
ปฐมบท

สายฟ้าสเีงินฟาดเปร้ียงท่ีปลายขอบฟ้า  เสยีงทุม้กงัวานลอดเข้าห ู ไม่กี่
วนิาทหีลังจากนัน้ ฝนห่าใหญ่เร่ิมเทลงมา หยาดฝนเมด็โตยิง่กว่าเมด็ถัว่
เทลงมาเป็นสาย  ทัศนวิสัยตรงหน้าพร่าเลือนในพริบตา  ทุกคนวิ่งเข้าหลบใต้ที่

ก�าบังที่ใกล้ตัวที่สุด

”บ้าเอ๊ย! ฟ้าร่ัวหรือไงเนี่ย„  นักศึกษาหนุ่มต้องตะโกนเพื่อให้เพื่อนที่ยืน

ข้างกันได้ยิน  ”กางร่มไปก็ไม่มีประโยชน์!„

พวกเขาไม่มีร่มด้วยซ�้า  ได้แต่ห่อตัวหลบอยู่ใต้ผืนผ้าใบเล็กจิ๋ว  เมื่อกี้ยัง

ยนืเลอืกไก่ทอดเกลอืเพลนิ ๆ  อยูเ่ลย พริบตาเดยีวฝนห่าใหญ่กเ็ทลงมาโดยไม่ทนั

ต้ังตวั  โชคยงัดทีีเ่มือ่ครู่จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ใต้หลงัคาระเบียงทางเดนิ อย่างน้อย

เบาะนั่งก็ไม่เปียกเละเทะ

”จยาเสยีง ฉนัเอาเสือ้กนัฝนมา นายจะไปซ้ือเสือ้กนัฝนพลาสตกิมาไหม„ 

เผิงหงต๋าชี้ไปยังร้านสะดวกซ้ือฝั่งตรงข้ามเยื้องไปเล็กน้อย  ”ถึงจะช่วยอะไร

ไม่ได้มากก็ยังดีกว่าปล่อยให้หัวเปียกนะ!„

”บ้าจริง!„  จยาเสยีงก่นด่าเบา ๆ  ยกสองมอืบงัเหนอืศรีษะ  วิง่ข้ามฝ่ังไปอย่าง

รวดเร็ว
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ฝนตกหนักมาก ก้าวออกไปไม่ถึงห้าก้าวก็เปียกม่อล่อกม่อแล่กไปทั้งตัว

ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดพายุฟ้าคะนองรุนแรงอย่างนี้  เสื้อกันฝนใช้แล้วทิ้งของร้าน

สะดวกซ้ือไม่มีประโยชน์เท่าใดนัก  แต่อีกเดี๋ยวพวกเขาจะไปดูหนัง  เวลานี้

อุณหภูมิสิบเอ็ดองศา  เขาไม่อยากเปียกเป็นลูกหมาตกน�้าแล้วเข้าไปนั่งตากแอร์

เย็นเฉียบในโรงหนังตั้งสี่ชั่วโมงหรอกนะ

ทีต่นีเขามโีรงหนงัแบบฉายควบอยูโ่รงหนึง่ หนงัสองเร่ืองฉายตดิกนัค่าต๋ัว

แค่สองร้อย พวกเขานดักนัแล้วว่าจะซ้ือของกนิเล่นแล้วเข้าไปดหูนงัอย่างสบายใจ

ไม่นึกว่าจู่ ๆ  ฝนห่าใหญ่จะเทโครมลงมา!

โหยวจยาเสียงสวมเสื้อกันฝนตัวบางของร้านสะดวกซ้ือแล้วเดินกลับไป

หาเพ่ือนที่รออยู่  แล้วทั้งสองก็ว่ิงร่ีไปยังที่จอดรถ  แต่วิ่งไปไม่กี่ก้าวกางเกงก็

แฉะหมด  พวกเขาเร่ิมลงัเลว่าจะขีร่ถออกไปดหีรือไม่  เวลานีร้อบตัวมแีต่หมอก

ขาวหม่นทึม ทุกคนต่างยืนรอฝนหยุด  ขี่รถฝ่าสภาพอากาศแบบนี้ไปคงไม่ดีนัก

แต่ปัญหาคือ หนังใกล้เริ่มแล้ว...

”กัวเย่ว์หยางถามว่าตอนนี้พวกเราอยู่ไหนแล้ว„  โหยวจยาเสียงอ่านไลน์

จากโทรศัพท์มือถือ  ”เขาถึงแล้ว!„

”โอเค บอกให้เขาซ้ือตั๋วเลย พวกเราซ้ือไก่ทอดเกลือแล้ว  ก�าลังจะลงเขา

ไปเดี๋ยวนี้ละ„  เผิงหงต๋ารีบสวมเสื้อกันฝนตัวหนาที่เตรียมมา

เดก็หนุม่พมิพ์ข้อความบอกให้เพือ่นทีถ่งึแล้วไปซือ้ตัว๋ก่อน  เดีย๋วพวกเขา

จะตามไป

คนหนึ่งฝ่าฝนลากมอเตอร์ไซค์ออกไปด้านนอก อีกคนรีบกระโดดขึ้นนั่ง

โชคยังดีที่ท้ังคู่สวมหมวกกันน็อกแบบมีหน้ากากก�าบัง  อย่างน้อยแผ่นพลาสติก

ด้านหน้ายังช่วยกันฝนได้บ้าง  ไม่ต้องกลัวน�้าฝนกระเด็นเข้าตาจนมองไม่เห็น

ทาง...แต่ว่าฟ้าคร้ึมแบบนี้ไม่เอื้ออ�านวยสักนิด  ฝนเม็ดโตกระแทกหน้ากาก

พลาสติกไม่หยุดหย่อน ทัศนวิสัยจึงพร่ามัวไปหมด!

รถบนถนนบางตา  พวกเขาเป็นคนส่วนน้อยที่บ้าบ่ินขี่รถกลางสายฝน 
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แบบนี ้ แผ่นหลงัเปียกโชก  เสือ้กนัฝนใช้แล้วท้ิงเหมอืนเป็นแค่เคร่ืองประดบั หยด

น�้าฝนที่กระเซ็นไปทั่วยังไหลลอดผ่านรูต่าง ๆ  เข้ามาโดนตัวอยู่ดี  ตอนนี้แค่ค�าว่า

หนาวยังน้อยไป!

ด้านหน้าเป็นเนนิชนั  เวลานีถ้นนแปรสภาพเป็นบ่อน�า้พุไปแล้ว  ชายหนุม่

ร่างบึกบึนบีบเบรกเต็มแรง  แต่มอเตอร์ไซค์ก็ยังไถลไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

ราวจรวด  บริเวณนี้ขนาดฝนไม่ตกยังอันตราย พอฝนตกยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่

สุดทางเป็นหัวโค้งหักเลี้ยวขวาที่อันตรายมาก พอพ้นไปจะเจอถนนลงเนินที่ชัน

ยิ่งกว่า

เผงิหงต๋าใช้มอืข้างหนึง่ปาดหยดน�า้จากหน้ากากพลาสติกของหมวกกนันอ็ก

มองอะไรไม่ชดัเลยสกันดิ...ฉบัพลนันัน้เอง กลางหมอกขาวโพลนเบือ้งหน้า  จู่ ๆ

ตรงจุดที่แสงไฟหน้ารถส่องกระทบก็ปรากฏเงาสีแดงวูบหนึ่ง!

”เหวอ!„  เขารีบหักหลบอย่างตื่นตระหนก แต่ช้าไปเสียแล้ว!

เอีย๊ด...เสยีงเบรกแหลมเสยีดห ู โหยวจยาเสยีงท่ีนัง่ซ้อนท้ายตกใจเพราะ

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น  รู้แต่เขาเกือบกระเด็นตกมอเตอร์ไซค์เสียแล้ว!

”เฮ้ย!  เผิงหงต๋า!„  เขาคว้าเสื้อกันฝนของคนขับโดยสัญชาตญาณ  ”ท�า

บ้าอะไรของนาย„

”ตะกีข้บัชนคน!„  เผงิหงต๋าละล�า่ละลกั  ระยะประชดิขนาดนัน้  เขามัน่ใจ

ว่าชนแน่  แต่ท�าไมไม่รู้สึกว่ากระแทกโดนอะไรเลยล่ะ!

”อะไรนะ!„  โหยวจยาเสียงตกใจมาก  รีบกระโดดลงจากรถแล้วมองไป

รอบ ๆ

ปัญหาคอืบนทางลงเนนิตรงหน้า นอกจากถนนท่ีกลายสภาพเป็นบ่อน�า้พุ

แล้วก็ไม่เห็นอะไรอย่างอื่นเลย  เด็กหนุ่มทั้งสองลองเดินย้อนกลับไปดู  แม้ว่า

อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเวิ้งเขาเล็ก ๆ  แต่พวกเขาอยู่ห่างจากขอบถนนพอสมควร  และ

ที่ส�าคัญที่สุดคือ  เมื่อครู่พวกเขาไม่รู้สึกสักนิดว่ากระแทกหรือเฉี่ยวโดนอะไร

”นายคิดไปเองหรือเปล่า  ไม่เห็นมีใครเลย„  โหยวจยาเสียงพูดขึ้น  ”ไม่
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เชื่อมาดูสิ!„

”ให้ตายเถอะ...„  เผิงหงต๋าขมวดคิว้  อนัท่ีจริงเขากไ็ม่แน่ใจว่าเกดิอะไรขึน้ 

”แต่เมือ่กีฉ้นัเหน็คนเดนิตัดหน้ารถจริง ๆ  นะ  เขาสวมเส้ือสแีดง ฉนัมัน่ใจว่าไม่ได้

ตาฝาด!„

”อยู่ตรงไหน„

”ก...ก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละ„  เขาละล�่าละลัก  ”ฝนตกหนักมาก ฉันเลย

มองไม่ชัด พอเห็นก็รีบเบรกแต่ไม่ทันแล้ว!„

โหยวจยาเสยีงได้ฟังแล้วยิง่คดิว่าน่าประหลาด  เขาเดนิย้อนไปหลายสบิก้าว

เพ่ือตรวจดูให้ละเอียด  แถมยังต้องเสี่ยงกับรถที่อาจเลี้ยวลงมาได้ทุกเมื่อด้วย

แต่บนพื้นไม่มีแม้เงาของคนที่ถูกรถชน

”นายตาฝาดแหง ๆ !„  สุดท้ายโหยวจยาเสียงก็ได้ข้อสรุป  ”ไม่งั้นคงเป็น

ผ้าพันคอหรือเสื้อคลุมสีแดงปลิวผ่านหน้ารถ แล้วนายเข้าใจผิดว่าเป็นคน!„

”อืม...„  เผิงหงต๋านิ่งคิด  จะว่าไปก็มีเหตุผล  ตอนนี้ท้ังลมทั้งฝนพัด

กระหน�่า  จะพัดอะไรปลิวมาด้วยก็ไม่แปลก อาจเป็นเสื้อที่ปลิวผ่านมาหรืออาจ

เป็นผืนผ้าใบที่ฝนซัดจนปลิวก็ได้

ทว่า...แม้จะแค่แวบเดียว  แต่เขารู้สึกเหมือนเห็นคนที่ว่าหันมา...เป็น

ใบหน้าที่มีตาหูจมูกปากครบเลยด้วย!

”รีบไปเถอะน่า! ยนืตากฝนอยูน่ีจ่ะแขง็ตายเอา!„  โหยวจยาเสยีงเร่ง  ท้ังสอง

จึงรีบกลับขึ้นนั่งบนมอเตอร์ไซค์แล้วสตาร์ตรถ

เวลานี้เบาะมอเตอร์ไซค์เปียกฝนจนไม่เหลือส่วนที่แห้งเลย แต่พวกเขาก็

ท�าอะไรไม่ได้  หลังจากติดเครื่องแล้วก็มุ่งหน้าลงตีนเขา

กระนัน้เผิงหงต๋ายงัรู้สกึแปลก ๆ  สมองพยายามย้อนภาพเหตกุารณ์เมือ่ครู่

เพราะวัตถุสีแดงที่เห็นไม่เหมือนปลิวมา แต่เหมือนเดินมามากกว่า...

โหยวจยาเสียงที่อยู่ด้านหลังก้มหน้างุด  งอตัวหลบอยู่ด้านหลังให้เพื่อน

เป็นเกราะก�าบัง  หยดน�้าฝนตกกระทบหมวกกันน็อกดังเปาะแปะหนวกหู  ทั้ง
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หน้ากากบงัตายงัมช่ีองว่าง ท�าให้น�า้ฝนกระเดน็ลอดเข้ามาไม่หยดุ ขนาดสวมหมวก

ก็ยังต้องคอยใช้มือเช็ดหน้าตลอดเวลา

”ไลน์มาอีกแล้ว...กัวเย่ว์หยางจะเร่งอะไรนักหนา!„

”ใกล้ถึงแล้วละน่า„  เผิงหงต๋าตะโกนตอบ

โหยวจยาเสยีงหยบิโทรศพัท์ออกจากกระเป๋าเสือ้แล้วกดส่งข้อความเสยีง

ทางไลน์  ถ้าตะโกนเสียงดงัหน่อยกน่็าจะพอได้ยนิ  เขายกหน้ากากหมวกกนันอ็ก

ขึ้นเล็กน้อย  โน้มตัวไปข้างหน้าอีกหน่อย ลองดูว่าจะพอบังฝนได้ไหม...เอ๋

ขณะก�าลงัขยบัหมวก สายตากเ็หลอืบไปเหน็เงาสะท้อนในกระจกมองหลงั

ท�าไมมีคนวิ่งตามหลังมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาล่ะ  เขาหร่ีตาเพ่งมอง ท่ามกลาง

สายฝนและหมอกขาวโพลน  เขามองเห็นร่างคนสวมเสื้อกันฝนสีแดง!

สีแดงเหรอ

”เฮ้ย  เมือ่กีน้ายบอกว่าเห็นคนสวมชดุกนัฝนสีแดงใช่ไหม„  โหยวจยาเสยีง

คว้าเสื้อเพื่อนแน่นอย่างตื่นตระหนก

เผงิหงต๋าชะงักไปครู่หนึง่  ท�าไมจู่ ๆ  กถ็ามเร่ืองนี ้ ”ม...เหมอืนจะใช่นะ!„

”เวรแล้ว!  หรือจะชนคนเข้าจริง ๆ !  เขาว่ิงตามมาแล้ว!„  โหยวจยาเสยีง

ชี้กระจกมองหลัง  ”ก�าลังไล่ตามมอเตอร์ไซค์ของเราอยู่!„

”บ้าเหรอ จะเป็นไปได้ยงัไง  ตอนนีเ้ราขีล่งเนนิด้วยความเร็วสีส่บินะ  ใคร

จะ...„  เผิงหงต๋าเหลือบมองกระจก  “ตามทัน...„

เงาสีแดงปรากฏในกระจกมองหลัง  ก�าลังว่ิงไล่กวดตามพวกเขามาอย่าง

บ้าคลั่งจริง ๆ  ด้วย!

แต่ท่าวิง่พลิกึเหลอืเกนิ  เงาทีเ่หน็ขนาดไม่ใหญ่ นอกจากจะวิง่สบัมอืรัว ๆ

พร้อมกับพุ่งตรงเข้ามาแล้ว  ยังกระโดดก้าวใหญ่จนราวกับเหาะทะยานเหนือผิว

ถนน...

โหยวจยาเสยีงทีซ้่อนอยูข้่างหลงัอดไม่ได้ท่ีจะหันไปมอง แต่คร้ังนีพ้อหันไป

เขาก็ชะงักทันที
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”เผ่นเร็ว!  เร็วเข้า!„  เขาตะโกนลั่นอย่างตื่นตระหนก  ”เวรแล้ว  ข้างหลัง

ไม่มีคน!„

”ไม่มีคนอะไรของนาย!„  เผิงหงต๋าท�าท่าจะหยุดรถ  ”เขาว่ิงไล่มาแล้ว 

ถ้ายังหนีละก็จะกลายเป็นคดีชนแล้วหนีนะ!„

เผิงหงต๋าตะโกนพลางลดความเร็ว  พร้อมกันนั้นก็เหลือบมองไปด้าน

หลัง...ไม่มีใครเลย

ท่ามกลางสายฝนท่ีเทลงมา  ไม่มร่ีางสแีดงใดให้เหน็ แต่พอเขามองกระจก

อีกครั้ง  เงาที่ก�าลังวิ่งสับมืออย่างบ้าคลั่งกลับใกล้เข้ามาทุกขณะ!

ชั่ววินาทีนั้น ทุกอย่างกระจ่างทันที!

”คน„ ที่ปรากฏให้เห็นแค่ในกระจกมองหลัง  ยังมีอะไรให้คิดอีกเล่า

เผิงหงต๋าไม่พูดพร�่าท�าเพลง  รีบเหยียบคันเร่งพุ่งทะยานไปข้างหน้า  แต่

ร่างสีแดงกลับวิ่งเร็วยิ่งกว่าเก่า  โหยวจยาเสียงกุมเสื้อเพื่อนแน่น มองร่างสีแดง

ท่ีเคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ  จนแทบจะมาถึงข้างตัวเขาแล้ว...

ในที่สุดกระจกมองหลังก็สะท้อนให้เห็นใบหน้าของร่างนั้น นั่นมัน...

”เหวอ„

ปี๊น



หญิงสาวออกจากห้องอาบน�้า พันผ้าขนหนูห่อเรือนผม ก้าวออกมาใน
ชดุนอนตวัหลวม  ไอน�า้ร้อนผ่าวท�าให้ดวงหน้าขาวเนยีนเจือสีชมพรูะเร่ือ
เคร่ืองหน้าคมข�าหากแต่งแต้มด้วยเคร่ืองส�าอางรับรองว่าสวยไม่แพ้นางงาม

ทรวดทรงองค์เอวยิง่ไม่ต้องพดูถงึ  เรือนร่างทีอ่ยูใ่ต้ชดุนอนนัน้อรชรชวนหลงใหล

แต่ทุกส่วนโค้งเว้าคือกล้ามเนื้ออันแข็งแกร่ง

เธอเช่าห้องในอพาร์ตเมนต์แบบครอบครัวนอกมหาวิทยาลัย  นักศึกษา

สีค่นแบ่งกนัเช่าห้องชดุขนาดห้าสบิผงิ1  สีห้่องนอน สองห้องรับแขก สามห้องน�า้

นับว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ที่หรูหราและใหญ่โตพอสมควร  ท้ังยังเก็บค่าเช่าเธอแค่

เดือนละสามพัน

เง่ือนไขดีขนาดนี้ไม่ใช่จะเจอได้ง่าย ๆ   เพราะเจ้าของห้องชุดท่ีว่านี้คือ

ครอบครัวของเพ่ือนนักศึกษา  แถมเพื่อนคนที่ว่าก็คือหัวหน้าชมรมที่เธอเป็น

สมาชิก

1หน่วยวัดของไต้หวันและญี่ปุ่น  1 ผิง  เท่ากับ  3.3058 ตารางเมตร

1
อุบัติเหตุในคืนฝนตก
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เมื่อก้าวออกจากห้องน�้าก็เห็นเด็กหนุ่มผมสั้นสีด�าขลับนั่งอยู ่ในห้อง

รับแขก  เขาก�าลังใช้รีโมตเปลี่ยนช่องโทรทัศน์  เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก  แต่ละช่อง

ใช้เวลาหยุดดูไม่ถึงห้าวินาที

”เฮ้ย นี่นายก�าลังดูทีวีหรือกดรีโมตเล่นกันแน่„  เธอถามเสียงหาเรื่อง

”หืม„  เหมาอิ่งเต๋อหันมามอง  ”ฉันรู้สึกแปลก ๆ  ยังไงไม่รู้!„

”แปลก ๆ  ง้ันเหรอ„  เธอเดนิลากเท้าไปทางตู้เยน็  ”อะไรแปลก ทวีีเสยีเหรอ

หรือว่ารีโมตเสีย„

”รู้สึกกระวนกระวาย„  คิ้วของเฝิงเชียนจ้ิงเลิกขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินค�า

ตอบสั้น ๆ  ของเหมาอิ่งเต๋อ

”โอ๊ะโอ„  มุมปากเธอยกขึ้นเล็กน้อยเป็นเชิงหยอกเย้า  ”นายจะอ่อนไหว

ไปหน่อยละมั้ง  คงเพราะฝนตกหนักสินะ„

เหมาอิ่งเต๋อหน้าเครียด  เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น  แต่ตลอดช่วงเย็นเขา

กระวนกระวายอย่างบอกไม่ถกู  ประตหู้องอกีด้านเปิดออก ชายหนุม่ผมสนี�า้ตาล

หน้าตาน่ารักโผล่ออกมา  เขาหาวหวอดพลางเดินเข้ามาใกล้  ท่าทางกระเซอะ-

กระเซิงเหมือนเพิ่งผ่านสมรภูมิมาหมาด ๆ

เขาคือซย่าเสวียนอวิ่น  หรือที่ทุกคนต่างเรียกกันว่าซย่าเทียน ห้องชุดนี้

เป็นของครอบครัวเขา  หนุ่มน้อยน่ารักใสซ่ือไร้พิษภัย...ภาพลักษณ์จอมปลอม

เท่านั้นละ

”เหนือ่ยจงัเลย!  เคยมคีนตายเพราะเขยีนรายงานไหมเนีย่!„  เขาลากเท้า

เดินออกจากห้องนั้นอย่างไร้เร่ียวแรง  ตาเหลือบมองนาฬิกาบนผนังแวบหนึ่ง 

”หยางหยางยังไม่กลับมาอีกเหรอ„

”เอ๊ะ  จริงด้วย!„  เฝิงเชียนจ้ิงมองประตูห้องฝั่งตรงข้ามที่ยังปิดสนิท 

”ฉันไม่รู้เลยว่าเขาออกไปข้างนอก„

เธอเพิง่กลบัมาตอนสองทุม่  จึงไม่รู้ว่าเพ่ือนร่วมบ้านไม่อยู ่ แค่รู้สกึแปลก ๆ

ท่ีวันนี้ไม่ได้ยินเสียงกัวเย่ว์หยางเลย
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สามคนนีค้อืเพือ่นร่วมบ้านของเธอ  ใช่แล้วละ  เธออยูบ้่านเดยีวกบัชายหนุม่

สามคน

เธอโตมากับกลุ่มเด็กผู้ชาย  จึงไม่รู้สึกแปลกและไม่กังวล  เด็กหนุ่มสาม

คนนีเ้ดมิเป็นเพือ่นสนทิทีโ่ตมาด้วยกนั ทัง้ยงัอยูช่มรมเดยีวกนัด้วย  ส่วนเธอน่ะ

เหรอ  ช่างโชคร้ายเหลอืเกนิทีต้่องร่วมชมรมกบัคนพวกนี ้ ความผิดพลาดเลก็ ๆ

เพียงคร้ังเดียวเมื่อเธอยอมท�าตามค�าขอร้องของเด็กหนุ่มนักศึกษาหน้าตาน่ารัก

คนนี้  และยอมเข้าเป็นสมาชิกชมรมเพียงในนาม แต่เมื่อก้าวเข้ามาแล้วกลับไม่

เหลือหนทางให้ถอนตัว

”ชมรมต�านานประจ�าเมือง„  เธอคิดว่าชมรมพรรค์นี้ไร้สาระสุด ๆ   ตอน

แรกทีย่อมเซน็ชือ่เป็นสมาชกิกเ็พราะเหน็ใจเท่านัน้  ไม่นกึว่าต�านานประจ�าเมอืงทีว่่า

ไม่เพียงมอียูจ่ริง  ท้ังยงัมคีนไม่น้อยหาญกล้าทดสอบด้วยตนเอง...หลงัจากพบว่า

ต�านานประจ�าเมืองเป็นเรื่องจริง  เธอก็มองพวกเขาจากมุมใหม่

”เขาไปดหูนงักบัเพือ่นน่ะ แต่หนงัน่าจะจบนานแล้วนะ!„  ซย่าเสวยีนอวิน่

หนัไปอกีทาง ตัง้ท่าจะหยบิโทรศพัท์มอืถอื  ”ฉนัจะฝากเขาซ้ือมือ้ค�า่  ก่อนหน้านี้

บอกเขาไว้แล้วว่าดูหนังเสร็จให้โทรมา„

”ฉันอยากกินโรตีต้นหอม!„  เหมาอิ่งเต๋อยังเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ไม่เลิก

เฝิงเชียนจิ้งยักไหล่แล้วเดินไปทางห้องของตัวเอง  เธอไม่กินมื้อดึก

แล้วจู่ ๆ  ลกูบดิประตกูห็มนุ ทกุคนหนัไปมองเป็นตาเดยีว  บานประตูไม้

ผลักเปิดออก ผู้ที่เดินเข้ามาคือเด็กหนุ่มที่เปียกปอนไปทั้งร่าง  สายฝนเย็นเยียบ

ท�าให้เขาหนาวจนหน้าซีด  เขาสั่นไปทั้งตัว  ดวงตาที่มองมาฉายแวววูบไหว

อย่างหวาดหวั่น

”หยางหยาง!„  ซย่าเสวียนอวิ่นรีบเดินเข้าไปหาเขา  ”เป็นอะไรไป  นาย

เอาร่มไปด้วยไม่ใช่เหรอ„

เหมาอิง่เต๋อทีอ่ยูบ่นโซฟาลกุขึน้นัง่ตวัตรงทนัท ีคิว้ขมวดมุน่จ้องกวัเย่ว์หยาง

เขม็ง  เด็กหนุ่มท่ียามปกติร่าเริงไร้เดียงสาตลอดเวลา  เวลานี้ใบหน้าซีดขาว
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ราวกับไปเห็นอะไรบางอย่างเข้า...

เฝิงเชียนจิ้งเช็ดผมด้วยท่าทีไม่ยี่หระ  ”ฝนตกอย่างกับฟ้ารั่ว  กางร่มไปก็

ไม่มปีระโยชน์!  กวัเย่ว์หยาง ทกุคนอาบนน�า้เสร็จแล้ว นายกรี็บไปอาบเถอะ  เดีย๋ว

จะเป็นหวัด„

ว่าพลางหันไปอีกทาง หางตาเหลือบไปเห็นจอทีวีที่ไม่ได้เปิดเสียง  เธอ

ชะงักเท้า  ก้าวถอยไปด้านหลังหลายก้าว

โทรทัศน์เปลี่ยนเป็นช่องข่าว ฟ้ามืดคร้ึมฝนเทลงมาไม่หยุด  แสงไฟจาก

รถต�ารวจสว่างแสบตา  นักข่าวในชุดกันฝนยืนรายงานสดจากสถานที่เกิดเหตุ

อย่างทุลกัทเุล ภาพบนหน้าจอขมกุขมวัมองไม่ชดั แต่ป้ายชือ่อูซ่่อมรถตรงหวัมมุ

ทางด้านหลังนั่นคือร้านหย่งเฟิงที่อยู่ละแวกนี้นี่นา!

”นี่  เหมาอิ่งเต๋อ  เพิ่มเสียงหน่อย!„  เธอรีบถอยหลังแล้วชี้ไปทางจอ

โทรทัศน์พลางตะโกนลั่น ท�าเอาเหมาอิ่งเต๋อตกใจสะดุ้งโหยง

ช!ิ  เขาโยนรีโมตลงบนโซฟาแล้วลกุขึน้ยนื  เฝิงเชยีนจิง้หย่อนก้นลงนัง่แทน

อย่างไม่เกรงใจแล้วหยิบรีโมตขึ้นกด  ซย่าเสวียนอวิ่นหันขวับแล้ววิ่งไปหยิบ

ผ้าขนหนูผืนใหญ่ออกมาจากห้องกัวเย่ว์หยาง  แต่เด็กหนุ่มท่ีเปียกโชกไปท้ังตัว

กลับยืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตู  สองมือโอบรอบตัวเองไว้  ไม่พูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว

”นีม่นัอูร่ถบนถนนลงเขาข้างมหาวทิยาลยันี!่„  เฝิงเชยีนจ้ิงตะโกนพลางชี้

จอโทรทัศน์  ”มีคนตายด้วย!„

เสียงโหวกเหวกของเธอดึงความสนใจให้ทุกคนหันไปดู  แถบอักษรที่วิ่ง

อยู่ด้านล่างหน้าจอขึ้นข้อความว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ด้านนอกมหาวิทยาลัย  ผู้

เสยีชวีติทัง้สองรายเป็นนกัศกึษา คาดว่าสาเหตคุอืฝนตกถนนลืน่  ทัศนวสิยัไม่ดี

ท�าให้รถคว�่าและไถลไปอยู่ใต้รถขนทรายที่ก�าลังเลี้ยวขึ้นเนินสวนมา

”คณะวศิวกรรมโยธาเหรอ„  เหมาอิง่เต๋ออึง้ไปครู่หนึง่  ก่อนจะหันไปมอง 

กัวเย่ว์หยางโดยสัญชาตญาณ  ”คณะเดียวกับนายนี่„

”เผงิหงต๋ากบัโหยวจยาเสยีง  กวัเย่ว์หยาง นายรู้จักหรือเปล่า„  เฝิงเชยีนจ้ิง
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อ่านชื่อบนหน้าจอ

”เอ๋  เผิงหงต๋ากับโหยวจยาเสียงเหรอ„  ซย่าเสวียนอวิ่นเขยิบเข้ามาใกล้

อย่างต่ืนตระหนก  ก่อนจะหนัไปมองกวัเย่ว์หยางด้วยสหีน้าตกใจ  ”วนันีพ้วกนาย

ไปดูหนังด้วยกันไม่ใช่เหรอ„

ว่าไงนะ  เฝิงเชียนจ้ิงมองกัวเย่ว์หยางอย่างประหลาดใจ  เป็นเพื่อนที่ไป

ดูหนังด้วยกันเมื่อตอนเย็นเหรอ  แต่ว่า...อุบัติเหตุเกิดตอนหนึ่งทุ่ม  แสดงว่า

เกิดเรื่องตั้งแต่ก่อนไปดูหนังแล้วสิ!

”เฮ้ย  หยางหยาง!„  ซย่าเสวียนอวิ่นรีบพุ่งเข้าไปหาเขา  ”เกิดอะไรขึ้น

นายรอพวกเขาอยู่ที่โรงหนังเหรอ หรือไปสถานีต�ารวจมา„

ในทีส่ดุกวัเย่ว์หยางกพ็ยกัหน้า น�า้ตาพร่ังพรูลงมาเป็นสาย  เขาเร่ิมร้องไห้

ยกใหญ่  สะอื้นจนพูดแทบไม่ได้ศัพท์  เห็นได้ชัดว่ายังตื่นตระหนกไม่หาย

”ฉนัรออยูน่านแต่พวกเขาไม่มาเสยีท ีแถมโทรหาไม่ตดิเลย...ตอนหลงัพอ

ฉันขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาไปก็เลยเห็น...เห็นรถพยาบาลจอดอยู่ตรงนั้น!„

ซย่าเสวียนอว่ินรีบลากเก้าอีจ้ากข้างโต๊ะกนิข้าวมาให้เพือ่นนัง่  แล้วตรงเข้า

ห้องครัวไปเทน�้าอุ่นให้ดื่มทันที  พอเฝิงเชียนจ้ิงเห็นเขาว่ิงผ่านหน้าเธอหายเข้า

ห้องครัวไป  จึงรู้สึกขึ้นมาว่าท่ีจริงซย่าเทียนก็เป็นห่วงเป็นใยคนอื่นไม่น้อยเลย

นะนี่!

”ถนนสายนัน้ปกตกิอ็นัตรายมากอยูแ่ล้ว คราวนีฝ้นตกหนกัด้วย  เลยเกดิ

อุบัติเหตุสินะ!„  เฝิงเชียนจิ้งถอนใจ

”ไม่ใช่หรอก!„  กัวเย่ว์หยางโพล่งออกมาทันที

เอ๊ะ  เฝิงเชยีนจิง้หันไปมองเพือ่นร่วมบ้านท่ีจู่ ๆ  กส็วนกลบัเสยีงแขง็  เมือ่ครู่

ข่าวเพิง่รายงานไปหมาด ๆ  ว่าฝนตกถนนล่ืน คนขบัรถขนทรายกเ็พิง่ให้สมัภาษณ์

ว่าพอเลี้ยวซ้ายขึ้นเนิน มอเตอร์ไซค์ก็ไถลพุ่งเข้ามาทันที!

เหมาอิ่งเต๋อส่งสายตาเป็นสัญญาณให้เธออย่าเพิ่งพูดอะไร  ผู้ตายกับ 

กวัเย่ว์หยางสนทิกนัพอสมควร สองฝ่ายนดักนัอย่างดแีล้วว่าจะไปดหูนงั แต่กลบั
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เคราะห์ร้ายเกดิอบุติัเหตุกลางทาง  เหตุการณ์เพิง่เกดิสด ๆ  ร้อน ๆ   เป็นธรรมดา

ที่เขายังท�าใจไม่ได้!  ชายหนุ่มดึงรีโมตจากมือเธอแล้วปรับลดเสียง  นักข่าวยัง

รายงานอบุตัเิหตุอนัน่ากลวัคร้ังนีต่้อไปเรือ่ย ๆ  ฝนห่าใหญ่ด้านนอกซดัสาดลงมา

ไม่หยุด  ที่เกิดเหตุเวลานี้มีเพียงรถขนทราย มอเตอร์ไซค์ที่พังยับเยิน  และ...

ด้านข้างรถขนทราย มีร่างสีแดงร่างหนึ่งก�าลังนั่งยอง ๆ  อยู่

กล้องวดิโีอยงับนัทกึภาพต่อไป  ร่างนัน้เหมอืนจะเป็นเดก็ผู้หญิง ผมยาว

ยุง่เหยงิสดี�าสยายคลมุใบหน้า  เธอก้มหน้างุด  เหมอืนก�าลงัมองหาอะไรบางอย่าง

จากใต้ล้อรถ!

”ท�าไมมีเด็กอยู่ในที่เกิดเหตุ„  เฝิงเชียนจ้ิงชี้ไปที่ข่าวบนหน้าจอโทรทัศน์

พลางถาม  ประหลาดจริง!  เด็กคนนั้นแทบจะมุดเข้าไปใต้ท้องรถอยู่แล้ว

เธอก็เห็นด้วยหรือนี่  เหมาอิ่งเต๋อลอบสูดลมหายใจลึกอย่างตระหนก

แล้วกดปิดโทรทัศน์ทันที

เอ๋  ท�าบ้าอะไรของเขา  เฝิงเชียนจ้ิงเงยหน้าขึ้นมองอย่างประหลาดใจ

ข่าวยงัรายงานไม่จบเลย  เขาจะปิดทวีีท�าไม  แต่เมือ่เธอเลือ่นสายตาขึน้มองกเ็หน็

ใบหน้าเคร่งเครียดของเหมาอิ่งเต๋อ

เป็นบ้าอะไรของเขา  ท�าไมต้องลึกลับขนาดนี้  เธอส่งเสียงจ๊ิจ๊ะในล�าคอ

อย่างไม่สบอารมณ์  แล้วลุกขึ้นเดินไปทางโต๊ะกินข้าว

ซย่าเสวยีนอวิน่ยกถ้วยชอ็กโกแลตร้อน ๆ  ควนัฉยุเดนิออกมาจากห้องครัว

กัวเย่ว์หยางใช้มือทั้งสองรับถ้วยมาถือไว้  ตัวยังสั่นเทิ้มอย่างรุนแรง

”อย่านัง่อยูแ่บบนีเ้ลย นายควรรีบไปอาบน�า้อุน่นะ!„  เฝิงเชยีนจ้ิงมองร่าง

ของอีกฝ่ายที่ยังมีน�้าหยดต๋ิง ๆ   ”แล้วตอนหลังนายตามไปที่โรงพยาบาลหรือ

สถานีต�ารวจด้วยหรือเปล่า  ท�าไมเปียกหมดสภาพขนาดนี้„

”หยางหยาง  ค่อย ๆ  ดืม่นะ„  ซย่าเทยีนกลบัอ่อนโยนกว่าเฝิงเชยีนจิง้มาก

ทเีดยีว  ”ไม่ต้องรีบ  ค่อย ๆ  พดู...ถ้านายไม่ได้ดหูนงั  ง้ันนายไปไหนมา ท�าไมเพิง่

กลับมาเอาป่านนี้„
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”ฉนัไป...โรงพยาบาลมา„  กวัเย่ว์หยางพูดอย่างช้า ๆ   ”ฉนัไม่อยากเชือ่เลย

ว่าจะ...จะเกิดเร่ืองแบบนี้กับพวกเขาจริง ๆ!  สองคนนั้นเพิ่งบอกว่าซ้ือไก่ทอด

เกลือแล้ว  ให้ฉันซื้อตั๋วเลย แล้ว...แล้วยังบอกด้วยว่าก�าลังลงเขามา!„

ซย่าเสวียนอว่ินถอนใจ  ท้องฟ้าบางคร้ังยังเกิดพายุคะนองโดยไม่อาจ

คาดเดา อุบัติเหตุบางอย่างยากจะหลีกเลี่ยง  ใครจะรู้ล่วงหน้าได้เล่า

”ไม่เป็นไรนะ  ไม่เป็นไร„  ซย่าเสวียนอวิ่นแตะมือของอีกฝ่ายเบา ๆ และ

เห็นว่ามือข้างหนึ่งของกัวเย่ว์หยางก�าแน่น  เขาลองแกะมืออีกฝ่ายให้คลายออก 

กัวเย่ว์หยางค่อย ๆ  แบมืออันสั่นเทา บนฝ่ามือคือตั๋วภาพยนตร์เปียกโชกสามใบ

พอเหน็ตัว๋ ความเศร้ากถ็าโถมเข้ามาอกีครัง้ กวัเย่ว์หยางนน�า้ตาเอ่อแล้วเร่ิม

ร้องไห้ไม่หยุด

เหมาอิ่งเต๋อขมวดคิ้วมุ่น  ไม่รู้จะปลอบใจเพื่อนอย่างไร

”พวกเขาบอกว่า...อะไรบางอย่างว่ิงไล่พวกเขา!  ฉนัได้ยนิ!„  จู่ ๆ  กวัเย่ว์หยาง

ก็ตะโกนลั่น  ”พวกเขาไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุ!„

ว่าไงนะ  เหมาอิง่เต๋อสะท้านไปทัง้ตวั สายตาเคลือ่นไปทีห่น้าจอโทรทัศน์

โดยไม่รู้ตัว

”หมายความว่ายงัไง„  ซย่าเสวียนอว่ินถามอย่างประหลาดใจ  ก่อนจะรีบ

ซักไซ้ต่อ  ”พวกเขาบอกนายเหรอ! พวกเขาบอกนายตอนไหน!„

กัวเย่ว์หยางสูดน�้ามูก หยิบโทรศัพท์มือถือจากกระเป๋าเสื้อ  เปิดหน้าต่าง

ห้องสนทนากลุ ่มในไลน์ที่เขาคุยกับเพื่อนผู้เสียชีวิตท้ังสอง  ในนั้นมีบันทึก

ข้อความเสียงด้วย!

กัวเย่ว์หยางกดปุ่มเล่น  แล้วปรับเสียงให้ดังขึ้นด้วยมืออันสั่นเทา

”เฮ้ย  เมื่อกี้นายบอกว่าเห็นคนสวมชุดกันฝนสีแดงใช่ไหม„

”เวรแล้ว!  หรือจะชนคนเข้าจริง  ๆ!  เขาวิ่งตามมาแล้ว!  ก�าลังไล่ตาม

มอเตอร์ไซค์ของเราอยู่!„

”บ้าเหรอ  จะเป็นไปได้ยังไง  ตอนนี้เราขี่ลงเนินด้วยความเร็วสี่สิบนะ
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ใครจะ...„

”ไม่มีคนอะไรของนาย!  เขาวิ่งไล่มาแล้ว  ถ้ายังหนีละก็จะกลายเป็นคดี

ชนแล้วหนีนะ!„

”เหวอ„

”ชดุสแีดง...„  ดวงตาซย่าเสวยีนอวิน่ฉายประกายวบัทนัที  เขาคว้าโทรศพัท์

มือถือในมือกัวเย่ว์หยางมากดเล่นอีกครั้ง

เฝิงเชียนจ้ิงเองก็นั่งฟังข้อความเสียงนั้นอีกคร้ังไปพร้อมเขา  ชุดกันฝน

สีแดงเหรอ  ”คือคนที่อยู่ในทีวีนั่นใช่ไหม„

”ทวีอีะไร!„  ซย่าเสวยีนอวิน่หนัขวบั ดวงตาทอประกายวบัวาวราวเปลวเพลงิ

สว่างจ้าจนเฝิงเชียนจิ้งแทบสบตาเขาไม่ได้!

”ก็...ข่าวในทีวีเมื่อกี้ไง  มีเด็กผู้หญิงสวมชุดสีแดงนั่งยองอยู่ข้างรถน่ะ„ 

เธอพูดช้า ๆ   น�้าเสียงแบบนี้ของซย่าเทียน ท่าทางตื่นเต้นผิดปกติแบบนี้  อย่ำ

บอก นะ ว่ำ...

เธอเหลือบมองเหมาอิ่งเต๋ออย่างวิตก  เวลานี้เขายกมือข้างหนึ่งขึ้นกุม

ใบหน้า ท่าทางเครียดสุดขีด คิ้วพันขมวดมุ่นเป็นปมแน่น

ซย่าเสวยีนอวิน่ดิง่ตรงไปท่ีหน้าจอโทรทัศน์ทันท ีแล้วเปิดโทรทศัน์ทีปิ่ดไป

เมื่อครู่ขึ้นมาใหม่  เหมือนต้ังใจจะหาภาพเด็กหญิงชุดแดงที่เธอพูดถึงให้เจอให้

จงได้  เหมาอิ่งเต๋อถอนใจพลางส่ายหน้าน้อย ๆ   แล้วบอกกัวเย่ว์หยางให้รีบดื่ม

ช็อกโกแลตให้หมดแล้วไปอาบนน�้า 

”ซย่าเทียน„  กัวเย่ว์หยางเอ่ยปนเสียงสะอื้น  ”ฉันคิดอยู่ว่าจะเป็น...จะ

เป็นสิ่งนั้นหรือเปล่า„

สิ่งนั้นง้ันเหรอ  ขณะนี้สัญญาณเตือนภัยในหัวเฝิงเชียนจ้ิงเร่ิมส่งเสียง

ดงัลัน่  ไม่จริงน่า!  เธอมองเหมาอิง่เต๋อท่ีอยูข้่าง ๆ   ”เดก็ผู้หญิงสวมชดุสแีดงนี่

ถือเป็นต�านานประจ�าเมืองด้วยเหรอ„

ต�านานประจ�าเมอืง คอืต�านานท่ีเล่าลอืกนัตามเมอืงต่าง ๆ  แบบลงรายละเอยีด
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ชัดเจนราวเห็นเองกับตา ทั้งชวนขนลุกและชวนลุ้นระทึก และเป็นปรากฏการณ์

ประหลาดทีไ่ม่อาจอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์  ทีญ่ี่ปุน่มเีร่ืองราวประเภทนีเ้ยอะมาก

ไต้หวันเองก็มีไม่น้อยเช่นกัน กระทั่งต่างประเทศยังมีเร่ืองเล่าประเภทเด็กหนุ่ม

ที่ดวงตามีแต่นัยน์ตาด�าหรือไม่มีนัยน์ตาอะไรท�านองนั้น

ซย่าเสวียนอวิน่คลัง่ไคล้ต�านานประจ�าเมอืงอย่างถอนตวัไม่ขึน้ กวัเย่ว์หยาง

กไ็ม่ต่างกนั  ท้ังสองจึงมุง่มาดก่อต้ัง  ”ชมรมต�านานประจ�าเมอืง„ ขึน้มา  เพือ่ศกึษา

เร่ืองเหล่านี้ให้ทะลุปรุโปร่ง!  ส่วนเธอน่ะหรือ  ด้วยความประมาทจึงหลวมตัว

เข้าเป็นสมาชกิในนามของชมรม  ท้ังยงัพลัง้พลาดมอีดตีเพือ่นร่วมบ้านทีล่องเล่น

ต�านานประจ�าเมืองอย่าง  ”เกมซ่อนแอบคนเดียว„  อีกต่างหาก  เหตุนี้จึงต้อง

ตกกระไดพลอยโจนมาลงเรือล�าเดียวกับพวกเขา

แต่คร้ังเดียวก็เกินพอ  เธอไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับต�านานประจ�าเมืองบ้าบอ

อะไรนัน่อกีแล้ว!  ใครท่ีไหนจะอยูด่ไีม่ว่าดคีดิอตุริอยากทดสอบหรือพสิจูน์ต�านาน

ประจ�าเมืองอะไรนี่กันล่ะ!

”เดก็ผู้หญงิสวมชดุสีแดงเป็นต�านานทีด่งัมากเลยนะ!„  พอซย่าเสวยีนอวิน่

ได้ยนิค�าถามของเธอกผ็ดุลกุขึน้ยนืตัวตรงอย่างกระตอืรอืร้น  เฝิงเชยีนจ้ิงรู้สกึว่า

ดวงตาของเขาเป็นประกายจนเธอไม่อาจมองตาเขาตรง ๆ   แสบตาจริงเชยีว!  ”ไม่ว่า

จะอยู่ในหุบเขาหรือบนที่ราบ  เด็กผู้หญิงคนนั้นจะคอยตามติดไปทุกที่...„

เฮ้อ  เฝิงเชยีนจ้ิงกลอกตาแล้วโบกมอื  งานนีต้้องรีบเผ่นก่อนละ  ”ฉนัเป็น

แค่สมาชิกในนาม  เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉัน  ขอไปนอนก่อนละ„

เหมาอิง่เต๋อเหน็ดงันัน้กรี็บก้าวตามไป ท�าท่าจะกลบัห้องตัวเองด้วยเช่นกนั 

”เลิกโยงทุกอย่างกับต�านานประจ�าเมืองเสียที  เรื่องไม่เป็นเร่ืองแท้ ๆ   จะจริงจัง

อะไรนักหนา„

ถึงจะโตมาด้วยกัน แต่เหมาอิ่งเต๋อมีความเห็นขัดกับเพื่อนทั้งสองมาโดย

ตลอด  เขาพูดเสมอว่าเรื่องผีสางนางไม้เป็นแค่จินตนาการเพ้อเจ้อเท่านั้น

”ฉันเห็นจริง ๆ  นะ!„
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จู่ ๆ  กัวเย่ว์หยางก็สวนกลับเสียงลั่น!

เฝิงเชยีนจ้ิงเบิกตากว้างพลางเหลยีวกลับไปมอง สบตากบัเหมาอิง่เต๋อเข้า

พอดี  เขาไม่อยากหันกลับไปเลยจริง ๆ ...แย่ที่สุด!

”หยางหยาง!  นายเห็นอะไรน่ะ„  คนเดียวที่ต่ืนเต้นเป็นกระดี่ได้น�้าคือ

ซย่าเสวียอวิ่น  เขาคว้าไหล่ที่ชื้นไปด้วยน�้าฝนของกัวเย่ว์หยาง  ท่าทางลิงโลด

เต็มประดา

”พอไปถึงท่ีเกิดเหตุ  ฉันก็เห็นเด็กผู้หญิงสวมชุดสีแดง!„  กัวเย่ว์หยาง

ตะโกนทั้งน�้าตา ก่อนจะคว้าโทรศัพท์มือถือของตัวเองกลับมา ปัดนิ้วบนหน้าจอ

ไม่กี่ครั้ง  แล้วโชว์อัลบัมรูปถ่ายให้ทุกคนดู!

ให้ตายเถอะ!  เฝิงเชียนจิ้งไม่อยากจะเชื่อ  เจ้าบ้านี่ยังมีแก่ใจถ่ายรูปอีก!

เธออดอยากรู้ไม่ได้จึงก้าวเข้าไปดแูละลากเหมาอิง่เต๋อไปด้วย  เธอลากเขา

มาหยุดอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือ  ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอขนาดห้านิ้วคือ

ท้องฟ้ามวัหม่น สายฝนห่าใหญ่บดบงัทศันวิสยัเกอืบทัง้หมด หมอกขาวปกคลมุ

ทั่ว...ทว่าเงาสีแดงกลับปรากฏเด่นชัด

เด็กผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียว สวมชุดคลุมแบบมีฮู้ดสีแดง ก�าลังยืนอยู่ข้าง

รถขนทราย

นี่มันจะเห็นชัดเกินไปไหมเนี่ย!

เช้าวนันีม้คีาบเรียนตอนแปดโมง  เฝิงเชยีนจ้ิงตืน่แต่เช้าตรู่  เร่ิมกจิวตัรประจ�าวนั

ช่วงเช้ามืดด้วยการออกก�าลังกายและยืดเส้นยืดสายในห้องของตัวเอง  แต่เสียง

จากด้านนอกลอดเข้ามาไม่หยดุ ดงัโหวกเหวกพอสมควร  เธอจ�าได้ว่าวนันีทุ้กคน

มเีรียนตอนเช้า  เพราะตารางสอนของทกุคนแปะอยูบ่นตูเ้ยน็ แต่มแีค่เธอคนเดยีว

นี่นาที่มีเรียนตั้งแต่คาบแรก!

เฝิงเชยีนจ้ิงขยุม้ผมสดี�าของเธอให้ฟฟู่องเหมอืนสงิโต มองเผนิ ๆ  เหมอืน

ทรงแอโฟร  เธอต้องอ�าพรางใบหน้าของตัวเองให้มดิชดิทีส่ดุ  ก่อนจะหยบิแว่นตา
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กรอบด�าหนาเตอะจากบนโต๊ะหนังสือขึ้นสวมปิดท้าย  เสร็จแล้วยืนส�ารวจตัวเอง

ตั้งแต่หัวจดเท้าในกระจกเงาที่ติดอยู่หลังบานประตู  เสื้อคอกลมหลวมโพรก 

กางเกงยับยู่ยี่  เมื่อสวมเสื้อกันหนาวขนเป็ดทับไปอีกชั้น  ย่อมไม่มีใครดูออก

แน่นอนว่ารูปร่างของเธอเป็นอย่างไร

ยิ่งดูเฉิ่มเชยเท่าไรยิ่งดี  นี่ละชุดพร้อมรบที่เธอสวมไปมหาวิทยาลัยใน

แต่ละวัน

เธอหันหลังไปหยิบกระเป๋าหนังสือที่พาดอยู่บนเก้าอี้  และยังไม่ลืมที่จะ

หยิบผ้าพันคอมาด้วย  หน้าหนาวนี่ละเยี่ยมที่สุด  พอพันผ้าพันคอแล้วซุกหน้า

ไว้ใต้ผืนผ้าก็จะลดโอกาสที่คนอื่นเห็นหน้าเธอได้อีกหน่อย!

เมือ่เธอเปิดประตจูงึเห็นว่ารอบโต๊ะกนิข้าวชลุมนุวุน่วายไปหมด ชายหนุม่

ทั้งสามนั่งคุยกันโหวกเหวกอยู่ท่ีโต๊ะ  ซย่าเสวียนอว่ินนั่งหันมาทางเธอพอดี  เขา

ส่งยิ้มกว้างให้อย่างน่ารักน่าชัง

”อรุณสวัสดิ์เสี่ยวจ้ิง!„  เขาเอ่ยทักอย่างกระตือรือร้น  ”ฉันซ้ือข้าวเช้าไว้

ให้แล้ว กินก่อนแล้วค่อยไปเรียนนะ!„

เฝิงเชยีนจ้ิงขมวดคิว้  พิจารณารอยยิม้แสนสดใสนัน้อย่างหวาดระแวง ยิง่

ดไูร้พษิภยัเท่าไรยิง่น่ากลวั  เธอนกึย้อนถงึช่วงต้นฤดรู้อนทีผ่่านมา กเ็พราะรอยยิม้

ไร้เดียงสาที่เห็นอยู่นี่ละ ที่ข่มขู่จนเธอต้องยอมย้ายมาอยู่ที่นี่

”พวกนายท�าอะไรกนัอยูน่่ะ„  เธอขยบัเข้ามาใกล้โต๊ะกนิข้าวแต่ยงัไม่นัง่ลง

เหมาอิ่งเต๋อท่ีหาวหวอดไม่หยุดเผื่อท่ีนั่งด้านข้างไว้ให้เธอแล้ว บนโต๊ะมีน�้าเต้าหู้

ขนมผักกาด และโรตีไข่วางอยู่

”เธอคิดว่าไงล่ะ„  เหมาอิ่งเต๋อตอบอย่างหงุดหงิด สีหน้าเหนื่อยอ่อน

”เมื่อวานกว่าจะได้นอนตั้งตีสาม มัวแต่ท�าเรื่องบ้า...„

”วันนี้เป็นวันส�าคัญนะ!  พวกเราจะไปพิสูจน์ต�านานประจ�าเมืองกัน!„ 

ซย่าเสวียนอวิ่นตะโกนอย่างตื่นเต้น

เฝิงเชียนจิ้งคว้าอาหารเช้าแล้วพุ่งไปที่ประตูบ้านอย่างรวดเร็วราวลมกรด
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พิสูจน์บ้านนายสิ!

”ไม่เอาน่า  เสี่ยวจ้ิง...„  ซย่าเสวียนอวิ่นรีบกระโดดลงจากเก้าอี้  มือคว้า

สายสะพายเป้ของเธอไว้

”อย่าเรียกฉันว่าเสี่ยวจ้ิงนะ!„  เฝิงเชียนจ้ิงหันไปมองด้วยสายตาอ�ามหิต

มือหนึ่งก�าหมัดแน่น  ”นายยังไม่หลาบจ�าใช่ไหม„

เฝิงเชียนจ้ิง น้องใหม่ปีหนึ่งเอกภาษาฝร่ังเศส ดูเผิน ๆ  เหมือนสาวเงียบ

เรียบร้อยแต่งตัวเฉิ่มเชย  แต่ความจริงแล้วเธอคือแชมเปียนนักมวยปล�้าหญิง

ชื่อดัง ตัวจริงเสียงจริงเลยละ!

เธอแต่งตัวแบบนี้ก็เพื่อไม่ให้คนอื่นจ�าได้  ต้องท�าให้แตกต่างจากเวลาอยู่

บนเวทีมากท่ีสดุ  เธอต้องเรียนมหาวิทยาลยัเหมอืนคนอืน่ ๆ  จึงไม่อยากให้ใครรู้

และไม่อยากให้ใครมายุ่มย่าม!

ตอนแรกเธอเคยนึกว่าความลับนี้ไม่มีทางร่ัวไหล...ใครจะรู้ว่าต้องมาเจอ

พวกตัวป่วนจาก  ”ชมรมต�านานประจ�าเมือง„  ที่ซวยกว่านั้นคือกัวเย่ว์หยางดัน

เป็นแฟนมวยปลน�า้ตัวยง  ในฐานะแฟนคลบัเหนยีวแน่น  ต่อให้เห็นแค่จมกูของเธอ

เขาก็จ�าได้!

”โอเค ๆ...„  ซย่าเสวียนอว่ินรีบปล่อยมือ คร้ังท่ีแล้วมือขวาเขาเกือบหัก 

”เสี่ยวจิ้ง  เธอดูสภาพหยางหยางสิ...เธอช่วยเขาหน่อยเถอะน่า!„

หยางหยางง้ันเหรอ  เฝิงเชียนจ้ิงแค่ได้ยินชื่อเล่นแบบนี้ก็ขนลุกแล้ว  โต

ป่านนี้ยังเรียกเพื่อนว่าหยางหยาง นี่เล่นขายหม้อข้าวหม้อแกงกันอยู่หรือยังไง

”ฉนัไม่เป็นไรหรอก!„  กวัเย่ว์หยางพดูอย่างอ่อนแรง  ”แค่นอนไม่ค่อยหลบั

แล้วก็ฝันร้ายตลอดคืน...เลยเหนื่อยนิดหน่อย„

เธอมองกวัเย่ว์หยาง  เขาดูไม่มีชีวติชวีาอย่างเคย  เขากับซย่าเสวยีนอวิน่

ต่างคลัง่ไคล้ต�านานประจ�าเมอืงอย่างกบัอะไรด ีอาจเรียกได้ว่าสองคนนี ้ ”เข้ากนั

เป็นปี่เป็นขลุ่ย„  เลยเป็นเพื่อนสนิทกันต้ังแต่มัธยมต้น พอเข้ามหาวิทยาลัยยัง

สอบติดที่เดียวกันอีก  ด้วยพลังความคลั่งไคล้ที่ว่านี่เอง  ทั้งสองจึงร่วมกันก่อ
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ตั้ง  ”ชมรมต�านานประจ�าเมือง„

เขาร่าเริงแจ่มใสท้ังยังมีน�้าอดน�้าทน  รับฟังความเห็นของซย่าเทียนและ

เหมาอิง่เต๋ออย่างใจเยน็เสมอ พดูง่าย ๆ  คอื  เขาเป็นท้ังฝ่ายศลิป์  ผู้จดัการ คนงาน

และเบ๊จิปาถะของ  ”ชมรมต�านานประจ�าเมือง„  นั่นเอง...นอกจากต�าแหน่ง 

”หัวหน้าชมรม„ แล้ว หน้าที่อื่น ๆ  เขาเหมาหมด

แต่คนสดใสเช่นเขาวันนี้กลับไม่มองหน้าเธอด้วยซ�า้  ท่าทางเศร้าและเป็น

ทกุข์มาก  เหน็ทีคงเป็นเพราะเพือ่นเขาประสบอบัุตเิหตุทางรถยนต์เมือ่วานกระมงั

นัดกันไปดูภาพยนตร์  ซ้ือตั๋วเรียบร้อยแล้วด้วยซ�้า  แต่รอเท่าไรก็ไร้ผล...เพราะ

พวกเขาติดอยู่ใต้รถขนทราย และไม่มีวันกลับมาเดินเหินบนโลกมนุษย์ได้อีก

”จะให้ช่วยอะไร„  เฝิงเชียนจ้ิงย้อนถามโดยมองตามความเป็นจริง  ”เขา

ต้องการเวลาเพื่อเยียวยาให้หายเจ็บปวด  เพื่อนประสบอุบัติเหตุแบบนั้น  จิตใจ

เขาย่อมกระทบกระเทือนอยู่แล้ว„

”แต่ว่าเร่ืองนีเ้ป็นฝีมอื...„  ซย่าเสวียนอว่ินก�าลงัจะพดูว่าเดก็ผูห้ญงิชดุแดง

แต่เฝิงเชียนจิ้งเอามืออุดปากเขาไว้ก่อน

”เลิกพูดเร่ืองผีสางกับฉันเสียที  ถ้าอยากพิสูจน์ต�านานประจ�าเมืองนายก็

ไปเองส ิ ฉนัเป็นแค่สมาชกิในนาม จะมายุง่กบัฉนัท�าไม!„  ว่าแล้วเฝิงเชยีนจ้ิงก็

ตรงรี่ไปที่ประตูเพื่อเตรียมเผ่น  ”เหมาอิ่งเต๋อ นายก็ห้ามพวกเขาบ้างสิ!„

”ถ้าพูดไปแล้วมีประโยชน์  ฉันจะมานั่งอยู่ตรงนี้เหรอ!„  เขาเอ่ยอย่าง

หงุดหงิด นี่เขาถูกลากออกมาจากเตียงโดยไม่สมัครใจนะ!

”เสีย่ว...„  ซย่าเสวียนอวิน่ท�าท่าจะเรียกเธออกีคร้ัง แต่โดนตอกกลบัด้วย

บานประตูที่กระแทกปิดดังปัง

เฝิงเชียนจ้ิงบอกแต่แรกแล้วว่าไม่อยากข้องแวะกับต�านานประจ�าเมือง

อะไรท้ังนั้น!  แต่ก่อนเธอคิดว่าเร่ืองท�านองนี้เป็นแค่เร่ืองใส่สีตีไข่ไม่มีมูล!

หลอกลวง หลอกลวงทัง้เพ  ไม่นกึว่าอดตีเพือ่นร่วมบ้านของเธอกลบัเรียกเพ่ือน

กลุ่มหนึ่งมาพิสูจน์  ”ต�านานประจ�าเมือง„  แล้วคนกลุ่มนั้นก็เล่นเกมซ่อนแอบ
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คนเดียวบ้าบออะไรนั่น!

เล่นกนัจนมคีนตาย  เล่นกนัจนเธอเชือ่แล้วว่าต�านานประจ�าเมอืงอะไรนีม่ี

อยู่จริง  หลังจากนั้นเป็นยังไงน่ะเหรอ หลังจากนั้นเธอก็เจอเองกับตัว  หน�าซ�้า

ยังได้รับบาดเจ็บ  เจอแบบนี้คนบ้าที่ไหนจะอยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพรรค์นี้อีกล่ะ!

”ต�านานประจ�าเมือง„ บ้าบออะไรกัน ทางท่ีดีอย่าพูดค�านี้ให้เธอได้ยินอีก

เชียว!

อีกอย่าง  สองคนที่เกิดเรื่องเมื่อวานเสียชีวิตเพราะรถคว�่านี่นา!  เธอเห็น

รูปท่ีกวัเย่ว์หยางถ่ายมาแล้ว และไม่ว่าคนในรูปถ่ายจะเป็นคนท่ีมามงุดทูีเ่กดิเหตุ

หรืออะไรก็ตาม  เธอก็ไม่สนใจอยากพิสูจน์สักนิด!

”เด็กหญิงชุดแดงงั้นเหรอ„

เฝิงเชยีนจ้ิงเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจ  เพิง่ก้าวเข้าห้องเรียนและ

นัง่ลงไม่ถงึอดึใจ  เพือ่นนกัศกึษาท่ีนัง่อยูใ่นห้องเรียนวิชาศกึษาทัว่ไปกม็แีค่ไม่กีค่น

แต่ค�าที่เธอไม่อยากได้ยินมากที่สุดก็ยังอุตส่าห์แว่วมาเข้าหู

”เขาบอกว่าช่วงนี้มีคนเห็นแหละ ตรงถนนชิงซานไง  เห็นว่าถูกเด็กหญิง

ชุดแดงวิ่งไล่ด้วย!„

”จริงเหรอ  เมื่อวานก็เกิดอุบัติเหตุที่ถนนชิงซานด้วยไม่ใช่หรือ„

”ใช่ ๆ  นกัศกึษาชายคณะวิศวกรรมโยธาสองคนเสยีชวีติ!  เหน็ว่าตัวตดิอยู่

ใต้ล้อรถ น่าสงสารมากเลย...เมื่อวานฝนตกหนักมากด้วย!„

”คงเพราะเป็นทางลงเนินและถนนลื่น  แล้วประจวบเหมาะช่วงนี้แถวนั้น

ดันมีข่าวลือ พอเกิดเรื่องทุกคนก็เลยกลัวกันไปหมด!„

พวกเขาต่างพูดคุยอย่างออกรสชาติ  ดูเหมือนมีคนเห็นเด็กหญิงชุดแดง

หลายคนทีเดียว!  อย่าบอกนะว่ามีอยู่จริง  ๆ

วชิานีเ้ป็นวชิาเรียนรวม คนท่ีมาเข้าเรียนมาจากหลากหลายคณะ  ส่วนใหญ่

เฝิงเชียนจ้ิงไม่รู้จัก  เธอมักนั่งแถวหลังสุด พยายามทุกวิถีทางไม่ให้คนอื่นรู้ว่า

เธอเป็นใคร
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”แต่ฉันจ�าได้ว่าต�านานเด็กหญิงชุดแดงเป็นเร่ืองบนภูเขาไม่ใช่เหรอ„ 

นกัศกึษาหญงิผูกผมหางม้าทีน่ัง่อยูด้่านหน้าเยือ้งไปเลก็น้อยถามเสยีงแผ่ว  ”ท�าไม

ถึงมาโผล่บนถนนได้„

”เอ๋„  พวกที่นั่งข้างหน้าหันมามองผู้พูดด้วยสายตาประหลาดใจเล็กน้อย 

”ภูเขางั้นเหรอ คงใช่มั้ง„

อมื พวกเขาน่าจะไม่รู้จักกนัและไม่ได้มาจากคณะเดยีวกนั นกัศกึษาหญงิ

ผูกผมหางม้าคนนั้นแค่ฟังแล้วสงสัยเลยถามขึ้นมา

”จริงด้วย ฉนักจ็�าได้ว่าเป็นต�านานทีเ่กดิบนภเูขา  ดเูหมอืนก่อนหน้านีเ้คย

มีคนใช้โทรศัพท์รุ่น  วี8  ถ่ายติดเด็กผู้หญิงสวมชุดแดงหน้าขาวซีดเดินตามหลัง

คนในบ้านมา„  เพื่อนนักศึกษาชายที่นั่งข้างหน้าท�าท่านึกอย่างเอาจริงเอาจัง 

”แปลว่าถ้าเราเจอเด็กหญิงชุดแดงบนภูเขาต้องพยายามหนีให้ห่าง„

”มหาวิทยาลัยของเราอยู่บนเนินก็จริง  แต่ไม่ถึงขั้นเป็นภูเขาเสียหน่อย!„ 

หญิงสาวผูกผมหางม้ายกัไหล่  ”ฉนัคดิว่าเร่ืองนีอ้าจจะเข้าข่ายต�านานประจ�าเมอืง

อะไรนั่นอีกหรือเปล่า  ยิ่งคนเล่าต่อกันก็ยิ่งพิสดารขึ้นเรื่อย ๆ„

ใช่ ๆ  ๆ   เฝิงเชยีนจ้ิงพยกัหน้าหงึก ๆ  อยูใ่นใจอย่างเหน็ด้วยเต็มท่ี  ไม่ผดิแน่

เป็นแบบนัน้ละ แค่เหน็เงาแวบ ๆ  กบ็รรยายเป็นเร่ืองเป็นราว  จินตนาการกนัไปเอง

ท้ังนั้น

คราวที่แล้วนักศึกษากลุ่มหนึ่งไปหา  ”ต�านานประจ�าเมือง„ มาเล่นกันเอง

พฤตกิรรมล�า้เส้นแบบนัน้เท่ากบัรนหาท่ีตายอย่างไม่ต้องสงสยั  แต่ข่าวลอือย่าง

เร่ืองเดก็หญงิชดุแดงคงไม่มอีะไรมากไปกว่าแค่ต�านานทีเ่ล่าลอืกนัไปเร่ือย  เพราะ

ไมไ่ดม้ีวธิเีล่นหรอืต้องไปล่วงเกนิอะไรใครเสยีหนอ่ย  บางทอีาจจะมีเด็กผูห้ญงิ

สวมเสือ้คลมุสแีดงตวัเป็น ๆ  จริง ๆ  กไ็ด้ แต่กลายเป็นว่ามคีนสายตาสัน้ขนาดหนกั

เอาไปปั้นแต่งจนเป็นเรื่องเป็นราวเสียใหญ่โต!

เฝิงเชยีนจ้ิงกดัโรตไีข่เข้าปากค�าโตพลางหาข้อสรุปให้ตวัเอง  สภาพอากาศ

อย่างเมื่อวานมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงอยู่แล้ว  เห็นเงาพร่ามัวนิดหน่อยก็ตีโพย
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ตีพายเอาเองว่าเป็นต�านานประจ�าเมือง  ออกจะเกินเหตุไปหน่อยกระมัง

ถงึจะหาค�าอธิบายได้  แต่ป่านนีซ้ย่าเสวยีนอวิน่คงก�าลงัมคีวามสขุเหมอืน

กระดี่ได้น�้าแน่ ๆ !

”แต่ฉันเคยเจอ!„

จู่ ๆ  เสียงเจือสะอื้นก็ดังมาจากอีกด้าน ท�าเอาเฝิงเชียนจ้ิงเกือบส�าลักโรตี

ไข่!

เสียงนั้นมาจากนักศึกษาหญิงท่ีนั่งแถวหน้าสุด  เธอคงได้ยินบทสนทนา

ของทุกคนเลยโพล่งออกมา  เธอเอีย้วตัวหนัหลงัมามอง ตวัเกร็งไปทัง้ร่าง สหีน้า

เหยเกเหมือนจะร้องไห้

ประโยคสั้น ๆ  ท่ีหลุดจากปากของเธอท�าให้ท้ังห้องเงียบเหมือนเป่าสาก

กระทั่งคนที่ไม่ได้ร่วมวงสนทนาเมื่อครู่ก็พลอยนิ่งฟังไปด้วย  ข่าวเล่าข่าวลือก็ดี

ต�านานก็ดี  ล้วนเป็นหัวข้อสุดโปรดที่เหล่านักศึกษาฟังกันไม่รู้เบื่อ

”ฉนัเคยเจอจริง ๆ  นะ!„  เธอเอ่ยอย่างจริงจัง  ร่างของเธอเลก็และผอมบาง

เหมอืนตุ๊กตากระดาษ  ”อาทิตย์ทีแ่ล้วตอนขีร่ถผ่านถนนชงิซาน ฉนัเกอืบชนโดน

มัน!„

”ชนง้ันเหรอ...นี่เธอเห็นกับตาเลยหรือเปล่า„  เพื่อนนักศึกษาชายถาม

อย่างอยากรู้

”อมื...„  หญิงสาวพยกัหน้าหงึก ๆ   ”ฉนัขีร่ถไปคนเดยีว พอผ่านโค้งหักศอก

โค้งแรกก็เห็นมันยืนอยู่กลางถนน ฉันตกใจมากเลยรีบเหยียบเบรกแล้วหักคัน

บังคับไปอีกทาง หวิดจะชนแถมรถยังเกือบคว�่าแน่ะ  แต่ว่า...„

แต่ว่าอะไร  ค�าพดูทีช่ะงักกลางคนัยิง่ท�าให้อยากรู้จนอดใจไม่อยู ่ ทุกคน

กลั้นหายใจนิ่งฟังอย่างลุ้นระทึก  รอให้เธอสงบสติอารมณ์แล้วเล่าต่อ

”ฉันพยายามอยู่นานกว่าจะทรงตัวได้ พอหันไปมองกลับไม่มีใครอยู่ตรง

นัน้„  เสยีงเธอเร่ิมสัน่  ”ฉนัตกใจมากไม่กล้าหนัไปมองอกี แล้วกรี็บขีร่ถออกมา!„

บรรยากาศภายในห้องตึงเครียดขึ้นมาทันที  เหล่านักศึกษาต่างมองหน้า
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กัน  เด็กสาวที่ผูกผมม้ายกมือข้างหนึ่งเท้าคางเหมือนก�าลังใช้ความคิด  ส่วนคน

อื่น ๆ  ใบหน้าฉายแววตื่นตระหนก  ดูท่าหลังจากนี้ทุกคนคงยอมเสียเวลาอ้อม

และไม่กล้าขี่รถผ่านถนนชิงซานอีกพักใหญ่

”เธอไม่ได้ลงจากรถใช่ไหม„  นักศึกษาที่ผูกผมม้าถาม  ”ไม่แน่อาจจะมี

คนอยู่ตรงนั้นจริง ๆ   แต่เธอไม่ได้ชนถูกเขา  เขาเลยเดินต่อไปแล้วหรือเปล่า„

เดก็สาวร่างบางเหมอืนตุ๊กตากระดาษกดัริมฝีปาก  ใบหน้าฉายแววขุน่เคอืง

เล็กน้อยราวกับถูกกล่าวหา  ”ฉันจะกล้าลงรถได้ยังไงกัน!  ฉันมั่นใจว่ารอบ ๆ

ไม่มใีครแน่นอน  แล้วต่อให้เป็นอย่างทีเ่ธอว่าจริงกไ็ม่มใีครเดนิเร็วขนาดน้ันแน่!„

”น่ากลัวจังเลย...„  คนอื่น ๆ  เริ่มกระซิบกระซาบ

”เร่ืองนีพ้ดูยาก ไม่แน่ว่าอาจมคีนอยูต่รงนัน้จริง ๆ  และเป็นแค่เรือ่งเข้าใจผิด

ก็ได้„  นักศึกษาชายที่นั่งอยู่ด้านหน้าเอ่ยอย่างลังเล

”ไม่ใช่นะ!„  เด็กสาวร่างบางอารมณ์คุกรุ่นขึ้นมาทันที  ”หลังจากวันนั้น

ฉันก็ฝันเห็นเด็กผู้หญิงสวมชุดสีแดงวิ่งไล่ฉันทุกคืน ฝันแบบนี้ทุกคืนเลย!„

ว่าไงนะ!  เฝิงเชียนจ้ิงเบิกตาโตอย่างประหลาดใจอยู่เงียบ ๆ   ฝันเห็น

เด็กหญิงชุดแดงอย่างนั้นหรือ

เมื่อเช้ากัวเย่ว์หยางหน้าซีดเซียว บอกว่าฝันร้ายจนนอนไม่อ่ิม  เพราะฝัน

เห็นเด็กหญิงชุดแดงวิ่งไล่เขาไม่ยอมเลิกรา

ถึงจะบอกว่าคิดมากจนเก็บไปฝัน แต่อะไรจะบังเอิญขนาดนี้

”เอาน่า  ฉันก็พูดไปอย่างนั้นเอง!  ต่อจากนี้ทุกคนก็ระวังให้มาก ๆ  เวลา

ขบัรถแล้วกนั!„  นกัศกึษาชายรีบเอ่ยแก้สถานการณ์  เพราะกลวัว่าหากปล่อยไว้

เด็กสาวร่างบางเหมือนตุ๊กตากระดาษคนนั้นอาจจะร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาก็เป็นได้

เด็กสาวร่างบางสีหน้าแย่มาก  เธอหันกลับไปจัดการเร่ืองของตัวเองต่อ

เสยีงกระซิบกระซาบในห้องเรียนแว่วมาเป็นระลอก  ท้ังข่าวลอืแล้วยงัมอีบัุตเิหตุ

เมื่อคืนวานอีก  เป็นธรรมดาท่ีทุกคนจะกลัว  หน�าซ�้าพวกนักศึกษามักชอบราด

น�้ามันลงบนกองไฟ กระพือให้ข่าวลือยิ่งพิลึกพิสดารชวนขนหัวลุกกว่าเก่า
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เดก็หญงิชดุแดงง้ันเหรอ...เฝิงเชยีนจ้ิงนกึถงึกวัเย่ว์หยางทีด่แูปลกไปจาก

ปกติ  สีหน้าเหนื่อยอ่อนกับขอบตาด�าคล�้า  แบบเดียวกับเด็กสาวร่างบางคนนั้น

ไม่ผิดเพี้ยน

เฝิงเชียนจ้ิงยัดโรตีไข่ค�าสุดท้ายเข้าปาก อาทิตย์นี้เธอต้องซ้ือของเข้าบ้าน

นี่นา  และซูเปอร์มาร์เกตที่จะไปก็อยู่สุดถนนชิงซานพอดี  แบบนี้เท่ากับว่าเธอ

ห้ามขีร่ถไปง้ันเหรอ แต่ถ้าอ้อมไปอกีทางกไ็กลมาก  ไม่เป็นไรหรอกมัง้ ตราบใด

ที่เธอขับช้า ๆ  และคอยระวัง  ก็น่าจะไม่มีปัญหา!

โธ่  เดก็หญิงชดุแดงอะไรเล่า  เป็นเดก็เป็นเลก็ต้องรีบกลบับ้านแต่หวัวนัสิ

ขอร้องละ อย่ามาเดินเพ่นพ่านอยู่ข้างนอกคนเดียวตอนดึกดื่นได้ไหม!



เฝิงเชยีนจ้ิงหิว้ถงุท้ังใบเลก็ใบใหญ่ตาม  ”ค�าบัญชา„  ทีส่่งมาทางไลน์ให้ซ้ือ
อาหารเยน็ของทุกคน ซย่าเสวียนอว่ินกเ็หลอืเกนิ กล้าดอีย่างไรมาจิกใช้
ให้เธอท�านู่นท�านี่  ผู้ชายสามคนนั้นกินจุจนน่ากลัวท�าให้เธอต้องหอบห้ิวอาหาร

จ�านวนมหาศาลเต็มสองมือ  เวลานี้เสียงไลน์ในกระเป๋าสะพายก็ยังดังต๊ิง ๆ  ๆ

ไม่หยุด  แต่ตอนนี้เธอไม่มีมือว่างให้หยิบขึ้นมาดูหรอกนะ!

เรื่องด่วนอะไรนักหนาเนี่ย  ถ้าจะสั่งเพิ่มละก็  ฝันไปเถอะ!

เธอซ้ืออาหารเย็นจากร้านช่วงต้นถนนชิงซาน  จุดที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อ

หลายวันก่อนอยู่ข้างล่างถัดลงไปอีก  แปลกจริงที่เร่ืองนี้ยังติดอยู่ในหัวของเธอ

ตลอดเวลา ต้องเป็นเพราะทุกวันพอกลับบ้าน ซย่าเทียนก็เอาแต่พูดเร่ืองนี้แบบ

น�้าไหลไฟดับเป็นแน่

ถนนชิงซานคือถนนที่อ้อมรอบฝั่งตะวันตกของมหาวิทยาลัย  ทอดยาว

จากบนเขาลงไปจนถึงตีนเขา  เมื่อเป็นถนนเลียบแนวเขาย่อมมีเนินลาดชันและ

ทางโค้งมากมาย  จุดที่อันตรายท่ีสุดคือหัวโค้งสุดท้ายตรงถนนข้างมหาวิทยาลัย

ซ่ึงเป็นย่านท่ีคึกคัก  บริเวณนี้เป็นโค้งหักศอก ทั้งแคบและชัน  เฝิงเชียนจ้ิงยนื

อยูต่รงถนนช่วงต้น มองลงไปเห็นโค้งเลี้ยวซ้ายลงเนินท่ีว่าอยู่ไกล ๆ   ด้านข้าง

2
ไล่ล่าในฝัน
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เหนือทางโค้งนั้นขึ้นไปคือสนามบาสเกตบอล  จากต�าแหน่งที่เธอยืนอยู่ตอนนี้

เดนิลงไปราวห้านาทกีเ็ห็นจดุเกดิเหตแุล้ว...ได้ยนิว่าสองสามวนันีน้กัศกึษาหลายคน

น�าดอกไม้ไปวางไว้อาลัยผู้ประสบเหตุ  แต่เร่ืองที่เกิดขึ้นก็ท�าให้คนจ�านวนหนึ่ง

กลัวจนไม่กล้าไปแถวนั้นด้วยเช่นกัน

เดนิไปดดูไีหมนะ  เธอลังเล  มเีดก็หญิงชดุแดงอะไรนัน่อยูจ่ริง ๆ  น่ะหรือ

อยูบ่นถนนตรงทางโค้งแบบนีเ้นีย่นะ  ฝ่ังหนึง่เป็นก�าแพงหิน อกีฝ่ังเป็นหน้าผาชนั

ไม่มีจุดไหนให้ซ่อนตัว  จะมีเด็กผู้หญิงไปโผล่ตรงนั้นได้อย่างไร

แต่หากคิดแบบนี้ก็เท่ากับเธอยอมรับว่า  ”ต�านานประจ�าเมือง„ มีอยู่จริง

จะไปหรือไม่ไปดี  เธอยืนลังเลอยู่ริมถนนพักหนึ่ง  เห็นมอเตอร์ไซค์

สองสามคันแล่นผ่านหน้าไป  เห็นได้ชัดว่าทุกคนลดความเร็ว ค่อย ๆ เลี้ยวซ้าย

อย่างระมัดระวัง มองดูแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไร

ว่าแต่เธอจะอยากรู้เร่ืองผีสางนางไม้พวกนีไ้ปท�าไม  ไม่เกดิเร่ืองอะไรกด็แีล้ว

นี่นา!

ขณะก�าลังคิด  เฝิงเชียนจ้ิงก็หันหลังกลับและต้ังท่าจะเดินออกจากที่นั่น

แต่ชั่วพริบตานั้นเอง  วัตถุสีแดงก็พุ่งปราดผ่านหางตาไป

หมื  เฝิงเชยีนจ้ิงหันขวบั มองจากมมุนีส้งูเกนิไปจงึเห็นไม่ชดั  แต่เมือ่ครู่

ตรงริมถนนฝั่งด้านในของทางเลี้ยวหักศอกมีเงาคนสวมชุดสีแดงเคลื่อนไหวอยู่

จริง ๆ !  สัญชาตญาณท�าให้เธอก้าวเดินลงไปข้างล่างโดยอัตโนมัติ  เดินพลางก็

คอยระวังมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งลงเขาทางด้านซ้ายมือ  เธอเตรียมจะเดินข้ามถนนไป

อีกฝั่ง  จะได้เห็นชัด ๆ  ไปเลยว่ามีอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นกันแน่!

”อย่าข้ามไปนะ!„  ขณะเธอก�าลงัจะก้าวข้ามไปอกีด้าน ใครบางคนกอ็อกแรง

คว้ามือเธอไว้เสียก่อน!

ฮบึ  เฝิงเชยีนจ้ิงสลดัมอืทีถ่กูคว้าโดยสญัชาตญาณ จากนัน้พลกิมอืกลบั

ก่อนจะล็อกมืออีกฝ่ายแล้วจับเหวี่ยง...อ้าว  เด็กสาวท่ีตัวผอมเหมือนตุ๊กตา

กระดาษจากชั้นเรียนรวมนี่นา!
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อกีฝ่ายถกูจับเหวีย่งจนตวัปลวิเซลงไปท่ีถนน  ถ้าช้ากว่านีอี้กนดิเฝิงเชยีนจ้ิง 

อาจจบัเธอทุม่กลางถนนไปแล้ว  เดก็สาวท้ังสองจ้องมองกนัอย่างตกตะลงึตาค้าง

คนหนึ่งตกใจและงุนงง อีกคนหนึ่งยิ้มแห้ง ๆ  อย่างรู้สึกผิด

”โอ๊ย...ตกใจหมดเลย!„  เฝิงเชยีนจ้ิงรีบลากอกีฝ่ายกลบัเข้ามา แล้วพยงุ

จนเธอทรงตัวได้

”...เอ่อ  ขอโทษนะ„  เด็กสาวร่างบางท่าทางยังตื่นตระหนก  ”ฉันไม่ได้

ตั้งใจ„

”ไม่เป็นไร ๆ !„  เฝิงเชยีนจ้ิงแตะมอืของอกีฝ่ายเบา ๆ  เป็นเชงิปลอบประโลม

หวังว่าการกระท�าเมื่อครู่คงไม่ท�าให้เธอเจ็บตัว  ”ฉันแค่ตกใจเท่านั้นเอง!„

”เพราะเมือ่กีฉ้นัเหน็เธอท�าท่าจะข้ามไป...„  สายตาหม่นหมองของเดก็สาว

ร่างบางเหลอืบมองไปยงัถนนเบ้ืองล่างเยือ้งไปทางขวา  ”เธออย่าไปตรงนัน้เลยนะ„

”เอ่อ...ฉันแค่จะข้ามถนนเท่านั้นเองนะ„  เฝิงเชียนจิ้งรีบกลบเกลื่อน

”เมือ่กีเ้ธอกเ็ห็นใช่ไหม ฉนัรู้นะ!„  เดก็สาวร่างบางกล่าวอย่างมัน่ใจผิดคาด 

”ตอนแรกเธอจะกลบัขึน้ไปข้างบน แต่เพ่ิงหันไปไม่ทันไรกเ็หลยีวหลงักลบัมาด้วย

สีหน้าตกใจ  เธอต้องเห็น...สิ่งนั้นเข้าแล้วแน่ ๆ „

”สิ่งไหน„  เฝิงเชียนจิ้งรู้อยู่แก่ใจแต่ยังแสร้งถาม

เด็กสาวร่างบางไม่ตอบ แต่น�้าตาเริ่มพรั่งพรูลงมาเป็นสาย  เธอยืนร้องไห้

โฮ ๆ  เสยีงดงัอยูร่มิถนน  เมือ่เหน็ดงันัน้เฝิงเชยีนจ้ิงกท็�าอะไรไม่ถกู  เธอไม่รู้ต้อง

ท�าอย่างไรเมื่อเห็นผู้หญิงร้องไห้  และยิ่งไม่ช�านาญเร่ืองปลอบใจคนอื่นเสียด้วย

อะไรของเขาเนี่ย  จู่ ๆ  ก็ร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุเสียอย่างนั้น!

”มันโผล่ไปทุกที่เลย ฉันรู้...ฉันเห็นตั้งหลายคร้ังแล้ว!„  เด็กสาวร่างบาง

สะอื้น  ”ไม่ว่าฉันจะไปที่ไหน มันก็ตามไปปรากฏตัวท่ีนั่น...คอยไล่ตามตลอด

เวลา กระทั่งในฝันก็ไม่ยอมปล่อย!„

”ในฝัน...แสดงว่าเธอฝันเห็นสิ่งนั้นไล่ตามเธอเหรอ„  คงเหมือนกับฝัน

ประเภทที่เห็นตัวเองถูกไล่ฆ่า พอต่ืนมาก็เหง่ือโซมร่างเพราะหวาดกลัว  ท�านอง
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นั้นสินะ

”ตลอดทัง้คนื  ไม่เคยหยดุ„  เดก็สาวร่างบางมองเธอด้วยสหีน้าเหนือ่ยล้า 

”ฉันไปวัดมาแล้ว  ไหว้ขอพรมาหมดทุกท่ี  แต่ว่า...„  เธอพูดพลางมือก็เลิกแขน

เสื้อกันหนาวขนเป็ดที่สวมอยู่

เฝิงเชียนจ้ิงตกใจมากเมื่อเห็นข้อมือของอีกฝ่าย  ชั่ววินาทีนั้นเธอไม่รู้ว่า

ควรตอบสนองอย่างไร...เพราะบนข้อมือของเด็กสาวร่างบาง มีรอยถูกบีบแน่น

สีม่วงคล�้า  นิ้วมือไม่ยาวและไม่ใหญ่นัก ดูแล้วเหมือนกับ...มือของเด็กไม่มีผิด

”นี่คืออะไร„  เธอกลืนน�้าลาย ค�าตอบอันน่าสะพรึงกลัวผุดขึ้นในสมอง

”มันไล่ตามฉันตลอด  ทุกคร้ังก่อนตกใจตื่น  ฉันจะถูกจับได้„  เด็กสาว

ร่างบางเร่ิมสะอืน้  ”จากนัน้ฉนัจ�าไม่เคยได้เลยว่าเกดิอะไรต่อ แต่ฉนัจะกรีดร้อง

ลั่นจนสะดุ้งตื่นทุกครั้ง  แล้วพอมองมือของตัวเอง...„

มอืง้ันเหรอ  เฝิงเชยีนจ้ิงขมวดคิว้มุน่  จ้องดมูอืของเดก็สาวร่างบางอย่าง

ตัง้ใจอกีคร้ัง  มอืเธอบอบบางมาก  ผิวกข็าว ท�าให้รอยช�า้สเีขยีวม่วงยิง่ชดัเจนจน

น่ากลวั  รอยนิว้มอืแต่ละนิว้ปรากฏชดัเหมอืนเพิง่เกดิไม่นาน  ไม่ใช่รอยเก่าในอดตี

ทกุวนัตอนเช้าต้องถกูไล่จบัในฝันจนตกใจต่ืน  นีม่นัเร่ืองบ้าบออะไรกนั!

”ประหลาดจริง...„  เฝิงเชียนจิ้งพึมพ�ากับตัวเอง

”ฉนัไม่ได้หลอกเธอนะ! ฉนัไม่ได้หลอกใครเลยจริง ๆ !„  เดก็สาวร่างบาง

พูดด้วยน�้าเสียงตึงเครียดขึ้นเล็กน้อย  ”ทุกคนคิดว่าฉันโกหก แต่ฉันรู้ว่าเมื่อกี้

เธอก็เห็น ฉันถึง...„

”เดีย๋วส ิ ใจเยน็ก่อน!„  เฝิงเชยีนจิง้พยายามปลอบ  ”ฉนัไม่ได้ว่าเธอโกหก

เสียหน่อย!„

”เอ๊ะ...„  เด็กสาวร่างบางน�้าตาร่วงผล็อยเป็นสาย  ”เธอเชื่อฉันเหรอ„

โอ๊ะโอ...เฝิงเชยีนจิง้รีบปล่อยมอื สหีน้าเหมอืนคนจมน�า้คว้ากิง่ไม้ของเดก็

สาวร่างบางท�าให้เธอกลัวขึ้นมาเล็กน้อย  เธอไม่คิดว่าหญิงสาวตรงหน้าโกหก

แต่ก็ไม่ปักใจเชื่อเต็มร้อย
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”ไม่ร็ูเหมอืนกนั  เร่ืองแบบนีพ้ดูยาก แล้วฉนักไ็ม่ใช่ผู้เชีย่วชาญด้วย„  เฝิง

เชียนจ้ิงตอบบ่ายเบี่ยง  ”นี่  ที่มหาวิทยาลัยของเรามีชมรมชื่อ  ‘ชมรมต�านาน

ประจ�าเมือง’  เธอลองไปหาพวกเขาดูสิ  ไม่แน่พวกเขาอาจรู้เรื่องก็ได้!„

”ชมรมต�านานประจ�าเมืองง้ันเหรอ„  เด็กสาวร่างบางท่าทางประหลาดใจ

เล็กน้อย  เหมือนเธอไม่เคยรู้เลยว่ามีชมรมแบบนี้อยู่

กแ็หงส ิสมาชกิมอียูส่บิคน  เป็นสมาชกิแค่ในนามไปเสยีเจ็ดคน แถมท่ีต้ัง

ของชมรมก็ห่างไกลผู้คนเหลือเกิน  ห้องชมรมตั้งใหญ่โต  กลับถูกชมรมใหญ่

อย่างชมรมหมากล้อมกับชมรมหมากรุกสากลกินเนื้อท่ีไปคร่ึงค่อนห้อง  เหลือ

พืน้ทีแ่คบ ๆ  เลก็นดิเดยีวตรงมมุหน้าต่างด้านหลงัสดุ  ซ่ึงชมรมหมากรุกสากลเอา

ตู้เหล็กสองใบมาตั้งแบ่งเขตไว้ให้เป็นพื้นที่ของ  ”ชมรมต�านานประจ�าเมือง„

ยังดีท่ีก่อนหน้านี้เธอเลื่อนตู้เหล็กออกไปนิดหน่อยเพื่อแย่งพื้นที่กลับมา

ไม่อย่างนั้นเนื้อที่ของ  ”ชมรมต�านานประจ�าเมือง„ คงเล็กจนชวนสังเวช

”ใช่  เดก็หญงิชดุแดงกเ็ป็นต�านานประจ�าเมอืงด้วยไม่ใช่หรือ ฉนัคดิว่าเธอ

ลองไปถามดกูไ็ด้นะ  ได้ยนิว่าหวัหน้าชมรมรู้เร่ืองพวกนีด้„ี  เฝิงเชยีนจ้ิงพดู  ในใจ

รู้สึกผิดอย่างบอกไม่ถูก  เหมือนเธอก�าลังสนับสนุนพฤติกรรมบ้าบิ่นของซย่า

เสวียนอวิ่น นี่เขาจะลากทุกคนไปพัวพันกับเรื่องอันตรายอีกหรือเปล่านะ

”โอเค!  เยีย่มเลย!„  เดก็สาวร่างบางเหมอืนเหน็แสงสว่างปลายอโุมงค์เธอ

พยักหน้าอย่างกระตือรือร้นแล้วพูดอีกว่า  ”ขอบคุณเธอมากนะ!„

”ไม่ต้องขอบคุณหรอก  เมื่อกี้เธอก็...ช่วยร้ังฉันไว้นี่นา„  เฝิงเชียนจ้ิงพูด

พลางเหลอืบมองทางโค้งท่ีอยูเ่บือ้งล่าง แต่จากมมุนีม้องไม่เห็นเลยว่าข้างล่างนัน้

มีอะไร

”เพราะฉันเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปห้องเดียวกับเธอ พอเห็นเข้าเลยร้ังเธอไว้

โดยอัตโนมัติน่ะ„  เด็กสาวร่างบางยิ้มเฝื ่อน  ”ฉันชื่อหลัวจยาหรู  อยู ่คณะ

บริหารธุรกิจ  แล้วเธอล่ะ„

เฝิงเชียนจิ้งลังเลอยู่ครู่หนึ่ง  เธอไม่ชอบให้คนอื่นสนใจเรื่องของเธอนี่นา! 
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”ฉันอยู่เอกฝรั่งเศส ชื่อเฝิงเชียนจิ้ง„

แต่ว่า  มีเพื่อนไว้สองสามคนคงไม่เสียหายอะไรหรอกกระมัง

”เธออย่าไปตรงนัน้เลยนะ„  หลวัจยาหรูพดูพลางลากเธอเดนิขึน้เนนิ  ”ถ้า

เห็นเข้าละก็  เธออาจต้องเจอเรื่องแบบฉัน...„

พอพูดถึงเร่ืองของตัวเอง  สีหน้าเธอก็ฉายแววเศร้าหมองและโดดเดี่ยว

อีกครั้ง

จริงหรือนี ่ แม้เท้าเฝิงเชยีนจิง้จะเดนิขึน้เนนิ แต่กย็งัไม่วายหันกลบัไปมอง 

เธออยากรู้จริง ๆ  ว่าเด็กหญิงชุดแดงไปท�าอะไรตรงนั้นกันแน่

วนัรุ่งขึน้ก่อนพกัเทีย่ง  ซย่าเสวยีนอวิน่ส่งไลน์สนทนากลุม่ถงึทกุคน บอกว่าวนันี้

ตอนเที่ยงให้มาที่ชมรม  เพราะมีเรื่องส�าคัญมากจะหารือ

มีเหตุอะไรด่วนนักหนาง้ันหรือ  เฝิงเชียนจิ้งมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

อย่างเกียจคร้าน นอกจากเร่ืองต�านานประจ�าเมืองแล้ว  ยังจะมีอะไรที่ท�าให้ซย่า

เทียนกระตือรือร้นขนาดนี้ได้อีก  สองสามวันนี้เขากับกัวเย่ว์หยางเอาจริงเอาจัง

มาก  กลับบ้านดึกทุกวัน  แต่เพราะเคยคุยกันไว้ต้ังแต่แรกแล้วว่าถึงอยู่บ้าน

เดยีวกนักจ็ะไม่ก้าวก่ายเร่ืองส่วนตัว  เธอจึงเพยีงแต่ขลกุอยูใ่นห้องท�านูน่ท�านีข่อง

ตัวเองไป

เหมาอิ่งเต๋อคงเป็นพวกปากไม่ตรงกับใจ ภาษาชาวบ้านคือ  ”ปากบอกไม่

เอา  แต่การกระท�ากลับซื่อตรงกว่าค�าพูด„  ถึงจะชอบบ่นว่าพวกซย่าเสวียนอวิ่น

งมงายเรื่องผีสาง คลั่งไคล้ต�านานประจ�าเมืองจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น  เขาขี้คร้านจะ

คอยร้ังคอยห้าม  และถ้อยค�าพร�่าบ่นอีกสารพัด  แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยอมบุกน�า้

ลุยไฟไปกับสองคนนั้นทุกที่

ทั้งที่เขาพอจะมีสัมผัสวิญญาณอยู่บ้าง  กลับเสแสร้งท�าเป็นไม่แยแสเรื่อง

พวกนีอ้ยูไ่ด้  เชอะ!  สดุท้ายสามคนนัน้กห็ายไปทัง้วันตัง้แต่เช้ายนัค�า่ กว่าจะกลบั

ก็ดึกดื่น  ไม่รู้ไปท�าอะไร  เธอเลยหมดโอกาสจะปรึกษาเหมาอ่ิงเต๋อเร่ืองเงาสีแดง
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ที่เห็นบนทางโค้งหักศอกเมื่อวันก่อน

”ขอบคณุค่ะ„  เฝิงเชยีนจิง้รับเคร่ืองดืม่ทีพ่นกังานร้านยืน่ให้  แล้วเตรียม

จะเดินไปยังอาคารชมรม

เธอไม่ปฏิเสธว่าตัวเองก็สนใจเร่ืองเด็กหญิงชุดแดงอยู่บ้าง  แต่ที่ส�าคัญ

กว่านั้นคือเธอเป็นห่วงกัวเย่ว์หยาง

สภาพเขาโทรมสุด ๆ !  ช่วงสามสี่วันนับจากวันท่ีเพื่อนเขาเกิดเร่ืองจนถึง

วนันี ้ ดเูหมอืนเขาแทบไม่ได้นอน แก้มตอบ ขอบตาด�า  แถมบางคร้ังเวลาเธอต่ืน

มาเข้าห้องน�า้ตอนกลางดกึยงัตกใจแทบตาย  เพราะเจอเขานัง่กอดเข่าอยูค่นเดยีว

ตรงพ้ืนระหว่างโต๊ะน�า้ชากบัโซฟา สองมอืกอดเข่าแน่นไม่ยอมพดูจา แสงสฟ้ีาซีด

จากโทรทัศน์ตดิผนงัท่ีแขวนอยูด้่านหลงัสะท้อนบนใบหน้าขาวซีด ดวงตาเหม่อมอง

อย่างเหนื่อยล้าไร้จุดหมาย

พอถามว่าท�าไมไม่นอน  เขากเ็อาแต่ส่ายหน้าไม่ตอบ ท�าให้เธอนกึถงึเร่ือง

ของหลัวจยาหรู  เด็กสาวร่างบางจากคณะบริหารธุรกิจที่เธอเจอวันก่อน

อาคารชมรมเป็นตึกสงูสบิเอด็ชัน้  เป็นพืน้ทีส่�าหรับจัดกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กับชมรม อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกไม่ถึงขั้นหรูหรา  แต่ก็สะดวกสบายพอ ๆ

กับห้องพักอาจารย์เลยทีเดียว  อย่างน้อยที่นี่ก็เป็นอาคารสร้างใหม่  มีโต๊ะเก้าอี้

พร้อมสรรพ  ส่วนอปุกรณ์อย่างอืน่กข็ึน้อยูก่บัว่าแต่ละชมรมจะ  ”ทุนหนา„  ขนาด

ไหนแล้วละ!

”ชมรมต�านานประจ�าเมือง„  เป็นชมรมที่เล็กมากถึงมากท่ีสุด ห้องชมรม

อยูช่ัน้สบิเอด็ หลงัออกจากลฟิต์แล้วอยูห้่องทีส่องทางด้านซ้ายมอื  เบยีดรวมกบั

อีกสองชมรมคือชมรมหมากรุกสากลและชมรมหมากล้อม แถมชมรมหมากรุก

สากลยงัประกาศศกัดาอย่างเตม็ทีด้่วยโซฟาหนงักบัตูเ้หลก็ใบมหมึาสองใบ  ส่วน

พวกเขาน่ะหรือ...มแีค่พืน้ท่ีเลก็กระจ๋ิวหลวิระหว่างตูเ้หลก็ยกัษ์สองใบกบัก�าแพง

ตูโ้ลหะสองใบตัง้ไว้คนละฝ่ัง  ช่องว่างตรงกลางระหว่างตู้ใช้แทนประตขูอง 

”ชมรมต�านานประจ�าเมือง„  ได้พอดิบพอดี...
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พอออกจากลฟิต์แล้วเลีย้วตรงหัวมมุ  เฝิงเชยีนจ้ิงกน็กึว่าตนเองมาผิดห้อง

ไปชัว่ขณะ  เพราะประตหู้องชมรมของพวกเขามคีนยนืออเตม็ไปหมด กระทัง่ตรง

ระเบียงทางเดินยังมีคนยืนเข้าคิว!  เกิดเร่ืองอะไรขึ้น  มีคนจัดการแข่งขันอะไร

หรือวันนี้เป็นวันรายงานตัวชมรม

”หลบหน่อย ๆ ...„  เธอมดุผ่านคลืน่มนษุย์  ก่อนจะพบว่ากระท่ังสองชมรม

ที่เหลือยังพลอยให้ความร่วมมือกับพวกเธอด้วย!

เพราะเวลานี ้ ภาพท่ีเหน็คอืซย่าเสวยีนอวิน่ก�าลงันัง่อย่างสง่าผ่าเผยอยูบ่น

โซฟาสดุหรูของชมรมหมากรุกสากล  ท่ามกลางคนจ�านวนมากยนืล้อมหน้าล้อมหลงั

ตรงหน้าเขามเีก้าอีต้ัง้อยูต่วัหนึง่ คนบนเก้าอีก้�าลงัอธบิายเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้  ส่วน

กัวเย่ว์หยางนั่งจดบันทึกมือเป็นระวิงอยู่ด้านข้าง

ภาพท่ีเห็นท�าให้เธออ้าปากค้าง  พื้นที่ว่างด้านหลังตู้เหล็กเวลานี้มีคนยืน

เบียดกันแน่น  เหมาอิ่งเต๋อนั่งอยู่ด้านหลังตู้หนังสือ พอเห็นเธอก็กวักมือเรียก

”เกิดอะไรขึ้น  ปกติชมรมเรามีสมาชิกมาเกินหกคนก็แทบหิมะตกแล้ว

ไม่ใช่เหรอ„  เธอต้องใช้ความพยายามไม่น้อยกว่าจะฝ่าฝงูชนไปถงึตวัเขา  โชคดี

ทีโ่ต๊ะแบบพับได้ของชมรมยงัตัง้อยูท่ีเ่ดมิ  เธอจึงรีบวางอาหารเทีย่งลงบนนัน้ทนัที

”ฉนักต็กใจเหมอืนกนั มแีต่คนมาถามเร่ืองเดก็หญิงชดุแดง„  เหมาอิง่เต๋อ

ตอบอย่างเกียจคร้าน ก่อนจะหันหลังเดินไปนั่งตรงเก้าอี้ข้างโต๊ะฝั่งท่ีติดก�าแพง

เพื่อให้ตู้หนังสือบังร่างเขาไว้

เฝิงเชียนจ้ิงตามไปนั่งด้วย  ตู้เหล็กช่วยบังพวกเขาไว้พอดี  ท�าให้พอมี

พื้นที่ส่วนตัวเล็ก ๆ

ด้านนอกเสยีงอือ้องึ ทกุคนผลดักนัพดูไม่หยดุปาก แสดงความเหน็เร่ือง

เด็กหญิงชุดแดงไปต่าง ๆ  นานา

”มคีนเจอเดก็หญงิชดุแดงเยอะมาก บางคนขบัรถเฉีย่วชนด้วย  ดเูหมอืน

อบุติัเหตุของเพือ่นกวัเย่ว์หยางจะเป็นจุดเร่ิมต้น จากนัน้เร่ืองกว็ุน่วายขึน้เร่ือย ๆ !„

เหมาอิ่งเต๋อกระซิบ  ”ตอนนี้ปัญหาหนักก็คือ  ทุกคนที่เคยเจอ ตอนกลางคืนจะ
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นอนไม่หลับ„

”ฝันร้ายใช่ไหม„  เฝิงเชียนจ้ิงถามเสียงเรียบ  ”สาเหตุท่ีตอนกลางคืน

กัวเย่ว์หยางไม่ยอมนอนก็เพราะเรื่องนี้ใช่ไหม„

”...ตอนกลางคนืเขาไม่นอนเหรอ„  ใบหน้าเหมาอิง่เต๋อฉายแววประหลาดใจ 

”เธอรู้ได้ยังไง„

”ตอนกลางคืนฉันเดินไปเจอเขานั่งอยู่ในห้องรับแขกน่ะสิ!„  เธอมีสีหน้า

ประหลาดใจยิ่งกว่าที่เขาไม่รู้

”อ้อ...มิน่าล่ะช่วงนี้เขาถึงดูไม่ค่อยมีแรงเลย!„  เหมาอิ่งเต๋อพยักหน้า

เหมอืนเพิง่กระจ่าง  ”ทุกคนทีม่าถามเจอเหตกุารณ์แบบเดยีวกนัหมด  ถ้าไม่ฝันร้าย

ก็กลัวจนไม่กล้านอน„

”บอกแล้วไงว่ามนัไล่ตามฉนัตลอดไม่ยอมไปไหน  ไล่ตามทุกคนื ๆ  ไม่หยดุ

เลย...„  ไม่รู้เมื่อไร  จู่ ๆ  เสียงพูดด้านนอกก็เปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญงิ  เฝิงเชียนจิง้

ชะงักไปครู่หนึ่ง

เธอหันไปมอง  เอนเก้าอี้ไปด้านหลัง  แอบเหลือบมองเก้าอี้ตรงโต๊ะน�้าชา

เห็นร่างผอมแห้งเหมือนไม้เสียบผี  ใช่หลัวจยาหรูจริง ๆ  ด้วย!

”ดเูหมอืนคนนีแ้หละจะเป็นคนแพร่ข่าว  เขาโพสต์ในอินเทอร์เนต็ว่ามคีน

แนะน�าให้มาหาชมรมประจ�าเมือง!„  เสียงเหมาอิ่งเต๋อดังมาจากเหนือศีรษะ  เขา

ก�าลังยืนแอบมองสถานการณ์ด้านนอกอยู่ข้างตู้เหล็ก  ”แล้วขอให้ทุกคนที่เคย

เห็นเด็กหญิงชุดแดงมาที่นี่„

”เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า  ทีน่ีช่มรมนะ  ไม่ใช่ส�านกัหมอผี!„  เฝิงเชยีนจ้ิง

ถอนใจ  ”ฉันแค่บอกให้เขาลองมาถามดูเท่านั้นเอง„

เหมาอิง่เต๋อตะลงึไปครู่หนึง่ สายตาหลบุลงมองศรีษะทีเ่ตม็ไปด้วยเส้นผม

ฟูฟ่องเหมือนสิงโต  ”ที่แท้คนแนะน�าก็คือเธอนี่เอง!„

”ไม่ง้ันจะให้ท�ายังไงเล่า  หน้าเขาซีดอย่างกับคนใกล้ตาย„  เฝิงเชียนจ้ิง

เบ่ียงตวัถอยกลบัมานัง่ทีเ่ดมิ  ”วนันัน้ตอนฉนัไปซ้ือข้าวเยน็  รู้สกึเหมอืนเหน็เงา
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สีแดงแวบผ่านหางตาไป  เขานี่ละเป็นคนห้ามฉันไม่ให้เข้าไปดู!„

”เงาสีแดงเหรอ„  เหมาอิ่งเต๋อประหลาดใจมาก  ”นี่เธอไปดูมาเหรอ!„

”ดูจากท่ีไกล ๆ เท่านั้นละ  ฉันก็แค่สงสัยน่ะ„  เฝิงเชียนจ้ิงถูมือ  หยิบ

ตะเกยีบไม้ออกมาเตรียมจะกนิข้าว  อาหารเท่ียงวันนีค้อืบะหมีแ่ห้งกบัเคร่ืองดืม่

ทั้งง่ายทั้งสะดวก

เหมาอิ่งเต๋อไม่ขยับ  เขาจ้องหลัวจยาหรูอย่างพินิจพิจารณาต้ังแต่หัวจด

เท้า...แต่กลับไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติ

คนด้านนอกทยอยเข้ามาเร่ือย ๆ แทบไม่มีที่สิ้นสุด  ราวกับทุกคนใน

มหาวทิยาลยัเคยเจอเดก็หญิงชดุแดง แต่กม็คีนไม่น้อยทีม่ามงุดดู้วยความอยากรู้

อยากเห็น  ไป ๆ  มา ๆ  ทกุคนในห้องกเ็ร่ิมคยุเร่ืองต�านานและเร่ืองผีสางแทน  เสยีง

เอะอะอึกทึกจนหลังคาแทบทะลุ

”เอาละ จะบ่ายโมงแล้ว  ใครมีเรียนก็ไปเข้าเรียน หรือถึงไม่มีเรียนก็ออก

ไปได้แล้ว!„  จู่ ๆ  เหมาอิง่เต๋อกก้็าวออกมาจากด้านหลงัตู ้แล้วเร่ิมเชญิแขกท้ังหลาย

ให้แยกย้าย  ”ทุกคนมาออกันอยู่ท่ีนี่ไม่มีประโยชน์  ยังไงก็ต้องให้เวลาหัวหน้า

ชมรมคิดเรื่องนี้ก่อน„

ห ึๆ  หนวกหูละส!ิ  เฝิงเชยีนจิง้เกบ็ขยะใส่ถงุพลาสตกิแล้วมดัให้เรียบร้อย

เธอรู้สึกได้ว่าเหมาอิ่งเต๋อหมดความอดทนแล้ว

”แล้วจะให้พวกเราท�ายงัไงล่ะ ฉนัมาทีน่ีเ่พือ่หาทางแก้นะ!„  นกัศกึษาชาย

คนหนึ่งโวยวาย สีหน้าเขาดูเหนื่อยล้ามาก

”จริงด้วย  ทีน่ีช่มรมต�านานประจ�าเมอืงไม่ใช่เหรอ  เป็นผูเ้ชีย่วชาญกอ็อก

ความเห็นอะไรหน่อยสิ!„

”แบบนี้พวกเราจะนอนหลับได้ยังไง  แถมตอนนี้ยังไม่กล้าขี่รถอีก!„

”ที่นี่คือชมรมต�านานประจ�าเมืองก็จริง  แต่ถึงแม้พวกเราจะชอบศึกษา

ต�านานประจ�าเมอืงกไ็ม่ได้หมายความว่า...„  เหมาอิง่เต๋อท�าท่าจะอธิบาย แต่จู่ ๆ  

ซย่าเสวียนอวิ่นที่นั่งอยู่บนโซฟาก็ลุกพรวดขึ้น
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”พวกเราจะโพสต์อัปเดตในเฟซบุ๊กของชมรม!„  เขาพูดแทรกประโยค

บ่ายเบ่ียงของเหมาอิง่เต๋อ  ”แต่พวกเราไม่ใช่เซียนนกัพรตท่ีไหนหรอกนะ แล้วก็

ไม่ใช่ทีมล่าผีด้วย พวกเราคือ...„

ไม่นะ!  เอาอีกแล้วเหรอ  เฝิงเชียนจิ้งเบือนหน้าหนีเพราะไม่อาจทนมอง 

กัวเย่ว์หยางนั้นแม้จะมีสีหน้าอ่อนแรงแต่ก็ยังรีบพุ่งเข้าไปยืนข้างซย่าเสวียนอวิ่น

แล้วโพสท่าพร้อมตะโกนสโลแกนชมรมเสียงดังลั่นว่า  ”ผู้รวบรวมต�านานประจ�า

เมือง!„

ชัว่พริบตานัน้  ห้องชมรมเงียบกริบราวป่าช้า  เอ่อ...นีเ่ล่นตลกอะไรกนัอยู่

หรือ

”ฟังนะ!„  เหมาอิง่เต๋อรีบพดูขึน้เพือ่ท�าลายความเงียบ  ”พวกเราท�าได้แค่

พยายามสืบดูว่าเด็กหญิงชุดแดงต้องการอะไร!„

”ถ้าได้เร่ืองแล้วจะโพสต์แจ้งทันทีเลยใช่ไหม  ขอร้องละ  ได้โปรดช่วย

พวกเราด้วย! พวกเรากลัวมาก!„  สายตาของทุกคนเลื่อนไปมองคนปกติเพียง

คนเดียวในชมรมคือเหมาอิ่งเต๋อ  ”ถ้ายังไม่ได้นอนอีกละก็  มีหวังฉันต้องตาย

แน่!„

เสยีงองึคะนงึดงัขึน้อกีคร้ัง  เฝิงเชยีนจ้ิงแอบเหลอืบมอง หลวัจยาหรู  เดก็

สาวร่างบางคนนั้นยังอยู่  เธอนั่งอยู่บนเก้าอี้อีกฝั่ง  มือกุมท่อนแขนตัวเองไว้แน่น

เหมอืนก�าลงัเครียดและหวาดหวัน่มาก  ส่วนเดก็หนุม่ท่ีก�าลงัพดูคอืหวงหงเลีย่ง1 

บุคลิกของเขาช่างสมชื่อจริง ๆ   ท่าทางกระฉับกระเฉง  เสียงดังฟังชัด  เขาพูดใส่

อารมณ์จนหน้าด�าหน้าแดง  นักศึกษาสาวผมเปียยาวที่ยืนอยู่ข้างเขาชื่อสีว์อี๋เจี๋ย

เธอเอาแต่ร้องไห้ไม่หยุด  ส่วนนักศึกษาชายไว้ผมรองทรงอีกคนก�าลังนั่งยอง ๆ

เขียนอะไรบางอย่างอยู่ข้างโต๊ะน�้าชา

1 หงเลี่ยง  ในภาษาจีนหมายถึง  เสียงดังฟังชัด
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”ฉันชื่อเฉาเจียงรุ่ย  ตอนนี้สถานการณ์พวกเราแย่มาก นี่เบอร์โทรศัพท์

ฉัน  ถ้ามีอะไรฉุกเฉินก็โทรหาฉันได้เลย„  เด็กหนุ่มเอ่ยพลางลุกขึ้นโค้งให้ซย่า

เสวียนอวิ่นด้วยสีหน้าเอาจริงเอาจัง  ”ขอบคุณพวกนายอีกครั้ง„

พอเขาลกุขึน้เดนิออกไป คนท่ีโวยวายอยูเ่มือ่ครู่ต่างพากนันัง่ลงแล้วหยบิ

กระดาษออกมาเขยีนข้อมลูของตวัเอง  ส่วนเหมาอิง่เต๋อรีบฉวยโอกาสไล่คนทีไ่ม่

เกีย่วข้องออกไปจนหมด คนเหล่านีม้ายนืกนิพืน้ท่ีห้องชมรมพวกเขานานไปแล้ว!

ในท่ีสดุบรรยากาศกก็ลบัเงียบสงบ  สมาชกิของอกีสองชมรมกลบัเข้ามา

ในห้อง ดวงตาทุกคู่มองมาที่พวกเขาอย่างมีความหวัง

”นัง่ส ิๆ  นัง่ตรงนีไ้ด้เลย  ไม่ต้องเกรงใจ„  หวัหน้าชมรมหมากรุกสากลเอ่ย

อย่างใจกว้าง

ซย่าเสวียนอวิ่นจ้องสมุดท่ีเมื่อครู่ใช้จดข้อมูลเงียบ ๆ  ท่าทางเหมือนก�าลัง

ใช้ความคดิอย่างหนกั  ส่วนกวัเย่ว์หยางทีน่ัง่อยูข้่างเขาก�าลงัจดบันทกึลงสมดุโน้ต

ตาปรือเหมือนพร้อมจะหลับได้ทุกเมื่อ

”กวัเย่ว์หยาง นายมานอนตรงนีส้กังีบเถอะ!„  จู่ ๆ  เหมาอ่ิงเต๋อกเ็ดนิไปท่ี

โต๊ะน�า้ชาแล้วลากซย่าเสวียนอว่ินให้ลุกขึน้  ”เฮ้ย แบ่งทีใ่ห้เขานอนหน่อย แค่คร่ึง

ชั่วโมงก็ยังดี„

”เอ๋  มีอะไรเหรอ„  ซย่าเสวียนอวิ่นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

”ให้ตายสิ  นี่นายไม่สังเกตเหรอว่าสีหน้ากัวเย่ว์หยางแย่ขนาดไหน  เฝิง

เชียนจิ้งบอกว่าตอนกลางคืนเขาไม่ได้นอนเลย!„

ทันทีท่ีค�าพูดนี้หลุดจากปาก  ซย่าเสวียนอวิ่นก็มองกัวเย่ว์หยางที่นั่งอยู่

อกีฝ่ังอย่างประหลาดใจเลก็น้อย  ”ฉนันกึว่า...หยางหยางเสยีใจเร่ืองเพือ่นท่ีเสยี

ชีวิตเสียอีก!  แล้วที่ว่าไม่นอนนี่หมายความว่ายังไง„

กัวเย่ว์หยางเงยหน้าทันที  ดวงตาที่มองซย่าเสวียนอวิ่นมีน�้าตาเอ่อท้น

สองวินาทีหลังจากนั้นเขาก็เริ่มสะอื้น  จากนั้นก็ฟุบหน้าลงไปร้องไห้กับโต๊ะ!

”ฉันไม่กล้านอน...ฮือ ๆ  ฉันนอนไม่ได้!„  กัวเย่ว์หยางสะอื้นจนพูด
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ไม่เป็นภาษา  ”พอนอนมันก็มา! มาทุกครั้งเลย!„

อ้อ  เป็นอย่างที่คิดไม่มีผิด!

”นายกฝั็นเห็นเดก็หญิงชดุแดงด้วยเหรอ!„  ซย่าเสวยีนอวิน่ร้อนใจขึน้มา

ทันที  เขารีบขยับจะเข้าไปนั่งข้าง ๆ   แต่เหมาอิ่งเต๋อรั้งตัวไว้

”ให้เขานอนก่อน! กัวเย่ว์หยาง ตอนนี้พวกเราทุกคนอยู่ที่นี่  นายไม่ต้อง

กลวั หลบัอย่างสบายใจได้เลย!„  เขาพดูเสยีงหนกัแน่น  ”นอนสกัตืน่แล้วค่อย

เล่ารายละเอียดให้พวกเราฟัง„

”เพราะนายคดิเร่ืองนีอ้ยูต่ลอดหรือเปล่า„  ซย่าเสวยีนอวิน่ยงัประหลาดใจ

ไม่หาย  ”หยางหยาง  เอามือถือนายมา ฉันจะลบรูปนั่นทิ้ง!„

”ไม่เกี่ยวกับรูปถ่ายเสียหน่อย!„  ในที่สุดเฝิงเชียนจ้ิงก็โผล่หน้าออกมา

จากหลงัตู ้ ”คนทีม่าเมือ่กีก้ไ็ม่มใีครถ่ายรูป พวกเขาแค่เคยเห็นหรือเคยเกอืบขบั

ชนอีกฝ่ายก็เท่านั้น  แต่ทุกคนกลับฝันว่าถูกเด็กหญิงชุดแดงวิ่งไล่ทุกคืนเหมือน

กันหมด„

จริงอย่างทีเ่ธอว่า  เหมาอิง่เต๋อมองบนัทกึในมอื ดเูหมอืนทุกคนทีเ่คยเห็น

เด็กหญิงชุดแดงจะมีอาการเหมือนกันหมด  ไม่ใช่แค่ฝันร้าย แต่ฝันว่าถูกวิ่งไล่

เมื่อเหมาอิ่งเต๋อขอความร่วมมือจากชมรมข้างเคียงเรียบร้อยแล้ว  จึง

ปิดไฟในห้องและปล่อยให้กวัเย่ว์หยางได้นอนสกัคร่ึงชัว่โมง  เสยีงกร่ิงบอกเวลา

เข้าเรียนตอนบ่ายโมงดังขึ้น  คนท่ีมีเรียนช่วงบ่ายแยกย้ายไปเข้าเรียน  แล้วปิด

ประตูห้องชมรมไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้ามารบกวน

กัวเย่ว์หยางล้มตัวลงนอนได้เพียงครู่เดียวก็ผล็อยหลับไป  ท่าทางเขา

เหนื่อยมาก  เห็นแล้วอดห่วงไม่ได้

ซย่าเสวยีนอว่ินกบัคนอืน่ ๆ  กลบัไปนัง่ตรงพ้ืนทีข่อง  ”ชมรมต�านานประจ�า

เมอืง„  แล้วเร่ิมหารือเร่ืองนีก้นัเบา ๆ  ตอนนัน้เขาจึงได้รู้ความจริงว่าสาเหตุทีว่นันี้

ชมรมคึกคักอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อนก็เพราะ  ”ค�าแนะน�า„  ของเฝิงเชียนจิ้ง

นี่เอง
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ดวงตาของซย่าเสวียนอว่ินเป็นประกายทันที  ”คนชื่อหลัวจยาหรูที่อยู่

คณะบริหารธุรกิจน่ะเหรอ„

”อืม ฉันเรียนวิชาศึกษาทั่วไปกับเขา  นายไม่เห็นเหรอว่าหน้าเขาซีดมาก

เหมือนกัวเย่ว์หยางไม่มีผิด„  เฝิงเชียนจิ้งใช้หลอดดูดน�้าลงคออึกใหญ่

”คนท่ีฝันร้ายมเียอะมาก แต่ทีอ่าการหนกัขนาดนัน้ไม่เยอะ...„  ซย่าเสวยีน- 

อวิ่นเก็บอาการตื่นเต้นไว้ไม่อยู่  ”ไม่รู้ว่าอีกสองสามวันทุกคนจะเป็นยังไงบ้าง„

”เฮ้ย!  ผู้หญิงคนนั้นแทบจะสลบไปกองกับพื้นอยู่แล้วนะ กัวเย่ว์หยางก็

เหมือนกัน...„  เฝิงเชียนจ้ิงหงุดหงิดเล็กน้อยเมื่อเห็นอาการตื่นเต้นสุดขีดของ

ซย่าเสวียนอวิ่น  ”ดีใจบ้าอะไรของนาย!„

”ต้องดีใจสิ!„  ซย่าเสวียนอว่ินพูดราวกับเป็นเร่ืองธรรมดา  ”มีคนเยอะ

ขนาดนีฝั้นเหมอืนกนั แปลว่าต�านานประจ�าเมอืงเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองจริง แถมมอีะไร

บางอย่างเป็นตัวการอยู่เบ้ืองหลัง...พวกเราต้องรีบคลี่คลายเร่ืองนี้โดยเร็วที่สุด

เพื่อให้หยางหยางของพวกเราได้นอนหลับเต็มอิ่มเสียที!„

เขาพูดด้วยดวงตาเป็นประกายวาววับ  เหมาอิ่งเต๋อก้มหน้าถอนใจพลาง

ส่ายหน้าอย่างจนปัญญา  เฝิงเชยีนจ้ิงหร่ีตา  ท่าทางไม่อยากเชือ่ค�าพดูของอกีฝ่าย

เท่าไร เธอไม่ได้ว่าซย่าเสวียนอวิ่นโกหก  แต่คิดว่าเชื่อได้แค่คร่ึงเดียว! คนที่

คลัง่ไคล้ต�านานประจ�าเมอืงขัน้รุนแรงอย่างเขา  เผลอ ๆ  คงแอบหวงัอยากจะเห็น

เด็กหญิงชุดแดงด้วยตาตัวเอง!

เหมาอิง่เต๋อพลกิเปิดสมดุบนัทกึทีก่วัเย่ว์หยางเขยีนอยูเ่มือ่ครู่  เฝิงเชยีนจ้ิง 

อ่านข้อความในบันทกึรู้เร่ืองแค่หนึง่ในห้า ทีเ่หลอืเธอหมดความอดทนจะอ่านต่อ

จะอย่างไรบันทึกของซย่าเสวียนอวิ่นที่เขียนไว้เป็นข้อ ๆ  ก็เข้าใจง่ายกว่ามาก

”สนามบาสเหรอ„  สายตาเธอสะดุดเมื่อเจอคีย์เวิร์ดในบันทึก  ”สนาม

บาสเกตบอลข้างถนนชิงซานน่ะเหรอ„

”ใช่แล้ว บางคนบอกว่าพอเล่นบาสเสร็จ ขณะก�าลงัจะออกจากสนามกเ็จอ

เข้าพอดี!„  นิ้วมือของซย่าเสวียนอวิ่นชี้ไปที่หน้ากระดาษสีขาวอย่ากระตือรือร้น 
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”บางคนบอกว่าเหน็ตอนเล่นบาสอยูใ่นสนาม บางคนกบ็อกว่าเจอตอนขีม่อเตอร์ไซค์

กลับหอ  ต�าแหน่งของสนามบาสเกตบอลค่อนข้างสูง มองลงมาจะเห็นทางโค้ง

ชัดเจนตลอดแนว„

สนามบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ไกลจากอาคารส่วนอื่น  จาก

มมุนัน้ไม่เพยีงมองเหน็ถนนด้านนอกมหาวิทยาลัยกบัตลาดขายของกนิเล่นทีถ่นน

ชิงซานช่วงต้น  แต่ยังเห็นโค้งหักศอกอันตรายด้วย  เห็นแม้กระทั่งถนนลงเนิน

จุดที่เกิดอุบัติเหตุในวันนั้น ต�าแหน่งนี้นับเป็นจุดที่มองเห็นทุกอย่างชัดเจนที่สุด

”เฮ้อ...„  เฝิงเชยีนจ้ิงกลอกตา  ”ตรงสนามบาสไม่มกีล้องวงจรปิดเหรอ„

ไม่รู้ว่ากล้องจะถ่ายติดถนนลงเนินตรงนั้นบ้างหรือเปล่า

เฝิงเชียนจิ้งพูดยังไม่ทันขาดค�า  ซย่าเสวียนอวิ่นก็ลุกขึ้นโผกอดเธอแน่น

โดยไม่ให้ตั้งตัว  ”เสี่ยวจิ้ง  เธอนี่เก่งจริง ๆ  เลย!  ไม่เสียทีที่เป็น...„

เฝิงเชียนจ้ิงขมวดคิ้วแล้วสะบัดหลุดจากอ้อมกอดของอีกฝ่าย  หลังจาก

เธอออกแอ็กชันที่เห็นแล้วตาลายราวสองสามกระบวนท่า  ซย่าเสวียนอวิ่นก็ถูก

จับยนัตดิก�าแพง มอืของเฝิงเชยีนจิง้กดท้ายทอยเขาจนใบหน้าจุมพติกบัก�าแพง

สีขาวอย่างแนบแน่น

”ทางมหาวิทยาลยัไม่น่าจะยอมให้พวกเราดเูทปกล้องวงจรปิดนะ„  เหมา

อิ่งเต๋อพูดเสียงนิ่งอย่างครุ่นคิด  ท่าทางไม่สะดุ้งสะเทือนกับเหตุการณ์ตรงหน้า

แม้แต่น้อย  ”แต่ถึงยังไงพวกเราก็ไปลงพื้นที่ดูเองได้อยู่ดี„

”ง้ันเยน็นีพ้วกเราไปเล่นบาสกนัไหม„  เฝิงเชยีนจ้ิงพดูอย่างสบายอารมณ์

มือยังกดหัวซย่าเสวียนอวิ่นไม่ปล่อย

เหมาอิง่เต๋อพยกัหน้า  ในเมือ่เขามพีลงัสมัผสัวญิญาณเลก็น้อยแม้จะบอก

ใครไม่ได้ ฉะนัน้จะอย่างไรกต้็องไปตรวจสอบสถานทีเ่กดิเหตใุห้รู้ชดัว่าเดก็หญงิ

ชดุแดงมอียูจ่ริงหรือไม่  เพราะเหตุใดต�านานประจ�าเมอืงเร่ืองนีถ้งึต้องไล่ล่าเหล่า

นักศึกษาที่ไม่ได้ท�าอะไรผิดในฝันทุกคืน

”ฉ...ฉนัอยากไปด้วย...„  ริมฝีปากของซย่าเสวยีนอวิน่บีต้ดิกบัก�าแพงจน
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แบนแต๊ดแต๋  ”จ...เจ็บนะเสี่ยวจิ้ง...เอ่อ ฉันหมายถึงคุณเฝิงน่ะ!„

เฮอะ! พอได้ยนิอย่างนีเ้ฝิงเชยีนจ้ิงถงึยอมเมตตาปล่อยมอื  ซย่าเสวยีนอวิน่

รู้สกึเหมอืนตวัเองเป็นมนษุย์ยางทีถ่กูบีจ้นแบนแล้วเด้งดึง๋คนืรูปเป็นปกติในพริบตา 

เขาถูแก้มและปากอันบวมระบม แม้แต่มือก็เจ็บไปหมด  โธ่  เขาแค่อยากแสดง

ความรู้สึกตื่นเต้นกับอีกฝ่ายอย่างเต็มที่หน่อยเดียวเองนะ!

”ม...ไม่นะ!„  ทันใดนั้น  เสียงโหวกเหวกก็แว่วมาจากด้านนอก

พวกเขารีบวิ่งไปดู  ส่วนสมาชิกชมรมอื่นพากันถอยมายืนห่าง ๆ  อย่าง

หวาดหวั่น  ไม่กล้าเข้าใกล้เด็กหนุ่มที่ก�าลังดิ้นพราดด้วยสีหน้าเจ็บปวดบนโซฟา

ซย่าเสวยีนอวิน่รีบพุง่ไปอยูข้่างกวัเย่ว์หยาง  ทัง้ตัวเขาชุม่เหง่ือ คิว้ขมวด

แน่น น�้าตาเอ่อจากหางตา  ”ไปให้พ้นนะ...ไปให้พ้น!  ฉันไม่รู้จักแกเสียหน่อย!

ไปให้พ้นนะ!„

เหมาอิ่งเต๋อจ้องกัวเย่ว์หยางอย่างเคร่งเครียด แต่มองจากสายตาของเขา

แล้วไม่รู้เลยว่าเกดิอะไรขึน้  หากเป็นวญิญาณเร่ร่อนท่ีเพ่นพ่านมาหลอก  เขากน่็า 

จะสัมผัสถึงกลิ่นอายธาตุหยินได้สักนิดสิ

มอืทัง้สองของกวัเย่ว์หยางชสูงูตะเกยีกตะกายอยูใ่นอากาศ ซย่าเสวยีนอวิน่

ไม่รอช้ารีบคว้าข้อมือเขาไว้  ปรากฏว่าอีกฝ่ายกลับปัดมือของตนออก!

”ช่วยด้วย!  ใครก็ได้ช่วยด้วย...„  เสียงกรีดร้องโหยหวนดังจากปากของ

ชายหนุ่มที่ไม่อาจตื่นจากฝัน  ”ใครก็ได้!  ซย่าเทียน!  ซย่าเทียน...„

ซย่าเทยีนทีถ่กูผลกักระเดน็ไปกองกบัพืน้ตะลงึตาค้าง มองข้อมอืแขง็เกร็ง

ของกัวเย่ว์หยางที่ไขว่คว้าเปะปะกลางอากาศ...แทบไม่เชื่อสายตาเมื่อเห็นว่าจู่ ๆ

ก็มีรอยนิ้วสีแดงค่อย ๆ  ปรากฏขึ้นบนข้อมือ

รอยนั้นเล็กนิดเดียว  ไม่ใช่รอยจากมือของผู้ใหญ่

”เหวอ„  เสยีงกรีดร้องแหลมเสยีดหดูงัขึน้แทบจะพร้อมกนั กวัเย่ว์หยาง

นอนหงายพลางงอตัวอย่างเจ็บปวดสุดขีด

เฝิงเชยีนจ้ิงไม่รู้คว้ากาน�า้มาจากไหน มาถงึกไ็ม่พดูพร�า่ท�าเพลง ดงึฝาเปิด
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แล้วตรงเข้าไปเทน�้าใส่หน้ากัวเย่ว์หยางทันที!

”กัวเย่ว์หยาง!  ตื่นเดี๋ยวนี้!„  เธอตะโกน มือข้างหนึ่งคว้าข้อมือท่ีมีรอย

นิ้วมือมาก�าไว้แน่น  ”กัวเย่ว์หยาง!„

เฮอืก!  ราวกบัได้ยนิเสยีงเรียก กวัเย่ว์หยางเบกิตากว้างทันที แต่ร่างกาย

ของเขายังค้างในท่าคุดคู้  ดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยแววหวาดกลัวและตื่น

ตระหนก  นัยน์ตาของเขายังเลื่อนลอยขณะจ้องมองเฝิงเชียนจ้ิงที่อยู่ตรงหน้า

รวมถึงข้อมือของตนที่อีกฝ่ายก�าไว้แน่น

”ฮอื ๆ  ๆ ...โฮ...„  จู่ ๆ  เขากแ็ผดเสยีงร้องไห้  ”ในทีส่ดุกม็คีนมาช่วยฉนั!„

”หยางหยาง  เกดิอะไรขึน้„  ซย่าเสวยีนอวิน่คกุเข่าลงข้างเขา มองเส้นผม

ชื้นเหงื่อของอีกฝ่าย  ”นายฝันเห็นอะไรกันแน่„

”มนัคว้ามอืฉนั...„  กวัเย่ว์หยางร้องไห้จนพดูแทบไม่เป็นศพัท์ พอร่างกาย

หายเกร็งก็เริ่มตัวสั่นระริก  ”คราวนี้มันกระชากมือฉันขาดเลย!„


