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1
ในส่ ว นลึ ก ของภู เ ขาสื อ วั่ น มี ห มู ่ บ ้ า นเล็ ก ๆ อยู ่ ห มู ่ บ ้ า นหนึ่ ง ทุ ก คน
ในหมู่บ้านล้วนแซ่ลู่ ดังนั้นจึงเรียกที่นี่ว่าหมู่บ้านตระกูลลู่
ควันจากการหุงหาอาหารยามรุง่ สางทยอยลอยขึน้ ในหมูบ่ า้ นเล็กๆ แห่งนี้
ลูฉ่ งทีอ่ าศัยอยูท่ างทิศตะวันออกสุดของหมูบ่ า้ นต้องไปเรียนชัน้ ประถมในเมือง
แล้ว
ย่าลู่น�ำกระเป๋าหนังสือซึ่งเย็บอยู่หลายวันให้ลู่ฉงสะพายพร้อมก�ำชับว่า
"ฉงจือ่ * จะไปเรียนหรือเลิกเรียนก็ให้ไปกับอาต้าข้างบ้านนะ อย่ามัวแต่หว่ งเล่น
เลิกเรียนก็กลับบ้านนะ เข้าใจไหม"
ใบหน้าของลู่ฉงผู้เพิ่งอายุครบเจ็ดขวบเต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่จะได้
ไปเรียน เขาคอยจัดสายกระเป๋าหนังสือบนไหล่ตนตลอด หลังได้ยินค�ำพูด
ของย่าก็พยักหน้าส่งๆ ไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วฟังเข้าหูหรือเปล่า
ย่าลู่ลูบศีรษะเขา คลี่ยิ้มรักใคร่
ชายคนหนึง่ เดินกะโผลกกะเผลกออกมาจากห้องโถง ตรงตาขวาของเขา
มองไม่เห็นลูกตาเพราะมีตุ่มหนองซึ่งแทบจะใหญ่เป็นสองเท่าของดวงตา
บดบังอยู่ ตุ่มหนองเป็นมันเงาสีเหลือง ดูน่ากลัวกว่าสัตว์ประหลาดในหนัง
สยองขวัญอยู่หลายส่วน
* ผู้ใหญ่มักเรียกชื่อเด็กๆ แล้วตามท้ายด้วยค�ำว่า 子 (จื่อ) ซึ่งหมายถึงเด็ก ในที่นี้มีการเล่นค�ำพ้องเสียงกับ
ชื่อลู่ฉง โดยค�ำว่าฉงจื่อ มีความหมายว่าหนอนหรือแมลง
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กระนัน้ ลูฉ่ งก็คล้ายไม่ใส่ใจโดยสิน้ เชิง พุง่ เข้าไปร้องเรียกชายทีเ่ ดินออกมา
เสียงดัง "พ่อ"
ชายคนนั้นยิ้ม ทว่าเป็นเพราะตุ่มหนองบนตาจึงท�ำให้ใบหน้าดูดุร้าย
ล�ำคอเขาเปล่งเสียงครืดคราดบาดหู ล้วงเงินห้าเหมา* ออกจากกระเป๋ากางเกง
ยื่นให้ลู่ฉงอย่างระมัดระวัง
ลู่ฉงรับมาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อของตนด้วยความดีอกดีใจ ทั้งยังตั้งใจ
กลัดกระดุมกระเป๋าเสื้อด้วยกลัวจะท�ำหาย ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคนเรียก
ชื่อตนจากที่ไกลๆ ลู่ฉงรู้ว่าเป็นอาต้าข้างบ้านจึงตอบกลับเสียงดัง "อาต้า"
"ฉงจื่อ ไปกันเถอะ"
ลูฉ่ งวิง่ ไปทางประตูทนั ที ย่าลูร่ บี เรียกเขาไว้ "ฉงจือ่ มาเอาไข่ไปให้อาต้า
ด้วย"
ลู่ฉงวิ่งกระโดดโลดเต้นไปตรงปากทางเข้าหมู่บ้าน อาต้ารออยู่ตรงนั้น
แล้ว เขาเร่งความเร็ววิ่งเข้าไป ชูไข่ไก่ในมือขึ้น "อาต้า ย่าให้นาย"
เด็กชายผูถ้ กู เรียกว่าอาต้าดูโตกว่าลูฉ่ งไม่นอ้ ย เขารับไข่ไก่ไปปอกเปลือก
กัดกินสองสามค�ำก็หมด ซ�้ำยังเลียนิ้วเหมือนยังไม่หายอยาก จากนั้นถึงค่อย
พูดว่า "ฉงจื่อ ที่โรงเรียนอย่าเรียกฉันว่าอาต้านะ ต้องเรียกว่าพี่ชาย"
ลูฉ่ งรีบเรียก "พีช่ าย" แล้วแหงนศีรษะถาม "พีช่ ายหมายความว่าอะไรเหรอ"
"พี่ชายก็คืออาต้า อาต้าก็คือพี่ชาย" บอกจบก็พูดเสริม "ที่โรงเรียนฉัน
คือลู่เชา อยู่ชั้นประถมสี่ห้องหนึ่ง ถ้าถูกคนรังแกก็มาหาฉัน เข้าใจไหม"
ลู่ฉงพยักหน้า ก่อนจะเรียก "พี่ชาย" อีกครั้ง
ลู่เชาจูงมือลู่ฉงเดินไปทางเมือง แม้ฝีเท้าของเด็กในภูเขาจะเร็วมาก
แต่ระยะทางที่ใช้ไปโรงเรียนก็ยังต้องเดินอยู่หนึ่งชั่วโมงครึ่ง
ลูเ่ ชาพาลูฉ่ งมาส่งถึงหน้าห้องประถมหนึง่ ห้องสามแล้วค่อยไปห้องของ
ตัวเอง ลูฉ่ งกอดกระเป๋าหนังสือใบน้อยนัง่ ลงตรงทีว่ า่ ง อยากคุยกับเพือ่ นข้างๆ
แต่ก็เขินนิดหน่อย เลยได้แต่กอดกระเป๋าแน่นขึ้น
หลังเสียงกริ่งดัง คุณครูก็เข้ามาในห้องแล้วให้ทุกคนในชั้นไปยืนเรียง
* เหมา เป็นหน่วยเงินพื้นฐานของเงินสกุลเหรินหมินปี้ (เงินหยวน) โดย 10 เหมา เท่ากับ 1 หยวน
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ตามล�ำดับความสูงตรงระเบียงทางเดินนอกห้องเรียน จากนั้นก็เริ่มจัดที่นั่ง
ลู่ฉงถูกคุณครูดึงจากกลางแถวมาอยู่คนแรก เขาได้น่ังโต๊ะตัวแรกไม่ผิดไป
จากที่คาดไว้ เพื่อนร่วมโต๊ะของเขาเป็นเด็กชายที่มีศีรษะ ดวงตา และใบหู
ใหญ่มาก คุณครูเรียกเขาว่าหยางหย่วนหาง
หยางหย่วนหางนัง่ ลง สูดน�ำ้ มูก ก่อนจะถามลูฉ่ ง "หมดคาบนีฉ้ นั จะไปซือ้
ลูกอม นายจะไปไหม"
ลู่ฉงลูบกระเป๋าเสื้อตัวเอง พยักหน้าบอก "ฉันอยากไป"
หลังคุณครูพูดว่าเลิกชั้น เจ้าถั่วน้อยทั้งสองก็จูงมือกันเดินไปทางร้าน
ขายของช�ำ ลู่ฉงถูกขนมขบเคี้ยวสารพัดอย่างท�ำเอาตาลาย เลือกอยู่นาน
กว่าจะได้อมยิ้มห่อละสองเหมามาห่อหนึ่ง ด้านในมีอมยิ้มสีแดงและสีเหลือง
อยูอ่ ย่างละแท่ง ลูฉ่ งน�ำอมยิม้ สีแดงกับเงินสามเหมาทีไ่ ด้รบั ทอนมาใส่กลับไป
ในกระเป๋าเสื้ออย่างระมัดระวัง กลัดกระดุม แล้วค่อยน�ำอมยิ้มอีกแท่งใส่ปาก
เขาหรี่ตาอย่างมีความสุข หวานจังเลย
หยางหย่วนหางขยับเข้าใกล้ "ของนายอร่อยไหม"
ลู่ฉงเอาอมยิ้มในปากออกมายื่นส่งให้หยางหย่วนหาง หยางหย่วนหาง
เลียไปหนึ่งที ก่อนจะเอ่ยว่า "ของฉันอร่อยกว่านิดนึง นายอยากลองชิมไหม"
ลู่ฉงเองก็เลียอมยิ้มของหยางหย่วนหางไปทีหนึ่ง แต่ยังคงรู้สึกว่าของ
ตัวเองอร่อยกว่า เขาอมอมยิ้มของตนไว้ในปากอีกครั้ง กินอย่างมีความสุข
ไม่นานก็เลิกเรียนแล้ว ลู่ฉงนั่งรอลู่เชาอยู่ในห้องเรียนอย่างว่าง่าย
มองประตูตาปริบๆ พอเห็นลู่เชาโผล่มาก็รีบสะพายกระเป๋าหนังสือวิ่งเข้าไป
ร้องว่า "อาต้า พี่ชาย"
ลูเ่ ชาจูงมือเขาเดินไปทางหมูบ่ า้ น เมือ่ ไปถึงก็เห็นย่าลูร่ ออยูต่ รงปากทาง
เข้าหมู่บ้านแล้ว ลู่ฉงร้องตะโกนจากที่ห่างออกไปไกลลิบ "ย่า!"
ย่าลู่เดินเข้ามารับกระเป๋าของลู่ฉง ถามด้วยน�้ำเสียงเอาใจใส่ว่า "ฉงจื่อ
หิวรึเปล่า"
ลู่ฉงสั่นศีรษะ "ไม่หิว"
เมือ่ ถึงบ้าน พ่อลูก่ ำ� ลังนัง่ มัดดอกไม้อยูต่ รงขัน้ บันได เนือ่ งจากขาของเขา
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ไม่ดลี งนาไม่ไหว จึงได้แต่มดั ดอกไม้เป็นพวงหรีดอยูท่ บี่ า้ น ขายให้กบั ครอบครัว
ที่มีคนเสียชีวิต หาเงินมาจุนเจือค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ในบ้าน
ทันทีที่พ่อลู่เห็นลู่ฉงก็คลี่ยิ้ม ล�ำคอเปล่งเสียงอือๆ อาๆ แม้ฟังไม่เข้าใจ
แต่ก็สัมผัสได้ถึงความดีใจ
ทั้งครอบครัวนั่งกินข้าวบนโต๊ะ ย่าลู่ตักข้าวชามหนึ่ง จากนั้นก็คีบผัก
แต่ละชนิดวางไว้บนข้าว กล่าวกับลู่ฉงว่า "ยกข้าวไปให้แม่ของหลานสิ"
ลูู่ฉงยกชามไว้ตรงอกอย่างระมัดระวัง เดินไปยังห้องด้านในสุด ห้องนั้น
มืดสลัว หน้าต่างมีแผ่นไม้ตอกตะปูปิดตายอย่างแน่นหนา ช่องรับแสงเพียง
หนึง่ เดียวคือหน้าต่างขนาดเล็กตรงหลังคา มันเล็กจนแทบจะเรียกว่าหน้าต่าง
ไม่ได้ เป็นเพียงแค่ชอ่ งเล็กๆ ช่องหนึง่ ทีม่ ขี นาดประมาณศีรษะของผูใ้ หญ่เท่านัน้
เวลานีฟ้ า้ ยังสว่างอยู่ แม้ในห้องจะมืดสลัวแต่ยงั คงมองเห็นสิง่ รอบด้าน
ได้รางๆ ลู่ฉงเห็นแม่นั่งกอดขาอยู่บนพื้น แหงนศีรษะมองท้องฟ้าผ่านช่อง
บนหลังคา
ลู่ฉงวางชามลงบนพื้นตรงหน้าเธอแล้วเรียก "แม่"
คนที่นั่งอยู่บนพื้นไม่มีปฏิกิริยาใดๆ
ลู่ฉงหยิบอมยิ้มที่น�ำกลับมาจากโรงเรียนออกมา มันละลายแล้วจึง
เหนียวหนึบติดเสื้อ สกปรกเลอะเทอะไปหมด ลู่ฉงพองแก้มเป่าฝุ่นด้านบน
ยื่นอมยิ้มไปตรงปากแม่พร้อมพูดเสียงเบา "แม่กินสิ"
ในที่สุดแม่ของเขาก็เคลื่อนสายตากลับมา มองลู่ฉงกับอมยิ้มตรงข้าง
ปากตนอย่างเชื่องช้า ลู่ฉงขยับอมยิม้ เข้าไปชิดปากเธอ เธอถึงค่อยๆ อมอมยิ้ม
เข้าไป ลู่ฉงใช้มือเท้าศีรษะคลี่ยิ้มตาหยี
เธอค่อยๆ เอือ้ มมือไปลูบศีรษะลูฉ่ ง การกระท�ำนัน้ ท�ำให้โซ่ตรวนซึง่ สวมไว้
บนมือลากไปกับพื้นจนเกิดเสียงเคร้งคร้าง
ย่าลู่ที่อยู่ด้านนอกเริ่มร้องตะโกนเรียก "ฉงจื่อ มากินข้าว"
ลูฉ่ งลุกขึน้ เดินไปด้านนอก เมือ่ ถึงประตูกห็ นั กลับมามองแวบหนึง่ ก่อนจะ
ออกเดินต่อ
บนโต๊ะมีกับข้าวสามชาม แต่มีเพียงชามเดียวที่มีเศษเนื้ออยู่นิดหน่อย
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ย่าลู่ใช้ตะเกียบคีบเนื้อซึ่งแทบจะเล็กเท่ากับเล็บมือใส่ชามของลู่ฉงทั้งหมด
ระบายยิ้มกล่าวว่า "หลานรัก กินเยอะๆ หน่อย"
พ่อลู่ก็ถือโอกาสคีบเนื้อใส่ชามลู่ฉงเช่นกัน
ขณะทั้งสามคนเพิ่งกินข้าวเสร็จและเตรียมเก็บชามตะเกียบก็ได้ยิน
คนร้องตะโกนตรงลานบ้าน "แม่หมอ!"
ลูฉ่ งตามย่าลูอ่ อกไป เห็นหญิงชราทีเ่ ขาเรียกว่าย่าใหญ่ซงึ่ อาศัยอยูถ่ ดั ไป
จากบ้านของพวกเขามาหา พวกเขานัง่ ลงตรงขัน้ บันไดลานบ้าน ย่าใหญ่พดู ว่า
"แม่หมอ พรุ่งนี้ฉันจะไปดื่มเหล้าในหมู่บ้านตรงเขาด้านนั้น เลยอยากขอยืม
ชุดผ้าไหมเทียมใส่หน่อย"
ขณะที่ย่าลู่เข้าบ้านไปหยิบเสื้อให้ย่าใหญ่ ย่าใหญ่ก็พูดคุยหยอกล้อกับ
ลู่ฉง "ฉงจื่อ แม่หนูล่ะ"
แม่ก็อยู่ในบ้านไม่ใช่เหรอ ลู่ฉงไม่เข้าใจว่าเธอหมายความว่ายังไง
จึงตอบกลับไปมึนๆ "แม่อยู่ในบ้าน"
ย่าใหญ่ไม่พดู อะไรอีก แต่บนใบหน้าปรากฏรอยยิม้ ประหลาดอันอธิบาย
ไม่ถูก
ตกดึก ลู่ฉงนอนซบอยู่ในอ้อมกอดของย่าลู่ มองดวงดาวบนท้องฟ้า
เขาถามว่า "ย่า ท�ำไมย่าใหญ่เรียกย่าว่าแม่หมอล่ะ"
ย่าลู่ยิ้ม ตอบว่า "รอหลานโตก็จะเข้าใจเอง"
หลังจากนั้นลู่ฉงถึงได้รู้ว่าความจริงแล้วค�ำว่าแม่หมอเป็นค�ำเรียก
เชิงยกย่อง ในหมู่บ้านทุกรุ่นล้วนมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกเรียกว่าแม่หมอ คนอื่นๆ
ต่างบอกว่าเป็นเพราะเธอมีความสามารถในการติดต่อและอัญเชิญบรรพบุรษุ

Page ������������������.indd 11

11/5/2563 BE 11:35

12 แสงตะวันในฟ้าสีเทา

2
เพิ่ ง ไปเรี ย นได้ ห นึ่ ง อาทิ ต ย์ ลู ่ ฉ งก็ ไ ม่ อ ยากไปอี ก แล้ ว การนั่ ง อยู ่ ใ น
ห้องเรียนทุกวันหรือจะเทียบได้กับการเล่นสนุกอยู่ในทุ่งนาบนภูเขาเหมือน
สมัยก่อน
วันจันทร์อีกแล้ว เป็นตายยังไงลู่ฉงก็ไม่ยอมไปโรงเรียน เขาพูดด้วย
ความน้อยอกน้อยใจว่า "หนิวหนิวกับอาซานไม่ต้องไปเรียน ผมก็ไม่อยากไป
เหมือนกัน"
เมื่อวานลู่ฉงไปจับไก่บนเขากับเพื่อนในหมู่บ้าน ถึงเพิ่งรู้ว่าที่ย่าบอก
ก่อนหน้านีว้ า่ เด็กๆ ทุกคนต้องไปโรงเรียนนัน้ เป็นเรือ่ งโกหก ทัง้ หมูบ่ า้ นมีแค่เขา
กับอาต้าที่ไปเรียนหนังสือ
ย่าลูก่ ล่อมเขาอย่างอดทน "หลานไม่ไปเรียนก็ตอ้ งไปตัดฟืนแบบหนิวหนิว
หลานจะท�ำรึเปล่า"
ลู่ฉงลองคิดดู การไปตัดฟืนบนเขาน่าเบื่อมาก ทั้งยังเจ็บมือสุดๆ แต่
ตัดเสร็จก็ไปจับกบมาย่างกินกับพวกหนิวหนิวได้ เทียบแบบนีแ้ ล้วการไปเรียน
ยังนับเป็นเรื่องที่ไม่สนุกมากกว่า ดังนั้นเขาจึงพยักหน้า
ย่าลู่ถอนหายใจครั้งหนึ่ง ก่อนโน้มน้าวเขาอีกครั้งด้วยน�้ำเสียงอ่อนโยน
"ฉงจือ่ หลานต้องไปเรียนหนังสือ รูต้ วั อักษรถึงจะเป็นปัญญาชน หลานบอกว่า
โตไปอยากเป็นปัญญาชนไม่ใช่เหรอ"
ลู่ฉงเบะปาก "ย่า...ผมไม่เรียนหนังสือ ไม่อยากเป็นปัญญาชนแล้ว"
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ย่าลู่ได้ยินก็โกรธ หยิบไม้กวาดซึ่งวางอยู่ด้านข้างขึ้นมาเตรียมจะตีลู่ฉง
ตั้งแต่เล็กจนโตลู่ฉงไม่เคยถูกตีมาก่อน อีกทั้งปกติย่าก็รักใคร่เอ็นดูเขาที่สุด
เขาอ้าปากเริ่มร้องไห้ ร้องไห้ไปก็วิ่งวนในลานบ้านไป ซ�้ำยังตะโกนว่า "ผม
ไม่ไปเรียนก็คือไม่ไปเรียน!"
ย่าลู่วิ่งตามอยู่นานกว่าจะดึงตัวเขาไว้ได้ เธอตีหน้ายักษ์ บังคับสะพาย
กระเป๋าหนังสือให้เขา และด้วยกลัวว่าลู่ฉงจะหนีไปกลางทาง จึงจูงมือเขา
พาไปโรงเรียนด้วยตัวเอง
ลู่ฉงท�ำปากยื่น ร้องไห้ไปตลอดทาง ตอนหลังก็ร้องจนสะอึก กระทั่ง
ย่าลู่ซื้อลูกกวาดหนึ่งห่อให้เขาตรงประตูโรงเรียนถึงได้หยุดร้อง
ด้วยเหตุนลี้ ฉู่ งจึงรูแ้ ล้วว่าเรือ่ งไม่ยอมไปเรียน ย่าลูไ่ ม่มที างอ่อนข้อให้แน่
หลังจากครั้งนั้นเขาจึงไม่เคยงอแงด้วยเรื่องนี้อีก หรือบางทีสาเหตุที่ส�ำคัญ
ยิ่งกว่านั้นก็คือในตอนที่เขายกข้าวไปให้แม่ตามปกติ แม่บอกกับเขาประโยค
หนึ่งด้วยเสียงเบาเป็นพิเศษว่า 'ต้องเรียนหนังสือ'
พวกเขาล้วนพูดมาตลอดว่าแม่ของลูฉ่ งเป็นใบ้ ทว่ามีเพียงลูฉ่ งทีร่ วู้ า่ เธอ
ไม่ได้เป็นใบ้ บางครัง้ เธอจะกอดลูฉ่ งไว้ในอ้อมแขน ลูฉ่ งได้ยนิ เธอท่องบทกลอน
บทหนึ่ ง ด้ ว ยเสี ย งแผ่ ว เบา ใช้ ส� ำ เนี ย งแบบเดี ย วกั บ คนในโทรทั ศ น์ ที่ ร ้ า น
ขายของช�ำ เขารู้สึกว่ามันไพเราะกว่าภาษาถิ่นที่ตนพูดมากมายนัก ถึงแม้ว่า
เวลาส่วนใหญ่เธอจะแค่นั่งอยู่ในท่าเดิมอย่างที่เป็นมาตลอด และไม่สนใจ
ใครหน้าไหนก็ตาม
ตกเย็นลู่ฉงนั่งอยู่บนตั่งตัวเล็กในลานบ้าน ช่วยย่าเด็ดพริก แม่อาเหยา
อุ้มลูกมาหาย่าลู่ เธอเหงื่อออกเต็มหน้าผาก สีหน้าเต็มไปด้วยความร้อนใจ
"แม่หมอ ช่วยดูอาเหยาของฉันที"
ย่าลู่รีบเดินเข้าไปถาม "อาเหยาเป็นอะไรหรือ"
แม่อาเหยาแทบจะร้องไห้ออกมา "เขาตัวสั่นมาตั้งแต่เช้า เมื่อกี้นี้
ยังอาเจียนด้วย"
ใบหน้าของอาเหยาซีดเผือด ย่าลู่ให้พวกเธอนั่งลงบนม้านั่ง ส่วนตน
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นั่งหลับตาอยู่ด้านข้าง ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไหร่ จู่ๆ ก็ลืมตาขึ้น
ลู่ฉงซึ่งนอนคว�่ำมองดูอยู่ด้านข้างสะดุ้งเฮือก รู้สึกว่าในเวลานี้ท่าทาง
ของย่าไม่เหมือนปกติ
ย่าลู่เดินไปหยิบชามซึ่งไม่เคยสัมผัสถูกเนื้อสัตว์มาจากในครัว ทุบชาม
ลงบนพื้นตรงมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลานบ้าน เลือกเอาเศษชามทรง
สามเหลีย่ มซึง่ มีขนาดประมาณครึง่ เล็บมือมาทิม่ ด้านหลังติง่ หูขวาของอาเหยา
ผิวของเด็กเล็กนั้นอ่อนนุ่ม ครู่เดียวก็เห็นเลือด อาเหยาเจ็บจนร้องไห้
เสียงดังลั่น ย่าลู่ไม่คลายมือ กลับยิ่งแทงเศษชามให้ลึกเข้าไปอีกหลายส่วน
ลู่ฉงเองก็เคยถูกทิ่มหูมาก่อนจึงรู้ว่าเจ็บมาก เขาเข้าไปตบแขนอาเหยา
เบาๆ เลียนแบบท่าทางยามปกติของย่า นิว่ หน้าพลางเอ่ยว่า "อาเหยา ไม่รอ้ งๆ"
ผ่านไปประมาณห้านาทีย่าลู่ถึงได้เอาเศษชามออก นางลูบอาเหยา
ซึง่ ร้องไห้จนแทบจะหายใจไม่ทนั บอกว่า "ไม่เป็นไรแล้ว แค่ถกู ท�ำให้ตกใจกลัว
เท่านั้น"
แม่อาเหยากล่าวขอบคุณติดๆ กัน หลังเธอไปได้ไม่นานพ่ออาเหยา
ก็มาส่งไข่ไก่หนึ่งตะกร้า ข้าวสารหนึ่งกระสอบ รวมทั้งเนื้อหมูป่าอีกหนึ่งชิ้น
ย่าลู่รับมาโดยไม่กล่าวอะไร ลู่ฉงร้องทักหนึ่งประโยค "อาเฮย"
พ่ออาเหยาร้องว่า "ไง" หนึ่งที ใบหน้าซึ่งตากแดดจนด�ำเผยรอยยิ้มซื่อๆ
เขานั่งอยู่ไม่กี่นาทีก็จากไป
ย่าลู่น�ำข้าวสารกับไข่ไก่ที่ได้มาใส่ลงในตะกร้าครึ่งหนึ่ง ยื่นให้ลู่ฉง
พร้อมถามว่า "ยกไหวไหม"
ลู่ฉงยกขึ้นสบายๆ ตอบกลับแบบล�ำพองใจว่า "เบาจะตาย" เขาเป็น
เจ้าหนูจอมพลังคนดังในหมู่บ้าน แม้เพิ่งอายุเจ็ดปี แต่เรี่ยวแรงก็มากกว่าอาจี๋
ที่อายุสิบสี่ปีเสียอีก
ย่าลู่หยิบน�้ำตาลทรายขาวจากในบ้านมาอีกหนึ่งห่อ เทครึ่งหนึ่งใส่ใน
โถเครื่องเคลือบ ส่วนที่เหลือใส่ไว้ในตะกร้าแล้วบอกว่า "ฉงจื่อ เอาไปให้
ปู่หลีนะ"
ลู่ฉงร้อง "อืม" ก่อนหิ้วตะกร้าซึ่งใหญ่เท่ากับสองศีรษะเขาขึ้นมา วิ่งไป
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บนทางเดินหิน ตรงไปยังด้านในสุดของหมู่บ้าน
เพราะสองฟากถนนไร้ซึ่งดวงไฟจึงมืดมาก มีเพียงแสงจากดวงจันทร์
ส่องมารางๆ ก้อนหินบนพื้นซึ่งถูกสายลมสายฝนและฝ่าเท้าขัดถูจนเงาวับ
สะท้อนแสงจันทร์พร่างพราว ประหนึ่งผืนน�้ำซึ่งต้องแสงจันทร์เป็นประกาย
ทั่วทั้งหมู่บ้านอยู่ท่ามกลางรัตติกาลอันมืดมิดเงียบสงัด ได้ยินเพียงเสียงฝีเท้า
และเสียงหอบหายใจของลูฉ่ ง ประกอบกับเสียงกบร้องเสียงสุนขั เห่าตรงบริเวณ
ที่ห่างออกไป
ลูฉ่ งวิง่ อยูค่ รูใ่ หญ่จงึ มาถึงบ้านครอบครัวปูห่ ลีซงึ่ กว้างขวางแต่กเ็ ก่ามาก
ลู่ฉงเข้าไปในลานบ้าน ลูบหัวต้าฮุยซึ่งนอนหมอบเฝ้าบ้านอยู่ตรงประตู ต้าฮุย
เลียมือเขา
ลู่ฉงตะโกนเข้าไปในบ้าน "ปู!่ "
เสียงชราเสียงหนึ่งดังออกมา "ฉงจื่อรึ"
"ปู่ ผมฉงจื่อเอง"
บานประตูเปิดออก ลูฉ่ งยืน่ ตะกร้าส่งให้ ทว่าปูห่ ลีกลับไม่ยอมรับ "ฉงจือ่
เยอะเกินไปแล้ว พวกปู่กินไม่หมดหรอก"
ลู่ฉงยังคงดันตะกร้าไปทางตัวปู่หลี "ย่าบอกว่าให้ปู่กิน ปู่หม่าด้วย"
ในที่สุดปู่หลีก็รับไปด้วยมือสั่นเทา ส่วนมืออีกข้างจูงลู่ฉงเดินเข้าไป
ในบ้าน
ในบ้ า นจุ ด ตะเกี ย งเพี ย งดวงเดี ย ว กลิ่ น อั บ มาก บรรยากาศหดหู ่
ไร้ชีวิตชีวา ทว่าลู่ฉงกลับคล้ายไม่รู้สึก เดินไปถึงข้างเตียงก็ร้องเรียกเสียงเบา
"ปู่หม่า"
ชายชราที่นอนอยู่บนเตียงค่อยๆ ลืมตาขึ้น ตรงตาขาวของเขาเป็น
สีเหลืองผิดปกติ เสียงแหบแห้งเอ่ยว่า "ฉงจื่อมาแล้ว?"
ลู่ฉงนั่งลงตรงตั่งตัวเล็กด้านข้าง สอดมือเข้าไปดึงมือปู่หม่าในผ้าห่ม
มือข้างนั้นค่อนข้างเย็น ทั้งยังสากกระด้างแบบที่มีเฉพาะในคนแก่คนเฒ่า
ลู่ฉงเอ่ยว่า "ปู่ฮะ ผมไปโรงเรียนแล้วนะ"
ปู่หม่าแย้มปาก มุมปากยกขึ้นอย่างเชื่องช้าเป็นพิเศษ ประหนึ่งต้องใช้
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เรี่ยวแรงทั้งร่างเพื่อรอยยิ้มนี้ เขากุมมือลู่ฉงกลับ บอกว่า "ฉงจื่อมีอนาคตแล้ว
วันหน้าจะเป็นใหญ่เป็นโต" พูดจบก็กลั้นไม่อยู่เริ่มไอออกมา
ปู่หลีเดินเข้ามาป้อนน�้ำให้เขาดื่มและตบหลังเบาๆ ปู่หม่าถึงได้ค่อยๆ
หยุดไอ
ลู่ฉงรู้ว่าปู่หม่าป่วยหนักมาก ย่าบอกว่ากระทั่งแม่หมอก็รักษาโรคนี้
ไม่หาย
ยามกลางคืนตอนลู่ฉงนอนกับย่า เขาก็ถามว่า "ย่า ปู่หม่าจะตายไหม"
ลู่ฉงชอบปู่หม่ามาก ชื่อของเขาปู่หม่าเป็นคนตั้งให้ ตอนยังไม่ป่วยปู่หม่าก็จะ
เล่านิทานสนุกๆ ให้ลู่ฉงฟัง แถมยังเขียนตัวหนังสือได้สวยมาก
"ตายสิ พวกเราทุกคนล้วนต้องตาย"
"พวกเราตายแล้วจะไปที่ไหนเหรอ"
ย่าลู่ช่วยห่มผ้าห่มให้ลู่ฉง "จะขึ้นไปบนฟ้า ในก้อนเมฆ"
ลู่ฉงถามอีก "พวกเราจะได้ไปอยู่ในก้อนเมฆทุกคนเลยไหม"
ย่าลูไ่ ม่ปริปากอยูน่ าน ผ่านไปครูใ่ หญ่ถงึ พูดว่า "นอนเถอะ พรุง่ นีย้ งั ต้อง
ไปเรียน"
วันรุง่ ขึน้ ตอนลูฉ่ งก�ำลังเดินไปโรงเรียนกับลูเ่ ชาก็เจอหนิวหนิวกับพ่อของเขา
ซึ่งจะไปซื้อลูกหมูในเมือง หนิวหนิวกับลู่ฉงเดินอยู่ด้านหลัง หนิวหนิวถาม
เสียงเบา "เมื่อคืนนายไปที่นั่นอีกแล้วเหรอ" พูดไปก็ชี้นิ้วไปข้างบน
ลู่ฉงไม่เข้าใจ "ไปไหนนะ"
หนิวหนิวถลึงตาใส่เขา พูดว่า "หม่า"
ทัว่ ทัง้ หมูบ่ า้ นมีเพียงแค่ปหู่ ม่าทีแ่ ซ่หม่า ลูฉ่ งเกาศีรษะบอกว่า "อ้อ ฉันไป
บ้านปู่หม่ามา"
หนิวหนิวยักคิว้ หลิว่ ตาให้เขา บนใบหน้าคือสีหน้าตืน่ เต้นและน่าเกลียด
"นายรู้ไหมว่าพวกเขาเป็นอะไร"
ลูฉ่ งมองหนิวหนิวด้วยความงุนงง สีหน้าเต็มไปด้วยค�ำถามว่า 'นายก�ำลัง
พูดอะไร ท�ำไมฉันฟังไม่เข้าใจเลย'
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"รูร้ เึ ปล่าว่าพวกเขาเป็นพวกเข้าประตูหลัง ต่อไปนายอย่าไปบ้านพวกเขานะ
แม่ฉันบอกว่าพวกเขาน่ะป่วย"
ลู่ฉงร้อนใจ รีบพูดว่า "ย่าบอกว่าโรคของปู่หม่าไม่ติดต่อกัน"
หนิวหนิวรูส้ กึ ว่าลูฉ่ งช่างซือ่ บือ้ เสียจริง "นายรูร้ เึ ปล่าว่าการเข้าประตูหลัง
คืออะไร ก็คือแทงก้นไง"
ลู่ฉงรู้สึกว่าค�ำพูดของหนิวหนิวชักจะเข้าใจยากขึ้นทุกที ต้องเป็นเพราะ
เขาไม่ได้ไปเรียนหนังสือแน่ ลู่ฉงมองเขาด้วยความสงสารแวบหนึ่ง จากนั้นก็
ไม่สนใจอีก เดินต่ออีกไม่กกี่ า้ วก็ถกู ต้นไม้ขา้ งทางดึงความสนใจไป ลูฉ่ งเด็ดใบไม้
มาเป่าเป็นท�ำนองที่พ่อเคยสอน
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3
เวลาในหมู่บ้านแห่งนี้ไหลผ่านไปอย่างเชื่องช้า ลู่ฉงค่อยๆ เติบโตขึ้น
ตอนนี้เขาเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่หกแล้ว
วันนี้ลู่ฉงต้องไปที่หมู่บ้านสือชุนซึ่งอยู่ห่างไปสามสิบกว่าลี้* กับอาจี๋
เพื่อสู่ขอผู้หญิง
การสู่ขอก็คือหลังจากที่สองครอบครัวต่างพึงพอใจกัน ฝ่ายชายก็จะ
หามหัวหมูหนึ่งหัว ขาหมูสองขา กับนกเขาสองคู่ไปก�ำหนดวันแต่งงานที่บ้าน
ฝ่ายหญิง อาจี๋จะแต่งภรรยาแล้ว
ถึงแม้ลู่ฉงจะอายุน้อยแต่กลับมีเรี่ยวแรงมหาศาล ทั้งยังเป็นจอหงวน
น้อยผูส้ อบได้ทหี่ นึง่ ทุกปี ดังนัน้ ภารกิจหามหัวหมูอนั ทรงเกียรตินจี้ งึ มอบให้เขา
เมื่อมาถึงบ้านของอาจี๋ก็มีคนมากมาย คนกลุ่มหนึ่งล้อมโต๊ะงัดข้อกัน
เมื่อเห็นลู่ฉงมาก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษ ร้องตะโกนว่า "ฉงจื่อ! ฉงจื่อ! มาเร็ว
จัดการเขาให้เละเลย"
เจ้ามือคือพ่อของหนิวหนิว ทั่วทั้งตัวเขามีกล้ามเนื้อแข็งปึกที่ได้มาจาก
การท�ำงานในไร่นา เขานั่งอยู่ตรงนั้นประหนึ่งภูเขาลูกย่อมๆ ไม่มีใครสามารถ
ยืนหยัดได้ถึงสองนาทีในมือเขา
ลู่ฉงท�ำหน้าละห้อย "ผมจะเอาชนะอาหนิวได้ที่ไหนกันล่ะ"
อาซานตบไหล่เขาพลางเอ่ย "ลองดูน่า ไม่แน่หรอก"
* ลี้ เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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ดังนั้นลู่ฉงจึงนั่งลงวัดฝีมือกับอาหนิว ฝ่ามือเขาแทบจะใหญ่กว่าลู่ฉง
ครึ่งหนึ่ง นิ้วก้อยหยาบกร้านเท่ากับนิ้วหัวแม่มือของลู่ฉง ยามเกาะกุมยิ่งเห็น
ชัดเจน หนึ่งด�ำหนึ่งขาว หนึ่งใหญ่หนึ่งเล็ก หนึ่งหยาบกร้านหนึ่งเนียนละเอียด
เมื่อจัดท่าทางเรียบร้อย อาซานก็ปล่อยมือที่ยึดมือของทั้งสองออก
ตะโกนเสียงดัง "เริ่ม!"
สิน้ เสียงลูฉ่ งก็รสู้ กึ ว่ามีพละก�ำลังสายหนึง่ กดมือเขาไปทางขวา ไม่ทนั ระวัง
คราวเดียวมือก็ถูกกดจนแขนเอียงไปเกือบครึ่ง เขากัดฟันกรอด กลั้นหายใจ
รวบรวมก�ำลังทั้งหมดไปที่แขน
ลู่ฉงค่อยๆ รั้งแขนที่เอียงให้กลับมาตั้งตรง บริเวณที่มือทั้งสองกุมกัน
แดงจนออกม่วง เส้นเอ็นบนแขนนูนขึน้ มา จากนัน้ ต�ำแหน่งมือก็กลับคืนสูส่ ภาพ
เมื่อแรกเริ่ม ไม่ว่าฝ่ายไหนก็เอาชนะอีกฝ่ายไม่ได้
ค้างเติง่ อยูแ่ บบนีห้ า้ นาที อาหนิวก็เป็นฝ่ายเริม่ คลายมือก่อน คลีย่ มิ้ พูดว่า
"ไม่แข่งแล้วๆ ฉันยอมแพ้" พูดจบก็ตบไหล่ลู่ฉงหนักๆ แล้วชูนิ้วโป้งให้เขา
ลูฉ่ งลูบศีรษะพลางหัวเราะฮิๆ จังหวะนัน้ อาซานวิง่ เข้ามา กระโดดทีเดียว
ก็ขึ้นมาบนหลังลู่ฉง ร้องลั่นว่า "ฉงจื่อ นายสุดยอดไปเลย!"
ลู่ฉงสะดุ้งเฮือก รีบพลิกมือแบกอาซาน ตะโกนว่า "รีบลงมา ฉันก�ำลัง
ตัวยืด สูงขึ้นได้อีกนะ" คนทั้งกลุ่มหัวเราะฮ่าๆ เสียงดัง
เสียงตีฆ้องดังแว่วมา ถึงเวลาต้องออกเดินทางแล้ว
ลู่ฉงหามถาดซึ่งบรรจุหัวหมูเดินน�ำเป็นคนแรก ปกติแล้วระยะทาง
สามสิบลี้ไม่ว่ายังไงลู่ฉงก็ไปถึงได้ในเวลาครึ่งชั่วโมง แต่วันนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่
มีทั้งคนแก่และเด็ก ดังนั้นจึงใช้เวลาเดินถึงสองชั่วโมงกว่า
เมื่อใกล้ถึงบ้านหญิงสาว แม่สื่อก็แผดเสียงตะโกนว่า "จุดประทัดได้!"
ปังๆๆ
ลู่ฉงเดินย�่ำผ่านเสียงและควันประทัดเข้าไปในลานบ้าน ของบนมือ
มีคนมารับไปทันที คนทีอ่ ยูด่ า้ นข้างยัดบุหรีช่ นั้ ดีทตี่ อ้ งเข้าไปในเมืองถึงจะซือ้ ได้
ใส่ในมือเขาสองมวน ลู่ฉงเก็บไว้ในกระเป๋า ตั้งใจเอากลับไปให้พ่อ
ว่าทีเ่ จ้าสาวของอาจีส๋ วยมาก ลูฉ่ งได้ยนิ อาซานบอกว่าอาจีเ๋ ห็นเธอตอนไป
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ตลาด เดินตามคนเขาไปสิบกว่าลี้ถึงค่อยมอบตะเกียบให้ ทีแรกสาวเจ้ายัง
ไม่ยอมรับ ต่อมาไม่รู้ว่าอาจี๋ตื๊ออยู่นานเท่าไหร่ถึงได้รองเท้าเป็นของขวัญ
ตอบกลับในที่สุด
อาซานอยู่ด้านข้างลู่ฉง ใช้ศอกถองเขา ถามว่า "ฉงจื่อ นายอยาก
แต่งภรรยารึเปล่า"
อันที่จริงลู่ฉงยังไม่มีความคิดเรื่องการแต่งงานเท่าไหร่นักจึงสั่นศีรษะ
"ฉันจะแต่งสาวสวยทีส่ ดุ ในเมืองเป็นภรรยา ถึงตอนนัน้ นายก็มาหามหัวหมู
ให้ฉันด้วยล่ะ"
ลู่ฉงถาม "ใครคือคนที่สวยที่สุด"
อาซานนึกอยูค่ รูห่ นึง่ ก็นกึ ไม่ออกจึงได้แต่บอกว่า "ยังไงก็สวยกว่าภรรยา
อาจี๋แล้วกัน"
ลู่ฉงกินข้าวแล้วก็กลับ ส่วนคนอื่นๆ ยังคงอยู่ที่นั่นจนถึงช่วงบ่าย ตอนนี้
เป็นช่วงเก็บเกีย่ วในฤดูใบไม้รว่ ง แรงงานในบ้านลูฉ่ งมีนอ้ ย มีเพียงย่าลูท่ ลี่ งนา
ได้คนเดียว ดังนั้นลู่ฉงจึงรีบกลับไปช่วยนาง
พอเหลือตัวคนเดียวลู่ฉงก็ใช้ทางลัด เดินเลียบไหล่เขาไป ทางเส้นนี้
คนอืน่ ๆ แทบไม่เคยเดินผ่าน เพราะต้องผ่านภูเขาสองลูกจึงหลงทางได้งา่ ยมาก
แต่ลู่ฉงมักจะมาเล่นกับต้าฮุยในภูเขาเป็นประจ�ำ ดังนั้นจึงเดินผ่านไปมา
หลายรอบแล้ว เขาเร่งเดิน ขณะเดียวกันก็เก็บฟืนไปด้วย ใช้เข็มขัดมัดฟืนที่
เก็บให้แน่นแล้วสะพายไว้บนหลัง
เมื่อมาถึงส่วนลึกของภูเขา ลู่ฉงก็เห็นว่าตรงหุบเขาด้านล่างมีคนอยู่
เจ็ดแปดคน ใส่เสื้อผ้าธรรมดา สวมหมวก นั่งพักผ่อนอยู่ตรงที่ว่างข้างล�ำธาร
หนึ่งในนั้นคล้ายจะมองเห็นเขา จึงลุกขึ้นโบกมือให้ด้วยความตื่นเต้น
ลู่ฉงคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะค่อยๆ เดินเลียบเนินเขาลงไปด้านล่าง
คนทีโ่ บกมือให้คนนัน้ วิง่ เข้ามาหา ถามด้วยสีหน้าเปีย่ มด้วยความตืน่ เต้นว่า
"เด็กน้อย เธอรู้ทางไปเมืองที่ใกล้ที่สุดรึเปล่า"
ส�ำเนียงที่ใช้พูดเป็นภาษาจีนกลางถูกต้องชัดเจน เมื่ออยู่ใกล้ลู่ฉงถึง
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เพิ่งเห็นว่าบนหมวกของเขามีตัวอักษรสีเหลืองหลายตัวเขียนว่า 'ทีมส�ำรวจถ�้ำ
ครั้งที่สามของมหาวิทยาลัยซานหนาน'
นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีล่ ฉู่ งคุยกับคนอืน่ ด้วยภาษาจีนกลางนอกจากในห้องเรียน
เขาเม้มปาก ก่อนจะพูดว่า "รู้ ผมพาพวกคุณไปได้"
คนคนนั้นตะโกนบอกเพื่อนร่วมทางซึ่งลุกขึ้นเก็บข้าวของนานแล้วว่า
"พวกเราไปกัน เด็กคนนี้รู้ทาง"
คนทั้งกลุ่มออกเดินทาง เดินไปได้ช่วงหนึ่งลู่ฉงก็พบว่าความเร็วของ
พวกเขาสู้ไม่ได้แม้แต่ย่าลู่ ดังนั้นจึงได้แต่เลือกทางที่ค่อนข้างเดินง่ายแต่
ระยะทางไกลมาก เขากังวลนิดหน่อย ไม่รู้ว่าจะกลับไปท�ำอาหารเย็นทัน
หรือเปล่า
ครั้นหันหน้ากลับไปอีกครั้งก็พบว่าบนแผ่นหลังของคุณอาคนที่เดินอยู่
ด้านหลังสุดแบกคนคนหนึง่ เอาไว้ มองเห็นหน้าตาไม่ชดั แต่ดจู ากแขนขาแล้ว
น่าจะโตกว่าเขาไม่เท่าไหร่ คุณอาคนนั้นแบกเด็กวัยรุ่นไว้ท�ำให้กินแรงมาก
ฝีเท้าจึงยิ่งหนักอึ้งเชื่องช้ากว่าคนอื่นๆ
เพื่อเร่งความเร็ว ลู่ฉงจึงเดินเข้าไปพูดกับคุณอาคนนั้นว่า "ผมแบกเขา
ก็แล้วกัน"
คุณอาตกตะลึง "เขาหนักมาก เธอแบกไม่ไหวหรอก"
ลู่ฉงกล่าว "ผมจะลองดู"
คุณอาเห็นลู่ฉงยืนกรานก็ได้แต่วางคนลงให้เขาลองดู ตอนนี้ลู่ฉงถึง
เพิ่งพบว่าคนบนหลังตื่นแล้ว ก�ำลังลืมตามองเขา
ลู่ฉงปฏิเสธความหวังดีของคนรอบข้างที่คิดจะช่วยแบกฟืนแทนเขา
เขาน�ำฟืนทีม่ ดั ไว้ดแี ล้วแขวนคอ ก่อนจะย่อตัวลง ให้นำ� คนมาวางไว้บนหลังตน
ลูฉ่ งสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงการดิน้ รนตอนทีค่ นบนหลังซบลงมา เขาคว้าขาทัง้ คู่
ของคนคนนั้นไว้แล้วลุกขึ้นยืน
เมื่อกลุ่มคนซึ่งตอนแรกกังวลอย่างยิ่งเห็นลู่ฉงเหมือนไม่เป็นไร ซ�้ำยัง
เดินตัวเบาดุจนกนางแอ่นก็วางใจ พี่สาวคนหนึ่งถามว่า "หนุ่มน้อย เธอไม่รู้สึก
หนักเหรอ"
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ลู่ฉงเขินเล็กน้อย คลี่ยิ้มเอียงอายเป็นพิเศษ ตอบว่า "ไม่รู้สึก"
คนอื่นๆ พากันตบต้นขากล่าว "พลังเหนือมนุษย์จริงๆ"
ลูฉ่ งน�ำกลุม่ คนเดินเลียบผ่านหุบเขา ความเร็วเพิม่ จากเมือ่ สักครูเ่ ล็กน้อย
อย่างเห็นได้ชดั พอเดินได้หนึง่ ชัว่ โมง ด้านหลังก็มคี นร้องตะโกนขึน้ ว่า "ไม่ไหวแล้วๆ
ฉันต้องการพัก"
ลู่ฉงจึงได้แต่หยุดเท้า วางคนบนหลังให้พิงก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่ง เขา
มองพระอาทิตย์กับเงาไม้ คาดว่าตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายสามแล้ว
"ฉันไม่ระวังเลยหกล้ม ถ้าข้อเท้าไม่แพลงฉันก็เดินเองได้" เสียงหนึง่ ดังขึน้
ลูฉ่ งอึง้ ไป ครัน้ จับใจความได้วา่ อีกฝ่ายก�ำลังพูดกับตนก็มองเขาคราหนึง่
ไม่รู้ว่าควรตอบกลับไปยังไง เลยได้แต่ร้อง "อ้อ"
เด็กหนุม่ คนนัน้ นึกว่าลูฉ่ งไม่เชือ่ จึงรีบพูด "จริงๆ นะ ก่อนหน้านีฉ้ นั เคยมา
ส�ำรวจกับพวกเขาหลายครั้ง ปกติตอนฝึกซ้อมที่บ้านก็วิ่งได้ตั้งสามสิบกิโล"
ลู่ฉงไม่รู้ว่าท�ำไมอีกฝ่ายต้องพูดเรื่องเหล่านี้กับตน แต่เห็นท่าทางเขา
จริงจังมากก็ไม่กล้าตอบส่งเดช กลัดกลุ้มอยู่นานถึงได้พูดออกมาว่า "รู้แล้ว"
พอเห็นสีหน้าเด็กหนุม่ ส่อเค้าว่าจะเปลีย่ นเป็นด�ำคล�ำ้ ก็รบี เสริมอีกหนึง่ ประโยค
"นายยอดเยี่ยมมาก"
แต่ไม่รู้ว่าท�ำไมสีหน้าของเด็กหนุ่มกลับไม่ดีขึ้น เขาคล้ายเตรียมจะ
พูดอะไรบางอย่าง ตอนนั้นเองก็ได้ยินคนร้องตะโกนว่า "ออกเดินทาง!"
ลู่ฉงคุกเข่าลงอีกครั้ง หนนี้เด็กหนุ่มซบลงมาโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย
ลู่ฉงคะเนว่าอีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงเมืองแล้ว ถ้าเร่งกลับให้ถึงบ้าน
ตอนห้าโมงเย็นน่าจะยังท�ำกับข้าวทัน เขาแค่รู้สึกหดหู่นิดหน่อยที่ตอนบ่าย
ไม่ได้ช่วยย่าเก็บเกี่ยวข้าวฟ่าง
"นายชื่ออะไร" เสียงดังมาจากข้างหู
ลู่ฉงอึ้งไปครู่หนึ่งถึงตอบกลับ "ลู่ฉง"
"ลู่ตัวไหน ฉงตัวไหน"
"ลู่จากค�ำว่าพื้นดิน ฉงจากค�ำว่าอีกครั้ง"*
* ค�ำว่าลู่ มาจากลูต่ ี้ (陆地) หมายถึงดินแดนหรือพืน้ ดิน ส่วนฉง ในทีน่ มี้ าจากค�ำว่าฉงไหล (重来) ทีแ่ ปลว่า
อีกครั้ง
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ต่อจากนั้นเด็กหนุ่มก็ไม่ปริปากอีก ลู่ฉงลอบระบายลมหายใจโล่งอก
เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท�ำไมตอนพูดคุยกับอีกฝ่ายถึงได้ตื่นเต้นขนาดนั้น
ลู่ฉงพาพวกเขาไปส่งจนถึงโฮสเทลของรัฐตามค�ำขอก็เตรียมจากไป
คนแรกสุ ด ที่ สั ง เกตเห็ น ลู ่ ฉ งแซ่ เ ซี่ ย ทุ ก คนต่างเรี ย กเขาว่าอาจารย์ เ ซี่ ย
อาจารย์เซี่ยจับมือลู่ฉงอย่างจริงจังพลางเอ่ยว่า "ขอบคุณ" จากนั้นก็ควานหา
เงินห้าสิบหยวนจากในกระเป๋ามายัดใส่มือเขา
ลูฉ่ งรีบซ่อนมือไว้ขา้ งหลัง ใบหน้าแดงก�ำ่ เอาแต่สา่ ยหัว "ผมไม่ตอ้ งการเงิน"
เขาไม่เคยเห็นเงินมากขนาดนี้มาก่อน แค่เห็นว่าด้านบนมีเลขห้าสิบอยู่
ก็รู้แล้วว่านี่มันเยอะมาก พ่อต้องมัดพวงหรีดตั้งห้าสิบพวง ใช้เวลาสามเดือน
กว่าถึงจะได้มาเท่านี้
อาจารย์เซี่ยเห็นท่าทางของเขา มือก็ชะงักค้างอยู่ตรงนั้น จะยื่นให้ก็
ไม่ใช่ หดกลับก็ไม่เชิง
เด็ ก หนุ ่ ม ที่ ลู ่ ฉ งเพิ่ ง แบกคนนั้ น กระโดดขาเดี ย วเข้ า มา เขาปลด
นาฬิกาข้อมือบนมือใส่ลงในกระเป๋าลู่ฉง เมื่อครู่เขาเห็นว่าตอนเขาดูเวลา
ลู่ฉงก็มองนาฬิกาเรือนนี้อยู่หลายครั้ง
ลู ่ ฉ งเตรี ย มจะหยิ บ ออกมาคื น เขาก็ รี บ กดกระเป๋าลู ่ ฉ งไว้ บอกว่ า
"ขอบใจนายที่แบกฉันมานานขนาดนี้"
ลู่ฉงอยากได้นาฬิกาข้อมือสักเรือนมาตลอด
นาฬิกาเพียงเรือนเดียวของบ้านเขาแขวนอยู่ในห้องโถงซึ่งอยู่ห่างจาก
ห้องย่ามาก หากมีนาฬิกา ย่าก็สามารถวางไว้ดูเวลาข้างตัวได้ ไม่ต้องตื่น
หลายครั้ ง หลายหนตอนเช้ า เดิ น ผ่ า นห้ อ งหลายห้ อ งเพื่ อ ไปดู น าฬิ ก าว่ า
กี่โมงแล้ว แค่เพราะกลัวว่าจะท�ำข้าวเช้าช้าไปแล้วจะท�ำให้เขาไปเรียนสาย
ลู่ฉงไม่ปฏิเสธอีก พูดอ้อมแอ้มว่า "ขอบคุณ" จากนั้นก็แบกฟืนของตน
เดินกลับไป
เมื่อถึงบ้าน ย่าลู่ยังไม่กลับมา ส่วนพ่อลู่เองก็ไม่อยู่บ้าน เขาน่าจะไป
ช่วยที่นา ลู่ฉงรีบจุดไฟ เริ่มท�ำกับข้าว
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พอย่าลู่กลับมาบ้านกับข้าวก็เสร็จแล้ว นางเข้าบ้านมาแวบเดียวก็
มองเห็นนาฬิกาที่วางอยู่บนโต๊ะ แค่เห็นก็รู้ว่าไม่ใช่ของถูกๆ ลุงใหญ่ของลู่ฉง
ก็มีอยู่เรือนหนึ่ง จ่ายไปตั้งสิบหยวนเต็มๆ
นางถือไปถามลู่ฉงที่ห้องครัว "ฉงจื่อ นี่มาได้ยังไง"
ลู่ฉงเล่าเรื่องในวันนี้ให้ย่าลู่ฟังหนึ่งรอบ
ย่ า ลู ่ ฟ ั ง จบก็ ห น้ า บึ้ ง ตึ ง พู ด ด้ ว ยน�้ ำ เสี ย งค่ อ นข้ า งโมโห "ปกติ ย ่ า
สอนหลานว่ายังไง กินของคนอื่นปากต้องหวาน รับของคนอื่นมือต้องสั้น*
ท�ำไมหลานถึงอยากได้ของของคนอื่น"
ลู่ฉงก้มหน้าไม่ปริปาก
"ช่วยเหลือคนอื่นเป็นเรื่องที่ควรท�ำ แต่จะเรียกร้องการตอบแทนไม่ได้
ย่าเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอ"
ลู่ฉงแอบเช็ดน�้ำตา พูดอย่างน้อยเนื้อต�่ำใจว่า "ผมอยากได้นาฬิกา
มาให้ย่า ย่าจะได้ไม่ต้องตื่นหลายครั้งตอนเช้า ได้นอนมากขึ้น"
ย่าลูเ่ ข้าใจความหมายของลูฉ่ งทันที ในใจนางพลันปวดแปลบ ไม่รผู้ า่ นไป
นานเท่าไหร่ถึงถอนหายใจยาว ผ่อนน�้ำเสียงให้อ่อนลงบอกว่า "อย่างนั้น
หลานเอาของของคนอื่นมาก็ต้องตอบแทนใช่รึเปล่า"
ลู่ฉงเงยหน้า จากนั้นก็พยักหน้าแรงๆ
พอกินข้าวเสร็จ ย่าลู่ก็ช่วยน�ำนกเขาสองตัวที่ยิงมาเมื่อวานใส่ถุง ทั้งยัง
ให้ลู่ฉงไปเก็บผลไม้ป่าที่หลังเขามาหนึ่งตะกร้า ย่าลู่รู้ว่าของที่น�ำมาอวดไม่ได้
เหล่านี้เทียบกับมูลค่าของนาฬิกาข้อมือเรือนนั้นไม่ได้เลย แต่ผู้คนบนภูเขา
ก็ให้ได้แค่ของเหล่านี้ หวังเพียงพวกเขาจะเห็นแก่เสน่ห์ของชนบท อย่าได้นึก
รังเกียจเลย
แต่ไหนแต่ไรมาย่าลูก่ เ็ ป็นคนทีใ่ ห้เก้าส่วนคืนหนึง่ ชุน่ ** นีอ่ าจเป็นครัง้ แรก
ในชีวิตที่เธอเอาเปรียบคนอื่น
ลู่ฉงถือข้าวของเดินไปยังเมืองอีกครั้ง สีท้องฟ้าจวนจะมืดแต่ยังไม่มืด
* 'กินของคนอื่นปากต้องหวาน รับของคนอื่นมือต้องสั้น' หมายถึงรับผลประโยชน์จากคนอื่นแล้ว ท�ำอะไร
ก็ต้องเกรงใจ แม้อีกฝ่ายจะท�ำผิดก็ไม่อาจยื่นมือเข้าไปก้าวก่ายหรือต่อว่าได้
** 1 ชุ่นเท่ากับ 10 ส่วน 'ให้เก้าส่วนคืนหนึ่งชุ่น' จึงหมายความว่าให้คืนมากกว่าที่ได้รับมา
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ดังนั้นจึงสามารถมองเห็นเงาร่างเล็กๆ วิ่งผ่านระหว่างเขาได้จากบริเวณไกลๆ
เคลื่อนไหวรวดเร็วดุจกวางน้อยปราดเปรียวตัวหนึ่ง
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4
ทันทีทหี่ ลินชวนไป่เปิดประตูกเ็ ห็นกระสอบสานสกปรกมอมแมมวางอยู่
ด้านบนยังมีตวั หนังสือ 'ปุย๋ เคมี' อยูเ่ ลือนราง ตรงปากถูกมัดไว้ เขาใช้เท้าเตะดู
ครั้งหนึ่งก็ยังไม่รู้ว่าข้างในใส่อะไรไว้ ด้านข้างกระสอบสานมีตะกร้าไม้ไผ่ใส่
ผลไม้สีแดงสดอยู่ตะกร้าหนึ่ง
พีเ่ ฉินซึง่ อยูห่ อ้ งเดียวกันกับหลินชวนไป่ออกมา พอเห็นก็วา่ "เอ๋? เด็กน้อย
คนนัน้ รูค้ วามดีจงั "
หลินชวนไป่งงไปวูบหนึ่ง ก่อนจะเข้าใจว่าคงเป็นเด็กที่แบกเขาเมื่อวาน
น�ำของมาขอบคุณที่เขาให้นาฬิกา
พีเ่ ฉินนัง่ ยองๆ แก้ปากกระสอบสานออก ด้านในมีนกตัวใหญ่ทตี่ ายแล้ว
สองตัวใส่อยู่ ดวงตามันกึ่งลืมกึ่งปิด แวบแรกที่เห็นก็ท�ำเอาเขาสะดุ้งโหยง
หลินชวนไป่ขมวดคิ้วแล้วถาม "อะไรน่ะ"
พี่เฉินเองก็ไม่รู้จักจึงส่ายหน้า
พอดีมพี สี่ าวคนท�ำความสะอาดผ่านมา พีเ่ ฉินเลยรีบถาม "พีส่ าว ขอถาม
หน่อยว่านี่นกอะไร"
พีส่ าวคนนัน้ อืออาอยูน่ าน ถึงค่อยตอบกลับด้วยภาษาจีนกลางซึง่ ย�ำ่ แย่
มากว่า "นกขาว อาหร่อย"
หลินชวนไป่กับพี่เฉินจ้องหน้ากันไปมา พูดว่าอะไรนะ
หลังผ่านไปครู่หนึ่งพี่เฉินก็ร้อง "อ้อ" ตบศีรษะตัวเองเอ่ยว่า "เธอบอกว่า

Page ������������������.indd 26

11/5/2563 BE 11:35

เปยโม่ถิง 27

เป็นนกเขา"
หลินชวนไป่มองนกเขาทีต่ ายแล้วในกระสอบแวบหนึง่ แล้วพูดกับพีส่ าวว่า
"คุณเอาไปกินเถอะ"
พีส่ าวคนนัน้ มีสหี น้าไม่อยากเชือ่ และดีใจแทบคลัง่ นกเขาชนิดนีย้ งิ ยาก
ในตลาดขายตั้งหนึ่งหยวนเชียว
พี่เฉินสีหน้าเต็มไปด้วยความเสียดาย "จะให้เธอจริงเหรอ"
หลินชวนไป่ใช้เท้าเตะกระสอบสานไปทางพี่สาว ถามว่า "คุณจะเอา
ไม่เอา?"
"เอาๆ" พี่สาวหิ้วกระสอบสานขึ้นมา ก่อนจะวิ่งไปอย่างรวดเร็วโดย
ไม่สนใจข้าวของที่ใช้ท�ำความสะอาด ราวกับกลัวว่าพวกเขาจะเปลี่ยนใจ
พีเ่ ฉินยังคงเสียดายเล็กน้อย นัน่ เป็นอาหารป่าของแท้เชียว "น่าจะเอาไป
ด้วยนะ น่าเสียดายออก"
วันนี้เท้าของหลินชวนไป่ดีขึ้นมากแล้ว สามารถเดินเหินเองได้ เขา
ค่อยๆ เดินลากขาไปยังสถานที่กินอาหารเช้าพลางว่า "มันจะท�ำรถสกปรก
เลอะเทอะ ยุ่งยากจะตาย ผลไม้นั่นยังดีกว่า เอาไว้กินระหว่างทางได้"
เอาล่ะ ในเมื่อคุณชายน้อยผู้เป็นสปอนเซอร์ว่าแบบนี้แล้ว เฉินชิวหยวน
ก็ไม่บ่นจู้จี้อีก เขาหิ้วตะกร้าไม้ไผ่ขึ้นมาแล้วหยิบผลไม้หนึ่งลูก เช็ดลวกๆ
บนเสื้อก่อนจะโยนใส่ปาก หวานจัง
แล้วช่วงคัน่ ฉากเล็กๆ ก็ผา่ นไปเช่นนี้ ไม่ได้สง่ ผลกระทบใดๆ ต่อชีวติ ลูฉ่ ง
ลู่ฉงก�ำลังนั่งนับเงินที่ตนหามาได้อยู่บนเตียง ช่วงสุดสัปดาห์เขาจะเก็บ
เห็ดกับผลไม้ไปขายในเมือง โดยหนึ่งจิน* จะขายสามเหมา แต่สิ่งที่ท�ำเงิน
มากสุดยังคงเป็นนกเขาซึ่งขายได้ตัวละหนึ่งหยวน แต่ก็ยิงได้ยากมาก ปีนี้
เขายิงได้แค่ห้าตัวเท่านั้น แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้เขาก็มีเงินเก็บถึงแปดหยวน
สามเหมาแล้ว เขานับอยู่ไม่รู้กี่รอบ บนใบหน้าน้อยๆ มีรอยยิ้มกว้างไม่หุบ
ลู่ฉงน�ำเงินสามเหมาวางกลับที่เดิม ถือเงินแปดหยวนออกไปหาย่าลู่
* จิน หรือชั่ง เป็นหน่วยชั่งของจีนที่มีน�้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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น�ำออกมาอวดประหนึ่งของล�้ำค่า "ย่า ให้ย่าไว้ซื้อเนื้อ"
ย่าลู่ก�ำลังตากข้าวเปลือกที่เกี่ยวกลับมาอยู่ในลานบ้าน ในนายังมีข้าว
ที่ยังไม่ได้เกี่ยวอีกเกือบครึ่ง นางเห็นเงินยับยู่ยี่ในมือลู่ฉงก็หยุดงานในมือ
ลูบศีรษะเขากล่าวว่า "ฉงจื่อ หลานเก็บไว้ซื้อหนังสือเถอะ"
ลู่ฉงไม่ยอม ยืนกรานว่า "เอาให้ย่าไว้ซื้อเนื้อ ซื้อน�้ำมันเถอะ"
ย่าลูจ่ นปัญญากับเขา กล่าวว่า "อย่างนัน้ ก็เก็บไว้ทหี่ ลานก่อน ย่ามีไม่พอ
ค่อยไปถามเอากับหลาน"
ลู่ฉงยังคงไม่ตกลง วิ่งตรงเข้าบ้านแล้ววางเงินไว้ข้างหมอน ย่าลู่มอง
แผ่นหลังเขาด้วยรอยยิ้มปลาบปลื้มใจ
ลู่ฉงออกมาอีกครั้ง เอ่ยถามว่า "พ่อล่ะ"
"ไปตัดต้นไผ่ที่หลังภูเขา"
ย่าลู่แผ่ข้าวเปลือกทั้งหมดตากแดดเสร็จก็เตรียมจะไปเก็บเกี่ยวส่วน
ที่เหลือในนา นางแบกเครื่องมือขึ้น ทว่าตอนลงบันไดกลับไม่ระวังท�ำให้
ข้อเท้าพลิก
ลูฉ่ งก�ำลังหยิบตะกร้าสะพายหลัง พอได้ยนิ เสียงร้องก็หนั หน้าขวับไปมอง
ย่าลู่นั่งอยู่บนพื้น เขารีบวิ่งเข้าไป "ย่า! ย่าเป็นอะไร"
"ไม่มีอะไร ข้อเท้าพลิกนิดหน่อย"
ลู่ฉงกังวลอย่างยิ่ง "เจ็บรึเปล่า"
ตัวย่าลู่เองเป็นวิชาแพทย์นิดหน่อย ข้อเท้าเพียงแค่เส้นเอ็นพลิก ไม่ได้
บาดเจ็บถึงกระดูก "ย่าไม่เป็นไร ไม่กวี่ นั ก็หายแล้ว" นางว่าพลางยันพืน้ ลุกขึน้
เตรียมจะเดินไปที่นาต่อ
ทันทีที่ลู่ฉงเห็นก็รีบดึงนางเอาไว้ "ย่า วันนี้ย่าอย่าไปนาเลย ผมไป
คนเดียวก็พอ"
"ได้ยังไงกัน ฝนใกล้จะมาแล้ว ต้องรีบเก็บ ฉงจื่อ หลานหยิบม้านั่งมา
ให้ย่าตัวหนึ่ง"
ด้วยเหตุนี้ลู่ฉงจึงเดินมือหนึ่งถือม้านั่งอีกมือพยุงย่าไปที่นา
ทัง้ สองแบ่งงานกันตามปกติ ย่าลูเ่ กีย่ วข้าว ลูฉ่ งเรีย่ วแรงมากจึงรับหน้าที่
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ฟาดข้าว
ย่าลู่ข้อเท้าเจ็บจึงไม่สามารถก้มตัวเกี่ยวข้าวได้เหมือนปกติ จึงได้แต่
นั่งบนม้านั่ง เกี่ยวบริเวณหนึ่งก่อนแล้วค่อยย้ายม้านั่งไปเกี่ยวบริเวณอื่นต่อ
ล�ำบากกว่าเดิมมาก
ลูฉ่ งเห็นเพียงครูเ่ ดียวย่าก็เหงือ่ ไหลอาบหน้า เป็นครัง้ แรกทีเ่ ขารูส้ กึ เกลียด
ที่ตัวเองไม่สามารถรีบโตได้ มือจึงยิ่งออกแรงมากขึ้น
นาทีนอี้ าจเป็นเสียงฟ้าร้องอันน่าตกใจคราแรกบนหนทางแห่งการเติบโต
ของลู่ฉง ถึงแม้พวกเขาจะยากจน แต่ชีวิตก่อนหน้านี้ก็แทบจะเรียกได้ว่า
ไร้ทุกข์ไร้กังวล ทว่าวันนี้เขากลับพบว่าที่จริงแล้วแผ่นหลังของย่าผู้ค�้ำจุน
ทั้งครอบครัวช่างผอมแห้งเล็กจ้อย เปราะบางราวกับจะทนรับการกระทบ
กระเทือนไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียว
หลังจากนั้นพ่อลู่ก็มาช่วย ความเร็วจึงเพิ่มขึ้นไม่น้อย ลู่ฉงจึงกลับบ้าน
ไปท�ำกับข้าว
ตอนนี้นอกจากเวลาไปโรงเรียน กับข้าวในบ้านล้วนมีลู่ฉงเป็นคนท�ำ
ยังไงก็ไม่มีเนื้อ แค่พลิกไปพลิกมา เหยาะน�้ำมันลงไปนิดหน่อย จากนั้น
ค่อยใส่ผักใบเขียวหรือไม่ก็มันฝรั่งลงไปผัดให้สุก ไม่จ�ำเป็นต้องมีฝีมืออะไร
หลังลู่ฉงท�ำกับข้าวเสร็จก็ยกไปให้แม่ก่อนตามปกติ เขาแอบผัดไข่ไก่
ซ่อนไว้ใต้ข้าวให้เธอ
ตอนนี้เขารู้จากปากของคนอื่นๆ แล้วว่าแม่เขาคือคนที่ย่าซื้อกลับมา
ด้วยเงินหนึ่งพันหยวน เขารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้อง แต่ไม่ถูกต้องตรงไหน
เขาก็บอกไม่ถูก
กระนัน้ จุดทีค่ นอืน่ ๆ ชอบพูดถึงกลับอยูท่ วี่ า่ ถ้าผูห้ ญิงให้กำ� เนิดลูกได้ไม่ดี
คลอดคนขาเป๋ตาบอดออกมา กระทั่งลูกสะใภ้ก็ยังต้องใช้เงินมากขนาดนั้น
ไปซือ้ มาจากทีห่ า่ งไกล ทัง้ ยังต้องใช้โซ่ลา่ มไว้เพราะกลัวเธอหนี ท�ำงานท�ำการ
ก็ไม่ได้ เสียข้าวเลี้ยงไปเปล่าๆ ดูสิ ต่อให้เป็นถึงแม่หมอแล้วยังไงกัน
มนุษย์เราคล้ายจะสนุกสนานกับการพูดคุยถึงเรื่องความโชคร้ายของ
คนอื่นมาแต่ไหนแต่ไร เหมือนว่าการพูดเช่นนี้รอบแล้วรอบเล่าจะสามารถ
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พิสูจน์ได้ว่าตนไม่ใช่คนที่น่าสงสารที่สุด
ลู่ฉงนั่งลงข้างแม่บนพื้น วางข้าวไว้ตรงหน้า เธอยังคงมีท่าทางอย่าง
ที่เป็นมาตลอด ลู่ฉงปัดเส้นผมออกจากใบหน้าเธอ หลายปีมานี้เธอไม่ได้
เปลี่ยนไปมากนัก
เขาร้องเรียกเสียงเบา "แม่"
เธอนิง่ ไม่ขยับ ลูฉ่ งโอบกอดเธอเบาๆ พิงใบหน้าเข้ากับไหล่เธอ กลิน่ บนตัว
ไม่หอมนัก กระนั้นลู่ฉงกลับรู้สึกได้ถึงความอ่อนโยน เขาร้องเรียกเธอครั้งแล้ว
ครั้งเล่า "แม่ แม่ แม่"
บางทีอาจมีแค่ช่วงเวลานี้ที่ลู่ฉงสามารถเรียกค�ำค�ำนี้ออกมาได้อย่าง
สบายใจ นี่เป็นค�ำเดียวที่ไม่เคยปรากฏในเรียงความที่เขาเขียนเลย เขาไม่ได้
อยู่ในวัยโง่เขลาไม่รู้ความแบบสมัยเด็กแล้ว เวลาที่พูดค�ำค�ำนี้ออกมาโดย
ไม่ระวังก็จะท�ำให้บรรยากาศในบ้านชะงักค้างไปทันใด เขาเลยเลีย่ งทีจ่ ะพูดมา
โดยตลอด
ผ่ า นไปพั ก ใหญ่ จู ่ ๆ เขาก็ รู ้ สึ ก ว่ า มี มื อ ข้ า งหนึ่ ง ค่ อ ยๆ วางลงบน
แผ่นหลังเขา ลู่ฉงนิ่งอึ้ง น�้ำตาไหลทะลักออกมาทันที พอหันหน้าไปก็เห็นแม่
ก�ำลังมองเขาอยู่ สายตานั้นราวกับถูกส่งมาจากสถานที่อันไกลโพ้น จาก
ความว่างเปล่าอันไร้ขอบเขต จากนั้นก็ค่อยๆ รวมเป็นจุดเล็กๆ อย่างเชื่องช้า
สุดท้ายก็มองนิ่งอยู่บนใบหน้าลู่ฉง
มือของแม่คอ่ ยๆ ลากไล้ไปตามโครงหน้าลูฉ่ ง เธอเหมือนจะถูกความจริง
ที่ว่าจู่ๆ เขาก็โตขนาดนี้แล้วท�ำให้ตกใจ เนิ่นนานก็ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับ
ลู่ฉงน�้ำตาไหลอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเช็ดยังไงก็ไม่หมด ทั้งยังไม่รู้ว่าท�ำไมถึงได้
ร้องไห้มากมายขนาดนี้
ทันใดนั้นมือทั้งคู่ของเธอก็บีบไหล่ลู่ฉงแน่น สีหน้าบนใบหน้าก็พลัน
เปลีย่ นเป็นดุรา้ ย "ช่วยฉันๆ" เสียงนัน้ แผ่วเบาถึงขัน้ แหบพร่า ทว่ากลับมีทา่ ทาง
เหมือนร้องตะโกน
ลู่ฉงเบิกตากว้าง ไหล่เขาเจ็บอย่างยิ่ง แต่ในสมองขาวโพลน
ในที่ สุ ด เธอก็ ป ล่ อ ยลู ่ ฉ ง แล้ ว ยั ด กระดาษแผ่ น หนึ่ ง ใส่ ใ นมื อ เขา
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กุมมือเขาแน่น ปากพร�่ำบอกซ�้ำไปซ�้ำมาว่า "สถานีต�ำรวจๆ ช่วยฉันๆ"
ลู่ฉงถูกท�ำให้ตกใจ เขาออกแรงดิ้นรนจนท�ำให้ชามข้าวบนพื้นด้านข้าง
พลิกคว�่ำ ในที่สุดก็หลุดมาได้ เขาวิ่งออกไปทันที
ลู่ฉงวิ่งไปถึงลานบ้านจึงค่อยหยุด เขาไม่กล้าหันกลับไป ได้แต่ก้มหน้า
มองกระดาษในมือซึง่ เหมือนจะฉีกออกมาจากกล่องบุหรี่ มันสกปรกเลอะเทอะ
ด้านบนมีตวั หนังสือบูดๆ เบีย้ วๆ สีแดงเหมือนสีสนิมเหล็กเขียนไว้วา่ 'จางซิว่ จิง่ '
ทั น ใดนั้ น ลู ่ ฉ งก็ รู ้ ว ่ า ตั ว หนั ง สื อ นี้ ใ ช้ อ ะไรเขี ย น มื อ ของเขาสั่ น จน
แผ่นกระดาษหล่นลงพื้น เขารีบเก็บขึ้นมาใส่ไว้ในกระเป๋าด้านในสุด หัวใจ
เต้นแรงประหนึ่งจะกระดอนออกจากอก
ตกเย็นตอนกินข้าว ลู่ฉงใจลอยอยู่ตลอดเวลา พอกินเสร็จย่าลู่ก็เริ่ม
เก็บชามตะเกียบ ในที่สุดเขาก็รวบรวมความกล้า กล่าวค�ำพูดที่กลั่นกรอง
อยู่นานออกไป "ย่า ปล่อยแม่ออกมาเถอะนะ"
หลังพ่อลู่ได้ยินก็ส่งเสียงอือๆ อาๆ ออกมา พยักหน้าโดยแรงคล้อยตาม
ลู่ฉง
มือของย่าลู่กระตุก จากนั้นก็ขยับต่อ เธอกล่าวด้วยน�้ำเสียงสงบนิ่งกว่า
ปกติว่า "เธอออกมา หลานก็อาจไม่มีแม่แล้ว"
ลูฉ่ งเงยหน้าทันใด หลังจากนัน้ ครูห่ นึง่ ก็กม้ ลงใหม่อกี ครัง้ ไม่พดู อะไรอีก
ทุกวันนี้ลู่ฉงยังคงไปเรียนหนังสือพร้อมกันกับลู่เชา แต่ยามเลิกเรียน
เขาจะกลับมาคนเดียว เนื่องจากลู่เชาเรียนชั้นมัธยมปีที่สามแล้ว ต้องเรียน
ด้วยตัวเองตอนเย็น
วันนี้เขาเดินอยู่บนถนนกับลู่เชา ระยะนี้เขามีเรื่องหนักอึ้งในใจตลอด
จึงไม่ช่างคุยเหมือนที่ผ่านมา
"ฉงจื่อ ฉันอาจจะเรียนมัธยมปลายไม่ได้แล้วล่ะ"
ลู่ฉงเงยหน้ามองลู่เชา ตอบสนองไม่ค่อยทันนัก "อาต้า?"
ลู่เชาหันมามองเขาแวบหนึ่ง ฉีกยิ้มแล้วรีบหันกลับไปอีกครั้ง "ฉัน
ไม่เหมือนนาย คะแนนฉันไม่ดี เรียนต่อไปก็รังแต่จะเปลืองเงิน"
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นี่กะทันหันเกินไปแล้ว ครั้งก่อนลู่เชายังบอกกับลู่ฉงอยู่เลยว่าทั้งคู่
จะไปเรียนมหา'ลัยในเมืองเดียวกัน จะได้ดูแลกันได้ ลู่ฉงไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ถึงเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้ เขาไม่ใช่เด็กน้อยที่คิดแต่จะเล่นสนุกเหมือนในอดีต
คนนั้นอีกแล้ว เขารู้ว่าที่คุณครูและย่าคอยเคี่ยวเข็ญสั่งสอน เพราะการเรียน
หนังสืออาจเป็นเพียงโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของคนอย่างเขาได้
เขายื่นมือออกมาดึงลู่เชาไว้เหมือนตอนเล็กๆ เบิกตากว้างถามว่า
"นายบอกว่าจะสอบเข้ามหา'ลัยไม่ใช่เหรอ ท�ำไมไม่เรียนแล้วล่ะ คะแนนสอบ
ก็สามารถท�ำให้ดีขึ้นได้นี่"
"ส�ำหรับคนบางคน ต่อให้พยายามมากกว่านีค้ ะแนนก็ไม่มวี นั ดีขนึ้ หรอก"
เขาไม่ขยัน? ลูเ่ ชาตืน่ ตัง้ แต่ตสี ี่ ท่องหนังสือจนถึงรุง่ สางทุกวัน พยายาม
เล่าเรียนสุดชีวติ แต่คะแนนก็ยงั ไม่กระเตือ้ งขึน้ ขนาดพ่อทีต่ อ่ ให้ตอ้ งรัดเข็มขัด
ไม่กนิ ไม่ดมื่ ก็จะต้องส่งเขาเล่าเรียนหนังสือให้ได้กย็ งั ต้องยอมรับความจริงทีว่ า่
ลูกชายเป็นเจ้าทึ่มผู้ไม่มีวันเรียนหนังสือได้ เขาจะท�ำยังไงได้อีกเล่า
ลู่เชาระบายลมหายใจยาว ทอดสายตามองดวงอาทิตย์ซึ่งใกล้จะขึ้น
พยายามแย้มปากเป็นรอยยิ้มแล้วบอกว่า "ไม่เรียนก็ไม่เรียน ก่อนหน้านี้
ในหมูบ่ า้ นพวกเราไม่เคยมีใครเข้าเรียน ทุกคนก็ยงั ใช้ชวี ติ ได้อย่างดีไม่ใช่เหรอ"
น�ำ้ เสียงเขามีความปลอดโปร่งซึง่ แสร้งท�ำออกมา ไม่รวู้ า่ ก�ำลังกล่อมลูฉ่ ง
หรือปลอบใจตัวเอง
ลูฉ่ งเข้าใจแล้ว ในใจเขาอัดแน่นด้วยความรูส้ กึ อธิบายไม่ถกู คล้ายกับว่า
นอกจากถอนหายใจก็ไม่รู้ว่าควรท�ำอะไรแล้ว
วันนี้ชั้นเรียนช่วงบ่ายมีวิชาพละหนึ่งคาบ ปกติแล้วจะออกก�ำลังกาย
สิบนาที หลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมอิสระ คิ้วลู่ฉงขมวดมุ่นอยู่ตลอดเวลา
ครุ่นคิดเรื่องที่กดทับอยู่ในใจซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
รอกระทั่ ง เขาได้ ส ติ ก ลั บ มาก็ ยื น อยู ่ ไ ม่ ไ กลจากประตู ส ถานี ต� ำ รวจ
ในเมืองแล้ว
เขายืนก�ำกระดาษแผ่นนัน้ ไว้ แต่กลับรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปไม่ได้
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แต่ในที่สุดลู่ฉงก็ย่างเท้าเดินไปทางสถานีต�ำรวจ ท่องชื่อบนกระดาษ
ที่แม่เขียนให้เขาในใจ จางซิ่วจิ่ง ซิ่วจากค�ำว่าสวย จิ่งจากค�ำว่าทิวทัศน์*
ทันใดนั้นไหล่เขาก็ถูกคนตบเบาๆ "ฉงจื่อ หนูจะท�ำอะไรน่ะ"
ลู่ฉงรู้สึกว่าขาตัวเองอ่อนยวบ พอมองไปก็เห็นแม่ของอาซาน เธอตั้ง
แผงลอยขายผักอยู่ด้านข้าง ลู่ฉงก้มหน้าตอบ "คุณป้า ผมไม่ได้ท�ำอะไรครับ"
จากนั้นก็วิ่งเร็วจี๋ไปทางโรงเรียน
พริบตานั้นประโยคที่ย่าพูดก็พรั่งพรูขึ้นมาในสมอง เธอออกมา หลาน
ก็อาจไม่มีแม่แล้ว เพียงแค่ประโยคเดียวก็ท�ำให้เขาสูญเสียความกล้าทั้งหมด
ที่สะสมรวบรวมอยู่นาน เขาไม่อยากไม่มีแม่ เขาพึมพ�ำขอโทษแม่อยู่ในใจ
สาบานว่ารอให้ตนโตกว่านีอ้ กี นิดจะต้องให้แม่ออกมาแน่นอน เขาจะดูแลแม่
ให้ดี กตัญญูต่อเธอไปชั่วชีวิต
หลายปีหลังจากนั้น ลู่ฉงล้วนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสียใจอย่าง
สุดซึ้ง เขาอดคิดไม่ได้ว่าหากวันนั้นเขาเหยียบย่างเข้าไปในสถานีต�ำรวจ
ทุกสิ่งทุกอย่างในภายหลังจะต่างออกไปใช่รึเปล่า แต่ต่อมาเขาถึงได้รู้ว่า
ต่อให้วนั นัน้ เขาเข้าไปจริงๆ บอกชือ่ แม่ออกไปอย่างกล้าหาญ ในห้องท�ำงานที่
ไม่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และในยุคสมัยที่รัฐบาลพยายามเลี่ยงการสร้าง
ความขัดแย้งกับชนกลุม่ น้อยเท่าทีจ่ ะท�ำได้ การกระท�ำของเขาก็ไม่มปี ระโยชน์
อะไรเลย ความเสียใจหลายปีกอ่ นหน้านัน้ ของเขาล้วนไร้ความหมายโดยสิน้ เชิง
ชั่วขณะหนึ่งเขาไม่รู้ว่าควรจะเผชิญหน้ากับความจริงอันไร้สาระนี้ด้วย
ความรูส้ กึ อย่างไรดี สายธารแห่งโชคชะตานัน้ ไหลไปข้างหน้าโดยไม่สนใจใคร
คุณดิน้ รนอยูน่ านจนไม่อาจนับวันคืน สุดท้ายก็กระโดดลงไปโดยกอดความมุง่ มัน่
ว่าต้องตายแน่แล้วเอาไว้ หมายจะใช้ร่างกายที่มีเลือดเนื้อขวางมันไว้ ต่อให้
ท�ำได้เพียงชั่วพริบตาเดียวก็ตาม ทว่ามันกลับซัดสาดผ่านร่างคุณไปราวกับ
ไม่มีตัวตนอยู่จริง ไม่เคยหยุดแม้สักนาที เหลือเพียงคุณที่ยืนงุนงงอยู่ตรงนั้น
มองไปรอบด้านโดยไม่รู้ว่าตนอยู่ที่ใด
* ค�ำว่าซิ่ว มาจากซิ่วลี่ (秀丽) หมายถึงสวย ส่วนจิ่ง ในที่นี้มาจากค�ำว่าจิ่งเซ่อ (景色) ที่แปลว่าทิวทัศน์

Page ������������������.indd 33

11/5/2563 BE 11:35

34 แสงตะวันในฟ้าสีเทา

ทว่าลู่ฉงในยามนั้นมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความละอายที่มีต่อแม่อย่าง
ไร้ทสี่ นิ้ สุด ทุกวันเขาจะวางชามแล้วเดินออกไปทันที ไม่กล้าอยูข่ า้ งกายเธอเพิม่
แม้แต่วินาทีเดียว กระนั้นเธอก็ไม่พูดอะไรกับเขาอีก ราวกับว่าการขอร้อง
อย่างฟั่นเฟือนในวันนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันฉากหนึ่ง และเธอเองก็ลืมมัน
ไปนานแล้ว
เวลาไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ลู่ฉงอยู่ชั้นมัธยมต้นปีที่สองแล้ว
การด�ำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาธรรมชาติไม่อาจหล่อเลี้ยงคนจ�ำนวนมากได้
คนหนุ่มสาวในหมู่บ้านจึงค่อยๆ ทยอยไปท�ำงานข้างนอก ต่อมาก็ไปท�ำงาน
ในสถานที่ที่ยิ่งไกลออกไป ลู่ฉงยังคงใช้ชีวิตไม่ต่างจากเมื่อก่อน เพียงแค่
ยิ่งเงียบขรึมลงทุกที
ปู่หม่าจากไปในฤดูหนาวของปีนั้น
คืนนั้นลู่ฉงเพิ่งจะเอนตัวลงนอน ก็ได้ยินเสียงเห่าของต้าฮุยดังมาจาก
ลานบ้าน ต้าฮุยว่าง่ายมาก ปกติแล้วจะไม่เห่าซี้ซั้ว ลู่ฉงค่อนข้างแปลกใจจึง
ออกไปดู พอออกไปก็เห็นว่าย่าก็คลุมเสือ้ เดินออกไปข้างนอกเช่นกัน ย่าเห็นเขา
ก็พูดว่า "ปู่หม่าของหลานคงจะไม่ไหวแล้ว"
ลู่ฉงนิ่งงันอยู่ตรงนั้น กระทั่งย่าเรียกให้เขาไปสวมเสื้อผ้าเตรียมไป
บ้านปู่หม่าถึงค่อยได้สติกลับมา
ตอนไปถึงปู่หม่าก็เหลือเพียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้ว ปู่หลีนั่งอยู่
ด้านข้างกุมมือเขาเอาไว้ ทว่าสีหน้ากลับไม่ได้มีเพียงความเศร้าเสียใจ
ปู่หม่าเห็นลู่ฉงมาแล้วก็เอาแต่มองเขา ริมฝีปากสั่นเทิ้ม อยากพูดอะไร
บางอย่างทว่าพูดไม่ออก
ย่าลู่พาลู่ฉงเดินเข้าไป ให้ลู่ฉงคุกเข่าลงแล้วบอกว่า "พี่หม่าเอ้อร์
พี่ไปอย่างวางใจเถอะ ฉันจะดูแลเมิ่งเซิงเป็นอย่างดี"
ลู่ฉงเข้าใจสาเหตุที่ปู่หม่าเอาแต่มองเขาทันที สุดท้ายก็กลั้นไม่อยู่
ร้องไห้ออกมาพลางพูดว่า "ปู่หม่า ผมจะกตัญญูต่อปู่หลี จะคอยเลี้ยงดูอยู่
ส่งเขาจากไป"
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ค�ำพูดเพิ่งจะสิ้นสุด ปู่หม่าก็หลับตาลงช้าๆ
ย่าลู่กล่าวเสียงแผ่วเบา "อย่าเศร้าไปเลย"
ปู่หลียิ้ม แม้ว่ารอยยิ้มนั้นจะจางมาก "ในที่สุดเขาก็ไม่ต้องทรมานจาก
ความเจ็บป่วย ฉันควรดีใจกับเขาถึงจะถูก พวกเธอออกไปก่อนนะ ฉันจะ
เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขา"
ย่าลู่ยืนอยู่ในลานบ้าน กล่าวกับลู่ฉงว่า "ฉงจื่อ หลานไปเรียกลุงใหญ่
ลุงรอง พ่ออาเหยากับพ่อหนิวหนิวมา ไม่ตอ้ งบอกพวกเขาว่าปูห่ ม่าจากไปแล้ว
บอกแค่ว่าย่ามีเรื่องด่วน"
ลู่ฉงรับค�ำแล้วออกวิ่งไปท่ามกลางความมืดมิดยามราตรี
งานเรียกคนนี้คืบหน้าไปอย่างติดขัด พอทุกคนได้ยินว่าต้องไปที่นั่น
ก็ไม่ยินยอม สุดท้ายลู่ฉงต้องพูดครั้งแล้วครั้งเล่าว่าย่ามีเรื่องด่วนเรียกหา
พวกเขาถึงได้ตามมาโดยไม่พูดอะไรอีก
รอจนพวกเขาไปถึง ร่างของปู่หม่าก็จัดการเรียบร้อยแล้ว วางอยู่ตรง
ห้องโถง ย่าลู่เห็นพวกเขามาถึงหมดแล้วก็กล่าวว่า "พวกแกเองก็เห็นว่า
พี่หม่าเอ้อร์จากไปแล้ว ความปรารถนาสุดท้ายของเขาคือฝังลงดินอย่างสงบ
ให้เร็วที่สุด ต้องขอโทษด้วยจริงๆ ที่ดึกขนาดนี้ยังเรียกพวกแกมา เป็นเพราะ
ยายแก่อย่างฉันอยากวานให้ช่วยหามโลงศพพี่หม่าเอ้อร์สักหน่อย" พูดจบ
ย่าลู่ก็ก�ำหมัดค�ำนับต�่ำไปทางพวกเขา
หลายคนไม่พูดจา คนตายเป็นเรื่องใหญ่ จะยังไงคนก็จากไปแล้ว
ลู่ฉงเห็นอาหนิวกับอาเฮยขยับเท้า ทว่าทันใดนั้นลุงใหญ่ก็พูดว่า "ป้าสะใภ้
โลงศพนี้พวกเราหามไม่ได้ เขา..."
ลู่ฉงรู้ คนในหมู่บ้านมองปู่หม่าเป็นตัวกาลกิณี ไร้ลูกหลานสืบสกุล
มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขายืนกรานออกจากเผ่าเดิมมาตั้งถิ่นฐาน
ที่เผ่าพวกเขา หรือเรื่องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับปู่หลี ลู่ฉงเคยได้ยินคนหลายคน
พูดว่าเขาไม่คัดค้าน แต่ในใจก็ไม่ได้เห็นด้วย
ย่าลู่ไม่รอให้ลุงใหญ่ของลู่ฉงพูดจบก็ตวาดเสียงดัง "ลู่กั๋วผิง! ชีวิตนี้
พี่หม่าเอ้อร์ไม่ขโมยของแก ไม่แย่งชิงของแก ไม่เคยท�ำร้ายใคร หลายปีก่อน
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ตอนเกิดภัยธรรมชาติ บ้านใครบ้างไม่เคยกินข้าวสารบ้านเขา ใครบ้างไม่เคยกิน
สัตว์ที่เขาล่ามา แกพูดว่าโลงศพนี้ยังไงแกก็หามไม่ได้?"
ชั่วขณะนั้นทุกคนตกอยู่ในความเงียบงัน
อาหนิวดึงลุงใหญ่ของลู่ฉง บอกว่า "แม่หมอ ท่านอย่าเพิ่งโกรธ เรื่องนี้
พวกเราซึ่งเป็นคนรุ่นหลังสมควรกระท�ำ ท่านบอกมาก็พอว่ายกโลงตอนไหน"
ย่าลู่พยักหน้า ก่อนจะกลับเข้าไปในห้องโถงอีกครั้ง
ปู่หลีกับย่าก�ำลังจัดการเรื่องงานศพให้ปู่หม่าอยู่ในห้องโถง ส่วนพวก
อาหนิวผิงไฟอยู่ตรงลานบ้าน ต้าฮุยหมอบอยู่ข้างร่างปู่หม่าอย่างว่าง่าย
คล้ายว่ามันเองก็ก�ำลังโศกเศร้า
ลู่ฉงผ่านประสบการณ์ผู้สูงอายุล่วงลับมาหลายคนแล้ว แต่ไม่เคยมี
สักครัง้ ทีจ่ ะเงียบสงัดอย่างตอนนี้ ไม่มเี สียงร้องไห้ของลูกชายลูกสาว ไม่มเี สียง
พูดคุยของคนที่มาช่วยเหลือ ถึงขนาดว่ากระทั่งคนที่มาส่งข่าวยังเป็นเพียง
สุนขั ตัวหนึง่ ทันใดนัน้ เขาก็รสู้ กึ ว่าการทีค่ นเราสามารถจากไปได้อย่างเงียบสงบ
เช่นนี้ดีที่สุดแล้ว อย่างน้อยปู่หม่าจะต้องชอบแน่นอน
สุดท้ายร่างของปู่หม่าก็ถูกฝังไว้บนเนินเขาเล็กๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้าน
นั่นเป็นสถานที่ที่ป่หู ม่าเลือกไว้เองเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่ ปู่หม่าทรยศเผ่ามา
อยู่ที่นี่ ส่วนปูห่ ลีเป็นคนเผ่านี้ ในหมู่บ้านยังมีญาติเขาอยู่ หลังปู่หม่าเสีย
พวกเขาก็เหมือนต่างให้อภัยผูเ้ ฒ่าผูล้ ะเมิดจารีตประเพณีคนนีข้ นึ้ มากะทันหัน
อยากรับปู่หลีกลับไปเลีย้ งดู อยูส่ ง่ เขาจากไปเพือ่ แสดงความกตัญญู แต่ปห่ ู ลี
ปฏิเสธ ยังคงอาศัยอยูใ่ นบ้านทีอ่ ยูม่ าแต่เดิม ทุกวันตอนกลางคืนจะไปจุดตะเกียง
ให้ปู่หม่า นี่คือประเพณีของชนเผ่านี้ หลังคนจากไปจะต้องจุดตะเกียงหน้า
หลุมศพเป็นเวลาสี่สิบเก้าวัน ตะเกียงไม่ดับจึงส่องหนทางให้ผู้วายชนม์เดิน
หลังสีส่ บิ เก้าวัน ปูห่ ลีกห็ ลับตาลงในบ้านของพวกเขา ไม่ตนื่ ขึน้ มาอีกเลย
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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