ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

交换吧，运气 1
Count your lucky stars เปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นรัก 1

漠兮
โม่ซี

เฉี่ยวหลิงชิงซิว
่ แปล

"โชคดีท้ังหมดของฉันเกิดขึ้นตั้งแต่ท่ีคุณเมาแล้วจูบฉันหลังจบงานเลี้ยง..."
ถงเสี่ยวโยวยังไม่ทันพู ดจบก็โดนเขาขัดขึ้นอย่างฉุนเฉียว
"เดี๋ยวนะ อะไร ฉันเมาแล้วจูบเธอ?" ดวงตาดูดวิญญาณคู่นั้นของลู่ซิงเฉิง
ถลึงใส่ราวกับต้องการอ่านไปถึงใจคน
"ใช่" คนทีถ
่ ก
ู จูบพยักหน้ารับ ซ�ำ้ ยังท�ำท่าเลียนแบบท่าทางของเขาในตอนนัน
้
โอบหน้าตัวเองขึน
้ ยืน
่ ริมฝีปากแดงๆ ขึน
้ มา "คุณจูบฉันแบบนี"้
"ไม่มีทาง" คนจูบไม่ยอมรับ
"จริงๆ นะ"
"ต่อให้ฉน
ั ดืม
่ เหมาไถไปสองจินก็ไม่มท
ี างจูบเธอ" คนจูบโวยวายขึน
้ มา "ฉันคือ
ลูซ
่ ง
ิ เฉิง มาตรฐานความงามของฉันเป็นทีส
่ ด
ุ ของโลกใบนี้ ฉันจะจูบเธอได้ยง
ั ไง"

ค�ำน�ำ
ทุกคนน่าจะเคยมีชว่ งเวลาทีร่ สู้ กึ ว่าตัวเองช่างโชคร้ายมากๆ เลยกันใช่ไหมคะ
ไม่ว่าจะท�ำอะไรก็ดูเหมือนจะมีอุปสรรคมาขวางกั้นไปเสียทุกเรื่อง ท�ำอย่างไร
ก็เหมือนไม่เห็นหนทางความส�ำเร็จ ทั้งอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ก็ยังมาเกิดขึ้น
ในช่วงเวลานัน้ ด้วย จนรูส้ กึ อยากจะเปลีย่ นดวงกันเลยทีเดียว
ถ้าเคยรู้สึกแบบนั้นล่ะก็ นักอ่านทุกท่านก็น่าจะอินไปกับ 'ถงเสี่ยวโยว'
นางเอกของเรือ่ งนีก้ นั อย่างแน่นอน ถงเสีย่ วโยวผูม้ คี วามฝันอยากเป็นดีไซเนอร์
ตัง้ แต่เด็ก ทว่าดันเกิดมาเป็นคนโชคร้ายแบบสุดๆ ท�ำให้เธอได้แต่เกาะต�ำแหน่ง
สาวใช้แห่งแผนกออกแบบไว้อย่างเหนียวแน่น จนวันหนึ่งโอกาสก็มาถึงเมื่อ
'ลู่ซิงเฉิง' ชายหนุ่มที่เกิดมาพร้อมกับโชคดีที่ไม่มีใครเทียบได้ บรรณาธิการ
นิตยสารแฟชัน่ ทีถ่ งเสีย่ วโยวท�ำงานอยูไ่ ด้สง่ เธอไปเข้าร่วมรายการแข่งขันดีไซเนอร์
เพือ่ เยาะเย้ยคูแ่ ข่ง แต่ดวงแห่งความโชคร้ายก็ทำ� ให้เธอล้มเหลวไม่เป็นท่า
ลูซ่ งิ เฉิงทีร่ กั ในชือ่ เสียงและหน้าตาย่อมปล่อยให้เรือ่ งแบบนีเ้ กิดขึน้ ต่อไป
อีกไม่ได้ แล้วเขาจะจัดการถงเสีย่ วโยวอย่างไร จะสามารถใช้โชคดีของตัวเอง
ข่มโชคร้ายของเธอได้หรือไม่ มาร่วมติดตามไปพร้อมกันในหน้าถัดไปได้เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

แนะน�ำ

ตัวละคร
ถงเสี่ยวโยว	หญิงสาวที่เกิดมาพร้อมกับความโชคร้าย ใฝ่ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์
ตั้งแต่เด็ก จึงพยายามเข้ามาท�ำงานในแผนกออกแบบของนิตยสาร
แฟชั่นชื่อดัง เป็นคนมองโลกในแง่ดี จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
และเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยอย่างเห็นได้ชัด
ลู่ซิงเฉิง		บรรณาธิการนิตยสารแฟชัน่ ชือ่ ดัง มีอทิ ธิพลในวงการแฟชัน่ อย่างมาก
เกิดมาพร้อมกับความโชคดีที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้ เป็นคนเอาแต่ใจ
มัน่ ใจในตัวเองสูง ไม่เห็นคนที่ไม่มคี วามสามารถอยู่ในสายตา แต่ก็
มีความลับในอดีตที่ไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้
ลู่เหยียนจือ	ดีไซเนอร์ชื่อดังที่มีความสามารถมาก เป็นที่จับจ้องในวงการแฟชั่น
มีนิสัยอ่อนโยน อบอุ่น เป็นหนึ่งในคู่แข่งคนส�ำคัญของลู่ซิงเฉิง
มู่หยาง		ชายหนุม่ หัวรัน้ ใบหน้าหล่อเหลา ใบหน้าบางส่วนของเขาดูคล้ายคลึง
กับลูซ่ งิ เฉิง เป็นพิธกี รมากความสามารถทีป่ รากฏตัวในรายการหรือ
งานส�ำคัญต่างๆ เห็นลูซ่ งิ เฉิงเป็นศัตรู
เวินซี		นางแบบชื่อดังในวงการแฟชั่น ด้วยความสวยสง่าจึงท�ำให้มีฉายา
ในวงการว่า 'ราชินีเวิน' เป็นแฟนคนปัจจุบันของลู่ซิงเฉิง และเป็น
แฟนเก่าของมู่หยาง
ซ่งหรูหรู		เพื่อนของถงเสี่ยวโยว เป็นคนที่มีความสามารถในการดูดวง มักจะ
ดูดวงของถงเสี่ยวโยวเพื่อบอกให้ระมัดระวังตัวอยู่เสมอ
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บทที่

1

คุณมากกว่าสี่ห่วงอยู่หนึ่งห่วง

ในขณะทีค่ ณุ โชคร้าย ฉันหวังว่าคุณจะอยูห่ า่ งจากฉันหน่อย เพราะฉันนัน้
มีความส�ำคัญ คุณอย่าเป็นคนเห็นแก่ตวั เกินไปนัก
คอลัมน์ 'มนุษย์ดวงดาวเดียวดาย'
ห้องอัดรายการ รายงานข่าวบันเทิง
"ล�ำดับถัดไปเราจะมาเปิดชาร์ตเรตติง้ รายการบันเทิงของสัปดาห์นกี้ นั
นะคะ คุณมูห่ ยางตืน่ เต้นไหมคะ" พิธกี รสาวยิม้ แล้วหันไปมองชายหนุม่ ทีย่ นื อยู่
ข้างๆ เธอ เห็นได้ชดั ว่าเธอสนใจหนุม่ หล่อคนนีม้ าก ทว่าอีกฝ่ายกลับไม่ได้สนใจ
หน�ำซ�ำ้ ยังย้อนถามกลับไปด้วยน�ำ้ เสียงเย็นๆ ว่า "ตืน่ เต้นแล้วจะมีผลต่อชาร์ต
เหรอครับ"
"เอ่อ..." พิธีกรสาวยิ้มเก้ออย่างไปไม่เป็น "ไม่...ไม่หรอกค่ะ"
แล้วหนุ่มหล่อก็หันกลับมาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น พิธีกรสาวได้แต่
จับผมข้างหูแก้เก้อ
"ถ้าอย่างนัน้ เรามาดูคำ� ตอบกันเลยดีกว่า ชาร์ตเรตติง้ อันดับหนึง่ ของ
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สัปดาห์นยี้ งั คงเป็นของรายการเรียลลิตแี้ ฟชัน่ โชว์ 'สถานีถดั ไป รันเวย์' ค่ะ!
ว้าว...และที่ยืนอยู่ข้างๆ ดิฉันก็คือคุณมู่หยาง โปรดิวเซอร์และพิธีกรของ
รายการค่ะ ส่วนตัวดิฉนั เองก็เป็นแฟนคลับตัวยงของรายการนีเ้ ช่นกัน ดิฉนั
จึงขอเป็นตัวแทนแฟนคลับถามค�ำถามสักค�ำถามนะคะ อย่างดิฉนั สามารถ
เข้าร่วมรายการของคุณได้ไหมคะ"
"ไม่ได้ครับ"
"..."
"ดีไซเนอร์ทจี่ ะเข้าร่วมรายการของเราจะต้องเป็นมืออาชีพ ส่วนนางแบบ
นายแบบก็จะต้องเคยเข้าร่วมงานประกวดซูเปอร์โมเดลมาก่อน เพือ่ ให้สามารถ
มัน่ ใจได้วา่ รายการของเราจะมีความเป็นมืออาชีพครับ" หนุม่ หล่อเชิดหน้าขึน้ พูด
แล้วหันไปมองพิธกี รสาวพร้อมกับพูดต่อว่า "ขอโทษด้วยนะครับ คุณจึงไม่สามารถ
เข้าร่วมรายการนี้ได้"
พิธกี รสาวกระตุกมุมปากเล็กน้อย ยังดีทรี่ ายการนีอ้ อนแอร์เพียงยีส่ บิ นาที
เท่านั้น เหลืออีกไม่กี่นาทีก็จบแล้ว เธอกระแอมแล้วเปลี่ยนค�ำถามใหม่ว่า
"เราทราบมาว่ามีนติ ยสารแฟชัน่ กับแบรนด์แฟชัน่ มากมายทีส่ ง่ ดีไซเนอร์เข้าร่วม
รายการของคุณ มีเพียงนิตยสารชิกฉบับเดียวเท่านัน้ ที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการนี้
ด้วย อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะ"
"ชิก?" มูห่ ยางยกมุมปากยิม้ อย่างร้ายๆ "ถ้าเป็นเมือ่ ก่อนก็ยงั คงพอจะมี
โอกาส แต่เมือ่ สองเดือนก่อนพวกเขาเพิง่ จะเปลีย่ นแม่ทพั คนใหม่ จะรักษา
ต�ำแหน่งนิตยสารแฟชั่นอันดับหนึ่งไว้ได้อีกนานแค่ไหนก็ยังพูดยาก แล้ว
จะกล้าแบ่งก�ำลังมาเข้าร่วมการแข่งขันทีด่ เุ ดือดอย่างนี้ได้เหรอครับ"
ในขณะทีพ่ ธิ กี รสาวก�ำลังหยอกล้อหนุม่ หล่อและถูกโต้กลับจนอึง้ ไปนัน้
ในคลับเฮ้าส์สว่ นตัวใจกลางเมืองซีมแี สงไฟส่องสว่างวิบวับมากมาย มีพรี ะมิด
แชมเปญขนาดใหญ่ตงั้ อยูร่ มิ สระว่ายน�ำ้ และน�ำ้ แข็งแกะสลักตัวเลขหนึง่ ล้าน
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ระยิบระยับภายใต้แสงไฟ ชายหนุม่ รูปหล่อมาดเท่อยู่ในเสือ้ สเว็ตเตอร์สคี รีม
ก�ำลังยกค้อนขึน้ ทุบน�ำ้ แข็งแกะสลักนัน่
ตัวเลขนั้นก็คือจ�ำนวนนิตยสารชิกที่จัดจ�ำหน่ายได้ในเดือนนี้ เป็น
การท�ำลายสถิตสิ งู สุดเท่าทีเ่ คยมีมา และชายหนุม่ ผูม้ อี อร่าเปล่งปลัง่ คนนัน้
ก็คือลู่ซิงเฉิง หัวหน้าบรรณาธิการคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาประจ�ำนิตยสารชิก
ในภูมภิ าคเอเชีย
ท่ามกลางสายตาของผูค้ นนับหมืน่ และภายใต้แสงไฟส่องสว่างเจิดจ้านัน่
ลู่ซิงเฉิงทุบน�้ำแข็งแกะสลักให้แตกอย่างเต็มแรงแล้วยกแก้วขึ้นฉลองกับ
ทุกคน
นักข่าวก�ำลังเบียดเสียดยืน่ ไมค์เข้ามาถามเขา "คุณลู่ ตัง้ แต่ทคี่ ณุ มารับ
ต�ำแหน่ง นิตยสารฉบับแรกทีอ่ อกมาก็ทำ� ลายสถิตสิ งู สุด หน้าโฆษณาก็เพิม่ ขึน้
จากเดิมถึงสิบจุดสีเ่ ปอร์เซ็นต์ ตัง้ แต่นตี้ อ่ ไปแบรนด์ใหญ่ๆ ก็จะเพิม่ โฆษณา
ในชิกมากขึน้ ใช่ไหม แล้วจะลดโฆษณาในนิตยสารฉบับอืน่ ลงหรือเปล่า"
"คุณลู่ คอลัมน์เครือ่ งแต่งกายคอลัมน์แรกของเดือนนีค้ อื เรือ่ ง 'กำ� มะหยี่
เทรนด์หรูหราแบบถ่อมตน' คุณคิดว่าผ้าก�ำมะหยีจ่ ะได้รบั ความนิยมในซีซนั่ หน้า
ใช่ไหม"
"คุณลู่ ในงานเปิดตัวแฟชัน่ ฤดูรอ้ นเมือ่ อาทิตย์ทแี่ ล้ว คุณเวินซีแฟน
ของคุณสวมรองเท้าส้นสูงแบรนด์นอ้ งใหม่ ไม่ใช่รองเท้าพืน้ หลังสีแดงทีเ่ ธอ
ชอบสวมมาตลอด นีเ่ ป็นการบอกใบ้วา่ คุณก�ำลังสนใจการออกแบบของแบรนด์นี้
ใช่ไหม"
ลูซ่ งิ เฉิงรับไมโครโฟนมาอย่างสุภาพ "ก่อนทีผ่ มจะมาทีช่ กิ มีหลายคน
สงสัยว่าผมจะรับต�ำแหน่งนีไ้ ด้ไหม ผมคิดว่างานฉลองในค�ำ่ คืนนีน้ า่ จะเป็นค�ำตอบ
ทีด่ ไี ด้นะครับ การฉลองความส�ำเร็จไม่ได้หมายถึงการสิน้ สุด แต่หมายถึง
การเริม่ ต้นใหม่ตา่ งหาก ผมเชือ่ ว่าคนฉลาดย่อมจะเลือกทางทีด่ ที สี่ ดุ เสมอครับ
ฤดูใบไม้ผลิกับฤดูหนาวเมื่อปีที่แล้วชาแนลน�ำเสนอซีรี่ส์ผ้าก�ำมะหยี่
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ก็ได้รบั การตอบรับเกินความคาดหมาย มีหลายแบรนด์ทพี่ ยายามจะเอาอย่าง
เพราะเห็นว่าจะได้รบั ความนิยมในฤดูกาลหน้า อันทีจ่ ริงผ้าทีผ่ ลิตจากมณฑลฝูเจีย้ น
ได้ผลิตเพือ่ ส่งออกไปต่างประเทศจ�ำนวนมากตัง้ แต่สมัยราชวงศ์หมิง เพราะฉะนัน้
ผมคิดว่าผ้าก�ำมะหยีจ่ งึ เป็นสัญลักษณ์ของความร�ำ่ รวย เหมือนกับทีโ่ คโค่ ชาแนล
เคยพูดไว้วา่ 'แฟชัน่ เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา แต่สไตล์ไม่เคยเปลีย่ น' ครับ
ดูท่าผมคงเป็นแฟนที่ไม่ค่อยจะได้เรื่อง ไม่ได้สังเกตว่าแฟนตัวเอง
เปลีย่ นรองเท้าใหม่ นีไ่ ม่ใช่ประเด็นว่าผมสนใจหรือไม่สนใจแบรนด์นนี้ ะ แต่เป็น
อีกเดีย๋ วผมจะเจอหน้าแฟนได้ยงั ไงมากกว่า"
เขาพูดติดตลกอย่างเป็นกันเอง ทุกคนก็พากันหัวเราะขึ้นมา
ดึกมากแล้วแต่ความกระตือรือร้นของนักข่าวก็ไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่นอ้ ย
ลูซ่ งิ เฉิงทีถ่ กู ล้อมอยูบ่ นเวทียน่ คิว้ อย่างจนใจ "วันนีเ้ ป็นวันทีม่ คี วามสุข พวกคุณ
เปลีย่ นไปถามค�ำถามทีผ่ มจะให้ความสนใจหน่อยได้ไหมครับ"
แสงประกายวิบวับทีอ่ ยูบ่ นสระว่ายน�ำ้ ด้านล่างสะท้อนกลับมาที่ใบหน้า
ของเขา ยิง่ ท�ำให้ใบหน้าดูมเี สน่หม์ ากขึน้ พวกนักข่าวก็สมั ผัสได้ถงึ เสน่หน์ นั้
นักข่าวสาวใช้เสียงเล็กๆ ถามขึน้ "คุณสนใจค�ำถามในเรือ่ งแบบไหนคะ"
ลูซ่ งิ เฉิงยืน่ มือชี้ไปทางนักข่าวสาวคนนัน้ ขณะนัน้ ก็มเี สียงกรีด๊ กร๊าด
ดังขึน้ มา เขาหัวเราะฮ่าๆ แล้วพูดขึน้ ว่า "พวกคุณก็ถามว่า 'คุณลู่ ในชีวติ
สิง่ ทีค่ ณุ นับถือคืออะไร คนทีค่ ณุ ศรัทธาทีส่ ดุ คือใคร' ยังไงล่ะครับ"
พวกนักข่าวก็กรูกันขึ้นมา "ว่าแต่คืออะไร และคือใครเหรอคะ"
ในค�ำ่ คืนงดงามน่าหลงใหล ลมทีพ่ ดั ผ่านมาก็ยงั มีเสน่ห์ ชายหนุม่ รูปหล่อ
ยกนิว้ ชีว้ างทีร่ มิ ฝีปาก แล้วทุกอย่างก็ตกอยูใ่ นความเงียบสงบ ได้แต่เฝ้ารอคอย
จากนัน้ เขาก็กระโดดจากเวทีสงู ลงสูส่ ระว่ายน�ำ้ อย่างไม่ทนั ตัง้ ตัว
เกิดเสียงตู้มดังขึ้น ตามด้วยวงน�้ำขนาดใหญ่ มีเสียงกรีดร้องดังขึ้น
ทุกทิศทาง จากนัน้ ก็เห็นภาพหัวหน้าบรรณาธิการหนุม่ โผล่ขนึ้ จากกลางสระว่ายน�ำ้
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ราวกับแหวกทะเลแดง* จนท�ำเอาคนตกตะลึง
"Who am I?" คนทีย่ นื อยูก่ ลางสระน�ำ้ กางแขนโอบกอดค�ำ่ คืนทีย่ งิ่ ใหญ่นี้
เงยหน้าขึน้ ฟ้าเอ่ยถามเสียงดัง
ในงานราวกับถูกจุดระเบิดขึ้น "ลู่ซิงเฉิง! ลู่ซิงเฉิง!"
เสียงโห่รอ้ งราวกับมาจากผูค้ นทีถ่ กู ปลุกเร้าเป็นพันเป็นหมืน่ คนทีอ่ ยูใ่ น
สระว่ายน�ำ้ ก็ปนี ขึน้ มาด้วยท่าทางสดชืน่ แดลี่ ผูช้ ว่ ยเขาได้เตรียมผ้าเช็ดตัวรอไว้
อยูข่ า้ งๆ แล้ว
ลูซ่ งิ เฉิงคลุมผ้าขนหนูเดินผ่านผูค้ นด้วยท่าทางสง่างาม หน้าจอขนาดใหญ่
บนเวทีกส็ ว่างขึน้ มา บนหน้าจอปรากฏรายการ 'รายงานบันเทิง' ทีพ่ ธิ กี รสาว
ก�ำลังพยายามคุมสถานการณ์ "...มีเพียงนิตยสารชิกฉบับเดียวเท่านัน้ ที่ไม่ได้
เข้าร่วมรายการนีด้ ว้ ย อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะ"
แล้วภาพก็จบั ไปทีใ่ บหน้ายิม้ เยาะของมูห่ ยางทีด่ แู ปลกแยกกับสถานการณ์
ในตอนนี้ "ถ้าเป็นเมือ่ ก่อนก็ยงั คงพอจะมีโอกาส แต่เมือ่ สองเดือนก่อนพวกเขา
เพิง่ จะเปลีย่ นแม่ทพั คนใหม่ จะรักษาต�ำแหน่งนิตยสารแฟชัน่ อันดับหนึง่ ไว้ได้
อีกนานแค่ไหนก็ยงั พูดยาก แล้วจะกล้าแบ่งก�ำลังมาเข้าร่วมการแข่งขันทีด่ เุ ดือด
อย่างนี้ได้เหรอครับ"
ผูค้ นทีถ่ กู ล้างสมองเมือ่ ครูก่ ถ็ งึ กับตะลึงอีกครัง้ ท่ามกลางบรรยากาศ
อันเงียบสงบ คนทีก่ ำ� ลังจะประสบความส�ำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบก็คอ่ ยๆ หันหลัง
กลับมา ดวงตาทีเ่ ก็บเกีย่ วเอาวิญญาณของผูค้ นไปได้ในขณะนีเ้ ย็นเยียบ
"แดลี่" เขาเรียก "ผมให้โอกาสคุณอธิบายอีกครั้ง"
"บ.ก. คือ..." แดลีพ่ ดู อะไรไม่ออก เขายังเปิดหน้าจอบนเวทีตามก�ำหนดเดิม
ซึง่ อันทีจ่ ริงควรจะฉายรายการทีวสี มั ภาษณ์ชกิ โดยเฉพาะจากงานแฟชัน่ วีกทีม่ ลิ าน
เวินซียกชายกระโปรงขึน้ เดินเข้ามาแล้วเปิดกระเป๋าใบสวยออกดูเวลา
จากมือถือ "คงรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากดาวเทียม นีเ่ ป็นเวลาถ่ายทอด
* มาจากต�ำนาน 'โมเสสแหวกทะเลแดง' เล่าว่าโมเสสใช้ไม้เท้าแหวกทะเลแดงออกเพือ่ ให้กองทัพอิสราเอลเดินข้ามไป

9

10

Count your lucky stars เปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นรัก 1

รายการ 'รายงานบันเทิง' อยูพ่ อดี"
เห็นกันชัดๆ ว่าจะรับหรือไม่รบั ฟัง ค�ำแก้ตวั นีก้ ไ็ ม่สำ� คัญอะไรแล้ว ลู่ซงิ เฉิง
สะบัดผ้าเช็ดตัวทีเ่ ปียกชืน้ ออกพร้อมกับเอ่ยปากสัง่ "ไปแผนกออกแบบ หา
ดีไซเนอร์ที่ไม่มชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ไปร่วมรายการนัน่ "
"บ.ก. ครับ นั่น..."
ไม่รอให้แดลี่ได้พูดอะไรอีก ลู่ซิงเฉิงก็เดินไปห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว
ตามด้วยเสียงปิดประตูดงั 'ปัง'
"ผมรู้ว่านิตยสารหลายฉบับก็ส่งหัวหน้าฝ่ายออกแบบไปร่วมรายการ
ถ้าพวกเราส่งคนที่ไม่มชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ไป..." แดลีพ่ มึ พ�ำเสียงเบา
เวินซีมองไปทีห่ น้าจอใหญ่นนั่ แล้วยกมุมปาก ริมฝีปากอวบอิม่ ทีน่ า่ หลงใหล
ยกโค้งขึน้ "งัน้ คุณก็นา่ จะรูว้ า่ การตัดสินใจของลูซ่ งิ เฉิงไม่มที างผิดพลาด"
แดลีย่ กั ไหล่ "ก็จริง คุณว่ากินเนือ้ พระถังซ�ำจัง๋ แล้วจะเป็นอมตะ ถ้ากินเนือ้
ลูซ่ งิ เฉิงแล้วจะโชคดี ราบรืน่ ทุกอย่างใช่ไหม"
เวินซีเห็นด้วยอย่างยิ่ง "อย่าลืมเก็บกระดูกไหปลาร้าไว้ให้ฉันด้วยนะ
ตรงนัน้ มันเซ็กซีม่ าก"
"ขนาดนี้ยังต้องเลือกอีก" แดลี่สะอึก
"มันอยู่ในสายเลือดน่ะ"
ถ้าพูดว่าโลกใบนีม้ คี นอยูป่ ระเภทหนึง่ แผนเอของเขาไม่เคยผิดพลาด
เหมือนกับลูซ่ งิ เฉิง เช่นนัน้ ก็ตอ้ งมีอกี กลุม่ คนทีแ่ ผนเอของเขาไม่เคยส�ำเร็จเลย
เหมือนกับ...
"ถงเสี่ยวโยว! ท�ำไมกาแฟที่เธอซื้อมาถึงมีแค่ครึ่งแก้ว"
"เอ่อ ขอโทษค่ะ ระหว่างทางฉันโดนจักรยานชนเข้า แต่ฉนั ก็ไปซือ้ ให้คณุ
อีกแก้ว เพราะงัน้ จึงมีหนึง่ แก้วครึง่ "
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"ถงเสีย่ วโยว! ไปเอาผ้าขีร้ วิ้ มา เฮ้ย! มือเธอท�ำไมถึงพันผ้าพันแผลไว้ดว้ ย"
"อ๋อ ก๊อกน�้ำที่ห้องต้มน�้ำมันเสียน่ะ ฉันเพิ่งไปเปิดก๊อกน�้ำร้อน..."
"ช่างเถอะๆ เธอไปพักผ่อนเถอะ"
"ถงเสี่ยวโยว! ช่วยเก็บเอวให้ฉันอีกสักสองฝีเข็ม"
"ได้ โอ๊ย!"
"มีอะไร"
"เข็มต�ำเข้าไปที่เล็บมือ"
"ถงเสี่ยวโยว!"
"ค่ะ! หัวหน้า มีอะไรให้ฉันท�ำคะ"
"บ.ก. ให้เธอไปเข้าร่วมรายการ 'สถานีถัดไป รันเวย์' "
"..."
"ถงเสี่ยวโยว?"
"ค่ะ!"
"เอ่อ...หัวหน้าคะ ฉันรับผิดชอบเบือ้ งหลังใช่ไหมคะ" ถงเสีย่ วโยวหยิบ
สมุดโน้ตทีต่ ดิ ตัวไว้ออกมา รอรับค�ำสัง่ ด้วยท่าทางจริงจัง
ทัง้ ส�ำนักพิมพ์ไม่ใช่แค่เฉพาะแผนกออกแบบ แผนกอืน่ ๆ ก็มดี ไี ซเนอร์
ทีม่ ฝี มี อื ไม่นอ้ ย ทุกๆ ปีจะมีบณั ฑิตจากมหาวิทยาลัยดังส่งเรซูเม่เข้ามามากมาย
คิดอยากจะเบียดกันเข้ามาท�ำงานในส�ำนักพิมพ์นี้ ทว่าท่ามกลางคนกลุม่ ใหญ่
ขนาดนี้ แม้แต่ในแผนบีถงเสีย่ วโยวก็ไม่ควรจะอยูด่ ว้ ยซ�ำ้ ดังนัน้ เหตุผลเดียว
ทีท่ ำ� ให้เธอยอมรับได้กค็ อื ทีมของนิตยสารจะเข้าร่วมกิจกรรมนีแ้ ละต้องการให้เธอ
ไปช่วยงานเบือ้ งหลัง
"ไม่ใช่ เธอต้องเป็นตัวแทนนิตยสารของเราเข้าร่วมการแข่งขัน เธอ
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ลาพักเพือ่ เตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันได้ตงั้ แต่วนั นีเ้ ลย" หัวหน้าแผนกย�ำ้ อีกครัง้
ด้วยท่าทางจริงจัง
"จะ...จะเป็นไปได้ยังไงกัน"
"อ้อ เรือ่ งมันเป็นแบบนี้ รายการ 'สถานีถดั ไป รันเวย์' มีเงือ่ นไขว่า
ผูเ้ ข้าร่วมแข่งขันต้องจบสาขาการออกแบบและต้องมีประสบการณ์การท�ำงาน
ในวงการแฟชั่นสามปีขึ้นไป แล้ว บ.ก. ของเราก็คิดว่าดีไซเนอร์ของเรา
คนไหนก็สามารถชนะได้ ดังนั้นจึงให้เราส่งดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงน้อยที่สุด
ไปเข้าร่วมการแข่งขัน แต่เธอก็รนู้ วี่ า่ พวกเราคือชิกนะ ในนิตยสารของเรา
ดีไซเนอร์ทมี่ ปี ระสบการณ์ทำ� งานสามปีขนึ้ ไปถ้าไม่ได้ไปมีชอื่ เสียงอยูต่ า่ งแดน
ก็เปิดแบรนด์ของตัวเองกันไปหมดแล้ว ที่ไม่มีใครรู้จักก็มีแค่เธอคนเดียว
เท่านัน้ "
"..."
"ถงเสีย่ วโยว สูๆ้ ! หน้าตาของนิตยสารนีข้ นึ้ อยูก่ บั เธอคนเดียวเลยนะ"
"เอ่อ...สู้...สู้ๆ"
หนึ่งสัปดาห์ต่อมา
"ถงเสีย่ วโยว ฉันจะท�ำนายให้" เสียงของซ่งหรูหรูทดี่ งั ขึน้ ท�ำให้ถงเสีย่ วโยว
ตกใจจนมือสั่น ไดร์เป่าผมดูดเส้นผมของเธอเข้าไป ตอนที่ดึงออกมาก็มี
กลิน่ เหม็นไหม้ออกมาด้วย
เวลาเจ็ดโมงเช้าเป็นเวลาทีพ่ นักงานออฟฟิศซือ่ ตรงอย่างถงเสีย่ วโยว
ต้องตืน่ นอน ส่วนชีวติ ของซ่งหรูหรูไม่เคยมีเวลาก่อนเทีย่ ง
"เธอปวดฉีจ่ นตืน่ ใช่ไหม" ถงเสีย่ วโยวไม่อยากเชือ่ ว่าจะเห็นซ่งหรูหรู
ในตอนเช้าตรูเ่ ช่นนี้ เธอตกใจยิง่ กว่าเห็นผีเสียอีก
"จะว่าอย่างนัน้ ก็ไม่ได้" ซ่งหรูหรูเดินผ่านเข้าห้องน�ำ้ ไป บ่นพึมพ�ำขณะที่
นั่งอยู่บนชักโครก "ในฐานะที่เป็นเพื่อนซี้กัน ในขณะที่ดวงชะตาของเธอ
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จะเปลีย่ นไปฉันต้องเสีย่ งทายให้เธอสักครัง้ "
ถงเสี่ยวโยวเบะปาก "แล้วเธอเห็นอะไรบ้าง"
"ดาวมฤตยูปรากฏขึ้น" ซ่งหรูหรูพูดด้วยท่าทางจริงจัง
"ซ่งหรูหรู" ถงเสีย่ วโยวถือไดร์คา้ งเอาไว้ "หนึง่ ปีสามร้อยหกสิบห้าวัน
ดูเหมือนว่าจะมีสามร้อยวันทีเ่ ธอบอกฉันว่ามีดาวมฤตยูปรากฏ"
"นัน่ ก็เป็นเพราะว่าเธอดวงซวยทุกวันน่ะสิ วันนีก้ เ็ หมือนกัน" ซ่งหรูหรู
พูดอย่างเห็นอกเห็นใจ "เธอจะบอกว่าฉันทายไม่แม่นไม่ได้นะ"
ถงเสีย่ วโยวมองค้อนไปทีหนึง่ "เฮอะ วันนี้ไม่เหมือนกับเมือ่ ก่อนแล้ว
บ.ก. ของเราคือใคร เขาเป็นดวงน�ำโชคในต�ำนานเชียวนะ สิง่ ทีเ่ ขาเลือกท�ำ
ไม่เคยผิดพลาดมาก่อน"
"ถ้าอย่างนัน้ ..." ซ่งหรูหรูยกมือขึน้ ถาม "ลูซ่ งิ เฉิงท�ำอะไรก็ไม่เคยล้มเหลว
ส่วนเธอท�ำอะไรก็ไม่เคยส�ำเร็จ แล้วลูซ่ งิ เฉิงก็ยงั ดันมาเลือกเธอ แล้วนีด่ วงซวย
ของเธอจะเหนือกว่า หรือว่าดวงดีของเขาจะเอาชนะดวงซวยของเธอได้ละ่ "
นีม่ นั เป็นการแข่งขันทีจ่ ะสร้างชือ่ เสียงให้กบั ตัวเองได้ ถงเสีย่ วโยวพูด
อย่างประจบประแจงว่า "ก็ตอ้ งเป็นดวงดีของ บ.ก. ชนะดวงซวยของฉันน่ะสิ"
ความคิดนีช้ า่ งงดงามและเต็มไปด้วยพลังจริงๆ ถงเสีย่ วโยวรูส้ กึ เหมือน
ความสุขก�ำลังโอบล้อมตัวเธออยู่
ได้ร่วมเวทีกับผู้มีความสามารถจากหลากหลายวงการในรายการดัง
ของวงการบันเทิงอย่าง 'สถานีถดั ไป รันเวย์' ต่อให้ไม่ชนะก็ถอื เป็นการแข่งขัน
ทีม่ เี กียรติมาก อีกทัง้ เธอเป็นทัง้ คนที่ บ.ก. สนับสนุนและยังได้เวินซีมาเป็น
นางแบบให้อกี ด้วย เวินซีเป็นสุดยอดซูเปอร์โมเดลเชียวนะ เมือ่ เธอสวมชุดราตรี
ก็เป็นดัง่ ราชินี สวมชุดท�ำงานก็ดมู เี สน่ห์ ต่อให้เอากระดาษหนังสือพิมพ์มาสวม
ก็ยงั ดูมสี ไตล์ บ.ก. จัดนางแบบระดับนีม้ าให้ เธอจะไม่ชนะได้ยงั ไง
ถงเสีย่ วโยวทัง้ เชือ่ มัน่ และมัน่ ใจ วันนีต้ อ้ งเป็นวันส�ำคัญทีด่ วงชะตาจะพ้น
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จากจุดต�ำ่ สุดจนสามารถเงยหน้าขึน้ มาได้ แม้วา่ จะดวงซวยมาตัง้ แต่เล็กจนโต
แต่ในทีส่ ดุ ก็จบสิน้ เสียที อีกทัง้ การเริม่ ต้นใหม่และชีวติ ใหม่กม็ คี วามรูส้ กึ ทีช่ ดั เจน
ก�ำลังบอกอยู่ในใจ ตัง้ แต่ทถี่ งเสีย่ วโยวขึน้ มาบนเวทีกย็ มิ้ ไม่หบุ เลย
ดังนัน้ ขณะทีท่ มี งานก�ำลังอธิบายล�ำดับของรายการอยู่ เธอก็เอาแต่ยมิ้
ตอนทีป่ ระกาศหัวข้อในครัง้ นีค้ อื 'เบ่งบาน' นัน้ เธอก็ยงั ยิม้ อยู่ และเมือ่ เวินซี
สวมชุดของเธอเดินอยูบ่ นแคตวอล์ก เธอก็ยงิ่ ยิม้ หนักเข้าไปอีก
เมื่อมาถึงขั้นตอนการให้คะแนนในช่วงสุดท้ายยิ้มของถงเสี่ยวโยว
ก็ยกระดับขึน้ อีก ยิม้ ของเธอนัน้ ครอบคลุมความคิดเอาไว้มากมาย อย่างเช่น
อยูๆ่ ก็มคี วามคิดหนึง่ ดังขึน้ มาว่า จะต้องท�ำอะไรดี เปิดแบรนด์ของตัวเอง
ไม่ได้ๆ ยังไงก็ต้องเปิดคอลัมน์ก่อน จ�ำได้ว่าในช่วงนี้มีดีไซเนอร์คนหนึ่ง
เปิดคอลัมน์จนดังแล้วค่อยไปเปิดร้าน...
"เอาล่ะ กรรมการทุกท่าน หมดเวลาแล้วครับ คุณถงเสีย่ วโยว ดีไซเนอร์
จากนิตยสารชิกกับนางแบบของเธอคุณเวินซี คะแนนของกรรมการท่านแรก
ศูนย์คะแนน ศูนย์คะแนน? นีเ่ ป็นครั้งแรกทีร่ ายการของเรามีศูนย์คะแนน
ถ้าอย่างนัน้ คะแนนของกรรมการท่านทีส่ องก็คอื ก็ได้ศนู ย์คะแนนเหมือนกัน
แล้วกรรมการท่านทีส่ ามล่ะครับ ท่านทีส่ ามก็ได้ศนู ย์คะแนนเหมือนกัน ท่านทีส่ ี่
กับท่านทีห่ า้ ก็เหมือนกันใช่ไหมครับ"
ตะลึงกันไปทั้งงาน
มูห่ ยาง พิธกี รของรายการหัวเราะด้วยท่าทางร้ายๆ ทีเ่ ป็นยีห่ อ้ ของเขา
ออกมา "ทุกท่าน! ตอนนีเ้ กิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ขนึ้ มา นีเ่ ป็นครัง้ แรก
ตัง้ แต่เผยแพร่ภาพรายการ 'สถานีถดั ไป รันเวย์' มา คุณถงเสีย่ วโยว ดีไซเนอร์
จากนิตยสารชิกเป็นคนแรกที่ได้ศูนย์คะแนนจากรายการของเรา และได้
ศูนย์คะแนนจากกรรมการทัง้ ห้าท่านด้วย"
ฝีปากของมู่หยางยอดเยี่ยมจริงๆ ขณะที่ใบหน้าของเวินซีก็บิดเบี้ยว
ไม่สวยงามแล้ว ตอนนี้ในสมองของถงเสีย่ วโยวเกิดความคิดอยูส่ องอย่างก็คอื

交换吧，运气 1

'นีด่ วงซวยของเธอจะเหนือกว่าดวงดีของเขา หรือว่าดวงดีของเขาจะเอาชนะ
ดวงซวยของเธอได้กนั แน่'
สุดท้ายเธอก็ชนะ ยีส่ บิ หกปีทผี่ า่ นมานีเ่ ป็นครัง้ แรกทีถ่ งเสีย่ วโยวชนะ...
ถงเสีย่ วโยวไม่ได้รเู้ ลยว่ากล้องทุกตัวก�ำลังจับจ้องมา ดังนัน้ เธอจึงเผยใบหน้ายิม้
ทีเ่ หมือนกับก�ำลังอยู่ในความฝันออกมาอย่างไม่ทนั รูต้ วั
ลูซ่ งิ เฉิงกดปุม่ หยุดบนรีโมตคอนโทรล หน้าจอยังคงเห็นใบหน้าสุดท้าย
ของถงเสี่ยวโยวที่ซูมเข้ามาใกล้มาก ในห้องจึงเงียบสนิทจนเหลือเพียงแค่
เสียงของลมหายใจเท่านัน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับใบหน้ายิม้ ด้วยความตืน่ เต้น
ของถงเสีย่ วโยวแล้วก็มคี วามแตกต่างกันมาก
บรรยากาศนิ่งๆ ลู่ซิงเฉิงนิ่งเงียบไม่พูดอะไร
หัวหน้าแผนกออกแบบเหงือ่ ซึมไปทัง้ ตัว แอบส่งสายตาทีเ่ ต็มไปด้วย
ความสับสนให้กบั แดลีผ่ ชู้ ว่ ยของ บ.ก. ทีย่ นื อยูข่ า้ งๆ
แดลี่ส่งสายตาช่วยอะไรไม่ได้กลับไป
หัวหน้าแผนกยังไม่ยอมแพ้สง่ สายตาไปอีกครัง้ นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีเ่ ขาเห็น
บ.ก. นิง่ เงียบไม่พดู จา เขายิง่ ไม่รวู้ า่ จะท�ำยังไงดี
ครัง้ นีแ้ ดลีม่ องไปทางอืน่ ไม่แม้แต่จะส่งสายตาตอบกลับมาให้หวั หน้าแผนก
"ผมว่า..." ในทีส่ ดุ ลูซ่ งิ เฉิงก็ยอมเอ่ยปาก หัวหน้าแผนกตืน่ เต้นมาก เขา
ยกมือขึน้ ชี้ไปที่ใบหน้าบนหน้าจอเบาๆ "มาจากไหน"
"เอ๋" หัวหน้าแผนกอึ้งไป
"ผมอยากรู้ว่าคุณไปเอาตัวประหลาดนี้มาจากไหน" ในที่สุดลู่ซิงเฉิง
ก็เหลือบตามามองเขา แววตาสดใส น�ำ้ เสียงอ่อนโยน ทันใดนัน้ หัวหน้าแผนก
ถึงกับขาอ่อน
"ไม่...ไม่ใช่วา่ บ.ก. บอกว่าให้หาดีไซเนอร์ที่ไม่มชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ออกมา"
แม้วา่ จะเข่าอ่อน แต่หวั หน้าแผนกก็ยงั พยายามพูดออกไปให้จบ
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ลู่ซิงเฉิงเลิกคิ้วเล็กน้อย แววตาอ่อนโยนที่น่าหลงใหลในตอนนี้กลับ
เย็นยะเยือก "เป็นความผิดของผมงั้นเหรอ เป็นความผิดของผมที่ไม่รู้ว่า
มีคนแบบนั้นสามารถเข้ามาอยู่ในชิกได้"
เมือ่ เริม่ รูส้ กึ ว่าสถานการณ์ไม่คอ่ ยดีแดลีก่ ค็ อ่ ยๆ ก้าวถอยหลังไปหลายก้าว
เห็นได้ชดั ว่าหัวหน้าแผนกยังไม่เข้าใจสถานการณ์ ยังคงเสีย่ งตายทีจ่ ะอธิบาย
"คือว่า...คือว่าเป็นแบบนี้ งานเบ็ดเตล็ดทัว่ ๆ ไปในแผนกออกแบบ เธอท�ำ
ทัง้ หมด บ.ก. คุณอย่าเห็นว่าตัวเธอเล็กๆ เธอสามารถแบกถังน�ำ้ ดืม่ ขึน้ มา
ทีช่ นั้ ห้าโดยไม่หอบเลยสักนิด"
ลู่ซิงเฉิงยิ้ม "คุณก็เลยให้คนแบกน�้ำไปเข้าร่วมการแข่งขัน"
เพียงไม่นานนิตยสารชิกก็ตดิ ชาร์ตประเด็นร้อนในเวยป๋อ* กลายเป็น
ประเด็นให้คนได้หวั เราะกันหลังมือ้ อาหาร ถงเสีย่ วโยวไม่ได้นอนทัง้ คืน เธอดึง
ซ่งหรูหรูขนึ้ มาและขอร้องให้ชว่ ยเสีย่ งทายตอนจบว่าจะเป็นอย่างไร ซ่งหรูหรู
พูดอย่างมีความนัยว่า "หนึง่ ชีวติ สองชะตา สามเฟิงสุย่ ** สีบ่ ญุ กรรม ห้าร�ำ่ เรียน
หก...อย่าดึงดัน เธอแพ้ไม่เป็นท่าแบบนีย้ งั จะยิม้ ได้อกี นะ ท่ายิม้ เธอก็ยงั ถูกถ่าย
เอาไว้ดว้ ย มันจะต้องเสีย่ งทายอะไรอีก ถ้าจะดึงดันก็ไม่มที างออกหรอกนะ"
"งัน้ เธอว่าในโลกนีม้ โี รคอยูโ่ รคหนึง่ ไหม เพราะโศกเศร้าเสียใจอย่างทีส่ ดุ
แล้วท�ำให้กล้ามเนือ้ บนใบหน้าเป็นตะคริวจนกลายเป็นยิม้ ประหลาดๆ" ถงเสีย่ วโยว
รีบร้อนอยากจะหาค�ำอธิบายทีส่ มเหตุสมผลให้กบั บ.ก. มิฉะนัน้ เธอก็ไม่อาจ
คิดถึงผลทีต่ ามมาได้ หลายปีทผี่ า่ นมาเธอรวบรวมงานเบ็ดเตล็ดไว้ทกุ อย่าง
เพือ่ ทีจ่ ะอยู่ในแผนกออกแบบนี้ได้ แม้วา่ จะได้จดั การกับเสือ้ ผ้าน้อยมาก แต่
ได้อยู่ใกล้ชดิ กับพวกมันก็ถอื ว่าเป็นความสุขอย่างหนึง่
ซ่งหรูหรูถอนหายใจออกมา "ถงเสีย่ วโยว เธอไม่คดิ เหรอว่าเธอซวย
* เวยป๋อ คือเว็บไซต์ไมโครบล็อกของจีน มีลกู เล่นและการใช้งานคล้ายทวิตเตอร์กบั เฟซบุก๊ ผูใ้ ช้สามารถสร้างแอ็กเคานต์
เพือ่ โพสต์ขอ้ ความหรือรูปภาพ รวมทัง้ กดแชร์หรือถูกใจข้อความและโพสต์ของผูอ้ นื่ เช็กข่าวสารเทรนด์ผา่ นแฮชแท็ก
** เฟิงสุย่ หรือฮวงจุย้ คือศาสตร์ในการเลือกสถานทีห่ รือสร้างบ้าน อาคาร บริษทั เมือง เพือ่ สนับสนุนดวงชะตาของ
เจ้าของหรือผูอ้ ยูอ่ าศัย
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มายีส่ บิ หกปี ยีส่ บิ หกปีเชียวนะ เดินไปบนถนนก็ถกู รถชนได้ ซือ้ โทรศัพท์
เครื่องใหม่ก็ใช้ได้ไม่ถึงอาทิตย์ กระเป๋าสตางค์ถูกขโมยก็จะต้องเป็นวันที่
เงินเดือนออก เธอจะดีใจจนลืมตัวได้ยงั ไง"
ถงเสีย่ วโยวยอมรับว่าตัวเองมึนงงกับโชคดีทมี่ าโดยไม่ทนั ตัง้ ตัว เพราะว่า
ลูซ่ งิ เฉิงเป็นต�ำนานของวงการแฟชัน่ ทีโ่ ด่งดัง เขามีความสามารถในการคาดการณ์
เทรนด์แฟชัน่ ได้อย่างแม่นย�ำ อะไรทีเ่ ขาถูกใจก็จะเป็นสินค้าทีฮ่ ติ ในฤดูกาลนัน้
ดีไซเนอร์ทเี่ ขาผลักดันก็จะต้องดังเป็นพลุแตก หากพูดว่าดีไซเนอร์เป็นคนที่
ตัดเย็บเสือ้ ผ้า ลูซ่ งิ เฉิงก็คอื คนตัดเย็บวงการแฟชัน่ ทัง้ วงการ แต่การทีเ่ ขาเลือกเธอ
กลับเป็นการตบหน้าตัวเองอย่างแรง
"หรูหรู ฉันไม่เหมาะกับวงการนี้จริงๆ ใช่ไหม..."
แสงไฟระยิบระยับของเมืองนี้มีมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า สถานที่
สว่างไสวในยามค�ำ่ คืนก็สว่างมากกว่าตอนกลางวัน แต่โลกของถงเสีย่ วโยว
กลับไม่มแี สงสว่าง
"แต่ฉันยังไม่อยากยอมแพ้"
ตั้งแต่ท�ำงานมาหลายปีนี่เป็นครั้งแรกที่ถงเสี่ยวโยวมีโอกาสเข้าไปใน
ห้องท�ำงานของ บ.ก.
ขณะทีแ่ ดลีเ่ ปิดประตูให้เธอได้กระซิบข้างหูวา่ "อย่าโต้เถียง เธอถึงจะ
มีโอกาสยืน่ จดหมายลาออก" ถงเสีย่ วโยวรูส้ กึ จมูกแสบร้อนจนพูดอะไรไม่ออก
"ถงเสีย่ วโยวเข้ามาท�ำงานในส�ำนักพิมพ์เมือ่ สีป่ กี อ่ น จนถึงวันนีก้ ย็ งั คง
เป็นผูช้ ว่ ยดีไซเนอร์ขนั้ ต�ำ่ สุด อ้อ ไม่สิ แบกถังน�ำ้ ถ้านับเวลาท�ำงานก็ถอื ว่า
เป็นพนักงานเก่าแก่ นอกจากเป็นพนักงานเก่าแก่แล้วก็ไม่มอี ะไรดีสกั อย่าง
นานมาแล้วเคยจัดชุดเสือ้ ผ้าถ่ายแบบในเล่ม แต่จากการสอบถามผูอ้ า่ นในเวลา
ต่อมา ชุดทีจ่ ดั มาถูกจัดว่าเป็นชุดทีแ่ มตช์ได้แย่ทสี่ ดุ แห่งปี จากนัน้ ก็ไม่เคยได้
ออกหน้าออกตาอะไรอีก" ลูซ่ งิ เฉิงกล่าวถึงประวัตกิ ารท�ำงานของถงเสีย่ วโยว
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คร่าวๆ "จนกระทัง่ เมือ่ วานก็มชี อื่ เสียงขึน้ มา คุณได้ศนู ย์มาห้าตัวแล้วหัวเราะ
เป็นภาพทีค่ นดูกนั เป็นล้านๆ ครัง้ ยินดีดว้ ยนะ"
ถงเสีย่ วโยวรูส้ กึ ผิดบาปเป็นอันมาก ตัง้ แต่เข้ามาก็ได้แต่กม้ หน้ารอฟัง
ค�ำพิพากษา ลู่ซิงเฉิงเหลือบมองไปแวบหนึ่ง ศีรษะของหญิงสาวเกือบจะ
ก้มไปชิดหน้าอกแล้ว มองไม่เห็นใบหน้าชัดเจน แต่ชา่ งเถอะ ไม่ตอ้ งดูกร็ วู้ า่
คือคนดวงซวย
"บ.ก. คะ ฉันผิดไป..."
"หึๆ" ลูซ่ งิ เฉิงหัวเราะเสียงเย็น "คุณรูไ้ หมว่าบนโลกนีท้ กุ วันจะมีดไี ซเนอร์
กีค่ นทีพ่ ดู ว่าตัวเองผิดไปแล้ว เลือกวัตถุดบิ เลือกผ้าผิด เลือกสีกเ็ ลือกใช้สผี ดิ คู่
ตอนตัดเย็บเลือกแบบผิด แต่คณุ ตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็เลือกสาขาผิด หรือ
ตอนมาเกิดเลือกเวลาผิดล่ะ"
"บอ...บ.ก. แม้วา่ ทีผ่ า่ นมาฉันจะไม่มชี อื่ เสียง แต่...แต่ฉนั ก็ตงั้ ใจท�ำงาน
ด้านออกแบบนี้มาก คุณดูสักนิดนึงก็ได้..." ถงเสี่ยวโยวไม่เชื่อฟังค�ำพูด
ของแดลี่ เธออดไม่ได้ทจี่ ะแก้ตวั สักหน่อย เธอไม่อยากจะจากชิกไปจริงๆ แต่
เห็นได้ชดั ว่าสิง่ ทีแ่ ดลีพ่ ดู นัน้ ถูกต้อง
"ไม่จำ� เป็น" ลูซ่ งิ เฉิงปฏิเสธอย่างไม่ไว้หน้าเลยสักนิด "ฉันไม่สนใจและ
ไม่ได้วา่ งพอจะมาชืน่ ชมผลงานที่ไม่ได้รบั ความนิยม วงการนีม้ นั ก็โหดร้าย
อย่างนี้ เธอไม่มคี วามสามารถ ไม่มีใครจะยืน่ มือไปช่วยดึงขึน้ มา เธอก็ได้แต่
เน่าเละอยู่ในนัน้ "
ถงเสี่ยวโยวถูกยิงเป็นปืนกล เละเป็นหมูบะช่อ
ตอนที่ 'หมูบะช่อ' จากไปก็สวนกับเวินซี ถงเสีย่ วโยวได้กลิน่ หอมฉุน
แบบเครือ่ งหอมตะวันออกลอยออกมาจากตัวเธอ กลิน่ ไม้จนั ทน์กบั กลิน่ มะลิ
ทีผ่ สมกันช่างเหมาะกับกระโปรงปล่อยชายพิมพ์ลายแบบย้อนยุคของเธอมาก
ถงเสีย่ วโยวคิดว่านีน่ า่ จะเป็นช่วงเวลาทีเ่ ธออยู่ใกล้กบั คนดังในวงการแฟชัน่
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มากทีส่ ดุ ในชีวติ ต่อไปคงไม่มโี อกาสอีกแล้ว
ลูซ่ งิ เฉิงยังคงโมโหอยู่ แม้วา่ คนทีเ่ ข้ามาจะเป็นแฟนสาวอย่างเป็นทางการ
ของเขาก็ไม่อาจจะหลบหลีกมหันตภัยนี้ได้
"เมือ่ คืนยายนัน่ ให้คณ
ุ สวมชุดอะไรคุณก็สวม ในฐานะทีเ่ ป็นนางแบบ
อันดับหนึง่ ของนิตยสาร คุณควรจะมีมาตรฐานความงามสักหน่อยนะ"
"การเคารพการเลือกสรรของดีไซเนอร์เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพของฉัน"
เวินซีกะพริบตาหงส์อย่างเย้ายวน "ทีส่ ำ� คัญฉันก็รสู้ กึ ว่ากางเกงขาบานจับคูก่ บั
เข็มขัดสีแดงก็ดูไม่เลวทีเดียว"
ลู่ซิงเฉิงไม่พูดว่าถูกหรือผิด "แต่เธอได้ศูนย์มาห้าตัว"
เวินซีเท้าคางด้วยมือทั้งสองข้าง "คุณไม่สงสัยเหรอว่ามู่หยางเจตนา
ท�ำแบบนัน้ เขาตัง้ ใจจะท้าทายให้พวกเราร่วมรายการ ไม่วา่ เราจะส่งใครไป
เขาก็จะต้องให้พวกเราแพ้ ฉันว่าเป็นเพราะถงเสีย่ วโยวไม่เป็นทีร่ จู้ กั เขาก็เลย
จัดศูนย์ให้หา้ ตัวเลย"
เมื่อเห็นว่าเขาก�ำลังฟังอยู่เวินซีจึงพูดต่อไปว่า "ในเมื่อรายการ
'สถานีถดั ไป รันเวย์' บอกว่าเธอเป็นดีไซเนอร์ศนู ย์คะแนน แล้วถ้าเธอดังขึน้ มา
ไม่เป็นการแสดงให้เห็นว่ารายการของพวกเขาสายตาไม่ดีเหรอ"
จะท�ำให้ดไี ซเนอร์สกั คนดังขึน้ มาไม่ใช่เรือ่ งยากส�ำหรับลูซ่ งิ เฉิง นีย่ งั
ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาถือแพลตฟอร์มด้านแฟชั่นอันดับหนึ่งอยู่ในมือ ล�ำพัง
เพียงแค่คำ� พูดของเขาประโยคเดียวก็สามารถเปลีย่ นชะตาชีวติ ของดีไซเนอร์
คนหนึง่ ได้แล้ว เพียงแต่เขาไม่สนใจทีจ่ ะท�ำธุรกิจขาดทุนแบบนี้ แม้แต่คำ� พูด
ประโยคเดียวเขาก็ไม่อยากจะเสียเวลาด้วย
"ดันให้เธอดังขึน้ มาก็เพือ่ จะเป็นการตบหน้ามูห่ ยาง" ลูซ่ งิ เฉิงพูดดูแคลน
"เขาไม่ได้มคี วามส�ำคัญขนาดนัน้ "
ดูเหมือนเวินซีจะมีความคิดเห็นบางอย่าง "ถ้าคุณไล่เธอออกก็เท่ากับ
เป็นการยอมรับว่าชิกแพ้ไม่เป็น สูเ้ ลือ่ นขัน้ ให้เธอจะดีกว่า"
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เวินซีพดู จบก็ทำ� ท่ายืน่ ริมฝีปากสีชมพูออกไปหาเขาเป็นการออดอ้อน
"ขอแค่คณ
ุ ยอมตกลง ฉันจะไปถ่ายโฆษณาบิกนิ นี นั่ ก็ได้"
สายตาลูซ่ งิ เฉิงกลอกไปมาเลิกคิว้ ไปทางเธอ "คุณไม่ได้รสู้ กึ ว่าเรตสูง
เกินไปจนไม่อยากจะถ่ายไม่ใช่เหรอ"
เวินซีเลิกคิ้วเลียนแบบท่าทางของเขา "คุณบอกเองไม่ ใช่เหรอว่า
ถ้าฉันยอมถ่าย ยอดลงโฆษณาเดือนถัดไปก็จะเพิม่ ขึน้ ทีส่ ำ� คัญ..." เธอพูดไป
ก็เข้ามาใกล้ลซู่ งิ เฉิงอีกหน่อย "แฟนหนุม่ ของฉันยังไม่ถอื สา แล้วฉันจะไป
ถือสาอะไร"
ลู่ซิงเฉิงถอยหลังไปอย่างระแวดระวัง
เวินซีมองเขาด้วยสายตารังเกียจ
ท่าทางมองค้อนอย่างไร้ความรู้สึกแบบนี้ท�ำให้ลู่ซิงเฉิงรู้สึกสบายใจ
พูดอย่างสบายๆ ว่า "ถ้าอย่างนัน้ ก็ตกลงตามนี้ ตอนบ่ายผมจะให้แดลี่ไปคุย
เรือ่ งราคา จะว่าไปท�ำไมคุณถึงช่วยพูดให้ยายนัน่ "
"ไม่" เวินซีพูดด้วยท่าทางสง่างาม "ฉันแค่เกลียดมู่หยาง"
ค�ำตอบนี้ดูสมเหตุสมผล ลู่ซิงเฉิงเผยรอยยิ้มที่หายไปนานออกมา
ทั้งอบอุ่นสดใสเต็มไปด้วยความอ่อนโยน "ได้ ตกลง"
คนในแผนกออกแบบไม่ได้โกรธถงเสี่ยวโยวที่ท�ำให้นิตยสารขายหน้า
กลับกันทุกคนกลับแสดงความเสียใจและรูส้ กึ อาลัยทีเ่ ธอจะถูกไล่ออก
"ถงเสีย่ วโยวไปแล้ว ต่อไปเราจะต้องไปรับอาหารทีส่ งั่ มากันเองใช่ไหม"
"แล้วใครจะเปลีย่ นถังน�ำ้ ดืม่ ล่ะ ผูช้ ายในแผนกออกแบบสิบคนเป็นเกย์
ที่ไม่มแี รงจับไก่เลยสักคน"
"แล้วผ้าทีฉ่ นั เอามาเมือ่ วาน ใครจะเป็นคนขนย้ายเข้าไปในโกดังล่ะ"
ถงเสีย่ วโยวคิดว่าจะมีตวั เองหรือไม่มกี ไ็ ด้ ทีแ่ ท้เธอก็มคี วามส�ำคัญขนาดนี้
ไม่เสียทีทที่ ำ� งานทีน่ ี่
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แดลี่เดินเข้ามาที่แผนกออกแบบขณะที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความ
โศกเศร้า นิว้ ทีเ่ รียวยาวของเขาคีบซองจดหมายสีขาวไว้หนึง่ ซอง ถงเสีย่ วโยว
รูว้ า่ ข้างในก็คอื จดหมายแจ้งให้เธอออกจากงาน
"ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป ถงเสีย่ วโยวออกจากแผนกออกแบบ" แดลีป่ ระกาศ
ทีละค�ำอย่างชัดเจนด้วยน�ำ้ เสียงสงบนิง่ "ไปท�ำงานทีอ่ อฟฟิศของ บ.ก."
"หา!"
"อันตราย" ซ่งหรูหรูพดู ไปดูเซียมซีไป "ครัง้ นีไ้ ม่ใช่แค่ดาวมฤตยูปรากฏ
ขึน้ แต่กำ� ลังลอยอยูส่ งู แล้วยังมีเกณฑ์เลือดตกยางออก"
"บ.ก. ไม่ได้ไล่ฉนั ออก แล้วฉันยังได้เลือ่ นต�ำแหน่งด้วย ฉันจะไม่เชือ่
เรือ่ งงมงายอะไรอีกแล้ว" ถงเสีย่ วโยวกินบะหมีอ่ ย่างมีความสุข บะหมีร่ อ้ นๆ
เต็มไปด้วยลูกชิน้ เนือ้ วัว ไส้กรอก ไข่นกกระทา และหนังหมูทเี่ ธอโปรดปราน
"แถมยังอยู่ใกล้กบั บ.ก. อีก ต่อให้เขาไม่ได้สอนอะไรฉัน ฉันก็ยงั ได้ซมึ ซับ
แฟชัน่ ของเขา...แม่บอกกับฉันว่าชีวติ คนเราก็เหมือนกับน�ำ้ ชาจอกหนึง่ จะมีขม
อยูช่ ว่ งหนึง่ แต่จะไม่ขมไปทัง้ ชีวติ "
ซ่งหรูหรูเบะปาก "แล้วถ้าเธอชงชาขู่ติง* จะท�ำยังไง"
ถงเสีย่ วโยวสูดบะหมีจ่ นส�ำลักเข้าไปถึงโพรงจมูก เจ็บจนกลิง้ ไปบนโซฟา
กว่าจะดึงบะหมี่เส้นหนึ่งที่ติดอยู่ในรูจมูกออกมาได้ เธอก็น�้ำมูกน�้ำตาไหล
เต็มหน้าไปหมด
พูดกันตามจริง ดวงของถงเสีย่ วโยวมันแย่จริงๆ และก็ซวยมาตลอด แต่
ถ้าพูดในมุมมองการวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ หากสิง่ มีชวี ติ ยังคงอยูก่ จ็ ะต้อง
มีความสามารถในการด�ำรงชีวติ ต่อไปได้ แม้วา่ จะไม่มใี ครซวยมากไปกว่าเธอ
แต่ก็ไม่มีใครทีม่ องโลกในแง่ดไี ด้เท่ากับเธอเหมือนกัน
แม้วา่ จะถูกรถชนก็ไม่พกิ าร แม้จะถูกขโมยกระเป๋าแต่กไ็ ม่เคยถูกข่มขืน
* ขู่ ในค�ำว่าขู่ติง แปลว่าขม
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แม้วา่ จะไม่มชี อื่ เสียงแต่กย็ งั ยืนหยัดเพือ่ ความฝันของตนเอง
เมื่อคิดเช่นนี้แล้วชีวิตก็งดงามขึ้นมามากทีเดียว
ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ทีม่ ารายงานตัว ถงเสีย่ วโยวอยูใ่ นห้องท�ำงานของลูซ่ งิ เฉิง
ก็รสู้ กึ ประทับใจจนน�ำ้ มูกน�ำ้ ตาไหล สาบานว่าต่อให้ตายก็จะเสียสละเพือ่ ชิก
ในตอนนัน้ ลูซ่ งิ เฉิงก�ำลังตรวจดูภาพถ่ายโฆษณาของเวินซี พอถงเสีย่ วโยว
กล่าวรายงานอย่างกระตือรือร้นจนจบ เขาก็ดรู ปู ภาพทัง้ ห้ารูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ลูซ่ งิ เฉิงกระดิกนิว้ เรียกเด็กวิง่ งานเข้ามา "ศูนย์หา้ ตัวเอาไปส่งทีแ่ ผนกตีพมิ พ์"
ถงเสีย่ วโยวมองไปรอบๆ อย่างงุนงง ศูนย์หา้ ตัวคืออะไร หมายเลขติดต่อ
ภายในหรือเปล่า
ลูซ่ งิ เฉิงเงยหน้ามองอย่างไม่สบอารมณ์ "เรียกเธอนัน่ แหละ ศูนย์หา้ ตัว"
ศูนย์หา้ ตัวนีเ่ รียกฉันเหรอ ทีแ่ ท้ บ.ก. ทีด่ เู ก่งไปทุกเรือ่ งจริงๆ แล้วก็
ความจ�ำไม่ดเี ท่าไหร่ ดังนัน้ ถงเสีย่ วโยวจึงได้เอ่ยเตือนขึน้ "บ.ก. ฉันชือ่ ถงเสีย่ วโยว
คุณดูเรซูเม่ฉนั แล้วไม่ใช่เหรอ ถงทีแ่ ปลว่าเด็ก เสีย่ วทีแ่ ปลว่าเล็ก..."
ลูซ่ งิ เฉิงยกมือขึน้ ขัดจังหวะ "ในหัวฉันไม่เก็บข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ แล้ว
เธอก็ได้ศนู ย์หา้ ตัวมาไม่ใช่เหรอ"
เขาพูดมีเหตุผลและแสดงอ�ำนาจ ถงเสีย่ วโยวไม่รวู้ า่ จะย้อนยังไง ได้แต่
พึมพ�ำอย่างเกรงๆ "บ.ก. คะ ถึงคุณจะจ�ำชือ่ ฉันไม่ได้ แต่ศนู ย์หา้ ตัวมันไม่นา่ ฟัง
เอามากๆ เลย ตอนนีฉ้ นั เป็นผูช้ ว่ ยของคุณนะคะ..."
ผูช้ ว่ ยของ บ.ก. นิตยสารแฟชัน่ ชือ่ ว่าศูนย์หา้ ตัว เชยมาก ไม่แฟชัน่
เลยสักนิด
ยากมากทีล่ ซู่ งิ เฉิงจะเห็นด้วยกับความคิดเห็นของถงเสีย่ วโยว "อืม งัน้
เรียกเธอว่าโอลิมปิกดีกว่า"
"หา?"
"สปิริตนักกีฬาไง เริ่มต้นจากศูนย์"
ในตอนบ่ายแดลีส่ ง่ ป้ายชือ่ ใหม่ 'โอลิมปิก' ให้ถงเสีย่ วโยวอย่างรวดเร็ว
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และมีประสิทธิภาพ
"นีเ่ ป็นป้ายชือ่ ทรงกลมทีแ่ ผนกออกแบบท�ำให้เธอโดยเฉพาะ เปลือก
หอยมุกสีขาวเคลือบด้วยแถบทอง ตัวอักษรลงยา เมือ่ มองดูแล้วก็เหมือน
เหรียญรางวัลโอลิมปิก"
ป้ายชือ่ ทีร่ ะยิบระยับอยู่ในมือเป็นความรักของเพือ่ นในแผนกออกแบบ
ทีม่ ตี อ่ ตัวเธอ อีกทัง้ ดูแล้วมีราคามาก ถงเสีย่ วโยวคิดในแง่ดที นั ที โอลิมปิก
ก็โอลิมปิก ฟังดูแล้วมีสปิรติ นักกีฬาดีนะ แม้จะเริม่ จากศูนย์ แต่ไม่มวี นั พูดว่า
ยอมแพ้ ยิง่ เร็วขึน้ ยิง่ สูงขึน้ ยิง่ แข็งแกร่งขึน้
เมื่อพูดถึงสปิริตนักกีฬา ค�ำขวัญของโอลิมปิกที่รีโอเดจาเนโรก็คือ
โลกใบใหม่
และเมือ่ ถงเสีย่ วโยวมาถึงทีอ่ อฟฟิศของ บ.ก. ก็เข้าสูโ่ ลกใบใหม่เช่นกัน
โลกของการท�ำงานต่อเนือ่ งสิบห้าชัว่ โมง ในโลกใบนีล้ ซู่ งิ เฉิงคือนายใหญ่ทกี่ มุ
ชะตาชีวติ แดลีเ่ ป็นซีอโี อทีจ่ ดั การงาน ส่วนถงเสีย่ วโยวเป็นเพียงพนักงาน
ระดับล่างคนเดียวเท่านัน้
"โอลิมปิกไปที่โกดัง เอาชุดสีแดงกุหลาบของซีซนั่ นีอ้ อกมาทัง้ หมด"
"เอาดีไซน์ชุดนี้ไปถ่ายเอกสารร้อยชุด ส่งให้ถึงมือดีไซเนอร์ทุกคน
ในแผนกออกแบบ แล้วบอกกับพวกเขาว่าพวกเขามันเป็นขยะทัง้ นัน้ "
"จัดเรียงผิด รีบแจ้งให้หยุดการพิมพ์ทนั ที เริม่ พิมพ์ไปแล้วเหรอ งัน้ เธอ
ก็ไปที่โรงงานนอนขวางเครือ่ งจักรให้มนั หยุดท�ำงานซะ"
งานในหน้าทีก่ ็ไม่ได้นอ้ ย งานทีน่ อกเหนือการท�ำงานคือหน้าที่ ท�ำงาน
ล่วงเวลาข้ามคืนถือเป็นผลประโยชน์ การขูดรีดของพวกทุนนิยมยังไม่นา่ กลัว
ทีน่ า่ กลัวคือพวกทุนนิยมท�ำงานหนักกว่าคุณเสียอีก ถงเสีย่ วโยวมองดูลซู่ งิ เฉิง
ทีท่ ำ� งานประหนึง่ เครือ่ งจักรแล้วไม่มอี ะไรผิดพลาดเลยแม้แต่นอ้ ย เธอรูส้ กึ
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นับถือเขาในใจมานานแล้ว ซ�ำ้ ยังรูส้ กึ ประหลาดใจอีกด้วย ขณะทีน่ ำ� อเมริกาโน
แก้วทีห่ า้ ไปส่งทีห่ อ้ งท�ำงานนัน้ ก็กลัน้ หาวเอาไว้ไม่อยู่
ลู่ซิงเฉิงเงยหน้าขึ้นมองเธอแวบหนึ่ง "ถ้าคุณง่วง..."
ถงเสี่ยวโยวมองลู่ซิงเฉิงด้วยความซาบซึ้งใจ
เขาพูดว่า "ตบหน้าตัวเองสักครั้งสองครั้งก็ดีขึ้น"
แม้วา่ เขาจะไม่ได้ใส่ใจเธอ แต่ในฐานะทีเ่ ป็นลูกน้องถงเสีย่ วโยวก็ยงั คง
ถามเขาด้วยความใส่ใจ "บ.ก. คุณไม่เหนือ่ ยเหรอคะ"
ลูซ่ งิ เฉิงยกกาแฟขึน้ ดืม่ พูดด้วยน�ำ้ เสียงสงบนิง่ และสงบนิง่ มากขึน้
ทุกที รูส้ กึ ได้ถงึ ความเมินเฉย ไม่สนใจทีจ่ ะแสดงอารมณ์ออกมา "คนทีท่ ำ� งาน
แปดชัว่ โมงแล้วเหนือ่ ยก็นา่ จะเป็นคนที่ไม่มวี วิ ฒ
ั นาการ"
ถงเสีย่ วโยวคิดว่าตัวเองเป็นคนทีค่ อ่ นข้างจะขยันแล้ว ย่อมรูส้ กึ ไม่พอใจ
กับค�ำกล่าวหานี้ แต่ไม่พอใจก็ยงั ต้องยอมรับค�ำกล่าวหาของลูซ่ งิ เฉิง แล้วยังต้อง
ยอมซูฮกให้กบั การท�ำงานต่อเนือ่ งกันสิบห้าชัว่ โมงของเขา "แต่วา่ บ.ก. คะ
คนอืน่ ไม่ได้มคี วามสามารถพิเศษเหนือกว่าคนปกติเหมือนกับคุณนะคะ"
เขาแก้ไขการจัดเรียงไปพร้อมกับหัวเราะเสียงเย็นโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึน้
"ไม่มพี รสวรรค์หรือความสามารถก็ไปขนอิฐขนปูนซะ จะมาเป็นดีไซเนอร์ทำ� ไม"
การเป็นดีไซเนอร์เป็นความฝันของถงเสีย่ วโยวตัง้ แต่อายุสบิ หก ความฝันนี้
ผ่านมาแล้วเป็นสิบปี ยังไม่ตอ้ งพูดถึงว่าจะผลิดอกออกผล แม้แต่ตน้ อ่อนก็ยงั
ไม่งอกออกมา เธอรูว้ า่ มันน่าตลกมาก แต่มนั ก็เป็นความศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็นสิง่ ที่
ลบหลูไ่ ม่ได้ เป็นสิง่ ทีน่ างเอกละครวัยรุน่ จะปกป้องไว้โดยไม่คำ� นึงถึงอะไร แต่
ถงเสีย่ วโยวไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะปกป้อง ความต้องการอันน้อยนิดของเธอ
ก็ขอเพียงแค่สามารถอยูใ่ นวงการแฟชัน่ ได้ อยูท่ นี่ ที่ สี่ ามารถมองเห็นความฝัน
ของเธอได้
ถงเสี่ยวโยวจ�ำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลู่ซิงเฉิงให้สัมภาษณ์ ไว้ว่า 'รู้ว่า
จะเกิดขึน้ ได้เรียกว่าเป้าหมาย ไม่อาจจะท�ำให้เป็นจริงได้ถงึ จะเรียกว่าความฝัน
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พูดถึงความฝันก็ไม่มอี ะไรทีน่ า่ ภูมใิ จ' นีค่ อื ค�ำพูดลูซ่ งิ เฉิงคนทีม่ คี วามสามารถ
ท�ำทุกอย่างให้สำ� เร็จได้ แต่ถงเสีย่ วโยวได้แต่เดินอยูบ่ นเส้นทางทีย่ ากล�ำบาก
ดังเช่น "บ.ก. ถ้าฉันท�ำงานสิบห้าชัว่ โมงเหมือนคุณ จะได้เป็นดีไซเนอร์
จริงๆ ไหมคะ"
"ไม่ได้"
"งั้น..."
"เธอจะเหนื่อยตาย"
ที่จริงการอยู่ข้างๆ ลู่ซิงเฉิง แรงกดดันทางด้านกายภาพไม่ถือเป็น
แรงกดดัน การดูหมิ่นด้านบุคลิกภาพก็ไม่ถือว่าเป็นการดูหมิ่น ความรู้สึก
ล้มเหลวทางจิตใจต่างหากที่น่ากลัวที่สุด
มีอยูว่ นั หนึง่ ต้องท�ำงานล่วงเวลา ถงเสีย่ วโยวไปซือ้ อาหารมือ้ ดึกให้กบั
ลูซ่ งิ เฉิง กลับมาเอาใบเสร็จไปเบิกเงินกับแดลี่ ในตอนนัน้ แดลีก่ ำ� ลังยุง่ กับ
การจัดเอกสารให้ลซู่ งิ เฉิงจึงไม่ได้สนใจเธอ "ใบเสร็จเอาไปขูดรางวัล ถือว่า
เป็นการเบิกเงินแล้วกัน"
"ขูดรางวัล?" ถงเสี่ยวโยวพูดไม่ออก ถ้าว่ากันตามเหตุผลเธอเลื่อน
ต�ำแหน่งมาท�ำงานทีอ่ อฟฟิศ บ.ก. จะเลีย้ งลูซ่ งิ เฉิงกินอาหารค�ำ่ ก็ถอื เป็นเรือ่ ง
ทีส่ มควร แต่เอาใบเสร็จทีแ่ ทบจะไม่มโี อกาสถูกรางวัลมาเป็นข้ออ้างจะโลว์ไป
สักหน่อยไหม
มองเห็นสีหน้าไม่อยากจะเชื่อของเธอ แดลี่จึงพูดอย่างอดทนว่า
"เธอคิดว่า บ.ก. เหมือนกับเธอเหรอไง"
ดวงน�ำโชคแล้วเจ๋งมากหรือไง จะเชือ่ เรือ่ งงมงายมากไม่ได้หรอกนะ
ถงเสีย่ วโยวแอบนินทาอยู่ในใจ ใช้นวิ้ ชีอ้ อกมาขูดแถบสีเงินอย่างไม่ใส่ใจ แล้วก็
ตัวแข็งไปเลย
ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ นั่นปรากฏตัวอักษรขึ้นว่า
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'ห้าร้อยหยวน'
ถงเสี่ยวโยวรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างในร่างกายของเธอก�ำลังโยกไปมา
เล็กน้อย จากนัน้ ตัวก็รสู้ กึ เบาแล้วลอยขึน้
เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอก�ำลังถูกพลิกกลับแล้ว
สัปดาห์นเี้ ป็นสัปดาห์โอต์กตู รู *์ ห้องเสือ้ ชือ่ ดังชัน้ แนวหน้าต่อสูก้ นั อย่าง
ดุเดือด และเพือ่ แสดงความงดงามของชุดโอต์กตู รู ์ ดีไซเนอร์ระดับปรมาจารย์
ต่างพากันงัดไม้เด็ดออกมาเพือ่ แย่งชิงความโดดเด่น
ท�ำงานล่วงเวลาแล้วยังต้องดูงานเดินแบบกับลู่ซิงเฉิงอีกสามสี่งาน
ถงเสี่ยวโยวถึงกับตาลาย
แต่ลู่ซิงเฉิงยังคงกระฉับกระเฉงมาก ถงเสี่ยวโยวถือโอกาสตอนพัก
เดินจากที่นั่งแถวหลังมายังที่นั่งวีไอพีแถวหน้าเพื่อเสิร์ฟน�้ำพร้อมกับเก็บ
นามบัตรให้เขา เขาดูกระฉับกระเฉงตลอดทัง้ งาน ไม่เพียงแต่ยมิ้ พูดคุยกับผูค้ น
แม้แต่ถกู สือ่ ถ่ายรูปก็ไม่ผดิ พลาดสักนิด แต่กลับเป็นช่างภาพทีถ่ า่ ยบรรยากาศ
ในงานแล้วถ่ายติดถงเสีย่ วโยวทีเ่ ธอไม่ตาเขก็ปากเบีย้ ว แล้วยังมีอกี รูปทีเ่ ธอ
ก�ำลังคุยกับแดลี่ ไม่รวู้ า่ ก�ำลังท�ำท่าอะไรแต่ดเู หมือนกอริลล่าก�ำลังกินกล้วย
"คอลเล็กชัน่ นีท้ ำ� ได้ไม่เลว กระโปรงจีบรอบตัวใช้ผา้ ร่มกับลายทางเข้ากัน
มาก ด้านบนก็พิมพ์ลายดอกกล้วยไม้เพื่อให้ช่างภาพซูมเข้ามา" ลู่ซิงเฉิง
จะออกความคิดเห็นบ้างในบางครัง้ ถงเสีย่ วโยวทีอ่ ยูข่ า้ งๆ ก็จะจดบันทึกเอาไว้
เพือ่ เป็นประเด็นในการรายงาน
ถงเสีย่ วโยวเบิกตาดูอยูค่ รู่ใหญ่ถงึ ได้เห็นว่าชายกระโปรงใสๆ นีม้ ลี าย
ดอกกล้วยไม้อยู่ "อ๋า...เมือ่ กีฉ้ นั มองไม่เห็น..."
"เอกลักษณ์อยูท่ คี่ วามเล็ก ถ้าไม่ละเอียดลออก็มองไม่เห็นความตัง้ ใจ
* โอต์กตู รู ์ คือการสร้างสรรค์เครือ่ งแต่งกายให้เข้ากับผูส้ วมใส่โดยเฉพาะ โอต์กตู รู เ์ ป็นแฟชัน่ หรูหราทีท่ ำ� ขึน้ ด้วยมือ
ตัง้ แต่เริม่ จนจบโดยช่างเย็บผูม้ ากประสบการณ์และมีฝมี อื
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ของคนอืน่ " ลูซ่ งิ เฉิงเอ่ยขึน้
แม้ว่าในที่สาธารณะลู่ซิงเฉิงจะดูเป็นสุภาพบุรุษไม่ค่อยเห็นวาจาร้าย
ของเขา แต่ก็ไม่ใช่ทกุ ครัง้ ไป
"เหอะ เครือ่ งประดับบนหัวนีท่ มุ่ เทน่าดู เหมือนกับเอากุง้ มังกรไปปักไว้
บนหัว"
"..."
นี่ท�ำให้ถงเสี่ยวโยวถึงกับงุนงง
"บ.ก. นี่คุณพูดจริงหรือประชดคะ"
"ศูนย์ห้าตัว..."
"คะ?"
"เธอว่าที่ฉันเรียกเธอว่าศูนย์ห้าตัว จริงหรือประชด"
"..."
แล้วอยู่ๆ ก็คึกคักขึ้นมาทั้งงาน ที่แท้เวินซีมาเดินปิดท้ายงานนี่เอง
แสงไฟระยิบระยับดัง่ เม็ดฝนตกกระหน�ำ่ เธออยู่ในชุดจัมพ์สทู สีกากีเข้าคูก่ บั
สูทสีทองเมทัลลิกบนแคตวอล์ก ดูแพงมากและเท่อย่างทีส่ ดุ ถงเสีย่ วโยวเห็นแล้ว
ก็คกึ คักขึน้ มา พริบตาเดียวก็กลายเป็นแฟนคลับของเวินซี แต่สายตาก็มอง
ตัง้ แต่หวั จดเท้าและเท้าขึน้ ไปถึงหัว แล้วก็หยุดทีเ่ ข็มขัด
ถงเสีย่ วโยวแอบขมวดคิว้ แล้วก็หยิบสมุดโน้ตเตรียมจดค�ำวิจารณ์ของ
ลูซ่ งิ เฉิง
มือของลูซ่ งิ เฉิงทีว่ างอยูบ่ นเข่าเคาะเบาๆ สองครัง้ "นีเ่ ป็นคอลเล็กชัน่
สุดท้ายใช่ไหม"
"ใช่ค่ะ"
"นีเ่ ป็นชุดท�ำงานที่ใช้โปรโมตของซีซนั่ นี"้ ลูซ่ งิ เฉิงพลิกดูตารางการเดิน
แฟชัน่ โชว์ถดั ไปพร้อมกับพยักหน้า
"เข็มขัดน่าเกลียดมาก" สีหน้าของลู่ซงิ เฉิงแสดงถึงความรังเกียจอย่างทีส่ ดุ
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ไม่ได้มคี วามอ่อนโยนเพราะชุดนีแ้ ฟนของตัวเองสวมอยูเ่ ลยแม้แต่นอ้ ย "ควรจะ
เปลีย่ นเป็น..." เขาพูดขณะทีก่ ำ� ลังครุน่ คิดอยูพ่ กั นึง
ในใจถงเสี่ยวโยวก็ตกตะลึงไป รถไฟสองขบวนที่วิ่งมาชนกันแอบมี
ความคิดบางอย่างเกิดขึน้ "เปลีย่ นเป็นสีเงินวาว"
ลู่ซิงเฉิงชะงักนิ้วมือ ค่อยๆ หันหน้ามามองถงเสี่ยวโยว
ถงเสีย่ วโยวหันไปมองลูซ่ งิ เฉิงอย่างตืน่ เต้น สายตาเต็มไปด้วยการรอคอย
เหมือนกับสุนขั ทีก่ ำ� ลังรอกระดูก ลูซ่ งิ เฉิงรูส้ กึ ขยะแขยงกับสายตาเช่นนีม้ าก
เบีย่ งหน้าออกไปแล้วพูดด้วยเสียงเย็นๆ "สีดำ� "
"อ้อ" ถงเสี่ยวโยวก้มหน้าจดบันทึกอย่างเงียบๆ
ลู่ซิงเฉิงปรายตามองเธอแล้วก็ดูการเดินแบบต่อ
ขณะที่เลิกงานนั้นคนมากมายก็เคลื่อนตัวออก ถงเสี่ยวโยวกางแขน
ทัง้ สองออกเพือ่ กันคนทีไ่ หลเข้ามา ลูซ่ งิ เฉิงค่อนข้างพอใจมาก หัวหน้าแผนก
ออกแบบบอกว่าเธอมีกำ� ลังมากเป็นเรือ่ งจริง ดูทา่ ทางเช่นนีแ้ ล้วรอให้กระแส
รายการ 'สถานีถดั ไป รันเวย์' ผ่านไปก่อน ก็จะส่งเธอไปท�ำงานที่โกดังได้
ขณะที่ก�ำลังคิดอยู่นั้นก็มีเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามาจากแถวไหน
พุ่งตรงเข้ามา ชนจนถงเสี่ยวโยวกระเด็นไป "บ.ก. ลู่คะ ฉันเป็นนักเรียน
สถาบันการออกแบบ ฉันนับถือคุณมาก..."
เมือ่ ถูกคนรัง้ ไว้ สีหน้าของลูซ่ งิ เฉิงก็เปลีย่ นเป็นเย็นชาในทันที ดูทา่ ทาง
ถงเสีย่ วโยวทีเ่ ป็นบอดีก้ าร์ด แม้แต่จะให้ไปคุมโกดังก็ไม่คคู่ วร
เด็กสาวตืน่ เต้นมากและไม่ได้สนใจสีหน้าเย็นชาของเขา เธอหยิบสมุดโน้ต
ออกมายื่นไปตรงหน้าลู่ซิงเฉิงด้วยความตื่นเต้น "ฉันล�ำบากมากกว่าจะมา
เข้าร่วมงานแฟชัน่ วีกครัง้ นีไ้ ด้ แล้วยังได้เจอกับคุณ ฉันขอลายเซ็นคุณหน่อย
ได้ไหมคะ"
ลูซ่ งิ เฉิงนิง่ ไม่ขยับ สายตามุง่ ตรงไปข้างหน้า แม้จะถูกชนจนกระเด็นไป
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แต่ถงเสีย่ วโยวก็ยงั เข้าอกเข้าใจความรูส้ กึ ของเด็กสาว จึงเดินเข้าไปอย่างระมัดระวัง
และช่วยเด็กสาวเรียกลูซ่ งิ เฉิง "บ.ก..."
เด็กสาวยังคงไม่ยอมแพ้ "บ.ก. ลู่ ฉันเป็นแฟนคลับตัวยงของชิก ฉัน
ชืน่ ชอบ..."
ในทีส่ ดุ ลูซ่ งิ เฉิงก็ยอมเปิดปาก "คนทีศ่ รัทธาผมในโลกนีม้ มี ากมาย ผม
ต้องตอบรับทุกคนไหม"
บรรยากาศนิ่งเงียบไปสามวินาที เด็กสาวยกมือปิดหน้าแล้ววิ่งหนีไป
ลู่ซิงเฉิงลุกขึ้นจัดชายเสื้อให้เรียบร้อยแล้วเดินออกไปทางด้านนอก
ถงเสีย่ วโยวยืนอยูท่ เี่ ดิมไม่ขยับไปไหน เธอลังเลอยูค่ รูห่ นึง่ จึงได้เอ่ยปากขึน้ ว่า
"คุณไม่เห็นค่าเขาใช่ไหม คุณยังพูดคุยหัวเราะกับคนรอบข้างได้อยู่เลย"
ลูซ่ งิ เฉิงชะงักฝีเท้า ใช้สายตาทีเ่ หมือนก�ำลังมองดูเรือ่ งตลกมองมาทีเ่ ธอ
แล้วหันกลับเดินตรงออกไป
แดลี่เดินขึ้นมาข้างหน้าคว้าแขนถงเสี่ยวโยวเดินออกไปพร้อมกับ
ให้ความรูเ้ ธอไปด้วย "ต่อไปอย่าถามค�ำถามโง่ๆ แบบนี้ ทีพ่ ดู คุยหัวเราะก็เพราะ
ต้องท�ำงานกับคนพวกนัน้ ส�ำหรับเรือ่ งไม่เห็นค่า ลูซ่ งิ เฉิงไม่เคยเห็นใครอยูใ่ น
สายตาอยูแ่ ล้ว ไม่ได้เกีย่ วกับสถานะอะไรของพวกเขาสักนิด"
ลูซ่ งิ เฉิงไม่เห็นใครอยู่ในสายตาก็ไม่ใช่เรือ่ งใหม่อะไร แต่ความโหดร้าย
ของเขา ตอนนีเ้ ธอได้สมั ผัสด้วยตัวเองแล้ว สิง่ ทีน่ า่ ขันคือคนแบบนีก้ ลับได้ยนื อยู่
บนยอดพีระมิด ภายใต้แสงสว่างข้อบกพร่องของเขาทุกอย่างกลับสูญสลาย
มองไม่เห็น แต่ในฐานะของผูแ้ พ้ การทวงความเป็นธรรมกับสิง่ เล็กน้อยของ
ถงเสีย่ วโยวก็ดเู หมือนเป็นการยุง่ ไม่เข้าเรือ่ งอย่างหนึง่
นี่เป็นการท�ำร้ายถงเสี่ยวโยวอย่างหนัก
คนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงคนแรกก็คือซ่งหรูหรู นั่นเป็นเพราะช่วงนี้
ถงเสีย่ วโยวท�ำงานดึกดืน่ ทุกวัน โดยเฉพาะการต้มบะหมีถ่ ว้ ยตอนดึกดืน่ แล้ว
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ยังเติมเนือ้ กระป๋องกับซอสถัว่ อีกช้อน รสชาติแบบนัน้ อบอวลจนซ่งปัน้ เซียน
ไม่สามารถติดต่อกับเทพเจ้าได้
ถงเสี่ยวโยวอธิบายเรื่องนี้ว่าเธอรู้ตัวว่าไม่มีพรสวรรค์ ยิ่งไปกว่านั้น
ก็ไม่มโี ชค แต่เธอไม่อยากจะแพ้แม้แต่ความขยันให้กบั คนอย่างลูซ่ งิ เฉิง ลูซ่ งิ เฉิง
เป็นคนยังไงน่ะเหรอ ถงเสีย่ วโยวไม่มแี ม้กระทัง่ คุณสมบัตจิ ะวิจารณ์เขา เธอ
จึงได้แต่กม้ หน้าระบายอารมณ์ วาดแบบร่างแล้วก็ขย�ำทิง้ ซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มา ขอบตา
คล�ำ้ ลงทุกวัน
ถ้าจะเปรียบเทียบพละก�ำลังกับคนทีท่ ำ� งานเป็นบ้าเป็นหลังอย่างลูซ่ งิ เฉิง
นีก่ ถ็ อื เป็นการแข่งขันแต่เพียงฝ่ายเดียว ซ่งหรูหรูรสู้ กึ ว่าเส้นทางนีม้ นั คือทางตัน
ซ่งหรูหรูพลิกดูแบบร่างหลายแผ่น ออกแบบมาเป็นเซ็ตริบบิน้ ชุดท�ำงาน
ทีเ่ รียบง่ายแต่ดดู จี บั คูก่ บั วัตถุดบิ ทีแ่ ตกต่างกันและการตกแต่งด้วยริบบิน้ ท�ำให้
ดูออ่ นโยนและสดใส ถงเสีย่ วโยวถามอย่างไม่มนั่ ใจว่า "เธอคิดว่าเป็นยังไงบ้าง"
ซ่งหรูหรูยกั ไหล่ "ฉันก็ตอ้ งรูส้ กึ ว่าสวยแน่นอน แต่คนทัง้ โลกยอมรับ
ผลงานเธอต่างหากทีส่ �ำคัญส�ำหรับเธอ" เธอพูดไปแล้วก็คดิ อะไรบางอย่าง
ขึน้ มาได้ "เอ๋ ถ้าเธอไปสูก้ บั ลูซ่ งิ เฉิงตรงๆ สูเ้ อาทีเ่ ธอออกแบบพวกนี้ให้เขาดู
เขาเก่งกาจขนาดนัน้ ถ้าเขายอมรับผลงานเธอ ก็เท่ากับได้รบั การยอมรับจาก
ทัง้ โลกแล้วไม่ใช่เหรอไง"
"เอ๋?" ถงเสีย่ วโยวอึง้ ไป เธอกัดริมฝีปาก "เขาดูแล้ว เธอลืมไปแล้วเหรอไง"
ซ่งหรูหรูคดิ ขึน้ มาได้ ไม่ใช่แค่เพียงลูซ่ งิ เฉิงทีด่ รู ายการ 'สถานีถดั ไป
รันเวย์' คนทัง้ โลกก็ได้ดแู ล้ว หากพูดว่าเมือ่ ก่อนถงเสีย่ วโยวไม่มชี อื่ เสียงแต่ยงั มี
อนาคต แต่ตอนนีต้ อ้ งบอกว่ารอยด่างด�ำในประวัตศิ าสตร์คดิ จะฟืน้ ตัวก็ไม่มที าง
ในฐานะทีเ่ ป็นเพือ่ นรักจะไม่ให้กำ� ลังใจก็ไม่ได้ แต่ก็ไม่อาจจะดูเพือ่ นเดินต่อไป
จนเจอทางตัน ซ่งหรูหรูจงึ เสนอแนะว่า "ถ้าอย่างนัน้ มาทีน่ ติ ยสารของฉันดีกว่า
ฉันจะถ่ายทอดพลังทัง้ ชีวติ ให้เธอครึง่ หนึง่ "
ซ่งหรูหรูกบั ถงเสีย่ วโยวจบการศึกษาปีเดียวกัน สาขาวิชาของเธอคือ
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ปรัชญาโบราณ ได้เข้าไปท�ำงานในนิตยสารดูดวงฉบับหนึง่ ตอนนีเ้ ป็นผูร้ บั ผิดชอบ
หน้าพยากรณ์ดดู วงแล้ว ชือ่ ในวงการก็คอื ซ่งปัน้ เซียนกับแม่หมอหรู
"ฉันว่าบางครัง้ ฉันดูดวงให้คนอืน่ ก็อาจจะไม่แม่นนะ" แม้ถงเสีย่ วโยว
จะไม่มพี รสวรรค์แต่กร็ จู้ กั ตัวเองเป็นอย่างดี "เธอลืมไปแล้วเหรอ ฉันเสีย่ งทาย..."
ซ่งหรูหรูคดิ อยูค่ รูห่ นึง่ ก็เอากระดาษออกแบบยัดเข้าไปในมือของถงเสีย่ วโยว
"เธอพูดถูก อาชีพดีไซเนอร์เป็นอาชีพทีเ่ หมาะสมกับเธอทีส่ ดุ ไม่ทำ� ร้ายคนอืน่
ได้ปลดปล่อยชาวประชา"
ได้รับก�ำลังใจจากซ่งหรูหรู ถงเสี่ยวโยวยิ่งมีก�ำลังใจที่จะมุ่งมั่นต่อไป
แม้กระทัง่ ตอนพักกลางวันก็ไม่ลมื ทีจ่ ะวาดแบบอยู่ในห้องท�ำงานผูช้ ว่ ย แดลี่
รีบร้อนเข้ามาสัง่ งานแล้วก็ออกไป "โอลิมปิก รีบไปทีโ่ กดังเอาเชิงเทียนคริสตัล
ทีส่ ง่ มาเมือ่ ตอนสายออกมา"
ถงเสี่ยวโยวรีบวางดินสอแล้ววิ่งออกจากห้องท�ำงานไป
"กาแฟ" เสียงของลูซ่ งิ เฉิงลอยออกมาจากห้องท�ำงานออฟฟิศ บ.ก. แต่
น่าเสียดายที่ไม่มีใครตอบรับ
"กาแฟ"
"..."
"โอลิมปิก"
เสียง 'ปัง' ดังขึ้น ประตูห้องท�ำงานผู้ช่วยรับฝ่าเท้าแทนถงเสี่ยวโยว
ในห้องท�ำงานไม่มใี ครอยูเ่ ลยสักคน ลูซ่ งิ เฉิงยืนไม่พอใจอยูท่ หี่ น้าประตู ปรายตา
มองดูกเ็ ห็นภาพสเก็ตช์แบบของถงเสีย่ วโยววางอยูบ่ นโต๊ะ
ลูซ่ งิ เฉิงร้องเหอะออกมาก่อนจะหันหลังเดินออกไป แล้วก็พลันหยุดฝีเท้า
อยูๆ่ ก็เหมือนมีอะไรมาดลใจให้เดินกลับไป บนกระดาษแผ่นนัน้ วาดชุดจัมพ์สทู
สีกากีทเี่ วินซีสวม แมตชิง่ กับเข็มขัดสีเงินเมทัลลิก สีสนั สดใสดึงดูดสายตา
เป็นอย่างมาก ลูซ่ งิ เฉิงพลิกดูตอ่ ไปอีกหลายหน้า สายตาเย็นชาค่อยๆ เปลีย่ นเป็น
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สนใจ ถึงขนาดไม่ได้ยนิ เสียงฝีเท้าทีเ่ ข้ามาใกล้
"บ.ก." ถงเสีย่ วโยวถือเชิงเทียนคริสตัลยืนอยูห่ น้าประตู จ้องมองลูซ่ งิ เฉิง
อยูท่ หี่ น้าประตูอย่างประหลาดใจ
ลูซ่ งิ เฉิงได้สติกลับมา ใบหน้าทีห่ ยิง่ ยโสเผยสีหน้าเก้อเขินทีแ่ ทบจะจับสังเกต
ไม่ได้
"คุณก�ำลังดูแบบของฉันใช่ไหมคะ" ถงเสีย่ วโยวถามอย่างจริงจัง มือ
ทีถ่ อื เชิงเทียนอยูก่ ส็ นั่ เล็กน้อย แม้วา่ เขาจะเป็นคนทีส่ ารเลวมาตลอด แต่ถา้
เขาดูแบบให้ ก็ยงั ท�ำให้ถงเสีย่ วโยวรูส้ กึ ตืน่ เต้นดีใจ
ในขณะทีเ่ ธอก�ำลังพูดอยูน่ นั้ ลูซ่ งิ เฉิงก็โยนแบบร่างทัง้ เล่มไปข้างหลัง
ราวกับมือถูกของร้อน สมุดออกแบบกระแทกไปที่ด้านหลังเสียงดัง 'ปัง'
กระดาษร่วงตกกระจายออกมาทันที
ถงเสี่ยวโยวไม่ทันจะได้ดูว่าในขณะนั้นสีหน้าของเขาเย็นชาแค่ไหน
เพราะเธอรีบยืน่ มือออกไปรับสมุดออกแบบ จากนัน้ ก็มเี สียงของตกดังขึน้ เป็น
เสียงเชิงเทียนคริสตัลตกลงพืน้
ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สีสันงดงามกระจายไปทั่วพร้อมกับ
คริสตัลที่ใสกระจ่าง ของทีง่ ดงามทัง้ สองอย่างแตกกระจายในเวลาเดียวกัน
ท�ำให้ถงเสี่ยวโยวตกใจและหวาดหวั่น และที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือลู่ซิงเฉิง
ที่ไม่แม้กระทัง่ จะกะพริบตา
"เกิดอะไรขึ้น" แดลี่ที่พุ่งเข้ามาร้องอย่างตกใจท�ำลายความเงียบงัน
"พระเจ้า เชิงเทียนดอกไอริสเพิง่ จะส่งตรงมาจากปารีสเมือ่ ตอนสายนีเ้ อง"
"ขอโทษค่ะ ขอโทษค่ะ..." ถงเสีย่ วโยวนัง่ ลงเก็บเศษแก้วทีแ่ ตกเต็มพืน้
ในที่สุดลู่ซิงเฉิงก็เอ่ยปาก "ขยะที่แตกจะเก็บขึ้นมาเพื่ออะไร"
ถงเสี่ยวโยวชะงักไป สายตามองไปที่กระดาษออกแบบที่กระจายไป
อยูไ่ ม่ไกล ค�ำพูดทุกค�ำของลูซ่ งิ เฉิงก�ำลังทิม่ แทงใจเธออยู่
"ชดใช้ตามราคาแล้วกัน" แดลีเ่ ปลีย่ นเรือ่ งด้วยน�ำ้ เสียงราบเรียบ แล้ว
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เปลีย่ นน�ำ้ เสียงเป็นแสดงความยินดีกบั ลูซ่ งิ เฉิง "ยอดขายของเดือนนีท้ ำ� ลาย
สถิติใหม่อกี แล้ว บริษทั แม่จดั งานเลีย้ งฉลองให้คณุ คืนนี...
้ "
"ไม่ไป" ลู่ซิงเฉิงเดินออกไป "เอากาแฟไปให้ที่ห้องท�ำงานผมด้วย"
บนโลกใบนีม้ คี นมากมายเท่าไหร่ทรี่ อให้ลซู่ งิ เฉิงเลือกขึน้ มา แล้วก็มี
คนมากมายเท่านัน้ ทีอ่ ยากจะให้ลซู่ งิ เฉิงตายไปซะ เขาท�ำให้คนเกลียดเขามาก
แต่กต็ อ้ งยอมให้เขาอย่างไม่อาจขัดขืนได้ วันนีค้ นกลุม่ นัน้ ก็เพิม่ ซ่งหรูหรูเป็น
สมาชิกใหม่อกี คน
"เธอว่าเชิงเทียนคริสตัลนัน่ ฝังเพชรหรือหุม้ ทองกันแน่ถงึ ได้แพงขนาดนี้
เรือ่ งเงินไม่ใช่ปญั หา ปัญหาอยูท่ เี่ ขาเหยียบย�ำ่ แกซะขนาดนี้ นอกจากเขาจะหล่อ
โชคดี มีชอื่ เสียงตัง้ แต่อายุยงั น้อย เรียกลมเรียกฝนได้ ดันใครคนนัน้ ก็ดงั แล้วก็
ขายอะไรก็ขายดีไปหมด มีสทิ ธิอ์ ะไรทีจ่ ะไม่เห็นหัวคนอืน่ ได้"
"นีย่ งั ไม่พออีกเหรอ" ถงเสีย่ วโยวพูดอย่างเศร้าๆ "ฉันไม่มสี กั อย่าง"
ซ่งหรูหรูดงึ ถงเสีย่ วโยวที่ไม่ได้เรือ่ งพร้อมกับต�ำหนิอย่างแรง "เธอเป็น
โรคสต็อกโฮล์ม ซินโดรม* หรือไงถึงไปบอกเขาว่าของแบบนีแ้ ค่แป๊บเดียว
ก็หาในเถาเป่า** ได้ เรา-ไม่-จ่าย"
"เธอก็ให้ฉนั ยืมเงินแก้ปญั หาเฉพาะหน้าก่อน สิน้ ปีฉนั จะคืนเธอทัง้ หมด"
ถงเสีย่ วโยวอ้อนวอนอย่างน่าสงสาร เธอไม่ได้มอี าการของโรคสต็อกโฮล์ม
ซินโดรม เธอก็แค่เป็นโรค 'ยอมท�ำทุกอย่างเพือ่ จะได้เป็นดีไซเนอร์' ระยะสุดท้าย
เท่านัน้ เอง
ซ่งหรูหรูหน้าแดงเหมือนกับก�ำลังโมโห แล้วก็เหมือนอย่างอื่นด้วย
ถงเสี่ยวโยวถามหยั่งเชิงไปว่า "หรูหรู ไม่ใช่ว่าแกไม่มีเงินหรอกนะ"
"จะเป็นอย่างนัน้ ได้ยงั ไง" ซ่งหรูหรูตบหน้าอกอย่างมัน่ ใจ "เงินฉันอยูใ่ นหุน้
* Stockholm Syndrome เป็นอาการของคนทีต่ กเป็นเชลยหรือตัวประกันเกิดมีความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจคนทีเ่ ป็นคนร้าย
หลังจากต้องใช้เวลาอยูด่ ว้ ยกันระยะหนึง่ และอาจจะลงเอยด้วยการแสดงอาการปกป้องคนร้ายหรือยอมเป็นพวกเดียวกัน
ด้วยซ�ำ้
** tao bao คือเว็บไซต์ขายของที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
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ต่างหาก"
"..."
ถงเสีย่ วโยวตืน่ นอนขึน้ มาตัง้ แต่ตสี ี่ เพราะวันนีล้ ซู่ งิ เฉิงจะไปเขาทางเหนือ
กับทีมช่างภาพเพือ่ ถ่ายทิวทัศน์นอกสถานทีเ่ องตอนตีหา้ นิตยสารของเดือนหน้า
ก�ำลังจะเข้าตลาด แต่เขายังไม่คอ่ ยพอใจกับหน้าปกสักเท่าไหร่จงึ ให้ถา่ ยใหม่
ลูซ่ งิ เฉิงต้องการให้ถา่ ยบรรยากาศของภูเขาหลังฝนตกกับแสงทีส่ ดใส ทัง้ ทีม
ช่างภาพและนางแบบต่างร้องโอดครวญ ซึง่ แน่นอนว่าได้แต่รอ้ งอยู่ในใจ
วันนีเ้ ป็นเวรของแดลี่ ถงเสีย่ วโยวไม่จำ� เป็นต้องตืน่ แต่เช้า แต่เธอนอน
พลิกไปพลิกมาทัง้ คืนแล้วก็ตดั สินใจไปหาลูซ่ งิ เฉิงเพือ่ ต่อรองเรือ่ งผ่อนช�ำระ
ค่าเสียหาย
เมื่อเธอไปถึงก็ถ่ายเสร็จไปชุดหนึ่งแล้ว นางแบบยืนตัวสั่นท่ามกลาง
ลมหนาว ลูซ่ งิ เฉิงยืนตรวจภาพตัวอย่างอยูด่ า้ นข้าง ถงเสีย่ วโยวเดินเข้าไปใกล้
อย่างเงียบๆ ลู่ซิงเฉิงไม่ได้รับรู้ถึงการมาของเธอ แต่กลับเป็นเวินซีที่คลุม
เสือ้ โอเวอร์โค้ตเดินเข้ามาหาแล้วยิม้ ให้กบั เธอ "งานใหม่เป็นยังไงบ้าง"
"ก็ดีค่ะ" ถงเสี่ยวโยวตอบด้วยความจริงใจและร้อนตัว
เวินซียิ้มอย่างซุกซน "ฉันได้ยินว่าคุณดวงไม่ค่อยดี?"
ได้ยนิ ว่า? ถงเสีย่ วโยวครุน่ คิดครูห่ นึง่ เรือ่ งดวงเธอทุกคนก็รกู้ นั ไปหมด
เวินซีชา่ งอ่อนโยนจริงๆ ถึงขนาดใช้ประโยคค�ำถาม ในขณะทีเ่ ธอมักจะให้
เครือ่ งหมายตกใจกับตัวเอง ถงเสีย่ วโยวพูดอย่างเศร้าๆ ว่า "ไม่ดมี ากค่ะ"
หลังจากดูรปู ตัวอย่างเสร็จลูซ่ งิ เฉิงก็หนั มาสัง่ การเวินซี "อีกเดีย๋ วคุณไป
ถ่ายใหม่"
เวินซีนา่ จะเป็นเพียงคนเดียวทีก่ ล้าค้อนแล้วสะบัดหน้าใส่ลซู่ งิ เฉิงตรงๆ
ก่อนจะเดินออกไป ถงเสีย่ วโยวอดใจทีจ่ ะมองดูภาพนีส้ กั หน่อยไม่ได้ คนหนึง่
เป็นผูน้ ำ� ทีม่ อี ทิ ธิพลในวงการแฟชัน่ อีกคนหนึง่ เป็นซูเปอร์โมเดลทีม่ ที า่ ทาง
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สง่างามและอ่อนโยน ถงเสีย่ วโยวอยากจะให้เครือ่ งหมายตกใจกับตัวเองสักแถว
เรือ่ งแบบนีเ้ จ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นเรือ่ งความพยายาม ส่วนอีกเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์
เป็นเรือ่ งทีฟ่ า้ ก�ำหนดมาแล้ว
ราวกับลู่ซิงเฉิงรู้ว่าถงเสี่ยวโยวคิดอะไรในใจอยู่ เขาพูดด้วยน�้ำเสียง
เย็นชาว่า "อย่าเอาความผิดพลาดไปโทษว่าเป็นเรือ่ งของโชคชะตา ขีเ้ กียจ
ก็คอื ขีเ้ กียจ ไม่ใช่โรคเรือ้ รัง โง่กค็ อื โง่ ไม่ใช่วา่ ไม่มีใจในเรือ่ งนี"้
ถงเสีย่ วโยวพยายามทีจ่ ะอธิบาย เธอไม่ยอมรับความคิดของเขา คิดก็แต่
เพียงจะเรียกร้องความเป็นธรรมสักนิด "บ.ก. เรือ่ งค่าเชิงเทียนฉันขอให้หกั จาก
เงินเดือนเป็นงวดๆ ได้ไหมคะ ตอนนีเ้ งินเดือนต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยของฉันคือ..."
"ตัง้ แต่วนั นีเ้ ธอไปท�ำงานที่โกดัง" ลูซ่ งิ เฉิงขัดค�ำพูดของเธอ "เงินเดือน
ที่โกดังคือครึง่ หนึง่ ของตอนนี"้
ถงเสี่ยวโยวอึ้งไปทันที พลังงานในร่างกายที่เหลืออยู่น้อยนิดก็กำ� ลัง
ลอยจากไป
"เพราะฉันท�ำเชิงเทียนแตกอย่างนั้นเหรอคะ"
เป็นครั้งแรกที่ลู่ซิงเฉิงมองตรงมาที่ถงเสี่ยวโยว "เพราะเธอเอาความ
ผิดพลาดไปโยนให้กบั โชค ฉันไม่ตอ้ งการคนแบบนีม้ าท�ำงานอยูข่ า้ งๆ ยังดีที่
เสือ้ ผ้าในโกดังไม่ได้มแี ขนขา ต่อให้เธอดวงซวยขนาดไหนพวกมันก็คงไม่ออกมา
ตีกันจนขาดวิ่น" เขาไม่เคยเห็นใจผู้แพ้ เพราะสิ่งที่คนเหล่านี้ถนัดก็คือ
การกล่าวโทษ โทษฟ้าดิน โทษโอกาส โทษเพือ่ นร่วมงาน โทษหัวหน้า โทษ
ชาติกำ� เนิด โทษสังคม โทษจักรวาลทีม่ ดี าวเจ็ดดวงส่องสว่างจนนอนไม่หลับ
แบกดวงซวยติดตัวมายีส่ บิ หกปีทำ� ให้ถงเสีย่ วโยวไม่มเี ส้นให้ลำ�้ ความ
ผิดหวังนับครัง้ ไม่ถว้ นท�ำให้เธอไม่เหลือความมัน่ ใจอะไรอีกเลย ไม่มพี ลังทีจ่ ะ
ตอบโต้กลับ แล้วก็ไม่มคี วามกล้าหาญทีจ่ ะเรียกร้อง แต่มอี ยูเ่ รือ่ งหนึง่ ทีเ่ ธอ
มีความมัน่ ใจสองร้อยเปอร์เซ็นต์
"บ.ก. ถ้าฉันพิสูจน์ ได้ว่าฉันดวงซวยจริงๆ ล่ะคะ"
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ลู่ซิงเฉิงปรายตามองไป "อย่างนั้นเหรอ"
กลางเนินเขามีศาลเจ้าอยู่ ถงเสี่ยวโยวเดินตรงไปที่หน้าอารามหลัก
แล้วถือกระบอกเซียมซียนื่ ไปตรงหน้าลูซ่ งิ เฉิง พูดด้วยน�ำ้ เสียงจริงจัง "บ.ก.
ฉันสามารถเขย่าออกมาเป็นเซียมซียอดแย่ได้ทง้ั หมด"
ลูซ่ งิ เฉิงไม่ได้พดู อะไร ซึง่ หมายความว่าจะคอยดู ในใจก็คดิ ค�ำนวณ
ความเป็นไปได้
ถงเสี่ยวโยวสูดหายใจลึกแล้วเริ่มต้นเขย่าเซียมซี 'แปะ' ไม้เซียมซี
อันทีห่ นึง่ ตกลงมา...เซียมซียอดแย่
เธอหยิบขึน้ มาประหนึง่ เป็นของมีคา่ แล้วก็เขย่าต่อ 'แปะ' เซียมซีทสี่ อง
ร่วงหล่นลงมา ยังเป็นเซียมซียอดแย่เช่นเดิม ความมัน่ ใจของถงเสีย่ วโยว
เพิม่ พูนขึน้ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ถ้าจัดการแข่งขันเขย่าเซียมซียอดแย่ละ่ ก็
เธอไม่มที างได้ศนู ย์หา้ ตัวหรอก
ประหนึ่งมีเทพคอยช่วย ถงเสี่ยวโยวจึงรีบเผด็จศึก เขย่าได้ดั่งใจ
ลู่ซิงเฉิงคว้าเซียมซียอดแย่ขึ้นมาทั้งก�ำด้วยความดุดัน เพราะอย่างนี้
เขาถึงไม่เคยเห็นใจผูแ้ พ้ คนพวกนีม้ เี อกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ถ้าไม่โมโห
โวยวายไม่หยุดก็จะเหมือนกับถงเสีย่ วโยว เทพเจ้าแห่งความโชคร้ายมาประทับ
ถ้าไม่ได้มขี อ้ ตกลงกับเวินซีในตอนแรก เขาก็คงไม่เก็บตัวประหลาดนีไ้ ว้หรอก
น่า-กลัว-มาก-เลย
ถงเสีย่ วโยวพูดอย่างภาคภูมใิ จขึน้ ว่า "บ.ก. ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้ตดั พ้อ
ตอนนีฉ้ นั พิสจู น์ให้คณุ เห็นแล้ว"
ลูซ่ งิ เฉิงพยักหน้าอย่างเห็นด้วย "ถูกต้อง คุณไม่ตอ้ งชดใช้ แล้วก็ไม่ตอ้ ง
ไปที่โกดังแล้ว พรุง่ นีก้ ไ็ ม่ตอ้ งมาท�ำงานด้วย"
"ท�ำไมล่ะคะ" ถงเสี่ยวโยวหน้าเปลี่ยนสี
สีหน้าลูซ่ งิ เฉิงบอกว่ายังจะถามอีก "เธอดวงซวยขนาดนี้ ฉันยังจะให้เธอ
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ท�ำงานในส�ำนักพิมพ์ได้อกี เหรอ ถ้าครัง้ หน้าเธอซวยอะไรขึน้ มาอีก เธอจะให้
ส�ำนักพิมพ์ระเบิดหรือไง" แม้เขาจะไม่เชือ่ เรือ่ งโชคลาง แต่ทยี่ นื อยูต่ รงหน้า
คือเทพเจ้าแห่งความโชคร้าย เขาจะไม่หลบก็คงไม่ได้
"บ.ก. ไม่นะคะ" เมือ่ เห็นว่า บ.ก. ก�ำลังจะทอดทิง้ ตัวเอง ถงเสีย่ วโยว
จึงวางกระบอกเซียมซีลงแล้ววิง่ ตามเขาไป หลังฝนตกบันไดหินเต็มไปด้วย
ตะไคร่นำ�้ เธอเหยียบแล้วลืน่ กลิง้ ตุบๆ ลงเขาไป
บันไดหินแข็งมาก ถงเสีย่ วโยวรูส้ กึ ว่าตัวเองแทบจะหลุดออกมาเป็นชิน้ ๆ
ความเจ็บปวดทีห่ นักหนาก็พงุ่ เข้ามา เธอมองเห็นลูซ่ งิ เฉิงไม่ชดั เจนและค่อยๆ
ไกลออกไป เขาคาดการณ์แม่นระดับเทพ เธอได้รบั ความซวยแบบใหม่อกี แล้ว
ขณะที่ถูกส่งขึ้นรถพยาบาล ถงเสี่ยวโยวคิดว่านี่คงเป็นการพิสูจน์
ทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยมีมา ไม่เพียงแต่ชดั เจน ยังออกฤทธิ์ได้ดกี ว่าปกติอกี
เพียงแต่มนั เจ็บจนเธออยากจะร้องไห้ออกมาว่านีม่ นั อะไรกัน
หยดน�้ำตาไหลออกมา แก้มขวาเจ็บแปลบขึ้นเป็นระยะ ถงเสี่ยวโยว
ร้องถามแดลีท่ ยี่ นื อยูไ่ ม่ไกลอย่างปวดใจ "ฉันเสียโฉมหรือเปล่า"
หน้าผากของถงเสีย่ วโยวกระแทกแตก หน้าซีกหนึง่ เต็มไปด้วยเลือด
ในฐานะทีเ่ ป็นผูส้ นับสนุนและปกป้องหมอศัลยแพทย์ทแ่ี ท้จริง แดลีพ่ จิ ารณา
ดูแล้วก็สา่ ยหน้า "ฉันคิดว่าถ้าไม่ได้โดนถึงกระดูกก็ไม่ตอ้ งศัลยกรรม จมูกไม่เบีย้ ว
ก็ไม่ถอื ว่าเสียโฉม"
"งั้นฉันจะพิการไหม" ถงเสี่ยวโยวเจ็บจนสะอื้น
"เธอกลิ้งไปที่ขั้นพักของบันได ไม่ได้ตกลงไป ไม่พิการหรอก"
"อ้อ" ถงเสีย่ วโยวรับรู้ จากนัน้ ก็ได้แต่ถอนใจ "พรุง่ นีฉ้ นั ไม่ตอ้ งไปท�ำงาน
จริงๆ เหรอ"
ลู่ซงิ เฉิงทีย่ นื อยูไ่ กลออกไปพูดด้วยสีหน้าและน�ำ้ เสียงเย็นชา "มือไม่ได้หกั
ท�ำไมถึงจะไม่ไปท�ำงาน"
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ฉับพลันถงเสี่ยวโยวก็เบิกตาโตราวกับเข้าใจอะไรบางอย่าง อ้าปาก
แต่พดู อะไรไม่ออก ลูซ่ งิ เฉิงปรายตามองเธอแล้วก็หนั หลังเดินออกไป
แดลีอ่ ธิบายให้ฟงั ว่า "ไล่ออกขณะทีบ่ าดเจ็บในหน้าทีม่ นั ผิดกฎหมาย
แรงงาน"
ในเมื่อเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้ว จึงได้แต่คิดเรื่องที่โชคดีหน่อย
อย่างเช่นเพราะอุณหภูมบิ นภูเขาค่อนข้างต�ำ่ ถงเสีย่ วโยวสวมเสือ้ กันหนาว
แขนยาวขายาวอย่างหนา ดังนัน้ จึงมีแค่เท้าขวาทีบ่ ดิ และบวมเท่านัน้ แล้ว
ก็มหี น้าผากกับแขนซ้ายทีถ่ ลอก เมือ่ พิจารณาจากการฟืน้ ตัวทีร่ วดเร็วของ
ถงเสีย่ วโยวแล้ว อยูโ่ รงพยาบาลดูอาการสีส่ บิ แปดชัว่ โมงก็สามารถกลับไป
พักรักษาตัวที่บ้านได้ และเนื่องจากบาดเจ็บในหน้าที่ ไม่อย่างนั้นคงต้อง
ออกจากงานแม้ว่าจะได้ค่าบ�ำรุงสุขภาพ แต่ลู่ซิงเฉิงก็ท�ำตามค�ำพูดจริงๆ
ตอนบ่ายเขาให้แดลีส่ ง่ บัตรเชิญพร้อมกับรายชือ่ ยาวเหยียดมาให้
"สุดสัปดาห์บริษทั แม่จะมีงานเลีย้ งประจ�ำปี นีเ่ ป็นรายชือ่ แขกทีช่ กิ เชิญ
เธอรับผิดชอบเขียนชือ่ แขกบนบัตรเชิญ" แดลีพ่ ดู แล้วก็ช้ไี ปทีข่ าขวาของเธอ
"เขียนหนังสือไม่ตอ้ งใช้เท้า ถูกไหม"
ทีจ่ ริงแดลีป่ ระเมินความอดทนในการท�ำงานของถงเสีย่ วโยวต�ำ่ เกินไป
ส�ำหรับเธอแล้วขอให้ได้อยูต่ อ่ จะต้องใช้เท้าเขียนก็ใช่วา่ จะท�ำไม่ได้
"งานเลีย้ งประจ�ำปีตอ้ งคึกคักมากเลยใช่ไหม" ถงเสีย่ วโยวมองแดลีด่ ว้ ย
สายตาอิจฉา แม้เธอจะท�ำงานทีน่ ม่ี าสีป่ แี ล้ว แต่ไม่เคยได้รว่ มงานเลีย้ งประจ�ำปี
เลยสักครัง้
"ครัง้ นีเ้ ธอก็ตอ้ งไปด้วย" แดลีท่ ำ� ท่ารูดซิปปากใส่ถงเสีย่ วโยว "ช่วงนี้
ก็กนิ ให้นอ้ ยหน่อย น�ำ้ หนักของเธอตอนนีส้ วมชุดเบอร์สองไม่ได้"
ไปร่วมงานเลีย้ งประจ�ำปีได้ดว้ ยเหรอ ทันใดนัน้ ถงเสีย่ วโยวก็รสู้ กึ มีชวี ติ ชีวา
ขึน้ มาทันที คัดรายชือ่ บนบัตรเชิญอย่างรวดเร็วประหนึง่ ฟ้าแลบ
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ว้าว แชมป์ดีไซเนอร์ถ้วยเฟิงซ่างก็มาด้วย ต้องเข้าไปขอลายเซ็น
สุดยอดไปเลย แล้วยังมีดาราใหญ่ดว้ ย ตัวพ่อตัวแม่แล้วก็มซี เู ปอร์สตาร์
เท้าไฟ ต้องไปขอถ่ายรูปด้วย
สวรรค์! แม้กระทัง่ บิดาแห่งวงการแฟชัน่ ทีล่ า้ งมือในอ่างทองค�ำก็เข้าร่วม
งานนีด้ ว้ ย แค่ได้เห็นก็มชี วี ติ ยืนยาวไปอีกสามปี
เมือ่ คัดรายชือ่ จนถึงหน้าสุดท้าย ถงเสีย่ วโยวก็เห็นชือ่ ตัวเองทีเ่ ขียนไว้ใน
ช่องหมายเหตุวา่ เป็นผูเ้ ชิญรางวัล เธอ? ผูเ้ ชิญรางวัล? ไม่รวู้ า่ ท�ำไมถึงได้มี
ความรูส้ กึ แปลกๆ เกิดขึน้
"แดลี่ เชิญใครเป็นพิธีกรในงาน"
แดลีน่ งั่ อยูข่ า้ งเตียงก�ำลังแต่งเล็บงดงามไร้ทตี่ ขิ องตัวเองอยู่ พูดอย่าง
ไม่ใส่ใจออกมา "มูห่ ยางไง"
ถงเสี่ยวโยวรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันที บ.ก. ต้องการจะส่งเทพเจ้าแห่ง
ความโชคร้ายอย่างเธอไปปะทะกับศัตรูตัวเอ้อย่างมู่หยาง กระสุนนัดเดียว
ได้นกสองตัว เธอเห็นภาพลูซ่ งิ เฉิงทีเ่ ย็นชาไม่แคร์อะไรแต่มรี อยยิม้ ทีด่ หู ลงตัวเอง
อยู่
ต่อไปถ้าใครบอกเธอว่าลูซ่ งิ เฉิงพึง่ โชคชะตา เธอก็ตอ้ งเถียงอย่างเต็มที่
ลูซ่ งิ เฉิงมีวนั นีไ้ ด้กเ็ พราะความฉลาดแกมโกง รูจ้ กั ใช้ประโยชน์จากทุกสิง่ ต่างหาก
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บทที่

2

กฎทรงพลังงาน

คนบางคนเข้ามาในชีวติ คุณ ท�ำให้ทอ้ งฟ้าของคุณสว่าง ท�ำให้จติ ใจ
ของคุณสัน่ ไหว เปลีย่ นแปลงโลกของคุณ เพียงเพือ่ บอกคุณว่าเขาคือเทพเจ้า
ส่วนคุณคือคนธรรมดา
คอลัมน์ 'มนุษย์ดวงดาวเดียวดาย'
ขณะทีซ่ ง่ หรูหรูสง่ อาหารค�ำ่ ไปก็เป็นจังหวะเดียวกันกับทีแ่ ดลีก่ ำ� ลังจะกลับ
เธอประเมินอาการบาดเจ็บของถงเสีย่ วโยวตัง้ แต่หวั จดเท้า ทัง้ สงสาร
แล้วก็ภมู ิใจ "ก่อนหน้านีฉ้ นั ท�ำนายไว้ไม่ผดิ ใช่ไหม บอกแล้วว่ามีดาวมฤตยู
ก�ำลังลอยสูงอยู่ จะต้องมีเกณฑ์เลือดตกยางออก"
"ใช่ๆๆ เธอเป็นซ่งปัน้ เซียน" ถงเสีย่ วโยวร้องเฮอะออกไป รับถ้วยน�ำ้ แกง
ขาหมูชามใหญ่ทอี่ กี ฝ่ายส่งมาให้ แล้วจูๆ่ ก็คดิ อะไรขึน้ มาได้ ผลักชามน�ำ้ แกง
ออกไป "ไม่ได้ ฉันอ้วนเกินไปแล้ว จะกินต่อไปอีกไม่ได้"
ซ่งหรูหรูเบะปาก "เธอคิดว่าน�ำ้ หนักมันจะขึน้ เพราะขาหมูถว้ ยนีห้ รือไง"
ถงเสี่ยวโยวได้แต่นิ่งเงียบ
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ซ่งหรูหรูดันชามไปตรงหน้าเธอแล้วพูดต่อไปว่า "ได้ยินว่ายอดขาย
ของชิกท�ำลายสถิติอีกแล้ว งานเลี้ยงประจ�ำปีลู่ซิงเฉิงจะต้องเป็นดาวเด่น
ของงาน เชอะๆ เธอไปสืบหาเวลาเกิดของ บ.ก. เธอมาหน่อยซิ ฉันยังไม่เคย
ดูดวงเวลาเกิดของคนที่โชคดีขนาดนีม้ าก่อน"
ถงเสีย่ วโยวแทะขาหมูดว้ ยอารมณ์โกรธ "จะไปยากอะไร เธอก็แค่ตรวจเช็ก
จากลาํ ดับเศรษฐีของนิตยสารฟ็อกซ์ก็ได้ เวลาเกิดของคนพวกนัน้ ต้องเป็น
ดาวดวงทีร่ งุ่ เรืองสุดๆ"
ซ่งหรูหรูทอดถอนใจ "บ.ก. ของพวกแกอาศัยหน้าตาแล้วยังมีดวงทีด่ ี
ขนาดนี้ ส่วนเสี่ยวโยวของฉันก็ซวยขนาดนี้ แต่กลับไม่มีใบหน้าหญิงงาม
อาภัพ*..." ถงเสีย่ วโยวคิดถึงภาระส�ำคัญทีแ่ บกไว้กร็ สู้ กึ หมดความอยากอาหาร
ทันที
แม้จะไม่มคี วามอยากอาหารแต่เธอก็ไม่ได้ผอมลงสักนิด แต่กลับเป็น
เพราะการเคลือ่ นไหวที่ไม่สะดวกจึงอ้วนขึน้ อีกหนึง่ กิโลกรัม ได้ยนิ ว่าเพือ่ จะ
สวมชุดโอต์กตู รู เ์ ดินบนแคตวอล์ก เวินซีกเ็ อาปลาทัง้ หมดออกจากรายการอาหาร
แดลีพ่ ดู อย่างชืน่ ชมว่า "บ.ก. กับเวินซีจะต้องเป็นคูท่ เี่ ด่นทีส่ ดุ ของงานคืนนี้
เสียดายทีแ่ ฟนหนุม่ ของฉันไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ฉันเลยต้องตัวคนเดียว"
ถงเสี่ยวโยวรู้สึกโชคดีที่ตัวเองไม่ต้องอยู่ตามล�ำพัง เพราะเธอต้อง
เผชิญหน้ากับมูห่ ยางเชียวนะ หนุม่ หล่อสุดฮอตของวงการบันเทิง ลูกชาย
คนเดียวของมูเ่ ฝ่ย พระเอกจอเงินตัวพ่อ และเป็นพิธกี รรายการบันเทิงทีม่ ี
เรตติง้ อันดับหนึง่ สัญลักษณ์ทกุ อย่างของเขาก็สอ่ งประกายเจิดจ้า ส่วนตัวคน
น่ะเหรอ ค�ำพูดก็คมคายไม่แพ้กนั หากพูดว่าลูซ่ งิ เฉิงคือความยโสอย่างราชา
มูห่ ยางก็คอื ความร้ายกาจหลบในของเด็กน้อย เมือ่ ถึงงานถงเสีย่ วโยวและมูห่ ยาง
เผชิญหน้ากันอย่างกระอักกระอ่วน มูห่ ยางก็เริม่ ต้นยิงระเบิดเข้าใส่แบบเด็กๆ
* หญิงงามอาภัพ หมายถึงผู้หญิงที่หน้าตาสวยงาม แต่ชะตากรรมไม่ดี ส่วนมากใช้สื่อถึงหญิงสาวที่อายุสั้น จากไป
ก่อนวัยอันควร ต้องกลายเป็นหม้ายตั้งแต่ยังสาวหรือสามีไม่สนใจไยดีหญิงสาวผู้นั้น
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"คนเชิญรางวัล เชิญรางวัลศูนย์คะแนนหรือไง"
"สวรรค์! ท�ำไมคุณถึงได้อ้วนแบบนี้ กระโปรงที่คุณใส่เหมือนกับ
ที่คุณย่าผมสวมเปี๊ยบเลย"
"คุณรูไ้ หม คุณยิม้ แล้วน่าเกลียดกว่าตอนทีไ่ ม่ยมิ้ เป็นร้อยเท่า ช่างเถอะ
ทางทีด่ คี ณุ ควรจะหันหลังให้กบั ผูช้ ม"
ถ้าถงเสีย่ วโยวสามารถเอาดวงซวยนีส้ ง่ ไปให้กบั คนอืน่ ได้ เธอคงจะระเบิด
พลังความซวยนีอ้ อกมาทัง้ หมดแล้วจบชีวติ ไปพร้อมกับมูห่ ยาง น่าเสียดายทีเ่ ธอ
ไม่มคี วามสามารถนัน้ เพราะเมือ่ เข้ามาอยู่ในสถานทีท่ มี่ กี ลุม่ ดาราเจิดจรัส
ความมีตวั ตนของถงเสีย่ วโยวก็ตดิ ลบลงในฉับพลัน ในทางกลับกันลูซ่ งิ เฉิง
ทีอ่ ยู่ในกลุม่ คนดังแบบนีก้ ลับดูโดดเด่นขึน้ มาอีก แม้กระทัง่ ถงเสีย่ วโยวทีร่ สู้ กึ
เกลียดชังเขามองจากด้านหลังเวทีทอี่ ยูไ่ กลๆ ก็ยงั รูส้ กึ ว่าเขาดึงดูดสายตามาก
อดทีจ่ ะนับถือแล้วก็อจิ ฉาไม่ได้
พิธเี ปิดงานได้สนิ้ สุดลง ยังเหลือเวลาอีกช่วงหนึง่ กว่าจะถึงช่วงแจกรางวัล
ในช่วงสุดท้าย มูห่ ยางต้องการหลบหลีกผูค้ นจึงนัง่ อยูข่ า้ งๆ ถงเสีย่ วโยวแล้ว
เล่นเกมมือถือ เมือ่ เห็นใบหน้าชืน่ ชมของเธอ เขาก็พดู ขึน้ ด้วยเสียงอันเย็นชาว่า
"ลูซ่ งิ เฉิงเป็นพวกอวยเว่อร์ๆ ท�ำไมถึงได้มดี ไี ซเนอร์จดื ชืดอย่างเธอ อีกเดีย๋ ว
ตอนทีม่ อบรางวัลถ้ากล้าท�ำอะไรผิดพลาด ผมจะให้แฟนคลับไปเหยียบเวยป๋อ
ของคุณให้ยบั ไปเลย"
ลูซ่ งิ เฉิงกับมูห่ ยางบาดหมางกันโดยไม่มเี หตุผลหรือสัญญาณอะไรมาก่อน
ทัง้ สองคนไม่ถกู ชะตากัน ว่ากันว่าในวงการมีเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับความสัมพันธ์
ของพวกเขา นีม่ นั เป็นการต่อสูข้ องผูช้ ายสองคนชัดๆ แต่ถงเสีย่ วโยวกลับต้อง
มาเป็นเครือ่ งสังเวย ทว่าบางครัง้ ความจืดชืดก็เป็นข้อดีเหมือนกัน
"เวยป๋อของฉันถูกแฮกไปแล้ว ในนั้นมีแต่โฆษณา"
"ไม่อย่างนั้นก็เปิดเผยวีแชตของคุณ"
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"แต่คุณไม่มีเบอร์โทรฉันนี่"
มู่หยางลุกขึ้นยืน วางมือถือลงบนโต๊ะอย่างแรง ก่อนจะเดินออกไป
อย่างฉุนเฉียว ทิง้ ถงเสีย่ วโยวทีย่ งั งุนงงไม่รเู้ รือ่ งรูร้ าวอยูต่ รงนัน้
ยอดขายนิตยสารชิกท�ำสถิติใหม่อกี ครัง้ อิทธิพลของนิตยสารแฟชัน่
อันดับหนึง่ ทีอ่ ยู่ในมือของลูซ่ งิ เฉิงก�ำลังเพิม่ ขยายขึน้ โฆษณาหน้าในได้ผล
มากกว่าโฆษณาในทีอ่ นื่ ๆ ส่วนผลตอบรับของหน้าปกก็ยงิ่ รุนแรงอย่างไม่นา่ เชือ่
ผู้น�ำมีชีวิต ลูกน้องมีแต่ตาย
แล้วผู้กุมความเป็นความตายก็มีเพียงลู่ซิงเฉิงที่พูดค�ำว่าเยสหรือโน
เท่านัน้ งานเลีย้ งฉลองประจ�ำปีกเ็ ป็นงานเพือ่ ให้เจ้าของแบรนด์ใหญ่พวกนัน้
มีโอกาสได้ลอ้ มลูซ่ งิ เฉิงเอาไว้ แต่ลซู่ งิ เฉิงไม่ใช่คนทีค่ นอืน่ จะท�ำอะไรได้ ปกติ
ถ้าอารมณ์ดกี อ็ าจจะพูดดีกบั พวกเขาสักหน่อย แต่เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหลักการ
ไม่มที างทีจ่ ะสัน่ คลอนได้
C&G เป็นสปอนเซอร์โฆษณาที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทแม่ ทว่าตั้งแต่
ทีล่ ซู่ งิ เฉิงขึน้ มารับต�ำแหน่ง พวกเขาบอกว่าอย่าว่าแต่หน้าปกเลย แม้แต่หน้าใน
ก็ไม่เคยได้ลงโฆษณา ท่านประธานรูส้ กึ เสียหน้ามาก แต่ดไี ซเนอร์รสู้ กึ เสียหน้า
ยิง่ กว่า รีบร้อนวิง่ เข้าไปหาลูซ่ งิ เฉิงเพือ่ พูดเรือ่ งนี้
"ดีไซน์ทจี่ ะท�ำตลาดในฤดูกาลนีค้ อื สไตล์จนี ประยุกต์ พวกเราใช้ลวดลาย
แบบโบราณ ตามหาโรงปักผ้าร้อยปีงานปักมือของเจียงหนาน..."
ลูซ่ งิ เฉิงยกนิว้ ชีข้ นึ้ แล้วส่ายไปมาอย่างรับไม่ได้ "อย่าบอกว่าไม่ได้ขนึ้ ปก
ก็หาว่าตัวเองถูกมองข้ามความสามารถ ผมท�ำงานวันละสิบห้าชัว่ โมงทุกวัน
ดีไซเนอร์ทกุ ท่านทีอ่ ยูต่ รงนี้ ไม่วา่ จะเคยหรือไม่เคยส่งแบบมาทีน่ ติ ยสารผมก็ดู
มาแล้วทัง้ นัน้ ขอโทษทีต่ อ้ งพูดตามตรง การออกแบบของ C&G ในซีซนั่ นี้
ต่อให้เอาผ้าห่มลายดอกไม้ของยุคแปดศูนย์มาผมก็ยงั มองไม่เห็น แบบดัง้ เดิม
มันก็ดี แต่เพือ่ วิง่ ตามสไตล์จนี แล้วพยายามยัดเยียดความดัง้ เดิมโดยการวาด
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รูปหมาก็ไม่ใช่เสือก็ไม่เชิงลงไป ไม่ตอ้ งพูดถึงหน้าปกเลย แม้กระทัง่ C&G
ส่งแบบโฆษณาหน้าในมา ผมก็ยงั ให้ลงหน้าในไม่ได้"
กลุม่ คนพากันหัวเราะครืนขึน้ มา ดีไซเนอร์ของ C&G ฉุนเฉียวมาก
จึงพูดกรรโชกออกไป "คุณกล้าไม่ให้ C&G ลงหน้าใน?!"
ลู่ซิงเฉิงกลับยิ้มเย็นๆ "ผมเป็น บ.ก. ผมว่าไงก็ตามนั้น"
เขาพูดแล้วก็มองไปยังคนทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัวเขา "ผมทราบว่าทุกท่านในทีน่ ี้
เป็นคูค่ า้ ของบริษทั แม่และชิกมาหลายปี แต่ผมมารับผิดชอบชิกก็หมายความว่า
ดีไซน์ทดี่ เี ท่านัน้ ถึงจะเป็นใบผ่านทาง ยกเว้นแต่ผมจะออกจากต�ำแหน่ง มิเช่นนัน้
ก็ไม่มที างให้ใครมาเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์นี้ได้ หากวันนีค้ ดิ จะใช้การเป็น
สปอนเซอร์มากดดันพืน้ ทีห่ น้าปก ผมก็คงต้องปลดจากหน้าในทัง้ หมด"
ดีไซเนอร์ C&G กัดฟันกรอดอย่างไม่พอใจ "หน้าปกฉบับถัดไป
เป็นของใคร"
ลู่ซิงเฉิงตอบด้วยน�้ำเสียงเรียบๆ "วันพีซ"
ดีไซเนอร์วยั รุน่ หัวร้อนสีหน้าซีดเผือดทันที ถกแขนเสือ้ แล้วเดินออกไป
ทุกคนรูน้ สิ ยั ของลูซ่ งิ เฉิงดี จึงได้แต่เดินออกไปอย่างอายๆ
จู่ๆ ลู่ซิงเฉิงก็รู้สึกเพลียขึ้นมา คิดอยากจะดื่มกาแฟสักแก้ว
"โอลิมปิก..." เมือ่ พูดออกไปลูซ่ งิ เฉิงก็คดิ ขึน้ ได้วา่ ตัวเองส่งเธอไปเพือ่
ป่วนมูห่ ยาง เขาจึงได้แต่นวดไปทีห่ ว่างคิว้ แดลีเ่ ดินเข้ามาข้างๆ แล้วรายงาน
สถานการณ์ให้ฟงั "ดีไซเนอร์ C&G โกรธมาก พูดไปตลอดทางว่าจะจัดการคุณ
ให้ตาย เขาเป็นศัตรูคอู่ าฆาตกับดีไซเนอร์ของวันพีซ แต่วา่ เราตัดสินใจจะให้
วันพีซขึน้ หน้าปกตัง้ แต่เมือ่ ไหร่"
"เมื่อกี้"
แดลี่ได้แต่แอบแลบลิ้นแล้วรายงานเรื่องต่อไป "ดูเหมือนมู่หยางกับ
ถงเสีย่ วโยวจะไม่ถกู กันอย่างมาก ไม่วา่ เธอจะดวงซวยหรือไม่ มูห่ ยางก็หงุดหงิด
แล้ว"
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ลูซ่ งิ เฉิงยิม้ เล็กน้อย ในรอยยิม้ นีด้ เู หมือนก�ำลังรอคอย ท�ำให้แดลีร่ สู้ กึ
ประหลาดใจมาก
ถงเสีย่ วโยวนัง่ รอทีห่ ลังเวทีอยูน่ านแล้วก็สงั เกตการณ์อยูน่ านแล้วด้วย
เช่นกัน ผูท้ อี่ ยูใ่ นงานทักทายกันง่ายๆ ถ้าไม่ใช่ 'ได้ยนิ ชือ่ เสียงมานาน' ก็จะเป็น
'ไม่ได้เจอกันนาน' เธออยากจะไปขอลายเซ็น ทัง้ อยากเข้าไปท�ำความรูจ้ กั
แต่วา่ ...
เธอหันหน้าไปทางข้างๆ ก็เห็นมือถือทีม่ หู่ ยางทิง้ เอาไว้ ตอนนีห้ ลังเวที
มีเพียงเธอคนเดียว จะหยิบขึน้ มาก็ไม่คอ่ ยดี จะทิง้ ไว้ก็ไม่คอ่ ยเหมาะ สุดท้าย
ก็ได้แต่ให้มอื ถือนีผ้ กู มัดเอาไว้ไปไหนไม่ได้
"โอลิมปิก"
น�ำ้ เสียงทีค่ นุ้ เคยลอยมา อาวุธลับตัวฉกาจทีถ่ กู ส่งมาก็ลกุ ขึน้ ยืนทันที
"บ.ก."
ลู่ซิงเฉิงกวาดสายตาไปหลังเวทีด้วยสีหน้าไม่ค่อยพอใจ พลังของ
เทพแห่งความโชคร้ายก็ไม่เท่าไหร่ หลังเวทียังดูปกติไม่มีอะไรเสียหาย
"เธอนัง่ อยูต่ รงนีต้ ลอดเพือ่ อะไร" แดลีร่ อ้ งถามถงเสีย่ วโยว "ก่อนหน้านี้
ไม่ใช่รอว่าจะไปขอลายเซ็นขอถ่ายรูปคูห่ รือไง"
ถงเสีย่ วโยวชีไ้ ปทีม่ อื ถือของมูห่ ยางอย่างน่าสงสาร "ฉันเฝ้ามือถืออยูค่ ะ่ "
แดลี่หรี่ตามอง "นี่มันมือถือของมู่หยางไม่ใช่เหรอ"
"ใช่คะ่ " เธอพยักหน้า "เขาออกไปแล้ว เพราะงัน้ ฉันจึงได้นงั่ รออยูต่ รงนี้
ตลอด"
ลู่ซิงเฉิงขมวดคิ้ว "โอลิมปิก ฉันไม่ได้ส่งเธอมาเพื่อให้เธอมานั่งเฝ้า
โทรศัพท์นะ"
ถงเสีย่ วโยวก็ได้แต่เบะปาก เธอรูแ้ ล้วว่าตัวเองจะมายิงคลืน่ แสงความซวย
แต่มหู่ ยางออกไปแล้ว เหลือเธอเพียงคนเดียว เธอก็ยงิ คลืน่ วนไปรอบตัว คนที่
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รับคลืน่ ก็มแี ต่ตวั เธอเอง "บ.ก. คะ คุณกับมูห่ ยางมีเรือ่ งบาดหมางอะไรกัน ท�ำไม
เขาถึงได้เกลียดคุณนัก คุณก็เกลียดเขามาก"
ลูซ่ งิ เฉิงเลิกคิว้ เล็กน้อย "ฉันก็เกลียดเธอ เธอก็เกลียดฉัน เธอว่าเพราะ
อะไรล่ะ"
ถงเสีย่ วโยวนิง่ งันไป เธอท�ำเพือ่ รักษางาน พยายามเก็บความไม่พอใจ
ทีม่ ตี อ่ ลูซ่ งิ เฉิงไว้อย่างมิดชิด แต่กย็ งั ถูกเขารูจ้ นได้ ถูกต้อง เมือ่ ก่อนเธอวาง
ลูซ่ งิ เฉิงไว้เหมือนเป็นต�ำนานทีช่ นื่ ชม แต่ตอนนีค้ วามรูส้ กึ ของเธอทีม่ ตี อ่ ลูซ่ งิ เฉิง
ก็คอื ชืน่ ชมและเกลียดชังคูก่ นั อยู่ ความรูส้ กึ เกลียดนีม่ นั พิเศษมาก เพราะ
ความร้ายกาจของลูซ่ งิ เฉิงช่างเปิดเผย แต่ตอ่ ให้ความร้ายกาจของเขาท�ำให้คน
และเทพต่างเกลียดก็ยงั ให้ความรูส้ กึ เปิดเผย
และทีส่ ำ� คัญไปกว่านัน้ ก็คอื เขาไม่ได้สนใจอะไรเรือ่ งพวกนี้ "พวกเธอเป็น
สิง่ มีชวี ติ ทัว่ ๆ ไป นอกจากท�ำอะไรฉันไม่ได้แล้วก็ยงั ต้องท�ำตามทีฉ่ นั ต้องการ
คนทีเ่ กลียดฉันมีตงั้ มากมาย ต่อให้เข้าคิวก็ยงั ไม่มที างถึงเธอได้"
การเกลียดคนที่อ่อนแอนั้นง่ายดายและสบายมาก แต่การเกลียดผู้ที่
แข็งแกร่งนัน้ ล�ำบากมากนัก ความรูส้ กึ ทีอ่ อกมาจากใจมันชัดเจนจนไม่อาจ
จะเถียงได้ จึงได้แต่ยอมรับกับตัวเองอย่างเงียบๆ ว่าไม่วา่ จะมีความไม่พอใจมาก
ขนาดไหน สุดท้ายก็ได้แต่ยอ้ นกลับมาทิม่ แทงตัวเอง
จูๆ่ มือถือของมูห่ ยางก็ดงั ขึน้ ถงเสีย่ วโยวคว้ามือถือขึน้ มาแล้วถือโอกาส
หนีไป "ฉัน...จะเอามือถือไปให้เขา"
ถงเสี่ยวโยวหนีไปอย่างร้อนรน ลู่ซิงเฉิงออกจากหลังเวทีไปอย่าง
มีความสุข ทว่าเดินไปสองก้าวก็หยุดชะงัก จูๆ่ ก็มคี นทะลักเข้ามาในงานเลีย้ ง
แต่เขากลับไม่ใช่จดุ ศูนย์กลางของงาน
แดลีม่ องดูดว้ ยสีหน้าตืน่ เต้น "ลูเ่ หยียนจือมาแล้ว เขายังหล่อเหมือนเดิม
เลย"
ลูซ่ งิ เฉิงหรีต่ าลงเล็กน้อย ใบหน้าอันหล่อเหลามีความน่ากลัวแทรกขึน้ มา

交换吧，运气 1

"อ้อ งัน้ เหรอ งัน้ คุณก็ไปดูส"ิ
อย่างไรก็ตามแดลีม่ ปี ระสบการณ์มาก เขาสัมผัสได้ถงึ น�ำ้ เสียงทีไ่ ม่ปกติ
"ถ้าไปแล้วยังกลับมาได้ไหม"
"แน่นอน" ลู่ซิงเฉิงยิ้ม "กลับไปแผนกท�ำความสะอาด"
แดลีน่ งิ่ เงียบ ศัตรูของ บ.ก. เยอะแยะเหลือเกิน เป็นผูช้ ว่ ยเขานีช่ า่ งล�ำบาก
จริงๆ
ถงเสีย่ วโยวถือโทรศัพท์มอื ถือมูห่ ยางวิง่ ไปทัว่ งาน ทีจ่ ริงเธอก็แค่ตอ้ งการ
หาเหตุผลในการหนีจากลูซ่ งิ เฉิง โดนคนรูค้ วามในใจเป็นเรือ่ งทีน่ า่ อับอายมาก
โดนคนรู้ถึงความเกลียดชังก็ท�ำอะไรไม่ถูก โดยเฉพาะเธอทีม่ ีฐานะต�่ำต้อย
แม้กระทัง่ ความเกลียดชังก็ดจู ะเป็นเรือ่ งน่าขบขัน
เสียงเรียกมือถือหยุดลง ถงเสี่ยวโยวจึงค่อยๆ ลดความรีบร้อนและ
กดดัน ถัดมาก็มเี สียงข้อความวีแชตดังขึน้ เธอก้มหน้าลงมองหน้าจอมือถือ
โดยอัตโนมัติ
ข้อความบนหน้าจอมือถือท�ำให้สหี น้าของเธอเปลีย่ นไปทันที เสียงวิง้ ดังขึน้
ในสมองแล้วก็ระเบิดขึน้ มา ด้วยเกรงว่าจะมีคนมาเห็นเข้าถงเสีย่ วโยวจึงรีบยัด
โทรศัพท์มอื ถือเข้าไปในกระเป๋าอย่างรีบร้อน แต่กลับลืมว่าวันนีต้ วั เองใส่เดรส
จึงไม่มที ที่ จี่ ะยัดโทรศัพท์มอื ถือลงไป ยิง่ รีบร้อนก็ยงิ่ สับสน เดินกลับหลังอย่าง
โงนเงน ไปชนเข้ากับอกแข็งๆ ของคนทีอ่ ยูท่ างด้านหลัง
คนคนนั้นยื่นมือมาพยุงแขนของเธออย่างสุภาพ
"ระวัง" เสียงของเขาช่างน่าฟัง ทั้งมั่นคงและผ่อนคลาย
"ขอโทษด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ" ถงเสีย่ วโยวพยักหน้าหงึกๆ พร้อมกับ
เอามือถือของมูห่ ยางไปซ่อนไว้ทางด้านหลัง
คนคนนั้นอยู่ ในชุดกางเกงผ้าต่อที่เป็นเอกลักษณ์ เสื้อสีเทาก็เป็น
การออกแบบที่เรียบง่ายและดูสะอาดตา ลักษณะเข้ากับใบหน้าที่งามสง่า
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ของเขาเป็นอย่างดี
แตกต่างกับความหล่อเหลาอย่างอวดๆ ของลูซ่ งิ เฉิง แล้วก็ไม่เหมือน
ความร้ายๆ ของมูห่ ยาง ใบหน้าเขาดูเรียบง่าย ตาชัน้ เดียว จมูกโด่ง โครงหน้า
ไม่เข้ม ท�ำให้ใบหน้าดูออ่ นโยนนุม่ ละมุน มันเป็นความรูส้ กึ ทีท่ ำ� ให้คนรูส้ กึ
หลงใหลได้
นี่เธอมาชนเข้ากับลู่เหยียนจือ
คืนนีห้ วั ใจของถงเสีย่ วโยวถูกกระตุน้ มากเกินไปแล้ว นีห่ วั ใจเกือบจะหยุดเต้น
ลูเ่ หยียนจือเป็นไอดอลของดีไซเนอร์มากมาย เขาโด่งดังตัง้ แต่อายุยงั น้อย
ได้รบั การขนานนามว่าเป็นดีไซเนอร์มอื ทอง ได้รบั รางวัลระดับโลกมากมาย
อายุยสี่ บิ ก็สามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองทีช่ อื่ 'เหยียนเก๋อ' ทัง้ ยังมีอทิ ธิพล
กับโลกไม่นอ้ ยและยอดขายก็ไม่ดอ้ ย หลายครัง้ ทีถ่ งเสีย่ วโยวอดหลับอดนอน
เพื่อจะดูแฟชั่นวีกของทั้งปารีสและนิวยอร์กที่กลายเป็นงานเดินแฟชั่นของ
'เหยียนเก๋อ'
ประโยคทักทายทีเ่ รียนรูม้ านานในทีส่ ดุ ก็ได้พดู ออกไป "ได้ยนิ ชือ่ เสียงคุณ
มานานแล้ว"
ลู่เหยียนจือยิ้มน้อยๆ "ผมก็ได้ยินชื่อเสียงคุณมานานแล้ว"
ถงเสีย่ วโยวถึงกับตะลึง ไอดอลของเธอพูดกับเธอว่า 'ได้ยนิ ชือ่ เสียงคุณ
มานานแล้ว'
"Excuse me?"
ไม่รวู้ า่ ใครตะโกนขึน้ มาเรียกเขา ลูเ่ หยียนจือใช้สองนิว้ ปาดไปทีห่ ว่างคิว้
ของเธออย่างเท่ๆ แล้วก็หนั หลังจากไป
ถงเสีย่ วโยวรูส้ กึ ว่าขาทัง้ สองข้างอ่อนแรง ฝ่ามือเต็มไปด้วยเหงือ่ จนกระทัง่
ลูเ่ หยียนจือเดินไปไกลแล้วเธอถึงได้สติกลับมา จะตามไปก็ไม่ทนั แล้ว เมือ่ กีถ้ งึ กับ
ลืมทีจ่ ะขอลายเซ็นเขา
"อย่าตืน่ เต้นไป ทีบ่ อกได้ยนิ ชือ่ เสียงมานานก็เพราะว่าลูเ่ หยียนจือเห็นเธอ
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ในการแข่งขันรายการ 'สถานีถดั ไป รันเวย์' " เมือ่ เทียบกับลูเ่ หยียนจือแล้ว
น�ำ้ เสียงของมูห่ ยางทัง้ ร้ายกาจและสารเลว และท�ำให้เธอตกใจจนหัวใจเต้นแรง
ไม่รเู้ ลยว่าเขามาตัง้ แต่เมือ่ ไหร่
ถงเสีย่ วโยวรูส้ กึ ผิด หันหลังกลับไปก้มหน้ายืนนิง่ ส่งมือถือให้กบั มูห่ ยาง
แล้วก็พดู ติดอ่างออกมา "มือ...มือถือของคุณดัง ฉัน...ฉันเลยเอามาให้คณุ "
หลายครัง้ แล้วทีม่ หู่ ยางยิงกระสุนแล้วเหมือนจมลงใต้ทะเลลึก รูส้ กึ ไม่สะใจ
เขารับมือถือมาโดยไม่คดิ จะดู เร่งเธอด้วยน�ำ้ เสียงที่ไม่ดนี กั "พิธมี อบรางวัล
ก�ำลังจะเริม่ แล้ว ยังจะมาโอ้เอ้อกี "
ถงเสีย่ วโยวเดินตามมูห่ ยางไป การแทรกเข้ามาเล็กๆ ของลูเ่ หยียนจือ
ได้จบลงแล้ว ในสมองของเธอก็กลับมาสับสนอีก เดินขึ้นไปบนเวทีก็ยัง
ไม่ได้สติเท่าไหร่ ยังดีทเี่ ธอเป็นเพียงแค่ผเู้ ชิญรางวัล เพียงแค่สง่ ถ้วยรางวัลขึน้ ไป
บนเวทีให้กบั แขกผูไ้ ด้รบั รางวัลก็เสร็จแล้ว รางวัลก่อนหน้านีก้ ร็ าบรืน่ ในทีส่ ดุ
ก็มาถึงรางวัลสุดท้ายซึง่ เป็นรางวัลใหญ่รางวัลส�ำคัญของงานเลีย้ งฉลองประจ�ำปี
"ผูน้ ำ� วงการแฟชัน่ ประจ�ำปี" พอมูห่ ยางอ่านชือ่ รางวัลทีส่ ำ� คัญนี้ ด้านล่าง
เวทีก็โห่รอ้ งขึน้ มา เขาถือซองจดหมายอย่างมีลกู เล่น ท�ำให้บรรยากาศในงาน
คึกคักขึน้ มาถึงจุดสูงสุด
"ขอเชิญแขกผู้เชิญรางวัล ซึ่งได้รับรางวัลเจ้าหญิงแสนสวยในคืนนี้
คุณเวินซี"
เมือ่ ได้ยนิ มูห่ ยางขานชือ่ เวินซีออกมา ถงเสีย่ วโยวก็ได้แต่ยกั ไหล่แล้ว
กลืนน�ำ้ ลายลงไป ท่องในใจให้นง่ิ เข้าไว้ นิง่ เข้าไว้
วันนีเ้ วินซีอยูใ่ นชุดราตรีชายยาวเกล็ดสีเงิน บนศีรษะก็มมี งกุฎทีไ่ ด้รบั มา
ในคืนนี้ ดาราสาวมากมายเป็นเพียงตัวประกอบให้กบั เธอ เธอเดินขึน้ เวทีอย่าง
งดงามไปหยิบซองจดหมายจากมือมู่หยางด้วยสีหน้าที่นิ่งสนิทแล้วเดินมา
อยูข่ า้ งๆ ถงเสีย่ วโยว
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กลิน่ น�ำ้ หอมจากตัวเธอเข้มข้นฉุนจัดแต่กน็ า่ หลงใหล ถงเสีย่ วโยวได้กลิน่
ก็เริม่ รูส้ กึ เวียนหัว
เวินซีเปิดซองจดหมายออก หยิบการ์ดสีแดงออกมา พูดชือ่ สองคน
ใส่ไมโครโฟน "ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ลูซ่ งิ เฉิง ลูเ่ หยียนจือ"
ด้วยเหตุนบี้ คุ คลทีม่ คี วามส�ำคัญสองคนจึงต้องขึน้ เวทีเพือ่ แย่งชิง ผูค้ น
ทีอ่ ยูด่ า้ นล่างเวทีกต็ นื่ เต้นมากขึน้ ไปอีก แสงแฟลชจากกล้องของนักข่าวติดตาม
ทุกย่างก้าวของทัง้ สองคนทีเ่ ดินขึน้ ไปบนเวที หมุนไปหมุนมาจนท�ำให้ถงเสีย่ วโยว
เกิดความรูส้ กึ คลืน่ ไส้
ลู่ซิงเฉิงและลู่เหยียนจือเดินตามกันขึ้นมาบนเวทีแล้วยืนอยู่ด้านข้าง
ของถงเสีย่ วโยวทัง้ สองข้าง
เธอปรายตาเหลือบมองลูซ่ งิ เฉิง สายตาก็กวาดไปยังเวินซีและมูห่ ยาง
เธอเห็นมูห่ ยางกับเวินซีมองตากันอย่างชัดเจน สมองก็ยอ้ นคิดไปถึงข้อความ
วีแชตทีเ่ ห็นอย่างไม่อาจจะควบคุมตัวเองได้
ท�ำไมเธอต้องดูหน้าจอ
ท�ำไมข้อความถึงได้แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ
ต่อไปถ้ามีคนบังคับให้เธอมองโทรศัพท์มอื ถือ เธอก็จะควักลูกตาออกมา
ไม่มองมันอย่างเด็ดขาด
เมือ่ เทียบกับถงเสีย่ วโยวทีก่ ำ� ลังจะสติแตก คนอืน่ ๆ ทีอ่ ยูบ่ นเวทีดจู ะสบายๆ
เวินซีพดู กับลูซ่ งิ เฉิงและลูเ่ หยียนจืออย่างทะเล้นพร้อมกับถือการ์ดโบกไปมา
"ตืน่ เต้นไหม"
ลู่เหยียนจือยิ้มพร้อมกับส่ายหน้า ลู่ซิงเฉิงยิ้มพร้อมพูดกับเธอว่า
"ค�ำตอบอยู่ในมือของแฟนผม ผมจะตื่นเต้นอะไรอีก"
เมือ่ พูดประโยคนีอ้ อกมา คนทีต่ นื่ เต้นทีส่ ดุ กลับเป็นถงเสีย่ วโยว มือทีถ่ อื
ถ้วยรางวัลก็เริม่ สัน่ ขึน้ มา
เวินซียิ้มอย่างอ่อนโยน หยิบการ์ดใบนั้นขึ้นมาแล้วย่อตัวเล็กน้อย
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ประกาศผ่านไมโครโฟนอย่างเป็นทางการ "ผูท้ ี่ได้รบั รางวัลผูน้ ำ� วงการแฟชัน่
ท�ำให้เกิดความมหัศจรรย์ในวงการแฟชัน่ มากมายหลายครัง้ เขาก็คอื ...ลู่ซงิ เฉิง"
ท่ามกลางเสียงโห่ร้อง ลู่ซิงเฉิงเดินขึ้นมาข้างหน้าจับมือของเวินซี
ทัง้ สองโอบกอดแสดงความยินดีตอ่ กันอย่างสนิทสนม แสดงความรักกันบนเวที
แบบนีท้ ำ� เอาถงเสีย่ วโยวรูส้ กึ บาดตา เธอไม่อาจจะมองตรงๆ ได้ จึงได้แต่ยกขา
ทีแ่ ข็งทือ่ เหมือนกับเครือ่ งจักรเดินออกไปหาลูซ่ งิ เฉิง
ลู่ซิงเฉิงกับเวินซียิ้มน้อยๆ ก่อนที่จะแยกออกจากกัน ลู่เหยียนจือ
เดินเข้าไปแสดงความยินดีกบั ลูซ่ งิ เฉิงอย่างใจกว้าง "ยินดีดว้ ยครับ"
"ขอบคุณครับ" ลูซ่ งิ เฉิงรับค�ำยินดีอย่างไม่เกรงใจเลยสักนิด แล้วก็ไม่ได้
รูส้ กึ ว่าจะต้องถ่อมตน "รางวัลสุดยอดดีไซเนอร์เหมาะสมกับคุณมากกว่า"
"พ่อผมก็บอกอย่างนี้เหมือนกัน" ลู่เหยียนจือพูดยิ้มๆ
ลู่ซิงเฉิงแววตาวูบไหว ลุ่มลึกขึ้น
ลูเ่ หยียนจือดึงมือกลับและหันหลังกลับไปอย่างสุภาพ ชนกับถงเสีย่ วโยว
เป็นครัง้ ทีส่ องโดยไม่ทนั ได้ดู ซึง่ แตกต่างกับครัง้ แรก ก็คอื ครัง้ แรกเธอไม่ได้
ถูกชนจนล้ม ครัง้ นีไ้ ม่เพียงแต่ลม้ ลง ซ�ำ้ ยังท�ำถ้วยรางวัลลอยออกไปอีกด้วย
ขณะทีห่ น้าคว�ำ่ ลงไปกับพืน้ เธอก็คดิ ว่าในทีส่ ดุ คืนนีเ้ ธอก็ไม่ได้ทำ� ให้
ลูซ่ งิ เฉิงผิดหวัง แน่นอนว่าถ้าถ้วยรางวัลนีไ้ ม่ใช่ของเขา บางทีถว้ ยรางวัลอาจจะ
กระแทกโดนหัวของมูห่ ยาง ลูซ่ งิ เฉิงก็คงจะปรบมือและขึน้ เงินเดือนเลือ่ นต�ำแหน่ง
ให้เธอ เพียงแต่เธอใช้ถว้ ยรางวัลของลูซ่ งิ เฉิงท�ำร้ายมูห่ ยาง
เกิดความโกลาหลไปทั้งงาน
ส่วนจะวุน่ วายขนาดไหน ถงเสีย่ วโยวทีห่ น้าคว�ำ่ อยูน่ นั้ ไม่ได้รบั รู้ เธอ
ได้ยนิ เสียงกรีดร้องทีแ่ สบหู เสียงนัน้ ดูเหมือนจะเป็นเสียงของเวินซี ตามมาด้วย
คนด้านล่างเวทีเริม่ จะโทรเรียกรถฉุกเฉิน นักข่าวถ่ายรูปกันอย่างบ้าคลัง่
ครัง้ นีต้ อ้ งตายแหงๆ ถงเสีย่ วโยวคิดเช่นนี้ แม้แต่ความกล้าทีจ่ ะลุกขึน้ มา
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ก็ยงั ไม่มี
แต่อย่างไรเสียมูห่ ยางก็ยงั คงเป็นวัยรุน่ ทีม่ พี ละก�ำลัง ขนาดโดนถ้วยรางวัล
กระแทกเข้าให้ เขายังโมโหและเดินเข้ามาคิดบัญชีกบั ถงเสีย่ วโยวอย่างเอาเรือ่ ง
"เธอตัง้ ใจใช่ไหม" ท่าทางของเขาโมโหเหมือนกับเด็กทีถ่ กู ท�ำร้ายแล้ว
วิง่ ไปฟ้องครู ใบหน้าหล่อขาวตอนนีแ้ ดงไปถึงหู
"ไม่...ใช่..." ถงเสีย่ วโยวพูดออกมาด้วยความยากล�ำบาก ถ้าเธอเจตนา
ล่ะก็ เธอยอมท�ำร้ายตัวเองยังจะดีกว่าท�ำร้ายบุคคลส�ำคัญต่างๆ บนเวทีนเี้ สียอีก
"ชิกของพวกคุณช่างมีแต่คนที่มีความสามารถ ถึงกับเอาคนที่ได้
ศูนย์ห้าตัวมาเป็นผู้เชิญรางวัล สมองยายนั่นไม่มีปัญญาจะท�ำงานอะไร
นอกจากกินดืม่ ปลดทุกข์อกี แล้วเข้าใจไหม" มือข้างหนึง่ ของมูห่ ยางกุมทีศ่ รี ษะ
อีกข้างชี้ไปทีล่ ซู่ งิ เฉิง เขากระทืบเท้าบนเวทีแบบเด็กๆ
ลูซ่ งิ เฉิงขมวดคิว้ ถูกต้อง เขาต้องการให้เทพแห่งความโชคร้ายนีส้ ร้าง
ความวุน่ วายสักหน่อย แต่กต็ อ้ งไม่เกีย่ วกับตัวเขาเอง เวินซีเห็นเขาขมวดคิว้ อย่าง
ไม่พอใจจึงเดินไปดึงแขนเสือ้ เขา พูดด้วยเสียงทุม้ ต�ำ่ ว่า "นักข่าวก�ำลังดูอยูน่ ะ"
สไตล์การท�ำงานของลูซ่ งิ เฉิงก็คอื ท�ำให้ดยี งิ่ ขึน้ ส่วนจะช่วยเหลือนัน้
ไม่มีทาง ในที่สาธารณะเขาไม่มีทางที่จะท�ำเรื่องที่เสียผลประโยชน์อย่าง
การทะเลาะกับมูห่ ยาง แต่วนั นีเ้ ขากลับสนใจ
"การแข่งขันในรายการ 'สถานีถดั ไป รันเวย์' ใช่ไหม ขอโทษนะ การแข่งขัน
ที่ไม่ได้จดั โดยมืออาชีพผมดูไปครัง้ เดียว ครัง้ ทีเ่ ธอได้ศนู ย์คะแนน ดีไซเนอร์
คนแรกออกแบบกระโปรงจีบรอบ พูดกันตามตรงนัน่ เป็นครัง้ แรกทีผ่ มเห็น
กระโปรงทีย่ บั ขนาดนัน้ ผมเข้าใจว่าเขาคิดว่าจีบกระโปรงจะแสดงถึงดอกบัว
ทีก่ ำ� ลังจะเบ่งบานตามหัวข้อนัน้ แต่กระโปรงนัน้ ดูเหมือนกระดาษทิชชูที่ใช้
สัง่ ขีม้ กู แล้วมากกว่า ชุดทีส่ องยิง่ เด็ดกว่า สวมชุดทีเ่ ต็มไปด้วยดอกไม้ออกมา
ยังดีที่หัวข้อของพวกคุณคือเบ่งบานไม่ใช่มหาสมุทร ไม่อย่างนั้นคงแบก
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ปลาฉลามออกมา ยิง่ ไปกว่านัน้ การออกแบบชุดนีก้ ล็ อกเลียนแบบชุดโอต์กตู รู ์
ของราฟ ซีมงส์* เมือ่ ปีทแี่ ล้ว คณะกรรมการมืออาชีพของพวกคุณทีเ่ ชิญมา
ดูไม่ออกเลยหรือไง
ต้องขอโทษทีส่ มองผมไม่สามารถบรรจุของที่ไร้รสนิยมไว้ได้มากมาย
ผมจ�ำไม่ได้แล้วว่าชุดทีส่ ามคืออะไร จ�ำได้แค่เพียงว่านางแบบถือกลองรัสเซีย
ออกมา ในหูผมก็ได้ยินเสียงเพลง 'Moscow nights'** เสียดายนางแบบ
ไม่ได้สวมผ้าโพกหัว แล้วก็เอาลูกเจีย๊ บไปไว้ขา้ งตัวเธอหลายๆ ตัว"
ท่ามกลางสายตาของผูค้ นมากมาย น�ำ้ เสียงของลูซ่ งิ เฉิงก็ออ่ นโยนลง
ราวกับก�ำลังแสดงความคิดเห็นของตัวเองเท่านัน้ "นีเ่ ป็นเพียงแค่รายการบันเทิง
ทัว่ ไปเท่านัน้ ก็คดิ ว่าตัวเองจะเข้ามาในวงการแฟชัน่ แล้วสามารถชีท้ ศิ ทางได้เหรอ
ในรายการคุณพูดถึงชุด Robe Mondrian ของ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์*** แต่
คุณกลับไม่ทราบว่าแรงบันดาลใจของดีไซเนอร์ผมู้ พี รสวรรค์ทา่ นนีท้ ี่ได้จาก
ปีต โมนดรียาน**** คือสไตล์รปู ธรรมไม่ใช่นามธรรม ถ้าไม่ใช่เพราะคุณมีพอ่ เป็น
ดาราตัวพ่อ ผมไม่รจู้ ริงๆ ว่าจะมีใครให้คณุ มาเป็นพิธกี รรายการแฟชัน่
รายการบันเทิงสามารถเอาของทีธ่ รรมดาไม่มคี ณุ ค่ามาท�ำให้คนชืน่ ชอบ
ได้ ท�ำให้คนไม่รู้ไม่อาจแบ่งแยกของดีกับไม่ดีได้ แต่สุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่
ก็มเี พียงศิลปะ"
เขาพูดอย่างลืน่ ไหลครัง้ เดียวจบ ถงเสีย่ วโยวยังฟุบอยูท่ พี่ นื้ เหมือนกับ
ท่ากราบที่ได้มาตรฐาน ได้แต่หวังว่าตัวเองจะหายตัวไปจากทีต่ รงนี้ในขณะที่
ลูซ่ งิ เฉิงก�ำลังดึงดูดความสนใจของทุกคนอยู่
รองเท้าหนังกวางผู้ชายที่สวยงามคู่หนึ่งปรากฏขึ้นในระยะสายตา
ห้าเซนติเมตรของเธอ นีก่ ค็ อื สินค้าตัวใหม่ลา่ สุดของเหยียนเก๋อ จากนัน้ ก็
* ราฟ ซีมงส์ คือนักออกแบบแฟชัน่ ชาวเบลเยียม เริม่ ต้นจากการออกแบบเฟอร์นเิ จอร์ Simons เปิดตัวแบรนด์
เสือ้ ผ้าบุรษุ ในปี 1995
** Moscow nights คือเพลงที่มีชื่อเสียงของรัสเซีย เนื้อเพลงพูดถึงช่วงฤดูร้อนในกรุงมอสโก
*** อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ คือดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศส
**** ปีต โมนดรียาน คือจิตรกรชาวดัตช์

53

54

Count your lucky stars เปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นรัก 1

ตามมาด้วยน�ำ้ เสียงทีแ่ สดงถึงความห่วงใย "คุณลุกขึน้ มาไหวไหม"
ถงเสีย่ วโยวรูส้ กึ แสบจมูกขึน้ มา เหมือนกับมีอะไรบางอย่างร้อนๆ ก�ำลัง
จะไหลออกมาโดยที่ไม่อาจจะควบคุมได้ เธอพยายามจะเงยหน้าขึ้นมอง
ลูเ่ หยียนจือทีน่ งั่ ยองๆ ลงข้างตัวเธอ ดวงตาด�ำขลับของลูเ่ หยียนจือส่องประกาย
วิบวับ คิว้ ทีส่ วยงามคูน่ นั้ เลิกขึน้ สูง ทว่าเธอกลับมีอะไรบางอย่างทีท่ ำ� ให้เขาตกใจ
อย่างมาก
"คุณเลือดก�ำเดาไหล"
ถงเสีย่ วโยวยกมือขึน้ สัมผัสเลือดสีแดงสดเต็มมือ นีเ่ ธอซวยสะเทือนฟ้าดิน
เลยเหรอ
"ถงเสีย่ วโยว" จูๆ่ ลูซ่ งิ เฉิงก็เรียกเธอ ถงเสีย่ วโยวไม่ได้สนใจอย่างอืน่
รีบลุกขึน้ มาด้วยความรวดเร็ว สองมือปิดอยูท่ จี่ มูก เลือดสีแดงสดไหลออกมา
ตามร่องนิว้ แม้วา่ ในชีวติ ของเธอจะไม่เคยมีครัง้ ไหนทีข่ ายหน้าได้เท่ากับครัง้ นี้
แต่ลซู่ งิ เฉิงก็ไม่ได้เห็นใจเลยแม้แต่นอ้ ย เขามองมูห่ ยางด้วยสายตาเย็นชาแล้วก็
หันไปมองลูเ่ หยียนจือ ยกมุมปากขึน้ แล้วปล่อยหมัดสุดท้าย "ส่งดีไซเนอร์แบบนี้
ไปร่วมรายการแบบนัน้ ก็เกินจะพอ"
ไม่เสียทีที่เป็นลู่ซิงเฉิง ใช้คนที่เกลียดไปท�ำร้ายคนที่เกลียด กระสุน
นัดเดียวได้นกสองตัวแบบนีเ้ ขาท�ำได้หมดจดงดงามจริงๆ
ถงเสีย่ วโยวยืนอยูท่ า่ มกลางแสงไฟระยิบระยับ ทัง้ เลือดและน�ำ้ ตาอุน่
ก็ไหลร่วงหล่นลงมา
เธอไม่เคยมีความเจ็บแค้นมากขนาดนี้ มากมายจนจะท�ำให้หวั ใจปริแตก
ออกมา แล้วตรงรอยปริแตกนัน่ ก็เป็นแผลเหวอะหวะทีเ่ จ็บปวดยิง่ นัก
ไม่ใช่วา่ ไม่เคยผิดพลาดมาก่อน และไม่เคยชินทีจ่ ะท�ำตัวต�ำ่ ต้อย แต่
ตอนที่ศักดิ์ศรีถูกเหยียบย�่ำก็ยังคงรู้สึกเจ็บปวด บาดเจ็บ ทรมาน และ
เกลียดชัง
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เกลียดชังอะไรล่ะ เกลียดทีล่ ซู่ งิ เฉิงให้เธอไปเข้าร่วมการแข่งขันแล้วถูก
คนทัง้ โลกหัวเราะเยาะ หรือเกลียดทีล่ ซู่ งิ เฉิงไม่สนใจดีไซน์ของเธอเลยสักนิด
หรือเพราะตอนทีเ่ ธอขายขีห้ น้าอย่างทีส่ ดุ เขาก็ไม่ได้เมตตาปรานี โยนเธอไว้
ท่ามกลางความยากล�ำบากเหมือนกับการทิง้ กระดาษที่ไร้คา่ แต่กเ็ หมือนกับ
ไม่ใช่เพราะลูซ่ งิ เฉิงทัง้ หมด ทว่าทีจ่ ริงแล้วทีเ่ ธอเกลียดก็คอื ตัวเองนัน่ แหละ
เกลียดทีต่ วั เองท�ำอะไรไม่ได้ เกลียดตัวเองทีต่ ำ�่ ต้อยสมควรโดนดูถกู
เกลียดทีต่ วั เองล้มแล้วยังเลือดก�ำเดาไหลอีก แม้แต่ความหมายของการด�ำรงชีวติ
อยูบ่ นโลกใบนีก้ เ็ กลียดไปหมดทุกอย่าง
ภาพแผ่นหลังของลูซ่ งิ เฉิงทีเ่ ดินจากไปไม่ชดั เจน เสียงอึกทึกครึกโครม
รอบๆ ก็คอ่ ยๆ หมดไป ราวกับทุกคนและทุกเรือ่ งไม่ได้เกีย่ วข้องอะไรกับเธอ
เลย จ�ำได้รางๆ แต่เพียงว่ามูห่ ยางกุมศีรษะไปโรงพยาบาล เวินซีปลอบใจเธอว่า
ไม่เป็นไร ลูเ่ หยียนจือยืน่ นามบัตรให้เธอหนึง่ ใบ ส่วนเลือดก�ำเดาหยุดได้ยงั ไง
เธอออกมาจากงานได้ยงั ไง แล้วมานัง่ ดืม่ เหล้าทีร่ มิ แม่นำ�้ ได้ยงั ไง สิง่ เหล่านี้
เธอจ�ำไม่ได้เลยแม้แต่นดิ
จ�ำไม่ได้แล้วยังไง ส�ำคัญนักหรือไง เหอะๆ ไสหัวไปให้หมดเลย
"หมดแก้ว!" ถงเสีย่ วโยวเดินโซซัดโซเซอยูร่ มิ แม่นำ�้ ยกแก้วขึน้ ดืม่ กับ
พระจันทร์ ลมริมแม่นำ�้ นีช้ า่ งเย็นสบายจริงๆ พัดมาให้เธอรูส้ กึ สดชืน่
เมืองในยามค�ำ่ คืนสว่างด้วยแสงไฟสีสนั สว่างไสว ก็เหมือนกับกองไฟ
ในหัวใจของเธอทีก่ อ่ นนีไ้ ม่เคยจะมอดหมด วัยรุน่ ความฝัน หรือวันข้างหน้า
ทุกๆ เรือ่ งก็เป็นแรงใจทีท่ ำ� ให้ไม่เคยรูส้ กึ เหนือ่ ยล้า ราวกับกองไฟนีจ้ ะสามารถ
น�ำทางในเส้นทางมืดมิดให้ได้โดยไม่ตอ้ งหวาดกลัวอะไร แต่เส้นทางของชีวติ นัน้
ยาวไกล เดินไปเรือ่ ยๆ แสงไฟนีก้ ค็ อ่ ยๆ มอดลง ความมืดมิดทีร่ กุ คืบก็คอ่ ยๆ
กัดกินความกล้าหาญทีม่ อี ยู่ให้หมดสิน้ แม้แต่ตวั เองทีถ่ อื คบเพลิงวิง่ ไปนัน้
ก็กลายเป็นคนแปลกหน้า สุดท้ายการเยาะเย้ยก็เป็นเพียงวิธีเดียวที่ท�ำให้
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ระลึกถึงการมีอยูข่ องตัวเอง
"ยอมแพ้ซะเถอะ จะดูซวิ า่ แกใช้ชวี ติ ยังไง วิง่ ตามการออกแบบมันจะมี
ความหมายอะไร" เธอพูดกับตัวเองพร้อมกับดืม่ เหล้าขวดสุดท้ายจนหมด แล้ว
จูๆ่ ก็เข้าใจอะไรบางอย่างขึน้ มา จริงสิ บนโลกนีไ้ ม่มอี ปุ สรรคอะไรทีข่ า้ มไป
ไม่ได้ เพียงแต่จะข้ามมันไปได้ยงั ไง มีเพียงคนทีเ่ คยผ่านมาแล้วถึงจะเข้าใจ
เธอยังจ�ำความตืน่ ตะลึงในปีทเี่ ธออายุสบิ หกได้ ชุดราตรีชายยาวหางปลา
ทีเ่ ป็นลายเส้นชุดนั้นออกแบบเป็นชุดเกาะอกอย่างบ้าบิ่น ลายปักนูนท�ำได้
ละเอียดมาก ด้านหลังออกแบบโดยใช้ผา้ แก้วออแกนดี*้ ท�ำให้เหมือนมีปกี สองข้าง
ทีแ่ สนเบา เธอมองอย่างหลงใหลและน�ำ้ ตาก็ไหลออกมาอย่างกลัน้ ไว้ไม่อยู่
และในขณะนั้นเองเธอก็เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการออกแบบ
นัน่ ก็คอื ความปรารถนา ดีไซเนอร์นำ� ความงดงามมาให้จบั ต้องได้ สร้างสรรค์
เพือ่ ให้คนต้องการครอบครองความปรารถนา แฟชัน่ ก็ไม่ใช่เรือ่ งอะไรทีด่ สู งู ส่ง
ลึกล�้ำ ผู้คนอยากจะสวมเสื้อผ้าอะไร สิ่งนั้นก็คือแฟชั่น เพียงแต่สิบปีนี้
การออกแบบของเธอไม่เคยเป็นความปรารถนาของใคร สิง่ ทีเ่ ธอวิง่ ไล่ตาม
ทัง้ หมดนีม้ นั ไม่มคี วามหมายอะไร
ถงเสีย่ วโยวลุกขึน้ ตัวโงนเงน ผิวน�ำ้ อันสงบและล�ำ้ ลึกของแม่นำ�้ สะท้อน
ดวงดาวเล็กๆ ถ้าจะพูดว่าอะไรทีเ่ จ็บปวดมากกว่าการละทิง้ นัน่ ก็คอื ความสงบนิง่
ในตอนทีเ่ ธอทุกข์ทรมานจนไม่อยากจะมีชวี ติ อยูอ่ ย่างทีส่ ดุ โลกใบนีก้ ย็ งั คง
เย็นชาและเงียบสงัด ไม่มใี ครเข้าใจความเจ็บปวดของเธอ ดวงดาวยามค�ำ่ คืน
ก็ไม่คดิ จะกะพริบให้กบั เธอเลยสักครัง้ เธอก็เหมือนการด�ำรงอยูท่ มี่ หี รือไม่มกี ไ็ ด้
ไม่สิ ท�ำไมเธอถึงใช้คำ� ว่าเหมือน เธอใช่เลยแหละ
ถงเสี่ยวโยวยกขวดเหล้าขึ้นแล้วตะโกนไปที่ต้นไม้ของอีกฝั่งแม่น�้ำ
"ถงเสี่ยวโยว เธอมันก็แค่ยายโง่"
* ผ้าแก้วออแกนดี้ คือผ้าไหมเทียมชนิดหนึ่ง ท�ำจากโพลีเอสเตอร์ เนื้อผ้าเป็นมันเงา
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"พรืด" เสียงหัวเราะเย็นๆ ท�ำเอาถงเสีย่ วโยวตกใจจนเกือบจะหายใจไม่ทนั
เธอเบิกตาโตมองไปรอบๆ ไม่ไกลจากเขื่อนกั้นน�้ำมีคนดื่มเหล้าตากลมอยู่
สายลมยามค�ำ่ คืนน�ำพาเรือ่ งกลุม้ ใจบนโลกเข้ามา พัดจนไรผมบนหน้าผาก
ของเขาขยับ ใบหน้าด้านข้างแสดงให้เห็นถึงความเดียวดายหลายส่วน
"คุณหัวเราะอะไร" ถงเสีย่ วโยวโยนขวดเหล้าทิง้ ไปอย่างหงุดหงิด เชิดหน้า
แล้วก้าวเดินเข้าไปหา วันนีแ้ ม้กระทัง่ คนพเนจรก็ยงั หัวเราะเยาะเธอ
คนคนนัน้ หันหน้ากลับมา ถงเสีย่ วโยวเดินไปเพียงครึง่ ทางก็ถงึ กับเข่าอ่อน
จนเกือบจะคุกเข่าลงไปทีพ่ นื้ "บอ...บ.ก."
ลู่ซิงเฉิงมองเห็นเธอก็ยกขวดเหล้าขึ้นให้กับเธอแล้วยิ้ม ดวงตาคู่นั้น
ของเขาสว่างไสวเหลือเกิน ยิม้ อย่างอบอุน่ และมีเสน่ห์ แตกต่างกับไม่กชี่ วั่ โมง
ทีแ่ ล้วราวกับเป็นคนละคน ถงเสีย่ วโยวรูส้ กึ ว่าไม่คอ่ ยปกติ "บ.ก. คุณดืม่ เมาแล้ว
ใช่ไหม"
"ใช่แล้ว" ลูซ่ งิ เฉิงกวักมือเรียกเธอด้วยท่าทางทีม่ คี วามสุขมากเหลือเกิน
เมื่อแอลกอฮอล์เข้าเส้นเลือด ศัตรูต้องมาเจอกัน ถงเสี่ยวโยวโมโห
เลือดขึน้ หน้าเดินอาดๆ เข้าไปหา เธอประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ทัว่ ทัง้
บริเวณมีเพียงพวกเขาสองคน นีเ่ ป็นโอกาสทีเ่ ธอจะสามารถผลักลูซ่ งิ เฉิงตกแม่นำ�้
ซึง่ ไม่มใี ครรูแ้ น่นอน เมือ่ คิดได้ดงั นีด้ วงตาทัง้ สองของเธอก็เปล่งประกายขึน้ มา
เธอเดินเข้าไปหาด้วยความยินดี ตรรกะทีว่ า่ ท�ำไมลูซ่ งิ เฉิงถึงมาอยูท่ นี่ ี่ แล้วท�ำไม
ถึงมาดืม่ เหล้า เธอโยนมันไว้ขา้ งหลังไม่ไปสนใจ
ขณะนี้ในหัวของถงเสี่ยวโยวมีเพียงค�ำว่าล้างแค้นให้สาสม!
ในเมือ่ ตัวเธอก็จะบอกลาวงการดีไซน์แล้ว ไม่ตอ้ งมาทนแบกรับอารมณ์
มากมาย สูค้ ดิ บัญชีให้หมด การกระท�ำเร็วกว่าความคิด ถงเสีย่ วโยวก้าวยาวๆ
รวบรวมก�ำลังจนเพียงพอแล้วก็พงุ่ ออกไป
ลูซ่ งิ เฉิงทีก่ ำ� ลังดืม่ เหล้าสัมผัสได้วา่ ลมทีผ่ า่ นข้างหูมรี งั สีอำ� มหิตออกมา
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เสียงพุง่ ดังขึน้ ในทีส่ ดุ ผิวน�ำ้ อันเงียบสงบก็ถกู ท�ำลายลง ถงเสีย่ วโยว
รูส้ กึ พอใจมาก ในทีส่ ดุ โลกก็ตอบรับความทุกข์ทรมานของเธอบ้าง เพียงแต่...
"โอลิมปิก"
"หืม?"
"เธอจะโดดแม่น�้ำท�ำไม"
"หา?"
ลูซ่ งิ เฉิงดืม่ เหล้าเมาแล้ว แต่ถงเสีย่ วโยวเมากว่าเขาอีก อย่าว่าแต่ผลักเขา
ตกลงไปเลย แม้แต่ตำ� แหน่งของลูซ่ งิ เฉิงเธอก็ยงั ตาลาย หุนหันพุง่ ลงไปใน
แม่นำ�้ ยังดีทนี่ ำ�้ ตืน้ เธอเปียกไปทัง้ ตัวส�ำลักน�ำ้ เข้าไปเต็มท้องเหมือนกับลูกหมา
ตกน�ำ้ ทีก่ ำ� ลังขึน้ มาบนฝัง่
"อี๋..." ถงเสี่ยวโยวสร่างเมาไปกว่าครึ่ง
ลู่ซิงเฉิงก้มหน้ามองดูถงเสี่ยวโยวที่ก�ำลังบ่นพึมพ�ำแล้วถามขึ้นด้วย
ความสงสัยว่า "คิดสัน้ เพราะเสียหน้าเหรอ"
นิ่งๆ เงียบๆ เข้าไว้ เธอจะอธิบายการท�ำร้ายคนไม่ส�ำเร็จได้ยังไง
"คราวหน้าจะฆ่าตัวตายก็ไปโดดทะเล ถ้าตายทีน่ จี่ ะลอยขึน้ มาติดฝัง่
เธอไปตายเงียบๆ อย่าท�ำให้คนอืน่ เขาตกใจ"
ถงเสี่ยวโยวยังคงนิ่งเงียบต่อไปเพราะไม่สามารถจะตอบโต้อะไรได้
ใครใช้ให้เธอดวงซวย ชัว่ ชีวติ นีค้ ดิ จะท�ำเรือ่ งไม่ดกี ย็ งั ย้อนกลับมาท�ำร้ายตัวเอง
เธอลุกขึน้ ยืนสะบัดน�ำ้ ออก เดินขึน้ ไปข้างหน้าโดยไม่พดู อะไร ลูซ่ งิ เฉิง
กลับเรียกเธอไว้ "นี่ วันนีย้ งั จะดืม่ เหล้าอีกไหม"
ถงเสีย่ วโยวชะงักฝีเท้าหันกลับไปมองเขา พูดด้วยน�ำ้ เสียงเคียดแค้นว่า
"ดืม่ เสร็จแล้วฉันก็จะไปท�ำลายชิก"
ลู่ซิงเฉิงดื่มเหล้าจนหน้าแดง หัวเราะเหมือนกับเด็กเล็กๆ "งั้นเธอ
มาดื่มกับฉันสิ"
ถงเสีย่ วโยวคิดว่าตัวเองต้องสมองกระทบกระเทือนเพราะกระโดดแม่นำ�้
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แน่ๆ ถึงได้เกิดภาพหลอน นีค่ อื ลูซ่ งิ เฉิงโดนของใช่ไหม
เบอเรอกิงก้า คือว้อดก้าของแท้ผลิตในรัสเซีย ถงเสีย่ วโยวถือไว้ในมือ
ทัง้ ขวด การท้าดืม่ เหล้าอย่างกับชนเผ่าแบบนี้ เธอดืม่ เสร็จแล้วจะลุกขึน้ มา
ไหวไหม ทว่าไม่ได้มเี วลาให้เธอได้ลงั เล ลูซ่ งิ เฉิงก็ชนแก้วกับเธอ "ดืม่ "
เหล้าเป็นยาสารภาพความจริงที่ดีที่สุด หากไม่ได้ผล นั่นก็แปลว่า
ดืม่ ไม่เยอะไม่หนักพอ เหมือนกับตอนทีเ่ หล้าขวดนีล้ งไปในท้อง ถงเสีย่ วโยว
ก็เริ่มจะลอยแล้ว
"ลู่ซงิ เฉิง คุณมันมีอะไรเจ๋งนัก คุณมันก็แค่ดวงดีเท่านัน้ เอง คุณเก่งกาจ
มากแล้วท�ำไมฉันถึงได้ศนู ย์มาห้าตัวอีก นัน่ มันก็แค่เรือ่ งโกหก โชคของคุณ
เมือ่ มาถึงฉันแล้วก็ ใช้-ไม่-ได้" เธอพูดด้วยความอัดอัน้ ตันใจ "ฉันก็คอื คนที่
ดวงชงกับคุณ"
"ฉันพึง่ ดวงอย่างนัน้ เหรอ" ลูซ่ งิ เฉิงพูดอย่างเยาะๆ "นัน่ เพราะฉันเป็น
คนทีม่ คี วามสามารถเหนือใคร พรสวรรค์โดดเด่นส่องประกายออกมา เป็นเรือ่ งที่
สมควรแล้ว"
ยังดีทที่ งั้ สองคนดืม่ กันจนเมาแล้ว เขาต�ำ่ ช้าขนาดนี้ ถงเสีย่ วโยวก็ได้แต่
ต้องทนแล้ว "ถ้าคุณเก่งนัก รูว้ า่ อะไรจะดัง แล้วท�ำไมถึงไม่เป็นดีไซเนอร์ซะเอง"
"ดีไซเนอร์?" ลูซ่ งิ เฉิงเงยหน้าหัวเราะเสียงดัง ปลายคางทีส่ วยงามนัน้
ยกขึน้ สูงมาก "ฉันจะไปเป็นดีไซเนอร์ทำ� ไม ฉันไม่ตอ้ งท�ำอะไรก็มที กุ อย่าง
ดีไซเนอร์ทกุ คนก็ตอ้ งเดินตามหลังฉัน ฟังบัญชาของฉัน ฉันบอกว่าใครดี
คนนัน้ ก็ดงั ฮ่าๆๆ ดีไซเนอร์จะไปมีดอี ะไร"
ถงเสีย่ วโยวไม่รเู้ ลยว่าท�ำไมวันนีล้ ซู่ งิ เฉิงถึงได้ดมื่ จนเป็นแบบนี้ แต่ทแี่ น่ใจ
ก็คอื เขาดืม่ เข้าไปมาก แล้วก็ดมื่ จนบ้า ส่วนเธอก็ดมื่ จนได้ทแี่ ล้วเหมือนกัน
"คุณร้ายกาจขนาดนี้ ถ้าแน่จริงก็แบ่งโชคให้ฉนั สิ"
ลูซ่ งิ เฉิงอึง้ ไป เอียงคอหันไปมองถงเสีย่ วโยว ยืน่ มือไปหยิกแก้มของเธอ
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นวดไปมาพักใหญ่จงึ ถอนหายใจออกมา "ก็ได้ แบ่งโชคให้เธอนิดนึงก็ได้"
ถงเสีย่ วโยวฉีกยิม้ หัวเราะ แล้วจูๆ่ แสงทีอ่ ยูต่ รงหน้าก็มดื ลง สิง่ ทีป่ รากฏ
ขึน้ มาแทนทีก่ ค็ อื ใบหน้าของ บ.ก. ทีถ่ กู ขยายใหญ่อย่างชัดเจนจนเห็นรูขมุ ขน
เห็นแม้กระทัง่ ลมพัดจนขนตายาวๆ ของเขาขยับ จากนัน้ ก็รสู้ กึ ได้วา่ ริมฝีปาก
ถูกสัมผัสเบาๆ ท�ำให้หวั ใจคันยุบยิบ ตอนนี้ในสมองของถงเสีย่ วโยวขาวโพลน
ใครอยากจะวาดอะไรก็ได้
จูบเบาๆ ทีไ่ ม่อาจทัดทานได้ สุดท้ายยังกัดทีร่ มิ ฝีปากเธอเบาๆ อย่างอาลัย
จากนัน้ ก็พดู อย่างดีใจแบบเด็กๆ ว่า "ส่งถ่ายส�ำเร็จ ฮ่าๆๆ"
ตั้งแต่เด็กแม่ของถงเสี่ยวโยวมักจะพูดกับเธอว่าชีวิตคนเหมือนกับ
ชาหนึง่ แก้ว จะขมสักช่วงหนึง่ แต่จะไม่ขมไปชัว่ ชีวติ บางครัง้ ถงเสีย่ วโยว
ก็คดิ ว่าช่วงระยะเวลาหนึง่ นีช้ า่ งยาวนานเหลือเกิน ยาวนานจนเกือบจะเท่ากับ
ชัว่ ชีวติ แล้ว ทว่าแม่ของถงเสีย่ วโยวกลับบอกว่า 'แล้วลูกผ่านมาชัว่ ชีวติ แล้ว
หรือยัง คนเราน่ะไม่อาจจะคาดการณ์วนั พรุง่ นี้ได้หรอกนะ'
พรุ่งนี้?!
ถงเสีย่ วโยวขยีต้ า เธอยังจ�ำได้วา่ ตารางงานทีจ่ ดั ไว้คอื หลังจากงานเลีย้ ง
ฉลอง ในวันรุง่ ขึน้ จะต้องไปเอารูปและวิดโี องานเลีย้ งทีต่ ดั ต่อเสร็จเรียบร้อย
แล้วนิตยสารก็จะวางจ�ำหน่ายวันแรก...จะมานอนขีเ้ กียจไม่ได้ ต้องตืน่ แต่เช้า
ไม่ถกู สิ เธอตัดสินใจจะไม่ทำ� งานต่อแล้ว ยังต้องมาสนใจเรือ่ งพวกนี้
ท�ำไม ปล่อยให้เรือ่ งพวกนีไ้ ปตายกับลูซ่ งิ เฉิงวิปริตนัน่ เธอจะนอนให้ถงึ เทีย่ ง
แล้วตืน่ ขึน้ มากินหม้อไฟ จะกินเซีย่ งจี๊ ผ้าขีร้ วิ้ กินลูกชิน้ กินเต้าหู้
แต่วา่ ตอนนีด้ วงอาทิตย์กส็ อ่ งแสงเจิดจ้าแล้ว เธอลืมตาขึน้ เอียงศีรษะ
มองดู เห็นแสงแดดทีส่ อ่ งเข้ามาเต็มห้อง หน้าต่างบานใหญ่สว่างจ้า โคมไฟ
ตัง้ พืน้ ทีส่ วยงาม วอลล์เปเปอร์งานละเอียด...ทีน่ ที่ ี่ไหน
เธอก้มหน้าลงมองดูตวั เองทีส่ วมเสือ้ เชิต้ ของผูช้ าย แล้วเสือ้ เชิต้ นีก้ ย็ งั ดู
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คุ้นตาอีกด้วย สมองที่ยังคงเชื่องช้าจากอาการเมาค้างในตอนนี้เหมือนกับ
มีรถบรรทุกสิบล้อขนาดใหญ่ชนจนแยกเป็นสองซีก ทัง้ เจ็บปวดแล้วก็ไหม้เกรียม
เธอพยายามสัง่ งานให้สมองดึงภาพออกมา เธอเอาถ้วยรางวัลฟาดไปที่
มูห่ ยาง บ.ก. ฟาดมูห่ ยาง มูห่ ยางก็ดูไม่จดื เลย...ไม่สิ อย่าหลงประเด็น เธอ
ไปดืม่ เหล้าทีร่ มิ แม่นำ�้ คิดจะผลักลูซ่ งิ เฉิง แต่ตวั เองกลับตกลงไป แล้วก็มา
ทีบ่ า้ นของ บ.ก. เพือ่ เปลีย่ นเสือ้ ผ้าแล้วก็ดมื่ เหล้าต่อ จากนัน้ ...
เธอยกมือขึน้ แตะไปทีร่ มิ ฝีปากตัวเอง ฉับพลันก็รสู้ กึ เจ็บจนต้องซูด้ ปาก
เมือ่ คืนเธอดืม่ เหล้าทีแ่ รงมาก ริมฝีปากถูกแอลกอฮอล์เผาไหม้ แค่แตะโดน
ก็เจ็บ แล้วยัง...
ถงเสีย่ วโยวดูถกู ตัวเองเป็นหมืน่ ครัง้ จูบหลังดืม่ ต่อให้เธอไม่ได้เป็น
คนเริม่ แต่ บ.ก. มีแฟนอยูแ่ ล้ว เมือ่ นึกถึงเวินซี...สมองของเธอก็ทำ� งานอย่าง
รวดเร็ว ดูเหมือนว่าเธอจะลืมอะไรบางอย่างไป เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมาก
แต่วา่ บ.ก. อยูท่ ี่ไหนกัน ในห้องรับแขกโล่งๆ นีม้ เี พียงเธอคนเดียว
ทีน่ อนอยูบ่ นพืน้ ท่ามกลางขวดเหล้า หัวหนุนเบาะรองนัง่ ห่มด้วยผ้าเช็ดตัว
เสียงเปิดประตูดงั ขึน้ ลูซ่ งิ เฉิงเดินออกมาจากห้องน�ำ้ กลิน่ เหล้าทีอ่ ยู่
บนตัวเขาหายไปหมด เหลือไว้เพียงแค่กลิน่ หอมอ่อนๆ หนุม่ รูปงามทีเ่ พิง่
อาบน�ำ้ เสร็จช่างเจริญตาเสียจริง ถงเสีย่ วโยวเกลียดเขา แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธ
หน้าตาของเขาได้
ลูซ่ งิ เฉิงจ้องมองถงเสีย่ วโยวด้วยสายตานิง่ เรียบ ดวงตาสีดำ� ล�ำ้ ลึกของเขา
มองตรงเข้ามา ถงเสีย่ วโยวเม้มริมฝีปากขึน้ มาอย่างไม่ตงั้ ใจ รูส้ กึ คอแห้งผาก
"ตื่นแล้ว?" เขาถาม
ถงเสี่ยวโยวพยักหน้าหงึกๆ สองมือก็กระชับผ้าเช็ดตัวโดยที่ไม่รู้ตัว
"เรือ่ งนัน้ ..."
ลูซ่ งิ เฉิงยิม้ บางๆ "ตืน่ แล้วก็ไปจากบ้านฉันได้แล้ว เอาผ้าเช็ดตัวสกปรก
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ผืนนัน้ ไปด้วย" เขาพูดจบก็เดินเข้าไปในห้องพร้อมกับเช็ดผมทีเ่ ปียกชืน้ ปล่อย
ถงเสีย่ วโยวตัวแข็งอยูต่ รงนัน้
นี่เป็นค�ำที่ควรพูด?
แต่วา่ นีส่ ถิ งึ จะเป็นลูซ่ งิ เฉิงทีป่ กติ พอเขาดืม่ เหล้าก็พดู พล่าม ตอนที่
มีสติดกี ท็ ำ� เรือ่ งเลวทราม
ถงเสีย่ วโยวโกรธตัวเองทีเ่ มือ่ วานไม่ได้ถา่ ยรูปตอนทีเ่ ขาดืม่ เหล้าเอาไว้
เธอได้แต่เดินออกไปอย่างหงุดหงิด เธอจะต้องบอกลาคนสารเลวคนนี้
มือเพิง่ จะจับไปทีล่ กู บิด เสียงเรียกเข้าทีแ่ ตกต่างกันจากมือถือแต่ละเครือ่ ง
ก็ดงั ขึน้ ถงเสีย่ วโยวและลูซ่ งิ เฉิงรับโทรศัพท์พร้อมกัน
"ฮัลโหล"
"ฮัลโหล"
"ถงเสีย่ วโยว คุณเป็นคนออกแบบคอลเล็กชัน่ ยูใช่ไหม วันนีไ้ ด้ขนึ้ หน้าหนึง่
หนังสือพิมพ์แฟชัน่ รายสัปดาห์ดว้ ย"
"บ.ก. วันนี้นิตยสารฉบับใหม่ออกวางจ�ำหน่าย ลู่เริ่นโจมตีหน้าปก
ของพวกเราว่าจัดสีเละเทะ ไม่รวู้ า่ เป็นสไตล์อะไร ไม่รวู้ า่ นิตยสารก�ำลังต้องการ
บอกอะไร"
"อะไรนะ"
"อะไรนะ"
ในส�ำนักงานวุ่นวายกันไปหมด ลู่เริ่นคือผู้ก่อตั้งแบรนด์เวย์ เป็น
บิดาของวงการแฟชั่นแห่งเอเชีย แม้ว่าจะถอยจากวงการแฟชั่นมาหลายปี
แต่อิทธิพลที่มีก็ไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อย หากพูดว่าบทความบทหนึ่ง
ในนิตยสารชิกสามารถมีอทิ ธิพลต่ออนาคตของดีไซเนอร์ได้ เช่นนัน้ ค�ำพูดของ
ลูเ่ ริน่ เพียงประโยคเดียวก็สามารถตัดสินยอดขายของชิกได้
แล้วก็เป็นเช่นนัน้ วันแรกทีน่ ติ ยสารฉบับใหม่วางขาย ยอดขายก็ตกต�ำ่
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เป็นประวัตกิ ารณ์
นักข่าวกลุม่ ใหญ่อยูท่ หี่ น้าประตูชกิ ครึง่ หนึง่ มาเพือ่ สัมภาษณ์ลซู่ งิ เฉิง
อีกครึง่ หนึง่ มาเพือ่ สัมภาษณ์ถงเสีย่ วโยว
ก่อนหน้านีถ้ งเสีย่ วโยวเป็นทีร่ จู้ กั ในนามของดีไซเนอร์ศนู ย์คะแนน แต่วนั นี้
ดีไซน์ของเธอถูกหนังสือพิมพ์แฟชัน่ รายสัปดาห์นำ� ขึน้ หน้าหนึง่ และวิจารณ์วา่
'การสร้างสรรค์อย่างอาจหาญ สัดส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ ปรัชญา
ความงามอย่างมินิมอล ลายเส้นหมดจดและเฉียบคม'
'ยู' เป็นคอลเล็กชัน่ เสือ้ ผ้าทีถ่ งเสีย่ วโยวได้ออกแบบไว้ในขณะทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัย ตอนทีอ่ ยูม่ หาวิทยาลัยแม้กระทัง่ อาจารย์ทปี่ รึกษาก็ไม่เคยจะชม
สักค�ำ อีกทัง้ ยังไม่เคยเผยแพร่ออกไป แล้วจะถูกเปิดเผยได้อย่างไร ได้รบั
ค�ำชืน่ ชมทีด่ ขี นาดนี้ ตัวถงเสีย่ วโยวเองยังสงสัยมากกว่านักข่าวเสียอีก
บุคคลทีเ่ ป็นข่าวทัง้ สองคนปฏิเสธทีจ่ ะรับแขก โทรศัพท์ของแดลีแ่ ทบจะ
ระเบิด
"คุณลู่ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ ทั้งสิ้น..."
"ขอโทษด้วย ตอนนี้คุณถงยังไม่ได้มีความต้องการที่จะจัดจ�ำหน่าย
เสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปของ 'ยู' คอลเล็กชัน่ "
"ขอโทษด้วย เราขอไม่แสดงความเห็นใดๆ กับค�ำพูดของคุณลู่เริ่น"
"นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณถง เราไม่อาจเปิดเผยได้"
ถงเสี่ยวโยวขอเบอร์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์แฟชั่นรายสัปดาห์จาก
แดลี่ เธอโทรไปเพื่อจะสอบถามความจริง แต่กลับได้รับค�ำตอบที่ท�ำให้งง
ขึน้ ไปอีก "พวกเราได้จดหมายแนะน�ำกับต้นฉบับตอนกลางดึก รูส้ กึ ว่าเป็น
งานทีด่ มี ากจึงลงตีพมิ พ์"
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ดึกดืน่ เทีย่ งคืนไม่หลับไม่นอนกลับส่งต้นฉบับไปให้สำ� นักพิมพ์ นีม่ นั
แม่นางหอยโข่ง* กลับชาติมาเกิดชัดๆ แต่ถา้ ว่ากันตามประสบการณ์อนั โหดร้าย
ทีผ่ า่ นมาของเธอ เรือ่ งดีๆ แบบนีม้ กั จะให้ผลในทางตรงกันข้ามทีร่ นุ แรงเสมอ
ดังนัน้ ถงเสีย่ วโยวจึงยังมีทา่ ทีสงบนิง่ ยิง่ ไปกว่านัน้ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาทีจ่ ะมา
ถกเถียงกันด้วยเรือ่ งนี้ เธอต้องลาออกจากทีน่ อี่ ย่างมัน่ ใจและไม่ลงั เลแม้แต่นอ้ ย
ก่อน
จดหมายลาออกได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้ว ถงเสีย่ วโยวเชิดหน้าเดินเข้าไปใน
ห้องท�ำงานของ บ.ก. ลูซ่ งิ เฉิงทีอ่ ยูใ่ นห้องท�ำงานมีสหี น้าไม่สนใจ แต่แดลีก่ ลับ
มีสหี น้าทีห่ วัน่ วิตก ดูเหมือนก�ำลังถกกันเรือ่ งลูเ่ ริน่
ถงเสี่ยวโยวสูดหายใจลึก เดินไปข้างหน้าแล้ววางจดหมายลาออกลง
ลู่ซิงเฉิงปรายตามองเล็กน้อย "นี่อะไร"
แดลีไ่ ม่เสียทีทเี่ ป็นผูช้ ว่ ยมืออาชีพ รีบตอบทันทีวา่ "บ.ก. จดหมายลาออก
ครับ"
"คิดว่าผมอ่านหนังสือไม่ออก?" ลู่ซิงเฉิงย้อนถาม
แดลี่นิ่งไปในทันที ถงเสี่ยวโยวพูดอย่างเป็นงานเป็นการ "นี่เป็น
จดหมายลาออกของฉัน ฉันต้องการลาออกจากชิก"
ลูซ่ งิ เฉิงไม่ได้มองดูจดหมายลาออก แต่กลับมองไปทีถ่ งเสีย่ วโยว แล้ว
เอ่ยขึน้ ด้วยน�ำ้ เสียงทีส่ งบนิง่ ราบเรียบ "เหตุผล?"
ในครัง้ นีถ้ งเสีย่ วโยวรวบรวมความพยายามขึน้ มาอย่างเต็มที่ "เพราะคุณ"
จริงสิ ทุกอย่างเป็นเพราะเขา หากต้องการตุน๋ ซุปไก่** สักถ้วย ก็เป็น
* แม่นางหอยโข่ง เป็นนิทานพืน้ บ้านของจีน เล่าถึงหนุม่ ชาวนาคนหนึง่ ทีเ่ ป็นคนขยันขันแข็ง วันหนึง่ เขาไปท�ำนาและ
บังเอิญเจอหอยโข่งตัวใหญ่ จึงน�ำกลับมาเลีย้ งไว้ในอ่างน�ำ้ ทีบ่ า้ น หลังจากนัน้ เมือ่ เขาออกไปท�ำนาและกลับถึงบ้าน
ในตอนค�ำ่ ก็พบว่าบ้านช่องมีคนเก็บกวาดจนสะอาดสะอ้าน อาหารก็มคี นท�ำไว้ให้ เป็นเช่นนีอ้ ยูห่ ลายวัน เขาจึงแอบดู
และพบว่ามีหญิงสาวออกจากอ่างน�ำ้ มาเก็บกวาดและท�ำอาหารไว้ เขาจึงเข้าไปถาม และได้รวู้ า่ เป็นแม่นางหอยโข่ง
ภายหลังทัง้ สองได้แต่งงานและอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุข
** ซุปไก่ มาจากหนังสือ Chicken soup เป็นหนังสือทีร่ วบรวมบทความให้กำ� ลังใจ อ่านแล้วท�ำให้มองโลกในแง่ดี
ในภาษาจีนแปลชือ่ หนังสือประเภทนีอ้ ย่างตรงตัวว่าซุปไก่ ใช้สอื่ ถึงบทความหรือหนังสือที่ใช้คำ� พูดสวยหรู อ่านแล้ว
ท�ำให้รสู้ กึ ดี ให้กำ� ลังใจ แต่ไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์ หรือมองไม่เห็นปัญหาทีแ่ ท้จริง ความเป็นจริงของชีวติ สังคม และ
สิง่ รอบตัว
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ลู่ซิงเฉิงที่ให้โอกาสเธอเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน แต่ความเป็นจริงก็คือ
เขาไม่เคยสนใจเธอเลยสักนิด เพียงเพราะเขาไม่อาจจะไล่เธอออกได้จงึ ใช้เธอ
ไปท�ำร้ายศัตรูของตัวเอง การกระท�ำทุกอย่างของเขาไม่เคยคิดถึงเธอแม้แต่นอ้ ย
ซึง่ แน่นอนว่าไม่วา่ จะดีหรือไม่ดี ซุปไก่ถว้ ยนีต้ นุ๋ ยังไงก็เต็มไปด้วยพิษร้าย
ลูซ่ งิ เฉิงยืน่ มือไปดึงจดหมายลาออกมาแล้วโยนไปให้แดลี่ "ฉันอนุมตั "ิ
แดลี่มองไปที่ถงเสี่ยวโยวแล้วก็มองไปที่ลู่ซิงเฉิงอย่างไม่อยากจะเชื่อ
ถงเสีย่ วโยวแสบจมูกขึน้ มาเล็กน้อย แต่กย็ งั คงโค้งค�ำนับให้ลซู่ งิ เฉิงอย่างสุภาพ
แดลี่อดที่จะถามถงเสี่ยวโยวไม่ได้ "วันนี้เธอเพิ่งขึ้นหน้าหนึ่ง ตอนนี้
ได้รบั ความสนใจอย่างมาก เธอลาออกเป็น..."
"เป็นความสูญเสียของนิตยสารอย่างนัน้ เหรอ" ลูซ่ งิ เฉิงพูดตัดบทค�ำพูด
ของแดลี่ "รอให้เธอมีความสามารถ ฉันค่อยเสียใจก็ยงั ไม่สาย"
ถงเสีย่ วโยวกัดปาก "บ.ก. เพราะคุณวางแผนเอาไว้แล้ว บนโลกนีก้ ไ็ ม่มี
เรือ่ งอะไรทีค่ ณุ จะต้องเสียใจหรอก" เธอพูดแล้วก็หยุดชะงัก "มีบางเรือ่ งทีถ่ งึ แม้
คุณจะยังไม่รู้ แต่นนั่ คงเป็นเพราะดวงดีของคุณทีท่ ำ� ให้เรือ่ งร้ายกลายเป็นดีได้"
พูดจบเธอก็หันหลังเดินออกจากห้องท�ำงานไป
แดลีท่ งั้ งุนงงและประหลาดใจ "ไม่รวู้ า่ เรือ่ งทีเ่ ธอพูดหมายถึงอะไร เอ๋
ท�ำไมกลิน่ เหล้าทีต่ วั เธอกับของ บ.ก. เหมือนกันเลยล่ะ"
"การลาออกของผู้ช่วยตัวเล็กๆ ก็ต้องยกขึ้นมาถกกันตั้งแต่เมื่อไหร่"
ลูซ่ งิ เฉิงตัดบทเรือ่ งนีอ้ ย่างเด็ดขาด "เส้นประสาทเส้นไหนของลูเ่ ริน่ ผิดปกติ
ถึงมาหาเรือ่ งฉันได้"
แดลีแ่ อบสังเกตสีหน้าของเขาอย่างระมัดระวังแล้วก็พดู อย่างอ�ำ้ ๆ อึง้ ๆ
"น่าจะเป็นเพราะค�ำพูดทีล่ เู่ หยียนจือพูดกับคุณเมือ่ คืน ลูเ่ ริน่ ถึงได้..."
"เหอะๆ" เขาหัวเราะประชดประชันอย่างไม่แคร์อะไร แววตาของเขา
ทิม่ แทงและเย็นชา "เขาก็ปกป้องลูกชายดีจริงๆ"
"จะติดต่อลู่เหยียนจือไหมครับ" แดลี่เสนอวิธีที่เป็นไปได้
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เสียง 'ปัง' ดังขึน้ ลูซ่ งิ เฉิงตบฝ่ามือลงบนโต๊ะท�ำงาน สัน่ สะเทือนจน
กระบอกใส่ปากกาล้มลง
อากาศโดยรอบแข็งตัวไปสามวินาที
คิ้วซ้ายของลู่ซิงเฉิงกระตุกแล้วก็ขมวดเข้าหากัน แดลี่ก้มหน้ามองดู
ก็ถงึ กับหน้าเปลีย่ นสี "บ.ก. คุณตบโดนเครือ่ งตัดกระดาษ"
ลูซ่ งิ เฉิงสมกับเป็นวัยรุน่ มีพละก�ำลังและเลือดลมเดินดี ตบลงไปครัง้ หนึง่
เลือดก็ไหลออกมาเป็นทาง
"หมดแก้ว" ซ่งหรูหรูได้ยนิ ว่าเพือ่ นรักสามารถหนีออกมาจากนรกได้
ก็รบี โดดงานออกมาเลีย้ งฉลองกับเธอ "คนเราน่ะจะมาผูกคอตายอยู่ใต้ตน้ ไม้
ต้นเดียวไม่ได้ จมปลักกับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ไม่ได้ แม้วา่ ดวงของเธอจะซวยมาก แต่
ร่างกายก็แข็งแรง ถ้าไม่ทำ� งานดีไซน์กย็ งั มีทางเลือกอีกมากมาย"
อาจเป็นเพราะลาจากลูซ่ งิ เฉิงมาแล้ว แม้แต่อากาศก็ยงั สดชืน่ ทีส่ ำ� คัญ
มีอาหารอร่อยเต็มโต๊ะ กินจนปากมันแผล็บ ฟังเรือ่ งอะไรก็มคี วามสุขไปหมด
"ขอบใจทีช่ ม" เธอวางตะเกียบลงแล้วยกมือขึน้ เรียกเก็บเงินอย่างใจใหญ่ บริกร
ส่งใบเสร็จมา ถงเสีย่ วโยวเคยขูดใบเสร็จให้ลซู่ งิ เฉิงหลายครัง้ จึงกลายเป็น
ความเคยชินเมื่อเห็นใบเสร็จก็อยากจะขูด ขูดไปสองทีก็เริ่มได้สติขึ้นมา
สายตาพลันหยุดนิง่ ตัวอักษรค�ำแรกในกรอบสีเ่ หลีย่ มไม่ใช่คำ� ว่า 'ขอบ' เธอ
กลืนน�ำ้ ลายลงคอ จากนัน้ ก็ขดู ต่อไป แล้วตัวอักษรทัง้ หมดทีป่ รากฏขึน้ ก็คอื
'ห้าร้อยหยวน'
ถงเสี่ยวโยวตัวแข็งทื่อ
ซ่งหรูหรูท่ีก�ำลังเลือกถั่วลิสงในต้มย�ำวุ้นเส้นและเคี้ยวดังกรุบกรับ
มองเธออย่างงงงัน
"หรูหรู เธอว่าอยู่ๆ โชคชะตาฉันจะเปลี่ยนไหม"
"เธอน่ะเหรอ" ซ่งหรูหรูแลบลิน้ "วันเดือนปีเกิดเธอไม่ได้เปลีย่ นสักหน่อย
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ซวยยังไงก็ซวยยังงัน้ "
เมือ่ ได้ยนิ สิง่ ทีซ่ ง่ หรูหรูพดู ถงเสีย่ วโยวก็รสู้ กึ สบายใจขึน้ ทันที น�ำใบเสร็จ
ยัดลงไปในกระเป๋าเงิน เรือ่ งในวันนีเ้ ธอคงเพ้อไปเองมัง้
บริกรเดินยิ้มเข้ามาหา "วันนี้จะมีการจับรางวัลของการเปิดร้านใหม่
เป็นวันสุดท้าย คุณจะไปลองจับรางวัลดูไหมคะ"
เมื่อได้ยินว่าจับรางวัล ซ่งหรูหรูก็รีบวางตะเกียบลง "เอาสิๆ"
ทีผ่ า่ นมาถงเสีย่ วโยวก็ไม่เคยมีโชคกับเรือ่ งพวกนี้ ดังนัน้ จึงยืนอยูข่ า้ งๆ
อย่างเงียบๆ ซ่งหรูหรูถไู ม้ถมู อื ท�ำท่าเหมือนล้างมือ แต่บนจานหมุนขนาดใหญ่
มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับของรางวัลไม่มาก โดยเฉพาะจักรยานไฟฟ้ารางวัลใหญ่ มีเพียง
ศูนย์จดุ สองหกเปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ซ่งหรูหรูเป็นคนทีม่ โี ชคมาตลอดก็ยงั ได้เพียง
กระดาษทิชชูหนึง่ ห่อ ถงเสีย่ วโยวคิดว่าก็ดี พอดีกบั ทีเ่ ธอต้องการจะเข้าห้องน�ำ้
ด้วย
ทัง้ สองคนถือกระดาษทิชชูกำ� ลังจะเดินจากไป บริกรก็เรียกถงเสีย่ วโยว
อย่างนอบน้อม "คุณผูห้ ญิง คุณจะลองหมุนดูสกั ครัง้ ไหม"
ถงเสีย่ วโยวจะรีบไปห้องน�ำ้ ดังนัน้ จึงหมุนไปอย่างไม่ใส่ใจ แล้วเดินจากไป
โดยไม่คดิ แม้แต่จะดู
จานหมุนหมุนไปหลายรอบ สุดท้ายก็ค่อยๆ หยุดลง บริกรปรบมือ
แสดงความยินดี "ยินดีดว้ ยคุณผูห้ ญิง คุณได้รางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานไฟฟ้า
หนึง่ คัน"
ถงเสี่ยวโยวอึ้งไป
และครัง้ นีก้ ท็ ำ� ให้ซง่ หรูหรูตกใจอย่างมาก แม่หมอหรูกำ� ลังรูส้ กึ สับสน
ในตัวเอง เธอไม่กลับบ้านแล้วแต่จะรีบขึน้ ไปบนเขาเพือ่ หาอาจารย์ เธอรูส้ กึ ว่า
ตบะบ�ำเพ็ญตืน้ เขินมาก จะต้องเข้าบ�ำเพ็ญตนอีกสามปี
ชัว่ โมงเร่งด่วนช่วงเย็นจราจรติดขัด รถบนถนนสายหลักขับไปข้างหน้า
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อย่างช้าๆ อากาศร้อนอบอ้าว ใครทีต่ ดิ อยูบ่ นถนนต่างอารมณ์หงุดหงิด เสียง
แตรรถเริม่ ดังขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง รถจักรยานไฟฟ้าพุง่ ออกมาผ่านช่องสีฟา้ ไป
อย่างรวดเร็ว ช่างดูเหมือนการประชดจราจรอันติดขัดนีอ้ ย่างแรง
"ฉันมีเจ้าลาน้อย ฉันไม่เคยขีม่ าก่อน แล้ววันหนึง่ ฉันก็รสู้ กึ คึกขึน้ มา
จนขี่ไปตลาด..."
บิดคันเร่งจนสุด ลมเย็นยามค�ำ่ คืนพัดมาโดนใบหน้าท�ำให้รสู้ กึ เย็นเข้าไปถึง
หัวใจ ถ้าไม่รอ้ งเพลงก็ไม่อาจจะปลดปล่อยความรูส้ กึ ตืน่ เต้นทีอ่ ยูใ่ นใจออกมาได้
ถูกต้อง ยีส่ บิ หกปีแล้ว เธอ ถงเสีย่ วโยว ในทีส่ ดุ ก็พลิกชะตาได้
และในเวลานีข้ ณะทีม่ อื ข้างหนึง่ ของลูซ่ งิ เฉิงพันผ้าพันแผลไว้ มืออีกข้าง
ก็กำ� ลังเคาะคียบ์ อร์ด ฝ่ามือถูกเย็บไปห้าเข็ม นีเ่ ป็นครัง้ แรกในสามสิบปีทผี่ า่ นมา
ทีล่ ซู่ งิ เฉิงได้รบั บาดเจ็บ แม้จะไม่คอ่ ยถนัด แต่เขาก็ยงั เขียนต้นฉบับข้ามคืน
ตอบโต้การโจมตีของลูเ่ ริน่ แดลีเ่ ดินเข้ามาด้วยใบหน้าเหมือนจะร้องไห้ ลูซ่ งิ เฉิง
ถามด้วยความมัน่ ใจว่า "สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง"
วันนี้เป็นงานเดินแฟชั่นโชว์เปลี่ยนซีซั่นของชิกซึ่งเกี่ยวพันกับการ
ลงโฆษณาของแบรนด์ดงั ในนิตยสารของซีซนั่ ถัดไป ไม่วา่ ต�ำนานของลูซ่ งิ เฉิง
จะมีมากน้อยขนาดไหน แท้จริงแล้วสิง่ ทีส่ นับสนุนเขาก็คอื ยอดขายของนิตยสาร
กับการลงโฆษณา เหตุทตี่ ำ� นานเป็นต�ำนานได้กเ็ พราะมันสามารถท�ำให้ทกุ อย่าง
กลายเป็นผลประโยชน์
แดลีพ่ ดู ด้วยเสียงต�ำ่ ๆ "เวทีเดินแบบมีปญั หา เวินซีตกจากเวทีบาดเจ็บ
ข้อเท้าแพลง ตอนนีก้ ารเดินแบบหยุดชะงัก"
สีหน้าของลูซ่ งิ เฉิงไม่ได้เปลีย่ นแปลงเลยแม้แต่นอ้ ย แต่กลับยกมุมปาก
ขึน้ "คุณเขียนต้นฉบับนี้ให้เสร็จแล้วส่งออกไป ผมจะไปดูเอง" น่าสนใจ เขา
อยูม่ าจนป่านนี้ นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีเ่ จอกับเรือ่ งใหม่ๆ เช่นนี้
แดลีจ่ ำ� ต้องนัง่ ลง มองลูซ่ งิ เฉิงหยิบกุญแจรถแล้วเดินออกไปด้านนอก
เขารีบพูดขึน้ ว่า "เวินซีอยูโ่ รงพยาบาลประจ�ำมณฑลทีส่ องนะ"
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ลูซ่ งิ เฉิงเดินออกจากห้องท�ำงานไปแล้ว มีแต่เพียงเสียงทีล่ อดเข้ามา
"ฉันจะไปดูทงี่ าน"
แดลี่ทอดถอนใจอย่างเศร้าๆ "ชายแท้ช่างไร้ความรู้สึก"
เมืองซีในวันหยุดสุดสัปดาห์ รถติดตามสีแ่ ยกจนน่ากลัว รถสปอร์ตสีฟา้
ที่ดูสะดุดตาของลู่ซิงเฉิงอยู่ท่ามกลางรถที่ต่อแถวกันยาว ไฟแดงหมดไป
หลายรอบ รถของลูซ่ งิ เฉิงก็ยงั ไปไม่ถงึ สีแ่ ยกสักที มาตรวัดน�ำ้ มันบนจอหน้าปัด
ขึ้นไฟแดงเตือนว่าน�้ำมันเหลือน้อย ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปคงไปไม่ถึงงาน
แน่นอน
ลูซ่ งิ เฉิงขับรถเบีย่ งไปเลนขวา ตัดสินใจจะอ้อมถนนเส้นนีอ้ อกไป ไฟเขียว
เลี้ยวขวาสว่างขึ้น รถด้านหน้าเคลื่อนตัว เขาเหยียบคันเร่งลงไป แล้วจู่ๆ
รถจักรยานไฟฟ้าทีอ่ ยูใ่ นเลนจักรยานก็พงุ่ ออกมา ลูซ่ งิ เฉิงรีบหักพวงมาลัยหลบ
มือข้างทีพ่ นั ผ้าพันแผลไว้จๆู่ ก็ไม่มแี รง เสียงปังดังขึน้ ตัวรถสัน่ สะเทือน
อย่างแรงจากนัน้ ก็หยุดนิง่
เขาชนกับรถที่อยู่อีกเลน
รถสปอร์ตสองคันชนกันแม้จะไม่รุนแรง แต่ตัวรถที่ทำ� ด้วยคาร์บอน
ไฟเบอร์กพ็ งั ยับ โดยเฉพาะตัวรถของอีกฝ่ายทีถ่ กู รถของลูซ่ งิ เฉิงชนจนแทบ
จะจ�ำทรงเดิมไม่ได้
เจ้าของรถทัง้ สองคันลงมาพร้อมกัน พร้อมกับเจ้าของรถจักรยานไฟฟ้า
อีกคน ทัง้ สามคนมองตากัน
"บอ...บ.ก. เอ่อ มู...
่ มูห่ ยาง" เจ้าของรถจักรยานไฟฟ้าทีก่ ำ� ลังมึนงง
ท�ำอะไรไม่ถกู ก็คอื ตัวการทีท่ ำ� ให้เกิดอุบตั เิ หตุในครัง้ นี้ ถงเสีย่ วโยว
ต�ำรวจจราจรมาถึงด้วยความรวดเร็ว ลูซ่ งิ เฉิงกับมูห่ ยางชีไ้ ปทีถ่ งเสีย่ วโยว
อย่างเห็นพ้องต้องกัน "เธอนัน่ แหละ"
ถงเสี่ยวโยวยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเอง เธอขี่จักรยานไฟฟ้า
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เป็นครัง้ แรก ดีใจมากไปหน่อยเลยลืมวิธกี ารเบรกถึงได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้
เธอน่ะไม่เหมาะกับเรื่องดีๆ ดูสิ เพิ่งจะได้รถจักรยานไฟฟ้าก็ดันมาท�ำให้
รถหรูสองคันชนกัน เธอต้องตัดไตขายเลยล่ะมัง้ ถึงจะพอชดใช้
เธอยืน่ หน้าไปสอบถามอย่างหวัน่ ๆ "รถของพวกคุณแพงมากเลยใช่ไหม"
มูห่ ยางยืน่ มือออกไปเขียนตัวเลข ถงเสีย่ วโยวตกใจจนขวัญหนี เธอ
รวบรวมความกล้าและหันไปทางลูซ่ งิ เฉิง
ลู่ซิงเฉิงมองจักรยานไฟฟ้ากับเฟอร์รารี่ที่มีสีฟ้าเหมือนกัน แล้วตวัด
สายตามองเธอ "เธอคิดว่าสีเหมือนกัน รถของเธอกับรถฉันก็จะเหมือนกัน
ได้เหรอ"
"ไม่ใช่แน่นอน" ถงเสีย่ วโยวหัวเราะแหะๆ "สีฟา้ ของคุณคือสีฟา้ ไพลิน
สีฟา้ ของฉันคือสีฟา้ สเมิรฟ์ "
ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้ลู่ซิงเฉิงก็ยังเร่งต�ำรวจจราจรด้วยสีหน้าที่แทบจะ
อดทนรอไม่ไหว "เร็วหน่อยได้ไหม ผมมีเรือ่ งด่วน"
เมือ่ มีโอกาสทีจ่ ะเยาะเย้ย มูห่ ยางไม่ปล่อยไปแน่นอน "บ.ก. ลูค่ งจะ
รีบไปทีง่ านแฟชัน่ โชว์สนิ ะ งานแฟชัน่ โชว์เปลีย่ นซีซนั่ เกิดเรือ่ งใหญ่ขนาดนี้
เหอะๆ"
"แล้วพิธกี รมูจ่ ะไปสถานีโทรทัศน์ใช่ไหม ได้ยนิ ว่าวันนีส้ ถานีโทรทัศน์
มีงาน ใช้บารมีพอ่ ไปแสดงตัวตนอีกล่ะสิ" ลูซ่ งิ เฉิงยิม้ ตาหยีพร้อมกับตอบโต้กลับ
แบบนิง่ ๆ
มูห่ ยางพูดไม่ออก ได้แต่จอ้ งมองเขาอย่างเคียดแค้น "ลูซ่ งิ เฉิง นาย
อย่าล้มก็แล้วกัน"
"ทีส่ งู ขนาดนัน้ มีผมแค่คนเดียว ใครใช้ให้พวกคุณขึน้ มาไม่ได้ละ่ " ลูซ่ งิ เฉิง
ยักไหล่อย่างไม่ยหี่ ระ ใช้สายตาเหมือนราชาทีพ่ ฆิ าตผูค้ น
ถงเสีย่ วโยวยืนนิง่ เงียบอยูข่ า้ งๆ ก�ำลังค�ำนวณค่าชดใช้ทสี่ งู มากแบบนี้
ใครจะไปรู้ว่าเมื่อต�ำรวจจราจรตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็พูดกับถงเสี่ยวโยว
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"คุณเป็นรถไม่มเี ครือ่ งยนต์ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ" แล้วก็หนั ไปพูดกับลูซ่ งิ เฉิง
"คุณต้องรับผิดชอบทัง้ หมด"
"อะไรนะ" ลูซ่ งิ เฉิงทีย่ นื กอดอกสีหน้านิง่ ๆ ถึงกับถลึงตาโต นีเ่ ป็นครัง้ แรก
ทีถ่ งเสีย่ วโยวได้เห็นท่าทางแบบนีข้ องเขา "ท�ำไมผมต้องรับผิดชอบทัง้ หมด"
ต�ำรวจจราจรไม่ได้สนใจท่าทางตกใจของลู่ซงิ เฉิง "บริษทั ประกันของคุณล่ะ
ยังไงซะก็ให้ประกันจ่าย คุณเป็นเจ้าของรถหรูแบบนีย้ งั จะสนเรือ่ งเงินอีกเหรอ"
ลูซ่ งิ เฉิงไม่สนใจเรือ่ งเงิน แต่เรือ่ งนีม้ นั เป็นเรือ่ งเงินหรือไง เขายกมือขึน้
มองดูนาฬิกาข้อมือ เวลาสัง่ ให้เขายุตคิ วามวุน่ วายทุกอย่าง ลูซ่ งิ เฉิงยังคง
วางท่านิง่ เฉยแล้วล้วงกระเป๋าหยิบมือถือออกมา เดินไปด้านข้างแล้วโทรหา
บริษทั ประกัน
ถงเสี่ยวโยวรู้สึกเหมือนกับตัวเองอยู่ในความฝัน อยากจะหลีกเลี่ยง
การถูกพาดพิง ดังนัน้ จึงตัดสินใจรีบจากไปก่อนดีกว่า "งัน้ ฉันไปก่อนได้ไหม"
ต�ำรวจจราจรบอกด้วยความสุภาพ "ได้แน่นอน"
สวรรค์! ถงเสี่ยวโยวรู้สึกเหมือนกับตัวเองสวมชุดเกราะทองค�ำอยู่
และแล้ว...
"อะไรนะ ประกันผมหมดไปเมื่อสามวันก่อน" น�้ำเสียงของลู่ซิงเฉิง
ดูรอ้ นรนกว่าท่าทางเมือ่ ครู่ "ผูช้ ว่ ยของผมไม่ได้ไปจัดการเหรอ"
เขาโทรหาแดลี่ด้วยความฉุนเฉียว เสียงร้องของแดลี่ดังออกมาจาก
มือถือ "โอ้ ผมให้โอลิมปิกไปจัดการ แต่วันนั้นคุณอนุมัติให้เธอลาออก
บ.ก. คุณไม่เคยมีเรือ่ งอย่างนีเ้ กิดขึน้ มาก่อนเลยไม่ใช่เหรอ"
ลูซ่ งิ เฉิงปรายตามองถงเสีย่ วโยวทีก่ ำ� ลังเดินเข้ามา เขาวางสายโทรศัพท์
ด้วยความเย็นชาอย่างเป็นธรรมชาติ
ต�ำรวจจราจรมองไปทีเ่ ขาด้วยใบหน้าไร้ความรูส้ กึ "ถ้าอย่างนัน้ คุณยังมี
ความผิดทีข่ บั รถออกมาโดยไม่มปี ระกันด้วย"
ถงเสี่ยวโยวสงสัยว่าถ้าไม่ได้อยู่บนถนน มู่หยางคงจะลงไปหัวเราะ
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กลิง้ ทีพ่ นื้ อย่าว่าแต่มหู่ ยางเลย แม้แต่เธอก็อยากจะลงไปกลิง้ เหมือนกัน
ออกจากสถานีต�ำรวจมาก็เป็นเวลากลางดึก ลู่ซิงเฉิงหยิบมือถือ
ออกมา หน้าจอโชว์สายเรียกเข้าที่ไม่ได้รบั เจ็ดแปดสาย หนึง่ ในนัน้ มีสองสาย
เป็นของเวินซี เขามองเพียงครูเ่ ดียวและเลือกทีจ่ ะไม่โทรกลับ เรือ่ งนิตยสาร
ฉบับใหม่กับการเดินแฟชั่นโชว์เปลี่ยนซีซั่นเป็นปัญหาที่หนักหนา แต่เรื่อง
ก็เกิดขึน้ แล้ว หากไม่อาจพลิกสถานการณ์ได้ก็ไม่ตอ้ งมาระลึกอะไรอีก
ดูเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างคอยมาขัดขาเขาตลอด ลู่ซิงเฉิง
สามารถรับรู้ได้แต่ก็ตัดสินใจที่จะไม่สนใจมัน บนโลกนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่จะ
ไม่เปลีย่ นแปลงไปตลอดกาล ชีวติ คนก็ตอ้ งอยูอ่ ย่างระมัดระวังเหมือนกับยืนอยู่
บนน�ำ้ แข็งบางๆ สิง่ ส�ำคัญก็คอื สามารถก้าวออกมาก่อนทีม่ นั จะแตกร้าวได้ไหม
และไม่อาจจะหยุดยืนอยูท่ เี่ ดิมตลอดไปโดยไม่หนั กลับ
แดลี่จอดรถอยู่หน้าลู่ซิงเฉิง เขาเปิดประตูรถเข้าไปนั่ง
แดลี่เอ่ยถามขึ้นอย่างระมัดระวัง "บ.ก. ครับ เรื่องค่าชดใช้..."
"โอนไปให้มู่หยาง"
"ครับ" แดลีพ่ ยักหน้า ลังเลอยูค่ รูห่ นึง่ แล้วก็เอ่ยขึน้ อีก "แต่ดเู หมือน
เงินในบัญชีของ บ.ก. จะไม่พอ..."
"ไปหาทีป่ รึกษาซุน ฉันมีเงินลงทุนทีก่ ำ� ลังจะครบก�ำหนดอาทิตย์หน้า"
ลูซ่ งิ เฉิงลดกระจกลงให้อากาศระบาย บนถนนไร้รถยนต์คนั อืน่ มีรถจักรยาน
ไฟฟ้าขับผ่านไปหลายคัน เขาขมวดคิ้ว "ช่วงนี้คนนิยมรถจักรยานไฟฟ้า
กันเหรอ"
"ใช่ครับ เดินทางสะดวกแล้วก็ประหยัดเงิน" แดลีม่ องเขาด้วยความ
ประหลาดใจ "บ.ก. คุณจะลงทุนด้านรถจักรยานไฟฟ้าเหรอครับ"
"ไม่ ฉันต้องการซื้อจักรยานไฟฟ้า" ลู่ซิงเฉิงยิ้มอย่างมั่นใจ "แจกให้
คนในส�ำนักพิมพ์คนละคัน"
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แดลี่ไม่เข้าใจ ลูซ่ งิ เฉิงจึงพูดต่อ "อีกอย่างรีบจัดงานแถลงข่าวขึน้ มา"
หากจะต้องเป็นฝ่ายตัง้ รับรอค�ำวิจารณ์ สูเ้ ป็นฝ่ายรุกพลิกสถานการณ์จะดีกว่า
กระจกรถค่อยๆ เลือ่ นขึน้ ตัดขาดโลกภายนอกไว้นอกหน้าต่าง เขาหรีต่ า
คิดอะไรบางอย่างได้ "ช่วงนี้โอลิมปิกนัน่ เป็นยังไงบ้าง"
แดลี่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เลือกที่จะเงียบ
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บทที่

3

หงส์ที่ถูกถอนขนก็สู้ไก่ไม่ได้

เวลาทีด่ วงซวยไม่ตอ้ งถามฟ้าว่าท�ำไมต้องเป็นฉัน เพราะเวลาคุณดวงดี
คุณไม่เคยถามว่าท�ำไม
คอลัมน์ 'มนุษย์ดวงดาวเดียวดาย'
หากจะพูดว่าลูซ่ งิ เฉิงโดนขัดขา ถ้าเช่นนัน้ ถงเสีย่ วโยวก็ถอื ว่าก�ำลังยืนอยู่
บนกงล้อไฟ* ตัง้ แต่ทเี่ ป็นข่าวหน้าหนึง่ ก็ฉดุ เธอไว้ไม่อยู่ ทัง้ นิตยสารแฟชัน่
หัวใหญ่ๆ และเว็บไซต์ตา่ งๆ ก็พากันน�ำเสนอดีไซน์ของเธอ ถงเสีย่ วโยวทีย่ งั
ตกใจรูส้ กึ งุนงงมาก มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ทีเ่ ธอกินบะหมีไ่ ก่ผดั เผ็ดทีร่ า้ นข้างทางแล้ว
ถูกแอบถ่าย ในข่าวนอกจากจะลงรูปบะหมี่ไก่ผดั เผ็ดแล้วยังวางรูปกระโปรง
สีแดงทรงเอทีเ่ ธอออกแบบไว้คกู่ นั ด้วย แล้วก็เขียนใต้ภาพว่าแรงบันดาลใจ
จากอาหารรสเลิศ
ตอนทีเ่ ธอกินไก่ผดั เผ็ด เธอก�ำลังคิดอยูว่ า่ ถ้ากินกบผัดเผ็ดจะอร่อยกว่านี้
หรือเปล่า
* กงล้อไฟ คือพาหนะของเทพเจ้าจีนในลัทธิเต๋า เป็นกงล้อ 2 อันทีม่ ไี ฟลุกทัว่ วิธกี ารใช้งานคือผูใ้ ช้ตอ้ งขึน้ ไปเหยียบ
กงล้อไฟ กงล้อไฟจะหมุนวน พาผูใ้ ช้บนิ ไปยังจุดหมายได้อย่างรวดเร็ว ในทีน่ หี้ มายถึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
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และสิง่ ทีท่ ำ� ให้เธอตกใจและประหลาดใจมากขึน้ ไปอีกก็คอื จูๆ่ มีโทรศัพท์
จากลูเ่ หยียนจือ
ครึง่ ชัว่ โมงต่อมาถงเสีย่ วโยวก็ยนื อยูท่ ตี่ กึ ของบริษทั เวย์ เธอเงยหน้ามอง
ตึกใหญ่ อาคารนีอ้ อกแบบโดยสถาปนิกทีม่ ชี อื่ เสียงจากต่างประเทศ อาคาร
ยิง่ ใหญ่อลังการ ก�ำแพงวางสลับกันด้วยหินอ่อนและกระจก ซึง่ ช่องว่างของ
สิง่ ก่อสร้างทีท่ ะลุปรุโปร่งท�ำให้เกิดความรูส้ กึ น่าเกรงขามที่ไม่อาจจะล่วงเกินได้
แม้วา่ ในเวลานีแ้ สงอาทิตย์จะส่องผ่านก�ำแพงกระจกและสะท้อนลงมา
บนใบหน้าของเธอ เธอยังไม่อยากจะเชือ่ ว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเรือ่ งจริง
ลูเ่ หยียนจือเดินน�ำเธอเข้ามาข้างในพร้อมกับแนะน�ำให้เธอฟังอย่างละเอียด
"นอกจากแบรนด์เหยียนเก๋อแล้ว ทุกปีผมก็ยังมีดีไซน์เสื้อผ้าส�ำเร็จรูปอีก
สีค่ อลเล็กชัน่ และชุดไฮเอ็นด์ในชือ่ ของเวย์ ถ้าคุณยินดีทจี่ ะมาเป็นส่วนหนึง่
ของเวย์ วันข้างหน้าคุณก็สามารถใช้วธิ แี บบนีน้ ำ� เสนอผลงานของตัวเองได้
ในเวลาเดียวกันก็สามารถใช้ยคู อลเล็กชัน่ เป็นพืน้ ฐานในการสร้างแบรนด์ขนึ้ มา..."
ลิฟต์คอ่ ยๆ เลือ่ นขึน้ ทีล่ อยขึน้ เหมือนกันก็คอื ความดันของถงเสีย่ วโยว
ถ้าจะบอกว่าการถูกรางวัลกับการเป็นข่าวหน้าหนึง่ พาเธอซึง่ นัง่ อยูใ่ นห้องใต้ดนิ
ขึน้ มาบนตึกชัน้ สูงสุด เช่นนัน้ ในตอนนีเ้ ธอก็ถกู ส่งไปในอวกาศแล้ว
ห้องท�ำงานของลูเ่ ริน่ อยูบ่ นชัน้ สูงสุด ถงเสีย่ วโยวเดินออกจากลิฟต์ตาม
ลูเ่ หยียนจือออกมา เขากดกริง่ หน้าประตู ทัง้ สองคนยืนรออยูท่ หี่ น้าประตูเงียบๆ
ในฐานะทีเ่ ป็นลูกชายคนเดียวของลูเ่ ริน่ ลูเ่ หยียนจือไม่ได้มที า่ ทางยโสโอหังใดๆ
เขาประสานมือไว้ขา้ งหน้าเหมือนกับต้นสนมังกร*
ประตูหอ้ งท�ำงานเปิดออก ผูช้ ว่ ยเชิญพวกเขาเข้าไปข้างใน ถงเสีย่ วโยว
ก้าวตามลูเ่ หยียนจือเข้าไป พืน้ ปูพรมขนแกะหนานุม่ เหยียบลงไปก็ไม่ทำ� ให้
เกิดเสียง เธอรูส้ กึ เหลือเชือ่ อย่างมาก
ลูเ่ ริน่ อายุเกินหกสิบแล้ว แต่มองดูแล้วยังกระฉับกระเฉงมาก เขาสวม
* สนมังกร หรือ Juniperus chinensis เป็นไม้ยนื ต้น มีรปู ทรงเป็นพีระมิด มีความสูง 3-12 เมตร ล�ำต้นสีนำ�้ ตาลเข้ม
ใบสีเขียวเข้ม ไม่ผลัดใบ
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ชุดสูทจึงท�ำให้ดเู ป็นสุภาพบุรษุ มาก และเพราะอายุจงึ ท�ำให้ดนู า่ หลงใหลมาก
ยิง่ ขึน้ บุคคลนีเ้ ป็นต�ำนานทีม่ อี ทิ ธิพลในวงการแฟชัน่ มายีส่ บิ ปี เป็นปรมาจารย์
ทีด่ ไี ซเนอร์ทกุ คนยอมรับ ลูเ่ หยียนจือได้รบั มรดกจากพ่อทัง้ ความสามารถและ
พรสวรรค์ ท�ำให้ตำ� นานนีย้ ดื ยาวออกไป แม้วา่ วันนีล้ เู่ ริน่ จะรามือ ผูอ้ ำ� นวยการ
การออกแบบของเวย์เปลีย่ นเป็นคนอืน่ แล้ว แต่เขาก็ยงั สามารถเรียกลมเรียกฝน
ในวงการได้
หลังจากทีล่ เู่ หยียนจือแนะน�ำ ลูเ่ ริน่ ก็สง่ นามบัตรให้กบั ถงเสีย่ วโยวด้วย
ท่าทางที่สุภาพ ขณะที่ได้เจอกับบุคคลที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เธออยากจะหยิบ
นามบัตรออกมาสักใบ แต่นามบัตรของเธอยังพิมพ์ค�ำว่าโอลิมปิกไว้ จึง
อ้อมแอ้มตอบไปว่า "ฉันไม่ได้เอานามบัตร..."
"นามบัตรของคุณยังเป็นของชิก อีกหน่อยก็ตอ้ งเปลีย่ นแล้ว" ลูเ่ หยียนจือ
กูส้ ถานการณ์ให้เธอด้วยน�ำ้ เสียงสบายๆ
ทีจ่ ริงในใจของถงเสีย่ วโยวก็มเี รือ่ งทีส่ งสัยอยู่ วันนีเ้ ธอมีโอกาสได้เจอกับ
ลูเ่ ริน่ จึงอดทีจ่ ะสอบถามไม่ได้ "ขอโทษนะคะ ท�ำไมคุณถึงวิจารณ์ชกิ แบบนัน้
เหรอคะ"
ลู่เริ่นถามกลับว่า "คุณคิดว่าลู่ซิงเฉิงไม่ควรโดนวิจารณ์เหรอครับ"
"แต่วา่ นิตยสารชิกเป็นเลือดเนือ้ ของส�ำนักพิมพ์ ฉันรูส้ กึ ว่าค�ำวิจารณ์นนั่ ...
มันไม่คอ่ ยตรงตามความเป็นจริงนัก" ถงเสีย่ วโยวแก้ตวั กลับเบาๆ โดยเฉพาะ
นางแบบที่ต้องยืนถ่ายแบบท่ามกลางลมหนาวนั่น บรรณาธิการที่จัดหน้า
ข้ามคืน ความเหน็ดเหนือ่ ยของพวกเขาถูกท�ำลายกลายเป็นขีเ้ ถ้าเพียงเพราะ
ค�ำพูดของลูเ่ ริน่ ประโยคเดียว
ลู่เริ่นยิ้ม "แฟชั่นเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล เป็นเรื่องผิวเผิน มี
ระยะเวลาสัน้ และไม่มคี วามแน่นอน ดีไซเนอร์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จไม่จำ� เป็น
จะต้องพิสจู น์ตวั เองกับคนอืน่ " เขาพูดอย่างสุภาพพร้อมกับยืน่ มือมาจับมือเธอ
"หวังว่าคุณจะมาเป็นส่วนหนึง่ ของเวย์ เป็นดีไซเนอร์ทไี่ ม่ตอ้ งการการพิสจู น์ตน"
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นี่ท�ำให้ถงเสี่ยวโยวที่ละทิ้งความฝันไปแล้วถึงกับน�้ำตาไหล
เป็นเพราะตืน่ เต้นจนเกินไป ถงเสีย่ วโยวจึงนอนไม่หลับทัง้ คืน จนกระทัง่
ฟ้าสว่างร�ำไรถึงได้หลับไป ไม่รวู้ า่ หลับไปนานเท่าไหร่ถงึ ตืน่ ขึน้ มา เมือ่ ลืมตาขึน้
ก็เห็นซ่งหรูหรูนงั่ อยูท่ หี่ วั เตียงจ้องมองตัวเธอเขม็ง ท�ำเอาเธอตกใจจนต้อง
กระโดดขึน้ มา "ซ่งหรูหรู เธอท�ำเอาคนตกใจแทบตายเลย"
"ฉันไม่เข้าใจ" ซ่งหรูหรูทงึ้ หัวตัวเองอย่างเจ็บปวด "ฉันไปขอค�ำชีแ้ นะ
จากอาจารย์ ค�ำนวณอยูส่ ามวันสามคืน วันเดือนปีเกิดของแกท�ำไมอยูๆ่ ถึง
เปลีย่ นชะตาได้"
"ไม่ใช่วา่ สามสิบปีกเ็ ปลีย่ นทีหรอกเหรอ" ถงเสีย่ วโยวเอ่ยขึน้ "จะว่าไป
กว่าฉันจะเปลีย่ นโชคชะตาได้ เธอก็ยงั ไม่อยากจะเชือ่ นีเ่ ธอยังเป็นคนอยูอ่ กี ไหม"
"ก็เพราะฉันเป็นคนถึงไม่เข้าใจไง" ซ่งหรูหรูนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้ว
ตอนนีข้ อบตาทีด่ ำ� คล�ำ้ ก็ใหญ่กว่าดวงตาเสียอีก "เธอรอก่อน ฉันจะต้องหาค�ำตอบ
ให้ได้ วิทยาศาสตร์จะกลายเป็นเรือ่ งหลอกลวงครึง่ หนึง่ "
"เธอเผยแพร่เรือ่ งงมงาย ยังจะกล้าพูดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรือ่ งหลอกลวง
ครึง่ หนึง่ เหรอ"
"แน่นอน" ซ่งหรูหรูยกไอแพดโปรขนาดใหญ่ฟาดไปที่ถงเสี่ยวโยว
เกือบจะฟาดจนเธอหมดสติ "เธอดูสิ นี่มันวิทยาศาสตร์ไหม"
ถงเสีย่ วโยวเลือ่ นหน้าจอดู ภาพบนหน้าจอคือหน้าแรกของข่าวบันเทิง
ด้านซ้ายเป็นข่าวทีเ่ ธอเข้าไปท�ำงานกับเวย์ ด้านขวาเป็นภาพเวินซีกอดจูบกับ
มูห่ ยาง ภาพทัง้ สองคนชัดเจนอย่างทีส่ ดุ แม้แต่แววตาก็ถา่ ยทอดความรูส้ กึ
ออกมาอย่างชัดเจน นีค่ อื คูร่ กั ทีก่ ำ� ลังตกหลุมรักกัน
ซ่งหรูหรูอธิบายว่า "นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตรงทางเดินใน
งานเลี้ยงฉลองประจ�ำปี วันนั้นเวินซียังเป็นแฟนของลู่ซิงเฉิงนะ เธอว่า
ท�ำไมนักข่าวถึงได้เก่งกาจขนาดนี้ สามารถไปดึงภาพจากกล้องวงจรปิด
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มาเขียนข่าวได้"
ถงเสี่ยวโยวกลืนน�้ำลายลงคอ "แล้ว...แล้วลู่ซิงเฉิงล่ะ"
ซ่งหรูหรูยื่นมือไปเลื่อนหน้าจอแทนเธอ "อ้อ อยู่ตรงนี้เอง"
หน้าถัดไปเป็นรูปลูซ่ งิ เฉิงสวมหมวกสีเขียว* บทความใต้ภาพล้วนแล้ว
แต่เป็นการประชดประชันแดกดันลู่ซิงเฉิง จากเขาที่ยโสโอหังจนถึงวันนี้
ถูกสวมเขาโดยไม่รตู้ วั แม้จะเห็นอยูว่ า่ เขาเป็นผูถ้ กู ท�ำร้าย แต่ขอ้ ความทัง้ หมด
แสดงออกมาว่า 'สมน�ำ้ หน้า'
"ได้ยนิ ว่าเช้านีล้ ซู่ งิ เฉิงจัดงานแถลงข่าว ใครจะไปรูว้ า่ ก่อนงานแถลงข่าว
พวกนักข่าวจะขุดคุย้ ข่าวนีอ้ อกมา ตอนทีล่ ซู่ งิ เฉิงถูกยิงค�ำถามใส่กค็ วบคุม
อารมณ์ไว้ไม่อยูถ่ งึ กับท�ำร้ายนักข่าวไปคนนึง..." ซ่งหรูหรูถอนหายใจ "อีกสักพัก
ข่าวนีก้ ค็ งจะมีหน้าต่างที่ไว้กดส่งต่อแล้วล่ะ"
"นี่..." ถงเสี่ยวโยวปากสั่น พูดอะไรไม่ออก
"คิดถึงตอนทีถ่ กู เขาทรมานขนาดนัน้ ก็ถอื ว่าได้แก้แค้นแล้วล่ะ" ซ่งหรูหรู
พอใจกับเรือ่ งนีม้ าก "เพียงแต่ไม่คอ่ ยถูกต้องตามดวงสักเท่าไหร่ ถือว่าเป็น
เรือ่ งท้าทายฉันอย่างมาก"
"ฉันท�ำเองนัน่ แหละ" ถงเสีย่ วโยวตะโกนออกมาอย่างห้ามใจไว้ไม่อยู่
ท�ำเอาซ่งหรูหรูตกใจจนตกจากเตียงลงมาทีพ่ นื้
"หา?"
ถงเสี่ยวโยวร้อนรนจนพูดไม่รู้เรื่อง "เวินซีกับมู่หยาง ที่จริงฉันรู้ว่า
พวกเขา..." ในวันงานเลี้ยงฉลองประจ�ำปีเธอบังเอิญเห็นข้อความที่เวินซี
ส่งมาให้มหู่ ยางโดยไม่ได้ตงั้ ใจ เวินซีนดั มูห่ ยางให้ไปทีท่ างเดินหลังงานจบ
เพราะข้อความนีว้ นั นัน้ เธอถึงได้ใจลอยไม่มสี ติ แล้วสุดท้ายก็ทำ� ถ้วยรางวัล
หลุดมือจนเกิดเรือ่ งใหญ่ขนึ้ มา
* สวมหมวกเขียว ตรงกับส�ำนวนไทยว่าสวมเขา มีเรือ่ งเล่าว่าชายคนหนึง่ ต้องเดินทางไปท�ำการค้าต่างเมืองอยูเ่ สมอ
ภรรยาอยูบ่ า้ นแอบคบชูแ้ ละได้นดั แนะกับผูช้ ายว่าหากเห็นสามีของนางสวมหมวกเขียวขีม่ า้ ออกจากบ้าน ให้ชายชู้
มาหาตนทีบ่ า้ นได้
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"เธอบอกว่าเธอรูเ้ รือ่ งมูห่ ยางกับเวินซีมาก่อนหน้านีแ้ ล้ว ถ้าลูซ่ งิ เฉิงรูแ้ ล้ว
บอกเลิกกับเวินซีกอ่ น ข่าววันนีก้ จ็ ะไม่เป็นแบบนี"้ ซ่งหรูหรูสมแล้วทีเ่ รียน
ปรัชญามา สามารถจัดการความคิดได้ในระยะเวลาอันสัน้
ถงเสีย่ วโยวพยักหน้า "แต่ฉนั ไม่ได้บอกเขา หลายครัง้ ทีฉ่ นั คิดจะบอกเขา
แต่..." เธออธิบายไปครึง่ หนึง่ แล้วก็หยุดชะงัก ไม่วา่ เธออยากจะบอกไปสักกีค่ รัง้
แต่สดุ ท้ายก็ไม่ได้พดู บางทีจติ ใต้สำ� นึกเธออาจจะอยากให้ลซู่ งิ เฉิงซวยบ้าง
อยากจะเห็นเขาผิดพลาด เห็นท่าทางดูไม่ได้ของเขา เธอไม่มเี หตุผลทีจ่ ะแก้ตวั
เธอก็เหมือนกับคนทีเ่ กลียดชังลูซ่ งิ เฉิง อยากจะเห็นเขาตกลงจากสวรรค์
จนร่างแตกละเอียด ไม่อาจฟืน้ ตัวกลับมาได้อกี
ถงเสีย่ วโยวหยิบโทรศัพท์ขนึ้ มาโทรออก นิว้ มือสัน่ จนกดตัวเลขไม่ได้
เธอสูดหายใจลึกหลายครัง้ ถึงได้กดเบอร์ลซู่ งิ เฉิงออกไป
"บ.ก. คะ..." เธอเอ่ยปากขึ้น ที่จริงแล้วเธอก็ ไม่รู้เหมือนกันว่า
การโทรศัพท์ครั้งนี้จะมีความหมายอะไร เป็นการขอโทษหรืออยากจะรู้ผล
ไม่วา่ ยังไงทัง้ หมดนีก้ เ็ พียงเพือ่ จะชดเชยความรูส้ กึ ผิดทีอ่ ยู่ในใจของเธอ แต่
ส�ำหรับลูซ่ งิ เฉิงนัน้ มันไม่มคี วามหมายอะไรเลยสักนิด
เสียงทางปลายสายเงียบสงัด อยูๆ่ เธอก็อยากจะได้ยนิ เสียงลูซ่ งิ เฉิง
เรียกเธอว่าโอลิมปิกหรือศูนย์หา้ ตัว แต่ไม่มเี ลย "ไม่ตอ้ งเรียกฉันว่า บ.ก. ชิก
เปลีย่ น บ.ก. ใหม่แล้ว วันนีฉ้ นั ออกจากต�ำแหน่งแล้ว"
ในวงการนีไ้ ม่มใี ครโด่งดังขึน้ มาอย่างเงียบๆ คนทีม่ ชี อื่ เสียงก็คอื คนทีม่ ี
ความสามารถมาก ทีส่ ำ� คัญคือสามารถออกค�ำสัง่ ได้ ลูซ่ งิ เฉิงคือคนทีโ่ ชคดีทสี่ ดุ
เพราะเขาใช้เวลาเพียงสิบปีกส็ ามารถยืนอยูบ่ นยอดดอยได้ ทว่าการตกลงไป
ใต้หน้าผาก็งา่ ยดายเหลือเกิน ต่อให้เป็นลูซ่ งิ เฉิงก็ใช้เวลาเพียงสิบวัน
เพียงคืนเดียวดาวน�ำโชคก็กลายเป็นดาวอัปมงคล ยอดขายของนิตยสาร
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ตกวูบ งานเดินแฟชัน่ โชว์เปลีย่ นฤดูกาลเกิดอุบตั เิ หตุ เขาถูกสวมเขา ท�ำร้าย
คนอืน่ ต่อหน้าผูค้ นมากมาย ตอนนีก้ ถ็ กู ปลดออกจากต�ำแหน่งอีก ในขณะที่
ข่าวลูซ่ งิ เฉิงท�ำร้ายนักข่าวถูกเผยแพร่ออกไป เรือ่ งราวด้านลบของเขาก็ยงิ่ ปะทุ
ออกมาเหมือนกับดอกไม้ไฟระเบิด
อย่างเช่นลูซ่ งิ เฉิงเคยดูถกู นางแบบทีอ่ ว้ นขึน้ มาหนึง่ กิโลกรัมว่าเป็นตุม่ น�ำ้
เสนอให้เธอไปทีค่ ณะกายกรรมเรียนวิธเี หยียบบนตุม่ น�ำ้ เขาเคยไล่พนักงานออก
เพราะพนักงานไม่ทำ� โอที ซ�ำ้ ยังเคยโทรศัพท์ไปหาพวกเขาตอนกลางดึกเพือ่
ให้มาท�ำงานทีบ่ ริษทั
แม้กระทัง่ ทีถ่ งเสีย่ วโยวเข้าร่วมรายการ 'สถานีถดั ไป รันเวย์' ก็ถกู หยิบ
ขึน้ มาพูดถึง เพือ่ ต้องการให้คนมาสนใจอ่านนักข่าวก็ใส่สตี ไี ข่ลงไป บอกว่า
ถงเสีย่ วโยวเป็นดีไซเนอร์ทมี่ พี รสวรรค์ แต่ลซู่ งิ เฉิงกลัวว่าพรสวรรค์จะถูกเปิดเผย
จึงตัง้ ใจจะซือ้ กรรมการในรายการให้เธอได้ศนู ย์หา้ ตัว แล้วยังมีดไี ซเนอร์เล็กๆ
อีกกลุม่ หนึง่ สนับสนุน บอกว่าตัวเองเคยถูกลูซ่ งิ เฉิงกดขีข่ ม่ เหง
พูดกันด้วยใจเป็นธรรม ลูซ่ งิ เฉิงใช้จมูกมองคน* เขาจ�ำแม้แต่ชอื่ ของ
ถงเสีย่ วโยวไม่ได้ แล้วจะมาอิจฉากับกดเธอเอาไว้ได้ยงั ไง ยิง่ ไปกว่านัน้ ลูซ่ งิ เฉิง
เป็นคนทีร่ จู้ กั มองคน เรือ่ งทีก่ ดคนอืน่ ทีท่ งั้ เปลืองแรงและไม่นา่ เปิดเผยแบบนี้
เขาไม่มที างทีจ่ ะท�ำ แล้วนักข่าวทีเ่ ขียนว่าเธอมีพรสวรรค์กเ็ ป็นคนเดียวกับ
คราวทีแ่ ล้วทีต่ ำ� หนิเธอที่ได้ศนู ย์หา้ ตัว
แม้กระทัง่ ก�ำแพงก็ยงั ถูกคนจ�ำนวนมากผลักให้ลม้ ได้ แล้วใครจะไปใส่ใจว่า
จะเป็นการผลักอย่างอ่อนโยนหรือไม่
หากไม่ใช่เพราะรูส้ กึ ผิดอยู่ในใจ ในเวลานีถ้ งเสีย่ วโยวก็นา่ จะร้องตะโกน
อย่างมีความสุข ในทีส่ ดุ คนทีบ่ า้ บิน่ หลงตัวเองมากๆ อย่างลูซ่ งิ เฉิงก็ตกลงมายัง
จุดต�ำ่ ต้อย จะมีอะไรทีม่ คี วามสุขมากไปกว่านีอ้ กี
แล้วเธอก็ยงิ่ งุนงงขึน้ ไปอีก เห็นชัดๆ ว่าทัง้ โลกก�ำลังมีความสุข แต่
* ใช้จมูกมองคน หมายถึงดูถูกดูแคลนผู้อื่น
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เธอกลับทุกข์ทรมานกับความรูส้ กึ ผิด ถ้าเล่าเรือ่ งนี้ให้ใครฟัง ก็รสู้ กึ เหมือน
การมองดูมอื ถือคนอืน่ จะท�ำให้ตาบอดจริงๆ
แต่ซง่ หรูหรูกเ็ ยียวยาเธออย่างรวดเร็ว "เธอไม่ได้บอกเขาให้ทนั เวลา แต่เธอ
ไม่ใช่คนที่ให้มหู่ ยางกับเวินซีแอบเป็นชูก้ นั จะว่าไปอูฐผอมก็ยงั ตัวใหญ่กว่าม้า*
ต่อให้ลซู่ งิ เฉิงถูกไล่ออกแต่เขาก็คนละระดับกับเธอ" เธอพูดไปก็จมิ้ ถงเสีย่ วโยว
ไป "คนเขาเก็บเงินมาตัง้ หลายปี ต่อให้ตอนนีจ้ า่ ยออกอย่างเดียวไม่มรี ายรับ
เข้ามาก็ยงั มีเงินใช้ไปตลอดชีวติ ส่วนเธอน่ะยังพักอยูใ่ นห้องรวมเมือ่ ศตวรรษทีแ่ ล้ว
ขีจ่ กั รยานไฟฟ้าไปท�ำงาน แม้แต่เงินเดือนทีใ่ หม่กย็ งั ไม่ได้รบั เธอเป็นห่วงเขา
เขายังไม่รเู้ ลยว่าเธอเป็นใคร"
คนช่างเป็นสิง่ มีชวี ติ ทีแ่ ปลกประหลาด เมือ่ คิดได้วา่ ลูซ่ งิ เฉิงมีชวี ติ ทีด่ กี ว่า
ตัวเอง ความรูส้ กึ ผิดในใจของถงเสีย่ วโยวก็สญู สลายไปในทันที และเมือ่ นึก
กลับไปถึงตอนทีล่ ซู่ งิ เฉิงทรมานตัวเธอ ถงเสีย่ วโยวจึงตัดสินใจสร้างบัญชีขนึ้ มา
เพือ่ เปิดเผยความลับของเขา
ทว่าการท�ำงานในเวย์ยงุ่ มาก เรือ่ งการเปิดเผยความลับจึงถูกถงเสีย่ วโยว
ทิง้ ไว้ขา้ งหลังอย่างรวดเร็ว การท�ำงานในวันแรกเธอถูกพาไปทีโ่ กดัง ในโกดัง
มีการจัดเรียงชัน้ วางสินค้าสูงจนถึงเพดาน บนชัน้ วางเต็มไปด้วยผ้าชนิดต่างๆ
และยังมีเครือ่ งทอผ้าแบบโบราณอีกเครือ่ งหนึง่
ลู่เหยียนจือเป็นคนพาถงเสี่ยวโยวเข้ามาดูโกดัง ส�ำหรับผ้ามากมาย
นับไม่ถว้ นเหล่านีเ้ ขามีความเข้าใจเป็นอย่างดี "ชัน้ เอทัง้ หมดเป็นพวกเส้นใย
ขนาด และความสัน้ ยาวของเส้นใยเป็นตัวบอกสัมผัสของเนือ้ ผ้า เส้นใยทีม่ ี
ความหนา สัมผัสของเนือ้ ผ้าจะค่อนข้างแข็ง ให้ความรูส้ กึ แข็งกระด้าง ส่วน
เส้นใยทีล่ ะเอียดจะท�ำให้ผา้ นุม่ สีสม�ำ่ เสมอ ทีน่ มี่ ที งั้ เส้นใยจากพืช เส้นใยจาก
สัตว์ และเส้นใยสังเคราะห์ ส่วนชัน้ บีกค็ อื ผ้า..."
* อูฐผอมก็ยงั ตัวใหญ่กว่าม้า เป็นส�ำนวนจีน หมายถึงคนทีเ่ ก่งกาจสิง่ ใดแม้จะล้มก็ยงั ท�ำอะไรได้มากกว่าคนทีเ่ ริม่ ท�ำสิง่ นัน้
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เขาพูดไปแล้วก็นงั่ อยูต่ รงหน้าเครือ่ งทอผ้า เปิดประตูตทู้ อี่ ยูด่ า้ นข้าง
ด้านในเต็มไปด้วยหลอดด้ายสีตา่ งๆ เขาเลือกหลอดด้ายหลายหลอดไปวางไว้
บนเครือ่ งทอผ้า ขาทัง้ สองข้างเหยียบลงบนตีนเหยียบอย่างสม�ำ่ เสมอ เขาสอด
ด้ายพุง่ * ไปมาอย่างคล่องแคล่วด้วยมือทัง้ สองข้าง ด้ายแต่ละเส้นถักทอเข้ากับ
ด้ายยืน** แววตาด�ำขลับทีม่ งุ่ มัน่ ของเขาส่องประกายออกมา แสดงถึงความรัก
ทีอ่ อกมาจากใจ การท�ำซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มาของเขาท�ำให้ผา้ ผืนนีย้ าวขึน้ เรือ่ ยๆ...
ถงเสีย่ วโยวไม่เคยจับเครือ่ งทอผ้ามาก่อน แบบนีช้ า่ งเหมือนกับสาวทอผ้า
ก�ำลังทอผ้า ขณะที่ลู่เหยียนจือท�ำก็ดูไม่ได้ขัดตา ซ�้ำยังเหมือนกับศิลปิน
ก�ำลังเล่นเปียโน เขานัง่ หลังตรง ท่าทางงดงามเป็นจังหวะ ขยับอย่างรวดเร็ว
เรียบร้อย
ลูเ่ หยียนจือทอผ้าไปก็อธิบายไป "ในฐานะทีเ่ ป็นดีไซเนอร์ คุณต้องเข้าใจ
บุคลิกของผ้าด้วย"
"ผ้ามีบุคลิกด้วย?" เธอย้อนถามอย่างไม่เข้าใจ
ลูเ่ หยียนจือพยักหน้า "ผ้าและเสือ้ ผ้าต่างก็มบี คุ ลิกของตัวเอง ถึงพวกมัน
จะไม่เหมาะกับคุณ แต่คณุ ก็ตอ้ งท�ำตัวให้เหมาะกับมัน เปลีย่ นแปลงหรือว่า
สร้างสรรค์มนั ขึน้ มา" เขาพูดแล้วหยุดมือ ผ้าทีท่ อออกมาสัน้ ๆ ก็สามารถเห็นสี
และลายทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ได้แล้ว
"คุณสุดยอดมาก มินา่ ล่ะผ้าที่ 'เหยียนเก๋อ' ใช้ถงึ ไม่มใี นตลาด" ถงเสีย่ วโยว
ทอดถอนใจ
"นีค่ อื อาวุธลับของเหยียนเก๋อ" เมือ่ เขายิม้ ขึน้ มาใบหน้าก็ยงิ่ ดูสงบนิง่
มากขึน้ เขาลุกขึน้ ส่งสัญญาณให้ถงเสีย่ วโยวนัง่ ลงทีเ่ ครือ่ งทอผ้า โอบแขน
ทัง้ สองข้างของเธอจากทางด้านหลัง ช่วยขยับกระสวยและผลักฟืม*** แทนเธอ
"เหยียบเท้าขวา" เสียงเบาๆ ของเขาดังขึ้นข้างหูเธอ ถงเสี่ยวโยว
* ด้ายพุง่ หมายถึงเส้นด้ายที่ใช้สำ� หรับการพุง่ ไปมาสลับกับเส้นยืนเพือ่ ให้ขดั กันเป็นผืนผ้า ด้ายพุง่ นีม้ กั พันหรือม้วน
อยู่ในหลอด บ้างก็บรรจุในกระสวยเพื่อความสะดวกในการสอดหรือพุ่งด้าย
** ด้ายยืน หมายถึงเส้นด้ายชุดหนึ่งที่เรียงอยู่ในแนวขวาง โดยจะมีเส้นพุ่งคอยขัดสลับให้กลายเป็นผืนผ้า
*** ฟืม คืออุปกรณ์ส�ำหรับทอผ้า มีลักษณะคล้ายหวีส�ำหรับหวีผม ใช้ส�ำหรับกระทบเส้นด้ายพุ่งให้ชิดเป็นระเบียบ
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เหยียบเท้าข้างขวาลงไปอย่างเชื่อฟัง ด้ายยืนบนล่างของเครื่องทอผ้าแยก
ออกจากกัน เขาใช้มอื ซ้ายผลักฟืมออกไปด้านหน้า แผ่นอกทางด้านซ้ายก็ยงิ่
เข้าใกล้ไหล่ทางด้านซ้ายของเธอมากขึน้ ถงเสีย่ วโยวกระเถิบตัวมาทางด้านหน้า
โดยอัตโนมัติ ลูเ่ หยียนจือใช้มอื ขวาพุง่ กระสวยไปทางซ้ายของด้ายยืนทีก่ างออก
อย่างรวดเร็วแล้วใช้มอื ซ้ายรับกระสวย สองมือซ้ายขวาสลับกันไปโอบถงเสีย่ วโยว
ทีห่ อ่ ตัวอยู่ในอ้อมกอดของเขา
"เหยียบขาซ้าย" เขาร้องเตือนขึ้นมา การท�ำงานของมือทั้งสองข้าง
สลับกันไปมาไม่ได้หยุด ถงเสี่ยวโยวจ้องมองเส้นด้ายที่ถี่ยิบเขม็ง ไม่กล้า
จะมองไปทางอื่น เท้าทั้งสองข้างก็เหยียบสลับซ้ายขวา ทุกจังหวะก็เป็น
จังหวะเต้นของหัวใจด้วย
ดาวหนุ่มเลี้ยงวัวอยู่แสนไกล ดาวสาวทอผ้าส่องสว่าง
มือเรียวขาวขยับไปมา ถักทอผ้ามิขาดสาย*
การทอผ้าช่างเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นจริงๆ
สัปดาห์ต่อมาลู่เหยียนจือให้เธออยู่ที่โกดังเพื่อท�ำความคุ้นเคยกับผ้า
ในวันทีเ่ งียบสงบมีเพียงแค่คนกับสิง่ ทอ เธอมีความรูส้ กึ สงบนิง่ อย่างทีไ่ ม่เคยมี
มาก่อน โยนเรือ่ งการท�ำงานหลายปีทผี่ า่ นมาและเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ในชีวติ
ทิง้ ไป กรอบความคิดมีความว่างเปล่าและสงบนิง่ นอกจากเรือ่ งกรอบความคิด
แล้ว ทางด้านข่าวสารถงเสี่ยวโยวก็แทบจะตัดขาดกับโลกภายนอก อยู่ใน
สภาวะเก็บตัว
สัปดาห์ตอ่ มาเป็นงานเดินแฟชัน่ โชว์ประจ�ำซีซนั่ ของเวย์ เสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป
ชุดคอลเล็กชั่นยูของถงเสี่ยวโยวก็เตรียมจะเปิดตัวเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกัน
แคตวอล์กกลางลานใหญ่ทงั้ หรูหราและดึงดูดสายตา เหมือนเป็นงานแสดงแฟชัน่
ที่ให้ประชาชนทุกคนได้ชนื่ ชม
* บทกลอนของต�ำนานหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้า
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หากพูดว่าที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้และเป็นที่สนใจนั้นเป็นความฝันที่
ไม่นา่ เป็นจริง ในตอนนีถ้ งเสีย่ วโยวกลับยิง่ ได้รบั รูถ้ งึ ค�ำทีเ่ รียกว่าท่ามกลาง
สายตาคนนับล้านจริงๆ เธอมีชอื่ เสียงขึน้ มาชัว่ ข้ามคืน เสือ้ ผ้ายูคอลเล็กชัน่
ได้ถกู สวมไปเดินบนแคตวอล์ก ท�ำเอาทัง้ งานคึกคักขึน้ มา
ความคึกคักนีท้ ำ� เอากบทีอ่ ยูแ่ ต่ในน�ำ้ อุน่ * อย่างถงเสีย่ วโยวถูกโยนเข้าไปใน
น�ำ้ เดือด ผิวพองจนถลอกไปหมด เมือ่ การเดินแบบชุดของยูคอลเล็กชัน่ จบ
นักข่าวด้านล่างเวทีกเ็ ปลีย่ นมุมกล้องไปยังม้ามืดทีส่ วรรค์สง่ ลงมา
"ดีไซเนอร์ถง การเดินแบบครัง้ นีเ้ ป็นการเดินแบบผลงานเสือ้ ผ้าของคุณ
ครัง้ แรก อยากทราบว่าตอนนีค้ ณุ รูส้ กึ ยังไงบ้าง"
"ดีไซเนอร์ถง ได้ยนิ ว่าตอนทีค่ ณุ อยูท่ ชี่ กิ คุณถูก บ.ก. ลูซ่ งิ เฉิงกลัน่ แกล้ง
แล้วต่อไปคุณยังสามารถร่วมงานกับชิกได้อกี ไหม"
"ดีไซเนอร์ถง คอลเล็กชัน่ ใหม่ของคุณจะออกมาเมือ่ ไหร่ จะเข้าร่วม
สีง่ านใหญ่แฟชัน่ วีกไหม"
แสงแฟลชสว่างขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ไมโครโฟนยืน่ เข้ามาถึงปาก ถงเสีย่ วโยว
รู้สึกเหมือนถูกรถถังทับแบน การที่ได้รับความสนใจมากขนาดนี้ท�ำให้เธอ
รูส้ กึ ไม่คอ่ ยสบาย ต้องมีชวี ติ ท่ามกลางสายตาของผูค้ น ทุกวันต้องเหมือนกับ
แสดงละคร ทันใดนัน้ เธอก็คดิ ขึน้ มาว่าหากหน้างานมีฝนตกลงมาก็คงจะดีมาก
พวกนักข่าวคงจะหายไปหมด
ความคิดในหัวเพิ่งเกิดขึ้น ท้องฟ้าก็เกิดเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นมา
เสียงฟ้าร้องดังสนั่น ถงเสี่ยวโยวถึงกับมึนงง
นี...
่ นีไ่ ม่ใช่แค่เรือ่ งเปลีย่ นโชคชะตาเท่านัน้ แล้ว นีม่ นั เป็นการฝืนลิขติ ฟ้า
เลย
หลังเสียงฟ้าผ่าก็มฝี นตกหนักลงมาทันที เม็ดฝนขนาดใหญ่ตกลงมาทีพ่ นื้
* กบทีอ่ ยูแ่ ต่ในน�ำ้ อุน่ มาจากทฤษฎีกบต้ม Boiling frog คือทฤษฎีทนี่ ำ� กบไปแช่ในน�ำ้ อุน่ จากนัน้ ค่อยๆ เพิม่ อุณหภูมิ
ของน�ำ้ กบทีป่ รับตัวให้เข้ากับน�ำ้ อุน่ ก็ไม่กระโดดหนี ท้ายทีส่ ดุ กบก็ตายในน�ำ้ เดือดเพราะไม่รถู้ งึ อันตรายของน�ำ้ ทีอ่ นุ่
มากขึน้ เรือ่ ยๆ สามารถเปรียบกับคนที่ใช้ชวี ติ ไปวันๆ กว่าจะพบว่ามีสงิ่ เปลีย่ นแปลง ตัวเองก็รบั มือไม่ไหวหรือรูส้ กึ
สายเกินไป
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ไฟบนแคตวอล์กทีเ่ ปิดกลางแจ้งเซ็นทรัลสแควร์ดบั หมด งานเดินแฟชัน่ โชว์
ต้องหยุดชั่วคราว กลุ่มดีไซเนอร์ นางแบบนายแบบ และดาราต่างพากัน
ออกจากบริเวณนัน้ ไปหลบในตึกใกล้ๆ นักข่าวโดนผูช้ มผลักจนต้องกระจายตัว
ออกไปชัว่ ขณะหนึง่
ถงเสี่ยวโยวเดินเข้าไปในห้องด้วยอาการมึนงง ตอนที่ลู่เหยียนจือ
เดินมาข้างๆ เธอก็ยังไม่ได้สติกลับมา
"เป็นอะไรหรือเปล่า" เขาเอ่ยถาม
ถงเสี่ยวโยวกลืนน�้ำลายลงคอ ตอบอย่างไม่ค่อยมั่นใจ "ไม่มีอะไรค่ะ
เมือ่ ครูร่ สู้ กึ มึนนิดหน่อย"
"งัน้ เดีย๋ วผมส่งคุณกลับก่อน" ลูเ่ หยียนจือกวักมือเรียกให้ผชู้ ว่ ยไปขับรถ
มา ด้านหลังของเขามีคนเดินออกมาสองคน เป็นคนทีถ่ งเสีย่ วโยวคุน้ เคย
คนหนึง่ ก็คอื แดลี่ อีกคนหนึง่ ก็คอื ซาร่าห์ หลิน หัวหน้ากอง บ.ก. ของชิก
ได้ยนิ ว่า ซาร่าห์ หลิน มาเป็น บ.ก. คนใหม่ ลูเ่ หยียนจือแนะน�ำเธอ "ชิก
อยากจะขอสัมภาษณ์คณุ ลงนิตยสารฉบับหน้า บ.ก. หลินตัง้ ใจจะมานัดเวลา
กับคุณโดยเฉพาะ"
"คะ?"
คนทีก่ ดชิกลงไปคือลูเ่ ริน่ ไม่ใช่เหรอ ท�ำไมถึงให้เธอไปสัมภาษณ์ละ่ งัน้
ก็แปลว่าเป้าหมายของพวกเขาคือลูซ่ งิ เฉิงอย่างนัน้ เหรอ ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ บีบให้
ลูซ่ งิ เฉิงออกไป
ซาร่าห์ หลินไม่ได้สังเกตเห็นท่าทางพิลึกของถงเสี่ยวโยว จึงเป็น
ฝ่ายยืน่ ข้อเสนอให้ "คุณเป็นคนทีม่ คี วามสามารถขนาดนี้ แต่อยูก่ บั ลูซ่ งิ เฉิง
เขากลับมองไม่เห็น ซ�ำ้ ยังกดขีค่ ณุ ต่างๆ นานา ตอนนีฉ้ นั เป็น บ.ก. แล้ว อยาก
จะร่วมงานกับดีไซเนอร์รนุ่ ใหม่ทมี่ คี วามสามารถเช่นคุณ แล้วทางนิตยสาร
กับรายการ 'สถานีถดั ไป รันเวย์' ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือระยะยาว รับรองว่า
ต่อไปจะไม่มที างเกิดศูนย์หา้ ตัวอีกแน่นอน"
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บทสรุปนีฟ้ งั ดูดมี ากเลย ปีศาจร้ายถูกจัดการ ประชากรโลกจับมือและ
มีความรักให้แก่กนั แต่ทำ� ไมถึงรูส้ กึ ว่ามันแหม่งๆ ล่ะ
ดูเหมือนลูเ่ หยียนจือจะสังเกตเห็นความลังเลของถงเสีย่ วโยวจึงช่วยเธอ
จากสถานการณ์นา่ อึดอัด "เรือ่ งเวลาพวกเรากลับไปดูตารางงานก่อน ตอนนี้
คุณถงไม่คอ่ ยสบาย ผมจะไปส่งเธอก่อน"
ซาร่าห์ หลินพยักหน้าอย่างเกรงใจ พร้อมกับยิ้มอย่างอ่อนโยนและ
เป็นกันเอง "แดลี่ ไปส่งคุณถงกับคุณลูห่ น่อย"
ถงเสีย่ วโยวยังจ�ำได้ถงึ ตอนทีต่ วั เองท�ำงานเบ็ดเตล็ดอยูใ่ นแผนกออกแบบ
นัน้ ทุกครัง้ ที่ไปกองบรรณาธิการก็จะต้องเจอกับการชักสีหน้า ซาร่าห์ หลิน
ยังเคยใช้เธอขนคอลลาเจนสิบลังไปทีห่ อ้ งท�ำงาน แต่เธอคงจ�ำไม่ได้แล้ว
แดลี่ กางร่ ม ให้ กั บ ถงเสี่ ย วโยวและลู ่ เ หยี ย นจื อ ทั้ ง สามคนเดิ น
ออกจากตึกไป พวกนักข่าวกรูกนั เข้ามา พวกเขาจึงได้แต่เร่งฝีเท้าเดินไปทีร่ ถ
ทีจ่ อดอยูข่ า้ งถนน
ไม่รู้ว่ารถของดาราคนไหนปาดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้น�้ำที่อยู่
บนถนนสาดขึน้ มา ถงเสีย่ วโยวตกใจ ลูเ่ หยียนจือรีบเอาตัวเองบังไว้ โอบเธอ
เข้ามาในอ้อมกอด
รถเบรกอย่างรวดเร็ว แล้วก็ตามมาด้วยเสียงปัง มีเสียงคนกรีดร้อง
ออกมาด้วยความตกใจ
"พระเจ้า นั่นมันลู่ซิงเฉิง"
ท่ามกลางฝนตกหนัก รถสปอร์ตสีแดงโดนน�ำ้ ฝนชะล้างจนสว่างสะดุดตา
แอ่งน�้ำด้านหน้ารถมีคนนอนอยู่คนหนึ่ง เขาสวมเสื้อยืดกางเกงยีนง่ายๆ
นอนเงยหน้าขึน้ เล็กน้อย ใบหน้าทีห่ ล่อเหลาในตอนนีน้ อกจากดูไม่ได้แล้วยัง
น่าอนาถ
ผู้คนรุมเข้ามามุง พวกนักข่าวรีบยกกล้องขึ้นถ่ายรูปเป็นพัลวัน
"ถ่ายเร็ว ถ่ายเร็วเข้า"
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"ท�ำไมลู่ซิงเฉิงถึงได้เป็นแบบนี้"
"ได้ยินว่าเขาล้มละลายด้วย ตอนนี้จนมาก ไม่เหลืออะไรเลย"
ถงเสี่ยวโยวไม่รู้ว่าด้วยระยะเวลาสั้นๆ ท�ำไมลู่ซิงเฉิงถึงได้กลายเป็น
แบบนี้ แล้วก็ไม่รวู้ า่ ท�ำไมเขาถึงปรากฏตัวทีน่ ี่ สิง่ เดียวทีเ่ ธอรูก้ ค็ อื สายตาของเขา
ทีจ่ อ้ งมองมาทีเ่ ธอเต็มไปด้วยความเกลียดชัง
ถงเสีย่ วโยวกับแดลีส่ ง่ ลูซ่ งิ เฉิงไปโรงพยาบาล กระดูกหัวเข่าขวาของเขา
แตกแต่ไม่หนักมาก จึงเลือกทีจ่ ะรักษาแบบค่อยเป็นค่อยไป หมอได้เข้าเฝือก
ให้เขาเพือ่ ท�ำให้ขอ้ ไม่ขยับเป็นเวลาสามสิบห้าวัน กระดูกจะได้สมานกันเอง
แดลีเ่ ข็นผูป้ ว่ ยออกจากห้องฉุกเฉิน ลูซ่ งิ เฉิงมีสหี น้าด�ำคล�ำ้ ไปตลอดทาง
โคลนแข็งแห้งกรังติดใบหน้าขาวสะอาดของเขา แม้แต่มอื เรียวยาวของเขา
คูน่ นั้ ก็ไม่อาจหลีกพ้น ซอกเล็บด�ำไปหมด ถงเสีย่ วโยวซือ้ กระดาษทิชชูเปียก
ส่งให้แดลีช่ ว่ ยเขาเช็ดท�ำความสะอาด ลูซ่ งิ เฉิงมองด้วยสายตาดูถกู หันหน้าไป
อย่างยโส "ฉันไม่เคยใช้ยหี่ อ้ นี"้
ซ่งปัน้ เซียนกล่าวไว้วา่ 'หนึง่ ชีวติ สองชะตา สามเฟิงสุย่ สีบ่ ญุ กรรม
ห้าร�ำ่ เรียน หกอย่าดึงดัน' สภาพลูซ่ งิ เฉิงในตอนนีไ้ ม่เหมาะทีจ่ ะยึดมัน่ ถือมัน่
เกินไป ขณะทีเ่ ขาหันหน้าไปนัน้ คนไข้เตียงข้างๆ ก็เปิดม่านพลาสติกหนาๆ
เดินเข้ามา เสียงเพียะดังขึ้น ม่านกว้างขนาดเท่าฝ่ามือสะบัดโดนหน้าของ
ลูซ่ งิ เฉิงอย่างจัง
ลูซ่ งิ เฉิงนิง่ งันไปทันที ยอมให้แดลีเ่ ข็นเข้าไปในห้องผูป้ ว่ ยเพือ่ เช็ดหน้า
เสียงเรียกเข้ามือถือของถงเสีย่ วโยวดังขึน้ เธอหยุดยืนรับโทรศัพท์อยู่
หน้าห้องคนไข้ คนที่โทรเข้ามาคือซ่งหรูหรู "เสี่ยวโยว นิตยสารฉันจะไป
ภูเขาเหมาซันเพื่อฝึกตนกันอย่างเร่งด่วน ฉันเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะ
ออกเดินทางเลย เธออยูท่ ี่ไหน"
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ถงเสีย่ วโยวหันกลับไปมองในห้องคนไข้แวบหนึง่ แล้วตอบไปว่า "อยูท่ ี่
อูฐผอมตายนี่ไง"
อูฐทีผ่ อมตายยังใหญ่กว่าม้า แต่หงส์ทถี่ กู ถอนขนก็สไู้ ก่ไม่ได้ ทีผ่ า่ นมา
ลูซ่ งิ เฉิงไม่ใช่อฐู ทีอ่ ดทนท�ำงานหนักโดยไม่พดู อะไร เขาเป็นหงส์ทมี่ สี สี นั งดงาม
ดืม่ เพียงน�ำ้ ค้างยามเช้า กินยอดไผ่ออ่ น พักผ่อนอยูท่ ตี่ น้ อูถ๋ ง* เท่านัน้
แดลีก่ อบกระดาษทิชชูสกปรกออกมา ถงเสีย่ วโยวถามเรือ่ งทีส่ งสัยมานาน
"เขาเป็นยังไงบ้าง" เธอเจอลูซ่ งิ เฉิงเมือ่ คราวทีแ่ ล้วเขายังขับเฟอร์รารีอ่ ยูเ่ ลย
"อ้อ ประมาณว่าเงินทีเ่ อาไปลงทุนเกิดขาดทุน ท�ำร้ายคนอืน่ ก็ตอ้ งชดใช้
รถชนก็ตอ้ งชดใช้ ซ�ำ้ ยังขาดรายได้ เดิมใช้เงินอย่างกับเบีย้ ก็ไม่มเี งินเหลือ
อยูแ่ ล้ว ตอนนีแ้ ม้กระทัง่ ค่าส่วนกลางก็ไม่มจี ะจ่าย" แดลีบ่ อกเล่าโศกนาฏกรรม
ของลูซ่ งิ เฉิงในอาทิตย์นอี้ ย่างรวดเร็วด้วยน�ำ้ เสียงเรียบๆ ราวกับเป็นซับไตเติล้
ในค�ำพูดสัน้ ๆ ไม่กปี่ ระโยคนี้ ถงเสีย่ วโยวก็สามารถเห็นภาพได้เป็นฉากๆ
บางทีเพราะโลกนี้ไม่มกี ารรับรูค้ วามรูส้ กึ ของคนอืน่ ด้วยตัวเองอยู่ แต่เพราะ
เธอเป็นเทพแห่งความโชคร้าย แม้จะไม่ได้ผา่ นเรือ่ งเหล่านีม้ าเองแต่กส็ ามารถ
คิดถึงความอเนจอนาถนี้ได้เพราะเคยสัมผัสมาก่อน
แดลี่โยนกระดาษทิชชูทงิ้ ไป สะบัดมืออย่างรังเกียจ "เอาล่ะ ฉันต้อง
กลับก่อนล่ะนะ ไม่งนั้ ซาร่าห์ หลินคงไม่ปล่อยฉันแน่ๆ"
ถงเสี่ยวโยวแสดงสีหน้าทุกข์ ใจ อดที่จะถามแดลี่ไม่ได้ "แล้วท�ำไม
แม้แต่คนทีเ่ ขาเคยดันให้ดงั ก็ไม่มใี ครมาช่วยพูดให้เขาเลยเหรอ" คนทีเ่ กลียดเขา
จะซ�ำ้ เติมก็เข้าใจได้ แต่คนทีเ่ ขาเคยท�ำให้ดงั ขึน้ มาล่ะ
"เพราะไม่มีใครกล้ายืนบนคุณธรรมระดับสูงน่ะสิ คุณมีนำ�้ ใจก็เป็นการ
บอกว่าคนอื่นเนรคุณ คุณกล้าจะพูดความจริงก็ก�ำลังบอกเป็นนัยว่าคนอื่น
เย็นชาไร้ความรู้สึก" แดลี่ยิ้ม "แม้แต่ฉันก็ไม่มีทางจะจากชิกไปเพราะเขา
เด็ดขาด"
* ต้นอูถ๋ ง หรือ Chinese parasol tree เป็นไม้ยนื ต้น ใบรูปฝ่ามือ ดอกเป็นช่อสีเหลือง ไม้เนือ้ เหนียวใช้ทำ� เครือ่ งดนตรี
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ถงเสี่ยวโยวอึ้งไปเลย
แดลีต่ ามลูซ่ งิ เฉิงโลดแล่นอยู่ในวงการแฟชัน่ มานานหลายปี เข้าใจกฎ
ของวงการนีด้ ี "ไม่มีใครเห็นใจผูแ้ พ้ แต่คณุ เป็นผูแ้ พ้เพียงคนเดียวทีล่ ซู่ งิ เฉิง
รับเอาไว้"
ถงเสีย่ วโยวเดินกลับไปห้องคนไข้ ลูซ่ งิ เฉิงทีน่ อนอยูบ่ นเตียงหลับไป
แล้ว หากไม่มเี รือ่ งราวทีผ่ า่ นมา ตอนนีล้ ซู่ งิ เฉิงก็ไม่แตกต่างจากเมือ่ ก่อนเลย
แม้ตอนนีเ้ ขาจะนอนหลับ แต่ความยโสของเขาก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่นอ้ ย
การดังชัว่ ข้ามคืนท�ำให้เธอท�ำอะไรไม่ถกู ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงการตืน่ ขึน้ มา
แล้วเสียชือ่ เสียงไปหมดสิน้ ในชีวติ ของลูซ่ งิ เฉิงคงไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้
มาก่อน แม้จะอเนจอนาถแต่กย็ งั ไม่เสียสติ ถงเสีย่ วโยวนับถือเขาจริงๆ
เสียงเคาะประตูดงั ขึน้ สองครัง้ ประตูหอ้ งคนไข้กถ็ กู เปิดออก ลูเ่ หยียนจือ
น�ำผู้ก่อเหตุที่ยังหยิ่งยโสมาที่โรงพยาบาล มู่หยางมีสีหน้าไม่พอใจ เมื่อ
เข้ามาถึงก็ โวยวาย "ลู่ซิงเฉิงยากจนจนเสียสติแล้วใช่ไหม รถฉันขับช้า
ขนาดนั้นยังจะชนเข้ามาได้อีก นี่ตั้งใจจะเรียกเงินหรือเปล่า"
ทันทีที่เขาพูดจบ ท้ายทอยก็ถูกตบเข้าอย่างแรง เวินซีเป็นสาวสวย
หาใครเทียบไม่ได้จริงๆ แม้แต่วธิ กี ารตบคนก็ยงั เท่เหลือเกิน เมือ่ ถูกตบมูห่ ยาง
ก็สงบเสงีย่ มขึน้ เยอะ เขาพยักพเยิดไปยังลูซ่ งิ เฉิงทีอ่ ยูบ่ นเตียง "พิการหรือยัง"
"กระดูกแตก ต้องเข้าเฝือก หมอบอกว่าพรุง่ นีก้ อ็ อกจากโรงพยาบาลได้"
ถงเสีย่ วโยวตอบ
"งัน้ ก็ไม่สาหัสสิ" มูห่ ยางค้อนไปที "เขานอนลงได้ทกุ อย่างก็สงบสุข"
เมือ่ ฝ่ามือทีส่ องตบลงมามูห่ ยางก็สงบเสงีย่ มไปเลย เขาบ่นเสียงเบาๆ ว่า
"ผมไม่ได้ตงั้ ใจสักหน่อย เขาเป็นแบบนีแ้ ล้วยังจะไปงานเดินแฟชัน่ โชว์อกี ท�ำไม
เห็นแล้วไม่หงุดหงิดหรือไง"
จริงสิ เขาถูกขับออกจากวงการแล้ว ลูซ่ งิ เฉิงจะไปให้รสู้ กึ หงุดหงิดท�ำไม
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นอกเสียจากว่าจะรักเอามากๆ
"ทางเราจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลทัง้ หมด ค่าชดเชยก็จา่ ยให้เต็มที"่ เวินซี
มองไปทางถงเสีย่ วโยวแล้วพูดอย่างจริงใจ
ถงเสี่ยวโยวโบกไม้โบกมือ "ตอนนี้ฉันไม่ใช่ผู้ช่วยเขาแล้ว..."
เวินซีมองไปที่ลู่เหยียนจือที่อยู่ข้างๆ แล้วก็เข้าใจอะไรบางอย่างได้
"ขอโทษด้วยค่ะ ช่วงนีม้ เี รือ่ งเกิดขึน้ มากมาย ฉันก็ลมื ไปเลย" เธอพูดแล้วก็
ผลักมูห่ ยาง "คุณออกไปซือ้ พวกแคลเซียมมาหน่อย แล้วก็เติมเงินเข้าไปใน
บัตรรักษาพยาบาลด้วย ตอนนัดตรวจก็ตอ้ งใช้อกี "
"ผมจะไปรู้ได้ไงว่าซื้อที่ไหน" มู่หยางบ่นพึมพ�ำขึ้นมา ลู่เหยียนจือ
ดูออกว่าเวินซีมอี ะไรจะพูดอีกจึงก้าวเข้าไปตบไหล่ของมูห่ ยาง
"ไป ผมพาคุณไปเอง"
ชายหนุม่ ทัง้ สองเดินออกไป ในห้องคนไข้กม็ เี พียงเวินซีกบั ถงเสีย่ วโยว
ทีย่ งั มีสติอยู่
"มีบางเรือ่ ง..." ในความรูส้ กึ ของถงเสีย่ วโยว เวินซีเป็นคนทีต่ รงไปตรงมา
สวย และเด็ดขาด เหมาะกับความงดงามทุกอย่างบนโลกนี้ น้อยครัง้ นักทีเ่ ธอ
จะมีทที า่ ลังเลเช่นนี้ น่าจะมีเรือ่ งรูส้ กึ ผิดที่ไม่อาจจะพูดออกมาได้
"ไม่ใช่อย่างที่ในอินเตอร์เน็ตเขาพูดกัน ฉันกับมูห่ ยางเป็นรักแรกของ
กันและกัน ทีผ่ า่ นมาความสัมพันธ์ของเราเป็นความลับมาตลอด ต่อมาเพราะ
เรือ่ งบางเรือ่ งท�ำให้เราต้องเลิกกันเพราะทิฐิ ฉันรูว้ า่ เขาเกลียดลูซ่ งิ เฉิง แล้ว
ลูซ่ งิ เฉิงก็มาทีช่ กิ พอดี..." เสียงพูดของเธอค่อยๆ เบาลง "ช่างเถอะ อธิบายไป
ก็ยงิ่ เหมือนฉันท�ำเป็นอินโนเซนต์ ฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆ เดิมฉันก็หาโอกาส
ทีจ่ ะพูดกับลูซ่ งิ เฉิง แต่ไม่คดิ ว่าจะโดนนักข่าวเปิดโปงซะก่อน แล้วยังท�ำให้
ลูซ่ งิ เฉิงเดือดร้อนอย่างมาก..."
ถงเสีย่ วโยวเข้าใจในทันที ทีแ่ ท้ลซู่ งิ เฉิงไม่ถกู กับมูห่ ยางก็เพราะเวินซี
นีเ่ อง เธอสวยขนาดเป็นต้นเหตุของสงครามก็ยงั ได้ ย่อมมีคา่ พอให้ลซู่ งิ เฉิง
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กับมูห่ ยางเป็นอริกนั ได้อย่างแน่นอน
ขณะทีเ่ ธอพูดอยูน่ นั้ มือก็หยิบการ์ดใบหนึง่ ส่งให้ถงเสีย่ วโยว "ฉันรูว้ า่
ตอนนี้เขาล�ำบากมาก แต่เขาเห็นฉันก็จะโมโหมาก ส่วนฉันก็รู้สึกละอาย
เมือ่ ต้องเจอกับเขา ถ้าเป็นไปได้ละ่ ก็ คุณช่วยออกหน้าเอาเงินนีใ้ ห้เขาด้วย ฉัน
อยากจะคบกับมูห่ ยางและก็อยากสบายใจด้วย"
"แต่วา่ ..." ถงเสีย่ วโยวรับการ์ดมาอย่างล�ำบากใจ ให้เธอเอาเงินให้ลซู่ งิ เฉิง
นีม่ นั ยาจกฟืน้ ตัวก�ำลังดูหมิน่ เศรษฐีตกอับชัดๆ
ลูซ่ งิ เฉิงทีอ่ ยูบ่ นเตียงร้องซีด้ ขึน้ มา เวินซีมองเขาอย่างรูส้ กึ ผิด ยืน่ มือ
เข้าไปกอดถงเสีย่ วโยวทีก่ ำ� ลังสับสน จากนัน้ ก็หนั หลังเดินออกไปจากห้องคนไข้
น�ำ้ หอมทีเ่ ธอใช้คอื โจมาโลนกลิน่ พอมกราเนต นัวร์ กลิน่ ฟรีเซีย และ
อิงลิชแพร์ น�ำ้ หอมเข้มข้นทัง้ สามกลิน่ ผสมกันช่างเหมาะกับคนทีด่ ม่ื ด�ำ่ กับ
ความรักอย่างเวินซี ถงเสีย่ วโยวถือการ์ดแล้วหันมองลูซ่ งิ เฉิงทีน่ อนอยูบ่ นเตียง
ตอนนี้เขาน่าจะเหมาะกับน�้ำหอมลิ่วเสิน* อย่าคิดว่าภาพลักษณ์ภายนอก
จะแย่ แต่จริงๆ แล้วเขายังหรูหราและมีจติ วิญญาณเหมือนกับคนทุกคน
ตอนบ่ายของวันรุง่ ขึน้ ถงเสีย่ วโยวมาโรงพยาบาลเพือ่ ท�ำเรือ่ งออกจาก
โรงพยาบาลของลูซ่ งิ เฉิง เธอตัง้ ใจจะใช้เงินทีเ่ วินซีให้มาจ้างพยาบาลเพือ่ ดูแล
ลูซ่ งิ เฉิง แล้วก็ไปช่วยเขาจ่ายค่าส่วนกลาง เหตุผลก็คดิ ไว้เรียบร้อยแล้ว บอกว่า
นีค่ อื การตอบแทนทีเ่ ขาไม่ไล่เธอออกหลังจากทีร่ ว่ มรายการ 'สถานีถดั ไป รันเวย์'
บนโลกมีคนอยูป่ ระเภทหนึง่ เขาสูงส่งไม่เห็นใครอยูใ่ นสายตา ซึง่ ไม่ใช่วา่
เขาอยู่ในต�ำแหน่งทีส่ งู ส่งหรือมีสถานะทางสังคมทีส่ ดุ ยอดอะไร ต่อให้เขาเป็น
คนทีส่ ญู เสียอ�ำนาจไป แต่กย็ งั คงสูงส่งอยู่ ยังคงไม่เห็นใครอยูใ่ นสายตา นีเ่ ป็น
เรือ่ งทีต่ ดิ ตัวมาตัง้ แต่เกิด
ลู่ซิงเฉิงเป็นคนที่สวรรค์เลือกแล้ว
* น�้ำหอมลิ่วเสิน คือน�้ำหอมโบราณของจีน คล้ายกับน�้ำอบไทย
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"คนทีไ่ ม่ให้ไล่เธอออกก็คอื เวินซี เธอไปตอบแทนเขาสิ" ลูซ่ งิ เฉิงนอนพิงอยู่
บนเตียงคนไข้ ก�ำลังเปิดดูนติ ยสารแฟชัน่ ฉบับหนึง่ อยู่
นีม่ นั ท�ำให้เธอท�ำอะไรไม่ถกู ถงเสีย่ วโยวก�ำการ์ดเอาไว้โดยไม่รจู้ ะท�ำยังไง
ต่อดี
ดูทา่ ทางนิตยสารฉบับนีจ้ ะไม่ได้ทำ� ให้เขาพอใจ ลูซ่ งิ เฉิงโยนมันไปข้างๆ
อย่างรังเกียจแล้วปรายตามองเธอ "ฉันจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเธอ เก็บ
ความเห็นใจไร้สติของเธอเอาไว้ อย่าคิดว่าท�ำแบบนีแ้ ล้วเธอจะไม่ตอ้ งรูส้ กึ ผิด
ต่อฉันอีก"
เมือ่ เขาพูดขึน้ มาถงเสีย่ วโยวก็เหมือนถูกมีดแทงเข้าอย่างแรง ก็จริง เดิม
ก็คดิ ว่าอูฐผอมตายยังไงก็ใหญ่กว่าม้า เธอก็รสู้ กึ สบายใจขึน้ หน่อย ทว่าตอนนี้
เธอกลับรูส้ กึ ผิดมากเหลือเกิน แดลีพ่ ดู ถูก คนเราอย่ามีระดับคุณธรรมสูงนัก
หากถูกคุณธรรมผูกมัดเมือ่ ไหร่กเ็ รียกว่าถูกจูงจมูกเมือ่ นัน้
ดังนั้นเธอจึงพูดอย่างอ�้ำๆ อึ้งๆ "งั้น...จะท�ำยังไง"
ลูซ่ งิ เฉิงยกมุมปากขึน้ เล็กน้อย เผยรอยยิม้ ร้ายกาจออกมา ดวงตาทีเ่ ย็นชา
มาตลอดคูน่ นั้ มีประกายออกมา เขากระดิกนิว้ เรียกถงเสีย่ วโยว "ฉันจะให้เธอ
ดูแลฉัน"
ห้องรับแขกในคอนโดฯ ของลูซ่ งิ เฉิงมีเก้าอีน้ วดแสนสบายอยูห่ นึง่ ตัว
ซึง่ หันไปทางกระจกบานใหญ่ ทางนอกหน้าต่างก็สามารถมองเห็นป้ายโฆษณา
ของตึกบริษทั เวย์ทอี่ ยู่ใจกลางเมือง เมือ่ ตึกนีเ้ ปิดไฟขึน้ ในตอนกลางคืน ทีน่ ี่
ก็เป็นสถานทีท่ สี่ ว่างไสวทีส่ ดุ ของเมืองซี
ในเวลานีล้ ซู่ งิ เฉิงก�ำลังนัง่ พิงอยูท่ เี่ ก้าอีน้ วดอย่างเกียจคร้าน ตาก็มอง
ไปที่ถงเสี่ยวโยวที่ก�ำลังท�ำอาหารอยู่ในครัวแบบเปิด เข้าไปที่เวย์แล้วยังไง
ผูช้ ว่ ยของเขาลูซ่ งิ เฉิง ใครก็อย่าคิดทีจ่ ะแย่งไปได้
"เดีย๋ วก็กนิ ข้าวได้แล้ว" ถงเสีย่ วโยวผัดกับข้าวในกระทะพร้อมกับพูดไปด้วย
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ลูซ่ งิ เฉิงนอนเกียจคร้านบนเก้าอีไ้ ม่ยอมขยับตัว เขายืน่ มือทัง้ สองออกไป
พร้อมกับพูดอย่างช่วยไม่ได้วา่ "ฉันยังไม่ได้ลา้ งมือ"
ถงเสีย่ วโยวตักกับข้าวจากกระทะใส่จานด้วยความรวดเร็ว แล้วไปห้องน�ำ้
บิดผ้าขนหนูมาให้ลซู่ งิ เฉิงเช็ดมือ มือของขุนพลลูเ่ คยใช้ชชี้ ะตาบ้านเมืองและ
เรียกลมเรียกฝนด้วย จะดูแลแบบขอไปทีได้อย่างไร
"ท�ำไมเย็นอย่างนี้ ตอนนีฉ้ นั ออกก�ำลังกายไม่ได้ ระบบปลายประสาท
ก็ไม่คอ่ ยดี เธออยากให้ฉนั พิการใช่ไหม"
เขาพูดแล้วก็ฟงั ดูเหมือนจะมีเหตุผล ถงเสีย่ วโยวรูส้ กึ ผิดทีไ่ ม่รอบคอบพอ
จึงรีบใช้ผ้าขนหนูชุบน�้ำอุ่นบิดหมาดๆ มาส่งให้ ลู่ซิงเฉิงวางหน้ามือและ
หลังมือทัง้ สองข้างลงบนผ้าขนหนูอนุ่ ๆ ด้วยท่าทางทีง่ ดงาม แล้วก็มขี นั ที
ถงเสีย่ วโยวประคองไปที่โต๊ะอาหารประหนึง่ ไทเฮา
บนโต๊ะมีกบั ข้าวสามอย่างและน�ำ้ แกงอีกหนึง่ ก็คอื สันในเปรีย้ วหวาน
ผัดผักสามอย่าง ผักกาดผัดกระเทียม ซุปขาหมูตนุ๋ ถัว่ เหลือง
เซ็ตอาหารสมบูรณ์แบบ
ลู่ซิงเฉิงหยิบตะเกียบออกมาอย่างเชิดๆ เขี่ยไปที่สันในก่อน "ไขมัน
หนึง่ กรัมท�ำให้เกิดพลังงานเก้ากิโลแคลอรี" แล้วก็เขีย่ ผัดผักสามอย่าง "มันฝรัง่
ทีท่ อดในน�ำ้ มันหนึง่ ร้อยกรัมจะให้พลังงานหกร้อยสิบสองกิโลแคลอรี" สุดท้าย
ตะเกียบก็ไปหยุดห่างจากผักกาดผัดกระเทียมหนึง่ เซนติเมตร เขาท�ำเสียงจิจ๊ ะ๊
ขึน้ มา "กระเทียมบด โอ้ สวรรค์ เธอเป็นผูห้ ญิงทีก่ นิ กระเทียมด้วย? หรือว่า
เธอกินทุเรียนด้วย?"
ถงเสี่ยวโยวพยักหน้า "ใช่ ฉันกิน"
ลูซ่ งิ เฉิงวางตะเกียบลง เลิกคิว้ มองไปทีถ่ งเสีย่ วโยว "แล้วยังซุปขาหมู
ตุน๋ ถัว่ เหลือง ฉันอยู่ในช่วงเร่งน�ำ้ นมหรือไง ไม่เพิม่ ปลาตะเพียนเข้าไปตุน๋ ด้วย
เลยล่ะ"
หลายปีทผี่ า่ นมาลูซ่ งิ เฉิงเคยชินกับการเอาเหตุผลเป็นทีต่ งั้ ไม่ยอมคนอืน่
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ในเมือ่ เขาอยูบ่ นเหตุผล ท�ำไมเขาถึงต้องยอมให้คนอืน่ ล่ะ
ถงเสีย่ วโยวเอ่ยขึน้ ด้วยเสียงแผ่วเบา "ฉันไปถามแดลีม่ าแล้วนะ เขาบอกว่า
อาหารพวกนีค้ อื อาหารทีค่ ณุ ชอบ ส่วนขาหมูฉนั เพิม่ เข้าไปเอง เหมาะกับช่วงที่
คุณบาดเจ็บ"
"ทีฉ่ นั กินเป็นอาหารฝีมอื ของเชฟในโรงแรมเซ็นเตอร์ พวกเขาเข้มงวด
เรือ่ งการควบคุมน�ำ้ มันทีอ่ ยู่ในอาหารรวมทัง้ สัดส่วนของโปรตีนกับไฟเบอร์
เธอทีค่ ดิ เลขไม่เป็นเหมาะทีจ่ ะท�ำแค่มะเขือเทศผัดไข่ เข้าใจไหม" ลูซ่ งิ เฉิง
ให้ศูนย์คะแนนส�ำหรับอาหารบนโต๊ะนี้อย่างเลือดเย็น "ช่างเถอะ ฉันกิน
อย่างละค�ำ ทีเ่ หลือเธอกินให้หมด กินทิง้ กินขว้างจะต้องตกนรก"
ถงเสีย่ วโยวได้แต่นงิ่ เงียบ ถ้ากินทิง้ กินขว้างจะต้องตกนรกแล้วล่ะก็ บ.ก.
คุณควรจะต้องเหมานรกชัน้ สิบแปดอยูย่ าวเลยสินะ
ลูซ่ งิ เฉิงคีบเนือ้ สันในเข้าปากอย่างไม่ใส่ใจ คิดว่าจะไม่กนิ รอบทีส่ อง แต่
เมือ่ ฟันล่างกับฟันบนได้มาสัมผัสกัน รสชาติกร็ ะเบิดอยู่ในปาก
นี่มันอร่อยมากเลย
ด้านนอกกรอบ ด้านในนุม่ สัดส่วนของน�ำ้ เปรีย้ วหวานก็เพอร์เฟ็กต์
อย่างทีส่ ดุ แม้กระทัง่ ขนาดของเนือ้ ก็ยงั พอดีคำ� เหมาะกับการเคีย้ วอย่างยิง่
ลูซ่ งิ เฉิงเงยหน้าขึน้ มองถงเสีย่ วโยว เธอยืนรออยูต่ รงหน้าโต๊ะ ดูไม่เหมือน
ดีไซเนอร์ทดี่ งั เป็นพลุแตก แต่กลับเหมือนนักเรียนทีก่ ำ� ลังรอคุณครูให้คะแนนอยู่
ตะเกียบของลู่ซิงเฉิงค่อยๆ ยื่นไปที่สันใน ท�ำเป็นพูดไปเรื่อยเปื่อย
"ที่เธอท�ำกับข้าวนี่เรียนกับใครมาล่ะ"
ถงเสี่ยวโยวตอบอย่างตั้งใจและจริงจัง "พ่อฉันเป็นอดีตหัวหน้าเชฟ
ในโรงแรมเซ็นเตอร์"
ลู่ซิงเฉิงนิ่งไปครู่หนึ่ง คีบสันในชิ้นที่สามวางไว้ในชาม "โอลิมปิก"
"คะ?"
"ท�ำไมเธอถึงหลงเดินทางผิด"
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ลูเ่ หยียนจือกลับถึงบ้านก็เป็นเวลาสามทุม่ แล้ว กินข้าวไม่กคี่ ำ� ก็เข้าไปใน
ห้องท�ำงาน ในห้องท�ำงานมีเครือ่ งทอผ้าขนาดใหญ่ตงั้ อยูเ่ ครือ่ งหนึง่ ราวแขวน
ด้านข้างแขวนผ้าตัวอย่างทีเ่ ขาทอเต็มไปหมด
เสียงเคาะประตูหอ้ งท�ำงานดังขึน้ เบาๆ สองครัง้ ลูเ่ หยียนจือหยุดพันด้าย
ลุกขึน้ ไปเปิดประตู ทีห่ น้าประตูมเี ฉิงเพ่ยอวีถ้ อื ถ้วยขนมหวานยืนอยู่
"แม่" ลู่เหยียนจือยิ้ม "กลับมาจากสถานสงเคราะห์แล้วเหรอครับ"
เฉิงเพ่ยอวีพ้ ยักหน้าพร้อมกับเดินเข้ามา วางถ้วยขนมหวานลงทีโ่ ต๊ะท�ำงาน
มองดูผา้ ทีอ่ ยูบ่ นเครือ่ งทอ พืน้ เป็นลายตาสับปะรดสลับกับลายเส้นสีเ่ หลีย่ ม
ข้าวหลามตัดทีเ่ ป็นระเบียบ วิธกี ารทอแน่นหนา เนือ้ ผ้าก็โปร่ง เธอจึงถามขึน้
"ทอผ้าอีกแล้วเหรอ"
"ตัวอย่างเซ็ตที่แล้วส่งไปที่โรงงานแล้ว" ลู่เหยียนจือกินขนมหวาน
พร้อมกับพูดไปด้วย "อาทิตย์หน้าคงจะได้ความคิดเห็นกลับมา"
"ได้ยนิ ว่าทีบ่ ริษทั รับดีไซเนอร์ใหม่เหรอ" แม้วา่ ปกติเฉิงเพ่ยอวีจ้ ะท�ำงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ แต่กย็ งั คงติดตามเรือ่ งส�ำคัญของเวย์อยู่
"ครับ" ลู่เหยียนจือพยักหน้ารับ "เมื่อก่อนเธอท�ำงานที่ชิก ผมชอบ
การดีไซน์ของเธอมากครับ"
เฉิงเพ่ยอวีม้ องลูกชาย ใบหน้าคล้ายยิม้ คล้ายไม่ยมิ้ "นอกจากนีล้ ะ่ "
"นอกจากนี?้ " ลูเ่ หยียนจือก้มหน้ากินของหวาน แววตาล�ำ้ ลึกและอ่อนโยน
"ผมต้องการเธอมากครับ"
เฉิงเพ่ยอวี้ไม่พดู อะไร รับถ้วยขนมหวานทีล่ กู ชายกินเสร็จกลับมาแล้ว
ตบไหล่เขาอย่างห่วงใย "อย่าท�ำงานจนดึกล่ะ มันเสียสุขภาพ"
"ครับ" ลู่เหยียนจือพยักหน้า เหมือนกับคนทั่วๆ ไปที่ไม่ว่าตอนอยู่
นอกบ้านจะโหดร้ายยังไง แต่กบั แม่ของตัวเองก็ยงั เป็นลูกทีเ่ ชือ่ ฟังอยูด่ ี
แน่นอนว่าคนเราย่อมไม่เหมือนกัน เด็กแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกัน
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ลูเ่ หยียนจือเป็นเด็กทีว่ า่ ง่าย ตัง้ แต่เด็กก็เชือ่ ฟังผูใ้ หญ่ โตขึน้ ก็กตัญญู ส่วน
ลูซ่ งิ เฉิงเป็นโรคจูนเิ บียว* ท�ำตัววางอ�ำนาจตัง้ แต่เด็ก โตขึน้ ก็บา้ อ�ำนาจ
แม้วา่ เขาจะกินอาหารจนหมดโต๊ะ แต่ถงึ จะกินอาหารทีค่ นอืน่ ท�ำก็ยงั
ไม่มที ที า่ เกรงใจแม้แต่นอ้ ย อยากจะเรียกใช้ก็ไม่มลี ะเว้น อยากจะออกค�ำสัง่
ก็ออกค�ำสัง่ "โซฟาทีห่ อ้ งรับแขกก็ดนี ะ เธอนอนทีน่ แ่ี ล้วกัน"
ถงเสีย่ วโยวทีล่ า้ งจานเสร็จก็ตงั้ ใจจะกลับบ้านถึงกับอึง้ ไป "ให้ฉนั พักทีน่ ?ี่ "
ลู่ซิงเฉิงเอียงหน้าไปมองทิวทัศน์นอกหน้าต่างยามค�่ำคืน เอ่ยด้วย
น�้ำเสียงเศร้าๆ "เวินซีชอบทิวทัศน์ยามค�่ำคืน เธอชอบไหม"
ชือ่ ของเวินซีกเ็ หมือนจิม้ ไปทีจ่ ดุ อ่อนของถงเสีย่ วโยว เธอรีบล้มตัวลงนอน
บนโซฟา "ฉันชอบนอนบนโซฟาดูววิ ยามค�ำ่ คืน"
ลู่ซิงเฉิงใช้ไม้เท้าพยุงตัวเองเข้าไปในห้องนอนและไม่ลืมที่จะบอกลา
"ราตรีสวัสดิ"์
ตอนนีเ้ ขาทัง้ บาดเจ็บและตกงาน นอกจากนอนแล้วก็ทำ� อะไรไม่ได้ แต่
ถงเสีย่ วโยวไม่เหมือนกัน เธอมีนดั ส่งรายงานให้กบั ลูเ่ หยียนจือในเช้าวันพรุง่ นี้
เกีย่ วกับสิง่ ทีส่ มั ผัสได้หลังจากเข้ามาทีเ่ วย์ เธอมีอาการกลัวบางอย่างตัง้ แต่เล็ก
นัน่ ก็คอื โรคกลัวการหารือ พูดให้เห็นภาพก็คอื เธอไม่อาจจะพูดถึงความรูส้ กึ ในใจ
ของตัวเองกับใครได้ ดังนั้นเมื่อคิดทบทวนดูแล้วถงเสี่ยวโยวคิดว่าตัวเอง
ไม่อาจพูดค�ำพูดทัง้ หมดออกมาได้ แต่ยงั ไงซะเขียนคร่าวๆ ไว้กน็ า่ จะพอได้
เธอหยิบกระดาษกับปากกาขึน้ มา เพียงครูเ่ ดียวความคิดของถงเสีย่ วโยว
ก็พรัง่ พรูออกมา ทัง้ ไอเดียทีอ่ ยูใ่ นใจ ในสมองก็มแี บบสเก็ตช์ของชุด แม้กระทัง่
ขนาดของกระดุมก็ยงั อยากจะถกกับคนอืน่ แล้วยิง่ อีกฝ่ายเป็นลูเ่ หยียนจือด้วย
เมือ่ ย้อนคิดกลับไปวันนัน้ ทีเ่ ขาสอนเธอทอผ้า ถงเสีย่ วโยวก็เหมือนเป็นเพียง
กวางน้อยทีว่ งิ่ ชนไปมัว่ สิง่ ทีเ่ ขียนไปอย่างรวดเร็วนัน้ ก็รบี ลบแล้วเขียนใหม่
อีกครัง้
* จูนเิ บียว เป็นค�ำพูดในอินเตอร์เน็ตของญีป่ นุ่ หมายถึงคนทีท่ ำ� ตามทีต่ วั เองพอใจ มีโลกของตัวเอง มักจะเกิดกับ
เด็กมัธยม
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ประตูไม้ของห้องนอนยังเหลือช่องเล็กๆ ด้านล่างอยู่ ผู้ทรงอิทธิพล
อย่างลูซ่ งิ เฉิงก�ำลังก้มอยูท่ รี่ อ่ งประตูมองลอดดูความเคลือ่ นไหวด้านนอก
"แค่เขียนรายงานยังจะเคลิบเคลิม้ " ลูซ่ งิ เฉิงส่ายหน้าอย่างระอา เขา
ไม่อาจจะเข้าใจความรูส้ กึ ของคนประเภทนี้ได้ ชอบแล้วจะท�ำให้สำ� เร็จได้เหรอ
คิดถึงจนนอนไม่หลับจะท�ำให้ชวี ติ ไปถึงจุดสูงสุดได้หรือไง ตอนนี้ในใจลูซ่ งิ เฉิง
ไม่ได้คดิ อะไร มีเพียงแค่จะกลับไปยิง่ ใหญ่ให้ได้อกี ครัง้
เขาได้ยนิ ว่าถงเสีย่ วโยวไปทีเ่ วย์ หากต้องการจะจัดการลูเ่ หยียนจือกับ
ลูเ่ ริน่ สองพ่อลูก และจะกลับไปยืนทีจ่ ดุ สูงสุดอีกครัง้ เธอคนนีจ้ ะเป็นเครือ่ งมือ
ทีด่ ที สี่ ดุ นอกจากจะโง่แล้วยังอินโนเซนต์อกี แล้วยังมีใจทีถ่ กู คุณธรรมผูกมัด
เอาไว้ได้งา่ ยๆ เมือ่ รวมทัง้ หมดนีแ้ ล้วมันก็เหมือนเขียนอยูบ่ นใบหน้าว่าให้รบี
มาใช้ประโยชน์จากฉันสิ
ลู่ซิงเฉิงจะปล่อยโอกาสนี้ไปได้อย่างไร ก็ต้องเหยียบขึ้นไปสิ
ผ่านไปไม่นานถงเสีย่ วโยวก็เหมือนกับคนทัว่ ไปทีห่ ลับระหว่างการท�ำงาน
รายงานทัง้ ปึกถูกทับไว้ใต้แขน ลูซ่ งิ เฉิงผลักประตูออกไป เพือ่ ไม่ให้เสียงดังจน
เธอตืน่ เขาจึงทิง้ ไม้คำ�้ ยันและเดินกะเผลกเข้าไป
เพราะเป็นคนขายาว เพียงไม่กกี่ า้ วเขาก็เดินไปถึงโต๊ะน�ำ้ ชา รายงาน
เกีย่ วกับเวย์อยูต่ รงหน้าเขา ลูซ่ งิ เฉิงโค้งตัวลงไปอย่างสวยๆ เพือ่ จะหยิบมัน
ขึน้ มา
ทว่าก้มลงไปหยิบ...ก็หยิบไม่ถึง
หยิบอีกครั้ง...ก็เกือบได้แล้ว
ครั้งที่สาม...ก็ยังไม่ได้อีก
เพราะขาขวาเข้าเฝือกไว้อยูจ่ งึ ไม่อาจจะงอได้ ลูซ่ งิ เฉิงได้แต่โน้มตัวลงไป
ชนกับโต๊ะน�ำ้ ชา แต่จะท�ำอย่างไรได้เพราะต่อจากเอวลงไปก็คอื ขาทีง่ อไม่ได้
จึงท�ำให้เขาไม่อาจจะแตะได้แม้แต่ขอบโต๊ะ ลูซ่ งิ เฉิงตัดสินใจหาอะไรมาค�ำ้
เพือ่ ให้เขาสามารถโน้มเอวลงไปได้ ชัน้ วางกระถางดอกไม้ขา้ งโซฟามีความสูง
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พอเหมาะพอดี ลูซ่ งิ เฉิงใช้มอื ซ้ายจับชัน้ เอาไว้ ส่วนมือขวาก็ยนื่ ไปสุดแขน
ในทีส่ ดุ ก็แตะทีป่ ลายกระดาษได้
ความส�ำเร็จอยู่แค่เอื้อม
จูๆ่ มือซ้ายเขาก็ลนื่ ชัน้ วางกระถางดอกไม้เสียสมดุลจึงล้มใส่หวั ของ
ถงเสีย่ วโยว ชัน้ วางนัน้ เป็นไม้แกะสลักท�ำจากไม้โปร่ง แต่กระถางดอกไม้ดา้ นบน
เป็นกระเบือ้ งเซรามิกน่ะสิ
กระแทกใส่หวั แม่นตี่ ายไม่ใช่ปญั หา ปัญหาอยูท่ เี่ ธอจะมาตายในบ้าน
ของเขาไม่ได้
ลูซ่ งิ เฉิงรีบใช้ขาซ้ายเกีย่ วชัน้ เอาไว้ มือทัง้ สองข้างยืน่ ไปรับกระถางดอกไม้
ทีก่ ำ� ลังตกลงมา
แต่เขาลืมไปว่าตัวเองไม่ใช่คนที่ท�ำอะไรได้สะดวก นอกจากจะรับ
กระถางดอกไม้ไว้ไม่ได้แล้วยังโยนขึ้นไปในอากาศอีก
และในขณะนัน้ เองถงเสีย่ วโยวก็ลมื ตาขึน้ มาเหมือนกับโชคช่วยเอาไว้
สายตาก็ทนั เห็นกระถางดอกไม้ทโี่ ยนขึน้ ไปสูงมาก แล้วมันก็คอ่ ยๆ เข้ามาใกล้
ค่อยๆ ใหญ่ขนึ้ ตามด้วยเสียงดังปัง
ลู่ซิงเฉิงล้มจนลุกไม่ขึ้น

ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3ixYZPg

