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'สอบเข้ามหา'ลัย' สามค�านี้ไม่เคยปรากฏขึ้นในแพลนชีวิตของเขามาก่อน
ไม่สิ แม้แต่แพลนชีวิตเขายังไม่มีด้วยซ�้า อยู่ไปวันแล้ววันเล่า ไม่มีความฝัน 

และไม่มีอนาคต
แต่แล้วอยู่ๆ วันหนึ่งก็มีเด็กสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในชีวิตของเขา วิ่ง 

ตามหลังเขา ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็จะส่งยิ้มหวานมาให้เขาเสมอ
เธอท�าให้ชวีติทีเ่สยีเปลา่ของเขามเีปา้หมายเปน็ครัง้แรก อยากจะเขา้ใกลเ้ธอ

บนตารางประกาศอนัดบัผลการเรยีนขึน้อกีนดิ กเ็พียงเทา่นีเ้อง เขาไมเ่คยคดิมากไป
กว่านัน้

แต่มาวันน้ีสาวน้อยคนนั้นกลับบอกเขาว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยกันนะ 
เหมือนว่าเธอจะวางแผนอนาคตที่ยาวนานกว่าอย่างจริงจังตั้งใจ และในอนาคตนั้น
ก็มีเขารวมอยู่ด้วย



ค�ำน�ำ
หลงัผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงถงึชวิีต ลมืตาตืน่มาความทรงจ�าท่ีมีกล้็วนแล้ว

แต่เป็นเรื่องราวในอดีตชาติ ภาพฉากสุดท้ายท่ี 'ชีอิ้ง' จดจ�าได้คือภาพท่ีเธอ 

ตดัสนิใจจบชีวติของตนตดิตามท่านแม่ทัพผูเ้ป็นท่ีรกัไป แล้วเหตใุดเธอถงึฟ้ืนข้ึนมา

อยู่ในโลกท่ีทุกอย่างดแูปลกตา ท้ังยังสญูเสยีการได้ยินและไม่สามารถพดูได้

แม้ว่าชีวิตของชีอิ้งจะผ่านเรื่องราวแสนเศร้าและโหดร้ายมาไม่น้อย แต่ 

โชคชะตาก็ไม่ได้ใจร้ายกบัสาวน้อยคนนีจ้นเกนิไปนกั อย่างน้อยกน็�าพาให้เธอ 

ได้มาพบกบัใครบางคนท่ีแม้แต่ตวัเธอเองยังคดิว่าคงไม่มทีางได้พบกนัอีกแล้ว

อย่าง 'ท่านแม่ทัพ' คนรักท่ีพรากจากโดยไม่ได้ล�่าลากันในอดีตชาติ...'จี้รั่ง'  

นกัเรยีนมัธยมปลายปีสองท่ีไม่ว่าจะมองยงัไง คนคนนีก้เ็ป็นท่านแม่ทัพของเธอ

ไม่ผิดแน่ แต่ชื่อของเขามาพร้อมกับข่าวเสียหายมากมาย เพียงเอ่ยถึงใครๆ  

กพ็ากนัหลบลีห้นหีน้าด้วยความหวาดหวัน่ แต่ไม่รูท้�าไมพอ 'ยายเดก็โง่' อย่างชีอ้ิง 

เข้าใกล้ จีร้ัง่ขาใหญ่แห่งมัธยมไห่เฉิงหมายเลขหนึง่ถงึได้หน้าบางไปไม่เป็นทุกที

ส�าหรบัเรือ่ง 'Sweet Candy Fairy ให้รกันีม้แีต่ความหวาน' มีท้ังหมด 

สามเล่ม โดยในเล่มแรกนี้จะพานักอ่านทุกท่านมาท�าความรู้จักกับสาวน้อย 

แสนน่ารกัและลกูพีหั่วโจกท่ีใครๆ ต่างกก็ลวัเกรง การกระท�าและการแสดงออกของ

เดก็หนุม่สาวคูน่ีอ้าจจะท�าให้ใครหลายคนได้หวนร�าลกึไปถงึช่วงเวลาท่ีมคีวามรกั

ครัง้แรกข้ึนมาบ้างไม่มากกน้็อย ท้ังการได้นัง่เรยีนใกล้กนั ยนืรอหน้าห้องเรยีน

หลังเลิกเรียน หรือไปท�าการบ้านท่ีร้านขนมด้วยกัน ความรู้สึกกุ๊กกิ๊กเหล่านี ้

ล้วนมีอยู่ในเล่ม...หากพร้อมแล้ว พลกิหน้าถดัไปเพ่ือร่วมสมัผสักบัความน่ารกั

ชวนให้อบอุ่นใจจากเดก็สองคนนี้ไปพร้อมๆ กนัได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร

ชีอิ้ง  สาวน้อยวัยมัธยมปลายปีสองผู้มีสถานะเป็น 'บุตรธิดาของผู้พลีชีพ'  
  หลังเหตุการณ์เลวร้ายท่ีเกิดข้ึนกับบิดามารดาของเธอ เธอก ็
  ไม่ได้ยินเสยีงและพูดไม่ได้ รวมถงึสญูเสยีความทรงจ�าในปัจจบัุนไป  
  สิง่ท่ีจ�าได้มีเพียงเร่ืองราวในอดตีชาติ

จี้รั่ง  นักเรียนช้ันมัธยมปลายปีสองห้องเก้า เจ้าของฉายา 'ขาใหญ่แห่ง 
  มัธยมไห่เฉิงหมายเลขหนึ่ง' ข้ึนช่ือเรื่องความโหดเห้ียม มีแต่คน 
  กลัวเกรง ช่ือของเขาเป็นเหมือนระเบิดท่ีโยนไปท่ีไหนคนก็แตกตื่น  
  แต่แล้วจู่ๆ เด็กหนุ่มเกเรคนนี้ก็นึกอยากกลับตัวกลับใจเป็นเด็กเรียน 
  หลังได้เจอบุตรธิดาของผู้พลีชีพขึ้นมาเสียเฉยๆ!

อวี๋จั๋ว  ลกูพ่ีลกูน้องของชีอิง้ อยู่ช้ันมธัยมปลายปีหนึง่ เขารบัหน้าท่ีคอยดแูล 
  ชีอ้ิงท่ีโรงเรียน ด้วยหน้าตาหล่อจิ้มลิ้มท�าให้เขาดูเหมือนเด็กดี แต ่
  เนื้อแท้อวี๋จั๋วคนน้ีไม่เกรงกลัวใครท้ังนั้น ยกเว้นก็แต่ขาใหญ่แห่ง 
  มัธยมไห่เฉิงหมายเลขหน่ึงคนนัน้นัน่แหละ!

เยวี่ยหลี  เพื่อนสนิทของชีอิ้ง เธอนั่งเรียนข้างๆ ชีอิ้งจึงสนิทกันไปโดยปริยาย  
  เยวี่ยหลีรักการซุบซิบนินทาเป็นชีวิตจิตใจ และมีจิตใจมุ่งมั่นฝักใฝ ่
  เรียนรู้ แต่ไม่รู้ท�าไมคะแนนสอบถึงออกมาแย่อยู่เรื่อย

อู๋รุ่ย  นกัเรยีนมัธยมปลายปีสองห้องหนึง่ อันดบัหนึง่ของช้ันปีท่ีได้พบเจอกบั 
  เรือ่งอัศจรรย์ใจ เม่ือถกูลากเข้ามาพวัพนักบัภารกจิเปลีย่นแปลงตวัเอง 
  ของจี้รั่ง แล้วจู่ๆ เขาก็กลายเป็นเพื่อนกับขาใหญ่แห่งมัธยมไห่เฉิง 
  หมายเลขหนึ่งเสียอย่างนั้น
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ปลายเดอืนสงิหาคม เมืองไห่เฉิงเผชิญกบัการมาเยือนของพายุฝนฟ้าคะนอง

ครัง้สดุท้าย เมฆด�ากดทับอยู่เบ้ืองบน ท้องฟ้ามดืลงเรว็กว่าวันก่อนหน้า

ประตูห้องนอนส�ารองถกูเปิดออก อูอิ๋งหวาน้าสะใภ้ถอืผ้าขนหนเูช็ดน�า้

ไปพลางบ่นเสยีงดงัไปพลาง "ฝนตกหนกัขนาดนี้ไม่รูจั้กไปเกบ็ผ้าท่ีดาดฟ้า! 

ขังตวัเองอยู่ในห้องตัง้แต่เช้ายันเย็นไม่กลวัเฉาซะด้วย!"

ชีอ้ิงนั่งอยู่ด้านหน้าของบานหน้าต่างไม่ขยับเขย้ือน แม้แต่อิริยาบถ 

ก็ไม่เปลี่ยนแปลง

อวีจ๋ัว๋ท่ีเอนตวัอยูบ่นโซฟาเอ่ยปากอย่างเกยีจคร้าน "เธอไม่ได้ยิน แม่

ตะโกนใส่เธอไปจะมีประโยชน์อะไร"

อู๋องิหวาเดนิข้ามห้องไปฟาดศรีษะลกูชายหนึง่ที "เธอหูหนวกแล้วแกก็

หูหนวกด้วยเหรอ เอาแต่เล่นเกม เด๋ียวแกกจ็ะข้ึน ม.ปลาย ปีหนึง่อยู่แล้วนะ 

ยังตัง้หน้าตัง้ตาเล่นเหมือนตอน ม.ต้น อยู่ได้"

อวีจ๋ัว๋ถกูฟาดเข้าหนึง่ทีกมี็สหีน้าไม่พอใจ ลบูคล�าหัวท่ีถกูตสีกัพักจงึลกุข้ึน

วิง่กลบัห้องตัวเองแล้วเหว่ียงประตปิูด

อู๋อิงหวาโมโหฮึดฮัด หันศรีษะไปกเ็ห็นชีอ้ิงยังคงนัง่อยู่ข้างหน้าหน้าต่าง

โดยรกัษาอิรยิาบถเดมิไว้ เงาหลงัแบบบางของเดก็สาวตดักบัสายฝนท่ีตกหนกั

บทที่
1
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นอกหน้าต่าง พลนัท�าให้เกดิความเงยีบเหงาอ้างว้างประการหนึง่ เมือ่นกึถงึ

สิง่ท่ีหลานสาวคนนีป้ระสบพบเจอ ความโกรธท่ีอัดอ้ันอยู่ในใจกส็ลายไปครึง่หนึง่

ทันใด

อู๋อิงหวาเดินเข้าไปเคาะโต๊ะ

ชีอ้ิงค่อยหันมา เมือ่เห็นว่าเป็นน้าสะใภ้ นยัน์ตาท่ีกระจ่างใสและอ่อนโยน 

กเ็ป็นประกายวาบ รมิฝีปากบางเม้มเลก็น้อยก่อนเผยรอยย้ิมอย่างระมดัระวงั

ออกมา

อู๋อิงหวาถกูรอยย้ิมนีข้องหลานสาวท่ิมแทงจนหัวใจชาวบู ลอบทอดถอนใจ

อยู่ข้างในพลางหยิบโทรศพัท์มอืถอืออกมาพมิพ์ตวัอกัษร พิมพ์เสรจ็กส่็งให้

อีกฝ่ายดู

สายตาของชีอิ้งจับจ้องอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ที่ส่องสว่าง

อู๋อิงหวา : 'มีพายุฝน คนืนีค้ณุน้าของหนคูงไม่กลบัมาแล้ว เข้านอนเรว็

หน่อย'

ชีอิ้งในชาติที่แล้วไม่รู้หนังสือ

ทว่าหลงัได้รบัความทรงจ�าของร่างกายนีก้ลบัคนืมาแล้ว ความรูท่ี้เธอ

ไม่อาจจับต้องมาก่อนเหล่านั้นก็เหมือนจะสามารถรับรู้ได้เองโดยไม่ต้องมี 

ใครสอน และท�าให้เธอได้รูจ้กักบัโลกใบนี้ใหม่ท้ังหมด

เพยีงแต่ว่าทุกครัง้ท่ีเธอเห็นโทรศพัท์มือถอืกย็งัคงอดรูส้กึแปลกๆ ขึน้มา 

ไม่ได้ สิง่ของท่ีเลก็ขนาดนีไ้ม่เพยีงแต่ส่องสว่างได้เท่านัน้ แต่ยังมีภาพท่ีดสูมจรงิ

ราวกบัมีชีวติอีกด้วย ช่างน่ามหัศจรรย์มากจรงิๆ

ชีอิ้งพยักหน้าให้น้าสะใภ้อย่างสงบเสงี่ยม

อู๋อิงหวาจึงค่อยๆ ปิดประตูห้องแล้วจากไป

ชีอ้ิงทอดสายตามองนอกหน้าต่างต่อไป พายุฝนค่อยๆ รุนแรงขึ้น  

ต้นไม้ใหญ่ท่ีข้างทางถกูพดัโหมจนเอนซ้ายเอียงขวา ไฟจากรถราท่ีสญัจรฝ่าฝน
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กะพรบิถีร่วั ขับเคลือ่นไปอย่างเช่ืองช้า

ด้านนอกจะต้องหนวกหูมากแน่ๆ แต่เธอไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย

จะมีก็เพียงเสียงหึ่งๆ ดังอยู่ในหูเป็นบางครั้ง

เธอมาถึงโลกนี้ได้สองเดือนกว่าแล้ว

แรกเริ่มชีอิ้งนึกว่าเป็นความฝัน วันที่ได้รู้ข่าวว่าท่านแม่ทัพสู้ศึกตาย 

ในสนามรบ เธอพาดผ้าไหมขาวไว้กบัข่ือห้อง ตดิตามท่านแม่ทัพไปแล้วแท้ๆ

เธอยงัจ�าความรูส้กึของการขาดอากาศหายใจและความเจบ็ปวดก่อนตาย

ได้ จ�าได้แม้กระท่ังในตอนท่ีแสงตะวนัสทีองลบัขอบฟ้าสาดลงบนต้นเหอฮวน 

แต่เม่ือตืน่ข้ึนมา เธอกลบักลายเป็นเดก็สาวหูหนวกอายุย่างสบิเจด็คนนี ้กลบัมา

มีชวิีตใหม่อีกครัง้

ความทรงจ�าที่แปลกปลอมกวาดม้วนเธอราวกับกระแสน�้า

เดก็สาวคนนีช่ื้อว่าชีอิง้เหมอืนกนักบัเธอ ครึง่ปีก่อนสญูเสยีพ่อแม่ไปจงึ

กนิยานอนหลบัด้วยความสิน้หวงั หลงัจากช่วยชีวติกลบัมาแล้ว แก่นข้างใน 

กเ็ปลีย่นคน

น่าจะเป็นเพราะการรบัรูข้องร่างกายนี ้ ทุกครัง้ท่ีเธอหวนนกึถงึความทรงจ�า

เกีย่วกบัพ่อแม่ของเดก็สาวคนนี ้ หัวใจกเ็จบ็ปวดราวถกูเขม็แทง บีบบังคบัให้เธอ

ต้องตัดขาดความทรงจ�ากลางคนั

ชีอิ้งคิดว่าเด็กสาวคนนี้จะต้องมีชีวิตอยู่อย่างเศร้าโศกมาก

เธอรับรู้มันได้จากความทรงจ�า โลกใบนี้เดิมเป็นสถานท่ีแปลกหน้า

ส�าหรับเธอ แต่จู่ๆ ก็พลันเกิดความรู้สึกคุ้นเคยไปทั่วทุกที่

ครัง้แรกท่ีได้เห็นโทรทัศน์เธอกลบัไม่ประหลาดใจเลยสกันดิ แต่สดุท้าย

พอข้ึนเตยีงนอนแล้ว ตอนนัน้เองค่อยรูส้กึอัศจรรย์ใจไล่หลงั

เธอกเ็หมอืนกบัคนท่ีใช้ชวีติอยู่ในยคุสมยันี ้ มีเพียงอย่างเดยีวท่ีเธอยัง

ไม่สามารถปรบัตวัได้คอือาการหูหนวกและสญูเสยีเสยีงพดูจากเหตไุม่คาดฝัน 

อีกท้ังเหตุไม่คาดฝันนีก้เ็ป็นตวัการหลกัท่ีท�าให้พ่อแม่เจ้าของร่างเดมิเสยีชีวติ

พ่อของเจ้าของร่างเดมิเป็นต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ หลงัเข้าบุกจบักมุ
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คดค้ีายาแล้วเขากถ็กูกลุม่อาชญากรแก้แค้น อาชญากรลกัพาตวัเจ้าของร่างเดมิ

และผูเ้ป็นแม่ไป ในระหว่างข้ันตอนช่วยเหลอืตวัประกนั อาชญากรท่ีคลุม้คลัง่ 

กจ็ดุชนวนระเบดิข้ึน แม้กลุม่อาชญากรจะต้องโทษประหารท้ังหมด แต่พ่อแม่

เจ้าของร่างเดมิก็ได้รบับาดเจบ็สาหัสเสยีชีวติ มแีค่เจ้าของร่างเดมิท่ีรอดมา

คนเดยีว

หลงัจดัการเรือ่งงานศพเสรจ็แล้ว เจ้าของร่างเดมิกไ็ด้อวีเ๋ฉิงน้าชายรบัมา

อาศยัอยูท่ี่เมืองไห่เฉิง แต่เดก็สาวไม่สามารถยอมรบัการเสยีชีวติของพ่อแม่ได้ 

สดุท้ายจงึเลอืกท่ีจะจากไป

ช่วงท่ีชีอิ้งเพิ่งฟื้นข้ึนมา น้าชายกับน้าสะใภ้แทบจะเฝ้าเธออยู่ตลอด 

ย่ีสบิสีช่ั่วโมงด้วยกลวัว่าเธอจะท�าเรือ่งแบบนีซ้�า้อีก จนกระท่ังจติแพทย์ให้เธอ 

ท�าแบบทดสอบ ผลปรากฏว่าสภาพทางจติใจของเดก็สาวดพีร้อมแล้ว น้าชาย 

จงึค่อยรบัชอ้ิีงจากสถานพกัฟ้ืนกลบัมาท่ีบ้าน

น้าชายดีต่อเธอ น้าสะใภ้ถึงจะอารมณ์ร้อนแต่ก็เป็นคนปากร้ายใจดี 

แม้แต่อวีจ๋ัว๋น้องชายจอมต่อต้านคนนัน้กมั็กจะเคาะประตเูข้ามาคอยเฝ้าดเูธอ

ทุกๆ หนึ่งชั่วโมง

นี่เป็นความใกล้ชิดฉันญาติพี่น้องที่ชีอิ้งไม่เคยได้รับมาก่อน

เธอเป็นเด็กก�าพร้าในช่วงกลียุค เติบโตมาอย่างหวาดหวั่นพรั่นพรึง

ท่ามกลางความไม่สงบของสงคราม ในปีท่ีอายุสิบสี่ขณะอพยพลี้ภัยก็ถูก 

โจรภเูขาจบัตวัข้ึนป้อมภเูขาไป เดมิทีเธอคดิจะกระแทกศรีษะให้ตายเพ่ือรกัษา

ความบรสิทุธิ์ไว้ ทว่าท่านแม่ทัพกลบัมาเยือนดัง่เทพจากสวรรค์แล้วช่วยเธอ

ออกมา

ท่านแม่ทัพสวมชุดเกราะสดี�าขลบั นัง่ตวัตรงอยู่บนหลงัม้าแผงคอสดี�า 

ถามเธอเสยีงเรยีบว่า 'มีท่ีไปหรอืไม่'

เธอส่ายศรีษะท้ังน�า้ตา ท่านแม่ทัพจึงโน้มตัวย่ืนมอืมาโอบรอบเอวอุ้มเธอ

พาดขวางขึน้ม้า นบัแต่นัน้เป็นต้นมาจวนแม่ทัพกก็ลายเป็นบ้านของเธอ

ท่านแม่ทัพยงัไม่ได้สูข่อภรรยาเอก จวนแม่ทัพท่ีใหญ่โตมโหฬารจงึมีเธอ
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เพยีงแค่คนเดยีว ท่านแม่ทัพรบัเธอเป็นอนภุรรยา แม้จะรบทัพจบัศกึตลอดปี

ไม่ค่อยได้กลบัมา แต่เขากก็�าชับคนทุกระดบัช้ันในจวนให้ปฏบัิตต่ิอเธอเป็นอย่างดี

เธอมอบท้ังใจและกายให้กับท่านแม่ทัพท่ีย่ิงใหญ่ผู้นั้น เธอได้ยินว่า

ราษฎรท่ัวท้ังใต้หล้ายกย่องสรรเสรญิเทพสงครามในดวงใจเธออย่างไร แต่ 

นกึไม่ถงึว่าเทพสงครามกมี็วนัท่ีสูศ้กึตายในสนามรบ

ท่านแม่ทัพเคยรักเธอหรือไม่

ชีอิ้งไม่รู้

แต่เธอรักท่านแม่ทัพ

ชีวติของเธอเป็นท่านแม่ทัพท่ีให้มา ท่านแม่ทัพตายแล้วเธอกไ็ม่มอีะไร

ติดค้างในโลกนี้อีกต่อไป ได้แต่หวังว่าหลังจากตายแล้วจะโชคดีได้ฝังตาม 

ท่านแม่ทัพไป หากได้ตายร่วมหลมุกน็บัเป็นเกยีรตท่ีิยิง่ใหญ่ท่ีสดุของเธอแล้ว

นกึไม่ถงึเลยว่าสวรรค์ไม่เพียงไม่ยอมให้เธอตาย แต่ยงัส่งโลกท่ีสงบสขุ

สวยงามปราศจากสงครามมาให้ด้วย ท่ีนีอ่ะไรกด็ไีปหมด เพยีงแต่ไม่มท่ีานแม่ทัพ

พายุฝนฟ้าคะนองด�าเนินต่อไปอีกหลายวัน เม่ือฟ้าโปร่งโล่งหมดจด 

กห่็างจากเปิดเทอมเพยีงแค่สองวัน

ช่วงสัน้ๆ ก่อนหน้านี ้อวีเ๋ฉิงน้าชายได้จดัการตามข้ันตอนย้ายโรงเรยีน

ให้ชีอ้ิงเรยีบร้อยแล้ว เขาย้ายเธอท่ีเทอมนีก้�าลงัจะข้ึนช้ันมธัยมปลายปีสอง 

มาอยูท่ี่โรงเรยีนมัธยมไห่เฉิงหมายเลขหนึง่ ซ่ึงเป็นโรงเรยีนเดยีวกบัท่ีอว๋ีจ๋ัว

เข้าเรยีนมัธยมปลายปีแรกด้วย

ชีอิง้ไม่รูว่้าเธอควรจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรดเีมือ่ต้องเผชิญกบัโลกท่ีทุกอย่าง

แปลกใหม่และไม่คุน้เคยแห่งนี ้ท้ังรูส้กึลงัเลและไม่แน่ใจ

กล่าวตามหลกัการท่ัวไป ชีอ้ิงในตอนนีก้็ไม่เหมาะท่ีจะไปเรยีนหนงัสอื

ในโรงเรยีนมัธยมปลายธรรมดา

ในเมือ่เธอไม่ได้ยินและพดูไม่ได้ โรงเรยีนคนหูหนวกดจูะเหมาะสมกบัเธอ

มากกว่า แต่จติแพทย์กลบัแนะน�าว่าสภาพแวดล้อมท่ีปกตเิหมาะสมต่อการฟ้ืนฟู

และการรกัษาของชีอ้ิง เธอจ�าเป็นต้องพบปะกบัผูค้น และย่ิงไปกว่านัน้คอืเธอ
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ต้องการมิตรภาพจากคนในวยัเดยีวกนั

อาการหูหนวกของเธอเกดิจากการบาดเจบ็ภายนอก เข้ารบัการรกัษา

ไม่กีค่รัง้กอ็าจฟ้ืนคืนได้ครบถ้วน แต่การสญูเสยีความสามารถในการพูดเป็น

บาดแผลท่ีเกดิจากความกระทบกระเทือนทางจติใจ วธิรีกัษาทางการแพทย์

อาจช่วยได้ไม่มากนกั ท�าได้เพยีงค่อยๆ ขจดัอุปสรรคและฟ้ืนฟูไปอย่างช้าๆ

หลงัเกดิเหตพุ่อของชีอ้ิงกไ็ด้รบัพจิารณาให้เป็นผูพ้ลชีีพ* ชีอ้ิงจงึกลายเป็น 

'บุตรธดิาของผูพ้ลชีีพ' มเีส้นสายจากทางต�ารวจ ขัน้ตอนในการย้ายเข้าเรยีนของ 

ชีอ้ิงจึงเป็นไปอย่างง่ายดาย แม้แต่ครูใหญ่กยั็งได้รบัการก�าชับเป็นพเิศษจาก

ผู้น�าของส�านกังานประจ�าเมือง พวกเขาหวงัว่าบุตรธดิาของผูพ้ลชีีพจะได้รบั

การให้เกยีรตแิละมิตรภาพจากท่ีนี ่ เรือ่งอย่างการข่มเหงรงัแกและการปฏบัิติ

อย่างเพิกเฉยจะต้องไม่เกดิขึน้เดด็ขาด

เมือ่ครูใหญ่รบัทราบถงึความร้ายแรงของเรือ่งราวท่ีเกดิข้ึน เขากค็ดัเลอืก

ครปูระจ�าช้ันของมธัยมปลายปีสองอยูห่ลายรอบว่าจะให้เธอไปอยูใ่นความดแูล

ของห้องใด สดุท้ายกต็ดัสนิใจเลอืกมธัยมปลายปีสองห้องสองท่ีนกัเรยีนล้วนมี

ผลการเรยีนด ี สิง่แวดล้อมในห้องด ี นกัเรยีนเกเรน้อย เป็นห้องเรยีนท่ีภาพรวม 

ดเีด่นและครปูระจ�าช้ันเองกมี็ความก้าวหน้าทางการสอนตดิต่อกนัมาสองปีแล้ว...

เลือกห้องสองต้องไม่เลวแน่!

หลวิช่ิงหวาครปูระจ�าช้ันมัธยมปลายปีสองห้องสองถกูครูใหญ่เรยีกไป

จบัเข่าคยุท่ีห้องท�างานนานถงึหนึง่ช่ัวโมง สดุท้ายกก็�าหมดัรบัค�าว่า 'จะต้องท�าให้

นกัเรียนชีอ้ิงได้รบัความอบอุน่ราวกบัครอบครวัจากท่ีนี่ให้ได้!'

วันเปิดเทอม อวี๋เฉิงขับรถไปส่งอวี๋จั๋วและชีอิ้งถึงโรงเรียน

หลายวนัมานีอ้วีเ๋ฉิงก�าชับกบัอว๋ีจัว๋ไม่หยุดหย่อนว่าอยู่ท่ีโรงเรยีนเขาจะต้อง

ปกป้องพีส่าวให้ดี เลกิคาบแล้วถ้าไม่เข้าห้องน�า้ก็ให้ไปท่ีห้องสองดวู่าพ่ีสาว 

ถกูรงัแกหรอืเปล่า

* ผู้พลีชีพ คือเกียรติคุณที่รัฐบาลจีนแต่งตั้งให้กับพลเมืองที่เสียชีวิตเนื่องจากท�าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
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สองพ่อลูกรู้ว่าชีอิ้งไม่ได้ยินจึงพูดเสียงดังขึ้นมาอย่างไม่ได้ใส่ใจนัก

"พ่ีสาวแกหน้าตาด ี แถมยังพดูไม่ได้ นสิยักเ็กบ็เนือ้เกบ็ตวั นกัเรยีนชาย

พวกนัน้ชอบรงัแกผูห้ญิงท่ีว่านอนสอนง่ายแบบนี ้ แกจะข้ีขลาดไม่ได้ ไม่งัน้ 

จะให้แกเรยีนเทควนัโดมาหลายปีเพือ่อะไร"

"ท่ีแท้ผมกเ็รยีนเทควนัโดมาเพือ่มีเรือ่งชกต่อยนีเ่อง! งัน้ครัง้ก่อนท่ีผม

มีเรือ่งจนครเูรยีกผูป้กครอง ท�าไมพ่อถงึตผีมต่อหน้าครลู่ะ"

"มีเรื่องชกต่อยเพื่อพี่สาวแกได้ แต่อย่างอื่นไม่ได้"

"..."

เม่ือมาถึงโรงเรียนอวี๋เฉิงก็เปิดประตูแล้วลงจากรถ ชีอ้ิงสะพาย 

กระเป๋านักเรียน สวมเสื้อนักเรียนสีน�้าเงินสลับขาว ผมสีด�าขลับรวบเป็น 

หางม้า แก้มของเธอใหญ่เพยีงฝ่ามือ ดวงตาคูง่ามกระจ่างใส รมิฝีปากบาง

เม้มเป็นวงโค้งตืน้ๆ กรามเรยีวคม สวยราวกบัดอกเฉียงเวยตมูรอคอยการผลบิาน

อวี๋เฉิงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพิมพ์ข้อความ

อวีเ๋ฉิง : 'ถ้ามีใครรงัแกหน ูไปหาคณุครกู่อน จากนัน้ให้คณุครูโทรมาหา

น้า จ�าเบอร์โทรศพัท์น้าได้ใช่ไหม'

ชีอิ้งพยักหน้า อวี๋เฉิงเห็นแล้วจึงพิมพ์ข้อความต่อไปอีก

อวีเ๋ฉิง : 'เสีย่ว* จัว๋อยู่ปีหน่ึงห้องเจด็ ห้องเรยีนท่ีตรงหัวมุมช้ันหนึง่  

มีเรือ่งอะไรก็ไปหาเขาได้'

ชีอ้ิงพยักหน้ารับอีกครั้ง อวี๋เฉิงยังจะพิมพ์ข้อความต่ออีก แต่อวี๋จั๋ว 

คว้าสายกระเป๋านกัเรยีนของชีอ้ิงแล้วเอ่ยขึน้มาอย่างหมดความอดทน "ไปๆ 

จะสายแล้ว พ่อกลบัไปเถอะน่า ท�าตวัเป็นตาแก่ข้ีบ่นไปได้"

* เสี่ยว มักวางไว้หน้าแซ่หรือชื่อเพื่อใช้เป็นชื่อเรียกบุคคล แสดงความสนิทสนม
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ชีอิ้งโดนอวี๋จั๋วลากเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็หันมาโบกมือให้อวี๋เฉิงอย่าง

สงบเสงี่ยม

อวีเ๋ฉิงยืนอยู่กบัท่ีด้วยสหีน้าเป็นกงัวล มองดูใบหน้าสะสวยของหลานสาว

แล้วพลนันกึถงึพ่ีสาวของตนเอง เขาทอดถอนใจอยู่หลายครัง้จนกระท่ังชีอ้ิง 

เดนิหายลบัไปถงึค่อยกลบัข้ึนรถไปในท่ีสดุ

เพิง่จะปิดประตูรถได้สกัพกัเสยีงดงักระห่ึมเสยีดหูจากท่ีไกลๆ กด็งัใกล้

เข้ามา จากนัน้กเ็ป็นเสยีงเบรกหยุดอย่างกะทันหันตรงหน้าประตูโรงเรยีน

เสยีงเบรกรถรนุแรงมากจนคนท่ีเดนิผ่านไปมายงันกึว่าเกดิเรือ่งอะไรขึน้ 

ผูค้นต่างพากนัมองหาต้นเหต ุแม้แต่เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยของโรงเรยีน

กต็ระหนกตกใจรบีว่ิงเข้ามาดู

เด็กหนุ่มคนหนึ่งกระโดดลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์บ๊ิกไบก์สีด�าแดง  

สวมเสือ้ยืดสดี�า รูปร่างสงูโปร่ง ผมเผ้าถกูลมเป่าจนกระเซอะกระเซิง เขา 

พาดเสือ้นกัเรยีนไว้บนบ่า ในปากเคีย้วหมากฝรัง่ หันหัวไปเป่าปากใส่เจ้าหน้าท่ี

รกัษาความปลอดภยั

ใบหน้าไม่ยี่หระ ทั่วทั้งตัวเต็มไปด้วยกลิ่นอายของอันธพาล

เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัเหมือนจะรูว่้าเขาคอืใครจงึไม่กล้าห้าม 

ถอยหลังกลับไป

เดก็หนุม่ถอืเสือ้นกัเรยีนเดนิเข้าประตูโรงเรยีนไปเหมือนไม่มีอะไรเกดิข้ึน

อวี๋เฉิงขมวดคิ้วนิ่วหน้า

โรงเรยีนมธัยมไห่เฉิงหมายเลขหนึง่มีเด็กเกเรท่ีแค่มองแวบแรกกร็ูว่้า

ไม่ใช่ของดีแบบนี้ได้อย่างไรกัน

นักเรียนหญิงจ�านวนหนึ่งเดินผ่านข้างรถ ส่งเสียงจ้อกแจ้กจอแจ

"ลูกพี่กับรถมอเตอร์ไซค์ของลูกพี่หล่อมาก! โอ๊ยยย อยากลูบอะ"

"ลูบคนหรือลูบรถ?"

"...อยากหมดเลย"

"เงียบไปเลย! ขืนเซวียม่านชิงมาได้ยินเข้าจะตีเธอตายเอา"
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"เชอะ! จีร้ัง่ไม่ได้ชอบยายนัน่สกัหน่อย ฉันเห็นในโอเพนแชต* ของรุน่ว่า

ตอนปิดเทอมหน้าร้อนเซวียม่านชิงจดัปาร์ตีว้นัเกดิย่ิงใหญ่อลงัการให้จ้ีรัง่ แต่

ปรากฏว่าจีร้ัง่ไม่ได้ไปงานด้วยซ�า้"

"แต่ก็ในโอเพนแชตไม่ใช่เหรอท่ีบอกว่าจีร้ัง่ถกูจบัไปพร้อมกลุม่นกัแข่งรถ

เพราะแข่งรถกนัอะ แล้วดสู ิ ไม่ใช่ว่าตอนนีเ้ขายังอยู่ดหีรอืไง แถมกล้าขีร่ถ 

มาโรงเรยีนอกี นีแ่สดงให้เห็นแล้วว่าโอเพนแชตนัน่เชือ่ถอืไม่ได้!"

"ก็ไม่แน่นา บ้านลูกพี่มีเงินอะ ขอแค่เขาไม่ได้ฆ่าคนหรือวางเพลิง  

จะแก้ไขเรื่องอะไรไม่ได้บ้างล่ะ"

นักเรียนหญิงกลุ่มนั้นเดินออกไปไกลข้ึนเรื่อยๆ คิ้วของอวี๋เฉิงขมวด 

จนแทบจะหนบีดนิสอได้ นีมั่นอะไรกันเนีย่ เดก็สมยันีม้าเพือ่เรยีนหนงัสอืหรอืว่า

มาเพือ่หาคู่กนันะ!

คงต้องบอกให้อวีจ๋ัว๋เพิม่ความระมัดระวงัข้ึนอีกสกัหน่อย อย่าปล่อยให้

นกัเรยีนแย่ๆ เหล่านีม้ายุ่งกบัชีอ้ิง

ส่วนชีอิ้งนั้นเขากลับไม่ห่วงสักนิด

อ้ิงอ้ิงหลานของเขาออกจะเช่ือฟัง เธอจะต้องอยู่ห่างจากเดก็เกเรพวกนี้

อยูแ่ล้ว!

* โอเพนแชต (Open Chat) แพลตฟอร์มห้องแชตรูปแบบหนึ่ง ลักษณะเป็นห้องแชตขนาดใหญ่รองรับสมาชิก 
ในห้องแชตได้หลายพันคน มีแอดมินคอยควบคุมดูแล สมาชิกในห้องแชตสามารถพูดคุยกันได้โดยไม่ต้องเปิดเผย
ตัวตน
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เพือ่นนกัเรยีนมัธยมปลายปีสองห้องสองรบัทราบตัง้แต่ช่วงปิดเทอมฤดรู้อน

แล้วว่าเปิดภาคเรยีนใหม่จะมีนกัเรยีนพเิศษย้ายมาท่ีห้อง

หลวิช่ิงหวาครปูระจ�าช้ันไม่ได้พูดถงึสถานการณ์ของชีอ้ิงอย่างเจาะจง

ชัดเจน แค่บอกนกัเรยีนเอาไว้ในกลุม่แชตของห้องว่าพ่อของนกัเรยีนใหม่เป็น

ต�ารวจท่านหนึง่ท่ีเสยีสละเพ่ือประชาชน มเีกยีรตยิศย่ิงใหญ่ นกัเรยีนใหม่เป็น 

บุตรธดิาของผูพ้ลชีีพ เป็นทายาทของวรีบุรษุ ทุกคนต้องให้ความช่วยเหลอืและ

ความรกั

ความยุ่งยากใจท่ีใหญ่ท่ีสุดในชีวิตปกติธรรมดาของเด็กหนุ่มเด็กสาว 

ท่ีอยู่ในช่วงวัยแรกแย้มกลุ่มนี้ไม่พ้นเรื่องผลการเรียนการสอบ อาจจะเพ่ิม 

ความว้าวุน่จากการแอบรกัเข้าไปด้วย แล้วจะเอาเวลาท่ีไหนไปรูจ้กักบัค�าศพัท์

อย่าง 'วรีบุรุษผู้พลชีีพ' หลงัจากตืน่ตะลงึไปแล้วกพ็ากนัส่งข้อความรบัค�ามา 

ไม่หยุดหย่อนว่าจะรกัและทะนถุนอมเพ่ือนนกัเรยีนคนใหม่อย่างแน่นอน!

ช่วงเปิดเทอมบริเวณโรงเรียนเต็มไปด้วยความสดใสมีชีวิตชีวา

แม้ว่าชอีิง้จะเตรยีมสภาพจติใจของตวัเองมานานแล้ว แต่แวบแรกท่ีเห็นว่า

รอบตวัมีคนเยอะขนาดนี ้ถงึจะเตรยีมตวัมาดอีย่างไรกย็งัปรบัตวัไม่ได้

ชาตก่ิอนเธอระเหเร่ร่อนมาตัง้แต่เกดิ ท่ัวทุกหนแห่งพบเห็นการบาดเจบ็ 

บทที่
2
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ผู้คนทุกข์ยากแร้นแค้น ภายหลังอาศัยอยู่ลึกในจวนแม่ทัพ ข้างกายมีแค ่

สาวใช้สองสามคน ความทรงจ�าส่วนใหญ่จงึจดืชดืไร้ชีวติชีวา โดดเดีย่วอ้างว้าง

ความสนกุสนานเพยีงอย่างเดยีวท่ีนกึออกคอืเทศกาลโคมไฟ* ท่านแม่ทัพ

กลบัมาเมอืงหลวงพอด ีหลงัผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้าแล้วเขากพ็าเธอไปเดนิเล่นท่ีถนน 

จงูมือเธอท่ามกลางผูค้นท่ีเดินเบียดเสยีดกระทบไหล่ ซ้ือถงัหูลู*่* ให้เธอไม้หนึง่

น�้าตาลนั้นทั้งหวานทั้งเหนียว ท�าให้ฟันของเธอติดหนึบ ท่านแม่ทัพ

ถามเธอว่า 'อร่อยหรือไม่'

เธออ้าปากไม่ได้ แอบกระดากอายกับตัวเองจึงได้แต่พยักหน้ารับ 

ก่อนจะย่ืนถงัหูลู่ในมือตนเองออกไปอย่างลงัเล ท่านแม่ทัพเพียงแต่ย้ิมแล้ว

ส่ายศรีษะ 'ซ้ือให้เจ้า'

จู่ๆ  เธอกถ็กูกระแทกจากด้านหลงัอย่างแรง ตวัชีอ้ิงโงนเงน ความทรงจ�า

ถกูขดัจงัหวะ

นกัเรยีนชายกลุม่หนึง่วิง่ผ่านทางเดนิไปราวกบัสายลม ส่งเสยีงด่าทอ

โหวกเหวกคนโน้นทีคนนี้ที อวี๋จั๋วประคองตัวชีอ้ิงไว้ได้ก็ด่าใส่คนท่ีว่ิงชน 

โดยไม่หันมาขอโทษสักค�า "ไม่มีตาหรือไง!"

นกึไม่ถงึว่านกัเรยีนชายท่ีวิง่รัง้ท้ายจะได้ยินแล้วหยุดกกึก่อนจะหมุนตวัมา 

ดูท่าคดิจะต่อปากต่อค�ากบัอว๋ีจัว๋ แต่เพิง่จะเดนิกลบัมาได้สองก้าว เดก็หนุม่

กไ็ด้ยนิเสยีงพวกพ้องตนเองตะโกนเรยีก "ไอ้เบ้ิมชวี! แกมวัอืดอาดอะไรอยู ่ พ่ีรัง่ 

ก�าลงัรอพวกเราอยู่นะ!!"

นกัเรยีนชายท่ีถกูเรยีกว่าไอ้เบ้ิมชวชูีนิว้กลางใส่อวีจ๋ัว๋ แล้วหันตวัวิง่ไป

อวี๋จั๋วชูนิ้วกลางกลับอย่างไม่ลดราวาศอก

เดก็ชายใส่แว่นท่ีพิงระเบียงอยู่ข้างๆ เอ่ยปาก "เพือ่น...ฉันขอเตอืนนาย

นะ อย่าไปย่ัวคนอย่างนัน้จะดกีว่า"

อวีจ๋ัว๋ตอนมัธยมต้นเป็นเดก็เกเร ไม่กลวัการก่อเรือ่งแม้แต่น้อย ได้ยิน

ค�าเตือนกเ็พยีงแค่นหัวเราะ "ท�าไมถงึย่ัวไม่ได้ล่ะ"

* เทศกาลโคมไฟ ตรงกับวันที่ 15 เดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติจีน
** ถังหูลู่ ผลไม้เคลือบน�้าตาล
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เด็กชายใส่แว่นยกมือข้างหนึ่งข้ึนป้องปากก่อนจะบอกว่า "นั่นคือ 

พวกท่ีอยู่กบัจีร้ัง่ท้ังนัน้เลย"

อวีจ๋ัว๋เป็นลกูววัแรกเกดิไม่กลวัเสอื* "จีร้ัง่? ไอ้เวรท่ีไหน ไม่เห็นเคยได้ยิน"

รอบข้างที่วุ่นวายในชั่วขณะนั้นก็พลันสงบนิ่ง

เด็กชายใส่แว่นเหมอืนนกึไม่ถงึว่าอกีฝ่ายจะพดูจาอวดดขีนาดนี ้ หลงั

จ้องปากอ้าตาค้างอยู่สกัพกักส่็งสายตาท่ีอ่านได้ว่า 'หาความสขุใส่ตวัให้มาก

หน่อย' ท้ิงไว้ให้อวีจ๋ัว๋ก่อนจะวิง่จากไปอย่างรวดเรว็

อวีจ๋ัว๋ยังไม่รูว่้าตวัเองไปแส่หาเรือ่งอะไรเข้า หลงัปัดเสือ้ให้ชีอ้ิงท่ียืนนิง่

สงวนท่าทีอยู่กบัท่ีกจ็งูข้อมือเธอพาไปส่งถงึห้องท�างานของครปูระจ�าช้ัน

หลวิช่ิงหวาก�าลงัจดัระเบียบใบระเบียน เพิง่เปิดมาถงึหน้าเอกสารของ

ชีอิง้พอดี นกัเรยีนหญิงในรปูขนาดหนึง่นิว้รวบผมเป็นทรงหางม้า เผยให้เห็น

หน้าผากเกลีย้งเกลาอ่ิมเอิบ มมุปากเม้มเป็นวงโค้งตืน้บาง ดแูล้วท้ังเรยีบร้อย

น่ารกัและสงบเสงีย่ม

พอได้ยินเสยีงเรยีกกเ็งยหน้าข้ึนมาพบเข้ากบัเดก็สาวท่ีสวยกว่าในรปู

ยืนอยู่ที่ประตูท่าทางเหนียมอาย

อวี๋จั๋วฝากชีอิ้งไว้กับหลิวชิ่งหวาแล้วจึงกลับห้องเรียนของตนเอง

หลิวช่ิงหวาพยายามสื่อสารกับชีอ้ิงอยู่ในห้องท�างานของตนโดยใช้

ท่าทางประกอบ มือท่ีไขว้อยูข้่างหลงัของชีอ้ิงสัน่ระรกิ เธอพยายามท�าความเข้าใจ

ความหมายท่ีคนแปลกหน้าตรงหน้าถ่ายทอดให้

ครปูระจ�าชัน้ของห้องตดิกนัท่ียืนดอูยู่ด้านข้างพดูข้ึนว่า "เหล่า** หลวิ  

นีค่อืนกัเรยีนพเิศษคนนัน้ของห้องคุณเหรอ ท้ังไม่ได้ยินแล้วยงัพูดไม่ได้อีก  

คณุท�าท่าไปเธอก็ไม่เข้าใจหรอก"

สดุท้ายหลวิช่ิงหวากย็อมแพ้ เขียนตวัหนงัสอืลงบนกระดาษสมดุให้เธอ

อ่าน

* ลกูววัแรกเกดิไม่กลวัเสอื เป็นส�านวน อุปมาถงึวยัรุน่ว่าเป็นวยัท่ีไม่ได้คดิไตร่ตรองอะไรมากมาย จงึท�าให้มคีวามกล้า
ในการลงมอืท�าสิง่ต่างๆ มากกว่า
** เหล่า ค�าเรียกที่ใช้กับคนที่สนิทสนมกัน โดยจะวางไว้หน้าแซ่
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'ครแูซ่หลวิ เป็นครปูระจ�าช้ันของเธอนะ ตอนนีค้รจูะพาเธอไปท่ีห้องเรยีน 

เพือ่นนกัเรยีนใหม่เป็นกนัเองท้ังนัน้ ไม่ต้องห่วง'

ชีอิ้งถอนใจอย่างโล่งอกแล้วจึงพยักหน้ารับอย่างว่าง่าย

ห้องเรียนของช้ันมัธยมปลายปีสองห้องสองตั้งอยู่ปลายสุดของ 

ระเบียงทางเดนิ กริง่เข้าเรยีนครัง้แรกของภาคเรยีนใหม่ดงัขึน้แล้ว หลวิช่ิงหวา

ผลกัประตเูข้าไป ช้ันเรยีนท่ีวุน่วายพลนัเงยีบสงบลง ดวงตาหลายสบิคู่มอง 

มาทางเงาร่างผอมท่ีอยู่ด้านข้างเธอโดยพร้อมเพรยีง

ชีอิ้งหลบอยู่หลังหลิวชิ่งหวาโดยไม่ได้ตั้งใจ

หลวิช่ิงหวารูส้กึได้ถงึความกลวัของเด็กสาวจึงกมุมือเธอแล้วตบเบาๆ 

พาเดินมายนืบนแท่นบรรยาย "นีค่อืนกัเรยีนชีอิง้ท่ีครเูคยบอกกบัพวกเธอไว้ 

ตัง้แต่วันน้ีเป็นต้นไปชีอิง้คอืส่วนหนึง่ของห้องสองของเรา ชีอิง้มคีวามพเิศษ

บางอย่าง ทุกคนต้องช่วยเหลอืเธอให้มากๆ และเป็นเพือ่นกบัเธอนะ มา! เรา

ปรบมอืต้อนรบัเธอกนัสกัหน่อย"

เสียงปรบมือแปะๆ ดังขึ้นในชั้นเรียน

ชีอ้ิงมองดูการปรบมืออย่างเป็นระเบียบพร้อมเพรยีงกนัของเหล่านกัเรยีน 

แม้จะไม่ได้ยินเสยีง แต่กร็บัรูว่้านีเ่ป็นการกระท�าเพ่ือต้อนรบัเธอ ใบหน้าและ

รมิฝีปากท่ีซีดขาวด้วยความตืน่เต้นค่อยๆ คลีเ่ป็นรอยย้ิมออกมา

เพื่อนนักเรียนในห้องสองยิ่งปรบมืออย่างแข็งขันกว่าเดิม

เพือ่นคนใหม่ท่ีนัง่ติดกันกบัชอ้ิีงเป็นนกัเรยีนหญิงรปูร่างอวบ ใบหน้าดเูดก็ 

และมีลกัยิม้เลก็ๆ ช่ือเยวีย่หล ี อีกฝ่ายจ้องมองชีอ้ิงด้วยดวงตากลมแวววาว 

รอให้ชอ้ิีงนัง่ลงกย็ืน่มือออกมาแสดงความเป็นเพือ่นทันที

ชีอ้ิงจับมือกับอีกฝ่าย เยวี่ยหลีอาศัยช่วงท่ีหลิวชิ่งหวาก�าลังพูดเรื่อง 

เปิดเทอม หยิบค�าแนะน�าตวัเองท่ีเขียนไว้ส่งให้ชีอ้ิงอ่านด้วยสหีน้าตืน่เต้น

ค�าแนะน�าตวันีถ้้าจดัหน้าให้เป็นระเบียบสกัหน่อย แล้วเพิม่ประสบการณ์

ท�างานเข้าไปอีกสกันดิ กเ็อามาใช้เป็นเรซูเม่ได้แล้ว
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ชีอ้ิงรูแ้ม้กระท่ังครอบครัวเยว่ียหลมีีสมาชิกกีค่น เลีย้งหมากีต่วั ชอบกนิ

ขนมจัง้* แบบหวานหรอืขนมจัง้แบบคาว

เพือ่นนกัเรยีนท่ีนัง่อยู่หน้าหลงัซ้ายขวาของเธอพอเห็นตวัอย่างกท็�าตาม

บ้าง คาบประชุมห้องท่ีเหลอืต่อจากนัน้ชีอ้ิงจงึใช้เวลาหมดไปกบัการอ่านเรซูเม่

ของเพ่ือนร่วมห้อง

หลงัเลกิคาบ นกัเรยีนหญิงในห้องคนหนึง่กเ็รยีกชีอิง้ให้ไปเข้าห้องน�า้

ด้วยกนั

ช่วงท่ีเป็นนกัเรยีน การเข้าห้องน�า้ด้วยกนัคอืสญัญาณของจดุเริม่ต้น

มติรภาพ

แม้ว่าชีอ้ิงจะไม่ได้ต้องการคลายกระเพาะปัสสาวะ แต่เมือ่เห็นใบหน้า

เป่ียมรอยย้ิม อบอุน่เป็นกนัเองของเพ่ือนๆ เธอกป็ฏเิสธความปรารถนาดนีีไ้ม่ลง

จงึได้แต่ตดิตามไป

บรรดาเด็กผู้หญิงของห้องสองล้อมเธอไว้ตรงกลางราวกบัเป็นสิง่ของ

ที่แตกสลายง่ายก็ไม่ปาน

เดนิเตาะแตะไป แล้วกเ็ดนิเตาะแตะกลบั ระหว่างนัน้ยังแวะคยุกบันกัเรยีน

ท่ีอยู่ห้องติดกนัอกีค�าสองค�า

"นี่คือนักเรียนพิเศษของห้องพวกเธอเหรอ"

"ดาวประจ�าห้องของห้องพวกเธอต้องเปลี่ยนคนแล้วไหมล่ะ"

"เธอไม่ได้ยินอะไรเลยจริงเหรอ"

"..."

ภายในเวลาเช้าเดยีว ชัน้เรยีนมัธยมปลายปีสองกล็อืกนัไปท่ัวแล้วว่า 

ท่ีห้องสองมเีด็กผูห้ญิงหูหนวกหน้าตาสวยมากคนหนึง่ย้ายมา พ่อของเธอ 

เป็นต�ารวจท่ีเสยีสละเพ่ือประชาชน

แม้ว่าพวกเด็กผู้ชายปลายแถวจากห้องเก้าจะเพ่ิงทะเลาะวิวาทกับ

* ขนมจั้ง หรือขนมจ่าง เป็นขนมที่ท�าจากข้าวเหนียว แบบหวานในไทยเรียกว่า 'กีจ่าง' แบบคาวเรียกว่า 'บ๊ะจ่าง'  
ใช้ไหว้ในเทศกาลตวนอู่
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นกัเรยีนเกเรของโรงเรยีนอ่ืนมา แถมสองคนในนัน้ยังมแีผลบนใบหน้าด้วย 

แต่นัน่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการร่วมซุบซิบนนิทาของพวกเขาเลยแม้แต่น้อย

ก่อนหน้านี้มีนักเรียนคนแล้วคนเล่าแวะไปท่ีห้องสองเพื่อส�ารวจ

นักเรียนพิเศษคนนั้น ไม่ทันไรนายเบิ้มชวีก็เดินสบถกลับมา "เวร! ไม่เห็น

แม้แต่เส้นขน พวกหนอนหนังสือห้องสองมันใช้หนังสือปิดหน้าต่างเอาไว้ 

มันต้องขนาดนี้เลยเหรอ"

ช่ือเดิมของนายเบ้ิมชวคีอืชวเีผงิ เขามีรปูร่างใหญ่บึกบึนอย่างนกักฬีา

ท�าให้ได้ชือ่นีม้า

"ท�าไมจะไม่ต้อง" หลวิไห่หยางเตะเขาหนึง่ที "นัน่เป็นลกูของผูพ้ลชีีพ! 

จะให้แกมองส่งเดชได้ไง"

นายเบ้ิมชวีไม่พอใจ "มองแค่ทีสองทีเนือ้ก็ไม่ได้หลดุออกมาสกัหน่อย"

ทางเดินด้านนอกมีเสียงโหวกเหวกดังลอดเข้ามา "ฉันมีรูปของ

นักเรียนพิเศษ! ใครอยากดูบ้าง"

ในห้องเรยีนเกดิความโกลาหลอลหม่านไปช่ัวขณะ "ฉันอยากด!ู เอามา

ให้ฉันด!ู"

ตรงมมุชดิหน้าต่างแถวสดุท้าย เดก็หนุม่ท่ีฟุบอยู่บนโต๊ะเรยีนถกูเสยีงดงั

ปลกุจนตืน่ ศรีษะของเขาไม่ได้เงยข้ึน แต่เท้าเตะไปข้างหน้าแรงๆ หนึง่ที  

ม้านัง่แถวหน้าล้มลงบนพืน้ดงัตงึสองครัง้ ห้องเรยีนพลนัเงยีบสงบลง

นายเบิ้มชวีท�าท่าบอกหลิวไห่หยางให้เงียบ

แม้แต่พวกเดก็หนุม่ท่ีคลกุคลกีบัเขายงัเงยีบเสยีงเป็นจิง้หรดีในฤดหูนาว 

ย่ิงไม่ต้องพดูถงึนกัเรยีนคนอ่ืนท่ีหุบปากไปโดยไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเสยีงดงั

ผ่านไปพักใหญ่เสียงเย็นชาก็ดังขึ้นในอากาศ "มีเกียรตินักเหรอ"

นายเบิ้มชวีสีหน้างุนงง "อะไรนะ พี่รั่งพูดว่าอะไรนะ"

เด็กหนุ่มท่ีฟุบอยู่บนโต๊ะเรียนเงยหน้าข้ึนในท่ีสุด ลูกตาด�าใต้ผมชี้ฟ ู

ท่ีกระเซอะกระเซิงเหมือนมีดคูห่นึง่ เวลามองคนแล้วราวกบัคมมดีกรดีผ่าน 

มุมปากหยักยกข้ึนเป็นรอยย้ิมเหยียด "ฉันพูดว่า...เสียสละเพ่ือประชาชน 
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มีเกียรตินกัเหรอ"

อยู่ข้างจีร้ัง่มานานขนาดนี ้ ถ้ายงัไม่รูส้กึว่าเขาก�าลงัอารมณ์ขุ่นมวักอ็ยู่

ด้วยกนัเสยีเปล่าแล้ว

ไม่มีใครกล้าต่อค�า

จี้รั่งหัวเราะโดยไร้เสียง แล้วฟุบหน้าลงกับโต๊ะเรียนอีกครั้ง

จนกระท่ังเลกิเรยีน แถวหลงัของห้องท่ีปกตจิะเอะอะเสยีงดงักนัตลอด

กย็งัเงยีบเป็นเป่าสาก ท�าเอาแม้แต่ครเูองกยั็งแปลกใจว่าท�าไมวนันีน้กัเรยีนเกเร

กลุม่นีถ้งึเช่ือฟังดี

เสยีงกริง่บอกเวลาเลกิเรยีนเพิง่จะดงัขึน้ ลัว่ปิงจากห้องแปดกว็ิง่ทะลวง

เข้ามาในห้อง "พีร่ัง่! เมือ่กีไ้อ้เดก็แซ่หลีร่ายงานว่าปีหนึง่มีนกัเรยีนใหม่ด่าพ่ีว่า

ไอ้เวร!"

จี้รั่งยังคงนอนฟุบหน้าไม่ตอบสนองใดๆ แต่คนข้างๆ จ�านวนหน่ึง 

นั่งไม่ติดที่แล้ว

"เชี่ย! ไอ้งั่งที่ไหนมันบ้าขนาดนี้"

"แม่งเอ๊ย ไอ้สารเลว!"

"ไม่ตีสักวันเด็กมันจะเสียคน นักเรียนใหม่รุ่นนี้บ้าดีเดือดแฮะ"

จีร้ัง่ลกุข้ึนยืนอย่างเกยีจคร้าน หยบิเสือ้นกัเรยีนข้ึนพาดบ่า "พามันไปท่ี

ตรอกซีถ่า"

ลั่วปิงรับค�าสั่ง สะบัดหน้าวิ่งไปอย่างรวดเร็ว

เปิดเทอมวนัแรก ความจรงิได้เรยีนกนัแค่ไม่กีค่าบ ส่วนใหญ่กร็บัการบ้าน 

แจกหนงัสอืใหม่ ปรบัเปลีย่นท่ีนัง่ จนตอนบ่ายถงึได้เรยีนวชิาภาษาและวรรณคดี

หนึง่คาบและคณติศาสตร์อกีหนึง่คาบ

ชาติก่อนชีอิ้งไม่รู้หนังสือ ภายหลังเข้าจวนแม่ทัพแล้วเธอก็ท�าได้แค่

เขียนช่ือตัวเอง แต่มาตอนนี้เธอมีความทรงจ�าของร่างกายนี้หลงเหลืออยู่ 

จงึกลายเป็นคนมีความรูใ้นทันใด ช่างน่าปลาบปลืม้ใจเสยีจรงิ
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ผลการเรยีนของเจ้าของร่างเดมิก็ไม่แย่ เม่ือก่อนอันดบัอยูท่ี่สบิคนแรก

ของระดบัช้ัน ชีอิง้มองดสูตูรและรปูทรงเรขาคณติต่างๆ ในหนงัสอืคณิตศาสตร์ 

กพ็ลนัเข้าใจความหมายของมันได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ

แม้จะไม่ได้ยินที่ครูสอน แต่เธอก็ยังลอกโน้ตบนกระดานอย่างตั้งใจ

ชีอ้ิงรูด้ ีไม่ว่าจะสมยัไหนผูค้นต่างกช็ืน่ชอบบุคคลมกีารศกึษา มาตอนนี้

ไม่ง่ายกว่าจะได้โอกาสในการเรยีนหนงัสอื ได้รบัความเท่าเทียมและอิสรเสรี

เหมือนเด็กผูช้าย จงึย่ิงรกัถนอมเป็นหลายเท่าตวั

เยวีย่หลจีดโน้ตเบียดชิดตดิกนัท่ัวท้ังหน้ากระดาษ พอมองสมุดของชีอิง้

แล้วในชัว่ขณะกร็ูส้กึว่าตนเองถกูฆ่าเรยีบ

เธอส่งแผ่นกระดาษเล็กๆ ให้ชีอิ้งอย่างละอายใจในตัวเอง

'อิ้งอิ้ง สมุดโน้ตของเธอเป็นระเบียบจัง ให้ฉันยืมลอกหน่อยได้ไหม'

ชีอิง้รูส้กึว่าแม้แต่พรสวรรค์ในการเรยีนของร่างกายนีเ้ธอกน่็าจะได้รบั

สืบทอดมาด้วย จึงให้อีกฝ่ายยืมสมุดโน้ตอย่างใจกว้าง

หลังเลิกเรียนอวี๋จั๋วก็มารับเธอ

ชีอิ้งโบกมือลาเพื่อนนักเรียนท่ีอยู่รอบๆ ทีละคน แล้วค่อยสะพาย

กระเป๋านักเรียนเดินออกจากห้องในที่สุด

เพิ่งจะเดินไปถึงประตูโรงเรียน หยางซินหย่วนเพื่อนของอว๋ีจั๋วก็วิ่งรี ่

มาหา พดูด้วยลมหายใจหอบรัว "เม่ือกีฉั้นได้ยินว่าจีร้ัง่ส่งคนมาอัดนาย นาย 

รบีหนไีปเรว็!"

"จี้รั่งไหน"

"คนท่ีนายด่าว่าไอ้เวรนัน่ไง! ขาใหญ่แห่งมธัยมไห่เฉิงหมายเลขหนึง่!"

อวีจ๋ัว๋สหีน้าเปลีย่นไป แต่เขาไม่ได้กลวัขาใหญ่ในต�านานคนนี ้ แค่ว่า 

ตอนนีชี้อ้ิงอยู่ด้วย ถ้าหากว่าชีอิง้ผมหายไปแม้แต่เส้นเดยีวล่ะก.็..เขากลวัว่า

จะโดนพ่อถลกหนงัเอาได้
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ไม่ไกลออกไป ลั่วปิงพาคนเดินเข้ามาหาด้วยท่าทางขู่เข็ญคุกคาม

อวี๋จั๋วผลักชีอิ้งไปอยู่ข้างหยางซินหย่วนทันที "นายพาพี่สาวฉันไปท่ี 

ร้านชานมชีหลีเ่ซียงก่อน เดีย๋วสกัพกัฉันจะตามไป"

เจ้าของร้านชานมชีหลีเ่ซียงเป็นแฟนคลบัของโจวเจีย๋หลนุ* ไม่ว่าจะไป

ท่ีร้านเวลาไหนกมั็กจะได้ยินเพลงของเจย์ โจวอยู่เสมอ

หยางซินหย่วนซ้ือชานมให้ชีอ้ิงแก้วหนึง่ แล้วรอคอยอย่างว้าวุน่ลุน้ระทึก

จนกระท่ังชีอ้ิงด่ืมชานมท้ังแก้วหมดแล้ว แม้แต่ไข่มกุก็ไม่เหลอืสกัเมด็ 

อวีจ๋ัว๋กยั็งไม่กลบัมา

เขานึกถงึเรือ่งท่ีจีร้ัง่ซ้อมรุน่พีท่ี่อยู่ระดบัช้ันสงูกว่าจนเข้าโรงพยาบาล

เมือ่เทอมท่ีแล้วกน็ัง่ไม่ตดิอกีต่อไป พมิพ์ข้อความบอกให้ชีอ้ิงรออยู่ท่ีนีอ่ย่าไปไหน

โดยพลการ ก่อนจะวิง่ออกไปหาอวีจ๋ัว๋

แม้ชอ้ิีงจะไม่รูว่้าเกดิเรือ่งอะไรข้ึน แต่สงัเกตจากค�าพูดและสหีน้าของ

หยางซินหย่วนแล้วเธอกร็ูว่้าสถานการณ์นีไ้ม่เข้าท่า และเม่ือนกึถงึปฏกิริยิาของ 

อวีจ๋ัว๋เมือ่ครูก่ค็ดิว่าเขาคงจะพบเรือ่งเดอืดร้อนอะไรบางอย่างจงึอดเป็นห่วงไม่ได้

เมื่อคิดดูแล้วเธอก็ลุกขึ้นไปตามหาเขา

ตรอกซีถ่าอยู่ที่ประตูหลังของโรงเรียน

อวี๋จั๋วเผชิญหน้ากับคนท้ังกลุ่มซ่ึงอยู ่ฝั ่งตรงข้ามด้วยตัวคนเดียว 

โดยไม่ขลาดกลัวเลยสักนิด ตอนเขาอยู่มัธยมต้นก็เป็นนักเลง ท้ังยังฝึก 

เทควนัโดมานดิหน่อย ทะเลาะววิาทไม่เตม็ร้อยกไ็ด้สกัแปดสบิ ไม่เห็นขาใหญ่

โรงเรียนไห่อี** อยู่ในสายตาจริงๆ

เขาเดินไปหยุดอยู่ตรงนั้นด้วยท่าทางเอ่ือยเฉ่ือย แล้วถามขึ้นอย่าง 

หาเรื่องว่า "จะเข้ามาพร้อมกันหรือจะมาทีละคน"

* โจวเจี๋ยหลุน หรือ Jay Chou นักร้องชายของไต้หวัน 'ชีหลี่เซียง' ที่แปลว่าต้นแก้วก็เป็นหนึ่งในชื่อเพลงและอัลบั้ม
ของโจวเจี๋ยหลุน
** ไห่อี ค�าเรียกย่อๆ ของโรงเรียนมัธยมไห่เฉิงหมายเลขหนึ่ง
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ทุกคนโมโห!

นายเบ้ิมชวีถกแขนเสือ้ข้ึนแล้วด่า "แกอย่าอวดดนีกัเลย เดีย๋วจะร้องไห้ 

หาพ่อเรยีกหาแม่ไม่ทัน!"

คนท้ังกลุม่ก�าลงัจะบุกเข้ามาซ้อมเขา แต่แล้วจู่ๆ  กมี็เสยีงเย็นชาดงัขึน้ 

"หลกีไป"

อวีจ๋ัว๋มองดเูดก็หนุม่ท่ีสงูกว่าเขาหนึง่ช่วงศรีษะเดนิเข้ามาจากท่ามกลาง

กลุม่คนท่ีแหวกทางให้ด้วยท่าทางไม่รบีร้อน เปลอืกตาหรีล่งครึง่หนึง่ จะย้ิม

แต่ก็ไม่ย้ิม ถามเขาว่า "อว๋ีจัว๋ใช่ไหม"

อวี๋จั๋วแค่นยิ้ม "ฉันเป็นปู่แกต่างหาก"

จี้รั่งกวักนิ้วให้เขา "มา"

อวี๋จั๋วชูหมัดพุ่งเข้าไป

ในการต่อสู้ตัวต่อตัวเขายังไม่เคยเป็นฝ่ายเสียเปรียบ

ผลปรากฏว่าหมัดแกว่งใส่ความว่างเปล่า แทบจะในช่ัวพรบิตาท้องน้อย 

กเ็จบ็แปลบ เขาถกูจีร้ัง่กระแทกเข่าใส่จนแทบล้มหงาย

อวี๋จั๋วคิดในใจ เสร็จกัน! ประมาทศัตรู พบเจอมือดีซะแล้ว

ท้ังสองยังสู้กันต่อ แต่แล้วตรอกท่ีสงบเงียบอยู่ๆ ก็มีเสียงตะโกน

โหวกเหวกดงัข้ึนมา ตามด้วยคนสบิกว่าคนว่ิงออกมาตดิๆ กนัจากช่วงหัวโค้ง

ของตรอก ในมือถอืไม้บ้างอิฐบ้าง

นายเบิ้มชวีด่าเสียงดัง "ฉิบหาย พวกมันซ่องสุมก�าลังคน!"

อวี๋จั๋วตะโกนโต้กลับ "ไม่ใช่คนของฉัน!"

นายเบ้ิมชวีเพ่งมองแล้วพบว่าเป็นพวกอันธพาลจากโรงเรียนมัธยม

หมายเลขสามท่ีอยู่ตดิกนัและโดนพวกเขาเล่นงานไปเมือ่เช้านี้

อาศัยตอนที่พวกเขาก�าลังต่อสู้กันที่นี่ฉวยโอกาสท�าการโจมตี

การสูต้วัต่อตวักลายเป็นการรมุสกรมั อวีจ๋ัว๋ท่ียืนอยู่ตรงกลางเป็นผูบ้รสิทุธิ์

อย่างแท้จรงิ เขาจะสูก้บัใครก็ไม่ถกูต้องจงึได้แต่ยืนดกูารต่อสูน้ิง่ๆ

จี้รั่งลงมือหนักจริง ดูออกว่าเคยฝึกฝีมือมา รวบรัดหมดจด ปล่อย 
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หนึง่หมัดออกไปกเ็ห็นเลอืด แต่ว่าคร้ังนีจ้ีร่ั้งตัง้ใจมาอัดเขา เดมิทีไม่ได้พาคน 

มาด้วยสกัเท่าไหร่ แล้วกไ็ม่ได้น�าเครือ่งไม้เครือ่งมืออะไรมา อีกฝ่ายก�าลงัคน

มากกว่าแล้วยังมีอาวธุอีกด้วย นบัว่าถอืดอีย่างมาก

อวีจ๋ัว๋ก�าลงัใช้ความคดิ ร้ายดยัีงไงกเ็ป็นโรงเรยีนเดยีวกนั ช่วยสกัหน่อย 

ดไีหมนะ...

ขณะก�าลงัคดิอยู ่ เดก็คนหนึง่ท่ีถอืก้านเหลก็ในมือกฉ็วยโอกาสตอนท่ีจีร้ัง่

หันหลงัไปรบัมือกบัคนอกีสองคนพุง่ปราดเข้าไปแล้วเงือ้ก้านเหลก็ข้ึนฟาด อวีจ๋ัว๋

ตวาดเสยีงดงั "ระวงั!"

เพิง่จะสิน้เสยีง ตรงหางตากมี็เงาคนวาบเข้ามา ยังไม่ทันตอบสนอง  

คนท่ีมาถงึด้านหลงัของจีร้ัง่กฝื็นรบัก้านเหลก็นัน้แทนเขา

พอเห็นชัดว่าผู้มาใหม่เป็นใคร อวี๋จั๋วก็หลั่งเหงื่อเย็นเฉียบออกมา 

ในชั่วพริบตา

"พี่!" อวี๋จั๋วโกรธจนตาแทบถลน พุ่งเข้าไปแล้วเตะคนท่ีลอบโจมตี 

กระเด็นไปในเท้าเดียว "ไอ้สารเลว!"

จี้รั่งหันกลับมาทันควัน โอบกอดร่างที่อ่อนปวกเปียกข้างหลังเอาไว้

ปลายจมูกเด็กหนุ่มได้กลิ่นหอมจางๆ

เขาก้มหน้าลงไปสบกับดวงตาคู่หนึ่งซ่ึงมีน�้าตาคลอหน่วย ราวกับ 

มีแสงจันทร์แสงดาวโปรยลงมา

เธอเรียกเขาอย่างไร้เสียงว่า "ท่านแม่ทัพ"
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การปรากฏตวัของชีอิง้ท�าให้การต่อสูชุ้ลมุนครัง้นีถ้กูบังคับให้ขาดตอน

กลางคัน

เหล่าเดก็เกเรถอืค�าพูดติดปากว่า 'ไม่ท�าร้ายผูห้ญิง' มาตลอด เม่ือเห็น 

การบาดเจบ็โดยอุบัตเิหตกุห็ยุดมืออย่างมึนงง

เวลานีห้ยางซินหย่วนค่อยตามมาถึง เขาไม่รูว่้าเกดิอะไรขึน้ ท้ังยงันกึว่า 

เป็นคนของจีร้ัง่ทุกคนจงึตะโกนว่า "ต�ารวจมาแล้ว!"

คนของโรงเรียนมัธยมหมายเลขสามพอได้ยินเข้าก็หนัหน้าวิ่งจากไป

อวีจ๋ัว๋ไม่สนใจอะไร พุง่เข้าไปประคองชอ้ิีงถงึตรงหน้าจ้ีรัง่ "พ่ี! พ่ีบาดเจบ็

ตรงไหน ปวดตรงไหนบ้าง"

เขาตกใจจนคลัง่ไปแล้ว ถามอยู่เป็นนานถงึนกึได้ว่าชีอ้ิงไม่ได้ยินจงึล้วง

โทรศพัท์มือถอืออกมากดโทรหา 120* ด้วยมือไม้ท่ีพันกนัยุง่ รถพยาบาล 

ถามหาพกิดัสถานท่ี ท่ีนีเ่ป็นตรอกเลก็ รถขับเข้ามาไม่ได้ อว๋ีจัว๋ท�าได้เพยีงแค่

บอกท่ีต้ังของประตูโรงเรยีนไป

พอวางสายก็ยื่นมือจะคว้าตัวชีอิ้งมาจากอ้อมอกของจี้รั่ง

แต่ปรากฏว่าดึงไม่ออก

บทที่
3

* 120 เบอร์ของหน่วยรถฉุกเฉินในประเทศจีน
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อวี๋จั๋วโมโหจัด "แก ปล่อยนะ!"

จี้รั่งมองเขาทีหนึ่ง ก่อนจะชูสองมือขึ้นอย่างผู้บริสุทธิ์

อวี๋จั๋วถึงเห็นว่าเป็นชีอ้ิงท่ีจับเสื้อนักเรียนตรงเอวของจี้รั่งไว้แน่น 

ไม่ยอมปล่อย

นี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ย!

อวี๋จั๋วพิมพ์ข้อความให้พี่สาวอ่านด้วยความอดทน

อวี๋จั๋ว : 'พี่ ผมพาพี่ไปโรงพยาบาลนะ'

นกึไม่ถงึว่าพอชีอ้ิงอ่านข้อความของเขาแล้วกลบัส่ายหน้าให้ สองมอื

ของเธอยงัคงเกาะจีร้ัง่ไว้แน่นราวกบักลวัว่าเขาจะหายไป

เด็กผู้หญิงท่ีชอบจี้รั่งสามารถต่อแถวจากประตูโรงเรียนไปถึงถนน 

ฝ่ังตรงข้ามได้ วธิจีบีเขากมี็สารพดัสารพนัร้อยแปดวธิ ี เพียงแต่คนท่ีรบัไม้ 

แทนเขาอย่างนี้มีเธอเป็นคนแรกจริงๆ

พวกนายเบ้ิมชวซ่ึีงมีกนัไม่กีค่นยืนอยู่ด้านข้างต่างพากนัมองจนปากอ้า

ตาค้างไปแล้ว

อวี๋จั๋วโมโหจนเหลืออด ท้ังยังไม่สามารถสื่อสารพูดคุยได้ ในหัวจึง 

สับสนวุ่นวายไปหมด เขาแค่อยากจะพาชีอิ้งไปโรงพยาบาลให้เร็วหนอ่ย 

เลยจบัไหล่พีส่าวเอาไว้แล้วดงึตวัเธอให้ถอยออกมา

ความจริงก้านเหล็กเมื่อครู่นี้ตีถูกไหล่ของเธอ อวี๋จั๋วแตะถูกบริเวณ 

ที่บาดเจ็บเข้า ชีอิ้งเลยเจ็บจนน�้าตาแทบจะไหลออกมา

จี้รั่งผลักอวี๋จั๋วออกทันที

อวีจ๋ัว๋เพิง่ด่า "ไอ้สารเลว" ออกไปได้ค�าเดียวกเ็ห็นจีร้ัง่ก้มลงอุ้มชีอ้ิงข้ึน

ในท่าเจ้าหญิง เดนิก้าวใหญ่ไปทางประตโูรงเรยีน เขาท�าอะไรไม่ได้ ท�าได้เพียง 

แค่เดนิตามไป

ชีอ้ิงปวดไหล่ราวกบัมีไฟเผา แต่พอได้กลิน่ควันจางๆ บนตวัเดก็หนุม่



27穿成大佬的小仙女 1

ผสมกบักลิน่หอมของเจ้าเจีย่ว* ท่ีปกเสือ้ และได้ยินเสยีงจงัหวะหัวใจหนกัหน่วง 

ท่ีอกของเขา ความทรงจ�ากถ็กูดงึย้อนกลบัไปในวนัแรกท่ีเข้าจวนแม่ทัพ

วนันัน้ท่านแม่ทัพช่วยเธอออกมาจากรงัโจร เมือ่กลบัไปถงึจวนแม่ทัพ

เขากล็งจากม้าก่อนแล้วจงึอุ้มเธอไว้ในอ้อมแขนด้วยท่าทางเช่นนี ้ อุม้เธอไว้

ตลอดทางท่ีเดินเข้าจวน

เธอเหลอืบตาข้ึนเลก็น้อยมองเห็นกรามคมสนัของเขา ใบหน้าด้านข้าง

คมกรบิราวกบัถกูเหลาด้วยใบมีดจนคมมาแต่ไหนแต่ไร

ทว่าผิวพรรณของเดก็หนุม่ขาวเนยีนขึน้มาก บนตวัไม่มท่ีวงท่าเดด็เดีย่ว

ของการประหัตประหาร แม้แต่เครือ่งหน้าท่ีตดิตรงึอยู่ในเลอืดเนือ้ของเธอ 

ในเวลานีก้ยั็งดอู่อนเยาว์กว่าเดมิ

แต่เธอสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่คุ้นเคย

นี่คือท่านแม่ทัพของเธอ...

จี้รั่งรู้สึกได้ถึงสายตาของคนในอ้อมแขน เขาก้มหน้ามอง

เดก็สาวในอ้อมกอดยังคงจบัชายเสือ้เขาไว้แน่น เธอเงยหน้าข้ึนเลก็น้อย  

จ้องเขาเป็นพกัๆ เมือ่เห็นเขาก้มลงมา มมุปากกห็ยักโค้งเป็นรอยย้ิมหวานหยด

ทันใด เบ้าตามีน�า้ตาเอ่อคลอ ขยับปากเป็นค�าว่า "ท่านแม่ทัพ" อีกครัง้

จีร่ั้งเห็นแค่รปูปากแต่ไม่ได้ยินเสยีง เขาไม่รูเ้ลยว่าเธอก�าลงัพดูอะไรอยู่

จงึถามข้ึนว่า "เธอพดูไม่ได้เหรอ"

เดก็สาวในอ้อมกอดไม่พยักหน้าและไม่ส่ายศรีษะ เพยีงแค่ใช้ดวงตาคูน่ัน้

จ้องมองเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย

จี้รั่งยิ้มก่อนจะเอ่ยขึ้น "หูฟังไม่ได้เลยไม่ได้ยินสินะ"

สิน้เสยีงสหีน้าของเขาพลนัขรมึลง อยู่ๆ กน็กึถงึนกัเรยีนพเิศษคนนัน้ 

ท่ีเลือ่งลอืไปท่ัวท้ังระดบัช้ันเม่ือเช้านี้

บุตรธิดาของผู้พลีชีพ เด็กผู้หญิงที่หูหนวกและสวยมากๆ

เขากระชับแขนพลันยิ้มออกมา "น่าสนใจชะมัด"

* เจ้าเจี่ยว คือต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Gleditsia sinensis ฝักสามารถใช้ท�าสบู่และน�้ายาซักผ้าได้
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รถพยาบาลมาถึงประตูโรงเรียนในไม่ช้า

เพราะเป็นช่วงชัว่โมงเร่งด่วนของโรงเรยีนพอด ี บรเิวณประตโูรงเรยีนจงึมี

คนเดนิไปมาพลกุพล่าน รถพยาบาลเปิดไซเรนแล่นเข้ามาดงึดดูสายตาผูค้น 

ไม่น้อย ยามของโรงเรยีนวิง่จ�า้อ้าวเข้าไปถามคณุหมอท่ีกระโดดลงมาจากรถ 

"เกดิเรือ่งอะไรข้ึน"

คณุหมอบอกว่า "นกัเรยีนโรงเรยีนคุณเรยีกรถพยาบาล แล้วคนเจบ็ล่ะ"

จี้รั่งอุ้มชีอิ้งเดินเข้าไป "อยู่นี่"

ยามท�าสีหน้าที่อ่านได้ว่า 'ท�าไมเป็นแกอีกแล้วที่ก่อเรื่อง'

จีร้ัง่หน้าไม่เปลีย่นส ี อุ้มชีอ้ิงขึน้รถพยาบาลไปท่ามกลางสายตาของฝงูชน

ท่ีจบัจ้องมา อวีจ๋ัว๋ปีนตามข้ึนไปแล้วร้องตะโกนด้วยความร้อนใจเหมือนไฟสมุ 

"หมอครบั รบีตรวจดพ่ีูสาวผมเรว็! เธอบาดเจบ็ไปถงึศรีษะหรอืเปล่าครบั"

ไม่งั้นท�าไมอยู่ๆ พี่สาวถึงได้ไปชอบไอ้จี้รั่งเวรนี่!

คณุหมอตรวจอย่างรวดเร็วไปรอบหนึง่ "ท่ีศีรษะไม่มอีาการบาดเจบ็ภายนอก

ให้เห็นชัดเจน รอไปถงึโรงพยาบาลแล้วค่อยตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีแล้วกนั"

อวี๋จั๋วจ้องจี้รั่งเขม็ง

จีร้ัง่ชายตามองอกีฝ่าย เม่ือรมิฝีปากหยักยกขึน้ใบหน้ากด็เูห้ียมเกรยีม

เป็นพิเศษ "คดิว่าฉันอารมณ์ดนีกัหรอืไง"

อวีจ๋ัว๋มองดชีูอิง้ท่ีนัง่อยู่ข้างจีร้ัง่อย่างเรยีบร้อยน่าเอน็ด ู แถมมอืยังจับ

ชายเสือ้อีกฝ่ายไว้แน่นไม่ยอมปล่อย ภายในใจของเขากส็ดุจะทนจรงิๆ แล้ว

ในตอนนัน้เองเสยีงเรยีกเข้าโทรศพัท์มือถอืท่ีอยู่ในกระเป๋าเสือ้กด็งัขึน้

หยิบขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นพ่อของเขาโทรมา

อวีจ๋ัว๋หวาดกลวัข้ึนมาในทันใด เขารบัสายด้วยอาการเนือ้ตวัสัน่ระรกิ  

อวีเ๋ฉิงถามมาจากอีกฝ่ังของสาย "พวกลกูเลกิเรยีนหรอืยัง พ่อเพ่ิงเลกิงาน 

ก�าลงัจะไปรบัลกูกบัอิง้อิง้"

อวีจ๋ัว๋ล�าบากใจจนพดูไม่ออกจรงิๆ จงึเลีย่งไป "พวกเรานัง่รถเมล์กลบักนั

ก็ได้ ไม่ใช่ทางผ่านพ่อสกัหน่อย"
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"จะให้อ้ิงอ้ิงไปเบียดอยู่บนรถเมล์ได้ยังไง พวกลกูรออยูท่ี่โรงเรยีนก่อน 

อีกแป๊บเดยีวพ่อกถ็งึ"

อว๋ีจั๋วจะร้องไห้อยู่รอมร่อ ขณะก�าลังจะยอมรับสารภาพ ชีอ้ิงก็ย่ืน

โทรศัพท์มือถือมาตรงหน้าเขา บนหน้าจอมีข้อความเขียนไว้ว่า

ชีอิง้ : 'บอกคณุน้าว่าฉันไปเดนิเล่นท่ีร้านหนงัสอืกบัเพ่ือนใหม่เพ่ือซ้ือ

เครือ่งเขียนกบัหนงัสอืตวิ อยากเท่ียวเล่นอีกสกัพกั'

อวี๋จั๋วเหมือนได้รับการไถ่โทษ รีบบอกความต่อ อวี๋เฉิงเมื่อรู้ว่าชีอิ้ง 

อยู่กบัเพือ่นแล้วมีความสขุอย่างนีจ้งึยอมปล่อยไป

วางสายแล้วอวี๋จั๋วก็เหลือบมองจี้รั่งท่ีมีสีหน้าเหนื่อยหน่าย ก่อนจะ 

ก้มหน้าลงคุยวีแชต* กับชีอิ้ง

อวี๋จั๋ว : 'พี่ พี่รู้จักเขาเหรอ'

ชีอิ้ง : 'อืม'

อวี๋จั๋ว : 'สยอง! รู้จักกันได้ยังไง พี่รู้เหรอว่าเขาคือใคร'

ชีอิ้ง : 'จี้รั่ง'

อวีจ๋ัว๋ : 'ผมจะบอกให้นะ พีอ่ย่าไปหลงรปูร่างหน้าตาภายนอกของเขา

เชียว คนคนนี้ไม่ใช่คนดอีะไร'

ชีอิ้ง : 'ไม่ใช่นะ เขาเป็นคนดี ฉันรู้'

อวี๋จั๋วโกรธจนกลอกตามองบน เกือบจะหลุดค�าหยาบออกมา

รู้บ้านพี่สิ!

ห้องสองมีพษิสงอะไรหรอืเปล่า เพิง่จะเปิดเทอมได้วนัเดยีวกล้็างสมอง

พีส่าวท่ีว่าง่าย น่ารกั และสงบเสงีย่มของเขาไปเสยีแล้ว

* วแีชต หรอืเวยซ่ิน แอพพลเิคช่ันส่งข้อความท่ีสามารถใช้งานได้ท้ังในโทรศพัท์มอืถอืท่ีมีระบบปฏบัิตกิารไอโอเอส  
แอนดรอยด์ และคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล
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แล้วไอ้จีร้ัง่นีก่ล็งมือหนกัจรงิ ตอนนีท้้องน้อยเขายงัเจบ็อยู่เลย เดีย๋ว 

คงต้องให้หมอตรวจดสูกัหน่อย

ระหว่างท่ีรถพยาบาลขับมาโรงพยาบาล จี้รั่งก็นั่งเงียบมาตลอดทาง  

เขารอจนชีอ้ิงหาหมอเสร็จเรยีบร้อยแล้วจงึค่อยหยิบใบรกัษาไปช�าระค่ายา ตอนท่ี

กลบัมาก็โยนของท้ังหมดให้อวีจ๋ัว๋ก่อนจะหมุนตวัเดนิจากไป

ชีอิง้เพิง่จะเข้าไปในห้องพกัฟ้ืน พอเห็นว่าจีร้ัง่ก�าลงัจะกลบักว็ิง่ออกมา 

แล้วคว้าหมับเข้าท่ีแขนเสือ้นกัเรยีนซ่ึงพาดอยู่ท่ีหัวไหล่เขา

จี้รั่งไม่ได้หันกลับไป ท�าเพียงเอียงศีรษะมองอวี๋จั๋วท่ียืนอยู่ด้านข้าง  

ไม่รูเ้หมือนกนัว่าก�าลงัข่มขู่ใคร "ฉันไม่มีความอดทนขนาดนัน้นะ"

อวี๋จั๋วรีบเข้าไปแกะมือของชีอิ้ง

ความจรงิเธอไม่อยากปล่อย ทว่าเห็นสหีน้าของจีร้ัง่แล้ว เธอกร็ูว่้าเมือ่ครูน่ี้

เขาไม่ได้เอ่ยถ้อยค�าดงีามอะไร ขอบตายังแดงอยู่ แต่ยอมปล่อยนิว้มือออก

จี้รั่งสะบัดไหล่ ปัดๆ ชายแขนเสื้อแล้วก้าวเดินไปที่ประตูลิฟต์

เดินไปได้สองก้าวก็หันมองเหมือนมีภูตผีดลใจ

ชีอ้ิงยังคงยืนอยู่ท่ีเดิม จ้องมองแผ่นหลังของเขาด้วยความคาดหวัง 

รอคอย พอเห็นเขาหันมาใบหน้าเลก็จ้อยกย้ิ็มออกมาในทันใด

รอยยิ้มมีนัยของการผูกมิตรอย่างระมัดระวัง

จี้รั่งรู้สึกหงุดหงิดในใจอย่างบอกไม่ถูก สบถค�าหนึ่งแล้วจึงก้าวฉับ 

เดินจากไป

เพ่ิงออกจากโรงพยาบาล สายของนายเบ้ิมชวกี็โทรเข้ามาถามเขาว่า  

"พีร่ัง่ เดก็ผูห้ญิงท่ีรบัก้านเหลก็แทนพีเ่ป็นไงบ้าง"

จี้รั่งล้วงบุหรี่จากกระเป๋าออกมาคาบ "ไม่ได้เป็นอะไรมาก"

นายเบ้ิมชวีถอนหายใจ "สดุยอดไปเลยพ่ีรัง่ ต้องจารกึเพิม่ไว้ในประวตัิ

อันทรงเกยีรติของพีน่ะว่ามีเดก็ผูห้ญิงมารบัก้านเหลก็แทนพ่ี"

จี้รั่งหัวเราะ "ไสหัวไปซะ"

"พี่รั่ง แล้วไอ้พวกมัธยมหมายเลขสามพี่จะเอายังไง"
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จี้รั่งเอียงหัวหนีบโทรศัพท์มือถือไว้พลางหยิบไฟแช็กออกมาจุดบุหรี่  

เม่ือลมพัดมา กลิ่นบุหรี่ก็ขจรไปท่ัว ยามด้านข้างส่งเสียงตวาดลั่น "เฮ้ย!  

โรงพยาบาลไม่อนญุาตให้สบู!!"

จี้รั่งเงยหน้ามองเขาทีหนึ่ง ท้ังๆ ท่ีเป็นแค่เด็กนักเรียนคนหนึ่ง แต่ 

สายตานัน้กลบัชวนให้คนหวาดหวัน่อย่างบอกไม่ถกู

ยามถอยหลังไปก้าวหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ

จีร้ัง่แค่นย้ิมทีหนึง่แล้วก้าวอย่างฉับไวออกนอกประตูใหญ่ไป เอ่ยปากด้วย 

น�า้เสยีงราบเรยีบใส่โทรศพัท์ "เอายังไงเหรอ เอามันให้ตายไง"
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