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โรงรับจํานําหมายเลข 8: นวนิยายรักเหนือธรรมชาติของเซินเสว

Pawnshop No.8: Zita Law’s Supernatual Romance
นัทธนัย ประสานนาม1

ลอว, ซิตา. 2550. โรงรับจํานําหมายเลข 8. แปลโดย
รําพรรณ รักศรีอักษร. กรุงเทพฯ: นานมีบุคสเอโนเวล.
216 หนา.

คนฮองกงอานอะไร คนฮองกงเขียนอะไร วรรณกรรมฮองกงมีเนื้อหาอยางไร คําถามเหลานี้อาจคลายปม
ออกมางายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัสแปนตัวอักษรคอมพิวเตอร แตเราไมคอยพบรายละเอียดที่เปนภาษาไทย กลาวใหชัด
ก็คือ คนไทยสวนใหญอาจรูจักฮองกงแตไมรูจักวรรณกรรมฮองกง
จากการตั้ง สมมติฐานเบื้องตน วรรณกรรมฮองกงนาจะนิย มกลาวถึง ภาวะกลืนไมเขาคายไมอ อกระหวาง
วัฒนธรรมตะวันตกกับตะวันออก ชีวิตในสังคมเมือง ลัทธิบริโภคนิยม แตยังมีวรรณกรรมฮองกงอีกจํานวนมากที่ หยิบ
เลือกประเด็นอื่นมาเลาโดยผสมผสานกับการเดินทางขามวัฒนธรรมในระดับที่ “พอเห็นเปนบรรยากาศ” ดังเชนนว
นิยายเรื่อง โรงรับ จํานําหมายเลข 8 ของเซินเสว หรือหลัวอิ่งซือ หรือซิตา ลอว เธอเปนนัก เขีย นที่จัดอยูในกลุม
นักเขียนบันเทิงคดียอดนิยมตามที่เราพอสืบคนไดจากโลกอินเทอรเน็ต

1

ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาวรรณคี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2

โรงรับจํานําหมายเลข 8 เลาเรื่องของหันนั่วหรือ “เถาแก” ชายชาวจีนที่ไดรับการศึกษาในโลกตะวันตก เขา
ไดพบรักกับหลี่ยวิ่นหญิงสาวที่รักกับเขาไดอยางดูดดื่ม เธอเปนหญิงสาวจากตระกูล ที่เหมาะสมกันกับเขา หลังจาก
แตงงานกันหลี่ยวิ่นใหกําเนิดบุตรชายแกเขา เธอศรัทธาในพระเปนเจาอยางมาก แตหันนั่วพบวาหันเหลย ลูกชายของ
เขานับวันจะหันเหออกจากพระเปนเจา หันเหลย ทําลายพิธีศีลมหาสนิทของตัวเองดวยการรองไหจาและอาละวาด
อยางรุนแรง หัวนั่วพบในที่สุดวาลูกชายของเขาเปนรางทรงของซาตาน
คาที่หลี่ยวิ่นศรัทธาในพระศาสนา ซาตานจึงเจตนาทํารายหลี่ยวิ่นโดยเริ่มจากการใหเธอโดนไฟลวกเปนแผล
เหวอะหวะ หันนั่วยอมแลกความรักชั่วชีวิตของตนกับความสุขชั่วชีวิตของภรรยา เขาสมัครที่จะเปนเถาแกของโรงรับ
จํานําของซาตาน หันนั่วหายไปจากชีวิตของภรรยา และเพื่อทําใหกิจการของโรงรับจํานํานี้สมบูรณซาตานใหเขาออก
ตามหาเพื่อนรวมงาน เขาสืบเสาะไปทั่วดินแดนจนพบเฉินจิงหรืออาจิง ผูที่มีความโหยกระหายตลอดเวลา
อาจิงมีภูมิหลังที่นาสนใจ เธอเกิดในครอบครัวในชนบทหางไกลที่ไมเคยไดกินอิ่มทอง เมื่อไดทํางานเปนคนรับ
ใชในบานของผูมีอันจะกิน อาจิงทําทุกอยางเพื่อใหเธอไดกินอิ่ม เธอขยายวงความอยากออกไปจากการกินเพื่ออิ่มทอง
ไปสูการเสพเพื่อรสชาติที่พึงใจและความอิ่มทอง ความโหยหิวของเธอมีมากจนกระทั่งเธอล้ําเสนสํานึกดีชั่วจนถึงขนาด
ทําไดทุกอยางเพื่อใหเธอไมตองทนหิวอีก เมื่อบานที่เธอพํานักอยูดวยประสบภัยจากโรคระบาด อาจิงอาจสิ้นชีวิตหาก
ไมไดพบชายผูมีเมตตา หันนั่วเฝาสังเกตชายผูนั้นอยู และในขณะที่เขากําลังจะออกปากเชิญชวนเขาไปทํางานรวมกัน
ชายผูนั้นก็ถูกอาจิงสังหารดวยกอนหิน เพราะเธอรูเพียงแตวาหากเธอติดตามหันนั่วไป เธอจะไมตองอดอยากอีกตอไป
อาจิงกับหันนั่วหรือเถาแกดูแลกิจการของโรงรับจํานําหมายเลข 8 อยางดี สัญญาที่คนทั้งสองทํากับซาตานทํา
ใหไดรับสิ่งที่ตองการรวมทั้งความออนเยาวตลอดกาลแลกกับการทํางานอยางซื่อสัตย การดําเนินงานของโรงรับจํานํา
ระบุเอาไวในเรื่องวา
ลูกคาทุกคนลวนสมัครใจทั้งนั้น เพียงแตวาในมือของเถาแกกับอาจิงมีรายชื่อบุคคลอยางละเอียด รายชื่อ
ที่เรียงแนนบนกระดาษลวนเปนวิญญาณที่มีพลังแฝงมากมาย เปนวิญญาณที่ละโมบเปนพิเศษ ชอบฉวยโอกาส คด
โกงฝงใจ ใฝฝ นที่จะไดอะไรโดยไมต องออกแรง ปรารถนาความสุ ขทางโลกอยางไมมีขอบเขต เถาแกจะเปนคน
ทดสอบวิญญาณเหลานี้เปนระยะๆ ดูวาแตละคนยังเหมาะสมกับโรงรับจํานําหมายเลข 8 หรือไม
ทดสอบ คํานี้คงไมใชเรือ่ งแปลกใหมสินะ ตั้งแตเล็กจนโต ก็มักจะไดยินคําพูดที่วา อยายอมใหปศาจชักนํา
(ลอว, 2550: 20)

สิ่งที่ผูคนเอามาจํานํามีหลากหลายมาก ตั้งแต สิ่งของล้ําคา อวัยวะสวนตางๆ รวมไปถึง สิ่งที่เปนนามธรรม
อยางอายุ ความสุข ความรัก ความรู สติสัมปชัญ ญะ หรือ แมแตวิญ ญาณ พวกเขาจะไดรับสิ่งที่ตอ งการอยางนา
อัศจรรย แตสวนใหญแลวสิ่งที่พวกเขาจํานําไวจะไมมีวันไถคืนได
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วันหนึ่งโรงรับจํานํามีโอกาสไดตอนรับซุนโจว เด็กหญิงที่มุงมั่นจะเปนอัจฉริยะทางดนตรี เธอจํานําความรักชั่ว
ชีวิตของเธอกับความสําเร็จสูงสุด มีคนรักเธอคลั่งไคลเธอทั่วทุกมุมโลก แตเธอก็ยังไมรูสึกเติมเต็ม หันนั่วคอยเฝาดูแล
เธอเพราะเขารูวาซุนโจวเปนคนที่สืบเชื้อสายมาจากเขา แตซุนโจวไมรูและคิดไกลมากกวานั้น สุดทายซุนโจวตองตาย
ไปโดยที่ความรักของเธอไมไดรับการตอบสนอง
ฝายอาจิงที่บมเพาะความรักในตัวเถาแกมาเนิ่นนานไดพบกับความสุขสมหวังแมเพียงสั้นๆ เธอกับหันนั่วได
พบความรูสึกจริงแทในตอนปลายเรื่องกอนที่จะสูญสลายไปดวยอํานาจของซาตาน เพราะเขาและเธอทํางานผิดพลาด
แตเรื่องก็ชี้ใหเห็นคุมแลวสําหรับชีวิตที่อยูมายาวนานนับรอยป
ผูที่ไดอานงานเขียนของเซินเสวแลวอาจพบวางานเขียนของเธอ “คุนๆ วาเคยอานที่ไหน” เพราะสิ่งที่เธอ
นํามาสรางเปนโครงเรื่องเปนสิ่งที่ปรากฏมามากตอมากแลวในวรรณกรรมโลกเรียกวา “แกนเรื่องแบบเฟาสต” (Faust
theme) ซึ่งวาดวยเรื่องเกี่ยวกับสัญญาระหวางมนุษยกับซาตาน สืบยอนไปไดไกลถึงชวงหนึ่งในคริสตศตวรรษที่ 16 มี
ตํานานสมัยกลางเรื่องหนึ่งเลาถึงชายที่ขายวิญญาณของตัวเองใหแกซาตาน ตํานานเรื่องนี้มาเกี่ยวของกับนั กแสดง
มายาการที่ชื่อโยฮันน เฟาสต เรื่องราวดังกลาวตีพิมพออกมาครั้งแรกใน ค.ศ.1587 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ชาวยุโรปสนใจ
ภูตวิทยาและลัทธินิยมซาตานมากเปนพิเศษ เรื่องราวของเฟาสตเปนที่รูจักอยางกวางขวางในยุโรปจนถึงปจจุบัน และ
ไดกลายรูปเปนวรรณกรรม บทละคร อุปรากร และภาพยนตรอีกหลายเรื่อง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545: 180-181)
เซินเสวนําแกนเรื่องแบบเฟาสตมาสรางสรรคนวนิยายรักที่ใหขอคิดในเชิงศีลธรรมที่คมคาย ตัวละครทุกตัวใน
เรื่องถูกผลักไปดวยความปรารถนาอยางใดอยางหนึ่งรวมไปถึงการแสวงหาความหมายและความสุขแทจริงของชีวิต
โดยผูเขียนไดเสนอแนวทางการตีความความสุขอยางนาสนใจ เชนกรณีของหันนั่วเอง เขายอมสละศักยภาพที่จะมี
ความรักทั้งชีวิตของตัวเพื่อที่จะไดเห็นคนที่รักมีความสุข แตภรรยาของเขากลับปฏิเสธที่จะมีครอบครัวใหม เพราะ
ความสุขของเธอคือการไดตื่นมาทุกวันและรูสึกวาคนรักของเธอยังอยูที่ใดสักแหงบนโลก ดังที่หลี่ยวิ่นกลาวแกหันนั่วใน
วาระสุดทายของเธอวา “การไดคิดถึงคุณตลอดชีวิต คือความสุขของฉัน” (ลอว, 2550: 105) ความหวังที่หลอเลี้ยงใจ
นี้คือความสุข แปลวาหันนั่วตีความความสุขของผูอื่นคลาดเคลื่อนไป
สวนอาจิงผูที่เคยเชื่ออยางลึกซึ้งวาความอิ่มทองและอาหารเลิศรสคือความสุขแทเองก็เริ่มไมแนใจ เมื่ อเธอ
รูสึกวาเธอมีความรูสึกประหลาดล้ําบางอยางเพาะตัวอยูภายในใจ เปนความปรารถนาที่มีตอเถาแกผูไมเคยเหลียวแล
เธอ “เงินทองที่ใชอยางไรก็ไมหมด รูปรางที่กินเทาไหรก็ไมอวน หนาตาที่สาวตลอดกาล แตทวาในนี้ บางครั้งยังมีอะไร
ที่นาอึดอัดใจมาก เปนเพราะวาหัวใจรอนเรไรที่พักพิง ลองลอยอยูกลางอากาศ” (ลอว, 2550: 29) ผูเลาเรื่องย้ํา
ประเด็นนี้อีกครั้งวา
ชีวิตของอาจิงวนเวียนอยูรอบเถาแก เหมือนเข็มวินาทีเดินตามเข็มนาทีเหมือนดาวเคราะหโคจรรอบดาว
ฤกษ เธอมีงานยุงมาก
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แตคนที่เธอรับใชกลับหันหลังใหเธอตลอดกาล หันหลังใหเธอขณะดูโทรทัศน อานหนังสือ ครุนคิ ด เลน
ไวโอลิน สวนเธอผูคอยรับใชก็ไดแตยิ้มนอยๆ ใหกับแผนหลังของเขาอยางเต็มอกเต็มใจ
บางที การรักแผนหลังของเขาอาจจะงายดี บางทีแผนหลังนี้ก็เพียงพอที่จะเปนตัวแทนของความเปนตัว
ของตัวเอง ศักดิ์ศรี ความต่ําตอย และบางครั้งแผนหลังนี้แหละที่งดงามที่สุด (ลอว, 2550: 99)

เมื่อหัวใจรอนเรไรที่พักพิง แตละวันของอาจิงจึงวางเปลา เวลาที่วางเวนจากการงานของเธอหมดไปกับการ
ตระเวนชิมอาหารทั่วโลก และขโมยความทรงจําของผูช ายที่ตองการนอนกับ เธอ ความปรารถนาของอาจิงไดกอ
ตัวอยางชาๆ มานับรอยปจนเริ่มถึงจุดอิ่มตัวเมื่อเธอไดรับโอกาสในการเรียนรูความหมายที่หลากหลายของความรักที่มี
อยูในโลกนี้
การไดเรียนรูค วามรักที่หลากหลายของอาจิง เริ่มตนจากการที่เธอไดพบกับ ทูต สวรรคผูทําหนาที่ปกปอ ง
คุมครองเด็กผูหญิงคนหนึ่งอยู เขาตองการจํานํากุญแจที่พระเปนเจามอบไวแลกกับชีวิตที่ดีของเด็กผูหญิงคนนั้น อาจิง
เดินทางไปกับเขาเพื่อดูของที่จํานํา ความยิ่งใหญทรงพลังของวัตถุนั้นสะเทือนเขาไปถึงวิญญาณในตัวอาจิง เธอระเบิด
อารมณใสทูตสวรรค “ทําไมคุณถึงเอาไปจํานํา นั่นเปนของมวลมนุษยชาติ!” ชายผูนั้นตอบ “แตผมไมไดรักมนุษยชาติ
ผมเพียงแตรักคนที่อยากรักเทานั้น” (ลอว, 2550: 133)
อารมณที่ประดังประเดกันทําใหจิตใจของอาจิงปะทุจนแทบแตกระเบิด อาจิงจึงขอรองใหทูตสวรรคพาเธอไป
ที่กําแพงรองไห (wailing wall) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวยิวมาสวดภาวนา ณ ที่นั้นอาจิงไดผองถายอารมณอัดแนนของ
เธอ
อะไรมากมายที่เธออยากพูด อยางเชนความโดดเดี่ยวตลอดชวงวันเวลาที่ผานมา ความกระวนกระวาย
ตลอดชวงวันเวลาที่ผานมา ความเย็นชาตอมนุษยตลอดชวงวันเวลาที่ผานมา ทองที่กินเทาไหรก็ไมรูจักอิ่มตลอด
ชวงวันเวลาที่ผานมาและยังมีความปรารถนาที่ไมอาจหักหามได...
ยังมีความโดดเดี่ยวที่ ยังคงอยูตลอดกาล ความกระวนกระวายที่ ยังคงอยูตลอดกาล กิ จการที่ ตองดูแ ล
ตลอดกาล โชคชะตา ความสาว อายุ ทองที่เพิ่งกินอิ่มแตยังคงหิวโหยตลอดกาล...
ทั้งหมดนี้ไหลพรากออกมาพรอมน้ําตา ซึมเขาไปในกําแพงรองไห กลายเปนคําสวดวิงวอน (ลอว, 2550:
134)

หลังจากกลับมาจากเยรูซาเล็มอาจิงเริ่มไมมีสมาธิกับงานจนทํางานผิดพลาด เธอเริ่มหางจากโรงรับจํานําเปน
เวลาหลายป ระหวางนั้นเองที่หันนั่วทุมเทความสนใจไปที่ซุนโจว ซุนโจวผูซึ่งจํานําความรักไปแลวกลับเริ่มมีความรูสึก
แปลกประหลาดขึ้นในใจเชนกัน เธอเริ่มหลงรักหันนั่วผูคอยเอาใจใสดูแลเธอ ตลอดเวลาที่เธอเติบโต และประสบ
ความสําเร็จสูงล้ํา แตความสําเร็จดังกลาวก็เทียบไมไดกับชั่วเวลาไมนานที่เธอไดพูดคุยกับหันนั่ว “อากาศริมถนนราว
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กับมีกลิ่นหอมของดอกไมกระจายไปทั่ว ซุนโจวมองดูภาพฉากเหลานี้แลว เนื้อตัวก็รูสึกสั่นสะทานขึ้นมาทันทีอยางนา
ประหลาด คําใหกําลังใจของเขายังคงดังสะทอนไปมาอยูในสมองของเธอ ดวยความถี่ลานครั้งตอนาที ” (ลอว, 2550:
147)
เมื่อพินิจนวนิยายเรื่องนี้ตามลักษณะของนวนิยายรักที่โดยพื้นฐานจะสรางโครงเรื่องที่เปนการ “เลื่อนความ
สมปรารถนา” ของตัวละครเอก เมื่อชีวิตของหันนั่วมีซุนโจวเขามาเปนตัวแปรแทรกซอนแลว สวรรคก็ไดสงเทวทูต ใน
นามมิสเตอร X ลงมา เขาคอยติดตามอาจิง พูดคุยเปนเพื่อนและพยายามบอกสอนแนวทางชีวิตที่เหมาะสมแกอาจิง
เพราะอาจิงเปนวิญญาณหลงทางที่ฝกใฝในอํานาจของซาตาน สวรรคตองการใหอาจิงเดินอยูในครรลองที่ถูกตอง ครั้ง
หนึ่งมิสเตอร X กลาวประโยคที่เปนเหมือนปริศนาธรรมสําหรับนวนิยายเรื่องนี้วา “ความสุขไมใชการมีชีวิตอมตะ
ไมใชการมีปลามีเนื้อกินมากมาย ไมใชการมีอํานาจลนฟา ความสุขหมายถึงการที่ความปรารถนาเล็กๆ นอยๆ แตละ
ครั้งไดรับการตอบสนอง นึกอยากกินก็มีกิน นึกอยากไดรับความรักก็ไดรับ” (ลอว,2550: 161) และเมื่ออาจิงถามวา
ความสุขดังกลาวมีจริงหรือไมจะขอรับไดจากที่ใด คําตอบของ X ก็พอใหเดาไดวาหมายถึงการเสวยสุขอยูบนสรวง
สวรรคและอยูในความรักของพระเปนเจา แตอาจิงก็ไมเคยหยุดตั้งคําถาม
เธอเอามือปดหนา อนาคตก็ไดแตตระเวนไปมาในโลกใบนี้ ที่สําคัญคือเธอไมมีความสุขแมแตนอย นี่มัน
เปนชีวิตอะไรกันแน
ตอนแรกที่เธอติดตามเถาแกก็แคตองการใหทองอิ่ม เมื่อทองอิ่มแลว ชีวิตกลับไมมีความสุข
ตั้งแตเริ่มตนจนจบ เธอมีชีวิตอยูดวยความทรมานในความปรารถนา แตเดิมนั้นเปนเพียงความปรารถนา
ใหทองอิ่ม ทายที่สุดเปนความปรารถนาใหไดมาซึ่งความรัก (ลอว, 2550: 186)

แมความรักจะทําใหมนุษยเวียนวายอยูในวังวนของความทุกขไมรูสิ้นสุด แตในฐานะนวนิยายรัก ผูเขียนไดทํา
ใหความรักกลายเปนอุดมคติ (idealized) ความสุข ที่แทจริงของตัวละครคือความสุขอยาง “โลกยๆ ” อาจิงไมได
ปรารถนาที่จะอยูรวมในความรักของพระเปนเจา หรือปลอดพนจากความทุกขกังวลอยูบนสรวงสวรรค การที่ “ความ
ปรารถนาเล็กๆ นอยๆ แตละครั้งไดรับการตอบสนอง” สําหรับเธอแลวจึงเปนความสุขล้ําอยางหาที่เปรียบไมได แม
จะตองแลกดวยชีวิตและวิญญาณก็ตาม
X ทําใหเธอหลงใหลอยูหลายสิบป นําความสุขมามอบใหเธอ ทําใหเธอเห็นความงามของสวรรค แตก็ยัง
ไมสามารถเอาชนะความรักในหัวใจของเธอได
สวรรคของคนอื่นไมใชสวรรคของเธอ
สิ่งที่เธอปรารถนา เปนเพียงสวรรคของเธอคนเดียวเทานั้น
แตแลวสวรรคนี้กลับไมเปนอมตะ ไมมีความสุข ไมมีวงแหวนรัศมี (ลอว, 2550: 208-209)
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ในวรรณกรรมที่นําเสนอแกนเรื่องแบบเฟาสตหลายเรื่องแสดงใหเห็นความหายนะของตัวละครที่เกิดขึ้นจาก
ความหลงผิดที่ขายวิญญาณใหซาตาน แตนวนิยายของเซินเสวเรื่องนี้กลับใหรางวัลตัวละครในเรื่อง การแตงงาน การ
ไดรวมรักในคืนสุดทายเพื่อชีวิตจะมอดไหมดับสลายไปในตอนรุงเชา และการไดเรียนรูความรักแทจริงเปนสิ่งล้ําคา
เหนืออื่นใด ทูตสวรรคที่ตองการจํานํากุญแจของพระเจาไดบอกชัดแลววาเขารักคนที่เขาตองการรัก เชนเดียวกับ
หันนั่วและอาจิง ที่หวังเพียงใหความรักไดรับการตอบสนอง ความรักสําหรับวิญญาณหลงทางเชนเขาทั้งสองแมไม
ยิ่งใหญลึกสุดหยั่งเทียมเทาความรักของพระเจา แตก็ผลักใหชีวิตของพวกเขาหมุนไปตามทิศทางที่เขาปรารถนา
หากสรุปตามโครงเรื่องนี้อาจตองกลาววา ความรักอยาง “โลกยๆ” ยังคงเปนสิ่งที่มนุษยใหคุณคามากกวา
ความรักของพระเปนเจา การที่พวกเขาปฏิเสธความรักอันเปนทิพยและการที่หันนั่วขอรองกับซาตานใหตนมีชีวิตตอไป
อีกเพียงหนึ่งวันนั้นอาจมิใชเพราะความโงเขลาเบาปญญา แตเปนเพราะความเปนมนุษยที่มีอยูเปยมลนในตัวละครทั้ง
สองนั่นเอง
หากมองในมุมศาสนา ความรักอยาง “โลกยๆ” ยอมเปนบาทฐานสําคัญที่ทําใหเขาทั้งสองเขาถึงความรักเที่ยง
แทของพระเปนเจาไดในที่สุด การไมไดรูจักความรักพื้นฐานแลวเขาสูความรักสูงสุดจึงอาจเปนพัฒนาการแบบกาว
กระโดดเกินไปของมนุษย
ชวงเวลาที่หันนั่วกับอาจิงไดปรนเปรอความสุขใหแกกันเปนชวงเวลาสั้นๆ ก็จริง ทวาเมื่อตีความอีกแงหนึ่ง
ผูเขียนยอมใหคาแกวันเวลาที่บมเพาะอารมณความรูสึก นั้นมาอยางเต็มที่ ปติสุขที่ชวนใหเต็มตื้ นในชั่วเวลาอันสั้น
(euphoria) เกิดขึ้นจากความรัก แมจะไมเที่ยงแทหรือคงอยูยืนนาน แตหากเปนความสุขที่ดับความหิวกระหายโหยหา
อาลัยไดทุกประเภท ความสุขดังกลาวก็ยอมทาทายใหมนุษยไดฉวยควาไว
กลาวโดยสรุป ผูเขียนเสนอวา ความรักเกิดขึ้นไดแมแตในหัวใจของคนที่ถูกพรากเอาความรักไป ความรักจึง
เปนอารมณเรนลับที่อยูเหนือกฎของจักรวาล การจัดประเภทนวนิยายเรื่องนี้เปนนวนิยายรักเหนือธรรมชาติจึงอาจผูก
อยูกับคุณสมบัติของความรักที่เปนเรื่อง “เหนือธรรมชาติ” นั่นเอง
รายการอางอิง
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