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8 โลกนักฆ่า 02 : Killer Game

(1)

เรื่องราวน้ีเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น

อ๊ะ! เด๋ียวก่อน แต่ไหนแต่ไรมาเวลาเขียนนิยายผมก็ไม่เคยเขียน

ประโยคน้ี เพราะว่า...ใครบอกล่ะว่าเป็นเรือ่งแต่ง

ในยุคที่จริงเท็จยากจะแยกแยะอย่างน้ี ส่ิงท่ีคุณนึกมาตลอดว่า

เป็นของจริงไม่แน่อาจจะปลอมทั้งเพก็ได้ แค่ว่าคุณโดนปิดหูปิดตา 

มาตลอด หรือไม่ก็คุณนั่นแหละเฝ้าหลอกตัวเองมาตลอด

ท�านองเดียวกันเรื่องที่คุณนึกมาตลอดว่าปลอม ไม่แน่... 

ที่จริงอาจเป็นเรื่องจริงก็ได้

หึ แต่คราวนี้ผมเติมอีกประโยคดีกว่าครับว่า 'หากมีเหตุการณ ์

ที่เหมือนกัน ก็ถือซะว่าเป็นความบังเอิญ'

...

..

.

บ่ายวันหน่ึงซึ่งแสงอาทิตย์ส่องสว่างทุกหนแห่ง

ในร้านกาแฟแฟรนไชส์แห่งหน่ึงบนถนนดันดาส

วันนี้ นิตยสารเจ ้าใหญ ่แห ่งหนึ่ งขอสัมภาษณ์ผม นี่ เป็น 

การให้สัมภาษณ์ครั้งที่สามแล้วในช่วงหน่ึงเดือนท่ีผ่านมา ความจริง 

ผมก็ยินดใีห้สมัภาษณ์นะครบั แต่ปัญหาอยู่ท่ีหลงัจากผมตอบค�าถามนักข่าว

อย่างจริงใจเสร็จ สุดท้ายสื่อจะตีพิมพ์ค�าพูดของผมสักก่ีประโยคเชียว 

ผมจ�าได้ว ่ามีครั้งหนึ่งสัมภาษณ์อยู ่เกือบสองชั่วโมงได้ สุดท้าย 

ในบทสัมภาษณ์ความยาวหนึ่งหน้ามีสิ่งท่ีผมพูดโผล่ออกมาแค่... 

สองประโยค
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Gu Qi 9

หึ ตอนนิตยสารออกผมยังอุตส่าห์ดีอกดีใจซื้อมาเก็บฉบับนึง  

แต่พอเห็น 'สองประโยค' น่ันของผม นอกจากย้ิมเจื่อนๆ...ผมก็ได้แค ่

ย้ิมเจื่อนๆ อยู่ดี

ช่วยไม่ได้ล่ะครับ นักเขียนเล็กๆ อย่างผมใครเขาจะมาตั้งใจฟัง 

'หลักการย่ิงใหญ่' ของผมล่ะ

ทว่าก็ยังมีนักข่าวดีๆ อยู่นะครับ

การสัมภาษณ์ด�าเนินมาสู่ช่วงกลาง นักข่าวท่ีชื่อเอ็ดมันด์คนนี ้

เป็นหนึ่งในคนท่ีมืออาชีพที่สุดท่ีผมเคยเจอ

"ผมข้องใจมากเลยครบัว่านกัเขยีนแบบคณุ รายได้มากพอเลีย้งชพี

ได้จรงิๆ หรอืเปล่า" เขาถาม

"ท่ีจริงค่าขายหนังสือกับอีบุ๊กรวมกันก็พอจะเล้ียงชีพคนหน่ึงคน 

ได้อยู่ครับ แต่แน่นอนว่ากินหมูเห็ดเป็ดไก่แพงๆ ทุกวันไม่ไหว ถ้าต้อง 

เลีย้งทัง้ครอบครวัก็หดืขึน้คอล่ะครบั" ผมดืม่คาปชูโินหนึง่ค�า

"เข้าใจครับ" เขาอ่านเอกสารท่ีเตรียมไว้ในมือ "ผมเคยเข้า 

เว็บไซต์ส่วนตัวของคุณ พบว่าคุณเขียนหลายแนวมากเลย เหมือนจะ 

มทีัง้เรือ่งรกั สบืสวนสอบสวน ระทกึขวญั เรือ่งเก่ียวกับธาตแุท้ของมนษุย์

แล้วก็อีกหลายแนว คุณชอบเขียนแนวไหนมากท่ีสุดเหรอครับ"

"ไม่ได้ชอบแนวไหนเป็นพิเศษหรอกครบั ผมก็แค่ชอบเขยีนเรือ่งที่

ท�าให้คนอยากตามอ่านไปเรือ่ยๆ พลอ็ตเร่ืองละเอียดประณีต ส�าคัญท่ีสุด

ก็คือต้องท�าให้คนอ่านเดาตอนจบไม่ออก" ผมคิดนิดหน่อย "แต่ถ้า 

ให้เลือกจริงๆ ผมก็ชอบเขียนนิยายรักกับธาตุแท้ของมนุษย์ที่สุดครับ"

"ตัวละครในนิยายของคุณชอบไปโผล่ในนิยายเร่ืองอื่นด้วย  

นี่เป็นไอเดียที่วางไว้ต้ังแต่เริ่มเขียนเลยหรือเปล่าครับ"

"ใช่ครับ ต้ังแต่เขียนเรื่องแรกก็วางโครงแบบนี้ไว้แล้ว แถม 
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10 โลกนักฆ่า 02 : Killer Game

ตัวละครบางตัวก็เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนวัยรุ ่นด้วยนะครับ"  

ผมเอ่ยพร้อมกับย้ิมบางๆ

"เรียนโรงเรียนเดียวกัน?" เขาขมวดคิ้ว

"ใช่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นคนที่ธรรมดาแค่ไหนทุกคนต่างก็มีเรื่องราว 

ของตวัเองทัง้นัน้ ก็เหมอืนกับคณุ เพ่ือนทีเ่คยเรยีนหนงัสอืด้วยกันกับคณุ 

หลังจากเรียนจบออกมาท�างานท�าการ ทุกคนก็มีอาชีพ โอกาสและ 

เรื่องราวแตกต่างกันไป คุณเป็นนักข่าว เพ่ือนบางคนของคุณอาจจะ 

เป็นหมอ เป็นต�ารวจ และอกีหลายอย่าง ผมก็แค่เอาเร่ืองของเพ่ือนนักเรียน

แต่ละคนมาเขียนเท่านัน้เองครบั"

"ความคิดน้ีน่าสนใจมากเลยนะครับ ก็เหมือนสร้างตัวละคร 

ทีแ่ตกต่างกันออกมา ให้คนอ่านเข้าสูโ่ลกอกีใบ" รอยยิม้ของเขาสดใสมาก

"ถ้าหากผมบอกคุณว่า..." ผมจ้องเขาด้วยสายตาจรงิจงั "ตวัละคร 

ในเรือ่งทีผ่มเขียนความจรงิมตีวัตนอยู่จรงิๆ คณุจะเชือ่มัย้ครบั"

เขาอึง้ไปครูห่นึง่ก่อนจะตอบว่า "ฮ่าๆ ผมก็ต้องไม่เชือ่อยู่แล้วล่ะครับ"

"หึๆ ถูกต้องครับ นิยายก็คือนิยาย ต้องไม่มีใครเชื่ออยู่แล้ว"  

รอยย้ิมผุดขึ้นที่มุมปากผมอีกครั้ง

เราต่างคนต่างย้ิมอย่างประดักประเดิดหน่อยๆ เขาคงไม่คิดว่า 

จู่ๆ ผมจะถามค�าถามน้ีกับเขาด้วยท่าทางจริงจัง

"งั้นแนวล่าสุดท่ีคุณเขียนอยู่ตอนนี้เก่ียวกับอะไรเหรอครับ"

"นักฆ่าครับ"

"นักฆ่า?"

"ใช่ครับ คุณรู้มั้ยว่าทั้งฮ่องกงมีนักฆ่าขึ้นทะเบียนอยู่สองร้อย 

หกสิบเจ็ดคน ประชากรฮ่องกงอยู ่ที่ราวๆ เจ็ดล้านคน แสดงว่า 

ในสองหมื่นหกพันสองร้อยสิบเจ็ดคนจะมีอยู่หน่ึงคนที่เป็นนักฆ่า  
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ไม่แน่คนข้างตัวท่ีคุณสนิทท่ีสุด เชื่อใจท่ีสุดอาจเป็นนักฆ่าก็ได้"  

ผมจริงจังขึ้นมาอีกรอบ

"ฮ่าๆ คุณนี่อินกับงานของตัวเองเอามากนะครับเนี่ย" เขาท�าท่า

ยกนิ้วโป้งให้ผม

'ปัง!'

วินาทีเดียวกันนั้น. . . เสียงป ืนดัง ข้ึนหนึ่ งครั้ ง  กระสุนทะลุ 

ผ่านหน้าต่างกระจกที่ยาวจรดพ้ืน แล้วฝังเข้าที่ศีรษะด้านซ้ายของ 

เอ็ดมันด์!

จากนั้นกระสุนก็ทะลุออกทางศีรษะด้านขวาของเขาไป... 

พร้อมกับเลือดสดๆ

ผมมองไปทีถ่นนด้านนอกทนัท ีชายคนหนึง่หนีไปทางถนนนาธาน 

อย่างรวดเรว็

"อย่าหนีนะ!"

ผมตวาดลั่นก่อนจะไล่ตามไป

"อย่าหนี!" บนถนนดันดาสอันแสนพลุกพล่าน ผู ้คนบนถนน 

มองผมที่ตะโกนเหมือนคนบ้า หัวใจผมเต้นรัว ชายคนนั้น...หายไป 

อย่างไร้ร่องรอยท่ามกลางฝูงชน

ผมกลับมาที่ร้านกาแฟทันที คนในร้านพากันมุงรอบเอ็ดมันด ์

ที่ล้มอยู่บนพ้ืน

"บ้าเอ๊ย! ยังมองอะไรอยู่ได้...แจ้งต�ารวจสิ!"

'โสดเพราะมีคนท่ีชอบอยู่แล้ว

กับโสดเพราะไม่มีคนท่ีชอบ

เป็น...ความรู้สึกคนละแบบกัน'
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(2)

"เมื่อก้ี. . .เมื่อกี้ข ้างนอกมีคนยิงปืนเหรอ" ชายคนหนึ่งถาม 

อย่างแตกตื่น

"ยังต้องถามอกี ไม่เห็นเขาไล่ตามออกไปหรอืไง" หญิงวัยกลางคน

เอ่ย

"เกิด...เหตุฆาตกรรมเหรอเนี่ย หรือก�าลังถ่ายละคร?"

"เลือด...ฉันไม่เคยเห็นเลือดเยอะขนาดนี้มาก่อนเลย..."

คนท่ีอยู่ข้างหลังผมพากันมุงดู วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา  

บางคนยังหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายรูปอีกต่างหาก ผมย่อตัวลง

น่ังยองๆ มองเอ็ดมันด์ที่มีเลือดสดๆ ไหลจากหัวไม่หยุด...เขาเพ่ิง 

นั่งสัมภาษณ์ผมอยู่หยกๆ ไม่ใช่หรือ...เป็นแบบน้ีไปได้อย่างไร

ชีวิตมนุษย์เปราะบางขนาดนี้เชียว?

แค่นี้ชีวิตก็สิ้นสุดลงแล้ว?

เพียงไม่นานผมก็ได้ยินเสียงหวอของรถพยาบาล เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ

รุดเข้ามาในร้านกาแฟแฟรนไชส์แล้วกู้ชีพฉุกเฉินให้เอ็ดมันด์

ส่วนผมหยิบกล้องถ่ายรูปทรงเหมือนปากกาออกมาบันทึกภาพ 

จากนั้นก็ถูกเชิญตัวไปบันทึกค�าให้การที่สถานีต�ารวจพร้อมกับคนอื่นๆ 

ในท่ีเกิดเหตุ

เมื่อถึงสถานีต�ารวจผมก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เห็นออกมา 

ตามล�าดบั ผมคิดว่าพยานคนอืน่ทีถู่กเชญิตัวมายังสถานีก็คงเหมอืนกบัผม 

คือเห็นคนลั่นกระสุนสังหารเอ็ดมันด์จากนอกร้านกาแฟ แล้วต่อมาก็...

ลอยนวลไป

"คุณเหลียง ตอนน้ีกลับได้แล้วครับ ถ้ามีความจ�าเป็นอะไรอีก 
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เราจะเชิญคุณมาท่ีสถานีเพ่ือช ่วยเหลือเรื่องการสืบคดีนะครับ"  

ต�ารวจนายหนึ่งเอ่ย "คุณออกทางทางออกพิเศษของเราก็ได้ จะได้ 

หลบนักข่าว"

"ครับ" ผมฝืนยิ้มตอบ ก่อนจะออกจากสถานีต�ารวจมงก๊ก

หลังออกจากสถานีต�ารวจผมก็มาท่ีป้ายรถเมล์เล็ก นั่งรถเมล์ 

ออกจากย่านมงก๊ก

ผมใส่หูฟัง เปิดเครื่องเล่นเพลงในไอแพดแล้วเปิดเพลงของ 

เฉินอี้ซว่ิน...ชื่อเพลง 'ความมืดเลือกแสงสว่าง'*

'สกุลเขาไม่ใช่ความมืดมน ไม่กลัวความมืด แต่เลือกแสงสว่าง  

ยังโรงละครมืดมิดให้ฉายแสง...ตายยังไม่กลัว จะกลัวอะไรกับ 

ฉากขมขื่น ไม่สู้หวนสู่ละครอันยอดเย่ียม ช้าเร็วความตายย่อมมาหา 

อย่าได้ลงมือเองเป็นอันขาด'

ต่อมาผมกเ็ปดิบนัทกึกนัลมืในมอืถอื อา่นเนือ้หาทีเ่ขยีนอยูใ่นนั้น 

อีกรอบ

'จางเหวินฮั่น อายุสามสิบแปด ข่มขืนลูกสาวอายุสิบหกของตน

หลายครั้ง ยังบังคับลูกสาวอีกคนที่อายุแปดปีให้ท�าออรัลเซ็กซ์ให้  

ถ้าเดก็หญิงท้ังสองไม่ยอมท�าตามค�าสัง่ก็จะถูกตบตแีละถูกทารณุกรรม 

สุดท้ายลูกสาวอายุสิบหกทนความทุกข์ทรมานไม่ไหว...กระโดดลงจาก

ตึกชั้นสิบสอง เสียชีวิต'

เฮ้อ...ชวิีตส�าคญักว่าสิง่อืน่ใดท้ังหมด...จะท�าร้ายตวัเองไปท�าไมกัน
* เพลง 'ความมืดเลือกแสงสว่าง' หรือ 'เฮยเจ๋อหมิง' ในภาษาจีนพ้องเสียงกับชื่อ 'อากิระ คุโรซาวา'  

ผูก้�ากับชาวญ่ีปุน่ทีเ่ข้าสูว่งการภาพยนตร์หลงัจากพ่ีชายฆ่าตัวตาย เนือ้เพลงให้ก�าลังใจผู้ป่วยโรคซมึเศร้า 

ที่คิดฆ่าตัวตาย

Page ��������� 02-Killer Game.indd   13 31/1/2562 BE   10:13



14 โลกนักฆ่า 02 : Killer Game

ถ้าผมได้งานน้ีเรว็สกัหน่อย บางทีเธออาจไม่ต้องสละชวิีตอนัมค่ีา

ของเธอก็ได้

ขอโทษนะ ขอให้ไปดีล่ะ

ผมมองท้องฟ้านอกหน้าต่าง ทอดถอนใจให้กับเมอืงใหญ่อันเหลวไหล

ไร้สาระแห่งน้ี คนท่ีสามารถใช้ชวิีตอยู่ทีน่ี่ได้เป็นบ้ากันไปหมดแล้วใช่ไหม

ผมมองรูปท่ีถ่ายไว้เมื่อครู่อีกครั้ง จากน้ันก็...ส่ง

คนเราดูกันแต่ภายนอกไม่ได้

ในสังคมมีคนต�่าทรามจอมเสแสร้งมากเหลือเกินที่ใช้รูปลักษณ์

ภายนอกและค�าพูดค�าจาอ�าพรางธาตุแท้อันน่ากลัวของพวกเขาไว้  

ไม่เหมือนในหนังที่คนเลวมี 'มาดคนเลว' และรูปลักษณ์ภายนอก 

ท่ีอ�ามหิตโฉดชั่ว ในความเป็นจริงมีเดรัจฉานในคราบมนุษย์มากมาย 

น่ากลัวย่ิงกว่าตัวร้ายในหนัง...เป็นเดนมนุษย์ย่ิงกว่า!

คนพวกนี้ต่อให้ตายก็ไม่สาสมกับความผิด!

ผมแยกชิน้ส่วนรโีมตคอนโทรลขนาดเลก็จิว๋เสร็จก็โยนออกนอกรถ...

ทุกอย่างเป็นอนัเรยีบร้อย

เวลาน้ีเองโทรศัพท์มือถือของผมก็ดังขึ้น

"สถานการณ์เป็นไงบ้าง" เสียงชายคนหน่ึงดังข้ึน "เป้าหมาย 

ตายหรือยัง"

"ภารกิจลุล่วง ก�าลังเดินทางกลับ"

"ยอดมาก กลับมาแล้วค่อยคุยกัน"

"บาย"

รถเมล์เลก็มุง่ไปข้างหน้าด้วยความเรว็สงู ผมนกึทบทวนเหตกุารณ์

เมือ่ครู ่บางทผีมอาจจะท�าให้สมจรงิได้ย่ิงกว่านีอ้กี

คุณยังไม่เข้าใจอีกหรือครับว่าผมก�าลังพูดเรื่องอะไรอยู่
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หึ คุณลืมแล้วหรือ

ลืมสิ่งท่ีผมเคยเขียนไปแล้วหรือ

'นักฆ่าจะดูเหมือนนักฆ่าไม่ได้'

...

..

.

'กฎกติกานักฆ่า'

ข้อ 1. นักฆ่าจะดูเหมือนนักฆ่าไม่ได้

ข้อ 2. บรรลุภารกิจภายในสามวันจะได้คะแนนสูง

ข้อ 3. หลังฆ่าคน โปรดใช้กล้องชนิดพิเศษถ่ายและส่งรูป  

หลังส่งเสร็จรูปจะหายไปทันที

ข้อ 4. มาตรฐานการให้คะแนนเพ่ือจัดอันดับ นอกจาก 

ประเมินจากจ�านวนคนท่ีฆ่า ยังรวมถึงองค์ประกอบศิลป์  

แผนหนี และอื่นๆ ด้วย

ข้อ 5. ผูจ้ดัการเขยีนแผนข้ึนน�าเสนอก่อน จะได้คะแนนประเมนิ

ส่วนแรก

ข้อ 6. นกัฆ่าอนัดบัสงูสามารถส่งต่อภารกจิให้นักฆ่าอันดบัต�า่กว่า

ได้

ข้อ 7. นักฆ่าอันดับต�่าจะไม่ได้รับแจ้งว่าใครโอนภารกิจให้

ข้อ 8. ห้ามสร้างความแตกตื่นหวาดกลัวแก่สาธารณชน
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16 โลกนักฆ่า 02 : Killer Game

'ไม่พูดออกมาก็ไม่เข้าใจ

นี่คือความห่างเหินชนิดหน่ึง'

ข้อ 9. หากฐานะของนักฆ่าถูกเปิดเผยหรือถูกต�ารวจจับกุม 

จะถูกจบชีวิต

ข้อ 10. ตารางอันดับนักฆ่าจะสรุปคะแนนปีละสองครั้ง  

มีเงินรางวัลพิเศษตามแต่อันดับ

ข้อ 11. ภารกิจฆ่าคนแบ่งเป็นระดับต่างๆ ภารกิจระดับ S  

และ A มีเพียงนักฆ่าห้าสิบอันดับแรกเท่าน้ันที่มีสิทธ์ิรับภารกิจ

ข้อ 12. ทกุสิน้ปี นักฆ่าย่ีสบิอนัดบัแรกจะได้รบับตัรเข้างานเลีย้ง

ดินเนอร์สุดหรู

ข ้อ 13. นักฆ่าที่ชนะในเกมนักฆ่าจะได้เลื่อนอันดับขึ้น 

แบบก้าวกระโดด

ข้อ 14. หากผูจ้ดัการของนักฆ่าเสยีชวิีตด้วยเหตไุม่คาดฝัน นักฆ่า

ในสงักัดของเขา/เธอสามารถขอเปลีย่นผูจ้ดัการกับองค์กรได้
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บทที่ 1
นักฆ่ำพำร์ตไทม์

Part Time Killer
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18 โลกนักฆ่า 02 : Killer Game

(1)

ณ อาคารอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งบนถนนหอยปั๊น ย่านกู้นถ่ง

ผมขึ้นลิฟต์ขนของมาที่ชั้นแปด

ป้ายหน้าประตเูขยีนว่า 'บรษิทัตวัแทนจ�าหน่ายหนังสอืชนุหมงิ จ�ากัด'

"หูหลี (จิ้งจอก) ฉันกลับมาแล้ว!" ผมตะโกน

ชายสี่ตารูปร่างผอมบางตัวเต้ียเล็กคนหนึ่งก้าวออกมา

"บ้าเอ๊ย! ดึกป่านน้ีท�าไมถึงเพ่ิงกลับ ไปตายท่ีไหนมาวะ" เขาถาม

"ก็ไปกินลมชมวิวฟังเพลงไง ตามความเคยชินของฉันน่ะแหละ" 

ผมนั่งลงบนโซฟา

"ภาพที่นายอัพโหลด องค์กรตอบมาว่าได้รับแล้ว จะอัพเดต 

ตารางจัดอันดับเร็วๆ น้ี" เขาดันแว่นตา

"ดี"

ชายผู ้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนจิ้งจอกคนน้ีคือผู้จัดการของผม  

ส่วนโกดังเก็บของที่ใหญ่กว่าห้องสมุดแห่งนี้เขาเป็นผู้บริหารจัดการเอง

คนเดียว

'ตัวแทนจ�าหน่ายหนังสือ' ก็ความหมายตามตัวอักษรล่ะครับ คือ

โรงพิมพ์น�าหนังสือที่ พิมพ์เสร็จแล้วมามอบให้ตัวแทนจ�าหน่าย 

เอาไปกระจายต่อตามร้านหนังสือรายย่อยนับร้อยในฮ่องกง พวกเขา 

ยังส่งเสรมิการขายหลายช่องทางรวมถึงมบีรกิารด้านอืน่ๆ ด้วย ส่วนหูหลี

คือผู้รับผิดชอบแผนกโกดังสินค้า

ในโกดังขนาดมหึมาแห ่ง น้ีดี ไม ่ดีจะมีหนั งสือ เยอะกว ่า 

ห้องสมุดสาธารณะเสียอีก ผลงานใหม่ หนังสือขายดี ไปจนถึง 

หนังสือขายไม่ออกล้วนแต่ถูกเก็บอยู่ที่นี่ทั้งส้ิน บางส่วนยังเป็นหนังสือ 
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Gu Qi 19

ที่หาไม่ได้อีกแล้ว

อาชพีหลกัของหหูลก็ีคือเป็นเจ้าหน้าทีบ่รหิารโกดงั ส่วนเบือ้งหลงั 

ก็คอืเป็นผูจ้ดัการของผม

และที่น่ีก็คือ 'ส�านักงานใหญ่' ของเรา

จริงสิครับ! เหมือนผมจะยังไม่ได้บอก...

นอกจากผมจะเป็นนักเขียนฮ่องกงแล้วก็ยังเป็น...นักฆ่าอีกด้วย

แน่นอนว่าส�าหรับผมงานเขียนต่างหากท่ีเป็นอาชีพหลัก ส่วน 

งานนักฆ่าน้ันผมแค่เอาไว้เป็น...อาชีพเสริม

ดังน้ันพูดให้ถูกก็คือผมเป็นแค่นักฆ่าพาร์ตไทม์

หึ คุณไม่เชื่อหรือครับ

รู้สึกว่าไม่มีทางเป็นไปได้?

ไม่กล้าเชื่อเอาเสียเลย?

หึ ผมเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือ ขนาดบนหน้าปกหนังสือของผม 

ก็ยังเขียนไว้เลยว่า 'นักฆ่าจะดูเหมือนนักฆ่าไม่ได้'

ก็แบบเดยีวกับก่อนหน้านีต้อนทีผ่มยังท�างานในบริษทัโทรคมนาคม 

ไม่มเีพ่ือนร่วมงานและเจ้านายคนไหนรูเ้ลยว่าผมเป็นนักเขยีนนยิาย

ใช่ครับ ฐานะบางอย่างไม่เปิดเผยจะดีกว่า

เหมือนกับ...ผมในตอนน้ี

"คุณนายจางผู ้ว ่าจ้างส่งข้อความถึงพวกเราแน่ะ" หูหลีมอง 

จอคอมพิวเตอร์  "เธอขอบคุณส�าหรับความช่วยเหลือของเรา"

"อย่าลืมเอาเงินส่วนของฉันโอนกลับไปให้คุณนายจางล่ะ"  

ผมคว้านยิายสบืสวนสอบสวนเล่มหนึง่ของฮงิาชโินะ เคโงะขึน้มาพลกิอ่าน 

"เธอเป็นผูห้ญิงตวัคนเดียว แถมยังต้องดแูลลกูสาวอายุแปดขวบ ล�าบาก

น่าดู"
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20 โลกนักฆ่า 02 : Killer Game

"รู ้แล้วล่ะน่า นายก็ท�าแบบน้ีทุกที นักเขียนเฮงซวยอย่างนาย 

ถึงได้ไส้แห้งอย่างนี้ไง" เขาเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์

"แหะๆ" ผมตอบพลางหัวเราะแห้งๆ "พอกินพออยู่ก็พอแล้วนี่"

หาก 'ไส้แห้ง' แล้วสามารถช่วยเหลอืคนอ่ืนได้ ชวิีตถึงจะมคีณุค่า 

กว่าคนท่ีมเีงนิมากมายแต่กลบัไม่ยอมบรจิาคเลยสกัครัง้ไม่ใช่หรอื

ทว่าในสังคมที่ผิดถูกกลับข้างเช่นนี้  คนพรรค์อย่างผมก็จะ 

โดนเรียกเป็น...'ไอ้โง่'

ผมไม่เหมือนนักฆ่าคนอ่ืนๆ ผมจะท�าความเข้าใจเบื้องหลัง 

และเรื่องราวของผู้ว่าจ้างก่อนแล้วค่อยเลือกว่าจะรับ 'งาน' หรือเปล่า  

ก็แบบเดียวกับท่ีนักฆ่าบางคนจะฆ่าเฉพาะคนที่เขามองว่าเป็น 'คนชั่ว' 

เท่าน้ัน

"จริงสิ นายอย่าลืมกลับไปเก็บปืนควบคุมระยะไกลที่นายซ่อนไว ้

ตรงข้ามร้านกาแฟล่ะ" หหูลเีอ่ย

"นายนึกว่าฉันเพ่ิงเป็นนักฆ่าวันแรกหรือไง ไม่ลืมอยู่แล้วล่ะน่า 

รอกลางดึกท่ีท้องถนนเหลือคนบางตาแล้วฉันค่อยไปเก็บกลับมา"

ถูกต้องครบั เอ็ดมนัด์หรอืจางเหวินฮัน่ถูกผมใช้ปืนควบคมุระยะไกล...

ฆ่าท้ิง!

แผนการฆ่าคนของเราด�าเนินการกันอีท่าไหนน่ะหรือ?

นั่นต้องเริ่มเล่าตั้งแต่ตอนท่ีผมมีหนังสือออกใหม่เมื่อไม่นานนี้

ผมเสนอกับส�านักพิมพ์ว่าอยากให้มีการสัมภาษณ์นักเขียน 

แน่นอนว่าเป้าหมายคือนิตยสารที่จางเหวินฮั่นท�างานอยู่ ตอนน้ัน 

หูหลีแฮกเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของส�านักพิมพ์ที่ผลิตนิตยสาร แอบดู

ตารางการท�างานของพวกเขามาเรียบร้อยแล้ว ผมหาวันที่จางเหวินฮั่น 

ไม่ได้ออกไปข้างนอกและนกัข่าวคนอืน่ก็ตดิงานอยู่เป็นวันให้สมัภาษณ์
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ใช่แล้วครับ ผู้ให้สัมภาษณ์ย่อมมีสิทธ์ิเลือกวัน

โดยเลือกวันท่ีนักฆ่า...ลงมือฆ่าคน

'ไม่มีอดีตที่ผ่านไปแล้ว ก็ไม่มีการนึกเสียดาย

เพราะผ่านเลยไปแล้ว ถึงได้นึกเสียดาย'

(2)

สถานที่สัมภาษณ์ผมก็เป็นคนตั้งใจคัดเลือกเอง

ฝ่ังตรงข้ามศูนย์การค้ากาล่าเพลสทีม่งก๊กคอืทางเข้าอาคารตาดเหล่ 

บนผนังข้างบันไดทางเข้ามีตู้รับจดหมายเรียงอยู่เป็นแถว ผมน�าปืน 

ทีค่วบคุมระยะไกลผ่านสญัญาณไวไฟไปตดิตัง้ไว้ในตูน้อกสดุ วันต่อมา 

ขอแค่ผมนัง่ในต�าแหน่งท่ีเฉพาะเจาะจงในร้านกาแฟ ปรบัองศาผ่านรโีมต

เรยีบร้อย เป้าหมายจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสยั

คณุอาจจะถามว่าอ้าว ไม่ใช่ว่ามผีูช้ายคนหนึง่ยงิปืนจากด้านนอก

เข้ามาในร้านกาแฟหรอกหรอื

หึ ผิดแล้ว นี่คือการแสดงฉากหนึ่งซึ่ง 'เขียนเอง ก�ากับเอง เล่นเอง'

เป็นการเล่นกับอุปาทานและช่องโหว่ด้านความทรงจ�าระยะสั้น 

ของสมองมนุษย์

ก่อนหน้าน้ีผมเคยอ่านการทดลองทีท่�าขึน้เพ่ือศกึษาสมองของมนุษย์ 

จดัให้โจรสวมเสือ้นอกสแีดงก่อคดบีนท้องถนน ขโมยกระเป๋าเงนิคนอืน่ 

จากนัน้รบีหนีออกจากท่ีเกิดเหตุ นกัวิทยาศาสตร์ทีท่�าการวจิยัเรือ่งสมอง

หาคนเดนิถนนท่ีเหน็เหตุการณ์ต้ังแต่ต้นจนจบมาหกคน หวังว่าพวกเขา 

จะช่วยให้ข้อมลูเก่ียวกับคนร้ายได้

Page ��������� 02-Killer Game.indd   21 31/1/2562 BE   10:13



22 โลกนักฆ่า 02 : Killer Game

เริ่มแรกนักวิทยาศาสตร์ถามหนึ่งในพยานว่าโจรสวมเสื้อสีอะไร 

พยานรายน้ันเอ่ยอย่างมัน่อกมัน่ใจว่าสเีทา ต่อมาพยานอกีคนก็ผสมโรง

กับเขาอย่างมัน่คงโดยบอกว่าเป็นสเีทา พยานสีค่นท่ีเหลอืทัง้ท่ีเหน็ชดัๆ ว่า

เป็นสีแดงก็เริ่มสงสัยว่าตนมองพลาดไปหรือเปล่า ผลที่ได้ในตอนท้าย 

คือ...

ห้าคนพากันบอกว่าเป็นสีเทา มีเพียงคนเดียวบอกว่าเป็นสีแดง

ทีจ่รงิพยานท่ีชกัน�าให้คนอืน่ 'ไปผดิทาง' ในตอนแรกเป็นเจ้าหน้าที่

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เตรียมไว้ สุดท้ายเมื่อทุกคนดูคลิปเหตุการณ์ที่โจร

ขโมยกระเป๋าเงินใหม่อีกครั้ง เห็นว่าโจรสวมเสื้อสีแดงแล้วก็พากันอึ้งไป 

ไม่กล้าเชื่อสายตาของตนเองอีก

ท�าไมถึงเป็นเช่นน้ีน่ะหรือ

เพราะความจ�าระยะสั้นของมนุษย์มีช่องโหว่ ซ�้ายังได้รับอิทธิพล 

จากคนอืน่ เป็นเหตใุห้สมองประมวลข้อมลูทีผิ่ดพลาดออกมา น่ีเรยีกว่า 

'ความทรงจ�าลวง'*

ผมอาศยัหลกัจติวิทยาเรือ่งความทรงจ�าลวง โบ้ยให้คนผู ้'ไม่มตีวัตน' 

กลายเป็นคนร้ายฆ่าคน ผมตะโกนลัน่ว่า 'อย่าหนนีะ' แถมยังวิง่ออกไป 

บนถนนดันดาสก็เพ่ือให้พยานหลงนึกว่ามีคนยิงสังหารจางเหวินฮั่น 

จากด้านนอก ท�าให้พวกเขาเกิดภาวะ 'แหล่งที่มาของความทรงจ�า 

ผิดพลาด'** สุดท้ายพวกเขาก็กลายเป็น 'พยาน' และ 'ผู้สมรู้ร่วมคิด' 

ของผมไปโดยไม่รู้ตัว

นอกจากน้ีบนท้องถนนอันแสนคลาคล�่าของมงก๊ก การท่ี 

คนผู้ไม่มีตัวตนจะหนีหายไปก็ไม่น่าแปลกใจมั้งครับ

แล้วพวกเขาก็ตกลงสู่ 'หลุมพรางความทรงจ�า' ของผมแบบนี้เอง

* ความทรงจ�าลวง (Illusion of Memory)

** แหล่งที่มาของความทรงจ�าผิดพลาด (Failure of Source Memory)
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ผมบอกแล้วว่าการจะฆ่าคนน่ะไม่ได้เป็นเหมือนเด็กเล่นกัน 

อย่างในหนังน่าเบื่อบางเรื่อง แต่จ�าต้องมีแผนการที่ละเอียดรอบคอบ

และ...

ทักษะการแสดง

เคยมีนักอ่านถามผมว่าเรียนจิตวิทยามาใช่ไหม และผมก็ 

ไม่เคยปิดบงัประวัติการศกึษาของตวัเอง ผมเป็นคนธรรมดาท่ีเรยีนถึงแค่

ชั้นมัธยมปลายปีสองเท่านั้น ความรู้ทั้งหมดที่ได้รับมาล้วนแต่มาจาก

หนังสือท่ีไม่ใช่ต�าราเรียน นอกจากน้ีประสบการณ์จริงสิบกว่าปี 

ในธุรกิจค้าปลีกก็ท�าให้ผมเข้าใจ 'จิตใจมนุษย์' ดีย่ิงขึ้น

แน่นอนครบั ผมยังคงรูส้กึว่าการเรียนเป็นเรือ่งส�าคญัอย่างย่ิงยวด

อยู่ดี

"ตารางจัดอันดับอัพเดตแล้ว ฮ่าๆ นายได้เลื่อนขึ้นอีกสิบอันดับ"  

หูหลีเอ่ยขณะชี้ท่ีหน้าจอ

ผมเดินไปดูที่ข้างคอมพิวเตอร์ของเขา

'นักฆ่า...เปยคู...อันดับล่าสุด...สามสิบสอง'

ถูกต้องครับ 'เปยคู (โหยไห้)' คือฉายานักฆ่าของผมเอง

"ไม่แน่นะ นายอาจขึน้ถึงย่ีสบิอนัดบัแรกเรว็ๆ น้ีก็ได้" เขาตบไหล่ผม

"งัน้ฉนัก็จะได้เข้าร่วมงานเลีย้งลกึลบัแล้วสนิะ" ผมเอ่ยอย่างเรงิร่า

จังหวะนี้เองโทรศัพท์ของบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายก็ดังขึ้น

"สวัสดีครับ ตัวแทนจ�าหน่ายชุนหมิงครับ" หูหลีรับสาย "นายเอง

เหรอ...ฮ่าๆ...ตอนนี้เขาก็อยู่ข้างๆ ฉันน่ีแหละ...ใช่...ฉันบอกเขาแล้วว่า

อย่าท�าแบบนี้...ช่าย...เขาซื่อบื้อน่ะ...รอแป๊บนะ"
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เขาย่ืนโทรศัพท์ให้ผม

"ใคร"

"ฟังแล้วก็รู้เองแหละ"

"ฮัลโหล" ผมรับโทรศัพท์มา

"แม่ง! นักเขียนเฮงซวย!" เสียงผู้ชายพูดจาโผงผาง "นายถึงกับ 

เอาเรื่องของพวกเราไปเขียนเป็นนิยายจริงๆ เหรอวะ!"

หึ พูดจาโผงผางแบบน้ี ผมจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นใคร

เขาก็คือ...เฟิงอวี่ต้วนฉางเหริน

'ความเจ็บปวดท่ีรู้แต่แรกว่าต่อไปจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว

เทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดที่รู้ภายหลังว่าโดนตัดสิทธ์ิไปแต่แรกแล้ว'

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

ชื่อ-สกุล : ไม่แน่ชัด

ฉายา : เปยคู (โหยไห้)

อันดับปัจจุบัน : 32

อาชีพเดิม : นักเขียนนิยาย

ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : ไม่มีทักษะพิเศษ ชอบใช้สมองฆ่าคน  

จะท�าความเข้าใจเบื้องหลังและเรื่องราวของผู้ว่าจ้างก่อน 

จึงจะตัดสินใจว่าจะรับ 'งาน' หรือไม่ ไม่ฆ่าผู้หญิงคือหลักการ

ของเขา

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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