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บางครัง้หนทางทีเ่ราเลอืกก็เกิดจากการถูกบบีให้ไม่มทีางเลือก เรือ่งเหล่านี ้

ไม่ใช่แค่ฉินฟั่งที่เข้าใจดี แต่ดูเหมือนเหล่านักพรตเต๋าจะย่ิงเข้าใจลึกซึ้ง เพราะ

ถ้าไม่ฟังซือเถิงก็ไม่รู้ว่าเถาสังหารจะจัดการพวกเขาเมื่อไหร่ แต่การตามหา

ปีศาจตนใหม่ตามคำาสั่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเลยสักนิด แต่ส่ิงท่ีหลายคนอาจ

ไม่ทนันกึเอะใจคือไม่ได้มเีพียงมนษุย์ทีต้่องเผชญิการถูกบบีให้เลอืก ทว่าปีศาจ

ก็จำาเป็นต้องเผชิญหน้าหนทางเช่นน้ี

แม้แต่ 'ครึ่งปีศาจ' อย่างซือเถิงก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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บทที่ 8

เมือ่กลบัมายังหมูบ้่านชนเผ่าม้งหลงป่างอกีครัง้ก็เป็นเวลากลางดกึ 

ซึ่งสายฝนตกห่าใหญ่ รถไม่ได้เปิดไฟ เพียงจอดเงียบเชียบอยู่จุดซึ่ง 

ห่างจากหมู่บ้านชนเผ่าม้งประมาณหนึ่งท่ีราบหุบเขา บางครั้งบางคราว

จะเปิดทีปั่ดน�า้ฝน กระนัน้ความจรงิแล้วไม่ว่าจะปัดยงัไง เมือ่มองออกไป 

จากในรถก็คือความมืดสนิทผืนใหญ่ซึ่งปกคลุมด้วยม่านฝนมืดครึ้ม

วันน้ีคือรุ ่งสางของวันที่สี่ ตามแผนการเดิมอีกสองวันพวกเขา 

ถึงจะ 'กลับมา'

ฉินฟั่งโทรศัพท์ไปบอกสถานท่ีนัดพบกับเหยียนฝูรุ่ย หลังวางสาย

ก็พูดข้ึนว่า "ไม่รู้ท�าไมฉันรู้สึกตลอดเลยว่าเหยียนฝูรุ่ยดูแปลกไป"

ซือเถิงเอ่ยถาม "แปลกไปตรงไหน"

เรื่องนี้พูดยาก มันเป็นแค่ความรู้สึก แต่ก่อนเขารู้สึกเพียงแค่ว่า 

คนคนนี้ความคิดเรียบง่าย ไม่รู้จักความเป็นไปในโลก ทั้งยังดื้อแพ่ง 

และบางครั้งก็ชวนให้หัวเราะท้องแข็งคล้ายคนผ่านทางท่ีเข้ามาแทรก

มุกในละคร ทว่าอยู่ๆ ก็คล้ายกลายเป็นอีกคน แลสุขุมพูดน้อย ตอน 
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8 ครึ่งปีศาจซือเถิง 2

รับโทรศัพท์ก็เอาแต่น่ิงเงียบ พูดแค่ว่า 'ได้ จะรีบไปทันที'

เป็นเพราะหว่าฝางงั้นเหรอ

ฉินฟั่งอดถามข้อสงสัยทั้งหมดออกไปไม่ได้ "ตกลงเธอบอกอะไร

เขากันแน่ ท�าไมเหยียนฝูรุ่ยถึงได้เชื่อฟังค�าพูดเธอขนาดนี้"

ซือเถิงไม่ตอบ ทว่าผินหน้ามองออกไปนอกหน้าต่าง เอื้อมมือไป

กดกระจกหน้าต่างรถลง เสยีงซ่าๆ ของสายฝนดงัขึน้มาฉบัพลนั สายลม

พัดพาน�้าฝนสาดใส่ใบหน้าชวนให้หนาวไปทั้งร่าง

"ฉันบอกเขาว่าคนฆ่าหว่าฝางคือเฉินอิ๋นเติง และเฉินอิ๋นเติงก็คือ

ชื่อส่าน"

ฉินฟั ่งรู ้สึกแปลกใจที่ได้ยินข่าวน้ี แต่กลับไม่ตระหนกตกใจ 

เลยสักนิด เพียงถามโดยอัตโนมัติว่า "เฉินอิ๋นเติงไม่ได้หน้าตาเหมือน

เฉินหว่ัน แต่เธอเปลี่ยนหน้าตาให้เหมือนเฉินหว่ันได้ใช่มั้ย"

"อืม"

แบบนี้น่ีเอง

ฉินฟั่งเงียบไปครู่หนึ่ง บอกไม่ถูกว่ารู้สึกผิดหวังหรือเหมือนได ้

ยกภูเขาออกจากอก

ซือเถิงเอ่ยถามเขา "ก่อนหน้านี้ฉันเคยให้เส้นผมตัวเองกับนาย 

หลังจากนั้นได้เคยพบเฉินอิ๋นเติงตามล�าพังบ้างรึเปล่า เกิดเรื่องแปลก

ประหลาดอะไรขึ้นมั้ย"

เส้นผม? แย่ล่ะ

ฉินฟั ่งรีบย่ืนมือไปหยิบผ้าเช็ดหน้าซึ่งห่อเส้นผมไว้ออกจาก 

ในกระเป๋าเสื้อ แปลก ผ้าเช็ดหน้ายังอยู่ แต่เส้นผมกลับหายไปแล้ว

ซือเถิงถามอีกครั้ง "เกิดเรื่องแปลกประหลาดอะไรขึ้นมั้ย"

ฉินฟั่งนึกถึงเหตุการณ์ตอนพบเฉินอ๋ินเติงครั้งสุดท้าย ครั้งนั้น 
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เขาสับสนมึนงงเสมือนตกสู่ห้วงฝัน ทันใดน้ันก็ได้ยินเสียงเพียะ คล้าย

เสยีงตบกลางอากาศ ครัน้ได้สตกิลบัมาก็เหน็เฉนิอิน๋เตงิสหีน้าเขยีวคล�า้ 

บนแก้มซ้ายมีรอยแดงจากการถูกหวด

ซือเถิงได้ยินก็แช่มชื่นเบิกบานดังคาด "ถูกตบใช่มั้ย"

ฉินฟั่งลังเลอยู่ครู่ "เก่ียวกับเส้นผมรึเปล่า"

ซือเถิงตอบไม่ตรงค�าถาม "ไม่ว่าจะเป็นส�านักเต๋ารึเฉินอิ๋นเติงก็

ล้วนท�าผิดพลาดแบบเดียวกันในการรับมือกับฉัน

เฉินอิ๋นเติงรอบคอบระมัดระวัง หาความมั่นคงมากเกินไป แรก

เริ่มเธอคิดจะแทรกซึมคนข้างตัวฉัน ค่อยๆ สืบข่าว เพ่ือให้ได้รับความ 

ไว้วางใจจากนาย ครั้งแรกท่ีพบกันเธอจึงท�าให้นายเห็นภาพหลอน เธอ

แอบดูและเห็นผู้หญิงที่นายยังคงระลึกถึงไม่เสื่อมคลายและรู้สึกผิด  

นับแต่น้ันมาเธอในสายตานายก็มีหน้าตาเหมือนเฉินหว่ัน แต่ต่อมา 

เธอก็พบว่านายไม่ได้เคลิบเคลิ้มหลงใหลเพราะรูปร่างหน้าตาและ 

ดูเหมือนจะไม่มีเวลามากนักให้เธอลงมือสืบข่าว...ฉันไม่รู้ว่าชื่อส่าน 

แอบดูความทรงจ�าของมนุษย์ได้ถึงระดับไหน แต่โชคดีครั้งท่ีสองท่ี 

พวกนายพบกัน ฉันก็พบพิรุธของเธอแล้ว"

ฉินฟั่งนึกได้ว่าครั้งนั้นเพ่ิงพูดคุยกับเฉินอิ๋นเติงได้ไม่นานเท่าไหร่ 

ซือเถิงก็ขอคุยกับเฉินอิ๋นเติงผ่านโทรศัพท์แล้วบอกว่าเขาเลี้ยงข้าว 

เฉนิอิน๋เติงไม่ได้แล้ว

นั่นคือการพบกับเฉินอ๋ินเติงตามล�าพังครั้งที่สองซึ่งถูกหยุดลง

กลางคัน และเมื่อพบกันครั้งที่สาม ซือเถิงก็ได้ป้องกันไว้แล้ว

"หากเฉนิอิน๋เตงิใจกล้ามากพอ กล้าเสีย่งก่อเรือ่งเธอก็จะรู ้การตบ

ครั้งน้ันก็เป็นแค่เล่ห์เล็กๆ น้อยๆ พลังปีศาจที่หลงเหลืออยู่ของฉันรับมือ

กับปีศาจอย่างเธอไม่ได้อยู่แล้ว แต่เธอถูกการตบครัง้นัน้ท�าลายความกล้า  
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10 ครึ่งปีศาจซือเถิง 2

ได้แต่กัดฟันกรอด ไม่กล้าก้าวเข้ามาอีกก้าว ว่าไปแล้วเรื่องน้ีต้อง

ขอบคุณท่ีชื่อเสียงเมื่อครั้งนั้นของฉันโด่งดังมากพอ แบกรับค�าส่ีค�า 

อย่างท�าให้คน 'ยินชื่อขลาดกลัว' นี้ได้"

ฉนิฟ่ังไม่รูจ้รงิๆ ว่าควรเอ่ยอะไร หวนนกึถึงครัง้แรกท่ีพบกับซอืเถิง 

เธอเหาะทะยานขึ้นฟ้า จากนั้นก็หน้าท่ิมดิน ฟื้นคืนชีพหลังตายไป 

เจ็ดสิบเจ็ดปี มองทางใดล้วนเว้ิงว้างกว้างใหญ่ พลังปีศาจเหือดหาย 

หมดสิน้ ยังสามารถเดินมาถึงวันนีไ้ด้ ควบคมุส�านกัเต๋า ยับย้ังเฉนิอิน๋เตงิ  

ควรชมว่าเธอใจกล้าพอหรือดวงดีมากพอกันนะ

เขานิ่งไปครู่หนึ่งก็ถามต่อว่า "งั้นส�านักเต๋าล่ะ เธอบอกว่าพวกเขา

ท�าความผิดพลาดแบบเดียวกัน...ตั้งแต่แรกพวกเขาก็ถูกเถาพิษ หรือ

เถาพิษน้ีเป็นแค่ฉากบังหน้า"

ซอืเถงิคลีย้ิ่มแฝงนัยลุม่ลกึ "เปล่าๆๆ ส�านักเต๋าทีฉ่นับอกคอืส�านักเต๋า 

เมือ่ก่อน ครัง้นัน้ฉนัผกูความแค้นกับชวิซานท่ีเขาชงิเฉิง ท�าร้ายเฉินชุย่เฉียว 

บาดเจ็บสาหัส สลักถ้อยค�าหักหน้าดูหมิ่นพวกนักพรตไว้บนศิลา นาย

ฟังแล้วรู้สึกมั้ยว่าปีศาจตนนี้ช่างเหิมเกริมยิ่งสุดแสนจะไม่เกรงกลัวผู้ใด

แต่ความจริงล่ะ..."

ทันใดนัน้เธอก็หัวเราะฮ่าๆ เสยีงดงั หวัเราะจนตอนหลังแทบจะหายใจ 

หายคอไม่ทัน ฉินฟั่งช่วยตบหลังให้เธอเบาๆ ทั้งยังย่ืนกระดาษทิชชูให้ 

ปลายน้ิวเรยีวยาวของเธอขยุ้มกระดาษทิชชแูน่น สายตาเพ่งมองไปในม่าน 

พิรุณอันไร้ขอบเขตเน่ินนานและกล่าวเสียงเบาว่า "แต่ความจริงล่ะ"

ความจริงล่ะ

ดุจดั่งคนดื่มน�้าย่อมรู ้ว่าร้อนหรือเย็น ปีศาจตนหนึ่งไร้สหาย 

ไร้พรรคพวก อาศัยเพียงความเกรี้ยวกราดชั่วครู่ชั่วยามตั้งตนเป็นศัตรู

กับส�านกัเต๋าอย่างเปิดเผยโดยไม่แยกแยะผดิชอบชัว่ด ีหลบหนีตลอดทาง  
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เที่ยวซ่อนตัวไปทั่ว ราวกับสุนัขเปียกปอนขวัญหนีดีฝ่ออยู่ในสายฝน 

โดยแท้

ถึงจะโดดเด่นเป็นหนึ่งไม่มีสองหรือพบศัตรูไม่เคยพ่ายแพ้ เธอก็

ไม่ได้มีสามเศียรหกกรล่วงรู ้ปรุโปร่งท้ังฟ้าดิน จะสะท้อนให้เห็นว่า 

เหนือกว่าส�านักเต๋าขั้นหน่ึงได้อย่างไร ย่ิงไปกว่าน้ันชิวซานยังเป็นคน

ท�าให้เธอกลายเป็นปีศาจและเฝ้าดอูยู่ใกล้ๆ มาตลอด ย่อมรูจ้ดุอ่อนเธอ

กระจ่าง พอถูกไล่ตามเข้าจริงๆ ก็แทบจะไร้ทางรอด

โลกนี้ไม่มียาแก้อาการเสียใจภายหลัง เธอคิดหลายครั้งว่าหากมี

โอกาสอีกครั้งเธอต้องไม่มีทางเลือกแตกหักกับชิวซานแน่ เธอจะเอามีด

เสียบใจ* ยึดความอดทนเป็นหลัก ระมัดระวังทุกฝีก้าว ปากปราศรัย 

ใจเชือดคอ ยามครองความได้เปรียบค่อยลงมือคว้าชัยในทีเดียว

หลังจากเหตุการณ์ท่ีเขาชิงเฉิง เส้นทางหลบหนีของเธอด�าเนินไป

ตามแม่น�้าแยงซีซึ่งทอดข้ามผ่านดินแดนกว่าครึ่งค่อนประเทศพอดี  

และบนที่สูงของล�าธารซึ่งปรากฏเป็นรูปตัว W สายนั้น หรืออู่ฮั่นอันเป็น

เมืองส�าคัญในเวลานั้น เธอก็ได้พบกับชิวซานผู้ไล่ตามมาและสู้สุดใจ

เป็นครั้งแรก

รุง่เช้าวันน้ันเธอออกมาจากโรงแรมทีพั่กชัว่คราว ทว่าเพ่ิงออกจาก

ประตูมาหัวใจก็พลันร่วงหล่นลงไปท่ีตาตุ่ม

ชิวซานสวมชุดนักพรตเก่าโทรม ผมเผ้ารุงรัง ก�าลังน่ังตัวตรง 

ดุจขุนเขาอยู่บนขอบถนนฝั่งตรงข้าม แม้ใบหน้าจะมอมด้วยฝุ่นดิน  

ทว่าสายตากลับเป็นประกายวาววาม หญิงวัยกลางคนท่ีจูงเด็กน้อย 

* เอามีดเสียบใจ หมายถึงอดทน เน่ืองจากอักษรจีนของค�าว่าอดทน (忍) ประกอบด้วยค�าว่ามีด (刀)  

และใจ (心)
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อยู่ด้านข้างเอ่ยถามเขาว่า 'นักพรต ช่วยท�านายดวงแปดอักษร* ได้มั้ย'

ชวิซานคล้ายไม่ได้ยิน สายตาตรงึแน่นอยู่บนใบหน้าเธอ ในแววตา 

ล้วนเต็มไปด้วยความถากถาง เด็กขายหนังสือพิมพ์ชูหนังสือพิมพ์ว่ิง 

ผ่านไปด้านข้างพลางร้องว่า 'ฉบบัพิเศษ! ฉบบัพิเศษ! เหอองิชนิประธาน

คณะกรรมการผู้แทนกองทัพหัวเป่ยได้เจรจาลับกับโยชิจิโระ อุเมซุ...'

หลังออกจากชิงเฉิง เธอถึงเพ่ิงรู ้ว ่าอะไรเรียกว่าสถานการณ  ์

บ้านเมือง อันตรายของผู้คน บรรดานักศึกษาหัวก้าวหน้าในเมืองใหญ่

แสนอยากเอาชวิีตไปทิง้ แต่ส�าหรบัส�านกัเต๋า…ส�าหรับชวิซาน ไม่มอีะไร

ส�าคัญย่ิงไปกว่าการปราบและสังหารเธอ

หลบก็ส่วนหลบ กระนั้นเมื่อเรื่องมาอยู่ตรงหน้าอย่างแท้จริง เธอ

ก็ไม่มีทางหดหัวเป็นเต่า ดาบพาดบนคอก็แค่ตายเท่าน้ัน เธอเดินเข้าไป

พูดแบบไม่แยแสว่า 'จะสู้ยังไง'

ชิวซานบอก 'ท่ีนี่ชาวบ้านเยอะเกิน เปลี่ยนที่ดีกว่า'

เธอเดนิตามเขาผ่านถนนใหญ่อนัคกึคกั เดนิผ่านตรอกซอกซอยเลก็ 

ซึ่งค่อยๆ เงียบเหงา หญิงสาวหน้าตางดงามปานบุปผาเดินตามนักพรต

เสื้อผ้าขาดว่ินมอมแมม มากน้อยยังไงพาให้คนชี้น้ิวซุบซิบนินทา ทว่า

วันน้ันบรรดาผู้คนในเมืองคล้ายจะไม่สังเกตเห็นคนประหลาดสองคนน้ี 

พวกเขาต่างแหงนหน้ามองท้องฟ้าด้วยความวิตกกังวล

กลางผืนฟ้ามีหมู่เมฆด�าทะมึนแน่นขนัดราวกับจะกดทับลงบน

ยอดแหลมของหลังคาบ้าน เหล่าคนเฒ่าคนแก่สูงวัยต่างวิตกกังวล  

ลอบภาวนาว่าอย่าได้เป็นพายุฝนเลย เมื่อไม่ก่ีวันก่อน คนท่ีปากแม่น�้า

แยงซีได้ส่งข่าวมาว่าท�านบหลายแห่งพังทลาย เกิดมีห่าฝนกระหน�่า 

* ท�านายดวงแปดอกัษร คอืการท�านายดวงแบบจนี โดยน�าวันเดอืนปีและเวลาเกิดมาเทยีบเป็นตวัอกัษร

แปดตัว
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ลงมาตอนน้ีก็ไม่อยากจินตนาการถึงผลลัพธ์ภายหลัง

พวกเขามาถึงบนกลางภูเขานอกเมอืง สภาพอากาศมเีสยีงฟ้าร้อง

ฟ้าแลบเลือนราง ชุดนักพรตเก่าโทรมของชิวซานถูกสายลมแรงพัด 

จนโป่งพองไปท้ังตัว ฝุ ่นทรายบนพ้ืนม้วนวนข้ึนประหนึ่งมังกรและ

อสรพิษ พัดเข้าใส่หู ตา จมูก ปากคนโดยเฉพาะ ชิวซานเหมือนอยาก

วางท่ายืดอกเชิดหน้าแบบสุขุมลุ่มลึก แต่ลมแรงเกินไป ขนาดยืนเขา 

ยังยืนมั่นยาก ยันต์สีชาดซึ่งล้วงออกมาถูกลมพัดจนไม่เป็นทรง

นี่คือชิวซาน คนที่ท�าให้เธอกลายเป็นปีศาจ ใช้ประโยชน์สารพัด 

ทั้งยังต้องการปราบและสังหารเองกับมือ ขนาดมดแมลงยังมีสิทธ์ิ 

มีชีวิตอยู่ ตัวเธอเล่า?

ความเกลียดชังเคียดแค้นทั้งเก่าและใหม่กระตุ้นให้เธอแสดง

ความดุร้ายทันที เธอค�ารามด้วยความโกรธเกรี้ยว เถาไม้อวบหนา 

เท่าท่อนแขนนับร้อยนับพันต่างแยกเขี้ยวกางเล็บทะลวงดินพลิกภูเขา 

กระหวัดรัดไปทางชิวซานวงแล้ววงเล่า ชิวซานถอยเท้าไปอย่างว่องไว 

กลิ้งไปประมาณหน่ึงจั้งหลบหลีกปลายเถาไม้แหลมดุจลูกศร กัด 

นิว้กลางจนเลอืดออก กดลงบนยันต์สชีาดพลางตวาดก้อง 'ทหารสวรรค์

ข้ามแดน วายุอสนีรับบัญชา...'

คาถายังไม่ทันร่ายเสร็จ อสนีบาตสายหน่ึงก็พลันลากลงมาจาก

ฟากฟ้าอย่างรวดเร็ว ตามติดด้วยเสียงกัมปนาทกึกก้อง ผืนนภา 

ดจุแยกออกเป็นช่องกว้าง หยาดพิรณุเทกระหน�า่ลงมาราวฟ้ารัว่ ทัง้สอง

นิ่งอึ้งไปเล็กน้อยยังไม่ทันตอบสนอง ชั้นดินบนยอดเขาก็เลื่อนลง  

โคลนทรายต่างไหลสู่ด้านล่างรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ เหมือนมีแนวโน้มว่า 

ดินโคลนจะถล่มพัดท�าลาย

ความเปลี่ยนแปลงทางปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างกะทันหัน 
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ไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจปราบปีศาจของชิวซาน เขาไม่แม้แต ่

จะกะพริบตา ตวาดก้องฝ่าห่าฝนว่า 'ทหารสวรรค์ข้ามแดน วายุอสนี 

รับบัญชา เจ้าแม่อสนีส�าแดงเดช!'

คล้ายเป็นการขานรับท่ามกลางหมู่เมฆด�าทะมึนกลางผืนนภา 

มีสายฟ้าแลบเรียวบางแลบลงมา นี่คือท่าไม้ตายของชิวซานสายฟ้า 

สามครัง้ซึง่ไว้รบัมอืกับภูตเถาวัลย์หรอืปีศาจต้นไม้ ขนาบด้วยเปลวเพลงิ

สวรรค์ การโจมตีครั้งแรกท�าให้บาดเจ็บ โจมตีครั้งที่สองเผาไหม้ โจมตี

ครั้งท่ีสามกลายเป็นเถ้าถ่าน

สายฟ้าเพ่ิงจะสมัผสัดนิก็ถักทอเป็นตาข่ายอย่างรวดเรว็ พรบิตาเดยีว 

บนเถาไม้นับร้อยพันก็ปกคลุมด้วยประกายฟ้าแลบ เธอล่าถอยไปด้วย

ความเจ็บปวด ทว่าการโจมตีครั้งที่สองกลับตามติดประหนึ่งเงาตามตัว 

เถาไม้เรียวบางบางอันซึ่งทนรับไม่ไหวลุกไหม้

การโจมตีครั้งท่ีสาม...

ในชั่วพริบตาของความเป็นความตาย เสียงกัมปนาทก็มาจาก

บริเวณห่างไกล ใต้หยาดพิรุณทั่วผืนฟ้ามีเสียงผู้คนร้องแตกตื่นลนลาน

ดังมา และมีเสียงกรีดร้องโหยหวนปิ่มว่าจะขาดใจ 'ท�านบแม่น�้าแยงซี

พังแล้ว...'

ครืนๆ กระแสธารสีน�้าตาลอมแดงประหน่ึงมังกรยักษ์ไหลท่วม 

เต็มทางเดินพังถล่มบ้านเรือนเข้าปะทะตัดขาดสะพานข้ามแม่น�้า 

ในฉับพลัน ต�าแหน่งบนไหล่เขาไม่ได้อยู่ต�่า ทว่าเพียงเส้ียววินาทีผืนน�้า

ก็อยู่ห่างจากตัวไม่ถึงหนึ่งเมตร โต๊ะเก้าอี้ แผ่นกระดาน เตียง หม้อไห

จานชามต่างลอยผลุบโผล่อยู่กลางสายชล และสิ่งที่ปะปนอยู่ในนั้น 

ก็คือชาย หญิง เด็ก และคนแก่ผู้ไม่อาจต้านทานกระแสน�้าและใกล้จะ

จมลง
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ชิวซานหน้าเปลี่ยนสี การเคลื่อนไหวของมือชะงักไปเล็กน้อย  

ทว่าเสี้ยววินาทีนั้นซือเถิงก็แหงนหน้าหัวเราะเสียงยาว ทะยานร่าง 

เข้าไปในน�้า เมื่อปรากฏตัวข้ึนอีกครั้ง บนเถาไม้นับร้อยก็พันรัดฉุดลาก

ผู้คนไว้ไม่ต�่ากว่าร้อยคน

เธอไม่สนใจความแตกต่ืนหวาดกลวัดิน้รนสดุชวีติของคนเหล่าน้ัน 

เพียงจ้องมองชวิซานอย่างเย็นชา เอ่ยทลีะค�าว่า 'การโจมตคีร้ังทีส่ามล่ะ  

ผ่าฉันให้ตายเลยสิ'

ชิวซานถลึงตาจ้องตาแทบฉีก ยันต์ในมือชูแล้วชูอีกสุดท้ายก็ 

ลดลงด้วยมือสั่นเทา

เธอหัวเราะฮ่าๆ ดังก้อง เถาไม้ออกแรงโยนคนกว่าร้อยคนซึ่ง 

รัดไว้ขึ้นไปบนยอดเขาสูง จากน้ันก็ด�าดิ่งลง เถาไม้แหวกว่ายไปตาม

กระแสน�้าอย่างรวดเร็ว พริบตาเดียวก็หายลับไปจากสายตาชิวซาน

ผู ้คนซึ่งถูกโยนขึ้นมาบนท่ีสูงยังไม่คลายจากความตกใจกลัว  

พวกเขาต่างหวีดร้องเสียงแหลมพลางหลบพายุฝน ฉุดลากกันและกัน 

มีเพียงชิวซานยืนนิ่งไม่ขยับ เนิ่นนานถึงต่อยก�าปั ้นลงบนหินภูเขา 

โดยแรง โลหิตสีแดงฉานไหลปะปนอยู่กับพายุฝน ครู่เดียวก็ถูกชะล้าง

จนไม่หลงเหลือร่องรอยแม้เพียงนิด

กรกฎาคมปี 1935 อู่ฮั่นประสบพายุฝนครั้งใหญ่ แม่น�้าซันสยา  

ชิงเจียง หลี่สุ ่ย และฮั่นเจียงต่างมีน�้าท่วมสูงรวดเร็ว ท�านบหลาย 

แห่งของแม่น�า้แยงซพัีงทลาย มผีูเ้สยีชวิีตจากอทุกภยัสีห่มืน่สองพันราย 

เมืองฮั่นโข่ว อู ่ชางแทบจะจมมิด เขตฮั่นหยางส่วนใหญ่ท่วมมิด  

ท่วมยาวนานกว่าเก้าสิบวัน

ซือเถิงผู ้เดิมทีควรจะถูกปราบและสังหารฉวยโอกาสจากภัย

Page ����������������� 2.indd   15 31/8/2561 BE   17:22



16 ครึ่งปีศาจซือเถิง 2

ธรรมชาติน้ีหลบหนีไปได้ ส�าหรับชิวซานและส�านักเต๋า นี่คือข่าวร้าย 

อันไม่เป็นมงคล

ผ่านไปอกีสองเดอืนก็มข่ีาวส่งมา ซอืเถิงไปทางตะวันออก ก�าจดัปีศาจ 

ติดกันสามตนท่ีหวงสือ เผิงเจ๋อ และเฉาหู เวลาน้ันนักพรตหลี่เจิ้งหยวน

กระทืบเท้าเร่าๆ 'เจ้าปีศาจตนนี้ตอนแรกต่อต้านส�านักเต๋า ต่อมา 

ก็สร้างความแค้นกับโลกปีศาจ ต้องท�าให้ตัวเองหัวเดียวกระเทียมลีบ

ท�าเรื่องขัดต่อฟ้าให้ได้รึไง'

มีเพียงนักพรตชิวซานผู ้รู ้ความร้ายแรงของเรื่องนี้  เขาหยุด 

ไล่ตามต่อ หันร่างย้อนกลับไปยังอู ่ตัง ประโยคแรกท่ีพูดยามเจอ 

นักพรตหลี่เจิ้งหยวนก็คือ 'น่ากลัวว่าฉันจะหยุดย้ังซือเถิงไม่ได้แล้ว'

ว่าไปแล้วก็ประหลาด เมืองหางโจวในค�่าคืนน้ีสายฝนเทกระหน�่า

ลงมาเช่นกัน ก่อนนอนตานจื้อกังได้ติดต่อเรื่องงานศพอันมั่นอีกครั้ง 

และได้ทราบว่าตามหาญาติท่ีบ้านเดิมของเธอพบแล้ว คาดว่าสองวันน้ี

น่าจะเร่งมาจัดการขั้นตอนที่หางโจว

นบัว่าได้ปลดเปลือ้งเรือ่งในใจลง เขาอยากโทรศพัท์ไปบอกฉนิฟ่ัง

สักครั้ง ทว่าโทรศัพท์ติดกันสองครั้งก็ไม่มีการตอบรับจึงเข้านอนโดยที่

ยังมีเรื่องหนักอึ้งในใจ ทันใดนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าคร้ังนี้ฉินฟั่งพาผู้หญิง 

ที่ชื่อซือเถิงคนน้ันมาด้วย

เธอเป็นใครกันนะเพ่ือนใหม่ที่ฉินฟั่งรู้จัก?

ดูจากท่าทีที่ฉินฟั่งปฏิบัติต่อเธอ ค่อนข้างปกป้องดูแลมากทีเดียว 

รายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างที่ไม่ใส่ใจก็ล้วนท�าตามความคิดเธอ...

เขาเคยสืบความเป็นมาของเธอมั้ย ชาติตระกูลขาวสะอาดรึเปล่า  

จะให้เรื่องท�านองเดียวกับอันมั่นเกิดขึ้นซ�้าอีกครั้งไม่ได้
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ระหว่างสะลึมสะลือหลับใหลโทรศัพท์ก็ดังข้ึนกะทันหัน เขานึกว่า

เป็นฉินฟั่งโทรกลับมา จึงคล�ามาตอบด้วยเสียงไม่ชัดว่า "ฮัลโหล?"

เป็นเสียงของหญิงวัยกลางคนคนหน่ึง "ไม่ทราบว่าใช่ตานจื้อกัง 

ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทโฆษณาจยาอี้รึเปล่าคะ"

เป็นเรื่องบริษัท?

ตานจื้อกังตาสว่างขึ้นมาเล็กน้อย บนหน้าเว็บไซต์บริษัทมี 

วิธีติดต่อฝ่ายการตลาดอยู่ กระนั้นเพราะบริษัทไม่ได้ใหญ่มาก เขาจึง

เคยบอกผู้จัดการแผนกเอาไว้ว่าหากเป็นงานใหญ่ที่ส�าคัญก็มอบเบอร์

ตนให้อีกฝ่ายได้จะได้คุยกันให้ละเอียดไปอีกขั้น 

"ไม่ทราบว่าคุณคือ..."

"ฉินฟั่งคือหุ้นส่วนบริษัทพวกคุณใช่มั้ยคะ ฉันเคยโทรศัพท์หา  

คนรับสายบอกว่าฉินฟั่งไม่มาท�างานเกือบสองเดือนแล้ว ไม่สะดวก 

มอบวิธีการติดต่อให้ และก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ท่ีไหน บอกว่าให้มาหาคุณได้"

หาฉินฟั่ง?

ตานจื้อกังรู้สึกแปลกใจเล็กน้อย "ช่วงนี้เขาไม่ได้อยู่หางโจว หาก

เป็นธุระของทางบริษัทแค่คุยกับผมก็ได้ครับ"

"คุณรู้มั้ยว่าตอนน้ีเขาอยู่ท่ีไหน"

แปลก เธอได้เบอร์โทรศัพท์ตนมาโดยอ้างว่าติดต่อมาด้วยเรื่อง

งานของบริษัท จากน้ันก็สืบข่าวฉินฟั่งผ่านทางเขางั้นเหรอ ไม่รู ้ว่า 

เพราะอะไร คิดยังไงก็รู ้สึกว ่าออกจะผิดปกติ ตานจื้อกังบังเกิด 

ความระแวงข้ึนมาหลายส่วน "คุณเป็นใครครับ"

ในโทรศัพท์มีเสียงตู๊ดยาวส่งมา อีกฝ่ายวางสายไปกะทันหัน

ณ ตู้โทรศัพท์ข้างถนนในอ�าเภอหลี
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จย่ากุ ้ยจือวางสายแล้วผลักประตูออกมา โจวว่านตงก�าลัง 

นัง่สบูบุหรีบ่นหัวดบัเพลงิบรเิวณไม่ไกล เหน็จย่ากุ้ยจอืออกมา ในดวงตา

ก็แวบผ่านด้วยแววพรั่นพรึงอันยากสังเกตเห็น

ก่อนหน้าน้ีไม่ก่ีนาทผีูห้ญิงคนนีบ้อกเขาว่า 'นายฆ่าฉนัไม่ได้หรอก 

ใครก็ฆ่าฉันไม่ได้ท้ังน้ัน หากคิดฆ่าฉันจุดจบก็จะเป็นเหมือนคู่หูนาย'

พูดเสร็จก็ปลดกระดุม คล้ายว่าเธอไม่มีข้อห้ามระหว่างชายหญิง

ใดๆ ทั้งสิ้น สะบัดมีดตัดสายรัดชุดชั้นในจากด้านหน้า หน้าอกซึ่ง 

หย่อนยานแล้วเด้งอ่อนแรงอยู่ไม่ก่ีครั้ง ตัวโจวว่านตงเองรู้สึกอึดอัด 

ขัดเขิน แต่เธอกลับไม่แยแสใส่ใจ ใช้มือลูบหน้าอก หยุดตรงต�าแหน่ง

หัวใจ พูดกับเขาว่า 'นายดูให้ดี นี่คือหัวใจ'

พูดจบก็กดปลายมีดตรงหัวใจ ใบหน้าเผยรอยย้ิมประหลาด  

จากนัน้ข้อมอืก็พลนัออกแรงเสยีบลงไป โจวว่านตงสะดุง้ตกใจ ต่อจากนัน้ 

แผ่นหลังก็สั่นสะท้านนับครั้งไม่ถ้วน

เขามองเห็น ใต้ผิวหนังของจย่ากุ้ยจือคล้ายมีเส้นใยเรียวบาง 

นับไม่ถ้วนขยับไหว พริบตาที่ปลายมีดจ้วงแทงลงไปก็ผสานเป็นรูปโล่

อย่างรวดเร็ว ขวางการรุกรานของปลายมีดไว้ฉับพลัน

จย่ากุ้ยจือพูดว่า 'นี่เพราะฉันลงมือเอง หากเปลี่ยนเป็นนายลงมือ 

ป่านนี้คงได้ไปหาคู่หูในนรกแล้ว'

แล้วยังบอกว่า 'นายแตะต้องฉันไม่ได้ ก็ไม่มีทางข่มขู่ฉันให้มอบ

หินสวรรค์เก้าตาออกมา นายอยากได้หินสวรรค์ใช่มั้ย ช่วยฉันท�า 

เรื่องหน่ึง หลังส�าเร็จฉันจะมอบหินสวรรค์เก้าตาให้นาย'

เหยียนฝูรุ ่ยไม่กล้าบอกว่าตนเองได้รับความไว้วางใจเต็มร้อย 

จากพวกเฉินอิ๋นเติง แต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ถูกกีดกันให้อยู่นอกความลับ
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อย่างแข็งกร้าวเหมือนเมื่อก่อน

สาเหตุอยู่ที่เขายืนกรานโทษว่าการตายของหว่าฝางเป็นความผิด

ซือเถิง ทุกครั้งต่างก็จะทวนซ�้าแบบขบเข้ียวเคี้ยวฟันหรือสะอึกสะอื้นว่า 

'ซือเถิงปีศาจตนนั้นท�าให้หว่าฝางของพวกเราตาย'

'หว่าฝางยังเด็ก ตายได้น่าสังเวชย่ิงนัก'

'นักพรตทุกท่าน พวกคุณคือผู้ก�าจัดปีศาจขจัดมารไม่ใช่เหรอ  

พวกคุณลองคิดหาทางสังหารเธอทิ้งดูสิ'

"ต่อให้ต้องชดใช้ด้วยชีวิตฉันก็ตาม..."

ทุกคนต่างเอ่ยปลอบเขา แม้กระท่ังเฉินอิ๋นเติงก็พูดกับเขาแบบ

แสร้งท�าเป็นห่วงใยว่า 'คุณคิดมากไปแล้ว ไม่แน่อาจไม่ใช่ปีศาจ  

เป็นแค่พ่อค้ามนุษย์ลักพาตัวไปขายก็ได้ ต่อให้เป็นปีศาจจริงก็ไม่แน่ว่า

จะเป็นซือเถิง'

ในเวลานี้เหยียนฝูรุ่ยมักจะหน้าแดงถลึงตาโต ร้องตะโกนด้วย 

เสียงแหบแห้งว่า 'พวกคุณตาบอดกันหมดรึไง เห็นๆ อยู่ว่าเป็นเธอ!'

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุผลทางด้านจิตใจหรือมองเห็นจริงๆ ทุกครั้ง

เมื่อกล่าวเช่นน้ี เขารู้สึกว่าบนหน้าเฉินอิ๋นเติงคล้ายจะมีความพึงพอใจ

อันยากสังเกตเห็น

หลังท�าแบบนี้ซ�้าไม่กี่ครั้ง วันหน่ึงเฉินอิ๋นเติงก็พูดกับเขาว่า  

'นักพรตเหยียนไปเขาเฮยเป้ยด้วยกันกับพวกเราสิ เวลากระชัน้ชดิเกินไป 

ต้องการก�าลังคน'

ตอนน้ีการเชือ่ฟังท�าตามค�าพูดเธอถือเป็นการท�าธุระให้คณุซอืเถิง

รึเปล่า

ไม่ๆ ไม่ใช่ เหยียนฝูรุ ่ยไม่คิดแบบนั้น ท้ังสองต่างก็เป็นปีศาจ  

เรียกไม่ได้ว่ายืนอยู่ฝ่ายไหน เขาแค่เลือกตัวเลือกที่ดีท่ีสุด เพ่ือตัวเอง 
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และเพ่ือหว่าฝาง

ก็เหมือนกับที่ซือเถิงบอกเขาวันนั้นว่า 'ตอนนี้บนโลกมีแค่ฉันท่ี

รับมือกับเฉินอิ๋นเติงได้ เพราะงั้นนายไม่ต้องรู้สึกว่านายก�าลังช่วยฉัน 

นายแค่ยืมพลังของฉันแก้แค้นให้หว่าฝาง ส่วนฉันก็จะอาศัยนายท�าให้

เรื่องราวราบรื่นย่ิงขึ้น ทุกคนต่างได้รับสิ่งท่ีต้องการ ไม่ติดค้างกัน'

เมื่อได้รับโทรศัพท์จากฉินฟั่ง เหยียนฝูรุ่ยก็คลุมเสื้อกันฝนคล�า

ความมืดออกจากประตูไปโดยไม่โอ้เอ้แม้แต่นาทีเดียว ก้าวเท้า 

หนักบ้างเบาบ้างออกจากหมู่บ้าน จนกระทั่งออกจากประตูหมู่บ้าน 

มาไกลแล้ว ถึงกล้าบิดเปิดกระบอกไฟฉายให้สว่าง

ไม่รู้ว่าเดินมานานเท่าไหร่ พอส่ายแสงจากกระบอกไฟฉายในมือ

ครั้งหน่ึงก็เจอไฟหน้ารถซึ่งไม่ได้เปิดไว้ถึงรู้ว่ารถจอดอยู่ตรงนี้ น�้าบนพ้ืน

เจิง่นองถึงข้อเท้าแล้ว เขาเดนิลยุน�า้เข้าไป เมือ่เข้าไปใกล้ก็จบักระจกรถ

โดยไม่ได้ขึ้นไป หยดน�้าฝนตกกระทบบนปีกหมวกกันฝนสีด�ามันวาว 

ดังเปาะแปะๆ

"พอถึงเวลาพวกเฉินอ๋ินเติงจะบอกคุณซือเถิงว่าอาจพบรังของ 

ชื่อส่านแล้ว ถ�้าแห่งน้ันอยู่บนเขาเฮยเป้ย หนทางเดินล�าบากไม่มีทาง 

มีคนไป ถ�้ากว้างมาก คล้ายบ้านซึ่งมีหลายทางเข้า วกวนคดเคี้ยว  

ด้านในมีโครงกระดูกสัตว์จ�านวนมาก ด้านในสุดคือถ�้าขนาดใหญ ่

มีหินงอกหินย้อยมากมาย ทั้งยังมีสระน�้าขนาดเล็กซึ่งหมักหมมจน 

เหม็นเน่าอีกสระ

เครือ่งมอืของนกัพรตทกุคนไม่ได้น�าเข้าถ�า้ แต่เลอืกเรยีงล�าดบัอยู่

ตรงต�าแหน่งทีเ่ลอืกไว้แล้วแต่ละจดุด้านนอกถ�า้ ฉนัได้ยินเจ้าอารามชางหง 

พูดถึงครั้งหน่ึง บอกว่าต้องก�าหนดเวลาให้ดี เป็นเวลาเท่ียงตรง  
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หลังคุณซือเถิงเข้าถ�้าเครื่องมือจะท�างานพร้อมกัน อาศัยพลังหยาง 

ซึ่งแรงกล้าท่ีสุดตอนเท่ียงตรงท�าการกักขัง แต่อานุภาพของค่ายกลนี้ 

อยู่ต่อเนื่องได้นานสุดสี่สิบห้านาที เพราะงั้นหากเฉินอิ๋นเติงจะจัดการ

คุณก็ต้องเสร็จสิ้นภายในสี่สิบห้านาที

เฉินอิ๋นเติงได้ท�ากลไกไว้ในส่วนลึกสุดของถ�้า แต่ตกลงเป็นกลไก

อะไรฉันดูไม่ออก ตอนฉันเข้าถ�้ามันก็เสร็จไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว งานท่ี

ช่างฝีมือในหมู่บ้านท�าล้วนเป็นส่วนปลีกย่อย สุดท้ายประกอบเสร็จ 

เป็นของอะไรไม่มีใครรู้ คนของส�านักเต๋าก็เคยเอ่ยถาม แต่เฉินอิ๋นเติง 

บอกแค่ว่าเป็นสิ่งที่ตกทอดมาในถ�้าหม่ากูของพวกเธอ ต้องจัดการ 

คุณซือเถิงได้แน่"

พูดจบเขาก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งจากในอกส่งให้ซือเถิง "ฉัน 

ท�าสัญลักษณ์ต�าแหน่งถ�้าแห่งนั้นกับทิศทางหลักเอาไว้คร่าวๆ หาก 

จ�าเป็นคุณซือเถิงก็ไปดูได้ แต่ฉันไปด้วยไม่ได้ ต้องรีบกลับไปในตอนท่ี

คนยังไม่สังเกตเห็น เลี่ยงไม่ให้คนสงสัย"

ซอืเถิงถามว่า "ตอนกลางคนืเฉนิอิน๋เตงิไม่มทีางไปท่ีภเูขาเฮยเป้ย 

ใช่มั้ย"

เหยียนฝูรุ่ยลังเลเล็กน้อย "น่าจะ...ไม่ไป"

กลุ่มคนจากส�านักเต๋าพักอยู่ท่ีโรงแรมซึ่งอยู่ข้างบ้านเฉินอ๋ินเติง 

หน้าต่างห้องนอนของเฉินอ๋ินเติงกับยางปัวอยู่ตรงกับห้องเหยียนฝูรุ่ย 

เขาเคยสังเกตต่อเน่ืองอยู ่สองคืน เวลาท�างานและพักผ่อนของ 

สองสามีภรรยาเป็นระเบียบแบบแผนมาก สี่ทุ ่มกว่าตอนกลางคืน 

จะปิดไฟตลอดจนฟ้าสว่าง

ฉินฟั่งขับรถอ้อมไปอีกด้านของภูเขาเฮยเป้ย ภูเขาด้านนี้ย่ิงสูงชัน 
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เค้าโครงก้อนหินตะปุม่ตะป�า่และมืดสนิทไล่ขึ้นไปจากบนพ้ืนราบ  

ฉินฟั่งมองรองเท้าส้นสูงของซือเถิงแบบปวดหัวแวบหนึ่ง "แบบน้ีเธอจะ

ปีนขึ้นไปยังไง คงไม่ใช่ต้องให้ฉันลากประคองถึงข้ึนไปได้หรอกนะ"

ซือเถิงเหลือบตามองเขา เหยียบถอดรองเท้าออกอย่างเชื่องช้า 

"อยากแข่งกันมั้ย"

ฉินฟั่งบังเกิดความระแวงในใจข้ึนทันใด "ไม่แข่ง!"

ความจริงพิสูจน์แล้วว่าการไม่แข่งคือตัวเลือกอันชาญฉลาด  

ซือเถิงเชี่ยวชาญการปีนป่าย และไม่ใช่เพราะพลังปีศาจที่หลงเหลืออยู่

ของเธอ แต่ทั้งหมดเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของเถาไม้ เธอคว้าก่ิงไม้กับ

ล�าต้นซึง่ความยาวแขนคนธรรมดาแตะไม่ถึงช่วยปีนได้ ยืมแรงเลก็น้อย

ก็ปีนขึ้นต่อเน่ืองไปได้หลายต�าแหน่ง ฉินฟั่งไล่ตามไปเร็วบ้างช้าบ้าง 

ล้าหลังกว่ามาก ซือเถิงหยุดรอเขาหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายท่ีหยุดรอ 

ก็เอ่ยถามว่า "จะให้ฉันดึงหรือประคองนายมั้ย"

ช่าง...

ฉินฟั ่งฮึดพลัง แหงนหน้าตอบกลับไปอย่างดุดันว่า "ไม่ต้อง  

ฉันเดินได้..."

ค�าพูดยังเอ่ยไม่ทันจบ ดินโคลนใต้เท้าก็ขัดขาหน้าหงายล้มกลิ้ง

อยู่ในโคลนเป็นทางยาว กว่าจะตะกายลุกขึ้นได้อย่างยากเย็น ส่วน 

ซือเถิงยังคงพูดอยู่บนที่สูงว่า "ในเมื่อเป็นแบบนั้น ฉันไม่จูงนายแล้ว"

ฉินฟั่งมองเธอเดินไปด้านหน้าต่อตาปริบๆ แล้วก็มองสารรูป 

ซึ่งท้ังร่างเปียกปอนไปด้วยโคลนและน�้าของตัวเองพลันรู ้สึกเสียใจ 

อย่างสุดซึ้งและคิดว่าให้เธอจูงหน่อยจะเป็นไรไป แน่นอนว่าผู้ชายไม่

ควรแสดงความอ่อนแอต่อหน้าผูห้ญิง แต่เธอเป็นปีศาจนะ ต่อให้เขาฝึก

ศลิปะการต่อสูส้บิแปดอย่างทัง้ในวันเหมายัน ครษีมายัน อยู่ต่อหน้าเธอ
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ก็ KO ในท่าเดียวอยู่ดี จะยังต้องรักษาหน้าไปท�าไมกัน

เขาใช้เรี่ยวแรงมหาศาลปีนฮึบๆ ข้ึนไป ในเมื่อต่อให้ตายก็จะ 

รักษาหน้าชีวิตก็ต้องยอมล�าบาก บรรดารุ่นพ่ีไม่ได้หลอกเขาเลยสักนิด

กว่าจะปีนข้ึนมาถึงบนยอดไม่ง่าย ทว่าเขากลับตาค้างไป

ทแีรกหลงัศึกษาแผนทีข่องเหยียนฝรูุย่เสรจ็ พวกเขาอวดฉลาดขึน้

เขามาจากอีกด้าน ก็เพราะหวังว่าจะไม่ท้ิงร่องรอยท่ีสังเกตเห็นได ้

บนเส้นทางซึ่งพวกเฉินอิ๋นเติงเดินประจ�า คิดไม่ถึงว่าจะท�าผิดมหันต์

แม้ถนนสายนีจ้ะผ่านไปยังยอดเขา แต่ก็ไม่ผ่านถ�า้แห่งนัน้ ระหว่าง 

ยอดเขาแห่งนี้กับถ�้าแห่งน้ันมี...หน้าผาชันกว้างสิบกว่าเมตรและลึก 

จนมองไม่เห็นก้นขวางก้ันอยู่

ฉินฟั่งหย่อนก้นนั่งลงบนหินภูเขาอย่างท้อแท้ "ฉันโดดข้ามไป 

ไม่ได้"

ซือเถิงยกนิ้วขึ้นตรงริมฝีปากส่งเสียงชู ่เบาๆ จากน้ันก็เดินไป 

ใต้ต้นไม้ต้นหน่ึง ใช้สองมือโอบรอบต้นไม้ แนบหน้าผากเข้ากับล�าต้น 

ริมฝีปากขมุบขมิบ พึมพ�าพูดอะไรบางอย่าง

ฉินฟั่งมองอยู่พักหน่ึง ขนทั่วร่างก็พลันลุกชัน

ไม่เพียงแค่ต้นไม้ต้นน้ัน กระทั่งต้นไม้รอบด้าน รวมทั้งเถาวัลย์  

ต่างก็โน้มเอน แตกหน่อ ยืดออกไปด้านหนึ่งด้วยความเร็วที่สายตา 

มองเห็นได้ ไม่ก่ีนาทีบนหน้าผาชันกว้างสิบเมตรก็พาดด้วยสะพาน 

ขนาดเล็กกว้างไม่ถึงครึ่งเมตรและถักทอไขว้สานขึ้นจากเถาวัลย์กับ 

ก่ิงไม้ พอสายฝนโปรยปรายหนักขึ้นเล็กน้อยสะพานเล็กก็แกว่งไกว

ซือเถิงหันหน้ากลับมากวักมือให้ฉินฟั่ง

เขาตะลึงตาค้างและเอ่ยตะกุกตะกักว่า "เอ่อ...ซือเถิง นี่มัน 

ไม่ตลกเลย..."
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