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บทที่ 1
ครีษมายันปีที่ 15 - คุณย่ารองหลิว
เสียงไซเรนรถต�ำรวจและรถดับเพลิงดังก้องไปทั่วท้องถนน ไฟสีแดง
บนหลั ง คารถสาดส่ อ งไปมาภายใต้ แ สงอาทิ ต ย์ อั ส ดงซึ่ ง เป็ น สี แ ดงฉาน
ราวเปลวเพลิงบนขอบฟ้า ฝูงชนรวมตัวกันอยู่ด้านนอกเทปกั้นเขตของต�ำรวจ
บ้างก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดวิดีโอ บ้างก็ล้อมวงพูดคุยถกเถียงกัน
บริเวณนั้นจึงเสียงดังเอะอะเหมือนตลาดสด
ด้านหน้าอพาร์ตเมนต์หกชัน้ เก่าๆ แห่งหนึง่ ถูกเก็บกวาดจนหมดจด ฝูงชน
ทีย่ นื มุงดูอยูด่ า้ นนอกเทปกัน้ เขตต่างพากันแหงนคอมองบริเวณระเบียงชัน้ ห้า
ของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้
เด็กหนุม่ คนหนึง่ ยืนเงียบๆ อยูใ่ กล้ๆ กลุม่ คนเหล่านัน้ พลางจ้องมองไปยัง
ระเบียงทีอ่ ยูไ่ กลๆ บนราวระเบียงนัน้ มีเด็กน้อยคนหนึง่ นัง่ ห้อยขา เขาแกว่งเท้า
ไปมา ดูเหมือนจะตกลงมาได้ทุกเมื่อ
ท้องฟ้าในวันก่อนพายุเข้าเป็นสีแดงฉานราวเปลวไฟ แสงอาทิตย์
พาดผ่านตึกจนเกิดเป็นเงาเรียงรายเป็นชั้นๆ เด็กน้อยเอนตัวลงเล็กน้อย
พานให้ฝูงชนส่งเสียงอุทานออกมา
"ฉันบอกแล้วว่าเด็กสกุลหลิวนัน่ ป่วย แม่เขาควรจะพาไปหาหมอ พวกเขา
ยังเคืองหาว่าฉันยุ่งไม่เข้าเรื่อง ตอนนี้เด็กนั่นจะโดดตึกอยู่แล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะ
สงสารเด็กฉันจะไปยุ่งกับพวกเขาท�ำไม ตอนนี้ฉันกลับบ้านไม่ได้ กับข้าวก็
ยังไม่ได้ท�ำ ลูกสาวฉันเลิกงานกลับมาจะกินอะไรล่ะ"
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หญิงวัยกลางคนอายุประมาณห้าสิบปีคนหนึ่งหิ้วถุงร้านสะดวกซื้อ
สองใบเอาไว้พลางบ่นด้วยความไม่พอใจ ด้านข้างมีผหู้ ญิงอายุออ่ นกว่ายืนอยู่
อีกคน เธอยังสวมผ้ากันเปื้อนเอาไว้เหมือนวิ่งออกจากบ้านมาระหว่างก�ำลัง
ท�ำกับข้าวเพื่อมาร่วมผสมโรงด้วย เธอกล่าวเสียงต�่ำว่า
"ฉันได้ยนิ มาว่า...เด็กสกุลหลิวคนนัน้ ไม่ได้ปว่ ยหรอก แต่ถกู ผีสงิ ต่างหาก"
"ฮ้า? ผีสิง?"
"เบาๆ หน่อยสิ"
หญิงที่สวมผ้ากันเปื้อนท้วงเพื่อนบ้านพลางโน้มตัวลงกระซิบเสียงเบา
"พี่จางที่อยู่ตรงข้ามบ้านสกุลหลิวเล่าให้ฟัง เธอบอกว่ากลางดึกชอบมีคน
เข้าออกบ้านสกุลหลิวอยู่บ่อยๆ ว่ากันว่าเป็นอาจารย์ที่มาดูเด็ก แต่สภาพของ
เด็กคนนั้นย�่ำแย่ลงทุกวัน แถมหลายเดือนมานี้เขาก็ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วด้วย
มีครั้งหนึ่งเธอได้ยิน..."
หญิงสาวกวาดตามองรอบๆ แล้วพูดเสียงเบาลงอีกว่า "เธอได้ยนิ อาจารย์
ที่เคยมาที่นี่พูดกับลูกศิษย์อยู่ใต้ตึกว่านี่เป็นเวรกรรมของบรรพบุรุษสกุลหลิว
เลยถูกก�ำหนดให้ไร้ลูกหลานสืบสกุล"
"ไม่หรอกมั้ง? น่าสงสารขนาดนั้นเชียว?" หญิงวัยกลางคนมีท่าทีตกใจ
ในที่สุดเธอก็ทนกับน�้ำหนักบนมือไม่ไหว ต้องวางถุงหนักๆ ลงบนพื้นก่อนเอ่ย
เสียงต�่ำว่า "ฉันว่าเสี่ยวหลิวคงไม่ตายตั้งแต่อายุยังน้อยเหมือนพ่อเขาหรอก
พวกเขาสามรุ่นเหลือลูกชายแค่คนเดียวแล้วนะ ถ้ากระโดดลงมา..."
เด็ ก หนุ ่ ม ที่ ยื น อยู ่ ข ้ า งๆ พวกเธอขมวดคิ้ ว มุ ่ น มองไปทางเด็ ก ที่ อ ยู ่
บนระเบียง ก่อนจะก้มลงมองนาฬิกาบนข้อมือ
16:35
เด็กหนุ่มอายุราวสิบห้าสิบหกสวมชุดกีฬาสีด�ำสนิทพร้อมสะพายเป้
สีเทาเข้มไว้บนหลัง ร่างกายเขาผอมบางจนดูอ่อนแอ มือซ้ายถือสมุดปกหนัง
สีด�ำเล่มหนึ่ง ส่วนมือขวาถือปากกาลูกลื่นสีด�ำ นิ้วก้อยของเขาเกี่ยวบัตรค�ำ
เอาไว้ ข ณะก�ำลั ง ขี ด เขี ย นลงบนสมุ ด และมองดู ด ้ า นหลั ง บั ต รค�ำเหล่ า นั้ น
เป็นครั้งคราว
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"รออีกเดีย๋ ว" เด็กหนุม่ พูดเบาๆ คล้ายพึมพ�ำกับตัวเอง จากนัน้ เขาก็ทอ่ งศัพท์
อีกสองสามค�ำแล้วเปิดปากพูดขึ้นมาอีกครั้ง "ถ้ารอไม่ไหวก็ถือเป็นโชคชะตา
แล้วกันนะ"
เด็ ก หนุ ่ ม ยื น ท่ อ งศั พ ท์ เ งี ย บๆ อยู ่ กั บ ที่ ขณะเดี ย วกั น ดวงอาทิ ต ย์ ก็
คล้อยต�่ำลงอย่างเชื่องช้า แสงไฟบนถนนสว่างขึ้น แสงไฟสีแดงบนหลังคา
รถต�ำรวจที่สาดส่องไปมาก็โดดเด่นสะดุดตายิ่งกว่าเดิม กลุ่มคนที่มุงดูอยู่ก็
ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยแม้แต่น้อย มีแต่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นเสียด้วยซ�้ำ
"เอ๊ะ มีรถมาแล้ว"
"ปากซอยไม่ได้ถูกปิดไว้เหรอ"
"ต้องเป็นต�ำรวจอยู่แล้ว"
เด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองไปยังรถโตโยต้าสีขาวเก่าๆ ที่เข้ามาจอดอยู่
ด้านข้างรถพยาบาล จากนัน้ ก็มผี ชู้ ายอายุราวๆ สีส่ บิ ปีเดินลงมาจากรถ เขารูปร่าง
ไม่สูงมาก สวมเสื้อเชิ้ตล�ำลองสีเทาเข้มและกางเกงขายาวสีด�ำ เดินพลาง
หันไปทักทายนายต�ำรวจที่อยู่ด้านข้างด้วยใบหน้าอ่อนโยน
ชายคนนัน้ เดินผ่านเข้าไปด้านหลังเทปกัน้ เขตทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ นเครือ่ งแบบ
กั้นไว้แล้วยืนเงยหน้ามองเด็กน้อยที่อยู่บนระเบียงนิ่งๆ อยู่นานหลายนาที
กระทั่งมีต�ำรวจนอกเครื่องแบบคนหนึ่งวิ่งออกมาจากอพาร์ตเมนต์ด้วยสีหน้า
ร้อนรน
"เหล่าเจียง ในที่สุดคุณก็มาสักที"
"ไม่ตอ้ งรีบ ผมขอดูกอ่ น" ชายทีถ่ กู เรียกว่าเหล่าเจียงพูดช้าๆ ขณะดวงตา
ยังคงจ้องมองที่เด็กคนนั้น
"คุณไม่รบี แต่ครอบครัวเขารีบนีน่ า คุณขึน้ ไปดูขา้ งบนไม่ได้เหรอ" ต�ำรวจ
นอกเครื่องแบบพูดพลางปาดเหงื่อ
"ผมกลัวว่าพอผมขึน้ ไป เด็กคนนัน้ จะกระโดดลงมาทันทีนะ่ สิ" เหล่าเจียง
ยังคงพูดออกมาอย่างเชื่องช้า สีหน้าฉายแววจนปัญญาอยู่เล็กน้อย "เรื่องนี้
จัดการยาก ชะตาถูกลิขิตเอาไว้แล้ว"
"พูดแบบนั้นได้ยังไงครับ?! ถึงจะยากก็ต้องจัดการให้ได้! เดี๋ยวคนอื่นก็
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ได้ยนิ หรอก" ต�ำรวจนอกเครือ่ งแบบนายนัน้ รีบสะกิดเขา เพราะกลัวว่าพวกนักข่าว
หรือกลุ่มคนทั้งหลายจะได้ยินเข้า
ในตอนนัน้ เองเด็กหนุม่ ก็ยดั บัตรค�ำทีเ่ กีย่ วอยูบ่ นนิว้ เข้าไปในกระเป๋าแล้ว
เดินตรงไปยังบริเวณที่มีเทปกั้น ต�ำรวจนายหนึ่งขมวดคิ้ว พยายามหยุดเขา
เอาไว้ "เจ้าหนุ่ม ห้ามเข้ามาใกล้ตรงนี้นะ รีบกลับบ้านไปดีกว่า"
เด็กหนุ่มชี้นิ้วไปที่เหล่าเจียง "ลุงต�ำรวจ ผมมาหาคุณลุงคนนั้น"
นายต�ำรวจหันกลับไปมองสักพักจึงเอ่ยปากถามเขา "นายรูจ้ กั เจ้าหน้าทีเ่ จียง
ด้วยเหรอ"
"ไม่รู้จักหรอกครับ แต่คุณช่วยไปบอกเขาหน่อยสิว่าผมมาช่วยเขา"
ดวงตาของเด็กหนุม่ เป็นประกายใสกระจ่าง ดูแล้วน่าจะเป็นเด็กดี ท่าทางก็ไม่เหมือน
ก�ำลังล้อเล่น นายต�ำรวจคนนัน้ ลังเลอยูค่ รูห่ นึง่ ก็คดิ ถึงความสามารถพิเศษของ
เจ้าหน้าที่เจียงขึ้นมาได้ จึงเอ่ยปากพูดคล้ายจะตักเตือนเขาเล็กน้อย
"นายรออยู่นี่นะ เดี๋ยวฉันจะไปถามเขาก่อน แต่ถ้านายเล่นตลกล่ะก็
ฉันจะไปหาผูป้ กครองของนายแน่ๆ" แล้วนายต�ำรวจคนนัน้ ก็เรียกให้เพือ่ นร่วมงาน
ทีอ่ ยูข่ า้ งๆ มาคอยดูเด็กหนุม่ เอาไว้ จากนัน้ เขาก็เดินไปทางเจ้าหน้าทีเ่ จียงแล้ว
พูดสองสามประโยค
เจียงเฉิงฟางหันมองเด็กหนุ่มคนนั้นทันที เขายืนตัวตรงอยู่ใต้หลอดไฟ
บนถนน หน้าม้าทีย่ าวลงมาเล็กน้อยไม่อาจปกปิดดวงตาสีด�ำเป็นประกายเจิดจ้า
คู่นั้นได้ เมื่อสบตากันใบหน้างดงามก็ส่งยิ้มอ่อนโยนตามมารยาทให้นิ่งๆ
นี่เป็นครั้งแรกที่เจียงเฉิงฟางได้เจอกับเด็กหนุ่มคนนี้ แต่เพียงแวบเดียว
เขาก็มองเห็นความพิเศษของอีกฝ่ายแล้ว
เขาไม่เคยเห็นคนทีม่ ไี อผีรนุ แรงขนาดนีแ้ ต่กลับไม่มไี อหยินบนร่างแม้แต่นอ้ ย
มาก่อนเลย
ไอหยินกับไอผีไม่เหมือนกัน ไอหยินส่งผลต่อชีวติ คนได้ แต่ไอผีไม่สามารถ
ท�ำได้ ความจริงแล้วคนที่สามารถแยกแยะสองสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนมีเพียง
ไม่กคี่ น เจียงเฉิงฟางเป็นหนึง่ ในนัน้ พอดี มีเพียงวิญญาณทีบ่ �ำเพ็ญเพียรเท่านัน้
จึงจะสามารถสร้างไอหยินและปลดปล่อยไอผีออกมาเพื่อปกป้องเจ้านายได้
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การที่ไอผีบนร่างของเด็กหนุ่มรุนแรงถึงขนาดนั้น แสดงว่าวิญญาณที่ปกป้อง
เขาอยู่ไม่ได้มีแค่ดวงเดียวแน่นอน ทว่าเจียงเฉิงฟางกลับมองไม่เห็นเงาอื่นใด
แม้แต่ร่างเดียว นี่จึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไม่น้อยเลย
"ให้เขาเข้ามา" เจียงเฉิงฟางไม่ลงั เลเลยสักนิด คนแบบนีห้ ายากมาก และ
ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงคนทีม่ อี ายุนอ้ ยขนาดนีด้ ว้ ย ในเมือ่ เอ่ยปากบอกว่าจะช่วยเขาได้
แสดงว่าอีกฝ่ายคงไม่ได้ล้อเล่นแน่นอน
เด็กหนุม่ เดินตามเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจเข้ามาแล้วทักทายเจียงเฉิงฟางอย่าง
มีมารยาท "สวัสดีครับคุณลุง สกุลหลิวไหว้วานให้ผมมาช่วยครับ"
ต�ำรวจนอกเครือ่ งแบบทีย่ นื อยูด่ า้ นข้างปาดเหงือ่ พลางมองเด็กหนุม่ ด้วย
แววตาสงสัย "สกุลหลิว? สกุลหลิวไหนไปเชิญนายมาล่ะ นายจะช่วยได้แน่เหรอ"
เด็กหนุ่มเปิดสมุดบันทึกที่อยู่ในมือพลิกไปสองสามหน้า "ผมขอดูก่อน
นะครับ คือ...คุณหลิวโหย่วชิ่งวานให้ผมมา"
เด็ ก หนุ ่ ม หั น ไปตอบต�ำรวจนอกเครื่ อ งแบบนายนั้ น แล้ ว หั น ไปมอง
เจียงเฉิงฟางอีกครั้ง "ผมขึ้นไปข้างบนได้มั้ยครับ"
"นายแน่ใจเหรอว่าช่วยได้" เจียงเฉิงฟางยกยิ้มอย่างเป็นมิตร
เด็กหนุ่มส่ายหน้า "ไม่แน่ใจครับ แต่ในเมื่อมีคนไหว้วานมาแล้วผมก็คง
ต้องลอง หลักๆ แล้วก็ต้องดูก่อนว่าคนคนนั้นเต็มใจจะเจรจาหรือเปล่า"
"นายเจรจาได้ด้วยเหรอ" เจียงเฉิงฟางมองไปที่ดวงตาอันเป็นประกาย
ของอีกฝ่าย
"ผมจะลองดูครับ" เด็กหนุ่มไม่ได้ยืนยันชัดเจน
"งัน้ ก็ไปเถอะ เดีย๋ วลุงจะพาขึน้ ไปเอง" เจียงเฉิงฟางยกยิม้ แล้วพาเด็กหนุม่
เดินขึ้นไปบนตึก ต�ำรวจนอกเครื่องแบบนายนั้นตกตะลึงไปทันใดก่อนจะรีบ
ตามไปด้านหลัง
"เหล่าเจียง นี่ไม่ได้ล้อเล่นใช่มั้ย"
"คิดว่ายังจะมีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกหรือไง อย่างมากเด็กคนนั้นก็กระโดด
ลงไปเท่านัน้ เอง" เจียงเฉิงฟางตอบกลับไปยิม้ ๆ แล้วหันไปมองเด็กหนุม่ อีกครัง้
"นี่เจ้าหนู บอกลุงหน่อยได้มั้ยว่านายชื่ออะไร"
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เด็กหนุม่ เหลือบมองเจียงเฉิงฟางแวบหนึง่ "ไว้ผมจัดการเรือ่ งนีเ้ สร็จแล้ว
ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ"
"แบบนัน้ ก็ได้" เจียงเฉิงฟางเองก็ไม่ได้บงั คับเขา เขาพาเด็กหนุม่ ขึน้ ไปถึง
ชั้นห้าซึ่งเวลานี้เต็มไปด้วยต�ำรวจ บุคลากรทางการแพทย์ และนักผจญเพลิง
ด้านล่างเองก็มเี บาะลมนิรภัยปูเตรียมเอาไว้เพราะกลัวว่าเด็กคนนัน้ จะพลัดตก
ลงไป
เด็กหนุ่มเดินตามเจียงเฉิงฟางไปถึงประตูห้องของครอบครัวนั้น ประตู
บานใหญ่ถูกเปิดออกกว้าง เขามองเข้าไปก็เห็นว่าด้านในมีคุณยายคนหนึ่ง
ผู้หญิงสี่คน และเด็กผู้หญิงอีกสองคน
เจียงเฉิงฟางถามออกไปเสียงเบา "เจ้าหนู นายคิดว่าลุงควรเข้าไปมั้ย"
เฉินซือ่ จวินต�ำรวจนอกเครือ่ งแบบนายเดิมไม่คอ่ ยเข้าใจว่าท�ำไมเจียงเฉิงฟาง
ถึงเชือ่ ใจเด็กหนุม่ แปลกหน้าคนนีน้ กั แต่จากความสามารถพิเศษของเจียงเฉิงฟาง
ในเรือ่ งนี้ เขาก็ไม่อยากถามให้มากความ เลยเดินเข้าประตูไปก่อนเป็นคนแรก
แล้วเริ่มพูดคุยกับหญิงชราซึ่งอาวุโสที่สุดในบ้าน
"คุณยายครับ ครอบครัวของคุณยายมีคนชื่อหลิวโหย่วชิ่งมั้ยครับ"
เมือ่ ได้ยนิ ค�ำพูดของเฉินซือ่ จวิน คุณยายทีก่ �ำลังเช็ดนำ�้ ตาพลันตกตะลึง
ขึ้นมาทันที เธอตอบกลับมาอย่างลังเล "...ปู่ทวดของสามีฉันชื่อหลิวโหย่วชิ่ง
เป็นจวี่เหริน* ในสมัยจักรพรรดิกวงซวี่**"
เฉินซือ่ จวินอึง้ ไปทันที เขาหันกลับไปมองเด็กหนุม่ คนนัน้ ด้วยความสงสัย
แต่เจียงเฉิงฟางกลับมีสีหน้าปกติ เขาเลยไม่กล้าถามอะไรให้มากความ
เด็กหนุม่ ยืนอยูท่ ปี่ ระตูสกั พัก มองไปยังแผ่นหลังของเด็กน้อยจากประตูหอ้ ง
เขาไม่ได้ตอบค�ำถามของเจียงเฉิงฟางและก้าวเท้าเดินเข้าไปเพียงหนึง่ ก้าวเท่านัน้
ทันใดนัน้ เด็กน้อยทีอ่ ยูต่ รงระเบียงก็เหมือนจะรับรูไ้ ด้วา่ มีคนพิเศษเดินเข้ามาแล้ว
เขาหันกลับมามองที่หน้าประตูทันทีก่อนที่สีหน้าของเขาจะฉายแววดุร้ายจน
ไม่เหมือนเด็ก
ทุกคนต่างพากันตกใจกับสีหน้าของเด็กคนนั้น ภายในห้องเงียบกริบ
* จวี่เหริน เป็นค�ำเรียกบัณฑิตที่สอบรับราชการผ่านในระดับมณฑล
** กวงซวี่ คือจักรพรรดิองค์สุดท้ายในราชวงศ์ชิง
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เด็กหนุ่มหยิบสมุดบันทึกที่อยู่ในมือขึ้นมาอย่างไม่รีบร้อนแล้วเขียนตัวอักษร
ไม่กี่ตัวลงไปก่อนจะฉีกกระดาษหน้านั้นออกมา ลายเส้นเหล่านั้นดูเหมือน
ตัวอักษรซ�้ำยังดูคล้ายส่วนประกอบของยันต์ด้วย เพียงเขาคลายนิ้วออก
กระดาษแผ่นนั้นก็กลายเป็นเถ้าถ่านและมีแสงสว่างสีทองเปล่งประกาย
ออกมาจากกองขี้เถ้า
"คุณรู้จุดประสงค์ในการมาของผมดี ผมเป็นตัวแทนหลิวโหย่วชิ่งมา
เจรจากับคุณ หวังว่าคุณจะเห็นแก่หน้าผมบ้าง" เด็กหนุ่มพูดกับเด็กน้อยอายุ
ประมาณหกเจ็ดขวบคนนั้นด้วยน�้ำเสียงอบอุ่นอ่อนโยนไร้วี่แววคุกคาม
"เจรจางั้นหรือ สกุลหลิวทั้งหลอกข้า ดูถูกข้า ก่อนที่ศพข้าจะจมลง
ก้นบ่อน�้ำ ท�ำไมไม่มาเจรจากับข้าล่ะ?!" สีหน้าของเด็กน้อยฉายแววดุร้าย
น�้ำเสียงที่ออกมาจากปากของเขาทั้งแหบแห้งและแหลมสูงเหมือนเสียงของ
ผู้หญิง "เขาทิ้งให้ข้าเป็นศพอยู่ในที่รกร้างว่างเปล่าตั้งหลายสิบปี ตอนที่ข้า
ขอร้องให้เอาศพของข้าไปฝัง ท�ำไมเขาถึงไม่ยอมมาเจรจา ตอนทีเ่ ขาฆ่าสายเลือด
สกุลวังที่เหลือ คิดว่าข้าซึ่งเป็นทายาทเพียงผู้เดียวไม่เคยขอเจรจากับเขาหรือ!
ตอนนี้ข้าจึงอยากให้สกุลหลิวของเขาสิ้นไร้ทายาทลูกหลานไม่ตายดีเช่นกัน!"
เมือ่ เด็กหนุม่ ฟังเสียงตะโกนของเด็กน้อยจบก็ขมวดคิว้ มุน่ เขาเอียงศีรษะ
เล็กน้อยคล้ายก�ำลังฟังอะไรบางอย่างก่อนจะส่ายหน้าไปมา จากนัน้ หลุบตาลง
พูดเสียงเบา "คุณหลิว ผมคิดว่าคุณน่าจะยังคิดไม่ถี่ถ้วน ผมมาเพื่อเจรจา
ถ้าคุณอยากจะปกป้องผู้ชายคนสุดท้ายของสกุลหลิว คุณก็ต้องเสนอเงื่อนไข
มาให้ผมเจรจากับเธอ ที่ผมมาในครั้งนี้ก็เพื่อตอบแทนบุญคุณปูท่ วดของคุณ
คุณคิดให้ดีๆ ก่อนเถอะเพราะคุณมีโอกาสแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น"
พอเด็กหนุ่มพูดจบเขาก็เริ่มเขียนตัวอักษรลงบนสมุดบันทึกอีกครั้ง
จากนัน้ ก็เงยหน้ามองเด็กน้อยทีอ่ ยูบ่ นระเบียงแล้วปรับนำ�้ เสียงให้อบอุน่ อ่อนโยน
"เด็กคนนี้อายุยังน้อย พลังของเขาคงหล่อเลี้ยงคุณได้ไม่นาน คุณลงมาก่อน
เถอะครับ พวกเราค่อยๆ คุยกันดีกว่า ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไร พอผมไป
ก็คงไม่กลับมาอีกแล้วล่ะ หลังจากนั้นคุณก็สามารถกลับมาที่นี่ได้ทุกเมื่อ
เพราะงั้นเห็นแก่หน้าผมเถอะนะ แล้ววันหน้าผมจะจ�ำเอาไว้"
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ภายในห้องเงียบกริบไร้ซงึ่ สรรพเสียงใด เมือ่ ผูห้ ญิงทัง้ หมดของสกุลหลิว
มองสีหน้าท่าทางของเด็กคนนั้นและได้ยินสิ่งที่เด็กหนุ่มพูดคล้ายพึมพ�ำกับ
ตัวเอง พวกเธอก็ตกใจจนแทบยืนไม่อยู่ ต�ำรวจที่อยู่นอกห้องเองก็สัมผัสได้ถึง
ความผิดปกติ แต่กไ็ ม่ได้เข้ามาในห้องเพราะเจียงเฉิงฟางเอาแต่ยนื อยูห่ น้าประตู
ไม่หลีกไปไหน ส่วนเด็กหนุ่มคนนั้นยืนอยู่กับที่อย่างใจเย็นด้วยท่าทางสงบนิ่ง
ไม่สมกับอายุ ทั้งยังพูดออกไปอย่างสุภาพ
ความอาฆาตมาดร้ายบนใบหน้าของเด็กคนนัน้ ลดลงเล็กน้อย เขาลังเล
อยู่สักพักก่อนจะเปิดปากพูดออกมา "วันหน้า? ข้ายังจะมีวันหน้าอะไรอีก"
"นี่เป็นจุดประสงค์ที่ผมมาไงครับ ผมมาที่นี่ก็เพื่อรับประกันว่าคุณจะมี
วันหน้า" เด็กหนุม่ แย้มยิม้ ให้เด็กน้อย จากนัน้ เขาก็กา้ วเท้าไปด้านหน้าอีกสองก้าว
โดยไม่เกรงกลัว "ถ้าคุณไม่ตอ้ งการ หรือสกุลหลิวของเขาท�ำไม่ได้ สกุลวังของคุณ
ก็ยังมีทายาท แล้วผมจะจดบัญชีครั้งนี้เอาไว้ให้พวกเขา"
เด็กน้อยตะลึงงัน ทันใดนั้นเขาก็ร้องลั่นขึ้นมา "เป็นไปไม่ได้! ทายาท
คนสุดท้ายของสกุลวังถูกหลิวโหย่วชิ่งฆ่าตายไปแล้วนี่นา!"
"คุณก็รอู้ ยูแ่ ล้วว่าผมไม่มที างโกหกแน่ ทายาททีค่ ณ
ุ คิดว่าถูกหลิวโหย่วชิง่
ฆ่าตายก็คือลูกชายเพียงคนเดียวของน้องชายคุณสินะ แต่จริงๆ แล้วสาวใช้
คนสนิทของน้องชายคุณได้คลอดลูกให้เขาคนหนึ่ง ตอนที่สกุลวังพ่ายแพ้และ
พาพวกคนรับใช้ทงั้ หมดไป สาวใช้คนนัน้ ก็ไม่รวู้ า่ ตัวเองก�ำลังตัง้ ท้องอยู่ หลังจาก
เธอรู้ว่าน้องชายของคุณตายแล้ว ด้วยความที่เธอจงรักภักดีกับสกุลวังและ
เห็นว่าสกุลวังไม่มลี กู หลานสืบสกุลอีกแล้ว เธอเลยให้ลกู ทีค่ ลอดออกมาใช้แซ่วงั
ของเขา แถมยังตัง้ ป้ายวิญญาณและจุดธูปบูชาให้บรรพบุรษุ สกุลวังกับน้องชาย
ของคุณด้วย เพราะฉะนัน้ สกุลวังของคุณถึงได้มที ายาทสืบสกุลต่อไป" เด็กหนุม่
พูดออกมาด้วยน�้ำเสียงอบอุ่น เขาก้าวเข้าไปอีกสองสามก้าวจนไปหยุดยืนอยู่
ด้านหน้าซึ่งห่างจากเด็กคนนั้นเพียงสองก้าวเท่านั้น
ภายในห้องเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคน เด็กหนุ่ม
เหน็บปากกาบนปกหนังของสมุดบันทึกแล้วยื่นมือไปหาเด็กน้อยด้วยใบหน้า
เปื้อนยิ้ม "คุณลงมาก่อนเถอะ พักผ่อนสักพักแล้วพวกเราค่อยคุยกัน ถึงผมจะ
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ได้รบั การไหว้วานจากหลิวโหย่วชิง่ แต่เครดิตตลอดหนึง่ พันสามร้อยปีของเผ่าผม
ก็ไม่ใช่ของปลอม ผมรับประกันในฐานะคนกลางเลยว่าคุณไม่มที างเสียเปรียบ
เด็ดขาด ตกลงมั้ย"
สีหน้าของเด็กน้อยผ่อนคลายลง ดวงตาของเขากวาดมองเข้าไปในห้อง
ก่อนจะพูดออกมาด้วยน�้ำเสียงผ่อนคลาย "เจ้า...ยังดูอายุน้อยอยู่เลย หากข้า
ลงไปแล้วพวกมันจะยอมให้เจ้าเจรจาต่ออย่างนั้นหรือ"
เด็กหนุ่มหันกลับไปมองทางประตู เจียงเฉิงฟางที่ยืนอยู่ด้านนอกประตู
มาโดยตลอดก้าวเข้ามาพร้อมรอยยิ้ม "ผมรับผิดชอบเอง ผมรับประกันเลยว่า
จะปล่อยให้พวกคุณเจรจากันให้จบ เพราะงัน้ คุณปล่อยให้เด็กลงมาก่อนเถอะ
ขอแค่ไม่ท�ำร้ายเด็กที่นี่วันนี้ ไม่ว่าอะไรก็คุยกันได้ทั้งนั้น"
เด็กหนุ่มเหลือบมองเจียงเฉิงฟางแวบหนึ่งด้วยสีหน้าลึกล�้ำ จากนั้นเขา
ก็หนั ไปทางเด็กน้อยอีกครัง้ "คุณลุงต�ำรวจรับประกันแล้ว คุณให้เด็กลงมาเถอะครับ
แล้วเรามาคุยกันดีๆ"
เมื่อเด็กน้อยได้ยินเจียงเฉิงฟางเน้นเสียงค�ำว่า 'วันนี้' และ 'ที่นี่' ก็ดูจะ
คล้อยตามค�ำพูดของเด็กหนุม่ อยูบ่ า้ ง ขอเพียงเธอไม่ท�ำร้ายเด็กสกุลหลิวทีน่ วี่ นั นี้
ถ้าตกลงกันไม่ได้เหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นบอก รอให้เขากลับไปแล้ว วันหลัง
เธอก็สามารถกลับมาได้ทุกเมื่อ
"...เช่นนัน้ วันนี้ ข้าจะ...เห็นแก่หน้าเจ้า" เด็กน้อยพูดออกมาด้วยนำ�้ เสียง
คลุมเครือแล้วยื่นมือไปหาเด็กหนุ่ม
เด็กหนุม่ จับมือเล็กๆ ข้างนัน้ เอาไว้แล้วขยับเข้าไปอุม้ เด็กน้อยลงมาจาก
ระเบียง ญาติของเด็กชายและพวกต�ำรวจคล้ายจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้
แต่กไ็ ม่กล้าพูดออกไป เจียงเฉิงฟางโบกมือไม่ให้พวกต�ำรวจขยับ แล้วพูดออกมา
ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน "ไม่ต้องกังวลนะ ใจเย็นๆ ไปนั่งพักบนโซฟาก่อนเถอะ"
เด็กน้อยนัง่ บนราวระเบียงอยูห่ ลายชัว่ โมงจึงดูออ่ นล้าเล็กน้อย เด็กหนุม่
ออกแรงอุ้มเขาไปนั่งบนโซฟาแล้วหันไปหาหญิงสาวที่ดูเหมือนจะเป็นแม่ของ
เด็กชายมากที่สุด
"ขอน�้ำให้เขากินสักแก้วได้มั้ยครับ"
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"ได้ๆ ฉันจะไปรินน�้ำเอง" พอแม่ของเด็กน้อยที่นั่งอยู่บนพื้นได้ยินค�ำพูด
ของเด็กหนุ่มก็รีบลุกขึ้นทันที แต่แข้งขาของเธอกลับอ่อนแรงจนเด็กหญิงอายุ
ประมาณเจ็ดแปดปีที่อยู่ข้างๆ ต้องประคองไม่ให้เธอล้มลงไป จากนั้นเด็กสาว
อายุประมาณสิบสามสิบสี่ปีอีกคนหนึ่งก็ตอบสนองอย่างมีไหวพริบโดยการ
เข้าไปรินน�้ำมายื่นส่งให้คนที่ดูอายุมากกว่าเธอเล็กน้อยอย่างระมัดระวัง
เด็กหนุ่มหันไปยิ้มให้เธอแล้วรับน�้ำมาป้อนให้เด็กน้อย เขาดื่มมันเข้าไป
ช้าๆ ไม่กี่อึกจนชุ่มคอแล้วจึงพูดออกมา "หิวแล้ว"
เด็กสาวรีบวิง่ เข้าไปหยิบซาลาเปาทีอ่ ยูใ่ นหม้อไฟฟ้าออกมาใส่จานก่อน
จะยื่นให้เด็กหนุ่มทั้งหมด "นี่ คุณคะ คุณกินสักหน่อยมั้ย"
"ขอบใจ" เด็กหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วน�ำจานไปวางบนตักของเด็กน้อย
เด็กชายหยิบซาลาเปาพวกนั้นขึ้นมากินหนึ่งลูก จากนั้นเขาก็หยิบซาลาเปา
ไปกินอีกลูก แล้วใช้มือซ้ายขยี้ตาพลางเงยหน้ามองเด็กหนุ่ม "ว่ามาสิ เจ้าจะ
เจรจาอย่างไร"
"พวกเราเปลี่ยนคนกันก่อนดีมั้ย" เด็กหนุ่มกล่าวยิ้มๆ "เด็กคนนี้ร่างกาย
อ่อนแอ ถ้าท�ำแบบนี้ต่อไปทุกคนคงไม่มีกะจิตกะใจจะเจรจากันดีๆ หรอก ที่นี่
ยังมีสายเลือดสกุลหลิวอยูอ่ กี ตัง้ ห้าคน คุณเปลีย่ นเป็นคนอืน่ ไม่ดกี ว่าเหรอครับ"
"สตรีสมควรเป็นเหยื่ออย่างนั้นรึ" เด็กน้อยช้อนสายตาขึ้นมองเขาอย่าง
ดุร้าย
เด็กหนุม่ ยังคงพูดออกมาโดยทีห่ น้าไม่เปลีย่ นสี "เด็กคนนีก้ ไ็ ม่ควรเป็นเหยือ่
เหมือนกัน ตอนนีถ้ า้ เขาโตได้สกั สิบขวบ ผมก็คงไม่เอ่ยปากขอให้คณ
ุ เปลีย่ นคน
หรอก"
"ฉันเอง! ฉันแทนเขาเอง!" แม่ของเด็กน้อยตะเกียกตะกายลุกขึ้นแล้ว
เดินเข้าไปใกล้เด็กน้อยอีกสองสามก้าว "ฉันเป็นแม่ของเขา ให้เป็นฉันแทนเขา
เถอะ!"
เด็กน้อยมองสบดวงตาแดงกำ�่ เพราะการร้องไห้ของหญิงสาวคนนัน้ ก่อนพูด
ด้วยน�้ำเสียงราบเรียบ "เจ้าไม่ใช่คนแซ่หลิว"
"แต่ฉันเป็นแม่ของเขา!" คนเป็นแม่ร้องไห้โฮออกมา "ได้โปรดปล่อยเขา
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ไปเถอะ"
หญิงวัยกลางคนอีกสามคนทีอ่ ยูด่ า้ นข้างต่างมองสบตากันด้วยความสับสน
จากนั้นผู้หญิงที่มีอายุน้อยที่สุดในสามคนนั้นก็เดินออกมาด้านหน้าหนึ่งก้าว
พร้อมพูดเสียงเบา "ฉันแซ่หลิว เป็นป้าของเด็กคนนั้น ได้โปรด...ปล่อยเขา
ไปเถอะ"
"น้องเล็ก..." หญิงวัยกลางคนทีม่ อี ายุมากทีส่ ดุ รัง้ เธอเอาไว้ เธอยังรูส้ กึ กลัว
อยูเ่ ล็กน้อยแต่กลับเปิดปากพูดออกมาว่า "ฉัน เป็นฉันเถอะ น้องเล็กของฉันยัง
ไม่ได้แต่งงาน...แต่ลูกๆ ฉันโตหมดแล้ว..."
"พี่ถอยไปเถอะ ฉันยังไม่ได้แต่งงาน ไม่มีภาระ!" คุณป้าที่อายุน้อยที่สุด
ดันพีส่ าวของตัวเองออกไปแล้วหันไปพูดกับเด็กหนุม่ "คุณคะ...เป็นฉันได้มยั้ คะ
ฉันเองก็แซ่หลิว ไม่ว่าจะท�ำอะไรก็ให้ฉันท�ำเถอะ"
"พวกเธออย่าทะเลาะกันเลย พวกเราสามคนพี่น้องล้วนเป็นคนแซ่หลิว
ทัง้ หมด ไม่วา่ ใครก็ได้ทงั้ นัน้ ขอแค่หยุดท�ำร้ายหลานชายของฉันสักที!" คุณป้า
คนที่สองในแถวดูเป็นคนมุทะลุ ถึงเธอจะกลัวแต่ก็พยายามอย่างหนักที่จะ
พูดออกมาจนจบ
เด็กหนุม่ มองอายุของคุณป้าทัง้ สามคนแล้วก็ได้แต่สา่ ยหน้าเล็กน้อยเพือ่
เป็นการขอโทษ จากนั้นเขาก็เบนสายตาไปทางเด็กสาวที่เป็นคนรินน�้ำแล้ว
พูดออกมาเบาๆ "เธอเป็นพี่สาวของเขาใช่มั้ย"
เด็กสาวตกตะลึงไป แต่ก่อนที่แม่ของเธอจะทันได้ร้องห้ามเสียงแหลม
เธอก็พุ่งออกไปด้านหน้าแล้วคว้าชายเสื้อของเด็กหนุ่มเอาไว้ "ฉันเป็นพี่สาว
ของเขาเอง! ฉันก็ได้ค่ะ! ให้ฉันแทนที่น้องชายเถอะ!"
เด็กหนุม่ ตบเบาๆ ทีม่ อื เธอเป็นการปลอบโยน แต่กไ็ ม่ได้บอกว่าจะให้เธอ
แทนที่น้องชาย เขาเพียงแค่หันกลับไปมองเด็กน้อยเท่านั้น "ว่ายังไงครับ
คนสกุลหลิวไม่ได้เลวไปซะทุกคนหรอกครับ พวกผู้หญิงกับเด็กต่างก็เป็น
ผู้บริสุทธิ์ คุณน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดไม่ใช่เหรอ"
"เจ้าวางแผนเอาไว้แล้วนี่ แล้วถ้าข้าจะใช้รา่ งของเด็กผูห้ ญิงคนนีจ้ ริงๆ ล่ะ"
เด็กน้อยถลึงตามองเขา
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"ถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่คุณครับ เธอมีร่างกายแข็งแรงและอายุน้อยกว่า
พวกคุณป้า พักผ่อนสักพักก็สามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้แล้ว" เด็กหนุ่ม
ตอบกลับไปยิ้มๆ
เด็กน้อยก้มหน้าลงโดยไม่ได้ตอบอะไร แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนคน
หรือไม่ บรรดาญาติทั้งหลายต่างก็มองไปทางเด็กหนุ่มด้วยความร้อนใจ
ขณะนั้นเองคุณยายก็พูดออกมาเสียงสั่นๆ ว่า "คุณผู้หญิงคะ ฉันไม่รู้ว่า
บรรพบุรุษสกุลหลิวท�ำเรื่องไม่ดีอะไรกับคุณเอาไว้บ้าง หากคุณต้องการอะไร
ถ้าฉันมีฉนั ก็จะให้ทงั้ หมด ขอแค่คณ
ุ ปล่อยหลานชายหลานสาวของฉันไปก็พอ
ฉั น แต่ ง เข้ า สกุ ล หลิวก็นับเป็นคนสกุล หลิว ถ้าคุณคิ ดว่ า ชี วิตของยายแก่
อย่างฉันคุ้มค่าที่จะชดใช้ให้คุณได้ ถึงคุณจะเอามันไปก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะ"
เด็กหนุม่ มองเด็กน้อยทีก่ ม้ หน้าลงตำ�่ โดยไม่พดู อะไร แล้วจูๆ่ เขาก็หนั ไป
ทางเจียงเฉิงฟาง "คุณลุง คุณมีคนกระดาษมั้ยครับ"
เจียงเฉิงฟางอึง้ ไปก่อนจะกระตุกยิม้ มุมปากแล้วบอกเขาว่ามีอยูห่ นึง่ ตัว
"นายรู้ได้ยังไงว่าลุงมีคนกระดาษด้วย" แม้เจียงเฉิงฟางจะแสดงสีหน้า
ไม่คอ่ ยเต็มใจ แต่เขาก็ยงั ยอมหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป๋า จากนัน้
ก็หยิบคนกระดาษที่มีขนาดห้าเซนติเมตรออกมา
"ทุกคนต่างบอกว่าคนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลสือไม่มีทางที่จะ
ไม่มีคนกระดาษ" เด็กหนุ่มรับคนกระดาษนั้นไปด้วยรอยยิ้มแล้วหันไปหา
เด็กน้อย "ถ้าใช้เจ้านี่ก็พอถูไถไปได้ คุณเองก็ไม่ได้อยากท�ำร้ายผู้หญิงพวกนั้น
เหมือนกันใช่มั้ยครับ"
เด็กน้อยช้อนตาขึน้ มองคนกระดาษในมือของเด็กหนุม่ ด้วยสีหน้าฉายแวว
ไม่ชอบใจอยู่เล็กน้อย เด็กหนุ่มหยิบปากกาขึ้นมาเขียนตัวอักษรคล้ายยันต์
ลงไปบนคนกระดาษ จากนัน้ เด็กน้อยก็มสี หี น้าผ่อนคลายลงก่อนจะกวาดตามอง
ไปยังพวกผู้หญิงสกุลหลิวแล้วพูดออกมาช้าๆ "เห็นแก่หน้าเจ้า ข้าจะไว้ชีวิต
เด็กคนนี้ก่อนแล้วกัน"
พอพูดจบเด็กชายก็หลับตาลงเอนพิงไปกับโซฟาทันที เจียงเฉิงฟางก้าวไป
ด้านหน้าหนึ่งก้าวแล้วลูบหน้าผากของเขาไปมา ก่อนจะอุ้มเด็กน้อยส่งให้กับ
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ผู้เป็นแม่ที่ก�ำลังร้อนใจอยู่ด้านหลัง
"พาเด็กไปโรงพยาบาลก่อนดีมยั้ ครับ" เจียงเฉิงฟางพูดด้วยน�ำ้ เสียงสุภาพ
"แม่เด็กไม่ใช่สายเลือดสกุลหลิว เพราะงั้นให้เธอตามไปด้วยนะครับ"
ผู้เป็นแม่กอดลูกชายไว้ในอ้อมกอดแน่นพร้อมมองไปทางพวกเขาด้วย
ใบหน้าขาวซีด
เด็กหนุม่ โยนคนกระดาษในมือออกไปก่อนทีม่ นั จะเปลีย่ นเป็นหญิงสาว
ในชุดสีแดงสดคนหนึง่ เครือ่ งหน้าของเธองดงาม ทว่าบนใบหน้าขาวซีดราวกับ
หิมะมีเพียงริมฝีปากเท่านั้นที่เป็นสีแดงสดคล้ายโลหิต เธอยืนมองพวกผู้หญิง
สกุลหลิวซึ่งก�ำลังเบียดร่างอันสั่นเทาเข้าหากันอยู่นานถึงได้พยักหน้าเบาๆ
พี่สาวคนโตของเด็กน้อยรวบรวมความกล้า ก่อนเอ่ยปากพูดว่า "น้อง...
น้องสาวของฉันยังเด็ก ให้เธอไปโรงพยาบาลด้วยได้มั้ยคะ"
เด็กหญิงทีม่ อี ายุนอ้ ยทีส่ ดุ ก�ำชายเสือ้ ของแม่ตวั เองเอาไว้แน่น เธอตกใจ
จนหน้าขาวซีดไปหมด
หญิงสาวปรายตามองเธอแวบหนึ่งจนเธอตกใจถอยหลังไปหนึ่งก้าว
คุณป้าเล็กของเธอจึงได้รบี ร้อนเข้ามาอุม้ หญิงสาวชุดแดงเคลือ่ นมาอยูข่ า้ งกาย
เด็กหนุ่มคล้ายก�ำลังล่องลอยอยู่ในอากาศก่อนจะพยักหน้าเบาๆ อีกครั้ง
เด็กหนุ่มมองไปทางเจียงเฉิงฟางแล้วพูดว่า "ให้น้องไปด้วยเถอะครับ"
เจียงเฉิงฟางใช้มอื หนึง่ จูงมือเด็กผูห้ ญิงตัวน้อยเอาไว้พร้อมประคองแม่เด็ก
เพื่อพาเธอเดินไปทางเจ้าหน้าที่พยาบาลด้านนอก "ไปโรงพยาบาลก่อน"
เจ้าหน้าที่รีบอุ้มเด็กน้อยพุ่งลงไปด้านล่างทันที ส่วนแม่เด็กก็รีบจูงมือ
ลูกสาวตัวน้อยตามลงไปเช่นกัน จากนัน้ เจียงเฉิงฟางก็หนั ไปพูดกับเฉินซือ่ จวิน
"เหล่าเฉิน ทิ้งคนเอาไว้ด้านนอกนิดหน่อยก็พอแล้ว ส่วนคนอื่นก็ให้กลับไป
รวมทีมซะ"
เจ้าหน้าที่เฉินพยักหน้าเบาๆ เขาเดินออกไปนอกประตูด้วยความลังเล
เล็กน้อยแล้วพูดอะไรอีกสองสามประโยคก่อนจะเดินกลับมาอีกครั้ง "ผมก็จะ
อยู่ที่นี่ด้วย"
เจียงเฉิงฟางไม่ได้พูดอะไร ท�ำเพียงให้เฉินซื่อจวินปิดประตู เด็กหนุ่ม
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มองคนที่ไม่เกี่ยวข้องเดินจากไปแล้วหันกลับมายิ้มให้พวกผู้หญิงสกุลหลิว
อย่างอ่อนโยน "ทุกคนนั่งลงเถอะครับ"
สามพีน่ อ้ งสกุลหลิวพาหลานสาวมานัง่ ทีโ่ ซฟากับพวกเธอ คุณยายนัง่ อยู่
บนโซฟาเดีย่ ว เฉินซือ่ จวินยืนอยูต่ รงประตู ขณะทีเ่ จียงเฉิงฟางยืนอยูข่ า้ งๆ โซฟา
ตัวยาว ส่วนเด็กหนุ่มยืนอยู่เบื้องหน้าทุกคนพร้อมหยิบสมุดบันทึกที่อยู่ในมือ
ขึ้นมาเขียนอักษรลงไปสองสามตัวก่อนจะเงยหน้าขึ้นมอง
เด็กหนุม่ มองไปทางคุณยายหลิวแล้วพูดออกมา "รบกวนคุณยายอัญเชิญ
ป้ายวิญญาณบรรพบุรุษกับแผนผังบรรพบุรุษออกมาด้วยครับ"
คุณยายตะลึงงันไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยปากถาม "จะ...จะให้ฉันเอา
ป้ายวิญญาณบรรพบุรุษออกมาเหรอ"
เจียงเฉิงฟางเดินเข้ามาพูด "คุณยายครับ แค่จุดธูปแล้วบอกบรรพบุรุษ
ว่าวันนี้มีเรื่องจะปรึกษา ขอเชิญบรรพบุรุษทั้งหลายมา แล้วยกป้ายวิญญาณ
บรรพบุรุษลงมาก็ได้แล้วครับ"
"ได้...ได้..." คุณยายให้เด็กสาวตัวน้อยประคองเธอลุกขึ้นยืนแล้วเดินไป
จุดธูปด้านหน้าโต๊ะบูชา เธอค่อยๆ ยกป้ายบรรพบุรุษลงมาอย่างระมัดระวัง
แล้วให้เด็กสาวเปิดลิ้นชักหยิบแผนผังบรรพบุรุษออกมา จากนั้นเธอก็เดิน
กลับมาทีโ่ ซฟาอย่างเชือ่ งช้า พร้อมถือป้ายบรรพบุรษุ ไว้ในมืออย่างระมัดระวัง
หญิงสาวในชุดสีแดงจ้องมองแผ่นป้ายนัน้ ด้วยความเกลียดชังแวบหนึง่
เหมือนอยากจะพุง่ เข้าไปท�ำลายมันจนแทบทนไม่ไหว คุณยายจึงได้แต่กม้ หน้า
ลงต�่ำแล้วกอดแผ่นป้ายนั้นไว้ไม่ยอมวางด้วยร่างกายสั่นระริก
เด็กหนุม่ เดินไปข้างหน้า แล้วชีแ้ จงให้พวกผูห้ ญิงสกุลหลิวเข้าใจ น�ำ้ เสียง
ของเขาอ่อนโยนคล้ายก�ำลังปลอบโยนพวกเธอ
"ผูห้ ญิงคนนีค้ อื อนุภรรยาของหลิวโหย่วชิง่ ทีเ่ ป็นบรรพบุรษุ สกุลหลิวของ
พวกคุณ เธอแซ่วัง ชื่อซิ่วอวี้ เธอมีความแค้นกับสกุลหลิว วันนี้เลยกลับมาทวง
ความยุติธรรม"
ผูห้ ญิงสกุลหลิวได้แต่มองหน้ากัน สุดท้ายคนทีเ่ ปิดปากพูดออกมาก็คอื
คุณยายหลิว เธอกล่าวออกมาเบาๆ ด้วยน�้ำเสียงสั่นเครือ "งั้น...ไม่ทราบว่า
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คุณ...คุณย่าทวดต้องการอะไร...เหรอคะ"
วังซิว่ อวีล้ อยเข้าไปตรงหน้าคนสกุลหลิวแล้วฉีกยิม้ ออกมา น�ำ้ เสียงทีเ่ ธอพูด
แฝงไว้ดว้ ยความอ่อนโยน "เรียกว่าคุณย่าทวดก็ถกู แล้วล่ะ ถึงข้าจะเป็นเพียงอนุ
แต่ก็เป็นคนที่หลิวโหย่วชิ่งอุ้มขึ้นเกี้ยวหามเข้าประตูเรือนมา หากไม่ใช่เพราะ
ปีนั้นบิดาข้าป่วยหนักจนเหลือเพียงน้องชายคนเดียว ข้าก็คงไม่ต้องเป็น
อนุภรรยาผู้ใดเพื่อเงินค่ายาเหล่านั้นและโดนดูถูกเหยียดหยามจนตายเช่นนี้"
สายตาของวังซิ่วอวี้กวาดมองไปยังสามพี่น้องสกุลหลิว เมื่อสายตา
ของเธอหยุดอยูท่ ใี่ บหน้าของน้องเล็กสุด เธอก็กล่าวเสียงเย็น "นางหน้าตาคล้าย
หลิวเฉียนซื่อ* หลายส่วนนัก"
ใบหน้าของน้องเล็กสกุลหลิวซีดเผือดลงไปอีก เธอก้มหน้าลงต�ำ่ ยิง่ กว่าเดิม
ในใจหวังว่าคุณย่าทวดคนนี้จะเป็นคนมีเหตุผล
วังซิ่วอวี้เพียงปรายตามองเธอแวบหนึ่งก่อนจะลอยกลับไปอยู่ข้างกาย
เด็กหนุ่มแล้วพูดออกมาเสียงเย็น "บรรพบุรุษสกุลวังของข้าก็เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในอดีต ก่อนบิดาข้าจะป่วยหนักเขาเคยเป็นขุนนางอยู่ใน
ส�ำนักศึกษา ข้าเองก็รู้หนังสือมาตั้งแต่เล็ก ข้ามิเพียงเป็นหญิงสาวที่ดีงาม
แต่ยังเป็นบุตรสาวที่ดีของครอบครัวอีกด้วย บิดามารดารักถนอมข้าจนแม้แต่
เตาไฟก็ยังไม่เคยให้ข้าจุด แต่ในเมื่อแต่งเข้ามาเป็นอนุในสกุลหลิวแล้ว ข้าก็
เจียมเนื้อเจียมตัวระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอ หลิวเฉียนซื่อบอกให้ข้าท�ำอะไร
ข้าก็ท�ำอย่างนัน้ ...ข้าเกลียดนักทีน่ างนัน่ ไม่ยอมปล่อยข้าไป ยามนัน้ ฐานะของข้า
ยังเทียบกับทาสในสกุลหลิวไม่ได้ดว้ ยซ�ำ้ ข้ามักจะถูกเฆีย่ นตีและดุดา่ อยูเ่ สมอ
ยามดวงตะวันแผดแสงร้อนผ่าวก็ให้ขา้ คุกเข่าเก็บเมล็ดถัว่ อยูใ่ นสวน ยามหิมะ
โหมกระหน�่ำก็ให้ข้าไปซักผ้าอยู่ข้างบ่อน�้ำ นางทรมาทรกรรมข้านานถึงสองปี
แต่ทนี่ า่ แค้นใจทีส่ ดุ ก็คอื หลิวโหย่วชิง่ ผูน้ นั้ ก่อนแต่งข้าก็พดู ดีท�ำดีกบั ข้าสารพัด
แต่พอข้าแต่งเข้ามายังไม่ถึงสามเดือนเขาก็ไปติดพันนางโลมในหอโคมเขียว
เสียแล้ว เมื่อรู้ว่าภรรยาตนทรมานข้าสารพัด เขาก็ไม่พูดอะไรสักค�ำ เอาแต่
โทษว่าข้าไม่รู้จักเอาอกเอาใจภรรยาเอกเสียเลย"
* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�ำว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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บนใบหน้าขาวซีดของวังซิ่วอวี้ปรากฏรอยยิ้มดูถูกเหยียดหยาม "เอาอก
เอาใจภรรยาเอกอย่างนั้นรึ หากข้าเป็นสตรีที่เขาซื้อมา บางทีอาจสามารถ
เอาอกเอาใจนางได้ แต่ข้าเกิดในตระกูลที่ดี ซ�้ำยังรู้หนังสือและดูบัญชีได้
หลิวเฉียนซื่อจะยอมทนกับข้าได้อย่างไร นางเกลียดชังข้าจนแทบทนไม่ไหว
แล้วเช่นนี้ข้าจะเอาอกเอาใจนางอย่างไรกัน ขนาดข้ากระโดดลงบ่อน�้ำ นางยัง
ใส่ความว่าข้าหนีตามคนงานไป หลิวโหย่วชิ่งเองก็ไม่แยกแยะถูกผิด เขาไป
บ้านเดิมข้าแล้วเค้นคอมารดาที่แก่ชราของข้าจนกระอักเลือดและได้แต่
นอนอยูบ่ นเตียงโดยไม่อาจลุกขึน้ มาได้ นางตรอมใจอยูน่ านถึงครึง่ ปี ดีทก่ี อ่ นจะ
จากไปนางยังตบแต่งน้องชายของข้าได้ทัน"
วังซิว่ อวีใ้ ช้นำ�้ เสียงเย็นชาบอกเล่าชีวติ รันทดในสกุลหลิวของนาง ตอนนี้
สกุลหลิวเหลือแต่ผู้หญิง พวกเธอจึงไม่อาจจินตนาการได้ว่าเมื่อหญิงสาว
ในยุคนัน้ พบเจอกับเรือ่ งแบบนีจ้ ะมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปได้อย่างไร พวกเธอเลยได้แต่
ก้มหน้านิ่งเงียบไม่พูดไม่จา
"เดิมทีข้าก็เป็นคนรนหาที่เอง ข้ายอมเป็นอนุของสกุลหลิวก็เพื่อเงิน
ค่ายาของบิดา เรือ่ งนีข้ า้ จึงไม่ได้โกรธแค้น" วังซิว่ อวีช้ อ้ นตาขึน้ มองพวกผูห้ ญิง
สกุลหลิว แล้วพูดต่อด้วยเสียงเย็น "แต่หลิวโหย่วชิ่งผู้นั้น หนึ่งคือไม่ควร
บีบบังคับมารดาข้าจนตาย สอง แปดเดือนให้หลังตอนพบศพข้าที่ก้นบ่อน�้ำ
เขาก็ควรจะน�ำโครงกระดูกของข้าไปจัดการหลิวเฉียนซื่อ!
ข้าท�ำผิดกับสกุลหลิวของพวกเจ้าตรงทีใ่ ด ท�ำผิดต่อหลิวโหย่วชิง่ ตรงทีใ่ ด
แล้วท�ำผิดต่อหลิวเฉียนซื่ออย่างไร สมควรให้นางบีบบังคับข้าจนตายแล้วทิ้ง
ศพข้าเอาไว้ในสุสานรวมอย่างนั้นหรือ!" วังซิ่วอวี้ขยับเข้ามาใกล้อีกก้าว พวก
ผู้หญิงสกุลหลิวได้แต่กอดกันตัวสั่นระริกจนพูดไม่ออก
"ข้าเองก็อดทนอดกลั้นแล้ว ข้าเป็นวิญญาณกลับมายังสกุลหลิวก็เพื่อ
ขอร้องให้หลิวโหย่วชิ่งเห็นแก่ความรักของภรรยาที่น่าสงสารผู้นี้ ขอร้องให้เขา
สร้างสุสานให้ขา้ สักแห่ง แต่เขาท�ำอะไรเล่า" วังซิว่ อวีห้ วั เราะ ดวงตาหงส์งดงาม
ทั้งสองข้างของเธอมีน�้ำตาสีเลือดไหลออกมาเป็นทาง "บุตรของน้องชายข้า
เพิง่ จะอายุได้สองขวบ เขาก็สง่ คนไปขโมยเด็กมารีดเลือดสดๆ เพือ่ ใช้สะกดข้า
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น้องชายข้าทนไม่ไหวจนต้องบ้านแตกสาแหรกขาดในเวลาเพียงไม่กปี่ ี จากนัน้
เขาก็ลม้ ป่วยและตายไป ส่วนข้าก็ถกู สะกดอยูใ่ ต้สถานทีร่ กร้าง ได้แต่มองหลาน
ผู้น่าสงสารของตัวเองกลายเป็นวิญญาณร้องไห้คร�่ำครวญอยู่ทุกคืนโดยที่ข้า
ไม่อาจท�ำสิ่งใดได้"
วังซิ่วอวี้เช็ดหยาดน�้ำตาสีเลือดบนใบหน้า เหลือไว้เพียงรอยเลือด
สองสามสายบนใบหน้าซีดขาว จากนั้นเธอก็แย้มยิ้มงดงาม "ไหนพวกเจ้าลอง
พูดซิวา่ ข้าควรเกลียดชังหรือไม่ ควรจะแค้นเคืองหรือไม่ แล้วควรจะมาทวงคืน
ความยุติธรรมนี้หรือไม่"
พี่น้องสกุลหลิวได้แต่ก้มหน้าต�่ำไม่พูดไม่จา หญิงที่อายุน้อยที่สุดกอด
หลานสาวของตัวเองเอาไว้แน่นจนตัวสั่น สุดท้ายคุณยายก็เป็นคนเปิดปาก
พูดออกมา "คุณย่าทวดต้องอยูอ่ ย่างทุกข์ทรมาน...เป็นเพราะบรรพบุรษุ สกุลหลิว
ของเราเป็นคนผิด คุณย่าทวดพูดมาเถอะค่ะว่าอยากให้ท�ำอะไร ฉันจะท�ำ..."
"รอเดีย๋ วก่อน" เด็กหนุม่ ยกมือขึน้ มาหยุดไม่ให้คณ
ุ ยายหลิวพูดจนจบประโยค
วังซิ่วอวี้จึงถลึงตามองเขาด้วยความไม่พอใจ
เด็กหนุ่มกล่าวยิ้มๆ "ท�ำไมคุณย่ารองหลิวต้องท�ำให้ลูกหลานล�ำบากใจ
ด้วยล่ะครับ ความยุติธรรมนี้ต้องให้หลิวโหย่วชิ่งเป็นคนชดใช้ไม่ใช่เหรอครับ"
วังซิ่วอวี้ไม่ได้โกรธเคืองนัก นางเพียงเอ่ยออกมาเสียงเย็น "ไอ้แก่นั่น
จะคืนความยุติธรรมอันใดให้ข้า มันใช้สินเดิมของหลิวเฉียนซื่อไปเสพสุข
เอาหน้ากับบรรดาจวี่เหริน พอกลับบ้านมาอยู่ต่อหน้าหลิวเฉียนซื่อก็ไม่กล้า
แม้แต่จะผายลมออกมา ข้าล่ะอยากจะรู้นักว่าคนผู้นี้ยังจะคืนความยุติธรรม
อันใดให้ข้าได้"
เด็กหนุม่ มองไปทางคุณยายหลิวแวบหนึง่ คล้ายพยายามปลอบประโลม
เขาก้มหน้าลงเขียนอักษรจ�ำนวนหนึ่งลงบนสมุดบันทึกอีกครั้ง จากนั้นเขาก็
ท�ำท่าทางเหมือนฟังเสียงอะไรบางอย่างข้างหู ก่อนจะเปิดปากพูดขึน้ มา "คุณหลิว
บอกว่าจะให้ลูกหลานสกุลหลิวบันทึกชื่อของคุณกลับไปในแผนผังบรรพบุรุษ
จุดธูปบูชาคุณไม่ดบั อีกร้อยปี และชดใช้ดว้ ยบุญกุศลเป็นเวลาสิบปีเพือ่ ให้คณ
ุ
ไปเกิดใหม่โดยเร็ว"
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"เขาก็แค่ใช้ของของคนรุ่นหลังเท่านั้นแหละ" วังซิ่วอวี้หัวเราะเสียงเย็น
แล้วกวาดตามองไปทางพวกผู้หญิงสกุลหลิว "บรรพบุรุษของพวกเจ้าบอกว่า
จะชดใช้ด้วยบุญกุศลของพวกเจ้าเป็นเวลาสิบปี บรรพบุรุษเช่นนี้พวกเจ้ายัง
กราบไหว้ลงอีกหรือ"
สามพีน่ อ้ งสกุลหลิวต่างสบตากัน จากนัน้ พีใ่ หญ่สกุลหลิวก็รบี จับมือแม่
ของตัวเองเอาไว้กอ่ นทีค่ ณ
ุ ยายหลิวจะทันได้พดู อะไรออกมา เธอพูดแทนอย่าง
ระมัดระวังว่า "คุณย่าทวด เพือ่ เด็กคนนัน้ พวกเรายินดี เด็กคนนัน้ เป็นเลือดเนือ้
เชื้อไขเพียงคนเดียวที่น้องชายของฉันทิ้งเอาไว้...คุณน่าจะเข้าใจหัวอกของ
พวกเราดีใช่มั้ยคะ"
วังซิ่วอวี้ขมวดคิ้วมุ่นลอยไปลอยมาอยู่ในห้องด้วยสีหน้าเย็นชาคล้าย
ก�ำลังใคร่ครวญหรือลังเลอะไรบางอย่าง ภายในห้องเงียบสนิทไม่มใี ครพูดออกมา
สักคน สุดท้ายเธอก็ลอยไปหยุดอยู่ด้านข้างเด็กหนุ่ม "เจ้าคิดว่าอย่างไร"
"คุณย่ารองหลิว" เด็กหนุ่มเรียกเธอด้วยน�้ำเสียงที่หนักแน่นขึ้นพลาง
หันไปมองใบหน้าของวังซิว่ อวีด้ ว้ ยรอยยิม้ "พวกเราเป็นคนกลาง คงไม่สามารถ
ช่วยอะไรได้ คุณหลิวก็เสนอเงื่อนไขไปแล้ว คงต้องดูว่าคุณพอใจกับเงื่อนไข
ของสกุลหลิวหรือเปล่า"
เมือ่ เด็กหนุม่ พูดจบเขาก็มองไปทางเจียงเฉิงฟางแวบหนึง่ วังซิว่ อวีช้ ะงัก
ไปเล็กน้อยแล้วหันไปมองเจียงเฉิงฟางเช่นกัน
ปฏิกริ ยิ าตอบสนองของเจียงเฉิงฟางรวดเร็วมาก เขาเพียงอึง้ ไปเล็กน้อย
แล้วเปิดปากพูดออกมา "ผมคิดว่าคงต้องดูก่อนว่าความยุติธรรมที่คุณย่ารอง
อยากทวงคืนมากที่สุดคืออะไรกันแน่"
เจียงเฉิงฟางพูดจบเขาก็มองไปทางป้ายบรรพบุรุษครู่หนึ่งแล้วกล่าว
ออกมาด้วยน�ำ้ เสียงจริงใจ "นีเ่ ป็นบุญคุณความแค้นเมือ่ ร้อยปีกอ่ น ถ้าเป็นเรือ่ ง
ที่ลูกหลานท�ำได้ก็ควรให้ลูกหลานท�ำจะดีที่สุด แล้วปล่อยให้คนที่ยังมีชีวิต
อยูต่ อ่ ไปอย่างมีความสุขเถอะครับ คุณย่ารองมาจากครอบครัวบัณฑิต เพราะฉะนัน้
ย่อมเป็นคนมีเหตุมีผล ดังนั้นถ้ามันท�ำให้ลูกหลานผู้หญิงพวกนี้ต้องล�ำบากใจ
ก็คงไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไร"
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วังซิ่วอวี้มองเจียงเฉิงฟางแวบหนึ่งแล้วหันไปมองเด็กหนุ่มอีกครั้ง เธอ
เข้าใจความหมายของพวกเขา สุดท้ายก็ยมิ้ ออกมา "ก็ได้ เจ้าบอกหลิวโหย่วชิง่
ว่าข้าจะปล่อยทายาทคนสุดท้ายในสกุลหลิวของเขาไป และจะไม่ท�ำให้ลกู หลาน
สตรีเหล่านี้ต้องล�ำบากใจ ยิ่งไปกว่านั้นยังจะไม่เอาบุญกุศลของลูกหลาน
ตามทีเ่ ขาหน้าด้านพูดออกมาด้วย" จากนัน้ วังซิว่ อวีก้ ห็ มุนไปหมุนมาอยูส่ องรอบ
แล้วพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่า "ในเมื่อเขาต้องการบันทึกชื่อของข้าเอาไว้ใน
แผนผังบรรพบุรุษ เช่นนั้นก็บันทึกไว้ว่าข้าคือภรรยาเอกของเขา และเห็นแก่
ผลประโยชน์ที่หลิวเฉียนซื่อทิ้งไว้ ก็บันทึกว่านางเป็นอนุของเขาเสีย ลูกหลาน
ต้องจุดธูปบูชาต่อเนื่องไม่ดับ เด็กคนนั้นจะต้องจุดธูปเซ่นไหว้ท่านย่าทวด
เช่นข้าทุกเช้าวันละสามดอก ผลไม้ดอกไม้ต้องมีทุกวัน ทุกวันที่สิบห้า หมูเห็ด
เป็ดไก่อย่าได้ขาด อีกอย่างจ�ำไว้วา่ ต้องน�ำโครงกระดูกของข้าไปฝังไว้ในสุสาน
สกุลหลิวอย่างดี ฝังข้าเอาไว้ข้างๆ หลิวโหย่วชิ่งนั่นแหละ และต้องสูงกว่า
เขาสามชุ่น* ส่วนหลิวเฉียนซื่อก็เอาไปเผาซะ จากนั้นจะไปทิ้งไว้ที่ใดก็ตามใจ"
ระหว่างทีว่ งั ซิว่ อวีก้ �ำลังพูดเธอก็มองไปยังผูห้ ญิงสกุลหลิวทีไ่ ด้แต่พยักหน้า
หงึกหงักแล้วหันไปมองเด็กหนุม่ อีกครัง้ "อย่าคิดว่าข้านึกอยากจะเป็นภรรยาเอก
ของเขาเสียล่ะ ถ้าไม่ใช่เพราะข้าเป็นสตรีออกเรือนแล้วท�ำให้ทบี่ า้ นไม่อาจส่งเสริม
ได้ ข้ามีหรือจะอยากอยู่ในแผนผังบรรพบุรุษสกุลหลิว หากเขาตกลงเรื่องนี้ข้า
จะถือว่าแล้วกันไป ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็ค่อยว่ากันต่อไป"
ขณะพูดว่าค่อยว่ากันต่อไป วังซิ่วอวี้ก็ฉีกยิ้มเย็นขึ้นมา แถมรอยยิ้ม
ของเธอยังแฝงแววดุร้ายคล้ายวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะจัดการอย่างไรต่อไป
เด็กหนุ่มกระตุกยิ้มขึ้นมาแล้วเอียงหูฟังอยู่สักพักก่อนจะพูด "นี่เป็น
เงื่อนไขของเธอ จะตกลงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณ คุณจะไม่ตกลงก็ได้"
วังซิ่วอวี้ยังคงหมุนไปหมุนมาอยู่กับที่ ดูเหมือนเธอจะอารมณ์ดีขึ้นแล้ว
สายตาเลยมองไปทางเจียงเฉิงฟางขึน้ ๆ ลงๆ ก่อนลอยเข้าไปใกล้เขาด้วยความ
สงสัย "ข้าเคยได้ยินมาว่าเจ้า..."
เจียงเฉิงฟางไม่ได้สนใจว่าวังซิ่วอวี้จะเข้ามาใกล้ เขารู้ดีว่าเธอไม่ได้
* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว
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มีเจตนาร้ายเลยหันไปยิ้มให้เธออย่างมีมารยาท
แต่ทนั ใดนัน้ หางยาวสีขาวหิมะซึง่ เปล่งแสงสีเงินยวงก็ตวัดผ่านมาด้านหน้า
จากนั้นเจียงเฉิงฟางก็สติเลื่อนลอยไปครู่หนึ่ง
"กรีด๊ ..." วังซิว่ อวีท้ ไี่ ด้เห็นแสงสีขาวตรงหน้าก็สมั ผัสได้ถงึ กลิน่ อายความ
น่ากลัวที่พุ่งเข้ากระแทกใบหน้าจนต้องกรีดร้องเสียงแหลมแล้วไปหลบอยู่
ด้านหลังเด็กหนุ่ม
เด็กหนุ่มตกตะลึงไป ขณะเดียวกันก็ยกมือซ้ายของตัวเองขวางเงาร่าง
ที่วิ่งถลาเข้ามาด้านหลัง ส่วนมือขวาของเขาก็เขียนอักษรกลางอากาศอย่าง
รวดเร็ว เมือ่ แสงสีทองของตัวอักษรส่องสว่างขึน้ มาและสาดส่องไปยังหางสีขาว
ราวหิมะที่ก�ำลังซ้อนทับกันอยู่มันก็ส่งเสียงดังลั่นราวกับฟ้าผ่า
เมื่อเจียงเฉิงฟางได้สติก็หันไปมองเงาร่างที่เบียดเสียดกันอยู่ด้านหลัง
เด็กหนุม่ เขาตกใจจนเหงือ่ เย็นๆ ผุดขึน้ มาทัว่ ร่างก่อนจะเอือ้ มมือออกไปดึงหาง
ข้างนั้นกลับมา จากนั้นเขาก็พูดออกมาเบาๆ โดยไม่สนใจว่าน�้ำเสียงยังเปี่ยม
ความสุภาพอยู่หรือไม่ "ท่านบรรพบุรุษ นั่นคือธงเบิกทาง* ครับ!"
เด็กหนุม่ ยังนับว่าสงบนิง่ เพียงหันกลับไปหาคนทีอ่ ยูด่ า้ นหลังตัวเองแล้ว
พยักหน้าเบาๆ พร้อมกล่าวว่าไม่เป็นไรเสียงแผ่วเบา เขามองวังซิ่วอวี้ที่ตกใจ
จนความอาฆาตแค้นลดลงไปเล็กน้อยแล้วเอือ้ มมือออกไปเขียนอักษรตัวหนึง่
บนหน้าผากของเธอเพือ่ ช่วยให้วญ
ิ ญาณสงบลง จากนัน้ ถึงค่อยหันกลับไปมอง
เจียงเฉิงฟางแล้วกล่าวออกมาด้วยน�้ำเสียงราบเรียบ "คุณลุงต�ำรวจครับ
นี่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเลยนะ"
"ลุงรู้ ขอโทษที แค่ซวยพอดีน่ะ บรรพบุรุษของพวกเราไม่ตื่นมาตั้งหลาย
สิบปีแล้ว แต่ตอนนี้กลับได้เวลาพอดี ต้องขอโทษจริงๆ" เจียงเฉิงฟางพยายาม
กดเกล็ดทีอ่ ยูบ่ นข้อมือซ้ายอย่างยากล�ำบาก บรรพบุรษุ สกุลเขาไม่ได้ปรากฏตัว
มาสามสิบกว่าปีแล้ว ที่จริงเขายังคิดว่าลูกหลานรุ่นนี้คงไม่ได้เห็นบรรพบุรุษ
แล้วซะอีก แต่คาดไม่ถึงเลยว่าวันนี้ธงเบิกทางของผีร้ายตนหนึ่งจะท�ำให้
บรรพบุรุษปรากฏขึ้นมา
* ตามกฎแล้ว หากเหล่าวิญญาณต้องการกลับมายังโลกมนุษย์เพือ่ สะสางเรือ่ งทีค่ า้ งคา จะต้องได้รบั อนุญาต
อย่างถูกต้องเสียก่อน โดยเรียกใบอนุญาตนั้นว่าธงเบิกทาง
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เจี ย งเฉิ ง ฟางเงยหน้ า ขึ้ น มองเด็ ก หนุ ่ ม พลางคิ ด ว่ า บางที สิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด
ความสนใจของบรรพบุรษุ อาจไม่ใช่วงั ซิว่ อวี้ แต่อาจเป็นเด็กหนุม่ คนนีก้ เ็ ป็นได้
เด็กหนุ่มสัมผัสได้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีเจตนาร้าย เขาเคยได้ยินเรื่องนี้
มาก่อน ในวงการต่างก็พูดกันว่าสกุลเจียงมีมังกรวารี* ตัวหนึ่งซึ่งบรรพบุรุษ
สกุลเจียงบูชาเมื่อเกือบพันปีก่อน หรือจะพูดอีกอย่างก็คือพรแห่งมังกรวารีที่
ใช้บุญกุศลของชนรุ่นหลังเกือบพันปีแลกมานั่นเอง หลังจากครบพันปีแล้ว
คนสกุลเจียงจะอุทิศบารมีให้และท�ำให้มันแปลงร่างเป็นมังกรที่แท้จริง เมื่อ
ได้ยินเรื่องนี้มาหลายสิบปีทุกคนจึงเฝ้ารอว่าจะได้เห็นมังกรวารีแปลงร่างเป็น
มังกรด้วยตาของตัวเองหรือไม่
เด็กหนุ่มมองไปยังเจียงเฉิงฟางด้วยสีหน้าประหลาดแล้วเอียงศีรษะ
กล่าวออกมาเสียงต�ำ่ "คุณหลิว เวลาของผมมีจ�ำกัด คุณรีบๆ ตัดสินใจเถอะครับ"
วังซิ่วอวี้ยังตกใจไม่หาย เธอรู้สึกว่าด้านหลังของเด็กหนุ่มเป็นสถานที่ท่ี
ปลอดภัยที่สุด ส่วนพวกผู้หญิงสกุลหลิวต่างรู้สึกมึนงงไปกับเรื่องประหลาดที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พวกเธอได้แต่ก้มหน้าลงต�่ำแล้วเบียดตัวเข้าหากันโดย
ไม่พูดอะไรออกมาและรอให้เด็กหนุ่มตัดสินใจว่าพวกเธอควรจะท�ำอย่างไรดี
ระหว่างที่เด็กหนุ่มก�ำลังรออยู่ สายตาของเขาก็กวาดมองไปอย่างไม่มี
จุดหมาย จู่ๆ เขาก็เห็นว่ามีชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเจียงเฉิงฟาง
ชายหนุม่ คนนัน้ สวมเสือ้ คลุมสีขาวตัวยาว และเมือ่ มองประกายระยิบระยับ
ดุ จ เกล็ ด น�้ ำ แข็ ง บนเสื้ อ คลุ ม ตั ว นั้ น ให้ ดี ๆ ก็ พ บว่ า มั น คื อ เกล็ ด ใสชิ้ น เล็ ก ๆ
ราวกับคริสตัล เส้นผมสีเงินของเขาทิ้งตัวลงราวสายน�้ำไหลริน และส่วนหาง
สีเงินยวงที่ถูกเสื้อคลุมตัวยาวปกปิดเอาไว้ไม่มิดก็ก�ำลังบิดตัวไปมาอย่าง
เกียจคร้าน
แต่เทียบกับหางทีไ่ ม่ใช่ของมนุษย์แล้ว สิง่ ทีท่ �ำให้เด็กหนุม่ ไม่อาจละสายตา
ไปได้กลับเป็นใบหน้าของเขาต่างหาก
ผิวของเขาขาวมาก และถึงแม้จะขาวไปทั้งตัว แต่ความขาวบริสุทธิ์บน
* มังกรวารี (เจียว) ตามต�ำนานเล่าว่าเป็นสัตว์วิเศษ สามารถท�ำให้เกิดอุทกภัยได้ ว่ากันว่าแท้ที่จริงแล้ว
มังกรวารีและมังกรก็คอื ค�ำเรียกขานถึงมังกรในช่วงอายุทแี่ ตกต่างกัน โดยรูปร่างของมังกรวารีนนั้ จะมีลกั ษณะ
คล้ายกับงู มีขาสี่ขา
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ใบหน้าของเขาก็ยงั ชวนให้แปลกใจอยูด่ ี มันเป็นความขาวทีไ่ ม่ใช่ขาวซีดอมโรค
แต่กลับเป็นขาวบริสุทธิ์ราวกับแสงจันทร์รวมอยู่ด้วยกันบนดวงหน้านี้ ดวงตา
สีด�ำสนิทคู่นั้นก็ราวกับจะดูดแสงสว่างทั้งหมดเข้าไปยังความเวิ้งว้าง
สายตาเหม่อลอยของเด็กหนุม่ พลันดึงดูดความสนใจของเจียงเฉิงฟางไป
เขารีบหันกลับไปมองแต่ก็ไม่พบอะไร จึงได้แต่กดเกล็ดที่อยู่บนข้อมือเอาไว้
แบบนั้น และเมื่อเขาหันกลับมาอีกครั้งเด็กหนุ่มก็ถอนสายตากลับไปแล้ว
ภายในห้องเงียบสนิท เด็กหนุม่ เอาแต่กม้ หน้าก้มตาเหมือนก�ำลังหลบเลีย่ ง
อะไรบางอย่าง กระทั่งเอ่ยปากพูดขึ้นมาอีกครั้งน�้ำเสียงของเขาถึงดูเหมือนจะ
ผ่อนคลายลงเล็กน้อย เขาเอียงศีรษะมองไปทางวังซิ่วอวี้ "คุณหลิวยอมรับ
เงือ่ นไขของคุณ และเพือ่ เป็นการตอบแทน คุณหลิวหวังว่าคุณจะสามารถดูแล
ปกป้องเด็กคนนี้ไปจนโตได้"
วังซิว่ อวีข้ มวดคิว้ ขึน้ มาทันควัน ดูเหมือนเธอจะไม่พอใจอยูบ่ า้ ง แต่เพราะ
ยังหวาดกลัวเจียงเฉิงฟาง สุดท้ายเธอเลยได้แต่กวาดตามองไปยังพวกผู้หญิง
สกุลหลิวด้วยความไม่พอใจ "ในเมือ่ ข้าเป็นย่าทวดของเด็กนัน่ ข้าก็ตอ้ งคุม้ ครอง
ให้เขาเติบโตอย่างดีอยู่แล้ว แต่เมื่อตกลงรับเงื่อนไขของข้าแล้ว หากพวกเจ้า
ท�ำไม่ได้ก็อย่ามาโทษว่าข้าใจร้ายก็แล้วกัน"
คุณยายหลิวรีบพยักหน้า "ไม่มปี ญ
ั หาค่ะ พวกเราจะท�ำตามทีค่ ณ
ุ ย่าทวดพูด
ให้ได้"
"ถ้าอย่างนัน้ ในฐานะคนกลาง ผมจะท�ำหนังสือสัญญาให้พวกคุณ สวรรค์
จะเป็นพยานว่าหลังจากท�ำสัญญาเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถ
ผิดค�ำสัญญาได้" เด็กหนุ่มเขียนอักษรลงบนสมุดบันทึกของเขาอีกหลายแถว
อย่างเอาจริงเอาจัง หลังจากเขาฉีกกระดาษออกมาหน้าหนึ่งแล้วก็สะบัดมือ
โยนออกไป กระดาษแผ่นนั้นกลายเป็นเถ้า แต่ตัวอักษรสีทองจ�ำนวนหนึ่ง
กลับแยกออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งลอยไปทางวังซิ่วอวี้ และอีกส่วนลอยไป
ทางป้ายบรรพบุรุษสกุลหลิวแล้วสลายหายไป
"สัญญาส�ำเร็จลุลว่ งแล้ว ผมท�ำตามการไหว้วานของคุณหลิวเสร็จเรียบร้อย
แล้วนะครับ" เด็กหนุม่ ปิดสมุดบันทึกแล้วน�ำปากกาเหน็บลงไปบนปก ก่อนหัน
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ไปพยักหน้าให้เจียงเฉิงฟางเล็กน้อย "เรื่องที่เหลือก็ไม่เกี่ยวกับผมแล้ว รบกวน
คุณลุงต�ำรวจจัดการด้วยนะครับ"
เด็กหนุ่มพูดจบก็หมุนตัวเดินจากไปทันที เจียงเฉิงฟางจึงรีบตามเขาไป
"นี่ นายรอก่อนสิ!"
เฉินซือ่ จวินเห็นเจียงเฉิงฟางรีบร้อนตามไปรัง้ เด็กหนุม่ เอาไว้กเ็ บนสายตา
มองไปทางวังซิ่วอวี้อย่างรวดเร็วแวบหนึ่ง "เหล่าเจียงอย่าเพิ่งไปสิ! นั่น...แล้ว
จะท�ำยังไงล่ะ"
"เอ่อ เดี๋ยวผมจะรีบกลับมา!" เจียงเฉิงฟางหันกลับไปทางวังซิ่วอวี้แล้ว
ตะโกนว่า "รบกวนคุณย่าทวดอย่าเพิ่งไปไหนนะครับ ผมจะรีบกลับมา"
เจียงเฉิงฟางพูดจบก็รีบร้อนตามออกไป ทว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเดินหนีไป
เร็วมาก เมื่อเจียงเฉิงฟางมาถึงบันไดเขาก็มองไม่เห็นเงาคนแล้ว จึงรีบลงไป
ด้านล่างทันที
เด็กหนุม่ เองเร่งเดินหนีไปอย่างรวดเร็ว เขาก้าวข้ามบันไดกึง่ วิง่ กึง่ กระโดด
ลงไปด้านล่างแล้วพุ่งตัวออกไปทันที สัญชาตญาณบอกเขาว่าอย่าอยู่ใกล้
คนคนนัน้ มากเกินไปจะดีกว่า และสัญชาตญาณของเขาก็ไม่คอ่ ยจะผิดพลาด
เสียด้วย
แต่พอเขาพุง่ ออกไปจากประตูชนั้ หนึง่ ก็สมั ผัสได้ถงึ ความเย็นเยียบทีแ่ ผ่ซา่ น
จากนั้นเงาร่างสีขาวราวหิมะก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าจนเขาแทบจะชนอีกฝ่าย
และต้องรีบหยุดฝีเท้าลงทันที
ชายหนุม่ จ้องหน้าเขา ดวงตาทอประกายมุง่ มัน่ เต็มเปีย่ มพลางเอียงศีรษะ
เล็กน้อยด้วยความสงสัย ภายใต้ทอ้ งฟ้ามืดสลัวเกล็ดบนชุดคลุมสีขาวของชายหนุม่
กลับเต็มไปด้วยประกายระยิบระยับ เด็กหนุม่ ไม่กล้าขยับเขยือ้ น แม้ฝา่ ยตรงข้าม
จะไม่ได้แสดงความเป็นปรปักษ์ออกมา แต่เขาก็ไม่อยากจะหาเรือ่ งปีศาจเฒ่า
พันปีตนนี้หรอก
"ชนเผ่าเถี่ยน*?" เสียงของชายหนุ่มทุ้มต�่ำคล้ายเสียงฉินอันนุ่มนวล
"...ครับ ไอโม่ซิน หัวหน้าเผ่าเถี่ยนรุ่นที่ยี่สิบสาม ยินดีที่ได้พบผู้อาวุโส"
* เผ่าเถี่ยน คือชนเผ่าที่เรียนรู้การอ่านเขียนภาษาผี
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ไอโม่ซินก้มหน้าลงโค้งตัวให้ชายหนุ่มคนนั้นอย่างมีมารยาท
ชายหนุ่มจ้องมองเขาอยู่สักพักก่อนจะยกมือข้างหนึ่งขึ้น เมื่อนิ้วมือ
ขาวกระจ่างราวหยกสลักสัมผัสลงบนใบหน้าของเขา ไอโม่ซินรู้สึกได้ถึง
ความเย็นยะเยือก ซึง่ ต่างจากความเย็นของไอหยินทีเ่ สียดแทงเข้าไปในกระดูก
ความรู้สึกนี้เหมือนความหนาวเย็นที่ติดอยู่กับแผ่นน�้ำแข็งมากกว่า
"เหตุใด...หน้าตาจึงไม่เหมือนเล่า..." ชายหนุ่มคล้ายพึมพ�ำกับตนเอง
ดวงตาสีด�ำสนิทของเขาจ้องมองไอโม่ซิน ขณะที่นิ้วมือก็ลูบไล้ใบหน้าของ
อีกฝ่ายอย่างแผ่วเบา
ไอโม่ซินหัวใจกระตุกวูบแต่ไม่กล้าขยับ เขาทั้งเกรงว่าเหล่าบรรพบุรุษ
ที่อยู่เบื้องหลังตนจะออกมา และกังวลว่าบรรพบุรุษสกุลเจียงตรงหน้าคิดจะ
ท�ำอะไรกันแน่
"ท่านบรรพบุรุษ!!!" เมื่อเจียงเฉิงฟางตะโกนออกมาเสียงดัง ชายหนุ่มก็
หันไปมองเขาเล็กน้อย เจียงเฉิงฟางรู้สึกเย็นวาบไปทั่วทั้งร่าง ล�ำคอของเขา
เหมือนถูกอะไรบางอย่างอุดเอาไว้จนเขาต้องส�ำลักออกมาสองสามครั้งถึงจะ
ส่งเสียงออกมาได้
"ท่านบรรพบุรุษ ไม่เจอกันตั้งหลายสิบปี ผมคิดถึงท่านมากเลยครับ"
เจียงเฉิงฟางรีบยกยิ้มประจบสอพลอ ก่อนเดินไปอยู่ด้านหน้าไอโม่ซินอย่าง
ยากล�ำบาก พยายามบังเด็กหนุม่ เอาไว้ ด้วยเกรงว่าท่านบรรพบุรษุ จะกลืนกินเขา
ลงไปในค�ำเดียว "ในเมือ่ ท่านตืน่ แล้ว หมายความว่าท่านจะกลับมาให้พวกเรา
แสดงความกตัญญูใช่มั้ยครับ"
บรรพบุรุษคนนั้นปรายตามองเจียงเฉิงฟางเล็กน้อย ถือว่าเขายังเห็นแก่
หน้าอีกฝ่ายอยู่บ้างจึงได้หายตัวไปจากตรงนั้นทันที
เจียงเฉิงฟางถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอก เขาจับไหล่ไอโม่ซิน
พลางหอบหายใจแล้วพูดออกมา "เจ้าหนู วิ่งเร็วจริงๆ เลยนะ"
ไอโม่ซนิ กะพริบตาปริบๆ แล้วยัดสมุดบันทึกลงไปในกระเป๋าเป้พร้อมพูด
ด้วยสีหน้าจริงจัง "ค�่ำขนาดนี้แล้ว เรื่องต่อจากนี้ก็ไม่น่าจะเป็นธุระของผมแล้ว
แม่ผมยังรอผมกลับไปกินข้าวที่บ้าน การบ้านผมก็ยังไม่ได้ท�ำเลย"
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เจียงเฉิงฟางเห็นท่าทางของเด็กคนนี้เย็นชายิ่งกว่าตนก็รู้สึกพูดอะไร
ไม่ออก เมือ่ กีน้ เี้ ขาเกือบจะตกใจตายอยูแ่ ล้ว เรือ่ งบรรพบุรษุ ทีเ่ ขาไม่ได้เห็นมา
หลายสิบปีปรากฏตัวขึ้นมาอย่างกะทันหันก็ช่างมันเถอะ แต่เขาถึงกับไล่ตาม
เด็กคนนี้ลงมาด้านล่างด้วยนี่สิ พวกคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวของเขาเคย
เล่าเรื่องที่ท่านบรรพบุรุษเคยกินมนุษย์เข้าไปโดยไม่พูดไม่จาอะไรสักค�ำให้ฟัง
มาก่อน ตอนนีเ้ ขาเริม่ คิดไม่ตกแล้วว่าหลังจากทีเ่ ขากลับบ้านไปท่านบรรพบุรษุ
จะกลืนเขาลงท้องไปเพราะขวางทางอีกฝ่ายหรือเปล่า
เจียงเฉิงฟางปาดเหงื่อแล้วเลือกที่จะฉีกยิ้มใจดีที่สุดให้ไอโม่ซิน "นาย
บอกว่าถ้าจัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วนายจะบอกชื่อของนายไม่ใช่เหรอ"
ไอโม่ซินดูจนปัญญาเล็กน้อย "ผมแซ่ไอ ชื่อโม่ซิน"
เจียงเฉิงฟางชะงักไปสักพัก "ไอ* ทีม่ าจากค�ำว่าความระทมทุกข์นะ่ นะ?"
ไอโม่ซนิ ยกยิม้ ขึน้ มา "คนส่วนใหญ่มกั จะถามว่าไอทีม่ าจากความโศกเศร้า
หรือเปล่า แต่คุณลุงนี่มีวรรณศิลป์จังเลยนะครับ"
เจียงเฉิงฟางพูดยิม้ ๆ "ชนเผ่าเถีย่ นล้วนใช้แซ่ไอ นายเป็นชนเผ่าเถีย่ นเหรอ"
"ครับ ผมเป็นหัวหน้าเผ่ารุน่ ทีย่ สี่ บิ สาม" ไอโม่ซนิ ได้แต่แนะน�ำตัวเองอีกครัง้
เจียงเฉิงฟางคล้ายจะถอนหายใจด้วยความโล่งอก แล้วพูดออกมาด้วย
ความชืน่ ชมเล็กน้อย "ดีจริงๆ เลย ยังมีชนเผ่าเถีย่ นหลงเหลืออยูด่ ว้ ย เป็นเพราะ
พระเจ้าคุ้มครองแท้ๆ"
ไอโม่ซินกระตุกมุมปากจนดูไม่เหมือนรอยยิ้ม ก่อนตอบกลับไปว่า
"คุณลุงครับ ผมต้องกลับแล้ว วันนี้รบกวนคุณลุงแล้วนะครับ"
"อย่าพูดแบบนั้นเลย วันนี้ต้องขอบใจนายมากนะ" เจียงเฉิงฟางไม่คิด
จะปล่อยชนเผ่าเถี่ยนหายากคนนี้ไป เขาเอ่ยปากถามต่อด้วยรอยยิ้มอบอุ่น
"นายอายุเท่าไรแล้ว ประมาณสิบสี่สิบห้าแล้วล่ะมั้ง"
"ปีนสี้ บิ ห้าครับ ผมเพิง่ สอบเสร็จ" ไอโม่ซนิ ยอมตอบกลับแต่โดยดี ตอนนี้
ท่าทางของเขาดูเหมือนเด็ก ม.ต้น ธรรมดาคนหนึ่ง
เจียงเฉิงฟางมองใบหน้าเฉลียวฉลาดของเด็กหนุ่มแล้วไม่ค่อยแน่ใจว่า
* ค�ำว่าไอ (哀) แปลว่าโศกเศร้า ทุกข์ระทม
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ท่านบรรพบุรุษสนใจเด็กคนนี้ตรงไหน เขาจึงได้แต่แสดงท่าทีอ่อนโยนออกไป
"ลุงแซ่เจียง ชือ่ เจียงเฉิงฟาง เฉิงทีม่ าจากค�ำว่าสัญญา และฟางทีม่ าจากค�ำว่า
ผู้สร้าง เป็นเจ้าหน้าที่กองงานบุคคลกรมต�ำรวจนครบาล"
เจียงเฉิงฟางหยิบนามบัตรใบหนึง่ ยืน่ ออกไป ไอโม่ซนิ ลังเลเล็กน้อยก่อนจะ
เอือ้ มมือไปรับ เจียงเฉิงฟางจึงใช้โอกาสนีถ้ ามต่อ "นายมีโทรศัพท์มอื ถือหรือเปล่า
ลุงขอเบอร์หน่อยได้มั้ย"
ไอโม่ซินเอียงศีรษะพร้อมพูดออกมาอย่างจริงจังว่า "แม่บอกว่าอย่าให้
เบอร์โทรศัพท์คนแปลกหน้า"
เจียงเฉิงฟางยิ้มขื่นกล่าว "ไม่ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าแล้วมั้ง พวกเรา
เพิ่งจะร่วมเป็นร่วมตายกันมานะ"
ไอโม่ซินลังเลอยู่สักพัก สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจว่าการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับสกุลเจียงก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร ดังนั้นเขาจึงหยิบโทรศัพท์ออกมา
กดเบอร์ที่อยู่บนนามบัตรของเจียงเฉิงฟางแล้วโทรออก เจียงเฉิงฟางเลยหยิบ
โทรศัพท์มือถือออกมาบันทึกเบอร์นั้นเอาไว้ด้วยรอยยิ้ม
"ชือ่ ของนาย...เขียนยังไงนะ" เจียงเฉิงฟางคิดถึงชือ่ ทีไ่ อโม่ซนิ เพิง่ บอกมา
เมื่อกี้ แล้วเพิ่งคิดได้ว่าปกติคงไม่มีใครตั้งชื่อที่ฟังดูเกี่ยวกับความทุกข์ระทม
แสนสาหัสให้เด็กคนหนึ่งหรอก
ไอโม่ซินยกยิ้มอย่างใจเย็นแล้วพูดออกมา "โม่ซินที่แปลว่าจิตใจอัน
เป็นมิตรครับ"
เจียงเฉิงฟางชะงักไปเล็กน้อยแล้วยกยิ้มขึ้นมา "ดี ชื่อดี ลุงจะจ�ำเอาไว้"
"ถ้าอย่างนัน้ ผมกลับบ้านแล้วนะครับ แล้วเจอกันใหม่ครับคุณลุง" ไอโม่ซนิ
โบกมือให้เจียงเฉิงฟางแล้วหมุนตัวเดินจากไป
"ไม่ต้องรีบร้อน เดี๋ยวลุงไปส่งที่บ้านก็ได้" เจียงเฉิงฟางเก็บโทรศัพท์
มือถือแล้วรีบตามไป
"ไม่ตอ้ งหรอกครับ แม่บอกว่าอย่าขึน้ รถคนแปลกหน้าง่ายๆ" ไอโม่ซนิ หันมา
ยิ้มให้เจียงเฉิงฟางโดยที่เท้าของเขาก็เดินต่อไปไม่หยุด
เจียงเฉิงฟางรู้สึกจนปัญญา แต่คงไม่ดีนักถ้าจะเร่งรัดอีกฝ่ายตั้งแต่เริ่ม
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เขาเลยได้แต่มองเงาร่างของเด็กหนุม่ ค่อยๆ ไกลออกไปพลางพึมพ�ำกับตัวเอง
"อายุสิบห้างั้นเหรอ...ยังเด็กไปหน่อยแฮะ"
เจียงเฉิงฟางเกาหัวแกรกๆ แล้วคิดขึ้นมาได้ว่าบนตึกยังมีวิญญาณร้าย
ที่เขาต้องจัดการอีก เลยได้แต่เดินกลับไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งนั้น แล้วจัดการ
เรื่องต่อจากนี้ให้เสร็จเรียบร้อย
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