
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน





การต้องรับรู้ว่าเพ่ือนสนิทท่ีคอยอยู่เคียงข้างเรามาในช่วงเวลาหน่ึงไม่ใช่มนุษย์

คงจะเป็นเรือ่งท่ีท�าใจล�าบากส�าหรบัใครหลายคนอยู่พอสมควร แม้จะผกูพันกันแค่ไหน

ก็อาจอดไม่ได้ทีจ่ะรู้สึกกลวั แต่คงไม่ใช่ส�าหรบัเขาคนนัน้ คนทีม่องเรือ่งน้ีอย่างปกตทิีส่ดุ  

ปกตเิสยีจนเพ่ือนทีไ่ม่ใช่มนุษย์เองยังต้องตกใจ

เรื่องราวในเล่มนี้ก�าลังจะเล่าถึงที่มาที่ไปของ 'อิ่นสวิน' เพ่ือนผู้น่าสงสารของ  

'ลู่ชิงจิ่ว' ท่ีต้องผ่านอะไรในชีวิตมามากมาย ซึ่งเมื่อรู้ความจริงท้ังหมดแล้ว ลู่ชิงจิ่ว 

ก็ท�าเหมอืนไม่มอีะไรเกิดขึน้ ทัง้ยังตัง้ใจว่าจะดแูลอมนุษย์อย่างอิน่สวิน และปีศาจจิง้จอก 

ในบ้านอย่าง 'ไป๋เยว่ียหู' ให้มชีวิีตท่ีดีทีส่ดุให้ได้ แต่ชวิีตอาจไม่ได้เรยีบง่ายอย่างน้ัน เมือ่ 

เขาพบกับต�ารวจทีย้่ายมาใหม่อย่าง 'ผงัจือ่ฉ'ี คนทีม่าพร้อมกับวิญญาณผูห้ญิงถือร่ม 

อนัน่าสะพรงึกลวั และน�ามาซึง่ความซวยครัง้ใหญ่ของลูช่งิจิว่

สดุท้ายลูช่งิจิว่จะรอดพ้นจากชะตากรรมในครัง้น้ีได้หรอืไม่ และพวกเขาทัง้สาม 

ยังต้องเจอกับบทพิสจูน์หรอืค�าเฉลยอะไรทีค่าดไม่ถึงอกี ถ้าพร้อมทีจ่ะสมัผสัประสบการณ์ 

สุดแสนมหัศจรรย์นี้กันแล้ว เอเวอร์วายขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมหาค�าตอบด้วยกัน 

ในหน้าถัดไป

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



✱ หูซู ่ ต�ารวจที่เคยท�าคดีศพในบ่อน�้าหลังบ้านของลู่ชิงจิ่ว  

  หลงัจากเจอเหตกุารณ์แปลกประหลาดร่วมกันมากมาย  

  เขาก็สนทิสนมและรูส้กึไว้วางใจในตวัลูช่งิจิว่มากขึน้เรือ่ยๆ  

  เมือ่มปัีญหาเรือ่งคดทีีด่จูะมคีวามเหนือธรรมชาติเข้ามา 

  เก่ียวข้อง ก็มกัจะไปขอค�าปรกึษาจากลูช่งิจิว่อยู่เสมอ

✱ ผังจื่อฉี ต�ารวจท่ีเพ่ิงย้ายเข้ามาประจ�าการใหม่ เป็นคนทีห่น้าตา 

  หล่อเหลาโดดเด่น แต่มาดเย่อหย่ิงเย็นชาท�าให้คนมอง 

  รูส้กึอดึอดั อกีท้ังยังเหมอืนไม่ค่อยพกมารยาทติดตัวมาด้วย  

  พูดจาโผงผาง ไม่ให้เกียรติผู้อื่นเท่าท่ีควร นอกจากน้ี 

  ผงัจือ่ฉยัีงมวิีญญาณผูห้ญิงถือร่มสีน�า้ตาลคอยติดตาม 

  อยู่ไม่ห่างอกีด้วย

✱ เสวยีนอว้ี ภิกษุหนุ่มผู้มีใบหน้าอ่อนเยาว์ และมีลักษณะท่ีท�าให้ 

  ผู ้พบเห็นรู ้สึกสงบได้ อีกท้ังยังมีมารยาทและความ 

  น่าเลือ่มใสศรทัธา โดยปกติแล้วเสวียนอว้ีจะไม่ค่อยยุ่มย่าม 

  กับชวิีตของผูค้นนกั แต่ในครัง้นีก้ลบัมาขอหลบพายหุมิะ 

  ท่ีบ้านของลูช่งิจิว่เพ่ือย่ืนทางเลอืกบางอย่างให้กับเขา

แนะนำ�ตัวละคร



✱ จิ่วเฟ่ิง หญิงสาวที่มีเก้าศีรษะและมีร่างเป็นนก ในคัมภีร์ 

  ซานไห่จงิได้บนัทกึไว้ว่ามเีทพเจ้านามว่าจิว่เฟ่ิงอาศัยอยู่ 

  เหนือสุดฟากฟ้าของภูเขากุ ้ย เธอคือเทพที่ชาวฉู ่

  เคารพนบัถือมากทีส่ดุ แต่เมือ่ลูช่งิจิว่ได้รูจ้กันิสยัท่ีแท้จรงิ 

  ของเธอแล้ว กลบัไม่ได้รูส้กึถึงความน่าเคารพนับถือท่ีว่านัน่ 

  เท่าท่ีควร

✱ เจียงปู้ฮ่วน ดาราชายยอดนิยมในวงการบนัเทิง เป็นคนท่ีมชีือ่เสยีงมาก  

  ไม่ว่าจะไปทีไ่หนก็มกีลุม่แฟนเฝ้าติดตามเป็นจ�านวนมาก  

  ภายหลงัได้มาถ่ายท�ารายการท่ีหมูบ้่านสุย่ฝู ่ และเจอกับ 

  เหตกุารณ์เหนอืธรรมชาตหิลายอย่าง จนเกือบทีจ่ะเอาชวิีต 

  ไม่รอด



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง 

การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ

มีการบรรยายเกี่ยวกับการตายของเด็กและสัตว์

มีการกล่าวถึงสถานการณ์อันน่าขยะแขยง

ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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เมือ่คร้ังทีลู่ช่งิจิว่ออกจากหมูบ้่านสุย่ฝู่ ชายหนุ่มได้ให้สัญญากับอิน่สวนิว่า 

จะกลบัมาทีน่ี่อย่างแน่นอน และจะได้พบอิน่สวินอกีครัง้ พวกเขาจะเข้าไปหา 

ผลไม้ป่าทีม่หีนามในฤดใูบไม้ผล ิ เล่นน�า้รมิธารในฤดูร้อน ก่อกองฟางหนาๆ ใน 

ฤดใูบไม้ร่วง ไปร้านตูเ้กมในเมอืงทีพ่วกเขาชอบ ได้เล่นเกมท่ีพวกเขาทัง้คูต่่างถวลิหา

ทว่าต่อมาลูช่งิจิว่ทีย้่ายเข้าเมอืงไปไม่ได้กลบัไปหมูบ้่านสุย่ฝู่อกี แม้เขา 

จะยังจ�าเพ่ือนเล่นสมยัเดก็ของเขาได้ หากแต่ระยะทางทีห่่างไกลท�าให้สญัญาของ

พวกเขายากจะเป็นจรงิ หลายปีคล้อยผ่าน พวกเขาต่างเตบิโต ลูช่งิจิว่กลบัมา 

หมู่บ้านสุ่ยฝู่เป็นคร้ังคราวเพ่ือเย่ียมเยียนคุณยาย แต่เพราะไม่ได้เจอกันนาน 

ระหว่างเขาและอ่ินสวินจึงมีช่องว่างบางอย่างเกิดขึ้นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  

ไม่เหมือนกับที่ทั้งสองคนให้สัญญากันในวัยเด็กว่าจะถือเหรียญเกมอันล�้าค่า  

นัง่รถสองชัว่โมงเพ่ือไปเล่นเกมไม่ก่ีสบินาที

ลู่ชงิจิว่ลมืเรือ่งราวเหล่านัน้ อิน่สวนิเองก็ไม่ได้พูดถึงมนัอกี ความทรงจ�า 

วัยเดก็ของพวกเขาถูกปกคลมุด้วยชัน้ทรายแห่งกาลเวลา นานวันก็ย่ิงเลอืนราง

ต่อมา หมูบ้่านสุย่ฝู่กลายเป็นสถานท่ีแห่งความเศร้าของลูช่งิจิว่ เมือ่พ่อแม่ 

ของเขากลบับ้านเกิดไปเย่ียมญาต ิแต่กลบัต้องเสยีชวิีตในเหตุการณ์ภูเขาถล่ม 

กระท่ังศพยังหาไม่พบ ลูช่งิจิว่รบีเดนิทางกลบัมาด้วยใบหน้าซดีเผอืดตืน่ตะลงึ

'ชิงจิ่ว นายกลับมาแล้วเหรอ' อิ่นสวินพูดกับเขา

'ฉันกลับมาแล้ว' ลู่ชิงจิ่วตอบ

บทที่ 35
ใครคือคุณ



Fantasy Farm ฟาร์มมหัศจรรย์พรรค์นี้ก็มีด้วย? 28

อิ่นสวินเอ่ยถามอีกครั้ง 'นายจะไปอีกหรือเปล่า'

'ไป ฉนัอยากจะตัง้สสุานของพวกเขาในทีท่ีพ่วกเขาอาศยัอยู่ทกุวัน' ลูช่งิจิว่ 

คิดแบบน้ี เขาเอ่ย 'ฉนัยังต้องเรยีนมหาวิทยาลยัให้จบ...'

การที่เขาพูดอย่างน้ีหมายความว่าเขาจะไม่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสุ่ยฝู่  

อิ่นสวินไม่ได้แสดงความคิดเห็นหลังจากได้ยิน เขาเพียงแค่เอื้อมมือมากอด 

เพ่ือนเก่าคนนีแ้น่นๆ พร้อมเอ่ยว่า 'ไม่เป็นไรนะ ไม่ต้องห่วง ตราบใดทีน่ายอยูท่ี ่

สุย่ฝู่ ฉนัจะคอยช่วยเหลอืนายเอง'

อิ่นสวินพูดจริงท�าจริง

การท่ีพ่อแม่จากไปอย่างกะทันหันท�าให้จิตใจของลู่ชิงจิ่วอยู่ในสภาพท่ี

ย�า่แย่มาก อิน่สวินช่วยเขาด้วยการช่วยกู้ภยัท�างาน ช่วงเวลาน้ันฝนยังคงตกหนัก  

อ่ินสวินสวมเสือ้กันฝนและให้ข้อมลูกับทมีค้นหาของกู้ภัย เขาอธิบายสถานการณ์ 

โดยรอบภูเขาและความเป็นไปได้ทีจ่ะเจอว่าพวกท่านยังมชีวิีตอยู่

แม้ท้ายที่สุดแล้วจะไม่พบศพพ่อแม่ของลูชิ่งจิ่ว แต่พวกเขากลับพบ 

กระเป๋าเดนิทางทีพ่่อแม่ของลูช่งิจิว่พกตดิตวั

ลู่ชิงจิ่วใช้กระเป๋าเดินทางน้ีเป็นสิ่งแทนในการสร้างหลุมฝังศพส�าหรับ

พวกเขา

หลงัเกิดเหตกุารณ์นีไ้ด้ไม่นาน คณุยายของลูช่งิจิว่ก็เสยีชวิีตลง ลูช่งิจิว่ 

เดนิทางออกจากหมูบ้่านสุย่ฝู่และไม่ได้กลบัมาอกีเป็นเวลาหลายปี เขาสญูเสยี

บคุคลอนัเป็นท่ีรกัทัง้หมดในหมูบ้่านแห่งนี้

หลายปีต่อมา ลูช่งิจิว่ตดัสนิใจกลบัมาอาศยัอยู่ท่ีน่ีด้วยเหตุผลบางอย่าง 

โชคชะตาของเขาและอิน่สวินจงึได้ถักทอเข้าด้วยกันอกีครัง้

เมือ่คดิทบทวนจนถ่ีถ้วนแล้ว ลูช่งิจิว่จงึขับเจ้ารถกระบะคนัเลก็เข้าเมอืง

เพราะว่าเขาออกค้นหาทั่วทั้งหมู่บ้านรวมถึงยอดเขา แต่ก็ไม่มีว่ีแววของ 

อิน่สวิน ชายหนุม่จึงเกิดความคดิใหม่ เดนิทางเข้าเมอืงไปร้านตูเ้กมท่ีเขากับอิน่สวิน

เคยชอบไปมากทีส่ดุ

ทว่าเมื่อมาถึงต�าแหน่งที่ร้านตู้เกมเคยตั้งอยูถ่ึงได้พบว่าสถานที่แห่งนั้น 

ได้เปลี่ยนไปแล้ว ร้านตู้เกมถูกรื้อเปลี่ยนเป็นร้านขายเสื้อผ้า นับว่าเป็นเรื่องที่ 
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สมเหตสุมผล เพราะปัจจุบันนีม้สีนิค้าอิเลก็ทรอนกิส์หลากหลาย เป็นเร่ืองธรรมดา 

ทีร้่านตูเ้กมจะไม่สามารถเปิดบรกิารต่อไปได้ แถมในช่วงเวลานัน้ร้านตูเ้กมก็ยัง

ไม่มใีบอนญุาตอย่างเป็นทางการ

ในตอนนัน้ร้านตูเ้กมเป็นสถานท่ีมัว่สมุของเดก็ไม่ดี โดยปกติท่ีประตูร้าน 

จะมผ้ีาม่านแขวนอยู่ หากยืนข้างนอกผ้าม่านจะได้ยินเสียงเคาะปุม่และบดิคันโยก

เคร่ืองเล่นลอดออกมาพร้อมๆ กับเสยีงเดก็โวยวายและเสยีงถอนหายใจ เหรยีญ 

หน่ึงเหรยีญเท่ากับหน่ึงชวีติ หากเล่นตายก็ต้องเริม่ต้นใหม่ ทกัษะการเล่นเกมของ 

ลูช่งิจิว่ไม่ดเีท่าอิน่สวิน ทุกครัง้ท่ีถูกโจมตเีขาจะหนอีย่างไม่คิดชวิีตก่อนจะตาย

อย่างรวดเรว็

ดงัน้ันอิน่สวินจงึแบ่งเหรยีญสองสามเหรยีญให้เขาทุกครัง้เพ่ือให้ได้เล่นต่อ

อกีหน่อย

ลูช่งิจิว่ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสือ้นอก สมัผสัพ้ืนผิวขรขุระของเหรียญแล้ว 

ถอนหายใจหนกัๆ เขาคว้าโทรศัพท์มอืถือออกมาโทรหาอิน่สวินอกีครัง้ แต่กลบั 

พบว่าปลายทางไม่สามารถตดิต่อได้ เขาคดิว่าอิน่สวินคงปิดเครือ่งไปแล้ว

ลู่ชิงจิ่วที่ตามหาอิ่นสวินไม่พบจ�าต้องกลับบ้านด้วยความหดหู่ใจ

ชายหนุม่ยังคงครุน่คดิเรือ่งนีข้ณะท�าอาหารในห้องครวั หากเขาพูดคยุกับ 

อิน่สวินต้ังแต่แรก บอกว่าตนไม่สนใจว่าเพ่ือนจะเป็นมนุษย์หรือไม่ อิน่สวนิก็คง 

ไม่หนไีปแบบนี ้แม้เขาจะสงัเกตเห็นความผดิปกตขิองอิน่สวินมานานแล้ว แต่สิง่ท่ี 

เขาคิดอยู่ตลอดก็คอืหากอ่ินสวินไม่ต้องการพูด เขาก็จะไม่เอ่ยถาม และดเูหมอืนว่า 

ตอนนี้ความคิดนี้จะเป็นปัญหา...ถ้าตอนแรกเขายืนกรานสักหน่อย ต้องการ 

เอาค�าตอบท่ีแน่นอน...แต่มนัจะยุตธิรรมกับคนท่ีไม่ต้องการให้ค�าตอบอย่างอิน่สวิน

เหรอ

คิดไปคิดมาลู่ชิงจ่ิวก็เริ่มใจลอย มีดที่น�ามาห่ันผักพลันบาดลงบนนิ้ว 

ของตนเข้า เลอืดสแีดงสดไหลออกมาแล้วหยดลงบนเขียง

"โอ๊ย" ลู่ชิงจิ่วร้องเพราะความเจ็บปวดที่มือ การห่ันครั้งน้ีเขาออกแรง

มากกว่าปกติ มีดจึงบาดลึกจนเกือบถึงคร่ึงเล็บ เขาหมุนตัวเดินออกจากครัว  

คดิหาผ้าพันแผลมาปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
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ไป๋เยว่ียหูทีน่ัง่อยูท่ีล่านบ้านได้กลิน่เลอืดมาจากระยะไกล เมือ่เขาลุกข้ึน 

เดนิมาก็เหน็ลูช่งิจิว่ขมวดคิว้ คดิจะจดัการพันแผลบนน้ิว

ไป๋เยวีย่หูไม่ได้พูดอะไร เขาเดินตรงมาจบัมอืลูช่งิจิว่แล้วเอ่ยว่า "อย่าเพิง่

รบีพันแผล ท�าความสะอาดแผลก่อน"

ลู่ชิงจิ่วเอ่ยอย่างเฉยเมย "ไม่เป็นไร แผลเล็กนิดเดียว"

ไป๋เยวี่ยหูเอ่ย "รอก่อน ฉันจะไปเอายามาให้"

ลู่ชิงจิ่วพยักหน้า

เมือ่ไป๋เยวีย่หกูลบัมาพร้อมยา เขาก็เห็นลูช่งิจิว่วางมอืไว้ด้านข้างพลาง 

จ้องมองไปทางประตอูย่างนิง่งนั เลอืดยงัคงไหลออกมาจากบาดแผล ไป๋เยว่ียหู 

จบัมอืชายหนุ่มขึน้มองอย่างพิจารณาก่อนจะพบว่าบาดแผลน้ีลกึมากจนเห็นกระดกู 

มอืนัน้มท้ัีงหลอดเลอืดและเส้นประสาท มดีบาดลกึขนาดน้ีหากไม่จดัการรกัษา 

อย่างเหมาะสมอาจท�าให้พิการได้ โชคดทีีย่าน้ีมสีรรพคณุพิเศษ ใช้ทาสกัสองวนั 

ก็น่าจะดขีึน้

"ตอนใช้มดีนายคดิอะไรอยู่" ไป๋เยว่ียหถูามขณะช่วยลูช่งิจิว่ท�าแผล "เจบ็มัย้"

"เจบ็จนไม่เจบ็แล้ว" ลูช่งิจิว่ตอบ "ฉนัก�าลงัคดิว่าช่วงไม่ก่ีวันมาน้ีอิน่สวิน 

ไม่กลบับ้านแล้วเขาไปอยู่ทีไ่หน เขายังเป็นมนษุย์อยู่หรอืเปล่า เขาต้องกินอะไรมัย้  

จะหิวหรอืเปล่า"

ไป๋เยวี่ยหูเงยหน้าขึ้นมองลู่ชิงจิ่ว

ลู่ชิงจิ่วถอนหายใจ "เฮ้อ...ตอนนั้นฉันไม่ควรปล่อยเขาไปเลย"

ไป๋เยวี่ยหูเอ่ย "ไม่ต้องท�าอาหารเย็นแล้วนะ"

ลูช่ิงจิ่วมองนิ้วของตัวเอง พอได้ผ้าพันแผลจากไป๋เยว่ียหูก็มองไม่เห็น

บาดแผลอีกต่อไป เลือดก็หยุดไหล รวมถึงความรู้สึกเจ็บปวดก็ลดน้อยลง  

ชายหนุม่ขยับกายต้ังท่าจะท�าอาหารต่อ

ไป๋เยว่ียหูอยากจะพูดอะไรสักอย่าง แต่ลู่ชิงจิ่วได้กลับเข้าไปในครัว 

อย่างดื้อดึง ไป๋เยว่ียหูยืนมองอยู่ตรงประตูด้วยสีหน้าอึมครึมอยู่พักหน่ึงก่อน 

หมนุกายเดนิออกไป คราวนีเ้ขาไม่ได้กลบัไปทีเ่ก้าอีโ้ยก แต่ผลกัประตอูอกจาก

ลานบ้านไป
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ลู่ชิงจิ่วฝืนท�าอาหารเย็นจนเสร็จเรียบร้อย ชายหนุ่มเพ่ิงสังเกตเห็นว่า 

ไป๋เยวี่ยหูไม่อยู่ รออยู่พักหนึ่งเขาก็ตัดสินใจลงมือทานก่อน

ถึงแม้ลู่ชิงจิ่วจะตัดสินใจลงมือทานก่อน แต่ชายหนุ่มไม่มีความรู้สึก 

อยากอาหารแม้แต่น้อย ไม่ใช่เพราะอากาศที่ร้อนอบอ้าว แต่เป็นเพราะเขา 

มเีรือ่งในใจ ลูช่งิจิว่กินได้เพียงสองสามค�าก็วางตะเกียบลงแล้วเดนิเข้าลานบ้าน 

ไปทีเ่ก้าอีโ้ยกของไป๋เยว่ียหู

'แกว่งไปแกว่งมา แกว่งถึงสะพานคณุยาย คณุยายบอกว่าเธอเป็นเดก็ด.ี..'*  

ลู่ชิงจิ่วโยกเก้าอี้ไปมาพลางนึกถึงความทรงจ�าในวัยเด็ก ก่อนอายุเก้าขวบ 

เขาอาศัยอยู่ท่ีหมูบ้่านสุย่ฝู ่ ในช่วงเวลานัน้เขาได้เรยีนรูเ้ก่ียวกับดอกไม้ต้นไม้ใน 

บริเวณหมูบ้่าน ทว่าต่อมาเขาได้จากสถานท่ีแห่งนีไ้ปนาน ความทรงจ�าเหล่าน้ัน 

จงึเริม่รางเลอืน

อากาศร้อนจนลูช่งิจิว่กินอะไรไม่ลง ในใจก็ครุน่คดิก่อนจะเดนิออกจาก

ลานบ้านไปตามทางเดนิเลก็ๆ ในหมูบ้่าน

สบิกว่าปีมาน้ี หมูบ้่านสุย่ฝูไ่ม่ได้มคีวามเปลีย่นแปลงมากนกั บ้านเรอืน 

ยังคงเป็นรปูลกัษณ์ทีเ่ก่าและทรดุโทรม พ้ืนท่ีรมิถนนทีส่ามารถท�าการเพาะปลกู 

เตม็ไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด และบางครัง้ยังสามารถเห็นสุนัขของชาวบ้าน

ชาวสวนสองสามตัวว่ิงเล่นข้างทางอย่างสนุกสนาน

โดยไม่ทันรูต้วั ลูช่งิจิว่ก็เดินมาถึงต้นหมูบ้่านแล้ว ท่ีต้นหมูบ้่านนีม้เีครือ่งโม่

ขนาดใหญ่ ซึง่บนเครือ่งโม่น้ันยังมเีมลด็ธัญพืชบางส่วนหลงเหลอือยู่

ลู่ชิงจิ่วหยุดฝีเท้าลงข้างๆ เครื่องโม่

ชายหนุ่มจ�าเครื่องโม่น่ีได้ดี ช่วงท่ีกลับมาอยู่หมู่บ้านนี้ใหม่ๆ อิ่นสวิน 

ก็เคยพาเขามาทีน่ี่ ตอนเดก็ๆ ลูช่งิจิว่กับอิน่สวินชอบปีนขึน้ไปเล่นบนเครือ่งโม่  

แต่พอคณุยายรูเ้ข้า พวกเขาก็ถูกดงึลงมาท�าโทษด้วยการตก้ีน

คุณยายบอกว่าเครื่องโม่นี้ใช้ท�าอาหาร จะปีนขึ้นไปบนนั้นไม่ได้

แต่ส�าหรบัเดก็น้อยย่ิงห้ามก็เหมอืนย่ิงยุ ย่ิงคณุยายห้ามเท่าไร ลูช่งิจิว่ก็ย่ิง

อยากปีนขึน้ไปมากเท่านัน้ เขากับอิน่สวินต่างมรีปูร่างท่ีสูงอย่างถ่ัวงอก หากเขา 

* ชื่อเพลง 'เหยาอาเหยา เหยาเต้าไว่ผอเฉียว' เป็นเพลงกล่อมเด็ก คล้ายกับเพลงโยกเยกเอยของไทย
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คิดจะปีนขึน้ไปคงต้องใช้พละก�าลงัอย่างมาก

ลู่ชงิจิว่เหลอืบตามอง ราวกับมองเหน็ภาพเดก็สองคนคิดหาวิธีและพยายาม

อย่างเตม็ทีท่ีจ่ะปีนข้ึนไปบนเครือ่งโม่ อิน่สวนิเป็นคนหมอบลงให้ลูช่งิจิว่เหยียบขึน้ 

บนหลงั จากนัน้ก็ให้ลูชิ่งจิว่ออกแรงดงึเขาขึน้ไป ลกูลงิแสนซนสองตวัจงึข้ึนไป 

บนเครือ่งโม่ได้ส�าเรจ็ด้วยวิธีน้ี บางครัง้ผูใ้หญ่ทีเ่ดนิผ่านมาพบเข้าก็จะลากพวกเขา

ลงมา ส่งกลบับ้านไปให้พ่อแม่ตักเตอืน

คดิไปคดิมาลูช่งิจิว่ก็หัวเราะ เขาเอือ้มมอืไปแตะบนเครือ่งโม่แล้วรูสึ้กว่า

ขนาดของมนัช่างคุน้เคย

ลูช่งิจิว่พลนัคดิอะไรบางอย่างออก เขาหยบิเหรยีญออกมาจากกระเป๋าเสือ้ 

ค่อยๆ วางมนัลงทีร่บูนเครือ่งโม่

เสียงคลิกดังขึ้น เหรียญตู้เกมกดพอดีกับขนาดของรูบนเครื่องโม่ มัน 

ผลบุเข้าไปตรงกลาง ไม่ก่ีนาทถัีดมาลูช่งิจิว่ก็ได้ยินเสยีงฟ้าร้องดังสน่ัน เขามองขึน้ 

บนฟ้าแล้วพบว่าฟ้าทีเ่คยมแีสงแดดสว่างจ้ากลบัถูกบดบงัด้วยเมฆกลุม่หนา

ไร้ซึง่เมด็ฝน แต่ลมกลบัพัดแรงจนน่ากลวั ลูช่งิจิว่ถูกลมพัดใส่จนน�า้ตาคลอ 

จ�าต้องยกมอืขึน้มาช่วยบงัดวงตา เขากะพรบิตาถ่ีๆ ตัง้ใจให้น�า้ตาช่วยล้างทราย 

หรอืเศษดนิทีก่ระเด็นเข้าตาออก

เมือ่ลูช่งิจิว่ลมืตาข้ึนมาอกีครัง้ เบือ้งหน้าของเขาก็ปรากฏดวงหน้าย้ิมแย้ม 

ใบหน้าท่ีมหีางตาโค้ง รมิฝีปากแย้มย้ิมท่ีปรากฏฟันเข้ียวเลก็ๆ น่ารกั

"อิน่สวิน!!!" ลูช่งิจิว่ร้องเรยีกช่ือเขา รบีวิง่เข้าหาคนท่ียืนอยู่ตรงหน้า ก่อน 

คว้าแขนเสือ้ของอิน่สวิน "นายไปไหนมา ฉนัตามหานายอยู่ต้ังนาน!"

อิ่นสวินตอบ "อ่า...ฉันไปท�าธุระอะไรมานิดหน่อยน่ะ" เขาเกาศีรษะ  

แสดงท่าทางอายๆ

"ธุระอะไร" ลูช่งิจิว่ไม่เชือ่สิง่ท่ีเขาพูดแม้แต่นิด ชายหนุ่มคว้ามอือิน่สวิน  

ดงึเขาให้เดนิกลบับ้าน "ฉนัรูแ้ล้วว่านายไม่ใช่มนษุย์ นายเองก็ไม่ต้องกังวล ฉนั 

จะเก็บเรือ่งน้ีไว้อย่างด ีฉนับอกเลยนะ ไป๋เยว่ียหก็ูไม่ใช่มนุษย์เหมอืนกัน ในบ้าน 

ของพวกเรามแีค่ฉนัคนเดยีวทีเ่ป็นมนษุย์ธรรมดา..."

เมื่ออิ่นสวินได้ยิน สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
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ลู่ชิงจิ่วกลัวอิ่นสวินไม่เชื่อจึงอธิบายต่อว่า "ไป๋เยว่ียหูเป็นปีศาจจิ้งจอก  

ฉนัเคยเห็นหางของเขา เป็นสขีาวแถมใหญ่ด้วย สมัผสันุ่มมอืเชยีวล่ะ"

ใบหน้าของอิ่นสวินบิดเบี้ยว "นายพูดอะไร"

"ฉันบอกว่าเขาเป็นปีศาจจิ้งจอก...ท�าไมเหรอ" ลู่ชิงจิ่วถาม

"เปล่า" อิ่นสวินตอบ "ฉันแค่ถามเฉยๆ"

ลู่ชิงจิ่วเอ่ย "ตกลงนายไปไหนมา ช่างเถอะ ฉันจะไม่ถามแล้ว นาย 

อยากบอกก็บอก ถ้าไม่อยากก็ช่างมนั สองวันมาน้ีนายไม่ได้กินอะไรเลยสนิะ  

หวิแล้วล่ะส ิฉนัท�าอาหารเย็นไว้...นายมากินกับฉนัหน่อยมา" ชายหนุ่มพูดไม่หยุด

เหมอืนคณุแม่ท่ีในทีส่ดุก็เจอลกูท่ีหนีออกจากบ้าน

อิน่สวินไม่พูดอะไรมาตลอดทาง กระทัง่มาถงึประตหูน้าบ้าน เขาจงึเอ่ยขึน้

เสยีงต�า่ "นายไม่ติดใจจรงิๆ เหรอ"

"ติดใจอะไร"

"ติดใจว่าฉันไม่ใช่คน" อิ่นสวินตอบ

"ฉนัต้องตดิใจอะไรล่ะ นายไม่ได้ท�าร้ายฉนันี"่ ลูช่งิจิว่เอ่ยอย่างตรงไปตรงมา 

"อ้อ จรงิส ิลมืบอกนายเรือ่งรถกระบะคนัเลก็ในบ้านไปเลย"

"คืออะไรน่ะ" อิ่นสวินตกใจ

"มันคือทาก" ลู่ชิงจิ่วบอกความจริงอันโหดร้ายกับอิ่นสวิน "ฉันจ�าได้ว่า

เหมือนนายจะแพ้ทาก..."

ทนัทีทีไ่ด้ยินค�าว่าทาก ใบหน้าของอิน่สวนิก็บิดเบีย้วไม่พอใจ ก่อนเอ่ยว่า 

"ทาก? ทาก? ทากท่ีฉนัรูจ้กัน่ันใช่มัย้"

ลู่ชิงจิ่ว "ใช่ มันนั่นแหละ"

อิ่นสวิน "บ้าเอ๊ย ไอ้นั่นใช้เป็นรถได้ด้วยเหรอ ก็ว่าท�าไมฉันถึงคันก้น..."  

นึกถึงลักษณะของตัวทาก อิ่นสวินก็ตัวสั่นพลางเอ่ยด้วยเสียงสะอื้น "ฉันจะ 

ไม่นัง่รถนายอกี"

เห็นอิ่นสวินท�าท่ารังเกียจรถกระบะน้อยของเขา ลู่ชิงจิ่วจึงเอ่ยอย่าง 

โกรธขึ้ง "นายบ้าไปแล้วเรอะ ไม่น่ังรถกระบะแล้วนายจะเดินเข้าเมืองหรือไง  

ตายมาตัง้หลายปีแล้ว จะท�าตวัเป็นผูใ้หญ่บ้างไม่ได้เหรอ"
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อิ่นสวิน "..." เขาไม่อาจปฏิเสธได้

ทัง้สองกลบัถึงบ้านท้ังท่ีทะเลาะกัน ขณะน้ีไป๋เยวีย่หูยังไม่กลบัมา ลู่ชงิจิว่ 

กลวัอิน่สวนิจะหิวจงึให้เขาทานเสยีก่อน

ท่ีจริงอิ่นสวินหิวโหยมาหลายวันแล้ว อาหารท่ีเขาปรุงน้ันไม่สามารถ 

กินได้เลย หรือต่อให้กิน มนัก็ท�าให้เขาท้องเสยี โชคดีทีเ่ขาไม่จ�าเป็นต้องกินอาหาร

มากขนาดนัน้ ไม่อย่างน้ันหลายปีท่ีผ่านมาเขาคงไม่รูว่้าจะมชีวิีตรอดได้อย่างไร

ลู่ชิงจิ่วมองอิ่นสวินกินข้าวด้วยสายตาของพ่อท่ีเฝ้ามองด้วยความรัก  

มองจนอิ่นสวินขนลุกแล้วเอ่ยเรียกเสียงเบา "ชิงจิ่ว..."

ลู่ชิงจิ่ว "ไอ้เด็กโง่ กินเยอะๆ หน่อยสิ นายทนทุกข์มาตั้งหลายปี"

อิ่นสวิน "..."

"มา นี่น่องไก่" ลู่ชิงจิ่วพูด "เจ้าโง่นี่มองอะไรล่ะ กินสิ"

อิ่นสวินกลืนน�้าลายตัวเอง รู ้สึกเสียใจที่หายหน้าไปสองสามวัน 

โดยไม่มเีหตุผล ความจรงิแล้วเขายังคิดไม่ตกว่าจะอธิบายให้ลูช่งิจิว่ฟังอย่างไร 

กลวัลูช่งิจิว่จะไม่ยอมรบัก็เลยคดิจะซ่อนตัวก่อนสกัพักเพ่ือสงัเกตสถานการณ์ 

ใครจะรูว่้าซ่อนตวัได้ไม่ถึงสองวันไป๋เยว่ียหูก็มาหาเขาด้วยสหีน้าเรยีบเฉย บอกให้ 

เขารบีกลบับ้าน ไม่อย่างน้ันจะจบัเขาฆ่ากินเน้ือทันที

ส�าหรับไป๋เยวีย่หูนัน้ อิน่สวนิไม่กล้าท้าทายความอดทนของเขาแม้เพียงนิด  

จงึรบีกลบับ้านมาโดยไว

ปกตแิล้วน่องไก่เป็นอาหารสดุพิเศษของไป๋เยวีย่หู วันน้ีมนัมาอยู่ในชาม

ของเขา อิน่สวินได้แต่คดิ นีม่นัความสขุหลงัประสบเคราะห์กรรมหรอืเปล่านะ...

ทว่าทนัททีีใ่ช้ตะเกียบคบีน่องไก่ขึน้มา เขาก็รูส้กึได้ว่ามสีายตาเย็นชาจบัจ้อง

มาท่ีร่างกายตน อิน่สวินทนไม่ไหว มอืของเขาสัน่ น่องไก่ตกลงไปอยู่ในชามอกีครัง้

"เยว่ียหู นายกลับมาแล้ว" ลู่ชิงจิ่วส่งย้ิมไปทางเพ่ือนร่วมบ้านท่ีไม่รู้ว่า 

มายืนอยู่ท่ีประตูตัง้แต่เมือ่ไหร่ "มาน่ีเรว็ ฉนัหาอิน่สวินเจอแล้ว"

ไป๋เยว่ียหูไม่พูดอะไร เดินไปนั่งลงท่ีฝั่งตรงข้ามของอิ่นสวิน ก่อน 

ทอดสายตาลงมองไก่น่องใหญ่ในชามของอิ่นสวิน

ไก่น่องน้ีผ่านการหมักแล้ว น�้ามันเย้ิม ย่ัวคนท่ีมองให้อยากอาหาร และ 
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เพราะว่าอยากอาหารมาก...ไป๋เยว่ียหูจึงต้องพยายามบังคับควบคุมตัวเอง 

อย่างหนกัไม่ให้หกัตะเกียบในมอืไปเสยีก่อน เขาเหลอืบมองลู่ชงิจิว่ท่ีย้ิมอย่าง 

มคีวามสขุ แล้วหันมองอิน่สวนิทีม่สีายตาหวาดหว่ัน ก่อนจะพูดออกมาสองค�าว่า  

"กินส"ิ

อิน่สวิน "..." ตกลงทีเ่ขาจะกินนีม่นัคอืน่องไก่หรอือาหารมือ้สดุท้ายของเขา 

กันแน่

"กินสิ" ลู่ชิงจิ่วเอ่ยเชียร์เสียงอบอุ่นจากด้านข้าง

ภายใต้สายตาทีแ่ตกต่างของทัง้สองคน อิน่สวินท�าได้เพียงกัดน่องไก่ด้วย

น�้าตาที่คลอเบ้า พอกัดลงไปแล้ว ไป๋เยวี่ยหูก็จ้องเขาจนแทบจะพรุน อิ่นสวิน 

รูส้กึว่าทีเ่ขากินอยู่ไม่ใช่น่องไก่ แต่เป็นขาของเขาเอง...

"เยว่ียห ู ยังมอีกีชิน้นะ นายกินส"ิ โชคดทีีต่อนน้ีลูช่งิจิว่ดึงความสนใจของ 

ไป๋เยว่ียหไูป เขาเอ่ย "รบีกินเถอะ พวกนายสองคนคงหวิแล้วแน่ๆ"

ไป๋เยวี่ยหูถึงได้ละสายตาจากอิ่นสวินแล้วกินน่องไก่ของตน

นีเ่ป็นมือ้อาหารทีช่วนสัน่สะท้านท่ีสดุท่ีอ่ินสวนิได้กินนับต้ังแต่ลูช่งิจิว่กลบัมา 

หลงัทานอาหารเสรจ็แล้ว เสือ้ผ้าของอิน่สวินยงัคงชืน้อยู่ ลู่ชงิจิว่ประหลาดใจ ท่ีแท้

คนตายก็มเีหง่ือออกได้เหมอืนกัน

"ความจรงิไม่นบัว่าฉนัเป็นคนตายทัว่ๆ ไปหรอก" หลงัจากวางตะเกียบลง  

อิน่สวินก็อธิบายให้ลูช่งิจิว่ฟัง "ฉนัยังไม่ได้ลงทะเบยีนทีน่รกเลย"

"งั้นนายเป็นคนตายประเภทไหนกันล่ะ" ลู่ชิงจิ่วถาม

อิ่นสวินว่า "เรื่องมันยาว...เมื่อตอนที่ผานกู่* แยกดินแดนสวรรค์กับ 

โลกมนุษย์..."

ลู่ชิงจิ่ว "..."

ไป๋เยวี่ยหูเอ่ยอย่างเย็นชา "พูดจาภาษาคน"

อิ่นสวินถึงเข้าประเด็น "ขอโทษ ฉันจมน�้าตายตอนสิบขวบ"

ลู่ชิงจิ่ว "..."

ไป๋เยวี่ยหู "..."

* ผานกู่ คือผู้สร้างโลกและทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ตามความเชื่อเรื่องการสร้างโลกของจีน
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"ช่างเถอะ นายไม่อยากพูดถึง ฉนัก็ไม่อยากบงัคับ" ในตอนนีค้วามรูส้กึของ 

ตวัเองท่ีมต่ีอเพ่ือนวัยเดก็ผูโ้ชคร้ายคนนีด้ัง่ความรกัดจุภผูาของคนเป็นพ่อ "ฉนัรูว่้า 

ใจของนายขมขื่น ฉันเข้าใจ ฉันจะแนะน�าให้นายใหม่อีกครั้ง น่ีคือไป๋เยว่ียหู  

ปีศาจจิ้งจอก เขาไม่ใช่คนเหมือนกัน ส่วนน่ันเสี่ยวฮวากับเสี่ยวเฮย ว่ากันว่า 

เป็นสตัว์เทพชือ่ตงัคงั ส่วนนีซ่ซู ีเป็นปีศาจจิง้จอกเหมอืนกัน..."

อิ่นสวิน "..."

ลูช่งิจิว่ "เพราะฉะนัน้นายวางใจเถอะ ถึงนายจะเป็นคนตาย แต่ส�าหรบั 

ทีน่ีแ่ล้วปกตธิรรมดามาก ไม่เป็นไรเลย"

จรงิส ิ ชดัเจนว่าคนทีแ่ตกต่างในบ้านหลงัน้ีคอืลูช่งิจิว่ผูเ้ป็นเจ้าของบ้าน 

ต่างหาก...

คิดถึงตรงน้ีอิ่นสวินก็หลั่งน�้าตาแห่งความซาบซึ้ง โผเข้ากอดลู่ชิงจิ่ว  

ชายหนุ่มลูบศีรษะของอิ่นสวินพลางเอ่ยเสียงสั่น "สวินเอ๋อร์อ่า นายทนทุกข์ 

มามากพอแล้ว พ่อ...ไม่ใช่ส ิต่อจากน้ีฉนัจะดกัีบนาย"

ไป๋เยว่ียหูท่ีอยู่ข้างๆ รู้สึกเลี่ยนกับการกระท�าของคนท้ังคู่จนถึงกับต้อง 

วางตะเกียบลง

อิ่นสวินท่ีถูกลู่ชิงจิ่วตระกองกอดในอ้อมแขนดั่งลูกชายคนหน่ึงพลัน 

เอ่ยถามข้ึน "คอืว่า...ฉนัอยากจะถามหน่อย คณุไป๋...เป็นปีศาจจิง้จอกจรงิๆ เหรอ"

ลู่ชิงจิ่วคลายมือออก มองไปทางไป๋เยวี่ยหู "ท�าไมล่ะ"

ไป๋เยวี่ยหูมองอิ่นสวินอย่างเย็นชาก่อนเอ่ย "ใช่ ท�าไม"

เมือ่เขาพูดจบ ข้างหลงัก็ปรากฏหางสวยงามสขีาวเก้าหาง อิน่สวินท่ีมองอยู่ 

ถึงกับตะลงึงัน

ลู่ชงิจิว่ไปอยู่ข้างหลงัไป๋เยว่ียหูอย่างไม่เคอะเขนิ ลบูไล้สองหาง "ดูส ิฉนั 

บอกนายแล้ว เยว่ียหูเป็นปีศาจจิ้งจอก แล้วหางน่ีก็ให้สัมผัสท่ีดีมาก" หลัง 

เอ่ยจบประโยค ชายหนุ่มก็สังเกตเห็นว่าแววตาไป๋เยวี่ยหูอ่อนโยนลงบางส่วน  

แถมหางตาก็ยกโค้งข้ึน

อิ่นสวินยืนมองอยู่ข้างๆ เมื่อหางของไป๋เยว่ียหูโผล่ออกมาจากข้างหลัง 

ดวงตาของเขากเ็บกิกว้าง น้ิวมอืสัน่ระรกิ แน่ล่ะ เขาไม่มคีวามกล้าอย่างลูช่งิจิว่ 
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ที่จะย่ืนมือออกไปจับหางของไป๋เยว่ียหู...ไม่ว่าหางน้ีจะเป็นหางของไป๋เยว่ียหู 

หรอืไม่ก็ตาม ก็ยังต้องเป็นท่ีถกเถียงพูดคยุกันต่อ

ลู่ชงิจิว่ไล้ขนทีห่างน่ันอย่างมคีวามสขุ ไป๋เยว่ียหหูรีต่า ภาพท่ีเหน็ ณ ตอนนี้

ช่างกลมกลนืเป็นหน่ึงเดยีว อิน่สวินจงึก้าวไปทางประตอูย่างเงยีบเชยีบ

หลังจากลบูหางเป็นการยืนยันตวัตนของไป๋เยว่ียหแูล้ว ลูช่งิจิว่กป็รายตามอง 

อิน่สวินอกีครัง้พลางเอ่ยด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยน "หลายวันมาน้ีนายไม่ได้พักผ่อนดีๆ  

เลยใช่มัย้ ฟ้ามดืแล้ว รบีกลบับ้านเถอะ พรุง่น้ีอย่าลมืมากินข้าวเช้าด้วยกันล่ะ"

อิ่นสวินเม้มปาก เห็นได้ชัดว่าเขาลังเล สุดท้ายก็รวบรวมความกล้า 

เอ่ยขึ้นว่า "นายอยากฟังเรื่องของฉันมั้ย"

ลู่ชงิจิว่พยักหน้า เขาอยากรูอ้ยู่แล้ว แต่ถ้าอ่ินสวินไม่พูด เขาก็ไม่อยากบงัคับ  

ทุกคนล้วนมอีดตีทีไ่ม่อยากจดจ�า เขาไม่จ�าเป็นต้องเปิดบาดแผลของคนอืน่เพ่ือสนอง

ความอยากรูอ้ยากเหน็ของตวัเอง

"ถ้าฉนับอกแล้ว นายอย่ารงัเกียจฉนัเลยนะ" อิน่สวินเอ่ยเสยีงต�า่ ฟังดหูดหู่ 

"ตกลงมัย้"

ลู่ชิงจิ่วเอ่ย "ฉันไม่รังเกียจนายหรอก" ชายหนุ่มน่ิงไปครู่หน่ึง กลัวว่า 

อิน่สวินจะคดิมาก จงึยกตวัอย่างว่า "ดอูย่างรถกระบะของฉนัส ิฉนัรูว่้ามนัคอืทาก  

ฉนัยังชอบมนัมากๆ เลย"

ได้ยินค�าว่าทาก อิน่สวินก็ตวัสัน่ไปโดยปรยิาย "...พวกเราไม่ต้องพูดถึงมนั 

ได้มัย้" เขากลวัสตัว์ประเภทนีม้ากจรงิๆ ถึงแม้จะตายไปแล้ว แต่ความกลวัท่ีม ี

ก็ไม่ได้ลดลงเลย

ลู่ชิงจิ่วยักไหล่ ท�าไม่รู้ไม่ชี้

"พวกนายคุยกันไปเถอะ" ไป๋เยวี่ยหูบอก "ฉันจะออกไปข้างนอกพอดี"  

พูดจบเขาก็ลุกเดินจากไป ภายในบ้านจึงเหลือแค่ลู่ชิงจิ่วและอิ่นสวิน

"พวกเราไปท่ีลานบ้านกันเถอะ" ลู่ชิงจิ่วเอ่ย "ฉันหมักไวน์องุ่นไว้ น่าจะ 

พอได้ทีแ่ล้ว ถ้านายอยากก็เอามาดืม่สกัหน่อย"

"ไม่ล่ะ" ได้ยินเช่นนั้นอิ่นสวินก็หัวเราะ ลู่ชิงจิ่วยังคงอ่อนโยนเหมือน 

ในความทรงจ�า ช่วยผ่อนคลายความกงัวลของเขาได้เป็นอย่างด ีสดุท้ายแล้ว 
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ไม่ว่าลู่ชงิจิว่จะยอมรบัคนทีต่ายแล้วคนนีห้รอืไม่ก็ตาม เขาก็ไม่เสยีใจเลยทีเ่คย 

เป็นเพ่ือนกับลูช่งิจิว่

คนทัง้สองเดนิมาถึงกลางลานบ้านและน่ังลงภายใต้แสงจนัทร์ อิน่สวิน 

นิ่งเงียบไปครู่หน่ึงก่อนจะค่อยๆ พูด "นายยังจ�าที่ฉันเคยบอกว่าหมู่บ้านสุ่ยฝู่ 

ต้ังอยู่ในภูเขา แล้วเคยมเีดก็คนหน่ึงจมน�า้ได้มัย้"

"จ�าได้" ลู่ชงิจิว่จดจ�าสิง่ทีอ่ิ่นสวินพูดได้ด ีหลงัจากทีจ่เูหมีย่วเหมีย่วขึน้ภูเขา

คราวนัน้ พวกเขาก็เจอเรือ่งราวคล้ายๆ กัน

"เด็กคนน้ันไม่ใช่ใครหรอก" อิ่นสวินพูดเรื่องที่น่าตกใจอย่างเชื่องช้า  

"เด็กคนนั้นคือฉันเอง"

สีหน้าของลูชิ่งจิว่แขง็ทือ่ เขาเอ่ย "แต่ว่า...นายก็ยังอยู่ข้างหน้าฉนัตรงน้ีนี"่  

อกีอย่างคนในหมูบ้่านต่างก็รูว่้าเขามตัีวตน

สหีน้าของอิน่สวนิแปลกไป เขาเอ่ยเสยีงต�า่ "ใช่ เมือ่ก่อนฉนัสามารถส่ือสาร

กับมนษุย์ได้ ใช้ชวิีตบนโลกนีไ้ด้ เพราะมนัมกีารเปลีย่นแปลงบางอย่างหลังจาก 

เกิดเรือ่งนีข้ึน้"
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หลงัจากลูชิ่งจิว่ออกจากหมูบ้่านสุย่ฝูไ่ปก็เป็นเวลานานมากแล้วทีอ่ิน่สวนิ

ต้องอยู่เล่นเพียงล�าพัง

เขาขึ้นไปบนภูเขาคนเดียว ลงน�้าคนเดียว ปีนข้ึนเครื่องโม่ซึ่งครั้งหนึ่ง 

ทัง้สองคนเคยชอบปีนมากท่ีสดุเพียงล�าพังเพ่ือทอดมองไปยังบรเิวณภูเขาท่ีห่างไกล

ภูเขาตรงนัน้มถีนนเลก็ๆ คดเคีย้วผ่าน ทกุครัง้ทีม่ผีูม้าใหม่หรอืชาวบ้าน 

ทีอ่าศยัอยู่ท่ีนีอ่ยู่แล้วเดนิทางมาจะต้องผ่านถนนเส้นน้ี

เมื่ออิ่นสวินมองไปท่ีถนน ในมือก็ก�าเหรียญสองสามเหรียญไว้แน่น  

เหรยีญเหล่านีเ้ป็นเหรยีญตูเ้กมท่ีเขาใช้เงนิเกบ็ของตนเองท้ังหมดซือ้กลบัมาจาก

ในเมือง เดิมทีเขาต้องการจะมอบให้ลู่ชิงจิ่วเป็นของขวัญก่อนลาจาก แต่ 

น่าเสยีดายท่ีสดุท้ายแล้วเขาไม่สามารถมอบของขวัญน้ีให้ถึงมอืเพ่ือนสนิทได้

อิน่สวนิไม่ได้อยากให้ลูช่งิจิว่จากไป เขาจ�าได้ว่าตอนท่ีลูช่งิจิว่จากไปนัน้ 

ได้ให้สัญญาเอาไว้ ลูช่งิจิว่เคยบอกว่าจะกลบัมาอีกครัง้ อิน่สวินคดิไว้ว่าเมือ่ถึงเวลาที ่

ลูช่งิจิว่กลบัมา เขาจะต้องน�าเหรยีญตู้เกมเหล่าน้ีวางใส่ฝ่ามอืของเพ่ือนตน

สถานการณ์ทางบ้านของอ่ินสวินไม่ต่างจากลู่ชิงจิ่วเท่าไรนัก พ่อแม ่

ออกไปท�างานข้างนอก ท้ิงคนชรากับเด็กไว้ที่บ้าน เพียงแต่พ่อแม่ของลู่ชิงจิ่ว 

มคีวามรับผิดชอบมากกว่าหน่อย มารบัลูช่งิจิว่ออกจากหมูบ้่านสุ่ยฝู่ต้ังแต่เน่ินๆ  

พาไปเข้าเรียนในเมือง อิ่นสวินไม่ได้โชคดีขนาดน้ัน สถานการณ์การเงินของ 

พ่อแม่เขาอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นเขาจึงจ�าต้องอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสุ่ยฝู ่

บทที่ 36
เรื่องเก่า
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อนัห่างไกลเป็นเวลาหลายปี

อิ่นสวินเล่นกับลู่ชิงจิ่วมาตั้งแต่เด็ก ตอนที่ลู่ชิงจิ่วจากไป เขาจึงต้องอยู่

คนเดียว

ทกุๆ วันอิน่สวินตัง้ตารอการกลบัมาของลูช่งิจิว่ รอแล้วรอเล่า กระทัง่... 

คืนหน่ึงกลางฤดรู้อน

อิ่นสวินยังคงจ�าอากาศในคืนนั้นได้จนถึงวันน้ี มันปลอดโปร่ง อบอ้าว  

ท้องฟ้าไร้เมฆ แสงสว่างของดวงจนัทร์ทอดผ่านม่านฟ้ามดืมดิยามค�า่คนื ดวงดาว 

สกุสกาวขบัให้ท้องฟ้าสว่างไสว เสยีงจกัจัน่ร้องดงัในห ู เมือ่เข้าใกล้บรเิวณรมิถนน 

ก็สามารถมองเหน็หิง่ห้อยตวัเลก็ๆ ส่องแสงระยับอยูใ่นกอหญ้าหนาทบึ

น่ีเป็นค�่าคืนธรรมดาที่ไม่นับว่าธรรมดาส�าหรับอิ่นสวินผู้อาศัยอยู่ใน 

หมูบ้่านสุย่ฝู่นีม้าเป็นเวลานาน เขาไม่รูส้กึถึงความผดิปกตใิดๆ ตอนน้ันเขายังเป็น 

เดก็ชายตวัเลก็ๆ สงูไม่ถึงหนึง่ร้อยห้าสบิเซน็ต์ สวมใส่เสือ้ยืดหลวมๆ กางเกงขาส้ัน 

และรองเท้าแตะท่ีใช้กาวตดิ ท�าให้เดนิเหนิไม่คล่องตวั คณุย่าสญัญากับเขาว่า 

ถ้าฤดรู้อนน้ีสิน้สดุลง จะซือ้รองเท้าคูใ่หม่ให้

อิน่สวินนัง่บนเครือ่งโม่ทีอ่ยู่ปากทางเข้าหมูบ้่าน ในมอืมจีิง้หรดีอยู่สองตวั 

เขาเก็บมนัมาจากในพงหญ้า ขณะน้ีมนัยังมเีรีย่วแรงต่อสูด้ิน้รนอยู่ในฝ่ามอืของเขา

แม้ฟ้าจะมืดแล้ว แต่อิ่นสวินยังไม่คิดที่จะกลับบ้าน

ความสงบเรยีบร้อยในหมูบ้่านสุย่ฝู่น้ันดมีาก แถมบรเิวณข้างเคียงก็ไม่มี

แหล่งน�า้ลกึให้เดก็ๆ เล่น ดังน้ันจงึไม่มเีหตรุ้ายใดๆ เกิดขึน้กับเด็กๆ ในหมูบ้่าน  

ผูป้กครองสามารถวางใจได้ คณุปูค่ณุย่าทีส่งูอายุแล้วเป็นคนดูแลอิน่สวิน คนแก่ 

เมื่ออายุมากขึ้นก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง เด็กในชนบทมักได้รับการเลี้ยงดูอย่าง 

ไม่ค่อยดนัีก เพราะฉะน้ันเมือ่ถึงเวลามดืค�า่แล้วอิน่สวินยังไม่กลบับ้านจงึไม่มใีคร 

ออกตามหา

หากเป็นก่อนท่ีลูช่งิจิว่จะจากไป อ่ินสวินคงกลบับ้านพร้อมเพ่ือน เพียงแต่ 

ตอนน้ีลูช่งิจิว่ไม่อยู่ทีน่ี่แล้ว

อิน่สวินนัง่เล่นอยู่บนเครือ่งโม่ เด็กชายผลอ็ยหลบัโดยไม่รูต้วั เครือ่งโม่นัน้ 

แขง็มาก เขาจงึเจบ็ใบหน้า ในขณะทีอ่ิน่สวินก�าลงัง่วงงนุ เขาก็เหมอืนจะได้ยินเสยีง
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ธารน�า้ไหล

เสยีงนีค่้อยๆ ดงัขึน้เรือ่ยๆ จนอิน่สวินลมืตาขึน้เพราะเสยีงของมนั และ 

ถึงกับตกใจชะงกันิง่เมือ่เห็นสภาพแวดล้อมรอบตวั แอ่งน�า้ขนาดใหญ่ปรากฏข้ึน 

ใต้เคร่ืองโม่ และภายในแอ่งน�า้น้ันมลีกัษณะเป็นน�า้วน เสยีงน�า้ทีไ่หลอย่างรวดเรว็ 

มาจากกระแสน�า้ท่ีเชีย่วกราก

อิ่นสวินมองแอ่งน�้าตรงหน้าด้วยความฉงน น่ีมันพ้ืนท่ีราบ...ท�าไมถึงม ี

แอ่งน�า้แบบนีไ้ด้

ขณะทีอ่ิน่สวินจ้องมองแอ่งน�า้ด้วยความงนุงง มอืท่ีเตม็ไปด้วยเส้นขนสดี�า 

คูห่นึง่ก็ย่ืนออกมาจากแหล่งน�า้นัน้แล้วคว้าเข้าท่ีตวัอิน่สวิน มอืคูน้ั่นดบูอบบาง  

แต่กลับมพีลังมหาศาล มนัคว้าข้อเท้าของอิน่สวินอย่างง่ายดาย ก่อนจะลากตวัเขา

ลงไปในแอ่งน�า้ทีไ่หลเชีย่ว

"อ๊าก!!!" อ่ินสวินตกใจจนร้องออกมาอย่างหวาดกลัว เขาย่ืนมือ 

คว้าเครือ่งโม่ ทว่าแรงของเขาไม่สามารถต่อสูกั้บสตัว์ประหลาดในแอ่งน�า้ได้เลย  

ดิน้รนได้เพียงสองสามวินาทีก็ถูกลากลงไปในน�า้น่ันแล้ว

น�า้ไหลผ่านจมกูและปากของอิน่สวินอย่างรวดเรว็ ดวงตาเขาเบกิกว้าง 

พยายามดิน้รนสดุก�าลงั แต่ก็ยงัไม่อาจช่วยให้พ้นจากอนัตราย ตรงกนัข้าม...

ออกซเิจนถูกขบัออกจากจมกูของเขามากข้ึนเรือ่ยๆ เป็นครัง้แรกท่ีอิน่สวินได้กลิน่ 

ของความตายอย่างชดัเจน

ขณะที่ออกซิเจนลดหายจากปอด เปลือกตาของอิ่นสวินก็ค่อยๆ ปิดลง 

ในช่วงภวังค์นั้นเหมือนเขาจะได้ยินเสียงหล่นอย่างแจ่มชัด

อ่า...ฉนัยังไม่ได้เจอลูช่งิจิว่เลย...ในวินาทีทีเ่ขาคดิถึงความจรงิน้ี อิน่สวิน 

ก็ฮึดระเบิดเรี่ยวแรงออกมา จนหลุดพ้นจากมือสีด�าที่กอบกุมเขาเอาไว้ 

ตะเกียกตะกายให้พ้นจากแอ่งน�า้

ฉันไม่อยากตาย...ฉันไม่อยากตาย...อิ่นสวินคิด ฉันยังไม่ได้เอาเหรียญ 

ตูเ้กม...ให้ลูช่งิจิว่เลยนะ

พร้อมกับความปรารถนานี้ สติของอิ่นสวินก็เลือนรางอย่างช้าๆ และ

สุดท้ายการมองเห็นของเขาก็ถูกปกคลุมด้วยความมืด
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กว่าครอบครวัจะพบว่าอิน่สวินหายตวัไปก็เป็นเวลาเท่ียงของวันถัดมาแล้ว

คุณปู่คุณย่าท�าอาหารเรียบร้อยแต่ไม่เห็นหลานชายกลับมาก็รู้ได้ว่า 

มบีางอย่างผดิปกต ิจงึออกตามหาทัว่ทกุสารทศิ ตามหาอยู่ทัง้วัน ในทีส่ดุก็พบ 

ร่องรอยของหลาน

นัน่ก็คอืรองเท้าแตะขนาดเลก็คูห่นึง่ทีห่ล่นอยู่ข้างเครือ่งโม่ สงัเกตเหน็ได้ว่า 

เกิดความโกลาหลอลหม่านขนาดไหนตอนท่ีท้ิงมนัไป

การหายตวัไปของเดก็ถือเป็นเรือ่งใหญ่ ปู่และย่าแจ้งความและสอบถาม 

ทกุคนในหมูบ้่านแต่ก็ไม่พบอ่ินสวิน พ่อแม่ของอิน่สวนิรบีกลบับ้านด้วยความเสยีใจ

หลงัจากได้รบัข่าวการหายตวัไปของลกูชาย

ชาวบ้านในหมูบ้่านบอกว่าเด็กน้อยถูกลงิน�า้* ลกัพาตวัไป คนอืน่ๆ พากัน 

คิดว่าเขาพูดจาเลอะเทอะ หมูบ้่านสุย่ฝูไ่ม่มแีหล่งน�า้ มแีค่ทางน�า้เลก็ๆ และไม่เคย 

มใีครตายในทางน�า้น้ีด้วย จะมลีงิน�า้ได้อย่างไร

ต�ารวจสรปุความว่าเดก็อาจถูกลกัพาตวัและน�าไปขายโดยคนท่ีเดนิทาง

ผ่านหมู่บ้าน ทว่าในช่วงเวลานั้น มีคนเดินทางไปที่บ้านของอิ่นสวิน

อิน่สวนิไม่เคยพบบคุคลผูน้ีม้าก่อน เขารบัรูจ้ากค�าบรรยายของปู่กับย่าว่า 

คนคนนั้นเป็นชายหนุ่ม เขาใช้ผ้าคลุมใบหน้า เห็นแค่เพียงดวงตาสีด�าสนิท  

ดวงตาคูน้ั่นดูน่ากลวัย่ิงนัก...มแีค่เพียงตาด�า ไม่มตีาขาว

ชายคนน้ันเข้าไปในบ้านของอิ่นสวินและบอกพ่อแม่ของเขาว่าอิ่นสวิน

โดนฆ่าตายแล้ว

พ่อแม่อิน่สวินตกใจแทบทรดุ แต่ในขณะเดียวกันก็สงสยัว่าชายคนน้ีเป็น 

คนฆ่าอิน่สวนิหรอืเปล่า ครอบครวัอิน่สวินตัง้ท่าจะมดัชายคนน้ีแล้วน�าตวัเขาไป 

สถานตี�ารวจ ทว่าชายคนน้ันกลบัละลายกลายเป็นแอ่งน�า้หายไปต่อหน้าต่อตา  

ถ้าไม่ใช่เพราะมอืของพวกเขายังเปียกชืน้อยู่ พวกเขาคงไม่เชือ่และคดิว่าตวัเอง 

เพ่ิงจะมคีวามฝันอนัแปลกประหลาดเป็นแน่

วันรุ่งขึ้น ชายผู้กลายเป็นน�้ากลับมาอีกครั้ง

คราวนี้พ่อแม่ของอิ่นสวินไม่กล้าท�าอะไรเขา ได้แต่ฟังชายคนน้ันอย่าง 

* ลิงน�้า หรือผีน�้า เป็นสิ่งมีชีวิตในต�านานของจีน อาศัยอยู่ในน�้าจืด มีลักษณะสะเทินน�้าสะเทินบก
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มีมารยาท

'ลูกชายของพวกคุณไม่อาจกลับมาแล้ว' ชายคนนั้นเอ่ย 'เขาตายแล้ว'

คุณย่าของอ่ินสวินเป็นลมทันทีหลังได้ยินค�าพูดนั้น พ่อกับแม่ของเขา

ร้องไห้โฮ ทั้งบ้านเต็มไปด้วยบรรยากาศอันแสนเศร้า

'แต่ฉนัพอจะมวิีธีน�าเขากลบัมา' ชายคนน้ันพูด 'แต่ว่าถ้าพากลับมาแล้ว 

เขาจะไม่สามารถออกจากหมูบ้่านสุย่ฝู่นีไ้ปตลอดชวีติ เขาต้องอยู่ทีน่ีจ่วบจนถึง 

จดุสิน้สดุ'

'จุดสิ้นสุด?' ปู่ที่มีสติเพียงคนเดียวเอ่ยถาม 'อะไรคือจุดสิ้นสุด'

ชายคนน้ันย้ิมพลางส่ายหน้า 'ไม่ต้องให้ฉนัอธิบายหรอก เด๋ียวเขาจะรูเ้อง'

แม้ที่มาท่ีไปของชายคนนี้จะเป็นปริศนาอันน่าสงสัย หากแต่สมาชิก 

ในครอบครัวไม่มทีางเลอืกอืน่จงึต้องเลอืกประนปีระนอม พวกเขาต้ังหลุมศพให้ 

อิ่นสวินตามวิธีท่ีชายคนนั้นบอก พร้อมจัดพิธีศพ งานน้ันจัดขึ้นอย่างย่ิงใหญ่  

ผู้คนทัง้หมูบ้่านต่างพากันมาร่วมงาน ตามหลกัแล้วเมือ่มเีด็กเสยีชวีติไม่ควรจดังาน

อลงัการ แต่งานของอิน่สวินกลบัจดัถึงเจด็วันเจด็คนื

ไม่กีวั่นหลงัจากงานศพอนัย่ิงใหญ่ อ่ินสวินทีร่่างกายเปียกปอนก็ปรากฏตวั 

ขึ้นที่ประตูทางเข้าบ้าน เขาเดินเท้าเปล่าและมีท่าทีสับสน ราวกับไม่เข้าใจว่า 

ท�าไมตวัเองถึงมาอยู่ตรงนีไ้ด้

เมื่อพ่อแม่ของอ่ินสวินมองเห็นลูกชายตัวเองก็ดีใจมาก แม่ทั้งร้องไห้ 

ทั้งหัวเราะ มาอุ้มพาเขาเข้าบ้าน

เนือ่งจากก่อนหน้าน้ีไม่พบศพของอ่ินสวิน เดก็ท่ีปรากฏตัวขึน้อย่างกะทันหัน

จึงได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว การท่ีอิ่นสวินกลับมาเป็น 

การพิสจูน์ว่าชายคนนัน้ไม่ได้โกหก ครอบครวัของอิน่สวินก่อตัง้ศาลเจ้าบนภูเขา 

ตามค�าบอกของชายคนน้ัน ตัง้ชือ่ว่าอิน่สวิน ถวายธูปเทียนและผลไม้ แสงไฟ 

ทีศ่าลเจ้าน้ีจะไม่ดบั และผลไม้จะไม่พร่องตามทีช่ายคนน้ันบอก

ครอบครัวของอิน่สวินท�าตาม เพียงแต่ในใจของผู้เป็นแม่กลับมคีวามคิดอืน่

ผดุขึน้มา เธอต้องการพาลกูชายออกจากหมูบ้่านสุย่ฝู่

'เธอจะพาเขาไปไม่ได้ ผู้ชายคนน้ันบอกไว้แล้วไง อิ่นสวินออกจาก 
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หมูบ้่านสุย่ฝู่ไม่ได้'

คณุปูต้่องการหยุดการกระท�าของผูเ้ป็นแม่ แต่ส�าหรบัแม่ท่ีเคยสญูเสยีลกู 

ไปแล้วครัง้หนึง่กลบัมคีวามตัง้ใจหนกัแน่นเป็นพิเศษ เธอกล่าวว่า 'ทีน่ีม่ปัีญหา  

คนทีน่ี่ก็มปัีญหา ฉันปล่อยลกูไว้ทีนี่ไ่ม่ได้ ฉนัต้องพาเขาไปจากท่ีน่ี!' เธออยากไป 

ให้พ้นจากท่ีแห่งนี ้ ไปจากเรือ่งราวบ้าๆ ทัง้หมด แล้วลมืดวงตาสดี�าสนทิอนัน่ากลวั 

ของชายคนนัน้เสยี

ผู้เป็นพ่อเอาแต่นิง่เงยีบ ปู่และย่าไม่อาจห้ามได้ วันต่อมาแม่จงึพาอิน่สวิน 

ตัวน้อยเดนิไปตามทางเดินออกจากหมูบ้่านสุย่ฝู่

พ่อเรยีกรถให้มารอท่ีปากทางเข้าหมูบ้่านตัง้แต่เช้า ท้ังสามคนเดนิมุง่หน้าไป

ทางรถ

ทว่านาทีที่แม่ก้าวขาออกจากหมู่บ้านสุ่ยฝู ่ เธอก็พบว่าอิ่นสวินท่ีเอาแต่ 

นิ่งเงียบไม่ยอมพูดจาในอ้อมแขนเร่ิมละลาย น�า้ไหลเป็นสายจากร่างกายเขา 

ร่างกายของเดก็น้อยค่อยๆ โปร่งแสง

'อ๊ากกกกกกก!!!!' เหน็ฉากนีแ้ม่ของเดก็ชายก็ทรดุตัวลง เธอกรีดร้องแล้ว 

โยนอิน่สวินลงบนพ้ืน ก่อนจะรบีว่ิงออกจากหมูบ้่าน 'เดก็น่ีไม่ใช่ลูกของฉัน เด็กน่ี 

ไม่ใช่ลกูของฉนั มนัคอืปีศาจ...ปีศาจ...'

อิน่สวินจ้องมองผูเ้ป็นแม่อย่างเหม่อลอย เขาจ�าได้แค่ว่าตนเองถูกดึงเข้าไปใน

แอ่งน�้า ส่วนเรื่องอื่นนอกจากนี้ไม่มีอยู่ในความทรงจ�าเลย เด็กชายเข้าใจว่า

บรรยากาศแปลกๆ ในบ้านเกิดจากความคึกคะนองของเขาเอง ไม่ได้นึกถึง 

สาเหตท่ีุลกึซึง้กว่าน้ัน

แม่จากไปโดยปราศจากอิน่สวนิ เธอกบัพ่อขึน้รถออกจากหมูบ้่านสุย่ฝู่ไป 

โดยไม่กลบัมาอกี

อิ่นสวินถูกทิ้งไว้ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้

โชคดีท่ีว่านอกเหนือจากออกจากหมู่บ้านสุ่ยฝู่ไม่ได้ อิ่นสวินก็ไม่มีอะไร 

พิเศษไปจากเด็กคนอืน่ๆ

อิน่สวินค่อยๆ เตบิโตมาเช่นน้ี และค่อยๆ ค้นพบความแตกต่างในตัวเอง 

ทลีะนดิ ตอนแรกปู่และย่าไม่ได้ตัง้ใจจะบอกเรือ่งน้ีกับเขา กระท่ังวันหน่ึงเขาพบ 
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แท่นบชูาท่ีคณุย่าขึน้ไปบชูาบนภเูขา...มช่ืีอของเขาเขยีนอยู่บนน้ัน

ขณะทีอ่ิน่สวินมองแท่นบชูาก็รูส้กึถึงอะไรบางอย่าง เป็นเวลานานกว่าเขา 

จะเข้าใจความรูส้กึน้ัน

มันคือภารกิจ ภารกิจที่เขาจะต้องปกป้องหมู่บ้านสุ่ยฝู่ไปตลอดกาล

มีคนช่วยชีวิตอ่ินสวินที่น่าจะต้องตายไปแล้ว และมอบหน้าท่ีน้ีให้เป็น 

สิง่แลกเปลีย่นกับการให้ชวิีตใหม่กับเขา

ปู่กับย่าเล่าเรือ่งราวท่ีเกิดขึน้ในปีนัน้ให้เขาฟัง ทัง้เรือ่งชายแปลกหน้า เรือ่ง 

แม่ของเขา และเรือ่งทีว่่าท�าไมเขาถึงไม่สามารถเดนิทางออกจากหมูบ้่านสุย่ฝู่ได้

แม้ว่าจะไม่เคยลองมาก่อน แต่อิ่นสวินรู้ดีว่าสิ่งที่ปูพู่ดนั้นเป็นความจริง 

ท่ามกลางความมืดมิด เขาค่อยๆ รับรู้ว่าท�าไมตัวเองถึงมีสภาพอย่างน้ี แต่ 

เรือ่งเหล่านีไ้ม่สามารถพูดออกมาได้ หากพูดไปอาจกลายเป็นค�าสาป และส�าหรับ 

บางเรือ่งน้ันหากพูดออกไปแล้วอาจจะเปลีย่นแปลงความจรงิบางอย่างได้

ต่อมาปูก่ับย่าเสียชีวิต อิ่นสวินเติบโตขึ้นทีละน้อย

หลงัเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ การถูกจ�ากัดขอบเขตก็ได้รบัการผ่อนปรนมากข้ึน  

เขาสามารถออกจากหมู่บ้านสุ่ยฝู่ไปยังตัวเมืองและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ แต่ 

จะไปไกลกว่าน้ีได้มัย้ อิน่สวินยังไม่เคยลอง เพราะเมือ่เขาเกิดความคดิแบบน้ีขึน้  

ก็คล้ายจะมีเสียงกระซิบลอยผ่านจากภูเขามาบอกว่าเขาไม่สามารถไปได้ ถ้า 

ออกไปจะต้องตาย

สุ่ยฝู่คือชีวิตของเขา คือรากฐานที่เขาไม่อาจแยกจาก

เรื่องราวน่าจะจบลงท่ีตรงน้ี แต่การกลับมาของลู่ชิงจิ่วกลับเพ่ิมเติม 

เรื่องราวบทใหม่

"ถ้าอย่างน้ันนายคืออะไรกันแน่" ลู่ชิงจิ่วเอ่ยถามหลังจากฟังเรื่องเล่า 

แสนยาวนีจ้บ เขาหยิกแขนอิน่สวิน มนัให้ความรูส้กึอ่อนนุม่อย่างมนุษย์ แตกต่าง 

จากร่างกายของคนตายโดยสิน้เชงิ

อิ่นสวินเอ่ย "ฉันคิดก่อนนะ...ฉันน่าจะรับช่วงต่อเป็นพวกเทพภูเขา 

อะไรท�านองนั้น..."

"เจ้าป่าเจ้าเขา?" ลู่ชิงจิ่วถาม
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"ใช่แล้ว" อิน่สวินตอบ "ฉนัรูทุ้กเรือ่งท่ีเกิดขึน้บนภูเขา แต่ท่ีจริงก็แค่รับรู้แหละ 

ฉนัท�าอะไรไม่ได้มากหรอก ฉนัรูส้กึเหมอืนตวัเองเป็นคนธรรมดามากกว่า"

ลู่ชิงจิ่วถาม "นายรู้ทุกเรื่องบนภูเขา? งั้นตอนนั้นท่ีพวกเราข้ึนเขาไปกับ 

จเูหมีย่วเหมีย่วแล้วถูกผบีงัตามนัเกิดอะไรขึน้"

อิน่สวิน "อมื ตอนน้ันฉนันกึว่ามเีดก็โดนปีศาจแอ่งน�า้จบัตวัไป ไอ้ปีศาจน่ัน

สร้างความล�าบากมากมาย ฉนัไล่มนัก็ไม่ไป ก็เลยได้แต่จบัตาดมูนั"

ลู่ชิงจิ่ว "อ้อ..."

อิ่นสวินรู้สึกเหน่ือยจากการเล่า เขายกน�้าชาข้างหน้าข้ึนจิบ ก่อนพูด  

"ชงิจิว่ นีคื่อสิง่ท่ีฉันประสบพบเจอมา ฉนับอกนายไปหมดแล้ว ไม่ต้องกลวัฉันนะ  

ฉนัไม่มทีางท�าร้ายนาย"

ลู่ชิงจิ่วพยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไร ราวกับเขาก�าลังครุ่นคิดบางสิ่ง

อิ่นสวินเข้าใจว่าลู่ชิงจิ่วยังไม่สามารถปล่อยวางเรื่องตัวตนของเขาได้  

จงึมองลูช่งิจิว่ด้วยแววตาจรงิใจ ด้วยความทีอ่ยากจะบอกว่าตนเป็นคนดจีรงิๆ

ลู่ชิงจิ่วพลันเอ่ยถาม "นายรู้ทุกเรื่องบนภูเขานี้ใช่มั้ย"

อิน่สวินตอบ "ใช่ หญ้าทกุกอ ดอกไม้ทุกดอก ต้นไม้ทุกต้น ฉนัรูห้มดเลย 

นัน่แหละ"

ลู่ชิงจิ่วพูด "ถ้ามีอะไรเพิ่มมานิดหน่อยนายก็รู้?"

อิ่นสวินพยักหน้า

ลู่ชิงจิ่วเอ่ย "ถ้าอย่างนั้น..." เขาถามกะทันหัน "ปีนั้นที่พ่อแม่ของฉัน 

เจอเหตุการณ์ดินถล่ม นายรู้มั้ยว่าศพของพวกเขาอยู่ตรงไหน"

อิน่สวินเงยีบ เขามองแววตาทีจ่รงิจงัของลูช่งิจิว่ก็เข้าใจได้ทันทีว่าปัญหาน้ี

ส�าคญัมาก

ก็จรงิ ผูต้ายต้องการจากไปอย่างสงบ นกึถึงพ่อแม่ทีไ่ม่มแีม้กระทัง่โลงศพ  

ลกูหลานก็ยากจะวางใจ

"ฉันไม่รู ้" อิ่นสวินตอบ "ฉันหาดูแล้ว แต่ไม่เจอศพพ่อแม่นาย" เขา 

เอ่ยเสียงต�า่ "ขอโทษจรงิๆ ตอนนัน้ฉนัเจอแค่กระเป๋าเป้ของพ่อแม่นาย แต่ไม่เห็น 

พวกเขาเลย"
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ลู่ชิงจิว่ถอนหายใจ ไม่พูดอะไร ก่อนจะกอดอิน่สวินแล้วพูดว่า "ไม่เป็นไร  

มันไม่เก่ียวอะไรกับนายเลย นายพยายามเต็มที่แล้วนะ อย่าโทษตัวเอง มัน 

ไม่ใช่ความผดิของนาย"

ความจริงแล้วหลังเกิดเหตุการณ์นั้น ลู่ชิงจิ่วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะพบศพ 

ของพ่อแม่ พอเขาได้เห็นสถานท่ีเกิดเหต ุ ได้รูว่้าภเูขาถล่มลงมาเกือบครึง่ ภายใต้ 

พลังธรรมชาตแิล้วมนุษย์ก็เป็นเสมอืนมดตวัน้อย การท่ีสามารถหากระเป๋าเป้ของ 

พ่อแม่เจอได้ ลูช่งิจิว่ก็รูส้กึว่าเพียงพอแล้ว ดงันัน้ท่ีเขาถามค�าถามน้ีกับอิน่สวิน 

ไม่ใช่ว่าต้องการจะโทษอีกฝ่าย ชายหนุ่มแค่อยากรู้ต�าแหน่งคร่าวๆ ท่ีพ่อแม่ 

ถูกดนิฝัง ถึงแม้จะอยู่ลกึเกินกว่าจะขุดขึน้มาได้ แต่อย่างน้อยได้ไปกราบไหว้บ้าง 

ก็ยังดี

อย่างไรก็ตามเรือ่งท่ีอิน่สวินบอกว่าไม่เหน็ศพพ่อแม่ของลูช่งิจิว่ มนัท�าให้เขา

ประหลาดใจระคนผดิหวัง

หากอิน่สวินเป็นเทพภูเขาของหมูบ้่านสุย่ฝู่จรงิๆ การท่ีหาศพของพ่อแม่ 

ลูช่งิจิว่ไม่พบหมายความว่าร่างของพวกเขาอาจถูกพัดพาออกไปจากหมูบ้่านสุย่ฝู่ 

ดนิถล่มกินบรเิวณกว้างเกินไป ลูช่งิจิว่จงึจ�าต้องยอมแพ้

"ไม่อย่างน้ันให้ฉนัลองหาดอูกีครัง้ดมีัย้" อิน่สวินพูดด้วยน�า้เสียงค่อนข้างเศร้า

"ไม่ต้องหรอก" ลูช่งิจิว่ส่ายหน้า "ไม่ต้องฝืนหาหรอก" ย�า้ยืนยันพร้อมส่งย้ิมให้ 

ใบหน้าชายหนุ่มประดับด้วยรอยย้ิม "พ่อแม่ของฉันเป็นคนใจกว้าง พวกเขา 

ไม่ยึดตดิกับเรือ่งแบบน้ีหรอก ขอแค่ฉนัใช้ชีวติได้ดก็ีพอ"

อิ่นสวินจึงค่อยมีท่าทีที่ผ่อนคลายลง

พวกเขาเปิดใจคยุกันทัง้คนื ลูช่งิจิว่สามารถแก้ปมท่ีอยู่ในใจของอิน่สวิน

ได้ในท่ีสุด พวกเขานัดกันว่าขึ้นเขาครั้งหน้าจะไปไหว้ศาลที่ปู่ย่าของอิ่นสวิน 

เป็นคนตัง้ จากนัน้ท้ังคูก็่เอ่ยลากันทีล่านบ้าน ลูช่งิจิว่มองดูอิน่สวินลับสายตาไป 

พร้อมรอยย้ิม ชายหนุ่มหมนุกาย เตรยีมกลบัเข้าบ้าน

ทนัทีทีห่มนุตวั ลูช่งิจิว่ก็เห็นไป๋เยว่ียหูทีไ่ม่รูว่้ามายนือยู่ข้างหลงัเขาต้ังแต่ 

เมือ่ไหร่ ทัง้คูส่บตากันเงยีบๆ จนลูช่งิจิว่เป็นฝ่ายทนไม่ไหว ชายหนุม่หวัเราะขืน่ๆ

"ไอ้บ้านี่ยังมีเรื่องปิดบังฉันอยู่" ลู่ชิงจ่ิวพูด "สถานท่ีที่ฉันเข้าไปมันม ี
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ความหมายกับอิ่นสวินยังไง"

ไป๋เยวี่ยหูตอบ "วิญญาณ"

ต้นไม้ท่ีตายแล้ว หลมุฝังศพอนัโดดเดีย่ว ผนืหญ้ารกร้างไร้ท่ีสิน้สดุ และ

คราบเลอืดตามหนามแหลมบนหญ้า ท้ังหมดนีค้อืจติวญิญาณของอิน่สวิน

ลูช่งิจิว่นกึถึงรอยย้ิมสดใสของอิน่สวินและเขีย้วเลก็ๆ บนรมิฝีปากของเขา

ตอนท่ีอิน่สวินยกย้ิมเขาคดิอะไรอยู่นะ แล้วตอนทีเ่ขาร้องไห้เขาคดิอะไรอยู่กัน 

โดนแม่โยนท้ิงลงพ้ืน เลยท�าให้เกิดวัชพืชบนท่ีรกร้างอนัไร้ทีส่ิน้สดุหรอืเปล่า

ไหนจะอีกาตัวหนึ่งที่เกาะบนต้นไม้ ร้องเรียกชื่อลู่ชิงจิ่ว...

ลูช่งิจิว่สดูลมหายใจเข้าลกึ ก่อนเอ่ย "ท่ีน่ันมอีกีาตวัหน่ึงร้องเรยีกชือ่ฉนั"

ไป๋เยวี่ยหูมองลู่ชิงจิ่วเงียบๆ

"ก่อนหน้านี้ฉันนึกว่าอีการ้องเรียกชื่อเพ่ือพาฉันออกไป" ลู่ชิงจิ่วกล่าว  

"แต่พอมาคดิดดูีๆ ..." น�า้เสยีงของเขามคีวามขมข่ืน "นายว่าตอนทีฉ่นัไม่อยู่ อกีา 

จะยังเรยีกชือ่ฉนัมัย้"

ส�าหรบัค�าถามของลูช่งิจิว่ ไป๋เยว่ียหูรูค้�าตอบด ีแต่เขาคดิไม่ถึงว่าลูช่งิจิว่ 

จะคาดเดาค�าตอบได้ง่ายดายเช่นนี้ ไป๋เยว่ียหูชื่นชอบคนฉลาด ดังน้ันเขาจึง 

รูส้กึชอบชายหนุ่มทีช่ื่อลูช่งิจิว่ตรงหน้าคนนี ้ เขามองลูช่งิจิว่ด้วยสายตาอ่อนโยน 

พลางคดิว่าการกลนืกินคนตรงหน้าลงท้องน่าจะท�าให้เขามคีวามสขุเหมอืนท่ีเขา

เคยปฏบิตักัิบสิง่ท่ีโปรดปรานมาตลอด แต่ถ้ากลนืลงท้องทัง้อย่างน้ี ผวิเรยีบเนียน 

สีขาวราวกับข้าวสาลีของชายหนุ่มจะโดนฟันแหลมคมข่วนหรือเปล่า ถ้าเป็น 

อย่างนัน้เขาคงเสยีดายแย่...ไป๋เยว่ียหูรบัรูไ้ด้ว่านีค่อืความชอบท่ีแตกต่างจาก

ความอยากอาหารโดยทัว่ไป มนัแปลกใหม่มากๆ

"เยว่ียหู?" ลู่ชิงจิ่วถูกไป๋เยว่ียหูจ้องมองจนรู้สึกกลัว ไม่รู้ว่าเพราะอะไร 

แขนของเขาถึงได้ขนลุกเกรียว ราวกับว่าถึงแม้สมองจะไม่ได้ตระหนักถึง แต่ 

การท�างานของร่างกายก�าลงับอกเขาว่าคนตรงหน้านีอ้นัตรายเป็นอย่างมาก

ไป๋เยว่ียหูยกย้ิม รอยย้ิมของเขางดงามมาก ดวงตาเรียวดุจหงส์ยกโค้ง 

ชวนให้งงงวย เขาเอ่ย "แต่นายกลบัมาแล้ว"

ลู่ชงิจิว่มองดรูอยย้ิมของเขาก็พลนัเข้าใจขึน้มาทนัทว่ีาท�าไมในเหลยีวไจจือ้อี้
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บณัฑิตมากมายขนาดน้ันถึงโดนปีศาจจิง้จอกลวงหลอก ดท่ีีเขายังมสีต ิชายหนุ่ม 

เอ่ยเสยีงต�า่ "ใช่ โชคดีทีฉ่นักลบัมา"

"นอนเถอะ" เพียงชัว่ขณะไป๋เยว่ียหูก็ลดรอยย้ิมบนใบหน้า กลบัสูท่่าทาง

เกียจคร้านตามปกติ "ดกึแล้ว"

"ใช่ ดกึแล้ว" ลูช่งิจิว่แหงนหน้ามองท้องฟ้า เป็นอกีหนึง่คนืทีท้่องฟ้าแจ่มใส 

ดัง่เช่นคนือืน่ๆ "ราตรีสวัสดิ์"

"ราตรีสวัสดิ์" ไป๋เยวี่ยหูเอ่ย

ลูช่งิจิว่หมนุกายกลบัไปทีห้่อง ไป๋เยว่ียหยืูนนิง่อยู่ในลานบ้านเป็นเวลานาน

อย่างครุน่คดิอะไรบางอย่าง

ยามเช้า ความร้อนได้ปลกุผูค้นให้ตืน่จากการหลับใหล ลู่ชงิจิว่ต่ืนข้ึนมา

ท�าอาหารเช้า มองเห็นเสีย่วฮวาก�าลงัทะเลาะกับอิน่สวินอยู่ในลานบ้าน

ตวัตนตงัคังของเสีย่วฮวาเปิดเผยแล้ว จงึไม่จ�าเป็นต้องระมดัระวังอกีต่อไป  

เมือ่เผชญิหน้ากับอิน่สวนิจงึใช้ถ้อยค�าคมกรบิรวัเป็นปืนกล ท�าเอาลูช่งิจิว่ทียื่นอยู่ 

ข้างๆ ตกตะลงึ

ใบหน้าของอิน่สวินถมงึทึงกว่าเสีย่วฮวามาก เขาจบัเสีย่วฮวาไม่วางมอื  

แกเก่งนักเหรอ ฉนัก็เก่งเหมอืนกัน

เสี่ยวฮวาเอ่ย "อิ่นสวิน ไอ้คนหน้าไม่อาย อย่ามากอดฉันนะ ร้อน!"

อิ่นสวิน "จิ่วเอ๋อร์ เที่ยงนี้พวกเรากินเหลียงเฝิ่ง* กันดีมั้ย"

เสี่ยวฮวา "ไอ้บ้าเอ๊ย..."

อิ่นสวิน "เฮ้ เด็กๆ พูดค�าหยาบไม่ได้นะ"

เสี่ยวฮวา "..."

ลูช่งิจิว่ฟังอยู่ข้างๆ พอจดัการเรือ่งตวัตนของอิน่สวินเรยีบร้อย บ้านก็กลบัสู่

สภาพปกตสิขุอกีครัง้

ไป๋เยวีย่หกูลบัไปนัง่เก้าอ้ีโยกของตวัเองด้วยท่าทางเกียจคร้านอย่างชายชรา

อายุแปดสบิปี อิน่สวินกอดเสีย่วฮวาให้อาหารไก่ในลานหน้าบ้าน แต่พอให้อาหาร 

* เหลียงเฝิ่ง เป็นอาหารที่นิยมทานกันในฤดูร้อน ตัวแป้งมีลักษณะคล้ายวุ้นซึ่งจะราดด้วยน�้ามันพริกคั่ว
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ไปเรือ่ยๆ เขาก็ร้องขึน้เสยีงดงั "เฮ้ย เสีย่วฮวา เสีย่วฮวา แกเป็นอะไร ตืน่ส!ิ"

เสี่ยวฮวาท่ีเพ่ิงด่าทอเขาเมื่อครู่นี้กลับไม่ขยับเขย้ือน หลังจากท่ีอิ่นสวิน 

อุ้มมันขึน้มาแล้ว เสีย่วฮวาก็ยังหลบัตาอยู่ ลมหายใจของมนัอ่อนแรงมากราวกับ

สามารถหยุดลงได้ทกุเมือ่

อิน่สวินเหน็ท่าไม่ดจีงึรบีอุม้เสีย่วฮวาเข้าบ้าน เอ่ยถามลูช่งิจิว่ว่าเสีย่วฮวา 

เป็นอะไร ลู่ชงิจิว่ประเมนิสถานการณ์ก่อนตอบ "ฉนัเองก็ไม่รูเ้หมอืนกัน นายลองไป

ถามไป๋เยว่ียหูมัย้ เขาน่าจะรูด้!ี"

อิ่นสวินรู้สึกผิด "นายไปเองดีกว่า เมื่อวานฉันกินน่องไก่ของเขา วันน้ี 

จะกล้าไปพูดด้วยได้ยังไง"

ลู่ชิงจิ่วใช้ความคิดพลางอุ้มเสี่ยวฮวาเดินไป

เมือ่ฟังสิง่ทีลู่ช่งิจิว่พูดจนจบ ไป๋เยว่ียหทูีห่ลบัตาอยู่ก็ลมืตาขึน้เหลอืบมอง 

เสีย่วฮวาแล้วเอ่ยออกมาสามพยางค์ "โรคลมแดด"

ลูช่งิจิว่ได้ฟังดงันัน้ก็ตกใจ "โรคลมแดด? ตงัคงัเป็นโรคลมแดดได้ด้วยเหรอ 

แล้วท�ายังไงด"ี

ไป๋เยวี่ยหู "ฉันดูแล้วน่าจะไม่รอด"

ลู่ชิงจิ่ว "..."

เป็นไปตามคาด ประโยคต่อมาที่เขาพูดก็คือ "เอาไปท�าหมูน�้าแดงสิ"

ลู่ชิงจิ่ว "..." ท�าไมนายถึงเก่งกาจแบบนี้นะ จริงๆ แล้วนายแอบคิด 

วิธีกินอาหารไว้ในใจกี่แบบกันน่ะ
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