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ค�ำน�ำ

ผืนทรายสีเหลืองสุดตา ท้องฟ้าไพศาล ร้อนระอุยามกลางวันและ 

เหน็บหนาวถึงกระดูกในยามค�่าคืน ดินแดนที่เต็มไปด้วยธรรมเนียมความเชื่อ

อันเป็นเอกลักษณ์และเรื่องเล่าลึกลับที่ยากจะหาค�าตอบ...รวมไปถึงค�าตอบ 

ที่ยากจะเชื่อ

น่ีคือทะเลทราย ดินแดนแห้งแล้งซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายและเรื่องราว

มากมาย อีกท้ังยังเป็นธีมหลักในงานเขียนเรื่องน้ีของคุณเหว่ยอว๋ี นักเขียน

คุณภาพที่ฝากผลงานเรื่องดังไว้กับเอ็นเธอร์บุ๊คส์ ทั้ง 'ครึ่งปีศาจซือเถิง' และ 

'คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง' ครั้งนี้คุณเหว่ยอว๋ีก็มาพร้อมเรื่องราวของหนุ่ม 

นักผจญภัยคนหนึ่งอย่าง 'ชางตง' ท่ีต้องออกเดินทางไปกับ 'เย่ียหลิวซี'  

หญิงสาวลึกลับผู้เต็มไปด้วยปริศนา จนถึงขั้นที่ว่าเจ้าตัวก็ไม่แน่ใจว่าตัวเอง

เป็นใคร! แน่นอนว่าในเมื่อเป็นงานของคุณเหว่ยอวี๋ ความลึกลับน่าขนลุกน้ัน

ย่อมขาดไปไม่ได้เลย รับรองว่าถูกใจแฟนๆ งานของคุณเหว่ยอว๋ีแน่นอน

ดังน้ันอย่ารอช้าเลย เตรียมน�้าดื่มและทาครีมกันแดดให้พร้อม แล้วตาม

ชางตงไปออกผจญภัยในทะเลทรายกันเถอะ!

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

เหว่ยอวี๋ ผู้คลั่งไคล้เรื่องพิศวงลึกลับมหัศจรรย์ เชื่อว่าโลกน้ีมีเร่ืองเร้นลับ

ท่ีไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยตาเห็น หลงรักการเดินทางท่องเที่ยว และย่ิงชื่นชอบ 

การสืบสวนผจญภัย แต่ด้วยสังขารไม่อาจจะเสี่ยงอะไรได้ขนาดน้ัน จึงขอใช้

บรรณพิภพน้ีเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทาง

ผลงานท่ีผ่านมา : ครึ่งปีศาจซือเถิง, คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 
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ฉันชอบใช้เงินชาวบ้านจัดการเรื่องของตัวเองที่สุด



มีคนบอกว่าตอนกลางคืนท่ามกลางพายุทรายซัดโหม หากคุณ 

มองเห็นก�าแพงเมืองท่ีสร้างขึ้นจากดินเหลืองได้รางๆ ล่ะก็ อันที่จริง 

นั่นคือวิญญาณของด่านอวี้เหมิน
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เมืองซีอัน

ก�าแพงเมอืงโบราณล้อมรอบพ้ืนท่ีใจกลางเมอืงซอีนั ท่ีอยู่ตรงกลาง

คือหอกลองหอระฆัง ด้านหลังของหอมีถนนสายหน่ึง ไม่ว่าจะฤดู 

ท่องเที่ยวหรือไม่ ฝนตกหรือว่าแดดออก ท่ีน่ีก็เต็มไปด้วยอาหารรสเลิศ 

นักท่องเที่ยวแออัดยัดเยียด

ถนนสายนี้ชื่อถนนหุยหมิน หรือที่ถูกเรียกขานอีกหลายหลาก เช่น 

'ถนนสายวัฒนธรรมและอาหารรสเลศิอันโด่งดัง' 'ตวัแทนแห่งซอีนั' หรอื 

'จุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดของซีอัน'

บรรยากาศคึกคัก ทุกตารางน้ิวมีค่าดุจทองค�า ร้านค้าสารพัด

สารพันเบยีดเสยีดกันอย่างสดุก�าลงัอยู่บนพ้ืนทีท่ีม่สีภาพไม่ต่างอะไรกับ

ปลายเหลก็หมาด หากผวิถนนไม่พอ ก็ขยับขยายเข้าไปภายในตรอกแคบ  

ขอแค่มีที่ให้วางป้ายไว้บนผิวถนนก็ได้แล้ว ข้อความบนป้ายก็อย่างเช่น 

'ห้องพัก ข้างใน 15 เมตร' อะไรประมาณนี้

ห่างจากท้ายถนนประมาณเศษหนึ่งส่วนสามมีตรอกแบบท่ีว่า 

อยู่แห่งหนึ่ง ที่ขายอยู่หน้าปากตรอกคือน�้าบ๊วยเปรี้ยว ที่อยู่ทางด้านบน

บทที่ 1
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มีป้ายเขียนเอาไว้ว่า 'ละครหุ่นเงา แสดงตามเวลาที่ก�าหนด'

ที่อยู่ต�่าลงมาคือป้ายร้านงดงามชวนมอง มีหุ่นตัวละครเงาผู้หญิง

ตวัหนึง่ประดบัอยู่ รปูร่างหน้าตาสะสวยพริม้เพรา เอวเลก็บาง ถักเปียยาว 

ด�าขลับไว้ทางด้านหลัง

นักท่องเที่ยวที่สนใจหรือเดินเล่นจนเหนื่อยแล้วจะยืนถือแก้ว 

น�า้บ๊วยเปรี้ยวอยู่หน้าปากตรอก ซื้อต๋ัวละครใบละสิบหยวนเพ่ือเข้าชม 

การแสดงละครหุ่นเงาสิบนาที

โรงละครมีขนาดไม่ใหญ่นัก หักเวทีออกก็จะเหลือพื้นที่แค่สิบกว่า

ตารางเมตร มีโต๊ะเก้าอี้วางอยู่ด้วยกันสามแถว บนผนังประดับประดา 

ไว้ด้วยหุ่นเงาหลากสี หากนักท่องเที่ยวคนไหนถูกใจ ก็ห้ิวพวกมัน 

กลับบ้านได้ในราคาสามตัวห้าสิบหยวน

คนเชิดหุ่นเงาคือชายชราอายุหกสิบกว่า เส้นผมขาวโพลน แข้งขา

ไม่สู้ดี ชื่อติงโจว เพราะไม่ค่อยคบค้าสมาคมกับผู้คน จึงท�าเพียงนั่งอยู่

หลงัม่านขาวเรยีบแข็งโปร่งแสงทีข่ดัด้วยน�า้มนัปลาอยู่เป็นเวลาช้านาน 

สองมือควบคุมหุ่นเงาสองสามตัว พาพวกมันขยับไหวตามจังหวะกลอง 

โลดแล่นไปตามเส้นเรื่องยอดนิยมในอดีต

บ้างก็ 'พ่อค้าเร่จีบสาว' บ้างก็ 'เทพนาจาส�ารวจสมุทร' 

คืนน้ีละครหุ่นเงาเปิดท�าการแสดงตอนหน่ึงทุ่มตรง ทว่าเพียง 

หกโมงห้าสิบ ที่นั่งด้านล่างของเวทีก็ถูกผู้คนเข้าจับจองเต็ม

ติงโจวเลิกม่านมองลงไป

ผู้ชมส่วนมากล้วนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองท่ีจูงลูกหลานมาดู เด็ก 

ส่วนใหญ่มักนั่งไม่เป็นสุข ขยับก้นไปมาอยู่บนเก้าอี้ ปากก็พร�่าถาม 

"การ์ตูนจะเริ่มฉายตอนไหน"

ตงิโจวเดาได้ว่าหลงัจากนีไ้ปจะเกิดอะไรขึน้ หลงัเริม่แสดง เดก็พวกนี ้

ก็จะเริม่หมดสนุก รูว่้าละครหุน่เงาเทียบกับการ์ตนูไม่ได้ ท่ามกลางเสยีง
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ดังโฉ่งฉ่างเสียงร้องแหบพร่ายากเข้าใจ เด็กพวกนั้นจะพากันโวยวาย

ต้องการออกไปเล่นข้างนอก พวกผู้ใหญ่เอ่ยปากต�าหนิ เด็กเริ่มร้องไห้

เอะอะเอ็ดตะโร

ส่วนเขาก็พยายามประคับประคองละครให้ด�าเนินไปตามจังหวะ

ท่วงท�านองสมัยเก่าอยู่ท่ามกลางบรรยากาศโกลาหล

แค่คิดก็หมดแรงแล้ว ทว่าชีวิตส่วนใหญ่ของคนเรา แต่ไหนแต่ไร

ก็ชวนอ่อนล้าสิ้นแรงอยู่แล้วไม่ใช่หรือ

ขาดอีกสองนาทีจะหนึ่งทุ่ม หญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามา

ติงโจวใจเต้น

มาอีกแล้ว มาสามวันติดๆ หน�าซ�้ายังหนึ่งทุ่มตรงตลอด

เขาสังเกตเห็นเธอได้ต้ังแต่ครั้งแรก หญิงสาวหน้าตาสะสวย  

เส้นผมยุ่งๆ ยาวปรกไหล่ พาดกระเป๋าผ้าใบสีด�ากลางเก่ากลางใหม่อยู่

บนไหล่ สวมเสื้อเชิ้ตลายสก็อต กางเกงยีนขาดๆ รองเท้าหนังหัวโต 

พ้ืนยางดิบผูกเชือก แขนเสื้อพับถึงข้อศอก บนแขนกับบนกางเกงมี 

คราบน�้ามันเครื่องปรากฏให้เห็น

ท่าทางคล้ายพวกช่างซ่อมหัวรถจักร แต่แน่นอนว่าไม่ใช่

ละครหุ่นเงานี้ คนที่มาดูเป็นครั้งแรกส่วนใหญ่ล้วนเพราะรู้สึก

แปลกใหม่ คร้ังท่ีสองอาจเป็นไปได้ว่าเพราะความสนใจ แต่มาคร้ังทีส่าม

น่าจะเพราะมวัีตถุประสงค์อ่ืน หน่ึงทุม่ตรงเรือ่งทีเ่ล่นทุกครัง้ก็ล้วนแต่เป็น

เรื่อง 'พ่อค้าเร่จีบสาว' ละครเกี้ยวพาราสีตรงไปตรงมาแบบนี้มีค่าอะไร

ให้ดูซ�้ากัน ย่ิงไปกว่าน้ัน ตอนช่วงหยุดพัก เขาแอบช�าเลืองมองจาก 

ขอบม่านลงไปหลายต่อหลายครั้ง พบว่าผู้หญิงคนน้ันอันท่ีจริงไม่ได ้

ตั้งใจดูละครเลยแม้แต่น้อย

เธอคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม สายตาราวกับต้องการมองทะลผุ่านม่าน

เข้ามา
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หลังม่านมีอะไรหรือไง นอกจากแสงไฟต้นก�าเนิดกับเครื่องเสียง

แล้วก็มีแต่...เขาเท่านั้น

ติงโจวลุกลี้ลุกลน

ละครเลิก แสงไฟสว่างขึ้นอีกครั้ง

คนดูส่วนใหญ่เดินออกจากประตูไปพร้อมเสยีงบ่นพึมพ�า 'ไม่สนกุ' 

อาจมีสักสองสามคนท่ียังยืนเลือกหุ่นเงาบนผนัง เตรียมเอากลับบ้าน 

ไปเป็นของที่ระลึก

หญิงสาวคนน้ันน่ังนิ่งไม่ขยับ กระเป๋าผ้าใบแขวนอยู่กับมุมเก้าอี้ 

มือข้างหนึ่งถูตั๋วไปมา บนข้อมือเหมือนสักรูปงูไว้รอบๆ หากมองดูเผินๆ 

อาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นประค�าข้อมือ

ติงโจวกระแอมกระไอ เดินลากขาลงมาจากขอบเวที แสร้งท�าเป็น

จัดโต๊ะเก้าอี้ ตอนเดินผ่านหญิงสาว เขาย้ิมเกรงอกเกรงใจให้เธอเล็กๆ 

ก่อนจะเอ่ยปากถาม "มาเที่ยวหรือ"

"จะว่างั้นก็คงได้"

"เห็นคณุมาสองสามครัง้แล้ว ท�านองร้องสมยัเก่า ฟังรูเ้รือ่งหรอืเปล่า  

เด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่ชอบ"

หญิงสาวมองดูม่านที่ดับมืดลง "หุ่นเงาตั้งหลายตัว แต่คุณกลับ

ควบคุมบังคับคนเดียว ร้ายกาจจริงๆ"

ติงโจวพูดถ่อมตัว "ใช่เสียที่ไหนกัน ถ้าไปดูที่ด้านหลังเวที คุณจะ

เห็นว่าเสียงกลองเสียงร้องอะไรพวกนั้นล้วนถูกบันทึกไว้ก่อนแล้ว  

คนเชิดหุ่นเงาตัวจริงต้อง 'สองมือโลดแล่นทหารร้อยหมื่น' มือคุมหุ่นเงา

สิบกว่าตัว ท�าศึกไม่สับสน ไหนยังจะต้องร้องเคาะท่องตีอีก นั่นต่างหาก

ถึงจะเรียกว่าร้ายกาจ...ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไร"

"ฉันแซ่เยี่ย เยี่ยหลิวซี"
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ตงิโจวไม่ได้แนะน�าตัวเอง เพราะบนต๋ัวบนป้ายล้วนแต่มชีือ่ของเขา 

ด้วยกันทั้งนั้น เธอไม่มีทางไม่รู้

เขาชี้ไปยังหุ่นเงาบนผนัง "เอาไปสักสองตัวสิ พวกมันท�าจาก 

หนังวัว ขัดจนโปร่งแสง เจาะสลักด้วยมีด เป็นงานท�าด้วยมือล้วนๆ  

งานซับซ้อนแบบน้ีต้องลงมีดถึงสามพันกว่าครั้งกว่าจะได้ หุ่นตัวหนึ่ง 

ต้องใช้เวลาท�าถึงสองสามวัน ของดีทั้งนั้น"

เขารูด้ว่ีาตวัเองก�าลงัพดูเหลวไหล ตอนนีม้เีคร่ืองจกัรท่ีใช้แกะสลกั

หุ่นเงาหนังโดยเฉพาะ ผลิตได้ครั้งละมากๆ ปั๊มหุ่นเงาหนังออกมาได ้

วันละหลายร้อยตัว ช่างฝีมือที่ยินดีน่ังหลังขดหลังแข็งบรรจงแกะเจาะ

สลักมันด้วยมีดทีละเล็กละน้อยในเวลานี้เรียกได้ว่าเหลือน้อยเต็มที...

ทว่าท�าการค้ากับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าใครก็พูดแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้น

เย่ียหลิวซีย้ิม "คุณคงดูออกแต่แรกแล้ว งั้นฉันพูดตรงๆ เลย 

ก็แล้วกัน เป้าหมายของฉันไม่ได้มาดูละครหุ่นเงา...ฉันมาที่นี่เพื่อหาคน 

ได้ยินว่าชางตงเป็นหลานของคุณ?"

มือของติงโจวสั่นระริก

คนดเูดนิออกไปกันพอสมควรแล้ว แสงไฟสาดอยู่บนหุน่เงาสแีดง

ท้อหลิ่วเขียวเหลืองแอปปริคอตที่แขวนอยู่บนผนัง ดวงตาเรียวยาวของ

พวกมันถูกสลักด้วยมีด เบียดเสียดอยู่ด้วยกัน แลดูหลอนหลอกลวงคน

ติงโจวเดินไปที่ข้างประตู แขวนป้าย 'หยุดพัก' ก่อนจะลงกลอน

บานประตปิูดก้ันเสยีงอกึทึกของผูค้นบนถนนหุยหมนิไม่อยู่ รวมถึง 

กลุ่มควันปิ้งย่างสารพัดด้วย

เขามองไปทางเย่ียหลิวซี น�้าเสียงเฒ่าชรากว่าเมื่อครู่ "คุณมีธุระ 

กับเขา?"

เย่ียหลวิซบีอก "ได้ยินว่าเขาช�านาญเรือ่งทะเลทรายโกบ ีเคยขบัรถ

บุกเดี่ยวตะลุยหลัวปู้พัว บางคนเรียกเขาว่า 'เขี้ยวทะเลทราย' คนทั่วไป
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พอถึงที่นั่นก็มีแต่ปล่อยตัวตามยถากรรม ทว่าเขากลับเอาตัวรอดจาก 

คมเขี้ยวของทะเลทรายมาได้"

ติงโจวเข้าใจแล้ว "คุณต้ังใจจะเข้าทะเลทราย เลยมาหาชางตง 

ให้เขาช่วยน�าทาง?"

"ใช่แล้ว"

"งัน้คณุรู้หรอืเปล่า เมือ่สองปีก่อนเกิดเรือ่งกับชางตง หน�าซ�า้ยังเป็น

ข่าวใหญ่ ถูกคนบนอินเตอร์เน็ตด่าว่าไม่ต่างอะไรกับหมูกับหมา"

เย่ียหลวิซเีปิดกระเป๋าผ้าใบออก หยิบเอาม้วนนิตยสารออกมาวาง

ลงบนโต๊ะ "ถ้าเรื่องที่คุณจะพูดคือเรื่อง 'คามีเลียสีด�ากลางทะเลทราย' 

ล่ะก็ เรื่องนั้นฉันรู้แล้ว"

สายตาของติงโจวจับจ้องอยู่บนปกนิตยสาร

นัน่เป็นนิตยสารผจญภัยฉบบัหนึง่ หน้าปกเป็นภาพหวัข้อข่าวร้อน

บนโลกออนไลน์ ติงโจวเคยอ่านหัวข้อข่าวนั่นมาก่อน มันเป็นกระทู้ที ่

ฮอตฮิตที่สุดในเพจของผู้รักการเดินทางท่องเท่ียวผจญภัยที่ใหญ่ที่สุด 

ในประเทศนานตลอดสองปี

เจ้าของกระทู้เป็นนกัผจญภัยอาวุโสทีป่ระสงค์ดคีอยเตอืนนักเดนิทาง 

รุน่หลงัอยู่ตลอด เขารวบรวมสรปุเหตหุายนะครัง้ใหญ่ต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนกับ

เหล่านักผจญภัยเมื่อสองสามปีก่อนไว้ ไม่ว่าจะเร่ือง 'หายสาบสูญบน

เส้นทางเดนิเท้าโม่ทวั' 'ทางน�า้มรณะซย่าเท่อ' 'ขาดการตดิต่อบนดนิแดน

หิมะคาน่าซือ' รวมถึงเรื่อง 'คามีเลียสีด�ากลางทะเลทราย' 

สองปีก่อน มีกลุ่มนักผจญภัยกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า 'คามีเลีย' 

วางแผนเดินทางไปยังดินแดนไร้ผู้ครอบครองใหญ่ทั้งส่ีแห่งในประเทศ 

โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่หลัวปู้พัว เรื่องน้ีกลายเป็นข่าวโด่งดัง มีการติดต่อ

ขอสมัภาษณ์จากส�านกัข่าวต่างๆ และคนทีไ่ด้รบัการว่าจ้างให้ท�าหน้าท่ี

น�าทางก็คือชางตงนั่นเอง
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คืนเกิดเหตุ อันท่ีจริงพวกเขาเพ่ิงเดินทางเข้าทะเลทราย แม้แต ่

ชายขอบหลวัปูพั้วก็ยังไม่ทันได้เฉยีดผ่าน...บลอ็กเกอร์อย่างเป็นทางการ

ของกลุ่ม 'คามีเลีย' ได้ส่งข่าวออกมา ใจความส�าคัญเก่ียวข้องกับการ 

ตั้งแคมป์ที่ตั้งในคืนน้ัน บอกว่าหัวหน้ากลุ่มคามีเลียกับชางตงสองคน 

ถกเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตาย เพราะหัวหน้ากลุ่มคิดตั้งแคมป์พัก 

ตรงจดุทีพ่วกเขาอยู่ในเวลาน้ัน แต่ชางตงกลบัยืนกรานให้เดนิทางต่ออกี

สองชัว่โมงแล้วค่อยไปต้ังแคมป์หยุดพักแถวเนินทรายเอ๋อโถว (เนินทราย

หัวห่าน) 

ความคิดเห็นของสหายนักผจญภัยออนไลน์จ�านวนมากเทไปทาง

ชางตง 

'รกัหมไีม่กลบับ้าน : ชางตงเป็นถึง 'เขีย้วทะเลทราย' ประสบการณ์

เต็มเปี่ยม แน่อยู่แล้วว่าควรฟังเขา ส่วนพวกไม่มีประสบการณ์ทางท่ีดี

ควรหุบปากเลิกพูดเหลวไหลได้แล้ว'

'ข้าคือเจ้าชายซาอุดีอาระเบีย : นักท่องเท่ียวบางคนในหัวมีก็แต่

สมองลา แค่เคยไปทะเลทรายมาหน่อยเดียวก็คิดว่าตัวเองเดินทาง 

กลางทะเลทรายได้แล้ว แน่นอนว่าควรฟังชางตง ชาวบ้านเคยตะลุย 

หลัวปู้พัวมาแล้ว ขนาดอวี๋ฉุนซุ่น* ที่ว่าแน่ก็ยังเดินออกมาไม่ได้ด้วยซ�้า'

'ผักชีไปตาย : ฟังชางตงรับรองไม่ผิด ชาวบ้านเป็นมืออาชีพ  

ในใจผม เขาคือเจ้าชายทะเลทรายเหมือนกับจ้าวจื่ออวิ่น**!'

* อว๋ีฉุนซุ่น เป็นชาวเซี่ยงไฮ้ เดินทางด้วยเท้าเพียงล�าพังตลอดทางหลวงสายชวนจั้ง ชิงจั้ง ซินจั้ง  

เตียนจั้ง จงหนีส�าเร็จเป็นคนแรก เสียชีวิตลงท่ีหลัวปู้พัวในเดือน 6 ปี 1996

** จ้าวจื่ออว่ิน เป็นชาวซานตง เป็นนักผจญภัยและนักส�ารวจแหล่งแร่ท่ีมีชื่อเสียง อุทิศตนอยู่กลางแจ้ง

นานถึงสี่สิบกว่าปี ไม่เพียงค้นพบแหล่งแร่จ�านวนมาก หากยังส�ารวจดินแดนไร้ครอบครองจ�านวนมาก

ไว้อย่างละเอียดแม่นย�า
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คืนนั้น ไม่ว่าใครก็นึกไม่ถึงว่าจู่ๆ พายุทรายที่พบเจอได้น้อยครั้ง 

จะโถมกระหน�่าเข้าใส่พื้นที่ราบเนินทรายที่พวกเขาตั้งแคมป์อยู่ หายนะ 

ที่เกิดขึ้นคร่าชีวิตผู้คนไปแทบสิ้น

นอกจากชางตงแล้ว คนทีเ่ข้าร่วมเดนิทางท้ังสิบแปดคนล้วนประสบ 

หายนะ หน�าซ�า้การเคลือ่นตวัของเนนิทรายยังเป็นไปอย่างรนุแรง ภายใน

คืนเดียวร่างและแคมป์ที่พักล้วนถูกผลักเคลื่อนออกจากต�าแหน่งเดิม 

ไปไกลหลายร้อยเมตร ท�าให้การค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตประสบความ 

ล้มเหลว

นบัแต่นัน้ภาพโพรไฟล์ของบลอ็กทีมคามเีลยีก็กลายเป็นสดี�า ไม่มี

การเคลื่อนไหวใดๆ อีก

พอเกิดเรื่องถึงชีวิตคน ข่าวก็แพร่สะพัดกลายเป็นประเด็นร้อน 

ในสังคมขึ้นมาทันที จ�านวนผู้ที่สนใจทวีเพิ่มเป็นเท่าตัว

เรื่องราวยังไม่จบ หลังจากนั้นอีกสองวัน คนท่ีบอกว่าตัวเองรู ้

ข่าววงในก็แปะกระทู้ โยนระเบิดลูกใหญ่ออกมา

'การเดนิทางไปหลวัปูพั้วของกลุม่คามเีลยี นอกจากคนน�าทางแล้ว

ก็ยังมีสมาชิกในทีมอีกสิบเจ็ดคน แต่จ�านวนผู้ประสบภัยกลับมีด้วยกัน

สบิแปดคน ในเมือ่ชางตงยังมชีวิีตอยู่ แล้วคนท่ีเกินมาอกีคนหน่ึงเป็นใคร'

'ชางตงท�าไมถึงยืนกรานจะเดนิทางต่ออกีสองชัว่โมง การตดัสินใจ

ของเขาเกิดจากการค�านึงถึงความเหมาะสมในการเดินทางและความ

ปลอดภัยในการตั้งแคมป์จริงงั้นหรือ'

ผูค้นบนอนิเตอร์เนต็ต่างพากนัโกรธแค้นเมือ่พบว่าคนทีเ่พ่ิมขึน้มา

อกีคนหน่ึงน้ันเป็นแฟนสาวของชางตงท่ีชือ่ว่าข่งยาง และเหตผุลทีช่างตง 

ยืนกรานจะไปเนนิทรายเอ๋อโถวนัน่ก็เพราะว่าท่ีนัน่มหิีนกหุลาบทะเลทราย 
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โผล่พ้นผืนทรายออกมาเป็นจ�านวนมาก เขาคิดจะไปขอข่งยางแต่งงาน

ที่นั่น

เสียงก่นด่าจากทั่วทุกสารทิศดังก้อง โหดร้ายย่ิงกว่าพายุทราย  

กลืนกินชางตงสิ้นภายในชั่วพริบตา

ติงโจวถามเย่ียหลิวซี "ในเมื่อรู้เรื่อง 'คามีเลียสีด�า' แล้ว คุณยัง 

คิดจะจ้างชางตงให้น�าทางไปอีกงั้นหรือ"

เยี่ยหลิวซีไม่รู้สึกมีอะไรขัดแย้งกันตรงไหน "ให้เขาน�าทางก็เพราะ

เห็นในความสามารถของเขา ถึงจะเคยท�าผิดพลาดก็ไม่ได้แปลว่าเขา

ไม่มีความสามารถ"

ติงโจวบอก "งั้นก็ตามมา"

เขาค้อมกาย เดนิกระแอมกระไอไปตลอดทาง พาเย่ียหลวิซเีข้าไป

ที่หลังเวที

หลังเวทีแออัดคับแคบ นอกจากใช้เป็นที่เชิดหุ่นเงาแล้วยังมีการตี

ไม้กระดานก้ันห้องขนาดเล็กข้ึนอีกหลายห้อง ติงโจวเดินไปหยุดอยู่ 

หน้าประตูห้องเล็กสุดที่อยู่ปลายทาง หยิบกุญแจออกมาไขประตู

ทันทีที่ประตูเปิดกลิ่นราอับชื้นก็พุ่งปะทะใบหน้า ด้านในมืดสนิท 

มองไม่เห็นอะไรนอกจากแสงสะท้อนสีขาวบนกระจกเล็กๆ บานหน่ึง 

เท่านั้น 

ขณะทีเ่ย่ียหลวิซกี�าลงัคดิจะพูดอะไรบางอย่าง ตงิโจวก็กระตกุเชอืก 

เปิดสวิตช์ไฟ

ภายใต้แสงไฟสเีหลอืงสลวัๆ เธอมองเห็นทกุอย่างกระจ่างชดั กระจก 

เล็กๆ บานนั้นอันที่จริงคือกรอบรูปกรอบหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้กรอบสีด�าคือ

ภาพถ่ายขาวด�าใบหนึ่ง เป็นภาพของชายหนุ่มอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปี 

หน้าตาหล่อเหลา ทว่าแววตากลับมีเพียงความสิ้นหวัง
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ท่ีอยู ่หน้าภาพถ่ายคือกระถางธูป ด้านในคือกองขี้เถ ้าตื้นๆ 

นอกจากนี้ยังมีถ้วยกระเบื้องเล็กๆ อีกสองใบ ใบหน่ึงบรรจุข้าวสาร  

ส่วนอีกใบบรรจุถุงใส่ลูกอมคุกกี้ขนาดเล็กที่กองอยู่ด้วยกันจนเต็ม

ชางตงตายแล้ว?

ติงโจวบอก "ท�าคนตายไปสิบแปดคน โลกทั้งโลกล้วนก่นด่าเขา 

ไม่ใช่แค่ด่าเขา แต่ยังด่าไปถึงข่งยางว่าเป็นหญิงแพศยาด้วย ชางตง 

ขายทรัพย์สินท้ังหมด หลังไหว้วานให้คนเอาไปชดใช้ให้กับญาติของ 

ผู้ตายเสร็จ เขาก็แวะมาหาผม"

เขาพักอยู่กับตงิโจว วันๆ ไม่พูดไม่จา เอาแต่นัง่เหม่ออยู่ทางด้านล่าง 

ของเวทีเป็นชั่วโมงๆ ดูติงโจวเชิดหุ่นเงารอบแล้วรอบเล่า จ้องมองดู 

หุ่นเงาไร้ชีวิตพวกนั้น ฟังท่วงท�านองโบราณเน่ินนาน น�้าตาอาบนอง 

ใบหน้า

สามเดือนต่อมาหลังเท่ียงคืนของคืนคืนหน่ึง ชางตงกรีดข้อมือ 

ตัวเองอยู่ในห้อง เลือดนองเต็มพื้น ไหลออกนอกประตูไปจนถึงทางเดิน 

หลังเวที

วันนั้นติงโจวตื่นแต่เช้า ภายใต้แสงอาทิตย์ยามเช้าเขามองเห็น

ลกูกรงทางเดนิบ้านเต็มไปด้วยของเหลวสแีดง เขาตกใจ นีม่นัอะไรกัน...

เยี่ยหลิวซีกระซิบเสียงแผ่ว "นึกไม่ถึงจริงๆ..."

เธอขยับขึ้นหน้าก้าวหนึ่ง นิ้วลูบไปบนขอบกระถางธูป ยกมันขึ้นดู

ที่อยู่บนนิ้วของเธอคือคราบฝุ่นหนา

แมงมุมตัวหนึ่งท่ีก�าลังถักทอใยอยู่ยังมุมหน่ึงของโต๊ะบูชาตกใจ  

มันขยับขาเรียวยาวรวดเร็ว ใยแมงมุมที่ฉาบไว้ด้วยแสงสีเงินส่ายไหว

เย่ียหลิวซีดีดนิ้ว พ่นลมเป่าฝุ่นบนน้ิว "ดูท่าคุณคงไม่ได้เซ่นไหว้

หลานคนนี้สักเท่าไหร่"

ติงโจวสีหน้าเย็นชา "ชาวบ้านไว้วางใจให้เขาน�าทาง แต่เขากลับ
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ทะนงตนคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์ ผลลัพธ์ท่ีตามมาร้ายแรงแบบน้ี  

ผมเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขาสมควรตายแล้ว ในรายงานข่าว คนที ่

เสียชีวิตบางคนเพ่ิงได้เป็นพ่อคนด้วยซ�้า ต่อให้เขาตายอีกสักหลายหน 

ก็ชดใช้ความผิดบาปที่ก่อไว้ไม่พอ"

เย่ียหลวิซถีอนหายใจ "คณุพูดแบบน้ีกไ็ม่ถูก สถานทีอ่ย่างทะเลทราย  

ไม่ว่าใครก็คาดการณ์อะไรไม่ได้ทั้งนั้น..."

เธอถอยออกมา

ตงิโจวปิดประตูลงกลอน พาเย่ียหลวิซเีดินออกมา "คณุเย่ีย คณุคง

ต้องไปหาคนอื่นแล้ว แต่ผมขอเตือนคุณไว้อย่าง ถ้าไม่จ�าเป็นก็อย่า 

ไปเลย ทะเลทรายอันตรายขนาดนั้น มีแต่มันเท่านั้นท่ีกินคน ไม่มีคน 

กินมัน สมญานาม 'เขี้ยวทะเลทราย' อะไรนั่นน่าขันแท้"

เย่ียหลิวซีย้ิม เธอชักเท้าเดินลงจากบันไดไปอย่างรวดเร็ว คว้า

กระเป๋าผ้าใบข้ึนเปิด หยิบเอาจดหมายด่วนฉบับหนึ่งออกมาย่ืนส่งให ้

ติงโจว

ติงโจวประหลาดใจ "นี่อะไร"

เขาถามพลางพลกิดูซองจดหมาย ไม่มตีราประทบั ไม่มป้ีายฉลาก 

คงเอาไว้ใส่ของแค่นั้น

เยี่ยหลิวซีบอก "ด้านในมีของบางอย่าง คุณค่อยๆ ดูเอา ตอนฉีก 

ก็ระวังหน่อย อย่าท�ามันขาดเชียว ฉันไปล่ะ หลังพ้นจากตรอกไป ฉันจะ

มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ ถ้าคุณอยากไล่ตามก็วิ่งกวดให้เร็วหน่อย"

ติงโจวรู้สึกประหลาดใจ "ท�าไมผมต้องไล่กวดคุณด้วย"

เย่ียหลิวซีสะพายกระเป๋าขึ้นไหล่ พยักพเยิดไปที่ซองจดหมาย 

ฉบับนั้น "นั่นก็แล้วแต่คุณ อยากตามก็ตาม ไม่อยากตามก็ช่าง"

เธอเปิดประตู

บรรดาผู้ชมท่ีซื้อตั๋วรอบใหม่แล้วต่างรอจนแทบหมดความอดทน 
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พอเห็นประตูเปิดก็ส่งเสียงเอะอะมะเทิ่งกรูกันเข้าไปข้างใน เย่ียหลิวซ ี

เดินย้อนฝูงคนออกมา เงาร่างหายลับไปอย่างรวดเร็ว

ติงโจวแกะซองจดหมาย

ของท่ีอยู่ด้านในคืออะไรกันแน่ ดูจากน�้าหนักแล้วมันไม่ใช่ของ 

มีน�้าหนักอะไร หน�าซ�้ายังดูแบนๆ น่าจะเป็นกระดาษแผ่นหนึ่ง

พอดึงออกมาดูเขาก็พบว่าที่อยู่ด้านในเป็นซองจดหมายที่ท�าจาก

กระดาษคราฟต์ซองหนึ่ง

เขาแกะมันออก สอดมือล้วงเข้าไป ที่เขาหยิบออกมาได้คือ 

ซองจดหมายสีขาวขนาดกลางอีกซอง

ติงโจวเริ่มหงุดหงิด ใส่ซองจดหมายซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่าแบบนี้

คิดล้อเขาเล่นหรือไง

ยังดีที่สุดท้ายก็มีของอยู่ในซองจดหมายสีขาวนั่น

จากที่สัมผัสได้ในซองน่าจะเป็นภาพถ่ายใบหนึ่ง เขาดึงมันออกดู

เพียงหนึ่งถึงสองวินาที หูของติงโจวก็ไม่ได้ยินเสียงใดๆ อีก หาก

กลับได้ยินเสียงท่ีอยู่ไกลโพ้น พายุทรายซัดโหม ธารน�้าแข็งปริแตก  

ก้อนหินถล่ม

ติงโจวพุ่งตัวออกไป

นานมากแล้วท่ีเขาไม่ได้ออกจากบ้าน จนลืมหมดส้ินว่าถนนสายนี้ 

ผูค้นเบยีดเสยีดขนาดไหน ทนัทท่ีีออกพ้นจากปากตรอก เขากแ็ทบจะชน

เข้ากับบรรดานักท่องเท่ียว โซซัดโซเซเจียนล้ม ท่ีปรากฏอยู่เต็มสองตา

คือแผงลอย ร้านค้า แม้แต่พ้ืนที่กลางถนนก็ยังถูกยึด เสียงร้องตะโกน 

ดังขึ้นๆ ลงๆ แสงจากแฟลชกล้องถ่ายรูปสว่างวาบไม่หยุด

กว่าจะยืนนิ่งอยู่กับที่ได้ก็ไม่ใช่ง่าย รอบด้านเต็มไปด้วยผู้คน  

ทุกหนแห่งล้วนมีแต่ใบหน้ากับแผ่นหลังที่ถูกแสงไฟหลากสีกรีดเฉือน 

แลดูพิลึกพิลั่น
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เสยีงคนไม่ต่างอะไรกับง ูเลือ้ยลามมดุเข้าไปในห ูบ้างก็โอดครวญ 

ตาแก่คนน้ีคงบ้าไปแล้ว บ้างก็เร่งเร้าบอกให้ถอยออกไปห่างๆ อย่าได้มา

หกล้มท�าพวกเขาล�าบากเด็ดขาด

ติงโจวยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนขวักไขว่ ตะโกนก้อง "เยี่ยหลิวซี!"

ไม่มีเสียงขานตอบ

เสียงเอะอะมะเทิ่งไม่ต่างอะไรกับคลื่นในมหาสมุทร ย่ิงดึกคล่ืน 

ก็ยิ่งสูง

คนขายตั๋วที่ชื่อเสี่ยวเหอก�าลังวุ่นวายกับการปลอบใจเหล่าผู้ชมที่

เริม่หมดความอดทน พอเหน็ตงิโจวเดนิกลบัเข้ามา เขาก็รีบข้ึนไปรับหน้า 

ยังไม่ทันได้เอ่ยปากเร่งเร้าอะไร ติงโจวก็ชิงพูดขึ้นเสียก่อน "คืนค่าตั๋วไป"

เขาผลกัประตเูดนิเข้าไปด้านใน เผชญิหน้ากับสายตาแปลกประหลาด 

เต็มห้อง ติงโจวเดินตัวแข็งผ่านเวที มุดเข้าไปทางด้านหลัง ก่อนจะ 

หายเข้าไปภายในห้องนอนเล็กแคบของตนเอง หย่อนก้นนั่งลงบนเตียง

เสยีงเอะอะโวยวายนอกประตูลัน่ดัง ปนอยู่กับเสยีงขอโทษขอโพย

ของเสีย่วเหอ ตงิโจวนัง่น่ิงอยู่กับที ่จู่ๆ  เขาก็ย่ืนมอืจบัผมตวัเอง ดงึวิกผมทิง้  

กระชากยางซิลิโคนยับย่นเป็นชั้นๆ บนใบหน้าออก

คืนเงิน คืนตั๋ว ก่นด่า ในที่สุดเสี่ยวเหอก็พยักหน้าค้อมเอวส่งแขก

คนสุดท้ายออกไป

หลังจากนั้นเขาก็รีบมุดเข้ามาที่หลังเวที ตะโกนเรียก "พี่ตง..." 

ค�าพูดท่ีเหลือถูกกลืนกลับลงคอ ชางตงนั่งอยู่ที่น่ัน วิกผมสีขาว 

ถูกโยนทิง้ลงบนพ้ืน หนังยางซลิโิคนบนใบหน้าบางส่วนถูกฉกีทิง้ไปแล้ว 

เหลือเพียงบางส่วนที่ยังติดค้างอยู่ หนวดเคราปลอมยุ่งเหยิง แลดูดุดัน

แปลกประหลาด ไม่ต่างอะไรกับซอมบี้ที่ใบหน้าห้อยตก
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นี่มันอะไรกัน

เสี่ยวเหออยู่กับติงโจวมานานแล้ว ติงโจวเชิดหุ่นเงา เสี่ยวเหอ 

รับหน้าท่ีโฆษณาป่าวประกาศ ต้อนรับแขก จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  

และเพราะที่น่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีปริมาณนักท่องเท่ียวมากโข ถึงจะ

ไม่กล้าบอกว่ามีก�ารี้ก�าไร แต่ก็ใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีปัญหา

แต่ถึงอย่างนัน้เขาก็ยังมเีรือ่งให้กังวล ติงโจวอายุมากแล้ว สขุภาพ

หรือก็ไม่สู้ดี ไม่ต่างอะไรกับใบไม้เหลืองกรอบที่เกาะอยู่บนก่ิงไม้ในฤดู

ใบไม้ร่วง พร้อมจะหล่นร่วงกลายเป็นปุ๋ยบ�ารุงดินได้ทุกเมื่อ

สองปีก่อน ชางตงหลานชายของตงิโจวจู่ๆ  ก็บากหน้ามาหาเขาทีน่ี่

เสีย่วเหอเพราะมวัแต่สาละวนอยู่กับการเก็บเงนิแต่งเมยี เลยไม่เคย 

สนใจข่าวสารอะไรและไม่นึกอยากท่องโลกอินเตอร์เน็ต ดังน้ันเรื่อง  

'คามีเลียสีด�า' อะไรนั่นเขาจึงไม่เคยได้ยิน รู ้สึกก็แต่ชางตงท�าตัว 

แปลกประหลาด อายุก็เท่านี้แล้ว ความสามารถหรือก็มี แต่กลับ 

ไม่ท�างานท�าการ วันๆ เอาแต่ซึมกะทือ หลายวันผ่านพ้นแต่ค�าพูด 

สักประโยคกลับไม่มีออกจากปาก หน�าซ�้ายังไม่ยอมออกจากห้อง  

ท�าตัวราวกับเป็นแวมไพร์กลัวแสงอาทิตย์

ตงิโจวเองก็เตือนชางตง 'หาอะไรท�าสกัหน่อยเถอะ จะได้เบีย่งเบน

ความสนใจไปที่เรื่องอื่นบ้าง อย่าเอาแต่คิดถึงเรื่องเลวร้ายพวกนั้น'

หลังจากนั้นชางตงก็เริ่มฝึกเล่นหุ่นเงา โดยมีติงโจวเป็นคนสอน 

วิธีควบคุมเชือก บังคับให้หุ่นเงาพวกน้ันวิ่ง ยืน น่ัง ฉวยคว้า กลิ้ง  

พลกิตวัหมนุ จูโ่จมสวนกลบั บางครัง้ก็แกะแผ่นหนังเอง ใช้มดีเจาะสลกั

ดวงตาคูส่วย ดอกท้อ ตราสวัสตกิะ ใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ละลายสย้ีอม 

แต่งแต้มสีสันลงไปตอนยังร้อนอยู่

เสี่ยวเหอแอบนึกยินดี รู้สึกว่าในท่ีสุดติงโจวก็มีผู้สืบทอดเสียที  
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เชิดละครหุ่นเงานี้เดิมก็ไม่จ�าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นทางการ

อะไร คนดูสมัยน้ีท่ีมาดูแบบจริงจังมีอยู่แค่หยิบมือ ส่วนใหญ่ก็แค่มาดู

เอาสนุกเทา่นั้น ยิง่พวกมืออาชีพยิ่งแทบไมเ่ห็น...ชางตงเรยีนรู้ได้แบบนี้ 

วันหน้าย่อมเปิดโรงละครเลี้ยงปากท้องได้

หน่ึงปีก่อน ติงโจวป่วยเสียชีวิต โรงละครแขวนป้าย 'หยุดพัก'  

สองสามวัน ด้วยเพราะกลัวส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เลยไม่ได้มีการ 

ป่าวประกาศออกไป หลังเสร็จสิ้นงานศพ ขณะที่เสี่ยวเหอก�าลังคิดว่า 

จะเอ่ยปากกับชางตงยังไง ใครจะไปรู้จู่ๆ อีกฝ่ายกลับเอ่ยปากเสนอตัว

บอกจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้ชั่วคราว

เสี่ยวเหอดีใจออกนอกหน้า ทว่าหลังจากน้ันการปรากฏตัวขึ้น 

บนเวทีแสดงของชางตงก็ท�าเอาเขาตะลึงพรึงเพริดท�าอะไรไม่ถูก

ชางตงรื้อเอาพิมพ์ปูนปลาสเตอร์หน้าคนออกมา หลังจากนั้นก็ 

ไปหาซือ้ยางซลิโิคนส�าหรบังานเมกอัพท่ีใช้ในวงการภาพยนตร์ สวมวิกผม  

ติดหนวดเคราปลอมลงไป ปลอมตัวเป็นชายชรา สวมใส่เสื้อผ้าเก่าที่ 

ติงโจวทิ้งไว้ แม้แต่ท่าเดินลากขาก็ยังเหมือนติงโจวไม่มีผิดเพี้ยน

แรกๆ ฝีมอืแปลงโฉมของเขายังไม่สูด้นีกั หากสงัเกตดดูีๆ  จะพบว่า 

ยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายจุด แต่เพราะไม่ได้ออกไปพบปะผู้คน ท�าเพียง

เชดิหุ่นอยู่หลงัม่านจนการแสดงจบสิน้ จงึไม่มใีครสงัเกตเห็นว่าชายชรา

ทีอ่ยู่หลงัม่านรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ หน�าซ�า้ยังมผู้ีชมบางคนบอก 

'คนแก่คนนี้ฝีมือไม่เลวเลยจริงๆ ตัวคนเดียวเชิดหุ่นเงาตั้งสามตัว'

เสี่ยวเหอไม่ใช่พวกข้ีสงสัย เพียงไม่นานเขาก็ยอมรับเรื่องน้ีได้  

คนเราทุกคนล้วนแต่มีนิสัยแปลกประหลาดด้วยกันทั้งนั้น ชางตงเอง 

ก็ท�าตัวพิลึกพิลั่นมาแต่ไหนแต่ไร เรื่องนี้ก็ปล่อยไปเถอะ อีกอย่าง  

ศิลปินเฒ่ายังไงก็ดูสุขุมเยือกเย็นกว่าคนหนุ่ม ใช้โฆษณาได้ อีกท้ัง 

ยังส่งผลดีต่อธุรกิจด้วย
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นานวันเข้าฝีมอืแต่งหน้าของชางตงกไ็ม่ต่างอะไรกับทกัษะควบคมุ

หุ่นเงาท่ีดีวันดีคืน หน�าซ�้ายังจงใจกดเสียงให้ทุ้มต�่าเหมือนคนแก่อีก  

แต่ถ้าจะบอกว่าเขาปลอมตัวเป็นคนแก่เพ่ือการค้า หลังปลอมตัวเสร็จ

เขาก็น่าจะถอดเมกอพัพวกนัน้ท้ิง แต่ตรงกันข้าม ไม่ว่าจะกินข้าวนอนหลบั 

เขาล้วนปล่อยมันไว้อย่างน้ัน นอกจากเริ่มช�ารุดแล้วเท่านั้นเขาถึงจะ

ลงมือท�าใหม่

เสี่ยวเหอเคยเตือนเขา 'พี่ตง ปล่อยเมกอัพพวกนี้อยู่บนหน้านานๆ 

เดี๋ยวรอยย่นพวกนั้นจะกลายเป็นจริงเข้าหรอก ผู้ชายสมัยน้ีมีใครบ้าง 

ไม่ดูแลผิวพรรณ ท�าแบบนี้ไม่ดีต่อผิวหน้า สิวจะเห่อเอาง่ายๆ...'

ต่อมาเขาก็เลกิพูด เพราะพูดไปก็ไม่มปีระโยชน์ ยังมอีกีเหตผุลหนึง่

คือตอนชางตงแต่งตัวเป็นคนแก่ เขาจะท�าตัวเป็นปกติ รู้จักคุยเล่น 

หัวเราะ แต่พอถอดเมกอัพออก สีหน้าเขาก็จะกลับกลายเป็นซึมกะทือ

ชวนขวัญผวา

สภาพเมกอพัฉกีขาดของชางตงท่ีปรากฏต่อสายตาในเวลาน้ีท�าเอา 

เสี่ยวเหอขนหัวลุก

เสี่ยวเหอถามอย่างระมัดระวัง "พี่ตง เกิดอะไรขึ้น"

ชางตงกลดักลุม้อยูเ่ป็นนานกว่าจะเอ่ยปาก "ก่อนหน้านีน้ายไปเท่ียว 

ตุนหวงมาใช่หรือเปล่า"

"ใช่"

ก่อนหน้าน้ีเสี่ยวเหอเคยพาแฟนสาวกับว่าท่ีพ่อตาในอนาคตไป

เท่ียวแถวๆ ถ�้าโม่เกา หลังเที่ยวถ�้าโม่เกาเสร็จพวกเขาก็ไปเที่ยวสันเขา

ทะเลทราย ต่อด้วยก�าแพงเมืองชั้นนอก (ฮั่นฉางเฉิง) เขาเอาแต่ส่งภาพ

ให้เพื่อนรัวๆ

"นายลองดูภาพนี้"

เสีย่วเหอรบัภาพไปด ูเขากวาดตามองผ่านๆ "โห นีม่นัภาพโฟโต้ชอ็ป 
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หรือภาพจากหนังสยองขวัญกันแน่ เหมือนจริงชะมัด"

ที่อยู่บนภาพถ่ายคือภาพระยะใกล้ของกลางสันเขาทะเลทรายท่ี

ถูกลมกัดเซาะหรือที่รู ้จักกันในนามหย่าตัน เป็นรูปร่างคล้ายหัวเรือ  

ทีถู่กฝังอยู่ด้านบนคือหญิงสาวคนหนึง่ ร่างของเธอคล้ายงอกโผล่ทะลดุนิ

ออกมา รปูร่างหน้าตางดงาม ใบหน้าซดีขาว มอืทัง้สองทบัซ้อนอยูบ่นอก 

คล้ายภาพสลักฝาผนังที่ฝังติดอยู่กับตัวเรือ ดวงตาเบิกกว้าง เส้นผม 

ปลิวไสวอยู่กลางสายลม

ทว่ายิ่งดูนานกลับยิ่งอัปลักษณ์

ชางตงถาม "รู้หรือเปล่าว่าภาพนี้ถ่ายที่ไหน"

ส�าหรบัเสีย่วเหอแล้วสนัเขาทะเลทรายไม่ว่าจะลกูไหนก็เหมอืนกันหมด  

"ที่หมัวกุ่ยเฉิง (เมืองผี) มั้ง สันเขาลูกนี้รูปร่างคล้ายเรือ ไม่แน่ว่าอาจจะ

เป็นที่ซีไห่เจี้ยนตุ้ย (กองเรือรบซีไห่) ก็เป็นได้"

ซีไห่เจี้ยนตุ้ยเป็นสันเขาทะเลทรายท่ีมีชื่อเสียงของหมัวกุ่ยเฉิง  

พวกมันถูกลมกัดเซาะเรียงเป็นแนว คล้ายกองเรือรบท่ีพร้อมเคลื่อน

ขบวน

ชางตงพึมพ�า "ลักษณะภูมิประเทศแบบน้ีในประเทศไม่ได้มีแค่ที่

หมัวกุ่ยเฉิง ที่อยู่ในภาพดูคล้ายที่หลงเฉิง (เมืองมังกร) มากกว่า"

หลงเฉงิคอืท่ีไหน ขณะทีเ่สีย่วเหอก�าลงัคิดจะถาม มอืถือเขาก็ดงัขึน้  

พอหยิบขึ้นดูเขาก็พบว่าเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จัก

เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ เบอร์ของเสี่ยวเหอจึงถูกแขวน 

ไว้ตามเว็บไซต์การท่องเที่ยวต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่บนตั๋ว จึงมักมีโทรศัพท ์

จากนักท่องเที่ยวติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นประจ�า

หลัง "ฮัลโหล" ออกไปสองที เขาก็ย่ืนโทรศัพท์ส่งให้ชางตงอย่าง

เซ็งๆ "พี่ตง เขาบอกว่า...ให้พี่รับสาย"

แต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยมีคนโทรหาชางตงผ่านทางเขา นี่นับเป็น 
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ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ชางตงรับสาย ท่ีดงัมาจากปลายสายอกีด้านเป็นเสยีงเย้ยหยันของ

หญิงสาวคนหนึ่ง

"เยี่ยหลิวซี?"

เสยีงของเย่ียหลวิซรีะคนไว้ซึง่น�า้เสยีงหยันเย้ย "ไล่ตามไม่ทันเพราะ 

แต่งตัวเป็นคนแก่จนติดเป็นนิสัยไปแล้วใช่หรือเปล่า แขนขาก็เลย 

ไม่คล่องแคล่วเหมือนเก่า"

"คุณเป็นใครกันแน่ แล้วภาพนั่นมันอะไร"

"คุณคิดว่าฉันจะตอบคุณผ่านทางโทรศัพท์?"

ชางตงเงยีบไปชัว่ขณะ "คุณบอกว่าคุณต้องการคนน�าทาง ผมตกลง 

รับปาก"

เยี่ยหลิวซีหัวเราะคิกคัก

"ชางตง คณุเลกิท�างานนีม้าตัง้สองปีแล้ว ใครจะรูว่้าเขีย้วเลบ็ของคณุ 

ยังใช้การได้อยู่หรอืเปล่า เอาอย่างนีก็้แล้วกัน ฉนัให้เวลาคณุหน่ึงสัปดาห์ 

ถ้าคุณหาฉันพบ น่ันแปลว่าคุณยังมีสมองอยู่ พวกเราร่วมมือท�างาน 

เล็กๆ น้อยๆ ด้วยกันได้ แต่ถ้าหาไม่พบ คุณก็กอดหุ่นเงาของคุณต่อไป 

ก็แล้วกัน"

เยี่ยหลิวซีวางสาย

อนัท่ีจรงิเธอไม่ได้ไปไหนไกล แค่ซ่อนตวัอยู่บนรถตูข้นาดเลก็สขีาว

ท่ีจอดอยู่ท้ายถนนเท่านั้น ที่อยู่บนที่นั่งข้างคนขับคือกองอาหารท่ีเธอ 

ซือ้มาจากร้านค้าบนถนนหยุหมนิ มทีัง้ขนมถ่ัวแดง น�า้ทบัทิม นมโยเกิร์ต 

ยังมีเนื้อแพะย่างสิบกว่าไม้ในถุงพลาสติกอีก

แทนท่ีจะรีบหยิบกิน เธอกลับขยับกระจกภายในรถลง บิดเปิด 

อายไลเนอร์ไม่มียี่ห้อที่เพิ่งซื้อมาใหม่ ลงมือส่องกระจกเขียนขอบตา
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มือนิ่ง ไม่มีสั่น พอถึงหางตา เดิมเธอตั้งใจจะตวัดขึ้น แต่มือกลับ

ลากออกไปคล้ายเคยชิน

เยี่ยหลิวซีใจเต้น พยายามปล่อยไปตามความรู้สึก

ร่าง ยก ถม บิด เก็บ เพียงไม่นานหางตาของเยี่ยหลิวซีก็เหมือนมี

แมงป่องตัวเล็กๆ ปรากฏขึ้น หางของมันยกสูง ไม่ต่างอะไรกับหงส์แดง

สยายปีกเปี่ยมพละก�าลัง ขอบบนล่างทั้งสองไม่ต่างอะไรกับก้ามใหญ่ 

คล้ายพร้อมจะควักเอาตาของเธอออกมาได้ทุกเมื่อ

เย่ียหลวิซส่ีงเสยีง "อืม" อยูใ่นล�าคอทีหนึง่ก่อนจะโยนอายไลเนอร์ท้ิง  

หยิบเอาสมุดบันทึกเล่มเล็กกับปากกาออกมาจากกระเป๋าผ้าใบ เปิดไป 

หน้าใหม่ เธอคาบปลอกปากกาไว้ เขียนข้อความประโยคหนึ่งลงบน 

สมุดบันทึก 

'วาดแมงป่องได้ไม่เลว'

หลงัเขียนเสรจ็เธอก็โยนสมดุทิง้ หยิบเอาเนือ้แพะย่างออกมาจากถุง  

ลงมือกินเป็นจังหวะไม่เร็วไม่ช้า

เนื้อแพะพอเย็นก็จะมีกลิ่นสาบ ไม่ว่าเครื่องเทศมากสักแค่ไหน 

ก็กลบกลิน่ไม่อยู่ ไม่เหมอืนแพะจากด่านจยาอว้ีท่ีดืม่น�า้ทีล่ะลายมาจาก

ภูเขาหิมะฉีเหลียน กินหญ้าสมุนไพรโกบี หนังกรอบเนื้อนุ่ม กินแกล้ม 

กับเบียร์ กลิ่นสาบอะไรไม่มีแม้แต่น้อย

นกัท่องเท่ียวทยอยเดินกันออกมาจากตรอกผ่านหน้ารถไปเป็นกลุม่ๆ  

เยี่ยหลิวซีมองดูชายหนุ่มหญิงสาวพวกนั้นอย่างไม่ใส่ใจ ก่อนจะเลิกคิ้ว

มองดูแมงป่องที่อยู่บนหางตาตัวเองในกระจก

เธอพึมพ�าออกมาประโยคหนึ่ง "ช่างเป็นผู้หญิงที่ไม่ต่างอะไรกับ

ปริศนาจริงๆ"
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เรื่องตามหาคน อันที่จริงก็ไม่ได้ยากอะไร ข้อมูลเก่ียวกับสถานะ

บคุคลสมยัน้ีล้วนเชือ่มโยงเป็นโครงข่ายท่ัวประเทศ แค่มชีือ่จรงินามสกุลจรงิ  

ผนวกกับมีเพื่อนอยู่ในกรมต�ารวจอีกสักคน ข้อมูลพวกนั้นย่อมถึงมือได้

เพียงชั่วพริบตา

ชางตงขอให้เสี่ยวเหอช่วยเหลือ เสี่ยวเหอมีเพ่ือนสมัยเด็กท�างาน

อยู่ในส�านักงานเทศบาล เรื่องนี้ส�าหรับเขาจึงง่ายดายไม่ต่างอะไรกับ 

ปอกกล้วยเข้าปาก

ทางนั้นตอบกลับมารวดเร็ว ทั้งประเทศมีคนที่ชื่อเย่ียหลิวซีอยู่ 

ห้าหกคน แต่ติดว่าอายุไม่ใช่ หรือไม่ก็เพศไม่ถูก ไม่มีสักคนท่ีตรงกับท่ี 

ชางตงบอก ไม่แม้แต่จะฉิวเฉียด

ทว่าเรื่องนี้กลับไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของชางตง

แม้แต่น้อย หากตามหาตัวเย่ียหลิวซีได้ง่ายๆ มันย่อมไม่ท้าทาย แต ่

ขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็ไม่มีทางยากเกินไป เย่ียหลิวซีมาหาเขาเองถึงที ่ 

ยังไม่ทันได้พูดอะไรให้กระจ่างก็สร้างปัญหาให้เขาเสียแล้ว คนธรรมดา

ที่ไหนเขาท�ากัน

ในเมื่อสืบเบาะแสฐานะของอีกฝ่ายไม่ส�าเร็จ วิธีการที่น่าจะได้ผล

ที่สุดก็คงเป็นการติดตามดูความเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิด และ

เพราะเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจของต�ารวจทั่วไป ชางตงจึง

ไม่ได้พูดถึงอีก

ตลอดระยะเวลาสองปีทีช่างตงเข้ามาอยู่ในโรงละคร เขาไม่ต่างอะไร 

กับน�้านิ่ง ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอก น้อยครั้งท่ีจะพ้นออกนอก

ประตูไป

ทว่าสองสามวันน้ีเขาเริ่มจากยกเลิกการแสดง หลังจากนั้นก็ 

ไหว้วานให้เสี่ยวเหอช่วยสืบข่าว จากน�้าที่เคยนิ่งจู่ๆ กลับมีฟองผุดพราย 
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เสีย่วเหอตระหนกัได้ถึงภาวะวิกฤต นับแต่เริม่ชางตงก็แค่ช่วยเขากอบกู้

สถานการณ์ 'ชัว่คราว' เป็นเพียงพนกังานพาร์ตไทม์เท่าน้ัน การร่วมมอืกัน 

ของพวกเขาสองคนพร้อมจบลงได้ทุกเมื่อ

ถึงเวลาที่ต้องเตรียมพร้อมแล้ว ตลอดเช้าเสี่ยวเหอล้วนสาละวน

อยู่กับการไหว้วานคนรูจ้กั ถึงกับโทรไปเว่ยหนานอ�าเภอฮวาเซีย่นทีไ่ด้ชือ่ว่า  

'หมู่บ้านหุ่นเงา' ตระเวนสอบถามดูว่ามีใครพอจะรับงานพิเศษนี้บ้าง

หนึ่งวันผ่านพ้น ภายใต้แรงกดดันมหาศาล ในที่สุดเขาก็ได้ชื่อคน

มาสองสามชือ่ ทว่าคนพวกน้ันกลบัเทียบชางตงไม่ได้ แถมยังเรยีกราคา

ค่าตัวสูงลิ่ว เสี่ยวเหอตัดสินใจไปหย่ังเชิงถามชางตง ไม่แน่ว่างานนี้

ตนเองอาจคิดไปเองก็ได้ ชาวบ้านไม่ได้มีความคิดแบบนั้นสักหน่อย

หลงักินข้าวเป็นเพ่ือนแฟนสาวเสรจ็ เสีย่วเหอก็รบีกลับถนนหุยหมนิ  

โรงละครไม่เปิดท�าการ ทัว่ท้ังตรอกมดืมดิ เห็นการค้าของชาวบ้านคกึคกั

แบบนั้นเสี่ยวเหอก็อดนึกอิจฉาไม่ได้

เปิดประตู เดินผ่านโรงละครมืดมิดเข้าไป เขามองเห็นไฟห้องน�้า 

ที่ปลายทางสว่าง ประตูถูกงับปิดไว้ เสียงน�้าดังลอดออกมาจากด้านใน

เสี่ยวเหอเปิดประตูทัก "พี่ตง...หวา!"

สองเท้าพันกัน และเพราะลืมไปว่าหน้าประตูห้องน�้ามีธรณีประตู

ก้ันอยู่ เขาเลยสะดุดล้มไปน่ังอยู่กับพ้ืน มือเท้าสะเปะสะปะตั้งใจจะ 

ฉวยคว้าอะไรบางอย่าง แต่สุดท้ายกลับท�าถังขยะข้างประตูล้มคว�่า 

สกปรกเลอะเทอะไปทั่ว

ชางตงขมวดคิ้วมองดูเขา "เป็นอะไร!"

เสี่ยวเหอกระเซอะกระเซิงลุกขึ้นจากพ้ืน มือค�้ายันเอวย้ิมกระอัก 

กระอ่วน "ไม่มีอะไร ผมประสาทไปเอง..."

เขาเห็นชางตงในสภาพชายแก่หลังค่อมผมขาวจนชิน จู่ๆ มาเห็น

ชายหนุ่มรปูร่างสงูใหญ่ในชดุออกก�าลงักายสดี�ายืนอยู่หน้าอ่างล้างหน้า 
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ปิดบงัใบหน้าไว้ใต้หมวกเบสบอลแบบนัน้ เขาก็ตัง้ตวัไม่ทัน คดิว่ามขีโมย

บุกเข้ามาในบ้าน

ชางตงบิดก๊อกน�า้ ดงึกระดาษทิชชอูอกมาซบัหน้า เปลอืกตาหลบุต�า่ 

ไม่มองกระจก

เสี่ยวเหอหัวเราะหึๆ หาเรื่องคุยกับอีกฝ่าย "พี่ตง พี่แต่งตัวแบบนี ้

ดเูท่จรงิๆ...ว่าแต่ดึกป่านนีแ้ล้วพ่ีคิดจะไปไหน ต้องให้ผมไปส่งหรอืเปล่า 

ผมลืมของไว้เลยแวะกลับมา..."

ชางตงขย�าทชิชโูยนเข้าไปในถังขยะท่ีล้มคว�า่ "ฉนัมธุีระต้องออกไป 

จัดการ"

เสีย่วเหอรบีเปิดทางให้ตามสญัชาตญาณ หลงัมองส่งอกีฝ่ายไปไกล  

เขาถึงเพ่ิงนกึขึน้ได้ว่าตวัเองยังไม่ได้ถามเรือ่งทีค่ดิอยากจะถามเลย ไม่รู้

ท�าไมจู่ๆ เขากลับรู้สึกโล่งอก นั่งยองๆ ลงเก็บกวาดถังขยะที่ล้มคว�่านั่น

ขณะก�าลงัยุ่ง จู่ๆ  เสยีงของชางตงก็ดงัข้ึนจากทางด้านหลงั "เสีย่วเหอ"

เสี่ยวเหอหันหน้ากลับไป "เอ๋?"

ชางตงกลบัมาอกี บนระเบยีงทางเดินไม่มแีสงไฟ เขากดปีกหมวก

ลงต�่า สองมือสอดอยู่ในกระเป๋ากางเกง คล้ายเงามืดที่ก�าลังยืนอยู่

"นายหาคนมาท�างานต่อแทนฉันเถอะ"

เพราะเคยชนิกับการใช้ชวิีตอยู่ใต้ใบหน้าของคนอ่ืนมาเป็นเวลานาน  

การทีต้่องกลบัมาอยู่ในสภาพเดมิเช่นนีจ้งึไม่ต่างอะไรกับการถูกถลกหนัง 

จากถนนหยุหมนิถึงหน้าถนนใหญ่ แค่ระยะทางไม่ก่ีนาท ีแต่ชางตงกลบั

เหงื่อเต็มมือ รู้สึกเหมือนก�าลังถูกคนทั้งถนนจ้องมอง

ในท่ีสดุชางตงก็ขึน้ไปนัง่อยู่บนรถแท็กซี ่เขาสัง่ให้คนขบัรถมุง่หน้า

ตรงไปยังตลาดของเก่าบนถนนจูเชวี่ย 

เห็นได้ชัดว่าคนขับคุ้นเคยกับพ้ืนท่ีแถวน้ันเป็นอย่างดี เขาเคี้ยว
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หมากฝรั่งพลางกลับรถ เอ่ยปากชวนคุย "ไปเลือกซื้อของ? ตลาดขาย 

ของเก่าย้ายไปแล้ว คุณไม่รู้หรือไง"

ชางตงไม่ได้ตอบ คนขับเข้าใจดีจึงไม่พูดอะไรอีก ท�าเพียงขับรถ

ตรงไปยังเป้าหมาย

ตลาดของเก่าบนถนนจูเชว่ียเปิดด�าเนินการมาประมาณหน่ึงแล้ว 

เคยมีเวลารุ่งโรจน์อยู่ช่วงหน่ึง ทว่าสองปีมานี้ หน่ึงเพราะการค้าไม่สู้ดี 

สองเพราะกระบวนการปรบัโครงสร้างการดแูลตามมาตรฐานกลาง ดงัน้ัน 

จึงไม่แปลกที่การค้าจะกลับกลายเป็นซบเซา ทว่าได้ยินว่าทุกวันเสาร์ 

จะมีตลาดเช้า แค่ปูกระดาษหนังสือพิมพ์ ไม่ก็ใช้ชอล์กวาดวงกลม 

บนพื้นไว้ เพียงเท่านี้ก็สามารถจับจองพื้นที่วางแผงได้แล้ว

วันนี้ไม่ใช่วันเสาร์จึงไม่มีตลาดเช้า

ชางตงจ่ายเงนิค่ารถ เดินเข้าไปในตรอกเฟิงหวาทีอ่ยู่ใกล้ๆ ก่อนจะ

ไปหยุดอยู่ข้างซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ แห่งหนึ่ง

บนป้ายกล่องไฟของซเูปอร์มาร์เก็ตคอืตวัอกัษรสีต่วั 'ฮัน่ถังเฟิงอว้ิน' 

ภายในถูกชั้นวางของแบ่งออกเป็นสามส่วน ด้านซ้ายขาย 

เครื่องกระเบื้อง เครื่องส�าริด ภาพวาดอักษร หนังสือโบราณ เหรียญเก่า 

ด้านขวาขายไข่ไก่ท่ีเลี้ยงแบบปล่อยในท้องถ่ิน แอปเปิ้ลแดงฟูจิจาก 

ส่านซี ถั่วธัญพืชอบแห้งนานาชนิด พร้อมรับติดฟิล์มโทรศัพท์มือถือ

ทีเ่คาน์เตอร์เก็บเงนิมชีายหนุ่มรปูร่างผอมดวงตาเล็กตีค่นหนึง่น่ังอยู่  

อีกฝ่ายน่าจะอายุราวๆ ย่ีสิบกว่า ทว่าไรผมกลับเลิกสูง น่าจะเพราะ 

คิดมากเป็นเหตุ

คนคนนั้นคือเฝยถัง

ว่ากันว่าตั้งแต่เกิดมาเขาก็ผอมแห้งเป็นลิงแล้ว แม่ของเขาหวังว่า

เขาจะอ้วนมากขึ้นสักนิด เลยต้ังชื่อเล่นให้เขาว่า 'พ่ังโถว' ต่อมาเพราะ 

'โดราเอมอน' ได้รับความนิยม เลยเปลี่ยนชื่อเป็น 'ไจแอนท์' เขาเองก็รู้ดี
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ถึงความคิดอ่านของผู้เป็นแม่ เลยตั้งชื่อบนโลกออนไลน์ว่า 'ยอดซูโม่

ระดับสมบัติประจ�าชาติ' หลังเข้ามาโลดแล่นอยู่บนโลกวัตถุโบราณ  

เขาก็ตั้งชื่อเล่นในวงการให้ตัวเองว่าเฝยถัง

ทว่าก้อนไขมันจะโปรดปรานก็แต่คนที่ไม่ต้องการมันเท่านั้น

ชางตงกับเฝยถังเคยติดต่อกันอยู่สองสามครั้ง เพราะไม่ค่อยชอบ

อีกฝ่ายเท่าไรนัก ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาจึงไม่ได้ลึกซึ้งมากมาย 

ยิ่งไปกว่านั้นหลังเกิดเรื่องนั้นพวกเขาก็ไม่ได้พบเจอกันอีก

ชางตงลังเลไม่รู้จะเข้าไปทักทายอีกฝ่ายยังไง

เฝยถังก�าลังยุ่ง

เขาเบิกตากว้างท�าแก้มป่อง เส้นเลอืดด�าบนหน้าผากปดูโปน เขย่า

กระดองเต่าเสี่ยงทายส�าริดในมืออย่างเอาเป็นเอาตาย เสียงก๊องแก๊ง 

ดงัไม่ขาดสาย เสยีง 'เคร้ง' สดุท้ายดงั เขาก็พลกิเทกระดองเต่า เทเหรียญ

เฉียนหลงทงเป่า* หกเหรียญออกมา

เฝยถังขยับหมอบเข้าไปใกล้เคาน์เตอร์ หรีต่ามองดเูหรยีญท�านาย

ไปทีละอัน ในใจคิดค�านวณ ก่อนจะย้ิมหน้าตาเบิกบาน ร้องเสียงดัง  

"ใช่แล้ว ออกจากร้านไปทางทิศตะวันตก มีลาภก้อนใหญ่!"

ในร้านไม่มีลูกค้า เขาผลักประตูเปิดด้วยท่าทีลิงโลดยินดี มองไป

ทางทิศตะวันตก

ชางตงก้มหน้าลงตามสัญชาตญาณ ก่อนจะรู้สึกว่าย่ิงท�าแบบน้ี 

ก็ยิง่ผดิสงัเกต หลงัจากยืนเน้ือตวัแขง็ทือ่อยู่สองวินาท ีเฝยถังก็จ�าเขาได้ 

"พี่...พี่ตง?"

ชางตงขานรับอย่างกระอักกระอ่วนออกมาค�าหนึ่ง

เฝยถงัได้สติ รบีพาเขาเข้าไปในร้าน "พ่ีตง พวกเราไม่ได้เจอหน้ากัน 

* เฉียนหลงทงเป่า ชื่อเหรียญกษาปณ์ท่ีผลิตขึ้นในช่วง ค.ศ. 1736 ยุคขององค์จักรพรรดิเฉียนหลง
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เกือบสองปีแล้วใช่หรือเปล่า พ่ีไปยืนอยู่ที่หน้าประตูท�าอะไร ผมนึกว่า 

พี่เป็นพวก..."

เขากลนืค�าท่ีเหลอืกลบัลงท้อง มดืค�า่แบบนี ้อกีฝ่ายไม่เพียงใส่ชดุด�า  

หน�าซ�้ายังกดหมวกบนหัวเสียต�่า ยืนลับๆ ล่อๆ อยู่หน้าบ้านชาวบ้าน  

ไม่ต่างอะไรกับพวกโรคจิตในหนังอาชญากรรมสักนิด

ชางตงพูด "ฉันมีเรื่องอยากให้นายช่วย"

"พี่ตงเกรงใจกันเกินไปแล้ว มีเรื่องอะไรพี่ว่ามาได้เลย"

สองปีก่อน เฝยถังการค้าเจรญิรุง่เรอืง คบเพ่ือนฝูงเศรษฐไีว้ไม่น้อย 

คนพวกนีแ้ม้มเีงนิแต่กร็ูส้กึว่ามแีต่เงนิไม่สนกุ เลยคดิพิชติทะเลทรายโกบี 

ด้วยเหตน้ีุจงึมกัขอให้เฝยถังช่วยติดต่อหาหนทางให้ เขากับชางตงรูจ้กักัน 

เพราะเหตุนี้ ดังนั้นจึงไม่อาจบอกได้ว่ารู้จักมักคุ้น

ส่วนท่าทกีระตือรอืร้นท่ีเขาแสดงออกในเวลานีล้้วนเกดิจากความรูส้กึ 

กระหายใคร่รูเ้ท่าน้ัน พระเจ้า ถึงขนาดพาคนไปตาย ตายทตีัง้สบิกว่าคน 

ถึงขนาดเป็นข่าวใหญ่ออกทีวี สองปีมาน้ีนายใช้ชีวิตแบบไหนยังไง  

แล้วท�าไมถึงยังกล้าโผล่หน้ามาอีก

ชางตงถาม "ก่อนหน้านี้เคยได้ยินนายบอกว่ามีเพ่ือนคนหนึ่งเก่ง

คอมพิวเตอร์มาก?"

เฝยถังโทรติดต่อเพ่ือน อีกฝ่ายบอกเรื่องเล็ก เขาเองก็ว่างอยู่  

ให้แวะมาได้เลย

ไหนๆ ก็ได้เวลาปิดร้านพอดี เฝยถังเลยปิดร้านแล้วเรียกชางตง 

"เพ่ือนของผมอยู่ใกล้นิดเดียว เดินไปสองถนนก็ถึง พวกเราเดินไป 

ก็แล้วกัน"

ระหว่างทาง เดมิเขาต้ังใจจะลองเอ่ยปากถามชางตงถึงสถานการณ์ 

ตลอดสองปีมานี้ดูสักหน่อย ทว่าเพราะชางตงไม่ค่อยพูด ตอบแต่ละที
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ล้วนท�าชาวบ้านไปต่อไม่ถูก บวกกับกลุ่ม 'นักเล่นของเก่า' ในวีแชต 

ก�าลังคุยกันคึกคัก เพียงไม่นานเฝยถังก็หันไปสนใจเรื่องอื่นแทน

หลังจากคุยได้พักหนึ่ง เฝยถังก็วางท่าพูดกรอกใส่โทรศัพท์ "วันนี้

ฉันได้ของเด็ดๆ มาชิ้นหนึ่ง รู้หรือเปล่าว่าอะไร หยกเหอซื่อปี้* ไงล่ะ!"

ชางตงมองอีกฝ่ายปราดหนึ่ง

เฝยถังรับรู้ได้ทันที เขาหัวเราะแห้งๆ "พ่ีตง ผมแค่พูดเรื่อยเปื่อย

เท่านั้น ไอ้หนุ ่มนั่นคุยโม้บอกว่าเมื่อสองวันก่อนท่ีร้านเขามีคนเอา 

จอกโมราหัวสัตว์ไปขาย ผมเลยต้องพูดข่มเขาไว้บ้าง"

เขาเปิดเสียงให้ชางตงฟัง

จริงอย่างท่ีเฝยถังบอก ผู้คนในกลุ่มต่างแย่งกันพูดอุตลุด บ้างก็

บอกว่าวันน้ีได้ภาพเทศกาลชิงหมิงเหนือล�าน�้า** บ้างก็มีคนบอกว่า 

จ่ายเงินสองหมื่นหยวนซื้ออารัมภกถาหลันถิงของหวังซีจือ*** ไว้

'ไอ้หนุ่ม' ที่ถูกชาวเน็ตรุมสกรัมคนนั้นเอ่ยปากกระหืดกระหอบ  

เขาตะโกน "ถ้าโกหกให้ฟ้าผ่าผมตายเลยเอ้า! ผมเห็นเต็มสองตาจริงๆ! 

แม้แต่อาจารย์ในร้านก็ตรวจสอบแล้ว หลายสิบปีมานี้เขาไม่เคยมอง

พลาดสักครั้ง!"

ชางตงบอก "พูดอย่างกับเป็นเรื่องจริง"

เฝยถังส่งเสยีงประชดออกมาค�าหน่ึง "จอกโมราหวัสตัว์เป็นสมบติั

ล�้าค่าของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่านซี ไม่ใช่ของที่จะเข้าชมกัน 

ได้ง่ายๆ พ่ีตง ถ้าจอกโมราหัวสัตว์หายไปจริง รับรองได้ว่าต้องเป็น 

ข่าวใหญ่แพร่สะพัดไปทั่วแน่...ถึงแล้ว"

* หยกเหอซื่อปี้ หินหยกล�้าค่า ว่ากันว่ามีค่าถึงขนาดอ๋องแคว้นฉินยินดีจะใช้เมือง 15 เมืองมาแลกไป

** เทศกาลชิงหมิงเหนือล�าน�้า เป็นภาพวาดชีวิตชาวจีนสมัยโบราณของจางเจ๋อตวน จิตรกรเอก 

สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ เป็นภาพแบบม้วนยาว มีรายละเอียดบนภาพมากมาย

*** อารมัภกถาหลันถิง เป็นบทประพันธ์ทีแ่ต่งโดยปราชญ์หวังซจีอื ในวนัท่ีท่านได้จดังานเลีย้งชมุนมุกวี  

เคยปรากฏในพระราชโองการก่อนสวรรคตขององค์จักรพรรดิถังไท่จงให้น�าวางหนุนไว้ใต้พระเศียร แต่

หลังมีข้าหลวงลอบขุดสุสานกลับไม่พบ เกิดข้อถกเถียงกันมานับพันปี
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เพ่ือนของเฝยถังผอมไม่ต่างอะไรกับเขา ชื่อฉีหลิวไห่ คนไม่ต่าง 

กับชื่อ ผมเผ้ายุ่งเหยิง มีก็แต่หน้าม้า (หลิวไห่) น่ันเท่าน้ันท่ีเรียบร้อย 

เป็นระเบียบจนน่าประหลาดใจ

หลังจากวุ่นวายอยู่ครู่หนึ่ง เขาก็มอบแผ่นซีดีบันทึกเหตุการณ์ 

หน้าถนนในวนันัน้ให้กับชางตง "ค่อยๆ ดเูอาแล้วกัน หาทีเ่ห็นหน้าผูห้ญิง

คนนั้นชัดหน่อยก็พอ ที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการเอง"

ชางตงพิจารณาดูโดยละเอียด เพราะงานนี้ต้องค่อยๆ จับตาดูไป

ทีละคน จะรีบกวาดตามองผ่านไม่ได้ ฉีหลิวไห่คิดว่างานน้ีคงไม่เสร็จ

ง่ายๆ แน่ เลยไปนั่งคุยกับเฝยถังเป็นการฆ่าเวลา

หลงัจากพูดนัน่พูดนีอ่ยู่พกัหน่ึง สดุท้ายเขาก็เอ่ยปากแขวะชางตง 

"เพ่ือนของนายคนน้ีไม่มีมารยาทเอาเสียเลย ฉันอุตส่าห์ช่วย แทนที่จะ

ยิ้มให้สักนิดก็ไม่มี"

เฝยถังช�าเลอืงมองไปทีช่างตง กดเสยีงกระซบิ "มชีวีติคนสบิกว่าชวีติ 

ทับอยู่บนตัว เป็นนาย นายยิ้มออกได้หรือไง"

ฉีหลิวไห่นึกสนอกสนใจขึ้นมาทันที 

เฝยถังพูดอย่างออกรสออกชาต ิ "สองปีก่อนเขาพาคนเข้าทะเลทราย  

เลอืกทีต่ัง้แคมป์ผดิ ท�าเอาคนถูกพายุทรายกลบฝังท้ังเป็น แม้แต่แฟนสาว 

ของตัวเองก็ยังไม่รอด...เฮ้อ นายลองหาคลิปดู ญาติคนตายบุกเข้าไป 

หาเขาถึงบ้าน เล่นงานเขาไม่ยั้ง ตอนนี้บนเน็ตก็ยังมี"

ฉีหลิวไห่รีบควักมือถือออกมา ป้อนคีย์เวิร์ดค้นหา หลังจากไล่ดู 

ไม่ก่ีเว็บเขาก็พบว่ามันมีจริงตามที่อีกฝ่ายบอก เฝยถังย่ืนหูฟังส่งให้  

ทั้งสองใจตรงกัน ยัดหูฟังใส่หูกันคนละข้างก่อนจะกดปุ่มเล่น

คลิปถูกถ่ายโดยคนที่เดินผ่านอยู่แถวนั้น พิกเซลต�่า ภาพสั่น แต่ก็

ยังคงดูออกว่าคนท่ีนั่งคุกเข่าอยู่กับพ้ืนคือชางตง หญิงชายวัยกลางคน

กลุม่หนึง่ดงึท้ึงเขา โอดครวญร�า่ไห้เสยีงดังพร้อมระดมทุบตีเขาด้วยก�าป้ัน  
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จิกทึ้งผมเขา บ้างก็ถึงกับยกเท้าถีบ

ฉีหลิวไห่สองตาเป็นประกาย "ลงมือกันไม่มียั้งเลยแฮะ!"

เฝยถังดคูลปิอย่างใจจดใจจ่อพลางล้วงมอืเข้าไปในถุงมนัฝรัง่แผ่น

ที่เปิดไว้ หยิบมันออกมาเคี้ยวดังกรอบแกรบ "ตอนหลังยังมีคนเอาอิฐ 

ทุบใส่หัวเขาด้วย ลองคิดดู น่ีมันชีวิตคนเชียวนา ได้ยินว่าหลังจากนั้น 

เขาก็ไม่กล้าออกจากบ้าน..."

จู่ๆ เสียงของชางตงก็ดังขึ้น "เจอแล้ว"

เฝยถังสะดุง้ รบีปลดหูฟังออกจากหพูลางผลักฉีหลิวไห่ ด้วยเพราะ

รีบร้อน ท�าให้สายหูฟังหลุดจากช่องเสียบ เสียงร้องไห้คร�่าครวญราวจะ

ขาดใจของผู้หญิงดังก้องไปทั่วทั้งห้อง

"ตอนไปพร้อมกับนายเขายังมีชีวิตอยู่เลย แต่พอตายไปฉันกลับ

ไม่มีโอกาสแม้แต่จะเห็นหน้า ขนาดโลงก็ยังไม่มี..."

ฉหีลวิไห่ลนลาน มอืไม้สัน่กดปุม่ปิดบนหน้าจอไม่ถูก กว่าจะปิดได้

หน้าเขาก็แดงก�่าไม่ต่างอะไรกับตูดลิง

ชางตงบอก "หาเจอแล้ว ฉนักดปุม่หยุดเอาไว้แล้ว มรีถคนัหนึง่ด้วย 

ถ้าหาทะเบียนรถเจอทุกอย่างน่าจะง่ายขึ้น"

ฉีหลิวไห่ราวกับได้รับอภัยโทษ "ที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการเอง"

เขารีบชักเท้าเดิน ทิ้งเฝยถังให้อยู่รับหน้าชางตงเพียงล�าพัง

บรรยากาศกระอักกระอ่วน เฝยถังรู้สึกว่าท�าอะไรก็ล้วนไม่เหมาะ 

จงึได้แต่เพียงแกล้งท�าเป็นตัง้อกตัง้ใจกินมนัฝรัง่แผ่น หน�าซ�า้ยังชวนชางตง 

ให้ร่วมกินด้วย หลังจากผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็แอบส่งวีแชตให้ฉีหลิวไห่

'หาข้ออ้างอะไรออกมาก่อนก็ได้ ไล่เขาไปก่อน ข้าทนจะไม่ไหวแล้ว...'

ฉหีลวิไห่ไม่ท�าให้เฝยถังผดิหวัง เพียงไม่นานเขาก็มดุออกมาพร้อม
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ยื่นโพสต์อิตแผ่นหนึ่งให้ชางตง

"โชคดีจริงๆ กล้องบนถนนแถวนี้จับภาพทะเบียนรถได้พอดี ผม

ตรวจสอบเจอชื่อเจ้าของรถแล้ว เบอร์โทรศัพท์ด้วย แต่เจ้าของรถไม่ได้

แซ่เย่ีย คุณจะลองโทรไปถามดูก่อนก็ได้ คืนน้ีผมจะลองตามดูอีกที  

มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะส่งไปให้เฝยถัง"

ชางตงรับกระดาษแผ่นนั้นมา

เจ้าของรถชื่อหวงเต๋อฝู อายุสี่สิบหก พักอยู่ที่ต�าบลน่าฉี บนเส้น

แบ่งเขตระหว่างมองโกเลียในกับกานซู่

ระหว่างทางกลับ ทั้งๆ ที่รู้ว่าความหวังมีไม่มาก แต่ชางตงก็ยังคง

โทรไปหาหวงเต๋อฝู

ค�าตอบของหวงเต๋อฝูอยู่นอกเหนือความคาดหมายของเขา

"รถน่ะเหรอ...ผมไม่ขับแล้ว เลยให้คนเช่าไป"

"เหมือนจะแซ่เยี่ย ชื่ออะไรก็จ�าไม่ได้แล้ว แต่เป็นผู้หญิงไม่ผิดแน่"

"ตามหาเธอ? ช่วงนี้เธอเหมือนจะขายแคนตาลูปอยู่ข้างถนน"
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สมัภาระของชางตงมแีค่ไม่ก่ีชิน้ เก็บหมดก็มแีค่กระเป๋าถือใบเดยีว

เท่านั้น แบนกว่าตอนมาเสียอีก

บรรยากาศชวนเงยีบเหงา ตอนส่งอกีฝ่ายออกจากประต ูเสีย่วเหอ 

ยังอดถามย�้าไม่ได้ "พี่ตงดูดีหรือยัง ลืมของอะไรไว้บ้างหรือเปล่า"

ค�าพูดของอีกฝ่ายเตือนชางตง เขาย้อนกลับไปที่หลังเวที คว้าเอา

หีบหุ่นเงาใบหนึ่งออกมา

ก่อนยุคปลดแอก คณะละครหุ่นเงาขนาดเล็กท่ีตระเวนไปตาม 

ถนนตรอกเลก็ซอยน้อยพวกน้ัน อุปกรณ์ประกอบฉากทรพัย์สนิท้ังหลาย

ทั้งปวงมีก็แค่สองหีบบนคานหามเท่านั้น

ชางตงบอก "ฉันเป็นพวกเก็บตัว ไม่มีงานอดิเรกอะไร หีบหุ่นเงานี้

ขอก็แล้วกัน เวลาไม่มีอะไรท�าจะได้พอแกะหุ่นเงาฆ่าเวลา" 

หบีหุน่เงาไม่มรีาคาค่างวดอะไร เสีย่วเหอยินดยีกให้อกีฝ่ายเป็นการ 

แสดงน�า้ใจ เขาส่งชางตงไปถึงหน้าปากตรอก พูดเกรงอกเกรงใจออกมา

ประโยคหนึ่ง "พ่ีตง ถ้าพ่ีอยากกลับมาก็กลับมาได้ทุกเมื่อ โทรบอกผม 

สักค�าก็พอ"

บทที่ 2
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ชางตงเอ่ย "ขอบใจมาก"

เขาเดนิตรงไปทีห่น้าถนนเงยีบๆ มอืข้างหนึง่ถือกระเป๋า มอืข้างหนึง่ 

ถือหีบหุ่นเงา แต่เพราะหบีมนี�า้หนักค่อนข้างมาก จงึท�าเอาไหล่เขาข้างหนึง่ 

ลู่ตก

เสีย่วเหอถอนหายใจ รูส้กึว่าเรือ่งชางตงจะกลบัมานัน้แทบเป็นไป

ไม่ได้

ชางตงเรยีกรถไปตรอกเป่ยเจยีว ทีน่ีเ่ป็นหมูบ้่านกลางเมอืงทีก่�าลงัรอ 

การรื้อทิ้ง เพราะเงินทุนพัฒนาไม่พอจึงท�าๆ หยุดๆ เศษอิฐเศษกระเบื้อง 

ปะปนอยู่กับบ้านเรือนที่ยังหลงเหลือ ลมพัดทีหนึ่งฝุ่นละอองก็ปลิวว่อน 

ตอนนี้ไม่มีผู้คนอยู่อาศัยแล้ว

เขาอาศัยความทรงจ�า เดินไปหยุดอยู่หน้าประตูใหญ่บานหน่ึง 

หยิบเอากุญแจเปิดประตูม้วนอัตโนมัติ ออกแรงผลักมันขึ้นบน

ฝุน่ท่ีจบัตวัหนาอยู่ทางด้านบนหล่นร่วง เพียงพริบตาเดยีวก็เปล่ียน

ผมของเขาให้กลับกลายเป็นสีเทา แสงอาทิตย์พาดผ่าน ฝุ่นละออง

ภายในลอยละล่อง

รถออฟโรดคันหนึ่งจอดอยู่ด้านใน

ชางตงเดนิไปหยดุอยู่ท่ีข้างรถ กระจกมองข้างนอกตวัรถมดีอกกุหลาบ 

ที่ถูกลมพัดแห้งกรอบจนกลายเป็นสีน�้าตาลด�าดอกหน่ึงเสียบอยู่ ครั้น

เอื้อมมือแตะถูก มันก็สลายกลายเป็นผงลอยไปในอากาศ

รถคันน้ีข่งยางมอบให้เขาเมื่อหลายปีก่อน หลังได้มันมา ชางตง 

ก็ใช้เงินไปกว่าครึ่งของมูลค่ารถดัดแปลงมันเสียใหม่ ทะเลทรายโกบี 

ไม่ใช่ทางหลวงชนบท รถติดหล่มทรายง่ายดาย หน�าซ�้าหลัวปู้พัวก็ยังมี

ผลึกเกลือขนาดใหญ่ที่เล่นงานล้อรถจนมีสภาพยับเยินไม่ต่างอะไรกับ

ถูกหมากัดได้
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หลงัประกอบเหลก็กันโครง ยกรถสงู เปลีย่นล้อทัง้ส่ีเป็นล้อยักษ์ทน

ทุกสภาพถนน ติดต้ังกว้านไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อย รถออฟโรดท่ีทระนง

องอาจสง่างามอยู่แต่เดิมก็กลับกลายเป็นก�าย�าล�่าสันหัวมังกุท้ายมังกร

ขึ้นหลายส่วน ข่งยางติว่ามันดูไม่สวย แต่ชางตงบอกว่าขอแค่ใช้การได้

จริงก็พอแล้ว

บนถนนส่วนใหญ่ล้วนมีแต่ฮัมเมอร์ แลนด์โรเวอร์ที่รูปลักษณ์

ภายนอกงามสง่าน่าเกรงขาม เรียกร้องความสนใจจากพวกสาวๆ ได้  

ทว่าส�าหรับเขา รถมีไว้เพื่อใช้ ยามเผชิญอันตรายจะได้เอาตัวรอดได้

ตัวรถเต็มไปด้วยฝุ่น ชางตงใช้มือปัด เขายืนอยู่ที่ท้ายรถครู่หนึ่ง 

ก่อนจะเปิดมันขึ้นช้าๆ

ทันทีที่เปิดออกกลิ่นยางพลาสติกอับๆ ก็โชยปะทะใบหน้า ท่ีอยู่

ด้านในคือถุงพลาสติกใส่ศพสีด�าหนาพิเศษท่ีถูกห่อเอาไว้เป็นอย่างดี  

ไม่ต้องนบั ทัง้หมดมอียู่ด้วยกันสบิแปดใบ และยังมถุีงใส่ข้าวของกระจกุ

กระจิกอีกถุง มีทั้งของเขาและของข่งยาง

ชางตงขยับถุงใส่ศพไปทางด้านข้าง ก่อนจะวางหีบหุ่นเงาลงไป

ไม่รูว่้าพวกเฝยถังได้เปิดดคูลปินัน้ต่อหรอืเปล่า นาททีีส่ีจ่ดุหนึง่สอง

ตอนเขาถูกคนใช้อิฐทุบหัวจนเลือดอาบหน้า เขาพูดน�้าเสียงแหบพร่า 

ออกมาประโยคหนึ่ง 'ผมจะพยายามช่วยตามหาศพของพวกเขาให้'

ไม่มญีาติผูต้ายคนไหนเชือ่ค�าพูดประโยคน้ันของชางตง หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องบอกกับพวกเขาหลายต่อหลายครั้งแล้วว่า 'หาศพไม่พบเป็น

เรื่องปกติ รู้จักเผิงจยามู่* ใช่ไหม ท่ีหายตัวไปตอนต้นปี 80 นั่น ขนาด

* เผิงจยามู่ นักชีวเคมีที่มีชื่อเสียงของจีน ปี 1980 เดือน 5 เขาน�าทีมออกส�ารวจหลัวปู้พัว ครั้งแรก 

ประสบความส�าเร็จในการเดินทางเส้นทางเหนือใต้ข้ามผ่านก้นทะเลสาบกานเหอ แต่เพราะทีมส�ารวจ

ขาดน�้า เผิงจยามู่ไม่สนใจความเป็นความตายของตัวเอง เดินทางออกหาแหล่งน�้าตามล�าพัง สุดท้าย 

ก็หายสาบสูญ ทางการกับชาวบ้านเคยออกเดินทางค้นหาหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ไม่เคยประสบ 

ความส�าเร็จ
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ท�าการค้นหาขนาดใหญ่กันถึงหกครั้งแล้ว แม้แต่เฮลิคอปเตอร์ก็ยัง 

ออกส�ารวจ แต่จนถึงตอนนี้สามสิบกว่าปีผ่านไป ร่างเขาอยู่ท่ีไหนก็ยัง

หาไม่พบ'

หลังจัดวางข้าวของเป็นที่เรียบร้อย ชางตงก็น่ังลงบนท่ีนั่งคนขับ 

ตอนเก็บกวาดช่องเก็บของตรงทีน่ัง่ด้านหน้าเขาพบชอ็กโกแลตหมดอายุ

แท่งหนึ่ง มันผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึงสองปี จากละลายกลับกลายเป็น

แขง็ใหม่ รปูร่างผดิเพ้ียนไปหมด เขาแกะกระดาษห่อออก ยดัมนัเข้าปาก

เคี้ยวช้าๆ

รสหวานด้านในกลับกลายเป็นเปรี้ยวบูด

เขาหยิบเอาภาพในกระเป๋าเสื้อใบนั้นออกมา

ข่งยางที่โผล่ออกมาจากดินเหลืองน่ัน สองตาเบิกกว้าง ตาย 

ตาไม่หลบั เส้นผมยุ่งเหยิงอยู่กลางสายลม คล้ายมอืท่ีก�าลงักวักเรียกเขา

หลังตื่นข้ึนมาเฝยถังก็ยังคงรู้สึกอึดอัด นินทาชาวบ้านลับหลัง 

ไม่ใช่เรื่องแปลก ท�าเรื่องผิดมโนธรรมก็ไม่ใช่ปัญหา แต่ถูกชาวบ้าน 

จับได้ซึ่งหน้าต่างหากที่โคตรเสียหน้า

ดงัน้ันหลงัต่ืนนอนเขาจงึอารมณ์เสยีหนักกว่าเมือ่วาน เขาเปิดร้าน 

แต่ตอนเดนิผ่านส่วนขายของช�า เพราะไม่ระวังตัวเลยชนไข่ตกลงมาแตก

สองใบ เลอะเทอะเต็มพ้ืน แยกไม่ออกว่าอันไหนไข่แดงอันไหนไข่ขาว 

เป็นเพราะขายไม่ออก นานวันเข้าเลยเสียหมด

เฝยถังนึกอยากสบถด่า สองปีมานี้ธุรกิจค้าของเก่าไม่สู้ดี เขาเลย

แบ่งร้านครึง่หน่ึงมาขายของช�า ตัง้ใจจะหารายได้ชดเชย แต่นกึไม่ถึงว่า

สภาพเศรษฐกิจจะไม่ต่างกัน เปิดร้านวันหนึง่ขาดทนุวันหน่ึง ขืนเป็นแบบน้ี 

ต่อไปเมื่อไหร่จะรวยกับชาวบ้านสักที

โบราณว่าไว้ไม่ผิด คนไม่มีลาภลอยย่อมไม่รวย ม้าไม่กินหญ้า
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กลางคืนย่อมไม่อ้วน อยากรวยยังไงก็ต้องมีลาภลอยเสียก่อน

หลงัอาบน�า้แปรงฟันเสรจ็ ตะวันลอยโด่งสามล�าไผ่* แล้วแต่กลับยัง 

ไม่มลีกูค้าเข้าร้าน เฝยถังหยิบเอาบะหมีกั่บนมบนชัน้มากินเป็นอาหารเช้า  

กินพลางเปิดคอมพิวเตอร์ดูพลาง เตรียมเข้าโปรแกรมคิวคิว** เล่น 

ไพ่นกกระจอกสองวงดับอารมณ์กลัดกลุ้ม

ทันทีที่ออนไลน์เขาก็ได้รับข้อความจากฉีหลิวไห่

'...เมื่อคืนหลังจากเทียบดูอยู่พักหนึ่ง ฉันก็เจอคลิปที่เกี่ยวข้องกับ

คนท่ีชือ่เย่ียหลวิซอียู่สองสามคลปิ ท้ังหมดส่งเข้าเมลนายแล้ว ลองดสูว่ิา 

จะส่งต่อให้เพื่อนของนายหรือเปล่า' 

เฝยถังคลกิเข้าไปในกล่องข้อความอย่างไม่อนิงัขงัขอบ เปิดดคูลปิ

พวกนั้น

เขาไม่ได้อดทนเหมือนชางตง เขาลากแถบเล่ือนไปมา มองเพียง

ผ่านๆ จนกระทั่งบังเอิญมองเห็นภาพประตูใหญ่คุ้นตาบานหนึ่ง

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่านซี?

สมัยนี้คนท�าธุรกิจขายของเก่าคิดอาศัยเพียงค�าพูดคุยโม้โอ้อวด

เพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้ว จ�าต้องมี 'ความรู้ด้านวัฒนธรรม' ด้วย เฝยถัง

กล่อมเกลาตัวเองด้วยการขยันพลิกอ่านหนังสือและมักไปพิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์ส่านซีเป็นประจ�า ดังนั้นเวลาชักจูงลูกค้าเขาจึงมักอ้างถึง

พิพิธภัณฑ์ตลอด 'คุณดูสิ เจ็ดสตรีในอาภรณ์ชาวหู*** เขียนสีน้ี แทบ 

* ตะวันลอยโด่งสามล�าไผ่ หมายถึงเวลาสายมากแล้ว คือประมาณ 08.00 น. ถึง 09.00 น. มักใช้ 

สื่อความถึงการตื่นสาย

** คิวคิว คือโปรแกรมแชตของจีน

*** ชาวหู เป็นค�าเรยีกกลุม่ชาตพัินธ์ุทีอ่ยู่ชายแดนทางเหนอื รวมไปถึงกลุม่ชาติพันธ์ุท่ีอยู่ทางฝ่ังตะวันตก 

ของจีน
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ไม่ต่างอะไรกับที่เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ส่านซีตัวนั้นเลยสักนิด...'

เขาคุ้นเคยกับการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ดีราวกับชั้นในร้านของ

ตัวเอง

เฝยถังหรี่ตามองคลิปภาพตัดต่อ เย่ียหลิวซีเดินไม่เร็วไม่ช้า แต่ก็

ไม่ได้หยุด อีกฝ่ายเดินตามเจ้าหน้าท่ีน�าทางเข้าไปในห้องแสดงสมบัติ

ล�้าค่า

ที่อยู่ตรงปากทางเข้ามีไหอยู่สองใบ เธอไม่แม้แต่จะชายตามอง 

เครื่องหยกเครื่องทองวับวาวจับตา เยี่ยหลิวซีล้วนมองข้าม...

ในที่สุดก็มาถึงจุดที่เธอหยุดยืน เฝยถังชาไปทั้งหนังหัว

จอกโมราหัวสัตว์

ในห้องแสดงสมบตัลิ�า้ค่าคนเดนิไปมาขวักไขว่ หน้าตู้แสดงจอกโมรา 

หวัสตัว์ ผูบ้รรยายมาแล้วก็ไป คนผลดัเปลีย่นหมนุเวียนไปมาไม่รูต้ัง้ก่ีกลุม่ 

ต่อก่ีกลุม่ แต่เย่ียหลวิซกีลบัยังคงอยู่ทีเ่ดิมไม่ขยับ เฝยถังแทบหยุดหายใจ

ในทีส่ดุก็มาถึงตอนเย่ียหลวิซจีากไป เฝยถังใจเต้นราวกับกลองรวั 

ตั๋วผ่านเข้าชมห้องแสดงสมบัติล�้าค่าราคาสามสิบหยวน สมบัติล�้าค่า 

ควรเมอืงเยอะแยะขนาดนัน้ แต่เธอกลบัไม่สนใจกาม้าเต้นระบ�าคาบแก้ว  

ไม่มองเตาเคร่ืองหอมเงินทรงกลม ท�าไมถึงมองก็แต่จอกโมราหัวสัตว์

เท่านั้น

ความคดิอ่านอะไรบางอย่างก�าลงัจะปะทอุอกมาจากหัวสมองของเขา  

เหมือนฟองอากาศจวนเจียนใกล้แตกก่อนน�้าเดือด ขาดอีกแค่นิดเดียว

เท่านั้น...

เขาโทรหาเพ่ือนร่วมอาชีพของเขารายนั้นและถามอย่างสับสน 

"ถามตรงๆ เลยนะ คนท่ีเอาจอกโมราหัวสัตว์ไปให้ที่ร้านของนายดูน่ัน

ผู้ชายหรือผู้หญิง แล้วใช่ของจริงหรือเปล่า"

ปลายสายตอบ "ผูห้ญิง ผมกับอาจารย์ในร้านดกัูนสีต่า มนัใช่ของแท้ 
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แน่นอน โมราเส้นลายทั้งก้อน แกะสลักตามลวดลายสีสัน มีจุกทอง 

อยู่ตรงบริเวณปากจมูก..."

"แล้วท�าไมถึงไม่รับซื้อไว้"

อีกฝ่ายเองก็หงุดหงิดโมโหแทบตายเช่นกัน "จอกโมราหัวสัตว ์

มีชื่อเสียงขนาดไหน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่านซีเป็นคนเก็บรักษา 

ตอนแรกที่เห็นผมยังคิดอยู่เลยว่าเป็นของท�าเลียนแบบ ใครจะคิดว่า 

เป็นของจริง ยิ่งไปกว่านั้นเธอเองก็ไม่คิดจะขายด้วย

พอผู ้หญิงคนนั้นชักเท้าออกจากร้าน ผมก็ได้สติข้ึนมาทันที  

พล่ามพูดอยู่ตลอดว่าจอกโมราหัวสัตว์นั่นเป็นสมบัติล�า้ค่าของแผ่นดิน 

มีอยู่เพียงชิ้นเดียวเท่าน้ัน แต่มันเป็นจอกใส่เหล้านี่นา ต่อให้มีไว้ให้ 

องค์จักรพรรดิใช้ ทว่ามีฉลองพระองค์มังกรก็ต้องมีฉลองพระองค์หงส์ 

ว่ากันตามหลักแล้วจอกนั่นก็น่าจะมีเป็นคู่..."

พูดถึงตรงน้ีจู่ๆ น�้าเสียงของเขาก็เปลี่ยนเป็นระแวดระวัง "ว่าแต่

ถามเรื่องนี้ท�าไม หรือว่าคุณเองก็เห็นมันแล้วเหมือนกัน"

เฝยถังตอบเฉไฉ บอกว่าเขามาเดนิเล่นอยู่ทีพิ่พิธภณัฑ์ประวัตศิาสตร์ 

ส่านซีพอดี พอเห็นของเข้าก็เลยลองโทรมาถามดู

หลงัจากวางสาย เขาก็ปากคอแห้งผาก บอกกับตวัเองว่าเป็นไปไม่ได้  

เรื่องบังเอิญแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ถ้ามีจอกโมราหัวสัตว์อยู่ข้างนอก

อกีชิน้จรงิ ป่านนีว้งในคงกลิน่คาวเลอืดคละคลุง้แล้ว ไหนเลยจะมโีอกาส

ให้เขาได้คิดฝัน

เฝยถังส่ายหัว ยกนมขึ้นดื่มสองสามทีหมด ตอนโยนกล่องนม 

ลงถังขยะ เขาคดิ เจ้าของชิน้นีม้ลูค่าของมนัต้องมากมายมหาศาลแน่

เขาเข้าไปเล่นไพ่นกกระจอกต่อ ทว่าเล่นไปได้แค่คร่ึงเกมก็เสยีสมาธิ  

ถ้าเกิดมันเป็นของจริงล่ะ ต่อให้ตัวเองได้ส่วนแบ่งแค่นิดเดียวก็ตามที...

เขาอดยิม้ออกมาไม่ได้ รสชาติของฝันหวานตอนกลางวันนีม่นัช่าง
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หอมหวานจริงๆ

เขาขดตวัข้ึนบนเก้าอี ้ ก่อนจะรูส้กึเหมอืนมอีะไรท่ิมหลัง พอเอือ้มมอื 

ไปคล�าดก็ูพบว่าท่ีแท้คอืกระดองเต่าส�ารดิเครือ่งมอืท�านายดวงชะตาของเขา 

นั่นเอง

เมื่อคืนเขาลองท�านายดู ค�าท�านายบอกว่าออกจากบ้านไปทาง 

ทิศตะวันตกจะพบกับโชคลาภก้อนใหญ่ พอชะโงกหน้าออกไปก็พบ 

ชางตงยืนอยู่ท่ีทางฝั่งตะวันตกของประตู ส่วนชางตงต้องการหาตัว 

เยี่ยหลิวซี บางทีตัวอักษรค�าว่า 'ซี (ตะวันตก)' นี้อาจหมายถึงเยี่ยหลิวซี

ก็เป็นไปได้ โชคลาภก้อนใหญ่ จอกโมราหัวสัตว์นั่นไม่ใช่ลาภก้อนใหญ่

หรือไง

ภายใต้สถานการณ์นอกเหนอืการควบคมุ เบาะแสร่องรอยมากมาย 

เช่นนี้ หรือจะเป็นการชี้ทางของสวรรค์

ใบหน้าของเฝยถังร้อนผ่าว เขาหยิบเอากระดองเต่าขึ้นมา กลืน

น�้าลายอึกใหญ่

เขาลงมือเขย่ามันอีกครั้ง หากผลลัพธ์ยังเป็นเหมือนเดิม ต่อให้...

ต่อให้เป็นการล้อเล่นของสวรรค์ เขาก็พร้อมจะเอาด้วย!

ชางตงใช้เวลาสามวันกว่าจะเดินทางถึงต�าบลน่าฉี

ต�าบลน่าฉีตั้งอยู่บนเส้นแบ่งเขตระหว่างมองโกเลียในกับกานซู่ 

ชาวมองโกลกับชาวฮั่นอาศัยอยู่ด้วยกันจนเกือบจะถูกวัฒนธรรมฮั่น 

กลืนกินหมดสิ้น จากต�าบลเล็กๆ แห่งนี้ หากขับรถออกไป จะไปถึง 

เถิงเก๋อหลี่หรือทะเลทรายปาตันจี๋หลินได้ไม่ยาก ท้ังน้ีเพราะพวกมัน 

อยู่ห่างกันออกไปไม่ไกลนัก ผนวกกับเมื่อหลายปีก่อนบริเวณรอบๆ  

มีการค้นพบร่องรอยเมืองโบราณซีซย่าอยู่เป็นจ�านวนมาก ท�าให้ 

น่าฉกีลายเป็นหนึง่ในเป้าหมายการเดนิทางเส้นทางตะวันตกเฉยีงเหนือ
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ที่แสนคึกคักสายใหม่ ทว่าเพราะระบบสาธารณูปโภคของต�าบลเล็กๆ 

แห่งนี้ไม่อาจตามทัน เมื่อนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน การด�ารงชีวิต  

การจราจรก็กลับกลายเป็นไม่สะดวกขึ้นมาทันที ทุกอย่างสับสนวุ่นวาย

อย่างเห็นได้ชัด

ระหว่างทางชางตงซือ้เสือ้กันหนาวเพ่ิมอกีตวั เดอืนสบิกลางเดอืน

ปลายเดอืน สถานท่ีทีต่อนกลางวันใส่เสือ้หนาวตอนบ่ายใส่เสือ้ฝ้าย ตอน

กลางคนืห่มผ้าห่มสองชัน้ก็ยังตัวสัน่แบบนี ้จะประมาทไม่ได้เป็นอนัขาด

ทันทีที่รถเคลื่อนเข้าสู่ต�าบลน่าฉีเขาก็พบว่าผลจากการบุกเบิก

อตุสาหกรรมท่องเท่ียวท�าให้ท่ีน่ีพัฒนาไปไม่ใช่น้อย ถนนนอกสถานขีนส่ง 

ซ่อมแซมจนดูไม่ต่างอะไรกับถนนในเมืองขนาดกลางและเล็ก ไม่ว่าจะ

ร้านสะดวกซือ้ ร้านขายอะไหล่รถยนต์ ร้านฟาสต์ฟู้ดจ�าพวกไก่ทอดอะไร

ล้วนมีครบ

ทว่าเพราะขาดการวางแผนที่ดี ท�าให้ใหม่เก่าปะปนอยู่ด้วยกัน  

บางครั้งแค่หัวเลี้ยวเดียว ถนนซีเมนต์จู ่ๆ ก็กลายเป็นถนนดินลูกรัง  

หมาจรจัดหาอาหารอยู่ในร่องระบายน�้า ลมพัดฝุ่นละอองโหมกระหน�่า

ใส่ต้นไม้ใกล้ตายข้างถนน ร้านอาหารเล็กๆ ริมถนนมีโต๊ะเพียงสามถึง 

ห้าโต๊ะ หน้าประตูแขวนม่านพลาสติกที่ถูกควันน�้ามันรมจนด�าเขรอะ

ชางตงหาโรงแรมพัก เขาซื้อแผนที่เมืองใหม่มาฉบับหน่ึง เดิม 

ตัง้ใจว่าจะเดนิให้รอบๆ เมอืงก่อนสกัรอบ ทว่านึกไม่ถึงว่าโชคจะเข้าข้าง 

เดินไปได้แค่ครึ่งชั่วโมงกว่าๆ เขาก็พบเยี่ยหลิวซีเข้าโดยบังเอิญ

เธออยู่ข้างทางแยกบนถนนหลวง กระโปรงหลงัรถเปิดค้าง เธอใช้มนั 

แทนแผงลอย ทีอ่ยู่ด้านในคอืแคนตาลปูกองหนึง่ ตอนน้ีทีอ่อกตลาดคอื

แคนตาลูปเขียวที่สุกค่อนข้างช้า จัดเป็นสินค้าพิเศษประจ�าถิ่น ริมถนน

เต็มไปด้วยแผงขายแคนตาลูปแผงแล้วแผงเล่า

ชางตงไม่อยากเชื่อว่าเยี่ยหลิวซีจะเป็นคนขายแคนตาลูปจริงๆ
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เขาเดนิเข้าไปในร้านฟาสต์ฟู้ดทีต่ัง้อยู่บรเิวณทางแยก เลอืกโต๊ะท่ี

อยู่ริมหน้าต่างจะได้สังเกตการณ์ได้โดยสะดวก

ตั้งแต่เช้าจรดบ่าย เขาสั่งอาหารเครื่องดื่มไปหลายต่อหลายรอบ 

ส่วนเยี่ยหลิวซีก็ขายแคนตาลูปไม่หยุด

บนรถของเย่ียหลิวซีคือเขียงหนาหน่ึงน้ิว ท่ีวางอยู่ทางด้านบนคือ

มีดหั่นแตงทรงตรงยาวประมาณฉื่อ* กว่า แคนตาลูปเขียวทั้งหมดล้วน

ยาวรีเปลือกหนา ขนาดผู้ชายหั่นยังเปลืองแรงไม่ใช่น้อย แต่เธอกลับ 

ท�าได้สบายๆ ทันทีที่สับมีดลงไป แคนตาลูปก็แยกออกจากกันง่ายดาย 

ไม่ต่างอะไรกับหั่นเต้าหู้

เกิดมาหน้าตาสะสวยนับว่าได้เปรียบ การค้าของเธอดีกว่าแผงที่

ตั้งอยู่ข้างๆ หลายเท่า

ตอนเที่ยง เธอไปซื้อข้าวกล่องจากร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ นั่งลงบน

เก้าอีพั้บพลางใช้ช้อนตกักิน หมาจรจดัตวัหนึง่กระดิกหางเดนิเข้ามาใกล้ 

เยี่ยหลิวซีตักซี่โครงชิ้นหนึ่งโยนให้มัน

ตอนบ่ายคนไม่เยอะ อุณหภูมิลดต�่าลงเล็กน้อย เยี่ยหลิวซีนั่งอ่าน

นิตยสารอยู่ใต้เสื้อกันหนาวสีเขียวแบบทหาร นิตยสารรักๆ ใคร่ๆ ท่ี 

พวกแผงลอยชอบอ่านเหล่านีห้น้าปกล้วนแต่เป็นหญิงสาวนุง่น้อยห่มน้อย  

พอใกล้พลบค�า่ ครัน้มัน่ใจว่าคงไม่มอีะไรอืน่อีก เขาก็เรยีกพนักงานให้มา 

คิดเงิน

พนกังานหญิงในร้านหน้าตาไม่รบัแขกอยู่แต่ไหนแต่ไร ทกุครัง้ท่ีมา

ส่งอาหารให้เขาเธอล้วนท�าหน้าตาบดูบึง้คล้ายไม่พอใจ เดมิชางตงคดิว่า 

คนในพ้ืนทีเ่ลก็ๆ ห่างไกลความเจรญิแบบนีอ้าจไม่เข้าใจเร่ืองงานบรกิาร 

แต่ตอนเรียกเก็บเงินเขาถึงเพิ่งเข้าใจว่าไม่ใช่

* ฉื่อ เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมัยโบราณ เทียบระยะประมาณ 10 น้ิว หรือหน่ึงส่วนสามเมตร 

ปัจจุบันยังใช้ค�าน้ีในความหมายว่า 'ฟุต'
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พนักงานหญิงคนน้ันพอได้รับเงินก็ช�าเลืองมองไปยังเย่ียหลิวซ ี

ที่อยู่นอกหน้าต่าง ตอนเดินไปยังพูดเหยียดออกมาค�าหนึ่ง "ดูมาทั้งวัน 

มีอะไรน่ามองขนาดนั้นเชียว ก็แค่ไก่* เท่านั้นไม่ใช่หรือไง"

ชางตงกลับโรงแรม

สองวันมาน้ีเขาใจเย็นขึ้นมาก ไม่รีบร้อนคิดไปรายงานตัวกับ 

เย่ียหลิวซีอีก อีกฝ่ายเดินทางไกลพันหลี่** ไปซีอัน ดูเขาเชิดหุ่นเงาถึง 

สามรอบ ไม่เพียงห้ิวนิตยสาร 'เรือ่งอือ้ฉาว' ท่ีมข่ีาวของเขาตดิตวัไปด้วย 

หากยังมีภาพถ่ายแปลกประหลาดของข่งยางอีกใบ

เธอต้องมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากเขาแน่ๆ แค่ท�าเป็นลึกลับ 

เพ่ือตบตาคนเท่านั้น เขาไม่อยากถูกคนจูงจมูก เรื่องตามหาศพยังไงก็

ผ่านมาสองปีแล้ว จะต้องรีบร้อนแข่งกับเวลาไปท�าไม

ตอนเปิดประตูเข้าไปในห้อง เขาสังเกตเห็นว่าที่ช่องว่างใต้ประต ู

มีนามบัตรให้บริการทางเพศเล็กๆ ใบหนึ่งสอดเข้ามา เขาก้มลงหยิบ 

ก่อนจะโยนมันทิ้งลงถังขยะ

กว่าจะถึงเวลานอนยังอกีนาน ชางตงเปิดหีบหุ่นเงา หยิบเอาผนืหนงั 

ที่ขัดเรียบร้อยแล้วผืนหนึ่งออกมาแกะหุ่นเงา

เครือ่งมอืแกะสลกัถูกวางลงบนโต๊ะ แค่สิว่กับมดีแกะก็ต้องใช้ตัง้แต่ 

ทรงกลม ครึ่งวงกลม แกะลวดลายเป็นดอกเหมย อักษรค�าว่าคน (人) 

ดอกจนั ใช้สิว่เจาะมดีขดู วิธีการแกะสลกัใบหน้าหุน่คล้ายดงัอยู่ข้างห.ู..

คิ้วใบหลิ่ว ดวงตาเมล็ดอัลมอนด์ ปากผลเชอรี่ทีละเล็กละน้อย...

ว่ากันว่าละครหุ่นเงาเกิดขึ้นในสมัยฮั่น จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ทรงคิดถึง

หลี่ฟูเหรินพระสนมคนโปรดท่ีตายไป จึงให้นักพรตตั้งแท่นท�าพิธีเชิญ

* ไก่ เป็นค�าสแลง หมายถึงหญิงขายบริการทางเพศ

** หลี่ (ลี้) หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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วิญญาณ ตอนกลางคืนจุดเทียน แขวนม่านโปร่ง องค์จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้

ท�าได้เพียงมองดูจากหลงัม่าน ใต้แสงไฟส่ายไหวสิง่ท่ีทอดพระเนตรเหน็

คือเงาร่างคล้ายพระสนมหลี่ฟูเหรินบนม่าน

หลังจากน้ันมันก็ถ่ายทอดมาสู่พวกชาวบ้าน ก่อก�าเนิดเป็นละคร

หุ่นเงา

หลี่ฟูเหรินตายไปแล้ว องค์จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ก็ตายไปแล้ว นักพรต

รายนั้นก็เช่นกัน ทว่าหุ่นเงากลับยังมีชีวิตอยู่จวบจนปัจจุบัน

สรรพสิ่งต่างๆ บนโลก ทั้งมีรูปร่างและไม่มีรูปร่างต่างล้วนอายุขัย

ยืนยาวกว่ามนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นคนจึงไม่เอาไหนที่สุด

แกะไปแกะมา น้ิวของชางตงก็เย็นแข็ง อุณหภูมิตอนกลางคืน 

ของท่ีน่ีจะลดต�า่ลงเรือ่ยๆ เครือ่งปรบัอากาศท�าความร้อนไม่ไหว เปิดจน

ร้อนที่สุดก็ไม่ได้ช่วยอะไร เขาเป่าปากลงบนมือทั้งสองข้าง ถูมันไปมา 

จู่ๆ สายตาเขาก็หยุดอยู่บนนามบัตรเล็กๆ ในถังขยะใบนั้น

'...น่ามองขนาดนั้นเชียว ก็แค่ไก่เท่านั้นไม่ใช่หรือไง'

ชางตงค้อมตัวหยิบเอานามบตัรใบนัน้ข้ึนมา หลงัจากชะงกัอยู่ครูห่น่ึง  

สุดท้ายเขาก็หยิบโทรศัพท์กดมันไปตามเบอร์ที่เขียนไว้ด้านบน

คนท่ีรับสายเหมือนจะเป็นมืออาชีพด้านการบริการ เขาถาม  

"ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าชอบแบบไหน ชอบผอมๆ หน่อยหรือชอบมีเนื้อ 

มีหนังนิด ใสๆ หรือว่าเซ็กซี่ๆ พวกเราจะได้ช่วยคัดเลือกให้ก่อน ส่งไป 

คุณลูกค้าจะได้ไม่ผิดหวัง"

ชางตงคิด "ผอมหน่อย ใสๆ...เซ็กซี่นิดๆ..."

เขาเองก็บอกไม่ถูกว่าเย่ียหลิวซีเป็นจ�าพวกไหน เธอคล้ายเข็ม 

ที่ชี้อยู่ระหว่างค�าว่าใสกับเซ็กซี่ บางครั้งก็เอียงซ้าย บางครั้งก็เอียงขวา 

แต่ทั้งหมดล้วนเป็นแค่การแสดง ไม่อาจปิดบังกลิ่นอายปีศาจบนตัวมิด
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ผู้หญิงที่มาชื่อซันนี่

ตอนได้รบัโทรศพัท์แจ้งว่ามลีกูค้า เธอก�าลงัดบูรรดาพ่ีสาวน้องสาว

คล�าไพ่กันอยู่ในห้องเล่นไพ่นกกระจอกในโรงแรมที่อยู่ข้างๆ ดังนั้น 

พอคว้ากระเป๋าได้เธอก็รีบวิ่งมาทันที

พอเข้าลิฟต์เธอก็หยิบกระจกออกมาเขียนลิปสติก เม้มปาก  

เติมแป้ง หลังออกจากลิฟต์เดินมาหยุดอยู่หน้าประตูห้องชางตง เธอ 

จงใจปลดกระดุมเสื้อลงสองเม็ด เผยให้เห็นขอบบราลูกไม้สีชมพู  

ขยับกระโปรงหนังตัวน้อยให้เข้าที่

เธอกดกริ่ง ยิ้มอย่างมืออาชีพ

พอประตูเปิดเธอก็ตะลึงไปชั่วขณะ

ชางตงบอก "เข้ามาสิ"

ซนันีเ่ดนิเข้าไปด้านใน สายตากวาดมองไปยงัโต๊ะเลก็ในห้องรบัแขก  

ครัน้เหน็เครือ่งมอืแกะสลกัสบิกว่าอันเรยีงแถวส่องประกายวับวาวแบบน้ัน  

เธอก็ใจเต้นโครมครามลนลานหนัก

เธอพบเจอลกูค้าอ้วนหวัล้านปากเหมน็มาก็มาก ทว่าได้เจอลกูค้า

อย่างชางตงเข้า เธอกลับไม่รู้สึกเหมือนถูกลอตเตอรี่ บรรดาสาวบริการ

รุ่นก่อนล้วนแต่พร�่าสอนบอก 'ชายหนุ่มหน้าตาดี คนพวกนั้นขาดผู้หญิง

ด้วยหรือไง ระวังตัวเอาไว้ให้ดีเถอะ ย่ิงแบบน้ันย่ิงวิตถาร โดยเฉพาะ 

พวกหล่อๆ ดสูะอาดๆ เงียบขรมึไม่ค่อยพูดค่อยจา เรียกใช้บริการแต่กลบั

ไม่รีบร้อนขึ้นเตียง ท่าทางแลดูน่าสนใจเป็นพิเศษพวกนั้น...'

ชางตงมีคุณสมบัติตรงตามแบบทุกข้อ ยิ่งไปกว่านั้น ค�่ามืดดึกดื่น

อยู่ในห้องแท้ๆ แต่เขากลับยังสวมหมวกเบสบอลสีด�า ปิดบังใบหน้า 

ครึ่งหนึ่งไว้ใต้ปีกหมวกอีก

ซันนี่กลืนน�้าลาย เมื่อสองสามวันก่อนเถ้าแก่พาพวกเธอไปดูหนัง 

หนังเกาหลเีรือ่งนัน้พูดถึงคนวิกลจรติทีเ่ทีย่วไล่ฆ่าหญิงขายบรกิารพลาง
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เตือนพวกเธอให้รู้จักระวังตัว...คืนนั้นหลังดูหนังจบเธอถึงกับฝันร้าย 

ท�าเอาสองวันมานี้เธอแทบไม่ต่างอะไรกับคนเป็นโรคหวาดระแวง

เธอพูดช้าๆ "ถ้าอย่างนั้น...ฉันไปอาบน�้าก่อน?"

ชางตงนั่งลงบนโซฟา ย่ืนมือลูบแผ่นหนังที่ผ่านการแกะสลักแล้ว 

"ค้างคืนสามร้อย แล้วอยู่เป็นเพื่อนคุยเท่าไหร่"

ซันนี่ครุ่นคิดฉับไว "ราคาเดียวกัน ไม่ลด เพราะคืนนี้ฉันต้องมาหา

คุณที่นี่เลยรับลูกค้าต่อไม่ได้"

ชางตงควักธนบัตรใบละร้อยออกมาจากกระเป๋าสตางค์สามใบ  

ใช้แก้วชาทับมันเอาไว้ "ผมเพิ่งมาถึง สนใจอยากเปิดร้าน แต่ไม่คุ้นเคย

กับที่นี่ เลยคิดจะหาคนท้องถิ่นคุยด้วยสักหน่อย สืบข่าวดูสักนิด"

ที่แท้ก็แบบนี้ ซันนี่ถอนหายใจโล่งอก เธอนั่งลงบนโซฟาตัวที่อยู่

ตรงกันข้าม "เถ้าแก่ ไม่ใช่ฉันว่าอะไรหรอกนะ คิดจะเปิดกิจการอย่าง 

พวกเรา ไม่มีเส้นสาย ไม่มีทางท�าได้"

ชางตงพูดน�้าเสียงราบเรียบ "ไหนลองว่ามาสิ"

เรื่องน้ีไม่ใช่ความลับทางการค้าอะไร ซันนี่เจื้อยแจ้วไม่หยุด  

ไม่มีก่อนไม่มีหลัง นึกอะไรได้ก็พูดสิ่งนั้น

...ธุรกจิประเภทนีส้�าหรบัทีน่ีแ่ล้วจะออกมาท�าเองไม่ได้ โดยหลักๆ แล้ว 

จะมกีลุม่อยู่สองกลุ่มคอยรบัพวกเธอเข้าเป็นสมาชกิ คนในท้องถ่ินไม่มใีคร 

กล้าท�างานแบบน้ี ดังนัน้สาวๆ ท้ังหมดจงึเป็นคนต่างถ่ิน แบ่งเป็นเหนอืใต้ 

สองกลุ่ม ต่างฝ่ายต่างมีกลุ่มของตัวเอง มีเถ้าแก่เป็นหัวหน้า

...เดิมทีพวกเขาสองกลุ่มต่างไม่ลงรอยกัน ต่อมาเพราะมีอีกกลุ่ม

คิดเข้าร่วมวงด้วย ท�าให้เหนือใต้ร่วมใจ หลังขับไล่คนนอกออกไปได้  

พวกเขาก็เริ่มแบ่งเค้ก แยกเขตอิทธิพลกัน เพราะซันนี่เป็นคนใต้ และ

สัปดาห์น้ีโรงแรมท่ีชางตงพักก็เป็นรอบของกลุม่ใต้ปล่อยโฆษณา ดงันัน้

เธอถึงออกมาบริการลูกค้าได้ ส่วนสัปดาห์หน้าซึ่งก็คือพรุ่งน้ี นามบัตร
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โฆษณาก็จะเป็นของอีกกลุ่ม

พูดๆ ไปซันนี่ก็เริ่มระบายความกลัดกลุ้ม

"หากินแบบนีล้�าบากจะแย่ คุณรูห้รอืเปล่า คนอย่างพวกเรานอนเช้า 

ตืน่ค�า่ ผวิพรรณหมองคล�า้ อดตาหลบัขับตานอน ไหนยังจะต้องแต่งหน้าอกี  

ฉนัเพิง่จะยีส่บิสองเอง ล้างเครือ่งส�าอางออกทไีรเหน็กแ็ต่ใบหน้าอดิโรย 

ใครๆ ก็บอกว่านึกว่าฉันอายุสามสิบกว่าแล้ว..."

ชางตงอมืมาค�าหนึง่ เขาท�าเพียงน่ิงฟังไม่พูดไม่จา ซนัน่ีเลยต้องพูด 

ไม่หยุด อยู่คยุเป็นเพ่ือนแขกแบบนีอ้นัทีจ่รงิก็เหน่ือยไม่ใช่เล่นเหมอืนกัน 

เธอเค้นหวัสมองจนเกลีย้ง เรือ่งราวใกล้เคยีงอะไรเธอล้วนเล่าออกมา 

จนหมด "พวกเราเข้างานเลกิงาน ส่วนใหญ่ก็เท่ียงคนื เดนิกลับบ้านค�า่มดื 

อนัตรายมาก ปีทีแ่ล้วมพ่ีีน้องตัง้หลายคนถูกพวกวิตถารเดนิตาม ทุกคน

ต่างบอกว่าคนคนนั้นหน้าเหมือนผี..."

ชางตงนึกสนใจ "หน้าเหมือนผี?"

ซนันีท่�ามอืท�าไม้ประกอบ "กม็นัคลมุหน้าด้วยหนังน่ิมๆ โผล่ออกมา 

แต่ตากับจมกู ค�า่มดืดึกด่ืน น่ากลวัจะตาย โชคดทีียั่งไม่เคยเกิดอะไรขึน้... 

ต่อมาพวกเราเลยยอมจ่ายเงินค่ารถเพ่ิม ให้ช่วยรบัส่ง ขาหน่ึงสบิหยวน..."

ชางตงถาม "มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเยี่ยหลิวซี คุณรู้จักหรือเปล่า"

ซนันีรู่ส้กึงนุงง พ่ีน้องของเธอล้วนแต่ชือ่ภาษาอังกฤษ อย่างแมร่ีเอย  

อแมนด้าเอย ไคลี่เอย ไม่มีสักคนที่จะชื่อเยี่ยหลิวซี ชื่อนี้ฟังดูเหมือนเป็น

ชื่อจริงมากกว่า ใครจะใช้ชื่อจริงมาท�างานแบบนี้กัน เกิดข่าวแพร่สะพัด

ไปถึงบ้านเกิด จะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหน

ชางตงบอกใบ้ออกมาประโยคหน่ึง "ตอนกลางวันขายแคนตาลูป 

อยู่ที่ทางแยกบนถนน"

ซันนี่นึกขึ้นได้ทันที "อ๋อ คุณหมายถึงผู้หญิงคนนั้น! พวกเราไม่เคย

คุยกัน เธอมักจะไปร่วมวงอยู่กับพวกสาวๆ ภาคเหนือโน่น น่าจะท�ามา
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หากินอยู่กับทางนั้น"

งั้นหรือ...

ซันนี่เป็นคนฉลาด "พูดมาต้ังมากมาย ที่แท้คุณก็อยากรู้เรื่องเธอ

นี่เอง พรุ่งนี้ก็ถึงเวลาโฆษณาของทางโน้นแล้ว คุณลองถามดูได้"

ซันน่ียอมเปิดปากเล่า ทว่าชางตงกลับไม่ได้นึกอยากรู้เบื้องลึก

เบื้องหลังอะไรของเยี่ยหลิวซี

ขอแค่พาเขาไปหาศพของข่งยางได้ อีกฝ่ายจะขายแคนตาลปูหรอื

ขายบริการ เป็นหญิงหรือชาย...ก็ไม่ส�าคัญ 

ชางตงนอนหลบัไม่รูเ้รือ่งรูร้าว เขาฝันถึงพายุทราย ทรายเคลือ่นตวั 

ราวกับหมอกสีทอง กลิ้งม้วนผ่านทางหลวงลาดยางถ่าเค่อล่าหม่ากาน 

หงหลิ่ว* พุ่มแล้วพุ่มเล่าเปลี่ยนทรายสีเหลืองให้กลายเป็นสุสานสูง 

หลายเมตร

ในฝันไม่มีคน ไม่มีภัยพิบัติ ไม่มีเสียง

ฝันเช่นนี้ส�าหรับเขาแล้วเรียกได้ว่าเป็นฝันดี 

เขาตื่นขึ้นมาเที่ยงตรงพอดี ชางตงมุ่งหน้าไปหาเยี่ยหลิวซี

เธอก�าลังสาละวนผ่าแคนตาลูปกินเอง ก้มหน้ากัดได้ค�าเดียวก็ 

มองเห็นเงาของใครบางคนทอดลงมา

เย่ียหลวิซวีางแคนตาลปูในมอืลงแล้วเชด็มมุปาก ก่อนเลิกคิว้น้อยๆ  

"ซื้อแคนตาลูป?"

เธอจ�าเขาไม่ได้

ชางตงยืนนิ่งไม่ขยับ ดวงอาทิตย์สาดแสงอบอุ่นลงบนใบหน้าเขา

เย่ียหลวิซหีรีต่ามองดูชางตง ดวงตาของเธอชีข้ึ้นเลก็ๆ ตอนแววตา

* หงหลิ่ว เรียกกันอีกชื่อว่าซีดาร์เกลือ (Saltcedar) หรือทามาริกซ์ (Tamarix) เป็นไม้พุ่มโค้งผลัดใบ 

ท่ีมีล�าต้นสีแดง
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ส่องประกายมันดูคล้ายบริสุทธ์ิไร้เดียงสาไม่มีจิตคิดร้าย ทว่ารอยย้ิม 

กลับประหน่ึงสามารถมอมเมาจิตใจคน เชื่อว่าเก้าในสิบคนต้องคิดว่า

เยี่ยหลิวซีคนนี้ไม่ใช่ตัวอันตรายอะไร

เธอจ�าเขาได้แล้ว รอยย้ิมฉาบแฝงไว้ซึ่งความหมายบางอย่าง  

เธอเอ่ยปากชมเขาก่อน "ไม่ปลอมตวัเป็นคนแก่แล้ว? แบบนีด้หูล่อดอีอก"

ขณะก�าลงัพูดเธอก็ลากเอาเก้าอีพั้บผ้าใบตวัหนึง่ออกมาจากบนรถ 

ตบฝุ่นบนผ้า โยนมันมาให้เขา

ชางตงรับมันไว้ด้วยมือข้างเดียว เขาไม่ได้นั่ง ทว่าใช้มืออีกข้าง 

หยิบเอาภาพถ่ายใบนั้นออกมาจากกระเป๋าเสื้อ

เย่ียหลวิซหีลดุหวัเราะออกมาค�าหนึง่ "รบีเข้าเรือ่งเรว็ขนาดน้ีเชยีว 

จะไม่ทักทายกันสักหน่อยก่อนหรือไง ฉันก�าลังคิดว่าจะผ่าแคนตาลูป

เลี้ยงคุณอยู่เชียว"

เย่ียหลิวซีพูดพลางดึงภาพถ่ายใบนั้นไปแล้วคีบมันด้วยสองนิ้ว 

พลกิข้อมอืหนัภาพไปทางชางตง "คุณไม่นึกสงสยับ้างหรอืว่าบางทภีาพน้ี 

ฉันอาจท�าปลอมขึ้น"

ชางตงตอบ "สัญชาตญาณของผู้หญิงแม่นย�าเป็นพิเศษ ผมตั้งใจ

จะขอข่งยางแต่งงาน ถึงจะไม่ได้บอกเธอ แต่เธอก็ยังคงทายถูก ถึงกับ

จงใจซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่เพ่ือการนี้โดยเฉพาะ คืนน้ันตอนอยู่ในเต็นท์  

เธอเปลี่ยนไปใส่ชุดนี้เป็นครั้งแรกแล้วถามผมว่าสวยหรือเปล่า ผมยัง

ไม่ทันได้แสดงความคิดเห็นอะไร เสียงกระดิ่งลมข้างนอกก็ดังลั่น"

กระดิ่งลมที่ว่าก็คือขวดเหล้าน่ันเอง ตอนตั้งแคมป์เขาขึงเชือกไว้

เส้นหนึ่ง แขวนขวดเหล้าห่างๆ กันประมาณหน่ึง...นอกจากแขวนเล่น

สนกุๆ แล้วยังใช้บอกทิศทางลมได้ด้วย ขวดแก้วมนี�า้หนกั เสยีงท่ีเกิดขึน้

ดังลั่นแบบนั้นแสดงว่าลมต้องรุนแรงไม่ใช่เล่น

พอเลกิประตเูตน็ท์ออกไปด ูเขาก็มองเหน็ 'หัวห่าน' ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ 
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ของเนนิทรายเอ๋อโถวถูกพายุทรายบดบงั เกิดเป็นหมอกทรายยามกลางคนื

เสือ้ผ้าชดุใหม่ของข่งยาง กระโปรงยาวสแีดงสดใสน้ัน เธอไม่เพียง

เพ่ิงได้ใส่มันเป็นครัง้แรก แต่ยังกลายเป็นชดุไว้ทุกข์ทีไ่ด้สวมเป็นครัง้สดุท้าย  

รปูสกัใบก็ยังไม่ทันได้ถ่ายเก็บไว้ เธอในเวลานัน้ผมเผ้ายุ่งเหยิง ปลวิไสว

อยู่ท่ามกลางฝุน่ทรายท่ีโถมกระหน�า่ใส่สนัเขาทะเลทราย ไม่ต่างอะไรกับ

ที่ปรากฏอยู่บนภาพถ่ายตรงหน้า

เย่ียหลิวซีพอใจกับค�าตอบของชางตง "ค�าถามข้อที่สอง สันเขา

ทะเลทรายที่เห็นในภาพอยู่แถวไหน"

ค�าว่าหย่าตันหรือสันเขาทะเลทรายน้ันอันที่จริงเป็นภาษาของ 

ชาวอุยกูร์ ความหมายของมันคือ 'เนินดินสูงชันอันตราย' ลักษณะ

ภูมิประเทศเช่นนี้มีอยู่ทั่วดินแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บางแห่ง

ด้วยเพราะลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ท�าให้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู ้จัก 

ไปทั่ว อย่างซานหล่งซา (ทรายสามคันดิน) ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ

ตุนหวงที่ถูกขนานนามว่าหมัวกุ่ยเฉิง หรือวูเอ่อร์เหอท่ีตั้งอยู่แถวๆ  

เค่อลาหม่าอท่ีีถูกเรยีกว่าเฟิงเฉงิ (เมอืงแห่งลม) และกแ็ถวๆ แม่น�า้ซเูล่อ

ที่ถูกเรียกว่าเมืองเหรินโถวเกอตา (เมืองหัวชันนะตุ)

และยังมีพวกไม่ค่อยมีชื่อเสียงเล็กใหญ่อีกจ�านวนมาก บางครั้ง 

ขับออฟโรดอยู่ดีๆ จู่ๆ ก็ปรากฏให้เห็นอยู่ข้างทางเป็นผืนเล็กๆ นั่นก็คือ

สันเขาทะเลทรายเช่นกัน

ดังนั้นมันเป็นสันเขาทะเลทรายแถวไหนกัน

ชางตงตอบ "หลงเฉิง"

"คุณรู้ได้ยังไง"

ชางตงชี้ไปท่ีภาพถ่าย "เนินดินในภาพมีส่วนผสมของเกลืออยู่ 

ค่อนข้างมาก รวมถึงหินยิปซัมด้วย เทียบกับสันเขาทะเลทรายที่อื่นแล้ว 

สีของมันค่อนไปทางขาวเทา ตอนกลางวันหากแสงอาทิตย์ดีๆ ล่ะก็ 



Wei Yu 55

มันจะส่องประกายสีเงินยวงไม่ต่างอะไรกับเกล็ดปลา ดังน้ันคนสมัย

โบราณจึงเรียกท่ีน่ีว่าไป๋หลงตุย (เนินมังกรขาว) ปัจจุบันมันถูกผนวก 

เข้ากับหลงเฉิง เรียกรวมๆ กันว่าสันเขาทะเลทรายหลงเฉิง"

เย่ียหลวิซพูีดใส่เขาฉอดๆ "ท�าไมถึงไม่คิดบ้างล่ะว่าสขีาวเทาทีเ่หน็

อาจเป็นหิมะน�้าค้างแข็งก็ได้"

"หากหิมะตกมันย่อมต้องขาวโพลนไปทั่ว ไม่เหมือนอย่างในภาพ 

น�้าค้างแข็งเกิดจากการควบแน่นของไอน�้า จะปรากฏให้เห็นได้ก่อน 

หลังอาทิตย์ขึ้น แต่ในภาพเป็นตอนเที่ยงตรง แสงอาทิตย์จ้าแบบนั้น 

น�้าค้างแข็งย่อมละลายไปหมดก่อนหน้าแล้ว"

เยี่ยหลิวซี "อ๋อ..."

เธอลากเสียงยาว เห็นได้ชัดว่าพึงพอใจกับค�าตอบของเขา  

หลงัจากนัน้ก็หันกลบัไปหยิบมดีผ่าแตง ห่ันแคนตาลปูออกเป็นสองส่วน

แคนตาลูปสีเหลืองทอง ฉ�่าน�้า หอมสดใหม่

เย่ียหลวิซย่ืีนแคนตาลปูให้ชางตง "คุณพาฉันไปหลงเฉิง ฉันพาคณุ

ไปหาศพข่งยาง"

ไม่ใช่น�้าเสียงปรึกษาหารือ ชางตงมองดูอีกฝ่ายปราดหน่ึง เขา 

ไม่เอื้อมมือออกไปรับแคนตาลูปที่อีกฝ่ายยื่นส่งให้

เยี่ยหลิวซียิ้มอบอุ่น น�้าเสียงอ่อนโยนแฝงแข็งกร้าว "หาคนน�าทาง

เข้าหลัวปู้พัวนั้นไม่ยาก ทว่าคุณไม่มีทางหาคนที่รู ้ว่าศพของข่งยาง 

อยู่ที่ไหนได้"

ชางตงยังคงไม่รับ "ภาพถ่ายน่ันมันเรื่องอะไร เนินทรายเอ๋อโถว 

ห่างจากไป๋หลงตยุไกลโข ท�าไมศพของข่งยางถึงไปอยู่ท่ีน่ันได้ แล้วท�าไม 

ศพของเธอถึงถูกผนึกฝังอยู่ในเนินดินแบบนั้น"

เย่ียหลวิซหีมดความอดทน "ฉนัจะไปรูไ้ด้ยังไง ฉนัแค่ช่วยคณุหาเธอ 

ก็เท่านัน้ ส่วนคณุกแ็ค่มาเป็นคนน�าทางให้ฉนั อยากท�าก็ท�า ไม่อยากท�า
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ก็ยกเลิก"

ยังไม่ทันพูดจบเย่ียหลวิซก็ีคว�า่มอื แคนตาลปูชิน้นัน้หล่นร่วงลงพ้ืน

ชางตงย่ืนมอืรบัตามสญัชาตญาณ แต่กลบัรบัได้เพียงความว่างเปล่า

แคนตาลูปยังอยู่ในมือของเยี่ยหลิวซี เธอแค่แสร้งท�าเท่านั้น ทันที

ที่ปล่อยมือเธอก็รีบพลิกมือรับ ชิงตัดหน้าแย่งมันไปก่อนจะถึงมือเขา  

หลังจากนั้นก็ย้ิมวางมันลงบนมือว่างเปล่าของชางตง "ในเมื่อรับแล้ว 

งั้นก็แปลว่าโอเค ตกลงกันตามนี้ มือถือ"

ชางตงยื่นมือถือให้อีกฝ่าย เยี่ยหลิวซีโทรหาตัวเอง พอโทรศัพท์ดัง

เธอก็วางสาย ก่อนจะย่ืนกลับให้ชางตง "พร้อมออกเดินทางเมื่อไหร่ก็ 

โทรมาบอกให้ฉันรู้ ตอนกลางวันฉันอยู่ที่นี่ ถ้าหาไม่เจอก็โทรมา"

เย่ียหลวิซพูีดเองเออเองหมด ดูท่าเขาคงไม่มโีอกาสต่อรองอะไรได้อกี  

ชางตงไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด ขณะท่ีหนัหลงัเตรยีมเดนิจากไป  

เยี่ยหลิวซีก็เรียกชื่อเขา

"นี่ ชางตง"

ชางตงหันหน้ากลับไป

"คุณพักอยู่ที่โรงแรมใช่ไหม"

ชางตงอืมออกมาค�าหนึ่งพร้อมชี้นิ้วไปที่โรงแรม โรงแรมที่เขาพัก

จัดเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในน่าฉี อีกทั้งยังเด่นสะดุดตาที่สุดด้วย

"ตอนกลางคืนฉันแวะไปอาบน�้าที่นั่นได้หรือเปล่า" เธออธิบาย 

"ไหนๆ คุณก็จ่ายค่าห้องแล้ว จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าน�า้ไปเปล่าๆ ฉันเองก็ได้

ประหยัดเงินไม่ต้องจ่ายค่าอาบน�้าสาธารณะด้วย"

ชางตงขมวดคิ้ว "บ้านคุณไม่มีห้องน�้า?"

เยี่ยหลิวซีหยิบมีดผ่าแตงขึ้นมาถือ เคาะสันมีดลงบนห้องโดยสาร

สองที เสียงดังตึงๆ

"ฉันพักอยู่ในรถ"
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ชางตงเอารถไปเช็กสภาพที่ร้านขายอะไหล่รถยนต์ท่ีใหญ่ท่ีสุด 

ในต�าบลก่อนออกเดินทาง ช่างซ่อมที่รับรถพอเห็นรถดูไม่เตะตา แรกๆ 

ก็แสดงทีท่าไม่ใส่ใจอะไรนัก แต่พอถึงตอนตรวจเช็กสภาพโดยละเอียด 

เขาก็อุทานออกมาเป็นพักๆ "คุณนี่รู้จักรถจริงๆ ดัดแปลงได้สุดๆ เลย!"

ชางตงไม่ได้ปริปากพูดอะไร ท�าเพียงนั่งขัดสมาธิอยู่กับพ้ืน  

ยืมกระดาษปากกาจากพวกคนงาน ลงมือวาดภาพเส้นทางช้าๆ

สองปีแล้ว เวลาส่วนใหญ่ของเขาล้วนถูกใช้ไปกับพ้ืนที่ไม่ก่ี 

ตารางเมตรหลงัเวทีในโรงละครบนถนนหยุหมนิ บนพ้ืนทีค่บัแคบมก็ีแต่

หุน่เงาทีโ่ลดแล่นอยู่บนฉากเท่านัน้ แต่แล้วจู่ๆ  ก็เหมอืนมพีายุโหมกระหน�า่ 

เปลีย่นเสยีงจ้อกแจ้กจอแจภาพสลีะลานตาท่ีอยูร่ายรอบให้กลบักลายเป็น 

ฝุ่นเล็กละเอียด ครั้นกวาดตามองไปรอบๆ เขาก็เห็นตัวเองอยู่ท่ามกลาง

ทะเลทรายโกบีหมื่นหลี่

เขารู้อยู่แต่แรกแล้วว่าต้องมีสักวันท่ีเขาจะกลับไปท่ีน่ัน คนตาย 

สิบแปดคน เขามีสิทธิ์อะไรถึงรอดตายอยู่คนเดียว

ปากกาเลื้อยลดคดเคี้ยวเกิดเป็นเส้นทางคดโค้งอยู่บนกระดาษ  

ทุกจุดล้วนราวสลักอยู่ในหัวสมองเขา

เส้นทางบนหลวัปูพั้วจะว่ิงตัดผ่านจากตะวันออกไปตะวันตก ดงันัน้ 

ไม่ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก็เหมือนกัน แต่หากเริ่มต้นท่ีด่านอว้ีเหมิน  

คนวงในจะเรียกมันว่าซีชูอวี้เหมิน (ตะวันตกออกจากอวี้เหมิน)

เขามองดูเส้นทางที่เขาวาดไว้

ด่านอว้ีเหมนิ...หมวักุ่ยเฉงิ ซานหล่งซา...จดุท่ีเผงิจยามูห่ายสาบสญู... 

เนินหงหลิ่ว...ต�าบลหลัวปู้พัว...หูซิน...สุสานอวี๋ฉุนซุ่น...หลงเฉิง

'หลงเฉิง' เขาวาดวงกลมวงแล้ววงเล่าไว้รอบสองค�านี้ 

ศพของข่งยาง ท�าไมถึงไปปรากฏอยู่ที่นั่นได้

ใจกลางทะเลทรายมีเรื่องเล่าขานแปลกประหลาดอยู่เรื่องหนึ่ง...
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คนที่ตายอยู่ในทะเลทราย แต่ไหนแต่ไรศพของพวกเขาล้วน 

หาไม่พบ น่ันก็เพราะว่าใต้ทะเลทรายสูงๆ ต�่าๆ นั้นมีวิญญาณที่มอง 

ไม่เหน็ซ่อนอยู่ พวกมนัจะอาศัยลมพายุน�าพาร่างของคนตายไปน่ันมาน่ี 

อยู่กลางทะเลทรายโกบี จนออกพ้นรัศมีร้อยพันหลี่

นอกจากข่งยางแล้วยังมีคนอ่ืนๆ อีก เป็นไปได้หรือไม่ว่าพวกเขา

เองก็ถูกผนึกฝังอยู่ในเนินดินสีขาวเทานั่น

กว่ารถจะตรวจสภาพซ่อมแซมเรียบร้อยก็ตกค�่า อะไหล่บางตัว 

ไม่มีของ ต้องรอวันพรุ ่งน้ีถึงจะจัดหาให้ได้ ชางตงกินบะหมี่อยู่ใน 

ร้านอาหารข้างๆ ก่อนจะเดินกลับโรงแรม

พอถึงหน้าประตูโรงแรม มองผ่านประตูกระจกเข้าไป เขาก็พบว่า

ห้องโถงโรงแรมในเวลาน้ีไม่เหมือนกับเมื่อสองวันก่อน หญิงสาววัยรุ่น 

ในชุดย่ัวยวนสองสามคนก�าลังน่ังพูดคุยกันอยู่บนโซฟา ไม่รู้ว่าก�าลัง 

คุยเรื่องน่าขันอะไรถึงได้หัวร่องอหายกันแบบนั้น

ส่วนที่บริเวณหน้าลิฟต์ มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งก�าลังโอบกอดพากัน 

เดินขึ้นชั้นบน ผู้หญิงคนนั้นดูคุ้นตาไม่ใช่น้อย

เยี่ยหลิวซี?

ชางตงนึกขึ้นได้ถึงค�าพูดของซันนี่

'...พรุ่งนี้ก็ถึงเวลาโฆษณาของทางโน้นแล้ว'

เหนือใต้มคีวามแตกต่างกันจรงิๆ ทางใต้ค่อนข้างกระมดิกระเมีย้น 

ส่วนโฆษณาของพวกทางเหนือกลับท�ากันอย่างโจ่งแจ้ง

ในเมื่อคืนน้ีเย่ียหลิวซีหาห้องพักได้แล้ว งั้นเธอก็คงไม่จ�าเป็นต้อง

ไปอาบน�้าที่ห้องของเขา

ชางตงผลักประตูเดินไป ตอนก้มหน้าเดินผ่านโซฟา เสียงกระซิบ

สองสามประโยคก็ดังลอยมาเข้าหูเขา

"เขาแอบวางยาหลิวซี เธอเห็นหรือเปล่า"
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"เหน็แล้ว คงนึกอยากเล่นอะไรพิเรนทร์ๆ แต่กลัวชาวบ้านจะไม่เล่น

ด้วยแน่...คืนนี้ตานั่นได้สบายตัวแหงๆ"

"ฉันไม่ได้เอ่ยปากเตือน ไหนๆ หล่อนก็ยินดีตามชาวบ้านเขาไป 

อยู่แล้วนี่..."

คนพวกน้ันหัวเราะคิกคัก วงการน้ีแต่ไหนแต่ไรไม่มีค�าว่าน�้าใจ 

อยู่เป็นทุนเดิม เพราะชีวิตตัวเองไม่สมปรารถนา ถึงได้ยินดีตอนเห็น 

ผู้อื่นโชคร้าย

ชางตงขมวดหัวค้ิว เดินไปกดปุ่มท่ีลิฟต์ แขกที่เดินข้ึนบันไดไป 

ส่วนใหญ่ล้วนพักอยู่ชัน้สอง ส่วนคนทีอ่าศัยอยู่ชัน้สามข้ึนไปต่างใช้ลฟิต์

ลิฟต์มาถึงแล้ว ชางตงเข้าไปกดเลขชั้น ไม่มีคนอื่นโดยสารลิฟต ์

มาด้วย ประตูลิฟต์ปิดลงช้าๆ ภายในลิฟต์เล็กแคบ ผนังสี่ด้านล้วน 

มแีต่โฆษณา แม้แต่บนพรมก็ยังพิมพ์สโลแกนภตัตาคาร บอกชดัเจนว่า

ปีนี้ทั้งปีลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์

นี่คือ 'งาน' ของเย่ียหลิวซี ไม่ว่าจะเป็นแขกแบบไหน เชื่อว่าเธอ 

คงเคยพบเจอมาหมดแล้ว เขาไม่จ�าเป็นต้องยุ่งเรื่องชาวบ้าน

ครั้นลิฟต์เคลื่อนมาถึงชั้น ชางตงก็เดินออกจากลิฟต์ ขณะก�าลัง

ใกล้จะถึงห้อง จู่ๆ เขาก็ลังเล

มีคนวางยาเธอ ว่ากันตามหลักแล้วเขาควรเอ่ยปากเตือนเธอ 

สักหน่อยถึงจะถูก

เขาเดินผ่านประตูห้องลงไปยังชั้นสองผ่านทางบันไดหนีไฟ

ระเบียงทางเดินเงียบสงัด

เพราะห้องโถงของโรงแรมยกสูง พ้ืนท่ีของชั้นสองจึงถูกบีบ ห้อง 

มจี�านวนไม่มาก ล้วนถูกจดัวางไว้ฝ่ังเดยีว ประตหูนัเข้าหาระเบยีงทางเดนิ  

ห้องสองสามห้องท่ีไฟเข้าพักไม่ติดแสดงว่าเป็นห้องว่าง ส่วนห้องที่มี 

คนเข้าพักมีอยู่ด้วยกันสิบกว่าห้อง แต่มีอยู่เพียงห้องเดียวท่ีหน้าห้อง
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แขวนป้าย 'ห้ามรบกวน' 

ชางตงเดินเข้าไปเคาะประตู แต่กลับไม่มีคนตอบ เขาเคาะประตู

หนักมือขึ้น "เยี่ยหลิวซี?"

เขาลองเคาะอยู่หลายครั้ง แต่ด้านในกลับไม่มีความเคลื่อนไหว 

ชางตงก้มหน้ามองดกูลอนประต ูในตอนน้ันเองจู่ๆ  ก็มเีสียงคนดงัข้ึนจาก 

ทางด้านหลัง "คุณเรียกฉันงั้นหรือ"

ชางตงหันหน้ากลับไปอย่างรวดเร็ว

เป็นเยี่ยหลิวซีจริงๆ มือซ้ายของเธอถือตะกร้าอาบน�้ากับถุงเสื้อผ้า 

มอืขวาถือรองเท้าแตะคูห่นึง่ สหีน้าประหลาดใจย่ิงกว่าเขา "คณุรู้อยู่แก่ใจ 

ว่าฉนัไม่มเีงนิพักโรงแรม แล้วท�าไมถงึมาเคาะประตหู้องพักแขกตะโกน

เรียกชื่อฉันแบบนี้"

ชางตงชักมือกลับ "ท�าไมคุณถึงอยู่ที่นี่"

"พวกเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอืไงว่าตอนกลางคนืฉันจะไปอาบน�า้

ทีห้่องคณุ รถของฉนัจอดอยูท่ีล่านจอดรถด้านหลงั เดนิตามบนัไดข้ึนมา 

ได้ยินเสยีงคณุก�าลงัเรยีกชือ่ฉนัอยู่...คณุบอกว่าพักอยู่ชัน้สามไม่ใช่หรือไง"

ชางตงบอก "ผมจ�าคนผิด"
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