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ค�ำน�ำ

ภายในด่านอว้ีเหมนิมอีปุสรรคอนัตรายแค่ไหนรออยู่ ชางตงกับเย่ียหลิวซ ี

ที่เพ่ิงได้สัมผัสมาสดๆ ร้อนๆ นั้นพอจะคาดเดาออกแล้ว หากประมาทเพียง 

นิดเดียว ความตายก็พร้อมกระโจนเข้าหาอย่างไม่ต้องสงสัย ทว่านอกจาก 

สิ่งลึกลับท่ีก�าลังรอพวกเขาอยู่ข้างในด่าน ด้านนอกเองก็มีเรื่องที่น่าปวดหัว 

ไม่แพ้กัน เพราะหลิ่วชีได้ย่ืนข้อเสนอที่พวกเขาไม่อาจปฏิเสธได้ ซึ่งจะเป็นคุณ

หรือโทษในภายหน้าก็ยังบอกไม่ได้ในเวลาน้ี แต่อย่างไรพวกชางตงก็ท�าได้

เพียงยอมรับและมุ่งหน้าต่อไป

การเดินทางเข้าสู่ด่านอว้ีเหมินเพ่ิงเริ่มต้นเท่านั้น

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

เหว่ยอวี๋ ผู้คลั่งไคล้เรื่องพิศวงลึกลับมหัศจรรย์ เชื่อว่าโลกน้ีมีเร่ืองเร้นลับ

ท่ีไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยตาเห็น หลงรักการเดินทางท่องเที่ยว และย่ิงชื่นชอบ 

การสืบสวนผจญภัย แต่ด้วยสังขารไม่อาจจะเสี่ยงอะไรได้ขนาดน้ัน จึงขอใช้

บรรณพิภพน้ีเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทาง

ผลงานท่ีผ่านมา : ครึ่งปีศาจซือเถิง, คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 
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หากผู้วิเศษปราบตัวประหลาดพวกนั้นได้
มีหรือจะถูกเนรเทศมาที่นี่
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หลิ่วชีเป็นพวกยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติจึงต้องการให้พวกเขา 

สามคนร่วมกินข้าวเย็นด้วย หลิ่วชีบอกว่าในเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดเล็กใหญ่ก็ไว้คุยกันบนโต๊ะอาหาร จะช่วยให้ผูกมิตร 

สานสัมพันธ์กันได้ง่าย

ภัตตาคารนั้นอยู่ใกล้ๆ กับคลับไพ่นกกระจอกท่ีชื่อเทียนซานเค่อ 

เป็นหนึ่งในกิจการของหลิ่วชี

กว่าจะถึงเวลาอาหารก็อีกพักใหญ่ หลิ่วชียังมีเรื่องจิปาถะอื่นๆ 

ต้องจัดการ จึงให้พวกชางตงไปรอท่ีนั่นก่อน บริกรของคลับเดินน�า 

พวกชางตงทั้งสามคนไปห้องวีไอพีตามค�าสั่งของหลิ่วชี การตกแต่ง

ภายในแม้จะดูโอ่อ่าแต่ก็ค่อนข้างคร�่าครึ โต๊ะกลมที่อยู่ตรงหน้าใหญ ่

จนแทบจะใช้แทนเตียงได้

เพราะกลัวพวกเขาจะรอจนเบื่อ หลังเสิร์ฟน�้าชาเสร็จบริกรคนเดิม

ก็เอาไพ่โป๊กเกอร์มาให้สองส�ารับ

ชางตงไม่สนใจไพ่ เขาพิจารณาดูสมดุบนัทกึในมอื บนทางซอืหม่า

ท่ีเขาวาดไว้นั้นมีการท�าสัญลักษณ์ต�าแหน่งที่ฝังร่างของฮุยปาไว้ คิดจะ

บทที่ 11
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ปฏิเสธบอกไม่รู้เรื่องรู้ราวไหนเลยจะท�ากันได้ง่ายๆ

ทว่าโชคดีท่ีข้อความคาดคะเนพวกนั้นเขาเขียนไว้ย่อๆ อย่างเช่น 

'เลือด' 'หัวลม' 'อว้ีเหมิน' จึงไม่แปลกที่หลิ่วชีจะเข้าใจครึ่งไม่เข้าใจครึ่ง 

คนที่ไม่รู้ถึงสายสนกลในย่อมยากจะรู้ความนัยท้ังหมด

หลงัดเูสรจ็เขาก็ดงึหน้ากระดาษพวกนัน้ออกมาสองสามหน้าและ

ฉีกมันเป็นชิ้นๆ โยนไปบนท่ีเขี่ยบุหรี่ ก่อนจะใช้ไม้ขีดบนโต๊ะจุดไฟเผา

เย่ียหลิวซีมองดูกระดาษขาวถูกเปลวไฟลามเลียมอดไหม้เป็น 

เถ้าถ่าน "ภาพกับตัวหนงัสอืพวกนัน้ดูสวยดีออก เผาท้ิงแบบนีน่้าเสียดาย 

จะตาย"

ชางตงบอก "มีคนให้บทเรียนคุณแล้ว ค�าสอนน้ีไม่รับไม่ได้"

คนฉลาดมีอยู่ไม่มาก ส่วนใหญ่ล้วนเคยได้รับบทเรียนถึงจะ 

ฉลาดเฉลียว ท�าผิดน้อยลง ขยับฐานะสูงข้ึน

หลังเผาเสร็จ กลิ่นไหม้จางๆ จากควันก็ลอยฟุ้งอยู่ภายในห้อง

ชางตงถามเย่ียหลิวซี "คุณคิดจะรับเงินหลิ่วชีจริงๆ?"

เย่ียหลิวซีรู้สึกว่าเขาถามเหลวไหลไร้สาระ "ไม่เอาก็ขาดทุนเปล่า"

"เงินบางก้อนร้อนลวกมอื คณุจะมองแค่เรือ่งตรงหน้าไม่ได้ ต้องรูจ้กั 

คิดเผื่อด้วย"

"เผื่ออะไร นี่มันเป็นเงินลงทุนของหลิ่วชี หากคว้าน�้าเหลวก็ย่อม

ไม่ต่างจากเลือกหุ้นผิดตัว ตาถ่ัวเอง เก่ียวอะไรกับฉันด้วย"

เธอมกัอ้างเหตผุลข้างๆ คูๆ  ตลอด ถ้าเรือ่งราวง่ายดายแบบน้ันจริง 

ก็คงดี

ชางตงพึมพ�า "คนอย่างหลิ่วชีท�าอะไรล้วนรอบคอบ ไม่มีทาง

ปล่อยให้คุณใช้เงินเขาตามอ�าเภอใจแน่"

รายละเอียดเล็กใหญ่ท่ีอีกเดี๋ยวจะพูดคุยกันบนโต๊ะอาหาร บางที

อาจเป็นเงื่อนไขสุดโหดบางอย่าง
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เย่ียหลิวซีตอบ "ไฟไหม้ลามคิ้วค่อยล้างหน้า* ถึงตอนนั้นค่อย 

ว่ากันเถอะ"

ชางตงมองดูเธอปราดหนึ่ง "ไม่รู ้จะว่าคุณยังไงดี ท�าไมใจเย็น

ขนาดนี้"

เย่ียหลิวซีพูดแก้ "ไม่ใช่ใจเย็นหรอก เขาเรียกว่ามั่นใจต่างหาก 

แปลว่าไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหน ฉันก็จัดการมันได้ท้ังนั้น 

อันท่ีจริง..."

เธอใช้มือเท้าคาง กะพริบตาใส่เขา "เรื่องประเภทเรียกลมสั่งฝนน่ี 

ฉันท�าได้ครึ่งหนึ่ง"

ชางตงไม่มีอะไรจะพูด ท�าเพียงยกน�้าชาข้ึนดื่ม

เฝยถังฟังไม่เข้าใจ "พ่ีซ ีท่ีว่าเรยีกลมสัง่ฝน พ่ีท�าได้แค่ครึง่คอือะไร"

เย่ียหลิวซีบอกเป็นนัย "ลองนึกดูดีๆ พิจารณาจากตัวอักษร"

เฝยถังพึมพ�า "เรยีกลมสัง่ฝน ท�าได้ครึง่หน่ึง พ่ีซ ีหรอืว่าพ่ี...ท�าได้แค่ 

เรียกกับสั่ง แต่ลมฝนไม่มา" 

ชางตงส�าลักชาในปากออกมาจนหมด

งานเลีย้งเริม่อย่างเป็นทางการตอนสามทุ่ม อาหารถูกล�าเลียงข้ึนโต๊ะ 

มาก่อน มีท้ังไก่ผัดซอสซินเจียง ซี่โครงแกะย่าง แป้งเก๊ียวห่อเนื้อ ข้าว

โส่วจวา** ไม่ว่าจะขนาดภาชนะหรอืปรมิาณก็ล้วนแต่ใหญ่โตมโหฬาร... 

ชางตงไม่รู ้สึกอยากอาหาร เฝยถังไม่กล้ากิน แม้แต่เย่ียหลิวซีเอง 

ก็เช่นกัน แค่มองเธอก็อ่ิมแล้ว

อาหารท่ีเต็มโต๊ะพวกนี้ย่ิงขับดุนบรรยากาศรวมถึงเบื้องหลัง

เจ้าของให้แลดูใหญ่โตโอ่อ่ามากขึ้นไปอีก

* ไฟไหม้ลามคิ้วค่อยล้างหน้า เป็นส�านวนจีน อุปมาถึงรอให้เป็นสถานการณ์เร่งด่วนก่อนถึงค่อยจัดการ 

** ข้าวโส่วจวา มลีกัษณะคล้ายข้าวผดั กินคูกั่บเนือ้แพะ เพราะในอดตีใช้มอืหยิบกินกันจงึได้ชือ่ว่าโส่วจวา 

ซึง่มคีวามหมายว่าใช้มอืหยิบ



10 ปริศนาด่านปีศาจอวี้เหมิน 2

หลังพ้นสามทุ่มหลิ่วชีก็มาถึง ทั้งยังพาคนมาด้วยอีกสองคน

คนหนึ่งเป็นเด็กสาวอายุราวสิบเจ็ดสิบแปด รูปร่างผอมบาง  

สวมใส่กระโปรงสัน้กุด ถุงน่องตาข่าย แจก็เก็ตสัน้มหีมดุตอกอยู่นบัไม่ถ้วน  

แต่งหน้าเข้ม ผมถูกรวบไว้ลวกๆ เส้นผมบางปอยถูกย้อมไว้ด้วยสีม่วง 

รอบดวงตาไม่เพียงทาอายแชโดว์ผสมกลติเตอร์แต่ยังปัดมาสคาร่าไว้บน 

ขนตาอีก ถุงใต้ตาด�าคล�้าเพราะนอนดึก ทันทีท่ีเข้ามาถึงเธอก็น่ังลง  

ไม่แม้แต่จะรอให้หลิ่วชีได้น่ังก่อน หลังจากหาวออกมาทีหนึ่ง เธอก็ 

ใช้ตะเกียบคีบย�าหัวหอมส่งเข้าปาก

หลิ่วชีขมวดคิ้วพูด "ไม่มีมารยาท"

อีกคนเป็นชายหนุ่มผมเกรียนรูปร่างก�าย�าล�่าสัน อายุประมาณ

ย่ีสิบห้าย่ีสิบหก ผิวค่อนข้างคล�้า ใส่ห่วงไว้ตรงปีกหูด้านบน แขนเสื้อ

ม้วนขึ้นเผยให้เห็นรอยสักรูปก่ิงเหมยเล็กละเอียดบนแขน แลดูโดดเด่น

ผิดจากพวกอันธพาลข้างถนนท่ัวไป

เทียบกับเดก็สาวคนน้ันแล้ว ชายหนุม่คนน้ีแลดมูมีารยาทกว่ามาก  

เขาช่วยขยับเก้าอี้ให้หลิ่วชี หลังจากน้ันก็ไปยืนเอามือไพล่หลังอยู่ข้างๆ 

ด้วยสายตาสงบนิ่ง

หลิ่วชีย้ิมให้กับพวกชางตง "ขอแนะน�าให้รู้จัก คนนี้เป็นลูกสาว

บุญธรรมของผม ติงหลิ่ว...เสี่ยวหลิ่วดับบุหรี่ซะ!"

ตงิหลิว่ก�าลงัจดุบหุรี ่พอได้ยินหลิว่ชบีอกเธอก็ขย้ีมนัลงกับผ้าปโูต๊ะ 

และเงยหน้าด้วยสายตามองเหม่อ ไม่รู้ก�าลังมองใคร "ยินดีที่ได้รู้จัก  

ฉันช่วยพ่อบุญธรรมดูแลกิจการคาราโอเกะ"

หลิ่วชีชี้ไปยังชายหนุ่มที่อยู่ด้านหลัง "ส่วนคนคนน้ีชื่อเกาเซิน  

คอยช่วยผมจดัการดแูลเรือ่งต่างๆ แทน ส่วนพวกคุณผมคงไม่จ�าเป็นต้อง 

แนะน�าอะไร เพราะระหว่างทางมานี่ได้เล่าให้พวกเขาฟังหมดแล้ว

ส�าหรับผม ผมคิดแบบนี้ เพราะทุกคนเพ่ิงรู ้จักกัน แน่นอนว่า 
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เรื่องให้ไว้ใจกันทันทีย่อมเป็นไปไม่ได้ เงินผมเป็นคนออก เกิดพวกคุณ

เอาไปผลาญเล่นจนหมด หลงัจากนัน้ก็กลบัมาบอกว่า 'เถ้าแก่ช ีพวกเรา 

หาอะไรไม่พบ' ถึงตอนน้ันผมคงท�าใจล�าบาก

ดังน้ันผมเลยจะให้พวกเขาสองคนตามพวกคุณไปด้วย วางใจได้ 

รบัรองพวกเขาจะไม่ไปเป็นตัวถ่วงพวกคุณแน่ ดีไม่ดอีาจช่วยงานพวกคณุ 

ได้อีกต่างหาก...เสี่ยวหลิ่วแม้จะอายุยังน้อย แต่ตลอดระยะเวลาสามปี

ที่ช่วยผมดูแลกิจการล้วนไม่มีคนกล้าก่อเรื่อง"

ชางตงบอก "จดุจบของฮยุปาเป็นยังไง เถ้าแก่ชก็ีรูด้ ีคดิจะส่งคนไป 

จบัตาดูการเคลือ่นไหวของพวกเรา เรือ่งน้ีผมเข้าใจได้ แต่ส่งลูกสาวบญุธรรม 

ของตัวเองไปแบบนี้ คุณไม่นึกห่วงความปลอดภัยของเธอเลยเหรอ"

หลิ่วชีย้ิม "ผมมันแก่แล้ว ตลอดสองปีมาน้ีผมล้วนคิดแต่จะ 

มอบหมายกิจการในมอืให้คนอืน่รบัช่วงดูแลต่อ แต่มอบหมายให้เสีย่วหลิว่ 

ก็มีคนมากมายคัดค้านไม่เห็นด้วย ท่ีเธอยังขาดคือประสบการณ์ นิสัย

หรือก็หุนหันพลันแล่น...หยกไม่เจียระไนย่อมไร้ค่า คนจะขัดเกลาได้ 

ก็ต้องเผชญิหน้ากับอนัตราย ตอนน้ีมเีรือ่งนีเ้กิดขึน้พอดี ถ้ารอดกลบัมาได้  

เธอย่อมกลายเป็นท่ียอมรับนับถือของผู้คน แต่ถ้าตายอยู่ข้างนอกก็คง

ได้แต่ต้องยอมรบัชะตากรรม ย่ิงไปกว่าน้ันเธอเองก็ไม่ใช่ลูกในไส้ของผม"

ชางตงอดมองไปทางติงหลิ่วไม่ได้

เด็กสาวหน้าไม่เปลี่ยนสี แต่ต่อให้หน้าเปลี่ยนสีจริงก็คงถูก 

เครื่องส�าอางหนาๆ น่ันกลบมิดจนดูไม่ออก

ชางตงคิดอยู่ครู่หน่ึง "จะให้พวกเขาไปด้วยก็ได้ แต่ต้องแยกแยะ

ให้ออกว่าอะไรส�าคัญอะไรไม่ส�าคญั รูว่้าใครคอืหัวหน้า...ผมมลีกูน้องได้  

แต่ผมไม่ต้องการหัวหน้า"

หลิว่ชรีอยย้ิมระบายเต็มใบหน้า "เรือ่งนีแ้น่นอนอยู่แล้ว เชญิพวกคณุ 

ลงมือจัดการตามสบาย...ส่วนน้องชายคนน้ี ผมจะช่วยดูแลแทน 
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พวกคุณเอง"

สายตาเขาหยุดอยู่บนตัวของเฝยถัง

เฝยถังสั่นสะท้าน ในบรรดาคนที่นั่งอยู่รอบโต๊ะเหล่าน้ีตัวเองมีค่า

น้อยทีส่ดุ ดงัน้ันตัง้แต่ต้นจนจบเขาจงึไม่เคยคดิว่าจะถูกอกีฝ่ายนกึถึง...

เขารมิฝีปากแห้งผาก ลนลานมองซ้ายมองขวา ชางตงหัวคิว้ขมวด

เข้าหากันคล้ายคดิจะพูดอะไรบางอย่าง แต่จู่ๆ  เย่ียหลวิซกีลบัตะโกนขึน้  

"ชางตง!"

เธอย่ืนจานอาหารให้เขา "ช่วยคีบซี่โครงแกะให้ฉันหน่อย ฉันหยิบ

ไม่ถึง ขอชิ้นใหญ่ๆ"

ชางตงค้อมตวั ใช้ตะเกียบช่วยคบีให้เธอชิน้หนึง่ ซีโ่ครงแกะชิน้ใหญ่  

มีเม็ดย่ีหร่ากับพริกป่นสีแดงสดโรยไว้จนทั่ว

เย่ียหลวิซรีบัมาแล้วมอืข้างหนึง่ถือมดีมอืข้างหนึง่ถือส้อม เฉอืนเนือ้ 

เราะกระดูก มีดส้อมกระทบอยู่กับจานเสียงดัง

ทั้งโต๊ะมีเธอคนเดียวเท่านั้นที่ลงมือกิน

เย่ียหลวิซกิีนราวกับรอบข้างไม่มใีครอ่ืน ต่อมาเพราะรูส้กึใช้มดีส้อม 

กินไม่สะดวก เธอจึงเปลี่ยนมาใช้มือหยิบ

เฝยถังดอูอกว่ามีสายสนกลในอะไรบางอย่าง เขารู้สึกว่าเย่ียหลิวซ ี

ไม่ต้องการให้ชางตงเอ่ยปากพูดช่วยเหลือตนเอง

"พ่ีซี..."

เย่ียหลิวซีไม่แม้แต่จะเงยหน้า "เรียกฉันท�าไม นายอยากท�าอะไร

ไม่อยากท�าอะไร ตวัเองมปีากก็พูดไปส ิถ้าแม้แต่ตวัเองยังไม่กล้าเอ่ยปาก  

แล้วท�าไมคนอืน่ต้องเดอืดเน้ือร้อนใจแทนด้วย ยังไม่ทันได้กินเลย พุงป่อง 

ซะแล้ว"

พูดถึงตรงนี้เธอก็มองชางตงด้วยหางตาทีหน่ึง

ชางตงย้ิม ชี้ไปท่ีมุมปาก เยี่ยหลิวซีย่ืนนิ้วเช็ด ทั้งหมดล้วนเป็น 
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พริกป่น เธอถือโอกาสเลียมันลงท้อง

ทุกคนต่างรู้ดีว่าเธอพูดมีความนัยแอบแฝง

เฝยถังเองก็รู้ หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ในท่ีสุดเขาก็เงยหน้ามอง

ไปทางหลิ่วชี บอก "ผมไม่อยากอยู่ท่ีน่ี"

หลิ่วชียังคงสงบนิ่ง "พูดเสียงดังหน่อย ผมไม่ได้ยิน"

เฝยถังชาไปท้ังหนังหัว หัวใจแทบกระดอนหลุดออกจากปาก เขา

มองดูเย่ียหลิวซีใช้ผ้าเช็ดปากเช็ดมืออีกที จู่ๆ เขาก็ห้าวหาญชาญชัย 

ขึ้นมาดื้อๆ ตบโต๊ะดังปัง ตวาด "ไม่ต้องให้คุณดูแล ผมไม่อยากอยู่ท่ีนี่"

สายตาของหลิ่วชีเย็นเยียบ

เกาเซินสีหน้าเคร่งขรึม มือกุมเข้าหากันเป็นก�าปั้น กล้ามเน้ือ 

บนแขนปูดโปน

ติงหลิ่วช�าเลืองมองเฝยถัง

ชางตงมองเย่ียหลิวซี

เย่ียหลิวซีวางผ้าเช็ดปากและพูดเนิบๆ "เถ้าแก่ชี เฝยถังไม่เหมาะ

จะอยู่ท่ีนี่จริงๆ ในเมื่อคุณชอบสืบเบื้องลึกเบื้องหลังชาวบ้าน งั้นคุณ 

เคยสบืทีม่าทีไ่ปของหมอน่ีหรอืเปล่า เฝยถังท�าการค้าอยู่ท่ีซอีนั เป็นพวก

ขายของเก่า ไม่ว่าจะเครื่องส�าริดเครื่องกระเบื้องเก่าเขรอะอะไร เมื่ออยู่

ต่อหน้าเขา แค่ดูรูปแบบ ประเมินน�้าหนักนิดๆ หน่อยๆ ก็บอกได้แล้วว่า

เป็นของยุคสมัยไหน ราคาค่างวดเท่าไหร่ ฉันจ�าได้ว่า..." 

เธอมองดูเฝยถัง "นายเป็นสมาชิกระดับสูงของคณะกรรมการ

ประเมินวัตถุโบราณแห่งซีอันใช่ไหม"

เฝยถังบอก "เพ่ิงเข้าร่วมเมื่อ...ปีท่ีแล้ว"

ตอนพูดเขาไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้า น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีเขาได้ยินว่า 

ที่ซีอันมีคณะกรรมการอะไรประเภทนี้ด้วย

เย่ียหลิวซีมองดูหลิ่วชี "เถ้าแก่ชีอยากได้ข้าวของดีๆ ไม่ใช่หรือไง 
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เดินทางคราวนี้ถ้าไม่มีมืออาชีพไปด้วย ย่อมไม่ต่างจากพวกตาบอด 

ข่ีม้า...หากพวกเราเอาของมีราคาค่างวดโยนท้ิงเพราะเข้าใจว่าเป็น

เครื่องส�าริดเครื่องกระเบื้องแตกๆ เอาข้าวของสวยๆ แต่ไม่มีค่ากลับมา

เป็นกระบุง ถึงตอนนั้นคุณจะโทษพวกเราก็คงไม่ได้"

หลิ่วชีน่ิงคิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจู่ๆ ก็ระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่น

เขายกจอกเหล้าท่ีวางอยู่ทางด้านหน้าขึ้น "มาๆๆ ดื่มเหล้ากัน  

เป็นเพ่ือนกิน ไม่ดื่มเหล้าไม่กินเนื้อแล้วจะเรียกว่าเพ่ือนกินได้ยังไง  

เอาเป็นว่าพวกเราตกลงกันตามนี้..."

ชางตงพูดตัดบท "เถ้าแก่ชี ยังมีอีกเรื่อง คนท่ีชื่อเสินกุ้นคนนั้น  

ตอนน้ีคุณกับเขายังติดต่อกันอยู่หรือเปล่า"

หลิ่วชีตอบ "เรื่องนี้จะเป็นไปได้ยังไง เขาล�าพังตัวคนเดียว หน�าซ�้า

สติสตังก็ไม่ปกติ ออกจากหลัวปู้พัวมาได้ก็เพราะมีผมร่วมเดินทางด้วย 

ถ้าเขายังดึงดันยืนกรานจะไปสถานท่ีอันตรายพวกนั้นอีกก็คงตายไป 

นานแล้ว"

"ตอนแยกย้ายกัน เขาไม่ได้ทิ้งช่องทางติดต่อไว้เหรอ"

ยังไงก็เป็นมิตรสหายร่วมทาง

"ม ีหลงัถึงฮามี ่เพ่ือระลกึถึงการเดนิทางในครัง้นัน้ เขาถึงกับลากผม 

ไปถ่ายรูปด้วยกันที่ร้านถ่ายรูป เขาไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์เลยเขียน 

ไอดีคิวคิวของเขาไว้ข้างหลังภาพ ผมไม่ได้แอดไว้ แต่ภาพน่ันยังอยู่"

"อย่างน้ันคงต้องรบกวนเถ้าแก่ชีช่วยหาภาพน้ันให้ผมหน่อย ผม

จะลองติดต่อดู เขาจดบันทึกเรื่องราวไว้มากมาย คงไม่ได้เล่าให้คุณฟัง

ทุกเรื่อง ไม่แน่ว่าบางทีเรื่องกองคาราวานอูฐผี โลงหุ่นเงาอะไรพวกนั้น 

พวกเราอาจพอสืบสาวราวเรื่องจากเขาได้บ้าง"

หลังดื่มกินกันไปช่วงหนึ่ง ชางตงก็ขอตัวไปห้องน�้า

ตอนออกมาเขาเห็นเย่ียหลิวซีก�าลังล้างมืออยู่ท่ีอ่างล้างหน้า
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ชางตงเดินเข้าไป เปิดก๊อกน�้าอีกก๊อก กดสบู่เหลวล้างมือใส่มือ 

ก้มหน้าถามเธอ "พอจะดูอะไรออกบ้างหรือเปล่า"

เย่ียหลวิซดึีงกระดาษทิชชอูอกมาเชด็มอื ส่องกระจกจดัผม "คณุล่ะ"

ภัตตาคารเก่าๆ นอกจากห้องวีไอพีแล้ว แสงไฟตามจุดต่างๆ 

ภายในร้านล้วนมืดสลัว ไม่ว่าจะคนอยู่ใต้แสงไฟ หรือตนเองในกระจก

หมองมัวล้วนแต่น่ามองขึ้นหลายส่วน

"หลิว่ชเีอาใจใส่ตงิหลิว่จรงิๆ ส่วนคนตดิตามทีช่ือ่เกาเซนินัน่น่าจะ

มีหน้าท่ีคอยดูแลเธอ"

เย่ียหลิวซีอืมออกมาค�าหน่ึง "ความสัมพันธ์ระหว่างเกาเซินกับ 

ติงหลิ่วน่าจะไม่ธรรมดา"

ชางตงเงยหน้า สายตาสอดประสานเข้ากับสายตาของเย่ียหลิวซี

บนกระจกเงา "คุณดูออกได้ยังไง"

"หลังเกาเซินเข้ามาในห้อง สายตาเขาก็น่ิงมาโดยตลอด แต่ 

ถึงอย่างนั้นก็มีอยู่สองสามครั้งที่เขาแอบช�าเลืองดูเธอ ทว่าติงหลิ่ว

เหมือนจะไม่สนใจ เธอมองดูเฝยถังมากกว่าจ้องมองเขาเสียอีก"

"ช�าเลืองดูคนอื่นบอกอะไรได้"

"ใจคนห้ามไม่ได้ ทุกอย่างล้วนเริ่มจากคุมตาไม่อยู่"

ทัง้คูเ่ดนิกลบัเข้าไป ตอนผ่านหน้าห้องวไีอพีท่ีไม่มคีนห้องหนึง่ จู่ๆ  

ชางตงก็ชะงกัเท้า ยกนิว้ขึน้จรดรมิฝีปากเป็นสญัญาณบอกให้เย่ียหลวิซ ี

เงียบเสียง

ประตูห้องวีไอพีน้ันปิดไว้แค่พอเป็นพิธี ด้านในมืดสนิท เห็นชัดว่า

ไม่มีคน แต่กลับมีควันบุหรี่ลอยออกมา

เขาชะงักไปครู่หน่ึง มีคนก�าลังพูด เป็นเสียงของติงหลิ่ว

"นายรู้สึกว่าทั้งสองคนนั้นจัดการยากหรือเปล่า"

ชายคนหน่ึงตอบ "เถ้าแก่ชีบอกว่าคนพวกน้ีล้วนแต่ไม่ธรรมดา 
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คุณต้องรู้จักเกรงใจคนอ่ืนไว้สักหน่อย อย่าท�าอะไรตามอ�าเภอใจ"

ชางตงรู้สึกว่าอีกคนน่าจะเป็นเกาเซิน

ตงิหลิว่ส่งเสยีงหยันออกจมกู "พ่อบญุธรรมพูดเสียน่าฟัง ฉันไม่เชือ่ 

หรอกว่าเขาจะยอมให้คนอืน่หยิบเอาข้าวในชามตวัเองไป...คนทีช่ือ่ชางตง 

กับผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนกันงั้นหรือ"

เกาเซินนิ่งไปชั่วขณะ "อาจจะ"

"เป็นแฟนกันก็ดีแล้ว อยากให้คู่รักผิดใจกันไม่เห็นจะยาก"

อีกสามวันก็จะถึงก�าหนดการเดินทาง

หลิว่ชมีกี�าลงัคนมากพอ ทางหลวงฮาหลวัหลงัจากนีห้รือก็เดนิทาง 

สะดวก ชางตงวาดแผนท่ีขึ้นใหม่ เพ่ิมจุดเติมเสบียงขึ้นแถวไป๋หลงตุย 

ทกุสปัดาห์จะมกีารเตมิเสบยีงอย่างน�า้ น�า้มนั อาหาร และอืน่ๆ ครัง้หนึง่

แบบนี้ย่อมช่วยลดน�้าหนักที่โหลดอยู่บนรถออฟโรดลงได้มาก

ชางตงเพ่ิมถังบรรจุน�้าในรถ ติดต้ังเครื่องท�าความร้อนพร้อม 

หัวฝักบัว ขอเพียงประหยัดน�้าย่อมแก้ปัญหาเรื่องอาบน�้าได้ 

รถของเฝยถังใช้การได้ไม่ดีนัก โชคดีที่ฮามี่กับต�าบลหล่ิวหยวน

ห่างกันไม่มาก ดงันัน้เขาจงึขอให้คนของหลิว่ชช่ีวยเอารถไปคนื เปล่ียนเป็น 

รถย่ีห้อ JMC มาแทน หลังจากนั้นก็ถอดเบาะท่ีน่ังด้านหลังออกจน 

เกือบหมดแล้ววางท่ีนอนลงไป พร้อมตดิตัง้เชอืกรอกไว้ภายในรถท�าให้ดงึ 

ม่านก้ันพ้ืนที่ข้ึนลงได้

ข้ันตอนท้ังหมดท�ากันภายในปั๊มน�้ามันท่ีอยู่ติดกับโรงแรม ชางตง

พาเฝยถังไปประจ�าการอยู่ท่ีน่ัน ส่วนเย่ียหลิวซีกลับท�าตัวไม่ต่างจาก

ข้าราชการประจ�าถ่ิน ทุกวันล้วนต้องมาดูความคืบหน้า หน�าซ�้าย่ิงท�า 

ก็ย่ิงมาบ่อยข้ึน ชางตงเดาว่าคงเพราะเธอว่าง...หลังได้เงินจากหลิ่วชี

เธอก็เลิกท�างาน ท�าให้ความหมายในชีวิตหายลับไปกว่าครึ่ง
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เท่ียงวันทีส่ามงานดดัแปลงเสรจ็สมบรูณ์ ชางตงให้เธอไปตรวจสอบ 

รถ

ผ้าม่านถูกปล่อยลงมา ชางตงท�ามือบอกให้เธอทดลองนอนดู 

"สบายหรือเปล่า"

เย่ียหลวิซนีอนอยู่ครูห่นึง่ ขวามอืของเธอชดิอยูก่บัตวัรถ ด้านซ้ายมอื 

คือผ้าม่าน "ใครนอนอยู่ทางซ้ายมือของฉัน"

"ผม"

เธอเสนอแนะ "ระหว่างพวกเราควรใช้เหล็กดัดก้ัน"

ชางตงยื่นมือให้เธอ "งั้นเดี๋ยวผมซื้อกรงเหล็กให้"

เย่ียหลิวซีจับมือยืมแรงเขาลุกขึ้น

เธอไปลองฝักบัวต่อ

หัวฝักบัวย่ืนออกมาจากในรถ บนท่อมีตัวยึดผนังจึงตรึงมันไว ้

กับรถได้

พอบิดก๊อกน�้าก็พุ่งออกมา

"ก่ีวันถึงจะอาบได้ครั้งหน่ึง"

"สัปดาห์ละครั้ง ครั้งหน่ึงไม่เกินสิบนาที"

เยี่ยหลิวซีไม่ได้จะฟื้นฝอยหาตะเข็บอะไร เธอคิดในใจ กับสถานที ่

แบบนั้นมีน�้าให้ใช้ก็นับว่าหรูแล้ว

เท่ียงแล้ว พวกเขาจองบฟุเฟ่ต์ง่ายๆ กับทางภัตตาคารของโรงแรม 

เฝยถังให้พวกเขาสองคนไปกันก่อน ส่วนตัวเองขอกลับไปอาบน�้าสักครู่ 

อาจไปถึงช้าสักหน่อย...เพราะตอนเช้าเขามุดลงไปใต้ท้องรถหลายต่อ

หลายรอบ สกปรกมอมแมมดูไม่จืด

ชางตงกับเย่ียหลิวซีนั่งอยู่บนโต๊ะส�าหรับสี่คน แขกในภัตตาคาร 

มีกันไม่มาก อาจมีเสียงมีดส้อมดังลอยมาเข้าหูบ้างเป็นครั้งคราว แต่ก็

ไม่ได้หนวกหูรบกวน ตรงกันข้ามกลับฟังดูไพเราะเสนาะหู
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เย่ียหลิวซีกินเสร็จเป็นคนแรก พอวางมีดส้อมลงเธอก็ถอนหายใจ

ออกมายาวๆ

ชางตงเลิกค้ิวข้ึนเล็กน้อย "เป็นอะไรไป"

"กลืนอาหารไม่ลง"

ชางตงเงยหน้า มองดูจานอาหารที่อยู่ตรงหน้าเธอ ทุกอย่างล้วน

ถูกกวาดเกลี้ยง

"หลิวซี ค�าว่ากลืนอาหารไม่ลงหมายถึงมีเรื่องในใจท�าให้ไม่อยาก

กินอาหาร คณุกินอิม่แปล้แบบนี ้ค�าว่ากลนืไม่ลงฟังดไูม่เหมาะสกัเท่าไหร่"

เย่ียหลิวซีเอนตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย เอามือเท้าคาง "พวกเขา

ก�าลังคิดจะท�าให้พวกเราแตกแยกกัน แต่คุณกลับไม่รู ้ร ้อนรู ้หนาว 

สักนิด"

ชางตงบอก "พวกเรากับหลิ่วชีก็ดี ติงหลิ่วก็ช่าง ทุกคนเพ่ิงรู้จักกัน

ใหม่ๆ ไม่มีความขัดแย้งหนักหนาสาหัสอะไร ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

แบบน้ีพวกเขาไม่มีทางวางแผนล�้าเลิศอะไรได้ ติงหล่ิวเป็นผู้หญิง  

เห็นหลิ่วชีไว้หน้าพวกเราแบบน้ันก็เลยรู ้สึกไม่พอใจ อยากแสดง 

ความสามารถต่อหน้าพ่อบุญธรรม ทึกทักเอาเองว่าตัวเองท�าอะไรก็ได้

ทั้งนั้น เธออยากข้ึนเวทีเล่นละครก็เรื่องของเธอ พวกเราแค่ไม่ต้องสนใจ

ก็จบ"

ขณะก�าลังพูด เฝยถังก็ถือจานอาหารเดินเข้ามา

ชางตงดูเขานั่งลงและจู่ๆ ก็นึกข้ึนได้ "ติดต่อเสินกุ้นได้หรือยัง"

ในหมู่พวกเขาสามคนมีแต่เฝยถังเท่าน้ันที่เล่นคิวคิว หลังหลิ่วชี

ให้ไอดีมา แน่นอนว่าเฝยถังย่อมเป็นคนตามติดเรื่องนี้

ไม่พูดก็ยังพอว่า พอพูดแล้วเฝยถังก็นึกโมโห

"ผมแอดไปแล้วไม่รู้ตั้งก่ีรอบ เย็นชาจริงๆ ไม่กดรับเลย"

"หรือว่าเขาเลิกใช้แอ็กเคานต์นี้ไปแล้ว"
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"ไม่!" เฝยถังส่ายหน้าติดๆ "มีอยู่ครั้งหน่ึงตอนเสิร์ชชื่อเขา ผมเห็น

โพรไฟล์เขาออนไลน์อยู่" 

เฝยถังบ่นต่อ "ชื่อแอ็กเคานต์ก็ประหลาด อะไรคือ 'เพ่ือปลดแอก

ไม่กินไก่' พ่ีตง คนคนน้ีมชีวิีตอยู่ในสงัคมยุคเก่าหรอืไง พวกเราปลดแอกกัน 

มาตั้งก่ีปีแล้ว"

"บางทีแอ็กเคานต์นั่นอาจเปลี่ยนเจ้าของแล้วก็ได้...ตอนนาย 

แอดเพ่ือนไปนายพิมพ์บอกเขาไปว่ายังไง"

"บอกว่าผมเป็นเพ่ือนของหลิ่วชี"

ชางตงนิ่งเงียบ

ถ้าเสินกุ้นคนนี้เป็นอย่างท่ีหลิ่วชีว่า ตะลอนเดินทางขึ้นเหนือ 

ล่องใต้ไปทัว่ ตระเวนสบืหาเรือ่งราวแปลกประหลาดต่างๆ มาตลอดหลายปี  

เรื่องราวแปลกประหลาดท่ีเขาพบเจอก็น่าจะมีอยู่ไม่ใช่น้อย หลิ่วช ี

ในเวลานั้นก็แค่คนจับงูเท่านั้น ส�าหรับเสินกุ้นแล้วไม่นับว่ามีอะไรพิเศษ 

บางทีเขาอาจจ�าไม่ได้

"เอาแบบน้ี นายลองส่งไปอีกที บอกว่านายอยู่นอกด่านอวี้เหมิน 

ในไป๋หลงตุย ขุดเจอโลงใบหน่ึง ด้านในมีหุ่นเงาสวมเส้ือผ้าสมัยถัง  

โลงหน่ึงมีเก้าตัว พิมพ์เน้ือเพลง 'ไหนเลยจะสนข้าเข้าด่านน�้าตาหล่ังริน' 

ส่งไปด้วย ถ้าส่งไปพร้อมกันทีเดียวไม่ได้ก็แบ่งมันออกเป็นสองท่อน...

ถ้าเขายังไม่ตอบกลับมาอีกก็ช่างเถอะ"

สบิกว่าปีแล้ว ไม่แน่ว่าความชืน่ชอบของคนเราอาจเปลีย่นแปลงไป 

ก็เป็นได้

แต่ถ้าเสนิกุ้นยังคงกระตือรอืร้นใช้ภาษามอืพูดคยุกบัคนแก่คนเฒ่า 

เพ่ือค้นหาเร่ืองราวท่ีเล่าสืบต่อกันมาเหมือนในอดีตล่ะก็ เขาน่าจะ...

ตอบกลับ
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สิบโมงเช้าวันต่อมา คนทั้งสองกลุ่มพบเจอกันที่หน้าประตูคลับ 

ไพ่นกกระจอกเทียนซานเค่อ

ทางฝ่ังของตงิหลิว่มรีถสองคนั คนัหน่ึงเป็นรถจีป๊บญัชาการ รถชนดินี ้

มีตัวถังใหญ่เป็นพิเศษ เส้นสายคมกริบ ในสายตาของคนเล่นรถแล้ว 

มันเป็นรองก็แค่ฮัมเมอร์เท่านั้น ส่วนรถอีกคันเป็นรถธรรมดาๆ ที่ตามไป 

เพ่ือให้รู้จักทางจะได้ส่งเสบียงสะดวก

รถของชางตงขับเข้าไปใกล้ แต่กลบัไม่จอด เขาท�าเพียงลดหน้าต่าง  

โบกแขนให้อีกฝ่ายตามมา ก่อนจะหักหัวรถออกเดินทาง

เฝยถังรีบตามไป จากกระจกมองหลังเห็นได้ชัดว่ารถสองคันของ

อีกฝ่ายไม่มีทีท่าว่าจะตามมาเลยสักนิด กว่าจะเร่ิมออกตัวก็หลังจาก

ผ่านไปแล้วครู่หนึ่ง

เย่ียหลิวซีมองไปทางชางตง "ไม่ลงไปทักทายกับชาวบ้านก่อน 

สักหน่อยหรือไง"

"ไม่มีอะไรต้องพูด พูดมากรังแต่จะเหนื่อยเปล่า"

เขาตั้งอกตั้งใจขับรถ สายตาไม่ว่อกแว่ก เงาท่ีเกิดจากปีกหมวก

ปกคลุมอยู่รอบดวงตา ครั้นพิจารณาดูดีๆ จะพบว่าคางเขาในเวลาน้ี 

มีตอเคราขึ้นเขียวครึ้ม

เย่ียหลิวซีบอก "คุณควรโกนหนวดเคราได้แล้ว" 

ชางตงลูบคางครู่หน่ึง "วันนี้โกน พรุ่งน้ียาว หนวดเคราของผู้ชาย

ยาวเร็วกว่าผม...ดูไม่เหมาะงั้นหรือ"

เขาหันหน้ามองไปทางเย่ียหลิวซี

เย่ียหลิวซีส่ายหน้า เพราะรู ้สึกแปลกๆ เธอจึงชักสายตาหลบ 

ตามสัญชาตญาณ อันที่จริงเธอรู้สึกว่าหนวดเคราของเขาประมาณน้ี

เรยีกได้ว่าก�าลงัด ีไม่รูว่้าลบูไปจะรูส้กึยังไงบ้าง คงสากๆ พิลกึ ขืนถูถูกตรง 

ซอกคอเข้าคงได้ตายแน่...
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เธอย่ืนมอืจดัผมอย่างกระอกักระอ่วน ท้องนิว้พอแตะถูกติง่หูร้อนผ่าว 

เธอก็รีบลูบผมปิด

บรรยากาศภายในรถจู่ๆ ก็กลับกลายเป็นอุดอู้ เย่ียหลิวซีบอก 

"จอดรถสักครู่ก่อนเถอะ ฉันอยากลงไปสูดอากาศสักหน่อย"

ชางตงเทียบรถไปจอดเข้าท่ีข้างทาง

เย่ียหลิวซีลงจากรถ ยกมือขึ้นโบกพัดเรียกลม

ทันทีท่ีรถคันหน้าจอดรถท่ีตามอยู่ทางด้านหลังก็พลอยจอด 

ตามไปด้วย รถจี๊ปบัญชาการคันนั้นเพ่ิงสบโอกาสพุ่งข้ึนหน้า คาดว่า

ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาอีกฝ่ายคงรู ้สึกอึดอัดไม่ใช่น้อยที่ต้องคอย 

หน้าไม่หน้าหลังไม่หลังอยู่แบบน้ัน

เฝยถังย่ืนหัวออกมาจากหน้าต่างรถ "พ่ีซี ท�าไมถึงจอดรถล่ะ"

เย่ียหลิวซีตอบอย่างไม่สบอารมณ์ "ร้อน!"

"ไม่ร้อนสักหน่อย"

เย่ียหลิวซีหยิบหินขึ้นมาก้อนหน่ึงต้ังท่าจะขว้างใส่ เฝยถังรีบ 

ซุกหัวกลับเข้าไป

รถจี๊ปบัญชาการกับรถของชางตงจอดคู่กัน เย่ียหลิวซีได้ยินเสียง

เปิดประตูรถ ครั้นหันมองกลับไปเธอก็ตะลึง

ที่นั่งอยู่ด้านในคือเด็กสาวอายุสิบเจ็ดสิบแปด ผิวพรรณขาวสล้าง  

เส้นผมยาวตรง ดวงตาเรียวโค้ง หางตายาว ย้ิมเปี่ยมเสน่ห์ สวมใส่ 

เสื้อสเว็ตเตอร์ถักสีขาว กางเกงหนังสีด�า พร้อมรองเท้าสเก็ตบอร์ดสีขาว 

บนผมยังมีก๊ิบหนีบผมสีเหลืองหัวเป็ดอีกอัน

ดูไม่เข้ากับบรรยากาศรอบๆ เลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าจะทางหลวง

เปลี่ยวร้าง ทะเลทรายโกบีแห้งแล้งกันดาร หรือรถท่ีแลดูดุดันคันน้ัน

เธอทักทายชางตง "พ่ีตง"

ที่แท้ก็ติงหลิ่ว
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ชางตงอืมออกมาค�าหน่ึง

"ท�าไมเมือ่เช้าพ่ีถึงไม่จอดรถ พ่อบญุธรรมอตุส่าห์เตรยีมประทดัไว้  

ธรรมเนียมของพวกเราทีน่ี ่ก่อนเดนิทางไกลต้องจดุประทดัเอาฤกษ์เอาชยั"

"รีบท�าเวลา"

ตงิหลิว่เป็นพวกรูจ้กัอ่านสถานการณ์ เห็นชางตงตอบเย็นชาแบบน้ัน  

เธอก็ย้ิมออกมาน้อยๆ และค่อยๆ ปิดประตูรถ เย่ียหลิวซีลอบมอง 

เกาเซิน เห็นอีกฝ่ายถอนหายใจออกมาคราวหนึ่ง เลียริมฝีปาก หลังมือ

ถูจุดเหรินจง*

ชางตงพูดไม่ถูกต้องนกั การขึน้เวทเีล่นละคร ไม่ว่าจะในละครหรอื

ชวิีตจรงิข้างนอกล้วนดึงดูดความสนใจทัง้นัน้ คิดจะมองข้ามใช่จะท�ากัน 

ได้ง่ายๆ

เธอเดินกลับเข้าไปนั่งยังท่ีนั่งข้างคนขับ ชางตงบอกให้เธอรัด

เข็มขัดนิรภัยและลงมือสตาร์ตรถอีกครั้ง

ทันใดนั้นเสียงของเฝยถังก็ดังผ่านวอล์กก้ี ทอล์กก้ีเข้ามา "พ่ีตง 

จอดๆๆ...เสินกุ้นตอบกลับมาแล้ว"

อันที่จริงเสินกุ้นตอบมานานแล้ว แต่คาดว่าคงเพราะตลอดทาง 

ทีผ่่านมาสญัญาณไม่สูดี้นกั ท�าให้ได้รบัข้อความล่าช้า ผนวกกับเฝยถังเอง 

ก็สนใจแต่ขับรถ ไม่ทันได้สังเกตดูมือถือ เขาถึงเพ่ิงสังเกตเห็น

ข้อความที่เสินกุ้นส่งมาคือ 'ไม่ต้องสนใจมัน'

เฝยถังรู้สึกหงุดหงิด "พ่ีตง อะไรคือ 'ไม่ต้องสนใจมัน' "

ชางตงบอก "ถามเขาว่าท�าไม"

"ถามไม่ได้ ท่ีน่ีสัญญาณไม่ดี"

"มาขึ้นรถฉัน พวกเราจะขับรถย้อนกลับ มีสัญญาณท่ีไหนก็ 

ถามเขาท่ีนั่น"

* จดุเหรนิจง เป็นต�าแหน่งทีอ่ยู่ระหว่างรมิฝีปากบนกับรจูมกู การกดจดุน้ีจะช่วยเพ่ิมการท�างานของสมอง 

อัตราการเต้นของหัวใจ และการหายใจให้กลับมาเป็นปกติ
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เสนิกุ้นต้องรูบ้างอย่างแน่ ไม่อย่างน้ันเขาจะตอบกลบัมาว่า 'ไม่ต้อง 

สนใจมัน' ท�าไม

พอเห็นรถข้างหน้าเบนหวักลบักะทันหันเกาเซนิก็โมโห ตอนชะโงกตวั 

ออกไป รถของชางตงแล่นผ่านเขาไปพอดี ก่อนชะลอให้เฝยถังขึ้นรถมา

ชางตงลดกระจกหน้าต่างบอก "ถ้าไม่อยากเสียเวลาก็รออยู่ที่นี่ 

พวกเรากลับมาอยู่แล้ว ถ้าไม่วางใจก็ตามมา แล้วแต่นาย"

เกาเซนิกัดฟัน แต่ขณะจะหมนุพวงมาลยั ตงิหลิว่ก็พูดข้ึนประโยคหน่ึง  

"คิดจะเล่นกับพวกเราสินะ รออยู่ท่ีนี่เถอะ พวกเราไม่ใช่พวกระงับโทสะ

ไม่เป็น"

เธอคาบบหุรีแ่ล้วก้มหน้า เสยีงแชะดัง สะเก็ดไฟจากไฟแชก็ในมอื 

ลุกพ่ึบ ลามเลียอยู่บริเวณปลายมวน

เกาเซนิมองดเูดก็สาวผ่านกระจกมองหลงั หลงัจากลงัเลอยู่ครูห่น่ึง 

เขาก็พูดขึ้น "เสี่ยวหลิ่ว คุณน่าจะสูบบุหรี่ให้น้อยกว่าน้ีหน่อย"

ตงิหลิว่สดูควันเข้าปอดค�าหน่ึง ก่อนจะพ่นมนัออกมาช้าๆ "ไม่ต้องแส่"

ชางตงวกรถกลบัไปจนถึงแถวละแวกเหมอืงทองแดงถู่อู ถนนลาดยาง 

ของที่น่ีเลื้อยลามยืดยาวเข้าไปในโกบี สีน�้าตาลเทาไม่ต่างกับงูสีด�า 

เสียงเครื่องจักรโครมครามดังมาจากส่วนลึกในเขตเหมือง กลุ่มควันที่

เกิดจากการขุดเหมืองลอยฟุ้งเหมือนเมฆทรงเห็ดขนาดเล็กที่ก�าลัง 

เบ่งบาน

กลุ่มควันคละคลุ้ง ชางตงปิดกระจกหน้าต่างแน่น ฝุ่นละออง 

นอกหน้าต่างท่ีปกคลุมอยู่ทางด้านหน้ามองเห็นได้เด่นชัด

ข้อความถูกส่งเพ่ิมเข้ามาอีก

'อันตรายมาก'
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ชางตงคว้าโทรศพัท์ในมอืของเฝยถังไป พิมพ์ข้อความส่งตอบกลบัไป 

รวดเร็ว

'...คุยกันทางโทรศัพท์ได้หรือเปล่า'

ทางน้ันส่งเบอร์โทรศัพท์กลับมา

ชางตงรีบโทรออก พร้อมกดปุ่มเปิดล�าโพง

เขาพูดถึงหลิว่ชก่ีอน คนจบังทีูห่ลวัปูพั้วเมือ่สบิกว่าปีก่อน หลงัจากนัน้ 

ก็พูดถึงโลงหุ่นเงา

เสินกุ้นน่ิงฟังก่อนจะเอ่ยปากถาม "มีอะไรยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง

หรือเปล่า"

ชางตงตะลึง

เฝยถังเอ่ยเตือนความจ�า "ภาพถ่าย พ่ีตง ในมือถือของผมมี

ภาพถ่ายด้านนอกของโลงหุ่นเงานั่น ท่ีผมส่งให้พ่ีผ่านทางบลูทูธไง"

ชางตงส่งโทรศัพท์คืนให้เฝยถังจัดการ ก่อนจะส่งภาพด้านในของ

โลงหุ่นเงาจากมือถือของตัวเองอีกสองสามภาพเข้าเครื่องเฝยถัง ให้เขา

ช่วยส่งต่อ

การเชื่อมต่อยังคงเป็นปกติ เสียงลมหายใจประเดี๋ยวหนัก

ประเดี๋ยวเบาดังขึ้นจากปลายสายอีกด้าน หลังจากผ่านไปครู ่หน่ึง  

เสินกุ้นก็พูดข้ึน "รอเดี๋ยว ผมขอค้นดูบันทึกก่อน...ของที่จดไว้ยังไงก็ 

ถูกต้องแม่นย�ากว่า"

ชางตงระบายลมหายใจ บอกไม่ถูกว่ารู ้สึกโล่งอกมากข้ึนหรือ

หนักอกหนักใจย่ิงกว่าเดิมกันแน่

หลังจากผ่านไปพักใหญ่ เสียงของเสินกุ้นก็ดังขึ้นอีกครั้ง

"เร่ืองที่ผมจดบันทึกไว้ทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องเล่า ไม่ใช่เรื่องจริง  
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แต่ถ้าคุณขุดพบโลงหุ่นเงาจริง เช่นนั้นมันย่อมมีค่าให้สืบค้น นอกจากที ่

หลิ่วชีเล่าให้พวกคุณฟังแล้ว ผมยังมีอีกเรื่องท่ีบันทึกไว้

ว่ากันว่าหลงัด่านอว้ีเหมนิสร้างเสรจ็ มนัก็เกิดพายุทรายขนาดใหญ่ขึน้ 

ตดิกันสามวัน ท้องฟ้ากลายเป็นสเีหลอืง ห่างไปแค่จัง้กว่าก็มองแทบไม่เหน็ 

ตวัคนแล้ว ย่ิงไปกว่านัน้พายุทรายน่ันยังกินพ้ืนทีก่ว้าง ไม่เพียงแต่ตนุหวง 

เท่าน้ัน หากแต่ยังลามไปทางทิศตะวันออก ปกคลุมทางเดินเหอซี 

แทบทั้งหมด

ตลอดสามวันนั้นมีชาวบ้านมากมายได้ยินเสียงรถม้า เสียงฝีเท้า 

เสียงร�่าไห้คร�่าครวญ บ้างก็ได้ยินเสียงตวาดเสียงแส้ของพวกทหาร 

หวดใส่คน พวกเขาต่างไม่กล้าเข้าใกล้ ได้แต่แอบมองลอดผ่านร่องประตู  

ด้วยเพราะฝุน่ทรายหนาทึบก้ันขวางท�าให้มองเห็นไม่ชัด รู้ก็แต่มีคน 

กลุ่มหนึ่งสวมข่ือคอ เดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก ดังน้ันพวกเขา

จึงคาดเดากันว่าคนพวกน้ันอาจเป็นนักโทษที่ถูกเนรเทศไปชายแดน

สามวันให้หลังอากาศเริ่มกลับมาแจ่มใส พวกทหารที่ประจ�าอยู่ท่ี

ชายแดนบางนายรูส้กึประหลาดใจ เพราะถ้ามคีนมากันมากมายแบบน้ัน  

งานของพวกตนก็น่าจะสบายมากย่ิงขึ้น แต่ท�าไมถึงไม่เห็นมีก�าลังคน

เพ่ิมขึ้นเลยแม้แต่น้อย ย่ิงไปกว่าน้ันรอยล้อรถบนพ้ืนทั้งลึกท้ังซับซ้อน 

เห็นได้ชัดว่ามีรถขนาดใหญ่หลายคันเคลื่อนผ่านไป การเนรเทศนักโทษ

ไปชายแดนมีรถขนาดใหญ่มากมายตามขบวนไปด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่กัน

พวกท่ีอยากรู้อยากเห็นเดินทางตามรอยล้อรถพวกน้ันไป ครั้น 

ออกไปถึงนอกด่านอว้ีเหมนิ พวกเขาก็พบว่ารอยล้อรถทัง้หมดจู่ๆ  ก็ขาดหาย 

เหมือนถูกมีดตัดออกไปเสียดื้อๆ

ทหารรกัษาชายแดนในเวลาน้ันต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ 

นานา ต่อมาเพราะมีค�าสั่งลับท�าให้ไม่มีใครพูดถึงมันอีก

ค�าสั่งลับน่ันคือ 'โอรสสวรรค์บุญญาธิการใหญ่หลวง ผู้ใดวิพากษ์
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วิจารณ์มีโทษต้องประหาร' ในสมัยฮั่น 'โทษต้องประหาร' หมายถึง 

การตัดหัว น่ันก็แปลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดสามวันน่ันเป็นบุญญาธิการ

ย่ิงใหญ่ของฮั่นอู่ต้ี ห้ามมิให้ผู้ใดวิพากษ์วิจารณ์เหลวไหล ไม่อย่างนั้น

จะถูกน�าตัวไปประหารทันที"

แต่พอถามไปว่าบุญญาธิการอะไร เสินกุ้นกลับไม่รู้

"เรื่องเล่าบางเรื่อง ย่ิงเล่าคนท่ีรู้ก็ย่ิงมาก แต่เรื่องนี้ย่ิงเล่าคนท่ีรู้

กลับย่ิงน้อย เหมือนกับท้ายน�้าในหลัวปู้พัว น�้าไหลจนถึงปลายทาง จู่ๆ 

ก็ขาดหายเอาเสียดื้อๆ อีกสองหน้าท่ีผมจดบันทึกไว้คือน�้าสองหยด

สุดท้ายท่ีหามาได้จากท้ายน�้า คาดว่าตอนนี้คงไม่มีใครรู้แล้ว"

น�้าเสียงของเขาฟังดูภาคภูมิใจย่ิงยวด

ชางตงถาม "ท�าไมคุณถึงบอกพวกเราว่าไม่ต้องสนใจมัน หน�าซ�้า

ยังบอกว่าอันตรายมากอีก"

เสินกุ้นบอก "อย่างแรก ถ้าไม่แน่จริงอย่าได้คิดยุ่งกับเรื่องน้ี 

เด็ดขาด"

เย่ียหลิวซีที่อยู่ข้างๆ ส่งเสียงประชดออกมาค�าหน่ึง

"อย่างท่ีสอง ว่ากันว่าด่านอว้ีเหมินกับด่านหยางกวนเป็นข้ัว 

ตรงกันข้ามกัน เดิมด่านอว้ีเหมินต้องเรียกว่าด่าน 'อินกวน' ถึงจะถูก  

คนท่ีต้องสวมข่ือคอเดินเข้าด่านไปพวกนัน้ต่างหายตวัไปอย่างไร้ร่องรอย  

อันที่จริงหลังเข้าด่านไป ด่านอินกวนก็ขาดสะบั้น ไม่มีคนออกมาได้อีก"

ชางตงพูด "งั้นหุ่นเงา..."

เสนิกุ้นเน้นย�า้ "ถ้าสงัเกต ผมจะเน้นเสยีงทีค่�าว่า 'คน' หุ่นเงาเรยีกว่า 

คนได้หรือเปล่า คนจริงๆ ที่อยู่ในด่านล้วนออกมาไม่ได้ ออกจากด่าน

เพียงก้าวเลือดไหลแห้งเหือด ย่ิงไปกว่านั้นหากวัตถุประสงค์เดิมของ

การสร้างด่านคอืการตัดขาด แล้วคุณคิดว่าคนจากนอกด่านจะเข้าไปได้ 

ตามอ�าเภอใจหรือไง ต่อให้บังเอิญเข้าไปได้ แล้วจะออกมาได้ง้ันหรือ 
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ขนาดผมสืบข่าวมาตั้งนานยังไม่เคยได้ยินว่ามีใครผ่านเข้าไปได้เลย  

น่ันก็แปลว่ามนัมคีวามเป็นไปได้สองประการ ประการแรกคอืเข้าไปไม่ได้  

ประการทีส่องคอืเข้าไปได้แต่กลบัออกมาไม่ได้ แบบน้ีไม่เรยีกว่าอนัตราย 

หรอืไง เข้าไปแล้วก็ออกมาพบพานเพ่ือนฝงูไม่ได้อกี คนอย่างผมมเีพ่ือน

อยู่ตั้งเยอะแยะ"

เฝยถังท่ีอยู่ข้างๆ เบ้ปาก คนคนนี้ยโสเป็นบ้า ไม่ชวนให้นึกชอบ

สกันดิ หน�าซ�า้ยังบอกว่าตัวเอง 'เพ่ือนเยอะ' อกีต่างหาก ดทู่าเพ่ือนของเขา 

พวกนั้นคงเป็นพวกรสนิยมแปลกประหลาดแน่ๆ

ข้อมูลที่เสินกุ้นให้มามีเพียงเท่านี้

"ผมไม่รู้จักพวกคุณ แต่ในเมื่อหลิ่วชีเป็นคนแนะน�ามา งั้นพวกเรา

ก็นบัว่าพอมวีาสนาต่อกันอยู่ เรือ่งท่ีผมรู ้ผมบอกพวกคณุไปหมดแล้ว...

ทีนี้ผมขอถามบ้าง พวกคุณตั้งใจจะท�าอะไร"

ชางตงไม่ได้ตอบ แต่กลับเป็นเย่ียหลิวซีที่ส่งเสียงบอก เธอขยับ

เข้ามาใกล้โทรศัพท์ พูดชัดถ้อยชัดค�า "เข้าด่าน"

เสินกุ้นตอบ "จะเป็นไปได้ยังไง..."

เย่ียหลิวซีตัดสาย

ชางตงกับเฝยถังจ้องมองเธอ

เย่ียหลิวซีพูดด้วยน�้าเสียงไม่ปกติ "ท�าไม คนคนน้ีคิดว่าตัวเอง

ฉลาดกว่าชาวบ้าน แค่ฟังฉันก็หงุดหงิดแล้ว อีกอย่างเขาเองก็บอกแล้ว

ไม่ใช่หรอืไงว่าเรือ่งทีรู่เ้ขาก็บอกพวกเราหมดไส้หมดพุงแล้ว แล้วยงัจะต้อง 

เปลืองแรงพูดอะไรอีก"

ชางตงบอก "คุณพูดแบบน้ี...คงมั่นใจว่าวันหน้าจะไม่ต้องการ

ความช่วยเหลือจากเขาอีก"

เฝยถังกังวลมองดูโทรศัพท์มือถือ "ใช่แล้วพ่ีซี เจรจาการค้า 

ไม่ส�าเรจ็ยังไงก็ควรถนอมน�า้ใจกันไว้ กว่าอีกฝ่ายจะยอมรบัเป็นเพ่ือนได้ 
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ก็ไม่ใช่ง่าย อย่าให้ต้องถูกลบเพ่ือนเลย"

เย่ียหลิวซีตอบ "...ไม่เห็นจะมีอะไรใหญ่โตตรงไหน อย่างมาก 

ก็แค่สมัครใหม่แล้วค่อยแอดอีกที"

พวกเขาออกเดนิทางต่อ ตลอดทางชางตงเอาแต่น่ิงเงยีบ หลงักลบัไป 

พบกับพวกติงหลิ่วใหม่อีกครั้ง เขาก็ให้เฝยถังลงจากรถ หลังจากนั้นก็

เปลี่ยนท่ีนั่งกับเย่ียหลิวซี "คุณช่วยขับสักระยะ ขอผมคิดอะไรหน่อย"

เย่ียหลิวซีข้ึนไปแทนบนที่น่ังคนขับและก้มหน้ารัดเข็มขัดนิรภัย

พลางเอ่ยปากถามออกมาประโยคหน่ึง "ขับพลางคิดพลางไม่ได้?"

"ขับรถต้องใช้สมาธิ"

เย่ียหลิวซีไม่กล้าพูดเรื่องตัวเองขับรถพลางฟังงิ้วพลาง หน�าซ�้า 

ยังยุ่งวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อีก เธอแอบคิดอยู่ในใจ ชางตงคนนี้ 

แขง็ทือ่ไร้ชวิีตชวีา แต่พอคดิดอูกีทีคนแบบน้ีต่างหากถงึจะรู้สึกปลอดภัย

เวลาอยู่ด้วย

เหตุการณ์ 'คามีเลียสีด�า' นั่นท�าลายชีวิตชางตงหมดส้ิน อันท่ีจริง

เขาละเอียดรอบคอบมากพอแล้ว ไม่ได้ประมาทเลยแม้แต่น้อย

ทว่าเรือ่งนีไ้ม่ว่าจะแก้ตวัยังไงก็คงฟังไม่ขึน้ ไม่ใช่เพราะเขาไม่มัน่ใจ  

หากแต่เพราะคนท่ีกล่าวโจมตีเขาพวกนั้นไม่สนใจเรื่องนี้นานแล้ว 

ต่างหาก

โยนหินลงบ่อ* นั้นง่าย แค่ขว้างหินไปก็ใช้ได้แล้ว แต่จะช่วยใคร

ข้ึนมากลับต้องค้อมเอวลุยน�้า ดังนั้นคนจ�านวนมากจึงเลือกที่จะไม่ท�า 

ท�าแค่ไม่ขว้างหินซ�้าลงไป เพราะยังไงอีกฝ่ายก็ต้องถูกน�้าท่วมมิดหัว 

อยู่แล้ว

เย่ียหลิวซีถอนหายใจ

เสียงเพลงที่เฝยถังเปิดไว้ดังผ่านวอล์กก้ี ทอล์กก้ี หน�าซ�้าเขายัง 

* โยนหินลงบ่อ เป็นส�านวน หมายถึงการซ�้าเติมให้เรื่องราวเลวร้ายลงไปอีก
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ฮัมตามมันอีก

"สีห่ยางหยาง เหม่ยหยางหยาง...อย่าเห็นว่าฉนัเป็นแค่แกะตวัหน่ึง..."

เย่ียหลิวซีนึกโมโห ไอ้บ้าเอ๊ย อุตส่าห์สอนหมาบ้านให้กลายเป็น

หมาป่า ตอนน้ีดันสารภาพว่าตัวเองเป็นแกะ

ชางตงปิดวอล์กก้ี ทอล์กก้ี

"ผมพูด คุณฟัง ไม่ต้องมองผม ดูทางให้ดีก็พอ"

เย่ียหลวิซชี�าเลอืงมองเขาทีหน่ึง "ฉนัไม่ได้คดิจะมองคณุสกัหน่อย"

ทัศนียภาพแถบน้ีจืดชืดน่าเบื่อ ทุกอย่างเหมือนกันไปหมด ดูไป

นานๆ ไม่วายชวนให้ง่วง มคีนพูดคยุด้วยดจีะตาย จะได้กระปรีก้ระเปร่า

"เมื่อก้ีผมลองพินิจพิจารณาค�าพูดของหลิ่วชีดูโดยละเอียด  

ผนวกกับเรื่องท่ีเสินกุ้นเล่า...บางทีแค่ไปถึงทางซือหม่า อาจจะเรียกว่า

เข้าด่านอว้ีเหมินแล้วไม่ได้"

เย่ียหลวิซพียักหน้า เธอเองก็รูส้กึแบบนัน้ "แล้วจะเรียกทางซอืหม่า 

นั่นว่าอะไร"

ชางตงบอก "สมัยโบราณคิดจะเข้าเมือง ไม่ใช่แค่ผลักประตูก็ผ่าน

เข้าไปได้ คดิปีนท้องพระโรงยังต้องเดินผ่านบนัไดหลายสบิขัน้ ทางซอืหม่า 

บางทีอาจเป็นเส้นทางเข้าสู่ด่านอว้ีเหมินที่พวกเราจ�าเป็นต้องเดินผ่าน 

คงเทียบได้กับระเบียงทางเดิน ลานส่วนหน้า เป็นพ้ืนท่ีเชื่อมต่อที่ม ี

เส้นแบ่งคลุมเครืออะไรท�านองน้ัน

จ�าได้หรือเปล่า เฝยถังเคยหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต บอกว่าคนขับ

รถออโต้ท่ีแอบถ่ายภาพคุณจากทางด้านหลัง ขณะก�าลังเข้าห้องน�้า 

ตอนกลางคนืจู่ๆ  ก็ถูกอะไรบางอย่างผลกั...ว่ากันตามเวลาแล้ว มนัเกิดขึน้ 

หลังคุณขับรถสินค้าผ่านพอดี"

เย่ียหลิวซีนึกย้อน "น่ันแปลว่าเรื่องแปลกที่เขาเจอเกิดข้ึนเพราะ

ฉันอยู่ละแวกนั้น?"
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ชางตงพยักหน้า "ถ้าจะพูดให้ถูกต้องคงต้องบอกว่าเพราะคุณ 

เปิดหัวลม...ลองสมมติว่าทุกครั้งท่ีคุณเข้าด่านล้วนต้องอาศัยเลือด 

หัวลม พายุทราย และทางซือหม่าเป็นตัวก�าหนดข้ันตอน กลิ่นเลือด

มีหน้าท่ีดึงดูดหรือเรียกขาน เหมือนการเคาะประตู หัวลมก�าเนิด 

พายุทราย...คุณสังเกตเห็นหรือเปล่า ต่อให้คุณเลือดออกตอนกลางวัน 

พายุทรายก็จะเกิดข้ึนตอนกลางคนื เรือ่งน้ีอนัทีจ่รงิเป็นการบดบงัสายตา 

ท่ามกลางพายุทรายมืดค�่า คิดจะมองอะไรให้ชัดเจนแจ่มแจ้งย่อมท�า 

ได้ยาก คนหาย รถหาย หลงทิศ เรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นล้วนอธิบายได้

ส่วนกองคาราวานอฐูผทีีห่ายตวัไปภายใต้เปลอืกตาของพ่อค้าวาณิช 

ด่านนอกเพียงชัว่พรบิตานัน้...เป็นไปได้หรอืเปล่าว่าพายุทรายโถมกระหน�า่ 

รุนแรง ขณะที่พ่อค้ารายน้ันหรี่ตาหรือก้มหน้า แค่ชั่วระยะเวลาสั้นๆ  

กองคาราวานอูฐน่ันก็ผ่านประตูเข้าไปในด่านแล้ว

กลับไปพูดถึงด่านอว้ีเหมินอีกที คราวท่ีแล้วพวกเราคุยกันว่า 

ตอนด่านอว้ีเหมนิปรากฏ มนัจะทบัซ้อนอยู่กบัพ้ืนทีบ่นโลกแท้จรงิท่ีไหน

สักท่ี เหมือนแผ่นพลาสติกใสสองแผ่นท่ีทาบทับอยู่ด้วยกัน ยากจะ 

รับประกันได้ว่าจะมีใครบังเอิญไปอยู่ในจุดท่ีอ่อนไหวนั้นพอดิบพอด ี

หรอืเปล่า เหมอืนอย่างคนขับรถออโต้คนนัน้ หรอือย่างพวกเราท่ีตัง้แคมป์ 

อยู่กับคุณพอดี"

จู่ๆ เยี่ยหลิวซีก็นึกบางอย่างได้ "เฝยถังถูกลากไป คนขับรถคนน้ัน

ถูกผลัก ยังมีประตูรถของเฉียวเหม่ยน่าถูกเปิด..."

ชางตงอืมออกมาค�าหน่ึง "คุณว่ามันคล้ายกลไกคุ้มครอง ขับไล่

คนทีห่ลงเข้าไป ท�าให้พวกเขาอกสัน่ขวัญแขวนรบีไปจากทีน่ั่น ถึงขนาด

เล่าขานปากต่อปากเตือนให้คนรุ่นหลังหลีกเลี่ยงสถานท่ีแห่งน้ันให้ไกล

หรือเปล่า"

จะว่าไปก็คล้าย เฝยถังถูกท�าให้ตกใจจนฉี่แทบราด เช้าวันรุ่งขึ้น
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ถึงกับนึกอยากเผ่นหนี เพียงแต่หาทางออกไม่เจอก็เท่านั้น

ชางตงลังเล "ตอนนี้พวกเรายังไม่รู้ว่าด่านอวี้เหมินอยู่ที่ไหน แต่ที่

มั่นใจได้คือถ้าใช้ประตูด่านเป็นศูนย์กลาง จุดที่พวกเราตั้งแคมป์ก็คง

เป็นพ้ืนที่รอบนอก เพราะที่น่ันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นแค่ครั้งคราว

เท่าน้ัน หน�าซ�้ายังไม่รุนแรงอะไร ต่างกับทางซือหม่าที่ถือเป็นจุดส�าคัญ 

โลงหุ่นเงาถูกฝังอยู่ที่น่ัน ทั้งยังมีดวงตาประหลาดนั่นอีก มันโจมตี 

เล่นงานแค่ผม แต่ไม่ท�าร้ายคุณ"

เย่ียหลิวซีย้ิม "นั่นเพราะฉันเป็นคนในด่านสินะ ไม่ว่าจะทรายหรือ

ตาอะไรนั่นล้วนเมตตาต่อฉัน"

ชางตงปิดปากเงียบ "ยังตัดสินแบบนั้นไม่ได้ เสินกุ้นบอกแล้ว 

วัตถุประสงค์ของมันมีไว้เพ่ือ 'ตัดขาด' ในบทเพลงก็บอกไว้ 'ออกจาก

ด่านเพียงก้าวเลือดไหลแห้งเหือด' จนถึงตอนน้ีที่พวกเรารู้ก็คือสิ่งท่ี 

ออกมาจากในด่านได้มีแต่หุ่นเงา...ถ้าคุณเป็นคนในด่านจริง น่ันก็ต้อง

นับเป็นกรณีพิเศษมาก"

เย่ียหลิวซีบอก "ก็ไม่แน่ บางทีฉันอาจเป็นหุ่นเงาท่ีช่วยส่งของ

เข้าไปก็เป็นได้ คืนน้ีตอนนอน ฉันอนุญาตให้คุณดูฉัน หรือจะลูบคล�าดู

ก็ได้...จะได้รู้กันไปว่าใต้เสื้อผ้าท่ีสวมใส่ฉันใช่แผ่นหนังวัวแข็งท่ือหรือ

ไม่ก็ดวงตาขยับได้หรือเปล่า"

ชางตงบอก "คุณน่าจะไม่ใช่"

เย่ียหลิวซีช�าเลืองดูเขาปราดหน่ึง "ท�าไม"

"หุ่นเงาไม่กินไม่ด่ืมหน�าซ�้ายังมีเงิน เก็บตัวปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ว่าข้อไหนคุณก็ไม่ใช่ท้ังนั้น"

ตกบ่ายขบวนรถก็แล่นเข้าใกล้ไป๋หลงตุย หลังตกลงต�าแหน่ง 

นัดรับส่งเสบียงกันเรียบร้อย รถเสบียงก็หันหัวย้อนกลับไป
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ชางตงน�าทีม ตามรอยล้อรถซับซ้อนกลับเข้าไปยังพ้ืนที่ใจกลาง

ไป๋หลงตุยอีกครั้ง

นี่เป็นครั้งแรกท่ีติงหลิ่วได้พบเห็นหมัวกุ่ยเฉิงสีขาวเทา ภาพท่ี

ปรากฏตรงหน้ามกีแ็ต่พ้ืนทีก่ว้างโล่งยาวเหยียดสดุลกูหูลูกตา แปลกใหม่ 

น่าอศัจรรย์ เธอสาละวนกับการถ่ายภาพเซลฟ่ี พอถ่ายเสรจ็ก็ไปเหวีย่งวนี 

ใส่เกาเซิน "ท�าไมถึงไม่มีสัญญาณ แบบน้ีฉันจะอัพรูปลงหน้าฟีดยังไง 

ตัวปล่อยสัญญาณพกพาล่ะ ใช้ไม่ได้หรือไง" 

เย่ียหลิวซีคิดว่าเกาเซินคงติดค้างติงหลิ่วตั้งแต่ชาติที่แล้ว เขา

ไม่ใช่แค่นอบน้อม ขนาดถูกอีกฝ่ายตวาดใส่ก็ยังได้แต่นิ่งเงียบ

เฝยถังตัวสั่นงันงก ชางตงไม่อยากให้เขาอกสั่นขวัญแขวน พอ 

สบโอกาสเลยลากไปอีกด้าน "ไม่มีทางเกิดเรื่องอะไรขึ้นได้ ถ้ามีฉันจะ

บอกให้นายรู้ก่อนล่วงหน้า"

เฝยถังสองตาเบิกกว้าง "พ่ีตง เรื่องแบบนี้รู้ก่อนล่วงหน้าได้ด้วย?"

ชางตงอืมออกมาค�าหน่ึง "ยังมีอีกเรื่อง พยายามอยู่แต่ในแคมป์ 

ที่น่ีค่อนข้างปลอดภัย ไม่ต้องตามพวกเราออกไป"

เฝยถังช�าเลืองตามองไปทางพวกติงหลิ่ว "สองคนน่ันจะตาม 

พวกพ่ีไปหรือเปล่า"

ชางตงยอมรับโดยปริยาย

เรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้ว พวกเขาเป็นตัวแทนของ 'นักลงทุน' อีกท้ัง

ยังต้ังใจก่อเรื่อง แล้วมีหรือจะไม่ตามติดพวกเขาไปทุกฝีก้าว ยากจะ

สลัดพ้น

"งั้นก็หมายความว่า...ผมต้องอยู่ที่แคมป์คนเดียว?"

ไม่มีวิธีการอะไรที่ดีพร้อม ชางตงไม่อยากพูดมาก "นายเลือกเอง

ก็แล้วกัน"

รถสามคัน ถึงจะจอดอยู่ห่างกันไม่ไกล แต่ก็แยกเป็นสองกลุ่ม
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อย่างเหน็ได้ชดั ขณะท่ีพวกชางตงเก็บหนิตัง้เตาปรงุอาหาร อกีฝ่ายกลบั

กินบสิกิต เนือ้วัวตากแห้ง ดืม่เบยีร์ หากไม่บอกให้รูอ้าจเข้าใจว่าอกีฝ่าย

ออกมาตั้งแคมป์ท่องเที่ยว

หลังกินอาหารเสร็จ เฝยถังนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างตะเกียงค่าย เขา

รู้อยู่แต่แรกแล้วว่าเข้ามาต้องน่าเบื่อไม่มีอะไรท�าแน่ เลยเอาหนังสือ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางในครั้งนี้ติดตัวมาด้วยสองสามเล่ม อย่าง  

'ศิราภรณ์เงินทองจีนสมัยโบราณ' 'เครื่องแต่งกายพ้ืนเมือง' 'ฮั่นถังซีอว้ี

กับอารยธรรมจีน'

ชางตงเปิดหีบหุ่นเงาออกมาเหมือนทุกครั้ง เขาลงมือติดด้ามจับ

ให้หุ่นเงาท่ีแกะเสร็จเรียบร้อยพวกนั้น นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้ว เมื่อ

ติดตั้งด้ามจับเสร็จ หุ่นเงาพวกนี้ก็จะโลดแล่นมีชีวิตขึ้นมาได้ทันที

พอช�าเลืองเห็นเย่ียหลิวซีเดินเข้ามาเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเธอไม่แคล้ว

ต้องเอ่ยปากกระแหนะกระแหนเขาอีก

และก็เป็นจริงดังคาด

"ทัง้หมดเป็นหุน่เงาเหมอืนกัน แล้วท�าไมเมือ่ก้ีตวัน้ันถึงตดิด้ามจบั

ไว้ท่ีหลังคอ ส่วนตัวน้ีกลับติดไว้หลังอก"

ชางตงอดทนอธิบาย "ตวัน้ีเป็นตวันาง ตดิด้ามไว้ท่ีหลงัอก อกของมนั 

จะตั้ง ท�าให้ย่ิงน่ามอง ตัวน้ันเป็นตัวพระ ติดไว้หลังหัว ท�าให้หัวยกเชิด 

ดูเต็มไปด้วยก�าลังวังชา"

"ใครๆ ก็ชอบดูผู้หญิงอกตั้งทั้งน้ัน"

ชางตงยากจะพูดต่อ "...เพราะผู้ชายอกต้ังไม่น่ามอง"

จู่ๆ เย่ียหลิวซีก็หันไปมองติงหลิ่วที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกล อีกฝ่าย

ก�าลงัก้มหน้าคล้ายเล่นเกมมอืถืออยู่ แต่ก็ช�าเลอืงมองมาทางน้ีอยู่บ่อยๆ

เธอขยับเข้าไปใกล้ชางตง "ฉันอยู่ท่ีน่ี สาวน้อยนั่นเลยไม่กล้า 

แวะเข้ามา เดี๋ยวฉันจะย้ายที่ เปิดโอกาสให้พวกคุณ"
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เธอปัดก้นลุกขึ้นเดินไปหาเฝยถัง เฝยถังเพราะกลัวเย่ียหลิวซีอยู่

หน่อยๆ จงึอ่านหนงัสอืจรงิจงัหนกัขึน้ไปอีก ทัว่ตัวคล้ายมรีงัสแีผ่ซ่านบอกว่า  

'ผมก�าลังขะมักเขม้นหาความรู้อยู่' เพราะกลัวเธอจะฟื้นฝอยหาตะเข็บ

กับตนเอง

ชางตงไม่พูดไม่จา หันไปสาละวนอยู่กับเรื่องของตัวเองต่อ

หลังจากผ่านไปได้ครู่หน่ึง ติงหลิ่วก็เดินเข้ามาเหมือนที่เย่ียหลิวซี

คาดไว้ ในมือถือแก้วแปรงฟัน เส้นผมถูกก๊ิบหนีบผมหนีบไว้ลวกๆ  

หลุดลุ่ยระอยู่ข้างแก้มสองสามปอย เธอถามชางตง "ขอน�้าร้อนให้ฉัน

หน่อยได้ไหม ใช้น�้าเย็นล้างหน้าแปรงฟันทรมานเกินไปหน่อย"

ตกประหม่าเหมอืนกลวัคนแปลกหน้า สภุาพเรียบร้อยเป่ียมมารยาท  

สาวน้อยมารยาร้อยเล่มเกวียน

ชางตงลุกข้ึนเอาน�้าร้อนให้เธอ ติงหลิ่วกล่าวขอบคุณก่อนจะ 

เดินจากไป

เฝยถังอ่านหนังสือจนตาพร่า พอช้อนตาขึ้นก็เห็นภาพดังกล่าว 

เขาพูดข้ึน "เอ๋? เปลี่ยนลุคอีกแล้ว"

เย่ียหลิวซีช�าเลืองมองดูเขาปราดหน่ึง "จ�าแม่นเชียว"

"แน่อยู่แล้ว ก่อนหลังต่างกันขนาดน้ี เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ดึงดูด

ความสนใจคน แรกๆ ดูบ้าระห�่า ต่อมาเป็นเด็กวัยรุ่น ตอนน้ีกลับท�าตัว

น่ารัก อันที่จริงพ่ีซี พ่ีก็น่าจะ..."

เย่ียหลิวซีสีหน้าอึมครึม "น่าจะอะไร"

เฝยถังตระหนักได้ว่าตัวเองปากรั่วอีกแล้ว เขาล้ินแข็งทื่อข้ึนมา

ทันที "เปลี่ยน...เปลี่ยนลุคดูสักนิด อาจท�าให้คน...คนได้หูตาสว่าง..."

เย่ียหลิวซีบอก "ฉันไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนลุค คนอย่างฉันจะเสีย 

ก็ตรงที่เกิดมาหน้าตาสะสวยเกินไป ไม่ว่าจะเปลี่ยนลุคไหนคนอื่นเห็น

ก็แต่ความสวยเท่านั้น เข้าใจหรือเปล่า"
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เฝยถังไม่กล้าพูดอะไรอีก ท�าเพียงคว้าแก้วแปรงฟัน "พ่ี...พ่ีซี  

ผมไปล้างหน้าแปรงฟันก่อน"

เธอจะว่ายังไงก็ต้องเป็นไปตามน้ัน ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ศลิปะการต่อสู้ 

ระดับประเทศครัง้ท่ีสามหรอืหน้าตาสะสวย ก็ขนาดซอีนัยังมคีณะกรรมการ 

ประเมินวัตถุโบราณผุดขึ้นมาได้เลย

พอเฝยถังเดินจากไปไกล เย่ียหลิวซีถึงชักสายตากลับ เธอเห็น 

ชางตงเดินเข้ามา ในมือถือเข็มฉีดยากับสายยาง

บ้าเอ๊ย มาเอาเลือดกันอีกแล้ว ต้องแกล้งเขาสักหน่อย...

จู่ๆ ชางตงก็โยนอะไรบางอย่างมา เย่ียหลิวซียกมือข้ึนรับ พอ 

เปิดออกดูก็พบว่ามันคือพุทราแดงเหอเถียนท่ีบรรจุห่อแยกไว้ลูกหนึ่ง 

ขนาดของมันใหญ่พอๆ กับไข่ไก่ฟองเล็ก ผิวพุทราสีแดงเข้มมันวาว  

รูปร่างหน้าตาดูดี ไม่มีริ้วรอยยับย่น น่าจะเป็นของใหม่

เธอเลิกคิ้วเล็กน้อย "ท�าไม"

"บ�ารุงเลือด"

เย่ียหลวิซฉีกีห่อ หยิบออกมากัดค�าหน่ึง เน้ือหนาแน่นนุม่หวานหอม

เธอย่ืนมือให้เขา

ไม่เจ็บ คล้ายถูกยุงกัด หลังจากนั้นเลือดสีแดงก็ถูกสูบเข้าไปอยู่

ในกระบอกฉีดยา

ชางตงเอาเลือดออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่นานก็ดึงเข็มออก 

คล้ายก�าลังครุ่นคิดบางอย่าง เขาดันกระบอกสูบช้าๆ เลือดหยดหนึ่ง 

ผุดออกมาจากปลายเข็ม หยดลงบนพ้ืน

"หลิวซี อีกเดี๋ยว...ช่วยผมจัดการพวกเขาสองคนหน่อย"

เย่ียหลิวซีช�าเลืองตามองไปทางติงหลิ่ว "ท�าไม"

"ผมไม่อยากให้เกิดเรือ่งกับพวกเขา และก็ไม่อยากให้พวกเขาเกะกะ 

ขวางทางพวกเรา"
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เย่ียหลวิซดีงึส�าลท่ีีปิดอยู่บนแผลออก ก้อนส�าลสีขีาวมเีลอืดเป้ือน

อยู่นิดหน่อย

เธอบอก "ยังไงคุณก็ต้องออกไป ถึงตอนนั้นจะบอกกับหล่ิวชียังไง 

เขาให้เงินเรา สุดท้ายพอเข้ามาคุณกลับเล่นงานคนของเขา"

เสียงน�้าดังซื่อซ่าอยู่ไม่ไกล เฝยถังเปิดฝักบัว แต่ถึงกระน้ันเขาก็

ใช้น�้าอย่างกระเหม็ดกระแหม่ แค่สาดน�้าใส่หน้านิดๆ หน่อยๆ เท่านั้น 

ก่อนจะปาดหยดน�้าบนใบหน้าออก สีหน้ากลับมาอิ่มเอม ครั้นต้องกับ

แสงไฟจากแคมป์ แม้แต่หยดน�้าบนขนตาก็ยังส่องประกายวับวาว

ชางตงมองไปทางน้ันคราวหน่ึง ก่อนจะเบี่ยงตัวเล็กน้อย ซ่อน 

เข็มฉีดยาเข้าในแขนเสื้อ "ความหมายของคุณคือ..."

"จะให้ถอนตัวก็ต้องให้พวกเขาถอนตัวกลับออกไปเอง ถึงพวกเรา

จะไม่มเีรือ่งบาดหมางกับพวกเขา ฉนัว่าให้พวกเขาเข้าไปดกีว่า ถึงตอนนัน้ 

ตกใจล่าถอยหรอือะไรยังไงก็กล่าวโทษคนอ่ืนไม่ได้แล้ว อกีอย่างติงหลิว่

ช่วยหลิว่ชดีแูลกิจการมาถึงสามปี ถ้าไม่มมีนัสมองไม่มคีวามกล้า ไหนเลย 

จะท�าแบบนีไ้ด้ เกาเซนิถูกส่งมาคุม้ครองเธอ น่ันก็หมายความว่าเขาเอง

ก็ไม่ใช่ไก่อ่อน เกิดพวกเขาไม่กลัว พวกเราก็เท่ากับมีผู้ช่วยเพ่ิม แบบน้ี

ไม่ดีหรือไง"

จะว่าไปท่ีเย่ียหลิวซีพูดก็มีเหตุผลอยู่ ชางตงเองก็รู้สึกว่าแบบนี้

ละเอยีดรอบคอบด ีเขายกมอืนวดหว่างคิว้ "เพียงแต่ร่วมทีมกับคนแบบน้ี 

ออกจะน่าร�าคาญอยู่"

เย่ียหลิวซีบอก "จะให้ทุกเรื่องเป็นอย่างที่คุณต้องการคงไม่ได้ 

ครอบครัวรักใคร่ปรองดอง พ่อเมตตาลูกกตัญญู เพ่ือนฝูงแต่ละคนล้วน

ยินดเีสยีสละ คนรกัหน้าตาสะสวยอบอุน่อ่อนโยน อยู่ในท�านองคลองธรรม  

แม้แต่คนทีร่่วมทีมกันชัว่คราวก็ยังสตัย์ซือ่ถือคณุธรรม...คุณคิดว่าตวัเอง 

ต้องมีโชคขนาดไหน
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แต่ก่อนเวลาคณุน�าทมี สมาชกิแต่ละคนก็คงใช่ว่าจะดีเหมอืนกันหมด 

ถูกหรอืเปล่า ยังไงก็ต้องมพีวกรบัมอืยากปะปนอยู่ด้วยบ้าง หรอืว่าพอเจอ 

แบบนั้นคุณก็เตะพวกเขาท้ิงไปทีละคน ค่อยๆ สั่งค่อยๆ สอนเถอะ  

ขืนรอให้สวรรค์ประทาน ก็ไม่รู้ต้องรอถึงเมื่อไหร่สวรรค์ถึงจะประทาน

พวกท่ีคณุพอใจลงมาให้...ดูอย่างเฝยถังส ิตอนนีไ้ม่ใช่ดดูกีว่าเมือ่ก่อนโข 

หรือไง"

ชางตงมองไปทางเฝยถัง

เฝยถังฮมัเพลงเดินเข้ามาพลางสะบดัน�า้บนมอื อารมณ์นับว่าดไีม่น้อย  

พอช้อนตาเห็นชางตงมองมาทางตนเอง เขาก็นึกประหลาดใจ "พ่ีตง  

มีเรื่องอะไรงั้นหรือ"

ชางตงบอก "จะไปฉี่ก็เร็วเข้า"

เฝยถังเข้าใจได้ทันที เขารีบชักเท้าออกว่ิง

ตอนพายุทรายมา ทัง้สองกลุม่ต่างก็หลบัไปแล้ว เพ่ือให้ระบายอากาศ 

สะดวก ชางตงเปิดหน้าต่างรถฝั่งที่อยู่ติดกับสันเขาทะเลทรายไว้พร้อม

ติดม่านกันแดด

แบบนีแ้ม้จะช่วยให้อากาศภายในรถไม่อบอ้าว ทว่าเสียงเมด็ทราย 

ท่ีสาดซดัเข้ามากลบัดังชดัถ่ีกระชัน้จนเย่ียหลวิซหีลบัไม่สนทิ แรกๆ เธอก็ 

สะลึมสะลือรู้สึกเหมือนกับว่าเสียงดังกล่าวช่วยกล่อมเธอให้หลับได้ 

ทว่าครั้นสะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมากลับรู้สึกเสียงมันดังหนวกหูอยู่ไม่ใช่น้อย

เธอลืมตามองดูหลังคารถมืดด�า รู้สึกเบื่อหน่ายอึดอัดกับที่นอน

คับแคบ เธอพลิกตัวอย่างโมโห แขนข้ามผ่านม่านก้ันไปโดยบังเอิญ 

หลังมือของเธอสัมผัสเข้ากับมือของชางตง

เย่ียหลิวซีใจเต้นรีบงอน้ิวกลับรวดเร็ว ในหัวไม่รู้คิดเรื่องอะไร เธอ

รู้สึกเพียงว่ามือของเขาค่อนข้างเย็น

ผ่านไปครูห่นึง่เธอก็ลอดหวัผ่านด้านล่างของม่านก้ันไป มอืข้างหนึง่ 
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ช่วยเขาห่มผ้า มืออีกข้างดันมือเขากลับไปเบาๆ หลังจากน้ันก็ซุก 

กลับเข้าไปในผ้าห่ม

หลังท�าเสร็จเธอก็รู้สึกเหมือนยังไม่พอใจ เย่ียหลิวซีคิดอยู่ครู่หนึ่ง 

กระซิบบอกกับชางตง "ฉันดีใช่หรือเปล่า"

เธอทิ้งตัวนอนกลับลงไปด้วยความรู้สึกหงุดหงิด

อาจเพราะตอนกลางคนืหลบัไม่สนทิ เช้าวนัทีส่อง แม้จะรูว่้าชางตง 

กับเฝยถังตื่นกันหมดแล้ว แต่เธอก็ยังคงง่วงจนแทบลุกไม่ขึ้น ครั้น 

ฝืนลมืตาก็เหน็ฝุน่ทรายปกคลมุอยู่นอกรถทัว่ทกุตารางน้ิว เธอย่ิงรูส้กึว่า 

เรื่องนอนเกียจคร้านอยู่บนที่นอนนี้เป็นเรื่องท่ีสมควรท�าท่ีสุด

ไหนๆ ก็สภาพอากาศไม่ดี

หลังจากผ่านไปได้ครู่หน่ึง เธอก็ได้ยินเสียงเฝยถังกลั้วปาก พูดคุย

อยู่กับชางตงเป็นครั้งคราว คล้ายก�าลังพูดถึงติงหลิ่ว

"เมื่อก้ีผมเห็นเธอแต่งหน้า ที่น่ีมีคนไปๆ มาๆ ก็แค่ไม่ก่ีคนเท่าน้ัน 

ไม่รู้จะแต่งให้ใครดู..."

ชางตงน�้าเสียงราบเรียบ "เธอเป็นผู้หญิง บางทีอาจเพราะแค่ 

รักสวยรักงาม"

เฝยถังไม่โง่ "ผมว่าไม่ใช่ คนอย่างเธอเป็นพวกเจ้าแผนการ เธอ 

ไม่แยแสคนท่ีชือ่เกาเซนินัน่ ไม่เคยมองผมตรงๆ แต่กลบัพูดคยุกับพ่ี...อา  

พ่ีตง เธอคงไม่ใช่..."

ชางตงไม่อยากคุยเรื่องน้ีอีก "ผู้หญิงวัยน้ี จะคิดนั่นคิดนี่บ้างก็ 

เป็นเรื่องปกติ"

เย่ียหลิวซีลุกข้ึนน่ัง แหวกม่านก้ันออกดังพ่ึบ

ชางตงกับเฝยถังหันหน้ากลับไปดูเธอ

เธอไม่มองดูพวกเขาทั้งคู่ ท�าเพียงก้มหน้าหนีบผมเผ้ายุ่งเหยิง 
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ให้เข้าท่ี "มีก�าลังวังชา แต่กลับเอาไปใช้กับผู้ชาย ไม่ไร้สาระไปหน่อย

หรือไง ถ้าเป็นฉัน..."

เธอเงยหน้าขึ้น ย้ิมสดใส "คงไปตั้งตัวเป็นใหญ่แล้ว"

พูดจบเธอก็หยิบแก้ว เดินไปล้างหน้าแปรงฟัน

ตอนกลับมาเตาไฟก็ลุกโชนแล้ว ชางตงต้มบะหมี่ เครื่องเคียง 

เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์ มีทั้งกุ้งแห้ง สาหร่าย เห็ดสไลซ์ พอน�้าเดือดเขา

ก็เติมเกลือลงไปอีกเล็กน้อย กลิ่นหอมฟุ้งก�าจาย

ตอนเกาเซินเดินเข้ามาก็ยังอดช�าเลืองมองไม่ได้ เขากับติงหล่ิว

ตอนเช้ากินบิสกติสอดไส้ เจ้านัน่ทัง้แห้งท้ังเย็นชดื ย่ิงกินกย่ิ็งหวานแสบไส้  

หน�าซ�้ายังเลี่ยนมากอีกด้วย

เขาถามชางตง "เสี่ยวหลิ่วให้ผมมาถามว่าวันน้ีมีแผนการอะไร

หรือเปล่า"

น�า้เสยีงนัน้ไม่เป็นมติร เพราะเขากับตงิหลิว่ล้วนคดิอ่านเหมอืนกัน  

ต่างรูส้กึว่าพวกชางตงไม่ยอมท�างานท�าการ จงใจถ่วงเวลา วกวนอ้อมค้อม 

ไปมา

ชางตงไม่แม้แต่จะเงยหน้า "มี หลังกินข้าวเสร็จ พวกเราจะไปเก็บ

ศพฮุยปา"

ค�าตอบนี้นอกเหนือความคาดหมาย เกาเซินจึงตะลึงไปชั่วขณะ

ก่อนจะหันหลังเดินกลับไป

เย่ียหลวิซน่ัีงลงข้างชางตง บะหมีส่กุพอด ีชางตงดงึฟืนออกปล่อยให้ 

ไฟมอดดับเอง หลังจากนั้นก็ช้อนบะหมี่แบ่งใส่กล่องอาหารแบบมีหูห้ิว 

ต่างคนต่างลงมือ

เย่ียหลิวซีถือถ้วย มองดูควันร้อนลอยละล่อง เธอเป่ามันอย่าง

ระมดัระวงัสองสามทพีลางเอ่ยปากถามชางตง "อกีเดีย๋วจะออกเดนิทาง

กันเลยงั้นหรือ"
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ชางตงพยักหน้า "จัดการกันตอนเช้าปลอดภัยกว่า"

ค�าพูดน้ีมีเหตุผล เรื่องราวแปลกประหลาดทั้งหลายทั้งปวงล้วน

เกิดขึ้นตอนกลางคืน

หลังกินเสร็จเฝยถังก็เสนอตัวล้างถ้วยชาม อยู่ที่นี่ทุกส่ิงอย่างล้วน

จัดการด้วยวิธีการเรียบง่าย ใช้กระดาษทิชชูเช็ดถ้วยชามจนสะอาด  

หลังจากน้ันใช้น�้าเดือดลวกมันอีกรอบก็เป็นอันเสร็จ

เย่ียหลิวซีหยิบแว่นกันลมกับสัมภาระออกมา จู่ๆ เธอก็ได้ยิน 

ชางตงเรียก "หลิวซี คุณมานี่หน่อย"

เธอเงยหน้ามองไป ชางตงยืนอยู่ข้างรถออฟโรด กระโปรงหลัง 

เปิดอยู่ครึ่งหน่ึง

เย่ียหลิวซีเดินเข้าไป สิ่งแรกท่ีปรากฏต่อสายตาคือถุงใส่ศพที่ถูก

พับม้วนไว้ เดิมเธอคิดว่าชางตงจะพูดถึงเรื่องเก็บศพ แต่ที่ไหนได้ เขา

กลบัยืน่มอืเข้าไปในถุงเก็บศพทีว่างซ้อนทบัอยู่ด้วยกันและล้วงเอาปืนพก 

กระบอกหนึ่งออกมา

เย่ียหลิวซีถาม "เรียกฉันมา เพราะคิดจะจัดการฉัน?"

ชางตงย้ิม ชั่งน�้าหนักปืนในมือ "ผมไม่ค่อยใช้ปืน ปืนกระบอกน้ี

ผมขอให้หลิว่ชช่ีวยหาให้ ไว้ใช้เผือ่เกิดเรือ่งนอกเหนือความคาดหมาย...

หลิวซี คุณคงเป็นคนในด่านจริงๆ"

"ท�าไม"

"ผมรู้สึกว่าหญิงสาวท่ีเติบโตอยู่ภายใต้สภาวะสังคมปกติ ต่อให้

ไม่สนใจประจบประแจงเอาใจผูช้าย แต่ยังไงพวกเธอก็ต้องเอาอกเอาใจ

ตวัเอง...ถามสกักีร้่อยคนกไ็ม่มทีางเจอคนทีบ่อกว่าจะไปตัง้ตวัเป็นใหญ่" 

อย่างมากก็แค่มคีวามสนใจด้านการเมอืง ต้องการสละตนเองเพ่ือ

ชาวบ้านเท่าน้ัน น่ีไม่ใช่ยุคล่ากวางกลางท่ีราบ แย่งชิงดินแดนกันนาน

แล้ว 
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เขาหันปากกระบอกปืน ย่ืนส่งมันให้เย่ียหลิวซี "ใช้เป็นหรือเปล่า"

เย่ียหลิวซีรับมาถือไว้ในมือ "เหมือนจะ...เคยใช้ แต่ไม่ได้รู ้สึก 

คุ้นเคยอะไรเป็นพิเศษ ให้ฉันงั้นหรือ"

"อืม"

"ท�าไม"

"ผมแค่รูส้กึว่าหากเข้าด่านไปจรงิๆ ด้านใน...อาจค่อนข้างวุน่วาย"

คงเพราะค�าพูดท่ีว่า 'ตัง้ตวัเป็นใหญ่' ของเย่ียหลวิซก็ีเป็นได้ บางที

เธออาจแค่เผลอปากโพล่งพูดออกมาเท่านัน้ เย่ียหลิวซถีามเขา "แล้วคณุ 

มีหรือเปล่า"

"มี ปืนกระบอกน้ีผมให้คุณเก็บไว้ใช้ป้องกันตัว"

เย่ียหลิวซีอืมออกมาค�าหนึ่ง ก่อนยกชายเสื้อเชิ้ตด้านหลังขึ้น 

และเหน็บปืนไว้ การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างคล่องแคล่วคุ้นเคย

เอวของเธอเลก็บางก็จรงิ แต่กลบัดมูพีลงั ผวิพรรณด้านในสนี�า้ผึง้  

แลดูสุขภาพดี รอบเอวกลมกลึง ก้นงอนแน่น ปืนซุกอยู่ด้านใน แลดู 

แข็งแรงเซ็กซี่แปลกตา

ชายเสื้อเชิ้ตด้านหลังขยับลงปกปิดปืนกระบอกนั้นอย่างรวดเร็ว

ชางตงเบนสายตาไปอีกด้าน

เย่ียหลิวซีถาม "เอารถของคุณเข้าไป?"

เฝยถังเลือกตามไปด้วย บอกถึงตายก็ไม่ขอเฝ้าอยู่ท่ีน่ีคนเดียว 

เย่ียหลิวซีขวางประตูไว้ไม่ให้เขาข้ึน ยืนกรานบอกว่าเขาต้องตกลง

รับปากก่อนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้เขาจะไม่ร้องไม่เอะอะโวยวายเนือ้ตวัสัน่

เฝยถังหน้าแดงก�่า ตกลงรับปาก

ติงหลิ่วกลับไม่ยอมนั่งรถชางตง เธอหัวฟัดหัวเหว่ียงใส่เกาเซิน 

"พวกเราไม่มีรถหรือไง ท�าไมต้องไปเบียดเสียดกับพวกเขาด้วย"

คงเพราะเป็นคนเจ้าอารมณ์ หลังถูกชางตงวางท่าเฉยชาใส ่
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สองครั้งสองคราเธอจึงเริ่มเดือดดาล

ชางตงไม่สนใจ เขาขับรถน�าทางไป ย่ิงลึกเข้าไปมากเท่าไหร่ถนน

กย็ิง่แย่มากเท่านัน้ สงูๆ ต�า่ๆ ไมร่าบเรยีบ ราวกบัต้องการทดสอบทกัษะ

การควบคุมรถของคนขับ เพียงไม่นานรถของเกาเซินก็รั้งท้าย เยี่ยหลิวซ ี

ทอดถอนใจ คิดว่าเกาเซินป่านน้ีคงโดนติงหลิ่วบ่นหูชาหมดแล้วแน่ๆ

เฝยถังไม่รู ้สึกเห็นใจอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อย "เรื่องนี้เขาเป็นคน 

หาเรื่องเอง ผมว่าติงหลิ่วเองก็ไม่ควรท�าตัวก�าเริบเสิบสานให้มากนัก 

ความรกักับเงินทองไม่ได้ต่างอะไรกัน จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้ เกิดวันไหน 

เกาเซินจู่ๆ ได้สติขึ้นมา คิดจะร้องตะโกนยังไงก็ไม่มีทางรั้งเขาไว้ได้"

เย่ียหลวิซคีอยสงัเกตดเูครือ่งหมายข้างทางอยูต่ลอดเวลา พวกเขา 

จอดรถย้อนนึกถึงเส้นทางอยู่หลายต่อหลายครั้ง จนในท่ีสุดก็มาถึง 

ยังเนินดินที่เป็นท่ีฝังร่างฮุยปา พอรถของเกาเซินมาถึงชางตงก็โยน 

พลั่วทหารให้เขา "ขุดได้ ท่ีนี่แหละ"

เกาเซินรับมันไว้ด้วยมือข้างเดียว "ที่น่ี?"

"ใช่แล้ว พอขุดลงไปถึงข้างล่างก็ระวังมือหน่อย อย่าให้พลาด 

ไปถูกศพเข้า"

เกาเซนิม้วนแขนเสือ้ก่อนจะลงมอืขดุ ส่วนตงิหลิว่หลงัน่ังดอูยู่บนรถ 

ครู่หนึ่ง สุดท้ายเธอก็ลงมาใช้มือถือถ่ายภาพ ชางตงหยิบเอาถุงใส่ศพ

สามถุงลงมาจากท้ายรถแล้วปูมันกับพ้ืน

หลงัจากผ่านไปครูห่นึง่ เกาเซนิก็เหมอืนจะพบร่องรอยอะไรบางอย่าง  

เขาขุดดนิอย่างระมดัระวัง ก่อนจะโยนพลัว่ท้ิง ใช้มอืขดุดนิทีชุ่ม่ไปด้วยเลอืด

เย่ียหลวิซกีระซบิเตือนชางตง "วันหน้าเวลาประมอืกับเขา คณุต้อง

ระวังมือของเขาไว้ให้ดี...มือน่ันต้องเคยฝึกฝนมาก่อนแน่" 

ในที่สุดศพท้ังสามก็ถูกขุดออกมา ทรายเปื้อนเลือดที่จับตัวแข็ง

เป็นก้อนยึดใบหน้าแน่น ยากจะขจดัออก แลดพิูลกึพิลัน่ เกาเซนิบรรจศุพ 
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เข้าถุง ทั้งหมดถูกล�าเลียงยัดใส่ห้องโดยสารด้านหลัง

ติงหลิ่วรู้สึกสะอิดสะเอียน รถของตัวเองกลับต้องเอามาใช้ขนศพ 

แล้วแบบน้ีตอนกลางคืนจะนอนลงได้ยังไง

เธอมองไปทางชางตง "หลังจากนี้ล่ะ"

ชางตงบุ้ยใบ้ไปทางด้านหน้า "เดินทางต่อ"

หลงัจากเดนิทางไปได้อกีประมาณหนึง่ เนินทรายอกีเนินก็ปรากฏ

ต่อสายตาอยู่ไกลๆ

ชางตงจอดรถแล้วสั่งเย่ียหลิวซีกับเฝยถัง "พวกคุณลงจากรถได้"

เฝยถังไม่เข้าใจว่าท�าไม แต่ก็เปิดประตูรถและกระโดดลงมา

เย่ียหลิวซีถาม "คุณไหวงั้นหรือ"

"ไหว"

"รัดเข็มขัดนิรภัยแล้ว?"

ชางตงยิ้ม "วางใจได้ ไม่มีปัญหา"

เย่ียหลิวซีบอก "ถ้าไม่มีปัญหาจริง คุณคงไม่บอกให้พวกเรา 

ลงจากรถ"

เธอเปิดประตูลงจากรถแล้วถอยออกไปสองก้าว ก่อนโบกมือให้

ชางตงกวาดตามองดูลักษณะภูมิประเทศโดยรอบและปรับ 

เข็มขัดนิรภัยให้แน่นขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อย นานแล้วท่ีเขาไม่ได้ท�า 

เช่นนี้เลยรู้สึกเงอะงะ

พวกติงหลิ่วตามอยู่ทางด้านหลัง พอเห็นพวกเย่ียหลิวซีลงจากรถ

ก็เข้าใจว่ามาถึงที่แล้ว ขณะจะบอกให้เกาเซินหยุดรถ จู่ๆ เธอก็เห็นรถ

ของชางตงเร่งความเร็วพุ่งทะยานออกไป ครั้นรถนั่นแล่นเข้าไปใกล้ถึง

เนินทราย ทันใดน้ันรถก็ดริฟต์ ฝุน่ทรายท่ีท้ายรถฟุ้งตลบราวกับ 

กลุ่มควันหนา รถกวาดเป็นรูปพัด กระแทกใส่เนินทรายเข้าอย่างจัง

ติงหลิ่วเข้าใจว่าเกิดอุบัติเหตุจึงหวีดร้องเสียงหลง เกาเซินมองดู
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อีกฝ่ายปราดหนึ่งก่อนบอก "ไม่มีอะไร รถของเขาดัดแปลงมา คาดว่า

คงน่าจะตั้งใจกระแทกใส่เนินทรายน่ันมากกว่า"

ท่ามกลางกลุม่ฝุน่ทรายฟุ้ง เธอมองเหน็ชางตงเปิดประตลูงมาจากรถ  

ใช้มือปัดฝุ่นที่กระจายเบื้องหน้า

ตงิหลิว่ถอนหายใจ หลงัจากผ่านไปครูห่นึง่ เธอก็ช�าเลอืงดเูกาเซนิ 

"นายท�าแบบนั้นได้หรือเปล่า"

เกาเซินบอก "เสี่ยวหลิ่ว คนเราต่างถนัดกันไปคนละอย่าง ใช่ว่า

ทุกคนจะท�าได้ทุกเรื่อง..."

ติงหลิ่วหัวเราะหยันออกมาค�าหน่ึง "งั้นก็แปลว่าไม่ได้"

ฝุน่ทรายจางหาย เนนิทรายถล่มลงครึง่หน่ึง บางทีอาจเพราะองศา

ที่ชน ท�าให้โลงหุ่นเงานั้นลื่นไถลหลุดออกมากว่าครึ่ง

ที่อยู่บนตัวโลงยังคงเป็นภาพสลักสมัยฮั่น ทว่าภาพกลับไม่ใช ่

คนสวมข่ือคอเดินทางเข้าด่าน

ทีอ่ยู่บนตวัโลงเหน็ได้ชดัว่าเป็นภาพต�าหนักพระราชวงั คนท่ีแต่งกาย 

คล้ายจกัรพรรดปิิดหน้าร�า่ไห้ โคมวงัหลวงยาวเรยีวรบิหรีส่องดวง มม่ีาน

ผืนหนึ่งก้ันขวางอยู่ตรงกลาง สตรีในอาภรณ์วังหลวงก้มหน้าปาดน�้าตา

เย่ียหลิวซีลากเฝยถังเข้ามาถาม "นี่มันภาพอะไร"

เฝยถังบอกไม่ถูก "ภาพนี้...คนหนึ่งชายคนหนึ่งหญิง ก�าลังร้องไห้ 

ผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นจักรพรรดิ ภาพนี้...คงก�าลังลงโทษสนมอยู่"

ถ้าไม่มีผ้าม่านผืนน้ันก็คงดูเหมือนอยู่

ชางตงส่ายหน้า "ไม่ใช่ นี่คือภาพองค์จักรพรรดิฮั่นอู ่ตี้ก�าลัง 

เรียกวิญญาณหลี่ฟูเหริน"

ละครหุ่นเงามีต้นก�าเนิดมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว ต่อให้เป็น 

คนที่มีความรู้เรื่องละครหุ่นเงาแค่เล็กน้อยก็ต่างรู้เรื่องนี้ดี

ชางตงอธิบายภาพบนโลง "หลังพระชายาคนโปรดหลี่ฟูเหริน
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สิ้นพระชนม์ องค์จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ก็ทรงตรอมพระทัย มีนักพรตคนหนึ่ง

บอกว่าตนเองอญัเชญิวิญญาณของหลีฟู่เหรนิมาได้ ทว่าจะพบเจอกันได้ 

เพียงหลังม่านก้ันเท่าน้ัน ภาพน้ีบอกเล่าถึงเรื่องราวท่ีว่า"

เขาพูดพลางขยับเข้าไปใกล้ "ตรงน้ีมีตัวหนังสือ"

ตัวอักษรหกตัว ล้วนแต่เป็นอักษรโบราณ เฝยถังรู้จักรูปร่าง 

ของมัน "น่ีเป็นอักษรเสี่ยวจ้วน* นิยมใช้กันช่วงต้นสมัยฮั่น นี่คือ..."

อักษรตัวแรกคล้ายสายน�้าไหล อักษรตัวท่ีสองกับสี่เขาไม่รู้จัก

เขารู้จักก็แต่อักษรตัวที่สาม ตัวที่ห้า และตัวท่ีหก เพราะเขียน 

ไม่ต่างจากอักษรในปัจจุบัน

......กระดูก ...ตะวันออกวิญญาณ

* อักษรเสี่ยวจ้วน เป็นตัวอักษรท่ีก�าเนิดข้ึนจากการน�าเอาตัวอักษรดั้งเดิมของแคว้นฉินมาปรับให้ 

เรยีบง่ายข้ึน จากน้ันเผยแพร่ออกไปทัว่ประเทศ พร้อมยกเลกิอกัษรท่ีมลีกัษณะเฉพาะจากแว่นแคว้นอืน่ๆ 

ในยุคสมัยเดียวกัน ถือเป็นอักษรที่ใช้ทั่วประเทศจีนเป็นครั้งแรก
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