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บทที่ 14

ฉินฟั่งสะดุ้งโหยง ไม่แน่ใจว่าเหยียนฝูรุ่ยตาฝาดหรือเป็นดังว่า
จริงๆ จะทิ้งเถาไม้ในมือก็ไม่ได้ ซือเถิงรับเถาไม้จากเขา ยกไว้ตรงจมูก
แล้วสูดดมเนิบช้า เหยียนฝูรุ่ยเห็นเธอไม่กลัวก็พอสบายใจขึ้นนิดหน่อย
ผ่านไปครู่หนึ่งก็กระเถิบเข้ามาแบบลังเล
เห็นซือเถิงไม่พูดอะไร ฉินฟั่งก็อดถามไม่ได้ "มี...ดวงตาจริงเหรอ"
ซือเถิงพยักหน้า "แต่ถ้าเถาไม้นี้ถูกหักก็เท่ากับตายแล้ว ดวงตาที่
เหยียนฝูรุ่ยเห็นคงเป็นช่วงเฮือกสุดท้ายก่อนสิ้นใจกระมัง"
น�้ำเสียงเธอผ่อนคลายเพียงนี้ ใบหน้าเหยียนฝูรุ่ยจึงร้อนผ่าว
เล็ ก น้ อ ย รู ้ สึ ก ว่ า ตั ว เองตื่ น ตู ม เกิ น ไป "นั่ น น่ ะ ...คุ ณ ซื อ เถิ ง เถาของ
พวกคุณงอกตาได้ด้วยเหรอ"
ซือเถิงมองเขา "งอกตาอะไร มีคนลงน�้ำสองคนไม่ใช่เหรอ สองคน
ก็สี่ตาไง"
เหยียนฝูรุ่ยนิ่งงัน เขาอ้าปากครึ่งหนึ่ง สีหน้างุนงง ทว่าฉินฟั่ง
ผู้อยู่ด้านข้างกลับขนหัวลุก "เธอหมายความว่าดวงตาบนเถาไม้นี้คือ
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ตาของสองคนที่...หิ้วกระเป๋าหวายลงน�้ำตอนนั้น?"
ซือเถิงตอบ "ใช่" นอกจากนี้ยังบอกว่า "ฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอ
ในแผนการของไป๋องิ ไม่มคี วามบังเอิญอะไรทัง้ นัน้ ทุกอย่างล้วนวางแผน
ไว้ดแี ล้ว สถานทีฝ่ งั กระดูกของตัวเธอเองย่อมต้องระวังเพิม่ เป็นร้อยเท่า"
แน่นอนว่ากุ่ยสั่วแสนรู้ในระดับหนึ่ง กระนั้นไป๋อิงผู้เป็นร่างเดิม
ได้ถูกสังหารไปแล้ว เถาไม้น้อยนิดที่ปลูกไว้ก้นทะเลสาบจะก่อคลื่นลม
อะไรได้ นานวันไปก็ไม่ต่างอะไรกับเถาวัลย์เน่าเปื่อยและรอวันตาย
ฉะนั้นก่อนที่ความแสนรู้ของเถาไม้จะมลายหายสิ้น ไป๋อิงจึง
เร่งฉีด 'ยาบ�ำรุงหัวใจ' เพือ่ เสริมความเป็นปีศาจให้พวกมัน ส�ำหรับปีศาจ
การเสริ ม กลิ่ น อายชั่ ว ร้ า ยภายในระยะเวลาสั้ น ๆ ก็ ห นี ไ ม่ พ ้ น ...คร่ า
ชีวิตมนุษย์
ฉิ น ไหลฝู ว ่ า ยน�้ ำ ไม่ เ ป็ น ต้ อ งเตรี ย มคนที่ ว ่ า ยน�้ ำ แข็ ง มาลงน�้ ำ
ฝังกระเป๋าหวายแน่นอน ไม่ว่าเขาจะเตรียมคนไว้เท่าไหร่ มีหนึ่งฆ่าหนึ่ง
มีสองฆ่าสอง คืนวันนั้นไม่มีทางมีคนเป็นๆ ลอยขึ้นมาบนผิวน�้ำ ในคืน
ส่งท้ายปีเก่า ใต้ทะเลสาบอันมืดมิดหนาวเย็นกลายเป็นสนามรบนองเลือด
ซึ่งไม่อาจมองเห็น
ดวงตาสี่ข้างถูกกุ่ยสั่วสี่เส้นแย่งชิงไป กุ่ยสั่วเหล่านี้ก็คือผู้พิทักษ์
สุสาน มันหมอบติดก้นทะเลสาบอย่างเงียบเชียบ ยามมีความเคลือ่ นไหว
ผิดปกติก็จะตื่นขึ้นมา รัดฆ่าคนหรือสิ่งที่เข้าใกล้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
หรือที่อาจเป็นภัยคุกคาม ถือโอกาสใช้โลหิตสิ่งมีชีวิตอาบกุ่ยสั่วตรงก้น
ทะเลสาบเพื่อให้มันเติบโตต่อ
ซือเถิงเชื่อว่าด้วยความแสนรู้ของกุ่ยสั่ว ไม่มีทางเผยร่องรอย
ในตอนกลางวัน ครั้งนี้คงเพราะเป็นช่วงเวลาดึกสงัด ตอนรับมือกับ
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ฉิ น ฟั ่ ง มั น ถึ ง ได้ ป ระมาทชู ตั ว ออกมาจากผิ ว น�้ ำ ท� ำ ให้ เ หยี ย นฝู รุ ่ ย
เห็นเข้าพอดี
ศพอีกสองศพที่เหลือต้องถูกกุ่ยสั่วรัดไว้กับกระดูกของไป๋อิงที่
อยู ่ ใ ต้ น�้ ำ แน่ ไป๋ อิ ง ระมั ด ระวั ง ถึ ง ขั้ น สุ ด แม้ ว ่ า จะมี ผู ้ อื่ น หาสถานที่
ฝังกระดูกพบและขุดขึ้นมาได้จริง สิ่งที่พวกเขาจะเจอก็คือโครงกระดูก
คนตายสามโครง
เตรี ย มการพิ ถี พิ ถั น คิ ด ค� ำ นวณแม่ น ย� ำ ไม่ ผิ ด พลาด มี พ ร้ อ ม
ทุกอย่าง สุดท้ายก็สมใจ ก่อนสิ้นใจเธอพูดกับนักพรตชิวซานเบาๆ ว่า
'ฉันจะต้องกลับมาแน่'
เหยียนฝูรยุ่ ฟังจนหนาวสะท้านขึน้ มาในใจ "ซือเถิง คุณหมายความ
ว่าหลายปีนี้ที่ก้นทะเลสาบกุ่ยสั่วของไป๋อิงได้ฆ่าคนอื่นอีก? เช่นคนที่
เข้าใกล้โดยไม่ตั้งใจแบบฉินฟั่ง? หากเป็นแบบนี้ริมทะเลสาบซีหูก็น่าจะ
มีข่าวลือบ้างสิ"
"นายคิดว่ากุ่ยสั่วงอกตามาเปล่าๆ รึไง แม้จะท�ำร้ายคนแต่ก็
ค่อนข้างเป็นความลับ หากท�ำให้ผคู้ นตืน่ ตกใจจริงก็ตอ้ งหยุดไม่เคลือ่ นไหว
เป็นเวลานาน ไม่มีทางหาเรื่องใส่ตัวหรอก"
ฉินฟัง่ นิง่ ฟังการโต้ตอบของซือเถิงกับเหยียนฝูรยุ่ อยูต่ ลอด จวบจน
ตอนนี้ถึงเอ่ยแทรกขึ้นมาหนึ่งประโยค "งั้นซือเถิง เธอยังจะคืนชีพไป๋อิง
อยู่อีกรึเปล่า?"
เหยียนฝูรยุ่ รีบคล้อยตามค�ำพูดฉินฟัง่ ประหนึง่ ถูกเตือนสติ "ใช่แล้ว
คุณซือเถิง ขนาดไป๋อิงตายแล้วยังท�ำร้ายคนได้ ถ้าคืนชีพขึ้นมาจะโอเค
ได้ยังไง หรือไม่พวกเราก็อย่าคืนชีพเธอเลย..."
ซือเถิงสีหน้าเข้มขึน้ ตัดบทเขาอย่างเย็นชาว่า "ในใจนาย ฉันต้องสู้
ไม่ชนะไป๋อิงแน่ใช่มั้ย? หลังรวมร่างฉันจะต้องถูกเธอควบคุมสินะ?"
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กล่าวจบเธอก็หมุนตัวเดินไปข้างทะเลสาบโดยไม่รอเหยียนฝูรุ่ย
ตอบ เหยียนฝูรุ่ยเองก็พึมพ�ำในใจโดยไม่ได้สนใจว่าเธอจะท�ำอะไร
ก็คุณไป๋อิงคนนั้นร้ายกาจกว่านิดหน่อยจริงๆ นี่นา..
ขณะก�ำลังคิด ทันใดนั้นก็ได้ยินฉินฟั่งร้องตะโกนลั่น "ซือเถิง!"
น�้ำเสียงฉินฟั่งออกจะผิดปกติ เหยียนฝูรุ่ยจึงรีบเงยหน้า ถึงพบว่า
ซือเถิงอยู่ในน�้ำแล้ว สายน�้ำไหวกระเพื่อมสูงเท่าเอวเธอ ฉินฟั่งก�ำลัง
คิดจะก้าวเข้าไป แต่ซือเถิงตวาดด้วยเสียงเฉียบขาดว่า "ห้ามเข้ามา!"
ฉินฟั่งอึ้งไป แค่เหม่อลอยครู่เดียว ร่างซือเถิงก็ด�ำลงไปด้านล่าง
หายวับไปใต้ผิวน�้ำทันใด สายน�้ำแผ่วนมุ่งตรงไปยังใจกลางทะเลสาบ
เพียงชั่วพริบตาก็หายไป
เหยียนฝูรุ่ยเอ่ยตะกุกตะกัก "คุณ...คุณซือเถิงไป...ไปรวมร่าง
ใช่มั้ย"
ฉินฟัง่ ไม่พดู จาอยูเ่ ป็นนาน สุดท้ายก็กดั ฟันกรอดพูดว่า "ออกเรือ!"
เสียงมอเตอร์เครือ่ งยนต์คอ่ ยๆ จางหายไป เรือยางลอยอยูใ่ จกลาง
ทะเลสาบซึ่งสะท้อนเป็นประกาย เรือโคลงน้อยๆ อยู่ที่เดิมตามความ
เคลื่อนไหวของน�้ำในทะเลสาบ รอบด้านเงียบกริบอย่างประหลาด
ในใจเหยียนฝูรุ่ยยิ่งลนลานขึ้นทุกที ทั้งที่มองเห็นชายฝั่งทะเลสาบได้
จากไกลๆ แต่กลับรู้สึกสิ้นหวังกับการรอดชีวิตเสียยิ่งกว่าถูกทิ้งอยู่
ใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเสียอีก
เขาโน้มน้าวฉินฟัง่ ด้วยสีหน้าละห้อย "ฉินฟัง่ พวกเราเชือ่ คุณซือเถิง
เถอะ คุณซือเถิงบอกว่าห้ามเข้ามาไม่ใช่เหรอ..."
ฉินฟั่งนั่งขัดสมาธิหันหลังให้เขาอยู่ตรงหัวเรือนิ่งไม่ขยับ ผ่านไป
ครู่หนึ่งพอถูกเขาบ่นงึมง�ำใส่จนร�ำคาญ จึงเอื้อมมือดึงห่วงชูชีพลีบแบน
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จากช่องวางของของเรือยางมาโยนให้เขา "อยากไปคุณก็ไป เป่าลม
เอาเอง"
เหยียนฝูรุ่ยก�ำห่วงชูชีพมองฉินฟั่งอย่างเศร้าสร้อย ผ่านไปครู่หนึ่ง
ไม่รู้ว่าเขาอยากไปจริงหรือว่านั่งว่างบนเรือยางจนเบื่อ เลยดึงจุกเป่าลม
พองแก้มเป่าลมจริงๆ
ชั่วขณะหนึ่ง บนผิวทะเลสาบมีเพียงเสียงเป่าลมซ�้ำซากดังฮึ้บ...
ฟู่...ฮึ้บ...ฟู่...
ในสมองฉินฟั่งวุ่นวายสับสนมาก เขาเอาแต่เหม่อลอยจ้องมอง
ผิวน�ำ้ ทะเลสาบตรงหัวเรือ ในสมองมีความคิดวนเวียนอยูเ่ พียงอย่างเดียว
คืออีกเดี๋ยวพอซือเถิงขึ้นมาจะยังเป็นซือเถิงคนเดิมรึเปล่านะ
ทันใดนั้นตัวเรือก็สั่นอย่างรุนแรง
ฉินฟั่งได้สติกลับมาและหันหน้าไปมองเหยียนฝูรุ่ยอย่างไม่พอใจ
เหยียนฝูรยุ่ คล้ายค่อนข้างตึงเครียด เขากอดห่วงชูชพี ทีค่ รึง่ หนึง่ ยังคงแบน
ไม่กล้าส่งเสียง ทว่ารูปปากบอกชัดว่า ไม่ใช่ฉันนะ...
ตัวเรือสั่นคลอนอีกครั้ง
ในที่ สุ ด ครั้ ง นี้ ฉิ น ฟั ่ ง ก็ สั ง เกตเห็ น ความผิ ด ปกติ เขาสบตากั บ
เหยียนฝูรุ่ย ทั้งสองใจเต้นระส�่ำและลุกขึ้นพร้อมกันช้าๆ โดยไม่ได้
นัดหมาย พวกเขาค่อยๆ เขยิบไปยังกึ่งกลางเรือโดยให้เสียงแผ่วเบา
ที่สุด
ฟันบนล่างเหยียนฝูรยุ่ กระทบกันดังกึกๆ ถามฉินฟัง่ เสียงเบาหวิวว่า
"ใช่...ใช่คุณซือเถิงรึเปล่า"
ฉินฟั่งส่ายหน้า "น่าจะเป็นไป๋อิง"
เพิง่ กล่าวจบหัวเรือก็เอียงเล็กน้อย คล้ายมีมอื ข้างหนึง่ เกาะอยูต่ รง
หัวเรือ ท่ามกลางความมืดมิดมองเห็นไม่ชดั นัก ฉินฟัง่ พลันไม่คอ่ ยแน่ใจ
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เหยียนฝูรุ่ยเองก็กระซิบกระซาบไม่หยุด "จะใช่คุณซือเถิงรึเปล่า หรือว่า
สู้กับคุณไป๋อิงจนเหนื่อยเลยปีนไม่ไหว หรือว่า...รวมร่างเสร็จแล้ว?"
เขาพูดพลางเก็บกระบอกไฟฉายจากข้างเท้าขึ้นมา ส่องแสงไป
แบบสั่นๆ
แสงสว่างหยุดอยู่บนกรงเล็บของมือกระดูกสีด�ำเกรียมข้างหนึ่ง
สมองเหยียนฝูรยุ่ ระเบิดดังบรึม้ เขาตกใจจนกระทัง่ มือแข็ง ไอเย็น
แล่นขึน้ มาบนแผ่นหลังระลอกแล้วระลอกเล่า ในสมองผุดเพียงความคิด
เดียว ไป๋อิง! เป็นไป๋อิง! คุณซือเถิงเคยบอกไว้ว่าโครงกระดูกไป๋อิง
เคยถูกเผา มือโครงกระดูกด�ำเกรียมแบบนี้ นอกจากไป๋อิงแล้วยังจะ
เป็นใครได้อีก
หัวเรือถูกกดลงอย่างแรงอีกครั้ง เหยียนฝูรุ่ยกับฉินฟั่งแทบจะ
ยืนไม่มั่น ตามมาด้วยละอองน�้ำมหาศาล โครงกระดูกด�ำเกรียมร่างหนึ่ง
กระโจนขึ้นมาจากใต้น�้ำกะทันหัน ยืนนิ่งอยู่บนหัวเรือ หยุดค้างอยู่
ครู่หนึ่ง กะโหลกศีรษะก็หมุนกร๊อบๆ สองครั้ง เบ้าตาซึ่งเป็นโพรงลึก
สองข้างจ้องตรงมาทางฉินฟั่งกับเหยียนฝูรุ่ย
เหยียนฝูรุ่ยยึดแขนฉินฟั่งแน่น กระทั่งตัวเขาเองก็ไม่สังเกตว่า
ร่างของตนได้แอบอยูด่ า้ นหลังฉินฟัง่ ไปเรียบร้อยแล้ว "ฉิน...ฉินฟัง่ ท�ำไม
หลังรวมร่างแล้วถึงไม่มรี ปู ร่างหน้าตาอย่างคุณซือเถิงสักนิดเลยล่ะ ต่อ...
ต่อให้ผอมกว่านี้ก็ต้องมีเนื้อบ้างสิ..."
ฉินฟั่งตึงเครียดจนถึงขั้นกลั้นลมหายใจไว้ ในนาทีอันตรายเช่นนี้
ความคิดเขาพลันกระโดดไปยังช่วงที่เจอซือเถิงครั้งแรก เวลานั้นซือเถิง
เพิ่งจะลุกขึ้นมาจากใต้ดิน สภาพก็ไม่ต่างอะไรกับโครงกระดูก แค่มี
ผิวหนังเพิ่มมาหนึ่งชั้นเท่านั้น จะเป็นเพราะไป๋อิงถูกนักพรตชิวซาน
สังหารและเคยถูกเผามาก่อนเลยไม่มีผิวหนังหลงเหลืออยู่รึเปล่านะ
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แต่นหี่ มายความว่าซือเถิงไม่ได้รวมร่างกับไป๋องิ ใช่รเึ ปล่า เหยียนฝูรยุ่ ว่า
ได้มีเหตุผล หากรวมร่างกันแล้วก็ต้องมีจุดร่วมกึ่งกลางอยู่บ้าง...
กะโหลกของโครงกระดู ก ร่ า งนั้ น หมุ น อยู ่ ค รู ่ ห นึ่ ง คล้ า ยก� ำ ลั ง
ดมกลิ่นบางอย่าง จากนั้นก็ค่อยๆ เดินมาทางทั้งสอง ทุกครั้งที่ก้าวเดิน
ล้วนได้ยินเสียงข้อต่อกระดูกทั่วร่างลั่นดังกร๊อบ
ฉินฟั่งกับเหยียนฝูรุ่ยแทบจะถอยหลังไปช้าๆ ตามจังหวะการ
ก้าวเดินของเธอ เหยียนฝูรุ่ยตึงเครียดจนขนทั่วร่างตั้งชัน "เธอ...เธอ
คิดจะท�ำอะไร"
คิดจะท�ำอะไร คงไม่ได้คิดจะมาจับมือทักทายหรอกนะ
ฉินฟัง่ จ้องไป๋องิ เขม็ง ขณะอยูห่ า่ งกันประมาณสองก้าว โครงกระดูก
โครงนัน้ ก็โผเข้ามากะทันหัน ฉินฟัง่ ผลักเหยียนฝูรยุ่ ออกด้วยจิตใต้สำ� นึก
ส่วนตัวเองกลับหลบไม่ทัน ถูกไป๋อิงกระโจนใส่จนล้มโครมไปบนเรือ
จากนั้นก็ตามติดมาด้วยเสียงร้องประหลาดของเหยียนฝูรุ่ย ข้างเรือ
มีเสียงตกน�้ำดังตูม เรือยางส่ายไปรอบๆ เหยียนฝูรุ่ยพุ้ยน�้ำคิดจะเกาะ
ขอบเรือปีนขึ้นมา
ฉินฟั่งดิ้นรนคิดจะลุกขึ้น ทว่ากรงเล็บซ้ายขวาของไป๋อิงกลับ
บีบรัดล�ำคอเขาแน่น กะโหลกศีรษะส่ายไปรอบด้าน ตรงที่สายตาฉินฟั่ง
มองเห็นเป็นฟันแหลมคมยื่นออกมาช้าๆ
เวร! นี่มันผีบ้าอะไรกัน สมองฉินฟั่งดังวิ้ง พยายามใช้เข่ากับศอก
กระแทกโครงกระดูกไป๋อิง แต่ก็เหมือนกระแทกใส่โครงเหล็กเส้น ทันที
ที่ปากไป๋อิงอ้าออกจะกัดมาทางเขา ห่วงยางห่วงหนึ่งก็สวมลงมาบน
กระดูกคอไป๋อิงจากทางด้านหลังกะทันหัน ต่อจากนั้นก็เป็นเหยียนฝูรุ่ย
ผู้เปียกโชก คิดว่าตัวเขาเองก็รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้อันตรายเพียงใด
จึงทุม่ สุดตัวลากไปด้านหลังพลางร้องโวยวายเสียงดังท�ำนองว่าห้ามตีคน
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ห้ามกัดคน คิดอะไรได้ก็พูดค�ำนั้น
ฉิ น ฟั ่ ง ฉวยโอกาสที่ ห ลุ ด พ้ น โซซั ด โซเซไปตรงบริ เ วณหางเสื อ
ร้องลั่นว่า "เหยียนฝูรุ่ย หมอบลง!"
เหยียนฝูรุ่ยได้ยินเสียงสตาร์ตเครื่องจากการดึงเชือกเครื่องยนต์
ก็เข้าใจจุดประสงค์ของฉินฟั่ง เขาปล่อยมือกระโจนหมอบลงบนตัวเรือ
ร่างของไป๋องิ ซวนเซไปครูห่ นึง่ ยังไม่ทนั ยืนมัน่ เรือยางก็หมุนไปด้านข้าง
อย่างรวดเร็ว หลังเหวี่ยงเธอตกน�้ำก็แล่นบึ่งไปทางชายฝั่ง
ฉินฟั่งใจเต้นแรง แทบจะดึงคันเร่งจนสุด ห่วงยางถูกไป๋อิงเอาไป
แล้ว เหยียนฝูรุ่ยจึงถือกระบอกไฟฉายเป็นอาวุธ หมอบอยู่บนขอบเรือ
ด้านหลังพูดนั่นนี่ราวกับเป็นผู้ประกาศ "ฉินฟั่ง เร็ว! เร็วเข้า! เธอโดด
ออกมาแล้ว เอ๊ะ ไม่สิ เหมือนว่าเธอจะไปทางนั้น เธอโดดขึ้นฝั่งไปแล้ว
อ๊ะ! ไม่ใช่ เธออยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้! ย้าก!"
ทันทีที่เห็นว่ามีเงาด�ำออกมาจากน�้ำตรงด้านข้างของท้ายเรือ
กะทันหัน เหยียนฝูรุ่ยก็ค�ำรามลั่น เงื้อกระบอกไฟฉายขึ้นสูง ทุบลงไป
เต็มแรงแบบเขาไท่ซานถล่มทับ ตอนนี้เองก็ได้ยินน�้ำเสียงเย็นชาของ
ซือเถิง "เหยียนฝูรุ่ย นายอยากตายใช่มั้ย"
เหยียนฝูรยุ่ ร้องในใจว่าแย่แล้ว ออกแรงไปได้ครึง่ หนึง่ ก็รบี เบีย่ งหลบ
ไปด้านข้าง จึงล้มคะม�ำเพราะศูนย์ถ่วงไม่มั่นคง เขาคิดว่าตัวเองต้อง
ตกลงไปในน�้ำอีกครั้งแน่ๆ ทว่าตอนซือเถิงขึ้นมาจากน�้ำ เธอก็ยื่นมือมา
หิ้วเข็มขัดเขาแล้วโยนเขากลับไปในเรือ
ทันทีที่ฉินฟั่งได้ยินเสียงซือเถิงก็โล่งใจทันใดและคลายมือออก
เล็กน้อย เรือยางแล่นแท่ดๆๆ ก่อนค่อยๆ หยุดลง เขาหันหน้ากลับมามอง
ซือเถิงยืนอยู่ตรงท้ายเรือ ราวกับภาพตัดกระดาษท่ามกลางความมืด
ยามค�่ำคืน ถามเขาว่า "ไป๋อิงล่ะ"
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บนทีส่ งู ซึง่ อยูห่ า่ งไกลมีไฟรถยนต์สว่างขึน้ ดูคล้ายว่าก�ำลังแล่นมา
ทางนี้ ฉินฟั่งไม่ได้เอ่ยพูดทันที ส่วนเหยียนฝูรุ่ยตอบแบบล�ำดับสับสน
"เหมือนอยู่ในน�้ำ และก็เหมือนเพิ่งขึ้นฝั่งเมื่อครู่นี้ มองเห็นไม่ค่อยชัด..."
ซือเถิงตัดบทเขา "น่าจะยังไปได้ไม่ไกล ต้องรีบหาตัว สภาพแบบนัน้
หากถูกคนเห็นเข้า..."
ยังกล่าวไม่ทันจบจู่ๆ ก็มีเสียงโครมดังสนั่นคล้ายรถชน ทั้งสาม
แทบจะสะดุ้งขึ้นมาพร้อมกัน ต่างมองไปยังทิศทางของเสียง
แสงไฟรถซึ่งขับเข้ามาเมื่อครู่นี้หยุดลงตรงที่หนึ่งกะทันหัน และ
ถูกความมืดมิดรอบด้านห่อหุ้มทีละชั้นๆ ปราศจากเสียงใดๆ อย่าง
น่าประหลาด
ฉิ น ฟั ่ ง ไม่ เ คยเห็ น อุ บั ติ เ หตุ ที่ ส ยดสยองแบบนี้ ม าก่ อ น ตอน
รถต�ำรวจกับรถพยาบาลเร่งมาถึง เขาก็ยังไม่ค่อยได้สติกลับมา คนขับ
เป็นผู้หญิงอายุประมาณสามสิบกว่าปี บนรถยังมีลูกสาวอายุสี่ขวบ
ของเธอ ตัวรถกับหน้าต่างรถล้วนบิดงอผิดรูปอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่
กู้ภัยก�ำลังง่วนกับการตัดแยกส่วน สามีของผู้หญิงคนนั้นมาถึงแล้ว
เช่นกัน ว่ากันว่าเป็นอาจารย์ เขาสวมแว่นกรอบทอง ท่าทางสุภาพ
เรียบร้อย แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ใจสลายเช่นนี้ก็ยังไม่ลืมมารยาท
ขั้นพื้นฐาน เช็ดน�้ำตาเข้ามาขอบคุณฉินฟั่ง
ฉินฟัง่ รูส้ กึ ว่าเหตุการณ์นตี้ อ้ งเกีย่ วข้องกับไป๋องิ จึงรับค�ำขอบคุณนี้
ด้วยความละอายใจ ขณะหมุนตัวจากมาก็ได้ยินเสียงครางเจ็บปวด
ของเด็ ก หญิ ง ในรถซึ่ ง ตื่ น ขึ้ น มากะทั น หั น จิ ต ใจของเจ้ า หน้ า ที่ กู ้ ภั ย
แทบจะฮึกเหิมขึ้นมาพร้อมกัน ทว่าต่อมาก็มีคนกังวลว่าบาดแผลของ
ผู้หญิงคนนั้นสาหัสมาก นอกจากนี้ยังมีคนพูดคุยกันเซ็งแซ่ว่านี่เหมือน
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รถชนตรงไหน รถชนธรรมดาจะกระแทกจนเป็นแบบนี้ได้ยังไงกัน
ซือเถิงกับเหยียนฝูรุ่ยไม่ได้รั้งอยู่ในที่เกิดเหตุ เดิมทีบอกให้ต่างคน
ต่างแยกกันตามหา แต่เหยียนฝูรุ่ยไม่กล้า จึงตามหลังซือเถิงต้อยๆ
เมื่อทั้งสามมารวมตัวกันอีกครั้ง ดูจากสีหน้าซือเถิงก็เห็นชัดว่าการ
ตามหาไม่ได้ผลลัพธ์อะไร
เรื่องราวด�ำเนินมาถึงขั้นนี้ อยู่เหนือความคาดหมายก่อนหน้านี้
โดยแท้ ตอนแรกฉินฟั่งเอาแต่เป็นกังวลว่าซือเถิงจะรวมร่างกับไป๋อิง
หรือไม่ ใครจะคาดคิดว่าไป๋อิงผู้เป็นโครงกระดูกจะหลบหนีไปจาก
ใต้ทะเลสาบ แต่นี่ไม่สมเหตุสมผลเลย โครงกระดูกของไป๋อิงไม่มีทาง
วิ่งได้เองนี่นา
เมื่ อ เผชิ ญ หน้ า กั บ สายตาแสดงถึ ง ค� ำ ถามของฉิ น ฟั ่ ง ซื อ เถิ ง
ก็ไม่ปดิ บัง เธอพูดอย่างไม่ยหี่ ระว่า "ฉันมอบพลังปีศาจครึง่ หนึง่ ให้ไป๋องิ "
แบบนี้นี่เอง ก่อนหน้านี้ซือเถิงได้รับพลังปีศาจมาจากเฉินอิ๋นเติง
สมใจ แต่นอกจากไม่อาจเงยหน้าอ้าปากได้แล้ว ยังกลับติดขัดไป
ทุ ก ด้ า น ถึ ง ขั้ น ท� ำ ร้ า ยพลั ง ชี วิ ต สาหั ส จากการหุ น หั น ใช้ พ ลั ง ปี ศ าจ
หลายครั้ง ฉินฟั่งเองก็เดาได้ว่าเธอจะต้องหาทางแก้ไข แต่ไม่นึกว่า
จะเป็นการแบ่งพลังครึ่งหนึ่งให้ไป๋อิง
ฉินฟั่งเล่าเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ด้านนั้นคร่าวๆ ซือเถิงไม่ได้
แสดงสีหน้าอะไร แต่เหยียนฝูรยุ่ กลับโกรธหนัก พูดกับซือเถิงว่า "คุณซือเถิง
คุณดูสิ ครั้งนี้คุณปล่อยเสือกลับภูเขา หากไม่ปล่อยไป๋อิงก็ไม่เกิดเรื่อง
อะไรขึน้ แล้ว อีกอย่างถ้าคุณไม่ตอ้ งการพลังปีศาจนัน่ คุณจะแบ่งให้ใคร
ก็ได้ทั้งนั้น ท�ำไมต้องให้ไป๋อิงด้วย..."
เห็นสีหน้าซือเถิงผิดปกติอย่างยิ่ง ฉินฟั่งก็ดึงปกเสื้อเหยียนฝูรุ่ย
ลากเขาออกไป เหยียนฝูรุ่ยยังไม่ยอมแพ้ ด้านหนึ่งก็ฉุดฉินฟั่งด้านหนึ่ง
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ก็ว่าเขาว่า "เดิมทีก็เป็นแบบนั้น แม่ลูกสองคนเขาไร้ความผิด..."
เมื่อเห็นว่าอยู่ห่างจากซือเถิงมาระยะหนึ่งแล้ว ฉินฟั่งก็คลายมือ
ออก ท�ำหน้าเข้มก�ำชับเขาว่า "อย่าไปยั่วโมโหซือเถิง ห้ามพูดมาก"
เหยียนฝูรยุ่ ไม่เข้าใจว่าท�ำไมฉินฟัง่ ต้องท�ำเรือ่ งเล็กให้เป็นเรือ่ งใหญ่
"ว่านิดหน่อยก็ไม่ได้รึ ผู้หญิงที่ขับรถคนนั้นน่าสงสารมาก ไม่แน่ว่า
อาจเสียชีวิตแล้วก็ได้"
ฉินฟัง่ มองดูซอื เถิงทีอ่ ยูไ่ กลออกไป ทันใดนัน้ น�ำ้ เสียงก็แปร่งแปลก
"เหยียนฝูรยุ่ ก่อนหน้านีน้ ายมองท่าทีของซือเถิงออกมัย้ ว่าจะไม่รวมร่าง
กับไป๋อิง"
เหยียนฝูรุ่ยงุนงงไปวูบหนึ่ง เขาฟังประโยคนี้ของฉินฟั่งไม่ค่อย
เข้าใจนัก แต่ทนั ใดนัน้ ในใจก็เต้นตึกตักราวรัวกลอง ยามหันหน้าไปมอง
ซือเถิงก็ถึงกับหดหัวถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัว
บรรยากาศประหลาดพิลึกไปชั่วขณะหนึ่ง แล้วฉินฟั่งก็เป็นคน
ท�ำลายบรรยากาศอึดอัดนั่น เขาเสนอว่าต้องตามหารอบๆ ดู เกิดมี
คนพบไป๋อิงอีก สารรูปเช่นนั้นของเธอ...รับไม่ได้สุดๆ
นี่เป็นปัญหาอย่างแท้จริง เหยียนฝูรุ่ยจึงรีบพยักหน้าคล้อยตาม
เรื่องคาดไม่ถึงคือซือเถิงกลับเป็นคนคัดค้าน "ด้วยความฉลาดเจ้า
แผนการของไป๋อิง แม้ฟื้นคืนชีพกะทันหัน อย่างมากก็แค่ตื่นตกใจ
หนึง่ ถึงสองวินาที จากนัน้ เธอก็รวู้ า่ จะแอบซ่อนยังไง และก็รวู้ า่ จะปรับตัว
แบบไหน"
ฉินฟั่งหลุดปากถาม "งั้นจะท�ำยังไง"
ซือเถิงตอบไปกันคนละเรื่อง "ดึกมากแล้ว กลับกันก่อนเถอะ"
คืนวันเดียวกันนั้น ฉินฟั่งไม่ได้นอนหลับอีก เขานั่งอยู่คนเดียว
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ในห้องโถงใหญ่ของบ้านพัก ช่วงหลังเที่ยงคืนเหยียนฝูรุ่ยก็ลงมาเช่นกัน
เขานั่งลงถัดจากฉินฟั่ง พูดอย่างกลุ้มอกกลุ้มใจว่า "นอนไม่หลับ"
ฉินฟั่งถามเขา "ซือเถิงนอนแล้ว?"
"เหมือนจะ...นอนแล้ว"
บรรยากาศหนักอึง้ เล็กน้อย ฉินฟัง่ ไม่กล่าวอะไรอีก ส่วนเหยียนฝูรยุ่
เหม่อลอยอยู่ครู่หนึ่งก็เอ่ยคล้ายพึมพ�ำกับตัวเอง "ก่อนคุณพูดประโยค
นั้นกับฉัน ฉันรู้สึกว่าคุณซือเถิงนั้นดีมาก แต่หลังจากคุณพูด ไม่รู้ท�ำไม
ฉันก็ค่อนข้างกลัวเธอขึ้นมา"
"ประโยคไหน"
"ก็ ป ระโยคนั้ น คุ ณ ถามฉั น ก่ อ นหน้ า นี้ ว ่ า มองออกรึ เ ปล่ า ว่ า
คุณซือเถิงจะไม่รวมร่างกับไป๋อิง"
ฉินฟั่งส่งเสียงอืม เขารู้สึกอัดอั้นในอกเล็กน้อย ขมับเต้นตุบๆ
อย่างบ้าคลั่ง เวลานั้นจู่ๆ ความคิดนั้นก็โผล่ออกมา หลังคิดได้ในใจ
ก็มีไอเย็นแล่นตรงขึ้นมา เฉกเช่นเดียวกับเหยียนฝูรุ่ย ก่อนหน้านั้น
เขาแทบจะมองซือเถิงเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่ง ทว่าพริบตานั้นซือเถิง
ก็พลันกลายเป็นคนแปลกหน้าแบบห่างไกลไล่ไม่ทัน
ฉินฟั่งตั้งสติ "คุณซือเถิงคงมีความคิดของตัวเองแหละ ไม่จ�ำเป็น
ต้องบอกพวกเราทุกเรื่อง พวกเราก็อย่าไปคิดมากเลย"
เหยียนฝูรยุ่ ไม่สง่ เสียง สุดท้ายก็พดู ประโยคไม่มที มี่ าทีไ่ ปกะทันหัน
"ฉินฟั่ง คุณคิดว่าคุณซือเถิงสู้ชนะไป๋อิงได้รึเปล่า" ไม่รอให้ฉินฟั่งตอบ
เขาก็ถอนหายใจยาว "เมื่อครู่นี้คุณซือเถิงถามฉันว่าในใจฉันคิดว่า
เธอต้องสูแ้ พ้ไป๋องิ แน่ๆ ใช่รเึ ปล่า เวลานัน้ ฉันคิดแบบนัน้ จริงๆ แต่ตอนนี้
ฉันบอกไม่ถูกแล้ว"
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เมื่อฟ้าใกล้สาง เหยียนฝูรุ่ยก็ทนไม่ไหว ฟุบหลับอยู่ข้างโซฟา
ฉินฟั่งเองก็ค่อนข้างง่วง ระหว่างที่ก�ำลังมึนงงก็พลันได้ยินเสียงดังมา
จากด้านนอกประตู ฉินฟั่งรู้สึกหงุดหงิดในใจ เขาลุกขึ้นเดินออกไป
คิดจะบอกให้พวกเขาเบาเสียงลงหน่อย
เมือ่ ประตูเปิดออก ทันใดนัน้ สายลมหนาวเหน็บก็พดั เข้าใส่ใบหน้า
ตามมาด้วยสายลมเจือกลิ่นหอมเต็มปอด ครั้นเขม้นสายตามองดู เขา
ก็ได้ก้าวขึ้นมาบนเวทีงิ้วแบบโบราณ เสียงร้องเอื้อนบนเวทีไม่รู้ขับขาน
ฉากไหน ฮวาตัน้ * หน้าตางดงามซึง่ ศีรษะประดับด้วยไข่มกุ และหยกเขียว
เดินอย่างเอียงอายเข้ามา จูงแขนเสื้อฉินฟั่งดึงเขาเดินไปยังกลางเวที
ทีละก้าวรับกับการเคาะจังหวะตีกลอง ขณะฉินฟั่งก�ำลังท�ำอะไรไม่ถูก
ก็เหลือบเห็นซือเถิงที่สวมชุดกี่เพ้าก�ำลังนั่งตัวตรงดื่มชาอยู่ล่างเวที
แปลกจริง โรงงิ้วใหญ่ขนาดนี้ ด้านล่างเวทีกลับมีเพียงโต๊ะตัวนั้น
ตัวเดียว ชาหอมกรุ่นไอลอยวนขึ้นหนึ่งถ้วยกับคนหนึ่งคน ฉินฟั่งสลัด
ฮวาตั้นออก กระโดดลงจากเวที วิ่งหอบแฮกไปทางซือเถิง เธอยังคง
ยกถ้วยชาขึ้นเปิดฝาครอบดื่มคล้ายมองไม่เห็นเขา ระหว่างก้มศีรษะลง
เล็กน้อย กระดูกคอน่าขนลุกก็ปรากฏให้เห็นร�ำไรภายใต้เส้นผมนุม่ สลวย
ดุจปุยเมฆ
นี่ไม่ใช่ซือเถิง นี่คือไป๋อิง!
ฉินฟั่งสะดุ้งเฮือก ถอยกรูดหลายก้าว ขณะแผ่นหลังชนเข้ากับ
เวทีงิ้ว ยังไม่ทันได้พักปรับลมหายใจให้สม�่ำเสมอ เสียงร้องร�ำและ
เสียงต่อสู้ด้านหลังก็พลันถอยห่างออกไป บนเวทีมีเสียงรองเท้าส้นสูง
ดังกึกๆๆ แว่วมา
ฉินฟั่งหันขวับกลับไปมอง ชั่วพริบตาเดียวบนเวทีงิ้วอันกว้างใหญ่
* ฮวาตั้น คือบทตัวนางซึ่งเป็นหญิงสาวในละครงิ้ว
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ก็ว่างเปล่า ท่ามกลางเมฆหมอกที่โอบล้อมจนมืดฟ้ามัวดิน มีเงาร่าง
อรชรร่างหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมองดูให้ดีก็คือซือเถิง
เธอสวมเสื้อคลุมกันลมแบบผูกเอว รองเท้าบูตยาวถึงเข่า สองมือ
สอดอยู่ในกระเป๋าเสื้อ เมื่อเดินถึงตรงขอบเวทีงิ้วก็หยุดยืน มองดูไป๋อิง
ผู้อยู่ด้านล่าง คล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม
บนเวที ล่างเวที คนหนึ่งยืน คนหนึ่งนั่ง ซือเถิง ไป๋อิง
ฉินฟั่งพยายามโบกสองมือสุดชีวิต ร้องตะโกนเรียกชื่อซือเถิง
ตอนแรกคิดว่าเธอไม่ได้ยนิ ทว่าเธอกลับก้มหน้าลงช้าๆ และก็มองเห็นเขา
เธอมองเขาพลางคลี่ยิ้ม เอ่ยถ้อยค�ำหลายค�ำแบบเน้นย�้ำทีละค�ำ
เธอเอ่ยว่า "หยุดเท่านี้แหละ ฉินฟั่ง"
ฉินฟั่งสะดุ้งตื่น แล้วก็พบว่าแขนซึ่งเท้าอยู่กับที่วางแขนโซฟา
ยื่นออกไปกลางอากาศ ได้ยินเสียงเหยียนฝูรุ่ยพลิกตัวอยู่ด้านข้าง
เหยียนฝูรุ่ยเองก็ตื่นแล้ว เขาก�ำลังลุกขึ้นนั่งงัวเงีย หลังนิ่งงันไปครู่หนึ่ง
ก็พูดว่า "ฉินฟั่ง ฉันฝันเห็นคุณซือเถิงล่ะ"
ซือเถิงอีกแล้ว กลางวันคิดถึงกลางคืนฝันหา ฉินฟัง่ หลุดถามไปว่า
"ฝันว่ายังไง"
"คุณซือเถิงไม่ให้ฉันกลับชิงเฉิง เธอบอกว่าถึงยังไงฉันก็ไม่มีห่วง
ทีน่ นั่ แล้ว ทัง้ ยังว่าฉันอยูท่ ำ� ธุรกิจเล็กๆ ทีห่ างโจวได้ ฉินฟัง่ เองก็อยูห่ างโจว
หากมีเรื่องต้องการใช้เงินก็ช่วยเหลือฉันได้..." เล่าถึงตรงนี้เขาก็ชะงัก
รีบอธิบายกับฉินฟั่งว่า "ฉันไม่ได้เอาความฝันมาหลอกเอาเงินคุณนะ
คุณซือเถิงว่าไว้แบบนี้จริงๆ"
ฉินฟั่งหลุดข�ำ เขายันพนักพิงโซฟาลุกขึ้น ทันใดนั้นด้านหน้าก็
สว่างจ้า ระหว่างยกมือขึ้นป้องดวงตาถึงพบว่าท้องฟ้าสว่างโร่แล้ว ส่วน
เหยียนฝูรุ่ยก็ยังคงพูดพล่ามเล่าความฝันตัวเองอยู่ด้านหลัง "สุดท้าย
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คุณซือเถิงยังบอกว่า หยุดเท่านี้แหละ เหยียนฝูรุ่ย..."
หยุดเท่านี้?
ความเคลื่ อ นไหวของฉิ น ฟั ่ ง พลั น แข็ ง ทื่ อ หมุ น ตั ว ขวั บ มามอง
เหยียนฝูรุ่ย เหยียนฝูรุ่ยถูกการตอบสนองกะทันหันของเขาท�ำเอาสะดุ้ง
ตกใจ พูดติดอ่าง "นะ...นะ...ในฝันบอกไว้แบบนี้ ไม่ใช่วา่ ฉันแต่งเรือ่ ง..."
ฉินฟัง่ วิง่ ขึน้ ไปชัน้ บนโดยไม่รอให้เหยียนฝูรยุ่ พูดจบ เปิดประตูหอ้ ง
ซือเถิงที่งับปิดไว้โดยไม่สนใจมารยาท
ไหนบอกว่านอนหลับแล้วไง บนเตียงกลับไม่มีคน ชุดกี่เพ้ากับ
เสื้อคลุมซึ่งเธอสวมจนชินยังคงพาดอยู่ตรงหัวเตียง รองเท้าส้นสูงเอง
ก็เอียงล้มอยู่ข้างเตียง บริเวณใต้เตียงยังมีรองเท้าแตะผ้าซาติน ฉินฟั่ง
ระบายลมหายใจโล่งอก จากนั้นก็รู้สึกว่าตรงไหนสักแห่งไม่ถูกต้อง
ด้านหลังมีเสียงฝีเท้าดังตึกๆ เหยียนฝูรุ่ยขึ้นมาเช่นกัน เบียดมองอยู่
ด้านหลังเขานานสองนานก็พูดออกมาว่า "เอ๋? เสื้อผ้ารองเท้าก็ยังอยู่
งั้นคุณซือเถิงสวมอะไรล่ะ"
ค�ำพูดประโยคเดียวปลุกฉินฟั่งให้ได้สติทันควัน หัวใจเขาเต้นแรง
กระโจนไม่กี่ก้าวก็ไปถึงข้างเตียงหิ้วถุงกระดาษซึ่งตั้งอยู่หลายใบขึ้นมา
นั่นคือเสื้อคลุมกันลมกับรองเท้าบูตที่หลายวันก่อนเขาซื้อจากห้างและ
ส่งมา ไม่เคยเห็นซือเถิงสวม ยังนึกว่าจะวางทิ้งไว้แบบนี้...
จริงดังคาด ในมือคล้ายหิ้วอากาศ มันเบาหวิวไร้น�้ำหนัก
ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไหร่ เสียงของเหยียนฝูรุ่ยก็ดังมาจากด้านหลัง
"เป็นอะไรไปฉินฟั่ง เกิดอะไรขึ้น"
ทีแ่ ท้หยุดเท่านีก้ ห็ มายความแบบนี้ ทีแ่ ท้หยุดเท่านีก้ ค็ อื หยุดเท่านี้
จริงๆ
ฉินฟั่งวางถุงกระดาษลงบนพื้นเบาๆ พูดว่า "ซือเถิงไปแล้ว"
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แม้เหยียนฝูรุ่ยจะรู้สึกว่าซือเถิงจากไปค่อนข้างกะทันหัน แต่
คิ ด ดู อี ก ที ก็ รู ้ สึ ก ว่ า สมเหตุ ส มผล ไม่ เ พี ย งสมเหตุ ส มผล เขายั ง รู ้ สึ ก
ประหนึ่งได้ยกภูเขาออกจากอกอย่างแท้จริง
คุณซือเถิงเป็นปีศาจนีน่ า ในเมือ่ จัดการธุระเสร็จและใช้งานพวกเขา
ไม่ได้กต็ อ้ งไปแน่นอน ไปแล้วยังรูจ้ กั เข้าฝันมาบอกลาก็มนี ำ�้ ใจมากแล้ว
กับปีศาจคงคาดหวังอย่างอื่นที่มากกว่านี้ไม่ได้
นอกจากนี้การจากไปแบบนี้ก็บอกชัดเจนว่าคุณซือเถิงยกโทษให้
อาจารย์ชวิ ซานของเขาแล้ว ไม่มที างหาเรือ่ งเดือดร้อนให้เหยียนฝูรยุ่ อีก
นี่คือตอนจบที่ไม่อาจดีได้มากกว่านี้ ยกเว้นเรื่องเด็กน้อยหว่าฝาง...
เหยียนฝูรุ่ยกึ่งยินดีกึ่งถอนใจเศร้าสร้อย เมื่อคิดว่าหว่าฝางต้อง
ทุกข์ทรมานอยู่ในมือชื่อส่านโดยไม่รู้เรื่องรู้ราว ดวงตาเขาก็แทบพร่ามัว
แล้วก็นึกถึงค�ำพูดซือเถิง ความจริงเขากลับไปชิงเฉิงคงดีกว่ากระมัง
ยังไงก็ไม่คุ้นเคยกับชีวิตที่หางโจว...
ทันใดนัน้ ก็ได้ยนิ ฉินฟัง่ ถามเขาว่า "คุณคิดว่าซือเถิงจะไปทีไ่ หนได้"
ท�ำไมถึงยังซือเถิงซือเถิงอยู่อีก คุณซือเถิงเขาก็บอกแล้วว่าหยุด
เท่านี้ แม้เขาอ่านหนังสือมาไม่มากนัก แต่ก็รู้ว่าค�ำว่า 'หยุด' หมายถึง
'จบสิ้น'...
ฉิ น ฟั ่ ง เอ่ ย ต่ อ ไปเองโดยไม่ ร อค� ำ ตอบเขา "ด้ ว ยนิ สั ย ซื อ เถิ ง
เป็ น ไปได้ น ้ อ ยที่ จ ะไม่ ส นใจไยดี ไ ป๋ อิ ง คุ ณ คิ ด ว่ า ตอนนั้ น เธอไม่ ไ ด้
ตามหาต่อ เป็นเพราะเธอรู้สึกว่าสุดท้ายก็หาไม่เจอ หรือเธอรู้อยู่แล้ว
ว่าไป๋อิงอยู่ที่ไหน..."
เหยียนฝูรยุ่ ตัดบทเขา "นีๆ่ ฉินฟัง่ คุณซือเถิงกับคุณไป๋องิ ต่างก็เป็น
ปีศาจนะ ปีศาจ!"
เขาจงใจเน้นเสียงค�ำว่า 'ปีศาจ' สองค�ำนี้เป็นพิเศษ ใครจะไปรู้ว่า
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ฉินฟัง่ มองเขาแวบเดียว ทันใดนัน้ ก็โพล่งออกมาว่า "งัน้ ฉันก็เป็นลูกหลาน
ของปีศาจ"
เหยียนฝูรุ่ยพูดไม่ออก ผ่านไปครู่หนึ่งก็มองฉินฟั่งแบบแปลกใจ
"งั้นคุณคิดจะท�ำยังไง หรือคุณยังคิดจะวุ่นวายกับเรื่องของปีศาจอีก
พิลกึ จริง ใครทีไ่ หนจะละทิง้ ชีวติ สงบสุขของตัวเอง ดือ้ ไปยุง่ เรือ่ งของปีศาจ
ให้ได้กัน"
ฉินฟั่งลดเสียงเอ่ยว่า "ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบ"
เหยียนฝูรุ่ยโกรธจัด สมองฉินฟั่งคนนี้ท�ำด้วยแป้งเปียกหรือไงกัน
"แน่นอนว่ายังไม่จบ ไม่แน่วา่ คุณซือเถิงอาจยังต้องสูก้ บั คุณไป๋องิ แต่กบั
พวกเรามันจบลงแล้ว คุณช่วยอะไรไม่ได้ คุณจะเข้าไปประสมโรงท�ำไม
คนคนหนึ่งถูกคนอื่นเขาบอกแล้วว่าให้หยุดเท่านี้แต่ยังจะฝืนไปยุ่ง
ไม่เข้าเรื่อง นี่มันความคิดแบบไหน ไม่สมองมีปัญหาก็..."
ทันใดนั้นเขาก็เบิกตากว้าง มองฉินฟั่งแบบไม่อยากเชื่อ "ฉินฟั่ง
คุณคงไม่ได้แบบ...กับคุณซือเถิงหรอกนะ เอ่อ คุณคงไม่ได้มีความคิด
แบบนั้นหรอกนะ"
ฉินฟั่งหัวเสีย "แบบไหนล่ะ"
ปากเหยียนฝูรุ่ยอ้ากว้างยิ่งกว่ากระบวย ในใจบอกว่า ไม่มีทาง
หรอกไม่มีทาง เธอเป็นปีศาจนะ นอกจากนี้ยังต่างรุ่นต่างอายุด้วยนะ
แต่ก็เคยได้ยินในโทรทัศน์บอกว่ามีปม...รักแม่* ส่วนฉินฟั่งนี่ต้องเป็น
...ปมรักย่ากระมัง...
สี ห น้ า เขาพิ ลึ ก เปลี่ ย นไปเปลี่ ย นมา ทว่ า ฉิ น ฟั ่ ง กลั บ ไม่ ใ ส่ ใ จ
โดยสิ้นเชิง เพียงนึกย้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นคืนก่อนอย่างละเอียด
* ปมรักแม่ หรือปมเอดิเพิส เป็นปมทางจิตใจทีเ่ กิดขึน้ ในเด็ก ซึง่ จะเกิดขึน้ กับบิดามารดาทีเ่ ป็นเพศตรงข้าม
กับตน ยกตัวอย่างเช่นเด็กชายจะมีอาการรักแม่แต่เกลียดพ่อ
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ตอนแรกซือเถิงบอกว่าต้องรีบหาไป๋อิงให้เจอ และตัวเธอเองก็
ได้ไปตามหา หลังตัวเขาบอกเธอเรื่องอุบัติเหตุรถยนต์ เธอก็รีบบอกว่า
ไม่ต้องหาแล้วจะกลับบ้านพัก ต่อจากนั้นฟ้ายังไม่สว่างเธอก็จากไป...
ชั่วเวลาสายฟ้าแลบ ฉินฟั่งก็มีปฏิกิริยาทันที โพล่งออกมาว่า
"ผมรู้แล้ว!"
เหยียนฝูรยุ่ ยังจมอยูใ่ นภวังค์วา่ จะเกลีย้ กล่อมฉินฟัง่ แบบ 'อ้อมค้อม'
ยังไง มนุษย์กับปีศาจนั้นไม่มีผลลัพธ์ที่ดี เริ่มแรกเขาคิดจะยกตัวอย่าง
จากต�ำนานนางพญางูขาว ตอนหลังคิดอีกที ในโทรทัศน์สวี่ซื่อหลิน
ลู ก ชายของไป๋ ซู ่ เ จิ น กั บ สวี่ เ ซี ย นก็ ส อบได้ เ ป็ น จอหงวน นี่ ไ ม่ ใ ช่ ก าร
ให้ก�ำลังใจฉินฟั่งกลายๆ รึ ไม่ดีๆ...
ขณะก�ำลังคิดว่า 'ไม่ดี' ก็ถูกประโยค 'ผมรู้แล้ว' ของฉินฟั่งท�ำ
สะดุ้งตกใจจนเงยหน้าขึ้นแบบงุนงง "ฮะ?"
ฉินฟัง่ ค่อนข้างตืน่ เต้น "หากซือเถิงตัดสินใจแต่แรกว่าจะไม่รวมร่าง
กับไป๋อิง เธอก็ไม่มีเหตุผลต้องมอบพลังปีศาจครึ่งหนึ่งให้ไป๋อิง ในเมื่อ
มอบให้ก็บ่งบอกชัดว่าจ�ำเป็นต้องให้ คุณจ�ำได้มั้ยว่าตอนนั้นคุณยัง
บอกว่าถึงจะต้องให้ก็ห้ามให้ไป๋อิง ไปมอบให้ใครก็ได้ ผมเดาว่าเธอ
มอบให้คนอืน่ ไม่ได้ แต่กจ็ ะทิง้ ส่งเดชไม่ได้เช่นกัน ไป๋องิ เป็นภาชนะเดียว
มีเพียงปีศาจเหมือนเธอจึงจะรับพลังปีศาจของเธอได้"
เหยียนฝูรุ่ยฟังจนเหมือนอยู่ในเมฆหมอก ยังคงงุนงง "หา?"
"ซือเถิงต้องการท�ำเรื่องห้าเรื่อง แต่ล�ำดับของสองเรื่องสุดท้ายนั้น
ผิดพลาด ความจริงแล้วเธอควรจะรวมร่างก่อนค่อยแย่งชิงพลังปีศาจ
แต่วิธีท�ำของเธอกลับกัน เนื่องจากพลังปีศาจของชื่อส่านเป็นพลังของ
ปีศาจเต็มตัว กระดูกปีศาจของครึ่งปีศาจอย่างเธอรองรับไม่ไหว หาก
ต้องการแก้ไขสถานการณ์นี้ก็มีเพียงสองวิธี หนึ่งคือรวมร่างกับไป๋อิง
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ที่เป็นปีศาจเต็มตัว สองคือทั้งคู่ต่างแบ่งพลังปีศาจกันคนละครึ่ง
ตอนนั้นซือเถิงไม่คิดจะรวมร่างกับไป๋อิงแล้ว แต่การแยกร่าง
ก็ยังมีอันตราย เมื่อค�ำนึงถึงการวางตัวและความฉลาดเจ้าแผนการ
ของไป๋อิง ตอนซือเถิงอยู่ก้นทะเลสาบน่าจะหาทางควบคุมไป๋อิงไว้
แต่ไม่รู้ว่าเวลานั้นเกิดความผิดปกติอะไร ไป๋อิงเลยขึ้นจากใต้ทะเลสาบ
ก่อนซือเถิง เพราะงั้นตอนซือเถิงขึ้นเรือจึงบอกพวกเราว่าจ�ำเป็นต้อง
รีบหาไป๋อิงให้เจอ"
ในที่ สุ ด เหยี ย นฝู รุ ่ ย ก็ ฟ ั ง เข้ า ใจแล้ ว เขาอยากแสดงความเห็ น
แต่ก็ไม่รู้ว่าควรพูดยังไง เลยได้แต่นิ่งอึ้งฟังฉินฟั่งพูดต่อ
"ครั้งแรกสุดที่ฉันเห็นซือเถิง เธอเองก็แทบจะเป็นโครงกระดูกหุ้ม
หนังมนุษย์เช่นกัน แต่หลังหยดเลือดมนุษย์เข้าไปและดึงกิง่ ไม้แหลมออก
เธอก็คืนสภาพเป็นมนุษย์ทันที...เป็นเพราะตอนนั้นเธอแค่ถูกไป๋อิง
รีดเลือดจนแห้ง ส่วนศพนั้นสมบูรณ์พร้อม แต่ไป๋อิงท�ำไม่ได้ เธอถูก
ชิวซานสังหาร เผาจนเหลือแต่โครงกระดูก การใส่พลังปีศาจเข้าไป
เพียงแค่ท�ำให้เธอฟื้นคืนชีพ แต่ถ้าอยากปะปนอยู่ในโลกมนุษย์ เธอก็
ต้องใช้ผิวหนังของมนุษย์! เหยียนฝูรุ่ย ไป๋อิงต้องสวมร่างของมนุษย์
เหมือนที่ต้องสวมเสื้อผ้า"
สีหน้าเหยียนฝูรุ่ยค่อยๆ ซีดขาว "เพราะงั้นตอนอยู่บนเรือ เธอถึง
โจมตีคุณ..."
ฉินฟั่งพยักหน้า "เธอเพิ่งกลับมามีชีวิตจึงแตกตื่นลนลาน ไม่ว่า
ชายหรือหญิง เธอก็ต้องการผิวหนัง เธอต้องการห่อหุ้มกระดูกปีศาจ
ของเธอด้วยร่างกายมนุษย์ เวลานั้นบริเวณใกล้ๆ ไม่มีใคร นอกจากเรือ
ของพวกเรากับ..."
ไอเย็นแล่นตรงขึน้ มาในใจเหยียนฝูรยุ่ "กับรถคันนัน้ ซึง่ ขับมาพอดี
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และตอนหลังเกิดอุบัติเหตุรถชน"
ทั้งสองสบตากัน ต่างไม่ปริปาก
หลังซือเถิงได้ยินเรื่องอุบัติเหตุรถยนต์ก็บอกว่า 'ไม่ต้องหาแล้ว'
อย่างผิดวิสัย เป็นเพราะเธอเองก็เดาได้รึเปล่า
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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