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หลังกลับมาจากทิเบต ผมก็ไม่พูดไม่จากับใครอยู่เป็นนาน

การผ่านพ้นอันตรายมาหลายครั้งหลายคราวท�าให้ผมเริ่ม 

หนักลบัมามองดตูวัเอง เริม่พิจารณาถึงชวิีตก่อนหน้านีว่้าท�าไมเรือ่งราว

มหัศจรรย์พันลึกถึงเข้ามาพัวพันกับชีวิตของผม แล้วท�าไมผมถึงรู้สึก

เหมือนเคยประสบพบเจอกับเรื่องราวต่างๆ เหล่าน้ี

ระหว่างนั้นผมแวะเวียนไปหาน้าเล็กท่ีบ้านหลายต่อหลายครั้ง  

แต่เขากลับไม่เคยอยู่ ผมเชื่อว่าเขาพยายามหลบหน้าผม

ต่อมาไปรษณีย์ก็เอาเอกสารของน้าเลก็ปึกหนึง่มาส่งให้ผม ด้านใน

เป็นหนังสือพินัยกรรมกับสัญญาโอนกรรมสิทธ์ิ เขาท�าให้ผมใหม่ยกชุด 

แปลว่าต้องการยกร้านขายหนังสัตว์รวมถึงทุ่งล่าสัตว์ให้ผมจริงๆ  

ให้มีสิทธิอ�านาจจัดการทุกอย่างได้ตามใจ ผมเข้าใจความหมายดี เขา 

ยังคงต้องการให้ผมเอาก�าไรท่ีจะได้จากการขายกิจการพวกนี้ไปและ

อย่าได้หวนกลับมาอีก ถือเสียว่าเป็นสิ่งชดเชยท่ีผมควรได้รับ

ทว่าน่ีไม่ใช่สิ่งท่ีผมต้องการ

บทที่ 1
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8 ล่า ตอน วังมังกรทะเลใต้ 1

ตอนอยู่สุสานอินทรีจั้งเป่ย เขาเคยบอกว่าหากผมมีชีวิตรอด 

กลบัออกไปได้ จะเล่าเรือ่งราวทัง้หมดให้ผมฟังว่าอะไรคอืผมทิง้พวกเขาไป 

ไม่ใช่พวกเขาทิ้งผม

ตอนนี้ผมรอดออกมาจากสุสานอินทรีจั้งเป่ยได้แล้ว แต่เขากลับ

หายตวัไปเสยีเฉยๆ ไม่แค่เขาเท่านัน้ แม้แต่เสีย่วหม่ากับน้องสาวก็เช่นกัน

หลังบอดใหญ่จ้าวกลับมาจากทิเบต เขาก็เดินทางไปบ้านของ 

พวกเสี่ยวหม่าท่ีสิบสองปันนา เขายืนกรานหนักแน่นว่าเสี่ยวหม่าต้อง

ถูกสับเปลี่ยนตัวไปแน่ เสี่ยวหม่าตัวจริงน่าจะยังอยู่ที่สิบสองปันนา

แต่พอไปถงึบ้านเสีย่วหม่าก็พบว่าลานบ้านของพวกเขาเตม็ไปด้วย

วัชพืช โต๊ะเก้าอีม้หียากไย่ข้ึนเตม็ พวกเขาไม่ได้กลบัมาทีน่ี่

กิจการทุ่งล่าสตัว์ปิดตัวลง คนงานท้ังหมดถูกให้ออก สตัว์ส่วนใหญ่

ถูกปล่อยให้เป็นอิสระ จะมีก็แต่อินทรีสองสามตัวที่เหลือทิ้งไว้ให ้

บอดใหญ่จ้าว

บอดใหญ่จ้าวไม่คดิทีจ่ะไปจากทุ่งล่าสัตว์ ทกุวันยังคงพาจ้าวตงเป่ย 

ไปฝึกอินทรีอยู่บนเนินเขาลูกเล็กๆ เขาคิดว่าไม่ช้าก็เร็วเส่ียวหม่าต้อง 

กลับมาหาที่ทุ่งล่าสัตว์แน่ เพราะฉะนั้นพวกเราจึงควรรออยู่ที่นี่

ตอนนีผ้มมชีือ่เป็นเจ้าของทุ่งล่าสตัว์ ดงันัน้ค�าขอของบอดใหญ่จ้าว

จงึไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด ผมแวะเวียนไปพักอยู่ทีน่ัน่บ้างเป็นครัง้คราว 

สองวันบ้าง สามวันบ้าง ล่าสัตว์ ตกปลา เล่นกับจ้าวตงเป่ย ดื่มเหล้า 

พูดคุยสัพเพเหระอยู่กับบอดใหญ่จ้าว ทว่าพวกเราก็คล้ายต้องการ 

หลบเลีย่งทีจ่ะพูดถึงเรือ่งราวทีเ่คยเกิดขึน้ ท�าราวกับว่าทัง้หมดทัง้มวลน้ัน

ไม่ใช่เรือ่งจรงิ

แต่ไหนเลยจะลืมเรื่องราวมากมายที่ได้ประสบพบเจอได้

ฤดูใบไม้ร่วงมาถึงแล้ว อากาศเริ่มเย็นลงทีละน้อย ผมกลายเป็น
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คนอารมณ์แปรปรวนอ่อนไหว บางครั้งเวลาว่างๆ ไม่มีอะไรท�าก็มักจะ

หลบไปน่ังฟังอุปรากรอยู่ใต้ต้นไหวเก่าแก่กลางลานอยู่นานสองนาน 

พลกิดภูาพถ่ายเก่าๆ ทีเ่คยถ่ายร่วมกับคนอืน่ๆ รนิชาแก้วหนึง่แต่ไม่ดืม่ 

เพียงน่ังเหม่ออยู่ทีน่ั่น บางครัง้เวลาหันหน้ามองไปก็มกันกึภาพจเีสีย่วเหมีย่น

สวมกระโปรงผ้าฝ้ายยาวน่ังอยู่ใต้ต้นไหวไม่ต่างอะไรกับภาพวาดหมกึน�า้

สีจางๆ

บางคราวพอย้อนคิดกลับไปถึงตอนพวกเราสองคนรู้จักกันใหม่ๆ 

ผมก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้

เพราะสงสัยว่าผมอาจเป็นโรคซึมเศร้า หม่าซานจึงอึกๆ อักๆ  

พูดพล่ามนั่นโน่นนี่ บอกว่าลูกชายคนโตของน้าเขยคนท่ีสามของ 

น้องสาวคนที่สองของป้าแปดของอาเจ็ดเปิดคลินิกจิตเวชอยู่ที่ทงโจว 

ไม่ว่าจะมปัีญหาหนักหนาสาหัสขนาดไหน ขอเพียงได้เขารกัษารบัรองว่า

หายเป็นปลดิท้ิงแน่ ผมน่าจะไปลองดู แต่พอเห็นผมยกเท้าขึน้เตรยีมถีบ 

เขาก็ว่ิงแจ้นตูดชี้ออกไปทันที

ทว่าผมก็สงสยัเหมอืนกันว่าบางทีตวัเองอาจป่วยเป็นโรคซมึเศร้าเล็กๆ

แต่ก่อนหลังกลับมาจากผจญภัย ผมมักลากบอดใหญ่จ้าว 

ไปพูดคุยทบทวนถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเรื่องราวลึกลับของ 

พวกคนในชุดทหาร หรือเบาะแสเงื่อนง�าทั้งหมดท้ังมวลว่าแท้แล้ว 

ความจริงเป็นยังไงแน่

แต่ครัง้น้ีถึงจะเจอเงือ่นง�า อปุสรรค และปรศินามากมายทีถู่กทิง้ไว้ 

แต่ผมกลบัไม่แม้แต่จะคดิค้นหาความจรงิ

ความจริงคืออะไร ไม่เก่ียวกับผมสักนิด!

ผมก็แค่อยากกลบัไปเป็นเสีย่วชคีนเก่า เสีย่วชทีีวั่นๆ เอาแต่ใจลอย 

ท�าเพียงกระหย่ิมยิม้ย่องเฝ้าดีดรางลกูคิดของตวัเอง ไม่อนาทรร้อนใจใดๆ 

Page ��� ��� ��������������� 1.indd   9 25/7/2562 BE   16:38



10 ล่า ตอน วังมังกรทะเลใต้ 1

คนนัน้

ร้านขายหนังสัตว์ในเวลานี้อยู่ในภาวะพักกิจการชั่วคราว

ผมไม่มีกะจิตกะใจจะดูแลร้าน ท้ังนี้ ก็เพราะทุกหนทุกแห่ง 

ภายในร้านล้วนเต็มไปด้วยร่องรอยท่ีจีเสี่ยวเหมี่ยนท้ิงไว้ ไม่ว่าจะ

ระเบียบข้อบังคับบนผนังท่ีเธอใช้พู่กันเขียนไว้ สมุดบัญชีท่ีเต็มไปด้วย

รายการเงินเข้าเงินออกอันแม่นย�าถูกต้อง ภาพถ่ายแมวการ์ฟิลด ์

แยกเข้ียวย้ิมท่ีเธอติดไว้บนเคาน์เตอร์ สภาพร้านท่ีถูกตกแต่งใหม่  

สิ่งต่างๆ เหล่านั้นล้วนสร้างความล�าบากใจให้ผม

ผมออกค�าสัง่เดด็ขาดให้หม่าซานจดัการทกุอย่างในร้านด้วยตวัเอง 

ไม่ว่าร้านจะไฟไหม้หรือถูกยกเค้าก็ห้ามแวะเวียนมาหาผมเด็ดขาด ถ้า

จดัการไม่ได้ก็ให้ปล่อยไป เงนิเดอืนทกุเดอืนให้ลงบญัชไีว้ ร้านเจ๊งตอนไหน

ค่อยมาเคลียร์กันตอนนั้น

ผมซื้อเบียร์ บะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปหลายลังกับหมูพะโล้อีกหลายถุง 

รวมถึงอาหารกระป๋องและดีวีดีหนังฝรั่งมาจ�านวนหน่ึง แล้วขังตัวเอง 

นั่งดูมันอยู่ในห้องตั้งแต่เช้ายันค�่า เหนื่อยก็นอน ตื่นขึ้นมาก็กิน กินอิ่ม 

ก็ดูต่อ หมายลบเรื่องราวท้ังหมดออกจากหัวสมอง

บางครั้งเวลาส่องกระจก ผมก็อดประหลาดใจกับภาพชายหนุ่ม

หน้าตาซดีเซยีว ใบหน้าเตม็ไปด้วยหนวดเครารงุรงัทีส่ะท้อนอยู่บนกระจก

ไม่ได้ น่ันมันใช่ผมจริงหรือ ครั้นยกมุมปากดู ผมก็พบว่าภาพท่ีปรากฏ

อยู่บนกระจกคือภาพใบหน้าอ่อนล้าท่ีถูกอ�าพรางไว้ด้วยรอยย้ิม

ไม่รู้ว่าใครกันท่ีพูดว่าย่ิงอยากลืมก็ย่ิงจ�า

จเีสีย่วเหมีย่น หญิงสาวลกึลบัไปปรากฏตวัอยู่ในสถานทีล่กึลบัต่างๆ 

อกีทัง้ยงัอยู่ภายใต้อทิธิพลของพวกคนในชดุทหาร
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ข้อความของเธอท่ีว ่า 'มีชีวิตอยู ่ต ่อไป! ช่วยฉันด้วย!' น้ัน 

สร้างความเจ็บปวดให้ผมเหลือรับ

จเีสีย่วเหมีย่น ผมเอาชวีติรอดกลบัมาได้แล้ว แต่ผมจะไปช่วยคณุ

ได้ท่ีไหน

จีเสี่ยวเหมี่ยน ตอนนี้คุณอยู่ท่ีไหน

คุณจะรู้บ้างหรือเปล่าว่าผมคิดถึงคุณ

คนืหนึง่ขณะฝนก�าลงัตก จู่ๆ  ก็มโีทรศพัท์นอกเหนือความคาดหมาย

สายหน่ึงโทรเข้ามาหาผม

คนคนน้ันคือสหายข่ง

ความทรงจ�าทัง้หมดทัง้มวลเกีย่วกับตัวเขาโผล่พรวดข้ึนมาในหวัผม

สหายข่ง ชื่อจริงคือข่งฉี เป็นเพ่ือนสมัยมหาวิทยาลัยของผม  

เป็นคนที่ไม่ว่าจะพูดจะจาจะท�าอะไรล้วนไม่อยู่กับร่องกับรอย ทว่า 

หลังเกิดเรื่องต่างๆ ผมก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเก่ียวกับตัวเขา

ตอนฝึกงานปีสี่  เขายืนกรานหนักแน่นว่ายังไงก็ต้องพาผม 

ไปเที่ยวเล่นที่เฉียนเหมินให้ได้ หลังจากนั้นผมก็ถูกเขาลากเข้าไป 

ท�างานในร้านขายหนังสตัว์ของน้าเลก็อย่างงงๆ ภายหลงัเขายังแนะน�า

พรานคนหน่ึงให้เอาหนังสัตว์มาขายให้ผมที่ร้าน ก่อนท่ีพรานรายนั้น 

จะไปตายอย่างไม่รู้สาเหตุอยู่ท่ีต้าซิงอันหลิ่ง เรื่องนี้เป็นเหตุให้พวกเรา

ต้องมุง่หน้าไปเมอืงหมาป่า ย่ิงไปกว่าน้ันก่อนเดนิทางเขายังส่งข้อความ

มาบอกผมอีกว่า 'ห้ามไปต้าซงิอนัหลิง่ โทรกลบัมาด่วน! เสีย่วช ีตอนน้ี 

เอ็งก�าลังตกอยู่ในอันตราย! จ�าไว้ ไม่ว่าพบเจออะไรเข้า ยังไงก็ต้อง 

เอาชีวิตรอดกลับมาให้ได้!'

ต่อมาผมโทรกลับหาเขาตามเบอร์ที่โทรเข้ามาแต่โทรไม่ติด  
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12 ล่า ตอน วังมังกรทะเลใต้ 1

ผมลองโทรหาเพ่ือนสมัยมหา'ลัยคนอ่ืนๆ เพ่ือถามเรื่องของข่งฉี แต ่

พวกเขากลับบอกว่าตั้งแต่เรียนจบไปก็ไม่มีใครได้ข่าวคราวของข่งฉ ี

อีกเลย เรื่องน้ีลึกลับซับซ้อนโคตรๆ

แต่ในเวลาน้ีเขากลับโทรหาผม

เห็นเบอร์โทรศพัท์คุน้ตาปรากฏอยูบ่นหน้าจอแบบนีผ้มก็อดแปลกใจ

ไม่ได้ เขาหายตวัไปนานแล้วตอนนีม้ธุีระอะไรจะคยุกับผม

ผมเดินไปท่ีห้องรับแขก ทยอยเปิดไฟไล่ไปทีละห้อง ไม่นาน 

ทุกหนทุกแห่งก็สว่างไสวชวนอบอุ่นใจ

ผมรวบรวมสมาธิก่อนจะรับสาย

ทีป่ลายสายอีกด้าน เสยีงข่งฉยัีงคงร่าเรงิเหมอืนเก่า "เฮ้ย เสีย่วช!ี 

ท�าไมสายของแกถึงเหมอืนมเีสยีงผูห้ญิงอยู่ด้วยวะ หรือว่าอกีคร่ึงชัว่โมง

ข้าค่อยโทรกลับไปใหม่ดี?"

ได้ยินน�า้เสยีงย่ัวเย้าคุน้หูของเขา ผมก็ใจลอย ไม่รู้ว่าควรพูดอะไร

เขายังคงพูดพล่าม "อ้าว ท�าไมถึงไม่พูดไม่จา หรอืว่าตกใจเสียงข้า? 

ขอบอกให้รูก่้อนนะโว้ยว่าข้าไม่ชอบผูช้าย!"

ผมยังคงน่ิงเงียบ ในท่ีสุดเขาก็ไม่พูดอะไรอีก

หลังจากผ่านไปเป็นนาน ในท่ีสุดผมก็เอ่ยปาก "นาย...เป็นใคร 

กันแน่"

เสียงหลุดหัวเราะดังมาจากปลายสาย "เสี่ยวชี นี่สมองเสื่อม 

หรอืว่าอกหักกันแน่ถึงจ�าเสยีงข้าไม่ได้ ไม่รูห้รอืไงว่าข้าเป็นใคร! ข่งฉไีง!  

พ่ีน้องที่เคยนอนอยู่กับแกน่ะ!"

ผมพูดด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบ "ฉนัรูว่้านายคอืข่งฉ ีแต่ท่ีฉนัถามคอื...

นายเป็นใครกันแน่"

เสยีงปลายสายดแูปลกใจ "อะไรเน่ีย อย่ามาท�าเป็นเล่นเกมจติวทิยา
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ดกีว่าน่า"

ผมพูด "ตอนนี้นายอยู่ไหน"

"เคยบอกตัง้นานแล้วไม่ใช่หรอืไงว่าข้ามาได้ดบิได้ดอียูท่ี่ไห่หนาน! 

เสี่ยวชีรีบมาหาข้าที่นี่สิ พวกเราสองคนพ่ีน้องกระบี่คู ่รวมเป็นหนึ่ง  

รับรองได้ว่าท่ัวทะเลใต้ไม่มีใครหน้าไหนเอาชนะพวกเราได้!"

จู่ๆ ผมก็รู้สึกเจ็บปวด จนป่านน้ีแล้วเขายังเห็นผมเป็นไอ้งั่งอยู่อีก 

งั้นหรือ

ผมตวาด "ข่งฉี นายคิดจะโกหกกันไปถึงเมื่อไหร่!"

ข่งฉทีีพู่ดพล่ามไม่หยุดจู่ๆ  ก็ปิดปากเงยีบ ก่อนจะพูดไม่มหัีวไม่มหีาง

ออกมาด้วยน�า้เสยีงจรงิจงั "เสีย่วช ีแกดู พระจนัทร์ร�า่ไห้แล้ว ถึงเวลาท่ีข้า

ต้องจ่ายหนี้ค้างช�าระแกเสียที"

หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ สุดท้ายผมก็กรอกเสียงผ่านสายเบาๆ 

"ราตรีสวัสดิ์"

ข่งฉนีิง่เงยีบไปสองสามวนิาที ก่อนจะพูดต่อ "สบูบหุรีใ่ห้น้อยๆ หน่อย 

มนัไม่ดต่ีอสขุภาพ" แล้วเขาก็วางสายไป

ค�าพูดประโยคน้ันของเขามีเพียงผมเท่านั้นท่ีฟังเข้าใจ การที่จู่ๆ 

เขาก็พูดจาไม่มีหัวไม่มีหางออกมาท�าให้ผมเข้าใจว่าตอนนี้เขาก�าลัง 

ตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน เข้าใจว่าท�าไมจนถึงเวลานี้แล้วเขายัง 

พูดจาเหลวไหลเลื่อนเป้ือนอยู่อีก ที่แท้ก็เพราะเขาเป็นตัวของตัวเอง 

ไม่ได้น่ีเอง

ตอนอยู่มหาวทิยาลยั ฐานะทางบ้านของข่งฉยีากจนข้นแค้นสดุๆ  

เขาสวมชุดทหารกับรองเท้าหนังเก่าๆ นิสัยแข็งกร้าว ท�าตัวดื้อร้ัน 

สุดโต่ง อีกทั้งยังไม่ยอมรับความปรารถนาดีจากคนอื่น ด้วยเหตุนี้ 

ตอนอยู่มหาวิทยาลัยจึงไม่ค่อยจะมีเพ่ือนฝูงอะไรที่ไหน ส่วนผมก็เป็น
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พวกไม่อยู่ในกฎในระเบียบ ชอบท�าตามอ�าเภอใจสุดแท้แต่อารมณ์ 

เลยไม่ค่อยมเีพ่ือน เวลาเหน็ข่งฉไีม่มเีงินกินข้าว ผมก็มกัจะแกล้งท�าเป็น 

ขีเ้กยีจลกุจากเตยีง ย่ืนเงินส่งให้กับเขา บอกให้เขาไปซือ้ข้าวมาสองชดุ 

ก่อนจะต่างฝ่ายต่างยัดข้าวใส่ปากอย่างมูมมาม

ถึงเขาจะไม่พูด ผมเองก็ไม่พูด แต่น�้าใจที่ผมหยิบย่ืนให้น้ัน 

เขากลับจ�ามันได้ไม่ลืม

ต่อมาเขาก็เริ่มออกไปหางานท�า ตอนได้เงินเดือนก้อนแรก เขาก็

ชวนผมไปด่ืมเหล้าบนดาดฟ้า พวกเราสองคนนั่งด่ืมเหล้ากันอยู่บนน้ัน

ตัง้แต่ตะวนัรอนจนค�า่มดืดึกด่ืน ด่ืมกันจนเมามาย ด่ืมกันจนไม่รูเ้รือ่งรูร้าว 

นอนแผ่หลาอยู่บนดาดฟ้า

พระจันทร์คืนนั้นท้ังกลมท้ังโต คล้ายก�าลังจ้องมองดูพวกเรา 

อย่างอบอุ่น

คืนน้ันเขาบอกผมว่า 'ข้ารู้ว่าแกคอยช่วยข้ามาตลอด แต่ข้าก็ 

ไม่เคยขอบคณุสกัค�า' เขาชีไ้ปท่ีพระจนัทร์บนฟ้า 'เสีย่วช ีแกด ูพระจนัทร์

ร�่าไห้แล้ว ถึงเวลาที่ข้าต้องจ่ายหนี้ค้างช�าระแกเสียที'

ตอนน้ันถึงพวกเราจะเมา แต่ผมก็จดจ�าสีหน้าขึงขังจริงจังราวกับ

ก�าลงักล่าวค�าปฏิญาณในวนัแต่งงานของเขาได้ด ีและก็ด้วยเพราะเหตน้ีุ

ผมจงึเชือ่ใจเขา เหน็เขาเป็นพ่ีน้องทีไ่ว้วางใจได้มาโดยตลอด

แต่ไม่ว่ายังไงผมก็นึกไม่ถึงว่าเขากลับเป็นตัวการส�าคัญที่ลากผม

ให้ต้องเข้ามามีส่วนร่วมอยู่กับเหตุการณ์พวกน้ี!

จากน�้าเสียงของเขาเมื่อครู่ ผมพอเดาได้ว่าเขาก�าลังตกอยู่ใน

สถานการณ์ยากล�าบากทีท่�าตามทีอ่ยากท�าไม่ได้ และไม่อาจพูดออกมา

ให้ชัดแจ้ง จึงได้แต่ใช้ค�าพูดดังกล่าวบอกความนัยให้ผมรู้

ตกลงมนัเกิดอะไรขึน้กันแน่ ท�าไมจู่ๆ  เขาถึงโทรหาผม แล้วเขา...
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กับเรื่องพวกน้ีมีอะไรเก่ียวข้องกัน

หลงัวางสาย ผมหายง่วงเป็นปลดิท้ิงจงึเดนิไปชงชามะลิมาแก้วหนึง่ 

ค่อยๆ ด่ืมพลางย้อนนกึถึงข่งฉี

ตอนอยู่มหาวิทยาลยัเขาท�างานหลงัเลกิเรยีนอย่างหนัก เคยขายข้าว

อยู่ในโรงอาหาร เคยไปขนหนงัสอือยู่ท่ีโรงพิมพ์ ท�างานอยู่ในร้านอาหาร 

แต่ถึงจะพยายามกระเสอืกกระสนด้ินรนอย่างหนักสกัขนาดไหน เขาก็ยัง

ไม่วายต้องพึ่งพาผมอยู่บ่อยครั้ง

ตอนเรียนมหาวิทยาลัยปีสาม เขาหายตัวไปโดยไม่มีข่าวคราว 

นานถึงสปัดาห์กว่าๆ พวกเราเป็นห่วงกันแทบตาย จนเกือบไปแจ้งคนหาย

อยู่แล้ว แต่สดุท้ายเขาก็กลบัมาในสภาพแทบล้มประดาตาย

เห็นได้ชัดว่าเขาเหนื่อยสุดๆ ข่งฉีไม่พูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว  

ท�าเพียงคลานกลับไปหลับอยู่บนเตียงนานถึงหนึ่งวันหน่ึงคืนเต็มๆ

พอต่ืนข้ึนมาเขาก็บอกกับพวกเราว ่าท่ีเขาหายตัวไปครั้ง น้ี 

เพราะไปรบังานใหญ่มา ต้องเดนิทางไกลไปท�างานเป็นพนกังานคุม้กัน 

น�าส่งสินค้า คอยพูดคุยเป็นเพ่ือนคนขับ ดแูลสินค้าจากเป่ยจงิไปซานย่า

สามวนัสามคืนโดยไม่ได้หลบัไม่ได้นอน เหน่ือยเย่ียวราด แต่ค่าตอบแทน 

ก็เรียกได้ว่าดีไม่ใช่เล่น

เขาควักธนบตัรปึกใหญ่ออกมาแล้วเชญิทุกคนในหอไปกินข้าวด้วยกัน

มือ้หนึง่ ตอนอยู่บนโต๊ะเขาน�า้ตาเอ่อคลอ กรอกเหล้าลงคอแก้วแล้วแก้วเล่า 

สดุท้ายก็เน้ือตวัอ่อนเป็นดนิเลนจนพวกเราต้องช่วยกันหามกลบัห้อง

นบัแต่นัน้เป็นต้นมาเขาก็มกัเดนิทางบ่อยๆ บางคราวหายตวัไปนาน

สามวันห้าวัน บางครั้งก็ถึงสิบกว่าวัน ทุกครั้งท่ีไปเขาล้วนได้พวกเรา 

คอยช่วยเหลือ โชคดีที่มหาวิทยาลัยเฮงซวยของพวกเราไม่มีการเช็กชื่อ  

คนท่ีขาดเรยีนมากกว่าเขามอียู่ไม่ใช่น้อย แต่ก็ไม่เคยมใีครมปัีญหาอะไร
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ทุกครั้งที่กลับมา เขามักเหมือนคนป่วยหนัก ต้องนอนพักเอาแรง

อยู่หลายวันกว่าจะกลับมาเป็นปกติ

หลงัพักผ่อนเพียงพอ เขาก็เชญิทกุคนไปกินอาหารมือ้ใหญ่ตามเคย 

ย่ิงเชญิก็ย่ิงใหญ่ขึน้ทกุท ีกระเป๋าสตางค์ของเขาตงุมากข้ึนเรือ่ยๆ ต่อมา 

เขาถึงกับซือ้คอมพิวเตอร์เครือ่งหน่ึง ขลกุตัวเล่นเกมอยู่ในห้องกับผมท้ังวัน 

ไม่แม้แต่จะเข้าเรยีน

ต่อมาหลังผมไปท�างานอยู ่ในร ้านขายหนังสัตว ์ก็เคยถาม 

พวกคนขับรถทางไกลว่างานขับรถทางไกลมีต�าแหน่งพนักงานคุ้มกัน

น�าส่งสินค้าหรือเปล่า เงินเดือนสูงไหม

พวกเขากลับบอกว่าต�าแหน่งพนักงานคุ ้มกันสินค้านั้นไม่มี  

จะมีก็แต่ต�าแหน่งผู้ช่วยคนขับ สมัยนั้นขับรถทางไกลท�าเงินได้ดีจริงๆ 

ถ้าพ่ีน้องของผมคนน้ันเป็นผู้ช่วยคนขับ เงินท่ีได้ก็น่าจะไม่ใช่น้อยๆ  

แค่เหน่ือยมากเท่านั้น

ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าตกลงข่งฉีไปเป็นผู้ช่วยคนขับรถหรือเปล่า แต่ 

เท่าท่ีจ�าได้เขาเหมือนจะไม่มีใบขับขี่

หลังเรียนจบข่งฉีก็ไปท่ีไห่หนานอย่างท่ีตั้งใจไว้ เขาบอกว่าเขาไป 

ที่นั่นบ่อย คุ้นเคยกับที่ทางดี เส้นสายหรือก็พอมีอยู่ นกยูงท่องอาคเนย์ 

เขาจะไปสร้างอนาคตใหม่ที่ไห่หนาน

ส่วนผมกลบัสนกุอยู่กบังานในร้านขายหนงัสตัว์ท่ีเป่ยจงิ หลายปีมานี้

แม้จะตดิต่อกันมาโดยตลอด แต่ผมก็ไม่รูเ้ลยสกันดิว่าตกลงเขาท�าอะไร 

อยู่ทีน่ั่นกันแน่

ย่ิงคิดก็ย่ิงนอนไม่หลับ ผมย้อนคิดกลับไปถึงค�าพูดที่จู ่ๆ เขาก็

โพล่งออกมา รวมถึงค�าพูดสุดท้ายท่ีว่า 'สูบบุหรี่ให้น้อยๆ หน่อย'  

พอนึกถึงค�าพูดนั้นผมก็นึกอยากบุหรี่ข้ึนมา
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อันที่จริงปกติผมสูบบุหรี่ไม่มาก ถ้ามีคนย่ืนบุหรี่ให้ก็อาจสูบ 

ตามชาวบ้านสกัมวน แต่ถ้าคนอ่ืนไม่สบู ผมเองก็ไม่นึกอยากสบู เว้นแต่ 

จะมีเรื่องเครียดๆ ทว่าผมมีนิสัยแย่ๆ อยู่อย่างหนึ่งคือไม่ชอบให้ใครมา

ห้ามผมสูบบุหรี่ ย่ิงบอกให้สูบน้อยๆ หน่อย ผมก็ย่ิงอยากสูบมากข้ึน

หลังจากหาอยู่พักใหญ่ผมก็พบบุหรี่ชื้นๆ สองสามมวนนอนนิ่ง 

อยู่ในกล่องบุหรี่

ผมมองดนูาฬิกา ตอนนีต้สีามสามสิบแล้ว พอทอดตามองออกไป

ก็พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ต่างปิดประตูหมด แสงไฟจากอาคารส�านกังาน 

ท่ีอยู่ไกลออกไปสว่างไสวเป็นจุดเล็กๆ ร้านสะดวกซื้อท่ีอยู่ชั้นล่างนั้น 

ยังคงเปิดอยู่

พอผมมาถึงร้านสะดวกซือ้ท่ีอยู่ใต้ตกึและก�าลงัจะจ่ายเงนิค่าบหุรี่ 

พนักงานก็ส่ายหน้าย้ิมๆ "ไม่ต้องครับ เพ่ือนของคุณลูกค้าจ่ายค่าบุหรี่

ให้แล้ว"

ผมไม่เข้าใจ "เพ่ือนของผม? เพ่ือนของผมไหน"

พนักงานบอก "ก็เพ่ือนของคณุไง เมือ่ก้ีเขาหยิบเอาเบยีร์ขวดหน่ึงกับ

บุหรี่ไป๋ซาอีกกล่องมาให้ผมคิดเงินรวมกัน เสร็จแล้วก็บอกว่าประเดี๋ยว 

จะมเีพ่ือนของเขามาเอาบหุรีไ่ป หรอืว่าเพ่ือนท่ีเขาพูดถึงไม่ใช่คณุ?"

ผมตะลึง คนท่ีรู้ว่าผมสูบบุหรี่ไป๋ซามีอยู่ไม่ก่ีคนเท่าน้ัน

ผมถามพนักงาน "คนคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง"

พนักงานตอบ "เขาสวมหมวกแก๊ปกับแว่นตาด�า ดูไม่ออกว่า

หน้าตาเป็นแบบไหน"

ผมถามต่อ "เขาเดินไปนานแค่ไหนแล้ว แล้วไปทางไหน"

พนักงานบอก "เพ่ิงไปได้ไม่ก่ีนาที ออกประตูไป เลี้ยวซ้ายตรงไป

ทางสะพานซานหยวน"
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ผมคว้าบุหรี่ไป๋ซาแล้ววิ่งออกไปอย่างรวดเร็ว ไม่นานก็ไปหยุดอยู ่

ใต้สะพานลอย แต่กลบัไม่เหน็ใครมลีกัษณะเหมอืนอย่างทีพ่นกังานร้าน

บอกเลยสักคน

ใต้สะพานลอยมีพวกสาวๆ แต่งหน้าเข้มอยู่สองสามคน ก�าลัง

ทักทายเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจกับคนท่ีสัญจรไปมา

ผมถอนหายใจอย่างผิดหวัง เตรียมหันหลังกลับ แต่จู ่ๆ ก็มี 

ใครบางคนตบไหล่ผม

หลังจากผ่านอันตรายมานับครั้งไม่ถ้วน ร่างกายก็เหมือนจะ 

มีปฏิกิริยาตอบสนองโดยอัตโนมัติ ผมหันหลังเหว่ียงหมัดออกไป 

โดยไม่แม้แต่จะหยุดคิด

เสียงอุทานของผู้หญิงดังขึ้น คนท่ีอยู่ข้างหลังผมล้มก้นจ�้าเบ้า  

พอก้มดผูมก็พบว่าทีอ่ยู่บนพ้ืนคือหญิงสาวคนหน่ึง เธอแต่งกายล่อแหลม 

คล�าแขนป้อยๆ และร้องโวยวายมองดูผมด้วยสายตาโกรธข้ึง 

ผมรบีย่ืนมอืฉดุเธอขึน้มาพลางเอ่ยปากขอโทษไม่หยุด เธอบ่นต่อ 

อยู่สองสามค�า พอเห็นว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรก็หันมาส่งสายตาให้ผม 

"น้องชาย ดกึดืน่ค�า่มดืแบบนียั้งจะมาเดนิเตร็ดเตร่อยู่ข้างนอกอกี สนใจ

จะให้พ่ีสาวช่วยคลายเหงาให้หรือเปล่า"

ผมหน้าแดงลามไปถึงคอ โบกมือรัวๆ "ไม่เป็นไรๆ..."

แต่เธอกลับเดินเข้ามาคลอเคลียโอบแขนผมไว้ "น้องชาย ดูสิ  

เมื่อก้ีเธอท�าพ่ีบาดเจ็บ! อากาศหนาวสะท้านแบบน้ี พ่ีเองก็ล�าบาก 

ไม่ใช่น้อย ช่วยอุดหนุนพ่ีสักนิดจะเป็นไร!"

ผมรีบควักเงินจากกระเป๋า หยิบธนบัตรใบละร้อยย่ืนให้อีกฝ่าย 

ไปสองสามใบ "เงนิพวกนีถื้อเสยีว่าเป็นค่าท�าขวัญทีผ่มท�าคณุล้มก็แล้วกัน"

เธอใช้เลบ็ยาวๆ สแีดงสดคีบธนบตัรในมอืผมไป ก่อนจะยิม้ฉอเลาะ 
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พูดพลางนบัเงนิ "น้องชายใจดจีรงิๆ! เอาอย่างนีก็้แล้วกัน เหน็แก่ท่ีน้องชาย

เป็นคนดี พ่ีจะแนะน�าสาวๆ ให้สกัสองสามคน! สาวๆ พวกน้ันรับรองได้ว่า

เดด็ เห็นแล้วมงักรของน้องชายต้องผงาด แขง็ป๋ึงป๋ัง!"

ผมแค่คดิอยากใช้เงนิไล่คนเท่านัน้ นึกไม่ถึงว่าจะถูกอกีฝ่ายเกาะแกะ

ไม่ยอมปล่อย

เธอเปิดโทรศัพท์มือถือโบกไปมาตรงหน้าผม "น้องชาย ไม่ต้อง 

รีบร้อน! ดูก่อน รับรองว่าต้องมีท่ีถูกใจแน่"

ถูกอกีฝ่ายยึดแขนไว้แบบนีผ้มยังจะไปไหนได้ ในเมือ่ไม่มทีางเลอืก  

ผมจงึได้แต่มองดโูทรศพัท์ในมอืเธอด้วยท่าทีเออืมระอา

แต่ทันทีท่ีเห็นผมก็ไม่อาจชักเท้าไปไหนได้อีก

น่ันเป็นภาพผมกับข่งฉ ีพวกเราสองคนย้ิมแฉ่งอยู่บนสนามฟุตบอล

เขยีวชอุม่

ข่งฉีชอบภาพถ่ายน้ีมาก เขาเลยล้างมันออกมา ให้ผมเก็บไว ้

ใบหนึง่ เขาเก็บไว้เองใบหนึง่ อีกท้ังยังให้ต่างฝ่ายต่างเขยีนข้อความทีร่ะลกึ

ไว้ข้างหลังภาพถ่ายอีกต่างหาก

ท�าไมผู้หญิงคนนี้ถึงมีภาพถ่ายใบนี้ได้

ขณะที่ผมก�าลังจะอ้าปากถาม ผู ้หญิงคนน้ันก็ท�ามือจุปาก 

อย่างรวดเร็ว

เธอพิมพ์ข้อความลงบนมอืถือด้วยท่าทางแคล่วคล่องพลางพูดฉอเลาะ

ออดอ้อน

ผมแสร้งเออออตามเธอไป แกล้งท�าเป็นสนอกสนใจ หลงัจากน้ัน 

ก็ขมวดคิว้พูด "มแีต่พวกอปัลกัษณ์ท้ังนัน้ ดแูล้วจะอ้วก ปล่อยมอืได้แล้ว 

ผมจะรีบไป!"

เธอพูด "ตายแล้วน้องชาย รสนิยมสูงเสียด้วย! อย่าเพ่ิงไปสิ  
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สาวๆ สวยๆ ที่น่ีมีให้เลือกอีกเยอะ ไง คนน้ีเป็นไงบ้าง"

เธอเปิดโทรศัพท์ ด้านบนมีตัวอักษรแถวหนึ่ง

'โทรศัพท์ของนายถูกคนแอบดักฟัง ข่งฉีให้ฉันมาดักเจอนาย'

ผมระแวดระวังกวาดตามองไปรอบๆ ก่อนจะพบว่าคนทีเ่ดนิวนเวยีน

ไปมาแถวน้ันล้วนแต่น่าสงสยั

ผมท�าเป็นพูดอย่างสนอกสนใจ "คนน้ีค่อยเข้าท่าหน่อย อายุเท่าไหร่ 

ราคายังไง ขอดูให้ชดัๆ หน่อย"

พอได้โทรศัพท์มา ผมก็พิมพ์ข้อความลงไป

'เขาคิดจะท�าอะไร'

เธอแย่งโทรศัพท์กลับ "น้องสาวคนนี้ไม่เลวจริงๆ นั่นแหละ แต่ว่า

ราคาไม่ถูกนะ! ไม่ต้องรีบ พี่สาวยังมีที่เด็ดกว่านี้อีก! อา คนนี้เป็นไง!"

ตัวอักษรสองสามตัวปรากฏอยู่บนหน้าจอมือถือ

'เขาอยากพบนาย'

ผมใช้ลูกไม้เดิม พิมพ์ตัวอักษรให้เธอ

'ท่ีไหน'

เธอตอบอย่างหนักแน่น "น้องชาย ดึกป่านน้ีแล้ว ถ้าเรียกให้มา

ตอนน้ี น้องๆ พวกน้ีก็คงกลับบ้านไม่ได้แน่ เอาอย่างน้ีดีไหม พวกเรา

ตกลงราคากัน คืนหน่ึงพันสอง! น้องชายลองคิดดูดีๆ รูปร่างแบบน้ี 

หน้าตาแบบนี้ หึๆ"

เธอยัดโทรศพัท์ใส่มอืผม ด้านบนเขยีนเอาไว้ว่า 'ไห่หนาน เกาะอูก๋ง 

(เกาะตะขาบ) หาเฒ่าเฝิง'

ยังไม่ทันนึกว่าจะพูดอะไรต่อดีเธอก็แย่งโทรศัพท์กลับไปแล้วพูด

อย่างโมโห "พันสองทั้งคืนยังติว่าแพงอีก นี่นายมีเงินจริงหรือเปล่า!  

ฉันว่านายต้องเป็นพวกในกางเกงไม่มีดุ้นแน่ๆ! ไม่เอาก็ช่าง บ้าจริง
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ปล่อยให้เปลืองน�้าลายอยู่ได้เป็นนานสองนาน!"

เธอสะบัดไหล่หันหลังเดินจากไป

ผมยิ้มเจื่อนออกมาทีหนึ่ง ก่อนจะร้องด่าไล่หลังไปสองสามค�า  

แกล้งท�าเป็นค่อยๆ เดินย้อนกลับไปอย่างเซ็งๆ แต่ความจริงแล้วในใจ 

กลบัประหว่ันพรัน่พรงึสดุๆ

ท่ีแท้เรื่องท้ังหมดน้ีมีการวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วเป็นอย่างดี

ข่งฉีรู้ดีว่าผมสูบก็แต่บุหรี่ไป๋ซา แถมยังรู้ว่าผมไม่ค่อยเก็บบุหรี ่

ไว้ท่ีบ้าน และย่ิงทนฟังคนอืน่บอกให้งดสบูบหุรีไ่ม่ได้ยังไงก็ต้องออกมา 

หาซื้อบุหรี่สูบแน่ เลยชิงซื้อบุหรี่ที่ร ้านสะดวกซื้อให้ผมก่อน จงใจ 

ทิ้งเบาะแสให้ตามมาถึงที่สะพานลอย ก่อนจะจ้างผู ้หญิงคนหนึ่ง  

(ไม่ก็อาจเป็นพวกเดียวกันอยู่แต่แรก) ให้แสร้งท�าเป็นหญิงขายบริการ 

ท่ีพบเจอได้เป็นประจ�าใต้สะพานซานหยวนเข้ามาส่งข่าวให้กับผม 

โดยที่ไม่ให้ใครล่วงรู้

ดจูากวิธีการซบัซ้อนท่ีเขาใช้ ตอนนีผ้มคงถูกใครบางคนจบัตาดอูยู่

คงไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือเท่าน้ันท่ีถูกดักฟัง จากท่าทีระมัดระวัง

ตอนใช้มือถือส่งข่าวของอีกฝ่าย รวมถึงน�้าเสียงกระเง้ากระงอดราวกับ 

มืออาชีพนั่น ไม่แน่ว่าแม้แต่บนตัวของผมก็อาจมีเครื่องดักฟังติดอยู่

ใครกันท่ีท�าเรื่องแบบนี้

หลังกลับมาจากสุสานอินทรีจั้งเป่ย คนที่ผมติดต่อด้วยก็มีแค ่

สองคนเท่านั้นคือหม่าซานกับบอดใหญ่จ้าว

ส�าหรับหม่าซาน ใช่ว่าผมจะดูแคลนเขา แต่อาศัยความกล้า 

ที่เขามีอยู่เพียงน้อยนิดนั่น ผมให้ยืมความกล้าเพ่ิมอีกสักสิบเท่า เขาก็

ไม่มีทางกล้าท�าเรื่องแบบนี้ ต่อให้กล้าเขาก็ไม่มีปัญญาท�าได้!

ส่วนบอดใหญ่จ้าวก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ผมเชื่อมั่นในตัวพ่ีน้อง 
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ร่วมเป็นร่วมตายอย่างเขามากกว่าเชื่อตัวเองเสียอีก

แล้วยังจะมใีครไหนอืน่อกี ใครกันท่ีแอบตดิเคร่ืองดกัฟังบนตวัผมได้ 

ที่พอจะเป็นไปได้มากที่สุดก็มีแต่พวกคนในชุดทหารเท่าน้ัน คนพวกน้ี 

มีอิทธิพลไม่ใช่น้อย เรียกได้ว่าไม่ว่าจะช่องทางไหนพวกเขาก็เหมือน 

จะมหีนทางแทรกแซงได้ตลอด แม้แต่จเีสีย่วเหมีย่นเองผมก็ยังนึกไม่ถึงว่า

จะเป็นพวกเดยีวกันกับคนพวกนัน้

แน่นอน นอกจากคนในชุดทหารลึกลับพวกนั้นแล้ว คนอื่นๆ  

ก็น่าสงสัยเหมือนกัน

อย่างน้าเลก็ ถึงการคิดแบบนีอ้อกจะน่าเศร้าอยู่สักหน่อย แต่ผมก็

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเรือ่งน้ีเก่ียวข้องกับน้าเล็กมากเกินกว่าจะแยกออกไป 

จนบางทีผมก็อดคิดไม่ได้ว่าเรื่องนี้เขาอาจเป็นหนึ่งในตัวการร่วม

ย่ิงไปกว่านั้นตลอดระยะเวลาที่ผ ่านมาก็เห็นชัดอยู ่แล้วว่า 

เขาพร้อมจะสละชีวิตผมทุกเมื่อ ดังนั้นหากคิดจะแอบติดเครื่องดักฟัง

ไว้บนตัวผม เขาย่อมมีโอกาสมากที่สุด 

นอกจากน้ีหลังจากเข้าไปในสุสานอินทรีจั้งเป่ย ผมก็พบว่า 

ยังมีกลุ่มอ�านาจอื่นพัวพันอยู่กับเหตุการณ์น้ีด้วย บางทีคนพวกนั้น 

อาจมีส่วนร่วมอยู่ต้ังแต่แรก เพียงแต่ผมไม่รู ้ก็เท่าน้ัน อย่างเช่น 

ชายหนุ่มชุดขาวที่ควบคุมอินทรีได้คนนั้น

ไม่รู ้ท�าไมผมถึงรู ้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่ได้คิดร้ายต่อผม  

ตรงกันข้ามกลับให้ความสนิทสนมราวกับพวกเราเป็นเพ่ือนที่รู้จักกัน 

มานาน แต่ไม่ว่าจะพยายามนึกสักเท่าไหร่ ผมก็นึกไม่ออกว่าตัวเอง 

เคยมีเพ่ือนแบบนี้อยู่ด้วย

ผมจบัต้นชนปลายไม่ถูก สดุท้ายก็ได้แต่เดนิกลับบ้านอย่างหงดุหงดิ 

ปิดหน้าต่าง ดึงม่านขึน้ นอนกระสบักระส่ายไปมาอยู่บนเตยีง คิดเพียง 
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จะท�ายังไงถึงจะหลุดพ้นจากสายตาท่ีคอยจับจ้องผมอยู่แล้วเดินทาง 

ไปไห่หนานได้ส�าเร็จ

ในท่ีสุดผมก็คิดออก

เช้าวันท่ีสอง ผมขับรถไปกับหม่าซานเพ่ือไปรับบอดใหญ่จ้าวกับ 

จ้าวตงเป่ยทีทุ่ง่ล่าสตัว์ บอกว่าจะพาจ้าวตงเป่ยไปเท่ียวเล่น วันๆ เอาแต่

ขลกุอยู่ในทุ่งล่าสตัว์แบบน้ันคงอดึอดัแย่

พอมาถึงสวนสนุกปาเจี่ยว ผมก็ให้หม่าซานพาจ้าวตงเป่ยไปเล่น 

ส่วนผมกับบอดใหญ่จ้าวนัง่ยองๆ สบูบหุรีอ่ยู่รมิทะเลสาบ พูดคุยสพัเพเหระ

พลางสงัเกตดผููค้นทีอ่ยู่รายรอบ

บอดใหญ่จ้าวคงดูออกว่าผมแปลกไป ขณะเขาจะเอ่ยปาก ผมก็

รีบส่งสัญญาณมือปราม

"เฮียผลักผมทีหน่ึง"

"เอ็งพูดอะไรของเอ็ง"

ผมขยิบตาให้ บอดใหญ่จ้าวก็เข้าใจได้ทันที เขาลุกขึ้นมาผลักผม 

เขาผลักผมเต็มแรงจนผมเกือบตกลงไปในทะเลสาบ

ผมแสร้งท�าเป็นโมโห เดนิขึน้หน้า ทะเลาะต่อยตกัีบเขาเป็นพัลวัน 

พวกเราสองคนล้มกลิง้ลงไปกองอยู่กับพ้ืน พอได้จงัหวะเหมาะผมก็ออกแรง 

พาพวกเรากลิง้ไปตามเนนิ ก่อนหล่นตมูลงไปในทะเลสาบ 

เพราะน�้าในทะเลสาบไม่ลึกสักเท่าไหร่ ไม่นานพวกเราสองคน 

ก็โผล่ยืนพ้นน�้าขึ้นมา เนื้อตัวเปียกโชก สภาพกระเซอะกระเซิงสุดๆ

ผูค้นรมิทะเลสาบล้อมวงเข้ามามงุดูกันเตม็ หม่าซานอุม้จ้าวตงเป่ย

เดนิเข้ามา ตะโกนเรยีกชือ่พวกเราอยู่ด้านบน

ผมกับบอดใหญ่จ้าวเดินขึ้นมาจากทะเลสาบ ล้วงเอาโทรศัพท์ 

กระเป๋าสตางค์ออกมาให้หม่าซาน พกไว้แค่บตัรประจ�าตวัประชาชนกับ
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เงินสดอีกจ�านวนหนึ่งพลางบอกให้หม่าซานพาจ้าวตงเป่ยไปเล่นท่ีอื่น

ก่อน ไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จพวกเราจะกลับมาหาพวกเขา

พวกเราสองคนผลักพวกขามุงออก มุ่งหน้าเดินตรงออกไป

น�้าบนตัวบอดใหญ่จ้าวหยดติ๋งเป็นทาง ย่ิงเห็นคนคอยชี้น้ิวมา 

ทางตัวเองไม่หยุด เขาก็ได้แต่กัดฟันกรอดๆ อดทนไม่ซักไซ้ไล่เลียง 

ถามหาเหตุผลกับผม

พอพ้นประตูออกมาก็เห็นมีร้านขายสินค้าอาดิดาสตั้งอยู่ ผมกับ

บอดใหญ่จ้าวเข้าไปเปลีย่นใส่เสือ้ผ้าชดุใหม่ทัง้นอกในตัง้แต่หวัจรดเท้า

บอดใหญ่จ้าวยังคงเสียดายเสื้อผ้าสกปรกพวกน้ัน เขาบอก 

เอากลับไปซักสักหน่อยก็น่าจะยังใส่ได้อยู่ แต่ผมร้องห้าม จับมัน 

โยนท้ิงลงถังขยะหมด

หลังจากนั้นผมก็พาบอดใหญ่จ้าวออกทางประตูหลัง เลี้ยวผ่าน

ถนนสองสาย หลังจากนั้นก็โบกรถไปย่านซีตัน

พอถึงซีตัน ผมก็พาบอดใหญ่จ้าวมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟใต้ดิน

สถานีรถไฟใต้ดินซีตันมีทางเข้าออกหลายทาง เต็มไปด้วย 

ทางเชื่อมใต้ดินสารพัดประเภท เดินทางไปได้ทุกหนแห่ง เต็มไปด้วย

ผู้คนสัญจรไปมา ต่อให้เป็นเซียนเทพเทวดาก็ยังหลงทางได้ง่ายๆ

ผมพาบอดใหญ่จ้าววนเวียนไปมาอยู่ในนั้น จากทางเข้าออกน้ี 

ไปทางเข้าออกน้ัน วนเวียนไปมาซ�้าๆ หลายต่อหลายรอบ พอมั่นใจว่า

ไม่มีคนสะกดรอยตามพวกเราแล้ว ผมก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก  

เดินออกจากสถานีรถไฟใต ้ดิน โบกรถแท็กซี่มุ ่ งหน ้าตรงไปยัง 

สถานีขนส่งผู้โดยสารทางไกล

บอดใหญ่จ้าวรับรู ้ถึงความผิดปกติได้ตั้งแต่แรก ทันทีท่ีขึ้นรถ 

เขาก็ด่าผมออกมาทันที บอกว่าผมไม่เพียงท�าเสื้อผ้าชุดเก่งที่มีอยู่เพียง
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ชุดเดียวของเขาสกปรก แต่ยังโยนมันทิ้งอีก ผมมันลูกอีช่างผลาญชัดๆ!

พอด่าจบเขาก็ถามผม "ตกลงมันเรื่องอะไรกันแน่"

ผมตอบ "มีคนจับตาดูการเคลื่อนไหวของผมอยู่ แถมยังติด 

เครื่องดักฟังไว้บนตัวผมด้วย บางทีอาจเป็นโทรศัพท์มือถือ หรือไม่ก็ 

บนเสื้อผ้า"

บอดใหญ่จ้าวพูด "มน่ิาเอง็ถึงต้องแกล้งท�าตกน�า้ตกท่า ทีแ่ท้ก็เพราะ

ต้องการก�าจดัเสือ้ผ้ากับมอืถือนีเ่อง!" แต่เขาก็เหมอืนยังคงไม่เข้าใจ "ว่าแต่

เอง็ไปท�าเรือ่งผดิกฎหมายอะไรมา ชาวบ้านถึงต้องจบัตาดกูารเคลือ่นไหว

ของเอง็แบบนี"้

ผมส่ายหน้า "ไม่ใช่ต�ารวจ แต่เป็นคนอื่น"

บอดใหญ่จ้าวกระซิบถาม "คนพวกน้ัน?"

ผมพยักหน้า

หลงัจากมองออกไปข้างนอกปราดหนึง่ บอดใหญ่จ้าวก็เอ่ยปากถาม 

"แล้วจะเอาไงต่อ"

ผมลงัเลไปชัว่ขณะก่อนบอก "ผมต้องไปท่ีหน่ึง ทีน่ั่นมคีนรอผมอยู่"

บอดใหญ่จ้าวถาม "ไปไหน"

ผมบอกเขาตามตรง "ไห่หนาน"

บอดใหญ่จ้าวสะดุ้ง "เอง็บ้าไปแล้วหรอืไง! ไปไห่หนานในเวลาแบบนี้

น่ีนะ เอง็ฟังพยากรณ์อากาศบ้างหรอืเปล่า ท่ีนัน่ก�าลงัมไีต้ฝุน่!"

ผมกัดฟันพูด "อย่าว่าแต่ไต้ฝุน่เลย ต่อให้เป็นพายุดาบ ผมก็ต้องไป!"

บอดใหญ่จ้าวมองดคูนขับรถ ก่อนถามแบบคลุมเครอื "เร่ืองน้ัน?"

ผมพยักหน้า "ใช่ ผมต้องไปสืบดูให้รู้แน่"

บอดใหญ่จ้าวลงัเลเลก็ๆ "เสีย่วช ีนีม่นัเรือ่งอะไรกัน มนัส�าคญักับเอง็

ขนาดนัน้เชยีว"
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ผมตอบ "จริงไม่จริงไม่ส�าคัญ ที่ส�าคัญคือคน" ผมมองดูเขา  

"เฮียไม่อยากพบเสี่ยวหม่ากับเจวียนจื่อหรือไง"

บอดใหญ่จ้าวมีสายตามุ่งมั่นทันที "อยากสิ!" แล้วถามผมต่อ  

"พวกเขาอยู่ท่ีไห่หนาน?"

"เฮียจ�าได้หรือเปล่าว่าผมมาท�างานที่ร้านได้ยังไง"

เขาพยักหน้า "จ�าได้ เอ็งถูกเรียกตัวมาสัมภาษณ์! ข้าเองก็เป็น 

หน่ึงในกรรมการสัมภาษณ์!"

"งั้นผมถามเฮีย ในตอนนั้นมีคนเข้ามาสัมภาษณ์ก่ีคน!"

เขาคิด "ถ้าจ�าไม่ผิด...ดูเหมือนจะมีเอ็งคนเดียว..."

"ร้านซอมซ่ออมึครมึ มผีูช้ายตวัใหญ่บกึบนึยืนอยู่สองสามคน ท่าทาง

ไม่ต่างอะไรกับแก๊งมาเฟียแบบนัน้ ใครท่ีไหนจะกล้าเข้าไปสมัภาษณ์"

บอดใหญ่จ้าวเกาหวัแกรกๆ "จะว่าไปก็ใช่! ตอนน้ันข้ายังคดิอยู่เลยว่า

ท�าไมชาวบ้านติดป้ายรบัสมคัรงานปุบ๊ก็มคีนไปสมคัรกันให้คว่ักป๊ับ แต่

ร้านพวกเรากลบัไม่มคีนมาสกัคน!"

ผมพูดหยัน "ตอนนั้นผมเองก็ใช่ว่าอยากเข้าไปสัมภาษณ์ เฮีย 

ไม่ส่องกระจกดูเสียบ้าง ร้านขายหนังสัตว์กะหลั่วๆ ร้านหนึ่งเรียกร้อง

จะเอาชายหนุ่มจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หน�าซ�้ายังพิจารณา 

พวกที่เพ่ิงจบการศึกษามาหมาดๆ เป็นพิเศษอีก!"

บอดใหญ่จ้าวเบะปาก "เรื่องประกาศรับพนักงานไป๋หล่างเป็น 

คนจัดการ ข้ารู้เรื่องพวกนี้เสียที่ไหน!"

"ไป๋หล่าง?" ผมประหลาดใจ "ท�าไมไป๋หล่างถึงมารับหน้าที ่

รับสมัครพนักงาน เรื่องน้ีไม่ใช่ควรเป็นหน้าท่ีของน้าเล็กหรือไง"

บอดใหญ่จ้าวเบ้ปาก "นายห้างงานยุ่งแบบนั้นจะเอาเวลาที่ไหน

ไปสนใจเร่ืองเลก็ๆ ตอนนัน้พนกังานในร้านลาออกไปคนหนึง่เลยต้องหา
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คนมาเพ่ิม ตอนแรกเรื่องน้ีให้ทางร้านจัดการเองก็ได้ แต่ไป๋หล่าง 

กลับบอกว่าวันหน้าท่ีร้านต้องติดต่อกับต่างประเทศ คนท่ีจะรับมา 

ต้องเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ มีความรู้ เข้าใจธรรมเนียมสมัยใหม่ เล่นเอา 

ผูจ้ดัการร้านคนก่อนโมโหแทบเต้น ทะเลาะกันใหญ่โต หลังจากน้ันไม่นาน

เจ้านัน่ก็ลาออก เฮอะ ไม่อย่างน้ันคนไร้ฝีมอือย่างเอง็มหีรอืจะเป็นผูจ้ดัการ

ร้านได้เร็วแบบนั้น"

ผมโมโห เอ่ยปากเถียงทันควัน "ถ้าผมไม่เอาไหนจรงิ แล้วไป๋หล่าง

รับผมเข้าท�างานท�าไม"

บอดใหญ่จ้าวประชด "ก็เพราะไม่มีคนมาสมัครไง เลือกคนตัวสูง

ในหมู่คนแคระ ยังไงเอ็งก็ต้องได้อยู่แล้ว!"

ย่ิงพูดก็ย่ิงไปกันใหญ่ สุดท้ายผมจึงตัดสินใจไม่ต่อปากต่อค�ากับ

เขาอกี "ช่างเถอะๆ ผมไม่เถียงกับเฮยีเรือ่งพวกนีแ้ล้ว เอาเป็นว่าตอนนัน้ 

ผมไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปสัมภาษณ์ แต่เพ่ือนคนหนึ่งของผมยืนกราน 

เป็นตายยังไงผมก็ต้องเข้าไปสัมภาษณ์ให้ได้!"

"ต่อให้เพ่ือนเอ็งแนะน�าเอ็งเข้าไป แล้วเรื่องน้ีมันเก่ียวอะไรกับ 

พวกเราด้วย"

ผมบอก "เฮียยังจ�าไอ้พรานที่เอาหนังสัตว์มาขายก่อนจะไปตาย

อยู่ที่ต้าซิงอันหลิ่งได้หรือเปล่า"

บอดใหญ่จ้าวพยักหน้า "จ�าได้! เจ้านัน่ตายอนาถ ท้องถูกแหวกทะลุ

เป็นรเูบ้อเริม่!"

ผมบอก "เพ่ือนผมเป็นคนแนะน�าพรานคนนัน้มา ต่อมาพอเขารูว่้า

ผมจะไปต้าซงิอนัหลิง่ก็รบีโทรศพัท์มาห้ามไม่ให้ผมไป!"

บอดใหญ่จ้าวแปลกใจ "ท�าไมถึงบงัเอญิแบบน้ี แปลกเกินไปหน่อย

แล้ว!"
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ผมย้ิมเจื่อน "ไม่ใช่แค่นี้! ตอนอยู่สุสานอินทรีจั้งเป่ย ผมยังพบว่า

เพ่ือนผมคนน้ีกับผูเ้ฒ่ากวนตงมสีายสมัพันธ์อะไรกันบางอย่าง ปู่ของเขา

น่าจะเป็นพ่ีน้องร่วมสาบานกับผู้เฒ่ากวนตง! ใช่แล้ว เป็นไปได้ว่า 

ยายของจีเสี่ยวเหมี่ยนกับตาของผมก็มีความสัมพันธ์กับปู่ของเขา

เหมือนกัน!"

บอดใหญ่จ้าวนั่งตัวตรงขึ้นมาทันที ตาจ้องผมเขม็ง "คนคนน้ัน 

เป็นใคร!"

ผมตอบ "ข่งฉ ีเพ่ือนสมยัมหาวิทยาลยัของผม ทีไ่ปไห่หนานคราวน้ี

ก็เพ่ือไปหาเขา เฮยีว่าผมควรไปหาหรอืเปล่าล่ะ"

เขาพยักหน้ารัวๆ "ควร! ควรโคตร!" แล้วถามผมต่อ "เสี่ยวชี  

เอ็งคิดว่าพวกเสี่ยวหม่าจะอยู่ท่ีนั่นสินะ"

ผมหลับตาเอาแรง "ก็น่าจะอย่างนั้น..."

บอดใหญ่จ้าวไม่พูดอะไรอีก เขามองออกไปนอกหน้าต่าง 

เหมือนก�าลังคิดอะไรอยู่

เพียงไม่นานรถก็มาถึงสถานขีนส่งผูโ้ดยสารทางไกลสะพานลิว่หลี่

ผมให้บอดใหญ่จ้าวรออยู่ข้างนอก ส่วนตวัเองก็เบยีดฝงูชนเข้าไป 

ซื้อตั๋วไปต้าถง มณฑลซานซีสองใบ เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเคาน์เตอร์  

ซือ้ตัว๋ไปฮเูหอเฮ่าเท่อทีม่องโกเลยีในต่อ ก่อนจะเปลีย่นไปซือ้ตัว๋สามใบ 

ไปสวีโจวเพ่ิม

โชคดท่ีีตอนนีไ้ม่ใช่ช่วงเทศกาล คนจงึไม่เยอะเท่าไหร่ ไม่อย่างนัน้ 

ให้เบยีดเสยีดเข้าไปซือ้ตัว๋สามเคาน์เตอร์แบบน้ีผมคงตายไปนานแล้ว

ทันทีท่ีเห็นตั๋ว บอดใหญ่จ้าวก็ถึงกับสะดุ้ง "เอ็งบ้าไปแล้วหรือไง 

ท�าไมถึงซื้อตั๋วมากมายแบบน้ี แล้วอันนี้ท�าไมถึงมีตั้งสามใบ จะมีใคร

ไปกับพวกเราด้วยหรือไง"
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ผมดึงเขามากระซิบ "บอดใหญ่ ผมถูกคนสะกดรอยตามอยู่ ที่ซื้อ

ตั๋วเดินทางหลายๆ ใบก็เพ่ือป้องกันไว้ก่อน เผ่ือมีคนคิดสะกดรอยตาม 

จะได้สับสน จับต้นชนปลายไม่ถูก"

บอดใหญ่จ้าวชหัูวแม่โป้งให้ผม "ทีแ่ท้ก็แบบนี!้" เขามองดูตัว๋ในมอื

ก่อนจะถามผมอีกครั้ง "พวกเราจะไปไห่หนานไม่ใช่หรือไง แล้วท�าไม 

รถพวกนี้ถึงไปสวีโจว ฮูเหอเฮ่าเท่อ ต้าถง"

"พวกเราไปสวีโจวก่อน ที่นั่นเป็นศูนย์กลางรถไฟ พอไปถึงที่น่ัน 

พวกเราค่อยเปลี่ยนสายรถไฟ!"

บอดใหญ่จ้าวยังคงไม่ค่อยเข้าใจ "งั้นพวกเราน่ังรถไฟหรือ 

เครื่องบินไปไห่หนานแต่แรกไม่ดีกว่าหรือไง"

"เฮยีโง่หรอืเปล่า เรือ่งทีเ่ฮยีคดิได้คนพวกน้ันก็ต้องคิดได้เหมอืนกัน! 

กว่าจะสลดัคนพวกนัน้พ้นได้ก็ไม่ใช่ง่าย ขนืตรงดิง่ไปไห่หนานเลย มหีวัง

แผนการของพวกเราได้จบเห่กันพอดี!"

บอดใหญ่จ้าวพึมพ�า "จริงของเอ็ง!" 

พอเห็นว่าไปสวโีจวต้องใช้เวลาเดนิทางนานสบิกว่าชัว่โมง พวกเรา

ก็รบีแวะไปเตรยีมเสบยีงทีซ่เูปอร์มาร์เก็ตข้างๆ ก่อนจะขึน้ไปหาท่ีนัง่บน

รถไฟ

นี่เป็นครั้งแรกท่ีผมขึ้นรถโดยสารแบบเบาะนอน ทันทีที่ขึ้นรถ 

พวกเราก็จัดการสวมถุงครอบรองเท้า หลังจากนั้นก็เดินไปหาเตียงของ

ตัวเอง เตียงแบ่งเป็นชั้นบนกับชั้นล่าง เรียงชิดติดกันเป็นแนว

ตัว๋ทีผ่มซือ้เป็นเตยีงชัน้บนสองเตียง เตยีงของผมกับบอดใหญ่จ้าว

อยูติ่ดกัน ผ้าปเูตยีงไม่ค่อยสะอาดนัก มกีลิน่เหมน็อบั ทว่าต่อมาผมถึง 

พบว่าโชคของพวกเรานับได้ว่าไม่เลว เพราะเตียงล่างนั้นสภาพย�่าแย ่

ย่ิงกว่า บนทางเดินล้วนมีแต่คน อยากจะนอนก็นอนไม่หลับ ทุกแห่ง 
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เต็มไปด้วยกลิ่นเท้าเหม็นๆ ปะปนอยู่กับกลิ่นบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูป

ที่อยู ่ในรถคือแสงไฟสีเหลืองกับม่านหน้าต่างท่ีมีชายสีขาว  

ทกุหนแห่งล้วนมเีงาคนตะคุ่มๆ...ได้เวลาออกรถแล้ว ล�าแสงขนาดใหญ่

สองสายตดัผ่านความมดื รถเริม่เคลือ่นออกไปสู่โลกอนัลึกลบัยากเกินกว่า

ใครจะหย่ังรู้

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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