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ค�ำน�ำ

การผจญภัยของพวกชางตงใกล้ถึงบทสรปุแล้ว ปรศินาต่างๆ ท่ีคบัข้องใจ 

มานานถูกคลี่คลายลงจากปากของผู้วางแผนเอง ทว่าน่ันกลับท�าให้ชางตง 

จ�าเป็นต้องครุน่คดิอย่างหนัก เพราะดเูหมอืนจะไม่มหีนทางใดทีเ่ร่ืองราวจะจบลง

ด้วยดี...อย่างน้อยตัวเขาคนหนึ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ ทุกอย่างคล้ายอยู่ในอุ้งมือของ 

อกีฝ่ายมาต้ังแต่แรก ไม่มหีนทางรอดพ้นไปได้เลย

แต่เพราะคนอื่นๆ ยังมีโอกาสจะออกไป มีโอกาสกลับสู่โลกภายนอก  

ชางตงจึงไม่อาจยอมแพ้ ทว่าเขาจะท�าอย่างไร ในเมื่อยามน้ีเขาไม่มีท้ังก�าลัง 

ทั้งเวลา ด่านอว้ีเหมินที่เข้ามาอย่างยากเย็นนี้ ยามออกกลับยากเข็ญย่ิงกว่า 

ทีค่าดไว้มากนกั!

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

เหว่ยอวี ๋ ผูค้ลัง่ไคล้เรือ่งพิศวงลกึลบัมหศัจรรย์ เชือ่ว่าโลกนีม้เีรือ่งเร้นลบั 

ที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยตาเห็น หลงรักการเดินทางท่องเที่ยว และย่ิงชื่นชอบ 

การสืบสวนผจญภัย แต่ด้วยสังขารไม่อาจจะเสี่ยงอะไรได้ขนาดน้ัน จึงขอใช้

บรรณพิภพน้ีเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทาง

ผลงานท่ีผ่านมา : ครึ่งปีศาจซือเถิง, คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 

Wei Yu



โลกนี้ไม่เคยมีเรื่องที่สมบูรณ์พร้อม
มาแต่ไหนแต่ไร
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ในหัวของชางตงสับสนไปหมด ราวกับใบหน้าของหุ่นเงาในหีบ 

เบยีดเสยีดแย่งกันข้ึนมาอยู่บนจอผ้าผนืใหญ่ สสีนัสลบัซบัซ้อน จงัหวะ

กลองดังระรัว ค�าร้องบทสนทนาสับสนปนเป แยกไม่ออกว่าเป็นองก์ 

ท่ีเท่าไหร่ ไม่อาจบอกชดัว่าแสดงถึงไหนแล้ว

ห้องหนังสือเงียบงันจนน่าประหลาด

หลงจือน่ังกลับลงไปอีกครั้งและยกกาขึ้นเติมชาในถ้วยจนเต็ม

"ร่างและวิญญาณของด่านอว้ีเหมนิแยกออกจากกันครัง้นัน้ท�าผูค้น

อกสัน่ขวัญแขวนไม่น้อย พวกเราเองก็นกึไม่ถึงว่าพายุทรายจะโถมกระหน�า่

หนักหนาสาหัสแบบนั้น หลังฟื้นคืนสติผู้วิเศษคนหนึ่งก็พบว่าพวกเรา 

น่าจะหลดุออกมาอยู่ 'นอกด่าน' แล้ว เขาถึงกับตกใจหน้าซดี 'ออกจากด่าน

เพียงก้าวเลอืดไหลแห้งเหอืด' ไม่มใีครบอกได้ว่าอกีนานแค่ไหนร่างและ

วิญญาณด่านจะกลบัสูต่�าแหน่งเดมิอีกครัง้ หากตอนมนัคนืสูส่ภาพปกติ

แล้วพวกเราผ่านประตูด่านกลบัเข้าไปไม่ได้ เช่นน้ันก็คงไม่มอีะไรต้องคยุกัน

อีก นอกจากเย่ียหลิวซี ทุกคนไม่แคล้วต้องกลายเป็นซากศพแห้งเห่ียว  

ถึงตอนนัน้หากถูกคนนอกด่านอย่างพวกคณุพบเข้า ไม่แน่ว่าอาจกลายเป็น

บทที่ 31
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เรือ่งมหศัจรรย์ เป็นปรศินาทีไ่ม่อาจคลีค่ลาย

ดังนั้นพวกเราจึงรีบเร่งเดินทางกลับ แต่ระหว่างทางเราก็พบว่า 

ห่างออกไปไม่ไกลมีรถออฟโรดถูกทรายกลบฝังกว่าครึ่งคัน รถเป็น 

ของหายาก หน�าซ�า้ถ้ามรีถ การเดินทางกลบัก็ย่ิงสะดวกรวดเรว็ เยีย่หลวิซ ี

จงึสัง่ให้พวกเราค้นหาไปรอบๆ ดูซว่ิายังมอีย่างอ่ืนอีกหรอืเปล่า เพียงไม่นาน 

พวกเราก็พบศพแรกท่ีถูกฝังอยู่ใต้ผนืทราย"

มมุปากของหลงจอืยกขึน้น้อยๆ ดวงตาฉายแววลึกล�า้แปลกประหลาด 

คล้ายก�าลงัย้อนนกึไปยังค�า่คนืน้ัน

ตอนน้ันเธอมุดเข้าไปในรถและเปิดไฟฉายส่องดู รถยังใหม่มาก  

เหน็ได้ชดัว่าไม่ใช่รถทีถู่กปล่อยท้ิงไว้ บนรถมซีองอาหารทีถ่กูเปิดไว้แล้ว 

ซองหนึ่ง ด้านบนมีคลิปหนีบไว้ วันหมดอายุบนซองยังใหม่อยู่มาก นั่น

หมายความว่าเพ่ิงมีคนแกะมันกินไม่นาน การค้นพบน้ีท�าเลือดในกาย 

ของหลงจอืพลุง่พล่าน

เธอไม่เคยนกึเลยว่าจะมวีนัทีเ่ธอกับ 'คนนอกด่าน' ในต�านานจะได้ 

ใกล้ชดิกันขนาดน้ัน

นีเ่ป็นโอกาสทีฟ้่าประทานมาให้ชดัๆ ขอแค่มคีนนอกด่าน เย่ียหลวิซี 

ย่อมถูกสงัหารได้!

ในช่วงก่อนหน้าน้ันเธอกับจ้าวกวนโซ่วได้แต่นัดพบกันลับๆ เพื่อ 

พูดคุยกันถึงวิธีรับมือพวกเซียเหย่ียน ทุกครั้งเวลาบอกว่าแผนการของ 

พวกตนไม่มีความคืบหน้าใดๆ จ้าวกวนโซ่วก็มักจะถอนหายใจบอก  

'หากมีคนจากนอกด่านท่ีเหมาะสมสักคนก็คงดี น่าเสียดาย พวกเรา 

ออกไปไม่ได้ คนจากนอกด่านเองก็เข้ามาไม่ได้'

จ้าวกวนโซ่วเคยคดิอาศยัจงัหวะตอนร่างและวญิญาณด่านอว้ีเหมนิ

แยกออกจากกันเสี่ยงดวงเดินทางไปยัง 'พ้ืนท่ีสีเทา' ไม่แน่ว่าบางท ี

อาจพบเจอคนจากนอกด่านสกัสองสามคน ใช้ทองค�าว่าจ้างคนพวกนัน้ 
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ให้ช่วยก�าจดัเย่ียหลวิซท่ีีอยู่ข้างนอกน่ัน

ทว่าคิดไปคิดมา หนทางน้ีกลับไม่เหมาะ เรื่องร่างและวิญญาณ 

ด่านแยกออกจากกันเดมิก็เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กิดข้ึนได้ยากมากอยู่แล้ว 

แม้สกุลหลงจะฝืนใช้วิชาเวทท�าให้มันเกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องแลกกับ 

การบาดเจบ็สาหสั ย่ิงไปกว่าน้ันพ้ืนทีน่อกด่านคอืดนิแดนไร้ผูค้รอบครอง 

โอกาสพบเจอผมีากกว่าคนไม่รูก่ี้เท่า ต่อให้โชคดีสดุๆ เจอคนจากนอกด่าน

จรงิๆ คนธรรมดามหีรอืจะจดัการกับเย่ียหลวิซไีด้ ย่ิงไปกว่านัน้ถ้าอกีฝ่าย 

หอบเงนิหนีไป พวกเขาจะไปตามทวงคนืจากไหน

เวลาต้องใช่ สถานท่ีต้องถูก คนต้องเหมาะ ทุกอย่างถึงจะเป็นไปได้ 

ตามท่ีต้องการ

ด้วยเหตน้ีุพวกจ้าวกวนโซ่วจงึได้แต่ล้มเลกิความตัง้ใจ ทว่าทุกคร้ัง

พอคยุกันจนท้อแท้ก็ไม่วายยกแผนการน้ีข้ึนมาพูดอย่างไม่ยอมจ�านนอยู่

เป็นประจ�า

ตอนนัน้หลงจอืใจเต้นโครมคราม ลงมอืรือ้รถทัว่ท้ังคนัอย่างต่ืนเต้น  

ในรถเตม็ไปด้วยหนังสอืพิมพ์ นติยสาร ท้ังหมดล้วนเก่ียวกับการท่องเทีย่ว

ผจญภยั บนหนงัสอืพิมพ์ส่วนใหญ่ล้วนรายงานถึงแผนการการเดนิทาง 

ผจญภัยไปยังดินแดนไร้ผู ้ครอบครองทั้งสี่ของกลุ่มคามีเลีย พร้อม 

หนงัสอืบนัทกึแผนการหน้าสดุท้ายทีเ่ป็นการแนะน�าสมาชกิกลุม่ซึง่ท�าให้

เธอรูว่้าชายท่ีอยู่บนหน้าปกนติยสารคนน้ันคอืชางตง เป็นคนทีถู่กเชญิมา

น�าทาง

ขณะก�าลังใจจดใจจ่ออยู่ เสียงเคาะหน้าต่างก็ดังขึ้น พอหลงจือ 

เงยหน้าก็เห็นเย่ียหลวิซี

เย่ียหลวิซบีุย้ใบ้ไปทีส่มดุบนัทึกในมอืเธอ 'เจออะไรบ้างหรอืเปล่า'

ยังไม่ทันได้ตอบ ห่างออกไปไม่ไกลก็มเีสยีงคนตะโกนขึน้ 'หวัหน้าชงิ 
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เจออกีศพแล้ว ตอนนีเ้จอท้ังหมดเจด็ศพแล้ว'

เย่ียหลิวซีไม่นึกสนใจ ยังคงจ้องมองดูหลงจือ

หลงจือกระวนกระวาย ปกติแล้วเย่ียหลิวซีไม่เคยสนใจไยดีเธอ 

แม้แต่น้อย ถึงจะไม่เคลอืบแคลงสงสยั แต่ก็ไม่ได้รูส้กึดด้ีวย ดงัน้ันยามอยู่ 

ต่อหน้าเย่ียหลวิซเีธอจงึมกัระแวดระวงัตัวอยู่ตลอดเวลา

เธอชสูมดุบนัทกึในมอืขึน้ 'หวัหน้าชงิ พวกเขาเป็นคนของคณะส�ารวจ 

สมาชกิในกลุม่รวมท้ังคนน�าทางมทีัง้หมดสบิแปดคน'

เย่ียหลิวซีประหลาดใจ 'สิบแปดคน?'

หลงัจากนัน้สหีน้าของเธอก็พลนัยินด ี เย่ียหลวิซบีอก 'ไซ่เวิงเสยีม้า 

ไหนเลยจะรูว่้ามใิช่โชคดี* ถึงจะเปิดชัน้วางปีศาจไม่ได้ แต่สวรรค์ก็มอบคน 

มาให้แทนสิบแปดคน ด่านสุสานดวงตาสิบแปดชั้น ฉันไม่จ�าเป็นต้อง

เปลอืงแรงอะไรแล้ว'

ขณะพูดเธอก็กวักมอืเรยีกเจยีงจัน่เข้ามาสัง่ 'ค้นหาดรูอบ  ๆให้ละเอยีด 

ศพท้ังหมดน่าจะมอียู่ด้วยกันสบิแปดศพ อย่าให้ขาดแม้แต่ศพเดยีว'

หลังเย่ียหลิวซีจากไปหลงจือก็ถอนหายใจ หยิบเอากระดาษ 

สองสามแผ่นท่ีถูกทับอยู่ล่างสุดขึ้นมาดู

นี่เป็นเนื้อหาเพียงหนึ่งเดียวท่ีไม่มีอะไรเก่ียวข้องกับการเดินทาง

ผจญภัย แผนขอแต่งงานของชางตง

เห็นหลงจือคล้ายเหม่อลอยแบบนั้นชางตงก็อดถามข้ึนไม่ได้  

"หลังจากนั้น?"

หลงจือกลับมาได้สติอีกครั้ง เธอย้ิม "อา...ฉันพูดถึงไหนแล้ว"

"พวกคุณพบศพแรกที่ถูกฝังอยู่ใต้ผืนทราย"

* 'ไซ่เวงิเสยีม้า ไหนเลยจะรู้ว่ามใิช่โชคด'ี เป็นส�านวน อปุมาว่าการสญูเสยีอาจน�าเรือ่งดมีาให้ บางครัง้ 

เคราะห์ร้ายอาจกลบักลายเป็นดี
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"ใช่ พบศพแรก หลงัจากนัน้ก็ศพทีส่อง ศพทีส่าม...ฉนัพบสมดุบนัทกึ

ของกลุม่คามเีลยี บอกหัวหน้าชงิว่าศพทัง้หมดมอียู่ด้วยกันสบิแปดศพ แต่

หลงัจากนัน้พอเหน็บนัทึกแผนขอแต่งงานของคณุ ฉันก็รูว่้าต้องบวกเพ่ิม

เข้าไปอกีหนึง่คน ฉนัทัง้ต่ืนเต้นทัง้วิตกกังวล ถึงตอนนัน้จะยังไม่มแีผนการ

อะไรชัดแจ้ง แต่ฉันก็รู้ดีว่าจะปล่อยโอกาสน้ีหลุดมือไปไม่ได้เด็ดขาด  

ไม่ว่ายังไงก็ต้องคว้ามนัไว้ให้ได้"

ชางตงถาม "ศพก็คือโอกาสของคุณ?"

หลงจอืย้ิมจางๆ และยกถ้วยชาข้ึนดืม่รวดเดียวหมด ตอนวางมนัลง 

เธอก็เผยรอยย้ิมกว้าง "ว่ากันตามหลกัแล้วสกุลเหล่าหลีม่ทัีกษะควบคมุ 

หุ่นเงา พวกเขาน่าจะได้เป็นหัวหน้าเหล่าผู้วิเศษ แต่คุณรู้หรือเปล่าว่า 

ท�าไมพวกเขาถึงได้ถูกสกุลหลงของพวกเรากดหวัไว้"

ชางตงส่ายหน้า "ผมไม่สนใจเรือ่งนี ้ ผมแค่อยากรูว่้าท่ีคณุบอกว่า 

ผมตายไปแล้วมนัหมายความว่ายังไง"

แม้จะถูกอกีฝ่ายหกัหน้า แต่สิง่ทีเ่ธออยากพูดไม่ว่าใครก็ห้ามไม่ได้ 

ท้ังนัน้ "น่ันก็เพราะสกุลหลงของพวกเรามวิีชาเวทขัน้สดุยอดอยู่สองอย่าง  

หนึ่งคือมังกรทะยานพยัคฆ์ค�าราม มีพลานุภาพสูงส่งมากพอจะขับไล ่

พวกภูตผีปีศาจได้ สองคือคาถาคืนชีพ เจ็ดนิ้วขยับสาย สามนิ้วเติม 

ร้อนหนาว"

ชางตงไม่ค่อยเข้าใจ "ตระกูลคุณมีทักษะบรรเลงพิณสูงส่งเหรอ"

หลงจือใช้มือซ้ายคลายโซ่เงินท่ีพันรัดอยู่บนข้อมือขวาและ 

เอ่ยเสียงเบา "ไหมเหน่ียวใจ"

หลังพูดจบเธอก็ปลดตะขอโซ่ออกและใช้มือจับบริเวณหัวโซ่ไว ้

คล้ายก�าลังคีบบางอย่างก่อนจะดึงมันออกมาช้าๆ

ชางตงกลั้นลมหายใจ

นัน่เป็นด้ายสเีงนิเส้นหนึง่ ถ้าจะพูดให้ถูกคงต้องบอกว่ามนัดคูล้าย
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แสงสเีงนิเส้นหนึง่มากกว่า ด้ายเส้นนัน้ยืดขยายเป็นเส้นตรงอยู่กลางอากาศ

ยาวประมาณครึง่เมตร

"ในด่านมปีีศาจทีช่ือ่หนอนไหมเงนิ ชัว่ชวิีตหน่ึงของมนัจะพ่นไหม

ออกมาแค่หนึง่เมตรสบิเซน็ต์ หลงัจากพ่นใยออกมาหมดพวกมนัก็จะตาย 

พวกเราเรยีกเส้นใยนีว่้าไหมเหน่ียวใจ หนอนไหมเงนิซ่อนไหมเหนีย่วใจ 

ไว้ในตวั เรยีกว่าเกิดมาเพ่ือเป็นภาชนะบรรจไุหมเหน่ียวใจโดยเฉพาะ ดังน้ัน

หลงัจากหนอนไหมเงนิตาย พวกเราก็จะเอาซากของมนัมาท�าเป็นโซ่เงนิ 

เก็บไหมเหนี่ยวใจ ผู้สืบทอดสกุลหลงทุกคนล้วนมีเจ้าสิ่งน้ีติดตัวกัน 

คนละเส้น คุณคุ้นเคยกับการบรรเลงพิณหรือ ถ้าคุ้นเคยจริงก็คงจะรู้  

ความยาวมาตรฐานของสายพิณอยู่ทีห่น่ึงเมตรสบิเซน็ต์โดยประมาณ"

ชางตงมองดูไหมเหน่ียวใจนั่น "คุณใช้มันท�าสายพิณ?"

หลงจือเอ่ยปากอย่างหยันเย้ยเล็กๆ "ไปไหนมาไหนต้องให้ฉัน 

หอบหิว้พิณตดิตวัไปด้วยหรอืไง ไหมเหนีย่วใจน้ีมอียู่สองด้าน ด้านหนึง่ 

ฝังอยู่ในตวัคณุ ส่วนอกีด้านมฉีนัเป็นคนควบคมุ จะว่าไปคณุนับว่าโชคดี 

นะ ไหมเหน่ียวใจชนิดน้ีใช่ว่าจะฝังใส่ร่างของทุกคนได้ ต้องมีเงื่อนไข 

ทีเ่หมาะสมสองประการ หนึง่คอืนบัแต่ตายจนเวลาถูกฝังไหมเหน่ียวใจ  

ร่างของคนคนน้ันต้องไม่ถูกแสงตะวัน เพราะแสงอาทิตย์พลงัหยางรุนแรง 

ไม่ว่าเรือ่งใดเมือ่ต้องแสงสว่างก็ล้วนปกปิดไม่อยู่ คาถาคนืชพีเป็นการฝืน

ชะตาลิขิต จึงไม่อาจเจอแสง สองคือตอนตายคุณต้องไม่มีบาดแผล 

ภายนอก เพราะพลังชีวิตของคนถูกกักเก็บอยู่ในร่าง ถึงจะเป็นแค่แผล 

ถูกบาดบนน้ิวก็มผีลท�าให้ไม่อาจฝังไหมเหน่ียวใจได้ ดงัน้ันศพจงึนบัเป็น

โอกาสส�าหรบัฉนัเช่นกัน ช่วยไม่ได้ ใครใช้ให้ฉนัเกิดเป็นคนสกุลหลงเล่า 

สุดท้ายฉันก็พบตัวเลือกที่เหมาะสมท่ีสุด คุณจ�าได้หรือเปล่า ในกลุ่ม 

ของคณุมหัีวหน้าทีเ่พ่ิงได้เป็นพ่อคน"

จ�าได้ เขาจ�าได้ดี ชายคนน้ันอายุสามสิบต้นๆ เป็นคนรวม 
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กลุม่คามเีลยี ก�าลงัอยู่ในวัยฉกรรจ์เตม็ไปด้วยชวีติชวีา ไม่เพียงชอบขับรถ

ผจญภัยตามล�าพัง หน�าซ�้ายังชอบปีนเขา ชอบว่ิงมาราธอน ตอน

หนังสอืพิมพ์รายงานข่าวมกีารเขียนถึงคนคนนีม้ากทีส่ดุ

"คนคนนั้นดูมีพละก�าลัง ท้ังน่าจะควบคุมได้ไม่ยาก เพราะเขา 

เพ่ิงเป็นพ่อคน ทีบ้่านมทีัง้คนแก่ท้ังเดก็เลก็ต้องดแูล เพ่ือจะได้กลบัไปอยู่ 

ข้างกายลูกและภรรยา เขาย่อมยอมฟังค�าสั่งฉันโดยง่าย ไม่ว่าจะเป็น 

งานฆ่าคนวางเพลิง เขาล้วนท�าได้โดยไม่กะพริบตาแน่ ทว่ามันกลับ 

มีปัญหา เพราะตัวกรองของด่านอวี้เหมินไม่รับคนเป็น นอกเสียจากว่า 

คนคนนัน้เย่ียหลวิซจีะเป็นคนพาเข้ามา ส่วนคนตายเมือ่ผ่านด่านเข้ามา  

ยังไงก็คอืคนตายอยู่วันยังค�า่ ต่อให้เป็นไหมเหนีย่วใจก็ช่วยไม่ได้"

ค�าพูดนี้ค่อนข้างอ้อมค้อมวกวน หลังจากคิดอยู่ครู่หน่ึงชางตง 

ก็เข้าใจ หลงจือคิดใช้ไหมเหน่ียวใจคืนชีวิตให้คนนอกด่าน แต่เพราะ 

คนคนนั้นยังไงก็ 'ตาย' ไปแล้ว ดังนั้นทันทีท่ีด่านกลับมาเป็นปกติ  

ไหมเหนี่ยวใจก็จะสิ้นปาฏิหาริย์ทันที

ชางตงนกึขนั "ดังนัน้คุณจงึท�าได้เพียงแอบลงมอือยู่ในพ้ืนท่ีสเีทา แต่ 

ทีน่ัน่มคีนของเซยีเหย่ียนอยู่มากมาย คุณหลบเลีย่งสายตาพวกเขาได้ยังไง  

ย่ิงไปกว่านั้นพวกคุณยังรีบเร่งเดินทาง เย่ียหลิวซีไม่มีทางปล่อยให้คุณ 

ได้หยุดพักนานนกั ต่อให้คนฟ้ืนขึน้มาได้ คณุก็มเีวลาพูดคยุมอบหมายงาน 

ให้เขาได้ไม่เกินสองประโยคก่อนจะปล่อยตวัเขาไป ถึงตอนนัน้ไหมเหน่ียวใจ

ย่อมเสยีเปล่า"

หลงจือย้ิม "ใช่แล้ว ทว่าโชคดี...สวรรค์มีทางออกให้คนเรา 

อยู่เสมอ ตอนท่ีฉนัก�าลงัลงัเล ห่างออกไปไม่ไกลจู่ๆ  ก็มคีนตะโกนข้ึนว่า 

'เอ๋? ชายหญิงคู่น้ียังจับมือกันด้วย' "

ค�าพูดนีค้ล้ายไม่มเีรือ่งพิเศษ แต่กลบัแทงใจด�าของชางตงเข้าอย่างจงั

มือของชางตงสั่นระริก เขาก้มหน้ามองดูมือของตัวเอง
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ตอนน้ีอุ้งมือของเขาว่างเปล่า

ในวันนั้นก่อนหมดสติไป เขาตระหนักได้ว่าตัวเองคงหลีกหนี 

ความตายครัง้นีไ้ม่พ้นแน่ ความคดิสดุท้ายมเีพียงกมุมอืข่งยางไว้ให้แน่น

ที่สุด มีเพียงแบบน้ีเท่าน้ัน เมื่อตายไปและมีคนมาค้นหาช่วยเหลือ  

พวกเขาสองคนถึงจะไม่พลัดพรากจากกันไปไหน

เขาเงยหน้ามองหลงจือ "ผมตายไปแล้ว?"

"ตายแล้ว ตายกันท้ังคู่ แต่จะพูดยังไงดี ภาพท่ีเห็นตอนนัน้จะว่าไป 

ก็น่าประทับใจไม่ใช่น้อย ฉันรู้สึกเหมือนมีเซียนเทพย่ืนมือมาช่วยเหลือ  

เลยเปลี่ยนแผนกะทันหัน ตอนน้ันฉันรู้สึกว่าความคิดอ่านของตัวเอง 

ยอดเย่ียมเหลอืเชือ่

ฉันเห็นแผนแต่งงานของคุณแล้ว พวกคุณน่าจะอยู่ในช่วงรักกัน

หวานชื่น ยังไม่ถึงขนาดอยู่กันมานานจนเริ่มชังน�้าหน้ากัน ไม่มีเรื่อง 

เข้าใจผดิ ไม่มอีปุสรรคขวางก้ัน รกัเดยีวใจเดยีวไม่คดิเปลีย่นใจ ได้ตาย

ตอนความรักก�าลังสุกงอมแบบน้ีนับว่าน่าประทับใจจริงๆ คุณว่าชายท่ี 

สญูเสยีคนรกัไปท่ามกลางภัยธรรมชาติ แม้แต่ศพก็ยังหาไม่พบจะอยาก 

ออกตามหาร่างของหญิงคนรกัหรอืเปล่า ในเมือ่เป็นแบบน้ันท�าไมฉนัต้อง

ล�าบากคดิหาวิธีพาคนเข้าด่านอว้ีเหมนิมาด้วย ในเมือ่ฉันวางเหย่ือล่อให้เขา

กลบัเข้ามาเองได้

ดังนั้นฉันจึงเลิกลังเล หลังหลอกล่อสมาชิกกลุ่มเซียเหย่ียนที่พบ 

ศพคณุให้ไปทีอ่ืน่ ฉนัก็อาศัยจงัหวะตอนไม่มีใครสงัเกตฝังไหมเหนีย่วใจ 

ลงบนตัวคุณ เจ็ดนิ้วขยับสาย สามนิ้วเติมร้อนหนาว ความหมายของ 

วิชาเวทสกุลหลงนีค้อืมนัจะต่ออายุขยัให้คณุได้ครัง้ละสามปี ตอนนีก็้น่าจะ

สักสองปีกว่าได้แล้ว...จวนเจยีนจรงิๆ โชคดีทีส่วรรค์คุม้ครอง ท�าให้คณุ 

กับเย่ียหลิวซีเข้าด่านมาได้ทันเวลา หากช้าไปอีกหน่อยเดียวคุณอาจ 

หวัใจวายตายไปแล้ว
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ชางตง เลกิมองดฉูนัด้วยสายตาไร้มารยาทแบบนัน้ได้แล้ว อายขุยั

สองปีกว่านี้ของคุณฉันเป็นคนมอบให้เอง หน�าซ�้าคอยดูแลปกป้องคุณ  

ตอนอยู่ในถ�้าจินเหยีย เจียงจั่นคิดใช้หน้าไม้ยิงใส่คุณ สิ่งที่ฉันท�าเป็น 

อย่างแรกคือผลักหน้าไม้น่ันออก...ต่อมาไม่รู้คุณยังจ�าได้หรือเปล่า มี 

ก้อนหนิขนาดใหญ่หล่นลงมา คณุผลกัเย่ียหลวิซอีอก แล้วท�าไมคณุถึง 

ไม่ถูกหินทบัตายล่ะ คุณเคยคดิหรอืเปล่าว่าใครใช้เวทช่วยดนัหินก้อนน้ัน 

ออกไป"

เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากเธอพบศพชางตง หลงจือตัดสินใจ 

ไม่อธิบายให้เขาฟัง...

ท่ีนั่นมีคนของพวกเซียเหย่ียนอยู่กันเต็มไปหมด คิดจะซ่อนร่าง 

ชางตงย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ หลังรีบฝังไหมเหน่ียวใจเสร็จ หลงจือ 

ก็แกะมอืชางตงกับข่งยางออกจากกันและหันไปทางเย่ียหลวิซ ี ตะโกนเรยีก

เสยีงดงั 'หวัหน้าชงิ ตรงนีม้อีกีคน ยังมลีมหายใจอยู่'

เย่ียหลิวซีประหลาดใจ 'ง้ันหรือ'

เธอเดนิตรงเข้ามา ก่อนจะน่ังยองใช้มอืองัลมหายใจของชางตงดู

หลงจือบอก 'หัวหน้าชิง ฉันจะช่วยสงเคราะห์เขาให้เอง'

พูดจบเธอก็ป้ันหน้าเคร่งขรมึ ใช้มอืบบีลงบนล�าคอของชางตง เป็น

อย่างทีค่าด เย่ียหลวิซจีบัข้อมอืเธอไว้

หลงจือแสร้งท�าเป็นไม่เข้าใจ 'หัวหน้าชิง?'

อนัท่ีจรงิหลงจอืรูด้ว่ีาเพราะอะไร สสุานดวงตาฆ่าล้างหมูบ้่านของ

เย่ียหลวิซ ีมแีต่เธอทีไ่ด้แมงป่องทองช่วยไว้ เย่ียหลวิซจีงึปฏิบตัแิละใส่ใจ 

ต่อคนท่ีรอดพ้นจากมหนัตภัยใหญ่หลวงต่างจากคนอืน่ๆ

ไม่ผดิจากท่ีคาด เย่ียหลวิซบีอก 'ในเมือ่เขารอดพ้นจากมหนัตภยั 

มาได้ น่ันก็หมายความว่าสวรรค์ต้องการเก็บเขาเอาไว้ ห้ามแตะต้องตัวเขา  
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ไม่จ�าเป็นต้องท�าลายผูอ้ืน่โดยเปล่าประโยชน์'

หลงจือก้มหน้าหลบตา เอ่ยอย่างนอบน้อมเชื่อฟัง 'หัวหน้าชิง 

พูดได้ถูกต้องแล้ว'

เย่ียหลิวซีโบกมือเรียกผู้วิเศษเข้ามา 'อีกเดี๋ยวตอนกลับเข้าด่าน 

อาจเกิดพายทุรายขึน้อกี นายลองคิดหาวิธีอย่าให้คนคนน้ีถูกพายุทราย 

ฝังกลบ ไม่อย่างนัน้คงน่าเสยีดายแย่'

พอนึกย้อนกลับไปหลงจือก็ย้ิม ค�าพูดในตอนนั้นของเย่ียหลิวซ ี

ช่างน่าขันดีแท้ ใช่แล้ว ที่ชางตงรอดจากมหันตภัยมาได้เพราะสวรรค์

ต้องการเก็บเขาเอาไว้ใช้จดัการตวัเย่ียหลวิซเีองยังไงล่ะ

ชางตงถามอะไรบางอย่าง ทว่าหลงจอืได้ยินไม่ชดั "คณุพูดอะไรนะ"

"ผมอยากถามว่าภาพถ่ายของข่งยางใบนั้น คุณเป็นคนถ่าย?"

ใช่แล้ว น่ันเป็นผลงานที่เธอแสนจะภาคภูมิใจ

หลงจอืพยักหน้า "ใช่แล้ว ฉนัเป็นคนถ่ายเอง ตอนนัน้เธอก�าลังถูก

สุสานมีชีวิตกลืนกิน ก่อนไปกองสุสานสันเขาทะเลทราย ฉันบอกกับ 

เจียงจั่นว่าการก�าจัดสุสานดวงตาถือเป็นการสร้างความดีความชอบ 

ใหญ่หลวง ควรถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ เขาไม่ได้โต้แย้ง ฉนัเลยให้คน

เอากล้องถ่ายรปูไปด้วยและฉนัเองก็เอาไปด้วยเหมอืนกัน แต่ฉันถ่ายเฉพาะ

ภาพนัน้ภาพเดยีวเท่านัน้ ฉนัถ่ายภาพข่งยางไว้ชดัเจน เพราะกลวัวันหน้า 

ตอนคณุเห็นภาพจะจ�าหล่อนไม่ได้ ฉนัคิดว่าไม่ว่าผู้ชายคนไหน ขอเพียง

ความรู้สึกที่มีต่อคู่หมั้นของตนเองไม่ใช่ความรู้สึกจอมปลอม พอเห็น

ภาพถ่าย ยังไงก็ต้องมกีารเคลือ่นไหวบางอย่าง

แต่ไหนแต่ไรพวกเราก็คิดหาคนนอกด่านมาก�าจัดเย่ียหลิวซ ี

มาโดยตลอด ความคิดนี้อันที่จริงก็นับว่าไม่เลว จะผิดก็ตรงที่พวกเรา

ดื้อรั้นยืนกรานจะพาคนคนนั้นไปอยู่ข้างกายเย่ียหลิวซีให้ได้
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ฉนัเลยเปลีย่นมมุมองเสยีใหม่ ให้เย่ียหลวิซเีป็นฝ่ายไปหาคนคนนัน้

แทน ย่ิงเย่ียหลิวซอีอกจากด่านไปชัว่ระยะเวลาหนึง่แล้วก็ย่ิงสะดวกให้ฉนั

ครุน่คดิวางแผนรวมถึงหาทางจดัการกับพวกเซยีเหย่ียน กว่าเธอจะกลบัมา 

ถึงตอนน้ันเมื่อน�้าหลากย่อมเกิดคูคลอง*...ชางตง อายุขัยคุณใกล้ถึง

ก�าหนดแล้ว ไม่อยากต่อมนัหรอืไง"

ชางตงย้ิมอยู่ครู่หนึ่ง "ถ้าผมปฏิเสธล่ะ คุณจะท�ายังไง ในเมื่อ 

คดิจะข่มขูกั่น ท�าไมไม่พูดออกมาให้ชดัๆ ขูผ่มหน่อย ท�าให้ผมตระหนักถึง

ผลลพัธ์ทีจ่ะตามมา ไม่อย่างนัน้ผมจะกลวัได้ยังไง"

หลงจอืทอดถอนใจ "ฟังจากน�า้เสยีงของคณุ คณุคงเลือกจะยืนอยู่ 

ข้างเย่ียหลวิซกีระมงั ชางตง คุณเลอืกฝ่ายผดิแล้ว คณุลองนึกถึงตวัเองดู  

คุณยังหนุ่มยังแน่น อนาคตยังอีกยาวไกล ใกล้จะได้แต่งงานอยู่รอมร่อ  

ท�าอะไรก็ล้วนแต่ราบรื่น หากคืนวันนั้นไม่มีภัยพิบัติจากชั้นวางปีศาจ  

ชวิีตของคณุในเวลานีย่้อมด�าเนนิไปอย่างหวานชืน่ ดไีม่ดข่ีงยางอาจมลีกู 

กับคณุแล้ว

แต่ค�า่คนืเดยีวทกุอย่างกลบัหายลบัไปกับตา ฉันไม่เคยไปนอกด่าน 

สองปีกว่าที่ผ่านมาไม่ได้เฝ้าดูคุณ ทว่าแค่คิดดูก็รู้ได้แล้ว คนน�าทาง 

ทีม่ชีือ่เสยีงไม่ได้เชญิตัวกันง่ายๆ อย่างคุณกลบัพาคณะส�ารวจตายหมด 

ทัง้คณะ แม้แต่คูห่มัน้ก็เป็นไม่เห็นตวัตายก็ไม่พบศพ วนัเวลาแบบนีม้หีรอื 

จะผ่านไปได้อย่างเป็นสขุ ท้ังหมดน้ีใครกันทีเ่ป็นคนมอบมนัให้กับคณุ แล้ว 

ใครกันแน่ท่ีเป็นผูม้พีระคณุช่วยชวิีตคณุไว้ หรอืเรือ่งแค่น้ีคณุยังไม่เข้าใจ

เป้าหมายในการเข้าด่านมาในครั้งนี้ของคุณคืออะไร ก็เพื่อค้นหา

ความจริงเก่ียวกับมหันตภัยท่ีข่งยางกับสหายนักผจญภัยพบเจอ 

ไม่ใช่หรือไง ตอนน้ีความจริงปรากฏแล้ว คนร้ายตัวจริงเป็นใครก็รู้แล้ว  

ถ้าคณุไม่คดิล้างแค้นก็ช่างเถอะ นกึไม่ถึงจรงิๆ ว่าคณุจะสามารถระงบั 

* เมื่อน�้าหลากย่อมเกิดคูคลอง อุปมาว่าเมื่อมีเงื่อนไขถึงพร้อม เรื่องราวก็ส�าเร็จได้โดยปริยาย
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ความโกรธแค้นมานัง่ถกเถียงกับฉนัได้ว่าควรหรอืไม่ควรโยนความผดิน้ีให้

เย่ียหลวิซี

อันที่จริงฉันก็ไม่ได้รู้สึกประหลาดใจสักเท่าไหร่นัก พวกข่งยาง 

ประสบภัย มนัส่งผลกระทบแค่คณุเท่านัน้ เรือ่งนีเ้รือ่งเดยีวจะบงัคับให้คณุ

ตดัสนิใจลงมอืเดด็ขาดกับเย่ียหลวิซคีงไม่ง่าย ฉนัเลยว่าจะเพ่ิมเบีย้พนนั 

ให้คุณอกีสกัหน่อย หลงัช่วยฉนัจดัการกับเรือ่งน้ีเรยีบร้อย ฉันจะคนืชวิีต 

ให้คุณ เห็นไหมว่าคุ้มค่าจะตาย คุณรู้หรือเปล่า ในเมื่อฉันช่วยต่อชีวิต 

ให้คณุได้ก็ย่อมเก็บไหมกลบัได้ทกุเมือ่ ถ้าฉนัอยากให้คณุตาย ไม่ต้องใช้ 

มดีดาบวิธีการหยาบกระด้าง แค่ขยับนิว้ทุกอย่างก็จบสิน้แล้ว"

พูดถึงตรงนี้หลงจือก็ยกมือขวาข้ึน วางพาดลงบนไหมเหนี่ยวใจ 

ที่ลอยอยู่กลางอากาศนั่นช้าๆ

ชางตงจ้องมือของเธอ "คุณบอกว่าเจ็ดน้ิวขยับสายไม่ใช่หรือไง"

หลงจอืไม่แม้แต่จะหันมา มมุปากเธอยกขึน้น้อยๆ "คุณคงไม่เคย

ได้ยินค�าพูดทีว่่าให้อีกฝ่ายได้เปรยีบนิดๆ หน่อยๆ ก่อนแล้วค่อยเล่นงาน 

ทเีดยีวสนิะ ฉนัแสดงน�า้ใจต่อคุณ คณุควรส�านึกบญุคณุฉนัถึงจะถูก แต่

คณุกลบัเถียงค�าไม่ตกฟาก น่าหงดุหงดิใจจรงิๆ เจด็นิว้ขยับสายคอืคนืชพี  

สามนิ้วคือต่อชีวิต ห้านิ้วล่ะ ห้านิ้วหมายถึงทรมาน ความหมายก็คือ 

ไม่ว่าคณุจะดงึดนัสกัขนาดไหน ยังไงก็หนีไม่พ้นน้ิวทัง้ห้าของฉนัไปได้"

เธอกุมไหมเส้นน้ันไว้และออกแรงบิดมัน

หัวสมองของชางตงเหลือก็แต่ความว่างเปล่า

ทนัใดนัน้เขาก็รูส้กึราวกับมลีวดเลก็ละเอยีดแหลมคมแทงใส่หัวใจ 

มนัพุ่งทะลเุนือ้กระดูก ไขกระดูก และสมองอย่างรวดเร็ว ความเจบ็ปวด

รุนแรงแผ่ซ่านไปท่ัวร่าง ร่างกายราวกับกลายเป็นหุ่นกระบอกไม่อาจ

ควบคมุ ชางตงล้มลงไปกองอยู่กับพ้ืน นยัน์ตาเต็มไปด้วยเลอืด ร่างกาย 

ขดงอเป็นก้อน ชกักระตกุไม่หยุด
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จ้าวกวนโซ่วกระแอมออกมาเบาๆ คราวหน่ึง น�้าเสียงคล้าย 

ไม่พอใจนัก "หลงจือ"

เขาอายุมากแล้ว ไม่ชอบเห็นอะไรแบบน้ี เห็นแล้วตอนกลางคืน 

จะนอนไม่หลบั

หลงจือคลายมือและลุกขึ้นยืน เธอเดินอ้อมโต๊ะมาน่ังยองลง 

ข้างชางตง

ชางตงหอบหายใจหนกั ช่องปากโพรงจมกูเตม็ไปด้วยกลิน่คาวเลอืด

คละคลุง้ เหงือ่ไหลเข้าปาก เกิดเป็นรสชาตเิคม็คาว

หลงจือหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาช่วยซับเหงื่อบนหน้าผากให้เขา 

"ชางตง ตัง้ใจฟังค�าท่ีฉนัจะพูดต่อไปนีใ้ห้ด ี ในด่านนอกด่านคือโลกสองใบ 

เดิมทผีูวิ้เศษกับกองก�าลงัอว่ีหลนิของพวกเราใช้ชวิีตอย่างสุขสบายไม่เคยคดิ

ออกจากด่าน และย่ิงไม่หวังว่าจะมคีนจากนอกด่านเข้ามารบกวนก่อความ

วุ่นวาย สิง่ของจากนอกด่านพวกเรายินดีต้อนรบั แต่ไม่ใช่คน

คณุลองคิดดู เย่ียหลวิซคิีดเปิดชัน้วางปีศาจอยู่ตลอดเวลา หากเธอ

สมปรารถนาขึน้มามนัจะน่ากลวัขนาดไหน พวกคณุอาศยัอยู่ในโลกทีไ่ม่มี

ภูตผปีีศาจมาแต่เลก็ คนจ�านวนมากแค่ดูหนงัผตีกค�า่ก็ฝันร้ายแล้ว หาก

ปล่อยพวกมนัหลดุออกไป โลกของพวกคณุย่อมป่ันป่วน

ไม่ว่าจะคดิยังไง วิธีการของฉนัก็เป็นวธีิการทีท่�าร้ายคนท้ังสองฝ่าย

น้อยทีส่ดุ ขอเพียงเย่ียหลวิซตีาย ปัญหาทุกอย่างย่อมจบส้ิน ฉันกับคณุ

ไม่มคีวามแค้นต่อกัน ได้พบกันคืนน้ันต้องเรยีกว่าวาสนา พวกเราตกลง

คบค้ากันเป็นสหายไม่ดีกว่าหรือไง คุณช่วยฉัน ฉันช่วยคุณ เพ่ือเป็น 

การตอบแทนฉันจะช่วยต่ออายุขยัให้คุณทุกสามปี ทกุคนต่างมบีทบาท

หน้าทีข่องตัวเอง ไม่มใีครแพ้ ทุกคนต่างเป็นผูช้นะ

เพ่ือผลลพัธ์ทีท่กุคนพึงพอใจ ทีคุ่ณต้องสละมแีค่เย่ียหลวิซเีท่านัน้ 

อนัท่ีจรงิแต่ไหนแต่ไรเธอกไ็ม่ใช่ของคณุ ระหว่างพวกคณุไม่มบีพุเพสนันวิาส 
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ทีส่วรรค์ก�าหนดไว้ ต้ังแต่แรกจนถึงตอนน้ี ทัง้หมดเป็นเพียงแผนการเท่าน้ัน 

คนทีไ่ม่ควรอยู่ด้วยกัน ถึงจะแยกจากกันมนัก็ไม่ใช่เรือ่งน่าเสยีดายอะไร"

ในที่สุดชางตงก็กลับมามีเรี่ยวแรงอีกครั้ง เขาพยายามออกแรง 

ยันตวัลกุข้ึนอย่างเน้ือตวัสัน่

หลงจอืลกุขึน้ยืน ให้เขาได้มพ้ืีนท่ีขยับเน้ือขยับตวั สายตาของเธอ 

ที่มองลงมาจากด้านบนไม่ต่างจากสายตาของคนที่ก�าลังมองดูสัตว์ 

ในกับดกัท่ีพยายามดิน้รนอย่างเอาเป็นเอาตายแต่กลบัไม่อาจตอบโต้ได้

"พรุ ่งนี้เช้าคุณอาจ้าวจะส่งคนคุ้มครองพวกคุณไปที่ชายแดน  

พวกคณุจะเดนิทางอย่างสะดวกราบรืน่ ไม่มอีปุสรรคใดๆ ขัดขวางรบกวน 

ตอนน้ีกลุ่มเซียเหย่ียนอยู่ภายใต้การควบคุมของฉัน หากฉันไม่สั่งให้

เคลือ่นไหว พวกเขาย่อมไม่กล้าหาเรือ่งพวกคณุ

การเดนิทางน่าจะต้องใช้เวลาประมาณสามวัน สามวนัน้ีคณุมเีวลา 

มากพอจะไตร่ตรองว่าควรท�าอย่างไร ทุกครัง้ท่ีเย่ียหลวิซเีข้าออกอวีเ้หมนิ  

แถบน้ันมกัจะเกิดเหตรุ่างและวิญญาณของด่านแยกออกจากกันชัว่ขณะ 

ถึงตอนน้ันคณุก็แค่ลงมอืฆ่าเธอ แบบนีจ้ะได้ไม่เสยีเวลาพวกคณุเข้าออก 

ด่าน อีกทั้งตาสุสานทรายจะช่วยฝังศพเธอ เย่ียหลิวซีเท่ากับตายอยู่ใน 

ด่าน แต่ถ้าคณุไม่ยอมลงมอื ชางตง ฉนัย่อมลงมอืเก็บไหมอย่างไม่ลงัเล 

อย่าลมืว่าตอนนีค้นทีม่าจากนอกด่านไม่ได้มแีค่คุณคนเดยีวเท่านัน้ ถ้าคณุ 

ไม่ไหว ฉนัยังมตีวัเลอืกส�ารองอืน่อกี

ไม่ว่าจะเกาเซิน ติงหลิ่ว หรือคนท่ีชื่อเฝยถังน่ัน พวกเขาล้วนมี

ศกัยภาพแฝงเร้นให้ดึงออกมาใช้ได้ท้ังนัน้ คุณคิดดูเองก็แล้วกัน อกีสามวนั 

ถ้าแผน 'ตะวันตกออกอว้ีเหมนิ' ประสบผลส�าเรจ็อย่างยิง่ใหญ่ คณุฆ่า 

เย่ียหลวิซสี�าเรจ็ เพ่ือนๆ ของคณุก็จะได้ออกจากด่าน คณุได้ต่อชะตาชวิีต 

ให้ตวัเอง ใช่แล้ว ฉนัจะมอบทองจ�านวนนบัไม่ถ้วนให้คณุด้วย ให้คณุได้ 

ใช้ชวิีตท่ีเหลอืแบบทีเ่รยีกว่าสบายไปท้ังชาติ
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แต่ถ้าแผนการนีล้้มเหลว คุณยอมสละชวิีตตวัเองเพ่ือผูห้ญิงคนหนึง่ 

เพ่ือนของคุณทั้งหมดก็จะไม่มีใครได้ออกจากด่านไปแม้แต่คนเดียว 

จนกว่าจะมใีครสกัคนในกลุม่ยอมช่วยฉนัจดัการกับเย่ียหลวิซ.ี..อา...คณุว่า 

พวกเขาสามคน ใครน่าจะประสบความส�าเรจ็ทีส่ดุ"

ชางตงจับขาเก้าอี้แน่น เส้นเลือดบนหลังมือปูดโปน หลังจาก

พยายามอยู่หลายต่อหลายครั้ง ในท่ีสุดเขาก็ลุกขึ้นมาได้

หลงจือคล้ายก�าลังครุ่นคิดบางอย่าง "ฉันว่าเฝยถังคนน้ันไม่เลว  

ตงิหลิว่ก็ใช้ได้ ส่วนเกาเซนิ ฉนัว่าไม่ค่อยเหมาะ ฉนัชอบคนท่ีเห็นแก่ตวั

นิดๆ..."

ชางตงไม่สนใจอีกฝ่าย เขายกมือปาดเหงื่อบนหน้าผาก ก่อนจะ 

เปิดประตู

หลงจือมองดูเขาอย่างครุ่นคิด

มือของเขาไร้สิ้นเรี่ยวแรง ไม่ว่าจะพยายามเปิดประตูสักก่ีครั้ง 

ก็ไม่ส�าเรจ็ สดุท้ายก็ต้องใช้มอืท้ังสองข้างกับเท้าสอดผ่านช่องว่างระหว่าง

ประต ูถึงจะพาตวัลอดออกมาจากรอยแยกระหว่างบานประตนูัน้ได้

ตั้งแต่เริ่มจนจบ เขาไม่แม้แต่จะหันหน้ากลับไป

ประตูปิดลง หลงจือถอนใจหาย คนในห้องหายไปเพียงคนเดียว 

แต่บรรยากาศคึกคักก่อนหน้านี้เหมือนจะลดน้อยลงไปมากโข

จ้าวกวนโซ่วนึกกังวล "บอกเขาไปแบบนั้น ไม่เป็นไรงั้นหรือ"

หลงจอืช�าเลอืงมองจ้าวกวนโซ่วปราดหนึง่ "จะมปัีญหาอะไรได้ ถ้า 

ค�าพูดของฉันสะกิดใจเขา ท�าให้นึกอยากมีชีวิตหรืออยากล้างแค้นให ้

ข่งยาง เขาย่อมยินดช่ีวยพวกเราก�าจดัเย่ียหลวิซ ีตรงตามความต้องการ 

ของพวกเราพอด ีแล้วยังจะมอีะไรดไีปกว่านีไ้ด้อกี"

จ้าวกวนโซ่วถอนหายใจ "แต่ข้ากลบัรูส้กึว่าเขาไม่มทีางยอมลงมอื 

ตอนอยู่ในถ�้าจินเหยียเขาถึงกับยอมสละชีวิตตัวเองเพ่ือช่วยเย่ียหลิวซ ี 
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คนไม่รกัตวักลวัตายแบบนัน้ เจ้าไม่มทีางใช้ความเป็นความตายข่มขูไ่ด้"

แววตาของหลงจือฉายแววเย้ยหยัน

ไม่รักตัวกลัวตาย? ไม่เป็นไร ตอนวางแผนเธอคิดถึงปัญหาข้อนี ้

ไว้แล้ว คนอย่างหลงจอืท�าอะไรมหีรอืจะไม่รูจ้กัซ่อนไพ่ใบสุดท้ายไว้

ต่างคาบกล้วยไม้มาเกิด เป็นคู่กล้วยไม้งามประชัน ชะตาลิขิต 

ไม่เจ้าตายก็ข้าม้วย สกุลเชยีนปากสกปรก พูดอะไร 'ส่งกลิน่จรงุมงักรขนด'  

เธอต่างหากทีเ่ป็นผูช้นะ อีกทัง้ยังจะชนะอย่างเบด็เสรจ็เดด็ขาดด้วย ให้ 

กลิน่หอมอะไรน่ันสลายหายไปจากโลกนีช้ัว่นรินัดร์ ไม่เหลอืแม้แต่ร่องรอย

เธอจะดซูว่ิาสดุท้ายใครกันแน่ทีจ่ะยังย้ิมได้อยู่ ท่ีจะผลบิานอยู่เหนือ

เมอืงเฮยสอืจะเป็นดอกกล้วยไม้วเิศษดอกไหน

ตอนกลบัถงึท่ีพัก พวกเย่ียหลวิซยัีงไม่กลบัมา เพ่ือเหนีย่วรัง้ทกุคนไว้ 

พวกจ้าวกวนโซ่วเรยีกได้ว่าเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ

หลี่จินเอ๋าร้ือเตาออก ให้อาหารไก่ อีกท้ังยังกวาดลาน พอเห็น 

ชางตงกลบัมาก็ตรงด่ิงเข้าไปรบัหน้าอย่างกระตือรอืร้น "เฮ้อ พอพวกเจ้า 

ไม่อยู่ที่นี่ก็เงียบพิลึก เจ้า..."

เขาพลนัสงัเกตเห็นว่าสหีน้าของชางตงไม่สูด้ ี "เป็นอะไรไป ไม่สบาย 

หรอืเปล่า"

ชางตงอืมออกมาค�าหน่ึง ก่อนจะเดินตรงเข้าไปในเรือน แต่ 

หลังเดินไปได้สองสามก้าวเขาก็ถอยกลับมา

หลี่จินเอ๋าไม่เข้าใจ จึงยืนมองชางตงน่ิง

ชางตงเอ่ยข้ึน "ผมขอถามอะไรคุณเรื่องหน่ึง ว่ากันว่าหัวหน้า 

เมอืงฟางซือ่คอืสกุลหลง ทักษะควบคุมหุ่นเงาของสกุลเหล่าหลีร้่ายกาจ

ขนาดนั้น ท�าไมกลับตกเป็นเบี้ยล่างคนสกุลหลงได้"

หลีจ่นิเอ๋าบอก "เรือ่งน้ี...พูดกันตามตรง สกุลหลงเองก็มสุีดยอดวิชา



Wei Yu 23

เหมือนกัน 'มังกรทะยานพยัคฆ์ค�าราม' อะไรนั่นร้ายกาจสุดๆ พวกเขา 

ดงึพลงัจากภายในร่างออกมาจดัการกับกองทพัปีศาจแข็งแกร่งได้อย่าง

ง่ายดายราวกับพลกิฝ่ามอื ยังมอีีกวิชา เรยีกว่า 'เจด็นิว้ขยับสาย' ว่ากันว่า

ท�าให้คนตายฟ้ืนคนืชพีได้ ขอบอกให้รู.้.."

เขากวาดตามองไปรอบๆ ก่อนเอ่ยเสยีงเบา "โชคดทีีค่ณุหลิวซขีอง

พวกเจ้าช่วยเอ่ยปากให้ข้าได้เข้าพิพิธภัณฑ์ใหญ่ ก่อนหน้านี้ข้าก็ไม่รู้ว่า  

'เจ็ดนิ้วขยับสาย' คืออะไร ความลับแบบนี้ผู้วิเศษชั้นต�่าอย่างพวกข้า 

ไหนเลยจะล่วงรู้ แต่ว่าครั้งนั้นตอนอยู่ข้างในข้าได้เห็นปีศาจชนิดหน่ึง 

ชื่อหนอนไหมเงิน ข้าเดาว่าเส้นไหมท่ีคนสกุลหลงใช้น่าจะเป็นใยไหม 

ท่ีหนอนไหมเงนินัน่ปล่อยออกมา"

ชางตงถาม "วิธีการขยับสายน้ีมีเพียงคนสกุลหลงท่ีรู้?"

หลี่จินเอ๋าโบกมือเป็นพัลวัน "วิชาน้ีถ้าใครๆ ก็รู้จะเรียกว่าเป็น 

สุดยอดวิชาได้หรือไง วิชาน้ีถ่ายทอดให้คนคนเดียวเท่าน้ัน ต้องเป็น 

ผู้สืบทอดสกุลหลงถึงจะมีสิทธ์ิเรียนรู้ ข้าคิดว่าตอนน้ีก็คงมีคุณหนูใหญ ่

สกุลหลง ลูกสาวของหลงเซินเท่านั้นที่ใช้เป็น แต่ได้ยินว่าคุณหนูใหญ ่

สกุลหลงป่วยหนักใกล้ตายแล้ว ไม่รู ้ว่าหลงเซินได้หาคนอื่นมาแทน 

หรือเปล่า..."

ชางตงยิ้มขื่น

หลงจอืไม่ได้โกหกเขาจรงิๆ เธอคงมัน่ใจแล้วว่าชยัชนะอยู่ในก�ามอื  

จงึไม่จ�าเป็นต้องพูดจาเล่นลกูไม้อกี

เขาบอก "ผมรู้สึกไม่ค่อยสบาย ขอกลับไปนอนก่อน อีกเดี๋ยว 

พอพวกเย่ียหลิวซีมาถึง คุณก็บอกพวกเธอไปว่าผมอยากพักผ่อน  

ไม่ต้องเรียก"

หลี่จินเอ๋าพยักหน้าติดๆ "ได้ๆ ไม่มีปัญหา"

ชางตงหนัหลงัหมายจะเดนิจากไป แต่จู่ๆ  เขาก็หนัหน้ากลับมาอกี
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หลี่จินเอ๋ารู้สึกประหลาดใจ "ยังมีอะไรอีกหรือเปล่า"

ชางตงบอก "คนตรงไม่พูดจาอ้อมค้อม หลี่จินเอ๋า ตอนน้ีคุณด ู

เกรงอกเกรงใจพวกผมมากเป็นพิเศษ ท�าไมกัน"

เพราะนกึไม่ถึงว่าอกีฝ่ายจะถามตรง  ๆแบบน้ี หลีจ่นิเอ๋าจงึออกอาการ

เคอะเขนิ "เรือ่งนี.้.."

ชางตงบอก "พวกเราไม่มเีวลามาทายเรือ่งพวกน้ี คณุคดิอะไรอยู่ 

ก็พูดออกมาตรงๆ เถอะ ไม่ต้องเกรงใจ บอกได้หรอืไม่ได้กแ็ค่ค�าสองค�า

เท่าน้ัน"

หลีจ่นิเอ๋าใบหน้าร้อนผ่าว หลงัจากผ่านไปครูห่นึง่เขาก็บอกอย่าง 

อกึๆ อกัๆ "คอือย่างนี ้ เจ้าเองก็รู ้ ข้าออกเดินทางก็เพราะต้องการแสวงหา 

ความก้าวหน้า...แต่สุดท้ายไม่มีหนทาง พอเห็นคุณหลิวซีของพวกเจ้า 

เป็นท่ีนบัหน้าถือตา ก็เลยคดิจะ..."

เข้าใจแล้ว หลีจ่นิเอ๋าเหน็เย่ียหลวิซเีป็นต้นไม้ใหญ่ แต่กลบัไม่รูเ้ลย

แม้แต่น้อยว่าต้นไม้ต้นนีบ้นถูกสายฟ้าฟาด ล่างถูกหนอนกัดกิน แม้แต่ 

ตวัเองก็ยังเอาตวัแทบไม่รอด

ชางตงคิดจะพูดอะไรบางอย่าง แต่เพราะรู้สึกเหนื่อยจึงท�าเพียง 

ตบไหล่หลี่จินเอ๋าก่อนจะเดินกลับห้อง

คราวนี้เขาเดินกลับห้องไปจริงๆ ไม่หันกลับมาอีก

หลี่จินเอ๋ายืนงงอยู่กับที่ เอ้ียวคอมองดูไหล่ของตัวเองที่ถูกชางตง 

ตบลงเบาๆ เมือ่ครู ่พยายามนกึว่าชางตงต้องการสือ่ถึงอะไร

ตบไหล่สองครั้ง หน้าหนักหลังเบา แปลว่าได้...หรือไม่ได้

ชางตงนอนน่ิงอยู่บนเตียง

เขารูส้กึอ่อนล้า หลงจอืแค่ลงมอืขยับสาย เรีย่วแรงในตวัเขาก็หายไป

แทบไม่เหลอื รูส้กึเพียงอยากนอน นอนให้มนัหลบัๆ ไปจะได้ไม่ต้องนึกถึง
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เรือ่งชวนหงดุหงดิใจพวกน้ัน

แต่ไม่ว่าจะท�ายังไงเขาก็นอนไม่หลับ

ทีว่นเวียนอยู่ในหัวเขาไม่หยุดล้วนแต่เป็นเรือ่งทีเ่กิดขึน้เมือ่สองปีก่อน 

เสียงขวดชนกันในแคมป์ กระโปรงยาวของข่งยาง เสียงสาปแช่งก่นด่า 

มดืฟ้ามวัดนิ ภาพเย่ียหลวิซยืีนพิงผนงัอยู่ท่ามกลางแสงเงาตอนเขาเหน็เธอ

ครัง้แรกจากข้างจอผ้า...

ครัน้ความจรงิปรากฏ เขากลบัไม่ได้โล่งอกโล่งใจเหมอืนอย่างทีค่ดิ  

ไม่ได้ทุกข์ทรมานจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ ไม่ได้เข่นเข้ียวเคี้ยวฟัน แค่รู้สึก

เหน่ือยเท่าน้ัน

ในท่ีสุดเสียงจ้อกแจ้กจากด้านนอกก็ดังข้ึน หมอพยาบาลเดิน 

เข้าๆ ออกๆ เขาได้ยินว่าพวกเย่ียหลิวซีกลับมาแล้ว หลังจากนั้นก็เป็น 

เฝยถังกับอาเหอ ตอนกินข้าวเย็น เสียงจานชามก็ดังอยู่เป็นพักๆ

มีอยู่ครั้งหนึ่ง เขาได้ยินเสียงกลอนประตูขยับดังแก๊ก

ถึงจะแผ่วเบา แต่ใจชางตงกลบัหนักอึง้ เขารู้ดว่ีาอีกฝ่ายคอืเย่ียหลิวซี 

และรูว่้าเธอเปิดประตูไม่ออกเพราะเขาลงกลอนไว้

ชางตงบอกไม่ถูกว่าท�าไมตนเองถึงต้องท�าแบบนัน้ ตอนลงกลอน  

ใจเขาเตม็ไปด้วยความรูส้กึสบัสน เขาบอกหลีจ่นิเอ๋าว่าตวัเองไม่ค่อยสบาย 

หลีจ่นิเอ๋าย่อมต้องบอกกับเย่ียหลวิซไีปตามนัน้ หากเธอไม่วางใจ ยังไง 

ก็ต้องมาหาเขาแน่...

เขาจงใจลงกลอน เพราะในใจเขาตอนนีม้ท้ัีงความต้องการล้างแค้น 

ความโกรธข้ึงท่ียากจะยับย้ัง เขาไม่ใช่มนุษย์สมบูรณ์แบบ ค�าพูดของ 

หลงจือใช่ว่าจะไม่มีผลกระทบกับเขา เขาจึงไม่อยากพบหน้าเยี่ยหลิวซี  

เพราะไม่รูว่้าจะเผชญิหน้ากับเธอเช่นไร...

เย่ียหลิวซีไม่ได้ลองขยับประตูอีก

ราวๆ เที่ยงคืนเสียงเอะอะด้านนอกก็หายไป บรรยากาศกลับมา 
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เงยีบสงดั ชางตงปวดหวั เขาลกุจากเตียงอย่างมนึๆ งงๆ และหยิบเอาแก้ว 

บ้วนปากเตรยีมตวัไปล้างหน้าแปรงฟัน

พอเปิดประตูเขาก็สังเกตเห็น ในห้องรับแขกเปิดโคมไฟดวงเล็กๆ  

ไว้ เยี่ยหลิวซีใช้ผ้าห่มคลุมตัว นั่งอยู่บนโซฟาพลางใช้ยางดิบขัดเข็มขัด

แขวนมดีช้าๆ

พอได้ยินเสียงประตูเธอก็เงยหน้าขึ้นมองอย่างรวดเร็ว ก่อนโยน 

ยางดบิในมอืทิง้และเดนิตรงเข้ามาหาเขา

เธอถาม "คุณไม่เป็นไรใช่ไหม"

ชางตงนิง่งนัไม่ทันตอบสนองไปชัว่ขณะ สายตาเหลอืบมองไปทาง

นาฬิกาแขวนในห้องรบัแขกอย่างไม่รูต้วั

ตีสองแล้ว

เขาอดถามไม่ได้ "คุณยังไม่นอน?"

เย่ียหลวิซบีอก "คุณไม่สบายไม่ใช่หรอืไง ฉนัเป็นห่วงกลวัอาการคณุ 

จะก�าเรบิ แต่คณุสัง่ห้ามไม่ให้ใครรบกวน...ฉนัคดิว่ายังไงคณุก็ต้องตืน่ข้ึนมา

แน่ เลยรออยู่ข้างนอกน่ี"

เธอเงยหน้าย้ิม "อนัทีจ่รงิฉนัแอบไปฟังการเคลือ่นไหวทีห่น้าประตู

ห้องคุณตั้งหลายครั้ง แต่ทุกครั้งที่แนบหูกับประตูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไร  

ฉันกลวัจะรบกวนคณุตอนพักผ่อนเลยไม่ได้เคาะประตู"

ขณะพูดเธอก็กวาดตาดชูางตง "คณุไม่สบายตรงไหน ต้องเรยีกหมอ 

มาดอูาการหรอืเปล่า ตอนกลบัมาจากเขาหวงจนิค่วงก็ยังสบายดอียู่ไม่ใช่ 

หรอืไง ห้ามเป็นเหมอืนเกาเซนิ..."

พูดไปเย่ียหลิวซีก็หนาวสะท้านข้ึนมาเอง

ชางตงก้มหน้ามอง ฟังเธอพูดไม่หยุด ดวงตาเขาหม่นหมองลง 

และรู้สึกว่าความคิดของตัวเองก่อนหน้านี้ล้วนน่าขัน

จะเอาอะไรกับเธอในตอนนี้ หากวันใดวันหนึ่งความทรงจ�าเธอ 
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กลบัคืนมา ถึงตอนน้ันเขาคิดจะไปขอค�าอธิบายจากปากเธอ แน่นอนว่า 

ย่อมท�าได้ ทว่าเย่ียหลวิซทีีอ่ยู่ต่อหน้าเขาในเวลานีจ้�าไม่ได้แม้แต่น้อยว่า 

ตวัเองเคยท�าอะไรไว้

เขากอดเธอไว้ในอ้อมแขนและกระซบิบอก "ไม่มอีะไร ผมแค่เหนือ่ย

ไปหน่อยเท่าน้ัน"

เย่ียหลิวซีนิ่งเงียบ

ก่อนหน้าน้ีเวลาเธอมเีรือ่งในใจ ชางตงมกับอกว่าเขารบัรูไ้ด้ เพราะ

บรรยากาศรอบตัวเธอจะแปลกไปไม่เหมอืนปกต ิ เข้าใกล้เพียงนิดก็รูส้กึ 

ได้แล้ว ตอนน้ันเธอรูส้กึว่าเขาพูดเหลวไหล แต่ตอนน้ีเธอเชือ่แล้ว

เธอรู้สึกว่าเขามีความในใจ อารมณ์ของเขาส่งผลถึงเธอ

เย่ียหลวิซบีอก "คณุไม่ค่อยชอบท่ีนีใ่ช่หรอืเปล่า ไม่เป็นไร ฉนัเองก็ 

ไม่ชอบเหมอืนกัน ตอนค�า่จ้าวกวนโซ่วส่งคนมา บอกว่าทกุอย่างเตรยีมการ

ไว้เรยีบร้อยแล้ว พวกเราออกเดนิทางได้เรว็สดุพรุง่น้ีเช้า"

ชางตงอืมออกมาค�าหน่ึง

บนผนังท่ีอยู่อีกด้าน เข็มวินาทีบนนาฬิกาแขวนขยับไปทีละน้อย 

ตามจงัหวะหน้าทีท่ีถู่กก�าหนดไว้ เขาจ้องดูมนัหมนุเป็นวงรอบแล้วรอบเล่า

เขาควรพูดเรื่องนี้กับเธอดีหรือเปล่า

เขม็นาฬิกายังคงเดนิไม่หยุด เขาต้องพูดอะไรบางอย่าง ไม่อย่างนัน้ 

เธอต้องรบัรูไ้ด้แน่ว่ามเีรือ่งผดิปกติ

ชางตงกระแอมออกมาค�าหนึ่ง "คุณพาติงหลิ่วไปตรวจสมอง  

ผลเป็นยังไงบ้าง"

เย่ียหลิวซีท�าท่าโมโหขึ้นมา "จะว่าไปก็แปลก ท�าอย่างกับ 

ตรวจสุขภาพ เลือดก็ต้องตรวจ สายตาก็ต้องตรวจ ประเดี๋ยวพาไปนั่น 

ประเดี๋ยวพาไปนี่ อืดอาดยืดยาด อย่างกับจงใจประวิงเวลาไว้ สุดท้าย 

ก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างยังเป็นปกติดี ถ้าไม่ใช่เพราะเห็นว่าพวกเขา
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ขะมกัเขม้นแขง็ขนั ฉนัคงตบโต๊ะอาละวาดไปแล้ว"

ชางตงอืมออกมาค�าหน่ึง "โรงพยาบาลน่ันบางทีอาจเป็นของ 

สกุลเชียน"

เย่ียหลิวซีประหลาดใจ "ท�าไมเหรอ"

"ผลการตรวจกับผลการท�านายมีลักษณะคล้ายกัน ทุกอย่าง 

ดูเหมือนจะถูกต้อง แต่กลับไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่าง"

เย่ียหลิวซีหลุดข�า และจู่ๆ เธอก็นึกขึ้นมาได้ "ใช่แล้ว หลังเฝยถัง 

กลบัมาเขาขอให้ฉนัช่วยท�าอะไรบางอย่าง"

"ท�าอะไร"

"เขาไปเป็นเพ่ือนอาเหอเลยโมโหจนควันออกหู บอกว่าอีกฝ่าย 

ไม่มเีรือ่งเลยจ้องหาเรือ่ง ตอนนีอ้าเหอพูดไม่ได้ เขากลวัว่าหลงัพวกเรา 

ออกจากด่านไปอาเหอจะถูกรังแก เลยอยากให้ฉันขอจ้าวกวนโซ่ว 

ให้ช่วยดูแลอาเหอเป็นพิเศษ หน�าซ�้ายังเสนอให้ฉันไปขอแทนล้ินคู่หน่ึง  

ตดิลิน้ทีเ่ป็นตวัรบัเข้าไปในปากของอาเหอ ส่วนตวัถ่ายเสยีงกใ็ห้อาเหอ 

เก็บไว้ แบบนีไ้ม่เพียงเธอจะพูดคยุได้ อกีทัง้ยังไม่ต้องถูกคนอ่ืนควบคมุ"

วิธีนี้นับว่าไม่เลวเลยจริงๆ ทว่าชางตงกลับไม่เอ่ยปากแสดง 

ความคิดเห็น "แล้วคุณคิดยังไง"

เยีย่หลวิซบีอก "ท�าแบบนีแ้น่นอนว่าเป็นการส่งกุหลาบให้ชาวบ้าน  

มอืตวัเองตดิกลิน่หอม งานง่ายๆ แบบนีท้�าไมฉนัจะไม่รบัปาก ไม่แน่ว่า 

อาเหออาจรูส้กึซาบซึง้ในน�า้ใจของเฝยถัง ถูกฉนัจบัคูส่�าเรจ็อกีคู"่

ชางตงบอก "เรือ่งน้ีขอเพียงคณุเอ่ยปาก จ้าวกวนโซ่วย่อมตกลง แต่ 

คณุจะไปท�าจรงิหรอืเปล่าคงมเีพียงสวรรค์เท่าน้ันทีรู่ ้ ยิง่ไปกว่านัน้คณุเองก ็

น่าจะรูว่้าตัวเองอยู่ในฐานะอะไร ตอนนีจ้้าวกวนโซ่วอาจเกรงอกเกรงใจ ทว่า

คณุหมดประโยชน์เมือ่ไหร่ เขาอาจชกัสหีน้าท�าเป็นไม่รูจ้กักันก็เป็นได้

ย่ิงอาเหออยู่ใกล้ชดิย่ิงได้รบัน�า้ใจจากคณุมากเท่าไหร่ โอกาสทีเ่ธอ 
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จะเข้ามาพัวพันเดอืดร้อนกบัพวกเราก็ย่ิงมมีาก ส่วนเฝยถัง คณุอย่าช่วย

ผกูบพุเพให้เขาจะดกีว่า คนหนึง่ในด่าน คนหนึง่นอกด่าน...อาศยัจงัหวะ 

ตอนท้ังคูยั่งไม่มคีวามรูส้กึต่อกัน แยกออกจากกันแต่เน่ินๆ เถอะ"

เย่ียหลวิซเีงยหน้ามองชางตง "ท�าไมฉนัถงึรูส้กึว่าค�าพูดของคณุคนืน้ี 

แลมองโลกในแง่ร้ายนกั"

ชางตงบอก "คงเพราะ...สถานการณ์ตอนนี้ไม่มีอะไรชัดเจน เลย

มองไม่เห็นหนทาง"

"มองไม่เหน็หนทางก็ไม่ได้เป็นอปุสรรคน่ี ค่อยๆ เดนิค่อยๆ ดก็ูได้"

"แล้วถ้าเกิดไม่มีหนทาง?"

เย่ียหลวิซบีอก "ฉนัเคยได้ยินแต่ไม่มขีา ไม่เคยได้ยินว่าไม่มหีนทาง 

แต่จะว่าไปต่อให้ไม่มขีาก็ใช้ไม้เท้าค�า้เดนิได้อยู่ด"ี

ใช่ ใช้ไม้เท้าค�้าก็ยังเดินได้อยู่ ต่อให้คลานก็ยังไปได้ แต่แบบนั้น 

มนัยากล�าบากไม่ใช่น้อย

ชางตงไม่รูว่้าควรพูดอะไรต่อดี "คุณกลบัไปพกัผ่อนก่อนเถอะ พรุง่น้ี 

ยังต้องรบีออกเดนิทาง...ผมเองก็อยากนอนแล้ว"

เขาถอยกลับไป ขณะคิดจะปิดประตู เย่ียหลิวซีกลับชี้แก้วในมือ 

ของเขา "คณุจะไปล้างหน้าแปรงฟันไม่ใช่หรอืไง ท�าไมจะนอนแล้วล่ะ"

ชางตงกระอักกระอ่วน รู ้สึกว่าวันน้ีตัวเองสับสนงุนงงไปหมด  

"ผมเลอะเทอะจริงๆ งั้นผมไปล้างหน้าแปรงฟันก่อน"

เขาเดนิตรงไปทางห้องน�า้ ทว่าเดนิไปไม่ทันไร เย่ียหลวิซก็ีเรยีกเขา 

"ชางตง"

ชางตงหันกลับมา

เย่ียหลิวซีพูด "วันนี้คุณดูแปลกไป แต่ก่อนคุณไม่เคยเป็นแบบน้ี  

หลี่จินเอ๋าบอกฉันว่าตอนกลางวันคุณออกไปเดินเล่นข้างนอก ใช้เวลา 

เป็นนานกว่าจะกลับมา ในเมืองเฮยสือน้ีฉันไม่เห็นว่าจะมีทิวทัศน์อะไร 
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ให้ด.ู..มนัเกิดอะไรขึน้ใช่หรอืเปล่า"

ชางตงนิ่งเงียบ

เขาไม่คุน้เคยกับการโกหก ทว่าความจรงิมากมายแบบนัน้เขาไม่รู้ 

จะพูดออกมายังไง ความลงัเลใจกลบักลายเป็นก้างตดิอยู่ในล�าคอ

เย่ียหลวิซไีม่เอ่ยปากถามอกี เธอท�าเพียงเดนิเข้ามาย่ืนมอืโอบเขาไว้

และกระซบิเสยีงแผ่วเบา "ตอนนีคุ้ณไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไร ฉนัยังคงยืนยัน 

ค�าเดมิ มเีรือ่งอะไรพวกเราพูดคยุปรกึษากันตรงๆ ได้ เปิดอกพูดคยุกัน 

ให้หมดเปลือก ไม่ว่าวันหน้าจะเป็นยังไง พวกเราก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้ว  

ไม่มเีรือ่งอะไรทีร่บัไม่ได้...ไว้คุณพร้อมเมือ่ไหร่พวกเราค่อยคุยกัน"

ชางตงใช้น�้าเย็นล้างหน้าแปรงฟัน ทว่าหลังจากจัดการทุกอย่าง

เสร็จสรรพ แทนที่จะปลอดโปร่ง เขากลับยิ่งอึมครึมหม่นหมอง

เขากลับมานอนลงบนเตียง พอนึกถึงค�าพูดที่ว่า 'ไว้คุณพร้อม 

เมื่อไหร่พวกเราค่อยคุยกัน' ของเย่ียหลิวซี เขาก็เผลอย้ิมขื่นออกมา 

โดยไม่รู้ตัว

คุยอะไร เริ่มจากตรงไหน คุยจบ สิ่งท่ีได้จะเป็นอะไร

เขาคิดจนผล็อยหลับไป

ในฝัน ข้างนอกเย็นเยียบ ลมพัดโถมกระหน�่า แต่ร่างกายกลับ 

เบาหวิว ลมเบียดลอดเข้ามาตามรอยแยกของหน้าต่าง พัดไปพัดมา 

ก็หอบเอาร่างของเขาลอยละล่อง

หลังจากนั้นเขาเดินลุยอยู่กลางทะเลทรายมืดด�า มือถือเทียนไข 

สีขาวท่ีก�าลังลุกไหม้อยู่เล่มหน่ึง ไกลออกไปคือแสงสว่างเรืองๆ คล้าย 

ผิวน�า้เปล่งประกาย คล้ายดวงจนัทร์บนผนืทราย

สองขาของเขาก้าวตรงไปที่น่ันไม่หยุด

กว่าจะเข้าไปใกล้ได้ก็ไม่ใช่ง่าย เขาขนลุกขนพอง แสงน่ันคล้าย 
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ไฟฟอลโลว์บนเวทีเต้นร�า แต่ท้ังสีด้่านกลบัไม่พบต้นก�าเนดิแสง มนัราวกับ

โผล่ออกมาจากความว่างเปล่า ภายในมคีนน่ังล้อมกันเป็นวงอยู่ทัง้หมด 

สบิแปดคน สงบน่ิง เงยีบสงดั ใบหน้าซดีเผอืด

มือของชางตงสั่นระริก น�้าตาเทียนหยดลงบนหลังมือ ทุกหยด 

ล้วนเย็นปานน�้าแข็ง ท้ังสิบแปดคนน้ันล้วนเป็นสมาชิกกลุ่มคามีเลีย 

ผูเ้คราะห์ร้าย

เปลวเทยีนส่ายไหวอยู่ครูห่น่ึงก่อนจะดับลง ควันสขีาวเล็กละเอยีด

ลอยเข้ามาในโพรงจมกู ท่ีอยู่กลางล�าแสงน้ันคอืข่งยาง เธอก�าลงัเงยหน้า 

กวักมอืมาทางเขา คล้ายเรยีกให้เดนิเข้าไป

ชางตงเพ่ิงสังเกตเห็น ข้างๆ ข่งยางยังมีท่ีว่างอีกท่ีหน่ึง

ผู้ประสบภัยมีด้วยกันทั้งหมดสิบเก้าคน เขามาสาย ทุกคนก�าลัง 

รอเขาอยู่ เขาควรมาท่ีนี่นานแล้ว คามีเลียสีด�า ไม่มีปาฏิหาริย์ ไม่ม ี

ผูร้อดชวิีต

รมิฝีปากของชางตงขยับ เขาค่อยๆ ชกัเท้าถอยหลงั ไม่ได้ เขายัง 

เข้าร่วมกลุม่ไม่ได้ ยังมเีรือ่งราวอกีมากท่ีเขายังจดัการไม่เสรจ็...

เพียงเสี้ยววินาทีหลังจากน้ัน จู่ๆ ฟ้าดินก็หมุนคว้าง คนพวกน้ัน 

ตรงดิ่งเข้ามาพุ่งกระแทกเขาแล้วจับกดลงพ้ืน แขนขาถูกตรึง เทียนไข 

กลิง้ตกอยู่ข้างมอื ไม่ว่าจะท�ายังไงก็เอือ้มไม่ถึง ชางตงกระเสอืกกระสน 

ดิน้รนเงยหน้า ทีป่รากฏต่อสายตาคอืใบหน้าท่ีขยายใหญ่อย่างไร้ขีดจ�ากัด

นั่นเป็นใบหน้าของชายที่เป็นตัวเลือกแรกสุดของหลงจือ หัวหน้า 

กลุม่คามเีลยีท่ีเพ่ิงเป็นพ่อคน

อีกฝ่ายคว้าอกเสื้อของเขาไว้แล้วลากไปยังแสงไฟนั่นพลางถาม 

"ท�าไม นายไม่ช่วยพวกเราล้างแค้นก็ช่าง แต่ท�าไมต้องช่วยหล่อนด้วย  

นายยังมีหัวใจอยู่หรือเปล่า ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของนายอยู่ที่ไหน  

หัวใจของนายอยู่ท่ีไหน"
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มือจ�านวนมากขยับเข้ามา เล็บแหลมคมกรีดหนังทะลุเนื้อ 

แหวกอกเขา เสียงพึมพ�าเซ็งแซ่จนฟังแทบไม่รู้เรื่อง "หัวใจล่ะๆ"

ชางตงดิน้รนสดุชวิีต แต่แล้วจู่ๆ  คนพวกนัน้ก็ถอยออกไปยืนมองดเูขา

อยู่ข้างๆ ด้วยสายตาชวนประหว่ัน

ชางตงก้มหน้าดแูผ่นอกของตวัเองทีชุ่ม่โชกไปด้วยเลือด หวัใจท่ีอยู่ใน

อกเขาขาดว่ินเป็นชิน้ๆ อยู่ก่อนแล้ว ทว่าไหมเหนีย่วใจสเีงนิวบัวาวเส้นหน่ึง 

ได้ปะชุนมันไปตามรอยขาดราวกับด้ายเย็บผ้า ฝีเข็มละเอียดประณีต  

หวัใจยังคงเต้น ไหมเหน่ียวใจท่ีปักทะลอุยู่ในเน้ือส่องประกายระยิบระยับ

แปลกตา

เขาเนือ้ตวัสัน่เทิม้ ย่ืนมอืจบัอกท่ีฉกีขาดปิดเข้าหากัน ครัน้ช้อนตา

ข้ึนมอง เขาก็มองเห็นข่งยาง

เธอยังคงน่ังน่ิงอยู่ทีเ่ดมิไม่ขยับ ท�าเพียงมองดเูขาด้วยท่าทสีงบน่ิง 

สายตาทกุข์โศก น�า้ตาหลัง่รนิร่วงหล่นจากสองแก้ม บนล�าคอคอืสร้อยเงนิ

เลก็บางเส้นนัน้ ชายกระโปรงสแีดงสดขยับไหวอยู่ท่ามกลางแสงและลม

จู่ๆ  ภาพตรงหน้าของชางตงก็พลนัเลอืนราง เขาพูดจาสบัสน เลอืด 

พุ่งทะลกัออกมาจากอุ้งมอืท่ีกุมแน่น น�า้เสยีงสัน่สะท้าน "ข่งยาง ขอโทษ 

ด้วย แต่ว่าผมยังมเีรือ่ง...ต้องจดัการจรงิๆ หลวิซ.ี..เธอไม่ได้ตัง้ใจ ทกุคน 

ตกอยู่ในอนัตราย ผมไม่ได้โกหก"

เขากล่าวขอโทษต่อข่งยาง รวมถึงสมาชกิกลุม่คามเีลยีทีเ่ฝ้าบบีคัน้ 

อยู่รายรอบซ�า้นบัครัง้ไม่ถ้วน แต่กลบัไม่มคีนฟังเขา คนพวกนัน้ผลกัเขา 

ไปมาพลางตะโกนร้องด่า เสยีงร้องด่านีค่้อยๆ กลายกลบัเป็นเสยีงร�า่ไห้ 

ขมขืน่ทุกข์ระทม

มีคนสะอึกสะอ้ืนบอก "แม้แต่ศพก็หาไม่พบ"

ใบไม้หล่นร่วงอยู่นอกด่าน ลอยคว้างหมื่นหลี่หารากไม่เจอ

ในท่ีสดุข่งยางก็เอ่ยปาก เธอไม่ได้กล่าวโทษเขา พูดเพียงว่า "ชางตง 



Wei Yu 33

ท�าไมคณุถึงเอาแต่ขอโทษล่ะ"

ชางตงตื่น

ท้องฟ้าสว่างขึ้นทีละน้อย

เส้นทางเข้าด่านยาวหมื่นหลี่ สุดท้ายก็มาถึงจุดนี้...ได้เวลาที่ต้อง 

กลบัไปแล้ว

เรื่องบางเรื่อง อีกไม่นานก็ใส่เครื่องหมายมหัพภาคได้แล้ว

อาหารเช้าวันนี้เรียกได้ว่าบริบูรณ์กว่าวันไหนๆ

พอคดิว่าอกีไม่นานก็จะได้ออกจากด่านแล้วตงิหล่ิวก็ดใีจเป็นท่ีสุด 

อาการของเกาเซนิสองวันน้ียังไม่ดขีึน้ จากสภาพการณ์ขอเพียงทนออกจาก

ด่านไปถึงมอืหมอได้ เขาก็น่าจะปลอดภัยไม่มปัีญหาอะไร

ขอเพียงคนไม่มีปัญหา ในสายตาเธอ การเดินทางครั้งน้ีนับว่า

สมบูรณ์แล้ว

แต่เฝยถังกลบัไม่คิดแบบน้ัน "หลงัจากกลบัไป คนแรกทีต้่องเจอคอื 

พ่อบญุธรรมของคุณ นอกจากจะไม่มขีองเก่าวัตถุโบราณเป็นชิน้เป็นอนั 

ให้เขาแล้ว ยังต้องจ่ายค่ารกัษาพยาบาลสงูลบิลิว่อีก ถึงตอนนัน้เขามหีวัง 

ได้ฆ่าพวกเราตายหมดแน่"

ติงหลิ่วบอก "วางใจได้ ทางพ่อบุญธรรมฉันจะเป็นคนจัดการเอง  

อกีอย่างอย่าได้ดูแคลนวิสยัทัศน์ของพ่อบญุธรรมฉนั เขาไม่ได้เป็นคนท่ี 

รูจ้กัแต่เงนิ ขอเพียงฉนัเล่าเรือ่งราวภายในด่านให้ฟัง ใจเขาคงคนัยุบยิบ

เหมอืนมอีะไรไต่ ปักก่ิงเซีย่งไฮ้แค่ซือ้ตัว๋ก็ไปได้แล้ว แต่ในด่านใครเข้าไป 

ได้บ้าง พ่ีซี ถ้าพ่อบุญธรรมขอให้พ่ีพาเขาเข้าไปดูเรื่องแปลกประหลาด 

ในนั้น พ่ีห้ามใจอ่อนเด็ดขาด เรียกราคาไปเลย จะสิบหมื่นแปดหมื่น 

ก็แล้วแต่ ยังไงเขาก็มเีงนิ"
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อาเหอฟังอยู่ข้างๆ อย่างตกตะลงึ เธอใช้นิว้จิม้เฝยถังแล้วใช้ตะเกียบ 

จุม่น�า้ เขียนลงบนโต๊ะ 

'นอกด่าน?'

แต่ไหนแต่ไรเวลาคุยเรื่องส�าคัญพวกเฝยถังมักหลบเลี่ยงอาเหอ 

อยู่เสมอ วนันีเ้พราะก�าลงัดใีจทีจ่ะได้ออกเดนิทางเลยลมืเรือ่งน้ีไปเสยีสนทิ

เฝยถังเกาหัว เขาคร้านเกินกว่าจะเอ่ยปากอธิบายยืดยาว "อาเหอ 

คณุยังไม่ต้องสนใจเรือ่งนี ้ เอาเป็นว่าไว้อกีสกัพักผมจะเล่าเร่ืองราวทัง้หมด

ให้คุณฟังโดยละเอียด แต่ช่วงน้ีคุณช่วยอะไรผมสักอย่าง เวลาแวะไป 

ตลาดตะวันตก ถ้าเจอของเก่ามอีายอุะไรพวกนัน้ ช่วยวางเงนิมดัจ�าซือ้ของ

พวกนัน้ให้ผมหน่อย มนัมปีระโยชน์ส�าหรบัผม"

อาเหอพยักหน้า

เฝยถังนึกได้ใจ เขารู ้สึกว่าเข้าด่านมาคราวน้ีถึงจะเก็บเก่ียว 

ผลประโยชน์อะไรไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็เห็นชัดว่ายังมีโอกาสดีๆ รออยู ่

อกีมาก เขาตบอกรบัรองหนกัแน่น "มาคราวหน้าผมจะเอาข้าวของแปลกๆ  

มาให้ รบัรองว่าคณุต้องยังไม่เคยเห็นมาก่อน ยังม.ี.."

เดิมเขาคิดจะพูดถึงเรื่องแทนลิ้นให้อาเหอดีใจสักหน่อย แต่พอ 

คดิๆ ด ูเย่ียหลวิซยัีงไม่ได้ไปเอ่ยปากขอเลย ร้องขอความช่วยเหลือจากผูอ้ืน่

ยากสามส่วน รอให้เรือ่งนีส้�าเรจ็ไปแล้วแปดส่วนก่อนดกีว่าแล้วค่อยพูด  

พอคิดได้ดังนั้นค�าพูดที่เคลื่อนมาถึงปากก็เปลี่ยนเป็น "...ยังมีเต่าแบก 

เหมยงนัูน่ ไม่รูว่้าไปถึงข้างนอกแล้วจะยังมชีวิีตหรอืเปล่า อ้อ ตงิหลิว่ ถ้า 

มนัมชีวิีตอยู่ข้างนอกได้ พวกเราก็ไม่ต้องวุ่นวายกับเรือ่งของเก่าวตัถุโบราณ

อะไรแล้ว แค่ขายดอกไม้ก็รวยมหาศาล..."

ตงิหลิว่สองตาเป็นประกาย "ฉนัก็คดิเหมอืนกนัว่าเจ้านัน่ดกีว่าทอง
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เสยีอกี...มีเจ้าน่ัน พวกเราก็เท่ากับมขีองไปให้พ่อบญุธรรมแล้ว อา ไม่สู้ 

อกีเดีย๋ว..."

ทัง้สองคนขยิบตาให้กัน ต่างฝ่ายต่างรูใ้จ แค่ชัว่พรบิตากเ็ชือ่มเข้า

ด้วยกันเป็นหน่ึงโดยไม่ต้องเอ่ยปาก

เหน็พวกเขาสองคนนกึคดิจนิตนาการถึงอนาคตอนัสดใสกันแบบนัน้ 

ชางตงก็เข้าใจได้ทันที

เรื่องนี้ก็ส่วนเรื่องน้ี เรื่องน้ันก็ส่วนเรื่องนั้น ไม่มีอะไรต้องปิดบัง 

ซ่อนเร้น เขาไม่ควรปิดบังเยี่ยหลิวซี และไม่ควรปิดบังติงหลิ่วกับเฝยถัง  

ในเมือ่ทกุคนอยู่ในแผนการของหลงจอื พวกเขาก็ย่อมมเีหตผุลทีจ่ะรูว่้า 

ตัวเองอาจก�าลังเผชิญหน้ากับอันตราย และมีสิทธ์ิท่ีจะท�าทุกวิถีทาง 

เพ่ือหลบเลีย่งและรบัมอื

หลังกินข ้าวเช ้าเสร็จ เห็นพวกหมอที่ท�าการรักษาเกาเซิน 

ทยอยเดนิกันออกมาจากห้อง หลีจ่นิเอ๋าทียื่นดบูรรยากาศคกึคกัครกึครืน้ 

อยู่ข้างๆ พอเห็นว่าการแสดงก�าลงัจะจบคนก�าลงัจะจากก็นกึไม่สบายใจ 

ขึ้นมา เขาตรงดิ่งเข้าไปถามหมอที่ถือหีบใส่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ 

คนหนึ่ง "เกิดอะไรขึ้น ไม่รักษาต่อแล้วงั้นหรือ"

อีกฝ่ายตอบ "ไม่ใช่ พวกเขาจะไปแล้วต่างหาก"

ไปแล้ว? หลีจ่นิเอ๋ารูส้กึเหมอืนถูกฟ้าผ่าใส่กลางกบาลกลางวันแสกๆ 

เมื่อวานเขาเพ่ิงนอบน้อมแสดงความต้องการจะขอพ่ึงใบบุญกับชางตง 

อยู่เลย วันน้ีพวกเขากลบัจะม้วนเสือ่ไปกันแล้ว คงไม่ใช่หรอกกระมงั

เขาลกุลีล้กุลนเข้าไปหาชางตงในเรอืน ชางตงเพ่ิงนกึได้ว่าลืมบอก 

อกีฝ่ายไป "เหตุการณ์ฉกุละหกุ เรือ่งไปจากด่านนีพ้วกเราเพ่ิงตดัสนิใจกัน 

วันสองวนันีเ้อง...คณุก็เก็บข้าวของเดินทางไปพร้อมกับพวกเราก่อน เดีย๋ว

ระหว่างทางพวกเราค่อยแวะส่งคณุ ย่ิงไปไกลจากทีน่ีไ่ด้มากเท่าไหร่ก็ย่ิงดี

เท่านัน้ หยุดคดิฝันถึงเรือ่งอนาคตข้างหน้าก่อน ขอแค่ใช้ชวีติอย่างสงบสขุได้
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ย่อมดกีว่าอืน่ใดทัง้หมด"

หลีจ่นิเอ๋าสองตาเบกิกว้างลิน้ผกูกันเป็นปม ย่ิงฟังก็ย่ิงรูส้กึว่าค�าพูด 

ของชางตงนี้คล้ายก�าลังบอกเขาให้รีบหนีไปให้พ้นจากหายนะท่ีก�าลัง 

จะเกิดขึน้...

ชางตงหันไปเก็บข้าวของโดยไม่สนใจอีกฝ่ายอีก หลี่จินเอ๋ายืนนิ่ง 

อยู่ครูห่นึง่ จู่ๆ  แผ่นหลงัก็หนาวสะท้าน เขารบีว่ิงต๋ือกลับห้องโดยไม่แม้แต่ 

จะหยุดคดิ

คนวัยอย่างเขา เกลอืไม่ได้กินเสยีเปล่า สะพานไม่ได้ข้ามส่งเดช*  

ไม่จ�าเป็นต้องให้พูดกระจ่างชดัไปกว่านี ้สงครามในเมอืงเฮยสือเปลีย่นแปลง

เพียงชัว่อดึใจ คนท่ีเหมอืนจะเป็นคนส�าคัญบางคนยังไม่ทันขึน้รบัต�าแหน่ง

ก็สญูเสยีอ�านาจไปก่อนแล้ว ท�าเอาลกูนกลกูกาทัง้หลายพลอยเดือดร้อน 

ไปด้วย

นี่มันเลือกผิดฝั่งเข้าผิดฝ่ายชัดๆ

* เกลือและสะพาน มีที่มาจากค�าพูดว่า 'เกลือที่เคยกินยังมากกว่าสะพานท่ีคุณเคยข้าม' ถูกน�ามาใช้

เปรียบเทียบว่าผู้พูดผ่านประสบการณ์ต่างๆ ในช่วงชีวิตมามากกว่าอีกฝ่าย ย่อมรู้ดีกว่า
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