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หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ท่ีเป็นเหมือนบททดสอบความเชื่อใจกันมาแล้ว  

ในเล่มที่สามนี้ท้ัง 'หลิงซู' และ 'เยว่ียติ้งถัง' ต่างก็ยอมรับความรู้สึกของตัวเองว่า 

อีกฝ่ายคือคนส�าคัญท่ีสามารถมอบความไว้วางใจให้ได้อย่างแท้จริง ท้ังยังมีการ 

แสดงออกถึงความรู้สึกเหล่านั้นแบบชัดเจนแจ่มแจ้งอีกด้วย บอกเลยว่าระหว่าง 

การเดินทางของเล่มนี้จะมีความละมุนละไมในหัวใจมากกว่าเดิมแน่นอนค่ะ

แต่ถึงอย่างนั้นเหตุการณ์อันตรายต่างๆ ก็ยังคงดาหน้าเข้ามาท้าทายฝีมือของ

พวกเขาไม่หยุดหย่อน ไหนจะหลุมพรางต่างๆ ท่ีเหมือนจะย่ิงเพ่ิมระดับความยากข้ึน 

ไปอีก ทั้งการจับบ้านเล็กของพ่ีเขยหลิงซูซึ่งน�าไปสู่เรื่องราวอันใหญ่โตกว่าที่คิด  

จนถึงการเข้าไปพัวพันกับลัทธิบางอย่างที่ชวนให้รู้สึกขนหัวลุก หากคุณนักอ่านคิดว่า

เล่มท่ีหน่ึงและสองที่ผ่านมาลุ้นระทึกขนาดไหนแล้ว มาถึงเล่มน้ีก็ลุ้นจนบีบหัวใจ 

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทีเดียว 

ถ้าพร้อมแล้วก็อย่ารรีอ พลกิหน้าถัดไปเพ่ือเดนิทางสูบ่ทสรปุของคดลีบัใต้หมูด่าว 

เรื่องนี้กันเลย

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�

Pre ���������������� 3.indd   3 18/4/2565 BE   16:17

ตัว
อย
่าง



✱ ลู่ถงชาง  คนใหญ่คนโตของแก๊งเผาเกอแห่งเสฉวน มธุีรกิจมากมาย 

หลายแขนงในนครเซี่ยงไฮ้ เป็นคนมีฝีมือแต่ก็ข้ีระแวง 

แม้แต่ผูช่้วยข้างกายท่ีใกล้ชดิสนิทสนมกันราวกับพ่ีน้อง

อย่างเจียงเหอเขาก็ยังไม่ไว้ใจ และหาโอกาสก�าจัด 

อีกฝ่ายอยู่บ่อยครั้ง

✱ เสิ่นเหรินเจี๋ย  นายต�ารวจประจ�าสถานีต�ารวจเขตเช่า เป็นหน่ึงใน 

คนทีป่ระกบหลงิซขูณะสืบสวนคดีฆาตกรรมตู้อว้ินหนิง 

ในคฤหาสน์สกุลหยวน เป็นคนข้ีขลาดท่ีค่อนข้างเจ้าเล่ห์ 

เชีย่วชาญในการสังเกตสีหน้าคน มกัจะพดูอ้อมค้อมไว้ 

เผื่อทางหนีทีไล่เสมอ

✱ เฝิงเจินจู  คุณหนูสามสกุลเฝิง เป็นอีกหน่ึงสาวไฮโซคนดังของ 

นครเซี่ยงไฮ้ สกุลเฝิงมีเส้นสายไม่ธรรมดา เฝิงเจินจ ู

เองก็เป็นทีรู่จ้กัของใครหลายคน เมือ่เกิดเหตบุางอย่าง 

ขึ้นกับสกุลเฝิงจึงเรียกให้สายตามากมายจ้องมองมา 

เพ่ือนสนทิของเธอคอืเซยีวเยว่ีย นกัศกึษาในมหาวิทยาลยั 

ที่เยวี่ยติ้งถังสอนอยู่

แนะนำ�ตัวละคร
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นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งข้ึนจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง การฆาตกรรม 

การทารุณกรรม ท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ การกักขังหน่วงเหนี่ยว

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ การค้ามนุษย์

การฆ่าตัวตาย และการกินเนื้อเผ่าพันธุ์เดียวกันซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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7เมิ่งซีสือ

บทที่ 116

คนไหน

เหอผิงมึนงง เขามองตามที่อีกฝ่ายชี้

เวลานี้มีคนเดินไปเดินมาท้ังชายและหญิง เวลากลางคืนแสงไฟสลัว  

โคมไฟก็ส่องสว่างอย่างจ�ากัด ท�าให้มองไปหน้าตาก็คล้ายคลึงกันไปหมด

คณุซ่งมองตามคนทีเ่ดนิด้วยท่าทางเร่งรบีคนนัน้ ไม่นานก็หายไปท่ามกลาง 

ฝูงชน เห็นแล้วก็อดหงุดหงิดไม่ได้

"เขาไปทางตู้ชั้นสามแล้ว คุณไปหามา หาให้เจอให้ได้!" 

เหอผงิเอ่ย "คณุจะให้ผมหาใครครบั ผูห้ญิงหรอืผูช้าย หน้าตาเป็นอย่างไร"

"เดมิเขาเป็นนกับวชอาวุโส ไว้หนวดเครา แต่เมือ่ก้ีทีผ่มเหน็เขา ดหูน้าตา

ท่าทางเหมอืนกันมากแต่เปลีย่นเป็นผูห้ญิง สวมหมวกคลุมขนมงิก์กับกระโปรง

ผ้าแพร กระโปรงนั้นเป็นสีม่วง สีม่วงเข้ม!" 

เหอผิง "..."

เขาก�าลังสงสัยว่าเจ้าคนแซ่ซ่งน่ีไม่พอใจกับงานก็เลยแกล้งเขาเล่นๆ 

สนุกๆ หรือเปล่า

ส่วนคนที่เดี๋ยวก็เป็นผู้ชายเดี๋ยวก็เป็นผู้หญิง เดี๋ยวก็เป็นนักบวชเดี๋ยวก็ 

ใส่กระโปรงนี่ ตกลงว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันเล่า

ซ่งหลินได้สติ เขาเองก็รู้สึกว่าค�าพูดของตัวเองฟังดูไร้สาระอยู่พอควร  

จึงถอนหายใจยาวก่อนจะพูดที่มาที่ไปอย่างคร่าวๆ 
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คดีลับใต้หมู่ดาว 38

"ถ้าผมจ�าไม่ผิด คนคนนี้น่ะก่อนหน้านี้เป็นนักบวชอยู่ท่ีวัดกวนอินบน 

เขาฝูอวี้ วันนี้ผมเพิ่งได้พบตอนขึ้นเขาไปกับท่านจิน แต่ตอนนี้กลับมาแต่งตัว

เป็นผู้หญิงแล้วปรากฏตัวที่นี่ ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่!" 

เมื่อเขาพูดอย่างนี้ เหอผิงก็นึกขึ้นได้

"รถไฟขบวนนี้มีโลงศพของมารดารองนายกเทศบาลเมืองจินอยู่ เห็นว่า

จะส่งคุณนายไปท�าพิธีฝังศพที่เป่ยผิงน่ะครับ" 

คณุซ่งท�าสหีน้ารงัเกียจ "นีพ่วกเราโดยสารรถไฟขบวนเดยีวกับคนตายเหรอ  

คุณนายบ้านนั้นไม่ใช่ว่ารอสองสามวันก่อนแล้วค่อยไปหรือไงกัน"

"คณุจ�าผดิแล้วล่ะครบั พวกเราเดนิทางกันล่วงหน้าก็เลยไปพร้อมกันพอดี  

แต่โลงศพของคุณนายน่าจะอยู่ท่ีตู้สินค้า ตรงกลางก็มีตู้โดยสารชั้นสองกับ 

ชั้นสามคั่นเอาไว้ อยู่ห่างจากเรามากทีเดียว น่าจะไม่มีปัญหาหรอกครับ"

"มารดาของคนแซ่จนิเสยีไป เรือ่งทีเ่กบ็ศพเอาไว้เกินเจด็วนันัน่ก็ช่างเถอะ 

แต่ยังจะมาบอกว่าฝันเรื่องวัดกวนอินจึงต้องหามโลงศพข้ึนเขาไปกราบไหว ้

เสียให้ได้อีก ตอนนั้นผมก็รู้สึกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากล" 

เหอผงิถามอย่างอดทน "คณุคดิว่าเรือ่งนีไ้ม่ชอบมาพากลตรงไหนเหรอครบั"

"เจ้าคนแซ่จนิท�างานในส�านกังานเทศบาลเมอืง เอาแต่ขัดแย้งกับพ่อของผม 

ทุกอย่างตลอดเวลา ที่เดินทางไปครั้งน้ีก็แปลก ไม่แน่ว่าอาจจะมีแผนการใด

ซ่อนอยู่ ต่อให้ไม่มี แต่ถ้าเราอาศัยโอกาสนี้มาจับผิดเขาได้มันจะไม่เป็นเรื่องดี

หรอกเหรอ"

เหอผิงพูดในใจว่า พูดไปพูดมาอยู่นาน ที่แท้ก็แค่จะเล่นงานคนที่ไม่ใช่

พวกตัวเองเท่านั้น

แต่เขาคดิว่าการท่ีผูช้ายเปลีย่นเป็นผูห้ญงิ นกับวชเปลีย่นเป็นคณุป้านัน้ 

มาคดิดแูล้วมนัช่างไมส่มเหตสุมผลจรงิๆ จึงโน้มน้าวอกีฝา่ย "คณุซง่ ผมคิดว่า

เมือ่ก้ีอาจจะเป็นแค่คนรปูร่างหน้าตาคล้ายกันก็ได้ คณุมองผดิไปแล้วล่ะครบั"

ซ่งหลินส่ายหน้า "ถ้าผมได้เห็นหน้าตาท่าทางของใครแล้วผมไม่เคยลืม 

ท่าทางของนักบวชคนนั้นผมรู้สึกคุ้นมาก คุณอย่ามัวมาพูดเหลวไหลอยู่เลย  

รีบพาคนไปท่ีตู้ช้ันสามเดี๋ยวนี้แล้วก็เอาตัวคนสกุลจินมา ถ้าน่าสงสัยก็จับตัว 
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9เมิ่งซีสือ

เอาไว้ จะให้พวกเขาออกไปจากรถไฟขบวนน้ีไม่ได้...ช่างเถอะ คุณจับตัวมา

แล้วกัน พามาหาผม ผมจะสอบสวนพวกเขาเอง"

เหอผิงขมวดคิ้ว สีหน้าดูไม่เห็นด้วย "ท�าแบบน้ีจะเป็นการล่วงเกิน 

ท่านจินนะครับ"

ซ่งหลินย้ิม ท่าทางแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นรองนายกเทศบาล

เมืองจินอยู่ในสายตา

เหอผิงไม่รู้จะท�าอย่างไรกับคุณชายซ่งผู้ดึงดันเอาแต่ใจคนน้ี เขาได้แต่

พาพรรคพวกลุกขึ้นเดินไปยังตู้โดยสารชั้นสาม

ต้ังแต่เข้าไปในตู้โดยสารช้ันสอง อากาศภายในตู้โดยสารก็เต็มไปด้วย

กลิ่นต่างๆ ผสมปนเป เมื่อถึงตู้โดยสารชั้นสาม กล่ินต่างๆ ก็ย่ิงเข้มข้นข้ึน  

ทั้งกลิ่นเหม็นจากรองเท้าถุงเท้า กลิ่นอาหารแห้งที่เหลือจากการรับประทาน 

กลิ่นกายจากคนหลากหลายประเภท หรือกระทั่งกลิ่นเหม็นเปรี้ยวจากผลไม้ที่

เน่าเสีย...

ดังนั้นเหอผิงจึงบีบจมูก เขาโดนกล่ินเหล่าน้ันรมเสียจนวิงเวียน รู้สึก

อยากจะหันกายวิ่งกลับไปเสียเดี๋ยวนั้น

ชุดกระโปรงผ้าแพรสีม่วงเข้ม เสื้อคลุมบุนวมสีน�้าเงิน เป็นหญิงสูงวัย 

หวีผมเรียบร้อย 

จากค�าบรรยายของซ่งหลิน เหอผิงก็มองหาไปทีละคน เขาทอดสายตา

ออกไปแล้วก็รู้สึกว่าหญิงวัยกลางคนหรือหญิงสูงวัยน้ันดูเข้ากับค�าบรรยาย 

ของซ่งหลินไปเสียหมด

แต่ละคนทั้งก้มหน้า สัปหงก มองไม่เห็นว่ากระโปรงเป็นสีอะไร เหอผิง

ต้องยื่นศีรษะเข้าไปส�ารวจดูอย่างละเอียด

ทุกที่ที่เขาไป ทุกคนจะมองมาด้วยสายตาแปลกๆ เหมือนกับว่าเขาเป็น

โจรลามกที่จะลงมือกับหญิงสูงวัยโดยเฉพาะอย่างไรอย่างนั้น

เหอผิง "..."

เขาก็ไม่ได้อยากท�าอย่างนี้หรอก!

เขาก็อยากจะไปน่ังสบายๆ ดืม่กาแฟในตู้โดยสารชัน้หน่ึงท่ีอากาศอบอุน่
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คดีลับใต้หมู่ดาว 310

เช่นกัน

แต่ใครใช้ให้คนที่อยู่เหนือเขาเป็นคุณชายซ่งที่ขี้สงสัยกันเล่า

เหอผิงรู้สึกคับแค้นทวีคูณ เขาทอดถอนใจให้ชุดสูทใหม่เอี่ยมของตน  

ในใจก็คดิว่ากลบัไปไม่รูจ้ะต้องฉดีน�า้หอมมากแค่ไหนถึงจะกลบกลิน่ทีต่ดิตาม 

ตัวนี้ได้

"คุณเหอ คนที่สวมชุดยาวสีด�าสวมหมวก ตรงแถวที่สองจากหลังสุดนั่น

น่าจะเป็นคนสกุลจินนะครับ ผมเคยเห็น" ผู้ติดตามข้างกายพลันเอ่ย

เหอผิงรีบมองไปทางนั้น

ชายสามหญิงหนึ่ง คนแก่กับคนหนุ่มก�าลังพูดคุยกันเบาๆ ในปากยัง 

กินอะไรอยู่ด้วย

ชายหนุ่มหญิงสาวฝั่งตรงข้ามนั่งพิงกันสัปหงก

ผู้หญิงคนนั้นก็ยังดูสาว ไม่เหมือนหญิงสูงวัยที่คุณซ่งพูดถึงเลย

"ไปดูหน่อยแล้วกัน"

เหล่าจินก�าลังกะเทาะเมล็ดแตงโมพลางฟังเสี่ยวจินเล่าเรื่องเล่าต่างๆ  

ในเมอืงเฟ่ิงเทยีน จู่ๆ  ก็มคีนมาตบบ่า ท�าเอาเขาเกือบจะกลนืเปลอืกเมลด็แตงโม 

เข้าไปด้วยแล้ว

เขาเองก็มีสถานะสูงระดับหนึ่งในสกุลจิน อารมณ์ฉุนเฉียวเองก็เพิ่มขึ้น

ตามอายุจึงหันไปด่าทันที

"เชี่ยอะไร...พวกคุณเป็นใคร"

การแต่งตัวและมาดของเหอผิงไม่เหมือนกับผู้โดยสารในตู้ชั้นสาม

"คุณลุงจินใช่ไหมครับ ผมแซ่เหอ เป็นเลขาฯ ส่วนตัวของท่านใหญ่ซ่ง 

เมื่อสักครู่ลูกน้องของผมบอกว่าเขาเห็นคุณ ผมยังคิดอยู่เลยว่าเขาตาฝาด 

หรือเปล่า คุณจะมานั่งอยู่ที่นี่ได้อย่างไร รีบตามผมไปท่ีตู้ชั้นหนึ่งเถอะครับ  

ผมจะให้คนมาเปลี่ยนที่นั่งให้คุณ!" 

ซ่งหลินอาจจะใช้ให้เขามาจับตัวใครโดยท่ีไม่สนเรื่องอื่น แต่เหอผิง 

จะท�าอะไรโดยไม่คิดให้รอบคอบอย่างนั้นไม่ได้

อีกฝ่ายนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ถือเป็นคนของรองนายกเทศบาลเมืองจิน  
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11เมิ่งซีสือ

รองนายกเทศบาลเมอืงจนิกตญัญูต่อมารดาอย่างท่ีสุด เรือ่งน้ีทุกคนในเฟ่ิงเทียน 

รู้ดี คนท่ีจะเดินทางไปพร้อมกับศพของคุณนายย่อมต้องเป็นคนเก่าคนแก่ที่ 

รองนายกเทศบาลเมืองจินไว้วางใจ จะตีสุนัขก็ต้องดูเจ้าของ เหอผิงไม่อยาก

ล่วงเกินใครอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

เหล่าจินมีสีหน้าตะลึงงัน ในใจพลันเกิดความระแวง

"เสี่ยวเหอ ขอบคุณน�้าใจของคุณนะ แต่พวกเราอยู่ที่นี่เพราะมีหน้าท่ี  

จะเสียการเสียงานไม่ได้ ตู้สินค้าด้านหลังน่ีมีโลงศพของคุณนายอยู่ ฉันต้อง 

คอยติดตามโลงศพ ไม่กล้าประมาทเลินเล่อ ไม่ทราบท่านใหญ่ซ่งอยู่บนรถไฟ

ขบวนนี้ด้วยหรือเปล่า"

เหอผิงย้ิมพลางว่า "ท่านใหญ่ซ่งไม่อยู่ครับ ผมติดตามคุณชายซ่งไป 

เทียนจิน ไปธุระน่ะครับ"

เหล่าจินประสานมือ "ถ้าอย่างน้ันรบกวนบอกกล่าวขออภัยคุณชายซ่ง

แทนฉันหน่อยเถิด ฉันมีธุระติดตัว ไม่สะดวกไปทักทายคุณชายด้วยตัวเอง  

ถึงเป่ยผงิแล้วพวกเราจะเขยีนจดหมายไปบอกนายท่านให้ท่านออกหน้าขอบคุณ 

ท่านใหญ่ซ่ง"

เหอผิงอาศัยจังหวะที่ก�าลังพูดคุยอยู่นี้มองส�ารวจหลิงซู

กี่เพ้าสีน�้าเงิน ไม่ได้สวมกระโปรงผ้าแพร และไม่ใช่สีม่วง

เช่นนั้นก็น่าจะไม่ใช่แล้ว

"แหม ลงุจนิเกรงใจเกินไปแล้วครบั แล้ว...ไม่ทราบว่าพวกเขาคือใครครบั"

"นีห่ลานฉนัเอง แซ่จนิเหมอืนกัน เป็นคนสกุลจนิน่ีล่ะ น่ีคือสองสามภีรรยา 

ทีเ่ป็นหลานของภรรยาฉนั คราวนีไ้ด้หนังสอืตอบรบัเข้าท�างานในโรงเรยีนมธัยม

ที่เป่ยผิง ก็เลยเดินทางไปพร้อมกันกับพวกเราเพื่อไปรับต�าแหน่งพอดี"

เหล่าจินว่าแล้วก็ยื่นมือไปสะกิดพวกเยวี่ยติ้งถัง

"มีแขกมาแน่ะ รีบทักทายเร็วเข้า! ท่านนี้คือคุณเหอ เจ้านายของเขาคือ

ท่านใหญ่ซ่ง เป็นเพื่อนร่วมงานของท่านจิน"

เยวี่ยติ้งถังท�าหน้างงอย่างคนเพิ่งตื่น ตอนลุกขึ้นยังเซเล็กน้อย

"สวัสดีครับคุณเหอ คนนี้ภรรยาผมครับ"
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หลิงซูหลบหลังเยว่ียต้ิงถังครึ่งตัว กล่าวทักทายอย่างเหนียมอายด้วย

เสียงเบาราวกับยุง

เหอผงิได้ยินไม่ถนัดว่าอกีฝ่ายพูดอะไรอยู่กันแน่ เขารูเ้พียงว่าหลานสะใภ้

ของเหล่าจนิคนนีห้น้าตางดงามจรงิๆ ทัง้ยังดมูกีารศกึษา สงบเสงีย่มเรยีบร้อย 

จึงอดมองนานขึ้นอีกนิดไม่ได้

อีกฝ่ายคล้ายจะยิ่งก้มหน้าก้มตาลงไปอีก

เยว่ียติ้งถังพลันเอ่ย "ขออภัยคุณเหอด้วย ภรรยาของผมไม่ค่อยได้พบ 

คนใหญ่คนโตมากนัก ตอนนี้เธอก็ตั้งครรภ์อยู่ด้วย รถไฟก็โคลงเคลง จึงท�าให้

ตื่นตระหนกและไม่คุ้นชินได้ง่ายน่ะครับ"

หลิงซู "..."

ที่เราเตรียมกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องนี้นี่!

แต่เขามีปฏิกิริยาฉับไว เยว่ียติ้งถังพูดไม่ทันขาดค�าเขาก็ประคองท้อง  

ท�าสีหน้าเจ็บปวด

"เหมือนลูกจะถีบฉันอีกแล้วล่ะค่ะ"

เยวี่ยติ้งถัง เหล่าจิน เสี่ยวจิน "..."

"มาเถอะ นั่งลงก่อนนะ!"

เยวี่ยติ้งถังประคองหลิงซูนั่งลง ก่อนจะส่งแก้วให้ถึงปากของอีกฝ่าย

สองคนกระซิบกระซาบกัน ดูเหมือนคู่สามีภรรยาอายุน้อยที่รักใคร่กันดี

จริงๆ

เมื่อมีเสื้อผ้าหนาหลายชั้นบังอยู่ เหอผิงก็ดูไม่ออกว่าหลิงซูก�าลังท้อง 

หรอืไม่ท้อง หรอืว่าท้องก่ีเดอืนกันแน่ เขาไม่ค่อยสนใจเรือ่งสองคนน้ีสกัเท่าไหร่

จึงหันไปหาเหล่าจินอย่างรวดเร็ว "แล้วคุณป้าจินไม่ได้มาด้วยกันเหรอครับ"

เหล่าจินว่า "เธอยังต้องอยู่บ้านดูแลลูกอีกน่ะ เอาไว้ฉันอยู่ทางโน้นแล้ว

ตั้งตัวได้ ค่อยมารับเธอไปอยู่ด้วย"

เหอผิงพยักหน้า เขามองโน่นมองนี่ ยังไม่อยากไป

"ในเมื่อมาแล้ว ผมขอเข้าไปเคารพศพคุณนายสักหน่อยดีกว่าครับ  

คราวท่ีแล้วในงานศพคุณนายผมได้รับค�าสั่งจากคุณซ่งให้ไปท�างานข้างนอก
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พอดี กลับมาไม่ทัน รู้สึกละอายยิ่งนัก"

เหล่าจนิปฏเิสธอ้อมๆ "ขอบใจในน�า้ใจของคณุนะ แต่ตอนน้ีอยู่บนรถไฟ

คงจะไม่ค่อยสะดวก ตู้สินค้าก็ไม่มีไฟ ถ้าคุณไปชนนั่นชนนี่คงจะไม่งาม"

เหอผิงยังยืนกราน "ผมแค่ไปเคารพครั้งเดียว ขอให้ท่านไปสู่สุคติ  

ไม่รบกวนคุณนายหรอกครับ"

เหล่าจินกับเสี่ยวจินสบตากัน คิดว่าถ้าห้ามต่อไปอาจจะท�าให้อีกฝ่าย

สงสัยเสียเปล่าๆ จึงว่า "ถ้าอย่างนั้นตามฉันมา" 

ในตู้สินค้ามืดสลัว ไฟดวงเล็กพลันสว่างขึ้นที่ประตู

มันคือตะเกียงน�า้มันที่ผู้ติดตามของเหอผิงถือมา 

โลงศพโลงหน่ึงวางอยู่บนกล่องเล็กๆ หลายใบ ข้างหน้ามีภาพขาวด�า

ขนาดเลก็ กระถางธูป ธูปเรยีวบางสามดอกทีไ่หม้หมดแล้วปักอยู่ในกระถางน้ัน

จริงๆ เหอผิงไม่อยากไปเคารพศพ

เพราะพ้ืนของตู้สินค้าสกปรกมาก ไม่รู้ว่าขนของมามากมายเท่าไหร่

ตลอดกาลเวลาอันแสนยาวนานมาน้ี บนพ้ืนจะมีเชื้อโรคอันตรายถึงชีวิตอยู่

มากน้อยเพียงใด

แต่เขาพูดออกไปแล้ว เหล่าจินท่ีอยู่ข้างๆ เหอผิงก็ก�าลังจ้องมองอยู่  

จึงได้แต่บีบจมูกแล้วเล่นละครให้ถึงที่สุด

โชคดีที่เหล่าจินห้ามเขาเอาไว้ "คุณเหอ พ้ืนสกปรก คุณไม่ต้องคุกเข่า

หรอก แค่ท�าพอเป็นพิธีก็พอ ยืนโค้งค�านับก็นับว่าท�าตามมารยาทพอแล้วล่ะ 

คุณนายท่านคงไม่ถือสา"

เหอผิงท�าเป็นฝืนพูด "ถ้าอย่างนั้นก็เอาตามลุงว่านะครับ"

ถ้าไม่มองดกูไ็ม่รู ้แต่เมือ่เข้าไปดใูกล้ๆ ก็จะเหน็ว่าภาพขาวด�าของคณุนาย 

นั้นดูค่อนข้างน่ากลัว

ไม่รู้ว่าจู่ๆ มีลมประหลาดมาจากไหน ลมพัดวูบท�าให้ตะเกียงน�า้มันดับ

เหอผิงตกใจ เขาก�าลังจะหันกลับไปก็พบว่าท่ีมุมตู้สินค้ามีเสียงการ

เคลื่อนไหวบางอย่าง

เขาขนลกุซูห่นงัศรีษะชา ไม่สนใจเรือ่งอืน่อกีต่อไป พลันหันกายเดินจาก
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ไปทันที เขาพูดทิ้งท้ายเอาไว้โดยไม่แม้แต่จะหันหลังกลับ

"ล�าบากลงุจนิหน่อยนะครบั ผมจะกลบัไปรายงานคุณซ่งให้เขาช่วยเปลีย่น 

ตู้โดยสารให้พวกคุณนะ!"

เหอผงิไม่เห็นว่าทีด้่านหลงัของเขานัน้ เหล่าจนิกับเสีย่วจนิก�าลงัสบตากัน 

หัวเราะ

เวลาผ่านไปเน่ินนาน เหล่าหยวนจึงค่อยตะเกียกตะกายขึ้นมาจากมุม 

ตู้สินค้าพลางปาดเหงื่อ

"อึดอัดจะแย่อยู่แล้ว!"

เหล่าจินถามเขา "คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณซ่งจะส่งคนมา"

เหล่าหยวนไม่สบอารมณ์ "เมื่อก้ีผมเดินผ่านตู้ชั้นหน่ึงแล้วก็เห็นเจ้าคน

แซ่ซ่งก�าลงักินอะไรอยู่ข้างหน้าต่างรถโดยบงัเอญิกเ็ลยรบีหนกีลบัมา ทีน่ีส่กปรก 

ขนาดน้ีเจ้าคนแซ่ซ่งคงไม่มาตรวจดูด้วยตัวเองหรอก แต่ถ้าเขามาเองจริง  

ดีไม่ดีจะเผยความลับเอาน่ะสิ!" 

เหอผิงกลับไปแล้วก็รายงานสิ่งท่ีได้เห็นได้ยินต่อคุณซ่ง เขาบอกว่า 

ตนไม่เห็นหญิงสูงวัยที่คุณซ่งพูดถึง

ซ่งหลนิเชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่ จนเมือ่พวกเขาไปถึงเทียนจนิกันแล้วจงึโทรศัพท์ 

กลับไปยังเฟิ่งเทียน ส่งคนขึ้นไปตรวจดูวัดกวนอินบนเขาฝูอวี้ ซ่งหลินจึงค่อย

ตระหนักได้ตอนนั้นเองว่าตนโดนหลอกเข้าเสียแล้ว เขาแน่ใจแล้วว่าคืนน้ัน 

เขาไม่ได้มองผิดไป

แต่นั่นก็ช้าเกินไป นักบวชหนีไปนานแล้ว อย่าว่าแต่เรื่องท่ีซ่งหลินไม่มี

หลกัฐานอะไรเลย แม้แต่จะไปหาเรือ่งรองนายกเทศบาลเมอืงจนิเขาก็ท�าไม่ได้

ด้วยซ�้า ออกจากเทียนจินไปท่ีอ่ืนก็ไม่ใช่ดินแดนของเขาแล้ว เขาอยากให้คน

ไปตามจับพวกเหล่าหยวนมา แต่ก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

เหมือนดั่งที่เขาว่า มังกรลงมหาสมุทร* ทั้งทีกลับไร้ร่องรอยให้ตามหา

เรื่องเหล่านี้ก็ให้เป็นเรื่องของภายภาคหน้าแล้วกัน

* มังกรลงมหาสมุทร หมายถึงโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถในที่สุด
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บทที่ 117

เมื่อมีคุณซ่งเป็นอุปสรรคระหว่างทาง เส้นทางต่อจากนั้นพวกเขาจึง 

ไม่กล้าคลายใจอีกต่อไป

เหล่าหยวนถึงกับไม่กล้ากลบัไปทีตู่โ้ดยสารชัน้สาม เพ่ือความปลอดภยั

เขาจึงซ่อนตัวในตู้สินค้าต่อไป ท้ังยังกระซิบกระซาบอะไรให้คุณนายฟังไป

ตลอดทางจนกระทั่งรถไฟถึงเป่ยผิง

วินาทีที่รถไฟจอดเทียบชานชาลา ทุกคนก็เหมือนยกภูเขาออกจากอก

ความอกสัน่ขวัญแขวนท่ีมมีาตัง้แต่เมอืงเฟ่ิงเทียนและความตืน่ตระหนก

จนไม่อาจสงบใจได้เลยตลอดทางนัน้ ในท่ีสดุก็ท�าให้พวกเขารอดชวิีตดังหมาย

รองนายกเทศบาลเมอืงจนิพอมเีส้นสายทีเ่ป่ยผงิบ้าง หลงัจากท่ีเขาเขยีน

จดหมายไปสองสามฉบับก็มีศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโยวโจว* สองคน

มารับพวกเหล่าหยวนด้วยตัวเอง ท้ังยังพาศพของคุณนายไปที่บ้านเก่าของ 

สกุลจนิพร้อมพวกเขาอกีด้วย จากน้ันก็ขนพวกหีบต่างๆ เข้าไปในขบวนพิทักษ์ 

ของมีค่าที่จะส่งไปทางใต้

ศาสตราจารย์ทั้งสองท่านรู้เป้าหมายท่ีแท้จริงของการเดินทางครั้งน้ี  

และรูด้้วยว่าของทีม่าจากภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืเหล่านีถู้กน�าออกมาอย่าง 

ยากล�าบากเพียงใด พวกเขาจึงประสานมือโค้งค�านับคารวะพวกเหล่าหยวน

* โยวโจว เป็นชือ่เรยีกพ้ืนท่ีหน่ึงในปักก่ิงสมยัโบราณ ปัจจบัุนคอืละแวกก่วงอนัเหมนิ ทางตะวันตกเฉยีงใต้ของ
ปักกิ่ง
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"ท่านทัง้หลายต้องล�าเลยีงของมค่ีามากมายจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

มาไกลแสนไกลจนถึงที่น่ี เพ่ือจะทิ้งสิ่งล�้าค่าทางอารยธรรมเอาไว้แก่ชนชาติ

ของเรา พวกท่านต้องบุกฝ่าวงล้อม ยินยอมเส่ียงภัย คุณธรรมสูงส่งเช่นน้ี 

ท�าให้ผมนบัถือย่ิงนกั หากมวีนัใดบ้านเมอืงสงบสขุ สมบตัแิผ่นดนิได้กลบัคนืสู่ 

แสงสว่างเมื่อใด ประชาชนคงจะชื่นชมความเสียสละและคุณความดีของ 

พวกท่านยิ่งนัก!"

เหล่าหยวนรู้สึกว่าไม่อาจรับการสรรเสริญเยินยอเหล่าน้ีได้ คนที่ปกติ 

พูดเป็นต่อยหอยกลบักลายเป็นเบือ้ใบ้ เขาโบกมอืถอยหลังแล้วก็ดันให้คนรูจ้กั 

พูดอย่างหลิงซูไปอยู่ข้างหน้า

หลิงซูคิดดูแล้วไม่ว่าอย่างไรเขาก็คงต้องพูดจาถ่อมตัวออกไปสักหน่อย 

จึงเอ่ยว่า "สมบัติล�้าค่าของแผ่นดิน แม้เป็นเพียงคนธรรมดาก็มีหน้าท่ีซึ่ง 

ไม่อาจเลีย่ง ทัง้สองท่านไม่ต้องเกรงใจ รบีท�าพิธีฝังศพคุณนายก่อนแล้วขนย้าย

หบีต่างๆ กลบัไป หาสถานทีต่ัง้ตวัอนัเหมาะสมในเรว็วนั ทุกคนก็จะได้วางใจได้ 

โดยเร็ว"

ศาสตราจารย์คนที่หนึ่งทอดถอนใจ "ช่างสมกับเป็นสตรีแกร่งมิแพ้บุรุษ 

วิสัยทัศน์ของคุณนายสูงส่งกว้างไกล!"

หลิงซู "..."

เขาเพิ่งนึกได้ว่าตนยังสวมกี่เพ้าและวิกผมอยู่

แม้ว่าเสยีงจะหยาบไปนดิ ทุม้ไปหน่อย แต่ก็คล้ายจะย่ิงเป็นข้อพิสจูน์ว่า

เขาคือคนพิเศษในหมู่สตรีด้วยกัน

เยวี่ยติ้งถังที่ยืนอยู่ข้างๆ พลันไอขึ้นมาสองครั้ง คิ้วตากระตุกเล็กน้อย

ศาสตราจารย์คนทีห่นึง่เหน็ดงันัน้ก็ลนลาน...น่ีเขาพูดอะไรผิดไปหรอืเปล่า

ศาสตราจารย์คนทีส่องรบีปราม "คณุพูดผดิไปแล้วล่ะ สภุาพสตรท่ีานนี้

ออกความเห็นตามความเข้าใจของตนเท่านั้น มิได้เอาอกเอาใจสามีจนไหล 

ไปตามน�้า ด้วยเหตุนี้ท�าให้ผมตระหนักว่าเป็นเช่นน้ีจึงย่ิงสูงส่ง เป็นตัวอย่าง 

ของสตรียุคใหม่!"

หลิงซูไม่รู ้จะหัวเราะหรือร้องไห้ "ท้ังสองท่าน เดิมผมเป็นผู้ชายครับ  
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ครัง้น้ีต้องอ�าพรางตัวเพ่ือจะได้เดนิทางสะดวก ก็เลยแต่งตวัเป็นผูห้ญิงน่ะครบั"

ศาสตราจารย์ท้ังสองปากอ้าตาค้าง พวกเขารีบขอโทษขอโพยอย่าง

กระอักกระอ่วน

เหล่าหยวนทนไม่ไหวในที่สุด เขาหัวเราะฮ่าๆ เสียงดัง

หลังจากอุปสรรคแทรกกลางผ่านไปแล้ว ก็เล่ียงไม่ได้ท่ีพวกเขาจะต้อง

แยกย้ายไปตามทางของตน

เหล่าหยวนย่อมต้องตามศาสตราจารย์ท้ังสองท่านไป เขาได้รับ 

การมอบหมายจากเหล่าเหยียจือ่จงึต้องคอยคุม้กันของมค่ีาไปตลอดทางลงใต้ 

ไม่แน่ว่าวนัหน้าเขาอาจจะต้องไปต้ังรกรากตามสถานทีท่ี่สมบตัเิหล่านีอ้ยู่เพ่ือ

ปกป้องมันต่อไปก็เป็นได้

ชีวิตครึ่งหลังของเขาก็นับว่าผูกติดอยู่กับของเหล่านี้ไปเสียแล้ว

ส่วนหลิงซูกับเยวี่ยติ้งถังก็ต้องกลับเซี่ยงไฮ้

เหล่าหยวนมองเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายของตนแล้วตบบ่าอีกฝ่าย สีหน้า

ดูทอดถอนใจ

"ฉันยังคิดว่าชั่วชีวิตนี้เราจะไม่ได้เจอกันแล้วเสียอีก ไม่คิดเลยว่าจะได้

มาเจอกันอกีครัง้ทีเ่ฟ่ิงเทียน ได้รูว่้านายยังสบายดี ร่าเรงิสดใส ฉันก็วางใจแล้วล่ะ  

พ่ีชายอย่างฉันคงต้องไปก่อนนะ ต่อไปนายก็ดูแลตัวเองดีๆ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ 

เราจะได้พบกันอีก!"

หลิงซูเอ่ย "เอาไว้นายตั้งรกรากอยู่กับที่แล้วก็ควรจะคิดเรื่องแต่งงาน 

มีลูกได้แล้วนะ จะมาร่อนเร่ไปตลอดชีวิตอย่างน้ีไม่ได้ ฉันหวังว่าคราวหน้า 

ที่เราเจอกัน อย่างน้อยก็น่าจะมีเด็กๆ สักสองคนมาเรียกฉันว่าพ่อบุญธรรม  

แล้วก็รินเหล้าให้ฉันนะ!" 

เมื่ออีกฝ่ายพูดเช่นนี้ เหล่าหยวนก็รู้สึกต้ืนตันขึ้นมาเจ็ดแปดส่วนทันที 

เขาเอ่ยอย่างร่าเรงิ "ได้เลย! เอาตามนีล่้ะนะ นายสอง ฉนัสอง บวกกับเหล่าเยว่ีย 

อกีสอง ได้เป็นครอบครวัใหญ่พอด ี ถ้าฉนัมลีกูชาย นายก็ควรจะมลีกูสาวสกัคน  

เราจะได้ให้ลูกแต่งงานดองกันไว้ไงล่ะ"

หลิงซูหัวเราะ "นี่มันยุคสมัยใหม่แล้ว ไม่นิยมให้พ่อแม่หรือแม่สื่อแม่ชัก 

Page ���������������� 3.indd   17 21/4/2565 BE   17:49

ตัว
อย
่าง



คดีลับใต้หมู่ดาว 318

มาก�าหนดเรื่องแต่งงานแล้วล่ะ อย่าวาดฝันสวยหรูอย่างนั้นเลย เว้นเสียแต่ว่า

นายจะแต่งกับเซยีนสวรรค์ ไม่อย่างน้ันถ้ามลีกูชายหน้าตาน่าเกลยีดกอ็ย่าหวัง

จะมาหมายปองลูกสาวแสนสวยของฉันเลย!"

เหล่าหยวนยกเท้าข้ึนจะถีบ แต่หลงิซหูตูาไวรบีถีบอกีฝ่ายตรงท่ีบาดเจบ็

พอดี เหล่าหยวนร้องโอ๊ย แทบทรุดลงไปกองกับพื้น

"ฝากไว้ก่อนเถอะ แน่จริงเอาไว้ฉันจัดการธุระเรียบร้อยแล้วจะขึ้นมา 

คิดบัญชีกับนายที่เซี่ยงไฮ้อีกที!"

"พอได้แล้วๆ รีบไปเถอะ พูดมากจริง!"

เหล่าจินหัวเราะพลางดุไปเล็กน้อย เขาประสานมือคารวะให้หลิงซูกับ 

เยวี่ยติ้งถังแล้วก็ลากเหล่าหยวนอย่างถูลู่ถูกังจากไป

"ไปๆ กลับบ้าน!" 

หลิงซูโบกมือ ก้าวยาวๆ เดินออกไป

เมื่อทราบว่าพวกเขาต้องกลับเซี่ยงไฮ้ เมื่อครู่ศาสตราจารย์ทั้งสองจึงให้

คนไปซื้อตั๋วกลับเซี่ยงไฮ้ให้พวกเขา 

จากเป่ยผงิไปเซีย่งไฮ้คราวน้ีไม่มรีถไฟแล่นตรงยาวถึงจดุหมาย พวกเขา

ต้องวกจากเป่ยผิงกลับไปเทียนจินก่อน แล้วจึงค่อยโดยสารรถไฟสายจินผู ่

เดินทางจากเทยีนจนิไปหนานจงิ สดุท้ายก็ออกเดนิทางจากหนานจงิไปเซีย่งไฮ้ 

ต่อรถไฟสามทอด เรียกว่าเดินทางครั้งเดียวต้องหักเลี้ยวถึงสามครั้ง

แต่ถ้าพวกเขาผ่านเทียนจินกันตอนนี้ก็คงไม่ 'โชคดี' ถึงขนาดจะเจอ 

คุณซ่งอีกรอบหรอก น่าจะปลอดภัยมากทีเดียว

เพิ่งเดินไปไม่กี่ก้าว เยวี่ยติ้งถังก็ดึงหลิงซูกลับมา

"นายยังใส่ชดุผูห้ญิงอยู่ ส�ารวมหน่อย ถ้าโดนจบัได้ท่ีนีน่่าจะไม่ใช่เรือ่งดี

เท่าไหร่หรอกนะ"

หลงิซมูองไปรอบๆ ก็พบว่ามคีนไม่น้อยมองเขาอยู่จรงิๆ บางทีอาจรูส้กึว่า 

ผู้หญิงคนนี้หน้าตาสะสวยโดดเด่น แต่กิริยาท่าทางกลับไม่ได้ส�ารวมนัก

"ฉันอยากเปลี่ยนกลับเป็นชุดเดิม" เขาประท้วงแสดงความไม่พอใจ

"ไม่ทันแล้ว รถไฟไปเทียนจินก�าลังจะออก ขึ้นรถไปก่อนค่อยว่ากัน  
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ถึงเทียนจินแล้วค่อยเปลี่ยน"

เยวี่ยติ้งถังตัดบทแล้วลากอีกฝ่ายไป

ตลอดทางท่ีเปลีย่นรถกลบัทางใต้น้ันราบรืน่ไร้คลืน่ลม ไม่มเีรือ่งใหญ่ใดๆ  

เกิดขึ้นอีก

จะมีก็เพียงเรื่องไม่คาดฝันเล็กๆ เท่านั้น นั่นคือตอนที่หลิงซูลงจากรถไฟ

ทีเ่ทยีนจนิ เขาพบคนทีม่องเขาด้วยสายตาไม่ค่อยดีเท่าใดนัก อกีฝ่ายเห็นหลงิซู 

มองมาก็รีบเข้ามาถามไถ่อยู่นาน หลิงซูจึงได้ทราบว่าผู้ชายคนน้ันจ�าคนผิด  

คิดว่าเขาเป็นนักเขียนหญิงซูเชี่ยนจวิน

ซเูชีย่นจวนิก�าลงัโด่งดงัในหมูค่นหัวสมยัใหม่ ปลายปากกาของเธอเผด็ร้อน 

เฉียบคม เก่งเรื่องการเสียดสีสังคม เปิดเผยนิสัยบุคคลต่างๆ ในนิยาย พล็อตที ่

เขียนก็เข้าถึงใจของคนมากมาย ทุกคนชอบอ่านงานของเธอ แต่ก็อดอ่านไป

ด่าไปไม่ได้ ด่าจบแล้วก็ยังจะอ่านต่อ ดงัน้ันในวงการวัฒนธรรมจงึมคีนไม่น้อย

ที่ด่าเธอ ทว่าก็มีคนไม่น้อยที่สนับสนุนเธอด้วย

แม้ว่าผลงานของซเูชีย่นจวินจะถูกเผยแพร่ท่ีเป่ยผิงและเทียนจนิเสยีเป็น

ส่วนใหญ่ แต่ชื่อของเธอนั้นแม้แต่หลิงซูเองก็ยังเคยได้ยินผ่านหู

คนคนนี้เป็นนักอ่านตัวยงของซูเชี่ยนจวิน เขาได้ยินว่าวีรสตรีซูจะมาถึง

เทียนจินวันน้ีจึงมารอที่สถานีรถไฟ ในมือมีรูปขาวด�าอยู่รูปหนึ่ง แต่ก็กลับจ�า

คนผิดเกาะติดหลิงซูไม่ปล่อย จะให้หลิงซูเซ็นชื่อให้ตัวเองท่าเดียว และเขา 

ก็อยากจะบอกความรู้สึกให้อีกฝ่ายฟังด้วย

ทีย่ิ่งน่าโมโหคอืเยว่ียติง้ถังยืนเอามอืล้วงกระเป๋าดูฉากน้ีอย่างสนุกสนาน 

ทั้งที่ยืนอยู่ข้างๆ แต่ก็ไม่ช่วยแก้ต่างให้เขาสักค�า

หลิงซูทนจนทนไม่ไหว จึงเอ่ยปากไล่ออกไปตรงๆ 'เรื่องบ้าบออะไรท่ี

เขียนไปฉันไม่ได้อยากให้คนอย่างคุณดูสักนิด' แล้วก็อาศัยจังหวะท่ีอีกฝ่าย

ก�าลังอึ้งนั้นผลักออกแล้ววิ่งหนี ถึงหลุดพ้นจากพันธนาการมาได้

ด้วยเหตุน้ีเขาจึงต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมให้หมดท้ังตัวก่อนจึงจะยอม

เดินทางต่อ

เยวี่ยติ้งถังมีแผนการร้ายในใจ เขาเอ่ยประชด "จะรีบท�าไม อย่างไร 
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คุณซ่งก็ปักหลักอยู่ที่เทียนจิน เรารอจนไปถึงหนานจิงค่อยเปล่ียนชุดก็ยัง 

ไม่สายน่า"

หลิงซูเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบนิ่ง "คุณเยวี่ยคะ คนท้องอารมณ์แปรปรวน

มากๆ นะคะ ถ้าคุณทนให้ฉันด่าคุณไปตลอดทางและอาจจะเหวี่ยงหมัดเล็กๆ 

ใส่หน้าคณุสามเีพ่ือระบายอารมณ์ได้ล่ะก็ ฉนัก็เดินทางไปเป็นเพ่ือนคุณได้ค่ะ"

เยวี่ยติ้งถังมอง 'หมัดเล็กๆ' ของหลิงซูแล้วก็เงียบไปสองสามวินาที

"เราไปหาโรงแรมใกล้ๆ นี้อาบน�้าเปลี่ยนเส้ือผ้าแล้วค่อยออกเดินทาง 

กันเถอะ"
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บทที่ 118

เมื่อถึงหนานจิง ในที่สุดการเดินทางก็ค่อยๆ ช้าลง

ต่อให้ซ่งหลินแขนยาวแค่ไหนก็คงไม่อาจยื่นมาถึงหนานจิงได้

อย่างไรเสียเยว่ียติ้งถังยามอยู่ท่ีนี่ก็นับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถ่ินก่ึงหน่ึง

แล้ว

ทั้งคู่ถึงกับมีเวลาว่างไปเดินเล่นริมฝั่งแม่น�้าฉินไหว ชิมเป็ดต้มน�้าเกลือ 

รากบัวไส้ข้าวเหนียวน�้าตาลกรวด กับซาลาเปาไข่ปูด้วยซ�า้

แผลก็ควรจะท�าใหม่ได้แล้ว หลังจากจัดการอย่างเร่งรีบตอนอยู่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งน้ันแล้วก็เดินทางลงใต้เรื่อยมา พวกเขายังต้อง

พยายามหลบซ่อนจากหตูาของคณุซ่งจงึท�าได้อย่างมากคอือาบน�า้เปลีย่นเสือ้ผ้า  

ไม่มีเวลามาตรวจดูและท�าความสะอาดแผลใหม่อีกครั้ง

เยวีย่ติง้ถังหาสถานพยาบาลตะวันตกท่ีรูจ้กักันแห่งหน่ึงก่อนจะพาหลิงซ ู

ไปที่แห่งนั้น

แพทย์ทีน่ั่นก�าลงัรูส้กึเบือ่จากการว่างงาน เมือ่เห็นเยวีย่ต้ิงถงัก็ตาลกุวาว 

ร้องโอ้โหขึ้นมาทันที

"ไม่มีเรื่องก็คงไม่มาหรอกนะนี่ ยากนักที่จะได้พบคุณชายเยว่ียมา 

เยี่ยมเยือนด้วยตนเอง มาหาหมอเหรอ"

เยวี่ยติ้งถังว่า "ถ้าไม่มาหาหมอจะมาเยี่ยมกันไม่ได้เชียว?"

หมอย้ิมแปลกๆ "ก็ต้องได้อยู่แล้ว แค่ตกใจท่ีจู่ๆ ก็โดนพูดเอาใจน่ะ  
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แต่ตอนนั้นนายท�าร้ายความรู้สึกอันแสนลึกซึ้งของฉันมากเลยนะ ไปโดย 

ไม่บอกกล่าว ไม่ท้ิงข้อความอะไรไว้สักค�า วันนี้จู่ๆ ก็โผล่มา อยากจะชดใช ้

วันที่ทิ้งกันไปหรือไง"

ท�าไมค�าพูดเหล่านี้ฟังดูเหมือนพวกเขาสองคนมีความหลังกันแบบ 

ไม่ธรรมดา

เยว่ียติง้ถังเห็นหลงิซมูองด้วยสหีน้าเหมอืนก�าลงัดฉูากสนุก เขาจงึได้แต่

อธิบาย

"เขาแซ่จี่ จี่จู ๋ถิง เป็นเพ่ือนสมัยเรียนของฉัน นายจ�าหมอหลิวที่มา 

รกัษาแผลให้เราท่ีตะวันออกเฉยีงเหนอืได้ไหม เขาก็เป็นเพ่ือนนักเรยีนของหลวิเจิน้ 

เหมือนกัน เป็นพวกแมลงตามก้นของหลิวเจิ้นเลยล่ะ เห็นคนอื่นเรียนแพทย์

แผนตะวันตกก็เรียนตาม เห็นคนอื่นเรียนศัลยศาสตร์ก็เรียนศัลยศาสตร์ด้วย"

"อะไรคือแมลงตามก้น เขาเรียนหมอแล้วฉันเรียนหมอไม่ได้หรือไง  

คณะแพทยฯ เขาเป็นคนก่อตั้งหรือไง" หมอจี่สีหน้าไม่พอใจ พูดไปครึ่งหน่ึง 

ก็ตระหนักได้ "เดี๋ยวนะ! ไอ้คนแซ่หลิวอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรึ!" 

เยว่ียติ้งถังบอก "หลิวเจิ้นมาหนานจิงนายก็ตามมาหนานจิง ที่ไหนได ้

เขาหลอกนายเต็มๆ แล้วก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลย นายก็โดนหลอกไป คงจะ 

รู้สึกแย่มากสินะ"

"เขาอยู่ที่ไหนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

เยวี่ยติ้งถังไม่ตอบ "หมอจี่ครับ พวกเรามาให้ตรวจดูแผลนะครับ"

จีจู่ถิ๋งถลงึตาใส่เยว่ียติง้ถัง แต่เยวีย่ติง้ถังไม่ยอมอ่อนให้สกันดิ กลบัเป็น

หมอจี่เสียเองที่ต้องยอมแพ้ยอมลงให้ก่อน

"มาให้ดูซิ"

เยวี่ยติ้งถังเปิดทางให้หลิงซูที่อยู่ด้านหลัง

"ดูให้เขาก่อนเถอะ"

"จุ๊ๆ  นีม่นัแผลโดนยิงใช่ไหม ถือว่าพวกนายโชคดนีะน่ี ไม่มเีศษลกูกระสนุ

ฝังอยู่ข้างใน เจ้าคนแซ่หลวิผ่าให้ล่ะส.ิ..ตลอดทางมาน่ีพวกนายไม่ได้ท�าแผลใหม่ 

กันเลยหรอืไง แผลเป่ือยนดิๆ แล้วนะ มาช้ากว่าน้ีอกีสักวันสองวันได้ติดเชือ้แน่ 
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ไม่แน่ว่าอาจจะต้องตัดขาด้วย โชคดีที่มาเจอฉันนะเนี่ย!"

"..."

"เป็นไง ดูสิ ฝีมือของหลิวเจิ้นไม่ดีเท่าฉันใช่ไหมล่ะ"

"..."

"ตกลงว่าเขาอยู่ท่ีไหนของตะวนัออกเฉยีงเหนือกนัแน่ ตอนน้ีคงพูดได้แล้ว 

ใช่ไหม หรือว่าเขาไม่ให้นายพูด?"

หมอจี่พูดปาวๆ ไม่หยุด

เยวี่ยติ้งถังทนจนทนไม่ไหวในที่สุด "เขาอยู่เฟิ่งเทียน!"

หมอจี่ภูมิใจ "บอกตั้งแต่แรกก็จบแล้ว"

"นายคงไม่คิดจะตามไปเฟิ่งเทียนหรอกนะ"

หมอจีห่วัเราะเสยีงเย็น "ฉนัมบ้ีานมกิีจการอยู่ทีน่ี ่ท�าไมต้องไปเฟ่ิงเทียน

ด้วย ตอนนี้ที่นั่นเป็นสถานที่แบบไหนนายไม่รู้หรอกเหรอ"

เยว่ียติง้ถงัว่า "ดจูากท่ีนายกระเหีย้นกระหือรอื ปากไม่ตรงกับใจ ก็น่าจะ

อยากไปจริงนะ"

"เจ้าคนแซ่หลิวติดเงินฉันอยู่ จะไปถามสักหน่อยไม่ได้หรือไง"

"แค่ติดเงินเท่านั้นเหรอ"

หมอจี่ไม่พูดอีก เขาก้มหน้าท�าแผลที่แขนให้เยวี่ยติ้งถัง

"พวกนายอยู่ท่ีน่ีกันต่อสักสองวันเถอะ มาท�าแผลท่ีน่ีทุกวัน อย่าวิ่ง 

ไปน่ันมานี่โดยมีแผลอยู่อย่างน้ีเลย เดี๋ยวแขนเสียขาเสียกันซะก่อน คงได ้

เข้าร่วมสมาคมคนพิการหมดหนทางเยียวยากันล่ะ"

เยวี่ยติ้งถังว่า "เราซื้อตั๋วรถไฟกันไว้แล้ว เดี๋ยวต้องกลับเซี่ยงไฮ้ เดินทาง 

แปดชั่วโมง คืนนี้คงถึงบ้าน พรุ ่งน้ีค่อยไปท�าแผลที่คลินิกสักแห่งอีกทีก็ 

ไม่สาย"

หมอจี่ได้ยินดังนั้นก็ไม่โน้มน้าวอีก

"คร้ังน้ีพวกนายไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือท�าไม แล้วท�าไมโดนยิง  

หลิวเจิ้นบาดเจ็บด้วยหรือเปล่า"

เยวี่ยติ้งถังเลิกคิ้ว "นายถามถึงพวกเราหรือถามถึงเขาล่ะ"
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"ก็ถามหมดนั่นแหละ"

"เรื่องส่วนตัว ไม่สะดวกจะพูด"

หมอจี่มุมปากกระตุก "หลิวเจิ้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของนายด้วยหรือไง"

เยว่ียติง้ถังเอ่ย "เขาไม่ได้รบับาดเจบ็ แค่โดนฉันเรยีกมาช่วยผ่าตัดท�าแผล 

ให้เท่านั้น เขาอยู่ในเฟิ่งเทียนเจริญรุ่งเรืองไม่เลว เหมือนปลาได้น�้าเลยล่ะ  

ดูสนุกสนานมีความสุขจนลืมบ้านเกิดไปแล้ว นายอยากรู้อะไรอีก"

เมือ่ท�าความสะอาดแผลฆ่าเชือ้เรยีบร้อย หมอจีก็่ใช้ผ้าพันแผลพันแขน 

เยวีย่ติง้ถงัเอาไว้สองสามรอบ สุดท้ายก็ผูกปมให้เรียบร้อย

"ก็แค่ถามข่าวคราวเพื่อนเก่า ถามไปเรื่อยแค่นั้น"

"คุณหมอจี่คะ มีคนไข้มา รบกวนคุณหมอออกมาดูหน่อยค่ะ"

พยาบาลโผล่มาที่ประตู หมอจี่จึงลุกขึ้นปัดมือ ถอดถุงมือกับผ้าปิดปาก

"พวกนายพักผ่อนอยู่ตรงนี้สักพักนะ ขอไปดูคนไข้คนอื่นหน่อย"

เสียงพูดคุยดังแว่วผ่านประตูกั้นเข้ามาจากข้างนอก

หลิงซูไม่ได้เข้ามาร่วมในบทสนทนาเมื่อครู่ เขารู้สึกง่วงงุนนานแล้ว  

และสะดุ้งตื่นตอนที่หมอจี่ขยับลุกออกไป จึงรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาเล็กน้อย

"นายท�าแผลเสร็จแล้วเหรอ งั้นเราไปกันเถอะ"

เยว่ียติง้ถังก้มหน้าดนูาฬิกาพก "ยังอกีนานกว่ารถไฟจะออก เราพักอยู่ท่ีน่ี 

สักหน่อยแล้วกัน"

หลิงซูเอียงศีรษะ "ได้ยินว่าพ่ีใหญ่ของนายอยู่หนานจิง ไม่แวะไปเย่ียม

หน่อยล่ะ"

"เขาท�างานยุ่งมาก คงไม่มีเวลามาเจอฉันหรอก" เยว่ียต้ิงถังส่ายหน้า  

เขาหยุดไปครูห่น่ึงแล้วก็พูดต่อ "ตอนแรกท่ีจะไปเคารพศพกวนเหล่าเหยียจือ่น่ะ 

ภายในสกุลเยว่ียมีท่าทีคลุมเครือ พ่ีใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะไป พ่ีรองก็ทะเลาะ 

กับเขาไปยกหน่ึง ถึงได้แอบสั่งให้ฉันไปแสดงความเสียใจแทน ถ้าพ่ีใหญ่ 

เห็นฉันคงถามเรื่องน้ีแน่ ถึงตอนนั้นคงต้องหาข้ออ้างมาอธิบายกันยาว  

สู้ลดความยุ่งยากลงเสียดีกว่า"

หลิงซูถอนหายใจ "ที่จริงฉันเคยอิจฉานายมากเลยนะ!"
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เยวี่ยติ้งถังมองเขา

หลิงซูเอ่ยต่อ "นายไม่ได้มีแค่พ่ีชุนเสี่ยว ยังมีพ่ีชายอีกสองคน ตอนท่ี 

สกุลหลิงล้มละลายแล้วพี่สาวส่งฉันไปต่างประเทศ ตอนนั้นฉันไม่ไว้ใจให้เธอ

อยู่ในประเทศคนเดียวเลย ถ้ามีพี่น้องอีกล่ะก็อย่างน้อยก็ยังมีคนดูแลได้บ้าง"

เยว่ียติ้งถังว่า "ถ้าอย่างน้ันก็แปลว่าพ่ีหลิงเหยาแต่งงานหลังจากท่ีนาย

ไปแล้วน่ะสิ"

หลงิซพูยักหน้า "ฉนัก็ไม่คดิว่ากลบัมาแล้วตวัเองจะมพ่ีีเขยโผล่มา ได้ยินว่า 

พ่ีสาวฉันน่ะหลังจากฉันไปก็ได้งานพิสูจน์อักษรท่ีบริษัทหนังสือพิมพ์แห่งหน่ึง 

ได้ยินว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรกท่ีบริษัทหนังสือพิมพ์น้ันจ้างด้วยนะ ภรรยา 

ของบรรณาธิการใหญ่คิดว่าพ่ีสาวฉันฉลาดแล้วก็เชื่อถือได้ เลยเชิญเธอไป 

กินข้าวทีบ้่านบ่อยๆ แล้วก็แนะน�าพ่ีเขยให้เธอรูจ้กั สองคนนัน้ถึงได้แต่งงานกัน 

ฉันเป็นหน้ีพ่ีเยอะมาก ถ้าตอนแรกฉันไม่เอาเงินที่บ้านไป บางทีเธออาจจะ 

ไม่ต้องรบีแต่งงานขนาดนัน้ก็ได้ พ่ีสาวฉนัเป็นคนท่ีชอบใส่เสือ้ผ้าใหม่ขนาดน้ัน 

พอแต่งงานแล้วก็ต้องเอาชดุกระโปรงหลายชดุมาเวียนวนใส่ซ�า้ ไม่เหน็ซือ้ชดุใหม่ 

เลย ฉันซื้อผ้าพับหน่ึงให้เธอ ก่อนหน้านี้เธอคงจะรังเกียจว่ามันไม่ทันสมัย  

แต่ตอนนี้เธอกลับบอกว่าที่ฉันซื้อมาน่ะเปลืองเงินเปล่าๆ"

เยว่ียติง้ถังมกัจะรูส้กึว่าเวลาหลงิซเูจอหน้าหลงิเหยาทีไรต้องดหูงอลงไป

สามในสิบส่วนทุกครั้ง ดูต�า่ต้อยจนต่อล้อต่อเถียงน้อยมาก ที่แท้ก็เพราะก�าลัง

ใช้วิธีนี้แสดงความรู้สึกผิดในใจที่มีต่อพี่สาวนั่นเอง

หลิงซูก็เป็นอย่างนี้มาตลอด ดูเหมือนจะอวดโอ่ล�าพอง แต่ที่จริงเป็น

คนละเอยีดอ่อนเอาใจใส่มาก แต่ก็มเีพียงความละเอยีดอ่อนเอาใจใส่น้ีเท่าน้ัน

ที่อีกฝ่ายไม่เคยน�ามาใช้กับตัวเองเลย

"เพราะฉะนัน้ ตอนน้ีขอแค่พ่ีสาวขอร้องอะไรฉนั ถ้ามนัไม่เหลอืบ่ากว่าแรง 

ฉันก็จะท�าตามที่เธอขอทั้งหมด"

เยวี่ยติ้งถังเลิกคิ้ว "ทีเธอให้นายแต่งงานไม่เห็นนายยอมท�าตามเลยนี่"

หลิงซูแบมือ "อันนั้นก็ต้องมีตัวเลือกท่ีเหมาะสมด้วยสิ คนมาชอบฉัน 

ตั้งเยอะแยะ ฉันต้องไปแต่งกับพวกเธอให้หมดเลยหรือไง ฉันน่ะไม่ว่าอะไร
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หรอกนะ แต่นายลองไปถามพวกเธอดูสิว่าติดอะไรหรือเปล่า แต่ก็ช่างเถอะ  

แค่เห็นพ่ีสาวกับพ่ีเขยทะเลาะกันก็ปวดหัวจะแย่ แทบอยากจะว่ิงไปซ่อนตัว 

เลยล่ะ จะว่าไป ได้ยินว่าพี่ใหญ่ของนายแต่งเมียไปสองนี่ นายคิดยังไงล่ะ"

เยวี่ยติ้งถังพูดไม่ออก "เขาเป็นคนแต่งนี่ ไม่ใช่ฉัน ฉันจะคิดยังไงได้ล่ะ"

หลิงซูเอ่ย "พ่ีสะใภ้ใหญ่กับพ่ีสะใภ้เล็กของนายไม่ทะเลาะแย่งชิง 

ความรักกันทุกวันหรือไง"

"พวกเธอกแ็ก่งแย่งหึงหวงกันเงยีบๆ นัน่ล่ะ แต่ไม่เคยทะเลาะกนัต่อหน้า

พี่ใหญ่ของฉันเลยนะ ตอนแรกที่พี่ใหญ่จะแต่งภรรยาคนที่สองเข้ามา พี่สะใภ้

ใหญ่ค้านหัวชนฝาเลย แถมยังจะให้ฉันกับพ่ีรองย้ายไปอยู่ท่ีน่ันเพ่ือโน้มน้าว 

พ่ีใหญ่กันอีก แต่พ่ีใหญ่ไม่ได้อยู่กับพวกเรา เรื่องทางเขาพวกเราไปยุ่มย่าม 

ไม่ได้ พ่ีสะใภ้ใหญ่เห็นว่าใครก็ท�าอะไรสามีของเธอไม่ได้ก็เลยได้แต่เงียบไป 

นั่นล่ะ"

หลิงซูหาว "หลังจากนั้นล่ะ"

"หลงัจากนัน้ก็เริม่ทะเลาะกันแบบเงยีบๆ พวกเธอสองคนน่ะฉลาดกันท้ังคู่  

ต่อหน้าพ่ีใหญ่คนหน่ึงก็เก่งกาจ คนหนึ่งก็แสนดี อบอุ่นอ่อนโยนเอาใจใส่กัน 

ย่ิงกว่านางฟ้านางสวรรค์จุติลงมา ขอแค่พ่ีใหญ่ไปเท่าน้ันแหละ สองคนก็จะ 

เผยธาตุแท้กันออกมาทันที แยกเขี้ยวฟ้อนเล็บกันสุดๆ พ่ีสะใภ้ใหญ่ของฉัน

อย่างไรก็มีชื่ออยู่ พ่ีใหญ่ก็ไม่เคยคิดจะหย่ากับเธอ แต่พ่ีสะใภ้เล็กกลับได้รับ

ความรักมากกว่านิดหน่อย ทั้งคู่ก็ดึงกันไปดันกันมา พ่ีใหญ่ก็รู้แก่ใจแต่กลับ

ปล่อยให้คลมุเครอื ท�าอย่างกับดลูะครลงิ ดืม่ด�า่กับการพินอบพิเทาของภรรยา

ทั้งสองไปเรื่อยๆ"

เยว่ียติ้งถังไม่ได้ยินเสียงตอบกลับ เมื่อเขาหันไปมองก็เห็นหลิงซู

สะลึมสะลือใกล้หลับ ท�าเอาเขาโมโหจนอดหัวเราะไม่ได้

เจ้าหมอนี่เห็นเรื่องราวในบ้านของฉันเป็นนิทานก่อนนอนไปแล้วหรือไง

กว่าเขาจะหาโอกาสเปิดใจพูดเรื่องในสกุลเยว่ียให้อีกฝ่ายฟังได้น้ัน 

ไม่ง่ายเลย เร่ืองเหล่านี้คนอ่ืนอยากฟังแค่ไหนก็คงไม่ได้ฟัง แต่หลิงซูกลับ 

ไม่เห็นค่าของเรื่องเล่าเหล่านี้เสียอย่างนั้น
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เขาจิ้มแขนอีกฝ่ายแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง หลิงซูเอียงศีรษะพิง 

พนักเก้าอี้ ยังคงเล่นหมากรุกกับโจวกง* อยู่อย่างนั้น

เยวี่ยติ้งถังถอนหายใจ "หลิงซู"

ออกจากปากไปแล้วสองพยางค์ ท่ีเหลือยังมีอีกเป็นพันเป็นหมื่นค�า  

ทว่าเขากลับพูดอะไรไม่ออก

ถ้อยค�ามากมายถูกเอื้อนเอ่ยอยู่ในความทรงจ�า ในหัวใจ วนเวียนไปมา

เช่นนั้นเป็นพันเป็นหมื่นครั้งเน่ินนานมาแล้ว จะพูดหรือไม่ ก็คล้ายไม่มีความ

แตกต่างเพราะยังไงอีกฝ่ายก็คงไม่รู้

สิ่งที่เยวี่ยติ้งถังอยากถามมากกว่าก็คือ...

วันนั้นที่ทางลับใต้ดินวัดกวนอิน ตอนที่ถูกเขาจูบ หลิงซูคิดอย่างไร

"หลิงซู"

เขาอยากตรึงฝีเท้าของอีกฝ่ายเอาไว้เช่นนี้ จับยึดเอาไว้ข้างกายอย่าง

แน่นหนา ต่อให้อีกฝ่ายอยากจะสยายปีกบินก็ไม่อาจบินขึ้นไปได้

ความเสียใจตลอดแปดปีมักกลับมากัดกร่อนหัวใจจนเป็นรูโหว่ใหญ่  

ต้องใช้วิธีการอื่นๆ มาปะชุน

แต่นี่คือหลิงซูนะ

หลงิซูท่ีใช้เลอืดและชวีติของตนทุม่เทฟาดฟันกับศตัรใูนสนามรบ หลงิซู

ที่ยอมตายไม่ยอมแพ้ในการรบทุกคร้ังเพ่ือพ่ีน้องสหายร่วมรบท้ังหลาย หลิงซู

ที่ยอมปลงกับชีวิตและใช้ชีวิตท�ามาหากินรอความตายไปวันๆ เพียงเพราะ

ค�าขอร้องของสหายในวันวานคนหนึ่ง หลิงซูท่ียอมเสี่ยงอันตรายเพ่ือท้ิง 

ทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้คนในชาติ

เยว่ียติ้งถังไม่อาจทนและไม่อาจหักใจใช้แนวคิดของตนไปจ�ากัดล้อม

กรอบอีกฝ่ายเอาไว้

ทรัพย์สมบัติที่เสียไปและได้กลับคืน ก็ควรจะประคองเอาไว้ในมือและ

ปกป้องมันต่อไป ให้มันได้เปล่งแสงส่องประกาย ได้ท�าอะไรอย่างท่ีเจ้าตัว

* โจวกง เป็นนกัปกครองสมยัโบราณทีข่งจือ๊เคารพเลือ่มใสและหวงัให้บ้านเมอืงเป็นดังเช่นทีโ่จวกงวางรปูแบบไว้  
จึงเป็นบุคคลที่ขงจื๊อฝันถึงบ่อยๆ เป็นที่มาของค�าเปรียบเปรยว่าการหลับฝันเป็นการไปพบเจอหรืออยู่กับ 
โจวกง คล้ายกับที่คนไทยมักเปรียบว่าไปเข้าเฝ้าพระอินทร์
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ต้องการ

ช่างเถอะ

"ท่ีเรยีกหลงิซสูองรอบนีช่่างเต็มไปด้วยอาการอยากจะพูดแต่ก็หยุดเอาไว้  

วนไปเวียนมาเป็นร้อยเป็นพันรอบจริงๆ นะนี่!"

ไม่รู้หมอจี่โผล่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ ทั้งค�าพูดค�าจายังเสียดสีเย็นชาไร้ความ

ปรานี

"ฉันออกไปสูบบุหรี่นะ"

เยวี่ยติ้งถังคร้านจะสนใจ เขาจึงลุกขึ้นเดินออกไป

หมอจี่ยืนอยู่ที่ประตูครู่หนึ่ง

กระท่ังเยว่ียติ้งถังออกไปไกลแล้วเขาก็พลันเอ่ยปากกับคนท่ีน่ังอยู่บน

เก้าอี้

"เลิกแกล้งหลับได้แล้วน่า"
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บทที่ 119

หลิงซูไม่ขยับเขย้ือน ปากเผยอน้อยๆ น�้าลายเหมือนจะไหลลงมาอยู่

รอมร่อ

หมอจี่มุมปากกระตุก เขาเดินเข้าไปใกล้แล้วก็ตบบ่าหลิงซู

"ตื่นๆ"

หลิงซูสะท้าน เขาลืมตาขึ้นอย่างสะลึมสะลือ สีหน้าดูมึนงง

"หือ แผลเปิดอีกแล้วเหรอ"

หมอจี่ยกน้ิวโป้งให้เขา "เคยได้ยินค�าว่าไป่เหล่าฮุ่ย* ไหม พวกเขาขาด

นักแสดงเจ้าบทบาทอย่างคุณนี่ล่ะ!"

"ไม่เคย เคยได้ยินแต่ไป่เล่อเหมิน" หลิงซูหาว เขาดูเกียจคร้าน หน้าตา

เหมือนนอนอย่างไรก็ไม่พอ "หมอจี่ คุณจะไปหาหมอหลิวหรือเปล่า ได้ยินว่า

เขามีครอบครัวแล้วนี่"

หมอจี่หน้าตึงทันที ดูเย็นชาคล้ายไอเย็นเบาบางของฤดูใบไม้ร่วงพัดให้

เกิดน�้าค้างแข็งเกาะอยู่อย่างกะทันหัน เป็นความหนาวแบบที่ท�าให้หนาวตาย

ได้อย่างไรอย่างนั้น

"เขาจะมีครอบครัวหรือยังมันเกี่ยวอะไรกับผม"

เมื่อพูดประโยคนี้จบหมอจี่ก็หันหลังเดินจากไป ไม่สนใจจะพูดคุยกับ

หลิงซูอีกแม้แต่ครึ่งประโยค

* ไป่เหล่าฮุ่ย หมายถึงละครบรอดเวย์
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จิ๊ๆ เจ้าอารมณ์เหมือนกันนะนี่

หลิงซูขยับคอที่ปวดเมื่อย เขาเปลี่ยนท่ามานอนฟุบกับโต๊ะแล้วก็หลับ

ครอกฟี้ต่อไป

เยวี่ยติ้งถังนับว่าเคยเห็นความสามารถในการนอนของเขามาแล้ว

หลังจากสูบบหุรี่กลับมากเ็ห็นหลิงซูยงัคงนอนหลับ ตอนนี้ยงัเหลือเวลา

อีกมาก เขาจึงออกไปเดินเล่นที่ร้านหนังสือรอบหน่ึง เมื่อฟ้าใกล้มืดก็กลับมา 

ทีค่ลนิกิและพบว่าหลงิซก็ูยังนอนอยู่ ย่ิงไปกว่าน้ันท่านอนก็ยังไม่เปลีย่นไปจาก

ก่อนที่เขาจะออกไปข้างนอกเลยแม้แต่น้อย

แม้แต่หมอจี่ยังต้องซูฮก

"ฉันยังคิดว่าเพื่อนนายแกล้งหลับ ไม่คิดว่าจะหลับได้จริงๆ นี่ชาติที่แล้ว

เป็นหมูมาก่อนหรือเปล่า"

เยวี่ยติ้งถังมองมาที่เขา

หมอจี่ชูสองมือ "ได้ๆ ไม่พูดแล้ว เชิญท้ังสองท่านเลยขอรับ กระผม 

ยังต้องรีบกลับบ้านไปกินข้าวอีก"

เยว่ียติ้งถังเรียกหลิงซูสองสามคร้ังแต่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง เขาจึง 

ได้แต่ดันตัวอีกฝ่าย

ต้องดันตัวถึงจะตื่น หลิงซูขยี้ตา ท่าทางเหมือนนอนไม่พอ

"ต้องไปสถานีรถไฟแล้ว กลับบ้านไปค่อยนอน" เยวี่ยติ้งถังว่า 

หลิงซูยังง่วงงุนอยู่มาก สติครึ่งหนึ่งของเขายังอยู่ในห้วงฝัน ขณะลุกขึ้น

ยืนอากัปกิริยาช้าไปครึ่งจังหวะ เขาเดินตามอีกฝ่ายไปแต่โดยดี เยวี่ยติ้งถังไป

ที่ไหนเขาก็ตามไปท่ีนั่น คนหนึ่งสั่งอีกคนหน่ึงท�าตาม ว่านอนสอนง่ายย่ิงกว่า

ตุ๊กตาหุ่นเชิดที่มีสายโยงเสียอีก 

เยวีย่ต้ิงถังได้แต่ดนัอยู่ข้างหลงั เพ่ือไม่ให้เขาเดนิไปเดนิมาแล้วพลดัหลงกัน

เวลาเร่งรัด พวกเขาซื้อตั๋วโดยสารชั้นหนึ่งไม่ทันจึงได้แต่ซื้อตั๋วโดยสาร

ชั้นสอง แต่หากเทียบกับชั้นสามที่พวกเขาน่ังมาแล้วก็ดีกว่ามากอย่างไม่ต้อง

สงสัย อย่างน้อยบนรถไฟก็มีของให้กิน ไม่ต้องเตรียมไปเอง อาหารการกินก็ 
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ไม่เลวทีเดียว

หลงิซทูีก่�าลงัสะลมึสะลอืนัน้เมือ่เห็นเกีย๊วมาเสร์ิฟก็พลนัมชีวีติชวีาขึน้มา 

ทันที

ปกตแิล้วบนรถไฟจะมแีต่อาหารตะวันตกให้ แต่ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะเคยชนิ

กับการรับประทานอาหารแบบน้ัน หลังจากผู้โดยสารทักท้วงกันบ่อยครั้ง 

ทางการรถไฟจึงออกมาตรการใหม่ในปีน้ี น่ันก็คือเริ่มให้บริการอาหารจีนใน 

ตู้โดยสารชั้นหนึ่งและสอง

แน่นอนว่าผู้โดยสารในตู้ชั้นสามน้ันหากไม่ได้น�าอาหารมา ก็ได้แต่ 

รอเวลาท่ีรถไฟจอดตามสถานีแล้วเรียกพวกพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ที่เดินมาขาย 

ตามหน้าต่างรถไฟ ใช้เงินซื้อไก่ย่างหรือซื้อผลไม้เมล็ดธัญพืชอะไรสักถุง 

เพื่อประทังความหิว

"ฉันได้กลิ่นเกี๊ยวหมู"

เก๊ียวเพ่ิงถูกน�ามาเสร์ิฟตรงหน้า ยังไม่ทันจะลมืตามองดีๆ และยังไม่ทัน

ชิมรสใดๆ หลิงซูก็รู้ก่อนล่วงหน้าแล้ว

"ไส้หมูกับผักกาดขาว มีเห็ดหอมด้วยใช่ไหม"

เยวี่ยติ้งถัง "..."

เขาไม่เช่ือเรือ่งเหนือธรรมชาต ิจงึคบีเก๊ียวขึน้มากัด แล้วก็พบว่าใช่จรงิๆ

"นายนี่จมูกหมาจริงๆ สินะ"

หลงิซหัูวเราะฮ่าๆ "เรยีกว่าใจสือ่ถึงใจต่างหากล่ะ ฉนัน่ะมชีะตาต้องกับมนั!"

เยวี่ยติ้งถังก็เหนื่อยแล้วเช่นกัน

เขาต้องใช้ปัญญาและความกล้าหาญอยู่ตลอดทาง เดินทางวนเวียน 

ไปมานานๆ ถ้าพูดกันแค่เรื่องระยะทางยาวไกลก็คงท�าให้ร่างกายอ่อนเพลีย 

อย่างเดียว แต่เมื่อบวกกับอาการบาดเจ็บ ต้องคอยใช้สมอง ต้องใช้พลังใจ 

ไปมากมาย สิง่เหล่านีก็้ท�าให้เขาอ่อนเพลยีไปท้ังกายใจจรงิๆ การงบีหลบัสัน้ๆ  

ในคลินิกหรือบนรถไฟคงไม่มีทางท�าให้พลังของเขาฟื้นคืนมาได้

เมื่อรถไฟไปถึงเซี่ยงไฮ้ ยามดึกก็คืบคลานเข้ามาแล้ว

อย่างไรฤดใูบไม้ผลขิองเซีย่งไฮ้ก็อบอุน่กว่าทางเหนือมาก เมือ่สดูหายใจ
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เข้าลึกๆ ก็เหมือนจะได้กลิ่นหอมของต้นหญ้าลอยมาอย่างเลือนรางในอากาศ

หลิงซูคงจะสูดหายใจเข้าเต็มที่ไปหน่อย เขาจึงจามออกมากะทันหัน

"พี่ต้องคิดถึงฉันอยู่แน่...ไม่สิ! ตอนนี้ฉันกลับบ้านไม่ได้"

"ท�าไม"

"อาการบาดเจ็บที่ขายังไม่หายดี กลับไปต้องโดนพี่ซักแน่ ถ้าไม่อธิบาย

ออกมาเป็นฉากเป็นช้ันล่ะก็คงไม่ให้ฉันได้นอนหลับดีๆ หรอก คืนน้ีฉันขอไป 

ยืมโซฟาห้องรบัแขกบ้านนายนอนแก้ขัดสกัสองคนืดกีว่า เอาไว้ผ่านไปสองวัน 

แผลหายดีแล้วค่อยกลับบ้าน"

หลิงซูหัวเราะแหะๆ ท�าตาปริบๆ ใส่เยวี่ยติ้งถัง

"ถ้านายคดิว่าต้อนรบัแขกได้ไม่ดีพอ อยากจะท�าความสะอาดห้องนอนแขก 

ให้ฉันอยู่ล่ะก็ ฉันก็ไม่รังเกียจหรอกนะ"

เยวี่ยติ้งถังบอก "ต้องดูความประพฤตินายก่อน"

ไม่ปฏิเสธก็เท่ากับตกลง หลิงซูรู้จักหลักการหาผลประโยชน์จากจังหวะ

เวลาที่เหมาะสม เขาเดินตามอีกฝ่ายไปติดๆ

เมื่อเช้าน้ีตอนอยู่ที่หนานจิงเยว่ียติ้งถังโทรศัพท์ไปที่บ้านสกุลเยว่ียแล้ว  

เขาบอกลุงโจวว่าคืนนี้จะกลับบ้าน คนขับรถของสกุลเยวี่ยจึงมารอรับพวกเขา 

ที่ด้านนอกสถานีรถไฟนานแล้ว

ใบหน้าที่คุ้นเคย รถยนต์ที่คุ้นเคย เมื่อกลับมาพบส่ิงเหล่าน้ีหลังผ่าน

ความเป็นความตายมา หลิงซูเห็นอะไรก็รู้สึกสนิทใจไปเสียหมด เขาย้ิมให้ 

คนขบัรถสกุลเยว่ียอย่างสดใสเป็นพิเศษ ท�าเอาคนขบัรถอดหยอกเล่นไม่ได้ว่า 

"คุณชายหลิงไปข้างนอกคราวนี้ได้ลาภมาเหรอครับ"

หลงิซมูท่ีาทีสบายๆ "ลาภน่ะไม่ได้หรอก แต่เกือบเอาชวิีตไปท้ิงสเิรือ่งจรงิ  

จะว่าไปตั้งแต่ผมเจอคุณชายบ้านนี้ก็เริ่มจะบาดเจ็บทุกสองสามวัน ถ้าไม่โดน

ยิงแขนก็โดนยิงขา ไม่ช้าก็เร็วคงมีสักวันที่หัวจะโดนด้วยสักโป้งนั่นล่ะ!"

คนขบัรถมองผ่านกระจกมองหลงั สหีน้าของเยว่ียติง้ถังค่อยๆ เคร่งเครยีดขึน้  

เขาคิดว่าคณุชายสีค่งโกรธแน่ แต่ท่ีไหนได้ค�าทีพู่ดออกมากลบัไม่เหมอืนทีเ่ขา

คิดเอาไว้เท่าไหร่เลย
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"อย่าไปสนใจค�าพูดเด็กน้อยเลย เปิดปากก็พูดแต่อะไรไร้สาระ!"

ต้องเป็นเพราะประโยคสุดท้ายของคุณชายหลิงเมื่อกี้แน่

หลงิซผู่อนลมหายใจ "ก็แค่พูดเล่นไปตามเรือ่งตามราวล่ะน่า จรงิจงัไปได้!"

เยว่ียติ้งถังพูดในใจว่า นายกลัวตัวเองจะไม่รู้สึกถึงความสามารถด้าน 

ความปากเสยีหรือไง แล้วเขาก็เอ่ยเสียงเย็น "ต่อไปค�าพูดพวกนี้ถ้านายพูดอีก 

ฉันจะหักเงินเดือนนายหนึ่งครั้ง"

หลงิซแูบมอืสองข้าง "ยังไงเดอืนหนึง่ฉนัก็ได้ไม่เท่าไหร่อยู่แล้ว หกัไปเถอะ  

แค่พอกินพอใช้ก็โอเคแล้ว"

เยว่ียติ้งถังไม่รู้จริงๆ ว่าจะท�าอย่างไรกับท่าทีเหมือนหมูตายไม่กลัว 

น�้าร้อนลวก* แบบนั้นของอีกฝ่าย

คนคนน้ีบกุตะลยุทัว่ทัง้เหนือใต้ เสยีความภาคภมูใิจและความหย่ิงทะนง

ในศักดิ์ศรีวัยหนุ่มไปแล้ว กลายเป็นคนที่หน้าหนาจนฟ้าผ่าก็ยังไม่สะท้าน

สะเทือน หนาพอจะให้ขึ้นไปกลิ้งลงมาจากหมู่บ้านบนยอดเขาสูงแล้วก็ยัง 

ไม่มีเศษหน้าแตกออกมาแม้แต่เสี้ยวเดียว

บ้านสกุลเยวี่ยเปิดไฟสว่างไสว

ประตูใหญ่เปิดอยู่ ลุงโจวยืนรออยู่บนบันไดหน้าประตูบ้านนานแล้ว  

เมื่อเห็นรถขับเข้ามาใกล้ก็รีบให้คนไปเปิดประตูเหล็กที่สวนหน้าบ้าน

"คุณชายสี่ คุณชายหลิง!"

รอยย้ิมของเขาเบ่งบานเต็มใบหน้า เห็นได้ชัดว่ารู้สึกยินดีอย่างย่ิงท่ี

คุณชายทั้งสองกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัย

"ลุงโจวล�าบากแย่เลยครับ!"

เยวี่ยติ้งถังพยักหน้าให้ เขาถอดหมวกส่งให้คนรับใช้ข้างๆ

พ่อบ้านเคยชนิกับการแสดงออกอย่างเก็บกักความรูส้กึเอาไว้ข้างในเช่นนี้ 

นานแล้ว ไม่เพียงแค่เยว่ียติง้ถังเท่านัน้ แต่ทกุคนในสกุลเยว่ียล้วนเป็นแบบน้ีกัน 

ทัง้หมด พวกเขาไม่ได้ไม่เคารพพ่อบ้านอาวุโส เพียงแต่ไม่อาจแสดงความรูส้กึ

* หมูตายไม่กลัวน�้าร้อนลวก เป็นส�านวน หมายถึงคนที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาว
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ออกมามากจนเกินไปเท่านั้น

เทียบกันแล้ว กิริยาของหลิงซูดูเกินจริงไปมากทีเดียว

เขาตรงเข้าไปสวมกอดพ่อบ้านทันที

"ลุงโจวผมกลับมาแล้วครับ! คิดถึงผมไหม"

น�้าเสียงที่สูงขึ้นนั้นเปล่งออกมาท่ามกลางค�า่คืนหนาวเหน็บ เหมือนกับ

ก้อนหินที่หล่นลงไปในสระอันเรียบนิ่ง ก่อให้เกิดคลื่นน�า้กระเพื่อมเป็นระลอก 

และปลุกให้ดอกบัวที่หลับใหลอยู่ลึกลงไปในสระน้ันอย่างไม่รู้ว่าฤดูใบไม้ผลิ

จะมาเยือนเมื่อใดตื่นขึ้นด้วย

"คดิถึงครบั" พ่อบ้านย้ิมกว้างข้ึนโดยไม่รูต้วั เขาเงยหน้าขึน้ตบหลงัหลงิซู  

"คุณชายหลิงผอมลงนะครับ"

"จริงเหรอครับ" หลิงซูหมุนรอบตัวเอง เขาถามพ่อบ้านว่า "ผอมลงไป 

แค่ไหน เห็นชัดไหมครับ"

พ่อบ้านเอ่ยด้วยน�า้เสียงปวดใจ "จะเห็นไม่ชัดได้อย่างไรเล่าครับ หลังนี่

ลบูก็เจอกระดกูแล้ว พวกคุณออกไปข้างนอกเจอเรือ่งล�าบากอะไรกันมาล่ะครบัน่ี!"

หลงิซบูอก "แย่แล้วๆ ถ้าอย่างนัน้พ่ีสาวผมต้องเหน็แล้วบ่นไปทัง้เดอืนแน่  

หูผมคงหลุดเลยล่ะ!"

"เข้าไปก่อน อย่ายืนบังประตู"

เสียงของเยวี่ยติ้งถังลอยอยู่ข้างหู หลิงซูจึงเดินเข้าบ้านตามค�าบอกนั้น

พ่อบ้านยิ้ม เดินตามเข้ามาข้างใน

"อาหารเตรียมเอาไว้พร้อมแล้วครับ ท�าเอาไว้ให้พอดีกับเวลาที่พวกคุณ

จะกลบัมา เพ่ิงเอาขึน้โต๊ะเลย ยังร้อนอยู่ ซปุก็เตรยีมเอาไว้สองชดุ เป็นซปุยอด

หน่อไม้ท่ีคณุชายสีช่อบทีส่ดุ แล้วก็มซีปุข้าวโพดกระดกูหมท่ีูคุณชายหลงิชอบ

ด้วยครับ"

หลิงซูออดอ้อน "ผมก็ชอบกินซุปยอดหน่อไม้นะ ลุงท�าไว้ชุดเดียวเอง 

เหรอครับ"

"ท�าไว้เยอะครบั ท�าไว้เยอะ รบัประทานกันพอแน่นอนครบั รบัประทานกัน 

ให้พุงกางไปเลย แต่มากเกินไปก็ไม่ได้หรอกนะครับ เดี๋ยวดึกแล้วอาหารจะ 
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ไม่ย่อย"

พ่อบ้านตกัซปุให้พวกเขาด้วยตนเอง เมือ่เห็นหลิงซกิูนอย่างตะกละตะกลาม  

ความรู้สึกเอ็นดูก็ยิ่งหลั่งไหลออกมา

"นี่คุณไปอยู่ข้างนอกล�าบากแค่ไหนกันน่ี รับประทานช้าๆ หน่อยครับ 

เดี๋ยวจะส�าลักเอา!"

"ก็ไม่ได้ล�าบากอะไรนักหรอกครับ แค่บาดเจ็บนิดหน่อย ท่ีส�าคัญคือ

กับข้าวที่นี่อร่อย ไม่ได้กินนานแล้วก็เลยคิดถึงน่ะครับ!"

หลิงซูพุ้ยข้าวโดยไม่เงยหน้า เคี้ยวกลืนๆ อย่างรวดเร็ว แม้แต่ค�าท่ีพูด

ออกมาก็ยังฟังดูอู้อี้ แต่ลุงโจวก็ยังได้ยินใจความส�าคัญ เขาตกใจ

"ได้รับบาดเจ็บด้วยเหรอครับ บาดเจ็บจากอะไรครับนี่"

"โดนยิงน่ะครับ เหล่าเยวี่ยโดนที่แขนนัดหนึ่ง ผมโดนที่ขา"

พ่อบ้านชราสูดปาก "ผมจะไปติดต่อหมอเดี๋ยวนี้!"

"เลกิท�าลงุโจวตกใจเสยีทีน่า" เยว่ียติง้ถังขมวดคิว้ เขายกมอืเป็นสญัญาณ 

ให้พ่อบ้าน "ลงุโจวนัง่ก่อนเถอะครบั พวกเราแวะหาหมอระหว่างทางกลบัมาแล้ว  

วันนี้เพิ่งจะท�าแผลกันไปเอง ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอก พรุ่งนี้ค่อยให้หมอดูใหม ่

ก็ไม่สาย อกีอย่างพวกเราก็เหนือ่ยกันแล้ว กินข้าวเสรจ็คงอาบน�า้พักผ่อนก่อน"

พ่อบ้านชรายังไม่วางใจ "เอากระสุนออกแล้วเหรอครับ" 

เยว่ียติง้ถังบอก "เอาออกแล้วครบั ลงุวางใจเถอะ หมอท่ีดูแผลให้พวกเรา 

เป็นเพ่ือนร่วมชั้นเรียนของผมเอง ฝีมือยอดเย่ียม ไม่ด้อยไปกว่าหมอประจ�า 

สกุลเยวี่ยเลยครับ"

พ่อบ้านถอนหายใจ "คุณชายหลิงก็ผอมลงไปครึ่งตัวได้ พวกคุณอยู่ 

ข้างนอกคงจะไปล�าบากมากๆ เลยสนิะครบั ช่วงนีอ้ยู่พักรกัษาตวัท่ีบ้านกันก่อน 

ถ้าไม่มีอะไรก็อย่าออกไปเลย คืนนี้คุณชายหลิงก็พักที่นี่นะครับ"

หลงิซกัูดตะเกียบพลางเงยหน้า "ถ้าอย่างน้ันผมนอนโซฟาในห้องรบัแขก

ก็ได้ครับ"

"โซฟาห้องรับแขกอะไรกัน! ผมเก็บกวาดห้องนอนแขกเอาไว้ให้แล้ว 

ล่ะครับ คุณนอนในห้องนอนแขกนี่ล่ะ"
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หลิงซูเอ่ยอย่างใสซื่อ "แต่เมื่อก้ีหัวหน้าเยว่ียบอกว่าต้องดูพฤติกรรม 

ของผมก่อน ถึงจะตัดสินใจว่าจะให้ผมนอนในห้องนอนแขกหรือเปล่า" 

พ่อบ้านมองเยวี่ยติ้งถัง สีหน้าดูไม่เห็นด้วย

เยวี่ยติ้งถัง "..."

เจ้าหมอนี่ แม้แต่ห้องของฉันก็นอนมาแล้ว ยังจะมาแกล้งท�าซื่ออีก!

แล้วลุงโจวก็ดันหลงกลอะไรแบบนี้เสียด้วยสิ!

"อยากนอนไหนก็นอนนั่นแหละ ยังต้องมาถามฉันอีกหรือไง"

พ่อบ้านย้ิมพลางเอ่ย "ดูสิครับ คุณชายสี่น่ะปากร้ายใจดี คุณสนใจแค่

เรื่องนอนให้สบายก็พอครับ"

หลิงซู "ลุงโจว ผมว่าเดี๋ยวจะใช้สบู่ล้างหน้าหน่อยน่ะครับ"

พ่อบ้าน "ที่บ้านมีครับ ผมไปเอามาให้"

หลิงซู "ผมมักจะรู้สึกว่าชาดบนหน้ามันล้างไม่สะอาดทุกทีเลย"

พ่อบ้าน "คุณใช้ชาดทาหน้าท�าไมกันครับ"

หลิงซูกระมิดกระเมี้ยน "ก็ตอนกลับมาเหล่าเยว่ียให้ผมแต่งเป็นผู้หญิง 

แกล้งท�าเป็นสามภีรรยากันกบัเขา ถ้าไม่ใส่ชดุผูห้ญงิก็ไม่ให้ผมข้ึนรถไฟกลับมา"

สหีน้าทีพ่่อบ้านชรามองเยวีย่ติง้ถังน้ันเรยีกได้ว่าดแูปลกประหลาดอย่าง

แท้จริง เหลือแค่ไม่ได้ถามออกมาโต้งๆ เท่าน้ันว่าเขามีรสนิยมพิสดารอะไร 

หรือเปล่า

เยวี่ยติ้งถังไม่อยากพูดอะไรอีก

เขาคิดอยู่แล้วว่าเรื่องแต่งหญิงนี่ เจ้าคนแซ่หลิงคงไม่ยอมจบง่ายๆ 
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บทที่ 120

ท�าไมต้องแต่งหญิง คงต้องพูดกันตัง้แต่เรือ่งท่ีพวกเขาพยายามหลบเลีย่ง 

หูตาของคุณซ่งนั่นล่ะ

พูดถึงคุณซ่ง ก็คงยากจะเลี่ยงไม่พูดถึงทรัพย์สมบัติท่ีขนย้ายตามร่าง

คุณนายจินมาถึงเป่ยผิง

เยวี่ยติ้งถังกลัวจริงๆ ว่าหลิงซูจะพลั้งปากพูดเรื่องเหล่านั้นออกไป

แม้ว่าพ่อบ้านจะเป็นคนกันเอง แต่เรื่องนี้มีความเก่ียวพันมากมาย 

ใหญ่โต ยิ่งคนรู้น้อยเท่าไหร่ก็ย่ิงปลอดภัยเท่านั้น ส�าหรับคนที่ได้ฟังแล้ว 

การรู้มากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป

หลังจากกินซุปร้อนๆ แล้วก็มีเหล้าอุ่นมาเสิร์ฟพอดิบพอดี

เหล้าไม่จ�าเป็นต้องดกีรสีงู เหล้าดอกกุ้ยหรอืเหล้าบ๊วยน้ันเหมาะสมทีส่ดุ

ส�าหรับพวกเขาซึ่งเหน็ดเหนื่อยมาจากการเดินทาง เหล้าสักกาหนึ่ง 

คือสิ่งท่ีช่วยให้กล้ามเน้ือผ่อนคลายเลือดลมไหลเวียนได้ดีท่ีสุด ท�าให้ความ 

อ่อนระโหยโรยแรงกลับมามีก�าลัง ร่างกายผ่อนคลายอย่างถึงที่สุด 

หลิงซูพูดคุยเร่ืองที่ได้เห็นได้ยินมาจากสกุลกวนไม่หยุด บรรยายเรื่อง

นิสัยชวนตะลึงจนพูดไม่ออกของพ่ีน้องสกุลกวนทั้งหลาย ท่านใหญ่ที่ไม่ค่อย 

มเีหตผุล ท่านรองผูห้ลงใหลในของโบราณแต่กลบัไม่ได้มคีวามรูอ้ะไรเก่ียวกับ

เรือ่งนัน้ มปีณิธานแรงกล้าแต่ไร้ความสามารถ ท่านสามผู้เงยีบขรมึไม่พูดไม่จา  

ท่านสี่ผู้ไหว้เจ้าเข้าทรง ทั้งยังมีท่านห้าที่เพ่ิงกลับมาจากเมืองนอก ดูเหมือน
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สงูส่งบรสิทุธ์ิแต่กลบัสนใจเรือ่งการแบ่งมรดกของกวนเหล่าเหยยีจือ่ไม่แพ้ใคร 

หลิงซูบรรยายถึงบุคคลเหล่านี้ได้อย่างออกรสออกชาติ 

ทว่าฉากทีเ่หล่าหยวนเปิดคลงัน้ัน เมือ่ออกมาจากปากหลงิซก็ูเปลีย่นเป็น 

เรื่องเล่าฟุ้งฝอยที่เขาพูดไปเรื่อย เบี่ยงเบนความสนใจของลุงโจวได้ในที่สุด

เมื่อมีหลิงซูร่วมโต๊ะอาหาร ต่อให้มีคนน้อยก็ยังรู้สึกคึกคักได้

ชัว่ชวิีตนีพ่้อบ้านชราพบเจอคนมาไม่น้อย แต่คนทีไ่ม่สมเหตสุมผลจนชวน 

ตะลึงอย่างคนสกุลกวนนั้นมีให้เห็นไม่มาก พ่อบ้านฟังจนเพลิน กระท่ังหลิงซู

เล่าจบไปนานเขาจึงค่อยถอนหายใจ

"ท่ีจริงคุณชายใหญ่ก็เคยบอกเอาไว้ครับว่าการเดินทางครั้งน้ีพวกคุณ 

ไม่ควรไปกัน นอกจากเรื่องจะไปล�าบากกันเปล่าๆ แล้ว ถ้าคุณนายที่อยู่ใน

ปรโลกรู้เรื่องนี้เข้าคงไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นหรอกครับ"

เยวี่ยติ้งถังวางถ้วยซุป ก่อนใช้ผ้าเช็ดปาก

"ก็ไม่นับว่าเสียเปล่าหรอก อย่างน้อยก็ได้ชดเชยความเสียใจของแม ่

ตอนยังมีชีวิตอยู่"

อีกทั้งยังเรียกคืนสมบัติมาได้อีกสองหีบเต็มๆ เพ่ือไม่ให้ไปตกอยู่ในมือ

คนตะวันตก

ทรพัย์สมบตัพิวกน้ันจะเรยีกได้ว่าเป็นสมบตัขิองแผ่นดนิหรอืไม่ อย่าว่า

แต่เหล่าหยวนไม่รูเ้ลย แม้แต่เขากับหลงิซเูองก็แยกแยะไม่ออก เพียงแต่ตอนที ่

กวนเหล่าเหยียจือ่ยังมชีวิีตอยู่ถึงกับกล้าเสีย่งอนัตรายขนาดน้ัน พยายามทุม่เท 

มากมายเพ่ือปกป้องของเหล่าน้ันเอาไว้ ประกอบกับท่ีมาของมันก็ไม่ธรรมดา

อยู่แล้ว อาจจะมสีกัวนัท่ีคนรุน่หลงับนัทึกประวัตศิาสตร์แล้วเขยีนถึงความเพียร 

พยายามในการปกป้องทรัพย์สมบัติเหล่าน้ีของกวนเหล่าเหยียจื่อเอาไว้บ้าง

ก็ได้ ให้สมกับที่ทุกคนต้องล�าบากตรากตร�ากันมา

ทว่าตอนนี้ เรื่องเหล่านี้ยังคงเป็นความลับ ไม่อาจให้คนนอกล่วงรู้

พออยู่บ้านก็มักอยากออกไปเตร็ดเตร่ข้างนอก เมื่อเตร่อยู่ข้างนอก 

นานเกินไปก็เริ่มคิดถึงบ้าน
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ทีน่ี่คืออ่าวเรอืให้หลงิซไูด้พักผ่อนสบายใจทุกเมือ่ยามเหนือ่ยล้า เมือ่อยู่ทีน่ี ่

เขาไม่จ�าเป็นต้องคิดหาอุบายวางแผนต่อสู ้เอาชีวิตรอด ไม่ต้องกังวลว่า 

คนข้างกายจะมาลอบท�าร้าย และยังมีคนในครอบครัวท่ีห่วงใยเอาใจใส ่

พวกเขา คอยเตรียมข้าวเตรียมซุปร้อนๆ ให้พวกเขาได้ขจัดความเหน่ือยล้า 

และความสกปรกจากการเดินทางอันยาวนาน

ส�าหรับหลิงซูแล้ว แม้ว่าที่นี่จะไม่ใช่บ้านของตัวเอง แต่เขาก็อยู่ท่ีน่ีได้

โดยไม่รู้สึกกดดันอะไรเลย

หากหาความกดดนัมาใส่หัวใจตวัเอง คนคนน้ันย่อมมชีวิีตอยู่ได้ไม่นาน 

และเขาก็เป็นคนไม่หาเรื่องวุ่นวายใจให้ตัวเองมาแต่ไหนแต่ไร 

ลุงโจวย่อมไม่ให้เขาไปนอนโซฟาห้องรับแขกอยู่แล้ว อีกฝ่ายเก็บกวาด

จัดห้องนอนแขกเอาไว้เรียบร้อยแต่เน่ินๆ หมอนผ้าห่มก็เปลี่ยนเป็นของใหม่

และน�าไปตากแดดเรียบร้อย หากเข้าไปดมใกล้ๆ ก็จะได้กลิ่นหอมแดด

เยวีย่ติง้ถังเดนิลงมา ก่อนจะกลบัไปโดยท่ีในมอืมสีาลีตุ๋่นน�า้ตาลสองถ้วย

ลุงโจวแทบจะพยายามก�าจัดความเหน็ดเหนื่อยยากล�าบากที่พวกเขา

ได้รบัมาจากข้างนอกไปให้หมดสิน้ภายในวนัเดยีว เขาตัง้เตาไมไ่ด้หยดุหย่อน 

ตอนแรกลุงโจวจะขึ้นมาเสิร์ฟให้หลิงซูด้วยตนเองด้วยซ�้า แต่เยว่ียติ้งถังเห็น 

ลุงโจวอายุอานามขนาดน้ีแล้วก็ทนไม่ไหวท่ีจะให้เดินขึ้นเดินลงท้ังวัน จึง 

ถือโอกาสเอามาให้หลิงซูเอง

ถ้วยหนึ่งวางเอาไว้บนหัวเตียงในห้องตนเอง อีกถ้วยยกมาเคาะประตู

ห้องนอนแขกสองสามครั้ง จึงค่อยได้ยินเสียงคนข้างในเอ่ยอย่างเกียจคร้าน

"เข้ามาสิ"

ความอ่อนเพลียหนักหน่วงท�าให้แทบจะหลับไปในวินาทีข้างหน้า

เยว่ียติ้งถังผลักประตูเข้าไป เขาเห็นอีกฝ่ายก�าลังนอนกางแขนกางขา

อย่างไม่มีการรักษาภาพลักษณ์ใดๆ ดังคาด เห็นภาพน้ีแล้วเยว่ียติ้งถังเป็น 

อันต้องขมวดคิ้ว 

"นายนอนทับแผล อย่านอนอย่างนี้สิ"

หลิงซูไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง
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เยวีย่ติ้งถังเดินเขา้ไปใกล ้ก็เห็นว่าอีกฝา่ยสระผมแต่ยงัไม่ไดเ้ช็ดใหแ้ห้ง 

กลับนอนลงไปทั้งที่ผมเปียกอย่างนั้นจนน�า้ซึมบนหมอน

"ลุกขึ้นมา"

เยวี่ยติ้งถังถอนหายใจ เขารู้สึกทนไม่ได้

ตอนอยู่ข้างนอกพูดปาวๆ ว่าไม่สนใจอะไรท้ังน้ัน พอกลับมาบ้านเห็น 

อีกฝ่ายท�าตามใจอย่างนี้เขาก็เริ่มจะจุกจิกจู้จี้ขึ้นมาอีกแล้ว

หลิงซูรับค�างึมง�า แต่ร่างกายกลับซื่อตรงมาก ไม่ขยับสักนิด

เยวี่ยติ้งถังทนจนทนไม่ไหว ในที่สุดก็ลงมือเอง เขาไปเอาผ้าขนหนูแห้ง

ผนืหนึง่ออกมาจากห้องอาบน�า้แล้วโปะลงบนศรีษะอกีฝ่าย จากนัน้ก็เริม่เชด็ผมให้

"ทางซ้ายอีกหน่อย ใช่ๆ ตรงนั้นแหละ กดตรงจุดเฟิงฉือ* อีก..."

หลิงซูได้คืบจะเอาศอก ไม่ได้ใส่ใจกับกิริยาท่ีค่อนข้างหยาบกระด้าง 

เล็กน้อยของเยวี่ยติ้งถัง กลับสนุกสนานเสียด้วยซ�า้

เยวี่ยติ้งถังหมดค�าจะพูด นี่มันคุณชายใหญ่แต่ก�าเนิดจริงๆ

ถ้าสกุลหลิงยังไม่ล้มละลาย เจ้าหมอน่ีก็คงยังเป็นคุณหนูคุณชายที่ถูก

เลีย้งประคบประหงมจนเคยตวั แค่หนามกุหลาบต�านดิหน่อยก็ต้องน่ังเป่าแผล

ไปครึ่งค่อนวันอะไรจ�าพวกนั้น 

หากตอนนัน้หลงิซเูอาทรพัย์สมบตัปิระจ�าตระกูลท่ีพ่ีสาวให้ไปเรยีนหนังสือ 

ทีต่่างประเทศ ไม่แน่ว่าอาจจะได้พบกับเยว่ียติง้ถังทีต่่างบ้านต่างเมอืงก็ได้ เพราะ 

วงการนักเรียนนอกก็มีอยู่แค่นั้น เงยหน้าไม่เจอก้มหน้าก็ต้องเจอ เยวี่ยติ้งถัง 

ก็จะได้รูว่้าอกีฝ่ายไม่ได้แต่งงานกับตูอ้ว้ินหนิง และจะได้รูเ้รือ่งทางสกุลหลงิด้วย 

แต่รู้แล้วท�าอย่างไรได้เล่า

ตอนนั้นตัวเขาเองก็เป็นเพียงคุณชายที่รู้จักแต่กินใช้ ท�าอะไรไม่เป็น  

ได้แต่พ่ึงเงินค่าเล่าเรยีนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันจากสกุลเยว่ีย ยังไม่เคย 

สมัผสัโลกกว้างใหญ่หลากหลาย ยังไม่เคยฝึกฝนจนเชีย่วชาญเรือ่งการสงบนิง่ 

ไม่แสดงสีหน้าอาการ และยังไม่เคยพบเห็นโลกท่ีมีคล่ืนลมถาโถมจนชินชา  

* จุดเฟิงฉือ เป็นจุดหนึ่งบนร่างกาย อยู่บริเวณด้านหลังศีรษะตรงไรผม ถัดจากหลังหูท้ังสองข้าง ก่อนถึง
ท้ายทอย
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เขาไม่มีสถานะและไม่มีความสามารถ อาจจะไม่ได้เป็นอย่างทุกวันน้ีที่จะ

สามารถรับอีกฝ่ายเข้ามาอยู่ใต้ปีกของตนได้

บางทีการพบเจอกันตอนนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้ว

เชด็ผมไปนวดศรีษะมา เยว่ียติง้ถังก็พบว่าศรีษะนัน้ขยับไปตามท่ีเขานวด 

ไม่ดิ้นรนอีกต่อไป เมื่อมองดูก็พบว่าอีกฝ่ายสบายจนหลับไปแล้วจริงๆ

เยวี่ยติ้งถังลูบผมหลิงซู มันแห้งไปไม่น้อย หากตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นคงจะ

ไม่ปวดศีรษะแล้ว เวลานี้เขาควรจะลุกขึ้นปิดไฟแล้วออกไปจากห้องเงียบๆ  

แต่เขาก็เห็นถ้วยสาลี่ตุ๋นน�้าตาลวางเอาไว้ตรงหัวเตียงโดยที่ยังไม่ถูกแตะต้อง

เยว่ียติง้ถังย่ืนมอืออกมาหยิกแก้มข้างหน่ึงของหลิงซเูบาๆ รมิฝีปากบาง

เคลื่อนเข้าใกล้ พ่นลมหายใจร้อนใส่หูอีกฝ่าย

"พรุ่งนี้เงินเดือนออก สามร้อยต้าหยาง"

???

หลิงซูลืมตาพรึบ ดีดตัวขึ้นมาจากเตียง!

เยวี่ยติ้งถังนั่งอยู่ข้างเตียง ท่าทางสงบนิ่ง

หลิงซูเอ่ย "พรุ่งนี้เงินเดือนออกเหรอ"

เยว่ียติ้งถังท�าหน้าเหมือนก�าลังมองคนซื่อบื้อ "พรุ่งน้ีเพ่ิงกลางเดือน  

เงินเดือนจะออกได้ยังไง"

"งั้นท�าไมฉันได้ยินค�าว่าสามร้อยต้าหยางล่ะ"

เยวี่ยติ้งถังเอ่ยเสียงเรียบ "นายได้ยินในฝันล่ะมั้ง"

สองคนจ้องตากันไปมา

หลิงซูยืนยันหนักแน่น "ฉันไม่มีทางฟังผิดหรอก!" 

"ในเมือ่ตืน่แล้วก็กนิของหวานนีซ่ะ น�า้ใจของลงุโจวจะให้เสยีเปล่าไม่ได้"

เขาส่งถ้วยให้อีกฝ่าย จากนั้นก็เดินจากไป

"..." หลิงซูพยายามเค้นสมองทบทวนความทรงจ�าเต็มท่ีว่าตัวเองฝันไป

หรือว่าได้ยินจริงๆ กันแน่

หลิงซูอยู่ที่บ้านสกุลเยวี่ยหนึ่งสัปดาห์เต็ม
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เจ็ดวันน้ีบาดแผลเก่าของเขายังไม่หายดี เขาจึงไม่ได้ไปรายงานตัวท่ี 

กรมต�ารวจประจ�านคร อย่างไรเสียถึงไปก็ได้แต่น่ังว่างๆ อยู่แล้ว จะท�าแผล 

ดูอาการอะไรก็มีหมอประจ�าตระกูลมาดูให้ถึงบ้านสกุลเยว่ีย เขาเองก็ไม่กล้า 

กลบับ้านด้วย ไม่อย่างน้ันพ่ีสาวของเขาต้องดอูอกแน่นอนว่าหน้าดซูบูตอบไป

อกีท้ังยังเดนิกะเผลก เหน็แบบน้ันขาอกีข้างอาจจะโดนพ่ีฟาดจนหักไปด้วยก็ได้

อย่างไรเยว่ียต้ิงถังก็ยังต้องไปสอนหนงัสอืท่ีมหาวิทยาลยั หลงิซจูงึได้แต่

นั่งนอนรากงอกอยู่ที่บ้านสกุลเยวี่ย

ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้รู้สึกเบื่อ เขาลากลุงโจวให้มาดูการแสดงศิลปะ

ป้องกันตัวสิบแปดกระบวนท่าทุกวัน

วันนี้เป็นซีเซียงจี้* หลิงซูไม่ต้องใช้ผู ้ช่วยเลย เด๋ียวเขาก็เลียนแบบ 

ชยุองิองิผูอ้รชรอ่อนหวาน เดีย๋วเขากก็ระโดดไปอกีฝ่ังกลายเป็นจางเซงิท่ีก�าลงั 

ท�าหน้าตาถมงึทงึ เดีย๋วเขาก็เป็นหงเหนียงผูร่้าเรงิข้ีเล่น บางครัง้ก็จบีปากจบีคอ 

บีบเสียง บางครั้งก็ท�าเสียงทุ้มหยาบ ท�าเอาลุงโจวรู้สึกสนุกสนานยกใหญ่  

ตวัหลงิซเูองก็เล่นจนสนุกไปด้วย แม้แต่คนรบัใช้อืน่ๆ ของบ้านสกุลเยว่ียก็ล้วน 

รู้สึกสนุกเช่นกัน เวลาไม่ต้องท�างานก็มาล้อมวงดูท้ังยังส่งเสียงเชียร์อีกด้วย 

หลิงซูก็ยิ่งมีก�าลังใจขึ้นอีก

จนกระทั่งเยวี่ยติ้งถังเลิกงานกลับมาบ้าน

ชายหนุม่ไม่ได้ว่างเหมอืนอย่างหลงิซ ูทีก่รมต�ารวจประจ�านครส่วนใหญ่

ไม่ค่อยมงีานอะไร แต่เขายังมงีานสอนอยู่อกี การไปภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

ครัง้นีท้�าให้เสยีเวลาไปนาน เวลานัน้ยาวนานเกินกว่าเวลาท่ีเขาลางานไปมาก 

นอกจากจะต้องกลบัไปรายงานตวัทีม่หาวทิยาลยัหลงัจากท่ีตนลางานไปแล้ว 

เขายังต้องสอนอีกหลายคาบ ชดเชยคาบเรียนที่พวกนักเรียนเรียนล่าช้ากันไป

ก่อนหน้านี้ให้ทัน

เมื่อสกุลเจินได้ยินว่าเขากลับมาแล้วก็รีบมาหาทันที คนท่ีมายังคงเป็น

เจินซูหลาน

* ซีเซียงจี้ เป็นชื่ออุปรากรดังสมัยราชวงศ์หยวน มีทั้งหมด 4 องก์ ซึ่งส่วนท่ีต้องร้องเป็นเพลงนั้นจะให ้
ตวัละครเอกร้องทัง้หมด เรือ่งซเีซยีงจีเ้ป็นเรือ่งราวมมุมองความรกัของคนหนุ่มสาวซึง่ขัดแย้งกับความประสงค์
ของผู้ใหญ่
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แค่เยวี่ยติ้งถังเห็นเขาก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายมาเพื่อจุดประสงค์อะไร

ก่อนไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจินซูหลานเคยมาหาพวกเขา เพราะ

เรือ่งทีเ่จินฉงอว๋ินผูเ้ป็นน้องสาวหายตวัไป และหวังว่าถ้าพวกเขาได้พบเจนิฉงอว๋ิน 

ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะช่วยติดต่อสกุลเจินให้

เจินซูหลานไม่รู้ว่าพวกเยว่ียติ้งถังไม่เพียงแต่ได้พบกับเจินฉงอว๋ินท่ี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น แต่เจินฉงอว๋ินยังร่วมมือกับคนรัสเซียเพ่ือ 

ฆ่าคนและขโมยของมีค่าอีกด้วย สุดท้ายก็ตายด้วยน�้ามือของพวกเขาเอง  

ส่วนเจดีย์ทองประดับอัญมณีเต็มองค์ที่เจินฉงอว๋ินเอาไปนั้น จนถึงตอนนี ้

ก็ยังหายไปอย่างไร้ร่องรอย

เยว่ียติ้งถังย่อมไม่บอกเร่ืองจริงแก่เจินซูหลาน เขาพูดเพียงว่าพวกเขา

ไม่ได้พบเจินฉงอว๋ินเลย และไม่รู ้ว่าเธอยังอยู่ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หรือเปล่า เจินซูหลานก็ไม่ได้ดูสงสัยอะไรพวกเขาเป็นพิเศษ

"ช่างเถอะ ที่จริงตอนท่ีรบกวนพวกคุณเรื่องน้ีผมก็คิดว่าผมมีความหวัง

ไม่มากนักอยู่แล้ว นิสัยของน้องสาวตัวเองผมก็รู้ดี เธอน่ะเอาแต่ใจมาก คิดว่า

ทั้งโลกหมุนรอบตัวเธอ นิสัยแบบนี้เวลาอยู่ในบ้านสกุลเจินก็ยังได้รับความรัก

ความเอ็นดูจากพวกเรา ถ้าไปข้างนอกคงไปไหนไม่รอด" เจินซูหลานพูดพลาง

ยิ้มขื่น "คุณพ่อท่านระเบิดอารมณ์ใหญ่เชียวครับ บอกว่าต่อไปถือว่าสกุลเจิน

ไม่มีทายาทอย่างเธอ สัญญาหมั้นหมายระหว่างเธอกับสกุลหลิ่วก็หาน้องสาว

อีกคนมาแทนแล้ว"

เยวี่ยติ้งถังเงียบไปครู่หนึ่ง "ผมเสียใจด้วยนะครับ"

เขาเคยชนิกบัการพูดค�าตามมารยาทเช่นน้ี สหีน้าของเขาเรยีบนิง่ไม่เหน็

พิรุธใดๆ ถึงอย่างไรเจินฉงอวิ๋นก็เป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขา เจินซูหลาน

จึงไม่ได้สงสัยแม้แต่น้อย

"เฮ้อ...ถ้าไม่พูดก็แล้วไป พูดขึ้นมาแล้วก็หงุดหงิดอีก เอาไว้น้องสาวผม

แต่งงานจะส่งบตัรเชญิมาทางคฤหาสน์คณุนะครบั ถึงตอนน้ันก็ขอเชญิท้ังคุณ

และพี่ชายไปให้เกียรติร่วมงาน ร่วมดื่มเหล้ามงคลกันสักแก้ว"

เยวี่ยติ้งถังบอกว่า "แน่นอนครับ คุณเจินเกรงใจเกินไปแล้ว"
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ต่อให้เจินฉงอว๋ินได้รับความรักความเอ็นดูมากเพียงใด ทว่าส�าหรับ 

สกุลเจินแล้วเธอก็เป็นเพียงคนที่มีตัวตนพิเศษกว่าคนอื่นหน่อยเท่าน้ัน แต ่

เจนิซหูลานมน้ีองสาวมากมาย ไม่มเีจนิฉงอว๋ินสกัคนก็ยังมคีนอืน่ให้แต่งงานกับ 

ตระกูลท่ีก�าหนดเอาไว้ได้ เจนิฉงอวิน๋คิดว่าความพิเศษของตนน้ันเป็นหน่ึงเดียว 

และคดิว่าการท่ีตนออกไปจากบ้านสกุลเจนิจะท�าให้เธอได้ออกไปท่องโลกกว้าง  

แต่ใครจะคาดคิดว่าความล�าพองของเธอจะกลายเป็นยันต์เร่งความตายให้ 

ตัวเธอเอง

หากเทยีบชะตาชวิีตของคนทีอ่ยากจะหลดุพ้นจากกรงขงัเหมอืนกนัแล้ว 

จดุจบของเธอกับเหอโย่วอนัก็ค่อนข้างจะคล้ายคลงึ แต่ระหว่างสองคนน้ีก็กลบั

แตกต่างกันมากเหลือเกิน

อย่างน้อยที่สุดเยวี่ยติ้งถังก็จะจดจ�าชื่อของเหอโย่วอันไปชั่วนิรันดร์ แต่

อาจจะลืมเลือนช่ือเจินฉงอว๋ินได้ นอกเหนือจากบิดามารดาญาติพ่ีน้องของ

เจินฉงอวิ๋นแล้ว บางทีอาจไม่มีใครจ�าเธอได้เลยก็เป็นได้ 

ระหว่างทางกลบัมาจากท�างาน เยว่ียต้ิงถังได้พบกับคนท่ีคาดไม่ถงึคนหน่ึง  

ทั้งคู่ถามไถ่ทักทาย อีกฝ่ายถูกเยวี่ยติ้งถังชักชวนให้ขึ้นรถและกลับมาด้วยกัน

หลงัจากไปท�างานกลบับ้านมา เยว่ียติง้ถังก็เกือบจะคดิว่าตนเข้าผดิบ้าน

เสียแล้ว

บ้านที่เคยเงียบสงบเรื่อยมา คฤหาสน์สกุลเยว่ียน้ันแม้แต่คนรับใช ้

จะพูดจากันก็ยังต้องพูดเสียงเบา แต่บัดนี้แม้จะมีประตูกั้นเขาก็ยังได้ยินเสียง

หัวเราะเฮฮาดังออกมาจากข้างใน

คนรับใช้ท่ีมาเปิดประตูมองเขาอย่างระมัดระวังเพราะกลัวว่าเขาจะ 

ไม่พอใจ และยังอธิบายอย่างระมัดระวังด้วย

"คุณชายสี่ คุณชายหลิงไม่รู้ว่าคุณกลับมาแล้วน่ะครับ"

เยวี่ยติ้งถังรับค�าอืม ดูไม่ออกว่ายินดีหรือโกรธเคือง
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บทที่ 121

บางครั้งเยวี่ยติ้งถังก็รู้สึกว่าที่ที่มีหลิงซูอยู่จึงจะดูเหมือนบ้านจริงๆ

พ่ีสามเยว่ียชนุเสีย่วเข้าใจเรือ่งน้ีก่อนเขาตัง้นานแล้ว ดงันัน้เธอจงึชอบให้ 

หลิงซูอยู่กินข้าวที่บ้านมาก

แม้จะเป็นการพูดคยุเรือ่งสพัเพเหระทัว่ไป คยุเรือ่งดนิฟ้าอากาศ คยุเรือ่งท่ี 

ในสายตาของสามพ่ีน้องผูช้ายสกุลเยว่ียมองว่าไม่ได้มคีวามหมายส�าคญัอะไร

หากเทียบกับพวกเขาแล้ว หลงิซดูเูหมอืนน้องชายแท้ๆ ของเยวีย่ชนุเสีย่ว

มากกว่าเสียอีก

แต่ค�าพูดเหล่าน้ีเขาไม่มทีางพูดต่อหน้าเจ้าคนแซ่หลงิหรอก ไม่อย่างนัน้

อีกฝ่ายคงมีแต่จะล�าพองไปกันใหญ่น่ะสิ

"หลิงซูหนวกหูวุ่นวายขนาดนี้น่าจะรบกวนบ้านคุณน่าดู ผมจะพาเขา

กลับไปสั่งสอนเสียเดี๋ยวนี้"

กลับเป็นคนท่ีร่วมทางมากับเขาเสียอีกท่ียืนฟังความเคลื่อนไหวข้างใน

ด้วยสีหน้ากระวนกระวายและเอ่ยขอโทษซ�า้ๆ

"ไม่เป็นไรครับ พ่ีเขยไม่ต้องเกรงใจขนาดน้ันหรอก ถือเสียว่าเป็นบ้าน 

ตัวเองก็ได้ครับ มาครับ เชิญเข้ามาก่อน"

เยวี่ยติ้งถังพยักหน้าให้ ก่อนจะพาอีกฝ่ายเข้าบ้าน

โจวซ่าไม่แน่ใจไปชั่วขณะว่าเยว่ียติ้งถังเกรงใจปลอมๆ หรือมีมารยาท

จริงๆ
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เขารู้ว่าหลิงซูท�างานกับเยวี่ยติ้งถัง และรู้ว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสมัยเรียนกัน 

แต่ต่อให้สนิทกันเพียงใดก็เป็นแค่เรื่องในอดีต โจวซ่ารับราชการ ได้เห็นความ

มีน�้าใจหรือความเย็นชาของคนมามากมาย คนที่ต่อหน้าเกรงใจแต่ลับหลัง

พูดจากระทบกระเทียบก็มีให้เห็นบ่อยคร้ัง คนท่ีไม่ได้มีสองหน้าน้ันไม่มีทาง 

ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้ แม้ว่าหลิงซูจะเป็นเพียงเลขาฯ ผู้ช่วยตัวเล็กๆ แต่ก็ต้อง 

แบกรบัความจรงิท่ีว่าเพ่ือนสมยัเรยีนซึง่เคยพูดคยุเล่นหวัมาด้วยกนั และยืนอยู่ 

ในระดับเดียวกันมาโดยตลอดนั้นกลายเป็นคนที่อยู่สูงกว่าตนไปแล้ว

แต่กลายเป็นว่าเมื่อครู่ตอนที่เขายืนอยู่นอกประตูและได้ยินเสียงหลิงซู

เอะอะโวยวายอยู่ข้างในน้ัน เขามองดูสีหน้าเยว่ียติ้งถังแล้วก็อดกังวลไม่ได้  

ในใจคิดว่าเจ้าน้องชายภรรยาคนนี้ไม่เห็นตัวเองเป็นคนนอกส�าหรับสกุลเยวี่ย 

มากเกินไปแล้ว

เสียงหัวเราะเฮฮาค่อยๆ หยุดลงตอนที่พวกเยวี่ยติ้งถังเข้ามา

รอยย้ิมบนใบหน้าของลงุโจวยังไม่เลอืนหาย ดอูารมณ์ดอีย่างเห็นได้ชดั

"คุณชายสี่กลับมาแล้ว กับข้าวเตรียมไว้พร้อม...ท่านนี้คือ..."

เขาพบว่าหลิงซูเผ่นแผล็วเตรียมจะหนีขึ้นข้างบนแล้ว

"หลิงซู!" โจวซ่าตะโกนเรียก

หลิงซูแอบถอนหายใจคิดว่าตัวเองก�าลังบาดเจ็บท�าให้ว่ิงได้ไม่เร็วพอ  

จ�าต้องหยุดฝีเท้าจนได้

"พี่เขย"

โจวซ่าหน้าเครยีด "กลบัมาเมือ่ไหร่ ท�าไมถงึอยู่บ้านคุณเยว่ียไม่ยอมกลบั

เสียที ตามพี่กลับไปซะ พี่สาวเธอบ่นถึงเธอทุกวัน หลิงเหยาไม่รู้ด้วยซ�า้ว่าเธอ

กลับมาเซี่ยงไฮ้แล้วน่ะ!"

หลิงซูยังหาข้ออ้างดีๆ ไม่ได้ เยวี่ยติ้งถังก็พูดขึ้นเสียก่อน

"ออกไปครัง้น้ีหลงิซไูด้รบับาดเจบ็นิดหน่อยครบั เขาไม่อยากให้พ่ีหลิงเหยา 

กังวล ผมเองแหละครับที่บอกให้เขารักษาตัวให้หายดีก่อนค่อยกลับบ้าน"

โจวซ่านิ่งงัน เขามองส�ารวจหลิงซูทั่วทั้งตัว

"บาดเจ็บตรงไหน หนักหรือเปล่า ท�าไมดูผอมไปตั้งเยอะ"
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หลิงซูหัวเราะฮ่าๆ "เจ็บที่ขาน่ะพ่ี ไม่ร้ายแรงอะไร พ่ีก็มองออกว่าผม 

ผอมลงใช่ไหมล่ะ ง้ันพ่ีสาวก็คงย่ิงมองออกใหญ่เลย เพ่ือชีวิตน้อยๆ ของผม  

พี่เขยก็อย่าเพิ่งให้ผมรีบกลับบ้านเลยนะ!"

โจวซ่าย้ิมขื่น เขามองเยว่ียติ้งถัง อยากจะพูดแต่ก็หยุดเอาไว้ คล้าย

เกรงใจที่จะพูดเรื่องในบ้านตัวเองยามอยู่ในบ้านคนอื่น

เยวี่ยติ้งถังว่า "ไหนๆ ก็มาแล้ว กินข้าวด้วยกันก่อนค่อยกลับเถอะครับ 

ส่วนหลิงซูก็ให้เขาอยู่ท่ีนี่อีกสักสองสามวัน ตอนกลางวันไปท�างานพร้อมผม 

ก็สะดวกดี"

ฟ้าดินเท่านั้นที่รู้ว่าคุณชายใหญ่หลิงต้องไปท�างานที่ไหนกันเล่า ตอนนี้

เขาอยู่บ้านกินๆ นอนๆ รอวันตายเหมือนปลาเค็ม* ทั้งวันนั่นแหละ

เหล่าเยวีย่เอ๋ยเหล่าเยวีย่ ในเวลาหน้าสิว่หน้าขวานก็ช่างมนี�า้ใจเสยีจรงิ

หลิงซูแอบยกนิ้วให้เยวี่ยติ้งถังลับหลังโจวซ่า

ขณะที่เยวี่ยติ้งถังนั้นสีหน้าเหมือนปกติ เขาท�าเป็นมองไม่เห็น

เมื่ออยู่ต่อหน้าคนสกุลเยว่ีย โจวซ่าก็ดูสงวนท่าทีมาก ได้ยินดังน้ันก็รีบ

โบกมือ

"ไม่ล่ะๆ พวกเธอกินกันเถอะ กินกันเลย! พ่ีสาวของหลิงซูผัดกับข้าว 

รอพ่ีอยู่ที่บ้านแล้ว พ่ีต้องรีบกลับ ไม่อย่างน้ันกับข้าวเย็นหมดแล้วหลิงเหยา 

คงต้องเอาไปอุ่นใหม่อีกรอบ งั้นพี่ลาล่ะนะ!"

"พี่เขย!" 

หลิงซูเรียกเขาเอาไว้ ก่อนหัวเราะแหะๆ แล้วก็ไม่พูดอะไร

ทว่าโจวซ่าก็รู้ว่าอีกฝ่ายก�าลังบอกใบ้ถึงอะไร

"วางใจเถอะ พ่ีจะไม่บอกพ่ีสาวเธอ แต่เธอก็รีบกลับบ้านล่ะ พ่ีสาวเธอ

คงทนได้ไม่เกินสองวันหรอก ถ้าพ่ีสาวเธอเห็นพิรุธข้ึนมาเราสองคนคงต้อง 

รับกรรมที่ก่อเอาไว้กันเองแล้ว!"

เมื่อแขกดูไม่สบายใจ หากฝืนรั้งเอาไว้อีกฝ่ายก็คงจะกินข้าวไม่อร่อย 

เสียเปล่าๆ

* ปลาเค็ม หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตน่าเบื่อ ไม่มีอะไรท�า อยู่ว่างๆ ไปวันๆ
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เยวี่ยติ้งถังว่า "ถ้าอย่างนั้นผมไปส่งนะครับ"

โจวซ่ารีบบอก "ไม่ต้องๆ คุณอยู่ที่นี่เถอะ ผมไปเอง!"

เขาพูดพลางถอยหลังไปจนเกือบสะดุดธรณีประตูล้มอยู่แล้ว

พ่อบ้านเข้ามาประคอง ก่อนจะไปส่งโจวซ่าด้วยตนเองที่ประตูใหญ่

โจวซ่ากลัวเกรงจากใจจริง เขากลัวว่าถ้าอยู่ท่ีบ้านสกุลเยว่ียนานกว่าน้ี

อีกหน่อยคงแทบขาพันล้มลง ท่าทีท่ีเขามีต่อเยว่ียต้ิงถังน้ันเหมือนกับท่าที 

ที่มีต่อผู้บังคับบัญชาของตน หรือไม่อย่างนั้นก็ดูสุภาพกว่าท่าทีที่ปฏิบัติต่อ 

ผู้บังคับบัญชาของตนด้วยซ�า้

คนโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างหลิงซูต่างหากท่ีดูจะสบายๆ กว่าเขามาก 

หากจะมท่ีาทีเคารพนบนอบต่อหน้าเยว่ียติง้ถังล่ะก็ คงท�าเพ่ือย่ัวโมโหเยวีย่ต้ิงถัง 

หรอืไม่ก็แสร้งท�าเพราะมแีผนการบางอย่าง...เยว่ียต้ิงถังมองโฉมหน้าท่ีแท้จรงิ 

ของเจ้าคนแซ่หลิงออกตั้งนานแล้ว

แต่เรื่องนี้ก็เอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้

เยวีย่ติง้ถังได้ยินมาว่าโจวซ่ามาจากครอบครัวเล็กๆ ในชนบท อาศัย 

ความพยายามของตัวเองศึกษาหาความรู้ และมีคนชั้นสูงให้ความเก้ือหนุน 

จุนเจือ จึงได้มีต�าแหน่งในส�านักงานเทศบาลนครอย่างทุกวันนี้ 

แม้แต่เยว่ียติง้ถังเองบางครัง้ก็ยังรูส้กึว่าการทีห่ลงิเหยาแต่งงานกับโจวซ่า 

ก็คงจะรู้สึกล�าบากอยู่เหมือนกัน 

"อีกสองวันฉันคงต้องกลับบ้านสักรอบแล้วล่ะ"

ตอนที่ก�าลังกินปลากะพงนึ่งจู่ๆ หลิงซูก็พูดขึ้นมา

เยวี่ยติ้งถังมองเขา "ไม่กลัวพี่สาวแล้วเหรอ"

"ฉนัก็ต้องกลบัไปช่วยพ่ีเขยด้วยส ิไม่เห็นเหรอเมือ่ก้ีเขาร้อนรนขนาดไหน 

แสดงว่าคงทะเลาะกับพี่สาวฉันอีกแน่ๆ!" 

"พี่หลิงเหยาดูมีเหตุผลมากนะ"

ท�าไมพอเป็นเขากับโจวซ่าทีไรเหมอืนพ่ีหลงิเหยากลายเป็นยักษ์เป็นมาร

ไปเสียทุกทีเลยล่ะ

หลิงซูถอนหายใจ "นั่นมันเวลาปฏิบัติต่อนาย นายเป็นคนนอกบ้าน 
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เธอก็ต้องมีเหตุผลอยู่แล้ว จะให้เธอแยกเขี้ยวใส่หรือไง"

มือเยวี่ยติ้งถังที่ถือตะเกียบอยู่ชะงักไป ถามเหมือนไม่ได้คิดอะไร "แล้ว

ต้องท�ายังไงถึงจะให้เธอมองฉันเป็นคนในบ้านล่ะ"

หลิงซูฟังค�าถามแล้วถึงกับมึน เขาสบตาอีกฝ่าย จู่ๆ ก็นึกถึงทุกสิ่ง 

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทางลับใต้ดินคืนนั้นขึ้นมา

ณ สถานที่มืดมิด สัมผัสแนบชิด ความหวามไหวอันคลุมเครือ

ครู่ต่อมาหลิงซูก็ก้มหน้าซดน�า้ซุป

"ลุงโจว ซุปนี้ดีมากเลยครับ"

เฮ้อ...ท�าเป็นบ้ืออีกแล้ว เยว่ียติ้งถังหัวเราะขื่นอย่างไร้เสียงอยู่ในใจ  

ฉันจะคอยดูว่านายจะแกล้งท�าไม่รู้เรื่องไปได้สักกี่ครั้ง

ลุงโจวหัวเราะฮ่าๆ บอกว่าพรุ่งนี้จะให้คนครัวต้มซุปนี้เพิ่มอีก แล้ว 

เยว่ียติ้งถังก็ตอบกลับว่า "ไม่ต้องรบกวนลุงโจวขนาดน้ันหรอก คืนน้ีเขาจะ 

กลับแล้ว"

ลุงโจวพูด "หา? ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้กระมังครับ"

หลิงซูท�าหน้าใสซื่อไม่รู้ความ "ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้มั้ง"

เยว่ียติ้งถังหนักแน่นไม่หวั่นไหว "พ่ีเขยนายกลัวภรรยาขนาดนั้น คง 

รับประกันได้ยากว่าจะไม่หลุดปากออกไป ถ้าพ่ีสาวนายรู้ว่านายกลับมาแล้ว

แต่ไม่ยอมกลับบ้าน สิ่งที่รออยู่ก็คงมีแต่พายุกระหน�า่เท่านั้นแหละ เจ็บยาวๆ 

ไม่สู้เจ็บสั้นๆ ตายช้าไม่สู้ตายเร็ว นายกลับไปก่อนให้พ่ีหลิงเหยาได้เห็นหน้า 

อีกสองสามวันอยากกลับมาใหม่ก็ไม่สาย"

หลงิซพููดในใจว่าเขากลวัมชีวิีตกลบัไปแต่ไม่มชีวีติกลบัออกมาจากบ้าน 

น่ะสิ

เหล่าเยวี่ยโหดร้ายอ�ามหิตเกินไปแล้ว เมื่อกี้ที่ชมน่ะเสียเปล่าแท้ๆ 

ไอ้คนขี้ใจน้อยระวังจะโชคร้ายนะ

"ลงุโจว ถ้าผมโดนพ่ีลงโทษไม่ให้กินข้าว ลงุต้องมาส่งข้าวให้ผมนะครบั!"

เขาท�าตัวน่าสงสาร ดูไปแล้วเหมือนนักโทษที่ก�าลังจะเข้าตะราง 

พ่อบ้านชราเอ่ยด้วยความสงสารเอ็นดู "คุณชายหลิงวางใจเถอะครับ  
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พรุ่งนี้ผมจะให้คนขับรถเอาข้าวไปส่งให้นะครับ"

สองคนท�าอย่างกับจะจากเป็นจากตายกันอย่างน้ัน เยวีย่ติง้ถังทนดตู่อไป 

ไม่ได้จริงๆ

"ลุงโจว เดี๋ยวให้คนขับรถไปส่งเขานะ ผมกลับขึ้นห้องไปอ่านหนังสือ 

ก่อนล่ะ"

"ครับ รับทราบแล้วครับ" พ่อบ้านชรารับค�า ระหว่างที่เยวี่ยติ้งถังเดินขึ้น 

ชั้นบนก็พูดกับหลิงซูเบาๆ ว่า "คุณท�าให้คุณชายสี่โกรธอีกแล้วเหรอครับ"

หลิงซูประท้วง "ผมจะไปกล้าท�าให้เขาโกรธได้ยังไงกันเล่า เขากุม 

เงินเดือนผมอยู่ในมือนะ!"

พ่อบ้านชราลูบศีรษะหลิงซูเบาๆ 

"คุณชายสี่น่ะตามใจคุณมาก คุณก็อย่าเล่นนักเลยครับ"

ที่จริงหลิงซูก็คิดว่าเขาควรจะกลับไปดูหลิงเหยาสักหน่อยเหมือนกัน 

เพราะเขาก็คิดถึงพี่สาวมาก ขอแค่หลิงเหยาไม่ด่าเขาก็พอ 

อย่างไรก็ตามหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตไป ก็เหลือเพียงแค่พวกเขา

สองพี่น้องพึ่งพาอาศัยกันเอาชีวิตรอด เขาจากบ้านไปแปดปี แปดปีนี้ถ้าไม่ใช่

เพราะไหล่บอบบางของหลิงเหยาคอยแบกรับภาระหนักอึ้งเอาไว้ ท้ังยังหา 

พ่ีเขยมาให้เขาคนหน่ึงด้วยล่ะก็ บางทีกว่าจะรอหลิงซูกลับมา ที่ข้างหลุมศพ

บิดามารดาสกุลหลิงอาจจะมีหลุมศพอีกหลุมเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้

แต่หนึ่งช่ัวโมงให้หลังเขาก็พบว่าสิ่งที่คิดก่อนหน้าท้ังหมดล้วนแต่เป็น

เรื่องเปลืองสมองทั้งนั้น

"พูดมา เธอไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่ีไปขโมยไก่ลักสุนัขใครเขา 

หรือไงกัน ท�าไมบาดเจ็บแล้วยังผอมซูบขนาดนี้!

เลกิเอาเยว่ียต้ิงถังมาอ้างสกัที คนอย่างเขาจะไปกระโดดโลดเต้นไร้สาระ

ทัง้วันอย่างเธอหรอืไง แน่จรงิก็ไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลยัแบบเขาส ิถ้าอย่างน้ัน 

น่ะพี่จะไม่ด่าเธอ!

พี่จะบอกให้นะ ครั้งนี้กลับมาก็ไม่ต้องคิดจะออกไปอีกเลย ตั้งแต่พรุ่งนี้
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ไปเลกิงานแล้วก็ท�าตวัเป็นเดก็ดกีลบับ้านซะ ลกูสาวของผูอ้�านวยการโรงเรยีน

ซุนท่ีอยู่ข้างบ้านน่ะเขาเด็กกว่าเธอไม่ก่ีปี ปีนี้จะเรียนจบมัธยม วันข้างหน้า 

พวกเธอก็ไปเจอกันสักหน่อย ถ้าเหมาะสมกันก็ค่อยก�าหนดเรื่องแต่งงาน"

"..."

"ได้ยินไหมหา!"

"เจ็บๆๆ! ปล่อย...โอ๊ย ผมเจ็บขาอีกแล้ว!"

หลิงเหยาตกใจ เธอรีบปล่อยมือที่บิดหูน้องชายอยู่ทันที

"เป็นอะไร ไหนพี่ดูซิ อาการหนักหรือเปล่า!"

หลิงซูหน้าน่ิวคิ้วขมวด "โดนลูกกระสุนน่ะสิ แผลโดนยิงน่ะพ่ี พ่ีว่ามัน

อาการหนักไหมล่ะ"

"อย่ามาโกหก พวกเธอไปงานศพสกุลกวนกันไม่ใช่เหรอ ท�าไมโดนยิงได้ล่ะ"

"ผมไม่ได้โกหกพี่นะ!"

หลิงซูถอนหายใจ เขารวบรัดตัดตอนแต่งเรื่องการเดินทางไปภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นใหม่ทั้งหมด และท�าให้หลิงเหยาตกใจได้ส�าเร็จ

"แล้วขาเป็นยังไงบ้าง เราไปดูอาการกันที่โรงพยาบาลอีกทีดีไหม ขาดีๆ 

จะปล่อยให้เสียไปไม่ได้หรอกนะ!"

หลงิเหยาร้อนรนจะไปเปลีย่นเสือ้ผ้าเดีย๋วนัน้ หลงิซจูึงรบีรัง้พีส่าวเอาไว้

"สกุลเยว่ียมีหมอ เขาช่วยดูให้ผมแล้วล่ะ อีกสองวันท�าแผลใหม่ก็พอ  

พี่ ผมคิดถึงพี่นะ ก็เลยรีบกลับบ้านมาดูพี่ไง แล้วพี่เขยล่ะ"

หลิงเหยาใจอ่อน เธอลูบศีรษะน้องชาย

"โตป่านนี้แล้วยังมาอ้อนเป็นเด็กเล็กๆ อีก! พี่เขยเธอยังไม่กลับมาเลย"

หลิงซู "..."

ถ้าอย่างน้ันพ่ีเขยจะรีบร้อนอย่างน้ันไปเพ่ืออะไร เขากระโดดลงไปใน 

กับดักเองงั้นเหรอ

ถ้าตัวเองต้องตายสู้ผลักให้คนอื่นตายดีกว่า 

หลงิซเูลอืกขายพ่ีเขยโดยไม่ลงัเลแม้แต่น้อย เขาเปลีย่นทศิความขดัแย้ง

ทันที
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"เป็นไปได้ยังไงพ่ี เหล่าเยว่ียเจอพ่ีเขยระหว่างทางกลบับ้าน ผมท้ังกินข้าว 

ทั้งท�าแผลที่บ้านสกุลเยวี่ยเสร็จถึงได้กลับมา เวลาระหว่างนั้นสองสามชั่วโมง 

ได้ล่ะมั้ง แล้วพี่เขยจะยังกลับมาไม่ถึงได้ยังไง"

หลงิเหยาสหีน้าเปลีย่นทันที เธอมท่ีาทีเหมอืนท้องฟ้ายามลมกระโชกแรง 

และฝนก�าลังจะกระหน�า่

ตอนนั้นเองก็มีเสียงไขกุญแจดังมาจากข้างนอก

ประตถูกูคนข้างนอกผลกัเปิด โจวซ่าปรากฏตัวในสายตาของสองพ่ีน้อง

"หลิงซูกลับมาแล้วเหรอ อาเหยา ท�าไมมองผมแบบนั้นล่ะ"

เมื่อเห็นท่าไม่ดี หลิงซูก็หันกายวิ่งหนี 

เบื้องหลังของเขามีเสียงหลิงเหยาระเบิดขึ้นมาเหมือนภูเขาไฟระเบิด

"โจวซ่า รู้ไหมว่าตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้ว!"

หลิงซูเท้าติดล้อ รีบกลับห้องนอน

ในสามสิบหกกลยุทธ์ การหนีคืออันดับต้นๆ

ทีน่อกห้องนัน้เสยีงของคนสองคนเริม่จากดังและค่อยๆ เบาลงจนค่อยๆ 

ฟังไม่ชัด

หลิงซูอยากจะออกไปไกล่เกลี่ย แต่เขาก็กลัวไฟสงครามลามมาถึงตัว 

จึงได้แต่นั่งเงี่ยหูฟังอยู่ที่ประตู ลังเลอยู่นานทีเดียวถึงค่อยวางมือลงบนลูกบิด

แต่ไม่คิดว่าประตูห้องจะถูกเปิดจากข้างนอกเสียก่อน ท�าเอาเขาไม่ทัน

ตั้งตัวล้มลงไปกับพื้น

หลิงเหยาไม่ได้ถือสาเร่ืองที่เขาแอบฟัง และไม่ได้ว่ากล่าวเขาแม้สัก 

ครึ่งประโยค

ถ้าหลงิซูไม่เงยหน้าก็คงดหีรอก แต่เมือ่เงยหน้าเขาก็เห็นหลงิเหยาน่ังลง

ที่ขอบเตียง น�้าตาเอ่อคลอ

เขาตกใจขึ้นมาทันที นี่หลิงเหยาผู้ห้าวหาญเชียวนะ

"พี่ เป็นอะไร อย่าท�าให้ผมตกใจสิ! พี่เขยอาจจะมีเรื่องด่วนอะไรต้องไป

ท�าก็ได้ ไม่ได้ตั้งใจจะกลับช้าหรอก พวกพ่ีก็อย่าทะเลาะกันเลยนะ มีอะไร 

ก็ค่อยพูดค่อยจา ผมผิดเอง ผมกลัวพี่ด่าก็เลยโยนเผือกร้อนใส่พี่เขยน่ะ!"
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"ไม่เก่ียวกับเธอ!" หลงิเหยาเชด็น�า้ตาอย่างเกรีย้วกราด "หลงิซ ูพ่ีเขยเธอ

มีคนอื่น"
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