
บทน�ำ

เสียงเคาะประตูดังรัวพร้อมเสียงตะโกนเรียกอย่างร้อนรนแทรกเข้ามา

ในโสตประสาท พยายามดึงหญิงสาวร่างบางที่นอนอยู่บนเตียงผ้าไหมสีด�า 

เรยีบหรูให้ออกมาจากห้วงนทิราอย่างเอาเป็นเอาตาย

น่าเสยีดายที่หญงิสาวท�าเพยีงบดิกายเปลี่ยนท่านอนเท่านั้น

เสียงทุบตึงตังราวกับตอกด้วยค้อนโลหะเงียบหายไป แทนที่ด้วยแรง

กระแทกอย่างรุนแรงเสยีงดงัพลั่ก จนประตูไม้สขีาวเนื้อดเีปิดผลวัะออกมา เผย

ให้เหน็ชายผวิคล�้าร่างหนาบกึบนึประหนึ่งนกัเพาะกาย ค่อยๆ ลดเทา้ข้างขวาแลว้

วางลงบนพื้นอย่างสวยงาม

ทว่าหญงิสาวที่นอนอยู่บนเตยีงกย็งัคงไม่ตื่นอยู่ดี

ภาพตรงหน้าท�าให้โทสะของชายหนุม่ร่างยกัษ์พุง่ขึ้นสงูจดเพดาน เขาปราด

เข้าไปด้านในห้อง ก้มตัวลงจนปากชิดใบหูคนที่อยู่บนเตียงแล้วจึงตะโกนเสียง 

ดงัลั่น

“นงัลี่! ตื่นๆๆ!”

คิ้วเรียวสวยของหญิงสาวผู้หลับใหลขมวดเข้าหากันแน่นอย่างหงุดหงิด

ร�าคาญใจ ก่อนป่ายมอืเปะปะไปคว้าหมอนใบใหญ่มาปิดหเูพื่อตดัปัญหา ซึ่งท�าให้

ชายหนุ่มหมดความอดทน ดวงตาเล็กเฉียงของเขาเปล่งประกายวาวโรจน์ มือ

หยาบหนากระชากหมอนเขวี้ยงลงที่พื้น ส่วนมืออีกข้างก็คว้าหมับเข้าที่คอเสื้อ 
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ของหญงิสาวร่างบางตรงหน้าจนตวัเธอลอยสูงขึ้นเหนอืที่นอน

“ไอ้ลกูหมา แกจะตื่นดีๆ  หรอืจะลกุทั้งน�้าตาวะ” เสยีงทุม้ต�่าแฝงแววเหี้ยม

เกรยีมของเพื่อนสนทิที่นานครั้งจะได้ยนิ เป็นสญัญาณเตอืนหญงิสาวว่าสมควร

เดนิออกจากนทิราแสนสุขแต่โดยดี

นางจิ้งจอกจ�าศลีปรอืตาทั้งคู่ขึ้นทนัท ีเผยให้เหน็ความคมซึ้งดุจดวงดารา

ในคนืเดอืนมดื เธอกะพรบิตาถี่ๆ  หวงัไล่ความง่วงงุนออกไปให้หมด ดวงหน้า

เรียวเล็กได้รูปค่อยๆ เงยขึ้นสบกับดวงตาเล็กหยีทว่าเต็มไปด้วยไอสังหารของ 

ผู้จัดการส่วนตัว ริมฝีปากบางเฉียบสีแดงคลี่ยิ้มกว้างปะเหลาะเอาใจราวกับ

นักเรียนที่ไม่ได้ท�าการบ้านมาส่งคุณครู ท่าทีแบบนี้บ่งบอกชัดเจนว่า อันที่จริง 

เจ้าตวัตื่นนานแล้ว เพยีงแต่ยงัไม่อยากจะลุกจากที่นอนเท่านั้น

“กูดมอร์นงิ” หญงิสาวเอ่ยทกัทายชายหนุ่มสั้นๆ ด้วยรอยยิ้ม ปลายเสยีง

หวานของเธอตดิแหบ เมื่อกอปรกบันยัน์ตาทั้งคู่ที่เยิ้มปรอื ส่งผลให้ร่างกลมกลงึ

อรชรตรงหน้าไม่ต่างจากดาวยั่วชั้นสูง เป็นภาพเร้าอารมณ์อย่างที่คงไม่มีผู้ชาย 

คนใดปฏเิสธได้

ทวา่ภาพนั้นกลบัท�าให้ชายร่างยกัษ์ผงะ มอืหนาคล�้าปลอ่ยคอเสื้อของเธอ

ออกราวกบัต้องของร้อน

“โอ๊ย! ขนลุก! นงัจิ้งจอกเก้าหาง! เกบ็มารยาร้อยแปดล้านเล่ห์ของหล่อน

ไว้ใช้กบัผู้ชายเถอะย่ะ”

โหลวชิงลี่หัวเราะชอบใจเมื่อเห็นสีหน้าของเพื่อนชายหัวใจสีชมพูที่ปราย

ตามองเธออย่างรงัเกยีจราวกบัเธอเป็นแมลงสาบ

“หยดุ! นงัลี่ ตอนนี้แกไม่มสีทิธิ์ยิ้ม ไม่มสีทิธิ์หวัเราะ ฉนัแค่ลางานไปยโุรป

กบัแฟนแค่สปัดาห์เดยีว แกถงึกบัมเีรื่องราวใหญ่โต ตอนนี้ชื่อแกตดิอนัดบัหนึ่ง

ในการค้นหาแทบทุกเวบ็ไซต์แล้วนะ ฉนัต้องตตีั๋วบนิกลบัก่อนก�าหนดเลยรูม้ั้ยเนี่ย 

หา!” ซู่หลิงเท้าเอว เอานิ้วชี้จิ้มหน้าผากเธอ ทั้งยังดันไปข้างหลังอย่างแรงจน 

หญงิสาวหน้าหงายแผ่ไปกบัเตยีง

ชิงลี่กลอกตาครั้งหนึ่งก่อนเด้งตัวขึ้นมานั่งราวกับตุ๊กตาล้มลุก ทั้งยัง 

เลกิคิ้วพลางย้อนถามเสยีงสูง

“เอ้า! เป็นดาราดงั ชื่อฉนัตดิอนัดบัในการค้นหาต้นๆ ของทุกเวบ็แล้วมนั
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แปลกตรงไหน”

“มันก็ไม่แปลกหรอก ถ้าไม่ได้มาพร้อมข่าวฉาว! ฉันบอกแล้วไงว่าจะมี

เรื่องอะไรกบัใครยงัไงกไ็ด้ แต่อย่าให้รอดหูรอดตาไปถงึนกัข่าว ฉนัเบื่อตามล้าง

ตามเชด็ให้แกเตม็ทแีล้วนะ” ซู่หลงิยนืเท้าเอวบ่นด้วยน�้าเสยีงจรงิจงัจนชงิลี่ที่เริ่ม

สมัผสัได้ถงึความซเีรยีสของเพื่อนสนทิค่อยๆ นั่งหลงัตรง ก่อนจะยิ้มกว้างแล้ว

เอ่ยปลอบเสยีงอ่อน

“เดี๋ยวคนเขาก็ลืมน่า วันนี้เล่นเรื่องฉัน วันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มีก็เรื่องดารา 

คนอื่นมากลบ”

‘...สงสยัหงดุหงดิเรื่องเดวดิแหงเลย’ ชงิลี่คดิเมื่อซูห่ลงิยงัคงท�าหน้าถมงึทงึ

“เอาน่า หลิงหลิง ยังไงภาพลักษณ์ของฉันก็เป็นนางมารอยู่แล้ว พวก 

นักข่าวกับแฟนคลับออกจะปลื้มด้วยซ�้าที่ฉันขยันหาเรื่องเสมอต้นเสมอปลาย”  

ชงิลี่แบมอืพร้อมกบัยกัไหล่อย่างที่ชอบท�าเป็นประจ�า

ซู่หลงิถอนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่ “แกกบันงัเพ่ยเพ่ยนี่คงเกลยีดกนัไป

จนวนัตายเลยใช่มั้ยเนี่ย แต่คราวนี้แกเล่นแรงจรงินะ รู้มั้ยว่าพอฉนัเหน็ข่าวแล้ว

ยังสะดุ้งจนต้องรีบบินกลับมาเลยเนี่ย นี่เดวิดยังไม่หายงอนฉันเลย” ชายหนุ่ม 

มสีหีน้าคล้ายจะร้องไห้เมื่อนกึถงึใบหน้าคนรกัหนุ่มแสนดี

ชิงลี่แทบตบเข่าดังฉาดเมื่อคาดเดาถูกเผงว่าซู่หลิงก�าลังหงุดหงิดหัวเสีย

เรื่องที่ทะเลาะกับเดวิดคนรักหนุ่มชาวผู ้ดีอังกฤษแล้วมาลงที่เธอ ถึงแม้ว่า 

ต้นเหตุจรงิๆ แล้วจะมาจากการที่เธอก่อเรื่องจนซู่หลงิต้องทิ้งแฟนมากเ็ถอะ

“แกก็สวีตกับแฟนไปสิ จะกลับมาท�าไม ฉันอยู่ที่นี่ก็จัดการได้ เรื่องจบ

แบบแฮปปีเอนดิง ไม่เห็นเหรอ” ชิงลี่ยืดอกพลางผายมือออก เธอแฮปปีจริงๆ 

แผนของเธอคราวนี้นอกจากจะท�าให้ศัตรูคู่อาฆาตต้องจ่ายเงินหลายแสนชดใช ้

ค่าเสยีหายแล้ว ยงัโดนดสิเครดติจากกองโฆษณาอกีด้วย คาดว่าอี้เพ่ยเพ่ยคงต้อง

โบกมอืลางานพวกพรเีซนเตอร์แบรนด์สนิค้าไปสกัระยะด้วยชื่อเสยีงที่เริ่มมวัหมอง

‘สะใจชะมดั!’

ซู่หลิงมองรอยยิ้มชั่วร้ายของเพื่อนด้วยความรู้สึกเอือมระอาปนเสียว 

สนัหลงั เขารู้ดกีว่าใครว่าเพื่อนของเขาเป็นคนเจ้าคดิเจ้าแค้นมากเพยีงใด ลงได้

หมายหวัใคร ก็อย่าหวงัว่าอีกฝ่ายจะมีชีวิตอย่างสงบสุข แต่ถงึอย่างไรกอ็ดเป็น
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ห่วงเพื่อนไม่ได้ จงึเอ่ยเตอืนออกไป

“ยายลี่ อายุปูนนี้แล้วยงัไม่เลกินสิยัเสยีๆ นี่อกี เอาเวลาคดิแผนแก้แค้น

คนอื่นไปหาสามดีกีว่ามั้ยยะหล่อน” ซูห่ลงิแนะน�าอย่างจรงิจงั เมื่อคดิได้ว่าที่เพื่อน

ตนเป็นแบบนี้ย่อมมเีหตุมาจากความว่างจดั

“เอ๊ะ” ชงิลี่ชกัสหีน้าเมื่อถูกจี้ใจด�าเรื่องอายุที่ย่างเข้าเลขสาม แต่ไม่มวีี่แวว

ของเนื้อคู่กระดูกคู่แม้แต่เงา... กข็องแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะมากม็าเองหรอืไง

“นี่ฉนัพดูจรงิจงันะ แกไม่รูเ้หรอว่าผูห้ญงิอย่างเราๆ แก่เรว็กว่าผูช้ายเยอะ 

เผลอวูบเดียวถ้าเกิดแกสี่ซ้าห้าสิบแล้วยังโหนคานต่องแต่งจะท�ายังไงยะ แทนที่

จะไปเร่งหาเอาตอนโน้น กค็่อยๆ ดูค่อยๆ เลอืกไปตั้งแต่ตอนนี้ไม่ดกีว่าเหรอแก 

แล้วพูดกพ็ูดเถอะ จรงิๆ แกกแ็อบเครยีดเหมอืนกนัใช่มั้ยล่ะ ไม่งั้นในมอืถอืแก

จะมแีต่เบอร์คลนิกิโบทอ็กซ์เหรอ”

ชงิลี่กะพรบิตาปรบิๆ หากเปรยีบรมิฝีปากของซู่หลงิเป็นกระบอกปืน ร่าง

ของเธอที่นั่งอยูเ่บื้องหน้ากค็งเตม็ไปด้วยรพูรนุแล้ว หญงิสาวตวดัสายตาขุน่เคอืง

ไปทางเพื่อนที่พูดจาไม่ถนอมน�้าใจเธอแม้แต่น้อย

‘หมายความว่ายงัไงที่ว่ารายชื่อในมอืถอืของเธอมแีต่เบอร์คลนิกิโบทอ็กซ์!’

“นี่นังเพ่ยเพ่ยจ้างแกมาด่าฉันรึเปล่าเนี่ย แกเป็นเพื่อนฉันหรือเพื่อนมัน 

กนัแน่ หา!” เธอถลงึตาใส่ซู่หลงิ แว้ดเสยีงดงั มคิาดว่าอกีฝ่ายจะถลงึตากลบัมา

อย่างน่ากลวั แถมยงัตะคอกด้วยเสยีงอนัทรงพลงัยิ่งกว่าจนเธอสะดุ้ง

“ฉนักเ็ป็นเพื่อนนงัลี่ตวัดนีี่แหละ ไม่งั้นจะทิ้งสามมีาดูแลมนัมั้ย ฝากถาม

มนัด้วยนะว่าเมื่อไหร่มนัจะเลกิหาเรื่องใส่ตวัสกัท ีหา!”

ชงิลี่นิ่งอึ้งไปเลก็น้อยกบัเสยีงตวาดของซู่หลงิ เพราะปกตแิล้วเขาเป็นคน

ที่ใจเยน็ และเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รองรบัอารมณ์แปรปรวนของเธอได้

เชื่อแล้วที่เขาบอกว่ายามมคีวามรกั คนเรามกัจะเปลี่ยนไป...

โบราณว่าไว้ ‘น�้าเชี่ยวอย่าเอาเรอืขวาง’ โดยเฉพาะน�้าป่าไหลหลากแบบนี้

ยิ่งไม่ควรเสี่ยง ชิงลี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการยืดหยุ่นตามสถานการณ์จึงปรับเปลี่ยน

สหีน้าและน�้าเสยีงโดยพลนั รวดเรว็ยิ่งกว่าจิ้งจกเปลี่ยนสี

“แหม หลงิหลงิคนสวย เรื่องมนักผ็่านไปแล้ว กระแสแฟนๆ ในโซเชยีล

กไ็ม่ได้โจมตอีะไรฉนัมากมาย ออกจะเชยีร์ฉนัด้วยซ�้า ยงัไงฉนักเ็ป็นดารานะ เป็น
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ข่าวกย็งัดกีวา่ไม่มคีนพูดถงึเลย อกีอย่าง... คนกช็อบจะตายข่าวดรามาแบบนี้น่ะ 

ไม่เหน็ยายลี่เจนิเหรอ ทั้งข่าวท้องก่อนแต่ง เป็นมอืที่สามคนอื่น แถมโกหกเรื่อง

อายุอกีต่างหาก แล้วตอนนี้เป็นยงัไงล่ะ ดงัโคตร แถมงานละครเข้ากระจาย”

ชิงลี่ใช้ความสามารถพิเศษของตนโน้มน้าวเพื่อน แจกแจงทีละข้อดูมี

เหตุผลด้วยน�้าเสยีงอ่อนนุ่ม ซึ่งท้ายที่สุดซู่หลงิกห็ลงคล้อยตามอกีครั้งจนได้

เขาพ่นลมออกจากจมูกดงัฮ ึก่อนจะเอ่ย “ย่ะ แม่คนมเีหตุผล! แม่คนคดิ

ก่อนท�า!” ค�าพูดประชดประชันเต็มที่อย่างคนที่ท�าอะไรไม่ได้นอกจากด่า ทว่า 

คนฟงักลบัยิ้มบางๆ พลางผงกศรีษะรบัอย่างไม่สะเทอืน เขาจงึเลอืกที่จะหยดุด่า

เพราะคนอย่างนงัลี่ด่าว่าไปกม็แีต่เสยีพลงังาน เหนื่อยเปล่าแถมไม่เข้าหวัมนัสกัค�า!

“ไปอาบน�้าเลยไป๊! ค�่านี้มีงานรับรางวัลประจ�าปีของช่องเอชเอ็นทีวีนะยะ 

ท�าชลิอยู่ได้” วญิญาณของผู้จดัการดเีด่นกลบัมาเข้าสงิร่างของซู่หลงิอกีครั้ง

ชิงลี่ตอบรับเสียงใสก่อนจะรีบเด้งตัวลุกขึ้นจากเตียงไปจัดการตัวเอง 

โดยดไีม่กล้าอดิออด ด้วยกลวัไฟโมโหของเพื่อนจะลุกโชตชิ่วงขึ้นมาอกี

ใช้เวลาวุ่นวายกนัครึ่งวนัจงึเสรจ็สิ้นกระบวนการแปลงโฉมนางจิ้งจอกน้อย

ขี้เซาให้กลายเป็นนางพญา...

งานประกาศรางวัลประจ�าปีของเอชเอ็นทีวีถือเป็นงานส�าคัญที่เธอจะ 

ผิดพลาดไม่ได้แม้แต่น้อย เนื่องด้วยปกติเธอร่วมงานละครกับผู้จัดของช่องนี้ 

เป็นส่วนใหญ่ รวมถงึสื่อมวลชนเองกใ็ห้ความสนใจแก่งานประกาศรางวลันี้เป็น

อย่างมาก

อันที่จริงต้องบอกว่าเวลาเตรียมการเพียงครึ่งวันยังถือว่าน้อยไปด้วยซ�้า

ส�าหรับงานใหญ่ระดับนี้ ทว่าด้วยความสามารถอันเลิศล�้าของเหล่าช่างแต่งหน้า

และท�าผมมอืหนึ่งที่ชงิลี่ล้วนคดัสรรมากบัมอืนั้น จงึเนรมติทกุสิ่งได้ในเวลาที่ดารา

สาวพอใจ เธอยืนหมุนตัวให้ผู้ที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งผู้จัดการตรวจดูความเรียบร้อย

ก่อนออกจากบ้าน

ร่างโปร่งเพรยีวอยูใ่นชดุราตรยีาวลากพื้นสแีดงเลอืดนก ที่ยิ่งขบัผวิขาวนวล

ของเจ้าตัวให้ใสวาวดุจน�้านมบริสุทธิ์ ช่วงบนตั้งแต่เอวขึ้นไปเป็นลูกไม้ฝรั่งเศส 

ถักทอเป็นลายแปลกแต่มีเอกลักษณ์ คอชุดปาดต�่าเผยให้เห็นลาดไหล่กลมมน 

และเนินอกที่ดันขึ้นมาเป็นทรงสวยขาวสล้างสะกดสายตา ช่วงล่างเป็นกระโปรง
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ผ้ายดืเนื้อดแีนบตดิร่าง ส่งผลให้เส้นสายโค้งมนของบั้นท้ายกลมกลงึเด่นชดัมาก

ยิ่งขึ้น กระโปรงด้านข้างผ่าแหวกสูงขึ้นมาถงึโคนต้นขา เผยให้เหน็เรยีวขาเนยีน

ไร้ฝ้าราคยีิ่งกว่ากระเบื้องเคลอืบราคาแพง และรองเท้าส้นสงูเกนิห้านิ้วสแีดงเพลงิ

แสบตา

เส้นผมดกหนายาวถึงกลางหลังม้วนเป็นลอน ก่อนเก็บรวบท�าเป็นมวย

คลายตรงบริเวณท้ายทอยเฉียงมาด้านขวา และดึงปอยผมออกมาให้คลอเคลีย

อยู่บรเิวณกรอบหน้า เสรมิให้หญงิสาวแลดูเย้ายวนเป็นธรรมชาต ิก่อนเสยีบปิ่น

ทองแท้ประดบัทบัทมิสแีดงเข้มน�้างามลงไปเป็นเครื่องประดบัเพยีงชิ้นเดยีว ขบั

ให้ดวงหน้าสวยที่วนันี้ประทนิโฉมบางเบา เน้นอวดผวิเนยีนใส แต่ปิดท้ายด้วย

ลปิสตกิสแีดงก�่านั้นดูโดดเด่นเลอค่าขึ้นมาอกีระดบั

ภาพที่เห็นนี้ท�าให้ทุกคนในที่นั้นอดคิดไม่ได้ว่าคงไม่มีใครเหมาะสมกับ

ต�าแหน่ง ‘นางร้าย’ อนัดบัหนึ่งแห่งแผ่นดนิมงักรเท่ากบัหญงิสาวตรงหน้าผู้นี้อกี

แล้ว ด้วยภาพลกัษณ์ที่ดเูย้ายวนโดยธรรมชาตทิ�าให้ไม่ว่าจะลกุ จะนั่ง หรอืแม้แต่

ปรายตามอง ก็พร่างพราวไปด้วยเสน่ห์ลึกลับเฉพาะตัวที่ไม่มีใครสามารถลอก

เลยีนแบบได้

ผลที่ออกมาดีเกินคาดนี้ท�าให้โทสะของผู้จัดการร่างยักษ์ลดหายไปกว่า

ครึ่ง แต่เขากย็งัคงตหีน้าโหดอยู่เพราะกลวัเพื่อนสนทิจะได้ใจ

“ไง สวยละส”ิ ชงิลี่เชดิคางแหลมขึ้นสูงพลางเอามอืเท้าเอว จกิเท้า แล้ว

โพสท่าที่ซูห่ลงิเคยบอกว่าเป็นท่าไม้ตายของเธอ เขากลอกตาด้วยความเออืมระอา

ปนหมั่นไส้ กระนั้นในที่สุดเขากห็ลุดยิ้มออกมาอย่างอดไม่ได้

“จ้ะ แม่ดาราหน้าหนึ่ง จะยนืจกิขาอกีนานมั้ย ฉนัจะได้ไปรอที่งาน” ซูห่ลงิ

ท�าปากเบ้จิกเพื่อนสาว ก่อนจะสะบัดหน้าเดินไปที่รถ ท่าทีของเพื่อนท�าเอาชิงลี่ 

ยิ้มกว้างเมื่อเป็นอนัรู้กนัว่าหายเคอืงแล้ว นางร้ายสาวจงึรบีเดนิตามผู้จดัการสาว

ร่างยกัษ์ขึ้นรถลมีซูนีสดี�าปลาบคนัหร ูมุง่หน้าสูง่านเทศกาลประกาศรางวลัประจ�าปี

ทางเข้างานคลาคล�่าไปด้วยฝูงชน ทั้งนักข่าวจากหลากหลายส�านักและ

บรรดาแฟนคลบัที่มารอชื่นชมนกัแสดงในดวงใจของตน

เสียงรัวชัตเตอร์และเสียงกรีดร้องดังกระหึ่มขึ้นเมื่อโหลวชิงลี่ก้าวขา 
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เรยีวยาวออกมาจากรถลมีูซนีที่จอดเทยีบทางเข้า เธอหนัไปโบกมอืพร้อมกบัยิ้ม

มุมปากให้กล้องและผู้คนที่อยู่รอบด้าน ก่อนย่างเท้าลงบนพรมแดงเข้างานด้วย

ท่าทมีาดมั่นดุจนางพญา

ชิงลี่ตรงไปยังจุดที่มีฉากหลัง และช่างกล้องยืนรุมล้อมเป็นจ�านวนมาก 

เพื่อถา่ยรปูกอ่นเข้าไปในงาน ซึ่งมนีกัแสดงหญงิคนหนึ่งยนือยูก่อ่นแล้ว เมื่อเดนิ

เข้าไปใกล้และเหน็ใบหน้าชดัๆ ชงิลี่กเ็ผยรอยยิ้มมุมปากออกมา

‘เจอเพื่อนรกัตั้งแต่หน้างานเลยแฮะ’

เพื่อนรกัของเธอคนนั้นสวมชุดเดรสสขีาวยาวกรอมเท้า กอปรกบัใบหน้า

หวานละมุนและผิวขาวสว่างกลืนไปกับชุด ตัดกับเส้นผมสีด�าสนิทที่ปล่อยตรง 

ประดบัเทยีราห้อยเพชรน�้างามกลางหน้าผาก ท�าให้ดูสง่างามราวกบัเจ้าหญงิ

ชงิลี่เดนิตรงเข้าไป พอมนีกัข่าวคนหนึ่งสงัเกตเหน็กอ็ุทานเสยีงดงั

“โหลวชงิลี่มาแล้ว!” ก่อนหนักล้องมาทางเธอ หลงัจากนั้นคนอื่นๆ กเ็บี่ยง

กล้องมาถ่ายโหลวชิงลี่กันหมด ลืมเลือนดาราสาวในชุดขาวคนก่อนหน้าไปสิ้น 

ท�าให้หญงิสาวที่ก�าลงัโพสท่าอยู่ท�าหน้าเก้อเลก็น้อย

‘อี้เพ่ยเพ่ย’ กดัฟันข่มอารมณ์ไม่พอใจ ทว่าพยายามปรบัสหีน้าใหแ้ยม้ยิ้ม

ดงัเดมิ ที่นี่มสีื่อมวลชนและสายตาจบัจ้องเยอะแยะมากมาย แม้เผลอชกัสหีน้า

เพยีงเลก็น้อยกอ็าจเป็นประเดน็ขึ้นมาได้

เมื่อโพสท่าเล่นกบักล้องได้สกัพกั ชงิลี่กท็�าทเีป็นเพิ่งสงัเกตเหน็ ‘เพ่ยเพ่ย

เพื่อนรกั’ ร่างปราดเปรยีวในชุดสแีดงปลั่งจงึเดนิเข้าไปทกัทาย

“อ้าว เพ่ยเพ่ย ไม่ได้เจอกนัตั้งนาน สบายดหีรอืเปล่า”

“ว่าไง ชงิลี่ เธอล่ะเป็นยงัไงบ้างช่วงนี้”

“กเ็รื่อยๆ แหละจ้ะ”

สองสาวชุดขาวกบัแดงพากนัเดนิคุยกะหนุงกะหนงิเข้าไปในงาน

“ว่าแต่... ชิงลี่ ไม่เจอกันพักเดียว ท�าไมหน้าเธอดูอย่างกับคนอดนอน 

หม่นหมองยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก อย่าโกรธฉันเลยนะ ฉันเตือนด้วยความหวังดี

หรอก อย่างว่านะ อาชพีอย่างเราๆ กต็้องดูแลรกัษารูปร่างหน้าตาให้ด ีปล่อยให้

โทรมแบบนี้กแ็ย่สจิ๊ะ” นางเอกสาวส่ายศรีษะพลางแนะน�าด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน

‘แหม... ใครจะไปหน้าเต่งเพราะโบท็อกซ์อย่างหล่อนกันล่ะ ไม่รู้ว่าฉีด



14
หวน เล่ม 1

เข้าไปกี่หมื่นยูนติแล้ว’ ชงิลี่ด่าอกีฝ่ายในใจ โดยท�าเป็นลมืๆ ไปว่าตวัเองกฉ็ดีมา

เยอะพอดูเหมอืนกนั เรยีวปากอิ่มฉกีออกเป็นรอยยิ้มหวานหยดปานน�้าผึ้ง

“มีแต่คนทักเหมือนกันจ้ะ เพ่ยเพ่ย แต่จะท�ายังไงได้ล่ะ ก็งานฉันเยอะ

มากจนหาเวลาปลกีตวัไปพกัผ่อนไม่ได้เลย เฮ้อ อย่างว่านะ อาชพีอย่างเราๆ มนั

มขีาขึ้นขาลง ช่วงน�้าขึ้นเขาว่าให้รบีตกั ถงึจะเหนื่อยหน่อยแต่กส็นุกดนีะ ดกีว่า

ช่วงขาลงนะเธอ อย่างบางคนอาจจะเคยเป็นนางเอกโด่งดังคับฟ้า แต่พอช่วง 

ตกต�่าเนี่ย ถงึขั้นจะมางานแบบนี้ยงัต้องตดิสนิบนผู้จดัไปเป็นแสนเลยนะ” ชงิลี่

ท�าตาโตก่อนส่ายหน้า จุ๊ปากเลยีนแบบอกีฝ่าย

อี้เพ่ยเพ่ยยิ้มค้าง หน้าชาดกิกบัค�าพูดของชงิลี่ที่หยบิยมืเอาค�าพูดเธอมา

ย้อนได้อย่างเจบ็แสบนกั นงัเดก็นี่มนัรู้เรื่องที่เธอตดิสนิบนทมีงานผู้จดัเพื่อให้ได้

บตัรเชญิได้ยงัไงกนั!

อันที่จริงนางเอกสาวแทบจะไม่มีงานติดต่อเข้ามาเลยเป็นระยะเวลาหนึ่ง

แล้ว ตั้งแต่มนีงัเดก็ ‘เฉนิอี้หลนิ’ ผุดขึ้นมาจากนรกขุมไหนไม่รู้ เธอกเ็ป็นเหมอืน

คลื่นลูกเก่าที่ถูกซดัออกทะเลไป โดนเบยีดตกแท่นนางเอกแถวหน้า ด้วยทั้งเธอ

และนงัเดก็นั่นมภีาพลกัษณ์ที่คล้ายกนั แต่นงันั่นดนัสวยกว่าและสาวกว่า อกีทั้ง

ยงัมฝีีมอืด้านการแสดงมากกว่าเธออกี งานไหนๆ ที่ควรเป็นของเธอกโ็ดนนงัเดก็

นรกนั่นคาบไปกนิหมด!

ทกุวนันี้อี้เพ่ยเพ่ยได้แต่พยายามโฉบไปมาตามงานอเีวนต์ต่างๆ เพื่อไม่ให้

คนลมืหน้าเธอเท่านั้น

“ตายจรงิ มเีรื่องอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ย ยงัไงกเ็ถอะ ฉนัเป็นห่วงสขุภาพเธอ

นะชงิลี่ งานน่ะปฏเิสธไปบ้างกไ็ด้จ้ะ ถงึงานจะส�าคญั แต่สุขภาพของเราต้องมา

ก่อนสิ” แม้ในอกจะคุกรุ่นเพียงใด แต่ด้วยความที่ฝึกฝนมาอย่างดี จึงท�าให้

นางเอกสาวปั้นหน้าตอบกลบัด้วยน�้าเสยีงและรอยยิ้มนุ่มนวลไร้ที่ติ

“ขอบใจเธอมากนะเพ่ยเพ่ย กอ็ย่างที่เธอว่า ยงัไงสขุภาพกส็�าคญักว่าจรงิๆ 

นั่นแหละ เธอก็คงปฏิเสธงานไปเยอะเลยใช่มั้ยเนี่ย หน้าตาดูสดใสเชียว” ชิงลี่

แสร้งถามตาโต

“ช่วงนี้ฉนัแค่รู้สกึอยากพกัผ่อนบ้างน่ะ”

“อ๋อๆๆ...” นางร้ายสาวท�าปากเป็นตัวโอ ทั้งยังลากเสียงยาวจนคนฟัง 
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หนงัตากระตุก

“มน่ิาล่ะ ช่วงนี้ไม่ค่อยเหน็ผลงานเธอเท่าไหร่ เป็นเพราะเธออยากพกันี่เอง” 

ชงิลี่ยิ้มมเีลศนยัจนอกีฝ่ายหน้าเห่อร้อน

“อุ๊ย นั่นไดเรกเตอร์เฉนินี่นา ขอตวัก่อนนะจ๊ะเพ่ยเพ่ย เชญิเธอพกัผ่อน

เยอะๆ เลยนะ เดี๋ยวเกดิโทรมเหมอืนฉนัขึ้นมา เสยีชื่อนางเอกอนัดบัหนึ่งหมด” 

นางรา้ยสาวแยม้ยิ้มละไม สหีน้าแสดงความเป็นห่วงอยา่งสดุซึ้ง กอ่นเดนิออกไป

ทนัทโีดยไม่รอฟังค�าตอบจากนางเอกสาว ทิ้งให้อี้เพ่ยเพ่ยยนืนิ่งลอบก�าหมดัแน่น

จนเลบ็ยาวเคลอืบกากเพชรจกิลกึลงไปในเนื้อ ดวงตาที่วนันี้ตกแต่งอย่างดวีาววบั

ด้วยความอาฆาต

นงัชงิลี่... นงัเดก็นรก!

ชงิลี่เดนิออกมาพลางเหยยีดรมิฝีปาก

ปกตนิั้นเธอเป็นคนไม่หาเรื่องผู้อื่น แต่ถ้าผู้อื่นอยากมเีรื่อง เธอกไ็ม่เคย

ปฏเิสธอยู่แล้ว และคนอย่างเธอเป็นประเภทกดัไม่ปล่อยเสยีด้วย

จะโทษกต็้องโทษคนที่เสนอหน้ามาหาเรื่องเธอก่อน อย่างเช่นยายอี้เพ่ย-

เพ่ยนั่นไงล่ะ! ตั้งแต่แรกเริ่มที่เธอก้าวเข้าสู่วงการมายาแห่งนี้ เส้นทางก็ดั่งโรย

ด้วยกลบีกหุลาบ ด้วยความที่เธอมพีร้อมทั้งความสามารถและความมมุานะ ท�าให้

เธอเตบิโตเบ่งบานในโลกการแสดงอย่างรวดเรว็ แต่วนัหนึ่งอปุสรรคกถ็ามหาเมื่อ

เธอได้ร่วมงานกบันกัแสดงชื่อดงัอย่างอี้เพ่ยเพ่ย นางเอกรุน่พี่ที่ในจอและนอกจอ

อย่างกบัคนละคน

ครั้งนั้นชิงลี่ต้องถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารชั้นน�าคู่กับอี้เพ่ยเพ่ย ทว่าเวลา

ผ่านไปกว่าสองชั่วโมงนางเอกชื่อดงักย็งัไม่มา ส่วนตวัเธอนั้นมตีารางงานต้องถ่าย

ละครต่อในช่วงเยน็จงึจ�าต้องขอตวักลบัก่อน เพราะถ่ายแบบปกนติยสารครั้งนั้น 

บรรณาธิการตั้งใจจะปล่อยเดือนถัดไปจึงยังสามารถนัดวันเวลาส�าหรับถ่ายใหม่

ได้ แต่งานถา่ยละครนั้นเธอไม่สามารถเลื่อนหรอืขาดได้ ทางทมีงานของนติยสาร

ต่างเข้าใจด ีและตกลงว่าจะนดัวนัเวลาถ่ายแบบกนัใหม่สปัดาห์หน้า

แต่กลบักลายเป็นว่าอี้เพ่ยเพ่ยดาราควิทองที่มาถงึหลงัจากนั้นราวสบินาที

โมโหยกใหญ่ และโทร. มาต่อว่าเธอเสยีๆ หายๆ ว่าไม่เคารพรุ่นพี่ในวงการ ไม่มี
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ความรับผิดชอบอย่างนั้นอย่างนี้ ท�าให้โหลวชิงลี่ผู้ไม่เคยยอมใครโทสะพุ่งปรี๊ด 

จึงจัดเต็มด่ากราดเสียจนฝั่งนั้นวางสายแทบไม่ทัน เธอรู้ดีว่าไม่ควรมีปัญหากับ

ดารารุ่นใหญ่ แต่กไ็ม่คดิว่ามนัจะส่งผลเสยีกบัเธอมากมายชนดิที่เธอคาดไม่ถงึ

หลงัจากนั้นไม่กี่วนัเธอกไ็ด้รบัการตดิต่อจากนติยสารฉบบันั้นว่าขอยกเลกิ

สัญญาถ่ายแบบกับเธอ ซึ่งก็ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายของเธอเท่าใดนัก  

ชงิลี่รูว่้าเป็นการกลั่นแกล้งเอาคนืของอี้เพ่ยเพ่ยจากการที่อกีฝ่ายโดนเธอด่าเละใน

วนันั้น เธอรู้ดวี่าในยามนั้นนกัแสดงที่เพิ่งเริ่มมชีื่อเสยีงอย่างเธอย่อมไม่สามารถ

โต้ตอบอะไรนกัแสดงระดบันางเอกสาวคนนั้นได้ เธอจงึยอมอยู่เฉยๆ และตั้งใจ

ท�างานของตนต่อไปเท่านั้น เพราะคิดว่าการแก้แค้นเอาคืนของนางเอกสาวก็คง

สิ้นสุดเพียงเท่านี้ ทว่ากลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่ออี้เพ่ยเพ่ยคอยตามขัดขวาง 

เส้นทางในอาชพีของเธออยู่เสมอ

หากงานใดที่เธอได้รบัเชญิ อี้เพ่ยเพ่ยกจ็ะไม่ไปเหยยีบเดด็ขาด หรอืหาก

งานละครหรอืภาพยนตร์ใดที่เธอได้รบัเล่น อี้เพ่ยเพ่ยกจ็ะไม่ร่วมงานด้วย ใช้เวลา

ไม่นานกเ็ป็นที่รู้กนัทั่วในวงการมายาว่า ไม่ว่างานใดกจ็�าต้องเลอืกเพยีงคนเดยีว

เท่านั้น

แน่นอนว่าทกุคนต่างต้องเลอืกอี้เพ่ยเพ่ยมากกว่าเลอืกโหลวชงิลี่ นกัแสดง

หน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มไต่เต้ามชีื่อเสยีงและผลงานได้ไม่กี่ขั้นอยู่แล้ว เธอได้แต่กดัฟัน

กล�้ากลนืโทสะแห่งความคบัแค้นให้ไหลย้อนกลบัเข้าไปในอก แต่เรื่องแค่นี้ไม่ได้

ท�าให้เธอท้อแท้จนอยากถอนตวัจากอาชพีนกัแสดงหรอก ตรงกนัข้าม เพราะมนั

กลายเป็นแรงผลักดันชั้นดีต่างหาก อี้เพ่ยเพ่ยไม่ได้รู้จักเธอดี คิดว่าใช้อิทธิพล

ของตวัเองกดดนัไปเรื่อยๆ จนเธอไร้ที่ยนื สกัวนัโหลวชงิลี่กจ็ะดบัแสงลงไปเอง

เฮอะ! ขอโทษเถอะ หนักหนายิ่งกว่านี้เธอก็เจอมาแล้ว ก็คงต้องขอ

ขอบคุณสภาพแวดล้อมที่เธอเติบโตมา ช่วยขัดเกลาให้เธอไม่ยอมแพ้ต่ออะไร

ง่ายๆ ยิ่งมอีปุสรรคแบบนี้ยิ่งท�าให้เธอปักธงหมายมาดไว้ในใจว่า คนอย่างโหลว- 

ชงิลี่ สกัวนัจะต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่ายายนางเอกจอมปลอมคนนั้นให้ได้!

ผ่านไปเพยีงสองปีกถ็งึเวลาที่เธอรอคอย เมื่อมผีู้ก�ากบัชื่อดงัจากประเทศ

อเมริกาต้องการสร้างภาพยนตร์จีนโบราณก�าลังภายใน โดยผู้ก�ากับได้วางตัว 

นกัแสดงน�าพระนางไว้เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว เหลอืเพยีงตวัร้ายหญงิซึ่งเป็นตวัละคร



กันฝู
17

หลกัที่ส�าคญัที่สุดในเรื่อง เขาจงึยงัไม่ตดัสนิใจ แต่ได้ชี้รายชื่อนกัแสดงหญงิของ

ประเทศจีนและฮ่องกงมาห้าคน เพื่อจะเรียกตัวมาแคสติงและตัดสินใจร่วมกับ

คนเขยีนบทอกีที

ซึ่งชื่อของเธอเป็นหนึ่งในนั้นอย่างไม่น่าเชื่อ และวันคัดเลือกทุกคนต้อง

ทดลองเล่นเป็นตวัละครนั้นตามบทที่ได้รบั และแสดงความสามารถอะไรกไ็ด้หนึ่ง

อย่าง โชคดทีี่เธอชื่นชอบการเต้นร�าเป็นอย่างมาก จงึฝึกฝนตั้งแต่เดก็ อกีทั้งเธอ

ยงัสามารถพลกิแพลงเต้นร�าได้หลายสไตล์ เนื่องจากมพีื้นฐานของยมินาสตกิและ

บลัเลต์

เมื่อใกล้ถึงคิวของเธอ ชิงลี่ก็เข้าห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้า กลับพบว่าชุดที่

เตรยีมมาถกูกรดีจนขาดรุ่งริ่ง ไม่ต้องเดากรู้็ว่าเป็นฝีมอืใคร นงัอี้เพย่เพย่คงแทบ

ทนไม่ได้ เมื่อเหน็ข่าวว่ามชีื่อเธอตดิหนึ่งในห้าของคนที่ได้มาแคสตงิบทภาพยนตร์

ฟอร์มยกัษ์เรื่องนี้

ชิงลี่เหยียดริมฝีปาก มองชุดจีนโบราณสีม่วงที่เคยสวยงามด้วยแววตา

วาววบั ก่อนจะลงมอืเปลี่ยนชุดโดยไม่สนใจว่ามนัจะขาดรุ่งริ่งมากแค่ไหน แล้ว

เดนิขึ้นไปบนเวทอีย่างมั่นใจ ฮ!ึ แผนการเดก็ๆ แค่นี้ คดิหรอืว่าจะใช้กบัเธอได้!

กรรมการและทีมงานในห้องอึ้งไปกับสภาพของโหลวชิงลี่ แต่เมื่อเห็นว่า

เธอก้าวขึ้นไปอย่างมาดมั่นและอยูใ่นท่าเตรยีมพร้อมที่จะร่ายร�า จงึได้เรยีกสตคินื

มาและเปิดดนตรทีี่มที�านองหวานหู ชงิลี่เริ่มกรดีกราย เยื้องย่างพลิ้วไหวไปตาม

ท่วงท�านองของพณิโบราณ ก่อนที่ท่าร่ายร�าของเธอจะค่อยๆ เร่งจงัหวะเรว็ขึ้นๆ 

เปลี่ยนจากความอ่อนหวานเป็นความงดงามที่แสนเฉียบคม ดนตรีที่เพิ่มเสียง

กลองเข้ามาท�าให้เสริมความดุดันในแต่ละท่วงท่า และกลายเป็นว่าเสื้อผ้าที่ขาด

เป็นริ้ว ยามขยับทีก็คล้ายจะเปิดเผยนวลเนื้อตรงนั้นที กลับช่วยเสริมให้ชิงลี่ดู

เย้ายวนและร้ายกาจมากขึ้น

หญงิสาวหมุนตวัอย่างรวดเรว็สามครั้ง ก่อนฉกีขาด้านข้างลงชดิพื้นแล้ว

เอนศรีษะแตะต้นขาด้านหลงัเป็นอนัจบการแสดง ทกุคนต่างนิ่งเงยีบ มเีพยีงเสยีง

หอบหายใจของชิงลี่เท่านั้น จนกระทั่งเธอค่อยๆ ลุกขึ้นยืนแล้วโค้งตัวขอบคุณ 

กรรมการทั้งสามรวมถงึทมีงานยิ้มและปรบมอืให้เธอเสยีงดงัสนั่น วนิาทนีั้นเธอ

รู้ในทนัทวี่าเธอจะต้องได้บทนี้มาครอบครองอย่างแน่นอน
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ซึ่งผลก็เป็นดังคาด เธอได้รับเลือกให้แสดงเป็นนางมารพิษ ซึ่งเป็นตัว

ละครหลักในการด�าเนินเรื่อง และหลังจากภาพยนตร์ออกฉายเธอก็ดังเป็น 

พลุแตก ผู้คนต่างจดจ�าชื่อโหลวชงิลี่ได้เป็นอย่างด ีโดยฉากที่ท�าให้เธอถูกพูดถงึ

มากที่สดุกค็อืฉากร่ายร�าเพลงเดยีวกบัที่เธอแสดงในวนัแคสตงินั่นเอง ผูก้�ากบัได้

สั่งเพิ่มฉากนี้เข้าไป และประสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างมาก

หลงัจากนั้นกม็งีานเข้ามามากมาย โดยส่วนใหญ่บทที่ได้รบัการเสนอเป็น

ละครหรือภาพยนตร์แนวโบราณ ด้วยทุกคนติดภาพลักษณ์มาจากผลงานที่เธอ

แจ้งเกดิเรื่องนั้น ชงิลี่จงึพยายามพฒันาตวัเองให้ดขีึ้นทั้งเรื่องการแสดงและความ

สามารถอื่นๆ เพื่อให้คนเห็นว่าเธอสามารถแสดงได้หลากหลายบทบาท มิใช่ 

ได้รบัแต่บทนางมาร

ชิงลี่เข้าคอร์สเรียนกู่เจิง ร�าดาบ และร้องเพลง เพื่อน�าไปปรับใช้ในการ

แสดงได้

การที่เธอมีความตั้งใจและมีความสามารถรอบตัว ยิ่งท�าให้ไม่ว่าใครก็

อยากร่วมงานกบัเธอทั้งสิ้น ดงันั้นจงึไม่มผู้ีใดสามารถขดัขวางเส้นทางรุง่โรจน์ของ

เธอได้อกี แม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นถงึนางเอกชื่อดงัอย่างอี้เพ่ยเพ่ยกต็าม และจนถงึ

ทกุวนันี้ชงิลี่ได้ขึ้นแท่นเป็นนางร้ายอนัดบัหนึ่งของวงการ อยูใ่นจดุที่สงูกว่านางเอก

จอมปลอมคนนั้นได้ในที่สุดภายในเวลาไม่ถงึสามปีดดี้วยซ�้า!

“รางวลันกัแสดงหญงิที่เซก็ซี่ที่สุดในปีนี้ ได้แก่... โหลวชงิลี่! อกีแล้วครบั

ท่านผูช้ม ยนิดด้ีวยนะครบั” เสยีงพธิกีรชายบนเวทปีระกาศรางวลัดงัแทรกเข้ามา

ในห้วงความคดิ หญงิสาวดงึตวัเองออกมาจากอดตีก่อนจะเดนิเฉดิฉายขึ้นไปรบั

รางวลั... ที่เธอได้ตดิกนัมาสามปีซ้อนแล้ว

“รางวลันกัแสดงน�าหญงิยอดเยี่ยมที่สุดในปีนี้ ได้แก่... เฉนิอี้หลนิ! โอ้โฮ 

มาแรงแซงทางโค้งจรงิๆ ครบั ส�าหรบันกัแสดงสาวมากความสามารถคนนี้ ยนิดี

ด้วยนะครบั”

ชงิลี่คลี่ยิ้มบาง พลางร่วมปรบมอืไปกบัผู้ชม

ฮ!ึ ดูท่าเวลานี้คงมคีนอยากส่งเสยีงกรดีร้องออกมา แต่ต้องอดกลั้นแทบ

ตายอยู่แน่นอน!



หนึ่ง
แค้น

“แม่นางชิงชิง เป็นเช่นไรบ้าง สรุปกวาดมากี่รางวัลเจ้าคะ” เสียงเอ่ย 

หยอกล้อของผู้จัดการส่วนตัวร่างยักษ์ ส่งผลให้นางร้ายสาวฉีกยิ้มกว้างก่อนชู

รางวลัในมอืขึ้นสูงเป็นเชงิอวด

“ก็ไม่มากมายน่าโอ้อวดแต่อย่างใดหรอกท่าน ก็แค่... ข้าถือไม่หวาด 

ไม่ไหวเท่านั้นเอง” ชงิลี่หยอกกลบั ท�าเอาซู่หลงิท�าปากเบ้ด้วยความหมั่นไส้

“ต๊าย! กล้าพดู ถ้าวนัหนึ่งไม่ได้สกัรางวลัคงไม่มาร้องไห้ฟมูฟายกบัหน้าอก

อวบอิ่มของอฉินัหรอกนะเจ้าคะ” ชายหนุ่มพูดพลางแอ่นอกไปข้างหน้า

ชงิลี่หวัเราะร่วน ไม่ได้รูส้กึแย่กบัค�าพดูของเพื่อน นางร้ายสาวรูด้ว่ีาวนันั้น

ต้องมาถึง วันที่เธออาจไม่ได้รับเชิญให้มางานใหญ่แบบนี้ด้วยซ�้าไป อาชีพดารา

ไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงหรือแน่นอน ดังได้ก็ดับได้เช่นกัน และคลื่นใหม่ซัดคลื่น 

ลูกเก่ากเ็ป็นเรื่องจรงิที่ต้องยอมรบั เวลานี้เธอแค่อาศยัช่วงน�้าขึ้นให้รบีตกั

สกัวนัเมื่อถงึเวลาที่เหมาะสมเธอกจ็ะถอยออกมาท�าความฝันอกีอย่างของ

เธอให้ส�าเรจ็ นั่นกค็อืเปิดสถาบนัสอนการแสดงชั้นน�าเตม็รปูแบบ ส่วนเวลานี้เธอ

เพียงเต็มที่กับความฝันแรก ตักตวงความรู้และประสบการณ์ในวงการบันเทิง 

ให้เตม็อิ่ม เพื่อที่จะน�ามาส่งต่อให้ผู้อื่นอกีมากมายในราคาที่เอื้อมถงึได้

เธอเชื่อว่าแผ่นดินจีนกว้างใหญ่ไพศาล ย่อมต้องมีอีกหลายคนที่มีของ 

หรอืมคีวามสามารถ เพยีงแต่อาจขาดโอกาสเท่านั้น นี่กค็อืความฝันที่สองของเธอ
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ที่ยิ่งใหญ่กว่าความฝันแรกมากนกั เพราะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้ท�า

เพื่อสังคมและให้โอกาสผู้อื่นหลังจากที่เธอได้รับอะไรมามากมายจนล้น ดังนั้น

เธอจงึค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป เพื่อให้มนัประกอบเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ที่สุด

“กด็สี ินี่คอนโดฉนัไม่มทีี่เกบ็โล่แล้วนะ ฝากไว้บ้านเธอแล้วกนัหลงิหลงิ” 

เธอยัดโล่รางวัลทั้งหมดใส่มือซู่หลิง ก่อนเดินน�าหน้าออกไปทางที่จอดรถยนต ์

ส่วนตัว แต่กลับหันมาพบอี้เพ่ยเพ่ยที่ยืนขวางทางอยู่เสียก่อน ใบหน้าถมึงทึง 

น่ากลวัราวกบัผรี้ายจนซู่หลงิอุทานออกมาเสยีงดงัลั่นด้วยความตกใจ

“แก... นงัชงิลี่ แกนี่เองที่เป็นคนดนันงัอี้หลนิขึ้นมา แกจงใจป้ันนงัเดก็นั่น

ขึ้นมาเบยีดต�าแหน่งฉนัใช่มั้ย!” นางเอกสาวยกมอืขึ้นชี้หน้า ตะคอกออกมาเสยีง

ดงัอย่างไม่กลวัว่าจะมบีุคคลที่สามพบเหน็ ชงิลี่ที่มองท่าทางเกรี้ยวกราดของคน

ตรงหน้ากไ็ม่ได้ตื่นตระหนกหรอืหวาดกลวั ราวกบัเป็นเหตกุารณ์ที่คาดไว้อยูแ่ล้ว

นางร้ายสาวคลี่ยิ้มหวานหยด ยกนิ้วชี้เรียวยาวขึ้นแตะริมฝีปากเคลือบ 

สแีดงสดพลางหรี่ตากล่าว

“ชู่ๆๆ เพ่ยเพ่ย เบาๆ ส ิเดี๋ยวคนอื่นกร็ู้กนัหมดว่าตวัจรงิเธอเป็นคนยงัไง 

อุตส่าห์ปิดมาได้ตั้งนาน” สีหน้ายิ้มเยาะของชิงลี่ส่งผลให้อี้เพ่ยเพ่ยยิ่งทวีความ

โกรธจนตวัสั่น

“แกไม่ต้องมาเล่นลิ้น ฉนัได้ยนิที่ผูก้�ากบัเฉนิพดูหมดแล้ว เป็นเพราะแก... 

แกเป็นคนแนะน�านงัอี้หลนิให้ได้รบังานใหญ่ๆ แกเป็นคนดนัมนัขึ้นมา ทั้งหมด

เป็นแผนของแก!” ยิ่งพูดเสยีงกย็ิ่งดงัขึ้นเรื่อยๆ จนซูห่ลงินิ่วหน้าพรอ้มกบัยกมอื

ขึ้นปิดหู ชิงลี่เลิกคิ้วมองคนตรงหน้า ยกมือขึ้นกอดอก ปรายตามองหญิงสาว 

ตรงหน้าอย่างเออืมระอาระคนสมเพช

“ฉันเป็นคนแนะน�าอี้หลินก็จริง แต่ที่เด็กมันก้าวหน้าเป็นเพราะเด็กมันมี

ความสามารถ ผูใ้หญ่เหน็เขากเ็อน็ดสูนบัสนนุ และที่เธอตกต�่ามนักเ็ป็นเพราะเธอ

ท�าตวัเองทั้งนั้น มาสายบ้างละ เบี้ยวงานบ้างละ ไม่พอใจอะไรกเ็หวี่ยงวนีเขาไป

ทั่ว จะมาโทษคนอื่นแบบนี้ได้ยงัไง” ชงิลี่พูดรวัอย่างไม่ตดิขดั แทบไม่ต้องหยุด

คดิสกัประโยคเพราะเป็นความจรงิล้วนๆ แต่พอเหน็หน้าด�าสลบัแดงของนางเอก

สาวผู้เคยยิ่งใหญ่กร็ู้สกึสงสารขึ้นมา จงึยื่นมอืไปตบไหล่คนตรงหน้าเบาๆ

“เอาน่า โบราณเขาว่า ท�าดไีด้ด ีท�าชั่วได้ชั่ว เธอท�าชั่วมามาก หดัปลงแล้ว
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กย็อมรบัซะเถอะ จะได้ไม่เป็นทกุข์” ยิ่งเธอพดู อี้เพ่ยเพ่ยกย็ิ่งจ้องมองเธอราวกบั

จะกินเลือดกินเนื้อ ชิงลี่เบิกตาโตท�าหน้าแบ๊วสุดฤทธิ์พร้อมให้ก�าลังใจเป็นการ 

ปิดท้าย

“แต่ยงัไงก.็.. สู้ๆ  นะ” หญงิสาวผูม้จีติใจเมตตาชูก�าป้ันขึ้นเป็นเชงิให้ก�าลงั

ใจอย่างน่ารกั ก่อนจะปรายตาเดนิจากไปพร้อมซูห่ลงิ ทิ้งให้นางเอกสาวผูค้ั่งแค้น

ยนืหน้าด�าคล�้าแทบกระอกั เส้นเลอืดตรงขมบัปดูโปน แตพ่ดูสิ่งใดไม่ออก ได้แต่

มองตามไล่หลงัด้วยแววตาอาฆาตมาดร้าย

‘นงัชงิลี่ คอยดูเถอะ!’

เมื่ออยู่บนรถยนต์ ชงิลี่กป็รบัเอนเบาะนอนพกัอย่างสบายใจ แต่ซู่หลงิ 

กลบัไม่รู้สกึเช่นนั้น เขารู้สกึกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูก

“นงัลี่ มนัจะไม่เป็นอะไรจรงิๆ เหรอ”

“หอื? อะไร” หญงิสาวถามเบาๆ ทั้งที่ยงัหลบัตาอยู่

ซู่หลงิอกึอกัตอบ “กท็ี่แกท�ากบันงัเพ่ยเพ่ยแบบนั้น เมื่อกี้ฉนัเหน็สายตา

มนัแล้วขนลุกแปลกๆ มนัเหมอืนแบบ... จะฆ่าแกให้ได้ยงัไงกไ็ม่รู้” ชายหนุ่มร่าง

บึกบึนทว่าหัวใจสีชมพูละมือข้างหนึ่งจากพวงมาลัยมาลูบหน้าอกที่รู้สึกสั่นหวิว 

เมื่อนกึถงึแววตาของนางเอกสาวแล้วกร็ู้สกึหนาวเยอืก

“แล้วฉันท�าอะไร มันถึงต้องมาฆ่าฉัน ก็แค่แนะน�ายายอี้หลินให้ผู้ก�ากับ 

ไปสองสามครั้งเอง แต่เดก็มนัมคีวามสามารถ ใครเขากช็อบ นสิยักร่างอย่างนงั 

เพ่ยเพ่ย ถงึไม่ร่วงตอนนี้กค็งอกีไม่นานหรอกน่า ฉนักแ็ค่ใส่สารเร่งให้ทุกอย่าง 

มนัเรว็ขึ้นมาหน่อยเท่านั้นเอง”

เขาเหล่มองคนข้างกาย ไปหลอกเดก็ประถมเถอะ อย่างเธอเนี่ยนะจะท�า

แค่แนะน�าเฉนิอี้หลนิกบัพวกผู้ใหญ่เท่านั้น!

ซู่หลงิแสดงสหีน้าไม่เชื่อถอืเตม็ที่ เมื่อรู้ดวี่าด้วยนสิยัของเพื่อนข้างตวันั้น

จะต้องแอบท�าอะไรบางอย่างลบัหลงัเขาที่ส่งผลให้ชื่ออี้เพ่ยเพ่ยค่อยๆ จางหายไป

จากวงการแน่นอน เหมือนที่อี้เพ่ยเพ่ยเคยท�ากับชิงลี่เมื่อสามปีก่อน เขามั่นใจ

เพราะคนอย่างชงิลี่นั้นเน้นการแก้แค้นแบบ ‘ตาต่อตา ฟันต่อฟัน’ ใครท�าอะไรมา 

เธอกจ็ะท�ากลบัแบบเดยีวกนั เพยีงแต่อาจจะทวคีวามรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น
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“นงัลี่ ไม่รู้เหรอว่าหมาจนตรอกมนัน่ากลวัจะตาย แกกอ็ย่าไปปิดกั้นทาง

ท�ามาหากนิของนงัเพ่ยเพ่ยนกัเลย ฉนักลวัใจยายนั่นจรงิๆ นะ เกดิมนัคดิท�าอะไร

บ้าๆ ขึ้นมาจะท�ายังไง” ยิ่งพูดซู่หลิงก็ยิ่งใจเสียอย่างเห็นได้ชัด จนคนขี้ร�าคาญ

อย่างชิงลี่เริ่มหงุดหงิดขึ้นมาบ้างแล้ว ทว่าเมื่อปรายตามองสีหน้าเป็นกังวลของ

เพื่อนสนทิคนเดยีวในชวีติ เธอจงึยอมอ่อนลง จะอย่างไรซู่หลงิกพ็ูดเพราะเป็น

ห่วงเธอ

“ก็ได้ๆ ต่อไปจะไม่ท�าอะไรอีก ปล่อยให้กรรมเวรที่ชาติไหนจะมาก็ไม่รู้

ตามสนองมนัเอง โอเค้?” หญงิสาวกระแทกเสยีงเชงิประชด

ซู่หลงิเหล่ตามองเธออย่างไม่ค่อยเชื่อถอื “แน่ใจนะ”

“จะให้กรดีเลอืดสาบานเลยมั้ยยะ” ชงิลี่ย้อนถามเสยีงสูงเมื่อเหน็ว่าเพื่อน

มที่าทไีม่เชื่อใจกนั

เขารีบตอบทันทีด้วยกลัวว่าแม่นางจะองค์ลงอีก “เชื่อแล้วจ้าๆ แม่คุณ

ทูนหวัของบ่าว”

แม้ดเูหมอืนว่าชงิลี่จะพดูไปเพื่อตดัร�าคาญ แต่อย่างไรซูห่ลงิกร็ูส้กึสบายใจ

ขึ้นมาก เพราะรู้ดวี่าแม้หญงิสาวข้างตวัจะเป็นคนอารมณ์ร้อน ขี้หงุดหงดิ เจ้าคดิ

เจ้าแค้น อาฆาตพยาบาท กัดไม่ปล่อย และอีกสารพัด... แต่ก็เป็นคนที่รักษา 

ค�าพดูคนหนึ่งทเีดยีว ไม่ว่าจะเป็นสญัญาเลก็น้อยหรอืใหญ่โต ซูห่ลงิกไ็ม่เคยเหน็

เธอผดิค�าพูดมาก่อน

ทั้งรถตกอยูใ่นความเงยีบพกัหนึ่ง นางร้ายสาวซึ่งเมื่อครูอ่ารมณ์บดูเหลอืบ

ตามองเพื่อนข้างกาย แล้วเอ่ยถามอ้อมแอ้ม

“หลงิ ท�าไมเงยีบล่ะ โกรธเหรอ”

ซู่หลิงที่แม้จะไม่ได้โกรธเคืองอะไรแต่ก็แกล้งเงียบ เพราะอยากดัดนิสัย 

ขี้หงุดหงดิและช่างประชดประชนัของเพื่อน จงึไม่เอ่ยตอบ ไม่ว่านางร้ายสาวจะ

พูดอะไรกไ็ม่ยอมปรปิากแม้แต่น้อย

ผ่านไปสกัพกัชงิลี่จงึตดัสนิใจใช้ท่าไม้ตาย เอนตวัไปซบกบัท่อนแขนหนา 

เอาหน้าถูไถขึ้นลงกบัเสื้อเชิ้ตสฟี้าอ่อนเนื้อดขีองซู่หลงิ กะพรบิตาปรบิๆ เป็นเชงิ

อ้อน ทว่ากลบัท�าให้เขาร้องโวยวายลั่นรถ

“อ๊าย! เสื้อฉนัเลอะหมด เอาหน้าออกไปเลยนะ!”
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ชิงลี่หัวเราะเสียงดังและยิ่งท�ามากขึ้นจนเชิ้ตเนื้อดีของซู่หลิงเต็มไปด้วย

คราบเครื่องส�าอางราคาแพงของเธอ

“ฉนัไม่ได้โกรธแล้วๆ พอใจหรอืยงั หา! นงัชะนคีลั่ง!” เขายกธงขาวด้วย

ความสงสารเสื้อตวัโปรดของตน ‘โธ่ อาร์มานี่ลูกแม่...’ ซู่หลงิเหลอืบตามองรอย

เปื้อนเป็นทางยาวบรเิวณต้นแขนซ้าย ก่อนหนัไปจกิตาใส่ ‘ชะนคีลั่ง’ ทนัท ีทว่า

กลบัพบใบหน้าที่ประดบัด้วยดวงตาวบิวบัและรอยยิ้มออดอ้อนของเธอ

แม้สาวเจ้าจะยิ้มซกุซน ตาเป็นประกาย และท�าเป็นเล่นสนกุ แต่ความเป็น

เพื่อนกนัมานานกท็�าให้เขารู้ดวี่าเธอกลบความกงัวลเอาไว้ กลวัว่าเขาจะโกรธจน

ไม่คุยกบัเธอ

“ไม่ต้องมาอ้อนเลย ท�าตวัดีๆ  เถอะ ยายลี่ เลกิมเีรื่องกบัคนอื่นสกัท ีขอ

ให้ฉนัได้อยูอ่ย่างสงบสขุเหมอืนผูจ้ดัการคนอื่นเขาบ้าง” แม้จะท�าเป็นบ่นเสยีงเขยีว 

แต่สายตาของซู่หลิงที่มองคนข้างตัวนั้นก็อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัด เขารู้ดีกว่าใคร

ว่าเนื้อแท้ของชงิลี่ไม่ใช่คนร้ายกาจ แต่เป็นคนขี้เหงาและอ่อนไหวอย่างมาก เป็น

เพราะสภาพแวดล้อมที่บบีบงัคบั และครอบครวัที่หล่อหลอมให้เธอกลายเป็นคน

อารมณ์ร้ายและเจ้าคดิเจ้าแค้นแบบนี้

ย้อนกลับไปในช่วงแรกๆ ที่รู้จักกันสมัยมัธยมนั้น เขาไม่ได้สนิทกับ 

โหลวชงิลี่แม้แต่น้อย

เขาเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ รูปร่างแคระแกร็นสุดแสนธรรมดา ทั้งยัง

ยากจนบ้านแทบไม่มจีะกนิ เพยีงแต่บงัเอญิเขาดนัฉลาดสอบชงิทนุได้เรยีนฟรจีน

จบชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนแห่งนั้น ส่วนชิงลี่ถือเป็นคนเด่นคนดังในโรงเรียน 

ด้วยความหน้าตาดทีั้งยงัเป็นเลศิในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นกฬีา การเรยีน หรอื

กิจกรรม นอกจากนั้นสิ่งที่ท�าให้เธอเป็นคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดภายในโรงเรียน 

กค็อื ความเอาเรื่องและไม่กลวัใครของเธอนั่นเอง

แม้เธอจะหน้าตาดีและมีความสามารถ แต่ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดู 

เย่อหยิ่ง สวยแต่ร้าย และเข้าถงึยาก ท�าให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชาย แต่กลบัถูก

เขม่นจากพวกผู้หญิง เธอมีเรื่องถึงขั้นทะเลาะตบตีกับเด็กผู้หญิงกลุ่มอื่นหลาย

ต่อหลายครั้ง แม้ชิงลี่จะไม่มีพวกหรือลูกสมุน แต่ใครที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับเธอ 

มกัจะถูกเล่นงานจนอ่วมทุกคนไป
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ชงิลี่เป็นเดก็นกัเรยีนที่ต้องเข้าห้องปกครองหลายต่อหลายครั้ง ทว่ากไ็ม่มี

วี่แววว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ส�าหรับโหลวชิงลี่แม้แต่น้อย เด็กในโรงเรียนบ้างก็ลือ

ว่าเป็นเพราะครอบครวัของเธอเป็นผูม้อีทิธพิลและร�่ารวยมาก แตบ่างส่วนกบ็อก

ว่าเป็นเพราะโรงเรยีนไม่อยากเสยีนกัเรยีนที่เก่งและฉลาดอยา่งชงิลี่ไป เล่าลอืกนั

หลายเสยีง แต่กลบัไม่มใีครล่วงรู้เบื้องลกึเบื้องหลงัของโหลวชงิลี่อย่างแท้จรงิ นั่น

กลับยิ่งท�าให้เด็กสาวคนนี้ดูลึกลับน่าค้นหามากขึ้น รุ่นน้องทั้งหลายต่างชื่นชอบ

และเหน็ชงิลี่เป็นดั่งไอดอลถงึขั้นมคีนตั้งกลุม่แฟนคลบัคอยสนบัสนนุ ‘รุน่พี่ชงิลี่’ 

ขึ้นมา

เดก็สาวจอมหยิ่งกบันกัเรยีนทุนยากจนกไ็ม่ต่างจากน�้าบ่อน�้าคลองที่ไม่น่า

จะมีวันไหลมาเจอกันได้ เขาและชิงลี่อยู่กันคนละโลกอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าจะอยู ่

ชั้นปีเดยีวกนักต็าม

แต่แล้ววนัหนึ่งกถ็งึจดุเริ่มต้นของมติรภาพระหว่างเขากบัเธอ สมยันั้นเขา

ตวัเลก็ผอมแห้ง ซ�้ายงัท่าทางแหยๆ คล้ายเดก็ผู้หญงิ และด้วยความจนจงึใช้แต่

ของเก่าคร�่าคร่า ต่างจากคุณหนูและคุณชายร�่ารวยคนอื่นๆ ในโรงเรียน จึงไป

ขดัตาเดก็ผูช้ายบางกลุม่เข้า ซูห่ลงิจ�าได้ด ียามเยน็ของวนัหนึ่งเขาถกูพวกเดก็เกเร

ที่มักแกล้งเขาเป็นประจ�าลากไปยังสวนท้ายโรงเรียน และถูกข่มขู่รีดเงินอีกเช่น

เคย สายตาเขาเหลอืบไปเหน็ชงิลี่ซึ่งมองตรงมายงัเขาพอดี

ซู่หลิงแทบอยากร้องไห้ประชดชีวิต ท�าไมคนที่ผ่านมาต้องเป็นโหลวชิงลี่

ผู้ไม่เคยสนใจเรื่องของคนอื่นด้วยนะ ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดไว้ เธอท�าเพียงยืน

มองอย่างเฉยชา ดูเขาถูกข่มขู่และท�าร้ายร่างกายตั้งแต่ต้นจนจบ เมื่อพวกนั้น 

เดนิออกไปแล้ว เธอจงึเดนิเข้ามา ซู่หลงิที่เละกองอยู่กบัพื้นกเ็งยหน้าขึ้นมอง

“ท�ำไมถงึยนืนิ่งให้คนอื่นท�ำร้ำย ไม่สงสำรตวัเองเหรอ” เดก็สาวคนดงัเอ่ย

ถามออกมาหลงัจากมองเขานิ่งๆ แววตาของชงิลี่เตม็ไปด้วยความสมเพช ซู่หลงิ

ทั้งโกรธแค้นทั้งอบัอาย ความรู้สกึปนเปกนัไปหมดจนบบีคั้นออกมาเป็นน�้าตา

“ร้องไห้ท�ำไม น�้ำตำช่วยได้เหรอ” เธอยงัคงถามด้วยน�้าเสยีงที่เตม็ไปด้วย

ความสมเพชเช่นเดิม คราวนี้ซู่หลิงโมโหจนทนไม่ไหว โบราณเขาว่าคนล้มอย่า

ข้าม นี่อะไร ข้ามไม่พอยงักระทบืซ�้าอกี เดก็ผู้หญงิอะไรใจด�าอ�ามหติ!

“เธอนสิยัแย่แบบนี้นี่เอง ไม่แปลกหรอกที่ไม่มเีพื่อนสกัคน!” เขาตะคอก
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ออกไปทั้งน�้าตา ทว่าชงิลี่เพยีงเลกิคิ้วถาม “แล้วนำยมเีหรอไง”

ซู่หลงิสะอกึไป เม้มปากแน่นอย่างเถยีงไม่ออก เขากไ็ม่มเีพื่อนจรงิๆ นั่น

แหละ

“แต่ถงึนำยจะมเีพื่อนกไ็ม่มใีครช่วยนำยหรอก ตวันำยยงัไม่ยอมช่วยเหลอื

ตวัเองเลย แล้วจะมำคำดหวงัอะไรจำกคนอื่น” เธอพูดทิ้งท้ายไว้ก่อนเดนิจากไป 

ทิ้งซูห่ลงิให้นั่งซมึซาบกบัค�าพูดของเธอที่วนเวยีนอยูใ่นศรีษะของเขาตลอดทั้งเยน็

ซูห่ลงิมานั่งคดิทบทวน กพ็บว่าแม้ค�าพูดของชงิลี่จะรา้ยกาจ แตค่ลา้ยกบั

มคีวามหวงัดแีอบแฝง (?) อย่างไรกต็าม การพูดย่อมง่ายกว่าการกระท�า แม้เขา

จะพอเข้าใจเจตนาว่าเธอบอกให้เขาสู้กลบั แต่กไ็ม่มคีวามกล้าพอที่จะขดัขนืเดก็

เกเรกลุ่มนั้น

วนัต่อๆ มาจงึราวกบัหนงัแผ่นเดมิที่ฉายซ�้าไปมา เขาถูกลากไปที่เดมิ ถูก

ข่มขู่รังแกจนเละเหมือนเดิม และเด็กผู้หญิงใจด�าอย่างชิงลี่ก็ยังคงตามมายืนดู

ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ท�าอะไรเช่นเดมิ ซู่หลงิรู้สกึกดดนัที่มดีวงตาคมกล้าคู่หนึ่ง

คอยจบัจ้องการกระท�า และเมื่อถงึจุดที่ทนไม่ไหวในวนัหนึ่งเขาจงึต่อต้านเดก็เกเร

กลุ่มนั้น โดยการไม่ยอมให้เงนิ ทั้งยงัต่อยปากหวัหน้าของพวกมนัไปหนึ่งครั้ง

เขาจ�าได้ดว่ีาเจบ็มอืมาก แต่ให้ตายเถอะ เขารูส้กึสะใจเป็นบ้า ส่วนไอ้กลุม่

เดก็ผู้ชายเกเรกลุ่มนั้นแน่นอนว่าอึ้งไปถนดั รวมถงึโมโหมากเช่นกนั

เจ้าตวัหวัหน้ายกเท้าขึ้นสงูด้วยความคลั่ง ขณะที่ซูห่ลงิหลบัตารอรบัความ

เจบ็ปวดจากส้นเท้าหนาหนกัที่ก�าลงัลอยเข้ามาใกล้ หูกพ็ลนัได้ยนิเสยีงดงัพลั่ก! 

ตามด้วยเสยีงร้องโอดโอยด้วยความเจบ็ปวด แต่นั่นไม่ใช่เสยีงของเขา เมื่อซูห่ลงิ

ลมืตาขึ้นกต้็องอึ้งไป เมื่อพบว่าเดก็ผูช้ายหวัโจกตรงหน้าเขาก�าลงักมุศรีษะที่เลอืด

ค่อยๆ ไหลย้อยลงมา ตรงพื้นข้างเท้ามกี้อนอฐิขนาดเหมาะมอืหล่นอยู่ ส่วนพวก

ลกูสมนุกย็นืนิ่ง รูส้กึเสยีขวญัที่เหน็ลกูพี่ของตนถกูก้อนอฐิปรศินาลอยมากระแทก

ศรีษะอย่างรุนแรงจนเลอืดอาบต่อหน้าต่อตา

ท่ามกลางความเงยีบ ชงิลี่ก้าวเข้ามาด้วยท่าทสีบายๆ ในมอืโยนอฐิสนี�้าตาล

เล่นไปมาราวกับต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าเธอนี่แหละคือตัวการที่ท�าร้ายผู้อื่น 

ทว่ายังไม่ทันที่เด็กสาวจะได้กล่าวอะไร เด็กผู้ชายกลุ่มนั้นก็หน้าเผือดสีก่อนจะ

อุทาน
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“ซวยแล้วๆ!” พลางออกตวัวิ่งหนกีระเจงิไปทนัท ีท�าเอาเดก็สาวรูส้กึเหวอ

ไปเลก็น้อย

“ยังไม่ทันได้ท�ำอะไรเลย” ชิงลี่ขมวดคิ้วด้วยความงุนงงพลางพูดพึมพ�า 

กบัตวัเอง ซู่หลงิจงึหนัมาถลงึตาใส่ 

‘ขว้างอฐิใส่หวัคนอื่นจนเลอืดสาดเนี่ยนะ... ยงัไม่ได้ท�าอะไรเลย!’

หลงัจากนั้นเขาไม่รูว่้าชงิลี่ไปจดัการอย่างไร แต่เดก็ผูช้ายกลุม่นั้นกไ็ม่เคย

กลับมารังแกเขาอีก อีกทั้งตัวชิงลี่ยังไม่โดนอะไรจากการท�าร้ายเพื่อนนักเรียน 

จนเลอืดตกยางออก เขากลบัมานั่งทบทวนเหตุการณ์ซ�้าแล้วซ�้าอกี แม้ว่าวธิกีาร

จะแปลกประหลาดและโหดเหี้ยมเกินเด็กผู้หญิงไปสักหน่อย แต่ก็สรุปได้ว่า 

เดก็สาวตั้งใจจะช่วยเขาตั้งแต่แรก เป็นการช่วยตามแบบฉบบัของเธอ

ซู่หลิงคอยตามเกาะติดชิงลี่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะโดนด่าโดนไล่กี่ครั้งเขาก็

ไม่สนใจ เขาสังเกตเห็นถึงก�าแพงล่องหนหลายชั้นที่ชิงลี่ก่อขึ้นมาปิดกั้นตนเอง

จากผู้อื่น แม้ว่าเธอมกัจะมคีนมาห้อมล้อมอยู่เสมอ แต่กลบัไม่เปิดโอกาสให้ใคร

ได้เข้าไปท�าความรู้จกักบัตวัตนข้างในของเธอเลย

นานวนัเข้าซู่หลงิกค่็อยๆ ใช้ความจรงิใจทลายก�าแพงนั้นออกทลีะชั้น และ

ได้ค้นพบเนื้อแท้ของชิงลี่ในที่สุด รวมถึงสาเหตุและที่มาของก�าแพงล่องหน 

เหล่านั้นอกีด้วย

เขาได้รู้ความจริงอันน่าตกใจว่า บิดาของโหลวชิงลี่เป็นถึงผู้น�าตระกูล 

มหาเศรษฐีเก่าแก่ของจีน โหลวอี้โหมวแห่งตระกูลโหลว ผู้ทรงอิทธิพลต่อ

เศรษฐกจิจนีแผ่นดนิใหญ่ แต่มารดาของชงิลี่เป็นเพยีงภรรยาน้อยที่ไม่ได้ตบแต่ง

ออกหน้าเท่านั้น กล่าวได้ว่าผู้น�าตระกูลโหลวหรอืบดิาของชงิลี่นั้นมภีรรยาทั้งสิ้น

สามคน ทว่าไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลประการใด มารดาของชิงลี่เป็นเพียงภรรยา

คนเดยีวที่ไม่ได้ออกสื่อ มเีพยีงการรบัรู้กนัในคฤหาสน์โหลวและคนใกล้ชดิเท่านั้น

ว่าผู้น�าตระกูลโหลวมภีรรยาคนที่สามผู้นี้อยู่ด้วย

อาจเพื่อป้องกนัความวุ่นวาย บดิาของชงิลี่จงึสร้างบ้านหลงัเลก็ให้ภรรยา

น้อยแยกออกไปอกีสองหลงั โดยตวัเขาอาศยัอยูใ่นบ้านใหญ่กบัภรรยาหลวง และ

มกีฎห้ามภรรยาน้อยทั้งสองและบรรดาทายาทที่เกดิจากภรรยาน้อยเข้าบา้นใหญ่ 

หากไม่มธีุระส�าคญัเพื่อเป็นการให้เกยีรตภิรรยาหลวง
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บ้านหลังน้อยของชิงลี่นั้นไม่มีปัญหาในเรื่องขาดความรักความอบอุ่น

แม้แต่น้อย ด้วยบิดามาเยี่ยมเยียนแทบจะทุกวัน เวลาผ่านไปอย่างสงบราบรื่น 

ชวีติของชงิลี่เตม็ไปด้วยความสขุ เธอต้องการสิ่งใด บดิากล้็วนสรรหามาให้ไม่เคย

ขดั กล่าวได้ว่าชวีติในวยัเดก็ของชงิลี่มคีวามสุขอย่างมาก

แต่ดั่งที่คนว่ากนัไว้... ความสุขมกัอยู่กบัเราไม่นาน

เมื่อชงิลี่อายุได้เพยีงไม่กี่ปี มารดากจ็ากไปด้วยอุบตัเิหตุรถชน หลงัจาก

นั้นโหลวอี้โหมวผู้เป็นบดิากม็าหาเธอที่บ้านน้อยลงๆ จนกระทั่งไม่มาเลยในที่สุด 

เธอแอบได้ยนิพวกบรรดาคนรบัใช้ซบุซบิกนัว่าเป็นเพราะใบหน้าของเธอที่เหมอืน

มารดาราวกบัพมิพ์ออกมา ท�าให้บดิาไม่ต้องการเหน็ให้ช�้าใจ

แรกเริ่มนั้นเดก็น้อยอย่างเธอทั้งเสยีใจและหวั่นกลวั ที่ชวีติพลนัสูญเสยี

หลักยึดทั้งสองไปกะทันหัน เธอร�่าไห้หาบิดามารดาทุกวัน นานไปจึงกลายเป็น

ความอ้างว้างและเงยีบเหงาเซื่องซมึ จากนั้นเธอกร็ูส้กึโกรธคนอื่น ทั้งมารดาที่ด่วน

จากไป ทั้งบดิาที่ยงัอยู่แต่กลบัไม่ใส่ใจไยด ีแต่ท้ายที่สุดเธอกลบัโทษตวัเองที่ดนั

เกดิมาหน้าตาเหมอืนมารดา ยิ่งนานวนักย็ิ่งรู้สกึรงัเกยีจใบหน้าตวัเองจนหลกีเลี่ยง

แม้แต่จะส่องกระจก

เธอตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตเงียบเชียบราวกับไม่มีตัวตน อยู่อย่างเจียมตัวใน

พื้นที่เลก็กระจริดิของเธอเอง รอจนถงึเวลาหนึ่งที่มเีงนิเกบ็มากพอกจ็ะย้ายออก

ไปอยู่ด้วยตนเองให้เรว็ที่สุด ทว่ากลบัมผีู้คนที่สั่งสมความเกลยีดชงัและรอคอย

โอกาสระบายความโกรธเกลยีดใส่เธออยู่มากมาย...

แม่ใหญ่และแม่รองรวมถงึบรรดาพี่น้องของเธอเหน็ว่าหลงัจากมารดาเธอ

เสยีชวีติไป บดิากห็าได้ใส่ใจไยดใีนตวัเธออกี จงึมกัจะหาเรื่องกลั่นแกล้งเธอเสมอ 

ไม่ว่าจะเรื่องเลก็หรอืเรื่องใหญ่กต็าม และนบัวนักย็ิ่งหนกัข้อขึ้นเรื่อยๆ

เดก็หญงิตวัน้อยผูใ้สซื่อและรกัสงบจงึเรยีนรูท้ี่จะรบัมอืและหลบหลกี แต่

กลบักลายเป็นยิ่งพยายามหลบ ฝ่ังนั้นกย็ิ่งกระท�ารนุแรง นานวนัเข้าเมื่อหลกีเลี่ยง

ไม่ได้จงึแปรเปลี่ยนเป็นวางแผนโต้ตอบเอาคนืให้สาสม... กาลเวลาได้ให้บทเรยีน

ราคาแพงแก่เธอ นั่นคือไม่ต้องหวังพึ่งใครทั้งนั้นนอกจากตนเอง เพราะแม้แต ่

บดิาแท้ๆ ยงัท�าเพยีงปรายตามองยามเหน็ลูกในไส้ตวัเองถูกท�าร้าย!

ชิงลี่ไม่มีวันลืมสายตาเฉยเมยคู่นั้น ในวันที่มองเธอถูกแม่ใหญ่เอาน�้า 
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ซกัผ้าขี้ริ้วราดรดศรีษะ ก่อนจะใช้เท้ายนัอกเธอจนล้มกระแทกพื้นหนิ ความจุก

จากการโดนเท้ายนัแทบเทยีบไม่ได้กบัเศษเสี้ยวความจกุจากหางตาเฉยชาของบดิา

ที่หนัมามองแล้วเดนิจากไปทนัท ีราวกบัเธอไม่ใช่สายเลอืดของเขา ราวกบัเธอเป็น

เพยีงเศษหนิไร้ค่าเกนิกว่าจะทนมองได้

วินาทีนั้นน�้าสกปรกถังหนึ่งกลับกลายเป็นน�้าวิเศษที่ชะล้างเอาความคาด

หวงัโง่งมของเดก็ผู้หญงิคนหนึ่งออกไปจนหมด เธอตาสว่างทนัใด เดก็น้อยมอง

เหน็สจัธรรมว่า คนเราไม่จ�าเป็นต้องคาดหวงัหรอืรอคอยเศษความรกัความเมตตา

จากผู้อื่น แต่ต้องรกัและปกป้องดูแลตนด้วยสองมอืของตวัเองเท่านั้น

ชงิลี่กลายเป็นคนเจ้าคดิเจ้าแค้น และไม่เคยยอมเปน็ผูถ้กูกระท�าอกี หาก

ผู้ใดกลั่นแกล้งเธอ เธอกม็วีธิตีอบโต้อนัเจบ็แสบเช่นกนั และคนอย่างเธอจะต้อง

เอาคนืเป็นสบิเท่า ซึ่งเรื่องนี้พวกบรรดาพี่น้อง แม่ใหญ่ และแม่รองต่างรูด้ ีบางคน

เคยเจอฤทธิ์เดชของเธอไปก็เข็ดขยาดและไม่มาตอแยกับเธออีก แต่บางคนก็ 

ถงึกบัผูกใจเจบ็แค้นเธอชนดิอยู่ร่วมโลกกนัไม่ได้ไปเลยทเีดยีว

เธอรู้ตัวว่าเป็นคนหน้าตาดีและรู้จักที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ จะไม่มี 

การอยู่อย่างสงบเงียบเจียมตัวอะไรทั้งนั้น เธอพยายามอย่างหนักทั้งเรื่องเรียน

และเรื่องกจิกรรมเพื่อที่จะเป็นดาวเด่น ไม่ว่าเรื่องใดเธอจะต้องอยู่แถวหน้า เพื่อ

เอาชนะพวกพี่น้องหน้าโง่ของเธอ และเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาดูถูกเธอได้

ชิงลี่ท�าได้ดีเสมอมา ทั้งชีวิตในโลกภายนอก และการรับมือกับนางมาร

ปิศาจทั้งหลายภายในบ้านของตน จนกระทั่งวันหนึ่งแม่ใหญ่หาเรื่องกลั่นแกล้ง

เธอเช่นเคย เพยีงแต่ครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกทจีนเธอทนไม่ไหว

วนัต่อมาหลงัเลกิเรยีนเธอเอาน�้าคาวปลาจากในตลาดมาสาดแม่เลี้ยงโครม

ใหญ่ไม่พอ ยังเอาสีทาบ้านเทราดกระเป๋าลิมิเต็ดเอดิชันราคาหลายแสนหยวน 

สุดรกัของพวกนั้น เกดิความโกลาหลชนดิที่ว่าคฤหาสน์โหลวในวนันั้นแทบแตก

เป็นเสี่ยงๆ

ไม่คาดวา่เหตกุารณ์ทะเลาะไร้สาระในวนันั้นกลบัท�าใหโ้หลวอี้โหมวบดิาที่

มกัจะหลกีเลี่ยงเธอเสมอ ตวาดใส่เธอดงัลั่นให้เกบ็ของออกจากบ้านไปเสยี

ชงิลี่บอกไม่ถกูว่าเธอควรจะดใีจหรอืเสยีใจด ีเมื่อในวนันั้นถอืเป็นครั้งแรก

ในรอบหลายปีที่บดิามองหน้าเธอเตม็ตา ทว่าประโยคที่ออกจากปากกลบัเป็นค�า
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ขบัไล่ไสส่งเสยีนี่

แม้จะรู้ตวัดวี่าบดิาเลกิใส่ใจเธอนบัตั้งแต่มารดาจากไป แต่กป็ฏเิสธไม่ได้

ว่าในเสี้ยวลึกของหัวใจก็ยังคงหวังอยู่ว่า แท้จริงแล้วบิดาอาจแกล้งท�าเย็นชาไป

เช่นนั้น แท้จรงิแล้วในใจเขายงัเป็นบดิาที่รกัและห่วงใยเธอเสมอ ทว่าความหวงั

เลก็ๆ ที่เธอพยายามหล่อเลี้ยงมาตลอดหลายปีกม็อีนัต้องแตกกระจายไม่มชีิ้นดี

ในวนิาททีี่บดิาเอ่ยปากขบัไล่เธอออกจากบ้าน

ด้วยทฐิอินัมากมายท�าให้เธอบ้าบิ่นเกบ็ของใช้และของมค่ีาส่วนหนึ่ง กอ่น

เดนิตวัปลวิออกมาจรงิๆ สุดท้ายเมื่อไร้ที่ไป ชงิลี่จงึเดนิมาหยุดอยู่ตรงหน้าบ้าน

หลงัเลก็ซอมซ่อของซู่หลงิ เพื่อนสนทิเพยีงคนเดยีวในชวีติของเธอเพื่อขอพึ่งพงิ

ในยามยากล�าบาก

นางร้ายสาวก�าลงัคดิถงึอดตีของตวัเองเช่นเดยีวกนัโดยบงัเอญิ

เธอหนัหน้าไปมองผู้ที่เป็นทั้งเพื่อนและผู้จดัการส่วนตวัของเธอ ซึ่งก�าลงั

ขบัรถอยูข้่างกายด้วยแววตาขอบคณุอย่างจรงิใจ ซูห่ลงิหนัมาเหน็เข้าจงึถามด้วย

น�้าเสยีงรงัเกยีจ

“ท�าไมมองฉันตาเชื่อมแบบนั้นล่ะ ฉันไม่กินเนื้อชะนีนะยะ” ชิงลี่หัวเราะ

กบัน�้าเสยีงและท่าทขีนลุกขนพองของเพื่อน

“เปล่า กแ็ค่คดิอะไรเรื่อยเปื่อย” เธอเงยีบไปนดิก่อนเอ่ยต่อ

“ซู่หลงิ... ขอบใจนะ ถ้าไม่มแีก ชวีติฉนัคงล�าบากกว่านี้มาก” จู่ๆ ชงิลี่ก็

รู้สกึอยากพูดค�านี้ออกมา ชายหนุ่มผวิคล�้าขมวดคิ้ว

“อะไรของแกวะ จู่ๆ มาท�าซึ้ง ขนลุกนะ เออ... ว่าแต่กองถ่ายหนงัเรื่องนี้

ไม่ไหวเลย กเ็หน็ๆ อยูว่่าวนันี้มงีานประกาศรางวลัของเอชเอน็ทวี ียงัจะเปิดกล้อง

วนันี้อกี แล้วดูโลเกชนัส ิกลางป่ากลางดงขนาดนี้ จะฆ่ากนัให้ตายเลยหรอืยงัไง 

ดารากค็นนะยะ ไม่ใช่เครื่องจกัร แล้วเดี๋ยวพอแกออกกล้องหน้าโทรมกม็าโทษ

ว่าแกไม่รู้จกัดูแลตวัเองอกีละส.ิ..”

ซูห่ลงิบ่นกระปอดกระแปดเรื่องตารางงานของเธอที่ช่วงนี้อดัแน่น จนท�าให้

เธอได้พักผ่อนเพียงไม่กี่ชั่วโมงเช่นนี้ เสียงก่นด่าของเพื่อนฟังห่างไกลออกไป 

ความง่วงงนุวิ่งเข้าแทรกทั่วอณใูนร่างกายที่เหนื่อยล้าของหญงิสาว อาจเป็นเพราะ
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ก่อนหน้านี้ชิงลี่นึกถึงความหลังมากเกินไป เมื่อเริ่มด�าดิ่งลงในห้วงฝัน ส่วนลึก

ของจติใจจงึพาเธอล่องลอยกลบัไปสู่ความทรงจ�าในอดตีอกีครั้ง

ในเวลานั้นที่เธอได้ไปขออาศยัอยู่กบัซู่หลงิและมารดาของเขา ซึ่งเธอกไ็ด้

รบัการต้อนรบัเป็นอย่างด ีแต่ชงิลี่ไม่คดิจะอยูน่านนกั เธอตั้งใจว่าจะต้องยนืด้วย

ล�าแข้งของตวัเองให้ได้ และเธอยงัมสีิ่งที่ตั้งใจจะท�าอกีด้วย

เธอจะต้องเป็นดาราชื่อดงัให้ได้!

ในเมื่อบดิาของเธอหลกีเลี่ยงที่จะดใูบหน้านี้นกั เธอกจ็ะท�าให้ใบหน้านี้อยู่

ในทกุหนแห่งของประเทศ ให้เขาไม่มทีางเลอืก นอกจากตอ้งทนมองเทา่นั้น! เธอ

เริ่มต้นจากการไปออดิชันเข้าบริษัทนักแสดงที่มีชื่อเสียงพอสมควร และได้เซ็น

สญัญาสองปีในที่สุด จากนั้นจงึเริ่มงานอย่างเตม็ตวัทนัท ี เนื่องจากเธอเรยีนจบ

มธัยมปลายแล้ว โดยชงิลี่เริ่มงานเดนิแบบ ถ่ายแบบ ไปจนถงึแสดงละคร และ

แสดงภาพยนตร์

เธอก้าวหน้าอย่างรวดเรว็แต่กม็ั่นคง เริ่มมชีื่อเสยีงในระดบัหนึ่ง แม้จะมี

อุปสรรคชิ้นใหญ่อย่างอี้เพ่ยเพ่ย แต่เธอกส็ามารถผ่านพ้นมาได้ แล้วทุกอย่างก็

เป็นไปตามที่เธอตั้งเป้าเอาไว้ แต่สิ่งที่ผดิคาดอย่างไม่น่าเชื่อคอื เธอค้นพบว่าตวัเอง 

ชื่นชอบงานที่ก�าลงัท�าอยูม่าก จากความตั้งใจเดมิที่เพยีงต้องการป่วนประสาทบดิา

เท่านั้น จงึแปรเปลี่ยนเป็นความกระหายที่จะประสบความส�าเรจ็ในเส้นทางมายา 

ให้ได้

และอาจเป็นเพราะเธอมุง่มั่นมาก หรอือาจเป็นเพราะเธอได้ท�าในสิ่งที่ชอบ 

จงึท�าออกมาได้ดกีไ็ม่อาจรู้ได้

ก่อนอายคุรบยี่สบิห้าปี เธอมคีรบทั้งบ้าน รถยนต์ ทรพัย์สนิ ชื่อเสยีง และ

เงนิทอง หญงิสาวสุดแสนจะภาคภูมใิจในตนเอง แม้ลกึๆ แล้วจะรบัรู้ว่ามเีจ้าตวั

น่ารังเกียจที่เรียกว่าความโดดเดี่ยวคอยสะกิดให้ใจเธอหม่นหมอง แต่ทุกครั้ง

หญงิสาวกเ็ลอืกที่จะดนัมนัลงไปในซอกลกึ แสร้งท�าเป็นไม่ใส่ใจว่ามมีนัอยู่

วนัหนึ่งชงิลี่กต็ดัสนิใจโอนเงนิก้อนใหญ่เข้าบญัชขีองบดิา ซึ่งเป็นจ�านวน

เงนิมากกว่าเงนิทั้งหมดที่เธอเคยได้รบัเป็นเบี้ยเลี้ยงรายเดอืนจากบดิาตลอดระยะ

เวลาหลายปีที่ผ่านมาเกอืบสามเท่า!

เมื่อซู่หลิงทราบจ�านวนเงินก็แทบลมจับ น�้าตาไหลพรากด้วยสุดแสน
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เสยีดาย แต่ชงิลี่ไม่สนใจ ทรพัย์สนิเงนิทองนั้นเป็นของนอกกายที่เธอสามารถหา

ใหม่ได้ แต่สิ่งที่เธอต้องการคอือสิรภาพทางใจ เธอรู้สกึตดิหนี้บุญคุณตระกูลนั้น 

ที่อย่างไรกเ็คยเจยีดเงนิส่วนหนึ่งมาให้เธอ หญงิสาวไม่ชอบตดิค้างใคร เงนิจ�านวน

มหาศาลที่เธอส่งคืนกลับไปให้นั้น จึงเป็นดั่งการซื้ออิสรภาพทางใจของเธอกลับ

คนืมา ซึ่งเธอไม่รู้สกึว่ามนัมากเกนิไปแม้แต่น้อย

ทว่าเงนิก้อนนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถงึการตดัขาดระหว่างเธอกบัตระกลูโหลว 

และยงัเป็นเครื่องยนืยนัด้วยว่า... ยามนี้เธอตวัคนเดยีวแล้วจรงิๆ!

ณ กองถ่ายภาพยนตร์

อากาศเย็นสบายจากสายลมที่พัดโกรกตลอดเวลา ท�าให้นางร้ายสาว

อารมณ์ดขีึ้นมาบ้าง เวลานี้ชงิลี่ออกมาถ่ายท�านอกสถานที่ ขณะนี้เธอก�าลงัเปลี่ยน

เสื้อผ้าอยู่ในเต็นท์ส่วนตัวที่ตั้งแยกออกมาให้เธอโดยเฉพาะเพื่อเตรียมถ่ายท�า 

ฉากต่อไป

การท�างานที่เธอรกัในบรรยากาศเยน็สบายยามค�่าคนืแบบนี้คงจะท�าให้เธอ

มีความสุขไม่น้อย หากไม่ต้องทนเห็นหน้ายายนางเอกหน้าปลอมคนนั้นแทบจะ

ตลอดเวลาน่ะนะ

“ยายลี่ แกช่วยเกบ็อาการหน่อยได้มั้ย ยงัมแีฟนคลบัยนืดอูยูน่อกกองนะ 

เดี๋ยวเกดิมคีนแอบถ่ายรปูแกท�าปากเบ้ใส่นงัเพ่ยเพ่ยแล้วเอาไปลงโซเชยีลกจ็บเห่

กนัพอด”ี ซู่หลงิเตอืนเพื่อนสาวเสยีงอ่อย ด้วยรู้ดวี่านี่เป็นความผดิของเขาส่วน

หนึ่ง ไม่ส ิความผดิของเขาเตม็ๆ เลยต่างหาก

ราวสองเดือนก่อนมีคนเสนอบทภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ให้ชิงลี่ เมื่อคุย 

รายละเอยีดสกัพกัจงึรูว่้าอี้เพ่ยเพ่ยเป็นหนึ่งในนกัแสดงหลกัของเรื่องนี้ด้วยเช่นกนั 

ดูก็รู้ว่าทีมผู้จัดต้องการใช้กระแสความไม่ลงรอยของชิงลี่และเพ่ยเพ่ยเป็นตัว

ดงึดูดความสนใจผู้คน

เมื่อเขามาปรกึษากบัชงิลี่ ซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนสาวของเขาตดัสนิใจรบัทนัท ี

เมื่อเห็นว่าศัตรูคู่แค้นได้รับเพียงบทเล็กๆ ขณะที่เธอได้รับบทเป็นนางเอกเรื่อง

แรกในชวีติ หลงัจากที่ต้องเล่นเป็นนางมารมาตลอด

ในเรื่องนี้ชงิลี่จะได้ทั้งการท้าทายความสามารถของตวัเอง และได้ทั้งความ
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สะใจที่เหน็นงัเพ่ยเพ่ยเล่นบทเป็นตวัรองต๊อกต๋อย ตั้งแต่ตกลงเซน็สญัญารบัเล่น

หญิงสาวก็มีความสุข ยิ้มจนปากจะฉีกมาตลอด จนกระทั่งวันต่อบทเมื่อเดือน

ก่อนที่ท�าให้โลกแห่งความสดใสของชงิลี่พงัทลายลง เมื่อเธอเพิ่งรูว้นันั้นว่าในเรื่อง

นี้ตวัละครที่เธอสวมบทต้องถูกฆ่าตายโดยนงัอี้เพ่ยเพ่ย!

“ฮ!ึ ก่อนจะห่วงพวกแฟนคลบั แกห่วงตวัเองก่อนดกีว่ามั้ย ซู่หลงิ” ชงิลี่

ส่งเสยีงเรยีบทว่าปลายเสยีงเหี้ยมเสยีจนเขารู้สกึหนาวๆ ร้อนๆ

“เอาน่าแก เรื่องนี้แกเป็นนางเอกเลยนะ” ซูห่ลงิพดูอย่างไม่เตม็เสยีงพร้อม

กบัหลบสายตาเพื่อนสาว

ตั้งแต่วันที่ชิงลี่รู้เรื่องบท เขาก็มักจะได้รับสายตาอาฆาตเป็นระยะจนอยู่

ไม่ค่อยเป็นสุข ยิ่งในวนันี้ที่เธอต้องเข้าฉากเจ้าปัญหานั่น อารมณ์ของหญงิสาวก็

ยิ่งคุกรุ่น ผู้จดัการหนุ่มจงึตดัสนิใจรูดซปิปาก ไม่หาเหาใส่หวัอกี

ชิงลี่เดือดอยู่ในใจเมื่อเพื่อนตัวดีของเธอที่เป็นคนท�าหน้าที่สแกนบทให้ 

ต้องรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนเซ็นสัญญารับบทแน่นอนอยู่แล้ว แต่ดันปิดปากเงียบ! 

ความทรงจ�ากับการเป็นนางเอกเรื่องแรกในชีวิตของชิงลี่ต้องมาแปดเปื้อนเพราะ

ต้องตายคามอืนงัปีศาจอี้เพ่ยเพ่ย ความแค้นนี้ต่อให้เป็นปีเธอกไ็ม่หาย! ว่าแล้ว

หญงิสาวกแ็ผ่รงัสอี�ามหติออกมาจากร่าง

ก่อนที่จะมกีารฆาตกรรมเกดิขึ้น สวรรค์กส็่งตวัช่วยมาเสยีก่อน เมื่อทมี

งานเข้ามาบอกว่าถงึควิเข้าฉากของเธอแล้ว ชงิลี่จงึส่งสายตาคาดโทษไปยงัซู่หลงิ 

ก่อนจะเดินตามหญิงสาวผู้นั้นออกไป ซู่หลิงเสียวสันหลังวาบเมื่อรู้ซึ้งถึงความ 

เจ้าคดิเจ้าแค้นไม่ตายไม่เลกิราของชงิลี่เพื่อนรกั และดทู่าว่าคราวนี้เขาจะยั่วโมโห

เธอเข้าจรงิๆ เสยีด้วย

ชายหนุม่รา่งบกึบนึหวัใจบอบบางกลนืน�้าลายเหนยีวหนดืลงคอ ‘ไม่น่าหา

เรื่องเลยฉนั...’ หรอืเขาควรชงิลาออกแล้วไปให้เดวดิเลี้ยงดเีนี่ย!

ชงิลี่ยนืนิ่งให้ทมีงานจดัการรดัสายสลงิบนตวัเธอให้เรยีบร้อย เนื่องจาก 

ฉากนี้จะเป็นฉากที่เธอต้องตายจากการถูกผลักตกหน้าผา คิดแล้วก็อดเซ็งใน

อารมณ์ไม่ได้ อุตส่าห์ได้เป็นนางเอกกบัเขาทั้งท ียงัต้องมาตายตอนจบ แถมคน

ที่ฆ่าเธอยงัเป็น... เฮ้อ!
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ถงึแม้จะเป็นแค่การแสดง แต่เธอกไ็ม่อยากตายด้วยน�้ามอืของนงันั่นเลย 

ให้ตายส!ิ

“เตรยีมพร้อมนะครบั!” เสยีงตะโกนจากผูก้�ากบัที่อยูด้่านล่างท�าให้เธอสดู

ลมหายใจลึกยาวแล้วผ่อนออกมา ปรับสีหน้าและอารมณ์ให้คงที่ ไม่ว่าอย่างไร

เธอก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงมืออาชีพ ไม่มีทางยอมให้เสียงานเพราะเรื่องส่วนตัว

เดด็ขาด

“ซาวนด์... สปีด คาเมรา... สปีด สาม สอง หนึ่ง แอกชนั!”

สิ้นเสยีงสุดท้ายของทมีงาน ชงิลี่กจ็มดิ่งเข้าสู่บทบาททนัท ี เมื่อลมืตาขึ้น

มาตวัตนของชงิลี่กห็ายไป คงเหลอืเพยีงบทบาทที่เธอก�าลงัสวมเท่านั้น ในฉากนี้

เธอก�าลังหนีอี้เพ่ยเพ่ยอย่างทุลักทุเลเนื่องจากบาดเจ็บสาหัส ก่อนหยุดมองซ้าย

มองขวาเพราะเบื้องหน้าเป็นหุบเหวลกึ ไม่มทีี่ให้ไปต่อหรอืหลบซ่อนได้

อี้เพ่ยเพ่ยซึ่งได้รับบทเป็นเซียนชั่วชุดขาวมาตามฆ่าจอมยุทธ์หญิงอย่าง 

ชงิลี่ จงึค่อยๆ เยื้องย่างเข้ามาในฉาก อี้เพ่ยเพ่ยพูดเสยีงแหลมสูงพลางหวัเราะ

หยนัแล้วเอ่ยตามบท “ปิงลั่ว เจ้าคงรู้ตวัดวี่าสู้ข้าไม่ได้ ยอมตายเสยีโดยดเีถอะ”

“เจ้า!” ชงิลี่ในบทบาทปิงลั่วตวาดออกไปเสยีงกร้าว ก่อนใบหน้าจะบดิเบี้ยว

ด้วยความเจบ็ปวด ยกมอืขึ้นขยุ้มหน้าอก แล้วกระอกัเลอืดออกมาค�าโต

อี้เพ่ยเพ่ยในบทเซยีนชดุขาวส่ายศรีษะช้าๆ “เหตใุดยงัต้องดิ้นรน อย่างไร

วนันี้เจ้ากไ็ม่มทีางรอด!” ก่อนจะกระโดดลอยตวัด้วยสลงิพุ่งตรงไปหาชงิลี่ ปาก

กพ็มึพ�าบทสวดพลางหมุนตวัครั้งหนึ่ง แล้วกระแทกฝ่ามอืเข้าที่กลางอกของชงิลี่

อย่างแรงจนเธอจุก

‘หน็อย! ได้ทีฟาดไม่ยั้งเลยนะนังบ้า!’ เธอหันไปถลึงตามองอี้เพ่ยเพ่ย 

ในชุดขาวบรสิุทธิ์

ร่างของชิงลี่ลอยละลิ่วตกลงสู่พื้นเบื้องล่าง แท้จริงเธอต้องกรีดร้อง 

ออกมาสุดเสียงตามบทที่ได้อ่านมาเมื่อครู่ แต่รอยยิ้มเย็นยะเยือกและแววตา 

เหี้ยมเกรียมบนใบหน้าของอี้เพ่ยเพ่ยที่ปรากฏออกมาเพียงแวบเดียวกลับท�าให้

เธอเสยีววูบจนเผลอหลุดออกจากบทบาท

ยงัไม่ทนัจะคดิสิ่งใด ชงิลี่กไ็ด้ยนิเสยีงขาดผงึ ร่างของเธอที่ลอยคว้างใน

ทีแรกพลันถูกแรงโน้มถ่วงดึงลงสู่พื้นเบื้องล่างอย่างรวดเร็วดุจว่าวสายป่านขาด 
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นางร้ายสาวใจหายวาบ รมิฝีปากสแีดงสดอ้าออกแต่กไ็ร้สุ้มเสยีงเลด็ลอดออกมา 

ทุกสายตาเบิกค้างด้วยความตื่นตะลึง ทว่าไม่มีใครสามารถขยับตัวท�าอะไรได้ 

ทนัท่วงท ีได้แต่มองเหตุการณ์ด�าเนนิไปจนจบ

“กรี๊ดๆๆ...!”

เสียงหวีดร้องดังขึ้นทั่วบริเวณ เมื่อภาพซูเปอร์สตาร์สาวแนวหน้าของ 

แผ่นดินจีนร่วงหล่นจากที่สูงกระแทกพื้นเสียงดังพลั่ก! ร่างเล็กบางกระตุกสอง

สามทกี่อนจะแน่นิ่งไป เลอืดสแีดงข้นเริ่มไหลเจิ่งนอง ก่อนจะขยายเป็นวงกว้าง

ส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่ว

ชิงลี่รู ้สึกเจ็บร้าวเกินบรรยายตั้งแต่ศีรษะยันนิ้วเท้า แต่ไม่สามารถ

ขยบัเขยื้อนตวัได้แม้แต่น้อย นางร้ายสาวกระอกัเลอืดออกมา ซึ่งคราวนี้คอืเลอืด

ของเธอจริงๆ ความเจ็บปวดอย่างสาหัสเลือนหายไป แทนที่ด้วยอาการชาดิกที่

เริ่มไล่ไปทุกส่วนของร่างกาย

กลิ่นคาวโลหิตพุ่งขึ้นเสียดจมูก ชิงลี่คาดว่ายามนี้เลือดคงไหลออกจาก

จมกูเธอด้วยเช่นกนั ความยากในการสดูเอาอากาศเข้าปอดส่งผลให้เธอท�าได้เพยีง

หายใจผะแผ่วในแต่ละครั้ง เป็นสญัญาณบอกให้เธอรู้ตวัดวี่าเธอคงไม่รอดอย่าง

แน่นอน หางตาเหลอืบไปเหน็ซูห่ลงิวิ่งเข้ามาด้วยใบหน้าซดีเผอืดอย่างที่เธอไม่เคย

เหน็มาก่อน ใจนกึอยากจะปลอบเพื่อน แต่กจ็นใจเมื่อเวลานี้เธอไร้เรี่ยวแรงแม้จะ

กระดกินิ้วมอืด้วยซ�้า

เคยได้ยนิคนว่ากนัว่า เมื่อใกล้ตายเวลาจะเคลื่อนช้า ในวนันี้เธอได้พสิจูน์

แล้วว่าเป็นเรื่องจริง เมื่อรอบกายเธอเหมือนภาพสโลว์โมชันไม่มีผิด ชิงลี่มอง 

ภาพทีมงานในกองถ่ายที่บ้างก็วิ่งพล่าน บ้างก็ตะโกนโหวกเหวกโวยวาย บ้างก็ 

แข้งขาอ่อนล้มพบัไปกบัพื้น

พลนันางร้ายสาวกลบัรู้สกึข�าขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก

น่าแปลกที่เธอไม่ได้รู้สึกถึงความหวาดกลัว อาจเป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้น

รวดเร็วฉับพลันจนเธอยังคิดอะไรไม่ทัน หรืออาจเป็นจริงอย่างที่คนอื่นว่าไว้ว่า 

ความตายแผ่วเบาดั่งขนนก ส่วนการมชีวีติต่างหากที่หนกัอึ้งยิ่งกว่าขุนเขา หรอื

อาจจะเป็นเหตุผลอื่น เธอกไ็ม่รู้เหมอืนกนั

ที่เธอรู้... เวลานี้เธอมแีต่ความเสยีดาย
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เสียดายที่ความฝันที่สองของเธอยังไม่ทันเป็นรูปเป็นร่าง เสียดายที่

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่เธอได้รบับทนางเอกยงัไม่ทนัส�าเรจ็ เสยีดายที่เธอยงัไม่เคย

ได้สมัผสัความรกัเหมอืนผูห้ญงิคนอื่น เธอยงัไม่เคยรบัรูเ้ลยว่าความรูส้กึหน้ามดื

ตาบอดยอมทุ่มเทจติใจท�าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้ชายคนหนึ่งนั้นเป็นอย่างไร

ชิงลี่เสียดายแม้แต่การที่เมื่อครู่เธอชวนซู่หลิงเพื่อนรักเพียงคนเดียวใน

ชวีติทะเลาะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง

‘ช่างน่าเสยีดายจรงิๆ...’

นางร้ายสาวรู้สึกราวกับตัวเธอก�าลังล่องลอยอยู่ในล�าธารเย็นใสแสนสงบ 

เธอหลบัตาลง ปล่อยวางซึ่งทุกสิ่ง ทว่าจู่ๆ ใบหน้าสวยหวานของอี้เพ่ยเพ่ยกเ็ข้ามา

สูส่ายตา สหีน้าศตัรคููแ่ค้นของเธอแตกต่างจากคนอื่นโดยสิ้นเชงิ เพราะใบหน้านั้น

ระบายด้วยรอยยิ้มสาแก่ใจอย่างถึงที่สุด ริมฝีปากเล็กเคลือบสีชมพูเปล่งค�าพูด

ไร้เสยีงช้าๆ อย่างตั้งใจให้เธอเข้าใจความหมายว่า ‘โชคดนีะ’

ชงิลี่พลนัอยากจะเปล่งเสยีงหวัเราะออกมาดงัลั่น เธอเข้าใจแล้วว่าสหีน้า

และแววตาอ�ามหติของอี้เพ่ยเพ่ยก่อนที่เธอจะร่วงลงมานั้นหมายความเช่นไร

เป็นมนั... เป็นมนันี่เอง!

ชิงลี่พลันรู้สึกเสียใจขึ้นมาอีกอย่าง ...เสียใจที่จะไม่ได้ลงมือฆ่าผู้หญิง 

ตรงหน้าด้วยมอืของเธอเอง ดวงตาทั้งสองของเธอถลงึมองไปยงัฆาตกรชั่วช้า เพ่ง

เขม็งจนเส้นเลือดฝอยสีแดงกระจายเต็มดวงตา ร่างของเธอสั่นอย่างควบคุมไม่

ได้จนกระอักเลือดออกมาอีกครั้ง ของเหลวข้นกลิ่นคาวคละคลุ้งเปรอะเปื้อน

ใบหน้าหญงิสาว ทว่าเธอกไ็ม่ได้ละสายตาออกจากฆาตกรที่วางแผนฆ่าเธอแม้สกั

วนิาทเีดยีว

อี้เพ่ยเพ่ยขนลกุเกรยีวไปทั่วร่าง เท้าผงะถอยหลงั อะไรกนั จะตายอยูแ่ล้ว

ยงัขู่ให้เธอกลวัได้อกี!

ชิงลี่ซึ่งยังคงจ้องมองอย่างเคียดแค้น หมายมาดว่าต่อให้ลงนรกไปก็จะ 

ไม่ยอมลมืใบหน้าอกีฝ่ายเดด็ขาด หญงิสาวไม่ทนัรู้ตวัว่าเสยีงวิ่งวุ่นดงัระงมรอบ

ข้างเริ่มเลอืนหายไป แทนที่ด้วยเสยีงวิ้งดงัก้องอยู่ในหู จากนั้นจงึแว่วเสยีงสวด

งึมง�าด้วยภาษาที่เธอคิดว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตนี้ คล้ายดังมาจากที่ไกล

แสนไกล...
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สายตาของเธอพร่าเลือนจนกลายเป็นมองไม่เห็นสิ่งใดทั้งที่ยังลืมตาอยู่ 

เธอเริ่มรู้สึกถึงอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นตรงบริเวณชายโครงด้านขวา ความอุ่นที่พอ

ทนได้ในคราแรกกลบัไต่ระดบัสงูขึ้นอย่างรวดเรว็จนไม่ต่างจากเปลวไฟที่แผดเผา

ร่างกายเธอ หญิงสาวปวดแสบปวดร้อนไปทั่วร่าง แต่ไม่สามารถแม้แต่จะ 

เปล่งเสยีงระบายความทรมานนี้ออกมาได้

หรอืนี่คอืขั้นตอนแรกของการไปนรก

เป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเมื่อเธอคิดว่าวินาทีที่ร่างกระแทกพื้นคือ

ความเจบ็ปวดอย่างที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะพานพบในชวีติได้ แต่ไม่ใช่เลย ไฟ

ร้อนที่ก�าลงัแผดเผาเธออยู่ในตอนนี้ต่างหากถงึจะเรยีกว่าความทรมานที่แท้จรงิ!

ความร้อนดั่งถกูราดด้วยโลหะที่ต้มจนเหลว เป็นความร้อนที่กดักนิลกึซึ้ง

จนถงึก้นบึ้งของวญิญาณ อย่างที่คาดว่าแม้แต่น�้าแกงยายเมิ่งกค็งไม่อาจท�าให้เธอ

ลืมเลือนความทรมานนี้ได้ เธอรู้ซึ้งแล้วว่าเจ็บจนอยากตายไปให้พ้นๆ นั้นเป็น 

เช่นไร

นางร้ายสาวภาวนาให้ใครก็ได้ขับรถบรรทุกสิบล้อมาเหยียบให้เธอตายๆ 

ไปเสยี!

ชงิลี่ได้แต่นอนนิ่งอย่างทรมานอยู่เช่นนั้นสกัพกั จงึรบัรู้ได้ถงึสตทิี่ค่อยๆ 

พร่าเลอืนของตน หนงัตาพลนัหนกัอึ้งจนยากเกนิกว่าจะฝืน เสยีงสวดรอบด้าน

ค่อยๆ จางหายไปพร้อมกบัสตขิองหญงิสาวที่ดบัวูบลง...



สอง
สับสน

ความไม่สบายตวัปลกุหญงิสาวขึ้นมาจากห้วงฝัน เมื่อเธอลมืตาขึ้นกพ็บ

ว่าแสงจากภายนอกสว่างจ้าจนรู้สกึแสบตา ต้องปิดเปลอืกตาลงแล้วค่อยๆ เปิด

ขึ้นมาอกีครั้ง

เธอกะพรบิตาถีๆ่  เพื่อให้ดวงตาทั้งคูช่นิกบัแสง ผ่านไปครูห่นึ่งเธอจงึมอง

เหน็ทกุอย่างผ่านคลองจกัษุอย่างชดัเจน สิ่งที่ปรากฏอยูต่รงหน้าเธอคอืเพดานไม้

สีน�้าตาลเข้ม เมื่อเหลียวมองดูรอบตัวก็พบว่าเธอนอนอยู่บนเตียงแบบเจาะฝัง

เข้าไปในผนงั และมผี้าโปร่งสขีาวกั้นปิดไว้เป็นม่านมุ้ง หญงิสาวได้แต่กะพรบิตา

ปรบิๆ

เธอยังไม่ตาย? ชิงลี่ยกมือขึ้นหยิกแก้มตัวเอง ความเจ็บจี๊ดท�าให้เธอยิ่ง

สบัสนกว่าเก่า นางร้ายสาวดันตวัเพื่อจะลุกขึ้นนั่ง ก่อนพบว่าตนไม่มีแรงแม้แต่

น้อย ต้องพยายามอยูเ่ป็นเวลานานกว่าจะยนัร่างขึ้นพงิหวัเตยีงได้ ซึ่งกว่าจะส�าเรจ็

กต็้องหอบหายใจหนกัจนเหงื่อเปียกชุ่มแผ่นหลงัและใบหน้า

‘แฮกๆ เหนื่อยโว้ย!’ แม้จะรู้สกึไร้เรี่ยวแรง แต่เธอกต็้องการรู้ว่าเกดิอะไร

ขึ้นกันแน่ จึงตัดสินใจก้าวลงจากเตียงเพื่อตามหาซู่หลิงที่เธอคาดว่าน่าจะอยู่ 

แถวๆ นี้ แต่พอเท้าทั้งสองสมัผสัพื้น ร่างของเธอกร็่วงลงไปกองกบัพื้นดุจตุ๊กตา

ไม้โง่ๆ ที่เคยร�่าร้องอยากได้ตอนเดก็

“โอ๊ย ตูด...” เสียงสบถด่าที่ก�าลังจะปล่อยออกมาพลันหายกลับไปใน 
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ล�าคอ ยามที่เธอรู้สึกถึงเส้นผมดกหนายาวเลยสะโพกแผ่สยายไปทั่วราวกับจะ 

ห่มพื้น

หอื?

หญงิสาวยกมอืขึ้นลูบผมยาวเงางามสดี�าสนทิอย่างงุนงง เมื่อนกึขึ้นได้ว่า

ในภาพยนตร์เรื่องที่เธอก�าลงัแสดงอยูน่ั้น ผูก้�ากบับอกว่าให้ใช้ผมจรงิของเธอ ไม่

จ�าเป็นต้องต่อผมหรอืใช้ผมปลอมเหมอืนเรื่องอื่น ซึ่งผมของเธอเป็นสนี�้าตาลเข้ม

ยาวถงึแค่กลางหลงั

‘แล้วผมด�ายาวสยายลากถงึพื้นนี่มายงัไงล่ะเนี่ย’

ฮ่าๆ คงไม่ใช่ว่าเธอสลบไปเป็นสิบปี ตื่นขึ้นมาทุกคนแก่กันหมดแล้ว

เหมอืนในภาพยนตร์เรื่องดงัใช่ไหม ชงิลี่หวัเราะฝืดเฝื่อนในใจ เมื่อความแปลก

ประหลาดที่ค่อยๆ โผล่มาให้เหน็ทลีะอย่างเริ่มท�าเอาเธอตลกไม่ออก

พลนัสายตาเหลอืบไปเหน็มอืที่ก�าลงัก�าเส้นผมอย่างสงสยั กต้็องตื่นตกใจ

จนตาเบกิกว้างแทบถลนออกมา เมื่อเหน็ว่ามอืและแขนของเธอในตอนนี้ลบีเลก็

ราวกบัคนเป็นโรคปฏเิสธอาหาร!

นางร้ายสาวหลับตาปี๋ เธอจ�าได้ว่าไม่เคยไดเอตด้วยวิธีอดข้าวอดน�้านะ  

ชงิลี่สะบดัศรีษะอย่างแรงแล้วถลงึตามองดูอกีครั้ง ทว่าภาพกย็งัเป็นเช่นเดมิ

เธอลองก�ามือเข้าหากันแล้วแบมือออก กระดิกนิ้วทั้งห้าพลิกไปพลิกมา 

จนกระทั่งลองชูนิ้วกลางค้างไว้เพื่อให้เข้ากบัอารมณ์ในตอนนี้ของเธอ กพ็บว่ามอื

ที่เหมอืนไม่ใช่มอืของเธอท�าตามที่เธอคดิทกุอย่าง เป็นการยนืยนัว่ามนัคอือวยัวะ

ของเธอจรงิๆ

ชิงลี่มองไปรอบตัวอย่างมึนงงก่อนจะสะดุดเข้ากับภาพสะท้อนในกระจก

ทองเหลอืงที่อยู่ทางซ้ายมอื เป็นภาพของเดก็สาวอายุราวๆ สบิสี่สบิห้า อยู่ในชุด

โปร่งยาวสขีาว ผมด�าสนทิที่แผ่ยาวไปทั่วส่วนหนึ่งปรกระใบหน้าเลก็ผอมที่ขาวซดี

และตอบจนเห็นกระดูกปูดโปนราวกับจะทิ่มผิวหนังออกมา ดวงตาลึกโหล 

แห้งผากที่โผล่วบัๆ แวมๆ หลงัเส้นผมนั้นดูน่าสะพรงึกลวัอย่างบอกไม่ถูก

‘ชะ…เชี่ย! ดะ...ดะ...เดอะ...รงิ!’

หัวใจของชิงลี่เต้นกระหน�่าอย่างบ้าคลั่งยิ่งกว่าลุ้นรางวัลออสการ์ เกิดมา

กเ็พิ่งเข้าใจค�าว่าตกใจจนอ้าปากค้าง เพราะตอนนี้เธอหุบปากไม่ได้จรงิๆ
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อย่าบอกนะว่า... เธอตายไปแล้ว! เมื่อความคดินี้กระแทกเข้ากลางใจ ชงิลี่

ก็ปากคอสั่น เชื่อทันทีว่าตนเองเสียชีวิตแล้ว แหงละ ตกลงมาสูงเสียขนาดนั้น  

ไม่ตายกค็งเลี้ยงไม่โตแล้ว!

โอ้ ไม่นะ! เธอตายแล้ว แถมยงัไม่ยอมไปผุดไปเกดิ แต่กลายเป็นผคีอย

หลอกหลอนชาวบ้านเหมอืนในภาพยนตร์สยองขวญัที่เคยดู ให้ตายเถอะ! ดารา

ชื่อดงัต�าแหน่งสาวเซก็ซี่สี่ปีซ้อนอย่างเธอรบัไม่ได้ที่สุด!

ท�าไม ท�าไม... ตอนมชีวีติอยู่เธอออกจะสวยเซก็ซ์เอกซ์แตก แต่พอตาย

ไปท�าไมถงึน่าเกลยีดอปัลกัษณ์รบัไม่ได้ขนาดนี้! เป็นเพราะอะไรกนั หรอืจะเป็น

เพราะเธอก่อกรรมท�าเขญ็ชอบกลั่นแกล้งคนอื่นสมยัที่ยงัมชีวีติอยู่ ไม่นะ เธอไม่

ผดิ เธอจะกลั่นแกล้งเฉพาะคนที่ท�าร้ายเธอก่อนต่างหาก จะมาลงโทษให้เธอกลาย

เป็นผนี่าเกลยีดแบบนี้ได้ยงัไง

‘ไม่ นี่มนัไม่ยุตธิรรม ไม่ยุตธิรรม! ไม่-ยุ-ต-ิธรรม!’

เคร้ง!

เสียงของหนักตกกระทบพื้นดังสะท้อนก้องในห้อง เรียกสองตาแดงก�่า

ของเธอให้หนัไปมอง เดก็สาวคนหนึ่งซึ่งอายุน่าจะประมาณสบิสามสบิสี่ปี อยู่ใน

ชุดเหมือนสาวใช้ในยุคโบราณก�าลังยืนตัวแข็งค้าง ข้างๆ เท้ามีอ่างขนาดเล็กใบ

หนึ่งคว�่าอยู่ และน�้ากห็กกระจายไปทั่ว

นี่ยงัมใีครกล้าตกใจมากกว่าเธออกีหรอืเนี่ย

ดวงตาของเดก็สาวคนนั้นเบกิกว้างราวกบัเหน็ผ ี...ไม่ส ิเดก็คนนั้นเหน็ผี

จรงิๆ เพราะตอนนี้เธอนี่แหละผ!ี

เช่นนั้นก็แสดงว่านี่คือเหยื่อรายแรกที่โดนเธอหลอกใช่มั้ย แต่เธอไม่มี

ความคิดจะหลอกใครนี่ เธอไม่จ�าเป็นต้องท�าตัวเป็นผีชั้นต�่าที่แลบลิ้นแฮ่หลอก

คนอื่นไปทั่ว

อดตีดาราสาวชื่อดงัคับประเทศตดัสนิใจเดด็ขาดว่า ต่อให้เป็นผเีธอกจ็ะ

ต้องเป็นผีชั้นสูง จึงยื่นมือแห้งลีบของตนออกไปหวังจะอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจ

ตรงกนัว่า ‘ฉนัไม่หลอกเธอ เธอกไ็ม่ต้องกลวัฉนั โอเค้?’

เดก็สาวคนนั้นกลบัยิ่งเบกิตาโตแล้วหนัหลงัวิ่งออกไปทนัท ีปล่อยให้เธอ

ค้างมอืไว้อย่างนั้น พร้อมกบัอ้าปากพะงาบๆ คล้ายปลาบู่
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“...”

เอาเถอะ เธอเข้าใจ ตอนนี้เธอคงดูน่าเกลยีดน่ากลวัเกนิไปจรงิๆ

ขณะนี้ชงิลี่ใช้แรงเฮอืกสดุท้ายลากร่างตวัเองกลบัขึ้นมาอยูบ่นเตยีงเช่นเดมิ

แต่ที่ไม่เหมอืนเดมิคอื เธอก�าลงัถกูเดก็สาวแปลกหน้ายนืจ้องอย่างเอาเป็น

เอาตาย ราวกับว่าเธอเป็นสัตว์ประหลาดหรือเป็นคนผิดปกติมีสองหัวแปดแขน 

เด็กคนนั้นก็คือเด็กสาวที่เจอเธอแล้ววิ่งหนีออกไป ท�าเอาเธอเข้าใจผิดคิดว่า 

ตวัเองเป็นวญิญาณร้ายคอยหลอกหลอนคนอื่น

สายตาของเด็กสาวราวกับก�าลังจดจ้องตัวประหลาด ทั้งที่ความจริงแล้ว

คนที่ต้องรู้สกึอย่างนั้นน่าจะเป็นเธอมากกว่า!

ชิงลี่กวาดตามองเด็กสาวที่ยืนน�้าตารื้นอยู่ด้านข้างพลางส�ารวจบริเวณ 

โดยรอบ แล้วกต็้องขมวดคิ้วแน่น ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ บรรยากาศหรอื

การแต่งตวัของเดก็สาวที่ยนือยู่ข้างเตยีง ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นข้าวของเครื่อง

ใช้ในยุคสมยัโบราณที่เธอเคยเหน็และสมัผสับ่อยๆ ยามที่อยู่ในกองถ่าย

เธอคงจะคดิว่าเธอก�าลงัอยู่ในกองถ่ายภาพยนตร์หรอืละครสกัเรื่อง หรอื

ไม่กถ็กูรายการซ่อนกล้องสกัรายการก�าลงัอ�าอยู่ หากไม่ใช่ว่ายามนี้เธอก�าลงัอาศยั

อยู่ในร่างเฮี้ยนของใครกไ็ม่รู้!

เธอก้มลงมองมอืขาวจดั ทั้งยงัแห้งลบีตดิกระดูกที่ท�าให้เธอเข้าใจผดิคดิ

ว่าตวัเองเสยีชวีติกลายเป็นผเีดอะรงิในทแีรก สองตากลอกไปมาอย่างสบัสน ยิ่ง

เธอพยายามคดิหาเหตุผลและความเป็นไปได้ของสถานการณ์ตอนนี้ เธอกย็ิ่งรูส้กึ

อึดอัดราวกับถูกมวลอากาศบีบคั้น สมองว่างเปล่าขาวโพลนจนไม่สามารถ

ประมวลสิ่งใดออกมาได้

ชงิลี่หายใจแรงขึ้น กลนืน�้าลายเหนยีวหนดืลงคออย่างยากล�าบาก ก่อน

จะตดัสนิใจล้มตวัลงนอนหลบัตาป๋ี เพื่อหนทีกุสิ่งทกุอย่างที่เธอไม่สามารถท�าความ

เข้าใจได้ในขณะนี้

ฝัน... นี่ต้องเป็นความฝันแน่ๆ!

“คุณหนูสามเจ้าคะ!” เสียงเด็กสาวที่อยู่ข้างเตียงดังขึ้นด้วยความตกใจ  

ที่จู่ๆ คุณหนูของนางที่เพิ่งฟื้นกลบัหงายหลงัตงึลงไป แรกทเีดยีวสาวใช้ตวัน้อย
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รูส้กึตื่นตระหนกยิ่งนกั ทว่าต่อมานางสงัเกตเหน็ว่าคณุหนสูามเพยีงท�าทเีป็นหลบั

เท่านั้น หาใช่ล้มหมดสตไิปแต่อย่างใด

เมื่อเห็นดังนั้นเด็กสาวก็ลังเลไม่รู้ว่าควรจะท�าเช่นไรต่อไปดี ในที่สุดจึง

ตดัสนิใจชะโงกหน้าเข้าไปพลางกระซบิเรยีกเสยีงแผ่ว

“คุณหนูสามเจ้าคะ” เมื่อเหน็ว่าเจ้านายยงัคงนอนนิ่งไม่ขยบัเขยื้อน นางก็

เอ่ยออกมาด้วยน�้าเสยีงระมดัระวงัยิ่งกว่าเดมิ

“คุณหนูสาม ท่านเพิ่งฟื้น คงรู้สกึล้าไปทั่วตวั ให้บ่าวบบีนวดให้ดหีรอืไม่ 

เจ้าคะ”

“...”

ไร้ท่าทตีอบสนองเช่นเคย แต่เดก็สาวกย็งัไม่ละความพยายาม คอยพูด

คอยถามไปเรื่อย กระทั่งเรื่องดนิฟ้าอากาศกย็งัหยบิยกขึ้นมาพูด หวงัให้คุณหนู

คนดมีปีฏกิริยิาตอบสนองให้นางได้ชื่นใจสกันดิ

หารู้ไม่ว่ายิ่งเสี่ยวซีพูดมากเท่าไร ความอดทนของชิงลี่ก็ยิ่งต�่าลงจนใกล ้

จะแตะจุดระเบดิ เธอพยายามอย่างหนกัเพื่อจะให้ตนเองหลบัไป เผื่อว่าจะไดต้ื่น 

ขึ้นมาเป็นเธอคนงามดังเดิม ซึ่งตอนนี้อาจจะก�าลังนอนเกลือกกลิ้งอยู่บนเตียง 

ขนเป็ดสุดหรูนุ่มสบายในคอนโดมเินยีมของตวัเองกเ็ป็นได้

หรือต่อให้เธอตื่นขึ้นมาในร่างที่อาการก�าลังโคม่าอยู่ในห้องไอซียูเธอก็ไม่

หวั่นใดๆ ล้วนดีกว่าร่างวิญญาณเฮี้ยนในตอนนี้ทั้งนั้น ขอแค่เธอได้โอกาส 

หลบัใหลไปเท่านั้น

แม้สิ่งที่เธอต้องการจะแสนเลก็น้อย แต่เสยีงแง้วๆ ข้างหูที่พล่ามไม่หยุด

ไม่ว่าเธอจะแสร้งไม่ได้ยนิหรอืไม่รบัรูก้ต็าม ท�าให้ความปรารถนาเลก็จ้อยของเธอ

ยากจะเป็นจรงิได้ ทแีรกนางร้ายสาวว่าจะปล่อยให้แม่สาวใช้อะไรนั่นเหนื่อยแล้ว

กห็ยุดพูดไปเอง แต่ยิ่งเวลาผ่านไปกย็ิ่งท�าให้เธอรู้ว่าตวัเองคดิผดิ

บางท.ี.. คนเราอาจจะสามารถพูดคนเดยีวเป็นชั่วโมงกเ็ป็นได้!

ชิงลี่ยังคงยึดมาตรการนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว ไม่แสดงท่าทีตอบ 

สนองใดๆ ทั้งสิ้นต่อบ่าวน้อยช่างจ้อผู้นี้ ซึ่งในที่สุดนางก็เหมือนจะเข้าใจว่าตน 

อาจก�าลังสร้างความร�าคาญให้เจ้านายก็เป็นได้ จึงถอยออกมาจากห้องแล้วให้ 

เวลาเธออยู่คนเดยีว โดยบอกว่าจะไปช่วยงานในโรงครวัสกัพกั
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หากมีแรงพอ นางร้ายสาวคงก้มลงกราบพื้นขอบคุณใครก็ตามที่เมตตา 

หูทั้งสองข้างของเธอสกัที

เมื่อได้อยู่คนเดยีว ชงิลี่กเ็ริ่มประมวลเหตุการณ์ทั้งหมด โดยเริ่มจากช่วง

เวลากอ่นตื่นขึ้นมาในร่างและสถานที่แปลกประหลาดอนัไม่คุน้เคยนี้ ไล่ไปตั้งแต่

เธอออกไปถ่ายท�าภาพยนตร์นอกสถานที่ พอเข้าฉากกบัอี้เพ่ยเพ่ยก.็..

คดิได้ถงึตรงนี้หญงิสาวกเ็บกิตากว้าง เธอว่าแล้วเชยีว! เหมอืนตวัเองลมื

บางสิ่งที่ส�าคญัมากๆ ไป นี่เธอลมืความเคยีดแค้นที่ถกูวางแผนฆ่าจากนงัฆาตกร

โรคจติคนนั้นไปได้อย่างไรกนั!

ความร้อนของไฟโทสะค่อยๆ ลามไปทั่วตัว มือลีบผอมทั้งสองข้างขยุ้ม

ผ้าห่มที่คลุมหน้าขาแน่นจนผ้าผืนบางเหมือนจะขาดออกจากกัน ร่างซูบหอบ

หายใจแรงด้วยอาการโมโหใกล้คลั่ง ดวงตาลกึโหลซึ่งแดงฉานจากเส้นเลอืดฝอย

จดจ้องอยู่ที่จุดเดยีว

นงัเพ่ยเพ่ย เธอจะฆ่ามนั!

“คณุหน ูอาหารอ่อนมาแล้วเจ้าค่ะ” เสี่ยวซแีย้มยิ้มอย่างร่าเรงิเข้ามาพร้อม

ถาดอาหารในมือ นางวางถาดลงบนโต๊ะขนาดเล็กตรงหน้าเตียงที่เตรียมไว้ก่อน

จะออกไป เพราะดูท่าทางคุณหนูของนางคงไม่มีเรี่ยวแรงเดินมาที่โต๊ะกลางเป็น

แน่ เสี่ยวซวีางถ้วยชามอาหารเสรจ็กเ็งยหน้าขึ้นมองผู้ป่วย จงึสงัเกตเหน็อาการ

ก้มหน้าหอบหายใจถี่แรงผดิปกตขิองคุณหนูกใ็ห้ตระหนก

“คุณหนู! คุณหนู ท่านเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ คุณหนู...” เดก็สาวก้าวเข้า

มาชดิพยายามจะดูอาการ แต่กโ็ดนมอืน้อยที่เมื่อครู่ดูไร้เรี่ยวแรงผลกัออกมาจน

นางกระเดน็กน้กระแทกพื้น ค�าอทุานยงัไม่ทนัหลดุออกจากปาก สาวใช้กต็อ้งยก

แขนขึ้นบังใบหน้าตามสัญชาตญาณ เมื่อคุณหนูผู้บอบบางจู่ๆ ก็ใช้แขนลีบเล็ก

กวาดถ้วยชามที่นางเพิ่งน�ามาจนร่วงลงพื้นแตกกระจายไม่มเีหลอื

โชคยังดีที่ปัดไปคนละด้านกับที่นางนั่งอยู่ บ่าวตัวน้อยถอนหายใจด้วย

ความโล่งอก ทว่ากลับโล่งใจได้ไม่นานเมื่อเสี่ยวซีเห็นว่าคุณหนูก้มลงหยิบเศษ

กระเบื้องแหลมคมชิ้นโตจากถ้วยชามที่แตกขึ้นมา ใบหน้าซูบตอบเหน็กระดูกยิ่ง

ดูน่ากลวัมากขึ้นเมื่อเตม็ไปด้วยแรงอาฆาตรุนแรง

สาวใช้ตวัน้อยข่มความหวาดกลวัพุง่เข้าไปจบัข้อมอืคณุหนแูน่น พยายาม
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ท�าให้นางปล่อยอาวุธ คาดไม่ถึงว่าร่างผอมลีบกลับมีเรี่ยวแรงมากกว่าที่คาดคิด

นกั เสี่ยวซพียายามตะโกนเรยีกสตนิายของตนให้กลบัคนืมา เมื่อดูราวกบัว่านาง

ก�าลงัคลุ้มคลั่ง ท�าท่าทางราวกบัจะกนิเนื้อคนกไ็ม่ปาน!

“คุณหนู! ท่านสงบใจลงก่อนเถดิ คุณหนูเจ้าคะ... โอ๊ย!” ยื้อแย่งกนัไปมา 

บ่าวตัวน้อยก็พลาดโดนเศษกระเบื้องแหลมเข้าที่แขนจนได้ แต่ยังดีที่คุณหนู

ปล่อยอาวุธนั้นตกลงบนพื้นแล้วเช่นกัน เสี่ยวซีไม่มีเวลาสนใจบาดแผลที่เลือด 

สีแดงเริ่มไหลซึมออกมาเป็นทางยาว เมื่อร่างเล็กของเจ้านายคลั่งก�าลังโงนเงน 

ไปมาก่อนหมดสตลิ้มลงไปบนเตยีงในที่สุด

“คุณหนู!”

ชงิลี่กะพรบิตาถี่ๆ  ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สกึปวดร้าวไปทั้งตวั

ความรู้สึกคล้ายกับยามที่เธอเพิ่งเสร็จจากการออกก�าลังกายอย่างหนัก

หน่วงที่ฟิตเนส เธอมองไปรอบๆ แล้วกต็้องถอนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่ เมื่อ

มนัยงัคงเป็นสถานที่เดมิและสาวใช้คนเดมิ

“คุณหนู ฟื้นแล้วหรอืเจ้าคะ ท่านลุกขึ้นดื่มชาก่อนเถดิเจ้าค่ะ”

ร่างบางปราดเข้ามาพยุงเธอให้นั่งพงิหวัเตยีง จงึท�าให้ชงิลี่เหน็ผ้าพนัแผล

ที่แขนของนาง ภาพเหตกุารณ์ที่ตนก่อก่อนจะหมดสตพิลนัแวบเข้ามาในศรีษะ ว่า

เธอเป็นผู้มอบบาดแผลนี้ให้เด็กสาว ชิงลี่เม้มริมฝีปากแน่น ความรู้สึกผิดพุ่ง 

เข้าสู่กลางใจ เธอไม่เคยขาดสตอิาละวาดใครที่ไม่ใช่ศตัรูคู่แค้นจนได้รบับาดเจบ็

แบบนี้มาก่อนเลย

“คุณหนู กนิข้าวก่อนเถดิเจ้าค่ะ ร่างกายท่านไม่ได้รบัอาหารดีๆ  มานาน

แล้ว”

ชิงลี่กินข้าวเงียบๆ เธอสังเกตสาวใช้ที่แม้จะยังเป็นเด็ก แต่มือไม้กลับ

คล่องแคล่วท�าอะไรสะดวกรวดเรว็ ใบหน้าเลก็กลมฉายแววจรงิใจนั้นไม่ปรากฏ

ริ้วรอยความขุ่นขึ้งที่มตี่อเธอแม้เพยีงเศษเสี้ยว

หญงิสาวสงสยัว่าท�าไมโดนท�าถงึขนาดนี้จงึไม่โกรธเคอืงแม้แต่น้อย หาก

เปลี่ยนเป็นเธอคงจะกรดีคนที่ท�าร้ายเธอกลบัสกัสบิรอย แตส่าวใช้ผูน้ี้ไม่มแีม้แต่

ร่องรอยของความเกลยีดชงัในดวงตาใสกระจ่างนั้น นั่นท�าให้เธอยิ่งรูส้กึผดิเข้าไป
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ใหญ่ ยิ่งอกีฝ่ายท�าดดี้วย เธอกย็ิ่งละอายใจ พอกนิข้าวเสรจ็เธอจงึล้มตวัลงนอน

หนัหลงัให้สาวใช้ตวัน้อย ท่าทหีม่นหมองของคณุหนทู�าใหเ้สี่ยวซไีม่ค่อยสบายใจ

นกั จงึเอ่ยถามด้วยเสยีงสดใส

“คุณหนู ท่านคงรู้สึกเหนียวตัวใช่หรือไม่เจ้าคะ” นางก็คาดไว้อยู่แล้วว่า 

คงไม่มคี�าตอบรบั จงึท�าแค่พูดไปเรื่อยๆ

“คณุหนเูจ้าคะ ท่านรูส้กึไม่สบายตวับ้างหรอืไม่เจ้าคะ ไม่ได้อาบน�้ามานาน

แล้ว ที่ผ่านมาบ่าวได้แต่เช็ดตัวให้ท่าน คงไม่สะอาดเท่าแช่น�้า” น�้าเสียงหวาน 

เนบิช้าราวกบัผูใ้หญ่ที่คดิจะตะล่อมเดก็น้อยให้ไปอาบน�้าแปรงฟนั แตไ่ม่รูว้า่เปน็

อุปาทานไปเองหรอืไม่ พอได้ยนิเดก็สาวพูด เธอกเ็ริ่มรู้สกึคันตามเนื้อตวัขึ้นมา

โดยพลนั

“บ่าวเตรยีมน�้าร้อนก�าลงัด ีและยงัมนี�้ามนัดอกจื่อเหยยีนที่ท่านชอบด้วย

นะเจ้าคะ ประเดี๋ยวท่านแช่น�้าสบายๆ ให้บ่าวขดัตวัให้นะเจ้าคะ”

นางร้ายสาวหูผึ่ง ตาเป็นประกายเมื่อได้ยินค�าว่า ‘น�้ามันดอกจื่อเหยียน’ 

และค�าว่า ‘ขดัตวั’ นบัว่าบ่าวตวัน้อยตไีด้ตรงจุดพอดี

ชิงลี่หันหน้ากลับมาทางสาวใช้ หลุบตาพลางพยักหน้าเบาๆ เป็นเชิงว่า 

เธอจะอาบน�้าและจะขดัตวัอะไรนั่นด้วย

บ่าวตัวน้อยเห็นดังนั้นจึงยิ้มกว้าง รีบปราดเข้ามาพยุงคุณหนูไปที่อ่างไม้ 

แต่กม็อีนัต้องเกดิสงครามขนาดย่อม เนื่องจากคณุหนไูม่ยอมให้นางช่วยปรนนบิตัิ

เปลื้องเสื้อผ้าให้ กระนั้นยกนี้ผูก้�าชยัชนะกลบัเป็นเสี่ยวซ ีด้วยร่างกายของคณุหนู

ในขณะนี้ไม่มเีรี่ยวแรงแม้จะบี้มด

ชิงลี่ที่ทั้งอับอายทั้งขุ่นเคืองในคราแรกกลับกลายเป็นนิ่งอึ้งแทน เมื่อได้

มองร่างกายเปลือยเปล่าของตัวเองชัดๆ ความผอมเกร็งจนเห็นรูปร่างกระดูก

แต่ละซี่ชัดเจน ไม่ต่างจากผู้หญิงที่เป็นโรคปฏิเสธอาหาร น�ามาซึ่งความรู้สึก

กระอกักระอ่วนระคนสมเพชเวทนาอย่างอธบิายไม่ถูก

เธอรบีก้าวลงในอ่างไม้ด้วยต้องการซ่อนร่างกายนี้ให้พ้นจากสายตาตวัเอง 

อุณหภูมิอุ่นก�าลังดีและการขัดผิวนวดตัวของเสี่ยวซีช่วยให้หญิงสาวผ่อนคลาย

อาการเครียดเขม็งลง ราวกับว่าการปลดปล่อยอารมณ์บ้าคลั่งออกไปก่อนหมด

สตอิกีครั้งนั้นกลบัส่งผลด ีเมื่อในขณะนี้สมองของเธอแจ่มใสมสีตคิรบถ้วน พร้อม
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ส�าหรับการคิดวิเคราะห์และประมวลผลทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อท�าความเข้าใจกับ

สถานการณ์แปลกประหลาดที่เธอก�าลงัพบเจอในขณะนี้

จ�าได้ว่าตอนนั้นเธอก�าลงัถ่ายท�าภาพยนตร์ก�าลงัภายใน เชอืกสลงิของเธอ

ขาด... ร่างลอยละลิ่วกระแทกพื้น

หญงิสาวสะท้านเยอืกเมื่อนกึถงึวนิาทแีห่งความสิ้นหวงันั้น แม้จะเป็นแค่

ชั่วเสี้ยวเวลา แต่ก็คงไม่มีวันท�าใจลืมได้ ไหนจะความเจ็บปวดทรมานหลังจาก

ร่างกายชานั่นอีกล่ะ ความร้อนที่ไม่ต่างจากผลักเธอเข้าสู่ขุมไฟนรก ทรมานจน

เธอต้องร้องขอความตายในใจไม่หยุด

ชิงลี่สะบัดศีรษะอย่างแรง พยายามสลัดความทรงจ�าอันเลวร้ายออกไป 

ทั้งที่รู้ว่ามนัได้สลกัลกึลงถงึวญิญาณแล้วกต็าม

“คณุหน ูปวดศรีษะหรอืเจ้าคะ” เสี่ยวซซีึ่งก�าลงัหวผีมยาวสลวยให้เจ้านาย

ถามขึ้นด้วยความกงัวล

ชงิลี่ส่ายหน้าน้อยๆ เป็นเชงิปฏเิสธ ก่อนจะหลบุตาลงต�่าอยา่งคนใช้ความ

คดิ...

จากนั้นเธอกต็ื่นขึ้นมากลายเป็นคุณหนูเดอะรงิของยายเดก็เสี่ยวซนีี่ ตื่น

ขึ้นมาในสถานที่ประหลาดที่เหมือนในละครหรือภาพยนตร์ย้อนยุคที่เธอแสดง

บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย การพูดจา สิ่งของเครื่องใช้ และบรรยากาศ

รอบตวั ทุกอย่างช่างสมจรงิจนเธอมั่นใจว่านี่ไม่ใช่เพยีงความฝันแฟนตาซตีื่นหนึ่ง

อย่างแน่นอน

มันหมายความว่าอย่างไรกันแน่ เธอตายไปแล้วมาเกิดใหม่หรืออย่างไร

กัน ไม่ใช่สิ... ถ้าเกิดใหม่แล้วท�าไมเธอยังมีความทรงจ�าเป็นโหลวชิงลี่อยู่อีกล่ะ 

ขณะที่เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่และร่างเด็กสาวแปลกหน้าที่เธอก�าลังอาศัยอยู่นี้

เลย ชงิลี่คดิดงันั้นจงึตดัข้อสงสยัข้อนี้ไป

หรือว่าเธอตกใจจากอุบัติเหตุจนบ้าเสียสติสร้างภาพหลอนขึ้นมา? ชิงลี่ 

มุน่หวัคิ้ว ก่อนจะหนัไปจ้องบ่าวตวัน้อยที่อยูข้่างตวั ไม่ทนัที่เสี่ยวซจีะได้ถามอะไร 

กต็้องร้องโอ๊ยเมื่อถูกเจ้านายหยกิแก้มอย่างแรง

“คณุหน!ู ท่านหยกิบ่าวท�าไมเจ้าคะ” นางยกมอืขึ้นถแูก้มขณะที่ถาม น�้าตา

กพ็ลอยซมึด้วยความเจบ็ แต่ชงิลี่ไม่สนใจที่จะตอบ เธอก้มหน้าลงมองมอืตวัเอง
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นี่กไ็ม่ใช่ เป็นไปไม่ได้เดด็ขาดที่ความบ้าเสยีสตหิรอืภาพหลอนจะท�าได้ถงึ

ขนาดนี้ ทั้งภาพ เสยีง กลิ่น และสมัผสั ทุกอย่างที่เธอก�าลงัเผชญิอยู่ในเวลานี้

คอืของจรงิทั้งนั้น!

ยะ...อย่าบอกนะว่าเธอย้อนเวลาข้ามมิติอะไรพวกนั้น! ชิงลี่เบิกตากว้าง

เมื่อเหลอืความเป็นไปได้อยา่งสดุท้ายเท่านั้น นางรา้ยสาวงมึง�าในล�าคอ พยายาม

ทบทวนรื้อฟื้นความทรงจ�าเกี่ยวกับภาพยนตร์ย้อนเวลาทะลุมิติที่ตนเองเคย 

รบัเล่นมาทั้งหมด

อากัปกิริยางุ่นง่านเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของคุณหนูท�าเอาบ่าวตัวน้อยเริ่ม

หวาดระแวง กลวัว่าเจ้านายจะคลุม้คลั่งอาละวาดขึ้นมาอกี “คุณหนเูจ้าคะ” เดก็สาว

เอ่ยเรยีกเสยีงสั่นเครอื พาให้ชงิลี่พลนัได้สติ

ไม่ว่าชวีติของเธอในตอนนี้จะเป็นภาพยนตร์ลกึลบัสยองขวญั หรอืจะเป็น

ภาพยนตร์แฟนตาซกีต็าม อย่างไรการจะขบคดิหาค�าตอบกต็้องมขี้อมูล ทว่าใน

ขณะนี้เธอไม่รู้อะไรสกัอย่าง การจะงมหาค�าตอบไปเรื่อยๆ คงไม่ใช่เรื่องที่ดี

นางร้ายสาวตดัสนิใจจะหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อน จะบ้าไม่บ้า หรอืจะ

อยู่ในมติไิหนยุคอะไรค่อยมาคดิอกีทหีนึ่งแล้วกนั

เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าควรจะท�าอย่างไรต่อไปกับชีวิต ชิงลี่จึงรู้สึกผ่อน

คลายมากขึ้น เธอพ่นลมหายใจออกมาเบาๆ รู้สึกสบายตัวกับการได้นอนแช ่

น�้าอุ่น มีคนคอยปรนนิบัติขัดผิวและหวีผมให้อย่างเบามือ เธอเหล่มองสาวใช ้

ตวัน้อยที่ท�าหน้าที่ของตนอย่างตั้งใจ ก่อนเม้มรมิฝีปากนดิๆ เมื่อสลดัความรู้สกึ

ผดิออกไปจากใจไม่ได้จงึค่อยๆ เอ่ยออกมา นิ่วหน้าเลก็น้อยเมื่อเสยีงที่ลอดออก

มาจากรมิฝีปากเลก็แหบระโหย ทั้งยงัสากระคายราวกบัเสยีงคนชรา

“ฉนั... เอ่อ... ข้า...ข้าขอโทษเจ้าด้วย” นางร้ายสาวชี้ไปที่แผลของเดก็สาว 

เอ่ยขอโทษอย่างตะกุกตะกกัพลางปรบัเปลี่ยนค�าพูดให้กลมกลนืกบัสถานการณ์ 

ยงัดทีี่รบับทแม่นางในยคุโบราณมาหลายต่อหลายครั้ง ท�าให้คุน้เคยและสามารถ

พูดได้อย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติ

จ๋อม!

หลงัจากได้ยนิเสยีงเธอ เสี่ยวซกีป็ล่อยหวตีกลงในน�้าคล้ายมอืไม้อ่อนแรง

ขึ้นมาทนัท ีบงัเกดิความเงยีบอนัน่าอดึอดัระหว่างเธอกบัเดก็สาวอกีครั้ง ไม่ต่าง
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จากคราแรกที่พบกัน ชิงลี่นิ่งไป นี่สาวใช้ของเธอซาบซึ้งถึงขั้นปล่อยหวีตกเลย 

เหรอเนี่ย

“คะ...คุณหนู ทะ...ท่านพูดได้หรอืเจ้าคะ!”

‘เวร...! นี่เธอเป็นใบ้เหรอเนี่ย’



สำม
หย่วนเยว่ชิง

“เอ่อ... ข้าจ�าอะไรไม่ค่อยได้ โอ๊ย! ปวดหวัจรงิ”

ชงิลี่ที่อกึอกัเอ้ออ้าอยู่สกัพกัด้วยตดัสนิใจไม่ได้ว่าควรจะแกล้งเป็นใบ้ต่อ

ไปดหีรอืไม่ ท้ายที่สุดจงึได้แต่งดัมุกความจ�าเสื่อมยอดนยิม ที่ตนเคยท�าปากเบ้

ค่อนขอดว่าคร�่าครสึิ้นดอีอกมาใช้แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อน

“คุณหนู ท่านเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ เดี๋ยวบ่าวจะรบีไปตามท่านหมอมาดู

อาการ ท่าน...ท่านรอสกัครูน่ะเจ้าคะ” สาวใช้ละล�่าละลกัปากคอสั่นราวกบัคณุหนู

ก�าลงัชกัแหงก็ๆ และก�าลงัจะตายในอกีไม่กี่วนิาทขี้างหน้า

เสี่ยวซีท�าท่าจะพุ่งตัวออกไปจากห้องอย่างรวดเร็ว จนชิงลี่ต้องรีบคว้า 

ข้อมอืเลก็แต่เปี่ยมไปด้วยพลงันั้นเท่าที่แขนลบีเหี่ยวของเธอจะมแีรงรั้งไว้ได้

อย่าเพิ่งไปด ิเธอยงัไม่รู้เรื่องอะไรเลย!

“เจ้าไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละ!” เธอลมืตวัตวาดเสยีงดงัอย่างไม่เกรงใจ

คออนัสากระคายราวกบัผงทรายของตน จนสาวใช้สะดุง้หนักลบัมามองด้วยความ

งุนงง ดาราสาวไอค็อกแค็กพลางกลอกตาคิดหาเหตุผล “จะให้คนเข้ามาดูข้า

เปลอืยหรอือย่างไรกนั”

เพียงเท่านี้เสี่ยวซีก็หน้าซีดด้วยความละอายที่ตนร้อนรนจนลืมเลือน

กระทั่งเรื่องส�าคญั ว่าควรน�าคุณหนูออกจากอ่างไม้และแต่งตวัเปลี่ยนเสื้อผ้าให้

เรยีบร้อยก่อน เดก็สาวคุกเข่าลงกบัพื้นพร้อมกบัละล�่าละลกัพูด
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“บ่าว...บ่าวขออภัยเจ้าค่ะคุณหนู บ่าวสมควรตาย บ่าวไม่ได้ตั้งใจจะให ้

ผู้อื่นมา... เอ่อ... ลอบดูท่านอาบน�้านะเจ้าคะ บ่าว...”

ท่าทางราวกับท�าความผิดร้ายแรงจนสมควรโดนเฆี่ยนสักร้อยทีของ 

สาวใช้ ท�าเอาชงิลี่อยากจะกลอกตา

ท�าไมคนขี้หงุดหงดิอย่างเธอต้องมาเจอสาวใช้ขี้กลวั อารมณ์อ่อนไหว และ

ยงัตดิอ่างด้วยเนี่ย

คนขี้หงดุหงดิลอบถอนหายใจ แล้วจงึพดูปลอบก่อนที่บ่าวตวัน้อยของเธอ

จะเอาศรีษะโขกก�าแพงตายเหมอืนในซรีสี์ก�าลงัภายในที่เหน็กนัอยู่บ่อยๆ

“เอาละๆ ข้ายงัไม่ได้ว่าอะไรเสยีหน่อย เจ้ามาพยุงข้าท ีข้าอยากขึ้นแล้ว”

สาวใช้เซนซิทีฟรีบปราดเข้ามาพยุงเธอออกจากอ่างไม้แล้วพาไปยังหลัง

ฉากกั้น เพื่อแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เตรยีมไว้ให้เธอ ระหว่างนั้นชงิลี่กล็อบสอบถาม

สาวน้อยตรงหน้าไปด้วย ตะล่อมถามไปทลีะค�าถาม

“เจ้า...?” เธอหยุดไว้เป็นเชงิถามชื่อเสยีงเรยีงนามอกีฝ่าย

“บ่าว... เสี่ยวซอีย่างไรล่ะเจ้าคะ คณุหน ูท่าน... จ�าบ่าวไม่ได้หรอื” เสี่ยวซี 

เบกิตาที่กลมโตอยู่แล้วให้โตยิ่งขึ้น ชงิลี่เริ่มสวมบทบาทนกัแสดงชื่อดงั เธอแสรง้

ถอนหายใจดุจทุกข์ตรมหนกัหนา แล้วก้มหน้าลงมองมอือนัเลก็ลบีของตน

“เสี่ยวซี ตั้งแต่ข้าตื่นมาก็พบว่าความทรงจ�าขาดๆ หายๆ เรื่องเล็กน้อย 

หรอืเรื่องสลกัส�าคญัล้วนจดจ�าไม่ได้ทั้งสิ้น แม้แต่ตวัข้านี้เป็นใครกย็งัไม่แน่ใจนกั 

ตอนนี้ข้ากไ็ม่ต่างจากปลาหลงน�้า คล�าหาทางกลบับ้านไม่พบ ได้แต่ว่ายวนอยู่ใน

ท้องสมทุรอนักว้างใหญ่ที่แสนน่ากลวั ผูค้นรอบกายแลดนู่าหวาดหวั่นไม่ต่างจาก

ปิศาจร้าย เจ้าช่วยบอกเรื่องราวแต่หนหลงัให้ข้ากระจ่างทเีถดินะ”

ยิ่งพูดเธอกย็ิ่งมนัปากจนใส่ส�าบดัส�านวนเข้าไปราวกบักว ีพอพูดจบแล้ว

จงึเพิ่งรู้สกึว่ามนัฟังดูตอแหลเกนิไปหน่อย ชงิลี่เหลอืบตาขึ้นมองเสี่ยวซเีพื่อลอบ

สงัเกตปฏกิริยิาของเดก็สาว ว่าสงสยัหรอืจบัผดิในค�าพูดของเธอหรอืเปล่า

ทว่านางร้ายสาวกลบัต้องผงะกบัใบหน้าที่บดิเบี้ยวราวกบัเจบ็ปวดรวดร้าว

เกินทนของเสี่ยวซี ดวงตาทั้งคู่อัดแน่นไปด้วยน�้าตาที่คลออยู่ประหนึ่งพร้อมจะ

ทะลกัลงมาได้ทุกเมื่อ รมิฝีปากเลก็น่ารกันั้นเม้มแน่นจนเธอรู้สกึเจบ็แทน

“เอ่อ... สะ...เสี่ยวซ?ี” นี่เธอจะเป็นโรคตดิอ่างตามเสี่ยวซแีล้วนะ
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“คุณหนู ฮกึๆ คุณหนูของบ่าว คุณหนูที่น่าสงสาร... ฮกึ... ของบ่าว”

เธออยากจะบอกเหลอืเกนิว่าปล่อยให้น�้าตาไหลออกมาเถดิหนาคนด ีก่อน

ที่จะขาดอากาศหายใจตาย

ไม่ส ิอย่าเพิ่งร้อง เธอต้องได้ข้อมูลก่อน!

“เสี่ยวซ ีเจ้าอย่าร้องไห้นะ ไม่งั้น... ไม่งั้นกข็้าคงจะปวดใจนกั” ชงิลี่แสร้ง

ท�าหน้าทุกข์ตรมหม่นหมองยิ่งกว่าเดิม หากปล่อยให้เสี่ยวซีเป่าปี่ ดูท่าว่าคงจะ

ยาว กว่าจะปลอบกว่าจะเช็ดน�้าหูน�้าตากันเสร็จ วันนี้เธอก็คงไม่รู้เรื่องรู้ราวกัน

พอด ีซึ่งประโยคของเธอกส็ามารถหยุดน�้าตาของเสี่ยวซไีด้ทนัที

สาวใช้อารมณ์อ่อนไหวของเธอพยกัหน้าหงกึๆ หลายครั้ง ก่อนใช้หลงัมอื

ปาดน�้าตาออกอย่างลวกๆ พยายามกล�้ากลนืน�้าตากลบัเข้าไปอย่างยากเยน็ สหีน้า

มุ่งมั่นนั้นฉายสิ่งที่คิดออกมาจนหมดว่า ต่อให้ต้องควักลูกตาก็จะไม่มีวันท�าให้

คุณหนูต้องทุกข์ใจเป็นอนัขาด

“คุณหนูมีชื่อว่าหย่วนเยว่ชิงเจ้าค่ะ เป็นบุตรสาวที่เกิดจากอนุภรรยาของ

ท่านเสนาบดฝี่ายซ้าย...”

ในที่สุดเสี่ยวซีก็เริ่มเปิดปากเล่าชีวประวัติของหย่วนเยว่ชิงเจ้าของร่างที่ 

ชงิลี่มาอาศยั เพยีงประโยคแรกกท็�าให้เธอต้องกลอกตามองเพดาน

‘เออด ีจะชาตไิหนเธอกเ็กดิเป็นลูกเมยีน้อยสนิ่า!’

ชงิลี่นั่งฟังบ่าวตวัน้อยสาธยายอยู่นาน จงึสามารถรวบรวมข้อมลูได้ว่า...

ขณะนี้เธอน่าจะหลดุมาอยูใ่นมติอิื่น หาใช่ย้อนเวลากลบัไปในสมยัโบราณ

อย่างที่เข้าใจแต่แรก เนื่องจากเสี่ยวซีบอกว่าพวกเธอก�าลังอยู่ในแคว้นเกาจิ้น  

ภายใต้การปกครองของฮ่องเต้ไป๋เจี้ยนปีที่ 17

ถงึแม้เธอจะละทิ้งวชิาประวตัศิาสตร์จนีไปแสนนานแล้ว แต่กพ็อจ�าได้ว่า

ไม่เคยได้ยินบันทึกที่กล่าวถึงแคว้นเกาจิ้นหรือราชวงศ์ไป๋มาก่อน ยังมีอีกสาม

แคว้นชื่อประหลาดที่เหลอื นั่นคอืแคว้นเป่ยเหลยีง แคว้นยู่ผู่ และแคว้นซหีม่าน 

ซึ่งเธอกไ็ม่เคยได้ยนิเช่นเดยีวกนั

หากไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่เคยร�่าเรียนมาผิดเพี้ยนทั้งหมดเหมือนหนัง

คนละม้วน นั่นก็หมายความได้อย่างเดียวคือ... ที่นี่ไม่ใช่มิติหรือดินแดนที่เธอ
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เคยอยู่

กระนั้นข้อเท็จจริงที่ได้รับรู้ก็ไม่ได้สร้างความตื่นตกใจให้ชิงลี่เท่าที่ควร 

เพราะอย่างน้อยเธอกับคนที่นี่ก็ยังพูดภาษาเดียวกัน อีกทั้งยังนับว่าเธอไม่ได ้

โชคร้ายไปเสยีหมด แม้ร่างที่เธอเข้ามาอาศยัจะอปัลกัษณ์เหมอืนวญิญาณเฮี้ยน 

แต่กเ็ป็นถงึบุตรสาวขุนน�้าขุนนาง ไม่ใช่ชนชั้นบ่าวไพร่

บอกตามตรงว่าถ้าเธอต้องไปรองมอืรองเท้ารบัใช้คนอื่น... มหีวงัจวนแตก

แน่!

พูดถึงหย่วนเยว่ชิง เจ้าของร่างที่เธอยืมใช้อยู่ในขณะนี้ นางเป็นถึงบุตรี

คนที่สามของเสนาบดฝี่ายซ้ายหย่วนซิ่นสอื และหลวิผู่เยว่อนุภรรยา ชงิลี่ขดัใจ

เลก็น้อยที่มารดาของหย่วนเยว่ชงิเป็นเพยีงอนภุรรยา เพราะฐานะนี้ส�าหรบัคนใน

ยุคสมยันี้เรยีกได้เตม็ปากเตม็ค�าว่าต�่าต้อยด้อยค่า

ตระกูลหย่วนรบัราชการเป็นขุนนางมาหลายต่อหลายรุ่น แต่ที่ผ่านมากม็ี

เพียงขุนนางระดับปลายแถวและขุนนางระดับกลาง ดูเหมือนว่าหย่วนซิ่นสือจะ

มหีน้ามตีาที่สุดในบรรดาลกูหลานตระกูลหย่วน เพราะได้เป็นถงึเสนาบดฝ่ีายซ้าย 

ได้ถวายงานใกล้ชดินายเหนอืหวั

หลงัจากเข้ารบัราชการได้ไม่นานจงึสู่ขอเนี่ยหลิ่งน่า บุตรคีนโตของใต้เท้า

กรมคลงัมาเป็นฮหูยนิ มบีตุรและบตุรด้ีวยกนัสามคน เป็นหญงิสองชายหนึ่ง ถดั

มาอกีไม่กี่ปีจงึรบัสตรเีข้าบ้านอกีสามคน นั่นกค็อือนัหนงิเจยีว หม่ารุ่ยเซยีง และ

คนสุดท้ายกค็อืหลวิผู่เยว่ มารดาของหย่วนเยว่ชงิเจ้าของร่างที่เธอยมืใช้ชั่วคราว

นั่นเอง

จากบรรดาฮหูยนิทั้งหมดของหย่วนซิ่นสอื กล่าวได้ว่าฐานะของหลวิผูเ่ยว่

เลวร้ายที่สุด แม้จะเป็นอนภุรรยาเหมอืนกนั แต่อนัหนงิเจยีวและหม่ารุย่เซยีงต่าง

ก็มาจากตระกูลขุนนางท้องถิ่น ในขณะที่หลิวผู่เยว่เป็นเพียงสตรีที่มาจากหอ 

นางโลม!

ได้ยินเพียงเท่านี้ชิงลี่ที่มีประสบการณ์ตรงและคร�่าหวอดกับละครและ

ภาพยนตร์น�้าเน่ามานักต่อนัก ก็พอจะจินตนาการสภาพความเป็นอยู่ของสอง 

แม่ลูกในจวนแห่งนี้ได้ เหนือศีรษะขึ้นไปยังมีภรรยาอีกสามคนคอยกดขี่ข่มเหง 

คาดว่าบรรยากาศก็คงครึกครื้นไม่ต่างจากคฤหาสน์ตระกูลโหลวของเธอเท่าไร
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กระมงั

หลิวผู่เยว่เป็นเพียงหญิงขายเสียงดนตรีในหอนางโลมชื่อดังของเมือง 

หลวงจิ้นโจว นอกจากฝีมอืกูเ่จงิจะเป็นหนึ่งแล้ว นางยงัครอบครองใบหน้างดงาม

อ่อนหวานไม่ต่างจากเทพธิดา เล่ากันว่ายามที่หลิวผู่เยว่ยังเล่นดนตรีอยู่ในหอ 

นางโลมนั้น ชื่อเสยีงของนางขจรขจายไปทั่วทั้งสี่แคว้นเลยทเีดยีว

แต่ช่างน่าเสียดายที่แม้ฮูหยินสี่จะมีหน้าตางดงามล่มเมือง ทว่าร่างกาย

กลบัอ่อนแอยิ่งนกั หลงัจากคลอดบุตรไีด้คนหนึ่งกไ็ม่สามารถตั้งครรภ์ได้อกี ทั้ง

ยังป่วยกระเสาะกระแสะเรื่อยมาจนในที่สุดก็สิ้นใจลงเมื่อหย่วนเยว่ชิงมีอายุได้

เพยีงห้าขวบเท่านั้น

นบัจากวนัที่ฮูหยนิสี่หมดลม กไ็ม่มผีู้ใดได้เหน็รอยยิ้มหรอืได้ยนิเสยีงใส

ดุจระฆังแก้วของหย่วนเยว่ชิงอีก คาดว่าเป็นเพราะเด็กน้อยได้รับความกระทบ

กระเทอืนทางจติใจจากการสูญเสยีมารดาอย่างกะทนัหนั หย่วนซิ่นสอืผู้เป็นบดิา

จงึตดัสนิใจส่งหย่วนเยว่ชงิไปที่ศาลประจ�าตระกลูบนภเูขาที่อยูห่่างไกลเมอืงหลวง 

หวงัเพยีงให้บตุรสาวได้ขดัเกลาจติใจให้สงบ และปล่อยวางความเศรา้โศกเสยีใจ

เวลาผ่านไปอย่างเงยีบงนั เพยีงพรบิตาเดยีวกผ็่านพ้นไปเจด็ฤดูหนาว...

นานพอให้ผูค้นลมืเรื่องราวหลายเรื่อง ลมืผูค้นหลายคน กระทั่งความจรงิ

ที่ว่าจวนเสนาบดีเคยมีเด็กน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มคนหนึ่งก็คล้ายจะถูกละอองหิมะ 

ลบเลอืนไปเสยีแล้ว

กระทั่งเช้าอนัหนาวเหนบ็ในวนัหนึ่ง หน้าประตจูวนปรากฏร่างเลก็บางของ

เด็กหญิงในชุดขาวพร่าง ดูงดงามบริสุทธิ์จนบ่าวชายผู้เปิดรับถึงกับตื่นตะลึง 

นิ่งค้างไปในบดัดล ด้วยคดิว่าตรงหน้าตนคอืเซยีนจิ้งจอกน้อยจ�าแลงกายมา

นางกค็อืหย่วนเยว่ชงิ บุตรคีนที่สามของนายท่านนั่นเอง!

“เดี๋ยวนะๆ งดงามดั่งเซยีนจิ้งจอก?”

ระหว่างที่เสี่ยวซกี�าลงัเล่าอย่างออกรส ชงิลี่กอ็ดขดัขึ้นมาด้วยน�้าเสยีงไม่

เชื่อถอือย่างมากไม่ได้ เธอชี้นิ้วเข้าหาตวัเอง พลางเลกิคิ้วสงูราวกบัจะถามเป็นเชงิ

ว่าข้าเนี่ยนะ?

เสี่ยวซที�าหน้าปูเลี่ยนๆ ทว่ายงัยนืยนัเสยีงแขง็ว่าร่างที่เธออาศยัอยู่นี้เคย

งามมากๆ งามชนดิล่มบ้านล่มเมอืงยิ่งกว่าอนหุลวิเลยทเีดยีว เมื่อเหน็ท่าทจีรงิจงั
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ขนัแขง็ของบ่าวตวัน้อย แม้จะไม่ได้นกึเชื่อถอืค�าของอกีฝ่าย แต่ชงิลี่กจ็�าใจพยกั

หน้าเบาๆ เป็นเชงิให้เล่าต่อ

เสี่ยวซเีริ่มสาธยายต่อ ยามที่หย่วนเยว่ชงิกลบัมาสู่จวนตระกูลหย่วนอกี

ครั้งกม็ที่าทแีตกต่างไปจากเดมิอย่างสิ้นเชงิ ก่อนจากไปในครานั้นเดก็น้อยที่เพิ่ง

สูญเสียมารดามีแต่ความหดหู่เศร้าหมอง ดูเปราะบางจนคล้ายว่าหากแตะเพียง

แผ่วเบากอ็าจท�าให้นางแหลกสลายปลวิหายไปกบัสายลมได้ 

ทว่าเด็กสาวในวัยสิบสองปีที่กลับมาใหม่นี้ อย่าว่าแต่ความเศร้าหมอง 

สักกระผีก ทั่วร่างของนางกรุ่นกลิ่นก�าจายความบริสุทธิ์ผุดผ่อง กิริยาท่าทาง 

อ่อนหวานนุ่มนวลประหนึ่งกุลสตรีที่ได้รับการอบรมมาอย่างดี หาใช่เด็กสาวที่

เตบิโตในวดัโบราณอนัห่างไกลความเจรญิแต่อย่างใด

หย่วนซิ่นสอืพงึพอใจกบับุตรทีี่พลกิฟื้นจากความหดหู่เศร้าหมองผู้นี้เป็น

อย่างมาก เหน็ได้จากการที่เขาสร้างเรอืนใหม่เอี่ยมหลงัใหญ่กว่าเรอืนเดมิให้นาง 

มเีรื่องน่าเสยีดายเพยีงอย่างเดยีวคอื แม้เวลาจะผ่านมานานแล้ว แตห่ยว่นเยวช่งิ

ก็ยังไม่สามารถพูดคุยเช่นปกติได้ ส่วนใหญ่เด็กสาวจึงต้องสื่อสารกับผู้อื่นด้วย

การเขยีนและวาดภาพ

ตั้งแต่เล็กชะตาชีวิตของหย่วนเยว่ชิงกล่าวได้ว่าขึ้นลงอย่างน่าหวาดเสียว

กว่าคุณหนูวยัเดยีวกนัคนอื่นนกั จงึไม่มใีครคาดคดิว่าวนัหนึ่งจะเกดิเหตุร้ายกบั

เดก็สาวผู้นี้อกี...

คุณหนูสามใช้ชวีติเรยีบง่ายอยู่ในจวนเสนาบดไีด้เพยีงสองปี กเ็กดิพลดั

ตกสระบวัในจวน กว่าจะมบ่ีาวที่ว่ายน�้าเป็นช่วยขึ้นมาได้ ลมหายใจเดก็สาวกแ็ทบ

ปลดิปลวิไปเสยีแล้ว นางไข้ขึ้นจนหมดสต ิแม้ยงัมลีมหายใจอยู่ แต่เวลาผ่านไป

หลายสบิวนักย็งัไม่ฟ้ืนคนื ท่านหมอจบัชพีจรแล้วกไ็ด้แตส่่ายหน้า สดุทา้ยฮหูยนิ

ใหญ่จงึจดัแจงย้ายหย่วนเยว่ชงิไปอยู่ที่เรอืนเลี่ยวเยว่ ซึ่งแต่เดมิคอืเรอืนพกัอาศยั

ของอนุหลวิ ทั้งยงัตั้งอยู่ท้ายจวนอนัห่างไกล

เนี่ยหลิ่งน่ากล่าวว่าท�าไปเพื่อที่หย่วนเยว่ชิงจะได้รักษาตัวอย่างเงียบสงบ

โดยไม่มผีู้ใดรบกวน

‘แหม กะเขี่ยลูกเลี้ยงไปไว้ไกลหูไกลตาละสิ!’ ชิงลี่ลอบท�าปากเบ้ คิด 

ในใจว่าท่านแม่ใหญ่คนนี้คงไม่ธรรมดา
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เวลาล่วงเลยผ่านไปสามเดอืน หย่วนเยว่ชงิกย็งัไม่ตื่น ทุกคนต่างมั่นใจ

ว่าคุณหนูสามไม่มทีางรอดแล้ว แต่เสี่ยวซซีึ่งเป็นสาวใช้ประจ�าตวักย็งัคงป้อนน�้า 

ป้อนข้าว และป้อนยา ทั้งยงัเชด็ถูร่างกายและดูแลตามอตัภาพ จนกระทั่งเช้านี้

ขณะที่บ่าวตัวน้อยก�าลังจะเข้ามาเช็ดตัวให้คุณหนูสามอย่างเคย ก็พบว่าคุณหนู

นอนกองอยู่กบัพื้น

หากจะพูดให้ถูกกค็อืเธอ... โหลวชงิลี่ในร่างหย่วนเยว่ชงินั่นเอง!

นางร้ายสาวที่นั่งฟังเรื่องราวตลอดเวลา บ้างกย็กมอืขึ้นปิดปาก บ้างกอุ็ทาน 

บ้างก็เบิกตาโตแสร้งท�าเป็นตกใจ ทว่าแท้จริงภายในไม่ได้รู้สึกอะไรมากมาย 

อย่างไรเรื่องราวที่ได้ยนิกไ็ม่ใช่อดตีของเธอ ฟังไปกไ็ม่ต่างจากฟังนทิานชวีติของ

เดก็สาวคนหนึ่ง ที่ออกจะโชคร้ายไปสกัหน่อย

...ไม่ว่าจะเป็นลูกเมยีน้อย แม่ตาย เป็นเอ๋อ เป็นใบ้ โดนเตะไปอยู่นอก

บ้าน จมน�้านอนอืดอยู่กับที่สามเดือน แถมล่าสุดยังโดนวิญญาณคนอื่นสิงร่าง 

อกีต่างหาก!

อือ จะว่าไปแล้วต้องบอกว่าหย่วนเยว่ชิงเป็นมนุษย์ที่ชีวิตโคตรเฮงซวย

เลยต่างหาก

อนัที่จรงิเธอกไ็ม่ได้อยากเป็นหนึ่งในความเลวร้ายของหย่วนเยว่ชงิ ท�าตวั

เป็นปรสติแฝงในร่างของอกีฝ่ายแบบนี้หรอก แต่ทุกสิ่งทกุอย่างที่เกดิขึ้นเธอกไ็ม่รู้

จะแก้ไขหรอืหาค�าตอบที่ไหนเหมอืนกนั เธอกอ็ยากกลบัไปยงัที่ของเธอ กลบัไป

เป็นตวัของตวัเอง ไม่ใช่มาแย่งร่างคนอื่นแบบนี้

โดยเฉพาะร่างที่คุณภาพชีวิตค่อนข้างแย่ถึงแย่มากของยายเด็กหย่วน 

คนนี้!

‘ว่าแต่ฉนัควรแกล้งเป็นใบ้มั้ยนะ จะได้ไม่มใีครสงสยัว่าไม่ใช่หย่วนเยว่ชงิ

ตวัจรงิ’ ชงิลี่กลอกตาขณะคดิก่อนจะยกัไหล่

‘ช่างเถอะ! เอาเป็นว่าไหลตามน�้าไปก่อนแล้วกัน ยังไงไอคิวสาวใช้คนนี้ 

ก็ไม่น่าจะสูงเท่าไหร่’ คิดได้ดังนั้นอดีตซูเปอร์สตาร์ชื่อดังคับฟ้าจึงสวมวิญญาณ 

นกัแสดงทนัที

“เสี่ยวซ ี ข้าพบเจ้าเป็นคนแรก ตั้งแต่ฟื้นจากวนัคนือนัแสนมดืหม่น ดั่ง

ลกูเจี๊ยบที่เพิ่งกะเทาะออกจากเปลอืกไข่มาพบหน้ามารดา ตอนนี้ข้าหวั่นกลวัผูค้น
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ไปหมด” ชิงลี่ค่อยๆ เอื้อมตัวไปกุมมือทั้งสองของเสี่ยวซี “เจ้าต้องคอยอยู่ข้าง

กายข้าตลอดนะเสี่ยวซคีนด ีอย่าทิ้งข้าไปไหนเชยีวล่ะ” ถงึแม้เจ้าเสี่ยวซอีะไรนี่จะ

ดฉูลาดน้อยไปหน่อย แต่ไม่ว่าอย่างไรเธอกต้็องเกาะหนบึอกีฝ่ายเอาไว้ก่อน อย่าง

น้อยเดก็สาวตรงหน้าเธอกด็ูไม่ใช่คนชั่วหรอืคนเจ้าเล่ห์อะไร

“คุณหนู ท่านวางใจได้ บ่าวไม่มวีนัทอดทิ้งท่านเป็นอนัขาด!”

แววตาทั้งสองของบ่าวตัวน้อยเปล่งประกายสาดแสงแรงกล้าจนชิงลี่รู้สึก

แสบตา นางร้ายสาวท�าทเีป็นซาบซึ้ง ทว่าภายในใจกลบัลอบยิ้มมุมปาก

‘คนโบราณนี่หลอกง่ายดแีฮะ ชอบจรงิ!’

เช้าวนัต่อมา เมื่อนางร้ายสาวยงัคงลมืตาตื่นขึ้นมาเจอเพดานไม้เช่นเคย 

กป็ิดเปลอืกตาพร้อมกบัถอนหายใจออกมาดงัเฮอืก

ไม่ใช่ฝันจรงิด้วยสนิะ หญงิสาวค่อยๆ ยนัตวัขึ้นอย่างทุลกัทุเล พอดกีบั

ที่เสี่ยวซยีกอ่างล้างหน้าเข้ามาในเรอืน เมื่อเหน็ความเคลื่อนไหวหลงัม่านบางสขีาว

จงึเอ่ยทกัเสยีงใส

“คุณหนู ตื่นแล้วหรอืเจ้าคะ”

“ออื” ชงิลี่ขานรบัเสยีงเบา ยกมอืแห้งผอมของตนแหวกม่านบาง กระเถบิ

ตวัเองไปข้างเตยีง ค่อยๆ หย่อนขาทั้งสองลงมาอย่างทุลกัทุเล ก่อนจะอดถอน

หายใจออกมาเฮือกใหญ่ไม่ได้ นี่เธอต้องใช้ชีวิตราวกับคนแก่แบบนี้ไปอีกนาน 

แค่ไหนกนัเนี่ย

“คุณหนู ท่านล้างหน้าล้างตาก่อนเถดิเจ้าค่ะ จะได้สดชื่น”

ชิงลี่วักน�้าในอ่างเล็กซึ่งลอยด้วยกลีบดอกไม้สีแดงหอมกรุ่น ยิ้มออกมา

ด้วยความสบายใจ เธอเป็นพวกแพ้ทางของหอมจรงิๆ

“ชอบหรอืไม่เจ้าคะ วนันี้บ่าวหยดน�้ามนัหอมจากหอสคุนธ์เชยีวนะเจ้าคะ” 

เสี่ยวซีสังเกตเห็นว่าเมื่อวานเจ้านายมีท่าทีอ่อนลงเมื่อได้แช่น�้าอุ่นซึ่งหยดน�้ามัน

หอม จงึคาดว่าคุณหนูของนางต้องชื่นชอบของจ�าพวกน�้ามนัหอมระเหยเป็นแน่

“ออื ข้าชอบมาก ขอบใจเจ้าด้วย” ชงิลี่แย้มยิ้มตอบเสยีงหวาน แม้เธอจะ

เป็นคนขี้เหวี่ยงขี้วนีและมนีสิยัค่อนไปทางหยาบคายเลก็น้อย แตถ่า้ใครดกีบัเธอ

อย่างจรงิใจ เธอกร็บัรู้ได้และจะคลายท่าทไีว้ตวัลง
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เสี่ยวซีนิ่งงันไป ตั้งแต่นางเกิดมา เพียงเจ้านายไม่ทุบตียังเป็นเรื่องยาก 

ไหนเลยจะมีค�าขอบคุณให้ชนชั้นบ่าวไพร่เช่นนาง เห็นทีว่าเมื่อวานนางคงไม่ได้ 

กินข้าว หิวจนเลอะเลือนตาฝาดไป จนเห็นคุณหนูผู้งดงามอ่อนหวานมีสายตา

เยี่ยงมอืสงัหารเช่นนั้นไปได้

นางจ้องมองหย่วนเยว่ชิงด้วยสายตาชื่นชมเทิดทูน ในใจพลันต้องการ

ปรนนบิตัริบัใช้คุณหนูของตนให้ดยีิ่งขึ้น เมื่อคุณหนูล้างหน้าล้างตาเสรจ็ นางจงึ

รบียกอ่างออกไปตั้งแล้วเดนิไปคว้าผ้ามาซบัหน้าให้คุณหนูอย่างเบามอื เมื่อแต่ง

ตวัและเกล้าผมอย่างง่ายให้เจ้านายเรยีบร้อยแล้ว เสี่ยวซจีงึเดนิออกไปยกส�ารบั

อาหารและเครื่องเคยีงมากมายเข้ามาตั้งบนโต๊ะเลก็ในเรอืน

“ปกติข้าไม่ได้กินกับครอบครัวที่เรือนใหญ่หรอกหรือ” ชิงลี่ถามออกไป

อย่างไม่ได้คดิอะไร ด้วยคาดไว้อยูแ่ล้วว่าลกูอนภุรรยาไม่น่าจะมโีอกาสเสนอหน้า

ไปกนิข้าวร่วมโต๊ะกบับ้านใหญ่ได้ แต่ปฏกิริยิาท่าทางของเสี่ยวซทีี่อกึอกัลกุลี้ลกุลน

จนท�าน�้าแกงหกต่างหากที่ท�าให้เธอรู้สกึผดิสงัเกต

“เอ่อ... ปะ...ปกต.ิ.. ท่าน...ท่านตั้งส�ารบัในเรอืนเจ้าค่ะ” พดูจนจบประโยค

ขณะที่สองตากย็งัคงมองพื้น ราวกบัจะประกาศให้โลกรู้ว่า ‘ข้าก�าลงัโกหกอยู่ ข้า

สมควรตาย’

ชงิลี่เงยีบไปครู่หนึ่งจงึเอ่ยออกมาเสยีงเรยีบ “เข้าใจแล้ว” จากนั้นจงึตั้งหน้า

ตั้งตากนิ ไม่ถามอะไรออกไปอกี 

เสี่ยวซลีอบเป่าลมเบาๆ หวัใจเต้นอย่างแรงภายในอก เมื่อครูต่อนคณุหนู

เงยีบไป นางคดิว่าจะถูกจบัได้เสยีแล้ว

การโป้ปดช่างยากเยน็และน่าหวาดเสยีวยิ่งนกั!

เมื่อจดัการอาหารสไตล์โบราณและบ้วนปากเสรจ็เรยีบร้อย ชงิลี่จงึออกไป

นั่งรับลมเย็นสบายตรงโต๊ะม้าหินอ่อนที่อยู่หน้าเรือน โดยมีเสี่ยวซีคอยรินชา 

หอมกรุ่นให้อย่างเอาอกเอาใจ

“เสี่ยวซ ีข้าจะออกไปเดนิเล่นรอบจวนเสยีหน่อย” เธอพูดขึ้นเนบิช้า แต่

เสี่ยวซกีลบัตกใจจนเผลอปัดถ้วยชาหล่นจากโต๊ะ หางตาชงิลี่เหลอืบไปเหน็ มอื

บางจงึเอื้อมไปรบัไว้ได้ทนัท่วงที

“ว้าย!” บ่าวตัวน้อยอุทาน ก่อนโล่งใจเมื่อเห็นว่าคุณหนูมือไวคว้าไว้ได้ 
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ทว่าเมื่อนางเงยหน้าพบกบัสายตาคาดคั้นจากร่างบาง เสี่ยวซกีม็อีาการอกึอกั

“เอ่อ... บ่าวขออภยัเจ้าค่ะ เอ่อ... คอื... บ่าว...บ่าวคดิว่าร่างกายของท่าน

ยงัอ่อนแอนกั อย่าเพิ่งหกัโหมเลยเจ้าค่ะ” 

ท่าทีลนลานและการพูดไม่เป็นค�าเช่นเดียวกับตอนตั้งส�ารับยิ่งท�าให้เธอ

แน่ใจในสิ่งที่คดิ

“เสี่ยวซ.ี..”

ท้ายเสยีงที่ลากยาวคล้ายการเตอืนท�าให้สาวใช้ใจหววิอย่างบอกไม่ถูก

นางร้ายสาวหรี่ตาคูง่ามพลางกดเสยีงต�่าขณะที่ถาม “เจ้ายงัไม่ได้บอกผูใ้ด

สนิะว่าข้าฟื้นคนืสตแิล้ว”

อันที่จริงเธอสะกิดใจตั้งแต่ที่ผ่านมาถึงสองวันแล้วแต่กลับไม่มีใครมา

เยี่ยมเยียน จะดีชั่วอย่างไรหย่วนเยว่ชิงผู้นี้ก็เป็นถึงบุตรีแท้ๆ ของหย่วนซิ่นสือ 

อาจจะไม่ใช่ลูกรัก ไม่ใช่ลูกที่เกิดจากเมียเอก แต่เป็นไปได้หรือที่การฟื้นขึ้นมา

ของหย่วนเยว่ชงิจะเป็นไปอย่างเงยีบเชยีบขนาดนี้

เว้นกแ็ต่เรื่องนี้ยงัไม่เลด็ลอดไปถงึหูผู้ใดนั่นเอง

บ่าวน้อยผู้เคยจ้อไม่หยุดเป็นชั่วยามตอนนี้กลับอึกอัก ไม่ทราบจะกล่าว

สิ่งใด

ชิงลี่ได้ทียิ่งรุกไล่ด้วยน�้าเสียงที่เต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราด “เจ้าปิดบัง

อะไรข้าอยู่กนัแน่ บอกข้ามาบดัเดี๋ยวนี้!” ชงิลี่ตบโต๊ะเสยีงดงัปัง สวมบทบาทเป็น

นายหญงิตวัร้ายที่วางอ�านาจกบับ่าวไพร่ในเรอืน ก่อนจะนิ่งไปนดิเมื่อเหน็เสี่ยวซี

ลงไปคุกเข่ากบัพื้นตวัสั่นงนังก

หรอืว่าเธอจะเล่นใหญ่ไปหน่อย คดิได้ดงันั้นชงิลี่จงึกระแอมหนึ่งท ีปรบั

น�้าเสยีงให้นุ่มลงกว่าเดมิ แต่กย็งัคงความน่าเกรงขามเอาไว้ “เอาละ เจ้าน่าจะรู้ดี

กว่าผูอ้ื่นว่าข้าหาใช่นายที่ร้ายกาจอนัใด มอีะไรกพู็ดมาตามตรง อย่าได้โกหกปิดบงั

กนัให้เสยีน�้าใจนายบ่าว”

“คุณหนูโปรดอภัย บ่าว...บ่าวไม่มีอะไรจะพูดเจ้าค่ะ!” แม้จะหวาดหวั่น 

ยิ่งนัก แต่เสี่ยวซีก็หลับตาปี๋พูดโพล่งออกมารัวเร็ว น�้าเสียงหนักแน่นคล้ายกับ 

ว่ายอมตายดกีว่าต้องพูด ชงิลี่เหน็แล้วว่าผดิคาด เมื่อบ่าวขวญัอ่อนของเธอกลบั

ปากแข็งกว่าที่คิด ดูทีคงใช้ค�าสั่งบีบบังคับให้เด็กสาวพูดออกมาไม่ได้แน่ จึง
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เปลี่ยนแผนโดยฉบัพลนั

“เจ้า! อ๊อก แคก็ๆ เจ้ากล้า...แคก็ๆ อ๊อกๆๆ...” ชงิลี่พูดได้ไม่กี่ค�ากไ็อ

โขลกๆ ราวกบัจะขาดใจตาย

ท่าทโีมโหจนหน้าด�าหน้าแดงและอาการหอบหายใจของหย่วนเยว่ชงิท�าให้

เสี่ยวซตีื่นตระหนกยิ่งนกั ใจของนางหล่นวูบไปอยู่ที่ปลายเท้า “คุณหนูสาม ท่าน

เพิ่งฟื้นจากอาการป่วย ได้โปรดระงบัอารมณ์ลงก่อนเถดิเจ้าค่ะ”

บ่าวตวัน้อยปราดเข้าไปพยุง แต่ชงิลี่กลบัสะบดัตวัอย่างแรง “อย่า...มา... 

แคก็ๆ ยุ่ง...กบั...ข้า อ๊อกๆๆ...” อาการของชงิลี่ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ

เสี่ยวซรี�่าไห้เพราะคดิว่าเป็นความผดิของตน จงึรบีเอ่ยปาก “ฮอืๆ คุณ

หนูได้โปรดเถดิเจ้าค่ะ ฮกึๆ บ่าวยอมแล้ว บ่าวจะเล่าทุกอย่างให้ท่านฟังโดยไม่

ปิดบงัอกี ฮกึๆ ให้บ่าวช่วยท่านเถดิเจ้าค่ะ”

“แคก็ๆๆ จรงิ...ร”ึ ชงิลี่ถามย�้าเพื่อความแน่ใจ

“ฮอืๆ สาบานด้วยชวีติของบ่าวเลยเจ้าค่ะ!”

“แคก็ๆๆ กไ็ด้... ข้าเชื่อเจ้า” น่าเสยีดายที่บ่าวตวัน้อยเอาแต่ร้องไห้น�้าหู

น�้าตาไหล จงึไม่ทนัเหน็รอยยิ้มสมใจของคุณหนสูามผูป่้วยหนกักะทนัหนั เสี่ยวซี

เหน็เพยีงเจ้านายของตนอารมณ์เยน็ลงจนอาการดขีึ้นกด็ใีจยิ่งนกั รบีปราดเข้าไป

พยุงนางเข้าไปนั่งพักที่ตั่งในเรือน เมื่อจัดแจงให้เอนหลังพิงอย่างสบายตัวแล้ว  

จงึถามเจ้านายขึ้นอย่างเป็นกงัวล

“คุณหนู ให้บ่าวตามท่านหมอดหีรอืไม่เจ้าคะ”

“ไม่ต้อง ข้าดขีึ้นแล้ว และจะยิ่งดมีากขึ้นไปอกีหากได้ฟังความจรงิ” เธอ

เอ่ยด้วยน�้าเสยีงคาดคั้น อาการป่วยหายเป็นปลดิทิ้ง เสี่ยวซนีั่งคุกเข่าลงกบัพื้น

พลางหลุบตาลงต�่า เริ่มเปิดปากเล่าถึงสิ่งที่ปิดบังออกมาจนหมดเปลือกอย่างไม่

กล้าบดิพลิ้ว

แท้จรงิแล้วหย่วนเยว่ชงิอยูใ่นจวนเสนาบดด้ีวยความยากล�าบากมาตลอด 

แรกเริ่มเมื่อคุณหนูสามกลับมาจากศาลประจ�าตระกูล นายท่านก็ให้ความสนใจ

เป็นอย่างมาก ถงึขั้นสร้างเรอืนให้ใหม่ ทั้งยงัมาเยี่ยมเยยีนแทบทุกวนั ทว่าหลงั

จากเชญิท่านหมอมาตรวจรกัษาอาการป่วยพดูไม่ได้แล้ว ท่านหมอกล็งความเหน็

ว่าอาการป่วยเป็นใบ้ของหย่วนเยว่ชงิไม่มวีนัรกัษาหาย
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นบัแต่นั้นหย่วนซิ่นสอืกไ็ม่มาเยี่ยมเยยีนหรอืเรยีกหาบตุรสาวพกิารอกีเลย

หลังจากนั้นชีวิตของหย่วนเยว่ชิงในจวนเสนาบดีแห่งนี้ก็เริ่มล�าบากมาก

ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งไม่ได้รับเบี้ยหวัดประจ�าเดือน สาวใช้ในเรือนถูกลดจ�านวนลงจน

เหลือเพียงหนึ่งคน กระทั่งอาหารการกินยังย�่าแย่ยิ่งกว่าบ่าวไพร่ในจวนเสียอีก  

มหิน�าซ�้ายงัถกูหย่วนหลิ่งถงิและหย่วนหลิ่งจ ูสองพี่น้องจากเรอืนใหญ่กลั่นแกล้ง

ตบตใีห้เจบ็ตวัอยู่บ่อยๆ

อาศยัว่าบ่าวไพร่ไม่กล้าปากมาก ส่วนหย่วนเยว่ชงิกเ็ป็นใบ้ หรอืต่อให้พดู

ได้ก็ยังไม่แน่ว่าบิดาจะสนใจลูกอนุต�่าต้อยทั้งยังพิการคนหนึ่ง ทุกคนต่างคิด 

ตรงกนัเช่นนั้น นบัวนัการกลั่นแกล้งจงึยิ่งหนกัข้อขึ้นทกุท ีถงึขั้นเลอืดตกยางออก

ยงัเคยมี

ยงัดทีี่เมื่อหย่วนเยว่ชงิหมดสตไิปจากเหตกุารณ์ตกสระบวัในครั้งนั้น นอก

จากฮูหยินใหญ่จะย้ายนางมาในเรือนเลี่ยวเยว่ที่รกร้างและแสนห่างไกล ก็ไม่ได้

ยื่นมอืมายุง่เกี่ยวอะไรอกี อาจจะคดิว่าอย่างไรหย่วนเยวช่งิกค็งไม่รอดชวีติจงึได้

ปล่อยเอาไว้

ไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กสาวที่หมดสติไปนานหลายเดือนจะฟื้นขึ้นมาได้

ราวกบัมปีาฏหิารยิ์...

เสี่ยวซีคิดทบทวนดีแล้วก็เห็นว่าตนควรเก็บเรื่องคุณหนูสามตื่นจากการ

หลบัใหลเป็นความลบัไว้ก่อน ด้วยกลวัว่าฮหูยนิใหญ่จะอาศยัโอกาสที่คณุหนขูอง

นางก�าลงัอ่อนแอไร้เรี่ยวแรงมารงัแกให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่ออกี ยิ่งเมื่อเสี่ยวซี

เหน็ว่าคุณหนูสามความจ�าเสื่อม จ�าเรื่องราวแต่หนหลงัไม่ได้ นางกไ็ม่อยากบอก

เล่าเรื่องราวอันน่าเจ็บช�้าน�้าใจให้ฟัง หวังเพียงว่าเจ้านายของตนจะมีแต่ความ 

ทรงจ�าที่ดีๆ  เกี่ยวกบัครอบครวัเท่านั้น

“อือ เป็นเช่นนี้เอง” ชิงลี่ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วจึงสรุปได้โดยง่ายก็คือ 

บ่าวตัวน้อยศีรษะกลมผู้นี้โกหกปกปิดด้วยความเป็นห่วงและหวังดีต่อนายของ

ตนนั่นเอง

ทแีรกเธอเหน็ท่าทลีบัๆ ล่อๆ กค็ดิระแวงไปตามประสาคนที่ไม่ไว้ใจใคร

ง่ายๆ ที่แท้เด็กสาวก็ท�าไปเพื่อปกป้องนายของตน ชิงลี่จึงใจอ่อนยวบลงทันท ี

ความรู้สึกผิดที่เธอแสร้งท�าเป็นป่วยจนท�าให้บ่าวผู้ใสซื่อไร้เดียงสาคนนี้แตกตื่น
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จนน�้าตาร่วงผุดวาบขึ้นกลางใจ

ว่าแล้วก็ตัดสินใจท�าสิ่งที่ขัดต่อคอนเซปต์นางร้ายของตน ด้วยการเอื้อม

มอืลงไปเชด็น�้าตาที่ไหลเปรอะเปื้อนใบหน้าของเสี่ยวซ ี “กน็กึว่าอะไร เรื่องแค่นี้

เอง ฮูหยนิใหญ่ร ึ พี่ใหญ่พี่รองร ึ ลองมายุ่งกบัข้าส ิ จะตบให้...” ชงิลี่ชะงกัเมื่อ 

สาวใช้เงยหน้ามองอย่างฉงนสงสยัพลนักลนืค�าว่า ‘ปลิ้น’ ลงคอไปทนัควนั

ชงิลี่หวัเราะฮ่าๆ กลบเกลื่อน พลางออกแรงดงึให้เสี่ยวซลีุกขึ้นยนื แล้ว

ตบที่นั่งข้างตัวเป็นเชิงให้เด็กสาวนั่ง เสี่ยวซีอึกอักพร้อมกับส่ายหน้าเป็นพัลวัน 

นายบ่าวจะนั่งเสมอกนัได้อย่างไร

นางร้ายสาวนกึร�าคาญจงึถลงึตาใส่ บ่าวตวัน้อยเลยยอมนั่งแต่โดยด ีก่อน

ที่ชงิลี่จะแย้มยิ้มอย่างพอใจ

“เมื่อครูข้่าหมายถงึว่าข้ามเีจ้า ข้าไม่กลวัหรอก หรอืเจ้าจะทอดทิ้งข้า?” เธอ

ลูบหลังลูบไหล่ของเสี่ยวซีที่น�้าตายังคงไหล บ่าวตัวน้อยรีบส่ายหน้าหวือจน 

ปอยผมปลวิ

“บ่าวเป็นบ่าว จะทอดทิ้งเจ้านายได้อย่างไรเจ้าคะ”

“เด็กดี เช่นนั้นเจ้าต้องเชื่อฟังข้า ห้ามมีเรื่องปิดบังข้าอีก เข้าใจหรือไม่”  

ชงิลี่ได้ทจีงึรบีตเีหลก็ตอนร้อน กล่าวส�าทบัอกีหลายค�า การจะอาศยัอยู่ในโลกที่

ไม่คุ้นเคยซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าต้องติดอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหน เธอต้องการคนที่ไว้

วางใจได้ อย่างน้อยมแีค่คนเดยีวกย็งัดกีว่าไม่มี

“บ่าวไม่กล้าแล้วเจ้าค่ะ” สาวใช้รบีท�าหน้าแหย

“ดีมาก” ชิงลี่ลูบศีรษะกลมเกลี้ยงของเสี่ยวซีพลางเอ่ยปลอบ สัมผัสลื่น

ราวกับเส้นไหมส่งผลให้ลูบไปลูบมาเธอชักจะติดใจ ‘เหมือนเจ้าตูบแถวคอนโด

เลยแฮะ’

แต่จะว่าไปกส็มควรอยู่หรอกที่เสี่ยวซจีะเป็นกงัวลเกี่ยวกบัเธอ เมื่อทอด

มองแขนผอมแห้งซูบซดีของตนแล้ว เธอกต็้องถอนหายใจเฮอืกใหญ่

ดูท่าว่าสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในตอนนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยน ‘ผี’ ให้กลายเป็น 

‘คน’ มากกว่า


