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"เมื่อก่อนเจ้ากินปลาไม่แกะก้างเลย?" หลินฟางโจวถามด้วยน�้ำเสียงประหลาดใจ
"ไม่ใช่" เขาส่ายหน้า "เพียงแต่...ข้าไม่เคยแกะก้างเองมาก่อน"
หลินฟางโจวแทบตกตะลึงตายแล้ว "ตอนทีเ่ จ้ากินปลายังต้องมีคนแกะก้างให้เจ้าโดยเฉพาะ
เชียวหรือ คงไม่มีคนช่วยคีบอาหารให้เจ้าโดยเฉพาะหรอกนะ"
"อืม" เสี่ยวหยวนเป่าพยักหน้ารับ
"มีคนช่วยเก็บอึให้เจ้าหรือไม่"
เสี่ยวหยวนเป่าคิ้วกระตุกเล็กน้อย เขาพยักหน้าโดยที่ใบหน้าไม่ปรากฏความรู้สึกใด
หลินฟางโจวเอ่ยถาม "นี่เจ้ามีบ่าวอยู่เท่าใดกันแน่"
เขาหยุดคิดใคร่ครวญเล็กน้อยก่อนจะส่ายหน้า
"ไม่มีบ่าว?"
เสี่ยวหยวนเป่าส่ายหน้าอีกครั้ง "ไม่เคยนับ"
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คำ�นำ�
หากท่านนักอ่านก�ำลังค้นหานิยายที่นางเอกรันทด จนกระทั่งไม่มีข้าวสาร
สักเม็ดในบ้าน กินชุยปิง่ ก็ตอ้ งติดแม่คา้ ไว้หนึง่ อีแปะ แย่งขนมเด็กกิน ตืน่ เช้ามาวันหนึง่
คิดว่าจะเอาชีวิตรอดต่อไปอย่างไรล่ะก็ ท่านสามารถพบเจอเรื่องราวเหล่านั้นได้
ใน 'โปรดยิ้มตอบข้าด้วยไมตรี' ค่ะ แต่ถ้าคิดว่าจะดราม่าเศร้าเคล้าน�้ำตาคงไม่ใช่
'หลินฟางโจว' นางเอกคิดบวกของเรื่องนี้แน่
เมื่อหนุ่มจอมเสเพลที่เนื้อแท้เป็นหญิงเก็บเด็กชายที่ร่วงตกเขามาได้คนหนึ่ง
ชีวติ จอมเกเรเช่นนางก็ถงึ คราวพลิกผัน ทัง้ ยังเอ่ยปากผูกมัดอีกฝ่ายไว้วา่ "ข้าช่วยชีวติ เจ้า
นับจากนี้ชีวิตเจ้าก็เป็นของข้าแล้ว" อีก ไม่รู้ว่าชีวิตของใครกันแน่ที่ถูก 'ผูกมัด'
มาร่วมยิ้มให้กับชีวิตแสนครื้นเครงของหลินฟางโจวกันค่ะ แม้นางจะดูเกเร
อันธพาลไปบ้าง เดินใกล้ใครเขาก็อยากจะหนีให้หา่ ง แต่ความจริงใจของหลินฟางโจว
กลับจริงแท้แน่นอน หากอยากรู้แล้วว่าชีวิตของหลินฟางโจวเป็นเช่นไร และใคร
จะยิ้มให้นางอย่างมีไมตรีบ้าง เชิญท่านนักอ่านพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร
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✱
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หลินฟางโจว	หญิงสาวที่แต่งตัวเป็นบุรุษ เป็นคนจริงใจเปิดเผย
มีชีวิตอยู่แบบวันต่อวัน ทางบ้านยากจนข้นแค้นยิ่ง
หลินฟางซือ	หรือเสี่ยวหยวนเป่า เด็กชายที่หลินฟางโจวเก็บมาได้
ฉลาดเฉลียว เจ้าแผนการ
พานเหรินเฟิ่ง	นายอ�ำเภอของอ�ำเภอหย่งโจว เป็นบัณฑิตผูเ้ ทีย่ งธรรม
วางตัวดี
หวังต้าเตา	เป็นหัวหน้ามือปราบของที่ว่าการ เป็นคนซื่อสัตย์
เก่งการต่อสู้
คนขายเนื้อแซ่เฉิน	เพือ่ นบ้านของหลินฟางโจว นับถือหลินฟางโจวเป็นน้อง
มีฝีมือในการช�ำแหละเนื้อ
คุณชายลั่ว	เพื่อนของหลินฟางโจว เป็นคนมีน�้ำใจ คอยช่วยเหลือ
หลินฟางโจวยามล�ำบาก
จิ่ววั่น
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จิ่ว เสี่ยวชี

1
อาหารกลางวันที่หลินฟางโจวกินวันนี้คือชุยปิ่ง* เพียงแค่ชิ้นเดียว
และน�้ำชามใหญ่อีกสองชาม เมื่อชุยปิ่งเจอกับน�้ำแล้วก็จะพองขยายอยู่
ภายในท้อง นางจึงถือว่าตนเองกินอิม่ ไปได้ครึง่ หนึง่ เพียงแต่ตอนทีล่ กุ ขึน้
จากโต๊ะก็จะรู้สึกว่ามีน�้ำกระเพื่อมอยู่ในท้องราวกับนางเป็นถังน�้ำเดินได้
อย่างไรอย่างนั้น
แค่ชุยปิ่งชิ้นเดียวยังต้องลงบัญชีไว้?
ยามทีห่ ญิงชราขายชุยปิง่ ลงบัญชีเอาไว้นนั้ ท่าทางดูไม่เต็มใจอย่าง
ยิ่งยวด ราวกับเป็นเรื่องที่ฝืนใจท�ำยิ่งนัก หลินฟางโจวเห็นเช่นนั้นก็โมโห
นางถลึงตาพร้อมกับเอ่ยขึ้น "บ้านใกล้เรือนเคียงกันแท้ๆ ต่อให้เงยหน้า
ไม่เจอก้มหน้าก็ต้องเจอ ข้าจะติดหนี้ท่านสักหนึ่งอีแปะไม่ได้เชียวหรือ"
หญิงชรารีบร้อนชี้แจง "ต้าหลาง** อย่าได้โมโห เป็นเพราะเช้าวันนี้
* ชุยปิ่ง หรือขนมเปี๊ยะนึ่ง (เจิงปิ่ง) เป็นชื่อขนมโบราณ ท�ำจากแป้งน�ำไปนึ่ง เดิมลักษณะแป้งเป็นสีขาวฟูนุ่ม
คล้ายหมั่นโถวในปัจจุบัน ต่อมาเปลี่ยนเป็นคล้ายขนมเปี๊ยะแบบแผ่น
** ต้าหลาง เป็นค�ำเรียกเด็กหนุ่ม หรืออาจหมายถึงลูกชายคนโตของครอบครัว
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ข้าทะเลาะกับตาแก่ที่บ้านไปหนหนึ่ง อะไรๆ ก็เลยดูขวางหูขวางตา
ไปหมด...ตอนที่แม่เจ้ายังอยู่ก็รู้จักมักคุ้นกับข้าเป็นอย่างดี เพียงแค่
ชุยปิง่ ชิน้ เดียวนีไ้ ม่จำ� เป็นต้องพูดถึงเรือ่ งเงินเลย เลีย้ งเจ้าสักชิน้ ไม่ถอื เป็น
เรื่องหนักหนาอะไรหรอก"
เมื่อได้ยินหญิงชราพูดเช่นนี้หลินฟางโจวผู้ชมชอบค�ำหวานรื่นหู
จึงได้มีท่าทีอ่อนลง นางโบกมือไปมาพลางเอ่ย "กินชุยปิ่งของท่านแล้ว
จะไม่จ่ายเงินได้อย่างไร พรุ่งนี้ข้าจะเอาเงินมาให้แน่นอน!"
หลังจากกินอาหารกลางวันเสร็จแล้ว หลินฟางโจวก็เอามือไพล่หลัง
พร้อมกับเดินเล่นอยู่บนถนน ยามเที่ยงเช่นนี้บนถนนจะคึกคักอย่างมาก
ภายในเพิงขายอาหารริมทางมีคนก�ำลังกินเกี๊ยวน�้ำ หากว่ามีเงินเหลือ
ยังสามารถกินคู่กับเนื้อวัวหมักปรุงรสซึ่งจะหั่นเป็นแผ่นบางๆ ได้อีก
เนื้อวัวหรือ ชิ!
หลินฟางโจวท�ำท่าเคลิบเคลิม้ เมือ่ ได้กลิน่ เข้มข้นของซีอวิ๊ ทีใ่ ช้ปรุงรส
เนื้อวัว ก่อนจะสังเกตเห็นคนที่ก�ำลังกินเนื้อวัวคนหนึ่งซึ่งจู่ๆ ก็เงยหน้า
ขึ้นมา
หลิ น ฟางโจวรีบ เผยยิ้ม เต็ม ใบหน้า นางก้าวไปข้างหน้า พลาง
ประสานมือคารวะ "ที่แท้เป็นคุณชายลั่วนี่เอง ขออภัยที่เสียมารยาท
เหตุ ใ ดวั น นี้ จึ ง ออกมาคนเดี ย วได้ เ ล่ า " หน้ า ตานางหมดจดคมคาย
ยามประสานมือคารวะก็แสร้งวางท่าให้ดูสง่าผ่าเผยด้วย
คุณชายลั่วกล่าว "ฟางโจว เจ้านั่งลงสิ ข้าก�ำลังตามหาเจ้าอยู่พอดี"
หลินฟางโจวรีบดึงเก้าอีย้ าวทีอ่ ยูต่ รงข้ามเขาออกมานัง่ พลางเอ่ยถาม
8
Page ����������������������� 1.indd 8

14/11/2562 BE 15:14

จิ่ว เสี่ยวชี

"คุณชายลั่วมีอะไรจะบอกหรือ"
คุ ณ ชายลั่ ว สั ง เกตเห็ น สหายหนุ ่ ม น้ อ ยผู ้ ที่ แ ม้ ป ากก� ำลั ง พู ด อยู ่
ทว่าดวงตากลับจับจ้องเนื้อวัวบนโต๊ะไม่วางตา เขาจึงเอ่ยถาม "เจ้ายัง
ไม่ได้กินอาหารมาหรือ"
หลินฟางโจวลูบท้องของตนเอง สีหน้านางเศร้าหมองเล็กน้อย
"วันนี้โชคไม่ดี ข้าเสียเงินไปหมดแล้ว"
คุณชายลัว่ เข้าใจจึงกวักมือเรียกเจ้าของร้าน "เอาเกีย๊ วน�ำ้ มาชามหนึง่
แล้วก็เนื้อวัวอีกจานหนึ่งด้วย"
"ได้ขอรับ!"
หลินฟางโจวรีบตะโกนตามหลังเจ้าของร้านไป "เอาชามใหญ่เลยนะ!"
คุณชายลัว่ หลุดยิม้ ออกมา ก่อนจะหยิบพัดบนโต๊ะขึน้ มาเคาะเบาๆ
ไปที่ศีรษะของหลินฟางโจว "เจ้านี่มันอันธพาลขี้ขอ!"
หลิ น ฟางโจวเองก็ รู ้ สึ ก อั บ อายยิ่ ง นั ก นางจึ ง เสเปลี่ ย นเรื่ อ งไป
"คุณชายลั่ว ที่ท่านตามหาข้ามีเรื่องอะไรหรือ"
"ฟางโจว ปีนี้เจ้าอายุเท่าใดแล้ว"
"ปีนี้ข้าสิบเจ็ด"
"เจ้าควรจะแต่งงานได้แล้ว"
หลินฟางโจวส่งเสียงเฮอะออกมาดังๆ แสดงถึงความไม่แยแส
แม้แต่น้อย นางเพียงเอ่ยว่า "แต่งงานมีประโยชน์อะไรเล่า มีแต่เพิ่มอีก
หนึ่งปากหนึ่งท้องเข้ามาเป็นภาระเสียมากกว่า อีกทั้งข้าในตอนนี้กระทั่ง
ตัวเองก็ยังเลี้ยงไม่รอดเลย!"
"เจ้าไม่ชมชอบสตรีบ้างเลยหรือ"
9
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หลินฟางโจวเงยหน้าขึน้ มา สบเข้ากับแววตาเหมือนจะยิม้ แต่ไม่ยมิ้
ของคุณชายลั่ว นางเองก็ไม่รู้ว่าควรตอบค�ำถามนี้อย่างไรดี จะบอก
อีกฝ่ายไปว่าแท้ที่จริงนางก็เป็นสตรีคนหนึ่งไม่ได้เป็นอันขาด
นางท�ำได้เพียงแค่ลูบหน้าผากหนหนึ่ง พอเห็นเจ้าของร้านยก
เกี๊ยวน�้ำที่ปรุงเรียบร้อยเดินตรงมา นางจึงเอ่ยเร่งทันที "เร็วๆ หน่อย!"
คุณชายลั่วเอ่ย "ข้าจะบอกเจ้าว่าบุตรสาวคนหนึ่งของลุงที่เป็น
ญาติห่างๆ ของข้าเกิดมามีหน้าตาที่น่ารักมาก ทั้งฐานะทางบ้านก็
มั่งคั่งยิ่ง ปีนี้นางเพิ่งจะอายุสิบหก ข้าเลยจะมาพูดทาบทาม...เจ้ากิน
ให้ช้าหน่อย เดี๋ยวก็ลวกลิ้นเอาหรอก!"
หลินฟางโจวถูกเกีย๊ วร้อนๆ ลวกลิน้ เข้าแล้ว ใบหน้านางจึงบิดเบีย้ ว
เล็ ก น้ อ ย พอเงยหน้ า ขึ้ น มาจากชาม ท่ า มกลางไอสี ข าวที่ ล อยฟุ ้ ง นี้
นางได้ยินคุณชายลั่วพูดพล่ามถึงน้องสาวลูกพี่ลูกน้องห่างๆ ของเขา
ไม่หยุด หลินฟางโจวจึงพูดแทรกเขาขึ้นมา "คุณชายลั่ว ท่านจะแต่งงาน
แล้วหรือ"
"อย่ามาท�ำไขสือ ข้าก�ำลังพูดถึงเจ้าต่างหาก"
"แม่นางแสนดีเช่นนั้น เหตุใดจึงปล่อยมาถึงอันธพาลเช่นข้าได้เล่า
ท่านขอนางแต่งให้ตัวเองเถอะ!"
"ข้ายังพูดไม่จบ บ้านท่านลุงข้ามีบุตรสาวคนนี้แค่เพียงคนเดียว
จึงรักถนอมนางดั่งไข่มุกในอุ้งมือ พวกเขาท�ำใจไม่ได้ที่จะให้บุตรสาว
แต่งออก จึงคิดจะหาหนุม่ น้อยทีด่ เู ข้าทีดสี กั คนหนึง่ แม้คนผูน้ นั้ จะมีฐานะ
ไม่เพียบพร้อมก็ไม่เป็นไร" คุณชายลั่วพูดพลางมองหลินฟางโจวทีเ่ อาแต่
ก้มหน้ากินเกีย๊ วและคีบเนือ้ บนโต๊ะ เขาคร้านจะพูดอ้อมค้อมอีกจึงเอ่ยขึน้ ว่า
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"พวกเขาอยากหาบุตรเขยสักคนมาแต่งเข้าบ้าน"
หลินฟางโจวก�ำลังกลัดกลุม้ อยูว่ า่ จะหาเหตุผลใดมาปฏิเสธ พอได้ยนิ
ค�ำว่า 'แต่งเข้า' สองค�ำนี้แล้วนางก็พลันหวาดหวั่นขึ้นมาทันที
ทว่าคุณชายลั่วกลับไม่ได้อารมณ์เสียแต่อย่างใด ถึงอย่างไรบุรุษ
ที่ยินยอมแต่งเข้าบ้านสตรีก็มีน้อยนัก นอกจากนั้นหลินฟางโจวยังเป็น
บุตรชายและทายาทเพียงคนเดียวของสกุลด้วยแล้ว ยิ่งแทบจะเป็นไป
ไม่ได้เลยที่อีกฝ่ายจะแต่งเข้าบ้านเจ้าสาว
หลินฟางโจวกินเกีย๊ วน�ำ้ กับเนือ้ วัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอ่ยขอบคุณ
คุณชายลั่วก่อนจะสะบัดก้นเดินจากไป
กระทั่งนางเดินไปไกลแล้วลูกค้าในเพิงขายอาหารจึงได้เอ่ยถาม
เจ้าของร้านเบาๆ "หนุ่มน้อยรูปงามผู้นั้นเป็นลูกหลานบ้านใดหรือ"
เจ้าของร้านตอบด้วยเสียงดังฟังชัด "เป็นบุตรชายของแม่มา่ ยแซ่จาง
ที่ถนนฝั่งตะวันออกน่ะ เขามีนามว่าหลินฟางโจว ทุกคนต่างก็เรียกเขาว่า
หลินต้าหลาง แม่ม่ายจางไม่ใช่คนในพื้นที่นี้ สิบกว่าปีก่อนลี้ภัยมาถึง
ที่แห่งนี้ เลี้ยงลูกมาด้วยความยากล�ำบากแสนสาหัส ปีที่แล้วนางมีไข้สูง
ฉับพลัน ป่วยได้ไม่นานก็ตาย"
คนฟังทอดถอนใจพลางเอ่ย "เสียดาย ช่างน่าเสียดายนัก ว่าแต่
เด็กคนนั้นเคยแต่งงานแล้วหรือไม่"
"ไม่เคย! เขาเป็นเพียงปังเสียน* เท่านั้น ไม่มีทั้งทรัพย์สินและที่ดิน
ไม่มีกระทั่งงานเป็นหลักแหล่ง จะเอาอะไรไปขอแต่งภรรยากันเล่า"
* ปังเสียน หมายถึงผูท้ ขี่ นุ นางหรือราชนิกลุ อุปการะเลีย้ งดูโดยให้ทพี่ กั พิงและอาหารแลกกับการช่วยงานต่างๆ
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หลินฟางโจวที่กินอาหารอิ่มแล้วนั้น ในที่สุดก็เหลือเวลาให้ความ
เศร้าหมองได้พุ่งเข้ามาในสมอง
คนทั่วหล้าต่างนึกว่านางเป็นบุรุษผู้หนึ่ง ทว่าแท้ที่จริงนางกลับ
ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย
เรือ่ งราวทัง้ หมดล้วนแต่มที มี่ าจากความคิดอันไม่เข้าท่าของมารดา
สิบห้าปีก่อนมารดาได้พานางที่มีอายุเพียงสองขวบลี้ภัยมายังที่นี่
ครอบครัวมีเพียงแม่ม่ายและบุตรสาว ไม่มีบุรุษใดดูแล มารดากลัวว่า
พวกนางจะถูกคนรังแกจึงแสร้งบอกว่าหลินฟางโจวเป็นเด็กชาย กระทั่ง
ทะเบียนเรือนก็ลงบันทึกไว้เช่นนี้
เมื่อลงบันทึกแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขสิ่งใดได้อีก...
หากตอนนี้นางถูกผู้อื่นล่วงรู้ว่าเป็นหญิงแล้วน�ำไปแจ้งต่อทางการ
ถูกโบยถือเป็นแค่โทษสถานเบา ไม่แน่นางอาจจะถูกเนรเทศให้ไปปลูก
แตงโมอยู่ในทะเลทรายที่ไกลออกไปถึงสามพันหลี่*
ด้วยร่างเล็กบางของนาง ไม่ว่าจะเป็นการถูกโบยหรือถูกเนรเทศ
ก็ล้วนยากที่จะมีชีวิตรอดทั้งสิ้น
ดังนั้นต่อให้ถูกตีตายนางก็ไม่อาจให้ผู้ใดล่วงรู้ความลับของนางได้
หลังจากกังวลใจอยู่ครู่หนึ่งหลินฟางโจวก็สลัดเรื่องนี้ทิ้งไว้ข้างหลัง
ยามนางเดินไปถึงประตูเมืองก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้
ไม่กวี่ นั ก่อนตอนไปเทีย่ วเล่นทีป่ า่ นอกเมืองนางไปเจอรังนกฮว่าเหมย**
รังหนึ่งเข้า ตอนนั้นนกฮว่าเหมยก�ำลังออกไข่ คาดว่าตอนนี้นกน้อยน่าจะ
* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน 1 หลี่เท่ากับ 500 เมตร
** นกฮว่าเหมย หรือนกกะรางจีน เป็นนกเกาะคอนประเภทหนึ่ง ชื่อแปลว่าเขียนคิ้ว เพราะมีลักษณะเด่นคือ
บริเวณรอบดวงตาวาดเฉียงขึ้นไปมีสีที่สวยเด่นกว่าส่วนอื่นคล้ายกับคนเขียนคิ้วและทาตา
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ฟักออกมาจากไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากขโมยนกน้อยมาเลี้ยงจนโตแล้วสอนให้ดีๆ จะต้องขายได้
ราคาดีแน่ หรือหากไม่รอเลี้ยงจนโต เพียงแค่น�ำลูกนกไปขายก็น่าจะได้
เงินจ�ำนวนหนึ่งไว้ใช้ส�ำหรับยามจ�ำเป็นแล้ว
หลินฟางโจวอะไรก็ไม่ขาด ขาดก็แต่เงิน หากวันนีน้ างยังไม่ออกไป
หาเงินอีก เกรงว่าพรุ่งนี้นางคงจะต้องเอากางเกงมากินแทนข้าวแล้ว
ดังนั้นหลินฟางโจวจึงมุ่งหน้าไปทางป่านอกเมือง ระหว่างทาง
ก็พบกับชาวนาที่รู้จักคนหนึ่ง ชาวนาตะโกนบอกกับนางว่า "ต้าหลาง
อย่าได้ขึ้นเขาไปเลย ยามนี้บนภูเขามีเสือ มันกินคนไปหลายคนแล้วนะ
ตอนนี้ไม่มีคนตัดไม้คนใดกล้าขึ้นไปตัดฟืนบนเขาแล้ว!"
"ขอบคุณท่านลุงมากที่เอ่ยเตือน ข้าไม่ขึ้นไปบนเขาหรอก เพียงจะ
เที่ยวเล่นอยู่ด้านนอกเท่านั้น"
หลินฟางโจวคิดในใจ เสืออยู่แต่บนเขาลึก ข้าแค่จะไปขโมยลูกนก
ในป่ารอบนอก ไม่มีทางพบเสือหรอก
เมื่อคิดได้เช่นนั้นนางจึงเดินเข้าไปในป่า
หลินฟางโจวหารังนกนั้นเจอในเวลาอันรวดเร็ว พอปีนต้นไม้ขึ้นไป
ดูนางก็ตอ้ งผิดหวังยิง่ ไม่รวู้ า่ ลูกหลานของเจ้าสารเลวคนใดชิงลงมือก่อน
ถึงกับขโมยเอาลูกนกฮว่าเหมยไปหมดแล้ว
ขณะที่นางลงมาจากต้นไม้ก็สบถด่าไปหลายประโยคเพื่อระบาย
ความโกรธ กระนั้นก็ไม่อาจเปลี่ยนความจริงที่ว่ามีคนมาคว้าโอกาสนี้
ไปก่อนหน้านางได้
13
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ในขณะทีไ่ ม่รวู้ า่ จะท�ำอย่างไรต่อไปดี หลินฟางโจวพลันได้ยนิ เสียง
แมลงร้องขึ้นมา
เป็นเสียงร้องของจิ้งหรีดที่ร้องได้เสียงดังฟังชัดมาก เสียงที่ก้อง
กังวานเปี่ยมด้วยพลังเช่นนี้คาดว่าขนาดตัวของจิ้งหรีดจะต้องใหญ่มาก
เป็นแน่
หากนางมีจงิ้ หรีดทีเ่ ก่งกล้าสักตัวหนึง่ ซึง่ ไม่วา่ พาไปต่อสูท้ เี่ มืองไหน
ก็ไม่มีจิ้งหรีดตัวใดเทียบได้ล่ะก็ นั่นจะเป็นที่น่าเกรงขามเพียงไร และ
จะได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนมากมายเท่าใดกัน
จับนกไม่ได้ไม่เป็นไร แต่ต้องจับจิ้งหรีดตัวนั้นให้ได้!
หลินฟางโจวถลกแขนเสื้อขึ้น มือค่อยๆ แหวกหาตามกอหญ้าบน
พื้น ในที่สุดนางก็เจอ
จิ้งหรีดตัวนั้นไม่ธรรมดาจริงๆ เสียด้วย ผิวของมันด�ำขลับมันวาว
เท้าหยัดพืน้ อย่างแข็งแรง ตัวใหญ่มาก เกรงว่าจะยาวหลายชุน่ * ทัง้ ท่าทาง
ก็ดูดุร้าย ฤดูนี้ยากมากที่จะเจอจิ้งหรีดที่แข็งแรงเช่นนี้ หลินฟางโจว
ดีอกดีใจยิ่งนัก นางรวบรวมก�ำลังหมายจะจับมันมาให้ได้
จิ้งหรีดตัวนั้นไม่ธรรมดาดังคาด มันทั้งกระโดดได้สูงและกระโดด
ได้เร็วกว่าจิ้งหรีดทั่วไป
จิตใจของหลินฟางโจวพลันสับสน ทางหนึ่งจิ้งหรีดยิ่งแข็งแรงนาง
ก็ยิ่งดีใจ ทว่าอีกทางหนึ่งนั้นเป็นเพราะเจ้าจิ้งหรีดกระโดดเร็วเกินไป
นางจึงจับตัวมันได้ยากยิ่ง
ไม่สนหรอก ไม่สน ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ต้องจับมันให้ได้!
* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว
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นางวิ่งไล่ตามจิ้งหรีดตัวนั้นไปเรื่อยๆ โดยไม่หยุด กระทั่งไม่รู้ตัวว่า
ตนเองได้วิ่งเข้ามาในป่าลึกบนเขาแล้ว
"ฮึ! ในที่สุดก็จับเจ้าได้แล้ว!"
พอหลินฟางโจวหนีบคอของจิ้งหรีดเอาไว้ได้ นางก็รู้สึกเหมือน
ตนเองเป็นแม่ทพั ใหญ่ทถี่ อื ตราบัญชาการทัพสัง่ การใต้หล้าอย่างไรอย่างนัน้
นางรู้สึกภาคภูมิใจยิ่งยวด
แต่จู่ๆ นางก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ผิดแปลกไป
บริเวณโดยรอบเหมือนจะเงียบสงัดเกินไปแล้ว
นางกวาดตามองไปรอบด้าน สิ่งที่เห็นล้วนแต่เป็นต้นไม้หนาทึบ
บนพื้นมีวัชพืชขึ้นอยู่บางตากับเศษใบไม้ที่กองทับถมจนหนา ต้นไม้ที่นี่
ล้วนสูงใหญ่กว่ามากเมื่อเทียบกับที่ที่นางไปจับนกเมื่อครู่นี้
ดวงอาทิตย์ถกู บดบัง มีเพียงแสงเส้นบางๆ ส่องลอดลงมา ทัง้ ผืนป่า
พลันดูสลัวมัว
เมื่อนึกถึงข่าวลือเกี่ยวกับเสือแล้วหลินฟางโจวก็รู้สึกหวาดกลัว
ขึ้นมาบ้าง
ไป! ต้องรีบออกไป!
หลินฟางโจวก�ำลังจะเดินกลับไปทางเดิม ทว่านางกลับได้ยินเสียง
เคลื่อนไหวบนยอดไม้ท่ีอยู่ไม่ไกลนี้เสียก่อน ยอดไม้นั้นสั่นเหมือนกับ
มีอะไรบางอย่างก�ำลังเขย่าไปมา เดิมทีนางคิดว่าเป็นแค่ลงิ แต่พอเงยหน้า
ขึน้ มองแล้ว เบือ้ งหน้าสายตากลับมีเงาด�ำขนาดใหญ่รว่ งลงมาจากต้นไม้
ระหว่างทางชนเข้ากับกิง่ ไม้ไปหลายครั้ง จนสุดท้ายก็ร่วงตกลงมาบนพื้น
เสียงดังตุบ!
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ลิง...น่าจะไม่โง่เช่นนี้หรอกนะ
หรือจะเป็นหมีด�ำ?
หมีด�ำ...ก็คงไม่โง่เช่นนี้กระมัง
เอ่อ...
หลินฟางโจวเดาไม่ถูกแล้วว่า 'เจ้าสิ่งนั้น' เป็นตัวอะไร ตอนนี้
นางกลัวอย่างถึงทีส่ ดุ แล้วจริงๆ ความหวาดกลัวเช่นนีห้ าใช่ความหวาดกลัว
ตัวสั่นยามที่เผชิญหน้ากับเสือหรือหมีด�ำไม่ ทว่าเป็นความหวาดกลัวที่
ไม่รวู้ า่ ตนเองก�ำลังเผชิญหน้ากับสิง่ ใดอยูก่ นั แน่ นางได้แต่ขนลุกซูอ่ ยูใ่ นใจ
แต่ว่า...ตกลงมันคืออะไรกันแน่เล่า!
หลินฟางโจวสงสัยแทบตายแล้ว
ไปลองดูหน่อยเถอะ ดูแค่แวบเดียวก็พอ สิ่งนั้นตกลงบนพื้นแล้วก็
แน่นิ่งไม่ไหวติง ไม่แน่อาจจะเป็นแค่ก้อนหินก็ได้!
หลินฟางโจวเดินไปทางนั้นเพียงไม่กี่ก้าวก็เห็นว่าอีกด้านหนึ่งคือ
หน้าผาที่สูงนับร้อยจั้ง*
มีหินหล่นลงมาสักก้อนสองก้อนก็ถือเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะ
ดังนั้นหลินฟางโจวจึงท�ำใจกล้าค่อยๆ เดินตรงไปหา 'เจ้าสิ่งนั้น'
ทีละก้าว
ท่ามกลางแสงสลัวมัวภายในป่า ตอนที่นางเข้าไปใกล้ก็ได้พบว่า
สิ่งที่นอนอยู่บนกองเศษใบไม้แห้งหนาๆ ในเวลานี้คือ...คนผู้หนึ่ง
ดูจากรูปร่างแล้วน่าจะเป็นเด็กคนหนึง่ ใบหน้าครึง่ ซีกของเด็กคนนัน้
ซุกอยู่กับกองใบไม้แห้งกรอบ ร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ
* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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หากเมือ่ ครูไ่ ม่ได้เห็นด้วยตาตนเองคงยากนักทีห่ ลินฟางโจวจะเชือ่ ว่า
มีคนเป็นๆ ตกลงมาจากฟ้าจริงๆ
ไม่สิ บางทีตอนนี้คงไม่อาจนับว่าเป็น 'คนเป็น' แล้ว
เมือ่ นึกถึงความเป็นไปได้นแี้ ล้วหัวใจของหลินฟางโจวก็เต้นกระหน�ำ่ รัว
อย่างบ้าคลั่ง นางท�ำใจกล้าคุกเข่าลงกับพื้นก่อนจะยื่นมือไปทดสอบ
ลมหายใจของเด็กคนนั้น
แม้ลมหายใจอ่อนแรงแต่ก็ยังมีความร้อนอยู่บ้างเล็กน้อย
นางยืดหลังตรงพร้อมกับเงยหน้ามองไปยังต้นไม้ด้านหนึ่ง ภายใน
ป่าไม่มีลมเลยสักนิด ยอดไม้นั้นก็กลับไปนิ่งสงบนานแล้ว หลินฟางโจว
ลูบคางพลางพูดคนเดียว "เด็กน้อยมาจากทีใ่ ดกัน ไม่มที างทีเ่ ขาจะใช้ชวี ติ
อยู่บนต้นไม้นี้หรอกกระมัง"
หากไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ เช่นนั้นก็ต้องตกลงมาจากที่อื่น
มีหน้าผาแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้ไปไม่ไกล เด็กคนนี้คงเล่นอยู่ข้างบน
แล้วไม่ทันระวังจนลื่นตกหน้าผาลงมาเป็นแน่
ถือว่าเขายังโชคดีที่ตกลงมาบนยอดไม้นี้พอดี ท�ำให้มีกิ่งไม้ช่วย
ลดแรงกระแทกให้เขาหลายหน ท้ายที่สุดก็ไม่ตกลงมากระแทกกับพื้น
โดยตรง
นางสังเกตว่าเด็กคนนี้สวมอาภรณ์ค่อนข้างแปลกตา ตลอดทั้งร่าง
ของเขาเป็นชุดทหารและยังสวมเกราะพร้อมด้วยหมวก เป็นไปได้หรือไม่
ว่าจะมีสงครามเกิดขึ้น ทว่าที่แห่งนี้ไม่ได้มีป้อมปราการตั้งอยู่ อีกทั้ง
สงครามคงไม่ต้องการทหารอายุน้อยเช่นนี้ไปสู้ศึกกระมัง หากให้เขาไป
ตีกระต่ายยังนับว่าพอได้
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Page ����������������������� 1.indd 17

14/11/2562 BE 15:14

โปรดยิ้ ม ตอบข้ า ด้ ว ยไมตรี 1

หลินฟางโจวไม่เคยพบเจอเรื่องเช่นนี้มาก่อน ชั่วขณะหนึ่งจึงยัง
นึกอะไรไม่ออก มือหนึง่ ของนางหนีบจิง้ หรีดไว้ อีกมือหนึง่ ก็เขย่าเขาเบาๆ
พลางเอ่ย "วันนี้ข้าจะท�ำความดีด้วยการช่วยชีวิตเจ้าสักชีวิตหนึ่ง แต่ก็
ไม่รู้ว่าจะช่วยชีวิตเจ้าไว้ได้หรือไม่ หากช่วยไม่ได้ เจ้าก็อย่าถือโทษ
กันเลย อายุขัยของทุกคนล้วนแต่ถูกก�ำหนดไว้แล้ว พอเจ้าไปถึงยมโลก
ไม่อนุญาตให้เจ้าพูดถึงข้าในทางไม่ดีนะ"
ขณะที่พูดหลินฟางโจวก็ดึงเขาไปด้วย ไม่ว่าอย่างไรนางก็ไม่ยอม
ทิง้ จิง้ หรีดจึงใช้มอื เพียงข้างเดียวทีว่ า่ งอยูด่ งึ เขา ทว่านางทีต่ วั เล็กเพียงแค่นี้
จะใช้มอื ข้างเดียวดึงเด็กชายคนหนึง่ ไหวได้อย่างไรกัน นางออกแรงทัง้ หมด
จนสุดก�ำลังพลางกัดฟันแน่น
ฮึบ!
แม้ตัวคนจะถูกนางดึงขึ้นมาได้จริง ทว่า...
"อ๊ากกก! มารดาเจ้าสิ! จิ้งหรีดของข้า เทพสวรรค์ พระโพธิสัตว์
เจ้าตัวเล็ก อ๊ากๆๆๆ!"
มือข้างที่หลินฟางโจวจับจิ้งหรีดอยู่เผลอออกแรงตามมืออีกข้าง
ไปด้วย นางไม่ทันระวังเผลอหนีบจิ้งหรีดที่เพิ่งจับมาได้เมื่อครู่นี้ตายไป
เสียแล้ว
หลินฟางโจวเกือบจะปล่อยเด็กคนนี้ทิ้งลงพื้นไปแล้ว แต่สุดท้าย
นางก็เกิดขลาดกลัวขึ้นมา กังวลว่าตนเองจะกลายเป็นผู้ร้ายทางอ้อม
นางจึงแบกเขาขึ้นบนหลังพลางพูดอย่างโกรธเคือง "เพื่อช่วยเจ้าแล้ว
ข้าต้องสูญเสียกระทัง่ แม่ทพั ใหญ่แห่งเขาเจิน้ ซานของข้าไป เจ้าเป็นปีศาจ
มาจากที่ใดกัน ช่างเก่งกล้าสามารถยิ่งนัก!"
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นางถึงกับตั้งชื่อให้จิ้งหรีดไว้เรียบร้อยแล้วด้วย
'ปีศาจ' นอนคว�่ำอยู่บนหลังหลินฟางโจวโดยไม่ขยับเขยื้อน
หลินฟางโจวเดินไปพลางสบถด่าเขาไปพลาง ด่าไปได้สักพัก
ความคิดใหม่กแ็ วบเข้ามาในสมอง เด็กคนนีต้ กลงมาจากหน้าผา เกรงว่า
คนที่บ้านเขาต้องเป็นห่วงมากแน่ ตอนนี้นางช่วยชีวิตเขาแล้ว อย่างไร
ก็ต้องเรียกค่าตอบแทนสักหน่อย ถึงตอนนั้นนางจะได้เอาเงินไปซื้อ
แม่ทัพใหญ่แห่งเขาเจิ้นซานสักสิบตัวในคราวเดียวเลย ตัวหนึ่งใช้สู้ศึกที่
อ�ำเภอหย่งโจว ส่วนอีกเก้าตัวทีเ่ หลือก็นำ� มาย่างแกล้มกับสุรา ช่างน่ายินดี
อะไรอย่างนี้
หึๆๆ ฮ่าๆๆ...พอคิดเช่นนี้แล้วอารมณ์ของนางก็ดีขึ้นมาในทันที
ท้องฟ้าค่อยๆ มืดลงแล้ว เรี่ยวแรงของหลินฟางโจวก็มีอยู่ไม่มาก
เพียงแค่แบกเด็กชายคนหนึง่ เดินจากนอกเมืองกลับเข้ามาในเมืองก็ราวกับ
ใช้ไปครึ่งชีวิตแล้ว ตอนที่ใกล้จะถึงประตูเมืองนางจึงเหน็ดเหนื่อยจนมี
สภาพหอบฮักไม่ต่างจากสุนัข
ประตูเมืองก�ำลังจะปิดลงแล้ว
หลินฟางโจวเห็นประตูเล็กๆ ด้านข้างก�ำลังจะปิดลง นางก็ตะโกน
ออกไปเสียงดัง "ช้า! ช้าก่อน!"
คนรับหน้าที่เฝ้าประตูเมืองคือผู้เฒ่าสายตาฝ้าฟางคนหนึ่ง ทุกคน
ต่างเรียกเขาว่า 'เหล่าเถี่ย' เหล่าเถี่ยมองหลินฟางโจวซึ่งอยู่ภายใต้แสง
ยามค�่ำคืนอยู่หลายหน ก่อนจะนึกออกว่าอีกฝ่ายเป็นต้าหลางสกุลหลิน
ผู้เฒ่าจึงเอ่ยปากถาม "ต้าหลาง เหตุใดถึงได้เที่ยวเล่นจนเพิ่งจะกลับมา
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ป่านนี้เล่า หากเจ้ามาช้าอีกเพียงก้าวเดียว ประตูเมืองก็จะปิดแล้วนะ
ถึงตอนนั้นเจ้าก็ได้แต่นอนอยู่นอกเมืองแล้ว ดีไม่ดีอาจจะถูกเสือคาบ
ไปด้วย!"
"เฮ้อ! อย่าพูดถึงเลย"
"บนหลังเจ้าแบกใครไว้น่ะ"
หลินฟางโจวเหน็ดเหนื่อยมากแล้ว นางไม่อยากสิ้นเปลืองค�ำพูด
มาชี้แจงอะไรอีก คนผู้นี้มีที่มาที่ไปไม่ชัดเจน ไม่แน่ว่าอาจจะถูกทางการ
เรียกตรวจสอบเมื่อใดก็ได้ อีกทั้งเด็กน้อยจะเป็นหรือตายก็ยังไม่แน่ชัด
หากนางไม่ระวังพลั้งปากพูดอะไรออกไปอาจสร้างปัญหาให้ตนเองได้
ในภายหลัง
นอกจากนี้นางยังกลัวว่า 'ผลงานของตนเอง' จะถูกคนอื่นขโมย
ไปด้วย
ผ่านไปไม่นานหลังจากทีข่ บคิดเล็กน้อยแล้วนางก็พดู ปัน้ น�ำ้ เป็นตัว
ออกมา "บุตรชายตัวแสบของบ้านคนขายเนือ้ แซ่เฉินน่ะ วันนีเ้ ขาอยากจะ
ไปจับจิง้ หรีดกับข้าทีน่ อกเมืองให้ได้ แต่ดเี สียจริง! เพียงเทีย่ วเล่นได้ครึง่ ทาง
ก็เหนื่อยจนผล็อยหลับไป ยังต้องให้ข้าแบกเขากลับมาอีก!"
"เด็กน้อยล้วนขี้เซา"
"ท่านอย่าไปบอกใครเชียวว่าเขาออกไปนอกเมืองกับข้า หากเขา
ถูกมารดาตี คนขายเนื้อแซ่เฉินจะต้องมาตีข้าด้วยแน่"
"วางใจเถอะ คนแก่หูตาฝ้าฟางเช่นข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้น เพียงแต่
ทุกวันนี้ข้างนอกไม่ค่อยสงบสุขเท่าไร ล้วนพูดกันว่ามีเสือปรากฏตัวขึ้น
ในป่า ต้าหลาง พวกเจ้าอย่าได้ออกไปเที่ยวเล่นกันบ่อยนักเลยนะ"
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"ได้เลยๆ ข้ารู้แล้ว!"
เมื่อแบกตัวภาระกลับมาถึงบ้าน หลินฟางโจวก็โยนเขาลงไปบน
เตียงทันที ก่อนที่มือนางจะคล�ำไปจุดตะเกียงน�้ำมัน
บ้านของนางทรุดโทรม รอบด้านมีแต่รูเล็กรูน้อยให้ลมพัดเข้ามา
ตอนนี้เปลวไฟที่มีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเหลืองในตะเกียงน�้ำมันก็วูบไหว
ไปมาประเดี๋ยวสว่างประเดี๋ยวสลัว ส่องสว่างให้เห็นฝุ่นและใยแมงมุม
ภายในบ้าน ราวกับว่าที่นี่เป็นบ้านผีสิงอย่างไรอย่างนั้น ซึ่งนางอยู่จน
คุ้นชินแล้ว จึงไม่ได้ใส่ใจกับความน่ากลัวนี้เท่าไรนัก
ยามนี้เด็กชายยังไม่รู้สึกตัวตื่น หลินฟางโจวไม่รู้ว่าหลังจากที่เขา
ตกลงมาแล้วได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือไม่ นางจึงถอดชุดเกราะ
แปลกประหลาดชุดนั้นออกจากตัวเขาก่อน แม้ชุดเกราะนั้นจะท�ำมา
จากหนังทั้งหมด แต่นางก็ไม่รู้ว่าท�ำมาจากหนังอะไร ลูบดูแล้วก็ให้
ความรู้สึกนุ่มมืออยู่บ้าง เมื่อยกขึ้นมาวางบนมือก็มีน�้ำหนักที่เบายิ่ง
เหมาะที่จะให้เด็กสวมใส่ได้พอดี
แม้จะไม่เข้าใจที่มาที่ไปของชุดเกราะนี้นัก แต่หลินฟางโจวก็ยัง
รู้สึกได้ว่ามันมีราคาไม่น้อยเลย
แต่ว่าน่าเสียดายที่เอาไว้ใช้กับเด็ก เอาออกไปขายก็เกรงว่าจะ
ไม่มีคนซื้อ
เมือ่ โยนชุดเกราะทิง้ ลงพืน้ แล้วหลินฟางโจวก็เห็นว่าเขาสวมชุดยาว
สีขาวไว้ข้างใน นางไม่รู้ว่าชุดนั้นท�ำมาจากผ้าไหมแบบใดกันแน่ ผิวของ
ผ้าราวกับผิวน�ำ้ ทีใ่ สระยิบระยับ ให้สมั ผัสทีน่ มุ่ นวลอ่อนนุม่ จนไม่อยากจะ
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ปล่อยมือทีเดียว ตรงขอบชุดยังใช้ด้ายสีเดียวกับลายปักซึ่งท�ำได้อย่าง
ละเอียดงดงาม ฝีเข็มแต่ละเข็มล้วนประณีตอย่างที่สุด
แค่ชุดนี้ชุดเดียวก็มีค่าถึงหนึ่งต�ำลึงแล้วกระมัง
หลินฟางโจวกลืนน�้ำลายลงคออึกหนึ่ง สายตานางกวาดมองลงต�่ำ
ก่อนจะพบว่าที่เอวของเขามีหยกงามห้อยอยู่ชิ้นหนึ่ง
แปลกจริง จะต่อสูอ้ ย่างดุดนั และสง่างามไปด้วยหรือไรกัน เด็กน้อย
ผู้นี้ช่างเข้าใจยากเย็นยิ่งนัก
นางปลดหยกชิน้ นัน้ ออกแล้วยกขึน้ มามองตรงหน้าพลางอดเอ่ยชม
ไม่ได้ "หยกดี! หยกดี!"
หยกชิ้นนี้เป็นสีขาวหิมะมันวาวใส แกะสลักเป็นรูปงูบินกินหาง
ส่วนหัวที่มีเขางอกออกมาก�ำลังกัดหางของตัวเองจนม้วนกลายเป็น
วงกลมวงหนึ่ง
ลายเส้นของหยกทั้งชิ้นดูเรียบง่ายสง่างาม แม้แต่คนที่เกลียดงู
เป็นที่สุดอย่างหลินฟางโจวเห็นแล้วก็ยังนึกชอบ
ชุดเกราะหนังถอดออกแล้ว หยกงามก็ปลดออกแล้ว หลินฟางโจว
สังเกตโดยละเอียดอยู่หนึ่งรอบจึงค่อยพบว่าเด็กน้อยผู้นี้ไม่ได้มีส่วนใด
ที่เลือดออกเลย
ชิๆ ตกลงมาจากที่สูงขนาดนั้น รอยแผลสักนิดก็ไม่มี อยากรู้นักว่า
ชุดเกราะชุดนั้นท�ำมาจากอะไรกันแน่!
หลินฟางโจวประหลาดใจอยูบ่ า้ ง กระนัน้ นางก็ยงั เป็นห่วงว่าเด็กน้อย
จะมีอาการกระทบกระเทือนภายใน เด็กคนนีด้ มู ฐี านะ การทีเ่ ขามีชวี ติ อยู่
ย่อมต้องมีคา่ มากกว่าตายอยูแ่ ล้ว...พอนึกถึงตรงนีห้ ลินฟางโจวก็ถอื โคม
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เดินออกจากประตูไป
หมอหวงอาศัยอยู่ที่ถนนฝั่งตะวันออกนี้เอง ซึ่งห่างจากบ้านของ
หลินฟางโจวไปไม่ไกลนัก ทว่าคนทีไ่ ปให้เขารักษาโรคนัน้ กลับมีอยูไ่ ม่มาก
สาเหตุก็มาจากที่เขาเป็นใบ้
ตอนที่หลินฟางโจวเคาะประตูบ้านหมอหวง เขาก�ำลังบดยาอยู่
กลิน่ ยาอบอวลไปทัว่ ห้อง ภรรยาพาบุตรชายและบุตรสาวสองคนกลับไป
อยูท่ บี่ า้ นมารดาตัง้ แต่เย็นแล้ว ตอนนีภ้ ายในบ้านจึงมีเขาอยูเ่ พียงคนเดียว
หลินฟางโจวบอกเหตุผลที่มาในครั้งนี้อย่างชัดเจน หมอหวงไม่รีรอ
รีบแบกล่วมยาไว้บนหลังแล้วตามนางกลับไปที่บ้าน
เมื่อมาถึงบ้านของหลินฟางโจว หมอหวงก็ตรวจร่างกายเด็กชาย
หนึ่งรอบ
ข่าวดี...อวัยวะภายในไม่ได้รับการกระทบกระเทือน
ข่าวร้าย...สมองกระทบกระเทือน
หลินฟางโจวเอ่ยถามด้วยความหดหู่ใจอยู่บ้าง "เขาจะมีชีวิตรอด
หรือไม่"
หมอหวงยกมือท�ำท่าทางอยู่รอบหนึ่ง โชคดีที่หลินฟางโจวกับเขา
เป็นเพือ่ นบ้านกันมาหลายปี ยามสือ่ สารจึงไม่ได้ลำ� บากอะไร นางพยักหน้า
เล็กน้อยแล้วเอ่ยทวนสิง่ ทีเ่ ขาจะบอกซ�ำ้ อีกครัง้ "ภายในสามวันได้สติกค็ อื
รอดชีวิต หากไม่ได้สติก็จัดงานศพให้เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ มิเช่นนั้น
จะมีหนอนขึ้น?"
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หมอหวงพยักหน้า
หลินฟางโจวโมโหเสียจนกลอกตามองบน "ท่านช่างคิดได้รอบคอบ
เสียจริง!"
เขายังถามนางว่าเด็กน้อยเป็นเด็กบ้านไหน เหตุใดถึงได้มีสภาพ
เช่นนี้ นางเป็นคนท�ำใช่หรือไม่
หลินฟางโจวโบกมือปฏิเสธ "ไม่ใช่ข้าแน่นอน ข้าช่วยชีวิตคน...
ท่านอย่าได้ถามมั่วๆ เช่นนี้สิ"
สุดท้ายหมอหวงก็ไม่ได้เขียนใบสัง่ ยาให้นาง ประการแรก สรรพคุณ
ของยาไม่อาจช่วยรักษาอาการกระทบกระเทือนทางสมองได้ ประการทีส่ อง
หลินฟางโจวยากจนเสียจนแทบไม่มขี า้ วกิน ได้ยนิ ว่าตอนกลางวันของวันนี้
ยังให้หญิงชราขายชุยปิง่ ลงบัญชีไว้อยูเ่ ลย หากเขาเขียนใบสัง่ ยาให้นางไป
เกรงว่านางจะต้องให้เขาลงบัญชีไว้เป็นแน่...
หลังจากส่งหมอหวงกลับไปแล้วหลินฟางโจวก็กลับมานัง่ ลงทีบ่ นเตียง
นางมองไปยังเด็กน้อยทีน่ อนอยูบ่ นเตียงอย่างคิดไม่ตก "เจ้าจะตายก็ตาย
ไปเสีย หากจะรอดก็จงรอด เหตุใดยังต้องรอให้ถงึ สามวันด้วย อีกสามวัน
ข้าจึงจะหาข้าวมาใส่หม้อได้หรือ! ไม่เช่นนั้นข้าเอาเจ้าไปตุ๋นไม่ดีกว่า
หรือไร กินได้ไปสิบวัน ไม่ก็ครึ่งเดือนเชียวนะ!"
ช่างเถอะๆ ไม่ว่าเขาจะเป็นหรือตาย พรุ่งนี้ค่อยไปถามว่ามีเด็ก
บ้านไหนหายตัวไปก็ได้ หลินฟางโจวท�ำได้แค่ถอนหายใจ
ถึงอย่างไรเด็กชายคนนี้ก็มีค่ามากกว่าศพแล้วกัน เมื่อคิดได้เช่นนี้
หลินฟางโจวก็ตะแคงร่างนอนลงที่บนเตียง
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ช่วงเวลามืดค�่ำคนในบ้านทุกหลังต่างก็ปิดประตูนอนกันอย่าง
รวดเร็ว บนถนนเงียบสงัด ได้ยินเสียงแมลงตัวสองตัวร้องอยู่บ้างเป็น
ครั้งคราว บรรยากาศวังเวงอ้างว้างยิ่งนัก
ยามรั ก ษาการณ์ ถื อ โคมเดิ น ไปบนถนนที่ ปู ด ้ ว ยแผ่ น ศิ ล าเขี ย ว
ลมพัดมาระลอกหนึง่ เขากระชับเสือ้ ผ้าพลางพูดกับตนเอง "พรุง่ นีเ้ กรงว่า
ฝนจะตก"
เวลานี้เองยามรักษาการณ์ก็มองเห็นเงาร่างงกๆ เงิ่นๆ ที่อยู่ไม่ไกล
นักก�ำลังเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เขาจึงเอ่ย "เหล่าเถี่ย นั่นใช่เจ้าหรือไม่"
"เป็นข้าเอง" เหล่าเถี่ยตอบกลับไป
"นี่ก็ยามไฮ่* แล้ว เจ้ายังไม่นอนอีกหรือ ออกมาข้างนอกเช่นนี้
จะไปเป็นเทพท่องราตรีหรือไรกัน"
"เทพท่องราตรีอะไรกัน วันนีท้ อี่ อกมาเพราะทีว่ า่ การมีเทพองค์หนึง่
ก�ำลังรอข้าอยู่" เหล่าเถี่ยเดินใกล้เข้ามาอีกเล็กน้อยพลางเอ่ยต่อว่า
"เมื่อครู่มีคนจากที่ว่าการมาแจ้งข่าว บอกว่านายอ�ำเภอต้องการพบข้า"
"ดึกดื่นเพียงนี้แล้วนายอ�ำเภอจะตามตัวเจ้าด้วยเรื่องใด"
"ข้าเองก็ไม่รู้ ข้าก็แค่คนเฝ้าประตูเมือง"
ปีนี้เหล่าเถี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าแล้ว หากว่ากันตามจริงอายุขนาดนี้
ก็ไม่เหมาะจะให้มาเฝ้าประตูเมืองแล้ว ทว่าอ�ำเภอหย่งโจวแห่งนีไ้ ม่ได้เป็น
พืน้ ทีส่ ำ� คัญอะไร อีกทัง้ หลายปีมานีใ้ ต้หล้าล้วนแต่สงบสุขดี ไม่มเี รือ่ งราว
ใหญ่โตใดเกิดขึ้น ประตูเมืองจึงไม่ได้มีความส�ำคัญเท่าใดนัก เขาก็เป็น
แค่ชายชราคนหนึ่ง ทั้งภรรยาและบุตรต่างก็ก้าวสู่ยมโลกเร็วกว่าเขา
* ยามไฮ่ คือช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 23.00 น.
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ก้าวหนึ่ง พานเหรินเฟิ่งเห็นใจทั้งเรื่องอายุและความยากจนจึงให้งานนี้
กับเขา
เหล่าเถี่ยมาถึงที่ว่าการและพบว่าพานเหรินเฟิ่งก�ำลังรอเขาอยู่
"ใต้เท้า ท่านต้องการพบข้าน้อยหรือขอรับ"
"อืม เหล่าเถี่ย ข้าขอถามเจ้าสักหน่อย วันนี้ตั้งแต่ยามเซิน* จนถึง
ยามซวี** เป็นเจ้าที่เฝ้าประตูใช่หรือไม่"
"ตอบใต้เท้า เป็นข้าน้อยเองขอรับ"
"ประตูเมืองปิดเรียบร้อยดีแล้วหรือ"
"ปิดดีแล้วขอรับ ใต้เท้าวางใจได้...ใต้เท้า ท่านต้องการพบข้าน้อย
เพราะมีเรื่องส�ำคัญอะไรจะสั่งหรือขอรับ"
พานเหรินเฟิ่งเอามือไพล่หลังด้วยสีหน้าผ่อนคลาย "ที่จริงก็ไม่มี
อะไรหรอก เพียงแค่ระยะนีม้ ขี า่ วลือหนาหูวา่ บนภูเขามีเสือร้าย ข้าซึง่ เป็น
ผู้ดูแลที่นี่ก็ควรถามไถ่"
"เรื่องนั้น..."
"ข้าขอถามเจ้า ช่วงนี้คนที่เข้าออกประตูเมืองมีมากหรือไม่"
"มีจ�ำนวนน้อยลงไปบ้างขอรับ ต้องเป็นเพราะหวาดกลัวเสือจน
ไม่กล้าออกจากเมืองกันแน่ๆ"
"อืม พวกผูใ้ หญ่คงไม่เป็นไร พวกเขาล้วนดูแลตัวเองกันได้ ทีส่ ำ� คัญ
คือพวกเด็กๆ ที่ชอบออกไปเล่นชั่วครู่ชั่วยามต่างหาก ข้ากลัวว่าจะเกิด
เรื่องไม่ดีขึ้นกับพวกเขา วันนี้ตอนเจ้าท�ำหน้าที่มีเด็กเข้าออกบ้างหรือไม่"
* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.
** ยามซวี คือช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 21.00 น.
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"ใต้เท้า ข้าน้อยเห็นเพียงภรรยาของหมอหวงพาลูกๆ กลับไปที่
บ้านมารดา นอกจากนั้นก็ไม่มีเลยขอรับ"
"เจ้าดูดแี ล้วแน่นะ หากมีเด็กหายไปอย่างไร้รอ่ งรอย ข้าจะสอบสวน
เอาความผิดกับเจ้า"
"ใต้เท้าวางใจได้ ข้าน้อยดูดแี ล้วขอรับ คนทีเ่ ข้าออกประตูเมืองเดิมที
ก็มีไม่มาก"
"เช่นนั้นก็ดีแล้ว เหล่าเถี่ย ต้องล�ำบากเจ้าแล้ว รอให้ข้าหาคน
มาก�ำราบเสือได้เสียก่อน เมื่อความสงบสุขกลับคืนมา ข้าจะมอบรางวัล
ให้เจ้า"
"ขอบคุณใต้เท้ามาก! ขอบคุณขอรับ!"
หลังจากเหล่าเถี่ยออกไปแล้ว สีหน้าผ่อนคลายของพานเหรินเฟิ่ง
ก็เปลีย่ นเป็นส�ำรวมและเต็มไปด้วยความระมัดระวังอย่างมาก เขาหมุนตัว
หันไปประสานมือคารวะผู้ที่อยู่ด้านหลังฉากกั้นพร้อมกับเอ่ยขึ้น "ใต้เท้า
ทั้งสอง..."
พานเหรินเฟิ่งยังพูดไม่ทันจบก็มีชายหนุ่มสองคนเดินออกมาจาก
หลังฉากกั้นแล้ว
ทั้งสองสวมเสื้อผ้าธรรมดาซึ่งดูมิต่างจากคนทั่วไป ทว่าท่าทาง
ของพวกเขากลับให้ความรู้สึกที่เย็นยะเยือกอยู่บ้าง
พานเหรินเฟิ่งเอ่ย "ใต้เท้าทั้งสองคงได้ยินแล้ว ไม่มีเด็กแปลกหน้า
เข้ามาในเมืองนี้ขอรับ"
ชายหนุ่มที่ดูอายุมากกว่าพยักหน้าเล็กน้อย สีหน้าเขานิ่งค้าง
ใคร่ครวญอยูค่ รูห่ นึง่ จูๆ่ ก็เอ่ยขึน้ ว่า "ค้นหาไปตามโรงหมอและร้านขายยา
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ทุกที่ในเมืองที่สามารถรักษาบาดแผลจากการหกล้ม กระแทก และ
บาดเจ็บภายใน ต้องค้นหาให้ทั่วโดยละเอียด จงจ�ำไว้ว่าต้องค้นหา
อย่างลับๆ ไม่อาจให้ผู้คนทั่วไปล่วงรู้ได้"
พานเหรินเฟิ่งตอบรับ
"ใครก็ตามทีแ่ พร่งพรายความลับนีอ้ อกไป มันผูน้ นั้ จะต้องถูกสังหาร
ในทันที!" น�้ำเสียงเขาพลันดุดันขึ้นมา
ร่างของพานเหรินเฟิง่ สัน่ เทิม้ ด้วยความตกใจ เขาปาดเหงือ่ ไปพลาง
พูดจาตะกุกตะกักไปพลาง "เรื่องนั้น...ข้าน้อย...ข้าน้อยไม่มีอ�ำนาจไป
สั่งประหารคนท�ำผิด ทุกเรื่องล้วนต้องรายงานต่อทางการ..."
"เจ้าสนใจแค่งานของเจ้าก็พอ" ชายหนุ่มที่ดูอายุมากกว่าพูดแทรก
พานเหรินเฟิ่งขึ้นมา "เรื่องสังหารคนพวกข้าจะจัดการเอง"
พอพูดประโยคนี้จบสองคนนั้นก็เดินจากไป ยามที่คนตามหลัง
เดินผ่านพานเหรินเฟิ่ง เขาก็เอ่ยขึ้นเสียงเบาว่า "ข้าขอเตือนเจ้าด้วย
ความหวังดีสักประโยคหนึ่ง 'ใครก็ตาม' ที่พูดถึงก็รวมถึงตัวเจ้าด้วย"
ใบหน้าของพานเหรินเฟิง่ ไร้สเี ลือดไปทันใด "ขอรับ ข้าน้อยจะจดจ�ำไว้
ขอใต้เท้าทั้งสองเดินทางปลอดภัย..."
รอกระทั่ ง 'เทพสั ง หาร' สองคนออกไปแล้ ว พานเหริ น เฟิ ่ ง ก็
หย่อนก้นลงบนเก้าอีด้ ว้ ยสีหน้าทีย่ งั หวาดกลัวไม่หาย เขาพึมพ�ำกับตนเอง
"เด็กคนนั้นที่พวกเขาตามหาไปทั่วนี้มีความเป็นมาอย่างไรกันแน่..."
เขาไม่กล้าคิดต่อเลยจริงๆ
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2
หลังจากหลินฟางโจวได้นอนหลับจนเต็มอิ่มแล้ว นางก็ตื่นขึ้น
ในช่วงสายของวันต่อมา
นางเหลือบมองคนที่อยู่ด้านข้างแวบหนึ่ง เขายังไม่รู้สึกตัว ท่านอน
ของเขาก็ไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อคืนเลยสักนิดราวกับศพอย่างไรอย่างนั้น
หลินฟางโจวอดไม่ได้ที่จะยื่นมือไปทดสอบลมหายใจของเขา อืม ยังมี
ลมหายใจอยู่
เมื่อคืนนี้มืดสนิท อีกทั้งนางก็เหนื่อยแทบตายแล้วจึงไม่ได้สังเกต
หน้าตาของเด็กนีเ่ ท่าไรนัก เช้านีพ้ อได้มองอย่างละเอียดก็พบว่าเด็กคนนี้
หน้าตาค่อนข้างดีทเี ดียว ผิวของเขาขาวผ่องทัง้ ยังนุม่ นิม่ ราวกับก้อนแป้ง
จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงตะโกนดังแว่วมาเป็นระยะจากทางนอกหน้าต่าง
เป็นเสียงของหญิงชราขายชุยปิ่งนั่นเอง
หลินฟางโจวรู้สึกถึงความหิวโหยในท้องขึ้นมาทันที นางลุกขึ้นมา
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จากเตียงแล้วออกจากบ้านไปหาอาหารกิน
บุตรชายของคนขายเนือ้ แซ่เฉินก�ำลังยืนอยูท่ หี่ น้าประตูบา้ นของเขา
ในมื อ ถื อ ไป๋ ถั ง เกา* ก้ อ นหนึ่ ง แต่ ไ ม่ กิ น เขาเอาแต่ จ ้ อ งมองไปที่ พื้ น
หลินฟางโจวเดินเข้าไปใกล้ด้วยความสงสัย พบว่าเขาก�ำลังมองมดอยู่
ก่ อ นจะเห็ น เขาโยนไป๋ ถั ง เกาชิ้ น เล็ ก ในมื อ ทิ้ ง ลงบนพื้ น แล้ ว มองมด
ทั้งหลายมาแย่งไป ซึ่งเขาท�ำเช่นนี้ก็เพื่อความสนุกเท่านั้น
หลินฟางโจวกลืนน�้ำลายลงคอเสียงดังเอื๊อก
"เฉินเสี่ยวซาน" นางเรียกเขา
เฉิ น เสี่ ย วซานมี พี่ ช ายสองคน แต่ น ่ า เสี ย ดายที่ พี่ ช ายของเขา
ต่างก็จากโลกนี้ไปตั้งแต่เขายังเล็ก หากพี่ชายเขายังมีชีวิตอยู่ ตอนนี้
ก็คงอายุเท่าๆ กับหลินฟางโจวแล้ว
พอได้ยินหลินฟางโจวเอ่ยเรียก เฉินเสี่ยวซานผู้มีรูปร่างท้วมก็
เงยใบหน้ากลมยุ้ยขึ้นมา "พี่หลิน...พี่หลินดูสิ ดูมดพวกนี้"
"อืม เสี่ยวซาน ไป๋ถังเกานี้ซื้อมาจากคนขาเป๋แซ่เว่ยใช่หรือไม่"
"อืม ไป๋ถังเกาของคนขาเป๋แซ่เว่ยอร่อยที่สุด"
"เมื่อวานข้าเห็นคนขาเป๋แซ่เว่ยซื้อน�้ำตาลพอดี เห็นเขาไม่ระวัง
ท�ำน�้ำตาลหกใส่รังมดเข้า มดมากมายก็เลยออกมาหาน�้ำตาลของเขา
ตอนนั้นคนขาเป๋แซ่เว่ยรีบร้อนลนลานยิ่งนัก ตอนที่เก็บน�้ำตาลจึงได้
เก็บมดกลับไปด้วย"
เฉินเสี่ยวซานได้ยินก็ขมวดคิ้วทันที เขาก้มหน้ามองไป๋ถังเกาในมือ
* ไป๋ถังเกา หรือขนมน�้ำตาลทรายขาว เป็นขนมโบราณของจีน ท�ำจากแป้งสาลี น�้ำตาลทรายขาว และผงยีสต์
น�ำมาหมัก จากนั้นเทลงถาดแล้วน�ำไปนึ่ง เนื้อขนมขาวฟู
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ด้วยสีหน้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
หลินฟางโจวชี้ไปยังขนมในมือเขาพร้อมกับเอ่ย "เจ้าดูนี่ จุดด�ำนี่
ไม่ใช่มดหรอกหรือ"
"ตรงไหนกัน"
"ตรงนี้...มาสิ ข้าจะช่วยเจ้าหยิบออก"
เฉินเสี่ยวซานยื่นไป๋ถังเกาส่งให้หลินฟางโจว นางรับไป๋ถังเกา
อันหอมฉุยนั้นมา โดยไม่พูดพร�่ำท�ำเพลงก็กัดไปค�ำใหญ่แล้ว
เฉินเสี่ยวซานจึงได้เข้าใจว่าตนเองโดนหลอกเข้าเสียแล้ว เขา
ร้องไห้โฮทันที
เสียงร้องไห้ดังเสียจนท�ำให้คนขายเนื้อแซ่เฉินซึ่งก�ำลังจัดเรียง
เนื้อหมูอยู่ในลานบ้านตกใจ เขาถือมีดปังตอวิ่งออกมาพลางพูดด้วย
ความโมโห "เกิดอะไรขึ้น!"
หลินฟางโจวถือไป๋ถังเกาวิ่งหนีไปไวราวกับควัน วิ่งพลางหัวเราะ
ไปด้วย นางทิ้งเสียงก่นด่าของคนขายเนื้อแซ่เฉินไว้ข้างหลัง
หลังจากกินไป๋ถังเกาหมดแล้ว ในท้องก็ถือว่ามีอาหารอยู่เล็กน้อย
หลินฟางโจวเดินไปตามถนน นางครุ่นคิดว่าควรจะถามหาเบาะแสของ
เด็กนั่นอย่างไรดี ด้วยรู้สึกว่าเด็กน้อยผู้นั้นไม่เหมือนกับคนทั่วไป นางจึง
ไม่อยากหุนหันท�ำอะไรไปโดยไม่ไตร่ตรองให้ดี มิเช่นนั้นอาจถูกผู้อื่นมา
แย่งความดีความชอบนี้ไปได้
ต่อให้ยามนีน้ างอยากจะหาเงินให้ได้มากๆ ก็ควรต้องรูถ้ งึ ความเป็นมา
ของอีกฝ่ายให้แน่ชดั เสียก่อน นางจะได้รวู้ า่ ตนเองสามารถเรียกเงินได้มาก
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เท่าไร...
หลังจากลังเลอยู่นาน สุดท้ายนางก็เดินไปที่ลานพนัน
ในลานพนันมีคนหลากหลายชนชั้นปะปนกัน เป็นที่ที่รวมข่าวสาร
ต่างๆ ไว้มากมายและสามารถกระจายข่าวออกไปได้รวดเร็วที่สุด
หลินฟางโจวปะปนไปกับกลุ่มคนดูไผจิ่ว* พอมีคนตะโกนนางก็
ส่งเสียงตามไปด้วย ต่อให้ยามนี้จะคันไม้คันมือและคันยุบยิบอยู่ในใจ
เพียงใด แต่ก็ช่วยไม่ได้ที่นางไม่มีเงินแม้แต่อีแปะเดียวติดตัว นางจึง
ท�ำได้เพียงเก็บเกี่ยวความสุขอยู่ที่วงนอกเท่านั้น
หลินฟางโจวทั้งดูไผจิ่วทั้งเงี่ยหูฟังผู้คนรอบๆ พูดคุยกันไปด้วย
ฟังไปฟังมาก็มีแต่...แม่นางที่งดงามผู้นั้นอยู่หอคณิกาไหน ระยะนี้บุรุษ
สกุลใดก�ำลังมือขึ้น ใครลักลอบเป็นชู้กับหญิงที่มีสามีแล้วจนถูกจับได้
คาหนังคาเขา ทว่า...กลับไม่มีผู้ใดเอ่ยถึงเรื่องเด็กบ้านไหนหายตัวไปเลย
หลินฟางโจวหรีต่ าลงพลางตัดสินใจเด็ดขาด ในเมือ่ คนอืน่ ไม่พดู ถึง
ข้าก็พูดถึงเองสิ...
นางสะกิดคนผู้หนึ่งที่อยู่ข้างๆ แล้วเอ่ยขึ้นมา "เคยได้ยินหรือไม่"
"อะไร"
"ระหว่างทางที่ข้ามาที่นี่ ได้ยินขอทานริมทางพูดว่ามีเด็กน้อย
คนหนึ่งอยู่ในบ้านคนขาเป๋แซ่เว่ย" หลินฟางโจวพูดสิ่งที่นางคิดเตรียมไว้
ก่อนแล้ว
"คนขาเป๋แซ่เว่ยอยู่ตัวคนเดียว กระทั่งขอภรรยายังไม่มีใครยอม
แต่งให้เลย แล้วจะไปมีลูกได้อย่างไรเล่า"
* ไผจิ่ว คือเกมการพนันชนิดหนึ่ง ใช้ไม้ไผ่ กระดูกสัตว์ หรืองาช้างในการเล่น โดยด้านบนสลักแต้มต่างๆ ไว้
ลักษณะคล้ายโดมิโน หาผู้แพ้ชนะโดยการนับแต้ม
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นางตอบอย่างรวดเร็ว "ก็เขาเก็บมาได้"
"แล้วเก็บได้จากทีใ่ ดเล่า คงไม่ใช่วา่ เดินขาเป๋มาเองหรอกนะ คนขาเป๋
แซ่เว่ย คนขาเป๋ ฮ่าๆๆ"
"ข้าเองก็ไม่รู้ ไม่แน่อาจเป็นขอทานสักคนที่พูดจาเหลวไหล หิวจน
เลอะเลือนไปแล้ว" นางแสร้งท�ำทีเป็นสับสน
คนที่สนทนากับหลินฟางโจวเริ่มรู้สึกคล้อยตาม "บางทีอาจเป็น
เรื่องจริงก็ได้ คนขาเป๋แซ่เว่ยไม่มีภรรยา จึงได้เก็บเด็กมาเลี้ยงเป็นลูก
ให้เลี้ยงดูเขายามแก่เฒ่าไปจนตาย"
ครูห่ นึง่ ผ่านไปแทบจะทุกคนทัว่ ทัง้ ลานพนันต่างก็รวู้ า่ คนขาเป๋แซ่เว่ย
เก็บเด็กน้อยมา
หลินฟางโจวคิดในใจ...บางทีวันพรุ่งนี้อาจจะมีคนไปหาคนขาเป๋
แซ่เว่ยเพื่อตามหาคนก็ได้ ข้าค่อยตามไปดูว่าเป็นคนสกุลไหนแล้วค่อย
คิดวางแผน ถึงอย่างไรชีวติ ของเด็กนัน่ สวรรค์กเ็ ป็นผูก้ ำ� หนด จะตายทีไ่ หน
ล้วนเหมือนกัน ไม่แน่ว่าตอนคนที่บ้านเขามาตามหา เขาอาจฟื้นขึ้นมา
พอดีก็ได้ ด้วยเหตุนี้ข้าไม่ควรรีบร้อน ช้าสักวันสองวันก็คงไม่มีปัญหา
ตอนบ่าย ยามที่คนขาเป๋แซ่เว่ยซึ่งแบกตะกร้าไว้บนหลังเดินผ่าน
ประตูลานพนันเข้ามาก็มีคนเอ่ยถามเขาทันที "คนขาเป๋แซ่เว่ย ได้ยินว่า
เจ้าเก็บเด็กได้คนหนึ่งหรือ"
คนขาเป๋แซ่เว่ยนึกว่าอีกฝ่ายเพียงล้อเล่นกับเขาจึงยิ้มเอ่ย "หากข้า
เก็บเด็กได้คนหนึ่ง จะต้องพาเขาไปซ่อนเอาไว้ กระทั่งเทพเซียนก็หา
ไม่เจอแน่!"
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ทุกคนหัวเราะแล้วหลับหูหลับตาพูดแสดงความยินดีตามๆ กันไป
หลิ น ฟางโจวอยู ่ ที่ ล านพนั น ทั้ ง วั น แล้ ว ก็ อ อกมา เมื่ อ มองเห็ น
ดวงอาทิตย์คล้อยต�่ำลงทางตะวันตกนางก็ลูบท้อง ท้องของนางยามนี้
ร้องครวญครางด้วยความหิวโหยจนยากจะทนไหวแล้ว
เณรน้อยรูปหนึ่งถือบาตรเดินผ่านมาตรงหน้า หลินฟางโจวจึง
เอ่ยเรียก "เณรน้อย!"
"ประสกมีอะไรจะชี้แนะอาตมาหรือ"
"ข้าได้ยินคนพุทธกล่าวกันว่าช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตได้บุญมากกว่า
สร้างเจดีย์เจ็ดชั้น วันนี้ข้าหิวจะตายอยู่แล้ว ท่านให้เงินข้าไปซื้อโจ๊ก
สักชามได้หรือไม่"
แต่ไหนแต่ไรมายามทีเ่ ณรน้อยบิณฑบาตล้วนแต่เป็นผูอ้ นื่ มอบเงิน
ให้เขา วันนี้นับเป็นครั้งแรกที่เขาเจอคนมาเอ่ยขอเงินก่อน ความหน้า
ไม่อายของอีกฝ่ายท�ำให้เณรน้อยตกใจอยู่ชั่วครู่จนไม่สามารถตอบอะไร
ออกไปได้
หลินฟางโจวยังคงเอ่ยต่อ "ไม่ให้กช็ า่ งเถอะ เช่นนัน้ ข้าก็คงจะหิวตาย
อยู่บนถนนนี้ ถูกสุนัขจรจัดกินเป็นอาหารก็ช่างเถอะ!"
สุดท้ายเณรน้อยก็ใจอ่อน เขาหยิบเงินออกมาจากบาตรหนึ่งอีแปะ
พร้อมกับเอ่ย "เป็นเพราะกุศลของอาตมาตื้นเขิน วันนี้จึงบิณฑบาต
ได้มาเพียงหนึ่งอีแปะ หากประสกต้องการก็น�ำไปเถอะ"
หลินฟางโจวรับเงินมาพลางพูด "ขอบคุณเณรน้อยมาก! ไว้วนั หน้าข้า
ร�่ำรวยขึ้นมา ข้าจะเลี้ยงไก่ย่างท่านนะ!"
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สีหน้าเณรน้อยออกอาการตืน่ ตะลึง เขารีบร้อนเอ่ย "เป็นบาปแล้วๆ"
หลินฟางโจวใช้เงินหนึง่ อีแปะนีซ้ อื้ โจ๊กมาหนึง่ ชาม นางยกซดเข้าไป
ครึง่ ชามในอึดใจเดียว ทีเ่ หลืออีกครึง่ ชามนัน้ นางยังไม่ได้กนิ ด้วยนึกไปถึง
ใบหน้าขาวซีดของคนที่นอนอยู่ในบ้านตนเอง
ชิชะ! ว่ากันว่าความคับแค้นใจของผีที่ตายด้วยความหิวโหยนั้น
รุนแรงที่สุดแล้ว
นางตบโต๊ะ "เสี่ยวเอ้อร์!"
"มาแล้ว!" เสี่ยวเอ้อร์วิ่งมา "ต้าหลาง ท่านจะสั่งอะไรอีกหรือ"
"ให้ข้ายืมกล่องใส่อาหารสักกล่องสิ"
สีหน้าเสี่ยวเอ้อร์เปลี่ยนไปทันที เขาเอ่ยหยอกเย้า "สั่งโจ๊กหนึ่งชาม
ยังต้องใช้กล่องใส่อาหารด้วยหรือ ลูกค้าช่างฟุ่มเฟือยยิ่งนัก"
"เสี่ยวเอ้อร์! วันนี้ข้าไม่ว่างมาทะเลาะกับเจ้าหรอกนะ รีบไปเอา
กล่องใส่อาหารมาเร็วเข้า ไม่เช่นนั้นก็ไม่ต้องท�ำมาค้าขายอะไรแล้ว"
เสี่ ย วเอ้ อ ร์ ไ ม่ ก ล้ า ท� ำ ให้ อั น ธพาลเช่ น นี้ โ มโหจริ ง ๆ สุ ด ท้ า ย
คนเท้าเปล่าไม่กลัวคนสวมรองเท้า* เขาไปเอากล่องใส่อาหารมาให้
หลินฟางโจว แล้วก�ำชับนางซ�้ำๆ ให้เอามาคืนตรงเวลาด้วยและไม่ให้
ท�ำพัง...หลินฟางโจวเทโจ๊กที่เหลืออยู่ครึ่งชามลงในกล่องใส่อาหาร
จากนั้นก็เดินถือจากไป
ต้องเป็นเพราะเจ้านั่นยากจนถึงขนาดไม่มีเงินจะกินข้าวเป็นแน่
โจ๊กชามเดียวยังต้องเก็บอีกครึ่งไว้กินพรุ่งนี้เช้าอีก...เสี่ยวเอ้อร์คิดว่า
* คนเท้าเปล่าไม่กลัวคนสวมรองเท้า เป็นส�ำนวน หมายถึงคนที่ไม่มีอะไรจะเสียย่อมไม่กลัวคนที่มีอ�ำนาจ
ทรัพย์สิน
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ตนเองมองความจริงทะลุปรุโปร่งแล้ว
หลิ น ฟางโจวถื อ กล่ อ งใส่ อ าหารที่ มี โ จ๊ ก อี ก ครึ่ ง ชามอยู ่ ใ นนั้ น
กลับมาบ้าน เพราะขี้เกียจค้นหาช้อนนางจึงใช้มือข้างหนึ่งบีบแก้มของ
เด็กน้อยเพื่อบังคับให้เขาอ้าปาก ส่วนมืออีกข้างก็ถือกล่องกรอกโจ๊ก
ใส่ปากให้เขา กรอกเพียงไม่กี่ครั้งโจ๊กทั้งหมดก็ไหลลงไปอยู่ในท้องเขา
ไม่ส�ำลักตายในทันทีก็ถือว่าปาฏิหาริย์มากแล้ว
หลังจากนัน้ หลินฟางโจวก็เข้านอน ยังคงเป็นค�ำ่ คืนทีน่ อนหลับฝันดี
อยู่หรือไม่นั้นนางไม่ขอพูดถึงแล้วกัน
ตอนเช้าเมื่อหลินฟางโจวลืมตาขึ้นมา สิ่งแรกที่นางมองเห็นก็คือ
ดวงตากระจ่างใสราวไข่มุกคู่หนึ่ง ดวงตาคู่นั้นใสสะอาดและมีขนตายาว
กระทั่งเห็นดวงตาคู่นั้นกะพริบก็ราวกับมีประกายแสงส่องสว่างอยู่ใน
ก้นบึ้งหัวใจ
หลินฟางโจวพลันตื่นเต็มตาในทันที
"ในที่สุดเจ้าก็ฟื้นแล้ว!" หลินฟางโจวทั้งดีใจและประหลาดใจ
เป็นที่สุด นางลุกขึ้นนั่งอย่างฉับไวแล้วประคองไหล่เขาพร้อมกับเอ่ยถาม
"เจ้าเป็นใคร บ้านอยู่ที่ไหน ข้าจะส่งเจ้ากลับบ้านเอง!"
เขาค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่งอย่างเชื่องช้า ดวงตาด�ำขลับเอาแต่มองมา
ที่นางโดยไม่ตอบอะไรกลับมา
"นี่ เจ้าพูดได้หรือเปล่า"
"..."
36
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"เจ้าได้ยินที่ข้าพูดใช่หรือไม่"
"..."
"คงไม่ตกลงมาจากหน้าผาจนโง่งมหรอกนะ"
หลินฟางโจวขยับเข้าไปใกล้แล้วจับศีรษะเขามามองซ้ายมองขวา
เด็กชายก็ไม่ขัดขืน ยอมให้นางจับศีรษะเขาราวกับลูกหนังลูกหนึ่ง
หลังจากสังเกตอยู่ครู่หนึ่งหลินฟางโจวก็ยังหาสาเหตุไม่พบ นาง
จึงคาดเดาอีกครั้ง "หรือจะเป็นใบ้มาตั้งแต่เกิด"
หลินฟางโจวจึงลากเขามาหยุดยืนทีข่ า้ งโต๊ะ ก่อนจะใช้นวิ้ จุม่ น�ำ้ และ
เขียนตัวอักษร ตอนที่นางเป็นเด็กเคยถูกมารดาเคี่ยวเข็ญให้เล่าเรียน
หนังสืออยู่แค่ไม่กี่ปี นางในตอนนี้จึงพอจะเขียนอักษรง่ายๆ ได้อยู่บ้าง
หลินฟางโจวเขียนว่า 'เจ้าเป็นใคร'
เขามองตัวอักษรเหล่านั้นด้วยแววตาเหม่อลอย
เด็กน้อยจากสกุลร�่ำรวยสูงส่งที่มีอายุเท่านี้ล้วนต้องเคยเล่าเรียน
มาแล้วทั้งสิ้น ไม่มีทางที่จะไม่รู้หนังสือ นอกจากนี้เขาเองก็ดูฉลาดมาก
มิเช่นนั้นก็เป็นเพราะสมองกระทบกระเทือนจนโง่งมไปแล้ว
นางจูงเขากลับไปนัง่ บนเตียง ขณะทีก่ ำ� ลังจะลองเอ่ยปากทดสอบดู
อีกครั้ง จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างปังๆๆ ดังขึ้นจากด้านนอก
หลินฟางโจวตะโกนออกไปสุดเสียง "ใคร! มีอะไร!"
"ข้าเอง"
นั่ น เป็ น เสี ย งของคนขายเนื้ อ แซ่ เ ฉิ น หลิ น ฟางโจวกั บ เขาเป็ น
เพื่อนบ้านกันมาหลายปีเช่นนี้ นางย่อมจะจดจ�ำเสียงเขาได้อยู่แล้ว
หลินฟางโจวเอ่ยออกไปอย่างอารมณ์ไม่ดี "แค่ไป๋ถังเกาก้อนเดียว
37
Page ����������������������� 1.indd 37

14/11/2562 BE 15:14

โปรดยิ้ ม ตอบข้ า ด้ ว ยไมตรี 1

เหตุใดท่านต้องตามมาถึงบ้านข้าด้วย พรุ่งนี้ข้าคืนให้ท่านหนึ่งก้อนก็ได้
ขี้เหนียวจริงเชียว!"
"เจ้าอันธพาลไม่รู้จักดีชั่วนี่ ใครเขาเสียดายขนมเน่าก้อนเดียวจาก
เจ้าเล่า อีกอย่างต่อให้เจ้าอยากใช้คืนก็ไม่มีทางหามาคืนได้หรอก" เขา
หยุดชั่วครู่แล้วพูดต่อ "คนขาเป๋แซ่เว่ยที่ขายไป๋ถังเกาผู้นั้นแขวนคอตาย
เมื่อคืนแล้ว!"
หัวใจของหลินฟางโจวพลันร่วงหล่น นางรีบร้อนวิ่งออกไป เมื่อ
เห็นสีหน้าจริงจังของคนขายเนื้อแซ่เฉินแล้ว ใบหน้าคล�้ำของอีกฝ่าย
เคร่งเครียดยิ่ง ไม่เหมือนว่าก�ำลังหลอกนางแม้แต่น้อย นางจึงเอ่ยถาม
"เพราะอะไรจึงแขวนคอตาย"
"ไม่ รู ้ ข้ า ก็ เ พิ่ ง ได้ ยิ น มาเหมื อ นกั น คนขาเป๋ แ ซ่ เ ว่ ย ไม่ มี พี่ น ้ อ ง
ลูกหลานก็ไม่มี ตัวคนเดียวไร้ญาติ ย่อมจะไม่มีคนจัดงานศพให้เขา
ข้าเลยอยากจะเก็บเงินค่าฝังศพจากพวกเราบ้านใกล้เรือนเคียงสักหน่อย
ซื้อโลงศพธรรมดาสักใบหนึ่งไว้ฝังเขา"
แม้คนขายเนื้อแซ่เฉินจะมีหน้าตาดุ ทว่าเนื้อแท้กลับเป็นคนที่ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่นมากที่สุด ยามเจอเรื่องราวเช่นนี้ก็ได้เขาเป็นผู้ออกหน้า
เสมอ
หลินฟางโจวพยักหน้ารับ "นั่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว"
ค�ำตอบนี้ท�ำให้คนขายเนื้อแซ่เฉินประหลาดใจอยู่บ้าง "ข้านึกว่า
เจ้าจะพูดว่าไม่มีเงิน"
"ข้าก็ไม่มีเงินจริงๆ"
"เจ้าอันธพาลนี่ กล้ามาล้อข้าเล่นหรือ เสีย่ วซาน เอามีดปังตอข้ามา!"
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"อย่าๆๆ...ข้าจะถือธง* โยนจาน** อาสาเป็นบุตรชายของเขา
ไม่ได้หรือ!"
สีหน้าของคนขายเนือ้ แซ่เฉินดูผอ่ นคลายลง "ข้าก็ไม่ได้บงั คับให้เจ้า
ออกเงินเสียหน่อย เพียงแต่เจ้าไม่ควรมาล้อข้าเล่นเช่นนี้"
"ข้ารู้ ข้าเองก็กินไป๋ถังเกาจากคนขาเป๋แซ่เว่ยโดยที่เขาไม่เอาเงิน
ไปหลายก้อนแล้ว ตอนนี้ก็สมควรที่ข้าจะชดใช้คืนให้เขาเสียที"
ถือธงและโยนจานล้วนเป็นเรื่องที่บุตรชายพึงกระท�ำ หากไม่มี
บุตรชาย บุตรสาวก็สามารถกระท�ำแทนได้ บางคนไร้ญาติ ไม่มีทั้ง
บุตรชายและบุตรสาว กลัวว่าหลังจากตายไปจะไม่สามารถไปยมโลก
ได้อย่างราบรื่น ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่จึงตระเตรียมเรื่องพิธีศพทุกอย่างไว้
เรียบร้อย รวมถึงจ่ายเงินเชิญคนมาถือธงให้ เพราะการถือธงนั้นถือเป็น
เรื่องที่หยามเกียรติมากเรื่องหนึ่ง มีแต่เหล่าอันธพาลและพวกเสเพล
เท่านัน้ ถึงจะยอมรับงานประเภทนี้ กระนัน้ ค่าตอบแทนก็ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว
หากพูดอย่างจริงจังแล้ว ให้หลินฟางโจวมาถือธงโดยไม่เสียค่า
ตอบแทนยังคุ้มกว่าให้อีกฝ่ายออกเงินช่วยเสียอีก
คนขายเนือ้ แซ่เฉินไม่อยากท�ำให้หลินฟางโจวล�ำบากใจจึงได้เอ่ยปาก
"ถือธงไม่ถือธงอะไรกัน คนตายดุจเปลวไฟที่ดับแสงไปแล้ว ไม่จ�ำเป็น
ต้องให้เจ้ามาเป็นบุตรชายของเขาหรอก ข้าเองก็ไม่ได้จะมาปล้นเจ้า
* ถือธง คือธรรมเนียมการส่งศพอย่างหนึ่ง เนื่องจากหลังจากที่ผู้ตายตายไปแล้ว หากไม่มีการถือธงไว้
ดวงวิญญาณจะล่องลอยไม่รู้ทิศ หาทางกลับเองไม่ได้ โดยปกติจะให้คนในครอบครัวที่เป็นญาติผู้ใหญ่
เป็นผู้ถือให้
** โยนจาน คือพิธีกรรมส่งดวงวิญญาณผู้ตายที่บุตรชายคนโตพึงกระท�ำ โดยการโยนจานกระเบื้องให้แตก
ภายในคราวเดียว อุปมาว่าจานกระเบื้องนั้นคือดวงวิญญาณของผู้ตาย จะช่วยให้ดวงวิญญาณของผู้ตาย
จากไปอย่างสงบ
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เสียหน่อย ออกเงินหรือออกแรงล้วนขึ้นอยู่กับความสมัครใจ เจ้าไม่มีเงิน
ก็คือไม่มีเงิน หากมีความตั้งใจจริง แค่มาช่วยงานศพก็ใช้ได้แล้ว"
หลินฟางโจวลูบคาง นางพยายามสะกดความประหม่าเอาไว้
ขณะพูดกับคนขายเนื้อแซ่เฉิน "หรือเราควรไปดูคนขาเป๋แซ่เว่ยกันก่อน"
คนขายเนื้อแซ่เฉินโบกมือพลางเอ่ย "ไม่ได้หรอก มือปราบกับ
เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพมาถึงแล้ว ตอนนี้ก�ำลังชันสูตรอยู่ คนที่ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าไปใกล้ไม่ได้"
"ยังต้องชันสูตรท�ำไมอีก หรือคนขาเป๋แซ่เว่ยไม่ได้ฆ่าตัวตาย"
"ฆ่าตัวตายก็ตอ้ งชันสูตร ตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุเช่นเดียวกัน ข้าได้ยนิ
คนทีไ่ ปดูทเี่ กิดเหตุพดู กันว่าเขาแขวนคอทีบ่ า้ นตนเอง เป็นไปได้มากทีจ่ ะ
เป็นการฆ่าตัวตาย" คนขายเนื้อแซ่เฉินทอดถอนใจ "อย่างไรเสียการจาก
ไปก็มิสู้มีชีวิตอยู่ ต่อให้ต้องอยู่อย่างล�ำบากยากเข็ญก็เถอะ ไม่รู้ว่า
คนขาเป๋แซ่เว่ยมีปัญหาอะไรที่คิดไม่ตกกันนะ"
"รอดูหลัง จากชันสูต รเสร็จ แล้วก็ไ ด้" หลินฟางโจวพูดถึงตรงนี้
น�้ำเสียงของนางก็สั่นเครืออยู่บ้าง โชคดีที่คนขายเนื้อแซ่เฉินก�ำลังคิดถึง
เรื่องของคนขาเป๋แซ่เว่ยอยู่จึงไม่ทันสังเกตถึงความผิดปกติของนาง
คนขายเนือ้ แซ่เฉินเอ่ย "เรือ่ งนีต้ กลงตามนีไ้ ปก่อน ข้าจะลองไปถาม
บ้านอื่นดูด้วย"
"ได้ ล�ำบากพี่เฉินแล้ว"
หลังจากมองส่งคนขายเนื้อแซ่เฉินไปแล้ว หลินฟางโจวก็หมุนตัว
เดินโซเซกลับเข้าไปในบ้าน พอเข้ามาในบ้านแล้วนางก็กระชากแขน
ของเจ้าเด็กโง่งมทีน่ งั่ อยูบ่ นเตียงขึน้ มาก่อนจะตะคอกใส่ "คนขาเป๋แซ่เว่ย
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ไม่ได้ฆ่าตัวตาย! เขาไม่มีทางฆ่าตัวตายแน่ เขาถูกคนฆ่าตาย สรุปแล้ว
เจ้าเป็นใครกันแน่!"
นางทั้งตื่นตระหนก ทั้งหวาดกลัวและโมโห เส้นเลือดบนหน้าผาก
เต้นตุบๆ ดวงตาทั้งสองข้างวาวโรจน์ราวกับจะกินคนได้
เด็กคนนั้นมองใบหน้าบิดเบี้ยวของนางแล้วกะพริบตาช้าๆ โดย
ไม่มีค�ำตอบใดออกมา
เขาถูกนางกระชากขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นแค่หุ่นกระบอก สีหน้า
ของเด็กชายยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อย ดวงตาด�ำขลับนิ่งสงบ
และใสสะอาดราวกับค�่ำคืนที่ไร้ลม
หลินฟางโจวผลักเขากลับไปที่เตียง เนื่องจากนางออกแรงมาก
ไปหน่อย เขาที่ไม่ทันได้ระวังจึงล้มลงไปนอนบนเตียง เพียงไม่นานเขาก็
ลุกขึ้นมานั่งอย่างเชื่องช้าอีกครั้ง ก่อนมองมาที่นางด้วยสีหน้าไร้อารมณ์
"มารดาเจ้าเถอะ! อย่ามาแกล้งโง่ใส่ข้าเชียวนะ! ที่คนขาเป๋แซ่เว่ย
ต้องตายก็เป็นเพราะข่าวลือนัน่ คนทีล่ งมือพวกนัน้ ...มีเป้าหมายทีแ่ ท้จริง
ก็คือเจ้า พวกเขาต้องการจะฆ่าเจ้า ตกลงแล้วเจ้าเป็นใครกันแน่!"
เป็นไปตามคาด ยังคงไม่มีค�ำตอบใดๆ
หลินฟางโจวตะคอกต่ออีกครู่หนึ่ง สุดท้ายนางก็ทิ้งตัวนั่งลงบนพื้น
อย่างหมดเรีย่ วแรง พึมพ�ำด้วยสีหน้าหดหู่ "เป็นข้าเองทีฆ่ า่ เขา เป็นข้าเอง
ที่ฆ่าเขา..."
ในใจหลินฟางโจวเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด เสียใจ และโมโหยิ่งนัก
นางพูดกับตนเองด้วยอาการเหม่อลอย แววตาว่างเปล่า เพียงครู่เดียว
น�้ำตาก็นองหน้า
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จูๆ่ ก็มสี มั ผัสเย็นๆ บนใบหน้า หลินฟางโจวกะพริบตามอง นางเห็น
เด็กน้อยคุกเข่าอยู่ตรงหน้า เขาก�ำลังยกมือเช็ดน�้ำตาให้นาง มือของเขา
เย็นและนุ่มมาก มือเล็กๆ เคลื่อนไปอย่างเชื่องช้า ดึงดันที่จะเช็ดน�้ำตา
บนใบหน้าให้นางอยู่อย่างนั้น
หลินฟางโจวจับจ้องเขาไม่วางตา นางมองดวงตาคู่งามใสกระจ่าง
บริสุทธิ์คู่นั้น ก่อนจะเอ่ยอย่างเย็นชา "เจ้าเป็นใครกันแน่"
หลินฟางโจวน�ำผ้าห่มส�ำหรับเอาไว้ใช้ชว่ งฤดูหนาวไปทีโ่ รงรับจ�ำน�ำ
เพื่อแลกกับเงินสองร้อยอีแปะ ผ้าห่มของนางเพิ่งจะใช้มาได้เพียงสองปี
แม้แต่รอยปะก็ไม่มีสักนิด ทว่าคนรับจ�ำน�ำกลับท�ำสีหน้าเมินเฉยและ
ให้เงินนางเพียงสองร้อยอีแปะ นี่มันสมควรแล้วหรือ!
เหอะ สองร้อยก็สองร้อยสิ ตอนนี้เพิ่งจะเข้าฤดูร้อน มาพูดถึง
ฤดูหนาวตอนนีอ้ อกจะเร็วเกินไปแล้ว รอให้ขา้ ค่อยๆ เก็บเงินซือ้ คืนกลับมา
ก็ได้
หลินฟางโจวถือเงินจ�ำนวนนี้ออกมาจากโรงรับจ�ำน�ำ แล้วเดินไปที่
บ้านของคนขายเนื้อแซ่เฉินก่อน นางวางเงินหนึ่งร้อยแปดสิบอีแปะ
ลงไปบนโต๊ะ "พีเ่ ฉิน นีน่ ำ�้ ใจเล็กน้อยของข้า เอาไปซือ้ โลงศพทีด่ สี กั หน่อย
ให้คนขาเป๋แซ่เว่ยเถอะ"
คนขายเนือ้ แซ่เฉินประหลาดใจกับเงินเหล่านีเ้ สียจนดวงตาทัง้ สองข้าง
ยังจ้องไปทีเ่ งินไม่หยุด "นีม่ นั ของจริงหรือ ไม่ใช่ของปลอมแน่นะ มิเช่นนัน้
ข้าได้ตัดหัวเจ้าแน่ เจ้าอย่าได้สร้างหายนะให้ข้าเชียว"
"เป็นของจริง ถ้าเป็นของปลอมก็ขอให้ไม่ตั้งขึ้นตลอดชีวิต"
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ส�ำหรับบุรุษแล้ว 'ไม่ตั้งขึ้นตลอดชีวิต' ถือเป็นค�ำสาบานที่ร้ายแรง
เสียยิง่ กว่าห้าม้าแยกร่าง* เสียอีก พวกเขาไหนเลยจะรู้ ไม่วา่ หลินฟางโจว
จะผิดค�ำสาบานหรือไม่ ชั่วชีวิตนี้ก็ล้วนไม่ 'ตั้ง' ขึ้นมาอยู่แล้ว
คนขายเนื้อแซ่เฉินเก็บเงินไปแล้วแต่กลับยังมีสีหน้างุนงงอยู่บ้าง
"ท�ำไมจู่ๆ เจ้าเกิดมีใจเมตตาขึ้นมา นี่ไม่สมกับเป็นเจ้าเลย"
หลินฟางโจวแสร้งโบกมืออย่างไม่ยี่หระพลางเอ่ยตอบ "ช่วงนี้ข้า
โชคไม่ค ่อ ยดีเท่าไร คิด ว่าน่าจะมาจากความประพฤติของข้า ไม่สู้
ถือโอกาสนี้ท�ำความดีเสียเลย ไม่แน่อาจช่วยให้ข้าถอนทุนคืนมาได้บ้าง"
คนขายเนือ้ แซ่เฉินกลอกตาใส่ "ไม่ชา้ ก็เร็วเจ้าต้องตายในลานพนันแน่"
หลินฟางโจวหัวเราะออกมา "หากข้าตายอยู่ในลานพนัน ยังต้อง
รบกวนพี่เฉินช่วยเก็บเงินจัดงานศพข้าด้วย"
"ไสหัวไปหามารดาเจ้าเถิด! หากเจ้าตายจริง ข้าจะจุดประทัดฉลอง
สักสองวันสองคืนเลย!"
ใช้เวลาไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ชันสูตรศพเสร็จแล้ว ก่อนจะเรียกให้
คนขายเนือ้ แซ่เฉินน�ำร่างของคนขาเป๋แซ่เว่ยไป ปกติทวี่ า่ การมักจะสะสาง
งานได้ล่าช้าเสมอ ทว่าครั้งนี้กลับลุล่วงรวดเร็วเช่นนี้ ท�ำให้หลินฟางโจว
รู้สึกแปลกใจอยู่บ้าง
การตายของคนขาเป๋แซ่เว่ยท�ำให้นางรู้สึกหวั่นวิตกราวกับทุกคน
ล้วนเป็นศัตรู
เดิมทีหลินฟางโจววางแผนว่าจะเป็นคนถือธงและโยนจานให้กับ
* ห้าม้าแยกร่าง เป็นการลงโทษสถานหนักในสมัยโบราณ โดยใช้ม้าห้าตัวมัดเชือกผูกคอและแขนขาของ
นักโทษ แล้ววิ่งแยกไปคนละทิศเพื่อฉีกร่างแยกเป็นชิ้นๆ
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คนขาเป๋แซ่เว่ย ในเมือ่ ชีวติ ของเขาสูญสิน้ ไปแล้ว หากนางจะเป็นบุตรชาย
ให้เขาก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เพียงแต่เมื่อนางมาคิดอีกที ท�ำเช่นนั้นดูจะ
ชัดเจนเกินไปหรือไม่ หากถูกคนสงสัยขึ้นมา ชีวิตน้อยๆ ของนางก็จะ
ต้องเจอปัญหาไม่ใช่หรือ
อมิตาภพุทธ ตายหนึ่งอย่างไรก็ดีกว่าตายสองนะ...คนขาเป๋แซ่เว่ย
เอ๋ย หากจะหาตัวการที่แท้จริงให้พบหรืออยากแก้แค้นจริงๆ ก็ให้ไปหา
เด็กโง่คนนั้นนะ...ข้าจะเผากระดาษเงินกระดาษทองเพิ่มไปให้ท่านด้วย
ท่านอยู่ในยมโลกก็มีความสุขให้มากๆ เถิด ไม่ต้องคิดอยากกลับบ้าน
แล้ว...
ช่วงพลบค�่ำหลินฟางโจวที่ไปสุสานมานั้นก�ำลังจะกลับบ้าน นาง
เห็นคนหาบเร่ขายหมั่นโถวอยู่ริมก�ำแพง
"หมั่นโถวขอรับ หมั่นโถวเนื้อแกะหอมๆ..."
หลินฟางโจวสูดกลิ่นหอมของหมั่นโถวพลางเอ่ยถาม "หมั่นโถว
หนึ่งลูกราคาเท่าไร"
"หนึ่งลูกสามอีแปะ"
หลินฟางโจวเดินไปชะโงกหน้ามองในหาบ ภายในนัน้ เหลือหมัน่ โถว
อยู่สามลูก นางจึงเอ่ย "ข้าซื้อหมดเลย เจ้าลดให้ข้าหน่อยเถอะ"
"ต้าหลาง การค้าของข้าเป็นเพียงการค้าเล็กๆ เท่านั้น ท่านเห็นใจ
ข้าหน่อย"
"เช่นนั้นก็ช่างเถอะ"
หลินฟางโจวหันหลังท�ำท่าจะเดินผละไป พ่อค้าขายหมั่นโถวผู้นั้น
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ก็รบี เรียกนางเอาไว้ เขาหยิบกระดาษไขห่อหนึง่ ขึน้ มาพลางเอ่ย "ต้าหลาง
รอประเดี๋ยว มีหมั่นโถวลูกหนึ่งตกพื้น เลอะฝุ่นอยู่บ้าง ข้าไม่กล้าให้ของ
สกปรกเข้าปากลูกค้า เดิมทีคิดจะน�ำกลับไปกินเองที่บ้าน หากต้าหลาง
ไม่รังเกียจ ลูกนี้ถือเสียว่าข้าไม่คิดเงิน ดีหรือไม่"
หลินฟางโจวลอบดีใจ ทว่าใบหน้ากลับยังคงนิ่งอยู่เช่นเดิม นาง
พยักหน้ารับอย่างเคร่งขรึม "ช่างเถอะ แม้กินไม่ได้ อย่างน้อยเอากลับไป
ให้สุนัขกินก็ยังดี"
พ่อค้าขายหมัน่ โถวดีใจยิง่ นัก เขาหยิบหมัน่ โถวสามลูกทีเ่ หลืออยูใ่ น
หาบมาห่อด้วยกระดาษไข ยื่นห่อกระดาษไขสองห่อนี้ส่งให้นางทั้งหมด
หลินฟางโจวหอบหมัน่ โถวเนือ้ แกะเต็มอ้อมแขน ความอบอุน่ แห่งความสุข
แผ่ก�ำจายไปทั่วร่าง
ตอนที่เดินผ่านหญิงชราขายชุยปิ่ง เห็นอีกฝ่ายมองมาที่นางด้วย
แววตาคาดหวัง นางหยิบเงินออกมาหนึ่งอีแปะวางลงไปโดยไม่มีท่าที
ลังเลเลยสักนิด "คืนเงิน!"
หมั่นโถวที่ตกพื้นเลอะฝุน่ แค่เล็กน้อย เพียงลอกผิวชั้นนอกออก
ก็กินได้แล้ว หลินฟางโจวลอกผิวชั้นนอกออกพลางกินไปด้วย นางค่อยๆ
ละเลียดกินหมั่นโถวราวกับเป็นมันหวานย่างก็ไม่ปาน กระทั่งเดินเข้ามา
ภายในบ้าน
"ท�ำไมเจ้ายังไม่ตายอีก" นางเอ่ยขึ้น สายตาจ้องตรงไปยังเด็กน้อย
บนเตียง
ถ้าเขายังไม่ฟื้นขึ้นมาเรื่องราวคงดีกว่านี้ นางจะได้ขุดหลุมแล้ว
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เอาเขาไปฝังลงดินโดยไม่ให้ใครรูเ้ สียเลยยังดีกว่า ตอนนีน้ างจะได้ไม่ตอ้ ง
มาหวาดหวั่น ด้วยไม่รู้ว่าวันไหนจะตื่นขึ้นมาพบร่างตนเองห้อยต่องแต่ง
อยู่บนคานบ้าน
เด็กโง่ยงั คงไม่ยอมพูด ดวงตาเขาจ้องมาทีห่ อ่ กระดาษไขในมือนาง
ไม่วางตา
หลิ น ฟางโจวหยิ บ หมั่ น โถวออกมาลู ก หนึ่ ง และจงใจแกล้ ง เขา
"จะกินหรือเปล่า อยากกินหรือไม่"
เดิมทีนางนึกว่าเขาจะกระโจนเข้าใส่เหมือนสุนขั พันธุห์ า่ ปา* เสียอีก
ทีไ่ หนได้ เขากลับนัง่ นิง่ อยูท่ เี่ ดิม แม้แววตาจะเต็มไปด้วยความปรารถนา
แต่ร่างกายเขากลับไม่ขยับเคลื่อนไหวเลยสักนิด ทั้งท่านั่งยังสง่าตัวตรง
แม้อยูบ่ นเตียงหลังเก่าก็ยงั รูส้ กึ ได้วา่ ท่าทางของเขานัน้ หาใช่คนธรรมดา...
แต่เป็นลูกหลานของชนชั้นสูง
หลินฟางโจวพลันหมดสนุก นางโยนหมั่นโถวที่อยู่ในมือทั้งหมด
ไปให้เขา "ข้าให้รางวัลเจ้า"
เขารับหมั่นโถวมากิน เพราะหิวมากจึงดูกินเร็วไปบ้าง
หลิ น ฟางโจวนั่ ง ไขว่ ห ้ า งบนเตี ย งพลางมองเขาและเอ่ ย ขึ้ น มา
"ข้ารู้แล้วว่าเจ้าเป็นใคร"
เขาไม่ได้ตอบอะไรนาง เพียงก้มหน้ากินหมั่นโถวต่อไป
"วันนีต้ อนทีข่ า้ กลับเข้ามาในเมือง" หลินฟางโจวเอาแต่พดู อยูค่ นเดียว
"เห็นทีห่ น้าประตูเมืองมีคนท่าทางโหดเหีย้ มอยูห่ ลายคน ข้าคิดว่าพวกเขา
น่าจะเป็นคนที่มาเพื่อจับตัวเจ้า ขนาดข้ายังเจอพวกเขา ข้าว่าพวกคน
* สุนัขพันธุ์ห่าปา คือสุนัขพันธุ์ปั๊ก (Pug)
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ของทางการก็ต้องเจอด้วยเช่นกัน แต่พวกเขากลับไม่ได้ไล่คนท่าทาง
โหดเหี้ยมพวกนั้นไป ถึงขั้นไม่ซักถามอะไรเลยด้วยซ�้ำ...เจ้าว่าแปลก
หรือไม่ ค�ำอธิบายเพียงอย่างเดียวที่ข้ารู้ก็คือพวกเขากับพวกคนของ
ทางการเป็นพวกเดียวกัน พวกนั้นต้องการจับตัวเจ้าโดยไม่ให้ผู้ใดรู้
อาจถึงขั้นฆ่าเจ้าทิ้ง...เจ้าที่สวมชุดเกราะและปรากฏตัวที่หย่งโจวโดย
ไม่มีกองก�ำลังใดๆ คอยติดตามเช่นนี้ บางทีเจ้าอาจจะเป็น..." แววตา
ของนางพลันจริงจังขึ้นมา "โจรกบฏ"
เขาเงยหน้าขึ้นมาทันที ดวงตาด�ำขลับแวววาวจับจ้องมาที่นาง
"ท�ำไม ข้าพูดถูกแล้ว?" หลินฟางโจวมีท่าทางกระหยิ่มใจอยู่บ้าง
เด็กชายยังคงไม่พูดอะไร เขาเพียงยกมือขึ้นก่อนจะค่อยๆ สอดมือ
เข้าไปในห่อกระดาษไข แล้วหยิบหมั่นโถวออกมาหนึ่งลูก
หลินฟางโจวเห็นอีกฝ่ายไม่พดู อะไรก็ยมิ้ หยัน "ดูเหมือนข้าจะปล่อย
เจ้าไปไม่ได้แล้ว"
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3
ยามกลางคืนหลินฟางโจวนอนพลิกตัวอยูห่ ลายครัง้ ในหูได้ยนิ เสียง
ลมหายใจของคนข้างกายเป็นจังหวะสม�่ำเสมอ เขานอนนิ่งสงบราวกับ
ก�ำลังอยูใ่ นห้วงแห่งความฝันอันแสนหวาน นางลุกขึน้ มาแล้วลงจากเตียง
ไปอย่างเงียบเชียบ
แสงจันทร์ส่องทะลุผ่านม่านสีขาวที่ขาดรุ่ยเข้ามา หลินฟางโจว
อาศัยแสงจันทร์นเี้ พือ่ เดินออกไปข้างนอก นางจ�ำได้วา่ ตนเองมีมดี ท�ำครัว
ที่เป็นสนิมอยู่หนึ่งเล่ม
ขณะที่หามีดอยู่นั้นนางไม่ทันระวังไปเตะถูกหนูตัวหนึ่งเข้า ด้วย
ความตกใจท�ำให้นางสบถออกมาเสียงเบา "เจ้ามันสัตว์ไม่รคู้ วาม ข้าวสาร
สักเม็ดข้าก็ไม่มีหรอกนะ แต่บนเตียงข้ามีก้อนเนื้อติดมันอยู่ เจ้าคาบเขา
ไปเสียเลยสิ!"
หนูตัวนั้นคงจะคุ้นชินแล้วจึงไม่ได้กลัวคน พอมันถูกหลินฟางโจว
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เตะไปครั้งหนึ่งก็พลิกตัวกลับมามองซ้ายมองขวารอบหนึ่ง เมื่อแน่ใจว่า
ไม่มีสิ่งใดให้มันกินจริงๆ จึงได้เดินเชิดหน้าจากไปอย่างสง่าผ่าเผย
หลินฟางโจวคิดในใจว่าบ้านนางต้องเป็นสถานทีท่ มี่ เี บือ้ งลึกเบือ้ งหลัง
อันเลิศล�ำ้ เป็นแน่ เพราะกระทัง่ หนูยงั ได้รบั การขัดเกลาจนมีทา่ ทีทสี่ ง่างาม
เช่นนั้นได้
ในทีส่ ดุ นางก็หามีดเล่มนัน้ พบ นางถือมีดท�ำครัวเดินเข้าไปในห้องนอน
คนที่อยู่บนเตียงก�ำลังนอนอย่างสบาย เขาไม่ขยับราวกับเป็นคนตาย
อย่างไรอย่างนั้น เป็นไปได้มากว่าก�ำลังนอนหลับลึกอยู่ หลินฟางโจว
มือหนึ่งชูมีดขึ้น อีกมือหนึ่งจับที่ไหล่เขาเบาๆ นางรู้สึกหวาดผวาอยู่บ้าง
จึงเอ่ยเรียกเขาเสียงเบา "เจ้าเด็กโง่ เด็กโง่ เจ้านอนหลับไปแล้วหรือ"
เขาไม่ขยับและไม่ตอบอะไรนางสักนิด
ฝ่ามือของหลินฟางโจวชืน้ เหงือ่ และสัน่ เล็กน้อย นางบอกกับตนเอง
อยู่ภายในใจไม่หยุดว่า ฆ่าเขาเลย เขาเป็นโจรกบฏนะ ไม่ช้าก็เร็วจะ
ต้องตาย ฆ่าเขาแล้วเอาเขาไปฝังไว้ เทพไม่รผู้ ไี ม่รู้ ทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่
ความสงบสุข
ฆ่าเขาซะ!
นางกัดฟัน มือที่ถือมีดค่อยๆ กดลงมา
จู่ๆ คนที่นอนอยู่บนเตียงก็ลืมตาขึ้นมา
ภายใต้แสงจันทร์ ดวงตาด�ำขลับสดใสคูน่ นั้ มองมาทีน่ างอย่างนิง่ สงบ
ลมหายใจของหลินฟางโจวรัวเร็วขึ้นเล็กน้อย มีดท�ำครัวที่ชูขึ้นอยู่
กลางอากาศนัน้ ราวกับมีของทีม่ องไม่เห็นซึง่ หนักนับพันจวิน* มาขวางกัน้
* จวิน เป็นหน่วยวัดน�้ำหนักของจีนในสมัยโบราณ มีน�้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม
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เอาไว้ ท�ำให้นางไม่อาจกดมีดลงไปได้
หลังจากยืนค้างเช่นนีอ้ ยูค่ รูห่ นึง่ หลินฟางโจวก็โยนมีดทิง้ ไปอย่างแรง
สุดท้ายนางก็ไม่กล้าลงมือ...
นางล้มตัวลงบนเตียงพลางพูดอย่างไม่พอใจ "นอน!"
วันถัดมาหลินฟางโจวก็นึกวิธีใหม่ขึ้นมาได้
เหตุผลที่หลินฟางโจวไม่กล้าแจ้งกับทางการเป็นเพราะว่านาง
ช่วยชีวติ โจรกบฏเอาไว้ ทัง้ ยังให้ทพี่ กั พิงแก่เขาอีก แต่ใครจะรูเ้ รือ่ งเหล่านี้
กันเล่า นางก็แค่กล่าวอ้างไปว่าจูๆ่ เจ้าเด็กโง่นกี่ โ็ ผล่เข้ามาในบ้านของนาง
และยังขโมยของของนางไปด้วย หลังจากทีจ่ บั ตัวเขาไว้ได้กร็ สู้ กึ สังหรณ์ใจ
ว่าเขาอาจเป็นโจรกบฏจึงได้ไปแจ้งเรือ่ งแก่ทางการ...เมือ่ เป็นเช่นนัน้ แล้ว
ไม่ใช่ว่านางสามารถส่งความหายนะนี้ออกไปพ้นตัวได้หรอกหรือ
หลินฟางโจวหาเชือกมามัดเจ้าเด็กโง่แล้วผลักเขาลงไปบนเตียง
จากนั้นก็ออกไปข้างนอกมุ่งไปยังที่ว่าการ
พานเหรินเฟิ่งก�ำลังตกอยู่ในสถานการณ์ย�่ำแย่ เพราะตอนนี้ก�ำลัง
มีเสืออาละวาดอยู่บนภูเขา มันกินคนที่เดินทางผ่านไปเจอมันเข้าแล้ว
หลายคน เมือ่ วานเขาเพิง่ ประกาศหาผูก้ ล้าฆ่าเสือบนภูเขาโดยให้เงินรางวัล
จ�ำนวนมาก และก็มนี ายพรานซึง่ มีชอื่ เสียงโด่งดังผูห้ นึง่ ขึน้ ไปบนเขาแล้ว
ทว่าจนถึงตอนนี้นายพรานผู้นั้นก็ยังไม่กลับมา เกรงว่าสถานการณ์คง
ไม่สู้ดีนัก...
ไม่เพียงเท่านี้ เทพสังหารสองคนนั้นที่ออกตามหาเด็กก็กลับมา
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อีกครั้งแล้ว ทั้งสองก�ำลังนั่งอยู่ในโถงรับแขกของเขาด้วยสีหน้าเคร่งขรึม
พานเหรินเฟิง่ รูส้ กึ คับข้องใจเป็นอย่างยิง่ เห็นได้ชดั ว่าหลายวันมานี้
พวกเขาค้นหาคนไม่พบแท้ๆ ทว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่ยอมจากไปเสียที...
"เป็นไปได้หรือไม่..." พานเหรินเฟิง่ ท�ำใจกล้าพูดสิง่ ทีต่ นเองคาดเดา
อยู่ในใจออกมา "เป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาจะถูกสัตว์ป่าบนเขากินไปแล้ว"
ทั้งสองคนจ้องมาทางเขาอย่างใจเย็น ดังนั้นเขาจึงหุบปากไปทันที
ในห้องพลันเงียบกริบ พานเหรินเฟิ่งเหมือนนั่งอยู่บนพรมเข็ม* เขา
หลุบตาลงต�่ำ เมื่อสายตามองไปที่ดาบสั้นตรงเอวพวกเขาแล้ว ในสมอง
ก็เกิดความคิดอันชาญฉลาดขึน้ มา เขาจึงเอ่ยว่า "ใต้เท้าทัง้ สองกล้าหาญ
เกินใคร ต้องเป็นยอดฝีมือที่หาตัวจับได้ยากในใต้หล้าแน่"
คนทีด่ อู ายุมากกว่ายังคงมีทา่ ทีเคร่งขรึม สีหน้าไม่เปลีย่ นเลยสักนิด
ขณะที่เทพสังหารคนที่สองกลับยิ้มแย้มพลางเอ่ย "เจ้านี่มันช่างประจบ
สอพลอ ข้ากับพี่น้องข้าล้วนฟังจนเบื่อแล้ว"
พานเหรินเฟิ่งยิ้มแห้งเอ่ย "ข้าน้อยไร้ความสามารถ ท�ำให้ในพื้นที่
มีภยั จากเสือ เป็นโชคร้ายของราษฎรในอ�ำเภอนีท้ มี่ ขี า้ น้อยเป็นผูป้ กครอง
ซึ่งไร้ความสามารถเช่นนี้ โชคยังดีทใี่ ต้เท้าทั้งสองท่านให้เกียรติยำ�่ เท้ามา
ที่นี่..."
เทพสังหารคนทีส่ องเอ่ยด้วยความเบือ่ หน่าย "เพ้อเจ้ออะไรของเจ้า
เจ้ามีเรื่องอะไรก็พูดมาเลย ข้าร�ำคาญพวกขุนนางที่ชอบอ้างค�ำพูดจาก
ต�ำราอย่างพวกเจ้าเป็นที่สุด!"
พานเหรินเฟิ่งตกใจจนร่างสั่นเทิ้ม เขารีบร้อนพูดออกไป "ข้าน้อย
* นั่งอยู่บนพรมเข็ม เป็นส�ำนวน หมายถึงอยู่ในสถานการณ์ล�ำบาก จิตใจพะวักพะวนไม่เป็นสุข
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ต้องการจะพูดว่า...จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าใต้เท้าทั้งสองได้โปรดไปก�ำจัด
เสือร้ายที่ท�ำร้ายผู้คนเหล่านั้น..."
ปัง!
เทพสังหารคนทีห่ นึง่ ตบโต๊ะอย่างแรงคราหนึง่ พลางเอ่ยอย่างเย็นชา
"พวกเรามาตามหาคน ไม่ใช่มาล่าสัตว์!"
"ขะ...ขอรับ" พานเหรินเฟิ่งรับค�ำกระท่อนกระแท่น
ตอนนี้เองก็มีเสียงของเจ้าหน้าที่แจ้งมาจากด้านนอก "ใต้เท้า
มีคนชื่อหลินฟางโจวบอกว่าต้องการจะพบท่านขอรับ"
"ให้เขากลับไปซะ ข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าวันนีไ้ ม่ตอ้ งการพบแขก"
"แต่เขาบอกว่า...เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก อาจท�ำให้ใต้เท้า
ได้เลื่อนต�ำแหน่งเชียวนะขอรับ"
พานเหรินเฟิ่งก�ำลังอารมณ์ไม่ดี เขาจึงบอกปัดไป "ไร้สาระ! ให้เขา
ไสหัวไป! หากยังไม่ไปอีกก็ให้โบยยี่สิบที!"
"ช้าก่อน!" เทพสังหารคนที่สองเหลือบมองพานเหรินเฟิ่งแวบหนึ่ง
ใบหน้าเขาเหมือนยิ้มแต่ไม่ยิ้ม "ลองเรียกเขาเข้ามาไม่ดีกว่าหรือ ดูว่า
จะเป็นเรื่องดีท�ำให้เลื่อนต�ำแหน่งได้อย่างไร"
ตั้งแต่หลินฟางโจวตัดสินใจเช่นนี้ นางมักจะรู้สึกว่ามีบางอย่าง
ไม่ถูกต้อง แต่ก็บอกไม่ถูกว่ามันคืออะไร นางคิดว่าน่าจะเป็นเพราะ
ตนเองตื่ นเต้นจนเกินไป ยามที่เดินเข้าไปในโถงรับแขก นางพบว่า
นอกจากพานเหรินเฟิ่งแล้ว ยังมีคนนอกนั่งอยู่ด้วยอีกสองคน
ใบหน้าของหนึง่ ในนัน้ เต็มไปด้วยความโหดเหีย้ ม แววตาเป็นประกาย
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ดุรา้ ยดัง่ หมาป่า หลินฟางโจวถูกเขามองมาหนหนึง่ ก็ตกใจเสียจนเย็นวาบ
ไปทั้งร่าง ชาหนึบไปทั้งศีรษะ ราวกับสายตาของเขาตามติดนางประดุจ
ภูตผีวิญญาณไปแล้ว นางยืนอยู่ตรงนั้นพลางปิดปากเงียบไม่พูดราวกับ
เป็นคนเขลาเบาปัญญา
"บั ง อาจนั ก ! เจ้ า คนถ่ อ ย เจอข้ า แล้ ว ท� ำ ไมยั ง ไม่ คุ ก เข่ า อี ก !"
พานเหรินเฟิ่งเห็นคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็อดวางโตสักหน่อยไม่ได้
จู ่ ๆ เทพสั ง หารคนที่ ส องก็ เ อ่ ย ขึ้ น "ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นศาลเสี ย หน่ อ ย
ไม่จ�ำเป็นต้องมีพิธีรีตองอะไร เจ้าดูสิ เขาตกใจแทบแย่แล้ว"
พานเหรินเฟิ่งพยักหน้ารับ นั่งหลังตรงพลางเอ่ยถามหลินฟางโจว
"เจ้าคือหลินฟางโจว?"
"ขอรับ" หลินฟางโจวพยักหน้าอย่างโง่งม
"เจ้ามาพบข้าเพื่อแจ้งเรื่องใดหรือ"
"ข้าน้อยจับ..." ยามทีน่ างเกือบจะหลุดค�ำพูดซึง่ ท่องมานับครัง้ ไม่ถว้ น
ตลอดทางที่เดินมาที่นี่นั้น นางก็สังเกตเห็นแววตาคมกริบเย็นเยียบของ
สองคนนั้นเมื่อได้ยินค�ำว่า 'จับ' หลินฟางโจวพลันอกสั่นขวัญหายขึ้นมา
ทันที นางเข้าใจแล้วว่าตรงไหนที่ไม่ถูกต้องกันแน่!
หากทางการต้องการจับโจรกบฏจริงๆ เหตุใดจึงไม่ติดประกาศจับ
ให้ได้รู้โดยทั่วกันเล่า ท�ำไมต้องจัดการอย่างมีลับลมคมในเช่นนี้ด้วย
ทัง้ ทีค่ นขาเป๋แซ่เว่ยกับโจรกบฏไม่ได้มคี วามเกีย่ วข้องกันเลยสักนิด ท�ำไม
ยังต้องฆ่าเขากัน หรือต่อให้พวกเขาจะคิดว่าคนขาเป๋แซ่เว่ยกับโจรกบฏ
สมรู้ร่วมคิดกัน แล้วเหตุใดจึงไม่ชี้แจงเหตุผลที่เขาถูกฆ่าให้ผู้อื่นได้รู้เล่า
ใช้เรื่องนี้บอกแก่ทุกคนว่าอย่าสมรู้ร่วมคิดกับโจรกบฏ มิเช่นนั้นจะพบ
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จุดจบที่ทรมานอย่างมาก...
พวกเขาต้องการจับคนและฆ่าคนอย่างลับๆ
เรื่องนี้เป็นความลับ!
เพียงแค่รู้ความลับของพวกเขา หรือมีความเป็นไปได้ว่ารู้ความลับ
ของพวกเขา...ก็ย่อมจะถูกฆ่าทิ้ง!
หลินฟางโจวราวกับอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยง นางตกใจเสียจน
ความกล้าทั้งหมดได้สลายหายไป เหงื่อกาฬผุดพรายดุจเม็ดฝน
พานเหรินเฟิ่งเห็นหนุ่มน้อยผู้นี้พูดได้เพียงแค่สองค�ำก็เหงื่อกาฬ
แตกพลั่ก เขาประหลาดใจอย่างมากจึงเอ่ยถาม "เจ้าจับอะไรมาได้หรือ"
"ข้าน้อย...คิดวิธีจับเสือออกแล้ว!"
"หา? จริงหรือ! ลองพูดให้ข้าฟังซิ!" พานเหรินเฟิ่งมีสีหน้าปีติยินดี
ในใจคิดว่าหนุ่มน้อยผู้นี้เรียกได้ว่าเป็นฝนถูกเวลาจริงๆ ตัวเขาเองก�ำลัง
เป็นกังวลเรื่องนี้อยู่พอดีเลย!
"ข้าน้อย...ข้าน้อยคิดว่า...เสือดุรา้ ยเกินไป พวกเรา...เอ่อ...ไม่อาจใช้
ความแข็งแกร่งปะทะความแข็งแกร่ง ควรเอาชนะด้วยอุบายจึงจะดีทสี่ ดุ "
พานเหรินเฟิง่ พยักหน้าเห็นพ้องก่อนเอ่ย "ก็จริง ความดุรา้ ยของเสือ
ไม่ควรใช้ชีวิตคนไปสู้ เป็นข้าที่สะเพร่าเอง ท�ำให้นายพรานเอาชีวิตไปทิ้ง
อย่างสูญเปล่า แล้วเจ้ามีวิธีดีๆ อะไรบ้าง"
เพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ หลินฟางโจวจึงต้องคิดวิธีสักวิธีออกมาอย่าง
ไม่มีทางเลือก ความคิดของนางในยามนี้หมุนเร็วยิ่งกว่าลูกข่าง ชะงัก
ไปเพียงครู่เดียวนางก็เอ่ยตอบ "ข้าน้อยเคยได้ยินคนพูดว่าเสือกลัวสิงโต
เป็นที่สุด เช่นนั้นพวกเราก็หล่อสิงโตปลอมสักตัวหนึ่งไปหลอกให้เสือนั่น
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ตกใจดีหรือไม่ ตอนที่มันหวาดกลัวจะต้องคิดหนีจนไม่ทันระวังแน่นอน
เมื่อได้เวลาก็ให้นักแม่นธนูมือดียิงมันจากทางด้านหลังของสิงโต..."
นางยังไม่ทนั พูดจบประโยค พานเหรินเฟิง่ ก็โมโหจนตบโต๊ะเสียงดัง
ปังแล้ว "ใครก็ได้เข้ามาที! พาคนออกไปด้วย!"
เจ้าหน้าทีส่ องคนผลักประตูวงิ่ เข้ามา จากนัน้ ก็หวิ้ แขนหลินฟางโจว
ออกไป
หลินฟางโจวรีบพูด "ใต้เท้า ใต้เท้าโปรดพิจารณาสักนิดเถอะ
หากวิธีการนี้ใช้ไม่ได้จริงๆ ก็อย่าได้โบยข้าน้อยเลย หากโบยข้าน้อยแล้ว
ภายหลังใครยังจะกล้าเสนอความเห็นกับท่านอีก!"
แม้ จ ะเป็ น ความคิ ด ที่ โ ง่ เ ขลาเพี ย งใด แต่ ป ระโยคสุ ด ท้ า ยของ
หลินฟางโจวก็ท�ำให้พานเหรินเฟิ่งเกิดความลังเลใจ เขาจึงออกค�ำสั่ง
"แค่ไล่เขาไปก็พอ หลังจากนี้ไม่อนุญาตให้เขาก้าวเข้ามาในที่ว่าการ
อีกแม้แต่ครึ่งก้าว!"
หลังจากเจ้าหน้าที่หิ้วหลินฟางโจวออกไปแล้ว ในที่สุดเทพสังหาร
ทัง้ สองก็อดกลัน้ เอาไว้ไม่อยู่ เทพสังหารคนทีส่ องตบโต๊ะพร้อมกับหัวเราะ
อย่างบ้าคลัง่ "ฮ่าๆๆ! นีเ่ ป็นตัวตลกจากทีใ่ ดกัน! ใช้สงิ โตกระดาษไปหลอก
ให้เสือจริงตกใจหรือ ฮ่าๆๆ!"
เทพสังหารคนที่หนึ่งก็รู้สึกว่าน่าข�ำไม่น้อย เขาแค่นเสียงขึ้นจมูก
เบาๆ หลังจากนั้นก็เอ่ยถามด้วยความสงสัยเล็กน้อย "เขาดูเหมือนจะ
กลัวข้ามาก?"
เทพสังหารคนทีส่ องหัวเราะเสียจนน�ำ้ ตาไหลแล้ว พอได้ยนิ ค�ำพูดนี้
เขาก็เช็ดน�้ำตาไปพลางพูดไปพลาง "เจ้ายังไม่รู้? ไม่ต้องพูดถึงคนแล้ว
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แม้แต่สุนัขเห็นเจ้ายังต้องหลบไปให้ไกล!"
พานเหรินเฟิ่งยิ้มสู้พลางเอ่ย "ไม่ต้องพูดถึงเขาที่เป็นราษฎรทั่วไป
แม้แต่ขา้ น้อยทีเ่ ป็นขุนนาง ครัง้ แรกทีไ่ ด้พบกับใต้เท้าก็ยงั รูส้ กึ หวาดกลัวเลย"
เทพสังหารคนที่หนึ่งจึงไม่สงสัยหลินฟางโจวอีก
ตอนกลางคืน แม้หลินฟางโจวจะนอนอยูบ่ นเตียงทว่าสองตายังคง
เบิกโพลงพลางนึกถึงเรื่องราวต่างๆ
ตอนที่เสียงเคาะเกราะในยามจื่อ* ดังขึ้น จู่ๆ นางก็เขย่าร่างของ
คนข้างกายที่นอนหลับเร็วตั้งแต่หัวค�่ำ "เจ้าเด็กโง่ ตื่นๆ"
เด็กคนนั้นถูกหลินฟางโจวปลุกให้ตื่น เขาหาวออกมาครั้งหนึ่ง
ขณะก�ำลังจะพลิกกายนอนต่อ นางก็ผลักร่างเขา
"ไม่ต้องนอนแล้ว!"
เขามองนางอย่างมึนงง
"ไป ข้าจะพาเจ้าออกไปเที่ยว" นางพูดพร้อมกับหาเสื้อผ้าชุดหนึ่ง
ให้เขาใส่
แม้เด็กคนนั้นจะยังมึนงงอยู่ แต่ก็เชื่อฟังค�ำพูดของนางมาก ยามที่
นางจูงมือพาเขาเดินออกมาจากในบ้าน เขาก็ตามมาอย่างว่าง่าย
หลิ น ฟางโจวอยู่ที่อ�ำเภอหย่ง โจวมาตั้งแต่เ ล็ก นางคุ้นเคยกับ
ทุกที่ในอ�ำเภอนี้เป็นอย่างดี มีอยู่ปีหนึ่งที่ฝนตกหนัก ฐานก�ำแพงทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของอ�ำเภอนี้ถูกน�้ำซัดจนไม่แน่น คนที่อาศัยอยู่
* ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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แถวนั้นหากมีบ้านใครที่ขาดอิฐสักก้อนสองก้อนก็สามารถไปเอามาจาก
ฐานก�ำแพงหลวมๆ นั่นได้ เมื่อเอาไปบ่อยๆ ก�ำแพงเมืองก็เกิดเป็นช่อง
ขึ้นมา ขนาดพอดีกับเด็กที่ไม่สูงไม่เตี้ยคนหนึ่งลอดเข้าลอดออกได้
รูปร่างของหลินฟางโจวผอมบาง อีกทั้งร่างกายยังผ่ายผอม นาง
เคยลองมาก่อนแล้วพบว่าตนเองสามารถลอดผ่านช่องนี้ออกไปได้
ในที่สุดหลินฟางโจวก็พาเด็กคนนี้มาถึงฐานก�ำแพงแห่งนี้ ทั้งคู่
ต่างก็ลอดออกไป
หลังจากนั้นนางก็พาเด็กชายเดินต่อไป เพียงครู่เดียวก็เดินมาถึง
ริมแม่น�้ำ
พระจันทร์ดวงโตมาก น�้ำในแม่น�้ำสะท้อนแสงนวล ที่ริมฝั่งมีวัชพืช
กระจายอยู่ เงาต้นไม้กวัดแกว่ง สรรพสิ่งต่างหลับลึกไปหมดแล้ว แม้แต่
เสียงร้องของแมลงก็ไม่มี
หลินฟางโจวกลัวว่าเขาจะกลับไปหานาง จึงใช้เชือกเส้นหนึ่ง
มัดมือทั้งสองข้างของเด็กชายเอาไว้ ที่ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งก็มัดไว้กับ
ต้ น ไม้ นางลู บ ศี ร ษะเขาพลางเอ่ ย อย่ า งทอดถอนใจ "เป็ น ตายอยู ่ ที่
โชคชะตาก�ำหนด ร�่ำรวยสูงศักดิ์ล้วนขึ้นอยู่กับฟ้า ข้าตัดสินใจผิดพลาด
นับตั้งแต่ข้าช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้แล้ว เจ้า...อย่าได้ด่าข้าเลยนะ"
เด็กชายไม่ได้มีท่าทีขัดขืน เพียงแค่จ้องตานางเท่านั้น
จู่ๆ หลินฟางโจวก็นึกเสียใจขึ้นมา นางไม่กล้ามองเขาอีกครั้ง
เพียงหันหลังก้าวเท้าจากมา
ทว่าเด็กชายกลับยังคงจ้องมองแผ่นหลังของหลินฟางโจวต่อไป
จวบจนร่างของนางค่อยๆ หายไปจนมองไม่เห็นอีก ทิ้งให้เขาอยู่กับ
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ท้องฟ้าและผืนดินเพียงผู้เดียว
อยู่กับท้องฟ้าและผืนดิน เบื้องหน้าเต็มไปด้วยแสงจันทร์และ
มีลมเย็นพัดมาจากข้างหลัง
หลินฟางโจวกลับมาถึงบ้านก็พลันล้มตัวลงนอน
ปกติ พ อหั ว ถึ ง หมอนนางก็ จ ะนอนหลั บ ได้ ง ่ า ยมาก ทว่ า ครั้ ง นี้
กลั บ นอนไม่หลับ เสียได้ พอหลับตาลง ในหัวก็มีแต่ภาพเด็กคนนั้น
เต็มไปหมด เขาที่มองนางอย่างทึ่มทื่อ คอยเดินตามนางไปอย่างโง่งม
เขาที่เชื่อใจนาง เชื่อฟังนางเช่นนั้น...
เขาที่น่าสงสารเพียงนั้น วันพรุ่งนี้ก็จะมีคนมาพบตัวเขา ซึ่งเขา
ต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัย
ปล่อยให้เขาตายไปเช่นนี้ กับใช้มีดท�ำครัวฟันเขาตายตรงๆ มีอะไร
ที่ต่างกัน
หลินฟางโจวใช้ผ้าห่มคลุมมิดหัวและบังคับให้ตนเองนอนหลับ
เพิง่ จะเคลิม้ หลับไปแบบครึง่ หลับครึง่ ตืน่ นางก็ฝนั เห็นเขาถูกคนฟัน
ทั่วทั้งร่างเต็มไปด้วยเลือด เขาเงยหน้าขึ้นมามองนาง ถามนางว่าท�ำไม
ไม่ช่วยชีวิตเขา...
'ข้าไม่อาจช่วยเจ้า! ข้าไม่อาจช่วยเจ้าได้!' ในความฝันนัน้ หลินฟางโจว
ตะโกนด้วยความร้อนรน เพียงแค่ครู่เดียวนางก็ตื่นขึ้นมา ทั่วศีรษะ
เต็มไปด้วยเหงื่อชุ่ม
นางเกาะหน้าต่างพลางกวาดตามองไปยังถนนด้านนอกผ่านผ้าม่าน
ที่เก่าขาด
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คนบอกเวลาผ่านมาพร้อมเสียงเคาะเกราะดังตึง...ตึงๆๆ
ช่วงยามโฉ่ว* แล้ว
ผ่านไปอีกสองชั่วยาม** ประตูเมืองก็จะเปิดแล้ว
อีกเพียงสองชั่วยามก็จะมีคนไปเจอเขาแล้ว
อีกเพียงสองชั่วยามเขาก็ต้องตายแล้ว
หลินฟางโจวหวาดกลัวเป็นที่สุด นางไม่รู้ว่าควรจะท�ำเช่นไร นาง
ทัง้ ไม่อยากท�ำร้ายเขาจนตาย ทัง้ ไม่อยากให้ภยั มาถึงตัวนาง หรือใต้หล้านี้
จะไม่มีวิธีที่ท�ำให้พอใจไปทุกสิ่งเลย
ถึงมีก็รอไม่ได้อีก เพราะว่าเขาก�ำลังจะตายแล้ว
เขาจะตายแล้ว เขาก�ำลังจะตายแล้ว!
หลินฟางโจวไม่รู้ว่าตนเองกินยาลวงวิญญาณเข้าไปหรือไม่ เพราะ
จูๆ่ นางก็คว้าเสือ้ วิง่ ออกไปทันที ลอดก�ำแพงเมืองออกไป เอาแต่วงิ่ ตรงไป
อยู่อย่างนั้น กระทั่งมาจนถึงริมแม่น�้ำ
เขายังคงยืนอยู่ตรงนั้น แม้แต่ท่าทางก็ยังไม่เปลี่ยน ราวกับว่า
เขาเป็นเพียงหินแกะสลักก้อนหนึง่ ซึง่ ถูกวางนิง่ อยูใ่ นใต้หล้านีม้ านับพันปี
ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม
หลินฟางโจววิ่งตรงเข้าไปแล้วแก้มัดเชือกให้โดยที่ไม่กล้ามอง
ใบหน้าเขา นางเพียงแค่ก้มหน้าอยู่อย่างนั้นและพูดเสียงเบา "ไปเถอะ
พวกเรากลับบ้านกัน" พร้อมกับจูงมือเขาเดินไปด้วย
เป็นเพราะเขายืนนานเกินไป ขาทัง้ สองข้างจึงเป็นเหน็บไปเสียแล้ว
* ยามโฉ่ว คือช่วงเวลา 01.00 น. ถึง 03.00 น.
** ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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เขาเกือบจะล้มลงบนพื้นตั้งแต่ก้าวแรก โชคดีที่ได้นางช่วยจับเขาเอาไว้
สุดท้ายหลินฟางโจวก็ตัดสินใจแบกเขาขึ้นหลัง
กลางคืนอากาศเย็นอยูบ่ า้ ง เมือ่ ครูน่ างรีบวิง่ มา ทัง้ ร่างจึงเต็มไปด้วย
เหงื่อ ตอนนี้ลมริมแม่น�้ำพัดมา ทว่ากลับพัดแรงเสียจนท�ำให้นางต้อง
จามออกมา เมื่อจามเสร็จแล้วหลินฟางโจวก็เอ่ยถาม "เจ้าหนาวหรือไม่"
นางไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะตอบค�ำถาม
ทันใดนั้นนางก็สัมผัสได้ถึงของเหลวอุ่นร้อนหยดลงมาบนแก้ม
ทีละหยดๆ ราวกับเม็ดฝน ก่อนที่นางจะได้ยินเสียงหนึ่งพูดขึ้นที่ข้างหู
"ขอบคุณมาก"
หลังจากนั้นตลอดทางที่เหลือหลินฟางโจวก็ไม่ได้พูดอะไรอีก
ตอนทีท่ งั้ สองคนกลับมาถึงบ้านทีม่ ลี มลอดผ่านเข้ามาทัว่ ทัง้ หลังนัน้
เด็กคนนั้นก็พูดขึ้นมา "ขอโทษ"
หลินฟางโจวกัดฟันพูดอยู่บ้าง "ที่ผ่านมาเจ้าแกล้งโง่มาตลอด?"
"อืม"
"บิดามารดาเจ้าเถอะ! ที่แท้เจ้าก็แกล้งโง่มาโดยตลอดหรือนี่!
เจ้าเกือบท�ำให้ข้าตายแล้ว!"
"ขอโทษ" เขาเหมือนกับนกขุนทองที่พูดเป็นแค่ค�ำเดียวซ�้ำๆ
ภายใต้แสงจันทร์ยามราตรีดกึ สงัด รูปร่างทีด่ ผู อมบางอ่อนแอของเขา
กลับดูขัดกับท่าทีดื้อรั้นนี้เสียได้
หลินฟางโจวไม่สงสัยเลยสักนิด หากให้เด็กชายเลือกได้อกี ครัง้ หนึง่
เขาจะต้องเลือกท�ำเป็นแกล้งโง่เหมือนเดิมแน่ นางสะกดความหุนหัน
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อยากจะทุบตีเขาเอาไว้ จากนั้นจึงเอ่ยถามขึ้นอย่างเย็นชา "เหตุใดจึง
แกล้งโง่"
"หลายปีที่ผ่านมา...ข้าต้องพบเจออันตรายอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีใคร
ที่ไว้ใจได้เลย"
"พูดเกินจริงไปหรือเปล่า! เจ้าอายุแค่นี้กต็ กอยู่ในอันตรายบ่อยครั้ง
แล้วหรือ"
พอหลินฟางโจวถามออกไปก็รสู้ กึ ว่าตนเองก�ำลังตัง้ ค�ำถามไร้สาระ
อยู่ เจ้าเด็กน่าเกลียดนี่ก�ำลังถูกคนตามฆ่าอยู่มิใช่หรือ!
นางพรูลมหายใจออกมาเบาๆ ความโกรธระลอกนั้นได้จางหาย
ไปมากแล้ว บางที...เขาคงตกอยู่ในอันตรายจริงๆ กระมัง
หลินฟางโจวถามอีกครั้ง "เจ้าเป็นใครกันแน่!"
เขาเงยหน้าขึน้ มามองนางพลางเอ่ยถามเสียงเบา "เจ้าอยากรูใ้ ห้ได้
จริงๆ หรือ"
"ข้า..."
จู่ๆ นางก็รู้สึกไม่แน่ใจขึ้นมา ทุกคนล้วนมีความสงสัยภายในใจ
แต่ความเป็นมาของเด็กชายผูน้ ดี้ นู า่ กลัวอยูบ่ า้ ง หลินฟางโจวไม่แน่ใจว่า
หลังจากที่นางได้รู้สถานะที่แท้จริงของเขาแล้วจะยังสามารถหลับลงได้
อีกหรือไม่ ทั้งยังจะแสร้งท�ำเป็นว่าไม่รับรู้อะไรได้อีกหรือเปล่า และยังจะ
สามารถ...
"ช่างเถอะๆ" นางโบกไม้โบกมือปฏิเสธ "ใครเขาสนว่าเจ้าจะโผล่
ออกมาจากหินก้อนไหน!"
เขาถอนหายใจออกมาเบาๆ ก่อนพึมพ�ำโดยใช้น�้ำเสียงที่แทบจะ
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ไม่ได้ยิน "ที่จริง...เจ้าไม่ควรย้อนกลับไปหาข้า"
"เจ้าพูดอะไรนะ"
"ไม่มีอะไร นอนเถอะ"
แท้จริงแล้วคนเราต้องท�ำเรื่องที่ดีจึงจะนอนหลับได้สนิท ในที่สุด
หลินฟางโจวก็นอนหลับได้เสียที
วันต่อมายามแสงแดดสว่างจ้า หลินฟางโจวก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วย
เสียงเร่ขายหูปิ่ง* นางสะลึมสะลือลืมตาขึ้นมาทั้งที่ยังไม่ตื่นเต็มตาดี
เด็กโง่นนั่ ก็ตนื่ แล้วเช่นกัน ไม่สิ ตอนนีไ้ ม่ควรเรียกเขาว่า 'เด็กโง่' แล้ว
เขาดูฉลาดกว่าลิงเสียอีก
หลินฟางโจวหาวออกมาครั้งหนึ่งแล้วเอ่ยถามเขา "ข้าว่า...ข้ายัง
ไม่รู้เลยว่าเจ้าชื่ออะไร"
"เจ้าอยากเรียกข้าว่าอะไรล่ะ" เด็กชายถามกลับไป
"เช่นนั้นข้าเรียกเจ้าว่า 'หยวนเป่า'** นะ"
"..."
"ท�ำไม...ไม่ชอบ?"
"ช่วยเปลี่ยนได้หรือไม่"
"อ้อ เช่นนั้นก็ 'เอ้อร์ถ่ง'*** แล้วกัน" นางเสนอชื่อขึ้นมาอย่าง
กระตือรือร้น
เด็กชายตอบกลับไปอย่างว่องไว "ข้าขอเลือกหยวนเป่า"
* หูปิ่ง คือแป้งทอดชนิดหนึ่ง ท�ำจากแป้งหมี่ งา ต้นหอม ไข่ไก่ เนย นม น�้ำตาล และเกลือ
** หยวนเป่า แปลว่าก้อนทอง
*** เอ้อร์ถ่ง แปลว่าเหรียญส�ำริด
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ยามที่หลินฟางโจวลุกขึ้นนั่ง นางก็ยังได้ยินคนขายหูปิ่งตะโกน
อยู่ด้านนอกด้วยเสียงดังฟังชัดเป็นอย่างยิ่ง "หูปิ่งขอรับ หูปิ่งเพิ่งขึ้นมา
จากเตา หูปิ่งทั้งหอมทั้งกรอบและเมล็ดงาใหญ่มาก!"
นางกลืนน�ำ้ ลายลงคออึกหนึง่ ก่อนจะตะโกนออกไปทางช่องหน้าต่าง
"คนขายหูปิ่ง!"
"แม่นางอยากจะซื้อหูปิ่งหรือ"
"แม่นางบิดาเจ้าสิ! ถ่างตาถั่วๆ ของเจ้าดูให้ดี!"
คนขายหูปิ่งคิดในใจ เจ้าอยู่หลังหน้าต่าง ต่อให้ข้าตาดีแค่ไหน
ก็ถ่างตาไม่เห็นเจ้าอยู่ดี เดิมทีเขาเป็นคนอารมณ์ดีและไม่โต้เถียงกับ
ลูกค้า ขณะนั้นจึงท�ำเพียงแค่ยิ้มอย่างเอาใจพลางเอ่ย "ข้าน้อยมีตา
แต่หามีแววไม่ ท่านอย่าได้ลดตัวลงมาทะเลาะกับข้าน้อยเลย ท่าน
ต้องการหูปิ่งกี่ชิ้นขอรับ"
"เจ้ามีอยู่กี่ชิ้น"
"ยังเหลืออีกห้าชิ้นขอรับ วันนี้เหลือเพียงเท่านี้ ขายหมดก็กลับบ้าน
แล้ว"
"หนึ่งชิ้นราคาเท่าไร"
"หนึ่งชิ้นสองอีแปะ สามชิ้นห้าอีแปะ หากท่านเหมาหมด ข้าน้อย
ยังสามารถลดให้ได้อีกเล็กน้อย"
"ข้ามีแค่หนึ่งอีแปะ ช่วยขายให้ข้าครึ่งหนึ่งได้หรือไม่"
"..."
"ได้หรือไม่"
"ไม่ได้!"
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"ให้ข้ากัดหนึ่งค�ำก็ได้"
"ไสหัวไป!"
หลินฟางโจวพลันเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมา เดิมทีนางยังอยากจะด่า
คนขายหูปิ่งไปสักประโยค ทว่าการท�ำเช่นนั้นไม่อาจจัดการความหิวโหย
ในท้องของนางได้ อีกทั้งนางก็ไม่มีเรี่ยวแรงไประบายอารมณ์กับใคร
แล้ ว ด้ ว ย นางลุ ก จากเตี ย งก่ อ นจะค้ น หาทั่ ว ทุ ก ซอกทุ ก มุ ม รอบหนึ่ ง
อยากลองหาดูว่ายังมีสิ่งมีค่าใดเหลืออีกบ้าง
นางเจอของทีด่ มู รี าคาอยูห่ ลายชิน้ แต่นา่ เสียดายทีท่ งั้ หมดล้วนเป็น
ของเด็กโง่นั่น ไม่สิ ของเสี่ยวหยวนเป่า
หลินฟางโจวลูบเกราะหนังของเขาพลางเอ่ยถาม "ของสิ่งนี้ท�ำมา
จากหนังอะไรหรือ ข้าลูบแล้วไม่รู้เลยจริงๆ"
"เจียว"*
"เจียว...คือสิ่งใด"
"สัตว์ประหลาดกินคนที่อยู่ในน�้ำ"
หลินฟางโจวตัวสัน่ เทิม้ แต่เพียงชัว่ ครูน่ างก็ยงั ลูบเกราะหนังนัน้ ต่อ
แววตาเปลี่ยนเป็นรักใคร่ "สิ่งนี้จะต้องมีราคาสูงมากเป็นแน่"
เมือ่ เสีย่ วหยวนเป่าได้ยนิ เช่นนัน้ ก็นงิ่ อึง้ ไปครูห่ นึง่ จากนัน้ จึงส่ายหน้า
พร้อมกับเอ่ย "ข้าก็ไม่แน่ใจ"
หลินฟางโจวยังคงลูบไล้มนั ด้วยความรักใคร่ "หากข้าน�ำมันไปขาย..."
"จะมีภัยถึงแก่ชีวิต"
มารดามันสิ เกือบลืมเรื่องพวกนี้ไปแล้ว!
* เจียว หรือมังกรน�้ำ ชาวจีนโบราณมีความเชื่อว่าเมื่อเจียวมีอายุครบหนึ่งพันปีจะกลายเป็นมังกร
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สุดท้ายกระทั่งเกราะหนังที่ท�ำมาจากสัตว์หายากเช่นนั้นก็ไม่อาจ
แลกหูปิ่งมาได้สักชิ้น หลินฟางโจวลอบเสียดายอยู่เงียบๆ หลังจากนั้น
นางก็โยนเกราะหนังทิง้ แล้วหันไปดูหยกงามชิน้ นัน้ แทน นางมองพร้อมกับ
เอ่ยชม "งูบินน้อยของเจ้าช่างดูงดงามเสียจริง!"
หัวคิ้วของเสี่ยวหยวนเป่าเลิกขึ้นเล็กน้อย "นั่นไม่ใช่งู"
"ไม่ใช่งูแล้วเป็นอะไร"
"มังกร"
"เหลวไหล! เจ้าคิดว่าข้าโง่หรือ มังกรจะไม่มีเท้าได้อย่างไร"
เสีย่ วหยวนเป่าอธิบายอย่างใจเย็น "นัน่ มันเลียนแบบรูปแบบดัง้ เดิม
...เลียนแบบมังกรโบราณน่ะ"
"ความหมายของเจ้าคือ...มังกรโบราณไม่มีเท้า แต่มังกรยุคหลัง
เพิ่งจะมีเท้างอกออกมา?"
การถกเถียงอย่างจริงจังของหลินฟางโจวท�ำให้เสีย่ วหยวนเป่าสะอึก
จนไม่รู้จะพูดอะไร เดิมทีเขาก็เป็นคนไม่ชอบพูดมากอยู่แล้ว หนนี้เขาจึง
หันหน้าไปเอ่ยตัดบทเสียเลย "เจ้าจะพูดว่าอะไรก็เป็นเช่นนั้นแหละ"
หลินฟางโจวพยักหน้าหงึกหงักแล้วถามอีกรอบ "สรุปอันนี้ก็ขาย
ไม่ได้?"
"นั่น...งูบินน้อย ไข่มุกที่คาบอยู่ในปากสลักเป็นชื่อข้าด้วย"
หลินฟางโจวแยกแยะได้ว่าอะไรคือไข่มุกอะไรคือผลึกแก้วใส นาง
เคยรูม้ าจากช่างฝีมอื ว่าผลึกแก้วใสก้อนเล็กๆ บางประเภทสามารถท�ำให้
เห็นสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าขยายได้ถึงสิบเท่า ผลึกแก้วใสนั้นล�้ำค่ามาก
เป็นของแสนรักของช่างฝีมือ ไม่ให้ใครได้แตะเลยสักนิด คงเช่นเดียวกับ
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ไข่มุกนี้ แม้จะขยายภาพสิ่งของไม่ได้แต่ก็คงล�้ำค่ามากไม่ต่างกัน
สรุปค�ำตอบได้ในหนึง่ ประโยค...ของพวกนีด้ รี อ้ ยดีพนั ก็ไม่สามารถ
ขายได้!
หลินฟางโจวน�ำพวกมันกลับไปวางไว้ทเี่ ดิมรวมกับชุดยาวสีขาวชุดนัน้
ที่เสี่ยวหยวนเป่าใส่มาในตอนแรก จากนั้นนางจึงเอ่ย "อีกครู่หนึ่งข้าจะ
เผาทิ้งให้หมด"
"อืม"
นางจ้องหยกงามชิน้ นัน้ แล้วก็ให้ปวดใจเล็กน้อย สุดท้ายจึงหยิบมัน
มาไว้ในอ้อมอก "อันนี้ให้ข้านะ"
เสี่ยวหยวนเป่าเหมือนกับจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็หยุดไว้ไม่ได้
เอ่ยออกมา สุดท้ายเขาก็ท�ำเพียงแค่หลุบตาลงพร้อมกับพยักหน้า "อืม"
หลินฟางโจวออกมาจากบ้านด้วยความรู้สึกหิวเกินทน
วันนี้ออกจะน่าแปลกใจอยู่บ้าง ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้น จู่ๆ
แปดในสิบคนที่อยู่บนถนนก็หยุดเรียกนาง ทั้งยังหัวเราะใส่นางด้วย...
หัวเราะอะไรกัน!
ส�ำหรับคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลยังชี้ไม้ชี้มือมาที่นางด้วย
หลินฟางโจวลูบจมูกพลางตะคอกใส่พวกเขา "ท�ำไม! ไม่รู้จัก
ข้าผู้ยิ่งใหญ่แล้วหรือ!"
"ท่านหลินผูย้ งิ่ ใหญ่ พวกเราต่างก็รอดูสงิ โตกระดาษของเจ้าอยูน่ ะ!
มีสิงโตกระดาษแล้วก็ขึ้นเขาไปฆ่าเสือได้พอดี! ฮ่าๆๆ"
ในที่สุดหลินฟางโจวก็เข้าใจเหตุผลที่นางได้รับความสนใจในวันนี้
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แล้ว
หลินฟางโจวรูส้ กึ ขายหน้าอยูบ่ า้ ง หลังจากด่าพวกเขาไปหลายประโยค
แล้วนางก็สาวเท้าออกมาท่ามกลางเสียงหัวเราะลั่น
บนถนนที่ ค ลาคล�่ ำ ไปด้ ว ยผู ้ ค นนี้ ไ ม่ มี เ รื่ อ งน่ า สนุ ก เลย นางจึ ง
วางแผนว่าจะออกไปเดินเทีย่ วทีน่ อกเมืองสักหน่อย บางทีอาจจะจับปลา
หรือไม่ก็ขโมยไข่นก อย่างน้อยก็สามารถเอามากินได้
ช่วงต้นฤดูรอ้ นอากาศยังไม่รอ้ นมาก แสงแดดและสายลมนอกเมือง
ไม่เลวเลยจริงๆ ต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่ม มีลมพัดโชยอ่อน เสียงนกร้อง
จิ๊บๆ ช่างเสนาะหู หลินฟางโจวหิวเสียจนท้องแบนราบไปหมดแล้ว นาง
ย่อมไม่มีอารมณ์มาเพลิดเพลินไปกับเสียงนกร้อง นางคิดเพียงอยากจะ
ถอนขนนกตัวที่ก�ำลังร้องอยู่นี้ออกให้หมดแล้วน�ำไปย่างกินเสีย ไม่รู้ว่า
จะหอมน่ากินขนาดไหน...
ระหว่างที่เดินอยู่นั้นก็ผ่านสวนแตงเขียวขจีทั้งผืน ซึ่งหลินฟางโจว
ได้กลิ่นหอมของแตงตั้งแต่ยังมาไม่ถึงแล้ว นางค่อยๆ ย่อตัวลงก่อนจะ
แหวกเอาผลแตงออกมา สิง่ ทีเ่ ห็นก็คอื แตงหวานลูกกลมสีเขียวผิวมันลืน่
ที่มีขนาดใหญ่ราวกับหัวสุนัขอย่างไรอย่างนั้น
ฮะฮ่า!
หลินฟางโจวดีใจจนดวงตาทั้งคู่เป็นประกาย นางเลิกแขนเสื้อขึ้น
ด้วยเป็นกังวลว่าจะถูกคนจับได้คาหนังคาเขา นางจึงเงยหน้าขึน้ สอดส่าย
สายตาไปรอบด้านอย่างระมัดระวัง เห็นเพียงแค่เพิงเล็กๆ เพิงหนึ่ง
อยู่ไกลๆ ภายในเพิงนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวเลยสักนิด นางจึงไม่รู้ว่า
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เจ้าของสวนแตงอยู่ในนั้นหรือไม่
"ต่อให้มีคนก็คงต้องนอนอู้อยู่แน่" หลินฟางโจวพูดพึมพ�ำพร้อมกับ
ให้ก�ำลังใจตนเองไปด้วย
นางเลือกแตงหวานลูกใหญ่สองลูกจากในสวนแตง โดยลูกหนึ่ง
ถือไว้ในมือ ส่วนอีกลูกก็โอบไว้ในอ้อมแขน ทว่านางเพิ่งจะลุกขึ้นยืนก็
ได้ยินเสียงสุนัขเห่าทันที "โฮ่งๆๆ!"
หลินฟางโจวเห็นว่าหลบซ่อนต่อไปไม่ดีแน่ นางจึงกอดแตงหวาน
ทั้งสองลูกพลางหมุนตัวออกวิ่งทันที
ท่ามกลางเสียงสุนัขเห่าที่ไล่ตามมาข้างหลัง นางก็ได้ยินเสียงแหบ
ของคนมีอายุดังขึ้น "หยุดนะ! เจ้าหัวขโมย!"
หลินฟางโจวไหนเลยจะหยุดนิ่งให้ถูกจับได้ นางยิ่งวิ่งเร็วประดุจ
สายลม
ที่จริงหลินฟางโจววิ่งได้เร็วทีเดียว ทว่าน่าเสียดายที่ขาสองขา
มิสู้ขาสี่ขา เสียงสุนัขเห่าจากทางด้านหลังดูเหมือนยิ่งใกล้เข้ามามากขึ้น
ทุกที นางเริ่มจะกลัวขึ้นมาบ้างแล้ว แต่สุดท้ายก็ยังตัดใจทิ้งแตงหวาน
ลูกโตๆ ในมือไปไม่ลง
ทั น ใดนั้ น บนถนนเส้ น เล็ ก ที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งหน้ า ก็ มี เ กี้ ย วหลั ง เล็ ก ซึ่ ง มี
คนแบกสีค่ นผ่านมาพอดี หลินฟางโจวไม่ทนั ดูให้ดเี สียก่อนก็พงุ่ ตรงไปยัง
เกี้ยวหลังเล็กนั่นแล้ว ในใจคิดแค่เพียงว่า...มีคนมากแล้ว เจ้าสุนัขนั่น
คงแยกไม่ออกว่าข้าอยู่ที่ไหน มันต้องไม่กล้าวิ่งตามมาอีกแน่
นางคงจะตกใจจนเลอะเลือนแล้วจริงๆ เป็นคนอยู่ดีๆ ก็ไปคาดเดา
ความคิดของสุนัขเสียได้
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คนแบกเกี้ยวทั้งสี่มองเห็นชายหนุ่มรูปร่างผอมแห้งกอดแตงหวาน
สองลูกวิ่งมาราวกับสายลม ทางด้านหลังมีสุนัขตัวหนึ่ง และถัดออกไป
ก็เป็นชายชราคนหนึ่งเดินทุลักทุเลตามมา...ภาพนี้ช่างแปลกเกินไปแล้ว
พวกเขาพลันตกใจรีบหยุดเดินพร้อมกับเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงตืน่ ตระหนก
"ท�ำอะไร! ท�ำอะไรกันน่ะ!"
ด้วยเหตุนี้เกี้ยวจึงโยกซ้ายโยกขวาไปมา น่าสงสารคนที่อยู่ข้างใน
ยิ่งนัก เกรงว่าคนผู้นั้นคงจะถูกโยกจนวิงเวียนไปหมดแล้ว
หลินฟางโจววิ่งวนรอบเกี้ยวหลังนั้นรอบหนึ่ง ทว่าเจ้าสุนัขนั่นก็ยัง
ไล่ตามนางไม่หยุด เพียงพริบตาเดียวก็ไล่ตามมาทัน ทัง้ ยังกัดไปหนึง่ ครัง้
แควก...มันกัดปลายกางเกงนางไปส่วนหนึ่งแล้ว
หลินฟางโจวตกใจจนเหงื่อออกทั่วร่าง ระหว่างที่ลนลานอยู่นั้น
นางก็เห็นพวกเขาวางเกีย้ วลงกับพืน้ แล้ว นางจึงก้มตัวลงพลางมุดเข้าไป
ในเกี้ยว
ในที่สุดชายชราก็ตามมาทัน เมื่อเห็นว่าสถานการณ์วุ่นวายยิ่งนัก
เขาจึงตะโกนใส่สุนัขที่ก�ำลังจะพุ่งตามเข้าไปในเกี้ยวให้หยุด
"พวกท่าน...ข้า...นั่น..." ชายชราพยายามเอ่ยชี้แจง
แต่หนึง่ ในคนแบกเกีย้ วกลับเอ่ยขึน้ ด้วยความโมโห "พวกเจ้าต้องการ
จะท�ำอะไร! หากพุ่งชนเข้า..."
เขายังพูดไม่ทันจบก็ได้ยินเสียงตะโกนด้วยความเดือดดาลมาจาก
ข้างในเกี้ยวแล้ว "หลิน! ฟาง! โจว!"
ตามด้วยเสียงตกใจทีแ่ ทบจะสูญเสียการควบคุม "ตะ...ตะ...ใต้เท้า!"
หลินฟางโจวรีบออกมาจากเกีย้ วอย่างตัวสัน่ งันงก นางเห็นชายชรา
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คุกเข่าอยู่บนพื้น แม้แต่สุนัขของเขาก็ยังหมอบลง ทว่าส่วนหางของมัน
กลับส่ายราวกับพัดใบกกอย่างไรอย่างนั้น เช่นนี้มิใช่ว่ามันก�ำลังดูแคลน
ผู้อื่นอยู่หรือไร!
หลินฟางโจวก็คุกเข่าลงแล้วเช่นกัน
พานเหรินเฟิ่งจัดหมวกขุนนางที่เอียงกระเท่เร่ให้เข้าที่ ก่อนจะ
เดินออกมาจากเกี้ยวอย่างไม่รีบไม่ร้อน ด้วยต�ำแหน่งหน้าที่การงาน
ยามที่เขาเดินเหินจึงไม่เร็วไม่ช้าเกินไป ย่างก้าวแต่ละก้าวล้วนมั่นคง
สง่างาม เรียกได้ว่าเป็นท่าทางของขุนนางโดยแท้
หลินฟางโจวยิม้ ทะเล้นพร้อมกับเอ่ย "ใต้เท้า ท�ำไมท่านจึงมาอยูท่ นี่ ี่
ได้เล่า"
หลินฟางโจวยังไม่รวู้ า่ วันนีเ้ ป็นวันทีพ่ านเหรินเฟิง่ ไปแสดงความเสียใจ
ต่อครอบครัวของนายพรานและถือโอกาสเชิดชูความกล้าหาญของเขา
ด้วย ระหว่างที่กลับมาก็เจอเข้ากับนางซึ่งก�ำลังถูกสุนัขพร้อมกับเจ้าของ
สวนแตงไล่ตามอยู่พอดี
พานเหรินเฟิ่งไม่สนใจหลินฟางโจว เขาไม่อยากนึกย้อนไปถึง
เหตุการณ์น่าอายเมื่อครู่ที่ตนเองเพิ่งถูกชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งกอดผล
แตงหวานกระแทกจนล้ม
ชายชราผู้นั้นเห็นขโมยตีสนิทกับพานเหรินเฟิ่งก็กลัวว่าตนเองจะ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงรีบเอ่ยขึ้นมา "ใต้เท้า คนผู้นี้ขโมยแตงหวาน
ของข้าน้อยขอรับ!"
ตอนนีใ้ นอ้อมแขนของหลินฟางโจวยังคงกอดแตงหวานไว้อยูเ่ ลย...
พานเหรินเฟิง่ มองหลินฟางโจวแค่เพียงแวบเดียวก็ทำ� สีหน้าจริงจัง
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และเอ่ยต�ำหนิ "บังอาจนัก! เมื่อวานเจ้ามาล้อเล่นกับข้าหนหนึ่ง ข้าก็
ไม่เก็บมาใส่ใจแล้วแท้ๆ คิดไม่ถงึ ว่าวันนีเ้ จ้าจะก่อเรือ่ งตอนกลางวันแสกๆ
นี่มันเป็นการขโมยอย่างโจ่งแจ้ง ยังมีอะไรที่เจ้าไม่กล้าท�ำอีกหรือไม่!"
"ตะ...ตะ...ใต้เท้า ขะ...ขะ...ข้าน้อยก็แค่เล่นสนุกเท่านั้น เพียงแค่
หยอกล้อเขาเล่น ข้าน้อยจะคืนให้เขาแล้วล่ะ" หลินฟางโจวพูดจบแล้ว
ก็ รี บ ส่ ง แตงหวานให้ กั บ ชายชราคนนั้ น ไป จากนั้ น ก็ พู ด กั บ ชายชรา
"ท่านปู่ ข้าผิดไปแล้ว ข้าแค่ล้อเล่นเท่านั้น ท่านให้อภัยข้าสักครั้งเถอะนะ
คราวหลังข้าไม่กล้าอีกแล้ว"
พานเหรินเฟิ่งถามชายชราผู้นั้น "ข้าตัดสินให้เขาคืนแตงหวาน
ทั้งสองลูกแก่เจ้า เจ้าคิดเห็นว่าอย่างไร"
ชายชรารีบเอ่ย "ขอบคุณใต้เท้าที่ตัดสินให้ข้าน้อย!"
หลินฟางโจวนึกว่าในที่สุดตนเองก็หนีโทษในครั้งนี้พ้นแล้วเสียอีก
ไหนเลยจะรู้ว่าหลังจากพานเหรินเฟิ่งตัดสินเรื่องนี้เสร็จแล้ว จู่ๆ เขาก็
ถลึงตาใส่ ทั้งยังเรียกชื่อนางด้วย "หลินฟางโจว"
"หา? ใต้เท้า ท่านดูสิ เรื่องของพวกเราสองคนจบเรียบร้อยแล้ว"
"เรือ่ งของเจ้ากับเขาเรียบร้อยแล้วจริง แต่เรือ่ งของพวกเรายังไม่จบ"
พานเหรินเฟิ่งยิ้มกริ่มพร้อมกับเอ่ย "เจ้าไม่ใช่ว่าฉลาดนักหรือ ไม่ใช่ว่า
อยากเอาชนะด้วยอุบายหรือไร ไม่ใช่ว่าใช้เวลาทั้งวันไปอย่างไร้ค่า
หรอกหรือ ข้าขอสั่งให้เจ้าไปคิดวิธีปราบเสือร้ายนั่นมาให้ข้าภายใน
สามวัน หากคิดวิธที มี่ ปี ระโยชน์ไม่ได้ ข้าจะให้เจ้าไปกินข้าวในคุกชัว่ ชีวติ !"
"ยะ...อย่ า นะๆ ใต้ เ ท้ า นี่ มั น กดดั น เกิ น ไปแล้ ว นะ นี่ . ..นี่ ท ่ า น
ใช้อ�ำนาจ..." นางนึกได้ว่าตนเองพูดผิดไปจึงรีบกลืนค�ำหลังลงไปทันที
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"หืม? เจ้าจะพูดว่าข้าใช้อ�ำนาจมาแก้แค้นส่วนตัว?"
"ไม่ๆๆ ข้าน้อยไม่ได้หมายความเช่นนั้นเลย"
"ไม่ใช่ก็ดีแล้ว" พานเหรินเฟิ่งยิ้มกริ่มก่อนจะกลับเข้าไปในเกี้ยว
พร้อมสั่งออกมา "ยกเกี้ยว"
"ใต้เท้า รอก่อน ใต้เท้าขอรับ!"
หลินฟางโจวคุกเข่าบนพื้น นางได้แต่มองเกี้ยวหลังเล็กนั้นเคลื่อน
จากไปอย่างไม่รู้จะท�ำเช่นไร นางนั่งหมดแรงอยู่บนพื้นด้วยสีหน้าเหยเก
"จบกัน"
ตอนนีช้ ายชราพลันเกิดความรูส้ กึ สงสารนางอยูบ่ า้ ง เขาจึงพูดขึน้ มา
"ขโมยแตงหวานแค่สองลูก เมื่อคืนมาแล้วก็ช่างมันเถอะ ไม่เห็นต้องไป
กินข้าวในคุกตลอดชีวิต ข้าก็ไม่ได้บอกให้เจ้ากินข้าวในคุกตลอดชีวิต
เสียหน่อย"
หลินฟางโจวโบกมือไปมา "ไม่ใช่เพราะท่านปู่หรอก เรื่องนี้พูดไป
แล้วก็ยาว" อีกอย่างนางก็ไม่อยากพูดถึงเลยสักนิด
ชายชราหูผึ่งอยากฟังเรื่องนั้นว่าจะยาวสักเพียงใด
แต่หลินฟางโจวกลับพูดออกมาแค่เพียงว่า "ขอโทษท่านปูด่ ้วย
ข้า...ข้าแค่หิวมากเกินไป"
ชายชราผู้นั้นใจอ่อนขึ้นมาบ้างแล้ว เขามองคนหนุ่มที่อยู่ตรงหน้า
อีกฝ่ายมีรูปร่างผอมแห้งและผิวซีดขาว เมื่อเทียบกับหลานชายเขาแล้ว
คนผูน้ ยี้ งั ดูเด็กกว่าเสียด้วยซ�้ำ เขาลังเลอยูค่ รูห่ นึง่ จากนัน้ ก็ยดั แตงหวาน
ลูกหนึ่งใส่มือของหลินฟางโจว "เอาไปกินเถอะ ปกติหากมีคนผ่านทาง
หรือคนหิวมาขอกินแตงสักครึ่งลูกหรือหนึ่งลูกข้าล้วนไม่รับเงิน แต่เจ้า
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ควรจะบอกข้าสักนิด อย่าขโมยของเช่นนี้"
หลินฟางโจวดีใจมาก "ขอรับ! ข้าเข้าใจแล้ว ครัง้ หน้าหากอยากกินอีก
ข้าจะไปขอท่านตรงๆ เลย!"
ชายชราพูดอย่างอ่อนแรง "ข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้น"
หลินฟางโจวหลุดหัวเราะออกมา "ฮ่าๆๆ ข้าหยอกท่านน่ะ!"
"เจ้าเด็กนี่!" ชายชราก็หัวเราะตามไปด้วย
หลินฟางโจวหอบแตงหวานกลับไปที่บ้านแล้วผ่าครึ่ง โดยแบ่งให้
เสี่ยวหยวนเป่ากินครึ่งหนึ่ง
หลินฟางโจวทั้งกินแตงหวาน ทั้งเล่าเรื่องอันน่าหดหู่ของตนเอง
ให้เสี่ยวหยวนเป่าฟังไปด้วย หลังจากเล่าจบแล้วนางก็เอ่ยถามเขา "เจ้า
เคยเห็นเสือหรือไม่"
เขากินแตงหวานอย่างไม่รีบร้อน เมื่อได้ยินนางถามก็พยักหน้า
"เคยเห็น"
"ไม่ใช่ในรูปภาพตอนวันขึ้นปีใหม่นะ เป็นเสือตัวเป็นๆ เลย"
"เคยเห็น" เสี่ยวหยวนเป่ายังคงยืนยันเช่นเดิม
นางโบกมือไปมาอย่างไม่เชื่อ "เหลวไหลน่า หากเจ้าเคยเห็นเสือ
จริงๆ เสือก็ต้องจับเจ้ากินไปนานแล้วสิ"
"เสือทีข่ า้ เคยเห็นล้วนถูกขังไว้ในกรง" เสีย่ วหยวนเป่าพูดมาถึงตรงนี้
จู่ๆ เขาก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกับหรี่ตาลง "ข้ามีวิธีแล้ว"
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4
ช่วงเวลากลางวันหลินฟางโจวก็มาถึงที่ว่าการ
พานเหรินเฟิ่งรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้าง ตนให้ปัญหายากๆ แก่
หลินฟางโจวก็เพียงแค่อยากจะสั่งสอนเขาเท่านั้น ไม่เคยคาดหวังเลยว่า
เขาจะสามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้ ที่คาดไม่ถึงยิ่งกว่าก็คือเขาคิด
'แผนอันยอดเยี่ยม' ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้...
พานเหรินเฟิ่งนั่งตัวตรงพลางจัดชุดพร้อมกับเอ่ยถาม "ครั้งนี้เจ้าคง
ไม่คิดจะให้หล่อช้างหรอกนะ"
"ไม่ใช่ขอรับ ใต้เท้าโปรดวางใจ รับรองว่าวิธีของข้าน้อยในครั้งนี้
ได้ผลแน่นอน!"
"อ้อ ไหนลองพูดมาซิ"
"ใต้เท้า..." หลินฟางโจวลูบท้องตนเองพร้อมกับหัวเราะเสียงแห้ง
พานเหรินเฟิ่งพลันคิดไปถึงตอนที่ตนเองถูกสองเทพสังหารกดดัน
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ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่ารอยยิ้มของเจ้าหนุ่มผู้นี้ดูอย่างไรก็ช่างละโมบ
ช่างเถอะ เพื่อชาวบ้าน ข้าจะอดทนแล้วกัน!
ด้วยเหตุนี้พานเหรินเฟิ่งจึงเอ่ยถามด้วยสีหน้าที่เป็นมิตรมากขึ้น
"เจ้าอยากได้อะไรล่ะ"
"ใต้เท้า ข้าน้อยยังไม่ได้กินอะไรเลย"
พานเหรินเฟิ่งเริ่มสงสัยขึ้นมาบ้างแล้วว่าเป้าหมายที่แท้จริงของ
หลินฟางโจวใช่เพียงมาขอกินอาหารหรือไม่ แต่เพื่อชาวบ้าน...เขาจะ
อดทนไว้!
ดังนัน้ พานเหรินเฟิง่ จึงให้คนจัดเตรียมอาหารให้เรียบร้อย ทัง้ สองคน
นั่งลงประจ�ำที่ กินไปพลางพูดคุยไปพลาง หลายวันแล้วที่หลินฟางโจว
ไม่ได้กนิ อิม่ เมือ่ เห็นของทีว่ างอยูบ่ นโต๊ะนางก็ราวกับโจรบ้ากามทีม่ องเห็น
สาวงาม ไม่สนใจหน้าตาตนเองสักนิด
เดิมทีพานเหรินเฟิ่งนั้นก็เป็นบัณฑิตผู้รู้หนังสือผู้หนึ่ง เมื่อเขาเห็น
มารยาทบนโต๊ะอาหารของหลินฟางโจวแล้วก็รสู้ กึ รังเกียจเสียจนกลอกตา
ใส่ทันที
หลินฟางโจวกินไปด้วยพูดไปด้วย "ใต้เท้า ท่านเคยได้ยนิ เรือ่ งยาสลบ
มาบ้างหรือไม่ เพียงหนึ่งหยิบมือเล็กๆ ก็สามารถท�ำให้บุรุษตัวโตคนหนึ่ง
ล้มลงได้ ยาสลบนี้สามารถใช้ได้กับสุนัข แมว หมู หมาป่า ข้าน้อยคิดว่า
กับเสือตัวนั้นก็น่าจะใช้ได้ผลเช่นเดียวกัน"
"ข้าก็นึกว่าเจ้าจะมีความคิดอันชาญฉลาดอะไรเสียอีก ที่แท้ก็เป็น
ความคิดเก่าคร�่ำครึเช่นนี้เสียได้ ยาสลบนั้นข้าย่อมต้องเคยได้ยินอยู่แล้ว
ทั้งยังรู้สรรพคุณของมันด้วย แน่นอนว่าข้าก็เคยนึกถึงวิธีนี้มาก่อน ทว่า
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วิธีนี้พูดง่ายแต่ท�ำได้ยาก พื้นที่บนภูเขากว้างใหญ่เกินไป ล�ำบากต่อ
การค้นหา ไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเราจะท�ำให้มันสลบไปได้หรือไม่ ต่อให้
ยานั้นท�ำมันสลบจริง แต่พวกเราจะตามหาตัวมันเจอได้อย่างไรเล่า
ยาสลบมีเวลาออกฤทธิ์ที่จ�ำกัดนะ แค่ท�ำให้มันสลบได้ก็ว่ายากมากแล้ว
หากยั ง หาตั ว มั น ได้ ไ ม่ ทั น เวลา รอจนเสื อ ตั ว นั้ น ฟื ้ น คื น จากฤทธิ์ ย า
นี่ไม่ใช่ว่าเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าหรอกหรือ และหากเป็นเช่นนั้นจริง
เกรงว่าเสือตัวนั้นจะต้องระวังตัวมากขึ้นแน่ ภายหลังมันคงไม่โดนหลอก
ง่ายๆ เช่นนั้นอีก วิธีการนี้จ�ำเป็นต้องใช้เหยื่อล่อ และการตามหาเสือ
ก็จ�ำเป็นต้องใช้คนจ�ำนวนมาก ให้คนเหล่านั้นไปตามหาทั่วภูเขา แล้วก็
ต้องเผชิญหน้ากับเสืออย่างเลีย่ งไม่ได้ นัน่ ไม่ใช่วา่ เอาชีวติ คนไปทิง้ อีกหรือ
หากไม่ถึงคราวจ�ำเป็นจริงๆ อย่าเพิ่งไปเสี่ยงอันตรายเลยจะดีกว่า"
"ใต้เท้า ข้าน้อยยังไม่ได้พูดว่าให้วางเหยื่อล่อโดยตรงเสียหน่อย"
"เจ้าจะท�ำอย่างไร"
"ใช้กรง"
"ฮ่าๆ" พานเหรินเฟิ่งหัวเราะอย่างไม่เห็นด้วย "เจ้าคิดว่าเสือตัวนั้น
มันโง่หรือ จะเดินเข้าไปในกรงเองได้อย่างไร ต่อให้ใช้กรงจริงก็ยังมี
อีกเรื่องหนึ่ง ใครจะเป็นคนไปจับมันใส่กรง"
"ใต้ เ ท้ า ท่ า นเข้ า ใจผิ ด แล้ ว ข้ า น้ อ ยไม่ ไ ด้ พู ด ว่ า ใช้ ก รงจั บ เสื อ
ความหมายของข้าน้อยคือกรงขังนี้เอามาใช้เพื่อให้คนอยู่ต่างหาก หาก
เสือมากินเหยื่อที่วางล่อเอาไว้แล้ว มันย่อมไปไหนไม่ได้ไกล อีกอย่าง
หากขังคนเอาไว้ในกรง เสือก็เข้ามาท�ำร้ายไม่ได้ด้วย"
พานเหรินเฟิง่ เป็นคนฉลาดเฉลียว เมือ่ เขาได้ยนิ ค�ำพูดนีแ้ ล้วก็เข้าใจ
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กระจ่างแจ้งในทันที เขาลูบคางพลางเอ่ยชื่นชม "เยี่ยม ยอดเยี่ยมจริงๆ!"
ในขณะที่มือซ้ายของหลินฟางโจวมีน่องไก่ มือขวามีขาหมู นางก็
เอ่ยชื่นชมไปด้วย "หอม หอมจริงๆ!"
พานเหรินเฟิ่งตวัดสายตาหันมามองหลินฟางโจวด้วยสีหน้าสงสัย
พลางเอ่ยถาม "วิธีนี้เจ้าเป็นคนคิดเอง?"
หลินฟางโจวกลัวว่าพานเหรินเฟิง่ จะสงสัย นางจึงได้คดิ ข้อแก้ตวั ไว้
ตั้งแต่แรกแล้ว "ไม่ใช่"
"ข้าก็คิดไว้แล้วว่าไม่ใช่ เป็นความคิดของผู้ใดกัน"
"ใต้เท้า ระหว่างทางที่ข้าน้อยกลับมา ข้าน้อยได้พบกับชายชรา
คนหนึ่ ง คนผู ้ นั้ น สวมชุ ด นั ก พรตทั้ ง ตั ว มี ห นวดเคราสี ข าว ที่ เ อวผู ก
น�้ำเต้าใบใหญ่ใส่สุราเอาไว้...เป็นเขาที่บอกวิธีนี้แก่ข้าน้อย"
"ช่ า งเป็ น ผู ้ สู ง ส่ ง เหนื อ ทางโลก เหตุ ใ ดเขาจึ ง ให้ เ จ้ า ได้ พ บนะ"
พานเหรินเฟิ่งไม่อยากยอมรับอยู่บ้าง
หลินฟางโจวคิดในใจ มารดาท่านสิ คิดว่าข้าเต็มใจพบนักหรือ!
เมื่อกินอิ่มแล้วหลินฟางโจวก็น�ำของที่เหลืออยู่บนโต๊ะห่อกลับไป
ด้วยทั้งหมด
พานเหรินเฟิ่งไม่เคยพบเคยเจอคนที่ยากจนถึงเพียงนี้มาก่อน
หลังจากนั้นหลินฟางโจวจึงเอ่ยถามพานเหรินเฟิ่ง "ใต้เท้า รอให้
จับเสือได้จริงก่อน เงินรางวัลพวกนั้นข้าน้อยยังจะได้อยู่หรือไม่"
"ย่อมได้แน่นอน ข้าจะไม่ให้ขาดแม้แต่หนึ่งอีแปะ"
"แหะๆๆ...ใต้เท้า..." หลินฟางโจวดวงตาเป็นประกาย นางขยับร่าง
เข้าไปใกล้พานเหรินเฟิ่ง
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"เจ้าจะท�ำอะไร ไปห่างๆ ข้าหน่อย" พานเหรินเฟิ่งรีบขยับถอยห่าง
ออกมา
"ใต้เท้า ข้าน้อยก�ำลังล�ำบาก ในบ้านข้าน้อยกระทั่งข้าวสารสักเม็ด
ก็ยังไม่มี ท่านดูสิ จะช่วย...เอ่อ...ให้รางวัลข้าน้อยไปใช้ล่วงหน้าสักนิด
ได้หรือไม่"
พานเหรินเฟิง่ คิดไม่ถงึ ว่าใต้หล้านีจ้ ะมีคนน่าเกลียดและหน้าไม่อาย
เช่นนี้อยู่ ยังไม่ทันได้เริ่มก็ยื่นมือมาขอเงินผู้อื่นแล้ว เขาท�ำหน้าจริงจัง
พร้อมกับเอ่ย "นี่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้"
"เช่ น นั้ น ก็ ไ ด้ หากรอให้ จั บ เสื อ ได้ ก ่ อ น เกรงว่ า ข้ า น้ อ ยคงหิ ว
จนกลายเป็นแผ่นหนังละครหุ่นเงาไปแล้วกระมัง ใต้เท้า พอถึงยามนั้น
ท่านก็เผาเสือตามไปให้ข้าน้อยด้วยเถอะ ใต้เท้าไม่ต้องคิดถึงข้าน้อย
หรอกนะ เพราะทั้งช่วงปีใหม่และเทศกาลอื่นๆ ข้าน้อยก็จะกลับมา
เยี่ยมเยียนท่านแน่นอน!"
คิว้ ของพานเหรินเฟิง่ กระตุกอย่างแรง ในทีส่ ดุ เขาก็ไม่รวู้ า่ จะจัดการ
กับจอมอันธพาลเช่นนี้อย่างไรดี เขาจึงพูดว่า "ก่อนที่จะจับเสือ เจ้ามา
กินอาหารที่นี่ได้ทุกวันเลย"
"ขอรับ! ขอบคุณใต้เท้า!!!"
เมื่อได้รับค�ำสัญญาจากพานเหรินเฟิ่งแล้ว หลินฟางโจวก็ดีใจ
อย่างมาก นางถือห่ออาหารที่เหลือพร้อมกับวิ่งไปด้วยความดีอกดีใจ
ทิง้ ให้พานเหรินเฟิง่ นัง่ อยูเ่ บือ้ งหน้าโต๊ะอาหารทีม่ ชี ามและถ้วยสะอาด
ราวกับไม่เคยใส่ข้าวหรืออาหารใดๆ ไว้เพียงคนเดียว "ดูเหมือนข้าจะ
ตัดสินใจผิดพลาดไปเรื่องหนึ่งแล้ว"
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หลินฟางโจวถือห่ออาหารกลับมา จวบจนวันนีใ้ นทีส่ ดุ เสีย่ วหยวนเป่า
ผู้นั้นก็ได้กินอิ่มอย่างเต็มที่เสียที นางพบว่าไม่ว่าเขาจะหิวมากเพียงใด
การกินอาหารของเขาก็มักจะเชื่องช้า ไม่เร่งรีบ มองแล้วช่างดูดีไม่น้อย
หลินฟางโจวถามเขา "ปีนี้เจ้าอายุเท่าไรแล้ว"
"สิบขวบ"
"ดูแล้วไม่เหมือนเลย เฉินเสีย่ วซานทีอ่ ยูข่ า้ งบ้านตอนนีเ้ พิง่ แปดขวบครึง่
เทียบกับเจ้าแล้วรูปร่างก็พอๆ กันเลย"
"ข้าร่างกายไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เด็กแล้ว"
"พวกคนร�่ำรวยพิลึก"
เสีย่ วหยวนเป่าก้มหน้าก้มตากินอาหาร เรือ่ งทีน่ างเหน็บแนมมานัน้
ก็ไม่คิดแก้ตัวแต่อย่างใด
พานเหรินเฟิ่งติดประกาศหาช่างตีเหล็กไปทั่วเมือง สั่งให้พวกเขา
ท�ำกรงเหล็กหนึ่งกรง กรงเหล็กนั้นไม่เหมือนกับกรงเหล็กทั่วไปเล็กน้อย
ประตูจะเปิดเข้าไปข้างใน และข้างในนั้นจะมีไม้คานขวางอยู่ คนที่ยืน
อยู่ข้างในสามารถยกกรงเดินได้ ข้างนอกกรงมีตะขอยื่นออกมาเล็กน้อย
สะดวกต่อการแขวนบางอย่าง
เหล่าช่างตีเหล็กใช้เวลาหนึ่งวันเพื่อรีบสร้างกรงเหล็กเช่นนี้ขึ้นมา
สิบกรง ในตอนเช้าของวันถัดมาพานเหรินเฟิ่งก็ประกาศหาบุรุษที่มีใจ
กล้าหาญยี่สิบคน ซึ่งก็มากันครบในเวลาอันรวดเร็ว แบ่งเป็นกลุ่มละ
สองคน พวกเขาจะต้องยกกรง แบกพวกอาหารแห้งและวัตถุจุดไฟต่างๆ
ส่วนด้านนอกกรงแขวนเนื้อหมูสดที่ผ่านการแช่ยาสลบมา จากนั้นก็
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เดินออกจากเมืองขึ้นภูเขาไปอย่างสง่างามเช่นนี้
หลินฟางโจวซึง่ เป็นหนึง่ ในผูว้ างแผนการปราบเสือครัง้ นีโ้ ชคดีทไี่ ด้
ปะปนเข้าไปกับกองทัพที่ทางการส่งมาจึงพลอยได้หน้าได้ตาไปด้วย
นางดูหล่อเหลาโดดเด่นอยู่ท่ามกลางกลุ่มบุรุษผู้หยาบกระด้าง ราวกับ
หินแม่เหล็กก้อนหนึ่งที่ดึงดูดสายตาของบรรดาสตรีรุ่นใหญ่ที่ยังไร้คู่
รวมไปถึงเหล่าสาวน้อยที่แต่งงานแล้ว
พานเหรินเฟิ่งรู้สึกเกลียดหลินฟางโจวเข้าเสียแล้ว
ตอนที่พิธีการเสร็จสิ้นพานเหรินเฟิ่งได้ปฏิเสธค�ำขออันไม่สมเหตุ
สมผลของหลินฟางโจวที่จะใช้เงินของทางการไปกินอาหาร นางจึงท�ำได้
เพียงกลับไปที่บ้าน
ตอนทีถ่ งึ บ้านแล้วหลินฟางโจวก็เห็นเสีย่ วหยวนเป่าก�ำลังเกาะหน้าต่าง
มองออกไปข้างนอก
หลินฟางโจวเอ่ยถามด้วยความแปลกใจ "เจ้าก�ำลังดูอะไร"
"สัตว์ต่อสู้กัน"
"อะไรก�ำลังต่อสู้กันหรือ" หลินฟางโจวสงสัยจึงขยับเข้าไปใกล้ๆ
ก่อนจะอุ้มเสี่ยวหยวนเป่าไปไว้ที่ด้านข้าง ท่าทางของนางดูเกเรไม่น้อย
หลังจากนั้นนางก็ยืนค�้ำอยู่ตรงต�ำแหน่งนั้น "ข้าขอดูหน่อย"
เมื่อมองไปแล้วหลินฟางโจวก็โมโหเสียจนย่นจมูก "ที่แท้ก็เป็น
แมวกับนกสู้กัน นี่มันน่าดูตรงไหนฮึ!"
ช่างเป็นอะไรที่ไม่น่าดูเลยจริงๆ ทว่าส�ำหรับเสี่ยวหยวนเป่าผู้มี
เวลาว่างมากเป็นที่สุด อีกทั้งยังออกไปข้างนอกไม่ได้ก็ท�ำได้เพียงดู
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'แมวกับนก' สู้กันแก้เบื่อแล้ว
เสี่ยวหยวนเป่าถามหลินฟางโจว สายตาจ้องตรงไปที่นก "นั่นเป็น
นกอะไร"
หลินฟางโจวสังเกตก่อนจะตอบ "ดูเหมือนจะเป็นนกเค้าแมวนะ"
"นกเค้าแมวไม่ใช่ว่าบินได้หรอกหรือ"
"ถูกแล้ว ท�ำไมมันไม่บินล่ะ" หลินฟางโจวแปลกใจเช่นกัน
เมื่อดูให้ดีอีกครั้งนางก็เห็นว่านกเค้าแมวตัวนั้นคุดคู้อยู่บนพื้น
ปีกลู่ลงมา ดูปวกเปียกไร้เรี่ยวแรง แมวหลีฮวา* ตัวนั้นค่อยๆ เข้าไปใกล้
มันทีละก้าวอย่างช้าๆ
หลินฟางโจวพูดขึ้นมา "มันบาดเจ็บ"
พูดจบนางก็เกิดความคิดขึน้ มาว่าโอกาสอันหาได้ยากเช่นนี้ เหตุใด
ถึงปล่อยให้แมวป่าตัวนั้นได้ไปง่ายๆ ล่ะ
ด้วยเหตุนนี้ างจึงวิง่ ออกไป เก็บหินก้อนเล็กมาก้อนหนึง่ แล้วขว้างไป
ทีแ่ มวหลีฮวาตัวนัน้ ก่อนเอ่ย "นี!่ เจ้าก็เป็น 'แมว' มันก็เป็น 'แมว' ล้วนเป็น
พี่น้องกัน เจ้าจะไปรังแกมันได้อย่างไร ต่างก็มาจากรากฐานเดียวกัน
ท�ำไมต้องทะเลาะกันด้วย!"
เสี่ยวหยวนเป่าที่อยู่ข้างในได้ยินก็เลิกคิ้วขึ้น
แมวป่าทีถ่ กู ไล่วงิ่ หนีไปแล้ว หลินฟางโจวเดินไปกดนกเค้าแมวเอาไว้
ก่อนจะจับมันเข้าไปในกรงนกอันผุพงั ทีป่ กี ของนกเค้าแมวตัวนัน้ มีเลือดไหล
มันไม่มีอาการขัดขืนเลยแม้แต่น้อย น่าจะเป็นเพราะเสียเลือดมากจึง
ท�ำให้สมองสับสนมึนงง
* แมวหลีฮวา (Dragon-Li) เป็นแมวสายพันธุ์หนึ่งซึ่งมีต้นก�ำเนิดจากประเทศจีน
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หลินฟางโจวเดินถือกรงนกเข้ามา เดินไปด้วยพูดไปด้วย "หลายวันนี้
ยังไม่ขาดแคลนอาหาร เช่นนั้นก็เลี้ยงมันเอาไว้ก่อน รอให้เลี้ยงจนอ้วน
ค่อยถอนขนแล้วย่างกิน"
มุมปากของเสี่ยวหยวนเป่าเผยอขึ้น ทว่าสุดท้ายก็ไม่ได้พูดอะไร
ออกไป
หลินฟางโจววางกรงนกลง นางพลันนึกขึน้ ได้วา่ เมือ่ ครูเ่ สีย่ วหยวนเป่า
มองแมวกับนกต่อสูก้ นั ด้วยท่าทางสนอกสนใจและกระตือรือร้นยิง่ ...นาง
จึงถามเขา "เจ้าคงเบื่อมากกระมัง อยากออกไปข้างนอกใช่หรือไม่"
"อืม"
"รอก่อนนะ ข้านึกวิธีที่ดีวิธีหนึ่งออกแล้ว"
"วิธีอะไร"
"ผ่านช่วงนี้ไปแล้วค่อยพูดก็ไม่สาย รอพวกเขาล่าเสือได้ก่อนเถอะ"
พวกเด็กๆ ก็มักจะสนใจสัตว์ตัวเล็กกันทั้งนั้น เสี่ยวหยวนเป่ามอง
นกเค้าแมวในกรงนกพลางเอ่ยถามหลินฟางโจว "นกเค้าแมวกินอะไรหรือ"
"เหมือนแมวเลย...กินหนู"
"ข้ามีหนูนะ"
หลินฟางโจวฟังแล้วไม่เข้าใจ "หมายความว่าอย่างไร"
เสี่ยวหยวนเป่าลุกจากเตียง เขาเดินน�ำหลินฟางโจวไปยังห้องครัว
แล้วชี้ไปที่เตาท�ำอาหาร นางเปิดฝาหม้อด้วยความสงสัย ก่อนจะเห็น
หนูน้อยตัวหนึ่งนอนหงายอยู่ในหม้อด�ำมิดหมีนี้
"..." หลินฟางโจวอึ้งงัน
เสีย่ วหยวนเป่าเอ่ยขึน้ มา "ข้าเห็นหนูตกลงไปในหม้อเลยขังมันเอาไว้
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ไม่ให้มันหนีไปได้"
หลินฟางโจวไม่เห็นด้วย "เจ้าเป็นบ้าหรือไร" ท�ำไมต้องขังไม่ให้มัน
หนีไปด้วย ไม่ใช่ว่าควรให้มันรีบไสหัวไปให้ไกลหรอกหรือ
เสี่ยวหยวนเป่าก้มหน้าพลางเม้มปากไม่พูดจา
หลิ น ฟางโจวก้ ม ลงมองแล้ ว คี บ หางหนู น ้ อ ยตั ว นั้ น ออกมาจาก
ในหม้อ หนูน้อยตัวนั้นน่าจะเพิ่งหย่านมมา ตัวของมันเล็กมาก สีขน
ยังอ่อนอยู่ พอถูกหลินฟางโจวจับหางเอาไว้มันก็พยายามดิ้นสุดชีวิต
ส่งเสียงร้องจี๊ดๆ ไม่หยุด
หลินฟางโจวเอ่ย "หยวนเป่า! เอาไปตุ๋นรวมกับหัวไช้เท้าครึ่งหัว
ส�ำหรับคืนนี้เพื่อบ�ำรุงร่างกายให้เจ้าดีหรือไม่"
เมื่อมองเห็นสีหน้าตกตะลึงของเสี่ยวหยวนเป่าแล้ว หลินฟางโจว
ก็หัวเราะเสียยกใหญ่ นางโยนหนูน้อยตัวนั้นเข้าไปในกรงนก ตัวของมัน
กลิ้งม้วนไปครู่หนึ่ง ยังไม่ทันได้หนีมันก็ถูกนกเค้าแมวคาบไปแล้ว
ภาพที่นกเค้าแมวกินหนูค่อนข้างจะ...เกินบรรยาย
หลินฟางโจวกับเสี่ยวหยวนเป่าต่างไม่อยากมอง นางจึงชี้ไปที่
หม้อใบนั้นพลางพูดขึ้นมา "ข้าจะให้เจ้าดูอะไรสนุกๆ"
นางยืนบนเตาท�ำอาหาร เมื่อยกหม้อใบนั้นออกมาวางข้างๆ แล้ว
บนเตาอาหารก็ปรากฏช่องจุดไฟเตาให้เห็น นางพลันกระโดดลงไป
ในช่องนั้น ได้ยินเสียงครูดคราดคล้ายหินเคลื่อนอยู่ครู่หนึ่ง ทันใดนั้น
ร่างของนางก็หายไปจนไม่เห็นตัวคนแล้ว
เสีย่ วหยวนเป่าตกใจรีบเข้าไปดูใกล้ๆ ก่อนจะเห็นนางอยูท่ กี่ น้ โพรง
และก�ำลังเงยหน้ามองเขาด้วยรอยยิ้มกว้าง
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แท้จริงแล้วใต้เตานี้ยังมีอีกโลกหนึ่งซ่อนอยู่
เดิมทีมารดาของหลินฟางโจวนึกว่าตนเองจะร�ำ่ รวยได้ในสักวันหนึง่
ซึ่งก่อนจะถึงวันที่ร�่ำรวย มารดาก็ได้คิดสถานที่ซ่อนเงินไว้เรียบร้อยแล้ว
โดยขุดโพรงใต้เตาเอาไว้โพรงหนึ่ง ยามจุดไฟท�ำอาหารก็ใช้แผ่นหินมา
ปิดเอาไว้...ช่างเป็นสถานที่ที่ดีซึ่งแม้แต่เทพเซียนก็ยังหาไม่เจอ!
หลินฟางโจวคุกเข่าอยู่ท่ีก้นโพรงนั้นพลางพูดกับเสี่ยวหยวนเป่า
"โพรงนี้ใหญ่มาก ยามมีเรื่องจ�ำเป็นเจ้าก็สามารถใช้ที่นี่ซ่อนตัวได้ด้วย"
"หากข้าซ่อนอยู่ข้างล่าง แล้วข้างบนมีคนจุดไฟขึ้นมาจะท�ำเช่นไร"
"เช่นนั้นเจ้าก็กลายเป็นไก่อบดินน่ะสิ"
เสี่ยวหยวนเป่าเลิกคิ้วขึ้น
"ข้าถึงว่าว่าเจ้าโง่อย่างไรเล่า!" หลินฟางโจวปีนขึน้ มาจากข้างในโพรง
นางสะบัดขี้เถ้าด�ำๆ ออกจากตัวพร้อมกับพูด "เพียงแค่กั้นช่องจุดไฟเตา
ด้วยแผ่นหิน ต่อให้ไฟอยากแผดเผาลงมาก็เผาเจ้าไม่ได้หรอก"
เดิมทีหลินฟางโจวคิดว่าการไปจับเสือตัวนั้นจะต้องใช้เวลาสัก
ระยะหนึ่ง ไหนเลยจะรู้ว่ายามรุ่งสางของวันที่สองนางก็ถูกเสียงเคาะ
ประตูปังๆๆ ปลุกให้ตื่นแล้ว
"ต้าหลาง! จับได้แล้ว! เสือตัวนั้นถูกจับแล้วจริงๆ!"
หลินฟางโจวรีบสวมเสื้อผ้าแล้ววิ่งออกไป "จริงหรือ!"
"จริงสิ! เมื่อคืนเสือมากินเนื้อ คนในกรงต่างนอนหลับไม่รู้สึกตัว
เช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาก็เห็นเสือตัวนั้นนอนหลับเหมือนตายอยู่ข้างนอกแล้ว!"
"ใครเป็นคนเจอ"
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"พวกคนขายเนื้อแซ่เฉินน่ะ คนขายเนื้อแซ่เฉินเป็นกังวลว่าเสือ
จะตื่ น จึ ง ใช้ มี ด หั่ น เนื้ อ แทงที่ ค อมั น สองที ข้ า เห็ น เลื อ ดไหลออกมา
คาดว่าเสือตัวนั้นต้องตายแล้วแน่นอน"
"ตายแล้วก็ดี เอาแบบมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีประโยชน์...แล้วพวกเขาล่ะ"
"พวกเขาก�ำลังเดินทางมา แล้วส่งคนฝีเท้าเร็วไม่กคี่ นกลับมาส่งข่าว
ก่อน ต้าหลาง ครั้งนี้ล้วนเป็นไปตามแผนที่เจ้าวางไว้จริงๆ หลังจากนี้
ข้าจะไม่ล้อเจ้าเรื่องสิงโตกระดาษอีกแล้ว!"
หลินฟางโจวคิดในใจ เจ้านี่นะ! เรื่องอื่นมีไม่พูด กลับเอาแต่พูดถึง
เรื่องนี้อยู่ได้
ขณะที่ก�ำลังพูดคุยกันอยู่นั้น ทั้งสองก็มองเห็นหวังต้าเตาวิ่งตรงมา
เมือ่ เห็นหลินฟางโจวเขาก็โบกมือให้พร้อมกับพูด "ต้าหลาง! ใต้เท้าเรียกให้
เจ้าไปหา"
"ไปหาท�ำไม"
"ไปต้อนรับกลุม่ คนล่าเสือทีก่ ลับมาด้วยชัยชนะ เจ้าจะเปลีย่ นเสือ้ ผ้า
หรือไม่"
หลินฟางโจวกอดอก นางส่ายหน้าพร้อมเอ่ย "ไม่ต้อง ข้าไม่มีชุด
ให้เปลี่ยนแล้ว ไปเถอะ"
หวังต้าเตาผูน้ นั้ กับชายหนุม่ ทีม่ าส่งข่าวต่างก็กล่าวชมเชยหลินฟางโจว
ไปตลอดทางจนร่างนางแทบจะโบยบิน
เมื่อถึงที่ว่าการนางก็เห็นพานเหรินเฟิ่งมีใบหน้าดีใจเปี่ยมสุขและ
เปลี่ยนเป็นชุดขุนนางเรียบร้อยนานแล้ว หลินฟางโจวคิดในใจว่า...
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เสือตัวนั้นช่างหน้าหนาเสียจริง ยังต้องรบกวนให้ใต้เท้าสวมชุดขุนนาง
ออกมาต้อนรับด้วย
พวกคนขายเนือ้ แซ่เฉินทีต่ อ้ งแบกเสือมานัน้ คงจะเดินทางมาถึงช้า
แน่นอน ซึ่งพานเหรินเฟิ่งก็ไม่ได้ดูรีบร้อนออกไปรอด้านนอกแต่อย่างใด
ยังคงนั่งรออยู่ในที่ว่าการด้วยท่าทางที่ส�ำรวมอยู่มาก
หลินฟางโจวกินขนมของที่ว่าการไปพลางพูดกับพานเหรินเฟิ่ง
ไปพลาง "ใต้เท้า ยามนี้อากาศร้อน อีกทั้งเสือตัวนั้นก็ตายแล้วด้วย
เกรงว่าแบกกลับมาไม่ถึงหนึ่งวันก็จะมีหนอนขึ้นเป็นแน่ พวกเราต้อง
รีบถลกหนังมันออกให้เร็วสักหน่อย"
"เพียงแค่ถลกหนังเองหรือ" พานเหรินเฟิ่งส่ายหน้าพร้อมกับยิ้ม
"ไม่ใช่เพียงแค่หนัง เสือตัวนี้ทั้งตัวล้วนแต่ล�้ำค่า เนื้อเสือสามารถกินได้
กระดูกเสือ ไส้เสือ และอื่นๆ ล้วนท�ำเป็นยาได้ อวัยวะเพศของเสือ..."
"อวัยวะเพศของเสือท�ำไมหรือขอรับ"
"เฮ้อ อวัยวะเพศของเสือในอ�ำเภอแห่งนี้กลับไม่ใช่ของหายากเลย
ใครๆ ก็หามากินบ�ำรุงได้"
"ใต้เท้า ในตัวของเสือมีหลายสิ่งที่มีประโยชน์มากมายเพียงนั้น
เช่นนั้นท่านต้องหาคนที่มีฝีมือดีๆ มาช�ำแหละเสือจึงจะถูก"
"จริงอย่างที่เจ้าพูด ข้าจะส่งคนไปเชิญนายพรานมาประเดี๋ยวนี้"
"ช้าก่อนขอรับ ใต้เท้ายังไม่ต้องรีบ"
พานเหรินเฟิง่ กวาดตามองหลินฟางโจวแวบหนึง่ พลางยิม้ อย่างรูท้ นั
"เจ้ามีแผนการอะไรอีกหรือ"
"ใต้เท้า ข้าน้อยเคยได้ยินว่าครั้งก่อนท่านประกาศหานายพราน
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ขึน้ เขาไปปราบเสือ นายพรานมากมายเหล่านัน้ ต่างก็ปฏิเสธท่านมาแล้ว
มีเพียงนายพรานคนเดียวที่ยอมขึ้นไป"
เรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ งจริ ง พานเหริ น เฟิ ่ ง ส่ ง คนไปเชิ ญ พวกเขามา
ผลปรากฏว่าต่างก็อ้างว่าป่วยบ้าง มาไม่ได้บ้าง ความรู้สึกกลัวตายย่อม
เป็นธรรมดาของมนุษย์ซึ่งสามารถเข้าใจได้ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า
ในใจของพวกเขาจะรู้สึกดีด้วย
ยามนี้เมื่อได้ยินหลินฟางโจวพูดถึงขึ้นมา ใจของพานเหรินเฟิ่ง
ย่อมเป็นกังวลอยู่บ้างแน่นอน เพียงแต่สีหน้ายังคงสงบเยือกเย็น
หลินฟางโจวยังคงพูดต่อไป "พวกเขาไม่ไว้หน้าใต้เท้าเลย แล้ว
เหตุใดใต้เท้าต้องไว้หน้าพวกเขาด้วยเล่า เรื่องดีอย่างช�ำแหละเสือนี้
ไม่ควรตกไปอยู่บนบ่าพวกเขาโดยเด็ดขาด"
"หืม? ท�ำไมเรื่องช�ำแหละเสือถึงกลายเป็นเรื่องดีไปแล้ว"
"ใต้เท้า ท่านลองคิดดูนะ นอกจากเสือจะก่อเรื่องจนเป็นที่พูดถึงไป
ทั่ ว แล้ ว มั น ยั ง ท� ำ ร้ า ยคนมากมายจนถึ ง ตายอี ก พวกเราเสี ย แรงไป
มากกว่าจะจับเสือมาได้ เสือตัวนี้ต้องช�ำแหละต่อหน้าธารก�ำนัลเพื่อให้
คนทั่วทั้งเมืองรู้ว่าใต้เท้าได้ก�ำจัดภัยร้ายในชีวิตของพวกเขาไปแล้ว"
ค�ำพูดเหล่านีก้ ระทบก้นบึง้ หัวใจของพานเหรินเฟิง่ อย่างยิง่ ใครบ้าง
จะไม่อยากพยายามมีชื่อเสียงที่ดีกัน ได้เป็นขุนนางที่ใกล้ชิดราษฎรและ
ได้รับเสียงชื่นชมว่าดีจากพวกเขาย่อมสามารถช่วยให้เขาได้เลื่อนขั้น
ในวันหน้า
ทว่าพานเหรินเฟิง่ ก็เป็นคนทีเ่ คยเล่าเรียนมามาก เขาล้วนมีขอ้ โต้แย้ง
อยู่จึงส่ายหน้าเอ่ย "ไม่เหมาะสม ข้าไม่ใช่พวกชอบเป็นที่สนใจ"
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"แต่ทุกคนต่างก็อยากเห็นกันทั้งนั้นนะขอรับ ใต้เท้า ท่านก็ช่วย
ลดตัวลงมาสักนิดเถอะ!"
พานเหรินเฟิง่ พบว่าหลินฟางโจวผูน้ มี้ คี วามคิดเฉียบคมจริงๆ อีกฝ่าย
ไม่ใช่คนโง่เขลาอย่างที่เขาคิดไว้ในตอนแรกเลยสักนิด
ในที่สุดพานเหรินเฟิ่งก็พยักหน้า 'อย่างจ�ำยอม' หัวข้อสนทนาจึง
วนกลับไปที่เรื่องเมื่อครู่นี้อีกครั้ง เขาถามหลินฟางโจว "หากนายพราน
ท�ำไม่ได้ แล้วยังจะไปหาใครได้อีก คนขายเนื้อหรือ"
"ข้าน้อยคิดว่าคนขายเนือ้ แซ่เฉินเหมาะสมมาก เขาช�ำแหละเนือ้ ขาย
มาหลายปีแล้ว ทั้งหมู แกะ วัวก็ล้วนแต่เคยช�ำแหละมาแล้วทั้งสิ้น"
"ข้าเคยได้ยินว่าเจ้ากับคนขายเนื้อแซ่เฉินเป็นเพื่อนบ้านกัน"
หลินฟางโจวตกตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนหัวเราะเสียงแห้ง "แหะๆๆ"
พานเหรินเฟิ่งตวาดขึ้นอย่างเย็นชา "อย่านึกว่าข้าไม่รู้นะว่าเจ้า
มีความคิดอะไร เจ้ากับเขาเป็นเพื่อนบ้านกัน มีเรื่องดีเช่นนี้เขาย่อมมี
ชื่อเสียงไม่น้อย เขาจะให้ผลประโยชน์อะไรแก่เจ้าหรือ!"
"ใต้เท้า คนขายเนื้อแซ่เฉินมีชื่อเสียงที่ดี การใช้มีดก็ดี และเรื่องเสือ
ในครั้งนี้ก็เป็นเขาที่จับมาได้ เรื่องนี้ก็ควรมอบให้เขาท�ำสิ"
"ถึงแม้คำ� พูดจะฟังดูดี แต่เขาก็เป็นแค่คนขายเนือ้ สัตว์ทวั่ ไปคนหนึง่
จะเคยช�ำแหละเสือมาก่อนได้อย่างไร"
"เสื อ ตั ว นั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี เ ขางอกแปดเขาหรื อ มี ข าหกขาเสี ย หน่ อ ย
เทียบกับหมู วัว แกะแล้วก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไร เหตุใดคนขายเนื้อ
แซ่เฉินจะช�ำแหละมันไม่ได้เล่า"
"เหตุผลของเจ้านี่นะ" พานเหรินเฟิ่งส่ายหน้า ในที่สุดเขาก็ไม่ได้
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พูดอะไรอีก
ตอนทีค่ นขายเนือ้ แซ่เฉินแบกเสือกลับมา พอได้ยนิ ว่าพานเหรินเฟิง่
มอบหมายให้เขาช�ำแหละเสือต่อหน้าผู้คนทั่วทั้งอ�ำเภอ เขาก็รู้สึกเป็น
เกียรติและตื่นเต้นยิ่งนัก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกังวลและไม่สบายใจ
ไปด้วย
หลินฟางโจวตบบ่าของเขาพลางเอ่ย "พี่เฉิน ถือโอกาสอันดีนี้ท�ำให้
ตัวท่านเป็นที่รู้จักเถอะ ภายหลังท่านก็จะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้มีด
อันดับหนึ่งของหย่งโจวแล้ว"
"น้องชาย ข้ารู้ว่าเรื่องนี้เจ้าต้องมีส่วนช่วยเหลือด้วยแน่ จากนี้
มีอะไรเจ้าก็ไม่ตอ้ งเกรงใจแล้ว หากมีเวลาว่างก็ไปดืม่ สุราทีบ่ า้ นข้าเถอะ"
"ได้เลย ไม่มีปัญหา...พี่สะใภ้เป็นสตรีที่ขี้อาย เป็นผู้ช่วยท่านครั้งนี้
จะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่"
"นางขี้อายยามที่มีคนอยู่มากๆ เช่นนี้ ข้าเองก็ไม่รู้จะท�ำเช่นไร
ดี เ หมื อ นกั น แค่ ใ ห้ น างช่ ว ยล้ า งท� ำความสะอาดพวกเนื้ อ ให้ คิ ด ว่ า
ไม่น่ามีปัญหานะ"
"ข้าจะเป็นคนดีให้ถึงที่สุดแล้วกัน" หลินฟางโจวตบๆ ลงไปบนแขน
ของคนขายเนือ้ แซ่เฉิน "ถึงอย่างไรข้าก็ไม่มอี ะไรให้ทำ� อยูแ่ ล้ว ถึงตอนนัน้
ข้าจะคอยเป็นผู้ช่วยท่านกับพี่สะใภ้อีกแรงนะ"
คนขายเนื้อแซ่เฉินซาบซึ้งใจอย่างมาก "เจ้าเป็นน้องชายที่ดีนัก"
ช่วงเวลากลางวันคนขายเนื้อแซ่เฉินซึ่งตระเตรียมเครื่องมือไว้
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เรียบร้อยแล้วก็ไปยังทีโ่ ล่งริมแม่นำ�้ เขาจัดวางโต๊ะส�ำหรับการช�ำแหละเสือ
ที่นั่นมีพื้นที่กว้างเหมาะกับการให้ผู้คนมารับชมยิ่งนัก
คนทั่วทั้งอ�ำเภอต่างก็ตื่นเต้น ใครที่เดินไหวก็ล้วนแห่มาดูกัน ฝูงชน
แน่นขนัดเป็นอย่างมาก และยังมีบางส่วนถือโอกาสนีข้ ายเมล็ดทานตะวัน
ถัว่ เขียวต้มน�ำ้ ตาลแช่เย็น และขนมอืน่ ๆ อีกมากมาย ผูค้ นเดินกันขวักไขว่
เรื่องใหญ่เช่นนี้พอที่จะเขียนบันทึกลงในเรื่องราวประจ�ำอ�ำเภอแล้ว
คนขายเนือ้ แซ่เฉินกรีดท้องเสือและดึงอวัยวะภายในออกมาวางไว้
ด้านข้างให้หมดเสียก่อน ต่อมาก็เริม่ ถลกหนังและเราะกระดูก หลินฟางโจว
อยูอ่ กี ด้านหนึง่ นางคอยช่วยภรรยาคนขายเนือ้ เก็บอวัยวะภายในใส่ชาม
แล้วน�ำไปล้างที่ริมแม่น�้ำ
ผู้คนส่วนใหญ่ต่างชอบดูการถลกหนังและเราะกระดูกมากกว่า
คนที่แทรกเข้าไปไม่ได้จึงมาดูการล้างอวัยวะภายในนี้แทน
หลินฟางโจวประคองชามแล้วเดินกลับมาเก็บอวัยวะภายในของ
เสือกับคนขายเนื้อแซ่เฉินอีกครั้ง นางม้วนแขนเสื้อขึ้นก่อนจะยื่นมือไป
หยิบอวัยวะทีด่ กู ลมอวบอ้วนชิน้ หนึง่ ใส่ลงไปในชาม มันแทบจะเต็มชามเล็ก
ทั้งชามแล้ว นางจึงเอ่ยถามคนขายเนื้อแซ่เฉิน "นี่คืออะไรหรือ"
"นั่นคือกระเพาะเสือ ท�ำเป็นยาได้"
"อ้อ เช่นนัน้ กระเพาะนีใ้ ห้พสี่ ะใภ้ผา่ เองเลยดีหรือไม่ ใช้มดี เล่มไหนดี"
คนขายเนื้อแซ่เฉินหยิบมีดอีกเล่มหนึ่งขึ้นมา ตอนที่ก�ำลังจะส่งมีด
ให้หลินฟางโจวเขาก็เป็นห่วงกลัวว่าภรรยาทีใ่ จไม่สขู้ องตนเองจะท�ำพลาด
ดังนั้นเขาจึงถือมีดแล้วค่อยๆ กรีดกระเพาะเป็นรอยยาวด้วยท่าทางที่
คล่องแคล่วว่องไว
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ผู้คนโดยรอบต่างปรบมือพลางเอ่ยชื่นชม
"ฝีมือดีมาก!"
"ใช้มีดเก่งมาก!"
"คราวหลังที่ข้าซื้อแกะต้องเชิญคนขายเนื้อแซ่เฉินมาช�ำแหละ
ให้แล้ว!"
สีหน้าของคนขายเนือ้ แซ่เฉินเผยความฮึกเหิม เขาวางมีดลงพลางพูด
กับหลินฟางโจว "น�ำไปให้นางล้างก็พอแล้ว"
"ขอรับ!"
หลินฟางโจวประคองกระเพาะเสือส่งให้ภรรยาคนขายเนือ้ ก่อนจะ
นั่งลงอีกข้างมองนางล้าง เมื่อนางเปิดกระเพาะเสือ ผู้คนโดยรอบต่าง
ก็ท�ำท่าจะอาเจียนออกมา...
เนือ้ หมูทเี่ สือกินไปเมือ่ คืนจนถึงตอนนีก้ ย็ งั ย่อยไม่หมด แผ่นเนือ้ หมู
ยุ่ยๆ ชุ่มโชกไปด้วยเลือดเริ่มส่งกลิ่นเหม็นออกมา
หลินฟางโจวตบหน้าอกตนเองพลางเอ่ย "พี่สะใภ้ ข้าว่าท่านทิ้งมัน
ไปเลยเถอะ"
ภรรยาคนขายเนื้อสะกดกลั้นความรู้สึกพะอืดพะอมพลางเปิดเอา
สิ่งที่อยู่ในกระเพาะออกมาจนหมด
ไม่รู้ว่าคนบริเวณรอบๆ คิดอะไรอยู่ เห็นได้ชัดว่าช่างน่าสะอิด
สะเอียนเพียงใดแต่ก็ยังจะดูต่อให้จบ เมื่อเห็นภรรยาคนขายเนื้อยังคง
ล้างกระเพาะต่อ ทุกคนต่างก็ยกนิว้ โป้งให้พร้อมกับเอ่ยชม "เป็นยอดหญิง!"
ภรรยาคนขายเนื้ อ พบว่ า นอกจากเนื้ อ หมู ยุ ่ ย ๆ แล้ ว ก็ ยั ง มี ข อง
ทรงกลมสีขาวชิ้นหนึ่งปะปนอยู่ด้วย ไม่เหมือนเนื้อและไม่เหมือนกระดูก
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นางคีบมันขึ้นมาด้วยความสงสัยและพบว่าเป็นหยกชิ้นหนึ่ง
"หา!" ภรรยาคนขายเนื้อส่งเสียงร้องด้วยความตกใจจนกลายเป็น
จุดสนใจของผู้คนโดยรอบ
ผูค้ นทีเ่ คยมีทา่ ทางอยากอาเจียนเหล่านัน้ ก็มองมาด้วยความสงสัย
เมื่อเห็นที่มือของภรรยาคนขายเนื้อถือหยกเอาไว้จึงพูดกันเสียงดังระงม
"นี่มันเรื่องอะไรกัน"
"เสือก็กินหยกด้วยหรือ มันเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารหรือเปล่า"
"พบได้ไม่ง่ายเลยนะ ต้องเป็นตอนที่มันกินคนแล้วไม่ทันระวัง
จึงได้กลืนหยกลงไปแน่ หยกก็คือหิน มันไม่สามารถย่อยได้อยู่แล้ว
หยกถึงได้ค้างอยู่ในกระเพาะเช่นนี้"
"ต้องเป็นเช่นนี้แน่! ความคิดคุณชายช่างยอดเยี่ยม!"
"มิกล้าๆ เพียงแค่ใช้หลักทัว่ ไปมาคาดเดาเท่านัน้ เรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ในเวลานี้ก็คือน�ำหยกชิ้นนี้ส่งให้ทางการ ดูว่าเป็นเหยื่อจากสกุลไหน"
"มีเหตุผล"
"น่าสงสารจริงๆ"
ผู้คนต่างก�ำลังถกเถียงถึงเหยื่อที่น่าสงสารผู้นั้น โดยไม่มีผู้ใด
สังเกตว่ามุมปากหลินฟางโจวค่อยๆ ยกโค้งขึ้น
เมื่ อ มองตามสายตาของคนที่ อ ยู ่ โ ดยรอบ เห็ น ว่ า สายตาทุ ก คู ่
ล้วนมารวมอยู่ที่ตนเอง ภรรยาคนขายเนื้อก็ไม่รู้ว่าจะท�ำเช่นไรดีแล้ว
นางได้แต่มองหยกในมือแล้วนิ่งอึ้งไป
หลินฟางโจวเอือ้ มมือมาหยิบหยกชิน้ นัน้ พลางเอ่ย "เป็นข้าทีเ่ จอก่อน"
ผู้คนเห็นนางพูดโกหกเช่นนี้ต่างก็กล่าวดูถูกนาง
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คุณชายผู้พูดเรื่องหยกคือหินซึ่งไม่สามารถย่อยได้ในกระเพาะ
พูดขึ้นมา "ต้าหลาง เจ้าอย่าละโมบนักเลย หาเหยื่อที่ตายให้พบก่อน
ส�ำคัญกว่า"
หลินฟางโจวน�ำหยกชิน้ นัน้ ไปล้างในแม่นำ�้ ทัง้ ทีน่ างล้างจนสะอาด
แล้วแต่ก็ยังคงมีกลิ่นเหม็นติดค้างอยู่ไม่จางหาย
ภรรยาคนขายเนื้อรวบรวมความกล้าเอ่ยออกมา "ต้าหลาง เรื่องนี้
เกี่ยวพันกับชีวิตคน เราควรแจ้งทางการก่อนดีหรือไม่"
"ใช่แล้ว แม้เจ้าของหยกจะไม่อยู่แล้ว แต่บางทีครอบครัวของเหยื่อ
อาจก�ำลังตามหาเขาอยู่ก็ได้ รอให้ข่าวการตายส่งไปถึง พวกเขาต้อง
ระลึ ก ถึ ง ความเมตตาที่ เ จ้ า ช่ ว ยปราบเสื อ แน่ หากเจ้ า อยากได้ ห ยก
สักชิ้นหนึ่ง เขาจะไม่ให้เจ้าเชียวหรือ"
สถานการณ์เช่นนีห้ ากเกิดขึน้ ในยามปกติ หลินฟางโจวคงถูกพูดจา
เยาะเย้ยเสียดสีไปนานแล้ว และมีโอกาสมากที่จะถูกจับส่งทางการ
เพียงแต่ตอนนี้ที่เสือถูกจับมาได้นั้นเกิดขึ้นเพราะความคิดของเขา ของที่
อยู่ในท้องเสือตัวนั้นหากเขาอยากเอาไปสักชิ้นหนึ่งก็สามารถเข้าใจได้
นอกจากนี้เขายังกินอาหารกับนายอ�ำเภออยู่บ่อยครั้ง ออกความเห็นใด
นายอ�ำเภอก็รบั ฟัง...และเพราะเหตุนที้ กุ คนจึงท�ำได้เพียงเสนอความเห็น
ด้วยถ้อยค�ำที่ดีโดยไม่กล้าท�ำให้หลินฟางโจวโกรธ
สุดท้ายหลินฟางโจวก็ฝืนพูดออกไป "ตกลง ทุกคนล้วนเห็นด้วยกัน
หมดแล้วนะ หยกชิ้นนี้เป็นของข้า พวกเจ้าล้วนเป็นพยาน"
ผู้คนต่างก็สาปแช่งหลินฟางโจวอยู่ในใจ
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เส้ น ทางเล็ ก ๆ ที่ มุ ่ ง ไปยั ง ภู เ ขามี ค นสองคนก� ำ ลั ง เดิ น อยู ่ เป็น
'สองเทพสังหาร' ที่พานเหรินเฟิ่งหวาดกลัวนั่นเอง
เทพสังหารคนที่สองเดินไปพลางพูดไปพลาง "หามาตั้งนานเช่นนี้
ยังหาไม่เจอ ข้าว่าเป็นไปได้มากทีเ่ ขาจะไม่มชี วี ติ รอด เด็กคนหนึง่ ตกลงมา
จากหน้าผาสูงเช่นนั้นย่อมต้องตาย...ไม่รอดแน่นอน"
"มีชีวิตอยู่ต้องเห็นคน ตายแล้วต้องเห็นศพ" เทพสังหารคนที่หนึ่ง
พูดอย่างไม่ถอดใจ
ขณะที่ก�ำลังพูดคุยกันอยู่ เทพสังหารคนที่สองก็มองเห็นกลุ่มคน
ที่ริมแม่น�้ำ ด้วยไม่รู้ว่าพวกเขาก�ำลังท�ำอะไรกัน เขาจึงจับดาบไว้ตาม
สัญชาตญาณพลางเอ่ยถามเทพสังหารคนที่หนึ่ง "เหตุใดจึงได้มีคน
มากมายเช่นนั้น วันนี้เป็นวันอะไรหรือ"
"ไม่รู้สิ"
"ลองไปดูกันเถอะ"
ตอนที่ทั้งสองคนเดินเข้าไปใกล้ริมแม่น�้ำก็มองเห็นว่าที่ผู้คนมา
รวมตัวกันนี้ก็เพื่อดูการช�ำแหละเสือ พวกเขารู้สึกว่าช่างน่าเบื่อยิ่งนัก
ขณะที่ก�ำลังจะเดินออกมาพวกเขาก็เห็นคนหลายคนก�ำลังห้อมล้อม
หนุ่มน้อยคนหนึ่งซึ่งเดินไปด้วยพูดไปด้วย
"ต้าหลาง อย่าล้อเล่นอีกเลย ไปแจ้งทางการก่อนเถอะ"
"รีบท�ำไมเล่า ถึงอย่างไรคนก็ตายแล้ว เร็วหรือช้าไปสักหน่อยก็
ล้วนไม่ต่างกัน...งูบินน้อยนี้งดงามมาก"
เทพสังหารคนทีส่ องจับจ้องอยูค่ รูห่ นึง่ ก็เห็นหยกชิน้ หนึง่ ทีห่ นุม่ น้อย
คนนั้นเอามาเล่นในมือ เขาหรี่ตาลงทันทีพลางก้าวไปข้างหน้าแล้วคว้า
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ข้อมืออีกฝ่ายเอาไว้ "ได้ของชิ้นนี้มาจากที่ใด!"
หลินฟางโจวตกใจ เดิมทีนางเพียงแค่อยากจะแกล้งพวกคนอื่นๆ
ให้สาแก่ใจก่อน หลังจากนั้นค่อยแสร้งท�ำเป็นว่าถูกทุกคนเร่งให้ไปแจ้ง
ทางการแล้วจึงยอมไป ใครเลยจะรูว้ า่ จูๆ่ ก็มคี นของทางการมาปรากฏตัวขึน้
ตรงหน้าเช่นนี้ เดิมทีนางก็กลัวพวกเขาจะตายอยูแ่ ล้ว ตอนนีน้ างจึงตกใจ
จนสมองขาวโพลนไปชั่วขณะ...พูดอะไรไม่ออกแม้แต่น้อย
นางท�ำใจกล้าเอ่ยออกไป "ท่านหมายถึงหยกนีห่ รือ หยกชิน้ นีพ้ วกเรา
เพิ่งจะเอาออกมาจากกระเพาะของเสือเมื่อครู่นี้เอง ก�ำลังจะน�ำไปแจ้ง
ทางการเพื่อตามหาเจ้าของ ท่านผู้กล้าดูเหมือนจะรู้จักกับเจ้าของหยก
ชิ้นนี้?"
แขนของหลินฟางโจวถูกจับไว้แน่นจนแทบจะไร้ความรู้สึกไปแล้ว
เทพสังหารคนทีห่ นึง่ หยิบหยกในมือนางไป หลังจากนัน้ เทพสังหารคนทีส่ อง
จึงได้ปล่อยมือจากแขนของนาง
เทพสั ง หารคนที่ ห นึ่ ง เพ่ ง มองหยกอย่ า งละเอี ย ดแล้ ว เอ่ ย ถาม
"ใครเป็นคนแรกที่เจอ"
ผู้คนล้วนแต่มองมาที่หลินฟางโจว นางไม่รู้ว่าจะท�ำเช่นไรดีจึง
ได้แต่เอ่ยปากยอมรับ "ขะ...ข้า...ข้าเอง"
"เจ้า?"
ผู้คนมองหน้ากันอย่างไม่รู้จะท�ำเช่นไรและไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือ
โชคร้ายกันแน่ที่ไม่ถูกสองคนนี้จับจ้องมา ไม่มีผู้ใดกล้าพูดอะไรทั้งสิ้น
ในตอนนี้คนขายเนื้อแซ่เฉินก็ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวจาก
ทางนี้ แ ล้ว เขาเดินแหวกฝูง ชนตรงเข้า มา ขณะที่เ ดินก็ตะคอกด้ว ย
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ความโมโหไปด้วย "เกิดเรื่องอะไรขึ้น!"
สีหน้าของคนขายเนื้อแซ่เฉินเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยม เขาถือ
มีดเราะกระดูกเดินเข้ามาใกล้ กระทั่งมือก็ยังชุ่มโชกไปด้วยเลือด
เทพสังหารคนที่สองคิดว่าคนผู้นี้ก็แค่มาสร้างความยุ่งยากเพิ่ม
เท่านั้น เขาจึงยกดาบขึ้นมาชี้ตัวอีกฝ่ายเอาไว้
จู่ๆ คนขายเนื้อแซ่เฉินก็รู้สึกว่าร่างกายครึ่งซีกของตนเองสั่นเทา
จนแทบหมดแรงประคองกายต่อไป เขาพลันทรุดร่างนั่งลงบนพื้น
คนที่อยู่บริเวณรอบๆ ต่างตกใจเป็นอย่างมาก
เทพสังหารคนที่หนึ่งเอ่ยขึ้น "พาไปให้หมด แล้วสอบถามอย่าง
ละเอียด"
เมื่อรวมคนขายเนื้อแซ่เฉินด้วยแล้ว เทพสังหารทั้งสองก็พาคน
สิบกว่าคนมุ่งตรงไปยังที่ว่าการ เทพสังหารคนที่สองนั่งสอบสวนคน
อยู่ที่ศาล ส่วนเทพสังหารคนที่หนึ่งไปหาพานเหรินเฟิ่ง โดยไม่มีใครรู้ว่า
เขาคิดจะท�ำอะไรกันแน่
คนที่ถูกพากลับมายังที่ว่าการล้วนไม่กล้าพูดปด ต่างเล่าเรื่อง
ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างละเอียดว่า...ตอนที่ภรรยาคนขายเนื้อล้างกระเพาะ
เสื อ แล้ ว พบหยกชิ้ น หนึ่ ง หลิ น ฟางโจวก็ คิ ด จะยึ ด มาเป็ น ของตนเอง
ทุกคนต่างพูดเตือนและแนะน�ำเขา เขาจึงบอกว่าจะมาแจ้งทางการ แต่
เขากลับชอบล้อเล่นท�ำให้ยังไม่ได้มาแจ้งทางการเสียที...
ทุกคนต่างพร้อมใจกันโยนภัยทุกอย่างมาให้หลินฟางโจว
หลินฟางโจวรู้เป้าหมายที่แท้จริงของเทพสังหารทั้งสองคน และ
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รู้ว่าตนเองไม่มีทางถูกดาบฟันตายเพราะ 'ต้องการหยกชิ้นหนึ่ง' เป็นแน่
นางในตอนนี้จึงนับว่าใจเย็นลงมากแล้ว
หลั ง จากถู ก สอบถามเสร็ จ แล้ ว พวกเขาต่ า งก็ ล ้ ว นถู ก ขั ง อยู ่ ใ น
ที่ ว ่ า การ และเทพสั ง หารคนที่ ส องก็ ยั ง คงพู ด ขู ่ พ วกเขาอยู ่ บอกว่ า
เรื่องในวันนี้ไม่อนุญาตให้น�ำไปเปิดเผยต่อคนข้างนอกแม้เพียงครึ่งค�ำ
มิเช่นนั้นก็ไม่รับรองว่าพวกเขาจะได้แก่ตายกันหรือไม่ ทุกคนตกใจ
จนใบหน้าซีดเผือดและเหงื่อไหลประดุจเม็ดฝน
กระทั่ ง เทพสั ง หารคนที่ ห นึ่ ง ปรากฏตั ว อี ก ครั้ ง ทุ ก คนจึ ง ได้ ถู ก
ปล่อยตัว
ทุ ก คนวิ่ ง ออกมาจากที่ ว ่ า การด้ ว ยความหวาดกลั ว จนแทบจะ
ปัสสาวะราด
ในที่ว่าการเหลือเพียงเทพสังหารคนที่หนึ่งกับเทพสังหารคนที่สอง
เพียงสองคน เทพสังหารคนที่สองพลันเอ่ยถามขึ้นมา "ค้นหาทุกบ้าน
แล้วหรือ"
"อืม"
"หาอะไรเจอหรือไม่"
เทพสังหารคนที่หนึ่งส่ายหน้า "ไม่เจอ"
"ข้าเคยบอกแต่แรกแล้วมิใช่หรือ เขาต้องตายไปแล้วแน่นอน"
เทพสังหารคนที่สองเอ่ยขึ้นมา
"ต้องตรวจสอบให้ดีก่อน"
"ตอนนี้ยังต้องตรวจสอบอะไรอีกหรือไม่"
"ไม่ต้องแล้ว"
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เทพสังหารทั้งสองคนพรูลมหายใจออกมา "ในที่สุดก็จะได้กลับไป
รายงานผลเสียที"
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5
ตอนที่หลินฟางโจวกลับถึงบ้านแล้ว หัวใจนางก็ยังเต้นเร็วอยู่บ้าง
นางตรวจดูบ้านโดยละเอียดหนึ่งรอบก็พบว่าภายในบ้านถูกค้นจริงๆ
เสียด้วย
เสีย่ วหยวนเป่าน่าจะมีปญ
ั หาทางสมอง ทุกวันหลังจากทีเ่ ขาตืน่ มา
จะต้องพับผ้าห่มให้เรียบร้อย เขาไม่มีทางพับผ้าห่มแบบทั่วๆ ไป ปกติ
ก็มักจะพับเป็นรูปทรงประหลาดซึ่งคนอื่นเลียนแบบได้ยากยิ่ง
ตอนนี้รูปร่างของผ้าห่มผิดไปจาก 'รูปแบบ' ที่นางเคยเห็นในทุกวัน
พิสูจน์ได้ว่ามีคนเข้ามาค้นบ้านของนางจริง
เห็นได้ชดั ว่าอีกฝ่ายพยายามเข้ามาค้นอย่างระมัดระวังยิง่ นอกจาก
ผ้าห่มที่นางจับสังเกตได้แล้ว ส่วนอื่นภายในบ้านเขาก็พยายามท�ำให้
เป็นเหมือนเดิมทุกประการ
หลินฟางโจวลงกลอนประตู จากนั้นย้ายหม้อที่วางอยู่บนเตาใน
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ห้องครัวและก้มร่างไปเคลื่อนแผ่นหินที่ปิดอยู่ออก ก่อนจะเรียกให้
เสี่ยวหยวนเป่าปีนขึ้นมาจากก้นหลุมเตา
เสีย่ วหยวนเป่าทัง้ ตัวเปือ้ นฝุน่ และเศษขีเ้ ถ้า ใบหน้าสกปรกมอมแมม
ตอนที่ร่างเขาโผล่พ้นเตาออกมา ประโยคแรกที่พูดก็คือ "เมื่อครู่มีคน
เข้ามา"
"ข้ารู้แล้ว พวกเขาน่าจะไม่กลับมาอีกแล้ว" ยามที่นางก�ำลังพูดก็
มีคนเคาะหน้าต่าง ใบหน้าของหลินฟางโจวพลันขาวซีด นางรีบร้อน
ดันตัวเสี่ยวหยวนเป่ากลับลงไปในโพรงพร้อมกับเปล่งเสียงดังเอ่ยถาม
"ใครน่ะ!"
"ข้าเอง" เป็นคนขายเนื้อแซ่เฉิน
หลินฟางโจวผ่อนลมหายใจก่อนจะเปิดประตู "มีอะไรหรือ"
คนขายเนื้อแซ่เฉินพูดด้วยท่าทางลึกลับ "บ้านของข้าถูกค้น แต่
เงินกลับไม่หายไปเลย"
"ชู่!" หลินฟางโจวพูดกระซิบ "บ้านข้าก็ถูกค้นเหมือนกัน ตกใจ
แทบแย่แล้ว"
"นี่มันเรื่องอะไรกันแน่"
"ข้าเองก็อยากรู้ แต่พวกเราอย่าได้ถามหาความจริงอีกเลย พี่เฉิน
ไม่ได้ยินที่พวกนั้นพูดหรือ" หลินฟางโจวพูดจบก็ยกมือขึ้นท�ำท่าปาดไป
ที่ล�ำคอ "ยังอยากมีชีวิตอยู่หรือไม่!"
สีหน้าคนขายเนื้อแซ่เฉินเปลี่ยนไปทันที "ข้ากลับแล้วนะ"
"กลับดีๆ ข้าไม่ไปส่งนะ"
หลินฟางโจวกลับเข้าไปในบ้าน นางโน้มร่างไปดึงเสี่ยวหยวนเป่า
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ขึ้นมาพร้อมกับบ่น "เจ้ามีเบื้องหลังอย่างไรกันแน่เนี่ย"
"เบื้องหลังของข้าเป็นคนใหญ่คนโต..."
"ข้าขอให้เจ้าหุบปาก!"
เสี่ยวหยวนเป่าเห็นหลินฟางโจวตกใจจนใบหน้าซีดเผือด จู่ๆ เขา
ก็ยิ้มออกมา
แต่ไรมาเสีย่ วหยวนเป่าก็มกั จะปัน้ หน้านิง่ อยูเ่ สมอ นีจ่ งึ เป็นครัง้ แรก
ที่หลินฟางโจวเห็นเขายิ้ม เด็กน้อยค่อยๆ ยกมุมปากขึ้น ยิ้มอย่างสุขุม
และงดงามราวกับหิมะทีล่ ะลายในฤดูใบไม้ผลิอย่างไรอย่างนัน้ ทัง้ สะอาด
บริสุทธิ์ ทั้งอบอุ่นอ่อนโยนและชุ่มฉ�่ำหัวใจยิ่งนัก
หลินฟางโจวผลักศีรษะเขาเล็กน้อย "ยิ้มอะไรน่ะ"
"ขอบคุณท่านมาก หลินฟางโจว" แม้แต่ค�ำเรียกก็ให้เกียรติกว่า
แต่ก่อนมากนัก
"ชื่อทางการอย่าง 'หลินฟางโจว' เจ้าก็เรียกออกมาด้วยหรือ"
"เช่นนั้นจะให้ข้าเรียกท่านว่าอะไร"
"เรียกว่า 'พ่อ' "
"..." เขามีใบหน้าเหยเก อย่างไรก็เรียกพ่อไม่ออก
"ข้าช่วยชีวติ เจ้าหนึง่ ชีวติ ให้เจ้าเรียกว่าพ่อสักนิดแค่นเ้ี จ้าก็ไม่พอใจ
แล้วหรือ"
"ข้าเรียกท่านว่า 'พี่' แล้วกัน พี่ฟางโจว" เห็นหลินฟางโจวก�ำลัง
จะอ้าปากพูด เสี่ยวหยวนเป่าจึงรีบเอ่ยถาม "พี่ฟางโจว เมื่อครู่ท่านไป
เจออะไรมาหรือ เล่าให้ข้าฟังหน่อยสิ"
หลินฟางโจวถูกเบนความสนใจไปแล้ว นางเล่าว่าตนเองฉลาดหัวไว
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และกล้าหาญอย่างไรบ้างให้เขาฟังจนน�้ำลายกระเซ็น แม้เรื่องราวจะ
ฟังดูเกินจริงไปบ้าง แต่เสี่ยวหยวนเป่าก็ยังสามารถจินตนาการได้ถึง
เหตุการณ์นั้นซึ่งตื่นเต้นเร้าใจมากเพียงใด
หลังจากฟังนางเล่าจนจบ เสี่ยวหยวนเป่าก็พูดขึ้นมา "ท่านฉลาด
มากเลย"
"แน่นอน! กลยุทธ์จักจั่นทองลอกคราบ* นี้ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถ
นึกขึ้นมาได้"
"นอกจากนี้ ที่ ย ากยิ่ ง กว่ า ก็ คื อ หลั ง จากเจอหยกแล้ ว ท่ า นไม่ ไ ด้
ซ่อนตัวแต่กลับเสนอตัวแย่งท�ำตัวเด่น คนเหล่านั้นต่างโหดเหี้ยมอ�ำมหิต
ดูไม่น่าไว้วางใจ จัดการเรื่องใดล้วนไม่เคยให้มีช่องโหว่ ในเรื่องนี้ท่านถูก
ดึงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่แรก ย่อมถือเป็นหนึ่งในพยาน หากไม่ยอม
เปิดเผยความจริง พวกเขาต้องเกิดความเคลือบแคลงใจยิง่ กว่า คงจะดีกว่า
หากเริ่มดึงสายตาพวกเขามาไว้ที่ตนเองก่อน จะได้ท�ำลายความสงสัยที่
พวกเขามีตอ่ ท่าน นีม่ นั เรียกว่ายอมตายเพือ่ เกิดใหม่** แผนการนีด้ เู หมือน
สุ่มเสี่ยงอยู่บ้าง แต่หากท�ำได้ส�ำเร็จก็จะปลอดภัยอย่างที่สุดแล้ว"
หลินฟางโจวลูบคาง "ได้ยินเจ้าพูดออกมาเช่นนี้ ที่จริงตอนนั้น
ข้าก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอก คนขาเป๋แซ่เว่ยก็ตายแล้ว ข้าไม่อยากให้
ภรรยาคนขายเนื้อแซ่เฉินต้องมาต้านแรงลมแทนข้าอีก แน่นอนว่า
สามารถหลอกใช้ความเคลือบแคลงของพวกเขาได้ พวกเขาต้องคิดว่า
ไม่มใี ครเดินเข้าไปติดกับดักอย่างโง่เขลาหรอก...ข้าก็เลยจงใจเดินเข้าไป
* จักจัน่ ทองลอกคราบ เป็นหนึง่ ในสามสิบหกกลยุทธ์ของกลศึกสามก๊ก หมายถึงการรักษารูปแบบกระบวนทัพ
ให้คงเดิมเพื่อไม่ให้ฝ่ายพันธมิตรเกิดความสงสัย และท�ำให้ฝ่ายศัตรูไม่กล้าผลีผลามโจมตี แล้วจึงถอยทัพ
อย่างเงียบๆ
** ยอมตายเพือ่ เกิดใหม่ หมายถึงการท�ำศึกตัดหนทางถอยหนีทงั้ หมดเพือ่ ให้ทหารฮึดสูแ้ ละเอาชนะได้ในทีส่ ดุ
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ให้พวกเขาคาดไม่ถึง"
"ท่านเป็นคนที่ฉลาดมากจริงๆ"
"ฮ่าๆๆๆ เจ้าชมข้าเช่นนี้ ข้าก็เริ่มรู้สึกเขินบ้างแล้ว ที่จริงข้า..."
ไม่รอให้หลินฟางโจวพูดจบเสีย่ วหยวนเป่าก็เอ่ยแทรกขึน้ มา "เพียงแต่
ความรู้และประสบการณ์ของท่านยังน้อยไปบ้าง"
หลินฟางโจวเบิกบานใจอยู่แค่ชั่วขณะ ยังไม่ทันได้เพลิดเพลิน
อย่างเต็มที่ก็ถูกเขาสะกิดให้ต้องตื่นอีกครั้ง นางเอ่ยด้วยความโมโห
"ใครขาดความรูแ้ ละประสบการณ์กนั ! เจ้ามันเด็กน่าเกลียด รูจ้ กั ฉลาดพูด
บ้างหรือไม่"
เสี่ยวหยวนเป่าอึ้งไปชั่วขณะ ก่อนรีบแก้ค�ำพูด "ท่านไม่ใช่คนที่
ขาดความรูห้ รือขาดประสบการณ์เลย ท่านใจกว้าง มีสายตากว้างไกล..."
หลินฟางโจวไม่ได้รสู้ กึ ดีขนึ้ มาสักนิด นางกลอกตา "หุบปากของเจ้า
ไปเลย!"
เสี่ยวหยวนเป่าจึงหุบปาก
หลินฟางโจวรูส้ กึ ว่าภายในบ้านอึดอัดเล็กน้อย แปลกพิลกึ จริงเชียว
เมือ่ ครูย่ งั พูดคุยกันออกรสอยูเ่ ลยมิใช่หรือ...นางลูบจมูกพลางเอ่ยถามเขา
"นี่ ข้าช่วยชีวิตเจ้าได้หนึ่งชีวิต เจ้าคิดจะเอาอะไรมาตอบแทนข้าบ้าง"
เสี่ยวหยวนเป่าเอ่ยถาม "ท่านอยากได้อะไร"
"ข้าอยากได้ทองหมื่นต�ำลึง แต่เจ้าก็คงไม่มี" หลินฟางโจวผายมือ
"เอาอย่างนี้ ข้าช่วยชีวิตเจ้า นับจากนี้ชีวิตเจ้าก็เป็นของข้าแล้ว"
เขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนพยักหน้า "ตกลง"
"ข้าให้เจ้าท�ำอะไร เจ้าก็ต้องท�ำเช่นนั้น"
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"ได้"
หลังจากนีอ้ กี หลายปี ทุกครัง้ ทีห่ ลินฟางโจวนึกถึงบทสนทนาในวันนี้
และเวลานีข้ นึ้ มา นางก็ทำ� ได้เพียงใช้ประโยคหนึง่ มาสรุปชีวติ ตนเองว่า...
ขุดหลุมฝังตัวเอง
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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