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漠兮

โม่ซี

เฉี่ยวหลิงชิงซิ่ว แปล



"โชคดีทั้งหมดของฉันเกิดข้ึนตั้งแต่ที่คุณเมาแล้วจูบฉันหลังจบงานเลี้ยง..." 
ถงเสี่ยวโยวยังไม่ทันพูดจบก็โดนเขาขัดขึ้นอย่างฉุนเฉียว

"เดี๋ยวนะ อะไร ฉันเมาแล้วจูบเธอ?" ดวงตาดูดวิญญาณคู่นั้นของลู่ซิงเฉิง
ถลึงใส่ราวกับต้องการอ่านไปถึงใจคน

"ใช"่ คนท่ีถกูจบูพยกัหนา้รบั ซ�า้ยงัท�าทา่เลยีนแบบทา่ทางของเขาในตอนนัน้ 
โอบหนา้ตวัเองขึน้ยืน่รมิฝปีากแดงๆ ขึน้มา "คุณจบูฉนัแบบนี"้

"ไม่มีทาง" คนจูบไม่ยอมรับ
"จริงๆ นะ"
"ตอ่ใหฉ้นัดืม่เหมาไถไปสองจนิกไ็ม่มทีางจบูเธอ" คนจบูโวยวายขึน้มา "ฉนัคอื

ลูซิ่งเฉงิ มาตรฐานความงามของฉันเป็นทีส่ดุของโลกใบนี ้ฉนัจะจบูเธอไดยั้งไง"



ค�ำน�ำ
ทุกคนน่าจะเคยมีช่วงเวลาท่ีรูส้กึว่าตวัเองช่างโชคร้ายมากๆ เลยกนัใช่ไหมคะ 

ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ดูเหมือนจะมีอุปสรรคมาขวางกั้นไปเสียทุกเรื่อง ท�าอย่างไร 

ก็เหมือนไม่เห็นหนทางความส�าเร็จ ท้ังอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ก็ยังมาเกิดข้ึน 

ในช่วงเวลานัน้ด้วย จนรูส้กึอยากจะเปลีย่นดวงกนัเลยทีเดยีว

ถ้าเคยรู้สึกแบบนั้นล่ะก็ นักอ่านทุกท่านก็น่าจะอินไปกับ 'ถงเสี่ยวโยว' 

นางเอกของเรือ่งนีก้นัอย่างแน่นอน ถงเสีย่วโยวผูมี้ความฝันอยากเป็นดไีซเนอร์

ตัง้แต่เด็ก ทว่าดันเกดิมาเป็นคนโชคร้ายแบบสดุๆ ท�าให้เธอได้แต่เกาะต�าแหน่ง

สาวใช้แห่งแผนกออกแบบไว้อย่างเหนียวแน่น จนวันหนึ่งโอกาสก็มาถึงเม่ือ  

'ลู่ซิงเฉิง' ชายหนุ่มท่ีเกิดมาพร้อมกับโชคดีท่ีไม่มีใครเทียบได้ บรรณาธิการ

นติยสารแฟช่ันท่ีถงเสีย่วโยวท�างานอยู่ได้ส่งเธอไปเข้าร่วมรายการแข่งขันดไีซเนอร์

เพือ่เยาะเย้ยคู่แข่ง แต่ดวงแห่งความโชคร้ายกท็�าให้เธอล้มเหลวไม่เป็นท่า

ลูซิ่งเฉิงท่ีรกัในชือ่เสยีงและหน้าตาย่อมปล่อยให้เรือ่งแบบนีเ้กดิข้ึนต่อไป 

อีกไม่ได้ แล้วเขาจะจดัการถงเสีย่วโยวอย่างไร จะสามารถใช้โชคดขีองตวัเอง 

ข่มโชคร้ายของเธอได้หรอืไม่ มาร่วมตดิตามไปพร้อมกนัในหน้าถดัไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร

ถงเสี่ยวโยว  หญิงสาวท่ีเกิดมาพร้อมกับความโชคร้าย ใฝ่ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์
ตั้งแต่เด็ก จึงพยายามเข้ามาท�างานในแผนกออกแบบของนิตยสาร
แฟช่ันชื่อดัง เป็นคนมองโลกในแง่ดี จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน  
และเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยอย่างเห็นได้ชัด

ลู่ซิงเฉิง   บรรณาธกิารนติยสารแฟช่ันช่ือดงั มอีทิธพิลในวงการแฟชัน่อย่างมาก 
เกดิมาพร้อมกบัความโชคดท่ีีไม่มีใครเทียบเคยีงได้ เป็นคนเอาแต่ใจ 
มัน่ใจในตวัเองสงู ไม่เห็นคนท่ีไม่มีความสามารถอยู่ในสายตา แต่ก็ 
มีความลับในอดีตที่ไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้

ลู่เหยียนจือ  ดีไซเนอร์ช่ือดังท่ีมีความสามารถมาก เป็นท่ีจับจ้องในวงการแฟช่ัน 
มีนิสัยอ่อนโยน อบอุ่น เป็นหนึ่งในคู่แข่งคนส�าคัญของลู่ซิงเฉิง

มู่หยาง   ชายหนุม่หัวรัน้ใบหน้าหล่อเหลา ใบหน้าบางส่วนของเขาดคูล้ายคลงึ 
กบัลูซิ่งเฉิง เป็นพิธกีรมากความสามารถท่ีปรากฏตวัในรายการหรอื 
งานส�าคญัต่างๆ เห็นลูซิ่งเฉิงเป็นศตัรู

เวินซี   นางแบบชื่อดังในวงการแฟชั่น ด้วยความสวยสง่าจึงท�าให้มีฉายา 
ในวงการว่า 'ราชินีเวิน' เป็นแฟนคนปัจจุบันของลู่ซิงเฉิง และเป็น
แฟนเก่าของมู่หยาง

ซ่งหรูหรู   เพื่อนของถงเสี่ยวโยว เป็นคนที่มีความสามารถในการดูดวง มักจะ
ดูดวงของถงเสี่ยวโยวเพื่อบอกให้ระมัดระวังตัวอยู่เสมอ
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ในขณะท่ีคณุโชคร้าย ฉันหวงัว่าคณุจะอยู่ห่างจากฉันหน่อย เพราะฉันนัน้ 

มีความส�าคญั คณุอย่าเป็นคนเห็นแก่ตวัเกนิไปนกั

คอลัมน์ 'มนุษย์ดวงดาวเดียวดาย'

ห้องอัดรายการ รายงานข่าวบันเทิง

"ล�าดบัถดัไปเราจะมาเปิดชาร์ตเรตติง้รายการบันเทิงของสปัดาห์นีก้นั

นะคะ คณุมู่หยางตืน่เต้นไหมคะ" พธิกีรสาวยิม้แล้วหันไปมองชายหนุม่ท่ียืนอยู่

ข้างๆ เธอ เห็นได้ชัดว่าเธอสนใจหนุม่หล่อคนนีม้าก ทว่าอีกฝ่ายกลบัไม่ได้สนใจ 

หน�าซ�า้ยังย้อนถามกลบัไปด้วยน�า้เสยีงเย็นๆ ว่า "ตืน่เต้นแล้วจะมผีลต่อชาร์ต 

เหรอครบั"

"เอ่อ..." พิธีกรสาวยิ้มเก้ออย่างไปไม่เป็น "ไม่...ไม่หรอกค่ะ"

แล้วหนุ่มหล่อก็หันกลับมาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น พิธีกรสาวได้แต่ 

จบัผมข้างหูแก้เก้อ

"ถ้าอย่างนัน้เรามาดคู�าตอบกนัเลยดกีว่า ชาร์ตเรตติง้อนัดบัหนึง่ของ

บทที่
1

คุณมำกกว่ำส่ีห่วงอยู่หนึ่งห่วง
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สปัดาห์นียั้งคงเป็นของรายการเรยีลลติีแ้ฟช่ันโชว์ 'สถานถีดัไป รนัเวย์' ค่ะ! 

ว้าว...และท่ียืนอยู่ข้างๆ ดิฉันก็คือคุณมู่หยาง โปรดิวเซอร์และพิธีกรของ

รายการค่ะ ส่วนตัวดฉัินเองกเ็ป็นแฟนคลบัตวัยงของรายการนีเ้ช่นกนั ดฉัิน

จงึขอเป็นตวัแทนแฟนคลบัถามค�าถามสกัค�าถามนะคะ อย่างดฉัินสามารถ 

เข้าร่วมรายการของคณุได้ไหมคะ"

"ไม่ได้ครับ"

"..."

"ดไีซเนอร์ท่ีจะเข้าร่วมรายการของเราจะต้องเป็นมืออาชีพ ส่วนนางแบบ

นายแบบกจ็ะต้องเคยเข้าร่วมงานประกวดซเูปอร์โมเดลมาก่อน เพือ่ให้สามารถ

ม่ันใจได้ว่ารายการของเราจะมีความเป็นมืออาชีพครบั" หนุ่มหล่อเชิดหน้าข้ึนพูด

แล้วหันไปมองพธิกีรสาวพร้อมกบัพดูต่อว่า "ขอโทษด้วยนะครบั คณุจงึไม่สามารถ

เข้าร่วมรายการนี้ได้"

พธิกีรสาวกระตกุมุมปากเลก็น้อย ยังดท่ีีรายการนีอ้อนแอร์เพียงย่ีสบินาที

เท่านั้น เหลืออีกไม่กี่นาทีก็จบแล้ว เธอกระแอมแล้วเปลี่ยนค�าถามใหม่ว่า  

"เราทราบมาว่ามนีติยสารแฟช่ันกบัแบรนด์แฟชัน่มากมายท่ีส่งดไีซเนอร์เข้าร่วม

รายการของคณุ มีเพยีงนติยสารชกิฉบับเดียวเท่านัน้ท่ีไม่ได้เข้าร่วมรายการนี้

ด้วย อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะ"

"ชิก?" มูห่ยางยกมุมปากย้ิมอย่างร้ายๆ "ถ้าเป็นเมือ่ก่อนกยั็งคงพอจะมี

โอกาส แต่เม่ือสองเดอืนก่อนพวกเขาเพิง่จะเปลีย่นแม่ทัพคนใหม่ จะรกัษา

ต�าแหน่งนิตยสารแฟช่ันอันดับหนึ่งไว้ได้อีกนานแค่ไหนก็ยังพูดยาก แล้ว 

จะกล้าแบ่งก�าลงัมาเข้าร่วมการแข่งขันท่ีดเุดอืดอย่างนี้ได้เหรอครบั"

ในขณะท่ีพธิกีรสาวก�าลงัหยอกล้อหนุม่หล่อและถกูโต้กลบัจนอึง้ไปนัน้ 

ในคลบัเฮ้าส์ส่วนตวัใจกลางเมืองซีมีแสงไฟส่องสว่างวิบวบัมากมาย มพีรีะมิด

แชมเปญขนาดใหญ่ต้ังอยู่รมิสระว่ายน�า้ และน�า้แข็งแกะสลกัตวัเลขหนึง่ล้าน
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ระยบิระยับภายใต้แสงไฟ ชายหนุม่รปูหล่อมาดเท่อยู่ในเสือ้สเว็ตเตอร์สคีรมี

ก�าลงัยกค้อนขึน้ทุบน�า้แขง็แกะสลกันัน่

ตัวเลขนั้นก็คือจ�านวนนิตยสารชิกท่ีจัดจ�าหน่ายได้ในเดือนนี้ เป็น 

การท�าลายสถติิสงูสดุเท่าท่ีเคยมีมา และชายหนุม่ผูมี้ออร่าเปล่งปลัง่คนนัน้ 

ก็คือลู่ซิงเฉิง หัวหน้าบรรณาธิการคนใหม่ท่ีเพิ่งย้ายมาประจ�านิตยสารชิก 

ในภมูภิาคเอเชีย

ท่ามกลางสายตาของผูค้นนบัหมืน่และภายใต้แสงไฟส่องสว่างเจดิจ้านัน่ 

ลู่ซิงเฉิงทุบน�้าแข็งแกะสลักให้แตกอย่างเต็มแรงแล้วยกแก้วข้ึนฉลองกับ 

ทุกคน

นกัข่าวก�าลงัเบียดเสยีดย่ืนไมค์เข้ามาถามเขา "คณุลู ่ตัง้แต่ท่ีคณุมารบั

ต�าแหน่ง นติยสารฉบับแรกท่ีออกมากท็�าลายสถติสิงูสดุ หน้าโฆษณากเ็พ่ิมข้ึน

จากเดมิถงึสบิจดุสีเ่ปอร์เซ็นต์ ตัง้แต่นีต่้อไปแบรนด์ใหญ่ๆ กจ็ะเพ่ิมโฆษณา 

ในชิกมากข้ึนใช่ไหม แล้วจะลดโฆษณาในนติยสารฉบับอืน่ลงหรอืเปล่า"

"คณุลู ่คอลมัน์เครือ่งแต่งกายคอลมัน์แรกของเดอืนนีค้อืเรือ่ง 'ก�ามะหย่ี 

เทรนด์หรหูราแบบถ่อมตน' คณุคดิว่าผ้าก�ามะหยีจ่ะได้รบัความนยิมในซีซ่ันหน้า

ใช่ไหม"

"คุณลู ่ ในงานเปิดตวัแฟช่ันฤดรู้อนเม่ืออาทิตย์ท่ีแล้ว คณุเวินซีแฟน 

ของคณุสวมรองเท้าส้นสงูแบรนด์น้องใหม่ ไม่ใช่รองเท้าพ้ืนหลงัสแีดงท่ีเธอ

ชอบสวมมาตลอด นีเ่ป็นการบอกใบ้ว่าคณุก�าลงัสนใจการออกแบบของแบรนด์นี้

ใช่ไหม"

ลูซิ่งเฉิงรบัไมโครโฟนมาอย่างสภุาพ "ก่อนท่ีผมจะมาท่ีชิก มีหลายคน

สงสยัว่าผมจะรบัต�าแหน่งนีไ้ด้ไหม ผมคดิว่างานฉลองในค�า่คนืนีน่้าจะเป็นค�าตอบ

ท่ีดไีด้นะครบั การฉลองความส�าเรจ็ไม่ได้หมายถงึการสิน้สดุ แต่หมายถงึ 

การเริม่ต้นใหม่ต่างหาก ผมเช่ือว่าคนฉลาดย่อมจะเลอืกทางท่ีดท่ีีสดุเสมอครบั

ฤดูใบไม้ผลิกับฤดูหนาวเม่ือปีท่ีแล้วชาแนลน�าเสนอซีรี่ส์ผ้าก�ามะหยี ่
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กไ็ด้รบัการตอบรบัเกนิความคาดหมาย มีหลายแบรนด์ท่ีพยายามจะเอาอย่าง

เพราะเห็นว่าจะได้รบัความนยิมในฤดกูาลหน้า อนัท่ีจรงิผ้าท่ีผลติจากมณฑลฝเูจีย้น

ได้ผลติเพือ่ส่งออกไปต่างประเทศจ�านวนมากตัง้แต่สมัยราชวงศ์หมิง เพราะฉะนัน้

ผมคดิว่าผ้าก�ามะหย่ีจงึเป็นสญัลกัษณ์ของความร�า่รวย เหมือนกบัท่ีโคโค่ ชาแนล

เคยพูดไว้ว่า 'แฟชัน่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา แต่สไตล์ไม่เคยเปลีย่น' ครบั

ดูท่าผมคงเป็นแฟนท่ีไม่ค่อยจะได้เรื่อง ไม่ได้สังเกตว่าแฟนตัวเอง 

เปลีย่นรองเท้าใหม่ นีไ่ม่ใช่ประเดน็ว่าผมสนใจหรอืไม่สนใจแบรนด์นีน้ะ แต่เป็น

อีกเดีย๋วผมจะเจอหน้าแฟนได้ยังไงมากกว่า"

เขาพูดติดตลกอย่างเป็นกันเอง ทุกคนก็พากันหัวเราะขึ้นมา

ดกึมากแล้วแต่ความกระตอืรอืร้นของนกัข่าวกไ็ม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อย 

ลูซิ่งเฉิงท่ีถกูล้อมอยู่บนเวทีย่นคิว้อย่างจนใจ "วันนีเ้ป็นวันท่ีมีความสขุ พวกคณุ

เปลีย่นไปถามค�าถามท่ีผมจะให้ความสนใจหน่อยได้ไหมครบั"

แสงประกายวบิวบัท่ีอยู่บนสระว่ายน�า้ด้านล่างสะท้อนกลบัมาท่ีใบหน้า

ของเขา ยิง่ท�าให้ใบหน้าดูมีเสน่ห์มากขึน้ พวกนกัข่าวกส็มัผสัได้ถงึเสน่ห์นัน้ 

นกัข่าวสาวใช้เสยีงเลก็ๆ ถามขึน้ "คณุสนใจค�าถามในเรือ่งแบบไหนคะ"

ลูซิ่งเฉิงย่ืนมอืช้ีไปทางนกัข่าวสาวคนนัน้ ขณะนัน้กม็เีสยีงกรีด๊กร๊าด 

ดงัข้ึนมา เขาหัวเราะฮ่าๆ แล้วพดูข้ึนว่า "พวกคณุกถ็ามว่า 'คณุลู ่ ในชีวิต 

สิง่ท่ีคุณนบัถอืคืออะไร คนท่ีคณุศรทัธาท่ีสดุคอืใคร' ยังไงล่ะครบั"

พวกนักข่าวก็กรูกันขึ้นมา "ว่าแต่คืออะไร และคือใครเหรอคะ"

ในค�า่คนืงดงามน่าหลงใหล ลมท่ีพดัผ่านมากย็งัมเีสน่ห์ ชายหนุม่รปูหล่อ

ยกนิว้ช้ีวางท่ีรมิฝีปาก แล้วทุกอย่างกต็กอยู่ในความเงยีบสงบ ได้แต่เฝ้ารอคอย 

จากนัน้เขากก็ระโดดจากเวทีสงูลงสูส่ระว่ายน�า้อย่างไม่ทันตัง้ตวั

เกิดเสียงตู้มดังข้ึน ตามด้วยวงน�้าขนาดใหญ่ มีเสียงกรีดร้องดังขึ้น 

ทุกทิศทาง จากนัน้กเ็ห็นภาพหัวหน้าบรรณาธิการหนุม่โผล่ข้ึนจากกลางสระว่ายน�า้
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ราวกบัแหวกทะเลแดง* จนท�าเอาคนตกตะลงึ

"Who am I?" คนท่ียืนอยู่กลางสระน�า้กางแขนโอบกอดค�า่คนืท่ีย่ิงใหญ่นี้

เงยหน้าข้ึนฟ้าเอ่ยถามเสยีงดงั

ในงานราวกับถูกจุดระเบิดขึ้น "ลู่ซิงเฉิง! ลู่ซิงเฉิง!"

เสยีงโห่ร้องราวกบัมาจากผูค้นท่ีถกูปลกุเร้าเป็นพนัเป็นหมืน่ คนท่ีอยูใ่น

สระว่ายน�า้กปี็นขึน้มาด้วยท่าทางสดชืน่ แดลี ่ผูช่้วยเขาได้เตรยีมผ้าเช็ดตวัรอไว้

อยู่ข้างๆ แล้ว

ลูซิ่งเฉิงคลมุผ้าขนหนเูดนิผ่านผูค้นด้วยท่าทางสง่างาม หน้าจอขนาดใหญ่

บนเวทีกส็ว่างข้ึนมา บนหน้าจอปรากฏรายการ 'รายงานบันเทิง' ท่ีพธิกีรสาว

ก�าลงัพยายามคมุสถานการณ์ "...มีเพยีงนติยสารชิกฉบับเดยีวเท่านัน้ท่ีไม่ได้

เข้าร่วมรายการนีด้้วย อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะ"

แล้วภาพกจ็บัไปท่ีใบหน้าย้ิมเยาะของมู่หยางท่ีดแูปลกแยกกบัสถานการณ์

ในตอนนี ้"ถ้าเป็นเม่ือก่อนกยั็งคงพอจะมีโอกาส แต่เมือ่สองเดอืนก่อนพวกเขา

เพิง่จะเปลีย่นแม่ทัพคนใหม่ จะรกัษาต�าแหน่งนติยสารแฟช่ันอันดบัหนึง่ไว้ได้

อีกนานแค่ไหนกยั็งพดูยาก แล้วจะกล้าแบ่งก�าลงัมาเข้าร่วมการแข่งขันท่ีดเุดอืด

อย่างนี้ได้เหรอครบั"

ผูค้นท่ีถกูล้างสมองเม่ือครูก่ถ็งึกบัตะลงึอีกครัง้ ท่ามกลางบรรยากาศ 

อันเงยีบสงบ คนท่ีก�าลงัจะประสบความส�าเรจ็อย่างสมบูรณ์แบบกค่็อยๆ หันหลงั

กลบัมา ดวงตาท่ีเกบ็เกีย่วเอาวญิญาณของผูค้นไปได้ในขณะนีเ้ย็นเยียบ

"แดลี่" เขาเรียก "ผมให้โอกาสคุณอธิบายอีกครั้ง"

"บ.ก. คอื..." แดลีพ่ดูอะไรไม่ออก เขายังเปิดหน้าจอบนเวทีตามก�าหนดเดมิ 

ซ่ึงอันท่ีจรงิควรจะฉายรายการทีวีสมัภาษณ์ชิกโดยเฉพาะจากงานแฟช่ันวกีท่ีมลิาน

เวนิซียกชายกระโปรงข้ึน เดนิเข้ามาแล้วเปิดกระเป๋าใบสวยออกดเูวลา

จากมือถอื "คงรบัสญัญาณถ่ายทอดสดจากดาวเทียม นีเ่ป็นเวลาถ่ายทอด

* มาจากต�านาน 'โมเสสแหวกทะเลแดง' เล่าว่าโมเสสใช้ไม้เท้าแหวกทะเลแดงออกเพือ่ให้กองทัพอิสราเอลเดนิข้ามไป



Count your lucky stars เปล่ียนโชคร้ายให้กลายเป็นรัก 110

รายการ 'รายงานบันเทิง' อยู่พอด"ี

เห็นกนัชัดๆ ว่าจะรบัหรอืไม่รบัฟัง ค�าแก้ตวันีก้ไ็ม่ส�าคญัอะไรแล้ว ลู่ซิงเฉิง

สะบัดผ้าเช็ดตวัท่ีเปียกชืน้ออกพร้อมกบัเอ่ยปากสัง่ "ไปแผนกออกแบบ หา

ดไีซเนอร์ท่ีไม่มีช่ือเสยีงท่ีสดุไปร่วมรายการนัน่"

"บ.ก. ครับ นั่น..."

ไม่รอให้แดลี่ได้พูดอะไรอีก ลู่ซิงเฉิงก็เดินไปห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว  

ตามด้วยเสยีงปิดประตดูงั 'ปัง'

"ผมรู้ว่านิตยสารหลายฉบับก็ส่งหัวหน้าฝ่ายออกแบบไปร่วมรายการ  

ถ้าพวกเราส่งคนท่ีไม่มีช่ือเสยีงท่ีสดุไป..." แดลีพ่มึพ�าเสยีงเบา

เวนิซีมองไปท่ีหน้าจอใหญ่นัน่แล้วยกมุมปาก รมิฝีปากอวบอ่ิมท่ีน่าหลงใหล

ยกโค้งข้ึน "งัน้คุณกน่็าจะรูว่้าการตดัสนิใจของลูซิ่งเฉิงไม่มีทางผดิพลาด"

แดลียั่กไหล่ "กจ็รงิ คณุว่ากนิเนือ้พระถงัซ�าจัง๋แล้วจะเป็นอมตะ ถ้ากนิเนือ้

ลูซิ่งเฉิงแล้วจะโชคด ีราบรืน่ทุกอย่างใช่ไหม"

เวินซีเห็นด้วยอย่างยิ่ง "อย่าลืมเก็บกระดูกไหปลาร้าไว้ให้ฉันด้วยนะ  

ตรงนัน้มนัเซ็กซ่ีมาก"

"ขนาดนี้ยังต้องเลือกอีก" แดลี่สะอึก

"มันอยู่ในสายเลือดน่ะ"

ถ้าพดูว่าโลกใบนีมี้คนอยู่ประเภทหนึง่ แผนเอของเขาไม่เคยผดิพลาด 

เหมือนกบัลูซิ่งเฉิง เช่นนัน้กต้็องมีอกีกลุม่คนท่ีแผนเอของเขาไม่เคยส�าเรจ็เลย 

เหมือนกบั...

"ถงเสี่ยวโยว! ท�าไมกาแฟที่เธอซื้อมาถึงมีแค่ครึ่งแก้ว"

"เอ่อ ขอโทษค่ะ ระหว่างทางฉันโดนจกัรยานชนเข้า แต่ฉันกไ็ปซ้ือให้คณุ

อีกแก้ว เพราะงัน้จงึมีหนึง่แก้วครึง่"
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"ถงเสีย่วโยว! ไปเอาผ้าข้ีริว้มา เฮ้ย! มอืเธอท�าไมถงึพันผ้าพันแผลไว้ด้วย"

"อ๋อ ก๊อกน�้าที่ห้องต้มน�้ามันเสียน่ะ ฉันเพิ่งไปเปิดก๊อกน�้าร้อน..."

"ช่างเถอะๆ เธอไปพักผ่อนเถอะ"

"ถงเสี่ยวโยว! ช่วยเก็บเอวให้ฉันอีกสักสองฝีเข็ม"

"ได้ โอ๊ย!"

"มีอะไร"

"เข็มต�าเข้าไปที่เล็บมือ"

"ถงเสี่ยวโยว!"

"ค่ะ! หัวหน้า มีอะไรให้ฉันท�าคะ"

"บ.ก. ให้เธอไปเข้าร่วมรายการ 'สถานีถัดไป รันเวย์' "

"..."

"ถงเสี่ยวโยว?"

"ค่ะ!"

"เอ่อ...หัวหน้าคะ ฉันรบัผดิชอบเบ้ืองหลงัใช่ไหมคะ" ถงเสีย่วโยวหยิบ

สมดุโน้ตท่ีติดตวัไว้ออกมา รอรบัค�าสัง่ด้วยท่าทางจรงิจงั

ท้ังส�านกัพมิพ์ไม่ใช่แค่เฉพาะแผนกออกแบบ แผนกอ่ืนๆ กม็ดีไีซเนอร์

ท่ีมีฝีมือไม่น้อย ทุกๆ ปีจะมบัีณฑติจากมหาวทิยาลยัดงัส่งเรซูเม่เข้ามามากมาย 

คดิอยากจะเบียดกนัเข้ามาท�างานในส�านกัพมิพ์นี ้ ทว่าท่ามกลางคนกลุม่ใหญ่

ขนาดนี ้ แม้แต่ในแผนบีถงเสีย่วโยวกไ็ม่ควรจะอยู่ด้วยซ�า้ ดงันัน้เหตผุลเดยีว 

ท่ีท�าให้เธอยอมรบัได้กค็อืทีมของนติยสารจะเข้าร่วมกจิกรรมนีแ้ละต้องการให้เธอ

ไปช่วยงานเบ้ืองหลงั

"ไม่ใช่ เธอต้องเป็นตวัแทนนติยสารของเราเข้าร่วมการแข่งขัน เธอ 
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ลาพกัเพ่ือเตรยีมตวัเข้าร่วมการแข่งขันได้ตัง้แต่วันนีเ้ลย" หัวหน้าแผนกย�า้อีกครัง้

ด้วยท่าทางจรงิจงั

"จะ...จะเป็นไปได้ยังไงกัน"

"อ้อ เรือ่งมนัเป็นแบบนี ้ รายการ 'สถานถีดัไป รนัเวย์' มีเงือ่นไขว่า 

ผูเ้ข้าร่วมแข่งขันต้องจบสาขาการออกแบบและต้องมีประสบการณ์การท�างาน

ในวงการแฟชั่นสามปีขึ้นไป แล้ว บ.ก. ของเราก็คิดว่าดีไซเนอร์ของเรา 

คนไหนก็สามารถชนะได้ ดังนั้นจึงให้เราส่งดีไซเนอร์ท่ีมีช่ือเสียงน้อยท่ีสุด 

ไปเข้าร่วมการแข่งขัน แต่เธอกร็ูน้ีว่่าพวกเราคอืชิกนะ ในนติยสารของเรา

ดไีซเนอร์ท่ีมีประสบการณ์ท�างานสามปีข้ึนไปถ้าไม่ได้ไปมช่ืีอเสยีงอยูต่่างแดน

ก็เปิดแบรนด์ของตัวเองกันไปหมดแล้ว ท่ีไม่มีใครรู้จักก็มีแค่เธอคนเดียว

เท่านัน้"

"..."

"ถงเสีย่วโยว สู้ๆ ! หน้าตาของนติยสารนีข้ึ้นอยู่กบัเธอคนเดยีวเลยนะ"

"เอ่อ...สู้...สู้ๆ"

หนึ่งสัปดาห์ต่อมา

"ถงเสีย่วโยว ฉันจะท�านายให้" เสยีงของซ่งหรหูรท่ีูดงัข้ึนท�าให้ถงเสีย่วโยว

ตกใจจนมือสั่น ไดร์เป่าผมดูดเส้นผมของเธอเข้าไป ตอนท่ีดึงออกมาก็มี 

กลิน่เหม็นไหม้ออกมาด้วย

เวลาเจด็โมงเช้าเป็นเวลาท่ีพนกังานออฟฟิศซ่ือตรงอย่างถงเสีย่วโยว 

ต้องต่ืนนอน ส่วนชวิีตของซ่งหรหูรูไม่เคยมีเวลาก่อนเท่ียง

"เธอปวดฉีจ่นตืน่ใช่ไหม" ถงเสีย่วโยวไม่อยากเช่ือว่าจะเห็นซ่งหรหูรู 

ในตอนเช้าตรูเ่ช่นนี ้เธอตกใจย่ิงกว่าเห็นผเีสยีอีก

"จะว่าอย่างนัน้กไ็ม่ได้" ซ่งหรหูรเูดนิผ่านเข้าห้องน�า้ไป บ่นพมึพ�าขณะท่ี

นั่งอยู่บนชักโครก "ในฐานะท่ีเป็นเพื่อนซ้ีกัน ในขณะท่ีดวงชะตาของเธอ 
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จะเปลีย่นไปฉันต้องเสีย่งทายให้เธอสกัครัง้"

ถงเสี่ยวโยวเบะปาก "แล้วเธอเห็นอะไรบ้าง"

"ดาวมฤตยูปรากฏขึ้น" ซ่งหรูหรูพูดด้วยท่าทางจริงจัง

"ซ่งหรหูร"ู ถงเสีย่วโยวถอืไดร์ค้างเอาไว้ "หนึง่ปีสามร้อยหกสบิห้าวัน  

ดูเหมอืนว่าจะมีสามร้อยวันท่ีเธอบอกฉันว่ามีดาวมฤตยูปรากฏ"

"นัน่กเ็ป็นเพราะว่าเธอดวงซวยทุกวนัน่ะส ิวนันีก้เ็หมอืนกนั" ซ่งหรหูรู

พดูอย่างเห็นอกเห็นใจ "เธอจะบอกว่าฉันทายไม่แม่นไม่ได้นะ"

ถงเสีย่วโยวมองค้อนไปทีหนึง่ "เฮอะ วนันี้ไม่เหมอืนกบัเม่ือก่อนแล้ว 

บ.ก. ของเราคอืใคร เขาเป็นดวงน�าโชคในต�านานเชยีวนะ สิง่ท่ีเขาเลอืกท�า 

ไม่เคยผดิพลาดมาก่อน"

"ถ้าอย่างนัน้..." ซ่งหรหูรยูกมือข้ึนถาม "ลูซิ่งเฉิงท�าอะไรกไ็ม่เคยล้มเหลว 

ส่วนเธอท�าอะไรกไ็ม่เคยส�าเร็จ แล้วลูซิ่งเฉิงก็ยงัดนัมาเลอืกเธอ แล้วนีด่วงซวย

ของเธอจะเหนอืกว่า หรอืว่าดวงดขีองเขาจะเอาชนะดวงซวยของเธอได้ล่ะ"

นีมั่นเป็นการแข่งขันท่ีจะสร้างช่ือเสยีงให้กบัตวัเองได้ ถงเสีย่วโยวพูด

อย่างประจบประแจงว่า "กต้็องเป็นดวงดีของ บ.ก. ชนะดวงซวยของฉันน่ะส"ิ

ความคดินีช่้างงดงามและเตม็ไปด้วยพลงัจรงิๆ ถงเสีย่วโยวรูส้กึเหมอืน

ความสขุก�าลงัโอบล้อมตวัเธออยู่

ได้ร่วมเวทีกับผู้มีความสามารถจากหลากหลายวงการในรายการดัง 

ของวงการบันเทิงอย่าง 'สถานถีดัไป รนัเวย์' ต่อให้ไม่ชนะกถ็อืเป็นการแข่งขนั

ท่ีมีเกยีรตมิาก อกีท้ังเธอเป็นท้ังคนท่ี บ.ก. สนบัสนนุและยังได้เวนิซีมาเป็น

นางแบบให้อีกด้วย เวนิซีเป็นสดุยอดซูเปอร์โมเดลเชียวนะ เม่ือเธอสวมชุดราตรี

กเ็ป็นดัง่ราชิน ีสวมชดุท�างานกด็มูเีสน่ห์ ต่อให้เอากระดาษหนงัสอืพิมพ์มาสวม 

กยั็งดูมสีไตล์ บ.ก. จดันางแบบระดบันีม้าให้ เธอจะไม่ชนะได้ยังไง

ถงเสีย่วโยวท้ังเช่ือม่ันและม่ันใจ วนันีต้้องเป็นวันส�าคญัท่ีดวงชะตาจะพ้น
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จากจดุต�า่สดุจนสามารถเงยหน้าข้ึนมาได้ แม้ว่าจะดวงซวยมาตัง้แต่เลก็จนโต 

แต่ในท่ีสดุกจ็บสิน้เสยีที อกีท้ังการเริม่ต้นใหม่และชีวติใหม่กมี็ความรูส้กึท่ีชัดเจน

ก�าลงับอกอยู่ในใจ ต้ังแต่ท่ีถงเสีย่วโยวข้ึนมาบนเวทีกย้ิ็มไม่หุบเลย

ดังนัน้ขณะท่ีทีมงานก�าลงัอธบิายล�าดบัของรายการอยู่ เธอกเ็อาแต่ย้ิม 

ตอนท่ีประกาศหัวข้อในครัง้นีค้อื 'เบ่งบาน' นัน้เธอกยั็งย้ิมอยู่ และเม่ือเวนิซี

สวมชดุของเธอเดินอยู่บนแคตวอล์ก เธอกย่ิ็งย้ิมหนกัเข้าไปอีก

เมื่อมาถึงข้ันตอนการให้คะแนนในช่วงสุดท้ายย้ิมของถงเส่ียวโยว 

กย็กระดับข้ึนอีก ย้ิมของเธอนัน้ครอบคลมุความคดิเอาไว้มากมาย อย่างเช่น

อยู่ๆ กมี็ความคดิหนึง่ดงัข้ึนมาว่า จะต้องท�าอะไรด ีเปิดแบรนด์ของตวัเอง  

ไม่ได้ๆ ยังไงก็ต้องเปิดคอลัมน์ก่อน จ�าได้ว่าในช่วงนี้มีดีไซเนอร์คนหนึ่ง 

เปิดคอลมัน์จนดงัแล้วค่อยไปเปิดร้าน...

"เอาล่ะ กรรมการทุกท่าน หมดเวลาแล้วครบั คณุถงเสีย่วโยว ดไีซเนอร์

จากนติยสารชิกกบันางแบบของเธอคณุเวินซี คะแนนของกรรมการท่านแรก 

ศูนย์คะแนน ศนูย์คะแนน? นีเ่ป็นครั้งแรกทีร่ายการของเรามศีูนย์คะแนน  

ถ้าอย่างนัน้คะแนนของกรรมการท่านท่ีสองกค็อื ก็ได้ศนูย์คะแนนเหมอืนกนั 

แล้วกรรมการท่านท่ีสามล่ะครบั ท่านท่ีสามกไ็ด้ศนูย์คะแนนเหมือนกนั ท่านท่ีสี่

กบัท่านท่ีห้ากเ็หมอืนกนัใช่ไหมครบั"

ตะลึงกันไปทั้งงาน

มู่หยาง พธิกีรของรายการหัวเราะด้วยท่าทางร้ายๆ ท่ีเป็นย่ีห้อของเขา

ออกมา "ทุกท่าน! ตอนนีเ้กดิปรากฏการณ์มหัศจรรย์ข้ึนมา นีเ่ป็นครัง้แรก

ตัง้แต่เผยแพร่ภาพรายการ 'สถานถีดัไป รนัเวย์' มา คณุถงเสีย่วโยว ดไีซเนอร์ 

จากนิตยสารชิกเป็นคนแรกท่ีได้ศูนย์คะแนนจากรายการของเรา และได้ 

ศนูย์คะแนนจากกรรมการท้ังห้าท่านด้วย"

ฝีปากของมู่หยางยอดเยี่ยมจริงๆ ขณะที่ใบหน้าของเวินซีก็บิดเบี้ยว 

ไม่สวยงามแล้ว ตอนนี้ในสมองของถงเสีย่วโยวเกดิความคดิอยู่สองอย่างกค็อื 
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'นีด่วงซวยของเธอจะเหนอืกว่าดวงดขีองเขา หรอืว่าดวงดขีองเขาจะเอาชนะ

ดวงซวยของเธอได้กนัแน่'

สดุท้ายเธอกช็นะ ย่ีสบิหกปีท่ีผ่านมานีเ่ป็นครัง้แรกท่ีถงเสีย่วโยวชนะ...

ถงเสีย่วโยวไม่ได้รู้เลยว่ากล้องทุกตัวก�าลงัจบัจ้องมา ดงันัน้เธอจงึเผยใบหน้าย้ิม

ท่ีเหมือนกบัก�าลงัอยู่ในความฝันออกมาอย่างไม่ทันรูต้วั

ลูซิ่งเฉิงกดปุ่มหยุดบนรโีมตคอนโทรล หน้าจอยังคงเห็นใบหน้าสดุท้าย

ของถงเสี่ยวโยวท่ีซูมเข้ามาใกล้มาก ในห้องจึงเงียบสนิทจนเหลือเพียงแค ่

เสยีงของลมหายใจเท่านัน้ เม่ือเปรยีบเทียบกบัใบหน้าย้ิมด้วยความตืน่เต้น

ของถงเสีย่วโยวแล้วกมี็ความแตกต่างกนัมาก

บรรยากาศนิ่งๆ ลู่ซิงเฉิงนิ่งเงียบไม่พูดอะไร

หัวหน้าแผนกออกแบบเหงือ่ซึมไปท้ังตวั แอบส่งสายตาท่ีเตม็ไปด้วย

ความสบัสนให้กบัแดลีผู่ช่้วยของ บ.ก. ท่ียืนอยู่ข้างๆ

แดลี่ส่งสายตาช่วยอะไรไม่ได้กลับไป

หัวหน้าแผนกยังไม่ยอมแพ้ส่งสายตาไปอีกครัง้ นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีเขาเห็น 

บ.ก. นิง่เงยีบไม่พูดจา เขาย่ิงไม่รูว่้าจะท�ายังไงดี

ครัง้นีแ้ดลีม่องไปทางอ่ืน ไม่แม้แต่จะส่งสายตาตอบกลบัมาให้หัวหน้าแผนก

"ผมว่า..." ในท่ีสดุลูซิ่งเฉิงกย็อมเอ่ยปาก หัวหน้าแผนกตืน่เต้นมาก เขา

ยกมือข้ึนชี้ไปท่ีใบหน้าบนหน้าจอเบาๆ "มาจากไหน"

"เอ๋" หัวหน้าแผนกอึ้งไป

"ผมอยากรู้ว่าคุณไปเอาตัวประหลาดนี้มาจากไหน" ในท่ีสุดลู่ซิงเฉิง 

กเ็หลอืบตามามองเขา แววตาสดใส น�า้เสยีงอ่อนโยน ทันใดนัน้หัวหน้าแผนก

ถงึกบัขาอ่อน

"ไม่...ไม่ใช่ว่า บ.ก. บอกว่าให้หาดไีซเนอร์ท่ีไม่มีช่ือเสยีงท่ีสดุออกมา" 

แม้ว่าจะเข่าอ่อน แต่หัวหน้าแผนกกยั็งพยายามพูดออกไปให้จบ
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ลู่ซิงเฉิงเลิกคิ้วเล็กน้อย แววตาอ่อนโยนท่ีน่าหลงใหลในตอนนี้กลับ

เย็นยะเยือก "เป็นความผิดของผมงั้นเหรอ เป็นความผิดของผมท่ีไม่รู้ว่า 

มีคนแบบนั้นสามารถเข้ามาอยู่ในชิกได้"

เมือ่เริม่รูส้กึว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดแีดลีก่ค่็อยๆ ก้าวถอยหลงัไปหลายก้าว 

เห็นได้ชัดว่าหัวหน้าแผนกยงัไม่เข้าใจสถานการณ์ ยงัคงเสีย่งตายท่ีจะอธบิาย 

"คอืว่า...คือว่าเป็นแบบนี ้ งานเบ็ดเตลด็ท่ัวๆ ไปในแผนกออกแบบ เธอท�า

ท้ังหมด บ.ก. คุณอย่าเห็นว่าตวัเธอเลก็ๆ เธอสามารถแบกถงัน�า้ดืม่ข้ึนมา 

ท่ีช้ันห้าโดยไม่หอบเลยสกันดิ"

ลู่ซิงเฉิงยิ้ม "คุณก็เลยให้คนแบกน�้าไปเข้าร่วมการแข่งขัน"

เพยีงไม่นานนติยสารชิกกต็ดิชาร์ตประเด็นร้อนในเวยป๋อ* กลายเป็น

ประเดน็ให้คนได้หัวเราะกนัหลงัมือ้อาหาร ถงเสีย่วโยวไม่ได้นอนท้ังคนื เธอดงึ

ซ่งหรหูรข้ึูนมาและขอร้องให้ช่วยเสีย่งทายตอนจบว่าจะเป็นอย่างไร ซ่งหรหูรู

พูดอย่างมีความนยัว่า "หนึง่ชีวติ สองชะตา สามเฟิงสุย่** สีบุ่ญกรรม ห้าร�า่เรยีน 

หก...อย่าดงึดนั เธอแพ้ไม่เป็นท่าแบบนียั้งจะยิม้ได้อกีนะ ท่าย้ิมเธอกยั็งถกูถ่าย

เอาไว้ด้วย มันจะต้องเสีย่งทายอะไรอกี ถ้าจะดงึดนัก็ไม่มีทางออกหรอกนะ"

"งัน้เธอว่าในโลกนีม้โีรคอยู่โรคหนึง่ไหม เพราะโศกเศร้าเสยีใจอย่างท่ีสดุ

แล้วท�าให้กล้ามเน้ือบนใบหน้าเป็นตะครวิจนกลายเป็นย้ิมประหลาดๆ" ถงเสีย่วโยว

รบีร้อนอยากจะหาค�าอธบิายท่ีสมเหตสุมผลให้กบั บ.ก. มฉิะนัน้เธอก็ไม่อาจ

คดิถงึผลท่ีตามมาได้ หลายปีท่ีผ่านมาเธอรวบรวมงานเบ็ดเตลด็ไว้ทุกอย่าง

เพือ่ท่ีจะอยู่ในแผนกออกแบบนี้ได้ แม้ว่าจะได้จดัการกบัเสือ้ผ้าน้อยมาก แต่

ได้อยู่ใกล้ชิดกบัพวกมันกถ็อืว่าเป็นความสขุอย่างหนึง่

ซ่งหรหูรถูอนหายใจออกมา "ถงเสีย่วโยว เธอไม่คดิเหรอว่าเธอซวย 

* เวยป๋อ คอืเวบ็ไซต์ไมโครบลอ็กของจนี มลีกูเล่นและการใช้งานคล้ายทวติเตอร์กบัเฟซบุ๊ก ผูใ้ช้สามารถสร้างแอ็กเคานต์
เพือ่โพสต์ข้อความหรอืรปูภาพ รวมท้ังกดแชร์หรอืถกูใจข้อความและโพสต์ของผูอ่ื้น เช็กข่าวสารเทรนด์ผ่านแฮชแท็ก
** เฟิงสุย่ หรอืฮวงจุย้ คอืศาสตร์ในการเลอืกสถานท่ีหรอืสร้างบ้าน อาคาร บรษัิท เมือง เพือ่สนบัสนนุดวงชะตาของ
เจ้าของหรอืผูอ้ยู่อาศยั
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มายีส่บิหกปี ย่ีสบิหกปีเชียวนะ เดินไปบนถนนกถ็กูรถชนได้ ซ้ือโทรศพัท์ 

เครื่องใหม่ก็ใช้ได้ไม่ถึงอาทิตย์ กระเป๋าสตางค์ถูกขโมยก็จะต้องเป็นวันท่ี 

เงนิเดือนออก เธอจะดีใจจนลมืตวัได้ยังไง"

ถงเสีย่วโยวยอมรับว่าตวัเองมึนงงกับโชคดท่ีีมาโดยไม่ทันตัง้ตวั เพราะว่า

ลูซิ่งเฉิงเป็นต�านานของวงการแฟช่ันท่ีโด่งดงั เขามีความสามารถในการคาดการณ์

เทรนด์แฟช่ันได้อย่างแม่นย�า อะไรท่ีเขาถกูใจกจ็ะเป็นสนิค้าท่ีฮติในฤดกูาลนัน้ 

ดีไซเนอร์ท่ีเขาผลกัดนักจ็ะต้องดงัเป็นพลแุตก หากพดูว่าดไีซเนอร์เป็นคนท่ี

ตัดเย็บเสือ้ผ้า ลูซิ่งเฉิงกค็อืคนตดัเย็บวงการแฟชัน่ท้ังวงการ แต่การท่ีเขาเลอืกเธอ

กลบัเป็นการตบหน้าตวัเองอย่างแรง

"หรูหรู ฉันไม่เหมาะกับวงการนี้จริงๆ ใช่ไหม..." 

แสงไฟระยิบระยับของเมืองนี้มีมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า สถานท่ี

สว่างไสวในยามค�า่คนืกส็ว่างมากกว่าตอนกลางวัน แต่โลกของถงเสีย่วโยว 

กลบัไม่มีแสงสว่าง

"แต่ฉันยังไม่อยากยอมแพ้"

ตั้งแต่ท�างานมาหลายปีนี่เป็นครั้งแรกท่ีถงเสี่ยวโยวมีโอกาสเข้าไปใน 

ห้องท�างานของ บ.ก.

ขณะท่ีแดลีเ่ปิดประตูให้เธอได้กระซิบข้างหูว่า "อย่าโต้เถยีง เธอถงึจะ 

มโีอกาสย่ืนจดหมายลาออก" ถงเสีย่วโยวรูส้กึจมกูแสบร้อนจนพดูอะไรไม่ออก

"ถงเสีย่วโยวเข้ามาท�างานในส�านกัพมิพ์เมือ่สีปี่ก่อน จนถงึวนันีก้ย็งัคง

เป็นผูช่้วยดีไซเนอร์ข้ันต�า่สดุ อ้อ ไม่ส ิแบกถงัน�า้ ถ้านบัเวลาท�างานกถ็อืว่า

เป็นพนกังานเก่าแก่ นอกจากเป็นพนกังานเก่าแก่แล้วก็ไม่มอีะไรดสีกัอย่าง 

นานมาแล้วเคยจดัชดุเสือ้ผ้าถ่ายแบบในเล่ม แต่จากการสอบถามผูอ่้านในเวลา

ต่อมา ชุดท่ีจดัมาถกูจดัว่าเป็นชดุท่ีแมตช์ได้แย่ท่ีสดุแห่งปี จากนัน้กไ็ม่เคยได้

ออกหน้าออกตาอะไรอีก" ลูซิ่งเฉิงกล่าวถงึประวตักิารท�างานของถงเสีย่วโยว
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คร่าวๆ "จนกระท่ังเมือ่วานกมี็ช่ือเสยีงข้ึนมา คณุได้ศูนย์มาห้าตวัแล้วหัวเราะ 

เป็นภาพท่ีคนดกูนัเป็นล้านๆ ครัง้ ยนิดด้ีวยนะ"

ถงเสีย่วโยวรูส้กึผดิบาปเป็นอนัมาก ตัง้แต่เข้ามาก็ได้แต่ก้มหน้ารอฟัง

ค�าพิพากษา ลู่ซิงเฉิงเหลือบมองไปแวบหนึ่ง ศีรษะของหญิงสาวเกือบจะ 

ก้มไปชิดหน้าอกแล้ว มองไม่เห็นใบหน้าชัดเจน แต่ช่างเถอะ ไม่ต้องดกูร็ูว่้า

คอืคนดวงซวย

"บ.ก. คะ ฉันผิดไป..."

"หึๆ" ลูซิ่งเฉิงหัวเราะเสยีงเย็น "คณุรูไ้หมว่าบนโลกนีทุ้กวนัจะมดีไีซเนอร์

กีค่นท่ีพดูว่าตวัเองผดิไปแล้ว เลอืกวตัถดุบิเลอืกผ้าผดิ เลอืกสกีเ็ลอืกใช้สผีดิคู่  

ตอนตดัเย็บเลอืกแบบผดิ แต่คณุ ตอนเรยีนมหาวทิยาลยักเ็ลอืกสาขาผดิ หรอื

ตอนมาเกดิเลอืกเวลาผดิล่ะ"

"บอ...บ.ก. แม้ว่าท่ีผ่านมาฉันจะไม่มช่ืีอเสยีง แต่...แต่ฉันกต็ัง้ใจท�างาน

ด้านออกแบบนี้มาก คุณดูสักนิดนึงก็ได้..." ถงเสี่ยวโยวไม่เช่ือฟังค�าพูด 

ของแดลี ่เธออดไม่ได้ท่ีจะแก้ตวัสกัหน่อย เธอไม่อยากจะจากชิกไปจรงิๆ แต่

เห็นได้ชัดว่าสิง่ท่ีแดลีพ่ดูนัน้ถกูต้อง

"ไม่จ�าเป็น" ลูซิ่งเฉิงปฏเิสธอย่างไม่ไว้หน้าเลยสกันดิ "ฉันไม่สนใจและ

ไม่ได้ว่างพอจะมาช่ืนชมผลงานท่ีไม่ได้รบัความนยิม วงการนีมั้นก็โหดร้าย

อย่างนี ้เธอไม่มคีวามสามารถ ไม่มีใครจะย่ืนมือไปช่วยดงึข้ึนมา เธอก็ได้แต่

เน่าเละอยู่ในนัน้"

ถงเสี่ยวโยวถูกยิงเป็นปืนกล เละเป็นหมูบะช่อ

ตอนท่ี 'หมบูะช่อ' จากไปกส็วนกบัเวนิซี ถงเสีย่วโยวได้กลิน่หอมฉุน

แบบเครือ่งหอมตะวนัออกลอยออกมาจากตวัเธอ กลิน่ไม้จนัทน์กบักลิน่มะลิ

ท่ีผสมกนัช่างเหมาะกบักระโปรงปล่อยชายพมิพ์ลายแบบย้อนยุคของเธอมาก

ถงเสีย่วโยวคดิว่านีน่่าจะเป็นช่วงเวลาท่ีเธออยู่ใกล้กบัคนดงัในวงการแฟช่ัน
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มากท่ีสดุในชีวิต ต่อไปคงไม่มีโอกาสอีกแล้ว

ลูซิ่งเฉิงยงัคงโมโหอยู่ แม้ว่าคนท่ีเข้ามาจะเป็นแฟนสาวอย่างเป็นทางการ

ของเขาก็ไม่อาจจะหลบหลกีมหันตภยันี้ได้

"เมือ่คนืยายนัน่ให้คณุสวมชุดอะไรคณุกส็วม ในฐานะท่ีเป็นนางแบบ

อันดบัหนึง่ของนติยสาร คณุควรจะมีมาตรฐานความงามสกัหน่อยนะ"

"การเคารพการเลอืกสรรของดไีซเนอร์เป็นจรรยาบรรณวชิาชีพของฉัน" 

เวนิซีกะพรบิตาหงส์อย่างเย้ายวน "ท่ีส�าคัญฉันกร็ูส้กึว่ากางเกงขาบานจบัคูก่บั

เข็มขัดสแีดงกด็ูไม่เลวทีเดยีว"

ลู่ซิงเฉิงไม่พูดว่าถูกหรือผิด "แต่เธอได้ศูนย์มาห้าตัว"

เวินซีเท้าคางด้วยมือท้ังสองข้าง "คุณไม่สงสัยเหรอว่ามู่หยางเจตนา 

ท�าแบบนัน้ เขาตัง้ใจจะท้าทายให้พวกเราร่วมรายการ ไม่ว่าเราจะส่งใครไป 

เขากจ็ะต้องให้พวกเราแพ้ ฉันว่าเป็นเพราะถงเสีย่วโยวไม่เป็นท่ีรูจ้กั เขากเ็ลย

จดัศูนย์ให้ห้าตวัเลย"

เม่ือเห็นว่าเขาก�าลังฟังอยู่เวินซีจึงพูดต่อไปว่า "ในเม่ือรายการ  

'สถานถีดัไป รนัเวย์' บอกว่าเธอเป็นดีไซเนอร์ศูนย์คะแนน แล้วถ้าเธอดงัข้ึนมา 

ไม่เป็นการแสดงให้เห็นว่ารายการของพวกเขาสายตาไม่ดีเหรอ"

จะท�าให้ดไีซเนอร์สกัคนดงัข้ึนมาไม่ใช่เรือ่งยากส�าหรบัลูซิ่งเฉิง นียั่ง 

ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาถือแพลตฟอร์มด้านแฟชั่นอันดับหนึ่งอยู่ในมือ ล�าพัง 

เพยีงแค่ค�าพูดของเขาประโยคเดยีวกส็ามารถเปลีย่นชะตาชีวติของดไีซเนอร์

คนหนึง่ได้แล้ว เพยีงแต่เขาไม่สนใจท่ีจะท�าธรุกจิขาดทุนแบบนี ้แม้แต่ค�าพดู

ประโยคเดียวเขาก็ไม่อยากจะเสยีเวลาด้วย

"ดนัให้เธอดงัข้ึนมากเ็พือ่จะเป็นการตบหน้ามู่หยาง" ลูซิ่งเฉิงพดูดแูคลน 

"เขาไม่ได้มคีวามส�าคญัขนาดนัน้"

ดูเหมอืนเวนิซีจะมีความคดิเห็นบางอย่าง "ถ้าคณุไล่เธอออกกเ็ท่ากบั

เป็นการยอมรบัว่าชิกแพ้ไม่เป็น สูเ้ลือ่นข้ันให้เธอจะดกีว่า"
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เวนิซีพดูจบกท็�าท่ายืน่รมิฝีปากสชีมพอูอกไปหาเขาเป็นการออดอ้อน 

"ขอแค่คณุยอมตกลง ฉันจะไปถ่ายโฆษณาบิกนินีัน่ก็ได้"

สายตาลูซิ่งเฉิงกลอกไปมาเลกิคิว้ไปทางเธอ "คณุไม่ได้รูส้กึว่าเรตสงู 

เกนิไปจนไม่อยากจะถ่ายไม่ใช่เหรอ"

เวินซีเลิกคิ้วเลียนแบบท่าทางของเขา "คุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่า 

ถ้าฉันยอมถ่าย ยอดลงโฆษณาเดือนถดัไปกจ็ะเพิม่ข้ึน ท่ีส�าคญั..." เธอพดูไป

กเ็ข้ามาใกล้ลูซิ่งเฉิงอีกหน่อย "แฟนหนุม่ของฉันยังไม่ถอืสา แล้วฉันจะไป

ถือสาอะไร"

ลู่ซิงเฉิงถอยหลังไปอย่างระแวดระวัง

เวินซีมองเขาด้วยสายตารังเกียจ

ท่าทางมองค้อนอย่างไร้ความรู้สึกแบบนี้ท�าให้ลู่ซิงเฉิงรู้สึกสบายใจ  

พดูอย่างสบายๆ ว่า "ถ้าอย่างนัน้กต็กลงตามนี ้ตอนบ่ายผมจะให้แดลี่ไปคยุ

เร่ืองราคา จะว่าไปท�าไมคณุถงึช่วยพดูให้ยายนัน่"

"ไม่" เวินซีพูดด้วยท่าทางสง่างาม "ฉันแค่เกลียดมู่หยาง"

ค�าตอบนี้ดูสมเหตุสมผล ลู่ซิงเฉิงเผยรอยย้ิมท่ีหายไปนานออกมา  

ทั้งอบอุ่นสดใสเต็มไปด้วยความอ่อนโยน "ได้ ตกลง"

คนในแผนกออกแบบไม่ได้โกรธถงเสี่ยวโยวที่ท�าให้นิตยสารขายหน้า 

กลบักนัทุกคนกลบัแสดงความเสยีใจและรูส้กึอาลยัท่ีเธอจะถกูไล่ออก

"ถงเสีย่วโยวไปแล้ว ต่อไปเราจะต้องไปรบัอาหารท่ีสัง่มากนัเองใช่ไหม"

"แล้วใครจะเปลีย่นถงัน�า้ดืม่ล่ะ ผูช้ายในแผนกออกแบบสบิคนเป็นเกย์ 

ท่ีไม่มีแรงจบัไก่เลยสกัคน"

"แล้วผ้าท่ีฉันเอามาเม่ือวาน ใครจะเป็นคนขนย้ายเข้าไปในโกดงัล่ะ"

ถงเสีย่วโยวคดิว่าจะมีตวัเองหรอืไม่มีกไ็ด้ ท่ีแท้เธอกมี็ความส�าคญัขนาดนี ้

ไม่เสยีทีท่ีท�างานท่ีนี่
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แดลี่เดินเข้ามาท่ีแผนกออกแบบขณะท่ีบรรยากาศเต็มไปด้วยความ 

โศกเศร้า นิว้ท่ีเรยีวยาวของเขาคบีซองจดหมายสขีาวไว้หนึง่ซอง ถงเสีย่วโยว 

รูว่้าข้างในกคื็อจดหมายแจ้งให้เธอออกจากงาน

"ตัง้แต่วนันีเ้ป็นต้นไป ถงเสีย่วโยวออกจากแผนกออกแบบ" แดลีป่ระกาศ 

ทีละค�าอย่างชัดเจนด้วยน�า้เสยีงสงบนิง่ "ไปท�างานท่ีออฟฟิศของ บ.ก."

"หา!"

"อนัตราย" ซ่งหรหูรพูดูไปดเูซียมซีไป "ครัง้นีไ้ม่ใช่แค่ดาวมฤตยูปรากฏ

ข้ึน แต่ก�าลงัลอยอยู่สงู แล้วยังมีเกณฑ์เลอืดตกยางออก"

"บ.ก. ไม่ได้ไล่ฉันออก แล้วฉันยงัได้เลือ่นต�าแหน่งด้วย ฉันจะไม่เช่ือ

เรือ่งงมงายอะไรอกีแล้ว" ถงเสีย่วโยวกนิบะหม่ีอย่างมีความสขุ บะหม่ีร้อนๆ 

เตม็ไปด้วยลกูชิน้เนือ้วัว ไส้กรอก ไข่นกกระทา และหนงัหมท่ีูเธอโปรดปราน 

"แถมยังอยู่ใกล้กบั บ.ก. อีก ต่อให้เขาไม่ได้สอนอะไรฉัน ฉันกยั็งได้ซึมซับ

แฟช่ันของเขา...แม่บอกกบัฉันว่าชีวติคนเรากเ็หมือนกบัน�า้ชาจอกหน่ึง จะมีขม

อยู่ช่วงหนึง่ แต่จะไม่ขมไปท้ังชีวิต"

ซ่งหรูหรูเบะปาก "แล้วถ้าเธอชงชาขู่ติง* จะท�ายังไง"

ถงเสีย่วโยวสดูบะหมีจ่นส�าลกัเข้าไปถงึโพรงจมกู เจบ็จนกลิง้ไปบนโซฟา 

กว่าจะดึงบะหมี่เส้นหนึ่งท่ีติดอยู่ในรูจมูกออกมาได้ เธอก็น�้ามูกน�้าตาไหล 

เตม็หน้าไปหมด

พดูกนัตามจรงิ ดวงของถงเสีย่วโยวมนัแย่จรงิๆ และกซ็วยมาตลอด แต่

ถ้าพดูในมุมมองการวิวฒันาการของสิง่มีชีวติ หากสิง่มีชีวติยงัคงอยู่กจ็ะต้อง

มีความสามารถในการด�ารงชีวติต่อไปได้ แม้ว่าจะไม่มีใครซวยมากไปกว่าเธอ 

แต่ก็ไม่มีใครท่ีมองโลกในแง่ดไีด้เท่ากบัเธอเหมือนกนั

แม้ว่าจะถกูรถชนกไ็ม่พกิาร แม้จะถกูขโมยกระเป๋าแต่กไ็ม่เคยถกูข่มขนื 

* ขู่ ในค�าว่าขู่ติง แปลว่าขม
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แม้ว่าจะไม่มีชือ่เสยีงแต่กยั็งยืนหยัดเพ่ือความฝันของตนเอง

เมื่อคิดเช่นนี้แล้วชีวิตก็งดงามขึ้นมามากทีเดียว

ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ีมารายงานตวั ถงเสีย่วโยวอยู่ในห้องท�างานของลูซิ่งเฉิง 

กรู้็สกึประทับใจจนน�า้มูกน�า้ตาไหล สาบานว่าต่อให้ตายกจ็ะเสยีสละเพือ่ชิก

ในตอนนัน้ลูซิ่งเฉิงก�าลงัตรวจดภูาพถ่ายโฆษณาของเวนิซี พอถงเสีย่วโยว 

กล่าวรายงานอย่างกระตอืรอืร้นจนจบ เขากด็รูปูภาพท้ังห้ารปูเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

ลูซิ่งเฉิงกระดกินิว้เรยีกเด็กวิง่งานเข้ามา "ศูนย์ห้าตัวเอาไปส่งท่ีแผนกตพีมิพ์"

ถงเสีย่วโยวมองไปรอบๆ อย่างงนุงง ศนูย์ห้าตวัคอือะไร หมายเลขตดิต่อ

ภายในหรอืเปล่า

ลูซิ่งเฉิงเงยหน้ามองอย่างไม่สบอารมณ์ "เรยีกเธอนัน่แหละ ศนูย์ห้าตวั"

ศนูย์ห้าตัวนีเ่รยีกฉันเหรอ ท่ีแท้ บ.ก. ท่ีดเูก่งไปทุกเรือ่งจรงิๆ แล้วก็

ความจ�าไม่ดีเท่าไหร่ ดงันัน้ถงเสีย่วโยวจงึได้เอ่ยเตอืนขึน้ "บ.ก. ฉันช่ือถงเสีย่วโยว 

คณุดเูรซูเม่ฉันแล้วไม่ใช่เหรอ ถงท่ีแปลว่าเดก็ เสีย่วท่ีแปลว่าเลก็..."

ลูซิ่งเฉิงยกมือขึน้ขดัจงัหวะ "ในหัวฉันไม่เกบ็ข้อมูลท่ีไร้ประโยชน์ แล้ว

เธอก็ได้ศูนย์ห้าตัวมาไม่ใช่เหรอ"

เขาพดูมเีหตผุลและแสดงอ�านาจ ถงเสีย่วโยวไม่รูว่้าจะย้อนยังไง ได้แต่

พึมพ�าอย่างเกรงๆ "บ.ก. คะ ถงึคณุจะจ�าช่ือฉันไม่ได้ แต่ศนูย์ห้าตวัมนัไม่น่าฟัง

เอามากๆ เลย ตอนนีฉั้นเป็นผูช่้วยของคณุนะคะ..."

ผูช่้วยของ บ.ก. นติยสารแฟช่ันช่ือว่าศนูย์ห้าตวั เชยมาก ไม่แฟช่ัน 

เลยสกันดิ

ยากมากท่ีลูซิ่งเฉิงจะเห็นด้วยกบัความคดิเห็นของถงเสีย่วโยว "อืม งัน้

เรยีกเธอว่าโอลมิปิกดีกว่า"

"หา?"

"สปิริตนักกีฬาไง เริ่มต้นจากศูนย์"

ในตอนบ่ายแดลีส่่งป้ายช่ือใหม่ 'โอลมิปิก' ให้ถงเสีย่วโยวอย่างรวดเรว็
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และมีประสทิธภิาพ

"นีเ่ป็นป้ายช่ือทรงกลมท่ีแผนกออกแบบท�าให้เธอโดยเฉพาะ เปลอืก

หอยมุกสขีาวเคลอืบด้วยแถบทอง ตวัอักษรลงยา เม่ือมองดแูล้วกเ็หมือน

เหรยีญรางวลัโอลมิปิก"

ป้ายช่ือท่ีระยิบระยบัอยู่ในมอืเป็นความรกัของเพ่ือนในแผนกออกแบบ

ท่ีมต่ีอตัวเธอ อีกท้ังดแูล้วมีราคามาก ถงเสีย่วโยวคดิในแง่ดทัีนที โอลมิปิก 

ก็โอลมิปิก ฟังดแูล้วมีสปิรตินกักฬีาดนีะ แม้จะเริม่จากศนูย์ แต่ไม่มีวนัพดูว่า 

ยอมแพ้ ย่ิงเรว็ข้ึน ย่ิงสงูข้ึน ย่ิงแข็งแกร่งข้ึน

เม่ือพูดถึงสปิริตนักกีฬา ค�าขวัญของโอลิมปิกท่ีรีโอเดจาเนโรก็คือ 

โลกใบใหม่

และเม่ือถงเสีย่วโยวมาถงึท่ีออฟฟิศของ บ.ก. กเ็ข้าสูโ่ลกใบใหม่เช่นกนั 

โลกของการท�างานต่อเนือ่งสบิห้าช่ัวโมง ในโลกใบนีลู้ซิ่งเฉิงคอืนายใหญ่ท่ีกมุ

ชะตาชวีติ แดลีเ่ป็นซีอีโอท่ีจดัการงาน ส่วนถงเสีย่วโยวเป็นเพียงพนกังาน

ระดบัล่างคนเดยีวเท่านัน้

"โอลมิปิกไปท่ีโกดงั เอาชุดสแีดงกหุลาบของซีซ่ันนีอ้อกมาท้ังหมด"

"เอาดีไซน์ชุดนี้ไปถ่ายเอกสารร้อยชุด ส่งให้ถึงมือดีไซเนอร์ทุกคน 

ในแผนกออกแบบ แล้วบอกกบัพวกเขาว่าพวกเขามันเป็นขยะท้ังนัน้"

"จดัเรยีงผิด รีบแจ้งให้หยุดการพมิพ์ทันที เริม่พมิพ์ไปแล้วเหรอ งัน้เธอ 

ก็ไปท่ีโรงงานนอนขวางเครือ่งจกัรให้มันหยุดท�างานซะ"

งานในหน้าท่ีก็ไม่ได้น้อย งานท่ีนอกเหนอืการท�างานคอืหน้าท่ี ท�างาน

ล่วงเวลาข้ามคนืถอืเป็นผลประโยชน์ การขดูรดีของพวกทุนนยิมยงัไม่น่ากลวั 

ท่ีน่ากลวัคอืพวกทุนนยิมท�างานหนกักว่าคณุเสยีอีก ถงเสีย่วโยวมองดลููซิ่งเฉิง 

ท่ีท�างานประหนึง่เครือ่งจกัรแล้วไม่มีอะไรผดิพลาดเลยแม้แต่น้อย เธอรูส้กึ
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นบัถอืเขาในใจมานานแล้ว ซ�า้ยังรูส้กึประหลาดใจอีกด้วย ขณะท่ีน�าอเมรกิาโน

แก้วท่ีห้าไปส่งท่ีห้องท�างานนัน้กก็ลัน้หาวเอาไว้ไม่อยู่

ลู่ซิงเฉิงเงยหน้าขึ้นมองเธอแวบหนึ่ง "ถ้าคุณง่วง..."

ถงเสี่ยวโยวมองลู่ซิงเฉิงด้วยความซาบซึ้งใจ

เขาพูดว่า "ตบหน้าตัวเองสักครั้งสองครั้งก็ดีขึ้น"

แม้ว่าเขาจะไม่ได้ใส่ใจเธอ แต่ในฐานะท่ีเป็นลกูน้องถงเสีย่วโยวกยั็งคง

ถามเขาด้วยความใส่ใจ "บ.ก. คณุไม่เหนือ่ยเหรอคะ"

ลูซิ่งเฉิงยกกาแฟข้ึนด่ืม พดูด้วยน�า้เสยีงสงบนิง่ และสงบนิง่มากข้ึน 

ทุกที รูส้กึได้ถงึความเมินเฉย ไม่สนใจท่ีจะแสดงอารมณ์ออกมา "คนท่ีท�างาน

แปดช่ัวโมงแล้วเหนือ่ยกน่็าจะเป็นคนท่ีไม่มีววัิฒนาการ"

ถงเสีย่วโยวคดิว่าตวัเองเป็นคนท่ีค่อนข้างจะขยันแล้ว ย่อมรูส้กึไม่พอใจ

กบัค�ากล่าวหานี ้แต่ไม่พอใจกยั็งต้องยอมรบัค�ากล่าวหาของลูซิ่งเฉิง แล้วยังต้อง

ยอมซูฮกให้กบัการท�างานต่อเนือ่งกนัสบิห้าช่ัวโมงของเขา "แต่ว่า บ.ก. คะ 

คนอืน่ไม่ได้มีความสามารถพเิศษเหนอืกว่าคนปกตเิหมือนกบัคณุนะคะ"

เขาแก้ไขการจดัเรยีงไปพร้อมกบัหัวเราะเสยีงเย็นโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้าข้ึน 

"ไม่มีพรสวรรค์หรอืความสามารถกไ็ปขนอฐิขนปูนซะ จะมาเป็นดไีซเนอร์ท�าไม"

การเป็นดไีซเนอร์เป็นความฝันของถงเสีย่วโยวต้ังแต่อายสุบิหก ความฝันนี้

ผ่านมาแล้วเป็นสบิปี ยังไม่ต้องพดูถงึว่าจะผลดิอกออกผล แม้แต่ต้นอ่อนกยั็ง

ไม่งอกออกมา เธอรูว่้ามันน่าตลกมาก แต่มันกเ็ป็นความศกัดิส์ทิธิ ์เป็นสิง่ท่ี

ลบหลูไ่ม่ได้ เป็นสิง่ท่ีนางเอกละครวยัรุน่จะปกป้องไว้โดยไม่ค�านงึถงึอะไร แต่

ถงเสีย่วโยวไม่มีความสามารถท่ีจะปกป้อง ความต้องการอนัน้อยนดิของเธอ

กข็อเพียงแค่สามารถอยู่ในวงการแฟช่ันได้ อยู่ท่ีนีท่ี่สามารถมองเห็นความฝัน

ของเธอได้

ถงเสี่ยวโยวจ�าได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่ีลู่ซิงเฉิงให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 'รู้ว่า 

จะเกดิข้ึนได้เรยีกว่าเป้าหมาย ไม่อาจจะท�าให้เป็นจรงิได้ถงึจะเรยีกว่าความฝัน 
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พดูถงึความฝันกไ็ม่มอีะไรท่ีน่าภมูใิจ' นีค่อืค�าพดูลูซิ่งเฉิงคนท่ีมีความสามารถ

ท�าทุกอย่างให้ส�าเรจ็ได้ แต่ถงเสีย่วโยวได้แต่เดนิอยู่บนเส้นทางท่ียากล�าบาก

ดงัเช่น "บ.ก. ถ้าฉันท�างานสบิห้าช่ัวโมงเหมือนคณุ จะได้เป็นดไีซเนอร์

จรงิๆ ไหมคะ"

"ไม่ได้"

"งั้น..."

"เธอจะเหนื่อยตาย"

ท่ีจริงการอยู่ข้างๆ ลู่ซิงเฉิง แรงกดดันทางด้านกายภาพไม่ถือเป็น 

แรงกดดัน การดูหมิ่นด้านบุคลิกภาพก็ไม่ถือว่าเป็นการดูหมิ่น ความรู้สึก

ล้มเหลวทางจิตใจต่างหากที่น่ากลัวที่สุด

มีอยู่วนัหนึง่ต้องท�างานล่วงเวลา ถงเสีย่วโยวไปซ้ืออาหารม้ือดกึให้กบั

ลูซิ่งเฉิง กลบัมาเอาใบเสรจ็ไปเบิกเงนิกบัแดลี ่ ในตอนนัน้แดลีก่�าลงัยุ่งกบั 

การจดัเอกสารให้ลูซิ่งเฉิงจงึไม่ได้สนใจเธอ "ใบเสรจ็เอาไปขูดรางวัล ถอืว่า

เป็นการเบิกเงนิแล้วกนั"

"ขูดรางวัล?" ถงเสี่ยวโยวพูดไม่ออก ถ้าว่ากันตามเหตุผลเธอเลื่อน

ต�าแหน่งมาท�างานท่ีออฟฟิศ บ.ก. จะเลีย้งลูซิ่งเฉิงกนิอาหารค�า่กถ็อืเป็นเรือ่ง

ท่ีสมควร แต่เอาใบเสรจ็ท่ีแทบจะไม่มีโอกาสถกูรางวลัมาเป็นข้ออ้างจะโลว์ไป

สกัหน่อยไหม

มองเห็นสีหน้าไม่อยากจะเช่ือของเธอ แดลี่จึงพูดอย่างอดทนว่า  

"เธอคิดว่า บ.ก. เหมือนกับเธอเหรอไง"

ดวงน�าโชคแล้วเจ๋งมากหรอืไง จะเช่ือเรือ่งงมงายมากไม่ได้หรอกนะ  

ถงเสีย่วโยวแอบนนิทาอยู่ในใจ ใช้นิว้ช้ีออกมาขูดแถบสเีงนิอย่างไม่ใส่ใจ แล้วก็

ตัวแข็งไปเลย

ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ นั่นปรากฏตัวอักษรขึ้นว่า
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'ห้าร้อยหยวน'

ถงเสี่ยวโยวรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างในร่างกายของเธอก�าลังโยกไปมา 

เลก็น้อย จากนัน้ตัวกร็ูส้กึเบาแล้วลอยข้ึน

เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอก�าลังถูกพลิกกลับแล้ว

สปัดาห์นีเ้ป็นสปัดาห์โอต์กตูร์ู* ห้องเสือ้ช่ือดงัชัน้แนวหน้าต่อสูก้นัอย่าง

ดเุดอืด และเพ่ือแสดงความงดงามของชุดโอต์กตูร์ู ดไีซเนอร์ระดบัปรมาจารย์

ต่างพากนังดัไม้เด็ดออกมาเพือ่แย่งชิงความโดดเด่น

ท�างานล่วงเวลาแล้วยังต้องดูงานเดินแบบกับลู่ซิงเฉิงอีกสามสี่งาน  

ถงเสี่ยวโยวถึงกับตาลาย

แต่ลู่ซิงเฉิงยังคงกระฉับกระเฉงมาก ถงเสี่ยวโยวถือโอกาสตอนพัก 

เดินจากท่ีนั่งแถวหลังมายังท่ีนั่งวีไอพีแถวหน้าเพื่อเสิร์ฟน�้าพร้อมกับเก็บ

นามบัตรให้เขา เขาดกูระฉับกระเฉงตลอดท้ังงาน ไม่เพยีงแต่ย้ิมพดูคยุกบัผูค้น 

แม้แต่ถกูสือ่ถ่ายรปูกไ็ม่ผดิพลาดสกันดิ แต่กลบัเป็นช่างภาพท่ีถ่ายบรรยากาศ

ในงานแล้วถ่ายตดิถงเสีย่วโยวท่ีเธอไม่ตาเขกป็ากเบ้ียว แล้วยงัมอีีกรปูท่ีเธอ

ก�าลงัคยุกบัแดลี ่ไม่รูว่้าก�าลงัท�าท่าอะไรแต่ดเูหมือนกอรลิล่าก�าลงักนิกล้วย

"คอลเลก็ช่ันนีท้�าได้ไม่เลว กระโปรงจีบรอบตวัใช้ผ้าร่มกบัลายทางเข้ากนั

มาก ด้านบนก็พิมพ์ลายดอกกล้วยไม้เพื่อให้ช่างภาพซูมเข้ามา" ลู่ซิงเฉิง 

จะออกความคดิเห็นบ้างในบางคร้ัง ถงเสีย่วโยวท่ีอยู่ข้างๆ กจ็ะจดบันทึกเอาไว้

เพือ่เป็นประเด็นในการรายงาน

ถงเสีย่วโยวเบิกตาดอูยู่ครู่ใหญ่ถงึได้เห็นว่าชายกระโปรงใสๆ นีม้ลีาย 

ดอกกล้วยไม้อยู่ "อ๋า...เม่ือกีฉั้นมองไม่เห็น..."

"เอกลกัษณ์อยูท่ี่ความเลก็ ถ้าไม่ละเอียดลออกม็องไม่เห็นความตัง้ใจ

* โอต์กตูร์ู คอืการสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายให้เข้ากบัผูส้วมใส่โดยเฉพาะ โอต์กตูร์ูเป็นแฟช่ันหรหูราท่ีท�าขึน้ด้วยมอื
ตัง้แต่เริม่จนจบโดยช่างเยบ็ผูม้ากประสบการณ์และมีฝีมือ
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ของคนอืน่" ลูซิ่งเฉิงเอ่ยข้ึน

แม้ว่าในท่ีสาธารณะลู่ซิงเฉิงจะดูเป็นสุภาพบุรุษไม่ค่อยเห็นวาจาร้าย 

ของเขา แต่ก็ไม่ใช่ทุกครัง้ไป

"เหอะ เครือ่งประดบับนหัวนีทุ่่มเทน่าด ูเหมือนกบัเอากุง้มังกรไปปักไว้

บนหัว"

"..."

นี่ท�าให้ถงเสี่ยวโยวถึงกับงุนงง

"บ.ก. นี่คุณพูดจริงหรือประชดคะ"

"ศูนย์ห้าตัว..."

"คะ?"

"เธอว่าที่ฉันเรียกเธอว่าศูนย์ห้าตัว จริงหรือประชด"

"..."

แล้วอยู่ๆ ก็คึกคักข้ึนมาท้ังงาน ท่ีแท้เวินซีมาเดินปิดท้ายงานนี่เอง  

แสงไฟระยิบระยบัดัง่เม็ดฝนตกกระหน�า่ เธออยู่ในชุดจมัพ์สทูสกีากเีข้าคู่กบั

สทูสทีองเมทัลลกิบนแคตวอล์ก ดแูพงมากและเท่อย่างท่ีสดุ ถงเสีย่วโยวเห็นแล้ว

กคึ็กคักข้ึนมา พรบิตาเดยีวกก็ลายเป็นแฟนคลบัของเวนิซี แต่สายตากม็อง

ต้ังแต่หัวจดเท้าและเท้าข้ึนไปถงึหัว แล้วกห็ยุดท่ีเข็มขัด

ถงเสีย่วโยวแอบขมวดคิว้ แล้วกห็ยิบสมุดโน้ตเตรยีมจดค�าวิจารณ์ของ

ลูซิ่งเฉิง

มอืของลูซิ่งเฉงิท่ีวางอยูบ่นเข่าเคาะเบาๆ สองครัง้ "นีเ่ป็นคอลเลก็ชัน่

สดุท้ายใช่ไหม"

"ใช่ค่ะ"

"นีเ่ป็นชุดท�างานท่ีใช้โปรโมตของซีซ่ันนี"้ ลูซิ่งเฉิงพลกิดตูารางการเดนิ

แฟช่ันโชว์ถดัไปพร้อมกบัพยักหน้า

"เข็มขดัน่าเกลยีดมาก" สหีน้าของลู่ซิงเฉิงแสดงถงึความรงัเกยีจอย่างท่ีสดุ 
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ไม่ได้มีความอ่อนโยนเพราะชุดนีแ้ฟนของตวัเองสวมอยู่เลยแม้แต่น้อย "ควรจะ

เปลีย่นเป็น..." เขาพูดขณะท่ีก�าลงัครุน่คดิอยูพั่กนงึ

ในใจถงเสี่ยวโยวก็ตกตะลึงไป รถไฟสองขบวนท่ีวิ่งมาชนกันแอบมี

ความคดิบางอย่างเกดิขึน้ "เปลีย่นเป็นสเีงนิวาว"

ลู่ซิงเฉิงชะงักนิ้วมือ ค่อยๆ หันหน้ามามองถงเสี่ยวโยว

ถงเสีย่วโยวหันไปมองลูซิ่งเฉิงอย่างตืน่เต้น สายตาเตม็ไปด้วยการรอคอย

เหมอืนกบัสนุขัท่ีก�าลงัรอกระดกู ลูซิ่งเฉิงรูส้กึขยะแขยงกบัสายตาเช่นนีม้าก 

เบ่ียงหน้าออกไปแล้วพดูด้วยเสยีงเย็นๆ "สดี�า"

"อ้อ" ถงเสี่ยวโยวก้มหน้าจดบันทึกอย่างเงียบๆ

ลู่ซิงเฉิงปรายตามองเธอแล้วก็ดูการเดินแบบต่อ

ขณะท่ีเลิกงานนั้นคนมากมายก็เคลื่อนตัวออก ถงเสี่ยวโยวกางแขน 

ท้ังสองออกเพือ่กนัคนท่ีไหลเข้ามา ลูซิ่งเฉิงค่อนข้างพอใจมาก หัวหน้าแผนก

ออกแบบบอกว่าเธอมีก�าลงัมากเป็นเรือ่งจรงิ ดทู่าทางเช่นนีแ้ล้วรอให้กระแส

รายการ 'สถานถีดัไป รนัเวย์' ผ่านไปก่อน กจ็ะส่งเธอไปท�างานท่ีโกดงัได้

ขณะท่ีก�าลังคิดอยู่นั้นก็มีเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามาจากแถวไหน 

พุ่งตรงเข้ามา ชนจนถงเสี่ยวโยวกระเด็นไป "บ.ก. ลู่คะ ฉันเป็นนักเรียน

สถาบันการออกแบบ ฉันนบัถอืคณุมาก..."

เมือ่ถกูคนรัง้ไว้ สหีน้าของลูซิ่งเฉิงกเ็ปลีย่นเป็นเย็นชาในทันที ดทู่าทาง

ถงเสีย่วโยวท่ีเป็นบอดีก้าร์ด แม้แต่จะให้ไปคมุโกดงัก็ไม่คูค่วร

เดก็สาวตืน่เต้นมากและไม่ได้สนใจสหีน้าเย็นชาของเขา เธอหยิบสมดุโน้ต

ออกมายื่นไปตรงหน้าลู่ซิงเฉิงด้วยความตื่นเต้น "ฉันล�าบากมากกว่าจะมา 

เข้าร่วมงานแฟชัน่วกีครัง้นีไ้ด้ แล้วยังได้เจอกบัคุณ ฉันขอลายเซ็นคณุหน่อย

ได้ไหมคะ"

ลูซิ่งเฉิงนิง่ไม่ขยับ สายตามุง่ตรงไปข้างหน้า แม้จะถกูชนจนกระเดน็ไป
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แต่ถงเสีย่วโยวกยั็งเข้าอกเข้าใจความรู้สกึของเดก็สาว จงึเดนิเข้าไปอย่างระมัดระวงั

และช่วยเด็กสาวเรยีกลูซิ่งเฉิง "บ.ก..."

เดก็สาวยงัคงไม่ยอมแพ้ "บ.ก. ลู ่ฉันเป็นแฟนคลบัตวัยงของชิก ฉัน

ช่ืนชอบ..."

ในท่ีสดุลูซิ่งเฉิงกย็อมเปิดปาก "คนท่ีศรทัธาผมในโลกนีมี้มากมาย ผม

ต้องตอบรบัทุกคนไหม"

บรรยากาศนิ่งเงียบไปสามวินาที เด็กสาวยกมือปิดหน้าแล้ววิ่งหนีไป

ลู่ซิงเฉิงลุกข้ึนจัดชายเสื้อให้เรียบร้อยแล้วเดินออกไปทางด้านนอก  

ถงเสีย่วโยวยืนอยู่ท่ีเดิมไม่ขยับไปไหน เธอลงัเลอยู่ครูห่นึง่จงึได้เอ่ยปากข้ึนว่า 

"คุณไม่เห็นค่าเขาใช่ไหม คุณยังพูดคุยหัวเราะกับคนรอบข้างได้อยู่เลย"

ลูซิ่งเฉิงชะงกัฝีเท้า ใช้สายตาท่ีเหมอืนก�าลงัมองดเูรือ่งตลกมองมาท่ีเธอ 

แล้วหันกลบัเดนิตรงออกไป

แดลี่เดินขึ้นมาข้างหน้าคว้าแขนถงเสี่ยวโยวเดินออกไปพร้อมกับ 

ให้ความรูเ้ธอไปด้วย "ต่อไปอย่าถามค�าถามโง่ๆ แบบนี ้ท่ีพดูคยุหัวเราะกเ็พราะ

ต้องท�างานกบัคนพวกนัน้ ส�าหรบัเรือ่งไม่เห็นค่า ลูซิ่งเฉิงไม่เคยเห็นใครอยู่ใน

สายตาอยู่แล้ว ไม่ได้เกีย่วกบัสถานะอะไรของพวกเขาสกันดิ"

ลูซิ่งเฉิงไม่เห็นใครอยู่ในสายตาก็ไม่ใช่เรือ่งใหม่อะไร แต่ความโหดร้าย

ของเขา ตอนนีเ้ธอได้สมัผสัด้วยตวัเองแล้ว สิง่ท่ีน่าขันคอืคนแบบนีก้ลบัได้ยนือยู่

บนยอดพรีะมดิ ภายใต้แสงสว่างข้อบกพร่องของเขาทุกอย่างกลบัสญูสลาย

มองไม่เห็น แต่ในฐานะของผูแ้พ้ การทวงความเป็นธรรมกบัสิง่เลก็น้อยของ

ถงเสีย่วโยวกดู็เหมือนเป็นการยุง่ไม่เข้าเรือ่งอย่างหนึง่

นี่เป็นการท�าร้ายถงเสี่ยวโยวอย่างหนัก 

คนท่ีเห็นการเปลี่ยนแปลงคนแรกก็คือซ่งหรูหรู นั่นเป็นเพราะช่วงนี้ 

ถงเสีย่วโยวท�างานดกึดืน่ทุกวนั โดยเฉพาะการต้มบะหม่ีถ้วยตอนดกึดืน่แล้ว
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ยังเตมิเนือ้กระป๋องกบัซอสถัว่อกีช้อน รสชาตแิบบนัน้อบอวลจนซ่งป้ันเซียน

ไม่สามารถติดต่อกบัเทพเจ้าได้

ถงเสี่ยวโยวอธิบายเรื่องนี้ว่าเธอรู้ตัวว่าไม่มีพรสวรรค์ ย่ิงไปกว่านั้น 

กไ็ม่มโีชค แต่เธอไม่อยากจะแพ้แม้แต่ความขยนัให้กบัคนอย่างลูซิ่งเฉิง ลูซิ่งเฉิง

เป็นคนยังไงน่ะเหรอ ถงเสีย่วโยวไม่มีแม้กระท่ังคณุสมบัตจิะวจิารณ์เขา เธอ

จงึได้แต่ก้มหน้าระบายอารมณ์ วาดแบบร่างแล้วกข็ย�าท้ิงซ�า้ไปซ�า้มา ขอบตา 

คล�า้ลงทุกวนั

ถ้าจะเปรยีบเทียบพละก�าลงักบัคนท่ีท�างานเป็นบ้าเป็นหลงัอย่างลูซิ่งเฉงิ 

นีก่ถ็อืเป็นการแข่งขันแต่เพียงฝ่ายเดยีว ซ่งหรูหรูรูส้กึว่าเส้นทางนีม้นัคอืทางตนั

ซ่งหรหูรพูลกิดแูบบร่างหลายแผ่น ออกแบบมาเป็นเซ็ตรบิบ้ิน ชุดท�างาน 

ท่ีเรยีบง่ายแต่ดดูจีบัคูก่บัวตัถดุบิท่ีแตกต่างกนัและการตกแต่งด้วยรบิบ้ิน ท�าให้ 

ดอู่อนโยนและสดใส ถงเสีย่วโยวถามอย่างไม่ม่ันใจว่า "เธอคดิว่าเป็นยังไงบ้าง"

ซ่งหรูหรยัูกไหล่ "ฉันกต้็องรูส้กึว่าสวยแน่นอน แต่คนท้ังโลกยอมรบั 

ผลงานเธอตา่งหากทีส่�าคญัส�าหรบัเธอ" เธอพดูไปแลว้กค็ดิอะไรบางอย่าง 

ข้ึนมาได้ "เอ๋ ถ้าเธอไปสูก้บัลูซิ่งเฉิงตรงๆ สูเ้อาท่ีเธอออกแบบพวกนี้ให้เขาดู 

เขาเก่งกาจขนาดนัน้ ถ้าเขายอมรบัผลงานเธอ กเ็ท่ากบัได้รบัการยอมรบัจาก

ท้ังโลกแล้วไม่ใช่เหรอไง"

"เอ๋?" ถงเสีย่วโยวอึง้ไป เธอกดัรมิฝีปาก "เขาดแูล้ว เธอลมืไปแล้วเหรอไง"

ซ่งหรูหรคิูดข้ึนมาได้ ไม่ใช่แค่เพยีงลูซิ่งเฉิงท่ีดรูายการ 'สถานถีดัไป 

รนัเวย์' คนท้ังโลกกไ็ด้ดแูล้ว หากพดูว่าเมือ่ก่อนถงเสีย่วโยวไม่มีช่ือเสยีงแต่ยงัมี

อนาคต แต่ตอนนีต้้องบอกว่ารอยด่างด�าในประวัติศาสตร์คดิจะฟ้ืนตวักไ็ม่มทีาง 

ในฐานะท่ีเป็นเพือ่นรกัจะไม่ให้ก�าลงัใจก็ไม่ได้ แต่ก็ไม่อาจจะดเูพ่ือนเดนิต่อไป 

จนเจอทางตนั ซ่งหรหูรูจึงเสนอแนะว่า "ถ้าอย่างนัน้มาท่ีนติยสารของฉันดกีว่า  

ฉันจะถ่ายทอดพลงัท้ังชีวติให้เธอครึง่หนึง่"

ซ่งหรหูรกูบัถงเสีย่วโยวจบการศกึษาปีเดียวกนั สาขาวิชาของเธอคอื
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ปรชัญาโบราณ ได้เข้าไปท�างานในนติยสารดดูวงฉบับหนึง่ ตอนนีเ้ป็นผูร้บัผดิชอบ

หน้าพยากรณ์ดดูวงแล้ว ช่ือในวงการกค็อืซ่งป้ันเซียนกบัแม่หมอหรู

"ฉันว่าบางครัง้ฉันดดูวงให้คนอืน่กอ็าจจะไม่แม่นนะ" แม้ถงเสีย่วโยว 

จะไม่มีพรสวรรค์แต่กร็ูจ้กัตวัเองเป็นอย่างด ี"เธอลมืไปแล้วเหรอ ฉันเสีย่งทาย..."

ซ่งหรหูรคูดิอยู่ครู่หนึง่ก็เอากระดาษออกแบบยัดเข้าไปในมอืของถงเสีย่วโยว 

"เธอพูดถกู อาชีพดีไซเนอร์เป็นอาชีพท่ีเหมาะสมกบัเธอท่ีสดุ ไม่ท�าร้ายคนอ่ืน 

ได้ปลดปล่อยชาวประชา"

ได้รับก�าลังใจจากซ่งหรูหรู ถงเสี่ยวโยวยิ่งมีก�าลังใจท่ีจะมุ่งม่ันต่อไป  

แม้กระท่ังตอนพกักลางวนัก็ไม่ลมืท่ีจะวาดแบบอยู่ในห้องท�างานผูช่้วย แดลี่

รบีร้อนเข้ามาสัง่งานแล้วกอ็อกไป "โอลมิปิก รบีไปท่ีโกดงัเอาเชิงเทียนครสิตลั

ท่ีส่งมาเมือ่ตอนสายออกมา"

ถงเสี่ยวโยวรีบวางดินสอแล้ววิ่งออกจากห้องท�างานไป

"กาแฟ" เสยีงของลูซิ่งเฉิงลอยออกมาจากห้องท�างานออฟฟิศ บ.ก. แต่

น่าเสยีดายท่ีไม่มีใครตอบรบั

"กาแฟ"

"..."

"โอลิมปิก"

เสียง 'ปัง' ดังขึ้น ประตูห้องท�างานผู้ช่วยรับฝ่าเท้าแทนถงเสี่ยวโยว  

ในห้องท�างานไม่มใีครอยู่เลยสกัคน ลูซิ่งเฉิงยนืไม่พอใจอยู่ท่ีหน้าประต ูปรายตา 

มองดูกเ็ห็นภาพสเกต็ช์แบบของถงเสีย่วโยววางอยู่บนโต๊ะ

ลูซิ่งเฉิงร้องเหอะออกมาก่อนจะหันหลงัเดนิออกไป แล้วกพ็ลนัหยุดฝีเท้า 

อยู่ๆ  กเ็หมอืนมีอะไรมาดลใจให้เดนิกลบัไป บนกระดาษแผ่นนัน้วาดชุดจมัพ์สทู 

สกีากท่ีีเวนิซีสวม แมตช่ิงกบัเข็มขัดสเีงนิเมทัลลกิ สสีนัสดใสดงึดดูสายตา 

เป็นอย่างมาก ลูซิ่งเฉิงพลกิดตู่อไปอีกหลายหน้า สายตาเย็นชาค่อยๆ เปลีย่นเป็น
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สนใจ ถงึขนาดไม่ได้ยนิเสยีงฝีเท้าท่ีเข้ามาใกล้

"บ.ก." ถงเสีย่วโยวถอืเชิงเทียนครสิตลัยืนอยู่หน้าประต ู จ้องมองลูซิ่งเฉิง 

อยู่ท่ีหน้าประตูอย่างประหลาดใจ

ลูซิ่งเฉิงได้สตกิลบัมา ใบหน้าท่ีหยิง่ยโสเผยสหีน้าเก้อเขินท่ีแทบจะจบัสงัเกต

ไม่ได้

"คณุก�าลงัดแูบบของฉันใช่ไหมคะ" ถงเสีย่วโยวถามอย่างจรงิจงั มอื 

ท่ีถอืเชิงเทียนอยู่กส็ัน่เลก็น้อย แม้ว่าเขาจะเป็นคนท่ีสารเลวมาตลอด แต่ถ้า 

เขาดแูบบให้ กยั็งท�าให้ถงเสีย่วโยวรูส้กึตืน่เต้นดีใจ

ในขณะท่ีเธอก�าลงัพดูอยู่นัน้ ลูซิ่งเฉิงก็โยนแบบร่างท้ังเล่มไปข้างหลงั

ราวกับมือถูกของร้อน สมุดออกแบบกระแทกไปท่ีด้านหลังเสียงดัง 'ปัง' 

กระดาษร่วงตกกระจายออกมาทันที

ถงเสี่ยวโยวไม่ทันจะได้ดูว่าในขณะนั้นสีหน้าของเขาเย็นชาแค่ไหน 

เพราะเธอรบียืน่มือออกไปรบัสมุดออกแบบ จากนัน้กมี็เสยีงของตกดงัข้ึน เป็น

เสยีงเชิงเทียนครสิตลัตกลงพืน้

ทุกอย่างเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว สีสันงดงามกระจายไปท่ัวพร้อมกับ 

ครสิตลัท่ีใสกระจ่าง ของท่ีงดงามท้ังสองอย่างแตกกระจายในเวลาเดยีวกนั  

ท�าให้ถงเสี่ยวโยวตกใจและหวาดหวั่น และท่ีน่ากลัวย่ิงกว่าก็คือลู่ซิงเฉิง 

ท่ีไม่แม้กระท่ังจะกะพรบิตา

"เกิดอะไรข้ึน" แดลี่ท่ีพุ่งเข้ามาร้องอย่างตกใจท�าลายความเงียบงัน 

"พระเจ้า เชิงเทียนดอกไอรสิเพิง่จะส่งตรงมาจากปารสีเมือ่ตอนสายนีเ้อง"

"ขอโทษค่ะ ขอโทษค่ะ..." ถงเสีย่วโยวนัง่ลงเกบ็เศษแก้วท่ีแตกเตม็พืน้

ในที่สุดลู่ซิงเฉิงก็เอ่ยปาก "ขยะที่แตกจะเก็บขึ้นมาเพื่ออะไร"

ถงเสี่ยวโยวชะงักไป สายตามองไปท่ีกระดาษออกแบบท่ีกระจายไป 

อยู่ไม่ไกล ค�าพดูทุกค�าของลูซิ่งเฉิงก�าลงัท่ิมแทงใจเธออยู่

"ชดใช้ตามราคาแล้วกนั" แดลีเ่ปลีย่นเรือ่งด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบ แล้ว
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เปลีย่นน�า้เสยีงเป็นแสดงความยินดกีบัลูซิ่งเฉิง "ยอดขายของเดอืนนีท้�าลาย

สถติิใหม่อีกแล้ว บรษัิทแม่จดังานเลีย้งฉลองให้คณุ คนืนี.้.."

"ไม่ไป" ลู่ซิงเฉิงเดินออกไป "เอากาแฟไปให้ที่ห้องท�างานผมด้วย"

บนโลกใบนีมี้คนมากมายเท่าไหร่ท่ีรอให้ลูซิ่งเฉิงเลอืกข้ึนมา แล้วกมี็ 

คนมากมายเท่านัน้ท่ีอยากจะให้ลูซิ่งเฉิงตายไปซะ เขาท�าให้คนเกลยีดเขามาก

แต่กต้็องยอมให้เขาอย่างไม่อาจขดัขืนได้ วนันีค้นกลุม่นัน้กเ็พิม่ซ่งหรหูรเูป็น

สมาชิกใหม่อีกคน

"เธอว่าเชิงเทียนครสิตลันัน่ฝังเพชรหรอืหุ้มทองกนัแน่ถงึได้แพงขนาดนี ้

เรือ่งเงนิไม่ใช่ปัญหา ปัญหาอยูท่ี่เขาเหยยีบย�า่แกซะขนาดนี ้นอกจากเขาจะหล่อ 

โชคด ีมีช่ือเสยีงตัง้แต่อายุยังน้อย เรยีกลมเรยีกฝนได้ ดนัใครคนนัน้กด็งั แล้วก็

ขายอะไรกข็ายดไีปหมด มีสทิธิอ์ะไรท่ีจะไม่เห็นหัวคนอืน่ได้"

"นีย่งัไม่พออกีเหรอ" ถงเสีย่วโยวพดูอย่างเศร้าๆ "ฉันไม่มสีกัอย่าง"

ซ่งหรหูรดูงึถงเสีย่วโยวท่ีไม่ได้เรือ่งพร้อมกบัต�าหนอิย่างแรง "เธอเป็น

โรคสตอ็กโฮล์ม ซินโดรม* หรอืไงถงึไปบอกเขาว่าของแบบนีแ้ค่แป๊บเดยีว 

กห็าในเถาเป่า** ได้ เรา-ไม่-จ่าย"

"เธอก็ให้ฉันยมืเงนิแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน สิน้ปีฉันจะคนืเธอท้ังหมด" 

ถงเสีย่วโยวอ้อนวอนอย่างน่าสงสาร เธอไม่ได้มีอาการของโรคสตอ็กโฮล์ม  

ซินโดรม เธอกแ็ค่เป็นโรค 'ยอมท�าทุกอย่างเพ่ือจะได้เป็นดไีซเนอร์' ระยะสดุท้าย

เท่านัน้เอง

ซ่งหรูหรูหน้าแดงเหมือนกับก�าลังโมโห แล้วก็เหมือนอย่างอื่นด้วย

ถงเสี่ยวโยวถามหยั่งเชิงไปว่า "หรูหรู ไม่ใช่ว่าแกไม่มีเงินหรอกนะ"

"จะเป็นอย่างนัน้ได้ยังไง" ซ่งหรหูรตูบหน้าอกอย่างมัน่ใจ "เงนิฉันอยู่ในหุ้น

* Stockholm Syndrome เป็นอาการของคนท่ีตกเป็นเชลยหรอืตวัประกนัเกิดมีความรูส้กึเห็นอกเห็นใจคนท่ีเป็นคนร้าย
หลงัจากต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกนัระยะหนึง่และอาจจะลงเอยด้วยการแสดงอาการปกป้องคนร้ายหรอืยอมเป็นพวกเดยีวกนั
ด้วยซ�า้
** tao bao คือเว็บไซต์ขายของที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
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ต่างหาก"

"..."

ถงเสีย่วโยวตืน่นอนข้ึนมาตัง้แต่ตสีี ่ เพราะวนันีลู้ซิ่งเฉิงจะไปเขาทางเหนอื

กบัทีมช่างภาพเพือ่ถ่ายทิวทัศน์นอกสถานท่ีเองตอนตห้ีา นติยสารของเดอืนหน้า

ก�าลงัจะเข้าตลาด แต่เขายังไม่ค่อยพอใจกบัหน้าปกสกัเท่าไหร่จงึให้ถ่ายใหม่ 

ลูซิ่งเฉิงต้องการให้ถ่ายบรรยากาศของภเูขาหลงัฝนตกกบัแสงท่ีสดใส ท้ังทีม

ช่างภาพและนางแบบต่างร้องโอดครวญ ซ่ึงแน่นอนว่าได้แต่ร้องอยู่ในใจ

วนันีเ้ป็นเวรของแดลี ่ถงเสีย่วโยวไม่จ�าเป็นต้องตืน่แต่เช้า แต่เธอนอน

พลกิไปพลกิมาท้ังคนืแล้วกต็ดัสนิใจไปหาลูซิ่งเฉิงเพือ่ต่อรองเรือ่งผ่อนช�าระ

ค่าเสยีหาย

เมื่อเธอไปถึงก็ถ่ายเสร็จไปชุดหนึ่งแล้ว นางแบบยืนตัวสั่นท่ามกลาง 

ลมหนาว ลูซิ่งเฉิงยนืตรวจภาพตวัอย่างอยู่ด้านข้าง ถงเสีย่วโยวเดนิเข้าไปใกล้

อย่างเงียบๆ ลู่ซิงเฉิงไม่ได้รับรู้ถึงการมาของเธอ แต่กลับเป็นเวินซีที่คลุม 

เสือ้โอเวอร์โค้ตเดินเข้ามาหาแล้วย้ิมให้กบัเธอ "งานใหม่เป็นยงัไงบ้าง"

"ก็ดีค่ะ" ถงเสี่ยวโยวตอบด้วยความจริงใจและร้อนตัว

เวินซียิ้มอย่างซุกซน "ฉันได้ยินว่าคุณดวงไม่ค่อยดี?"

ได้ยินว่า? ถงเสีย่วโยวครุน่คิดครูห่นึง่ เรือ่งดวงเธอทุกคนกร็ูก้นัไปหมด 

เวนิซีช่างอ่อนโยนจรงิๆ ถงึขนาดใช้ประโยคค�าถาม ในขณะท่ีเธอมักจะให้

เครือ่งหมายตกใจกบัตวัเอง ถงเสีย่วโยวพูดอย่างเศร้าๆ ว่า "ไม่ดมีากค่ะ"

หลงัจากดรูปูตวัอย่างเสรจ็ลูซิ่งเฉิงกหั็นมาสัง่การเวนิซี "อกีเดีย๋วคณุไป

ถ่ายใหม่"

เวนิซีน่าจะเป็นเพยีงคนเดยีวท่ีกล้าค้อนแล้วสะบัดหน้าใส่ลูซิ่งเฉิงตรงๆ 

ก่อนจะเดินออกไป ถงเสีย่วโยวอดใจท่ีจะมองดภูาพนีส้กัหน่อยไม่ได้ คนหนึง่

เป็นผูน้�าท่ีมีอทิธพิลในวงการแฟชัน่ อกีคนหนึง่เป็นซูเปอร์โมเดลท่ีมีท่าทาง
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สง่างามและอ่อนโยน ถงเสีย่วโยวอยากจะให้เคร่ืองหมายตกใจกบัตวัเองสกัแถว 

เรือ่งแบบนีเ้จด็เปอร์เซ็นต์เป็นเรือ่งความพยายาม ส่วนอีกเก้าสบิสามเปอร์เซ็นต์

เป็นเรือ่งท่ีฟ้าก�าหนดมาแล้ว

ราวกับลู่ซิงเฉิงรู้ว่าถงเสี่ยวโยวคิดอะไรในใจอยู่ เขาพูดด้วยน�้าเสียง 

เย็นชาว่า "อย่าเอาความผดิพลาดไปโทษว่าเป็นเรือ่งของโชคชะตา ข้ีเกยีจ 

กคื็อข้ีเกยีจ ไม่ใช่โรคเรือ้รงั โง่กค็อืโง่ ไม่ใช่ว่าไม่มีใจในเรือ่งนี"้

ถงเสีย่วโยวพยายามท่ีจะอธบิาย เธอไม่ยอมรบัความคดิของเขา คดิกแ็ต่

เพยีงจะเรยีกร้องความเป็นธรรมสกันดิ "บ.ก. เรือ่งค่าเชิงเทียนฉันขอให้หักจาก 

เงนิเดือนเป็นงวดๆ ได้ไหมคะ ตอนนีเ้งนิเดอืนต�าแหน่งผูช่้วยของฉันคอื..."

"ตัง้แต่วนันีเ้ธอไปท�างานท่ีโกดงั" ลูซิ่งเฉิงขัดค�าพดูของเธอ "เงนิเดอืน

ท่ีโกดงัคือครึง่หนึง่ของตอนนี"้

ถงเสี่ยวโยวอ้ึงไปทันที พลังงานในร่างกายท่ีเหลืออยู่น้อยนิดก็ก�าลัง 

ลอยจากไป

"เพราะฉันท�าเชิงเทียนแตกอย่างนั้นเหรอคะ"

เป็นครั้งแรกที่ลู่ซิงเฉิงมองตรงมาที่ถงเสี่ยวโยว "เพราะเธอเอาความ 

ผดิพลาดไปโยนให้กบัโชค ฉันไม่ต้องการคนแบบนีม้าท�างานอยู่ข้างๆ ยังดท่ีี

เสือ้ผ้าในโกดงัไม่ได้มีแขนขา ต่อให้เธอดวงซวยขนาดไหนพวกมนักค็งไม่ออกมา 

ตีกันจนขาดวิ่น" เขาไม่เคยเห็นใจผู้แพ้ เพราะสิ่งท่ีคนเหล่านี้ถนัดก็คือ 

การกล่าวโทษ โทษฟ้าดนิ โทษโอกาส โทษเพือ่นร่วมงาน โทษหัวหน้า โทษ

ชาตกิ�าเนดิ โทษสงัคม โทษจกัรวาลท่ีมีดาวเจด็ดวงส่องสว่างจนนอนไม่หลบั

แบกดวงซวยตดิตวัมาย่ีสบิหกปีท�าให้ถงเสีย่วโยวไม่มเีส้นให้ล�า้ ความ

ผดิหวงันบัครัง้ไม่ถ้วนท�าให้เธอไม่เหลอืความม่ันใจอะไรอกีเลย ไม่มพีลงัท่ีจะ

ตอบโต้กลบั แล้วก็ไม่มคีวามกล้าหาญท่ีจะเรยีกร้อง แต่มีอยู่เรือ่งหนึง่ท่ีเธอ 

มีความมัน่ใจสองร้อยเปอร์เซ็นต์

"บ.ก. ถ้าฉันพิสูจน์ได้ว่าฉันดวงซวยจริงๆ ล่ะคะ"



Count your lucky stars เปล่ียนโชคร้ายให้กลายเป็นรัก 136

ลู่ซิงเฉิงปรายตามองไป "อย่างนั้นเหรอ"

กลางเนินเขามีศาลเจ้าอยู่ ถงเสี่ยวโยวเดินตรงไปท่ีหน้าอารามหลัก 

แล้วถอืกระบอกเซียมซย่ืีนไปตรงหน้าลูซิ่งเฉิง พดูด้วยน�า้เสยีงจรงิจงั "บ.ก. 

ฉันสามารถเขย่าออกมาเป็นเซียมซียอดแย่ได้ท้ังหมด"

ลูซิ่งเฉิงไม่ได้พดูอะไร ซ่ึงหมายความว่าจะคอยด ู ในใจกค็ดิค�านวณ

ความเป็นไปได้

ถงเสี่ยวโยวสูดหายใจลึกแล้วเริ่มต้นเขย่าเซียมซี 'แปะ' ไม้เซียมซี 

อันท่ีหนึง่ตกลงมา...เซียมซียอดแย่

เธอหยิบข้ึนมาประหนึง่เป็นของมีค่า แล้วกเ็ขย่าต่อ 'แปะ' เซียมซีท่ีสอง

ร่วงหล่นลงมา ยงัเป็นเซียมซียอดแย่เช่นเดมิ ความมัน่ใจของถงเสีย่วโยว

เพิม่พูนข้ึนอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน ถ้าจดัการแข่งขันเขย่าเซียมซียอดแย่ล่ะก็ 

เธอไม่มีทางได้ศนูย์ห้าตวัหรอก

ประหนึ่งมีเทพคอยช่วย ถงเสี่ยวโยวจึงรีบเผด็จศึก เขย่าได้ดั่งใจ

ลู่ซิงเฉิงคว้าเซียมซียอดแย่ขึ้นมาทั้งก�าด้วยความดุดัน เพราะอย่างนี้ 

เขาถงึไม่เคยเห็นใจผู้แพ้ คนพวกนีมี้เอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมอืนใคร ถ้าไม่โมโห

โวยวายไม่หยุดกจ็ะเหมอืนกบัถงเสีย่วโยว เทพเจ้าแห่งความโชคร้ายมาประทับ 

ถ้าไม่ได้มข้ีอตกลงกบัเวนิซีในตอนแรก เขากค็งไม่เกบ็ตวัประหลาดนีไ้ว้หรอก 

น่า-กลวั-มาก-เลย

ถงเสีย่วโยวพดูอย่างภาคภมูใิจขึน้ว่า "บ.ก. ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้ตดัพ้อ 

ตอนนีฉั้นพสิจูน์ให้คุณเห็นแล้ว"

ลูซิ่งเฉิงพยักหน้าอย่างเห็นด้วย "ถกูต้อง คณุไม่ต้องชดใช้ แล้วกไ็ม่ต้อง

ไปท่ีโกดังแล้ว พรุง่นีก้ไ็ม่ต้องมาท�างานด้วย"

"ท�าไมล่ะคะ" ถงเสี่ยวโยวหน้าเปลี่ยนสี

สหีน้าลูซิ่งเฉิงบอกว่ายงัจะถามอีก "เธอดวงซวยขนาดนี ้ ฉันยังจะให้เธอ
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ท�างานในส�านกัพมิพ์ได้อีกเหรอ ถ้าครัง้หน้าเธอซวยอะไรขึน้มาอีก เธอจะให้

ส�านกัพมิพ์ระเบิดหรอืไง" แม้เขาจะไม่เช่ือเรือ่งโชคลาง แต่ท่ียืนอยูต่รงหน้า

คือเทพเจ้าแห่งความโชคร้าย เขาจะไม่หลบกค็งไม่ได้

"บ.ก. ไม่นะคะ" เม่ือเห็นว่า บ.ก. ก�าลงัจะทอดท้ิงตวัเอง ถงเสีย่วโยว 

จงึวางกระบอกเซียมซีลงแล้ววิง่ตามเขาไป หลงัฝนตกบันไดหินเตม็ไปด้วย

ตะไคร่น�า้ เธอเหยียบแล้วลืน่กลิง้ตบุๆ ลงเขาไป

บันไดหินแข็งมาก ถงเสีย่วโยวรู้สกึว่าตวัเองแทบจะหลดุออกมาเป็นช้ินๆ 

ความเจบ็ปวดท่ีหนกัหนากพ็ุง่เข้ามา เธอมองเห็นลูซิ่งเฉิงไม่ชดัเจนและค่อยๆ 

ไกลออกไป เขาคาดการณ์แม่นระดบัเทพ เธอได้รบัความซวยแบบใหม่อกีแล้ว

ขณะท่ีถูกส่งขึ้นรถพยาบาล ถงเสี่ยวโยวคิดว่านี่คงเป็นการพิสูจน์ 

ท่ีชัดเจนท่ีสดุเท่าท่ีเคยมีมา ไม่เพยีงแต่ชดัเจน ยังออกฤทธิ์ได้ดกีว่าปกตอิกี 

เพยีงแต่มนัเจบ็จนเธออยากจะร้องไห้ออกมาว่านีมั่นอะไรกนั

หยดน�้าตาไหลออกมา แก้มขวาเจ็บแปลบขึ้นเป็นระยะ ถงเสี่ยวโยว 

ร้องถามแดลีท่ี่ยืนอยู่ไม่ไกลอย่างปวดใจ "ฉันเสยีโฉมหรอืเปล่า"

หน้าผากของถงเสีย่วโยวกระแทกแตก หน้าซีกหนึง่เตม็ไปด้วยเลอืด  

ในฐานะท่ีเป็นผูส้นบัสนนุและปกป้องหมอศลัยแพทย์ท่ีแท้จรงิ แดลีพ่จิารณา

ดแูล้วกส่็ายหน้า "ฉันคดิว่าถ้าไม่ได้โดนถงึกระดกูกไ็ม่ต้องศลัยกรรม จมูกไม่เบ้ียว

ก็ไม่ถอืว่าเสยีโฉม"

"งั้นฉันจะพิการไหม" ถงเสี่ยวโยวเจ็บจนสะอื้น

"เธอกลิ้งไปที่ขั้นพักของบันได ไม่ได้ตกลงไป ไม่พิการหรอก"

"อ้อ" ถงเสีย่วโยวรบัรู ้จากนัน้กไ็ด้แต่ถอนใจ "พรุง่นีฉั้นไม่ต้องไปท�างาน

จรงิๆ เหรอ"

ลู่ซิงเฉิงท่ียืนอยู่ไกลออกไปพดูด้วยสหีน้าและน�า้เสยีงเย็นชา "มอืไม่ได้หัก 

ท�าไมถงึจะไม่ไปท�างาน"
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ฉับพลันถงเสี่ยวโยวก็เบิกตาโตราวกับเข้าใจอะไรบางอย่าง อ้าปาก 

แต่พดูอะไรไม่ออก ลูซิ่งเฉิงปรายตามองเธอแล้วกหั็นหลงัเดนิออกไป

แดลีอ่ธบิายให้ฟังว่า "ไล่ออกขณะท่ีบาดเจบ็ในหน้าท่ีมันผดิกฎหมาย

แรงงาน"

ในเมื่อเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้ว จึงได้แต่คิดเรื่องที่โชคดีหน่อย

อย่างเช่นเพราะอุณหภมิูบนภเูขาค่อนข้างต�า่ ถงเสีย่วโยวสวมเสือ้กนัหนาว

แขนยาวขายาวอย่างหนา ดังนัน้จงึมีแค่เท้าขวาท่ีบิดและบวมเท่านัน้ แล้ว 

กม็หีน้าผากกบัแขนซ้ายท่ีถลอก เม่ือพจิารณาจากการฟ้ืนตวัท่ีรวดเรว็ของ 

ถงเสีย่วโยวแล้ว อยู่โรงพยาบาลดอูาการสีส่บิแปดช่ัวโมงกส็ามารถกลบัไป

พักรักษาตัวท่ีบ้านได้ และเนื่องจากบาดเจ็บในหน้าท่ี ไม่อย่างนั้นคงต้อง 

ออกจากงานแม้ว่าจะได้ค่าบ�ารุงสุขภาพ แต่ลู่ซิงเฉิงก็ท�าตามค�าพูดจริงๆ 

ตอนบ่ายเขาให้แดลีส่่งบัตรเชิญพร้อมกบัรายชือ่ยาวเหยียดมาให้

"สดุสปัดาห์บรษัิทแม่จะมีงานเลีย้งประจ�าปี นีเ่ป็นรายช่ือแขกท่ีชิกเชิญ 

เธอรบัผดิชอบเขียนช่ือแขกบนบัตรเชิญ" แดลีพ่ดูแล้วกช็ี้ไปท่ีขาขวาของเธอ 

"เขียนหนงัสอืไม่ต้องใช้เท้า ถกูไหม"

ท่ีจรงิแดลีป่ระเมินความอดทนในการท�างานของถงเสีย่วโยวต�า่เกนิไป 

ส�าหรบัเธอแล้วขอให้ได้อยูต่่อ จะต้องใช้เท้าเขยีนก็ใช่ว่าจะท�าไม่ได้

"งานเลีย้งประจ�าปีต้องคกึคักมากเลยใช่ไหม" ถงเสีย่วโยวมองแดลีด้่วย

สายตาอิจฉา แม้เธอจะท�างานท่ีนีม่าสีปี่แล้ว แต่ไม่เคยได้ร่วมงานเลีย้งประจ�าปี

เลยสกัครัง้

"ครัง้นีเ้ธอกต้็องไปด้วย" แดลีท่�าท่ารดูซิปปากใส่ถงเสีย่วโยว "ช่วงนี ้

กก็นิให้น้อยหน่อย น�า้หนกัของเธอตอนนีส้วมชุดเบอร์สองไม่ได้"

ไปร่วมงานเลีย้งประจ�าปีได้ด้วยเหรอ ทันใดนัน้ถงเสีย่วโยวกร็ูส้กึมชีีวติชีวา

ข้ึนมาทันที คดัรายช่ือบนบัตรเชิญอย่างรวดเรว็ประหนึง่ฟ้าแลบ
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ว้าว แชมป์ดีไซเนอร์ถ้วยเฟิงซ่างก็มาด้วย ต้องเข้าไปขอลายเซ็น

สดุยอดไปเลย แล้วยังมดีาราใหญ่ด้วย ตวัพ่อตวัแม่แล้วกมี็ซูเปอร์สตาร์

เท้าไฟ ต้องไปขอถ่ายรปูด้วย

สวรรค์! แม้กระท่ังบิดาแห่งวงการแฟชัน่ท่ีล้างมอืในอ่างทองค�ากเ็ข้าร่วม

งานนีด้้วย แค่ได้เห็นกมี็ชีวติยืนยาวไปอีกสามปี

เมือ่คดัรายช่ือจนถงึหน้าสดุท้าย ถงเสีย่วโยวกเ็ห็นช่ือตวัเองท่ีเขียนไว้ใน

ช่องหมายเหตุว่าเป็นผูเ้ชิญรางวลั เธอ? ผูเ้ชิญรางวลั? ไม่รูว่้าท�าไมถงึได้มี

ความรูส้กึแปลกๆ เกดิข้ึน

"แดลี่ เชิญใครเป็นพิธีกรในงาน"

แดลีน่ัง่อยู่ข้างเตยีงก�าลงัแต่งเลบ็งดงามไร้ท่ีติของตวัเองอยู่ พูดอย่าง

ไม่ใส่ใจออกมา "มู่หยางไง"

ถงเสี่ยวโยวรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันที บ.ก. ต้องการจะส่งเทพเจ้าแห่ง 

ความโชคร้ายอย่างเธอไปปะทะกับศัตรูตัวเอ้อย่างมู่หยาง กระสุนนัดเดียว 

ได้นกสองตวั เธอเห็นภาพลูซิ่งเฉิงท่ีเย็นชาไม่แคร์อะไรแต่มรีอยย้ิมท่ีดหูลงตวัเอง

อยู่

ต่อไปถ้าใครบอกเธอว่าลูซิ่งเฉิงพึง่โชคชะตา เธอกต้็องเถยีงอย่างเตม็ท่ี 

ลูซิ่งเฉิงมีวนันีไ้ด้กเ็พราะความฉลาดแกมโกง รูจ้กัใช้ประโยชน์จากทุกสิง่ต่างหาก
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คนบางคนเข้ามาในชวีติคณุ ท�าให้ท้องฟ้าของคณุสว่าง ท�าให้จติใจ 

ของคณุสัน่ไหว เปลีย่นแปลงโลกของคณุ เพยีงเพ่ือบอกคณุว่าเขาคอืเทพเจ้า 

ส่วนคณุคือคนธรรมดา

คอลัมน์ 'มนุษย์ดวงดาวเดียวดาย'

ขณะท่ีซ่งหรหูรสู่งอาหารค�า่ไปกเ็ป็นจงัหวะเดยีวกนักบัท่ีแดลีก่�าลงัจะกลบั

เธอประเมนิอาการบาดเจบ็ของถงเสีย่วโยวตัง้แต่หัวจดเท้า ท้ังสงสาร

แล้วกภ็มูิใจ "ก่อนหน้านีฉั้นท�านายไว้ไม่ผดิใช่ไหม บอกแล้วว่ามดีาวมฤตยู

ก�าลงัลอยสงูอยู่ จะต้องมีเกณฑ์เลอืดตกยางออก"

"ใช่ๆๆ เธอเป็นซ่งป้ันเซียน" ถงเสีย่วโยวร้องเฮอะออกไป รบัถ้วยน�า้แกง

ขาหมูชามใหญ่ท่ีอกีฝ่ายส่งมาให้ แล้วจู่ๆ  กค็ดิอะไรข้ึนมาได้ ผลกัชามน�า้แกง

ออกไป "ไม่ได้ ฉันอ้วนเกนิไปแล้ว จะกนิต่อไปอีกไม่ได้"

ซ่งหรหูรเูบะปาก "เธอคิดว่าน�า้หนกัมันจะข้ึนเพราะขาหมูถ้วยนีห้รอืไง"

ถงเสี่ยวโยวได้แต่นิ่งเงียบ

บทที่
2
กฎทรงพลังงำน
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ซ่งหรูหรูดันชามไปตรงหน้าเธอแล้วพูดต่อไปว่า "ได้ยินว่ายอดขาย 

ของชิกท�าลายสถิติอีกแล้ว งานเลี้ยงประจ�าปีลู่ซิงเฉิงจะต้องเป็นดาวเด่น 

ของงาน เชอะๆ เธอไปสบืหาเวลาเกดิของ บ.ก. เธอมาหน่อยซิ ฉันยังไม่เคย

ดูดวงเวลาเกดิของคนท่ีโชคดขีนาดนีม้าก่อน"

ถงเสีย่วโยวแทะขาหมูด้วยอารมณ์โกรธ "จะไปยากอะไร เธอกแ็ค่ตรวจเช็ก

จากล�าดบัเศรษฐขีองนติยสารฟ็อกซ์ก็ได้ เวลาเกดิของคนพวกนัน้ต้องเป็น 

ดาวดวงท่ีรุง่เรอืงสดุๆ"

ซ่งหรหูรทูอดถอนใจ "บ.ก. ของพวกแกอาศยัหน้าตาแล้วยงัมดีวงท่ีดี

ขนาดนี้ ส่วนเสี่ยวโยวของฉันก็ซวยขนาดนี้ แต่กลับไม่มีใบหน้าหญิงงาม

อาภพั*..." ถงเสีย่วโยวคดิถงึภาระส�าคญัท่ีแบกไว้กร็ูส้กึหมดความอยากอาหาร

ทันที

แม้จะไม่มคีวามอยากอาหารแต่เธอก็ไม่ได้ผอมลงสกันดิ แต่กลบัเป็น

เพราะการเคลือ่นไหวท่ีไม่สะดวกจงึอ้วนข้ึนอีกหนึง่กโิลกรมั ได้ยินว่าเพ่ือจะ

สวมชุดโอต์กตูร์ูเดินบนแคตวอล์ก เวินซีกเ็อาปลาท้ังหมดออกจากรายการอาหาร

แดลีพู่ดอย่างช่ืนชมว่า "บ.ก. กบัเวินซีจะต้องเป็นคูท่ี่เด่นท่ีสดุของงานคนืนี้ 

เสยีดายท่ีแฟนหนุม่ของฉันไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ฉันเลยต้องตวัคนเดยีว"

ถงเสี่ยวโยวรู้สึกโชคดีท่ีตัวเองไม่ต้องอยู่ตามล�าพัง เพราะเธอต้อง 

เผชญิหน้ากบัมู่หยางเชียวนะ หนุม่หล่อสดุฮอตของวงการบันเทิง ลกูชาย

คนเดยีวของมู่เฝ่ย พระเอกจอเงนิตัวพ่อ และเป็นพิธกีรรายการบันเทิงท่ีมี

เรตติง้อันดบัหนึง่ สญัลกัษณ์ทุกอย่างของเขากส่็องประกายเจดิจ้า ส่วนตวัคน 

น่ะเหรอ ค�าพูดกค็มคายไม่แพ้กนั หากพดูว่าลูซิ่งเฉิงคอืความยโสอย่างราชา 

มูห่ยางกค็อืความร้ายกาจหลบในของเดก็น้อย เมือ่ถงึงานถงเสีย่วโยวและมูห่ยาง

เผชิญหน้ากนัอย่างกระอักกระอ่วน มู่หยางกเ็ริม่ต้นยิงระเบิดเข้าใส่แบบเดก็ๆ

* หญิงงามอาภัพ หมายถึงผู้หญิงที่หน้าตาสวยงาม แต่ชะตากรรมไม่ดี ส่วนมากใช้สื่อถึงหญิงสาวที่อายุสั้น จากไป
ก่อนวัยอันควร ต้องกลายเป็นหม้ายตั้งแต่ยังสาวหรือสามีไม่สนใจไยดีหญิงสาวผู้นั้น
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"คนเชิญรางวัล เชิญรางวัลศูนย์คะแนนหรือไง"

"สวรรค์! ท�าไมคุณถึงได้อ้วนแบบนี้ กระโปรงท่ีคุณใส่เหมือนกับ 

ที่คุณย่าผมสวมเปี๊ยบเลย"

"คณุรูไ้หม คณุย้ิมแล้วน่าเกลยีดกว่าตอนท่ีไม่ยิม้เป็นร้อยเท่า ช่างเถอะ 

ทางท่ีดีคุณควรจะหันหลงัให้กบัผูช้ม"

ถ้าถงเสีย่วโยวสามารถเอาดวงซวยนีส่้งไปให้กบัคนอ่ืนได้ เธอคงจะระเบิด 

พลงัความซวยนีอ้อกมาท้ังหมดแล้วจบชีวติไปพร้อมกบัมูห่ยาง น่าเสยีดายท่ีเธอ

ไม่มีความสามารถนัน้ เพราะเม่ือเข้ามาอยู่ในสถานท่ีท่ีมกีลุม่ดาราเจิดจรสั 

ความมีตวัตนของถงเสีย่วโยวกต็ดิลบลงในฉับพลนั ในทางกลบักนัลูซิ่งเฉิง 

ท่ีอยู่ในกลุม่คนดงัแบบนีก้ลบัดูโดดเด่นข้ึนมาอีก แม้กระท่ังถงเสีย่วโยวท่ีรูส้กึ

เกลยีดชังเขามองจากด้านหลงัเวทีท่ีอยู่ไกลๆ กยั็งรูส้กึว่าเขาดงึดดูสายตามาก 

อดท่ีจะนบัถอืแล้วกอิ็จฉาไม่ได้

พธิเีปิดงานได้สิน้สดุลง ยังเหลอืเวลาอกีช่วงหนึง่กว่าจะถงึช่วงแจกรางวลั

ในช่วงสดุท้าย มู่หยางต้องการหลบหลกีผูค้นจงึนัง่อยู่ข้างๆ ถงเสีย่วโยวแล้ว

เล่นเกมมือถอื เมือ่เห็นใบหน้าช่ืนชมของเธอ เขากพ็ดูข้ึนด้วยเสยีงอันเยน็ชาว่า 

"ลูซิ่งเฉิงเป็นพวกอวยเว่อร์ๆ ท�าไมถงึได้มีดไีซเนอร์จดืชืดอย่างเธอ อีกเดีย๋ว

ตอนท่ีมอบรางวลัถ้ากล้าท�าอะไรผดิพลาด ผมจะให้แฟนคลบัไปเหยียบเวยป๋อ

ของคณุให้ยับไปเลย"

ลูซิ่งเฉิงกบัมูห่ยางบาดหมางกนัโดยไม่มีเหตผุลหรอืสญัญาณอะไรมาก่อน 

ท้ังสองคนไม่ถกูชะตากนั ว่ากนัว่าในวงการมีเรือ่งเล่าเกีย่วกบัความสมัพันธ์

ของพวกเขา นีม่นัเป็นการต่อสูข้องผูช้ายสองคนชัดๆ แต่ถงเสีย่วโยวกลบัต้อง

มาเป็นเครือ่งสงัเวย ทว่าบางครัง้ความจดืชืดกเ็ป็นข้อดเีหมอืนกนั

"เวยป๋อของฉันถูกแฮกไปแล้ว ในนั้นมีแต่โฆษณา"

"ไม่อย่างนั้นก็เปิดเผยวีแชตของคุณ"
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"แต่คุณไม่มีเบอร์โทรฉันนี่"

มู่หยางลุกข้ึนยืน วางมือถือลงบนโต๊ะอย่างแรง ก่อนจะเดินออกไป 

อย่างฉุนเฉียว ท้ิงถงเสีย่วโยวท่ียังงนุงงไม่รูเ้รือ่งรูร้าวอยู่ตรงนัน้

ยอดขายนติยสารชิกท�าสถติิใหม่อีกครัง้ อทิธพิลของนติยสารแฟช่ัน

อันดบัหนึง่ท่ีอยู่ในมือของลูซิ่งเฉิงก�าลงัเพิม่ขยายข้ึน โฆษณาหน้าในได้ผล

มากกว่าโฆษณาในท่ีอืน่ๆ ส่วนผลตอบรับของหน้าปกกย็ิง่รนุแรงอย่างไม่น่าเช่ือ

ผู้น�ามีชีวิต ลูกน้องมีแต่ตาย

แล้วผู้กุมความเป็นความตายก็มีเพียงลู่ซิงเฉิงท่ีพูดค�าว่าเยสหรือโน

เท่านัน้ งานเลีย้งฉลองประจ�าปีกเ็ป็นงานเพือ่ให้เจ้าของแบรนด์ใหญ่พวกนัน้

มีโอกาสได้ล้อมลูซิ่งเฉิงเอาไว้ แต่ลูซิ่งเฉิงไม่ใช่คนท่ีคนอืน่จะท�าอะไรได้ ปกติ

ถ้าอารมณ์ดกีอ็าจจะพูดดกีบัพวกเขาสกัหน่อย แต่เรือ่งท่ีเกีย่วกบัหลกัการ 

ไม่มีทางท่ีจะสัน่คลอนได้

C&G เป็นสปอนเซอร์โฆษณาท่ีใหญ่ท่ีสุดของบริษัทแม่ ทว่าตั้งแต่ 

ท่ีลูซิ่งเฉิงข้ึนมารบัต�าแหน่ง พวกเขาบอกว่าอย่าว่าแต่หน้าปกเลย แม้แต่หน้าใน 

กไ็ม่เคยได้ลงโฆษณา ท่านประธานรูส้กึเสยีหน้ามาก แต่ดไีซเนอร์รูส้กึเสยีหน้า

ย่ิงกว่า รบีร้อนวิง่เข้าไปหาลูซิ่งเฉิงเพือ่พดูเรือ่งนี้

"ดไีซน์ท่ีจะท�าตลาดในฤดกูาลนีค้อืสไตล์จนีประยุกต์ พวกเราใช้ลวดลาย

แบบโบราณ ตามหาโรงปักผ้าร้อยปีงานปักมือของเจยีงหนาน..."

ลูซิ่งเฉิงยกนิว้ช้ีขึน้แล้วส่ายไปมาอย่างรบัไม่ได้ "อย่าบอกว่าไม่ได้ข้ึนปก

กห็าว่าตวัเองถกูมองข้ามความสามารถ ผมท�างานวันละสบิห้าช่ัวโมงทุกวัน 

ดไีซเนอร์ทุกท่านท่ีอยู่ตรงนี ้ ไม่ว่าจะเคยหรอืไม่เคยส่งแบบมาท่ีนติยสารผมกด็ู

มาแล้วท้ังนัน้ ขอโทษท่ีต้องพดูตามตรง การออกแบบของ C&G ในซีซ่ันนี ้

ต่อให้เอาผ้าห่มลายดอกไม้ของยุคแปดศนูย์มาผมกยั็งมองไม่เห็น แบบดัง้เดมิ

มันกด็ ีแต่เพือ่วิง่ตามสไตล์จนีแล้วพยายามยัดเยียดความดัง้เดมิโดยการวาด
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รปูหมาก็ไม่ใช่เสอืก็ไม่เชิงลงไป ไม่ต้องพดูถงึหน้าปกเลย แม้กระท่ัง C&G  

ส่งแบบโฆษณาหน้าในมา ผมกยั็งให้ลงหน้าในไม่ได้"

กลุม่คนพากนัหัวเราะครนืข้ึนมา ดไีซเนอร์ของ C&G ฉุนเฉียวมาก 

จงึพดูกรรโชกออกไป "คณุกล้าไม่ให้ C&G ลงหน้าใน?!"

ลู่ซิงเฉิงกลับยิ้มเย็นๆ "ผมเป็น บ.ก. ผมว่าไงก็ตามนั้น"

เขาพดูแล้วกม็องไปยังคนท่ีอยู่รอบๆ ตวัเขา "ผมทราบว่าทุกท่านในท่ีนี้

เป็นคูค้่าของบรษัิทแม่และชิกมาหลายปี แต่ผมมารบัผดิชอบชิกกห็มายความว่า

ดไีซน์ท่ีดเีท่านัน้ถงึจะเป็นใบผ่านทาง ยกเว้นแต่ผมจะออกจากต�าแหน่ง มิเช่นนัน้

ก็ไม่มทีางให้ใครมาเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์นี้ได้ หากวันนีค้ดิจะใช้การเป็น 

สปอนเซอร์มากดดนัพ้ืนท่ีหน้าปก ผมกค็งต้องปลดจากหน้าในท้ังหมด"

ดีไซเนอร์ C&G กัดฟันกรอดอย่างไม่พอใจ "หน้าปกฉบับถัดไป 

เป็นของใคร"

ลู่ซิงเฉิงตอบด้วยน�้าเสียงเรียบๆ "วันพีซ"

ดีไซเนอร์วยัรุน่หัวร้อนสหีน้าซีดเผอืดทันที ถกแขนเสือ้แล้วเดนิออกไป 

ทุกคนรูน้สิยัของลูซิ่งเฉิงด ีจงึได้แต่เดนิออกไปอย่างอายๆ

จู่ๆ ลู่ซิงเฉิงก็รู้สึกเพลียขึ้นมา คิดอยากจะดื่มกาแฟสักแก้ว

"โอลมิปิก..." เม่ือพดูออกไปลูซิ่งเฉิงกค็ดิข้ึนได้ว่าตวัเองส่งเธอไปเพือ่

ป่วนมูห่ยาง เขาจงึได้แต่นวดไปท่ีหว่างค้ิว แดลีเ่ดินเข้ามาข้างๆ แล้วรายงาน

สถานการณ์ให้ฟัง "ดไีซเนอร์ C&G โกรธมาก พดูไปตลอดทางว่าจะจดัการคณุ 

ให้ตาย เขาเป็นศตัรคููอ่าฆาตกบัดีไซเนอร์ของวนัพซี แต่ว่าเราตดัสนิใจจะให้

วนัพีซข้ึนหน้าปกตัง้แต่เม่ือไหร่"

"เมื่อกี้"

แดลี่ได้แต่แอบแลบลิ้นแล้วรายงานเรื่องต่อไป "ดูเหมือนมู่หยางกับ 

ถงเสีย่วโยวจะไม่ถกูกนัอย่างมาก ไม่ว่าเธอจะดวงซวยหรอืไม่ มูห่ยางกห็งดุหงดิ

แล้ว"
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ลูซิ่งเฉิงย้ิมเลก็น้อย ในรอยย้ิมนีด้เูหมอืนก�าลงัรอคอย ท�าให้แดลีรู่ส้กึ

ประหลาดใจมาก

ถงเสีย่วโยวนัง่รอท่ีหลงัเวทีอยู่นานแล้วกส็งัเกตการณ์อยู่นานแล้วด้วย

เช่นกนั ผูท่ี้อยูใ่นงานทักทายกันง่ายๆ ถ้าไม่ใช่ 'ได้ยินช่ือเสยีงมานาน' กจ็ะเป็น 

'ไม่ได้เจอกนันาน' เธออยากจะไปขอลายเซ็น ท้ังอยากเข้าไปท�าความรูจ้กั  

แต่ว่า...

เธอหันหน้าไปทางข้างๆ กเ็ห็นมือถอืท่ีมู่หยางท้ิงเอาไว้ ตอนนีห้ลงัเวที

มีเพียงเธอคนเดยีว จะหยิบข้ึนมาก็ไม่ค่อยด ีจะท้ิงไว้ก็ไม่ค่อยเหมาะ สดุท้าย

ก็ได้แต่ให้มอืถอืนีผ้กูมัดเอาไว้ไปไหนไม่ได้

"โอลิมปิก"

น�า้เสยีงท่ีคุน้เคยลอยมา อาวธุลบัตวัฉกาจท่ีถกูส่งมากล็กุข้ึนยืนทันที 

"บ.ก."

ลู่ซิงเฉิงกวาดสายตาไปหลังเวทีด้วยสีหน้าไม่ค่อยพอใจ พลังของ 

เทพแห่งความโชคร้ายก็ไม่เท่าไหร่ หลังเวทียังดูปกติไม่มีอะไรเสียหาย

"เธอนัง่อยู่ตรงนีต้ลอดเพือ่อะไร" แดลีร้่องถามถงเสีย่วโยว "ก่อนหน้านี้

ไม่ใช่รอว่าจะไปขอลายเซ็นขอถ่ายรปูคูห่รอืไง"

ถงเสีย่วโยวช้ีไปท่ีมอืถอืของมู่หยางอย่างน่าสงสาร "ฉันเฝ้ามอืถอือยู่ค่ะ"

แดลี่หรี่ตามอง "นี่มันมือถือของมู่หยางไม่ใช่เหรอ"

"ใช่ค่ะ" เธอพยกัหน้า "เขาออกไปแล้ว เพราะงัน้ฉันจงึได้นัง่รออยู่ตรงนี้

ตลอด"

ลู่ซิงเฉิงขมวดคิ้ว "โอลิมปิก ฉันไม่ได้ส่งเธอมาเพื่อให้เธอมานั่งเฝ้า

โทรศพัท์นะ"

ถงเสีย่วโยวกไ็ด้แต่เบะปาก เธอรูแ้ล้วว่าตวัเองจะมายิงคลืน่แสงความซวย 

แต่มูห่ยางออกไปแล้ว เหลอืเธอเพยีงคนเดียว เธอกยิ็งคลืน่วนไปรอบตวั คนท่ี
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รบัคลืน่กมี็แต่ตวัเธอเอง "บ.ก. คะ คณุกบัมู่หยางมเีรือ่งบาดหมางอะไรกนั ท�าไม

เขาถงึได้เกลยีดคุณนกั คณุกเ็กลยีดเขามาก"

ลูซิ่งเฉิงเลกิค้ิวเลก็น้อย "ฉันกเ็กลยีดเธอ เธอกเ็กลยีดฉัน เธอว่าเพราะ

อะไรล่ะ"

ถงเสีย่วโยวนิง่งนัไป เธอท�าเพือ่รกัษางาน พยายามเกบ็ความไม่พอใจ

ท่ีมีต่อลูซิ่งเฉิงไว้อย่างมิดชิด แต่กยั็งถกูเขารูจ้นได้ ถกูต้อง เมือ่ก่อนเธอวาง

ลูซิ่งเฉิงไว้เหมือนเป็นต�านานท่ีชืน่ชม แต่ตอนนีค้วามรูส้กึของเธอท่ีมต่ีอลูซิ่งเฉิง 

กค็อืช่ืนชมและเกลยีดชังคูก่นัอยู่ ความรูส้กึเกลยีดนีมั่นพิเศษมาก เพราะ 

ความร้ายกาจของลูซิ่งเฉิงช่างเปิดเผย แต่ต่อให้ความร้ายกาจของเขาท�าให้คน

และเทพต่างเกลยีดกยั็งให้ความรูส้กึเปิดเผย

และท่ีส�าคญัไปกว่านัน้กค็อืเขาไม่ได้สนใจอะไรเร่ืองพวกนี ้"พวกเธอเป็น

สิง่มชีีวติท่ัวๆ ไป นอกจากท�าอะไรฉันไม่ได้แล้วกยั็งต้องท�าตามท่ีฉันต้องการ 

คนท่ีเกลยีดฉันมีตัง้มากมาย ต่อให้เข้าควิกยั็งไม่มีทางถงึเธอได้"

การเกลียดคนที่อ่อนแอนั้นง่ายดายและสบายมาก แต่การเกลียดผู้ที่

แข็งแกร่งนัน้ล�าบากมากนกั ความรูส้กึท่ีออกมาจากใจมนัชัดเจนจนไม่อาจ 

จะเถยีงได้ จงึได้แต่ยอมรบักบัตวัเองอย่างเงยีบๆ ว่าไม่ว่าจะมีความไม่พอใจมาก

ขนาดไหน สดุท้ายก็ได้แต่ย้อนกลบัมาท่ิมแทงตวัเอง

จู่ๆ  มอืถอืของมู่หยางก็ดงัข้ึน ถงเสีย่วโยวคว้ามือถอืข้ึนมาแล้วถอืโอกาส

หนไีป "ฉัน...จะเอามือถอืไปให้เขา"

ถงเสี่ยวโยวหนีไปอย่างร้อนรน ลู่ซิงเฉิงออกจากหลังเวทีไปอย่าง 

มคีวามสขุ ทว่าเดนิไปสองก้าวกห็ยุดชะงกั จู่ๆ  กม็คีนทะลกัเข้ามาในงานเลีย้ง 

แต่เขากลบัไม่ใช่จดุศูนย์กลางของงาน

แดลีม่องดดู้วยสหีน้าตืน่เต้น "ลูเ่หยียนจือมาแล้ว เขายังหล่อเหมอืนเดมิ

เลย"

ลูซิ่งเฉิงหรีต่าลงเลก็น้อย ใบหน้าอนัหล่อเหลามคีวามน่ากลวัแทรกข้ึนมา 
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"อ้อ งัน้เหรอ งัน้คณุก็ไปดสู"ิ

อย่างไรกต็ามแดลีมี่ประสบการณ์มาก เขาสมัผสัได้ถงึน�า้เสยีงท่ีไม่ปกติ 

"ถ้าไปแล้วยังกลบัมาได้ไหม"

"แน่นอน" ลู่ซิงเฉิงยิ้ม "กลับไปแผนกท�าความสะอาด"

แดลีน่ิง่เงยีบ ศตัรขูอง บ.ก. เยอะแยะเหลอืเกนิ เป็นผูช่้วยเขานีช่่างล�าบาก

จรงิๆ

ถงเสีย่วโยวถือโทรศพัท์มอืถอืมูห่ยางว่ิงไปท่ัวงาน ท่ีจรงิเธอกแ็ค่ต้องการ

หาเหตุผลในการหนจีากลูซิ่งเฉิง โดนคนรูค้วามในใจเป็นเรือ่งท่ีน่าอบัอายมาก 

โดนคนรู้ถึงความเกลียดชังก็ท�าอะไรไม่ถูก โดยเฉพาะเธอทีม่ีฐานะต�่าต้อย  

แม้กระท่ังความเกลยีดชังกด็จูะเป็นเรือ่งน่าขบขัน

เสียงเรียกมือถือหยุดลง ถงเสี่ยวโยวจึงค่อยๆ ลดความรีบร้อนและ 

กดดนั ถดัมากมี็เสยีงข้อความวแีชตดงัข้ึน เธอก้มหน้าลงมองหน้าจอมือถอื 

โดยอัตโนมัติ

ข้อความบนหน้าจอมอืถอืท�าให้สหีน้าของเธอเปลีย่นไปทันที เสยีงวิง้ดงัข้ึน

ในสมองแล้วกร็ะเบิดข้ึนมา ด้วยเกรงว่าจะมคีนมาเห็นเข้าถงเสีย่วโยวจงึรบียัด

โทรศพัท์มือถอืเข้าไปในกระเป๋าอย่างรบีร้อน แต่กลบัลมืว่าวนันีต้วัเองใส่เดรส

จงึไม่มีท่ีท่ีจะยัดโทรศพัท์มือถอืลงไป ย่ิงรบีร้อนกย่ิ็งสบัสน เดนิกลบัหลงัอย่าง

โงนเงน ไปชนเข้ากบัอกแข็งๆ ของคนท่ีอยูท่างด้านหลงั

คนคนนั้นยื่นมือมาพยุงแขนของเธออย่างสุภาพ

"ระวัง" เสียงของเขาช่างน่าฟัง ทั้งมั่นคงและผ่อนคลาย

"ขอโทษด้วยค่ะ ขอบคณุค่ะ" ถงเสีย่วโยวพยกัหน้าหงกึๆ พร้อมกบั 

เอามอืถอืของมู่หยางไปซ่อนไว้ทางด้านหลงั

คนคนนั้นอยู่ในชุดกางเกงผ้าต่อท่ีเป็นเอกลักษณ์ เสื้อสีเทาก็เป็น 

การออกแบบท่ีเรียบง่ายและดูสะอาดตา ลักษณะเข้ากับใบหน้าท่ีงามสง่า
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ของเขาเป็นอย่างดี

แตกต่างกบัความหล่อเหลาอย่างอวดๆ ของลูซิ่งเฉิง แล้วก็ไม่เหมือน

ความร้ายๆ ของมูห่ยาง ใบหน้าเขาดูเรยีบง่าย ตาช้ันเดยีว จมูกโด่ง โครงหน้า

ไม่เข้ม ท�าให้ใบหน้าดอู่อนโยนนุม่ละมุน มันเป็นความรูส้กึท่ีท�าให้คนรูส้กึ

หลงใหลได้

นี่เธอมาชนเข้ากับลู่เหยียนจือ

คนืนีหั้วใจของถงเสีย่วโยวถกูกระตุ้นมากเกนิไปแล้ว นีหั่วใจเกอืบจะหยดุเต้น

ลูเ่หยยีนจอืเป็นไอดอลของดไีซเนอร์มากมาย เขาโด่งดงัตัง้แต่อายุยงัน้อย 

ได้รบัการขนานนามว่าเป็นดไีซเนอร์มือทอง ได้รบัรางวัลระดบัโลกมากมาย 

อายุย่ีสบิกส็ามารถสร้างแบรนด์ของตวัเองท่ีช่ือ 'เหยียนเก๋อ' ท้ังยังมีอทิธพิล

กบัโลกไม่น้อยและยอดขายกไ็ม่ด้อย หลายครัง้ท่ีถงเสีย่วโยวอดหลบัอดนอน

เพื่อจะดูแฟชั่นวีกของท้ังปารีสและนิวยอร์กท่ีกลายเป็นงานเดินแฟช่ันของ  

'เหยียนเก๋อ'

ประโยคทักทายท่ีเรียนรูม้านานในท่ีสดุกไ็ด้พดูออกไป "ได้ยินช่ือเสยีงคณุ

มานานแล้ว"

ลู่เหยียนจือยิ้มน้อยๆ "ผมก็ได้ยินชื่อเสียงคุณมานานแล้ว"

ถงเสีย่วโยวถงึกบัตะลงึ ไอดอลของเธอพดูกับเธอว่า 'ได้ยินช่ือเสยีงคณุ 

มานานแล้ว'

"Excuse me?"

ไม่รูว่้าใครตะโกนข้ึนมาเรยีกเขา ลูเ่หยียนจอืใช้สองนิว้ปาดไปท่ีหว่างคิว้

ของเธออย่างเท่ๆ แล้วกหั็นหลงัจากไป

ถงเสีย่วโยวรูส้กึว่าขาท้ังสองข้างอ่อนแรง ฝ่ามือเตม็ไปด้วยเหงือ่ จนกระท่ัง

ลูเ่หยียนจอืเดนิไปไกลแล้วเธอถึงได้สติกลบัมา จะตามไปกไ็ม่ทันแล้ว เม่ือกีถ้งึกบั

ลมืท่ีจะขอลายเซ็นเขา

"อย่าตืน่เต้นไป ท่ีบอกได้ยินชือ่เสยีงมานานกเ็พราะว่าลูเ่หยยีนจอืเห็นเธอ
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ในการแข่งขันรายการ 'สถานถีดัไป รนัเวย์' " เม่ือเทียบกบัลูเ่หยยีนจอืแล้ว  

น�า้เสยีงของมูห่ยางท้ังร้ายกาจและสารเลว และท�าให้เธอตกใจจนหัวใจเต้นแรง  

ไม่รูเ้ลยว่าเขามาตัง้แต่เม่ือไหร่

ถงเสีย่วโยวรูส้กึผดิ หันหลงักลบัไปก้มหน้ายืนนิง่ ส่งมือถอืให้กบัมูห่ยาง

แล้วกพ็ดูตดิอ่างออกมา "มือ...มือถอืของคณุดงั ฉัน...ฉันเลยเอามาให้คณุ"

หลายครัง้แล้วท่ีมู่หยางยิงกระสนุแล้วเหมือนจมลงใต้ทะเลลกึ รูส้กึไม่สะใจ 

เขารบัมือถอืมาโดยไม่คดิจะด ู เร่งเธอด้วยน�า้เสยีงท่ีไม่ดนีกั "พธิมีอบรางวลั

ก�าลงัจะเริม่แล้ว ยังจะมาโอ้เอ้อีก"

ถงเสีย่วโยวเดนิตามมู่หยางไป การแทรกเข้ามาเลก็ๆ ของลูเ่หยียนจอื

ได้จบลงแล้ว ในสมองของเธอก็กลับมาสับสนอีก เดินข้ึนไปบนเวทีก็ยัง 

ไม่ได้สตเิท่าไหร่ ยังดท่ีีเธอเป็นเพยีงแค่ผูเ้ชิญรางวลั เพียงแค่ส่งถ้วยรางวลัข้ึนไป

บนเวทีให้กบัแขกผูไ้ด้รบัรางวลักเ็สร็จแล้ว รางวลัก่อนหน้านีก้ร็าบรืน่ ในท่ีสดุ 

กม็าถงึรางวลัสดุท้ายซ่ึงเป็นรางวลัใหญ่รางวลัส�าคัญของงานเลีย้งฉลองประจ�าปี

"ผูน้�าวงการแฟช่ันประจ�าปี" พอมูห่ยางอ่านช่ือรางวลัท่ีส�าคญันี ้ด้านล่าง

เวทีก็โห่ร้องข้ึนมา เขาถอืซองจดหมายอย่างมลีกูเล่น ท�าให้บรรยากาศในงาน

คึกคกัข้ึนมาถงึจดุสงูสดุ

"ขอเชิญแขกผู้เชิญรางวัล ซ่ึงได้รับรางวัลเจ้าหญิงแสนสวยในคืนนี้ 

คุณเวินซี"

เม่ือได้ยินมูห่ยางขานช่ือเวนิซีออกมา ถงเสีย่วโยวก็ได้แต่ยักไหล่แล้ว

กลนืน�า้ลายลงไป ท่องในใจให้นิง่เข้าไว้ นิง่เข้าไว้

วนันีเ้วนิซีอยู่ในชุดราตรีชายยาวเกลด็สเีงนิ บนศรีษะกมี็มงกฎุท่ีได้รบัมา

ในคนืนี ้ ดาราสาวมากมายเป็นเพยีงตวัประกอบให้กบัเธอ เธอเดนิข้ึนเวทีอย่าง

งดงามไปหยิบซองจดหมายจากมือมู่หยางด้วยสีหน้าท่ีนิ่งสนิทแล้วเดินมา 

อยูข้่างๆ ถงเสีย่วโยว
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กลิน่น�า้หอมจากตวัเธอเข้มข้นฉุนจดัแต่กน่็าหลงใหล ถงเสีย่วโยวได้กลิน่

กเ็ร่ิมรูส้กึเวยีนหัว

เวินซเีปิดซองจดหมายออก หยิบการ์ดสแีดงออกมา พดูชือ่สองคน 

ใส่ไมโครโฟน "ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก ลูซิ่งเฉิง ลูเ่หยียนจอื"

ด้วยเหตนุีบุ้คคลท่ีมีความส�าคญัสองคนจงึต้องขึน้เวทีเพือ่แย่งชิง ผูค้น

ท่ีอยู่ด้านล่างเวทีกต็ืน่เต้นมากข้ึนไปอีก แสงแฟลชจากกล้องของนกัข่าวตดิตาม

ทุกย่างก้าวของท้ังสองคนท่ีเดนิข้ึนไปบนเวที หมุนไปหมุนมาจนท�าให้ถงเสีย่วโยว

เกดิความรูส้กึคลืน่ไส้

ลู่ซิงเฉิงและลู่เหยียนจือเดินตามกันข้ึนมาบนเวทีแล้วยืนอยู่ด้านข้าง

ของถงเสีย่วโยวท้ังสองข้าง

เธอปรายตาเหลอืบมองลูซิ่งเฉิง สายตากก็วาดไปยังเวินซีและมูห่ยาง 

เธอเห็นมู่หยางกบัเวนิซีมองตากนัอย่างชัดเจน สมองกย้็อนคดิไปถงึข้อความ 

วแีชตท่ีเห็นอย่างไม่อาจจะควบคมุตวัเองได้

ท�าไมเธอต้องดูหน้าจอ

ท�าไมข้อความถึงได้แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ

ต่อไปถ้ามีคนบังคบัให้เธอมองโทรศพัท์มือถอื เธอกจ็ะควกัลกูตาออกมา

ไม่มองมันอย่างเด็ดขาด

เม่ือเทียบกบัถงเสีย่วโยวท่ีก�าลงัจะสตแิตก คนอ่ืนๆ ท่ีอยู่บนเวทีดจูะสบายๆ 

เวนิซีพดูกบัลูซิ่งเฉิงและลูเ่หยียนจอือย่างทะเล้นพร้อมกบัถอืการ์ดโบกไปมา 

"ตืน่เต้นไหม"

ลู่เหยียนจือย้ิมพร้อมกับส่ายหน้า ลู่ซิงเฉิงย้ิมพร้อมพูดกับเธอว่า  

"ค�าตอบอยู่ในมือของแฟนผม ผมจะตื่นเต้นอะไรอีก"

เมือ่พดูประโยคนีอ้อกมา คนท่ีตืน่เต้นท่ีสดุกลบัเป็นถงเสีย่วโยว มือท่ีถอื

ถ้วยรางวลักเ็ริม่สัน่ข้ึนมา

เวินซีย้ิมอย่างอ่อนโยน หยิบการ์ดใบนั้นข้ึนมาแล้วย่อตัวเล็กน้อย 
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ประกาศผ่านไมโครโฟนอย่างเป็นทางการ "ผูท่ี้ได้รบัรางวลัผูน้�าวงการแฟช่ัน 

ท�าให้เกดิความมหัศจรรย์ในวงการแฟช่ันมากมายหลายครัง้ เขากค็อื...ลู่ซิงเฉิง"

ท่ามกลางเสียงโห่ร้อง ลู่ซิงเฉิงเดินข้ึนมาข้างหน้าจับมือของเวินซี  

ท้ังสองโอบกอดแสดงความยินดีต่อกนัอย่างสนทิสนม แสดงความรกักนับนเวที

แบบนีท้�าเอาถงเสีย่วโยวรูส้กึบาดตา เธอไม่อาจจะมองตรงๆ ได้ จงึได้แต่ยกขา 

ท่ีแข็งท่ือเหมอืนกบัเครือ่งจกัรเดนิออกไปหาลูซิ่งเฉิง

ลู่ซิงเฉิงกับเวินซีย้ิมน้อยๆ ก่อนท่ีจะแยกออกจากกัน ลู่เหยียนจือ 

เดนิเข้าไปแสดงความยินดกีบัลูซิ่งเฉิงอย่างใจกว้าง "ยินดด้ีวยครบั"

"ขอบคณุครบั" ลูซิ่งเฉิงรบัค�ายินดอีย่างไม่เกรงใจเลยสกันดิ แล้วกไ็ม่ได้

รูส้กึว่าจะต้องถ่อมตน "รางวลัสดุยอดดไีซเนอร์เหมาะสมกบัคณุมากกว่า"

"พ่อผมก็บอกอย่างนี้เหมือนกัน" ลู่เหยียนจือพูดยิ้มๆ

ลู่ซิงเฉิงแววตาวูบไหว ลุ่มลึกขึ้น

ลูเ่หยียนจอืดงึมือกลบัและหันหลงักลบัไปอย่างสภุาพ ชนกบัถงเสีย่วโยว

เป็นครัง้ท่ีสองโดยไม่ทันได้ด ู ซ่ึงแตกต่างกบัครัง้แรก กค็อืครัง้แรกเธอไม่ได้

ถกูชนจนล้ม ครัง้นีไ้ม่เพียงแต่ล้มลง ซ�า้ยังท�าถ้วยรางวลัลอยออกไปอีกด้วย

ขณะท่ีหน้าคว�า่ลงไปกบัพืน้ เธอกค็ดิว่าในท่ีสดุคนืนีเ้ธอก็ไม่ได้ท�าให้ 

ลูซิ่งเฉิงผดิหวงั แน่นอนว่าถ้าถ้วยรางวลันีไ้ม่ใช่ของเขา บางทีถ้วยรางวลัอาจจะ

กระแทกโดนหัวของมู่หยาง ลูซิ่งเฉิงกค็งจะปรบมือและข้ึนเงนิเดอืนเลือ่นต�าแหน่ง

ให้เธอ เพยีงแต่เธอใช้ถ้วยรางวลัของลูซิ่งเฉิงท�าร้ายมู่หยาง

เกิดความโกลาหลไปทั้งงาน

ส่วนจะวุน่วายขนาดไหน ถงเสีย่วโยวท่ีหน้าคว�า่อยู่นัน้ไม่ได้รบัรู ้ เธอ

ได้ยินเสยีงกรดีร้องท่ีแสบหู เสยีงนัน้ดเูหมือนจะเป็นเสยีงของเวนิซี ตามมาด้วย

คนด้านล่างเวทีเริม่จะโทรเรยีกรถฉุกเฉิน นกัข่าวถ่ายรปูกนัอย่างบ้าคลัง่

ครัง้นีต้้องตายแหงๆ ถงเสีย่วโยวคดิเช่นนี ้แม้แต่ความกล้าท่ีจะลกุขึน้มา
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กยั็งไม่มี

แต่อย่างไรเสยีมูห่ยางกยั็งคงเป็นวยัรุน่ท่ีมีพละก�าลงั ขนาดโดนถ้วยรางวลั

กระแทกเข้าให้ เขายงัโมโหและเดนิเข้ามาคดิบัญชกีบัถงเสีย่วโยวอย่างเอาเรือ่ง

"เธอต้ังใจใช่ไหม" ท่าทางของเขาโมโหเหมือนกบัเดก็ท่ีถกูท�าร้ายแล้ว

วิง่ไปฟ้องคร ูใบหน้าหล่อขาวตอนนีแ้ดงไปถงึหู

"ไม่...ใช่..." ถงเสีย่วโยวพดูออกมาด้วยความยากล�าบาก ถ้าเธอเจตนา

ล่ะก ็เธอยอมท�าร้ายตวัเองยังจะดีกว่าท�าร้ายบุคคลส�าคัญต่างๆ บนเวทีนีเ้สยีอีก

"ชิกของพวกคุณช่างมีแต่คนท่ีมีความสามารถ ถึงกับเอาคนท่ีได้ 

ศูนย์ห้าตัวมาเป็นผู้เชิญรางวัล สมองยายนั่นไม่มีปัญญาจะท�างานอะไร

นอกจากกนิด่ืมปลดทุกข์อีกแล้วเข้าใจไหม" มือข้างหนึง่ของมู่หยางกมุท่ีศรีษะ 

อีกข้างช้ีไปท่ีลูซิ่งเฉิง เขากระทืบเท้าบนเวทีแบบเดก็ๆ

ลูซิ่งเฉิงขมวดค้ิว ถกูต้อง เขาต้องการให้เทพแห่งความโชคร้ายนีส้ร้าง

ความวุน่วายสกัหน่อย แต่กต้็องไม่เกีย่วกบัตวัเขาเอง เวินซีเห็นเขาขมวดคิว้อย่าง

ไม่พอใจจงึเดินไปดงึแขนเสือ้เขา พดูด้วยเสยีงทุ้มต�า่ว่า "นกัข่าวก�าลงัดอูยูน่ะ"

สไตล์การท�างานของลูซิ่งเฉิงกค็อืท�าให้ดย่ิีงขึน้ ส่วนจะช่วยเหลอืนัน้ 

ไม่มีทาง ในท่ีสาธารณะเขาไม่มีทางท่ีจะท�าเรื่องท่ีเสียผลประโยชน์อย่าง 

การทะเลาะกบัมู่หยาง แต่วนันีเ้ขากลบัสนใจ

"การแข่งขันในรายการ 'สถานถีดัไป รันเวย์' ใช่ไหม ขอโทษนะ การแข่งขนั 

ท่ีไม่ได้จดัโดยมืออาชีพผมดูไปครัง้เดยีว ครัง้ท่ีเธอได้ศนูย์คะแนน ดไีซเนอร์

คนแรกออกแบบกระโปรงจบีรอบ พดูกนัตามตรงนัน่เป็นครัง้แรกท่ีผมเห็น

กระโปรงท่ียับขนาดนัน้ ผมเข้าใจว่าเขาคดิว่าจบีกระโปรงจะแสดงถงึดอกบัว 

ท่ีก�าลงัจะเบ่งบานตามหัวข้อนัน้ แต่กระโปรงนัน้ดูเหมือนกระดาษทิชชูท่ีใช้ 

สัง่ข้ีมูกแล้วมากกว่า ชุดท่ีสองย่ิงเดด็กว่า สวมชดุท่ีเตม็ไปด้วยดอกไม้ออกมา 

ยังดีท่ีหัวข้อของพวกคุณคือเบ่งบานไม่ใช่มหาสมุทร ไม่อย่างนั้นคงแบก 
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ปลาฉลามออกมา ย่ิงไปกว่านัน้การออกแบบชุดนีก้ล็อกเลยีนแบบชุดโอต์กตูร์ู

ของราฟ ซีมงส์* เม่ือปีท่ีแล้ว คณะกรรมการมืออาชพีของพวกคณุท่ีเชิญมา 

ดูไม่ออกเลยหรอืไง

ต้องขอโทษท่ีสมองผมไม่สามารถบรรจขุองท่ีไร้รสนยิมไว้ได้มากมาย 

ผมจ�าไม่ได้แล้วว่าชุดท่ีสามคืออะไร จ�าได้แค่เพียงว่านางแบบถอืกลองรสัเซีย

ออกมา ในหูผมก็ได้ยินเสียงเพลง 'Moscow nights'** เสียดายนางแบบ 

ไม่ได้สวมผ้าโพกหัว แล้วกเ็อาลกูเจีย๊บไปไว้ข้างตวัเธอหลายๆ ตวั"

ท่ามกลางสายตาของผูค้นมากมาย น�า้เสยีงของลูซิ่งเฉิงกอ่็อนโยนลง 

ราวกบัก�าลงัแสดงความคดิเห็นของตวัเองเท่านัน้ "นีเ่ป็นเพียงแค่รายการบันเทิง

ท่ัวไปเท่านัน้ กค็ดิว่าตวัเองจะเข้ามาในวงการแฟช่ันแล้วสามารถชีทิ้ศทางได้เหรอ 

ในรายการคุณพดูถงึชุด Robe Mondrian ของ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์*** แต่

คณุกลบัไม่ทราบว่าแรงบันดาลใจของดีไซเนอร์ผูม้พีรสวรรค์ท่านนีท่ี้ได้จาก 

ปีต โมนดรยีาน**** คอืสไตล์รปูธรรมไม่ใช่นามธรรม ถ้าไม่ใช่เพราะคณุมพ่ีอเป็น

ดาราตัวพ่อ ผมไม่รูจ้รงิๆ ว่าจะมีใครให้คณุมาเป็นพธิกีรรายการแฟช่ัน

รายการบันเทิงสามารถเอาของท่ีธรรมดาไม่มคีณุค่ามาท�าให้คนช่ืนชอบ

ได้ ท�าให้คนไม่รู้ไม่อาจแบ่งแยกของดีกับไม่ดีได้ แต่สุดท้ายสิ่งท่ีเหลืออยู ่

กมี็เพยีงศลิปะ"

เขาพดูอย่างลืน่ไหลครัง้เดยีวจบ ถงเสีย่วโยวยงัฟบุอยู่ท่ีพืน้เหมอืนกบั 

ท่ากราบท่ีได้มาตรฐาน ได้แต่หวังว่าตวัเองจะหายตวัไปจากท่ีตรงนี้ในขณะท่ี

ลูซิ่งเฉิงก�าลงัดงึดดูความสนใจของทุกคนอยู่

รองเท้าหนังกวางผู้ชายท่ีสวยงามคู่หนึ่งปรากฏข้ึนในระยะสายตา 

ห้าเซนตเิมตรของเธอ นีก่ค็อืสนิค้าตวัใหม่ล่าสดุของเหยียนเก๋อ จากนัน้ก็ 

* ราฟ ซีมงส์ คอืนกัออกแบบแฟช่ันชาวเบลเยียม เริม่ต้นจากการออกแบบเฟอร์นเิจอร์ Simons เปิดตวัแบรนด์ 
เสือ้ผ้าบุรษุในปี 1995
** Moscow nights คือเพลงที่มีชื่อเสียงของรัสเซีย เนื้อเพลงพูดถึงช่วงฤดูร้อนในกรุงมอสโก
*** อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ คือดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศส
**** ปีต โมนดรียาน คือจิตรกรชาวดัตช์
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ตามมาด้วยน�า้เสยีงท่ีแสดงถงึความห่วงใย "คณุลกุข้ึนมาไหวไหม"

ถงเสีย่วโยวรูส้กึแสบจมกูข้ึนมา เหมือนกบัมอีะไรบางอย่างร้อนๆ ก�าลงั 

จะไหลออกมาโดยท่ีไม่อาจจะควบคุมได้ เธอพยายามจะเงยหน้าข้ึนมอง 

ลูเ่หยียนจอืท่ีนัง่ยองๆ ลงข้างตวัเธอ ดวงตาด�าขลบัของลูเ่หยยีนจอืส่องประกาย 

วิบวับ คิว้ท่ีสวยงามคูน่ัน้เลกิข้ึนสงู ทว่าเธอกลบัมอีะไรบางอย่างท่ีท�าให้เขาตกใจ

อย่างมาก

"คุณเลือดก�าเดาไหล"

ถงเสีย่วโยวยกมือขึน้สมัผสัเลอืดสแีดงสดเตม็มอื นีเ่ธอซวยสะเทือนฟ้าดนิ

เลยเหรอ

"ถงเสีย่วโยว" จู่ๆ  ลูซิ่งเฉิงกเ็รยีกเธอ ถงเสีย่วโยวไม่ได้สนใจอย่างอืน่  

รีบลกุข้ึนมาด้วยความรวดเรว็ สองมือปิดอยู่ท่ีจมูก เลอืดสแีดงสดไหลออกมา

ตามร่องนิว้ แม้ว่าในชวีติของเธอจะไม่เคยมีครัง้ไหนท่ีขายหน้าได้เท่ากบัครัง้นี ้

แต่ลูซิ่งเฉิงกไ็ม่ได้เห็นใจเลยแม้แต่น้อย เขามองมู่หยางด้วยสายตาเยน็ชาแล้วก็

หันไปมองลูเ่หยียนจอื ยกมมุปากขึน้แล้วปล่อยหมดัสดุท้าย "ส่งดไีซเนอร์แบบนี้

ไปร่วมรายการแบบนัน้กเ็กนิจะพอ"

ไม่เสียทีท่ีเป็นลู่ซิงเฉิง ใช้คนท่ีเกลียดไปท�าร้ายคนท่ีเกลียด กระสุน 

นดัเดยีวได้นกสองตัวแบบนีเ้ขาท�าได้หมดจดงดงามจรงิๆ

ถงเสีย่วโยวยืนอยูท่่ามกลางแสงไฟระยบิระยบั ท้ังเลอืดและน�า้ตาอุน่ 

ก็ไหลร่วงหล่นลงมา

เธอไม่เคยมีความเจบ็แค้นมากขนาดนี ้มากมายจนจะท�าให้หัวใจปรแิตก

ออกมา แล้วตรงรอยปรแิตกนัน่กเ็ป็นแผลเหวอะหวะท่ีเจบ็ปวดยิง่นกั

ไม่ใช่ว่าไม่เคยผดิพลาดมาก่อน และไม่เคยชินท่ีจะท�าตวัต�า่ต้อย แต่ 

ตอนท่ีศักดิ์ศรีถูกเหยียบย�่าก็ยังคงรู้สึกเจ็บปวด บาดเจ็บ ทรมาน และ 

เกลยีดชัง
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เกลยีดชังอะไรล่ะ เกลยีดท่ีลูซิ่งเฉิงให้เธอไปเข้าร่วมการแข่งขันแล้วถกู

คนท้ังโลกหัวเราะเยาะ หรอืเกลยีดท่ีลูซิ่งเฉิงไม่สนใจดไีซน์ของเธอเลยสกันดิ 

หรอืเพราะตอนท่ีเธอขายข้ีหน้าอย่างท่ีสดุเขาก็ไม่ได้เมตตาปราน ี โยนเธอไว้

ท่ามกลางความยากล�าบากเหมือนกบัการท้ิงกระดาษท่ีไร้ค่า แต่กเ็หมอืนกบั

ไม่ใช่เพราะลูซิ่งเฉิงท้ังหมด ทว่าท่ีจรงิแล้วท่ีเธอเกลยีดกค็อืตวัเองนัน่แหละ

เกลยีดท่ีตวัเองท�าอะไรไม่ได้ เกลยีดตวัเองท่ีต�า่ต้อยสมควรโดนดถูกู 

เกลยีดท่ีตวัเองล้มแล้วยังเลอืดก�าเดาไหลอีก แม้แต่ความหมายของการด�ารงชีวติ

อยู่บนโลกใบนีก้เ็กลยีดไปหมดทุกอย่าง

ภาพแผ่นหลงัของลูซิ่งเฉิงท่ีเดนิจากไปไม่ชัดเจน เสยีงอึกทึกครกึโครม

รอบๆ กค่็อยๆ หมดไป ราวกบัทุกคนและทุกเรือ่งไม่ได้เกีย่วข้องอะไรกบัเธอ

เลย จ�าได้รางๆ แต่เพยีงว่ามู่หยางกมุศรีษะไปโรงพยาบาล เวินซีปลอบใจเธอว่า

ไม่เป็นไร ลูเ่หยยีนจอืย่ืนนามบัตรให้เธอหนึง่ใบ ส่วนเลอืดก�าเดาหยุดได้ยังไง 

เธอออกมาจากงานได้ยังไง แล้วมานัง่ดืม่เหล้าท่ีรมิแม่น�า้ได้ยังไง สิง่เหล่านี้

เธอจ�าไม่ได้เลยแม้แต่นดิ

จ�าไม่ได้แล้วยังไง ส�าคัญนักหรือไง เหอะๆ ไสหัวไปให้หมดเลย

"หมดแก้ว!" ถงเสีย่วโยวเดนิโซซัดโซเซอยู่รมิแม่น�า้ ยกแก้วข้ึนดืม่กบั

พระจนัทร์ ลมรมิแม่น�า้นีช่้างเย็นสบายจรงิๆ พัดมาให้เธอรูส้กึสดช่ืน

เมืองในยามค�า่คนืสว่างด้วยแสงไฟสสีนัสว่างไสว กเ็หมอืนกบักองไฟ

ในหัวใจของเธอท่ีก่อนนีไ้ม่เคยจะมอดหมด วยัรุน่ ความฝัน หรอืวนัข้างหน้า 

ทุกๆ เรือ่งกเ็ป็นแรงใจท่ีท�าให้ไม่เคยรูส้กึเหนือ่ยล้า ราวกบักองไฟนีจ้ะสามารถ

น�าทางในเส้นทางมืดมิดให้ได้โดยไม่ต้องหวาดกลวัอะไร แต่เส้นทางของชีวตินัน้

ยาวไกล เดนิไปเรือ่ยๆ แสงไฟนีก้ค่็อยๆ มอดลง ความมืดมิดท่ีรกุคบืกค่็อยๆ 

กดักนิความกล้าหาญท่ีมีอยู่ให้หมดสิน้ แม้แต่ตวัเองท่ีถอืคบเพลงิว่ิงไปนัน้ 

ก็กลายเป็นคนแปลกหน้า สุดท้ายการเยาะเย้ยก็เป็นเพียงวิธีเดียวท่ีท�าให้ 
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ระลกึถงึการมีอยู่ของตวัเอง

"ยอมแพ้ซะเถอะ จะดซิูว่าแกใช้ชีวิตยังไง วิง่ตามการออกแบบมันจะมี

ความหมายอะไร" เธอพดูกบัตวัเองพร้อมกบัดืม่เหล้าขวดสดุท้ายจนหมด แล้ว

จู่ๆ  กเ็ข้าใจอะไรบางอย่างข้ึนมา จรงิส ิ บนโลกนีไ้ม่มีอปุสรรคอะไรท่ีข้ามไป 

ไม่ได้ เพยีงแต่จะข้ามมันไปได้ยังไง มีเพยีงคนท่ีเคยผ่านมาแล้วถงึจะเข้าใจ

เธอยังจ�าความตืน่ตะลงึในปีท่ีเธออายุสบิหกได้ ชุดราตรชีายยาวหางปลา

ทีเ่ป็นลายเส้นชุดนั้นออกแบบเป็นชุดเกาะอกอย่างบ้าบิ่น ลายปักนูนท�าได้

ละเอียดมาก ด้านหลงัออกแบบโดยใช้ผ้าแก้วออแกนดี*้ ท�าให้เหมือนมปีีกสองข้าง

ท่ีแสนเบา เธอมองอย่างหลงใหลและน�า้ตาก็ไหลออกมาอย่างกลัน้ไว้ไม่อยู่

และในขณะนั้นเองเธอก็เข้าใจความหมายท่ีแท้จริงของการออกแบบ  

นัน่กค็อืความปรารถนา ดไีซเนอร์น�าความงดงามมาให้จบัต้องได้ สร้างสรรค์

เพือ่ให้คนต้องการครอบครองความปรารถนา แฟช่ันกไ็ม่ใช่เรือ่งอะไรท่ีดสูงูส่ง

ลึกล�้า ผู้คนอยากจะสวมเสื้อผ้าอะไร สิ่งนั้นก็คือแฟช่ัน เพียงแต่สิบปีนี ้

การออกแบบของเธอไม่เคยเป็นความปรารถนาของใคร สิง่ท่ีเธอว่ิงไล่ตาม

ท้ังหมดนีม้นัไม่มีความหมายอะไร

ถงเสีย่วโยวลกุข้ึนตวัโงนเงน ผวิน�า้อันสงบและล�า้ลกึของแม่น�า้สะท้อน

ดวงดาวเลก็ๆ ถ้าจะพดูว่าอะไรท่ีเจ็บปวดมากกว่าการละท้ิง นัน่กค็อืความสงบนิง่ 

ในตอนท่ีเธอทุกข์ทรมานจนไม่อยากจะมีชีวติอยู่อย่างท่ีสดุ โลกใบนีก้ยั็งคง

เย็นชาและเงยีบสงดั ไม่มีใครเข้าใจความเจบ็ปวดของเธอ ดวงดาวยามค�า่คนื 

กไ็ม่คดิจะกะพรบิให้กบัเธอเลยสกัครัง้ เธอกเ็หมือนการด�ารงอยู่ท่ีมหีรอืไม่มีกไ็ด้ 

ไม่ส ิท�าไมเธอถงึใช้ค�าว่าเหมือน เธอใช่เลยแหละ

ถงเสี่ยวโยวยกขวดเหล้าข้ึนแล้วตะโกนไปท่ีต้นไม้ของอีกฝั่งแม่น�้า  

"ถงเสี่ยวโยว เธอมันก็แค่ยายโง่"

* ผ้าแก้วออแกนดี้ คือผ้าไหมเทียมชนิดหนึ่ง ท�าจากโพลีเอสเตอร์ เนื้อผ้าเป็นมันเงา
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"พรดื" เสยีงหัวเราะเยน็ๆ ท�าเอาถงเสีย่วโยวตกใจจนเกอืบจะหายใจไม่ทัน 

เธอเบิกตาโตมองไปรอบๆ ไม่ไกลจากเขื่อนกั้นน�้ามีคนดื่มเหล้าตากลมอยู่ 

สายลมยามค�า่คนืน�าพาเรือ่งกลุม้ใจบนโลกเข้ามา พัดจนไรผมบนหน้าผาก

ของเขาขยับ ใบหน้าด้านข้างแสดงให้เห็นถงึความเดยีวดายหลายส่วน

"คณุหัวเราะอะไร" ถงเสีย่วโยวโยนขวดเหล้าท้ิงไปอย่างหงดุหงดิ เชิดหน้า

แล้วก้าวเดินเข้าไปหา วนันีแ้ม้กระท่ังคนพเนจรกยั็งหัวเราะเยาะเธอ

คนคนนัน้หันหน้ากลบัมา ถงเสีย่วโยวเดนิไปเพียงครึง่ทางกถ็งึกบัเข่าอ่อน

จนเกอืบจะคุกเข่าลงไปท่ีพืน้ "บอ...บ.ก."

ลู่ซิงเฉิงมองเห็นเธอก็ยกขวดเหล้าขึ้นให้กับเธอแล้วยิ้ม ดวงตาคู่นั้น 

ของเขาสว่างไสวเหลอืเกนิ ย้ิมอย่างอบอุ่นและมีเสน่ห์ แตกต่างกบัไม่กีช่ั่วโมง 

ท่ีแล้วราวกบัเป็นคนละคน ถงเสีย่วโยวรูส้กึว่าไม่ค่อยปกต ิ"บ.ก. คณุดืม่เมาแล้ว 

ใช่ไหม"

"ใช่แล้ว" ลูซิ่งเฉิงกวกัมือเรยีกเธอด้วยท่าทางท่ีมคีวามสขุมากเหลอืเกนิ

เม่ือแอลกอฮอล์เข้าเส้นเลือด ศัตรูต้องมาเจอกัน ถงเสี่ยวโยวโมโห 

เลอืดข้ึนหน้าเดนิอาดๆ เข้าไปหา เธอประเมินสถานการณ์อย่างรวดเรว็ ท่ัวท้ัง

บรเิวณมีเพียงพวกเขาสองคน นีเ่ป็นโอกาสท่ีเธอจะสามารถผลกัลูซิ่งเฉิงตกแม่น�า้ 

ซ่ึงไม่มใีครรูแ้น่นอน เม่ือคดิได้ดงันีด้วงตาท้ังสองของเธอกเ็ปล่งประกายข้ึนมา 

เธอเดนิเข้าไปหาด้วยความยนิด ีตรรกะท่ีว่าท�าไมลูซิ่งเฉิงถงึมาอยูท่ี่นี ่แล้วท�าไม

ถงึมาดืม่เหล้า เธอโยนมันไว้ข้างหลงัไม่ไปสนใจ

ขณะนี้ในหัวของถงเสี่ยวโยวมีเพียงค�าว่าล้างแค้นให้สาสม!

ในเม่ือตวัเธอกจ็ะบอกลาวงการดีไซน์แล้ว ไม่ต้องมาทนแบกรบัอารมณ์

มากมาย สูค้ดิบัญชีให้หมด การกระท�าเรว็กว่าความคดิ ถงเสีย่วโยวก้าวยาวๆ 

รวบรวมก�าลงัจนเพยีงพอแล้วกพุ่็งออกไป

ลูซิ่งเฉิงท่ีก�าลงัดืม่เหล้าสมัผัสได้ว่าลมท่ีผ่านข้างหูมรีงัสอี�ามหิตออกมา
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เสยีงพุง่ดงัข้ึน ในท่ีสดุผิวน�า้อันเงยีบสงบกถ็กูท�าลายลง ถงเสีย่วโยว 

รูส้กึพอใจมาก ในท่ีสดุโลกกต็อบรบัความทุกข์ทรมานของเธอบ้าง เพยีงแต่...

"โอลิมปิก"

"หืม?"

"เธอจะโดดแม่น�้าท�าไม"

"หา?"

ลูซิ่งเฉิงดืม่เหล้าเมาแล้ว แต่ถงเสีย่วโยวเมากว่าเขาอีก อย่าว่าแต่ผลกัเขา

ตกลงไปเลย แม้แต่ต�าแหน่งของลูซิ่งเฉิงเธอกยั็งตาลาย หุนหันพุ่งลงไปใน

แม่น�า้ ยังดท่ีีน�า้ตืน้ เธอเปียกไปท้ังตวัส�าลกัน�า้เข้าไปเตม็ท้องเหมือนกบัลกูหมา

ตกน�า้ท่ีก�าลงัข้ึนมาบนฝ่ัง

"อี๋..." ถงเสี่ยวโยวสร่างเมาไปกว่าครึ่ง

ลู่ซิงเฉิงก้มหน้ามองดูถงเสี่ยวโยวท่ีก�าลังบ่นพึมพ�าแล้วถามข้ึนด้วย

ความสงสยัว่า "คดิสัน้เพราะเสยีหน้าเหรอ"

นิ่งๆ เงียบๆ เข้าไว้ เธอจะอธิบายการท�าร้ายคนไม่ส�าเร็จได้ยังไง

"คราวหน้าจะฆ่าตวัตายก็ไปโดดทะเล ถ้าตายท่ีนีจ่ะลอยข้ึนมาตดิฝ่ัง 

เธอไปตายเงยีบๆ อย่าท�าให้คนอืน่เขาตกใจ"

ถงเสี่ยวโยวยังคงนิ่งเงียบต่อไปเพราะไม่สามารถจะตอบโต้อะไรได้  

ใครใช้ให้เธอดวงซวย ช่ัวชีวิตนีค้ดิจะท�าเร่ืองไม่ดกียั็งย้อนกลบัมาท�าร้ายตวัเอง

เธอลกุข้ึนยนืสะบัดน�า้ออก เดนิข้ึนไปข้างหน้าโดยไม่พูดอะไร ลูซิ่งเฉิง 

กลบัเรยีกเธอไว้ "นี ่วันนียั้งจะดืม่เหล้าอีกไหม"

ถงเสีย่วโยวชะงกัฝีเท้าหันกลบัไปมองเขา พดูด้วยน�า้เสยีงเคยีดแค้นว่า 

"ดืม่เสรจ็แล้วฉันกจ็ะไปท�าลายชิก"

ลู่ซิงเฉิงดื่มเหล้าจนหน้าแดง หัวเราะเหมือนกับเด็กเล็กๆ "งั้นเธอ 

มาดื่มกับฉันสิ"

ถงเสีย่วโยวคดิว่าตวัเองต้องสมองกระทบกระเทือนเพราะกระโดดแม่น�า้
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แน่ๆ ถงึได้เกดิภาพหลอน นีค่อืลูซิ่งเฉิงโดนของใช่ไหม

เบอเรอกงิก้า คอืว้อดก้าของแท้ผลติในรสัเซีย ถงเสีย่วโยวถอืไว้ในมอื

ท้ังขวด การท้าดืม่เหล้าอย่างกบัชนเผ่าแบบนี ้ เธอดืม่เสรจ็แล้วจะลกุข้ึนมา

ไหวไหม ทว่าไม่ได้มีเวลาให้เธอได้ลงัเล ลูซิ่งเฉิงกช็นแก้วกบัเธอ "ดืม่"

เหล้าเป็นยาสารภาพความจริงท่ีดีท่ีสุด หากไม่ได้ผล นั่นก็แปลว่า 

ด่ืมไม่เยอะไม่หนกัพอ เหมือนกบัตอนท่ีเหล้าขวดนีล้งไปในท้อง ถงเสีย่วโยว 

ก็เริ่มจะลอยแล้ว

"ลู่ซิงเฉิง คณุมนัมีอะไรเจ๋งนกั คณุมนัก็แค่ดวงดเีท่านัน้เอง คณุเก่งกาจ

มากแล้วท�าไมฉันถงึได้ศนูย์มาห้าตวัอกี นัน่มันกแ็ค่เรือ่งโกหก โชคของคณุ

เมือ่มาถงึฉันแล้วก ็ ใช้-ไม่-ได้" เธอพดูด้วยความอัดอ้ันตนัใจ "ฉันกค็อืคนท่ี 

ดวงชงกบัคณุ"

"ฉันพึง่ดวงอย่างนัน้เหรอ" ลูซิ่งเฉิงพดูอย่างเยาะๆ "นัน่เพราะฉันเป็น

คนท่ีมีความสามารถเหนอืใคร พรสวรรค์โดดเด่นส่องประกายออกมา เป็นเรือ่งท่ี

สมควรแล้ว"

ยังดท่ีีท้ังสองคนดืม่กนัจนเมาแล้ว เขาต�า่ช้าขนาดนี ้ ถงเสีย่วโยวกไ็ด้แต่

ต้องทนแล้ว "ถ้าคณุเก่งนกั รูว่้าอะไรจะดงั แล้วท�าไมถงึไม่เป็นดไีซเนอร์ซะเอง"

"ดไีซเนอร์?" ลูซิ่งเฉิงเงยหน้าหัวเราะเสยีงดงั ปลายคางท่ีสวยงามนัน้ 

ยกข้ึนสงูมาก "ฉันจะไปเป็นดีไซเนอร์ท�าไม ฉันไม่ต้องท�าอะไรกมี็ทุกอย่าง 

ดีไซเนอร์ทุกคนกต้็องเดนิตามหลงัฉัน ฟังบัญชาของฉัน ฉันบอกว่าใครดี 

คนนัน้กดั็ง ฮ่าๆๆ ดไีซเนอร์จะไปมีดอีะไร"

ถงเสีย่วโยวไม่รูเ้ลยว่าท�าไมวันนีลู้ซิ่งเฉิงถงึได้ดืม่จนเป็นแบบนี ้ แต่ท่ีแน่ใจ 

กค็อืเขาด่ืมเข้าไปมาก แล้วกด็ืม่จนบ้า ส่วนเธอกด็ืม่จนได้ท่ีแล้วเหมอืนกนั 

"คณุร้ายกาจขนาดนี ้ถ้าแน่จรงิกแ็บ่งโชคให้ฉันส"ิ

ลูซิ่งเฉิงอึง้ไป เอยีงคอหันไปมองถงเสีย่วโยว ย่ืนมอืไปหยิกแก้มของเธอ 
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นวดไปมาพกัใหญ่จงึถอนหายใจออกมา "ก็ได้ แบ่งโชคให้เธอนดินงึก็ได้"

ถงเสีย่วโยวฉีกยิม้หัวเราะ แล้วจู่ๆ แสงท่ีอยู่ตรงหน้ากมื็ดลง สิง่ท่ีปรากฏ

ข้ึนมาแทนท่ีกคื็อใบหน้าของ บ.ก. ท่ีถกูขยายใหญ่อย่างชัดเจนจนเห็นรขุูมขน 

เห็นแม้กระท่ังลมพดัจนขนตายาวๆ ของเขาขยับ จากนัน้กร็ูส้กึได้ว่ารมิฝีปาก

ถกูสมัผสัเบาๆ ท�าให้หัวใจคนัยุบยิบ ตอนนี้ในสมองของถงเสีย่วโยวขาวโพลน  

ใครอยากจะวาดอะไรก็ได้

จบูเบาๆ ท่ีไม่อาจทัดทานได้ สดุท้ายยงักดัท่ีรมิฝีปากเธอเบาๆ อย่างอาลยั 

จากนัน้กพ็ดูอย่างดีใจแบบเดก็ๆ ว่า "ส่งถ่ายส�าเรจ็ ฮ่าๆๆ"

ต้ังแต่เด็กแม่ของถงเสี่ยวโยวมักจะพูดกับเธอว่าชีวิตคนเหมือนกับ 

ชาหนึง่แก้ว จะขมสกัช่วงหนึง่ แต่จะไม่ขมไปช่ัวชีวติ บางครัง้ถงเสีย่วโยว 

กค็ดิว่าช่วงระยะเวลาหนึง่นีช่้างยาวนานเหลอืเกนิ ยาวนานจนเกอืบจะเท่ากบั

ช่ัวชีวติแล้ว ทว่าแม่ของถงเสีย่วโยวกลบับอกว่า 'แล้วลกูผ่านมาช่ัวชวีติแล้ว 

หรือยงั คนเราน่ะไม่อาจจะคาดการณ์วันพรุง่นี้ได้หรอกนะ'

พรุ่งนี้?!

ถงเสีย่วโยวขยีต้า เธอยังจ�าได้ว่าตารางงานท่ีจดัไว้คอืหลงัจากงานเลีย้ง

ฉลอง ในวนัรุง่ข้ึนจะต้องไปเอารปูและวดิโีองานเลีย้งท่ีตดัต่อเสรจ็เรยีบร้อย 

แล้วนิตยสารกจ็ะวางจ�าหน่ายวนัแรก...จะมานอนขีเ้กยีจไม่ได้ ต้องตืน่แต่เช้า

ไม่ถกูส ิ เธอตดัสนิใจจะไม่ท�างานต่อแล้ว ยังต้องมาสนใจเรือ่งพวกนี้

ท�าไม ปล่อยให้เรือ่งพวกนีไ้ปตายกบัลูซิ่งเฉิงวปิรตินัน่ เธอจะนอนให้ถงึเท่ียง 

แล้วต่ืนข้ึนมากนิหม้อไฟ จะกนิเซ่ียงจี ๊ผ้าข้ีริว้ กนิลกูชิน้ กนิเต้าหู้

แต่ว่าตอนนีด้วงอาทิตย์กส่็องแสงเจดิจ้าแล้ว เธอลมืตาข้ึน เอียงศรีษะ

มองด ู เห็นแสงแดดท่ีส่องเข้ามาเตม็ห้อง หน้าต่างบานใหญ่สว่างจ้า โคมไฟ

ตัง้พืน้ท่ีสวยงาม วอลล์เปเปอร์งานละเอยีด...ทีน่ีท่ี่ไหน

เธอก้มหน้าลงมองดตูวัเองท่ีสวมเสือ้เช้ิตของผูช้าย แล้วเสือ้เช้ิตนีก้ยั็งดู
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คุ้นตาอีกด้วย สมองที่ยังคงเชื่องช้าจากอาการเมาค้างในตอนนี้เหมือนกับ 

มีรถบรรทุกสบิล้อขนาดใหญ่ชนจนแยกเป็นสองซีก ท้ังเจบ็ปวดแล้วกไ็หม้เกรยีม

เธอพยายามสัง่งานให้สมองดงึภาพออกมา เธอเอาถ้วยรางวลัฟาดไปท่ี 

มู่หยาง บ.ก. ฟาดมู่หยาง มู่หยางกด็ูไม่จดืเลย...ไม่ส ิอย่าหลงประเดน็ เธอ

ไปด่ืมเหล้าท่ีรมิแม่น�า้ คดิจะผลกัลูซิ่งเฉิง แต่ตวัเองกลบัตกลงไป แล้วกม็า 

ท่ีบ้านของ บ.ก. เพ่ือเปลีย่นเสือ้ผ้าแล้วกด็ืม่เหล้าต่อ จากนัน้...

เธอยกมอืข้ึนแตะไปท่ีรมิฝีปากตวัเอง ฉับพลนักร็ูส้กึเจบ็จนต้องซู้ดปาก 

เม่ือคืนเธอดืม่เหล้าท่ีแรงมาก รมิฝีปากถกูแอลกอฮอล์เผาไหม้ แค่แตะโดน 

กเ็จบ็ แล้วยัง...

ถงเสีย่วโยวดถูกูตวัเองเป็นหม่ืนครัง้ จบูหลงัดืม่ ต่อให้เธอไม่ได้เป็น 

คนเริม่ แต่ บ.ก. มีแฟนอยู่แล้ว เม่ือนกึถงึเวินซี...สมองของเธอกท็�างานอย่าง

รวดเรว็ ดูเหมือนว่าเธอจะลมือะไรบางอย่างไป เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งท่ีส�าคญัมาก

แต่ว่า บ.ก. อยูท่ี่ไหนกนั ในห้องรบัแขกโล่งๆ นีม้เีพียงเธอคนเดยีว 

ท่ีนอนอยู่บนพ้ืนท่ามกลางขวดเหล้า หัวหนนุเบาะรองนัง่ ห่มด้วยผ้าเช็ดตวั

เสยีงเปิดประตดูงัข้ึน ลูซิ่งเฉิงเดนิออกมาจากห้องน�า้ กลิน่เหล้าท่ีอยู่ 

บนตวัเขาหายไปหมด เหลอืไว้เพยีงแค่กลิน่หอมอ่อนๆ หนุม่รปูงามท่ีเพ่ิง 

อาบน�า้เสรจ็ช่างเจรญิตาเสยีจรงิ ถงเสีย่วโยวเกลยีดเขา แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธ

หน้าตาของเขาได้

ลูซิ่งเฉิงจ้องมองถงเสีย่วโยวด้วยสายตานิง่เรยีบ ดวงตาสดี�าล�า้ลกึของเขา

มองตรงเข้ามา ถงเสีย่วโยวเม้มรมิฝีปากข้ึนมาอย่างไม่ตัง้ใจ รูส้กึคอแห้งผาก

"ตื่นแล้ว?" เขาถาม

ถงเสี่ยวโยวพยักหน้าหงึกๆ สองมือก็กระชับผ้าเช็ดตัวโดยท่ีไม่รู้ตัว  

"เรือ่งนัน้..."

ลูซิ่งเฉิงยิม้บางๆ "ตืน่แล้วกไ็ปจากบ้านฉันได้แล้ว เอาผ้าเช็ดตวัสกปรก
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ผนืนัน้ไปด้วย" เขาพูดจบกเ็ดนิเข้าไปในห้องพร้อมกบัเช็ดผมท่ีเปียกช้ืน ปล่อย

ถงเสีย่วโยวตัวแข็งอยู่ตรงนัน้

นี่เป็นค�าที่ควรพูด?

แต่ว่านีส่ถิงึจะเป็นลูซิ่งเฉิงท่ีปกติ พอเขาดืม่เหล้ากพู็ดพล่าม ตอนท่ี 

มีสตดีิกท็�าเรือ่งเลวทราม

ถงเสีย่วโยวโกรธตวัเองท่ีเมือ่วานไม่ได้ถ่ายรปูตอนท่ีเขาด่ืมเหล้าเอาไว้ 

เธอได้แต่เดนิออกไปอย่างหงดุหงดิ เธอจะต้องบอกลาคนสารเลวคนนี้

มอืเพิง่จะจบัไปท่ีลกูบิด เสยีงเรยีกเข้าท่ีแตกต่างกนัจากมอืถอืแต่ละเครือ่ง

กด็งัข้ึน ถงเสีย่วโยวและลูซิ่งเฉิงรบัโทรศพัท์พร้อมกนั

"ฮัลโหล"

"ฮัลโหล"

"ถงเสีย่วโยว คณุเป็นคนออกแบบคอลเลก็ชัน่ยูใช่ไหม วนันีไ้ด้ข้ึนหน้าหนึง่

หนงัสอืพมิพ์แฟชัน่รายสปัดาห์ด้วย"

"บ.ก. วันนี้นิตยสารฉบับใหม่ออกวางจ�าหน่าย ลู่เริ่นโจมตีหน้าปก 

ของพวกเราว่าจดัสเีละเทะ ไม่รูว่้าเป็นสไตล์อะไร ไม่รูว่้านติยสารก�าลงัต้องการ 

บอกอะไร"

"อะไรนะ"

"อะไรนะ"

ในส�านักงานวุ่นวายกันไปหมด ลู่เริ่นคือผู้ก่อตั้งแบรนด์เวย์ เป็น 

บิดาของวงการแฟช่ันแห่งเอเชีย แม้ว่าจะถอยจากวงการแฟชั่นมาหลายป ี 

แต่อิทธิพลท่ีมีก็ไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อย หากพูดว่าบทความบทหนึ่ง 

ในนติยสารชิกสามารถมอิีทธพิลต่ออนาคตของดไีซเนอร์ได้ เช่นนัน้ค�าพดูของ 

ลูเ่ริน่เพยีงประโยคเดียวกส็ามารถตดัสนิยอดขายของชิกได้

แล้วกเ็ป็นเช่นนัน้ วนัแรกท่ีนติยสารฉบับใหม่วางขาย ยอดขายกต็กต�า่
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เป็นประวติัการณ์

นกัข่าวกลุม่ใหญ่อยู่ท่ีหน้าประตชิูก ครึง่หนึง่มาเพ่ือสมัภาษณ์ลูซิ่งเฉิง 

อีกครึง่หนึง่มาเพือ่สมัภาษณ์ถงเสีย่วโยว

ก่อนหน้านีถ้งเสีย่วโยวเป็นท่ีรู้จกัในนามของดไีซเนอร์ศนูย์คะแนน แต่วนันี้

ดไีซน์ของเธอถกูหนงัสอืพิมพ์แฟชัน่รายสปัดาห์น�าข้ึนหน้าหนึง่และวจิารณ์ว่า

'การสร้างสรรค์อย่างอาจหาญ สัดส่วนท่ีเป็นเอกลักษณ์ ปรัชญา 

ความงามอย่างมินิมอล ลายเส้นหมดจดและเฉียบคม'

'ยู' เป็นคอลเลก็ช่ันเสือ้ผ้าท่ีถงเสีย่วโยวได้ออกแบบไว้ในขณะท่ีเรยีน

มหาวทิยาลยั ตอนท่ีอยู่มหาวิทยาลยัแม้กระท่ังอาจารย์ท่ีปรกึษากไ็ม่เคยจะชม

สกัค�า อีกท้ังยังไม่เคยเผยแพร่ออกไป แล้วจะถกูเปิดเผยได้อย่างไร ได้รบั 

ค�าช่ืนชมท่ีดีขนาดนี ้ตวัถงเสีย่วโยวเองยังสงสยัมากกว่านกัข่าวเสยีอีก

บุคคลท่ีเป็นข่าวท้ังสองคนปฏเิสธท่ีจะรบัแขก โทรศพัท์ของแดลีแ่ทบจะ

ระเบิด

"คุณลู่ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ ทั้งสิ้น..."

"ขอโทษด้วย ตอนนี้คุณถงยังไม่ได้มีความต้องการท่ีจะจัดจ�าหน่าย 

เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูของ 'ยู' คอลเลก็ชัน่"

"ขอโทษด้วย เราขอไม่แสดงความเห็นใดๆ กับค�าพูดของคุณลู่เริ่น"

"นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณถง เราไม่อาจเปิดเผยได้"

ถงเสี่ยวโยวขอเบอร์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์แฟช่ันรายสัปดาห์จาก 

แดลี่ เธอโทรไปเพื่อจะสอบถามความจริง แต่กลับได้รับค�าตอบท่ีท�าให้งง 

ข้ึนไปอีก "พวกเราได้จดหมายแนะน�ากบัต้นฉบับตอนกลางดกึ รูส้กึว่าเป็น 

งานท่ีดีมากจงึลงตพีมิพ์"
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ดกึดืน่เท่ียงคนืไม่หลบัไม่นอนกลบัส่งต้นฉบับไปให้ส�านกัพิมพ์ นีม่นั 

แม่นางหอยโข่ง* กลบัชาตมิาเกดิชดัๆ แต่ถ้าว่ากนัตามประสบการณ์อันโหดร้าย 

ท่ีผ่านมาของเธอ เรือ่งดีๆ  แบบนีมั้กจะให้ผลในทางตรงกนัข้ามท่ีรนุแรงเสมอ 

ดงันัน้ถงเสีย่วโยวจงึยังมีท่าทีสงบนิง่ ยิง่ไปกว่านัน้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาท่ีจะมา 

ถกเถยีงกนัด้วยเรือ่งนี ้ เธอต้องลาออกจากท่ีนีอ่ย่างมัน่ใจและไม่ลงัเลแม้แต่น้อย

ก่อน

จดหมายลาออกได้เขยีนไว้เรยีบร้อยแล้ว ถงเสีย่วโยวเชิดหน้าเดนิเข้าไปใน

ห้องท�างานของ บ.ก. ลูซิ่งเฉิงท่ีอยู่ในห้องท�างานมสีหีน้าไม่สนใจ แต่แดลีก่ลบั

มีสหีน้าท่ีหวัน่วติก ดูเหมือนก�าลงัถกกนัเรือ่งลูเ่ริน่

ถงเสี่ยวโยวสูดหายใจลึก เดินไปข้างหน้าแล้ววางจดหมายลาออกลง

ลู่ซิงเฉิงปรายตามองเล็กน้อย "นี่อะไร"

แดลีไ่ม่เสยีทีท่ีเป็นผูช่้วยมอือาชีพ รบีตอบทันทีว่า "บ.ก. จดหมายลาออก

ครบั"

"คิดว่าผมอ่านหนังสือไม่ออก?" ลู่ซิงเฉิงย้อนถาม

แดลี่นิ่งไปในทันที ถงเสี่ยวโยวพูดอย่างเป็นงานเป็นการ "นี่เป็น 

จดหมายลาออกของฉัน ฉันต้องการลาออกจากชิก"

ลูซิ่งเฉิงไม่ได้มองดจูดหมายลาออก แต่กลบัมองไปท่ีถงเสีย่วโยว แล้ว

เอ่ยข้ึนด้วยน�า้เสยีงท่ีสงบนิง่ราบเรยีบ "เหตผุล?"

ในครัง้นีถ้งเสีย่วโยวรวบรวมความพยายามข้ึนมาอย่างเตม็ท่ี "เพราะคณุ"

จรงิส ิ ทุกอย่างเป็นเพราะเขา หากต้องการตุน๋ซุปไก่** สกัถ้วย กเ็ป็น 
* แม่นางหอยโข่ง เป็นนทิานพืน้บ้านของจนี เล่าถงึหนุม่ชาวนาคนหนึง่ท่ีเป็นคนขยันขันแข็ง วนัหนึง่เขาไปท�านาและ
บังเอิญเจอหอยโข่งตวัใหญ่ จงึน�ากลบัมาเลีย้งไว้ในอ่างน�า้ท่ีบ้าน หลงัจากนัน้เม่ือเขาออกไปท�านาและกลบัถงึบ้าน 
ในตอนค�า่กพ็บว่าบ้านช่องมีคนเกบ็กวาดจนสะอาดสะอ้าน อาหารกม็คีนท�าไว้ให้ เป็นเช่นนีอ้ยู่หลายวนั เขาจงึแอบดู
และพบว่ามีหญงิสาวออกจากอ่างน�า้มาเกบ็กวาดและท�าอาหารไว้ เขาจงึเข้าไปถาม และได้รูว่้าเป็นแม่นางหอยโข่ง  
ภายหลงัท้ังสองได้แต่งงานและอยู่ด้วยกนัอย่างมคีวามสขุ
** ซุปไก่ มาจากหนงัสอื Chicken soup เป็นหนงัสอืท่ีรวบรวมบทความให้ก�าลงัใจ อ่านแล้วท�าให้มองโลกในแง่ดี  
ในภาษาจนีแปลชือ่หนงัสอืประเภทนีอ้ย่างตรงตวัว่าซุปไก่ ใช้สือ่ถงึบทความหรอืหนงัสอืท่ีใช้ค�าพดูสวยหร ู อ่านแล้ว
ท�าให้รูส้กึด ีให้ก�าลงัใจ แต่ไม่ก่อให้เกดิประโยชน์ หรือมองไม่เห็นปัญหาท่ีแท้จริง ความเป็นจรงิของชีวติ สงัคม และ
สิง่รอบตวั
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ลู่ซิงเฉิงท่ีให้โอกาสเธอเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน แต่ความเป็นจริงก็คือ 

เขาไม่เคยสนใจเธอเลยสกันดิ เพยีงเพราะเขาไม่อาจจะไล่เธอออกได้จงึใช้เธอ

ไปท�าร้ายศตัรขูองตวัเอง การกระท�าทุกอย่างของเขาไม่เคยคดิถงึเธอแม้แต่น้อย 

ซ่ึงแน่นอนว่าไม่ว่าจะดหีรอืไม่ด ีซุปไก่ถ้วยนีตุ้น๋ยังไงกเ็ตม็ไปด้วยพิษร้าย

ลูซิ่งเฉิงย่ืนมือไปดงึจดหมายลาออกมาแล้วโยนไปให้แดลี ่"ฉันอนมัุต"ิ

แดลี่มองไปท่ีถงเสี่ยวโยวแล้วก็มองไปท่ีลู่ซิงเฉิงอย่างไม่อยากจะเช่ือ  

ถงเสีย่วโยวแสบจมูกข้ึนมาเลก็น้อย แต่กยั็งคงโค้งค�านบัให้ลูซิ่งเฉิงอย่างสภุาพ

แดลี่อดท่ีจะถามถงเสี่ยวโยวไม่ได้ "วันนี้เธอเพิ่งข้ึนหน้าหนึ่ง ตอนนี ้

ได้รบัความสนใจอย่างมาก เธอลาออกเป็น..."

"เป็นความสญูเสยีของนติยสารอย่างนัน้เหรอ" ลูซิ่งเฉิงพดูตดับทค�าพดู

ของแดลี ่"รอให้เธอมีความสามารถ ฉันค่อยเสยีใจกยั็งไม่สาย"

ถงเสีย่วโยวกดัปาก "บ.ก. เพราะคุณวางแผนเอาไว้แล้ว บนโลกนีก้ไ็ม่มี

เรือ่งอะไรท่ีคณุจะต้องเสยีใจหรอก" เธอพดูแล้วก็หยุดชะงกั "มีบางเรือ่งท่ีถงึแม้

คณุจะยังไม่รู ้แต่นัน่คงเป็นเพราะดวงดีของคณุท่ีท�าให้เรือ่งร้ายกลายเป็นดไีด้"

พูดจบเธอก็หันหลังเดินออกจากห้องท�างานไป

แดลีท้ั่งงนุงงและประหลาดใจ "ไม่รูว่้าเรือ่งท่ีเธอพูดหมายถงึอะไร เอ๋ 

ท�าไมกลิน่เหล้าท่ีตวัเธอกบัของ บ.ก. เหมือนกนัเลยล่ะ"

"การลาออกของผู้ช่วยตัวเล็กๆ ก็ต้องยกขึ้นมาถกกันตั้งแต่เมื่อไหร่"  

ลูซิ่งเฉิงตดับทเรือ่งน้ีอย่างเด็ดขาด "เส้นประสาทเส้นไหนของลูเ่ริน่ผดิปกติ

ถงึมาหาเรือ่งฉันได้"

แดลีแ่อบสงัเกตสหีน้าของเขาอย่างระมัดระวงัแล้วกพ็ดูอย่างอ�า้ๆ อ้ึงๆ 

"น่าจะเป็นเพราะค�าพดูท่ีลูเ่หยียนจอืพดูกบัคณุเมือ่คนื ลูเ่ริน่ถงึได้..."

"เหอะๆ" เขาหัวเราะประชดประชันอย่างไม่แคร์อะไร แววตาของเขา 

ท่ิมแทงและเย็นชา "เขากป็กป้องลกูชายดจีรงิๆ"

"จะติดต่อลู่เหยียนจือไหมครับ" แดลี่เสนอวิธีที่เป็นไปได้
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เสยีง 'ปัง' ดงัขึน้ ลูซิ่งเฉิงตบฝ่ามอืลงบนโต๊ะท�างาน สัน่สะเทือนจน

กระบอกใส่ปากกาล้มลง

อากาศโดยรอบแข็งตัวไปสามวินาที

คิ้วซ้ายของลู่ซิงเฉิงกระตุกแล้วก็ขมวดเข้าหากัน แดลี่ก้มหน้ามองดู 

กถ็งึกบัหน้าเปลีย่นส ี"บ.ก. คณุตบโดนเครือ่งตดักระดาษ"

ลูซิ่งเฉิงสมกบัเป็นวยัรุน่ มพีละก�าลงัและเลอืดลมเดินด ีตบลงไปครัง้หน่ึง

เลอืดก็ไหลออกมาเป็นทาง

"หมดแก้ว" ซ่งหรหูรูได้ยินว่าเพือ่นรกัสามารถหนอีอกมาจากนรกได้ 

กรี็บโดดงานออกมาเลีย้งฉลองกบัเธอ "คนเราน่ะจะมาผกูคอตายอยู่ใต้ต้นไม้

ต้นเดยีวไม่ได้ จมปลกักบัสิง่ใดสิง่หนึง่ไม่ได้ แม้ว่าดวงของเธอจะซวยมาก แต่

ร่างกายกแ็ข็งแรง ถ้าไม่ท�างานดไีซน์กยั็งมีทางเลอืกอีกมากมาย"

อาจเป็นเพราะลาจากลูซิ่งเฉิงมาแล้ว แม้แต่อากาศกยั็งสดช่ืน ท่ีส�าคญั

มอีาหารอร่อยเต็มโต๊ะ กนิจนปากมันแผลบ็ ฟังเรือ่งอะไรกมี็ความสขุไปหมด 

"ขอบใจท่ีชม" เธอวางตะเกยีบลงแล้วยกมือข้ึนเรยีกเกบ็เงนิอย่างใจใหญ่ บรกิร

ส่งใบเสรจ็มา ถงเสีย่วโยวเคยขูดใบเสรจ็ให้ลูซิ่งเฉิงหลายครัง้ จงึกลายเป็น

ความเคยชินเม่ือเห็นใบเสร็จก็อยากจะขูด ขูดไปสองทีก็เริ่มได้สติขึ้นมา 

สายตาพลนัหยุดนิง่ ตวัอักษรค�าแรกในกรอบสีเ่หลีย่มไม่ใช่ค�าว่า 'ขอบ' เธอ

กลนืน�า้ลายลงคอ จากนัน้กขู็ดต่อไป แล้วตวัอักษรท้ังหมดท่ีปรากฏข้ึนกค็อื 

'ห้าร้อยหยวน'

ถงเสี่ยวโยวตัวแข็งทื่อ

ซ่งหรูหรูท่ีก�าลังเลือกถั่วลิสงในต้มย�าวุ้นเส้นและเคี้ยวดังกรุบกรับ  

มองเธออย่างงงงัน

"หรูหรู เธอว่าอยู่ๆ โชคชะตาฉันจะเปลี่ยนไหม"

"เธอน่ะเหรอ" ซ่งหรหูรูแลบลิน้ "วันเดอืนปีเกดิเธอไม่ได้เปลีย่นสกัหน่อย 
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ซวยยังไงกซ็วยยังงัน้"

เมือ่ได้ยนิสิง่ท่ีซ่งหรหูรพูดู ถงเสีย่วโยวกร็ูส้กึสบายใจข้ึนทันที น�าใบเสรจ็ 

ยัดลงไปในกระเป๋าเงนิ เรือ่งในวนันีเ้ธอคงเพ้อไปเองมัง้

บริกรเดินย้ิมเข้ามาหา "วันนี้จะมีการจับรางวัลของการเปิดร้านใหม ่

เป็นวนัสดุท้าย คณุจะไปลองจบัรางวลัดูไหมคะ"

เมื่อได้ยินว่าจับรางวัล ซ่งหรูหรูก็รีบวางตะเกียบลง "เอาสิๆ"

ท่ีผ่านมาถงเสีย่วโยวก็ไม่เคยมีโชคกบัเรือ่งพวกนี ้ดงันัน้จงึยืนอยู่ข้างๆ 

อย่างเงยีบๆ ซ่งหรูหรถูไูม้ถมูอืท�าท่าเหมอืนล้างมอื แต่บนจานหมุนขนาดใหญ่

มีพืน้ท่ีส�าหรบัของรางวลัไม่มาก โดยเฉพาะจกัรยานไฟฟ้ารางวลัใหญ่ มเีพยีง

ศนูย์จดุสองหกเปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ซ่งหรูหรเูป็นคนท่ีมีโชคมาตลอดกยั็งได้เพยีง

กระดาษทิชชูหนึง่ห่อ ถงเสีย่วโยวคิดว่ากด็ ีพอดกีบัท่ีเธอต้องการจะเข้าห้องน�า้

ด้วย

ท้ังสองคนถอืกระดาษทิชชกู�าลงัจะเดนิจากไป บรกิรกเ็รยีกถงเสีย่วโยว 

อย่างนอบน้อม "คณุผูห้ญิง คณุจะลองหมุนดสูกัครัง้ไหม"

ถงเสีย่วโยวจะรบีไปห้องน�า้ ดงันัน้จงึหมนุไปอย่างไม่ใส่ใจ แล้วเดนิจากไป

โดยไม่คดิแม้แต่จะดู

จานหมุนหมุนไปหลายรอบ สุดท้ายก็ค่อยๆ หยุดลง บริกรปรบมือ 

แสดงความยินด ี"ยนิดด้ีวยคณุผูห้ญิง คณุได้รางวลัใหญ่เป็นรถจกัรยานไฟฟ้า

หนึง่คนั"

ถงเสี่ยวโยวอึ้งไป

และครัง้นีก้ท็�าให้ซ่งหรหูรตูกใจอย่างมาก แม่หมอหรกู�าลงัรูส้กึสบัสน 

ในตวัเอง เธอไม่กลบับ้านแล้วแต่จะรบีข้ึนไปบนเขาเพือ่หาอาจารย์ เธอรูส้กึว่า

ตบะบ�าเพญ็ตืน้เขินมาก จะต้องเข้าบ�าเพญ็ตนอีกสามปี

ช่ัวโมงเร่งด่วนช่วงเย็นจราจรตดิขัด รถบนถนนสายหลกัขบัไปข้างหน้า
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อย่างช้าๆ อากาศร้อนอบอ้าว ใครท่ีตดิอยู่บนถนนต่างอารมณ์หงดุหงดิ เสยีง

แตรรถเริม่ดงัขึน้อย่างต่อเนือ่ง รถจกัรยานไฟฟ้าพุง่ออกมาผ่านช่องสฟ้ีาไป

อย่างรวดเรว็ ช่างดูเหมือนการประชดจราจรอันตดิขัดนีอ้ย่างแรง

"ฉันมเีจ้าลาน้อย ฉันไม่เคยข่ีมาก่อน แล้ววันหนึง่ฉันกร็ูส้กึคกึข้ึนมา

จนขี่ไปตลาด..."

บิดคนัเร่งจนสดุ ลมเย็นยามค�า่คนืพัดมาโดนใบหน้าท�าให้รูส้กึเย็นเข้าไปถงึ

หัวใจ ถ้าไม่ร้องเพลงกไ็ม่อาจจะปลดปล่อยความรู้สกึตืน่เต้นท่ีอยู่ในใจออกมาได้ 

ถกูต้อง ย่ีสบิหกปีแล้ว เธอ ถงเสีย่วโยว ในท่ีสดุกพ็ลกิชะตาได้

และในเวลานีข้ณะท่ีมือข้างหนึง่ของลูซิ่งเฉิงพนัผ้าพนัแผลไว้ มืออกีข้าง

กก็�าลงัเคาะคย์ีบอร์ด ฝ่ามอืถกูเยบ็ไปห้าเข็ม นีเ่ป็นครัง้แรกในสามสบิปีท่ีผ่านมา

ท่ีลูซิ่งเฉิงได้รบับาดเจบ็ แม้จะไม่ค่อยถนดั แต่เขากยั็งเขียนต้นฉบับข้ามคนื

ตอบโต้การโจมตขีองลูเ่ริน่ แดลีเ่ดนิเข้ามาด้วยใบหน้าเหมอืนจะร้องไห้ ลูซิ่งเฉิง

ถามด้วยความมัน่ใจว่า "สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง"

วันนี้เป็นงานเดินแฟช่ันโชว์เปลี่ยนซีซ่ันของชิกซ่ึงเกี่ยวพันกับการ 

ลงโฆษณาของแบรนด์ดงัในนติยสารของซีซ่ันถดัไป ไม่ว่าต�านานของลูซิ่งเฉิง

จะมีมากน้อยขนาดไหน แท้จรงิแล้วสิง่ท่ีสนบัสนนุเขากค็อืยอดขายของนติยสาร

กบัการลงโฆษณา เหตท่ีุต�านานเป็นต�านานได้กเ็พราะมันสามารถท�าให้ทุกอย่าง

กลายเป็นผลประโยชน์

แดลีพ่ดูด้วยเสยีงต�า่ๆ "เวทีเดนิแบบมีปัญหา เวนิซีตกจากเวทีบาดเจบ็ 

ข้อเท้าแพลง ตอนนีก้ารเดนิแบบหยุดชะงกั"

สหีน้าของลูซิ่งเฉิงไม่ได้เปลีย่นแปลงเลยแม้แต่น้อย แต่กลบัยกมุมปาก

ข้ึน "คุณเขียนต้นฉบับนี้ให้เสรจ็แล้วส่งออกไป ผมจะไปดเูอง" น่าสนใจ เขา

อยู่มาจนป่านนี ้นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีเจอกบัเรือ่งใหม่ๆ เช่นนี้

แดลีจ่�าต้องนัง่ลง มองลูซิ่งเฉิงหยิบกญุแจรถแล้วเดนิออกไปด้านนอก 

เขารบีพูดข้ึนว่า "เวนิซีอยู่โรงพยาบาลประจ�ามณฑลท่ีสองนะ"
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ลูซิ่งเฉิงเดนิออกจากห้องท�างานไปแล้ว มแีต่เพียงเสยีงท่ีลอดเข้ามา 

"ฉันจะไปดท่ีูงาน"

แดลี่ทอดถอนใจอย่างเศร้าๆ "ชายแท้ช่างไร้ความรู้สึก"

เมอืงซีในวนัหยุดสดุสปัดาห์ รถตดิตามสีแ่ยกจนน่ากลวั รถสปอร์ตสฟ้ีา

ท่ีดูสะดุดตาของลู่ซิงเฉิงอยู่ท่ามกลางรถท่ีต่อแถวกันยาว ไฟแดงหมดไป 

หลายรอบ รถของลูซิ่งเฉิงกยั็งไปไม่ถงึสีแ่ยกสกัที มาตรวดัน�า้มนับนจอหน้าปัด

ขึ้นไฟแดงเตือนว่าน�้ามันเหลือน้อย ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปคงไปไม่ถึงงาน

แน่นอน

ลูซิ่งเฉิงขับรถเบ่ียงไปเลนขวา ตดัสนิใจจะอ้อมถนนเส้นนีอ้อกไป ไฟเขียว

เลี้ยวขวาสว่างข้ึน รถด้านหน้าเคลื่อนตัว เขาเหยียบคันเร่งลงไป แล้วจู่ๆ  

รถจกัรยานไฟฟ้าท่ีอยู่ในเลนจกัรยานกพ็ุง่ออกมา ลูซิ่งเฉิงรบีหักพวงมาลยัหลบ 

มอืข้างท่ีพนัผ้าพนัแผลไว้จู่ๆ  ก็ไม่มีแรง เสยีงปังดงัข้ึน ตวัรถสัน่สะเทือน 

อย่างแรงจากนัน้กห็ยุดนิง่

เขาชนกับรถที่อยู่อีกเลน

รถสปอร์ตสองคันชนกันแม้จะไม่รุนแรง แต่ตัวรถท่ีท�าด้วยคาร์บอน

ไฟเบอร์กพ็งัยบั โดยเฉพาะตวัรถของอีกฝ่ายท่ีถกูรถของลูซิ่งเฉิงชนจนแทบ

จะจ�าทรงเดมิไม่ได้

เจ้าของรถท้ังสองคนัลงมาพร้อมกนั พร้อมกบัเจ้าของรถจกัรยานไฟฟ้า

อีกคน ท้ังสามคนมองตากนั

"บอ...บ.ก. เอ่อ มู.่..มูห่ยาง" เจ้าของรถจกัรยานไฟฟ้าท่ีก�าลงัมนึงง 

ท�าอะไรไม่ถกูกค็อืตวัการท่ีท�าให้เกดิอบัุตเิหตใุนครัง้นี ้ถงเสีย่วโยว

ต�ารวจจราจรมาถงึด้วยความรวดเรว็ ลูซิ่งเฉิงกบัมู่หยางช้ีไปท่ีถงเสีย่วโยว 

อย่างเห็นพ้องต้องกนั "เธอนัน่แหละ"

ถงเสี่ยวโยวยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเอง เธอข่ีจักรยานไฟฟ้า 
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เป็นครัง้แรก ดีใจมากไปหน่อยเลยลมืวธิกีารเบรกถงึได้เกดิเหตกุารณ์เช่นนี้ 

เธอน่ะไม่เหมาะกับเรื่องดีๆ ดูสิ เพิ่งจะได้รถจักรยานไฟฟ้าก็ดันมาท�าให้ 

รถหรสูองคนัชนกนั เธอต้องตดัไตขายเลยล่ะม้ังถงึจะพอชดใช้

เธอย่ืนหน้าไปสอบถามอย่างหว่ันๆ "รถของพวกคณุแพงมากเลยใช่ไหม"

มูห่ยางย่ืนมือออกไปเขียนตวัเลข ถงเสีย่วโยวตกใจจนขวัญหน ี เธอ

รวบรวมความกล้าและหันไปทางลูซิ่งเฉิง

ลู่ซิงเฉิงมองจักรยานไฟฟ้ากับเฟอร์รารี่ที่มีสีฟ้าเหมือนกัน แล้วตวัด

สายตามองเธอ "เธอคดิว่าสเีหมือนกนั รถของเธอกบัรถฉันกจ็ะเหมอืนกนั 

ได้เหรอ"

"ไม่ใช่แน่นอน" ถงเสีย่วโยวหัวเราะแหะๆ "สฟ้ีาของคณุคอืสฟ้ีาไพลนิ  

สฟ้ีาของฉันคอืสฟ้ีาสเมิร์ฟ"

ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้ลู่ซิงเฉิงก็ยังเร่งต�ารวจจราจรด้วยสีหน้าท่ีแทบจะ

อดทนรอไม่ไหว "เรว็หน่อยได้ไหม ผมมีเรือ่งด่วน"

เมือ่มโีอกาสท่ีจะเยาะเย้ย มู่หยางไม่ปล่อยไปแน่นอน "บ.ก. ลูค่งจะ 

รบีไปท่ีงานแฟช่ันโชว์สนิะ งานแฟช่ันโชว์เปลีย่นซีซ่ันเกดิเรือ่งใหญ่ขนาดนี้ 

เหอะๆ"

"แล้วพธิกีรมู่จะไปสถานโีทรทัศน์ใช่ไหม ได้ยินว่าวันนีส้ถานโีทรทัศน์ 

มงีาน ใช้บารมีพ่อไปแสดงตัวตนอีกล่ะส"ิ ลูซิ่งเฉิงย้ิมตาหยพีร้อมกบัตอบโต้กลบั

แบบนิง่ๆ

มูห่ยางพดูไม่ออก ได้แต่จ้องมองเขาอย่างเคียดแค้น "ลูซิ่งเฉิง นาย 

อย่าล้มกแ็ล้วกนั"

"ท่ีสงูขนาดนัน้มีผมแค่คนเดียว ใครใช้ให้พวกคุณข้ึนมาไม่ได้ล่ะ" ลูซิ่งเฉิง

ยักไหล่อย่างไม่ย่ีหระ ใช้สายตาเหมือนราชาท่ีพิฆาตผูค้น

ถงเสีย่วโยวยืนนิง่เงยีบอยู่ข้างๆ ก�าลงัค�านวณค่าชดใช้ท่ีสงูมากแบบนี้ 

ใครจะไปรู้ว่าเมื่อต�ารวจจราจรตรวจสอบท่ีเกิดเหตุแล้วก็พูดกับถงเสี่ยวโยว 
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"คุณเป็นรถไม่มเีครือ่งยนต์ ไม่ต้องรบัผดิชอบ" แล้วกหั็นไปพูดกบัลูซิ่งเฉิง 

"คณุต้องรบัผดิชอบท้ังหมด"

"อะไรนะ" ลูซิ่งเฉิงท่ียนืกอดอกสหีน้านิง่ๆ ถงึกบัถลงึตาโต นีเ่ป็นครัง้แรก 

ท่ีถงเสีย่วโยวได้เห็นท่าทางแบบนีข้องเขา "ท�าไมผมต้องรบัผดิชอบท้ังหมด"

ต�ารวจจราจรไม่ได้สนใจท่าทางตกใจของลู่ซิงเฉิง "บรษัิทประกนัของคณุล่ะ 

ยังไงซะก็ให้ประกนัจ่าย คณุเป็นเจ้าของรถหรแูบบนียั้งจะสนเรือ่งเงนิอีกเหรอ"

ลูซิ่งเฉิงไม่สนใจเรือ่งเงนิ แต่เรือ่งนีมั้นเป็นเรือ่งเงนิหรอืไง เขายกมอืขึน้

มองดูนาฬิกาข้อมือ เวลาสัง่ให้เขายุตคิวามวุน่วายทุกอย่าง ลูซิ่งเฉิงยงัคง

วางท่านิง่เฉยแล้วล้วงกระเป๋าหยิบมอืถอืออกมา เดนิไปด้านข้างแล้วโทรหา

บรษัิทประกนั

ถงเสี่ยวโยวรู้สึกเหมือนกับตัวเองอยู่ในความฝัน อยากจะหลีกเลี่ยง 

การถกูพาดพงิ ดังนัน้จงึตดัสนิใจรบีจากไปก่อนดกีว่า "งัน้ฉันไปก่อนได้ไหม"

ต�ารวจจราจรบอกด้วยความสุภาพ "ได้แน่นอน"

สวรรค์! ถงเสี่ยวโยวรู้สึกเหมือนกับตัวเองสวมชุดเกราะทองค�าอยู่

และแล้ว...

"อะไรนะ ประกันผมหมดไปเม่ือสามวันก่อน" น�้าเสียงของลู่ซิงเฉิง 

ดูร้อนรนกว่าท่าทางเม่ือครู ่"ผูช่้วยของผมไม่ได้ไปจดัการเหรอ"

เขาโทรหาแดลี่ด้วยความฉุนเฉียว เสียงร้องของแดลี่ดังออกมาจาก 

มือถือ "โอ้ ผมให้โอลิมปิกไปจัดการ แต่วันนั้นคุณอนุมัติให้เธอลาออก  

บ.ก. คณุไม่เคยมีเรือ่งอย่างนีเ้กดิข้ึนมาก่อนเลยไม่ใช่เหรอ"

ลูซิ่งเฉิงปรายตามองถงเสีย่วโยวท่ีก�าลงัเดนิเข้ามา เขาวางสายโทรศพัท์

ด้วยความเย็นชาอย่างเป็นธรรมชาติ

ต�ารวจจราจรมองไปท่ีเขาด้วยใบหน้าไร้ความรูส้กึ "ถ้าอย่างนัน้คณุยังมี

ความผดิท่ีขับรถออกมาโดยไม่มีประกนัด้วย"

ถงเสี่ยวโยวสงสัยว่าถ้าไม่ได้อยู่บนถนน มู่หยางคงจะลงไปหัวเราะ 
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กลิง้ท่ีพ้ืน อย่าว่าแต่มู่หยางเลย แม้แต่เธอกอ็ยากจะลงไปกลิง้เหมอืนกนั

ออกจากสถานีต�ารวจมาก็เป็นเวลากลางดึก ลู่ซิงเฉิงหยิบมือถือ 

ออกมา หน้าจอโชว์สายเรยีกเข้าท่ีไม่ได้รบัเจด็แปดสาย หนึง่ในนัน้มีสองสาย

เป็นของเวนิซี เขามองเพยีงครูเ่ดยีวและเลอืกท่ีจะไม่โทรกลบั เรือ่งนติยสาร

ฉบับใหม่กับการเดินแฟชั่นโชว์เปลี่ยนซีซั่นเป็นปัญหาที่หนักหนา แต่เรื่อง 

กเ็กดิข้ึนแล้ว หากไม่อาจพลกิสถานการณ์ได้ก็ไม่ต้องมาระลกึอะไรอีก

ดูเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างคอยมาขัดขาเขาตลอด ลู่ซิงเฉิง 

สามารถรับรู้ได้แต่ก็ตัดสินใจท่ีจะไม่สนใจมัน บนโลกนี้ไม่มีเรื่องอะไรท่ีจะ 

ไม่เปลีย่นแปลงไปตลอดกาล ชีวิตคนกต้็องอยู่อย่างระมัดระวงัเหมือนกบัยืนอยู่

บนน�า้แข็งบางๆ สิง่ส�าคญักค็อืสามารถก้าวออกมาก่อนท่ีมันจะแตกร้าวได้ไหม 

และไม่อาจจะหยุดยืนอยูท่ี่เดมิตลอดไปโดยไม่หันกลบั

แดลี่จอดรถอยู่หน้าลู่ซิงเฉิง เขาเปิดประตูรถเข้าไปนั่ง

แดลี่เอ่ยถามขึ้นอย่างระมัดระวัง "บ.ก. ครับ เรื่องค่าชดใช้..."

"โอนไปให้มู่หยาง"

"ครบั" แดลีพ่ยกัหน้า ลงัเลอยู่ครูห่นึง่แล้วกเ็อ่ยข้ึนอกี "แต่ดเูหมอืน 

เงนิในบัญชีของ บ.ก. จะไม่พอ..."

"ไปหาท่ีปรกึษาซุน ฉันมีเงนิลงทุนท่ีก�าลงัจะครบก�าหนดอาทิตย์หน้า" 

ลูซิ่งเฉิงลดกระจกลงให้อากาศระบาย บนถนนไร้รถยนต์คนัอ่ืน มรีถจกัรยาน

ไฟฟ้าขับผ่านไปหลายคัน เขาขมวดค้ิว "ช่วงนี้คนนิยมรถจักรยานไฟฟ้า 

กนัเหรอ"

"ใช่ครบั เดนิทางสะดวกแล้วกป็ระหยดัเงนิ" แดลีม่องเขาด้วยความ

ประหลาดใจ "บ.ก. คุณจะลงทุนด้านรถจกัรยานไฟฟ้าเหรอครบั"

"ไม่ ฉันต้องการซื้อจักรยานไฟฟ้า" ลู่ซิงเฉิงยิ้มอย่างมั่นใจ "แจกให้

คนในส�านักพิมพ์คนละคัน"
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แดลี่ไม่เข้าใจ ลูซิ่งเฉิงจงึพดูต่อ "อีกอย่างรบีจัดงานแถลงข่าวข้ึนมา" 

หากจะต้องเป็นฝ่ายต้ังรบัรอค�าวจิารณ์ สูเ้ป็นฝ่ายรกุพลกิสถานการณ์จะดกีว่า

กระจกรถค่อยๆ เลือ่นข้ึน ตดัขาดโลกภายนอกไว้นอกหน้าต่าง เขาหรีต่า

คิดอะไรบางอย่างได้ "ช่วงนี้โอลมิปิกนัน่เป็นยังไงบ้าง"

แดลี่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เลือกที่จะเงียบ
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เวลาท่ีดวงซวยไม่ต้องถามฟ้าว่าท�าไมต้องเป็นฉัน เพราะเวลาคณุดวงดี

คณุไม่เคยถามว่าท�าไม

คอลัมน์ 'มนุษย์ดวงดาวเดียวดาย'

หากจะพดูว่าลูซิ่งเฉิงโดนขัดขา ถ้าเช่นนัน้ถงเสีย่วโยวกถ็อืว่าก�าลงัยืนอยู่

บนกงล้อไฟ* ตัง้แต่ท่ีเป็นข่าวหน้าหนึง่กฉุ็ดเธอไว้ไม่อยู่ ท้ังนติยสารแฟช่ัน 

หัวใหญ่ๆ และเวบ็ไซต์ต่างๆ กพ็ากนัน�าเสนอดไีซน์ของเธอ ถงเสีย่วโยวท่ียัง

ตกใจรูส้กึงนุงงมาก มีอยู่ครัง้หนึง่ท่ีเธอกนิบะหม่ีไก่ผดัเผด็ท่ีร้านข้างทางแล้ว

ถกูแอบถ่าย ในข่าวนอกจากจะลงรปูบะหม่ีไก่ผดัเผด็แล้วยงัวางรปูกระโปรง 

สแีดงทรงเอท่ีเธอออกแบบไว้คูก่นัด้วย แล้วกเ็ขียนใต้ภาพว่าแรงบันดาลใจ 

จากอาหารรสเลศิ

ตอนท่ีเธอกนิไก่ผดัเผด็ เธอก�าลงัคดิอยู่ว่าถ้ากนิกบผดัเผด็จะอร่อยกว่านี้

หรือเปล่า

บทที่
3
หงส์ที่ถูกถอนขนก็สู้ไก่ไม่ได้

* กงล้อไฟ คอืพาหนะของเทพเจ้าจนีในลทัธเิต๋า เป็นกงล้อ 2 อันท่ีมีไฟลกุท่ัว วธิกีารใช้งานคอืผู้ใช้ต้องข้ึนไปเหยียบ
กงล้อไฟ กงล้อไฟจะหมุนวน พาผู้ใช้บินไปยังจดุหมายได้อย่างรวดเร็ว ในท่ีนีห้มายถงึก้าวหน้าอย่างรวดเรว็
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และสิง่ท่ีท�าให้เธอตกใจและประหลาดใจมากข้ึนไปอีกกค็อืจู่ๆ  มีโทรศพัท์

จากลูเ่หยียนจอื

ครึง่ช่ัวโมงต่อมาถงเสีย่วโยวกย็นือยู่ท่ีตกึของบรษัิทเวย์ เธอเงยหน้ามอง

ตกึใหญ่ อาคารนีอ้อกแบบโดยสถาปนกิท่ีมีช่ือเสยีงจากต่างประเทศ อาคาร

ย่ิงใหญ่อลงัการ ก�าแพงวางสลบักนัด้วยหินอ่อนและกระจก ซ่ึงช่องว่างของ 

สิง่ก่อสร้างท่ีทะลปุรุโปร่งท�าให้เกดิความรู้สกึน่าเกรงขามท่ีไม่อาจจะล่วงเกนิได้

แม้ว่าในเวลานีแ้สงอาทิตย์จะส่องผ่านก�าแพงกระจกและสะท้อนลงมา

บนใบหน้าของเธอ เธอยังไม่อยากจะเช่ือว่าสิง่ท่ีเกดิข้ึนท้ังหมดนีเ้ป็นเรือ่งจรงิ  

ลูเ่หยียนจอืเดนิน�าเธอเข้ามาข้างในพร้อมกบัแนะน�าให้เธอฟังอย่างละเอียด 

"นอกจากแบรนด์เหยียนเก๋อแล้ว ทุกปีผมก็ยังมีดีไซน์เสื้อผ้าส�าเร็จรูปอีก 

สีค่อลเลก็ชัน่และชุดไฮเอ็นด์ในชือ่ของเวย์ ถ้าคณุยินดท่ีีจะมาเป็นส่วนหนึง่

ของเวย์ วนัข้างหน้าคณุกส็ามารถใช้วธิแีบบนีน้�าเสนอผลงานของตวัเองได้  

ในเวลาเดยีวกนักส็ามารถใช้ยคูอลเลก็ช่ันเป็นพืน้ฐานในการสร้างแบรนด์ขึน้มา..."

ลฟิต์ค่อยๆ เลือ่นข้ึน ท่ีลอยข้ึนเหมือนกนักค็อืความดนัของถงเสีย่วโยว 

ถ้าจะบอกว่าการถกูรางวลักบัการเป็นข่าวหน้าหนึง่พาเธอซ่ึงนัง่อยูใ่นห้องใต้ดนิ

ข้ึนมาบนตกึช้ันสงูสดุ เช่นนัน้ในตอนนีเ้ธอกถ็กูส่งไปในอวกาศแล้ว

ห้องท�างานของลูเ่ริน่อยูบ่นช้ันสงูสดุ ถงเสีย่วโยวเดนิออกจากลฟิต์ตาม

ลูเ่หยียนจอืออกมา เขากดกริง่หน้าประต ูท้ังสองคนยืนรออยูท่ี่หน้าประตเูงยีบๆ 

ในฐานะท่ีเป็นลกูชายคนเดยีวของลูเ่ริน่ ลูเ่หยียนจอืไม่ได้มท่ีาทางยโสโอหังใดๆ 

เขาประสานมอืไว้ข้างหน้าเหมือนกบัต้นสนมังกร*

ประตหู้องท�างานเปิดออก ผูช่้วยเชิญพวกเขาเข้าไปข้างใน ถงเสีย่วโยว 

ก้าวตามลูเ่หยียนจอืเข้าไป พืน้ปูพรมขนแกะหนานุม่ เหยียบลงไปก็ไม่ท�าให้ 

เกดิเสยีง เธอรูส้กึเหลอืเช่ืออย่างมาก

ลูเ่ริน่อายุเกนิหกสบิแล้ว แต่มองดแูล้วยังกระฉับกระเฉงมาก เขาสวม

* สนมังกร หรอื Juniperus chinensis เป็นไม้ยืนต้น มีรปูทรงเป็นพรีะมิด มคีวามสงู 3-12 เมตร ล�าต้นสนี�า้ตาลเข้ม  
ใบสเีขียวเข้ม ไม่ผลดัใบ
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ชุดสทูจงึท�าให้ดเูป็นสภุาพบุรษุมาก และเพราะอายุจงึท�าให้ดนู่าหลงใหลมาก

ย่ิงขึน้ บุคคลนีเ้ป็นต�านานท่ีมีอทิธพิลในวงการแฟช่ันมาย่ีสบิปี เป็นปรมาจารย์

ท่ีดไีซเนอร์ทุกคนยอมรบั ลูเ่หยียนจอืได้รบัมรดกจากพ่อท้ังความสามารถและ

พรสวรรค์ ท�าให้ต�านานนีย้ดืยาวออกไป แม้ว่าวันนีลู้เ่ริน่จะรามือ ผูอ้�านวยการ

การออกแบบของเวย์เปลีย่นเป็นคนอืน่แล้ว แต่เขากยั็งสามารถเรยีกลมเรยีกฝน

ในวงการได้

หลงัจากท่ีลูเ่หยียนจอืแนะน�า ลูเ่ริน่กส่็งนามบัตรให้กบัถงเสีย่วโยวด้วย

ท่าทางท่ีสุภาพ ขณะท่ีได้เจอกับบุคคลท่ีย่ิงใหญ่แบบนี้เธออยากจะหยิบ

นามบัตรออกมาสักใบ แต่นามบัตรของเธอยังพิมพ์ค�าว่าโอลิมปิกไว้ จึง 

อ้อมแอ้มตอบไปว่า "ฉันไม่ได้เอานามบัตร..."

"นามบัตรของคณุยังเป็นของชิก อีกหน่อยกต้็องเปลีย่นแล้ว" ลูเ่หยียนจอื 

กูส้ถานการณ์ให้เธอด้วยน�า้เสยีงสบายๆ

ท่ีจรงิในใจของถงเสีย่วโยวกมี็เรือ่งท่ีสงสยัอยู่ วนันีเ้ธอมีโอกาสได้เจอกบั

ลูเ่ริน่จงึอดท่ีจะสอบถามไม่ได้ "ขอโทษนะคะ ท�าไมคุณถงึวิจารณ์ชกิแบบนัน้ 

เหรอคะ"

ลู่เริ่นถามกลับว่า "คุณคิดว่าลู่ซิงเฉิงไม่ควรโดนวิจารณ์เหรอครับ"

"แต่ว่านติยสารชิกเป็นเลอืดเนือ้ของส�านกัพมิพ์ ฉันรูส้กึว่าค�าวิจารณ์นัน่...

มนัไม่ค่อยตรงตามความเป็นจรงินกั" ถงเสีย่วโยวแก้ตวักลบัเบาๆ โดยเฉพาะ

นางแบบท่ีต้องยืนถ่ายแบบท่ามกลางลมหนาวนั่น บรรณาธิการท่ีจัดหน้า 

ข้ามคนื ความเหนด็เหนือ่ยของพวกเขาถกูท�าลายกลายเป็นข้ีเถ้าเพียงเพราะ

ค�าพูดของลูเ่ริน่ประโยคเดยีว

ลู่เริ่นย้ิม "แฟช่ันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล เป็นเรื่องผิวเผิน มี 

ระยะเวลาสัน้และไม่มีความแน่นอน ดไีซเนอร์ท่ีประสบความส�าเรจ็ไม่จ�าเป็น

จะต้องพิสจูน์ตวัเองกบัคนอืน่" เขาพูดอย่างสภุาพพร้อมกบัย่ืนมอืมาจบัมือเธอ 

"หวงัว่าคณุจะมาเป็นส่วนหนึง่ของเวย์ เป็นดไีซเนอร์ท่ีไม่ต้องการการพิสจูน์ตน"
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นี่ท�าให้ถงเสี่ยวโยวที่ละทิ้งความฝันไปแล้วถึงกับน�้าตาไหล

เป็นเพราะตืน่เต้นจนเกนิไป ถงเสีย่วโยวจงึนอนไม่หลบัท้ังคนื จนกระท่ัง

ฟ้าสว่างร�าไรถงึได้หลบัไป ไม่รูว่้าหลบัไปนานเท่าไหร่ถงึตืน่ข้ึนมา เม่ือลมืตาข้ึน 

กเ็ห็นซ่งหรหูรนูัง่อยู่ท่ีหัวเตยีงจ้องมองตวัเธอเขมง็ ท�าเอาเธอตกใจจนต้อง

กระโดดข้ึนมา "ซ่งหรหูร ูเธอท�าเอาคนตกใจแทบตายเลย"

"ฉันไม่เข้าใจ" ซ่งหรหูรท้ึูงหัวตวัเองอย่างเจบ็ปวด "ฉันไปขอค�าช้ีแนะ

จากอาจารย์ ค�านวณอยู่สามวันสามคนื วนัเดอืนปีเกดิของแกท�าไมอยู่ๆ ถงึ

เปลีย่นชะตาได้"

"ไม่ใช่ว่าสามสบิปีกเ็ปลีย่นทีหรอกเหรอ" ถงเสีย่วโยวเอ่ยข้ึน "จะว่าไป

กว่าฉันจะเปลีย่นโชคชะตาได้ เธอกย็งัไม่อยากจะเช่ือ นีเ่ธอยังเป็นคนอยูอี่กไหม"

"กเ็พราะฉันเป็นคนถงึไม่เข้าใจไง" ซ่งหรหูรนูอนไม่หลบัมาหลายคนืแล้ว 

ตอนนีข้อบตาท่ีด�าคล�า้กใ็หญ่กว่าดวงตาเสยีอีก "เธอรอก่อน ฉันจะต้องหาค�าตอบ

ให้ได้ วิทยาศาสตร์จะกลายเป็นเรือ่งหลอกลวงครึง่หนึง่"

"เธอเผยแพร่เรือ่งงมงาย ยังจะกล้าพดูว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรือ่งหลอกลวง

ครึง่หนึง่เหรอ"

"แน่นอน" ซ่งหรูหรูยกไอแพดโปรขนาดใหญ่ฟาดไปท่ีถงเสี่ยวโยว 

เกือบจะฟาดจนเธอหมดสติ "เธอดูสิ นี่มันวิทยาศาสตร์ไหม"

ถงเสีย่วโยวเลือ่นหน้าจอด ูภาพบนหน้าจอคอืหน้าแรกของข่าวบันเทิง 

ด้านซ้ายเป็นข่าวท่ีเธอเข้าไปท�างานกบัเวย์ ด้านขวาเป็นภาพเวนิซีกอดจบูกบั 

มู่หยาง ภาพท้ังสองคนชัดเจนอย่างท่ีสดุ แม้แต่แววตากถ่็ายทอดความรูส้กึ

ออกมาอย่างชัดเจน นีค่อืคูร่กัท่ีก�าลงัตกหลมุรกักนั

ซ่งหรูหรูอธิบายว่า "นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตรงทางเดินใน 

งานเลี้ยงฉลองประจ�าปี วันนั้นเวินซียังเป็นแฟนของลู่ซิงเฉิงนะ เธอว่า 

ท�าไมนักข่าวถึงได้เก่งกาจขนาดนี้ สามารถไปดึงภาพจากกล้องวงจรปิด 
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มาเขียนข่าวได้"

ถงเสี่ยวโยวกลืนน�้าลายลงคอ "แล้ว...แล้วลู่ซิงเฉิงล่ะ"

ซ่งหรูหรูยื่นมือไปเลื่อนหน้าจอแทนเธอ "อ้อ อยู่ตรงนี้เอง"

หน้าถดัไปเป็นรปูลูซิ่งเฉิงสวมหมวกสเีขยีว* บทความใต้ภาพล้วนแล้ว

แต่เป็นการประชดประชันแดกดันลู่ซิงเฉิง จากเขาท่ียโสโอหังจนถึงวันนี ้

ถกูสวมเขาโดยไม่รูต้วั แม้จะเห็นอยู่ว่าเขาเป็นผูถ้กูท�าร้าย แต่ข้อความท้ังหมด

แสดงออกมาว่า 'สมน�า้หน้า'

"ได้ยินว่าเช้านีลู้ซิ่งเฉิงจดังานแถลงข่าว ใครจะไปรูว่้าก่อนงานแถลงข่าว

พวกนกัข่าวจะขุดคุย้ข่าวนีอ้อกมา ตอนท่ีลูซิ่งเฉิงถกูยงิค�าถามใส่กค็วบคมุ

อารมณ์ไว้ไม่อยู่ถงึกบัท�าร้ายนกัข่าวไปคนนงึ..." ซ่งหรหูรถูอนหายใจ "อีกสกัพัก

ข่าวนีก้ค็งจะมหีน้าต่างท่ีไว้กดส่งต่อแล้วล่ะ"

"นี่..." ถงเสี่ยวโยวปากสั่น พูดอะไรไม่ออก

"คดิถงึตอนท่ีถกูเขาทรมานขนาดนัน้ กถ็อืว่าได้แก้แค้นแล้วล่ะ" ซ่งหรหูรู

พอใจกบัเรือ่งนีม้าก "เพยีงแต่ไม่ค่อยถกูต้องตามดวงสกัเท่าไหร่ ถอืว่าเป็น 

เรือ่งท้าทายฉันอย่างมาก"

"ฉันท�าเองนัน่แหละ" ถงเสีย่วโยวตะโกนออกมาอย่างห้ามใจไว้ไม่อยู่ 

ท�าเอาซ่งหรหูรตูกใจจนตกจากเตยีงลงมาท่ีพืน้

"หา?"

ถงเสี่ยวโยวร้อนรนจนพูดไม่รู้เรื่อง "เวินซีกับมู่หยาง ท่ีจริงฉันรู้ว่า 

พวกเขา..." ในวันงานเลี้ยงฉลองประจ�าปีเธอบังเอิญเห็นข้อความท่ีเวินซี 

ส่งมาให้มูห่ยางโดยไม่ได้ตัง้ใจ เวนิซีนดัมู่หยางให้ไปท่ีทางเดนิหลงังานจบ 

เพราะข้อความนีว้นันัน้เธอถงึได้ใจลอยไม่มีสติ แล้วสดุท้ายกท็�าถ้วยรางวัล

หลดุมอืจนเกดิเรือ่งใหญ่ข้ึนมา

* สวมหมวกเขียว ตรงกบัส�านวนไทยว่าสวมเขา มีเร่ืองเล่าว่าชายคนหนึง่ต้องเดนิทางไปท�าการค้าต่างเมืองอยู่เสมอ 
ภรรยาอยูบ้่านแอบคบชู้และได้นดัแนะกบัผูช้ายว่าหากเห็นสามขีองนางสวมหมวกเขียวข่ีม้าออกจากบ้าน ให้ชายชู้ 
มาหาตนท่ีบ้านได้
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"เธอบอกว่าเธอรูเ้รือ่งมู่หยางกบัเวนิซีมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ถ้าลูซิ่งเฉิงรูแ้ล้ว

บอกเลกิกบัเวนิซีก่อน ข่าววนันีก้จ็ะไม่เป็นแบบนี"้ ซ่งหรหูรสูมแล้วท่ีเรยีน

ปรชัญามา สามารถจดัการความคดิได้ในระยะเวลาอันสัน้

ถงเสีย่วโยวพยักหน้า "แต่ฉันไม่ได้บอกเขา หลายครัง้ท่ีฉันคดิจะบอกเขา 

แต่..." เธออธบิายไปครึง่หนึง่แล้วกห็ยดุชะงกั ไม่ว่าเธออยากจะบอกไปสกักีค่รัง้

แต่สดุท้ายก็ไม่ได้พดู บางทีจติใต้ส�านกึเธออาจจะอยากให้ลูซิ่งเฉิงซวยบ้าง 

อยากจะเห็นเขาผดิพลาด เห็นท่าทางดไูม่ได้ของเขา เธอไม่มเีหตผุลท่ีจะแก้ตวั

เธอกเ็หมือนกบัคนท่ีเกลยีดชังลูซิ่งเฉิง อยากจะเห็นเขาตกลงจากสวรรค์

จนร่างแตกละเอียด ไม่อาจฟ้ืนตวักลบัมาได้อีก

ถงเสีย่วโยวหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาโทรออก นิว้มือสัน่จนกดตวัเลขไม่ได้ 

เธอสดูหายใจลกึหลายครัง้ถงึได้กดเบอร์ลูซิ่งเฉิงออกไป

"บ.ก. คะ..." เธอเอ่ยปากขึ้น ท่ีจริงแล้วเธอก็ไม่รู ้เหมือนกันว่า 

การโทรศัพท์ครั้งนี้จะมีความหมายอะไร เป็นการขอโทษหรืออยากจะรู้ผล  

ไม่ว่ายังไงท้ังหมดนีก้เ็พยีงเพือ่จะชดเชยความรูส้กึผดิท่ีอยู่ในใจของเธอ แต่

ส�าหรบัลูซิ่งเฉิงนัน้มันไม่มีความหมายอะไรเลยสกันดิ

เสยีงทางปลายสายเงยีบสงดั อยู่ๆ เธอกอ็ยากจะได้ยินเสยีงลูซิ่งเฉิง 

เรยีกเธอว่าโอลมิปิกหรอืศูนย์ห้าตัว แต่ไม่มีเลย "ไม่ต้องเรยีกฉันว่า บ.ก. ชิก

เปลีย่น บ.ก. ใหม่แล้ว วนันีฉั้นออกจากต�าแหน่งแล้ว"

ในวงการนีไ้ม่มีใครโด่งดงัข้ึนมาอย่างเงยีบๆ คนท่ีมีช่ือเสยีงกค็อืคนท่ีมี

ความสามารถมาก ท่ีส�าคญัคอืสามารถออกค�าสัง่ได้ ลูซิ่งเฉิงคอืคนท่ีโชคดท่ีีสดุ 

เพราะเขาใช้เวลาเพยีงสบิปีกส็ามารถยืนอยู่บนยอดดอยได้ ทว่าการตกลงไป

ใต้หน้าผากง่็ายดายเหลอืเกนิ ต่อให้เป็นลูซิ่งเฉิงก็ใช้เวลาเพียงสบิวัน

เพยีงคนืเดียวดาวน�าโชคกก็ลายเป็นดาวอัปมงคล ยอดขายของนติยสาร
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ตกวบู งานเดินแฟช่ันโชว์เปลีย่นฤดกูาลเกดิอุบัตเิหต ุเขาถกูสวมเขา ท�าร้าย

คนอืน่ต่อหน้าผูค้นมากมาย ตอนนีก้ถ็กูปลดออกจากต�าแหน่งอกี ในขณะท่ี

ข่าวลูซิ่งเฉิงท�าร้ายนกัข่าวถกูเผยแพร่ออกไป เรือ่งราวด้านลบของเขากย่ิ็งปะทุ

ออกมาเหมือนกบัดอกไม้ไฟระเบิด

อย่างเช่นลูซิ่งเฉิงเคยดถูกูนางแบบท่ีอ้วนข้ึนมาหนึง่กโิลกรมัว่าเป็นตุม่น�า้ 

เสนอให้เธอไปท่ีคณะกายกรรมเรยีนวธิเีหยยีบบนตุม่น�า้ เขาเคยไล่พนกังานออก

เพราะพนกังานไม่ท�าโอที ซ�า้ยังเคยโทรศพัท์ไปหาพวกเขาตอนกลางดกึเพือ่

ให้มาท�างานท่ีบรษัิท

แม้กระท่ังท่ีถงเสีย่วโยวเข้าร่วมรายการ 'สถานถีดัไป รนัเวย์' กถ็กูหยิบ

ข้ึนมาพดูถงึ เพือ่ต้องการให้คนมาสนใจอ่านนกัข่าวก็ใส่สตีไีข่ลงไป บอกว่า 

ถงเสีย่วโยวเป็นดไีซเนอร์ท่ีมพีรสวรรค์ แต่ลูซิ่งเฉิงกลวัว่าพรสวรรค์จะถกูเปิดเผย 

จงึตัง้ใจจะซ้ือกรรมการในรายการให้เธอได้ศนูย์ห้าตวั แล้วยังมีดไีซเนอร์เลก็ๆ 

อีกกลุม่หนึง่สนบัสนนุ บอกว่าตวัเองเคยถกูลูซิ่งเฉิงกดข่ีข่มเหง

พดูกนัด้วยใจเป็นธรรม ลูซิ่งเฉิงใช้จมกูมองคน* เขาจ�าแม้แต่ช่ือของ 

ถงเสีย่วโยวไม่ได้ แล้วจะมาอิจฉากบักดเธอเอาไว้ได้ยังไง ยิง่ไปกว่านัน้ลูซิ่งเฉิง 

เป็นคนท่ีรูจ้กัมองคน เรือ่งท่ีกดคนอืน่ท่ีท้ังเปลอืงแรงและไม่น่าเปิดเผยแบบนี้

เขาไม่มทีางท่ีจะท�า แล้วนกัข่าวท่ีเขียนว่าเธอมีพรสวรรค์กเ็ป็นคนเดยีวกบั

คราวท่ีแล้วท่ีต�าหนเิธอท่ีได้ศนูย์ห้าตวั

แม้กระท่ังก�าแพงกย็งัถกูคนจ�านวนมากผลกัให้ล้มได้ แล้วใครจะไปใส่ใจว่า

จะเป็นการผลกัอย่างอ่อนโยนหรอืไม่

หากไม่ใช่เพราะรูส้กึผิดอยู่ในใจ ในเวลานีถ้งเสีย่วโยวกน่็าจะร้องตะโกน

อย่างมคีวามสขุ ในท่ีสดุคนท่ีบ้าบ่ินหลงตวัเองมากๆ อย่างลูซิ่งเฉิงกต็กลงมายัง

จดุต�า่ต้อย จะมอีะไรท่ีมีความสขุมากไปกว่านีอี้ก

แล้วเธอกย่ิ็งงนุงงข้ึนไปอีก เห็นชัดๆ ว่าท้ังโลกก�าลงัมคีวามสขุ แต่ 

* ใช้จมูกมองคน หมายถึงดูถูกดูแคลนผู้อื่น
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เธอกลบัทุกข์ทรมานกบัความรูส้กึผดิ ถ้าเล่าเรือ่งนี้ให้ใครฟัง กร็ูส้กึเหมือน

การมองดูมอืถอืคนอ่ืนจะท�าให้ตาบอดจรงิๆ

แต่ซ่งหรหูรกูเ็ยียวยาเธออย่างรวดเรว็ "เธอไม่ได้บอกเขาให้ทันเวลา แต่เธอ

ไม่ใช่คนท่ีให้มู่หยางกบัเวนิซีแอบเป็นชู้กนั จะว่าไปอูฐผอมกยั็งตวัใหญ่กว่าม้า* 

ต่อให้ลูซิ่งเฉิงถกูไล่ออกแต่เขากค็นละระดบักบัเธอ" เธอพดูไปกจ็ิม้ถงเสีย่วโยว

ไป "คนเขาเกบ็เงนิมาตัง้หลายปี ต่อให้ตอนนีจ่้ายออกอย่างเดยีวไม่มีรายรบั

เข้ามากยั็งมเีงนิใช้ไปตลอดชีวิต ส่วนเธอน่ะยงัพกัอยู่ในห้องรวมเมือ่ศตวรรษท่ีแล้ว 

ข่ีจกัรยานไฟฟ้าไปท�างาน แม้แต่เงนิเดอืนท่ีใหม่กยั็งไม่ได้รบั เธอเป็นห่วงเขา 

เขายังไม่รูเ้ลยว่าเธอเป็นใคร"

คนช่างเป็นสิง่มชีีวิตท่ีแปลกประหลาด เม่ือคดิได้ว่าลูซิ่งเฉิงมีชวีติท่ีดกีว่า

ตวัเอง ความรูส้กึผดิในใจของถงเสีย่วโยวกส็ญูสลายไปในทันที และเม่ือนกึ

กลบัไปถงึตอนท่ีลูซิ่งเฉิงทรมานตัวเธอ ถงเสีย่วโยวจงึตดัสนิใจสร้างบัญชีข้ึนมา

เพือ่เปิดเผยความลบัของเขา

ทว่าการท�างานในเวย์ยุ่งมาก เรือ่งการเปิดเผยความลบัจงึถกูถงเสีย่วโยว

ท้ิงไว้ข้างหลงัอย่างรวดเรว็ การท�างานในวนัแรกเธอถกูพาไปท่ีโกดงั ในโกดงั 

มกีารจดัเรยีงช้ันวางสนิค้าสงูจนถงึเพดาน บนช้ันวางเตม็ไปด้วยผ้าชนดิต่างๆ 

และยังมีเครือ่งทอผ้าแบบโบราณอีกเครือ่งหนึง่

ลู่เหยียนจือเป็นคนพาถงเสี่ยวโยวเข้ามาดูโกดัง ส�าหรับผ้ามากมาย 

นบัไม่ถ้วนเหล่านีเ้ขามคีวามเข้าใจเป็นอย่างด ี"ช้ันเอท้ังหมดเป็นพวกเส้นใย 

ขนาด และความสัน้ยาวของเส้นใยเป็นตวับอกสมัผสัของเนือ้ผ้า เส้นใยท่ีมี

ความหนา สมัผสัของเนือ้ผ้าจะค่อนข้างแข็ง ให้ความรูส้กึแขง็กระด้าง ส่วน

เส้นใยท่ีละเอยีดจะท�าให้ผ้านุม่ สสีม�า่เสมอ ท่ีนีม่ท้ัีงเส้นใยจากพืช เส้นใยจาก

สตัว์ และเส้นใยสงัเคราะห์ ส่วนชัน้บีกค็อืผ้า..."

* อูฐผอมกย็งัตวัใหญ่กว่าม้า เป็นส�านวนจีน หมายถงึคนท่ีเก่งกาจสิง่ใดแม้จะล้มกยั็งท�าอะไรได้มากกว่าคนท่ีเริม่ท�าสิง่นัน้
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เขาพดูไปแล้วกน็ัง่อยูต่รงหน้าเครือ่งทอผ้า เปิดประตตููท่ี้อยู่ด้านข้าง 

ด้านในเตม็ไปด้วยหลอดด้ายสต่ีางๆ เขาเลอืกหลอดด้ายหลายหลอดไปวางไว้

บนเครือ่งทอผ้า ขาท้ังสองข้างเหยยีบลงบนตนีเหยียบอย่างสม�า่เสมอ เขาสอด

ด้ายพุ่ง* ไปมาอย่างคล่องแคล่วด้วยมือท้ังสองข้าง ด้ายแต่ละเส้นถกัทอเข้ากบั

ด้ายยนื** แววตาด�าขลบัท่ีมุ่งมัน่ของเขาส่องประกายออกมา แสดงถงึความรกั 

ท่ีออกมาจากใจ การท�าซ�า้ไปซ�า้มาของเขาท�าให้ผ้าผนืนีย้าวข้ึนเรือ่ยๆ...

ถงเสีย่วโยวไม่เคยจบัเครือ่งทอผ้ามาก่อน แบบนีช่้างเหมือนกบัสาวทอผ้า

ก�าลังทอผ้า ขณะท่ีลู่เหยียนจือท�าก็ดูไม่ได้ขัดตา ซ�้ายังเหมือนกับศิลปิน 

ก�าลงัเล่นเปียโน เขานัง่หลงัตรง ท่าทางงดงามเป็นจงัหวะ ขยับอย่างรวดเรว็

เรยีบร้อย

ลูเ่หยียนจอืทอผ้าไปกอ็ธบิายไป "ในฐานะท่ีเป็นดไีซเนอร์ คณุต้องเข้าใจ

บุคลกิของผ้าด้วย"

"ผ้ามีบุคลิกด้วย?" เธอย้อนถามอย่างไม่เข้าใจ 

ลูเ่หยยีนจอืพยกัหน้า "ผ้าและเสือ้ผ้าต่างก็มบุีคลกิของตวัเอง ถงึพวกมัน 

จะไม่เหมาะกบัคณุ แต่คณุกต้็องท�าตวัให้เหมาะกบัมัน เปลีย่นแปลงหรอืว่า

สร้างสรรค์มันขึน้มา" เขาพดูแล้วหยดุมอื ผ้าท่ีทอออกมาสัน้ๆ กส็ามารถเห็นสี

และลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ได้แล้ว

"คณุสดุยอดมาก มน่ิาล่ะผ้าท่ี 'เหยียนเก๋อ' ใช้ถงึไม่มีในตลาด" ถงเสีย่วโยว

ทอดถอนใจ

"นีค่อือาวธุลบัของเหยียนเก๋อ" เม่ือเขาย้ิมขึน้มาใบหน้ากย็ิง่ดสูงบนิง่

มากขึน้ เขาลกุข้ึนส่งสญัญาณให้ถงเสีย่วโยวน่ังลงท่ีเครือ่งทอผ้า โอบแขน 

ท้ังสองข้างของเธอจากทางด้านหลงั ช่วยขยับกระสวยและผลกัฟืม*** แทนเธอ

"เหยียบเท้าขวา" เสียงเบาๆ ของเขาดังข้ึนข้างหูเธอ ถงเสี่ยวโยว 

* ด้ายพุง่ หมายถงึเส้นด้ายท่ีใช้ส�าหรบัการพุง่ไปมาสลบักบัเส้นยนืเพือ่ให้ขัดกนัเป็นผืนผ้า ด้ายพุง่นีม้กัพนัหรือม้วน
อยู่ในหลอด บ้างก็บรรจุในกระสวยเพื่อความสะดวกในการสอดหรือพุ่งด้าย
** ด้ายยืน หมายถึงเส้นด้ายชุดหนึ่งที่เรียงอยู่ในแนวขวาง โดยจะมีเส้นพุ่งคอยขัดสลับให้กลายเป็นผืนผ้า
*** ฟืม คืออุปกรณ์ส�าหรับทอผ้า มีลักษณะคล้ายหวีส�าหรับหวีผม ใช้ส�าหรับกระทบเส้นด้ายพุ่งให้ชิดเป็นระเบียบ
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เหยียบเท้าข้างขวาลงไปอย่างเชื่อฟัง ด้ายยืนบนล่างของเครื่องทอผ้าแยก 

ออกจากกนั เขาใช้มือซ้ายผลกัฟืมออกไปด้านหน้า แผ่นอกทางด้านซ้ายกย่ิ็ง

เข้าใกล้ไหล่ทางด้านซ้ายของเธอมากขึน้ ถงเสีย่วโยวกระเถบิตวัมาทางด้านหน้า

โดยอตัโนมัต ิ ลูเ่หยียนจอืใช้มือขวาพุง่กระสวยไปทางซ้ายของด้ายยืนท่ีกางออก

อย่างรวดเรว็แล้วใช้มือซ้ายรบักระสวย สองมอืซ้ายขวาสลบักนัไปโอบถงเสีย่วโยว

ท่ีห่อตัวอยู่ในอ้อมกอดของเขา

"เหยียบขาซ้าย" เขาร้องเตือนขึ้นมา การท�างานของมือทั้งสองข้าง 

สลับกันไปมาไม่ได้หยุด ถงเสี่ยวโยวจ้องมองเส้นด้ายท่ีถี่ยิบเขม็ง ไม่กล้า 

จะมองไปทางอื่น เท้าท้ังสองข้างก็เหยียบสลับซ้ายขวา ทุกจังหวะก็เป็น 

จงัหวะเต้นของหัวใจด้วย

ดาวหนุ่มเลี้ยงวัวอยู่แสนไกล ดาวสาวทอผ้าส่องสว่าง

มือเรียวขาวขยับไปมา ถักทอผ้ามิขาดสาย*

การทอผ้าช่างเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นจริงๆ

สัปดาห์ต่อมาลู่เหยียนจือให้เธออยู่ท่ีโกดังเพื่อท�าความคุ้นเคยกับผ้า  

ในวนัท่ีเงยีบสงบมเีพยีงแค่คนกบัสิง่ทอ เธอมคีวามรูส้กึสงบนิง่อย่างท่ีไม่เคยมี

มาก่อน โยนเรือ่งการท�างานหลายปีท่ีผ่านมาและเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ ในชีวติ 

ท้ิงไป กรอบความคิดมีความว่างเปล่าและสงบนิง่ นอกจากเรือ่งกรอบความคดิ

แล้ว ทางด้านข่าวสารถงเสี่ยวโยวก็แทบจะตัดขาดกับโลกภายนอก อยู่ใน

สภาวะเกบ็ตวั

สปัดาห์ต่อมาเป็นงานเดนิแฟช่ันโชว์ประจ�าซีซ่ันของเวย์ เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู

ชุดคอลเล็กช่ันยูของถงเสี่ยวโยวก็เตรียมจะเปิดตัวเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกัน  

แคตวอล์กกลางลานใหญ่ท้ังหรูหราและดึงดดูสายตา เหมือนเป็นงานแสดงแฟช่ัน

ท่ีให้ประชาชนทุกคนได้ช่ืนชม

* บทกลอนของต�านานหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้า
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หากพูดว่าท่ีเป็นข่าวก่อนหน้านี้และเป็นท่ีสนใจนั้นเป็นความฝันท่ี 

ไม่น่าเป็นจรงิ ในตอนนีถ้งเสีย่วโยวกลบัย่ิงได้รบัรูถ้งึค�าท่ีเรยีกว่าท่ามกลาง

สายตาคนนบัล้านจรงิๆ เธอมีช่ือเสยีงข้ึนมาช่ัวข้ามคนื เสือ้ผ้ายูคอลเลก็ชัน่ 

ได้ถกูสวมไปเดินบนแคตวอล์ก ท�าเอาท้ังงานคกึคกัข้ึนมา

ความคกึคกันีท้�าเอากบท่ีอยูแ่ต่ในน�า้อุ่น* อย่างถงเสีย่วโยวถกูโยนเข้าไปใน

น�า้เดอืด ผวิพองจนถลอกไปหมด เมือ่การเดนิแบบชดุของยคูอลเลก็ช่ันจบ 

นกัข่าวด้านล่างเวทีกเ็ปลีย่นมุมกล้องไปยังม้ามืดท่ีสวรรค์ส่งลงมา

"ดไีซเนอร์ถง การเดนิแบบคร้ังนีเ้ป็นการเดนิแบบผลงานเสือ้ผ้าของคณุ

ครัง้แรก อยากทราบว่าตอนนีค้ณุรูส้กึยังไงบ้าง"

"ดไีซเนอร์ถง ได้ยนิว่าตอนท่ีคณุอยู่ท่ีชิก คณุถกู บ.ก. ลูซิ่งเฉิงกลัน่แกล้ง 

แล้วต่อไปคุณยังสามารถร่วมงานกบัชิกได้อีกไหม"

"ดีไซเนอร์ถง คอลเลก็ช่ันใหม่ของคณุจะออกมาเม่ือไหร่ จะเข้าร่วม 

สีง่านใหญ่แฟช่ันวกีไหม"

แสงแฟลชสว่างขึน้อย่างต่อเนือ่ง ไมโครโฟนยืน่เข้ามาถงึปาก ถงเสีย่วโยว

รู้สึกเหมือนถูกรถถังทับแบน การท่ีได้รับความสนใจมากขนาดนี้ท�าให้เธอ 

รูส้กึไม่ค่อยสบาย ต้องมีชีวติท่ามกลางสายตาของผูค้น ทุกวนัต้องเหมอืนกบั

แสดงละคร ทันใดนัน้เธอกค็ดิข้ึนมาว่าหากหน้างานมีฝนตกลงมากค็งจะดมีาก 

พวกนกัข่าวคงจะหายไปหมด

ความคิดในหัวเพิ่งเกิดขึ้น ท้องฟ้าก็เกิดเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นมา

เสียงฟ้าร้องดังสนั่น ถงเสี่ยวโยวถึงกับมึนงง

นี.่..นีไ่ม่ใช่แค่เรือ่งเปลีย่นโชคชะตาเท่านัน้แล้ว นีม่นัเป็นการฝืนลขิิตฟ้า

เลย

หลงัเสยีงฟ้าผ่ากมี็ฝนตกหนกัลงมาทันที เม็ดฝนขนาดใหญ่ตกลงมาท่ีพ้ืน 

* กบท่ีอยู่แต่ในน�า้อุ่น มาจากทฤษฎกีบต้ม Boiling frog คอืทฤษฎท่ีีน�ากบไปแช่ในน�า้อุ่น จากนัน้ค่อยๆ เพิม่อุณหภูมิ
ของน�า้ กบท่ีปรบัตวัให้เข้ากบัน�า้อุ่นก็ไม่กระโดดหน ี ท้ายท่ีสดุกบกต็ายในน�า้เดอืดเพราะไม่รูถ้งึอันตรายของน�า้ท่ีอุ่น 
มากข้ึนเรือ่ยๆ สามารถเปรยีบกบัคนท่ีใช้ชีวติไปวนัๆ กว่าจะพบว่ามีสิง่เปลีย่นแปลง ตวัเองกร็บัมือไม่ไหวหรอืรูส้กึ 
สายเกนิไป
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ไฟบนแคตวอล์กท่ีเปิดกลางแจ้งเซ็นทรลัสแควร์ดบัหมด งานเดนิแฟช่ันโชว์

ต้องหยุดช่ัวคราว กลุ่มดีไซเนอร์ นางแบบนายแบบ และดาราต่างพากัน 

ออกจากบรเิวณนัน้ไปหลบในตกึใกล้ๆ นกัข่าวโดนผูช้มผลกัจนต้องกระจายตวั

ออกไปช่ัวขณะหนึง่

ถงเสี่ยวโยวเดินเข้าไปในห้องด้วยอาการมึนงง ตอนท่ีลู่เหยียนจือ 

เดินมาข้างๆ เธอก็ยังไม่ได้สติกลับมา

"เป็นอะไรหรือเปล่า" เขาเอ่ยถาม

ถงเสี่ยวโยวกลืนน�้าลายลงคอ ตอบอย่างไม่ค่อยมั่นใจ "ไม่มีอะไรค่ะ  

เมือ่ครูรู่ส้กึมนึนดิหน่อย"

"งัน้เดีย๋วผมส่งคณุกลบัก่อน" ลูเ่หยียนจอืกวกัมอืเรยีกให้ผูช่้วยไปขับรถ 

มา ด้านหลงัของเขามีคนเดนิออกมาสองคน เป็นคนท่ีถงเสีย่วโยวคุน้เคย  

คนหนึง่กค็อืแดลี ่ อีกคนหนึง่กค็อืซาร่าห์ หลนิ หัวหน้ากอง บ.ก. ของชิก 

ได้ยินว่า ซาร่าห์ หลนิ มาเป็น บ.ก. คนใหม่ ลูเ่หยียนจอืแนะน�าเธอ "ชกิ 

อยากจะขอสมัภาษณ์คณุลงนติยสารฉบับหน้า บ.ก. หลนิตัง้ใจจะมานดัเวลา

กบัคุณโดยเฉพาะ"

"คะ?"

คนท่ีกดชิกลงไปคอืลูเ่ริน่ไม่ใช่เหรอ ท�าไมถงึให้เธอไปสมัภาษณ์ล่ะ งัน้

กแ็ปลว่าเป้าหมายของพวกเขาคือลูซิ่งเฉิงอย่างนัน้เหรอ ท้ังหมดนีเ้พือ่บีบให้

ลูซิ่งเฉิงออกไป

ซาร่าห์ หลินไม่ได้สังเกตเห็นท่าทางพิลึกของถงเสี่ยวโยว จึงเป็น 

ฝ่ายยืน่ข้อเสนอให้ "คณุเป็นคนท่ีมคีวามสามารถขนาดนี ้ แต่อยู่กบัลูซิ่งเฉิง 

เขากลบัมองไม่เห็น ซ�า้ยงักดขีค่ณุต่างๆ นานา ตอนนีฉั้นเป็น บ.ก. แล้ว อยาก

จะร่วมงานกบัดไีซเนอร์รุน่ใหม่ท่ีมีความสามารถเช่นคณุ แล้วทางนติยสาร 

กบัรายการ 'สถานถีดัไป รนัเวย์' ได้เซ็นสญัญาความร่วมมือระยะยาว รบัรองว่า

ต่อไปจะไม่มทีางเกดิศนูย์ห้าตวัอีกแน่นอน"
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บทสรปุนีฟั้งดดีูมากเลย ปีศาจร้ายถกูจดัการ ประชากรโลกจบัมอืและ

มีความรกัให้แก่กนั แต่ท�าไมถงึรูส้กึว่ามันแหม่งๆ ล่ะ

ดเูหมือนลูเ่หยียนจอืจะสงัเกตเห็นความลงัเลของถงเสีย่วโยวจงึช่วยเธอ

จากสถานการณ์น่าอึดอดั "เรือ่งเวลาพวกเรากลบัไปดูตารางงานก่อน ตอนนี้

คณุถงไม่ค่อยสบาย ผมจะไปส่งเธอก่อน"

ซาร่าห์ หลินพยักหน้าอย่างเกรงใจ พร้อมกับย้ิมอย่างอ่อนโยนและ 

เป็นกนัเอง "แดลี ่ไปส่งคณุถงกบัคณุลูห่น่อย"

ถงเสีย่วโยวยังจ�าได้ถงึตอนท่ีตวัเองท�างานเบ็ดเตลด็อยูใ่นแผนกออกแบบ

นัน้ ทุกครัง้ท่ีไปกองบรรณาธกิารกจ็ะต้องเจอกบัการชักสหีน้า ซาร่าห์ หลนิ

ยังเคยใช้เธอขนคอลลาเจนสบิลงัไปท่ีห้องท�างาน แต่เธอคงจ�าไม่ได้แล้ว

แดลี่กางร่มให้กับถงเสี่ยวโยวและลู ่เหยียนจือ ท้ังสามคนเดิน 

ออกจากตกึไป พวกนกัข่าวกรกูนัเข้ามา พวกเขาจงึได้แต่เร่งฝีเท้าเดนิไปท่ีรถ

ท่ีจอดอยู่ข้างถนน

ไม่รู้ว่ารถของดาราคนไหนปาดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้น�้าท่ีอยู่ 

บนถนนสาดข้ึนมา ถงเสีย่วโยวตกใจ ลูเ่หยียนจอืรบีเอาตวัเองบังไว้ โอบเธอ

เข้ามาในอ้อมกอด

รถเบรกอย่างรวดเร็ว แล้วก็ตามมาด้วยเสียงปัง มีเสียงคนกรีดร้อง  

ออกมาด้วยความตกใจ

"พระเจ้า นั่นมันลู่ซิงเฉิง"

ท่ามกลางฝนตกหนกั รถสปอร์ตสแีดงโดนน�า้ฝนชะล้างจนสว่างสะดดุตา 

แอ่งน�้าด้านหน้ารถมีคนนอนอยู่คนหนึ่ง เขาสวมเสื้อยืดกางเกงยีนง่ายๆ  

นอนเงยหน้าข้ึนเลก็น้อย ใบหน้าท่ีหล่อเหลาในตอนนีน้อกจากดูไม่ได้แล้วยัง

น่าอนาถ

ผู้คนรุมเข้ามามุง พวกนักข่าวรีบยกกล้องขึ้นถ่ายรูปเป็นพัลวัน

"ถ่ายเร็ว ถ่ายเร็วเข้า"
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"ท�าไมลู่ซิงเฉิงถึงได้เป็นแบบนี้"

"ได้ยินว่าเขาล้มละลายด้วย ตอนนี้จนมาก ไม่เหลืออะไรเลย"

ถงเสี่ยวโยวไม่รู้ว่าด้วยระยะเวลาสั้นๆ ท�าไมลู่ซิงเฉิงถึงได้กลายเป็น 

แบบนี ้แล้วกไ็ม่รูว่้าท�าไมเขาถงึปรากฏตวัท่ีนี ่สิง่เดยีวท่ีเธอรูก้ค็อืสายตาของเขา

ท่ีจ้องมองมาท่ีเธอเตม็ไปด้วยความเกลยีดชงั

ถงเสีย่วโยวกบัแดลีส่่งลูซิ่งเฉิงไปโรงพยาบาล กระดกูหัวเข่าขวาของเขา 

แตกแต่ไม่หนกัมาก จึงเลอืกท่ีจะรกัษาแบบค่อยเป็นค่อยไป หมอได้เข้าเฝือก 

ให้เขาเพือ่ท�าให้ข้อไม่ขยับเป็นเวลาสามสบิห้าวนั กระดกูจะได้สมานกนัเอง

แดลีเ่ข็นผูป่้วยออกจากห้องฉุกเฉิน ลูซิ่งเฉิงมสีหีน้าด�าคล�า้ไปตลอดทาง 

โคลนแข็งแห้งกรงัตดิใบหน้าขาวสะอาดของเขา แม้แต่มอืเรยีวยาวของเขา

คูน่ัน้กไ็ม่อาจหลกีพ้น ซอกเลบ็ด�าไปหมด ถงเสีย่วโยวซ้ือกระดาษทิชชูเปียก

ส่งให้แดลีช่่วยเขาเชด็ท�าความสะอาด ลูซิ่งเฉิงมองด้วยสายตาดถูกู หันหน้าไป

อย่างยโส "ฉันไม่เคยใช้ย่ีห้อนี"้

ซ่งป้ันเซียนกล่าวไว้ว่า 'หนึง่ชวีติ สองชะตา สามเฟิงสุย่ สีบุ่ญกรรม  

ห้าร�า่เรยีน หกอย่าดงึดนั' สภาพลูซิ่งเฉิงในตอนนีไ้ม่เหมาะท่ีจะยึดมัน่ถอืมัน่

เกินไป ขณะท่ีเขาหันหน้าไปนัน้คนไข้เตยีงข้างๆ กเ็ปิดม่านพลาสตกิหนาๆ  

เดินเข้ามา เสียงเพียะดังข้ึน ม่านกว้างขนาดเท่าฝ่ามือสะบัดโดนหน้าของ 

ลูซิ่งเฉิงอย่างจงั

ลูซิ่งเฉิงนิง่งนัไปทันที ยอมให้แดลีเ่ข็นเข้าไปในห้องผูป่้วยเพ่ือเช็ดหน้า

เสยีงเรยีกเข้ามอืถอืของถงเสีย่วโยวดงัข้ึน เธอหยดุยืนรบัโทรศัพท์อยู่

หน้าห้องคนไข้ คนท่ีโทรเข้ามาคือซ่งหรูหรู "เสี่ยวโยว นิตยสารฉันจะไป 

ภูเขาเหมาซันเพื่อฝึกตนกันอย่างเร่งด่วน ฉันเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะ 

ออกเดินทางเลย เธออยู่ท่ีไหน"
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ถงเสีย่วโยวหันกลบัไปมองในห้องคนไข้แวบหนึง่แล้วตอบไปว่า "อยู่ท่ี

อูฐผอมตายนี่ไง"

อูฐท่ีผอมตายยังใหญ่กว่าม้า แต่หงส์ท่ีถกูถอนขนกส็ูไ้ก่ไม่ได้ ท่ีผ่านมา 

ลูซิ่งเฉิงไม่ใช่อูฐท่ีอดทนท�างานหนกัโดยไม่พดูอะไร เขาเป็นหงส์ท่ีมีสสีนังดงาม 

ดืม่เพยีงน�า้ค้างยามเช้า กนิยอดไผ่อ่อน พกัผ่อนอยู่ท่ีต้นอู๋ถง* เท่านัน้

แดลีก่อบกระดาษทิชชูสกปรกออกมา ถงเสีย่วโยวถามเรือ่งท่ีสงสยัมานาน 

"เขาเป็นยังไงบ้าง" เธอเจอลูซิ่งเฉิงเม่ือคราวท่ีแล้วเขายงัขับเฟอร์รารีอ่ยู่เลย

"อ้อ ประมาณว่าเงนิท่ีเอาไปลงทุนเกดิขาดทุน ท�าร้ายคนอ่ืนกต้็องชดใช้ 

รถชนกต้็องชดใช้ ซ�า้ยังขาดรายได้ เดมิใช้เงนิอย่างกบัเบ้ียก็ไม่มีเงนิเหลอื 

อยูแ่ล้ว ตอนนีแ้ม้กระท่ังค่าส่วนกลางกไ็ม่มีจะจ่าย" แดลีบ่อกเล่าโศกนาฏกรรม

ของลูซิ่งเฉิงในอาทิตย์นีอ้ย่างรวดเรว็ด้วยน�า้เสยีงเรยีบๆ ราวกบัเป็นซับไตเติล้

ในค�าพดูสัน้ๆ ไม่กีป่ระโยคนี ้ ถงเสีย่วโยวกส็ามารถเห็นภาพได้เป็นฉากๆ 

บางทีเพราะโลกนี้ไม่มีการรบัรูค้วามรูส้กึของคนอ่ืนด้วยตวัเองอยู่ แต่เพราะ

เธอเป็นเทพแห่งความโชคร้าย แม้จะไม่ได้ผ่านเรือ่งเหล่านีม้าเองแต่กส็ามารถ

คดิถงึความอเนจอนาถนี้ได้เพราะเคยสมัผสัมาก่อน

แดลี่โยนกระดาษทิชชูท้ิงไป สะบัดมืออย่างรงัเกยีจ "เอาล่ะ ฉันต้อง

กลบัก่อนล่ะนะ ไม่งัน้ซาร่าห์ หลนิคงไม่ปล่อยฉันแน่ๆ"

ถงเสี่ยวโยวแสดงสีหน้าทุกข์ใจ อดท่ีจะถามแดลี่ไม่ได้ "แล้วท�าไม 

แม้แต่คนท่ีเขาเคยดนัให้ดงักไ็ม่มีใครมาช่วยพดูให้เขาเลยเหรอ" คนท่ีเกลยีดเขา

จะซ�า้เตมิกเ็ข้าใจได้ แต่คนท่ีเขาเคยท�าให้ดงัขึน้มาล่ะ

"เพราะไม่มีใครกล้ายืนบนคณุธรรมระดบัสงูน่ะส ิ คุณมีน�า้ใจกเ็ป็นการ

บอกว่าคนอื่นเนรคุณ คุณกล้าจะพูดความจริงก็ก�าลังบอกเป็นนัยว่าคนอื่น 

เย็นชาไร้ความรู้สึก" แดลี่ย้ิม "แม้แต่ฉันก็ไม่มีทางจะจากชิกไปเพราะเขา 

เดด็ขาด"

* ต้นอู๋ถง หรอื Chinese parasol tree เป็นไม้ยืนต้น ใบรปูฝ่ามือ ดอกเป็นช่อสเีหลอืง ไม้เนือ้เหนยีวใช้ท�าเครือ่งดนตรี
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ถงเสี่ยวโยวอึ้งไปเลย

แดลีต่ามลูซิ่งเฉิงโลดแล่นอยู่ในวงการแฟช่ันมานานหลายปี เข้าใจกฎ

ของวงการนีด้ ี"ไม่มีใครเห็นใจผูแ้พ้ แต่คุณเป็นผูแ้พ้เพยีงคนเดยีวท่ีลูซิ่งเฉิง 

รบัเอาไว้"

ถงเสีย่วโยวเดนิกลบัไปห้องคนไข้ ลูซิ่งเฉิงท่ีนอนอยูบ่นเตยีงหลบัไป 

แล้ว หากไม่มเีรือ่งราวท่ีผ่านมา ตอนนีลู้ซิ่งเฉิงกไ็ม่แตกต่างจากเมือ่ก่อนเลย 

แม้ตอนนีเ้ขาจะนอนหลบั แต่ความยโสของเขาก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อย

การดงัช่ัวข้ามคนืท�าให้เธอท�าอะไรไม่ถกู ย่ิงไม่ต้องพดูถงึการตืน่ข้ึนมา

แล้วเสยีช่ือเสยีงไปหมดสิน้ ในชีวติของลูซิ่งเฉิงคงไม่เคยมปีระสบการณ์เช่นนี้

มาก่อน แม้จะอเนจอนาถแต่กยั็งไม่เสยีสต ิถงเสีย่วโยวนบัถอืเขาจรงิๆ

เสยีงเคาะประตดูงัข้ึนสองครัง้ ประตหู้องคนไข้กถ็กูเปิดออก ลูเ่หยียนจอื 

น�าผู้ก่อเหตุท่ียังหย่ิงยโสมาท่ีโรงพยาบาล มู่หยางมีสีหน้าไม่พอใจ เมื่อ 

เข้ามาถึงก็โวยวาย "ลู่ซิงเฉิงยากจนจนเสียสติแล้วใช่ไหม รถฉันขับช้า 

ขนาดนั้นยังจะชนเข้ามาได้อีก นี่ตั้งใจจะเรียกเงินหรือเปล่า"

ทันทีท่ีเขาพูดจบ ท้ายทอยก็ถูกตบเข้าอย่างแรง เวินซีเป็นสาวสวย 

หาใครเทียบไม่ได้จรงิๆ แม้แต่วธิกีารตบคนกยั็งเท่เหลอืเกนิ เม่ือถกูตบมูห่ยาง 

กส็งบเสงีย่มข้ึนเยอะ เขาพยักพเยดิไปยังลูซิ่งเฉิงท่ีอยู่บนเตยีง "พกิารหรอืยัง"

"กระดกูแตก ต้องเข้าเฝือก หมอบอกว่าพรุง่นีก้อ็อกจากโรงพยาบาลได้" 

ถงเสีย่วโยวตอบ

"งัน้ก็ไม่สาหัสส"ิ มู่หยางค้อนไปที "เขานอนลงได้ทุกอย่างกส็งบสขุ"

เมือ่ฝ่ามอืท่ีสองตบลงมามูห่ยางกส็งบเสงีย่มไปเลย เขาบ่นเสยีงเบาๆ ว่า 

"ผมไม่ได้ตัง้ใจสกัหน่อย เขาเป็นแบบนีแ้ล้วยงัจะไปงานเดนิแฟช่ันโชว์อกีท�าไม 

เห็นแล้วไม่หงดุหงดิหรอืไง"

จรงิส ิเขาถกูขับออกจากวงการแล้ว ลูซิ่งเฉิงจะไปให้รูส้กึหงดุหงดิท�าไม 
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นอกเสยีจากว่าจะรกัเอามากๆ

"ทางเราจะจ่ายค่ารกัษาพยาบาลท้ังหมด ค่าชดเชยกจ่็ายให้เตม็ท่ี" เวนิซี

มองไปทางถงเสีย่วโยวแล้วพดูอย่างจรงิใจ

ถงเสี่ยวโยวโบกไม้โบกมือ "ตอนนี้ฉันไม่ใช่ผู้ช่วยเขาแล้ว..."

เวินซีมองไปท่ีลู่เหยียนจือท่ีอยู่ข้างๆ แล้วก็เข้าใจอะไรบางอย่างได้ 

"ขอโทษด้วยค่ะ ช่วงนีมี้เรือ่งเกดิข้ึนมากมาย ฉันกล็มืไปเลย" เธอพูดแล้วก็

ผลกัมู่หยาง "คุณออกไปซ้ือพวกแคลเซียมมาหน่อย แล้วกเ็ตมิเงนิเข้าไปใน

บัตรรกัษาพยาบาลด้วย ตอนนดัตรวจกต้็องใช้อีก"

"ผมจะไปรู้ได้ไงว่าซ้ือท่ีไหน" มู่หยางบ่นพึมพ�าขึ้นมา ลู่เหยียนจือ 

ดอูอกว่าเวนิซีมีอะไรจะพดูอกีจงึก้าวเข้าไปตบไหล่ของมูห่ยาง

"ไป ผมพาคุณไปเอง"

ชายหนุม่ท้ังสองเดินออกไป ในห้องคนไข้กมี็เพียงเวินซีกบัถงเสีย่วโยว

ท่ียังมีสตอิยู่

"มบีางเรือ่ง..." ในความรูส้กึของถงเสีย่วโยว เวินซีเป็นคนท่ีตรงไปตรงมา 

สวย และเดด็ขาด เหมาะกบัความงดงามทุกอย่างบนโลกนี ้ น้อยครัง้นกัท่ีเธอ

จะมทีีท่าลงัเลเช่นนี ้น่าจะมีเรือ่งรูส้กึผดิท่ีไม่อาจจะพดูออกมาได้

"ไม่ใช่อย่างท่ีในอนิเตอร์เนต็เขาพดูกนั ฉันกบัมูห่ยางเป็นรกัแรกของ 

กนัและกนั ท่ีผ่านมาความสมัพนัธ์ของเราเป็นความลบัมาตลอด ต่อมาเพราะ

เรือ่งบางเรือ่งท�าให้เราต้องเลกิกนัเพราะทิฐ ิ ฉันรูว่้าเขาเกลยีดลูซิ่งเฉิง แล้ว 

ลูซิ่งเฉิงกม็าท่ีชิกพอด.ี.." เสยีงพดูของเธอค่อยๆ เบาลง "ช่างเถอะ อธบิายไป

กย่ิ็งเหมือนฉันท�าเป็นอินโนเซนต์ ฉันต้องขอโทษด้วยจรงิๆ เดมิฉันกห็าโอกาส 

ท่ีจะพูดกบัลูซิ่งเฉิง แต่ไม่คดิว่าจะโดนนกัข่าวเปิดโปงซะก่อน แล้วยงัท�าให้ 

ลูซิ่งเฉิงเดือดร้อนอย่างมาก..."

ถงเสีย่วโยวเข้าใจในทันที ท่ีแท้ลูซิ่งเฉิงไม่ถกูกบัมู่หยางกเ็พราะเวินซี

นีเ่อง เธอสวยขนาดเป็นต้นเหตขุองสงครามกยั็งได้ ย่อมมค่ีาพอให้ลูซิ่งเฉิง 
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กบัมู่หยางเป็นอรกินัได้อย่างแน่นอน

ขณะท่ีเธอพดูอยู่นัน้มือกห็ยิบการ์ดใบหนึง่ส่งให้ถงเสีย่วโยว "ฉันรูว่้า 

ตอนนี้เขาล�าบากมาก แต่เขาเห็นฉันก็จะโมโหมาก ส่วนฉันก็รู้สึกละอาย 

เมือ่ต้องเจอกบัเขา ถ้าเป็นไปได้ล่ะก ็คณุช่วยออกหน้าเอาเงนินีใ้ห้เขาด้วย ฉัน

อยากจะคบกบัมู่หยางและกอ็ยากสบายใจด้วย"

"แต่ว่า..." ถงเสีย่วโยวรบัการ์ดมาอย่างล�าบากใจ ให้เธอเอาเงนิให้ลูซิ่งเฉิง 

นีมั่นยาจกฟ้ืนตวัก�าลงัดหูม่ินเศรษฐตีกอับชัดๆ

ลูซิ่งเฉิงท่ีอยู่บนเตยีงร้องซ้ีดขึน้มา เวนิซีมองเขาอย่างรูส้กึผดิ ยืน่มือ

เข้าไปกอดถงเสีย่วโยวท่ีก�าลงัสบัสน จากนัน้กหั็นหลงัเดนิออกไปจากห้องคนไข้

น�า้หอมท่ีเธอใช้คอืโจมาโลนกลิน่พอมกราเนต นวัร์ กลิน่ฟรเีซีย และ 

อิงลชิแพร์ น�า้หอมเข้มข้นท้ังสามกลิน่ผสมกนัช่างเหมาะกบัคนท่ีดืม่ด�า่กบั

ความรกัอย่างเวนิซี ถงเสีย่วโยวถอืการ์ดแล้วหันมองลูซิ่งเฉิงท่ีนอนอยู่บนเตยีง 

ตอนนี้เขาน่าจะเหมาะกับน�้าหอมลิ่วเสิน* อย่าคิดว่าภาพลักษณ์ภายนอก 

จะแย่ แต่จรงิๆ แล้วเขายังหรหูราและมีจติวญิญาณเหมือนกบัคนทุกคน

ตอนบ่ายของวนัรุง่ข้ึนถงเสีย่วโยวมาโรงพยาบาลเพ่ือท�าเรือ่งออกจาก

โรงพยาบาลของลูซิ่งเฉิง เธอตัง้ใจจะใช้เงนิท่ีเวนิซีให้มาจ้างพยาบาลเพือ่ดแูล

ลูซิ่งเฉิง แล้วกไ็ปช่วยเขาจ่ายค่าส่วนกลาง เหตผุลกค็ดิไว้เรยีบร้อยแล้ว บอกว่า

นีค่อืการตอบแทนท่ีเขาไม่ไล่เธอออกหลงัจากท่ีร่วมรายการ 'สถานถีดัไป รนัเวย์'

บนโลกมคีนอยู่ประเภทหนึง่ เขาสงูส่งไม่เห็นใครอยู่ในสายตา ซ่ึงไม่ใช่ว่า

เขาอยู่ในต�าแหน่งท่ีสงูส่งหรอืมีสถานะทางสงัคมท่ีสดุยอดอะไร ต่อให้เขาเป็น

คนท่ีสญูเสยีอ�านาจไป แต่กย็งัคงสงูส่งอยู่ ยงัคงไม่เห็นใครอยูใ่นสายตา นีเ่ป็น

เรือ่งท่ีตดิตัวมาตัง้แต่เกดิ

ลู่ซิงเฉิงเป็นคนที่สวรรค์เลือกแล้ว

* น�้าหอมลิ่วเสิน คือน�้าหอมโบราณของจีน คล้ายกับน�้าอบไทย
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"คนท่ีไม่ให้ไล่เธอออกก็คอืเวินซี เธอไปตอบแทนเขาส"ิ ลูซิ่งเฉิงนอนพงิอยู่

บนเตียงคนไข้ ก�าลงัเปิดดนูติยสารแฟช่ันฉบับหนึง่อยู่

นีมั่นท�าให้เธอท�าอะไรไม่ถกู ถงเสีย่วโยวก�าการ์ดเอาไว้โดยไม่รูจ้ะท�ายังไง

ต่อดี

ดทู่าทางนติยสารฉบับนีจ้ะไม่ได้ท�าให้เขาพอใจ ลูซิ่งเฉิงโยนมนัไปข้างๆ 

อย่างรังเกียจแล้วปรายตามองเธอ "ฉันจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเธอ เก็บ 

ความเห็นใจไร้สตขิองเธอเอาไว้ อย่าคดิว่าท�าแบบนีแ้ล้วเธอจะไม่ต้องรูส้กึผดิ

ต่อฉันอกี"

เม่ือเขาพดูขึน้มาถงเสีย่วโยวกเ็หมือนถกูมดีแทงเข้าอย่างแรง กจ็รงิ เดมิ 

กค็ดิว่าอูฐผอมตายยังไงก็ใหญ่กว่าม้า เธอกร็ูส้กึสบายใจขึน้หน่อย ทว่าตอนนี้

เธอกลบัรูส้กึผดิมากเหลอืเกนิ แดลีพ่ดูถกู คนเราอย่ามีระดบัคณุธรรมสงูนกั 

หากถกูคณุธรรมผกูมัดเม่ือไหร่กเ็รยีกว่าถกูจงูจมูกเม่ือนัน้

ดังนั้นเธอจึงพูดอย่างอ�้าๆ อึ้งๆ "งั้น...จะท�ายังไง"

ลูซิ่งเฉิงยกมุมปากข้ึนเลก็น้อย เผยรอยย้ิมร้ายกาจออกมา ดวงตาท่ีเย็นชา

มาตลอดคู่นัน้มีประกายออกมา เขากระดกินิว้เรยีกถงเสีย่วโยว "ฉันจะให้เธอ

ดแูลฉัน"

ห้องรบัแขกในคอนโดฯ ของลูซิ่งเฉิงมีเก้าอ้ีนวดแสนสบายอยู่หนึง่ตวั 

ซ่ึงหันไปทางกระจกบานใหญ่ ทางนอกหน้าต่างกส็ามารถมองเห็นป้ายโฆษณา

ของตกึบรษัิทเวย์ท่ีอยู่ใจกลางเมือง เม่ือตกึนีเ้ปิดไฟข้ึนในตอนกลางคนื ท่ีนี่ 

กเ็ป็นสถานท่ีท่ีสว่างไสวท่ีสดุของเมืองซี

ในเวลานีลู้ซิ่งเฉิงก�าลงันัง่พิงอยู่ท่ีเก้าอ้ีนวดอย่างเกยีจคร้าน ตากม็อง 

ไปท่ีถงเสี่ยวโยวท่ีก�าลังท�าอาหารอยู่ในครัวแบบเปิด เข้าไปท่ีเวย์แล้วยังไง  

ผู้ช่วยของเขาลูซิ่งเฉิง ใครกอ็ย่าคดิท่ีจะแย่งไปได้

"เดีย๋วกก็นิข้าวได้แล้ว" ถงเสีย่วโยวผดักบัข้าวในกระทะพร้อมกบัพดูไปด้วย
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ลูซิ่งเฉิงนอนเกยีจคร้านบนเก้าอีไ้ม่ยอมขยับตวั เขาย่ืนมอืท้ังสองออกไป

พร้อมกบัพดูอย่างช่วยไม่ได้ว่า "ฉันยังไม่ได้ล้างมอื"

ถงเสีย่วโยวตกักบัข้าวจากกระทะใส่จานด้วยความรวดเรว็ แล้วไปห้องน�า้

บิดผ้าขนหนมูาให้ลูซิ่งเฉิงเช็ดมือ มือของขุนพลลูเ่คยใช้ช้ีชะตาบ้านเมอืงและ

เรยีกลมเรยีกฝนด้วย จะดแูลแบบขอไปทีได้อย่างไร

"ท�าไมเย็นอย่างนี ้ ตอนนีฉั้นออกก�าลงักายไม่ได้ ระบบปลายประสาท 

ก็ไม่ค่อยดี เธออยากให้ฉันพิการใช่ไหม"

เขาพดูแล้วกฟั็งดเูหมือนจะมีเหตผุล ถงเสีย่วโยวรูส้กึผดิท่ีไม่รอบคอบพอ 

จึงรีบใช้ผ้าขนหนูชุบน�้าอุ่นบิดหมาดๆ มาส่งให้ ลู่ซิงเฉิงวางหน้ามือและ 

หลงัมอืท้ังสองข้างลงบนผ้าขนหนอุู่นๆ ด้วยท่าทางท่ีงดงาม แล้วกมี็ขันที 

ถงเสีย่วโยวประคองไปท่ีโต๊ะอาหารประหนึง่ไทเฮา

บนโต๊ะมกีบัข้าวสามอย่างและน�า้แกงอกีหนึง่ กค็อืสนัในเปรีย้วหวาน 

ผดัผกัสามอย่าง ผกักาดผดักระเทียม ซุปขาหมตูุน๋ถัว่เหลอืง

เซ็ตอาหารสมบูรณ์แบบ

ลู่ซิงเฉิงหยิบตะเกียบออกมาอย่างเชิดๆ เขี่ยไปท่ีสันในก่อน "ไขมัน 

หนึง่กรมัท�าให้เกดิพลงังานเก้ากโิลแคลอรี" แล้วกเ็ขีย่ผดัผกัสามอย่าง "มนัฝรัง่ 

ท่ีทอดในน�า้มนัหนึง่ร้อยกรมัจะให้พลงังานหกร้อยสบิสองกโิลแคลอร"ี สดุท้าย

ตะเกยีบกไ็ปหยดุห่างจากผกักาดผดักระเทียมหนึง่เซนตเิมตร เขาท�าเสยีงจิจ๊๊ะ

ข้ึนมา "กระเทียมบด โอ้ สวรรค์ เธอเป็นผูห้ญิงท่ีกนิกระเทียมด้วย? หรอืว่า

เธอกนิทุเรยีนด้วย?"

ถงเสี่ยวโยวพยักหน้า "ใช่ ฉันกิน"

ลูซิ่งเฉิงวางตะเกยีบลง เลกิคิว้มองไปท่ีถงเสีย่วโยว "แล้วยังซุปขาหมู

ตุน๋ถัว่เหลอืง ฉันอยู่ในช่วงเร่งน�า้นมหรอืไง ไม่เพิม่ปลาตะเพยีนเข้าไปตุน๋ด้วย

เลยล่ะ"

หลายปีท่ีผ่านมาลูซิ่งเฉิงเคยชินกบัการเอาเหตผุลเป็นท่ีตัง้ ไม่ยอมคนอ่ืน 
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ในเมือ่เขาอยู่บนเหตผุล ท�าไมเขาถงึต้องยอมให้คนอ่ืนล่ะ

ถงเสีย่วโยวเอ่ยข้ึนด้วยเสยีงแผ่วเบา "ฉันไปถามแดลีม่าแล้วนะ เขาบอกว่า

อาหารพวกนีค้อือาหารท่ีคณุชอบ ส่วนขาหมฉัูนเพิม่เข้าไปเอง เหมาะกบัช่วงท่ี

คณุบาดเจบ็"

"ท่ีฉันกนิเป็นอาหารฝีมือของเชฟในโรงแรมเซ็นเตอร์ พวกเขาเข้มงวด

เรือ่งการควบคุมน�า้มันท่ีอยู่ในอาหารรวมท้ังสดัส่วนของโปรตนีกบัไฟเบอร์ 

เธอท่ีคดิเลขไม่เป็นเหมาะท่ีจะท�าแค่มะเขือเทศผัดไข่ เข้าใจไหม" ลูซิ่งเฉิง 

ให้ศูนย์คะแนนส�าหรับอาหารบนโต๊ะนี้อย่างเลือดเย็น "ช่างเถอะ ฉันกิน 

อย่างละค�า ท่ีเหลอืเธอกนิให้หมด กนิท้ิงกนิขว้างจะต้องตกนรก"

ถงเสีย่วโยวได้แต่นิง่เงยีบ ถ้ากนิท้ิงกนิขว้างจะต้องตกนรกแล้วล่ะก ็ บ.ก. 

คณุควรจะต้องเหมานรกช้ันสบิแปดอยู่ยาวเลยสนิะ

ลูซิ่งเฉิงคบีเนือ้สนัในเข้าปากอย่างไม่ใส่ใจ คดิว่าจะไม่กนิรอบท่ีสอง แต่

เมือ่ฟันล่างกบัฟันบนได้มาสมัผสักนั รสชาตกิร็ะเบิดอยู่ในปาก

นี่มันอร่อยมากเลย

ด้านนอกกรอบ ด้านในนุม่ สดัส่วนของน�า้เปรีย้วหวานกเ็พอร์เฟ็กต์ 

อย่างท่ีสดุ แม้กระท่ังขนาดของเนือ้กยั็งพอดคี�าเหมาะกบัการเคีย้วอย่างย่ิง

ลูซิ่งเฉิงเงยหน้าข้ึนมองถงเสีย่วโยว เธอยืนรออยูต่รงหน้าโต๊ะ ดไูม่เหมือน

ดไีซเนอร์ท่ีดงัเป็นพลแุตก แต่กลบัเหมือนนกัเรยีนท่ีก�าลงัรอคณุครูให้คะแนนอยู่

ตะเกียบของลู่ซิงเฉิงค่อยๆ ย่ืนไปท่ีสันใน ท�าเป็นพูดไปเรื่อยเปื่อย  

"ที่เธอท�ากับข้าวนี่เรียนกับใครมาล่ะ"

ถงเสี่ยวโยวตอบอย่างตั้งใจและจริงจัง "พ่อฉันเป็นอดีตหัวหน้าเชฟ 

ในโรงแรมเซ็นเตอร์"

ลู่ซิงเฉิงนิ่งไปครู่หนึ่ง คีบสันในชิ้นที่สามวางไว้ในชาม "โอลิมปิก"

"คะ?"

"ท�าไมเธอถึงหลงเดินทางผิด"
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ลูเ่หยียนจอืกลบัถงึบ้านกเ็ป็นเวลาสามทุ่มแล้ว กนิข้าวไม่กีค่�ากเ็ข้าไปใน

ห้องท�างาน ในห้องท�างานมเีคร่ืองทอผ้าขนาดใหญ่ตัง้อยูเ่ครือ่งหนึง่ ราวแขวน

ด้านข้างแขวนผ้าตวัอย่างท่ีเขาทอเตม็ไปหมด

เสยีงเคาะประตหู้องท�างานดงัข้ึนเบาๆ สองครัง้ ลูเ่หยียนจอืหยุดพันด้าย

ลกุข้ึนไปเปิดประต ูท่ีหน้าประตมีูเฉิงเพ่ยอวีถ้อืถ้วยขนมหวานยืนอยู่

"แม่" ลู่เหยียนจือยิ้ม "กลับมาจากสถานสงเคราะห์แล้วเหรอครับ"

เฉิงเพ่ยอว้ีพยักหน้าพร้อมกบัเดนิเข้ามา วางถ้วยขนมหวานลงท่ีโต๊ะท�างาน 

มองดผู้าท่ีอยูบ่นเครือ่งทอ พืน้เป็นลายตาสบัปะรดสลบักบัลายเส้นสีเ่หลีย่ม

ข้าวหลามตัดท่ีเป็นระเบียบ วิธกีารทอแน่นหนา เนือ้ผ้าก็โปร่ง เธอจงึถามข้ึน 

"ทอผ้าอีกแล้วเหรอ"

"ตัวอย่างเซ็ตท่ีแล้วส่งไปท่ีโรงงานแล้ว" ลู่เหยียนจือกินขนมหวาน 

พร้อมกบัพดูไปด้วย "อาทิตย์หน้าคงจะได้ความคดิเห็นกลบัมา"

"ได้ยินว่าท่ีบรษัิทรบัดไีซเนอร์ใหม่เหรอ" แม้ว่าปกตเิฉิงเพ่ยอวีจ้ะท�างาน

ด้านสงัคมสงเคราะห์ แต่กยั็งคงตดิตามเรือ่งส�าคญัของเวย์อยู่

"ครับ" ลู่เหยียนจือพยักหน้ารับ "เมื่อก่อนเธอท�างานท่ีชิก ผมชอบ 

การดไีซน์ของเธอมากครบั"

เฉิงเพ่ยอวีม้องลกูชาย ใบหน้าคล้ายย้ิมคล้ายไม่ยิม้ "นอกจากนีล่้ะ"

"นอกจากนี?้" ลูเ่หยียนจอืก้มหน้ากนิของหวาน แววตาล�า้ลกึและอ่อนโยน 

"ผมต้องการเธอมากครบั"

เฉิงเพ่ยอวี้ไม่พดูอะไร รบัถ้วยขนมหวานท่ีลกูชายกนิเสรจ็กลบัมาแล้ว 

ตบไหล่เขาอย่างห่วงใย "อย่าท�างานจนดกึล่ะ มันเสยีสขุภาพ"

"ครับ" ลู่เหยียนจือพยักหน้า เหมือนกับคนท่ัวๆ ไปท่ีไม่ว่าตอนอยู ่

นอกบ้านจะโหดร้ายยังไง แต่กบัแม่ของตวัเองกยั็งเป็นลกูท่ีเช่ือฟังอยู่ดี

แน่นอนว่าคนเราย่อมไม่เหมือนกัน เด็กแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกัน  
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ลูเ่หยียนจอืเป็นเดก็ท่ีว่าง่าย ตัง้แต่เดก็กเ็ช่ือฟังผูใ้หญ่ โตข้ึนกก็ตญัญู ส่วน 

ลูซิ่งเฉิงเป็นโรคจนูเิบียว* ท�าตวัวางอ�านาจตัง้แต่เดก็ โตข้ึนกบ้็าอ�านาจ

แม้ว่าเขาจะกนิอาหารจนหมดโต๊ะ แต่ถงึจะกนิอาหารท่ีคนอ่ืนท�ากยั็ง

ไม่มีทีท่าเกรงใจแม้แต่น้อย อยากจะเรยีกใช้ก็ไม่มีละเว้น อยากจะออกค�าสัง่ 

กอ็อกค�าสัง่ "โซฟาท่ีห้องรบัแขกกด็นีะ เธอนอนท่ีนีแ่ล้วกนั"

ถงเสีย่วโยวท่ีล้างจานเสร็จกต้ั็งใจจะกลบับ้านถงึกบัอ้ึงไป "ให้ฉันพกัท่ีนี?่"

ลู่ซิงเฉิงเอียงหน้าไปมองทิวทัศน์นอกหน้าต่างยามค�่าคืน เอ่ยด้วย 

น�้าเสียงเศร้าๆ "เวินซีชอบทิวทัศน์ยามค�่าคืน เธอชอบไหม"

ช่ือของเวนิซีกเ็หมือนจิม้ไปท่ีจดุอ่อนของถงเสีย่วโยว เธอรบีล้มตวัลงนอน

บนโซฟา "ฉันชอบนอนบนโซฟาดวูวิยามค�า่คนื"

ลู่ซิงเฉิงใช้ไม้เท้าพยุงตัวเองเข้าไปในห้องนอนและไม่ลืมท่ีจะบอกลา  

"ราตรสีวัสด์ิ"

ตอนนีเ้ขาท้ังบาดเจบ็และตกงาน นอกจากนอนแล้วกท็�าอะไรไม่ได้ แต่

ถงเสีย่วโยวไม่เหมือนกนั เธอมีนดัส่งรายงานให้กบัลูเ่หยียนจอืในเช้าวนัพรุง่นี้

เกีย่วกบัสิง่ท่ีสมัผัสได้หลงัจากเข้ามาท่ีเวย์ เธอมอีาการกลวับางอย่างตัง้แต่เลก็ 

นัน่กค็อืโรคกลวัการหารอื พดูให้เห็นภาพกค็อืเธอไม่อาจจะพูดถงึความรูส้กึในใจ

ของตัวเองกับใครได้ ดังนั้นเม่ือคิดทบทวนดูแล้วถงเสี่ยวโยวคิดว่าตัวเอง 

ไม่อาจพูดค�าพดูท้ังหมดออกมาได้ แต่ยังไงซะเขียนคร่าวๆ ไว้กน่็าจะพอได้

เธอหยิบกระดาษกบัปากกาข้ึนมา เพยีงครูเ่ดียวความคดิของถงเสีย่วโยว 

กพ็รัง่พรอูอกมา ท้ังไอเดยีท่ีอยู่ในใจ ในสมองกม็แีบบสเกต็ช์ของชุด แม้กระท่ัง

ขนาดของกระดมุกยั็งอยากจะถกกบัคนอ่ืน แล้วยิง่อีกฝ่ายเป็นลูเ่หยียนจอืด้วย 

เมือ่ย้อนคิดกลบัไปวนันัน้ท่ีเขาสอนเธอทอผ้า ถงเสีย่วโยวกเ็หมือนเป็นเพยีง

กวางน้อยท่ีวิง่ชนไปม่ัว สิง่ท่ีเขียนไปอย่างรวดเรว็นัน้กร็บีลบแล้วเขียนใหม่ 

อีกครัง้

* จนูเิบียว เป็นค�าพดูในอินเตอร์เนต็ของญ่ีปุ่น หมายถงึคนท่ีท�าตามท่ีตวัเองพอใจ มีโลกของตวัเอง มักจะเกดิกบั 
เดก็มัธยม
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ประตูไม้ของห้องนอนยังเหลือช่องเล็กๆ ด้านล่างอยู่ ผู้ทรงอิทธิพล 

อย่างลูซิ่งเฉิงก�าลงัก้มอยู่ท่ีร่องประตมูองลอดดคูวามเคลือ่นไหวด้านนอก

"แค่เขยีนรายงานยังจะเคลบิเคลิม้" ลูซิ่งเฉิงส่ายหน้าอย่างระอา เขา 

ไม่อาจจะเข้าใจความรู้สกึของคนประเภทนี้ได้ ชอบแล้วจะท�าให้ส�าเรจ็ได้เหรอ 

คดิถงึจนนอนไม่หลบัจะท�าให้ชีวติไปถงึจดุสงูสดุได้หรอืไง ตอนนี้ในใจลูซิ่งเฉิง 

ไม่ได้คิดอะไร มเีพยีงแค่จะกลบัไปย่ิงใหญ่ให้ได้อีกครัง้

เขาได้ยินว่าถงเสีย่วโยวไปท่ีเวย์ หากต้องการจะจดัการลูเ่หยียนจอืกบั 

ลูเ่ริน่สองพ่อลกู และจะกลบัไปยืนท่ีจดุสงูสดุอีกครัง้ เธอคนนีจ้ะเป็นเครือ่งมือ

ท่ีดีท่ีสดุ นอกจากจะโง่แล้วยังอินโนเซนต์อีก แล้วยังมีใจท่ีถกูคณุธรรมผกูมดั

เอาไว้ได้ง่ายๆ เม่ือรวมท้ังหมดนีแ้ล้วมันกเ็หมือนเขียนอยู่บนใบหน้าว่าให้รบี

มาใช้ประโยชน์จากฉันสิ

ลู่ซิงเฉิงจะปล่อยโอกาสนี้ไปได้อย่างไร ก็ต้องเหยียบขึ้นไปสิ

ผ่านไปไม่นานถงเสีย่วโยวกเ็หมือนกบัคนท่ัวไปท่ีหลบัระหว่างการท�างาน 

รายงานท้ังปึกถกูทับไว้ใต้แขน ลูซิ่งเฉิงผลกัประตอูอกไป เพือ่ไม่ให้เสยีงดงัจน

เธอตืน่ เขาจงึท้ิงไม้ค�า้ยันและเดนิกะเผลกเข้าไป

เพราะเป็นคนขายาว เพยีงไม่กีก้่าวเขากเ็ดนิไปถงึโต๊ะน�า้ชา รายงาน

เกีย่วกบัเวย์อยู่ตรงหน้าเขา ลูซิ่งเฉิงโค้งตวัลงไปอย่างสวยๆ เพือ่จะหยบิมนั

ข้ึนมา

ทว่าก้มลงไปหยิบ...ก็หยิบไม่ถึง

หยิบอีกครั้ง...ก็เกือบได้แล้ว

ครั้งที่สาม...ก็ยังไม่ได้อีก

เพราะขาขวาเข้าเฝือกไว้อยู่จงึไม่อาจจะงอได้ ลูซิ่งเฉิงได้แต่โน้มตวัลงไป

ชนกบัโต๊ะน�า้ชา แต่จะท�าอย่างไรได้เพราะต่อจากเอวลงไปกคื็อขาท่ีงอไม่ได้ 

จงึท�าให้เขาไม่อาจจะแตะได้แม้แต่ขอบโต๊ะ ลูซิ่งเฉิงตดัสนิใจหาอะไรมาค�า้ 

เพือ่ให้เขาสามารถโน้มเอวลงไปได้ ช้ันวางกระถางดอกไม้ข้างโซฟามีความสงู
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พอเหมาะพอด ี ลูซิ่งเฉิงใช้มือซ้ายจบัช้ันเอาไว้ ส่วนมือขวากย่ื็นไปสดุแขน  

ในท่ีสดุกแ็ตะท่ีปลายกระดาษได้

ความส�าเร็จอยู่แค่เอื้อม

จู่ๆ  มอืซ้ายเขากล็ืน่ ช้ันวางกระถางดอกไม้เสยีสมดลุจึงล้มใส่หัวของ 

ถงเสีย่วโยว ช้ันวางนัน้เป็นไม้แกะสลกัท�าจากไม้โปร่ง แต่กระถางดอกไม้ด้านบน

เป็นกระเบ้ืองเซรามกิน่ะสิ

กระแทกใส่หัวแม่นีต่ายไม่ใช่ปัญหา ปัญหาอยู่ท่ีเธอจะมาตายในบ้าน 

ของเขาไม่ได้

ลูซิ่งเฉิงรบีใช้ขาซ้ายเกีย่วชัน้เอาไว้ มอืท้ังสองข้างยืน่ไปรบักระถางดอกไม้

ท่ีก�าลงัตกลงมา

แต่เขาลืมไปว่าตัวเองไม่ใช่คนท่ีท�าอะไรได้สะดวก นอกจากจะรับ

กระถางดอกไม้ไว้ไม่ได้แล้วยังโยนขึ้นไปในอากาศอีก

และในขณะนัน้เองถงเสีย่วโยวกล็มืตาข้ึนมาเหมอืนกบัโชคช่วยเอาไว้ 

สายตากทั็นเห็นกระถางดอกไม้ท่ีโยนข้ึนไปสงูมาก แล้วมนักค่็อยๆ เข้ามาใกล้ 

ค่อยๆ ใหญ่ขึน้ ตามด้วยเสยีงดงัปัง

ลู่ซิงเฉิงล้มจนลุกไม่ขึ้น
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