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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

เชื่อว่าแทบทุกคนคงเคยเล่นซ่อนแอบ

เกมซ่อนแอบท่ีเรารู้จักกนัดต้ีองอาศยัผูเ้ล่นหลายคน ผลดักนัหา ผลดักนั

ซ่อน  แต่ยังมีเกมซ่อนแอบอีกแบบที่เรียกกันว่า  เกมซ่อนแอบคนเดียว

หลายคนอาจสงสยัว่า คนเดยีวจะเล่นได้อย่างไร  ใครเป็นคนหา  ใครเป็น

คนซ่อนกันเล่า  ทว่าชื่อเรียกเกมนี้ไม่ได้ผิดจากความเป็นจริงเลยสักนิด  เพราะ

ในเกมมี  “คน”  แค่คนเดียวจริง ๆ   ส่วนอีกฝ่ายที่เล่นด้วยคือ  “ตุ๊กตา”  หน�าซ�้า

ไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดา แต่เป็นตุ๊กตาที่มีวิญญาณลี้ลับสิงสู่

แม้จะไม่คุ้นหูคนไทยเท่าใดนัก  แต่เกมซ่อนแอบคนเดียวเป็นต�านานที่

เล่าขานกนัในไต้หวนั มนัคอืหนึง่ในเร่ืองลกึลบัประจ�าเมอืงท่ีเล่าสบืต่อกนัมา  โดยมี

คนใจกล้าลองท้าทายอยูเ่สมอ  และเช่นเดยีวกบัต�านานสยองขวัญจากทกุแห่งหน

บนโลกนี ้ การกระท�าท่ีข้องแวะกบั  “บางสิง่”  จากอกีภพหนึง่ มกัมาพร้อมกบัค�าว่า 

“อาถรรพ์”

นวนยิายชดุ ชมรมหลอนล่าผ ี คอืหนงัสอืชดุทีต่ดิอนัดบัขายดขีองไต้หวนั 

บอกเล่าเร่ืองราวชวนขนลุกของอาถรรพ์ที่เกิดจากเร่ืองเล่าขานทั้งหลาย ด�าเนิน

เร่ืองฉบัไวชวนตดิตาม และลุน้ระทกึว่าเหล่าตัวละครจะเอาชวีติรอดจากสิง่ลีล้บั

ชวนผวาระดับต�านานได้หรือไม่
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เกมซ่อนแอบเริ่มต้นแล้ว  ซ่อนตัวให้ดี  ก่อนที่ผีร้ายจะหาคุณเจอ

ส�านักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี
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ปฐมบท

หลายวันนี้อุณหภูมิลดลงจนต�่ากว่าสิบองศา  หนาวจนจะแข็งตาย 
หญิงสาวหมุนเปิดก๊อก ยืนอาบน�้าใต้ฝักบัวอย่างเบิกบาน  วันอากาศ
หนาว  ๆ   ได้อาบน�้าอุ่นแบบนี้ถือว่าเยี่ยมที่สุดแล้ว

 มือและเท้าทีเ่ย็นเยียบราวน�้าแข็งค่อยอุ่นขึน้บ้าง หญงิสาวสระผมอย่างมี

ความสุข  ไอน�้าลอยฟุ้งเต็มห้อง  อุ่นจนแทบไม่อยากเดินออกไปไหน

  ซู่...ฟึ่บ...จู่  ๆ   น�้าจากฝักบัวเหนือศีรษะก็ไหลขาด  ๆ   หาย  ๆ   เหมือนคน

กระแอมไอ  หญิงสาวเงยหน้ามองด้วยความสงสัย  เห็นว่าน�้าไหลไม่สม�่าเสมอ 

เพราะแรงดนัน�า้ไม่พอหรือเปล่านะ แต่ต่อให้คนท้ังตึกเกดิอาบน�า้พร้อมกนัขึน้มา 

อย่างมากก็แค่น�้าไหลเบาหน่อย  ไม่น่าจะเดี๋ยวไหลแรงเดี๋ยวหยุดไหลอย่างนี้

  เธอแบฝ่ามือรองน�้าไว้ในอุ้งมือ  และพบว่าอุณหภูมิน�้าเปลี่ยนจากเดิมซ่ึง

ร้อนแทบลวกกลายเป็นเย็นเยียบ  หญิงสาวเร่ิมหงุดหงิดใจ  อย่าบอกนะว่า

เครื่องท�าน�้าอุ่นไม่มีแบตเตอรี่  พ่อลืมเปลี่ยนแบตใหม่หรือนี่

  พอคิดมาถึงตรงนี้  จู่  ๆ   ดวงไฟเหนือหัวก็กะพริบวูบส่งเสียงแปล๊บ  ๆ   

  เอ๊ะ  หญิงสาวมองหลอดไฟที่ก�าลังกะพริบ  ราวกับความถี่ของดวงไฟที่

ติด ๆ   ดับ ๆ   กับน�้าที่ไหล ๆ   หยุด ๆ   จะเป็นจังหวะพร้อมเพรียงกัน...ยังไม่ทันคิดว่า



6  หลิงจ�ง

เกิดอะไรขึ้น  เธอก็ได้ยินเสียงดังฟึ่บ  แล้วไฟในห้องน�้าก็ดับวูบ

  ”ว้าย!„  เธอกรีดร้องตามสัญชาตญาณ  จู่  ๆ   ไฟมาดับอะไรตอนนี้เนี่ย!

  เธอยืนอยู่ในอ่างท่ามกลางความเงียบ น�้าจากฝักบัวเหนือหัวก็หยุดไหล 

เธอปิดก๊อก  ปล่อยให้ตัวเองชินกับความมืด  แสงไฟจากด้านนอกลอดผ่าน

หน้าต่างเข้ามา ตึกข้าง  ๆ   อยู่คนละเขตกัน  แน่นอนว่าเวลาไฟดับย่อมไม่ดับ

พร้อมกัน เธอได้แต่พึมพ�ากับตัวเองว่าท�าไมไฟต้องมาดับเอาตอนนี้ด้วย!

  เมื่อดวงตาชินกับความมืด  เธอค่อย  ๆ   ก้าวออกจากอ่างอย่างระมัดระวัง 

พอไม่มนี�า้ร้อนแล้ว  เพยีงครู่เดยีวเธอกรู้็สึกหนาว  จึงคว้าผ้าขนหนทูีแ่ขวนไว้หลงั

ประตูมาคลุมตัว คืนนี้พ่อกับแม่ไปกินเลี้ยง  เหลือเธออยู่บ้านคนเดียว เธอยัง

ล้างผมไม่สะอาดเลย แต่จะเรียกใครเอาไฟฉายมาให้ก็ไม่ได้อีก

  แย่จริงเชยีว!  เธอเอาผ้าขนหนคูลมุศรีษะไว้ก่อน  เพราะกลวัเดนิออกไป

ข้างนอกแล้วจะจับไข้

  ตุ้บ...จู่  ๆ   ก็มีเสียงของหล่นดังมาจากข้างนอก  หญิงสาวตกใจจนต้องรีบ

เอามืออุดปากตัวเองไว้  มีใครอยู่ง้ันหรือ  เธอแน่ใจว่ากดล็อกลูกบิดแล้ว  แต่

ประตูห้องน�้าเป็นแค่กลอนลูกบิดทรงกลมธรรมดา  ใช้เหรียญหมุนก็เปิดล็อกได้

แล้ว...ท�าอย่างไรดีล่ะ

  โทรศพัท์มอืถอืกไ็ม่ได้พกติดตวัเสยีนี ่ หญงิสาวกวาดตามองพืน้ท่ีขนาด

แค่หกตารางเมตรรอบตัวอย่างลนลาน  เธอเข้าตาจนเสียแล้ว!

  เธอซ่อนตวัอยูห่ลงัประตอูย่างหวาดกลวั  หูแนบตดิบานประตเูง่ียฟังเสยีง

ด้านนอก  เสียงของหล่นเมื่อครู่น่าจะเป็นแผ่นซีดีที่พี่ชายกองไว้บนพื้น  เสียง

กรอบพลาสติกกระทบกันดังชัดเจน...ครืด...กล่องซีดีคล้ายถูกเตะไถลครูดพื้น 

เจ้าหัวขโมยคนนี้จะใจกล้าเกินไปหน่อยไหม หรือมันคิดว่าในบ้านไม่มีคน

  ท�ายงัไงด ีท�ายงัไงด ี เธอฟังเสยีงฝีเท้าด้านนอกทีแ่ผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยนิ 

แต่รู้สึกเหมือนมีเสียงน�้าอยู่ด้วย  ตึก ๆ  ๆ ...ราวกับทุกย่างก้าวต้องใช้พละก�าลัง

อย่างมาก แต่ละก้าวสั้นและถี่  ไม่เหมือนเสียงฝีเท้าของผู้ใหญ่
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  หญิงสาวตัวสั่นทันที  ความคิดที่ไม่น่าเป็นไปได้ผุดขึ้นในสมอง!

  ไม่มีทาง!  เธอจ้องบานประตู  พูดเป็นเล่น...เร่ืองนั้นเป็นแค่ต�านาน

ไม่ใช่หรือ  เรื่องหลอกเด็กอย่างนั้น  จะเป็นจริงขึ้นมาได้ยังไง!

  เกมซ่อนแอบคนเดียวที่ว่านั่นมันจบไปแล้วนี่!

 ”อยู.่..ไหนเอ่ย„  เสยีงแผ่วเบาแว่วผ่านประตู  ”เธอซ่อนอยูท่ีไ่หนกนัน้า...„

  เสยีงนัน้เยน็เยยีบน่ากลวั แหบห้าวและทุ้มต�า่ แยกไม่ออกว่าเป็นหญิงหรือ

ชาย  หญิงสาวยืนแนบติดผนังด้านหลังประตู  ตัวสั่นสะท้านไม่หยุด  ไม่มีทาง

เป็นไปได้  ไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนี้ได้!

  ตุ๊กตาตัวนั้น...เผาทิ้งไปแล้วไม่ใช่หรือไง!

  เพือ่นนักศกึษาบงัเอญิเจอตุก๊ตาผ้าระหว่างท�าความสะอาด กอ่นน�าไปทิง้

ยงัเอามาใช้ประโยชน์คร้ังสดุท้ายได้  โดยกรีดเปิดตวัตุก๊ตา ควกันุน่ข้างในออกมา

แล้วเทข้าวสารลงไปแทนจนเต็ม  ใช้ด้ายแดงเย็บปิด  จากนั้นก็จะเล่นซ่อนแอบ

กับตุ๊กตาตัวนี้ได้...ตุ๊กตาผมทองผูกเปียที่เก่าจนซีดเหลือง ศีรษะสวมหมวกฟาง 

ล�าตวัสวมชดุเอีย๊มแบบชาวไร่  เท้าสวมรองเท้าหนงัสีแดงเข้ม พืน้รองเท้าค่อนข้าง

แข็ง เสียงนั้นฟังเหมือน...เท้าคู่นั้นก�าลังก้าวมาทางห้องน�้า!

  เป็นไปไม่ได้!  หญิงสาวห่อตวั มอืประสานกนัแน่น  เธอคงคดิมากไปเอง 

เธอมองประตูไม้อย่างหวาดกลัว  ตรงบานพับประตูมีช่องที่แคบและเล็กมาก 

เธอเอามือปิดปากขณะมองลอดรอยแยกเล็ก  ๆ   ออกไป แม้รู้ดีว่าคงมองไม่เหน็

อะไรนกั  แต่อย่างน้อยกข็อให้ได้เหน็เท้าของคนธรรมดาเถอะ วนิาทนีี ้ เธอหวัง

เหลือเกินว่าเสียงนั้นคือเสียงของขโมย! 

  กกึ รองเท้าหนงัพืน้แขง็สแีดงสดคูจ๋ิ่วปรากฏให้เหน็ตรงช่องแคบเลก็ระหว่าง

บานพับ  เด็กสาวตัวสั่น  ฟันขบกันแน่น พยายามสุดความสามารถไม่ให้หลุด

เสียงกรีดร้องออกมา

  ตุ๊กตาเหลืองซีดท่ีเก่าจนไม่เหลือสภาพตัวนั้นเดินเตาะแตะอยู่หน้าประตู

ห้องน�้า  มือของมันถือมีดปอกผลไม้ไว้ด้วย!
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  เดก็สาวกดัผ้าขนหนแูน่น กระทัง่จะร้องไห้ยงัไม่กล้า ขาทัง้สองสัน่ไม่หยดุ 

นีไ่ม่ใช่แค่เกมหรอกหรือ  ต�านานประจ�าเมอืงกค็วรจะเป็นเพยีงต�านานเท่านัน้ส!ิ

  ตุ๊กตาหันศีรษะไปอีกทางแล้วหันหลังให้เธอ มองเห็นด้ายแดงเส้นใหญ่ที่

เยบ็ปิดล�าตวัด้านหลงัอย่างเด่นชดั  ตุก๊ตาท่ีเธอคดิว่าเผาทิง้ไปแล้ว พอสงัเกตดู

กเ็ห็นว่าตามมอืเท้าและล�าตวับางส่วนมรีอยไหม้จริง  ๆ   นกึว่ามนักลายเป็นเถ้าถ่าน

ไปตั้งนานแล้วเสียอีก!

  จู่  ๆ   ตุก๊ตากห็ยดุและหนัหลงักลบัมาอย่างช้า  ๆ   เธอเบกิตากว้างมองลอด

ร่องบานพับไปที่ใบหน้าของตุ๊กตาที่ก�าลังหันมา ดวงตากลมโตที่ท�าจากพลาสติก

แตกไปข้างหนึง่  ใบหน้ามรีอยไหม้กระด�ากระด่าง ตวัสกปรกมอมแมมจนดไูม่ได้

  กกึ กกึ ตุก๊ตาค่อย  ๆ   เดนิเข้ามาใกล้อย่างทุลกัทเุล หญิงสาวถอยกรูดโดย

สญัชาตญาณ  ท�าไม...ท�าไมเหมอืนมนัก�าลงัมองมาทางนีเ้ลยล่ะ!  ดวงตาพลาสตกิ

คูโ่ตแนบตดิกบัช่องบานพบัประตู  ริมฝีปากเส้นบางความยาวราวหนึง่เซนตเิมตร

แบบตุ๊กตาทั่วไปจู่  ๆ   ก็เผยอออก!

  ”เจอตัวเธอแล้ว!„

  ไม่นะ...หญิงสาวตกใจจนรีบถอยห่างจากประตูไปจนติดขอบอ่างอาบน�้า 

ไม่รู้เพราะอากาศหนาวหรือเพราะตุ๊กตาปีศาจตัวนั้น  เธอเริ่มรู้สึกหนาวจนตัวสั่น 

แล้วเสียงครืดคราดก็เริ่มแว่วผ่านบานประตู  มันคือเสียงมีดก�าลังขูดประตูไม้

 ”เจอเธอแล้ว...ห ึ ๆ   เปดประตสู.ิ..„  มดียงัขดูประตไูม่หยดุ  ”ฉนัเจอเธอ

แล้วละ ฮิ ๆ   ฮิ ๆ  ๆ !„

  ”ไปให้พ้น!„  หญิงสาวร้องเสียงหลง  ”เกมจบแล้ว!  จบไปตั้งนานแล้ว!„

  กึง  ๆ   เสียงใบมีดท่ีตอนแรกเพียงขูดประตูเบา  ๆ   กลายเป็นเสียงท่ิมแทง

อย่างรุนแรง  ตึง  ๆ   ๆ  เสยีงนัน้รุนแรงขึน้เร่ือย  ๆ   จนประตูโยกไปทัง้บาน  หญงิสาว

ลนลานท�าอะไรไม่ถกู มนักแ็ค่ตุ๊กตา  เธอพยายามปลอบใจตวัเอง  เป็นแค่ตุก๊ตา

ที่สูงยี่สิบเซนติเมตร  ไม่มีทางเปิดประตูได้แน่...

  เธอหันกลับไปมองหน้าต่าง คิดได้ว่าน่าจะลองตะโกนขอความช่วยเหลือ 
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นอกหน้าต่างคือระเบียงบ้าน ถ้าตะโกนจากระเบียง คนตึกข้าง  ๆ   ต้องได้ยินแน่!

  จ๋อม  ๆ ...เธอก้าวขาลงไปในอ่าง  ขณะก�าลังจะเปิดหน้าต่าง  จู่  ๆ   ก็ได้ยิน

เสยีงจากบานประต ู เสยีงนัน้ค่อย  ๆ   ไล่จากข้างล่างขึน้มา  ราวกบัมคีนก�าลงัปีนขึน้

มาตามบานประตู ชั่ววินาทีหลังจากนั้น  ลูกบิดประตูสีเงินก็เริ่มหมุน

  ไม่!  ไม่!  ไม่!  หญงิสาวรีบเปิดหน้าต่างอย่างไม่คดิชวีติ หน้าต่างไม่ได้ตดิ

ลูกกรงเหล็ก ดังนั้นเธอต้องปีนออกไปได้แน่!

  พอดึงหนา้ต่างเปิดออกไดแ้ล้ว  เธอปลดมุง้ลวดด้วยมือสัน่เทา ทนัใดนั้น

ก็ได้ยินเสียงจากทางด้านหลัง...แกร๊ก ลูกบิดเปิดออกแล้ว

  หญิงสาวเย็นสันหลังวาบ  รู้สึกได้ว่าประตูห้องอาบน�้า...เปิดออกแล้ว

  วูบ...ลมหนาวเยียบถึงขั้วกระดูกพัดเข้ามา  เธอตัวแข็งทื่อ  ค่อย  ๆ   หัน

กลับไปมอง...ด้านนอกประตูนั้นว่างเปล่า

  คร่ึงหนึ่งของพื้นท่ีนอกประตูซ่อนอยู่ในเงามืด  ภายในห้องไม่มีแสงไฟ 

เพราะเกมซ่อนแอบคนเดยีวทีว่่านีต้้องเล่นในความมดื  สิง่ท่ีเกดิขึน้เมือ่ครู่เธอคดิ

ไปเองหรือ ท�าไมตุ๊กตาตัวนั้นถึงหายไปแล้วล่ะ

  ทันใดนัน้กระจกหน้าต่างข้างมอืขวากปิ็ดฉบัอย่างรวดเร็ว  เดก็สาวต้ังตวั

ไม่ทันจึงรีบปล่อยมือ ฝ่าเท้าลื่นไถลจนเธอล้มลงไปในอ่าง ”ว้าย!„

  เธอล้มคะม�าลงในอ่าง  ได้ยินเสียงบานหน้าต่างกระแทกปิด  ราวมีคน

ออกแรงผลักเต็มก�าลัง  สลักด้านบนหน้าต่างเลื่อนขึ้น  เท่ากับลงกลอนเสียแล้ว

  ไม่นะ  ๆ ...เธอตะลีตะลานคว้าขอบอ่างแล้วตะเกียกตะกายลุกขึ้นยืน พอ

ศีรษะโผล่พ้นขอบอ่างก็พลันเห็นใบหน้าของตุ๊กตาอยู่ใกล้มากจนเธอผวา  มัน

กระโดดขึ้นยืนบนขอบอ่างตรงข้าง  ๆ   มือเธอพอดี!

  ”กรี๊ด...ช่วยด้วย!„  หญิงสาวกรีดร้อง  ”ฉันขอโทษ! ฉันขอโทษ!„

  ตุ๊กตายิ้มอย่างสงบนิ่งราวไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันเอียงหัว มือก�ามีดไว้แน่น 

มันไม่มีเปลือกตาจึงกะพริบตาไม่ได้  เพียงแต่จ้องเธอนิ่งด้วยแววตาว่างเปล่า

  ”ฉันเจอเธอแล้ว!  ตาเธอเป็นผีแล้ว!„ 



พอมาคิดดูให้ดี  วันนั้นเธอไม่น่าเดินผ่านถนนไห่เป้าเลย! 
  ”มาเข้าชมรมละครเวทีกับพวกเราสิ!„
  ”ชมรมเต้นของเราต้องการคนอย่างเธอนะ!  เธอชอบเต้นไหม มาลองดู

หน่อยสิ„

  ”ชมรมหมากรุกสากลครับ!  คนชอบเล่นต้องมาลอง  ชมรมเรามีเซียน

อยู่เพียบเลยนะ!„

  เธอไม่สนใจเสยีงเรียกอย่างกระตอืรือร้นจากสองข้างทาง ตัง้หน้าตัง้ตาเดิน

เพื่อเป้าหมายเดียวคือซ้ือซาลาเปาทอด  แต่ดันมีแค่ร้านขายอาหารกินเล่นทาง

ฝ่ังใต้ของมหาวทิยาลยัเท่านัน้ท่ีมซีาลาเปารสชาตถิกูปาก  เธอจึงไม่มทีางเลอืกอืน่

นอกจากเดนิทะลไุปอกีฟากของมหาวทิยาลยั ทัง้ยงัต้องเดนิผ่านกจิกรรมรับสมคัร

สมาชิกชมรมอันแสนคึกคักแบบนี้อีก

  เพิง่เปิดเทอม  ทุกชมรมต่างพยายามหาสมาชกิใหม่กนัอย่างแขง็ขนั  เพราะ

มหาวิทยาลัยมีกฎว่าชมรมต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสิบคน หากมีไม่ถึงสิบคนก็

เท่ากบัก่อตัง้ชมรมใหม่ไมส่�าเรจ็ หรอืหากเป็นชมรมเกา่ก็เตรยีมโบกมือบ๊ายบาย

ได้เลย แน่นอนว่าชมรมใหญ่  ๆ   ย่อมไม่ต้องกังวล แต่ชมรมเล็ก  ๆ   กับสมาคม

1
ตำ�น�นประจำ�เมือง
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ศิษย์เก่าต่างต้องพยายามสุดความสามารถ

  ”เธอ  ๆ   เป็นนกัศกึษาใหม่ใช่ไหม  มชีมรมหรือยงั„  นกัศกึษาชายคนหนึง่

ยืน่ใบปลวิมาตรงหน้าเธอ  ”ถงึมชีมรมอยูแ่ล้วกไ็ม่เป็นไร  เพราะทกุคนมสีทิธ์ิเป็น

สมาชิกได้สามชมรมเลยนะ!„

  เธอแกล้งท�าเป็นไม่เห็น ตาเหลือบไปทางซ้ายเตรียมจะเดินหนี

  ”ไม่เอาน่า  ยังไงก็ลองดูก่อนเถอะ ถือว่าให้โอกาสตัวเองสักคร้ังไง!„  ไม่

นกึว่านกัศกึษาชายอกีคนจะพุ่งพรวดออกมาจากด้านซ้ายมอื และขวางไว้จนหลบ

ไปไหนไม่ได้ ”ชมรมเราพิเศษสุด  ๆ   เลยนะ รับรองว่าเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่!„

  เธอขมวดคิว้มุน่ ตาทัง้สองจ้องเขมง็ทีพ่ืน้  ตัวเธอเองไม่อยากเข้าชมรมใด

ทั้งนั้น  เธอมองถนนไห่เป้าอันคลาคล�่าด้วยผู้คน หมุนซ้ายเอี้ยวขวาหาช่องเพื่อ

มุดหนีออกไป

  ”นี่เธอ  ลองดูนี่สิ!  ลองดูนี่สิ!„  นักศึกษาชายหน้าตาน่ารักเหมือนเด็ก

มัธยมปลายซ่ึงยืนอยู่ทางขวาคลี่ใบสมัครให้เรียบ  แล้วยื่นมาตรงหน้าเธอพลาง

พูดว่า ”เป็นชมรมที่พิเศษสุด  ๆ   เลยนะ เธอไม่เห็นด้วยเหรอ„

  เธอเหลอืบตามองอย่างเสยีไม่ได้  ชมรมต�านานประจ�าเมอืงง้ันหรือ  ชมรม

พิสดารอะไรนี่  ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนด้วยซ�้า  ดูท่าคงมีสมาชิกน้อยมาก ถึงรั้ง

เธอไว้ไม่ยอมปล่อยแบบนี้

  ”ขอทางหน่อย„  เธอรวบรวมความกล้าโพล่งออกไป

  ”ไม่อยากฟังวัตถปุระสงค์ของชมรมเราหน่อยหรือ  ขอเวลาแค่นาทีเดยีว 

นาทีเดียวก็พอ!„  ชายหนุ่มคนนั้นย้อมผมสีน�้าตาลเข้ม  เส้นผมดูนุ่มสลวยมาก 

เขาพูดอย่างกระตือรือร้นสุดขีดพลางลากเธอไปที่ซุ้ม

  ”ฉันบอกแล้วไงว่า...„  เธออยากหาช่องหลบออกไป  แต่นักศึกษาชาย

สองคนนัน้เข้ามายนืขนาบ  ไม่เปิดโอกาสให้เธอหน ี ”กไ็ด้ นาทีเดยีวนะ„  เธอพดู

พลางยกข้อมือซ้ายขึ้นมา เริ่มต้นจับเวลา

  ”เอ่อ...เรา...นีเ่ธอจะจับเวลาจริง  ๆ   เหรอ!„  ชายหนุม่หน้าตาใสซือ่มองเธอ
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อย่างจนปัญญา  ”สิ่งท่ีชมรมของเราท�าก็เหมือนชื่อชมรมนี่ละ  เราศึกษาสิ่งท่ี

เรียกว่าต�านานประจ�าเมือง จากนั้นก็สืบเสาะและพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่!„

  ”อมื„  เธอพยกัหน้า  นีเ่ขาพดูจบแล้วใช่ไหม  เธอรับใบปลวิมาแล้วหันหลงั

เตรียมจะเดินจากไป

  ทันใดนั้นชายหนุ่มก็ถลันเข้ามากางแขนขวางเธอไว้  สองตาจ้องมองเธอ

อย่างวิงวอน  ”ขอร้องละ ตอนนี้เราขาดสมาชิกอีกแค่คนเดียว„

  ”ใช่  ๆ     เธอแค่ยอมเป็นสมาชกิกพ็อ  นอกจากเข้าร่วมประชมุคร้ังแรกแล้ว 

หลังจากนั้นไม่ต้องมาท�ากิจกรรมกับเราอีกก็ได้!„  นักศึกษาชายผมด�าท่าทาง

ร่าเริงเดนิเข้ามาประกบด้านซ้ายด้วยท่าทางน่าสงสาร ”ดกูร็ูว่้าเธอเป็นคนจติใจด ี

ตอนนี้ชะตากรรมของชมรมเราอยู่ในมือเธอแล้วนะ!„

  เธอมองชายหนุม่สองคนตรงหน้า แววตาช่างใสซ่ือแป๋วแหววอย่างกบัหมา

พันธุ์ปอเมอเรเนียนเวลาอ้อนเจ้าของ  เธอขมวดคิ้วพลางเหลือบมองใบรายชื่อ

สมาชิกบนโต๊ะในซุ้ม ไม่รู ้มีกี่คนที่จ�าใจต้องลงชื่อสมัครเพราะตกอยู ่ใน

สถานการณ์เช่นนี้

  ”หลังจากนี้ไม่ต้องมาแล้วแน่นะ„  เธอถามย�้า  ”เป็นแค่สมาชิกในนาม

เท่านั้นนะ„

  ”ประชุมครั้งแรกต้องมา  เพราะทางมหาวิทยาลัยจะมาตรวจ!„  ชายหนุ่ม

ผมสีน�้าตาลพนมมือขอร้อง  สงสัยว่าถ้าเธอยังไม่ยอมรับปาก  เขาอาจจะลงไป

คุกเข่าอ้อนวอนก็เป็นได้

  เฮ้อ  เธอถอนหายใจหนักหน่วง  แค่เซ็นชื่อแล้วไม่ต้องไปร่วมกิจกรรม 

ถอืเสยีว่าช่วยเอาบุญกแ็ล้วกนั!  อกีอย่างเธอมคีาบเรียนต่อจากช่วงพกักลางวนั 

ถ้าไม่รีบไปเข้าแถวซื้อซาลาเปาละก็ เดี๋ยวจะไปเรียนไม่ทันเอา

  เธอเดินกลับไปที่โต๊ะ  หลังโต๊ะมีชายหนุ่มผมด�าท่าทางเคร่งขรึมคนหนึ่ง

นัง่อยู ่ เขานัง่เท้าคางอย่างไม่สบอารมณ์ หยบิแผ่นกระดาษเอสีย่ืน่มาตรงหน้าเธอ

  เธอกรอกข้อมลูจนครบ และวินาททีีเ่ธอก�าลงัจะเกบ็ปากกา นกัศกึษาชาย
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ตรงหน้าก็รีบเก็บกระดาษไปอย่างรวดเรว็ราวสายฟ้าแลบ  เหมือนกลัวว่าเธออาจ

เปลี่ยนใจขึ้นมาตอนไหนก็ได้

  ”สิบคน!„  เขาโบกกระดาษไปมา  ”ในที่สุด!  งั้นก็เก็บซุ้มได้แล้วละ!„ 

  ”ไชโย!  ขอบคุณพระเจ้า!„  ชายหนุ่มอีกคนหันมาหาเธอและคว้ามือที่ยัง

ถอืปากกาอยูไ่ปกมุไว้ทนัควนั  ”เธอคอื...เฝิงเชยีนจ้ิง1  เธอคอืแม่พระจริง  ๆ !  เธอ

คือแม่พระผู้ช่วยชมรมของเราไว้...„

  เฝิงเชียนจ้ิงขมวดคิ้ว  ไม่ได้โอเวอร์อะไรขนาดนั้นสักหน่อย  ”ฉันไปได้

แล้วใช่ไหม„

  ”อ้อ...„  ชายหนุ่มร่างบางแต่ก�าย�าหร่ีตา  ”ฉันคือประธานชมรม ชื่อซย่า

เสวียนอวิ่น  เธอเรียกฉันว่าซย่าเทียน2  ก็ได้  ใคร  ๆ   ก็บอกว่า...„

  ”ฉันไม่สนใจหรอก„  เธอหันหน้าหนี  ชักมือกลับแล้วก้มหน้างุด  ก่อน

สาวเท้ามุ่งหน้าไปยังเป้าหมายอย่างรวดเร็ว...เสียเวลาไปเป็นสิบนาที  ถ้าไปถึงช้า

แล้วซาลาเปาชดืหมดละก ็ เธอจะมาคดิบญัชกีบัไอ้ชมรมต�านานบ้าบอนี ่ แย่จริง

เชียว!

  ซย่าเสวยีนอว่ินมองตามหลงัหญิงสาวทีก้่มหน้างุดพลางเดนิหลงัตรงแหนว็

จากไป  ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนคนท่ีชอบคบค้าสมาคมกับใครเลยจริง  ๆ !  เขา

แทรกตัวกลับเข้าไปในซุ้มด้วยความสงสัย ดูข้อมูลสมาชิกที่เธอกรอกไว้...

  ”เอกภาษาฝรั่งเศส  ปีหนึ่ง  ห้อง A...เฝิงเชียนจ้ิง„  ซย่าเสวียนอวิ่นนึก

เชื่อมโยงกับชื่อของเธอโดยอัตโนมัติ  ”ท่าทางจะเป็นคนเงียบ  ๆ   สมชื่อเลยสินะ„

  ”คณะอกัษรไม่ได้มแีต่สาวน่ารัก  ๆ   หรอกเหรอ  ท�าไมมคีนประหลาดแบบนี้

โผล่มาได้„  เหมาอิง่เต๋อผู้มสีหีน้าเฉยชาลกุขึน้ยนื  ”ได้สมาชกิครบแล้วนี ่ ไปได้

หรือยังล่ะ ฉันหิวแล้ว„ 

1 ค�าว่า  ”จิ้ง„  ในภาษาจีนแปลว่า  เงียบ  เคร่งขรึม 
2 แปลว่า  ฤดูร้อน
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    ”โอเค  ๆ   ท�าไมต้องรีบร้อนขนาดนี้ด้วยเนี่ย„  ซย่าเสวียนอวิ่นยังแสร้ง

ท�าท่าน่าสงสาร  ”ช่วยฉันหาอีกสักคนได้ไหม ฉันกลัวว่าพอเอาเข้าจริงจะมีคน

ชิ่ง...„

  เหมาอิ่งเต๋อหมุนตัวเดินจากไปเรียบร้อยแล้ว  ”บาย„

  ”เฮ้!„  ซย่าเสวียนอวิ่นตะโกนอย่างร้อนรน  หมอนี่จะใจด�าเกินไปหน่อย

แล้ว  แค่อยูเ่ป็นเพือ่นเขาทีซุ้่มมนัแย่ขนาดนัน้เชยีวหรือ ตัง้แต่เลก็จนโตไม่ว่าจะ

ไปไหนก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนี่นา! จู่  ๆ   ก็มาท�าเหินห่างเฉยเลย!

  ”ซย่าเทียน  ยังจะหาคนต่ออีกหรือ„  กัวเย่ว์หยาง  เพื่อนสมัยมัธยมต้น

ถามอย่างร่าเริง

  ”เฮ้อ หยางหยาง มแีค่นายนีล่ะท่ีดทีีสุ่ด!„  ซย่าเสวยีนอวิน่พยกัหน้าอย่าง

เอาจริงเอาจัง  ”กันไว้ดีกว่าแก้  อย่างน้อยก็หาคนไว้เผื่ออีกคนหนึ่งเถอะ!„

  ”...เลิกเรียกฉันว่าหยางหยางเสียทีได้ไหม  ชื่ออย่างกับเด็กอนุบาล!„ 

กัวเย่ว์หยางบ่นอุบ  ”เรียกว่าเย่ว์หยางหรือเสี่ยวกัวยังเท่กว่าตั้งเยอะ!„ 

  ”เอาน่า!  ตามใจนายเถอะ  ตอนนี้ที่ส�าคัญที่สุดคือ...„  ซย่าเสวียนอวิ่น

ก�าหมัดแน่นพลางเม้มปาก  ”ต้องก่อตั้งชมรมให้ส�าเร็จให้จงได้!„

  ”ใช่แล้ว!„  กวัเย่ว์หยางรีบหยบิใบปลิวเดนิออกไปทีถ่นน  ”เพือ่น  ๆ ! มใีคร

ชอบพวกเร่ืองเล่าต�านานเมอืงไหม  ลองมาเข้าชมรมต�านานประจ�าเมอืงกบัเราส!ิ„

พอเฝิงเชยีนจ้ิงถอืข้าวกล่องเดนิออกจากลฟิต์กเ็ห็นว่าประตบู้านของเธอเปิดอ้าไว้ 

ด้านนอกมีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สองใบวางอยู่  จึงนึกได้ว่าสองสามีภรรยา

เจ้าของบ้านจะเดินทางไปต่างประเทศวันนี้นี่นา!  ก่อนหน้านี้เคยได้ยินพวกเขา

คุยเรื่องนี้  แต่ตัวเธอเองไม่ได้เก็บมาใส่ใจ 

  เธอเป็นนักศึกษาน้องใหม่ปีหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาในเมือง  เพราะคุณป้า

ช่วยแนะน�าจึงได้รู้จักสองสามีภรรยาเจ้าของบ้าน  บังเอิญบ้านพวกเขาอยู่ใกล้
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มหาวิทยาลัยและมีห้องว่างหลายห้อง ประกอบกับลูกสาวพวกเขาก็อายุเท่าเธอ

และสอบติดมหาวิทยาลัยเดียวกัน จึงยินดีให้เธอเข้ามาพักอาศัยด้วย

  หากว่าเธอจับฉลากได้หอในมหาวิทยาลัยละก็  เธอคงไม่เลือกมาอยู่ร่วม

กับคนอื่นหรอก  เพราะหากบังเอิญเดินเจอกันก็ต้องทักทายบ้างตามมารยาท ซึ่ง

ส�าหรับเธอแล้ว เรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่เธออยากหลีกเลี่ยงมากที่สุด

  ”อ้าว  เชียนจิ้งกลับมาแล้ว!„  คุณพ่อเหอท่าทางพร้อมออกเดินทางเต็มที่ 

”พอดีเลย ตอนแรกฉันกะว่าจะเขียนโน้ตทิ้งไว้ให้แล้วเชียว!„

  ”โธ่  พ่อคะ หนูอยู่บ้านทั้งคน  จะต้องเขียนโน้ตอะไรทิ้งไว้อีกล่ะ!„  เหอ 

จยาหรงเดนิเอือ่ยเฉือ่ยออกมาจากในบ้าน  ”พ่อกบัแม่เร็ว  ๆ   หน่อยส ิ ไม่ง้ันจะตก

เครื่องเอานะ„

  คณุแม่เหอท่ีแต่งตวัอย่างเรียบง่ายเพิง่เดนิออกมาจากในบ้าน  ท่าทางรีบร้อน

เลก็น้อย  ”อ้อ  เชยีนจ้ิง พวกเราไปประมาณสบิวนันะ หนกูบัจยาหรงดแูลตัวเอง

ด้วยล่ะ!„

  มตีอนไหนทีเ่ธอไม่ได้ดแูลตัวเองด้วยหรือ  เชียนจ้ิงพยกัหน้ารับ  ”เทีย่ว

ให้สนุกนะคะ!„

  คุณพ่อเหอเร่งให้ภรรยารีบออกมา  เด็กสาวท้ังสองยืนส่งพวกเขาอยู่ที่

หน้าประตู  ขณะรอลิฟต์  คุณแม่เหอหร่ีตาจ้องหน้าลูกสาวแล้วพูดว่า  ”อย่าถือ

โอกาสตอนพวกเราไม่อยู่ก่อเรื่องวุ่นเชียวนะ!„

  ”โธ่  แม่คะ!„  เหอจยาหรงโอดครวญอย่างไม่สบอารมณ์

  ”เชยีนจิง้ หนกูต้็องช่วยพวกเราจบัตาดจูยาหรงด้วยนะ„  ลฟิต์ขึน้มาแล้ว 

แต่คุณแม่เหอยังก�าชับนั่นนี่ไม่จบไม่สิ้น

  เฝิงเชียนจ้ิงได้แต่ยิ้มตาม  เธอเป็นแค่แขก  จะไปยุ่งเร่ืองของคนอื่นได้

อย่างไร  ขอแค่ไม่ส่งเสยีงดงัรบกวนเธอเป็นพอ นอกนัน้กต่็างคนต่างอยูไ่ปนัน่ละ

  ในท่ีสดุกไ็ปซะท!ี  เหอจยาหรงปิดประต ูฮมัเพลงแล้วหันหลงัเดนิเข้าไป

ในห้อง  ก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเร่ิมส่งไลน์หาเพื่อน  เฝิงเชียนจิ้งเปิดตู้เย็น 


