
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



พิมพ์คร้ังท่ี 1 มีนาคม  2564  

Original Chinese Edition published in 2019 by Reve Books, Taiwan
Published originally under the title of《今志異之莫逆於心》

(Jin Zhi Yi Zhi Mo Ni Yu Xin)
Author © 蒔舞(Shi Wu)
Thai edition rights under license granted by 蒔舞(Shi Wu)
Illustrations granted under license granted by Reve Books Co., Ltd, Taiwan
Illustrations by Ooi Choon Liang
Thai edition copyright © 2021 Jamsai Publishing Co., Ltd.
Arranged through JS Agency Co., Ltd, Taiwan
All rights reserved

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ ISBN 978-616-06-2726-4

ภาพปก Ooi Choon Liang

จัดพิมพ์โดย 
        สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย (ในเครือบริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำากัด)

 285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี 
 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทรศัพท์ 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801
 อีเมล everybook2015@gmail.com
 เว็บไซต์ www.facebook.com/everyyyyy

จัดจำาหน่ายทั่วประเทศโดย
 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด
 108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
 ตำาบลมหาสวัสดิ์ อำาเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3
 เว็บไซต์ www.naiin.com

ราคา  309  บาท

คน • สื่อ • วิญญาณ
สืออู่ เขียน  G.N Voyager แปล



คำ�นำ�

'คน • สื่อ • วิญญาณ' ที่อยู่ในมือของนักอ่านทุกท่านขณะนี้เป็นเรื่องชุดเดียว

กับ 'หนิงอันคอมมิวนิต้ี ละแวกน้ีผีชุม' และ 'ศาลคนกระดาษ' แน่นอนว่าต้องเป็น 

เรื่องราวความรักที่สิ่งลี้ลับเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นเคย ซึ่งคราวนี้ถึงตาของไอโม่ซิน 

เพื่อนของสือหมิงจากศาลคนกระดาษนั่นเอง 

ไอโม่ซินคนนี้แม้ภายนอกจะเป็นเพียงเด็กหนุ่มวัยมัธยมท่ัวไปแต่เบื้องหลัง 

กลับมีสถานะที่ไม่ธรรมดา เพราะเขาเป็นถึงผู้นำาเผ่าเถ่ียนคนปัจจุบันที่สองบ่าต้อง 

แบกรับความรับผิดชอบของเผ่าเอาไว้ ชนเผ่าที่สามารถติดต่อกับภูตผี ช่วยเหลือ

วิญญาณที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีเรื่องบางอย่างที่ยังติดค้างกันอยู่

ร่วมแก้ปัญหาผีๆ ไปพร้อมกับเด็กวัยรุ ่นคนหน่ึงท่ีชีวิตประจำาวันมีแต่เรื่อง 

เหนือธรรมชาติคนนี้กันนะคะ รับประกันได้เลยค่ะว่าขนลุกซู่ทุกบรรทัดแน่นอน

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง

ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน



5สืออู่

เสียงไซเรนรถตำารวจและรถดับเพลิงดังก้องไปท่ัวท้องถนน ไฟสีแดง 

บนหลังคารถสาดส่องไปมาภายใต้แสงอาทิตย์อัสดงซึ่งเป็นสีแดงฉาน 

ราวเปลวเพลิงบนขอบฟ้า ฝูงชนรวมตัวกันอยู่ด้านนอกเทปก้ันเขตของตำารวจ 

บ้างก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดวิดีโอ บ้างก็ล้อมวงพูดคุยถกเถียงกัน  

บริเวณนั้นจึงเสียงดังเอะอะเหมือนตลาดสด

ด้านหน้าอพาร์ตเมนต์หกชัน้เก่าๆ แห่งหนึง่ถูกเก็บกวาดจนหมดจด ฝูงชน 

ทียื่นมงุดอูยู่ด้านนอกเทปกัน้เขตต่างพากันแหงนคอมองบรเิวณระเบยีงชัน้ห้า

ของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ 

เดก็หนุม่คนหนึง่ยืนเงยีบๆ อยู่ใกล้ๆ กลุม่คนเหล่าน้ันพลางจ้องมองไปยัง 

ระเบยีงท่ีอยู่ไกลๆ บนราวระเบยีงนัน้มเีดก็น้อยคนหนึง่น่ังห้อยขา เขาแกว่งเท้า

ไปมา ดูเหมือนจะตกลงมาได้ทุกเมื่อ

ท้องฟ้าในวันก่อนพายุเข้าเป็นสีแดงฉานราวเปลวไฟ แสงอาทิตย์ 

พาดผ่านตึกจนเกิดเป็นเงาเรียงรายเป็นชั้นๆ เด็กน้อยเอนตัวลงเล็กน้อย  

พานให้ฝูงชนส่งเสียงอุทานออกมา

"ฉนับอกแล้วว่าเดก็สกุลหลวินัน่ป่วย แม่เขาควรจะพาไปหาหมอ พวกเขา 

ยังเคืองหาว่าฉันยุ่งไม่เข้าเรื่อง ตอนนี้เด็กนั่นจะโดดตึกอยู่แล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะ

สงสารเด็กฉันจะไปยุ่งกับพวกเขาทำาไม ตอนน้ีฉันกลับบ้านไม่ได้ กับข้าวก็ 

ยังไม่ได้ทำา ลูกสาวฉันเลิกงานกลับมาจะกินอะไรล่ะ"

บทที่ 1
ครีษมายันปีที่ 15 - คุณย่ารองหลิว
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หญิงวัยกลางคนอายุประมาณห้าสิบปีคนหน่ึงห้ิวถุงร้านสะดวกซื้อ 

สองใบเอาไว้พลางบ่นด้วยความไม่พอใจ ด้านข้างมผีูห้ญิงอายุอ่อนกว่ายืนอยู่

อีกคน เธอยังสวมผ้ากันเปื้อนเอาไว้เหมือนว่ิงออกจากบ้านมาระหว่างกำาลัง 

ทำากับข้าวเพื่อมาร่วมผสมโรงด้วย เธอกล่าวเสียงตำ่าว่า

"ฉนัได้ยินมาว่า...เดก็สกุลหลวิคนนัน้ไม่ได้ป่วยหรอก แต่ถูกผสีงิต่างหาก"

"ฮ้า? ผีสิง?"

"เบาๆ หน่อยสิ"

หญิงท่ีสวมผ้ากันเปื้อนท้วงเพ่ือนบ้านพลางโน้มตัวลงกระซิบเสียงเบา 

"พ่ีจางที่อยู่ตรงข้ามบ้านสกุลหลิวเล่าให้ฟัง เธอบอกว่ากลางดึกชอบมีคน 

เข้าออกบ้านสกุลหลิวอยู่บ่อยๆ ว่ากันว่าเป็นอาจารย์ที่มาดูเด็ก แต่สภาพของ

เด็กคนนั้นยำ่าแย่ลงทุกวัน แถมหลายเดือนมานี้เขาก็ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วด้วย 

มีครั้งหนึ่งเธอได้ยิน..."

หญิงสาวกวาดตามองรอบๆ แล้วพูดเสยีงเบาลงอกีว่า "เธอได้ยินอาจารย์

ที่เคยมาท่ีนี่พูดกับลูกศิษย์อยู่ใต้ตึกว่านี่เป็นเวรกรรมของบรรพบุรุษสกุลหลิว 

เลยถูกกำาหนดให้ไร้ลูกหลานสืบสกุล"

"ไม่หรอกมั้ง? น่าสงสารขนาดนั้นเชียว?" หญิงวัยกลางคนมีท่าทีตกใจ 

ในที่สุดเธอก็ทนกับนำ้าหนักบนมือไม่ไหว ต้องวางถุงหนักๆ ลงบนพื้นก่อนเอ่ย

เสียงตำ่าว่า "ฉันว่าเสี่ยวหลิวคงไม่ตายตั้งแต่อายุยังน้อยเหมือนพ่อเขาหรอก 

พวกเขาสามรุ่นเหลือลูกชายแค่คนเดียวแล้วนะ ถ้ากระโดดลงมา..."

เด็กหนุ ่มที่ยืนอยู่ข ้างๆ พวกเธอขมวดคิ้วมุ ่นมองไปทางเด็กที่อยู ่

บนระเบียง ก่อนจะก้มลงมองนาฬิกาบนข้อมือ

16:35

เด็กหนุ่มอายุราวสิบห้าสิบหกสวมชุดกีฬาสีดำาสนิทพร้อมสะพายเป้ 

สีเทาเข้มไว้บนหลัง ร่างกายเขาผอมบางจนดูอ่อนแอ มือซ้ายถือสมุดปกหนัง

สีดำาเล่มหน่ึง ส่วนมือขวาถือปากกาลูกลื่นสีดำา นิ้วก้อยของเขาเกี่ยวบัตรคำา 

เอาไว้ขณะกำาลังขีดเขียนลงบนสมุดและมองดูด้านหลังบัตรคำาเหล่านั้น 

เป็นครั้งคราว 
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"รออกีเดีย๋ว" เดก็หนุม่พูดเบาๆ คล้ายพึมพำากับตัวเอง จากน้ันเขาก็ท่องศพัท์ 

อีกสองสามคำาแล้วเปิดปากพูดข้ึนมาอีกคร้ัง "ถ้ารอไม่ไหวก็ถือเป็นโชคชะตา

แล้วกันนะ"

เด็กหนุ ่มยืนท่องศัพท์เงียบๆ อยู่กับที่ ขณะเดียวกันดวงอาทิตย์ก็ 

คล้อยตำ่าลงอย่างเชื่องช้า แสงไฟบนถนนสว่างขึ้น แสงไฟสีแดงบนหลังคา 

รถตำารวจที่สาดส่องไปมาก็โดดเด่นสะดุดตาย่ิงกว่าเดิม กลุ่มคนท่ีมุงดูอยู่ก็ 

ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยแม้แต่น้อย มีแต่เพิ่มจำานวนขึ้นเสียด้วยซำ้า 

"เอ๊ะ มีรถมาแล้ว"

"ปากซอยไม่ได้ถูกปิดไว้เหรอ"

"ต้องเป็นตำารวจอยู่แล้ว"

เด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองไปยังรถโตโยต้าสีขาวเก่าๆ ท่ีเข้ามาจอดอยู ่

ด้านข้างรถพยาบาล จากนัน้ก็มผีูช้ายอายุราวๆ สีส่บิปีเดนิลงมาจากรถ เขารปูร่าง 

ไม่สูงมาก สวมเสื้อเชิ้ตลำาลองสีเทาเข้มและกางเกงขายาวสีดำา เดินพลาง 

หันไปทักทายนายตำารวจที่อยู่ด้านข้างด้วยใบหน้าอ่อนโยน

ชายคนนัน้เดนิผ่านเข้าไปด้านหลงัเทปก้ันเขตท่ีเจ้าหน้าท่ีในเครือ่งแบบ

ก้ันไว้แล้วยืนเงยหน้ามองเด็กน้อยที่อยู่บนระเบียงน่ิงๆ อยู่นานหลายนาที 

กระทั่งมีตำารวจนอกเครื่องแบบคนหน่ึงว่ิงออกมาจากอพาร์ตเมนต์ด้วยสีหน้า

ร้อนรน

"เหล่าเจียง ในที่สุดคุณก็มาสักที"

"ไม่ต้องรบี ผมขอดกู่อน" ชายทีถู่กเรยีกว่าเหล่าเจยีงพูดช้าๆ ขณะดวงตา

ยังคงจ้องมองที่เด็กคนนั้น 

"คณุไม่รบีแต่ครอบครวัเขารบีน่ีนา คณุขึน้ไปดขู้างบนไม่ได้เหรอ" ตำารวจ

นอกเครื่องแบบพูดพลางปาดเหงื่อ

"ผมกลวัว่าพอผมขึน้ไป เดก็คนนัน้จะกระโดดลงมาทนัทน่ีะส"ิ เหล่าเจยีง

ยังคงพูดออกมาอย่างเช่ืองช้า สีหน้าฉายแววจนปัญญาอยู่เล็กน้อย "เรื่องน้ี

จัดการยาก ชะตาถูกลิขิตเอาไว้แล้ว"

"พูดแบบนั้นได้ยังไงครับ?! ถึงจะยากก็ต้องจัดการให้ได้! เดี๋ยวคนอื่นก็ 
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ได้ยินหรอก" ตำารวจนอกเครือ่งแบบนายนัน้รบีสะกิดเขา เพราะกลวัว่าพวกนกัข่าว 

หรือกลุ่มคนทั้งหลายจะได้ยินเข้า

ในตอนน้ันเองเดก็หนุม่ก็ยัดบตัรคำาทีเ่ก่ียวอยู่บนน้ิวเข้าไปในกระเป๋าแล้ว

เดินตรงไปยังบริเวณที่มีเทปก้ัน ตำารวจนายหนึ่งขมวดคิ้ว พยายามหยุดเขา 

เอาไว้ "เจ้าหนุ่ม ห้ามเข้ามาใกล้ตรงนี้นะ รีบกลับบ้านไปดีกว่า"

เด็กหนุ่มชี้นิ้วไปที่เหล่าเจียง "ลุงตำารวจ ผมมาหาคุณลุงคนนั้น"

นายตำารวจหนักลบัไปมองสกัพักจงึเอ่ยปากถามเขา "นายรูจ้กัเจ้าหน้าทีเ่จยีง 

ด้วยเหรอ"

"ไม่รู ้จักหรอกครับ แต่คุณช่วยไปบอกเขาหน่อยสิว่าผมมาช่วยเขา" 

ดวงตาของเดก็หนุม่เป็นประกายใสกระจ่าง ดูแล้วน่าจะเป็นเด็กดี ท่าทางก็ไม่เหมอืน 

กำาลงัล้อเล่น นายตำารวจคนนัน้ลงัเลอยู่ครูห่น่ึงก็คดิถึงความสามารถพิเศษของ

เจ้าหน้าที่เจียงขึ้นมาได้ จึงเอ่ยปากพูดคล้ายจะตักเตือนเขาเล็กน้อย

"นายรออยู่น่ีนะ เด๋ียวฉันจะไปถามเขาก่อน แต่ถ้านายเล่นตลกล่ะก็  

ฉนัจะไปหาผูป้กครองของนายแน่ๆ" แล้วนายตำารวจคนนัน้ก็เรยีกให้เพ่ือนร่วมงาน 

ทีอ่ยู่ข้างๆ มาคอยดเูดก็หนุ่มเอาไว้ จากนัน้เขาก็เดนิไปทางเจ้าหน้าทีเ่จยีงแล้ว

พูดสองสามประโยค

เจียงเฉิงฟางหันมองเด็กหนุ่มคนน้ันทันที เขายืนตัวตรงอยู่ใต้หลอดไฟ

บนถนน หน้าม้าทีย่าวลงมาเลก็น้อยไม่อาจปกปิดดวงตาสดีำาเป็นประกายเจดิจ้า 

คู่นั้นได้ เมื่อสบตากันใบหน้างดงามก็ส่งยิ้มอ่อนโยนตามมารยาทให้นิ่งๆ

นี่เป็นครั้งแรกที่เจียงเฉิงฟางได้เจอกับเด็กหนุ่มคนนี้ แต่เพียงแวบเดียว

เขาก็มองเห็นความพิเศษของอีกฝ่ายแล้ว

เขาไม่เคยเห็นคนทีม่ไีอผรีนุแรงขนาดนีแ้ต่กลบัไม่มไีอหยินบนร่างแม้แต่น้อย 

มาก่อนเลย

ไอหยินกับไอผไีม่เหมอืนกัน ไอหยินส่งผลต่อชวิีตคนได้ แต่ไอผีไม่สามารถ 

ทำาได้ ความจริงแล้วคนท่ีสามารถแยกแยะสองสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนมีเพียง 

ไม่ก่ีคน เจยีงเฉงิฟางเป็นหนึง่ในน้ันพอด ีมเีพียงวิญญาณทีบ่ำาเพ็ญเพียรเท่านัน้

จึงจะสามารถสร้างไอหยินและปลดปล่อยไอผีออกมาเพ่ือปกป้องเจ้านายได้ 
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การท่ีไอผีบนร่างของเด็กหนุ่มรุนแรงถึงขนาดน้ัน แสดงว่าวิญญาณท่ีปกป้อง

เขาอยู่ไม่ได้มีแค่ดวงเดียวแน่นอน ทว่าเจียงเฉิงฟางกลับมองไม่เห็นเงาอื่นใด

แม้แต่ร่างเดียว นี่จึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไม่น้อยเลย

"ให้เขาเข้ามา" เจยีงเฉงิฟางไม่ลงัเลเลยสกันิด คนแบบนีห้ายากมาก และ

ย่ิงไม่ต้องพูดถึงคนท่ีมอีายุน้อยขนาดน้ีด้วย ในเมือ่เอ่ยปากบอกว่าจะช่วยเขาได้  

แสดงว่าอีกฝ่ายคงไม่ได้ล้อเล่นแน่นอน

เดก็หนุม่เดนิตามเจ้าหน้าทีต่ำารวจเข้ามาแล้วทักทายเจยีงเฉงิฟางอย่าง

มีมารยาท "สวัสดีครับคุณลุง สกุลหลิวไหว้วานให้ผมมาช่วยครับ"

ตำารวจนอกเครือ่งแบบทียื่นอยู่ด้านข้างปาดเหงือ่พลางมองเด็กหนุ่มด้วย

แววตาสงสยั "สกุลหลวิ? สกุลหลวิไหนไปเชญินายมาล่ะ นายจะช่วยได้แน่เหรอ"

เด็กหนุ่มเปิดสมุดบันทึกที่อยู่ในมือพลิกไปสองสามหน้า "ผมขอดูก่อน

นะครับ คือ...คุณหลิวโหย่วชิ่งวานให้ผมมา"

เด็กหนุ ่มหันไปตอบตำารวจนอกเคร่ืองแบบนายน้ันแล้วหันไปมอง 

เจียงเฉิงฟางอีกครั้ง "ผมขึ้นไปข้างบนได้มั้ยครับ"

"นายแน่ใจเหรอว่าช่วยได้" เจียงเฉิงฟางยกยิ้มอย่างเป็นมิตร

เด็กหนุ่มส่ายหน้า "ไม่แน่ใจครับ แต่ในเมื่อมีคนไหว้วานมาแล้วผมก็คง

ต้องลอง หลักๆ แล้วก็ต้องดูก่อนว่าคนคนนั้นเต็มใจจะเจรจาหรือเปล่า"

"นายเจรจาได้ด้วยเหรอ" เจียงเฉิงฟางมองไปท่ีดวงตาอันเป็นประกาย

ของอีกฝ่าย

"ผมจะลองดูครับ" เด็กหนุ่มไม่ได้ยืนยันชัดเจน

"ง้ันก็ไปเถอะ เดีย๋วลงุจะพาข้ึนไปเอง" เจยีงเฉงิฟางยกย้ิมแล้วพาเดก็หนุ่ม 

เดินข้ึนไปบนตึก ตำารวจนอกเครื่องแบบนายน้ันตกตะลึงไปทันใดก่อนจะรีบ

ตามไปด้านหลัง

"เหล่าเจียง นี่ไม่ได้ล้อเล่นใช่มั้ย"

"คิดว่ายังจะมีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกหรือไง อย่างมากเด็กคนนั้นก็กระโดด

ลงไปเท่านัน้เอง" เจยีงเฉงิฟางตอบกลบัไปย้ิมๆ แล้วหันไปมองเดก็หนุ่มอกีครัง้

"นี่เจ้าหนู บอกลุงหน่อยได้มั้ยว่านายชื่ออะไร"
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เดก็หนุม่เหลอืบมองเจยีงเฉงิฟางแวบหน่ึง "ไว้ผมจดัการเรือ่งน้ีเสรจ็แล้ว

ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ"

"แบบน้ันก็ได้" เจยีงเฉงิฟางเองก็ไม่ได้บงัคบัเขา เขาพาเดก็หนุม่ขึน้ไปถงึ

ชั้นห้าซึ่งเวลานี้เต็มไปด้วยตำารวจ บุคลากรทางการแพทย์ และนักผจญเพลิง 

ด้านล่างเองก็มเีบาะลมนริภยัปเูตรยีมเอาไว้เพราะกลวัว่าเดก็คนน้ันจะพลดัตก 

ลงไป

เด็กหนุ่มเดินตามเจียงเฉิงฟางไปถึงประตูห้องของครอบครัวน้ัน ประตู

บานใหญ่ถูกเปิดออกกว้าง เขามองเข้าไปก็เห็นว่าด้านในมีคุณยายคนหนึ่ง  

ผู้หญิงสี่คน และเด็กผู้หญิงอีกสองคน 

เจียงเฉิงฟางถามออกไปเสียงเบา "เจ้าหนู นายคิดว่าลุงควรเข้าไปมั้ย"

เฉนิซือ่จวินตำารวจนอกเครือ่งแบบนายเดมิไม่ค่อยเข้าใจว่าทำาไมเจยีงเฉงิฟาง 

ถึงเชือ่ใจเด็กหนุ่มแปลกหน้าคนน้ีนัก แต่จากความสามารถพิเศษของเจยีงเฉงิฟาง 

ในเรือ่งนี ้เขาก็ไม่อยากถามให้มากความ เลยเดนิเข้าประตไูปก่อนเป็นคนแรก

แล้วเริ่มพูดคุยกับหญิงชราซึ่งอาวุโสที่สุดในบ้าน

"คุณยายครับ ครอบครัวของคุณยายมีคนชื่อหลิวโหย่วชิ่งมั้ยครับ"

เมือ่ได้ยินคำาพูดของเฉนิซือ่จวิน คณุยายท่ีกำาลงัเชด็นำา้ตาพลนัตกตะลงึ

ขึ้นมาทันที เธอตอบกลับมาอย่างลังเล "...ปู่ทวดของสามีฉันชื่อหลิวโหย่วชิ่ง 

เป็นจวี่เหริน* ในสมัยจักรพรรดิกวงซวี่**"

เฉนิซือ่จวินอึง้ไปทันท ีเขาหันกลบัไปมองเดก็หนุม่คนน้ันด้วยความสงสยั 

แต่เจียงเฉิงฟางกลับมีสีหน้าปกติ เขาเลยไม่กล้าถามอะไรให้มากความ

เดก็หนุม่ยืนอยู่ทีป่ระตสูกัพัก มองไปยังแผ่นหลงัของเดก็น้อยจากประตหู้อง  

เขาไม่ได้ตอบคำาถามของเจยีงเฉงิฟางและก้าวเท้าเดินเข้าไปเพียงหนึง่ก้าวเท่านัน้  

ทนัใดน้ันเด็กน้อยทีอ่ยู่ตรงระเบยีงก็เหมอืนจะรบัรูไ้ด้ว่ามคีนพิเศษเดนิเข้ามาแล้ว  

เขาหันกลับมามองที่หน้าประตูทันทีก่อนที่สีหน้าของเขาจะฉายแววดุร้ายจน

ไม่เหมือนเด็ก

ทุกคนต่างพากันตกใจกับสีหน้าของเด็กคนนั้น ภายในห้องเงียบกริบ  

* จวี่เหริน เป็นคำาเรียกบัณฑิตที่สอบรับราชการผ่านในระดับมณฑล
** กวงซวี่ คือจักรพรรดิองค์สุดท้ายในราชวงศ์ชิง
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เด็กหนุ่มหยิบสมุดบันทึกที่อยู่ในมือข้ึนมาอย่างไม่รีบร้อนแล้วเขียนตัวอักษร 

ไม่ก่ีตัวลงไปก่อนจะฉีกกระดาษหน้าน้ันออกมา ลายเส้นเหล่านั้นดูเหมือน 

ตัวอักษรซำ้ายังดูคล้ายส่วนประกอบของยันต์ด้วย เพียงเขาคลายน้ิวออก

กระดาษแผ่นน้ันก็กลายเป็นเถ้าถ่านและมีแสงสว่างสีทองเปล่งประกาย 

ออกมาจากกองขี้เถ้า

"คุณรู้จุดประสงค์ในการมาของผมดี ผมเป็นตัวแทนหลิวโหย่วชิ่งมา

เจรจากับคุณ หวังว่าคุณจะเห็นแก่หน้าผมบ้าง" เด็กหนุ่มพูดกับเด็กน้อยอายุ

ประมาณหกเจ็ดขวบคนนั้นด้วยนำ้าเสียงอบอุ่นอ่อนโยนไร้วี่แววคุกคาม

"เจรจางั้นหรือ สกุลหลิวท้ังหลอกข้า ดูถูกข้า ก่อนท่ีศพข้าจะจมลง 

ก้นบ่อนำ้า ทำาไมไม่มาเจรจากับข้าล่ะ?!" สีหน้าของเด็กน้อยฉายแววดุร้าย  

นำ้าเสียงท่ีออกมาจากปากของเขาท้ังแหบแห้งและแหลมสูงเหมือนเสียงของ 

ผู้หญิง "เขาท้ิงให้ข้าเป็นศพอยู่ในท่ีรกร้างว่างเปล่าตั้งหลายสิบปี ตอนที่ข้า

ขอร้องให้เอาศพของข้าไปฝัง ทำาไมเขาถึงไม่ยอมมาเจรจา ตอนท่ีเขาฆ่าสายเลอืด 

สกุลวังที่เหลือ คิดว่าข้าซึ่งเป็นทายาทเพียงผู้เดียวไม่เคยขอเจรจากับเขาหรือ! 

ตอนนี้ข้าจึงอยากให้สกุลหลิวของเขาสิ้นไร้ทายาทลูกหลานไม่ตายดีเช่นกัน!"

เมือ่เดก็หนุม่ฟังเสยีงตะโกนของเดก็น้อยจบก็ขมวดคิว้มุน่ เขาเอยีงศรีษะ

เลก็น้อยคล้ายกำาลงัฟังอะไรบางอย่างก่อนจะส่ายหน้าไปมา จากนัน้หลบุตาลง 

พูดเสียงเบา "คุณหลิว ผมคิดว่าคุณน่าจะยังคิดไม่ถ่ีถ้วน ผมมาเพ่ือเจรจา  

ถ้าคุณอยากจะปกป้องผู้ชายคนสุดท้ายของสกุลหลิว คุณก็ต้องเสนอเงื่อนไข

มาให้ผมเจรจากับเธอ ที่ผมมาในครั้งนี้ก็เพ่ือตอบแทนบุญคุณปูท่วดของคุณ 

คุณคิดให้ดีๆ ก่อนเถอะเพราะคุณมีโอกาสแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น"

พอเด็กหนุ่มพูดจบเขาก็เริ่มเขียนตัวอักษรลงบนสมุดบันทึกอีกครั้ง  

จากน้ันก็เงยหน้ามองเดก็น้อยทีอ่ยู่บนระเบยีงแล้วปรบันำา้เสยีงให้อบอุน่อ่อนโยน  

"เด็กคนน้ีอายุยังน้อย พลังของเขาคงหล่อเลี้ยงคุณได้ไม่นาน คุณลงมาก่อน

เถอะครับ พวกเราค่อยๆ คุยกันดีกว่า ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไร พอผมไป 

ก็คงไม่กลับมาอีกแล้วล่ะ หลังจากนั้นคุณก็สามารถกลับมาท่ีน่ีได้ทุกเมื่อ  

เพราะงั้นเห็นแก่หน้าผมเถอะนะ แล้ววันหน้าผมจะจำาเอาไว้"
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ภายในห้องเงยีบกรบิไร้ซึง่สรรพเสยีงใด เมือ่ผูห้ญิงท้ังหมดของสกุลหลิว 

มองสีหน้าท่าทางของเด็กคนน้ันและได้ยินสิ่งที่เด็กหนุ่มพูดคล้ายพึมพำากับ 

ตัวเอง พวกเธอก็ตกใจจนแทบยืนไม่อยู่ ตำารวจที่อยู่นอกห้องเองก็สัมผัสได้ถึง

ความผดิปกต ิแต่กไ็ม่ได้เข้ามาในห้องเพราะเจยีงเฉงิฟางเอาแต่ยืนอยู่หน้าประต ู

ไม่หลีกไปไหน ส่วนเด็กหนุ่มคนนั้นยืนอยู่กับที่อย่างใจเย็นด้วยท่าทางสงบนิ่ง

ไม่สมกับอายุ ทั้งยังพูดออกไปอย่างสุภาพ

ความอาฆาตมาดร้ายบนใบหน้าของเดก็คนนัน้ลดลงเลก็น้อย เขาลงัเล

อยู่สักพักก่อนจะเปิดปากพูดออกมา "วันหน้า? ข้ายังจะมีวันหน้าอะไรอีก"

"น่ีเป็นจุดประสงค์ท่ีผมมาไงครับ ผมมาที่น่ีก็เพ่ือรับประกันว่าคุณจะมี

วันหน้า" เดก็หนุม่แย้มยิม้ให้เดก็น้อย จากนัน้เขาก็ก้าวเท้าไปด้านหน้าอกีสองก้าว 

โดยไม่เกรงกลวั "ถ้าคณุไม่ต้องการ หรอืสกุลหลวิของเขาทำาไม่ได้ สกลุวงัของคณุ 

ก็ยังมีทายาท แล้วผมจะจดบัญชีครั้งนี้เอาไว้ให้พวกเขา"

เด็กน้อยตะลึงงัน ทันใดน้ันเขาก็ร้องลั่นข้ึนมา "เป็นไปไม่ได้! ทายาท 

คนสุดท้ายของสกุลวังถูกหลิวโหย่วชิ่งฆ่าตายไปแล้วนี่นา!"

"คณุก็รูอ้ยู่แล้วว่าผมไม่มทีางโกหกแน่ ทายาททีคุ่ณคดิว่าถูกหลวิโหย่วชิง่ 

ฆ่าตายก็คือลูกชายเพียงคนเดียวของน้องชายคุณสินะ แต่จริงๆ แล้วสาวใช ้

คนสนิทของน้องชายคุณได้คลอดลูกให้เขาคนหนึ่ง ตอนที่สกุลวังพ่ายแพ้และ

พาพวกคนรบัใช้ทัง้หมดไป สาวใช้คนนัน้ก็ไม่รูว่้าตวัเองกำาลังต้ังท้องอยู่ หลังจาก 

เธอรู้ว่าน้องชายของคุณตายแล้ว ด้วยความท่ีเธอจงรักภักดีกับสกุลวังและ 

เหน็ว่าสกุลวังไม่มลีกูหลานสบืสกุลอกีแล้ว เธอเลยให้ลกูทีค่ลอดออกมาใช้แซ่วัง 

ของเขา แถมยังตัง้ป้ายวิญญาณและจดุธูปบชูาให้บรรพบรุษุสกุลวังกับน้องชาย 

ของคณุด้วย เพราะฉะนัน้สกุลวังของคณุถึงได้มทีายาทสบืสกุลต่อไป" เดก็หนุ่ม

พูดออกมาด้วยนำ้าเสียงอบอุ่น เขาก้าวเข้าไปอีกสองสามก้าวจนไปหยุดยืนอยู่

ด้านหน้าซึ่งห่างจากเด็กคนนั้นเพียงสองก้าวเท่านั้น

ภายในห้องเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคน เด็กหนุ่ม 

เหน็บปากกาบนปกหนังของสมุดบันทึกแล้วย่ืนมือไปหาเด็กน้อยด้วยใบหน้า

เปื้อนยิ้ม "คุณลงมาก่อนเถอะ พักผ่อนสักพักแล้วพวกเราค่อยคุยกัน ถึงผมจะ
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ได้รบัการไหว้วานจากหลวิโหย่วชิง่ แต่เครดติตลอดหนึง่พันสามร้อยปีของเผ่าผม 

ก็ไม่ใช่ของปลอม ผมรบัประกันในฐานะคนกลางเลยว่าคณุไม่มทีางเสยีเปรยีบ

เด็ดขาด ตกลงมั้ย"

สหีน้าของเดก็น้อยผ่อนคลายลง ดวงตาของเขากวาดมองเข้าไปในห้อง 

ก่อนจะพูดออกมาด้วยนำ้าเสียงผ่อนคลาย "เจ้า...ยังดูอายุน้อยอยู่เลย หากข้า

ลงไปแล้วพวกมันจะยอมให้เจ้าเจรจาต่ออย่างนั้นหรือ" 

เด็กหนุ่มหันกลับไปมองทางประตู เจียงเฉิงฟางท่ียืนอยู่ด้านนอกประตู

มาโดยตลอดก้าวเข้ามาพร้อมรอยยิ้ม "ผมรับผิดชอบเอง ผมรับประกันเลยว่า

จะปล่อยให้พวกคณุเจรจากันให้จบ เพราะงัน้คณุปล่อยให้เดก็ลงมาก่อนเถอะ 

ขอแค่ไม่ทำาร้ายเด็กที่นี่วันนี้ ไม่ว่าอะไรก็คุยกันได้ทั้งนั้น"

เด็กหนุ่มเหลือบมองเจียงเฉิงฟางแวบหนึ่งด้วยสีหน้าลึกลำ้า จากนั้นเขา

ก็หนัไปทางเดก็น้อยอกีครัง้ "คุณลงุตำารวจรบัประกันแล้ว คณุให้เดก็ลงมาเถอะครบั  

แล้วเรามาคุยกันดีๆ"

เมื่อเด็กน้อยได้ยินเจียงเฉิงฟางเน้นเสียงคำาว่า 'วันน้ี' และ 'ท่ีน่ี' ก็ดูจะ

คล้อยตามคำาพูดของเดก็หนุม่อยู่บ้าง ขอเพียงเธอไม่ทำาร้ายเดก็สกุลหลวิท่ีนีวั่นนี้  

ถ้าตกลงกันไม่ได้เหมือนท่ีเด็กหนุ่มคนน้ันบอก รอให้เขากลับไปแล้ว วันหลัง

เธอก็สามารถกลับมาได้ทุกเมื่อ

"...เช่นนัน้วันน้ี ข้าจะ...เหน็แก่หน้าเจ้า" เดก็น้อยพูดออกมาด้วยนำา้เสยีง

คลุมเครือแล้วยื่นมือไปหาเด็กหนุ่ม

เดก็หนุ่มจบัมอืเลก็ๆ ข้างน้ันเอาไว้แล้วขยับเข้าไปอุม้เด็กน้อยลงมาจาก

ระเบียง ญาติของเด็กชายและพวกตำารวจคล้ายจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้

แต่ก็ไม่กล้าพดูออกไป เจยีงเฉงิฟางโบกมอืไม่ให้พวกตำารวจขยับ แล้วพูดออกมา 

ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน "ไม่ต้องกังวลนะ ใจเย็นๆ ไปนั่งพักบนโซฟาก่อนเถอะ" 

เดก็น้อยน่ังบนราวระเบยีงอยู่หลายชัว่โมงจงึดอู่อนล้าเลก็น้อย เดก็หนุ่ม

ออกแรงอุ้มเขาไปนั่งบนโซฟาแล้วหันไปหาหญิงสาวท่ีดูเหมือนจะเป็นแม่ของ

เด็กชายมากที่สุด

"ขอนำ้าให้เขากินสักแก้วได้มั้ยครับ"
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"ได้ๆ ฉันจะไปรินนำ้าเอง" พอแม่ของเด็กน้อยที่นั่งอยู่บนพื้นได้ยินคำาพูด

ของเด็กหนุ่มก็รีบลุกขึ้นทันที แต่แข้งขาของเธอกลับอ่อนแรงจนเด็กหญิงอายุ

ประมาณเจ็ดแปดปีที่อยู่ข้างๆ ต้องประคองไม่ให้เธอล้มลงไป จากนั้นเด็กสาว

อายุประมาณสิบสามสิบสี่ปีอีกคนหนึ่งก็ตอบสนองอย่างมีไหวพริบโดยการ

เข้าไปรินนำ้ามายื่นส่งให้คนที่ดูอายุมากกว่าเธอเล็กน้อยอย่างระมัดระวัง

เด็กหนุ่มหันไปยิ้มให้เธอแล้วรับนำ้ามาป้อนให้เด็กน้อย เขาดื่มมันเข้าไป

ช้าๆ ไม่กี่อึกจนชุ่มคอแล้วจึงพูดออกมา "หิวแล้ว"

เดก็สาวรบีว่ิงเข้าไปหยิบซาลาเปาท่ีอยู่ในหม้อไฟฟ้าออกมาใส่จานก่อน

จะยื่นให้เด็กหนุ่มทั้งหมด "นี่ คุณคะ คุณกินสักหน่อยมั้ย"

"ขอบใจ" เด็กหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วนำาจานไปวางบนตักของเด็กน้อย 

เด็กชายหยิบซาลาเปาพวกนั้นข้ึนมากินหน่ึงลูก จากนั้นเขาก็หยิบซาลาเปา 

ไปกินอีกลูก แล้วใช้มือซ้ายขย้ีตาพลางเงยหน้ามองเด็กหนุ่ม "ว่ามาสิ เจ้าจะ

เจรจาอย่างไร"

"พวกเราเปลี่ยนคนกันก่อนดีมั้ย" เด็กหนุ่มกล่าวยิ้มๆ "เด็กคนนี้ร่างกาย

อ่อนแอ ถ้าทำาแบบนี้ต่อไปทุกคนคงไม่มีกะจิตกะใจจะเจรจากันดีๆ หรอก ที่นี่

ยังมสีายเลอืดสกุลหลวิอยู่อกีตัง้ห้าคน คณุเปลีย่นเป็นคนอืน่ไม่ดกีว่าเหรอครบั"

"สตรีสมควรเป็นเหย่ืออย่างน้ันรึ" เด็กน้อยช้อนสายตาข้ึนมองเขาอย่าง

ดุร้าย

เดก็หนุม่ยังคงพูดออกมาโดยทีห่น้าไม่เปลีย่นส ี"เดก็คนน้ีก็ไม่ควรเป็นเหย่ือ 

เหมอืนกัน ตอนน้ีถ้าเขาโตได้สกัสบิขวบ ผมก็คงไม่เอ่ยปากขอให้คณุเปลีย่นคน 

หรอก"

"ฉันเอง! ฉันแทนเขาเอง!" แม่ของเด็กน้อยตะเกียกตะกายลุกขึ้นแล้ว 

เดินเข้าไปใกล้เด็กน้อยอีกสองสามก้าว "ฉันเป็นแม่ของเขา ให้เป็นฉันแทนเขา

เถอะ!"

เดก็น้อยมองสบดวงตาแดงกำา่เพราะการร้องไห้ของหญงิสาวคนนัน้ ก่อนพูด 

ด้วยนำ้าเสียงราบเรียบ "เจ้าไม่ใช่คนแซ่หลิว"

"แต่ฉันเป็นแม่ของเขา!" คนเป็นแม่ร้องไห้โฮออกมา "ได้โปรดปล่อยเขา
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ไปเถอะ"

หญิงวัยกลางคนอีกสามคนทีอ่ยู่ด้านข้างต่างมองสบตากนัด้วยความสบัสน  

จากนั้นผู้หญิงที่มีอายุน้อยที่สุดในสามคนน้ันก็เดินออกมาด้านหน้าหน่ึงก้าว

พร้อมพูดเสียงเบา "ฉันแซ่หลิว เป็นป้าของเด็กคนน้ัน ได้โปรด...ปล่อยเขา 

ไปเถอะ"

"น้องเลก็..." หญิงวยักลางคนท่ีมอีายุมากท่ีสดุรัง้เธอเอาไว้ เธอยังรูส้กึกลวั 

อยู่เลก็น้อยแต่กลบัเปิดปากพูดออกมาว่า "ฉนั เป็นฉนัเถอะ น้องเลก็ของฉนัยัง

ไม่ได้แต่งงาน...แต่ลูกๆ ฉันโตหมดแล้ว..."

"พี่ถอยไปเถอะ ฉันยังไม่ได้แต่งงาน ไม่มีภาระ!" คุณป้าที่อายุน้อยที่สุด

ดนัพ่ีสาวของตัวเองออกไปแล้วหนัไปพูดกับเดก็หนุ่ม "คณุคะ...เป็นฉนัได้มัย้คะ  

ฉันเองก็แซ่หลิว ไม่ว่าจะทำาอะไรก็ให้ฉันทำาเถอะ"

"พวกเธออย่าทะเลาะกันเลย พวกเราสามคนพ่ีน้องล้วนเป็นคนแซ่หลิว

ทัง้หมด ไม่ว่าใครกไ็ด้ท้ังนัน้ ขอแค่หยุดทำาร้ายหลานชายของฉนัสกัท!ี" คณุป้า

คนที่สองในแถวดูเป็นคนมุทะลุ ถึงเธอจะกลัวแต่ก็พยายามอย่างหนักท่ีจะ 

พูดออกมาจนจบ

เดก็หนุม่มองอายุของคณุป้าท้ังสามคนแล้วกไ็ด้แต่ส่ายหน้าเลก็น้อยเพ่ือ

เป็นการขอโทษ จากนั้นเขาก็เบนสายตาไปทางเด็กสาวที่เป็นคนรินนำ้าแล้ว 

พูดออกมาเบาๆ "เธอเป็นพี่สาวของเขาใช่มั้ย"

เด็กสาวตกตะลึงไป แต่ก่อนที่แม่ของเธอจะทันได้ร้องห้ามเสียงแหลม 

เธอก็พุ่งออกไปด้านหน้าแล้วคว้าชายเสื้อของเด็กหนุ่มเอาไว้ "ฉันเป็นพ่ีสาว 

ของเขาเอง! ฉันก็ได้ค่ะ! ให้ฉันแทนที่น้องชายเถอะ!"

เดก็หนุม่ตบเบาๆ ทีม่อืเธอเป็นการปลอบโยน แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะให้เธอ

แทนที่น้องชาย เขาเพียงแค่หันกลับไปมองเด็กน้อยเท่าน้ัน "ว่ายังไงครับ  

คนสกุลหลิวไม่ได้เลวไปซะทุกคนหรอกครับ พวกผู้หญิงกับเด็กต่างก็เป็น 

ผู้บริสุทธิ์ คุณน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดไม่ใช่เหรอ"

"เจ้าวางแผนเอาไว้แล้วนี ่แล้วถ้าข้าจะใช้ร่างของเด็กผู้หญิงคนน้ีจรงิๆ ล่ะ"  

เด็กน้อยถลึงตามองเขา
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"ถ้าอย่างน้ันก็แล้วแต่คุณครับ เธอมีร่างกายแข็งแรงและอายุน้อยกว่า

พวกคุณป้า พักผ่อนสักพักก็สามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้แล้ว" เด็กหนุ่ม

ตอบกลับไปยิ้มๆ

เด็กน้อยก้มหน้าลงโดยไม่ได้ตอบอะไร แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนคน

หรือไม่ บรรดาญาติทั้งหลายต่างก็มองไปทางเด็กหนุ่มด้วยความร้อนใจ  

ขณะนั้นเองคุณยายก็พูดออกมาเสียงสั่นๆ ว่า "คุณผู้หญิงคะ ฉันไม่รู ้ว่า

บรรพบุรุษสกุลหลิวทำาเรื่องไม่ดีอะไรกับคุณเอาไว้บ้าง หากคุณต้องการอะไร 

ถ้าฉนัมฉีนัก็จะให้ท้ังหมด ขอแค่คณุปล่อยหลานชายหลานสาวของฉนัไปก็พอ 

ฉันแต่งเข้าสกุลหลิวก็นับเป็นคนสกุลหลิว ถ้าคุณคิดว่าชีวิตของยายแก่ 

อย่างฉันคุ้มค่าที่จะชดใช้ให้คุณได้ ถึงคุณจะเอามันไปก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะ"

เดก็หนุ่มมองเดก็น้อยท่ีก้มหน้าลงตำา่โดยไม่พูดอะไร แล้วจู่ๆ  เขาก็หนัไป

ทางเจียงเฉิงฟาง "คุณลุง คุณมีคนกระดาษมั้ยครับ"

เจยีงเฉงิฟางอึง้ไปก่อนจะกระตกุย้ิมมมุปากแล้วบอกเขาว่ามอียู่หน่ึงตัว

"นายรู้ได้ยังไงว่าลุงมีคนกระดาษด้วย" แม้เจียงเฉิงฟางจะแสดงสีหน้า

ไม่ค่อยเตม็ใจ แต่เขาก็ยังยอมหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป๋า จากน้ัน

ก็หยิบคนกระดาษที่มีขนาดห้าเซนติเมตรออกมา

"ทุกคนต่างบอกว่าคนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลสือไม่มีทางที่จะ

ไม่มีคนกระดาษ" เด็กหนุ่มรับคนกระดาษน้ันไปด้วยรอยย้ิมแล้วหันไปหา 

เด็กน้อย "ถ้าใช้เจ้านี่ก็พอถูไถไปได้ คุณเองก็ไม่ได้อยากทำาร้ายผู้หญิงพวกนั้น

เหมือนกันใช่มั้ยครับ"

เดก็น้อยช้อนตาข้ึนมองคนกระดาษในมอืของเด็กหนุม่ด้วยสหีน้าฉายแวว 

ไม่ชอบใจอยู่เล็กน้อย เด็กหนุ่มหยิบปากกาขึ้นมาเขียนตัวอักษรคล้ายยันต์ 

ลงไปบนคนกระดาษ จากนัน้เดก็น้อยก็มสีหีน้าผ่อนคลายลงก่อนจะกวาดตามอง 

ไปยังพวกผู้หญิงสกุลหลิวแล้วพูดออกมาช้าๆ "เห็นแก่หน้าเจ้า ข้าจะไว้ชีวิต 

เด็กคนนี้ก่อนแล้วกัน"

พอพูดจบเดก็ชายก็หลบัตาลงเอนพิงไปกับโซฟาทนัท ีเจยีงเฉงิฟางก้าวไป 

ด้านหน้าหนึ่งก้าวแล้วลูบหน้าผากของเขาไปมา ก่อนจะอุ้มเด็กน้อยส่งให้กับ
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ผู้เป็นแม่ที่กำาลังร้อนใจอยู่ด้านหลัง

"พาเดก็ไปโรงพยาบาลก่อนดมีัย้ครบั" เจยีงเฉงิฟางพูดด้วยนำา้เสยีงสภุาพ  

"แม่เด็กไม่ใช่สายเลือดสกุลหลิว เพราะงั้นให้เธอตามไปด้วยนะครับ"

ผู้เป็นแม่กอดลูกชายไว้ในอ้อมกอดแน่นพร้อมมองไปทางพวกเขาด้วย

ใบหน้าขาวซีด

เดก็หนุม่โยนคนกระดาษในมอืออกไปก่อนท่ีมนัจะเปลีย่นเป็นหญิงสาว

ในชดุสแีดงสดคนหนึง่ เครือ่งหน้าของเธองดงาม ทว่าบนใบหน้าขาวซดีราวกับ

หิมะมีเพียงริมฝีปากเท่านั้นที่เป็นสีแดงสดคล้ายโลหิต เธอยืนมองพวกผู้หญิง

สกุลหลิวซึ่งกำาลังเบียดร่างอันสั่นเทาเข้าหากันอยู่นานถึงได้พยักหน้าเบาๆ 

พี่สาวคนโตของเด็กน้อยรวบรวมความกล้า ก่อนเอ่ยปากพูดว่า "น้อง...

น้องสาวของฉันยังเด็ก ให้เธอไปโรงพยาบาลด้วยได้มั้ยคะ"

เดก็หญิงท่ีมอีายุน้อยทีส่ดุกำาชายเสือ้ของแม่ตวัเองเอาไว้แน่น เธอตกใจ

จนหน้าขาวซีดไปหมด

หญิงสาวปรายตามองเธอแวบหนึ่งจนเธอตกใจถอยหลังไปหนึ่งก้าว  

คณุป้าเลก็ของเธอจงึได้รบีร้อนเข้ามาอุม้ หญิงสาวชดุแดงเคลือ่นมาอยู่ข้างกาย 

เด็กหนุ่มคล้ายกำาลังล่องลอยอยู่ในอากาศก่อนจะพยักหน้าเบาๆ อีกครั้ง

เด็กหนุ่มมองไปทางเจียงเฉิงฟางแล้วพูดว่า "ให้น้องไปด้วยเถอะครับ"

เจยีงเฉงิฟางใช้มอืหนึง่จงูมอืเดก็ผูห้ญิงตวัน้อยเอาไว้พร้อมประคองแม่เดก็ 

เพื่อพาเธอเดินไปทางเจ้าหน้าที่พยาบาลด้านนอก "ไปโรงพยาบาลก่อน"

เจ้าหน้าท่ีรีบอุ้มเด็กน้อยพุ่งลงไปด้านล่างทันที ส่วนแม่เด็กก็รีบจูงมือ

ลกูสาวตวัน้อยตามลงไปเช่นกัน จากนัน้เจยีงเฉงิฟางก็หนัไปพูดกับเฉนิซือ่จวิน 

"เหล่าเฉิน ทิ้งคนเอาไว้ด้านนอกนิดหน่อยก็พอแล้ว ส่วนคนอื่นก็ให้กลับไป 

รวมทีมซะ"

เจ้าหน้าท่ีเฉินพยักหน้าเบาๆ เขาเดินออกไปนอกประตูด้วยความลังเล

เล็กน้อยแล้วพูดอะไรอีกสองสามประโยคก่อนจะเดินกลับมาอีกครั้ง "ผมก็จะ

อยู่ที่นี่ด้วย"

เจียงเฉิงฟางไม่ได้พูดอะไร ทำาเพียงให้เฉินซื่อจวินปิดประตู เด็กหนุ่ม 
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มองคนที่ไม่เก่ียวข้องเดินจากไปแล้วหันกลับมาย้ิมให้พวกผู้หญิงสกุลหลิว

อย่างอ่อนโยน "ทุกคนนั่งลงเถอะครับ"

สามพ่ีน้องสกุลหลวิพาหลานสาวมาน่ังท่ีโซฟากับพวกเธอ คณุยายนัง่อยู่ 

บนโซฟาเดีย่ว เฉนิซือ่จวินยืนอยู่ตรงประต ูขณะทีเ่จยีงเฉงิฟางยืนอยู่ข้างๆ โซฟา

ตัวยาว ส่วนเด็กหนุ่มยืนอยู่เบื้องหน้าทุกคนพร้อมหยิบสมุดบันทึกที่อยู่ในมือ

ขึ้นมาเขียนอักษรลงไปสองสามตัวก่อนจะเงยหน้าขึ้นมอง

เดก็หนุม่มองไปทางคณุยายหลวิแล้วพูดออกมา "รบกวนคณุยายอญัเชญิ 

ป้ายวิญญาณบรรพบุรุษกับแผนผังบรรพบุรุษออกมาด้วยครับ"

คุณยายตะลึงงันไปครู่หน่ึงก่อนจะเอ่ยปากถาม "จะ...จะให้ฉันเอา 

ป้ายวิญญาณบรรพบุรุษออกมาเหรอ"

เจียงเฉิงฟางเดินเข้ามาพูด "คุณยายครับ แค่จุดธูปแล้วบอกบรรพบุรุษ

ว่าวันนี้มีเรื่องจะปรึกษา ขอเชิญบรรพบุรุษทั้งหลายมา แล้วยกป้ายวิญญาณ

บรรพบุรุษลงมาก็ได้แล้วครับ"

"ได้...ได้..." คุณยายให้เด็กสาวตัวน้อยประคองเธอลุกขึ้นยืนแล้วเดินไป

จุดธูปด้านหน้าโต๊ะบูชา เธอค่อยๆ ยกป้ายบรรพบุรุษลงมาอย่างระมัดระวัง 

แล้วให้เด็กสาวเปิดลิ้นชักหยิบแผนผังบรรพบุรุษออกมา จากน้ันเธอก็เดิน 

กลบัมาทีโ่ซฟาอย่างเชือ่งช้า พร้อมถอืป้ายบรรพบรุษุไว้ในมอือย่างระมดัระวงั

หญิงสาวในชดุสแีดงจ้องมองแผ่นป้ายน้ันด้วยความเกลยีดชงัแวบหนึง่

เหมอืนอยากจะพุ่งเข้าไปทำาลายมนัจนแทบทนไม่ไหว คณุยายจงึได้แต่ก้มหน้า

ลงตำ่าแล้วกอดแผ่นป้ายนั้นไว้ไม่ยอมวางด้วยร่างกายสั่นระริก

เดก็หนุม่เดนิไปข้างหน้า แล้วชีแ้จงให้พวกผูห้ญิงสกุลหลวิเข้าใจ นำา้เสยีง

ของเขาอ่อนโยนคล้ายกำาลังปลอบโยนพวกเธอ

"ผูห้ญิงคนนีค้อือนภุรรยาของหลวิโหย่วชิง่ท่ีเป็นบรรพบรุษุสกุลหลวิของ

พวกคุณ เธอแซ่วัง ชื่อซิ่วอวี้ เธอมีความแค้นกับสกุลหลิว วันนี้เลยกลับมาทวง

ความยุติธรรม"

ผูห้ญงิสกุลหลวิได้แต่มองหน้ากนั สดุท้ายคนทีเ่ปิดปากพูดออกมาก็คอื

คุณยายหลิว เธอกล่าวออกมาเบาๆ ด้วยนำ้าเสียงสั่นเครือ "งั้น...ไม่ทราบว่า
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คุณ...คุณย่าทวดต้องการอะไร...เหรอคะ"

วังซิว่อว้ีลอยเข้าไปตรงหน้าคนสกุลหลวิแล้วฉกีย้ิมออกมา นำา้เสยีงทีเ่ธอพูด 

แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยน "เรยีกว่าคณุย่าทวดก็ถูกแล้วล่ะ ถึงข้าจะเป็นเพียงอนุ  

แต่ก็เป็นคนที่หลิวโหย่วชิ่งอุ้มข้ึนเก้ียวหามเข้าประตูเรือนมา หากไม่ใช่เพราะ

ปีนั้นบิดาข้าป่วยหนักจนเหลือเพียงน้องชายคนเดียว ข้าก็คงไม่ต้องเป็น

อนุภรรยาผู้ใดเพื่อเงินค่ายาเหล่านั้นและโดนดูถูกเหยียดหยามจนตายเช่นนี้"

สายตาของวังซิ่วอว้ีกวาดมองไปยังสามพ่ีน้องสกุลหลิว เมื่อสายตา 

ของเธอหยุดอยู่ทีใ่บหน้าของน้องเลก็สดุ เธอก็กล่าวเสยีงเย็น "นางหน้าตาคล้าย

หลิวเฉียนซื่อ* หลายส่วนนัก"

ใบหน้าของน้องเลก็สกุลหลวิซดีเผอืดลงไปอกี เธอก้มหน้าลงตำา่ย่ิงกว่าเดมิ  

ในใจหวังว่าคุณย่าทวดคนนี้จะเป็นคนมีเหตุผล

วังซิ่วอวี้เพียงปรายตามองเธอแวบหนึ่งก่อนจะลอยกลับไปอยู่ข้างกาย

เด็กหนุ่มแล้วพูดออกมาเสียงเย็น "บรรพบุรุษสกุลวังของข้าก็เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถในอดีต ก่อนบิดาข้าจะป่วยหนักเขาเคยเป็นขุนนางอยู่ใน 

สำานักศึกษา ข้าเองก็รู้หนังสือมาตั้งแต่เล็ก ข้ามิเพียงเป็นหญิงสาวที่ดีงาม  

แต่ยังเป็นบุตรสาวที่ดีของครอบครัวอีกด้วย บิดามารดารักถนอมข้าจนแม้แต่

เตาไฟก็ยังไม่เคยให้ข้าจุด แต่ในเมื่อแต่งเข้ามาเป็นอนุในสกุลหลิวแล้ว ข้าก็

เจียมเนื้อเจียมตัวระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอ หลิวเฉียนซื่อบอกให้ข้าทำาอะไร 

ข้าก็ทำาอย่างนัน้...ข้าเกลยีดนักทีน่างนัน่ไม่ยอมปล่อยข้าไป ยามนัน้ฐานะของข้า 

ยังเทยีบกับทาสในสกุลหลวิไม่ได้ด้วยซำา้ ข้ามกัจะถูกเฆีย่นตแีละดดุ่าอยู่เสมอ 

ยามดวงตะวนัแผดแสงร้อนผ่าวก็ให้ข้าคกุเข่าเก็บเมลด็ถ่ัวอยู่ในสวน ยามหิมะ

โหมกระหนำ่าก็ให้ข้าไปซักผ้าอยู่ข้างบ่อนำ้า นางทรมาทรกรรมข้านานถึงสองปี 

แต่ทีน่่าแค้นใจท่ีสดุก็คอืหลวิโหย่วชิง่ผูน้ัน้ ก่อนแต่งข้าก็พูดดทีำาดกัีบข้าสารพัด 

แต่พอข้าแต่งเข้ามายังไม่ถึงสามเดือนเขาก็ไปติดพันนางโลมในหอโคมเขียว

เสียแล้ว เมื่อรู้ว่าภรรยาตนทรมานข้าสารพัด เขาก็ไม่พูดอะไรสักคำา เอาแต ่

โทษว่าข้าไม่รู้จักเอาอกเอาใจภรรยาเอกเสียเลย"

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้คำาว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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บนใบหน้าขาวซีดของวังซิ่วอวี้ปรากฏรอยยิ้มดูถูกเหยียดหยาม "เอาอก

เอาใจภรรยาเอกอย่างน้ันรึ หากข้าเป็นสตรีที่เขาซื้อมา บางทีอาจสามารถ 

เอาอกเอาใจนางได้ แต่ข้าเกิดในตระกูลที่ดี ซำ้ายังรู้หนังสือและดูบัญชีได้  

หลิวเฉียนซื่อจะยอมทนกับข้าได้อย่างไร นางเกลียดชังข้าจนแทบทนไม่ไหว 

แล้วเช่นนี้ข้าจะเอาอกเอาใจนางอย่างไรกัน ขนาดข้ากระโดดลงบ่อนำ้า นางยัง

ใส่ความว่าข้าหนีตามคนงานไป หลิวโหย่วชิ่งเองก็ไม่แยกแยะถูกผิด เขาไป

บ้านเดิมข้าแล้วเค้นคอมารดาท่ีแก่ชราของข้าจนกระอักเลือดและได้แต ่

นอนอยู่บนเตียงโดยไม่อาจลกุขึน้มาได้ นางตรอมใจอยู่นานถึงครึง่ปี ดทีีก่่อนจะ 

จากไปนางยังตบแต่งน้องชายของข้าได้ทัน"

วังซิว่อวีใ้ช้นำา้เสยีงเย็นชาบอกเล่าชวีติรนัทดในสกุลหลิวของนาง ตอนน้ี

สกุลหลิวเหลือแต่ผู้หญิง พวกเธอจึงไม่อาจจินตนาการได้ว่าเมื่อหญิงสาว 

ในยุคน้ันพบเจอกับเรือ่งแบบนีจ้ะมชีวิีตอยู่ต่อไปได้อย่างไร พวกเธอเลยได้แต่

ก้มหน้านิ่งเงียบไม่พูดไม่จา

"เดิมทีข้าก็เป็นคนรนหาที่เอง ข้ายอมเป็นอนุของสกุลหลิวก็เพ่ือเงิน 

ค่ายาของบดิา เรือ่งนีข้้าจงึไม่ได้โกรธแค้น" วงัซิว่อว้ีช้อนตาขึน้มองพวกผูห้ญิง

สกุลหลิว แล้วพูดต่อด้วยเสียงเย็น "แต่หลิวโหย่วชิ่งผู ้นั้น หน่ึงคือไม่ควร 

บีบบังคับมารดาข้าจนตาย สอง แปดเดือนให้หลังตอนพบศพข้าท่ีก้นบ่อนำ้า 

เขาก็ควรจะนำาโครงกระดูกของข้าไปจัดการหลิวเฉียนซื่อ!

ข้าทำาผดิกับสกุลหลวิของพวกเจ้าตรงทีใ่ด ทำาผดิต่อหลวิโหย่วชิง่ตรงท่ีใด  

แล้วทำาผิดต่อหลิวเฉียนซื่ออย่างไร สมควรให้นางบีบบังคับข้าจนตายแล้วท้ิง

ศพข้าเอาไว้ในสุสานรวมอย่างน้ันหรือ!" วังซิ่วอว้ีขยับเข้ามาใกล้อีกก้าว พวก 

ผู้หญิงสกุลหลิวได้แต่กอดกันตัวสั่นระริกจนพูดไม่ออก

"ข้าเองก็อดทนอดกลั้นแล้ว ข้าเป็นวิญญาณกลับมายังสกุลหลิวก็เพ่ือ

ขอร้องให้หลิวโหย่วชิ่งเห็นแก่ความรักของภรรยาที่น่าสงสารผู้นี้ ขอร้องให้เขา

สร้างสสุานให้ข้าสกัแห่ง แต่เขาทำาอะไรเล่า" วังซิว่อว้ีหวัเราะ ดวงตาหงส์งดงาม

ทั้งสองข้างของเธอมีนำ้าตาสีเลือดไหลออกมาเป็นทาง "บุตรของน้องชายข้า 

เพ่ิงจะอายุได้สองขวบ เขาก็ส่งคนไปขโมยเดก็มารดีเลอืดสดๆ เพ่ือใช้สะกดข้า 
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น้องชายข้าทนไม่ไหวจนต้องบ้านแตกสาแหรกขาดในเวลาเพียงไม่ก่ีปี จากนัน้

เขาก็ล้มป่วยและตายไป ส่วนข้าก็ถูกสะกดอยู่ใต้สถานทีร่กร้าง ได้แต่มองหลาน

ผู้น่าสงสารของตัวเองกลายเป็นวิญญาณร้องไห้ครำ่าครวญอยู่ทุกคืนโดยท่ีข้า

ไม่อาจทำาสิ่งใดได้"

วังซิ่วอวี้เช็ดหยาดนำ้าตาสีเลือดบนใบหน้า เหลือไว้เพียงรอยเลือด 

สองสามสายบนใบหน้าซีดขาว จากนั้นเธอก็แย้มยิ้มงดงาม "ไหนพวกเจ้าลอง

พูดซว่ิาข้าควรเกลยีดชงัหรอืไม่ ควรจะแค้นเคอืงหรอืไม่ แล้วควรจะมาทวงคนื

ความยุติธรรมนี้หรือไม่"

พ่ีน้องสกุลหลิวได้แต่ก้มหน้าตำ่าไม่พูดไม่จา หญิงท่ีอายุน้อยท่ีสุดกอด

หลานสาวของตัวเองเอาไว้แน่นจนตัวสั่น สุดท้ายคุณยายก็เป็นคนเปิดปาก 

พูดออกมา "คณุย่าทวดต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมาน...เป็นเพราะบรรพบรุษุสกุลหลวิ 

ของเราเป็นคนผิด คุณย่าทวดพูดมาเถอะค่ะว่าอยากให้ทำาอะไร ฉันจะทำา..."

"รอเดีย๋วก่อน" เดก็หนุม่ยกมอืข้ึนมาหยุดไม่ให้คณุยายหลิวพูดจนจบประโยค  

วังซิ่วอวี้จึงถลึงตามองเขาด้วยความไม่พอใจ

เด็กหนุ่มกล่าวยิ้มๆ "ทำาไมคุณย่ารองหลิวต้องทำาให้ลูกหลานลำาบากใจ

ด้วยล่ะครับ ความยุติธรรมนี้ต้องให้หลิวโหย่วชิ่งเป็นคนชดใช้ไม่ใช่เหรอครับ"

วังซิ่วอวี้ไม่ได้โกรธเคืองนัก นางเพียงเอ่ยออกมาเสียงเย็น "ไอ้แก่นั่น 

จะคืนความยุติธรรมอันใดให้ข้า มันใช้สินเดิมของหลิวเฉียนซื่อไปเสพสุข 

เอาหน้ากับบรรดาจว่ีเหริน พอกลับบ้านมาอยู่ต่อหน้าหลิวเฉียนซื่อก็ไม่กล้า

แม้แต่จะผายลมออกมา ข้าล่ะอยากจะรู้นักว่าคนผู้น้ียังจะคืนความยุติธรรม

อันใดให้ข้าได้"

เดก็หนุม่มองไปทางคณุยายหลวิแวบหน่ึงคล้ายพยายามปลอบประโลม 

เขาก้มหน้าลงเขียนอักษรจำานวนหนึ่งลงบนสมุดบันทึกอีกครั้ง จากน้ันเขาก็

ทำาท่าทางเหมอืนฟังเสยีงอะไรบางอย่างข้างหู ก่อนจะเปิดปากพูดขึน้มา "คุณหลวิ 

บอกว่าจะให้ลูกหลานสกุลหลิวบันทึกชื่อของคุณกลับไปในแผนผังบรรพบุรุษ 

จดุธูปบชูาคณุไม่ดบัอกีร้อยปี และชดใช้ด้วยบญุกุศลเป็นเวลาสบิปีเพ่ือให้คุณ

ไปเกิดใหม่โดยเร็ว"
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"เขาก็แค่ใช้ของของคนรุ่นหลังเท่าน้ันแหละ" วังซิ่วอว้ีหัวเราะเสียงเย็น

แล้วกวาดตามองไปทางพวกผู้หญิงสกุลหลิว "บรรพบุรุษของพวกเจ้าบอกว่า

จะชดใช้ด้วยบุญกุศลของพวกเจ้าเป็นเวลาสิบปี บรรพบุรุษเช่นนี้พวกเจ้ายัง

กราบไหว้ลงอีกหรือ"

สามพีน้่องสกุลหลวิต่างสบตากัน จากน้ันพ่ีใหญ่สกุลหลวิก็รบีจบัมอืแม่

ของตวัเองเอาไว้ก่อนทีค่ณุยายหลวิจะทันได้พูดอะไรออกมา เธอพูดแทนอย่าง

ระมดัระวงัว่า "คณุย่าทวด เพ่ือเดก็คนน้ันพวกเรายินด ีเด็กคนน้ันเป็นเลือดเน้ือ

เชื้อไขเพียงคนเดียวที่น้องชายของฉันทิ้งเอาไว้...คุณน่าจะเข้าใจหัวอกของ 

พวกเราดีใช่มั้ยคะ"

วังซิ่วอว้ีขมวดคิ้วมุ่นลอยไปลอยมาอยู่ในห้องด้วยสีหน้าเย็นชาคล้าย

กำาลงัใคร่ครวญหรอืลงัเลอะไรบางอย่าง ภายในห้องเงยีบสนิทไม่มใีครพูดออกมา 

สักคน สุดท้ายเธอก็ลอยไปหยุดอยู่ด้านข้างเด็กหนุ่ม "เจ้าคิดว่าอย่างไร"

"คุณย่ารองหลิว" เด็กหนุ่มเรียกเธอด้วยนำ้าเสียงที่หนักแน่นข้ึนพลาง 

หนัไปมองใบหน้าของวังซิว่อว้ีด้วยรอยย้ิม "พวกเราเป็นคนกลาง คงไม่สามารถ

ช่วยอะไรได้ คุณหลิวก็เสนอเง่ือนไขไปแล้ว คงต้องดูว่าคุณพอใจกับเงื่อนไข

ของสกุลหลิวหรือเปล่า"

เมือ่เดก็หนุม่พูดจบเขาก็มองไปทางเจยีงเฉงิฟางแวบหนึง่ วังซิว่อว้ีชะงกั

ไปเล็กน้อยแล้วหันไปมองเจียงเฉิงฟางเช่นกัน

ปฏกิิรยิาตอบสนองของเจยีงเฉงิฟางรวดเรว็มาก เขาเพียงอึง้ไปเลก็น้อย

แล้วเปิดปากพูดออกมา "ผมคิดว่าคงต้องดูก่อนว่าความยุติธรรมที่คุณย่ารอง

อยากทวงคืนมากที่สุดคืออะไรกันแน่"

เจียงเฉิงฟางพูดจบเขาก็มองไปทางป้ายบรรพบุรุษครู่หน่ึงแล้วกล่าว 

ออกมาด้วยนำา้เสยีงจรงิใจ "นีเ่ป็นบญุคณุความแค้นเมือ่ร้อยปีก่อน ถ้าเป็นเรือ่ง

ท่ีลูกหลานทำาได้ก็ควรให้ลูกหลานทำาจะดีที่สุด แล้วปล่อยให้คนท่ียังมีชีวิต 

อยู่ต่อไปอย่างมคีวามสขุเถอะครบั คณุย่ารองมาจากครอบครวับณัฑิต เพราะฉะน้ัน 

ย่อมเป็นคนมีเหตุมีผล ดังนั้นถ้ามันทำาให้ลูกหลานผู้หญิงพวกนี้ต้องลำาบากใจ

ก็คงไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไร"
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วังซิ่วอว้ีมองเจียงเฉิงฟางแวบหน่ึงแล้วหันไปมองเด็กหนุ่มอีกครั้ง เธอ

เข้าใจความหมายของพวกเขา สดุท้ายก็ย้ิมออกมา "ก็ได้ เจ้าบอกหลวิโหย่วชิง่

ว่าข้าจะปล่อยทายาทคนสดุท้ายในสกุลหลวิของเขาไป และจะไม่ทำาให้ลกูหลาน 

สตรีเหล่านี้ต้องลำาบากใจ ย่ิงไปกว่านั้นยังจะไม่เอาบุญกุศลของลูกหลาน 

ตามทีเ่ขาหน้าด้านพูดออกมาด้วย" จากน้ันวังซิว่อว้ีก็หมนุไปหมนุมาอยู่สองรอบ 

แล้วพูดออกมาด้วยรอยย้ิมว่า "ในเมื่อเขาต้องการบันทึกชื่อของข้าเอาไว้ใน

แผนผังบรรพบุรุษ เช่นน้ันก็บันทึกไว้ว่าข้าคือภรรยาเอกของเขา และเห็นแก ่

ผลประโยชน์ที่หลิวเฉียนซื่อทิ้งไว้ ก็บันทึกว่านางเป็นอนุของเขาเสีย ลูกหลาน

ต้องจุดธูปบูชาต่อเนื่องไม่ดับ เด็กคนนั้นจะต้องจุดธูปเซ่นไหว้ท่านย่าทวด 

เช่นข้าทุกเช้าวันละสามดอก ผลไม้ดอกไม้ต้องมีทุกวัน ทุกวันที่สิบห้า หมูเห็ด

เป็ดไก่อย่าได้ขาด อกีอย่างจำาไว้ว่าต้องนำาโครงกระดกูของข้าไปฝังไว้ในสสุาน

สกุลหลิวอย่างดี ฝังข้าเอาไว้ข้างๆ หลิวโหย่วชิ่งนั่นแหละ และต้องสูงกว่า 

เขาสามชุ่น* ส่วนหลิวเฉียนซื่อก็เอาไปเผาซะ จากนั้นจะไปทิ้งไว้ที่ใดก็ตามใจ" 

ระหว่างท่ีวังซิว่อว้ีกำาลงัพูดเธอก็มองไปยังผูห้ญิงสกุลหลวิทีไ่ด้แต่พยักหน้า 

หงึกหงักแล้วหันไปมองเด็กหนุ่มอกีครัง้ "อย่าคิดว่าข้านกึอยากจะเป็นภรรยาเอก 

ของเขาเสยีล่ะ ถ้าไม่ใช่เพราะข้าเป็นสตรอีอกเรอืนแล้วทำาให้ทีบ้่านไม่อาจส่งเสรมิ 

ได้ ข้ามีหรือจะอยากอยู่ในแผนผังบรรพบุรุษสกุลหลิว หากเขาตกลงเรื่องนี้ข้า

จะถือว่าแล้วกันไป ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็ค่อยว่ากันต่อไป"

ขณะพูดว่าค่อยว่ากันต่อไป วังซิ่วอว้ีก็ฉีกย้ิมเย็นขึ้นมา แถมรอยย้ิม 

ของเธอยังแฝงแววดุร้ายคล้ายวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะจัดการอย่างไรต่อไป

เด็กหนุ่มกระตุกย้ิมข้ึนมาแล้วเอียงหูฟังอยู่สักพักก่อนจะพูด "น่ีเป็น

เงื่อนไขของเธอ จะตกลงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณ คุณจะไม่ตกลงก็ได้"

วังซิ่วอว้ียังคงหมุนไปหมุนมาอยู่กับที่ ดูเหมือนเธอจะอารมณ์ดีข้ึนแล้ว 

สายตาเลยมองไปทางเจยีงเฉงิฟางขึน้ๆ ลงๆ ก่อนลอยเข้าไปใกล้เขาด้วยความ

สงสัย "ข้าเคยได้ยินมาว่าเจ้า..."

เจียงเฉิงฟางไม่ได้สนใจว่าวังซิ่วอว้ีจะเข้ามาใกล้ เขารู้ดีว่าเธอไม่ได ้

* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว
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มีเจตนาร้ายเลยหันไปยิ้มให้เธออย่างมีมารยาท

แต่ทันใดน้ันหางยาวสขีาวหมิะซึง่เปล่งแสงสเีงนิยวงก็ตวัดผ่านมาด้านหน้า  

จากนั้นเจียงเฉิงฟางก็สติเลื่อนลอยไปครู่หนึ่ง

"กรีด๊..." วังซิว่อว้ีทีไ่ด้เห็นแสงสขีาวตรงหน้าก็สมัผสัได้ถึงกล่ินอายความ

น่ากลัวท่ีพุ่งเข้ากระแทกใบหน้าจนต้องกรีดร้องเสียงแหลมแล้วไปหลบอยู ่

ด้านหลังเด็กหนุ่ม

เด็กหนุ่มตกตะลึงไป ขณะเดียวกันก็ยกมือซ้ายของตัวเองขวางเงาร่าง 

ที่ว่ิงถลาเข้ามาด้านหลัง ส่วนมือขวาของเขาก็เขียนอักษรกลางอากาศอย่าง

รวดเรว็ เมือ่แสงสทีองของตวัอกัษรส่องสว่างข้ึนมาและสาดส่องไปยังหางสขีาว 

ราวหิมะที่กำาลังซ้อนทับกันอยู่มันก็ส่งเสียงดังลั่นราวกับฟ้าผ่า

เมื่อเจียงเฉิงฟางได้สติก็หันไปมองเงาร่างท่ีเบียดเสียดกันอยู่ด้านหลัง

เดก็หนุม่ เขาตกใจจนเหงือ่เย็นๆ ผดุขึน้มาท่ัวร่างก่อนจะเอือ้มมอืออกไปดึงหาง

ข้างนั้นกลับมา จากนั้นเขาก็พูดออกมาเบาๆ โดยไม่สนใจว่านำ้าเสียงยังเปี่ยม

ความสุภาพอยู่หรือไม่ "ท่านบรรพบุรุษ นั่นคือธงเบิกทาง* ครับ!"

เดก็หนุ่มยังนับว่าสงบนิง่ เพียงหนักลบัไปหาคนทีอ่ยู่ด้านหลงัตวัเองแล้ว

พยักหน้าเบาๆ พร้อมกล่าวว่าไม่เป็นไรเสียงแผ่วเบา เขามองวังซิ่วอว้ีท่ีตกใจ

จนความอาฆาตแค้นลดลงไปเลก็น้อยแล้วเอือ้มมอืออกไปเขยีนอกัษรตวัหนึง่

บนหน้าผากของเธอเพ่ือช่วยให้วิญญาณสงบลง จากนัน้ถึงค่อยหันกลบัไปมอง

เจียงเฉิงฟางแล้วกล่าวออกมาด้วยนำ้าเสียงราบเรียบ "คุณลุงตำารวจครับ  

นี่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเลยนะ"

"ลุงรู้ ขอโทษที แค่ซวยพอดีน่ะ บรรพบุรุษของพวกเราไม่ตื่นมาตั้งหลาย

สิบปีแล้ว แต่ตอนนี้กลับได้เวลาพอดี ต้องขอโทษจริงๆ" เจียงเฉิงฟางพยายาม

กดเกลด็ท่ีอยู่บนข้อมอืซ้ายอย่างยากลำาบาก บรรพบรุษุสกุลเขาไม่ได้ปรากฏตวั 

มาสามสิบกว่าปีแล้ว ท่ีจริงเขายังคิดว่าลูกหลานรุ่นนี้คงไม่ได้เห็นบรรพบุรุษ

แล้วซะอีก แต่คาดไม่ถึงเลยว่าวันน้ีธงเบิกทางของผีร้ายตนหน่ึงจะทำาให้

บรรพบุรุษปรากฏขึ้นมา

* ตามกฎแล้ว หากเหล่าวิญญาณต้องการกลบัมายังโลกมนุษย์เพ่ือสะสางเรือ่งท่ีค้างคา จะต้องได้รบัอนุญาต
อย่างถูกต้องเสียก่อน โดยเรียกใบอนุญาตนั้นว่าธงเบิกทาง
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เจียงเฉิงฟางเงยหน้าข้ึนมองเด็กหนุ ่มพลางคิดว่าบางทีสิ่งท่ีดึงดูด 

ความสนใจของบรรพบรุษุอาจไม่ใช่วงัซิว่อวี ้แต่อาจเป็นเด็กหนุ่มคนน้ีก็เป็นได้

เด็กหนุ่มสัมผัสได้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีเจตนาร้าย เขาเคยได้ยินเรื่องน้ี 

มาก่อน ในวงการต่างก็พูดกันว่าสกุลเจียงมีมังกรวารี* ตัวหน่ึงซึ่งบรรพบุรุษ

สกุลเจียงบูชาเมื่อเกือบพันปีก่อน หรือจะพูดอีกอย่างก็คือพรแห่งมังกรวารีท่ี 

ใช้บุญกุศลของชนรุ่นหลังเกือบพันปีแลกมานั่นเอง หลังจากครบพันปีแล้ว 

คนสกุลเจียงจะอุทิศบารมีให้และทำาให้มันแปลงร่างเป็นมังกรท่ีแท้จริง เมื่อ

ได้ยินเรื่องนี้มาหลายสิบปีทุกคนจึงเฝ้ารอว่าจะได้เห็นมังกรวารีแปลงร่างเป็น

มังกรด้วยตาของตัวเองหรือไม่

เด็กหนุ่มมองไปยังเจียงเฉิงฟางด้วยสีหน้าประหลาดแล้วเอียงศีรษะ

กล่าวออกมาเสยีงตำา่ "คณุหลวิ เวลาของผมมจีำากัด คณุรบีๆ ตัดสนิใจเถอะครบั"

วังซิ่วอวี้ยังตกใจไม่หาย เธอรู้สึกว่าด้านหลังของเด็กหนุ่มเป็นสถานท่ีท่ี

ปลอดภัยที่สุด ส่วนพวกผู้หญิงสกุลหลิวต่างรู้สึกมึนงงไปกับเรื่องประหลาดท่ี

เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง พวกเธอได้แต่ก้มหน้าลงตำ่าแล้วเบียดตัวเข้าหากันโดย 

ไม่พูดอะไรออกมาและรอให้เด็กหนุ่มตัดสินใจว่าพวกเธอควรจะทำาอย่างไรดี

ระหว่างที่เด็กหนุ่มกำาลังรออยู่ สายตาของเขาก็กวาดมองไปอย่างไม่มี

จุดหมาย จู่ๆ เขาก็เห็นว่ามีชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเจียงเฉิงฟาง

ชายหนุม่คนนัน้สวมเสือ้คลมุสขีาวตวัยาว และเมือ่มองประกายระยิบระยับ 

ดุจเกล็ดนำ้าแข็งบนเสื้อคลุมตัวนั้นให้ดีๆ ก็พบว่ามันคือเกล็ดใสชิ้นเล็กๆ  

ราวกับคริสตัล เส้นผมสีเงินของเขาท้ิงตัวลงราวสายนำ้าไหลริน และส่วนหาง 

สีเงินยวงที่ถูกเสื้อคลุมตัวยาวปกปิดเอาไว้ไม่มิดก็กำาลังบิดตัวไปมาอย่าง

เกียจคร้าน 

แต่เทยีบกับหางทีไ่ม่ใช่ของมนษุย์แล้ว สิง่ทีท่ำาให้เดก็หนุ่มไม่อาจละสายตา 

ไปได้กลับเป็นใบหน้าของเขาต่างหาก

ผิวของเขาขาวมาก และถึงแม้จะขาวไปทั้งตัว แต่ความขาวบริสุทธิ์บน

* มังกรวารี (เจียว) ตามตำานานเล่าว่าเป็นสัตว์วิเศษ สามารถทำาให้เกิดอุทกภัยได้ ว่ากันว่าแท้ที่จริงแล้ว  
มงักรวารแีละมงักรกค็อืคำาเรยีกขานถึงมงักรในช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน โดยรปูร่างของมงักรวารนีัน้จะมลีกัษณะ
คล้ายกับงู มีขาสี่ขา
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ใบหน้าของเขาก็ยังชวนให้แปลกใจอยู่ด ีมนัเป็นความขาวท่ีไม่ใช่ขาวซดีอมโรค 

แต่กลับเป็นขาวบริสุทธิ์ราวกับแสงจันทร์รวมอยู่ด้วยกันบนดวงหน้านี้ ดวงตา

สีดำาสนิทคู่นั้นก็ราวกับจะดูดแสงสว่างทั้งหมดเข้าไปยังความเวิ้งว้าง 

สายตาเหม่อลอยของเดก็หนุ่มพลนัดงึดดูความสนใจของเจยีงเฉงิฟางไป  

เขารีบหันกลับไปมองแต่ก็ไม่พบอะไร จึงได้แต่กดเกล็ดที่อยู่บนข้อมือเอาไว้

แบบนั้น และเมื่อเขาหันกลับมาอีกครั้งเด็กหนุ่มก็ถอนสายตากลับไปแล้ว

ภายในห้องเงยีบสนทิ เดก็หนุ่มเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเหมอืนกำาลงัหลบเลีย่ง 

อะไรบางอย่าง กระทั่งเอ่ยปากพูดขึ้นมาอีกครั้งนำ้าเสียงของเขาถึงดูเหมือนจะ

ผ่อนคลายลงเล็กน้อย เขาเอียงศีรษะมองไปทางวังซิ่วอว้ี "คุณหลิวยอมรับ

เงือ่นไขของคณุ และเพ่ือเป็นการตอบแทน คณุหลวิหวงัว่าคณุจะสามารถดแูล

ปกป้องเด็กคนนี้ไปจนโตได้"

วังซิว่อวีข้มวดคิว้ขึน้มาทันควัน ดเูหมอืนเธอจะไม่พอใจอยู่บ้าง แต่เพราะ

ยังหวาดกลัวเจียงเฉิงฟาง สุดท้ายเธอเลยได้แต่กวาดตามองไปยังพวกผู้หญิง

สกุลหลวิด้วยความไม่พอใจ "ในเมือ่ข้าเป็นย่าทวดของเดก็น่ัน ข้าก็ต้องคุม้ครอง

ให้เขาเติบโตอย่างดีอยู่แล้ว แต่เม่ือตกลงรับเง่ือนไขของข้าแล้ว หากพวกเจ้า

ทำาไม่ได้ก็อย่ามาโทษว่าข้าใจร้ายก็แล้วกัน"

คณุยายหลวิรบีพยักหน้า "ไม่มปัีญหาค่ะ พวกเราจะทำาตามท่ีคุณย่าทวดพูด 

ให้ได้"

"ถ้าอย่างน้ันในฐานะคนกลาง ผมจะทำาหนังสอืสญัญาให้พวกคณุ สวรรค์

จะเป็นพยานว่าหลังจากทำาสัญญาเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถ 

ผิดคำาสัญญาได้" เด็กหนุ่มเขียนอักษรลงบนสมุดบันทึกของเขาอีกหลายแถว

อย่างเอาจริงเอาจัง หลังจากเขาฉีกกระดาษออกมาหน้าหน่ึงแล้วก็สะบัดมือ

โยนออกไป กระดาษแผ่นน้ันกลายเป็นเถ้า แต่ตัวอักษรสีทองจำานวนหน่ึง 

กลับแยกออกเป็นสองส่วน ส่วนหน่ึงลอยไปทางวังซิ่วอว้ี และอีกส่วนลอยไป

ทางป้ายบรรพบุรุษสกุลหลิวแล้วสลายหายไป

"สญัญาสำาเรจ็ลลุ่วงแล้ว ผมทำาตามการไหว้วานของคุณหลิวเสรจ็เรยีบร้อย 

แล้วนะครบั" เด็กหนุ่มปิดสมดุบนัทกึแล้วนำาปากกาเหนบ็ลงไปบนปก ก่อนหนั
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ไปพยักหน้าให้เจียงเฉิงฟางเล็กน้อย "เรื่องที่เหลือก็ไม่เกี่ยวกับผมแล้ว รบกวน

คุณลุงตำารวจจัดการด้วยนะครับ"

เด็กหนุ่มพูดจบก็หมุนตัวเดินจากไปทันที เจียงเฉิงฟางจึงรีบตามเขาไป 

"นี่ นายรอก่อนสิ!" 

เฉนิซือ่จวนิเห็นเจยีงเฉงิฟางรบีร้อนตามไปรัง้เดก็หนุม่เอาไว้กเ็บนสายตา

มองไปทางวังซิ่วอวี้อย่างรวดเร็วแวบหนึ่ง "เหล่าเจียงอย่าเพิ่งไปสิ! นั่น...แล้ว

จะทำายังไงล่ะ"

"เอ่อ เดี๋ยวผมจะรีบกลับมา!" เจียงเฉิงฟางหันกลับไปทางวังซิ่วอว้ีแล้ว

ตะโกนว่า "รบกวนคุณย่าทวดอย่าเพิ่งไปไหนนะครับ ผมจะรีบกลับมา"

เจียงเฉิงฟางพูดจบก็รีบร้อนตามออกไป ทว่าเด็กหนุ่มคนน้ันเดินหนีไป

เร็วมาก เมื่อเจียงเฉิงฟางมาถึงบันไดเขาก็มองไม่เห็นเงาคนแล้ว จึงรีบลงไป

ด้านล่างทันที 

เดก็หนุ่มเองเร่งเดนิหนีไปอย่างรวดเรว็ เขาก้าวข้ามบนัไดก่ึงว่ิงก่ึงกระโดด 

ลงไปด้านล่างแล้วพุ่งตัวออกไปทันที สัญชาตญาณบอกเขาว่าอย่าอยู่ใกล้ 

คนคนนัน้มากเกินไปจะดกีว่า และสญัชาตญาณของเขาก็ไม่ค่อยจะผดิพลาด 

เสียด้วย 

แต่พอเขาพุ่งออกไปจากประตชูัน้หน่ึงก็สมัผสัได้ถึงความเย็นเยียบท่ีแผ่ซ่าน  

จากนั้นเงาร่างสีขาวราวหิมะก็ปรากฏตัวข้ึนตรงหน้าจนเขาแทบจะชนอีกฝ่าย

และต้องรีบหยุดฝีเท้าลงทันที

ชายหนุม่จ้องหน้าเขา ดวงตาทอประกายมุง่มัน่เตม็เป่ียมพลางเอยีงศีรษะ 

เลก็น้อยด้วยความสงสยั ภายใต้ท้องฟ้ามดืสลวัเกลด็บนชดุคลมุสขีาวของชายหนุม่ 

กลบัเตม็ไปด้วยประกายระยิบระยับ เดก็หนุม่ไม่กล้าขยบัเขยือ้น แม้ฝ่ายตรงข้าม 

จะไม่ได้แสดงความเป็นปรปักษ์ออกมา แต่เขาก็ไม่อยากจะหาเรือ่งปีศาจเฒ่า

พันปีตนนี้หรอก

"ชนเผ่าเถี่ยน*?" เสียงของชายหนุ่มทุ้มตำ่าคล้ายเสียงฉินอันนุ่มนวล 

"...ครับ ไอโม่ซิน หัวหน้าเผ่าเถี่ยนรุ่นที่ย่ีสิบสาม ยินดีท่ีได้พบผู้อาวุโส" 

* เผ่าเถี่ยน คือชนเผ่าที่เรียนรู้การอ่านเขียนภาษาผี



คน • สื่อ • วิญญาณ28

ไอโม่ซินก้มหน้าลงโค้งตัวให้ชายหนุ่มคนนั้นอย่างมีมารยาท 

ชายหนุ่มจ้องมองเขาอยู่สักพักก่อนจะยกมือข้างหนึ่งขึ้น เมื่อน้ิวมือ 

ขาวกระจ่างราวหยกสลักสัมผัสลงบนใบหน้าของเขา ไอโม่ซินรู ้สึกได้ถึง 

ความเย็นยะเยือก ซึง่ต่างจากความเย็นของไอหยินทีเ่สยีดแทงเข้าไปในกระดกู 

ความรู้สึกนี้เหมือนความหนาวเย็นที่ติดอยู่กับแผ่นนำ้าแข็งมากกว่า

"เหตุใด...หน้าตาจึงไม่เหมือนเล่า..." ชายหนุ่มคล้ายพึมพำากับตนเอง 

ดวงตาสีดำาสนิทของเขาจ้องมองไอโม่ซิน ขณะท่ีนิ้วมือก็ลูบไล้ใบหน้าของ 

อีกฝ่ายอย่างแผ่วเบา 

ไอโม่ซินหัวใจกระตุกวูบแต่ไม่กล้าขยับ เขาท้ังเกรงว่าเหล่าบรรพบุรุษ 

ที่อยู่เบื้องหลังตนจะออกมา และกังวลว่าบรรพบุรุษสกุลเจียงตรงหน้าคิดจะ 

ทำาอะไรกันแน่

"ท่านบรรพบุรุษ!!!" เมื่อเจียงเฉิงฟางตะโกนออกมาเสียงดัง ชายหนุ่มก็

หันไปมองเขาเล็กน้อย เจียงเฉิงฟางรู้สึกเย็นวาบไปทั่วทั้งร่าง ลำาคอของเขา

เหมือนถูกอะไรบางอย่างอุดเอาไว้จนเขาต้องสำาลักออกมาสองสามครั้งถึงจะ

ส่งเสียงออกมาได้ 

"ท่านบรรพบุรุษ ไม่เจอกันตั้งหลายสิบปี ผมคิดถึงท่านมากเลยครับ"  

เจียงเฉิงฟางรีบยกย้ิมประจบสอพลอ ก่อนเดินไปอยู่ด้านหน้าไอโม่ซินอย่าง

ยากลำาบาก พยายามบงัเดก็หนุ่มเอาไว้ ด้วยเกรงว่าท่านบรรพบรุษุจะกลนืกินเขา 

ลงไปในคำาเดยีว "ในเมือ่ท่านตืน่แล้ว หมายความว่าท่านจะกลบัมาให้พวกเรา

แสดงความกตัญญูใช่มั้ยครับ"

บรรพบุรุษคนนั้นปรายตามองเจียงเฉิงฟางเล็กน้อย ถือว่าเขายังเห็นแก่

หน้าอีกฝ่ายอยู่บ้างจึงได้หายตัวไปจากตรงนั้นทันที

เจียงเฉิงฟางถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอก เขาจับไหล่ไอโม่ซิน 

พลางหอบหายใจแล้วพูดออกมา "เจ้าหนู วิ่งเร็วจริงๆ เลยนะ"

ไอโม่ซนิกะพรบิตาปรบิๆ แล้วยัดสมดุบนัทึกลงไปในกระเป๋าเป้พร้อมพูด

ด้วยสีหน้าจริงจัง "คำ่าขนาดนี้แล้ว เรื่องต่อจากนี้ก็ไม่น่าจะเป็นธุระของผมแล้ว 

แม่ผมยังรอผมกลับไปกินข้าวที่บ้าน การบ้านผมก็ยังไม่ได้ทำาเลย"
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เจียงเฉิงฟางเห็นท่าทางของเด็กคนน้ีเย็นชาย่ิงกว่าตนก็รู้สึกพูดอะไร 

ไม่ออก เมือ่ก้ีน้ีเขาเกือบจะตกใจตายอยู่แล้ว เรือ่งบรรพบรุษุทีเ่ขาไม่ได้เห็นมา

หลายสิบปีปรากฏตัวข้ึนมาอย่างกะทันหันก็ช่างมันเถอะ แต่เขาถึงกับไล่ตาม

เด็กคนน้ีลงมาด้านล่างด้วยนี่สิ พวกคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวของเขาเคย 

เล่าเรื่องที่ท่านบรรพบุรุษเคยกินมนุษย์เข้าไปโดยไม่พูดไม่จาอะไรสักคำาให้ฟัง

มาก่อน ตอนน้ีเขาเริม่คดิไม่ตกแล้วว่าหลงัจากทีเ่ขากลับบ้านไปท่านบรรพบรุษุ

จะกลืนเขาลงท้องไปเพราะขวางทางอีกฝ่ายหรือเปล่า

เจียงเฉิงฟางปาดเหงื่อแล้วเลือกที่จะฉีกย้ิมใจดีที่สุดให้ไอโม่ซิน "นาย

บอกว่าถ้าจัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วนายจะบอกชื่อของนายไม่ใช่เหรอ"

ไอโม่ซินดูจนปัญญาเล็กน้อย "ผมแซ่ไอ ชื่อโม่ซิน"

เจยีงเฉงิฟางชะงกัไปสกัพัก "ไอ* ทีม่าจากคำาว่าความระทมทุกข์น่ะนะ?"

ไอโม่ซนิยกย้ิมขึน้มา "คนส่วนใหญ่มกัจะถามว่าไอท่ีมาจากความโศกเศร้า 

หรือเปล่า แต่คุณลุงนี่มีวรรณศิลป์จังเลยนะครับ"

เจยีงเฉงิฟางพูดย้ิมๆ "ชนเผ่าเถ่ียนล้วนใช้แซ่ไอ นายเป็นชนเผ่าเถีย่นเหรอ"

"ครบั ผมเป็นหวัหน้าเผ่ารุน่ทีย่ี่สบิสาม" ไอโม่ซนิได้แต่แนะนำาตัวเองอกีครัง้

เจียงเฉิงฟางคล้ายจะถอนหายใจด้วยความโล่งอก แล้วพูดออกมาด้วย

ความชืน่ชมเลก็น้อย "ดจีรงิๆ เลย ยงัมชีนเผ่าเถ่ียนหลงเหลอือยู่ด้วย เป็นเพราะ

พระเจ้าคุ้มครองแท้ๆ"

ไอโม่ซินกระตุกมุมปากจนดูไม่เหมือนรอยย้ิม ก่อนตอบกลับไปว่า  

"คุณลุงครับ ผมต้องกลับแล้ว วันนี้รบกวนคุณลุงแล้วนะครับ"

"อย่าพูดแบบน้ันเลย วันน้ีต้องขอบใจนายมากนะ" เจียงเฉิงฟางไม่คิด

จะปล่อยชนเผ่าเถ่ียนหายากคนน้ีไป เขาเอ่ยปากถามต่อด้วยรอยย้ิมอบอุ่น 

"นายอายุเท่าไรแล้ว ประมาณสิบสี่สิบห้าแล้วล่ะมั้ง"

"ปีนีส้บิห้าครบั ผมเพ่ิงสอบเสรจ็" ไอโม่ซนิยอมตอบกลบัแต่โดยด ีตอนนี ้

ท่าทางของเขาดูเหมือนเด็ก ม.ต้น ธรรมดาคนหนึ่ง

เจียงเฉิงฟางมองใบหน้าเฉลียวฉลาดของเด็กหนุ่มแล้วไม่ค่อยแน่ใจว่า

* คำาว่าไอ (哀) แปลว่าโศกเศร้า ทุกข์ระทม
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ท่านบรรพบุรุษสนใจเด็กคนนี้ตรงไหน เขาจึงได้แต่แสดงท่าทีอ่อนโยนออกไป 

"ลงุแซ่เจยีง ชือ่เจยีงเฉงิฟาง เฉงิทีม่าจากคำาว่าสญัญา และฟางท่ีมาจากคำาว่า

ผู้สร้าง เป็นเจ้าหน้าที่กองงานบุคคลกรมตำารวจนครบาล"

เจยีงเฉงิฟางหยิบนามบตัรใบหนึง่ย่ืนออกไป ไอโม่ซนิลังเลเลก็น้อยก่อนจะ 

เอือ้มมอืไปรบั เจยีงเฉงิฟางจงึใช้โอกาสนีถ้ามต่อ "นายมโีทรศพัท์มอืถือหรอืเปล่า  

ลุงขอเบอร์หน่อยได้มั้ย"

ไอโม่ซินเอียงศีรษะพร้อมพูดออกมาอย่างจริงจังว่า "แม่บอกว่าอย่าให้

เบอร์โทรศัพท์คนแปลกหน้า"

เจียงเฉิงฟางย้ิมขื่นกล่าว "ไม่ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าแล้วมั้ง พวกเรา 

เพิ่งจะร่วมเป็นร่วมตายกันมานะ"

ไอโม่ซินลังเลอยู่สักพัก สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจว่าการสร้างความสัมพันธ์

อันดีกับสกุลเจียงก็ไม่ใช่เร่ืองเลวร้ายอะไร ดังน้ันเขาจึงหยิบโทรศัพท์ออกมา

กดเบอร์ที่อยู่บนนามบัตรของเจียงเฉิงฟางแล้วโทรออก เจียงเฉิงฟางเลยหยิบ

โทรศัพท์มือถือออกมาบันทึกเบอร์นั้นเอาไว้ด้วยรอยยิ้ม

"ชือ่ของนาย...เขียนยังไงนะ" เจยีงเฉงิฟางคดิถึงชือ่ท่ีไอโม่ซนิเพ่ิงบอกมา

เมื่อก้ี แล้วเพ่ิงคิดได้ว่าปกติคงไม่มีใครตั้งชื่อที่ฟังดูเกี่ยวกับความทุกข์ระทม

แสนสาหัสให้เด็กคนหนึ่งหรอก

ไอโม่ซินยกย้ิมอย่างใจเย็นแล้วพูดออกมา "โม่ซินท่ีแปลว่าจิตใจอัน 

เป็นมิตรครับ"

เจียงเฉิงฟางชะงักไปเล็กน้อยแล้วยกยิ้มขึ้นมา "ดี ชื่อดี ลุงจะจำาเอาไว้"

"ถ้าอย่างน้ันผมกลบับ้านแล้วนะครบั แล้วเจอกันใหม่ครบัคณุลงุ" ไอโม่ซนิ 

โบกมือให้เจียงเฉิงฟางแล้วหมุนตัวเดินจากไป

"ไม่ต้องรีบร้อน เด๋ียวลุงไปส่งที่บ้านก็ได้" เจียงเฉิงฟางเก็บโทรศัพท์ 

มือถือแล้วรีบตามไป

"ไม่ต้องหรอกครบั แม่บอกว่าอย่าข้ึนรถคนแปลกหน้าง่ายๆ" ไอโม่ซนิหันมา 

ยิ้มให้เจียงเฉิงฟางโดยที่เท้าของเขาก็เดินต่อไปไม่หยุด

เจียงเฉิงฟางรู้สึกจนปัญญา แต่คงไม่ดีนักถ้าจะเร่งรัดอีกฝ่ายตั้งแต่เริ่ม 
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เขาเลยได้แต่มองเงาร่างของเดก็หนุ่มค่อยๆ ไกลออกไปพลางพึมพำากับตวัเอง 

"อายุสิบห้างั้นเหรอ...ยังเด็กไปหน่อยแฮะ"

เจียงเฉิงฟางเกาหัวแกรกๆ แล้วคิดขึ้นมาได้ว่าบนตึกยังมีวิญญาณร้าย

ที่เขาต้องจัดการอีก เลยได้แต่เดินกลับไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งน้ัน แล้วจัดการ

เรื่องต่อจากนี้ให้เสร็จเรียบร้อย



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3bLd5bv
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