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อดีตชาติของจ้าวอวิ๋นหลานช่างยิ่งใหญ่อลังการกว่าตัวละครไหนๆ ในจักรวาล

เอเวอร์วาย เพราะเป็นถึงเทพบรรพกาลตามตำานานความเชื่อจีนเชียวค่ะ อ่านแล้ว 

ได้ความรูด้เีหมอืนกัน นอกจากเรือ่งตำานานการสร้างโลก กำาเนิดมนุษย์ ก็ยังมเีรือ่งของ

แดนปรโลกด้วย นับว่า Guardian เป็นนยิายแนวสบืสวนแฟนตาซท่ีีผูเ้ขียนทำาการบ้าน

หนักมากจริงๆ ค่ะ

เมื่อเรื่องราวของหัวหน้าจ้าวและศาสตราจารย์เส่ินถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆ  

ก็แปลว่านิยายเร่ืองนี้เข้าใกล้ตอนจบแล้ว อารมณ์ของเรื่องมันก็จะหน่วงๆ หน่อย  

แต่อย่างคำาว่าฟ้าหลงัฝนมกังดงามเสมอ เชือ่ว่าระหว่างเขาทัง้สองจะต้องมทีางออกท่ี

สว่างสดใสแน่นอน เฝ้ารอมาตั้งพันหมื่นปี ถ้ารักกันไม่ได้...ก็ใจร้ายกับพวกเขา (และ

นักอ่าน) เกินไปแล้ว!

แม้เหตุการณ์จะเน้นไปที่ปมอดีตชาติ ความสัมพันธ์ของคู่หลัก แต่ตัวประกอบ

ทีนั่บว่าแย่งซนีมาตัง้แต่เปิดเรือ่งอย่าง 'เสีย่วกัว' ก็ยังมบีทบาทท่ีจะเรยีกว่าสำาคญัก็คง

ได้ค่ะ ย่ิงตอนน้ีมีเร่ืองชวนให้คิดว่าเสี่ยวกัวผู้มีแต้มบุญล้นทะลักจนไม่น่าเป็นไปได้ 

คนนีม้นัชกัจะยังไงๆ อยากรูจ้งัว่าจะมเีซอร์ไพรส์อะไรรเึปล่า เอาเป็นว่าต้องไปตดิตาม

กันนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย

Pre Guardian 3.indd   3 27/3/2562 BE   16:13



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

Pre Guardian 3.indd   4 27/3/2562 BE   16:13



5Priest

ตะเกียงพิทักษ์จิตวิญญาณ
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Guardian 36

บทที่ 1

หลงัจากท่ีกัวฉางเฉงิกลบัถึงบ้าน เขาก็นอนหลบัไปแบบไม่รูเ้ดอืนรูต้ะวัน 

พอตื่นขึ้นมาจัดการตัวเองให้เหมือนผู้เหมือนคนแล้วก็ออกไปซื้อของขวัญ  

เดนิสายเย่ียมญาต ิบ้านแรกก็คอืบ้านลงุรอง เขาต้องท�าตามค�าสัง่ของหวัหน้า

ก่อน นั่นคือการส่งมอบอ่ังเปา กัวฉางเฉิงคนน้ีมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือถ้า 

ในตวัเขาม ี'ของของคนอืน่' จะอดรนทนไม่ไหว แม้รูท้ั้งรูว่้าเดีย๋วลงุรองก็จะเอา

มันให้เขาต่อเป็นอั่งเปาส�าหรับเขาก็ตาม

กวัฉางเฉิงเข้าบ้านมากส็่งเสียงเรียกคน และสิ่งแรกที่ท�าหลังจากนั้นคือ

หยิบซองแดงออกมา พูดด้วยน�้าเสียงเคร่งขรึมจริงจังเหมือนกล่าวรายงานใน

ที่ท�างานโดยไม่ตกหล่นแม้แต่ค�าเดียว "ลุงรองครับ หัวหน้าบอกว่าปีใหม่แล้ว 

เอาไว้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ ให้ป้าสะใภ้กับพี่สาวครับ"

พ่ีสาวของกัวฉางเฉงิเองก็เป็นลกูล้างผลาญท่ีใช้เงินเก่งแต่หาเงนิไม่เป็น

เหมือนกัน ดังน้ันส�าหรับลุงรองแล้ว นี่จึงเป็นครั้งแรกในชีวิตท่ีได้เห็นเงิน 

กลับคืนมา ท�าให้รู้สึกเซอร์ไพรส์ เขาอ้ึงไปครู่หนึ่งจึงรับอั่งเปามาเปิดออกดู  

จากน้ันก็ย่ืนกลับคืนให้กัวฉางเฉิง "โอ้ ไม่น้อยเลย เก็บเป็นเงินก้นกระเป๋าไว้ 

ซื้อของให้ตัวเองเถอะ แปลกจริง เหล่าหยางของแกเป็นคนข้ีตืดจนข้ึนชื่อเลย

ไม่ใช่เหรอ ปีนี้ท�าไมถึงอยากจะแจกอั่งเปาซะล่ะ"

กัวฉางเฉิงรู้สึกแปลกใจ "ใครคือเหล่าหยางเหรอครับ"

ลุงรองของเขายืนขึ้นรับจานเก๊ียวพลางเอ่ย "หัวหน้าแผนกส�ามะโน
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ประชากรแซ่หยางไม่ใช่เหรอ ชื่อสามพยางค์ หยางอะไรนะ"

"หัวหน้าของเราแซ่จ้าว"

ลุงรองของเขาได้ยินก็ยังไม่ทันคิดอะไร แกะตะเกียบออกจากกัน 

พลางพูดต่อ "อยากจะแซ่อะไรก็ตามใจเถอะ สมยัก่อนลงุเคยได้ยินคนว่ากันว่า

เจ้านัน่ขีต้ดืใช้ได้เลย ไปกินข้าวนอกบ้านทีไ่หนๆ ก็ต้องห่อกลบับ้าน อย่างว่าแหละ 

คนเรามีพ่อแม่ลูกเต้าต้องเลี้ยงดูเป็นธรรมดา เขาดีกับแก แกก็ต้ังใจท�างาน  

จะว่าไปแกก็ไม่ใช่เด็กแล้ว ได้เงินเดือนมาก็อย่าใช้จนหมดล่ะ เก็บออมไว้บ้าง 

ต้องรู้ว่าควรใช้ชีวิตยังไง..."

กัวฉางเฉิงยิ่งฟังยิ่งมึน ในที่สุดก็ทนไม่ไหว พูดแทรกขึ้นมาประโยคหนึ่ง 

"ลุงรองครับ หัวหน้าของผมยังไม่แต่งงานนะครับ"

"ยังไม่แต่งงานได้ยังไง ลูกสาวเขาจะเข้ามหา'ลัยอยู่แล้ว เดือนที่แล้วลุง

ยังพูดกับเพ่ือนอยู่เลยว่าชีวิตเขาช่วงนี้ไม่ง่ายเลย ให้คนช่วยดูแลเขาหน่อย"  

ลุงรองของกัวฉางเฉิงเริ่มรู้สึกผิดปกติ "เดี๋ยวนะ ใครให้อั่งเปาแกนะ"

กัวฉางเฉิงว่า "หัวหน้าจ้าวครับ"

"หัวหน้าจ้าว? หัวหน้าจ้าวไหน"

"...ก็หัวหน้าจ้าว หน่วยสืบสวนคดีพิเศษไง"

"หน่วยสบืสวนคดพีเิศษ? คนท่ีอยู่ถนนกวงหมงินัน่? แซ่จ้าว? จ้าวอวิน๋หลาน?" 

ลงุรองของเขาถามค�าถามออกมารวดเดยีว แล้วเบกิตาโตมองจ้องตากัวฉางเฉงิ 

ประเดี๋ยวหนึ่ง มือคีบเก๊ียวขึ้นมาแล้วยัดเข้าปากอย่างใจลอย เค้ียวไปสองที  

ยังคงรู้สึกว่าเรื่องนี้แปลกประหลาดจนไม่น่าเชื่อ "ล้อเล่นน่า ลุงจะมีปัญญา

ที่ไหนแทรกคนเข้าไปที่นั่นได้"

"มปัีญญาอะไร" ป้าสะใภ้ก็นัง่ลงด้วย "หลานไปอยู่แผนกส�ามะโนประชากร 

ไม่ใช่เหรอ"

กัวฉางเฉงิตอบไปตามความจรงิ "ตอนนีผ้มท�างานทีห่น่วยสบืสวนคดพิีเศษ"

"ล้อเล่นรเึปล่า" ป้าสะใภ้เลีย้งเขามาต้ังแต่เดก็จนโต รูด้ว่ีาเจ้าเดก็ดวงซวย 

คนนี้เป็นคนยังไง สีหน้าเปลี่ยนเป็นกังวลขึ้นมาทันที "ดู ดูลุงแกซิ! ท�าจนกลาย

เป็นเรือ่ง หลานเราเข้าไปอยู่หน่วยสบืสวนคดพิีเศษได้ยังไงกัน ท้ังเส่ียงท้ังไม่มัน่คง 
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ต้องเจอกับคดีถึงแก่ชีวิต...แล้วนี่แกรับผิดชอบงานแบบไหนกันเนี่ย"

กัวฉางเฉงิเพ่ิงจะอ้าปาก ลงุรองก็ใช้ตะเกียบเคาะข้างชาม "อย่าพูดซีซ้ัว้ไป 

เรื่องภายในของหน่วยสืบสวนคดีพิเศษล้วนเป็นความลับ คุณอย่าเที่ยวชักน�า

ให้เด็กมันท�าผิด...ที่จริงป้าสะใภ้ก็แค่จะถามว่างานท่ีนั่นเสี่ยงอันตรายรึเปล่า 

เหนื่อยรึเปล่า จะให้ลุงช่วยว่ิงเต้นให้อีกมั้ย ยอมได้เงินน้อยลงมาหน่อย  

หาต�าแหน่งงานที่มั่นคงกว่านี้จะดีกว่า"

จนเวลานีกั้วฉางเฉงิทีช่ะงกัไปชัว่ขณะถึงได้มปีฏิกิรยิาตอบสนอง ตอนแรก 

ที่เขาถูกส่งไปหน่วยสืบสวนคดีพิเศษ ที่จริงเป็นการเข้าใจผิดอย่างน้ันเหรอ  

เขานึกแล้วว่าคนทีม่ไีอควิและอคีวิต�า่กว่าคนอืน่อย่างเขาคงไม่ถูกส่งไปท�างาน

ต�าแหน่งเท่ๆ อย่างนั้นแน่

...แหงล่ะ ตอนนี้กัวฉางเฉิงลืมเร่ืองที่ถูกเพ่ือนร่วมงานท�าให้ตกใจจน 

เป็นลมในวันแรกที่มารายงานตัวไปเสียแล้ว

กว่าเขาจะเข้ากับคนอื่นได้ กว่าจะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มหล่อหลอมเข้ากับ

บรรยากาศของอาคารหมายเลขสี ่ถนนกวงหมงิได้จนแทบจะเกิดเป็นความผูกพัน 

อันแน่นแฟ้นขึ้นมานั้นไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะกับพวกพี่ฉู่ที่เห็นเขาเป็นเด็กใหม่

อยู่ตลอดเวลา

ส�าหรับเขา จ้าวอว๋ินหลานก็กลายเป็นเหมือนพ่อเขาไปครึ่งตัวแล้ว...

แม้ว่า 'พ่อ' คนนี้จะหาแม่เลี้ยงให้เรียบร้อยโดยไม่ถามความเห็นเขาสักค�า

ทว่า 'แม่เลีย้ง' คนนีก็้มบีคุลกิอบอุน่แถมคยุง่าย กัวฉางเฉงิฟังความหมาย 

ของลุงรองออก จึงรีบพูดขึ้นมาด้วยจิตใจแน่วแน่ว่า "ผมไม่อยากย้าย"

แต่ไหนแต่ไรมากัวฉางเฉิงเป็นคนโอนอ่อนผ่อนตามตลอด ไม่ว่าจะ

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องอะไรก็ถือว่าเขาไม่อยู่ในที่ประชุมได้ เพราะยังไงเสีย

เขาก็ไม่ออกความเห็นอะไรอยู่แล้ว จู่ๆ ตอนน้ีแสดงความคิดเห็นของตัวเอง

อย่างชัดเจนขนาดนี้ ลุงรองกับป้าสะใภ้ปรับตัวไม่ทัน ได้แต่นิ่งอึ้งไปพักหนึ่ง

ผ่านไปครู่ใหญ่ ป้าสะใภ้ก็ถามขึ้นมา "ที่นั่น...ดีขนาดนั้นเลยเหรอ"

กัวฉางเฉิงพยักหน้าอย่างแรง

"แกอยากท�าท่ีน่ันต่อ?" ลุงรองยังไม่วางใจ ถามอีก "ไม่เส่ียงอันตราย 
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จริงหรือ"

เพ่ือให้ได้อยู่ต่อ กัวฉางเฉิงกลั้นใจพูดอย่างเด็ดขาด "ไม่เส่ียงอันตราย

เลยสักนิด"

"ก็ได้" ลงุรองคิดไปคดิมา รูส้กึว่ายังไงเขาก็โตเป็นหนุ่มขนาดน้ีแล้ว แม้ว่า

หลายปีที่ผ่านมาจะไม่ได้เร่ืองได้ราวมาตลอด กว่าจะแตกหน่อจิตใจรักงาน 

ขึน้มาได้สกันิดสกัหน่อยน้ันไม่ง่าย และไม่อยากท�าร้ายจติใจ จงึตกลงไปอย่าง

สองจติสองใจ "เอาเบอร์โทรหัวหน้าให้ลงุหน่อย วันหลงัลงุจะนดัจ้าวอวิน๋หลาน

มากินข้าวด้วยกันสักมื้อ เขาแก่กว่าแกไม่กี่ปี ก็เรียนรู้จากเขาให้มากหน่อย"

จ้าวอว๋ินหลานถูกเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือปลุกให้ต่ืน เขารู้สึกขมับ

ของตวัเองปวดเหมอืนถกูเจาะร ูแม้จะหลบัไปต่ืนหน่ึงแล้วกลับยังเหมอืนไม่ได้

พักผ่อน กลายเป็นเหนื่อยมากกว่าเดิมเสียอีก

เขาไม่รูว่้าตวัเองหลบัไปนานแค่ไหน ฝันสะเปะสะปะไปท่ัวไม่ปะตดิปะต่อ 

วนเวยีนอยู่แค่เรือ่งเขาปูโ้จวกับเรือ่งท่ีแทงดวงตาของมงักรจนบอด ฝันกลบัไป

กลับมาไม่หลุดไปจากนี้

มอืของจ้าวอวิน๋หลานควานหาโทรศพัท์บนตูห้วัเตยีงไปมา จากนัน้ก็ถูก

คนคนหน่ึงยัดมันเข้ามาให้ในมือ ตอนท่ีรับโทรศัพท์เขายังไม่ลืมตาเลย พอ 

ได้ยินเสียงและรู้ว่าอีกฝ่ายคือใครก็ได้สติ เข้าโหมดปกติทันที หลังจากทักทาย

พูดคุยสัพเพเหระกันไปยกใหญ่ จ้าวอว๋ินหลานก็พยายามสุดความสามารถท่ี

จะพูดถึงกัวฉางเฉิงอย่างไม่เว่อร์เกินไป ทั้งยังเค้นหาจุดดีของอีกฝ่ายออกมา 

สองสามอย่างด้วยความยากล�าบาก เป็นหวัหน้าทีด่อีย่างจบัพิรธุไม่ได้ สองฝ่าย 

คยุกันอย่างกลมกลนืลืน่ไหล เข้าขากันได้ดมีาก แล้วกต็กลงนัดหมายทานข้าว

ด้วยกันมื้อหนึ่ง

จ้าวอว๋ินหลานวางโทรศพัท์ ซกุหัวลงบนหมอนอกีรอบ พูดเสยีงออดอ้อน

ว่า "ผมปวดหัว"

เสิ่นเวยวางเรื่องในมือที่ก�าลังท�าอยู่ทันที เดินมาประคองกอดเขา แตะ

หน้าผากเขาดูพักหนึ่ง "เหมือนจะร้อนนะ ท�าไมจู่ๆ ถึงมีไข้ขึ้นมาได้"
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จ้าวอว๋ินหลานเอาหวัแนบทีบ่่าของเสิน่เวยอย่างอ่อนแรงแล้วกดัฟันพูด 

"คุณคิดว่าไงล่ะ รบกวนไปเอายาแก้อักเสบกับยาลดไข้ให้ผมหน่อยนะครับ 

คุณหมอเหมิงกู่*"

เสิ่นเวยรู้สึกละอายใจจึงท�าตามที่เขาบอกโดยดี

จ้าวอว๋ินหลานกลืนเม็ดยากองหนึ่งเข้าปากไปรวดเดียว แล้วถลก 

แขนเสื้อชุดนอนบนตัวที่ไม่รู ้ว่าปล่อยให้เสิ่นเวยสวมให้ตั้งแต่เมื่อไหร่ขึ้น  

จากนั้นก็กระโจนตัวออกไปทับเสิ่นเวยไว้บนเตียง ถามด้วยสีหน้าร้าย "ท่าน 

ผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อคืนข้าน้อยปรนนิบัติท่านสบายตัวรึเปล่า"

เสิ่นเวยเห็นจ้าวอวิ๋นหลานโงนเงนไปมาจึงรีบย่ืนมือไปประคองเอว 

ของเขา ท้ังรวบอกเสื้อท่ีเปิดออกของจ้าวอว๋ินหลานเข้าหากัน "อย่าเอาผ้าห่ม

ออกสิ ความร้อนกระจายออกหมด เดี๋ยวเป็นหวัดหรอก"

"เรือ่งนีค้ณุไม่ต้องเป็นห่วงไป" จ้าวอว๋ินหลานใช้มอืหนึง่กดบ่าของเสิน่เวย 

อกีมอืหนึง่ลบูคอเสือ้ของอกีฝ่าย แล้วเอ่ยข้ึนอย่างมเีลศนยั "ในเมือ่ท่านผูย่ิ้งใหญ่ 

รู้สึกสบายตัว ก็ควรจะให้ทิปข้าน้อยบ้าง"

เสิ่นเวยยอมให้เขาทับตัว เหลือบสายตามองเขา แบบนี้ ย่ิงท�าให ้

จ้าวอว๋ินหลานรู้สึกว่าอีกฝ่ายก�าลังเชื้อเชิญให้ท�าอะไรจริงๆ ความคิดชั่วร้าย

บังเกิด จ้าวอว๋ินหลานคร่อมไปบนตัวของเสิ่นเวย "ถ้าวันน้ีผมไม่จัดการคุณ  

พรุ่งนี้ผมจะยอมใช้แซ่คุณ...โอ๊ย!"

เสิ่นเวยรีบยื่นมือไปโอบหลังจ้าวอวิ๋นหลาน "เป็นอะไรไป"

"เจ็บ...เจ็บๆๆ ขาเป็นตะคริว"

"..."

เดิมทีจ้าวอว๋ินหลานก็เหมือนจะขาดแคลเซียมอยู่แล้ว บวกกับเมื่อคืน 

ที่สมบุกสมบัน พอเป็นตะคริวเลยเป็นหนัก ตะคริวกินต้นขาแล้วก็เปล่ียนมา 

ทีน่่อง เสรจ็ก็ย้ายมาท่ีเท้า เสิน่เวยได้แต่ช่วยยืดเหยียดขาให้ท่ามกลางเสยีงบ่น

ด่าทอว่าไม่สบายตัวของจ้าวอวิ๋นหลาน ค่อยๆ ลูบขาที่เป็นตะคริวให้คลายลง

จ้าวอว๋ินหลานเริ่มปวดจนกัดปากแยกเขี้ยวยิงฟัน ผ่านไปครู่หนึ่งจึง 

* คณุหมอเหมงิกู่ เป็นค�าทีใ่ช้เปรยีบเทยีบถึงหมอทีใ่ช้ทุกวิถีทางเพ่ือการรกัษาเยยีวยาแม้จะเป็นวธีิทีโ่หดเหีย้ม
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สงบลงได้ เสิ่นเวยเหลือบเห็นรอยเขียวช�้าที่โผล่ออกมานอกชุดนอนของเขาก็

ยิ่งรู้สึกละอายใจ จึงนั่งลงข้างๆ ช่วยกดนวดเบาๆ ให้จ้าวอวิ๋นหลานที่เอนนอน

ตัวแข็งอยู่ จ้าวอว๋ินหลานหยุดโวยวาย นอนคว�่าเสพสุขอยู่บนเตียงอย่าง 

ว่านอนสอนง่าย สายตาเบนไปด้านข้าง และหยุดอยู่บนมือถือบนตู้หัวเตียง  

ผ่านไปครู่หนึ่ง จู่ๆ ก็เอ่ยขึ้นว่า "ลุงรองของกัวฉางเฉิงเพิ่งถูกส่งมารับต�าแหน่ง

เมื่อต้นปี ผมยังไม่เคยได้คบหาลึกซึ้งกับเขา เพียงได้ยินมาว่าตาแก่คนนี้ไม่ได้

มีความสามารถดีเด่อะไรเป็นพิเศษ แต่เป็นคนใช้ได้ทีเดียว"

เสิ่นเวยตอบรับเสียงเบา

"หลานชายเขาถือจดหมายมาฉบับหนึ่ง ท�างานเป็นลูกน้องผมมาครึ่งป ี

กว่า เขาไม่เคยติดต่อผมแม้แต่ครั้งเดียว จนวันน้ีโทรมานัดผมออกไปกินข้าว  

คุณคิดว่ามันปกติมั้ยล่ะ"

เส่ินเวยไม่รู ้กฎระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติลับที่ยุ ่งเหยิงอะไรน่ันของ 

พวกเขา จึงถาม "ยังไงเหรอ"

"ผมสงสัยว่าตาแก่นั่นคงเพ่ิงรู้ว่ากัวฉางเฉิงถูกส่งมาที่หน่วยสืบสวน 

คดีพิเศษ เรื่องนี้..." จ้าวอว๋ินหลานนิ่งไปไม่พูดต่อ หันหน้ามองเสิ่นเวยแล้ว

เปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างไว "ผมเป็นคนท�าเขาปู้โจวพังจริงเหรอ"

เสิน่เวยอึง้ไปพักหน่ึงถึงตอบเขา "ตามต�านาน เขาปูโ้จวถูกเทพก้งกงชน"

"ออื" จ้าวอว๋ินหลานหลบุตาลง ถ้าพวกสตัว์นรกถูกปล่อยออกมาหลงัจาก

ที่เขาปู้โจวพังลง งั้นใครเป็นคนพังเขาปู้โจวกันแน่

เสิน่เวยสองจติสองใจอยู่ครูห่น่ึง แล้วอดไม่ได้ทีจ่ะถาม "ทีต้่นไม้ศกัดิส์ทิธ์ิ 

เกิดอะไรขึ้นกันแน่..."

"ต้นไม้ศกัดิส์ทิธ์ิท�าให้ผมเหน็สิง่ทีเ่กิดขึน้เมือ่ห้าพันปีก่อน" จ้าวอวิน๋หลาน

คล�าบนหัวเตยีงแล้วหันกลบัมา "ผมเหน็ตอนท่ีคณุเจอผมครัง้แรก แล้วตกจาก

หนิก้อนใหญ่ลงไปในล�าธาร ตอนนัน้ผมคดิว่าเพราะผมหล่อเหลา ส่องประกาย

แวววาวระยิบระยับเข้าตาคณุแน่ๆ ถึงท�าให้คุณตะลงึจนตกลงไปในน�า้ได้...โอ๊ย!"

มือของเสิ่นเวยที่ก�าลังนวดคลึงเขาอยู่นั้นออกแรงหนักขึ้นอย่างไม่รู้ตัว

"เอว...เอวผม...คุณจะลอบสังหารสามีตัวเองรึไง"
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เสิ่นเวยเบามือลง นิ่งไปพักหน่ึง น่าจะเป็นเพราะเคยท�าสิ่งท่ีแนบชิด 

สนิทแน่นที่สุดมาก่อนแล้ว เขาจึงเปิดใจอย่างไม่น่าเชื่อ "ผมไม่เคยลืมวันนั้น

เลย ตอนที่ผมเห็นคุณครั้งแรก สติสตังเตลิดไปจริงๆ"

จ้าวอว๋ินหลานหวัเราะร้ายได้ใจ "ฮ่าๆๆ ศาสตราจารย์เสิน่ ถอดแผ่นกระจก 

ขวางลูกตาของคุณออกแล้วแปลงร่างผมยาวให้สามีดูหน่อยซิ"

เสิน่เวยถอดแว่นออกคนืร่างเดมิตามเขาว่า ผมยาวสดี�าขลบัแผ่สยายลง 

บนเตียงในพริบตา

อาจเป็นไปได้ทีบ่างครัง้ผูช้ายทึม่ท่ือเหล่าน้ันจะมโีหมดผมยาวทีไ่ม่สามารถ 

อธิบายได้ จ้าวอว๋ินหลานรู้สึกว่าตัวเองถูกอีกฝ่ายแทงเข้ากลางหัวใจทันที  

เขาเหม่อมองเสิ่นเวยนานสองนานแล้วย่ืนมือไปลูบเส้นผมของเสิ่นเวยอย่าง

ระมัดระวัง รวบรวมสติเอ่ยขึ้นเป็นเสียงกระซิบ "สวย สวยมาก สวยมากๆๆ ผม

รู้สึกว่าชาตินี้คุ้มแล้วจริงๆ"

เสิน่เวยใช้น้ิวมอืนวดคลายกล้ามเนือ้บ่าของเขา จ้าวอว๋ินหลานค่อยเก็บ

อาการเซ่อซ่าบนใบหน้าของตวัเองไว้พลางครุน่คดิเงยีบๆ พักหน่ึง เขาขมวดคิว้

เล็กน้อยแล้วพูดต่อ

"ผมโตมากบัเจ้าแมวอ้วนต้าชิง่ตวัน้ัน เห็นมนัมาตัง้แต่เดก็ ถ้าวันหน่ึงมนั

ท�าผดิต่อผม ทรยศผมแอบหนไีปกับแมวสาว อย่างมากต่อไปผมก็ท�าเป็นไม่รูจ้กั 

มัน คงไม่ท�าอะไรมันหรอก"

เสิ่นเวยกะพริบตา ไม่เข้าใจว่าท�าไมถึงโดดไปเรื่องแมวหนีได้

"ถ้าผมได้รับการไหว้วานจากชือโหยวให้ดูแลทายาทของเขาจริง เห็น 

เผ่ามังกรสืบทอดมารุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่ตัวน้อยจนโตไปเป็นเทพมังกร ผมยอมทิ่ม

มือตัวเองดีกว่าท่ีจะไปทิ่มดวงตาของมันจนบอด ท�าให้มันต้องชนภูเขาตาย" 

เสียงพูดของจ้าวอวิ๋นหลานชะงัก แล้วโพล่งขึ้นมาอย่างแน่วแน่ "ผมไม่ได้เป็น

คนท�าให้มังกรตาบอดแน่นอน และไม่มีทางที่ผมจะวางแผนท�าลายเขาปู้โจว

เดด็ขาด ท่านตลุาการหลอกผมอย่างไร้ยางอาย ไม่มคี�าพูดไหนจรงิเลย บนเขา

วันนัน้ทีผ่มล่อลวงเขาก็แค่เดาไปตามเหตกุารณ์ คุณว่าท่ีผมเห็นในต้นไม้ศักด์ิสิทธ์ิ 

มนัเป็นเรือ่งจรงิก่ีเปอร์เซน็ต์ ปลอมก่ีเปอร์เซน็ต์ ใครท�าให้ผมเห็นภาพแบบน้ัน" 
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จ้าวอวิ๋นหลานใช้น้ิวมือเก่ียวปลายผมของเส่ินเวย มุมปากเผยอย้ิมเล็กๆ  

แต่สายตากลับเยือกเย็น ผ่านไปพักหนึ่งเขาจึงพูดขึ้นเบาๆ "อ้า เด็กดี เล่าเรื่อง

หลังจากที่ผมพบกับคุณต่ออีกหน่อยนะ"

เส่ินเวยย้ิมน้อยๆ พูดเสียงต�่า "ไม่มีอะไรมากหรอก ตอนนั้นผมยัง 

ไม่เข้าใจอะไร คุณดีกับผมมาก พาผมไปเที่ยวแวะชมภูเขาแม่น�้าล�าธารไปทั่ว 

น่าเสียดายหน่ีว์วายังซ่อมฟ้าไม่เสร็จ คุณมักจะพูดเสมอว่าเม็ดฝนเต็มฟ้า 

แม้แต่ภูผาธารากไ็ม่งดงามเสยีแล้ว แต่ผมกลับรูสึ้กว่าไม่เห็นจะเป็นไร น่ันเป็น

วิวที่ดีที่สุดในชีวิตที่ผมเคยเห็นแล้ว"

'เม็ดฝนเต็มฟ้า แม้แต่ภูผาธาราก็ไม่งดงามเสียแล้ว' ท�าไมฟังดูเหมือน

ประโยคตัดพ้อ จ้าวอว๋ินหลานขมวดคิ้ว คิดว่าถ้าตัวเองแกว่งดาบพลิกฟ้า 

พลิกแผ่นดินจริง คงไม่มีทางมีแก่ใจพาคนงามท่ีประวัติไม่ชัดเจนเท่ียวชม

ธรรมชาติอยู่แน่

"ตอนหลังผมเลยกลายเป็นพระเจ้าของคุณ" จ้าวอวิ๋นหลานว่า

เสิ่นเวยยิ้ม "คุณอย่าเก็บมาใส่ใจนักเลย เดิมทีคนอย่างผมก็ไม่เป็นท่ี

ยอมรบัอยู่แล้ว คณุท�าเพ่ือปกป้องผมให้หลดุพ้นจากดินแดนของผู้ไร้ความย�าเกรง 

ไม่ปล่อยให้ผมตกอยู่ในความมิชอบ ผมขอบคุณคุณมาก"

เสิ่นเวยพูดพลางโน้มตัวไปจูบที่จอนผมของจ้าวอวิ๋นหลานเบาๆ กุมมือ

เขาแล้วพูดเสียงต�่า "เวลาได้อยู่กับคุณ แม้จะท�าให้ชีวิตผมสั้นลง แต่ผมก็มี

ความสุข"

"เหลวไหล" จ้าวอว๋ินหลานขดัจงัหวะเขา "หลงัจากหน่ีว์วาซ่อมฟ้า ผมใช้

ของศักดิ์สิทธ์ิทั้งสี่อย่างผนึกเสาค�้ายันท้องฟ้าท้ังสี่ทิศ ตอนน้ันคุณหายไป... 

ตายเหรอ"

มือของเสิ่นเวยแข็งทื่อ ก่อนโอบจ้าวอวิ๋นหลานแน่น

"เพราะอะไร..." จ้าวอวิ๋นหลานลดเสียงต�่าเหมือนพูดกับตัวเอง "สุดท้าย

ก็เพื่อหนี่ว์วางั้นเหรอ"

สีหน้าไม่นึกฝันแวบข้ึนมาบนใบหน้าของเสิ่นเวยท�าให้เขาดูมัวหม่น 

ขึ้นมาทันที จังหวะน้ันจ้าวอว๋ินหลานเห็นเข้าพอดีจึงรีบสลัดความคิดเมื่อครู่ 

Page Guardian 3.indd   13 2/4/2562 BE   13:25



Guardian 314

ออกไป ใช้นิ้วมือเชยคางของเสิ่นเวย

"อย่าอารมณ์เสียเลย ผมก็พูดไปเรื่อยแหละ ในสายตาผม คุณสวยกว่า

หนี่ว์วาตั้งเยอะ มา คนสวย เล่าให้สามีฟังซิ ตอนนั้นคุณใช้ความสวยยั่วยวน

ผมยังไง"

เสิน่เวยดงึผ้าห่มมาห่มให้เขาพลางถลงึตาใส่อย่างไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ 

ราวกับอยากต�าหนิเขาเรื่องที่เขาพูดได้เป็นตุเป็นตะ แต่สายตาก็ไปหยุดบน

ไหปลาร้าของจ้าวอว๋ินหลานท่ีมีรอยจางๆ ไม่รู้ว่าเสิ่นเวยคิดอะไรข้ึนมาอีก  

พอเบนสายตาออก ตรงกกหูก็แดงขึ้น ค่อยๆ ง้างปากหลุดค�าพูดออกมาจนได้ 

"...ผมขอตัวลงไปข้างล่างก่อนนะ"

พูดจบเขาก็ลุกข้ึนอย่างรวดเร็ว หยิบใบเสร็จค่าซักรีดบนโต๊ะแล้วรีบ 

ออกไปรับผ้าทันที

จ้าวอว๋ินหลานบบีเอวตวัเองท่ียังปวดเมือ่ยอยู่ รูสึ้กถึงรสชาติหลายหลาก

ที่ไม่สามารถบรรยายได้

ผ่านไปครูห่น่ึง เขาไต่ลงจากเตยีงเอาตัวเองไปอาบน�า้ให้สะอาด ยกอาหาร 

ที่เสิ่นเวยอุ่นไว้ให้ในไมโครเวฟออกมา กินไปพลางกดโทรศัพท์ "ฮัลโหลพ่อ  

พรุ่งนี้ว่างมั้ย ผมจะพาเสิ่นเวยไปเยี่ยม"

ขณะที่พูดประโยคเหล่านี้ สีหน้าของจ้าวอวิ๋นหลานไม่ได้รู้สึกยินดีอะไร 

กลับมีสีหน้าเยือกเย็นราวกับจะมีเกล็ดน�้าแข็งผุดขึ้นมา
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พ่อของจ้าวอวิ๋นหลานไม่อยู่บ้านอีกตามเคย ท�าเอาคุณแม่จ้าวต้อง

ขอโทษขอโพยยกใหญ่ "มีโทรศัพท์เข้ามาสายหน่ึง เขาเพ่ิงเรียกออกไปเมื่อก้ี

เลย ด่วนจริงๆ"

โดยนิสัยของเสิ่นเวยไม่คิดเล็กคิดน้อยอยู่แล้ว จ้าวอว๋ินหลานก็ย้ิมๆ  

ไม่พูดอะไร ทัง้สองรบีทานข้าวทีบ้่านคณุแม่จ้าวอย่างรวดเรว็แล้วกลบัออกมา

ตอนนั้นจ้าวอว๋ินหลานถูกต้นไม้ศักดิ์สิทธ์ิท�าให้สับสนจนท�าอะไรไม่ถูก 

จึงไม่ได้สังเกตว่าในสถานการณ์ท่ีรู้ทั้งรู้ว่าชายคนรักของลูกชายอยู่บ้าน จะมี

พ่อคนไหนพูดออกมาด้วยท่วงท่าสง่างามสูงศักดิ์ว่าอีกฝ่ายไม่ได้เตรียมตัว 

คราวหน้าค่อยนัดใหม่ก็แล้วกัน

ไม่ได้ให้มาดตูวัซะหน่อย จะต้องเตรยีมตัวอะไร หรอืต้องให้กลบับ้านเกิด

ไปคัดลอกโฉนดที่ดินมาให้ดู สอบเข้าราชการให้ได้ก่อนค่อยเจอกันเหรอไง

เห็นชัดๆ ว่าคุณพ่อจ้าวไม่ยอมเจอเสิ่นเวย

ท�าไมล่ะ ไม่อยากเจอ? หรือไม่กล้าเจอ?

ก่อนกลบัจ้าวอว๋ินหลานเข้าไปในห้องของตวัเอง ขดุเอากล่องไม้เลก็ๆ ที่

เขาเก็บไว้หลายปีออกมา จนแม่ของเขาต้องถามด้วยความแปลกใจ "น่ันมัน

ของเล่นสมัยเด็กของแกไม่ใช่เหรอ ท�าไมยังไม่โยนทิ้งอีก เอาออกมาท�าอะไร"

"ก็แชร์ความทรงจ�าวัยเด็กกับคนรักไงล่ะ คนแก่ตายด้านท่ีเห็นหน้าก็ 

เบื่อกันแล้วอย่างพ่อกับแม่ไม่เข้าใจหรอก"

บทที่ 2
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แล้วจ้าวอวิ๋นหลานก็ถูกไล่ตะเพิดออกจากบ้านเพราะค�าพูดประโยคนี้

วันน้ันเป็นวันแห่งความรกัของชาวตะวันตกพอด ีด้วยความท่ีเป็นวันหยุด

เทศกาลปีใหม่ บนท้องถนนท่ีเคยเงยีบเหงาก็กลบัคกึคกัขึน้มา สาวขายดอกไม้

ที่เห็นพวกเขาผ่านไปมาจนชินตาถูกจ้าวอว๋ินหลานกวักมือเรียก "นี่ สาวน้อย

มานี่หน่อย หนูมีดอกไม้เท่าไหร่"

สาวขายดอกไม้มองดูพวกเขาสองคนอย่างแปลกใจแล้วเผยรอยย้ิม  

"จะเอาเท่าไหร่ก็ได้ หนชู่วยร้านดอกไม้ขาย ถ้าไม่พอเดีย๋วหนูกลบัไปเอาทีร้่าน

มาให้ได้"

จ้าวอวิ๋นหลานเลยว่า "งั้นเอามาห้าพัน..."

"โทษทีๆ  เขาพูดเล่นน่ะ" เสิน่เวยเอามอือดุปากจ้าวอว๋ินหลานไว้แล้วลาก

เขาออกไป

จ้าวอวิน๋หลานพยายามมดุหัวออกมาจากอ้อมแขนเขา "ผมยังซือ้ไม่เสรจ็

เลย เดี๋ยวสิเดี๋ยว!"

เสิ่นเวยเปิดประตูรถ ผลักเขาเข้าไปโดยไม่ฟังค�าพร�่าร�าพัน

จ้าวอว๋ินหลานตัดพ้อก่ึงจริงก่ึงแกล้ง "คุณเข้าใจความโรแมนติกมั่ง 

มั้ยเนี่ย"

เสิ่นเวยถามกลับ "หรือคุณเข้าใจ?"

จ้าวอว๋ินหลานพูดอย่างพ่ายแพ้ "ผมจะซื้อมันเยอะๆ เอามาประดับให้

เต็มหน้ารถหลังรถ แล้วรับคุณเข้าบ้าน"

วันนี้ทั้งวันดูเหมือนเสิ่นเวยจะถูกเขารังควานต้ังแต่เช้าจรดเย็น เขา 

ถอดแว่นออก ลบูหน้าไปมาด้วยท่าทางทีเ่หมอืนจะถูเอาครมีบ�ารงุบนหน้าหลดุ

ออกมาด้วย ด้านหน่ึงท�าเป็นไม่อนิงัขงัขอบ แต่อกีด้านหน่ึงก็ชธูงต่อต้านข้ึนมา

อย่างยากเย็น เขากดเสียงต�่า พูดอย่างไม่สะทกสะท้าน "ผมต่างหากที่ควรจะ

แต่งคุณเข้าบ้าน เมื่อวานยังบอกว่าจะใช้แซ่ของผมอยู่เลย"

จ้าวอวิน๋หลานเคยชนิกับการแกล้งคนอืน่อยู่ฝ่ายเดยีว นอกจากจะพลาด

ตอนเมาครั้งนั้นก็ยังไม่เคยถูกตอกกลับอย่างนี้ เลยอึ้งไปพักหนึ่ง

...แน่นอน เขาไม่รู้ว่าก่อนที่เสิ่นเวยจะพูดประโยคนี้ ก็เหมือนกัวฉางเฉิง
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ที่ต้องท่องในใจอยู่สามรอบถึงสามารถพ่นมันออกมาจากปากได้

แต่นักเลงใหญ่อึ้งไปได้แป๊บเดียวก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็ว ท�าท่า

จะถอดเสื้อนอกออกอย่างหน้าด้านๆ "ก็ได้ ใช้แซ่ของคุณก็ได้ งั้นเรามาท�า 

ในรถกันสักยกมั้ยคุณสามี คุณไม่ต้องท�าอะไรเลย นอนเฉยๆ เสพสุขไปก็พอ 

ผมจะปรนนิบัติคุณเอง"

เสิ่นเวยโมโห "จ้าวอวิ๋นหลาน!"

"ครับ"

"คุณนี่มัน...ท�าไมใจแตกอย่างนี้"

จ้าวอวิ๋นหลานยันสองมือกับเบาะนั่ง พูดหน้าทะเล้น "เวลาที่ผมใจแตก

กว่านี้ คุณยังไม่ได้เห็นเลยนะ"

เสิ่นเวยเปลี่ยนจากโมโหมาเป็นอาย แล้วเปลี่ยนกลับเป็นโมโหอีก  

เขาคว้าคอเสือ้ของจ้าวอว๋ินหลาน ดงึเข้ามาใกล้แล้วจ้องหน้าอย่างเอาเป็นเอาตาย 

พูดเน้นทลีะค�า "รูร้เึปล่าว่าน่ีมนับนถนน รูร้เึปล่าว่าคนผ่านไปมาจะเหน็เข้า รูร้เึปล่า 

ว่าหลายต่อหลายครั้งที่ผมอยากจะควักลูกตาของคนที่เคยคบกับคุณ แม้แต่

คนที่เคยมองคุณออกมาซะ"

"..." จ้าวอวิ๋นหลานนิ่งอึ้ง

ผ่านไปพักหนึ่ง จ้าวอวิ๋นหลานถึงค่อยๆ หดตัวกลับมาแล้วพูดเสียงเบา 

"อะไรกัน ผมแค่ล้อเล่นหรอกน่า ไม่ได้คดิอะไรซะหน่อย นียั่งมงีานต้องท�าอกีนะ"

เสิ่นเวยออกรถโดยไม่ให้สุ้มให้เสียง จ้าวอว๋ินหลานน่ังถูจมูกตัวเองอยู่

ข้างๆ อย่างเรียบร้อย เขาเปิดกล่องเล็กๆ ที่เอามาจากบ้าน หยิบของสิ่งหนึ่งที่

เหมือนเป็นวิทยุเล็กๆ ออกมาจากในกองของผุพังที่เด็กๆ ชอบสะสม แล้วหยิบ

กล่องไขควงเล็กๆ ในคอนโซลหน้ารถออกมา ตีเคาะงัดแงะของเล่นชิ้นนั้น

นิ้วมือของเขาคล่องแคล่วผิดจากปกติ ดูก็รู้ว่าตอนเด็กแอบฉกอุปกรณ์

ไฟฟ้าเก่าๆ ของโรงเรียนมาแกะเล่นเป็นประจ�า

สองคนน่ิงเงียบพักหน่ึง เมื่อไฟโกรธที่โถมในใจของเสิ่นเวยมอดลง  

เขาก็รูส้กึเสยีใจขึน้มาทันท ีคนอืน่มแีต่วางท่ากบัคนไม่สนทิ ส่วนกับคนสนิทจะ

ผ่อนคลายเผยความเป็นตวัตน แต่เสิน่เวยกลับท�าตรงข้าม มกัจะเคยชนิกับการ
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กดความเป็นตวัเองเอาไว้ต่อหน้าจ้าวอว๋ินหลานด้วยความระแวดระวงั กลวัว่า

อีกฝ่ายจะสังเกตเห็นตัวตนที่สุดจะรับได้ของตัวเอง บางทีเสิ่นเวยถึงขั้นไม่รู้จะ

พูดกับจ้าวอว๋ินหลานอย่างไร...คงเพราะเขามักจะรู้สึกว่าตัวเองเปรอะเปื้อน 

ไม่คู่ควรกับคนคนนี้

จ้าวอว๋ินหลานเล่นของเล่นอย่างออกรสออกชาติ จึงเงียบไม่พูดจา 

อยู่นาน สุดท้ายเสิ่นเวยก็อดไม่ได้ที่จะแอบมองเขาตอนจอดรอไฟแดงแล้ว 

กระซิบถามเขา "คุณท�าอะไรน่ะ"

ดีท่ีจ้าวอว๋ินหลานเป็นคนไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น ไม่เก็บเอาเรื่องเมื่อครู่มา

ใส่ใจเลยสักนิด เขาพูดโชว์ออฟด้วยความตื่นเต้น "นี่คือเครื่องรับส่งสัญญาณ

ทีผ่มท�าตอนเดก็ ผมซ่อมตรงทีไ่ม่ดีแล้ว...เดีย๋วข้างหน้ามซีเูปอร์มาร์เก็ต ช่วยจอด 

ให้ผมหน่อยนะ ผมจะซื้อถ่านสักสองก้อน"

จ้าวอว๋ินหลานลงไปซื้อถ่านไฟฉายกลับมาใส่ในเครื่องรับส่งสัญญาณ

ของเขา ได้ยินเสียง 'ว้าว' ดังขึ้น บนหน้าจอขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง

น้อยกว่าห้าเซนตเิมตรก็สว่างข้ึนมาทนัท ีบนนัน้ปรากฏจดุเลก็จดุหนึง่ข้ึนเลอืนราง 

เพราะความสว่างทีน้่อยเกินไป จ้าวอวิน๋หลานจงึต้องใช้สองมอืป้องด้านบนจงึ

จะเห็นต�าแหน่งของแสงที่ชัดเจน

เขาค่อยๆ ปรับคลื่นความถี่ ปรับความจ้าของแสง และเทียบขีดสลักมือ

ข้างหน้าจอท่ีคนทัว่ไปไม่เข้าใจ ศกึษาวเิคราะห์อยู่พักหนึง่ "อมื อกีไม่ไกล ดทู่า

จะจงใจหลบผมโดยเฉพาะ เรากลับรถกัน"

เสิ่นเวยหันรถเปลี่ยนทิศทางตรงทางแยก จ้าวอวิ๋นหลานก้มลงคุ้ยเขี่ย 

บนหน้าจอเล็กๆ พลางบอกทางเขา "แยกหน้าเล้ียวซ้าย นอกจากเป็นเครื่อง 

รบัส่งสญัญาณแล้วเจ้าน่ียังเป็นเครือ่งสะกดรอยทีผ่มเอาเครือ่งรบัส่งสญัญาณ

ของวิทยุไร้สายเก่าๆ มาท�าตอนสมัยเด็ก"

"สะกดรอยอะไร" เสิน่เวยดเูหมอืนจะถามด้วยความสนใจมาก แม้เขาจะ

ยังไม่ค่อยเข้าใจว่า 'ไร้สาย' คืออะไรก็ตาม

"สะกดรอยตามพ่อผมน่ะสิ เครื่องติดตามถูกติดต้ังไว้ในมือถือของเขา 

ผมก็ไม่คิดว่าหลายปีมานี้เขาจะไม่เคยเปลี่ยนมือถือเลย" จ้าวอว๋ินหลานว่า 
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"ตอนน้ันผมยังเรียนไม่จบมัธยม ความรู้เรื่องเทคโนโลยีมีจ�ากัด งานออกมาก็

ไม่ได้สมบูรณ์แบบ จะปรับความถ่ีก็ปรับกันอยู่ครึ่งค่อนวัน เดินไปไกลเกินก็

ไม่มีสัญญาณแล้ว"

เสิน่เวยอดลบูทีก่ระเป๋าเสือ้ตวัเองไม่ได้พลางนกึถึงตวัเองเมือ่หมืน่ปีก่อน... 

ตอนนี้แม้แต่รับโทรศัพท์บางทียังท�าผิดท�าถูก ใครจะมาท�าอะไรกับโทรศัพท์

ของเขา เขาคงไม่รู้เรื่องแน่

จ้าวอว๋ินหลานเหลอืบเหน็ จงึยกขาขึน้ไขว่ห้างแล้วจดุบหุรีม่วนหนึง่อย่าง

เอ้อระเหย "วางใจน่า แค่คุณไม่ออกไปหาหนุ่มหน้าขาวสวมเขาให้ผม ผมก็ 

ไม่ติดตั้งอะไรที่ตัวคุณแน่นอน"

เสิ่นเวยมองเขาอย่างไม่ค่อยเป็นสุข

"เลีย้วซ้ายๆ ใช่แล้ว ร้านชาข้างหน้านัน่ ผมเหน็รถของตาแก่บ้านเราแล้ว" 

จ้าวอว๋ินหลานพูดอย่างว่องไว สีหน้าเหมือนไม่มีเรื่องอะไรใหญ่โต แต่ซ่อน

ความมดืด�าบางอย่างไว้ "วันน้ีต้องรูใ้ห้ได้ว่าคนท่ีเลีย้งผมจนโตขนาดนีเ้ป็นใคร

กันแน่"

เสิ่นเวยจอดรถยังไม่สนิท จ้าวอวิ๋นหลานก็ถอดเข็มขัดนิรภัยออกแล้ว 

กระโดดลงจากรถ วิ่งขึ้นไปบนชั้นสองของร้านอย่างคุ้นทาง

เสิน่เวยลอ็กรถเสรจ็ จดัระเบยีบแว่นตาเลก็น้อยจงึค่อยเย้ืองย่างตามเขาไป 

ตอนจ้าวอวิ๋นหลานวิ่งผ่านหน้าบันไดตึกยังพยักหน้าให้กับพนักงานบริการอีก

พนกังานบรกิารเป็นหญิงสาวอายุประมาณย่ีสบิปี พอเห็นเขามอืไม้ก็สัน่

โดยไม่มีสาเหตุ ท�าให้กาน�้าชาในมือตกพื้นแตก

พ่อของจ้าวอว๋ินหลานซึ่งนั่งหันหลังให้ประตูอยู่ได้ยินเสียงของตกจึง 

หันไปดู สายตามองผ่านประตูกระจกออกไป

สายตาน้ันสงบและเหินห่าง คุณพ่อจ้าวส่ายหัวให้พนักงานท่ีก้าวตาม

หลังจ้าวอว๋ินหลานมา เมื่อพนักงานเดินออกไปแล้ว จ้าวอว๋ินหลานจึงนั่งลง 

ตรงหน้าพ่อของเขา แล้วกดเสียงต�่าเอ่ยถาม "คุณไม่ใช่พ่อผม คุณเป็นใคร"

คณุพ่อจ้าวไม่ตอบ เพียงเงยหน้ามองตรงปากทางบนัไดด้วยสหีน้าเคารพ 

เหน็เสิน่เวยก้าวข้ึนมาทลีะก้าวจากตรงนัน้ สายตาท้ังสองปะทะกันพอดบิพอดี 
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เสิ่นเวยพยักหน้าเคารพตามธรรมเนียมปฏิบัติ "คุณลุง"

แววตาของคุณพ่อจ้าวกะพริบแสง รอยย่นบนใบหน้ายิ่งบีบชิดกัน  

ริ้วรอยแห่งวัยตรงร่องแก้มย่ิงลึกขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผ่านไปขณะหน่ึง เขาถึง

ตอบกลับด้วยอารมณ์ราบเรียบ "มิกล้ารับ"

เสิน่เวยเหมอืนย้ิมแต่ไม่ยิม้ และไม่ได้ร่วมน่ังท่ีโต๊ะชาน้ัน เพยีงไปน่ังตรง

ทีน่ั่งเสรมิห่างจากพวกเขาสองคนออกไปสองสามก้าว เทล้างถ้วยชาด้วยตัวเอง 

ล้างใบชาแล้วรนิน�า้ตามขัน้ตอนโดยทีไ่ม่เหลอืบตามาสักนิด แสดงท่าทีชดัเจน

ว่าเขาจะไม่พูดขัด

จ้าวอวิ๋นหลานเริ่มพูด "วันนั้นผมก็เลอะเลือนจริงๆ ไม่งั้นพอเห็นแววตา

ของคุณ ผมก็คงรู้ว่าคุณคือตัวปลอม พ่อผมทะเยอทะยานมาทั้งชีวิต เห็นๆ  

อยู่ว่าชอบลาภยศสรรเสริญ ไม่มีท่วงท่าเหนือมนุษย์สามัญอย่างคุณแบบน้ี  

ที่คุณสวมรอยเป็นพ่อของผม ผมไม่เอาความก็ได้ แต่ขอถามคุณสองเรื่อง  

พ่อผมอยู่ที่ไหน อีกเรื่องคือคุณกับเสินหนงมีความสัมพันธ์อะไรกันแน่ คุณคง

ไม่ได้...เป็นเสินหนงเสียเองหรอกมั้ง"

คุณพ่อจ้าวริมฝีปากขยับ แต่ไม่รู ้ท�าไมถึงไม่สามารถเปล่งเสียงพูด 

ออกมาได้ เวลาผ่านไปพักหน่ึง เขาหลบุตาลง เหล่มองไปทีเ่สิน่เวยแล้วก้มหน้า

จิบชาอึกหนึ่งโดยไม่ส่งเสียง

ความอดทนของจ้าวอว๋ินหลานถึงคราวสิน้สดุ น้ิวมอืของเขาเคาะบนโต๊ะ

เบาๆ จากน้ันเขาก็เลิกคิ้วข้ึนลากเสียงยาว "คุณผู้ชายท่านน้ี ผมเห็นแก่ท่ีคุณ

อาจจะมีความสัมพันธ์กับเสินหนงหน่ึงในสามราชา ถึงได้เจรจาด้วยความ 

เป็นมิตรก่อน ไม่เช่นนั้นอย่าหาว่าผมไม่ไว้หน้า"

"ข้าไม่ใช่เสินหนง" ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไหร่ คุณพ่อจ้าวถึงเอ่ยปากพูด

เสยีงต�า่ "ส่วนเขาคนนัน้ปลอดภยัดี ข้าเพียงยืมใช้ร่างของเขาแค่บางครัง้บางคราว 

เสรจ็เรือ่งแล้วก็ทิง้ความทรงจ�าท่ีมปีระโยชน์ไว้ให้เขา ไม่เคยท�าให้เขาเสยีเรือ่ง"

"งั้นคุณเป็นตัวอะไร"

คุณพ่อจ้าวหัวเราะ "ข้าเป็นแค่โกร่งหินส�าหรับบดยาชิ้นหนึ่งท่ีท่าน 

เทพเสินหนงทิ้งไว้ อาศัยช่วงสงครามเทพสวรรค์ บ�าเพ็ญตบะจนส�าเร็จ ที่เคย
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ล่วงเกินท่านคุนหลุนหลายครั้งก่อนหน้านี้ ข้าต้องขออภัยอย่างยิ่ง"

"คุณแฝงอยู่ในร่างของพ่อผมท�าไม ภาพความทรงจ�าในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

ก็เก่ียวข้องกับคณุด้วยใช่รเึปล่า" จ้าวอว๋ินหลานไม่ได้สนใจว่าอกีฝ่ายจะบ�าเพ็ญ

ตบงตบะอะไร อาจเป็นเพราะในใจเขารูส้กึว่าฟ้าดินมนุษย์เทพก็ไม่ได้แตกต่าง

กันมากมาย พอไม่สนใจเรื่องนั้นก็เลยเห็นเขาเป็นผู้ต้องสงสัยไปซะงั้น

หว่างคิ้วของคุณพ่อจ้าวขยับเล็กน้อย เขาถามขึ้นช้าๆ "ท่านคุนหลุนรู้ได้

อย่างไรว่าความทรงจ�าในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ของตัวท่านเอง"

"ผมไม่ใช่ผีน้อยในบังคับบัญชาของตัวผมคนนั้นสักหน่อย และยิ่งไม่ใช่

ซุนหงอคงท่ีก่อเร่ืองวุ่นวายบนสวรรค์" จ้าวอว๋ินหลานยกชามาด่ืมทีเดียวหมด 

"คนอย่างผมบางทีก็อาจจะดูบ้าๆ แต่เวลาส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตค่อนข้างโอนอ่อน

ผ่อนตาม ถ้ามีเร่ืองอะไรที่บีบให้ผมต้องต่อต้านข้ึนมาจริงๆ น่ันต้องเป็นเรื่อง

ส�าคัญระดับโลก แต่ท�าไมตอนน้ันพอผมดูภาพในความทรงจ�าจบก็ไม่เห็นจะ

ตระหนักรู้อะไรเลยสักนิด แค่รู้สึกว่ามันหน่วงๆ"

คุณพ่อจ้าวฟังจบ พยักหน้าอย่างเห็นด้วย "มีเหตุผล"

"ผมไม่เคยรู้สึกโกรธหัวฟัดหัวเหว่ียงจนฟ้าเกิดรอยรั่วอะไรแบบน้ันมา

ก่อนเลยในชวิีต" จ้าวอว๋ินหลานพูดต่อ "จะว่าไป คุนหลุนดูแลฟ้าดนิภเูขาล�าธาร 

ปกป้องชีวิตทั้งหลาย ผมเองทั้งชาติที่แล้วและชาตินี้โดยพื้นฐานก็เป็นพวกหัว

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักสัตว์ อยู่ดีๆ คงไม่ไปท่ิมตามังกรโดยไม่มีสาเหตุอย่าง

แน่นอน"

คุณพ่อจ้าวยิ้มไม่พูดอะไร

จ้าวอว๋ินหลานแววตาเย็นชา "ผมไม่ได้ขอให้คณุใช้ต้นไม้ศกัดิส์ทิธ์ิชกัน�าผม 

ตกลงเรื่องทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่"

คุณพ่อจ้าวถอนหายใจเบาๆ "อาจเพราะรอให้ท่านคุนหลุนมองให้ทะลุ

ปรุโปร่ง เป็น..."

"อย่ามาเสแสร้งกับผมหน่อยเลย" จ้าวอว๋ินหลานพูดแทรกตัดบทเขา 

"ทางทีด่คีณุควรพดูภาษาคน เพราะความอดทนผมมไีมม่าก ถ้ายัว่ให้ผมโมโห 

ผมก็ไม่สนว่าคุณจะเป็นโกร่งชามของใคร อัดไม่เลี้ยงแน่"
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คณุพ่อจ้าวมองดเูขา แล้วเบนสายตามาหยุดทีเ่สิน่เวยซึง่ก�าลงัพลกิหน้า

นิตยสารอยู่ข้างๆ ทันใดนั้นตัวเขาก็สั่นสะท้านข้ึนมา สายตาของคุณพ่อจ้าว

เบลอไปชั่วขณะ แล้วกลับมาเห็นชัดเจนอีกครั้ง แววตาเปล่ียนไปแล้ว...ไม่สิ 

ท่วงท่าทั้งหมดของเขาเปลี่ยนไปแล้ว

เหน็เพียงคณุพ่อจ้าวกดขมบัตวัเอง ขมวดคิว้มองจ้าวอว๋ินหลาน ถามอย่าง 

มึนงง "เมื่อกี้แกว่าอะไรนะ สองวันนี้ฉันเหนื่อยนิดหน่อย สมองเบลอไม่ทันฟัง"

จ้าวอว๋ินหลานตะลึงงัน เปลี่ยนจากมาเฟียใจร้อนกลายเป็นเยาวชน 

ผูต้้องโทษน่ังอยู่หลงัลกูกรงเหลก็ทันท ีตวัลบีเลก็ไปหมด ผ่านไปสกัพักหนึง่เขา

จึงกดเสียงต�่าพูดขึ้น "...พ่อ?"

พ่อของจ้าวอวิ๋นหลานขมวดคิ้ว "หือ?"

สีหน้าน้ันช่างดูคุ้นเคย จ้าวอว๋ินหลานอ่านสีหน้าหงุดหงิดร�าคาญน่ัน 

ออกอย่างชัดเจน "มีอะไรก็รีบพูด เห็นแก่ที่แกเป็นลูก ฉันให้โอกาสอธิบาย 

ตัวเองหนึ่งนาที ฉันเหนื่อยจะตายแล้ว ไม่อยากฟังแกพล่ามไร้สาระ"

จ้าวอว๋ินหลานจงึดงึเสิน่เวยมาเป็นไม้กันหมาทนัที "เปล่าซะหน่อย ก็แค่

นัดกันดีแล้ว พ่อกลับไม่อยู่บ้าน ผมเลยพาเขามาที่นี่"

"ฉันมีเร่ืองด่วน เลยมาพบเพ่ือนคนหน่ึง" คุณพ่อจ้าวฮึดฮัดออกมา

ประโยคหนึ่ง ตามมาด้วยสายตาท่ีหันไปหาเสิ่นเวย พินิจพิจารณาอยู่สักพัก  

น่าจะเพราะบคุลกิภูมฐิานของศาสตราจารย์เสิน่ชดัเจนมาก พ่อของจ้าวอว๋ินหลาน 

ตกตะลึงท่ีหาข้อบกพร่องอะไรไม่ได้ ได้แต่ทักทายเขาไปแบบแข็งๆ พูดอย่าง

ฝืนๆ "วันนี้ต้อนรับไม่ทั่วถึง ศาสตราจารย์เสิ่นโปรดอย่าเก็บมาใส่ใจ"

เสิ่นเวยทักทายตอบอย่างสุภาพ

จ้าวอว๋ินหลานหยิบ 'ยันต์ไล่ปีศาจ' ออกมาหนึง่ใบ แอบพับมมุสามมมุ 

เอาไว้ แล้วย่ืนไปตรงหน้าพ่อของเขา "สองวันก่อนผมไปขอยันต์ไล่ปีศาจท่ี 

ปลุกเสกแล้วที่วัดมาให้พ่อ อย่าเปิดนะ พกติดตัวไว้"

คุณพ่อจ้าวยื่นมือมารับโดยไม่ระแวงใดๆ

แต่ไม่มอีะไรเกิดขึน้เลย 'ยันต์ไล่ปีศาจ' ไม่มปีฏิกิรยิาตอบสนองเลยสกันิด 

จ้าวอวิ๋นหลานคิ้วขมวดขึ้นทันที
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โกร่งสับปะรังเคคนน้ันหนีไปแล้ว หรือว่าเก่งกาจมากจนยันต์ขั้นสูง 

ขนาดนี้ก็ท�าอะไรเขาไม่ได้กันแน่นะ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page Guardian 3.indd   23 2/4/2562 BE   13:25



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623891.html

http://store.jamsai.com/9786160623891.html

