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เฮยเจี๋ยหมิง

แสงจันทร์สาดส่อง

ลมกลางคนืพัดผ่านต้นหญ้าดงัแซกซ่า พาให้ละอองสขีาวอ่อนโยน 

กลุ่มแล้วกลุ่มเล่าลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า

ฟ้ามืดนานแล้ว บนถนนเล็กริมแม่น�้าที่กันดารห่างไกลแห่งน้ี 

ไม่มีผู้คนสัญจรไปมา มีเพียงต้นไม้ใบหญ้าส่ายไหวตามแรงลมเงียบๆ

เวลากลางดกึอนัเงยีบสงดันีเ้อง รถเทยีมลาคนัหนึง่แล่นช้าๆ มาจาก 

ที่ไกลๆ ล้อรถบดผ่านถนนที่เป็นดิน พาให้โคลนกระเด็นขึ้นเล็กน้อย

ลาลากรถเดินอย่างเชื่องช้า บางคราถูกดอกอ้อที่ปลิวเต็มท้องฟ้า

รบกวน สะบัดหัวพ่นลมหายใจออกทางรูจมูก

ดอกอ้อทั้งขาวและเบาถูกสายลมพัดพาประหนึ่งหิมะในฤดูหนาว 

ปลิวผ่านรถเทียมลาไป

คนบังคับรถน่ังอยู่บนที่นั่งคนขับอย่างผ่อนคลาย แม้จะดึกแล้ว  
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แต่เขาไม่รบีร้อน ไม่หวดแส้เร่งลา เพียงมองทวิทศัน์บนถนนใต้แสงจนัทร์

อย่างรืน่รมย์ ทัง้ยังกินเหอเถา* ในกล่องไม้ท่ีวางอยู่บนทีน่ั่งเป็นครัง้คราว 

เหอเถายังมเีปลอืกอยู่ รมควนัด้วยฟืนจากไม้มผีล ค่ัวด้วยเกลอืสมทุร 

และเนย ท้ังหอมและเค็ม

เปลือกเหอเถาแข็งมาก ปกติต้องใช้เครื่องมือถึงจะเปิดได้ แต่ 

เพ่ือให้รสชาติซึมเข้าไป เหอเถากล่องนี้จึงถูกแง้มเปลือกไว้แล้ว ทว่า 

แม้จะเป็นเช่นนี้ก็ยังคงต้องใช้เครื่องมือในการแกะเปลือกออก

ในกล่องไม้มแีผ่นเหลก็ชิน้เลก็ส�าหรบัแกะเปลอืกอยู่ด้วย แต่ชายหนุ่ม 

บนรถเกียจคร้านย่ิง เขาไม่ได้ใช้แผ่นเหลก็อนันัน้ ทุกคร้ังเมือ่หยิบเหอเถา 

ขึ้นมา สองน้ิวจะบีบเข้าด้วยกันเบาๆ เพียงเท่าน้ีเปลือกท่ีแข็งเหมือนหิน 

ก็ปรแิตกออก

ชายหนุ่มปล่อยให้ลาเดินช้าๆ แม้แต่เชือกบังเหียนก็ไม่ได้จับไว้

เขาชอบความรื่นรมย์สงบเงียบเช่นน้ี มองลมพัดเมฆเคลื่อน  

มองดอกอ้อปลิวว่อน ฟังเสียงน�้าไหลคลอเคล้าด้วยเสียงแมลงที่ร้อง 

เป็นบางครา

แม้ฟ้าจะมืดแล้ว แต่คืนนี้แสงจันทร์งดงามยิ่ง

บรเิวณน้ีไม่มบ้ีานคน ไม่เห็นแสงไฟแม้แต่ดวงเดยีว แต่เพราะเช่นน้ี

แสงจันทร์จึงกระจ่างชัดย่ิงกว่าเดิม เขามองเห็นแม้กระทั่งเค้าโครงของ 

ภูเขาที่อยู่ไกลออกไป บางครายังมองเห็นนกอพยพบินผ่านฟ้ายามราตรี 

มุง่ไปข้างหน้าเป็นรปูอักษรเหรนิ**

วันนี้ช่างผ่อนคลายโดยแท้
* เหอเถา คือวอลนัท
** เหรนิ เป็นอกัษรจนีท่ีมาจากเส้นสองเส้น ได้แก่เส้นลากขวาและเส้นลากซ้าย (人) รวมกันจงึมคีวามหมายว่าคน
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ชายหนุม่กินเหอเถาค่ัว ไม่รบีร้อนเดินทาง นัง่พิงรถและปล่อยให้ลา

เดินไปเรื่อยๆ เช่นนี้

ขณะท่ีเขาก�าลังย่ืนมือไปหยิบเหอเถาอีกลูก ฉับพลันนั้นมีดเล็ก 

ที่บางดุจปีกจักจั่นก็พาดลงบนคอเขาจากด้านหลังเงียบๆ หากไม่เพราะ

ตระหนักได้ทันท่วงที เกรงว่าหัวคงหลุดไปแล้วเป็นแน่

มีดเป็นมีดของเขา แต่มือที่ถือมีดอยู่หาใช่มือของเขา 

เขาหลุบตามองไป เห็นมือเล็กสีขาวที่เจือสีเขียวข้างนั้น

สองวันก่อนเขาเพ่ิงจะล้างนิ้วมือขาวเนียนของมือข้างน้ีทีละน้ิว 

จนสะอาด แม้แต่คราบเลือดในซอกเล็บยังใช้แปรงขนาดเล็กแตะน�้า

ท�าความสะอาดจนหมดจด

ช่วยไม่ได้ ระหว่างทางเขาไม่มอีะไรท�า อกีทัง้คราบเลอืดทีแ่ห้งกรงั

เหล่านั้นเห็นแล้วขัดตายิ่งนัก

คนข้างหลงัไม่ได้เอ่ยปาก เพียงจบัด้ามมดีท่ีเหมอืนด้ามพู่กันไว้ไม่ขยับ 

แววข่มขูช่ดัเจนแม้มไิด้เอ่ยออกมา

อย่าขยับ

ค�าพูดน้ีนางไม่ได้เอ่ยออกมา แต่เขาหาใช่คนโง่ เขารู้ดีว่าเวลานี ้

อย่าขยับตัวส่งเดชเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด

มดีนีเ้ป็นมดีเลก็ทีอ่าจารย์อาสัง่ท�าให้เขาเป็นพิเศษ เขารูด้กีว่าใครว่า

มดีเล่มน้ีคมเพียงใด

ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่าแม้มือของนางจะมั่นคงมาก ทว่าลมหายใจ 

กลบัไม่มัน่คงถึงเพียงนัน้ หญิงผูน้ี้บาดเจบ็สาหัส เป็นคนท่ีเขาเก็บมาจาก

รมิน�า้เมือ่สามวนัก่อน ตอนเขาไปล้างหน้าทีร่มิแม่น�า้บงัเอญิเห็นนางเข้า 
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เดมิทคีดิว่านางเป็นศพทีล่อยมา คิดจะฝังนางเสยี ให้ร่างกลับคนืสู่ผนืดนิ

และไปสู่สุคติ จวบจนช้อนตัวนางข้ึนมาจากน�้าแล้วถึงพบว่าหัวใจนาง 

ยังเต้นอยู่

หลงัจากพาหญิงสาวขึน้มาบนรถ นางสลบไสลอยู่ตลอด จนกระทัง่

ตอนนีจ้งึฟ้ืนขึน้มา

หรือว่าความจริงแล้วนางเคยตื่นมาก่อนหน้านี้?

ชายหนุ่มมองทวิทัศน์ยามค�า่คนืตรงหน้าแล้วก็เลกิคิว้ ยกมมุปากขึน้

"กินหรือไม่" เขาอมยิ้มเอ่ยถามเรียบๆ "เหอเถา"

หญงิสาวข้างหลงัไม่ตอบ เขายกมอืขึน้ช้าๆ ย่ืนเหอเถาทีแ่กะแล้วไป

ข้างหลัง ทว่านางไม่รับ

"แสดงว่าไม่เอา"

เขาย้ิมและหดมอืกลบัมา ส่งเนือ้เหอเถาใส่ปากตวัเอง มองทวิทัศน์

ราตรีตรงหน้าต่อพลางเคี้ยวช้าๆ

ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าใด คนข้างหลังถึงเอ่ยปากในที่สุด

"เจ้าเป็นใคร"

เสียงเล็กเบาดังขึ้นข้างหู เนื่องจากอ่อนแอ ทั้งยังไม่ได้เอ่ยปากพูด 

นานเกินไป เสยีงน้ันจงึแหบพร่าเลก็น้อย ทว่ายังคงไพเราะ

กระนั้นเขาก็รู ้ดีว ่าการมีน�้าเสียงไพเราะดุจเสียงสวรรค์ไม่ได้

หมายความว่าคนผู้นั้นจะเป็นคนดี ดังนั้นเขายังคงไม่กล้ากะพริบตา  

แจ้งชือ่เสยีงเรยีงนามของตนออกไปอย่างว่าง่าย

"ซ่งอิ้งเทียน"

"ท�าอาชีพอะไร" 
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"เป็นแค่หมอธรรมดาๆ คนหนึง่" เพ่ือลดความยุ่งยากให้นาง เขาจงึ

ชีแ้จงเพ่ิมเตมิในคราวเดยีว "ท่านพ่อข้าประกอบอาชพีอยู่ท่ีต้งถิง อาจารย์อา 

หาเลี้ยงชีพอยู่ที่หยางโจว ช่วงนี้ศิษย์น้องหญิงของข้าก�าลังจะแต่งงาน 

อาจารย์อาตั้งใจเรียกข้าไปช่วยงาน หลายวันก่อนข้าล้างหน้าอยู่ริมน�้า  

เห็นเจ้าบาดเจ็บสาหัสแต่ยังมีลมหายใจอยู่ ด้วยจิตใจของคนเป็นหมอ  

ข้าจงึพาแม่นางขึน้มาบนรถ ดูแลอย่างดี..."

"พอแล้ว!" เสียงที่ตวาดเขาช่างเยียบเย็น 

ซ่งอิ้งเทียนหุบปากอย่างว่าง่ายทันที มีดอยู่ในมือผู ้อื่น ยังคง 

เชื่อฟังหน่อยจะดีกว่า

ลาข้างหน้าลากรถไปช้าๆ คนข้างหลังมือเล็กยังคงก�ามีดแน่น  

พาดอยู่บนคอเขา

เขารู้สึกได้ว่าลมหายใจออกของนางแผ่วอ่อนและสับสนกว่าเดิม 

แต่นางพยายามควบคุมตัวเอง

หน่ึงชั่วยาม* ก่อนเขาเพ่ิงจับชีพจรนาง สองวันนี้แม้นางจะดีข้ึน 

เลก็น้อย แต่ชพีจรยังคงแผ่วอ่อนจนแทบหาไม่เจอ ร่างกายอ่อนแออย่างย่ิง  

มีความเป็นไปได้ที่จะสิ้นใจทุกเมื่อ บอกตามตรง เขาสงสัยเหลือเกินว่า 

ตอนนี้นางสามารถลุกขึ้นเดินได้สักกี่ก้าว

ทว่าต่อให้อ่อนแอ นางก็ยังมแีรงเหลอืพอท่ีจะปาดคอเขาได้แล้วกัน

หญิงสาวเงียบไปครู่ใหญ่ พยายามปรับลมหายใจท่ีไม่สม�่าเสมอ

ของตัวเอง

ครั้นลาลากรถหักเลี้ยว นางถึงเอ่ยปากอีกครั้ง

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับ 1 ชั่วโมง
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"หันกลับ" 

"ไปที่ใด" 

"ข้าสั่งให้หันกลับก็หันกลับ" 

ซ่งอิง้เทยีนย่ืนมือไปจับเชอืกบงัเหียน เห็นด้านหลงัของต้นไม้ใบหญ้า

ข้างหน้ามแีสงไฟร�าไร 

แสดงว่านางไม่อยากเข้าไปในเมืองหรือหมู่บ้าน?

ก็ได้ ถึงอย่างไรข้าก็ไม่ได้อยากไปหยางโจวจริงๆ อยู่แล้ว

อาจารย์อาเรยีกเขาไปตอนน้ี คดิดก็ูรูว่้าต้องไม่ใช่เร่ืองดีแน่ แปดส่วน 

คงต้องการบงการเดก็ๆ อย่างพวกเขา วางแผนกลัน่แกล้งอาจิง้น่ะส ิดไีม่ด ี

คนทีป่รากฏตวัจะต้องแต่งกับศิษย์น้องหญิงผูน้ัน้จริงๆ

ในเมื่อตอนนี้เขาถูกข่มขู่ เขาไม่ไปย่อมไม่ใช่ความผิดของเขา 

ดังน้ันเขาจึงจับเชือกบังเหียนบังคับให้ลาน้อยหันหลังกลับไป 

บนเส้นทางเล็กๆ ด้วยความเต็มใจ

ลาน้อยแม้จะไม่พอใจ แต่ไม่แสดงออก เพียงลากรถเดินกลับ 

ทางเดมิอย่างยอมรบัชะตากรรม ออกห่างจากหมูบ้่านท่ีเดมิทเีข้าใกล้แล้ว 

ไปเรื่อยๆ

ผวิน�า้สะท้อนแสงจนัทร์เป็นประกายระยิบระยับ ดอกอ้อยงัคงปลวิไป

ตามสายลม

"แม่นาง ถ้าเจ้ากระหายน�า้ กระบอกไม้ไผ่ด้านข้างมนี�า้สะอาดอยู่"

นางไม่ขยับ มีดเล็กคมกริบยังคงพาดอยู่บนคอเขา

ซ่งอิ้งเทียนอมยิ้ม เอ่ยซ�้าอีกครั้ง "ถ้าเจ้าไม่กระหายน�้า ช่วยย่ืน

กระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุน�้าให้ข้าหน่อยได้หรือไม่"
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นางยังคงไม่ขยับ ทว่าลมหายใจแผ่วลงกว่าเดิม

ฟังเสยีงลมหายใจอ่อนระโหยของนางแล้ว เขารู้ว่าหญิงสาวข้างหลัง

แทบจะพิงผนังรถอยู่ทัง้ตัว แต่นางยังคงถือมดีเล็กเล่มนัน้ไว้อย่างดงึดนั

เดิมทีเขาคิดว่านางพร้อมจะหมดสติไปได้ทุกเมื่อ

ใครจะคิดว่าเหตุการณ์หาได้เป็นเช่นนั้น 

หน่ึงลี*้ สองลีผ่้านไป สามลีส้ีล่ีผ่้านไป สิบล้ีผ่านไปแล้ว ดวงจนัทร์ 

บนท้องฟ้าเคลือ่นจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ทว่านางยังคงไม่เอ่ยอะไร 

ไม่ขยับเขย้ือนแม้แต่น้อย ใบมีดเย็นเฉียบที่แนบล�าคอเขาถูกอังจนอุ่น  

เขายังคิดว่านางหมดสติไปแล้ว จงัหวะทีล่องหนักลบัไปด ูมดีเลก็เล่มนัน้

กลบักดลงบนผวิ ท�าให้เลอืดซมึออกมาทันท ีเกิดรอยแผลหนึง่ขีด

ชั่วเวลานั้นเขาก็คว้ามือนางที่ก�ามีดอยู่

นางหมดแรงไปนานแล้ว เขาแทบไม่ต้องออกแรง แค่กุมมอืนางไว้ 

ก็สามารถหยุดนางได้แล้ว

เขาหันกลับไปท่ามกลางแสงจันทร์ เห็นหญิงสาวท่ีอ่อนแอผู้น้ัน 

ใช้นัยน์ตาแดงก�่าดุจโลหิตจ้องเขาเขม็ง ดวงหน้าเล็กของนางถูกกัดแทะ 

จนเละเทะ

เรือนผมด�าขลับของนางยาวสยาย บดบังใบหน้างดงามน่าเศร้า 

ทัง้ยังน่าสยดสยองไปครึง่หน่ึง แม้รมู่านตาของนางจะเป็นสดี�า แต่ตาขาว

กลับแดงเพราะโลหิต แดงราวกับอาจมีโลหิตซึมออกมาได้ทุกเมื่อ

สภาพของนางดเูหมอืนผหีญิงท่ีตายอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไรอย่างน้ัน 

หากคนอื่นเห็นเข้าจะต้องตกใจจนสามวิญญาณออกจากร่าง เจ็ดจิต 

* ลี้ (หลี่) หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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ลอยขึน้ไปบนสวรรค์* เป็นแน่แท้ แต่ตลอดหลายวนัคนืท่ีอยู่ร่วมกัน เขา

ตระหนักดีว่านางไม่ใช่ผี 

ภายใต้แสงจันทร์ นางพิงผนังรถทั้งตัว ฝืนประคองตัวเองไว้ด้วย 

ลมหายใจเฮือกสุดท้าย มือเล็กในมือเขาเย็นเยียบดุจหิมะ

ซ่งอ้ิงเทียนดึงมือนางออกจากล�าคอของตัวเอง นางไม่มีเรี่ยวแรง 

จะต่อต้าน ทว่าดวงตาแดงฉานดุจโลหิตกลับสะท้อนไอสังหารเยียบเย็น 

กว่าเดิม

เขาไม่ตกใจและไม่หวาดกลัว เพียงย้ิมน้อยๆ ดึงมีดคมเล่มนั้น 

ออกจากมือนางอย่างไม่เกรงใจ

"แม่นาง ขออภัยด้วย มดีเล่มน้ีเป็นของท่ีอาจารย์อามอบให้ข้า บนน้ี

มีชื่อของข้าอยู่ มิอาจมอบให้เจ้าได้" เขาเก็บมีดเล็กลงในล้ินชักไม้ท่ีนาง 

ดึงออกมาและยังไม่ได้ปิด จากนั้นก็ปิดลิ้นชักพลางพูด "แต่ถ้าเจ้าชอบ  

ครัง้หน้าถ้าไปหยางโจวสามารถไปสัง่ท�าทีร้่านมดีและเครือ่งเหลก็หนึง่หทยั

ได้ ถ้าเจ้าไม่ชอบหยางโจว เยว่ียโจวก็มร้ีานสาขาอยู่ร้านหน่ึง"

นางมองเขาวางมดี ปิดลิน้ชกั ดวงตาท่ีเตม็ไปด้วยโลหิตหร่ีลงเลก็น้อย

เขาไม่ได้มองนางอกี เพียงหยิบกระบอกไม้ไผ่บรรจนุ�า้ด้านข้างขึน้มา 

หยิบถ้วยกระเบือ้งออกมาจากลิน้ชกัอกีช่องแล้วรนิน�า้ใส่ถ้วย ก่อนจะวางลง

บนมอืเลก็ทีเ่ขาจบัอยู่ 

"ดื่มน�้าหน่อยเถอะ" เขายิ้มพูด "น�้านี้หวานมาก อร่อยทีเดียว"

* สามวิญญาณเจ็ดจิต ตามคติของลัทธิเต๋ามีความเชื่อว่าในตัวมนุษย์ประกอบด้วยสามวิญญาณกับเจ็ดจิต  
โดยวิญญาณท้ังสามได้แก่ วญิญาณฟ้า วิญญาณดนิ วิญญาณชีวิต เมือ่ตายลงวิญญาณท้ังสามจะแยกกลบัสู่
สวรรค์ ด�าสู่นรก และวนเวียนในสุสาน จะมารวมกันใหม่เมื่อกลับมาเกิด ส่วนจิตทั้งเจ็ดหมายถึงอารมณ ์
ความรู้สึกเจ็ดจ�าพวก ยินดี โกรธ เศร้า กลัว รัก เกลียด ใคร่ เมื่อร่างดับสูญจิตทั้งเจ็ดจะมลายหายไป หรือ 
อาจติดตามวิญญาณไปด้วย



15

เฮยเจี๋ยหมิง

นางไม่ขยับ ไม่มีแรงจะขยับ หากไม่เพราะมือเขาจับมือนางไว้  

เกรงว่านางคงถือถ้วยไว้ไม่อยู่ เขารู้ ดังน้ันจึงช่วยนางยกมือข้ึน ท�าให ้

ถ้วยน�้าขยับไปชิดริมฝีปากแห้งผากและมีแผลของนาง ทว่านางยังคง 

ไม่อ้าปาก เอาแต่จ้องมองเขาอย่างเย็นชา

"แม่นาง" เขาเห็นแล้วก็ย้ิม ก่อนจะพูดต่อ "ถ้าเจ้าไม่หวิน�า้ งัน้น�า้นี้ 

ข้าไม่เกรงใจนะ"

นางยังคงไม่อ้าปาก เขาก็ไม่นึกโกรธ หยิบถ้วยออกจากมือนาง

แล้วกระดกใส่ปากตัวเอง

สายตานางเย็นเยียบกว่าเดิม หางตากระตุกทีหนึ่ง 

ซ่งอิ้งเทียนรินน�้าให้ตัวเองอีกถ้วย

เขารูว่้านางกระหายน�า้มาก เป็นไปไม่ได้ท่ีจะไม่อยากดืม่น�า้ สตรีผู้นี้

หมดสติไปต้ังหลายวัน ล้วนอาศัยเขาป้อนข้าวป้อนน�้า แต่ถึงอย่างไร 

นัน่ก็มใิช่การกินอาหารด้วยตวัเอง ตอนนีเ้กรงว่านางคงท้ังหิวทัง้กระหาย  

ทีไ่ม่ยอมดืม่น�า้ แปดส่วนคงกลวัว่าเขาจะวางยาพิษกระมงั

เขาด่ืมน�้าอีกถ้วยและอีกถ้วย จากน้ันก็วางถ้วยลง ย้ิมเอ่ยว่า  

"ข้าว่าดึกมากแล้ว ขืนเดินทางต่อไปลาตัวน้ีของข้าอาจจะทนไม่ไหว  

ให้มันพักสักครู่เถอะ พวกเราจอดรถริมทางข้างหน้าแล้วพักผ่อนกัน"

ชายหนุ่มลงจากรถไปเก็บฟืน

หญิงสาวพิงผนังรถ หายใจออกมาก หายใจเข้าน้อย รู้สึกเพียง 

เวียนหัวตาลาย

นางรู ้ว ่าชายผู ้นี้เป็นมนุษย์ ไม่ใช่ปีศาจ ทว่าส�าหรับนางแล้ว 
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มนุษย์ใช่ว่าจะดีกว่าปีศาจ พวกเขาบ้างละโมบในความงามของนาง  

บ้างละโมบในทรพัย์สนิ หรอืคดิว่าจะเอานางไปแลกเงนิได้เท่าไร ใจมนุษย์

โลภมาก ชั่วร้ายมาก พริบตาเดียวก็สามารถขายนางได้

นางหลุบตามองแขนขวาที่ขาดไป ยิ้มหยันในใจ

แม้นางจะพิการ ทว่าส�าหรบัคนพวกน้ันแล้วก็ไม่แตกต่าง คนวปิรติ 

บางจ�าพวกยังคงสนใจหญิงพิการจรงิๆ

หลายวันมาน้ีนางก่ึงหลบัก่ึงตืน่ สตพิร่าเลอืน รับรู้เพียงรางๆ ว่าตัวเอง

ถูกชายผู้หน่ึงพาขึ้นมาบนรถ เขาพันแผลให้ ป้อนยา ป้อนข้าว ป้อนน�้า 

ให้นาง ท้ังยงัเปลีย่นเสือ้ผ้าให้ แต่นัน่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนดี

ขุนหมูให้อ้วนแล้วค่อยขายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทุกวัน

เพียงแต่...นางช้อนตาข้ึน มองการตกแต่งภายในรถ ยืนยันให้แน่ใจ

อีกครั้งว่าเมื่อครู่ไม่ได้ตาลายมองผิดไป

ข้าวของในรถคันนี้แม้จะดูธรรมดา ทว่าแต่ละอย่างล้วนเป็น 

ของชั้นสูง

ตูไ้ม้จันทน์ หบีไม้การบรู กล่องไม้หนานมูล่ายทอง* ถ้วยกระเบือ้ง 

ผสมเถ้ากระดูกท่ีขาวจนแสงส่องผ่านได้ ย่ิงไม่ต้องพูดถึงมีดจากร้านมีด 

และเครือ่งเหลก็หนึง่หทยั นัน่เป็นของดีทีต่่อให้สัง่จองก็ต้องรอสามถึงห้าปี 

ในลิ้นชักนั้นไม่ได้มีแค่มีดลักษณะคล้ายพู่กันเพียงเล่มเดียว แต่มีมีด 

วางเรยีงอยู่ถึงสบิสองเล่ม

แม้แต่กล่องไม้ทีเ่ขาใช้บรรจเุหอเถาใบนัน้ฝีมอืยังประณีตมาก แม้จะ 

* หนานมู่ เป็นไม้ยืนต้นที่สูงได้ถึง 30 เมตร เน้ือไม้มีกลิ่นหอมอ่อนๆ แข็งแรงทนทาน เหมาะในการท�า 
เครื่องเรือน ไม้หนานมู่ลายทองเป็นไม้หนานมู่ประเภทหนึ่งท่ีเน้ือไม้มีลวดลายเป็นประกายสีทองคล้าย 
ผ้าแพรไหม มีมูลค่าสูงมาก
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ไม่ได้แกะสลกัและเคลอืบสี แต่พอปิดฝากลบัมองไม่เหน็รอยต่อแม้แต่น้อย  

ดแูล้วเหมอืนไม้ทรงสีเ่หลีย่มก้อนหนึง่

เสือ้ผ้าท่ีเขาสวม รองเท้าท่ีเขาใส่ ดเูรยีบง่ายแต่กลบัไม่ใช่ของธรรมดา

ชายผูน้ี้บอกว่าตัวเองเป็นหมอคนหน่ึง แต่นางไม่เคยเห็นหมอคนใด 

มข้ีาวของเครือ่งใช้ดถึีงเพียงน้ีมาก่อน โอสถท้ังหลายทีเ่ขาวางอยู่บนรถก็ 

ล้วนเป็นของชั้นยอด บางทีคนทั่วไปอาจแยกไม่ออก แต่ของพวกนี้กลับ

ตบตานางไม่ได้ กลิ่นหอมของยาที่อบอวลไปทั่วรถ นางแค่ดมก็รู้แล้วว่า

ของพวกนั้นไม่ใช่ของธรรมดาทั่วไป

มีดทรงพู่กันแถวนั้นเป็นมีดหมอ อย่าว่าแต่หมอที่พเนจรไปทั่วเลย 

เกรงว่าแม้แต่หมอในเมืองยังมีไม่กี่คนที่สามารถมีไว้ครอบครองสักเล่ม

ดอกอ้อกระจุกแล้วกระจุกเล่าปลิวพัดตามสายลม คล้ายปุยฝ้าย 

คล้ายเกล็ดหิมะ

หญิงสาวเงยหน้าขึ้น เห็นคนผู้นั้นไม่รู ้คิดอะไร ก่อนลงจากรถ 

ยังจงใจเลิกม่านขึ้น ให้นางมองเห็นสภาพแวดล้อมภายนอก

นางมองลาตรงหน้าและเชือกบังเหียนท่ีวางอยู่บนท่ีน่ังคนขับ  

ก่อนจะย่ืนมือไปคว้าเชือกโดยไม่คิด หมายจะบังคับรถเทียมลาจากไป 

ทว่ามือกลับก�าลังสั่น นางไม่สนใจ เพียงโน้มตัวไปข้างหน้า แต่แล้ว

ร่างกายกลับเสียสมดุล ล้มคะม�าลงไปบนพื้นรถอย่างอเนจอนาถ

ก่อนทีใ่บหน้าจะกระแทกพ้ืน นางก็พลนัย่ืนมอือกีข้างไปยันไว้ แต่

ใบหน้ายังคงกระแทกพื้นอย่างแรง

ให้ตาย!

นางลมืไปว่าแขนขวาของตนขาด อกีท้ังเห็นได้ชดัว่านางอ่อนแอกว่า



18

คู ่นิ รันดร์พันภพ 1

ทีต่วัเองคดิไว้

ความเจ็บท�าให้เหงื่อเย็นผุดออกมาจากรูขุมขน นางหมอบอยู่ 

บนพ้ืนรถ แค่หายใจยังต้องออกแรง มอืและหน้าอกท่ีบาดเจบ็และถูกทบั

ท�าเอานางเจบ็จนรมิฝีปากชาหัวใจสะท้าน ได้แต่ออกแรงพลกิตวันอนตะแคง 

ขดตัวอยู่บนพ้ืนรถ นานครูใ่หญ่ท่ีมอิาจขยับเขย้ือน

ไม่ง่ายเลยกว่าจะรอจนความเจ็บผ่านพ้นไป นางหลุบตาตรวจดู

แขนข้างที่ขาด ถึงได้พบว่าเขาไม่เพียงพันแผลให้อย่างเรียบร้อย ยัง 

เปลีย่นเสือ้ผ้าให้ เสือ้ผ้าชดุน้ีไม่ใช่ของนาง แต่เป็นเสือ้ผ้าบรุษุ แปดส่วน 

คงเป็นของเขา

สิง่สดุท้ายทีน่างจ�าได้คอืสารเลวพวกนัน้ไล่ตามนางมาถึงรมิแม่น�า้ 

นางจงใจกระโดดลงไปในน�า้ พอตกลงไป เลอืดของนางย้อมน�า้ในแม่น�า้ 

จนเป็นสแีดงท�าให้พวกมนัมองเหน็ไม่ชดั แยกแยะไม่ออกว่าใครเป็นใคร 

นางฉวยโอกาสตอนที่เจ้าคนเคราะห์ร้ายคนหนึ่งถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนาง 

ด�าลึกลงไปใต้น�้า หนีเอาชีวิตรอดมาได้

ครานี้บาดเจ็บสาหัสเกินไป นางหายดีไม่เร็วพอ

นางเห็นบรเิวณทีเ่ขาใช้ผ้าโปร่งพันแผล เน่ืองจากการกระแทกเมือ่ครูน่ี ้

จึงท�าให้มีเลือดซึมออกมา นอกจากนี้นางยังรู้สึกได้ถึงความเจ็บแปลบ 

เป็นระลอกท่ีแผ่มาจากช่วงอกและท้อง ตลอดจนความอุ่นร้อนขุมหนึ่ง  

แม้จะมองไม่เหน็ แต่นางรูส้กึได้ว่าความอุน่ร้อนนัน้ก�าลงัขยายวงออกไป

นางรู้ว่าบาดแผลตรงนั้นแปดส่วนคงฉีกและปริออกอีกแล้ว

ด้วยกลัวว่ากลิ่นเลือดจะกระจายออกไป นางกัดฟัน มือสั่น 

ขณะดึงผ้าห่มด้านข้างมาคลุมตัวเอง
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ครู่ใหญ่ที่นางไม่กล้าขยับเขยื้อนอีก เอาแต่กลั้นหายใจเฝ้ารอ 

พวกสารเลวที่จมูกดีเป็นเลิศพุ่งเข้ามา

เวลาหนึ่งเค่อ* ผ่านไป และผ่านไปอีกเค่อ 

ลมพัดมาระลอกแล้วระลอกเล่า ข้างนอกเงยีบสนทิ มเีพียงเสยีงเดิน

และเคลื่อนไหวของชายผู้นั้น

หญิงสาวเงยหน้ามองทิวทัศน์ยามค�่าคืนนอกตัวรถ ตลอดจน 

ชายหนุ่มทีเ่คลือ่นไหวไปมาระหว่างต้นหญ้า ก่อนจะตระหนักว่านางมอิาจ

ไปจากที่นี่ได้ด้วยตัวเอง ต่อให้มีลาตัวนั้นกับรถคันนี้ก็ตาม

นางไม่เพียงแขนขาด กระดูกซี่โครงยังหักไปหลายท่อน นางรู้ว่า 

เท้าก็มีปัญหา เกรงว่าแม้แต่ยืนยังยืนไม่อยู่ด้วยซ�้า

นางต้องการคนผู้นี้ อย่างน้อยสองสามวันนี้ก็ยังต้องการอยู่

เขาก�าลงัดแูลนาง ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลอะไร นางรูว่้าเขาจะให้อาหาร 

ให้ยา และให้น�้านาง

เวลานีแ้ค่นีก็้เพียงพอแล้ว ถึงอย่างไรนางก็ต้องการเวลาแค่ไม่ก่ีวัน 

ในการฟื้นฟูร่างกาย

ถ้าเจอเจ้าพวกนัน้ นางยังสามารถเอาคนผูน้ีม้าเป็นโล่บงัธนู ย้ือเวลา 

ได้อกีชัว่ครูก็่ยังด ีบางครัง้เวลาแค่ชัว่พรบิตาก็เพียงพอให้นางหนเีอาตัวรอด

ได้แล้ว

เมื่อตัดสินใจแน่วแน่ หญิงสาวก็ไม่คิดจะเปลืองแรงอีก เพียง

หลับตาลง พยายามประคองลมหายใจของตัวเองไว้

ชายผูน้ัน้เดนิมาและเดนิจากไป ไม่นานเขาก็กลับมาข้างรถ เปิดช่อง

* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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ใต้ทีน่ั่งคนขบั หยิบเตาดินเผาสแีดงใบหน่ึงออกมา เร่ิมก่อไฟและย่างปลา 

กลิน่หอมของปลาย่างท�าเอานางอึง้ไปเลก็น้อย ลืมตาข้ึนโดยไม่รู้ตัว

นางเหน็อยู่ชดัๆ ว่าเขาไม่ได้ถือเครือ่งมอืตกปลาไป แต่กลบัไม่รูว่้า 

เขาจบัปลาได้อย่างไร ทัง้ยังเสยีบพวกมนัไว้กับซกีไม้ไผ่แล้วน�าไปย่าง

มองให้ละเอียดอีกทีนางถึงพบว่าไม่รู ้เขาไปหาไผ่เขียวต้นหนึ่ง 

มาจากท่ีใด ผ่ามนัออกท�าเบด็ตกปลาแบบง่ายๆ ทัง้ยังตดักระบอกไม้ไผ่ 

มาข้อหนึ่งเพื่อใช้ต้มน�้าแกงปลาอีกด้วย

กลิน่หอมของอาหารท�าให้ท้องของนางร้อง นอกจากความเจบ็ปวด

แล้ว ยังมีความหิวโหยเพิ่มเข้ามาอีก

เขาขุดขิงท่ีขึ้นเองในป่าออกมาฝานเป็นแผ่นบางแล้วโยนลงไปใน

น�้าแกง ท�าให้กลิ่นหอมเข้มข้นกว่าเดิม

เขาไม่ได้มาถามนางอกีว่าจะกินหรอืไม่ เอาแต่ย่างปลา ต้มน�า้แกง  

จากนัน้กน่ั็งยองอยู่ข้างกองไฟอนัอบอุน่และลงมอืกนิ

ครัน้เหน็เขากินอยู่คนเดียว โทสะในใจนางก็ผุดข้ึนมาอย่างไร้สาเหตุ 

นางเม้มปากแน่น หลบัตาลงอกีครา

ทว่าพอหลบัตาลง กลิน่อาหารกลับหอมหวนย่ิงกว่าเดมิ ก่อกวนจติใจ

มากกว่าเดมิ

กระเพาะที่หิวโหยส่งเสียงดังอีกครั้ง กลิ่นหอมนั้นยังหอมมากข้ึน 

ทุกที เข้มข้นมากขึ้นทุกที ใกล้เข้ามาทุกที ราวกับอยู่ใกล้แค่ตรงนี้ นาง 

รู้สึกได้ถึงไอร้อนเสียด้วยซ�้า...

ด้วยตระหนักถึงความผดิปกต ินางจงึลมืตาและเหน็คนผูน้ั้นมาอยู่ 

ตรงหน้าตัง้แต่เมือ่ไรไม่รู ้ เขายืนอยู่หน้าทีน่ั่งคนขับ มอืหนึง่ถือกระบอกไม้ไผ่ 
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ทีใ่ส่น�า้แกงปลาพลางใช้ตะเกียบไม้ไผ่ทีท่�าข้ึนชัว่คราวกินเนือ้ปลาในน�า้แกง

ด้วยท่าทางเอรด็อร่อย กินไปมองนางไปด้วย

หญิงสาวตระหนกจนเกือบจะกระถดตัวไปข้างหลัง โพล่งถาม 

ออกมา

"เจ้าท�าอะไร?!" 

"เจ้าล้มลงบนพ้ืน" เขาพูดตาไม่กะพรบิ "ข้าเลยมาดูว่าเจ้ายังมชีวีติอยู่

หรอืไม่"

นางตะลึงงัน จ้องเขาอย่างขุ่นขึ้ง อยากยันตัวเองขึ้นทว่าไม่มีแรง

"ในเมื่อยังมีลมหายใจ ยังพูดได้ ก็น่าจะยังดีอยู่"

เขาพูดไปกินไป กินจนปากมนัแผล็บ ทีน่่าโมโหยิง่กว่าคอืท้องของนาง

ดนัส่งเสยีงร้องโครกครากออกมาอย่างไม่เอาไหนในเวลานี้

เขาได้ยิน นางรูว่้าเขาได้ยิน แต่นางยงัไม่ทันได้รูส้กึเขนิอาย เจ้าคน 

น่าโมโหผูน้ี้กลบัมองนางแวบหนึง่ จากนัน้ก็มองน�า้แกงในกระบอกไม้ไผ่ 

ของตน ก่อนจะแหงนหน้าสงูด่ืมน�า้แกงปลาท่ีเหลือจนเกลีย้งต่อหน้านาง

เขาดืม่หมดแล้ว นางรู ้น�า้แกงในกระบอกไม้ไผ่ใบนัน้ถูกด่ืมจนไม่เหลอื

แม้แต่หยดเดียว

ทันใดนั้นโทสะก็พลันพุ่งขึ้นมาอีกระลอก

นางรู้ว่าเขาจงใจ ตอนวางกระบอกไม้ไผ่เขายังเลียริมฝีปากด้วย

ท่าทางเอร็ดอร่อยไม่หาย จากนั้นก็หันหลังเดินจากไปอีกครั้ง...

นางโมโหกว่าเดมิอย่างไร้สาเหต ุชายผูน้ั้นกลบัชะงักเท้าในจงัหวะน้ี 

แล้วหันกลบัมาย้ิมถาม

"ใช่แล้ว แม่นาง ถ้าเจ้าหิว ข้ายังมนี�า้แกงปลาอกีหน่ึงกระบอกไม้ไผ่ 
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จะให้ข้าน�ามาให้เจ้าหรือไม่"

"ไม่ต้อง!"

ชัว่ขณะทีโ่พล่งออกไป นางก็นกึเสยีใจภายหลงั จะเอาชนะไยต้อง 

เป็นเวลาน้ีด้วย นางควรคว้าโอกาสกินอาหาร รีบฟ้ืนฟูร่างกายจะได ้

ปกป้องตวัเองได้ แต่คนผู้น้ีกวนประสาทและน่าโมโหเกินไปจรงิๆ ท�าให้นาง

ไม่ทนัคดิให้รอบคอบ

ซ่งอิง้เทียนจ้องนางแล้วย้ิม เหมอืนเดาได้แต่แรกแล้วว่านางต้องพูด

เช่นน้ี เขาไหวไหล่ หมุนตัวกลับไปอีกครั้ง เดินกลับไปข้างกองไฟอย่าง

สบายอารมณ์

ความอับอายของนางแปรเปลี่ยนเป็นโทสะที่รุนแรงกว่าเดิม จึง

ตัดสินใจหลับตาเสีย

พยัคฆ์ตกที่ราบถูกสุนัขรังแก* จริงๆ หากไม่เพราะบาดเจ็บสาหัส 

ถึงเพียงน้ี นางจะตกต�่าถึงขั้นถูกมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งปั่นหัวเล่นเช่นนี้ 

หรือ

รอให้ข้าหายดีก่อน สารเลวผู้นี้อย่าได้ตกมาอยู่ในมือข้าเลย!

คนเป็นหมอจติใจเมตตาดจุบดิามารดาบ้าบออะไร! มนษุย์บดัซบ! 

บ้าจริง! ไปตายเสียเถอะ...

น่าโมโห...น่าโมโห...น่า...

...ความมืดจู่โจมเข้ามา เน่ืองจากเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียเกินไป 

ประกอบกับเสียเลือดมาก นางไม่มีแรงจะคิดมากอีก ได้แต่จมดิ่งลงสู่

ความมืดอีกครั้ง
* พยัคฆ์ตกทีร่าบถูกสนัุขรงัแก เป็นส�านวน หมายถึงเมือ่ยามวีรบุรษุหรอืผูย่ิ้งใหญ่เสือ่มอ�านาจบารมก็ีมกัจะ 
ถูกคนพาลต�่าทรามกลั่นแกล้งรังแก
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ทว่าแม้จะเป็นเช่นนี ้ นางยังคงพยายามประคองสตเิสีย้วสดุท้ายไว้  

ไม่กล้าปล่อยให้ตัวเองหมดสติไปโดยสมบูรณ์

กลิ่นหอมของอาหารพวกน้ันยังคงอยู่ ยังคงรบกวนนาง แต่นาง 

ก็ได้ยินเสยีงลมพัดเช่นกัน ยังได้ยินเสยีงลาพ่นลมหายใจ ได้ยินเสยีงน�า้ไหล 

ได้ยินเสียงถ่านปริแตกเพราะถูกเผาไหม้

หญิงสาวผ่อนคลายลงช้าๆ

ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าใด บางทีสุดท้ายนางยังคงหมดสติไปอยู่ดี แต่ 

พอเขากลับขึ้นมาบนรถอีกครั้งนางก็รู้ตัวแทบจะในทันที

นางพยายามที่จะตื่นแล้ว แต่กลับท�าไม่ได้

นางไม่ไว้ใจคนผูน้ี ้ แต่นางเหน่ือยจนมอิาจควบคมุร่างกายตวัเองได้ 

เปลอืกตาเหมอืนหนักเป็นพันชัง่* ถึงขัน้ขยับน้ิวมือไม่ได้ด้วยซ�า้

เขาขึ้นมาบนรถ นั่งลงข้างกายนาง ไม่รู้ก�าลังท�าอะไร

ทันใดน้ันเขาก็ย่ืนมือมาดึงเสื้อผ้านางออก ลูบไล้ร่างกายนางแล้ว

ถอดเสื้อผ้าออกไป 

หัวใจนางเต้นเร็วข้ึนอย่างมิอาจควบคุม มิใช่เพราะเขินอาย แต ่

เป็นเพราะหวาดกลัว

นางไม่รู ้เลยว่าตัวเองกลัวมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งด้วย แต่บัดนี ้

มอืของนางไม่มเีรีย่วแรงแม้แต่จะมดัไก่ ได้แต่ปล่อยให้เขาท�าตามอ�าเภอใจ  

อีกทั้งนางมิอาจควบคุมอารมณ์ของตัวเอง มิอาจควบคุมความรู้สึกอดสู 

ที่จู่โจมจิตใจได้เลย

แค่ชายคนหน่ึง นางจะกลัวอะไร เรื่องอะไรบ้างท่ีนางไม่เคยพบ 

* ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีนที่มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม ยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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ไม่เคยเจอ?!

รอให้นางได้สติ รอให้ร่างกายนางฟ้ืนฟู นางต้องให้เขาชดใช้แน่...

ระหว่างคิด นางก็พบว่ามือเขาวางอยู่ข้างแผลที่เอว มือของเขา 

ใหญ่และร้อนยิ่ง

ความรู้สึกสงบแผ่มาจากมือใหญ่ของเขา

ชัว่เวลาถัดมานางถึงตระหนักว่าเขาก�าลงัแกะผ้าโปร่งพันแผลออก 

นางเพ่ิงนึกขึ้นได้ว่าตัวเองบาดเจ็บสาหัส ร่างกายถูกกัดแทะจน 

แหว่งว่ิน ถ้าเป็นคนเห็นก็เกรงว่าคงอาเจียนออกมา แล้วคนวิปริตคนใด 

จะกระท�ามดีิมร้ิายกับคนเจบ็หนักเพียงน้ี แต่ใครจะไปรูเ้ล่า โลกน้ีมคีนวิปรติ

มากมายถึงเพียงนัน้...

เพียงชั่วเวลาสั้นๆ เขาก็ฝังเข็มลงบนจุดชีพจรรอบๆ แผลนาง เขา

มือเบาจนแทบไม่รู้สึก ทว่านางยังคงรู้สึกได้

หญิงสาวหอบหายใจ รูสึ้กว่าความเจ็บเริม่บรรเทาลง เขาใช้มอืกดลง 

บนบาดแผลทียั่งมเีลอืดไหล ท�าให้เลอืดค่อยๆ หยุด 

น่าโมโหนัก วิชาแพทย์ของชายผู้นี้ดีมากจริงๆ

หลงัจากนัน้เขาก็เริม่ใส่ยาให้นาง ยาพวกนัน้เย็นเฉยีบเหมอืนน�า้แขง็ 

ท�าเอาร่างกายนางสัน่สะท้าน

"ไม่เป็นไร" เขาบอก "ไม่ต้องกลัว แค่ยาเท่านั้น"

พูดอะไรของเขา?!

ข้าไม่ได้กลัว! ไม่กลัวสักหน่อย...

ทว่าอดึใจต่อมาเขาก็อุม้นางขึน้ ยกนางขึน้จากพ้ืนรถ ให้นางพิงตวัเขา

หัวใจหดเกร็งอีกครั้ง แต่เขาเพียงพันแผลที่มีเลือดออกให้นางใหม่ 
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จากนัน้กเ็ริม่ตรวจดูแขนทีข่าดไปของนาง

แขนนางไม่มเีลือดออกแล้ว ถ้านางกินอะไรบ้างแผลจะหายเรว็กว่านี้ 

แต่นางกลวัว่าเขาจะสงัเกตได้

เขาใช้น�้าท�าความสะอาดมัน ใส่ยาและพันแผล ขณะที่นางคิดว่า 

เขาท�าทุกอย่างเสรจ็หมดแล้ว เขากลบัไม่ปล่อยให้นางนอนราบ ชายหนุม่

ด้านหลงัเพียงแต่ปิดผ้าให้นาง หลงัจากน้ันก็ใช้ช้อนง้างปากนาง ปล่อยให้

กระแสความร้อนท่ีอบอุ่นสายหนึง่ไหลเข้ามาในปากช้าๆ

ของเหลวนั้นเค็มเล็กน้อย อุ่นนิดหน่อย เจือกลิ่นหอมหวานของ 

ปลาสด เคล้ากลิ่นหอมสดชื่นจากขิง

หัวใจนางเต้นรัวอีกครั้ง

เขาป้อนช้าๆ มคีวามอดทนอย่างย่ิง ราวกับรูว่้าหากป้อนเรว็เกินไป

นางจะส�าลักได้

จวบจนเวลาน้ีนางจงึตระหนักได้ว่าน่ีไม่ใช่คร้ังแรกท่ีเขาป้อนอาหารนาง

เช่นนี ้ เขาช�านาญเกินไป บรุษุสตรไีม่พึงใกล้ชดิกัน หมอคนหนึง่ไม่มทีาง 

ใกล้ชดิกับคนไข้ทีเ่ป็นสตรเีช่นน้ี ย่ิงไม่ต้องพูดถึงการป้อนอาหารท่ีร่างกาย 

แทบจะแนบตดิกัน

เขาป้อนค�าเลก็ทีละค�า ทัง้ยังบีเ้น้ือปลาชิน้ใหญ่ให้กลายเป็นเน้ือบด

นุม่ๆ ท�าให้นางไม่ต้องเค้ียวก็กลนืลงไปได้อย่างง่ายดาย

ลมกลางคืนโชยมาเบาๆ หัวใจนางยังคงเต้น เต้นอย่างแผ่วเบา 

แต่เร็วรี่

เวลาผ่านไปหนึ่งเค่อและอีกเค่อ หัวใจที่เต้นถ่ีรัวค่อยๆ เต้นช้าลง 

โดยไม่รู้ตัว
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ซ่งอิ้งเทียนป้อนจนน�้าแกงปลาในกระบอกไม้ไผ่ถูกนางกินหมด 

จึงได้หยุด จากน้ันก็เลิกผ้านางขึ้นอีกครั้ง ถอนเข็มเงินบนหน้าอกและ 

ช่องท้องออกอย่างระมดัระวัง จดัเสือ้ผ้าให้นาง ทัง้ยังผูกสายรัดเอวให้นาง

ด้วย แต่เขายงัคงไม่ปล่อยให้นางนอนราบ เพียงให้นางพิงร่างเขาต่อ ทว่า

กลับไม่ได้ท�าสิ่งใดที่ไม่สมควร

ชายผู้นี้ไม่มีเจตนาร้าย นางรู้สึกได้ แต่กลับยากที่จะท�าใจเชื่อ

ลมกลางคืนพัดมาแผ่วเบาระลอกแล้วระลอกเล่า

หญิงสาวรู้สึกได้ถึงจังหวะหัวใจของเขาที่แนบติดแผ่นหลังนาง  

มันเต้นอย่างช้าๆ อุณหภูมิร่างกายของเขาค่อยๆ สร้างความอบอุ่นให้ 

เรือนร่างเย็นเฉียบของนาง ท�าให้ร่างกายนางอุ่นขึ้นทีละน้อย

นางรูส้กึผ่อนคลายกว่าเดิม ระหว่างก่ึงหลบักึง่ตืน่ ไม่รูเ้พราะเหตใุด

กลับมีเรี่ยวแรงที่จะลืมตาขึ้น

แสงจนัทร์สาดส่องลงมาจากท้องฟ้า น�า้ในแม่น�า้ท่ีไหลเช่ียวสะท้อน

ขุนเขาและดวงจันทร์ คลื่นน�้าทอประกายวิบวับแผ่วจาง

นางรู้ว่าเหตุใดเขาจึงไม่ปล่อยให้นางนอนราบ

เมือ่กินอาหารเหลวไม่ควรนอนราบ ป้องกันไม่ให้อาหารไหลย้อนขึน้มา

ตามล�าคอ ต้องรอครูห่นึง่จงึจะให้คนป่วยพักผ่อนได้

เนิ่นนานมาแล้ว ค�าสอนที่แม่มดใหญ่พร�่าสอนนางพลันผุดขึ้นมา

คนเป็นหมอ จิตใจเมตตาประดุจบิดามารดา

ความเคียดแค้นและความเจ็บปวดพุ่งขึ้นในใจพร้อมกัน ฉายชัด 

ในดวงตา

นางหลับตาลง ปัดและลบความทรงจ�าเหล่านั้นออกไป



27

เฮยเจี๋ยหมิง

กึงกังกึงกัง...

กึงกังกึงกัง...กึงกังกึงกัง...

หญิงสาวได้สติท่ามกลางการโยกคลอนไปมาอย่างมีจังหวะ

ภาพตรงหน้าเริม่แรกมเีพียงความพร่าเลอืน หลงัจากน้ันจงึเริม่ชดัขึน้

นางยังคงอยู่บนรถ นอนอยู่ในผ้าห่มบนพ้ืนรถ รถเทยีมลาแล่นออกมา

จากสถานท่ีท่ีเคยจอดก่อนหน้านีต้ั้งแต่เมือ่ไรไม่รู้

ตู้ไม้อย่างดีท่ีตั้งเรียงรายอยู่ด้านข้างและเป็นที่เก็บมีดหมอยังคง 

ไม่ถูกลงกลอนสักใบ

ด้านหน้ามีแสงแดดส่องผ่านม่านเข้ามาเป็นระยะ ท�าให้นางเห็น 

เงาร่างของชายผูน้ัน้ ท้ังท่ีนางเพ่ิงจะใช้มดีข่มขู่เขา แต่เจ้าน่ียังกล้าหันหลัง 

ให้นางอีก?!

ไม่ต้องดึงลิ้นชักพวกน้ันออกมา นางก็รู้ว่ามีดพวกนั้นจะต้องยังอยู ่

ที่เดิมไม่หายไปแม้แต่เล่มเดียว

ชายผูน้ี้ถ้าไม่ได้โง่ก็ต้องคดิว่านางอ่อนแอเกินไป มอิาจสร้างอนัตราย

ต่อเขาได้

บางทีการวิเคราะห์ของเขาอาจจะไม่ผิด

นางอ่อนแอมากจรงิๆ หน้าอกและช่องท้องยังคงเจบ็ แขนทีข่าดไป 

ก็ยังเจบ็ปวดเหลอืเกิน แต่หลงัจากทีเ่ขาป้อนน�า้แกงปลาให้นาง บาดแผล 

ก็สมานตวัเร็วกว่าเดิม นางรูว่้าเลอืดหยุดไหลแล้ว ไม่ต้องก้มหน้าดก็ูรู้ว่า

สถานการณ์ก�าลงัดีขึน้ ถ้านางกินอาหารต่อจะหายดเีร็วกว่านี้

ฉับพลันนั้นนางได้ยินเสียงพูดคุยไกลออกไปลอยเข้ามา เสียงน้ัน

ไม่ใช่แค่คนเดียว หัวใจนางหดเกร็ง ประหม่าเล็กน้อย
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ตอนที่เขาลดความเร็วลง หญิงสาวกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัว โดย 

ไม่ต้องคดิ นางฝืนข่มความเจบ็ปวดดึงลิน้ชกัทีเ่ก็บมดีออกมาและคว้ามดี

เล่มหนึง่มาก�าไว้ในมอื

ตอนน้ีนางมอิาจรบัมอืกับคนได้มากนัก แต่นางไม่โง่ถึงขัน้ปล่อยให้ 

ผู้อื่นเชือดตามใจชอบ

เสียงผู้คนใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ฟังดูแล้วเป็นตลาดเล็กๆ แห่งหนึ่ง

นางได้กลิน่เนือ้กลิน่ผกั ได้ยินเสยีงไก่ขนัแพะร้อง ยังมเีสยีงตะโกน

ขายของ 

ชายหนุ่มหยุดรถแล้วลงจากรถไป

นางได้ยินเสยีงเขาเดินจากไปไกล เหงือ่เยน็ไหลท่วมตวั นางก�ามดี

แน่น มองผ่านรอยแยกของม่านทีม่แีสงส่องเข้ามาออกไปกเ็หน็แผ่นหลงั

ของชายผู้นั้น เขาก�าลังเจรจากับพ่อค้าแผงลอยริมทาง

พ่อค้าผูน้ั้นดปูกตมิาก เหมอืนมนุษย์ธรรมดาทัว่ไปคนหนึง่ แต่นาง 

ยังคงจ้องเขมง็ ชายผูน้ั้นซือ้ผกัสองก�า จากน้ันก็เดนิไปท่ีแผงขายไก่ซือ้ไข่ไก่ 

มาหนึ่งชั่ง

นางมองเขาพูดคุยซื้อขายกับคนเหล่าน้ัน อีกทางหนึ่งกวาดตา 

มองไปรอบบริเวณอย่างรวดเร็ว พบว่าสาเหตุท่ีบริเวณนี้มีตลาดเล็กๆ  

เพราะทีน่ี่มท่ีาเรอืขนาดเลก็อยู่

บริเวณนี้เป็นท่าเรือ เรือล�าเล็กหลายล�ามาจอดรับคนข้ามแม่น�้า  

คิดว่าละแวกน้ีคงมีเพียงท่ีนี่ท่ีสามารถข้ามแม่น�้าได้ แถวท่าเรือมีคน 

ตัง้แผงขายของไม่มาก ดูเหมอืนแผงลอยชัว่คราวเพียงสบิกว่าแผงเท่าน้ัน 

ส่วนใหญ่ล้วนวางตะกร้าไม้ไผ่ท่ีใส่ผัก ตลอดจนเล้าไก่ไว้บนพ้ืน ผู้คน 



29

เฮยเจี๋ยหมิง

มารวมตัวและท�าการค้ากันที่นี่เพราะคนท่ีสัญจรผ่านไปมาจะถือโอกาส

ซื้อของติดไม้ติดมือไปด้วย

มองเรอืเลก็ข้ามฟากล�านัน้แล้ว ชัว่แวบหน่ึงท่ีนางบงัเกิดความรูส้กึ

อยากลงจากรถและขึน้เรอืจากไป แต่นางรูว่้าต่อให้นางสามารถเดนิทาง 

ระยะใกล้ๆ เช่นน้ีได้ ต่อจากน้ีไปเกรงว่าก็คงหาสถานท่ีท่ีสามารถพักฟื้น

ร่างกายอย่างปลอดภัยไม่ได้อยู่ดี

บัดนี้ย้อนคิดดูแล้ว การถูกโจมตีท่ีหยางโจวดูอย่างไรก็ไม่เหมือน

ความบังเอิญ กลับเหมือนมีคนจงใจล่อนางไปที่นั่นมากกว่า

มนุษย์โลภมาก ปีศาจก็เช่นกัน

ขบคดิดแูล้ว ก่อนทีบ่าดแผลจะหายด ีการอยู่บนรถของคนผูน้ีต่้อไป

กลบัเป็นหนทางท่ีเหมาะสมทีส่ดุ

นางดึงสายตากลับไปยังชายผู้น้ัน มือเขาห้ิวเน้ือที่ห่อด้วยใบบัว 

ห่อหน่ึง ยังมต้ีนหอมสเีขยีวเพ่ิมมาอกีหลายก�า ผลไม้หนึง่ตะกร้า เขาก�าลัง

หันหลังและเดินกลับมา

แม้จะสวมเสื้อสีเทาผ้าเรียบ แต่เนื้อผ้านั้นดีเกินไป เทียบกับ 

หญิงชาวนาและชายชาวประมงด้านข้างแล้วดูไม่เข้ากันอย่างยิ่ง ผู้คน 

รอบด้านก็รู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่น่ี ย่ิงไม่เหมือนคนประเภทที่จะซ้ือกับข้าว 

ริมทาง แต่ละคนอดไม่ได้ท่ีจะแอบมองเขา ทว่าชายผู้นั้นกลับไม่ใส่ใจ

สายตาของคนอื่นแม้แต่น้อย

เขาหิ้วบรรดาผัก เนื้อ และผลไม้เดินทอดน่องช้าๆ เหมือนก�าลัง 

เดินเล่นอยู่บนถนน

ครัน้เห็นเขาเข้ามาใกล้ นางก็กัดฟันอดทนกับความเจบ็และเอนกายลง
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ใต้ผ้าห่มอีกครั้ง 

ไม่นานเขาก็เดินมาถึงข้างตัวรถ ก้าวขึน้รถแล้วเลิกม่าน วางตะกร้า 

ที่บรรจุผักผลไม้ไว้ในห้องโดยสาร ส่วนเน้ือสดที่ห่อด้วยใบบัววางไว้ใน 

ถังไม้ใบเล็กที่มีฝาปิด

นางอยู่ใต้ผ้าห่ม มอืก�ามดีแน่น ลมืตาเป็นขดีเลก็ๆ แทบไม่สงัเกตเห็น 

ทว่าตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่ได้เหลือบมองนางแม้แต่แวบเดียว พอ 

เก็บข้าวของเสรจ็เขาก็ปล่อยม่านลงและหนัหลงักลบัไปน่ังบนทีน่ัง่คนขับ 

บงัคบัรถเทยีมลาให้ออกจากท่าเรอืข้ามฟากแห่งน้ัน 

เสียงผู้คนค่อยๆ ห่างออกไป 

นางลอบพรลูมหายใจ ลมืตาอย่างสมบรูณ์อกีครัง้ จงึพบว่าเมือ่ครู่

ตอนเปิดลิ้นชักนางไม่ได้ปิดกลับเข้าไป มันยังคงเปิดอยู่อย่างนั้น

นางหันไปมองด้านหน้ารถ ไม่รูว่้าเมือ่ครูเ่ขาไม่เห็นจรงิๆ หรอืจงใจ 

ท�าเป็นมองไม่เห็นกันแน่ 

นางหรีต่าลงเลก็น้อย เม้มรมิฝีปาก ผ่านไปครูห่นึง่จงึเก็บมดีเล่มน้ัน

กลับเข้าท่ีเดิมและหยิบมีดอีกเล่มที่วางอยู่ในต�าแหน่งที่ลึกกว่าออกมา 

จากนั้นค่อยดันลิ้นชักกลับเข้าที่ช้าๆ

รถเทยีมลามุง่หน้าต่อไป นางก�ามดีเล่มนัน้แน่น เอนกายลงอกีคร้ัง

มเีสยีงประหลาดดังมาจากข้างหน้า ผ่านไปครูห่นึง่นางจงึตระหนักว่า

นั่นเป็นเสียงเขาก�าลังแกะเปลือก ไม่รู้เขาไปหาผลไม้มาจากที่ใด คราน้ี 

ไม่ใช่เหอเถา กล่ินไม่ใช่

...เป็นเกาลัดคั่วน�้าตาล

เขาเคี้ยวกินช้าๆ ปล่อยให้ลาเดินไปข้างหน้าเอง
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นางรกัษาลมหายใจสม�า่เสมอของตวัเองไว้ จดจ่อกับการฟ้ืนฟูบาดแผล

บนร่างกาย แต่กลิน่หอมของเกาลดัคัว่น�า้ตาลลอยมาไม่หยุด ชวนให้คน

น�า้ลายสอเหลอืเกิน

ชั่วขณะหนึ่งที่นางคิดว่าคนผู้นี้จงใจ 

หญิงสาวขมวดคิว้มุน่ เม้มปากแน่น ลอบสบถด่าในใจ ก่อนจะหลบัไป

อย่างมนึงงอกีครัง้ท่ามกลางกลิน่หอมของเกาลดัคัว่น�า้ตาลและเสยีงล้อรถ

ทีด่งัเป็นจงัหวะ

รถเทียมลาหยุดลง

ไม่รู้ว่าหยุดนานเพียงใดแล้ว

มดีในมอืถูกหยิบออกไปต้ังแต่เมือ่ไรไม่รู ้นางมุน่คิว้ หลบุตามองมอื 

ทีค่ลายออก รูส้กึขดัใจเลก็น้อย 

ตื่นมาอีกครั้งก็ยังคงได้กลิ่นหอมของเกาลัด แต่กล่ินน้ันไม่เหมือน 

ก่อนหน้านี้นัก

ม่านประตูหลังรถถูกคนเลิกขึ้นและแขวนไว้กับตะขอด้านข้าง

สายลมโชยพัดมาเอื่อยๆ ระลอกแล้วระลอกเล่า น�าพากลิ่นหอม 

เข้ามาในรถ

หญิงสาวเบี่ยงตัวอย่างระมัดระวัง มองออกไปข้างนอก เห็นเขา 

จอดรถไว้กลางแจ้ง จุดไฟให้กับเตาดินเผาสีแดงใบเล็กอีกครั้ง บนนั้น 

มหีม้อใบเลก็วางอยู่ ใช้ไฟอ่อน ไม่รูก้�าลงัต้มอะไร นางยังไม่ทนัแยกแยะ 

จากกลิน่ว่าในน้ันประกอบด้วยอะไรบ้างก็เห็นเขาหยิบชามขึน้มาแล้วตกั

ของเหลวสีขาวน�้านมลงไป
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ตอนเขาวางทัพพีและมองมาทางนี ้นางก็เอนกายลงอย่างรวดเรว็

ไม่ผดิไปจากท่ีคดิ เสยีงฝีเท้ามุง่หน้ามาทางนี ้ ตามด้วยรถจมลงไป 

เลก็น้อย นางรูว่้าเขาขึน้มาบนรถ ทว่าไม่รูก้�าลงัท�าอะไรอยู่ข้างกายนาง

ได้ยินเขาท�าเสียงดังสวบสาบ นางจึงแอบลืมตา เห็นเขาหยิบ 

พัดใบลานเล่มหนึ่งออกมาจากสักที่ น่ังพิงประตูอย่างสบายอารมณ์  

ทางหนึ่งโบกลมใส่ชามร้อนกรุ่นใบนั้นครั้งแล้วครั้งเล่า ทางหน่ึงอาศัย 

แสงธรรมชาติจับพู่กันขีดเขียนบนสมุดเล่มหนึ่งอย่างรวดเร็ว 

นอกรถมีเสียงแมลงร้อง นกบินผ่านไปบนท้องฟ้าเป็นครั้งคราว

เขาโบกพัดใส่ชามจนเย็น ก่อนจะหันกลับมาประคองนางลุกข้ึน  

นางหลับตาโดยเร็ว แสร้งท�าเป็นไม่รู้อะไรทั้งนั้น

เขาให้นางพิงอกเขาเหมอืนก่อนหน้าน้ี จากนัน้ก็ป้อนนางทีละค�าๆ

นัน่เป็นโจ๊กทีตุ่น๋จากเกาลัดกับข้าว เขาตุน๋ข้าวจนเป่ือย น�ามาผสมกับ

เกาลดัทีถู่กบดจนเละ ท้ังยังเตมิสมนุไพรลงไปอกีนดิ ได้โจ๊กอ่อนนุ่มและ 

รสหวานหอม 

เกาลัดมีฤทธ์ิอุ่นรสหวาน เข้าสู่เส้นลมปราณ ม้าม กระเพาะ ไต  

บ�ารุงม้ามกระตุ ้นการท�างานของไต ยังช่วยการไหลเวียนของเลือด  

ห้ามเลือด บรรเทาอาการบวม มีประโยชน์ต่อนางอย่างยิ่ง

นางต้องรีบฟ้ืนฟูร่างกาย การกินอาหารเป็นวิธีที่เร็วท่ีสุด ดังนั้น 

นางจึงไม่ได้ต่อต้าน ปล่อยให้เขาป้อนอาหารให้เช่นนั้น

ป้อนจนหมดชาม เขาก็ให้นางพิงเขาอยู่พักใหญ่ ระหว่างนี้ก็ 

อ่านหนังสือเล่มนั้นต่อ

นั่นเป็นต�าราแพทย์เล่มหนึ่ง บนนั้นมีตัวอักษรแน่นขนัดมากมาย
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ได้ฟังเสียงหัวใจเขาเต้น ฟังเสียงเขาพลิกหน้าหนังสือ ท�าให้สต ิ

ของนางเริม่ล่องลอยออกไป ในระหว่างก่ึงหลบัก่ึงต่ืนมองเหน็ต้นหลวิระย้า

พลิ้วโบกตามสายลม ไกลออกไปเหมือนจะมีคนต้มยา หั่นยา อธิบาย

สรรพคุณของยาชนิดต่างๆ

กลิ่นหอมของน�้าชาอบอวลไปทั่ว กลิ่นหอมของยาแผ่วจาง 

โดยไม่รูต้วั นางเหมอืนก�าลงันอนอยู่ในโรงยา มอืขาวเนียนอบอุน่คูห่น่ึง

ย่ืนเข้ามาอุม้นางข้ึนจากเปล ลบูหน้านางและครวญเพลงเบาๆ

ไม่ใช่ให้นางฟัง นางรู้

นี่ไม่ใช่ความทรงจ�าของนาง แต่เป็นของชายผู้นี้

นางควรจะต่อต้านมนั ใจคนอปัลักษณ์ย่ิง มกัจะเปลีย่นเป็นอปัลกัษณ์

เกินบรรยายในชัว่อดึใจต่อไป แต่มอืคูน้ี่อ่อนโยนถึงเพียงนัน้ อ้อมอกอบอุน่

ถึงเพียงนัน้ นางอดไม่ได้ท่ีจะจมด่ิงอยู่ในความทรงจ�านี้

ในความทรงจ�าอนัห่างไกล เขายังคงเป็นเดก็คนหน่ึง ยังไม่รู้จกัดช่ัีว

ยังไม่รู้จัก...
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นางถือมีดไว้อีกแล้ว

เขาคร้านจะนบัแล้วว่าน่ีเป็นครัง้ท่ีเท่าไร หญิงผู้นีช่้างดือ้ร้ันเสียจริง

ใช่ว่าเขาไม่เคยคิดว่าในเมื่อนางกลัวถึงเพียงน้ีก็ให้นางพกมีดไว้ 

แล้วกัน แต่หลังจากที่เขาดูแลนางอย่างเอาใจใส่มาต้ังหลายวัน นางยัง

ระแวงเขาเช่นนี้ ไม่รู้เหตุใดกลับท�าให้เขาอดรู้สึกอยากแกล้งนางไม่ได้

จะว่าไปคนป่วยเขาก็พบเห็นมามาก แต่คนป่วยที่ดื้อรั้นอย่างนาง  

โลกนี้หาได้ยากจริงๆ

โชคดทีีต่่อให้ดือ้รัน้แต่ยังนบัว่าฉลาด รูจ้กัให้เขาเปลีย่นยาพันแผล  

รู้ว่าเวลากินข้าวต้องกิน แม้นางมักจะแกล้งหลับ เขาก็ไม่เปิดโปงนาง  

หญิงผู้นี้บาดเจ็บหนักเกินไป ร่างกายอ่อนแอเกินไป ถึงอย่างไรแกล้งไป

แกล้งมา นางก็มักจะหลับไปจริงๆ อยู่ดี

มองมีดหมอท่ีนางก�าไว้แน่นเล่มน้ัน เขายังคงดึงมีดออกมาจาก 

2
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มือนางแล้วเก็บเข้าที่เดิม

เขาไม่ห่วงว่านางจะต่ืนข้ึนมากะทันหนั ถึงข้ันไม่ห่วงว่านางจะก�าไว้ 

ไม่ยอมปล่อย นางเป็นคนฉลาด ชพีจรของนางยังคงอ่อนแอ หากจะลงมอื

จรงิๆ เขาย่อมมวีธีิจดัการนางได้ แต่ถึงจะอ่อนแอเพียงไร หลายวันมานี้

อาการของนางดีขึ้นจริงๆ

อันที่จริงนั่นไม่ใช่แค่ดีขึ้นเท่านั้น 

ซ่งอิ้งเทียนหลุบตามองดวงหน้าเล็กขาวซีดของหญิงสาว เขา 

จ�าได้ชัดเจนว่าวันที่เก็บนางได้ ใบหน้านางถูกกัดเป็นแผลหลายจุด 

จนเสยีโฉม แต่หลายวันก่อนตอนนางฟ้ืนข้ึนมา แผลเหล่าน้ันกลบัเร่ิมมเีน้ือ

มาเตมิเตม็ แม้จะยังขรขุระไม่เรยีบ ทว่าก็แตกต่างราวกับเป็นคนละคนกับ

ก่อนหน้านี้

แรกเร่ิมเขาไม่ได้ใส่ใจ เขาใส่ยาให้นางและปิดแผลเหล่าน้ันไว้  

จวบจนวันนั้นเมื่อเปลี่ยนยาให้นาง ล้างยาบนใบหน้าออกอย่างระวัง 

ถึงได้สังเกตเห็น

แม้ยาน้ันจะเป็นยาปลูกเน้ือที่ปรุงจากต�ารับยาที่ท่านตาทิ้งไว้ให้  

แต่แผลน้ีก็หายดีเร็วเกินไปหน่อย โดยท่ัวไปจะให้แผลหายดีถึงเพียงนี้ 

อย่างน้อยต้องใช้เวลาสี่ห้าเดือน แต่นี่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเท่านั้นเอง

ชัว่ขณะหนึง่เขายังคดิจรงิๆ ว่าตนจ�าผดิไป ทว่าบาดแผลอืน่ๆ บน

ร่างกายนางก็เป็นเช่นนี้

เพราะอย่างน้ีสองวนัก่อนเขาจงึเริม่สงัเกตหญงิผูน้ีม้ากขึน้เลก็น้อย 

ร่างกายนางมบีาดแผลมากมาย ล้วนไม่ได้เกิดจากดาบกระบี ่ กลับ

เหมอืนถูกสตัว์ป่าจูโ่จม ตอนเขาเก็บนางได้ นางเหมอืนตุก๊ตาผ้าเก่าขาด 
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ที่ถูกหมาป่ากัดแทะ ทั้งท่ีบาดเจ็บสาหัสถึงเพียงนั้นกลับรอดชีวิตมาได้ 

แม้แต่เขาเองยังประหลาดใจ

มองแขนที่ขาดของนางแล้วย้อนคิดถึงสภาพของนางในตอนแรก 

เกรงว่าสิ่งที่ไล่ล่านางคงมิใช่หมาป่า แต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าหมาป่า

ถ้าสิ่งท่ีไล่ล่านางเป็นอย่างท่ีใจเขาคิด ย่อมเป็นเรื่องปกติที่นาง 

จะชอบถือมีดไว้ป้องกันตัว 

ในใจเขาพลันเข้าใจ ดังนั้นจึงอดสังเกตและจดบันทึกไม่ได้

ร่างกายของหญิงผู้น้ีตอบสนองดีมาก ให้อะไรก็ดูดซับได้ท้ังหมด  

กินมากเท่าไรย่ิงฟ้ืนฟูเรว็มากขึน้เท่าน้ัน ไม่เพียงดอูอกจากภายนอก ตอน 

เขาจบัชพีจรให้นาง ยังตรวจพบว่าอวยัวะภายในทีไ่ด้รบับาดเจบ็ของนาง

ก�าลังฟื้นฟูด้วยความเร็วอันน่าตกใจ

ความเร็วในการฟ้ืนฟูของนางเทียบกับศิษย์น้องหญิงแล้วเร็วกว่า 

เทยีบกับตวัอย่างคนไข้ในต�าราแพทย์ท่ีอาจารย์ซนุ ท่านตา และท่านพ่อ 

ท่านแม่บนัทกึไว้แล้วเรว็กว่า เทยีบกับลกัษณะท่ีอาจารย์ปูเ่คยบรรยายไว้ 

ก็ยังเร็วกว่าด้วยซ�้า

ดเูหมอืนร่างกายนางจะรูว่้าต้องซ่อมแซมอวัยวะภายในทีส่�าคญัก่อน 

จากน้ันเป็นผวิหนัง สดุท้ายจงึจะเป็นแขนข้างนัน้ ดงันัน้แผลตรงหน้าอก 

และช่องท้องของนางจงึสมานเข้าด้วยกันก่อน ตามด้วยศีรษะ ใบหน้า และ 

มอืเท้า

เน่ืองจากการตอบสนองของนางดีเกินไป เขาจึงขนยาทั้งหมดที่มี 

ออกมาป้อนนาง จากนั้นจับชีพจรให้นางตามลักษณะของยาท่ีป้อนให้  

ตรวจดกูารตอบสนองแล้วจดบันทึกไว้อย่างละเอียดท้ังหมด
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นอกจากป้อนยาแล้ว เมื่อนางไม่ต่อต้านอาหารที่เขาป้อนอีก เขา 

ไม่เพียงตุน๋น�า้แกงปลา ยังซือ้แม่ไก่แก่มาจากชาวนา ตุน๋น�า้แกงไก่ให้นาง 

กิน

เห็นหญิงผู้น้ีค่อยๆ ดีขึ้นทุกวันด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถันของเขา  

ช่างท�าให้คนอารมณ์ดีโดยแท้

แต่พวกน�า้แกงของเหลว โจ๊กเปล่าเนือ้บด เมือ่กินได้สกัพักเขาเดาว่า

นางน่าจะอยากกินอย่างอืน่บ้าง ทว่านางมกัจะแกล้งหลบั เขามอิาจฝืนยัด

น่องไก่เข้าไปในปากนางได้จรงิๆ...

ช้าก่อน ข้าท�าได้หรือไม่นะ 

ซ่งอิ้งเทียนมองหญิงสาวที่แกล้งหลับต่อ กระดกมุมปากขึ้นช้าๆ

เขาจงใจ

กลิ่นหอมของไก่ย่างลอยมาอย่างต่อเนื่อง

แม้ไม่ได้ลืมตา นางก็รู้ว่าชายผู้นั้นต้องจงใจแน่ 

เขาไม่ได้ใช้เตาดินเผาสีแดงใบเล็ก แต่จงใจเลือกท�าเลที่อยู่ต้นลม  

ก่อหินบนพื้น ตั้งโครงส�าหรับย่าง และเริ่มก่อไฟย่างไก่

ไก่ตัวน้ันอ้วนมาก ย่างแล้วท้ังมันและเนื้อฉ�่าแวววาว น�้ามันที่ส่ง 

กลิ่นหอมหยดลงมาไม่หยุด ทุกครั้งเวลาน�้ามันจากตัวไก่หยดลงบนถ่าน 

จะเกิดเสยีงดังฉีฉ่่า ท�าให้กลิน่หอมเข้มข้นกว่าเดมิ

นางหิวแล้ว หิวมากเหลือเกิน

นางอดทนแล้ว ทนแล้วทนอีก จนกระท่ังเขาฉีกน่องไก่ข้างหน่ึง 

ออกมา กินอย่างเอร็ดอร่อยพร้อมเสียงดังแจ๊บๆ
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ชั่วเวลานั้นนางพลันรู้สึกว่าการท�าเช่นนี้โง่ยิ่งนัก

เขารู้ว่านางตื่นอยู่ รู้ว่านางแกล้ง รู้มาโดยตลอด ในเม่ือเป็นเช่นนี ้

นางยังจะนอนอยู่ตรงนี้ท�าไม

ชายผูน้ัน้จบัชพีจรให้นางวันละสามเวลา ถ้าเขาเป็นหมอทีไ่ม่ได้เรือ่ง

ก็แล้วไปเถอะ แต่เขากลับไม่ใช่

น่าโมโห! น่าตายนัก!

เขารูว่้านางไม่ปกติ ต่อให้ไม่ใช่หมอ คนทัว่ไปเหน็การฟ้ืนฟูร่างกาย 

ของนางเช่นนีแ้ล้วย่อมรูว่้านางไม่ปกต ิ ย่ิงไม่ต้องพูดถึงคนผูน้ี้ทีม่วิีชาแพทย์ 

ล�้าเลิศ ทว่าเขาไม่ได้ตกใจจนวิ่งหนีหรือพานางไปท่ีว่าการเพราะเหตุน้ี  

เพียงแต่รกัษานางต่อไป

นางไม่รู้ว่าคนผู้น้ีคิดอะไรอยู่กันแน่ แต่นางรู้ว่านางต้องกินอาหาร  

อีกทั้งเขาก็รู้ดีแก่ใจ

ช้าเรว็นางก็ต้องต่ืน ในเมือ่เป็นเช่นน้ี ไยต้องเสแสร้งต่อไปด้วยเล่า

ดงันัน้พอเขากัดกินน่องไก่ นางจงึลกุขึน้แล้วก้าวลงจากรถ สองขา 

ยังอ่อนแรงเลก็น้อย ยืนยังไม่ค่อยมัน่คงนัก นางพยายามประคองตวัเอง  

เดินกะโผลกกะเผลกเข้าไป

ซ่งอ้ิงเทยีนน่ังอยู่ข้างกองไฟ มองนางเดนิเข้ามาอย่างโงนเงนเหมอืน

ทารกหัดเดิน

หญิงผู้น้ันเดินช้ามาก มีหลายก้าวที่เขาคิดว่านางอาจจะล้มลงไป 

จริงๆ แต่สุดท้ายนางยังคงประคองร่างกายเอาไว้ได้ กว่าจะเดินมาถึง 

หน้ากองไฟ ศีรษะนางก็เต็มไปด้วยเหงื่อแล้ว

บางทเีขาควรจะเข้าไปพยุงนาง แต่ก็ไม่ได้ท�าเช่นน้ัน เขามคีวามรูส้กึ
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อย่างหนึ่งว่าถ้าตนย่ืนมือออกไป หญิงผู้นี้จะอ้าปากกัดมือเขา ดังน้ัน 

เขาจึงท�าเพียงนั่งอยู่ตรงนี้ต่อ มองนางเดินมาตรงหน้าอย่างยากล�าบาก 

และทรุดนั่งลงกับพื้น

นางเหง่ือไหลโชก สั่นเทาไปท้ังตัว แต่ยังคงจ้องเขาอย่างดุดัน 

ท่าทางเหมือนจะบอกว่าถ้าเจ้ากล้าก็ลองพูดอะไรออกมาสิ

ซ่งอิง้เทียนเลกิคิว้ ย้ิมน้อยๆ และเอ่ยปาก "ถ้าแม่นางหิว อย่าได้เกรงใจ

เป็นอนัขาด..."

ยังพูดไม่ทันจบ นางก็ยื่นมืออันสั่นเทาไปคว้าไก่ท่ีย่างอยู่บนไฟ  

ฉีกน่องไก่อีกข้างออกมาแล้วอ้าปากกัดกิน ไม่ได้เกรงใจเขาแม้แต่น้อย

เขามองนางแทะน่องไก่ หลังจากนางกินไก่ท้ังน่องจนหมดจึงค่อย 

รินน�้าชาถ้วยหนึ่งส่งให้นาง 

"ชาซานจาอูเหมย*"

นางมองเขาแวบหนึ่ง ครานี้ไม่ลังเล ย่ืนมือไปรับชาถ้วยน้ันมา  

ดื่มหมดทั้งถ้วยแล้วก็ยื่นมือไปคว้าไก่ตัวนั้นอีกครั้ง

นางเหลือมือเพียงข้างเดียว ตามหลักแล้วไม่น่าจะเคลื่อนไหว

สะดวกนัก แต่เขาสังเกตเห็นว่าเล็บนางเปลี่ยนเป็นคมกริบในชั่วพริบตา  

ท�าให้นางคว้าอกไก่ชิ้นหนึ่งมากินได้อย่างง่ายดาย ทว่าหลังจากนั้น 

เล็บแหลมคมของนางก็กลับเป็นปกติเหมือนคนทั่วไป

เหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาเท่าน้ัน แต่สายตาของเขาดีมาก 

มาแต่ไหนแต่ไร

เห็นชัดว่านางก็เช่นกัน นางสังเกตเห็นสายตาเขาจึงปรายตามอง 
* ซานจา หรือ Chinese Hawthorn เป็นผลไม้ในตระกูลพุทรา ผลสีแดง มีรสเปรี้ยว มีสรรพคุณช่วยย่อย  
อูเหมยคือลูกพรุน
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อย่างเยียบเย็น รอให้เขาพูดอะไรออกมา

ครั้งนี้เขาปิดปากอย่างรู้กาลเทศะ เพียงยิ้มตอบเท่านั้น 

หญิงสาวกินไก่ย่างตวัน้ันต่อค�าใหญ่ ใครจะไปคดิว่าขณะท่ีนางกิน

อย่างเอร็ดอร่อย ทันใดนั้นไม่ไกลออกไปมีเงาด�าส่ีเท้าก้าวออกมาจาก 

พุ่มหญ้า

นางเห็นแล้วใบหน้าซดีเผอืด ถอยไปข้างหลงัโดยสญัชาตญาณ ชกัมดี 

ที่ซ่อนไว้ที่เอวออกมาในชั่วพริบตา ชายหนุ่มด้านข้างกลับคว้ามือนางไว ้

และหยุดย้ังนาง

"ไม่เป็นไร ข้าวาดข่ายอาคมไว้ มันมองไม่เห็นหรอก"

ค�าพูดน้ีท�าเอานางอึ้งไป ถึงได้สังเกตเห็นว่าเจ้าสิ่งนั้นไม่ได้พุ่ง 

เข้าใส่นาง แต่เดนิเข้ามาและหมอบคลานอยู่บนพ้ืน ดมทางน้ีทดีมทางน้ันท ี

จากนัน้เงยหน้าข้ึน ขยับจมกูพลางใช้ดวงตาเจ้าเล่ห์คูน้ั่นสอดส่องไปท่ัว

นางมองเห็นรมู่านตาสเีขยีวกวาดผ่านนางไป ชัว่ขณะนัน้นางแทบจะ

อยากหนัหลงัว่ิงหน ีแต่ตอนกวาดมองนางดวงตาสเีขยีวคูน้ั่นไม่ได้หยุดเลย 

เหมอืนมองไม่เหน็นางอย่างไรอย่างนัน้และมองเลยไปด้านข้างแทน

หลังตรวจดูจนท่ัวแล้ว เจ้าตัวอัปลักษณ์นั่นก็ขมวดคิ้วมุ่น เผย 

ท่าทางฉงนสงสัย มันเดินวนซ้ายวนขวาอย่างไม่ละความพยายาม  

ไม่ได้จากไปทนัที แต่นางเห็นว่าไม่ว่าเจ้าสตัว์ประหลาดน่ันจะเดนิอย่างไร

ล้วนอยู่ห่างออกไปในรัศมีสิบเชียะ*

หลังจากนั้นนางก็เห็นเส้นสีด�าบนพ้ืน ชายผู้น้ันใช้ถ่านที่เผาแล้ว 

วาดวงกลมขนาดใหญ่ล้อมพวกเขาสองคนและกองไฟไว้ รวมถึงรถเทียมลา
* เชยีะ (ฉ่ือ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน สมยัโบราณเทยีบระยะประมาณ 10 น้ิว หรอืหนึง่ส่วนสามเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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และลาตัวนั้นด้วย 

เขาวาดสัญลักษณ์อย่างหนึ่งไว้ตรงต�าแหน่งเหนือใต้ออกตกของ

วงกลม นางรูว่้าน่ันเป็นข่ายอาคมอย่างหนึง่ เรยีบง่ายมาก แต่ใช้ได้ผลย่ิง 

สัตว์ประหลาดที่อัปลักษณ์ตัวนั้นมิอาจเดินเข้ามาได้ ดูเหมือน 

จะมองไม่เห็นคนและของท่ีอยู่ในวงกลมด้วย มันเดินวนอยู่นอกวงกลม 

พักหนึ่งก่อนจะหันหลังจากไป 

แม้จะเป็นเช่นน้ี นางยังคงห้ามอาการส่ันเทาไม่ได้ จนกระทั่ง 

ชายหนุ่มด้านข้างเอ่ยปาก 

"เพราะฉะนั้นเจ้าจะบอกข้าได้หรือไม่ว่านั่นคือตัวอะไร" 

หญิงสาวได้สติทันที หันกลับมาจ้องเขา เหมือนเพ่ิงนึกข้ึนได้ว่า 

เขายังอยู่ตรงนี้ 

เขาเลิกคิ้วใส่นาง 

"ข้าไม่รู้" นางตอบตาไม่กะพริบ 

นางก�าลังโกหก เขารู้ นางปกปิดความหวาดหว่ันในดวงตา แต ่

นิ้วมือของนางยังคงสั่นระริก 

เหมอืนต้องการปกปิดอาการสัน่ทีห้่ามไม่อยู่ นางหนัไปคว้าไก่ทัง้ตวั 

มากิน 

"เช่นนั้นผู้น้อยขอถามได้หรือไม่ว่าแม่นางชื่ออะไร" เขาถามอีก 

"ข้าจ�าไม่ได้แล้ว" นางแทะไก่ตัวน้ันต่อโดยไม่หนัมามองเขา ย้อนว่า 

"ข้าคิดว่าเจ้าบอกว่าตัวเองเป็นหมอเสียอีก หาใช่นักพรต"

"สิ่งน้ีอาจารย์ปู่เป็นคนสอนข้า เดินทางอยู่ข้างนอกย่อมพบเจอ 

ของสกปรกอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง" เขาบอก "ดังน้ันเขาจึงมอบยันต์ให้ข้า
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หลายแผ่น สอนข่ายอาคมป้องกันตัวจากสิ่งชั่วร้ายแบบง่ายๆ ให้ข้า"

ได้ยินดงัน้ันแล้วนางก็ไม่เอ่ยอะไรอกี แต่กินอย่างรวดเร็ว ไม่นานก็ 

กินไก่ตัวนั้นจนเกลี้ยง 

เขาสงสยัว่านางกินลงจรงิๆ หรอื นางดูเหมอืนใกล้จะอาเจยีนเตม็ที 

แต่ยังคงบังคับให้ตัวเองกินไก่ลงไปทั้งตัว

นางหวาดกลัวมาก กลัวเจ้าสิ่งนั้นจะกลับมาอีก

มนัต้องกลบัมาแน่ เขาเดาว่านางรูด้กีว่าใคร ดงันัน้ถึงกินอย่างเร่งรบี

ถึงเพียงนี้

เขาไม่ได้ห้ามนาง นางอยากฟ้ืนฟูร่างกายให้เร็วกว่าน้ี การกิน

สามารถช่วยนางได้

พอนางกินหมด รอยแผลเป็นขรุขระบนหน้านางยังคงอยู่ แต่เขา 

สงัเกตเหน็ว่าตอนนางหนัหลงัจากไป ขานางไม่กะเผลกอกีแล้ว ร่างกายที่

เดมิทีขดงอเพราะความเจบ็ปวดก็เหยียดตรง

พอขึ้นรถแล้ว นางก็เอนกายลงนอนทันที 

ซ่งอิ้งเทียนเลิกคิ้ว กินน่องไก่ท่ีเหลือในมือ หยิบผ้าออกมาเช็ดมือ 

และเริ่มเก็บข้าวของ

ซ่งอิ้งเทียนให้ลาลากรถมุ่งหน้าไปอีกสิบกว่าลี้จึงหยุดรถพักผ่อน

นางไม่ชอบเข้าเมอืงหรอืหมูบ้่าน แน่นอนย่ิงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะเข้าพัก 

ในโรงเตีย๊ม หลายวนัมานีเ้ขาจงึนอนกลางแจ้งตลอด คนืน้ีก็เช่นกัน เขา 

ผกูเชอืกบงัเหยีนให้ด ีหยิบก้อนถ่านท่ีเผาแล้วเขยีนคาถารอบด้าน จากน้ัน 

ค่อยหยิบเสือ่กกใต้ท้องรถออกมาปลูงบนพ้ืน แค่เอนกายลงไปและหลบัตา 
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ก็นอนได้แล้ว

ทว่าพอถึงกลางดึกพลนัเกิดเสยีงดังข้ึน เขาลุกข้ึนหันไปมอง ทนัเห็น

เพียงม่านประตูหลังของรถเทียมลาโบกสะบัดท่ามกลางสายลม

เจ้าลาท่ีมักจะชักช้าอืดอาด ไม่รู้เหตุใดจึงเหยียดขาทั้งสี่ออกว่ิง 

อย่างเรว็รี ่ หากไม่เพราะเขารูว่้าน่ันเป็นลา คงต้องเข้าใจผดิคดิว่านัน่เป็น 

ม้าตัวหนึ่งจริงๆ

ซ่งอิ้งเทียนตะลึงงันไปครู ่หน่ึง นั่งอยู่บนเสื่อกก มองลาตัวน้ัน 

ลากรถว่ิงหายไปในชั่วพริบตา ท้ิงไว้เพียงรอยล้อรถสองทางยืดยาว 

ออกไปไกล

ดวงจันทร์กระจ่าง มีดวงดาวเพียงประปราย สายลมพัดมาฟู่ๆ

เมื่อใบไม้ใบหนึ่งถูกลมพัดปลิวลงมา เขากวาดตามองรอบด้าน  

เห็นความเปลี่ยวร้างรอบกายแล้วจึงตระหนักได้ว่า...

เขาถูกปล้น

พูดก็พูดเถอะ เขารู้วรยุทธ์ หากจะไล่ตามรถเทียมลาคันนั้นไป 

ก็ไม่ใช่เรือ่งทีย่ากนัก แต่เขาเกียจคร้านเป็นนิสยั แม้จะสนใจสภาพร่างกาย 

อนัแปลกประหลาดของหญงิผู้นัน้มาก แต่ไม่ได้สนใจถึงขัน้ทียิ่นดเีอาใบหน้า

ร้อนๆ ของตนไปแนบก้นเย็นๆ* ของผูอ้ืน่

นางอยากหนี งั้นก็หนีไปเถอะ

ถึงอย่างไรใต้หล้านี้ก็มีเรื่องแปลกพิสดารมากมาย ว่ิงหนีไปคน  

ย่อมมีอีกคนโผล่มาแน่

เขาเป็นคนตามใจตัวเองอย่างย่ิง อกีท้ังกลางดกึเช่นนี ้ แทนทีจ่ะให้ 

* เอาหน้าร้อนๆ ไปแนบก้นเย็นๆ หมายถึงพยายามประจบเอาใจผู้อื่น แต่ผู้อื่นกลับท�าเย็นชา
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ลุกขึ้นไล่ตามรถไป เขาขอนอนให้สบายดีกว่า ดังน้ันเขาจึงไม่ได้ไล่ตาม 

รถเทียมลาคันนั้นไป เพียงแต่เอนกายกลับลงไปบนเสื่อกก

อากาศเย็นสบาย ฤดูใบไม้ร่วงช่างดีเหลือเกิน

ในเมื่อปัญหาวิ่งหนีไปเองแล้ว เขายังคงนอนหลับให้สบายดีกว่า

เช้าวนัต่อมา ซ่งอิง้เทียนม้วนเก็บเสือ่กก มดัด้วยเชอืก แบกขึน้หลงั

และลุกขึ้นออกเดินทาง 

เขาเดินเท้าเป็นระยะทางยี่สิบลี้ภายใต้ดวงอาทิตย์ในฤดูใบไม้ร่วง

กว่าจะเจอหมู่บ้านต่อไป

ท่านป้าท่ีตากผ้าอยู่หน้าหมูบ้่านมอบน�า้ชาถ้วยหนึง่ให้เขา เหน็เขา

หน้าตาคมคาย ท่าทางสภุาพเรยีบร้อยจงึถามว่าเขามาจากท่ีใด ชือ่แซ่อะไร 

ประกอบอาชีพใด

เขายิ้มตอบทุกค�าถาม ครั้นได้ยินว่าเขาเป็นหมอ ท่านป้าก็รีบ 

ลากตวัเขาไปบ้านพ่อแม่ ให้เขาช่วยตรวจดูท่านพ่อท่ีหกล้มขาหกั กว่าเขา 

จะยึดขาทีหั่กของชายชราผูน้ัน้ให้คงท่ี นอกประตูก็มคีนกลุม่ใหญ่มายืนรอ

เบียดเสียด

ในหมูบ้่านน้อยครัง้ทีจ่ะมหีมอเดินทางผ่านมา พอได้ยินว่ามหีมอมา 

แต่ละคนก็ต่างอุม้เด็กประคองคนแก่มาหา

มอืเขาไม่มล่ีวมยา ทัง้ยังไม่มเีขม็เงนิ แต่ในป่าและท้องนามสีมนุไพร 

ทีข่ึน้เองตามธรรมชาต ิ เพยีงแตผู่ค้นไม่รูว่้าใช้อย่างไรเท่านัน้ เขาตรวจดู 

คนป่วยทลีะคนและเขยีนใบสัง่ยา ท้ังยงัสอนท่านป้าท้ังหลายว่าจะแยกแยะ

สมนุไพรทีต้่องใช้เป็นประจ�าอย่างไร 
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คนในหมูบ้่านมไีม่มาก ดงันัน้จงึไม่ต้องเปลอืงเวลามากนกั กลบัเป็น

ท่านลุงท่านป้าทั้งหลายท่ีมีน�้าใจ ชวนให้เขาพักอยู่หลายวัน กินข้าว 

อกีหลายมือ้ ทัง้ยังให้เขาติดรถไปลงหมูบ้่านถัดไป

ซ่งอิ้งเทียนอาศัยการตรวจโรคให้คน เดินทางไปยังหมู่บ้านและ 

เมอืงเลก็ๆ หาเงินได้จ�านวนหน่ึง ซือ้ล่วมยาใบใหม่และยาสมนุไพร นบัว่า

ไม่เดอืดร้อนเรือ่งความเป็นอยู่ สามารถใช้ชวีติอนัร่ืนรมย์ของตัวเองต่อไปได้

แม้จะถูกปล้น แต่เขากลับรู้สึกผ่อนคลาย คนเดียวกินอิ่มเท่ากับ 

อ่ิมท้ังบ้าน* ไม่ต้องเลี้ยงลาตัวน้ันด้วย เดิมทีคิดว่าเร่ืองราวคงยุติลง 

เพียงเท่านี้ พริบตาเดียวเขาก็ลืมหญิงสาวที่ทิ้งเขาไว้กลางป่าไปแล้ว

วันน้ีหลังจากอ่ิมหน�าส�าราญ ก�าลังจะนอนกลางวันในบ้านของ 

คนใจดีที่ให้เขาพักอาศัย ท่านป้าบ้านข้างๆ ก็วิ่งเข้ามาอย่างร้อนใจ

"หมอซ่ง! หมอซ่ง! ขออภัยด้วย ข้ารู้ว่าท่านตรวจโรคให้คน แต่ 

ไม่ทราบว่าท่านตรวจโรคให้สัตว์ได้หรือไม่ เมื่อเช้าต้าหวงบ้านข้าหกล้ม 

ตอนนี้ยังลุกไม่ขึ้นเลย ท่านช่วยไปดูหน่อยได้หรือไม่"

"ได้สิ เหตุใดจะไม่ได้เล่า ต้าหวงอยู่ที่ใด ข้าจะไปเดี๋ยวนี้"

ซ่งอิง้เทียนย้ิมพลางลกุข้ึนสวมรองเท้า หิว้ล่วมยา เดนิตดัทุ่งนาไปกับ

ท่านป้าผูน้ั้น ข้ามเนินเขาเลก็ไปลกูหน่ึง จนกระท่ังมาถึงบ้านชาวนา

ท่ีแท้ต้าหวงคือวัวตัวหนึง่ บรเิวณท่ีมนัอยู่จดัว่าสะอาดสะอ้าน ท้ังยัง 

มฟีางปไูว้ เขาย่อตัวลงตรวจดูอาการของวัวตัวใหญ่

ต้าหวงนั่งอยู่บนฟาง เบิกตาโตฉ�่าวาวมองเขาอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราว

"ต้าหวงเป็นเดก็ดย่ิีงนกั" เขาลบูคอและหลังของมนั ปลอบประโลมมนั
* คนเดียวกินอิ่มเท่ากับอิ่มท้ังบ้าน เป็นค�ากล่าวท่ีหมายถึงชายโสดหรือผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีครอบครัว 
หรือภาระต้องดูแล
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พลางตรวจดูขาหน้าให้ 

"เป็นอย่างไรบ้าง" ท่านป้าถามอย่างร้อนใจ "ขามันหักหรือไม่"

"ยังด ีแค่ผดิทีไ่ปเท่านัน้" เขาบอกท่านป้า ย้ิมเอ่ยว่า "แค่ดนักลบัมา 

ก็ใช้ได้แล้ว"

พูดพลางหยิบเข็มเงินเล่มหนึ่งออกมาจากล่วมยาที่ท�าจากหนัง  

ปักลงไปเหนือกระดูกข้อเท้าหน้าของต้าหวง จากนั้นจับขาที่ผิดต�าแหน่ง 

ดันและผลัก แค่นี้ข้อกระดูกที่อยู่ผิดต�าแหน่งก็กลับเข้าที่แล้ว

"เรียบร้อย"

"เสร็จแล้วหรือ" ท่านป้าถามอย่างตกใจ 

เขาถอนเข็มเงินออกมา ลุกขึ้นตบหลังต้าหวง

วัวตวัใหญ่กะพรบิตาคู่โต ลองลกุข้ึนยืน เริม่แรกมนัยังลังเลเลก็น้อย 

แต่เมื่อแน่ใจว่าขาหน้าสามารถพยุงร่างกายได้ก็ยืนอย่างมั่นคง ทั้งยัง

กระดิกหูให้เขา

"หมอซ่ง ขอบคุณท่านเหลอืเกิน" ท่านป้าโล่งอก เข้าไปตบววัของตน

อย่างดอีกดใีจ "ต้าหวง คราวหน้าเจ้าต้องระวังหน่อยนะ"

ซ่งอิง้เทียนย้ิม เดินไปยังโอ่งรองน�า้ฝนด้านข้างเพ่ือล้างมอื ล้างไปได้

ครึ่งหน่ึงพลันรู้สึกถึงสายตาคู่หน่ึง ครั้นเงยหน้ามองไป เห็นในคอกหมู

ท่ามกลางดนิโคลน นอกจากลกูหมหูลายตวัทีช่อบกลิง้ตวัไปมากับโคลน 

แล้ว ยังมแีม่นางคนหนึง่หมอบอยู่ในโคลน เน้ือตัวเปรอะเป้ือน

แม้แม่นางคนนั้นแทบจะหลอมเป็นหน่ึงเดียวกับดินโคลน แต่ 

นัยน์ตาด�าลึกคู่น้ันช่างคุ้นเคยย่ิงนัก เขาจ�านางได้ตั้งแต่แวบแรก นั่น 

หาใช่ใครอ่ืน แต่เป็นแม่นางท่ีหลายวนัก่อนปล้นของของเขาและท้ิงเขาไว้
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กลางป่าผู้นั้นนั่นเอง

เห็นเขาแล้วนางพลันแข็งทื่ออยู่กับที่

เขาควรแสร้งท�าเป็นมองไม่เห็น บางทีควรจะเบนสายตาออกไป  

หญิงผู้น้ีเป็นความยุ่งยาก คนอย่างเขาเกียจคร้านท่ีจะจัดการกับความ 

ยุ่งยากเป็นที่สุด ก่อนหน้าน้ีเก็บนางได้เป็นเพียงความบังเอิญเท่าน้ัน  

อีกอย่างนางคงไม่อยากเจอเขานกั ดงัน้ันเขาจงึล้างมอืต่อ แต่ไม่รู้เหตใุด

ดวงตายังคงอดไม่ได้ท่ีจะจ้องมองนาง

ว่าก็ว่าเถอะ แม่นางผูน้ี้ปล้นของเขาไปมใิช่หรอื แล้วเหตใุดจงึท�าให้

ตัวเองตกอยู่ในสารรูปเช่นนี้

หญิงสาวถลงึตาใส่เขาอย่างขุน่ข้ึง ตัดสนิใจคลานข้ึนมาจากดนิโคลน 

น�้าโคลนหยดติ๋งทั่วร่าง นางเดินกะเผลกไปข้างรั้วและออกแรงปีนข้ามไป  

ก่อนจะเดนิจากไปโดยไม่เหลยีวหลงั

เขาล้างมือต่อ รับผ้าที่ท่านป้ายื่นให้มาเช็ดมือจนแห้ง 

ท่านป้าไม่ได้สังเกตเห็นมนุษย์โคลนที่เดินอยู่ริมท้องนา เอาแต่

ขอบคุณซ�้าแล้วซ�้าเล่า

เขายิ้มบอกนางว่าไม่ต้องเกรงใจ จากนั้นก็เอ่ยขอตัว

ระหว่างทางกลับ เขาเห็นแม่นางท่ีเหมือนป้ันข้ึนมาจากโคลน 

อยู่ไกลๆ นางลากขาซ้ายเดินอย่างเชือ่งช้า ย่ิงเดนิย่ิงช้า ย่ิงเดนิย่ิงโงนเงน 

จากนั้นก็ประคองตัวไม่ไหวในที่สุด ล้มกลิ้งลงไปในท้องนา

ผูค้นแถวนีท้�านาเป็นอาชพี แต่ละครอบครวัล้วนอาศยัอยู่รมิท้องนา

ของบ้านตวัเอง จากครอบครวัหน่ึงเดนิไปยงัครอบครวัหน่ึงต้องข้ามเนินเขา

ลูกสองลูก เดินผ่านนาหลายผืนจึงจะมองเห็นบ้านคน
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นางตกลงไปในท้องนาเช่นน้ี อกีท้ังร่างกายยังเตม็ไปด้วยดนิโคลน  

ต่อให้นอนอยู่สามวันสามคืน เกรงว่าก็คงไม่มีใครมาพบเห็น

ซ่งอิ้งเทียนเดินผ่านข้างกายนางไป 

หนึ่งก้าว สองก้าว สามก้าว...หกก้าว เจ็ดก้าว แปดก้าว...

เวลานี้เองฝนพลันโปรยปรายลงมา

ชายหนุม่เดนิหน้าต่อไป เรือ่งนีไ้ม่เกีย่วกับเขาเลยจรงิๆ เขามัน่ใจว่า 

ตวัเองเมตตาแม่นางผูน้ี้ถึงขดีสดุแล้ว

ทว่าแม้จะอยู่ห่างต้ังไกลแล้ว เขายังคงได้กลิน่อนัน่ากลัวบนตวันาง 

เขาหาใช่คนโง่ หากจะให้คิดจริงๆ เขาก็รู้ว่าเหตุใดนางจึงซ่อนตัวอยู่ใน 

คอกหมู ทั้งยังเอาตัวไปคลุกโคลนเช่นนั้น

เพราะกลิ่นอย่างไรเล่า

นางซ่อนตวัอยู่ในคอกหมเูพ่ืออาศัยกลิน่เหมน็และดนิโคลนหลบหนี

จากเจ้าพวกนั้นกระมัง

หลายวันก่อนขานางดีข้ึนมากแล้ว อีกท้ังคราวก่อนเขาจ�าได้ว่า 

ขาท่ีบาดเจบ็ค่อนข้างหนกัคอืขาขวา ครานีก้ลบัเปลีย่นเป็นเดินลากขาซ้าย 

แปดส่วนคงได้รบับาดเจบ็อีกแล้ว

บาดแผลบนร่างกายนางพวกน้ันไม่รูเ้ป็นอย่างไรบ้าง ดข้ึีน? หรือว่า 

แย่ลง?

ฝนตกหนักขึ้นทุกที

ซ่งอิง้เทยีนเดนิหน้าต่อไป พยายามเดนิไปข้างหน้า มองตรงไปข้างหน้า

โดยไม่ว่อกแว่ก

อาจารย์ปู่กล่าวถูกต้อง หากจะตาย สหายตายข้าต้องไม่ตาย  



49

เฮยเจี๋ยหมิง

หากจะเหนื่อย ศิษย์เหนื่อยแต่ข้าต้องไม่เหนื่อย โลกนี้มีเพียงสตรีและ 

คนพาลยากจะบ่มเพาะ อยู่ดีๆ อย่าหาเรื่องใส่ตัว ใช้ชีวิตอย่างอิสรเสร ี

ย่อมปลอดภัยและสุขใจจนแก่ตาย

ช่างเป็นค�าสอนที่ทรงคุณค่า ทรงคุณค่ายิ่งนัก...

ยังคงท�าเป็นมองไม่เห็นอะไรเสียเถอะ ข้างหน้าเป็นหนทาง 

อันกว้างใหญ่นัก!

หญิงสาวเจบ็จนหายใจไม่ออก กระดกูซีโ่ครงท่ีเดมิทสีมานเข้าด้วยกัน

แล้ว เพราะนางพลดัตกลงมาในท้องนาจงึหกัอกีคร้ังและท่ิมแทงโพรงอก 

น�า้ตาไหลออกจากขอบตาอย่างห้ามไม่อยู่เพราะความเจ็บปวด

นางมอิาจขยับตวัได้ เมือ่ครูก่ารปีนออกจากคอกหมแูละเดนิมาถึง 

ตรงนี้เป็นการสูบเอาเรี่ยวแรงของนางไปหมดสิ้น

ทว่าฝนดันตกลงมาในเวลานี้

ชั่วขณะหนึ่งความอับอายและความโมโหท�าให้นางนึกโกรธแค้น 

คนผู้นั้น เหตุใดเขาต้องมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วย

นางได้ยินฝีเท้าเขาจากไกลค่อยๆ ใกล้เข้ามา ผ่านข้างกายนางไป 

และเดินห่างออกไปอีกครั้ง ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ได้ชะลอฝีเท้าลงเลย

คนเป็นหมอจิตใจเมตตาดุจบิดามารดา? ถุย

หญิงสาวคิดอย่างเคียดแค้น นับว่าเขารู้กาลเทศะ หาไม่ต่อให ้

เริ่มใหม่ได้อีกครั้ง นางก็ยังจะปล้นเขาอีกครั้งอยู่ดี

ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้น�้าในท้องนาค่อยๆ เอ่อข้ึนมา ใกล้จะ

กลบปากและจมูกนางเต็มที แต่นางยังคงลุกไม่ขึ้น นางไม่มีแรง
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นางรูว่้าต่อไปจะเกิดอะไรขึน้ ทว่ากลบัไร้เรีย่วแรงจะหยุดย้ัง ท้องนา 

แม้จะมคีรูะบายน�า้ แต่เวลาฝนตกหนักเกินไปก็ยังคงไร้ประโยชน์ น�า้ยังคง 

เอ่อข้ึนมาอยู่ดี

นางตายไม่ได้ ทว่ากลบัท�าได้แต่นอนอยู่ตรงน้ี รองรับความทรมาน 

จากการจมน�า้ซ�า้แล้วซ�า้เล่า

รอให้น�้าลด รอให้ร่างกายฟื้นฟู นางจะต้องท�าให้สารเลวพวกน้ัน

ทรมานเหมือนตายทั้งเป็นยิ่งกว่านาง...

น�้าโคลนในท้องนาเอ่อข้ึนมาถึงปากและจมูก นางกลั้นหายใจ  

กลั้นไว้สุดก�าลัง จวบจนกลั้นไม่ไหวจึงอ้าปาก

น�้าโคลนพุ่งเข้ามาในปาก ทะลักเข้าไปในปอดจนท�าให้นางส�าลัก 

สร้างความเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิม...

ขณะท่ีนางเจบ็ปวดจนแทบจะหมดสตไิป มอืใหญ่คูห่น่ึงพลนัย่ืนลงมา

ในน�า้ ช้อนอุม้นางขึน้ท้ังตัว หญิงสาวออกแรงไอส�าลกั เขาโอบเอวนางไว้ 

ระวังไม่ให้ถูกแผล ช่วยให้นางก้มตัวส�าลกัน�า้ออกมา

น�า้โคลนไหลลงจากร่างกายนาง นางช้อนตาขึน้ มองเห็นชายผูน้ัน้

ท่ามกลางสายฝน

เขาเลิกคิ้วให้นาง นางถลึงตาใส่เขา

ชั่วอึดใจต่อมานางกลั้นไม่อยู่จึงส�าลักอย่างรุนแรง ครั้งนี้มีเลือด 

ออกมาด้วย นางรีบยกมือขึ้นอุดปากไว้ ไม่กล้าปล่อยให้เลือดหยดลง 

บนพื้น กลัวว่ากลิ่นจะกระจายออกไป

แม้ฝนจะก�าลงัตกหนัก นางยังคงกลวัว่าเจ้าพวกนัน้จะตามกล่ินมา

เขามองเห็นจึงหยิบผ้าจากอกเสื้อย่ืนให้ นางคว้าไว้โดยไม่คิดและ
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อุดปากของตัวเอง 

เขาให้นางน่ังพิงคันนา หยิบต้นไผ่ท่ีตัดมาจากข้างทางเมื่อครู่น้ี 

ออกมาจากข้างหลงั ใช้มดีสัน้ผ่าออกเป็นซกี จากนัน้ลอกเปลือกไผ่ออกมา

ท�าเป็นเชอืก ดันกระดูกซีโ่ครงของนางท่ีหักและเคลือ่นกลบัไปทีเ่ดมิ นาง 

ร้องครางเบาๆ แต่ไม่ได้หมดสติไป เพียงมองเขาใช้เชือกไผ่ผูกซีกไม้ไผ่

อย่างรวดเร็ว ยึดไว้ตรงหน้าอกนาง ช่วยนางพยุงตัวไว้

เขาลงมืออย่างคล่องแคล่วว่องไว ต้ังแต่ต้นจนจบใช้เวลาเพียง 

ไม่กี่อึดใจเท่านั้น

ฝนกระหน�่าเทลงมาไม่หยุด ซ่งอิ้งเทียนช้อนอุ้มแม่นางที่เดิมที

เหมือนมนุษย์โคลน แต่บัดน้ีเปียกปอนไปท้ังตัวข้ึนมาอย่างระมัดระวัง 

โดยไม่เอ่ยอะไรสักค�า

นางไม่ได้ขัดขืน แม้แต่จะอ้าปากประท้วงยังไม่มีเร่ียวแรงด้วยซ�้า  

คนพิงซบอยู่บนตวัเขาอย่างว่าง่าย มเีพียงน�า้ตาร้อนระอท่ีุหยดลงบนไหล่เขา 

ไม่หยุดอย่างควบคุมไม่อยู่

นางเกลียดที่ตัวเองต้องการความช่วยเหลือจากเขา

เขารู้ เขาสามารถรู้สึกได้

ซ่งอิง้เทียนอุม้หญิงสาวเดนิไปบนคนันาท่ามกลางสายฝนกระหน�า่ 

เดินกลับไปยังบ้านชาวนาที่เขาขอพักอาศัยชั่วคราว

ฟ้ามืดแล้ว

ซ่งอิ้งเทียนอาศัยแสงจากเทียนท�าความสะอาดบาดแผลให้นาง 

จากนั้นใส่ยาและพันแผล เช็ดตัวนางให้แห้ง
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ร่างกายนางมแีผลใหม่ท่ีน่ากลวัหลายจดุ แต่ก็มแีผลเก่าบางส่วนท่ี

สมานแล้ว รอยแผลเป็นบนหน้านางดีขึน้มาก ไม่ขรุขระเหมอืนก่อนหน้านี้

อกี เหลอืเพียงรอยแผลเป็นจางๆ เท่าน้ัน

ส่วนแขนของนางที่ขาดไปก็งอกขึ้นมาใหม่อย่างน่าอัศจรรย์

ก่อนหน้านี้แขนขวาของนางถูกฉีกกระชากจนขาดไปแทบท้ังท่อน 

แต่ตอนนี้บริเวณน้ันไม่เพียงเรียบลื่น เน้ือยังเติมเต็มมาถึงข้อมือแล้ว  

แทบจะเหมือนงอกขึ้นมาใหม่อย่างไรอย่างนั้น...

นางพยายามหดมอืกลบั เขาเงยหน้าขึน้ มองเห็นดวงตาทีเ่ป่ียมด้วย

โทสะของนาง

หญิงผูน้ียั้งคงอ่อนแอมาก ถ้าเขาไม่ปล่อย นางไม่มทีางดึงกลบัไปได้ 

แต่เขาไม่ได้จบัแขนข้างทีข่าดของนางต่อ เพียงอุน่น�า้แกงล�าไยพุทราแดง 

ที่ใช้เตาดินเผาที่ยืมมาก่อนหน้านี้ต้มให้ร้อนอีกครั้ง จากนั้นให้นางน่ังพิง 

อกเขา ป้อนนางดื่มน�้าแกงหวาน 

ครานี้นางไม่ได้แกล้งหลับ ท้ังยังไม่ปฏิเสธ แต่ด่ืมด้วยสีหน้า 

ไร้อารมณ์

เขาหลุบตามองใบหน้าเย็นชาของนาง ป้อนนางพลางบ่นในใจ

อาจารย์ปู่บอกแล้วว่ามเีพียงสตรกัีบคนพาลยากจะบ่มเพาะ ข้าจะ

สนใจนางไปไย ใช่ว่าข้าไม่เคยเจอ...คน...ที่เป็นอย่างนางสักหน่อย

นางนับว่าเป็นคนกระมัง เขาคิด

แต่คนทีเ่ขาสามารถสงัเกตอาการและรกัษาอย่างใกล้ชดิเหมอืนนางได้

มอียู่ไม่ก่ีคนจรงิๆ

จะว่าไปหญงิผูน้ี้ดจูากรปูลกัษณ์ภายนอกไม่แตกต่างจากคนธรรมดา
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ทัว่ไปเลย เขาตรวจดูแล้ว นอกจากแขนทีข่าดไปข้างนัน้ รวมถึงบาดแผล 

น่าสยดสยองทั่วตัว แม้แต่จ�านวนฟันของนางก็เท่าคนปกติ เข้ียวไม่ได้

แหลมคมเป็นพิเศษ หูก็ปกติมาก

ก่อนหน้านี้ตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ยาให้นาง เขาลอบตรวจดูเช่นกัน 

บริเวณหลังกับก้นของนางไม่มีสิ่งแปลกปลอม ทั้งยังไม่มีหาง...

ไม่รู้เหตุใดหญิงสาวในอ้อมอกจึงตัวแข็งเล็กน้อย

ซ่งอิ้งเทียนหลุบตามองนาง ลดความเร็วในการป้อนน�้าแกงลง  

กลัวนางจะส�าลักแล้วไม่ยอมพูด

นางสูดหายใจลึก ปรับท่าเล็กน้อย ก่อนจะผ่อนคลายลงอีกครั้ง

เขาป้อนนางต่อ ความคิดหมุนวนอยู่ในหัว

เมื่อครู่คิดไปถึงท่ีใดแล้วนะ ใช่ ข้าแน่ใจทีเดียวว่าก้นนางไม่มีหาง  

เว้นแต่จะถูกกินไป?

หญิงสาวแข็งทื่อไปอีกครั้ง แต่ผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็ว 

จะว่าอย่างนั้นก็ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ เดิมทีแผ่นหลังนางยับเยินจน 

ทนดูไม่ได้ เพียงแต่หลายวันมาน้ีบาดแผลสมานเข้าด้วยกันช้าๆ ไม่แน ่

หลังจากนี้หางอาจจะงอกออกมากระมัง

เขากับอาจิ้งเคยเข้าไปในโรงอาบน�้าด้วยกันหลายครั้ง ก็ไม่เห็นก้น 

ของอีกฝ่ายจะมีสิ่งแปลกปลอมอะไร

เลอืดของหญิงผูน้ี้เป็นสแีดง เลอืดของอาจิง้ก็เป็นสแีดง ล้วนเหมอืน

คนปกติทั่วไป

หากมใิช่เพราะบาดแผลหายเรว็เกินไป อาศัยแค่รูปลักษณ์ภายนอก

ย่อมยากจะแยกแยะจรงิๆ
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เขารู้ว่านางหาใช่มนุษย์ทั่วไป แต่ตกลงแล้วเป็นประเภทใดกันแน่ 

ในชั่วเวลาสั้นๆ เขายังมิอาจแยกแยะได้

เขาเคยอ่านต�าราท่ีอาจารย์ปู่ท้ิงไว้เล่มน้ัน แต่ไม่ได้อ่านอย่างละเอยีด 

ตอนนีต้�าราเล่มน้ันน่าจะอยู่ทีอ่าจารย์อา แต่หญิงผูน้ีแ้ค่ได้ยินค�าว่าหยางโจว 

ก็หน้าเปลี่ยนสี ก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ตื่นมานางจะส�ารวจท้องฟ้าแยกแยะ

ทศิทางเสมอ เขาสงสยัว่าหากเขาพยายามมุง่หน้าไปหยางโจว นางอาจจะ

ท�าเรือ่งโง่ๆ ได้ 

ช้าก่อน ตอนน้ีข้าก�าลงัคิดอะไรอยู่ ข้าคิดจะพานางไปหยางโจวด้วย

หรือ

แต่นางเคยปล้นข้านะ ถ้าข้าหลับไป แปดส่วนนางคงปล้นข้าจนเกลีย้ง

อกีครัง้ทนัทีแน่

"ฮึ"

ได้ยินเสียงเบาๆ นี้แล้ว ซ่งอิ้งเทียนเลิกคิ้วมองนางอีกครั้ง แต ่

หญิงสาวในอ้อมอกก้มหน้าหลุบตา ดูไม่ออกว่าก�าลังคิดอะไรอยู่

"ไม่สบายตรงที่ใดหรือ"

นางเม้มปากไม่ตอบค�า

เขาลองป้อนนางอีกค�า นางยังคงอ้าปากกิน 

รู้ว่าต้องกินก็ดี 

แล้วข้าควรท�าอย่างไรกับนางดี

ช่างเถอะ เรื่องของพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ค่อยคิด

ซ่งอิ้งเทียนรู้สึกว่าหัวใจนางเต้นช้าลง ลมหายใจสม�่าเสมอ เขา 

ป้อนน�้าแกงหวานชามนั้นหมดแล้วก็วางช้อนกับชาม หยิบยาขวดหนึ่ง 
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ออกมาจากอกเสื้อ เทลูกกลอนเม็ดหนึ่งออกมาแล้วยัดใส่ปากนาง

ลกูกลอนเมด็นัน้ขมมาก เขารูสึ้กได้ว่าชัว่ขณะหน่ึงนางคิดจะคายมนั

ออกมา เขาจงึปิดปากนางไว้ 

หญิงสาวเงยหน้าขึงตาใส่เขาอย่างอ่อนแรง 

"ยาดีย่อมขมคอ เจ้ากลืนลงไปก็ไม่ขมแล้ว" เขาพูดอย่างขบขัน 

นางโมโหเล็กน้อย แต่ยังคงกลืนลงไปอย่างไม่เต็มใจ 

เขาจึงปล่อยให้นางพิงตัวเองต่อ ดึงผ้าห่มมาคลุมให้นาง 

ผ้าห่มของชาวนาแม้จะเก่า แต่ยังคงให้ความอบอุ่นได้ 

ค�่าคืนกลางฤดูใบไม้ร่วงอากาศเย็นยิ่ง

จะว่าไป ใช่ว่าเขาไม่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่นางผู้น้ีกันแน่ แต ่

ต่อให้เขาถาม นางก็คงไม่บอก

นอกหน้าต่างฝนยังคงตกลงมา เสียงฝนโปรยปรายดังซู่ซ่า 

ฝนฤดใูบไม้ร่วงท�าให้อากาศเย็นไปท้ังคนื กลิน่ของล�าไยกับพุทราแดง 

ยังคงอบอวลไปทัว่ห้อง

ซ่งอิ้งเทียนหลับตาลงฟังเสียงฝน โอบกอดหญิงสาวที่ดื้อร้ันผู้นั้น 

เข้าสู่ห้วงนิทราอย่างผ่อนคลาย

ติ๋ง...ติ๋ง...

ติ๋ง...ติ๋ง...ติ๋ง...

ฝนหยุดแล้ว เหลือเพียงน�้าที่หยดลงมาจากชายคาเป็นครั้งคราว

ดึกมากแล้ว สายลมฤดูใบไม้ร่วงพัดก้อนเมฆให้เคล่ือนคล้อย  

จันทร์เสี้ยวเดี๋ยวผลุบเดี๋ยวโผล่ท่ามกลางหมู่เมฆ 
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นางสะดุ้งกลางค�่าคืนอันมืดมิดและตกใจตื่น

ชัว่ขณะหนึง่นางไม่รูว่้าตวัเองอยู่ทีใ่ด จากน้ันเมือ่เห็นชายหนุ่มตรงหน้า

จงึนกึขึน้ได้

นางถอยห่างจากเขาโดยสัญชาตญาณ แต่กลับร่วงตกจากเตียง  

ไม่ง่ายเลยกว่าจะประคองตัวเอาไว้ได้

เขายังคงน่ังอยู่ตรงน้ัน พิงหัวเตียงหลับสนิท จังหวะหัวใจและ 

ลมหายใจสม�่าเสมออย่างยิ่ง

นางไม่อยากเชื่อว่าเมื่อครู่ตนหลับไปเช่นนี้อีกแล้ว

เดิมทีคิดจะฉวยโอกาสหนีไปตอนเขาหลับสนิท ใครจะไปคิดว่า 

ตัวเองกลับผล็อยหลับไปด้วย

ชายผู้นี้ประหลาดโดยแท้ ครั้งก่อนพบกันนางก็รู้สึกรางๆ แล้วว่า 

เขาแปลกเล็กน้อย ครั้งนี้พบกันอีก มีแต่ท�าให้นางมั่นใจในเรื่องนี้

นางจ้องเขา สงสัยว่าสมองของเขามีปัญหา

ยาทีเ่ขามอบให้นางก่อนนอนเมด็น้ันเป็นยาบ�ารุงอย่างดีทีช่่วยชวิีตคน

ได้ เขาไม่ได้พูด แต่ตอนทีน่างจะคายยาออกมา ภาพหนึง่พลนัวาบเข้ามา 

ในหัว นัน่เป็นใบหน้าเคร่งขรมึของบรุษุคนหนึง่ก�าลงัก้มหน้าหลบุตามองเขา

'นี่อะไรหรือ'

นางได้ยินเสียงไร้เดียงสาของเด็กชายเอ่ยถาม 

'ลูกกลอนช่วยชีวิต' บุรุษผู้นั้นตอบเสียงเย็น 'วันใดเจ้าล้มป่วย  

เมื่อเจ็บปวดมากๆ ค่อยกินเม็ดหนึ่ง'

นัน่เป็นลกูกลอนช่วยชวิีตจรงิๆ นางสมัผสัได้ถึงรสชาตขิองสมนุไพร

ชั้นสูงมากมายที่อยู่ในน้ัน สมุนไพรบางตัวหายากอย่างย่ิง มีถิ่นก�าเนิด 
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ไกลออกไปเป็นหมื่นลี้ ดังน้ันนางจึงกลืนยาลงไป นางรู้ว่าสิ่งนี้สามารถ 

ช่วยนางได้ แต่กลับคิดไม่ถึงว่าลูกกลอนนั่นจะท�าให้นางฟื้นขึ้นมาได้ 

ในเวลาสั้นๆ เพียงไม่ก่ีชั่วยาม กระดูกซี่โครงที่หักแม้จะยังเจ็บอยู่ แต่ 

เริ่มสมานเข้าด้วยกันแล้ว

นางยกมือขึ้น เห็นแผลใหม่บนแขนหายไปไม่เหลือร่องรอย

ลกูกลอนนีต่้อให้ใช้กับคนป่วยทีใ่กล้จะไปเกิดใหม่เตม็ทยัีงสามารถ

ย้ือชีวิตกลบัมาได้ นับประสาอะไรกับนาง

'ยาดีย่อมขมคอ' 

เขาพูดเช่นนี้ ชายผู้นี้ไม่ใช่ไม่รู ้ว่ายานี้ล�้าค่าและดีเพียงใด เขา

ร�่าเรียนวิชาแพทย์ บุรุษที่เย็นชาผู้นั้นคือตาของเขา

ลูกกลอนน้ีเป็นสิ่งท่ีบุรุษผู ้น้ันใช้เวลาต้ังไม่รู ้ก่ีปี เดินทางไปท่ัว 

ทุกดินแดนเพื่อเก็บรวบรวมสมุนไพรและหลอมออกมา

ท้ังท่ีบุคคลตรงหน้ารู้ว่านางหาใช่คนธรรมดา ทั้งยังเคยปล้นเขา  

แต่เขายังคงมอบยาให้นาง

นี่มันคนโง่งมจากที่ใดกันแน่นะ 

ไอน�า้เปียกชืน้ซมึผ่านหน้าต่างแผ่กระจายเข้ามา ในนัน้เจอืกลิน่สาบ 

รางๆ อยู่ขมุหน่ึงด้วย

กลิ่นนั้นท�าให้นางได้สติ สะดุ้งตื่นขึ้นมา

กลิ่นสาบนี้แหละที่ท�าให้นางตื่น

ฝนหยุดตกแล้ว เจ้าพวกนั้นได้กลิ่นของนาง

นางรู ้ พวกมันก�าลังเข้ามาใกล้ หัวใจเต้นถ่ีรัวขณะก้าวลงจาก 

เตียง ตอนแรกนางยังกังวลว่าตัวเองจะยืนได้ไม่มั่นคง แต่สองขากลับ 
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ใช้งานได้ดีกว่าที่คิดไว้

นางถึงขั้นไม่รู้สึกเจ็บด้วยซ�้า

หญิงสาวหลบุตามองขาตัวเองแวบหนึง่ จากนัน้ก็หันหลังโน้มตวัลง 

ยื่นมือเข้าไปในอกเสื้อของชายหนุ่ม

ชัว่ขณะสัน้ๆ เมือ่เห็นใบหน้าทีห่ลบัสนทิของเขาใต้แสงจนัทร์ มอืเลก็

ของนางกลบัค้างอยู่กลางอากาศ ลงัเลเลก็น้อย

ลมกลางคืนโชยพัด น�าพากลิ่นสาบที่เข้มข้นยิ่งขึ้นมาด้วย 

นางยังคงยื่นมือเข้าไปในอกเสื้อเขาแล้วหยิบยาขวดนั้นออกมา 

เขาไม่ตื่น ยังคงหลับสนิท

คนผู้นี้ช่างเป็นคนโง่งมที่โชคดีมาตั้งแต่เกิด

นางแค่นเสยีงหยันทีหน่ึง ไม่มองเขาอกี หันหลงัหมายจะจากไป ตอน

ถึงหน้าประตนูางชะงักไปครูห่น่ึง หันกลับมาแล้วย่ืนมอืไปหยิบตะกร้าไม้ไผ่ 

ก่อนจะผลกัประตอูอกไปอย่างเร่งร้อน 

ราตรีเงียบสงัดยิ่ง

ประตูปิดลงแล้ว 

ชายหนุ่มที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเตียงลืมตาขึ้น รออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะ 

ลุกขึ้น ลงจากเตียง 

ซ่งอิง้เทยีนไม่ได้ออกไปทางประตใูหญ่ แต่ปีนหน้าต่างออกไปเงยีบๆ 

เหมอืนแมว กระโดดขึน้ไปบนหลงัคาบ้านชาวนาอย่างไร้เสียง 

ท่ามกลางความมดืแทบจะมองไม่เหน็อะไรเลย แต่สายตาของเขา 

ดีมาก หูยิ่งดีกว่า เพียงครู่เดียวก็พบร่องรอยของหญิงผู้นั้น

นางหิ้วตะกร้าไม้ไผ่เดินผ่านบ้านหลังแล้วหลังเล่า
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เขารู้ว่าในตะกร้าไม้ไผ่เป็นเศษผ้าที่เปื้อนเลือดตอนเขาช่วยนาง

ท�าความสะอาดแผล ตลอดจนเสือ้ผ้าสกปรก แต่เขาไม่รู้ว่านางจะเอาไป

ท�าไม

ซ่งอิ้งเทียนตามหลังนางอยู่ไม่ไกลอย่างเงียบเชียบ นางไม่ได้ 

หันกลับมา ไม่ตระหนักถึงตัวตนของเขาด้วยซ�้า เอาแต่เดินอย่างเร่งรีบ 

จนแทบจะวิ่งอยู่แล้ว

นางยังคงอ่อนแอเล็กน้อย บางครั้งร่างกายก็โงนเงน แต่นาง 

ฝืนประคองตัวไว้

นางเดินมาถึงริมแม่น�้า โยนตะกร้าไม้ไผ่ลงไปในแม่น�้าสายเล็กๆ

ตะกร้าไม้ไผ่ผลบุๆ โผล่ๆ ขณะไหลไปตามกระแสน�า้ นางไม่ได้หยุดดู 

รีบหันหลังจะจากไป ทันใดนั้นเงาด�าหลายสายปรากฏตัวท่ีฝั่งตรงข้าม  

นางรูส้กึตวัในทนัทีจงึหมอบลงกับพ้ืนอย่างรวดเรว็ ซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้า 

รมิแม่น�า้

เงาด�าเหล่านัน้พุ่งเข้าใส่ตะกร้าไม้ไผ่ทีล่อยน�า้ไป พวกมนักระโจนลงไป 

ในน�า้ อ้าปากแย่งกันกัดอย่างบ้าคลัง่เหมอืนสตัว์ ถึงข้ันกัดกันเองด้วยซ�า้

ไม่นานกลิน่สาบก็ฟุ้งกระจายไปทัว่ กลิน่นัน้ชวนให้คนอยากอาเจยีน

นางฉวยโอกาสนี้คิดจะขยับตัวไปยังต้นลม คิดไม่ถึงว่านางเพ่ิงจะ

ขยับตัว ลมกลับเปลี่ยนทิศทาง

เขามองเหน็ดวงหน้าเลก็ของนางซดีเผอืดท่ามกลางความมดื เงาด�า

ที่ยื้อแย่งตะกร้าไม้ไผ่อยู่ในแม่น�้าหันกลับมาและพุ่งมายังต�าแหน่งที่นาง

อยู่

พวกมันมองไม่เห็นนาง แต่ได้กลิ่นของนาง 
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เดิมทีเขาคิดว่านางจะหันหลังว่ิงหนี แต่หญิงผู้น้ันไม่ได้ท�าเช่นน้ัน  

นางชกัเคียวออกมาจากด้านหลงั ตัดหัวของตัวประหลาดสองตวัท่ีกระโจน

เข้าใส่นางอย่างฉับไว 

เดมิทนีางสามารถจดัการพวกมนัได้ท้ังหมด แต่นางบาดเจบ็สาหัส 

อยู่ การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงท�าให้กระดูกซี่โครงที่ยังไม่ประสานกันดี 

ฉีกออกอีกครั้ง นางชะงักไป ตัวประหลาดตัวสุดท้ายกระโจนเข้ามา  

อ้าปากงับมือซ้ายของนางที่ถือเคียวอยู่ 

เวลาน้ีเองนางชแูขนขวาท่ีขาดข้ึนมาแล้วจูโ่จมดวงตาของสตัว์ประหลาด 

ใบมดีคมกรบิแทงทะลหัุวของมนั เขาถึงได้เหน็ว่านางมดัมดีตดัฟืนเข้ากบั

แขนข้างทีข่าดตัง้แต่เมือ่ไรไม่รู้

สายลมฤดูใบไม้ร่วงพัดดังแซกซ่า

ภายใต้จนัทร์เสีย้ว สองมอืของนางถืออาวุธพลางหอบหายใจ ท่ัวร่าง

อาบย้อมไปด้วยเลอืดทีท่ัง้ด�าและเหมน็สาบ ดเูหมอืนสตัว์ป่าคลุม้คลัง่ตวัหนึง่

ทันใดน้ันบริเวณพุ่มหญ้าไกลออกไปมีการเคล่ือนไหว หญิงสาว 

ถืออาวุธพุ่งเข้าไป เคียวในมือสะบัดออกไปในชั่วพริบตา ทว่าน่ันไม่ใช่ 

สัตว์ประหลาด ไม่ใช่เจ้าพวกท่ีไล่ล่าสังหารนาง ซ่งอิ้งเทียนเงื้อมือขึ้น 

หมายจะหยุดยั้ง แต่จังหวะที่นางมองเห็นชัดเจนก็กลับยั้งมือไว้ได้ทัน

ครั้นเห็นนางหยุด ชายหนุ ่มก็รีบคว้าด้ามกระบี่สีด�าเล่มหน่ึง 

ที่โผล่ออกมาจากต้นแขน ไม่ปล่อยให้มันพุ่งออกไป

ต้นหญ้าที่ถูกฟันจนขาดฟุ้งกระจายไปตามลม ใต้ต้นหญ้าเป็น 

เดก็อายุราวเจ็ดแปดขวบคนหนึง่ เดมิทเีขาถอดกางเกงน่ังยองอยู่ในพุ่มหญ้า

เพ่ือปลดทุกข์ แต่ยามนีก้ลบัตกใจหน้าซดีจนน�า้ตาไหลเตม็หน้า ทรดุนัง่ลง
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บนพื้น สั่นเทิ้มไปทั้งตัวอย่างหยุดไม่ได้ 

หญิงสาวผู้นั้นจ้องมองเด็กชาย เลือดสีด�าหยดหน่ึงถูกลมพัดจน 

หยดลงจากเคียว

ลมพัดต้นหญ้าจนดูเหมือนคลื่นน�้าที่ปั่นป่วน

พรบิตาถัดมานางก็ลดมอืลง อ้าปากเอ่ยอะไรบางอย่างกับเดก็คนน้ัน

เด็กน้อยที่เดิมทีตกใจกลัวจนปัสสาวะอุจจาระราด ทว่าตอนน้ี

ร่างกายกลับหยุดสั่นอย่างน่าแปลก ผงกศีรษะด้วยท่าทางเหม่อลอย

ซ่งอิง้เทยีนเห็นแล้วอึง้ไป เห็นเพียงนางอ้าปากอกีคร้ังและเอ่ยค�าพูด

ออกมา

ครานี้ลมกลางคืนพัดเอาเสียงของนางมาด้วย 

"นี่ไม่ใช่เรื่องจริง เจ้าก�าลังฝันไป" 

เด็กชายมองนางอย่างนิ่งงัน อ้าปากทวนค�า 

"นี่ไม่ใช่เรื่องจริง ข้าก�าลังฝันไป" 

นางเอ่ยปากอีกครั้งด้วยน�้าเสียงเย็นชา 

"ตอนน้ีเชด็ก้นให้เรยีบร้อย สวมกางเกงให้ดี แล้วกลบัไปนอนบนเตียง"

เด็กชายลุกขึ้นจากพ้ืนหญ้า ใช้ใบไม้เช็ดก้น ดึงกางเกงข้ึนมาและ 

ผกูสายให้ด ีใบหน้าของเขาไม่มคีวามหวาดหว่ัน ไม่มคีวามตืน่กลวั รมู่านตา

แขง็ท่ือเลก็น้อย จากนัน้หันหลงัเดินไปตามทางเล็กๆ กลับบ้านของตวัเอง

หญิงสาวผูน้ั้นมองเด็กชาย ร่างกายท่ีอาบย้อมไปด้วยโลหติยังคงดู 

น่าสยดสยอง แต่กลับไม่เหมือนสัตว์ป่าอีก

นางหนัหลงั ทันใดน้ันงยัูกษ์ท่ีตวัใหญ่กว่ารถม้าก็พลนัพุ่งออกมาจาก

ในแม่น�า้ อ้าปากกว้างโจมตีนาง
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นางหลบไม่ทันเพราะถูกเด็กชายคนน้ันเบี่ยงเบนความสนใจ ทว่า

เขาไม่

ในช่วงเวลาคับขนั ซ่งอิง้เทยีนปราดออกไปอย่างรวดเร็วปานลกูธนู 

ดึงนางออกจากปากกว้างนั้นได้ทัน กระบี่ยาวในมือแทงไปยังก้อนเนื้อ 

สีแดงที่นูนออกมาตรงกลางหว่างค้ิวของมัน ก้อนเนื้อระเบิดออกทันที  

สตัว์ประหลาดล้มลงกับพ้ืน ร่างกายเปียกลืน่ขดงอด้วยความเจบ็ปวด มนั

กลิง้กลบัลงไปในน�า้ ด้ินรนกระเสอืกกระสนก่อนจะไหลไปตามกระแสน�า้ 

นางหอบหายใจอยู่ในอ้อมกอดเขา ร่างกายยังคงสั่นเทา

"แสดงว่าเลือดของเจ้าดึงดูดปีศาจ?" เขาเอ่ยปากถาม

หญิงสาวเงยหน้ามองเขา ริมฝีปากที่ไร้สีเลือดเม้มเข้าด้วยกัน 

ไม่ตอบค�า ทว่าหางตากระตุกทีหนึ่ง

"ในเมื่อมีตัวประหลาดไล่ตามเจ้ามากมายถึงเพียงน้ัน ข้าเดาว่า 

พวกเราน่าจะไปจากที่นี่กระมัง"

นางยังคงเงยีบ เขาย้ิม สะบดัเลอืดท่ีตดิอยู่บนกระบีแ่ละเก็บกระบี่  

อุม้นางหนัหลงั เท้าเพียงสะกิดพ้ืนก็เหินตัวข้ามทุง่นาไปจากหมูบ้่านแห่งนี้

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)


