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คำ�นำ�
อดีตชาติของจ้าวอวิ๋นหลานช่างยิ่งใหญ่อลังการกว่าตัวละครไหนๆ ในจักรวาล
เอเวอร์วาย เพราะเป็นถึงเทพบรรพกาลตามต�ำนานความเชื่อจีนเชียวค่ะ อ่านแล้ว
ได้ความรูด้ เี หมือนกัน นอกจากเรือ่ งต�ำนานการสร้างโลก ก�ำเนิดมนุษย์ ก็ยงั มีเรือ่ งของ
แดนปรโลกด้วย นับว่า Guardian เป็นนิยายแนวสืบสวนแฟนตาซีทผี่ เู้ ขียนท�ำการบ้าน
หนักมากจริงๆ ค่ะ
เมื่อเรื่องราวของหัวหน้าจ้าวและศาสตราจารย์เสิ่นถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆ
ก็แปลว่านิยายเรื่องนี้เข้าใกล้ตอนจบแล้ว อารมณ์ของเรื่องมันก็จะหน่วงๆ หน่อย
แต่อย่างค�ำว่าฟ้าหลังฝนมักงดงามเสมอ เชือ่ ว่าระหว่างเขาทัง้ สองจะต้องมีทางออกที่
สว่างสดใสแน่นอน เฝ้ารอมาตั้งพันหมื่นปี ถ้ารักกันไม่ได้...ก็ใจร้ายกับพวกเขา (และ
นักอ่าน) เกินไปแล้ว!
แม้เหตุการณ์จะเน้นไปที่ปมอดีตชาติ ความสัมพันธ์ของคู่หลัก แต่ตัวประกอบ
ทีน่ บั ว่าแย่งซีนมาตัง้ แต่เปิดเรือ่ งอย่าง 'เสีย่ วกัว' ก็ยงั มีบทบาททีจ่ ะเรียกว่าส�ำคัญก็คง
ได้ค่ะ ยิ่งตอนนี้มีเรื่องชวนให้คิดว่าเสี่ยวกัวผู้มีแต้มบุญล้นทะลักจนไม่น่าเป็นไปได้
คนนีม้ นั ชักจะยังไงๆ อยากรูจ้ งั ว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรรึเปล่า เอาเป็นว่าต้องไปติดตาม
กันนะคะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์เอเวอร์วาย
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บทที่ 1
หลังจากทีก่ วั ฉางเฉิงกลับถึงบ้าน เขาก็นอนหลับไปแบบไม่รเู้ ดือนรูต้ ะวัน
พอตื่นขึ้นมาจัดการตัวเองให้เหมือนผู้เหมือนคนแล้วก็ออกไปซื้อของขวัญ
เดินสายเยีย่ มญาติ บ้านแรกก็คอื บ้านลุงรอง เขาต้องท�ำตามค�ำสัง่ ของหัวหน้า
ก่อน นั่นคือการส่งมอบอั่งเปา กัวฉางเฉิงคนนี้มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือถ้า
ในตัวเขามี 'ของของคนอืน่ ' จะอดรนทนไม่ไหว แม้รทู้ งั้ รูว้ า่ เดีย๋ วลุงรองก็จะเอา
มันให้เขาต่อเป็นอั่งเปาส�ำหรับเขาก็ตาม
กัวฉางเฉิงเข้าบ้านมาก็ส่งเสียงเรียกคน และสิ่งแรกที่ท�ำหลังจากนั้นคือ
หยิบซองแดงออกมา พูดด้วยน�้ำเสียงเคร่งขรึมจริงจังเหมือนกล่าวรายงานใน
ที่ท�ำงานโดยไม่ตกหล่นแม้แต่ค�ำเดียว "ลุงรองครับ หัวหน้าบอกว่าปีใหม่แล้ว
เอาไว้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ ให้ป้าสะใภ้กับพี่สาวครับ"
พีส่ าวของกัวฉางเฉิงเองก็เป็นลูกล้างผลาญทีใ่ ช้เงินเก่งแต่หาเงินไม่เป็น
เหมือนกัน ดังนั้นส�ำหรับลุงรองแล้ว นี่จึงเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นเงิน
กลับคืนมา ท�ำให้รู้สึกเซอร์ไพรส์ เขาอึ้งไปครู่หนึ่งจึงรับอั่งเปามาเปิดออกดู
จากนั้นก็ยื่นกลับคืนให้กัวฉางเฉิง "โอ้ ไม่น้อยเลย เก็บเป็นเงินก้นกระเป๋าไว้
ซื้อของให้ตัวเองเถอะ แปลกจริง เหล่าหยางของแกเป็นคนขี้ตืดจนขึ้นชื่อเลย
ไม่ใช่เหรอ ปีนี้ท�ำไมถึงอยากจะแจกอั่งเปาซะล่ะ"
กัวฉางเฉิงรู้สึกแปลกใจ "ใครคือเหล่าหยางเหรอครับ"
ลุงรองของเขายืนขึ้นรับจานเกี๊ยวพลางเอ่ย "หัวหน้าแผนกส�ำมะโน
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ประชากรแซ่หยางไม่ใช่เหรอ ชื่อสามพยางค์ หยางอะไรนะ"
"หัวหน้าของเราแซ่จ้าว"
ลุ ง รองของเขาได้ ยิ น ก็ ยั ง ไม่ ทั น คิ ด อะไร แกะตะเกี ย บออกจากกั น
พลางพูดต่อ "อยากจะแซ่อะไรก็ตามใจเถอะ สมัยก่อนลุงเคยได้ยนิ คนว่ากันว่า
เจ้านัน่ ขีต้ ดื ใช้ได้เลย ไปกินข้าวนอกบ้านทีไ่ หนๆ ก็ตอ้ งห่อกลับบ้าน อย่างว่าแหละ
คนเรามีพ่อแม่ลูกเต้าต้องเลี้ยงดูเป็นธรรมดา เขาดีกับแก แกก็ตั้งใจท�ำงาน
จะว่าไปแกก็ไม่ใช่เด็กแล้ว ได้เงินเดือนมาก็อย่าใช้จนหมดล่ะ เก็บออมไว้บ้าง
ต้องรู้ว่าควรใช้ชีวิตยังไง..."
กัวฉางเฉิงยิ่งฟังยิ่งมึน ในที่สุดก็ทนไม่ไหว พูดแทรกขึ้นมาประโยคหนึ่ง
"ลุงรองครับ หัวหน้าของผมยังไม่แต่งงานนะครับ"
"ยังไม่แต่งงานได้ยังไง ลูกสาวเขาจะเข้ามหา'ลัยอยู่แล้ว เดือนที่แล้วลุง
ยังพูดกับเพื่อนอยู่เลยว่าชีวิตเขาช่วงนี้ไม่ง่ายเลย ให้คนช่วยดูแลเขาหน่อย"
ลุงรองของกัวฉางเฉิงเริ่มรู้สึกผิดปกติ "เดี๋ยวนะ ใครให้อั่งเปาแกนะ"
กัวฉางเฉิงว่า "หัวหน้าจ้าวครับ"
"หัวหน้าจ้าว? หัวหน้าจ้าวไหน"
"...ก็หัวหน้าจ้าว หน่วยสืบสวนคดีพิเศษไง"
"หน่วยสืบสวนคดีพเิ ศษ? คนทีอ่ ยูถ่ นนกวงหมิงนัน่ ? แซ่จา้ ว? จ้าวอวิน๋ หลาน?"
ลุงรองของเขาถามค�ำถามออกมารวดเดียว แล้วเบิกตาโตมองจ้องตากัวฉางเฉิง
ประเดี๋ยวหนึ่ง มือคีบเกี๊ยวขึ้นมาแล้วยัดเข้าปากอย่างใจลอย เคี้ยวไปสองที
ยังคงรู้สึกว่าเรื่องนี้แปลกประหลาดจนไม่น่าเชื่อ "ล้อเล่นน่า ลุงจะมีปัญญา
ที่ไหนแทรกคนเข้าไปที่นั่นได้"
"มีปญ
ั ญาอะไร" ป้าสะใภ้กน็ งั่ ลงด้วย "หลานไปอยูแ่ ผนกส�ำมะโนประชากร
ไม่ใช่เหรอ"
กัวฉางเฉิงตอบไปตามความจริง "ตอนนีผ้ มท�ำงานทีห่ น่วยสืบสวนคดีพเิ ศษ"
"ล้อเล่นรึเปล่า" ป้าสะใภ้เลีย้ งเขามาตัง้ แต่เด็กจนโต รูด้ วี า่ เจ้าเด็กดวงซวย
คนนี้เป็นคนยังไง สีหน้าเปลี่ยนเป็นกังวลขึ้นมาทันที "ดู ดูลุงแกซิ! ท�ำจนกลาย
เป็นเรือ่ ง หลานเราเข้าไปอยูห่ น่วยสืบสวนคดีพเิ ศษได้ยงั ไงกัน ทัง้ เสีย่ งทัง้ ไม่มนั่ คง
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ต้องเจอกับคดีถึงแก่ชีวิต...แล้วนี่แกรับผิดชอบงานแบบไหนกันเนี่ย"
กัวฉางเฉิงเพิง่ จะอ้าปาก ลุงรองก็ใช้ตะเกียบเคาะข้างชาม "อย่าพูดซีซ้ วั้ ไป
เรื่องภายในของหน่วยสืบสวนคดีพิเศษล้วนเป็นความลับ คุณอย่าเที่ยวชักน�ำ
ให้เด็กมันท�ำผิด...ที่จริงป้าสะใภ้ก็แค่จะถามว่างานที่นั่นเสี่ยงอันตรายรึเปล่า
เหนื่อยรึเปล่า จะให้ลุงช่วยวิ่งเต้นให้อีกมั้ย ยอมได้เงินน้อยลงมาหน่อย
หาต�ำแหน่งงานที่มั่นคงกว่านี้จะดีกว่า"
จนเวลานีก้ วั ฉางเฉิงทีช่ ะงักไปชัว่ ขณะถึงได้มปี ฏิกริ ยิ าตอบสนอง ตอนแรก
ที่เขาถูกส่งไปหน่วยสืบสวนคดีพิเศษ ที่จริงเป็นการเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอ
เขานึกแล้วว่าคนทีม่ ไี อคิวและอีควิ ต�ำ่ กว่าคนอืน่ อย่างเขาคงไม่ถกู ส่งไปท�ำงาน
ต�ำแหน่งเท่ๆ อย่างนั้นแน่
...แหงล่ะ ตอนนี้กัวฉางเฉิงลืมเรื่องที่ถูกเพื่อนร่วมงานท�ำให้ตกใจจน
เป็นลมในวันแรกที่มารายงานตัวไปเสียแล้ว
กว่าเขาจะเข้ากับคนอื่นได้ กว่าจะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มหล่อหลอมเข้ากับ
บรรยากาศของอาคารหมายเลขสี่ ถนนกวงหมิงได้จนแทบจะเกิดเป็นความผูกพัน
อันแน่นแฟ้นขึ้นมานั้นไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะกับพวกพี่ฉู่ที่เห็นเขาเป็นเด็กใหม่
อยู่ตลอดเวลา
ส�ำหรับเขา จ้าวอวิ๋นหลานก็กลายเป็นเหมือนพ่อเขาไปครึ่งตัวแล้ว...
แม้ว่า 'พ่อ' คนนี้จะหาแม่เลี้ยงให้เรียบร้อยโดยไม่ถามความเห็นเขาสักค�ำ
ทว่า 'แม่เลีย้ ง' คนนีก้ ม็ บี คุ ลิกอบอุน่ แถมคุยง่าย กัวฉางเฉิงฟังความหมาย
ของลุงรองออก จึงรีบพูดขึ้นมาด้วยจิตใจแน่วแน่ว่า "ผมไม่อยากย้าย"
แต่ไหนแต่ไรมากัวฉางเฉิงเป็นคนโอนอ่อนผ่อนตามตลอด ไม่ว่าจะ
ประชุมปรึกษาหารือเรื่องอะไรก็ถือว่าเขาไม่อยู่ในที่ประชุมได้ เพราะยังไงเสีย
เขาก็ไม่ออกความเห็นอะไรอยู่แล้ว จู่ๆ ตอนนี้แสดงความคิดเห็นของตัวเอง
อย่างชัดเจนขนาดนี้ ลุงรองกับป้าสะใภ้ปรับตัวไม่ทัน ได้แต่นิ่งอึ้งไปพักหนึ่ง
ผ่านไปครู่ใหญ่ ป้าสะใภ้ก็ถามขึ้นมา "ที่นั่น...ดีขนาดนั้นเลยเหรอ"
กัวฉางเฉิงพยักหน้าอย่างแรง
"แกอยากท�ำที่นั่นต่อ?" ลุงรองยังไม่วางใจ ถามอีก "ไม่เสี่ยงอันตราย
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จริงหรือ"
เพื่อให้ได้อยู่ต่อ กัวฉางเฉิงกลั้นใจพูดอย่างเด็ดขาด "ไม่เสี่ยงอันตราย
เลยสักนิด"
"ก็ได้" ลุงรองคิดไปคิดมา รูส้ กึ ว่ายังไงเขาก็โตเป็นหนุม่ ขนาดนีแ้ ล้ว แม้วา่
หลายปีที่ผ่านมาจะไม่ได้เรื่องได้ราวมาตลอด กว่าจะแตกหน่อจิตใจรักงาน
ขึน้ มาได้สกั นิดสักหน่อยนัน้ ไม่งา่ ย และไม่อยากท�ำร้ายจิตใจ จึงตกลงไปอย่าง
สองจิตสองใจ "เอาเบอร์โทรหัวหน้าให้ลงุ หน่อย วันหลังลุงจะนัดจ้าวอวิน๋ หลาน
มากินข้าวด้วยกันสักมื้อ เขาแก่กว่าแกไม่กี่ปี ก็เรียนรู้จากเขาให้มากหน่อย"
จ้าวอวิ๋นหลานถูกเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือปลุกให้ต่ืน เขารู้สึกขมับ
ของตัวเองปวดเหมือนถูกเจาะรู แม้จะหลับไปตืน่ หนึง่ แล้วกลับยังเหมือนไม่ได้
พักผ่อน กลายเป็นเหนื่อยมากกว่าเดิมเสียอีก
เขาไม่รวู้ า่ ตัวเองหลับไปนานแค่ไหน ฝันสะเปะสะปะไปทัว่ ไม่ปะติดปะต่อ
วนเวียนอยูแ่ ค่เรือ่ งเขาปูโ้ จวกับเรือ่ งทีแ่ ทงดวงตาของมังกรจนบอด ฝันกลับไป
กลับมาไม่หลุดไปจากนี้
มือของจ้าวอวิน๋ หลานควานหาโทรศัพท์บนตูห้ วั เตียงไปมา จากนัน้ ก็ถกู
คนคนหนึ่งยัดมันเข้ามาให้ในมือ ตอนที่รับโทรศัพท์เขายังไม่ลืมตาเลย พอ
ได้ยินเสียงและรู้ว่าอีกฝ่ายคือใครก็ได้สติ เข้าโหมดปกติทันที หลังจากทักทาย
พูดคุยสัพเพเหระกันไปยกใหญ่ จ้าวอวิ๋นหลานก็พยายามสุดความสามารถที่
จะพูดถึงกัวฉางเฉิงอย่างไม่เว่อร์เกินไป ทั้งยังเค้นหาจุดดีของอีกฝ่ายออกมา
สองสามอย่างด้วยความยากล�ำบาก เป็นหัวหน้าทีด่ อี ย่างจับพิรธุ ไม่ได้ สองฝ่าย
คุยกันอย่างกลมกลืนลืน่ ไหล เข้าขากันได้ดมี าก แล้วก็ตกลงนัดหมายทานข้าว
ด้วยกันมื้อหนึ่ง
จ้าวอวิน๋ หลานวางโทรศัพท์ ซุกหัวลงบนหมอนอีกรอบ พูดเสียงออดอ้อน
ว่า "ผมปวดหัว"
เสิ่นเวยวางเรื่องในมือที่ก�ำลังท�ำอยู่ทันที เดินมาประคองกอดเขา แตะ
หน้าผากเขาดูพักหนึ่ง "เหมือนจะร้อนนะ ท�ำไมจู่ๆ ถึงมีไข้ขึ้นมาได้"
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จ้าวอวิน๋ หลานเอาหัวแนบทีบ่ า่ ของเสิน่ เวยอย่างอ่อนแรงแล้วกัดฟันพูด
"คุณคิดว่าไงล่ะ รบกวนไปเอายาแก้อักเสบกับยาลดไข้ให้ผมหน่อยนะครับ
คุณหมอเหมิงกู่*"
เสิ่นเวยรู้สึกละอายใจจึงท�ำตามที่เขาบอกโดยดี
จ้ า วอวิ๋นหลานกลืนเม็ด ยากองหนึ่งเข้ า ปากไปรวดเดี ยว แล้ ว ถลก
แขนเสื้อชุดนอนบนตัวที่ไม่รู้ว่าปล่อยให้เสิ่นเวยสวมให้ตั้งแต่เมื่อไหร่ขึ้น
จากนั้นก็กระโจนตัวออกไปทับเสิ่นเวยไว้บนเตียง ถามด้วยสีหน้าร้าย "ท่าน
ผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อคืนข้าน้อยปรนนิบัติท่านสบายตัวรึเปล่า"
เสิ่นเวยเห็นจ้าวอวิ๋นหลานโงนเงนไปมาจึงรีบยื่นมือไปประคองเอว
ของเขา ทั้งรวบอกเสื้อที่เปิดออกของจ้าวอวิ๋นหลานเข้าหากัน "อย่าเอาผ้าห่ม
ออกสิ ความร้อนกระจายออกหมด เดี๋ยวเป็นหวัดหรอก"
"เรือ่ งนีค้ ณ
ุ ไม่ตอ้ งเป็นห่วงไป" จ้าวอวิน๋ หลานใช้มอื หนึง่ กดบ่าของเสิน่ เวย
อีกมือหนึง่ ลูบคอเสือ้ ของอีกฝ่าย แล้วเอ่ยขึน้ อย่างมีเลศนัย "ในเมือ่ ท่านผูย้ งิ่ ใหญ่
รู้สึกสบายตัว ก็ควรจะให้ทิปข้าน้อยบ้าง"
เสิ่ น เวยยอมให้ เ ขาทั บ ตั ว เหลื อ บสายตามองเขา แบบนี้ ยิ่ ง ท� ำ ให้
จ้าวอวิ๋นหลานรู้สึกว่าอีกฝ่ายก�ำลังเชื้อเชิญให้ท�ำอะไรจริงๆ ความคิดชั่วร้าย
บังเกิด จ้าวอวิ๋นหลานคร่อมไปบนตัวของเสิ่นเวย "ถ้าวันนี้ผมไม่จัดการคุณ
พรุ่งนี้ผมจะยอมใช้แซ่คุณ...โอ๊ย!"
เสิ่นเวยรีบยื่นมือไปโอบหลังจ้าวอวิ๋นหลาน "เป็นอะไรไป"
"เจ็บ...เจ็บๆๆ ขาเป็นตะคริว"
"..."
เดิมทีจ้าวอวิ๋นหลานก็เหมือนจะขาดแคลเซียมอยู่แล้ว บวกกับเมื่อคืน
ที่สมบุกสมบัน พอเป็นตะคริวเลยเป็นหนัก ตะคริวกินต้นขาแล้วก็เปลี่ยนมา
ทีน่ อ่ ง เสร็จก็ยา้ ยมาทีเ่ ท้า เสิน่ เวยได้แต่ชว่ ยยืดเหยียดขาให้ทา่ มกลางเสียงบ่น
ด่าทอว่าไม่สบายตัวของจ้าวอวิ๋นหลาน ค่อยๆ ลูบขาที่เป็นตะคริวให้คลายลง
จ้าวอวิ๋นหลานเริ่มปวดจนกัดปากแยกเขี้ยวยิงฟัน ผ่านไปครู่หนึ่งจึง
* คุณหมอเหมิงกู่ เป็นค�ำทีใ่ ช้เปรียบเทียบถึงหมอทีใ่ ช้ทกุ วิถที างเพือ่ การรักษาเยียวยาแม้จะเป็นวิธที โี่ หดเหีย้ ม

Page Guardian 3.indd 10

2/4/2562 BE 13:25

Priest 11

สงบลงได้ เสิ่นเวยเหลือบเห็นรอยเขียวช�้ำที่โผล่ออกมานอกชุดนอนของเขาก็
ยิ่งรู้สึกละอายใจ จึงนั่งลงข้างๆ ช่วยกดนวดเบาๆ ให้จ้าวอวิ๋นหลานที่เอนนอน
ตัวแข็งอยู่ จ้าวอวิ๋นหลานหยุดโวยวาย นอนคว�่ำเสพสุขอยู่บนเตียงอย่าง
ว่านอนสอนง่าย สายตาเบนไปด้านข้าง และหยุดอยู่บนมือถือบนตู้หัวเตียง
ผ่านไปครู่หนึ่ง จู่ๆ ก็เอ่ยขึ้นว่า "ลุงรองของกัวฉางเฉิงเพิ่งถูกส่งมารับต�ำแหน่ง
เมื่อต้นปี ผมยังไม่เคยได้คบหาลึกซึ้งกับเขา เพียงได้ยินมาว่าตาแก่คนนี้ไม่ได้
มีความสามารถดีเด่อะไรเป็นพิเศษ แต่เป็นคนใช้ได้ทีเดียว"
เสิ่นเวยตอบรับเสียงเบา
"หลานชายเขาถือจดหมายมาฉบับหนึ่ง ท�ำงานเป็นลูกน้องผมมาครึ่งปี
กว่า เขาไม่เคยติดต่อผมแม้แต่ครั้งเดียว จนวันนี้โทรมานัดผมออกไปกินข้าว
คุณคิดว่ามันปกติมั้ยล่ะ"
เสิ่นเวยไม่รู้กฎระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติลับที่ยุ่งเหยิงอะไรนั่นของ
พวกเขา จึงถาม "ยังไงเหรอ"
"ผมสงสัยว่าตาแก่นั่นคงเพิ่งรู้ว่ากัวฉางเฉิงถูกส่งมาที่หน่วยสืบสวน
คดีพิเศษ เรื่องนี้..." จ้าวอวิ๋นหลานนิ่งไปไม่พูดต่อ หันหน้ามองเสิ่นเวยแล้ว
เปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างไว "ผมเป็นคนท�ำเขาปู้โจวพังจริงเหรอ"
เสิน่ เวยอึง้ ไปพักหนึง่ ถึงตอบเขา "ตามต�ำนาน เขาปูโ้ จวถูกเทพก้งกงชน"
"อือ" จ้าวอวิน๋ หลานหลุบตาลง ถ้าพวกสัตว์นรกถูกปล่อยออกมาหลังจาก
ที่เขาปู้โจวพังลง งั้นใครเป็นคนพังเขาปู้โจวกันแน่
เสิน่ เวยสองจิตสองใจอยูค่ รูห่ นึง่ แล้วอดไม่ได้ทจี่ ะถาม "ทีต่ น้ ไม้ศกั ดิส์ ทิ ธิ์
เกิดอะไรขึ้นกันแน่..."
"ต้นไม้ศกั ดิส์ ทิ ธิท์ ำ� ให้ผมเห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ห้าพันปีกอ่ น" จ้าวอวิน๋ หลาน
คล�ำบนหัวเตียงแล้วหันกลับมา "ผมเห็นตอนทีค่ ณ
ุ เจอผมครัง้ แรก แล้วตกจาก
หินก้อนใหญ่ลงไปในล�ำธาร ตอนนัน้ ผมคิดว่าเพราะผมหล่อเหลา ส่องประกาย
แวววาวระยิบระยับเข้าตาคุณแน่ๆ ถึงท�ำให้คณ
ุ ตะลึงจนตกลงไปในน�ำ้ ได้...โอ๊ย!"
มือของเสิ่นเวยที่ก�ำลังนวดคลึงเขาอยู่นั้นออกแรงหนักขึ้นอย่างไม่รู้ตัว
"เอว...เอวผม...คุณจะลอบสังหารสามีตัวเองรึไง"
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เสิ่นเวยเบามือลง นิ่งไปพักหนึ่ง น่าจะเป็นเพราะเคยท�ำสิ่งที่แนบชิด
สนิทแน่นที่สุดมาก่อนแล้ว เขาจึงเปิดใจอย่างไม่น่าเชื่อ "ผมไม่เคยลืมวันนั้น
เลย ตอนที่ผมเห็นคุณครั้งแรก สติสตังเตลิดไปจริงๆ"
จ้าวอวิน๋ หลานหัวเราะร้ายได้ใจ "ฮ่าๆๆ ศาสตราจารย์เสิน่ ถอดแผ่นกระจก
ขวางลูกตาของคุณออกแล้วแปลงร่างผมยาวให้สามีดูหน่อยซิ"
เสิน่ เวยถอดแว่นออกคืนร่างเดิมตามเขาว่า ผมยาวสีดำ� ขลับแผ่สยายลง
บนเตียงในพริบตา
อาจเป็นไปได้ทบี่ างครัง้ ผูช้ ายทึม่ ทือ่ เหล่านัน้ จะมีโหมดผมยาวทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายได้ จ้าวอวิ๋นหลานรู้สึกว่าตัวเองถูกอีกฝ่ายแทงเข้ากลางหัวใจทันที
เขาเหม่อมองเสิ่นเวยนานสองนานแล้วยื่นมือไปลูบเส้นผมของเสิ่นเวยอย่าง
ระมัดระวัง รวบรวมสติเอ่ยขึ้นเป็นเสียงกระซิบ "สวย สวยมาก สวยมากๆๆ ผม
รู้สึกว่าชาตินี้คุ้มแล้วจริงๆ"
เสิน่ เวยใช้นวิ้ มือนวดคลายกล้ามเนือ้ บ่าของเขา จ้าวอวิน๋ หลานค่อยเก็บ
อาการเซ่อซ่าบนใบหน้าของตัวเองไว้พลางครุน่ คิดเงียบๆ พักหนึง่ เขาขมวดคิว้
เล็กน้อยแล้วพูดต่อ
"ผมโตมากับเจ้าแมวอ้วนต้าชิง่ ตัวนัน้ เห็นมันมาตัง้ แต่เด็ก ถ้าวันหนึง่ มัน
ท�ำผิดต่อผม ทรยศผมแอบหนีไปกับแมวสาว อย่างมากต่อไปผมก็ทำ� เป็นไม่รจู้ กั
มัน คงไม่ท�ำอะไรมันหรอก"
เสิ่นเวยกะพริบตา ไม่เข้าใจว่าท�ำไมถึงโดดไปเรื่องแมวหนีได้
"ถ้าผมได้รับการไหว้วานจากชือโหยวให้ดูแลทายาทของเขาจริง เห็น
เผ่ามังกรสืบทอดมารุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่ตัวน้อยจนโตไปเป็นเทพมังกร ผมยอมทิ่ม
มือตัวเองดีกว่าที่จะไปทิ่มดวงตาของมันจนบอด ท�ำให้มันต้องชนภูเขาตาย"
เสียงพูดของจ้าวอวิ๋นหลานชะงัก แล้วโพล่งขึ้นมาอย่างแน่วแน่ "ผมไม่ได้เป็น
คนท�ำให้มังกรตาบอดแน่นอน และไม่มีทางที่ผมจะวางแผนท�ำลายเขาปู้โจว
เด็ดขาด ท่านตุลาการหลอกผมอย่างไร้ยางอาย ไม่มคี ำ� พูดไหนจริงเลย บนเขา
วันนัน้ ทีผ่ มล่อลวงเขาก็แค่เดาไปตามเหตุการณ์ คุณว่าทีผ่ มเห็นในต้นไม้ศกั ดิส์ ทิ ธิ์
มันเป็นเรือ่ งจริงกีเ่ ปอร์เซ็นต์ ปลอมกีเ่ ปอร์เซ็นต์ ใครท�ำให้ผมเห็นภาพแบบนัน้ "
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จ้าวอวิ๋นหลานใช้นิ้วมือเกี่ยวปลายผมของเสิ่นเวย มุมปากเผยอยิ้มเล็กๆ
แต่สายตากลับเยือกเย็น ผ่านไปพักหนึ่งเขาจึงพูดขึ้นเบาๆ "อ้า เด็กดี เล่าเรื่อง
หลังจากที่ผมพบกับคุณต่ออีกหน่อยนะ"
เสิ่นเวยยิ้มน้อยๆ พูดเสียงต�่ำ "ไม่มีอะไรมากหรอก ตอนนั้นผมยัง
ไม่เข้าใจอะไร คุณดีกับผมมาก พาผมไปเที่ยวแวะชมภูเขาแม่น�้ำล�ำธารไปทั่ว
น่าเสียดายหนี่ว์วายังซ่อมฟ้าไม่เสร็จ คุณมักจะพูดเสมอว่าเม็ดฝนเต็มฟ้า
แม้แต่ภผู าธาราก็ไม่งดงามเสียแล้ว แต่ผมกลับรูส้ กึ ว่าไม่เห็นจะเป็นไร นัน่ เป็น
วิวที่ดีที่สุดในชีวิตที่ผมเคยเห็นแล้ว"
'เม็ดฝนเต็มฟ้า แม้แต่ภูผาธาราก็ไม่งดงามเสียแล้ว' ท�ำไมฟังดูเหมือน
ประโยคตัดพ้อ จ้าวอวิ๋นหลานขมวดคิ้ว คิดว่าถ้าตัวเองแกว่งดาบพลิกฟ้า
พลิกแผ่นดินจริง คงไม่มีทางมีแก่ใจพาคนงามที่ประวัติไม่ชัดเจนเที่ยวชม
ธรรมชาติอยู่แน่
"ตอนหลังผมเลยกลายเป็นพระเจ้าของคุณ" จ้าวอวิ๋นหลานว่า
เสิ่นเวยยิ้ม "คุณอย่าเก็บมาใส่ใจนักเลย เดิมทีคนอย่างผมก็ไม่เป็นที่
ยอมรับอยูแ่ ล้ว คุณท�ำเพือ่ ปกป้องผมให้หลุดพ้นจากดินแดนของผูไ้ ร้ความย�ำเกรง
ไม่ปล่อยให้ผมตกอยู่ในความมิชอบ ผมขอบคุณคุณมาก"
เสิ่นเวยพูดพลางโน้มตัวไปจูบที่จอนผมของจ้าวอวิ๋นหลานเบาๆ กุมมือ
เขาแล้วพูดเสียงต�่ำ "เวลาได้อยู่กับคุณ แม้จะท�ำให้ชีวิตผมสั้นลง แต่ผมก็มี
ความสุข"
"เหลวไหล" จ้าวอวิน๋ หลานขัดจังหวะเขา "หลังจากหนีว่ ว์ าซ่อมฟ้า ผมใช้
ของศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่อย่างผนึกเสาค�้ำยันท้องฟ้าทั้งสี่ทิศ ตอนนั้นคุณหายไป...
ตายเหรอ"
มือของเสิ่นเวยแข็งทื่อ ก่อนโอบจ้าวอวิ๋นหลานแน่น
"เพราะอะไร..." จ้าวอวิ๋นหลานลดเสียงต�่ำเหมือนพูดกับตัวเอง "สุดท้าย
ก็เพื่อหนี่ว์วางั้นเหรอ"
สีหน้าไม่นึกฝันแวบขึ้นมาบนใบหน้าของเสิ่นเวยท�ำให้เขาดูมัวหม่น
ขึ้นมาทันที จังหวะนั้นจ้าวอวิ๋นหลานเห็นเข้าพอดีจึงรีบสลัดความคิดเมื่อครู่
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ออกไป ใช้นิ้วมือเชยคางของเสิ่นเวย
"อย่าอารมณ์เสียเลย ผมก็พูดไปเรื่อยแหละ ในสายตาผม คุณสวยกว่า
หนี่ว์วาตั้งเยอะ มา คนสวย เล่าให้สามีฟังซิ ตอนนั้นคุณใช้ความสวยยั่วยวน
ผมยังไง"
เสิน่ เวยดึงผ้าห่มมาห่มให้เขาพลางถลึงตาใส่อย่างไม่คอ่ ยเป็นธรรมชาติ
ราวกับอยากต�ำหนิเขาเรื่องที่เขาพูดได้เป็นตุเป็นตะ แต่สายตาก็ไปหยุดบน
ไหปลาร้าของจ้าวอวิ๋นหลานที่มีรอยจางๆ ไม่รู้ว่าเสิ่นเวยคิดอะไรขึ้นมาอีก
พอเบนสายตาออก ตรงกกหูก็แดงขึ้น ค่อยๆ ง้างปากหลุดค�ำพูดออกมาจนได้
"...ผมขอตัวลงไปข้างล่างก่อนนะ"
พูดจบเขาก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว หยิบใบเสร็จค่าซักรีดบนโต๊ะแล้วรีบ
ออกไปรับผ้าทันที
จ้าวอวิน๋ หลานบีบเอวตัวเองทีย่ งั ปวดเมือ่ ยอยู่ รูส้ กึ ถึงรสชาติหลายหลาก
ที่ไม่สามารถบรรยายได้
ผ่านไปครูห่ นึง่ เขาไต่ลงจากเตียงเอาตัวเองไปอาบน�ำ้ ให้สะอาด ยกอาหาร
ที่เสิ่นเวยอุ่นไว้ให้ในไมโครเวฟออกมา กินไปพลางกดโทรศัพท์ "ฮัลโหลพ่อ
พรุ่งนี้ว่างมั้ย ผมจะพาเสิ่นเวยไปเยี่ยม"
ขณะที่พูดประโยคเหล่านี้ สีหน้าของจ้าวอวิ๋นหลานไม่ได้รู้สึกยินดีอะไร
กลับมีสีหน้าเยือกเย็นราวกับจะมีเกล็ดน�้ำแข็งผุดขึ้นมา
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บทที่ 2
พ่อของจ้าวอวิ๋นหลานไม่อยู่บ้านอีกตามเคย ท�ำเอาคุณแม่จ้าวต้อง
ขอโทษขอโพยยกใหญ่ "มีโทรศัพท์เข้ามาสายหนึ่ง เขาเพิ่งเรียกออกไปเมื่อกี้
เลย ด่วนจริงๆ"
โดยนิสัยของเสิ่นเวยไม่คิดเล็กคิดน้อยอยู่แล้ว จ้าวอวิ๋นหลานก็ยิ้มๆ
ไม่พดู อะไร ทัง้ สองรีบทานข้าวทีบ่ า้ นคุณแม่จา้ วอย่างรวดเร็วแล้วกลับออกมา
ตอนนั้นจ้าวอวิ๋นหลานถูกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ท�ำให้สับสนจนท�ำอะไรไม่ถูก
จึงไม่ได้สังเกตว่าในสถานการณ์ที่รู้ทั้งรู้ว่าชายคนรักของลูกชายอยู่บ้าน จะมี
พ่อคนไหนพูดออกมาด้วยท่วงท่าสง่างามสูงศักดิ์ว่าอีกฝ่ายไม่ได้เตรียมตัว
คราวหน้าค่อยนัดใหม่ก็แล้วกัน
ไม่ได้ให้มาดูตวั ซะหน่อย จะต้องเตรียมตัวอะไร หรือต้องให้กลับบ้านเกิด
ไปคัดลอกโฉนดที่ดินมาให้ดู สอบเข้าราชการให้ได้ก่อนค่อยเจอกันเหรอไง
เห็นชัดๆ ว่าคุณพ่อจ้าวไม่ยอมเจอเสิ่นเวย
ท�ำไมล่ะ ไม่อยากเจอ? หรือไม่กล้าเจอ?
ก่อนกลับจ้าวอวิน๋ หลานเข้าไปในห้องของตัวเอง ขุดเอากล่องไม้เล็กๆ ที่
เขาเก็บไว้หลายปีออกมา จนแม่ของเขาต้องถามด้วยความแปลกใจ "นั่นมัน
ของเล่นสมัยเด็กของแกไม่ใช่เหรอ ท�ำไมยังไม่โยนทิ้งอีก เอาออกมาท�ำอะไร"
"ก็แชร์ความทรงจ�ำวัยเด็กกับคนรักไงล่ะ คนแก่ตายด้านที่เห็นหน้าก็
เบื่อกันแล้วอย่างพ่อกับแม่ไม่เข้าใจหรอก"

Page Guardian 3.indd 15

2/4/2562 BE 13:25

16 Guardian 3

แล้วจ้าวอวิ๋นหลานก็ถูกไล่ตะเพิดออกจากบ้านเพราะค�ำพูดประโยคนี้
วันนัน้ เป็นวันแห่งความรักของชาวตะวันตกพอดี ด้วยความทีเ่ ป็นวันหยุด
เทศกาลปีใหม่ บนท้องถนนทีเ่ คยเงียบเหงาก็กลับคึกคักขึน้ มา สาวขายดอกไม้
ที่เห็นพวกเขาผ่านไปมาจนชินตาถูกจ้าวอวิ๋นหลานกวักมือเรียก "นี่ สาวน้อย
มานี่หน่อย หนูมีดอกไม้เท่าไหร่"
สาวขายดอกไม้มองดูพวกเขาสองคนอย่างแปลกใจแล้วเผยรอยยิ้ม
"จะเอาเท่าไหร่กไ็ ด้ หนูชว่ ยร้านดอกไม้ขาย ถ้าไม่พอเดีย๋ วหนูกลับไปเอาทีร่ า้ น
มาให้ได้"
จ้าวอวิ๋นหลานเลยว่า "งั้นเอามาห้าพัน..."
"โทษทีๆ เขาพูดเล่นน่ะ" เสิน่ เวยเอามืออุดปากจ้าวอวิน๋ หลานไว้แล้วลาก
เขาออกไป
จ้าวอวิน๋ หลานพยายามมุดหัวออกมาจากอ้อมแขนเขา "ผมยังซือ้ ไม่เสร็จ
เลย เดี๋ยวสิเดี๋ยว!"
เสิ่นเวยเปิดประตูรถ ผลักเขาเข้าไปโดยไม่ฟังค�ำพร�่ำร�ำพัน
จ้าวอวิ๋นหลานตัดพ้อกึ่งจริงกึ่งแกล้ง "คุณเข้าใจความโรแมนติกมั่ง
มั้ยเนี่ย"
เสิ่นเวยถามกลับ "หรือคุณเข้าใจ?"
จ้าวอวิ๋นหลานพูดอย่างพ่ายแพ้ "ผมจะซื้อมันเยอะๆ เอามาประดับให้
เต็มหน้ารถหลังรถ แล้วรับคุณเข้าบ้าน"
วันนี้ทั้งวันดูเหมือนเสิ่นเวยจะถูกเขารังควานตั้งแต่เช้าจรดเย็น เขา
ถอดแว่นออก ลูบหน้าไปมาด้วยท่าทางทีเ่ หมือนจะถูเอาครีมบ�ำรุงบนหน้าหลุด
ออกมาด้วย ด้านหนึง่ ท�ำเป็นไม่อนิ งั ขังขอบ แต่อกี ด้านหนึง่ ก็ชธู งต่อต้านขึน้ มา
อย่างยากเย็น เขากดเสียงต�่ำ พูดอย่างไม่สะทกสะท้าน "ผมต่างหากที่ควรจะ
แต่งคุณเข้าบ้าน เมื่อวานยังบอกว่าจะใช้แซ่ของผมอยู่เลย"
จ้าวอวิน๋ หลานเคยชินกับการแกล้งคนอืน่ อยูฝ่ า่ ยเดียว นอกจากจะพลาด
ตอนเมาครั้งนั้นก็ยังไม่เคยถูกตอกกลับอย่างนี้ เลยอึ้งไปพักหนึ่ง
...แน่นอน เขาไม่รู้ว่าก่อนที่เสิ่นเวยจะพูดประโยคนี้ ก็เหมือนกัวฉางเฉิง

Page Guardian 3.indd 16

2/4/2562 BE 13:25

Priest 17

ที่ต้องท่องในใจอยู่สามรอบถึงสามารถพ่นมันออกมาจากปากได้
แต่นักเลงใหญ่อึ้งไปได้แป๊บเดียวก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็ว ท�ำท่า
จะถอดเสื้อนอกออกอย่างหน้าด้านๆ "ก็ได้ ใช้แซ่ของคุณก็ได้ งั้นเรามาท�ำ
ในรถกันสักยกมั้ยคุณสามี คุณไม่ต้องท�ำอะไรเลย นอนเฉยๆ เสพสุขไปก็พอ
ผมจะปรนนิบัติคุณเอง"
เสิ่นเวยโมโห "จ้าวอวิ๋นหลาน!"
"ครับ"
"คุณนี่มัน...ท�ำไมใจแตกอย่างนี้"
จ้าวอวิ๋นหลานยันสองมือกับเบาะนั่ง พูดหน้าทะเล้น "เวลาที่ผมใจแตก
กว่านี้ คุณยังไม่ได้เห็นเลยนะ"
เสิ่นเวยเปลี่ยนจากโมโหมาเป็นอาย แล้วเปลี่ยนกลับเป็นโมโหอีก
เขาคว้าคอเสือ้ ของจ้าวอวิน๋ หลาน ดึงเข้ามาใกล้แล้วจ้องหน้าอย่างเอาเป็นเอาตาย
พูดเน้นทีละค�ำ "รูร้ เึ ปล่าว่านีม่ นั บนถนน รูร้ เึ ปล่าว่าคนผ่านไปมาจะเห็นเข้า รูร้ เึ ปล่า
ว่าหลายต่อหลายครั้งที่ผมอยากจะควักลูกตาของคนที่เคยคบกับคุณ แม้แต่
คนที่เคยมองคุณออกมาซะ"
"..." จ้าวอวิ๋นหลานนิ่งอึ้ง
ผ่านไปพักหนึ่ง จ้าวอวิ๋นหลานถึงค่อยๆ หดตัวกลับมาแล้วพูดเสียงเบา
"อะไรกัน ผมแค่ลอ้ เล่นหรอกน่า ไม่ได้คดิ อะไรซะหน่อย นีย่ งั มีงานต้องท�ำอีกนะ"
เสิ่นเวยออกรถโดยไม่ให้สุ้มให้เสียง จ้าวอวิ๋นหลานนั่งถูจมูกตัวเองอยู่
ข้างๆ อย่างเรียบร้อย เขาเปิดกล่องเล็กๆ ที่เอามาจากบ้าน หยิบของสิ่งหนึ่งที่
เหมือนเป็นวิทยุเล็กๆ ออกมาจากในกองของผุพังที่เด็กๆ ชอบสะสม แล้วหยิบ
กล่องไขควงเล็กๆ ในคอนโซลหน้ารถออกมา ตีเคาะงัดแงะของเล่นชิ้นนั้น
นิ้วมือของเขาคล่องแคล่วผิดจากปกติ ดูก็รู้ว่าตอนเด็กแอบฉกอุปกรณ์
ไฟฟ้าเก่าๆ ของโรงเรียนมาแกะเล่นเป็นประจ�ำ
สองคนนิ่งเงียบพักหนึ่ง เมื่อไฟโกรธที่โถมในใจของเสิ่นเวยมอดลง
เขาก็รสู้ กึ เสียใจขึน้ มาทันที คนอืน่ มีแต่วางท่ากับคนไม่สนิท ส่วนกับคนสนิทจะ
ผ่อนคลายเผยความเป็นตัวตน แต่เสิน่ เวยกลับท�ำตรงข้าม มักจะเคยชินกับการ
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กดความเป็นตัวเองเอาไว้ตอ่ หน้าจ้าวอวิน๋ หลานด้วยความระแวดระวัง กลัวว่า
อีกฝ่ายจะสังเกตเห็นตัวตนที่สุดจะรับได้ของตัวเอง บางทีเสิ่นเวยถึงขั้นไม่รู้จะ
พูดกับจ้าวอวิ๋นหลานอย่างไร...คงเพราะเขามักจะรู้สึกว่าตัวเองเปรอะเปื้อน
ไม่คู่ควรกับคนคนนี้
จ้าวอวิ๋นหลานเล่นของเล่นอย่างออกรสออกชาติ จึงเงียบไม่พูดจา
อยู่นาน สุดท้ายเสิ่นเวยก็อดไม่ได้ที่จะแอบมองเขาตอนจอดรอไฟแดงแล้ว
กระซิบถามเขา "คุณท�ำอะไรน่ะ"
ดีที่จ้าวอวิ๋นหลานเป็นคนไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น ไม่เก็บเอาเรื่องเมื่อครู่มา
ใส่ใจเลยสักนิด เขาพูดโชว์ออฟด้วยความตื่นเต้น "นี่คือเครื่องรับส่งสัญญาณ
ทีผ่ มท�ำตอนเด็ก ผมซ่อมตรงทีไ่ ม่ดแี ล้ว...เดีย๋ วข้างหน้ามีซเู ปอร์มาร์เก็ต ช่วยจอด
ให้ผมหน่อยนะ ผมจะซื้อถ่านสักสองก้อน"
จ้าวอวิ๋นหลานลงไปซื้อถ่านไฟฉายกลับมาใส่ในเครื่องรับส่งสัญญาณ
ของเขา ได้ยินเสียง 'ว้าว' ดังขึ้น บนหน้าจอขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
น้อยกว่าห้าเซนติเมตรก็สว่างขึน้ มาทันที บนนัน้ ปรากฏจุดเล็กจุดหนึง่ ขึน้ เลือนราง
เพราะความสว่างทีน่ อ้ ยเกินไป จ้าวอวิน๋ หลานจึงต้องใช้สองมือป้องด้านบนจึง
จะเห็นต�ำแหน่งของแสงที่ชัดเจน
เขาค่อยๆ ปรับคลื่นความถี่ ปรับความจ้าของแสง และเทียบขีดสลักมือ
ข้างหน้าจอทีค่ นทัว่ ไปไม่เข้าใจ ศึกษาวิเคราะห์อยูพ่ กั หนึง่ "อืม อีกไม่ไกล ดูทา่
จะจงใจหลบผมโดยเฉพาะ เรากลับรถกัน"
เสิ่นเวยหันรถเปลี่ยนทิศทางตรงทางแยก จ้าวอวิ๋นหลานก้มลงคุ้ยเขี่ย
บนหน้าจอเล็กๆ พลางบอกทางเขา "แยกหน้าเลี้ยวซ้าย นอกจากเป็นเครื่อง
รับส่งสัญญาณแล้วเจ้านีย่ งั เป็นเครือ่ งสะกดรอยทีผ่ มเอาเครือ่ งรับส่งสัญญาณ
ของวิทยุไร้สายเก่าๆ มาท�ำตอนสมัยเด็ก"
"สะกดรอยอะไร" เสิน่ เวยดูเหมือนจะถามด้วยความสนใจมาก แม้เขาจะ
ยังไม่ค่อยเข้าใจว่า 'ไร้สาย' คืออะไรก็ตาม
"สะกดรอยตามพ่อผมน่ะสิ เครื่องติดตามถูกติดตั้งไว้ในมือถือของเขา
ผมก็ไม่คิดว่าหลายปีมานี้เขาจะไม่เคยเปลี่ยนมือถือเลย" จ้าวอวิ๋นหลานว่า
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"ตอนนั้นผมยังเรียนไม่จบมัธยม ความรู้เรื่องเทคโนโลยีมีจ�ำกัด งานออกมาก็
ไม่ได้สมบูรณ์แบบ จะปรับความถี่ก็ปรับกันอยู่ครึ่งค่อนวัน เดินไปไกลเกินก็
ไม่มีสัญญาณแล้ว"
เสิน่ เวยอดลูบทีก่ ระเป๋าเสือ้ ตัวเองไม่ได้พลางนึกถึงตัวเองเมือ่ หมืน่ ปีกอ่ น...
ตอนนี้แม้แต่รับโทรศัพท์บางทียังท�ำผิดท�ำถูก ใครจะมาท�ำอะไรกับโทรศัพท์
ของเขา เขาคงไม่รู้เรื่องแน่
จ้าวอวิน๋ หลานเหลือบเห็น จึงยกขาขึน้ ไขว่หา้ งแล้วจุดบุหรีม่ วนหนึง่ อย่าง
เอ้อระเหย "วางใจน่า แค่คุณไม่ออกไปหาหนุ่มหน้าขาวสวมเขาให้ผม ผมก็
ไม่ติดตั้งอะไรที่ตัวคุณแน่นอน"
เสิ่นเวยมองเขาอย่างไม่ค่อยเป็นสุข
"เลีย้ วซ้ายๆ ใช่แล้ว ร้านชาข้างหน้านัน่ ผมเห็นรถของตาแก่บา้ นเราแล้ว"
จ้าวอวิ๋นหลานพูดอย่างว่องไว สีหน้าเหมือนไม่มีเรื่องอะไรใหญ่โต แต่ซ่อน
ความมืดด�ำบางอย่างไว้ "วันนีต้ อ้ งรูใ้ ห้ได้วา่ คนทีเ่ ลีย้ งผมจนโตขนาดนีเ้ ป็นใคร
กันแน่"
เสิ่นเวยจอดรถยังไม่สนิท จ้าวอวิ๋นหลานก็ถอดเข็มขัดนิรภัยออกแล้ว
กระโดดลงจากรถ วิ่งขึ้นไปบนชั้นสองของร้านอย่างคุ้นทาง
เสิน่ เวยล็อกรถเสร็จ จัดระเบียบแว่นตาเล็กน้อยจึงค่อยเยือ้ งย่างตามเขาไป
ตอนจ้าวอวิ๋นหลานวิ่งผ่านหน้าบันไดตึกยังพยักหน้าให้กับพนักงานบริการอีก
พนักงานบริการเป็นหญิงสาวอายุประมาณยีส่ บิ ปี พอเห็นเขามือไม้กส็ นั่
โดยไม่มีสาเหตุ ท�ำให้กาน�้ำชาในมือตกพื้นแตก
พ่อของจ้าวอวิ๋นหลานซึ่งนั่งหันหลังให้ประตูอยู่ได้ยินเสียงของตกจึง
หันไปดู สายตามองผ่านประตูกระจกออกไป
สายตานั้นสงบและเหินห่าง คุณพ่อจ้าวส่ายหัวให้พนักงานที่ก้าวตาม
หลังจ้าวอวิ๋นหลานมา เมื่อพนักงานเดินออกไปแล้ว จ้าวอวิ๋นหลานจึงนั่งลง
ตรงหน้าพ่อของเขา แล้วกดเสียงต�่ำเอ่ยถาม "คุณไม่ใช่พ่อผม คุณเป็นใคร"
คุณพ่อจ้าวไม่ตอบ เพียงเงยหน้ามองตรงปากทางบันไดด้วยสีหน้าเคารพ
เห็นเสิน่ เวยก้าวขึน้ มาทีละก้าวจากตรงนัน้ สายตาทัง้ สองปะทะกันพอดิบพอดี
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เสิ่นเวยพยักหน้าเคารพตามธรรมเนียมปฏิบัติ "คุณลุง"
แววตาของคุณพ่อจ้าวกะพริบแสง รอยย่นบนใบหน้ายิ่งบีบชิดกัน
ริ้วรอยแห่งวัยตรงร่องแก้มยิ่งลึกขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผ่านไปขณะหนึ่ง เขาถึง
ตอบกลับด้วยอารมณ์ราบเรียบ "มิกล้ารับ"
เสิน่ เวยเหมือนยิม้ แต่ไม่ยมิ้ และไม่ได้รว่ มนัง่ ทีโ่ ต๊ะชานัน้ เพียงไปนัง่ ตรง
ทีน่ งั่ เสริมห่างจากพวกเขาสองคนออกไปสองสามก้าว เทล้างถ้วยชาด้วยตัวเอง
ล้างใบชาแล้วรินน�ำ้ ตามขัน้ ตอนโดยทีไ่ ม่เหลือบตามาสักนิด แสดงท่าทีชดั เจน
ว่าเขาจะไม่พูดขัด
จ้าวอวิ๋นหลานเริ่มพูด "วันนั้นผมก็เลอะเลือนจริงๆ ไม่งั้นพอเห็นแววตา
ของคุณ ผมก็คงรู้ว่าคุณคือตัวปลอม พ่อผมทะเยอทะยานมาทั้งชีวิต เห็นๆ
อยู่ว่าชอบลาภยศสรรเสริญ ไม่มีท่วงท่าเหนือมนุษย์สามัญอย่างคุณแบบนี้
ที่คุณสวมรอยเป็นพ่อของผม ผมไม่เอาความก็ได้ แต่ขอถามคุณสองเรื่อง
พ่อผมอยู่ที่ไหน อีกเรื่องคือคุณกับเสินหนงมีความสัมพันธ์อะไรกันแน่ คุณคง
ไม่ได้...เป็นเสินหนงเสียเองหรอกมั้ง"
คุณพ่อจ้าวริมฝีปากขยับ แต่ไม่รู้ท�ำไมถึงไม่สามารถเปล่งเสียงพูด
ออกมาได้ เวลาผ่านไปพักหนึง่ เขาหลุบตาลง เหล่มองไปทีเ่ สิน่ เวยแล้วก้มหน้า
จิบชาอึกหนึ่งโดยไม่ส่งเสียง
ความอดทนของจ้าวอวิน๋ หลานถึงคราวสิน้ สุด นิว้ มือของเขาเคาะบนโต๊ะ
เบาๆ จากนั้นเขาก็เลิกคิ้วขึ้นลากเสียงยาว "คุณผู้ชายท่านนี้ ผมเห็นแก่ที่คุณ
อาจจะมีความสัมพันธ์กับเสินหนงหนึ่งในสามราชา ถึงได้เจรจาด้วยความ
เป็นมิตรก่อน ไม่เช่นนั้นอย่าหาว่าผมไม่ไว้หน้า"
"ข้าไม่ใช่เสินหนง" ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไหร่ คุณพ่อจ้าวถึงเอ่ยปากพูด
เสียงต�ำ่ "ส่วนเขาคนนัน้ ปลอดภัยดี ข้าเพียงยืมใช้รา่ งของเขาแค่บางครัง้ บางคราว
เสร็จเรือ่ งแล้วก็ทงิ้ ความทรงจ�ำทีม่ ปี ระโยชน์ไว้ให้เขา ไม่เคยท�ำให้เขาเสียเรือ่ ง"
"งั้นคุณเป็นตัวอะไร"
คุณพ่อจ้าวหัวเราะ "ข้าเป็นแค่โกร่งหินส�ำหรับบดยาชิ้นหนึ่งที่ท่าน
เทพเสินหนงทิ้งไว้ อาศัยช่วงสงครามเทพสวรรค์ บ�ำเพ็ญตบะจนส�ำเร็จ ที่เคย
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ล่วงเกินท่านคุนหลุนหลายครั้งก่อนหน้านี้ ข้าต้องขออภัยอย่างยิ่ง"
"คุณแฝงอยู่ในร่างของพ่อผมท�ำไม ภาพความทรงจ�ำในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
ก็เกีย่ วข้องกับคุณด้วยใช่รเึ ปล่า" จ้าวอวิน๋ หลานไม่ได้สนใจว่าอีกฝ่ายจะบ�ำเพ็ญ
ตบงตบะอะไร อาจเป็นเพราะในใจเขารูส้ กึ ว่าฟ้าดินมนุษย์เทพก็ไม่ได้แตกต่าง
กันมากมาย พอไม่สนใจเรื่องนั้นก็เลยเห็นเขาเป็นผู้ต้องสงสัยไปซะงั้น
หว่างคิ้วของคุณพ่อจ้าวขยับเล็กน้อย เขาถามขึ้นช้าๆ "ท่านคุนหลุนรู้ได้
อย่างไรว่าความทรงจ�ำในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ของตัวท่านเอง"
"ผมไม่ใช่ผีน้อยในบังคับบัญชาของตัวผมคนนั้นสักหน่อย และยิ่งไม่ใช่
ซุนหงอคงที่ก่อเรื่องวุ่นวายบนสวรรค์" จ้าวอวิ๋นหลานยกชามาดื่มทีเดียวหมด
"คนอย่างผมบางทีก็อาจจะดูบ้าๆ แต่เวลาส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตค่อนข้างโอนอ่อน
ผ่อนตาม ถ้ามีเรื่องอะไรที่บีบให้ผมต้องต่อต้านขึ้นมาจริงๆ นั่นต้องเป็นเรื่อง
ส�ำคัญระดับโลก แต่ท�ำไมตอนนั้นพอผมดูภาพในความทรงจ�ำจบก็ไม่เห็นจะ
ตระหนักรู้อะไรเลยสักนิด แค่รู้สึกว่ามันหน่วงๆ"
คุณพ่อจ้าวฟังจบ พยักหน้าอย่างเห็นด้วย "มีเหตุผล"
"ผมไม่เคยรู้สึกโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงจนฟ้าเกิดรอยรั่วอะไรแบบนั้นมา
ก่อนเลยในชีวติ " จ้าวอวิน๋ หลานพูดต่อ "จะว่าไป คุนหลุนดูแลฟ้าดินภูเขาล�ำธาร
ปกป้องชีวิตทั้งหลาย ผมเองทั้งชาติที่แล้วและชาตินี้โดยพื้นฐานก็เป็นพวกหัว
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักสัตว์ อยู่ดีๆ คงไม่ไปทิ่มตามังกรโดยไม่มีสาเหตุอย่าง
แน่นอน"
คุณพ่อจ้าวยิ้มไม่พูดอะไร
จ้าวอวิน๋ หลานแววตาเย็นชา "ผมไม่ได้ขอให้คณ
ุ ใช้ตน้ ไม้ศกั ดิส์ ทิ ธิช์ กั น�ำผม
ตกลงเรื่องทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่"
คุณพ่อจ้าวถอนหายใจเบาๆ "อาจเพราะรอให้ท่านคุนหลุนมองให้ทะลุ
ปรุโปร่ง เป็น..."
"อย่ามาเสแสร้งกับผมหน่อยเลย" จ้าวอวิ๋นหลานพูดแทรกตัดบทเขา
"ทางทีด่ คี ณ
ุ ควรพูดภาษาคน เพราะความอดทนผมมีไม่มาก ถ้ายัว่ ให้ผมโมโห
ผมก็ไม่สนว่าคุณจะเป็นโกร่งชามของใคร อัดไม่เลี้ยงแน่"
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คุณพ่อจ้าวมองดูเขา แล้วเบนสายตามาหยุดทีเ่ สิน่ เวยซึง่ ก�ำลังพลิกหน้า
นิตยสารอยู่ข้างๆ ทันใดนั้นตัวเขาก็สั่นสะท้านขึ้นมา สายตาของคุณพ่อจ้าว
เบลอไปชั่วขณะ แล้วกลับมาเห็นชัดเจนอีกครั้ง แววตาเปลี่ยนไปแล้ว...ไม่สิ
ท่วงท่าทั้งหมดของเขาเปลี่ยนไปแล้ว
เห็นเพียงคุณพ่อจ้าวกดขมับตัวเอง ขมวดคิว้ มองจ้าวอวิน๋ หลาน ถามอย่าง
มึนงง "เมื่อกี้แกว่าอะไรนะ สองวันนี้ฉันเหนื่อยนิดหน่อย สมองเบลอไม่ทันฟัง"
จ้าวอวิ๋นหลานตะลึงงัน เปลี่ยนจากมาเฟียใจร้อนกลายเป็นเยาวชน
ผูต้ อ้ งโทษนัง่ อยูห่ ลังลูกกรงเหล็กทันที ตัวลีบเล็กไปหมด ผ่านไปสักพักหนึง่ เขา
จึงกดเสียงต�่ำพูดขึ้น "...พ่อ?"
พ่อของจ้าวอวิ๋นหลานขมวดคิ้ว "หือ?"
สีหน้านั้นช่างดูคุ้นเคย จ้าวอวิ๋นหลานอ่านสีหน้าหงุดหงิดร�ำคาญนั่น
ออกอย่างชัดเจน "มีอะไรก็รีบพูด เห็นแก่ที่แกเป็นลูก ฉันให้โอกาสอธิบาย
ตัวเองหนึ่งนาที ฉันเหนื่อยจะตายแล้ว ไม่อยากฟังแกพล่ามไร้สาระ"
จ้าวอวิน๋ หลานจึงดึงเสิน่ เวยมาเป็นไม้กนั หมาทันที "เปล่าซะหน่อย ก็แค่
นัดกันดีแล้ว พ่อกลับไม่อยู่บ้าน ผมเลยพาเขามาที่นี่"
"ฉันมีเรื่องด่วน เลยมาพบเพื่อนคนหนึ่ง" คุณพ่อจ้าวฮึดฮัดออกมา
ประโยคหนึ่ง ตามมาด้วยสายตาที่หันไปหาเสิ่นเวย พินิจพิจารณาอยู่สักพัก
น่าจะเพราะบุคลิกภูมฐิ านของศาสตราจารย์เสิน่ ชัดเจนมาก พ่อของจ้าวอวิน๋ หลาน
ตกตะลึงที่หาข้อบกพร่องอะไรไม่ได้ ได้แต่ทักทายเขาไปแบบแข็งๆ พูดอย่าง
ฝืนๆ "วันนี้ต้อนรับไม่ทั่วถึง ศาสตราจารย์เสิ่นโปรดอย่าเก็บมาใส่ใจ"
เสิ่นเวยทักทายตอบอย่างสุภาพ
จ้าวอวิน๋ หลานหยิบ 'ยันต์ไล่ปศี าจ' ออกมาหนึง่ ใบ แอบพับมุมสามมุม
เอาไว้ แล้วยื่นไปตรงหน้าพ่อของเขา "สองวันก่อนผมไปขอยันต์ไล่ปีศาจที่
ปลุกเสกแล้วที่วัดมาให้พ่อ อย่าเปิดนะ พกติดตัวไว้"
คุณพ่อจ้าวยื่นมือมารับโดยไม่ระแวงใดๆ
แต่ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ เลย 'ยันต์ไล่ปศี าจ' ไม่มปี ฏิกริ ยิ าตอบสนองเลยสักนิด
จ้าวอวิ๋นหลานคิ้วขมวดขึ้นทันที
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โกร่งสับปะรังเคคนนั้นหนีไปแล้ว หรือว่าเก่งกาจมากจนยันต์ขั้นสูง
ขนาดนี้ก็ท�ำอะไรเขาไม่ได้กันแน่นะ
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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