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ตอนที่ 1

หลุด! ภาพนู้ดไอดอลชื่อดัง

เมื่อเป็นแฟนคลับไอดอล งานอดิเรกของหานหย่งจึง

เป็นการเปิดดบูล็อกเพือ่ติดตามชวิีตประจ�าวนัของไอดอล การบ้าน

ส�าคญัท่ีต้องท�าทกุวนัคอืการแชร์บทความของไอดอล คอมเมนต์ผล

โหวตต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต แม้ว่าหานหย่งจะเป็นผู้ชายทั้งแท่ง 

แต่ใครกันที่บอกว่าหนุ่มเข้มมาดแมนจะชื่นชอบไอดอลชายไม่ได้

วันนี้หานหย่งจับโทรศัพท์ไม่ยอมปล่อย เพราะไอดอลที่เขา

ชื่นชอบคือ ซูอวิ๋นชิง ผู้ควบต�าแหน่งนักเต้นหลักและหน้าตาของวง 

Junior League และในวันนี้วง Junior League จัดงานแจกลายเซ็น 

ตามปกตต้ิองมีภาพถ่ายจากบรรดาแฟนคลับปล่อยออกมาแน่นอน 

แค่คิดก็เห็นออร่าของไอดอล เท่านี้หานหย่งก็ตื่นเต้นจนฉุดไม่อยู่

แล้ว

แต่ท่ีไหนได้ เขาเลือ่นหาอยูต่ัง้นาน กลบัไม่มภีาพของซอูวิน๋ชงิ

ปล่อยออกมาแม้แต่รูปเดียว มีเพียงรูปของสมาชิกชื่อดังคนอื่นๆ 

อย่างหลานเหวินฉือและหลีหลี่ที่สนามบินเท่านั้น 
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หานหย่งร้อนใจรีบเปิดเช็กตารางงานของซูอวิ๋นชิงในบล็อก

บ้านแฟนเบส1 ซอูวิน๋ชงิ จนทราบว่าวนันีซ้อูวิน๋ชิงเกิดป่วยกะทันหนั 

ท�าให้มาร่วมงานแจกลายเซ็นด้วยตัวเองไม่ได้

เมื่อได้อ่านข่าว หานหย่งรีบเข้าเพจกลุ่มแฟนคลับทันควัน 

ตอนนี้ข่าวได้กระจายในกลุ่มแฟนคลับแล้ว มีแฟนเกิร์ลหลายคนไป

ที่งานแจกลายเซ็นเพื่อเจอซูอวิ๋นชิง ใครเล่าจะรู้ว่าเขาไม่มาเข้าร่วม

งานเนือ่งจากป่วย ด้วยเหตนุีม้ผีูค้นมากมายส่งข้อความสอบถามถึง

ผูด้แูลเกีย่วกบัอาการป่วยของซูอว๋ินชงิว่าร้ายแรงไหม นัน่เป็นเพราะ

ผู้ดูแลกลุ่มแฟนคลับรู้จักกับผู้จัดการวง ไม่นานก็มีข่าวออกมาให้

แฟนคลับคลายวิตกกังวลว่า “ซูอวิ๋นชิงแค่มีไข้ขึ้น พักผ่อนให้มากๆ 

ก็เพียงพอแล้ว” พอได้อ่านข่าว หานหย่งก็วางใจ

ซูอวิ๋นชิงเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุสิบห้าปี จวบจนตอนน้ีเขา

อยู่ในวงการเป็นปีที่สี่ ในเดือนถัดไปจะเป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ

สิบเก้าปีของซูอว๋ินชิง แฟนๆ เตรียมรวบรวมเงินเพื่อซื้อของขวัญ

ราคาสูงล่ิวให้ซอูวิน๋ชงิ อกีทัง้ยงับรจิาคเงนิไปไม่น้อยเพ่ือปลกูต้นไม้

การกุศล ทั้งหมดนี้รอจัดขึ้นในเดือนหน้า

ในบรรดาแฟนคลับที่เข้าใจเขาต่างรู้ดี ซูอวิ๋นชิงก�าพร้าพ่อแม่ 

ท�าให้เขามีนิสัยเย็นชาและมีสีหน้าไร้อารมณ์ หากได้ดูจากรายการ

วาไรตี้คงพอสังเกตเห็นว่าเขาไม่ใช่คนเย็นชา เพียงแต่แสดงออก 

ไม่เก่งเท่านั้นเอง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าหลงใหลที่สุดของซูอวิ๋นชิงยังคงเป็น

1 บ้านแฟนเบส หรือ บ้านเบส คือ แหล่งรวบรวมข่าวสาร กิจกรรม หรือตาราง
งานของศลิปิน เพ่ือให้แฟนคลบัได้ตามไปสนบัสนนุศลิปินได้อย่างเต็มที ่โดยบ้าน
เบสเช่นนี้มีหลากหลายช่องทางให้ได้เลือกสรร
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ใบหน้า ไม่ผิด ชายแท้ตามติ่งไอดอลชายเพราะหน้าตา!

ซูอวิ๋นชิงมีดวงตาสองชั้นคู่งามราวกับนัยน์ตาดอกท้อ2 ทว่า 

ดูกลมมนกว่านัยน์ตาดอกท้อเล็กน้อย เปล่งประกายระยิบระยับ 

พริบตาเดียวสามารถดึงดูดผู้คนด้วยแววตาอันบริสุทธิ์ อีกท้ังยังมี

ใบหน้าสุดเพอร์เฟ็กต์ทุกกระเบียดนิ้ว ไม่มีสิ่งใดที่ไม่งดงาม แม้จะ

อยู่ท่ามกลางสมาชิกวงที่หน้าตาดีแค่ไหนก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอย่าง

ปฏิเสธไม่ได้ หานหย่งอยากถอนหายใจให้แก่พระเจ้าเหลอืเกนิ ตอน

สรรค์สร้างเขาขึ้นมา ท่านอารมณ์ดีไปไหมครับ

จากที่บรรยายมา หากได้เห็นรูปลักษณ์ของซูอวิ๋นชิง ทุกเพศ

ทุกวัยคงไม่มีใครพูดค�าว่าขี้เหร่ได้ลงคอ

หานหย่งก็คิดแบบนี้ สายตากวาดมอง มือเลื่อนปัดโทรศัพท์

ไปมา และแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งวัน

รุ่งเช้าวันที่สอง หานหย่งไม่มีเรียน จึงตื่นนอนในช่วงสาย

เขาเปิดบล็อกดูเอื่อยเฉื่อย คาดไม่ถึงว่าไอคอนแจ้งเตือน

ข่าวสารจะเด้งไปถงึ 99+ เขารูส้กึสงัหรณ์ใจทนัท ีรบีเปิดเวบ็จดัอนัดบั

การค้นหายอดฮิต แค่สามอันดับการค้นหาแรกก็ท�าเอาเขาหนังตา 

กระตุกแล้ว ค�าค้นหาแบ่งออกเป็นสามชื่อคือ รูปนู้ดของซูอวิ๋นชิง, 

SUR0811, อวิน๋ชงิ วง Junior League ทัง้นีด้้านหลังค�าค้นหา รปูนู้ด

ของซูอวิ๋นชิง มีค�าว่า ฮิต ประกบอยู่ บ่งชี้ว่ามีผู้คนค้นหาค�านี้เป็น

จ�านวนมาก

หลังกดเข้าไปดูการค้นหายอดฮิต หานหย่งไม่พบรูปใดๆ 

2 คอืนยัน์ตาโตสองชัน้ หางตาเรยีวยาวเฉยีงขึน้เลก็น้อยคล้ายกลบีดอกท้อ ดเูจ้าชู้
และเย้ายวน
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ปล่อยออกมา ทว่ามีแอคเคานต์ขายของออนไลน์โดยเฉพาะบาง

ส่วนโพสต์รูปซูอวิ๋นชิงพร้อมวิจารณ์มั่วซั่ว

ดแูล้วบลอ็กนีไ้ม่มีสาระอะไร หานหย่งใช้โปรแกรมเสร์ิชเอน็จนิ

ค้นหาต่อ เมื่อภาพจากการค้นหาแสดงขึ้น เขาถึงกับปากอ้าตาค้าง 

รปูภาพมองไม่ชดัเจน ทัง้ยงัลงลายน�้าสะเปะสะปะ ในรปูภาพ

ประกอบด้วยห้องใหญ่โตหรูหรา ตกแต่งด้วยโทนสีขาวสะอาดและ

สเีทาอ่อนเป็นหลกั มเีตยีงสขีาวบรสิทุธิข์นาดใหญ่ตัง้อยูข้่างหน้าต่าง

บานใหญ่ บนเตียงมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนอนคว�่าหน้าหลับใหลบน

หมอนสขีาว ใบหน้าหันตะแคงไปอกีด้านหนึง่ ท่อนบนเปลอืยเปล่า 

ช่วงเอวจนถึงสะโพกมีเสื้อเชิ้ตสีขาวบางพาดไว้ ทว่าเสื้อเชิ้ตตัวนั้น

โปร่งบางเกนิไป ท�าให้มองเห็นบ้ันเอวเนยีนผ่องและสะโพกกลมกลงึ

ได้อย่างชัดเจน

แต่ท่ีหานหย่งตกใจมากกว่านัน้ ถงึแม้เดก็หนุม่ในภาพจะมผีม

ปรกลงใบหน้า ท�าให้ปิดบังนัยน์ตาคู่สองชั้น หรือความคมชัดภาพ

จะไม่มากพอ ทว่าเด็กหนุ่มในรูปท�าให้หานหย่งรู้สึกคุ้นเคยอย่าง

ประหลาด ต่อให้กลายเป็นเถ้าถ่านยังไงเขาก็รู้จัก นั่นคือซูอวิ๋นชิง 

ไอดอลของเขายังไงล่ะ  

หานหย่งตวัแขง็ทือ่ขณะเปิดดอูกีหลายเวบ็ไซต์ จนเขาตามหา

รูปภาพชัดๆ แบบไร้แถบลายน�้าจนเจอ เป็นเพราะมีประสบการณ์

โชกโชนในการติดตามไอดอล ท�าให้เขาติดนิสัยชอบตามหารูปไร้

ลายน�า้ข้ึนมา เมือ่ภาพคมชดัและมขีนาดใหญ่ขึน้ กท็�าให้เหน็ใบหน้า

ของเดก็หนุม่ชดัเจน หานหย่งยิง่มัน่ใจว่านีต้่องเป็นซอูวิน๋ชงิแน่นอน

เขาเหม่อมองรูปภาพที่น่าจะเข้าข่ายภาพนู้ดของไอดอลใน

ดวงใจ ถึงเขาจะตกใจ แต่ต้องขอยอมรับว่ารูปนี้สมบูรณ์แบบมาก 

ล�าแสงทีด่อูบอุน่สาดส่องลงบนตวัของซอูวิน๋ชงิอย่างนุม่นวล ผวิกาย



~ เยียนเถาจือ ~

11

ขาวไร้ที่ติดุจเครื่องเคลือบเงา ร่างกายและเตียงสีขาวสอดประสาน

อย่างลงตัว ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้วงฝันอันแสนอบอุ่น หาน-

หย่งจ้องมองอยู่เนิ่นนาน จู่ๆ เขารู้สึกร้อนวูบวาบที่ใบหน้า

หานหย่งเปิดบล็อกดูอีกครั้ง บล็อกไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นแฟน

คลบัของซอูวิน๋ชงิแต่อย่างใด เพยีงแค่เรยีกร้องให้แฟนคลับซอูวิน๋ชงิ

ไขข้อข้องใจเท่านั้น มีแฟนคลับหลายๆ คนคาดเดาว่าซูอวิ๋นชิงอาจ

ไปถ่ายภาพนูด้หรอืถ่ายภาพยนตร์เรือ่งใหม่ เพียงแต่รปูภาพได้หลดุ

ออกมา แฟนคลับที่ไม่ไหลตามกระแสก็มี ซูอวิ๋นชิงเป็นผู้มีศาสตร์

และศิลป์อย่างแท้จริง เปลือยผ้าแล้วยังไง เขาเปลือยอย่างสง่างาม 

อีกอย่างก็ถ่ายไม่เห็นจุดส�าคัญ ไม่เห็นมีอะไรต้องกังวล

นอกจากนีย้งัมแีฟนคลบับางส่วนน�ารปูน้ีไปใช้เป็นอโีมตคิอน 

เพียงแค่ปิดบังจุดส�าคัญตรงนั้นแล้วจับคู่กับมุกตลกให้ดูขบขัน เมื่อ

เห็นมากเข้าหานหย่งก็คลายความกังวลลง สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไร

เมือ่เลือ่นหน้าจอไปเรือ่ยๆ พบว่ายงัมภีาพรวมของเหตกุารณ์

ทั้งหมดอีก หานหย่งพบว่า SUR0811 ที่ติดอันดับ 2 ในค�าค้นหา

ยอดฮิตเป็นชื่อบัญชีแอคเคานต์บัญชีแรกที่ปล่อยรูปภาพออกมา 

ทว่าตอนนี้บัญชีก็ได้ปิดตัวลงแล้ว เป็นไปได้ว่าอาจถูกระงับการใช้

งาน 

หานหย่งอ่านชื่อบัญชีผู้ใช้ คิ้วขมวด 0811 เข้าใจตั้งชื่อ มัน

คือวันเกิดของซูอวิ๋นชิงนั่นเอง ส่วน SUR นั้นแปลว่าอะไรน้า~ หรือ

เป็นสามตวัแรกของค�าว่าเซอร์ไพรส์ (Surprise) เซอร์ไพรส์แฟนคลบั

งั้นเหรอ เหลวไหลชะมัด หานหย่งสะบัดหัวไปมา 

แม้เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนมาเป็นวันแล้ว ทว่าตัวซูอวิ๋นชิงเองก็ 

ไม่ได้โพสต์อะไรในบล็อกแต่อย่างใด บล็อกบริษัทต้นสังกัดของวง 

Junior League ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหว ทั้งนี้รูปที่หลุดออกมาก็ 
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ไม่ได้เปิดเผยจนน่าเกลียด ในที่สุดคลื่นลมจึงค่อยๆ สงบลง

  

ในวันนี้หานหย่งยังคงตอบคอมเมนต์แก้ต่างอยู่เหมือน

เคย รวมถึงใช้เวลาถกประเด็นร้อนในกลุ่ม แฟนคลับของซูอวิ๋นชิง

ควบคมุสถานการณ์ในเวบ็บอร์ดได้แล้ว บรรดาคอมเมนต์แย่ๆ ก็ถูก

ดันลงไปด้านล่าง หานหย่งถอนหายใจ

แต่ว่า หานหย่งรวมถงึกลุม่แฟนคลบัคงไม่คาดคดิว่า...รปูภาพ

รปูนีจ้ะเป็นเพียงการเปิดฉากเท่านัน้! พายฝุนยงัไม่มาถงึ เมือ่ถงึเวลา

นัน้ พวกแฟนคลบัจะต้องชอ็กมากกว่าเหตุการณ์น้ีเป็นพนัเท่าหมืน่

เท่า

หลงัจากผ่านไปไม่กีว่นั เหตกุารณ์ต่างๆ กซ็าลง ไม่มเีรือ่งใหญ่

อะไร เช่นเคยหานหย่งยังคงคอมเมนต์แก้ต่างข้อความโจมตีต่างๆ 

บล็อกต้นสังกัดของวง Junior League ประกาศว่า นี่เป็นการ

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งนี้ยังประกาศอีกว่าหากมีเหตุการณ์เช่นนี้

เกิดขึ้นอีกจะใช้กระบวนการทางกฎหมายจัดการ 

หลังจากวุ่นมาหลายวัน หานหย่งรู้สึกเหน่ือยท้ังกายและใจ

สุดๆ จนกระทั่งได้อ่านประกาศก็หมดเรี่ยวแรงทันที พูดหรือไม่พูด

แตกต่างตรงไหน แม้กระทั่งตอนนอนยังเป็นกังวล นอนหลับไม่ลง

จริงๆ 

ในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่น หานหย่งฝันเป็นตุเป็นตะ เขาฝันว่าวง 

Junior League ก�าลังร้องเพลงอยู่บนเวที โดยร้องบทเพลงที่ใช้ 

เดบิวต์3 อย่างเพลง ‘ฝนตกแดดออก’ ฟังท่วงท�านองอันคุ้นเคย  

ภายในความฝัน จิตใต้ส�านึกยังสั่งให้หานหย่งตะโกนเชียร์พวกเขา 

3 Debut หมายถึง การเปิดตัวสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก
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เมื่อวนมาถึงพาร์ทของซูอวิ๋นชิง เขากลับเห็นรูปลักษณ์อ่อนเยาว์

เหมือนตอนอายุสิบห้าปีไม่มีผิด ดวงตากลมโตเปล่งประกาย สวม

เสือ้เชิต้ธรรมดาสขีาวและเนก็ไทยนืตรงกลางจุดซกีลางเวที ตระการ

ตาสุดๆ 

หานหย่งจ้องมองเขาไม่คลาดสายตา หารูไ้ม่ซอูวิน๋ชงิไม่เพียง

แต่ไม่เต้น แต่ยังค่อยๆ ดึงเน็กไทลงช้าๆ ก้มหน้าลงกับเวทีคลี่ยิ้ม

ออกมาบางๆ รมิฝีปากบางได้รปูเย้ายวนใจ ซึง่ต่างจากยามปกตขิอง

เขา เพียงเลื่อนสายตาไป กระดุมเสื้อเชิ้ตก็ถูกปลดออก เสื้อเชิ้ต 

สขีาวแปรเปลีย่นเป็นชนดิโปร่งบาง โปร่งบางเสียจนเหน็แผ่นอกขาว

และรอบเอวบาง ซูอวิ๋นชิงค่อยๆ ถอดเสื้อเชิ้ตออก แล้วโยนทิ้งลง

บนเวที

ในความฝัน หานหย่งรู้สึกเพียงว่าเส้ือขาวตัวน้ัน เสื้อเชิ้ต

โปร่งแสงตวันัน้แทบท�าเอาเขาหน้ามดื ลมหายใจเข้าออกตดิขดั ทว่า

กลับรู้สึกตื่นเต้นจนระงับไม่อยู่ เสียงหัวใจเต้นดังตึกๆ...ดีดเต้นอีก

สองครั้ง หานหย่งก็ตื่นขึ้นจากความฝัน

ไม่รู้ว่าควรนับเป็นฝันดีหรือฝันร้าย หานหย่งตื่นขึ้นมาพบว่า

เขาฝันเปียก!

เป็นไปได้ยังไง! หานหย่งขยี้หัวด้วยมือทั้งสองข้าง นี่มันฝัน 

(บ้า)อะไรกันเนี่ย! ต้องเป็นเพราะรูปนั้นแน่ๆ ท�าให้เขาถูกเสื้อเชิ้ต

ขาวสุดสยองตามหลอกหลอนแม้กระทั่งในความฝัน

หานหย่งลุกจากเตียงไปท�าธุระในห้องน�้า จากนั้นก็สวมเสื้อ

ยืดแขนสั้นแล้วไปเข้าเรียน 

เขานัง่ลงทีน่ัง่นบัจากท้ายมาแถวทีส่องฝ่ังตดิก�าแพง หานหย่ง

กินขนมปังไปเล่นมือถือไปพลางๆ 

วันนี้เขาก็เปิดดูบล็อกเหมือนเคย ดูความเคลื่อนไหวของ 
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ต้นสังกัด ทุกอย่างปกติดี ไม่มีข่าวใหญ่ จะไม่ดีก็มีแต่ซูอวิ๋นชิงไม่มา

ออกรายการเพลง ไหนจะการสัมภาษณ์เล็กๆ น้อยๆ ของรายการ

วาไรตี้อีก

หรือว่ายังไม่หายป่วย หานหย่งกังวลใจอย่างไม่อาจหักห้าม

แม้ว่ารูปลักษณ์ของซูอวิ๋นชิงจะดูบอบบาง แต่ก็มีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรงดี เป็นถึงนักเต้นหลัก ความแข็งแรงในการฝึกซ้อม

ย่อมไม่ธรรรมดา สี่ปีที่ผ่านมาถึงจะงานยุ่งมากแค่ไหน แต่ก็ไม่เคย

ป่วยถงึขัน้ขาดงาน นอกจากอาการปวดเอวเป็นธรรมดาของนักเต้น

หลัก ทว่าโรคอื่นนอกเหนือจากนี้ก็ไม่เคยเป็นมาก่อน แฟนคลับถึง

ไม่เคยห่วงเรื่องนี้มาแต่ไหนแต่ไร

ดูเหมือนว่าครั้งนี้จะร้ายแรง...หานหย่งกังวลใจหวิวๆ 

หานหย่งออกจากบล็อกมาเข้าเว็บบอร์ดแทน พบว่าบทความ

ยอดฮิตในโฮมเพจมีการกล่าวถึงศิลปินที่นามสกุลขึ้นด้วย S หูตา

ว่องไวต่อทกุอย่างทีเ่ป็นไอดอลของเขา มือกก็ดเข้าไปอย่างไม่รูเ้น้ือ

รู้ตัวเป็นที่เรียบร้อย บทความนี้ค่อนข้างแปลก ไม่ใช่บทความฉอด

ดารา ควรนบัเป็นภาพทเีซอร์เสียมากกว่า โดยกล่าวว่ารปูภาพไม่ได้

มีเพียงรูปเดียว หากต้องการดูภาพอื่นขอให้รอชมในบล็อกเวลา 

เที่ยงคืนของวันศุกร์ 

ค�าประกาศเขยีนไม่ค่อยละเอยีด ข้อความคลมุเครอื หานหย่ง

นึกต�าหนิในใจ ให้ดูในบล็อกเหรอ บล็อกมีตั้งหลายไอดีนะ คุณจะ

ให้ดูในบล็อกไหน ช่างเถอะ ถ้าบอกว่ามีรูปภาพก็ถือว่ามี หรือว่า 

อวิ๋นชิงจ้างคุณซ่อมคอมพิวเตอร์ล่ะ

แฟนคลับต่างมาคอมเมนต์แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เชื่อ 

ถ้าหากมีรูปภาพที่ว่าจริงละก็ คงปล่อยออกมาให้ดูแล้ว จะให้รอ 

อีกหนึ่งอาทิตย์ไปท�าไม จริงไหม
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หานหย่งประชดกับสายลม ประโยคนี้ไม่พูดคงไม่ได้ “มีรูปก็ 

สตอ ไม่มีรูปก็เบอแหล” ยุคสมัยนี้ยังคงมีการปลุกปั่นข่าวลือ แค่

แฟนคลับตามแก้ข่าวให้ก็ล�าบากมากพอแล้วนะ พูดออกไปใครเขา

จะเช่ือกัน หลายวันที่ต้องตามแก้ข่าวให้ท�าเอาหานหย่งเหนื่อยจน

แทบจะเป็นโรคไหล่ห้าสิบ4

หานหย่งบ่นงมึง�าขณะเลือ่นอ่านไปเรือ่ยๆ เขาอ่านคอมเมนต์ 

ของแฟนคลับที่จิกกัดเจ้าของโพสต์ได้อย่างเจ็บแสบ ค่อนข้างน่า

สนใจทีเดียว

เป็นไปได้ว่าอาจจะร�าคาญแฟนคลบัทีต่ามด่าทอ หรอืเพิง่ไป

สมัครเปิดบัญชีบล็อกใหม่ เจ้าของโพสต์ตอบมาเพียงหน่ึงบรรทัด 

SYQ0811aaa

เหอะ! ชัดเจนเลย นี่มันไปเปิดบัญชีใหม่มาอีกอัน หลังจาก

หานหย่งหัวเราะก็เข้าไปส่องในบล็อก ที่แท้ก็เป็นบล็อกที่เพิ่งสมัคร

บัญชีใหม่ ไม่มีรูปโปรไฟล์ไม่มีประวัติใดๆ เป็นบัญชีโล่งเปล่า หาก

สงัเกตจากชือ่บญัช ีSYQ ฝ่ายตรงข้ามอาจเป็นแฟนคลับของซอูวิน๋- 

ชิงก็ได้

ถือว่าเจ้าของโพสต์ได้ประกาศชื่อบัญชีบล็อกออกมาแล้ว 

ทว่าแฟนคลบัยงัคงไม่เชือ่อยูด่ ีมกีารคอมเมนต์ต่อเนือ่งว่าถ้าถงึเวลา

แล้วเจ้าของโพสต์ไม่มีรูปตามที่บอกเจ้าตัวจะยอมกินคีย์บอร์ดไหม 

น่าเสียดายที่ครั้งนี้เจ้าของโพสต์ไม่ตอบกลับ

หานหย่งดูเจ้าบัญชีบล็อกนี้บนจอโทรศัพท์ ว่างเปล่า แม้แต่

4 คือโรคข้อไหล่ติด มักเกิดกับผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป อาจเกิดจากการท�างานเกิน
ก�าลังของระบบกล้ามเนื้อและเอ็นรอบๆ ข้อไหล่ หรืออาจเกิดจากการเล่นกีฬา
หรืออาการอักเสบต่างๆ
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รูปโปรไฟล์ก็ไม่ได้ตั้ง เขาใจลอยพักหนึ่ง รู้สึกคันมือยิบๆ ราวกับถูก

ดึงดูด ยื่นนิ้วออกมา แล้วกดปุ่มติดตาม หลังจากกดติดตาม ในใจก็

รู้สึกตะขิดตะขวงแปลกๆ ราวกับสิ่งที่ตัวเองท�าเป็นการทรยศเบาๆ 

ต่อไอดอลของเขายังไงยังงั้น 

ถึงอย่างไรเขาก็ไม่มีทางมีรูปภาพจริงหรอก หานหย่งปลอบ

ใจตัวเอง

เวลาล่วงเลยไป เพียงพริบตาก็มาถึงวันศุกร์

วันนี้หนังตาของหานหย่งกระตุกไม่หยุดตั้งแต่เช้า ในใจรู้สึก

หวาดหวัน่เบาๆ แม้เขาจะไม่เชือ่ค�าประกาศของไอ้ขีโ้ม้นัน่ แต่กเ็ผลอ 

มือลั่น กดเข้าไปในบัญชีชื่อพิสดารอย่าง SYQ0811aaa อะไรนั่น 

บัญชียังคงว่างเปล่า ไม่โพสต์อะไรออกมา แต่ก็มีแฟนคลับ

เริ่มติดตามเข้ามาจากเลขหลักเดียวเพิ่มขึ้นมาถึงสี่ร ้อยหกสิบ 

ผู้ติดตาม หานหย่งเปิดขึ้นดู ส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับของซูอวิ๋นชิง

และบุคคลที่ผ่านเข้ามาตาม(เผือก)ดู

หานหย่งหยบิไอแพดขึน้มา เปิดรายการเรยีลลติีข้องวง Junior 

League แล้วเริ่มวนดูซ�้าไปซ�้ามา ทุกครั้งที่จิตใจของเขาไม่สงบ เขา

เป็นต้องเปิดรายการเรียลลิตี้ดู ในรายการเรียลลิตี้ซูอวิ๋นชิงไม่ได้ดู

สนัโดษเย่อหยิง่ขนาดนัน้ แม้จะประหยดัค�าพดูค�าจา แต่ยังคงความ

อ่อนโยน บางเวลาก็ออกจะดูมึนๆ ปนน่ารักด้วยซ�้าไป หานหย่งดู

รายการกรู้็สกึอบอุน่แผ่ซ่านไปทัง้ใจ เขาดไูปเรือ่ยๆ ดจูนหลดุหวัเราะ

ออกมา

เวลาทกุนาทค่ีอยๆ เดินผ่านไป หานหย่งมวัแต่สนใจรายการ

จนลืมเวลา กระทัง่มาถงึจดุหนึง่ เมือ่ซอูวิน๋ชงิสวมเสือ้เชิต้ขาวหัน่ผกั

อยู ่ท่ามกลางสมาชิกวงในห้องครัว พอเขาเห็นเสื้อเชิ้ตขาวน้ัน  
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หานหย่งพลันรู้สึกราวกับถูกตีแสกหน้า ตาสว่างขึ้นทันที

เขารีบหยิบโทรศัพท์ออกมาดู นี่มันเที่ยงคืนยี่สิบแล้วนี่!

เขารีบเปิดบล็อกข้ึนมา แล้วเปิดบัญชี SYQ0811aaa ที่เขา

เพิ่งติดตามล่าสุด กวาดตามอง ฝ่ายตรงข้ามได้โพสต์ติดกันสามอัน 

ทุกโพสต์เป็นลิงก์แชร์ ภายในยี่สิบนาที ยอดคอมเมนต์ก็ทะลุไปถึง

หลักพัน โดยคอมเมนต์ล่าสุดก็พิมพ์ทะลุถึงสี่พันตัวอักษร

ไม่น่าใช่มั้ง บัญชีนี้มีจริงดิ! หานหย่งเลิ่กลั่ก เกลียดตัวเองที่

มัวแต่ดูเรียลลิตี้จนลืมเวลา ฝ่ามือเขาแข็งทื่อ กดเข้าไปในลิงก์แชร์

ของบัญชีนั้น แต่ไม่ว่าจะกดเข้าไปดูเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผล ไม่รู้เป็น

เพราะเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็หรอืลงิก์มปัีญหาเชือ่มต่อไปยังเวบ็ไซต์

ไม่ได้ มือของเขาสั่นเทา

หานหย่งท�าได้แค่อ่านคอมเมนต์พลางๆ ไปก่อน มหีลายทอ็ป

คอมเมนต์ที่อ่านแล้วท�าเอาใจเขากระตุก 

คุณพระ! หรือว่า SYQ เอาตัวเข้าแลก? (ภาพมีม : ตะลึง) 

ถูกใจ 718/คอมเมนต์ 356

ก็แค่คล้ายเท่านั้น!!! หยุดจินตนาการได้แล้ว!!! ไม่ใช่ใครก็เป็น 

SYQ ของเราได้นะ!!! ถูกใจ 1302/คอมเมนต์ 59

บ้าบอ! ไหนบอกว่าเป็นการถ่ายภาพนู้ดไง ถ่ายภาพนู้ด 

แบบนี้น่ะเหรอ @JuniorLeague_official ถูกใจ 968/คอมเมนต์ 187

ท�าไมฉันเปิดไม่ได้ พวกคุณพูดเรื่องอะไรกันเนี่ย (ภาพมีม : 

คนผิวสีหน้างง) ถูกใจ 799/คอมเมนต์ 56

หานหย่งรีบกดเข้าไปอ่านคอมเมนต์น้ัน เมื่ออ่านจบถึงรู้ว่า 

ที่แท้ต้องใช้โปรแกรม VPN5 ถึงจะเข้าลิงก์แชร์ได้ ดังนั้นหานหย่งก็

รบีดาวน์โหลดโปรแกรม VPN คาดไม่ถงึว่าจะมค่ีาใช้จ่ายในโปรแกรม

ด้วย ไม่ต้องพดูพร�า่ท�าเพลงเขากดช�าระเงนิส�าหรบัใช้งานสามเดอืน
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ไป ระหว่างท่ีรอติดต้ังโปรแกรม เขากลับมาเปิดบล็อกดูอีกครั้ง  

พบว่าชื่อของซูอวิ๋นชิงขึ้นเทร็นด์การค้นหายอดฮิต 

ไม่รอมนัแล้ว! หานหย่งเปิดโปรแกรม VPN ทันทีแล้วเปิดลงิก์

อันแรกจากท้ังสามลิงก์ หลังจากการรอคอยอันยาวนานสิ้นสุด 

รูปภาพก็เปิดเผยออกมา 

รูปภาพยังเป็นภาพที่งดงามอันคุ้นเคย เตียงสีขาวหลังเดิม 

หมอนแบบเดิม กับเด็กหนุ่มคนเดิมที่นอนคว�่าหลับใหลบนเตียง 

ตลอดจนเสื้อเชิ้ตสีขาวโปร่งบางที่คลุมเอวบางของเขา เพราะความ

ฝันนั้นท�าให้เขาไม่มีทางลืมเสื้อเชิ้ตตัวนี้ สิ่งที่ต่างออกไปคือมุมมอง

ในรูปภาพ รูปก่อนเป็นการถ่ายจากที่ห่างๆ ทว่ารูปนี้เป็นการถ่าย

จากมุมบนลงล่าง จุดกึ่งกลางของรูปภาพคือสะโพกขาวนวลของ 

เด็กหนุ่มและเสื้อเชิ้ตโปร่งบางที่ปกคลุมสะโพกไว้

ความคมชดัของรปูละเอยีดกว่ารปูก่อนมาก ย่ิงซมูใกล้เข้าไป 

สะโพกนุ่มนิ่มราวกับลูกท้อของเด็กหนุ่มยิ่งชัดมากขึ้นเท่านั้น เป็น

ภาพที่ส่งผลรุนแรงจริงๆ ท่อนล่างยังมีเสื้อเชิ้ตบางๆ สีขาวปกคลุม

อยู ่แม้จะเหน็เพยีงเลอืนราง แต่กลบัเสรมิเสน่ห์เย้ายวนผูค้น ล่อลวง

ให้ผู้พบเห็นอยากเปิดเสื้อเชิ้ตออกดู 

หานหย่งไม่ได้เพ่งมองดูละเอียด จากน้ันกดเข้าไปในลิงก์ 

อันท่ีสอง เมื่อภาพที่สองปรากฏขึ้น หานหย่งตกใจจนอ้าปากค้าง

อย่างห้ามไม่อยู่ เผลอหลุดอุทาน “อ๊ะ!” ออกมาไม่รู้ตัว 

5 ย่อมาจาก Virtual Private Network คอื เครอืข่ายส่วนตวัเสมอืน เปรยีบเหมอืน
การสร้างอุโมงค์ส่วนตัวขึ้นท่ามกลางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ และถือ
เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านตัวกลาง คือผู้ให้บริการ VPN เจ้าต่างๆ ท�าให้ผู้ใช้เข้า
ถึงข้อมูลที่ถูกบล็อกได้
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องค์ประกอบภาพนี้กับรูปก่อนคล้ายคลึงกัน ทว่าจุดต่างคือ

มมีอืใหญ่เกนิมาหนึง่ข้างบนสะโพกขาวของเดก็หนุม่ มอืข้างนัน้สอด

เข้าไปใต้เสื้อเชิ้ตขาวด้านล่าง ออกแรงบีบคลึงหน่ันเน้ือสะโพกฝั่ง

ซ้ายของเดก็หนุม่ จนเนือ้สะโพกทีถ่กูบีบเปล่ียนรปูไปจากเดมิ แม้แต่

ร่องน�้ากึ่งกลางความโค้งงอนนั้นก็เปลี่ยนรูปไปตามแรงบีบอยู่ภาย

ใต้เสื้อเชิ้ตขาวบางที่เห็นวับๆ แวมๆ 

ฝ่ามือข้างนั้นขึ้นรอยนูนกระดูกชัดเจน ผิวสีเข้ม นอกจากจะ

มีขนาดใหญ่แล้ว ยังสามารถกอบกุมสะโพกอิ่มได้อย่างง่ายดาย  

ชีช้ดัว่าเป็นมอืของบุรษุเพศ ชายคนนีค้งใช้มือข้างซ้ายกมุเนือ้สะโพก 

ส่วนมือข้างขวาถือกล้องถ่ายภาพ 

เขาไม่มีความสงสารเลยแม้แต่น้อย ฝ่ามือใหญ่กดบีบลงไป

อย่างไร้ปราน ีนิว้ทัง้ห้าจกิลงบนเนือ้สะโพกขาว ดแูล้วลงน�า้หนักมอื

ค่อนข้างหนกั รปูทัง้สองแม้จะดรู้อนแรง ยงันบัว่าโชคดทีีม่มีมุกล้อง

เข้าช่วย เด็กหนุ่มฝังหน้าลงบนหมอน ถ่ายเห็นส่วนคางนิดหน่อย 

ไม่เหน็ชัดเหมอืนรปูเมือ่อาทติย์ก่อน ย่อมคาดเดายากว่าหนุม่น้อย

คนนี้เป็นใคร 

หานหย่งหัวหมุน มือกดลิงก์ที่สามขึ้นมาอย่างสั่นเทา 

รูปที่สามเป็นรูปใบหน้าของเด็กหนุ่ม เขาเงยหน้าขึ้น ดวงตา

ถูกคาดปิดด้วยผ้าสีด�า ไม่รู้ว่าผ่านการร้องไห้มาหรือเป็นอย่างอื่น 

ผ้าที่คาดบริเวณดวงตามีความเปียกชื้น สีเข้มชัดเป็นดวงๆ เส้นผม

ของเด็กหนุ่มชุ่มเหงื่อและยุ่งเหยิง ปากเผยอออก ริมฝีปากบาง

สีชมพูอ่อนมนัวาว ในรปูมมีอืใหญ่เอือ้มมาจากด้านหลงั ส่งนิว้ชีแ้ละ

นิ้วกลางเข้าไปในปากของเด็กหนุ่ม

มือข้างนี้ กับมืออีกข้างในรูปก่อนหน้า เห็นชัดว่าคือมือของ

คนคนเดียวกัน... 
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มาแล้ว! ตัวอย่างคลิปสุดตื่นตะลึง

ด้วยรกัสดุซึง้หลหีลี ่วง Junior League สนบัสนนุหลหีลีค่นเดยีว 

หัวข้อ สรุปว่า SYQ เป็นเกย์ปะ? กระทู้ยอดนิยมอันดับหนึ่ง

คห.1  (เจ้าของกระทู้) หลังจากเห็นภาพก็รู้สึก... แม้ว่าตอนแรกๆ  

 ฉันก็ตงิดๆ แล้ว เล่นมาแนว S มีปมวัยเด็กแบบนี้ แปดเก้า 

 ในสบิส่วนเหน็แล้วจะไปไหนรอด แต่ฉนัแค่คดิเล่นๆ ไม่คดิว่า 

 จะเป็นจริงนี่นา...

คห.2  อะไรของเธอ ริวจิตสัมผัสโผล่มาอีกคนแล้ว ภาพนั้นก็ไม่ได ้

 บ่งบอกว่าเป็นเสียหน่อย ถ้าหากว่าเขาถูกบังคับล่ะ

คห.3 ปมในวัยเด็กเนี่ยนะ? ข่าวลือป่าว?

คห.4 ถูกบังคับงั้นเหรอ ดูไม่ออกเล้ย คุณเห็นดวงตาใสซื่อกลมโต 

 นั้นรึยัง เขาดูเหมือนโดนบังคับไหมล่ะ

คห.5 รูปใหญ่คมชัด คลิกรูปโปรไฟล์ฉัน ราคาเป็นมิตร ต่อรองได้
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คห.6 ไปไกลๆ เลย ชิว่ ยงักล้ามาขายภาพอกีนะ มคีวามเป็นมนษุย์ 

 กับเขาบ้างมั้ยเนี่ย ว่าแต่...ราคาเท่าไหร่ คุณตั้งราคามาสิ  

 วะฮาฮ่า

คห.7 (เจ้าของกระทู้) ฉันว่าถึงเขาเป็นเกย์ก็ไม่เลวนะ แต่ที่แน่ๆ เรา 

 ยงัไม่รู้ว่ามนัเกดิอะไรขึน้กบัรปูนีก้นัแน่ ตัง้แต่รปูแรกถกูปล่อย 

 ออกมาฉันว่ามันทะแม่งๆ แล้ว รู้สึกว่าเรื่องนี้มันต้องมีอะไร 

 มากกว่านั้น ต้องมีเบื้องหลังม่านสีด�าแน่ๆ 

คห.8 ได้ยินว่าคนขายภาพครองกล่องคอมเมนต์ในบล็อกของ  

 SYQ แล้ว เจริญหูเจริญตาน่าดู

...   

..

.

คห.18  ฉันว่าบริษัทเช่าอวี่ถึงคราวเจ๊งกะบ๊งแน่ๆ เล่นติดเทร็นด์ตั้ง 

 หลายวันเหนียวหนึบไม่หลุดเทร็นด์เลย แฟนคลับบ้าน S ก็ 

 ร้องโหยหวนเป็นบ้าเป็นหลัง พวก SWJJ6 บอกเป็นเสียง 

 เดียวกันว่านั่นไม่ใช่อวิ๋นชิงของพวกเรา แค่หน้าตาคล้าย 

 เท่าน้านนน ความสามารถในการลมืตาพดูค�าบอดน้ี ข้าน้อย 

 ขอคารวะ (ประสานมือ)

คห.19 ชอบจริงจริ๊งความเปิดเผยแบบนี้ (ยิ้มอ่อน) แต่ก่อนมีเฉิน 

 เหล่าซือ หลังมามีซูเหล่าซือ ต้องขอประทานอภัยจริงๆ 

คห.20 ฉนัว่าจะเปลีย่นงานไปซ่อมคอมพวิเตอร์ มใีครอยากแจมไหม

คห.21 พวกคุณเห็นประกาศของวง Junior League รึยัง น่าข�าเป็น 

6 เป็นชื่อเหน็บกลุ่มแฟนคลับของซูอวิ๋นชิง ย่อมาจากค�าอ่านของจีน Su Wei Jie 
Jie
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 บ้า เหน็ว่าจะฟ้องข้อหาหมิน่ประมาทกบัพวกเซเลบในบลอ็ก  

 หมิ่นประมาทอะไรกัน ที่ภาพบนเตียงหลุดเพราะตัวเอง 

 ประมาทเองแท้ๆ จะโทษใครล่ะ หืม?

คห.22 ฮ่าๆๆ คิดไม่ถึงว่า S เหล่าซือ7 จะมีวันนี้ ปกติไม่ชอบขี้หน้า 

 พวก SWJJ อยูแ่ล้ว ในทีสุ่ดวันนีก้ไ็ด้ตอกกลบัไปเสยีท ีฮ่าๆๆ  

 ต้องยกรูปนี้ให้เป็นสุดยอดแห่งปีแล้ว สมบูรณ์แบบ! ลอง 

 ให้ S เหล่าซือขึ้นปกนิตยสารดอกไม้บนยอดเขา ผู้จัดคง 

 ปารูปใส่หน้าพวกหล่อนแน่

คห.23 เอิม่...ดอกไม้บนยอดเขาเนีย่นะ? ไอ้ผูจ้ดัน้ีคงจะเมาสนิะ คง 

 เป็นพวกผ่านหลายมือสิท่า

คห.24 รูปนี้เส่ียของเขาแกล้งปล่อยออกมาหรือเปล่า ให้ตายสิ  

 เมือ่ก่อนไม่ใช่ว่าเส่ียวYuiเคยแฉไว้ว่า ที ่SYQ ได้ทีห่น่ึงในการ 

 เลอืกตัง้8 เพราะพึง่บารมเีสีย่ล้วนๆ เสีย่ทีว่่าคงไม่ใช่คนเดยีว 

 สินะ?

คห.25 ใครเล่าจะรู้ๆ คนท�าชั่ว อย่างไรย่อมโดนกรรมสนองให้ 

 วันหนึ่ง แค่คิดว่าหลีจื่อ9 ของฉันต้องเป็นเพื่อนร่วมวงกับคน 

 แบบนี้ทุกวัน ฉันก็กลัวแล้ว

คห.26 เลือกตั้งได้อันดับหนึ่ง ฮึก นอนแล้วได้อันดับหนึ่งเลยเหรอ

คห.27 ตอบกลับคห.22 รูปแนบก็ไม่มี พวกการเลือกตั้งหล่อนก ็

7 หมายถงึ ซอูวิน๋ชงิ โดยค�าว่าเหล่าซอืใช้แทนคนทีม่คีวามสามารถช�านาญในด้าน
ใดด้านหนึ่ง
8 เป็นระบบภายในของวง Junior League ที่จะมีการจัดงานเลือกตั้งในทุกๆ ปี 
โดยเปิดให้แฟนคลบัเข้ามาร่วมโหวต และสดุท้ายทางต้นสงักดัจะเป็นผู้จัดสรรแบ่ง
งานในปีถัดไปให้ศิลปิน
9 เป็นชื่อที่แฟนคลับของหลีหลี่ใช้เรียกหลีหลี่
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 ปิดหูปิดตา ต่อให้ตายก็ไม่ยอมรับ

คห.28 ตอบกลับคห.27 ไม่ยอมรับ? Exome?10 ชัดเจนเบอร์นี้ยังไม่ 

 ยอมรับอีกเหรอ

คห.29 พวกหล่อนบอกว่าทั้งสามภาพเห็นหน้าไม่ชัด ไม่ใช่ S  

 เหล่าซือ

คห.30 ขอร้องเหอะ น่าข�า ตอนรูปแรกหลุดออกมา เวยป๋อออฟฟิ- 

 เชียลของวง Junior League โพสต์เอกสารลงตราประทับว่า 

 เป็นการละเมิดสิทธส่ิวนบุคคลของ SYQ ตอนน้ีภาพ Full HD  

 ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับอีก? เสื้อเชิ้ตสีขาวเอย หมอนเอย  

 เตียงเอย ไม่ใช่ว่าเหมือนกันกับภาพก่อนหน้าเหรอ หรือว่ามี 

 คนซื้อเตียงและเสื้อผ้าแบบเดียวกันเพื่อคอสเพลย์เป็นเขา?

คห.31 นี่สินะที่เรียกว่าคุณไม่มีทางปลุกคนแกล้งหลับ (ยิ้มอ่อน)  

 พวกหล่อนห่วงแต่ภาพลกัษณ์ของตัวเอง ล้มลกุคลกุคลานกนั 

 ต่อไปนะจ๊ะ

คห.32 ตรรกะของ SWJJ หากฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาทคือการ 

 พูดความเท็จละก็ ดังนั้นรูปนั้นคือของเก๊น่ะสิ 

คห.33 ตอบกลบัคห.32 ตามข้อความประกาศต้นฉบบัของวง Junior  

 League หากวิจารณ์ความคิดเห็นที่ไม่มีมูลความจริง อันน�า 

 ไปสู่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงของวง Junior League แบบน้ี 

 หมายความว่าทางต้นสังกัดคงต้องฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท 

 กับผู้วิจารณ์ทั้งหมดยกเว้น S เหล่าซือแล้วละ...ฉันว่าวง  

 Junior League จบสิ้นแล้วละ ;)

คห.34 ตอบกลบัคห.33 เชรดเข้! โคตรเทพเลย ถ้าคณุไม่บอกฉันไม่รู้ 

10 เป็นค�าสแลงที่มาจาก Excuse Me
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 เลยนะเนี่ย แบบนี้ SWJJ ร้องไห้แน่เลย 

คห.35 พวกคุณได้ดูที่ db แฉหรือยัง เขาบอกว่าในบริษัทเช่าอวี่เป็น  

 LPT ขนาดใหญ่ นายหน้าก็เป็น LB พอเดบิวต์แล้วก็รอส่ง 

 ออกขายไงล่ะ 

คห.36 LPT คืออะไรอ้ะ?

คห.37 ดแูล้วประกาศของต้นสงักดัช่างปราดเปรือ่งเสียจรงิ ยับย้ังได้ 

 ทันท่วงที ทั้งยังลดความเสียหายได้ทันการณ์ 

คห.38 ตอบกลับคห.36 LPT คือพวกแมงดา LB ก็คือแม่เล้าไงล่ะ

คห.39 ในเว็บบอร์ดบิดเบือนข่าวได้สุดยอดมาก ใครเชื่อก็โง่แล้ว  

 ท้ังท่ี S เหล่าซือนั้นมีปัญหาชีวิตส่วนตัวแท้ๆ อย่างไร ไอ้ 

 โถขี้อะไรนั่นก็แจ้นไปหาผู้บริหารบริษัทแล้ว

คห.40 ดีนะที่ฉันมีฝีมือด้าน PS พอสมควร เลยซูมเข้าไปในดวงตา 

 บ้องแบ๊วของ S เหล่าซือ ซูมแล้วผลเป็นไงงั้นเหรอ ไม่ใช่ S  

 เหล่าซือแล้วจะเป็นใครไปได้? ยังจะปิดหูปิดตากันต่อไปอีก 

 เหรอ

คห.41 อุต๊ะ นี่มันฟ้าไร้ตะเข็บขนานแท้ 

คห.42 นับถือๆ ยอดฝีมือสถิตแก่ปวงชนแล้ว

คห.43 ฮ่าๆๆ ท่านเทพ

...

..

.

คห.134 (เจ้าของกระทู้) พระเจ้า...โพสต์เทพนั้นมีการอัพเดทแล้ว  

 ฉันกลัวแล้วนะ

คห.135 โพสต์เทพไหน?

คห.136 ก็โพสต์เทพอันก่อนไงในเว็บไซต์โต้วป้านอะ โพสต์ทีเซอร์ 
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 นั้นไง!

คห.137 พูดเรื่องอะไรน่ะ มีรูปออกมาอีกแล้วเหรอ

คห.138 (เจ้าของกระทู้) [แนบรูป] บอกว่าเจอกันวันศุกร์เวลาเดิม

คห.139 ไม่จริงน่า อีกแล้ว?

คห.140 รูปนั้นฉันดูจนเอียนแล้ว คอมเมนต์อะไรทิ้งไว้ให้เขาหน่อย 

 ได้มะ เผื่อจะได้มีความแปลกใหม่บ้าง

คห.141 พวก SWJJ ต้องคลัง่แน่ๆ ฮ่าๆๆ เพิง่ลงจากเทรน็ด์ กก็ลบั 

 ขึ้นมาอีกแล้ว ต่อไปคงไม่ใช่แค่ทุกวันศุกร์แล้ว 

คห.142 หวังว่าครั้งนี้จะได้เห็นวิดีโอนะ (ยิ้มอ่อน) ไม่งั้น SWJJ จะ 

 บอกว่าเป็นของเก๊น่ะ เมือ่ไหร่ทีว่ดิโีอถกูปล่อยออกมา ฉนัจะ 

 ท�าภาพ GIF. โพสต์มันทุกๆ วัน ดูซิจะแกล้งท�าเป็นปิดหู 

 ปิดตาได้อยู่ไหม

คห.143 (มีม กอด SWJJ : เดิมทีก็แฮปปี้แล้ว ไม่ทันไรก็วันศุกร ์

 อีกแล้ว)

คห.144 ฮ่าๆๆ วันศุกร์แสนมืดหม่น 

คห.145 เรื่องนี้มันดังไปไกลถึงต่างประเทศแล้วนะ นี่มันเดือดกว่า 

 รูปฉาวของเฉินเหล่าซือเมื่อก่อนพันเท่าเลย 

คห.146 ไม่อยากให้วง Junior League ต้องโด่งดังไปต่างประเทศ 

 เพราะเรื่องนี้เลย

คห.147 ไม่อยาก +1 หลีจื่อฝึกฝนอย่างล�าบากยากเข็ญ กลับมี 

 ชื่อเสียงสู้เจ้าคนขายตูดไม่ได้ ชีวิตหนอชีวิต 

คห.148 นี่คุณเห็นบ้านแฟนเบสหรือยัง ต้ังแต่เมื่อวานก็เงียบเป็น 

 ป่าช้าเลย ไม่โพสต์อะไรเลย แถมยังปิดการคอมเมนต์อีก

คห.149 ตอนแรกกด็ถูกูหลจีือ่ของพวกเรา พอตอนนีเ้กดิเรือ่งในทีส่ดุ 

 ก็เข้าใจแล้วสินะ ความรู ้สึกของคนท่ีโดนดูถูกเป็นยังไง  
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 สมน�้าหน้า!

คห.150 ไม่รู้ท�าไม ฉันว่ามันก็น่าตื่นเต้นดีนะ ถึงอย่างไร S เหล่าซือ 

 กด็งัเพราะรปูจรงิ ถ้ามวีดิโีอปล่อยออกมาละก็ บ้ันท้ายน้ันคง 

 กลายเป็นบั้นท้ายขวัญใจของทุกคนแน่ วะฮาฮ่า 

คห.151 เสน่ห์ของเขามันไม่ธรรมดา มิน่าล่ะ อาเสี่ยถึงได้ชอบ แต่ 

 มเีสน่ห์เพียงอย่างเดยีว...เกรงว่าจะถกูคนเล่นจนแหลกเหลว 

 ไปแล้ว 

คห.152 แหวะ ก้นเขาเหมือนก้นของสาวน้อย โคตรสาวเลย  

 กล้ามเนื้อก็ไม่มี น่ารังเกียจ ดูยังไงก็เกย์ฝุดๆ 

คห.153 ตอนที่ ‘รูปส่วนบุคคล’ แรกนั่นออกมาเนิ่นๆ SWJJ อวด 

 ว่าเขาเคยฝึกการเต้นแบบสมัยใหม่และการเต้นของกลุ่ม 

 ชาตพินัธุ ์กล้ามเนือ้ราบเรยีบไม่เป็นมดัๆ บลาๆ ฉนัคดิว่าคง 

 อยู่บ้านไม่ได้ซ้อมเต้นตลอดทั้งปีมากกว่า พอไม่ได้ฝึกฝน 

 ก็เลยไม่มีกล้ามเนื้อไง 

คห.154 ฮ่าๆๆ อาเสี่ยชอบก้นแบบนี้ คุณจะห้ามไหวเร้อออ

คห.155 ฮ่าๆๆ ใช่

คห.156 โพสต์เทพจะเที่ยงตรงได้ถึงไหนกัน แล้วโพสต์เทพมีบัญชี 

 บลอ็กไหม บญัชทีีใ่ห้ลงิก์แชร์คราวก่อนยงัให้ความร่วมมอืเลย  

คห.157 ไม่เห็นโพสต์เลย ฉันว่าอาจจะโพสต์ก่อนวันศุกร์ก็ได้นะ  

 รับรอง ชัวร์

คห.158 ฝีมือการถ่ายท�าของอาเสี่ยคนนี้ใช้ได้เลยนะ ฉันจะตั้งตา 

 รอเลย 

คห.159 ตั้งตารอ +1  
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- หานหย่ง -

ในหนึง่สัปดาห์ทีผ่่านมา น�า้หนกัของหานหย่งลดฮวบลงไปถงึ

สามกิโลกรัม ผอมซูบซีดเซียว คาบเรียนไหนโดดได้ก็โดด เวลา 

ส่วนใหญ่มักใจลอยระเห็จไปมาอยู่ในห้องเช่า

วันนี้เป็นวันศุกร์ ส�าหรับหานหย่งวันน้ีเสมือนวันส้ินโลกก็ 

ไม่ปาน ไม่อยากให้มันมาถึงเลยสักนิด แต่ก็วนกลับมาเร็วเหลือเกิน 

หานหย่งไม่อยากไปเข้าเรยีน ไม่ใช่เพราะคาบเรยีนน่าเบือ่ แต่

เป็นเพราะถ้าเขาต้องอยูท่่ามกลางผูค้น อย่างไรก็ต้องได้ยินเสียงเล็ก

เสียงน้อยเม้าท์มอยกนั แน่นอนว่าหัวข้อสนทนาคงหนไีม่พ้นบคุคล

ที่ก�าลังติดอันดับเทร็นด์การค้นหาในบล็อก ไอดอลของเขานั่นเอง

แรกเริม่หานหย่งกเ็คยพยายามแล้ว เขาอยากลบล้างค�าค้นหา

นั้นออกไป ทว่าท�าอย่างไรก็ท�าไม่ไหว เมื่อค�าค้นหาหนึ่งตกลงไป ก็

เปลี่ยนเป็นอีกอันขึ้นมาแทน เนื้อหาก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมๆ ทั้งหมด

ล้วนพูดถึงซูอวิ๋นชิง 

หานหย่งรู้สึกทรมานใจเหลือเกิน เขาอยากตะโกนเถียงคน

พวกนัน้ว่า ซูอวิน๋ชงิไม่ใช่คนแบบนัน้ เขาไม่ใช่คนไร้ความอดทนแบบ

นั้น เขาขยันท�างานมาตลอด เก่งกาจปานนั้น ได้ผลเลือกตั้งที่หนึ่งก็

ถอืว่าคูค่วรแล้ว ทว่าในตอนนีช้ือ่เสยีงของเขาต้องแปดเป้ือนเสยีแล้ว 

ขนาดได้ทีห่นึง่ เกยีรตทิีแ่ฟนๆ มอบให้เขาจากก้นบ้ึงของหวัใจยังถูก

ท�าให้แปดเปื้อนเหรอ นี่มันไม่ยุติธรรมเลย

แต่กไ็ม่มใีครฟังทีเ่ขาพดู ตอนนีส้ถานการณ์รนุแรงมากเกินไป 

แม้แต่บ้านแฟนเบสยังนิ่งเงียบ แฟนคลับท่ีออกมาอธิบายอย่าง 

แขง็ขนัเมือ่หลายวนัก่อนกห็ยดุลง หานหย่งรู้ว่าพวกหล่อนกลัวอะไร

ถ้าหากพวกหล่อนอธิบายว่านี่ไม่ใช่ซูอวิ๋นชิง แล้วเจ้าของ

โพสต์ทีเซอร์นั้นโพสต์วิดีโอออกมาจะท�ายังไง นี่เป็นการขอค้อน 
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ได้ค้อน11 เลยไม่ใช่เหรอ กระแทกเข้าหน้าให้ทีคงเจ็บน่าดู

หานหย่งนึกคิดไปสารพัด ก่อนจะล้วงหยิบโทรศัพท์ออกมา 

เปิดอัลบั้มรูปภาพอย่างเคยชิน ในอาทิตย์นี้เขามองดูสามรูปนี้เป็น

หลายร้อยพันรอบ ตอนแรกเขาดูรูปเพื่อต้องการหาหลักฐานว่าน่ี 

ไม่ใช่ซูอวิ๋นชิง ทว่าทุกครั้งที่มองดู เขามักจะเผลอเหม่อลอยอย่าง

ห้ามไม่อยู่

สายตาของหานหย่งจ้องเขม็งที่รูปภาพในมือ มันไม่มีความ

เกรงกลัวและความสงสารใดๆ ในนั้น เขามักจินตนาการว่าตนเอง

คอืเจ้าของมอืนัน่ ซอูวิน๋ชงิเปรยีบดัง่ไอดอลทีอ่ยูเ่หนอืมวลเมฆเสมอ

มา ก�าลงัเอนกายลงให้เขาได้จดัการ สองมอืของเขาลบูคล�าพ้ืนท่ีลบั

สุดยอดของซูอวิ๋นชิง แค่จินตนาการ เบ้ืองล่างก็มีปฏิกิริยาขึ้นมา

อย่างควบคุมไม่ได้

หานหย่งเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบน้ีจนชินเสียแล้ว 

หลายวนัมานี ้เขามกัจะฝันถงึซอูวิน๋ชงิบ่อยๆ หากเป็นความฝันเมือ่

ก่อนมักจะเป็นการไปร่วมงานแจกลายเซ็น หรือไม่ก็ไปดูการแสดง

คอนเสิร์ต ส่วนมากเป็นการฝันเห็นเท่านั้น แต่ฝันในตอนนี้กลับยิ่ง

เหิมเกริมขึ้นเรื่อยๆ ลุ่มหลงมัวเมาเย้ายวนขึ้น หานหย่งเองค่อยๆ 

ยอมรับชะตากรรม

เขาจะเบีย่งเบนหรอืไม่ ตอนนีไ้ม่ส�าคญัอกีแล้ว ในเมือ่ตอนน้ี

ซูอว๋ินชิงก็เป็นแบบนี้แล้ว เขาเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์แล้วจะท�าไม 

ทั้งหมดมันไม่ส�าคัญอีกต่อไปแล้ว

11 เป็นค�าอุปมาอุปไมย หมายความว่า เมื่อมีเหตุการณ์แฉคนในวงการ แล้วผู้ใช้
โซเชยีลต้องการหลักฐาน ไม่นานนกัแฉกจ็ะปล่อยหลกัฐานออกมาในหลากหลาย
รปูแบบ เช่น รปูภาพ คลปิวดีิโอ โดยค�าว่า ค้อน หรอื ค้อนหนิ แทนค�าว่า หลกัฐาน
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ช่วงใกล้เที่ยงคืน เขาเล่ือนเจอโพสต์เทพอันล่าสุด เจ้าของ

โพสต์บญัชบีล็อกออกมาหนึง่บัญชเีหมือนเคย หานหย่งทีผ่่านความ

ล�าบากมาครัง้แล้วครัง้เล่า ร�าพงึในใจว่าตนเองต้องไม่เหมอืนครัง้แรก

ทีล่นลานมอืเท้าเยน็ ดงันัน้เขาจงึสงบจติสงบใจคดัลอกเลขบญัชน้ัีน 

เจอบล็อกแล้ว

อันเก่าเป็นบัญชีเล็กบัญชีหนึ่ง ไม่มีข้อมูลอะไร หานหย่ง

เหลือบดูเวลา ยังเหลืออีกสองนาที 

แต่ไหนแต่ไรบัญชนีีก้ต็รงต่อเวลาเสมอ ครัง้ก่อนกม็าตรงเวลา

เป๊ะ หานหย่งกด F5 รีเฟรชรัวๆ ตลอดสองนาที ในที่สุดก็มีลิงก์แชร์

โพสต์ออกมา เขาใช้มืออันว่องไวของชายโสดวัยย่ีสิบคัดลอกลิงก์ 

เปิด VPN ขึ้นมา แล้วเปิดหน้าเว็บนั้น

เป็นวดีิโอ! หานหย่งรูสึ้กร้อนๆ หนาวๆ ไม่ผดิเลย พวกคนใน

โซเชียลเหล่านั้นคาดเดาถูกต้องจริงๆ ด้วย ครั้งน้ีโพสต์เป็นวิดีโอ

ออกมาจรงิๆ เนือ้หาวดิโีอถอืว่ายาวพอสมควร หานหย่งดคูวามยาว

ของวิดีโอ มีทั้งหมด 12 นาที   

ดีไซน์ของเว็บไซต์ท�าเอาอธิบายเป็นค�าพูดส้ันๆ ไม่ได้เลย 

วดีิโอเกีย่วข้องทีแ่นะน�าอยูร่อบข้างล้วนเป็นวดิโีอลามกอย่างโจ่งแจ้ง

เลยเชียว มองปราดเดียวก็รู้เลยว่าเป็นเว็บไซต์อะไร

หานหย่งยงัเหลอืความมัน่ใจในตวัเองระดบัหน่ึง หลงัจากเขา

คลิกเปิดดูเต็มจอและกดเล่นวิดีโอถึงสังเกตว่าฝ่ามือของเขาสั่นเทา

ภาพในวดิโีอค่อนข้างมดืสลวั อกีทัง้ยงัสัน่มากอกีด้วย สังเกต

ได้ว่าน่าจะไม่ได้เปิดไฟในห้อง และใช้โทรศพัท์ในการอดัวดิโีอ เพราะ

ภาพวิดีโอค่อนข้างมืด หานหย่งเลยปรับค่าความสว่างขึ้นจนสุด

มุมการถ่ายครั้งนี้เป็นการถ่ายจากด้านบนลงล่าง ในวิดีโอมี

เพียงแผ่นหลังของเด็กหนุ่มที่สวมชุดคลุมอาบน�้าผ้าไหมสีด�า เขา
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เหมอืนก�าลังอยูใ่นท่วงท่าคกุเข่าคลาน มอืสองข้างจกิหมอน ใบหน้า

ซุกอยู่กับหมอน ร่างกายเบื้องล่างมีการขยับขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา

ราวกบัก�าลังถกูบางสิง่ใช้แรงกระแทกอย่างรวดเรว็ ร่างกายท่อนบน

จึงสั่นโยกคลอนไปข้างหน้าอย่างควบคุมไม่ได้ 

เพราะว่าคนอัดวิดีโอก็ก�าลังขยับไปมาอยู่ ภาพวิดีโอก็สั่นไป

ตามการขยับถี่แต่เบาอย่างต่อเนื่อง

เสียงผิวเนือ้กระทบกนัดงัก้องอยูใ่นหฟัูง ฟังแล้วเศร้าสลดและ

เหนยีวเหนอะหนะ เมือ่เพิม่ระดบัเสยีงแล้วยงัได้ยนิเสยีงหายใจหอบ

ของคนอัดวิดีโออีกด้วย เด็กหนุ่มไม่ส่งเสียงออกมาสักแอะ เพียง

ยอมรับนิ่งเงียบเท่านั้น ปล่อยให้คนอัดวิดีโอท�าตามอ�าเภอใจ 

วิดีโอแบบนี้มองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าก�าลังท�าอะไรกัน

อยู่ หานหย่งรู้สึกตึงเครียดและต่ืนเต้นคละเคล้าปนเปกัน ใบหน้า

เห่อร้อนแดงระเรื่อ จ้องหน้าจอไม่วางตา

นั่นเป็นเพราะด้านล่างของวิดีโอคือช่วงสะโพกของเด็กหนุ่ม 

ชายผ้าทั้งหมดของชุดคลุมอาบน�้าสีด�าถูกถกขึ้นมากองบนสะโพก 

มองไม่เหน็อวยัวะเพศ หานหย่งยงัเพิม่เสยีงขึน้อกีจนสดุ หฟัูงเสยีง

ผิวเนื้อกระแทกจนแทบจะหูหนวกแล้ว 

ขอแค่นายส่งเสยีงออกมาเท่านัน้...หานหย่งคดิในใจ เพยีงแค่

นายส่งเสียงออกมาแผ่วเบา ฉันจะได้รู้ว่านายไม่ใช่เขา

ดูเหมือนการที่เด็กหนุ่มเอาแต่เงียบจะขัดใจคนอัดวิดีโอเข้า 

เขาเอื้อมมือไปกอบกุมสะโพกของเด็กหนุ่มแล้วออกแรงจับเปลี่ยน

ท่วงท่าของเด็กหนุ่มให้ก้มคลานลงไป จัดให้บั้นท้ายโก่งขึ้น กด

สะโพกลง ชุดคลุมอาบน�้าสีด�าที่กองบนสะโพกของเด็กหนุ่มสบ

โอกาสไหลลื่นลงมา เปิดเผยเอวผอมบางหมดจดบางส่วน ผ้าแพร

ไหมสีด�าขับให้ผิวกายขาวผ่องดูละมุนยิ่งขึ้น 



~ เยียนเถาจือ ~

31

มมุการถ่ายวดิโีอถกูปรบัยกให้สงูขึน้ ดเูหมอืนคนอดัวดิโีอจะ

เปลีย่นท่วงท่าแล้วเช่นกนั ทว่ายงัคงถ่ายไม่เหน็บ้ันท้ายเหมอืนก่อน

หน้านี้ มุมกล้องจดจ่อกับช่วงเหนือสะโพกขึ้นไป 

ภาพวดิโีอไม่สัน่แล้ว เสยีงกระแทกกเ็งยีบหายไป ไม่อาจรูเ้ลย

ว่าคนอัดวิดีโอท�าอะไรอยู่ ตามมาด้วยเสียงน�้าแฉะๆ ที่ฟังดูเหนียว

เหนอะและแผ่วเบา จนเด็กหนุ่มที่ปิดปากเงียบตลอดหลุดเสียง 

“อ๊ะ!” ออกมาแผ่วเบา ปลายเสยีงหวานกระเส่าราวกับร้องครางด้วย

ความเจ็บปวดปนสะอื้น

หานหย่งที่ได้ยินเสียงนี้ในสมองพลันเกิดเสียงระเบิดดังบึ้ม 

แม้สมองยังไม่สามารถตอบสนองได้ ทว่าเบื้องล่างเจ้าปัญหากลับ

แข็งขืนขึ้นมาเต็มที่แล้ว 

มะ...ไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้จริงๆ

เสียงครวญครางที่ทั้งคุ ้นเคยและไม่คุ ้นเคยพังทลายทุก

ปราการจติใจของหานหย่งลงอย่างสมบรูณ์ ความจรงิท่ีไอดอลท่ีเขา

รักก�าลังเสพสมกับไอ้หน้าไหนก็ไม่รู้ ท�าให้เขายากจะรับไหวจริงๆ 

ไม่มีทางที่จะตัดสินอะไรได้เลย 

หานหย่งเหม่อมองวิดีโอ สมองของเขาว่างเปล่าขณะค่อยๆ 

เล่ือนมือซ้ายลงไปด้านล่างอย่างสุดจะหมดอาลัยตายอยาก มุม

กล้องมองจากด้านบนลงล่างในวดิโีอนัน้ เหมือนก�าลังเหน็อกเหน็ใจ

ยังไงยังงั้น มันกระตุ้นให้เขารู้สึกเร็วขึ้นและใกล้ถึงปลายทาง อีก 

นิดเดียวก็ใกล้จะถึงแดนสวรรค์แล้ว

อวิ๋นชิง อวิ๋นชิง ขอโทษนะ...ขอโทษจริงๆ หานหย่งเรียกชื่อ

ไอดอลของเขาในใจ ความสุขสมที่ทั้งรู้สึกผิดและเหมือนเป็นนัก

ถ�้ามองกลบฝังเขาจนหมด 

ในวดิโีอยงัส่งเสยีงออกมาให้ได้ยนิ ความกระชัน้ถ่ีช้าลง เสียง
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เบาลง ทว่าหากตั้งใจฟังดีๆ จะได้ยินเสียงน�้าเฉอะแฉะดังอยู่ตรง

สะโพกชัดกว่าเดิม ร่างกายท่อนบนสั่นคลอนไม่หยุดตามจังหวะ

กระแทกเนิบๆ แต่ยังคงความลึกอยู่ ใบหน้าซุกลงบนหมอนดังเดิม 

สองมือจิกก�าขอบหมอนแน่น ราวกับก�าลังอดทนกับความเจ็บปวด

อย่างมาก

หานหย่งมองจอภาพด้วยความละโมบโลภไม่กะพรบิตา หลงั

จากเด็กหนุ่มหลุดครางมาครั้งหนึ่งก็ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาอีก 

ทว่ายังคงได้ยินเสียงหายใจหอบกระเส่าอยู่ 

หานหย่งอาศัยภาพวิดีโอและมโนภาพใบหน้าของซูอวิ๋นชิง 

ใกล้แล้ว จะถึงฝั่งฝันแล้ว ราวกับนัดหมายกับคนในวิดีโอ และแล้ว

เสียงก็หยุดลง


