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ค�ำน�ำ

มาถึงครึง่หลงัของการผจญภยัในด่านปีศาจสุดอันตรายกันแล้ว แม้จะยัง 

ไม่เข้าใจต้นสายปลายเหตุเท่าท่ีควร แต่พวกชางตงก็สามารถผ่านอ๋ิงปินเหมิน

และกลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นได้อีกครั้ง ทว่าจุดหมายปลายทางของพวกเขา

คือเมืองเฮยสือ ดินแดนท่ีถูกปกครองโดยกองก�าลังอวี่หลินและเหล่าผู้วิเศษ 

แม้คนเหล่าน้ีจะเป็นศัตรูกับกลุ่มเซียเหยี่ยนท่ีแสนอันตราย แต่น่ันก็ไม่ได้

หมายความว่าพวกเขาจะเป็นมิตรกับพวกชางตง ปริศนาที่รออยู่เบื้องหน้า 

ยังมีอยู่อีกมาก ย่ิงพบเจอคนเยอะก็ย่ิงมากเรื่องราว ในด่านปีศาจที่มิตรศัตร ู

ยากย่ิงจะแยกแยะเช่นน้ี ประหยัดความเชื่อใจไว้ก่อนเป็นดี!

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

เหว่ยอวี๋ ผู้คลั่งไคล้เรื่องพิศวงลึกลับมหัศจรรย์ เชื่อว่าโลกน้ีมีเร่ืองเร้นลับ

ท่ีไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยตาเห็น หลงรักการเดินทางท่องเที่ยว และย่ิงชื่นชอบ 

การสืบสวนผจญภัย แต่ด้วยสังขารไม่อาจจะเสี่ยงอะไรได้ขนาดน้ัน จึงขอใช้

บรรณพิภพน้ีเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทาง

ผลงานท่ีผ่านมา : ครึ่งปีศาจซือเถิง, คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 

Wei Yu



ขอเพียงเป็นทอง
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ล้วนส่องประกาย
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อาหารเต็มโต๊ะ ไอร้อนคุกรุ่น เทียบกับที่เห็นเมื่อคืนก่อนก็เรียกว่า

บริบูรณ์มากกว่ากันหลายเท่า

ผู้หญิงพวกนั้นไม่พูดไม่จา ถามอะไรไปพวกเธอก็ท�าเพียงยิ้ม  

จะบังคับขู่เข็ญยังไงก็ไม่มีทีท่าหวาดกลัวแม้แต่น้อย ท�าเพียงเอ่ยปาก

นอบน้อม "เชิญตามสบาย" ก่อนจะถอยฉากไป ท้ิงไว้ก็แต่รอยเท้า 

เปียกน�้าสองแนว

พวกเธอไม่ใช่คน ชางตงไม่นึกอยากอาหาร มีแต่เฝยถังคนเดียว

เท่านั้นที่ม้วนแขนเสื้อ ลงมือกินอย่างเอร็ดอร่อย "กิน ไม่กินก็เท่ากับ 

เสียเปล่า!"

ตอนถูกลิ้นน�้าห่อตัวไว้ เฝยถังคิดว่าตัวเองคงต้องตายแน่แล้ว  

ใครจะไปรู้ว่าจู่ๆ กลับถูกมันคายออกมา เขาตระหนักรู้ได้อย่างรวดเร็ว 

ที่แท้ความตายก็แค่ชั่วพริบตาเท่านั้น ก่อนหน้านี้เขาเสียเวลาไปตั้ง

มากมายกับการ 'กลัวตาย' โง่ชะมัด รู้แบบนี้เขาคงเอาเวลาพวกนั้น 

มากินดื่มให้เต็มคราบแล้ว

ดังนั้นในเวลานี้เขาจึงคว้าน่องไก่ขึ้นมาน่องหนึ่งและกัดลงไป 

บทที่ 21
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เต็มปากเต็มค�า โดยไม่สนใจเจิ้นซานเหอที่ก�าลังมองอยู่ข้างๆ ด้วย 

สีหน้าท่าทางสับสนเลยสักนิด

ย่ิงไปกว่านั้นบางครั้งเขายังเงยหน้าเอ่ยปากชวนคนอ่ืน "กินสิ  

นี่ไม่มีพิษ ถ้าพวกเขาคิดจัดการกับพวกเราจริง ตอนอยู่กลางน�้าพวกเรา 

คงจบเห่ไปแล้ว ในเมือ่คดิยังไงก็ไม่เข้าใจ ไม่สูกิ้นเสยีให้พุงกาง พวกเรา

ไม่ได้เจอปลาเจอเนื้อกันมานานแค่ไหนแล้ว"

ถึงจะฟังดูเหลวไหล แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผล ในท่ีสุดตะเกียบ 

คู่แล้วคู่เล่าก็เริ่มขยับ

ขณะกินอยู่ ติงหลิ่วก็นึกข้ึนได้และหลุดหัวเราะ "พ่ีตง พ่ีโกหก 

ไม่เป็นใช่หรือเปล่า เมื่อก้ีตอนผู้หญิงคนนั้นบังคับให้พ่ีตอบ พ่ีตอบ 

ไม่เอาไหนเลยสักนิด..."

ชางตงบอก "ฉลาดขนาดนั้น ท�าไมเธอถึงไม่ตอบเองล่ะ"

"ฉันนิ่งอย่างพ่ีได้ซะท่ีไหน คนอย่างฉันโกหกเป็นไฟ ถูกชาวบ้าน 

จับได้ง่ายๆ พี่ซียิ่งไม่ได้ใหญ่ พูดแค่สองประโยคก็ควันออกหูแล้ว"

เธอเลียนแบบเยี่ยหลิวซี "ตวาดอะไรนักหนา ไม่รู้! ไม่มีภูมิล�าเนา

อะไรท้ังนั้น!...แหมพ่ีซี ปกป้องพ่ีตงขนาดนี้ ชาวบ้านตวาดแค่ทีสองที  

พี่ก็ทนดูไม่ได้เสียแล้ว"

เยี่ยหลิวซีส่งเสียงประชดออกมาค�าหนึ่ง

เธอยังไม่เคยตวาดชางตงสักครั้ง แล้วผู้หญิงพวกนั้นถือสิทธิ์อะไร 

คิดว่าเธอเป็นพวกกินเจหรือไง

ชางตงย้ิมและยกมือที่อยู่ใต ้โต ๊ะไปวางลงบนมือเย่ียหลิวซี  

นิ้วหัวแม่มือลูบไปมาเบาๆ บนหลังมือของเธอสองทีก่อนจะชักกลับ

เยี่ยหลิวซีก้มหน้ากินอาหาร

พอบรรยากาศผ่อนคลาย พวกเขาก็วกกลบัเข้าเรือ่งอกีครัง้ เฝยถงั

ถามเกาเซนิ "เฮ้ เกาเซนิ ในสายตาของมอือาชพีอย่างนาย ผูห้ญิงพวกนัน้ 
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เป็นตัวอะไรกันแน่"

มืออาชีพ? เกาเซินปากหนักอ้ึงข้ึนมาทันที เขานึกไม่ออกว่า 

จะแก้ตัวยังไง จู ่ๆ ก็ถูกอีกฝ่ายหิ้วขึ้นไปอยู่บนข่ือเสียดื้อๆ อย่างนี้  

จะลงก็ลงไม่ได้ "น่าจะเกี่ยวข้องกับน�้า"

เฝยถังพูดต่อ "แปลกจริงๆ จู่ๆ ก็ปล่อยพวกเราเฉย เหมือนกับ 

ครัง้ก่อน...พ่ีตง พ่ียังจ�าได้หรอืเปล่า คราวทีแ่ล้วตอนถูกขงัอยู่ในโรงจอดรถ  

ผมยังคิดว่าพวกเราตายแน่แล้ว ที่ไหนได้จู่ๆ ประตูเชื่อมผิวดินกลับ 

เปิดออก ปล่อยพวกเราออกมาอย่างปลอดภัย"

ติงหลิ่วนึกขึ้นได้ "อา ครั้งนั้นพี่ซีก็โมโหอาละวาดขึ้นมาเหมือนกัน 

ฉันจ�าได้ว่าพี่ซีกระชากคอเสื้อชาวบ้านด้วย"

เฝยถังตบโต๊ะ "ใช่ ครั้งนี้พ่ีซีกดพวกน้ันลงกับพ้ืน อารมณ์โกรธขึ้ง

ของพ่ีซีคืออาวุธสังหารท่ีร้ายกาจท่ีสุด ใช้ได้ดีกว่าหัวของเสี่ยวหลิ่วอีก  

พ่ีซี ต่อจากนี้ไปพ่ีก็อาละวาดให้บ่อยหน่อย ถึงตอนน้ันรับรองพวกเรา 

ต้องเดินทางสะดวกราบรื่นแน่"

ชางตงมองเยี่ยหลิวซีปราดหนึ่ง

ถึงจะฟังดูน่าขัน แต่อันท่ีจริงกลับไม่มีอะไรตลก สัญชาตญาณ 

บอกกับเขาว่าเรื่องนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับเยี่ยหลิวซี

ถึงจะมีการจัดห้องหับให้พวกเขาด้วยกันถึงห้าห้อง บางห้อง 

อยู่ติดกันบางห้องอยู่ตรงกันข้าม ทว่าสถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยกลไกแบบน้ี 

ยังไงชางตงก็ไม่กล้าให้ทุกคนแยกพักกันคนละห้อง เกิดดึกดื่นเที่ยงคืน 

ห้องพักไหนถูกย้ายออกไปเงียบๆ ถึงตอนนั้นคิดจะตามหาก็ไม่รู้แล้วว่า

จะไปหาที่ไหน

เขาขอเปลี่ยนเป็นห้องใหญ่ อีกฝ่ายตกลงรับปากอย่างง่ายดาย 

ห้องใหญ่ท่ีได้มาเหน็ได้ชดัว่าเป็นห้องทีใ่ช้รบัรองแขกคนส�าคญั ด้านหนึง่

หันหน้าไปทางทะเลสาบ หน�าซ�้ายังมีห้องน�้าในตัว
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ชางตงอดนึกหวาดระแวงกับการต้อนรับแบบนี้ไม่ได้

วันทีส่อง ฟ้ายังไม่ทนัสว่างชางตงก็ถูกเสยีงพ้ืนเสียงหลังคาขยับไหว 

ปลุกตื่น ไม่ต้องเปิดหน้าต่างดูเขาก็รู้ทันทีว่าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านคงก�าลัง

จมลงสู่ใต้ดิน ชางตงคิดขึ้นได้ การเดินทางผ่านอิ๋งปินเหมินก็คือการ 

ข้ามผ่านผนืน�า้ขนาดใหญ่ท่ีก้ันขวางเส้นทางไว้ ในเมือ่บนพ้ืนผ่านไปไม่ได้  

หรือว่าจะผ่านไปทาง...ใต้ดิน

อาหารเช้าเรยีงรายเตม็โต๊ะ หลงักินเสรจ็ พวกเขายังได้รบัของขวัญ

เป็นน�า้มนัสองถัง เน้ือซอีิว๊สองสามจนิ น่องแกะย่างหนึง่น่อง หมัน่โถวขาว 

กับปิ่งแบนอีกตะกร้าหนึ่ง เพียงพอให้กินกันหลายวัน

เฝยถังรบัของขวัญแทนทุกคน เขาอดนึกสงสยัไม่ได้ว่าตวัเองก�าลัง

ฝันอยู่หรือเปล่า เมื่อคืนกับเช้าวันนี้ ท�าไมถึงต่างกันราวฟ้ากับดินแบบนี้

พอหมูบ้่านจมลงใต้ดนิรปูแบบของมนัก็เปลีย่นไป กลายเป็นเหมอืน 

พระต�าหนกัใต้ดนิมดืด�า พวกชางตงขบัรถไปโดยสตรซีึง่เป็นหวัหน้าคนนัน้ 

เดินน�าทางให้ด้วยตนเอง หลังอ้อมวนเวียนไปมาอยู่สองสามที ในที่สุด 

พวกเขาก็มาหยุดอยู่หน้าห้องใหญ่เรียบง่ายไม่สะดุดตาห้องหนึ่ง

ประตูห้องเปิดออกช้าๆ แต่ที่อยู่ด้านในกลับไม่ใช่ห้อง ทว่าเป็น

อุโมงค์มืดด�า

อีกฝ่ายท�าท่า 'เชิญ'

ชางตงสดูลมหายใจเข้าลกึๆ และเปิดไฟหน้ารถ ค่อยๆ ขับตามเนนิ

เข้าไปด้านใน ประตูห้องปิดลงอย่างรวดเร็ว ชางตงหยุดอยู่ครู่หน่ึง  

รอบด้านเงียบสงัดชวนสะพรึง เสียงน�้าหยดต๋ิงๆ ดังขึ้นเป็นระยะๆ  

ไอเย็นแปลกประหลาดแทรกซึมผ่านหน้าต่างรถเข้ามา ติงหลิ่วสั่นเท้ิม

อย่างไม่รู้ตัว

เยี่ยหลิวซีบอก "ไหนๆ ก็มาถึงนี่แล้ว ไปกันเถอะ"

ชางตงค่อยๆ เหยียบคันเร่ง เพราะยังไงปลอดภัยไว้ก่อนเป็นดี รถ
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เคลื่อนไปช้าๆ เขาไม่ชอบขับรถในอุโมงค์แบบนี้ เพราะทัศนวิสัยมัน 

คับแคบ อากาศหรือก็ไม่ดี ท่ามกลางอากาศอับชื้นยังแฝงไว้ด้วย... 

กลิ่นคาวปลา

เฝยถังบ่นพึมพ�า "ที่แท้อุโมงค์ก็ซ่อนอยู่ในห้อง เอ่อ พ่ีตง พ่ีว่า 

ตอนเดนิทางเข้ามาในหมูบ้่าน ถ้าพวกเราพบแต่แรกว่ามห้ีองไม่ชอบมา

พากลแล้วเลอืกทีจ่ะบกุตะลยุเข้ามากันต้ังแต่ตอนนัน้ พวกเราจะผ่านไปได้ 

เหมือนกันหรือเปล่า"

ติงหลิ่วร้อง 'เฮอะ' ประชดออกมาค�าหนึ่ง "นายนี่มันโง่ชัดๆ ตอน

อยู่บนพ้ืนดิน แค่กวาดตามองก็เห็นทุกอย่างแล้ว มันมีอุโมงค์ท่ีไหน 

หรือไง ไม่บอกก็รู้ว่าอุโมงค์นี้อยู่ใต้ทะเลสาบ"

ชางตงบอก "เสี่ยวหลิ่วพูดถูก อิ๋งปินเหมินไม่ต่างจากเรือด�าน�้าที่

แล่นได้ทั้งในน�้าและบนบก หลังจมลงดิน มันไม่ได้หยุดนิ่ง ตรงกันข้าม

มันยังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ทะเลสาบ ปากทางเข้าอุโมงค์ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีลับ 

ใต้ทะเลสาบ มีห้องเป็นจุดเชื่อมต่อ หลังจากท่ีเชื่อมเข้าหากัน พวกเรา 

ก็ถูกส่งเข้ามาในอุโมงค์"

วิธีการต้อนรับแขกส่งแขกแบบนี้ เรียกได้ว่ามีการเตรียมการไว ้

เป็นอย่างดี

เฝยถังไม่ยอมแพ้ "แล้วถ้าเกิดมคีนแฝงตวัเข้ามาใต้ทะเลสาบแล้ว

หาอุโมงค์นี้พบล่ะ"

ชางตงบอก "อย่างแรก นายต้องไม่ลืมว่าในทะเลสาบมีลิ้นน�้าอยู่ 

สอง ต่อให้หาพบ ไม่มีเครื่องมือเปิดกลไก ยังไงก็เปิดประตูอุโมงค์ไม่ได้"

ติงหลิ่วเสริม "อีกอย่าง ต่อให้ฝืนเปิดได้ น�้าทะลักเข้ามา คนมีหวัง

ได้ตายกันหมด"

จู่ๆ  ชางตงก็นกึขึน้ได้ "จรงิส ิหลงัผ่านอโุมงค์กลับเข้าสู่เส้นทางปกติ

แล้ว เดี๋ยวพวกเราหยุดพักกันสักครู่ก่อน"
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ติงหลิ่วสงสัย "หยุดท�าไม"

"หยุดรอหลี่จินเอ๋า เขากับพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันคือไป 

เมืองเฮยสือ ค�านวณจากระยะทางแล้ว พวกเราน่าจะไปถึงท่ีนั่นได ้

ในวันสองวัน อิ๋งปินเหมินแปลกประหลาดพิลึกพิลั่น ผมสงสัยว่าผู้หญิง

พวกน้ันอาจเป็นหน่ึงในภูตผีปีศาจท่ีเคยอยู่บนชั้นวางปีศาจ เลยอยาก

สอบถามเขาดู"

เฝยถังพยักหน้าเต็มแรง "ใช่ ต่อให้ไม่พูดถึงเรื่องท่ีพวกเขาจู่ๆ  

ก็ปล่อยตัวพวกเรามา แต่ให้ทั้งน�้ามันให้ทั้งอาหารมาแบบนี้ อย่างกับ...

กลัวว่าพวกเราจะไปไม่ถึงเมืองเฮยสือยังไงยังงั้น"

หลงัจากขับไปได้ประมาณสองชัว่โมงกว่าพวกเขาก็เจอกับทางตนั 

ทว่าที่ขวางอยู่ด้านหน้าคราวน้ีกลับคล้ายม่านน�้าขยับไหวส่องประกาย

ระยิบระยับ ที่อยู่บนพ้ืนคือกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวซึ่งเขียนไว้ว่า 'รถเข้า 

ด้านใน'

คาดว่าคงมีการเชื่อมต่อกันอีก

ชางตงขับรถเข้าไปในพ้ืนทีก่รอบสีเ่หลีย่ม หลงัจากนัน้ก็ได้ยินเสยีง

บางอย่างลั่นดัง พอหันกลับไปดูก็พบว่าอุโมงค์ด้านหลังถูกปิดแล้ว  

หลังจากผ่านไปอีกครู่หนึ่ง ตัวรถก็ส่ายไหว ก่อนจะถูกแรงมหาศาล 

ผลักให้พุ่งเข้าไปในม่านน�้ารวดเร็ว

ชางตงตะลึงไปชั่วขณะก่อนจะเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนอง ตอนนี้ 

รถพุ่งเข้ามาในน�้าแล้วจริงๆ เห็นอยู่ชัดๆ ว่าเขาไม่ได้เหยียบคันเร่ง ทว่า

ความเร็วที่พุ่งเข้าไปในน�้ากลับไม่ช้า ภาพที่ปรากฏต่อสายตามีหญ้าน�้า 

มีปลาแหวกว่าย ทว่าภายในตัวรถกลับไม่มีน�้าไหลทะลักเข้ามาแม้แต่

หยดเดียว

หลงัจากน้ันไม่นาน รถก็โผล่ตมูพ้นน�า้พร้อมถูกดนัขึน้ฝ่ัง เย่ียหลวิซ ี

รีบหันมองกลับไป น�้าในทะเลสาบพลิกม้วนเป็นคล่ืนลูกใหญ่ก่อนจะ 
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สงบนิ่งลงรวดเร็ว

ฟ้าครึ้ม ลมหนาวพัดโชย เมฆด�าปกคลุมอยู่ทั่วทุกหนแห่ง หญ้า 

สีเหลืองบางตางอกเงยอยู่ริมฝั่ง ห่างออกไปไม่ไกลคือป้ายบอกทาง 

สฟ้ีาขาว ตอนอยูน่อกด่านป้ายจ�าพวกนีพ้บเห็นได้ทัว่ไป แต่ไม่ใช่กับทีน่ี่ 

ที่อิ๋งปินเหมินก็ไม่เคยมีเจ้าสิ่งนี้

พอลองขับเข้าไปใกล้ก็มองเห็นตัวอักษรที่อยู่ทางด้านบน

'เมืองเฮยสือ สี่ร้อยกิโลเมตร'

คาดว่าคงต้องขับรถไปอีกวัน

หลังขับตามป้ายบอกทางไปประมาณหน่ึง พวกเขาก็เจอโรงแรม

หงฮวาซู่

ชางตงตัดสินใจรอหลี่จินเอ๋าที่นั่น

โรงแรมแห่งน้ีถึงจะดูเรียบง่าย มีเพียงชั้นเดียว จ�านวนห้องพัก 

แค่สิบกว่าห้อง แต่กลับสร้างอยู่บนพื้น

เจ้าของโรงแรมภาคภูมใิจกับโรงแรมของตวัเองเป็นทีสุ่ด "พวกคณุ

มาจากเสี่ยวหยางโจวใช่หรือเปล่า ได้ยินว่าที่นั่นอยู่ไกลลิบลับ หงฮวาซู่

ท่ีอื่นล้วนเปิดกิจการอยู่ใต้ดิน ไม่เหมือนกับพวกเราท่ีนี่ ทุกอย่างสงบ

เรียบร้อยดี"

ดูท่าอิ๋งปินเหมินจะกั้นขวางพวกภูตผีปีศาจไว้ได้ไม่น้อย

พวกเขาพักกันที่โรงแรมน้ี ครั้นถึงเที่ยง รถสามล้อท่ีพบเจอกัน 

เมือ่คืนก็แล่นเข้ามา พอใกล้พลบค�า่ รถลาก็กุบๆ กับๆ เคลือ่นตรงเข้ามา 

ที่ตามมาอยู่ทางด้านหลังคือชายหนุ่มรูปร่างก�าย�าสองสามคน

หลงัตรงเข้าไปสอบถาม เฝยถังกต้็องประหลาดใจเมือ่พบว่าคนท้ัง

สองกลุ่มไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่าเกิดอะไรขึ้น บอกว่าหลังกินข้าวเช้าเสร็จ
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พวกเขาก็วูบหมดสติไป รูตั้วอีกทีก็พบว่าตัวเองมาโผล่อยู่ทีฝ่ั่งด้านน้ีแล้ว 

โชคดีที่ลาส่งเสียงร้องสั้นๆ ยาวๆ อยู่ข้างๆ ไม่อย่างนั้นมีหวังได้นอนอยู่

ริมฝั่งจนฟ้ามืด

ดูท่าคงไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้เห็นขั้นตอนการเดินทางผ่าน 

อิ๋งปินเหมิน

พวกเขารอหลีจ่นิเอ๋าอยู่ถึงสองวัน ตลอดสองวนันีทุ้กครัง้ทีพ่บเจอ

กับเจ้าของโรงแรม อีกฝ่ายล้วนพูดไม่หยุดปากว่า 'หิมะใกล้ตกแล้ว'  

'หิมะแรกของปีใกล้มาถึงแล้ว' ท�าเอาชางตงรู้สึกว่าหล่ีจินเอ๋าคงต้อง 

เดินทางวางมาดมาพร้อมละอองหิมะโปรยปรายแน่ 

แต่กลับไม่มี

เช้าวันที่สาม เฝยถังออกมายืนยาม เพื่อไม่ให้คลาดกับหลี่จินเอ๋า 

พวกเขาจึงตกลงผลัดกันขึ้นไปยืนยามอยู่บนหลังคา คอยใช้กล้องส่อง

ทางไกลสังเกตดูความเคลื่อนไหวตามเส้นทางที่มุ่งหน้ามาทางนี้

เกาเซนิช่วยเฝยถังในการปีนขึน้หลงัคา เฝยถังยกกล้องส่องทางไกล 

ขึ้นดูได้ไม่ทันไรก็ร้องตะโกนเสียงหลง "เชี่ยเอ๊ย บ้าไปแล้ว หลี่จินเอ๋า 

ก�าลังว่ิงไล่เจิ้นซื่อไห่ เวร! เจิ้นซื่อไห่เอาคืน ไม่ใช่สิ...เจิ้นซื่อไห่ไล่จิก 

หลี่จินเอ๋า...มาทางนี้แล้วๆ..."

ไม่ต่างจากถ่ายทอดสดการแข่งขัน เฝยถังพูดได้ไม่ทันไร เสียง

โวยวายก็ดังข้ึนไม่ขาดสาย หลี่จินเอ๋าตรงด่ิงเข้ามาในลาน เจิ้นซื่อไห่ 

โมโหหงอนตั้งพองขนแผงคอว่ิงไล่กวดตามหลังไม่ยอมปล่อย แทบจะ 

ในเวลาเดยีวกัน เจิน้ซานเหอก็ต่ืนเต้นเน้ือตัวสัน่ สองตาเบกิกว้างราวกับ

กลัวจะพลาดเรื่องเด็ด

หลี่จินเอ๋าตะโกน "เฮ้ น้องชาย ช่วยหน่อยๆ ช่วยจับไก่นั่นให้ข้าที"

ท่ามกลางความโกลาหล หลี่จินเอ๋าได้แต่หลบเป็นพัลวัน จ�าพวก

ชางตงไม่ได้เลยแม้แต่น้อย
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เพราะไม่เคยจบัไก่มาก่อน ชางตงเลยไม่รูว่้าควรท�ายงัไง เย่ียหลวิซ ี

ชักมีดออกมาแล้ว แต่พอได้ยินว่าให้จับ เธอก็ท�าอะไรไม่ถูกเหมือนกัน  

ตงิหลิว่ไม่ชอบท่ีไก่มกีลิน่สาบเลยเอาแต่หลบอยู่ข้างประตไูม่ยอมออกมา  

มีเพียงเฝยถังที่เต้นเร่าสั่งเกาเซินอยู่บนหลังคา "นั่น ตรงนั้น ใช่ จับเลย!"

เกาเซินลงมือไม่พลาดเป้า สมแล้วที่เคยฝึกมาก่อน 

ห้านาทใีห้หลงั ไก่สองตวัก็ถูกจบัไปยืนเทียบกนัอยู่ข้างวงกบประตู

เจิ้นซานเหอหมอบนอน ไม่มีเชือกล่ามมัดไว้ ท่าทีสงบนิ่ง

เจิ้นซื่อไห่สองขาถูกมัดแน่น หน�าซ�้าบนตัวยังถูกห่อไว้จนดูไม่ต่าง

จากแป้งเกลยีวทอด มนัยังคงกระเสอืกกระสนดิน้รนอย่างเอาเป็นเอาตาย  

เห็นได้ชัดว่าที่ซ่อนลึกอยู่ในใจมันคือจิตวิญญาณดื้อรั้นหัวแข็ง

หลี่จินเอ๋าเหงื่อท่วมหัว บอกขอบคุณเกาเซินไม่หยุด "ขอบคุณๆ  

บังเอิญจริงๆ พวกเราได้เจอกันอีกแล้ว...เฮ้อ เจ้าไก่ตัวน้ีอกตัญญู  

เลี้ยงไม่เชื่อง ข้าต้ังใจจะปล่อยให้มันได้ยืดเส้นยืดสายบ้างแท้ๆ สวรรค์ 

ไม่เคยเจอไก่บ้าท่ีไหนดุขนาดนี้มาก่อนเลยจริงๆ...เอ๋? ว่าแต่พวกเจ้า

ท�าไมถึงอยู่ที่นี่ได้ ข้าคิดว่าพวกเจ้าเข้าเมืองเฮยสือไปแล้วเสียอีก"

ชางตงพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉย "วันน้ันมีธุระด่วนต้องจัดการ  

เลยเดินทางออกมาก่อนไม่ได้อยู่รอ สองวันน้ีพอจัดการทุกอย่างเสร็จ 

เลยคิดว่าจะลองรอดู ไม่แน่อาจมีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปด้วยกันอีก"

หลี่จินเอ๋าดีใจออกนอกหน้า "อา...พวกเจ้าเกรงใจ...เกรงใจกัน 

เกินไปแล้ว"

ชางตงยิ้ม "คุณเองก็เดินทางผ่านอิ๋งปินเหมินมาเหมือนกัน?"

พูดถึงอิ๋งปินเหมิน หลี่จินเอ๋าก็หน้าบานเป็นกระด้ง "ผ่านมาแล้ว 

เจริญก้าวหน้าเหลือเชื่อ นึกไม่ถึงว่าอิ๋งปินเหมินจะเป็นแบบนี้ ตอนแรก

ข้าคิดว่าจะเป็นประตูอุโมงค์ขนาดใหญ่เสียอีก"

ชางตงบอก "น่าสนใจจริงๆ พนักงานต้อนรับท่ีน่ันก็น่าสนใจมาก
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เหมือนกัน"

ขณะพูดเขาก็หันไปส่งสายตาให้ติงหลิ่วทีหนึ่ง

ตงิหลิว่เข้าใจได้ทันที จงึตรงเข้าไปหาอกีฝ่ายด้วยท่าทีกระตอืรือร้น 

"คณุอาเอ๋า พนกังานต้อนรบัพวกน้ัน เวลาเดนิมกัทิง้คราบน�า้ไว้ พวกเธอ

เป็นพรายน�้าใช่หรือเปล่า ฉันตกใจแทบแย่จนนอนไม่หลับทั้งคืน ได้แต่

คิดว่าถ้าคุณอาเอ๋าอยู่ด้วยก็คงดี โลกนี้ไม่มีอะไรที่คุณอาไม่รู้..."

หลี่จินเอ๋าถูกยอจนตัวลอย "พรายน�้าท่ีไหนกัน น่ันมันเนตรวาร ี

ต่างหาก"

ติงหลิ่วใจเต้นระส�่า "เนตรวารีคืออะไร"

หลีจ่นิเอ๋าเริม่เล่า "ลองคิดดู โลกนีม้เีพียงน�า้ใช่หรอืเปล่าท่ีเชือ่มต่อ

เป็นหน่ึงเดียว ทะเลสาบขนาดใหญ่สองแห่งดูคล้ายแยกออกจากกัน  

แต่ความจริงแล้วบางทีอาจมีธารน�้าซ่อนอยู่ใต้ดินเชื่อมต่อถึงกันอยู่  

ทะเลทรายไม่มีน�้า ทว่าในอากาศก็มีน�้า เจ้าสิ่งท่ีเรียกว่าน�้านี้ ไม่ว่า 

จะเป็นน�้าแข็ง ธารน�้าไหล หรือว่าไอน�้า ยังไงก็ล้วนเชื่อมต่อถึงกัน"

ชางตงพอเข้าใจความหมายของอีกฝ่าย ระบบน�้าทั่วโลกล้วนเป็น

หน่ึงเดียว แค่เปลี่ยนสภาวะจากของแข็ง ของเหลว แก๊ส หมุนเวียน

เปลี่ยนผันไปเรื่อยๆ ไม่หยุดเท่านั้น

ตงิหลิว่ฟังเข้าใจครึง่ไม่เข้าใจครึง่ แต่ถึงอย่างนัน้เธอกย็งัพยักหน้า

แข็งขันหมายล่อให้อีกฝ่ายพูดต่อ "ใช่"

"เพราะฉะน้ัน..." หลี่จินเอ๋าอธิบายด้วยสีหน้าท่าทางจริงจัง "หาก

น�า้มวิีญญาณ สิง่ท่ีน�า้ของท่ีนีม่องเหน็ ไม่นานน�า้ของอีกทีก็่ย่อมมองเห็น

ด้วยเช่นกัน เนตรวารก็ีคอืปีศาจจ�าพวกนี ้ชายหญิงนบัเป็นหนึง่คู ่พวกมนั 

แม้จะอยู่ห่างกันพันหลี่ แต่ทุกสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าล้วนส่งถึงกันได้ 

ในชั่วพริบตา เหมือนค�าพูดที่ว่า 'ตาน�้าพันหลี่ เห็นได้เสมือนอยู่แค่คืบ'

หากคิดอยากใช้งานเนตรวารีก็ไม่ยาก แค่จับพวกมันชายหญิง 
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แยกออกจากกัน เนตรวารทีีแ่ท้ก็คอืตาคูห่นึง่ เคยเหน็แว่นกันใช่หรอืเปล่า 

ไอ้เจ้ากระจกโปร่งใสท่ีซ้อนกันเป็นชั้นน่ันแหละ เอาเนตรวารีใส่เข้าไป

ระหว่างกลางกระจก หลังจากนั้นก็วางแว่นตาลงบนสันจมูก

เนตรวารทีีอ่ยู่ในอิง๋ปินเหมนิล้วนเป็นพวกผู้หญิง ข้าคดิว่าพวกผูช้าย 

น่าจะถูกจบัไปท�าแว่นตาอยู่ในเมอืงเฮยสอืหมดแล้ว ร้ายกาจใช่หรอืเปล่า  

เหมือนจับพวกผู้ชายไปเป็นตัวประกัน พวกผู้หญิงได้แต่เฝ้าอยู่ที่น่ี  

คอยปฏิบัติตามค�าสั่ง

เพราะฉะน้ันการตรวจสอบของที่น่ันจึงถือว่าเข้มงวดมาก ที่เห็น 

ผู้หญิงพวกน้ันจ้องมองพวกเรา อันท่ีจริงกองก�าลังอว่ีหลินที่อยู่ในเมือง

เฮยสือต่างหากท่ีก�าลังจับตาดูพวกเราอยู่ ดังน้ันจึงไม่ต้องแปลกใจท่ี 

เมืองเฮยสือจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด ลองคิดดู มาตรการแบบนี้ 

เริ่มตรวจสอบกันตั้งแต่ยังอยู่ห่างจากเมืองไปตั้งหลายร้อยหลี่..."

เฝยถังตะลึง เนตรวารีพวกนี้มันกล้องวงจรปิดทางไกลชัดๆ

มิน่าในเพิงคนงานถึงมีโปสเตอร์หนัง 'The Truman Show' ติดไว้

มิน่าเมื่อวานผู้หญิงพวกนั้นถึงได้บอกว่า 'ไปตามพวกพี่น้องมา'

มิน่าถึงบอกให้พวกเขาถอดหมวก หน้ากากอนามัย แอ่นอก 

เชิดหน้า...

ทัง้หมดล้วนเพ่ือให้คนท่ีอยู่หลงัดวงตาคูน้ั่นมองเหน็ได้สะดวกนีเ่อง

ชางตงถามออกมาประโยคหน่ึง "การตรวจสอบของอิ๋งปินเหมิน 

เจ้าหน้าที่ทั่วไปของกองก�าลังอวี่หลินเป็นคนด�าเนินการเหรอ"

"มนัก็แล้วแต่ ถ้าเป็นพวกชาวบ้านท่ัวไป แน่นอนว่าให้เจ้าหน้าทีท่ั่วไป 

ตรวจสอบก็ได้ แต่ถ้าคนท่ีมามีภูมหิลงัไม่ธรรมดา ท่ีมาท่ีไปแปลกประหลาด  

แน่นอนย่อมต้องให้พวกที่อยู่สูงกว่าเคลื่อนไหว..."

หลีจ่นิเอ๋าเปลีย่นเรือ่งคยุ เขายังคงจมอยู่ท่ามกลางความแปลกใหม่ 

ในอิ๋งปินเหมินอย่างไม่อาจถอนตัว "อีกอย่าง ตอนออกจากอุโมงค์มา 



18 ปริศนาด่านปีศาจอวี้เหมิน 3

ฟองน�า้ลกูหนึง่ห้อมล้อมตวัข้าไว้ หลงัจากน้ันลิน้น�า้ก็ส่งฟองน�า้นัน่ข้ึนมา

ด้วยความเร็วสูง..."

ชางตงหันมองไปทางเยี่ยหลิวซี

คราวที่แล้วคนของเซียเหย่ียนปล่อยเธอ เพราะเข้าใจว่าเธอคือ 

คุณชิงจืออะไรนั่น หน�าซ�้าก่อนออกมาพวกเขายังให้น�้ามันเธอถังหนึ่ง

คราวน้ีกองก�าลังอว่ีหลินในเมืองเฮยสือปล่อยเธอออกมา สาเหตุ

คืออะไรยังไม่รู้ชัด ทว่าพวกเขายังให้อาหารมาไม่น้อย

ตกลงเธอเป็นคนของเซียเหย่ียน หรือคนของกองก�าลังอว่ีหลิน 

กันแน่

แต่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน เธอก็เคยบอกว่ามันก็แค่ 'การเดินไป 

ตามทางที่คนพวกนั้นวางไว้ทีละก้าวๆ' บางทีหลังจากนี้อีกไม่นาน 

ความจริงอาจปรากฏออกมาให้เห็นเอง

วันถัดมาหลังกินอาหารเช้าเสร็จพวกชางตงก็ออกเดินทางต่อ  

ตอนเจ้าของโรงแรมมาส่งพวกเขาออกจากประตยัูงเงยหน้ามองฟ้าอกีรอบ  

"หิมะใกล้ตกแล้ว วันนี้กลางวันไม่ตก กลางคืนก็ต้องตก..."

อากาศหนาวแบบน้ีไม่เหมาะทีจ่ะให้หลีจ่นิเอ๋านัง่อยู่บนหลงัคาต่อ 

ชางตงเก็บของบริเวณกระโปรงหลังจนเหลือพ้ืนท่ีพอให้หลี่จินเอ๋านั่ง

พร้อมกับไก่สองตัว

แววตาของหลีจ่นิเอ๋าท่ีจ้องดเูจิน้ซานเหอนัน้เตม็ไปด้วยความรูส้กึ

อิจฉา เขาสูญเสียสมบัติล�้าค่าไปแล้วจริงๆ ตอนน้ันท�าไมเขาถึงปล่อย

เจิน้ซานเหอไปง่ายๆ หน�าซ�า้ยังคดิว่าตวัใหม่ไม่แน่อาจดีกว่านะ ใครจะไป 

รู้ว่าสุดท้ายกลับได้เจ้าเจิ้นซื่อไห่มา

การไปเมืองเฮยสือใช้เวลาเดินทางหน่ึงวันเต็มๆ หลังดวงอาทิตย์

ตกรถก็มาแล่นอยู่บนถนนกว้าง ผิวถนนถูกปูลาดไว้ด้วยแผ่นหินสีด�า  

สองข้างทางล้วนเป็นเสาประดับแสงไหล รถยังไม่ทันแล่นถึงพวกมัน 
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ก็พากนัส่องแสงแล้ว ครัน้รถแล่นผ่านไปแสงสว่างพวกน้ันก็ทยอยดบัลง

ท้องฟ้าเริม่มหีมิะโปรยปราย ติงหลิว่ย่ืนมอืออกไปรบั ทว่าละอองหิมะ 

เล็กละเอียด พอชักมือกลับพวกมันก็กลายเป็นคราบน�้าบนฝ่ามือแล้ว

หลังจากขับไปอีกครู่ใหญ่ หิมะก็เริ่มตกหนัก ในที่สุดเมืองเฮยสือ 

ทีอ่ยู่ห่างออกไปไกลลบิลบัก็ปรากฏขึน้ต่อสายตา มนัสูงใหญ่มพีลังเป่ียม

ชีวิตชีวา รูปทรงสี่เหลี่ยมขอบมุมคมชัด ราวกับตราประทับยักษ์ตั้งนิ่ง 

อยู่ใต้ท้องฟ้า

เฝยถังอดชะโงกหน้ามองออกไปไม่ได้ เขาปล่อยให้ละอองหิมะ

สาดซัดใส่หางตาปลายคิ้ว "พ่ีตง พ่ีดู เหมือนก�าแพงเมืองโบราณซีอัน 

ของพวกเราเลย"

ชางตงชะลอรถจอด

ห่างออกไปหลายสบิเมตรด้านหน้ามรีถจอดอยู่สบิกว่าคนั แต่ละคนั 

ก็ต่างรุ ่นกันไป ทว่าท้ังหมดล้วนเป็นสีด�าวับวาว ที่โบกสะบัดอยู่บน 

เสาสัญญาณของรถแต่ละคันคือธงปักษาเหิน

ครั้นเห็นชางตงจอดรถ รถสิบกว่าคันเหล่านั้นก็เปิดไฟขึ้น ล�าแสง

แทบจะเชือ่มต่อกนัเป็นวงโค้ง มรีถอยู่คนัหนึง่ตดิตัง้สปอตไลต์ก�าลงัวัตต์สงู 

ไว้บนหลังคา ล�าแสงที่ส่องมาท�าเอาชางตงถึงกับลืมตาไม่ขึ้น

ประตูรถคันดังกล่าวเปิดออก ที่เดินลงมาคือชายชราผมสีดอกเลา

เย่ียหลวิซใีจเต้นระส�า่ บอกไม่ถกูว่าท�าไม เธอผลกัประตเูดนิลงไป

ตามสัญชาตญาณ

ละอองหิมะปลิวฟุ้ง พัดผ่านหางตา แก้ม และริมฝีปาก ตอน 

เดินเข้าไปใกล้ชายชรา จู่ๆ ลมก็พัดโถมกระหน�่าจนเธอลืมตาไม่ขึ้น  

มันพาค�าพูดของชายชรามาด้วยประโยคหนึ่ง

"เยี่ยหลิวซี ในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้ว"

นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินคนในด่านเรียกชื่อของตนเอง
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เยี่ยหลิวซีถาม "คุณเป็นใคร แล้วฉันเป็นใคร"

ชายชราไม่ได้ตอบ แต่กลบัมองไปทีร่ถของชางตง หลงัจากพิจารณา 

อยู่ครูห่นึง่เขาก็เอ่ยปากถาม "คนพวกน้ันเป็นสหายนอกด่านของเจ้าหรือ"

ชางตงรู้สึกเป็นกังวลอยู่เล็กๆ ที่เขากลัวไม่ใช่การมีเรื่อง น�้าน้อย 

ยังไงก็แพ้ไฟ เกิดสู้กันข้ึนมาเขาต้องแพ้อยู่แล้ว แต่ยังไงเขาก็อดรู้สึก

ประหลาดใจกับบรรยากาศไม่สนิทสนมไม่ห่างเหิน ไม่กระตือรือร้น

ต้อนรับแต่ก็ไม่หลบเลี่ยงเย็นชานี้ไม่ได้

เฝยถังให้ติงหลิ่วช่วยคุ้มกันขณะตนเองใช้กล้องส่องทางไกลแอบ

จับตาดูสถานการณ์จากภายในรถ "กองก�าลังอวี่หลิน ต้องใช่กองก�าลัง

อวีห่ลนิแน่ นกท่ีวาดอยู่บนธงปักษาเหนิพวกนัน้ไม่เหมอืนกัน ขนนกทีอ่ยู่

บนไหล่ของคนท่ียืนอยู่ข้างๆ ก็ต่างกันออกไป อันนั้นคือเหย่ียว ฝีมือ 

ของคนคนนั้นต้องร้ายกาจมากแน่ๆ ส่วนที่อยู่ด้านนั้น...นกแก้ว?"

เพียงไม่นานเย่ียหลิวซีก็เดินกลับมา เธอเข้าไปนั่งในรถ อากาศที่

ประเดีย๋วหนาวประเด๋ียวร้อนท�าสองแก้มเธอแดงระเรือ่ "ตามพวกเขาไป

ก่อน"

ชายชราผูน้ัน้แซ่จ้าว จ้าวกวนโซ่ว เป็นคนใหญ่คนโตของกองก�าลงั

อวี่หลิน

ประตูใหญ่ของเมืองเฮยสือปิดตอนดวงอาทิตย์ตก และเปิดใหม่

เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น จะไม่มีการเปิดขึ้นก่อนเพ่ือใครหน้าไหนท้ังส้ิน  

ขบวนรถแล่นผ่านประตูข้างเข้าไปภายในทีละคันๆ

ถนนกว้างใหญ่แต่กลบัร้างไร้ผูค้น ตลอดสองข้างทางไม่มแีผงลอย

ร้านค้า มีก็แต่ก�าแพงสูงสีด�า ด้านบนมีนกหินนานาชนิดวางเรียงราย 

อยู่ห่างๆ กัน แสงไหลทอแสงไม่ต่างจากไฟข้างถนน

หมิะยังไม่ก่อตวัทบัถม บนผวิถนนท่ีถูกปลูาดไว้ด้วยหนิสดี�าราบเรยีบ 

เป็นมนัมหีน่วยลาดตระเวนตอนกลางคนืกลุม่ละเจด็คนปรากฏตวัให้เหน็
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เป็นครั้งคราว ทันทีท่ีเห็นรถแล่นตรงเข้ามา พวกเขาก็ยืนตรงต้ังขบวน

ต้อนรับกันแต่ไกล หน้าเชิดอกต้ัง พอขบวนรถแล่นผ่านไปพวกเขาก็ 

ออกลาดตระเวนกันอีกครั้ง

เส้นทางเหมือนจะไม่สั้นสักเท่าไหร่ ชางตงตั้งอกตั้งใจขับรถ  

คอยแล่นตรงหักหัวเลี้ยวตามรถคันหน้า เฝยถังตื่นเต้น กระซิบพูด 

ไม่หยุด...

"อันน้ีเลียนแบบสมัยฮั่น...ไม่ใช่ เลียนแบบก�าแพงเมืองฉางอัน 

สมัยถัง รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่ว่าจะแนวนอนแนวตั้งก็ล้วนเป็น 

เส้นตรง เหมือนกระดานหมากรุก เมืองนาราของญ่ีปุ่นก็เลียนแบบ 

พวกเรา เห็นก�าแพงสูงนั่นหรือเปล่า ฉางอันสมัยถังร้อยแปดฟาง* คือ

ชุมชนขนาดเล็กที่ถูกห้อมล้อมไว้ด้วยก�าแพงหนึ่งร้อยแปดแห่ง มีประตู

อยู่ทั้งสี่ด้าน ตอนกลางคืนห้ามออกนอกเขต คนไม่อาจออกจากฟาง 

ไปเดนิเล่นตามท้องถนน หากถูกกองก�าลงัลาดตระเวนเจอตวัเข้าอาจถูก

จับขังคุกหรือไม่ก็อาจถูกฆ่าท้ิงทันที...มิน่าถึงไม่มีคนสัญจรไปมาบน 

ท้องถนน

ความสูงของก�าแพงก็พิถีพิถันไม่ใช่น้อย ประตูสูงลานกว้างใหญ ่

ย่ิงก�าแพงสงูเท่าไหร่ คนท่ีพ�านกัอาศยัอยู่ข้างในก็ย่ิงส�าคญัมากเท่าน้ัน...

พวกนายเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่านซีหรือเปล่า ด้านใน 

มีแบบจ�าลองฉางอันสมัยถังตั้งแสดงอยู่ ละเอียดมาก..."

ตงิหลิว่ขมวดค้ิว "กลางคืนห้ามออกมาเดินเล่น ได้เบือ่ตายกันพอด"ี

"ใช่เสียที่ไหน พวกเขาเดินเล่นอยู่ในฟางได้ ฟางหน่ึงเทียบได้กับ

หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ด้านในไม่แน่ว่าอาจมีถนนการค้า คลับไพ่นกกระจอก 

* ความหมายโดยทั่วไปแปลว่าตรอกซอกซอย แต่ในสมัยราชวงศ์ถังวางผังเมืองฉางอันแยกพ้ืนที่ 

แต่ละย่านแต่ละชุมชนเป็นตารางแบ่งชัด ใช้ค�าว่า 'ฟาง' เรียกเขตพ้ืนท่ีบริหารภายในช่วงถนนหน่ึงๆ ซึ่ง

มีประตูเปิดปิดทั้งสี่ด้านเป็นเวลา มีทางแยกย่อย ตรอก และซอยซึ่งเรียกรวมๆ ว่า 'หลี่' อยู่ภายในฟาง

อีกทีหนึ่ง
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โรงหนงั อยากเทีย่วเล่นอะไรก็มีสิง่น้ัน แค่ออกจากฟางไม่ได้ก็เท่านัน้เอง"

เฝยถังจู่ๆ ก็นึกขึ้นได้ เขาตื่นเต้นจนออกนอกหน้า "พ่ีตง พี่ยังจ�า

ตลาดที่เสี่ยวหยางโจวน่ันได้หรือเปล่า ฉางอันสมัยถังเองก็มีตลาด 

เหมือนกัน ชื่อตลาดตะวันออกตลาดตะวันตก ว่ากันว่าที่นั่นคึกคักมาก 

แค่ตลาดตะวันตกแห่งเดียวก็มีร้านค้าแผงลอยกว่าส่ีหมื่นแห่งแล้ว  

ด้านในเต็มไปด้วยพ่อค้าวาณิชชาวเปอร์เซีย เกาหลี ญ่ีปุ่น เรียกได้ว่า 

เป็นศูนย์กลางการค้าแห่งยุค อา...ค�าว่า 'ซื้อของ'* ที่พวกเราใช้กัน 

ในทกุวันน้ี ว่ากันว่าก็มาจากตลาดตะวันออกตลาดตะวนัตก เมอืงเฮยสอื 

เลียนแบบฉางอัน งั้นก็แปลว่ามันต้องมีตลาดขนาดใหญ่ด้วยแน่"

ติงหลิ่วมองเฝยถังด้วยสายตาท่ีต่างไปจากเดิม "ท�าไมนายถึงรู ้

มากมายขนาดนี้"

เฝยถังพ่นลมออกจมูกทีหนึ่ง "ผมเป็นคนซีอันมาแต่เกิด ปีนึงไป

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่านซีไม่รู้ตั้งกี่หน"

ชางตงเลี้ยวรถอีกครั้ง จู ่ๆ ทัศนียภาพเบื้องหน้าก็พลันอึดอัด 

ก�าแพงฟางท่ีอยู่ตรงหน้าสูงตระหง่านกว่าก่อนหน้านี้มาก ท่ีอยู่บริเวณ

มมุทัง้สีด้่านคือป้อมประจ�ายาม มภีาพสลกัหินขนาดใหญ่อยู่บนก�าแพง

ภาพสลักหินบนก�าแพงที่ชางตงมองเห็นภาพแรกคือภาพนักโทษ

สวมข่ือคอเดินเข้าด่าน ภายใต้ภาพด่านอว้ีเหมินสูงใหญ่ คนท่ีเดินเข้า

ด่านมามีกันไม่ขาดสาย บ้างก็ดูซึมกะทือ บ้างก็สองมือปิดหน้าร�่าไห้ 

แน่นอนว่ามท่ีีสหีน้าย้ิมแย้มด้วย คงเพราะรูส้กึว่ากลยุีคให้ก�าเนิดวีรบรุษุ 

โลกก�าลังเปลี่ยนใหม่ ไม่แน่ว่าชะตากรรมอาจเปล่ียนแปลงไปด้วย  

เมื่อภาพคนมีมิติสูงต�่าสีหน้าความรู ้สึกก็ย่อมปรากฏชัดเป็นพิเศษ  

หลังจากพิจารณาดูอยู่ครู่หนึ่ง ชางตงก็รู้สึกเหมือนมีเสียงคร�่าครวญ 

ก้องดังไปมาอยู่ที่ข้างหู เขาอดเบือนหน้าหนีด้วยความสงสารไม่ได้

* ค�าว่าสิ่งของในภาษาจีน ประกอบด้วยอักษรค�าว่าตะวันออกและตะวันตกสองตัว
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ประตูมีสองชั้น เป็นประตูเหล็กหนาหนัก ตอนถูกผลักเปิด พื้นดิน

ก็คล้ายสั่นสะเทือน

หลังผ่านประตูฟางเข้ามา เขาก็ขับรถต่อไปอีกระยะหนึ่ง ก่อน 

จอดลงหน้าสิง่ปลกูสร้างขนาดใหญ่รปูร่างแปลกประหลาดคล้ายเสอืร้าย

ที่ก�าลังหมอบนอนอยู่ตัวหนึ่ง บันไดหินราบเรียบทอดตัวยาวเข้าไป 

ในปากเป็นทางเข้า ทั้งสองฝั่งของทุกขั้นบันไดล้วนมีลายพยัคฆ์ขาว 

สีเหลืองทองฝังอยู่ในเนื้อหิน ลวดลายไม่ต่างจากรูปแบบภาพสลักหิน

สมัยฮั่น

เฝยถังคอย่ืนคอยาวมอง มังกรเขียวพยัคฆ์ขาวหงส์แดงเต่าด�า  

คือสัตว์เทวะท้ังสี่ของจีนสมัยโบราณ พยัคฆ์ขาวประจ�าทิศตะวันตก  

อยู่ในธาตุทอง สิ่งปลูกสร้างนี้เรียกได้ว่าสร้างขึ้นถูกต้องตามหลักการ  

เพียงแต่มันมีไว้เพื่ออะไร

เขาเป็นพ่อค้าโดยก�าเนิดและสนใจเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นพิเศษ 

พอคิดว่าต้องเดินผ่าน 'ปากพยัคฆ์' เข้าไป ก็รู้สึกว่าช่างไม่เป็นมงคล 

เอาเสียเลย

จ้าวกวนโซ่วลงจากรถเป็นคนแรก ท่ีอยู่ในมือคือไม้เท้าเหล็กสีด�า 

บนหวัของมนัคือเหลก็หล่อรปูเหยีย่วทีถู่กขดัสจีนเป็นประกาย พวกชางตง 

ทยอยลงจากรถ ส่วนหลีจ่นิเอ๋าเพราะไม่เคยพบเจอเรือ่งราวใหญ่โตแบบน้ี  

จงึได้แต่ใช้แขนสองข้างหนีบไก่ไว้ข้างละตวัพลางกลนืน�า้ลายอย่างตืน่เต้น 

ไม่หยุด

จ้าวกวนโซ่วมองมาทางเย่ียหลวิซ ี"ต้องให้เพ่ือนของเจ้าไปพักผ่อน

ก่อนหรือเปล่า"

เย่ียหลิวซีชี้ไปทางสิ่งปลูกสร้างน้ัน "นั่นคืออะไร เป็นความลับ 

หรือเปล่า"

จ้าวกวนโซ่วสหีน้าราบเรยีบ "หากเทยีบกับนอกด่าน...คงต้องเรยีกว่า 
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พิพิธภัณฑ์กระมัง"

เฝยถังเอ่ยปากยุเย่ียหลวิซเีสยีงเบา "พ่ีซ ีผมอยากด ูพอจะผ่อนผนั

สักหน่อยได้หรือเปล่า"

เยี่ยหลิวซีตอบ "เพื่อนของฉันจะเข้าไปด้วย"

จ้าวกวนโซ่วใช้ไม้เท้าค�า้ยันเดินขึน้ไปตามบนัได เท่ากับเป็นการตอบ 

ตกลงโดยปริยาย หลี่จินเอ๋าเองก็ต่ืนเต้นหมายตามไปด้วย แต่เพราะ 

ถูกคนท่ีอยู่ข้างๆ สกัดไว้ จึงได้แต่มองดูพวกชางตงเดินเข้าไปภายใน  

ในใจนกึอจิฉา ได้ยินว่าพิพิธภณัฑ์เมอืงเฮยสอืเตม็ไปด้วยข้าวของสารพัด 

อีกทั้งยังมีห้องจัดแสดงปีศาจด้วย...

เรียกได้ว่าเป็นโอกาสยากจะพบเจอได้ในรอบร้อยปี น่าเสียดาย 

ที่วาสนาไม่พอ จึงถูกขวางอยู่หน้าประตูทางเข้า

พวกชางตงเดินเข้าไปยังโถงใหญ่ เสียงฝีเท้าก้องดังเหมือนเวลา

เดนิอยู่ในพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่จรงิๆ แสงไหลทีอ่ยู่บนทีสู่งค่อยๆ สุกสว่าง  

ส่ิงท่ีพวกเขามองเหน็ก่อนเป็นอนัดบัแรกคอืแผนทีภ่ายในของด่านอว้ีเหมนิ

ไม่เสียทีท่ีเป็นของใช้ของกลุ่มคนชั้นสูง แผนท่ีแผ่นน้ีละเอียดกว่า

ที่เห็นขายอยู่ตามท้องตลาดมาก

จ้าวกวนโซ่วมองมาทางเยีย่หลวิซ ี"ข้ารูว่้ามเีรือ่งราวมากมายทีเ่จ้า

จ�าไม่ได้ แต่ไม่เป็นไร หลงัเดนิวนรอบท่ีนีเ่สรจ็ เจ้าก็น่าจะเข้าใจข้ึนมาบ้าง"

เขาพยักพเยิดไปยังแผนท่ีน่ัน "ตอนนัน้หลงัเข้าด่านมา เมอืงเฮยสอื 

เรียกได้ว่าเป็นฐานท่ีมั่นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใหญ่โตท่ีสุด และเพราะมีภูเขา 

สองลูกคล้ายแขนโอบล้อมไว้ ท�าให้มันกลายเป็นพ้ืนท่ีลุ่มกลางเขาที่มี

ชัยภูมิดีเลิศ ภูเขาลูกหนึ่งชื่อเขาเฮยสือ พวกเราขุดหินจากที่นั่นมาใช ้

สร้างเมอืง ส่วนอกีลกูชือ่เขาหวงจนิค่วง (ภูเขาเหมอืงทอง) มนัให้ผลผลิต

อะไรกับพวกเรา ข้าคงไม่จ�าเป็นต้องจาระไนให้มากความ"

แบบนี้มันสวรรค์ประทานอาหารให้กินชัดๆ จนถึงวันนี้ทองค�า 
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ก็ยังคงเป็นวัตถุมีค่ามากบนโลก ชางตงนึกถึงคาราวานอูฐหุ่นเงาท่ี 

เดินทางเข้าออกด่าน พวกมันท�าการค้าขายซะที่ไหนกัน เห็นชัดๆ ว่า 

เป็นลูกค้าใหญ่ต่างหาก

จ้าวกวนโซ่วพาพวกเขาเดินต่อ คราวนี้สิ่งที่มองเห็นคือตู้จัดแสดง 

ด้านในคือหุ่นเงาสิบกว่าตัว ลักษณะของพวกมันไม่ต่างจากหุ่นเงาท่ี

บรรจุอยู่ในโลงพวกนั้นแม้แต่น้อย เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หุ่นแต่ละตัวสวมใส่

ล้วนแตกต่างกันไป บ้างก็เสือ้สัน้เน้ือหยาบสมยัฮัน่ บ้างก็เสือ้คลมุคอกลม

ผ้าต้นเก๋อสมยัถัง บ้างก็ชดุเสือ้คลมุขีม้่าสมยัชงิ หน�าซ�า้ยังมทีีใ่ส่เสือ้กล้าม 

สีขาวมีเสื้อคนงานคลุมทับอยู่ทางด้านนอก สีหน้าท่าทางล้วนแตกต่าง

กันออกไป

ส่วนภาพท่ีอยู่หลงัตู้จดัแสดงคือ...ทางซอืหม่าท่ีตัง้ตระหง่านอยู่บน

แท่นดนิเหลอืง ด้านบนมดีวงตาเบกิกว้างอยู่หลายดวง คล้ายคอยตรวจตรา 

ระแวดระวัง

จ้าวกวนโซ่วพูดด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบ "มอียู่ช่วงหน่ึงพวกเราใช้ชวีติ

ไม่ต่างจากคนทีอ่ยู่นอกด่าน บางทอีาจเรยีกได้ว่าดกีว่า วิชาบงัคับหุน่เงา

สกุลเหล่าหลี่ท�าให้หุ ่นเงามีสภาพไม่ต่างจากคน ไม่ว่าจะข้าวของ 

สิง่ประดษิฐ์แปลกใหม่อะไรล้วนซือ้ได้ด้วยเงนิทอง ทว่าหลายร้อยปีมานี้

พวกเรากลับล้าหลัง เทคโนโลยีของโลกข้างนอกก้าวกระโดดเร็วเกินไป 

ของบางอย่างไม่อาจลอกเลียนแบบ ของบางอย่างอาจเรียนรู้ได้แค่

กระผีกริ้น ของบางอย่างได้แต่รับเอาสินค้าส�าเร็จมาใช้"

พอเหน็อกีฝ่ายเดนิหน้าต่อ ชางตงก็อดถามข้ึนไม่ได้ "ทางซอืหม่า...

นั่น มันคืออะไร"

จ้าวกวนโซ่วมองดูเขาปราดหน่ึง "เจ้าคงหมายถึงสุสานหุ่นเงา 

พวกนั้นสินะ หุ่นเงาคล้ายกับคนก็จริง ทว่ากลับมีปัญหาด้านคุณภาพ 

ต้องลมต้องฝนหน่อยก็เสียหาย อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพียงน้อยรูปร่าง 
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ก็บิดเบี้ยวผิดเพี้ยน หากรักษาไม่ดี เจอความชื้นเข้าก็ขึ้นรา ใช้ได้ไม่นาน 

ก็ต้องเปลี่ยนใหม่

เพราะนึกถึงความดีความชอบของพวกมัน ดังนั้นถึงจะไม่ใช่คน 

แต่พวกเราก็ยังคงท�าการฝังพวกมันเช่นเดียวกับมนุษย์ หลังจากบรรจุ 

ลงโลงก็จะมีตาสุสานทรายสร้างสุสานให้พวกมัน...ตาสุสานทราย 

ท�าหน้าท่ีไม่ต่างจากยามเฝ้าสุสาน หากลมกัดกร่อนน�้ากัดเซาะสุสาน 

พังทลาย มันก็จะซ่อมแซมป้องกันให้ทันที"

ที่แท้ก็แบบนี้ ชางตงทอดถอนใจ โลกนี้มีสุสานร้างอยู่มากมาย  

บ้างก็ถูกสัตว์ตะกุยรื้อ ถูกน�้ากัดเซาะ ไม่มีคนดูแล ปล่อยให้หญ้างอกสูง

ท่วมเอว เทียบกันแล้วการมตีาสสุานทรายคอยปกป้องคุม้ครองหลงัจาก

หมดสภาพไป ชะตาชีวิตของพวกมันนับว่าไม่เลวเลยจริงๆ

ที่พวกเขาเห็นต่อจากนั้นคือแผ่นสลักหินขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยม

จัตุรัสที่เคยปรากฏอยู่บนโลงหุ่นเงา องค์จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ทรงประทับอยู่

หลงัม่าน พระพักตร์โศกสลด โฉมสะคราญทีอ่ยู่อกีด้านใช้แขนเส้ือปิดหน้า  

ร�่าไห้รันทด ข้างๆ คือตัวหนังสือหกตัว

'ไหลตะวันตกกระดูก มองตะวันออกวิญญาณ'

เยี่ยหลิวซีริมฝีปากแห้งผาก

จ้าวกวนโซ่วบอก "ตัวอักษรหกตัวนี้อ่านตรงๆ เป็น 'หลิวซีกระดูก 

วั่งตงวิญญาณ' หรือจะอ่านกลับกันเป็น 'วิญญาณวั่งตง กระดูกหลิวซี' 

ก็ได้ ตวัอกัษรหกตวันีซ่้อนแก่นแท้ของวชิาควบคมุหุ่นเงาสกุลเหล่าหลีไ่ว้"

เย่ียหลิวซีอดถามไม่ได้ "หลิวซีกระดูกมีอะไรเก่ียวข้องกับฉัน 

หรือเปล่า"

จ้าวกวนโซ่วไม่ตอบ "พวกเราไปกันต่อ"
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คราวนี้เป็นภาพนูนต�่าท�าจากทองแดงยาวจากเพดานจรดพ้ืน 

ขนาดกว้างเกือบสิบเมตร ภาพนี้แลดูสับสนอึมครึมราวกับทองแดง

หลอมเหลวทีก่�าลงัเดอืดถูกลมพัดแห้งในทันใด ยามอยู่ด้านล่างเงยมอง

ขึ้นไปชวนให้รู้สึกอึดอัดเป็นเท่าทวีคูณ

จ้าวกวนโซ่วเงยหน้ามองดูภาพ เส้นผมสีดอกเลาสั่นไหวเล็กๆ 

เส้นเลือดด�าบนมือเฒ่าชรายับย่นที่จับอยู่บนหัวไม้เท้ารูปเหย่ียวนั้น 

ปูดโปน

เยี่ยหลิวซีถาม "สิ่งนี้คือ..."

จ้าวกวนโซ่วพูดด้วยน�้าเสียงปลงอนิจจัง "ภาพน้ีเป็นภาพจลาจล

โซ่วโส่ว เมือ่พันกว่าปีก่อนหนานโต่วทบัตะวัน ตอนยังไม่มเีซยีมซสีวรรค์

ไร้อกัษร คนสกุลเชยีนได้ใช้หญ้ากับกระดองเต่าท�านายให้องค์จกัรพรรดิ

ฮั่นอู ่ตี้ ผลท่ีได้คือ 'หนานโต่วท�าลายอว้ีเหมิน' ความหมายคือเมื่อ 

ดาวหนานโต่วปรากฏ ถึงตอนน้ันวิชาควบคุมหุ่นเงาก็จะสิ้นอภินิหาร 

ขบวนอูฐหุ่นเงาจะใช้การไม่ได้อีก 'หลิวซีกระดูก วั่งตงวิญญาณ' จะถูก

ควบคุมโดยคนผู้หนึ่ง คนผู้นี้เข้าออกด่านอว้ีเหมินได้อย่างอิสระ และ 

เป็นผู้ก่อเหตุจลาจล น่ีคือหายนะใหญ่ภายในด่าน พวกเราเรียกมันว่า 

'ตะวันตกออกอวี้เหมิน' "

เยี่ยหลิวซีถาม "เหตุจลาจลแบบไหน"

จ้าวกวนโซ่วชี้ไปยังชายที่อยู่กลางภาพ

"คนผูน้ี้แซ่ลี ่ชือ่ลีว่ั่งตง คนทีถื่อก�าเนดิขานรบัดาวหนานโต่ว ชายชือ่ 

ว่ังตง หญิงชื่อหลิวซี ลี่วั่งตงต้องการจะเปิดประตูด่านอว้ีเหมินอีกครั้ง  

เขาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กองก�าลังกบฏโซ่วโส่ว ขณะเดียวกัน 

ก็เพียรตดิต่อขอความช่วยเหลอืจากนอกด่านหลายต่อหลายครัง้ ตอนนัน้ 

นอกด่านอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านราชวงศ์สุย-ถังพอดี เขาใช้เซียมซีสวรรค์

ไร้อักษรท�านายได้ว่าราชส�านักถังแห่งสายสกุลเหล่าหลี่จะเจริญรุ่งเรือง 
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จงึท�า 'จอกโมราหวัสตัว์' ขึน้มาคูห่นึง่เพ่ือเป็นของขวัญพบหน้าผูกสัมพันธ์ 

กับสกุลเหล่าหลี่ และสัญญาว่าจะมอบทองค�าจ�านวนมหาศาลให้เป็น

สิ่งตอบแทนหากอีกฝ่ายยอมส่งก�าลังทหารมาช่วยเหลือ"

เยี่ยหลิวซีถาม "แล้วเงื่อนไขคืออะไร"

"ลี่วั่งตงคิดว่าหากองค์จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ทรงทุ่มเทก�าลังทั่วแผ่นดิน

ผนึกด่านอวี้เหมินได้ เช่นนั้นจักรพรรดิถังก็ย่อมใช้วิธีตรงกันข้าม นับถือ

ลัทธิเต๋า รวบรวมเหล่าผู้วิเศษ ท�าลายด่านอวี้เหมินได้"

"ทว่าไม่ส�าเร็จ?"

จ้าวกวนโซ่วย้ิมหยัน "ลีว่ั่งตงใช้วาจาล่อลวงองค์จกัรพรรดถัิงไท่จง 

ให้ทรงรู้สึกว่าโอรสสวรรค์คือลิขิตฟ้า แผ่นดินต้าถังเจริญรุ่งเรือง หน�าซ�้า

ยังมนัีกพรตอยู่ทัว่แผ่นดิน ไม่จ�าเป็นต้องกลวัภตูผปีีศาจสร้างความป่ันป่วน  

เดิมองค์จักรพรรดิถังไท่จงทรงผงกพระเศียรตอบรับแล้ว แต่ใครจะไปรู้ 

คนค�านวณไม่สู้ฟ้าลิขิต เพียงเพราะแค่ฝัน องค์จักรพรรดิถังไท่จงจึง 

ทรงเปลี่ยนพระทัยในท้ายที่สุด"

"ฝันอะไร"

"ตอนทรงตดัสนิพระทยัเปิดด่านอว้ีเหมนิ จู่ๆ  พระองค์กท็รงฝันร้าย 

ในฝันเต็มไปด้วยภูตผีปีศาจจ�านวนนับไม่ถ้วน มีขุนนางใหญ่คนหน่ึง

เสนอว่าให้แม่ทัพใหญ่ฉนิฉยงกับอว้ีฉอืกงสองคนสวมชดุเกราะถืออาวุธ 

ยืนเฝ้าอยู่นอกประตหู้องบรรทม เช่นนีพ้ระองค์ย่อมพบความสขุสงบได้"

เฝยถังพูดโพล่งออกมา "เรื่องน้ีผมเองก็รู้ ต่อมาพวกชาวบ้านเลย

เอาภาพเหมอืนของพวกเขาสองคนไปตดิไว้ทีห่น้าประต ูนานวนัเข้าเลย

กลายเป็น 'ทวารบาล' "

จ้าวกวนโซ่วพยักหน้า "ถังไท่จงนึกเสียใจ ลี่ว่ังตงผิดหวังรุนแรง 

ทองค�าหรอืก็เอาคนืกลบัมาไม่ได้ เขาจงึคดิจะเอาจอกโมราหวัสตัว์ล�า้ค่า

คู่น้ันกลับ น่าเสียดายที่คนผู้เดียวไม่อาจเป็นศัตรูกับองค์จักรพรรดิ 
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สุดท้ายหลังจากทุ่มเทก�าลังสติปัญญาสุดความสามารถ เขาก็กระเซอะ

กระเซิงกลับด่านอวี้เหมินไปพร้อมจอกโมราหัวสัตว์ใบเดียว

หลงัลีว่ัง่ตงสิน้ หุน่เงาก็กลบัมาใช้การได้อกีคร้ัง แต่ถึงแม้กองก�าลัง 

อว่ีหลนิจะผนึกก�าลงัร่วมกับผูวิ้เศษก�าราบกลุม่กบฏโซ่วโส่วได้ส�าเรจ็ ทว่า

พวกเขากลับหาจอกโมราหัวสัตว์นั่นไม่พบ คนสกุลเชียนท�านายเซียมซี

สวรรค์ไร้อักษร บอกว่าเมื่อดาวหนานโต่วทับตะวันปรากฏข้ึนอีกครั้ง  

คนท่ีจะน�าพาหายนะมาสูด่่านอว้ีเหมนิอีกรอบก็จะปรากฏตวัขึน้ หน�าซ�า้ 

คนผู้นั้นยังเป็นเจ้าของจอกโมราหัวสัตว์"

พูดถึงตรงนี้จ้าวกวนโซ่วก็หยุดไปชั่วขณะ

พวกเฝยถังต่างพากันตะลงึ อกของเย่ียหลวิซกีระเพ่ือมไหวรนุแรง 

มือที่อยู่ข้างตัวสั่นระริก ชางตงเดินเข้าไป กุมมือเธอไว้เบาๆ

จ้าวกวนโซ่วมองมาทางเยี่ยหลิวซี

"เย่ียหลิวซี เจ้าคงฟังเข้าใจแล้วกระมัง ย่ีสิบกว่าปีก่อนเจ้าเกิด 

ในหมู่บ้านใกล้ๆ กองสุสานสันเขาทะเลทราย นับแต่เจ้าถือก�าเนิด  

ในด่านก็ไม่มีหุ่นเงาตัวไหนลุกขึ้นได้อีก"

ชางตงพอเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้แล้ว

'ออกจากด่านเพียงก้าวเลอืดไหลแห้งเหือด' ค�าพูดประโยคนีไ้ม่ได้

พูดกันเล่นๆ แต่ไหนแต่ไรมามีเพียงหุ่นเงาที่จะเข้าออกด่านได้ วิธีการ 

ที่จะท�าให้แผ่นหนังแข็งท่ือไม่มีชีวิตกลายเป็นมนุษย์ได้อย่างสมจริง  

เคลด็ลบัคงอยู่ท่ีการรบั 'กระดกู' และชกัน�า 'วิญญาณ' เมือ่ครูจ้่าวกวนโซ่ว 

ถึงได้บอกว่าแก่นแท้ของหุ่นเงาสกุลเหล่าหลี่อยู่ที่ค�าว่า 'หลิวซีกระดูก  

วั่งตงวิญญาณ'

ทองค�าล�้าค่าเพราะมันแลกอาหารน�้าดื่มรวมถึงข้าวของอื่นๆ ได้ 

แต่หากกอดทองค�าไว้ได้อย่างเดียวก็คงมีแต่อดตาย ในด่านแม้จะอุดม

ไปด้วยทองค�าแต่กลับขาดแคลนผลิตผล ให้ฝืนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไป



30 ปริศนาด่านปีศาจอวี้เหมิน 3

วันๆ ก็คงพอไหว แต่คิดจะใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยสุขสบาย ยังไงก็ต้องพ่ึงพา

นอกด่านถ่ายเลอืดให้ ขบวนอฐูหุ่นเงาคือเครือ่งมอืล�าเลยีงปัจจยั กองก�าลงั 

อวี่หลินกับเหล่าผู้วิเศษเดิมเป็นชนชั้นผู้ถือครองอ�านาจ มีอภิสิทธ์ิเหนือ

คนท้ังปวง อกีท้ังยังควบคมุเครือ่งมอืล�าเลยีงปัจจยัไว้เพียงผูเ้ดยีว ฐานะ

อ�านาจปกครองย่อมมั่นคงยากจะสั่นคลอน

ดังนั้นเรื่องหนานโต่วทับตะวันน้ี ส�าหรับผู้มีอ�านาจแล้วจึงจัดเป็น

หายนะใหญ่หลวง ขบวนอูฐหุ่นเงาเป็นอัมพาต 'หลิวซีกระดูก ว่ังตง

วิญญาณ' ตกอยู่ในก�ามือของคนคนหนึ่ง ที่ย่ิงแย่ไปกว่านั้น คนคนนั้น 

ไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเขาอีก

พ้ืนท่ีข้างเตยีงของตนเองใครเล่าจะยอมให้ผูอ้ืน่มานอนสบายใจเฉิบ  

แบบนี้เท่ากับมาแบ่งเตียง รื้อเตียงกันชัดๆ...

ชางตงพูดขึ้น "ผู้อาวุโสจ้าว ผมอยากถามหน่อย จลาจลโซ่วโส่ว 

ในครั้งนั้นวุ่นวายมากขนาดไหน"

จ้าวกวนโซ่วเงยหน้า มองดูหอกทวนม้าเหลก็* บนภาพทองแดงนนูต�า่  

"ก็คงพอๆ กับเวลาเปลี่ยนยุคสมัย เมืองเฮยสือเปลี่ยนเจ้าของ กองก�าลัง

อว่ีหลินกับพวกผู้วิเศษที่อยู่เหนือผู้คนท้ังปวงมาแต่ไหนแต่ไรจู่ๆ กลับมี

สภาพไม่ต่างจากสนุขัไร้เจ้าของ แม้แต่ฐานทีม่ัน่ใหญ่ก็ยังรกัษาไว้ไม่อยู่ 

เจ้าคิดว่าแบบน้ีเรียกว่าหายนะครั้งใหญ่ได้หรือเปล่า เรียกว่าจลาจล 

ได้หรือไม่"

เฝยถังพึมพ�า "ถ้าเป็นผม ปุบปับก็มีความสามารถพิเศษแบบนี ้

ผมคงดีใจแย่ เข้ามาออกไป ช่วยชาวบ้านซื้อของ เปิดบริษัทขนส่ง  

ถึงตอนน้ันเงนิทองย่อมไหลมาเทมาจนนับไม่หวาดไม่ไหว มเีหตผุลอะไร 

ให้ต้องก่อกบฏด้วย พิลึกคนจริงๆ..."

* หอกทวนม้าเหล็ก แปลตรงตัวหมายถึงความน่าเกรงขามของกองก�าลังที่พรั่งพร้อมด้วยศัสตราวุธและ

ทหารม้าติดเกราะเหล็ก มักใช้อุปมาถึงสงคราม
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จ้าวกวนโซ่วมองดูเขาด้วยสายตาเหยียดหยันคราวหนึ่ง "เพราะ

ฉะนั้นเจ้าถึงได้เป็นแค่คนธรรมดาๆ หนานโต่วท�าลายอว้ีเหมิน คนท่ี 

ถือก�าเนิดขานรับดาวหนานโต่วถูกลิขิตให้เป็นผู้สร้างความปั่นป่วนให ้

ด่านอว้ีเหมิน และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ลี่ว่ังตงต้ังกลุ่ม 'โซ่วโส่ว' ขึ้นได้อย่าง

รวดเร็ว ที่เขามีผู้ติดตามมากมาย ระดมพลบุกโจมตีเมืองยึดครองพื้นที่

ต่างๆ ได้นัน่ก็เพราะเขาให้สญัญากับทุกคนว่าจะกลบัตะวนัออก กลบัไปอยู่ 

ยังโลกที่ไม่มีภูตผีปีศาจได้"

เข้าใจแล้ว ที่จ้าวกวนโซ่วบอกก่อนหน้านี้ว่า 'พวกเราใช้ชีวิต 

ไม่ต่างจากคนท่ีอยู่นอกด่าน บางทีอาจเรียกได้ว่าดีกว่า' น่ันหมายถึง 

ผู้มีอ�านาจกลุ่มน้อยเท่านั้น เพราะคนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง

น�า้ลกึเปลวเพลิงร้อนระอ ุ เดือดร้อนอยู่กับการถูกภูตผีปีศาจรกุรานเล่นงาน  

ชวีตินอกด่านท่ีพวกเขามุง่มาดปรารถนานัน้ไม่ต่างอะไรจากสรวงสวรรค์

เฝยถังรูสึ้กไม่พอใจในน�า้เสยีงรวมถึงค�าพูดของอกีฝ่ายทีว่่า 'เพราะ

ฉะนั้นเจ้าถึงได้เป็นแค่คนธรรมดาๆ' คนธรรมดาแล้วไง คนธรรมดา 

มีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลไม่มาก หน�าซ�้ายังมีอิสระกว่าไม่รู้ตั้งเท่าไหร่

เขาส่งเสียงประชดออกมาค�าหนึ่ง

จู่ๆ  เยีย่หลวิซก็ีย้ิม "เข้าใจแล้ว ฉนัเองก็เกิดมาขานรบัดาวหนานโต่ว  

ฉันกับหุ่นเงาอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันไม่ได้ ฉันอยู่มันตาย ฉันตายมันอยู่  

ฉันถูกก�าหนดให้เป็นกบฏ เป็นหายนะใหญ่หลวงในสายตาพวกคุณ  

ใช่หรือเปล่า"

เธอส่งสายตาท้าทาย "ในเมื่อเป็นแบบน้ันท�าไมถึงไม่ฆ่าฉันท้ิง 

เสียเลย ฆ่าฉันแล้วทุกอย่างจะได้จบสิ้น"

จ้าวกวนโซ่วสหีน้าราบเรยีบไร้ความรูส้กึ "เจ้าคดิว่าพวกข้าไม่อยาก

ฆ่าเจ้างั้นหรือ คนที่ถูกฆ่าตายได้ง่ายๆ มีหรือจะถูกเรียกว่าหายนะ 

ใหญ่หลวง เยี่ยหลิวซี เจ้าก็ดี ลี่วั่งตงก็ดี พวกเจ้าต่างถูกก�าหนดให้มีชีวิต
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ยืนยาวนับร้อยปี เพราะมีดาวหนานโต่วคุ้มครอง กองก�าลังอว่ีหลิน  

ผู้วิเศษ หรือแม้แต่ภูตผีปีศาจล้วนฆ่าพวกเจ้าไม่ได้"

เฝยถังหลุดปากอุทาน "เชี่ย...พี่ซีเป็นพวกไม่รู้จักตาย?"

จ้าวกวนโซ่วแก้ค�าพูดของเขาเสียใหม่ "ไม่ใช่ หลิวซียังคงรู้จัก 

เฒ่าชราสิ้นอายุขัย สามารถฆ่าตัวตายได้ แค่ไม่มีทางตายด้วยเหตุ 

ผิดธรรมชาติเท่านั้น"

ชางตงถอนหายใจเบาๆ

เย่ียหลวิซรีูส้กึประหลาดใจ กว่าจะร้องอ้อออกมาค�าหนึง่ก็หลังจาก

ผ่านไปเป็นนาน

เธอรู้สึกภาคภูมิใจเล็กๆ อย่างน้อยก็ยังนับเป็นข้อดีได้อยู่ โชคดีที่

เธอไม่ได้มีหาง ไม่อย่างนั้นมีหวังได้กระดกม้วนขึ้นมาแล้วแน่ๆ

เธอมองไปทางจ้าวกวนโซ่ว "หลังจากนั้นล่ะ"

"พวกเราไม่ต้องการให้เกิด 'จลาจลโซ่วโส่ว' ขึน้มาอกี ครัง้นีพ้วกเรา 

จงึต้องการป้องกันเหตรุ้ายล่วงหน้า เลยตัง้ใจแสวงหาความร่วมมอื ทว่า

เซียมซีสวรรค์ไร้อักษรไม่ใช่แก้วสารพัดนึก ค�าบอกใบ้ของมันบอกก็แค่

ขอบเขต ทิศทางกว้างๆ เท่านั้น พวกเราไม่รู้ว่าคนที่ถือก�าเนิดนั้นคือใคร 

กว่าจะหาหมูบ้่านท่ีเจ้าเกิดพบก็ต้องใช้เวลาถึงสบิกว่าปี ทว่าเพราะสสุาน

ดวงตาอาละวาดสงัหารผูค้นในหมูบ้่าน ท�าให้หมูบ้่านของเจ้ากลายเป็น

หมู่บ้านร้าง

หลงัจากนัน้อกีสองสามปีพวกเราถงึหาตวัเจ้าพบ แม้จะอายุยังน้อย  

แต่ท�าอะไรกลบัโชกโชนเป่ียมประสบการณ์ ถึงจะถูกขายไปเป็นคนรบัใช้  

แต่กลับเล่นงานคนเฝ้าจนสลบหนีออกมาเองได้ หน�าซ�้ายังชอบใช ้

ความรนุแรง ทะเลาะต่อยตีกับชาวบ้านเป็นประจ�าจนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปท่ัว  

ข้างกายเคยมคีนตดิตาม โชคดทีีห่าตวัเจ้าได้เรว็ หากช้าไปอกีสองสามปี  

เกรงว่าเจ้าคงเป็นโล้เป็นพายไปแล้ว
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เจ้าบอกเองว่าตอนสุสานดวงตาฆ่าคนในหมู่บ้าน เจ้าซ่อนตัวอยู่

ในโอ่งน�้า เลยรอดชีวิตมาได้ พวกเราพาเจ้ากลับเมืองเฮยสือ ให้เข้าไป

อยู่ในกองก�าลังอว่ีหลิน ให้เข้าออกด่านท�าหน้าท่ีขนส่งปัจจัย คิดว่า 

นับแต่นั้นทั่วหล้าจะสงบสุข แต่ใครจะไปรู้..."

จ้าวกวนโซ่วหยุดไปชัว่ขณะ เมือ่เอ่ยอกีครัง้น�า้เสียงกลบัดวู่างเปล่า 

"แต่ใครจะไปรู ้ว่าหลังจากนั้นไม่นาน พวกเซียเหยี่ยนกลับก่อกบฏ  

มหัีวหน้าชือ่เจยีงจัน่ เรือ่งนีส้ร้างความประหลาดใจให้กับพวกเราไม่ใช่น้อย  

เพราะลกัษณะของพวกเซยีเหย่ียนแทบไม่ต่างจากพวกโซ่วโส่ว ไม่เพียง

ร่วมมือกับพวกภูตผีปีศาจ แต่ยังรุกคืบดุดัน เพียงไม่นานก็ยึดเมือง

ชายแดนทางทิศตะวันออกอย่างเมืองหูหยางได้ส�าเร็จ และเปลี่ยนมัน 

ให้กลายเป็นฐานที่มั่นของพวกเซียเหยี่ยน

เจยีงจัน่ไม่ใช่คนทีม่ดีาวหนานโต่วคุม้ครอง แล้วเหตใุดถึงรวมกลุ่ม

ขึ้นได้รวดเร็วเช่นน้ี หลังจากคิดมาคิดไป ในที่สุดพวกเราก็ตัดสินใจให้

เจ้าเข้าไปใกล้ชิดเจียงจั่น คงเรียกว่าเป็น...สายลับได้กระมัง"

เยี่ยหลิวซีข่มใจไม่อยู่ "หลังจากนั้นล่ะ"

"หลังจากนั้น เจ้าก็ตกหลุมรักเจียงจั่น"

เย่ียหลวิซชีาไปท้ังหนังหัว ปฏิกิรยิาแรกของเธอคอืลอบมองไปทาง

ชางตง

หัวคิ้วของเขาเหมือน...จะขมวดเข้าหากันเล็กน้อย

เย่ียหลิวซีนึกโมโห เธอเงียบไปชั่วขณะก่อนจะเอ่ยปากถาม 

จ้าวกวนโซ่ว "หลังจากนั้นฉันก็ทรยศต่อกองก�าลังอวี่หลินเหรอ"

"ไม่ใช่ พวกเราเพราะกลัวเจ้าจะทรยศ เลยใช้วิธีบีบบังคับให้เจ้า

ถอนตัวกลับมา พวกเราส่งคนไปเปิดเผยตัวตนของเจ้าให้เจียงจั่นรู ้  

ในเวลาเดียวกันก็บอกให้เจ้ารู้ถึงสถานการณ์ของตัวเอง ให้เจ้าได้เลือก 

จะได้ถอนตวัหลบหนอีอกมาตามเส้นทางทีพ่วกเราได้จดัเตรยีมเอาไว้ให้"
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พูดถึงตรงนี้จ้าวกวนโซ่วก็ถอนหายใจ รอยยิ้มขมขื่นปรากฏอยู่บน

มมุปาก "แต่คนอย่างเจ้านสิยัดือ้รัน้ ไม่ชอบถูกคนบงัคบั พวกเราท�าเช่นนี้ 

เท่ากับผลักไสให้เจ้าเข้าไปอยู่ข้างกายเจียงจั่น เจ้ามั่นใจว่าเจียงจั่นจะ

ไม่มีทางท�าร้ายเจ้า เลือกแตกหักกับพวกเรา"

เยี่ยหลิวซีมองจ้าวกวนโซ่ว "แล้วเจียงจั่นล่ะ เขาท�ายังไง"

จ้าวกวนโซ่วพูดชัดถ้อยชัดค�า "เขาตัดสินใจจะแขวนคอเจ้าที ่

นอกเมืองหูหยาง ถือเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู ถึงพวกเราจะมีสายลับอยู ่

ในเมอืงหหูยาง แต่เรือ่งปล้นคกุนัน้ไม่มทีางเป็นไปได้ ข้าไปขอค�าปรึกษา

จากหลงเซินหัวหน้าของเหล่าผู้วิเศษ ในท่ีสุดก็นึกวิธีการได้วิธีหนึ่ง  

พวกเจ้าเคยได้ยินค�าพูดที่ว่า 'ตอนกลางคืนท่ามกลางพายุทรายซัดโหม 

หากคุณมองเห็นก�าแพงเมืองท่ีสร้างข้ึนจากดินเหลืองได้รางๆ ล่ะก็  

อันที่จริงนั่นคือวิญญาณของด่านอวี้เหมิน' หรือเปล่า"

ถึงค�าพูดน้ีจะมีบางอย่างไม่เหมือนกับท่ีเธอเคยได้ยิน แต่เนื้อหา

กลับไม่แตกต่างกันมากนัก เยี่ยหลิวซีพยักหน้า

จ้าวกวนโซ่วบอก "ด่านอว้ีเหมินตั้งอยู่กับที่ ไม่ว่าจะท�าเช่นไรก็ 

ไม่มีทางขยับมันได้ ที่พอจะเล่นลูกไม้ได้ก็คือวิญญาณด่าน สกุลหลง

ลงมือเรียกหัวลม สั่งให้มันเคลื่อนวิญญาณด่านออกจากประตูใหญ่ 

ด่านอวี้เหมินไปที่นอกเมืองหูหยาง

ในเมือ่เจยีงจัน่ฆ่าเจ้าไม่ได้ ถึงตอนนัน้เมือ่พายุทรายโหมกระหน�า่ 

พวกเราก็ค่อยใช้เวทเคลื่อนย้าย ผลักดันพาเจ้าออกไปทั้งคนท้ังต้นไม้  

ในเมื่อเจ้าคือหลิวซีกระดูก ก็ย่อมออกจากด่านได้

ทว่าการฝืนเปิดประตูด่านนั้นท�าร้ายทั้งคนอื่นท�าร้ายทั้งตนเอง  

หลังใช้วิชาเวทคุณหนูใหญ่สกุลหลงก็ป่วยหนักมาโดยตลอด ส่วนเจ้า

เพราะถูกส่งออกจากด่านไปด้วยวิธีการทีไ่ม่ถูกต้อง ท�าให้ได้รบัผลกระทบ 

ใหญ่หลวง บางทีอาจสูญเสียความทรงจ�าภายในด่าน พวกเราจึง 
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จ�าเป็นต้องทิ้งเบาะแสไว้ให้และชักน�าเจ้ากลับมา

สายลับของพวกเราเสนอแนะให้ใส่จอกโมราหัวสัตว์ไว้ในกระเป๋า

ที่เจ้าใช้เป็นประจ�าใบนั้น เพราะนั่นเป็นของที่อยู่ข้างกายเจ้าไม่เคยห่าง 

เช่นนี้มันก็จะกลายเป็นเครื่องก�าหนดต�าแหน่ง เซียมซีสวรรค์ไร้อักษร 

จะบอกได้ว่าจอกโมราหัวสัตว์ปรากฏตัวขึ้นแล้วหรือยัง วันไหนหากเจ้า

กลับมา พวกเราย่อมรู้ได้ทันที

นอกจากนี้พวกเรายังใส่กล้องถ่ายรูปไว้ในกระเป๋านั่นด้วย ภาพที่

ถูกถ่ายไว้เป็นภาพกองสสุานสนัเขาทะเลทราย พวกเราออกจากด่านไป

ไม่ได้ แต่ตอนเจ้าขบัรถเข้าออกด่าน เจ้าเคยบอกกับพวกเราว่าท่ีนอกด่าน 

ก็มีสันเขาทะเลทรายกว้างใหญ่คล้ายกับกองสุสานสันเขาทะเลทราย 

พวกเรารู้สึกว่าบางทีเจ้าสิ่งนี้อาจมอบเบาะแสอะไรบางอย่างให้เจ้าได้"

ชางตงจู่ๆ ก็ล�าคอแห้งผาก "กล้องนั้นเป็นของใคร แล้วใครเป็นคน

ถ่ายภาพนั่น"

จ้าวกวนโซ่วมองเขาปราดหนึ่ง "เรื่องนี้คงต้องถามพวกเซียเหยี่ยน 

กล้องเป็นของพวกเขา ภาพถ่ายย่อมต้องเป็นฝีมือของคนพวกนั้น"

เยี่ยหลิวซีขมวดคิ้ว "ท�าไมต้องท�าให้มันยุ่งยากซับซ้อนด้วย แค่ทิ้ง

จดหมายให้ฉันสักฉบับ เขียนต้นสายปลายเหตุให้ชัดแจ้ง หลังจากนั้น

ค่อยบอกขั้นตอนเข้าด่านให้ฉันรู้ แค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่หรือไง"

จ้าวกวนโซ่วบอก "คนท่ีสูญเสียความทรงจ�า ใครจะไปบอกได้ว่า

เจ้าจะเชือ่เนือ้ความในจดหมายหรอืไม่ ความลบัเรือ่งด่านอวีเ้หมนิไม่อาจ 

แพร่งพรายให้คนนอกล่วงรู้ หากมีคนเห็นเข้าเล่า อีกอย่าง...ออกจาก

ด่านเพียงก้าวเลือดไหลแห้งเหือด ประตูใหญ่ของด่านอว้ีเหมินจะเป็น 

ตัวคัดกรอง ความลับภายในด่านไม่มีทางถูกปล่อยผ่านออกจากประตู

ไปได้ เพราะฉะนัน้เรือ่งสารทีจ่ะออกไปอย่างไม่ถูกต้อง อย่างเขยีนไว้บน

กระดาษ กระดาษก็จะกลายเป็นเถ้า สลกัไว้บนหนิ หนิก็จะกลายเป็นฝุน่ 



36 ปริศนาด่านปีศาจอวี้เหมิน 3

อาศัยม้วนฟิล์มในกล้องถ่ายรปู เรยีกว่าเป็นวิธีเลีย่งกฎทีด่ท่ีีสดุทีพ่วกเรา

พอจะนึกได้"

ทันใดน้ันติงหลิ่วก็นึกขึ้นได้ "งั้น...คนท่ีจับพลัดจับผลูหลุดเข้ามา

ถึงท่ีนีอ่ย่างพวกเรา คิดออกจากด่านไปก็ต้องเลอืดไหลแห้งเหือดด้วยเหรอ"

"พวกเจ้าเป็นคนนอกด่าน ย่อมไม่เหมือนกับพวกเรา เข้ามาได ้

ก็ย่อมออกไปได้ เยี่ยหลิวซีช่วยส่งพวกเจ้าออกไปได้"

เฝยถังรู ้สึกเซ็งๆ "ท�าไมพวกคุณถึงต้องเรียกพ่ีซีกลับมาด้วย  

ปล่อยให้เธอใช้ชีวิตสุขสงบอยู่ที่นอกด่านก็ได้ไม่ใช่หรือไง"

จ้าวกวนโซ่วย้ิมหยัน "ส่งเธอออกจากด่าน หนึ่ง เพราะต้องการ 

ช่วยเธอ สอง พวกเจ้าอาจเคยได้ยินเรื่องการเสี่ยงอักษรกระดองเต่า 

สามครัง้ขององค์จกัรพรรดิฮัน่อู่ต้ี ครัง้ท่ีหน่ึงคือหนานโต่วท�าลายอวีเ้หมนิ 

ครั้งที่สองชะตากรรมด่านอว้ีเหมินที่เรียกว่า 'ตะวันตกออกอว้ีเหมิน'  

ครั้งที่สามวิธีการแก้ไข

ทีป่ระหลาดก็คือผลการท�านายครัง้ทีส่ามเหมอืนกับผลการท�านาย

ครั้งที่สองไม่ผิดเพ้ียน ตัวอักษรท่ีได้คือ 'ตะวันตกออกอว้ีเหมิน'  

เช่นเดียวกัน หลังจากคิดมาคิดไป พวกเราก็รู ้สึกว่า 'ตะวันตกออก 

อว้ีเหมนิ' อาจเป็นท้ังหายนะและทางรอด เย่ียหลวิซ ีเจ้าเป็นท้ังผูผ้กูและ

เป็นทั้งผู้แก้ และสาม หากไม่กลับเข้าด่าน แล้วจะคืนกระดูกให้หุ่นเงา

เช่นไร"

เยี่ยหลิวซียิ้ม "ความหมายของคุณคือการเดินทางเข้าออกของฉัน

จะช่วยคุณขจัดเภทภัยจากพวกเซียเหย่ียนได้ แต่ท�าไมฉันถึงได้ยินว่า

พวกเขานับวันก็ย่ิงร ้ายกาจมากข้ึนเรื่อยๆ เมื่อสองวันก่อนยังยึด 

เสี่ยวหยางโจวได้ด้วย"

จ้าวกวนโซ่วสีหน้าเรียบเฉย "เจียงจั่นจับเจ้าแขวนคอ หรือเจ้า 

ไม่นึกอยากล้างแค้น"
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เย่ียหลิวซียักไหล่ "ฟังดูก็น่าโมโหอยู่ แต่ฉันไม่คุ ้นชื่อของเขา 

แม้แต่น้อย และยิ่งไม่มีความคิดเรื่องจะถือมีดไปล้างแค้นด้วย"

จ้าวกวนโซ่วพูดเนบิๆ "เรือ่งราวบนโลกไม่มอีะไรแน่นอน ใครจะไป

รู้ได้...ไปกันเถอะ เจ้าเพิ่งกลับมา ข้าเชิญคนสกุลเชียนมาท�านายเซียมซี

สวรรค์ไร้อักษรให้เจ้า ดูซิว่าเดินทางมาคราวนี้ดีหรือร้าย"

ขณะจ้าวกวนโซ่วจะชกัเท้าเดนิ จู่ๆ  ชางตงก็พูดออกมาประโยคหนึง่ 

"ผมถามอะไรได้หรือเปล่า"

จ้าวกวนโซ่วมองเขา

ชางตงยิ้ม "คุณรู้ว่าเยี่ยหลิวซีจ�าเรื่องราวมากมายไม่ได้ จึงพาเธอ

มาทีพิ่พิธภัณฑ์แห่งน้ี เล่าเรือ่งราวต่างๆ ให้เธอฟัง แต่ผมรูสึ้กว่ามเีร่ืองราว 

อีกหลายอย่างที่คุณไม่ได้พูดถึง อย่างเรื่องสาเหตุที่องค์จักรพรรดิฮั่นอู่ตี ้

ทรงกักขงัพวกภูตผปีีศาจไว้ในด่านอว้ีเหมนิ บทเพลงออกจากด่านเพียง

ก้าวเลอืดไหลแห้งเหือดนัน่คณุก็ไม่ได้พูดถงึ ราวกับยอมรับมนัโดยปริยาย 

ว่าพวกเรารู้เรื่องพวกนี้อยู่ตั้งแต่แรกแล้ว ท�าไม"

จ้าวกวนโซ่วตอบ "ไม่ต้องรีบร้อน พวกเราไปกันต่อก่อน"

ในโถงใหญ่ยังมีภาพแขวนผนังกับข้าวของตั้งแสดงไว้มากมาย 

ทว่าจ้าวกวนโซ่วกลับไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเท้า แสงไหลท่ีถูกฝังอยู่บน 

ผนังเองก็ชวนให้รูส้กึง่วงงนุ แสงไฟสลวัรางจนไม่อาจเหน็ชดัได้ว่ามอีะไร

จัดวางอยู่

ครั้นเดินผ่านโถงจัดแสดงทุกอย่างกลับดูแปลกใหม่ ตู้กระจกกับ

ภาพวาดจ�านวนนับไม่ถ้วนล้วนถูกผนึกไว้ด้วยยันต์ ของท่ีถูกผนึกอยู่

ภายในล้วนแปลกประหลาด บ้างก็ยังคงขยับไหว

จ้าวกวนโซ่วชะลอฝีเท้าลง "ที่นี่ไม่ต่างจากชั้นวางปีศาจ ทว่าสิ่งที่

ถูกผนึกไว้ล้วนเป็นปีศาจท่ีไม่มีอันตรายหรือไม่ก็ท�าร้ายผู้คนได้ไม่มาก 

ด้านข้างมีค�าอธิบายเขียนบอกไว้ ถ้าสนใจพวกเจ้าก็อ่านดูเองได้ ส่วน
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ภูตผีปีศาจดุร้ายพวกนั้น พวกเราจัดแสดงเพียงภาพของพวกมัน"

ติงหลิ่วอดขยับเข้าไปดูไม่ได้ ถึงจ้าวกวนโซ่วจะบอกว่าพวกมัน 

ไม่เป็นอันตราย แต่ถึงอย่างนั้นเกาเซินก็ยังคงเป็นกังวล เขากระซิบ 

เตือนเธอ "อย่าเข้าไปใกล้พวกมันเกินไป"

เสียงเคร้งคร้างดังออกมาจากตู้กระจกตู้หนึ่ง เย่ียหลิวซีจูงชางตง

เข้าไปดู วัตถุทรงยาวคล้ายเหล็กเส้นสีด�าสองสามเส้นก�าลังขยับ

ประเดี๋ยวตั้งประเดี๋ยวนอนอยู่ภายใน บนป้ายที่อยู่ข้างๆ เขียนเอาไว้ว่า 

'เอน็กระดกูเหลก็' มตัีวอกัษรเลก็ๆ แถวหน่ึงเขยีนบรรยายไว้ว่า 'สามารถ

ต่อกระดูกที่หักได้'

เย่ียหลิวซีรู ้สึกแปลกใหม่ เธอกระซิบบอกชางตง "ดูสิ วันหน้า 

เกิดแขนขาขาดคุณก็ไม่ต้องกลัวแล้ว สามารถใช้เจ้าเอ็นกระดูกเหล็กน่ี

ต่อได้"

ชางตงจ้องมองเธอ

เยี่ยหลิวซีรู้สึกประหลาดใจ "ท�าไม"

"คณุพูดถึงขาผมมาหลายครัง้แล้ว มนัไปเกะกะขวางทางคณุหรอืไง  

งอกมันก็งอกอยู่ตรงนี้ ขวางหูขวางตาคุณมากขนาดนั้นเชียว"

เยีย่หลวิซหีลดุข�า ขณะคดิจะพูดบางอย่าง เธอก็ได้ยินเสยีงเฝยถัง

เอ่ยขึ้น "เอ่อ ผู้อาวุโสจ้าว ผนังของที่นี่เต็มไปด้วยภาพ มีแต่ฝั่งนี้เท่านั้น

ที่ปิดไว้ด้วยแผ่นทอง หรือว่ามันเป็นตัวแทนของปีศาจทองค�า"

จา้วกวนโซว่ตอบน�า้เสยีงเยน็ชาประโยคหนึง่ "มนัเป็นตวัแทนของ

ความมั่งคั่ง มีทองค�าเหลือเฟือให้น�ามาใช้ตกแต่ง"

เฝยถังนึกโมโหและพึมพ�าออกมาประโยคหน่ึง "มีเงินแล้วเจ๋งนัก

หรือไง"

เย่ียหลวิซมีองไปทางผนงันัน่ จรงิอย่างทีเ่ฝยถังว่า พ้ืนทีผ่นงัส่วนอ่ืน 

ล้วนเตม็ไปด้วยภาพแขวน มแีต่ผนงัน่ันเท่านัน้ทีป่ระดบัไว้ด้วยแผ่นทองค�า 
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เด่นสะดุดตา เธอเงยหน้าและกวาดตาคราวหนึ่ง ทันใดนั้นหัวใจก็พลัน

เต้นแรง

ห่างจากผนังประดับแผ่นทองนั่นไปไม่ไกลคือภาพหน่ึง บนนั้น

เขียนเอาไว้ว่า 'สุสานดวงตา'

เย่ียหลวิซรีูส้กึชาไปท้ังหนังศรีษะ เธอก้าวเท้าข้ึนหน้า กลัน้ลมหายใจ 

มองดูมัน

ที่อยู่บนภาพคือคนคนหนึ่งก�าลังหดคอหดหัว รอยยิ้มเสแสร้ง

ระบายอยู่บนใบหน้า ดวงตาหรี่เล็กจนแทบจะกลายเป็นเส้น ทั่วร่าง 

เต็มไปด้วยท่วงท่าสับปลับปลิ้นปล้อน ดูไม่ออกแม้แต่น้อยว่าเป็นปีศาจ

ไม่สะดดุตา คอยแฝงกายเคลือ่นไหวปะปนอยู่เงียบๆ ข้างกายมนุษย์  

ไม่ท้ิงเบาะแสร่องรอยผดิสงัเกตให้จบัพิรธุได้ หลงัจากน้ันไม่นานเพ่ือนบ้าน 

ก็ทยอยหายกันไปทีละคนๆ

ไม่รูว่้าจ้าวกวนโซ่วเดนิเข้ามาหาตอนไหน เขาพูดออกมาประโยคหนึง่  

"น่ีคือสุสานดวงตา ข้าจ�าได้ว่าเจ้าเคยเล่าให้ข้าฟังว่าเจ้าซ่อนตัวอยู่ใน 

โอ่งน�า้ มองลอดออกมาจากรอยแตกบรเิวณปากโอ่ง เหน็มนัก�าลงักลนืกิน 

พ่อของเจ้าเข้าไป"

เย่ียหลวิซนีิง่ไปชัว่ขณะก่อนจะตอบอกีฝ่ายเสยีงแผ่ว "จ�าไม่ได้แล้ว"

หลงัจากพิจารณาดโูดยละเอยีด เธอก็พบว่าทางด้านล่างยังมตีวัอักษร 

เล็กๆ เขียนไว้อีกแถวว่า 'ชอบเกลือ กลัวแมงป่อง'

จ้าวกวนโซ่วบอก "แต่ก็ไม่มีอะไรแล้ว เมื่อสองปีก่อนพวกสุสาน

ดวงตาถูกก�าจัดจนสูญพันธุ์หมดสิ้น วันหน้าก็คงเห็นได้แต่ในบันทึก 

ชั้นวางปีศาจเท่านั้น"

ชางตงตะลึงไปชั่วขณะ เขาพูดออกมาตามสัญชาตญาณ "ไม่ถูก 

ตอนพวกเราเข้าด่านมา ที่หมู่บ้านร้าง พวกเราเคยถูกมนุษย์ซากโจมตี"

จ้าวกวนโซ่วตอบด้วยน�้าเสียงสงบนิ่ง "ก็ไม่แปลก พวกมนุษย์ซาก
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มีชีวิตอยู่ได้หลายปี แม้สุสานดวงตาตายไป แต่พวกมนุษย์ซากยังฝืน

ด�ารงชีวิตต่อได้อีกสองสามปี ทว่าหลังจากนั้นพวกมันก็ไม่ต่างจากรอ

ความตาย สองสามปีก่อนได้ยินว่ามนุษย์ซากกลุม่สดุท้ายนัน่มอียู่ด้วยกัน 

ทั้งหมดสิบแปดตัว ตอนนี้จ�านวนน่าจะลดน้อยลงไปอีก"

ชางตงรู้สึกว่าตัวเองยามน้ีอยู่ห่างจากความจริงเพียงก้าวเท่าน้ัน 

"ผมได้ยินคนบอกว่าหลังคนถูกสุสานมีชีวิตท่ีอยู่ท่ามกลางกองสุสาน

สนัเขาทะเลทรายกลนืกินไป พวกเขาจะไม่กลายเป็นมนุษย์ซากเสยีทัง้หมด  

ในสิบคนจะมีโผล่ออกมาก็แค่หนึ่งเท่านั้น ใช่หรือเปล่า"

อันท่ีจริงเรื่องสิบโผล่ออกมาก็แค่หนึ่งน้ีเหล่าเชียนได้บอกแล้วว่า

เป็นค�าเล่าลอื ทว่าชางตงจงใจพูดเพราะอยากรูว่้าจ้าวกวนโซ่วจะตอบเขา 

ว่ายังไง

เฝยถังนึกหงุดหงิด ไม่เข้าใจว่าท�าไมชางตงถึงคิดเล็กคิดน้อยกับ

เรือ่งน้ีนกั มเีพียงเย่ียหลวิซเีท่านัน้ทีรู่ถึ้งสายสนกลใน ในใจเธอเตม็ไปด้วย 

ความสับสน ทั้งอยากให้ชางตงได้รู้ความจริง แต่ก็กังวลว่ายามท่ีเขา 

ต้องเผชิญหน้ากับมัน จะสะกิดถูกแผลเก่าเข้าอีก

จ้าวกวนโซ่วขบขัน "สิบออกมาได้แค่หนึ่ง ค�านวณอัตราส่วนได้

แม่นย�าขนาดน้ันเชียว ขนาดเหล่าผู้วิเศษยังไม่กล้าพูดเช่นนี้ คนที่พูด 

นัง่อยู่ข้างสสุานมชีวิีต คอยนบัพวกมนัโผล่ออกมาทีละตวัหรอื ข้าไม่รูว่้า

อตัราส่วนคอืเท่าไหร่ ทว่าเรือ่งนีก็้ไม่ต่างจากการปลกูศรไม้ ฝังเมล็ดลงไป 

จะแทงยอดได้หรือไม่ แตกหน่อได้กี่มากน้อย ทั้งหมดล้วนแต่โชคชะตา 

ไม่แน่ว่าอาจตายทั้งหมด หรือไม่ก็อาจโผล่ออกมาได้ทั้งหมด หรือบางที

อาจโผล่ออกมาได้สามถึงห้าส่วน ไม่อาจก�าหนดได้แน่ชัด

อกีอย่างค�านวณเรือ่งน้ีไปจะได้ประโยชน์อะไร คนพวกนัน้ถ้าไม่ตาย 

ก็กลายเป็นมนุษย์ซาก แต่ไม่ว่าเช่นไรก็ล้วนแต่น่าเวทนาด้วยกันท้ังน้ัน 

ในสายตาข้ามันไม่มีอะไรแตกต่าง"
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"ถ้าอย่างน้ันคุณรูไ้ด้ยังไงว่ามนุษย์ซากกลุม่สุดท้ายนัน่มอียู่ด้วยกัน

สิบแปดตัว"

ตอนเพ่ิงเข้ามาชางตงไม่ได้พูดอะไรมาก แต่ในเวลานี้กลับถาม 

ไม่หยุดปากจนจ้าวกวนโซ่วแปลกใจ

หลังจากคิดอยู่ครู่หน่ึง เขาก็ตัดสินใจเปล่ียนหัวข้อสนทนา "เร่ือง

จ�านวนน้ีอาจไม่ถูกต้องก็ได้ เรื่องน้ีสายลับของพวกเราเป็นคนรายงาน

กลับมาว่าเหย่ือที่พวกเซียเหย่ียนพาตัวไปเป็นอาหารให้สุสานมีชีวิต 

มีด้วยกันทั้งหมดสิบแปดคน ดังนั้นข้าเลยคิดว่ามนุษย์ซากกลุ่มสุดท้าย 

อย่างมากก็มีทั้งหมดสิบแปดตัว มีปัญหางั้นหรือ"

ชางตงมือเท้าเย็นเยียบ

พาตัวไปเป็นอาหาร สองปีก่อน กลุ่มสุดท้าย สิบแปดคน

เรื่องราวทั้งหมดเหมือนจะผนวกเข้าด้วยกันได้อย่างพอดิบพอดี

ชางตงนึกประหลาดใจมาโดยตลอด ทั้งๆ ที่พวกตนเพ่ิงเดินทาง 

เข้าด่านมาได้ไม่ทันไร แต่จู่ๆ กลับพบกับกลุ่มมนุษย์ซากในหมู่บ้านร้าง 

หน�าซ�้าข่งยางยังเป็นหนึ่งในนั้นอีก เรียกได้ว่าบังเอิญจริงๆ

ทว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้ว

หากเหย่ือกลุม่สดุท้ายทีถู่กใช้เป็นอาหารป้อนสุสานมชีวิีตล้วนเป็น

คนของกลุ่มคามีเลีย นั่นก็แปลว่าพวกมนุษย์ซากที่ถูกชนตอนเข้าด่าน

มาใหม่ๆ กับท่ีถูกพวกเขาฆ่าตายอยู่ในหมูบ้่านร้างก็ล้วนเป็นสมาชกิกลุ่ม

คามีเลียที่เขาเป็นคนน�าทางให้ในเวลานั้น

ที่เขาจ�าไม่ได้เพราะในเวลานั้นเป็นการรวมกลุ่มเฉพาะกิจ ไม่ได้

รู้จักมักคุ้นกันมากมายนัก และเพราะรูปร่างภายนอกเปลี่ยนไปมาก  

แม้แต่ข่งยางเอง ถ้าไม่ใช่เพราะสร้อยคอเส้นนั้นเขาก็คงจ�าเธอไม่ได้

เขายกปืนขึ้นเล็ง บอกให้พวกเยี่ยหลิวซีร่วมมือกันต้านทาน สั่งให้

เฝยถังกับติงหลิ่วจัดการซ�้า มนุษย์ซากที่พวกเขาเล่นงานล้วนเป็นเหล่า
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นักผจญภัยที่เขาตั้งใจจะช่วยเก็บศพให้เมื่อสองปีก่อน

หัวสมองของชางตงแทบจะหยุดแล่น น�้าเสียงแหบพร่าที่แม้แต ่

ตัวเองก็ยังไม่คุ้นดังลอยออกจากปาก "ผมยังมีค�าถามอีกข้อ..."

จ้าวกวนโซ่วเริ่มหมดความอดทน "ข้าไม่มีเวลามากมายตอบ

ค�าถามเจ้า..."

เยี่ยหลิวซีพูดเสียงแข็ง "ให้เขาถาม และคุณก็ต้องตอบด้วย"

จ้าวกวนโซ่วช�าเลืองมองเย่ียหลิวซีปราดหนึ่ง แววตาเต็มไปด้วย

ความไม่พึงพอใจ แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงไว้หน้าเธอ

ชางตงถาม "เมื่อสองปีก่อน ผมน�าทางมาถึงเนินทรายเอ๋อโถว...

หากพูดกันตามภูมิประเทศของพวกคุณ ท่ีน่ันก็คือพ้ืนท่ีทะเลทรายท่ี 

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกองสุสานสันเขาทะเลทราย ตอนอยู่ที่นั่นพวกเรา

พบเจอกับพายุทะเลทรายลูกใหญ่ หน�าซ�้ายังเกิดขึ้นกะทันหัน แม้แต่ 

กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังคาดคิดไม่ถึง ต่อมาแม้แต่หน่วยกู้ภัยเองก็ยัง

บอกว่าพวกเขาไม่เคยเจอพายุทรายท่ีมพีลงัท�าลายล้างสูงแบบนีม้าก่อน... 

นักผจญภัยท่ีผมพามารวมถึงข่งยางคู่หมั้นของผมล้วนประสบภัยพิบัติ 

หาศพไม่พบ แม้แต่รถก็ยังหายไป รวมถึงแคมป์ที่พักด้วย"

ติงหลิ่วหลุดปากพูดออกมา "อะไรนะ...พ่ีตงมีคู่หมั้น?"

เยี่ยหลิวซีหันไปถลึงตาใส่เธอ เกาเซินกระอักกระอ่วน เขากระตุก

ชายเสื้อติงหลิ่วพลางกระซิบเตือนเธอ "ประสบภัยเสียชีวิตแล้ว"

ตงิหลิว่ถอนหายใจยาวๆ ออกมาคราวหน่ึง หน้าเธอแดงข้ึนเมือ่พบว่า 

ตัวเองเสียมารยาทหลุดปากโพล่งออกไปเพียงเพราะได้ยินว่าชางตงมี 

คู่หมั้น

ชางตงไม่ได้นกึสนใจค�าพูดแทรกพวกนัน้ "หลงัจากนัน้พอพวกเรา

เข้าด่านมา ในหมู่บ้านร้างที่อยู่ใกล้กับกองสุสานสันเขาทะเลทราย  

ผมก็ได้พบกับข่งยางที่กลายเป็นมนุษย์ซากไปแล้ว รวมถึงคนอื่นๆ..."
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คราวน้ีไม่เพียงติงหลิ่ว แม้แต่เฝยถังกับเกาเซินก็ยังสะท้านไป 

ทั้งร่าง

ในทีส่ดุพวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าท�าไมช่วงน้ันอารมณ์ของชางตงถึงได้ 

ไม่ปกติ

"ต่อมาที่หน้าประตูเมืองเสี่ยวหยางโจว ผมก็ได้พบกับรถท่ีถูก 

พวกเซียเหย่ียนทิ้งไว้คันหน่ึง บนรถมีตราสัญลักษณ์ดอกคามีเลีย เป็น

รถของกลุ่มนักผจญภัยที่ผมน�าทางให้ในเวลานั้น..."

จ้าวกวนโซ่วเอ่ยปากตัดบท "ข้ารู้ว่าเจ้าอยากถามอะไร ไปกัน  

อีกสักเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้"

แสงไหลท่ีอยู่ตลอดสองข้างทางหม่นลงราวกับรู้ว่าพวกเขาก�าลัง

จะเดินผ่านเส้นทางน้ีไป ตู้กระจกพวกน้ันรวมถึงภาพแขวนบนผนัง  

ต่างหายเข้าไปในความมดื เฝยถังยังดไูม่เตม็อิม่ ตอนเดนิไปถึงปลายทาง 

จึงอดหันกลับมามองไม่ได้

แผ่นทองที่ถูกแขวนอยู่บนผนังส่องประกายวับวาวอยู่ท่ามกลาง

ความมืด

จู่ๆ เฝยถังก็เข้าใจในค�าพูดประโยคหนึ่งของคนสมัยโบราณ

'ขอเพียงเป็นทอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ล้วนส่องประกาย'



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3vw3ZJv
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