
5เมิ่งซีสือ

มันคือต�ำนำนประจ�ำท้องถิ่นแห่งหนึ่งซึ่งเล่ำสืบต่อกันมำยำวนำน

หลัวปู้พัวแห่งน้ีเป็นสถำนท่ีที่มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิปกปักรักษำ ผู ้ใดท�ำให ้

สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิต้องโมโหก็มเีพียงตำยสถำนเดยีว แม้แต่แคว้นโหลวหลนัและแคว้น

จิงเจวี๋ยที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลำนั้นสุดท้ำยก็ต้องดับสิ้นไปเช่นกัน

นั่นเพรำะพวกเขำลบหลู่จนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิพิโรธ ลงทัณฑ์ยังคนบนโลก  

ดังนั้นควำมเจริญรุ่งเรืองจึงไม่มีอีกต่อไป ดินแดนสีเขียวกลำยเป็นดินแดน

รกร้ำง

ในสมยัจิน้ตะวนัตก นักบวชฝำเสีย่นเดินทำงผ่ำนท่ีแห่งน้ียังเคยทอดถอนใจ 

ว่ำ 'เบื้องบนไร้นกบิน เบื้องล่ำงไร้สัตว์เดิน มองไปทั่วทุกหนแห่ง เหลือไว้เพียง

โครงกระดูกคนตำยเป็นสัญลักษณ์ให้เห็น'

ชำยชรำคนหนึ่งพักในละแวกใกล้ๆ อยู่หลำยสิบวัน ย่อมได้ยินต�ำนำน

เล่ำขำน ทั้งยังเชื่อตำมนั้นอย่ำงมิคลำงแคลง 

ด้วยเหตุนี้จึงใช่ว่ำเขำจะไม่กลัว

แต่กลัวแล้วจะท�ำอย่ำงไรได้ ลูกชำยตำยที่นี่อย่ำงไม่รู้สำเหตุ แม้แต่

กระดูกของผู้เป็นลูกก็หำไม่พบ หรือจะพอแค่นี้?

ม่ำนรำตรีค่อยๆ มำถึง สำยลมเหนือทะเลทรำยโกบีก็แรงขึ้นเรื่อยๆ 

กวำดตำมองไปสุดทำงอ้ำงว้ำง ซำกปรักหักพังของแคว้นโบรำณคล้ำยเงำมืด

ขนำดใหญ่มหึมำ รำวกับก�ำลังจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่ำง ย่ิงท�ำให้ควำมรู้สึก

บทที่ 1
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มังกรอำ�พร�ง 16

กระวนกระวำยใจผุดลอยขึ้น 

คนในพ้ืนท่ีซึ่งมำเป็นเพ่ือนชำยชรำก็รู้สึกกังวลใจเช่นกัน ต่ำงพำกัน 

พูดเกลี้ยกล่อมให้เขำกลับก่อนแล้วค่อยมำใหม่ตอนกลำงวัน

แต่ชำยชรำส่ำยหน้ำ ยังคงสำวเท้ำก้ำวกระย่องกระแย่งไปข้ำงหน้ำ 

อย่ำงเดิม ไม้เท้ำในมือกระทุ้งลงพื้นทรำยใต้เท้ำครั้งแล้วครั้งเล่ำ 

ทนัใดนัน้แถบสทีีอ่ยู่ตรงหน้ำก็ดงึดดูควำมสนใจของชำยชรำ เขำก้ำวไป

ข้ำงหน้ำสองสำมก้ำวและเพ่งมอง พบว่ำเป็นร่ำงคนฝังอยู่ในทรำยครึ่งตัว

คนคนน้ันตำยมำนำนแล้ว ร่ำงของเขำยังไม่เน่ำเปื่อยแต่กลับแห้งลง

เพรำะอำกำศ น�้ำในร่ำงกำยถูกเผำระเหยจนร่ำงกำยลีบลงอย่ำงรวดเร็ว  

หนังแนบติดกระดูก ชวนให้ผู้มองรู้สึกถึงควำมน่ำกลัว ร่ำงนั้นอ้ำปำกกว้ำง  

สองตำเบกิถลน ส่วนท่ีปรำกฏออกมำนอกพ้ืนทรำยครึง่ตวันัน้อยู่ในท่ำบดิเบีย้ว

และแปลกประหลำด รำวกับก่อนตำยเห็นบำงสิ่งบำงอย่ำงท่ีน่ำกลัวสุดขีด  

หนีไม่รอด ตำยตำไม่หลับ 

เสื้อผ้ำนั้นยังอยู่ พอชำยชรำเห็นก็จ�ำได้ อดท่ีจะน�้ำตำทะลักไม่ได้ เขำ 

โผเข้ำไปคว้ำร่ำงนั้น ริมฝีปำกสั่นระริก พูดอะไรไม่ออก

เขำโหยไห้อยู่นำนก่อนจะถูกคนข้ำงๆ ปลอบให้เช็ดน�้ำตำ ขณะท่ีก�ำลัง

จะดึงศพออกมำเพ่ือพำกลับไปท�ำพิธี นั่นถึงได้พบว่ำมือขวำของลูกชำยยัง 

ก�ำแน่น กุมอะไรบำงอย่ำงไว้ไม่ยอมปล่อย...

ไกลออกมำ ณ สถำนที่แห่งหน่ึง ศำสตรำจำรย์หลิวก�ำลังบรรยำย 

เรื่องรำวระหว่ำงหลิวปังกับเซี่ยงอว่ี หรือก็คือจักรพรรดิฮั่นเกำจู่กับฌ้อปำอ๋อง

อย่ำงออกรสชำติจนน�้ำลำยแตกฟอง

ฝ่ำยเฉินไป๋ก็จดบันทึกตำมไม่หยุด บนบ่ำมีวัตถุชิ้นหน่ึงท่ีไม่แน่ใจว่ำ 

เป็นอะไรพำดอยู่

เสียง 'ติ๋ง' ดังข้ึน น�้ำลำยของใครบำงคนกระเด็นมำ มันบังเอิญตกลง 

ตรงท่ีท่ีเขำเพ่ิงใช้ปำกกำเขียนหมำยเหตุเอำไว้พอดี พริบตำเดียวหมึกสีด�ำ 

แผ่ซึม ลำยเส้นตัวอักษรเมื่อครู่ก็เลือนรำงไปหมด
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7เมิ่งซีสือ

นี่เพียงพอที่จะท�ำให้ควำมอดทนอันน้อยนิดของเฉินไป๋พังทลำย

เขำสูดลมหำยใจ ดึงสิ่งที่อยู่บนบ่ำออกอย่ำงแรง

"โอ๊ย!" คนคนนัน้ตกจำกเก้ำอีแ้ล้วล้มลงไปบนพ้ืนอย่ำงแรง ทัง้ห้องเรยีน

เงียบลง ทุกคนหันมองมำทำงนี้พร้อมกัน ตอนท่ีเห็นสีหน้ำของเซียวหลันก็ 

ฉำยแววพิกลขึ้นมำ

"เสี่ยวไป๋ นำยไม่ต้องออกแรงขนำดน้ีก็ได้ หัวฉันแตกน่ะเรื่องเล็ก ถ้ำ 

ชนเก้ำอี้พังน่ะสิแย่ ถึงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกของมหำ'ลัยเรำจะสับปะรังเค  

แต่นำยก็ไม่เห็นจ�ำเป็นต้องท�ำให้มันสับปะรังเคมำกกว่ำเดิม..." เซียวหลัน 

ลูบหัวตัวเอง บ่นอุบขณะปีนกลับมำนั่งบนเก้ำอี้ใหม่

"หุบปำก!" เฉินไป๋กดเสียงต�่ำ เขำไม่เข้ำใจว่ำท�ำไมคนดีๆ อย่ำงเขำ 

ต้องมำเจอกับมำรผจญตัวฉกำจอย่ำงเซียวหลัน แถมยังถูกกวนใจมำหลำยปี

ขนำดนี้ได้

ตอนมัธยมต้นอยู่ห้องเดียวกันก็แล้วไป มัธยมปลำยก็อำจจะเป็น 

ควำมบังเอิญอีกคร้ัง แต่ท�ำไมเรียนมหำวิทยำลัยยังเลือกสำขำวิชำเดียวกัน  

ซ�้ำยังถูกจัดสรรให้อยู่หอพักห้องเดียวกันอีก

คนอืน่ถูกผสีงิร่ำง ดืม่น�ำ้มนต์ทรงเจ้ำเข้ำผก็ีสำมำรถขบัไล่ไปได้ แต่หมอน่ี 

กลับต่อกรยำกเสียยิ่งกว่ำผี สวรรค์! ตกลงตัวเขำท�ำผิดบำปอะไรไว้กันนะ

เสยีงสัง่ให้หบุปำกนัน้ถูกคนบำงคนท�ำเป็นมองข้ำมไม่สนใจ ก่อนเจ้ำตัว

จะขย้ีตำแล้วมอบควำมสนใจเล็กน้อยไปยังศำสตรำจำรย์หลิวท่ียังคงฮึกเหิม

อยู่บนยกพื้นหน้ำห้องเรียน

"นำยดูตำแก่หลิวสิ ท�ำไมวันนี้คึกคักนัก หน้ำแดงเป็นดอกท้อ สองแก้ม

เปล่งปลั่ง หน้ำผำกเป็นประกำย พูดไปสำมประโยคก็ต้องสั่นทีหนึ่ง อย่ำงกับ

ได้เลือดไก่ฉีดเข้ำตัว คงไม่ได้ถูกผีสิงหรอกนะ"

นายสิถูกผีสิง ถูกผีสิงทุกวัน!

เฉินไป๋พยำยำมจะตัดร�ำคำญจำกอีกฝ่ำยเต็มท่ี แต่เสียงมำรผจญของ

เซียวหลันก็พูดกรอกหูไม่หยุด ท�ำให้เขำพลำดสิ่งท่ีศำสตรำจำรย์หลิวพูดไป

เยอะมำก ท�ำได้แค่รอให้เลิกเรียนก่อนค่อยไปถำมจำกคนอื่น 
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พอนกึถึงกำรเลกิเรยีน เสยีงออดก็ดงัข้ึนมำทันที เสยีงของศำสตรำจำรย์หลวิ 

หยุดได้จงัหวะเหมำะพอด ีประกำศบอกเลกิเรยีนแล้วหยิบหนงัสอืรบีเดนิพรวด

ออกไป อย่ำงกับมคีนไล่ตำมทวงหน้ีอยู่ข้ำงหลงั เพ่ิงจะเดินถึงหน้ำประตก็ูนึกถึง

อะไรบำงอย่ำงข้ึนมำได้ จึงหันกลับมำตะโกนเสียงดังว่ำ "เซียวหลัน! เฉินไป๋! 

พวกเธอมำหำครูด้วย!" 

เฉินไป๋เก็บของด้วยสีหน้ำไม่แสดงอำรมณ์ มือคว้ำตัวมำรผจญข้ำงๆ  

ลุกขึ้นแล้วเดินออกไป

"เสีย่วไป๋ นำยอย่ำจบัแน่นขนำดนีส้ ิคนอืน่จะเข้ำใจควำมสัมพันธ์เรำผิด..."  

เสียงเขินอำยของมำรผจญดังขึ้นที่ข้ำงหู

ตั้งแต่อยู่กับนายฉันยังเหลือภาพลักษณ์อะไรให้ต้องรักษาอีกหรือ  

เฉินไป๋คิดอย่ำงปวดร้ำว

ตอนท่ีพวกเขำมำถึง ศำสตรำจำรย์หลิวก�ำลังใช้สองมือกอบของ 

อย่ำงหน่ึงไว้พลำงกระโดดโลดเต้นอยู่ในห้องท�ำงำน ใบหน้ำเป็นสีเลือดฝำด 

ขำดแค่ด้ำนหลังไม่มีหำงกระดิกเท่ำนั้น เขำดูเหมือนผีเข้ำอย่ำงที่เซียวหลันว่ำ

จริงๆ โชคดีท่ีห้องท�ำงำนนี้เป็นห้องท่ีจัดให้เขำโดยเฉพำะ ไม่อย่ำงน้ันคนอื่น 

เห็นภำพนี้คงยำกที่จะไม่ตกใจกลัว

ศิษย์อำจำรย์หนึ่งแก่หนึ่งเด็กคู่นี้เหมำะสมกันจริงๆ เฉินไป๋ร้องเฮ้อ 

ออกมำทีหนึ่งก่อนจะเคำะลงบนบำนประตูที่เปิดอยู่

"เข้ำมำเลย! ปิดประตดู้วย ปิดประตดู้วย!" ศำสตรำจำรย์หลวิเงยหน้ำขึน้ 

ใบหน้ำเต็มไปด้วยรอยยิ้มมีเลศนัย "มีของดีให้พวกเธอดู มำนี่สิ!" 

"ของดีอะไรครับ" เฉินไป๋ได้ยินก็เกิดควำมอยำกรู้อยำกเห็น

แม้ศำสตรำจำรย์หลิวจะดูไม่อยู่กับร่องกับรอย แต่ก็เป็นผู้เชี่ยวชำญ 

ด้ำนประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมในยุคฉนิฮัน่ ในฐำนะท่ีเป็นนักศึกษำสองคน

ที่เขำพอใจที่สุด เฉินไป๋กับเซียวหลันจึงเคยตำมศำสตรำจำรย์หลิวไปศึกษำ

ส�ำรวจสถำนทีต่่ำงๆ มำไม่น้อย ของดท่ีีเขำว่ำน่ำจะต้องเป็นของท่ีมค่ีำมำกจรงิๆ

"ดูนี่สิ" ศำสตรำจำรย์หลิวยื่นตลับเล็กๆ ตลับหนึ่งมำ
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9เมิ่งซีสือ

เฉนิไป๋เหน็ตลบันีส้ลกัลำยประณีต เหมอืนเป็นตลบัใส่เครือ่งประดับของ

ผู้หญิงในยุคโบรำณจึงอดท่ีจะดูให้นำนหน่อยไม่ได้ ศำสตรำจำรย์หลิวสังเกต

เห็นสำยตำของเขำก็โบกมือปัด "ตลับใบน้ีฉันหำมำใส่ของแบบส่งๆ ไม่เก่ียว

อะไรกับของข้ำงใน พวกเธอรีบดูเข้ำสิ"

ตอนน้ันเซียวหลันก�ำลังย่อเข่ำอยู่ข้ำงตู้ปลำทอง เขำม้วนแขนเสื้อขึ้น  

ย่ืนมือไปช้อนปลำทอง พวกปลำทองเห็นเขำก็หนีไปชิดขอบตู้ แทบจะหลอม

เป็นเน้ือเดียวกันกับกระจก แต่ก็หนีไม่พ้นกรงเล็บปีศำจของเซียวหลัน เขำ 

จบัได้ตวัหนึง่ ช้อนข้ึนมำแกล้งจนหน�ำใจแล้วก็ปล่อยมนักลบัลงไปในน�ำ้ สหีน้ำ

ดูสนุกสนำน อีกทั้งจดจ่อตั้งใจ รำวกับเป็นงำนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้

โชคดีท่ีปลำทองท่ีนี่ผ่ำนศึกสงครำมมำนับร้อย ทนรับกำรทรมำนได้  

ถ้ำเป็นปลำทองตู้อื่นป่ำนนี้คงตำยไปแล้ว

มุมปำกเฉินไป๋กระตุกทีหนึ่ง ไม่สนใจเซียวหลันอีก เขำเปิดตลับแล้ว 

หยิบเอำของข้ำงในออกมำ

มันคือหยกสีขำวก้อนหน่ึง แต่ไม่เหมือนหยกสีขำวท่ัวไป ในเน้ือหยก 

มีเส้นๆ สีแดงฝังอยู่ ดูไปเหมือนเป็นลำยเส้นเลือดของมัน สะดุดตำมำก 

รูปร่ำงของมันก็ไม่ใช่หยกแขวนเอวหรือหยกตัดที่เห็นกันทั่วไป แต่เป็น

รปูวงรขีนำดเลก็กว่ำฝ่ำมอืเลก็น้อย หนำประมำณครึง่ข้อน้ิวได้ ให้สัมผัสละมนุ

ลื่นเป็นมัน เฉินไป๋ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกำรประเมินค่ำหยกเลยสักนิด แต่วินำทีที่

เขำเห็นหยกก้อนนี้ก็รู้สึกได้ถึงควำมแข็งแกร่งบำงอย่ำง 

หยกน้ีเป็นไปได้มำกว่ำไม่ได้ท�ำขึน้ในยุคปัจจบุนัหรอืไม่ก่ีสบิปีก่อนหน้ำ 

แต่น่ำจะเก่ำแก่โบรำณเลยทีเดียว

พลิกกลับอีกด้ำน พบรอยสลักเป็นรูปกลุ่มส่ิงก่อสร้ำงในสมัยโบรำณ  

ยังมีคนหลำยร้อยคุกเข่ำกรำบไหว้เทวรูปองค์หน่ึงอยู่ด้วย เฉินไป๋เห็นปุ๊บก็ 

จ�ำได้ทนัทว่ีำเป็นภำพกำรประกอบพิธีกรรมโบรำณของชนเผ่ำ ก่อนจะน่ิงชะงกั

ไปพักใหญ่ "นี่มัน...ชนเผ่ำโบรำณในพื้นที่แถบตะวันตก?"

ศำสตรำจำรย์หลิวส่งสำยตำไปที่เซียวหลัน "เธอล่ะ เธอเห็นอะไรบ้ำง"

เซยีวหลนักระโดดจำกข้ำงตูป้ลำทองเข้ำมำ คว้ำหยกโบรำณไว้ เพ่งมอง
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พลำงพินิจลูบไล้อยู่นำน แถมยังเอำปำกกัดอีกต่ำงหำก

"..." 

นายคิดว่ามันคือทองค�าหรือไง

เซียวหลันยิ้มจนตำหยี ท�ำรำวกับกอบทองค�ำก้อนหนึ่งอยู่จริงๆ "หยกนี้

น่ำจะอำยุเกินพันปีแล้ว อีกอย่ำงกำรแต่งกำยของคนในภำพสลักก็เหมือน 

ชำวโหลวหลันโบรำณที่เรำเคยเห็นตำมจิตรกรรมฝำผนังมำก"

โหลวหลันชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อแปลกใหม่ส�ำหรับใครหลำยๆ คน มันเป็นแคว้น

โบรำณที่เคยเจริญรุ่งเรืองอยู่ช่วงระยะเวลำหนึ่ง เคยมีควำมสัมพันธ์แน่นแฟ้น

กับรำชวงศ์ฮั่นและเผ่ำซยงหนูในตอนนั้น แล้วจู่ๆ มันก็หำยไปอย่ำงไร้ร่องรอย

ในช่วงประมำณคริสต์ศักรำชท่ีสี่ร้อย แม้แต่ในหนังสือประวัติศำสตร์ก็ไม่มี

บันทึกเลยสักนิด รำวกับถูกใครบำงคนลบไปไม่เหลือร่องรอยไว้แม้เศษเสี้ยว

ท่ีผ่ำนมำมีหลำยคนเคยไปศึกษำส�ำรวจ ขุดซำกโบรำณสถำนของ 

แคว้นโหลวหลนัมำกมำย ปี ค.ศ.1980 พบศพโบรำณอำยุเกือบสีพั่นปีศพหนึง่

บริเวณปำกแม่น�้ำข่งเชว่ีย อำจถือได้ว่ำเป็นหนึ่งในกำรค้นพบที่ย่ิงใหญ่ที่สุด 

นบัแต่อดตีจนถึงปัจจบุนั ท�ำให้คนขยำยช่วงเวลำกำรมอียู่ของแคว้นโหลวหลนั

ว่ำอำจถอยไปไกลกว่ำเดิม แต่นอกจำกซำกโบรำณสถำนเหล่ำน้ันท่ีถูก 

แสงอำทิตย์แสงจนัทร์กัดกร่อนไปท่ำมกลำงทะเลทรำยกับจติรกรรมฝำผนงัแล้ว  

ก็ไม่เคยมีผู้ใดพบสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับแคว้นโบรำณแห่งนี้อีกเลย 

และด้วยควำมท่ีโหลวหลนัตัง้อยู่บรเิวณมมุทำงตะวันออกเฉยีงเหนอืของ

หลัวปู้พัว จึงมีควำมเก่ียวพันกับพ้ืนที่ที่มักจะมีคนหำยสำบสูญไปอย่ำงไม่มี

สำเหตุ ด้วยเหตุนี้จึงกลำยเป็นยิ่งประหลำดลึกลับมำกขึ้น

ถ้ำหยกโบรำณชิ้นนี้เกี่ยวข้องกับแคว้นโหลวหลัน เช่นนั้นก็ต้องเป็นกำร

ค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในกำรศึกษำโหลวหลันอีกครั้ง

แต่...จะเป็นไปได้อย่ำงไร

เฉินไป๋ขมวดคิ้ว จิตใต้ส�ำนึกอยำกจะต�ำหนิว่ำเซียวหลันพูดเหลวไหล

ใครจะรูว่้ำดวงตำทัง้สองของศำสตรำจำรย์หลิวเป็นประกำย ถูมอืพร้อมกับ 

เดนิกลบัไปกลบัมำอยู่ในห้องท�ำงำนไม่หยุด "ฉนัก็คำดเดำใกล้เคียงกับพวกเธอ 
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แต่ฉันมีข้อสรุปที่แตกต่ำงไป พวกเธอดูภำพสลักบนนั้นให้ละเอียดอีกทีสิ  

คนกลุ่มนั้นก�ำลังคุกเข่ำบูชำเทวรูป แล้วยังมีอะไรอีก"

เฉินไป๋พูดอย่ำงลังเล "...พระอำทิตย์ดวงหนึ่ง?"

ชนเผ่ำแถบตะวันตกมีประเพณีบูชำพระอำทิตย์ ภำพลักษณะน้ีก็ 

ไม่ถือว่ำแปลก

ศำสตรำจำรย์หลิวส่ำยหน้ำ "ท�ำไมเธอไม่คิดว่ำมันคือพระจันทร์บ้ำง"

เฉนิไป๋โต้แย้งว่ำ "โดยทัว่ไปแล้วจะเป็นกำรบชูำพระอำทิตย์ พระอำทิตย์

เป็นหลัก พระจันทร์เป็นรอง"

"กำรสันนิษฐำนของเธอมีเหตุผล แต่เธอดูสิ รอบๆ คนเหล่ำน้ันยังมี 

กองไฟสุมอยู่ด้วย ถ้ำเป็นกลำงวันก็ท�ำเกินจ�ำเป็นไปหน่อย ภำพท่ีคนโบรำณ

สลักไว้ล้วนมีควำมหมำยที่ต้องกำรสื่อซ่อนอยู่ ไม่มีทำงน้ำวคันธนูโดยไม่มี 

ลูกศรแน่"

เฉินไป๋ตกตะลึง พลันนึกถึงจุดส�ำคัญขึ้นมำ "พบหยกนี้ได้ยังไง"

ในที่สุดศำสตรำจำรย์หลิวก็แสดงสีหน้ำชมเชย "จะว่ำไปเรื่องมันยำว"

คนแรกท่ีพบหยกชิ้นน้ีคือชำยชรำคนหน่ึงท่ีอำศัยอยู่แถบหลัวปู ้พัว 

มำหลำยสิบปี วันหน่ึงมีกลุ่มคนเข้ำไปผจญภัยส�ำรวจหลัวปู้พัว จ้ำงลูกชำย 

ของเขำไปเป็นคนน�ำทำง เวลำผ่ำนไปหนึง่เดอืนก็ยังไม่เห็นใครออกมำ ชำยชรำ

รู้สึกเห็นท่ำไม่ดีจึงเข้ำไปตำมหำด้วยตัวเอง สุดท้ำยก็พบศพของลูกชำยแถวๆ 

หงหลิ่วโกวซึ่งไม่ไกลจำกสถำนท่ีที่มีซำกโบรำณสถำนของแคว้นโหลวหลัน  

ส่วนสมำชิกที่ไปผจญภัยส�ำรวจพร้อมกับลูกชำยเขำกลุ่มนั้นก็รำวกับระเหย

กลำยเป็นไอไปจำกโลก ไม่พบร่องรอยอีกเลย 

ชำยชรำพบหยกชิ้นนี้ในมือของลูกชำยท่ีตำยไป เขำไม่รู้ท่ีมำและก็ไม่รู้

ว่ำมนัเก่ียวข้องอะไรกับกำรตำยของลกูชำยเขำ เชญิให้คนมำดูก็ไม่มใีครเข้ำใจ 

จึงได้แต่ขำยไปในรำคำถูก ผ่ำนมือต่อๆ กันไปสองสำมคน สุดท้ำยตกมำอยู่ที่

พ่อค้ำของโบรำณคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของศำสตรำจำรย์หลิว เขำเองก็ไม่กล้ำ

บุ่มบ่ำมรับไว้ ถึงได้ให้ศำสตรำจำรย์หลิวช่วยวิเครำะห์ให้หน่อย

เฉินไป๋สูดหำยใจลึก "ก็หมำยควำมว่ำหยกนี้มีควำมเก่ียวข้องกับ 
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โหลวหลันจริงๆ?"

ศำสตรำจำรย์หลิวพยักหน้ำ "ไม่ตัดควำมเป็นไปได้น้ีท้ิง ฉันย่ืนเรื่อง 

ของบกับเบื้องบนแล้ว รออนุมัติลงมำเรำจะไปท่ีน่ันกัน ต่อให้พบอะไร 

เล็กๆ น้อยๆ ก็ถือว่ำสุดยอดแล้ว"

หลังออกมำจำกห้องท�ำงำนของศำสตรำจำรย์หลิว ท้ังสองก็มุ่งหน้ำ 

ไปทำงหอพัก

"นำยไม่มีกระดูกหรือไง เอำมือลงไป" เฉินไป๋เดินอย่ำงยำกล�ำบำกมำก

เพรำะบนบ่ำเขำแขวนน�้ำหนักของอีกคนเอำไว้ด้วย ดูแล้วเหมือนก�ำลัง 

แบกกระสอบทรำยบุกป่ำฝ่ำดงอย่ำงไรอย่ำงนั้น 

"ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเรำสองคนไปถึงไหนแล้ว ของของนำยก็คือ 

ของของฉัน ของของฉันก็คือของของนำย ดังนั้นมือของฉันก็คือมือของนำย" 

เซียวหลันพูดเนือยๆ ท่ำทำงเหมือนนอนไม่พออยู่ตลอดเวลำ ว่ำกัน 

ตำมตรงรปูร่ำงหน้ำตำของเขำนัน้ไม่เลวเลย ปำกแดงฟันขำว ดูสภุำพหล่อเหลำ 

แต่พออ้ำปำกเท่ำนั้นแหละ ภำพลักษณ์ก็พังทลำยหมดสิ้น อธิบำยเป็นค�ำพูด

ของเฉินไป๋ได้ว่ำ 'คนท่ีสมำคมกับเขำเกินหน่ึงวันล้วนอยำกจะบีบคอเขำ 

ให้ตำยใจจะขำด'

ควำมคิดนี้บ่มเพำะอยู่ในใจเฉินไป๋มำหลำยปีมำกก็ยงัไม่สำมำรถท�ำให้

เป็นจริง รู้เลยว่ำเขำกลัดกลุ้มมำกแค่ไหน

"ฉันจะไปซื้อข้ำว นำยกลับหอไปก่อน"

"เสี่ยวไป๋ ฉันง่วงมำก เมื่อกี้อยู่ในคลำสยังนอนไม่อิ่มก็ถูกนำยผลักออก 

แถมยังร่วงลงพ้ืนหัวกระแทกอีก ตอนนี้รู้สึกปวดหัวจี๊ดๆ ข้ึนมำ ฉันว่ำสมอง 

อันน้อยนิดของฉันได้รับควำมกระทบกระเทือนแล้ว ถ้ำเดินอีกสองสำมก้ำว  

ไม่แน่อำจจะกระเทือนจนสมองเสื่อมก็ได้..." เจ้ำตัวแนบเข้ำมำใกล้กว่ำเดิม 

ปำกก็พูดอะไรไปเรื่อย ดวงตำสีน�้ำตำลแวววำวสองข้ำงเต้นระริกรำวกับมี 

ควำมนัยร้อยพันอยู่ในนั้น 

ริมฝีปำกของเซียวหลันบำงมำก มองผ่ำนๆ ให้ควำมรู้สึกชืดชำต่อสิ่ง 
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รอบตวั แต่ควำมทีม่มุปำกมกัจะแขวนรอยย้ิมอยู่เสมอ เมือ่รวมกันแล้วเลยเป็น

ใบหน้ำที่ท�ำให้ใจสั่นได้มำกทีเดียว ถึงแม้จะมองใบหน้ำนี้อยู่ทุกวัน แต่เฉินไป๋

ก็ยังอดท่ีจะใจลอยไม่ได้ หลดุพูดประโยคท่ีอยำกจะบบีคอตวัเองให้ตำยออกไป 

อย่ำงไม่อำจควบคุม

"ฉันซื้อให้เอง นำยกลับไปก่อน..." ค�ำพูดเพิ่งออกจำกปำกเขำก็อยำกจะ

ตบหน้ำตัวเองสักฉำด 

บ้าเอ๊ย! นี่ถูกความสวยครอบง�าอีกแล้วเหรอเนี่ย! 

"รูอ้ยู่แล้วว่ำนำยดกัีบฉนัทีส่ดุ ชำตหิน้ำฉนัขอเกิดเป็นววัเป็นควำยให้นำย 

ตอบแทนบญุคณุ!" หลงัจำกส่งจบูไปทหีนึง่ ไอ้ตวัมำรผจญก็กระโดดพรวดเดยีว

ไกลสำมฟุต วิ่งบึ่งไปทำงหอพัก 

สร้ำงควำมหำยนะให้คนอืน่อกีแล้ว เฉนิไป๋ยืนน�ำ้ตำรนิเงยีบๆ ท่ำมกลำง

สำยลม 

ไม่ก่ีวันต่อมำก็มีข่ำวจำกศำสตรำจำรย์หลิว บอกว่ำทำงมหำวิทยำลัย

อนุมัติแล้ว เบื้องบนก็อนุญำตแล้ว ให้พวกเขำเก็บของเตรียมตัวออกเดินทำง

นอกจำกเซียวหลันกับเฉินไป๋ ยังมีนักศึกษำอีกสี่คนร่วมทำงไปด้วย  

สมัยท่ีศำสตรำจำรย์หลิวยังหนุ่มก็เคยไปท่ีหลัวปู้พัว แต่น่ันเป็นเรื่องท่ีผ่ำนมำ

นำนมำกแล้ว ลักษณะภูมิประเทศภูมิอำกำศท่ีน่ันค่อนข้ำงซับซ้อน ดังน้ัน 

เมื่อไปถึงหลัวปู้พัวยังต้องขอให้คนพื้นที่มำเป็นคนน�ำทำงให้อีกที

ตำมควำมคิดของศำสตรำจำรย์หลวิ เขำจะไปหำชำยชรำผูพ้บหยกโบรำณ 

คนแรกสดุก่อน ดงัน้ันผูร่้วมทมีในครัง้น้ีจงึมเีพ่ือนของเขำท่ีเป็นพ่อค้ำของโบรำณ 

คนนั้นด้วย

รถไฟออกเดนิทำงจำกปักก่ิง จดุหมำยปลำยทำงคอืตะวันตกเฉยีงเหนอื

อนัไกลโพ้น ระหว่ำงทำงยังต้องเปลีย่นรถหลำยสถำนี แต่พวกนกัศึกษำท่ีนำนๆ 

ทีจะได้ออกจำกบ้ำนก็ดีใจลิงโลด คุยโขมงโฉงเฉงไม่จบไม่สิ้นไปตลอดทำง  

ไหนจะเล่นไพ่ เล่ำเรื่องข�ำขัน คอกเล็กๆ น้ันถูกพวกเขำท�ำให้เฮฮำ แม้แต ่

ผู้โดยสำรที่นอนถัดไปสองสำมคอกก็ยังเข้ำมำร่วมวงด้วย
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ที่นอนของเซียวหลันกับเฉินไป๋เป็นเตียงสองชั้น แต่เซียวหลันขี้เกียจปีน

ขึ้นบันไดไปเตียงบน พอขึ้นรถไฟปุ๊บก็ทิ้งตัวลงนอนบนเตียงของเฉินไป๋ท่ีอยู ่

ข้ำงล่ำง ไม่ว่ำคนข้ำงๆ จะเล่นไพ่จนสะเทือนเลื่อนลั่นยังไงเขำก็ยังคงหลับปุ๋ย 

เจยีงเฉนิกระทุง้แขนของเฉนิไป๋ ยกมมุปำกเผยให้เหน็รอยย้ิมอปัลกัษณ์ 

"พวกนำยสองคนจะนอนเตียงเดียวกันสินะ ไม่เบียดหรือไง"

เขำเป็นหน่ึงในนักศึกษำท่ีร่วมเดินทำงครั้งน้ี ปกติเป็นคนเอ้อระเหย

ลอยชำย แต่ควำมรูเ้ฉพำะทำงกลบัมมีำกไม่เลว ค่อนข้ำงได้รบัควำมโปรดปรำน

จำกศำสตรำจำรย์หลิว ปกติแล้วเขำกับพวกเฉินไป๋ก็สนิทสนมคุ้นเคยกันดี 

เฉินไป๋ขี้เกียจจะสนใจเขำ ผลักไปทีหนึ่ง "ไสหัวไปเลยไป" 

แรงผลกันีห้นกัไปหน่อย ตวัของเจยีงเฉนิจงึชนเข้ำกับเสำเตยีง ร้อง 'โอ๊ย' 

ออกมำทีหนึ่ง ซ�้ำยังท�ำให้เตียงสั่นไหวไปทั้งหลัง

ชั้นบนของเตียงฝั ่งตรงข้ำมมีคนแปลกหน้ำนอนอยู่ ตั้งแต่พวกเขำ 

ขึน้รถไฟมำอกีฝ่ำยก็ขดตวัเป็นก้อนกลม นอนตะแคงอยู่ในผ้ำห่ม หันเข้ำหำผนัง 

อยู่ตลอด ไม่กระดิกตัวสักนิด ต่อให้พวกเจียงเฉินอยู่ท่ีเตียงล่ำงเล่นเอะอะ 

ขยับตัวแรงแค่ไหนก็ท�ำอะไรเขำไม่ได้

เจียงเฉินอดที่จะประหลำดใจไม่ได้ คนปกติเวลำนอนแล้วถูกเสียงดัง

เอะอะรบกวนขนำดนี้ ยังไงก็ต้องโมโหบ้ำง แต่คนคนนี้กลับยังนิ่งสงบอยู่ได้

ควำมอยำกรู้อยำกเห็นของเขำมีเต็มเปี่ยมมำแต่ไหนแต่ไร พอคิดได้

อย่ำงนี้ก็อดที่จะนั่งตัวตรง ยืดหัวขึ้นไปหยั่งเชิงดูเตียงด้ำนบนไม่ได้ 

"นำยท�ำอะไรน่ะ" นักศึกษำอีกคนผลักเจียงเฉินเข้ำทีหนึ่ง

เขำท�ำจมูกฟุดฟิด "พวกนำยได้กลิ่นแปลกๆ หรือเปล่ำ"

"กลิ่นอะไร" อีกฝ่ำยมึนงง "นำยน่ีง่วงแล้วก็นอนเถอะ สมองเลอะเลือน

แล้วล่ะ"

"ไปไหนก็ไปเลย!" เจียงเฉินโบกมือปัดอย่ำงร�ำคำญ

ตอนน้ันเองเซียวหลันพลิกตัวแล้วหลับต่อ เฉินไป๋หันไปมองก็น่ิงไป 

เล็กน้อย

ท่ำนอนของชำยหนุ่มดูสงบเรียบร้อย น้ิวมือเรียวยำวแตะอยู่บนผ้ำห่ม 
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ผวิขำวหมดจดจนรูส้กึตำพร่ำเลก็น้อย รำวกบัคุณชำยผู้สูงศักด์ิไม่มผีดิ ยำกจะ

จินตนำกำรว่ำเวลำตื่นจะเปลี่ยนเป็นคนละคน

ในขณะท่ีเฉินไป๋ก�ำลังถอนหำยใจอย่ำงสับสนก็คิดไม่ถึงว่ำเจียงเฉิน 

จะยื่นหน้ำเข้ำมำ

"เซยีวหลนัตอนนอนนีด่ดูไีม่เบำเลยนะ แต่กด็ดูไีม่เท่ำคณุหนใูหญ่โหยว

หรอก นำยดูสิ หน้ำอกนั่น เอวคอดกิ่วนั่น..."

คุณหนูใหญ่โหยวที่เขำว่ำก็อยู่ในลิสต์นักศึกษำที่ติดตำมมำด้วยเช่นกัน 

เธอมชีือ่ว่ำโหยวเสว่ีย เล่ำกันว่ำเป็นลกูสำวของผู้บรหิำรคนหน่ึงของมหำวิทยำลยั  

สวยก็สวยอยู่หรอก แต่นิสัยค่อนข้ำงเย่อหย่ิง ถ้ำเธอท่ีนอนอยู่คอกเย้ืองๆ กัน

ได้ยินค�ำพูดนี้เข้ำ ดูท่ำเจียงเฉินไม่ตำยก็ต้องถูกถลกหนัง 

เห็นอีกฝ่ำยย่ิงพูดก็ย่ิงเสื่อม เฉินไป๋จึงผลักเขำอย่ำงไม่สบอำรมณ์  

ก่อนจะลุกขึ้นเดินไปหำศำสตรำจำรย์หลิว

เวลำนี้ศำสตรำจำรย์หลิวก�ำลังคุยเล่นเรื่อยเปื่อยกับเพ่ือน พอพูดถึง 

หลวัปูพั้ว อกีฝ่ำยก็น�ำ้ลำยแตกฟอง อำรมณ์พลุง่พล่ำน "สถำนทีแ่ห่งนัน้พูดถึงทไีร 

ก็อปัมงคลปำกทกุที เพ่ือนคนหน่ึงของฉนัเคยไปท่ีนัน่กับคณะของเผงิจยำมู.่.."

เฉินไป๋ใจเต้นตึกตัก นั่งลงฟังเสียให้รู้แล้วรู้รอด 

ในยุคแปดศูนย์ ชื่อของเผิงจยำมู่เรียกว่ำดังก้องหู เขำเคยพำทีมส�ำรวจ

เข้ำไปในหลวัปูพั้ว สดุท้ำยก็หำยสำบสญูไปอย่ำงลกึลบั รฐับำลส่งคนจ�ำนวนมำก 

ไปตำมหำอย่ำงไรก็ไม่พบแม้กระทั่งศพ จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นปริศนำ

ศำสตรำจำรย์หลวิพูดด้วยควำมประหลำดใจ "ท�ำไมฉนัไม่เคยได้ยินนำย

พูดเรื่องนี้มำก่อน"

เจ้ำตัวกดเสียงต�่ำทันที พูดด้วยท่ำทำงมีพิรุธ "ก่อนหน้ำนี้พูดไม่ได้ แต่

ตอนนี้ไหนๆ ก็จะไปที่น่ันอยู่แล้ว ไม่ต้องคิดอะไรมำกอีก นำยฟังแล้วอย่ำไป

เล่ำทีอ่ืน่ ควำมจรงิแล้วคณะของเผงิจยำมูไ่ม่ได้หำยสำบสญูไปทัง้หมด เพ่ือนฉนั 

คนนัน้รอดมำได้หวุดหวิด หลงัจำกกลบัมำก็ไม่ยอมพูดอะไรสกัอย่ำง บอกแค่ว่ำ 

ชำตินี้จะไม่เหยียบเข้ำไปในสถำนที่ผีหลอกนั่นอีกเด็ดขำด" 
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เพ่ือนของศำสตรำจำรย์หลิวคนนี้ชื่อว่ำอว๋ีหล่ิว ใครๆ เรียกเขำว่ำอำอว๋ี 

หำกจะพูดว่ำเขำเป็นพ่อค้ำของโบรำณก็ออกจะเกินไปสกัหน่อย ทีจ่รงิแล้วเขำ

ก็แค่ท�ำงำนยกของอยู่ทีร้่ำนขำยของเก่ำแห่งหนึง่ในเขตพำนจยำหยวนท่ีปักก่ิง 

อยู่ไปอยู่มำก็มขีองโบรำณผ่ำนมอืไม่น้อย เขำมคีวำมสนใจทำงด้ำนนี ้เวลำว่ำง

ก็ศึกษำหำควำมรู้ นำนวันเข้ำสำยตำก็ย่ิงดี มีครั้งหน่ึงศำสตรำจำรย์หลิวไปท่ี

ร้ำนเขำ ถูกใจถ้วยชำสมัยรำชวงศ์ชิงใบหนึ่ง ทั้งสองต่อรองคุยรำคำกัน เลยได้

รู้จักกัน

อำอว๋ีเคยเล่ำว่ำตอนท่ีอยู่ในหน่วยทหำร เขำเคยไปท่ีต่ำงๆ มำไม่น้อย 

แต่พอมองรปูร่ำงผอมแห้งนีข้องเขำก็ไม่มใีครเชือ่ทีเ่ขำเล่ำ กำรได้ร่วมเดนิทำง

ไปซนิเจยีงกับศำสตรำจำรย์หลวิครัง้นี ้ระหว่ำงทำงเขำแสดงฝีปำกอย่ำงเตม็ที่ 

คุยเล่ำประสบกำรณ์ในหน่วยทหำรเมื่อหลำยปีก่อนให้พวกนักศึกษำฟัง  

แถมยังมีเซียวหลันผู้กลัวว่ำโลกนี้จะไม่วุ่นวำยพอคอยสุมไฟอยู่ข้ำงๆ ขู่เสียจน

คนอื่นตะลึงงัน

ทว่ำตอนน้ีเซียวหลันก�ำลังนอนหลับ ไม่มีใครคอยเป็นลูกคู่เขำ อำอว๋ี 

เลยีรมิฝีปำก เหน็คนรอบๆ ต่ำงเผยสหีน้ำไม่เชือ่จงึเกิดควำมรูสึ้กอ้ำงว้ำงข้ึนมำ

เล็กน้อย

"พวกเธอไม่เชือ่สนิะ ไม่เชือ่ก็ไม่เป็นไร พอไปถึงท่ีน่ันก็อย่ำเท่ียววิง่ไปทัว่

แล้วกัน เกิดพลัดกับกลุ่มแล้วหลงทำงขึ้นมำ ตำยอีท่ำไหนก็ยังไม่รู้เลย"

บทที่ 2
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โหยวเสว่ียท่ีถูกเจยีงเฉนิล่วงละเมดิทำงสำยตำเมือ่ครูข่มวดค้ิวเรยีวสวย

ของตนก่อนช�ำเลอืงมองเฉนิไป๋ทหีน่ึง "อำอว๋ี ไม่น่ำกลวัขนำดน้ันมัง้คะ ฉนัได้ยิน

มำว่ำมทีีมส�ำรวจหลำยทีมเคยไปท่ีนัน่แล้วก็กลับมำอย่ำงปลอดภัยปกติดีน่ีคะ"

อำอว๋ีหัวเรำะแหะๆ สองที "น่ันเพรำะพวกเขำระมัดระวังอย่ำงมำก  

ไม่กล้ำล�้ำเส้นแม้แต่ก้ำวเดียว อีกอย่ำงคนท่ีไปท่ีน่ันแล้วหำยสำบสูญแต่ละปี

ก็น้อยเสียท่ีไหน รู้ชื่อบ้ำงไม่รู้ชื่อบ้ำง ส่วนใหญ่คือคิดจะไปขุดสมบัติ สุดท้ำย

กลับเอำชีวิตไปทิ้ง โดยเฉพำะแถบหงหลิ่วโกวที่เรำก�ำลังจะไป กระดูกที่ฝังอยู่

ที่นั่นกองซ้อนกันจนเป็นภูเขำลูกเล็กๆ ได้แล้ว"

เขำก�ำลังเล่ำอย่ำงสนุกก็ได้ยินเสียงดังมำจำกข้ำงบนหัว

"ที่นั่นมีผีร้ำย ไปไม่ได้"

เสยีงน้ันเหมอืนดงัอูอ้ีอ้อกมำจำกในผ้ำห่ม แยกไม่ออกว่ำเป็นเสยีงผูช้ำย

หรือผู้หญิง พวกเฉินไป๋ที่ก�ำลังฟังกันอย่ำงได้อรรถรสก็อดที่จะตกใจไม่ได้  

พวกเขำมองตำมเสยีงไปทันที แล้วก็พบว่ำคนท่ีพูดคอืคนแปลกหน้ำท่ีเอำผ้ำห่ม

คลุมโปงนอนอยู่บนเตียงชั้นบน

ศำสตรำจำรย์หลิวอึ้งเล็กน้อย "สหำยคนนี้ก็จะไปหลัวปู้พัวเหมือนกัน

เหรอ งั้นลงมำนั่งคุยกันไหม"

คนคนนั้นพูดประโยคเดิมโดยไม่แม้แต่จะขยับตัว 

"ที่นั่นมีผีร้ำย ไปไม่ได้"

ครำวน้ีเสียงชัดขึ้นมำหน่อย เฉินไป๋ฟังออกกระทั่งควำมสั่นเท้ิมและ 

ควำมหวำดกลัวในน�้ำเสียง อดที่จะรู้สึกแปลกใจเพิ่มขึ้นไม่ได้ พอหันไปรอบๆ 

ก็เห็นคนอื่นๆ ต่ำงท�ำหน้ำตำแปลกประหลำด

มีเพียงเซียวหลันที่ไม่สนใจโลก ยังคงนอนหลับปุ๋ยอยู่ท่ีเดิม ไม่รู ้ว่ำ 

เกิดอะไรขึ้นเลยสักนิด

หลงัจำกประโยคนัน้เจ้ำตวัก็ไม่ส่งเสยีงอกี ยังคงมดุขดอยู่บนเตียงเช่นเดมิ

พวกเฉนิไป๋มองหน้ำกันไปมำ จะให้ดันทุรงัคยุกับอกีฝ่ำยก็คงไม่ด ีทกุคน

ที่ก่อนหน้ำคุยเล่นกันอยู่ดีๆ พอถูกขัดจังหวะขึ้นมำก็หมดอำรมณ์ เหลือบมอง

นำฬิกำเห็นว่ำตอนน้ีเป็นเวลำเกือบเที่ยงคืนแล้วจึงแยกย้ำยกันไปล้ำงหน้ำ
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แปรงฟันพักผ่อน

เตียงนอนของพวกเจียงเฉินอยู่อีกคอกหน่ึง ท�ำให้เตียงด้ำนล่ำงของ 

คนแปลกหน้ำนั้นที่เคยถูกพวกเขำใช้เป็นท่ีเล่นไพ่กลับมำว่ำงเปล่ำ เตียงของ

เฉินไป๋ถูกเซียวหลันยึดแล้ว ตอนแรกเขำคิดจะขึ้นไปนอนเตียงบน แต่พอมอง

ไปยังคนแปลกหน้ำน่ันก็รู้สึกไม่สบำยตัวขึ้นมำอย่ำงพิลึก เลยตัดใจดึงผ้ำห่ม

จำกเตียงชั้นบนลงมำแล้วนอนเบียดกับเซียวหลันให้รู้แล้วรู้รอด

"เสี่ยวไป๋ ในท่ีสุดเรำก็ก้ำวข้ำมขั้นสุดท้ำย ได้นอนร่วมเรียงเคียงหมอน

กันแล้วนะ..." เซียวหลันนอนสะลึมสะลือ ย่ืนมือมำโอบเอว ขยับตัวเข้ำไป 

ชดิกับเฉนิไป๋โดยสญัชำตญำณ ซ�ำ้ยังถูไถใบหน้ำท่ีเสือ้ผ้ำของอกีฝ่ำยสองสำมที

"นำยหุบปำกเลย!" เฉินไป๋ขนลุกขนพอง อดกลั้นอำรมณ์หุนหันที่จะกัด

เซียวหลันให้ตำยซะตรงน้ี เขำหลับตำลงและรับรู้ได้ถึงลมหำยใจของอีกฝ่ำย 

น่ำประหลำดท่ีมนัท�ำให้จติใจของเขำสงบลง เดมิทีคดิว่ำตวัเองต้องถูกเซยีวหลนั 

กวนใจจนนอนไม่หลับ แต่สุดท้ำยก็หลับลึกสู่ห้วงฝันอย่ำงรวดเร็ว

ผ่ำนไปค่อนคืน เฉนิไป๋ตืน่ขึน้เพรำะควำมหนำว เขำดงึๆ ผ้ำห่มดก็ูพบว่ำ

ผ้ำห่มของตัวเองถูกเซียวหลันแย่งไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ ตัวเขำห่มผ้ำอยู่แค ่

ครึ่งเดียว ท่อนขำทั้งหมดโผล่อยู่ด้ำนนอก มิน่ำถึงรู้สึกหนำว

เขำฮึดฮัดดึงผ้ำห่มกลับมำ แต่ก็คิดได้ว่ำไหนๆ ก็ตื่นแล้ว งั้นลุกไป 

เข้ำห้องน�ำ้เลยแล้วกัน ทว่ำเพ่ิงลกุข้ึนน่ังเขำก็เหน็เงำด�ำเงำหนึง่ยืนอยูท่ี่หวัเตยีง 

เหมือนก�ำลังมองมำทำงพวกเขำสองคน

"ใครอยู่ตรงนั้น!" เฉินไป๋ตกใจมำก ร้องตะโกนออกมำอย่ำงอดไม่อยู่  

เซียวหลันถูกปลุกเพรำะเสียงเอะอะของเขำ คว้ำอะไรติดมือได้ก็ขว้ำงไปที ่

เงำด�ำหัวเตียงนั่น แม่นมำกจนปำโดนหน้ำอีกฝ่ำยพอดิบพอดี

เงำด�ำน่ันล้มลง กระแทกโต๊ะเลก็ข้ำงเตยีงจนพับปิด กระบอกเก็บน�ำ้ร้อน

ตกพื้นเกิดเสียงดังก๊องๆๆ ครำวนี้ท�ำเอำทุกคนตื่นกันหมด

"ใครน่ะ"

"ดึกๆ ดื่นๆ ใครมันช่ำงไร้มำรยำท!" 
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เฉินไป๋ยังไม่หำยจำกอำกำรผวำ คิดจะลงจำกเตียงไปดู แต่กลับถูก 

เซียวหลันดึงไว้

"เดี๋ยวก่อน มีบำงอย่ำงผิดปกติ"

ไฟในตู้โดยสำรปิดอยู่ นอกตัวรถก็มืดไปหมด เฉินไป๋พยำยำมอำศัย 

แสงไฟจำกห้องน�ำ้ทีอ่ยู่ไกลๆ จ้องดเูงำรำงๆ น่ันให้ชดัเจน แต่พอได้ยินเซยีวหลนั 

พูดแบบนี้ท่ีข้ำงหู น�้ำเสียงจริงจังอย่ำงยำกที่จะหำได้ในเวลำปกติ จึงถึงกับ 

นิ่งชะงักไม่ขยับ 

ในอำกำศมกีลิน่เหมน็จำงๆ โชยมำ ปลำยเตียงมพีนักงำนรถไฟซึง่ก�ำลงั

ตื่นตกใจจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เขำหยิบไฟฉำยมำเดินตรวจตรำ เฉินไป ๋

เห็นแสงไฟใกล้เข้ำมำ ขณะก�ำลังคิดว่ำจะอธิบำยกับอีกฝ่ำยอย่ำงไรก็ได้ยิน

พนกังำนคนนัน้ร้องด้วยควำมตกใจ ไฟฉำยร่วงลงพ้ืน ถอยไปด้ำนหลังสองสำมก้ำว 

อย่ำงรวดเร็ว

อำศยัแสงจำกไฟฉำยบนพ้ืน เฉนิไป๋กับเซยีวหลันก็เห็นเงำด�ำน้ันได้อย่ำง

ชัดเจน

เดิมทีน่ันคือคน แต่ตอนนี้ไม่อำจเรียกว่ำเป็นคนได้แล้ว ผิวหนังแห้ง 

ติดกระดูก เบ้ำตำสองข้ำงเว้ำยุบดูแล้วเหมือนเป็นโพรงสองโพรง ร่ำงกำย 

บดิงอด้วยท่ำทำงแปลกประหลำด ปำกยังเปิดอ้ำอยู่เลก็น้อย สภำพอย่ำงคนที่

ตำยตำไม่หลับ ดูน่ำกลัวมำก ตั้งแต่คอลงไปเริ่มเน่ำเปื่อยแล้ว เพียงแต ่

ถูกเสือ้ผ้ำปิดไว้ และแสงสว่ำงไม่เพียงพอท�ำให้เหน็ไม่ค่อยชดั กลิน่เหมน็จำงๆ 

นั้นก็ออกมำจำกร่ำงของเขำนั่นเอง

และบนเตียงฝั่งตรงข้ำมพวกเขำก็ไร้ซึ่งร่ำงของคนท่ีเคยนอนอยู่บนน้ัน

แล้ว... 

เฉนิไป๋หอบหำยใจแรง จบัมอืของเซยีวหลนัแน่น ท้ังสองต่ำงไม่พดูอะไร

ผ่ำนไปพักหนึง่เฉนิไป๋ก็เหมอืนเพ่ิงนึกอะไรขึน้มำได้ "เมือ่ก้ีนำยเอำอะไร

ขว้ำงเขำ"

คนที่ตอบเขำคือเซียวหลันที่ท�ำหน้ำไม่รู้อีโหน่อีเหน่ "มือถือนำยไง"

"...ฉันจะบีบคอนำยให้ตำย!"

Page_�����������1.indd   19 25/9/2563 BE   15:51



มังกรอำ�พร�ง 120

มคีนตำยบนรถไฟกลำงดกึย่อมเป็นเรือ่งใหญ่อย่ำงแน่นอน ต�ำรวจรถไฟ

มำอย่ำงรวดเร็ว รถไฟจอดท่ีสถำนีใกล้ท่ีสุด เน่ืองจำกพวกของเซียวหลันเป็น 

ผู้เห็นเหตุกำรณ์กลุ่มแรกจึงถูกเรียกไปสอบถำมอยู่ครึ่งค่อนวัน แต่ก็ดูจะไม่ได้

เบำะแสอะไร ในท่ีสดุทกุคนก็ได้ข้ึนรถไฟขบวนถัดไป เดนิทำงต่อไปยังจดุหมำย 

เพียงแต่เกิดเรื่องขนำดน้ีพวกเขำก็ไม่มีอำรมณ์คุยเล่นสนุก นอกจำกอำอวี ๋

กับเซียวหลันที่ยังคงเหลวไหลไร้สำระเหมือนเดิม คนที่เหลือต่ำงก็จิตใจหดหู่

กันหมด 

ชำยแปลกหน้ำท่ีอยู่บนเตยีงชัน้บนคนนัน้พูดไว้ก่อนตำยว่ำ 'ทีน่ัน่มผีร้ีำย' 

หรือตัวเขำเองก็มำจำกหลัวปู้พัว? ถ้ำเป็นแบบน้ันท�ำไมยังจะกลับไปอีกล่ะ  

แต่ถ้ำเขำกับที่นั่นไม่เกี่ยวข้องกัน ท�ำไมจะต้องมำเตือนพวกเฉินไป๋ด้วย

ผลกำรชนัสตูรพบว่ำคนคนน้ันตำยมำมำกกว่ำสำมวันแล้ว เพรำะแบบนี้ 

พวกเฉนิไป๋เลยได้กลิน่เหมน็จำกศพ แต่คนตำยจะซือ้ตัว๋ข้ึนรถมำได้ยังไง แถม

ยังพูดได้อีก?

ค�ำถำมทีห่ำค�ำตอบไม่ได้ก็เหมอืนเครือ่งพันธนำกำรทีร่ดัหวัใจของทกุคน

เอำไว้

อำอวี๋เห็นบรรยำกำศตึงเครียดก็กระแอมเบำๆ ทีหนึ่งก่อนพูดขึ้น "ที่จริง

เรื่องน้ีก็ไม่นับเป็นอะไร มีนักผจญภัยมำกประสบกำรณ์คนไหนไม่เคยเห็น 

เรื่องแปลกประหลำดบ้ำง ท่ีประหลำดกว่ำนี้ก็มีนะ ฉันเล่ำให้พวกเธอฟัง 

เอำไหม"

ศำสตรำจำรย์หลิวเองก็อยำกสร้ำงบรรยำกำศให้มีชีวิตชีวำ จึงรีบ 

ถำมเพื่อนของตนว่ำ "เรื่องประหลำดอะไร"

"สมัยฉันหนุ่มๆ มีอยู่ปีหน่ึง ฉันตำมหน่วยทหำรไปตั้งฐำนท่ีมั่นในพ้ืนที่

ห่ำงไกลควำมเจริญ ละแวกใกล้ๆ น้ันมีหมู่บ้ำนร้ำงแห่งหน่ึง ไม่มีใครกล้ำ 

เข้ำใกล้ทีน่ัน่แม้กระท่ังรอบนอกหมูบ้่ำน เล่ำกันว่ำเมือ่สบิปีก่อนคนในหมูบ้่ำนน้ัน 

ทยอยตำยไปจนหมด บ้ำงก็ป่วยตำย บ้ำงกเ็ปน็บ้ำฆ่ำตวัตำยอย่ำงไม่มีสำเหตุ 

ยังมีบำงคนหนีจำกบ้ำนเกิดย้ำยไปอยู่ท่ีห่ำงไกล แล้วก็ไม่ได้ข่ำวครำวอีกเลย 

นำนวันเข้ำคนก็พูดกันว่ำหมู่บ้ำนน้ันฮวงจุ้ยไม่ดี ล่วงเกินสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ท�ำให ้
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ไม่มีใครกล้ำเข้ำใกล้"

นกัศกึษำทกุคนล้วนถูกเรือ่งเล่ำของอำอว๋ีดงึดดูควำมสนใจ อดท่ีจะตัง้ใจฟัง 

ไม่ได้

"ตอนน้ันเพ่ิงผ่ำนกำรปฏิวัติวัฒนธรรมไป บำงพ้ืนท่ีในประเทศก�ำลัง

ท�ำลำยของเก่ำสีอ่ย่ำง* พ้ืนทีห่่ำงไกลบำงแห่งยังไม่รูเ้ลยว่ำกำรปฏิวัตวัิฒนธรรม 

จบลงแล้ว พวกเรำเองก็ยังวัยรุน่ ไม่เชือ่หรอกว่ำเพรำะฮวงจุย้เป็นเหต ุหวัหน้ำหน่วย 

ให้ทีมหนึ่งไปส�ำรวจดูที่นั่น"

เจียงเฉินอดที่จะถำมแทรกไม่ได้ "ในทีมนั้นมีคุณอยู่ด้วย?"

อำอว๋ีย้ิมเจ่ือนๆ "ถ้ำมีฉันอยู่ในทีมน้ันด้วย ตอนนี้คงไม่ได้มำนั่งเล่ำ 

ให้พวกเธอฟังอยู่ตรงนี้หรอก" 

ทุกคนต่ำงตะลึง อำอว๋ีโบกมือเป็นสัญญำณให้พวกเขำหยุดถำม แล้ว

เล่ำต่อว่ำ "ทีมน้ันมีกันทั้งหมดสิบคน ผ่ำนไปสำมวันกลับมำแค่คนเดียว แต ่

คนทีก่ลบัมำได้น้ันก็กลำยเป็นบ้ำ ไม่มใีครรูว่้ำเขำจ�ำทำงกลบัมำทีห่น่วยได้ยังไง  

ตอนนั้นเขำฟังภำษำคนไม่รู้เรื่องแล้ว พอมีคนเข้ำใกล้ก็เอำแต่หนี

หวัหน้ำหน่วยร้อนใจมำก ทหำรหำยสำบสญูไปอย่ำงไร้สำเหตถึุงเก้ำนำย 

นีม่นัไม่ใช่เรือ่งเลก็ๆ แล้ว ดีไม่ดอีำจพัวพนัไปถึงกำรต่อสูกั้นของฝ่ำยสอดแนม

อะไรพวกน้ี ดังนั้นระหว่ำงที่เขำรำยงำนไปยังเบื้องบนก็ส่งคนออกไปอีกทีม  

ทีมนี้มีสิบคนเหมือนเดิม ทว่ำครำวนี้แม้แต่คนเดียวก็ไม่กลับมำ ท้ังสิบคน

หำยตัวไปอย่ำงไร้ร่องรอย"

ทุกคนที่ได้ฟังต่ำงขนลุกตั้งชัน อำอวี๋กลับเคำะข้ีบุหรี่อย่ำงไม่รีบไม่ร้อน 

จำกนั้นก็สูบเข้ำไปค�ำใหญ่ สีหน้ำถล�ำเข้ำสู่ควำมทรงจ�ำ

"ต่อมำเบื้องบนก็ส่งคนไปปิดล็อกพ้ืนท่ีแถบน้ันท้ังหมด พวกเรำได้ยิน 

ค�ำเล่ำลือบำงอย่ำง เล่ำกันว่ำในหมู่บ้ำนมีที่ว่ำงเปล่ำอยู่ผืนหนึ่ง ไม่รู้ว่ำถูกคน

ขุดไปเมื่อปีไหนเดือนไหน สุดท้ำยขุดจนเกิดเรื่อง ดินถล่มลง ปรำกฏทำงเข้ำ

สุสำนใต้ดินเส้นหน่ึง ไม่รู้ว่ำเส้นทำงทะลุไปถึงไหนเพรำะคนท่ีเข้ำไปไม่มีใคร

ออกมำได้สักคน ตอนหลังจึงไม่มีใครกล้ำเข้ำไปอีก แต่แม้จะเป็นแบบนั้น

* ของเก่ำสี่อย่ำง ได้แก่ แนวคิดเก่ำ วัฒนธรรมเก่ำ ประเพณีเก่ำ และควำมเคยชินหรือนิสัยเก่ำ
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เหตกุำรณ์ก็ยังไม่สงบ ในหมูบ้่ำนยังคงมคีนตำยไม่ขำดสำย ว่ำกันว่ำกลุม่สดุท้ำย 

ที่เข้ำไปถูกบำงอย่ำงในนั้นลำกตัวลงไป

กองก�ำลงัทหำรเข้ำปิดล้อม ถมดนิปิดปำกทำงเข้ำสสุำน ผ่ำนไปอกีไม่ก่ีปี  

ฉันปลดประจ�ำกำรก็ไม่ได้สืบถำมอีก ตอนหลังได้ข่ำวว่ำสร้ำงโรงเรียนทับ 

บนนั้นแล้ว"

"สร้ำงโรงเรียนท�ำไม น่ันไม่ย่ิงท�ำร้ำยคนมำกข้ึนเหรอ" โหยวเสว่ีย 

ร้องตกใจ

"ท่ีท่ีมคีนเยอะจะเตม็ไปด้วยพลงัหยำง มคีนคดิจะใช้พลงัหยำงมำสะกด

บำงอย่ำงข้ำงใต้น้ัน" คนที่พูดก็คือเซียวหลัน เขำยังคงท�ำตัวรำวกับไร้กระดูก

อยู่บนบ่ำของเฉินไป๋ ท่ำทำงเกียจคร้ำนอย่ำงยิ่ง

ใบหน้ำโหยวเสว่ียฉำยแววขุ่นเคืองแวบหนึ่ง เห็นเฉินไป๋ไม่ว่ำอะไร  

เธอเลยได้แต่เบือนหน้ำออกไป

ทกุคนนัง่รถไฟอกีหนึง่วนั จำกน้ันก็เปลีย่นไปโดยสำรรถยนต์ สัน่สะเทือน

ไปหลำยรอบ ในที่สุดก็ถึงที่หมำย เมืองหลัวปู้พัว 

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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