
รถจ๊ีปสภาพกลางเกา่กลางใหมท่ีแ่ลน่โขยกเขยกตามเสน้ทางอนั
ขรุขระมาแตไ่กล  เบรกกกึลงดือ้ ๆ  เลน่เอาคนโดยสารท้ัง  4 คน แทบจะหวัคะมำา

ไปตาม ๆ  กัน

”เกิดอะไรข้ึนหรือนายเซ้ง„  ชายหนุ่มวัยประมาณ  20  เศษ  ที่หน้าตา 

ผิวพรรณ รวมถึงการแต่งกายสะอาดสะอ้าน ถามด้วยความประหลาดใจ พลาง

หันไปมองผู้ร่วมทางทั้ง  3 คน  ซ่ึงนั่งอยู่ทางตอนหลังของรถด้วยสายตาที่แสดง

ความขอโทษ

”ถึงแล้วครับ„  คนขับรถรูปร่างผอมเกร็ง  ผิวเข้ม  ตอบด้วยนำ้าเสียง

เรียบ ๆ  พลางเปิดประตูก้าวลงจากรถโดยไม่ได้ดับเครื่องยนต์

”ดี„  หญิงสาวซ่ึงดูจะมีอายุมากท่ีสุดในกลุ่ม  ในชุดเดินทางท่ีถอดแบบ

มาจากแค็ตตาล็อกแฟชั่นล่าสุด  เอ่ยประชด  ”อย่างนี้น่าส่งไปขับรถในกรุงเทพ 

นัก  จอดทีมีหวังรถที่ตามหลังชนกันเป็นขบวน„

”ก็ดีซิฮะพ่ีริส„  เด็กหนุ่มอายุ  17-18  ท่าทางร่ืนเริงหัวเราะเบา ๆ  ”ถ้า

ลุงเซ้งแกหยุดรถแบบนี้สักวันละ  10  คร้ัง  คงช่วยให้กรุงเทพถนนว่างไปเยอะ 
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เพราะจอดแต่ละทีคงชนกันพังไปหลายคัน„

”เราน่ะ  ชอบพูดอะไรเป็นเล่นไปหมดนะนายแอ๊นท์„  พี่สาวเอ็ดน้องชาย 

และตามด้วยคำาสั่ง  ”รีบลงไปก่อนไป จะได้คอยรับพี่กับหนูแมงปอ„

”ไม่เป็นไรหรอกค่ะ„  เด็กสาวหน้าตาสดใส  ตาโตสีนำ้าตาลเข้ม  ปล่อย

ผมยาวประบ่า  รีบบอกอย่างเกรงใจ

”ไม่ต้องถึงมือผมหรอกครับ  เพราะสุภาพบุรุษอย่างคุณชูชัย  กัญจนากร 

คอยให้บริการอย่างดีเยี่ยมอยู่แล้ว„

”ต้องขอโทษด้วยท่ีจอดรถไม่ค่อยเรียบร้อย„  ชายหนุ่มที่ชื่อชูชัยกล่าว

คำาขอโทษ ขณะท่ียื่นมือออกไปรับเด็กสาวซ่ึงก้าวลงมาจากบันไดข้างซ่ึงค่อนข้าง

สูงจากพื้นดิน

”ไม่เป็นไรค่ะ„  หล่อนพูดประโยคเดิม  และส่งยิ้มอย่างแสดงให้เห็นว่า

รู้สึกตามที่พูด

”ผมเองไม่ได้มาท่ีนี่เสียนาน„  เขาบอกกับสตรีที่ก้าวตามเด็กสาวมาเป็น

เชิงออกตัว

”ไม่มีคนคอยดูแลหรือคะ  สองข้างทางถึงได้รกเร้ือจนแทบจะสังเกต

ไม่เห็นแบบนี้„  คนช่างต่อว่ามองไปรอบ ๆ  เมื่อก้าวลงมายืนที่พื้น

”เมื่อก่อนก็มีคนเฝ้า  แต่ตอนหลังนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไง„

”2-3  ปีหลังมานี่  อาแปะแกไม่ค่อยสบาย  ก็เลยไม่มีแรงตัดต้นไม้หรือ

ถางหญ้า„  คนขับรถพูดขึ้นลอย ๆ  

”อาแปะเป็นอะไรไปล่ะ„  ชูชัยถามด้วยความสนใจ

”ก็ประสาคนแก่แหละครับ  อายุเข้าไปตั้ง  90 กว่าแล้ว„

”ตกลงระหว่างอาแปะกับบ้านเก่าของคุณชูชัยนี่  อย่างไหนจะแอนทีกกว่า

กันครับ„  เด็กหนุ่มที่ก้าวลงจากรถเป็นคนสุดท้ายถามขณะเปิดประตูรถ

”เดีย๋วกค็งจะเห็นเอง„  ชายหนุม่ตอบและพยกัหนา้กบัคนรถใหอ้อกเดนิ

นำาทาง
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”จะไม่ดับเครื่องก่อนหรือคะ„  แมงปอถามด้วยความแปลกใจ

”รถคันนี้ค่อนข้างจะเก๊„  คนขับให้คำาตอบ  ”ถ้าแล่นไกล ดับแล้วมักจะ

ติดใหม่ยาก  ติดเครื่องทิ้งไว้อย่างนี้ปลอดภัยกว่า„

”แล้วนำ้ามันไม่หมดหรือฮะ„  แอ๊นท์ซัก

”หมดก็มีนำ้ามันสำารอง„  นายเซ้งตอบห้วน ๆ  และเร่งฝีเท้าเร็วขึ้น

”คนของชูชัยนี่แปลก ๆ „  หญิงสาวหันไปทางชายหนุ่มที่เดินเคียงข้าง

”คนพวกนีเ้ปน็คนเกา่คนแกม่าตัง้คร้ังกง๋คร้ังเต่ีย และบา้นผมเลีย้งคนงาน

เหมือนญาติมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว„

”มิน่าล่ะ„  หญิงสาวลากเสียงยาว  ”กระท่ังคนขับรถก็ยังทำาตัวเป็นญาติ

ผู้ใหญ่ไปด้วย„

ชูชัยเพียงแต่ยิ้มโดยไม่ได้พูดอะไรต่อ

เพียงพ้นจากดงไม้และพงหญ้าท่ีสูงท่วมเอว ภาพท่ีเห็นอยู่เบื้องหน้าก็ทำาให้

คณะท่ีมาเยือนยืนนิ่งอยู่กับท่ีอย่างคาดไม่ถึง  เนื่องจากถัดไปอีกเพียงไม่กี่ก้าว

กำาแพงทีเ่กา่ครำา่ตัง้มัน่อยา่งสงบ ราวจะแบง่กัน้กนัทกุสิง่ทุกอยา่งทีอ่ยูห่ลงักำาแพง

นั้นจากความวุ่นวายของโลกภายนอก

ซุ้มประตมูนโคง้กอ่อฐิฉาบปนูมร่ีองรอยชำารดุทรุดโทรมและเขยีวคร้ึมดว้ย

คราบตะไคร่นำ้า  แต่ถึงกระนั้นก็ยังแลดูสง่างาม

”นีห่รือคะบา้นเลง่-หงส„์  แมงปอหนัมาถามผู้เปน็ทายาทของบา้นเหมอืน

จะไม่เชื่อสายตาตัวเอง

”ครับ„  ชูชัยพยักหน้า

”ยังกับในหนังกำาลังภายใน„  แอ๊นท์เอ่ยด้วยความท่ึง  ”หวังว่าคงไม่มี

พวกตัวประหลาดโผล่มานะฮะ  ไม่งั้นผู้น้อยต้องขออำาลาเพียงเท่านี้„

”ไม่หรอก„  ชายหนุ่มสั่นศีรษะ  ”ถ้าจะมีก็อาแปะเพียงคนเดียว„

”อ๋อ ผู้เฒ่าพันปี„  เด็กหนุ่มประสานมือเข้าหากันเป็นทีคารวะ
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”90 ปี  ต่างหากย่ะ„  พี่สาวค้อนด้วยความหมั่นไส้

”พี่ริสก็คอยจ้องจับผิดผมอยู่เร่ือย„  เด็กหนุ่มบ่นพลางพยักพเยิดกับ

ชูชัย  ”อย่างนี้ต้องเปลี่ยนชื่อจากไอริส  เป็น  ไอ.อาร์.เอ ถึงจะเหมาะ„

”อีตาบ้า„  ไอริสทำาท่าเหมือนจะขยำ้าน้องชายให้แหลกคามือ  ”ชื่อฉันน่ะ 

ไอริสที่เป็นชื่อดอกไม้นะยะ  ไม่ใช่ไอริสแบบชาวไอริชหรือไอร์แลนด์„

”ลงุเซ้งเปิดประตใูห้แลว้„  แมงปอบอกและคร่ึงวิง่คร่ึงเดนิไปยงัชอ่งประตู

ที่เปิดกว้าง

”โอโ้ฮ„  เดก็สาวอทุานเสยีงดงั ทำาให้สองพีน่อ้งเลกิราจากการตีฝีปากกนั 

และก้าวยาว ๆ  ตามมา

กลางลานกว้างทีป่ดูว้ยแผน่อฐิสแีดงกอ้นโต ๆ  นัน้  ตึกทรงเกง๋จีนสองหลงั

ตัง้อยูเ่คยีงคูก่นั  ทัง้สองตึกราวจะเปน็รูปเงาของกนัและกนั  เนือ่งจากถอดแบบ

มาได้โดยไม่ผิดแผกแตกต่างกันแม้แต่น้อย  ไม่ว่าจะเป็นทรวดทรง  ขนาด 

ความสงูตำา่  ลวดลายประดบัประดาดว้ยกระเบ้ืองทีห่นา้จ่ัว  และหลงัคาทีม่งุดว้ย

กระเบื้องแบบจีน  ด้านหลังมีตึกยาวเชื่อมต่อกันเป็นรูปตัวยู

”ตึกทางขวามือชื่อเล่ง  ส่วนหลังทางซ้ายชื่อหงส์„  ชูชัยอธิบาย

”มังกรกับหงส์ใช่ไหมคะ„  แมงปอเงยหน้าขึ้นถาม

”ใช่„  เขารับคำา  ”ตามความเชื่อของคนจีน  ถือว่าสัตว์ท้ังสองชนิดนี้

เป็นสัตว์ที่เป็นมงคล และมีศักดิ์ศรีทัดเทียมกัน„

”ถ้าอย่างนั้น  บ้านเล่ง-หงส์ก็คงจะมีที่มาจากชื่อสัตว์สองชนิดนี้„  ไอริส

คาดคะเน

”แต่ผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้น„  แอ๊นท์เอ่ยขึ้นบ้าง

”ถูกอย่างที่แอ๊นท์พูด„  ชายหนุ่มพยักหน้าอีกครั้ง  ”แต่ผมว่าเราเข้าไปดู

ข้างในกันก่อนดีกว่า„

จากทางเดินชั้นล่างท่ีปูด้วยกระเบื้องลวดลายคล้ายไพ่ตอง ชูชัย  กัญจนากร 
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เดินนำาคณะผ่านไปยังตอนในของตึกขวางที่พ้ืนปูด้วยหินอ่อนสีขาวสะอาด 

ผนังและเพดานกรุด้วยไม้สักแกะสลักลายดอกไม้ละเอียดลออ  ห้องโถงกลาง

กั้นด้วยฉากไม้มะเกลือแกะเป็นรูปแจกันดอกไม้  4  ใบ  ด้านหลังเป็นท่ี

ประดิษฐานป้ายชื่อบรรพบุรุษและโต๊ะเคร่ืองบูชาเซ่นไหว้  จากห้องโถงเป็นห้อง

เก็บเคร่ืองกระเบื้องและตุ๊กตาจีนต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละชิ้นมีอายุนับร้อยปี  ผนัง

ทั้ง  4  ด้านงดงามด้วยภาพเขียนอันวิจิตรจากเร่ืองสามก๊ก  ตอน ศึกสะพาน

เตียงปัน,  ขงเบ้งทำาอุบายขอยืมลูกเกาทัณฑ์,  จูล่งพาเล่าป่ีลงเรือออกจากเมือง 

กังต๋ัง  แต่ที่โดดเด่นกว่าเพื่อนคือคำาสาบานในสวนท้อ  ท่ีสามพี่น้องร่วมสาบาน

ใหส้ตัยป์ฏญิาณตอ่กนั  ทัง้สหีนา้และอากปักริิยาของเลา่ปี ่ กวนอ ู เตียวหยุ ดมูี

ชีวิตจิตใจและอารมณ์ราวจะโลดแล่นไปตามจินตนาการและเส้นสายลายสีของ

จิตรกร

”กง๋รักภาพเขยีนชิน้นีม้าก„  ชชูยับอกกบัคนท้ังสาม  ”เพราะกง๋เองกเ็ป็น

คนที่ยึดซื่อถือมั่นในคำาพูดที่ให้ไว้กับเพื่อน„

”แต่คงไม่ถึงกับยกทัพจับศึกไปรบพุ่งกับใครอย่างในสามก๊กนะคะ„ 

ไอริสถามยิ้ม ๆ   แต่คำาตอบที่ได้รับทำาให้ต้องรีบหุบยิ้ม

”ก็มีอยู่บ้างเหมือนกัน„  ชายหนุ่มพูดด้วยสีหน้าที่เป็นปกติ

”เราไปดูห้องอื่นกันต่อเถอะครับ„  แอ๊นท์ตัดบทอย่างไม่อยากฟัง

รายละเอียด  เพราะเกรงว่าพี่สาวจะคอยขัดคออีก

ชายหนุ่มหัวเราะอย่างเข้าใจในความคิดของผู้อ่อนวัยกว่า  และก้าวเดิน

ผ่านห้องกระเบื้องตรงไปยังบันไดไม้ที่ทอดสู่ชั้นบนของตึกมังกร...

ห้องนอนใหญ่บนชั้นสองของตึกหลังนั้นได้รับการดูแลรักษาให้อยู่สภาพเดิม 

ไม่ว่าจะเป็นเตียงไม้กระดานแผ่นเดียว  ประกอบด้วยเสาไม้ท้ังสี่มุม  โต๊ะ

เคร่ืองแป้งประดับมุก หรือโต๊ะนำ้าชาหินอ่อน แม้กระทั่งหีบไม้ใบใหญ่สำาหรับใส่

เสื้อผ้า
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”ก๋งใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในห้องนี้  ท่านเป็นคนที่ไม่เคยมีห้องทำางาน

หรือห้องส่วนตัว„  ชูชัยชี้ให้ดูบนเพดานห้องตรงโต๊ะนำ้าชาซ่ึงเป็นรอยควัน

สีดำา  ”รอยพวกนั้นเกิดจากควันฝ่ินที่ก๋งสูบเป็นประจำา  สมัยที่รัฐบาลประกาศ

ห้ามสูบฝิ่นใหม่ ๆ   เคยมีพวกขี้ยาแอบเข้ามาปีนขึ้นไปขูดขี้ฝ่ินที่ติดอยู่บนเพดาน

ไปสูบแก้ลงแดง„

ทุกคนหัวเราะกับตำานานที่ได้ฟัง

”ดทูา่วา่บา้นเลง่-หงสข์องชชูยั  จะเต็มไปดว้ยเกร็ดเลก็เกร็ดนอ้ยเยอะแยะ

ไปหมด„  ไอริสเย้าขณะเดินตามเจ้าของบ้านไปตามทางเดินชั้นบน

”ห้องนี้ล่ะคะ  ห้องของใคร„  แมงปอถาม  เมื่อเดินผ่านห้องซ่ึงหน้าต่าง

ตรงทางเดินติดลูกกรงเหล็กราวห้องขังนักโทษ

”ห้องคุณป้า - พี่สาวคนโตของเตี่ย„

ชายหนุ่มตอบและทำาท่าจะผ่านเลยไป  แต่เด็กสาวชิงผลักประตูเข้าไปดู

ด้วยความอยากรู้...ในห้องแม้จะอับทึบ  แต่เคร่ืองใช้และเคร่ืองประดับต่าง ๆ 

ก็ดูประณีตงดงามไม่ต่างจากห้องอื่นภายในตึกท่ีได้เห็นมา  แต่สิ่งที่สะดุดตา

ทกุคนกค็อื หว่งเหลก็อนัหนึง่ซ่ึงตดิตรึงอยูก่บัดา้นลา่งของผนงัหอ้ง และร่องรอย

สีเหลืองอร่ามเหมือนผงทองที่ปรากฏรอยเป็นทางยาวอยู่บนพื้นซีเมนต์

ทั้งไอริส  แอ๊นท์  และแมงปอ  เหลียวมามองชูชัยราวกับนัดกันไว้  ขณะท่ี

ชายหนุ่มมีสีหน้าที่อึดอัดและลำาบากใจ  ไม่ยิ้มระรื่นแจ่มใสอย่างเมื่อครู่

เมื่อชูชัย กัญจนากรก้าวนำาไอริสกับคณะจากชั้นบนลงมายังชั้นล่างของตึกมังกร

นั้น  คนขับรถที่ชื่อเซ้งยืนรออยู่ก่อนแล้วที่ห้องโถง  ท่าทางคนเก่าคนแก่ของ

ตระกูลกัญจนากรแม้จะเฉยเมย ปราศจากความรู้สึกยินดียินร้ายอยู่อย่างเดิม 

แต่ก็แฝงไว้ด้วยความวิตกกังวลอยู่ในที

”มีอะไรหรือนายเซ้ง„  ชูชัยเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจ

”อาแปะไม่สบายมาก„  คนขับรถตอบห้วน ๆ  
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”เป็นอะไรไป„  ทายาทบ้านเล่ง-หงส์ซักอย่างห่วงใย

”ไม่รู้เหมือนกัน ผมไปเจอแกนอนซมอยู่ในกระท่อม  เลยเอาตัวข้ึนรถแล้ว„

”ถ้าอย่างนั้นก็รีบพาไปโรงพยาบาลเถอะ„  ชายหนุ่มออกคำาสั่ง

”แหม!  เพิ่งจะได้ดูแค่ตึกมังกรเท่านั้น ยังไม่ได้ดูตึกหงส์เลย„  ไอริสเอ่ย

เชิงตัดพ้อ

”ตึกหงส์ไม่มีอะไรหรอกครับ„  ชูชัยหันมาทางหล่อน

”อ้าว...ก็ไหนว่าเป็นตึกคู่กันไงล่ะฮะ„  แอ๊นท์ประหลาดใจ  ”เท่าที่ดูจาก

ภายนอก ก็เหมือนจะเสร็จเรียบร้อยพอ ๆ  กับตึกมังกรไม่ใช่หรือฮะ„

”ตัวตึกน่ะสร้างเสร็จพร้อม ๆ  กัน„  ชายหนุ่มอธิบาย  ”แต่ตึกหงส์ไม่ได้

รับการตกแต่งภายใน  เพราะไม่มีใครพักอาศัย„

”แปลกดีนี่„  ไอริสยักไหล่  ”เมื่อไม่มีคนอยู่ก็น่าจะสร้างเพียงหลังเดียว 

ลงทุนสร้างให้ร้างอยู่เปล่า ๆ  อีกหลังหนึ่งทำาไมกัน„

”จะไปกันหรือยังครับ„  คนขับรถขัดขึ้น

”ไปซิ„  ชชูยัรับคำาโดยมวิายถกูไอริสลอบคอ้น  ”ถา้ยงัสนใจบา้นเลง่-หงส์

ไว้วันหลังค่อยมาดูกันอีกทีก็ได้„

ชายหนุ่มเอ่ยอย่างเอาใจ ก่อนเดินนำาคณะออกจากตัวบ้านโบราณ

อาแปะ  หรือ  ”ผู้เฒ่าพันปี„ ตามฉายาที่แอ๊นท์ต้ังให้ เป็นคนรูปร่างผอมบาง 

จนไม่น่าเชื่อว่า จะมีกำาลังวังชาดูแลบ้านเล่ง-หงส์และอาณาบริเวณให้อยู่ใน

สภาพที่ดีและเรียบร้อย  ผิวหน้าและผิวกายแม้จะตกกระ  แต่ก็ยังแลดูมีเลือด

ฝาด  เส้นผมและหนวดเคราขาวสะอาดคล้ายเหล่าเซียนตามภาพวาดของจีน 

แต่ท่ีสะดุดตาผู้พบเห็นท่ีสุด เห็นจะได้แก่ดวงตาที่สุกใสแจ่มจ้าราวดวงตาของ

ทารก

”อาแปะเป็นอะไรไป„  ชูชัยถามเมื่อเปิดประตูรถ และกุมมือแกไว้แน่น

”เปน็อยา่งท่ีคนแกเ่ปน็„  ผู้เฒ่าทีเ่อนกายพงิเบาะอยูเ่งยหนา้ขึน้ตอบดว้ย
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เสียงที่แผ่วเบา  ”อั๊วไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านั้น„

”แอน๊ทน์ัง่หนา้กบันายเซ้งกแ็ลว้กนั  ผมจะประคองอาแปะไป„  ชายหนุม่

เอ่ยกับเด็กหนุ่มที่ยังยืนอยู่นอกรถ

”วุ่นวายกันไปเปล่า ๆ„  อาแปะพึมพำาและมองดูเด็กสาวท่ีขึ้นมานั่ง

เบาะหลัง  ”ปล่อยอั๊วไว้ที่กระท่อม อีก  2  วัน ก็หายเอง  ไม่ต้องเดือดร้อนใคร„

”แปะนั่งเฉย ๆ เถอะ„  เซ้งที่ก้าวขึ้นประจำาท่ีนั่งคนขับดุดัง ๆ  ”ถ้าขืน

พูดมาก จะทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเลย  ไม่ให้กลับมาตึกเล่ง-หงส์อีก„

”ลือ้อยากให้อัว๊ตายเร็ว ๆ  หรือไง„  อาแปะเอด็พลางไอแคก ๆ   เมือ่คนขบั

กระชากเกียร์พารถเคลื่อนจากที่  ”ลื้ออยากเห็นบ้านเล่ง-หงส์รกร้างหรือไงวะ„

”อาแปะหว่งตวัเองกอ่นเถอะ อยา่เพ่ิงคดิถงึเร่ืองอืน่เลย„  ชชูยัปรามดว้ย

ความเป็นห่วง

”ลือ้จะหา้มไมใ่หอ้ัว๊ห่วงบ้านเลง่-หงสไ์ดย้งัไง„  ผู้เฒ่าเอย่ถามดว้ยนำา้เสยีง

ที่แผ่วเครือ  ”ลื้อก็รู้ว่าอาก๋งของลื้อรักบ้านหลังนั้นเพียงไร  และไว้ใจอ๊ัวมาก

ขนาดไหน ถึงได้มอบหมายให้เป็นคนดูแลรักษามัน„

”ผมรู้„  ชูชัยรับคำาอย่างเอาใจ

”ลือ้ไมรู้่หรอก„  ชายชราสวนคำา  ”ลือ้ไมรู้่อะไรเกีย่วกบับา้นเลง่-หงสเ์ลย

แม้แต่น้อย  ถึงแม้ว่าลื้อจะเป็นหลานแท้ ๆ  ของอาก๋งก็ตาม„

ชายหนุม่นัง่นิง่  ขณะท่ีอาแปะเหลยีวหนา้มามองเดก็สาวทีน่ัง่อยูต่อนหลงั

ของรถด้วยกัน

”ลื้อแซ่อะไร„  แกถามด้วยท่าทางที่ใคร่รู้อย่างจริงจัง

”ถามหนูหรือคะ„  แมงปอมีสีหน้างุนงง

”เออ„  ชายชรารับคำา

”อาแปะจะถามไปทำาไม„  ชูชัยมองดูผู้สูงวัย

”อั๊วถามก็ตอบมาเถอะน่า„  แกเพ่งสายตาดูเด็กสาว

”สันติสุขค่ะ„  แมงปอตอบด้วยสีหน้าที่ยังไม่คลายความงุนงง



พิมานแพร  25

”ไม่ใช่นามสกุลไทย  อั๊วต้องการรู้แซ่จีนของลื้อ„

”หนูไม่มีแซ่„  เด็กสาวยืนยัน  ”คุณปู่  คุณพ่อก็นามสกุลนี้„

”ไม่น่าเป็นไปได้„  อาแปะโคลงศีรษะราวกับไม่เชื่อถ้อยคำาท่ีได้ฟัง  

”ไม่น่าเป็นไปได้จริง ๆ „

ไอริสในเคร่ืองแต่งกายชุดใหม่ ตัวกระโปรงเป็นผ้าเนื้อบางเบาและเสื้อแขนยาว

เอวลอย เยื้องย่างผ่านสระนำ้าที่ใสแจ๋วมายังเจ้าของบ้านหนุ่มที่นั่งดื่มเบียร์อยู่

ริมสระกับน้องชายของหล่อนและแมงปอ

”โฉมเอยโฉมงาม  อร่ามแท้แลตะลึง  ได้ชมคร้ังหนึ่ง  เสน่ห์ซ้ึงตรึงใจ...„ 

นายน้องชายตัวดีฮึมฮัมเพลง  ”นางฟ้าจำาแลง„  เบา ๆ  

”เดี๋ยวเถอะ„  หญิงสาวทำาเสียงดุแต่ใบหน้ายิ้มพราย  ”เดี๋ยวจะหัดให้

แมงปอจัดการให้อยู่หมัดไปเลย„

”แมงปอเขาไม่ใจไม้ไส้ระกำากับผมเหมือนพี่ริสหรอก„  แอ๊นท์ดักคอ

ล่วงหน้า

”นั่งสิครับ„  ชูชัยลุกขึ้นเลื่อนเก้าอี้สนามตัวหนึ่งให้หญิงสาว

”รับเครื่องดื่มอะไรดี„  เขาถามเมื่อหล่อนนั่งลงเรียบร้อยแล้ว

”กัมปารีค่ะ„  หล่อนบอก

ชายหนุ่มมองเลยไปทางเด็กรับใช้ที่ยืนหลบแดดยามบ่ายอยู่ใต้ต้นปาล์ม

ริมสนามหญ้า  และร้องสั่งสิ่งที่หญิงสาวต้องการเมื่อเด็กกุลีกุจอมาหา

”อาแปะเป็นยังไงบ้างคะ„  ไอริสถามเมื่อชูชัยนั่งลงข้าง ๆ  

”หมอให้แกพักผ่อนมาก ๆ   ตอนแรกนึกว่าจะมีเชื้อมาลาเรีย  แต่โชคดีท่ี

ไม่เป็นอะไร นอกจากไข้หวัดธรรมดา ผสมกับความเหน็ดเหนื่อยเกินวัย„

”คนแก่อายุขนาดนั้น คุณน่าจะให้แกอยู่เฉย ๆ  ได้แล้ว„  หญิงสาวยกขา

ที่เรียวงามขึ้นไขว่ห้าง

”แกไม่ยอมหรอก„  ชูชัยสั่นศีรษะ  ”สมัยเต่ียยังอยู่ก็เคยเอาตัวแกมา
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ไว้ท่ีนี่พักหนึ่ง  แต่อยู่ได้ไม่นานแกก็ทำาท่าจะตายเสียให้ได้  พอส่งกลับไปบ้าน

เล่ง-หงส์  ก็กลับกระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาราวกับคนละคนทีเดียว„



”ก็แปลกนะฮะ„
แอ๊นท์ยกมือขึ้นลูบท้ายทอยอย่างใช้ความคิด

”…อาจเป็นเพราะแกมีความผูกพันกับบ้านหลังนั้นมากก็ได้„

”ผมก็คิดอย่างนั้น„  ชูชัยค่อนข้างเห็นด้วย  ”และที่สำาคัญอีกอย่างก็คือ

อาแปะมคีวามเคารพกง๋ของผมมาก  เมือ่กง๋มอบหมายให้ดแูลบ้านเลง่-หงส ์ แก

ก็ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำางานให้สมกับความไว้วางใจที่ก๋งมอบให้„

”คนท่ีซ่ือสัตย์และจงรักภักดีอย่างอาแปะ  สมัยนี้คงหาได้ยากเต็มที„ 

แมงปอเอ่ยด้วยนำ้าเสียงแสดงความนิยมเลื่อมใส

”คนสมัยก่อนเขาอยู่กันด้วยนำ้าใจ  ไม่ใช่นำ้าเงิน„  ชายหนุ่มมองดูเด็กสาว  

”ลงว่าใจถึงใจแล้ว  เท่าไหร่ก็เท่ากัน„

”ผมยังแปลกใจที่อาแปะถามถึงแซ่ของแมงปอไม่หาย„  แอ๊นท์ลดมือลง

จากท้ายทอย  ”และท่ีแปลกกว่านั้น  ก็ตรงที่แกทำาท่าไม่เชื่อว่าแมงปอเป็น 

คนไทยแท้  ไม่มีแซ่เดิม„

”ก็ประสาคนแก่ที่เลอะเทอะเลื่อนเปื้อนนั่นแหละ„  พี่สาวไม่ใส่ใจ  ”อายุ

2



ตั้ง  90 กว่าปีแล้ว  จะไปเอานิยมนิยายอะไรกันนักหนา„

”นั่นลุงเซ้งวิ่งหน้าตั้งมาทำาไมครับ„  แอ๊นท์เอ่ยกับเจ้าของบ้าน

”มีอะไรหรือนายเซ้ง„  ชูชัย  กัญจนากรถาม  เมื่อคนขับรถมาหยุดยืนอยู่

ตรงหน้า

”อาแปะ...„  เซ้งหอบแรง ๆ   สีหน้าแสดงความกังวล  ”อาแปะไม่สบาย

มากครับ„

”เป็นอะไรรู้มั้ย„

”ผมกไ็มรู้่เหมอืนกนั อยูด่ ีๆ  แกกช็กัตาตัง้  หมอตอ้งปลำา้กนัอยูพ่กัใหญ่

ถึงค่อยดีขึ้น  แต่ผมดูท่าว่าแกคงไม่พ้นคืนนี้„

”ร้ายแรงถึงขนาดนั้นเชียวหรือ„  ชายหนุ่มใจหาย

”ครับ„  คนขับรถยืนยัน  ”ตอนนี้อาแปะแกรำ่าร้องอยู่อย่างเดียวเท่านั้น„

”อะไร„  ชูชัยถามด้วยความประหลาดใจ

เซ้งเงียบไปนิดหนึ่ง  ก่อนเอ่ยด้วยนำ้าเสียงที่เครือลงพร้อมกับหันหน้าไป

ทางแมงปอ

”อาแปะอยากพบคุณหนูคนนี้เป็นที่สุด„

แมงปอเหลียวมามองเพื่อนชาย ซ่ึงยืนรออยู่หน้าห้องกับพี่สาวของเขาและ

ทายาทเจ้าของบ้านเล่ง-หงส์อีกคร้ัง  ก่อนจะผลักประตูก้าวเข้าไปในห้องคนเจ็บ

เพียงลำาพังด้วยท่าทางที่ยังแหยง ๆ  

”ผมจะอยู่ตรงนี้„  แอ๊นท์เอ่ยขึ้นเบา ๆ  อย่างให้กำาลังใจ

เด็กสาวแข็งใจเดินตรงไปยังเตียงคนเจ็บที่คนเก่าคนแก่ของตระกูลกัญจนากร

นอนหายใจระรวย  แมงปอหยดุยนืขา้งเตียงทีร่ะโยงระยางดว้ยสายนำา้เกลอืและ

สายออกซิเจน  ความสับสนและงุนงงสงสัยค่อยสงบลงเมื่อมองเห็นดวงหน้า 

ที่อิดโรยซีดเซียว และดวงตาหม่นซึมเหนื่อยล้าซึ่งจ้องมองหล่อนอยู่ก่อนแล้ว
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”ขอบใจ„  ชายชราพึมพำา ท่าทางพึงพอใจกับการมาของเด็กสาว

”อาแปะเป็นยังไงบ้างคะ„  แมงปอฝืนยิ้ม

”เจ็บอย่างไม่เคยเจ็บมาก่อน  แล้วก็เหนื่อยอย่างไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้

มาก่อน„

”อาแปะอายมุากแลว้ ยอ่มจะเหนือ่ยมากกวา่แตก่อ่น„  เดก็สาวปลอบโยน

”วันเวลาของอั๊วคงเหลืออีกไม่มากนัก„  คนเจ็บเหมือนจะปลงตกกับ

สังขารของตนเอง

”เรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกค่ะ„

”คนอายุปูนนี้เหมือนกับต้นไม้ผุ ๆ   ไม่ต้องรอให้ใครทำาอะไร  แค่ลมพัด

เบา ๆ  ก็หักโค่นได้เอง„  ชายชราปรารภ ม่านตามัวลง

ผู้ต่างวัยท้ังสองเงียบงันไปครู่ใหญ่  ก่อนที่ผู้สูงวัยจะกล่าวด้วยนำ้าเสียงที่

คลางแคลงใจ

”ลื้อพูดจริง ๆ  หรือว่าลื้อไม่ใช่ตึ่งนั้ง„

”ค่ะ„  แมงปอรับคำา  ”คุณพ่อคุณแม่หนูเป็นคนไทย  ไม่มีเชื้อจีนเลย

สักคน„

”ไม่น่าเป็นไปได้„  ชายชราเพ่งมองใบหน้าเด็กสาวคล้ายไม่เชื่อสายตา

ตนเอง

”ขอโทษนะ„  แกพยายามยกท่อนแขนซ่ึงเสียบสายนำ้าเกลือขึ้น  ”ขออั๊ว

ดูต้นคอลื้อหน่อยได้ไหม„

”ทำาไมคะ„  แมงปอเลิกคิ้วดำางามด้วยความประหลาดใจ

”อั๊วต้องการจะรู้ว่าสิ่งท่ีอั๊วคิดไว้ในใจ  มันผิดหรือถูก  อย่างน้อยก็คง 

จะช่วยให้อั๊วได้นอนตายตาหลับ„

เด็กสาวลังเลนิดหนึ่ง  ก่อนตัดสินใจใช้มือรวบผมขึ้น  และหันหลังก้ม

ศีรษะให้ชายชรายันร่างขึ้นดูต้นคอของหล่อน

”ท่ีอัว๊คดิไวไ้มผิ่ดจริง ๆ „  อาแปะดใีจเมือ่มองเหน็อะไรบางอยา่งทีต่น้คอ
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ของเด็กสาว

”ไม่เสียแรงที่อั๊วรอคอยมาทั้งชีวิต„  ชายชราละลำ่าละลัก  ”ในที่สุด นาย

ทีส่องกส็ง่ทายาทกลบัมาจริง ๆ   ตอ่แต่นีไ้ป  ตึกมงักรและตึกหงสจ์ะรวมกนัเป็น

หนึ่งเดียวและมีชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้ง„

”อาแปะหมายความว่ายังไงคะ„  แมงปอถามด้วยความไม่เข้าใจ

”คุณหนูน้อย„  นำ้าเสียงของอาแปะแสดงความนอบน้อม  ”ไม่ว่าคุณหนู

จะคดิวา่ตวัเองเปน็ใคร แตอ่ัว๊ขอยนืยนัวา่คณุหนคูอืเจ้าของทีแ่ท้จริงของตึกหงส ์

และทายาทคนสุดท้ายของนายคนที่สอง„

”หนูไม่เข้าใจที่อาแปะพูดเลย„  แมงปอส่ายหน้าอย่างงุนงง

”คุณหนูน้อยมีปานดำารูปมังกรที่ต้นคอใช่ไหม„  อาแปะย้อนถาม

”คะ่„  เดก็สาวยอมรับ  ”คณุพอ่คณุแมบ่อกว่าหนมูปีานตดิมาต้ังแต่เกดิ

แล้ว  ตอนเด็ก ๆ  ก็ยังดูไม่ชัดว่าเป็นรูปอะไร  แต่พอโตขึ้นจึงสังเกตกันว่ามันมี

ลักษณะคล้ายมังกรจีน„

”ถูกต้อง„  คนเจ็บมีอาการสดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ดวงหน้าซีดเซียว

กลับสดใส  ดวงตาอิดโรยแลระรื่นและหล่อลื่นด้วยนำ้าเลี้ยง

แมงปอเงียบไปอีกคร้ัง  สีหน้าของเด็กสาวฉายแววครุ่นคิดและจับต้น

ชนปลายไม่ถูก  ขณะที่ชายชราปลาบปลื้มอิ่มเอม...

สำาเภาจีนลำาใหญ่บ่ายหน้าฝ่าคลื่นมาในความมืดของรัตติกาล  เล่าเต๊งแน่นขนัด

ไปด้วยบรรดาเด็กหนุ่มชาวจีนที่เดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนมุ่งหน้ามายัง

ดนิแดนท่ีหา่งไกลทางใต ้ แต่ละคนลว้นอยูใ่นสภาพอนันา่เวทนา  สมบตัติิดตัว

มีเพียงเสื้อผ้าเก่า ๆ  ที่สวมติดตัว หมวกกุยเล้ยขาด ๆ  ซ่ึงสวมกันแดด และเสื่อ

ฟางขาดวิ่นที่ปูนอน กับไหใส่นำ้าคนละใบไว้จิบแก้กระหาย

”อาหยง„  เด็กหนุ่มรูปร่างผอมสูงที่หนุนท่อนแขนแทนหมอน  ร้องเรียก

เพ่ือนผู้อ่อนวัยกว่าซ่ึงนอนอยู่ใกล้ ๆ  ”อีกเพียง  2-3  วัน  จะเข้าเขตสยามแล้ว 
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ลื้อคิดไว้หรือยังว่าจะทำาอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อขึ้นบก„

”คิดไว้แล้ว„  หยงตอบอู้อี้  ”อั๊วจะนอนนิ่ง ๆ  บนแผ่นดินสักวันสองวัน„

”ลื้อรักแผ่นดินใหม่มากถึงขนาดอยากอยู่ใกล้ ๆ  โดยไม่ยอมลุกไปไหน

มาไหนเลยหรือ„  เจ้าของคำาถามสงสัย

”เปล่าหรอก„  ผู้อ่อนวัยส่ายหน้า  ”เป็นแต่อั๊วนอนบนเรือมาเป็นเดือน

แล้ว ก็เลยอยากจะนอนไอ้ที่มันเรียบ ๆ  ไม่โคลงเคลงบ้าง„

”พูดกับลื้อมีเรื่องให้ขบขันได้เสมอ„  อีกฝ่ายอดที่จะนึกขำาไม่ได้

”แล้วล้ือล่ะอาหวาง  ลื้อตั้งความหวังไว้หรือยังว่าจะทำาอะไรเป็นสิ่งแรก„ 

หยงย้อนถาม

”อั๊วก็คิดไว้แล้วเหมือนกัน„  หวางตะแคงตัวมองเพื่อนร่วมทาง  ”ทันที

ที่ขึ้นบก  อั๊วจะรีบไปไหว้เจ้าแม่ม่าจู  เพราะตลอดเวลาที่เดินทาง  อั๊วเฝ้าแต่

ขอพรเจ้าแม่ให้ไปถึงสยามโดยปลอดภัย„

”ดีแล้ว„  เด็กหนุ่มผู้อ่อนวัยกว่าผงกศีรษะขึ้น  ดวงดาวทอประกายใน

ดวงตาอันอ่อนโยน  ”หากเจ้าแม่ไม่เมตตา  เราคงได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน

ยิ่งกว่านี้  อั๊วเองก็บนบานเจ้าแม่เอาไว้เหมือนกัน„

หวางนิ่งไปครู่หนึ่ง  ก่อนเอ่ยต่อด้วยท่าทางครุ่นกังวล

”อั๊วไม่รู้ว่าลื้อจะเป็นอย่างอั๊วหรือเปล่า  แต่อั๊วอดวิตกไม่ได้ว่า  เมื่อไปถึง

สยามแลว้จะมอีะไรรอเราอยูท่ีน่ัน่บา้ง พวกเขาจะตอ้นรับหรือขบัไล ่ เราจะอิม่เอม

หรืออดอยาก ชีวิตข้างหน้าจะมีเสียงหัวเราะหรือครำ่าครวญหวนไห้„

”คนอย่างเราก็คงไม่พ้นงานกุลีที่ใช้แรง„  หยงรำาพึง  ”แต่อั๊วได้ยินว่าที่

สยามหมายังอ้วนปี๋  คนอย่างเราก็คงจะไม่อดตายเหมือนกัน„

”ถา้เปน็อยา่งทีล่ือ้วา่จริงกด็„ี  หวางพยกัหนา้  ”เพราะหากลำาบากยากแคน้

กว่าเมืองจีน  ก็คงเหมือนเราหนีจระเข้ลงนำ้า  หนำาซำ้าเงินทองท่ีเป็นค่าเรือและ

ค่านายหน้าก็จะพลอยสูญไปด้วย„

”เป็นเพราะเราไม่มีญาติมิตรหรือเพื่อนที่จะคำ้าประกันอย่างคนอื่น ๆ 
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นายหน้าและไต้ก๋งจึงได้รีดเค้นเอาเงินสด„  หยงพูดอย่างน้อยใจ

”ทีจ่ริงแลว้มนักไ็มแ่ตกตา่งอะไรกนั„  หวางปลอบโยน  ”หากเราไมด่ิน้รน

ขวนขวายหาเงินหาทองมาจ่ายค่าเรือและค่านายหน้าแต่แรก  เมื่อเดินทางมาถึง

สยามแล้วเราก็ต้องตกอยู่ในสภาพของทาสนายประกันอยู่ดี  อั๊วได้ยินว่าซิงตึ๊ง

หลายคนต้องทำางานหนักอยู่เป็นปี ๆ   กว่าจะได้รับอิสระจากนายประกัน„

”ทุกสิง่ทกุอยา่งในโลกมนักม็ดีมีเีลวอยา่งนีเ้สมอ„  หยงยกมอืขึน้ลบูศรีษะ 

ซึ่งโกนเกลี้ยงเหลือเพียงหางเปียเส้นเดียว

”พายุมาอีกแล้ว„  เพื่อนผู้สูงวัยกว่าร้องบอกเมื่อลำาเรือเริ่มโคลงเคลง

เสียงคลื่นลมครืนคร่ันเกร้ียวกราด  นำ้าทะเลกระเซ็นสาดขึ้นมาบนเรือรุนแรง 

ตามดว้ยเสยีงร้องตะเบ็งเซ็งแซ่ดว้ยความตกใจและหวาดกลวัของเหลา่ผูโ้ดยสาร

”ทะเลช่วงมรสุมมักเต็มไปด้วยคล่ืนลม„  หยงผุดลุกขึ้น  พลางฉวยไห

ใส่นำ้าดื่มขึ้นสะพายไหล่รวมสมบัติชิ้นสำาคัญ ขณะที่หวางเริ่มมีอาการคลื่นไส้

”อดทนไว้ก่อน„  ผู้อ่อนวัยเตือน พร้อมกับสอดส่ายสายตาฝ่าความมืด

หาที่ยึดเหนี่ยวเกาะกุม

มรสุมโหมกระหนำ่าอย่างไม่ปรานี  ราวกับจะทดสอบความเข้มแข็งและ

กำาลังใจของบรรดาเด็กหนุ่มท่ีพลัดพรากจากถิ่นกำาเนิดมาแสวงโชคในต่างแดน 

หวางกับหยงจับมือกันไว้แน่น  ดังห่วงเหล็กซึ่งเกี่ยวคล้องคนทั้งสองให้เป็น

หนึ่งเดียว

”ใจดี ๆ ไว้„  หยงตะโกนปลอบเพื่อนรุ่นพี่ที่คุกเข่าอาเจียนลงบนพื้น

ดาดฟ้า  ”เดี๋ยวเราก็คงจะผ่านพ้นไปได้„

”เจ้าแมม่า่จูชว่ยลกูสองคนดว้ย„  หวางยกมอืขา้งทีว่า่งขึน้เชด็ปาก พลาง

ภาวนาเสียงสั่น  ”ถ้าลูกสองคนรอดชีวิตไปถึงสยามได้  จะพากันกราบไหว้

สำานึกบุญคุณเจ้าแม่ไปตลอดชีวิต„

”ลูกก็เช่นเดียวกัน„  หยงเอ่ยอย่างหนักแน่น  ”หากลูกรอดตายวันนี้ 
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วันหนึ่งข้างหน้าเมื่อลูกมีฐานะดีขึ้น  ย่อมสามารถสร้างศาลถวายเจ้าแม่อย่าง

แน่นอน„

อาจจะเป็นด้วยแรงอธิษฐานของเด็กหนุ่มท้ังสอง  คลื่นร้ายลมแรงจึงสงบลง

ภายในเวลาไม่นานนัก  แต่ถึงกระนั้นก็ทำาให้เรือได้รับความเสียหายพอสมควร 

นอกเหนือไปจากการที่เด็กหนุ่มหลายคนสาบสูญไปกลางทะเล

”เราคงต้องหาเกาะใกล้ ๆ จอดซ่อมแซมเรือ„  ไต้ก๋งบอกกล่าวแก่

ผู้โดยสารท่ียังไม่คลายความอกสั่นขวัญแขวน  ”คิดว่าจะใช้เวลาสัก  3-4  วัน 

แต่ต้องขอแรงพวกลื้อช่วยเหลือด้วย„

”เร่ืองนั้นย่อมไม่เป็นปัญหา„  เหล่าผู้โดยสารต่างรับคำาด้วยความเต็มใจ  

”ขอเพียงให้พวกเราสามารถเดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายได้เท่านั้น„

”อั๊วรับรองได้ว่า ภายในอาทิตย์นี้พวกลื้อจะได้ขึ้นฝั่งอย่างแน่นอน„

ไตก้ง๋ใหส้ญัญา  แตอ่นจิจา  ใครเลยจะคาดคดิวา่คำามัน่สญัญานัน้จะไมม่ี

โอกาสที่จะเป็นจริงขึ้นมาได้แม้แต่น้อย...

สำาเภาเหหัวจากเส้นทางเดิมด้วยสภาพที่บอบชำ้า  แต่เหมือนจะยังไม่หมดสิ้น

คราวเคราะห์  เพราะเพยีงผ่านพน้คลืน่ลมอนัรุนแรงมาไดไ้มน่านนกั สำาเภาใหญ่

ก็ต้องเผชิญกับมหันตภัยที่ร้ายกาจยิ่งกว่ามรสุม

”มีเรือลำาหนึ่งอยู่ข้างหน้า  กำาลังแล่นตรงมาทางนี้„  ลูกเรือร้องบอก

”เราโชคดีแล้ว„  หยงกล่าวแก่เพื่อนร่วมทางซ่ึงช่วยกันสาวเชือกสาย

ระยางอย่างตื่นเต้น  ”เราอาจขอความช่วยเหลือจากเรือลำานั้นได้

”ขอให้เปน็เช่นนัน้เถดิ„  เดก็หนุม่ผู้มอีายมุากกวา่ยกท่อนแขนขึน้เชด็เหง่ือ

บนหน้าผาก  ”ท่ีอั๊วกลัวอยู่คือ  หากเจอพายุอีกคร้ังทั้ง ๆ ที่เรืออยู่ในสภาพนี้ 

พวกเราคงจะแย่แน่„

”จำาไมไ่ดห้รือทีเ่ขาเตอืนวา่  เวลาลงเรือไมใ่ห้พดูถงึพาย„ุ  หยงเตอืนอยา่ง
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ยังไม่หายครั่นคร้ามกับเหตุการณ์เมื่อครู่

”แต่ทะเลแถวนี้ต้องระมัดระวังพอสมควร„  ลูกเรือผู้ทำาหน้าที่คุมสาย

ระยางเสากระโดงใหญ่เอ่ยอย่างยังไม่สู้วางใจ  ”บางทีอาจเป็นพวกโจรร้ายก็ได้„

”เฮียหมายถึงโจรสลัดหรือ„  หยงถามใจเต้นแรงขึ้น

”พวกที่นิยมทำาการค้าโดยไม่ต้องลงทุนเวลานี้มีอยู่มากมาย  ตั้งแต่ชาว

พื้นเมืองมักได้ทีทำาตัวกึ่งโจรกึ่งพลเมืองดี  มีโอกาสก็ปล้นหรือลักขโมย  ไม่มี

โอกาสกท็ำาทเีขา้มาเยีย่มเยยีน  นอกจากนี ้ กม็พีวกทีเ่ป็นโจรสลดัจริง ๆ  ทัง้แขก

อินเดีย  มลายู  และสยาม  กระทั่งพวกเรือสินค้าด้วยกันเองที่มีนิสัยชั่วร้าย 

คิดปล้นชิงเรือลำาอื่น„

ลูกเรือยุติคำาพูดของตน  เมื่อไต้ก๋งซ่ึงยืนส่องกล้องทางไกลตาเดียวอยู่ที่

หัวเรือ  ร้องสั่งจ่ง-ฮันหรือต้นเรือด้วยท่าทางร้อนรน

”เกิดอะไรขึ้น„  หวางมองดูคนคุมสายระยาง

”โจรสลัด„  อีกฝ่ายตอบ ขณะต้นเรือออกคำาสั่งให้เตรียมปืนใหญ่ประจำา

เรือ

”เราหนีไม่ทัน  จำาเป็นต้องต่อสู้กับพวกมัน„  ลูกเรือบอกกับเด็กหนุ่ม

ทั้งสอง และร้องเรียกลูกน้องให้มาช่วยสาวเชือก

สำาเภาสามเสาปรากฏชดัเจนขึน้เหนอืทอ้งทะเลสคีราม และลอยลำาอยูใ่นลกัษณะ

คมุเชิงอยูห่า่ง ๆ   เรือใหญ่ทีบ่รรทกุนกัแสวงโชคจากแผน่ดนิใหญผ่อ่นความเร็ว

ลง  ลูกเรือทุกคนอยู่ในลักษณะท่ีเคร่งเครียด ขณะที่ผู้โดยสารอยู่ในอาการ

ตระหนกตกใจ  บางคนคุกเข่าสวดมนต์อ้อนวอนขอความคุ้มครองจากสิ่ง

ศักดิ์สิทธ์ิที่เคารพบูชา บางคนก็พรำ่าพรรณนาด้วยความหวาดกลัว  มีเพียง

บางคนที่ขันอาสาต่อสู้กับพวกโจร

”ยงิ„  ไตก้ง๋ตัดสนิใจเป็นฝ่ายลงมอืกอ่น...เสยีงปืนกมัปนาท กลิน่ดนิปืน

คลุง้ตลบกลางมา่นควนั ทัง้คนเรือและคนโดยสารตา่งเงียบงัน มเีพยีงเสยีงคลืน่
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และเสียงลมระงมอยู่โดยรอบ

กระสนุนดัแรกหา่งจากเป้าหมาย  ผิวนำา้แตกกระจายแตม่ไิดร้ะคายผวิเรือ

”ยิงซำ้า„  ไต้ก๋งสั่ง  แต่ผลที่ได้รับไม่แตกต่างจากนัดแรก

”เรือมีดินดำาจำากัด„  ต้นเรือทักท้วง  เมื่อไต้ก๋งจะสั่งยิงอีกคร้ัง  ”รอให้มัน

เข้ามาใกล้กว่านี้อีกหน่อยดีกว่า„

”แต่ถ้ามันเข้ามาใกล้  เราจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ  เพราะเรือเราอยู่ใน

สภาพชำารุด  เคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่ว„  ไต้ก๋งถกเถียง

”ถา้การยงิปนืไมเ่กดิผลและดนิดำาหมดสิน้ลง  เรือเรากส็ิน้เขีย้วเลบ็ กลาย

เป็นทุ่นลอยเท้งเต้งให้พวกมันยำ่ายีได้โดยง่ายเช่นกัน„  ต้นเรือโต้แย้ง

”พวกมนัโจมตเีราแล้ว„  ตน้หนทีส่อ่งกลอ้งดอูยูร้่องเสยีงดงั  ไมทั่นขาดคำา

ลูกปืนใหญ่จากเรือโจรสลัดก็ปะทะเสากระโดงเอกอย่างแม่นยำา  เรือสะท้านไป

ทั้งลำา  เสาหักกลางกระแทกคนที่คุมเสากระโดงและลูกน้องแน่นิ่ง  และขณะที่

ทกุคนในเรือยงัไมค่ลายจากอาการขวญัเสยี กระสนุปนืใหญ่อกีนดักต็กลงบริเวณ

หวัเรอื  ความรุนแรงของมนัทำาให้ร่างของตน้หนและลกูเรือจำานวนหนึง่กระดอน

ขึ้นไปในอากาศ  ผู้โดยสารพากันส่งเสียงร้องด้วยความตกใจกลัวและวิ่งหนี

ความตายจนสับสนอลหม่าน

”สู้ตาย„  ไต้ก๋งตะโกนลั่นอย่างจนตรอก และปราดเข้าไปยังปืนใหญ่เพื่อ

ลงมือยิงต่อสู้ด้วยตนเอง  แต่ยังช้ากว่ากระสุนปืนนัดท่ีสามที่ตกลงตรงบริเวณท่ี

ตั้งปืนใหญ่อย่างแม่นยำา...

หยงกับหวางถูกกวาดต้อนออกมาคุกเข่าบนดาดฟ้าเรือร่วมกับลูกเรือและ

ผู้โดยสารที่เหลือรอดชีวิต  โดยนายโจรผู้พิชิตยืนเด่นเป็นสง่าเคียงข้างด้วยลูก

สมุนจำานวนมาก

”พวกเจ้านบัวา่มโีชค ทีผ่า่นพน้เร่ืองราวร้ายแรงมาไดถ้งึสองครัง้สองครา„ 

นายโจรซ่ึงแทจ้ริงกเ็ปน็ชาวจนีเชน่กนั  เอย่ดว้ยนำา้เสยีงราบเรียบ  ”แต่ในชัว่ชวิีต
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หนึ่งของคนเรา ย่อมจะต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้ายมากมายกว่านี้อย่างแน่นอน„

ถ้อยคำานั้นฟังดูราวผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมามากมายสั่งสอนเด็ก  ปราศจาก 

การกราดเกรี้ยวหรือด่าทอหยาบคาย

”กล่าวโดยสัตย์จริงแล้ว  ข้าเป็นโจรย่อมมุ่งหมายในทรัพย์สินเงินทอง

ยิ่งกว่าจะต้องการชีวิตของพวกเจ้า  แต่บางคร้ังก็เกิดความจำาเป็นอันสุดท่ีจะ

หลีกเลี่ยงได้„  นายโจรสลัดทอดสายตาผ่านเหล่าเชลย ที่ล้วนก้มหน้านิ่งอย่าง

คาดเดาชะตากรรมของตนเองที่ตกอยู่ในอุ้งมือโจรไม่ถูก

”เวลานีเ้รือของพวกเจ้าไดรั้บความเสยีหายเกนิกวา่จะแกไ้ขซ่อมแซมให้ดี

ดังเดิม  ส่วนเรือของข้าเองก็มีพื้นที่จำากัด  ไม่สามารถที่จะขนพวกเจ้าไปด้วยได้ 

ดังนั้น  จึงจำาเป็นที่จะต้องทอดทิ้งพวกเจ้าไว้กับเรือลำานี้„

สิ้นคำาพูด  เสียงร้องขอความเมตตาก็ดังระคนเสียงรำ่าไห้โหยหวน

”ทุกสถานการณ์ล้วนต้องมีผู้เสียสละ  ไม่ว่าจะโดยความสมัครใจหรือไม่

ก็ตาม„  นายโจรกล่าวต่อ  พลางก้าวเท้าผ่านเหล่าผู้เคราะห์ร้ายราวยมราช

ตรวจสอบบัญชีบาปของชาวนรก...
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ทุกฝีเท้าท่ีนายโจรสลัดก้าวผ่าน  ต่างมีผู้ตีอกชกตัวด้วยความ
หวาดกลัว  หรือไม่ก็กราบกรานขอความกรุณา จะมีก็แต่เด็กหนุ่มสองคนที่

ก้มหน้าสงบนิ่ง  ไม่ยินยอมส่งเสียงใด ๆ  ทั้งสิ้น

”เจ้าชื่อแซ่อะไร„  ผู้กุมชะตากรรมของทุกผู้ทุกนามในท่ีนั้น  หยุดอยู่

เบื้องหน้าเด็กหนุ่มทั้งสอง

”ข้าแซ่เฉิน  ชื่อหยง„  คนที่เยาว์วัยตอบตะกุกตะกัก

”แล้วเจ้าล่ะ„  นายโจรเบนสายตาไปทางอีกคน

”ข้าแซ่อี้  ชื่อหวาง„  ผู้สูงวัยกว่าคุมสติได้มั่นคงยิ่ง

”เหตุใดพวกเจ้าสองคนจึงไม่ร้องขอชีวิตต่อข้า„  นายโจรถามด้วยความ

ประหลาดใจ  ”หรือเป็นด้วยพวกเจ้าปรารถนาความตาย„

”พวกเราไม่ได้ปรารถนาความตาย„  หวางตอบอย่างหนักแน่น  ”แต่

คนเราย่อมไม่สามารถฝ่าฝืนชะตาชีวิต  ถ้าโชคชะตากำาหนดให้เราสองคน

ต้องตายอยู่กลางทะเล ถึงจะดิ้นรนผ่านเร่ืองเลวร้ายคร้ังที่สามนี้ไปได้  ก็ใช่ว่าจะ

ไม่มีครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเกิดขึ้น  และทำาให้เราต้องตายไปในทะเลจนได้„
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”หากเจ้าแมม่า่จูยงัไมอ่าจชว่ยเราไดแ้ลว้  จะมมีนษุยห์นา้ไหนหรือเทพเจ้า

องค์ใดสามารถช่วยเราได้อีก„  หยงพูดแซงขึ้น

”ทารกสองคนนี้ช่างมีความคิดที่แปลกกว่าผู้อื่น„  นายโจรถอยหลังไป

ก้าวหนึ่ง  พลางคลี่พัดด้ามจ้ิวออกโบกเบา ๆ  ขณะเพ่งพินิจรูปร่างลักษณะของ

สองสหาย

”ข้าเองก็เป็นคนที่มีความคิดพิสดารเช่นเดียวกัน  เมื่อพวกเจ้าไม่ร้องขอ

ชีวิต  ข้ากลับจะให้เจ้ามีชีวิตอยู่  เพื่อดูว่าเจ้าจะสามารถรอดชีวิตต่อไปได้อีกสัก

กี่ครั้ง„

ผู้ทรงอำานาจสูงสุดในเรือหันไปทางสมุนที่ยืนอยู่ด้านหลัง

”เอาเด็กสองคนนี้ไปกับเราด้วย  ส่วนท่ีเหลือ  ทิ้งพวกมันไว้ในเรือลำานี้

ทั้งหมด„

สำาเภาสามเสาแลน่หา่งออกไป  ท้ิงซากเรือสนิคา้กบัเหลา่ลกูเรือและคนโดยสารให้

รอคอยวาระสดุท้ายของตนอยูเ่บือ้งหลงั  หยงกบัหวางเฝา้มองภาพเรือและผูค้น

เหล่านั้นจนลับตา ต่างก็พากันสลดใจในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  และนึกสงสารคนท่ี

เคยร่วมทางกันมา แต่ก็ไม่มีหนทางที่จะช่วยเหลืออะไรได้แม้แต่น้อย

”พวกเจ้าเมือ่อยูใ่นเรือของขา้ยอ่มมใิชใ่นฐานะผู้โดยสารอีกตอ่ไป หากเปน็

เพยีงลกูเรือคนหนึง่„  นายโจรกล่าวแกส่มาชกิใหม ่ ”เจ้าจะอยูใ่ต้ความดแูลของ

หัวหน้ากะลาสี  ถ้าเกียจคร้านหรือบกพร่อง ย่อมถูกมันลงโทษได้ทุกเมื่อ„

หยงกบัหวางเพิง่จะมโีอกาสมองดหูวัหนา้โจรเปน็คร้ังแรก  มนัมอีายรุาว 

30  ปี  รูปร่างสนัทดั  ใบหนา้สะอาดเกลีย้งเกลา  ไวผ้มเปยีรวบรัดเรียบร้อย  ท่าทาง

ภูมิฐาน  แต่งกายราวบัณฑิต  ในมือถือพัดด้ามจ้ิวเล่มหนึ่งแทนมีดดาบหรือ

ปืนพก  หากพบพานตามถนนหรือร้านรวงในเมือง  คงไม่มีใครคาดคิดว่าเป็น

โจรผู้ร้ายโดยแท้

”พวกเจ้ามาจากมณฑลกวางตุ้งใช่หรือไม่„  นายโจรเอ่ยถาม
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”ท่านทราบได้ยังไง„  หวางย้อนถาม

”จากสำาเภาท่ีเจ้าโดยสารมา„  เจ้าของคำาถามคลี่พัดออกมาโบกช้า ๆ  

”สำาเภาแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน  ของกวางตุ้งจะทาสีแดงใต้กราบ 

เก๋งท้ายเรือมีระเบียงล้อมรอบ  ถ้าเป็นของฝูเจ้ียน  ตัวเรือทาสีขาว  กราบเป็น

สีดำาขอบเขียว  ส่วนหางโจว  ท้องมน  ดาดฟ้าสูง  ใบเรือดามด้วยไม้แผ่กว้าง

เหมือนพัด„

เด็กหนุ่มทั้งสองสบตากัน

”พวกเจ้าสองคนจะเดินทางไปไหน„  นายโจรถามต่อ

”บางกอก„  หยงตอบ

”พวกเจ้าจะไปทำาอะไรที่นั่น„

”ยังไม่รู้เหมือนกัน„  หวางสารภาพ  ”ก็คงจะไม่พ้นงานจับกังแบกหาม„

”เจ้าคิดหรือไม่ว่า  จะต้องแบกหามอีกกี่ปีจึงจะสามารถตั้งตัวเป็นเถ้าแก่

ได้„

”เร่ืองนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความขยันขันแข็งและมานะอดทนของตัวเราเอง„ 

หยงตอบไดโ้ดยไมต่อ้งคดิ  ”ทำางานใหห้นกั  จับจ่ายใชส้อยแตน่อ้ย กย็อ่มมเีงิน

มีทองได้ในวันหนึ่ง„

”แต่งานจับกังได้รับค่าจ้างเพียงน้อยนิด  ต่อให้เจ้าแบกหามจนเส้นเลือด

เสน้เอน็ฟัน่กนัเปน็เสน้เชอืก กค็งจะยากจนไปตลอดชวีติ สูท้ำาการคา้โดยไมต่อ้ง

ลงทุนแบบข้า  เพียงไม่นานก็มั่งคั่งรำ่ารวย„

”แต่พวกเราไม่คิดจะเป็นโจร„  หยงโต้แย้ง

”ใหม้นัรู้ไป„  โจรสลดัผู้วางทา่อยา่งบัณฑิตยิม้เยย้หยนั  ”ขา้พนนัไดเ้ลย

ว่า ภายในเวลาเพียง  7  วัน  ข้าจะสามารถทำาให้พวกเจ้าละท้ิงความคิดเดิม  และ

หันมานิยมชมชอบการค้าที่ไม่ต้องลงทุนอย่างแน่นอน„

เกาะเล็กท่ีตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวนอกเส้นทางเดินเรือ  นอกจากจะรายรอบด้วย
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คลืน่ลมรุนแรงแลว้ แนวหินโสโครกทางดา้นเหนอืและใต้ของเกาะ ยงัเป็นเสมอืน

ปราการธรรมชาตท่ีิปอ้งกนัไมใ่หเ้รืออืน่ลว่งลำา้เขา้มาจนไดโ้ดยง่าย  แต่ถงึกระนัน้

ก็ยังมีพวกค้าของเถื่อนทั้งจากมลายูและสยามลักลอบเดินทางมาหาซ้ือของโจร

อยู่เนือง ๆ  โดยแลกเปล่ียนกับนำ้าจืดและอาหาร  รวมทั้งสุราและยาฝ่ิน  ซ่ึงเป็น

ที่ต้องการของเหล่าโจรสลัด

”เราจะต้องติดอยู่บนเกาะบ้านี้กับพวกโจรไปอีกนานเท่าไหร่„  หยงซ่ึง

นั่งอยู่บนโขดหินเพ่งสายตาออกไปในทะเล  เอ่ยด้วยความเบื่อหน่าย

”อั๊วก็ไม่รู้เหมือนกัน„  หวางซ่ึงเดินลุยนำ้าจับปูปลาตามซอกหินเงยหน้า

ข้ึนมองเพื่อน  ”แต่การที่ลื้อเอาแต่นั่งบ่นอยู่ทั้งวันแบบนี้  ใช่ว่าจะช่วยให้อะไร

ดีขึ้นได้„

”แล้วลื้อจะให้อั๊วเท่ียวจับปูจับปลาเล่นอย่างลื้อหรือ„  หยงถามอย่าง

หงุดหงิด

”อัว๊บอกกบัลือ้หลายคร้ังแลว้ว่ามวักลัดกลุม้ไปกป็ว่ยการเปลา่ สูห้าอะไร

ทำาพอเพลิน ๆ  ไม่ได้  แล้วอีกอย่าง  ตำาบลที่เราสองคนอยู่ก็เป็นที่ดอนห่างไกล

จากทะเล  บัดนี้  โชคชะตาบันดาลให้เรากลับกลายเป็นชาวเกาะอยู่ท่ามกลางนำ้า

กับฟ้า  ดังน้ัน  ก็สมควรท่ีจะทำาตัวให้คุ้นเคยกับส่ิงรอบข้าง  หัดว่ายนำ้าจับปลาให้

คล่องแคล่วเพื่อสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อถึงคราวจำาเป็น„

”ลื้อเร่ิมจะเห็นดีเห็นงามกับการเป็นโจรผู้ร้าย  และคิดจะอยู่กับพวกโจร

ตลอดไปอย่างนั้นหรือ„  หยงไม่คลายความขุ่นมัว

”ล้ือก็รู้อยู่แก่ใจว่า  ท่ีอ๊ัวมุ่งหน้ามาสยามด้วยหวังจะทำางานสร้างเน้ือสร้างตัว

ไมใ่ชป่ระพฤตติวันอกลูน่อกกรอบ  แต่เมือ่ฟา้ดนิกำาหนดให้เปน็ไปเชน่นี ้ กต็อ้ง 

อดทนกม้หนา้รับชะตากรรมไปพลางกอ่น และถนอมตวัรอเวลาทีฟ่า้ดนิจะปราน„ี 

หวางกล่าวอย่างใจเย็น

”ถ้าลื้อมัวแต่ทอดอาลัย  ไม่ดิ้นรนขวนขวาย  เมื่อไหร่เล่าเราจึงจะผ่านพ้น

เคราะห์กรรมไปได้„  หยงกระแทกเสียง
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”แต่ถ้าผลีผลามเอาแต่ใจโดยไม่ใคร่ครวญให้รอบคอบ  ก็อาจจะได้รับ

ความเดือดร้อนยิ่งขึ้นกว่าเดิม„  เด็กหนุ่มผู้สูงวัยกล่าวตักเตือน

”ทำาไมเราไม่คิดหลบซ่อนไปในเรือท่ีมาซ้ือของโจร„  หยงเสนอความคิด  

”อย่างน้อยก็พอให้พ้นเกาะบ้านี้ไปก่อน„

”ลื้อพูดยังกับคนพวกนั้นไม่ใช่โจรเหมือนกัน„  หวางเดินมาหยุดอยู่ข้าง

โขดหิน  ”เผลอ ๆ  อาจจะเป็นหนีเสือปะจระเข้  สู้เราอยู่คอยโอกาสที่นี่จะดีกว่า„

”อั๊วหมดความอดทนท่ีจะรอคอยอีกต่อไปแล้ว„  หยงฮึดฮัด  ”ลื้ออยาก

อยู่ที่นี่ก็อยู่ต่อไปคนเดียวเถอะ  สำาหรับอั๊ว  เป็นตายร้ายดียังไง  อั๊วก็ต้องหา

ทางออกไปให้พ้นจากเกาะนี้ให้ได้„

หวางมองดูเพื่อน  พลางสั่นศีรษะอย่างจนปัญญาที่จะทัดทานหรือ

ห้ามปรามอีกต่อไป

อาจเป็นด้วยความอ่อนวัยและนิสัยมุทะลุเอาแต่ใจตนเองที่ติดตัวมาแต่เล็ก 

ทำาให้หยงไม่ยินยอมเชื่อฟังคำาพูดของเพื่อน  และลอบลงเรือที่มาซ้ือของโจร

หายไปจากเกาะ  โดยไม่ได้คิดแม้แต่สักนิด ว่าการกระทำาของตนจะก่อความ

ทุกข์ยากเดือดร้อนแก่เพื่อนผู้อยู่ข้างหลังเพียงไร

”พวกเจ้าสองคนเป็นเพือ่นกนั กนินอนดว้ยกนั สมควรจะตอ้งดแูลกนัให้ด ี จู่ ๆ  

คนหนึ่งหายไป อีกคนหนึ่งจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นด้วยได้ยังไง„

นายโจรตะคอก  เมื่อหวางถูกลากตัวมาอยู่ต่อหน้า

”ถึงเป็นเพื่อนก็ใช่ว่าตัวจะติดกัน„  เด็กหนุ่มโต้เถียง  ”หยงคิดอ่านเร่ือง

อะไร กย็อ่มอยูแ่ต่ในหัวของมนั  หากมนัไมเ่อย่ปากออกมา  ไฉนขา้จึงจะสามารถ

ล่วงรู้ได้„

”เจ้าไม่ต้องมาตีฝีปากกับข้า„  นายโจรหุบพัดที่คลี่กางอยู่

”อย่างไรเสีย  พวกเจ้าก็คงต้องพูดจาหารือกันบ้าง  ใช่ว่ามันจะสามารถ
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หลบหนีไปได้ในทันทีทันใด  พวกข้าอยู่บนเกาะแห่งนี้เหมือนคนที่อยู่ร่วม

ครอบครัวเดียวกัน  ทุกคนมีหน้าท่ีคุ้มครองป้องกันบ้านเรือนให้ปลอดภัย  การท่ี 

เพื่อนเจ้าหนีหายไปเช่นนี้  ย่อมจะนำาภัยมาสู่พวกเราทุกคนได้  เพียงแค่มันแจ้ง

เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมือง„

หวางนิ่งเงียบ ขณะที่โจรบัณฑิตกวาดสายตาไปทางเหล่าสมุน

”ส่งแส้หางกระเบนมาให้ข้า„  นายโจรออกคำาสั่ง  ”จับมันมัดกับสมอเรือ 

ข้าจะโบยมันให้หลาบจำา„ 

ขาดคำาประกาศิต  บรรดาสมุนโจรก็กลุ้มรุมเข้าจับตัวเด็กหนุ่มคุกเข่า

ควำ่าหน้าลงกับสมอเหล็กเก่า ๆ  ที่ถูกทิ้งอยู่บนหาด  และฉีกเสื้อซ่ึงหวางสวมอยู่

ออก  นายโจรก้าวเดินมาหาเด็กหนุ่มช้า ๆ  พลางสะบัดหางกระเบนในมือกับ

อากาศ  เกิดเสียงดังน่าพรั่นพรึง

”กล่าวโดยสัตย์จริงแล้ว  ข้าหาได้ชิงชังเจ้าแม้แต่น้อย„  นายโจรกล่าว

เมื่ออยู่ตรงหน้า  ”เปรียบไปก็ไม่ต่างจากการลงโทษของบิดาต่อบุตรที่ดื้อดึง„

หวางสะดุง้สดุตัว  เมือ่เกลด็เกลยีวของหางกระเบนตากแหง้สมัผัสผวิหนงั

โดยตรง

”เจ้าไดค้ดิหรือไมว่า่ บดิากย็อ่มบังเกดิความเจ็บปวดดว้ยเชน่กนั  เมือ่เห็น

บุตรเจ็บปวด„

หางกระเบนจิกแผ่นหลังเป็นทางยาว  กล้ามเนื้อเต้นระริก  เลือดซึมจาก

แนวแผลชุ่มโชก

”ดังนั้น  เจ้าสมควรจะสำานึกรู้สึกในความผิดของตัวเอง„

หวางขบกรามเป็นสันนูนและบิดตัวไปมา

”และบังเกิดความเสียใจที่บีบบังคับให้ข้าต้องลงโทษเจ้าเช่นนี้„

เด็กหนุ่มไม่อาจล่วงรู้ว่านายโจรได้พูดจาอะไรอีกหรือไม่  เพราะเมื่อหาง

กระเบนกระทบผิวกายอีกครั้ง  สติสัมปชัญญะก็พลันดับวูบลง
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หวางไม่รู้ว่าเวลาล่วงเลยไปเนิ่นนานเพียงไร  แต่เมื่อคืนสติมาอีกคร้ัง  ก็มองเห็น

เพยีงความมดืรอบขา้ง หอูือ้องึดว้ยเสยีงคลืน่และเสยีงลมทีร่ะงมไมข่าดสาย และ

ร่างยังคงถูกมัดตรึงอยู่กับสมอทั้งที่นำ้าทะเลท้นขึ้นมาเกือบถึงเอว  และทุกคร้ังท่ี

คลืน่กระเซ็นซ่านกก็อ่ให้เกดิความเจ็บปวดแกบ่าดแผลทีถ่กูเฆ่ียน และผวิทีไ่หม้

เกรียมจากแดดที่แผดเผาอย่างสุดจะพรรณนา

”เจ้าฟื้นแล้วหรือ„  เสียงทักถามดังขึ้นอยู่ใกล้ ๆ   เมื่อเด็กหนุ่มเหลือบตา

ขึ้นมองก็เห็นเงาตะคุ่มที่เพ่งมองอยู่  ในมือของร่างนั้นขยับพัดด้ามจิ้วช้า ๆ  

”ท่านเฝ้าดูเพราะเกรงว่าข้าจะหลบหนีไปอีกคนกระนั้นหรือ„  หวางถาม

ขณะขบกรามสะกดกลั้นความเจ็บปวด  ”หรือรอดูจนข้าตายไปคาตา„

”ข้าคอยดูแลเจ้าต่างหาก„  นายโจรกล่าวด้วยนำ้าเสียงราบเรียบราวไร้

เร่ืองราวขุน่ขอ้ง  ”บนเกาะนีม้ฝีงูสนุขัเถือ่น  รวมท้ังหมปูา่ท่ีออกหากนิยามคำา่คนื 

หากพวกมันพบเจอเจ้า  ย่อมไม่แคล้วจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะของพวกมัน„

”ท่านอดหลับอดนอนมาคอยคุ้มครองข้าด้วยเหตุอันใด„  หวางถามด้วย

ความประหลาดใจ

”สบืไปภายหนา้เมือ่เจ้ามบุีตร  เจ้าจะบงัเกดิความเขา้ใจความรู้สกึของบิดา

ที่มีต่อบุตรได้เอง„

นายโจรเดนิเขา้มาหา และดงึผมเปยีของเดก็หนุม่ใหใ้บหนา้แหงนขึน้ กอ่น

ค่อย ๆ  รินนำ้าจากเหยือกดินเผาซึ่งถืออยู่ในมือลงในปากหวาง

”ค่อย ๆ  ดื่มกิน„  มันตักเตือน  ”มิเช่นนั้น  แทนที่จะเป็นคุณอาจกลับ

เป็นโทษแก่ตัวเจ้าเอง„

หวางกลำ้ากลืนนำ้าผ่านลำาคอ

”อันที่จริง ผู้ท่ีถูกลงโทษเยี่ยงเจ้าสมควรได้รับการพักผ่อนสักวันสองวัน 

แต่เผอญิวา่พรุ่งนีข้า้จะออกเรือแต่เชา้มดื และไมป่ระสงคจ์ะทอดทิง้เจ้าไวบ้นเกาะ

ตามลำาพังในสภาพนี้„

”ท่านต้องการให้ข้าเป็นโจรไปกับท่านด้วยต่างหาก„  หวางเบือนหน้าหนี
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”เจ้าคิดบ้างหรือไม่ว่า  ข้าเป็นคนช่วยไม่ให้เจ้าเป็นผีอยู่กลางทะเล„ 

นายโจรปล่อยมือจากหางเปียเด็กหนุ่ม  ”เหตุใดเจ้าจึงไร้ความกตัญญู  และควร

ครุ่นคิดหาทางตอบแทนบุญคุณข้าแทนที่จะดีแต่ตีฝีปากเช่นนี้„

”ก็ถ้าหากว่าท่านไม่ปล้นเรือพวกข้า  เราก็คงไม่เป็นหนี้บุญคุณต่อกัน„ 

หวางหลับตาลงเมื่อนึกถึงภาพของลูกเรือและคนโดยสารร่วม  200  คน  ท่ีถูก

ปล่อยให้รอความตายอยู่ในเรือที่ใกล้จะอับปาง

”เจ้าพูดเชน่นีไ้มต่า่งจากคนทีเ่ดนิวนหาตน้สายปลายทางไมพ่บ„  นายโจร

ถอยห่างไปกา้วหนึง่  ”หากขา้ยอ้นถามให้บ้างว่า หากเจ้าไมล่งเรือเดนิทางมาจาก

เมืองจีน  เจ้าก็ย่อมจะไม่ต้องเผชิญกับพายุร้าย  และถูกข้าโจมตี  ใช่หรือไม่...

เรื่องราวทั้งหมดนับว่าเป็นเรื่องที่เจ้าแส่หาความเดือดร้อนเองโดยแท้„

เด็กหนุ่มเม้มปากแน่น

”ไม่ว่าเจ้าจะอยากเป็นโจรหรือไม่  เจ้าก็ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงไปไหนได้ 

และอีกไม่นาน  เจ้าก็จะต้องหันมาชื่นชมการทำาการค้าอย่างข้าแน่นอน„

”ไม่มีทาง„  หวางแผดเสียง  ”ท่านไม่มีวันที่จะบีบบังคับข้าได้สำาเร็จ„

”แลว้เจ้ากจ็ะรูเ้องว่าขา้ทำาไดห้รือไม„่  โจรบัณฑิตสะบดัพดัใหค้ลีก่างออก

และโบกแรง ๆ  ราวกับจะระบายอารมณ์ที่ขุ่นมัว

เรือโจรสลัดแล่นละลิ่วดุจเสือร้ายได้กลิ่นกวาง เมื่อเห็นเรือสินค้าที่ลอยลำาอยู่

เบื้องหน้า

”เรือหัวเขียว„  นายโจรร้องบอก  เมื่อลดกล้องส่องทางไกลลงและหันมา

ทางหวาง  ”เรือของพวกฮกเกี้ยน  เดินทางไปมลายู  ส่วนมากจะบรรทุกผ้าไหม 

สมุนไพร  เครื่องยาจีน  และเครื่องเรือน„

มันหันไปออกคำาสั่งต้นเรือ  2-3 คำา  ก่อนบรรยายต่อ

”เรือพวกนี้เชื่องช้าแม้จะมีถึง  5  เสากระโดง  แต่ก็ใช่จะกางใบกินลมได้

เต็มท่ี  เพราะทะเลในฤดูมรสุมคลื่นลมแปรปรวน  หากพบพานพายุและบังคับ
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เรือไม่อยู่ก็อาจจะล่มลงได้โดยง่าย  จึงเป็นโอกาสให้เราอาศัยความปราดเปรียว

ชิงเข้าจู่โจมมันก่อน„

”ท่านบอกเรื่องนี้แก่ข้าทำาไม„  หวางถามห้วน ๆ  

”แล้วเจ้าคิดว่า  เสือหรือสิงโตสอนให้ลูกมันเรียนรู้วิธีล่าเหยื่อเพื่ออะไร„ 

นายโจรย้อนถาม

”แต่ขา้มใิชเ่สอื„  เดก็หนุม่พดูอยา่งยงัไมค่ลายความเคยีดแคน้  ”และขา้

ก็ไม่ใช่โจร  ดังนั้น  จึงไม่ต้องการเรียนรู้เรื่องการปล้นชาวบ้าน„

”ถึงเจ้าจะเป็นเพียงลูกแมวเชื่อง ๆ   แต่เมื่ออยู่ท่ามกลางฝูงเสือ  ใครที่ได้

พบเห็นก็ย่อมจะคิดว่าเจ้าเป็นลูกเสือท่ีดุร้ายเช่นเดียวกัน  เมื่อเจ้าอยู่ในหมู่โจร 

ต่อให้เจ้าประกาศตัวว่าตนเองเป็นหลวงจีน ย่อมจะไม่มีใครที่ไหนเชื่อถือคำาพูด

ของเจ้า„

หวางอึ้งด้วยความฮึดฮัด

”ข้าจะบอกอะไรให้เจ้ารับรู้ไว้อย่างหนึ่ง„  โจรบัณฑิตยิ้มอย่างเป็นต่อ  

”การทีเ่จ้าจะเปน็อะไร  ไมส่ำาคญัเทา่กบัทีค่นอืน่คดิว่าเจ้าเปน็เชน่ไร  ตอ่ให้เจ้าเปน็

กเิลนกนิเมฆพน่ไฟ แตห่ากคนท่ัวไปพากนัคดิวา่เจ้าเป็นแพะแกะ กย็อ่มไมม่ใีคร

เคารพยำาเกรงเจ้า  ตรงกนัขา้ม หากเจ้าเปน็เพยีงงูกนิปลา ถา้ผู้คนเกดิเชือ่ถอืวา่

เจ้าคือพญามังกร  ก็ย่อมมีผู้รำ่าลืออิทธิฤทธ์ิของเจ้าไปต่าง ๆ นานา  จนพิสดาร

พันลึกเอง„

นายโจรทอดสายตาดูเด็กหนุ่ม

”จงเป็นอย่างที่คนอื่นคิดว่าเจ้าเป็น  อย่าเป็นอย่างที่เจ้าอยากเป็น  แต่

คนอื่นเขาไม่ได้เห็นว่าเจ้าเป็นเช่นนั้น„
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