ้ีเหิงอย่างไม่เป็นสขุ จนถงึตอนกลางวนั

ท้องก็ร้องจ๊อกๆ ข้ึนมาด้วยความหิว เฉิงอี้เหิงท้ิงเงินสองร้อยหยวนกับ

กระดาษแผ่นหนึง่เอาไว้บนโต๊ะ ในกระดาษเขียนว่า

'ถ้าคุณหิวก็สั่งอาหารกลางวันมากินเองนะ บนโต๊ะมีเบอร์โทรศัพท ์

ร้านอาหารอยู่ หรือจะออกไปกินข้างนอกก็ได้'

เฉิงอี้เหิงเป็นเช่นนี้ ไม่ว่าเรื่องอะไรเขาก็คิดเอาไว้อย่างรอบคอบ

ลูจ่ยาอยู่ท่ีคอนโดฯ ของเฉิงอีเ้หิงจนแสงแดดยามบ่ายค่อยๆ สาดส่อง

เข้ามา การนัง่อยู่คนเดยีวท�าให้จติใจว้าวุน่ เธอจงึก�าเงนิสองร้อยหยวนแล้ว

ออกจากคอนโดฯ ไป

เธอตั้งใจจะไปหาเฉิงอี้เหิงแล้วกินข้าวกับเขา

ลูจ่ยาไม่ใช่คนบ้าบ่ินไร้สติ ก่อนจะออกจากคอนโดฯ เธอจึงปลอมตวั
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สกัหน่อย ตลอดการเดนิทางกถ็อืว่าราบรืน่ไม่มีใครดอูอก แต่ขณะท่ีก�าลงัจะ

เดนิไปหน้าประตูโรงพยาบาลกไ็ม่คาดคิดว่าจะมีคนเรยีกเธอขึน้มา คนกลุม่นี้

ไม่ใช่ท้ังนกัข่าวและต�ารวจ ดเูหมอืนจะเป็น 'ชาวเนต็ผูช้อบเผอืก' ซะมากกว่า 

หนึ่งในนั้นคือผู้หญิงท่ีลู่จยาเดินผ่านไปและไม่ทันระวังจนถูกชนไหล่เข้า 

ท�าให้หมวกของลูจ่ยาหลดุออก ขาของเธอเดนิไม่สะดวกอยูแ่ล้วท�าให้ก้มลงไป 

เก็บเองไม่ได้ จึงเรียกผู้หญิงคนนั้นให้ช่วยเก็บหมวกแทน ผู้หญิงคนนั้นก็ 

ท�าตามท่ีเธอขอ ทว่าขณะท่ีอีกฝ่ายเก็บหมวกข้ึนมาเตรียมส่งให้ก็เอ่ยถาม 

ข้ึนว่า "คณุคอืลูจ่ยาใช่ไหม"

ลู่จยาไม่ทันได้ตั้งตัวจึงพยักหน้ารับ

สีหน้าของผู้หญิงคนนั้นเปลี่ยนไปแล้วจับตัวลู ่จยาเอาไว้ หล่อน 

ตะโกนเสียงดังบอกคนท่ีเดินผ่านไปผ่านมา "นี่ไง! ลู่จยาท่ีท�าให้ฮว่าถิง  

'ควนีออฟเดวลิ' คนน้ันตาย แถมนกัข่าวยังบอกว่ามนัไปอาละวาดถงึบ้านของ

แม่ฮว่าถิงอีก ในท่ีสุดวันนี้ฉันก็จับตัวแกได้แล้ว แกต้องไปขอโทษฮว่าถิง

และพ่อแม่ของฮว่าถิง"

ลูจ่ยาคดิจะเดนิหนแีต่กลบัถกูผูห้ญิงคนนัน้กระชากเสือ้ไว้ ท้ังคูย่ือ้ยุดกนั 

อยู่นาน ท้ังท่ีเธอควรจะหลดุออกไปได้แล้ว แต่เพราะผูห้ญิงคนนัน้เสยีงดงัมาก 

จงึท�าให้มีคนรมุกนัเข้ามา ทุกคนดรูาวกบัว่ามีความแค้นร่วมกนั พวกเขา 

ต่างโกรธเคอืงกบัการกระท�าของลูจ่ยาอย่างถงึท่ีสดุ

"ยายลูจ่ยา วนันีแ้กต้องพดูอะไรสกัอย่างเกีย่วกับการตายของฮว่าถงินะ!"

ไม้ค�้าของลู่จยาที่เอาออกมาด้วยนั้นก็ไม่รู้ว่าถูกดึงไปไว้ที่ไหนแล้ว

ขาของเธอยังไม่หายเป็นปกตดิจีงึยืนได้ไม่ค่อยม่ันคงนกั เม่ือถกูดนัไป

ดนัมาขากเ็จบ็แปลบเข้าไปถงึหัวใจ

"ฉัน...ฉันไม่มี..." ลูจ่ยาเพิง่รูส้กึว่าค�าอธบิายของเธอนัน้ช่างไร้น�า้หนกั

ต่อกลุม่คนท่ีบ้าคลัง่

ตอนนี้เธอเหมือนสุนัขไร้บ้านท่ีถูกคนรังเกียจและเยาะเย้ยกลั่นแกล้ง 
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ท�าได้แค่นัง่ไร้เรีย่วแรงอยู่ท่ีพืน้ เสยีงด่าทอต่างๆ นานาไหลเข้ามาในหูของเธอ 

ค�าด่าเหล่านัน้ราวกบัน�า้ท่ีสาดใส่

และเธอใกล้จะจมน�้าแล้ว

แต่ก่อนท่ีเธอจะเป็นลมหมดสตไิป ลูจ่ยาเหมอืนจะได้ยินเสยีงเฉิงอ้ีเหิง

ร้องเรียกเธออยู่

หลายวันหลงัจากเขาพาเธอกลบัมาลูจ่ยาก็ได้แต่นัง่เบ่ืออยู่ในคอนโดฯ 

ของเฉิงอีเ้หิง เธอแทบจะไม่ออกจากคอนโดฯ อาหารสามม้ือมเีฉิงอ้ีเหิงเป็น

คนรับผิดชอบ ถ้าเขาไม่สั่งอาหารมาก็จะเป็นคนลงมือท�าอาหารเอง

ลูจ่ยาโยนกระดาษทิชชูท่ีเปียกนมลงไปในถงัขยะพลางนกึว่าตวัเองถกู

เฉิงอี้เหิงพากลับมาที่คอนโดฯ ยังไง

หลงัพบว่าลูจ่ยาถกูคนรมุท�าร้ายจนบาดเจบ็ เฉิงอ้ีเหิงกต้็องการพาเธอ

ไปรกัษาท่ีโรงพยาบาล ทว่าเธอกลบัไม่ยอมและยังท�าตวัดือ้กบัเขาอกี

'คุณดูแผลบนหน้าของคุณสิ หนักขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมไปรักษาอีก 

ไม่กลัวว่าจะเป็นแผลเป็นหรือยังไง'

ลูจ่ยาเบิกตากว้างมองเฉิงอีเ้หิง ในแววตาของเธอมีความรูส้กึหลายอย่าง

ปะปนกนั ท้ังรูส้กึน้อยใจ ท้ังโกรธแค้น สบัสน และไม่ยินยอม...

ในตอนนั้นเธอนั่งอยู่บนรถของเฉิงอี้เหิง เอ่ยขึ้นด้วยความเหนื่อยล้า 

'แค่แผลเล็กๆ ไม่เป็นไรหรอก'

เธอเหนือ่ยมากจงึพงิหลงัไปกบัเบาะรถแล้วหลบัไป ซ่ึงก็ได้เฉิงอ้ีเหิง 

นั่นแหละท่ีคาดเข็มขัดนิรภัยให้กับเธอ เมื่อตื่นข้ึนมาอีกครั้งลู่จยาก็พบว่า 

ตวัเองก�าลงันอนอยู่ในห้องรบัแขกท่ีคอนโดฯ ของเฉิงอ้ีเหิง และแผลบนใบหน้า

ของเธอก็ได้รบัการดแูลเรยีบร้อยแล้ว

'คุณอย่าเพิ่งคิดเรื่องอ่ืน ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ท่ีคอนโดฯ ผมนี่แหละ 

ส่วนเรื่องในอนาคตรอให้คุณดีขึ้นกว่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะ'



หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ74

เรือ่งกเ็ป็นเช่นนี ้ จรงิๆ แล้วลูจ่ยาควรจะอยู่ท่ีคอนโดฯ ของเฉิงอีเ้หิง 

เพียงไม่กี่วัน ทว่าตอนนี้เธอกลับเริ่มใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดฯ ของเขาอย่าง 

หน้าไม่อาย

'หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ' เป็นกระทู้ท่ีได้รับความนิยมมาก 

มันร้อนแรงจนฉุดไม่อยู่ ลู่จยาที่ซุกตัวอยู่แต่ในห้องเปิดกระทู้ดูตั้งแต่เช้า

เฉิงอีเ้หิงเคาะประตูเรยีก "คุณเสรจ็เรยีบร้อยแล้วหรอืยัง ต้องออกไป 

ร่วมงานแล้วนะ"

ลู่จยามองนาฬิกาท่ีมุมล่างขวาของจอคอมพิวเตอร์ ตอนนี้เกือบจะ 

หกโมงเย็นแล้ว เธอต้องรบีเปลีย่นเสือ้ผ้า แต่งหน้าเตรยีมตวัออกจากคอนโดฯ 

ก่อนหน้านีลู้จ่ยาไม่ค่อยได้ออกจากห้องนกั อย่างแรกเพราะเรือ่งคราวก่อน 

ยังท�าให้เธอหวาดกลัวอยู่ อย่างที่สองคือขาของเธอยังไม่หายดีเท่าไหร่

แต่ท่ีวนันีย้อมออกจากบ้านเพราะเธอรบัปากไว้ว่าจะไปร่วมงานวันเกดิ

คนไข้ของคุณหมอเฉิงอี้เหิง

เฉิงอี้เหิงบอกว่าคนไข้คนนี้เป็นนักธุรกิจ ใหญ่โตถึงขนาดท่ีเรียกลม

เรยีกฝนในพืน้ท่ีของเขาได้ ช่วงวยัรุน่กถ็กูขนานนามว่าสามารถ 'เปลีย่นหิน 

ให้เป็นทอง' ไม่ว่าจะไปไหนก็หาเงินได้ตลอดจึงมีทรัพย์สินสะสมไม่น้อย 

ทั้งยังสร้างอาณาจักรธุรกิจของตัวเองขึ้นมาได้อีก

ลูจ่ยาหัวเราะเขา "คณุหมอเฉิง ฉันคิดว่าคณุดเูป็นคนหย่ิงในศกัดิศ์รมีาก 

จนไม่น่าจะไปร่วมงานเลีย้งสร้างเส้นสายแบบนี ้ไม่คดิว่าคณุก.็.."

"นี่ไม่ใช่งานเลี้ยงสร้างเส้นสายอะไร แต่เป็นงานเลี้ยงขอบคุณของ

คนไข้ของผม ถ้าผมไม่ไปก็จะดูเหมือนผมไม่เอาใคร"

ท่ีจรงิแล้วนอกจากจะเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างหมอกบัคนไข้แล้ว สิง่ท่ี

ส�าคัญไปกว่านั้นก็คือครอบครัวเฉิงอ้ีเหิงกับประธานคนนี้มีความสัมพันธ์ 

แนบแน่นกันอยู่ แต่แน่นอนว่าตอนน้ีเขาไม่จ�าเป็นต้องพูดเรื่องครอบครัว 
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ของเขาให้ลูจ่ยารบัรู้

จะเอาคนหรอืไม่เอาคน ส�าหรบัลูจ่ยาแล้วไม่ใช่ประเดน็ส�าคัญ เพราะ 

ตวัเธอเองกเ็ป็นคนท่ีไม่เอาคนอ่ืนอยู่แล้ว ท่ีผ่านมาสโมสรเป็นเหมอืนร่มคนัใหญ่

ท่ีกนัทุกอย่างเอาไว้ให้เธอ เป็นเหมือนอ่าวอันอบอุน่ปลอดภยัท่ีช่วยปกป้องเธอ

จากลมฝนและพายุหิมะท้ังหลาย

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาสโมสรปกป้องเธอเอาไว้เพื่อให้เธอได้ใช้เวลา

ไปกับการฝึกฝนและการแข่งขันอย่างเอาจริงเอาจัง ส�าหรับเรื่องอื่นๆ นั้น 

จะมีคนคอยช่วยจดัการรบัมือให้เธอ เพราะเป็นแบบนีลู้จ่ยาถงึไม่เคยคดิทบทวน

เลยว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไรบ้าง ไม่รู้ว่าเวลาไหนจะต้อง 

ท�าอะไรหรอืพดูอะไร ซ่ึงนัน่กท้ิ็งภาพจ�าท่ีดเูหมือนเป็นคนไม่แคร์สิง่ใดๆ ไว้

ลู่จยาอ่อนโยนข้ึนมากหลังจากท่ีได้มาใช้ชีวิตกับเฉิงอ้ีเหิง ท�าให้เขา

ได้เห็นมุมน่ารักๆ ที่คาดไม่ถึงอยู่บ่อยๆ

"ฉันรู้แล้ว จะรีบแต่งตัวเดี๋ยวนี้แหละ" ลู่จยาตะโกนบอกออกไป เธอ

เดินกระย่องกระแย่งไปท่ีหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง หยิบเครื่องส�าอางแต่ละชิ้น 

ออกมา จากนั้นก็จัดวางมันไว้อย่างเป็นระเบียบ ครีมรองพื้น อายแชโดว์ 

มาสคาร่า คอนทัวร์สติ๊ก แป้งพัฟ...

เธอไม่ได้แต่งหน้ามาพักใหญ่แล้ว

เม่ือมองบรรดาเครื่องส�าอางมากมายท่ีอยู่ตรงหน้านี้แล้วเธอก็ไม่รู้ 

จะเริ่มต้นยังไง อยู่ๆ ก็หมดความมั่นใจไปเสียอย่างนั้น

ไม่ต้องสนใจอะไร ลู่จยาให้ก�าลังใจตัวเอง เธอหยิบขวดครีมรองพื้น

ข้ึนมาเขย่าแล้วบีบเนื้อครีมขนาดเท่าเม็ดถั่วออกมาไว้บนหลังมือ จากนั้น

จงึหยบิฟองน�า้ข้ึนมาแต่งหน้า เมือ่ลงรองพืน้เรยีบร้อยแล้วลูจ่ยากเ็ตรยีมจะ

เขยีนคิว้ ตอนนัน้เองถงึได้เห็นว่ามีขนคิว้ข้ึนจนรก ท�าให้ดไูม่เป็นทรงเท่าไหร่นัก 

เธอคิดว่าควรต้องกันคิ้วสักหน่อย

ขณะท่ีเธอหยิบมดีโกนข้ึนมาเตรียมจะกนัคิว้นัน่เอง เฉิงอ้ีเหิงกท็ะลึง่พรวด
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เข้ามาในห้อง

"คณุดซิูว่าชุดเดรสนีเ่ป็นยังไง ผมให้เพือ่นผูห้ญิงท่ีท�างานช่วยแนะน�า 

มา บอกให้คณุออกไปเลอืกด้วยกนักบัผมคณุก็ไม่ยอมไป..." เฉิงอ้ีเหิงหยิบ 

ชุดเดรสออกมาขณะพูดไปครึง่ประโยค เม่ือเงยหน้าข้ึนเขากเ็ห็นคิว้ด้านขวา

ของลูจ่ยาแหว่งไปกระจกุหนึง่ เฉิงอีเ้หิงอ้าปากกว้างร้องขึน้อย่างตกใจ "คิว้คณุ

เป็นอะไรน่ะ?!"

"ฉัน..." ลู่จยาลุกข้ึนยืนอย่างโมโห "ฉันก�าลังกันคิ้วอยู่! แล้วคุณก ็

พุ่งเข้ามา พอฉันมือสั่นก็..."

เฉิงอ้ีเหิงก้าวถอยหลงัไปสองสามก้าวด้วยความรูส้กึผดิ เขาเดนิวนไป 

วนมาจากนั้นจึงมาหยุดอยู่ข้างๆ ลู่จยา วางมือลงบนไหล่ของเธอแล้ว 

ตบเบาๆ สองสามที ก่อนจะวางชุดที่อยู่ในมือลง "คุณค่อยๆ กันคิ้วไปนะ 

ผมออกไปก่อน..."

"หยุดเลยนะ!"

เฉิงอ้ีเหิงชะงกั รูต้วัดว่ีาตนไม่อาจจะหลบเลีย่งความผดินี้ไปได้ เขาจงึ

รีบล้วงเอาบัตรเครดิตใบหนึ่งส่งให้ลู่จยา "ถือว่านี่เป็นการชดใช้ความผิด 

ของผมกแ็ล้วกนั คุณเอาไปรดูได้ตามสบาย" ความสนใจของลูจ่ยาไม่ได้อยู่ท่ี

บัตรของเฉิงอี้เหิง แต่เป็นเดรสชุดนั้น

"ชุดเดรสนี่..."

"ท�าไมเหรอครับ"

"สวยดีนะ" เดรสตัวนี้ดึงดูดความสนใจของลู่จยาได้ส�าเร็จ

ขณะท่ีลู่จยาก�าลังช่ืนชมชุดเดรสอยู่นั้นแววตาของเธอก็เป็นประกาย

ราวกบัอัญมณีท่ีส่องแสงระยบิระยบัอยู่กลางทะเลสาบ เฉิงอ้ีเหิงเห็นท่าทาง

เช่นนั้นของลู่จยาบางส่วนในใจก็เกิดความรู้สึกอ่อนยวบยาบขึ้นมา

ปกติแล้วลูจ่ยาไม่ค่อยได้สวมกระโปรงบ่อยนกั เพราะเธอต้องซ้อมข่ีรถ

และลงแข่งขันอยูต่ลอดจงึไม่ค่อยมีโอกาสได้สวม อีกอย่างตวัเธอเองกไ็ม่ได้ชอบ
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สักเท่าไหร่ด้วย ในสายตาของลู่จยานั้นผู้หญิงท่ีสวมกระโปรงเวลาเดิน 

จะดูเหมือนก�าลังลอยอยู่ เอวดูบางอ่อนช้อย เย้ายวนไปท้ังตัวเหมือนกับ

หมิ่นลู่และฮว่าถิง

ลูจ่ยาจงึรูส้กึว่าการสวมกระโปรงไม่ค่อยเข้ากบัสไตล์ของตวัเองเท่าไหร่ 

อีกท้ังเธอยังต้องรกัษาภาพลกัษณ์เท่ๆ ของตวัเองเอาไว้ด้วย

เธอหยิบชุดเดรสขึ้นมา มันเป็นชุดราตรีแบบสั้นสีฟ้าน�้าทะเลซ่ึงมี 

กลิตเตอร์วิบวับประดับอยู่ เห็นแล้วเธอก็อยากจะลองสวมดู

เมื่อก่อนลู่จยาบังคับตัวเองให้ออกก�าลังกายเป็นประจ�า ท�าให้เธอ

สามารถคงรปูร่างท่ีดไีว้ได้ แต่หลงัจากเกดิอุบัตเิหตเุธอกป็ล่อยเนือ้ปล่อยตวั 

กนิไม่บันยะบันยังจนพงุป่องออกมา เธอจงึไม่รูเ้ลยว่าจะสวมเดรสชุดนีเ้ข้าไป

ได้ไหม

เธอบอกสิง่ท่ีกงัวลอยู่กบัเฉิงอ้ีเหิง แต่เขากลบัฉีกย้ิมให้เธออย่างสดใส 

"ไม่เป็นไร ผมคิดเรื่องนี้ไว้แล้วเลยเลือกไซส์ใหญ่มาให้คุณโดยเฉพาะ"

"คุณออกไปได้แล้วคุณหมอเฉิง" ลู่จยาค้อนขวับ

เฉิงอี้เหิงเดินยิ้มออกไป ครั้งนี้เขาปิดประตูลงเบาๆ

ลู่จยาลูบคล�าคิ้วแหว่งๆ ของตัวเอง รู้สึกว่ามันแสบนิดๆ ตอนนี้ 

เธอรูแ้ล้วว่าตวัเองได้อะไรมาและสญูเสยีอะไรไปบ้าง เธอเตมิค้ิวให้เรยีบร้อย

จากนั้นก็แต่งหน้าท่ีเหลือจนเสร็จ ทาลิปสติก เม้มริมฝีปาก แล้วใช้ 

เครื่องม้วนผมม้วนผมของตัวเอง

สุดท้ายก็มองไปท่ีชุดเดรสสีฟ้าน�้าทะเลตัวนั้น ลู่จยาสูดหายใจลึก 

ก่อนเปลี่ยนชุด

ชุดเดรสพอดีตัวเธออย่างไม่น่าเชื่อ พุงน้อยๆ ของเธอท่ีย่ืนออกมา 

ถูกกลิตเตอร์ของกระโปรงช่วยบังไว้

ลูจ่ยามองตวัเองในกระจก ตกตะลงึในความสวยของตัวเองจนแทบจะ

พูดไม่ออก ชุดเดรสนั้นพอดีตัวแต่ไม่ได้รัดจนแน่น อีกท้ังยังโชว์สัดส่วน 
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อันสวยงามของเธอออกมาได้อย่างไม่ปิดบังเลยแม้แต่น้อย

"เสร็จหรือยัง" เฉิงอี้เหิงเคาะประตูแล้วถามขึ้นด้วยเสียงเบาๆ

"เสร็จแล้ว"

"งั้นผมเข้าไปนะ"

เฉิงอีเ้หิงผลกัประตหู้องเดนิเข้าไป เมือ่เขาเห็นลูจ่ยากถ็งึกบัตกตะลงึ

ลูจ่ยาตวัใหญ่ขึน้กว่าช่วงท่ีเป็นนกัแข่งเลก็น้อย แต่มนัเป็นความอวบอ้วน

ก�าลงัดีท�าให้เธอดูแข็งแรงและสวยแบบท่ีคนมองแล้วรูส้กึสบายใจ

เฉิงอ้ีเหิงถึงกับรู ้สึกว่าลู ่จยาท่ีเป็นแบบนี้ เวลาอุ้มคงสัมผัสได้ถึง 

ความนุ่มนิ่มๆ ของตัวหญิงสาว

"คุณมองอะไร ไม่สวยเหรอ" ลู่จยาลูบต้นคอของตัวเองขณะท่ีถาม 

ออกไปด้วยความรู้สึกไม่มั่นใจ

"ไม่ใช่ ผมก�าลงันบัถอืสายตาของตวัเองอยู ่ เดรสชดุนีไ้ม่เลวเลยทีเดยีว 

มันดเูข้ากบัการแต่งหน้าของคณุมาก" เฉิงอ้ีเหิงพูด

ลู่จยาก้มมองเดรสที่ตนสวมอยู่ เฉิงอี้เหิงไม่ได้ชมเธอแต่ก�าลังชมชุด 

เธอรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยเลยเบะปากออกมา "งั้นไปกันเถอะ"

แม้ชุดเดรสจะสวย และการแต่งหน้าของเธอจะดูดี แต่ขาของเธอ 

ยังใส่เฝือกอยู่ การเดินเหินไม่สะดวกนักต้องอาศัยไม้ค�้าช่วย

ต่อให้เป็นสาวงามขนาดไหน แต่ถ้ามไีม้ค�า้อยู่กท็�าให้คนมองห่อเห่ียว 

ไปได้มากทีเดียว

แต่งานนี้ลู่จยาแค่ไปเป็นไม้ประดับเท่านั้น ไม่ได้คิดว่าจะเป็นจุดเด่น

หรอืโชว์อะไร จะว่าไปแล้วสถานะของเธอเองในตอนนียั้งเป็นเรือ่งอ่อนไหว

มาก ถ้ามีคนจ�าเธอได้คงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นัก นักแข่งรถสาวเป็นกังวล

เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงได้บอกกับเฉิงอ้ีเหิงไป ซ่ึงเขาก็รับรองอย่างดีว่านี่เป็น 

งานเลี้ยงแบบส่วนตัวมากๆ ไม่อนุญาตให้เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปในงาน 

เมื่อได้ยินแบบนั้นลู่จยาถึงได้เบาใจลง
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อีกท้ังลูจ่ยาท่ีสวมชุดเดรสสัน้นัน้กด็แูตกต่างจากปกตอิย่างสิน้เชงิ และ

หน้าตากเ็ปลีย่นไปเพราะการแต่งหน้าอีกด้วย ใช่ว่าคนท่ัวไปจะจ�าเธอได้ง่ายๆ

ท้ังคูน่ัง่รถมาถงึงานเลีย้งกมี็เดก็เปิดประตรูถมาเปิดประตแูละน�ารถไป

จอดให้ จากนัน้กมี็บรกิรมาช่วยน�าทางพวกเขาเข้างาน แต่ก่อนท่ีจะเข้าไปใน

ตัวงานเลีย้งบรกิรกข็อเกบ็โทรศพัท์มอืถอืของแขกเหมอืนท่ีเฉิงอีเ้หิงบอกไว้ 

พร้อมท้ังลงทะเบียนรุ่นโทรศัพท์และสีของเครื่องให้เรียบร้อย หลังจากนั้น

จึงมอบการ์ดใบหน่ึงให้แขก เม่ืองานเลิกแขกก็จะใช้การ์ดใบนั้นมารับ

โทรศัพท์มือถือของตัวเองกลับไป

เมือ่ประตูใหญ่ตรงทางเข้างานเปิดออก เฉิงอ้ีเหิงกย็กมอืข้ึนส่งสญัญาณให้

ลูจ่ยาคล้องแขนของเขาไว้

ลูจ่ยามองอยู่แวบหนึง่ก่อนจะคล้องแขนของเฉิงอ้ีเหิงด้วยความตืน่เต้น

เล็กน้อย

ท้ังคูค่ล้องแขนกนัเดนิเข้าไปในงานเลีย้งด้วยท่าทางสนทิสนม หลงัจากนัน้

ชายชราผมสดีอกเลาท่าทางกระฉับกระเฉงกเ็ดินเข้ามาหาคนท้ังคู ่รอบๆ ตวั

ของชายชรามคีนยนือยู่ด้วยไม่น้อย พอเขาเดนิคนเหล่านัน้กเ็ดนิตามเขาเข้ามา

ด้วย นัน่ท�าให้ความสนใจของผูร่้วมงานมาหยดุอยูท่ี่เฉิงอีเ้หิงและลูจ่ยา

"คุณหมอเฉิง คุณมาแล้ว ยินดีต้อนรับ" ชายชราผู้นั้นหัวเราะอย่าง

เบิกบาน ท่าทางดูสนิทสนมและมีความเกรงใจเฉิงอี้เหิงอยู่ไม่น้อย

เฉิงอ้ีเหิงย่ืนมือออกไปจับทักทายกับชายชรา "ท่านประธานเฉิน  

ช่วงหลังมานี้สบายดีใช่ไหมครับ"

"ยงัดอียู่ โชคดท่ีีได้คณุหมอเฉิงช่วยไว้ ไม่อย่างนัน้ตอนนีผ้มคงจะยืน

อย่างสง่าผ่าเผยตรงนี้ไม่ได้ คุณพ่อกับคุณแม่ของคุณหมอสบายดีใช่ไหม" 

ประธานเฉินบิดเอวซ้ายทีขวาทีท�าเอาคนในบรเิวณนัน้หัวเราะกนัใหญ่

เฉิงอี้เหิงพยักหน้ารับ "สบายดีครับ"

"ทุกท่าน ท่านนีค้อืคุณหมอเฉิงท่ีรักษาหลงัของผมจนหายด"ี ประธานเฉิน
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แนะน�าเฉิงอ้ีเหิงให้กบัแขกในงาน ปฏบัิตติวัราวกบัเขาเป็นแขกพเิศษ

"วนันีเ้ป็นวนัเกดิอายุครบเจด็สบิปีของผม ค�าโบราณว่าไว้ 'คนมีอายุถงึ 

เจด็สบิปีตัง้แต่โบราณกมี็ไม่มาก' ผมเองกป็ล่อยวางในหลายๆ เรือ่งแล้ว สิง่ท่ี

ส�าคญัท่ีสดุในชีวิตคนเราคอือะไรคุณรูไ้หม กต้็องเป็นการท่ีมสีขุภาพแข็งแรง

อย่างแน่นอน เม่ือมสีขุภาพท่ีแข็งแรงแล้วเราถงึจะออกไปต่อสู ้บากบ่ัน และ

ประสบความส�าเร็จได้ ดังนั้นผมต้องขอขอบคุณคุณหมอเฉิงอย่างมาก"

แล้วท้ังงานก็เต็มไปด้วยเสียงปรบมือ ลู่จยาบิดตัวไปมาเพราะเธอ 

ไม่ค่อยคุ้นกับสถานการณ์เช่นนี้เท่าไหร่นัก โดยเฉพาะเม่ือเธอยังต้องใช ้

ไม้ค�้าอยู่

มีเพียงช่วงแข่งขันเท่านั้นที่ท�าให้เธอยอมรับสายตาซึ่งจ้องมองมาได้

แต่เมื่อออกจากการแข่งขันแล้ว เธอจะรีบหลบสายตาและกล้องท่ี 

จับจ้องมา โชคดีท่ีสโมสรเอ็นดูเธอมาก เมื่อลู่จยาต้องเจอกับสถานการณ์

เช่นนั้นก็จะช่วยเธอปฏิเสธไปได้

เมือ่ประธานเฉินกล่าวค�าต้อนรบัจบ ความสนใจของเขากพ็ุง่มาท่ีลูจ่ยา

ซ่ึงยืนอยู่ข้างๆ เฉิงอ้ีเหิง

"แล้วท่านนี้คือ..."

มือของลู่จยาจับไม้ค�้าไว้แน่นราวกับเธอก�าลังรอคอยอะไรอยู่ สิ่งท่ี 

เธอรอคอยกค็อืค�าตอบจากปากของเฉิงอ้ีเหิง แต่เธอกห็ว่ันกลวัว่าค�าพูดนัน้

อาจไม่ใช่สิ่งที่เธออยากได้ยิน

"คู่ออกงานของผมน่ะครับ" เฉิงอี้เหิงตอบ

ลู่จยาถอนหายใจอย่างโล่งอก

คนในงานหลายคน รวมถงึประธานเฉินพากนัถอนหายใจอย่างโล่งอก

"จะให้ผมเรียกคุณผู้หญิงคนนี้ว่า..."

"คุณ...คุณลู่ครับ" เฉิงอี้เหิงแนะน�า

"อ้อๆๆ คุณลู่ ดูท่าทางขาคุณลู่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ"
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"เธอบาดเจ็บนิดหน่อยน่ะครับ" เฉิงอี้เหิงตอบแทนเธอ 

"คุณหมอเฉิง คุณมาทางนี้หน่อย" ประธานเฉินดึงแขนของเฉิงอี้เหิง 

"จอืฮวา หนมูานีห่น่อย" หลงัจากเสยีงตะโกนของประธานเฉินดงัข้ึน หญิงสาว

ผมยาวในชดุราตรสีขีาวคนหนึง่กหั็นมามองก่อนจะเดนิตรงมาทางนี ้ ผมของ

จอืฮวาเป็นลอนยาวขนาดใหญ่ท�าให้เธอดงูดงามมาก ขณะท่ีเดนิอยู่กมี็รศัมี

ของคนมีเงินและความมั่นอกมั่นใจเปล่งประกายออกมาด้วย ทว่าเวลาย้ิม 

กลบัดูเป็นสาวหวานๆ

ลู่จยายืนอยู่ข้างๆ เฉิงอี้เหิงก�าลังท�าตัวไม่ถูก

เฉิงอี้เหิงบีบมือของเธอแล้วพูดด้วยเสียงเบาๆ ว่า "ไม่เป็นไร"

ในใจลู่จยาคิด ฉันน่ะไม่เป็นอะไร นายต่างหากที่จะเป็น

สาวสวยท่ีช่ือจือฮวาเดินเข้ามา เธอปัดเส้นผมไปด้านหลังด้วย 

ท่วงท่ามีเสน่ห์ ภาพลกัษณ์ของจอืฮวามีการผสมผสานระหว่างความน่ารกั 

และความเซ็กซี่อย่างลงตัวซึ่งหาได้ยาก 

มือข้างหนึ่งของประธานเฉินเอ้ือมไปจับมือของจือฮวาเอาไว้ ส่วน 

อีกข้างหนึง่กด็งึมือของเฉิงอีเ้หิงเข้ามา แล้วน�ามอืของท้ังคูม่าวางทับซ้อนกนั

ก่อนเอ่ยขึ้นอย่างอบอุ่นว่า "จือฮวา นี่คือคุณหมอเฉิงที่ปู่เคยพูดถึงยังไงล่ะ 

เป็นยังไง เขาดเูป็นคนมีความสามารถและบุคลกิดีใช่ไหม คุณหมอเฉิงเป็น

คนท่ีเก่งมากนะ อีกท้ังยงัพึง่พาได้ด้วย พวกเธอสองคน...คนหนึง่เป็นหนุม่

มากความสามารถ อีกคนก็เป็นสาวสวย รู้จักกันไว้ก็ดี"

จือฮวาย้ิมด้วยท่าทางท่ีดูเขินอาย ทว่าเธอไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นจริงๆ  

นี่เป็นเพียงท่าทางซ่ึงเอาไว้แสดงตามมารยาทเท่านั้น ลู่จยาเองเห็นแล้ว 

ก็อธิบายไม่ถูกแต่เวลาเขียนในกระทู้คนมักจะใช้ค�าประมาณว่า 'มีท่าทาง 

เขินอายพอเป็นมารยาท'

ประธานเฉินแนะน�าตัวเฉิงอ้ีเหิงเรียบร้อยแล้วก็ไม่ลืมท่ีจะแนะน�าตัว

จอืฮวา "คณุหมอเฉิง นีห่ลานสาวของผมเอง เพิง่เรยีนจบกลบัมาจากองักฤษ 
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ตอนนีดู้แลจดัการเรือ่งการน�าเข้าและจดัจ�าหน่ายอปุกรณ์ทางการแพทย์ให้กบั

โรงพยาบาล พวกเธอสองคนน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะ"

ที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เอง ลู่จยาคิด

ไม่มีพ่อค้าคนไหนท�าอะไรโดยไม่หวงัผล หากจบัคูจ่อืฮวากบัเฉิงอีเ้หิงได้ 

ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันท่ีแข็งแกร่งมาก คนหนึ่งคือคุณหนูผู้เช่ียวชาญ 

ทางด้านอปุกรณ์การแพทย์ อีกคนกม็แีบ็กอัพด ี ซ�า้ยังเป็นหมอท่ีมอีนาคตไกล 

เรยีกได้ว่าวนิ-วนิกนัท้ังคู่

"สวสัดีครบั คณุจอืฮวา" เฉิงอีเ้หิงย่ืนมอืออกไปทักทายอย่างสภุาพ

จือฮวายิ้มให้เขาเล็กน้อย "สวัสดีค่ะคุณหมอเฉิง"

"ถ้าอย่างนั้นพวกเธอแลกวีแชตกันสิ ท้ิงเบอร์ติดต่อไว้ด้วย ต่อไป 

จะได้นัดกันไปดื่มกาแฟหรือกินข้าวกันได้" ประธานเฉินท�าหน้าท่ีพ่อสื่อ

อย่างโจ่งแจ้งตรงไปตรงมาแบบที่เรียกได้ว่าทุกคนรับรู้กันหมด

"ได้สคิะ ถ้าคุณหมอเฉิงโอเคหนกู็ไม่ขัดข้อง" จอืฮวาเรยีกบรกิรเพือ่ให้

เขาน�าโทรศัพท์ของตัวเองและเฉิงอี้เหิงมาให้ จากนั้นเธอก็เปิดคิวอาร์โค้ด 

ในวแีชตก่อนจะส่งโทรศพัท์มอืถอืของตนไปให้เฉิงอีเ้หิง เขาลงัเลอยู่ครูห่นึง่

แต่เพราะถูกประธานเฉินจับตามองอยู่จึงต้องหยิบโทรศัพท์ตัวเองข้ึนมา 

สแกนคิวอาร์โค้ดวแีชตของจอืฮวา

หลงัจากท่ีจอืฮวากบัเฉิงอีเ้หิงจดัการเพ่ิมเพือ่นกนัเรยีบร้อยแล้ว บรกิร

กม็าเกบ็โทรศพัท์ของท้ังคูก่ลบัไป ประธานเฉินเดนิข้ึนไปบนเวทีอย่างพงึพอใจ

เพื่อประกาศเริ่มงานเลี้ยง ทุกคนจึงเริ่มรับประทานอาหารและพูดคุยกัน 

ตามอัธยาศยั

หลังจากนั้นประธานเฉินก็ถูกผู้คนมากมายห้อมล้อมและพาเขาไปท่ี

จุดอื่น

จือฮวายืนอยู่ตรงท่ีเดิมอีกครู่ใหญ่ เธอมองประเมินลู่จยาท่ีมากับ 

เฉิงอี้เหิงด้วยความสนใจ "คุณผู้หญิงท่านนี้คือ?"
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"เพื่อนผมเอง"

"สวัสดีค่ะ ฉันชื่อจือฮวา" จือฮวาเป็นฝ่ายยื่นมือออกไปทักทายก่อน

"สวัสดีค่ะ ฉันลู่จยา" ลู่จยายื่นมือออกไปจับไว้

"คุณลู่ ขาของคุณเป็นอะไรเหรอคะ"

"บาด...บาดเจบ็นดิหน่อยค่ะ" เธอพยายามพดูให้เหมอืนกบัท่ีเฉิงอ้ีเหิง

พดูไว้ก่อนหน้านีเ้พือ่ปิดบังสาเหตขุองอาการบาดเจบ็ท่ีแท้จรงิของตวัเองและ

หลีกเลี่ยงการพูดถึงอุบัติเหตุท่ีอาจจะท�าให้พวกเขานึกถึงข่าว 'อุบัติเหต ุ

ของลู่จยาและฮว่าถิง'

"อ้อ" จอืฮวาพยกัหน้าด้วยท่าทางท่ีดยัูงสงสยั "งัน้ขอให้คณุลูแ่ข็งแรง 

ในเร็ววันนะคะ"

ลูจ่ยาพยักหน้ารบั จอืฮวาอยู่ด้วยไม่นานกเ็ดนิจากไป เธอมองตามหลงั

ของคณุหนสูาวไปอย่างครุน่คดิ

เฉิงอี้เหิงมองลู่จยาที่ก�าลังใจลอยจึงถามขึ้น "คิดอะไรอยู่"

"ไม่มีอะไรค่ะ" อันท่ีจริงแล้วลู่จยาก�าลังคิดว่าเธอจะอัพเดตกระทู้ว่า

อย่างไรดี

หลังจากประธานเฉินแนะน�าเขาไปแล้วก็มีคนเข้ามาท�าความรู้จักกับ 

เฉิงอ้ีเหิงอยู่เป็นระยะๆ ลูจ่ยาเห็นดงันัน้จงึแกล้งท�าเป็นเหนือ่ยท่ีต้องยืนนานๆ 

อยากจะหาทีน่ั่งพักสกัครู ่ เฉงิอีเ้หงิเลยพาลูจ่ยาไปยงัจุดทีล่อ้มรอบไปดว้ย

อาหารพร้อมก�าชับบรกิรให้ดแูลเธออย่างดี

เม่ือกินผลไม้ไปสักพักลู ่จยาก็เริ่มรู ้สึกเบ่ือจึงลุกเดินไปท่ีห้องน�้า 

ระหว่างทางได้เจอเข้ากับบริกรท่ีดูแลโทรศัพท์มือถือเลยถามอีกฝ่ายว่า 

จะขอโทรศัพท์มาใช้ช่ัวคราวได้หรือไม่ บริกรตอบกลับมาว่าได้ แต่ถ้าจะ 

กลับเข้าไปในงานก็ต้องน�าโทรศัพท์มาให้พวกเขาเก็บไว้ ลู่จยาตอบตกลง 

เธอรับโทรศัพท์จากบริกร ก�าลังจะใช้ไม้ค�้ายันเดินต่อไปยังห้องน�้า ทว่า 

ในตอนนั้นเองก็มีบริกรเข้ามาจะช่วยพยุงเธอแต่กลับถูกลู่จยาปฏิเสธ
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นกัแข่งรถสาวค่อยๆ พาตวัเองเข้าไปในห้องน�า้ เม่ือเข้าไปด้านในลูจ่ยา

กว็างไม้ค�า้พงิไว้ท่ีผนงัห้องน�า้ก่อนจะนัง่ลงบนชักโครกแล้วลงมืออพัเดตเนือ้หา

ในกระทู้อย่างรวดเรว็

เธอเขียนเรือ่งราวในงานเลีย้งวนันี้ได้อย่างมสีสีนั จัดการเปลีย่นแปลง

สถานท่ีจัดงานเลี้ยงเรียบร้อยแล้วจึงอัพเดตกระทู้ เม่ือโยนก้อนหินลงน�้า 

ก็ท�าให้น�้ากระจายเป็นวงกว้าง พวกท่ีอยากรู้อยากเห็นท้ังหลายต่างพากัน

ตื่นเต้นยกใหญ่

'ศัตรูหัวใจปรากฏตัวแล้วเหรอ! ดูท่าทางอีกฝ่ายจะเป็นคุณหนูล่ะสิ 

สงสัยจะรับมือไม่ง่ายนะ'

'เจ้าของกระทู้สู้ๆ! พวกเราอยู่ข้างคุณ!'

'คุณหมอรูปหล่อเป็นที่นิยมขนาดนั้นเลยเหรอ?!'

'จากท่ีเจ้าของกระทู้เขียน ฉันว่าคณุหน ู จ. ต้องมาจากตระกลูด ี สวย 

แล้วกม็คีวามสามารถด้วย พดูกนัตามตรงถ้าฉันเป็นผูช้ายฉันจะต้องเลอืก 

คุณหนู จ. แน่ๆ'

'เจ้าของกระทู้กบ็อกอยู่ อย่าขัดจะได้ไหมอ่ะ กระทู้นีเ้ขียนไว้ชัดๆ ว่า 

'หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ' ไม่ใช่ 'เหมือนว่าหมอของฉันจะชอบ 

คนจากตระกลูดี หน้าสวย และมากความสามารถอย่างคณุหน ูจ.' สกัหน่อย'

'ฉันไม่อยากจะทะเลาะกบัความคดิเห็นท่ีเพิง่ตอบกลบัมาหรอกนะ แต่

ท่ีฉันพูดมนัเป็นความจรงิ ตอนนีเ้จ้าของกระทู้ไม่มีเงนิ ไม่มีบ้านให้อยู่ แถม

ขาก็ยังบาดเจ็บไม่หายดี จะเอาอะไรไปสู้กับคุณหนูนั่น แต่พูดกันตามตรง 

ท่ีฉันรังเกียจสุดๆ คือพวกผู้หญิงท่ียังไม่ทันรู้ว่าความสัมพันธ์ของคนอื่น 

เขาเป็นยังไงก็แทรกเข้าไปแล้ว ไม่ต้องว่าเขาจะคบหรือยังไม่คบกันหรอก 

แค่เข้าไปยุ่งโดยไม่แคร์อะไรก็ไม่รู้แล้วว่าใจคิดอะไรอยู่'

'ความคิดเห็นข้างบนพูดอะไรไม่ออกแล้วรไึง ความสมัพนัธ์ยังไม่ชัดเจน
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แล้วยังไง เข้าบ้านเขาไม่ได้เหรอ เจ้าของกระทู้ไปท�าอะไรให้กนั'

เมื่อเห็นคนในกระทู้ทะเลาะกันดุเดือด ลู ่จยาก็รู ้สึกเซ็งๆ ขึ้นมา 

จงึลบความคดิเห็นท่ีรนุแรงบางอันออกไปจากนัน้จงึกดชักโครก แต่เม่ือคดิจะ 

ลุกขึ้นยืนกลับรู้สึกว่าขาชา...เธอลุกไม่ขึ้น 

สวรรค์! เธอนัง่ห้อยขาอยู่บนชกัโครกแท้ๆ ไม่ได้นัง่ยองๆ ท่ีส้วมหลมุ

เสยีหน่อย แล้วนีจ่ะลกุยังไงกนั

ลู่จยาอยากจะบ้าตาย

เธอพยายามลกุยืนอยู่หลายครัง้ถงึพบว่าปัญหามนัไม่ได้อยู่ท่ีขาข้างท่ี

ปกต ิ แต่อยู่ท่ีขาข้างท่ีเข้าเฝือกไว้ ก่อนหน้านีมั้นก็ใช้แรงมากไม่ได้เท่าไหร่ 

อยู่แล้ว ทว่าตอนนีก้ลบัมอีาการชาเป็นระยะๆ จนส่งผลต่อขาข้างท่ีปกตไิปด้วย 

จนท�าให้ลกุไม่ได้

สิง่แรกท่ีเธอนกึออกคอืโทรหาเฉิงอ้ีเหิง แต่เม่ือโทรไปแล้วถงึคดิได้ว่า

โทรศัพท์มือถือของทุกคนถูกบริกรเก็บไว้ให้ชั่วคราว ซึ่งนั่นหมายความว่า

เธอติดต่อกับเฉิงอี้เหิงไม่ได้

ลูจ่ยาคิดจะเรยีกบรกิรจงึพยายามตบประตอูยู่หลายครัง้ แต่ก็ไม่มเีสยีง

ตอบรบั ก่อนฉุกคดิข้ึนได้ว่าเม่ือครูเ่ธอได้ปฏเิสธความช่วยเหลอืของบรกิร 

ท่ีจะช่วยพยุงตัวเธอเข้ามาในห้องน�า้ไป เขาคงคดิว่าเธอดแูลตวัเองได้ ในเม่ือ

ไม่มีอะไรให้ช่วยกค็งไม่มีใครมายืนอยู่แถวหน้าห้องน�า้หรอก

สถานการณ์ก�าลังย�่าแย่อย่างหนัก

จะท�ายังไงดี ลู่จยาร้อนรนจนแผ่นหลังมีเหงื่อซึมออกมา

ลู่จยายังแอบคิดว่าอีกสักพักอาการอาจจะค่อยๆ ดีข้ึน แต่ผ่านไป 

ยี่สิบนาทีแล้วเธอก็ยังรู้สึกอ่อนปวกเปียกไปทั้งตัว

เธอออกมาจากงานเลี้ยงเกินกว่าครึ่งช่ัวโมงแล้ว เฉิงอี้เหิงต้องรู้สิว่า 

เธอไม่อยู่ในนัน้ เขาน่าจะออกมาตามหาเธอ
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แต่ว่า...

ถ้าเฉิงอ้ีเหิงมาพบว่าเธอตดิอยู่ในห้องน�า้หญิงแบบนี ้มนักน่็าขายหน้าน่ะสิ

ลู่จยาตัดสินใจพยายามท่ีจะออกจากห้องน�้าด้วยตัวเองอีกครั้ง แต่ 

เมือ่ยนืข้ึนได้กถ็กูอาการชาท่ีขาท�าให้ต้องนัง่กลบัลงไปเหมอืนเดมิ

ลู ่จยาเงยหน้ามองเพดาน ในตอนท่ีก�าลังคิดว่าจะตะโกนร้องขอ 

ความช่วยเหลือเธอก็ได้ยินเสียงคนคุยกันใกล้เข้ามาทุกที

มีคนเดินเข้ามาในห้องน�้าหญิงแล้ว! ในที่สุดเธอก็รอดแล้ว!

ลู่จยารู้สึกราวกับว่าชีวิตได้พบเจอแสงสว่างอีกครั้ง เธอรอให้คน 

เดนิเข้ามาในห้องน�า้ ทว่าตอนท่ีก�าลงัจะส่งเสยีงออกไปนัน่เองกไ็ด้ยินอีกฝ่าย

พูดถึงเฉิงอี้เหิงขึ้นมา

"เธอคดิว่าคุณหมอเฉิงเป็นยังไงบ้าง คณุปู่ของเธอกระตอืรอืร้นแนะน�า

เขาให้ขนาดนัน้ ดูเหมอืนท่านจะช่ืนชอบเขามากเลยนะ"

ประโยคนั้นเป็นประโยคค�าถาม เธอไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อน แต่

จากที่พูดถึง 'คุณหมอเฉิง' นั่นก็น่าจะหมายถึงเฉิงอี้เหิงล่ะมั้ง

ผ่านไปครูห่นึง่กมี็เสยีงน�า้ไหล คงมีใครเปิดก๊อกน�า้เพ่ือล้างมอื แล้ว 

หลงัจากนัน้เสยีงของอีกคนกด็งัขึน้ "คณุหมอเฉิงน่ะเหรอ กแ็ค่หมอธรรมดาๆ 

คนหนึง่ ต่อให้มีอนาคตไกลยังไงกเ็ป็นแค่หมอเท่านัน้ คณุปู่ฉันแก่แล้วถงึได้

แนะน�าฉันให้กบัหมอธรรมดาๆ แบบนัน้"

น�า้เสยีงนีคุ้น้หูมาก มันเป็นเสยีงของจอืฮวาซ่ึงแตกต่างไปจากตอนท่ี

เธอแสดงออกด้วยท่าทางอันแสนสมบูรณ์แบบเม่ือครูอ่ย่างมาก

ลูจ่ยารูส้กึโมโหข้ึนมาทันทีหลงัได้ยินค�าพดูดูถกูเฉิงอ้ีเหิง ทว่าพอเธอ 

คดิจะลกุยืนก็ได้ยินเสยีงคนท่ีเริม่บทสนทนาถามจอืฮวาดงัข้ึนอีก "งัน้แปลว่า

เธอไม่ได้ชอบคุณหมอเฉิงคนนัน้งัน้เหรอ แต่จะว่าไปเขากด็หูย่ิงๆ นะ ผูช้าย

คนอ่ืนปกตเิจอเธอเป็นต้องยอมอ่อนข้อให้ตลอด แต่นีเ่ขากลบัท�าท่าเหมือน

ไม่เตม็ใจจะคยุกบัเธอ แล้วยังพา 'ยายง่อย' มาร่วมงานเลีย้งส�าคญัแบบนีอ้กี 
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ไม่รูว่้าเขาคดิได้ยังไง"

จือฮวาหัวเราะพรืดออกมาก่อนจะย้อนกลับไป "ฮ่าๆ ยายง่อย เธอ 

ไม่รู้หรือไงว่า 'ยายง่อย' ที่ยืนอยู่ข้างเขาน่ะไม่ธรรมดานะ"

ได้ยินประโยคนั้นลู่จยาก็กังวลขึ้นมาทันที เธอได้แต่คิดในใจว่า หรือ

จือฮวาจะรู้ว่าฉันเป็นใคร ไม่แน่ต่อไปพวกเธออาจจะพูดเรื่องไม่ดีของฉัน 

ขึ้นมา ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงขอให้พวกเธอช่วยพยุงออกไปไม่ได้แน่...

ชีวติคนเรานัน้เตม็ไปด้วยอุปสรรค ลูจ่ยาไม่รูเ้ลยว่าจะเดนิไปทางไหน

จึงจะรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ได้

แต่ถึงอย่างนั้นลู่จยาก็ยังอยากรู้ว่าจือฮวาจะพูดถึงเธอว่าอย่างไร

"...ไม่ธรรมดายังไง" คนคนนั้นถามข้ึนมาด้วยน�้าเสียงแสดงความ

อยากรู้อยากเห็น

"ก็เธอคือ..."

จือฮวาก�าลังจะพูดแต่กลับโดนเสียงจากด้านนอกขัดจังหวะเสียก่อน 

"ขอโทษนะครับ คุณจือฮวาอยู่ด้านในหรือเปล่า"

"อยู่ค่ะ มีเรื่องอะไรหรือเปล่า" จือฮวาขานรับ

บริกรคนหนึ่งเดินมาท่ีหน้าประตูแล้วพูดเสียงดัง "คุณจือฮวาครับ  

คือว่าบริกรหญิงของเราท้ังหมดถูกเรียกรวมตัวเพราะดูเหมือนคุณผู้หญิง

ท่ีมากบัคณุเฉิงจะหายตวัไป ผมเลยต้องขอรบกวนให้คณุช่วยดสูกัหน่อยครบัว่า 

มีสภุาพสตรท่ีีถอืไม้ค�า้อยู่ในห้องน�า้หรอืเปล่า"

"อ้อ" จอืฮวาหันกลบัมากวาดตาดภูายในห้องน�า้ "ได้ ฉันจะดูให้เดีย๋วนี"้ 

จากนัน้เธอกพ็ดูกบัเพ่ือนของตวัเอง "ไล่เคาะประตทุูกห้องแล้วเปิดเข้าไปด"ู

ลู่จยาได้แต่คิดในใจว่าเสร็จแน่ งานนี้เธอต้องถูกจับได้ตอนนี้แน่ๆ  

นกัแข่งรถสาวกดัฟันใช้ไม้ค�า้ปลดลอ็กประตูห้องน�า้แล้วผลกัมันออกก่อนจะ

ส่งเสยีงหัวเราะดงัแหะๆ เม่ือหัวเราะเสรจ็ลูจ่ยากน็กึอยากจะตบหน้าตวัเอง 

สกัที ท�าไมเธอต้องรูส้กึผดิด้วย คนท่ีต้องรูส้กึผดิจรงิๆ กค็อืคนท่ีพดูจาลบัหลงั
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คนอื่นต่างหาก

ทว่าคนท่ีพูดถึงเรื่องของคนอ่ืนลับหลังอย่างจือฮวากลับไม่มีท่าทาง

รูส้กึผดิแม้แต่น้อย จอืฮวายังคงวางมาดส่งรอยย้ิมตามมารยาทในแบบของ 

ตวัเองให้ต่อไป ดวงตาของจือฮวาโค้งลง เธอพดูย้ิมๆ กบัลูจ่ยา "คณุลู ่มอีะไร 

จะให้ฉันช่วยไหมคะ"

"ฉัน...ฉันลุกไม่ข้ึนค่ะ รบกวนคุณช่วยพยุงฉันหน่อยนะคะ พาไปท่ี

หน้าประตูก็ได้"

"ดูเหมอืนคณุหมอเฉิงน่าจะรออยู่ด้านนอกนะ" จอืฮวาเดนิเข้ามาใกล้จน

ลู่จยาได้กลิ่นน�้าหอมจากตัวของหล่อน เป็นเพราะช่วงนี้เธอว่างมาก พอ 

ไม่มีอะไรจะท�าจึงไปศึกษาเกี่ยวกับน�้าหอมชนิดต่างๆ มาหลายตัว ท�าให้ 

พอได้กลิน่จงึรูทั้นทีว่านีค่อืกลิน่ยามรุง่อรณุของยีห้่อโลเอเว่*

จือฮวาย่ืนมือข้างหนึ่งออกมาช่วยพยุงตัวลู่จยา ส่วนเธอก็ออกแรง 

ดันตัวเองให้ลุกข้ึนยืน แต่เพราะขาของเธอชามากๆ จึงต้องนั่งลงอีกครั้ง

อย่างรวดเร็ว "ไม่ไหว ขาของฉันชามาก ลุกขึ้นไม่ไหวจริงๆ"

ทว่าจือฮวาไม่เชื่อจึงเรียกเพื่อนของตัวเองให้เข้ามาช่วย ทั้งคู่เข้ามา 

พยุงตัวลู่จยาอยู่หลายครั้ง แต่ท�ายังไงลู่จยาก็ลุกไม่ได้สักทีท�าให้จือฮวา 

เริม่โมโห หล่อนจ้องลูจ่ยาก่อนพดูออกมา "คณุลูต้่องให้คณุหมอเฉิงเข้ามา 

อุ้มคณุใช่ไหมคะถงึจะยอมลกุได้ ถ้าเป็นอย่างนัน้ฉันจะไปเรยีกคณุหมอเฉิง

เข้ามาให้เด๋ียวนีเ้ลย ยังไงซะตอนนีก้็ไม่มีคนใช้ห้องน�า้พอด"ี

"ไม่ใช่..." ลูจ่ยาไม่รูจ้ะอธิบายเรือ่งท่ีขาชาจนลกุไม่ข้ึนยังไงด ีหน้าผาก

ของเธอมีเหงือ่ซึมออกมา แม้จะไม่อยากให้ใครคดิว่าท�าตวัส�าออย แต่สดุท้าย 

เธอกจ็�าต้องพดูออกไป "คณุจอืฮวาคะ รบกวนคณุช่วยเรยีกคณุหมอเฉิงเข้ามา

เถอะค่ะ ขาของฉัน...อาจจะมีปัญหาก็ได้"

จอืฮวาปรายตามองลูจ่ยาด้วยความไม่พอใจจนแทบจะเป็นการค้อนใส่ 

* โลเอเว่ (LOEWE) เป็นแบรนด์แฟชั่นของสเปน
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ตอนนัน้เองลูจ่ยาถงึมองออกอย่างชัดเจนว่าก่อนหน้านีส้ิง่ท่ีจอืฮวาแสดงออกมา

ทุกอย่างนัน้ล้วนแล้วแต่เสแสร้งแกล้งท�าท้ังสิน้

เสียงรองเท้ากระทบพ้ืนดังกึกๆ เดินออกไปท่ีหน้าประตู จือฮวา 

พูดอะไรบางอย่างกับเฉิงอี้เหิงแต่เพราะระยะห่างมีไม่น้อยลู่จยาจึงได้ยิน 

ไม่ชัดนัก

ไม่นานนักจือฮวากับเพื่อนก็จากไป เฉิงอี้เหิงท่ียืนอยู่หน้าประต ู

ตะโกนถามออกมา "ขอโทษนะครบั ในห้องน�า้ผูห้ญิงมคีนอยู่หรอืเปล่าครบั"

ไม่มีเสียงคนตอบรับ

เฉิงอ้ีเหิงเดินเข้ามาด้านในถงึเห็นลูจ่ยาท่ีมีเหงือ่ออกเตม็หน้า ตอนนี ้

ตัวของหญิงสาวพิงอยู่ท่ีผนังห้องน�้า เขารับรู้ถึงความผิดปกติได้ในทันที 

จงึรบีเข้ามาเช็กขาข้างท่ีบาดเจบ็ของลูจ่ยา "คณุเป็นยงัไงบ้าง"

"อยู่ๆ ขากช็าขึน้มา ตอนแรกเป็นแค่ข้างเดยีว..." รมิฝีปากของลูจ่ยา

ซีดขาว บนหน้าผากของเธอมีเหงือ่ซึมออกมาไม่หยุด "แต่สกัพักขาอกีข้าง 

กช็าด้วย แล้วกช็าไปเลยครึง่ตวั..."

ริมฝีปากของลู่จยาสั่นเล็กน้อยขณะพูด

"อาจจะเป็นเพราะอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ผมจะส่งคุณ 

ไปโรงพยาบาลเดีย๋วนีเ้ลย" เฉิงอ้ีเหิงอุ้มเธอข้ึนมา พอออกจากห้องน�า้เขาสัง่การ 

บรกิรอยู่ครูห่นึง่ หลงัรบัโทรศัพท์มือถอืคนืมาแล้วกเ็ตรยีมตวัจะออกจากงาน 

ทว่าตอนจะเข้าไปในลิฟต์ก็บังเอิญเจอเข้ากับจือฮวาที่สวนออกมา

จอืฮวาประหลาดใจเลก็น้อยด้วยไม่คดิว่าเฉิงอีเ้หิงจะอุ้มลูจ่ยาออกมา

จึงทักขึ้นว่า "คุณหมอเฉิงดูจะกังวลใจเรื่องของคุณลู่มากเลยนะคะ"

"ขอทางหน่อยนะครับ" เฉิงอี้เหิงไม่สนใจที่จือฮวาประชด

"หา?" จือฮวาประหลาดใจยิ่งกว่าเดิม

"ลูจ่ยามีอาการแทรกซ้อนหลงัการผ่าตดั ตอนนีผ้มเลยต้องรบีพาเธอ 

ไปโรงพยาบาล ยังไงรบกวนคุณช่วยหลีกทางให้หน่อย" เฉิงอี้เหิงพูดด้วย
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น�้าเสียงตึงเครียด

เขาไม่ค่อยเรียกช่ือเต็มของลู่จยา จะมีก็แค่ตอนท่ีร้อนรนมากๆ ถึง

เรียกออกมาโดยไม่รู้ตัว

จอืฮวาตกใจกบัท่าทีของเฉิงอ้ีเหิงอย่างชัดเจนจงึรบีหลบทางให้ ได้แต่

มองเฉิงอีเ้หิงอุ้มลูจ่ยาเข้าไปในลฟิต์ตาปรบิๆ ก่อนท่ีประตลูฟิต์จะปิดลง โดยท่ี 

เฉิงอ้ีเหิงไม่มองจอืฮวาเลยแม้แต่หางตา

เพือ่นของจอืฮวาซ่ึงเดนิออกจากลฟิต์มาด้วยกนัอดใจไม่ไหวจงึอุทานข้ึน 

"ว้าว! หมอคนนัน้เท่มากอ่ะ อย่างกบัก�าลงัเล่นละครอยู่เลย"

"เธออย่าเพิง่ไปหลงใหลเขานกัเลย" จอืฮวาพดูกบัเพ่ือนด้วยน�า้เสยีง 

เชิงสั่งสอน "เมื่อกี้เธอไม่ได้ยินท่ีเขาเรียกคุณลู่หรือไง 'ลู่จยา' ช่วงนี้ช่ือนี ้

ดงัมากนะ น่าเสยีดายท่ีฉันไม่ได้เอาโทรศพัท์ตดิตวัมาด้วย ไม่งัน้ฉันจะถ่ายรปู

เกบ็ไว้เพราะยายลูจ่ยาคนนีร้้ายกาจมาก"

"ลู่จยา..." เพื่อนของจือฮวาคิดอยู่สักพักก่อนจะถอนหายใจออกมา 

"...นักบิดสาวชื่อดังที่แข่งรถกันแล้วบาดเจ็บหนึ่งตายหนึ่งนั่นใช่ไหม"
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/396sjaX
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