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หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ท่ีเป็นเหมือนบททดสอบความเชื่อใจกันมาแล้ว  

ในเล่มที่สามนี้ท้ัง 'หลิงซู' และ 'เยว่ียต้ิงถัง' ต่างก็ยอมรับความรู้สึกของตัวเองว่า 

อีกฝ่ายคือคนส�าคัญท่ีสามารถมอบความไว้วางใจให้ได้อย่างแท้จริง ท้ังยังมีการ 

แสดงออกถึงความรู้สึกเหล่านั้นแบบชัดเจนแจ่มแจ้งอีกด้วย บอกเลยว่าระหว่าง 

การเดินทางของเล่มนี้จะมีความละมุนละไมในหัวใจมากกว่าเดิมแน่นอนค่ะ

แต่ถึงอย่างนั้นเหตุการณ์อันตรายต่างๆ ก็ยังคงดาหน้าเข้ามาท้าทายฝีมือของ

พวกเขาไม่หยุดหย่อน ไหนจะหลุมพรางต่างๆ ท่ีเหมือนจะย่ิงเพ่ิมระดับความยากขึ้น 

ไปอีก ทั้งการจับบ้านเล็กของพ่ีเขยหลิงซูซึ่งน�าไปสู่เรื่องราวอันใหญ่โตกว่าที่คิด  

จนถึงการเข้าไปพัวพันกับลัทธิบางอย่างที่ชวนให้รู้สึกขนหัวลุก หากคุณนักอ่านคิดว่า

เล่มท่ีหน่ึงและสองท่ีผ่านมาลุ้นระทึกขนาดไหนแล้ว มาถึงเล่มน้ีก็ลุ้นจนบีบหัวใจ 

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทีเดียว 

ถ้าพร้อมแล้วก็อย่ารรีอ พลกิหน้าถัดไปเพ่ือเดนิทางสูบ่ทสรปุของคดลีบัใต้หมูด่าว 

เรื่องนี้กันเลย

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ ลู่ถงชาง  คนใหญ่คนโตของแก๊งเผาเกอแห่งเสฉวน มธุีรกิจมากมาย 

หลายแขนงในนครเซี่ยงไฮ้ เป็นคนมีฝีมือแต่ก็ข้ีระแวง 

แม้แต่ผูช่้วยข้างกายท่ีใกล้ชดิสนิทสนมกันราวกับพ่ีน้อง

อย่างเจียงเหอเขาก็ยังไม่ไว้ใจ และหาโอกาสก�าจัด 

อีกฝ่ายอยู่บ่อยครั้ง

✱ เสิ่นเหรินเจี๋ย  นายต�ารวจประจ�าสถานีต�ารวจเขตเช่า เป็นหน่ึงใน 

คนทีป่ระกบหลงิซขูณะสืบสวนคดีฆาตกรรมตู้อวิน้หนิง 

ในคฤหาสน์สกุลหยวน เป็นคนข้ีขลาดท่ีค่อนข้างเจ้าเล่ห์ 

เชีย่วชาญในการสงัเกตสีหน้าคน มกัจะพูดอ้อมค้อมไว้ 

เผื่อทางหนีทีไล่เสมอ

✱ เฝิงเจินจู  คุณหนูสามสกุลเฝิง เป็นอีกหน่ึงสาวไฮโซคนดังของ 

นครเซี่ยงไฮ้ สกุลเฝิงมีเส้นสายไม่ธรรมดา เฝิงเจินจ ู

เองก็เป็นทีรู่จ้กัของใครหลายคน เมือ่เกิดเหตบุางอย่าง 

ขึ้นกับสกุลเฝิงจึงเรียกให้สายตามากมายจ้องมองมา 

เพ่ือนสนทิของเธอคอืเซียวเยว่ีย นกัศกึษาในมหาวิทยาลยั 

ที่เยวี่ยติ้งถังสอนอยู่

แนะนำ�ตัวละคร



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งข้ึนจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง การฆาตกรรม 

การทารุณกรรม ท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ การกักขังหน่วงเหนี่ยว

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ การค้ามนุษย์

การฆ่าตัวตาย และการกินเนื้อเผ่าพันธุ์เดียวกันซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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บทที่ 116

คนไหน

เหอผิงมึนงง เขามองตามที่อีกฝ่ายชี้

เวลานี้มีคนเดินไปเดินมาท้ังชายและหญิง เวลากลางคืนแสงไฟสลัว  

โคมไฟก็ส่องสว่างอย่างจ�ากัด ท�าให้มองไปหน้าตาก็คล้ายคลึงกันไปหมด

คณุซ่งมองตามคนทีเ่ดนิด้วยท่าทางเร่งรบีคนนัน้ ไม่นานก็หายไปท่ามกลาง 

ฝูงชน เห็นแล้วก็อดหงุดหงิดไม่ได้

"เขาไปทางตู้ชั้นสามแล้ว คุณไปหามา หาให้เจอให้ได้!" 

เหอผงิเอ่ย "คณุจะให้ผมหาใครครบั ผูห้ญิงหรอืผูช้าย หน้าตาเป็นอย่างไร"

"เดมิเขาเป็นนกับวชอาวุโส ไว้หนวดเครา แต่เมือ่ก้ีทีผ่มเหน็เขา ดหูน้าตา

ท่าทางเหมอืนกันมากแต่เปลีย่นเป็นผูห้ญิง สวมหมวกคลุมขนมงิก์กับกระโปรง

ผ้าแพร กระโปรงนั้นเป็นสีม่วง สีม่วงเข้ม!" 

เหอผิง "..."

เขาก�าลังสงสัยว่าเจ้าคนแซ่ซ่งน่ีไม่พอใจกับงานก็เลยแกล้งเขาเล่นๆ 

สนุกๆ หรือเปล่า

ส่วนคนที่เดี๋ยวก็เป็นผู้ชายเดี๋ยวก็เป็นผู้หญิง เดี๋ยวก็เป็นนักบวชเดี๋ยวก็ 

ใส่กระโปรงนี่ ตกลงว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันเล่า

ซ่งหลินได้สติ เขาเองก็รู้สึกว่าค�าพูดของตัวเองฟังดูไร้สาระอยู่พอควร  

จึงถอนหายใจยาวก่อนจะพูดที่มาที่ไปอย่างคร่าวๆ 
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"ถ้าผมจ�าไม่ผิด คนคนนี้น่ะก่อนหน้านี้เป็นนักบวชอยู่ท่ีวัดกวนอินบน 

เขาฝูอวี้ วันนี้ผมเพิ่งได้พบตอนขึ้นเขาไปกับท่านจิน แต่ตอนนี้กลับมาแต่งตัว

เป็นผู้หญิงแล้วปรากฏตัวที่นี่ ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่!" 

เมื่อเขาพูดอย่างนี้ เหอผิงก็นึกขึ้นได้

"รถไฟขบวนนี้มีโลงศพของมารดารองนายกเทศบาลเมืองจินอยู่ เห็นว่า

จะส่งคุณนายไปท�าพิธีฝังศพที่เป่ยผิงน่ะครับ" 

คณุซ่งท�าสหีน้ารงัเกียจ "นีพ่วกเราโดยสารรถไฟขบวนเดยีวกับคนตายเหรอ  

คุณนายบ้านนั้นไม่ใช่ว่ารอสองสามวันก่อนแล้วค่อยไปหรือไงกัน"

"คณุจ�าผดิแล้วล่ะครบั พวกเราเดนิทางกันล่วงหน้าก็เลยไปพร้อมกันพอดี  

แต่โลงศพของคุณนายน่าจะอยู่ท่ีตู้สินค้า ตรงกลางก็มีตู้โดยสารชั้นสองกับ 

ชั้นสามคั่นเอาไว้ อยู่ห่างจากเรามากทีเดียว น่าจะไม่มีปัญหาหรอกครับ"

"มารดาของคนแซ่จนิเสยีไป เรือ่งทีเ่กบ็ศพเอาไว้เกินเจด็วนันัน่ก็ช่างเถอะ 

แต่ยังจะมาบอกว่าฝันเรื่องวัดกวนอินจึงต้องหามโลงศพขึ้นเขาไปกราบไหว ้

เสียให้ได้อีก ตอนนั้นผมก็รู้สึกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากล" 

เหอผงิถามอย่างอดทน "คณุคดิว่าเรือ่งนีไ้ม่ชอบมาพากลตรงไหนเหรอครบั"

"เจ้าคนแซ่จนิท�างานในส�านกังานเทศบาลเมอืง เอาแต่ขัดแย้งกับพ่อของผม 

ทุกอย่างตลอดเวลา ที่เดินทางไปครั้งน้ีก็แปลก ไม่แน่ว่าอาจจะมีแผนการใด

ซ่อนอยู่ ต่อให้ไม่มี แต่ถ้าเราอาศัยโอกาสนี้มาจับผิดเขาได้มันจะไม่เป็นเรื่องดี

หรอกเหรอ"

เหอผิงพูดในใจว่า พูดไปพูดมาอยู่นาน ที่แท้ก็แค่จะเล่นงานคนที่ไม่ใช่

พวกตัวเองเท่านั้น

แต่เขาคดิว่าการท่ีผูช้ายเปลีย่นเป็นผูห้ญงิ นกับวชเปลีย่นเป็นคณุป้านัน้ 

มาคิดดแูลว้มันช่างไมส่มเหตสุมผลจรงิๆ จึงโน้มน้าวอกีฝา่ย "คณุซง่ ผมคิดว่า

เมือ่ก้ีอาจจะเป็นแค่คนรปูร่างหน้าตาคล้ายกันก็ได้ คณุมองผดิไปแล้วล่ะครบั"

ซ่งหลินส่ายหน้า "ถ้าผมได้เห็นหน้าตาท่าทางของใครแล้วผมไม่เคยลืม 

ท่าทางของนักบวชคนนั้นผมรู้สึกคุ้นมาก คุณอย่ามัวมาพูดเหลวไหลอยู่เลย  

รีบพาคนไปท่ีตู้ชั้นสามเด๋ียวนี้แล้วก็เอาตัวคนสกุลจินมา ถ้าน่าสงสัยก็จับตัว 
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เอาไว้ จะให้พวกเขาออกไปจากรถไฟขบวนน้ีไม่ได้...ช่างเถอะ คุณจับตัวมา

แล้วกัน พามาหาผม ผมจะสอบสวนพวกเขาเอง"

เหอผิงขมวดคิ้ว สีหน้าดูไม่เห็นด้วย "ท�าแบบน้ีจะเป็นการล่วงเกิน 

ท่านจินนะครับ"

ซ่งหลินย้ิม ท่าทางแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นรองนายกเทศบาล

เมืองจินอยู่ในสายตา

เหอผิงไม่รู้จะท�าอย่างไรกับคุณชายซ่งผู้ดึงดันเอาแต่ใจคนน้ี เขาได้แต่

พาพรรคพวกลุกขึ้นเดินไปยังตู้โดยสารชั้นสาม

ตั้งแต่เข้าไปในตู้โดยสารช้ันสอง อากาศภายในตู้โดยสารก็เต็มไปด้วย

กลิ่นต่างๆ ผสมปนเป เมื่อถึงตู้โดยสารชั้นสาม กล่ินต่างๆ ก็ย่ิงเข้มข้นข้ึน  

ทั้งกลิ่นเหม็นจากรองเท้าถุงเท้า กลิ่นอาหารแห้งที่เหลือจากการรับประทาน 

กลิ่นกายจากคนหลากหลายประเภท หรือกระทั่งกลิ่นเหม็นเปรี้ยวจากผลไม้ที่

เน่าเสีย...

ดังนั้นเหอผิงจึงบีบจมูก เขาโดนกลิ่นเหล่านั้นรมเสียจนวิงเวียน รู้สึก

อยากจะหันกายวิ่งกลับไปเสียเดี๋ยวนั้น

ชุดกระโปรงผ้าแพรสีม่วงเข้ม เสื้อคลุมบุนวมสีน�้าเงิน เป็นหญิงสูงวัย 

หวีผมเรียบร้อย 

จากค�าบรรยายของซ่งหลิน เหอผิงก็มองหาไปทีละคน เขาทอดสายตา

ออกไปแล้วก็รู้สึกว่าหญิงวัยกลางคนหรือหญิงสูงวัยน้ันดูเข้ากับค�าบรรยาย 

ของซ่งหลินไปเสียหมด

แต่ละคนทั้งก้มหน้า สัปหงก มองไม่เห็นว่ากระโปรงเป็นสีอะไร เหอผิง

ต้องยื่นศีรษะเข้าไปส�ารวจดูอย่างละเอียด

ทุกที่ที่เขาไป ทุกคนจะมองมาด้วยสายตาแปลกๆ เหมือนกับว่าเขาเป็น

โจรลามกที่จะลงมือกับหญิงสูงวัยโดยเฉพาะอย่างไรอย่างนั้น

เหอผิง "..."

เขาก็ไม่ได้อยากท�าอย่างนี้หรอก!

เขาก็อยากจะไปน่ังสบายๆ ดืม่กาแฟในตูโ้ดยสารชัน้หน่ึงท่ีอากาศอบอุน่
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เช่นกัน

แต่ใครใช้ให้คนที่อยู่เหนือเขาเป็นคุณชายซ่งที่ขี้สงสัยกันเล่า

เหอผิงรู้สึกคับแค้นทวีคูณ เขาทอดถอนใจให้ชุดสูทใหม่เอี่ยมของตน  

ในใจก็คดิว่ากลบัไปไม่รูจ้ะต้องฉดีน�า้หอมมากแค่ไหนถึงจะกลบกลิน่ทีต่ดิตาม 

ตัวนี้ได้

"คุณเหอ คนที่สวมชุดยาวสีด�าสวมหมวก ตรงแถวที่สองจากหลังสุดนั่น

น่าจะเป็นคนสกุลจินนะครับ ผมเคยเห็น" ผู้ติดตามข้างกายพลันเอ่ย

เหอผิงรีบมองไปทางนั้น

ชายสามหญิงหนึ่ง คนแก่กับคนหนุ่มก�าลังพูดคุยกันเบาๆ ในปากยัง 

กินอะไรอยู่ด้วย

ชายหนุ่มหญิงสาวฝั่งตรงข้ามนั่งพิงกันสัปหงก

ผู้หญิงคนนั้นก็ยังดูสาว ไม่เหมือนหญิงสูงวัยที่คุณซ่งพูดถึงเลย

"ไปดูหน่อยแล้วกัน"

เหล่าจินก�าลังกะเทาะเมล็ดแตงโมพลางฟังเสี่ยวจินเล่าเรื่องเล่าต่างๆ  

ในเมอืงเฟ่ิงเทยีน จู่ๆ  ก็มคีนมาตบบ่า ท�าเอาเขาเกือบจะกลนืเปลอืกเมลด็แตงโม 

เข้าไปด้วยแล้ว

เขาเองก็มีสถานะสูงระดับหนึ่งในสกุลจิน อารมณ์ฉุนเฉียวเองก็เพิ่มขึ้น

ตามอายุจึงหันไปด่าทันที

"เชี่ยอะไร...พวกคุณเป็นใคร"

การแต่งตัวและมาดของเหอผิงไม่เหมือนกับผู้โดยสารในตู้ชั้นสาม

"คุณลุงจินใช่ไหมครับ ผมแซ่เหอ เป็นเลขาฯ ส่วนตัวของท่านใหญ่ซ่ง 

เมื่อสักครู่ลูกน้องของผมบอกว่าเขาเห็นคุณ ผมยังคิดอยู่เลยว่าเขาตาฝาด 

หรือเปล่า คุณจะมานั่งอยู่ที่นี่ได้อย่างไร รีบตามผมไปท่ีตู้ชั้นหนึ่งเถอะครับ  

ผมจะให้คนมาเปลี่ยนที่นั่งให้คุณ!" 

ซ่งหลินอาจจะใช้ให้เขามาจับตัวใครโดยที่ไม่สนเรื่องอื่น แต่เหอผิง 

จะท�าอะไรโดยไม่คิดให้รอบคอบอย่างนั้นไม่ได้

อีกฝ่ายนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ถือเป็นคนของรองนายกเทศบาลเมืองจิน  
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รองนายกเทศบาลเมอืงจนิกตญัญูต่อมารดาอย่างทีสุ่ด เรือ่งน้ีทุกคนในเฟ่ิงเทียน 

รู้ดี คนท่ีจะเดินทางไปพร้อมกับศพของคุณนายย่อมต้องเป็นคนเก่าคนแก่ที่ 

รองนายกเทศบาลเมืองจินไว้วางใจ จะตีสุนัขก็ต้องดูเจ้าของ เหอผิงไม่อยาก

ล่วงเกินใครอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

เหล่าจินมีสีหน้าตะลึงงัน ในใจพลันเกิดความระแวง

"เสี่ยวเหอ ขอบคุณน�้าใจของคุณนะ แต่พวกเราอยู่ที่นี่เพราะมีหน้าท่ี  

จะเสียการเสียงานไม่ได้ ตู้สินค้าด้านหลังนี่มีโลงศพของคุณนายอยู่ ฉันต้อง 

คอยติดตามโลงศพ ไม่กล้าประมาทเลินเล่อ ไม่ทราบท่านใหญ่ซ่งอยู่บนรถไฟ

ขบวนนี้ด้วยหรือเปล่า"

เหอผิงย้ิมพลางว่า "ท่านใหญ่ซ่งไม่อยู่ครับ ผมติดตามคุณชายซ่งไป 

เทียนจิน ไปธุระน่ะครับ"

เหล่าจินประสานมือ "ถ้าอย่างน้ันรบกวนบอกกล่าวขออภัยคุณชายซ่ง

แทนฉันหน่อยเถิด ฉันมีธุระติดตัว ไม่สะดวกไปทักทายคุณชายด้วยตัวเอง  

ถึงเป่ยผงิแล้วพวกเราจะเขยีนจดหมายไปบอกนายท่านให้ท่านออกหน้าขอบคุณ 

ท่านใหญ่ซ่ง"

เหอผิงอาศัยจังหวะที่ก�าลังพูดคุยอยู่นี้มองส�ารวจหลิงซู

กี่เพ้าสีน�้าเงิน ไม่ได้สวมกระโปรงผ้าแพร และไม่ใช่สีม่วง

เช่นนั้นก็น่าจะไม่ใช่แล้ว

"แหม ลงุจนิเกรงใจเกินไปแล้วครบั แล้ว...ไม่ทราบว่าพวกเขาคือใครครบั"

"นีห่ลานฉนัเอง แซ่จนิเหมอืนกัน เป็นคนสกุลจนิน่ีล่ะ น่ีคือสองสามภีรรยา 

ทีเ่ป็นหลานของภรรยาฉนั คราวนีไ้ด้หนังสอืตอบรบัเข้าท�างานในโรงเรยีนมธัยม

ที่เป่ยผิง ก็เลยเดินทางไปพร้อมกันกับพวกเราเพื่อไปรับต�าแหน่งพอดี"

เหล่าจินว่าแล้วก็ยื่นมือไปสะกิดพวกเยวี่ยติ้งถัง

"มีแขกมาแน่ะ รีบทักทายเร็วเข้า! ท่านนี้คือคุณเหอ เจ้านายของเขาคือ

ท่านใหญ่ซ่ง เป็นเพื่อนร่วมงานของท่านจิน"

เยวี่ยติ้งถังท�าหน้างงอย่างคนเพิ่งตื่น ตอนลุกขึ้นยังเซเล็กน้อย

"สวัสดีครับคุณเหอ คนนี้ภรรยาผมครับ"
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หลิงซูหลบหลังเยว่ียต้ิงถังครึ่งตัว กล่าวทักทายอย่างเหนียมอายด้วย

เสียงเบาราวกับยุง

เหอผงิได้ยินไม่ถนัดว่าอกีฝ่ายพูดอะไรอยู่กันแน่ เขารูเ้พียงว่าหลานสะใภ้

ของเหล่าจนิคนนีห้น้าตางดงามจรงิๆ ทัง้ยังดมูกีารศกึษา สงบเสงีย่มเรยีบร้อย 

จึงอดมองนานขึ้นอีกนิดไม่ได้

อีกฝ่ายคล้ายจะยิ่งก้มหน้าก้มตาลงไปอีก

เยว่ียติ้งถังพลันเอ่ย "ขออภัยคุณเหอด้วย ภรรยาของผมไม่ค่อยได้พบ 

คนใหญ่คนโตมากนัก ตอนนี้เธอก็ตั้งครรภ์อยู่ด้วย รถไฟก็โคลงเคลง จึงท�าให้

ตื่นตระหนกและไม่คุ้นชินได้ง่ายน่ะครับ"

หลิงซู "..."

ที่เราเตรียมกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องนี้นี่!

แต่เขามีปฏิกิริยาฉับไว เยว่ียติ้งถังพูดไม่ทันขาดค�าเขาก็ประคองท้อง  

ท�าสีหน้าเจ็บปวด

"เหมือนลูกจะถีบฉันอีกแล้วล่ะค่ะ"

เยวี่ยติ้งถัง เหล่าจิน เสี่ยวจิน "..."

"มาเถอะ นั่งลงก่อนนะ!"

เยวี่ยติ้งถังประคองหลิงซูนั่งลง ก่อนจะส่งแก้วให้ถึงปากของอีกฝ่าย

สองคนกระซิบกระซาบกัน ดูเหมือนคู่สามีภรรยาอายุน้อยที่รักใคร่กันดี

จริงๆ

เมื่อมีเสื้อผ้าหนาหลายชั้นบังอยู่ เหอผิงก็ดูไม่ออกว่าหลิงซูก�าลังท้อง 

หรอืไม่ท้อง หรอืว่าท้องก่ีเดอืนกันแน่ เขาไม่ค่อยสนใจเรือ่งสองคนน้ีสักเท่าไหร่

จึงหันไปหาเหล่าจินอย่างรวดเร็ว "แล้วคุณป้าจินไม่ได้มาด้วยกันเหรอครับ"

เหล่าจินว่า "เธอยังต้องอยู่บ้านดูแลลูกอีกน่ะ เอาไว้ฉันอยู่ทางโน้นแล้ว

ตั้งตัวได้ ค่อยมารับเธอไปอยู่ด้วย"

เหอผิงพยักหน้า เขามองโน่นมองนี่ ยังไม่อยากไป

"ในเมื่อมาแล้ว ผมขอเข้าไปเคารพศพคุณนายสักหน่อยดีกว่าครับ  

คราวท่ีแล้วในงานศพคุณนายผมได้รับค�าสั่งจากคุณซ่งให้ไปท�างานข้างนอก
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พอดี กลับมาไม่ทัน รู้สึกละอายยิ่งนัก"

เหล่าจนิปฏเิสธอ้อมๆ "ขอบใจในน�า้ใจของคณุนะ แต่ตอนน้ีอยู่บนรถไฟ

คงจะไม่ค่อยสะดวก ตู้สินค้าก็ไม่มีไฟ ถ้าคุณไปชนนั่นชนนี่คงจะไม่งาม"

เหอผิงยังยืนกราน "ผมแค่ไปเคารพคร้ังเดียว ขอให้ท่านไปสู่สุคติ  

ไม่รบกวนคุณนายหรอกครับ"

เหล่าจินกับเสี่ยวจินสบตากัน คิดว่าถ้าห้ามต่อไปอาจจะท�าให้อีกฝ่าย

สงสัยเสียเปล่าๆ จึงว่า "ถ้าอย่างนั้นตามฉันมา" 

ในตู้สินค้ามืดสลัว ไฟดวงเล็กพลันสว่างขึ้นที่ประตู

มันคือตะเกียงน�้ามันที่ผู้ติดตามของเหอผิงถือมา 

โลงศพโลงหน่ึงวางอยู่บนกล่องเล็กๆ หลายใบ ข้างหน้ามีภาพขาวด�า

ขนาดเลก็ กระถางธูป ธูปเรยีวบางสามดอกทีไ่หม้หมดแล้วปักอยู่ในกระถางน้ัน

จริงๆ เหอผิงไม่อยากไปเคารพศพ

เพราะพ้ืนของตู้สินค้าสกปรกมาก ไม่รู้ว่าขนของมามากมายเท่าไหร่

ตลอดกาลเวลาอันแสนยาวนานมาน้ี บนพ้ืนจะมีเชื้อโรคอันตรายถึงชีวิตอยู่

มากน้อยเพียงใด

แต่เขาพูดออกไปแล้ว เหล่าจินท่ีอยู่ข้างๆ เหอผิงก็ก�าลังจ้องมองอยู่  

จึงได้แต่บีบจมูกแล้วเล่นละครให้ถึงที่สุด

โชคดีท่ีเหล่าจินห้ามเขาเอาไว้ "คุณเหอ พ้ืนสกปรก คุณไม่ต้องคุกเข่า

หรอก แค่ท�าพอเป็นพิธีก็พอ ยืนโค้งค�านับก็นับว่าท�าตามมารยาทพอแล้วล่ะ 

คุณนายท่านคงไม่ถือสา"

เหอผิงท�าเป็นฝืนพูด "ถ้าอย่างนั้นก็เอาตามลุงว่านะครับ"

ถ้าไม่มองดก็ูไม่รู ้แต่เมือ่เข้าไปดใูกล้ๆ ก็จะเหน็ว่าภาพขาวด�าของคณุนาย 

นั้นดูค่อนข้างน่ากลัว

ไม่รู้ว่าจู่ๆ มีลมประหลาดมาจากไหน ลมพัดวูบท�าให้ตะเกียงน�้ามันดับ

เหอผิงตกใจ เขาก�าลังจะหันกลับไปก็พบว่าท่ีมุมตู้สินค้ามีเสียงการ

เคลื่อนไหวบางอย่าง

เขาขนลกุซูห่นงัศรีษะชา ไม่สนใจเรือ่งอืน่อกีต่อไป พลันหันกายเดินจาก
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ไปทันที เขาพูดทิ้งท้ายเอาไว้โดยไม่แม้แต่จะหันหลังกลับ

"ล�าบากลงุจนิหน่อยนะครบั ผมจะกลบัไปรายงานคุณซ่งให้เขาช่วยเปลีย่น 

ตู้โดยสารให้พวกคุณนะ!"

เหอผงิไม่เห็นว่าทีด้่านหลงัของเขานัน้ เหล่าจนิกับเสีย่วจนิก�าลงัสบตากัน 

หัวเราะ

เวลาผ่านไปเน่ินนาน เหล่าหยวนจึงค่อยตะเกียกตะกายขึ้นมาจากมุม 

ตู้สินค้าพลางปาดเหงื่อ

"อึดอัดจะแย่อยู่แล้ว!"

เหล่าจินถามเขา "คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณซ่งจะส่งคนมา"

เหล่าหยวนไม่สบอารมณ์ "เมื่อก้ีผมเดินผ่านตู้ชั้นหน่ึงแล้วก็เห็นเจ้าคน

แซ่ซ่งก�าลงักินอะไรอยู่ข้างหน้าต่างรถโดยบงัเอญิกเ็ลยรบีหนกีลบัมา ทีน่ีส่กปรก 

ขนาดน้ีเจ้าคนแซ่ซ่งคงไม่มาตรวจดูด้วยตัวเองหรอก แต่ถ้าเขามาเองจริง  

ดีไม่ดีจะเผยความลับเอาน่ะสิ!" 

เหอผิงกลับไปแล้วก็รายงานสิ่งท่ีได้เห็นได้ยินต่อคุณซ่ง เขาบอกว่า 

ตนไม่เห็นหญิงสูงวัยที่คุณซ่งพูดถึง

ซ่งหลนิเชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่ จนเมือ่พวกเขาไปถึงเทยีนจนิกันแล้วจงึโทรศัพท์ 

กลับไปยังเฟิ่งเทียน ส่งคนขึ้นไปตรวจดูวัดกวนอินบนเขาฝูอว้ี ซ่งหลินจึงค่อย

ตระหนักได้ตอนนั้นเองว่าตนโดนหลอกเข้าเสียแล้ว เขาแน่ใจแล้วว่าคืนน้ัน 

เขาไม่ได้มองผิดไป

แต่นั่นก็ช้าเกินไป นักบวชหนีไปนานแล้ว อย่าว่าแต่เรื่องท่ีซ่งหลินไม่มี

หลกัฐานอะไรเลย แม้แต่จะไปหาเรือ่งรองนายกเทศบาลเมอืงจนิเขาก็ท�าไม่ได้

ด้วยซ�้า ออกจากเทียนจินไปท่ีอ่ืนก็ไม่ใช่ดินแดนของเขาแล้ว เขาอยากให้คน

ไปตามจับพวกเหล่าหยวนมา แต่ก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

เหมือนดั่งที่เขาว่า มังกรลงมหาสมุทร* ทั้งทีกลับไร้ร่องรอยให้ตามหา

เรื่องเหล่านี้ก็ให้เป็นเรื่องของภายภาคหน้าแล้วกัน

* มังกรลงมหาสมุทร หมายถึงโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถในที่สุด
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บทที่ 117

เมื่อมีคุณซ่งเป็นอุปสรรคระหว่างทาง เส้นทางต่อจากนั้นพวกเขาจึง 

ไม่กล้าคลายใจอีกต่อไป

เหล่าหยวนถึงกับไม่กล้ากลบัไปทีตู่โ้ดยสารชัน้สาม เพ่ือความปลอดภยั

เขาจึงซ่อนตัวในตู้สินค้าต่อไป ท้ังยังกระซิบกระซาบอะไรให้คุณนายฟังไป

ตลอดทางจนกระทั่งรถไฟถึงเป่ยผิง

วินาทีที่รถไฟจอดเทียบชานชาลา ทุกคนก็เหมือนยกภูเขาออกจากอก

ความอกสัน่ขวัญแขวนท่ีมมีาตัง้แต่เมอืงเฟ่ิงเทียนและความตืน่ตระหนก

จนไม่อาจสงบใจได้เลยตลอดทางนัน้ ในท่ีสดุก็ท�าให้พวกเขารอดชวีติดงัหมาย

รองนายกเทศบาลเมอืงจนิพอมเีส้นสายทีเ่ป่ยผงิบ้าง หลงัจากท่ีเขาเขยีน

จดหมายไปสองสามฉบับก็มีศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโยวโจว* สองคน

มารับพวกเหล่าหยวนด้วยตัวเอง ท้ังยังพาศพของคุณนายไปที่บ้านเก่าของ 

สกุลจนิพร้อมพวกเขาอกีด้วย จากนัน้ก็ขนพวกหบีต่างๆ เข้าไปในขบวนพิทักษ์ 

ของมีค่าที่จะส่งไปทางใต้

ศาสตราจารย์ทั้งสองท่านรู้เป้าหมายที่แท้จริงของการเดินทางครั้งน้ี  

และรูด้้วยว่าของทีม่าจากภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืเหล่านีถู้กน�าออกมาอย่าง 

ยากล�าบากเพียงใด พวกเขาจึงประสานมือโค้งค�านับคารวะพวกเหล่าหยวน

* โยวโจว เป็นชือ่เรยีกพ้ืนท่ีหน่ึงในปักก่ิงสมยัโบราณ ปัจจบัุนคอืละแวกก่วงอนัเหมนิ ทางตะวันตกเฉยีงใต้ของ
ปักกิ่ง
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"ท่านทัง้หลายต้องล�าเลยีงของมค่ีามากมายจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

มาไกลแสนไกลจนถึงท่ีน่ี เพ่ือจะทิ้งสิ่งล�้าค่าทางอารยธรรมเอาไว้แก่ชนชาติ

ของเรา พวกท่านต้องบุกฝ่าวงล้อม ยินยอมเสี่ยงภัย คุณธรรมสูงส่งเช่นน้ี 

ท�าให้ผมนบัถือย่ิงนกั หากมวีนัใดบ้านเมอืงสงบสขุ สมบตัแิผ่นดนิได้กลบัคนืสู่ 

แสงสว่างเมื่อใด ประชาชนคงจะช่ืนชมความเสียสละและคุณความดีของ 

พวกท่านยิ่งนัก!"

เหล่าหยวนรู้สึกว่าไม่อาจรับการสรรเสริญเยินยอเหล่าน้ีได้ คนที่ปกติ 

พูดเป็นต่อยหอยกลบักลายเป็นเบือ้ใบ้ เขาโบกมอืถอยหลังแล้วก็ดันให้คนรูจ้กั 

พูดอย่างหลิงซูไปอยู่ข้างหน้า

หลิงซูคิดดูแล้วไม่ว่าอย่างไรเขาก็คงต้องพูดจาถ่อมตัวออกไปสักหน่อย 

จึงเอ่ยว่า "สมบัติล�้าค่าของแผ่นดิน แม้เป็นเพียงคนธรรมดาก็มีหน้าท่ีซึ่ง 

ไม่อาจเลีย่ง ทัง้สองท่านไม่ต้องเกรงใจ รบีท�าพิธีฝังศพคณุนายก่อนแล้วขนย้าย

หบีต่างๆ กลบัไป หาสถานทีต่ัง้ตวัอนัเหมาะสมในเรว็วนั ทุกคนก็จะได้วางใจได้ 

โดยเร็ว"

ศาสตราจารย์คนที่หนึ่งทอดถอนใจ "ช่างสมกับเป็นสตรีแกร่งมิแพ้บุรุษ 

วิสัยทัศน์ของคุณนายสูงส่งกว้างไกล!"

หลิงซู "..."

เขาเพิ่งนึกได้ว่าตนยังสวมกี่เพ้าและวิกผมอยู่

แม้ว่าเสยีงจะหยาบไปนดิ ทุม้ไปหน่อย แต่ก็คล้ายจะย่ิงเป็นข้อพิสจูน์ว่า

เขาคือคนพิเศษในหมู่สตรีด้วยกัน

เยวี่ยติ้งถังที่ยืนอยู่ข้างๆ พลันไอขึ้นมาสองครั้ง คิ้วตากระตุกเล็กน้อย

ศาสตราจารย์คนทีห่นึง่เหน็ดงันัน้ก็ลนลาน...นีเ่ขาพูดอะไรผิดไปหรอืเปล่า

ศาสตราจารย์คนทีส่องรบีปราม "คณุพูดผดิไปแล้วล่ะ สภุาพสตรท่ีานนี้

ออกความเห็นตามความเข้าใจของตนเท่านั้น มิได้เอาอกเอาใจสามีจนไหล 

ไปตามน�้า ด้วยเหตุนี้ท�าให้ผมตระหนักว่าเป็นเช่นนี้จึงย่ิงสูงส่ง เป็นตัวอย่าง 

ของสตรียุคใหม่!"

หลิงซูไม่รู ้จะหัวเราะหรือร้องไห้ "ท้ังสองท่าน เดิมผมเป็นผู้ชายครับ  
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ครัง้น้ีต้องอ�าพรางตัวเพ่ือจะได้เดนิทางสะดวก ก็เลยแต่งตวัเป็นผูห้ญิงน่ะครบั"

ศาสตราจารย์ท้ังสองปากอ้าตาค้าง พวกเขารีบขอโทษขอโพยอย่าง

กระอักกระอ่วน

เหล่าหยวนทนไม่ไหวในที่สุด เขาหัวเราะฮ่าๆ เสียงดัง

หลังจากอุปสรรคแทรกกลางผ่านไปแล้ว ก็เล่ียงไม่ได้ท่ีพวกเขาจะต้อง

แยกย้ายไปตามทางของตน

เหล่าหยวนย่อมต้องตามศาสตราจารย์ท้ังสองท่านไป เขาได้รับ 

การมอบหมายจากเหล่าเหยียจือ่จงึต้องคอยคุม้กันของมค่ีาไปตลอดทางลงใต้ 

ไม่แน่ว่าวนัหน้าเขาอาจจะต้องไปต้ังรกรากตามสถานทีท่ี่สมบตัเิหล่านีอ้ยู่เพ่ือ

ปกป้องมันต่อไปก็เป็นได้

ชีวิตครึ่งหลังของเขาก็นับว่าผูกติดอยู่กับของเหล่านี้ไปเสียแล้ว

ส่วนหลิงซูกับเยวี่ยติ้งถังก็ต้องกลับเซี่ยงไฮ้

เหล่าหยวนมองเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายของตนแล้วตบบ่าอีกฝ่าย สีหน้า

ดูทอดถอนใจ

"ฉันยังคิดว่าชั่วชีวิตนี้เราจะไม่ได้เจอกันแล้วเสียอีก ไม่คิดเลยว่าจะได้

มาเจอกันอกีครัง้ทีเ่ฟ่ิงเทียน ได้รูว่้านายยังสบายด ี ร่าเรงิสดใส ฉันก็วางใจแล้วล่ะ  

พ่ีชายอย่างฉันคงต้องไปก่อนนะ ต่อไปนายก็ดูแลตัวเองดีๆ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ 

เราจะได้พบกันอีก!"

หลิงซูเอ่ย "เอาไว้นายตั้งรกรากอยู่กับที่แล้วก็ควรจะคิดเรื่องแต่งงาน 

มีลูกได้แล้วนะ จะมาร่อนเร่ไปตลอดชีวิตอย่างน้ีไม่ได้ ฉันหวังว่าคราวหน้า 

ที่เราเจอกัน อย่างน้อยก็น่าจะมีเด็กๆ สักสองคนมาเรียกฉันว่าพ่อบุญธรรม  

แล้วก็รินเหล้าให้ฉันนะ!" 

เมื่ออีกฝ่ายพูดเช่นนี้ เหล่าหยวนก็รู้สึกตื้นตันขึ้นมาเจ็ดแปดส่วนทันที 

เขาเอ่ยอย่างร่าเรงิ "ได้เลย! เอาตามนีล่้ะนะ นายสอง ฉนัสอง บวกกับเหล่าเยว่ีย 

อกีสอง ได้เป็นครอบครวัใหญ่พอด ี ถ้าฉนัมลีกูชาย นายก็ควรจะมลีกูสาวสกัคน  

เราจะได้ให้ลูกแต่งงานดองกันไว้ไงล่ะ"

หลิงซูหัวเราะ "นี่มันยุคสมัยใหม่แล้ว ไม่นิยมให้พ่อแม่หรือแม่สื่อแม่ชัก 
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มาก�าหนดเรื่องแต่งงานแล้วล่ะ อย่าวาดฝันสวยหรูอย่างนั้นเลย เว้นเสียแต่ว่า

นายจะแต่งกับเซยีนสวรรค์ ไม่อย่างน้ันถ้ามลีกูชายหน้าตาน่าเกลยีดกอ็ย่าหวัง

จะมาหมายปองลูกสาวแสนสวยของฉันเลย!"

เหล่าหยวนยกเท้าข้ึนจะถบี แต่หลงิซหูตูาไวรบีถีบอกีฝ่ายตรงท่ีบาดเจบ็

พอดี เหล่าหยวนร้องโอ๊ย แทบทรุดลงไปกองกับพื้น

"ฝากไว้ก่อนเถอะ แน่จริงเอาไว้ฉันจัดการธุระเรียบร้อยแล้วจะขึ้นมา 

คิดบัญชีกับนายที่เซี่ยงไฮ้อีกที!"

"พอได้แล้วๆ รีบไปเถอะ พูดมากจริง!"

เหล่าจินหัวเราะพลางดุไปเล็กน้อย เขาประสานมือคารวะให้หลิงซูกับ 

เยวี่ยติ้งถังแล้วก็ลากเหล่าหยวนอย่างถูลู่ถูกังจากไป

"ไปๆ กลับบ้าน!" 

หลิงซูโบกมือ ก้าวยาวๆ เดินออกไป

เมื่อทราบว่าพวกเขาต้องกลับเซี่ยงไฮ้ เมื่อครู่ศาสตราจารย์ทั้งสองจึงให้

คนไปซื้อตั๋วกลับเซี่ยงไฮ้ให้พวกเขา 

จากเป่ยผงิไปเซีย่งไฮ้คราวนีไ้ม่มรีถไฟแล่นตรงยาวถึงจดุหมาย พวกเขา

ต้องวกจากเป่ยผิงกลับไปเทียนจินก่อน แล้วจึงค่อยโดยสารรถไฟสายจินผู ่

เดินทางจากเทยีนจนิไปหนานจงิ สดุท้ายก็ออกเดนิทางจากหนานจงิไปเซีย่งไฮ้ 

ต่อรถไฟสามทอด เรียกว่าเดินทางครั้งเดียวต้องหักเลี้ยวถึงสามครั้ง

แต่ถ้าพวกเขาผ่านเทียนจินกันตอนนี้ก็คงไม่ 'โชคดี' ถึงขนาดจะเจอ 

คุณซ่งอีกรอบหรอก น่าจะปลอดภัยมากทีเดียว

เพิ่งเดินไปไม่กี่ก้าว เยวี่ยติ้งถังก็ดึงหลิงซูกลับมา

"นายยังใส่ชดุผูห้ญิงอยู่ ส�ารวมหน่อย ถ้าโดนจบัได้ท่ีนีน่่าจะไม่ใช่เรือ่งดี

เท่าไหร่หรอกนะ"

หลงิซมูองไปรอบๆ ก็พบว่ามคีนไม่น้อยมองเขาอยู่จรงิๆ บางทีอาจรูสึ้กว่า 

ผู้หญิงคนนี้หน้าตาสะสวยโดดเด่น แต่กิริยาท่าทางกลับไม่ได้ส�ารวมนัก

"ฉันอยากเปลี่ยนกลับเป็นชุดเดิม" เขาประท้วงแสดงความไม่พอใจ

"ไม่ทันแล้ว รถไฟไปเทียนจินก�าลังจะออก ขึ้นรถไปก่อนค่อยว่ากัน  
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ถึงเทียนจินแล้วค่อยเปลี่ยน"

เยวี่ยติ้งถังตัดบทแล้วลากอีกฝ่ายไป

ตลอดทางท่ีเปลีย่นรถกลบัทางใต้น้ันราบรืน่ไร้คลืน่ลม ไม่มเีรือ่งใหญ่ใดๆ  

เกิดขึ้นอีก

จะมีก็เพียงเรื่องไม่คาดฝันเล็กๆ เท่านั้น นั่นคือตอนที่หลิงซูลงจากรถไฟ

ทีเ่ทยีนจนิ เขาพบคนทีม่องเขาด้วยสายตาไม่ค่อยดเีท่าใดนัก อกีฝ่ายเห็นหลงิซู 

มองมาก็รีบเข้ามาถามไถ่อยู่นาน หลิงซูจึงได้ทราบว่าผู้ชายคนน้ันจ�าคนผิด  

คิดว่าเขาเป็นนักเขียนหญิงซูเชี่ยนจวิน

ซเูชีย่นจวนิก�าลงัโด่งดงัในหมูค่นหัวสมยัใหม่ ปลายปากกาของเธอเผด็ร้อน 

เฉียบคม เก่งเรื่องการเสียดสีสังคม เปิดเผยนิสัยบุคคลต่างๆ ในนิยาย พล็อตที่ 

เขียนก็เข้าถึงใจของคนมากมาย ทุกคนชอบอ่านงานของเธอ แต่ก็อดอ่านไป

ด่าไปไม่ได้ ด่าจบแล้วก็ยังจะอ่านต่อ ดงัน้ันในวงการวัฒนธรรมจงึมคีนไม่น้อย

ที่ด่าเธอ ทว่าก็มีคนไม่น้อยที่สนับสนุนเธอด้วย

แม้ว่าผลงานของซเูชีย่นจวินจะถูกเผยแพร่ท่ีเป่ยผิงและเทียนจนิเสยีเป็น

ส่วนใหญ่ แต่ชื่อของเธอนั้นแม้แต่หลิงซูเองก็ยังเคยได้ยินผ่านหู

คนคนนี้เป็นนักอ่านตัวยงของซูเชี่ยนจวิน เขาได้ยินว่าวีรสตรีซูจะมาถึง

เทียนจินวันน้ีจึงมารอที่สถานีรถไฟ ในมือมีรูปขาวด�าอยู่รูปหนึ่ง แต่ก็กลับจ�า

คนผิดเกาะติดหลิงซูไม่ปล่อย จะให้หลิงซูเซ็นชื่อให้ตัวเองท่าเดียว และเขา 

ก็อยากจะบอกความรู้สึกให้อีกฝ่ายฟังด้วย

ทีย่ิ่งน่าโมโหคอืเยว่ียติง้ถังยืนเอามอืล้วงกระเป๋าดูฉากน้ีอย่างสนุกสนาน 

ทั้งที่ยืนอยู่ข้างๆ แต่ก็ไม่ช่วยแก้ต่างให้เขาสักค�า

หลิงซูทนจนทนไม่ไหว จึงเอ่ยปากไล่ออกไปตรงๆ 'เรื่องบ้าบออะไรท่ี

เขียนไปฉันไม่ได้อยากให้คนอย่างคุณดูสักนิด' แล้วก็อาศัยจังหวะท่ีอีกฝ่าย

ก�าลังอึ้งนั้นผลักออกแล้ววิ่งหนี ถึงหลุดพ้นจากพันธนาการมาได้

ด้วยเหตุน้ีเขาจึงต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมให้หมดท้ังตัวก่อนจึงจะยอม

เดินทางต่อ

เยว่ียติ้งถังมีแผนการร้ายในใจ เขาเอ่ยประชด "จะรีบท�าไม อย่างไร 
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คุณซ่งก็ปักหลักอยู่ที่เทียนจิน เรารอจนไปถึงหนานจิงค่อยเปล่ียนชุดก็ยัง 

ไม่สายน่า"

หลิงซูเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบนิ่ง "คุณเยวี่ยคะ คนท้องอารมณ์แปรปรวน

มากๆ นะคะ ถ้าคุณทนให้ฉันด่าคุณไปตลอดทางและอาจจะเหวี่ยงหมัดเล็กๆ 

ใส่หน้าคณุสามเีพ่ือระบายอารมณ์ได้ล่ะก็ ฉนัก็เดนิทางไปเป็นเพ่ือนคุณได้ค่ะ"

เยวี่ยติ้งถังมอง 'หมัดเล็กๆ' ของหลิงซูแล้วก็เงียบไปสองสามวินาที

"เราไปหาโรงแรมใกล้ๆ น้ีอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยออกเดินทาง 

กันเถอะ"
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บทที่ 118

เมื่อถึงหนานจิง ในที่สุดการเดินทางก็ค่อยๆ ช้าลง

ต่อให้ซ่งหลินแขนยาวแค่ไหนก็คงไม่อาจยื่นมาถึงหนานจิงได้

อย่างไรเสียเยว่ียติ้งถังยามอยู่ท่ีนี่ก็นับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถ่ินก่ึงหน่ึง

แล้ว

ทั้งคู่ถึงกับมีเวลาว่างไปเดินเล่นริมฝั่งแม่น�้าฉินไหว ชิมเป็ดต้มน�้าเกลือ 

รากบัวไส้ข้าวเหนียวน�้าตาลกรวด กับซาลาเปาไข่ปูด้วยซ�้า

แผลก็ควรจะท�าใหม่ได้แล้ว หลังจากจัดการอย่างเร่งรีบตอนอยู่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนั้นแล้วก็เดินทางลงใต้เรื่อยมา พวกเขายังต้อง

พยายามหลบซ่อนจากหตูาของคณุซ่งจงึท�าได้อย่างมากคอือาบน�า้เปลีย่นเสือ้ผ้า  

ไม่มีเวลามาตรวจดูและท�าความสะอาดแผลใหม่อีกครั้ง

เยวีย่ติง้ถังหาสถานพยาบาลตะวันตกท่ีรูจ้กักันแห่งหน่ึงก่อนจะพาหลิงซ ู

ไปที่แห่งนั้น

แพทย์ทีน่ั่นก�าลงัรูส้กึเบือ่จากการว่างงาน เมือ่เห็นเยวีย่ต้ิงถงัก็ตาลกุวาว 

ร้องโอ้โหขึ้นมาทันที

"ไม่มีเรื่องก็คงไม่มาหรอกนะนี่ ยากนักที่จะได้พบคุณชายเยว่ียมา 

เยี่ยมเยือนด้วยตนเอง มาหาหมอเหรอ"

เยวี่ยติ้งถังว่า "ถ้าไม่มาหาหมอจะมาเยี่ยมกันไม่ได้เชียว?"

หมอย้ิมแปลกๆ "ก็ต้องได้อยู่แล้ว แค่ตกใจท่ีจู่ๆ ก็โดนพูดเอาใจน่ะ  
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แต่ตอนนั้นนายท�าร้ายความรู้สึกอันแสนลึกซึ้งของฉันมากเลยนะ ไปโดย 

ไม่บอกกล่าว ไม่ท้ิงข้อความอะไรไว้สักค�า วันนี้จู่ๆ ก็โผล่มา อยากจะชดใช ้

วันที่ทิ้งกันไปหรือไง"

ท�าไมค�าพูดเหล่านี้ฟังดูเหมือนพวกเขาสองคนมีความหลังกันแบบ 

ไม่ธรรมดา

เยว่ียติง้ถังเห็นหลงิซมูองด้วยสหีน้าเหมอืนก�าลงัดฉูากสนกุ เขาจงึได้แต่

อธิบาย

"เขาแซ่จี่ จี่จู ๋ถิง เป็นเพ่ือนสมัยเรียนของฉัน นายจ�าหมอหลิวที่มา 

รักษาแผลให้เราท่ีตะวันออกเฉยีงเหนอืได้ไหม เขาก็เป็นเพ่ือนนักเรยีนของหลวิเจิน้ 

เหมือนกัน เป็นพวกแมลงตามก้นของหลิวเจิ้นเลยล่ะ เห็นคนอื่นเรียนแพทย์

แผนตะวันตกก็เรียนตาม เห็นคนอื่นเรียนศัลยศาสตร์ก็เรียนศัลยศาสตร์ด้วย"

"อะไรคือแมลงตามก้น เขาเรียนหมอแล้วฉันเรียนหมอไม่ได้หรือไง  

คณะแพทยฯ เขาเป็นคนก่อตั้งหรือไง" หมอจ่ีสีหน้าไม่พอใจ พูดไปครึ่งหน่ึง 

ก็ตระหนักได้ "เดี๋ยวนะ! ไอ้คนแซ่หลิวอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรึ!" 

เยว่ียติ้งถังบอก "หลิวเจิ้นมาหนานจิงนายก็ตามมาหนานจิง ที่ไหนได ้

เขาหลอกนายเต็มๆ แล้วก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลย นายก็โดนหลอกไป คงจะ 

รู้สึกแย่มากสินะ"

"เขาอยู่ที่ไหนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

เยวี่ยติ้งถังไม่ตอบ "หมอจี่ครับ พวกเรามาให้ตรวจดูแผลนะครับ"

จีจู่ถิ๋งถลงึตาใส่เยว่ียติง้ถัง แต่เยวีย่ติง้ถังไม่ยอมอ่อนให้สกันดิ กลบัเป็น

หมอจี่เสียเองที่ต้องยอมแพ้ยอมลงให้ก่อน

"มาให้ดูซิ"

เยวี่ยติ้งถังเปิดทางให้หลิงซูที่อยู่ด้านหลัง

"ดูให้เขาก่อนเถอะ"

"จุ๊ๆ  นีม่นัแผลโดนยิงใช่ไหม ถือว่าพวกนายโชคดนีะน่ี ไม่มเีศษลกูกระสนุ

ฝังอยู่ข้างใน เจ้าคนแซ่หลวิผ่าให้ล่ะส.ิ..ตลอดทางมาน่ีพวกนายไม่ได้ท�าแผลใหม่ 

กันเลยหรอืไง แผลเป่ือยนดิๆ แล้วนะ มาช้ากว่าน้ีอกีสกัวันสองวันได้ติดเชือ้แน่ 
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ไม่แน่ว่าอาจจะต้องตัดขาด้วย โชคดีที่มาเจอฉันนะเนี่ย!"

"..."

"เป็นไง ดูสิ ฝีมือของหลิวเจิ้นไม่ดีเท่าฉันใช่ไหมล่ะ"

"..."

"ตกลงว่าเขาอยู่ท่ีไหนของตะวันออกเฉยีงเหนอืกันแน่ ตอนน้ีคงพูดได้แล้ว 

ใช่ไหม หรือว่าเขาไม่ให้นายพูด?"

หมอจี่พูดปาวๆ ไม่หยุด

เยวี่ยติ้งถังทนจนทนไม่ไหวในที่สุด "เขาอยู่เฟิ่งเทียน!"

หมอจี่ภูมิใจ "บอกตั้งแต่แรกก็จบแล้ว"

"นายคงไม่คิดจะตามไปเฟิ่งเทียนหรอกนะ"

หมอจีห่วัเราะเสยีงเย็น "ฉนัมบ้ีานมกิีจการอยู่ทีน่ี ่ท�าไมต้องไปเฟ่ิงเทียน

ด้วย ตอนนี้ที่นั่นเป็นสถานที่แบบไหนนายไม่รู้หรอกเหรอ"

เยว่ียติง้ถงัว่า "ดจูากท่ีนายกระเหีย้นกระหือรอื ปากไม่ตรงกับใจ ก็น่าจะ

อยากไปจริงนะ"

"เจ้าคนแซ่หลิวติดเงินฉันอยู่ จะไปถามสักหน่อยไม่ได้หรือไง"

"แค่ติดเงินเท่านั้นเหรอ"

หมอจี่ไม่พูดอีก เขาก้มหน้าท�าแผลที่แขนให้เยวี่ยติ้งถัง

"พวกนายอยู่ท่ีน่ีกันต่อสักสองวันเถอะ มาท�าแผลท่ีน่ีทุกวัน อย่าวิ่ง 

ไปน่ันมานี่โดยมีแผลอยู่อย่างน้ีเลย เดี๋ยวแขนเสียขาเสียกันซะก่อน คงได ้

เข้าร่วมสมาคมคนพิการหมดหนทางเยียวยากันล่ะ"

เยวี่ยติ้งถังว่า "เราซื้อตั๋วรถไฟกันไว้แล้ว เดี๋ยวต้องกลับเซี่ยงไฮ้ เดินทาง 

แปดชั่วโมง คืนนี้คงถึงบ้าน พรุ ่งน้ีค่อยไปท�าแผลที่คลินิกสักแห่งอีกทีก็ 

ไม่สาย"

หมอจี่ได้ยินดังนั้นก็ไม่โน้มน้าวอีก

"ครั้งน้ีพวกนายไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือท�าไม แล้วท�าไมโดนยิง  

หลิวเจิ้นบาดเจ็บด้วยหรือเปล่า"

เยวี่ยติ้งถังเลิกคิ้ว "นายถามถึงพวกเราหรือถามถึงเขาล่ะ"
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"ก็ถามหมดนั่นแหละ"

"เรื่องส่วนตัว ไม่สะดวกจะพูด"

หมอจี่มุมปากกระตุก "หลิวเจิ้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของนายด้วยหรือไง"

เยว่ียติง้ถังเอ่ย "เขาไม่ได้รบับาดเจบ็ แค่โดนฉนัเรยีกมาช่วยผ่าตัดท�าแผล 

ให้เท่านั้น เขาอยู่ในเฟิ่งเทียนเจริญรุ่งเรืองไม่เลว เหมือนปลาได้น�้าเลยล่ะ  

ดูสนุกสนานมีความสุขจนลืมบ้านเกิดไปแล้ว นายอยากรู้อะไรอีก"

เมือ่ท�าความสะอาดแผลฆ่าเชือ้เรยีบร้อย หมอจีก็่ใช้ผ้าพันแผลพันแขน 

เยวีย่ติง้ถงัเอาไว้สองสามรอบ สุดท้ายก็ผูกปมให้เรียบร้อย

"ก็แค่ถามข่าวคราวเพื่อนเก่า ถามไปเรื่อยแค่นั้น"

"คุณหมอจี่คะ มีคนไข้มา รบกวนคุณหมอออกมาดูหน่อยค่ะ"

พยาบาลโผล่มาที่ประตู หมอจี่จึงลุกขึ้นปัดมือ ถอดถุงมือกับผ้าปิดปาก

"พวกนายพักผ่อนอยู่ตรงนี้สักพักนะ ขอไปดูคนไข้คนอื่นหน่อย"

เสียงพูดคุยดังแว่วผ่านประตูกั้นเข้ามาจากข้างนอก

หลิงซูไม่ได้เข้ามาร่วมในบทสนทนาเมื่อครู่ เขารู้สึกง่วงงุนนานแล้ว  

และสะดุ้งตื่นตอนที่หมอจี่ขยับลุกออกไป จึงรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาเล็กน้อย

"นายท�าแผลเสร็จแล้วเหรอ งั้นเราไปกันเถอะ"

เยว่ียติง้ถังก้มหน้าดนูาฬิกาพก "ยังอกีนานกว่ารถไฟจะออก เราพักอยู่ท่ีน่ี 

สักหน่อยแล้วกัน"

หลิงซูเอียงศีรษะ "ได้ยินว่าพ่ีใหญ่ของนายอยู่หนานจิง ไม่แวะไปเย่ียม

หน่อยล่ะ"

"เขาท�างานยุ่งมาก คงไม่มีเวลามาเจอฉันหรอก" เยว่ียต้ิงถังส่ายหน้า  

เขาหยุดไปครูห่น่ึงแล้วก็พูดต่อ "ตอนแรกท่ีจะไปเคารพศพกวนเหล่าเหยียจือ่น่ะ 

ภายในสกุลเยว่ียมีท่าทีคลุมเครือ พ่ีใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะไป พ่ีรองก็ทะเลาะ 

กับเขาไปยกหน่ึง ถึงได้แอบสั่งให้ฉันไปแสดงความเสียใจแทน ถ้าพ่ีใหญ่ 

เห็นฉันคงถามเรื่องน้ีแน่ ถึงตอนนั้นคงต้องหาข้ออ้างมาอธิบายกันยาว  

สู้ลดความยุ่งยากลงเสียดีกว่า"

หลิงซูถอนหายใจ "ที่จริงฉันเคยอิจฉานายมากเลยนะ!"
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เยวี่ยติ้งถังมองเขา

หลิงซูเอ่ยต่อ "นายไม่ได้มีแค่พ่ีชุนเสี่ยว ยังมีพ่ีชายอีกสองคน ตอนท่ี 

สกุลหลิงล้มละลายแล้วพี่สาวส่งฉันไปต่างประเทศ ตอนนั้นฉันไม่ไว้ใจให้เธอ

อยู่ในประเทศคนเดียวเลย ถ้ามีพี่น้องอีกล่ะก็อย่างน้อยก็ยังมีคนดูแลได้บ้าง"

เยวี่ยติ้งถังว่า "ถ้าอย่างน้ันก็แปลว่าพ่ีหลิงเหยาแต่งงานหลังจากท่ีนาย

ไปแล้วน่ะสิ"

หลงิซพูยักหน้า "ฉนัก็ไม่คดิว่ากลบัมาแล้วตวัเองจะมพ่ีีเขยโผล่มา ได้ยินว่า 

พ่ีสาวฉันน่ะหลังจากฉันไปก็ได้งานพิสูจน์อักษรที่บริษัทหนังสือพิมพ์แห่งหน่ึง 

ได้ยินว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรกท่ีบริษัทหนังสือพิมพ์น้ันจ้างด้วยนะ ภรรยา 

ของบรรณาธิการใหญ่คิดว่าพ่ีสาวฉันฉลาดแล้วก็เชื่อถือได้ เลยเชิญเธอไป 

กินข้าวทีบ้่านบ่อยๆ แล้วก็แนะน�าพ่ีเขยให้เธอรูจ้กั สองคนนัน้ถึงได้แต่งงานกัน 

ฉันเป็นหน้ีพ่ีเยอะมาก ถ้าตอนแรกฉันไม่เอาเงินที่บ้านไป บางทีเธออาจจะ 

ไม่ต้องรบีแต่งงานขนาดน้ันก็ได้ พ่ีสาวฉนัเป็นคนทีช่อบใส่เสือ้ผ้าใหม่ขนาดนัน้ 

พอแต่งงานแล้วก็ต้องเอาชดุกระโปรงหลายชดุมาเวียนวนใส่ซ�า้ ไม่เหน็ซือ้ชดุใหม่ 

เลย ฉันซื้อผ้าพับหน่ึงให้เธอ ก่อนหน้านี้เธอคงจะรังเกียจว่ามันไม่ทันสมัย  

แต่ตอนนี้เธอกลับบอกว่าที่ฉันซื้อมาน่ะเปลืองเงินเปล่าๆ"

เยว่ียติง้ถังมกัจะรูส้กึว่าเวลาหลงิซเูจอหน้าหลงิเหยาทีไรต้องดหูงอลงไป

สามในสิบส่วนทุกครั้ง ดูต�่าต้อยจนต่อล้อต่อเถียงน้อยมาก ที่แท้ก็เพราะก�าลัง

ใช้วิธีนี้แสดงความรู้สึกผิดในใจที่มีต่อพี่สาวนั่นเอง

หลิงซูก็เป็นอย่างนี้มาตลอด ดูเหมือนจะอวดโอ่ล�าพอง แต่ที่จริงเป็น

คนละเอยีดอ่อนเอาใจใส่มาก แต่ก็มเีพียงความละเอยีดอ่อนเอาใจใส่น้ีเท่าน้ัน

ที่อีกฝ่ายไม่เคยน�ามาใช้กับตัวเองเลย

"เพราะฉะนัน้ ตอนน้ีขอแค่พ่ีสาวขอร้องอะไรฉนั ถ้ามนัไม่เหลอืบ่ากว่าแรง 

ฉันก็จะท�าตามที่เธอขอทั้งหมด"

เยวี่ยติ้งถังเลิกคิ้ว "ทีเธอให้นายแต่งงานไม่เห็นนายยอมท�าตามเลยนี่"

หลิงซูแบมือ "อันนั้นก็ต้องมีตัวเลือกที่เหมาะสมด้วยสิ คนมาชอบฉัน 

ตั้งเยอะแยะ ฉันต้องไปแต่งกับพวกเธอให้หมดเลยหรือไง ฉันน่ะไม่ว่าอะไร
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หรอกนะ แต่นายลองไปถามพวกเธอดูสิว่าติดอะไรหรือเปล่า แต่ก็ช่างเถอะ  

แค่เห็นพ่ีสาวกับพ่ีเขยทะเลาะกันก็ปวดหัวจะแย่ แทบอยากจะว่ิงไปซ่อนตัว 

เลยล่ะ จะว่าไป ได้ยินว่าพี่ใหญ่ของนายแต่งเมียไปสองนี่ นายคิดยังไงล่ะ"

เยวี่ยติ้งถังพูดไม่ออก "เขาเป็นคนแต่งนี่ ไม่ใช่ฉัน ฉันจะคิดยังไงได้ล่ะ"

หลิงซูเอ่ย "พ่ีสะใภ้ใหญ่กับพ่ีสะใภ้เล็กของนายไม่ทะเลาะแย่งชิง 

ความรักกันทุกวันหรือไง"

"พวกเธอกแ็ก่งแย่งหงึหวงกันเงยีบๆ นัน่ล่ะ แต่ไม่เคยทะเลาะกันต่อหน้า

พี่ใหญ่ของฉันเลยนะ ตอนแรกที่พี่ใหญ่จะแต่งภรรยาคนที่สองเข้ามา พี่สะใภ้

ใหญ่ค้านหัวชนฝาเลย แถมยังจะให้ฉันกับพ่ีรองย้ายไปอยู่ท่ีน่ันเพ่ือโน้มน้าว 

พ่ีใหญ่กันอีก แต่พ่ีใหญ่ไม่ได้อยู่กับพวกเรา เร่ืองทางเขาพวกเราไปยุ่มย่าม 

ไม่ได้ พ่ีสะใภ้ใหญ่เห็นว่าใครก็ท�าอะไรสามีของเธอไม่ได้ก็เลยได้แต่เงียบไป 

นั่นล่ะ"

หลิงซูหาว "หลังจากนั้นล่ะ"

"หลงัจากนัน้ก็เริม่ทะเลาะกนัแบบเงยีบๆ พวกเธอสองคนน่ะฉลาดกันท้ังคู่  

ต่อหน้าพ่ีใหญ่คนหน่ึงก็เก่งกาจ คนหนึ่งก็แสนดี อบอุ่นอ่อนโยนเอาใจใส่กัน 

ย่ิงกว่านางฟ้านางสวรรค์จุติลงมา ขอแค่พ่ีใหญ่ไปเท่าน้ันแหละ สองคนก็จะ 

เผยธาตุแท้กันออกมาทันที แยกเขี้ยวฟ้อนเล็บกันสุดๆ พ่ีสะใภ้ใหญ่ของฉัน

อย่างไรก็มีชื่ออยู่ พ่ีใหญ่ก็ไม่เคยคิดจะหย่ากับเธอ แต่พ่ีสะใภ้เล็กกลับได้รับ

ความรักมากกว่านิดหน่อย ทั้งคู่ก็ดึงกันไปดันกันมา พ่ีใหญ่ก็รู้แก่ใจแต่กลับ

ปล่อยให้คลมุเครอื ท�าอย่างกับดลูะครลงิ ดืม่ด�า่กับการพินอบพิเทาของภรรยา

ทั้งสองไปเรื่อยๆ"

เยว่ียต้ิงถังไม่ได้ยินเสียงตอบกลับ เมื่อเขาหันไปมองก็เห็นหลิงซู

สะลึมสะลือใกล้หลับ ท�าเอาเขาโมโหจนอดหัวเราะไม่ได้

เจ้าหมอนี่เห็นเรื่องราวในบ้านของฉันเป็นนิทานก่อนนอนไปแล้วหรือไง

กว่าเขาจะหาโอกาสเปิดใจพูดเรื่องในสกุลเยว่ียให้อีกฝ่ายฟังได้น้ัน 

ไม่ง่ายเลย เรื่องเหล่านี้คนอ่ืนอยากฟังแค่ไหนก็คงไม่ได้ฟัง แต่หลิงซูกลับ 

ไม่เห็นค่าของเรื่องเล่าเหล่านี้เสียอย่างนั้น
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เขาจิ้มแขนอีกฝ่ายแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง หลิงซูเอียงศีรษะพิง 

พนักเก้าอี้ ยังคงเล่นหมากรุกกับโจวกง* อยู่อย่างนั้น

เยวี่ยติ้งถังถอนหายใจ "หลิงซู"

ออกจากปากไปแล้วสองพยางค์ ที่เหลือยังมีอีกเป็นพันเป็นหมื่นค�า  

ทว่าเขากลับพูดอะไรไม่ออก

ถ้อยค�ามากมายถูกเอื้อนเอ่ยอยู่ในความทรงจ�า ในหัวใจ วนเวียนไปมา

เช่นนั้นเป็นพันเป็นหมื่นครั้งเนิ่นนานมาแล้ว จะพูดหรือไม่ ก็คล้ายไม่มีความ

แตกต่างเพราะยังไงอีกฝ่ายก็คงไม่รู้

สิ่งที่เยวี่ยติ้งถังอยากถามมากกว่าก็คือ...

วันนั้นที่ทางลับใต้ดินวัดกวนอิน ตอนที่ถูกเขาจูบ หลิงซูคิดอย่างไร

"หลิงซู"

เขาอยากตรึงฝีเท้าของอีกฝ่ายเอาไว้เช่นนี้ จับยึดเอาไว้ข้างกายอย่าง

แน่นหนา ต่อให้อีกฝ่ายอยากจะสยายปีกบินก็ไม่อาจบินขึ้นไปได้

ความเสียใจตลอดแปดปีมักกลับมากัดกร่อนหัวใจจนเป็นรูโหว่ใหญ่  

ต้องใช้วิธีการอื่นๆ มาปะชุน

แต่นี่คือหลิงซูนะ

หลงิซท่ีูใช้เลอืดและชวีติของตนทุม่เทฟาดฟันกับศตัรใูนสนามรบ หลงิซู

ที่ยอมตายไม่ยอมแพ้ในการรบทุกคร้ังเพ่ือพ่ีน้องสหายร่วมรบท้ังหลาย หลิงซู

ที่ยอมปลงกับชีวิตและใช้ชีวิตท�ามาหากินรอความตายไปวันๆ เพียงเพราะ

ค�าขอร้องของสหายในวันวานคนหนึ่ง หลิงซูท่ียอมเสี่ยงอันตรายเพ่ือท้ิง 

ทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้คนในชาติ

เยว่ียติ้งถังไม่อาจทนและไม่อาจหักใจใช้แนวคิดของตนไปจ�ากัดล้อม

กรอบอีกฝ่ายเอาไว้

ทรัพย์สมบัติที่เสียไปและได้กลับคืน ก็ควรจะประคองเอาไว้ในมือและ

ปกป้องมันต่อไป ให้มันได้เปล่งแสงส่องประกาย ได้ท�าอะไรอย่างท่ีเจ้าตัว

* โจวกง เป็นนกัปกครองสมยัโบราณทีข่งจือ๊เคารพเลือ่มใสและหวงัให้บ้านเมอืงเป็นดังเช่นทีโ่จวกงวางรปูแบบไว้  
จึงเป็นบุคคลท่ีขงจื๊อฝันถึงบ่อยๆ เป็นที่มาของค�าเปรียบเปรยว่าการหลับฝันเป็นการไปพบเจอหรืออยู่กับ 
โจวกง คล้ายกับที่คนไทยมักเปรียบว่าไปเข้าเฝ้าพระอินทร์
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ต้องการ

ช่างเถอะ

"ท่ีเรยีกหลงิซสูองรอบนีช่่างเต็มไปด้วยอาการอยากจะพูดแต่ก็หยุดเอาไว้  

วนไปเวียนมาเป็นร้อยเป็นพันรอบจริงๆ นะนี่!"

ไม่รู้หมอจี่โผล่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ ทั้งค�าพูดค�าจายังเสียดสีเย็นชาไร้ความ

ปรานี

"ฉันออกไปสูบบุหรี่นะ"

เยวี่ยติ้งถังคร้านจะสนใจ เขาจึงลุกขึ้นเดินออกไป

หมอจี่ยืนอยู่ที่ประตูครู่หนึ่ง

กระทั่งเยว่ียต้ิงถังออกไปไกลแล้วเขาก็พลันเอ่ยปากกับคนท่ีน่ังอยู่บน

เก้าอี้

"เลิกแกล้งหลับได้แล้วน่า"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3OoI93h

https://bit.ly/3OoI93h

