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กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนิยายแปลจีนโบราณของโอเวอร์เกรย์ คราวน้ี 

ขอนำาเสนอเรื่องราวความรักต่างฐานะในสมัยราชวงศ์ชิง โดยเรื่องกล่าวถึงเด็กน้อย 

คนหน่ึงท่ีมีชีวิตยากลำาบากเหลือแสนราวกับสวรรค์ไม่มีความเมตตาให้เด็กคนนี ้

เลยสักนิด แต่แล้วเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนผู้หนึ่งซึ่งกลายมาเป็นคนสำาคัญ

ที่สุดในชีวิต เป็นคนที่มอบชื่อให้เด็กอาภัพคนน้ีเสียใหม่ เป็นเจ้าของชีวิต และเป็น 

นายผู้อ่อนโยนเสมอมา ทว่าเมื่อวันเวลาผันผ่าน ความรักและความเคารพในใจของ

เด็กน้อยที่มีต่ออีกฝ่ายจะเป็นเพียงความรู้สึกในฐานะนายบ่าวเท่านั้นจริงๆ หรือไม่  

ทัง้ยังมเีหตกุารณ์เลวร้ายต่างๆ อนัเกิดจากการแย่งชงิอำานาจในราชสำานักอกีด้วย เช่นนี้ 

คงต้องติดตามเอาใจช่วยสองนายบ่าวกันต่อใน 'ตรารักสายเลือดบาป' เล่มนี้กันค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์โอเวอร์เกรย์
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  คงแก่เรียน
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  เอ็นดูหรูซิ่วเหมือนเป็นน้องชายแท้ๆ

แนะนำ�ตัวละคร
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ความจริงแล้ว...เขาแตกต่างจากผู้อื่นที่ใดกันแน่ เหตุใดใครๆ จึงต่าง

รังเกียจเขาเช่นนี้

ส่วนลกึในเรอืนหลังใหญ่ ตรงสุดทางเดนิรมิศาลากลางสระน�า้ ด้านข้าง

ห้องเก็บฟืนมห้ีองเก่าๆ มดืทึมซึง่ทุกคนต่างพากันหลบเลีย่ง ประตหู้องบานนัน้

ถูกปิดไว้ตลอดปีราวกับต้องการกักขังวิญญาณร้ายเอาไว้ด้านใน บางครั้ง 

ก็มีกลิ่นเหม็นอับโชยมาตามลม

หญิงสาวนางหนึง่นัง่อยู่ใกล้กับหน้าต่างบานเลก็ๆ เพียงหน่ึงเดยีวในห้อง 

อาศัยแสงที่ลอดเข้ามาจากรอยแยกปะชุนผ้าเก่าขาดผืนหนึ่งไม่หยุด บางครั้ง

ก็ครวญเพลงไม่เป็นท�านอง บางครั้งก็หัวเราะเบาๆ กับตัวเอง

หญิงสาวนางนั้นตัวผอมบางขาวซีด ผมเผ้ายุ่งเหยิงดูประหลาด บนร่าง

สวมเพียงเสื้อผ้าเนื้อหยาบตัวใหญ่หลวมโพรกชั้นหนึ่ง สองเท้าเปล่าเปลือย 

ไม่ได้สวมรองเท้า

ในห้องเก่าซอมซ่อนี้ไม่ได้มีนางแค่คนเดียว ตรงปลายเตียงซึ่งท�าจาก 

ไม้กระดานยังมีเงาร่างผอมแห้งเงาร่างหน่ึงนั่งคุดคู้ ค่อยๆ แทะหมั่นโถวท่ี 

ทั้งเย็นทั้งแข็งอย่างระมัดระวัง

หญิงสาวพลันเงยหน้าขึ้นส่งเสียงเรียก 'เจ้ามานี่สิ'

เงาร่างท่ีคุดคู้น้ันคอืเดก็น้อยอายุประมาณแปดเก้าขวบ สภาพผอมแห้ง

สะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึก
ฝันร้ายอันยากจะลืม
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ตรารักสายเลือดบาป 18 ชั่นเฟย

อ่อนแอไม่ต่างกัน บนร่างเขาสวมเสือ้ผ้าเก่าซึง่เหน็ได้ชดัว่าขนาดเลก็ไม่พอดตีวั  

ครั้นเด็กน้อยได้ยินเสียงเรียกก็พลันแสดงอาการหวาดกลัวออกมา

'ข้าบอกให้เจ้ามานี่' หญิงสาวหยุดมือที่ก�าลังปะชุนเสื้อผ้า ดวงตาหรี่ลง

จ้องมองเขาเขม็ง แววตากึ่งขุ่นมัวกึ่งแจ่มใส

เดก็น้อยเดนิเข้าไปหาอย่างกล้าๆ กลวัๆ เขาปล่อยให้หญิงสาวน�าผ้าผนืนัน้ 

ทาบบนร่าง

'ลูกแม่ เสื้อตัวนี้แม่เย็บเพ่ือเจ้าโดยเฉพาะเชียวนะ' หญิงสาวเอ่ยข้ึน 

เสียงนุ่ม สีหน้าอ่อนโยนอยู่บ้าง

เด็กน้อยลดความระแวดระวังลงพลางฉีกย้ิมกว้าง ขานรับเสียงเบา 

'ขอบ...ขอบคุณท่านแม่'

หญิงสาวสวมกอดเขา ครวญเพลงไปด้วยลูบหลังเขาไปด้วย

แต่ผ่านไปได้ไม่นาน จู่ๆ หญิงสาวก็พลันหันมาจ้องเขาตรงๆ มองไป 

มองมาก่อนจะส่ายหน้าช้าๆ ดวงตาท้ังสองข้างเบิกกว้างข้ึนอย่างผิดปกติ  

เด็กน้อยเห็นเช่นนั้นก็รีบเบ่ียงกายคิดจะหลบหนีแต่ไม่ทันการณ์ หญิงสาว 

คว้าแขนเขาไว้ราวกับอินทรีตะครุบลูกไก่ นางกระชากหางเปียของเด็กน้อย 

ลากให้กลับมาเผชิญหน้ากับตน เสียงแหบพร่าน่าสยดสยองราวกับปีศาจร้าย

ตะโกนดังลั่น 'ข้าไม่เชื่อว่าจะก�าจัดเจ้าไม่ได้ เจ้าของสกปรกน่ารังเกียจ  

ไยไม่ลงนรกไปเสีย...'

'ท่านแม่ ท่านแม่! อย่าขอรับ! ข้าไม่กล้าแล้ว ข้าไม่กล้าแล้ว...'

เด็กน้อยร้องไห้โฮอย่างต่ืนตระหนก หญิงสาวแทงเข็มลงบนท่อนแขน 

ซึ่งคว้าเอาไว้ได้ไม่ยั้ง เลือดหยดใหญ่ผุดซึมออกมาหยดแล้วหยดเล่า

ปัง!

ประตูถูกผลักเปิดออกอย่างหยาบคาย สตรีสองนางก้าวเข้ามา  

มองภาพตรงหน้าด้วยความเดียดฉันท์ หนึ่งในน้ันเข้าไปลากตัวหญิงสาว 

ออกมา ทว่ากลับถูกกัดเข้าอย่างแรง

'นางสารเลว กล้ากัดข้าหรือ!' สตรีนางน้ันด่าทออย่างโกรธจัด ดึงมือ 

กลับมาพร้อมฉวยโอกาสตบหน้าหญิงสาวไปด้วย
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เสียงตบดังชัด หญิงสาวร้องเสียงหลงก่อนจะเซล้ม แก้มข้างหน่ึง 

บวมแดง หมดสติไป

'เจ้าตีนางท�าไม นายท่านก�าลังรอให้พวกเราพาตัวนางออกไปอยู่นะ'

สตรผีูถู้กกัดท�าหน้าบดูบึง้ เอ่ยอย่างไม่พอใจ 'ใครใช้ให้นางบ้านีก่ดัข้าเล่า!'

'คราวนี้ล�าบากแน่...'

คนทั้งสองท�าสีหน้าปั้นยาก หนึ่งในนั้นพลันเหลือบไปเห็นเด็กน้อยท่ี 

แอบอยู่ตรงมุมห้องอย่างตื่นตระหนก แววตานางไหววูบ ก่อนจะหันไป 

กระซิบกับอีกคน

'อะไรนะ...ไม่เหมาะกระมัง'

'ก็แค่ของโสโครก ไม่มีผู้ใดใส่ใจเขาหรอก' สตรีนางนั้นเอ่ยเสียงเบา

ดวงหน้าของเด็กน้อยยังเปรอะไปด้วยน�้าตา เขามองสตรีท้ังสองซุบซิบ

กันไปมา ทันใดนั้นก็มีคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาลากตัวเขาออกไป

'ปล่อยข้านะ...'

สตรท้ัีงสองสบตากัน ก่อนจะเอ่ยปลอบเสยีงนุม่ 'เจ้าอยากออกไปจากทีน่ี่ 

มิใช่หรือ ป้าพาเจ้าออกไปดีหรือไม่'

'ใช่แล้ว เจ้าจะได้ออกไปเที่ยวเล่น กินให้อิ่มหน�าอย่างไรเล่า'

เด็กน้อยส่ายหน้าเบาๆ แม้จะยังไม่รู ้ประสาแต่ก็ไม่ได้โง่เง่า เขารีบ 

เอ่ยตอบเสียงค่อย 'ท่านแม่บอกว่าข้าออกไปจากห้องไม่ได้' ท่านแม่บอกว่า

ผู้คนข้างนอกไม่อยากเจอเขา

'แม่ของเจ้าก�าลังป่วย นางไม่อาจขังเจ้าไว้เช่นนี้ได้ชั่วชีวิตหรอก'  

สตรีนางหน่ึงล่อหลอกเขา 'พวกเราจะพาเจ้าไปพบนายท่านผู้มีอ�านาจสูงสุด

ของที่นี่ วันน้ีนายท่านอารมณ์ดีมาก เจ้าอยากได้อะไรก็เอ่ยขอกับนายท่าน 

ได้เลย'

เด็กน้อยมองพวกนาง สีหน้าเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ตั้งแต่จ�าความได้

เขาก็อาศยัอยู่ในห้องเก่าๆ น้ีมาตลอด บางครัง้จะแอบออกไปเล่นท่ีห้องเกบ็ฟืน

ด้านข้าง หรือไม่ก็แอบอยู่ตรงมุมห้องครัว มองคนยกอาหารเดินไปมา ถ้าหาก

นายท่านผูน้ั้นมอี�านาจอย่างทีพ่วกนางว่าจรงิ เขาก็อยากจะขอให้ตนกับมารดา
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ย้ายไปอาศัยอยู่ในห้องที่ไม่มีกลิ่นอับ อบอุ่น และดีกว่าที่นี่

ครั้นเห็นเด็กชายไม่ต่อต้านอีก สตรีท้ังสองนางก็รีบอุ้มเขาเดินออกไป

จากห้อง

เขาถูกแปลงโฉมเสยีใหม่ เปลีย่นไปสวมเสือ้ผ้าสะอาดสะอ้าน จากนัน้ก็

ถูกพาไปยังชั้นบนของหอที่หรูหราตระการตาแห่งหนึ่ง

เรือ่งหลงัจากนัน้ เขาจ�าได้ไม่ครบถ้วนนัก มนัเหมอืนภาพวาดทีบ่ดิเบีย้ว 

เหมือนตัวอักษรที่ไม่เป็นระเบียบ เหมือน...ดินแดนแห่งจินตนาการท่ีไม่มีอยู่

บนโลกมนุษย์

ครั้นนายท่านที่พวกนางเอ่ยถึงได้เห็นเขาก็ตกตะลึงอย่างมาก ในความ

ตกตะลงึนัน้มคีวามยินดปีรดีา อกีฝ่ายร้องเรยีกเขาค�าหนึง่ ฟังแล้วคล้ายจะเป็น

ชื่อของหญิงสาว หลังจากนั้นนายท่านก็สั่งคนให้เตรียมอาหารหลายอย่าง  

ให้ปรนนิบัติเขากินข้าว ให้เตรียมน�้าอาบพร้อมกับเครื่องหอมชั้นดี ปรนนิบัติ

เขาอาบน�้า จากนั้นยังเรียกสตรีนางหนึ่งเข้ามาช่วยสางผมถักเปียให้เขา 

อย่างดี

นายท่านผู้น้ันเอนกายอยู่บนเตียงเตาที่อยู่ด้านข้างตั้งแต่ต้น ระหว่างท่ี

มองดูก็จิบสุราไปด้วย กลิ่นสุรายิ่งนานยิ่งเข้มข้น

เด็กน้อยเปลือยกายแช่อยู่ในน�้าอุ่น ไม่นานก็รีบลุกขึ้น บอกว่าจะไป 

ปลดทุกข์

และนับจากตรงนั้น ดินแดนแห่งจินตนาการก็เริ่มเปลี่ยนไป กลายเป็น

นรกบนดิน

นายท่านโบกมอืสัง่ให้สตรใีนห้องรบีถอยออกไป ก่อนจะถือถ้วยลายคราม 

เดนิโงนเงนเข้ามาอย่างเบกิบานใจ คกุเข่าลงข้างอ่างน�า้ แล้วยกถ้วยลายคราม

ขึ้นรองตรงกลางระหว่างขาของเขา ออกค�าสั่งให้เขาปลดทุกข์ใส่ในถ้วย

เขาส่ายหน้าไม่ยินยอม สีหน้าของนายท่านเปลี่ยนไปโดยพลัน เขา 

คาดไม่ถึงเลยว่านายท่านผู้มีอ�านาจจะย่ืนใบหน้าเข้าหาส่วนนั้นของเขา  

ใบหน้าย้ิมแย้มนั่นหลอกล่อให้เขาปลดทุกข์ ปลายลิ้นแลบออกมาพลางพ่น 

ลมหายใจอุน่ร้อนไม่หยุด พูดหลอกล่อไปมา ก่อนจะอ้าปากอมส่วนนัน้เข้าไป!
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"อย่านะ!"

เสียงทุ้มต�่าตะโกนก้อง เด็กหนุ่มคนหนึ่งผุดลุกขึ้นจากเตียง หอบหายใจ

ไม่หยุด เหง่ือเย็นผุดข้ึนทั่วร่าง เขากุมขมับอย่างไม่สบอารมณ์ ก่อนจะค่อยๆ 

ลงจากเตียง รินน�้าดื่มพลางนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ที่ข้างโต๊ะ

เขาไม่ได้คดิถึงความทรงจ�าท่ีเป็นดัง่เน้ือร้ายน่ารงัเกียจน่ันมาหลายปีแล้ว  

เขาหลงคิดว่าตนจะสลัดมันท้ิงไปได้เสียอีก แต่ทว่าความฝันกลับย�้าเตือน 

อย่างชัดเจนว่าไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไร เขาก็ยังเป็นเด็กน้อยที่สกปรกโสมม

ไปทั้งตัวคนนั้น

บานประตูพลันถูกผลักเปิดออกเบาๆ

เด็กหนุ่มไม่แม้แต่จะขยับ ด้วยรู้ดีว่าผู้มาเป็นใคร เขาเอ่ยถามเสียง 

แหบพร่า "ข้าท�าท่านตื่นหรือ"

คนผู ้น้ันเดินมาอยู่ข้างๆ เด็กหนุ ่ม ก่อนจะน่ังลงแล้วย่ืนมือเข้ามา 

หวังจะซับเหงื่อบนหน้าผากให้ ทว่ากลับถูกปัดออก

"อย่าท�าให้เสื้อผ้าของท่านต้องสกปรกเลย"

ในความมืด ดวงตาของผู้มาวูบไหวเปล่งประกาย น�้าเสียงอบอุ่นดังขึ้น 

"ข้าไม่เคยรังเกียจว่าเจ้าสกปรก"

เด็กหนุ่มได้ฟังก็อบอุ่นในหัวใจ อดเอ่ยขึ้นมาค�าหนึ่งไม่ได้ "นายท่าน"

"บอกแล้วมิใช่หรือ ว่าอย่าเรียกข้าว่านายท่าน" คนผู้นั้นคว้ามือเขาไว้

เด็กหนุ่มก้มหน้าหัวเราะเบาๆ ก่อนจะเรียกใหม่อีกครั้ง "พี่สาม"*

"ข้านอนไม่หลับ เจ้าอยู่คุยเป็นเพ่ือนข้าที" ชายผู้ถูกเรียกว่าพ่ีสามเอ่ย 

ด้วยน�้าเสียงอบอุ่น

เขารู ้เจตนาของอีกฝ่ายจึงรีบส่ายหน้า "พ่ีสามกลับไปพักผ่อนเถิด  

อีกประเดี๋ยวข้าก็จะนอนแล้ว"

คนผู ้ น้ันลุกข้ึนยืนก ่อนจะเดินไปล้มตัวลงนอนบนเตียงของเขา  

พูดติดตลกว่า "ที่นอนของข้าเพิ่งเปลี่ยนฟูกใหม่ ข้าไม่ชอบกลิ่น"

* ในสมัยราชวงศ์ชิง มีการใช้ภาษาแมนจูในการเรียกต�าแหน่งองค์ชายหรืออาเกอ '阿哥' ซึ่งพ้องกับภาษาจีน

ค�าว่าเกอ '哥' ที่แปลว่าพี่ชาย
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"โชคดีที่เตียงของข้าเก่าแล้ว" เด็กหนุ่มผ่อนคลายลง ก่อนจะตามไป 

นั่งตรงขอบเตียง ระหว่างที่ลังเลอยู่ก็ถูกดึงให้ล้มตัวลงนอน

คนทั้งสองนอนไหล่ชนไหล่ ท่ามกลางความมืดยามราตรี ได้ยินเพียง

เสียงหัวใจเต้นเท่านั้น

"ข้าไม่ควรให้เจ้าไปสอดแนมในวังขององค์ชายสบิ" คนผูน้ัน้ถอนหายใจ

"ข้าก็กลับมาแล้วมิใช่หรือ" บางทีอาจเป็นเพราะได้เห็นองค์ชายสิบ 

ใช้ก�าลังลวนลามเป้ยเล่อ* น้อยกับตาตัวเอง จึงไปกระตุ้นความหวาดกลัว 

ในส่วนลึกของจิตใจ ท�าให้เขาฝันถึงเหตุการณ์เลวร้ายในอดีต

ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบ เงียบเสียจนเสียงเข็มตกลงพ้ืนก็ยังได้ยิน  

ทว่าคนท้ังสองท่ีนอนอยู่บนเตียงกลบัไร้ความง่วงงนุ เอาแต่จ้องมองเพดานห้อง

ฉับพลันหน่ึงในนั้นก็พลิกกาย ย่ืนแขนโอบคนข้างๆ เข้ามากอด  

ใช้เสียงแผ่วเบากระซิบที่ข้างหู "นับแต่นี้ข้าจะไม่ให้เจ้าจากไปไหนแม้เพียง 

ครึ่งก้าว...หรูซิ่วของข้า"

* เป้ยเล่อ เป็นบรรดาศักดิ์ในสมัยชิงซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ชั้นยศสูงสุด ได้แก่ ชินอ๋อง จวิ้นอ๋อง เป้ยเล่อ และเป้ยจื่อ 

ตามล�าดับ อาจเป็นบุตรของอ๋องหรือองค์หญิง หรือฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งตามพระบรมราชวินิจฉัยและความด ี

ความชอบ
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จงิเฉงิ เมอืงหลวงอนัรุง่โรจน์แห่งต้าชงิ ชาวบ้านต่างท�ามาหากิน จบัจ่าย

ซื้อของบนถนนกันอย่างคึกคัก

แสงแดดในฤดูสารทอบอุ่นก�าลังดี ณ วังอันงดงามซึ่งต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี 

เงียบสงบ ตรงลานฝึกยิงธนูขนาดเล็กในมุมหนึ่งของสวนดอกไม้ด้านหลังม ี

คนผู้หน่ึงก�าลังน้าวคันธนู สองแขนเหยียดตรง ง้างสายธนูจนตึงแต่กลับ 

ไม่รีบร้อนยิงออกไป ดวงตาทั้งสองจ้องเขม็งไปด้านหน้า แววตาคมปลาบ

ราวกับจะแทงเป้าหมายให้ทะลุ

จู่ๆ เรียวคิ้วก็ขมวดมุ่น คนผู้นั้นกัดฟัน ก่อนจะคลายนิ้วออก ลูกศร 

พุ่งทะยานออกไปจนเกิดเสียง 'ฟิ้ว' แล้วปักลงตรงกลางเป้าอย่างแม่นย�า

ชายหนุม่เห็นเช่นนัน้ มอืท่ีถือคนัธนก็ูค่อยๆ ลดลงข้างล�าตวั ขณะเดยีวกัน

ก็ลูบไล้ตัวอักษรซ่ึงแกะสลักอยู่บนคันธนูราวกับจมอยู่ในภวังค์ ปลายนิ้วไล ่

ไปตามรอยสลัก สัมผัสอย่างถี่ถ้วน

อักษรท่ีสลักอยู่บนคันธนูเป็นค�าที่เขาคุ้นจนไม่อาจจะคุ้นไปมากกว่าน้ี

ได้อีกแล้ว นั่นเพราะเขาเป็นผู้สลักมันลงไปเอง

ค�าว่า 'ซิ่ว' ที่มาจากค�าว่างามสง่า* หาใดเปรียบ

ดวงหน้าราวกับสลักเสลาเผยรอยยิ้มอ่อนโยน ครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงเรียก

จากทางด้านหลัง

บทสนทนาในห้องหนังสือ
สองดวงจิตที่พันผูก

* ค�าว่า 'งามสง่า' ในภาษาจีนคือ 'ซิ่วอี้' (秀逸)
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"องค์ชายสาม แขกรออยู่ที่ห้องหนังสือแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

เขาหนัไปมองผูท้ีเ่ดนิเข้ามา ขานรบัเสยีงทุ้ม น�า้เสยีงอบอุน่เป็นอย่างย่ิง 

"ข้าจะไปเดี๋ยวนี้"

เด็กรับใช้สองคนเดินตามเจ้านายออกจากลานฝึกธนูไปยังห้องหนังสือ

องค์ชายสามฉลาดใฝ่รูม้าตัง้แต่ยังเลก็ เชีย่วชาญกาพย์กลอน ปราดเปรือ่ง 

เขียนอักษร ความรู้กว้างขวาง จนฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งให้รับผิดชอบการเขียน 

และเรียบเรียงต�ารา ฮ่องเต้ไม่เพียงตรัสชมว่าลายมือของเขายอดเยี่ยม แต่ยัง

รับสั่งให้เหล่าองค์ชายท้ังหลายน�าไปเป็นเย่ียงอย่าง ด้วยเหตุน้ันลูกหลาน 

แปดกองธงจึงเรียกเขาลับหลังว่าเป็นองค์ชายท่ีเปี่ยมราศีของปัญญาชน 

มากที่สุด

เดก็รบัใช้ท้ังสองมองตามเงาหลงัสงูโปร่งของผูเ้ป็นนายขณะซอยเท้าเดนิ

ตามหลัง ไม่กล้าชักช้าแม้แต่น้อยเพ่ือป้องกันไม่ให้คลาดกับเจ้านาย ทุกคน 

ต่างกล่าวกันว่าองค์ชายสามมีท่าทางราวกับบัณฑิตคงแก่เรียน แต่ความจริง

ค�าพูดนั้นไม่นับว่าถูกต้องทั้งหมด ชาวแมนจูองอาจห้าวหาญ องค์ชายสาม 

ก็เป็นเช่นเดียวกัน นอกจากวรยุทธ์พ้ืนฐานแล้ว ฝีมือด้านยิงธนูก็เก่งกาจย่ิง  

ยามว่างมกัจะเห็นเขาออกมาฝึกยิงธนอูยู่ในลานฝึก หรอืไม่ก็ข่ีม้าออกไปยิงธนู

ที่นอกเมือง

ด้วยเหตุนี้มือที่ถือพู่กันพลิกหน้าต�าราคู่นั้นจึงเปี่ยมไปด้วยพละก�าลัง 

ยามก�าหมัดก็จะเห็นข้อนิ้วชัดเจนกว่าคนทั่วไป

"ฮ่องเต้เสด็จไปถึงคาหล่าชิ่นแล้วหรือ"

องค์ชายสามเดินเข้าไปในห้องหนังสือพลางเอ่ยถามขุนนางท้ังสอง 

ที่นั่งรออยู่

ด้านข้างมีเงาร่างอันแสนคุ้นเคยก�าลังรินชาต้อนรับแขก ชุดคลุมสีขาว

สะอาดเมือ่สวมอยู่บนร่างนัน้ยิง่ท�าให้เนือ้ผ้าดนูุม่นวลขึน้ ทัง้ยังขบัเน้นใบหน้า

ให้ดน่ิูงสงบ ท่าทีเช่นนัน้คล้ายคลงึกับองค์ชายสามในวัยสิบปี ดูเหมอืนบณัฑิต

น้อยที่ใสซื่ออ่อนเยาว์ผู้หนึ่ง

เดก็หนุ่มในชดุขาวผูน้ีก็้คอืหรซูิว่ เขารูส้กึถึงสายตาของผูเ้ป็นนายมองมา
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จึงเงยหน้าขึ้นสบตาด้วยครู่หนึ่ง แต่ไม่นานก็ก้มหน้า ตามองจมูก จมูกมองใจ 

พุ่งความสนใจไปที่การรินชา

"ใช่พ่ะย่ะค่ะ เมื่อค�านวณเวลาดูแล้ว ควรจะเสด็จไปถึงตั้งแต่เมื่อ 

สามวันก่อน" ขนุนางคนหนึง่เอ่ยข้ึน ขณะเดยีวกันก็ย้ิมบาง "ข่าวทีส่่งมาเช้าวันนี้ 

บอกว่าฝ่าบาททรงให้องค์หญิงห้าอภเิษกกับบตุรชายคนโตของจ๋าซ่าเค่อจวิน้อ๋อง  

โดยงานอภิเษกจะให้จัดขึ้นปลายปีพ่ะย่ะค่ะ"

องค์ชายสามพยักหน้า "ก่อนหน้าที่เสด็จพ่อจะทรงออกเดินทาง เพียง

ตรัสว่าจะให้จัดพิธีในปีหน้า มาตอนนี้กลับร่นให้เร็วขึ้นเสียแล้ว"

"ใช่พ่ะย่ะค่ะ" ขุนนางผูน้ัน้ตอบรบั พิธีอภิเษกขององค์หญิงห้าปรบัเปลีย่น

ไปมาอยู่บ่อยครัง้ คดิดแูล้วก็น่าขันนกั แต่เพราะไม่อาจแสดงออกไปได้ ขนุนาง

จงึได้แต่พูดว่า "ก่อนหน้าทีฝ่่าบาทจะเสดจ็ออกเดนิทางได้ทรงสบัเปลีย่นขนุนาง

ตั้งแต่ขั้นห้าลงไปหลายต�าแหน่ง ได้ยินว่าทรงมอบเรื่องนี้ให้จิ่นเฟิ่งเป้ยเล่อ 

แห่งวังกงชินอ๋องไปจัดการพ่ะย่ะค่ะ"

ครั้นได้ยินเรื่องนี้ องค์ชายสามก็รีบหันไปสบตากับหรูซิ่ว ดูท่าขั้วอ�านาจ

ในราชส�านักก�าลังลอบสับเปลี่ยนกันอย่างลับๆ

"ที่แท้ก็เป็นเขานี่เอง มิน่าถึงได้รวบรัดกะทันหันเช่นนี้" องค์ชายสามเอ่ย 

"ได้ยินว่ามคีนถูกปลดจากต�าแหน่งตัง้แต่เช้าตรู ่กระท่ังเสือ้ผ้ายังไม่ทันสวมครบ

ก็ต้องรีบว่ิงออกมารับราชโองการเสียก่อน เพียงแต่...คนท่ีถูกสับเปลี่ยน

ต�าแหน่งล้วนแล้วแต่บังเอิญเป็นพรรคพวกฝ่ายเดียวกันท้ังส้ิน จึงยากท่ีจะ 

ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้อื่น"

"นั่นสิพ่ะย่ะค่ะ เกรงว่าคราวนี้ฝ่ายองค์รัชทายาทคงได้กระทืบเท้าเร่าๆ 

เป็นแน่"

"ไม่เพียงเท่านั้นนะพ่ะย่ะค่ะ ได้ยินว่าบางคนแปรพักตร์ หันไปเข้าร่วม

กับหลี่กั๋วจู้ก็มี" ขุนนางทั้งสองเอ่ย

คร้ันได้ยินชื่อ 'หลี่ก๋ัวจู ้' แววตาขององค์ชายสามก็แปรเปลี่ยน เมื่อ 

ช�าเลอืงมองไปยังหรซูิว่ทียื่นอยู่ข้างโต๊ะหนังสอืกเ็ห็นใบหน้าของอกีฝ่ายซดีขาว

ตามคาด มือที่ก�าลังจัดม้วนต�าราสั่นสะท้านอย่างเห็นได้ชัด
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องค์ชายสามหารือข้อราชการกับขุนนางท้ังสองต่อ ผ่านไปประมาณ 

ครึ่งชั่วยาม* คนทั้งสองถึงเอ่ยลา

ห้องหนังสือกว้างใหญ่เหลือเพียงองค์ชายสามกับหรูซิ่ว ทว่าท้ังสอง 

ไม่มีใครเอ่ยค�าใด หรูซิ่วเรียงม้วนต�าราบนโต๊ะให้เป็นระเบียบ เสร็จแล้วก็ 

ยืดกายข้ึน เดนิไปทางประต ูองค์ชายสามกลบัรวดเรว็กว่า พอเห็นเขาคิดจะไป

ก็รีบก้าวไปคว้ามือเขาไว้

"ข้าเพียงแต่จะเรียกคนให้ยกของว่างมาเท่าน้ัน" หรูซิ่วเงยหน้ามอง  

"พี่สามคงจะหิวแล้ว"

อีกฝ่ายเมื่อได้ยินเขาเรียกพี่สาม สีหน้าพลันอ่อนโยนขึ้นมาก เขาค่อยๆ 

คลายมือออกพลางเอ่ยเสียงนุ่ม "อย่าเลย ข้าไม่หิว พวกเรามาคุยกันดีกว่า"

หรูซิ่วตามใจเขา ตามไปนั่งลงที่ตั่ง เมื่อเห็นเขาจ้องตนตั้งแต่เริ่มแรก 

ก็อดยิ้มไม่ได้ "เหตุใดพี่สามถึงท�าตัวราวกับหญิงชราเช่นนี้เล่า ข้าไม่เป็นอะไร

จริงๆ มิจ�าเป็นต้องคิดมาก"

"ดูเจ้าพูดเข้าสิ กล้าล้อเลียนข้าหรือ" องค์ชายสามย้ิมน้อยๆ ก่อนจะ 

รีบพูดด้วยน�้าเสียงจริงจัง "ฮ่องเต้ทรงมีพระประสงค์จะลดอ�านาจสั่วเอ๋อถู  

จึงสบโอกาสยกหลี่กั๋วจู้ขึ้นมาใช้ประโยชน์เท่านั้น"

หรซูิว่แค่นเสยีง แววตาท่ีเปลีย่นเป็นเย็นยะเยือกปรากฏความเกลยีดชงั

วาบผ่าน น�้าเสียงดูแคลน "กว่าจะทรงตัดสินพระทัยได้ก็นานเหลือเกิน ปล่อย

ให้เขาวางอ�านาจบาตรใหญ่อยู่ได้ตั้งหลายปี"

"ข้าสั่งให้คนลอบเก็บรวบรวมหลักฐานทุจริตของเขาเอาไว้แล้ว เห็นที 

คงต้องอาศยัโอกาสนีโ้ค่นเขาลงให้ได้" สายตาขององค์ชายสามไม่ยอมคลาดจาก 

ใบหน้าของอีกฝ่ายไปไหน

หรซูิว่สภุาพเรยีบร้อย ในแววตามกัเผยให้เหน็ความหลกัแหลมเฉลยีวฉลาด  

ปกติยามอยู่ข้างนอกจะเป็นคนพูดน้อย จุดนี้ค่อนข้างเหมือนกับเขา ทั้งคู ่

ต่างมีนิสัยใจเย็น ควบคุมอารมณ์เก่ง ปกติยามอยู่ในห้องหนังสือด้วยกันก็ 

ต่างคนต่างท�างานของตัวเอง ไม่ได้สนทนาใดๆ กันท้ังสิ้น แต่ไหนแต่ไรมา 

* ชั่วยาม หน่วยนับเวลาของจีน เทียบได้กับเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
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เขาชืน่ชอบความเงยีบสงบอนังดงามนี ้ทว่าเวลานีก้ลบัอยากให้หรซูิว่เอ่ยอะไร

ออกมา อะไรก็ได้ทั้งนั้น

"ข้าไม่อยากให้พ่ีสามเข้าไปเก่ียวข้องกบัคนพรรค์นัน้ กระทัง่ลอบสบืสวน

ก็ไม่ต้อง" หรูซิ่วส่ายหน้า "เพราะถึงอย่างไรฮ่องเต้ก็ทรงมอบหมายคนอื่น 

ให้ไปท�าแล้ว"

"แต่ว่า..."

"ตอนทีข้่าอยู่ทีว่งัขององค์ชายสบิ เรือ่งทีพ่ี่สามคดิจะวางยาเป้ยเล่อน้อย

ผู้นั้น ข้ายังโกรธไม่หาย" หรูซิ่วพูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบ สีหน้ากรุ่นโกรธ

อีกฝ่ายรู้ดีว่าหรูซิ่วต้องการเปลี่ยนเรื่องคุยจึงยอมตามใจ ย้ิมพลางพูด 

"พูดถึงเป้ยเล่อน้อยผู้นั้น ข้าฉวยโอกาสที่เสด็จพ่อไม่ได้ประทับอยู่จิงเฉิง  

หาข้ออ้างให้เขาไม่ต้องมาตรวจทานต�ารากับข้าอีก ป้องกันไม่ให้เขาบังเอิญ

เจอเจ้าในต�าหนัก"

หรูซิ่วหัวเราะเบาๆ เอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ "ต่อให้ข้ายืนอยู่ตรงหน้า เขาก็ 

จ�าไม่ได้หรอก"

เมื่อปีก่อน ก่อนหน้าท่ีจะแฝงตัวเข้าไปเป็นแขกในวังองค์ชายสิบ เขา 

ได้ใช้ยาที่ท�าให้ผิวพรรณด�าคล�้า สิวกระขึ้นเต็มใบหน้า รูปโฉมจึงแตกต่าง 

จากยามนี้อยู่มากโข หากไม่มีใครบอก ย่อมไม่มีทางเดาได้แน่ว่าเป็นคน 

คนเดียวกัน

"ล�าบากเจ้าแล้วจริงๆ" โชคดีที่ฟื้นฟูกลับมาเป็นดังเดิมได้ มิเช่นน้ัน

ใบหน้างดงามนี้จะไม่สูญเปล่าไปหรอกหรือ

หรูซิ่วเพียงรับฟังอย่างสงบ ปีก่อนองค์ชายสามขับไล่เขาออกจากวัง 

อย่างไม่ไยดี ตอนนี้พอหวนนึกขึ้นมา ในใจก็ยังเจ็บปวดอยู่ไม่จางหาย...

"ซิ่วเอ๋อร์" องค์ชายสามเรียกชื่อเขาเบาๆ "จ�าเป็นต้องก�าจัดหล่ีก๋ัวจู้ผู้น้ี  

ข้าจึงจะวางใจได้ หากเจ้าคิดจะขัดขวาง ก็นับว่าผิดต่อความผูกพันหลายป ี

ที่ผ่านมาของพวกเรายิ่งนัก"

"พ่ีสาม..." เขาตกตะลึง ได้แต่นิ่งงันมองคนตรงหน้า ชั่วพริบตาหัวใจ 

ก็สั่นสะท้าน ม่านน�้าเอ่อคลอดวงตา
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ในห้องหนงัสอื คนท้ังสองประสานสายตา หวัใจสองดวงล่องลอยกลบัไปหา 

การพบเจอกันในปีนั้น ในคืนที่ชะตากรรมถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล...
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ลมหนาวโชยพัด ใบไม้ปลิดปลิวไปทั่วฟ้า มันพลิกหมุนอยู่หลายที 

ก่อนจะค่อยๆ ร่วงหล่นลงสู่พื้น

ใต้ต้นไม้ปรากฏร่างเดก็น้อยคนหนึง่วิง่ตามใบไม้ร่วงเล่นสนุกอยู่ตามล�าพัง  

ก่อนเขาจะพบรูเล็กๆ บนพ้ืน คล้ายเป็นที่อยู่ของพวกแมลง เด็กน้อยคุกเข่า 

อยู่ด้านข้าง มองด้วยความสงสัยใคร่รู้

ช่วงเวลาน้ันใบไม้หลายใบถูกลมพัดจนร่วงใส่หวัเขา น่าร�าคาญอย่างย่ิง 

พอเด็กน้อยเงยหน้าขึ้นมอง ใบไม้สองใบก็หล่นลงมาใส่หน้าเขาพอดี เด็กน้อย

รู้สึกเจ็บจึงรีบขยับตัวหนีเป็นพัลวัน โชคดีที่ไม่มีใบไม้ร่วงลงมาอีก

ทันใดนั้นเขาพลันได้ยินเสียงสวบสาบ พอหันไปมองก็เห็นงูตัวยาว 

สีน�้าตาลเลื้อยผ่านกองใบไม้ มุ่งมายังเขา เด็กน้อยหวาดกลัวคิดจะหลบหนี  

แต่กลบัเห็นงตูวันัน้เลือ้ยผ่านเขาไป ใช้ความเรว็ปานสายฟ้าแลบพุ่งเข้าไปในรู 

ที่เขาเพิ่งเห็นเมื่อครู่

ชั่วพริบตางูตัวยาวเหยียดก็ผลุบหายเข้าไป ฝืนจนท�าให้รูเล็กๆ ขนาด 

เท่าเหรียญอีแปะ* ปริแตกออก

ภาพตรงหน้าเด็กน้อยพลิกกลับตาลปัตร หัวกับเท้าหมุนพลิกสลับ

เห็นๆ อยู่ว่างูตัวยาวเหยียดนั่นเลื้อยเข้ารูไปแล้ว เหตุใดมันถึงมาอยู่ 

ในร่างของเขาได้

ร่างกายแหลกสลาย
ดิ้นรนแม้โลหิตหลั่งนอง

* อีแปะ (เหวิน) คือหน่วยเงินส�าริด (เป็นเหรียญที่มีรู) ซึ่งมีค่าน้อยที่สุดในหน่วยเงินตราสมัยก่อนของจีน
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เด็กน้อยนิ่งไม่ขยับ ทันใดนั้นก็รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวแปลกประหลาด

ตรงร่างกายส่วนล่าง พุ่งผ่านเข้ามาถึงช่วงท้อง เขาตื่นตระหนกลนลาน  

เกิดอะไรขึ้น เจ็บย่ิงนัก! เจ็บเหลือเกิน ย่ิงงูตัวนั้นเคลื่อนไหวเท่าใด เขาก็ย่ิง 

ร้องโอดครวญมากขึ้นเท่านั้น!

จากนั้นใครบางคนก็ปลดปล่อยน�้าร้อนลวกเข้ามาในช่องทาง อะไร 

บางอย่างทะลักออกมาจากปากทางเข้า เด็กน้อยกุมท้องกรีดร้องด้วย 

ความเจ็บปวด ทรมานราวกับร่างกายจะแยกออกเป็นซ้ายขวา งูน่ันไม่ได้ 

รุกเข้ามาท้ังตัว แต่ทุกที่ที่มันสัมผัสก็สร้างความปวดแสบปวดร้อนยากจะ 

ทานทน ไม่นานมันก็รีบถอยออก ก่อนจะบุกเข้ามาในปากของเขาแทน...

สรรพสิ่งแปรผัน เป็นสัจธรรมของโลก หากฝืนลิขิต ฟ้าดินจักต้องพิโรธ

ในสถานที่อันมืดมิดบนโลกหล้า กลับไม่เคยขาดเรื่องผิดบาป ราวกับ 

นรกไร้ขอบเขต ไม่อาจเห็นเดือนเห็นตะวัน

ที่นี่คือที่ไหน ข้ากลัวเหลือเกิน เจ็บปวดเหลือเกิน ท่านแม่รีบมาช่วยข้า

เร็วเข้า!

ลมหนาวพัดเข้ามาถึงในช่องท้อง เขาหนาวต้ังแต่หัวจรดปลายเท้า  

เด็กน้อยค่อยๆ ฟื้นคืนสติ จมูกได้กลิ่นเหม็นอับอันคุ้นเคยจึงรู้ว่าตนกลับมา 

อยู่ที่ห้องแล้ว เขาฝืนลืมตาขึ้น

เทียนเล่มเล็กส่องแสงอยู่ในห้องโกโรโกโส ท่านแม่น่ังหันหลังอยู่ตรง 

ขอบเตยีง บนโต๊ะจดัเรยีงอาหารหลายอย่าง ทกุครัง้ท่ีท่านแม่หายไปครึง่ค่อนวนั  

หลังกลับมาก็จะมีคนยกข้าวปลาอาหารสมบูรณ์พร้อมมาให้ รวมถึงน�้าร้อน 

หนึ่งถัง

คืนนี้ ในห้องก็ปรากฏของแบบเดียวกัน ทั้งยังมีขนมหวานเพ่ิมมาอีก 

หนึ่งจาน และเสื้อผ้าชุดใหม่ซึ่งวางอยู่ข้างเตียง

'ท่านแม่...' เขาเอ่ยเรียกอย่างกล้าๆ กลัวๆ

ครั้นได้ยินเสียงเรียก อีกฝ่ายก็สะดุ้งน้อยๆ แต่ไม่ยอมหันมามอง

เขาเองก็ไม่กล้าขยับ ราวกับงูตัวนั้นยังอยู่ในร่างของเขา มิเช่นนั้น 

ไยเขายังเจ็บอยู่เล่า เขากัดมือตัวเอง สะอื้นเสียงเบาอย่างระมัดระวังด้วย 
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กลัวจะรบกวนถึงมารดา

เน่ินนาน นานจนกระท่ังน�้าแกงถ้วยน้ันไม่มีไอร้อนอีก ในท่ีสุดมารดา 

ก็หันมามองเขา

หวนนึกดูแล้ว เขาไม่เคยเห็นสีหน้าเช่นน้ีของมารดามาก่อน ช่างเงียบ

สงบและอ่อนโยนยิ่งนัก เขาเคยแอบหนีออกไปเที่ยวเล่นในคฤหาสน์ บางครั้ง

ก็จะเหน็ห้องสะอาดสะอ้านท่ีวางพระพุทธรปูซึง่มสีหีน้าเป่ียมเมตตาอยู่ด้านใน

องค์หนึ่ง มารดาในยามนี้ก็เป็นเช่นนั้น ดูสว่างไสวอย่างที่ไม่เคยเป็น

'ท่านแม่...' เขาเรียกเสียงเบา

อีกฝ่ายขยับมาอยู่ข้างกายเขา ลูบหัวเขาอย่างอ่อนโยน

'ท่านแม่ ข้ากลัว...' เขาป่วยแล้วใช่หรือไม่ ถึงได้รู้สึกเจ็บปวดไม่หยุด 

เช่นนี้ แต่เขากลับบอกไม่ถูกว่าเจ็บที่ใดมากที่สุด

ร่างอีกฝ่ายสั่นสะท้านเบาๆ แต่ไม่นานก็คืนสู่ความเงียบสงบ เนิ่นนาน 

ในที่สุดก็พูดขึ้น 'อย่ากลัว ลูกรัก'

เขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นระลอกหนึ่ง หวังเพียงให้มารดาปลอบโยนเขา

ไปอย่างนี้เรื่อยๆ

'ลูกรัก เจ้าคงจะหิวแล้ว กินข้าวก่อนเถิด' มารดาประคองเขาให้ก่ึงน่ัง 

ก่ึงนอนอยู่บนเตียง ก่อนจะยกถ้วยกับข้าวเข้ามา เขาฝืนข่มความเจ็บปวด  

ค่อยๆ กลืนไปทีละค�าๆ

นี่เป็นมื้อที่เขากินอย่างเอร็ดอร่อยท่ีสุด เพราะมารดาป้อนข้าวเขาเอง 

กับมือ หลังจากน้ันมารดาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ ท่ีแท้เสื้อผ้าชุดใหม่ที่วางอยู่ 

ข้างเตียงก็ส�าหรับเขานี่เอง

'ลูกรัก นอนเถิด'

เขาตะแคงตัวลงนอน มีมารดาคอยลูบหลังให้ ไม่นานก็รู้สึกง่วงงุน  

ก่อนหลับตาลงเขาคิดว่า หากร่างกายไม่เจ็บปวด เวลาน้ีคงดีย่ิงนัก แต่แค่นี้ 

เขาก็พอใจมากแล้ว ไม่นานก็จมสู่ห้วงนิทรา

ไม่รูผ่้านไปนานเท่าไร ความเย็นยะเยือกตรงหน้าอกค่อยๆ ปลกุเขาให้ต่ืน

'ลูกรัก เจ้าไม่ควรเกิดมายังโลกใบนี้ เป็นแม่ท่ีใจอ่อนเอง หากตอนที่
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คลอดเจ้าแม่สังหารเจ้าเสีย เจ้าก็จะไม่ต้องทนทุกข์อยู่บนโลกใบนี้...'

ท่านแม่พูดอะไรน่ะ เขาลมืตาข้ึนก็เห็นว่าเสือ้ของตนถูกเปิดออก มารดา

นั่งอยู่ข้างเตียง แววตานิ่งสงบ นิ่งสงบเกินไป!

'ท่านแม่...'

นางส่ายหน้า 'อย่าเรียกเช่นนั้น ต่อให้พบหน้ากันบนทางสู่น�้าพุเหลือง* 

ก็ห้ามเรียก หากข้าเป็นมารดาของเจ้า เขามิใช่ต้องกลายเป็นบิดาของเจ้า 

ด้วยหรือ ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย เหตุใดบนโลกใบนี้จึงมีเรื่องเช่นนี้ได้'

เขาฟังไม่เข้าใจ เพียงรู้สึกว่าดวงหน้าของมารดาคล้ายจะสว่างไสวข้ึน

อย่างไรอย่างนั้น แววตาแจ่มใสอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

'เจ้าอย่ากลัว เพียงหลับตาลงครู่เดียวเท่าน้ัน ทุกอย่างก็จะผ่านไป  

ชาติหน้าจงเกิดเป็นคนที่สง่าผ่าเผย อย่าได้...อย่าได้เกิดมาเป็นปีศาจอีกเลย'

เด็กน้อยตะลึงงัน เขาเคยถูกผู ้คนด่าทอมาหลายครั้ง ส่วนใหญ่ 

มักด่าเขาว่าน่ารังเกียจ หรือไม่ก็เป็นของโสมม มีบ้างที่ด่าว่าเขาเป็นปีศาจ  

แต่เหตุใดมารดาเองก็พูดเช่นนั้นเล่า

'ชาตินี้ไม่ถือโทษโกรธเคือง ชาติหน้าเจ้าจะได้สมปรารถนา ลูกรัก  

เจ้าหลับตาเสียเถิด'

มารดาอบอุ่นอ่อนโยนอย่างย่ิง เขาพยักหน้ารับอย่างเชื่อฟังก่อนจะ

หลับตา แผ่นอกรู้สึกถึงสัมผัสบางอย่าง มือของท่านแม่เย็นนัก ทันใดนั้น 

ความเจ็บปวดก็ปะทุขึ้น

เด็กน้อยลืมตาข้ึนด้วยความตระหนก เห็นมารดาท่ีอบอุ่นเปี่ยมเมตตา

เปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคน ดวงหน้าบิดเบี้ยว สีหน้าหวั่นหวาด ในมือถือ 

มีดหั่นผัก แทงใส่หน้าอกเขา!

ท่านแม่จะฆ่าเขา?! เด็กน้อยดิ้นรน ทว่ากลับถูกกดร่างไว้กับเตียง

'เดิมทีเจ้าก็เป็นปีศาจอยู่แล้ว ไยจึงไม่ตายไปเสีย!' นางค�ารามเสียง 

แหบแห้ง

'ท่าน...ท่านแม่! ข้ากลัวแล้ว! ท่านแม่ปล่อยข้าเถิด!' เขาร้องตะโกน  

* น�้าพุเหลือง ตามความเชื่อของคนจีนคือยมโลก เป็นดินแดนแห่งผู้ล่วงลับ

Page ����������������� 1.indd   22 1/8/2562 BE   16:43



23ชั่นเฟย

แต่ถูกปิดปากเอาไว้

อีกฝ่ายไม่สนใจ ราวกับไม่หลงเหลือสตินึกคิดอยู่อีกแล้ว ร่างที่อยู่ตรงนี้

มีเพียงเปลือกนอก สองตาของนางเบิกถลน เพียงพริบตามีดห่ันผักก็ลาก 

จากหน้าอกลงมาถึงสะดือ เลือดสดๆ ไหลออกมาจากผิวเนื้อที่ถูกกรีด

อย่า! เขาไม่อยากตาย เขาท�าอะไรผิดไปหรือ

'ขอโทษ ข้าขอโทษ ข้าผิดไปแล้ว คราวหน้าข้าไม่กล้าอีกแล้ว ยกโทษ 

ให้ข้า...' เด็กน้อยร�่าไห้พลางเอ่ยขออภัยไม่หยุด ทว่ากลับเห็นแต่คมมีด 

พาดผ่าน เขาพยายามดิ้นรนขัดขืน ไม่รู้ว่าไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน สองเท้า

ออกแรงถีบ เตะหญิงสาวให้ผละออกไป ก่อนจะตะเกียกตะกายลกุขึน้จากเตยีง

'โลกใบนีไ้ม่มท่ีีส�าหรบัเจ้า!' นางกู่ร้อง เสยีงสัน่จนฟังไม่เหมอืนคน 'ปีศาจ

สมควรตายไปให้หมด'

เดก็น้อยเห็นมดีห่ันผกัพุ่งเข้ามาอกีครัง้ก็ลนลานปัดป้องจนมอืถูกฟันไป

หนึ่งแผล เลือดกระเซ็นเปื้อนใบหน้า

'ท่านแม่! ข้าไม่อยากตาย! ไว้ชีวิตข้าเถิด!' เขาตะโกน ทว่าอีกฝ่าย 

เหมือนกับไม่ได้ยินแม้แต่น้อย นางราวกับถูกเลือดท�าให้ขวัญกระเจิง ได้แต่ 

นิ่งงันมองมือทั้งสองข้างที่แดงฉาน

เด็กน้อยกุมมือท่ีได้รับบาดเจ็บ ขณะท่ีก�าลังคิดจะร้องเรียก ก็เห็นนาง

ถลึงตากว้างอีกคร้ัง จ้องเขม็งจนน่าพร่ันพรึง เขาไม่กล้าลังเลอีก รีบว่ิงไป 

ทางประตู

ลมราตรีอันหนาวเหน็บตัดกับเลือดอุ ่นร้อนท่ีไหลออกจากหน้าอก  

แขนของเขาข้างหน่ึงตกลงข้างล�าตัวอย่างไม่อาจควบคุม เด็กน้อยหนีออกไป

ทางประตูเล็กข้างห้องครัวที่ใช้ส่งผัก สองเท้าวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต ตรงดิ่งเข้าไป

ในตรอกมืด ลมหายใจถี่กระชั้น ฝีเท้าเขาเชื่องช้าลงเรื่อยๆ ก่อนจะไม่ทันระวัง

สะดดุล้มลงบนพ้ืน เขาใช้แขนข้างทีไ่ม่ได้รบับาดเจบ็พยายามคลานไปข้างหน้า 

ขณะที่ใกล้จะไปถึงถนนใหญ่ เรี่ยวแรงก็เหือดหาย ได้แต่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น

เขาไม่อยากตาย เขาไม่ใช่ปีศาจ โลกใบน้ีจะต้องมีใครสักคนที่ยอมรับ

เขา...
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ก่อนจะสิ้นสติ เด็กน้อยเห็นกลุ่มหมอกสีขาว เมื่ออยากจะดูให้ชัดกลับ

ไม่มีแรงแม้แต่จะลืมตา ในที่สุดหัวก็ร่วงลงสิ้นสติไป

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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