สารบัญ
คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
6
คำ�นิยม โดย สมชัย ศรีสุทธิยากร
8
คำ�นิยม โดย ปริญญา ผดุงถิ่น
10
คำ�นำ�ผู้แปล
13
บทโหมโรง สิ่งซึ่งหวังในนิมิตได้มาเยือน
21
บทที่ 1
เขียนวาดภักษาหารให้ลืมหิว
35
บทที่ 2
โลกาพึงปั่นป่วนก่อนบริหาร
87
บทที่ 3
โรคาเยียวยามิทันสิ้น ความปั่นป่วน
135
ยังตามติดมาเบื้องหลัง		
บทที่ 4
ถ้อยวจีใคร่เอื้อนเอ่ยคล้ายวิหค
165
บทที่ 5
วิหคเทพสิ้นชื่อเพราะพลั้งพลาด
213
บทที่ 6
ทิวากาลลวงหลอกใคร่นิทรา
245
บทที่ 7
ความมุ่งมั่นสลายถึงย้ายโยก
269
บทที่ 8
รัตติกาลแพรวพร่างไม่นิทรา
293
บทที่ 9
ปลีกวิเวกโลกาขับลำ�นำ�เดียวดาย
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บทที่ 10 วิญญาณลอยพลิ้วดุจอาลัย
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บทส่งท้าย ความรู้สึกเมื่อยามอำ�ลา
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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

กุยแก ยอดกุนซือคนส�ำคัญ ผู้มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก
ซึ่งอยู่เบื้องหลังชัยชนะของโจโฉในการท�ำสงครามหลายครั้ง โดยเฉพาะ
สงครามแตกหักกับอ้วนเสีย้ วทัง้ ๆ ทีม่ กี �ำลังพลน้อยกว่าถึง 10 เท่า กุยแก
จึงนับเป็นกุนซือผู้มีความฉลาดหลักแหลมที่อาจเทียบได้กับขงเบ้ง แต่
น่าเสียดายทีท่ งั้ คูไ่ ม่เคยได้ประลองสมองและประชันฝีมอื กัน เพราะกุยแก
เสียชีวิตลงก่อนในวัยเพียง 38 ปี สร้างความอาลัยยิ่งแก่โจโฉ ถึงขั้น
ร�ำพึงร�ำพันถึงหลังพ่ายแพ้ย่อยยับจากศึกเซ็กเพ็ก
มันสมองอันเป็นเลิศในการวิเคราะห์วางแผนกลศึก ท�ำให้กุยแก
เป็ น ตั ว ละครที่ ห ลายคนเสี ย ดายที่ ต ้ อ งจบชี วิ ต ไปก่ อ นเวลาอั น ควร
และอยากรู้เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาให้มากขึ้น ซึ่งในนิยาย
หงสาจอมราชันย์ ภาคพิเศษ เล่ม 8 เฟิ่งเสี้ยว (กุยแก) นี้ หวังอี๋ซิงได้
อาศัยข้อมูลจริงทางประวัติศาสตร์ผสมกับจินตนาการอันล�้ำเลิศอธิบาย
6 เฟิ่งเสี้ยว (กุยแก)

เจาะลึกไปถึงต้นก�ำเนิดที่หล่อหลอมให้เกิดแนวคิด “พิชัยยุทธ์ทมิฬ”
อันลือลั่นสะท้านไปทั้งสามก๊กของกุยแกได้อย่างสมจริงเสียจนผู้อ่าน
อาจจะคาดไม่ถงึ เลยทีเดียว
ด้ วยการตีค วามอย่ างลึกซึ้ง ถึงก้นบึ้งหัว ใจของตัว ละคร และ
การใช้ภาษาที่วิจิตรงดงามของผู้เขียน ผนวกกับส�ำนวนลีลาการแปล
อันยอดเยีย่ มของ ม.ประภา เรือ่ งราวของกุยแกในเล่มนีจ้ งึ ให้ทงั้ ความสนุก
เพลิดเพลิน และท�ำให้เห็นมุมมองชีวติ ของบุคคลซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการ
ก�ำหนดโฉมหน้าประวัตศิ าสตร์ หวังว่าเมือ่ ทุกท่านได้อา่ นแล้วจะสามารถ
น�ำไปเป็นข้อคิดเตือนใจ และปรับใช้ในชีวิตจริงได้ไม่มากก็น้อย
โพสต์บุ๊กส์

ม. ประภา แปล
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คำ�นิยม

เรื่องราวมากมายในโลก มิใช่มีด้านเดียว เพียงแต่เราสนใจเปิดหูเปิดตา
หรือจะเพียงปักใจเชื่อในสิ่งที่เคยพบเคยได้ยนิ มาเท่านั้น
คนคนหนึง่ ก็ใช่วา่ จะเป็นดังทีเ่ ราพบเรารูจ้ กั ยิง่ คบมากเข้าใจมาก
ก็จะรู้ว่าเขายังมีด้านอื่นๆ ที่น่าแปลกประหลาดใจ ผมรู้จัก ม.ประภา
ในฐานะผู้สื่อข่าวอาวุโสสายการเมืองที่ขยันท�ำการบ้านและจะมีมุมมอง
ในการซักถามทีล่ มุ่ ลึก เป็นทีห่ วาดหวัน่ ของคนทีไ่ ม่เตรียมตัวพร้อมส�ำหรับ
การถูกสัมภาษณ์ แต่ไม่เคยรับรูว้ า่ เขาคือมือแปลเรือ่ งจีนในระดับแนวหน้า
คนหนึ่งของประเทศ
วันหนึ่ง หลังการสัมภาษณ์ เขาหยิบหนังสือที่เขาแปลมาให้ผม
สองเล่ม ปกเขียนชื่อ หงสาจอมราชันย์ เล่ม 1 และเล่ม 2 เป็นเรื่องของ
เอ๊กเต๊ก (เตียวหุย) และฟ่งเซิน (ลิโป้)
แม้ ผ มจะไม่ ใ ช่ เ ซี ย นสามก๊ ก แต่ ก็ พ อจ�ำเรื่ อ งราวของตั ว ละคร
สองตัวนี้ได้ แต่ก็ออกแปลกใจว่า จะมีมุมมองอะไรน่าสนใจจนมาเขียน
8 เฟิ่งเสี้ยว (กุยแก)

ได้เป็นเล่มๆ และท�ำไมจึงเริ่มต้นจากตัวละครเช่นเตียวหุย ทั้งๆ ที่ตัวอื่น
ทีโ่ ดดเด่นน่าสนใจกว่ามีมากมาย ไม่วา่ จะเป็น เล่าปี่ กวนอู โจโฉ เป็นต้น
ใช้เวลาในการอ่านเล่มแรกไม่นานนัก กับจินตนาการและสไตล์
การเล่าเรื่องให้งงแต่ชวนติดตามจึงรู้ว่า หงสาจอมราชันย์ ไม่ใช่หนังสือ
อ่านเล่นธรรมดา แต่ให้แง่มมุ การมองชีวติ ในด้านทีเ่ ราไม่เคยมองมากมาย
เตียวหุย ที่เคยจินตนาการตามสามก๊กว่า เสียงดัง ใจร้อน วู่วาม
สนใจแต่ร�่ำสุราจนเสียการงาน กลับกลายเป็นกงจื๊อหนุ่มที่สุนทรีย์ด้าน
ศิลปะ และยอมเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่น
ยิ่งอ่านลึก ยิ่งรู้ในมุมที่ไม่เคยรู้ จนเกิดการตกผลึกความคิดว่า
การอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์ คือต้องให้ความรู้ใหม่ มุมมองใหม่
หาก หงสาจอมราชันย์ เป็นเพียงการเดินตามกรอบเรื่องสามก๊ก
เดิม การอ่านคือการทบทวนเรื่องราวที่รู้เท่านั้น คงไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่
นิยายเรื่องนี้ กลับฉีกกรอบความรู้สามก๊กที่เราเคยรับรู้มา สร้างความรู้
และมุมมองใหม่ที่น่าอัศจรรย์ ให้เห็นด้านอีกหลายด้านที่เราไม่เคยรับรู้
เหมือนชีวิตของผู้แปล ม.ประภา ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านข่าวการเมือง
แต่อย่างเดียว
สมชัย ศรีสุทธิยากร
เมษายน 2558
ม. ประภา แปล
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คนไทยโชคดีที่มี “สามก๊ก” ให้อ่านเป็น 10 เวอร์ชั่น หรือแม้แต่ทีวีซีรีส์
พากย์ไทยให้ดูทางยูทูบ
แต่ตอนนี้ นับว่าโชคดีไปกันใหญ่ เพราะมี “หงสาจอมราชันย์”
ซึ่งก็คือ “สามก๊ก” เวอร์ชั่นพิเศษ (เรียกว่า เวอร์ชั่นเด็กแนว ก็ยังได้ ว้าก
ฮ่าๆๆ โขลกๆๆ) ออกมาให้เสพความละเมียดละไมของเนื้อเรื่อง ส�ำนวน
ภาษา และส�ำนวนแปล!
ความโด่งดังของ “หงสาจอมราชันย์” อยู่ที่การตีความใหม่ให้กบั
ตัวละครสามก๊ก อันเป็นสูตรส�ำเร็จเดียวกันเลยกับภาพยนตร์อย่าง “พีม่ าก
พระโขนง” จัดการฉีกแนวจากลีลาเดิมๆ ของเหล่าผูก้ ล้าสามก๊กที่ “แข็งตัว”
มาหลายศตวรรษแล้ว
จากทีอ่ า่ นมา 3 เล่มแรก เรือ่ งของ “เตียวหุย” “ลิโป้” และ “จูลง่ ”
เห็น เลยว่ า “หงสาจอมราชันย์ ” หากเป็ น ภาพยนตร์แนวมหากาพย์
10 เฟิ่งเสี้ยว (กุยแก)

หลายภาค ก็เทียบได้กับภาคสุดท้าย ซึ่งมักมิใช่จุดจบของตัวละคร
หากแต่เป็นการบอกเล่าถึงจุดก�ำเนิด หรือย้อนไกลไปยังชีวิตช่วงแรก
กว่าแต่ละคนจะมาเป็นยอดนักรบ
ที่ผมชอบมาก ทุกเล่มจะต้องมีไคลแมกซ์เป็นฉากละเลงเลือดอัน
พิสดารพันลึก แบบว่าตัวเอกใกล้จะพ่ายแพ้แตกดับรอมร่อ แต่กลับใช้
ความกล้าหาญบ้าบิ่นตอบโต้กลับอย่างคาดไม่ถงึ
เตียวหุย ถูกศัตรูใช้มดี กรีดมุมปากสองข้างจนฉีกไปถึงใบหู แทนที่
จะยอมแพ้ กลับใช้ปากทีอ่ า้ กว้างได้พเิ ศษในเวลานัน้ อมหัวศัตรูไว้ซะเลย
(ว้าก ฮ่าๆๆๆ โขลกๆๆ)
ลิโป้ ถูกมือสังหารประชิดด้านหลัง จะลงมีดปลิดชีพอยู่แล้วเชียว
แต่เสี้ยววินาทีนั้น เขาใช้ทวนแทงทะลุพุงตัวเองไปเสียบมือสังหารใน
ลักษณะร้อยพวง (ว้าก ฮ่าๆๆๆ โขลกๆๆ)
จูล่ง ถูกปักตรึงแขนขาทั้งสี่ติดกับก�ำแพงด้วยกระบี่ ดาบ ทวน
ประดามี ถ้าจ�ำนนก็ตายแน่นอน เขาเลยดันตัวเองทะลุอาวุธเหล่านั้นจน
หลุดออกมา ศัตรูมองเห็น 4 รูกลวงโบ๋บนแขนขา (ว้าก ฮ่าๆๆๆ โขลกๆๆ)
ทีข่ �ำไปไอไปนี่ เพราะนิยายอิงพงศาวดารจีนอย่าง “สามก๊ก” ทีว่ า่
โม้มันแล้ว มาเจอคลื่นลูกหลังอย่าง “หงสาจอมราชันย์” กลับโม้ได้
มันสะใจกว่า!
กล่าวส�ำหรับ “ม.ประภา” ผูแ้ ปล นับว่าคูค่ วรกับสามก๊กเด็กแนวนี้
เป็นอย่างยิ่ง ส�ำนวนเขาทันสมัย ไม่ “ก�ำลังภายในจ๋า” แต่ก็เลือกใช้
ภาษาที่สวยและแพรวพราวอย่างน่าทึ่ง คนอ่านจะรู้สึกเลยว่าเขาแปล
อย่างประณีต และรักษาความถูกต้องจากต้นฉบับไว้ให้ครบครัน
ตัวจริงของ “ม.ประภา” หากอยู่ในยุคสามก๊ก ก็ต้องเป็นกุนซือ
ให้ก๊กใดก๊กหนึ่ง จากความเป็นคนฉลาด ใฝ่รู้ เจ้าความคิด ที่กล้ากล่าว
ม. ประภา แปล
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เช่นนี้ เพราะผมนั้นรู้จัก “ม.ประภา” มาร่วม 30 ปี หรือเท่ากับครึ่งหนึ่ง
ของห้วงเวลาแห่งกลียุคของสงครามสามก๊กเลยทีเดียว
เขาเป็นรุ่นน้องโรงเรียนบดินทรเดชา แล้วเอนทรานซ์มาอยู่คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ด้วยกัน เลือกเรียนภาควิชาการหนังสือพิมพ์เหมือนกัน
จบมายังท�ำงานร่วม “ทัพ” เดียวกันอีกต่างหาก
“ม.ประภา” ตัดสินใจแต่เนิน่ ๆ ย้ายไปอยูท่ พั อืน่ ทีใ่ หญ่กว่า สงบกว่า
ขณะทีผ่ มปักหลักทัพเดิม ซึง่ อาจจะหวือหวากว่า แต่กว็ งั เวงกว่า จนในทีส่ ดุ
ก็แตกกระเด็นออกมาในสภาพสึกหรอแทบจะเป็น “ซากทัพ” เมื่อไม่กี่ปี
นี้เอง แล้วได้มาอยู่ร่วมทัพกับ “ม.ประภา” อีกครั้ง ราวชะตาฟ้าลิขิต
สมัยยังเป็นศิษย์ส�ำนักสุมาเต๊กโช แห่งวงการสื่อสารมวลชนไทย
(นิเทศฯ จุฬาฯ) ผูค้ นต่างโจษจันถึง “ม.ประภา” ว่ามีความสามารถสูงส่ง
ในเชิงหมากรุกไทยและจีน ข่าวนี้แว่วเข้าหูผมเช่นกัน จึงขอประลองเชิง
หมากรุกไทยไป 1 กระดาน ผลการประมือครัง้ นัน้ ออกมาเช่นไร ขอไม่แจ้ง
ณ ที่นี้ละกัน (ว้าก ฮ่าๆๆๆ โขลกๆๆ)
“ม.ประภา” เคยถูกพี่ๆ น้องๆ รวมหัวล่อลวงเข้าไปในสถานที่
“อโคจร” โดยไม่ทนั รูต้ วั เขาก็รบั มือสถานการณ์อนั คาดไม่ถงึ แบบฝ่ายบุน๋
ด้วยการนั่งนิ่ง ใช้ความสงบสยบเสียงหัวเราะคิกคักของฝ่ายบู๊ทั้งหลาย
ที่เล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรพวกนี้ ก็ด้วยความภูมิใจที่ได้รู้จักกันเป็น
ส่วนตัวกับนักแปลนิยายจีนมือชั้นแนวหน้าของประเทศคนนี้
นาทีน้อี ยากติดสอยห้อยตาม สาบานเป็นพี่น้องใต้ต้นหูกวางเลย
เชียวละ (ว้าก ฮ่าๆๆๆ โขลกๆๆ)
ปริญญา ผดุงถิ่น
ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ M2F
กันยายน 2558
12 เฟิ่งเสี้ยว (กุยแก)

ค�ำน�ำผู้แปล

ปฏิกริ ยิ าจากผูอ้ า่ นการ์ตนู “หงสาจอมราชันย์” จ�ำนวนไม่นอ้ ย สะท้อนถึง
ความนิยมในตัว “กุยแก” หรือ “เฟิ่งเสี้ยว” กุนซือเอกของโจโฉที่อายุสั้น
เพราะร่างกายอ่อนแอ จนแสดงความต้องการที่จะอ่านนิยาย “หงสา
จอมราชันย์ ภาคพิเศษ เล่ม 8 เฟิ่งเสี้ยว (กุยแก)” เล่มนี้เป็นจ�ำนวนมาก
ท�ำให้สร้างแรงกดดันแก่ผู้แปลไม่น้อย จนต้องมากล่าวขออภัยไว้ในส่วน
ค�ำน�ำนี้ เนื่องจากการแปลฉบับนี้ค่อนข้างจะใช้เวลามากกว่าเล่มอื่นๆ
ซึง่ เหตุผลของความล่าช้ามาจากตัวผูแ้ ปลเองทีม่ จี งั หวะของหน้าทีก่ ารงาน
ตลอดจนเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับครอบครัวด้านญาติผู้ใหญ่ ท�ำให้ผู้อ่าน
ต้องรอคอยมาเป็นเวลาเนิ่นนานพอสมควร
ส่วนตัวของผูแ้ ปลเองเชือ่ ว่า “เสน่ห”์ ของตัวละครตัวนีอ้ ยูท่ ผี่ แู้ ต่ง
การ์ตูนได้เติมเต็มความฝันของผู้อ่านสามก๊กหลายๆ คน ที่รู้สึกเสียดาย
กั บ การด่ ว นจากไปของกุ ย แก และอยากที่ จ ะจิ น ตนาการขนาดว่ า
ม. ประภา แปล
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ถ้ า กุ ย แกไม่ อ ายุ สั้ น ขนาดนั้ น จะท�ำให้ โ ฉมหน้ า ของยุ ค “สามก๊ ก ”
เปลี่ยนไปจากที่เป็นอยู่ในประวัติศาสตร์หรือไม่
แน่ น อน ทั้ ง การ์ ตู น และนิ ย ายเรื่ อ งนี้ ไ ม่ ใ ช่ แ นวแฟนตาซี ที่ จ ะ
จินตนาการฝันเฟื่องอะไรก็ได้ แต่ทุกมุมมองที่แตกต่างไปจากสามก๊ก
ฉบับวรรณกรรมนั้น ผู้แต่งได้สรรหาเหตุผลมารองรับได้สมจริงยิ่งกว่า
ฉบับวรรณกรรมดัง่ เดิมเสียอีก เรือ่ งนีค้ งไม่ตอ้ งกล่าวซ�ำ้ ส�ำหรับผูท้ ตี่ ดิ ตาม
ทั้งการ์ตูนและนิยายหงสาจอมราชันย์มาถึงฉบับนี้
แต่จุดเด่นที่สุดของภาคนิยาย คงยังไม่พ้นแนวทางการเจาะลึก
เข้าไปในมุมมองความคิดที่หล่อหลอมสั่งสมขึ้นจากประสบการณ์ของ
ตัวละคร โดยเฉพาะตัวละครที่เป็นต้นต�ำรับแนวคิด “พิชัยยุทธ์ทมิฬ”
อย่ า งกุย แก ที่ยึด หลัก “ปั ่ นป่ วนให้ สุด ขีดก่อนบริหารภายหลัง” ซึ่ง
รองรับเหตุผลว่าท�ำไมในยุคสามก๊ก ถึงมีคนเก่งกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุน
แนวทางของโจโฉ ทั้งที่พฤติกรรมของโจโฉขัดกับหลักคือปรัชญา “หยู”
ของขงจื๊ออย่างคนละขั้ว ทั้งการ “ข่มขี่ฮ่องเต้บญ
ั ชาเหล่าขุนนาง” จนถึง
การปราบดาภิเษกขึ้นเป็นฮ่องเต้เสียเองในภายหลัง
ความเด่นของ “ทีม” โจโฉยังมีความสุดขัว้ แทรกอยูห่ ลายประการ
เพราะบรรดากุนซือหลักทั้งสามของโจโฉ ทั้ง “กุยแก” “ซุนฮก” และ
“สุมาอี”้ ในภายหลัง ต่างก็มวี าระ มุมมองและจุดยืนทีแ่ ตกต่างกัน ภายใต้
เป้าหมายเดียวกันคือหนุนส่งโจโฉให้เป็นจอมคน
กลับมามองที่ตัว “กุยแก” ภายใต้แนวคิดของ “หวังอี๋ซิง” ผู้เขียน
ภาคนิยาย ซึ่งได้น�ำเหตุการณ์จริงแห่งยุคสมัย ความอดอยากยากแค้น
ในยุคภัยสงคราม มาผนวกเป็นประสบการณ์ชีวิตของกุยแก อธิบายทั้ง
ความ “ทมิฬ” ในแนวคิด ทั้ง “โรคเรื้อรัง” ที่รุมเร้าตัวกุยแกได้อย่างสนิท
แนบแน่น โดยเฉพาะประสบการณ์ส่วนตัวจากครอบครัวของกุยแก ต้อง
14 เฟิ่งเสี้ยว (กุยแก)

เรียกว่าทมิฬที่สุดในบรรดาตัวละครชุดนิยายหงสาจอมราชันย์เท่าที่เคย
ปรากฏ (ยังไม่นับเตียวก๊ก เพราะยังไม่ได้เปิดอ่าน) เมื่ออ่านแล้วคง
ไม่แปลกใจกับเหตุผลการก่อเกิดหลักคิดทมิฬที่กลายมาเป็นพิชัยยุทธ์
ส่วนตัวของกุยแก ซึ่งเปรียบเทียบแล้วยัง “ดาร์ก” หรือทมิฬกว่า “กงจื๊อ
ถวายเศียร” ของ “กาเซี่ยง” หลายขุม ดังตัวอย่างที่ผู้อ่านฉบับการ์ตูน
ได้รบั รูม้ าแล้ว คือพิชยั ยุทธ์ “ฆ่าหนึง่ เมืองสยบสิบนคร” ด้วยการล้อมฆ่า
หนึง่ เมืองอย่างสุดโหดเป็นตัวอย่างการเชือดไก่ให้ลงิ ดู ทัง้ ยังประโคมข่าว
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตและความโหดเหี้ยมให้เกินจริงอีกสิบเท่า ซึ่งเป็นเรื่องที่
คนปรกติ เ ขาไม่ ท�ำกั น แต่ กุ ย แกกลั บ อาศั ย “ความฉาวโฉ่ ” สร้ า ง
จิตวิทยาทางสงคราม ท�ำให้อีกสิบเมืองยอมสยบโดยไม่ต้องมีการรบ
แทนการต้องตีทั้งสิบเอ็ดเมืองซึ่งจ�ำนวนผู้ตายอาจจะมากกว่าการล้าง
เมืองเดียวอย่างที่กระท�ำ
จุดก�ำเนิดความ “ทมิฬ” ของกุยแกเป็นอย่างไร ผมเชื่อว่าผู้อ่าน
คงอดใจไม่ไหวแล้วที่จะพลิกอ่านต่อไป ผมคงจะไม่รบกวนเวลาความ
ส�ำราญของท่านให้มากไปกว่านี้แล้ว
ม.ประภา
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ค�ำอุทิศ
ขอมอบความระลึกถึง
แด่ ทยากร ล�้ำเลิศธนะ  
เพื่อนร่วมรุ่น 21 คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อนผู้เป็นที่รักของผองเพื่อน
เพื่อนผู้เฝ้ารออ่านนิยายเล่มนี้
แต่ไม่มโี อกาสแล้ว ที่จะได้มอบให้อ่าน...กับมือ

ทมิฬ หินชาติล้วนเพื่อนาย
กตัญญู ชีพถวายแฝงหลักธรรม

ม. ประภา แปล
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เฟิ่ง
18 อ้วนปึง (บุตรลับแห่งอ้วนเสี้ยว)

เสี้ยว
ม. ประภา แปล
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บทโหมโรง

สิ่งซึ่งหวังในนิมิตได้มาเยือน

ต่อจากทมิฬมืดมิด
ไม่จำ�เป็นต้องเป็นแสงสว่าง

22 อ้วนปึง (บุตรลับแห่งอ้วนเสี้ยว)

ทว่าหากปราศจากความมืด
ก็ไม่มีทางที่จะมีแสงสว่าง

ม. ประภา แปล

23

เหตุที่แสงสว่างเป็นแสงสว่างไซร้

24 อ้วนปึง (บุตรลับแห่งอ้วนเสี้ยว)

ก็เพราะมีความมืดประจันอยู่เป็นสิ่งตรงข้าม

ม. ประภา แปล
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คืนค�ำ่ ฤดูรอ้ นไร้ขอบเขต ในความมืดอันอบอ้าวและมืดมน กระทัง่
เหงื่อที่ไหลย้อย ก็ยังเป็นสีด�ำ
ติ๊กๆ ติ๊กๆ ติ๊กๆ แอ่งน�้ำทมิฬกว้างดุจบึง ดูดซับเอาทุกกลิ่นอาย
เข้าไปหมดสิ้น รอบค่ายทหารเต็มไปด้วยเงาพฤกษาพร่างพราย โยกไหว
ทั้งที่ไร้ลม ซ่าๆ ๆ ๆ เงาสะท้อนดุจมารที่แยกเขี้ยวสยายกรงเล็บ ประหนึ่ง
จะกลืนกินทุกเงาที่ผ่านทางมาจนสิ้นซาก
เงาที่บิดเบี้ยวลากยาวสายหนึ่งย�่ำดินเลนบนพื้น ที่ใดที่ก้าวผ่าน
แสงคบเพลิ ง พลั น อ่ อ นล้ า ลง ส่ ง เสี ย งดั บ พรึ่ บ อย่ า งนบนอบแทบจะ
ดับมอดไป
กระทั่งเงากิ่งไม้ที่สยายกางกรงเล็บมาตลอด ยังต้องโน้มเอนปาน
ต้นอ้อกราบคารวะให้แก่เจ้าของเงามืด
กลิ่นอายผุเปื่อยโชยมาจากเงาร่างสีด�ำ บังเกิดเป็นรูปลักษณ์
มีสีสัน ที่ใดที่ไปถึง คล้ายท�ำเอาใบเฉาดินปริ เศษชิ้นส่วนสีด�ำที่หลุดร่วง
26 เฟิ่งเสี้ยว (กุยแก)

จากกายเขา คล้ายบอกใบ้ถึงความเป็นสิ่งอัปมงคล หากเขาอยู่ที่ใด
ความตายและการท�ำลายล้างจะตามเขาไปที่นั่น
ค�่ำคืนนี้ คนผู้นี้มาถึงค่ายทัพโจโฉ ค่อยๆ เดินเข้าไปในกระโจม
ภายในความมืดไร้ขอบเขตโดยไม่มผี ู้ใดสังเกตเห็น
เขารู้ว่าคนที่เขาตามหาอยู่ในนี้ ไม่ใช่เพราะสติปัญญาของเขา
เด่ น ล�้ำเกินใคร แต่ เพียงแค่ อ าศัยนาสิกประสาท ก็ดมออกว่า ทั่วทั้ง
ค่ายทหารมีจุดใดที่เน่าเหม็นมากที่สุด ซึ่งก็คือที่นี่
ประเภทเดียวกันย่อมง่ายต่อการจ�ำแนกพรรคพวก ผู้ที่รู้จกั ความ
มืดมิดทมิฬ ย่อมเป็นผู้ทมิฬมืดมิด
นอกกระโจม บุคคลที่เป็นตัวแทนอัปมงคลแห่งความตายก�ำลัง
เปิดกระโจมเข้ามา
ภายในกระโจม กุนซือที่ใกล้จะสิ้นอายุขัยก�ำลังรอคอยอีกฝ่าย
ภายในกระโจมหามีตะเกียงไม่ แม้แต่แสงเพียงสลัวก็ไม่มี
ทว่าบุคคลที่เพิ่งเข้าไป กลับคุ้นชินกับความมืดมิดยิ่งกว่าความ
มืดมิดของข้างในได้โดยเร็ว สามารถจ�ำแนกต�ำแหน่งฝ่ายตรงข้ามออก
ท่ามกลางความมืดขนาดยื่นมือยังไม่เห็นห้านิ้ว
ความมืด มักหมายถึง อันตราย แต่บุคคลที่ประจันหน้า กันอยู่
ภายในความมืดทั้งสองกลับรู้สึกปลอดภัย
ทั้งสองต่างจ้องกันและกันในความมืด กลับไม่มีผู้ใดเอ่ยวาจา
ยามที่พบหน้า กลับเป็นยามที่ต้องลาจาก เป็นทั้งจุดจบและเป็น
ทั้ง จุด เริ่ม ต้ น เป็ นความเสียดสี แต่ ก็เ ป็นสิ่งที่เ กิดขึ้นเป็นปรกติวิสัย
ไม่แปลกตาในยุคสมัยนี้
กลิ่นอายความตายและโรคภัยแปรเป็นแมลงนับหมื่นพันค่อยๆ
คืบคลานในความมืดจากปลายเท้าจนมุดเข้าไปอยูใ่ นหูในจมูก แต่ผเู้ ข้ามา
ม. ประภา แปล
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ในกระโจมกลับไม่ขยับแม้แต่น้อย ไร้ความหวั่นไหวกับกลิ่นอายมรณะ
และโรคภัยที่ผู้คนหวาดกลัว คล้ายคุ้นเคยใกล้ชิดกับมันยิ่งกว่าคนใน
กระโจมเสียอีก
เสียงหมาป่ากู่ร้องดังจากนอกกระโจม กรีดความเงียบสงัดอัน
ท้าทายในความมืดจนขาดสะบั้น
การนิ่ง งันประจันหน้ ากันยุติล ง ขณะนั้น กุนซือที่นอนเหยียด
บนเตียงมาตลอดทอดถอนใจยาวออกมาเฮือกหนึ่งจนได้ คล้ายยอม
ละวางความดื้อรั้น ไม่ต้องอดกลั้นด้วยความอึดอัด ปล่อยให้ลมหายใจ
กลับคืนสู่จงั หวะอันปรกติเสียที
เสี ย งไอแหลมที่ ก ดไว้ ไ ม่ อ ยู ่ ดั ง ขึ้ น หลายครั้ ง เปิ ด เผยให้ รู ้ ว ่ า
เขาพยายามฝืนทนจนบัดนี้ และเผยความจริงว่าโรคร้ายได้กล�้ำกราย
ลงลึกในกายแล้ว
ต่อให้เป็นคนที่สติปัญญาล�้ำเลิศเกินใคร แม่นย�ำในการเลือก
ตัดสินใจแล้วจะเป็นเยี่ยงไร? สวรรค์มอบสติปัญญาเกินผู้คนให้เจ้า แต่
กลับไม่ยอมมอบร่างกายอันมีสุขภาพแข็งแรงเยี่ยงคนธรรมดาทั่วไปให้
เจ้า ต่อให้เป็นอัจฉริยะก็กลายเป็นภาระเสียเปล่า
วันนี้ เป็นวันที่เขาจะได้ปล่อยวางภาระอันหนักอึ้งเสียที
ในความมืด กลิน่ อายของโรคร้ายพาให้ผคู้ นแทบหายใจไม่ออก ในอก
บีบเค้นอย่างรุนแรงจนไม่อาจควบคุมได้ ทุกครั้งบังเกิดเสียงลมหายใจ
ประหนึ่ง ถุง ผ้ าที่ถูกทิ่ม ขาด ทั้ง ยัง แฝงกลิ่นเหม็นแห่งความตายชวน
อาเจียน ร่างกายเขาอ่อนล้ามานานแล้ว แต่เขายังขอยืนหยัดจนบัดนี้ ก็
เพื่อยืนยันพิสูจน์คนผู้นี้
เขาต้ อ งการพิสูจ น์ ค นที่ถูกเลือ กให้เ ป็นผู้สืบทอดผู้นี้ ว่า เป็น
ผู้คู่ควรที่ตนจะฝากฝังเรื่องราว เพื่อช่วยเกื้อหนุนให้ผู้เป็นนายได้สยบ
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โลกหล้าภายหลังตนจากไปแล้ว
โรคเรื้อรังเคี่ยวกร�ำกุนซือเสียใกล้จะไม่เหลือสภาพ มีเพียงสองตา
เท่านั้นที่ยังคงเป็นประกาย เขาคาดการณ์ไว้แต่แรกแล้วว่าจะต้องมีวันนี้
ออกศึกยังมิสิ้น ชีพยุติยามฉกรรจ์ แม้นควรจะคั่งแค้น แต่เขา
กลับไร้แม้เสี้ยวแห่งความอาลัยอาวรณ์ นับแต่หลายๆ ปีก่อน ความตาย
ก็มาพัวพันอยู่รอบตัวเขาแล้ว ท�ำให้จิตใจของเขาสงบอย่างยิ่ง
ขอเพียงฝากฝังทุกสิ่งให้แก่คนผู้นี้ การตัดสินใจครั้งสุดท้ายของ
ข้าก็จะถูกปูไว้เรียบร้อย ข้า...ก็สามารถลาจากไปอย่างวางใจแล้ว
นึกถึงตรงนี้ กุนซือก็กระอักโลหิตออกมาอีกค�ำ เสียงดังพรวดพุ่ง
ใส่ขา้ งฝา คล้ายดอกพูร่ ะหงสีเจิดจ้าทีร่ ะเบิดบานออกในความมืด ก่อนที่
จะค่อยๆ โรยราร่วงหล่น
และดอกพู่ระหงดอกใหญ่ดอกนี้ มีหนอน
เป็นหนอนที่เกาะบุปผาดูดกินน�้ำเลี้ยง ท�ำให้ดอกไม้เบ่งบานโดย
พลันแล้วผุร่วงในทันตา
“เจ้า...โขลกๆ...” กุนซือเอ่ยปากในที่สุด น�้ำเสียงเวิ้งว้างอ่อนแรง
คล้ายเสียงฆ้องแตก “ช่าง ช่างเป็น...ตัวหนอนในท้องข้าจริงๆ หึๆ...
โขลกๆ...”
เป็นตัวหนอนที่ซ่อนอยู่ในท้องมานาน...และพร้อมจะกลืนกิน
เจ้าของร่าง
ต่อให้ผู้ชาญฉลาดเบื้องหน้านี้สามารถอ�ำพรางทุกผู้คนรอบด้าน
แต่ก็ยังไม่อาจเล็ดลอดจากสองตาของกุนซือ
สองตา...ที่คุ้นเคยกับความมืดมิดมานานแล้ว สิ่งที่ดวงตาคู่นี้
มองเห็นนั้น หาใช่ปัจจุบันไม่
อนาคต ดวงตาคู่น้มี องเห็นนั้น คืออนาคต
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ผู้เชี่ยวชาญการตัดสินใจอย่างเขา สิ่งที่สายตาของเขามองเห็น
คืออนาคตภายภาคหน้าหลังจากที่เขาตายไปแล้ว
เขามองจุดประสงค์ที่แท้จริงที่คนผู้นี้หันมาสวามิภักดิ์ต่อโจโฉ
ออกแต่แรก ถึงเขาจะไม่ยอมรับคนผู้นี้ แต่เมื่อกวาดตามองผู้มีความ
สามารถทั่วทั้งค่ายโจโฉ กลับมีเพียงเขาเท่านั้น ที่มีความสามารถบรรลุ
ปณิธานของตนให้ส�ำเร็จลุล่วงได้
มีเพียงบุคคลที่ทะเยอทะยานดุจหมาป่าผู้น้ีเท่านั้น จึงจะบรรลุสู่
ก้าวสุดท้ายแทนข้า ผลักดันโลกหล้าสู่กลียุค ท�ำให้ผู้คนจมอยู่ในความ
หวาดผวาของความมืดมิดทมิฬจนถวิลหาแสงสว่างอีกครั้งได้
แสงจันทร์ออ่ นบางเล็ดลอดเข้ามา เงาทีแ่ ยกเขีย้ วแผ่กรงเล็บค่อยๆ
กวาดผ่านใบหน้าซีดขาวเลือนรางของกุนซือ ชั่วขณะที่ใบหน้าของเขา
หายลับไปในความมืดนั่นเอง มุมปากของเขาเกิดกระตุกหนึ่งครั้งโดย
ไม่มีใครพบเห็น
นั่นเพราะเขาได้เห็นอีกาด�ำตัวหนึ่งเกาะอยู่บนคานไม้เงียบๆ ใช้
ดวงตาสีด�ำสะท้อนแสงของมันจับจ้องผู้ที่ถูกชะตาก�ำหนดให้ใกล้ถึง
จุดจบที่นอนเงียบอยู่บนเตียง
เจ้ามาแล้ว แม้แต่เจ้าเองก็มาจนได้ หึๆ
อีกฝ่ายรับถุงแพรที่กุนซือยื่นให้ เงยหน้าจ้องประจันกับอีกา
แสงสี เ ขี ย วอ่ อ นจางปานควั น ลอยจากปลายนิ้ ว อ่ อ นแรงของ
กุ น ซื อ ไปยั ง กายของอี ก ฝ่ า ย กวาดผ่ า นใบหน้ า ที่ ไ ร้ อ ารมณ์ ข องเขา
สุดท้ายตกสู่ปีกสีด�ำสนิทของอีกา
ก้า...เนิ่นนานผ่านไป อีการ้องก้อง พุ่งบินเข้าไปหาทั้งสอง
ในความมืด ขนนกสีด�ำเส้นหนึ่งตกลงสู่ร่างของกุนซือที่ใกล้จะ
สิ้นใจ
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ในความมืด อีกาที่จิกตัวหนอนได้ ชิงโผออกจากกระโจมฉวย
จังหวะพริบตาทีผ่ ยู้ งั มีชวี ติ เปิดกระโจมก้าวออกไป ตัวหนอนทีเ่ ปือ้ นโลหิต
ดิ้นรนจนหยาดโลหิตสีด�ำกระเด็นเข้าตาของคนผู้น้นั พอดิบพอดี
เขาไม่ได้ขยี้ตา ทั้งมิได้ส่งเสียงร้อง เพียงปล่อยให้โลหิตขุ่นเน่า
สีด�ำแผ่ไปทั่วดวงตา ฉาบโลกาเบื้องหน้าอาบด้วยสีเลือด
เหม่อมองเงาหลังเลือนรางที่ค่อยจากไปไกล ภายในกระโจม
กุนซือหลับตาลงพร้อมรอยยิ้มในแสงจางบางในที่สุด
กุ น ซื อ อั จ ฉริ ย ะผู ้ ห นึ่ ง จากไปแล้ ว ในเวลาเดี ย วกั น กุ น ซื อ ที่
อัจฉริยะยิ่งกว่าอีกผู้หนึ่ง ถือก�ำเนิดแล้ว
ความมืดทมิฬถูกแทนที่ด้วยความมืดที่ด�ำทมิฬยิ่งกว่า เขาเป็น
ผู้น�ำทาง มองล่วงหน้าสรรพสิ่งเพื่อตัดสินใจปูทาง เพียงเพื่อให้ภารกิจ
ที่ยังไม่ลลุ ่วงส่งต่อให้แก่ผู้มาทีหลัง
นับ จากนั้น ผู้ ม าทีหลัง จะเดินซ�้ำตามทางของตน รอคอยอยู่
ภายในกระโจมที่มืดมิดเน่าเหม็นเยี่ยงนี้ เพื่อรอคอยบุคคลที่มืดมิดทมิฬ
ยิ่งกว่ามาปลิดชีพ
นี่กลายเป็นพิธีกรรมอันถ่ายทอดทมิฬสู่ทมิฬ ที่ชนชาวโลกไม่ได้
รับรู้
สิง่ ทีแ่ ทนทีค่ วามมืดมิดทมิฬนัน้ หาใช่แสงสว่าง แต่เป็นความมืดมิด
ที่ทมิฬยิ่งกว่า
อัจฉริยะสองคนในกระโจม สุดท้ายแล้ว มันจะเหลือเพียงผู้เดียว
ที่จากไปอย่างมีชีวิต
ต่อมา ผูท้ จี่ ากไปก็ตอ้ งย�ำ่ ผ่านซากศพเน่าเหม็นทัว่ พืน้ ในรัตติกาล
อันยืดยาว เพื่อปีนป่ายสู่จดุ สูงสุดของชีวิต
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ผู้ที่รั้งอยู่ในกระโจม
คือกุนซือที่ไม่มีวันออกจากกระโจม
เพราะตายก่อนวัยอันควร มีนามว่า “ฮือจื่อไช่”

32 อ้วนปึง (บุตรลับแห่งอ้วนเสี้ยว)

ส่วนผู้ที่มีชีวิตก้าวออกจากกระโจม
ผู้กลายเป็นกุนซือคู่ใจของโจโฉ
สืบต่อจากฮือจื่อไช่นั้น มีนามว่า “กุยแก”
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บทที่ 1

เขียนวาดภักษาหารให้ลืมหิว

ปลายยุคตงฮั่น ราษฎรยากไร้ ภัยพิบัติซ�้ำเติม ชาวนาที่ตกทุกข์
ยังถูกข้าราชการท้องถิน่ ขูดรีด บ้างต้องทิง้ บ้านหลบหนี บ้างรวมตัวก่อกบฏ
เกิดเหตุราษฎรก่อการขึ้นกระจายทั่วทุกหัวระแหง ข้างราชส�ำนักเอง
กลับวุ่นอยู่กับการแก่งแย่งภายใน เหล่าขุนนางพระญาติฉวยโอกาส
ฉ้อราษฎร์ชิงอ�ำนาจ การกวาดล้างถอนรากแผ่จากราชส�ำนักพัวพัน
ออกไปถึงชาวบ้าน ทั้งยังไม่เหลียวแลต่อเหล่าราษฎร์ท่ตี กทุกข์เพราะถูก
ภัยธรรมชาติและภัยผู้มีอ�ำนาจกดขี่ข่มเหง
ระหว่างปี “กวางหัว” รัชสมัยเลนเต้ เมืองอิ๋งฉวนเกิดทุพภิกขภัย
เป็นประวัตกิ ารณ์ทไี่ ม่ถกู บันทึกในประวัตศิ าสตร์ ราษฎรเสียชีวติ ไปนับพัน
ในแง่ประวัตศิ าสตร์แล้ว การเกิดทุพภิกขภัยระดับเมืองทีม่ คี นตาย
ต�ำ่ กว่าหลักหมืน่ มักถือว่าไม่มคี ณ
ุ ค่าเพียงพอทีจ่ ะบันทึกในประวัตศิ าสตร์
กับราษฎรแล้ว ทุพภิกขภัยแต่ละครั้งล้วนไม่แตกต่างกัน ล้วน
เป็นวิกฤติครั้งส�ำคัญที่ท�ำให้พวกเขาบ้านแตกสาแหรกขาด สูญเสีย
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สมาชิกในครอบครัว
แต่กับราชส�ำนักหรือชนรุ่นหลังแล้ว วิกฤติแต่ละหน ก็เป็นเพียง
รายชือ่ กลุม่ หนึง่ เท่านัน้ แต่ส�ำหรับผูค้ นทีป่ ระสบเหตุ วิกฤติแต่ละคราวนัน้
ไม่ใช่แค่รายชื่อ หรือใบหน้าผู้คน แต่เป็นร่างกายที่เคยอบอุ่นและมีชีวิต
เพียงแต่ถึงจะเป็นชีวิตที่มีเลือดมีเนื้อ สุดท้ายตายไปในสภาพร่าง
บิดเบี้ยวตายซากจนคล้ายตัวอักษรเพียงไหน มันก็ยังไม่มีค่าพอที่จะถูก
บันทึกเป็นตัวอักษรสักตัวในประวัติศาสตร์
ทุพภิกขภัยครั้งเดียว ท�ำให้ทั่วเมืองเต็มไปด้วยซากศพบิดเบี้ยว
นอนขดคล้ายตัวหนอน กระจายตามมุมก�ำแพง ข้างบ่อน�ำ้ ป่าเขา บ้านร้าง
กระทัง่ ตรอกน้อยถนนใหญ่ ล้วนเต็มไปด้วยศพทีต่ ายเพราะความอดอยาก
แล้วถูกแดดแผดเผาจนปริแตก
ทุพภิกขภัยครัง้ แรกเกิดการแย่งชิงอาหาร ครัง้ ถัดมาเกิดการปล้นชิง
คนมั่งมี อีกครั้งตามมาหมูหมากาไก่ม้าวัวกินจนไม่เหลือ แล้วก็เริ่มกิน
ต้นไม้ใบหญ้า กินจนถึงรากไม้ ส่วนทีย่ งั รอดมาได้ทพุ ภิกขภัยครัง้ สุดท้าย
ไม่มีสิ่งใดกินได้อีก ก็ได้แต่กนิ คน
แต่ละครอบครัวแลกเปลี่ยนบุตรภรรยา แลกเปลี่ยนบุพการี เพื่อ
พาไปที่ไกลผู้คนค่อยลงมีด เพราะใจยังเกินจะทนทาน
ทว่าต่อให้กินกระทั่งญาติไปก็แล้วยังมิอาจประทังชีวิตไปได้นาน
ทั้งภัยตั๊กแตนกินพืชผล ต่อด้วยภัยแล้ง ท�ำเอาผู้คนหมดสภาพในที่สุด
ภายในเขตเมืองเล็กๆ ของเมืองอิ๋งฉวน จัตุรัสที่เคยคลาคล�่ำด้วย
ผู้คนไปมาหาสู่ รุ่งเรืองพลุกพล่านในอดีต บัดนี้ก็ยังคงเนืองแน่น กองไว้
ด้วยซากศพ
บุรุษที่ท้องหิวไส้กิ่วเดินลากขาที่เป๋กะเผลกๆ อยู่กลางถนน เขา
แบกดาบยาวที่ไม่รู้ว่าไปหามาจากไหน คราบโลหิตบนตัวดาบเกาะกิน
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เป็นสนิมไปนานแล้ว เขาเตะซากศพบนพื้นให้พ้นทางพลาง กลืนน�้ำลาย
ลงคอพลาง
ซากศพเต็มพื้นกลับไม่อาจเขมือบลงท้อง กับผู้รอดชีวิตที่คุ้นเคย
กับการกินเนื้อคนแล้ว ยังมีส่ิงอื่นใดที่ท�ำให้เขากลืนน�้ำลายได้เจ็บปวด
กว่านี้อีกหรือ?
มันเป็นยุคสมัยอันบิดเบีย้ ว บิดเบีย้ วยิง่ เสียกว่าสภาพศพทีบ่ ดิ คด
แรกๆ พอเห็นศพทั่วพื้นก็อาจมีความรู้สกึ เศร้าเสียใจบ้าง จนต่อมาก็เริ่ม
ชาชิน และก้าวถัดไปของความชาชิน ก็คือความหิวโหย
เมื่อกินเนื้อคนเสียจนชินชา ได้เห็นศพกองเต็มพื้น จะเหลือเพียง
ความรู้สึกเดียวคือแค้น แค้นที่ได้แต่มองมัน กลับไม่อาจใช้มันแก้ความ
หิวกระหาย
ศพที่เน่าเปื่อยกินไม่ได้ ศพที่อดจนตายมันผุเน่าไปนานแล้ว กิน
เข้าไปตายได้ บุรุษผู้นี้ยังไม่ลมื คราวที่ยายเฒ่าแย่งกินศพสตรีที่แขวนอยู่
บนต้นไม้ ผ่านไปไม่กวี่ นั นางก็ตายอยูใ่ ต้ตน้ ไม้ตน้ เดียวกัน ร่างกายของศพ
เป็นเช่นเดียวกับศพสตรีที่ถูกนางกินเข้าไป คือบังเกิดลายสีม่วงสะดุดตา
ลวดลายโดดเด่นดุจกุหลาบหินที่งอกในดินเลน แต่มันหมายถึง
จุมพิตแห่งความตาย
ดังนั้น ซากศพที่มีรอยจุมพิตเช่นนี้มันกินไม่ได้ เพราะพวกเขา
ต่างตายเพราะโรคระบาดที่ไม่รู้ที่มานี่เอง
แต่กล่าวโดยรวมแล้ว ตกลงว่าคนที่อดตายทั้งเป็นมากกว่า หรือ
ตายเพราะโรคระบาดมากกว่า หรือตายเพราะกินศพที่ติดโรคระบาด
มากกว่า มันเป็นค�ำถามที่เขาไม่รู้ เรื่องราวเช่นนี้ควรเป็นหน้าที่ที่ทาง
การต้องดูแล แต่ในเมื่อพวกมันไม่ยอมดูแล ปล่อยให้พวกตนเป็นตาย
ตามยถากรรม ข้ายังจะสนใจมันท�ำไมเล่า
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บุรุษผู้นี้เกือบจะลืมไปแล้วว่าตัวเขาเองก็เคยเป็นหน่วยหนึ่งของ
ขุนนางข้าราชการ เขาเป็นขุนนางท้องถิน่ ระดับล่าง รูธ้ รรมเนียมรูห้ นังสือ
มาแต่เล็ก แต่ครั้งหนึ่งเพราะการขุดรากถอนโคนกันเองภายในระหว่าง
กลุม่ อิทธิพลในราชส�ำนัก ถูกพัวพันกลายเป็นแพะรับบาปตัวตายตัวแทน
ของขุนนางยศสูงกว่า จนไม่อาจรับราชการได้อกี ชัว่ ชีวติ สูญสิน้ เป้าหมาย
สุดท้ายจมปลักอยู่ในบ้านไม่มโี อกาสลืมตาอ้าปากโงศีรษะขึ้นได้อีกเลย
ทว่าเขากลับไม่อาจปล่อยวางฐานะที่เคยมี แม้ถูกไล่ออกจาก
ราชการ เขาก็ยงั คงแต่งชุดขุนนาง เก็บตัวอยูใ่ นบ้าน เพียงแต่เมือ่ หลายปี
ผ่านไป ผ่านทุพภิกขภัยไปหลายครัง้ เศษผ้าผุขาดเน่าเหม็นทีห่ อ่ คลุมกาย
อยู่ ไม่อาจจ�ำแนกออกว่าเคยเป็นชุดขุนนางอันโอ่อ่าสดใสได้อกี แล้ว
ท้องอันพองโตของเขาดันเสื้อขาดขึ้น แขนขาที่อ่อนแรงพยายาม
พยุงท้องที่พองโตอย่างประหลาดตระเวนไปตามตรอกซอย ขาของเขา
ถูกม้าเหยียบหักระหว่างวิ่งหนีการปล้นของโจรป่า เขาไม่มีเงินรักษา
ต่อมาก็ล้มป่วย
แฮ่กห์ๆ...แฮ่กห์ๆ..เขาเดินกะเผลกๆ ใช้ดาบยาวในมือต่างไม้เท้า
ลากขูดพื้นบังเกิดเสียงเสียดสีจนหูแทบชา มุ่งหน้าผ่านทะเลซากศพ
เสียงสะท้อนไปมากรีดคิมหันตฤดูอันร้อนผ่าวกลิ่นเหม็นคลุ้งให้ฉีกขาด
เสียงที่ดังประหนึ่งมีดขูดกระดูกหยุดลงหน้าบ้านเก่าร้างหลังใหญ่สุดที่
ปลายตรอกในที่สุด
เขาปลดผ้าเก่าขาดที่ผูกปิดปากจมูกออก เผยสัญลักษณ์ที่นิยม
วาดบนโหนกแก้มในขณะนั้น น่าเสียดายที่ห้วงหลังเขาหันไปเชื่อการใช้
น�ำ้ มนต์เขียนยันต์เพือ่ รักษาโรค แต่จนใจความเชือ่ ทีว่ า่ “ฟากฟ้าตายแล้ว”
นั้น กลับไม่อาจช่วยกู้วกิ ฤติเบื้องหน้าของเขาได้
แม้กระทั่งเหล่าหมอใหญ่ที่เอ่ยอ้างว่าสามารถรักษาโรคร้ายให้
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บุตรชายของเขาได้ สุดท้ายก็ยังเอาตัวเองไม่รอด ตายไปกับกลียุคอันไร้
วิถีนี้
ที่แ ท้ ค วามเชื่อ แนวลัทธิเต๋ าที่แ พร่ หลายอยู่ในห้วงสิ้นยุคนี้ ก็
ไม่ตา่ งจากลัทธิหยูอนั ผุกร่อน สุดท้ายก็ไม่อาจเยียวยากลียคุ อันบ้าคลัง่ นี้
ได้เลย
นีค่ อื โลกแห่งคนกินคน คนโชคดีอย่างเขาทีย่ งั รอดชีวติ มาจนวันนี้
ใช่ว่าจะไม่เคยสงสัย ว่าโลกยุคต่อไปที่แม้แต่คนก็ไม่มีให้กนิ แล้ว...มันจะ
กลายเป็นอย่างไร?
โลกที่มืดมนสกปรกนี้...ยังจะมืดมิด โสมมได้มากกว่านี้ได้อีก
แค่ไหน?
การครุ่นคิดต้องใช้พลัง เขาเลิกการครุ่นคิด ถอนใจเฮือกหนึ่ง ขยี้
ส่วนที่คันบนใบหน้า ก้าวข้ามธรณีประตูอย่างกินแรง เดินไปหาเงา
คนคู่หนึ่งที่มุมห้อง
บุตรชายก�ำลังละเมอด้วยความมึนงงบนกองฟาง เพราะป่วย
เรื้อรังมานาน รักษาอย่างไรก็ไม่หาย แต่ก็ไม่ตายเสียที บุตรชายร่างเล็ก
กว่าเด็กในวัยเดียวกัน ประหนึ่งใบไม้แห้งใบหนึ่ง พร้อมที่จะปลิดปลิวไป
กับสายลมที่ม้วนพัดมาอย่างกะทันหัน
มารดาที่เฝ้าอยู่ข้างกายบุตรหันกลับมามอง ดวงตาที่ขุ่นเทามอง
สองมือว่างเปล่าของสามีที่กลับมาด้วยทีท่าสลดใจ ริมฝีปากนางสั่น
ระริก ผ้าเก่าขาดบนร่างนางสะเทือนไหว ผ่านไปพักใหญ่ สุดท้ายก็
ถอนใจยาวออกมาคล้ายยอมจ�ำนน
นาง...ไม่มกี ระทั่งน�้ำตาจะหลั่งไหล
มาจนป่านนี้ ก็คงต้องเป็นเช่นนีแ้ ล้ว...เพียงแต่เมือ่ นางเพิง่ จะยืนขึน้
กลับพบว่านางอ่อนแอจนกระทั่งเรี่ยวแรงจะยืนขึ้นก็ยังไม่มี
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มันอาจเป็นสัญชาตญาณแห่งความกลัวตาย หรือบางทีมันเกิด
จากความอดอยากมานานปีล้วนๆ
ในเมื่อหาอาหารไม่ได้อกี แล้ว ก็คงต้อง...
บุรุษประคองนางผู้ก�ำลังจะเป็นลมล้มลง ทั้งสองต่างจ้องเล็บยาว
สกปรกของตนเอง หลีกเลี่ยงการสบสายตาของอีกฝ่าย
หาใช่ไม่กล้า แต่มิอาจทนทาน จ�ำต้องอาศัยท่วงท่าอันห่างเหิน
เพื่อให้ตนเองชินชา
ในห้วงปีน้ี หากไม่ชาชินพอ ไหนเลยจะยังรอดชีวิตอยู่ได้?
บุรษุ ประคองภรรยาให้ลกุ ขึน้ ลากดาบยาวขึน้ สนิม เดินกะเผลกๆ
ออกไปนอกบ้าน ภรรยาที่เดินตามหลังต้องชันหัวไหล่ คล้ายทนเสียง
เตือนเหตุอันเสียดหูนี้ไม่ได้ อดไม่ได้ต้องคว้าไหล่สามี ฝังปลายเล็บ
สกปรกเข้าไปในผิวหย่อนยานของเขา ข้างบุรษุ ไม่สง่ เสียงสักแอะ ก้าวเท้า
ช้าลง และลดเสียงขูดพื้นของดาบยาว มือจูงภรรยาพากันเดินทางให้จบ
เส้นทางสุดท้ายนี้
เมื่อครั้งเข้าสู่พิธีวิวาห์ เขาเคยให้สัตย์สาบานว่า นางจะต้อง
อบอุ่นอิ่มหน�ำ
บัดนี้ นางต่างหากที่จะท�ำให้เขาอบอุ่นอิ่มหน�ำ
บุรุษใคร่ร�่ำไห้ แต่กลับไร้น�้ำตา ถึงออกแรงเค้นเสียงกลับมีเพียง
ความแห้งเหือดอันว่างเปล่าดุจลมทรายออกมา มีเพียงเสียงแต่ไร้น�้ำตา
เบื้องหน้าความหิวโหยที่เป็นจริงและมโหฬารไร้ขอบเขตนี้ ความ
กตัญญูสัตย์ซื่อภักดีและเมตตาธรรมตามหลักลัทธิหยูนั้นกลายเป็น
เพียงผายลม ในยุคสมัยนี้คนกินคนเป็นเรื่องสามัญ มันไม่อาจไม่เป็น
เช่นนั้น แม้กระทั่งสามัญส�ำนึกก็เป็นสิ่งเกินความจ�ำเป็น คนที่ไร้เรี่ยวแรง
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อ่อนก�ำลังจ�ำต้องโอนอ่อนตามยุคสมัย ต้องบีบให้ตัดสินใจไปตามทางที่
ไม่มีให้เลือก
“ขอโทษ...”
บุรุษเพิ่งจะเริ่มเอ่ยปาก เล็บของภรรยาก็ออกแรงฝังเข้าไปใน
แขนของเขาแล้ว
ไม่ใช่ความคั่งแค้น จะแค้นก็หาใช่แค้นท่านไม่ ท่านท�ำให้พวกเรา
รอดมาจนถึงวันนี้ได้ นับว่าท่านยอดเยี่ยมมากแล้ว
“อย่า...” เสียงของภรรยาแหบพร่า “มันจ�ำเป็นต้องเป็นเช่นนี้”
ย้อนกลับมานึกตอนนี้ ที่แท้สามารถแลกบุตรเพื่อเอามากิน อาจ
เป็นความสุขอย่างหนึ่งก็ได้
ในเมื่อกระทั่งผู้คนที่ให้แลกครอบครัวมาเชือดกินก็ไม่เหลือแล้ว
ต่อจากนั้น ก็คงต้องกินคนในครอบครัวตนเองแล้ว
มันจ�ำเป็นต้องเป็นเช่นนี้ บุรษุ พยักหน้า ในทีส่ ดุ ก็ตดั สินใจแน่วแน่
ก้าวข้ามธรณีประตู
พริบตาทีก่ า้ วข้ามไป ดาบยาวเคาะธรณีประตูดงั ก๊อก ปลุกบุตรชาย
ที่นอนบนกองฟางให้ต่นื ขึ้น มองเห็นเงาหลังที่ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วของ
พวกเขาทั้งสองอย่างเลือนราง ยังเข้าใจว่าในที่สุดพวกเขาจะทอดทิ้ง
ภาระอย่างเขาแล้วไปจากที่นี่ ในใจทั้งโศกา ทั้งยินดี
นับแต่เกิดมาบนโลก เริม่ มีจติ ส�ำนึก เขาก็รสู้ กึ ตัวว่าตนเองเป็นภาระ
ไม่ใช่เพียงครั้งที่ผู้เป็นบิดาโทษเขาลับหลังว่าเป็นตัวอับโชค พอ
เกิดมาก็ถูกถอดจากการเป็นขุนนาง ผู้เป็นบิดานึกว่าด้วยวัยเพียงนั้นเขา
ยังคงฟังไม่รู้เรื่อง กลับนึกไม่ถงึ ว่าเขาจะรู้เรื่องทั้งยังจดจ�ำใส่ใจอีกด้วย
บุตรชายร่างกายอ่อนแอเป็นโรคง่ายมาแต่เล็ก พี่ชายพี่หญิงล้วน
แข็งแรงสุขภาพดี มีเพียงบุตรชายคนนี้เท่านั้นที่อ่อนแอตั้งแต่แรกเกิด
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เจ็บป่วยทั้งปี ฟังว่าเป็นเพราะยามที่มารดาตั้งครรภ์ ครอบครัวก็ตกอับ
บวกกับตรากตร�ำการงาน มีเรื่องกลัดกลุ้มเสมอ จนมีผลไปถึงเด็กใน
ครรภ์ประหนึ่งพอเกิดมาก็ต้องค�ำสาป ถูกโรคพัวพันเสมอ ทรัพย์สินที่
สะสมพอมีในบ้าน ต้องมลายไปกับค่ารักษาของเด็กคนนี้
เพียงแต่มนั ไม่คอ่ ยได้ผลนัก ชีวติ รอดมาได้ แต่ไม่เคยได้หายทุเลา
เพียงแต่...ว่าไปแล้วก็ช่างเสียดสีเย้ยหยัน ทุพภิกขภัยครั้งแล้ว
ครัง้ เล่าทีต่ ามมา บุตรธิดาทีแ่ ข็งแรงของเขาทยอยตายไปทีละคน สุดท้าย
ที่เหลืออยู่ กลับเป็นบุตรที่ป่วยกระเสาะกระแสะมาตลอดผู้น้ี
ผู้เป็นบุตรไม่เคยลืมเลือน มีหลายครั้ง ในค�่ำคืนที่ไม่รู้ว่าอยู่ใน
แดนฝันหรือเป็นความจริง จู่ๆ เขาก็ตกใจตื่นขึ้นมา เบิ่งตามองกลับเห็น
สีหน้าเหี้ยมเกรียมของบิดาค่อยๆ ปรากฏในเงามืด ดวงตาที่สะท้อน
ความมืดของเขาไม่รู้ว่าเริ่มตรึงจ้องเขาไว้ตั้งแต่เมื่อใด ไม่พูดอะไร การ
หายใจขยับขึ้นลงตามความมืด ข้างฝ่ายบุตรชายที่ก�ำลังตกใจเหนื่อยล้า
เพราะโรคภัย กระทั่งเรี่ยวแรงจะอ้าปากก็ไม่มี ท�ำได้เพียงพยายาม
หลับตาลง ปล่อยให้บิดาใช้สายตาที่คล้ายจะทิ่มทะลุร่างได้จับจ้องเขา
อยู่ กระทั่งเหนื่อยล้าถึงขีดสุด กว่าจะหลุดรอดจากฝันร้ายนี่ได้...
เหม่อมองบุพการีค่อยๆ เดินจากไปในโลกาวิบัติบิดเบี้ยวนี้ บุตร
ผู้อ่อนแอแทบสลบใช้แรงร้องเรียก เสียงกลับแผ่วเบายิ่งกว่านกร้อง เขา
ไม่มีปัญญายันกายลุกขึ้นมาไล่ตาม ได้แต่ยอมจ�ำนน ปล่อยให้ทั้งสอง
ยิ่งเดินยิ่งไปไกล
บุ ต รชายผู ้ ต กกลั บ สู ่ ค วามมื ด บั ง เกิ ด ความฝั น สั บ สนในความ
เลือนรางอีกครั้ง ในฝันเห็นบิดาในชุดขุนนางใหม่เอี่ยมอ่อง ท่านให้
อาหารนกอยู่ในสวน พอมองเห็นบุตรชายจึงก้มลงอุ้มเขาขึ้นมาจุมพิต
ก่อนจะยกขึน้ ขีค่ อ ให้เขาได้ลบู คล�ำนกน้อยทีม่ ปี กี สดสวยสีสนั สดใสตัวนี.้ ..
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คล้ายกับว่าบิดาเคยมีห้วงเวลาที่เมตตาการุญเช่นนี้ เพียงแต่
ผูบ้ ตุ รเองยังจ�ำแนกไม่ออกว่านัน่ คือสิง่ ทีเ่ คยเกิดขึน้ แล้วจริง หรือเป็นภาพฝัน
มั่วซั่วที่เกิดจากความกระหายโหยเพราะนอนยาวบนเตียงมานานปี
ก๊า...ทันใดนัน้ เสียงทีจ่ �ำแนกไม่ออกว่าเกิดจากสัตว์หรืออีกากูร่ อ้ ง
ท�ำเอาลูกน้อยต้องตื่นจากความฝัน
เด็ก น้ อ ยเองแยกแยะไม่ ไ ด้ เ ลยว่ า เสีย งกู ่ ร ้ อ งอย่ า งสิ้น หวัง นั้น
บังเกิดขึน้ ภายในหรือภายนอกความฝัน เฉกเช่นเดียวกับทีไ่ ม่อาจจ�ำแนกว่า
ฉากที่เห็นเบื้องหน้านี้เป็นความจริง หรือเป็นความฝันที่เกินความจริง
แสงตะวันชิงพลบก�ำลังเข้มข้น ในเงาเลือนรางนั้นค่อยๆ ปรากฏ
ใบหน้าแหว่งเว้าที่ไร้ซึ่งอารมณ์ของบิดา แต่แววตานั้นยังคงเหี้ยมเกรียม
บ่งบอกเหตุเช่นเดียวกับที่เห็นอยู่ในนิมิตฝัน แววตาที่ผู้ถูกจับจ้องบังเกิด
ความรูส้ กึ ว่าการด�ำรงอยูข่ องตนเองช่างเป็นภาระทีม่ อิ าจให้อภัย เพียงแต่...
แววตาครั้งนี้กลับซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม แฝงไว้ด้วยความขุ่นแค้น เสียดาย
เศร้าสร้อย และถือโทษตนเอง
เด็กน้อยเพิง่ ประจักษ์เป็นครัง้ แรกของชีวติ ว่า ทีแ่ ท้สหี น้าในความมืด
ยังสามารถแสดงออกได้เข้มข้น กระจ่างแจ้ง ยากจะลืมเลือนได้...เยี่ยงนี้
“ท่านพ่อ...” บุตรชายเอ่ยปากด้วยความยากล�ำบาก ถึงแม้น่จี ะ
เป็นเพียงฝัน ต่อให้บิดาเห็นแก่ความรู้สกึ เพียงน้อยนิดต่อความสัมพันธ์
ทางสายเลือด ยอมหันกลับมามองตนอีกครั้งก่อนจากไป ผู้เป็นบุตรก็ยัง
หวังที่จะใช้ค�ำเรียกขานที่ตรงไปตรงมาที่สุด เพื่อตอบแทนบุญคุณที่บิดา
เลี้ยงดูเขามาหลายปี
ต่อให้พวกท่านจะทิ้งภาระหนักอึ้งนี้ไป ก็เกิดเพราะความจ�ำเป็น
ดอก ข้าเข้าใจ ท่านพ่อ ข้าเข้าใจ
บุตรผู้อ่อนล้าจากพิษโรคภัยและความหิวโหยฝืนยื่นนิ้วออกมา
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หมายจะขอให้ปลายนิ้วจดจ�ำไออุ่นสุดท้ายของผู้เป็นญาติ แต่เสียดาย
บิดากลับไม่ได้ยื่นมือรับ ปล่อยให้มันนิ่งอยู่เบื้องหน้าของตนห่างเพียง
ไม่กนี่ วิ้ สัน่ ระริก แล้วตกลงไป บุตรผูก้ ลับสูภ่ าวะวิงเวียนหลับใหลหลับตาลง
สิ่งที่จดจ�ำคือใบหน้าอึมครึมไม่นิ่งของบิดา ต่อมา ในความมืดนั้น เขา
ได้ยินเสียงถอนใจที่ไม่อาจอดกลั้นได้อีก จากนั้นคล้ายเสียงคมดาบ
หล่นใส่พื้น ต่อจากนั้นเขาก็ตกสู่ความมืดเปียกชื้นปานบึงมืด ไม่ได้ยิน
อีกกระทั่งเสียง
เมื่อผู้เป็นบุตรฟื้นสติอีกครั้ง เพราะได้กลิ่นหอมที่เย้ายวนใจจน
ไม่อาจต้านทาน ถึงได้ต่นื ฟื้นมา
เพียงชัว่ ขณะ ผูเ้ ป็นบุตรก็จ�ำกลิน่ หอมนีไ้ ด้...คือกลิน่ เนือ้ อันหอมหวน
ที่ห่างหายไปนานแล้ว
เขาลืมเลือนไปแล้วว่าตนเองไม่ได้กินอาหารมานานเท่าไรแล้ว
อย่าว่าแต่กนิ เนื้อเลย
ใบหน้าของบิดาทีไ่ ม่เอ่ยเอือ้ นวาจาได้กลับมามีสสี นั อีกครัง้ สองแก้ม
ของเขาดูมันวาว เป็นความมันวาวที่เกิดจากคนที่กินอิ่มท้องแล้วจริงๆ
เท่านัน้ แต่ผเู้ ป็นบุตรกลับไม่อาจพบสีหน้าทีย่ นิ ดีปรีดาบนใบหน้าของเขา
แม้แต่น้อยนิด เขาเพียงปล่อยให้มอื หยาบใหญ่เปรอะด้วยคราบสกปรก
ของบิดาประคองตัวขึ้น ส่งเนื้อสีแดงเข้มที่เผาจนหอมได้ที่และถูกฉีก
เป็นเส้นแล้วป้อนเข้าไปในปากของเขา
ผู้บุตรจ้องนิ้วทั้งสิบของบิดาที่ฉีกเนื้อที่หอมฟุ้งออกจากกระดูก
เดิมทีเขาใคร่จะถามว่าเอาเนื้อนี้มาจากไหน แต่เพราะความหิวโหยจน
เกินไปท�ำให้เขาลืมเลือนค�ำถามไปแล้ว
น�้ำลายสอจนแทบหก บุตรชายอ้าปากกว้าง กลืนกินเนื้อชิ้นใหญ่
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ที่บิดาป้อนมาให้
เมื่ อ เนื้ อ ที่ ห ่ า งหายไปนานนมกลั บ เข้ า มาอยู ่ ใ นปากในที่ สุ ด
พริบตานัน้ ทัว่ ร่างของบุตรชายสะท้านจนขนลุก เนือ้ ก�ำลังละลายอยูใ่ นปาก
แต่เขากลับรู้สึกว่าทั่วร่างและแขนขาของเขาละลายไปด้วยในพริบตานั้น
ก�ำลังกายกลับคืนมาแล้ว ผู้เป็นบุตรกระแอมให้โล่งคอ ถามบิดา
ว่า “ท่านแม่เล่า นางไปไหนแล้ว? นางได้กนิ แล้วหรือยัง? ”
บิดาทีไ่ ม่ยอมเอ่ยปากมาตลอดในทีส่ ดุ ก็คอ่ ยๆ พูดออกมา “ค่อยๆ
กิน เคี้ยวให้มากสักหน่อย อย่าให้ตดิ คอได้”
“ท่านแม่อยู่ไหน...” ผู้บุตรก�ำลังจะเอ่ยปากถามอีก ปากกลับถูก
ชิ้นเนื้อหอมหวนจากมือบิดาอุดเอาไว้
แม้ในห้วงความสุขชั่วขณะอย่างหาได้ยากยิ่งนี้ ผู้เป็นบุตรก็ยัง
ไม่ลมื มารดา หลายปีมานี้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นห้วงทุกข์หรือสุขเพียงไหน มารดา
ก็อยู่คอยดูแลใส่ใจเขาไม่ยอมห่าง เขาไม่อยากกินอีกแล้ว เพราะเขารู้ดี
ว่ากายที่เต็มไปด้วยโรคภัยของตน มันไม่อาจมีชีวิตได้ยืนยาวนักดอก
มิสู้เหลือเนื้อที่ล�้ำค่าเหล่านี้ให้ผู้เป็นมารดาดีกว่า นางตรากตร�ำมาตลอด
สมควรได้กนิ เนื้อบ�ำรุงร่างกายให้มากหน่อย...
“ข้าอยากเหลือไว้ให้ท่านแม่ได้กนิ ...”
ทันใดนั้น มือที่ยกอยู่กลางอากาศค้างเติ่ง เขาแอบขบฟันแน่น
ขานรับงึมง�ำ แต่กระดูกแก้มกลับขยับพองอยู่ภายในปาก จากนั้นรูจมูก
กางพะเยิบ มือที่ก�ำชิ้นเนื้อไว้สั่นไม่หยุด เริ่มจากสั่นระริกเบาๆ ต่อมา
แม้แต่มอื อีกข้างที่ก�ำกระดูกแน่นก็สั่นตามไปด้วย
“เป็นอะไรไป? ท่านพ่อ...โขลกๆ...ท่านพ่อ? ท่านแม่...”
บุตรชายที่ต้องนอนมานานปี นับแต่เล็กจนโตก็ได้แต่มองจาก
ด้านข้าง ไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วม ดังนั้นเขาจึงบังเกิดประสาทสัมผัส
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และความช่างสังเกตทีแ่ หลมคมกว่าใคร เขาทะนุถนอมห้วงเวลาน้อยนิด
ที่มีสติอยู่ จึงได้ใส่ใจอย่างละเอียดลออเป็นพิเศษต่อผู้คนเพียงไม่กี่คน
บนโลกที่อยู่รอบกายเข้า
ความพลุง่ พล่านตามสัญชาตญาณบอกเขาว่า บิดา...ก�ำลังปิดบัง
บางอย่างกับเขา
เขาพยายามวิเคราะห์ ว่าก่อนนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้น ต่อให้
ต้องหลบซ่อนการไล่ล่าของโจรป่า ท่านแม่ก็ไม่เคยออกห่างเขามาก่อน
บัดนี้...
ทันใดนั้น สายฟ้าที่ไร้เสียงระเบิดขึ้นในกะโหลกของบุตรชาย
ในที่สุดเขาก็เข้าใจ เขาเบิกตาอ้าปากค้าง กลิ่นหอมของเนื้ออุ่นในปาก
พลันกลายเป็นกลิ่นบูดเน่าในพริบตา ท�ำให้เขาตัวงอใคร่อาเจียน
ทว่า มือที่หยาบหนาข้างหนึ่งกลับยื่นมาอุดปากของเขาไว้
บุตรชายเบิ่งตากว้าง จ้องผู้เป็นบิดาเขม็ง
นี่...คือการสบตากับบิดาครั้งแรกในรอบหลายปี บุตรชายเห็น
ดวงตาทีแ่ ดงก�ำ่ ทัง้ สองข้างของบิดา สีหน้าซับซ้อนและเจ็บปวด ความเจ็บ
อย่างลึกล�้ำยากเกินบรรยาย แต่กลับสามารถส่งผ่านทางชีพจร ผ่าน
ความอุ่นของร่างกายทะลักล้นเข้ามาหา เขากระจ่างแจ้งในพริบตา เขารู้
ดีว่าตนเองไม่มสี ิทธิ์ท่จี ะกล่าวโทษผู้เป็นบิดา ไม่ใช่เพราะเขาเองมีส่วนที่
ได้กนิ เนือ้ ของผูเ้ ป็นมารดา แต่เป็นเพราะ...ต่างเป็นทีร่ กั ยิง่ จนผูเ้ ป็นมารดา
ยินดีทจี่ ะเสียสละตนเอง เขาและเขา จ�ำต้องทนเจ็บบดเคีย้ วเนือ้ ทีก่ ลืนกิน
ได้อย่างแสนยากเย็นนี้เสีย จึงจะไม่ท�ำให้ความรักอันยิ่งใหญ่ของมารดา
สูญเปล่า
“ห้ามบ้วนออกมา” ใบหน้าผูเ้ ป็นบิดาบิดเบีย้ ว “หากบ้วนออกมา
ความหวังดีของท่านแม่กจ็ ะสูญเปล่าอย่างสิ้นเชิง”
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เศษเนื้อรสเปรี้ยวที่ขย้อนจากกระเพาะขึ้นมาถึงล�ำคอถูกผู้บุตร
ฝืนสกัดกลั้นเอาไว้ น�้ำลายซึมออกมาตามร่องนิ้วของผู้พ่อ ปะปนกับ
น�ำ้ ตาทีห่ อบสะอืน้ ของผูเ้ ป็นลูก ล�ำคอผ่ายผอมใต้นวิ้ มือทัง้ ห้าค่อยๆ ขยับ
จนที่สุดได้กลืนเนื้อที่จะขย้อนออกกลับลงไปจนหมด
นับแต่ห้วงขณะนั้นเป็นต้นมา นางก็จะมีชีวิตอยู่ในกายของเขา
กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจสลัดพ้นได้อกี แล้ว
เขาแค้น แค้นที่ตนเองจนปัญญา
และที่แค้นยิ่งกว่า คือโลกาที่ท�ำให้พวกเขาต้องบิดเพี้ยนวิปริต
สร้ า งความวิ ป ริ ต บิ ด เพี้ ย นจนกลายเป็ น สิ่ ง สามั ญ ที่ พ วกเขาไม่ อ าจ
ปฏิเสธนี้
วันรุ่งขึ้น บุตรชายที่สะดุ้งตื่นจากความฝันร้ายที่ถือโทษโกรธ
ตนเองเพราะได้กลิน่ เนือ้ หอม ผูเ้ ป็นบิดาค่อยๆ ยืน่ เนือ้ เส้นมาให้ตรงหน้า
ท�ำพิธีบังคับป้อนเนื้อมารดาให้บุตรที่ป่วยหนักซ�้ำๆ ประหนึ่งฝันร้ายที่
ไม่จบไม่ส้นิ
ต่อให้ผู้บุตรป่วยจนเรี่ยวแรงเหือดหาย แต่ก็พยายามขัดขืน เขา
ได้กนิ มาแล้วครัง้ หนึง่ จึงไม่กล้าทีจ่ ะกินอีก นอกจากความคัง่ แค้นโกรธเคือง
ตนเองแล้ว ยังเพราะกลัวว่าหากกินไปจนชินชาเข้า จะไม่น�ำพาเรื่องนี้
ใส่ใจอีกต่อไปแล้ว
แม้นว่าอายุเขายังเยาว์ แต่การมีชีวิตอยู่ในโลกอันบ้าคลั่งเช่นนี้
ท�ำให้เขาตระหนักรู้แต่แรกว่าความบ้าคลั่งอย่างที่สุดของโลกานี้ก็คือ
ค�ำว่าค่อยเป็นค่อยไป ปล่อยให้ผู้คนคุ้นชินอยู่ในอุณหภูมิความบ้าคลั่ง
ทีค่ อ่ ยๆ เพิม่ ระอุขนึ้ จนเดือด ท�ำให้ความบ้าคลัง่ กลายเป็นสามัญ เริม่ จาก
ไม่อาจขัดขืน จ�ำยอม จนกลายเป็นความคุ้นชิน สุดท้ายเริ่มร้อนจน
เดือดจัด ถูกต้มจนตายทัง้ เป็น
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เพียงแต่คนที่ป่วยจนล้าอย่างเขากลับไม่มีแรงที่จะแข็งขืน ผู้เป็น
บิด าใช้ นิ้วมือ ที่หยาบแข็ง ง้ างปากเขาออก ยัดชิ้นเนื้อเข้า ไปในปาก
ของเขา อุดไว้ จนกระทั่งเขาเลิกแข็งขืนอีกแล้ว
“กลืนลงไป” หว่างคิ้วผู้เป็นบิดาขมวดแน่น ส่งเสียงเรอออกมา
“ค�ำพูดสุดท้ายของท่านแม่ คือ ‘อยู่ต่อไป’...‘มีชีวิตอยู่ต่อไปให้จงดี’”
หัวใจของผู้บุตรแหลกสลายอีกหน เขาโศกา เป็นเพราะแม้แต่
เรีย่ วแรงหรือเหตุผลของตนทีจ่ ะต่อต้านก็ไม่มี เขา เขาผูม้ อิ าจเป็นตัวของ
ตัวเอง ท�ำได้เพียงหลั่งน�้ำตาเงียบๆ ปล่อยให้บิดาป้อนเนื้อของบุพการี
เข้าไปอยู่ในปากของตน
จงกลืนลงไป ให้ดี มีชีวิตต่อไป ให้จงดี
ลูกเอย กินให้อมิ่ ท้อง ให้รา่ งกายแข็งแรง เจ้าถึงจะอยูร่ อดต่อไปได้
เขาได้แต่ท�ำจิตให้แยกตัวออกไปจากตัว ให้จิตสมาธิลอยล่องไป
หลอกตนเองว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงความฝันซ�้ำๆ ที่เป็นผลพวงจากสภาพ
แวดล้อม ร่างกายที่ก�ำลังเคี้ยวกลืนเนื้ออยู่ไม่ใช่ตวั เขาเอง ร่างอันอ่อนแอ
ไม่มีแม้เรี่ยวแรงจะต่อต้านนี้ไม่ใช่ของข้า...
ท่านแม่ ไยถึงต้องให้ข้ามีชีวิตรอดต่อไป?
เหตุไฉน...คนที่รอดจะต้องเป็นข้า?
เพราะเหตุใด? ท่านพ่อ...ท�ำไม?
เขายังคงไม่โทษผู้เป็นบิดา เมื่อพิธีกรรมป้อนอาหารผ่านไป บิดา
ก็จะคลายมือใหญ่โตที่บีบกรามเขาจนเจ็บปวดออกไปเอง เหมือนเขาจะ
บ่นพึมพ�ำกับตนเอง ว่าทุกอย่างมันจ�ำเป็นต้องเป็นเช่นนี้ แล้วเขาก็ฝืน
เบือนหน้า หันจากไป
เมื่อใดที่เจ้านึกว่าความมืดมาถึงปลายทางแล้ว ที่แท้หลังจาก
ปลายทาง ก็ยังมีอีกปลายทางที่มืดมนยิ่งกว่า
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และเมื่อเจ้าเข้าใจว่าได้มาจนถึงสุดปลายทางของความมืดมน
แล้ว หารู้ไม่ว่า นั่นต่างหากคือจุดเริ่มต้นของความมืดมน
ทุกสิ่ง...เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น
ทุพภิกขภัยแต่ละระลอกที่ไม่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์แพร่ลาม
ไปทั่วประเทศ แนวคิดลัทธิที่ไร้เหตุผลเน้นให้ความหวังแพร่ลามฉับไว
ประดุจโรคระบาดไปทัว่ ราษฎรทีห่ วิ โหย ชาวบ้านผูอ้ ดอยากจ�ำนวนไม่นอ้ ย
ก่อการขึ้นตามต�ำบลอ�ำเภอต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของสาวกลัทธิ
นิกาย ขณะที่การต่อสู้แก่งแย่งกันภายในราชส�ำนัก และการกวาดล้าง
ฝ่ายตรงข้ามก็ยิ่งทวีความรุนแรง พวกเขาไม่ได้ใส่ใจกับการก่อกบฏ
กลุ่มย่อยที่กระจัดกระจายเหล่านี้เลย ต่อให้แผ่นดินมีสภาพดุจขุมนรก
แล้วก็ตาม
ลือกันว่าราชส�ำนักได้ส่งคนมาตรวจสอบสภาพภัยพิบัติแล้ว ทว่า
สิ่งของช่วยเหลือกู้ภัยต่างๆ ล้วนถูกขุนนางแต่ละขั้นฉ้อราษฎร์บังหลวง
เบียดบังเป็นของตนเองไปเป็นระดับ สุดท้ายก็ไม่แตกต่างจากเดิม คือ
ไม่เหลืออะไรไปถึงมือชาวบ้านเลย
อากาศร้อนจนเหนอะหนะ อาการป่วยของผู้เป็นบุตรพลิกไปมา
บางครั้งกินเข้าไปเท่าไรอาเจียนออกมาเท่านั้น ไม่ก็มีไข้สูงถ่ายท้อง
กระทั่งแรงจะลุกถ่ายก็ยังไม่มี ผู้เป็นบิดาเห็นบุตรชายไม่เหลือแม้แต่แรง
เคีย้ ว แรงย่อย จึงน�ำรากไม้กบั ใบไม้มาต้มเป็นน�ำ้ ให้ประทังความหิวแทน
บุตรชายเดี๋ยวเลอะเลือน เดี๋ยวได้สติ คล้ายจมอยู่ในดินเหลวไม่อาจ
พลิกกาย เขาใคร่จะกล่าวว่าไม่ แต่ทกุ ครัง้ ผูเ้ ป็นบิดาก็คล้ายท�ำหูทวนลม
ป้อนเขาเสร็จก็เดินกะเผลกออกไป ไม่ยอมพูดจาด้วย แม้ยามนอนก็
ขยับไปนอนเสียห่าง
บุคคลทั้งสองต่างร่วมกินญาติคนเดียวกัน ดังนั้น ต่างก็ไม่อาจ
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หวนกลับได้อีกแล้ว
บางทีสงิ่ ทีต่ ามมาคืออาจต้องกินอีกฝ่ายต่อไป การรักษาระยะห่าง
ไว้ อาจเป็นสิ่งที่ดีส�ำหรับทั้งสองก็ได้
อากาศอบอ้าวขึ้นทุกขณะ เสื้อผ้าบนกายของผู้เป็นบิดากลับเพิ่ม
มากขึ้น ไม่เพียงการย่างก้าวกะเผลกมากกว่าเดิม การลุกนั่งก็ดูกินแรง
มากขึน้ แม้แต่มอื ใหญ่ทบี่ บี กรามเขาให้อา้ ปากก็ไม่มเี รีย่ วแรงเหมือนก่อน
ค�่ำนี้หลังจากดื่มน�้ำรากไม้ท่ผี ู้พ่อป้อนให้แล้ว เขาก็หลับไปอีกครั้ง
ในฝัน ท่านแม่ก�ำลังก้มหน้ากระซิบหารือบางอย่างกับท่านพ่อ
ภายในครัว
สีหน้าท่านพ่อดูเย็นชา ก้มหน้าลับดาบ เสียงลับดัง ควับๆ จน
หนาวสะท้านใจ
เขากัดฟันแน่นในเสียงลับดาบเสียดหูนั้น เป็นการตัดสินใจที่
ไม่ง่ายเลย
“หรือ ว่ า...” น�้ำเสียงท่ านพ่ อ แหบพร่า “...พวกเราไปด้วยกัน
ทั้งสามคนเถอะ”
ท่านแม่ก�ำมือที่ผ่ายผอมปานเท้านกของตนเอง เนิ่นนานผ่านไป
ในที่สุดก็ปลงตก
“จะปล่อยให้สกุลกุยไร้ผู้สืบทอดไม่ได้ อีกอย่าง...” ท่านแม่กัด
ริ ม ฝี ป ากล่ า งแน่ น “...ข้ า ทนไม่ ไ ด้ ที่ ลู ก แกต้ อ งตามพวกเราไปด้ ว ย
ถ้าต้องไป...”
ผู้บุตรจ้องมองสีหน้ามุ่งมั่นบนใบหน้าของผู้เป็นมารดา ต้อง
ส่ายหน้าไม่หยุด ไม่นะ ท่านแม่ ไม่นะ...
“...ให้ข้าเป็นคนล่วงหน้าเถอะ” ท่านแม่สูดลมหายใจ เงยหน้าขึ้น
พลัน “พวกท่านทั้งสองอยู่ต่อ”
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“หากพาเขาไปเจ้าทนไม่ได้ ข้าเข้าใจ” น�้ำเสียงท่านพ่อยังคง
ราบเรียบ แต่กรามที่ขบจนแน่นทั้งสองข้างกลับฟ้องความจริง “แต่ถ้า
ให้กิน เขา...ก็ไม่มีวันพรุ่งแล้ว”
ผู้เป็นบุตรร่างสะท้าน เขาไม่นกึ เลยว่า ที่แท้ท่านพ่อ...
กินแล้ว เขาถึงจะมีชีวิตต่อไปได้ แต่ว่ากินไปแล้ว เขาก็
ไม่เหลือวันพรุ่งแล้ว
“มีชีวิตต่อไป” ท่านแม่ก้าวไปหา น�้ำเสียงสั่นเครือ เล็บแหลม
สกปรกฝังเข้าไปในแขนของท่านพ่อ “บอกกับลูกแกแทนข้าด้วย ไม่ว่า
จะเกิดอะไรขึ้น มีชีวิตต่อไป...ย่อมเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด”
การตีดาบเล่มหนึ่ง ไฟนั้นส�ำคัญกว่าน�้ำ แต่การลับดาบเล่มหนึ่ง
น�้ำยังส�ำคัญกว่าไฟ
ยามนี้ ท่านพ่อที่ขบกรามแน่น ทั้งน�้ำลายและน�้ำตาที่พยายาม
กลั้นไว้ในที่สุดก็หยดลงใส่ตวั ดาบที่ขึ้นสนิมพร้อมกัน
ติ๊กๆ ๆ...ลับดาบดัง ควับๆ ไปทางภรรยา มือท่านพ่อสั่นระริก
ในที่สุดก็ยกดาบยาวขึ้น
แสงทองสุดท้ายก่อนค�่ำของคืนคิมหันตฤดูสะท้อนผ่านคมดาบ
ฉายตกลงไปบนใบหน้าที่เศร้าสลดของผู้เป็นแม่
นางสั่นสะท้าน ตัวเขากลับสั่นสะท้านยิ่งกว่า นางหลับตาลง
กัดฟันจนแน่น เขาเองก็หลับตาลง กัดฟันยิ่งแน่นกว่า
หากว่าลูกรูว้ า่ เนือ้ ทีก่ นิ เป็นของข้าแล้วไม่อยากมีชวี ติ อยูอ่ กี ก็ชว่ ย
บอกลูกดีๆ ว่า จงมีชีวิตอยู่ต่อไปเถอะ
สุดท้ายนางตัดสินใจที่จะลืมตา ใช้รอยยิ้มที่ปั้นยาก มอบให้แก่
สามีที่ทนลงมือไม่ได้เสียที
จงมีชีวติ อยู่ ไม่ว่ายังไงก็ตาม การมีชีวิตอยู่ ย่อมเป็น...
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...ฉัวะ
อ๊ากๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
อ๊ากๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ...ผู้เป็นบุตรร้องลั่นตกใจตื่น
ยามตื่น มุมปากกลับเคลือบด้วยชั้นไขมัน
คล้ายกับว่า...ใครบางคนฉวยโอกาสที่เขายังสะลึมสะลือ แอบ
ป้อนเนื้อใส่ปากเขาจนทิง้ คราบมันเอาไว้
ผูเ้ ป็นบุตรทีล่ งั เลสงสัยลืมตาขึน้ เช็ดมุมปาก ในคราวนี้ ในความมืด
ที่ไร้ขอบเขตเสียยิ่งกว่าความมืดในความฝันนั้น ไม่มีสายตาของผู้เป็น
บิดาที่จับจ้องสองตาของเขาไว้
ที่เข้ามาแทนที่ คืออีกาด�ำตัวหนึ่ง
อีกาด�ำทีย่ นื อยูบ่ นท้องของเขาก�ำลังใช้ดวงตาทีส่ ะท้อนความมืดด�ำ
จับจ้องส�ำรวจเขาตรงๆ
ยามเล็ ก เขาเคยนั่ ง อยู ่ บ นบ่ า ของท่ า นพ่ อ เพื่ อ ป้ อ นอาหารนก
หลากสี ดวงตาของนกเหล่านั้นมันว่างเปล่า เป็นดวงตาของเดรัจฉาน
แต่ดวงตาของกาด�ำทีก่ �ำลังเพ่งมองเขาอยูน่ ี้ กลับเป็นดวงตาของมนุษย์
เป็นดวงตาที่มีอารมณ์ แฝงความหมาย
มา
เด็กน้อยตระหนก นี่ใครกล่าววาจากับข้า? คือ...
มาสิ
ดวงตาสองคู่ประจันกันในความมืด เด็กน้อยนิ่งจับจ้องอีกาที่
ไม่อยากจะเชื่อเบื้องหน้านี้ กลืนน�้ำลายลงคอ เขาไม่กล้าคิดลึกลงไป ได้
แต่ใช้วิธีเดียวกันกับการจัดการสายตาของบิดาที่เคยจ้องมองเขาด้วย
ความชิงชังกับภาพที่ดูเหลวไหลเบื้องหน้านี้ นั่นคือการหลับตาลงอีกครั้ง
บอกตัวเองว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง มันเป็นแค่ความฝัน ที่มองเห็นหลังจากนี้
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ต่างหากที่เป็นความจริง
เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้ง อีกาที่เกาะท้องจนเล็บจิกลึกลงหนังท้อง
เมื่อครู่หายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้ว
ประหนึ่งว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เขากวาดตามองไปทั่ว ก่อนจะยกมือทั้งสองขึ้น ค่อยๆ ลูบใบหน้า
ปาดเหงื่อที่นองอยู่ทั่วหน้าให้พ้นไป
เพียงแต่ น�้ำมันที่มุม ปากนั้นยัง คงอยู่ จะในฝันหรือนอกฝัน ก็
ไม่อาจปัดเป่าไปได้
บนพื้นปรากฏภาพเลือนรางของรูปคนจากหยาดเหงื่อที่เกิดขึ้น
จากฝันร้ายของเขา เขาแตกตืน่ จนเหงือ่ กาฬทะลัก เขาค่อยๆ ลุกนัง่ พบว่า
หลังจากเหงือ่ ออกแล้วร่างกายกลับมีเรีย่ วแรงขึน้ แต่เขาไม่รวู้ า่ เป็นเพราะ
กินเนื้อเข้าไปแล้วร่างกายมีการฟื้นฟู หรือเป็นเพราะว่ามีการขับเหงื่อ
ขนานใหญ่แล้วท�ำให้ไข้ทุเลาลง เขารู้เพียงว่ายามนั้นเขาใคร่จะลุกขึ้น
แล้วเดินดูโดยรอบ
เขาอยากรู้ว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไรบ้างแล้ว ที่ผ่านมาเขามัก
ฟังเรื่องราวบอกเล่าจากพ่อแม่และพี่ๆ เท่านั้น หลายปีแล้วที่เขาไม่ได้
เดินดูด้วยตนเอง เขาลุกขึ้นทั้งที่สองขายังสั่นระริก อาศัยท่อนไม้พยุง
ต่างไม้เท้า ค่อยๆ คืบหน้าอิงก�ำแพงไปเรื่อยๆ อย่างระมัดระวัง แต่ก็
ไม่เห็นวี่แววของผู้เป็นบิดา
เสียงประหลาดบางเบาดั่งปีกแมลงวันแว่วเข้าหู เขาเดินตาม
ต้นตอเสียง ก้าวข้ามธรณีประตู สุดท้ายพบว่าต้นเสียงมาจากในครัว
อ้าๆ อ้าๆ อ้าๆ...นี่มันเสียงอะไรกัน? เด็กน้อยรู้สึกคล้ายนกก�ำลัง
จิกข่วนอะไรสักอย่าง สักพักก็รู้สึกคล้ายเสียงโลหะเสียดสีกับกระดูก
อ้าๆ...อ้าๆ...อ้า...
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เสียงอีกา แต่ในครัว...ไม่น่าจะมีอีกากระมัง? อีกามาจากไหน?
อย่าบอกนะว่าเมื่อครู่...
มาสิ เข้ามาสิ...
บุตรชายก้าวข้ามธรณีประตู มายืนด้านหลังผู้เป็นบิดาด้วยร่าง
สั่นเทา
นับแต่บิดาได้รับผลกระทบจากการตกเป็นแพะรับบาปจากการ
ต่อสู้กันเองภายในกลุ่มพรรคจนฐานะครอบครัวตกต�่ำ ต่อมายังผลาญ
ทรัพย์สินจนสิ้นจากความเชื่อของการรักษาโรคด้วยวิถีของพ่อมดหมอผี
กอปรกับบุตรชายคนโตที่ฝากความหวังไว้สูงสุดต้องมาตายเฉียบพลัน
เพราะโรคร้าย เคราะห์ซ�้ำกรรมซัดเหล่านี้ท�ำเอาผู้เป็นบิดามีอาการกึ่งๆ
คุ้มดีคุ้มร้าย
เด็กน้อยบีบท่อนไม้ในมือแน่น วาบหนึ่งของความคิดปรากฏ...
อาจบางทีท่านพ่อก�ำลังลับมีดก่อไฟ เพื่อฉวยโอกาสลงมือขณะที่ข้า
สลบไสลอยู่ แล้วกินข้าเสีย
กินข้าเฉกเช่นเดียวกับที่กินท่านแม่ไป
ตกอยูใ่ นห้วงกลียคุ เยีย่ งนี้ กระทัง่ ครอบครัว...ก็ไม่อาจไว้วางใจได้
เสียงฟืนติดไฟดัง เปรี้ยะๆ กลิ่นหอมของเนื้อที่ทั้งเย้ายวนและ
ลึกลับกระจายไปทั่วห้อง เด็กน้อยไม่อาจสะกดสัญชาตญาณของความ
หิวโหยจนต้องกลืนน�้ำลายเอื้อก หวนนึกไปถึงความทรงจ�ำอันงดงามที่
ผู้เป็นพ่อเคยป้อนน�้ำต้มเนื้อให้กิน ขณะเดียวกันก็นึกถึงความตายของ
ท่านแม่อีกครั้ง อดไม่ได้ต้องขบกรามแน่น ค่อยๆ ก้าวเข้าไปหาบิดาที่
หันหลังให้เขาอยู่
แต่แล้ว ไม้ค�้ำก็หล่นพื้น
สองเข่าของบุตรชายต้องอ่อนแรง ทรุดร่างคุกเข่าลงใต้เงาใหญ่โต
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ของผู้เป็นบิดา
ผู้เป็นบิดาปากคาบกิ่งไม้ หันกลับมามองบุตรชาย สีหน้าหาได้
ตื่นตระหนกอะไรนัก คล้ายเดาออกแล้วว่าอย่างไรเสียก็ต้องมีวันนี้
ยามนั้น บุตรชายเข้าใจกระจ่างในที่สุด ว่าไฉนอากาศร้อนอ้าว
ขึ้นทุกที แต่เศษผ้าที่ห่มกายท่านพ่อถึงได้มากขึ้นเรื่อยๆ
ห้วงนั้น บุตรชายเพิ่งจะได้ข้อพิสูจน์ ว่าความระแวงที่มีมาตลอด
นั้น แท้จริงไม่จ�ำเป็นต้องระแวงเลย
เหตุที่สะลึมสะลือตื่นขึ้นมาทุกครั้งมุมปากต้องมีคราบมันติดอยู่
เสมอ เป็นเพราะผู้เป็นพ่อแอบเข้ามาอยู่ท่นี ี่ ปากคาบกิ่งไม้ไม่ให้เสียงดัง
เล็ดลอดออกมา ก็เพราะก�ำลังหัน่ เฉือนเนือ้ จากขาข้างทีเ่ ป๋อยู่ น�ำมาต้มน�ำ้
ป้อนบุตรชายนี่เอง
ท�ำเช่นนี้ได้ยังไง? ท่านพ่อ...
เด็กน้อยทีเ่ กิดมามีความรับรูฉ้ บั ไวอย่างเขาต้องขนลุกซู่ เมือ่ นึกถึง
ตอนที่ท่านพ่อทนเจ็บเฉือนเนื้อออกจากขาตนเอง แล้วท�ำเป็นไม่มีเรื่อง
มีราวต้มเนื้อของตนเองแล้วเอามาเบื้องหน้าของบุตรชาย ฉวยโอกาส
ที่เขาสะลึมสะลือด้วยไข้สูง ป้อนให้กินลงไป
ท่านพ่อ ลูกยังเข้าใจมาตลอดว่าท่านช่างเลือดเย็น โหดร้ายนัก
หาได้แสดงความอาลัยต่อท่านแม่แม้เพียงน้อยนิด ที่แท้...
ที่แท้ผู้เป็นพ่อ รักเอาใจใส่เขายิ่งเสียกว่าผู้ใด
ทว่าตัวเขาเอง กลับเฝ้าใส่ใจจดจ�ำค�ำพูดยามท่านพ่อเกิดอารมณ์
เพราะอาการเจ็บป่วยเรื้อรังของเขาว่า “หรือจะไม่เอาไว้แล้ว” ท�ำให้เขา
ยึดมั่นว่าท่านพ่อไม่ดตี ่อเขา ไม่ได้รักเขาเลย บางทีส่งิ ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่อง
จริง อาจเคยเกิดขึ้นมาก่อนจริงแต่สิ่งที่ส�ำคัญยิ่งกว่าก็คือ ภายใต้กลียุค
เช่นนี้ บิดาผู้ชิงชังเขา ทอดทิ้งเขามาตลอดผู้นี้ กลับเผยความรักอัน
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ยิ่งใหญ่ของพ่ออย่างที่ไม่เคยได้รบั รู้มาก่อน...
เมือ่ ความจริงประจักษ์ บุตรชายแตกตืน่ จนเอาแต่สา่ ยหน้า ไม่อาจ
เอ่ยค�ำพูดแม้ครึ่งค�ำ ท�ำได้เพียงยื่นปลายนิ้ว ล้วงเข้าไปในล�ำคอตนเอง
ตามสัญชาตญาณ...
แต่แล้วผู้เป็นบิดากลับส่ายหน้า ค่อยๆ ดึงผ้าที่ห่มกายออก เผย
ให้เห็นลายดอกสีม่วงบนสีข้างที่ผ่ายผอม
ตัวลายสีงามเด่น เป็นลายคล้ายดอกพู่ระหงก�ำลังเบ่งบาน
“พ่อโชคร้ายติดโรคระบาดมาแล้ว ชีวิตอยู่ได้ไม่นาน...” ผู้เป็นพ่อ
เอาเศษผ้าอุดปากจมูกไว้ เพื่อลดโอกาสที่ลูกจะติดโรคด้วย “...ไหนๆ ก็
รักษาไม่หายอยูแ่ ล้ว มิสอู้ าศัยช่วงทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ตัดเนือ้ ข้างทีย่ งั ไม่รบั เชือ้
ให้เจ้ากินเสีย อย่างน้อย...ก็ยังสามารถเพิ่มโอกาสรอดของเจ้า”
ไม่ บุตรชายเอาแต่ส่ายหน้า อย่าได้ดีต่อข้าถึงเพียงนี้ ท่านพ่อ
ไฉนท่านต้องดีต่อข้าถึงเพียงนี้ด้วย?
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ท่าน...
“มีชีวิตต่อไป ให้จงดี...”
ก่อนผู้เป็นบิดาจะหมดสติไป ประโยคทิ้งท้ายที่ยังกล่าวไม่จบ
ก็คือประโยคนี้
หลายวันต่ อ มา ผู้ เป็ นบิด าเป็ น ไข้สูงต่อเนื่อง ตกอยู่ในภาวะ
สะลึมสะลือ อาการหนักหนายิ่งกว่าบุตรชายที่ถูกเคี่ยวกร�ำมาเพราะ
ป่วยเรื้อรังนานปีเสียอีก บุตรชายใช้เศษผ้าอุดปากและจมูกตามค�ำสั่ง
การของบิดา เขาเปิดอาภรณ์ของผู้เป็นบิดาออกมา กลับพบว่าท้องของ
พ่อพองบวมยิ่งกว่าวันก่อน อีกทั้งลายดอกสีม่วงช่วงซี่โครงก็มีมากกว่า
หนึ่งดอกแล้ว
สามดอก สองใหญ่ หนึง่ เล็ก เท่าๆ กับพวกเขาทัง้ สามทีเ่ หลือรอด
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มาจนท้ายสุด
ก่อนหมดสติ ผู้เป็นบิดาพยายามตั้งสมาธิ กล่าวกับบุตรชายด้วย
น�้ำเสียงเข้มงวด ขอให้เขาสาบานว่าจะท�ำตามค�ำสั่งเสีย
“เพราะ เพราะเหตุใด...โขลกๆ...” บุตรชายคุกเข่าเบื้องหน้า ก้ม
ศีรษะ กุมสองหมัดจนแน่น
“เพราะว่า...โขลก...ข้าเป็นพ่อ...จงรับปาก โขลกๆ...” ผู้เป็นบิดา
เอนนอนบนกองหญ้าทีเ่ ดิมบุตรชายนอนอยู่ทกุ วี่วัน ทั้งหอบทั้งไอ
บุตรชายพยักหน้ารับด้วยความล�ำบากใจ
“ท่อง...โขลก...” ผู้เป็นบิดาเพ่งมองเพดานที่ผู้บุตรจ้องอยู่ทุกวัน
น�้ ำ ตาริ น หลั่ ง จากหางตาลงไปถึ ง ใบหู “ข้ า พู ด ...หนึ่ ง ประโยค เจ้ า
โขลกๆ...ท่อง หนึ่งประโยค...”
ที่แท้ รอยปื้นด�ำคล้ายรอยโรคบนเพดาน มองผาดก็คล้ายอีกา
เป็นอีกาขนาดเล็กที่เคยบอกเล่าลักษณะนิสัยแก่บุตรชายในยาม
เล็กมาก่อน
ผู ้ เ ป็ นบิด าจัด เป็ นแบบฉบับ ของนักศึกษา ชื่นชมบุปผา วิหค
มัจฉา แมลง ทั้งยังนิยมเลี้ยงนกไว้เป็นพิเศษ แม้ว่านกที่เลี้ยงไว้ล้วนเป็น
นกที่มีสีสนั งดงามก็ตาม
เขายังจ�ำได้ว่า แรกทุพภิกขภัยเกิดขึ้นใหม่ๆ เขาไม่อาจท�ำใจกิน
นกที่อุตส่าห์เลี้ยงมานานปี จึงปล่อยออกจากกรง แต่ไม่นานกลับได้เห็น
เพื่อนบ้านแทะกินนกสวยงามที่เขาปล่อยไปอย่างออกรสออกชาติ
“อย่าได้เฉือน เฉือนเนื้อของเจ้ามาป้อนข้า...” คล้ายกับว่าได้เห็น
ขนนกหลากสีปลิวว่อนทั่วฟ้าอีกครั้ง ผู้เป็นบิดาเหม่อมองเพดานที่มีรูป
อีกาด้วยสีหน้าลุ่มหลง
“ไม่ ลูกเฉือนเนื้อเลี้ยงพ่อเป็น...เป็นสิ่งที่ถูกท�ำนองคลองธรรม...”
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บุตรชายยังกล่าวไม่ทนั จบ ฝ่ามือของบิดาก็อุดเข้าไปที่ปาก
“หากว่ า วิ ถี โ ลกหล้ า ยั ง เป็ น ปรกติ อ ยู ่ สิ่ ง ที่ ว ่ า ก็ ค งถู ก ท�ำนอง
คลองธรรม แต่โลกานี้มันกลับตาลปัตรไปแล้ว ดังนั้น บิดาเฉือนเนื้อ
เลี้ยงบุตรต่างหากที่ถูกต้อง...” ฝ่ามือใหญ่โตของผู้เป็นพ่อเมื่อเทียบกับ
เมื่อก่อนแล้ว มันอ่อนแอเสียจนไร้เรี่ยวแรง “ท่อง...รีบท่อง...โขลกๆ...”
“ห้าม ห้ามเฉือนเนื้อของข้าให้ท่านกิน...” บุตรชายจ�ำต้องท่อง
ตาม ศีรษะยิ่งก้มต�่ำลงไปอีก
“อย่าให้สูญเปล่า พอข้าตายไป จงตัด...โขลกๆ...เฉือนแขนขาที่
โรคร้ายยังลามไปไม่ถึง อย่างน้อย...พอได้กิน โขลกๆ...” ผู้เป็นบิดา
ไอรุนแรงยิ่งขึ้น “โขลกๆ...กินให้...โขลกๆ มากสักหน่อย...”
ศีรษะของผู้บุตรก้มต�่ำเสียจนแทบจะติดพื้น เขายังคงส่ายหน้า
ไม่หยุด แม้ว่าจะไม่กล้าฝ่าฝืนค�ำสั่งเสียของบิดา จนท�ำให้บดิ าที่ไม่อาจ
เยียวยาแล้วต้องล�ำบากใจยิง่ ไปกว่านี้ จ�ำต้องฝืนใจตนเองอย่างเจ็บปวด
ท่องออกมาทีละค�ำ “อย่าให้สญ
ู เปล่า พอท่านตายไป จงตัด...เฉือนแขนขา
ที่โรคร้ายยังลามไปไม่ถึงของท่าน แล้วกิน...ให้...มากสักหน่อย...ฮือๆ...”
“...จง จงรอดต่อไป...ลูกข้า รอด...”
“...ฮือๆ...รอดต่อไป ท่านพ่อ...โขลกๆ...จง จงรอดต่อไป...” บุตรชาย
โขกศีรษะปานทุบกระเทียมดัง ตึงๆ ๆ ไม่หยุด...
รอดต่อไป กลืนลงไป
กลืนเลือดเนื้อของบุพการี เพื่อประทังชีวิตของตนเอง
“รอด รอดต่อไป ลูกข้า...เจ้าจะต้องรอด...รอดต่อไป โขลกๆ...พ่อ
แก่ชราแล้ว ไม่ไหวแล้ว แต่เจ้ายังเยาว์ เจ้ายังมี โขลกๆ...โอกาส รอดต่อ
ไป แทนพ่อ...แทนแม่ ให้จงดี...จงรอดต่อไป...”
ท่านพ่อ ไฉนต้องอยู่รอดต่อไป?
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เหตุไฉน...คนที่รอดจะต้องเป็นข้า?
“อย่ าได้ โทษตนเอง ทุกประการจ�ำเป็นต้องเป็นเช่นนี้ พ่อจะ
ไม่โทษเจ้า ท่านแม่เองก็ โขลกๆ...ไม่ได้โทษเจ้า”
ลูกเอย การรอดต่อไป...มันไม่เคย ต้องมีเหตุผล
นั่นเป็นเพราะ การมีชีวิตรอด คือสัญชาตญาณของเรา
ให้ต�่ำต้อยกว่านี้ ก็ยังเป็นสัญชาตญาณของเรา
“จริง สิ ที่จ ริง ตั้ง แต่ ยามที่เจ้ าเกิด ...เกิดมา ข้าก็ไ ด้คิดไว้แล้ว
โขลกๆ...ว่าเมื่อเจ้าเติบใหญ่ จะให้เจ้าชื่อว่า...” แววตาของผู้เป็นพ่อ
แตกซ่าน พอลมพัดวูบ เศษผ้าถูกเผยออก ขาที่เฉือนเนื้อออกที่แท้เน่าผุ
อยู่นานแล้ว มองให้ดี ยังเห็นตัวหนอนสีขาวก�ำลังขยับอยู่ “...เฟิ่งเสี้ยว1
...เฟิ่งเสี้ยว?
บิดาที่บุตรชายประคองให้ลุกมือยังก�ำดาบยาวอยู่ แต่กระทั่ง
เรี่ย วแรงที่จ ะเชือ ดคอตนเองก็ยัง ไม่ เหลือ โรคระบาดนี้ติดมาเมื่อใด
อาการก�ำเริบฉับไวนัก หากไข้ขึ้นสูงวันใด แขนขาจะอ่อนเปลี้ยจากนั้น
จะเสียชีวติ ในอีกไม่กี่วันต่อมา
“ลูกเอย มา...มาช่วยพ่อสักหน่อยเถอะ โขลกๆ...” โรคร้ายท�ำเอา
ผู้เป็นบิดาไม่เหลือกระทั่งศักดิ์ศรีครั้งสุดท้าย จ�ำต้องร้องขออ้อนวอนต่อ
ผู้เป็นบุตรอย่างอ่อนโรยแรง เพื่อส่งเขาให้ได้ไปตามทาง
มาเถอะ
แม้นเขาจะตระหนักรู้ว่า หากบุตรชายได้ยื่นมือช่วย เขา...ก็จะ
ไม่มีวันพรุ่งนี้อีกต่อไปแล้ว
ถวายความกตัญญู...ด้วยปิตุฆาต
ช่างย้อนแย้งหนอ เฟิ่งเสี้ยว…
1

ถวายความกตัญญู
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บุตรชายกุมห้านิ้วที่อ่อนล้าไร้เรี่ยวแรงของผู้เป็นบิดา มือกุมด้าม
ดาบ ใบหน้าในความมืดบิดเบีย้ ว แววตาเต็มไปด้วยความซับซ้อน รวมเอา
ทั้งความคั่งแค้น เสียดาย เศร้าสลด และถือโทษตนเอง ทั้งเป็นอารมณ์ท่ี
คุ้นเคย ทั้งยังก่อให้เกิดความปวดร้าวใจ
แววตานี้พาให้ผู้เป็นบิดาบังเกิดความรู้สึกอย่างลึกล�้ำ ว่าการ
ด�ำรงอยู่ของตนเองนั้น ช่างเป็นภาระจริงๆ
แต่เขาก็แสนภาคภูมิใจ เพราะภาระอย่างเขา ก�ำลังจะสลายเป็น
ปุ๋ยดิน เพื่อหล่อเลี้ยงผู้เป็นบุตรชายต่อไป
ยามนี้ บุตรชายได้ประจักษ์ในที่สุด ว่าดวงตาของบิดาที่เพ่งมอง
ตนเองในคืนค�่ำที่มืดมิด อย่างไม่อาจแยกแยะได้ว่าเป็นความจริงหรือ
ความฝันนั้น ที่แท้ ในขณะนั้นผู้เป็นบิดาก�ำลังชั่งใจว่าจะฆ่าเขาหรือ
ไม่จริงๆ แต่มูลเหตุนั้นหาได้เกิดจากความเกลียดชังไม่ กลับเป็นเรื่อง
ตรงกันข้าม
บ่อยครั้งที่ผู้เป็นบิดาทนไม่ไหวคิดจะฆ่าตัวตายให้พ้นทุกข์เสีย
จากโลกาอันบ้าคลั่งนี้ ที่ต้องลังเลว่าจะพาเขาไปด้วยหรือไม่ ก็เพราะรัก
เพราะความรักที่มีต่อเขา จึงไม่อาจท�ำใจปล่อยให้บุตรชายต้อง
ทนทุกข์ทรมานอยู่ในกลียุคอันมืดมิดนี้อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเพิ่มแม้
อีกสักวัน จนตกไปเป็นอาหารของผู้อ่นื
เพราะรัก จึงคิดแบกรับบาปเคราะห์หนาหนักนี้ แล้วจบมันด้วย
มือตนเอง
เพราะรัก และเพราะกตัญญู บุตรจึงมิกล้าขืนขัดค�ำสั่งเสียของ
ผู้เป็นบิดา เขาขบกรามแน่น อาศัยก�ำลังที่ได้มาจากการกินเนื้อทั้งหมด
มือก�ำด้ามดาบจนแน่น แล้วเสือกส่งไปข้างหน้า
พิฆาตเพื่อกตัญญูธรรม เป้าสังหารแรกนั้น กลับต้องเป็น
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บิดาของตนเอง
ความคั่งแค้นเดิมที่เคยมีต่อผู้เป็นบิดา ล้วนระเหิดหายไปตาม
ดาบนี้ดุจเปลวควัน
ที่เ หลือ นั้น ก็มีเพียงรัก รักที่ไม่ ทันจะแสดงออกเพื่อเป็นการ
ตอบแทน...
“อึก...รอด...อักๆ...ต่อไป...อึก...”
ดีมาก ลูกข้า ท�ำดีมาก
เช่นนี้แล้ว พ่อจะได้ไปสมทบกับท่านแม่ของเจ้าแล้ว
สมทบในตัวของเจ้า
โลหิตอุ่นร้อนของบิดาสาดเข้าดวงตาของบุตร ข้างผู้บุตรกลับ
ไม่หลับตา ทั้งไม่เช็ดออก ปล่อยให้โลกเบื้องหน้ากลายเป็นโลกสีโลหิต
ช่ า งเสียดสีนัก บิด าที่ปรกติไม่ เคยเผยความการุญเมตตาต่อ
ตนเอง กลับเผยความยิ่งใหญ่ ความงดงามของวิสัยมนุษย์ ท่ามกลาง
โลกกลียุคบ้าคลั่งทมิฬบิดเบี้ยวนี้ ตกตายด้วยดาบในมือของตนเอง
ด้วยท่วงท่าแห่งบิดาผู้การุญ
เพราะหลักแห่งการุญธรรม จึงขอให้บุตรกินตนเองเสีย
เพราะหลักแห่งกตัญญูธรรม จึงสั่งให้บุตรช่วยจบชีวิตของบิดา
ช่างเหลวไหล นอกจากความเหลวไหลแล้ว ก็คือความเหลวไหล
เพียงแต่ให้เป็นเรือ่ งทีเ่ หลวไหลเพียงใด ก็ไม่เหลวไหลเท่าความจริง
ที่บังเกิดอยู่เบื้องหน้านี้
ผู้มีร่างกายแข็งแรงรอบๆ ตัวข้าล้วนทยอยจบชีวิต แต่ผู้ที่เกิดมา
พร้อมโรคอย่างข้า กลับเป็นผู้อยู่รอดเป็นคนสุดท้าย...โลกนี้ยังมีความ
เหลวไหลใดเล่า ที่เหลวไหลลักลั่นยิ่งไปกว่านี้?
คมดาบกรีดหลอดลมจนขาด บังเกิดเสียง เอี๊ยดๆ ๆ อ๊าดๆ ๆ
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ยามคมดาบขบติดกับกระดูกล�ำคอจนคล้ายเสียงการ้อง ทัง้ คล้ายวิหคสีด�ำ
ตัวน้อย ที่เจาะเปลือกออกมาในขณะที่คมดาบบาดล�ำคอของผู้เป็นบิดา
จนขาด แล้วใช้จะงอยปากแหลมของเขาจิกเคาะกะโหลกของผูเ้ ป็นบุตร…
…เอี๊ยดๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ บุตรผู้เปี่ยมกตัญญูนิ่งฟังค�ำสั่งเสียของ
บิด า ค่ อ ยๆ ลับ ดาบเพื่อ เอามาใช้ กับบุพการีอย่า งเทิดทูนเคารพรัก
อย่างเชื่อฟัง กล�้ำกลืนน�้ำตาที่ไร้ความอุ่นแล้ว ขบกินส่วนที่เหลือที่ยัง
พอกินได้ของบิดาต่อไป
การด�ำรงอยู่ของบิดา คืออุปสรรคของผู้เป็นบุตร
มรณกรรมของบิดา คือความส�ำนึกของผู้เป็นบุตร
การอยูห่ รือการตายของผูเ้ ป็นบิดา ทุกการตัดสินใจทีไ่ ม่ตอ้ งเอ่ยปาก
บอกกล่าวต่อบุตร แท้จริงแล้ว...ล้วนเป็นการปูทางเพื่ออนาคตของบุตร
ทั้งสิ้น
กลิ่นหอมของเนื้ออยู่คู่กับกลิ่นเน่าเหม็น ความส�ำนึกพระคุณ
บังเกิดพร้อมกับความส�ำนึกผิดบาป เด็กกตัญญูที่มีนามว่ากุยแกผู้นี้ มี
บางส่ ว นภายในร่ างกายที่เสื่อ มตายไปตลอดกาล ขณะเดียวกันก็มี
บางส่วนที่ก่อเกิดขึ้นใหม่
กตัญญูธ รรมคือ ธรรมเหนือ คุณธรรมทั้งมวล ท�ำปิตุฆาตด้ว ย
ความกตัญญู กินบิดาด้วยความกตัญญู ทัง้ มวลล้วนเคารพท�ำตามค�ำสัง่
ของผู้เป็นบิดา เรื่องราวที่เหลวไหลโหดร้ายเช่นนี้ ในห้วงกลียุคที่บ้าคลั่ง
บิด เบี้ยวนี้ หาใช่ เรื่อ งเดียว ไม่ ใ ช่ เรื่อ งแรก และยิ่งไม่มีทางที่จะเป็น
เรื่องสุดท้าย
นับแต่น้ี เรื่องราวเช่นนี้...มีแต่จะยิ่งพบเห็นได้เป็นปรกติกระมัง
ผูเ้ หลือรอดรายสุดท้ายหลับตาโดยตลอดนับแต่สบั เฉือนจนหุงต้ม
ไม่เพียงเพราะทนดูไม่ได้ หรือกลัวว่าจะอาเจียนจนขาดความกตัญญู
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เสียของที่ผู้เป็นบิดาอุตส่าห์ทิ้งไว้ให้ ยังเป็นเพราะเขาตระหนักอย่าง
ล�้ำลึก ว่ายิ่งทมิฬมืดมิด แสงพริบตาแห่งวิสัยมนุษย์ แสงเรื่อเรืองที่เรียก
ได้ว่าเป็นความหวังนี้...ถึงจะยิ่งมองเห็นได้ง่าย
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หลายๆ ปีต่อมา โจโฉที่เพิ่งเสียบิดาไป
พอสดับชื่อกระบวนยุทธ์ออกศึกตีเมือง
ในพิชัยยุทธ์ทมิฬที่มีนามว่า
“ล้างสังหารอ้างกตัญญูธรรม”
อดไม่ได้ต้องตั้งคำ�ถามว่า
“เด็กเอย บุพการีของเจ้า...ยังอยู่หรือไม่?”

66 อ้วนปึง (บุตรลับแห่งอ้วนเสี้ยว)

“พวกท่าน...” เฟิ่งเสี้ยวเอามือทาบกลางอก
“...ล้วนอยู่ในนี้แล้ว”
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ตอนนั้นโจโฉยังเข้าใจว่า
สิ่งที่เฟิ่งเสี้ยวหมายถึงนั้นคือหัวใจ
ยังนึกว่านั่นคือที่มาของคำ�ว่า
“อ้างกตัญญูธรรม”

68 อ้วนปึง (บุตรลับแห่งอ้วนเสี้ยว)

มีเพียงเฟิ่งเสี้ยวเองที่รู้แก่ใจดีว่า
พ่อแม่ของเขาได้ถูกฝังคู่กันที่ไหน
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เช้าวันรุ่งขึ้น กุยแกเดินไปยังห้องครัว หมายจะขนกระดูกไปต้ม
น�้ำแกง กลับพบว่าซากศพของพ่อที่ปราศจากแขนขาทั้งสี่แล้ว ก�ำลังถูก
อีกาสีด�ำก้มหน้าจิกกิน
เขาชูกระดูกของผู้เป็นบิดาขึ้น แววตาเผยแววสังหารวูบหนึ่ง แต่
กลับไม่ได้ลงมือ
สายตาเขาสบประสานกับอีกา พลันหวนนึกถึงภาพนิมิตฝันที่
คล้ายลางบอกเหตุนั้น
จู ่ ๆ โดยไม่ มีส าเหตุ เขาพลันรู้ สึกว่า ...แววตาของอีกามีส่วน
คล้ายคลึงกับของท่านพ่อ
แววตาของท่าน ตาทีจ่ บั จ้องเขาจากความมืดทีซ่ อ่ นตัวอยู่ ในค�ำ่ คืน
ที่ตื่นจากฝันครั้งแล้วครั้งเล่านั้น มันเป็นแววตาของอีกาที่จับจ้องเหยื่อ
รอคอยว่าลมหายใจหยุดลงเมื่อใดเป็นโผเข้าจิกกินยังไงอย่างนั้น
เพราะความรู้สึกตัดใจไม่ได้ผสมความอาวรณ์ ท�ำให้กุยแกลด
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ท่อนกระดูกในมือลง อีกาหดคอลงจิกเอาลูกตาออกแล้วกระพือปีกบินไป
เขาและมันหามีความแตกต่างกันไม่ ต่างท�ำเพื่อความอยู่รอด
เขาไม่มีสิทธิ์จะไปฆ่ามัน ความแตกต่างเดียวที่มี คือที่มันจิกกินนั้นเป็น
หนึ่งในซากศพนับร้อยนับพันราย ส่วนที่เขากินนั้น คือท่านพ่อที่มีเพียง
คนเดียวในโลกนี้
เสียงดังตุบ กุยแกทิ้งท่อนกระดูกลง ล้มตัวลงนั่งกับพื้น เอามือ
กุมศีรษะ ใคร่ร�่ำไห้แต่ไร้น�้ำตา
น�้ำตาเหือดแห้งไปแล้ว ต่อจากนี้ไปก็ได้แต่ท�ำตามความมุ่งหวัง
ของบิดา คือมีชีวิตต่อไปให้ดที ี่สุด
มันเป็นยุคสมัยอันโศกสลด ทุกผู้คนที่อยู่ต่อไม่ไหวต่างหวังจะได้
ตาย กุยแกเองก็เคยคิดละวางชีวติ เพือ่ ลดทอนภาระของครอบครัว คิดว่า
ป่วยตายเสียให้จบๆ กันไป ทว่าฟ้ากลับกลั่นแกล้ง ผู้ที่คิดว่าไม่น่ารอด
กลับกลายเป็นผู้หลงเหลือหนึ่งเดียวของครอบครัว
ผู้ที่คิดว่าหมดทางเยียวยา กลับถูกเยียวยา รอดจนที่สุด
ยามค�่ำคืน เมื่อความมืดกลืนกินทุกสิ่ง เขาก็มักจะกางมือทั้งสอง
พยายามแงะรอยเลือดที่ฝังอยู่ในซอกเล็บออก
จนกระทัง่ บัดนี้ เขายังคงพยายามหวนคิดว่า ทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนนี้
นั้น...มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่กันแน่
เพราะอะไร...เหตุไฉนท่านพ่อที่ปรกติไม่เคยแสดงความรักต่อข้า
กลับยอมเชือดเนื้อให้ข้ากินก่อนตาย กระทั่งยอมเป็นฝ่ายสละชีวติ เพื่อ
การอยู่รอดของข้าต่อไป?
กุยแกเคยออกไปเดินดูดา้ นนอก เขาเคยเห็นผูเ้ ป็นมารดาใช้ก�ำลัง
เฮือกสุดท้ายบีบเค้นคอบุตรีของตนเองจนตาย ก่อนที่จะฆ่าตัวตายตาม
เคยพบผู้เป็นบิดาที่มีแผลผุเปื่อยทั่วร่างร้องขอให้กุยแกช่วยดูแลทารกที่
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ทั่วร่างเป็นแผลฝีไม่น้อยกว่ากัน บางคนเต็มไปด้วยแผลเป็น เฉือนเนื้อ
จนไม่เหลือที่จะเฉือน กระทั่งแขนขาก็ยังตัดไปต้มแล้ว สุดท้ายต้อง
ร้องขอให้กุยแกช่วยจบชีวิต เพื่อจะได้เอาเนื้อไปต้มเป็นอาหารป้อนลูก
ของเขา...บางคนกล่าวอ�ำลาทั้งรอยยิ้มและน�้ำตาแสดงความซาบซึ้งใจ
ต่อผู้ที่ช่วยลงดาบให้เขาได้พ้นจากโลกาที่เฝ้ากลั่นแกล้ง ยังมีบุพการีที่
ถูกปล้นฆ่าช่วงชิงก่อนตายยังพยายามปกป้องบุตรในอ้อมอกอย่าง
สุดชีวิต เพียงเพื่อให้พวกเขามีโอกาสรอดอีกเพียงเสี้ยวหนึ่ง...
ลมร้อนที่หอบเอากลิ่นอายอาถรรพ์แห่งโรคภัยม้วนขึ้นมาบน
ป้อมเมือง กุยแกเพ่งมองเหล่าผูค้ นทีม่ ชี วี ติ ดุจมดปลวก ซากศพทีเ่ รียงราย
ทั่วหล้า ได้ซมึ ซับเข้าสู่หลักวิถีการบริหารห้วงกลียุคอย่างฉับพลัน
ที่แท้...มีแต่ห้วงกลียุคเท่านั้น ที่มนุษย์จะเผยวิสัยด้านดีงาม
อย่างแท้จริงออกมา
มุมมองอันเลือนรางนี้ประหนึ่งอีกาโบยบินลงมาจากฟ้า กระแทก
เข้าไปในหัวของเขา เพียงแต่ยงั รางเลือนสับสน ยังไม่อาจก่อเป็นรูปร่าง
ในห้วงขณะทีเ่ ขาใกล้จะบรรลุนนั่ เอง ความเจ็บปวดอย่างทีไ่ ม่เคย
ประสบมาก่อนประดังจากกระเพาะขึ้นมา เขาอ้าปาก ปรากฏเสียงดัง
พรวด อาเจียนสิ่งโสโครกออกมากองหนึ่ง
หลังอาเจียนแล้ว สิ่งที่ตามประชิดมาคือถ่ายท้อง เขาไม่เคยนึก
เลยว่าสิ่งที่ตนเองขับถ่ายออกมา กลับปรากฏตัวหนอนอยู่ภายใน
มันแตกต่างจากหนอนทีไ่ ชขาของพ่อ หนอนพวกนีย้ าวเพียงหุนเศษ
กุยแกทั้งอาเจียน ทั้งถ่ายท้อง ขับเอาทั้งเนื้อคน ทั้งตัวหนอนที่กิน
เข้าไปออกมาจนหมด เขาไม่รู้หรอกว่าหนอนพวกนี้เกิดจากการปรุงที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ จนก่อเกิดเป็นโรคพยาธิ ร่างกายกลายเป็นที่อาศัย
ของหนอนเหล่านี้
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เขาทรุดเข่าลงเพราะโรยแรง มือกุมท้องจนแน่น บิดตัวด้วยความ
เจ็บปวด คล้ายมีตัวหนอนนับหมื่นพันตัวก�ำลังชอนไชอยู่ในท้อง ทั้ง
เหมือนพ่อและแม่ใช้มือตะกุยตะกายปีนป่ายขึ้นมาตามล�ำคอเพื่อกลับ
ออกมาสู่โลกนี้อีกครั้ง หลังอาเจียนหนอนออกมาอีกกอง สองตาเขาก็
เหลือบบนอยู่ในสภาพสิ้นสติ ปล่อยให้หนอนไต่อยู่ข้างใบหน้าเขา
พิรุณ เทแล้ว
กลิน่ อายของสิง่ โสโครกรวมกับไอซากของสิง่ ผุพงั ทีท่ บั ถมในส่วนลึก
ของพื้นดินมานับร้อยพันปีแผ่ขึ้นมาตามน�้ำฝน กุยแกสติเลือนรางแต่ยัง
รู้สึกเจ็บปวดแสนสาหัส ไม่อาจขยับได้ ได้แต่ปล่อยให้ตนเองจมแช่อยู่
ในแอ่งน�้ำเจือสิ่งโสโครกของตนเอง
เอาอีกแล้วหรือสวรรค์บัดซบ กุยแกพึมพ�ำ จะให้ข้าตายก็ให้มัน
รวบรัดหน่อย อย่ามามัวจัดฉากละครให้ข้าดูน่าสมเพชเช่นนี้เลย...
ในความสะลึมสะลือนัน้ ปรากฏเงาหนึง่ เยาว์ หนึง่ ชรา กางร่มน�ำ้ มัน
ค่อยๆ เดินเข้ามาใกล้ กุยแกเห็นใบหน้าทั้งสองไม่ชัด เห็นเพียงทั้งสอง
ใช้ผ้าด�ำปิดปาก ปิดจมูก โผล่เพียงสองตาที่มปี ระกายแจ่มจ้าออกมา
“ห้ามแตะ” เสียงที่ชราภาพกว่าตวาดหยุดความเคลื่อนไหวของ
ชายหนุ่ม ก่อนล้วงใบไผ่ออกมาจากอก แบ่งให้ชายหนุ่ม “เคี้ยวมันเสีย
อย่าได้สัมผัสของสกปรกที่มีโรคภัยนั้นโดยตรง”
เข้าใจแล้ว อา...” ชายหนุ่มรับใบไผ่จากผู้เฒ่ามาอย่างนอบน้อม
“อย่าเรียกข้าว่าอาจารย์ ข้าหามีคณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะสอนอันใดเจ้าไม่”
ผู้เฒ่าใช้กิ่งไผ่เขี่ยตัวหนอนที่ขยับอยู่ข้างใบหน้าออก หัวคิ้วขมวดแน่น
“ฮัวปั๋ง บอกข้าที คนผู้น้ปี ่วยเป็นโรคอันใด?”
“คนไข้ใบหน้าซีดขาว อาเจียนแลสิ่งขับถ่ายมีหนอน...” ฮัวปั๋งก้ม
ตัวลงสังเกตตัวหนอนสีขาวที่ดิ้นรนอยู่ในดินเลน “...ดินแถบนี้มีหนอนที่
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ท�ำให้เกิดโรคภัย หรือจะเป็นหนอนพยาธิที่เข้าสู่ร่างกายคนเพราะไป
สัมผัสดินโดยมิระวัง?”
ผู้เฒ่าส่ายศีรษะเบาๆ ใช้กิ่งไผ่เขี่ยพลิกตัวหนอน “ผู้ป่วยด้วยโรค
พยาธิทวั่ ไปยามอาเจียนออกมามักเป็นไข่หนอน แต่หนอนทีค่ นผูน้ อี้ าเจียน
กลับเป็นตัวแล้ว ตัวหนอนมีปล้อง มีข้อต่อ กอปรกับผู้ป่วยแขนขาผอม
ลีบ ส่วนท้องกลับบวมพอง จึงสมควรเป็นพยาธิตัวตืด”
“แต่ว่า...” ฮัวปั๋งเอียงหน้ากล่าว “พยาธิตัวตืดมิใช่เกิดจากพยาธิ
ในตัวสุกร วัว ควาย ที่ย้ายมาอยู่ในตัวคนดอกหรือ? ว่าไปแล้ว หลายปี
มานี้มีทพุ ภิกขภัยติดต่อกัน...”
คิ้วยาวของผู้เฒ่าพลิ้วไหวตามลม เขายกนิ้วขึ้น ส่งสัญญาณให้
ฮัวปั๋งเงียบเสียง
“เด็กเอย ในห้วงกลียุคเช่นนี้ เนื้อที่ติดพยาธิมานั้น ไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็นสุกร วัว ควาย เสมอไป”
“ความหมายของท่านคือ...” เสียงฝนเริ่มถี่ขึ้น ฮัวปั๋งอดไม่ได้ต้อง
สูดลมหายใจเข้าปอดลึก
ท่ามกลางพิรุณ ทั้งสามต่างสงบปากค�ำ
“ข้า...” เหงื่อกาฬท่วมหน้ากุยแก พยายามฝืนลืมตาขึ้น ส่งเสียง
ให้ทั้งสองอย่างกินแรง “...ข้าเป็นโรค...หากกินข้าไป พวกท่านจะ...
โขลกๆ...”
“กินเจ้า?” ผู้เฒ่าปลดหมวกสานลง เพ่งมองกุยแกผู้ดิ้นรนด้วย
พลังชีวิตที่เข้มแข็งกว่าที่คิดไว้ “นี่ข้าดูหวิ โซถึงเพียงนั้นเชียวหรือ?”
ผู้เฒ่าล้วงผืนผ้าสี่เหลี่ยมออกมาผืนหนึ่ง โน้มตัวลง จับชีพจรให้
กุยแกผ่านผืนผ้า
ฮัวปั๋งคอยมองผู้เฒ่า จนบัดนี้เขาเองยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดทั้งที่
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ผู้เฒ่ามีวิชาการแพทย์อันสูงส่ง กลับไม่ยอมรับทั้งปฏิเสธค�ำขอที่จะให้
รับเขาเป็นศิษย์ แต่กลับพาเขาออกท่องไปทั่วแผ่นดิน ยามว่างก็ชวนถก
ข้อวิเคราะห์การแพทย์และอาการของคนไข้
ช่างเถอะ ผู้มีความรู้สูงส่งมักจะท�ำตัวประหลาดๆ ฮัวปั๋งติดตาม
ผู้เฒ่ามาเป็นเวลาสั้นๆ เพียงสามเดือนเท่านั้น แต่ก็รู้สึกว่าผู้เฒ่าเป็นคน
ประหลาด ท�ำการใดไม่ ยึด หลักเหตุผล ปากว่า ไม่ตรงกับใจ ความ
สัมพันธ์กับผู้คนและเรื่องราวมีรูปแบบที่แตกต่างจากวิสัยของผู้คนทั่วไป
“ข้าเป็นโรค ข้า ไม่อาจรอดแล้ว...โขลกๆ...โอ๊ก...” กุยแกคล้าย
ไม่ได้ยินค�ำพูดเมื่อครู่ของผู้เฒ่า ยังคงบ่นในสภาพสะลึมสะลือ ข้าเป็น
โรค หากกินข้าไป พวกท่านจะ...
“เจ้าหนู ตอบค�ำถามข้าสักข้อ หากตอบได้น่าฟัง ข้าจะช่วยเจ้า
ให้รอดอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่หากตอบไม่เข้าหู...” ผู้เฒ่าเคาะไม้เท้า
ลงพื้นจนน�้ำในแอ่งกระเพื่อมเป็นวง สะเทือนไปถึงศีรษะของกุยแกที่ยัง
นอนแนบพื้นอยู่ “...ข้าก็จะคอยยืนมองเจ้าถูกหนอนไชจนขาดใจ แล้ว
ค่อยไป”
“แฮ่กห์ๆ...ท่าน...” แรงสะเทือนเมื่อครู่ ท�ำให้กุยแกคืนสติกลับมา
บ้าง เขาฝืนเงยหน้าขึ้นเพื่อมองหน้าตาของผู้เฒ่าให้ชดั แต่กลับมองเห็น
เพียงภาพองคาพยพในเงามืดจากต�ำแหน่งย้อนแสง กับคิ้วยาวที่พลิ้ว
ตามลมทั้งสองข้าง
“ขอบอกเจ้าก่อนว่า ผู้ป่วยด้วยโรคพยาธิตัวตืด หากไม่ใช่เพราะ
อาเจียนถ่ายท้องจนตาย ก็จะต้องตายเพราะหนอนพยาธิไชขึ้นสมองจน
เลือดออกทวารทั้งเจ็ด...” ผู้เฒ่ากดเสียงให้ต�่ำ สองตาเปล่งประกาย
ประหลาด “ข้าก�ำลังออกรวบรวมบรรดาอาการป่วยไข้ให้แก่สหายที่เป็น
หมอ ความตายของเจ้า ไม่ว่าจะอย่างไหนก็ตาม ล้วนเป็นประโยชน์
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ต่อข้าอย่างมาก...”
ฮัวปั๋งแอบคิด เพียงแค่อาจารย์ท่านเพิกเฉย เจ้าเด็กน้อยซึ่งก�ำลัง
เป็นตะคริวอยู่ก็จมน�้ำตายอยู่ในบึงน้อยๆ นี้แล้ว
“จะถาม...โขลก...” กุยแกกัดฟันแน่น “...ก็ถามมา อย่า...โอ๊ก...”
น�้ำในแอ่งแทบจะท่วมถึงปากถึงจมูกกุยแกแล้ว ทว่าผู้เฒ่ายังคง
ชื่นชมกับฟองอากาศที่เกิดจากลมหายใจของกุยแกอยู่ หาได้มีทีท่าจะ
ช่วยเหลืออะไรไม่
“แฮ่ม...” ผู้เฒ่ากระแอมเล็กน้อย “หากว่าเจ้ารอดชีวิตได้ สิ่งที่
เจ้าอยากกระท�ำมากที่สุด คือเรื่องอะไร?”
“โขลกๆ ข้า...หาก...หากรอดได้ ข้าจะ...” หน้ากุยแกยังแนบพื้น
แต่สองตาที่นอนขวางอยู่เปล่งประกายส�ำนึกแห่งการเอาชีวิตรอดจน
สะท้านขวัญ “...ข้าก็จะท�ำลาย...”
หากข้ารอดตาย ข้าจะต้องท�ำลายโลกนี้ให้สิ้น
โลกที่บีบคั้นท่านพ่อผู้เป็นวิญญูชนเปี่ยมเมตตาของข้าจน
กลายเป็นบ้า โลกาบ้าคลั่งที่ท�ำให้พวกข้าต้องกัดกินญาติมิตรของ
ตนเอง
เมื่ อ คนใกล้ สิ้ น ถ้ อ ยวาจาย่ อ มสั ต ย์ ซื่ อ แม้ น ว่ า ค�ำตอบนี้ จ ะ
ไม่ท�ำให้เขาได้รบั ความช่วยเหลือ เขาก็ยงั ตัดสินใจทีจ่ ะระบายความในใจ
ด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้าย
เขาไม่ใช่ยอดคนดีที่จะประกาศกู้โลกเพราะความเสียสละของ
บุพการี ทั้งไม่ใช่ผู้ที่รู้สึกส�ำนึกในบุญคุณของการรอดตายตามวิกฤติจน
เรียนรู้ถึงการรักถนอมชีวิต ปรารถนาช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายอื่นๆ เช่น
เดียวกับตัวเขาเอง ไม่เลย เขาไม่มที างเป็นเช่นนั้น
สิ่งที่เขาจะท�ำมีเพียงการอาศัยชีวิตที่โชคดีรักษาไว้ได้นี้ ไปท�ำให้
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โลกาที่บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนนี้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง
เปลี่ยนแปลงด้วยการท�ำลายล้าง
พิรุณเริ่มจางบาง ม่านนภาคลี่ออก ฮัวปั๋งลอบมองหัวคิ้วผู้เฒ่าที่
ขมวดลึกพร้อมสีหน้าเข้มงวดที่ไม่คล้ายจะเห็นด้วย เขาค่อยๆ ส่ายหน้า
แล้วหันหลังไป เขาคิดว่าโลกานีม้ นั ก็ปน่ั ป่วนวุน่ วายเพียงพอแล้ว บ่มเพาะ
ความแค้นล�้ำลึกพอแล้ว เป็นไปได้อย่างไรที่จะมีคนอยากช่วยเหลือ
ผู้ล้างแค้นที่คิดจะท�ำลายโลก? เจ้าเด็กหนุ่มที่บังเอิญได้มาพานพบผู้นี้...
เห็นทีจะไม่ได้รบั ความช่วยเหลือเป็นแน่แท้แล้ว
เขาเองทนดู ไ ม่ ไ ด้ ที่ เ ห็ น อี ก หนึ่ ง ชี วิ ต ต้ อ งมาดั บ สู ญ ไปต่ อ หน้ า
หลายเดือนที่ติดตามผู้เฒ่าออกท่องโลกนี้เขาเห็นมามากเกินพอแล้ว
เขาไม่ประสงค์ให้ชาชิน เกรงกลัวความเหนื่อยหน่าย ทั้งยังทนไม่ได้ที่
วิชาการแพทย์ของตนยังไม่ถึงขั้น เขาชิงชังความรู้สึกที่ไม่อาจช่วยเหลือ
อะไรได้เยี่ยงนี้
เขาลอบให้ค�ำสัตย์กับตนเองว่า วันข้างหน้าเขาจะต้องบรรลุเป็น
หมอเทวดาที่สามารถรักษาสารพัดโรค เป็นผู้ท่เี ยียวยาโลกหล้านี้ให้ได้
“ฮัวปั๋ง...”
ในม่านพิรุณโปรยละเอียดนั้น ผู้เฒ่ากลับเรียกให้ฮวั ปั๋งหยุดลง
“ฮัวปั๋ง กลับมานี่...” หัวคิ้วที่ขมวดแน่นของผู้เฒ่าคลายออก
มุมปากเชิดขึ้น “...พาเจ้าเด็กไม่ถึงฆาตผู้น้กี ลับไปกันเถอะ”
ฮัวปั๋งต้องอึ้งอยู่กับที่ พักใหญ่กว่าจะได้สติ ทว่าเขาเองก็รู้นิสัย
ผู้เฒ่าดีว่าสิ่งใดที่ท่านไม่อยากให้ถาม ต่อให้เอ่ยปากถามไปท่านก็จะ
ไม่ตอบ
เฉกเช่นหนแรกที่เขาพบเจอท่านผู้เฒ่า ถามท่านว่ามีนามว่า
กระไร ผู้เฒ่าก็เพียงขยับคิ้วยาวเบาๆ แย้มยิ้มแต่ไม่เอ่ยค�ำ
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ฮัวปัง๋ ไม่รจู้ กั ชือ่ ของผูเ้ ฒ่า รูเ้ พียงว่าความรูข้ องท่านกว้างขวางนัก
นับแต่การแพทย์ โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ ศาสตร์การบริหาร ปรัชญา
เต๋า กระทัง่ พิชยั ยุทธ์การสงคราม แต่กลับมักเผยเพียงส่วนน้อยก่อนทีจ่ ะ
กลบเกลือ่ นว่าไม่มคี วามรู้ ไม่คคู่ วรสอนสัง่ ผูค้ นก่อนทีจ่ ะหุบปากเงียบสนิท
“ท่าน ท่านแน่ใจนะ...” เปลือกตากุยแกสั่นกระตุก มุมปากยัง
เปื้อนคราบสกปรก “ข้าไม่ ข้าจะไม่...”
“ผู้ใดบอกเจ้าเล่าว่าข้าเป็นผู้เฒ่าใจดีที่หวังจะเยียวยาแผ่นดิน?”
ผูเ้ ฒ่าหยีตา ยิม้ แฝงนัยลึกล�ำ้ “ไม่แน่วา่ ...ข้าอาจเป็นเฒ่าชัว่ ร้ายทีม่ งุ่ หวัง
ผลักดันให้โลกหล้าดับสูญก็เป็นได้”
ริมฝีปากกุยแกสั่นไหว สุดท้ายก็หลับตาลงยอมรับชะตา
ช่วยหนึ่งคนท�ำลายโลกหล้า นับว่าพอสมกับความคิดอ่านของ
ผู้เฒ่า เขาคาดไว้แต่แรกแล้วว่าวันที่แผ่นดินกลียุคใกล้เข้ามาแล้ว ไม่ใช่
เพียงความปั่นป่วนในยามนี้ แต่เป็นความปั่นป่วนพลิกผันอย่างมหึมา
ยิ่งกว่าที่สั่นคลอนไปถึงรากฐานแห่งราชส�ำนักฮั่น
สิ่งที่สายตาเขามองเห็นนั้น คือโลกหล้าในอนาคต
แม้ว่าเขาเองจะตระหนักรู้ ว่าโลกที่สายตาเขาสามารถมองทะลุ
ไปเห็นนั้น ไม่มีตัวเขาเองด�ำรงอยู่อีกแล้ว
อายุเขาสูงวัยมากแล้ว ให้มีความสามารถยิ่งไปกว่านี้ เกรงว่าก็
ยังไม่มีโอกาสที่จะมีส่วนได้เข้าร่วม นั่นเป็นเหตุที่เขาตระเวนท่องไปทั่ว
จงหยวน หวังว่าตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ จะสามารถเสาะหาคนวัยหนุ่มที่
มีความสามารถเร้นแฝงมาท�ำการชีแ้ นะ เพือ่ ใช้เป็นตัวแทนในการผลักดัน
แนวคิดทมิฬที่ตนเองเฝ้าศึกษามาเนิ่นนานให้ปรากฏแก่ชาวโลก เพื่อน�ำ
คติวิถีการบริหาร และวิชาการวางแผนเปลี่ยนผันอ�ำนาจที่จี้ใส่จุดอ่อน
ของวิสัยผู้คน อันเป็นวิชาที่เขารวบรวมขึ้นจากข้อศึกษาความปั่นป่วน
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ความตกต�่ำ และความทมิฬของโลกหล้ามานานปี เพื่อผลักดันโลกนี้ไป
สู่ความมืดมน ให้โลกได้ถอื ก�ำเนิดใหม่ท่ามกลางความสูญเสีย
โลกนี้ มั น ผุ พั ง ไปแล้ ว ผู ้ เ ฒ่ า ได้ ก ลิ่ น เน่ า ผุ ที่ ป รากฏ วั ต ถุ ผุ พั ง
บังเกิดตัวหนอน แทนการท�ำตัวดั่งตั๊กแตนขวางรถอย่างมิเจียมก�ำลัง ท�ำ
ตนต้านทานความทมิฬมืดมิดแห่งวิสัยชน มิสู้จับฉวยสถานการณ์ที่
พอเหมาะ ผลักดันความวุ่นวายให้เร่งฝีเท้าจนสะดุดล้มเร็วขึ้น ให้โลก
ในห้วงปัน่ ป่วนขีดสุดคืนกลับสูค่ วามเวิง้ ว้าง จากนัน้ ก็กอ่ ร่างสร้างระเบียบ
แบบแผนขึ้นมาใหม่ต้งั แต่ต้น
หากคิดกู้โลก ต้องผลาญโลกเสียก่อน กลียุคก่อนเพื่อบริหาร
ตกตายก่อนการก�ำเนิดใหม่ นีค่ อื หัวใจแห่งหลักคิดทมิฬของผูเ้ ฒ่า
แนวคิดที่ทวนหลักวิถี ขวางความคิดเก่าดั้งเดิมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
เช่นนี้ ย่อมต้องอาศัยคนหนุ่มยุคใหม่ที่ไม่ถูกพัวพันด้วยยุคสมัยเก่า และ
ต้องเป็นคนที่ทวนวิถีขวางโลกเช่นเดียวกันมารับช่วงสืบทอด จึงจะท�ำให้
บังเกิดเห็นผลได้จริง
ครืดๆ...ครืดๆ กุยแกถูกห่ออยู่ในผ้าผวยผืนหนา วางนอนบน
กระดานของรถเข็น โดยมีฮัวปั๋งเป็นผู้เข็นด้วยมือ
เขาไม่รู้ว่าจะต้องถูกพาตัวไปที่แห่งไหน และยิ่งไม่รู้ดอกว่า เมื่อ
ออกจากเอียงจิ๋วไปแล้ว โลกภายนอกนั้นยังคงมีทุพภิกขภัย ยังมีความ
มืดทมิฬหรือไม่
ผู้เฒ่าเดินอยู่ด้านหลัง จู่ๆ ก็เรียกให้หยุดลง
“จริงสิ เจ้าหนู...” ผู้เฒ่านิรนามหยุดเท้า “...อีกาตัวนี้เจ้าเลี้ยงไว้
หรือ? ไฉนมันเอาแต่ติดตามเจ้ามาตลอด”
กุยแกลืมตา เหลียวกลับไปด้วยความอ่อนล้า หากไม่ใช่ผู้เฒ่า
สะกิด เขาเองก็ยังไม่ทนั สังเกตว่านับแต่แรก ก็มีอีกาตัวหนึ่งเฝ้าวนเวียน
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อยู่ด้านหลังเขาตลอด เขาไม่รู้ว่าอีกาตัวนี้ใช่ตัวเดียวกับที่เคยเบิ่งตายืน
บนอกมองเขาหรือไม่ อีกาทั่วหล้าล้วนสีด�ำ แต่เขากลับรู้สึกว่าตัวที่อยู่
เบื้องหน้านี้ คือตัวที่ก่อร่างเนื้อขึ้นมาจากความมืดมิดตัวนั้น
...ตัวที่เป็นตัวแทนแห่งความตาย ตัวแทนแห่งความทมิฬ ความ
อัปมงคล ตัวที่มีแววตาของท่านพ่อตัวนั้น
อีกาตัวนีป้ รากฏตัวนับแต่หลายวันก่อนในกระท่อมผุรา้ ง บางครัง้
อยู่บนขื่อ บางทีก็อยู่มุมก�ำแพง ประเดี๋ยวก็ลงไปเจาะจิกศพของท่านพ่อ
อย่างลิงโลด สักเดี๋ยวก็มาเกาะบนศีรษะเขา คอยใช้ดวงตาอันทมิฬคอย
จับจ้องเขายามทีเ่ ขาหลับใหลอยูใ่ นความฝัน ในความมืดมิดนัน้ จะงอยปาก
อันแหลมคมด�ำมันจนสะท้อนแสง แต่มนั ก็ยังไม่เคยจิกลงมา
เป็นเพราะจังหวะเวลายังไม่ใช่ หรือว่า...
“ก็คง...เพราะมันได้กลิ่นผุเน่าแห่งความตาย โขลกๆ...ที่ไม่เคย
จางจากตัวข้า หรือไม่ก็…” กุยแกหัวเราะเฝื่อนในความสะลึมสะลือ
“...มันรู้ว่าข้าใกล้จะตายแล้ว โขลกๆ...ถึงได้คอยตามข้าไม่ยอมไปไหน”
ตะวันก�ำลัง ชิง พลบ ผู้ เฒ่ าในแสงสุดท้ายเงยหน้า หัว เราะลั่น
หัวเราะได้โอ่อ่า หัวเราะได้เบิกบานยิ่ง
เขาได้รู้แล้วว่าได้เก็บของวิเศษมาจากซากปรักหักพังแล้ว ผู้เฒ่า
เลิกคิ้วพยักหน้า ใบหน้าใต้ผ้าด�ำบังเกิดสีแดงอย่างเริงร่าอย่างที่ไม่เคย
ปรากฏมานาน บัดซบเอ๊ย เจ้าเด็กนี่...เกรงว่าจะต้องเป็นผู้ที่น�ำแนวคิด
ของข้าไปสืบต่อ ท�ำให้โลกหล้าต้องปั่นป่วนเพราะคนเพียงผู้เดียวอย่าง
แน่นอน ฮ่าๆ ๆ ๆ...
ก้า เสียงอีการ้องอย่างไม่รู้ความหมาย กลบกลืนเสียงไอของเด็ก
น้อยที่ยังไม่ถงึ ฆาตไป
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ชนชาวโลกล้วนเข้าใจว่า
อีกาเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายและอัปมงคล
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มีเพียงคนส่วนน้อย ที่เคยสดับบทกวี
“วิหคกตัญญูเลี้ยงบุพการี”
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สิ้นบิดรยอดวิหคครวญร่ำ�ร้อง
เสียงกาก้อง ก้า ก้า ระโหยหวน
รัตติกาลสะท้อนโศกรัญจวน
ผู้สดับล้วนสะท้านน้ำ�ตาซึม
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อีกานั้น เป็นวิหคยอดกตัญญู
ในมวลหมู่วิหคทั้งมวล

ม. ประภา แปล

85

