Priest 5

บทที่ 15
"เรื่องบางอย่างเราก็ท�ำอะไรไม่ได้" จ้าวอวิ๋นหลานพูดพลางล้วงแผ่น
กระดาษซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจองจ�ำวิญญาณที่เขาฉีกจากคัมภีร์โบราณ
ออกมาจากกระเป๋าเงินอันยับเยิน จากนั้นก็ขุดหลุมแล้วฝังมันไว้ใต้หิมะ เขา
ปัดมือไปมาก่อนลุกขึน้ ยืนและพูดต่อไปว่า "ถ้าไม่เปลีย่ นตัวเองให้มกี ำ� ลังพอที่
จะจัดการทุกอย่างได้ ก็ลมื มันไปให้หมด จ�ำเรือ่ งทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ไปก็ไม่มอี ะไร
ดี เปลืองหน่วยความจ�ำเปล่าๆ"
คราวนี้วังเจิงนิ่งเงียบไปนานยิ่งกว่าเดิม
ทูตมรณะเดินเข้ามา ส่งมือให้เขา "ไปกันเถอะ ข้าจะพาเจ้าไปส่งทีเ่ ชิงเขา"
จ้าวอวิ๋นหลานเหนื่อยล้ามาก เขาไม่อยากเดินอยู่แล้ว เมื่อมีคนจะ
ไปส่ง เขาจึงยื่นมือให้ทูตมรณะอย่างไม่เกรงใจ ทูตมรณะดึงเขามาโอบกอดไว้
จ้าวอวิน๋ หลานยังไม่ทนั ยืนให้ดี เพียงครูเ่ ดียวรอบข้างก็มดื มิด มองเห็นดวงดาว
เคลื่อนที่อยู่รอบกาย
เสื้อคลุมของทูตมรณะปลิวสยาย แค่พริบตาเดียวพวกเขาก็กลับมาถึง
เชิงเขา
ทูตมรณะปล่อยตัวจ้าวอวิ๋นหลาน ถอยหลังไปหนึ่งก้าว แสดงการ
คารวะแล้วหมุนตัวเดินจากไป แค่อดึ ใจเดียวร่างของเขาก็หายเข้าไปในหลุมด�ำ
ขนาดใหญ่
จ้าวอวิน๋ หลานมองตามหลังทูตมรณะ ลูบคางไปมาเหมือนก�ำลังคิดอะไร

Page Guardian 2.indd 5

6/2/2562 BE 14:07

6 Guardian 2

บางอย่าง ไม่รู้ว่าเขาครุ่นคิดอะไรอยู่ ในตอนนั้นเองเสียงของวังเจิงก็ดังแว่ว
ออกมาจากหน้าปัดนาฬิกา
"จริงสิ หัวหน้าจ้าว คุณบอกว่าไม่มีเงินให้ฉัน แต่เมื่อกี้ที่คุณล้วงออกมา
มันคือกระเป๋าเงินไม่ใช่เหรอ"
ความสุขุมลุ่มลึกในสีหน้าของจ้าวอวิ๋นหลานแตกกระจายในพริบตา
เขากอดอกอย่างไม่พอใจ "ใช่ กระเป๋าเงิน แล้วเธอจะท�ำไม ช่วงนี้ฉันถังแตก
ยอมขายหน้าดีกว่ายอมให้เงินคนอืน่ ! แฟนของเธอล่ะ ท�ำไมเขาไม่ดแู ลเธอดีๆ
ปล่อยให้มาคอยเป็นห่วงกระเป๋าเงินของคนอื่นหาอะไรมิทราบ"
"เขาฟังไม่รู้เรื่องหรอก" น�้ำเสียงของวังเจิงฟังดูผ่อนคลายลง "ฉันได้ยิน
มาว่าระยะนีค้ ณ
ุ ซือ้ ต�ำราโบราณตัง้ เยอะแยะ อย่างกับคิดจะเป็นนักค้าของเก่า
คุณคิดจะท�ำอะไรแผลงๆ อีกล่ะ"
"ผู้ชายต้องเป็นคนซื้อบ้านและหาเลี้ยงปากท้องของคนในครอบครัว"
จ้าวอวิ๋นหลานเอามือทั้งสองข้างล้วงกระเป๋ากางเกง เดินลอยชายไปข้างหน้า
"เด็กโง่อย่างเธอไม่รู้เรื่องหรอก"
วังเจิงหัวเราะเบาๆ "ฉันตายมาตั้งสามร้อยกว่าปีแล้วนะ ใครเป็นเด็กโง่
กันแน่"
จ้าวอวิ๋นหลานจะเอาชนะให้ได้ "ปีศาจแก่ที่ตายมาตั้งสามร้อยกว่าปี
อย่างเธอยังมีหน้ามาขอเงินสะกดปีศาจ* จากฉันอีกเหรอ หน้าไม่อายจริงๆ"
ทั้งสองพูดคุยจิกกัดกันไปมาอยู่บนพื้นหิมะขาวบริสุทธิ์อันกว้างใหญ่
ไพศาล ไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหน วังเจิงก็พูดออกมาเบาๆ ว่า "เมื่อกี้ฉันพูดไป
แล้วรึยังว่า...ขอบคุณ"
รอยยิม้ ปรากฏขึน้ มาบนใบหน้าของจ้าวอวิน๋ หลาน เขาเคาะหน้าปัดนาฬิกา
พูดไปบ่นไป "อย่านึกว่าค�ำพูดหวานๆ เหมือนยาพิษเคลือบน�้ำตาลของเธอ
* เงินสะกดปีศาจ หรือเงินอั่งเปาในซองแดงที่ผู้ใหญ่ให้กับลูกหลานในเทศกาลตรุษจีน ในสมัยโบราณเคย
มีเรื่องเล่าถึงปีศาจตนหนึ่งที่มักออกอาละวาดแกล้งเด็กให้ตกใจร้องไห้ ไม่สบาย มีอยู่วันหนึ่ง ปีศาจย่อง
เข้าไปจะแกล้งเด็กในครอบครัวหนึ่ง หารู้ไม่ว่าก่อนเข้านอนเด็กคนนั้นได้เล่นเหรียญเงินจนง่วงหลับไปเอง
ผูเ้ ป็นแม่จงึ เอาเหรียญทีเ่ ด็กเล่นค้างห่อกระดาษแดงวางไว้ขา้ งหมอน เมือ่ ปีศาจจูๆ่ เห็นแสงสะท้อนจากเหรียญ
ที่โผล่พ้นห่อกระดาษก็ตกใจจนวิ่งหนีไป ด้วยเหตุนี้คนจีนจึงนิยมให้เงินกับลูกหลานในช่วงวันสิ้นปีเพื่อให้
แคล้วคลาดจากปีศาจนั่นเอง
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จะทดแทนจดหมายขอโทษสามหมื่นตัวอักษรได้นะ อาทิตย์หน้าเอาไปส่งใน
กล่องจดหมายของฉัน สิ่งสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องท�ำตอนเคาต์ดาวน์ขึ้นปีใหม่
คือเอาจดหมายส�ำนึกผิดมาอ่านให้เพื่อนร่วมงานฟัง เป็นการแฉว่าปีนี้ใครท�ำ
อะไรผิดบ้าง เธออย่าคิดว่าแค่พูดขอบคุณแล้วจะรอดตัว"
กว่าจ้าวอวิ๋นหลานจะเดินทอดน่องมาถึงบ้านหลังเล็กบนยอดเขาก็เป็น
เวลาพลบค�่ำแล้ว
จู้หงใช้สายตาสอบถามบางอย่างจากเขา จ้าวอวิ๋นหลานเหล่มองไป
ยังหน้าปัดนาฬิกาที่มีแสงสว่างวูบวาบของตัวเอง เพียงเท่านี้เขากับจู้หงก็
เป็นอันรู้กัน เธอหยิบตุ๊กตาไหมพรมท�ำมือตัวหนึ่งออกมา แสร้งท�ำทีเดินผ่าน
จ้าวอวิน๋ หลานแล้วบรรจงเอาตุก๊ ตาเสียดสีกบั นาฬิกาของเขาเบาๆ เหมือนไม่ตงั้ ใจ
ควันสีขาวสองกลุม่ ม้วนตัวเข้าไปในตุก๊ ตาไหมพรมโดยไม่มใี ครทันสังเกต ตุก๊ ตา
หญิงสาวขนาดประมาณหนึ่งคืบขยับเบาๆ ขึ้นมาทันทีราวกับมีชีวิต
จ้าวอวิน๋ หลานกวาดตามองภายในบ้านก็เห็นทุกคนอยูก่ นั ครบ แต่ละคน
มีสหี น้าไม่เลวนัก...ฉูซ่ จู่ อื เฝ้าอยูท่ หี่ น้าประตูอย่างเงียบเชียบ โดยมีตา้ ชิง่ หมอบ
อยู่ที่เท้า กัวฉางเฉิงก�ำลังช่วยดูของต้มในหม้อใบเล็กอย่างเก้ๆ กังๆ นักศึกษา
นั่งล้อมวงฟังหลินจิ้งเล่าเรื่องผีอย่างกล้าๆ กลัวๆ เสิ่นเวย...เอ๊ะ เสิ่นเวยล่ะ?
แล้วท�ำไมเมื่อกี้เขาถึงคิดว่าทุกคนอยู่กันครบ
สีหน้าของจ้าวอวิ๋นหลานนิ่งขรึมลง เขาเอ่ยถามจู้หง "ศาสตราจารย์เสิ่น
ล่ะ"
จู้หงอึ้งไปอย่างเห็นได้ชัด สีหน้าแสดงถึงความงุนงง เธอยังคงมีอาการ
อย่างนั้นจนกระทั่งเสียงของใครคนหนึ่งดังขึ้นด้านหลังของจ้าวอวิ๋นหลาน
เสิน่ เวยหอบฟืนเต็มอ้อมแขนเดินเข้ามา พูดอย่างไม่เดือดเนือ้ ร้อนใจว่า "ตามหา
ผมเหรอ"
จูห้ งท�ำท่าเหมือนเพิง่ นึกขึน้ ได้ เธอตบหัวตัวเองทีหนึง่ "ใช่แล้ว ศาสตราจารย์
เสิ่นบอกว่าในเมื่อต้องค้างที่นี่อีกคืน เขากลัวว่าเชื้อเพลิงจะไม่เพียงพอ ก็เลย
ขอออกไปหาฟืน"
เสิน่ เวยวางฟืนลงข้างกองไฟเพือ่ ให้หยิบใช้สะดวก "ผมกลัวว่าจะเกิดเหตุ
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ไม่คาดฝัน ตกลงตามหาคุณวังเจิงเจอมั้ย"
จ้าวอวิน๋ หลานมองหน้าเขาแล้วค่อยตอบค�ำถาม "อือ หาเจอแล้ว ระหว่าง
ทางเจอทีมกู้ภัยเข้าพอดี ผมมีธุระให้เธอไปท�ำนิดหน่อย ก็เลยให้เธอกลับไป
พร้อมกับพวกเขา"
"อ้อ" เสิ่นเวยหันกลับมา ยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยน "ไม่เกิดเรื่องก็ดีแล้ว
คุณออกไปข้างนอกมาทั้งวัน มาดื่มปั๊งหลานกิง* สักชามก่อนดีกว่า จะได้
ไม่เป็นหวัด"
จ้าวอวิ๋นหลานจับตามองเสิ่นเวย จากนั้นเขาก็ยิ้มบางๆ เดินไปรับยามา
ดืม่ รวดเดียวหมดเหมือนไม่ตดิ ใจอะไร เรือ่ งเมือ่ คืนก่อน รวมทัง้ เรือ่ งทีเ่ ขาสงสัย
สุดท้ายเขาก็ตัดใจยังไม่พูดออกมา
สองสามวันมานี้จ้าวอวิ๋นหลานใช้ร่างกายเหมือนไม่ใช่มนุษย์ วันแรก
ก็ไปกินเหล้ากับพี่หล่างเกือบทั้งคืน เช้าวันต่อมาก็ขับรถท่ามกลางอากาศที่
หนาวเย็นตลอดทั้งวัน กลางคืนแทบไม่ได้นอน หน�ำซ�้ำยังถูกวังเจิงวางยา
ต่อมาก็ถกู ลิม่ ภูผาธาราท�ำให้เจ็บหนัก แถมยังต้องจัดการกับปีศาจเป็นฝูง แล้ว
ยังต้องเดินทางไกลบนเขตพื้นที่สูงและหนาวเย็นไม่รู้กี่รอบ
วันนี้พอหัวถึงหมอนเขาก็หลับเป็นตาย อาการแทรกซ้อนสืบเนื่องจาก
กิจกรรมที่ดุเดือดรุนแรงทั้งหลายก็ส่งผลออกมาในวันต่อมา
ถึงแม้คอจะเอียงกระเท่เร่อยู่ แต่ยังไงซะเขาก็ยังเป็นลูกพี่ใหญ่ พอตื่น
ขึ้นมาเขาก็ออกค�ำสั่งแบ่งงานให้แต่ละคน บ้านหลังเล็กบนภูเขาภายใต้
การบัญชาการของเขาอลหม่านอย่างกับโดนข้าศึกบุก...จ้าวอวิ๋นหลานสั่งให้
หลินจิง้ นวดคอให้เขา และแล้วเดชดัชนีอรหันต์จากวัดเส้าหลินก็แสดงอิทธิฤทธิ์
คอของหัวหน้าพวกเขาเกือบหักคามือหลินจิ้ง น�้ำตาของจ้าวอวิ๋นหลานแทบ
จะร่วง เขาสงสัยว่าหลินจิ้งอาจถือโอกาสเอาคืนเพื่อล้างแค้น คนทั้งสองไม่ได้
ท�ำอะไรที่เป็นประโยชน์เลยสักนิด เอาแต่วิ่งไล่กันไปรอบบ้านเกือบยี่สิบนาที
จนกระทั่งจู้หงอดรนทนไม่ไหวตวาดแว้ดใส่ 'จะไปกันได้รึยัง!' พวกเขาถึงยอม
* ปั๊งหลานกิง เป็นสมุนไพรจีน มีสรรพคุณช่วยขับร้อน ขับพิษ และป้องกันหวัด

Page Guardian 2.indd 8

6/2/2562 BE 14:07

Priest 9

เลิกรา

จ้าวอวิ๋นหลานทุบหลินจิ้งแรงๆ สองที จากนั้นคอของเขาก็หมุนได้
ตามปกติอย่างน่าอัศจรรย์ เขาเอามือไพล่หลัง เดินวางก้ามเข้าไปเก็บข้าวของ
อุ้มต้าชิ่งขึ้นมาพาดไว้บนล�ำคอแทนผ้าพันคอ
หัวหน้าคลาสสาวทีเ่ สิน่ เวยพามาด้วยร้อง "เอ๋?" แล้วถามด้วยความแปลกใจ
"แมวตัวนีม้ าอยูท่ นี่ ตี่ งั้ แต่เมือ่ ไหร่ มันมาพร้อมกับพวกเราเหรอคะ ฉันคิดว่ามัน
เป็นแมวจรจัดซะอีก"
จ้าวอวิ๋นหลานประชดประชัน "เธอเคยเห็นแมวป่าตัวตุ้ยนุ้ยแบบนี้
ด้วยเหรอ"
ถูกพูดแทงใจด�ำขนาดนี้ ต้าชิ่งจึงกางกรงเล็บแล้วสะบัดอุ้งเท้าใส่หน้า
เขาอย่างห้าวหาญ นึกอยากจะข่วนเจ้านายของมันคนนี้ให้ตายคาอุ้งเท้า
หัวหน้าคลาสเดินเข้ามาหาอย่างรู้สึกสงสาร เธอลูบเส้นขนด�ำขลับ
เป็นมันของต้าชิ่ง "น่าสงสารจัง ต้องถูกขังกรง ขนส่งทางเครื่องบินมาไกลมาก
ขนาดนี้...จริงสิ พี่จ้าว อาจารย์ของเราบอกว่าขากลับเขาจะขับรถเอง คุณจะ
ได้พักผ่อนบ้าง"
จ้าวอวิ๋นหลานกุมใบหน้าที่ถูกต้าชิ่งตบ ฝีเท้าพลันหยุดชะงัก หันหน้า
กลับไปมองเสิ่นเวย
บังเอิญประสานสายตากับเสิ่นเวยเข้าพอดี อีกฝ่ายค่อยๆ หลุบตาลง
แล้วหัวเราะเบาๆ ให้เขา
ทุกการกระท�ำ รวมทั้งท่าทางและค�ำพูดอันคลุมเครือราวกับมีถ้อยค�ำ
เป็นพันเป็นหมื่นเก็บง�ำเอาไว้ของเสิ่นเวยท�ำให้จ้าวอวิ๋นหลานรู้สึกวาบหวิว
ในใจ ยิ่งเมื่อนึกถึงสายตาที่บังเอิญประสานกันเมื่อค�่ำคืนก่อน หัวใจของเขาก็
เสียวแปล๊บและอ่อนยวบ เหมือนขั้วหัวใจถูกเด็ดออกไป
จ้าวอวิ๋นหลานนอนหลับอยู่บนเบาะข้างคนขับตลอดทางลงเขา ตอนที่
เขาถูกเสียงโทรศัพท์มอื ถือในกระเป๋าปลุกให้ตนื่ เวลาก็ลว่ งเลยเทีย่ งวันไปแล้ว
พระอาทิตย์เริ่มคล้อยไปทางทิศตะวันตก รถของพวกเขาพ้นเขตเทือกเขาหิมะ
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มานานแล้ว สองข้างถนนเริ่มมีผู้คนให้เห็นประปราย
คนที่โทรมาคือพี่หล่าง ดูเหมือนเขาช่วยเหลือจ้าวอวิ๋นหลานเอาไว้
หลายอย่าง พอได้ยินว่าพวกเขาก�ำลังลงมาจากภูเขาก็รีบเป็นธุระจัดหาที่พัก
ชัน้ ดีให้อย่างมีนำ้� ใจ พร้อมทัง้ ออกตัวว่าคราวทีแ่ ล้วยังดืม่ ไม่หน�ำใจ คราวนีห้ าก
ไม่เมาไม่เลิกรา
จ้าวอวิ๋นหลานแสดงสีหน้าเบื่อหน่ายออกมา เขาไม่ใช่คนขี้เหล้า แล้วก็
ไม่ได้เป็นซูเปอร์แมน เวลานีส้ งิ่ ทีเ่ ขาปรารถนาทีส่ ดุ คือการได้นอนหลับบนเตียง
เหมือนเจ้าหญิงนิทรา ไม่ใช่การกล�ำ้ กลืนดืม่ เหล้าและคุยเรือ่ งไร้สาระกับตาแก่
อ้วนตุ๊ต๊ะที่เขาเรียกหาเป็นพี่น้อง
ข่าวร้ายที่มาอย่างกะทันหันท�ำให้เขาห่อเหี่ยวเหมือนคนก�ำลังไว้ทุกข์
ไม่มีแม้อารมณ์จะหยอกเย้าเสิ่นเวย พอวางสายเขาก็ปิดตาคว้าโอกาสในการ
นอนหลับที่เหลืออยู่เอาไว้แน่น แล้วตอนหัวค�่ำก่อนที่จะออกไปลงสนามอย่าง
ดุเด็ดเผ็ดร้อนค่อยหาเวลานอนให้สบายอีกสักรอบ
เสิ่นเวยรอจนจ้าวอวิ๋นหลานหายใจอย่างสม�่ำเสมอแล้วค่อยยื่นมือไป
จัดแจงผ้าห่มบนตัวเขาให้ดี
ถึ ง เวลาพี่ ห ล่ า งก็ ม ารอรั บ พวกเขาที่ ริ ม ถนนสายหลั ก ใจกลางเมื อ ง
จ้าวอวิน๋ หลานทีซ่ งั กะตายมาทัง้ วันเหมือนฟืน้ คืนชีวติ ขึน้ มาใหม่ มังกรผงาดฟ้า
กลับมาเป็นชายชาตรีอีกครั้ง
เมื่อเห็นหน้า คนทั้งสองก็พุ่งเข้าหากัน ทักทายโอภาปราศรัยน�้ำไหล
ไฟดับ พอตกกลางคืนก็พากันออกไปสรวลเสเฮฮา คุยโม้เรื่อยเปื่อยจนเหล้า
หมดไปครึ่งขวด พี่หล่างเริ่มมีอาการลิ้นคับปากแล้ว แต่เจ้าตัวกลับยังรู้สึก
กระชุ่มกระชวย จึงร้องตะโกนสั่งเหล้ามาอีกหนึ่งขวด
ส่วนจ้าวอวิ๋นหลานแม้จะไม่แสดงอาการ ราวกับเหล้าครึ่งขวดที่ดื่ม
เข้าไปเป็นน�้ำเปล่า แต่เขาก็เริ่มมึนๆ แล้วเช่นกัน
พี่หล่างตะเบ็งเสียงอันแหบห้าวร้องเพลงพื้นบ้านพลางตะโกนสั่งบริกร
"เต็มแก้ว! รินให้เต็มแก้วทุกคนเลยน้อง!"
จ้าวอวิน๋ หลานล�ำบากใจแต่ไม่อาจห้ามปราม จ�ำใจพยักหน้าให้บริกรด้วย
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ท่าทางสง่าผ่าเผย แต่พอเขาก้มหน้า รอยยิม้ ทีห่ าญกล้าก็แอบมีความขืน่ ขม
พี่หล่างลุกขึ้นกล่าวปราศรัยเหมือนนักเลงเก่าใจสปอร์ต "ผมคนนี้ไม่ใช่
ผูล้ ากมากดีอะไร พูดจาสวยหรูไม่เป็น เป็นแค่ชาวบ้านทีไ่ ม่มกี ารศึกษา นับแต่
มีชวี ติ อยูม่ าจนถึงทุกวันนี้ เรือ่ งทีโ่ ชคดีทสี่ ดุ ก็คอื ได้รจู้ กั พีน่ อ้ งดีๆ อย่างพวกคุณ
เอ่อ...ค�ำนั้นมันอะไรนะ มีสหายมาแต่แดนไกล มิควร...? ยังไงก็แล้วแต่
เอาเป็นว่าผมหมายความตามนั้นก็แล้วกัน มาชนแก้วกันหน่อยดีกว่า!"
จ้าวอวิน๋ หลานจึงต้อง 'ยังไงก็แล้วแต่' ยกแก้วเหล้าของตัวเองตามไปด้วย
แต่คราวนีเ้ สิน่ เวยทีน่ งั่ เงียบไม่พดู จาอยูข่ า้ งๆ มาตลอดกลับจับมือเขายัง้ เอาไว้
พี่หล่างกับจ้าวอวิ๋นหลานชะงักงัน
เสิ่นเวยถือแก้วเหล้าของจ้าวอวิ๋นหลานลุกยืนขึ้น เขาก้มหัวให้พี่หล่าง
นิดๆ เป็นอันดับแรก จากนั้นก็พูดอย่างเกรงอกเกรงใจว่า "หัวหน้าจ้าวโดนลม
บนภูเขาจนเป็นหวัดนิดหน่อย ตอนนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง"
จ้าวอวิน๋ หลานรีบกระแอมกระไอออกมาสองสามครัง้ เป็นการสนับสนุน
เสิ่นเวยยิ้มบางๆ ก่อนเอ่ยต่อ "อีกอย่างการเดินทางครั้งนี้พี่หล่างกรุณา
ช่วยดูแลพวกเราทุกคนมาโดยตลอดจนผมรู้สึกละอาย น่าเสียดายนักศึกษา
ยากจนทีเ่ พิง่ เคยออกมาสัมผัสโลกภายนอกพวกนีย้ งั ไม่มงี านมีการเป็นชิน้ เป็นอัน
คงไม่สามารถตอบแทนอะไรพี่หล่างได้ เหล้าแก้วนี้ผมขอดื่มให้พี่หล่างเพื่อ
แสดงความเคารพจากใจ"
พูดจบเขาก็ลดข้อมือลง เอาแก้วในมือไปชนกับแก้วของพีห่ ล่างหนึง่ ครัง้
แล้วดื่มรวดเดียวหมดแก้ว
พี่หล่างตกใจ เขาร้อง 'ไอ้หยา' ออกมาด้วยความคาดไม่ถึง เขารู้ดีว่า
ตัวเองเป็นคนประเภทไหน เขาไม่มปี ญ
ั หากับคนใจนักเลงอย่างจ้าวอวิน๋ หลาน
พอนับถือกันเป็นพีเ่ ป็นน้องได้ แต่พวกปัญญาชนมักจะมองเขาไม่ตา่ งกับเศษฝุน่
ไม่เคยอยู่ในสายตา ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่เป็นฝ่ายเข้าหาเพราะกลัวว่าตัวเองจะ
สร้างความร�ำคาญให้เสิ่นเวย
คิดไม่ถึงว่าจู่ๆ เสิ่นเวยจะท�ำแบบนี้ นี่ถือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่
ส�ำหรับคนทีเ่ ชีย่ วชาญด้านการดืม่ กินอย่างเขา พีห่ ล่างไม่พดู อะไรให้มากความ
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ดื่มสองสามอึกหมดแก้วตามไปด้วย ต่อจากนั้นราวกับเขาได้เจอกับแผ่นดิน
ผืนใหม่ ห่ากระสุนปืนใหญ่จึงเปลี่ยนเป้าหมายไปลงที่เสิ่นเวยอย่างมึนๆ งงๆ
จ้าวอวิ๋นหลานกวาดตามองไปรอบโต๊ะ...มองเห็นเจ้าพระปลอมอย่าง
หลินจิ้งที่ก�ำลังแทะซี่โครงชิ้นใหญ่จนปากมันแผล็บไปพลางท่องบทสวดขอ
อโหสิไปพลาง หลินจิง้ ใช้คำ� พูดว่า 'อยูใ่ นช่วงถือศีล ไม่กนิ เหล้า' มาเป็นข้ออ้าง
จูห้ งก็กำ� ลังมีความสุขกับสิง่ ทีต่ วั เองโปรดปรานโดยแสร้งท�ำเป็นใสซือ่ แล้วบอกว่า
'สุภาพสตรีอย่างเธอต้องดื่มไวน์แดงเท่านั้น' ทางด้านฉู่ซู่จือพอเหล้าแตะปาก
ได้แค่ครึ่งแก้วเขาก็แกล้งตาย กัวฉางเฉิง...เจ้าเด็กเซ่อซ่าถูกชนแก้วจนคอพับ
คออ่อนไปนานแล้ว เจ้านี่ไม่น่าจะแกล้ง แต่น่าจะ 'ตาย' จริงๆ...สรุปแล้วใน
กองทัพทัง้ ทหารศึกและทหารม้า ไม่มใี ครช่วยเขาตีฝา่ วงล้อมออกไปเลยสักคน
จ้าวอวิ๋นหลานแอบเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน จดบันทึกความผิดของพวกเขา
เอาไว้ แล้วใช้วาทศิลป์เปิดช่องหาโอกาสคีบกับข้าวให้เสิ่นเวยมากมายเพื่อ
ป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายดื่มเหล้ามากเกินไป แล้วเขากับเสิ่นเวยก็ร่วมมือกันแกล้ง
เล่นละครชนแก้วสังสรรค์เฮฮา จนกระทั่งเด็กรินเหล้าฝีมือฉกาจอย่างพี่หล่าง
ฟุบหลับคาโต๊ะ พวกเขาถึงได้หลุดพ้น
เห็นได้ชัดว่าเสิ่นเวยไม่คุ้นเคยกับการสังสรรค์เช่นนี้ สองแก้มของเขา
แดงซ่าน แม้แต่ดวงตาก็ดูเคลิ้มลอย เขาลุกขึ้นมายืนโซเซแล้วทรุดกลับไปนั่ง
ท่าเดิมดัง 'ตุ้บ' จ้าวอวิ๋นหลานรีบประคองเขา กระซิบถามข้างหูเขาเบาๆ ว่า
"ผมจะไปแล้วนะ คุณไหวรึเปล่า เป็นอะไรมั้ย"
เสิ่นเวยนั่งโงนเงนไม่ตอบค�ำถาม แต่กลับยื่นมือมาโอบเอวเขาเหมือน
ไม่ตั้งใจ ซ�้ำยังโอบแน่นอีกด้วย
แบบนี้...เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเรื่องซะแล้ว
จ้าวอวิ๋นหลานท�ำได้แค่ยึดแขนของเสิ่นเวย กึ่งกอดกึ่งประคองช่วย
ดึงให้เขาลุกขึ้นยืน โชคดีเสิ่นเวยเป็นนักดื่มที่ดีพอใช้ ดื่มมากไปก็แค่นิ่งเงียบ
ให้ไปไหนก็ไป ไม่พูดพล่ามน่าร�ำคาญหรือเอะอะโวยวายเหมือนคนบ้า
จ้าวอวิน๋ หลานตัง้ สติ จัดแจงแบ่งห้องพักให้คนอืน่ อย่างลวกๆ แล้วประคอง
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เสิ่นเวยกลับไปยังห้องพักที่อยู่ติดกัน เขาไขกุญแจอย่างลังเล ก่อนตัดสินใจ
อย่างยากเย็นว่าจะไม่ฉวยโอกาสกับคนเมาเพื่อแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ
เขาวางเสิ่นเวยไว้ริมเตียงแล้วนั่งลงไปด้วย จ้องมองใบหน้าเคลิ้มลอย
ไร้ความรู้สึกของศาสตราจารย์เสิ่น เขาขยี้ผมของอีกฝ่ายอย่างอดใจไม่ไหว
"ดื่มไม่ได้แล้วยังจะดื่มแทนคนอื่นอีก มีใครเขาซื่อบื้อเหมือนคุณมั่ง"
การกระท�ำของเขาท�ำให้เสิน่ เวยผงกหัวขึน้ มาแล้วจ้องมองเขาตาไม่กะพริบ
"รอเดี๋ยวนะ ผมจะไปเอาผ้าขนหนูมาเช็ดหน้าให้" จ้าวอวิ๋นหลานพูด
พลางเดินเข้าไปในห้องน�้ำ หยิบผ้าขนหนูที่ทางโรงแรมจัดไว้จุ่มลงในน�้ำเย็น
ผืนหนึ่ง จุ่มลงในน�้ำร้อนผืนหนึ่ง ตระเตรียมจนพร้อมที่จะเอาออกไปให้คนเมา
แต่พอหมุนตัวกลับเขาก็ตอ้ งตกใจจนสะดุง้ ...ไม่รวู้ า่ เสิน่ เวยแอบมายืนอยูข่ า้ งหลัง
เขาตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ อีกฝ่ายยืนพิงประตูไม่พดู ไม่จา แค่ทอดสายตามองมาทีเ่ ขาเท่านัน้
แววตาล�้ำลึกนั่นดูเหมือนก�ำลังพยายามข่มความรู้สึก
จ้าวอวิ๋นหลานส่งผ้าขนหนูผืนหนึ่งให้เขา "เอ้า"
เสิน่ เวยเหมือนคนทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าตอบสนองช้า ผ่านไปครูห่ นึง่ เขาถึงค่อยๆ
ยืน่ มือออกมา ทว่าเขาไม่ได้ยนื่ มือมารับผ้าขนหนู แต่กลับคว้าข้อมือจ้าวอวิน๋ หลาน
แล้วดึงเข้าไปหาตัวเองอย่างแรง
จ้าวอวิ๋นหลานรู้สึกตั้งแต่แรกแล้วว่าเสิ่นเวยดูไม่ค่อยปกติ บุคลิกของ
อีกฝ่ายแปลกไป แต่เขากลับมีความสุขที่ได้เห็นท่าทางเช่นนี้ของเสิ่นเวย
จึงปล่อยให้อีกฝ่ายดึงตัวเข้าไปหาโดยไม่ขัดขืนเลยสักนิด
เสิน่ เวยดันเขาไปชนผนังห้องน�ำ้ อย่างแรง แล้วบดขยีร้ มิ ฝีปากเขาราวกับ
จะกัดให้ขาด
เมื่อสัมผัสได้ถึงรสเลือดก็ท�ำให้จ้าวอวิ๋นหลานตื่นตัวขึ้นมา เขาโอบหลัง
ของเสิ่นเวยอย่างช้าๆ นิ้วมือที่ช�่ำชองของจ้าวอวิ๋นหลานล้วงเข้าไปใต้เสื้อ
ของเสิ่นเวย ลูบไล้แผ่นหลังอย่างนุ่มนวล ผิวหนังใต้ฝ่ามือเขาค่อนข้างเย็น
ราวกับหยกเนื้ออ่อนที่ให้สัมผัสละมุนละไม...เว้นก็แต่หยกเนื้ออ่อนชิ้นนี้ก�ำลัง
ดึงทึ้งเสื้อผ้าเขาออกอย่างไม่ปรานีปราศรัย
จ้าวอวิน๋ หลานปล่อยให้เสิน่ เวยฉีกทึง้ เสือ้ ผ้าของตัวเองด้วยความสมยอม
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มือข้างหนึง่ เริม่ ลูบไล้ตำ�่ ลงไปจนถึงบัน้ เอวด้วยเจตนาไม่ซอื่ แล้วเขาก็ลว้ งเข้าไป
ในกางเกงของเสิ่นเวย
แต่ยังไม่ทันถึงเป้าหมายจ้าวอวิ๋นหลานก็ถูกโอบเอวอุ้มขึ้นมาอย่าง
กะทันหัน สองเท้าของเขาลอยอยู่เหนือพื้นอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว ร่างหมุนคว้าง
กลางอากาศ จากนั้นก็หงายหลังเพราะถูกคนโยนลงไปบนเตียง
แรงกระแทกอันหนักหน่วงท�ำให้เตียงคิงไซส์เกิดเสียงดังขึ้น โชคยังดีที่
หมอนและผ้าห่มของโรงแรมค่อนข้างหนา ถึงหล่นตุบ้ ลงไปก็ไม่เจ็บ จ้าวอวิน๋ หลาน
แกล้งส่งเสียงร้องทีเล่นทีจริง ใช้นวิ้ เช็ดคราบเลือดทีร่ มิ ฝีปากเบาๆ แล้วพูดเสียง
กลั้วหัวเราะว่า "ที่รัก คุณเองก็ใจร้อนเหมือนกันนะ"
เสิ่นเวยมองลงมาจากมุมสูง ดวงตาด�ำขลับคู่นั้นเต็มไปด้วยความ
พลุ่งพล่านอย่างอธิบายไม่ได้ ราวกับอารมณ์อันเร่าร้อนก�ำลังเอ่อท้นออกมา
ภายใต้แสงไฟสลัว ใบหน้าที่มีสีแดงระเรื่อแต่งแต้มบางๆ ของเสิ่นเวย
ยิ่งเย้ายวนชวนมอง จ้าวอวิ๋นหลานเห็นแล้วหัวใจสั่นระรัว เขายกมือขึ้นไป
ถอดแว่นของเสิ่นเวย ยันตัวขึ้นกึ่งนั่งกึ่งนอน ก่อนจะดึงเอวของอีกฝ่ายเข้ามา
หาตัว แหวกคอเสื้อของอีกฝ่าย ใช้ฝ่ามือลูบไล้จากคอเสื้อต�่ำลงไปเรื่อยๆ
เร้าอารมณ์ไปพลางปลดกระดุมเสื้อของอีกฝ่ายไปพลาง ผิวพรรณขาวซีดบน
ร่างที่แข็งแกร่งเผยออกมาให้เห็น
จ้าวอวิ๋นหลานผู้มีดวงตาคมเข้มค่อยๆ จุมพิตไปบนแผ่นอกของเสิ่นเวย
อย่างไม่รบี ร้อน เขาพูดด้วยเสียงขึน้ จมูกว่า "ผมคิดจะปล่อยคุณไปอยูแ่ ล้วเชียว
เรื่องนี้คุณรนหาที่เองนะ"
พูดยังไม่ทนั ขาดค�ำจูๆ่ เสิน่ เวยก็จบั หัวไหล่แล้วดันตัวจ้าวอวิน๋ หลานออก
เล็กน้อย จากนัน้ ก็กม้ ลงขบกัดคอของเขา อีกทัง้ ยังยึดข้อมือของเขาเอาไว้แน่น
ออกแรงกดเขาเอาไว้กับเตียง
จ้าวอวิ๋นหลานรู้สึกเหมือนเสิ่นเวยก�ำลังจะกลืนกินเขาเข้าไปทั้งตัว เขา
รู้สึกได้ถึงลมหายใจที่ถี่กระชั้นขึ้นเรื่อยๆ ของอีกฝ่าย
การจูโ่ จมทีเ่ ร่าร้อนของเสิน่ เวยอยูเ่ หนือความคาดหมายของจ้าวอวิน๋ หลาน
อีกทั้งเขายังถูกกัดจนเริ่มรู้สึกเจ็บ เขาจึงดิ้นเบาๆ พร้อมกับหัวเราะออกมา
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"พอแล้วที่รัก อย่าใจร้อนสิ คุณ..."
ใครจะไปรู้ว่าการกระท�ำเล็กน้อยนั่นจะเป็นเหมือนการปลดล็อกไกปืน
ของเสิ่นเวย พฤติกรรมป่าเถื่อนเหมือนสัตว์ของเสิ่นเวยเปลี่ยนเป็นคลุ้มคลั่ง
เหมือนคนบ้า เขาเลื่อนมือผ่านแผ่นอกของจ้าวอวิ๋นหลานมาจับแขนข้างที่
อีกฝ่ายใช้ยันมาที่ตน บิดไปไว้ข้างหลังอย่างรุนแรง และใช้มืออีกข้างยึดล�ำคอ
ของจ้าวอวิ๋นหลานเอาไว้ราวกับจะเค้นคอให้ตาย
จ้าวอวิ๋นหลานเหมือนถูกบังคับให้แหงนหน้า เขารู้สึกว่ากระดูกแก่ๆ
ของตัวเองลั่นดัง 'กร๊อบ'
เสิ่นเวยโน้มตัวลงซุกไซ้ ใช้นิ้วมือที่เย็นเฉียบบีบคางของจ้าวอวิ๋นหลาน
แล้วระดมจูบตั้งแต่หน้าผากเรื่อยต�่ำลงมา ไฟในห้องส่งเสียงดัง 'แป๊ก' แล้ว
ดับไปเอง ทั้งห้องมีเพียงเสียงลมหายใจกระเส่าเร่าร้อนของผู้ชายสองคน ฟัง
ราวกับสัตว์ป่าที่อดอยากมานานหลายปีก�ำลังกลืนกินอาหารอย่างหิวโหย
เสื้อเชิ้ตที่กลัดกระดุมไว้เพียงไม่กี่เม็ดถูกบางอย่างกรีดจนเกิดเสียงดัง
'แควก'
"เอ่อ...พอแล้วๆ ที่รัก...เสิ่นเวย!"
แม้หัวใจของจ้าวอวิ๋นหลานจะเร่าร้อนเหมือนไฟ แต่เขาก็ไม่อยากให้
เสิ่นเวยท�ำเรื่องนี้ลงไปโดยไม่รู้ตัวเพราะดื่มเหล้าจนขาดสติ เขาค่อยๆ ใช้ไหล่
ดันอีกฝ่ายเอาไว้แล้วดึงแขนของตัวเองออกอย่างนุ่มนวล
หลังจากเสิ่นเวยส่งเสียงครางต�่ำๆ ออกมา การกระท�ำทุกอย่างก็หยุด
ชะงัก จากนั้นเขาก็ฟุบลงในอ้อมกอดของจ้าวอวิ๋นหลานโดยไร้สุ้มเสียงแล้ว
หยุดนิ่งไม่ไหวติง ไฟในห้องพักเหมือนถูกใครกดสวิตช์ให้มันเปิดขึ้นมาใหม่
แสงไฟภายในห้องสว่างขึ้นอีกครั้ง
จ้าวอวิน๋ หลานถูกแสงไฟส่องจนลืมตาแทบไม่ขนึ้ เขาขยับแขนข้างทีถ่ กู
บิดไพล่หลังจนรู้สึกเจ็บไปมา แล้วประคองเสิ่นเวยขึ้น ความปรารถนาเมื่อครู่
เลือนหายไปจนหมดสิ้น เขายิ้มอย่างฝืดเฝื่อน "อาการตอนเมาของคุณช่าง
ไม่เหมือนคนธรรมดาเอาซะเลย..."
พูดยังไม่ทันจบน�้ำเสียงของจ้าวอวิ๋นหลานก็ขาดหาย ดวงตาเบิกโพลง
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แอลกอฮอล์ในร่างกายเหมือนระเหยออกมาตามรูขุมขนจนหมดสิ้นอย่าง
ฉับพลัน เขาตกใจจนหายเมาเป็นปลิดทิ้ง
ห้องทั้งห้องเงียบสนิท แต่เขากลับไม่ได้ยินเสียงหายใจของเสิ่นเวย!
จ้าวอวิ๋นหลานรีบเอามือแนบล�ำคอของอีกฝ่ายอยู่นานหลายสิบวินาที
แต่เขากลับจับชีพจรของเสิ่นเวยไม่ได้เลย
ใบหน้าของเสิน่ เวยยังคงแดงระเรือ่ แต่รา่ งของเขากลับกลายเป็นเหมือน
ซากศพ
"เสิ่ น เวย! เสิ่ น เวย!" จ้ า วอวิ๋ น หลานพลิ ก ตั ว อี ก ฝ่ายขึ้ น มา ตบหน้ า
อย่างแรงสองสามครั้ง ทว่าเสิ่นเวยไม่ตอบสนองใดๆ ทั้งสิ้น เขาจึงรีบเอามือ
วางไว้บนหน้าอกเสิน่ เวยแล้วท�ำตามขัน้ ตอนการกูช้ พี ด้วยการปัม๊ หัวใจหลายครัง้
ติดต่อกัน
แต่ไม่วา่ ท�ำยังไงเสิน่ เวยก็ไม่ตอบสนอง ราวกับคนทีน่ อนอยูบ่ นเตียงเป็น
เพียงหุ่น
"แย่แล้ว!" จ้าวอวิ๋นหลานกระโดดลงจากเตียง เก็บโทรศัพท์มือถือที่
ถูกโยนทิ้งจนหลุดเป็นชิ้นเมื่อครู่ขึ้นมา รีบเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปแล้วเปิด
เครื่องใหม่อีกครั้ง เขาโทรไปยังเบอร์ฉุกเฉิน บอกข้อมูลอย่างรวดเร็ว จากนั้น
เขารีบไปค้นกระเป๋าสัมภาระของเสิ่นเวยตามค�ำแนะน�ำจากแพทย์ ถ้าหาก
อีกฝ่ายมีโรคประจ�ำตัว บางทีอาจมียาติดตัวมาด้วย
ในตอนนั้นเอง จ้าวอวิ๋นหลานบังเอิญมองเห็นเสื้อเชิ้ตที่ฉีกขาดของ
ตัวเองอย่างไม่ตั้งใจ
รอยขาดพาดจากไหล่ซ้ายไปยังท้องน้อยด้านขวา ฉีกแยกเสื้อเชิ้ตแบบ
หนาส�ำหรับฤดูหนาวออกเป็นสองส่วนตามแนวยาว รอยนัน้ เรียบกริบไม่มเี ศษ
ด้ายหลุดลุย่ ออกมาเลยสักเส้น อีกทัง้ ยังไม่ใช่รอยขาดตามฝีเข็ม จ้าวอวิน๋ หลาน
จับเสื้อเชิ้ตที่ขาดรุ่งริ่งของตัวเองมาดู เขารู้ว่ารอยขาดนี้ต้องเกิดจากของมีคม
แต่ในมือของเสิ่นเวยกลับว่างเปล่า กรรไกรตัดเล็บสักอันยังไม่มี แล้ว
'ของมีคม' มาจากไหน
ทีแรกจ้าวอวิน๋ หลานยังมึนจากความเมา ท�ำให้สมองชาหัวไม่แล่น แถม
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เมื่อกี้เขายังตกใจจนหน้าถอดสี แต่เวลานี้เองที่สติของเขาเพิ่งจะกลับเข้าที่
เข้าทาง...มนุษย์ไม่สามารถหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นพร้อมกันโดย
ไม่มอี าการบ่งชีล้ ว่ งหน้า ต่อให้เป็นอาการกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันก็ตาม
เมือ่ มันเกิดขึน้ ก็ตอ้ งมีอาการของโรคแสดงออกมาให้เห็น ทว่าอาการของเสิน่ เวย
มันเหมือนเจ้าตัวมีสวิตช์เปิดปิดไม่ต่างอะไรจากไฟในห้องนี้ พอกดปุ่มปิด
ร่างก็ถูกตัดกระแสไฟทันที
จ้าวอวิ๋นหลานหันกลับไปมองคนที่นอนอยู่บนเตียง หน้านิ่วคิ้วขมวด
จากนั้นเขาก็หยิบสมุดปกหนังสีด�ำเล่มหนึ่งออกมาจากกระเป๋าโน้ตบุ๊ก เดินไป
ที่เตียงอย่างช้าๆ ดึงยันต์กระดาษสีเหลืองที่สอดอยู่ในสมุดบันทึกออกมา
หยิบเส้นผมของเสิ่นเวยหนึ่งเส้นวางไว้บนยันต์แผ่นนั้น ม้วนมันเป็นแท่งอย่าง
เงียบเชียบ เขาห้อยมันเหนือสมุดแล้วจุดไฟ เศษขี้เถ้าร่วงหล่นลงในสมุดแล้ว
หายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนเอาเกลือป่นใส่ลงไปในน�้ำ
ผ่านไปชัว่ ครู่ ตัวอักษรแถวหนึง่ ก็ปรากฏขึน้ มาบนกระดาษสีเหลืองนวล
'กายเปล่าว่าง ร่างไร้วิญญาณ'
สีหน้าของจ้าวอวิ๋นหลานไม่เปลี่ยน แต่ท่าทางกลับน่ากริ่งเกรงขึ้นมา
อย่างบอกไม่ถกู เขาวางมือไว้บนหน้ากระดาษ เอ่ยถามเบาๆ ว่า "คนผูน้ มี้ าจาก
ที่ใด"
ตัวหนังสือบนหน้ากระดาษสัน่ ไหวแล้วเลือนหายไป ผ่านไปนานพอควร
ก่อนที่ตัวหนังสืออีกแถวหนึ่งจะปรากฏออกมา
'ลึกลงไปใต้พื้นดินพันฉื่อ* ไม่อาจเอ่ยนามได้'
สีหน้าของจ้าวอวิ๋นหลานเคร่งเครียดขึ้นมาทันที
* ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน สมัยโบราณเทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือ 1 ส่วน 3 เมตร
ปัจจุบันยังใช้ค�ำนี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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ผ่านไปสักพักเขาก็จัดการเก็บกวาดที่เกิดเหตุ จากนั้นไม่รู้ว่าเขาหา
เข็มกลัดซ่อนปลายตั้งหลายอันมาจากไหน เขากลัดพวกมันไว้ด้านในของ
เสื้อเชิ้ต แล้วหยิบเสื้อโค้ตที่เขาโยนไว้อีกด้านเพราะมันมีแต่กลิ่นเหล้ากลับมา
สวมใส่อีกครั้ง
ไม่นานนักรถพยาบาลก็มาถึง ทุกคนถูกปลุกให้ตื่นด้วยความตกใจ
หน่วยกู้ชีพท�ำงานอย่างรีบเร่งและน�ำตัวเสิ่นเวยไปโรงพยาบาล
พวกนักศึกษารู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้ง พวกเขาพากันตื่นตกใจท�ำอะไร
ไม่ถกู จ้าวอวิน๋ หลานบอกให้พวกเขารออยูท่ นี่ นั่ พลางส่งสายตาบอกให้หลินจิง้
ช่วยดูแลพวกเขาให้ดี แล้วตามเสิ่นเวยไป
ชี พ จรของเสิ่ น เวยยั ง คงไม่ ต อบสนองเหมื อ นเดิ ม คณะแพทย์ ใ น
ห้องฉุกเฉินเร่งกู้ชีพเขา จ้าวอวิ๋นหลานรออยู่เงียบๆ อีกด้าน ในใจรู้ดีว่าร่าง
ของเขาคนนั้นไม่ได้เจ็บป่วยอะไร แต่วิญญาณอะไรสักอย่างที่สิงสู่อยู่ในร่างนี้
คงจะเมาพับหลับไป อาจแค่จ�ำศีลชั่วคราว หรือไม่ก็อาจไปแล้วไปลับ เขาถึง
ได้มีอาการที่น่าตกใจเช่นนี้
จ้าวอวิ๋นหลานเอามือไพล่หลัง สะบัดยันต์อัญเชิญวิญญาณสีเหลืองที่
อยู่ในมือให้คลี่ออก ยันต์กระดาษลุกไหม้ขึ้นเองอย่างไร้สุ้มเสียง เขาจุดยันต์
สามสี่ใบแล้ว แต่เสิ่นเวยยังคงไม่ตอบสนองใดๆ
เวลาแต่ละนาทีค่อยๆ ผ่านไป ดูเหมือนคณะแพทย์ลงความเห็นว่าเขา
ตายไปแล้ว
จ้าวอวิ๋นหลานตั้งสมาธิอย่างแน่วแน่ จุดยันต์แผ่นที่ห้าพลางท่องคาถา
ในใจ
วิญญาณไร้นาม จงตอบรับเสียงเรียกของข้า
พอท่องถึงรอบทีส่ าม ยันต์กระดาษซึง่ ถูกเผาไหม้จนเกือบหมดก็สว่างวาบ
ขึน้ มา ทันใดนัน้ ร่างทีเ่ หมือนซากศพของเสิน่ เวยก็สนั่ เทิม้ อย่างรุนแรง จ้าวอวิน๋ หลาน
ได้ยินคนในห้องฉุกเฉินตะโกนว่า "มีชีพจรแล้ว! มีชีพจรแล้ว!"
เขาถอนหายใจยืดยาว กวาดเศษขีเ้ ถ้าใส่กระเป๋าโดยไม่ให้ใครจับสังเกตได้
เวลานั้นเสิ่นเวยยังไม่ประสงค์ที่จะตื่นขึ้นมา
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ตอนทีร่ ถพยาบาลน�ำตัวเสิน่ เวยมายังโรงพยาบาลกลางดึก คณะแพทย์
พากันตรวจหาสาเหตุให้วนุ่ วายไปหมด แต่กย็ งั หาสาเหตุไม่พบ เพราะตอนนัน้
จ้าวอวิน๋ หลานยังไม่สร่างเมา ท�ำให้เขาสติแตกโทรเรียกรถพยาบาลจนเกิดผลลัพธ์
เช่นนี้ เวลานีเ้ ขาจึงต้องคอยอยูเ่ ป็นเพือ่ นเสิน่ เวยทีโ่ รงพยาบาลท่ามกลางอากาศ
หนาวเย็นจนเนื้อตัวสั่นสะท้านในเดือนสิบสอง
สุดท้ายพี่หล่างก็พลอยตกอกตกใจไปด้วย เขาคิดไม่ถึงว่าจะมีใคร
ดื่มเหล้าจนต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆ เขาตามมาอยู่เป็นเพื่อนที่โรงพยาบาล
อย่างใจหายใจคว�ำ่ จ้าวอวิน๋ หลานเกลีย้ กล่อมจนปากเปียกปากแฉะเขาถึงยอม
กลับไป ตาแก่ตุ้ยนุ้ยที่น่าสงสารคนนั้นตกใจจนหน้าเหลืองตัวสั่น
เมือ่ เสิน่ เวยฟืน้ ขึน้ มาก็พบว่าบนตัวเขามีสายระโยงระยางติดอยูเ่ ต็มไปหมด
เขานิ่งอึ้งไปสักพักราวกับนึกไม่ออกว่าก่อนหน้านี้มีอะไรเกิดขึ้น สุดท้ายเขาก็
ลุกขึ้นมานั่งแล้วเริ่มดึงสิ่งต่างๆ ออกจากตัว
"น่ากลัวว่าคุณจะต้องอยูด่ อู าการทีโ่ รงพยาบาลอีกสองสามวัน" เสียงของ
ใครคนหนึง่ ดังขึน้ จากมุมห้อง เสิน่ เวยเห็นจ้าวอวิน๋ หลานนัง่ อยูต่ รงนัน้ เขาสวม
เสื้อโค้ตแบบทหารตัวใหญ่ที่ไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหน นั่งประคองถ้วยน�้ำร้อน
ควันฉุยอยู่ในมือ
"โรงพยาบาล?" ทีแรกเสิ่นเวยนิ่งอึ้ง จากนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไป "ผม...ผม
ดื่มมากเกินไปใช่มั้ย"
จ้าวอวิน๋ หลานพูด "ไม่ใช่แค่ดมื่ มากไป แต่คณ
ุ ดืม่ จนลมหายใจและหัวใจ
หยุดนิ่งไปเลย"
"ผม..."
เสิ่นเวยคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะคออ่อนขนาดนั้น เขาก�ำลังคิดหาค�ำพูดดีๆ
เพื่อเอาตัวรอดจากเรื่องนี้ แต่จ้าวอวิ๋นหลานกลับเอาผ้าห่มไปวางอีกด้านแล้ว
พูดเบาๆ ว่า "แต่เรื่องนี้ความจริงผมเองก็มีส่วนผิด ตอนนั้นมันมึนๆ เห็นคุณ
เป็นอย่างนัน้ ก็เลยตกใจจนสติแตก ไม่ทนั คิดให้ดกี บ็ มุ่ บ่ามโทรเรียกหน่วยกูช้ พี
มาซะแล้ว เป็นไปได้ว่าสองสามวันนี้คุณคงต้องอยู่ดูอาการในโรงพยาบาลไป
ก่อนนะ..."
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ยิ่งฟังเสิ่นเวยก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ
จ้าวอวิ๋นหลานหยุดพูดชั่วขณะ แล้วพูดต่ออีกค�ำว่า "...ท่านทูตมรณะ"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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