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อย่างอื่นข้องเก่ียวก็แลจะน่าเวทนาเกินไป ฉะนั้นสู ้โทษโชคชะตาไว้ก่อน 

เป็นดี และอย่างน้อยโชคชะตาครั้งน้ีก็ทำาให้เขาเข้าสู่อีกโลกหนึ่งท่ีเต็มไปด้วย

ความเชื่อและเรื่องเล่านานา
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Wei Yu 7

บทน�ำ

เซี่ยงไฮ้ กรกฎาคม 1937

หลายวันนี้เรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูทั่วทุกหัวระแหง 

คงหนีไม่พ้นเหตุการณ์ 7 กรกฎาคม* ไม่ว่าคุณจะเป็นพวกพกไม้เท้า 

มอีารยะหรอืคนลากรถ คนในงานเต้นร�าทีโ่รงแรมพาราเมานต์หรอืผพีนนั

วางเดิมพันในสนามแข่งม้า ทุกคนต่างทุ่มเถียงกันหน้าแดงคอเป็นเอ็น

น�า้ลายกระเซน็เป็นฟอง แต่ละคนกลายเป็นนกัการเมอืงและทหารชัน้สูง

ที่มองสถานการณ์ในประเทศได้ชัดเจน

กรรมกรอย่างจย่าซานก็เช่นกัน

เห็นอยู่ว่าเขาไม่รู้หนังสือสักตัว เมื่อก่อนพอเห็นต�ารวจก็รีบแจ้น 

ไปเลียแข้งเลียขาด้วยความนอบน้อมประหนึ่งเห็นพวกฝรั่ง ขนาดว่า 

เมืองเป่ยผิง** อยู่ด้านนี้หรือด้านน้ันของแม่น�้าหวงปู้ก็ยังไม่แน่ใจ ทว่า

หลายวันน้ีจู่ๆ เขาก็พูดถึงสถานการณ์การเมืองระหว่างจีนกับญ่ีปุ่น 

* สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่สอง

** เป่ยผิง คือชื่อเดิมของเมืองปักกิ่ง
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8 ครึ่งปีศาจซือเถิง 1

อย่างเตม็ปากเตม็ค�า ทุกคนล้วนเดาว่าสองวันน้ีเขาคงลากรถให้อาจารย์

สอนหนังสือหรือนักศึกษารักชาติมามาก ได้ฟังเขามากระผีกเดียวก็ 

เอามาโอ้อวดต่อหน้าสหาย

เย็นวันนี้ฝนตกหนัก น�้าบนถนนเจิ่งนองถึงข้อเท้า กรรมกร 

หลายคนต่างหยุดลากรถและไปเจาะเท้า* ที่ร้านหยางโจวเจ้าประจ�า  

จย่าซานเพ่ิงจะปลดช้อนรองเท้าออกก็ไปถกหน้าด�าหน้าแดงกับคนอ่ืน

แล้ว

กรรมกรคนหน่ึงเล่าว่าเมื่อกลางวันเขาลากรถให้ลูกค้า ฟังจากที่

ลูกค้าคนนั้นพูดคือคนญี่ปุ่นจ้องจะตะครุบเซี่ยงไฮ้เหมือนกัน

เร่ืองนีร้้ายแรงมาก ถึงหนงัสอืพิมพ์จะบอกว่าเหตกุารณ์ 7 กรกฎาคม 

สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลก แต่เดิมทีปากปืนกระบอกน้ันก็จ่ออยู่

ทางตอนเหนอื ทางใต้ไม่เคยได้ยินกระทัง่เสยีง ทว่าตอนนีก้ลับตกเป็นเป้า 

ซะเอง!

ด้วยเหตุน้ีจย่าซานจงึออกมาท�าตัวเป็นโฆษกท�าเนยีบประธานาธิบด ี

อีกครั้ง ท่าทางเขาคล้ายกับว่าประธานคณะกรรมการเจียงเพิ่งโทรศัพท์

หาเขาเมื่อวาน

"คนญ่ีปุน่บกุเซีย่งไฮ้? ต่อให้เอง็ใช้หวัแม่เท้าคดิก็ไม่มทีางเป็นไปได้!"

"พวกท่ีอยู่ในเขตเช่าเซี่ยงไฮ้ล้วนเป็นพวกฝรั่ง! ทั้งฝาหรั่งเสด  

อาเมอริกา เจอรมัน (ฝรั่งเศส อเมริกา เยอรมัน) เอ็งลองไปถาม 

กษัตริย์พวกเขาดูสิว่าเห็นด้วยมั้ย!"

"เซีย่งไฮ้อยู่ใกล้กบัเมอืงจนิหลงิ** ขนาดนัน้ ประธานคณะกรรมการ

อยู่ที่ท�าเนียบประธานาธิบดีจะปล่อยให้เขาบุกรึ"

* เจาะเท้า หมายถึงการนวดฝ่าเท้า

** จินหลิง คืออีกชื่อหนึ่งของเมืองหนานจิง
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Wei Yu 9

"มาดามซุน* ก็อยู่ท่ีเซี่ยงไฮ้ มาดามซุนเป็นใคร นั่นน่ะคือพ่ีรอง 

ของมาดามเจี่ยง** มาดามเจี่ยงจะเห็นด้วยกับการบุกเซี่ยงไฮ้เรอะ  

มันไม่เหมือนกับเป่ยผิง ประธานคณะกรรมการไม่มีญาติอยู่เป่ยผิง  

จะบุกก็บุกไป..."

สุดท้ายจย่าซานก็เถียงจนได้เหล้าหนึ่งมื้อ เขาดื่มไปครึ่งท้อง  

หลังฝนหยุดก็เดินตุปัดตุเป๋ลากรถจากไป แม้เดินซวนเซก็ยังไม่วาย 

พ่นกลิ่นเหล้ากล่าววาจาดุดันว่า "ประเทศญ่ีปุ่นน่ะ ข้าผายลมทีเดียว 

ก็ถล่มมันปลิวได้แล้ว..."

จย่าซานมนีสิยัเสยีอยู่อย่างคือเมือ่ดืม่เหล้าก็จะหลงทศิ เจอทางแยก 

ก็จะเลี้ยวขวาโดยไม่แยกเหนือใต้ออกตก ยิ่งดื่มหนักก็ย่ิงคึกคักลิงโลด 

ไม่ต่างจากที่พวกผู้หญิงชอบพูดว่าด่ืมเหล้าหน่ึงไหก็ลากรถลงแม่น�้า 

ฉินไหวได้

แม้สมองมึนเบลอ แต่เขาก็ยังจ�าได้เลือนรางว่าตนเองเดินตากลม

เลยีบไปตามแม่น�า้หวงผู ่รถลากสัน่คล้ายจะแยกเป็นชิน้ๆ จากนัน้ใต้เท้า

ก็เหมือนว่างเปล่า เขาล้มลงหลับไป

จย่าซานตืน่ขึน้มาหลงัเทีย่งคนื อากาศยามราตรขีองเดือนกรกฎาคม 

ยังคงหนาวเหน็บ หน้าท้องเขาถูกสายลมเย็นยะเยือกพัดใส่ ยังไม่ทัน

ลืมตา จมูกก็ได้กลิ่นผ้าขึ้นราแล้ว เขาลอบด่าตัวเอง

เวรเอ๊ย ครั้งน้ีดื่มมากไป เดินมาถึงโรงงานทอผ้าหวาเหม่ยที่เจ๊ง 

ไปแล้วได้ยังไงกันเนี่ย

เรื่องโรงงานที่คนจีนเปิดล้มละลายไม่ใช่เรื่องใหม่ ใครใช้ให้สินค้า

ของชาวต่างชาติถูกและใช้ดีกันล่ะ

* หมายถึงซ่งชิงหลิง ภรรยาของ ดร. ซุนยัดเซ็น

** หมายถึงซ่งเหม่ยหลิง ภรรยาของเจียงไคเช็ก
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10 ครึ่งปีศาจซือเถิง 1

เนื่องจากยังไม่สร่างเมา สายตาจึงพร่ามัวเล็กน้อย จย่าซาน 

หาวหวอดพลางหรี่ตามองฐานก�าแพงตรงมุมท่ีไกลออกไป แสงจันทร์

สว่างแจ่มจ้า คล้ายจะฉาบแสงลงบนเงาบนพ้ืน หญิงสาวคนหน่ึง 

เลี้ยวผ่านหัวมุมไป...

ผู้หญิง?

จย่าซานตอบสนองทันที เขากระเด้งตัวขึ้นน่ัง ขย้ีตามองไปทาง

ด้านนั้นอีกครั้ง 

สงบนิ่ง เงียบสงัด

หรือจะตาฝาด

ไม่มีทาง ตรงนั้นต้องมีผู้หญิงผ่านไปแน่ รองเท้าส้นสูงที่ไม่ต�่ากว่า

สามนิว้ ส้นเรยีวแหลม หวัรองเท้าฝังไข่มกุ มนัสัน่รกิๆ เป็นมนัเงาวาววับ 

จย่าซานเคยได้ยินคนบอกว่าตอนมาดามเจี่ยงซ่งเหม่ยหลิงออกเรือน  

บนรองเท้าส้นสงูปักไข่มกุซึง่ขโมยมาจากโลงพระศพของซสูไีทเฮาเอาไว้ 

หลังจากนั้นเหล่าคุณนายเซี่ยงไฮ้ทั้งหลายต่างก็เอาตามเย่ียงอย่าง 

รองเท้าหน่ึงคู่ประดับไข่มุกวิบวับแวววาว เทียบได้กับข้าวปลาของ

ครอบครัวยากจนครึ่งปีเลยทีเดียว

ยังมีเท้าสีขาวผ่อง น่องเรียวบอบบาง ชายของก่ีเพ้าสะบัดอยู ่

ตรงขา ส่วนที่เป็นลายปักค่อนข้างมืด มองเห็นไม่ชัดในเวลากลางคืน  

รู้เพียงว่าลวดลายซับซ้อนมากตามแบบของตระกูลมีฐานะ

ส่วนท่ีอยู่สูงขึ้นไปอีกเขาไม่ได้มอง ใครใช้ให้ตอนนั้นเขานอนอยู่ 

กันเล่า ตอนเห็นท่อนขาเนียนละเอียดดุจหยกแวบผ่านมุมก�าแพงไป 

เขายังไม่ได้สติกลับมาเลย

หลังคิดทบทวนหน้าหลังโดยละเอียด จย่าซานก็รู้สึกราวกับว่า 

ตัวเองเก็บเพชรเม็ดงามได้
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Wei Yu 11

ตัวเขาไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ แต่เคยฟังอยู่หลายครั้งว่า

อนุภรรยาของตระกูลร�่ารวยจ�านวนมากล้วนอ้างว้างเปลี่ยวเหงาจึง 

มชีูอ้ยู่ด้านนอก โรงแรมในเมอืงมหูีตามากมายไม่สะดวกนัดพบ บางคน

ที่ใจกล้าก็จะวิ่งมายังโรงงานหรือบ้านร้างในเขตชานเมืองเช่นนี้

ผู้อาบน�้าร้อนมาก่อนสอนเขาว่าหากเจอเรื่องแบบน้ีอย่าไปท�าให้

เป็ดแมนดารินป่า* ตื่นตกใจ เวลาที่ฝ่ายชายอยู่ด้วยนั้นไม่สะดวกลงมือ 

ทางที่ดีให้จับตามองฝ่ายหญิงไว้ รอตอนเธออยู่คนเดียวค่อยตีให้สลบ 

แล้วแกก็รูดเอาต่างหูทองก�าไลหยกบนตัวพวกนั้นไปได้ตามใจชอบ  

ดั่งลาภตกจากฟ้า ม้าได้หญ้ายามดึก** หากใจกล้ามากพอจะลองลิ้ม 

ชมิรสชาตสิดใหม่ของอนุภรรยาดก็ูได้...ผู้หญิงเหล่านีท้�าเร่ืองไม่ดไีม่งาม 

ต่อให้ถูกเอาเปรยีบกไ็ม่กล้าป่าวประกาศ ย่ิงไปกว่านัน้ยังมดืมดิไร้แสงไฟ  

เธอจะรู้หน้าค่าตาแกได้อย่างไร

จย่าซานตัดสินใจลองหย่ังเบื้องหลังดูก่อน หากหาเรื่องได้ก็จะ 

ถือโอกาสตกัตวง แต่ถ้าเกิดเป็นพวกรบัมอืยากก็อย่าไปย่ัวโมโหดกีว่า...

ลาภลอยมีค่าจริงอยู่ แต่ค่าของชีวิตสูงค่ากว่านั้น

อันดับแรกเขาเดินวนไปรอบๆ หลังยืนยันว่าไม่ใช่ลูกพ่ีใหญ ่

ของแก๊งออกมาหาชูร้กัก็มัน่ใจแปดส่วนว่าผูช้ายท่ีอยู่ด้านในเป็นไอ้หนุ่ม

หน้าขาวเกาะผู้หญิงกิน...สถานที่ห่างไกลเช่นนี้ ด้านนอกกลับไม่เห็นมี

รถยนต์สันดาปน�้ามัน เจ้ายาจก!

ไม่มกีระท่ังรถลากด�า*** อนุภรรยาผูน้ี้ก็ช่างเหลอืเกนิจรงิๆ ไม่กล้า

* เป็ดแมนดาริน เป็นนกเป็ดน�้าชนิดหน่ึงท่ีมีถิ่นก�าเนิดในจีน มีนิสัยชอบอยู่กันเป็นคู่ จึงกลายเป็น

สญัลกัษณ์ของคูช่วิีตและความรักมัน่คง เป็ดแมนดารินป่าในท่ีนีจ้งึหมายถงึคูส่ามภีรรยาทีไ่ม่ได้แต่งงานกัน 

อย่างถูกต้อง

** มีที่มาจากส�านวน 'คนไร้โชคมิมั่งคั่ง ม้าไร้หญ้ายามดึกมิอ้วนพี' (人无横财不富，马无夜草不肥)

*** เพื่อให้ต่างจากรถลากธรรมดาจึงก�าหนดให้รถลากที่ว่าจ้างใช้ส่วนตัวต้องทาสีด�า
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12 ครึ่งปีศาจซือเถิง 1

ใช้รถที่บ้าน แล้วยังทนย�่าส้นสูงคู่นั้นมาได้

จย่าซานพอมั่นใจอยู่บ้างจึงกล้ามากขึ้น เขาเปลี่ยนใจเดิน 

เลี้ยวผ่านมุมก�าแพงไปช้าๆ 

ในเขตโรงงานเงียบสงัดอย่างย่ิง แกนสาวไหมข้ึนรากองอยู่ตรง 

มุมก�าแพงที่เปิดโล่ง ประตูหน้าของโรงงานมีโซ่เหล็กพันรอบและ 

แขวนแม่กุญแจไว้ เธอน่าจะไม่ได้อยู่ในโรงงาน...แปลกเกินไปแล้ว  

เขาไล่มองโกดังที่มีของกองพะเนินไปทีละจุดแต่กลับไม่เห็นแม้เงา  

น่ีไม่สมเหตุสมผลเลย เขาไม่เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเดินออกไปทางเดิม  

ทางเข้าออกมีแค่ทางเดียว ตรงประตูหลังรอบด้านล้วนขึงตาข่ายเหล็ก

กันขโมยเอาไว้ หรืออนุภรรยาคนงามจะปีนข้ามไปได้?

จย่าซานร้อนใจกระวนกระวาย เหงื่อแตกซิก เขายืนอยู่หน้าประตู

โรงงาน มอืหนึง่เท้าเอวอกีมอืพัดโบกลม เรือ่งนีม้คีวามเป็นไปได้สองอย่าง 

คือตาฝาด หรือไม่ก็เจอผีเข้าแล้ว

คิดซะว่าตาฝาดแล้วกัน คงตาฝาดนั่นแหละ ผู้หญิงของเขาว่าได้

ไม่ผิดเลย เหล้าลงท้องไปไม่มีอะไรดี จย่าซานหน้าม่อยคอตก หย่อนก้น

นั่งลงพิงประตู

แอ๊ด...ประตูเปิดออกแล้ว

บานพับประตูลั่นเอี๊ยดอ๊าด บานประตูท้ังสองด้านเปิดอ้าอย่าง 

เชือ่งช้าและหนักอึง้ แสงไฟอบอุน่สเีหลอืงสลวัแผ่คลุมออกมานอกประตู 

ครอบจย่าซานไว้ในเงาสีแดงก�่าพอดิบพอดี

จย่าซานน่ังลูกกระเดือกแข็งอยู่ตรงน้ันไม่กล้าขยับตัว กระท่ังตา

ยังไม่กล้ากะพริบ เขาไม่ใช่เด็กสามขวบ เขารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ผิดปกติ 

แค่นิดหน่อย แต่ผิดปกติเอามากๆ

ด้านนอกประตูคล้องโซ่เหล็กไว้หลายเส้นและแขวนแม่กุญแจไว้ 
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แค่เขานั่งพิงเบาๆ จะเปิดออกได้อย่างไร

ประตูสองบานนี้อย่างน้อยก็หนักห้าสิบกิโลกรัม ล�าพังแค่ฟังเสียง

เอีย๊ดอ๊าดก็รูแ้ล้วว่าใช้แรงอย่างมากจงึจะเปิดออก แล้วมนัจะเปิดเข้าไป

ด้านในเองได้ยังไงกัน ถ้าบอกว่ามีคนดึงประตูอยู่ด้านหลัง อย่างนั้น 

ท�าไมถึงไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหอบแฮก

ทว่าในโรงงานมดีวงไฟ อย่างไรก็ต้องมเีงาเลด็ลอดออกมาตรงช่อง

บ้าง เมื่อครู่นี้ท�าไมเขาถึงไม่เห็นร่องรอยตรงนอกประตูเลยสักนิด

หลงัจย่าซานตัวแขง็ทือ่อยู่ครูใ่หญ่ก็หนัไปแบบหวาดหว่ัน หากเป็น

หายนะย่อมหลบไม่พ้น อีกอย่างในใจเขายังหวังว่าจะโชคดีอยู่สามส่วน 

ตัวเขาเป็นคนลากรถ เหตุการณ์ใหญ่โตขนาดนี้ไม่น่ามุ่งมาที่เขา

โรงงานขนาดใหญ่ปกคลมุด้วยสแีดงเข้มสลวัๆ ในสายตาอนัพร่ามวั  

คล้ายมีใครบางคน...

จย่าซานกลืนน�้าลาย ก้าวไปด้านในหลายก้าว...

ในท่ีสดุก็มองเห็นชดัเจน ผูห้ญิงคนหนึง่ถูกมดัข้อเท้าแขวนกลบัหัว 

เส้นผมปล่อยสยายระลงมาเหนือพ้ืน บนพ้ืนคือเลือดสีแดงคล�้าซึ่ง 

แผ่วงกว้างข้ึนเรื่อยๆ และระหว่างปลายเส้นผมซึ่งตกห้อยลงมากับพ้ืน 

เขามองเห็นรองเท้าส้นสูงผ้าซาตินคู่หนึ่ง

หวัรองเท้าแหลมเลก็ ด้านบนฝังไข่มกุสชีมพูหนึง่เมด็ เรยีวเท้าขาว

ผุดผ่องดุจหิมะ น่องกลมกลึงมีน�้ามีนวล ถัดขึ้นไปอีกคือกระโปรงก่ีเพ้า

ปัดเฉียง ปักลวดลายไม้เถาสีสันสดใสกระหวัดพัวพัน ส่ือนัยถึงการม ี

ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง

มีผู้หญิงอีกคนยืนอยู่ด้านหลังศพผู้หญิงที่ถูกแขวน

จย่าซานตะลงึไป เขามชีวิีตอยู่มาสามสิบกว่าปี 'อาจารย์ทีป่รึกษา' 

ในชีวิตนับไม่ถ้วนต่างสอนเขาเรื่องการหลอกลวงต้มตุ๋นเอาอกเอาใจ  
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แต่ไม่เคยมใีครชีแ้นะเขาว่าหากเจอสถานการณ์เช่นนีค้วรรบัมอือย่างไร

หากเวลานี้ด้านข้างมีนาฬิกาต้ังพ้ืนอยู ่เรือนหนึ่ง เข็มสั้นยาว 

ทั้งสามคงไม่ขยับ ทั้งเข็มและโลกอันสับสนวุ่นวายพร้อมใจกันหยุดนิ่ง 

เฝ้าคอยอะไรบางอย่างมาท�าลายสถานการณ์ชะงักงันนี้ลง...

สิง่ท่ีท�าลายสถานการณ์หยุดชะงกัคือเสียงสวบๆ ประหลาดสองครัง้  

วัตถุแหลมหนาเท่าท่อนแขนซึง่ไม่รูว่้าเป็นวสัดใุดแทงทะลุซีโ่ครงศพผู้หญิง 

ห้อยกลับหัว ร่างไร้วิญญาณแกว่งไกวอยู่กลางอากาศสองสามครั้ง  

โลหิตสีแดงคล�้าสะท้อนเป็นสีด�าไหลรินจากปากแผล ซึมเปียกเสื้อผ้า 

ไหลผ่านล�าคอ แทรกซมึสูเ่ส้นผมยาวซึง่เปียกชืน้เป็นสังกะตงัอย่างแช่มช้า  

แรกเริ่มเพียงหยดติ๋งๆ หลังจากนั้นก็รวมเป็นแอ่งขนาดใหญ่บนพ้ืน

ประหนึ่งล�าธารสายเล็ก

จย่าซานร้องลัน่ด้วยความหวาดผวาแล้วหนัหน้าว่ิงหนี นอกประตู

อาบย้อมด้วยสีสันแห่งรัตติกาล ดวงจันทร์สว่างลอยสูง อีกไม่กี่ก้าวเขา

จะหลบหนีไปจากที่นี่ได้ แต่บานประตูทั้งสองก็พลันปิดปังเสียงดังสนั่น

การกระแทกปิดอย่างรนุแรงของประตูก่อให้เกิดสายลมเย็นยะเยือก 

หอบใหญ่จนกล้ามเนื้อบนใบหน้าจย่าซานสั่นดังกึก

รอบด้านเงียบกริบลง ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไหร่ ในความเงียบสงัด

ประหนึ่งความตาย เสียงรองเท้าส้นสูงก็ดังขึ้น

กึก กึก กึก

วันที่ 13 สิงหาคม ปี 1937 สงครามในเซี่ยงไฮ้ได้ปะทุขึ้น โรงงาน

ทอผ้าหวาเหม่ยถูกระเบิดทางอากาศของทหารญ่ีปุ่นกวาดราบเป็น 

หน้ากลอง 

ปลายเดือนเมษายน ปี 1949 แนวป้องกันทีแ่ม่น�า้แยงซขีองกองทัพ 
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ก๊กมนิต๋ังถูกตีแตก ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมกองทัพปลดแอก

เริม่บกุโจมตีแต่ละเขตของเซีย่งไฮ้อย่างเชือ่งช้า และครัง้หนึง่ได้ต้ังค่ายรกุ 

และป้องกันบนซากโรงงานทอผ้าหวาเหม่ย

กาลเวลาล่วงเลย วันคืนผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว ที่ตั้งเก่าของ

โรงงานทอผ้าหวาเหม่ยเคยสร้างเป็นโรงเรียน สนามกีฬา และร้านค้า  

จนกระทั่งถึงปี 2013 สถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นถนนและสวนสาธารณะ

ซึ่งโอบล้อมด้วยเขตที่อยู่อาศัยมากมาย มักพบเห็นวันหมอกลงในช่วง 

เดือนธันวาคม ดัชนีค่า PM 2.5 สูงทะลุมาตรวัด แม้นักวิชาการ 

จะบอกซ�้าแล้วซ�้าเล่าว่าสภาพอากาศเช่นน้ีไม่ควรจะออกจากบ้านและ

เปิดหน้าต่างให้น้อย กระนั้นเหล่าคุณตาคุณยายผู้รักการออกก�าลังกาย

ยามเช้าก็ยังคงสวมหน้ากากกรองฝุน่ควนัออกมาท�าท่ากระเรยีนสยายปีก*  

ต่อด้วยท่าม้าป่าแบ่งผม** ตรงที่ว่างในสวนสาธารณะกันอย่างคึกคัก

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในฤดูหนาวของปี 2013

* ท่ากระเรียนสยายปีก เป็นหนึ่งในท่ามวยไท้เก๊ก โดยจะวาดมือท้ังสองข้างกางออกคล้ายท่วงท่า 

สยายปีกของนกกระเรียน

** ท่าม้าป่าแบ่งผม เป็นหนึ่งในท่ามวยไท้เก๊ก โดยจะวาดมือขึ้นลงคล้ายก�าลังลูบตัวม้า
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บทที่ 1

    

เดือนธันวาคม ปี 2013 ณ เขตทิเบตชิงไห่ อ�าเภอหนางเชียน  

ใกล้หมู่บ้านไป๋จา

แม้แสงอาทิตย์จะสว่างสดใส แต่อุณหภูมิกลับลดต�่าจนพาน 

ให้พูดไม่ออก เท้าสองข้างซึ่งยัดอยู่ในรองเท้าบูตขนแกะแท้ที่ว่ากันว่า 

กันหนาวได้ของอนัมัน่แทบจะแขง็จนกลายเป็นก้อนน�า้แขง็ท่ีไร้ความรูส้กึ  

แต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังคงพิงประตูรถชูโทรศัพท์มือถือในมือข้ึนและ 

โยกซ้ายย้ายขวาอย่างดื้อด้าน คล้ายตามหาสัญญาณจากฝ่ายศัตรู

ไม่รู้ว่าเพราะยกมือถือถูกจุดหรือเมื่อครู่น้ีแค่อินเตอร์เน็ตขัดข้อง 

จู่ๆ สัญญาณก็เต็มขีด

ติ๊งๆๆ

เสียงวีแชตหลายข้อความที่รอมานานทยอยส่งเข้ามาไม่ขาดสาย 

ภาพสองสามภาพแรกก�าลังดาวน์โหลด ข้อความตัวอักษรที่ส่งมา

ข้อความสุดท้ายปรากฏขึ้นมาก่อน 
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'คุณลูกค้า...รูปยังแต่งอยู่ ส่งมาให้ลองดูก่อนไม่ก่ีภาพ มีปัญหา

ตรงไหนแจ้งได้นะ'

รออีกครู่หนึ่งรูปแรกก็เปิดข้ึน เป็นรูปตะวันตกดินท่ีริมทะเลและ 

ตัวเธอกับชุดเจ้าสาว สตูดิโอถ่ายภาพแห่งนี้เชื่อใจได้จริงๆ ภาพที่ 

แต่งออกมานั้นงดงามราวกับภาพฝัน

อันมั่นน�้าตารื้นทันใด

อีกหลายรูปก็เป็นภาพของเธอเช่นกัน ภาพเธอเท้าคางครุ่นคิด  

ก้มหน้าดมดอกไม้ที่อยู่ในมือ ปล่อยตัวหัวเราะร่าบนถนนใต้ร่มไม้  

ถือร่มเอียงตัวพิงสะพานท่ามกลางสายหมอก เธอโพสต์รูปสองสามรูป

ลงใน Moments* เพ่ิมๆ ลดๆ ค�าในข้อความประกอบ เปลี่ยนแล้วก็ 

ใส่ใหม่ สุดท้ายข้อความที่โพสต์ลงไปก็คือ 

'บนโลกใบนี้ย่อมมีใครสักคนเฝ้าคอยคุณอยู ่ เมื่อถึงตอนน้ัน 

คุณจะเข้าใจว่าท�าไมถึงไม่ลงเอยกับคนที่ไม่ใช่เหล่านั้น เขาคนน้ัน 

จะยินดีที่ได้พบคุณ ได้เลือกคุณท่ามกลางผู้คนนับพันหมื่น และยินดี

เดินไปกับคุณ 1314**'

หลงัโพสต์เสรจ็เธอก็ยัดมอืถือกลบัไปในกระเป๋าเสือ้ ยกมอืสองข้าง 

ป้องตรงปากแล้วพ่นไอ จากน้ันก็ออกแรงถู พยายามย�่าเท้า ขณะ 

ไม่รู้ว่าย�่าไปเป็นครั้งท่ีเท่าไหร่ ฉินฟั่งก็กลับมา

ตอนกลับมาฉินฟั่งพูดก่ึงสัพยอกว่า "สมใจแล้วสิ"

* 'Moments' เป็นพื้นที่แบ่งปันรูปภาพและความรู้สึกของแอพพลิเคชั่นวีแชต

** เลข 1314 (อีซานอีซื่อ) พ้องเสียงกับค�าว่า 一生一世 (อีเซิงอีซื่อ) ซึ่งหมายถึงชั่วชีวิต
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เขาคงเหน็วีแชตอันนัน้แล้ว อันมัน่เตรยีมตวัแต่แรกแล้วจงึเชดิหน้า 

ตอบกลับว่า "ฉันต้ังใจ พวกทุเรศท่ีมองไม่เห็นข้อดีของฉันจะได ้

รู้สึกเลี่ยน"

ฉินฟั่งไม่ได้ว่าอะไร เพียงยกน้ิวโป้งให้เธอ ดูจากสีหน้าจืดเจื่อน

ของเขา อันมั่นก็รู้ว่าเรื่องที่ไปสอบถามไม่ได้ความ "ยังหาไม่เจอเหรอ"

"แย่กว่าน้ันอีก เขาบอกว่าปีสองพันสิบอว้ีชู ่เกิดแผ่นดินไหว  

หนางเชียนเองก็เป็นเขตประสบภัย ภูเขาใกล้ๆ ถล่มไปหลายลูก  

บางหมู่บ้านถูกกลืนไปทั้งหมู่บ้าน คาดว่าคงหาไม่เจอแล้วล่ะ"

แน่ล่ะว่าต้องหาไม่เจอ นี่เป็นเรื่องของบ้านฉินฟั่ง เห็นว่าเป็น 

ความปรารถนาของคนเฒ่าคนแก่ อันมั่นไม่ได้ซักถามมากนัก แต่ก่อน

ออกเดนิทางเธอกเ็ตรยีมใจไว้แล้ว เวลาตัง้เจ็ดแปดสบิปีแล้ว เหตกุารณ์

บนโลกแปรเปลี่ยนรวดเร็ว แค่สิบปีฟ้าดินก็พลิกกลับ เวลาเจ็ดสิบป ี

ภูเขากลายเป็นที่ราบ แม่น�้าแห้งเหือดได้ การตามหาคนท่ีเสียชีวิตไป

แล้วน้ันยากเย็นเกินไป

ย่ิงไปกว่าน้ันยังมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.1 ริกเตอร ์

ไม่คาดฝันเพ่ิมเข้ามาอีกต่างหาก

อันมั่นเอ่ยหย่ังเชิงว่า "งั้น...พวกเรากลับหางโจว?"

คนเรานั้นย่อมมีความดันทุรังอยู่ไม่มากก็น้อย ท้ังท่ีเป็นเรื่องซึ่ง 

ไม่ได้คาดหวังอะไร แต่อยู่ๆ มาบอกว่าหมดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะ

ไม่พอใจข้ึนมาทันท ีฉนิฟ่ังคือตัวอย่างทีดี่ หลงัขึน้รถเขาก็หมนุพวงมาลยั

พลางเอ่ยว่า "ลองหาดกู่อนเถอะ กว่าจะมาได้รอบหนึง่ไม่ง่าย แถมก็เป็น 

ความปรารถนาหนึ่งเดียวในชีวิตคนแก่คนหน่ึง ยังไงก็ต้องไปคุกเข่า

ค�านบัหน้าหลมุศพผูม้พีระคณุ" ท้ังยงับอกอีกว่า "ถือซะว่ามาเทีย่วเล่นสิ  

แถบน้ีวิวสวย เธอชอบไม่ใช่เหรอ หัวใจเธอได้รับการชะล้างจนเป็น
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คริสตัลแล้วมั้งเน่ีย"

แซะเธออกีแล้ว อนัมัน่มองค้อนฉนิฟ่ังหน่ึงที หลายวันน้ีเธอเอาแต่ 

โพสต์วีแชตเวยป๋อ เธอไม่เคยมานี่นา เห็นภูเขาหิมะ ชาวทิเบต วัดลามะ

อะไรก็ล้วนแปลกใหม่เลยมักจะรายงานการเดินทางอยู่เสมอ พอมี

อารมณ์ก็จะโพสต์ความรูส้กึท�านอง 'จติใจได้รบัการชะล้างให้สะอาดแล้ว  

คนเราควรมีชีวิตอย่างบริสุทธ์ิแบบนี้' หลายข้อความ ก็แค่พิมพ์ไป 

อย่างน้ันเอง เขาดันคิดจริงๆ ว่าเธอชอบท่ีนี่ เรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึง  

แค่รังสียูวีบนที่ราบสูงซึ่งท�าให้ผิวหนังเหี่ยวก็เกินกว่าเธอจะรับไหวแล้ว

เธอหัวเราะคิกตอบกลับไปว่า "นายยังไม่รู้จักตัวฉันดีเลย"

ฉินฟั่งส่งเสียงอืม "จริงอยู่"

เธอรู ้ว่าฉินฟั ่งชอบฟังอะไรและรู ้ว่าเขาเอือมกับอะไร อันมั่น

ยอมรบัว่าการอยู่กับฉนิฟ่ังและไปไหนมาไหนกบัเขา ตนต้องมเีล่ห์เหลีย่ม 

ไว้เอาใจนิดหน่อย...แต่แล้วอย่างไรล่ะ ท่ีผู้ชายมอบดอกไม้ให้ผู้หญิง

และจัดเตรียมเดตโรแมนติกก็ก�าลังเล่นเล่ห์อยู่ไม่ใช่หรือ สิ่งส�าคัญคือ

ผลลัพธ์ ไม่ว่ารักแรกของฉินฟั ่งจะเป็นใครหรือรักใครที่สุด ตอนน้ี 

เธอก็จะใช้ฐานะแฟนสาว อ๊ะไม่สิ ว่าท่ีภรรยามาจัดการธุระทางบ้าน 

ที่หนางเชียนเป็นเพ่ือนเขา และในอนาคตก็จะมีแค่เธอด้วยเช่นกัน

ตอนตกลงเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสอง ฉินฟั่งเคยพูดว่า 'อันมั่น 

ฉันชอบที่เธอเป็นคนฉลาดน่ีแหละ'

เพราะอย่างน้ันอันมัน่เลยรูว่้าการอยู่กับฉนิฟ่ังไม่ต้องคดิให้มากมาย  

ท�าตัวเป็นคนฉลาดไว้ก็พอ

'อันมั่น ฉันชอบท่ีเธอเป็นคนฉลาดนี่แหละ'

ประโยคน้ีส�าคัญมาก
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ทั้งสองพักอยู่ในละแวกนั้นสองวัน หัวข้อวีแชตด้านล่างที่เกี่ยวกับ

ชุดเจ้าสาวมีคนกดไลค์กันอย่างล้นหลาม ท้ังยังมีคนแนะน�าเธอว่า 

ห้ามพลาดสถานทีท่่องเท่ียวขึน้ชือ่ของชงิไห่ เช่นเขาอาหนีหม่าชงิซึง่เป็น

หน่ึงในภูเขาศักด์ิสิทธ์ิท้ังสี่ ยอดเขาปาเหยียนคาลา และอ�าเภอกุ้ยเต๋อ

ซึ่งเป็นจุดท่ีแม่น�้าฮวงโหใสที่สุดในโลก

ดังน้ันสิ่งที่เธอท�าบ่อยสุดนอกจากการแปะรูปอวดการเดินทาง 

ก็คือพลิกแผนที่ดูเส้นทาง ถึงได้รู้ว่าท่ีแท้ถัดลงไปจากหนางเชียนก็คือ

เขตชางตูของทิเบต เดินทางถัดไปทางตะวันออกอีกนิดคือโรงพิมพ์ 

พระไตรปิฎกเต๋อเก๋อซึ่งเลื่องลือไปทั่วทิเบต อันมั่นพยายามคะยั้นคะยอ

ให้ฉินฟั่งไปทางน้ัน แต่ฉินฟั่งปฏิเสธ

"ไม่ไป ได้ยินว่าพระไตรปิฎกท้ังหมดของทิเบตล้วนพิมพ์มาจาก

เต๋อเก๋อ สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิแบบนั้น ร่างกายและจิตใจเธอไม่ถูกชะล้าง

จนกลายเป็นเพชรหรือ"

อันมั่นซ่อนความผิดหวังไว้ ระหว่างรถเลี้ยวออกจากไป๋จา อันมั่น

ก็คิดถึงค�าพูดฉินฟั่งที่ว่าเธอเป็นคริสตัลและเพชร ก่อนจะพลันรู้สึกเศร้า

ข้ึนมานิดหน่อย เธอร�าพึงในใจว่า ไม่ว่าจะล้างยังไง ฉนัก็เป็นแค่ก้อนถ่าน 

เท่าน้ัน

เย็นวันท่ีสาม ทัง้คู่กินข้าวตรงร้านอาหารทเิบตในเมอืงหนางเชยีน  

ตอนน้ันเองท่ีฉินฟั่งเล่าเหตุผลท่ีต้องเดินทางมาที่นี่ให้อันมั่นฟังคร่าวๆ

ย่าทวดของฉินฟั่งเป็นคนอ�าเภอจิ้งฮว่า มณฑลเสฉวน อ�าเภอ 

จิ้งฮว่าได้ทิ้งบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ไว้มากมาย เนื่องจากปี 1936 

ถึง 1937 เกิดความอดอยากครั้งใหญ่ มีคดีฆาตกรรมคนอ�าเภอจิ้งฮว่า

หลายคด ีคนกินเน้ือคนกันเอง ท�าเอานายอ�าเภออว๋ีจจูวนิซึง่เป็นผูต้ดัสนิ

Page ����������������� 1.indd   20 27/8/2561 BE   15:25



Wei Yu 21

คดีหวาดกลัวจนเป็นบ้าไป

ย่าทวดของเขาลี้ภัยความอดอยากครั้งใหญ่มาพร้อมครอบครัว 

ตอนน้ันคนส่วนใหญ่ล้วนไปทางตะวันออก เนื่องจากตอนใต้ของ 

ลุม่แม่น�า้แยงซเีป็นสถานทีอุ่ดมสมบรูณ์มาแต่โบราณจงึคดิว่าจะมข้ีาวกิน  

ทว่าก็มีคนกลุ ่มเล็กๆ เดิมพันทรัพย์สมบัติกับเขตทิเบตตะวันตก... 

เสี่ยงเดินทางมาทางตะวันตกซึ่งสภาพแวดล้อมเลวร้าย คนมาน้อยก็

หมายความว่าปากแย่งกินข้าวจะน้อยลง

ครั้นอพยพมาถึงแถบอ�าเภอหนางเชียน มณฑลชิงไห่ คนใน

ครอบครัวย่าทวดท่ีตายก็ตายไป ที่กระจัดกระจายก็กระจัดกระจายไป 

เหลือเพียงย่าทวดคนเดียว ในตอนท่ีเกือบหิวตายก็โชคดีได้พบคนใจดี

รับไปเลี้ยงจึงรักษาชีวิตไว้ได้

ครอบครัวของผู้มีพระคุณมีลูกสาวอายุมากกว่าย่าทวดหนึ่งปี  

ทว่าป่วยตายด้วยโรคระบาดตามฤดูกาล ในครอบครัวจึงเลี้ยงดูย่าทวด

เหมือนลูก และยังให้หมั้นหมายแทนลูกสาวตนซึ่งดองกันไว้แต่เล็ก

ตามธรรมเนียมท้องถ่ิน หากหญิงที่ยังไม่ออกเรือนเสียชีวิต 

อนาคตจะไร้ผู้คุกเข่าค�านับเซ่นไหว้หน้าหลุมศพ ต้องจ่ายเงินนับญาติ

เลี้ยงบุตรบุญธรรม ย่าทวดของฉินฟั่งรับปากเรื่องนี้ไว้ว่า 'ขอแค่ฉันม ี

ลูกหลานมาคุกเข่าค�านับเซ่นไหว้ สุสานของพ่ีก็จะไม่ขาดคนปัดกวาด 

ลูกชายของฉันก็คือลูกชายของพ่ี และจะจัดการธุระให้พ่ีเสมือนมารดา

ผู้ให้ก�าเนิด'

เรื่องราวบนโลกน้ันให้ค�ามั่นง่ายแต่รักษายากเสมอ ต่อมาย่าทวด

ได้ตามสามีมาใช้ชีวิตท�าธุรกิจทางตะวันออก และด้วยความวุ่นวาย 

ยามสงคราม หนทางกลับไปจึงเลือนราง จวบจนสิ้นลมก็ไม่ได้เห็น 

บ้านเกิดอีก 
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ฉินฟั่งเล่าว่า "เดิมระบุไว้ว่าเป็นคุณปู่ฉัน แต่ตอนน้ันปู่เร่งไปท�า

สงครามสร้างชาติและเคลื่อนไหวอย่างเกรียงไกร เดิมชีวิตก็ไม่ได้ดี  

ใครมนัจะว่ิงมาทิเบตกัน ตอนน้ันเลยไม่ถูกหยิบยกมาเป็นหน้าท่ีพิเศษน่ะ  

พ่อฉนัแต่งงานตอนปีแปดศนูย์ สมยันัน้ยากจน เข้าท�างานในโรงงานหน่ึง 

คือเป็นชามข้าวเหล็ก* ไปตลอดชีวิต ขนาดเงินหนึ่งเฟิน** ยังอดออมไว้

ไม่ใช้ จะมีเงินเหลือใช้ให้ออกเดินทางได้ยังไง ทั้งยังไม่ใช่เร่ืองเดือดเนื้อ

ร้อนใจ แค่คุกเข่าค�านับจะเมือ่ไหร่ก็ได้ไม่ใช่เหรอ เลยเลือ่นมาปีแล้วปีเล่า 

จนพ่อฉันเสียก็ยังไม่ได้ท�าเรื่องน้ี"

หัวข้อค่อนข้างหนัก อันมั่นจึงไม่ปริปาก เธอรินชาเนยให้ฉินฟั่ง

หน่ึงถ้วย

"พ่อบอกเรือ่งนีกั้บฉนัก่อนเสยี ฉนัถึงรูว่้าบ้านเราได้รบัความกรณุา

จากผู้หญิงคนนี้ ฉันเลยบอกว่าจะมาที่นี่สักรอบและช่วยคุกเข่าค�านับ

แทนปู่กับพ่อทีเดียว พ่อบอกว่าอย่าเลย ลูกหาภรรยาก่อนค่อยไปเถอะ 

ไปเป็นคู่ คิดถึงผู้หญิงผู้อยู่ใต้ดินคนนั้นบ้าง ลูกไปคนเดียวมันเรื่อง 

อะไรกัน"

อันมั่นย้ิม "เพราะงั้นเลยมาหาฉัน?" เธอคิดนิดหน่ึงก่อนเอ่ยเพ่ิม

อีกว่า "ที่จริงคนเราก็ประหลาด หากเปล่ียนเป็นคนอ่ืน เรื่องตั้ง 

เจ็ดแปดสิบป ี ห่างกันมาหลายรุ่น คงขี้เกียจไม่ยอมมาไปแล้ว แต่ก็ 

มักมีบางคนเห็นเป็นเรื่องส�าคัญ ท�าตามค�ามั่นสัญญาจากขุนเขา 

ห่างไกล"

ฉินฟั่งเห็นด้วยกับค�าพูดน้ีอย่างย่ิง "ถึงสองวันนี้ฉันจะตามหา

สุสานพ่ีสาวย่าทวดมาตลอด แต่บางครั้งตัวฉันเองก็ไม่แน่ใจ บางครั้ง 

* ชามข้าวเหล็ก หมายถึงต�าแหน่งการงานที่มั่นคง

** เฟิน เป็นหน่วยเงินที่เล็กที่สุด เรียงล�าดับจากหยวน เจี่ยว และเฟิน
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ก็เบือ่หน่ายมาก เหมอืนแค่หาเรือ่งทรมานเปล่าๆ หาเจอจรงิแล้วอย่างไร 

ไม่ว่าจะคุกเข่าค�านับหรือไม่ พระอาทิตย์ก็ยังส่องแสงอยู่ไม่ใช่เหรอ"

ทั้งสองเงียบกันนานพักใหญ่ แล้วอันมั่นก็ถามเขา "ดื่มเหล้ามั้ย 

เดี๋ยวฉันดื่มเหล้าชิงเคอ* เป็นเพ่ือน"

ฉินฟั่งคลี่ย้ิม ขณะคิดจะพูดอะไรบางอย่าง นอกประตูก็มีเสียง 

รถเบรกดังขึ้น

รถยนต์หลายคันล้วนเป็นแลนด์โรเวอร์ ผู้ลงจากรถต่างเป็นชาย

สูงวัย คนท่ีเป็นผู้น�ากลุ่มศีรษะล้านเลี่ยนรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ ทว่า

เสื้อผ้าซึ่งสวมใส่บนตัวนั้นดูดีไม่เลว ทุกชิ้นเป็นแบรนด์ระดับท็อป  

คะเนด้วยสายตาก็หลายหมื่นหยวน หลายคนน้ันคงมาจอดรถกินข้าว 

เข้ามาก็แข่งกันพูดเสียงดังโหวกเหวก ท้ังยังทักทายพวกฉินฟั่งด้วย 

ความดีใจอย่างคาดไม่ถึง "คนฮั่นสินะ มาเที่ยวเหรอ เห็นรถพวกเธอเป็น

ป้ายทะเบยีนจนีแผ่นดินใหญ่ พวกเรายังพูดอยู่เลยว่าต้องมนีกัท่องเทีย่ว

อยู่ที่น่ีแน่"

หากเป็นคนจากชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้โดยมากจะไม่ 

สนิทสนมเป็นมิตรแบบนี้ ทว่าท่ีหนางเชียนชาวฮั่นน้อย หากพบเจอบน

ถนนมากน้อยอย่างไรก็ต้องทักทายกันครู่หนึ่ง ฉินฟั่งก้มตัวเล็กน้อย 

ถือเป็นการทักทาย หัวหน้ากลุ ่มคนนั้นเป็นกันเองมาก เมื่อเห็นว่า 

ยังพอมีเวลาก่อนน�้าชามาเสิร์ฟก็เข้ามาคุยเล่นกับพวกเขาโดยไม่สนว่า

พวกฉินฟั่งจะเต็มใจหรือไม่

เขาแนะน�าว่าตนเองแซ่หม่า ท�าธุรกิจเครื่องเคลือบอยู่ที่นคร 

เครื่องเคลือบ** ของมณฑลเจียงซี ขับรถมาเท่ียวกันเองกับเพ่ือน ฉินฟั่ง

* เหล้าชิงเคอ คือเหล้าที่หมักโดยข้าวสาลีที่ราบสูงทิเบต

** นครเครื่องเคลือบ หมายถึงเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น
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ถามว่าเขาจะขึ้นเขาหรือไม่ เถ้าแก่หม่าก็เบิกตากว้างตอบว่า "ปีนเขา

อะไรล่ะ ไข่ฉันได้แข็งกันพอดี!"

เสื้อผ้าท่ีเขาสวมเป็นชุด SV* ของแบรนด์ ARC'TERYX ซึ่งขึ้นชื่อ

ว่าเป็นผู้น�าของแบรนด์เสื้อผ้ากลางแจ้งโดยเฉพาะ แต่ตลอดทางยัง 

นั่งหนาวสั่นในรถ ให้คนอื่นขับรถพา 'เที่ยว' ยังมาพูดติดตลกเกินจริง 

แต่เพราะไม่ใช่คนที่มาด้วยกัน ฉินฟั่งจึงไม่อยากพูดมากนัก แต่อีกฝ่าย

กลับย่ิงพูดย่ิงมัน คุยจ้อออกทะเลไปเรื่อย เล่าถึงธุรกิจของตัวเอง บ่นว่า

ตลอดทางของกินไม่อร่อย ชมว่าฉินฟั่งกับอันมั่นหน้าตาดีเหมาะสมกัน 

ซ�้ายังถามอันมั่นอย่างเป็นห่วงเป็นใยว่า "น้องสาวสีหน้าไม่ดีเลย  

เมารถรึเปล่า หรือป่วยเพราะว่าเกิดอาการแพ้ท่ีสูง?"

พวกฉนิฟ่ังอดทนจนกระทัง่น�า้ชาโต๊ะเขามาเสร์ิฟ และคนทีม่าด้วยกัน 

ร้องเรียกเขาไปกินข้าว แต่เถ้าแก่หม่าผู้น้ีก็ยังคงพูดกับฉินฟั่งอย่าง 

อาลัยอาวรณ์ว่า "น้องชาย คืนนี้ไปคุยกันท่ีท่ีพักของฉันเถอะ ฉันรู้สึก 

ถูกชะตากับนาย ถึงเพ่ิงพบก็รูส้กึเหมอืนเป็นเพ่ือนเก่า คยุได้ไม่จบไม่ส้ิน  

ฉันพักอยู่ท่ีโรงแรมจินหม่าที่อยู่กลางเมือง ห้องหมายเลขหน่ึงแปดแปด 

นายต้องมานะ พวกเรามาคุยกัน"

เถ้าแก่หม่าคนน้ีตลกมาก กระท่ังก่อนนอนตอนกลางคืนฉินฟั่ง 

ก็ยังข�าไม่หยุด พูดกับอันมั่นว่าพิลึกจริง ตัวเขาพูดไม่ถึงสองประโยค  

แต่คนแซ่หม่ากลับบอกว่า 'เพ่ิงพบก็รู้สึกเหมือนเป็นเพ่ือนเก่า' ไปได้

อันมั่นฝืนคลี่ยิ้มด้วยสีหน้าอิดโรย ฉินฟั่งก้าวเข้ามากอด จุมพิต 

ลงบนขมับเธอแล้วเอ่ยว่า "เถ้าแก่หม่าพูดถูกอยู่ประโยคหน่ึง สีหน้าเธอ

ไม่ดีเลย สองวันนี้เมารถเลยเหน่ือยเกินไปเหรอ"

อันมั่นพยักหน้า แล้วก็ชี้ขอบตาตัวเอง "หลังเข้าทิเบตมาก็หลับ 

* SV ย่อมาจาก Severe Use เป็นเสื้อผ้าที่ใช้ใส่ในสภาพอากาศเลวร้ายมากโดยเฉพาะ
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ไม่ค่อยสนิท กลางคืนกินยานอนหลับได้มั้ย"

"เดิมทีเธอก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง อย่ากินมากไป แค่เม็ดเดียว

ก็พอนะ"

อนัมัน่พูดอย่างซกุซนว่า "ถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วกินเยอะๆ ได้รไึง  

ถ้าเป็นนายต้องกินก่ีเม็ดกัน"

ฉินฟั่งแสร้งท�าเคร่งขรึม "จะล้มผู้ชายแข็งแรงบึกบึนอย่างฉัน 

อย่างน้อยก็ต้องสอง...ไม่สิ สามเม็ดถึงจะรับประกันได้"

อันมั่นหัวเราะคิกคัก ดิ้นออกจากอ้อมแขนฉินฟั่ง เดินไปด้านข้าง

เปิดกระเป๋าเดินทางหยิบยา เธอเปิดฝาขวดยา เทออกมาก่อนหน่ึงเม็ด 

นิ่งอยู่สองวินาทีก่อนเทออกมาอีกสองเม็ด

เธอก�ายานอนหลับสามเม็ดไว้ในฝ่ามือ เหงื่อออกเป็นน�้า หัวใจ 

อันมั่นเต้นรัวเร็ว เธอหันกลับไปมองฉินฟั่ง เขาก�าลังเปิดโทรทัศน์และ

ปรับเสียง ปรับไปปรับมาจู่ๆ ก็หัวเราะพรวด พูดว่า "หวังต่าวคนน้ี 

ล้อเล่นเก่งไปแล้ว"

ดูเหมือนจะเป็นรายการ 'พ่อจ๋า เราจะไปไหนกัน' เมืองหิมะบน

หน้าจอขาวโพลนจนตาพร่า หลายครอบครัวก�าลังแย่งชิงห้องกัน  

รมิฝีปากอนัมัน่แห้งผาก เธอเลยีมนัอย่างกระวนกระวายพลางว่า "ฉนิฟ่ัง  

ฉันรินน�้ามะนาวให้นายนะ"

'ฉันพักอยู ่ที่โรงแรมจินหม่าที่อยู ่กลางเมือง ห้องหมายเลข 

หน่ึงแปดแปด นายต้องมานะ พวกเรามาคุยกัน'

ประโยคน้ีไม่ได้พูดให้ฉินฟั่งฟัง

อันมั่นยืนอยู่ตรงประตูห้องหมายเลขหน่ึงแปดแปด ฝ่ามือมีเหงื่อ

ผุดซึมไม่หยุด ต้ังแต่เด็กเธอมีนิสัยเสียอยู่อย่างหน่ึง พอตื่นเต้นฝ่ามือ 
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ก็จะเหงื่อออก คืนน้ีต้ังแต่ตอนเธอวางยาลงในแก้วของฉินฟั่ง เหงื่อ 

บนฝ่ามือก็ยังไม่หยุดไหล

ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจย่ืนมือไปเคาะประตู ก่อนจะพบว่าประต ู

ไม่ได้ปิดสนิท แค่ผลักเบาๆ ก็เปิดออก

เครื่องปรับอากาศเปิดไว้เต็มที่ อากาศอบอุ่นพัดเข้าใส่ใบหน้า 

แสงในห้องมืดสลัวอย่างย่ิง ห้องนั่งเล่นเปิดโทรทัศน์ท้ิงไว้ ฟังจาก

ท่วงท�านองรื่นเริงก็ยังคงเป็นรายการ 'พ่อจ๋า เราจะไปไหนกัน' ซึ่ง 

ฉายซ�้ารอบดึก เถ้าแก่หม่าที่พบเมื่อกลางวันสวมชุดคลุมอาบน�้าน่ังอยู่

บนโซฟา ขาท่อนล่างซึง่มขีนอ่อนยุ่บย่ับท้ังสองข้างพาดอยู่บนโต๊ะน�า้ชา

หน้าโทรทัศน์ ก�าลังหัวเราะท้องคัดท้องแข็ง

"โอ๊ย ข�าจะตายแล้ว เจ้าพ่องี่เง่าพวกนี้น่ี ทิ้งลูกสาวไปแย่งห้อง 

ซะง้ัน..."

อันมั่นเดินเข้าไปด้วยขาที่สั่นอยู่ตลอด เธอหยุดอยู่ข้างโซฟาและ

เอ่ยเรียก "พ่ีจ้าว"

แน่นอนว่าเขาไม่ได้แซ่หม่าและก็ไม่ได้ท�าธุรกิจเครื่องเคลือบ

อย่างท่ีคุยฟุ้งอะไรน่ัน ถ้อยค�าเหล่านั้นล้วนเป็นค�าพูดเรื่อยเปื่อยไว้พูด

ให้ฉินฟั ่งฟัง...อันท่ีจริงตัวเธอควรขอบคุณเขาหรือเปล่านะท่ีไม่ได้

เปิดโปงภูมิหลังเธอต่อหน้าฉินฟั่ง

จ้าวเจียงหลงถือโอกาสปิดโทรทัศน์ ควานหาบุหรี่บนโต๊ะน�้าชา 

เสียงจุดไฟแช็กฟังบาดหูเป็นพิเศษในห้องซึ่งเงียบสงัดลงกะทันหัน  

เมื่อเปลวไฟลุกพ่ึบ เขาก็เหลือบมองเธอข้ามเปลวไฟ

"อัน...เสี่ยว...ถิง เปลี่ยนชื่อแล้ว?"

อันมั่นไม่พูดอะไร จ้าวเจียงหลงหัวเราะฮึๆ แหงนหน้าพ่นควัน 

มาทางเธอ หยิบโทรศัพท์มือถือมากดไม่ก่ีครั้ง กระแอมให้คอโล่งอีก 
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สองทีก็เริ่มอ่านข้อความตอนหน่ึงด้วยน�้าเสียงประหลาด

"บนโลกใบน้ีย่อมมีใครสักคนเฝ้าคอยคุณอยู่ เมื่อถึงตอนน้ัน 

คุณจะเข้าใจว่าท�าไมถึงไม่ลงเอยกับคนที่ไม่ใช่เหล่านั้น"

อันมั่นหน้าซีดเผือดทันใด

ก่อนหน้านีเ้ธอคิดมาตลอดว่าตัวเองโชคร้าย โลกกว้างใหญ่เพียงน้ี  

ถนนหนทางมากมายเพียงนั้น แต่กลับมาพบกันบนทางแคบ นี่ไม่ใช่

สวรรค์ตั้งใจให้เธอล�าบากหรอกหรือ บัดน้ีเธอถึงรู้ว่าไม่ได้มีการพบกัน

โดยบังเอิญมากขนาดน้ัน

"อันเสี่ยวถิงเอ๋ยอันเสี่ยวถิง สามปีที่เล้ียงดูเธอ พ่ีจ้าวของเธอคนน้ี

ไม่นับว่าขี้เหนียว สูญเงินไปกับเธอไม่ใช่แค่ห้าหกแสน แต่เธอมัน 

นงัคนไมซ่ื่อ ตอนนัน้ต�ารวจมาสอบสวนฉนั เธอคดิว่าฉนัจะซวยแล้วเลย

หอบข้าวของหนีไปไม่แม้แต่จะล�่าลา โอ้โห...ตอนฉันกลับไปดู เธอ 

หอบไปได้แบบหมดจด กระทั่งหม้อไหจานชามก็ไม่เหลือไว้เลยนะ 

อันเสี่ยวถิง มันท�าให้พ่ีจ้าวของเธอปวดใจมาก"

อันมัน่ยืนตัวแขง็ปล่อยให้เขาพูด หนังศรีษะชาหนบึอยูต่ลอดเวลา 

ชายแซ่จ้าวเป็นพยัคฆ์หน้าย้ิม ย่ิงพูดจาสบายๆ ก็ย่ิงลงมือหนัก เรื่อง 

ในวันน้ีไม่มีทางจบลงด้วยดี เธอต้องขอร้องเขา ต่อให้เข่าจะอ่อนเป็น 

เส้นหมี่ก็ต้องพยายามอ้อนวอนสุดชีวิต

"เธอนี่อยู่ไม่เป็นเลย ถ้าเป็นฉันคงเก็บตัวเงียบไปชั่วชีวิต เก็บตัว

เงียบน่ะเธอเข้าใจมั้ย ที่เรียกกันว่าเป็นคนให้หัดม้วนหางน่ะ เธอรู้ไหม

ว่าฉันได้ข่าวเธอมาจากไหน มีคนแคปภาพส่งมาให้ฉันแถมยังปิดชื่อ 

ตัวเอง เธอต้องล่วงเกินคนไว้มากสินะ คนเขาถึงได้ลอบแทงเธอจาก 

ด้านหลังแบบนี้"

ที่แท้ก็เพราะสร้างศัตรูไว้ อันมั่นรู้สึกสับสน ในสมองผุดรายชื่อ 
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ใน Moments ขึ้นมาทีละชื่อ ใครกันนะ คล้ายจะเป็นทุกคน แต่ก็ 

คล้ายจะไม่ใช่ใครเลย

"โสเภณีไร้รักนางงิ้วไร้คุณธรรม แต่เรื่องมันแล้วไปแล้ว พ่ีจ้าว 

ของเธอใจกว้าง ไม่คิดถือสาหาความ แต่บังเอิญเธออยู่ใกล้มาก และ

นังผู้หญิงอย่างเธอท�าคนเจ็บนัก แถมยังมีประโยคที่ว่า 'ไม่ลงเอยกับ 

คนที่ไม่ใช่เหล่านั้น' อีก สิ่งที่ฉันจ่ายไปล้วนเป็นเงินทองของมีค่า  

เป็นเงินจากความเหนื่อยยาก ไม่ได้ตกลงมาจากฟ้า ตกน�้ายังมีเสียง 

ฝากธนาคารยังมีดอก แต่มาถึงเธอกลับกลายเป็น 'คนท่ีไม่ใช่' ไหนเธอ

ลองอธิบายมาซิ พ่ีจ้าวของเธอไม่ใช่ตรงไหน"

เขาพูดด้วยรอยย้ิมทว่าสีหน้าก็ค่อยๆ ดุร้ายข้ึน และม้วนนิตยสาร

ซึ่งทางโรงแรมไว้ให้ลูกค้าอ่านฟรีตีศีรษะกับแก้มเธอครั้งแล้วครั้งเล่า

ราวกับจะระบายความโมโหในอดีตใส่เธอ เอ่ยทีละค�าว่า "ไหนลอง

อธิบายดู อธิบายมาซิว่าไม่ใช่ตรงไหน"

ริมฝีปากอันมั่นสั่นระริก เธอคุกเข่าให้เขาดังตุบ จ้าวเจียงหลง 

คาดไม่ถึงจึงถอยไปสองก้าวโดยไม่รู้ตัว

เพิ่งจะอ้าปาก น�้าตาอันมั่นก็ร่วงพรู เธอโขกศีรษะให้จ้าวเจียงหลง 

พูดจากระท่อนกระแท่นมากมายหลายประโยค "พ่ีจ้าวปล่อยฉนัไปเถอะ 

แล้วฉันจะขอบคุณบุญคุณยิ่งใหญ่ของพ่ีไปชั่วชีวิต ฉันรู้ว่าฉันใช้เงินพ่ี

แต่ฉันจะพยายามหามาใช้คืนพ่ีแน่นอน กว่าฉันจะเจอฉินฟั ่งได้ 

มันไม่ง่ายเลย กระทั่งรูปแต่งงานของฉันกับเขาก็ถ่ายเอาไว้แล้ว ขอแค ่

พ่ีจ้าวยกมือให้อภัย ฉันก็จะมีวันที่ดีไปชั่วชีวิต ขอร้องอย่าพูดเรื่องนี ้

กับฉินฟั่งเลย..."

เธอร้องไห้อย่างน่าเวทนาย่ิง จ้าวเจียงหลงดึงกระดาษทิชชูให้เธอ

เช็ดหน้าหลายแผ่น ทั้งยังเปลี่ยนมาพูดคุยกับเธอด้วยสีหน้าอ่อนโยน 
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อันมั่นนิ่งอึ้งมองปากจ้าวเจียงหลงอ้าๆ หุบๆ เธอตะลึงจนฟังอะไร 

ไม่เข้าหู ในสมองมีแต่ฉินฟั่ง

ฉินฟั่งหน้าตาหล่อเหลา มีความสามารถ บริษัทท่ีบริหารร่วมกับ

เพ่ือนก็เจริญรุ่งเรือง สิ่งส�าคัญกว่านั้นคือเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียว

อย่างแท้จริง หกปีหลังเฉินหว่ันแฟนสาวผู้เป็นรักแรกจมน�้าตายด้วย

อุบัติเหตุ ข้างกายเขาก็ไม่มีผู้หญิงคนอื่น ตอนฉินฟั่งเป็นฝ่ายโทรศัพท์

มาหาเธอ ความรู้สึกอันมั่นก็เหมือนมีเงินทองหล่นลงมาจากฟ้าตกใส่

ศีรษะเธอพอดิบพอดี

นี่คือผู้ชายแสนดีที่สุดที่เธอจะได้พบในชีวิตนี้แล้ว อันมั่นจึงอยาก

คว้าไว้เหลือเกิน เธอมุ่งมั่นต้ังใจขัดเกลาทักษะการแสดงท้ังกลางวัน

กลางคืนยิง่กว่านกัแสดงทกุคน ยัดอันเสีย่วถิงผูไ้ม่อาจสูแ้สงตะวันใส่ไว้ 

ก้นหีบ สร้างอันมั่นท่ีฉินฟั่งชอบออกมา เหนื่อยนั้นเหนื่อยจริง แต่เธอก็

ยินดีรับมันดุจน�้าตาลหวาน...เหน่ือยนิดหน่อยจะเป็นอะไรไป สงคราม

แย่งชิงความรักของผู้หญิงในต�าหนักในสมัยก่อนซับซ้อนกว่าเธอนัก 

ทว่าก็ยังแบ่งได้แค่เศษเสี้ยวของฮ่องเต้ แต่ท่ีเธอได้คือฉินฟั่งที่สมบูรณ์

ทั้งตัว

แน่นอนว่ามีคนริษยาเธอ ผู้หญิงไม่น้อยเฝ้าคิดถึงฉินฟั่ง เขาเอง 

ก็รอดูว่าเธอจะรับมืออย่างไร เธอจึงคลี่ย้ิมหวานตอบหน่ึงประโยคว่า 

'ฉันตั้งใจ พวกทุเรศท่ีมองไม่เห็นข้อดีของฉันจะได้รู้สึกเลี่ยน'

ฉนิฟ่ังชอบนิสยันี ้ เขาไม่ชอบผูห้ญิงอ่อนแอและยอมรบัชะตากรรม 

เกินไป หากมีคนตบหน้าคุณ จงตบกลับไปเป็นเท่าตัว

เธอสร้างเข่ือนพันลี้* ขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อย อีกแค่นิดเดียวก่อน

ถึงความภาคภูมิใจสุดท้าย สวรรค์ก็ส่งคนแซ่จ้าวมาท�าให้เข่ือนของเธอ

* ลี ้(หลี)่ หมายถงึหน่วยมาตราวัดของจนี เท่ากับความยาว 15 อิน่ เทยีบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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พังทลาย ไม่ยุติธรรมเกินไปแล้ว จะให้ยินยอมได้อย่างไร ถึงตาย 

ก็ตายตาไม่หลับ

จ้าวเจียงหลงมองอันมั่นด้วยสีหน้าไร้ยางอาย ความคิดชั่วช้า 

ในสมองราวกับเปลวไฟที่ลุกโชน อันเสี่ยวถิงคนนี้ตอนแรกก็เป็นแค่ 

หนึ่งในชู้รักหลายคนที่เขาเลี้ยงไว้ นอกจากอายุน้อยและหน้าตาสะสวย

แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าพิเศษอันใด ทว่าวันน้ีนั้นต่างออกไป ไม่รู้ว่าสามปีน้ี

เธอกินอะไรมา อุปนิสัยท่ีเปลี่ยนไปช่างเหมือนความแตกต่างระหว่าง

ชื่ออันมั่นกับอันเสี่ยวถิง อีกอย่างตอนน้ีเธอก็เป็นผู ้หญิงของฉินฟั่ง  

ความสุขของการแย่งอาหารจากปากคนอ่ืนเย้ายวนจนหัวใจคันยิบ

เขาเอื้อมมือไปประคองอันมั่น มืออีกข้างลูบไปบนเอวเธอตาม

อ�าเภอใจ "เธอคดิไปถึงไหนแล้ว เป็นสามภีรรยากันวันเดยีวยังรักใคร่กัน 

ไปร้อยวัน เห็นพ่ีจ้าวของเธอเป็นคนที่บีบคั้นให้คนอื่นจนหนทางเหรอ"

อันมั่นตัวแข็งท่ือ ในสมองขาวโพลน

ความจริงเธอเตรียมใจไว้แต่แรกแล้ว ระหว่างจ้าวเจียงหลง 

กับเธอยังจะมีอะไรให้ 'คุยเล่น' กันอีก ตั้งแต่ก่อนจะเคาะประตู ต้ังแต่

ท่ีเขาคลี่ย้ิมพูดว่า 'นายต้องมานะ' เมื่อกลางวัน เธอก็รู ้แล้วว่าจะ 

เกิดอะไรขึ้น เธอเชื่อมั่นสุดใจว่าตนเองรับมือได้ ใช่จะไม่เคยท�ากับเขา

เสียเมื่อไหร่ ถือซะว่าถูกผีอ�าหน่ึงครั้งแล้วกัน จากน้ันจะได้จบๆ ไป

ทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าแล้วถึงรู้ว่าไม่ได้ เธอทุ่มเทเรี่ยวแรงมากมาย

ยกเครื่องเปลี่ยนตัวเองเป็นอันมั่นจนปรนนิบัติคนอย่างจ้าวเจียงหลง

เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้จริงๆ...อันมั่นยึดมือจ้าวเจียงหลงไว้แน่น ปาก 

พูดอึกอักว่า "พ่ีจ้าว นอกจากเรื่องน้ี...นอกจากเร่ืองน้ีพวกเราว่ากัน 

ได้ทุกเรื่อง จริงๆ นะ คุยกันได้หมด..."

จ้าวเจยีงหลงโมโหแล้ว เขาตบอนัมัน่หนึง่ฉาดจนเบือ้งหน้ามดืดบั
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ไปวูบหนึ่ง

"แม่งเอ๊ย! อนัเสีย่วถิง ตวัเธอเป็นของเล่นแบบไหนเธอไม่รู้รึ ไว้หน้าให้ 

ท�าไมยังไม่รับอีก!"

เขาด่าทอทุบตี ตบดังเพียะๆๆ อีกหลายครั้ง จ้าวเจียงหลงเป็น 

คนมือหนัก ซ�้ายังฟาดลงตรงศีรษะและใบหน้าซึ่งเป็นส่วนเปราะบาง 

เลือดอันมั่นจึงอาบเต็มศีรษะ แต่เธอก็อารมณ์ร้ายอยู่บ้างเช่นกัน 

ระหว่างปล่อยให้จ้าวเจียงหลงตบตีอยู่อย่างนี้ จากที่ยังลังเลเธอ 

ก็เปลี่ยนเป็นถึงตายก็ไม่ยอมจ�านน ดิ้นรนเตะต่อยท้ึงกัด สู ้ขาดใจ 

ไม่ให้เขาท�าตามอ�าเภอใจ

ระหว่างย้ือยุด ทันใดนั้นจ้าวเจียงหลงก็ร้องด้วยความเจ็บปวด  

กุมท้องถอยหลังไปหลายก้าว

ใต้จมกูอนัมัน่เต็มไปด้วยเลอืด ยามหายใจจงึคลุง้ไปด้วยกลิน่คาว 

เธอตัวสั่นเท้ิมเงยหน้าขึ้น และก็สบเข้ากับสายตาไม่อยากเชื่อของ 

จ้าวเจียงหลงเข้าพอดี

ท้องน้อยเขามีมีดปักอยู่หนึ่งเล่ม โลหิตสีแดงฉานก�าลังไหลอาบ

ชุดคลุมอาบน�้าสีขาวอย่างรวดเร็ว

อันมั่นอ้ึงงันไป เธอแทงงั้นเหรอ เอามาจากไหน ช่วงเวลา 

ไม่ก่ีนาทีก่อนประหนึ่งก่อขึ้นจากความว่างเปล่าผืนใหญ่ เธอจ�าไม่ได้

เลยแม้แต่น้อย

อันมั่นตัวสั่นก้มหน้ามองมือตนเอง นิ้วทั้งสิบขาวผ่องเรียวยาว  

น้ิวมือข้างซ้ายสวมแหวนหมั้น แหวนวงน้ีซื้อมาจากร้าน แต่กลับ 

พอดิบพอดีราวกับสั่งท�ามาเพ่ือเธอโดยเฉพาะ

เสียงทึบดังขึ้น จ้าวเจียงหลงล้มฟาดลงบนพ้ืนโดยแรง
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อันมั่นบอกไม่ถูกว่าตนเองกลับมายังที่พักได้อย่างไร เธอเดิน 

จิตหลุดขึ้นตึก หยิบคีย์การ์ดห้องมาเปิดประตูด้วยมือสั่นระริก ภายใน

ห้องมืดสนิท หลังท�าใจให้สงบก็ได้ยินเสียงลมหายใจขณะหลับสนิท 

ของฉินฟั ่ง ในความมืดน้ันอันมั่นยืนพิงหลังเข้ากับก�าแพงอยู่นาน  

จนกระท่ังบนถนนห่างออกไปมีเสียงแตรรถบาดหูดังกะทันหัน เธอ 

ถึงได้ตัวสั่น โซเซพุ่งไปคุกเข่าเขย่าตัวฉินฟั่งตรงข้างเตียง

คราแรกเธอเขย่าแผ่วเบา แต่ต่อมาก็ร้องห่มร้องไห้เรียกเขา 

อย่างเสียการควบคุม "ฉินฟั่งๆ นายตื่นสิ"

ฉินฟั ่งหลับสนิทมาก ฤทธ์ิยานอนหลับดึงเขาเข้าสู่ห้วงนิทรา  

ทว่าในความฝัน เขาก�าลังตกอยู่ท่ามกลางฉากฝันร้ายอันยาวนาน 

ฉากหนึ่ง

ทีน่ัน่เป็นเวทีงิว้เก่าแก่แบบสมยัก่อน ผ้าม่านสแีดงสองด้านชกัขึน้ 

คณะดีดเครื่องสายและขานบทเพลงด้านหลังแสนคึกคักมีชีวิตชีวา  

มีท้ังฆ้อง กลอง ซอหูฉิน และซอจิงเอ้อร์หู บนเวทีตัวพระ ตัวนาง  

ตัวหน้าลาย และตัวตลกก�าลังร้อง พูด ร�า และต่อสู้ เสื้อผ้าสีสันต่างๆ  

ท้ังชุดพิธีการ ชุดคลุม ชุดล�าลอง ชุดเกราะ และแถบพู่ไหมต่างรวม 

อยู่ด้วยกัน เขาตัวเล็กนิดเดียวคล้ายย้อนกลับไปสมัยเด็ก แม้ยืนเกาะ

อยู่ตรงเวทีงิ้วและพยายามแหงนหน้ามองสุดชีวิตก็เห็นเพียงรองเท้าบูต

พ้ืนหนา รองเท้าพ้ืนบาง รองเท้าปัก และรองเท้าลายเมฆาด้านล่าง 

โฉบขึ้นโฉบลงตามจังหวะกลองเร่งเร้าอึกทึกชวนให้ลานตา 

จากนั้นจู ่ๆ เขาก็พบว่าตรงต�าแหน่งชิดด้านในสุดของเวที 

ท่ามกลางรองเท้างิว้แบบต่างๆ ซึง่ขยับขึน้ลงใต้อาภรณ์สะบดัพล้ิวหลาก

สสีนัปรากฏรองเท้าส้นสงูผ้าซาตนิ หัวรองเท้าฝังไข่มกุเมด็หน่ึง เท้าเรยีว

สะอาดเกลี้ยงเกลา ปลีน่องกลมกลึงมีน�้ามีนวล ผืนผ้าด้านหน้าและ 

Page ����������������� 1.indd   32 27/8/2561 BE   15:25



Wei Yu 33

ด้านหลังของก่ีเพ้าพะเยิบไหวเล็กน้อย 

สรรพเสียงมากมายของการแสดงงิ้วค่อยๆ เลือนหาย จนกระทั่ง

สุดท้ายจากเงาร่างมากมายบนเวทีงิ้วขนาดใหญ่ก็เหลือเพียงเสียง

รองเท้าส้นสูงเพียงเสียงเดียว

กึก กึก กึก...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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