บทน�ำ

ความมืดยามราตรีมีสีออกแดงอย่างน่าประหลาด
มองออกไปจากช่องหน้าต่าง ดวงจันทร์ส่องสว่างน้อยนิดถูกเมฆด�ำ
บดบัง นางเหม่อมองนอกหน้าต่าง ไม่คิดอะไรทั้งสิ้น ฉับพลันนั้นนางก็มอง
เห็นในลานบ้านมีกระต่ายตัวหนึ่ง...
อา ต้องเป็นกระต่ายที่ท่านปู่อวี๋เลี้ยงไว้หนีออกมาเป็นแน่ นางสวมเสื้อ
ชั้นเดียว เหินกายออกนอกหน้าต่างไป หิ้วหูกระต่ายขึ้นมาอย่างว่องไว
"เจ้ามันโง่ สมน�้ำหน้า" ริมฝีปากบางรูปกระจับโค้งขึ้น ไม่ได้สังเกต
โดยสิ้นเชิงว่าระดับความสามารถในการพูดจาของตนลดน้อยถอยลงอย่าง
ยิ่งยวดภายใต้การจับแยกตัวอย่างแยบคายของพ่อบุญธรรม
นางเหม่อมองดวงตาสีแดงทั้งสองของกระต่ายน้อย รอจนนางได้สติ
กลับมา ทัง้ ห้านิว้ ก็จมลึกเข้าไปในหลังของกระต่ายขาวตัวน้อยแล้ว เลือดไหล
ซึมย้อมขนกระต่ายสีขาวเป็นสีแดง แล้วไหลลงมาตามนิว้ สัน้ ๆ ทัง้ ห้าของนาง
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นางกะพริ บ ตา คลายมื อ ออก ร่ า งกระต่ า ยหล่ น ลงบนพื้ น หญ้ า
ไม่ขยับเขยื้อนสักนิด
"เจ้ามันอ่อนแอ สมน�้ำหน้า" นางพูดโดยไม่มีเจตนาร้ายแม้แต่น้อย
ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเฟิ่งหมิงเสียงเดินออกจากห้องมา
นางหมอบร่างเล็กผอมลงบนพืน้ หญ้าโดยสัญชาตญาณ สองตากลมดิก
จ้องมองเฟิ่งหมิงเสียงเดินไปทางลานบ้านด้านหลัง
ดึกเพียงนี้แล้ว หมิงเสียงจะไปที่ใด
นางส่ายศีรษะ นึกขึน้ ได้วา่ ระยะนีต้ อนกลางคืนมักได้ยนิ เสียงเฟิง่ หมิงเสียง
เดินไปเดินมาอยู่ในห้อง ใช่นอนหลับไม่สบายหรือไม่
นับแต่พ่อบุญธรรมรับเลี้ยงนาง หมิงเสียงคือคนที่ดีต่อนางคนแรก
แม้ระยะนี้แววตาที่หมิงเสียงมองนางมักเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและ
ไม่เข้าใกล้นางอีก แต่วา่ ...แต่วา่ นางก็ไม่มวี นั ลืมภาพของหมิงเสียงทีก่ อดนาง
เข้าในอ้อมอกพลางกล่อมนางทั้งคืนเพื่อปลอบขวัญนางซึ่งเพิ่งมาใหม่...
"แปลก เลอะเลือนแล้ว" นางตบๆ ศีรษะ แปลกใจที่ตัวเองเริ่มเลอะๆ
เลือนๆ อยู่สักหน่อยต่อความทรงจ�ำในช่วงนั้น
เฟิ่งหมิงเสียงยิ่งเดินยิ่งไกล ด้วยความสงสัยใคร่รู้ นางจึงออกแรงเช็ด
คราบเลือดบนหลังมือลงบนเสื้อ ใช้วิชาตัวเบาที่พ่อบุญธรรมสอนกระโจนขึ้น
ตามเฟิ่งหมิงเสียงไป
หลังเฟิ่งหมิงเสียงหยุดลงที่พุ่มไม้กะทันหันก็แอบมองไปบนที่โล่งด้วย
ใบหน้าตื่นกลัว นางหันหน้า เห็นหรังฝูซึ่งพ่อบุญธรรมรับเลี้ยงเหมือนกันอยู่ที่
พุม่ ไม้อกี ด้านหนึง่ และมองไปยังทีโ่ ล่งเช่นเดียวกัน นางเหินขึน้ ต้นไม้ มองตาม
สายตาพวกนางอย่างอยากรู้อยากเห็น มองเห็นร่างของท่านปู่อวี๋ถูกพับเป็น
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รูปร่างแปลกประหลาด ส่วนพ่อบุญธรรมก็อยู่ด้านข้าง
ท่านปู่อวี๋กลายเป็นเช่นนี้ดูเหมือนกับกระต่ายเมื่อครู่ที่เขาเลี้ยงไว้เลย
นางส่ายศีรษะ ไม่เข้าใจว่าพวกเฟิ่งหมิงเสียงก�ำลังหลบอะไร
"หมิงเสียง ออกมา" เสียงพูดราวกับปีศาจของพ่อบุญธรรมดังขึน้ ในราตรี
ปรากฏความน่าสะพรึงกลัวขึ้นเป็นพิเศษ
นางก้มหน้ามองเฟิ่งหมิงเสียงที่หลบอยู่ด้วยความกลัว ต้องเรียก
หมิงเสียงให้ออกมาหรือไม่นะ
"อย่าได้กลัวไปเลย พ่อบุญธรรมเพียงแค่ลงโทษคนคดเท่านั้น เจ้าน่า
จะเข้าใจว่าชีวิตนี้ที่ข้าอภัยไม่ได้ที่สุดก็คือผู้ที่ทรยศข้า แม้ว่าผู้นั้นจะเป็น
พ่อบ้านอวี๋ที่อบรมเลี้ยงดูพวกเจ้ามาก็ตาม"
นางเห็นพ่อบุญธรรมเดินไปยังทิศทางทีห่ มิงเสียงและหรังฝูอยูท่ ลี ะก้าวๆ
คล้ายมั่นใจว่าหมิงเสียงหลบอยู่ตรงนั้นแน่นอน
เฟิ่งหมิงเสียงยังคงกลัวกระทั่งแม้แต่จะขยับก็ไม่กล้า นางขมวดหัวคิ้ว
อึดอัดในใจ เกิดความรู้สึก...เกลียดที่พ่อบุญธรรมรังแกเฟิ่งหมิงเสียงเช่นนี้
"ถ้าไม่ออกมา รอข้าจับเจ้าได้ เจ้าจะต้องถูกลงโทษนะ"
"ข้าเอง!" นางร้องออกไป ขณะเดียวกันก็เห็นเด็กหนุ่มซึ่งหลบอยู่กับ
หรังฝูข้ามพุ่มไม้ออกมาเช่นกัน เขาก็ออกมาด้วย? กลัวพ่อบุญธรรมพบหรังฝู
หรือ ท�ำไมต้องกลัว
"โซ่วเอ๋อร์...เจ้าอีกคน?"
"ข้าเองเจ้าค่ะพ่อบุญธรรม ไม่ใช่หมิงเสียง" นางพูดเสียงอ่อนเสียงหวาน
"ดึกดื่นป่านนี้แล้ว เจ้ามาท�ำอะไรที่นี่"
"ข้าก็นอนไม่หลับเหมือนกันนี่ ท�ำไมหมิงเสียงถึงนอนไม่หลับได้คนเดียว
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แต่โซ่วเอ๋อร์ไม่ได้เล่า ไม่ยุติธรรมเลย!" นางส่ายศีรษะไปมา
"เพราะนางใกล้ธาตุไฟเข้าแทรกแล้ว" เขาพูดเสียงทุ้มนุ่ม
ธาตุไฟเข้าแทรก? มันคืออะไร นางไม่เข้าใจสักนิด และไม่อยากจะไป
เข้าใจด้วย เพียงแปลกใจว่าไฉนทุกคนถึงแยกกันหลบ ออกมาด้วยกันไม่ใช่
ดียิ่งหรอกหรือ
สายตานางมองลงไปทีท่ า่ นปูอ่ วีซ๋ งึ่ ถูกพับเป็นโคลนเละๆ ก้อนหนึง่ ทาง
ด้านหลังพ่อบุญธรรม ปากเขาไม่อาจเปิดขึ้น ก�ำลังมองนางด้วยน�้ำตานอง
เต็มหน้า
"โซ่วเอ๋อร์ ปกติพ่อบุญธรรมดีต่อเจ้าหรือไม่"
นางพยักหน้า "ดีเจ้าค่ะ" ยังคงมองท่านปู่อวี๋ไม่วางตา
"ดีแค่ไหน เป็นผู้ที่ดีต่อเจ้าที่สุดในแผ่นดินหรือไม่"
นางได้สติกลับมา มองใบหน้าหล่อเหลาอ่อนหวานของบิดาบุญธรรม
"พ่อบุญธรรมเป็นผู้ที่ดีต่อโซ่วเอ๋อร์ที่สุดเจ้าค่ะ" นางกล่าวตอบ
เขายิ้มด้วยความพอใจ ไม่สนใจเด็กหนุ่มผู้นั้น ตรงมาจูงมือนางแล้ว
เดินไปทางท่านปู่อวี๋
"เจ้าดูสิ พ่อบ้านอวี๋ที่ปกติดูแลเจ้าน่ะ เขาหักหลังข้า คิดจะพาพวกเจ้า
ไปจากข้า"
"พาพวกเราไป?" ชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ดียิ่ง ท�ำไมต้องพาพวกนางไป
"เขาคิดว่าข้าก�ำลังปฏิบัติต่อพวกเจ้าอย่างโหดร้ายทารุณ โซ่วเอ๋อร์
คนทรยศผู้หนึ่งก็เหมือนเนื้อร้าย ต่อให้ยกโทษให้เขา เจ้าก็ไม่มีวันรู้ว่าเขา
จะลงมืออีกเมื่อใด ถ้าเป็นเจ้า เจ้าจะจัดการเขาอย่างไรเล่า"
นางนิง่ งันมองเห็นพ่อบุญธรรมเตะกระบีส่ องเล่มขึน้ มาจากพืน้ แล้วแยก
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ยื่นส่งให้นางและเด็กหนุ่มผู้นั้น
ต้องเอากระบีย่ าวไปท�ำอะไร ความคิดนางเชือ่ งช้าอยูเ่ ล็กน้อย เงยหน้า
มองเขา
"จ�ำได้หรือไม่ว่ายามพ่อบุญธรรมสอนวรยุทธ์ให้เจ้า เจ้าชอบถือกระบี่
วิ่งไล่ตามสัตว์เลี้ยง"
แน่นอนว่าจ�ำได้ ไม่รเู้ ริม่ ตัง้ แต่เมือ่ ใดทีน่ างชอบดูสตั ว์ตวั เล็กและอ่อนแอ
วิ่งหนีเปิดเปิงไปรอบด้าน ที่หนีไม่พ้นก็ตายอยู่ใต้กระบี่ของนาง เพราะ
พวกมันอ่อนแอยิ่งนัก อยู่บนโลกต่อไปก็ไม่มีประโยชน์...
ดวงจันทร์เคลือ่ นออกมาจากเมฆด�ำช้าๆ แสงจันทร์ออ่ นจางส่องกระทบ
บนคมกระบี่ แล้วสะท้อนต้องตาทั้งสองของพ่อบุญธรรมทันที ดวงตาด�ำ
ของเขาเปี่ยมเสน่ห์ชั่วร้าย ท�ำให้คนเกิดความรู้สึกว่าเขาคือผู้แข็งแกร่ง ส่วน
ท่านปู่อวี๋...
นางเอียงศีรษะสบตากับท่านปูอ่ วี๋ ดวงตาคูน่ นั้ ...เหมือนกับกระต่ายขาว
ที่เขาเลี้ยงเมื่อก่อน...อ่อนแอ เล็กจ้อย...
รอจนนางรู้สึกตัว นางก็ได้พลิกมือวาดออกไปโดยสัญชาตญาณแล้ว
บนตัวกระบี่อาบย้อมไปด้วยเลือด เลือดสดๆ ที่พุ่งออกมาจากคอท่านปู่อวี๋
ฉีดพุ่งมายังหน้าของนาง
"โซ่วเอ๋อร์ เจ้าดีต่อพ่อบุญธรรมจริงๆ" เขาจับมือเล็กของนางขึ้นแล้ว
กล่าวว่า "ในบรรดาพวกเจ้า ก็มีโซ่วเอ๋อร์นี่แหละที่ข้าไว้วางใจที่สุด"
มือใหญ่ของพ่อบุญธรรมเย็นเฉียบ นางชอบยิ่ง โดยเฉพาะค�ำชมเชย
ของเขาท�ำให้นางแอบมีความรู้สึกหยิ่งผยอง
"จริงสิ เจ้านอนห้องติดกับหมิงเสียง ตอนออกมาเห็นหรือไม่วา่ นางนอน
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หรือยัง"
หมิงเสียง? ในตานางปรากฏแววงุนงงชั่วแวบหนึ่ง ใช้หลังมือออกแรง
เช็ดคราบเลือดบนหน้าออกโดยไม่ตั้งใจ
"โซ่วเอ๋อร์?"
นางชอบพ่อบุญธรรมยิ่ง บางเวลาก็รู้สึกว่าผู้ที่นางชอบที่สุดในโลก
คือเขา แต่ว่า...แต่ว่านางไม่ชอบน�้ำเสียงที่เขาก�ำลังเอ่ยถึงหมิงเสียงในคืนนี้
มันเหมือนกับก�ำลังเอ่ยถึงท่านปู่อวี๋...
พอคิดถึงว่าหมิงเสียงอาจมีจุดจบเหมือนท่านปู่อวี๋ นางก็ไม่ชอบ
หมิงเสียงอ่อนแอกว่านาง หากแต่...หากแต่ไม่ว่าใครล้วนเปื้อนเลือดได้
แต่นางไม่ชอบที่หมิงเสียงจะเหมือนกับพวกเขา
ความคิดอันเชื่องช้าสับสนท�ำให้นางหลุดปากตอบว่า "นางหลับไป
ตั้งนานแล้วเจ้าค่ะ"
"งั้นหรือ" เขามองนางแวบหนึ่ง แววตาระคนความประหลาดใจ ตาม
ด้วยยกริมฝีปากยิม้ กุมมือเล็กของนางแน่น "นอนแล้วหรือ คืนนี...้ เหนือความ
คาดหมายนัก...โซ่วเอ๋อร์ วิธีที่ข้าอบรมสั่งสอนเจ้ายังไม่ถี่ถ้วนพอ"
พ่อบุญธรรมไม่พูดต่ออีก นางก็ไม่ถามพ่อบุญธรรมให้มากความว่า
เหตุใดจึงพูดเช่นนีก้ ะทันหันเช่นกัน เพียงรูว้ า่ ผ่านไปหลายวัน ไม่มกี ารถามไถ่
สารทุกข์สุกดิบตามปกติจากท่านปู่อวี๋ นางรู้สึก...เหงาอยู่นิดๆ เวลานั้นนาง
ถึงเข้าใจว่าที่แท้คนบางคนตายไปก็ส่งผลกระทบต่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้
แม้จะเข้าใจแล้ว หากแต่กรอบชีวิตความเป็นอยู่ของนางแคบยิ่งนัก
ท้ายที่สุดกระทั่งหมิงเสียงพ่อบุญธรรมก็กันให้ออกห่าง ให้นางอยู่ล�ำพัง
ที่มุมหนึ่งในเคหาสน์ ความทรงจ�ำในวัยเยาว์ค่อยๆ เลือนราง จวบจนต่อมา
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ภายหลังนางถึงรูว้ า่ ตนเองได้กลายเป็นสัตว์ปา่ ตัวหนึง่ ทีพ่ อ่ บุญธรรมเลีย้ งไว้ใช้
ประโยชน์ สัตว์เลี้ยงที่พ่อบุญธรรมสังหารได้...
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1
เสียง 'ฟึ่บ' ดังขึ้น เลือดสีแดงสดพุ่งทะลักออกมาจากบ่าซ้าย สาดท่วม
เสื้อตัวเล็กของตนจนชุ่มโชก
"ตายซะเถอะ!"
ตาย? นางก�ำลังจะตายแล้วหรือ เรีย่ วแรงทัง้ กายดูเหมือนจะไหลออกไป
ตามเลือดสดๆ นางล้มลงกับพื้นช้าๆ อย่างควบคุมไม่ได้ สายตาเลือนราง
ตามไปเช่นกัน
นางไม่กลัวตายแม้แต่น้อย ผู้แข็งแกร่งอยู่รอด ผู้อ่อนแอตายไปก็เป็น
การสมควร นี่คือสิ่งที่พ่อบุญธรรมพูด
ในเมื่อนางถูกคนฆ่าแล้ว เช่นนั้นนางก็คือผู้อ่อนแอ ตายไปเป็นเรื่อง
สมเหตุสมผล
เพียงแต่นางไม่เข้าใจตลอดมาว่าคนที่ถูกนางฆ่าท�ำไมชอบเบิกตา
การเบิกตาใช่ไม่ยินยอมหรือไม่ หากไม่ยินยอมแล้วเหตุใดจึงไม่ฝึกฝีมือ
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ให้แข็งแกร่งสักหน่อยเล่า อย่ารอจนถูกคนฆ่าแล้วถึงมาเสียใจในความไร้สามารถ
ของตนสิ
นางไม่ยนิ ยอมไม่เป็น ดังนัน้ นางจึงหลับสองตาลงอย่างว่าง่าย ความตาย
ส�ำหรับนางแล้วไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถึงเพียงนั้น...ความรู้สึกอันเลอะๆ เลือนๆ
ค่อยๆ กัดกร่อนสติสัมปชัญญะของนาง
ในความทรงจ�ำ ตอนที่ใกล้ตายท่านปู่อวี๋น�้ำตานองเต็มหน้า...ทว่า
ใบหน้าของท่านปูอ่ วีไ๋ ด้เลือนรางไปจากสมองนางทันที ช่างเร็วยิง่ นัก ท่านปูอ่ วี๋
เพิ่งจะตายไปนานเท่าไรกันเชียว นางอยากเขกศีรษะด่าว่าตัวเองโง่ หากแต่
มือไร้แรงแล้ว
นางไม่เข้าใจว่าท�ำไมท่านปูอ่ วีต๋ อ้ งน�ำ้ ตานองหน้า...ตายแล้วก็ตายแล้วสิ
เหมือนที่นางว่าง่ายยิ่ง รอให้ความตายมารับนาง
นางหลับตาลง สิ่งที่เห็นล้วนเป็นความมืดผืนหนึ่ง ร่างกายเริ่มหนัก
คล้ายกับจะจมลงไปใต้พื้นกระนั้น สติสัมปชัญญะเองก็เลือนๆ รางๆ...แต่
แล้วในชั่วเวลาฉับพลัน นางรู้สึกว่าในความมืดมิดมีล�ำแสงจ้าตาสายหนึ่ง
ค่อยๆ ลอดออกมา
สัญชาตญาณบอกนางว่าคนที่ถูกนางฆ่าตาย รวมทั้งท่านปู่อวี๋ล้วนเดิน
เข้าไปในแสงสายนี้ และนางก็ต้องไปเช่นกัน
"อย่าไป" เสียงอ่อนนุม่ ซึมซาบเข้ามาในโสตประสาทของนาง เป็นใครกัน
"เจ้ายังเด็ก ไม่ควรไปสถานที่พรรค์นั้น"
เสียงนี้ช่างนุ่มนวลเหลือเกิน ไม่เคยมีคนใช้เสียงอ่อนนุ่มเช่นนี้พูดกับ
นางมาก่อน...ดูเหมือนจะเป็นหมิงเสียง?
ใช่หมิงเสียงหรือไม่ หมิงเสียงไม่กลัวนางแล้วหรือ หมิงเสียงยอมพูดจา
15
Page_������������.indd 15

1/9/58 10:17

กับนางแล้วหรือ นางดีใจยิ่งนัก! นับแต่ท่านปู่อวี๋ตาย หมิงเสียงก็ไม่ค่อย
เหลียวแลนาง ไม่งา่ ยเลยกว่านางจะมีโอกาสแอบดูหมิงเสียงในบางครัง้ แต่ก็
ไม่กล้าเข้าไปคุยด้วย นางยังคิดว่าหมิงเสียงจะเกลียดนางแล้วเสียอีก
"ท่านพี่ บาดเจ็บสาหัสเพียงนี้ นางต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยแล้ว
กระมัง"
"ข้าจะไม่ยอมให้เป็นเช่นนัน้ นางยังเด็ก ยังมีอนาคตอันดีงามรอนางอยู่
หยิบล่วมยาของข้ามาเร็วเข้า ต้องห้ามเลือดนางก่อน"
"ท่านพี่ บนพื้นล้วนเป็นเลือดของนาง ข้าไม่เคยเห็นคนที่เลือดไหลมาก
ขนาดนี้แล้วยังสามารถมีชีวิตรอดได้มาก่อน"
"กังเอ๋อร์!" กระทั่งเสียงต�ำหนิก็ฟังดูทุ้มนุ่ม "แม่นางน้อยๆ เจ้าได้ยินข้า
ก�ำลังเรียกเจ้าหรือไม่ เด็กดี เจ้าคิดหาทางลืมตาขึ้นมา อย่าหลับ"
นางยังมีสติอยู่เล็กน้อย สัมผัสได้ว่าตนลอยขึ้น ร่างกายซึ่งเดิมเย็น
อยู่บ้างถูกซุกเข้าในความอบอุ่นของ...ใช่อ้อมแขนของหมิงเสียงหรือไม่นะ
หมิงเสียงก�ำลังกอดนางหรือ
หมิงเสียงไม่ได้สมั ผัสนางนานมากแล้ว คืนแรกทีน่ างมาถึงเคหาสน์ธารฟ้า
ก็เป็นหมิงเสียงกอดนางเข้านอน ก่อนหน้านั้นนางตัวคนเดียว ไม่เคยรู้ว่า
อุณหภูมิร่างกายของผู้อื่นอบอุ่นถึงเพียงนี้
"แม่นางน้อย?"
หมิงเสียงไม่อยากให้นางตาย นางก็จะไม่ตาย นางพยายามเดินกลับ
ทางเก่า แต่กลับเห็นว่าในล�ำแสงจ้าสายนัน้ มีมอื ข้างหนึง่ ยืน่ ออกมาจับเท้าของ
นางไว้
เป็นใคร เป็นใครจับเท้านาง ล�ำแสงจ้าตาเกินไป นางมองคนในแสง
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ไม่ชัด น่าตายนัก! ท�ำไมถึงสลัดมือข้างนี้ไม่หลุด!
"ท่านพี่! นางใกล้จะหมดลมแล้ว! ท่านกอดคนตายจะติดกลิ่นสกปรก
นะ!"
นางไม่ใช่คนตาย! นางไม่ใช่! นางไม่อยากตายแล้ว...ทัง้ ตัวถูกมือข้างนัน้
ลากเข้าไปในล�ำแสงช้าๆ นางอยากขัดขืน แต่กลับรู้สึกว่าร่างกายหนักยิ่งนัก
"นางยังมีลมหายใจอยู่แผ่วเบา จะเป็นคนตายได้อย่างไรเล่า" เสียงพูด
นุ่มเบาปลอบโยนใจที่ร้อนรนน้อยๆ ของนาง
หมิงเสียงไม่อยากให้นางตาย นางก็ไม่อยากอยูท่ นี่ แี่ ล้ว! ทว่านางคิดจะ
ถีบกลับถีบไม่ออก นางมองเห็นในล�ำแสงปรากฏร่างคนอีกคนอยู่ร�ำไร แต่...
ไม่มีศีรษะ? นั่นคือใคร
"เอาล่ะๆ! ไม่วา่ นางจะมีชวี ติ รอดหรือไม่ พวกเรารีบไปจากทีน่ กี่ อ่ นเถอะ
ที่นี่มีแต่ซากศพ เกิดปีศาจกระหายเลือดที่โหดเหี้ยมนั่นมาอีก พวกเราจะ
ไม่จบเห่หรอกหรือ"
ปีศาจกระหายเลือด? ใครคือปีศาจกระหายเลือด? ใครกล้ารังแก
หมิงเสียง? นางไม่อนุญาต! นางพยายามใช้แรงกายทั้งหมดดิ้นให้หลุดจาก
มือข้างนัน้ ทันใดนัน้ นางก็เห็นคนไร้ศรี ษะซึง่ ปรากฏตัวต่อมาออกแรงผลักมือ
ที่จับเท้านางไว้แน่นไม่ปล่อยออก
"กังเอ๋อร์ เจ้าไปดูทีซิว่ายังมีคนรอดชีวิตอยู่อีกหรือไม่ แม่นางน้อย?
แม่นางน้อย?"
หมิงเสียงก�ำลังเรียกนางแล้ว ถ้านางไม่ขานรับอีกหมิงเสียงอาจจะโกรธ...
นางเหม่อมองคนไร้ศีรษะกลางล�ำแสงผู้นั้นโบกมือให้นาง เหมือนก�ำลังไล่ให้
นางไป นางจึงวิง่ ไปยังทีซ่ งึ่ แสงส่องไม่ถงึ โดยไม่รตู้ วั ในห้วงความคิดนึกขึน้ มา
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ได้ว่าลักษณะรูปร่างของคนไร้ศีรษะนั่นคุ้นตาอยู่เล็กน้อย เป็นใครกันนะ
คล้ายจะเป็นท่านปู่อวี๋เลย...
ความคิดนี้เพิ่งจะเกิดขึ้น นางก็ได้ยินหมิงเสียงก�ำลังเรียกนางอีก นาง
ออกแรงมากยิ่งในการฝืนเปลือกตาให้ลืมขึ้น แต่ท้ังหมดที่ดวงตาเห็นกลับ
เป็นสีขาวโพลนผืนหนึ่ง
"แม่นางน้อย!"
"โซ่ว...โซ่วเอ๋อร์..." คอก็ต้องออกแรงถึงจะเค้นเสียงออกมาได้ "เจ้า
เรียกข้าว่าโซ่วเอ๋อร์สิ..."
"โซ่วเอ๋อร์?" หมิงเสียงที่กอดนางไว้มีเสียงพูดทุ้มนุ่มอยู่ตลอด ไพเราะ
น่าฟังนัก "เด็กดี โซ่วเอ๋อร์ เจ้าว่าง่ายยิ่ง ตอนนี้เปิดปากออก อ้า...เจ้าช่าง
เชื่อฟังจริงๆ เด็กดี"
รสชาติขมๆ ซึมซาบเข้ามาในประสาทรับรสของนาง นางอยากขมวดคิว้
แต่กลับไร้แรง
"เรียบร้อยแล้ว เจ้าอมมันไว้ อย่ากลืน จ�ำไว้ว่าอย่ากลืน ข้าช่วยเจ้า
ห้ามเลือดไว้ชั่วคราว จะสามารถประคับประคองต่อไปได้หรือไม่ต้องดู
ความพยายามของเจ้าแล้วนะ"
"หมิง..."
"หมิง? เจ้าไม่ต้องพูดแล้ว มันเปลืองแรงยิ่ง"
นิ้วทั้งห้าของนางแม้คล้ายจะเป็นอัมพาต หากยังคงพยายามออกแรง
คว้าเสื้อผ้าคนข้างกายไว้สุดชีวิต กล่าวอย่างเหนื่อยแรง "หมิงเสียงไม่อยาก
ให้ข้าตาย ข้า...ข้าก็จะไม่ตาย..."
ในที่สุดนางก็เข้าใจแล้วว่าท�ำไมเวลาทุกคนตายดวงตาล้วนเบิกกว้าง
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ทีแ่ ท้ไม่ใช่ไม่ยนิ ยอม แต่เพราะต้องการเบิกตาออกมองคนทีม่ ชี วี ติ อยูใ่ ห้ชดั เจน
"หมิงเสียง?"
"หมิงเสียง เจ้า...เจ้าไม่ต้องกลัว...ข้า...บนตัวข้ามีเลือด...ไม่ต้องกลัว
ข้าจะเช็ดให้แห้งเดี๋ยวนี้..."
ที่แท้เด็กคนนี้เข้าใจผิดว่าเขาคือหมิงเสียง เขาอุ้มนางขึ้นรถม้าอย่าง
ระมัดระวังยิ่ง กล่าวตอบอย่างใจดี
"เลือดแค่นขี้ า้ ช่วยเจ้าเช็ดให้แห้งก็ได้แล้ว แม่นางน้อยเช่นเจ้า...โซ่วเอ๋อร์
เจ้าอยากให้ข้าไม่กลัวไม่โกรธก็ต้องว่าง่ายอดทนต่อไป เข้าใจหรือไม่"
"ได้ หมิงเสียงอย่าไป..."
"ข้าไม่ไปหรอก" ตลอดเวลาที่ได้ยิน ในเสียงอ่อนนุ่มไม่มีความกลัว
อยู่เลย
หมิงเสียงไม่กลัวนางแล้วจริงๆ นางดีใจเหลือเกิน ดังนัน้ นางจะไม่ยอม
ตาย! โลกแห่งความตายไม่มีหมิงเสียง นางไม่ต้องการ!
"เป็นแรงปณิธานทีน่ า่ ตกใจนัก อายุยงั น้อย สามารถอดทนมาได้นบั เป็น
ปาฏิหาริย์แล้ว"
"พีใ่ หญ่ ปาฏิหาริยเ์ ป็นท่านสร้างขึน้ ถ้าไม่ใช่ทา่ น เด็กน้อยผูน้ จี้ ะอดทน
มาได้หรือ"
"ความจริงข้าไม่มีความมั่นใจสักนิด บาดแผลที่บ่าซ้ายของนางยาว
ลงมาถึงใต้อก อีกนิดเดียวก็จะเฉือนถึงหัวใจนาง เลือดก็เสียไปมาก สามารถ
รอดชีวิตมาได้เป็นเพราะปณิธานของนางแรงกล้า"
ความเย็นชืน้ ปกคลุมลงบนหน้าผากนาง กระตุน้ สติสมั ปชัญญะของนาง
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ให้กลับมาช้าๆ
"นางโชคดี เด็กขาเป๋ข้างห้องนั่นเกรงว่าจะไม่โชคดีเช่นนี้แล้ว เด็ก
คนนั้นยังไม่ฟื้นเลย"
"เฮ้อ บาดแผลของเขาไม่หนักเท่าโซ่วเอ๋อร์ สมควรฟื้นนานแล้ว เขา
ไม่ฟน้ื เป็นเพราะตัวเขาเองไม่ยนิ ยอม ผูเ้ ป็นหมอรักษาได้เพียงอาการบาดเจ็บ
ภายนอก แต่อาการบาดเจ็บภายในใจต้องอาศัยตัวเขาเอง"
"ฮึ ไม่ยุติธรรมโดยแท้ ตอนกลางคืนข้ากอดเจ้าหนูนั่นนอน แต่ท่านพี่
กลับกอดแม่หนูน้อยนอน ข้าเอาแต่ระแวงกลัวว่าจะทับขาที่เป๋ของเขาเข้า
ท่านกลับมีเนื้อนวลอวลสุคนธ์อยู่ในอ้อมแขน"
เสียงหัวเราะอ่อนนุ่มดังขึ้น "เจ้าพูดอะไร นางบาดเจ็บค่อนข้างหนัก
ข้าต้องดูแลนางตลอดเวลา อีกทั้งอายุข้าก็พอจะเป็นปู่เป็นบิดานางได้แล้ว
เนื้อนวลอวลสุคนธ์อะไรกัน จริงๆ เลย เจ้าไปดูเด็กคนนั้นเถอะ ข้าจะ
เปลี่ยนยาให้โซ่วเอ๋อร์แล้ว"
หมิงเสียงก�ำลังพูด เช่นนัน้ ก็ไม่ใช่กำ� ลังฝันแล้ว ปากน้อยๆ ของซือถูโซ่ว
เผยอขึ้น พลันรู้สึกว่าตรงหน้าอกเย็น ทั้งยังเจ็บน้อยๆ...
"ฟื้นแล้วหรือ โซ่วเอ๋อร์"
ซือถูโซ่วลืมดวงตากลมขึ้นช้าๆ เหม่อมองคนที่นั่งอยู่ข้างกายนาง
คนผูน้ สี้ วมชุดขาวสุภาพงามสง่า เมือ่ มองขึน้ ไปจากเตียงซึง่ นางนอนอยู่
เขาดูสูงผอมยิ่งนัก...หมิงเสียงสูงถึงเพียงนี้เลยหรือ
เขาเห็นนางฟืน้ แล้วก็ไม่เลีย่ งหลบสายตาสงสัย ใส่ยาลงบนปากแผลของ
นางอย่างระมัดระวังยิ่ง พันผ้าขาวอย่างเชื่องช้าแล้วดึงเสื้อขาวของนางปิด
"โซ่วเอ๋อร์ ในเมื่อฟื้นแล้วก็มากินยา ดีหรือไม่" เขายกชามยาจาก
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โต๊ะน�้ำชาตัวเล็กชิดหัวเตียงมา
นางกะพริบดวงตากลมปริบ จ้องมองใบหน้างดงามของเขาไม่วางตา
เขาคล้ายถูกคนมองจนชินแล้ว จึงเพียงยิม้ น้อยๆ พยายามพยุงนางขึน้
โดยไม่ให้กระทบบาดแผลนางเท่าที่จะท�ำได้ ให้นางซุกซบในอ้อมแขนตน
การโอบกอดแบบนีค้ นุ้ ยิง่ เหมือนกับความรูส้ กึ สงบผ่อนคลายตลอดเวลา
ทีน่ างนอนหลับเมือ่ ครูน่ กั ทัง้ ยังเหมือนความรูส้ กึ นุม่ สบายยามหมิงเสียงกอด
นางไว้...
ชามยายกมาจ่อริมฝีปากนาง แต่นางไม่ดื่ม
เขาคิดว่านางกลัวขมจึงพูดกล่อมเสียงเบาว่า "โซ่วเอ๋อร์ พอดืม่ ยานีห้ มด
ข้าจะเอาขนมแป้งดอกกุ้ย* ให้เจ้ากิน"
"ข้าไม่กินขนม" นางตอบทันที ยังคงมองหน้าเขาอย่างเหม่อลอย
หน้าเขาขาวจั๊วะ หน้าหมิงเสียงขาวถึงเพียงนี้เลยหรือ คิ้วเขาเรียวโค้ง
ดวงตาเรียวยาวเป็นประกาย ริมฝีปากบาง นี่เรียกว่าหน้าตาดีหรือไม่นางไม่รู้
แต่ว่าท�ำให้นางละสายตาไม่ได้ หมิงเสียง...มีหน้าตาเช่นนี้หรือ
ริมฝีปากของเขายกขึ้นช้าๆ ก่อขึ้นเป็นส่วนโค้งอันงดงาม นัยน์ตาด�ำ
อ่อนหวานละมุนละไมราวสายน�้ำจับจ้องนาง กล่าวด้วยความชื่นชม
"โซ่วเอ๋อร์ เจ้าไม่กินขนมก็กล้าดื่มยาหรือ"
"โซ่วเอ๋อร์ไม่เคยดืม่ ยา แต่วา่ ...แต่วา่ ..." เสียงของเขาคล้ายกับหมิงเสียง
กลิ่นคล้ายกับหมิงเสียง แต่ว่าท�ำไมนางถึงจ�ำรูปโฉมของหมิงเสียงไม่ได้เล่า
นางคิดจะยืน่ มือออกมาเขกศีรษะอันโง่งม กลับพบว่าสองมือตกลงอย่าง
ไร้แรง หัวคิ้วนางยิ่งขมวดลึก เดินลมปราณเงียบๆ ก็พบว่าลมปราณของตน
* ขนมแป้งดอกกุ้ย ขนมทรงเรียวยาว สอดไส้ด้วยน�้ำตาลดอกกุ้ย (ดอกหอมหมื่นลี้)
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กระตุ้นไม่ขึ้น ความรู้สึกเจ็บแปลบลามไปทั่วบ่าซ้ายทันที
"อา..." นางหลุดปากร้องออกมาเสียงหนึ่ง
เขาเห็นดังนั้นก็รีบพูดว่า
"เจ้าอย่าขยับวุ่นวาย บาดเจ็บหนักถึงเพียงนี้จะยังเคลื่อนย้ายลมปราณ
ได้อย่างไร" แววต�ำหนิน้อยๆ ในน�้ำเสียงเขาท�ำให้นางตกใจกลัว
"หมิง...หมิงเสียง เจ้าอย่าโกรธ ข้าว่าง่าย ไม่ขยับก็ได้"
เขาได้ยินก็ตะลึงไปนิดโดยสีหน้าไม่เปลี่ยน ในเมื่อสองตานางมองเห็น
ได้ เหตุใดจึงยังจ�ำเขาผิด หรือว่าบุรษุ นามหมิงเสียงผูน้ นั้ จะเหมือนเขาอยูม่ าก
ในใจเขาครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะกล่าวด้วยรอยยิ้มบาง
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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