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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

หนังสือที่คุณถืออยู่เล่มนี้ชื่อ  เจ็ดอาถรรพ์ เป็นเร่ืองราวของคนที่บังเอิญ

ไปพบหนังสือชื่อ  ”เจ็ดอาถรรพ์„  ซ่ึงเป็นนวนิยายท่ีเกี่ยวกับอาถรรพ์ของคน

เจ็ดคน

ฟังแล้วซับซ้อนซ่อนเงื่อนน่าดูใช่ไหม

สิ่งที่คุณจะได้อ่านต่อจากนี้คือปริศนาท่ีซ้อนทับ  เร่ืองเล่าซ้อนเร่ืองเล่า 

คำาสาปที่สืบทอดผ่านหนังสือเล่มหนึ่ง  ซึ่งพัวพันกับชีวิตของคนเจ็ดคน

โจวเจวีย๋  ตัวเอกของเร่ืองพบนวนยิายชือ่  ”เจ็ดอาถรรพ„์  โดยบงัเอญิ ทวา่

มันได้เปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไปตลอดกาล  เหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวที่เกิดกับ

ตัวละครในหนังสือค่อย ๆ  คืบคลานมาสู่ชีวิตจริงของเขารวมถึงทุกคนที่ได้อ่าน

หนังสือเล่มนั้น  โจวเจว๋ียและเพ่ือนต้องติดอยู่ในวังวนอาถรรพ์  และหากหา

หนทางแก้อาถรรพ์ไม่ได้  ปลายทางคงหนีไม่พ้นความตาย

ชิงชิว  นักเขียนนวนิยายสยองขวัญมือทองของจีนผูกปมปริศนาไว้อย่าง

แยบยล ค่อย ๆ  เผยเง่ือนงำาระหว่างทาง  ขณะเดียวกันก็ท้ิงปมใหม่ให้ติดตาม 

ผสานกลิ่นอายลวงหลอนชวนขนลุกตลอดเร่ือง  ทั้งยังสอดแทรกสารพัด

ไสยศาสตร์ลี้ลับของจีน  ไม่ว่าจะเป็นวิธีพิสูจน์เร่ืองเหนือธรรมชาติตามหลัก

หยินหยางหรือตำาราฮวงจุ้ยเก่าแก่ในประวัติศาสตร์

อ้อ  ไม่ต้องกลัว หนังสือเล่มนี้ไม่มีอาถรรพ์หรือคำาสาปใด ๆ

จะมีก็แต่ความสนุกที่จะทำาให้คุณติดพันจนวางไม่ลง

ส�านักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี
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บทน�ำ

รถไฟกำาลังเคลื่อนที่  ขบวนรถโคลงเคลงไปมา กลิ่นสารพันตลบฟุ้งทั่ว
ตู้โดยสาร  ภายในกล่องเหล็กขนาดมโหฬารท่ีอากาศไม่ถ่ายเท  ผู้โดยสาร
ทั้งหลายต่างนั่งนิ่งเฉกเช่นหุ่นยนต์ไร้ชีวิต  ทุกคร้ังท่ีรถไฟลอดผ่านอุโมงค์ 

ราวกบัวา่มนัพาตวัเองเคลือ่นเขา้สูม่ติิพศิวง  แสงไฟจากขบวนรถสอ่งแสงเจิดจา้ 

แสงสวา่งบาดตากบัหว้งดำาทะมนึกอ่ให้เกดิความสมดลุอนัวปิลาส ประหนึง่พืน้ที่

เลก็ ๆ  ในตูโ้ดยสารกำาลงัจะถกูความมดืมดิไร้จุดสิน้สดุกลนืกนิภายในนาทใีดนาที

หนึ่ง  สิ่งเดียวที่คอยปกป้องคุ้มกันคือแสงสว่างจากดวงไฟหน้าขบวนรถ

”คุณกำาลังหาอะไรหรือ„

”หาหนังสือ...„

”หนังสืออะไร  ทำาไมถึงมาหาบนรถไฟ  ไม่ไปหาที่ร้านหนังสือ„

”หนังสือสำาหรับช่วยชีวิต„

”ช่วยชีวิตหรือ  ช่วยชีวิตใคร„

”ช่วย...„

ยังไม่ทันสิ้นประโยค  รถไฟเคลื่อนออกจากอุโมงค์  ลำาแสงเจิดจ้าบาดตา

พุ่งปะทะตู้โดยสาร  เสียงเสียดสีของขบวนรถไฟดังสนั่นบาดหู  สายตาของฉัน
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จับจ้องคนตรงหนา้ ดวงตาของเขาลอ่งลอยไร้จุดหมาย  ริมฝีปากเมม้แนน่  ท่าทาง

เหมอ่ลอยไร้สต ิแต่ฉนัไดย้นิประโยคสุดท้ายของเขาไมช่ดั  ฉนัหันไปมองตาราง

เดินรถไฟแวบหนึ่ง  เมื่อหันกลับมาอีกคร้ัง คนคนนั้นก็หายไปแล้ว  เขาลุกออก

จากที่นั่งและกลืนหายไปกับฝูงชน...



หัวมุมถนนเหวินซิงเป็นท่ีต้ังของอาคารขนาดเล็กหลังหนึ่งซ่ึงเป็น
สิ่งก่อสร้างในทศวรรษ  1950  อาคารหลังดังกล่าวคืออาคารห้องสมุด 
ขนาดไม่ใหญ่  โครงสร้างภายในยังคงเปี่ยมกล่ินอายของยุคนั้น  ผนังอาคาร

ปกคลุมด้วยต้นบอสตันไอวีสีเขียวสด พืชชนิดนี้ช่วยถ่ายเทความร้อนจากแสง

อาทิตย์  ทำาให้ทางเดินภายในอาคารไม่ร้อนอบอ้าว ทั้งยังเย็นสบายไม่เหมือนอยู่

ในฤดูร้อน   

ความเงียบเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของที่นี่  แม้ผู้คนจะเพิ่มจำานวนขึ้น 

แต่ที่นี่ยังคงเงียบสงบไม่เปลี่ยนแปลง  ความเงียบนับเป็นลักษณะพื้นฐานของ

หอ้งสมดุทุกแห่ง ทวา่ความเงียบยงัแฝงนยัอกีแง่หนึง่ นัน่คอืความสมดลุอนัแสน

บอบบาง  เพราะคณุไมม่ทีางคาดเดาไดเ้ลยวา่  วนิาทีต่อไป อะไรจะทำาลายสมดลุ

แห่งความเงียบสงบนี้  ต่อให้สิ่งท่ีหล่นลงบนพื้นจะเป็นเพียงเข็มเล่มเดียว แต่ก็

ทำาให้คุณตกใจจนขวัญเสียได้ไม่ยาก

โจวเจวีย๋จดัหนงัสอืพิมพ์เขา้ทีเ่รียบร้อย  เงยหนา้มองนาฬกิาแขวนโบราณ

บนผนัง  ก่อนจะสะกิดเหล่าจ้าวซ่ึงกำาลังนั่งกินข้าวเช้า  ”ลุงจ้าว  ผมไปจัดชั้น

หนังสือก่อนนะ„ 

1
หนังสือที่ไร้ชื่อผู้เขียน
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เหล่าจ้าวจิบชาอึกหนึ่งด้วยท่าทีสบาย ๆ   จากนั้นก็หร่ีตา  เอ่ยอย่างร่าเริง  

”เอาสิ  รบกวนเอ็งหน่อยนะ  เออใช่  ในที่สุดก็มีหนังสือชุดใหม่เข้ามาสักที  ลุงว่า

หัวหน้าห้องสมุดต้องสั่งให้โละหนังสือเก่าพวกนั้นทิ้งแน่  ถึงตอนนั้นออกมาช่วย

กันคนละไม้คนละมือด้วยล่ะ„ 

ประกายผิดหวังที่เสียแผนแวบผ่านดวงตาโจวเจวี๋ย  แต่วินาทีถัดมาก็

แปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม  อันท่ีจริงเที่ยงนี้เขามีธุระ  เดิมตั้งใจว่าจะอาศัยช่วง

เปลี่ยนเวรแวบออกไป แต่เห็นทีคงอดอย่างไม่ต้องสงสัย 

ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาให้บริการของห้องสมุด  และเพื่อประหยัดพลังงาน 

หัวหน้าห้องสมุดจึงอนุญาตให้เปิดไฟเฉพาะชั้นหนังสือแถวกลางเท่านั้น  ซ่ึงนั่น

ทำาใหก้ารตรวจรหัสหนงัสอืในตอนเชา้เปน็งานทียุ่ง่ยากทีส่ดุ  ความจริงวนันีต้้อง

เป็นคิวของเหล่าจ้าว

โจวเจวีย๋หันกลบัไปมองดว้ยทา่ทางลบั ๆ  ลอ่ ๆ   เมือ่แนใ่จวา่ไมม่ใีครสนใจ

จึงแอบหยิบหูฟังออกมาเสียบหู  ในกระเป๋าเสื้อของเขามีบุหร่ีอยู่ซองหนึ่ง  เขา

ตั้งใจว่าจะแอบสูบสักมวนตรงหน้าต่างหลังห้อง คิดได้ดังนั้นอารมณ์ก็เบิกบาน

ขึ้น  เขาฮัมเพลงพลางส่องไฟฉายไปตามชั้นหนังสือแต่ละแถวอย่างอารมณ์ดี

ไมน่านกเ็ดนิถงึชัน้หนงัสอืแถวในสดุซ่ึงเป็นชัน้วางหนงัสอืเกา่และหนงัสอื

หายาก  หากวา่กนัตามลำาดบัการจัดเรียงหนงัสอื หนงัสอืบนชัน้นีน้บัเปน็หนงัสอื

เก่าท่ีสุด  เดิมทีหัวหน้าห้องสมุดตั้งใจจะโละหนังสือเก่าเหล่านี้ทิ้ง  แต่ไม่รู้ทำาไม

สุดท้ายถึงยังเก็บไว้ที่เดิม  เขาเคยถามกู้เหล่าด้วยความสงสัย  กู้เหล่ามีท่าทาง

หวาดหวัน่ ตอบแตเ่พยีงวา่เบือ้งบนไมอ่นญุาต สรุปคอืเขากไ็มเ่ขา้ใจอยูด่วีา่ทำาไม

ถงึยงัเกบ็รักษาหนงัสอืเกา่ทัง้หมดนีไ้ว้  แตถ่งึอยา่งไรวันนีค้งตอ้งโละโบราณวตัถุ

เหล่านี้ทิ้งจริง ๆ   โจวเจวี๋ยอดรู้สึกไม่ได้ว่าหนังสือพวกนี้กำาลังเศร้าโศกเสียใจ 

แต่ก็รู้ดีว่าความรู้สึกนี้เป็นเพียงเรื่องเหลวไหลที่เขาคิดไปเองทั้งนั้น

เมื่อมาถึง  ไฟตรงทางเดินส่องแสงสลัวอ่อนแรง ประกอบกับชั้นหนังสือ

เป็นสีนำ้าตาลเข้ม  ทำาให้มองเห็นเพียงเค้าโครงเลือนราง  นอกนั้นก็มีเพียงความ
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มืดสนิท  ทางทิศเหนือของชั้นหนังสือคือโกดังเก็บหนังสือซ่ึงจะเปิดก็ต่อเมื่อ 

นำาหนังสือออกมาตากแดด  โจวเจว๋ียไม่ค่อยเดินมาแถวนี้  เพราะกลิ่นอายของ

ที่นี่ให้ความรู้สึกประหลาดที่เขาไม่คุ้นชิน  กลิ่นเน่าเปื่อยโชยปะทะใบหน้า  ไม่ใช่

กลิ่นเหม็นอับ  แต่เป็นกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นผ้าฝ้ายเก่า ๆ   เขาพยายามโบกมือ

ไล่กลิน่  แตก่ลบัไร้ผลอยา่งสิน้เชงิ  เขายกมอือดุจมกูพลางกา้วเขา้ไป นกึในใจวา่

เดนิวนสกัรอบกพ็อ แลว้คอ่ยไปเดนิเตร็ดเตร่แถวชัน้หนงัสอืดา้นนอกเพือ่รอเวลา

เลิกงาน จากนั้นก็จะได้กลับบ้านเสียที  คิดได้ดังนั้นจึงเร่งฝีเท้าโดยไม่รู้ตัว 

ตอนนั้นเอง  โจวเจว๋ียพลันรู้สึกว่าใครคนหนึ่งพุ่งออกมาจากโกดังอย่าง

รวดเร็ว  เขาเห็นแวบ ๆ  ว่าเป็นผู้หญิงเพราะคนคนน้ันไว้ผมยาว  คนคนน้ันพุ่งตัว

ผา่นไป  เหน็เพยีงผมยาวคลา้ยผ้าพนัคอสดีำาสะบัดไหว ๆ   โจวเจวีย๋ตะโกนเรยีก 

แต่เพียงพริบตาเดียวผู้หญิงคนนั้นก็หายตัวไป 

โจวเจวี๋ยหยุดผู้หญิงคนนั้นไว้ไม่ทัน  ขณะที่เขายืนงุนงงอยู่ก็ได้ยินเสียง

อะไรบางอย่างดังขึ้นทางด้านหลัง  คล้ายกับใครคนหนึ่งกำาลังพลิกหน้าหนังสือ

ไปมาอย่างรวดเร็ว  เขาหันขวับไปมอง  เห็นว่าประตูของโกดังเล็กแคบที่ปิดไว้

เสมอตอนน้ีกลับเปิดออก  โจวเจว๋ียรู้สึกไม่ชอบมาพากล  เขาสงสัยว่าคงมีคนแอบ

เขา้มาขโมยของจงึรีบเร่งฝีเท้ากา้วเขา้ไป  เสยีงฝเีทา้กบัเสยีงลมหายใจของเขาดงั

สะทอ้นในห้องสมดุโลง่กว้าง  ชัน้หนงัสือโดยรอบตัง้อยูอ่ยา่งเงียบเหงาหนา้ประตู

โกดัง  โจวเจวี๋ยเดินผ่านชั้นหนังสือเข้าไป  ทันใดนั้นก็รู้สึกว่าเท้าสะดุดอะไร

บางอย่าง  ด้วยความที่ก้าวเดินอย่างรวดเร็วจึงเกือบล้มหน้าท่ิม  เขารีบคว้าชั้น

หนังสือข้างกายตามสัญชาตญาณ  แรงกระแทกส่งผลให้หนังสือเล่มหนึ่งหล่น

ลงมา  เขาเสียหลักสะดุดล้มลงบนพื้นพร้อมกับหนังสือเล่มนั้น

เขายังไม่ทันได้สติจากอาการเจ็บปวดก็รู้สึกว่าหนังสือหลายเล่มหล่นใส่

ตัวเขา  โจวเจวี๋ยรีบยกมือบังศีรษะ กระชากหูฟังหลุดจากหู  แว่วเสียงเพลงจาก

หฟูงัแผว่เบาราวเสยีงร้องของแมลง  ทนัทีท่ีเขายนักายลกุขึน้กไ็ดย้นิเสยีงกูเ้หลา่

ดังมาจากหน้าประตู  ถามว่าเกิดอะไรขึ้น  เขาลุกลี้ลุกลนปัดหนังสือออกจากตัว 
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ก่อนจะตะโกนตอบ  ”ไม่มีอะไรครับ แค่หนังสือบางเล่มหล่นลงมา ผมเก็บแล้ว

จะรีบออกไป„ 

กูเ้หลา่ร้องออ้เป็นเชงิรับรู้  โจวเจว๋ียรีบร้อนเกบ็หนงัสอืขึน้จากพืน้  เสยีบ

เข้าไปในชั้นหนังสือโดยไม่เสียเวลาดูรหัส  เมื่อเขาเก็บหนังสือเล่มสุดท้ายขึ้นมา

และทำาท่าจะเสียบเข้าไป  กลับสังเกตเห็นว่าชั้นหนังสือเต็มเสียแล้ว  ไม่มีที่ว่าง

สำาหรับหนังสือเล่มนี้  ราวกับเป็นหนังสือที่เกินออกมา  เขาพยายามดันหนังสือ

บนชั้นไปอีกทางกระทั่งช่องว่างเล็กแคบโผล่ให้เห็น  แต่ถึงอย่างไรก็ไม่เพียงพอ

สำาหรับหนังสือเล่มนี้  ตอนนั้นเอง  เขาได้ยินเสียงตะโกนของกู้เหล่าดังขึ้น

อีกครั้ง  ”เสร็จหรือยัง  เสี่ยวโจว  รีบออกมาช่วยกันเร็ว!„

โจวเจว๋ียก้มมองหนังสือเล่มน้ันแวบหน่ึง  เป็นหนังสือปกสีนำา้ตาลอมเหลือง 

กระดาษเก่าเหลือง มีบางส่วนขึ้นรา  แต่คุณภาพไม่เลว ยังทนทานแข็งแรง  เขา

วางหนังสือไว้มุมหนึ่งอย่างจนปัญญาก่อนจะเหลือบมองใต้ชั้นหนังสือ  ไม่เห็น

สิ่งใดผิดปกติ  เสียงกู้เหล่าตะโกนเร่งอีกครั้ง  และคราวนี้เริ่มเจือความรำาคาญ 

โจวเจวีย๋รีบเดนิออกมา ทกุคนกำาลงัรออยู ่ เขาบอกอยา่งอาย ๆ  วา่เมือ่ครู่

ไม่ทันระวังจึงสะดุดล้ม

หัวหน้าห้องสมุดช่วยโจวเจวี๋ยปัดฝุ่นตามตัวพลางเอ่ย  ”เราสั่งหนังสือ

ชดุใหมเ่ขา้มา  เสีย่วโจวกบัเหลา่จา้วชว่ยกูเ้หลา่โละหนงัสอืเกา่พวกนัน้ท้ิงใหห้มด 

แล้วจัดหนังสือใหม่เข้าไปแทน„

กู้เหล่าตอบรับ  ก่อนจะถามอย่างลังเล  ”คร้ังน้ีหนังสือแถวในสุดจะโละท้ิง

ด้วยไหม„

หัวหน้าห้องสมุดยกมือกุมขมับครู่หนึ่ง  ในที่สุดก็ตอบว่า  ”โละ!  ทิ้งไป

เลย!  กองไว้ตรงนั้นก็ไม่มีใครอ่าน ควรจะโละทิ้งตั้งนานแล้วด้วยซำ้า„

กู้เหล่ากับเหล่าจ้าวสบตากัน  สายตาของทั้งคู่ดูแปลกพิกล  โจวเจวี๋ยยัง

จับต้นชนปลายไม่ถูก พวกเขาก็เริ่มลงมือทำางานแล้ว

โจวเจว๋ียติดใจสงสัยไม่หายว่าอะไรทำาให้เขาสะดุดล้ม  เขารู้สึกคลับคลา้ย-
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คลบัคลาวา่เปน็มอืของผู้หญิงคนหนึง่  บนมอืมรีอยแผลเพราะเขารูส้กึวา่มนัสาก

ผดิปกต ิแต่ทวา่วนิาทท่ีีเขาลม้ลง มอืขา้งนัน้กห็ายวับไป  เหมอืนกบัผูห้ญงินรินาม

คนนั้นที่อยู่ ๆ  ก็โผล่มาแล้วก็หายไป  โจวเจวี๋ยเป็นคนเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับ หลังจาก

คิดใคร่ครวญอยู่พักใหญ่  เขาก็ตัดสินใจว่าต่อไปจะไม่ไปเดินแถวนั้นตามลำาพัง 

ไม่แน่โลกนี้อาจจะมีสิ่งที่เรียกว่า  ”ผีหนังสือ„  อยู่ก็เป็นได้ 

ขณะท่ีทุกคนช่วยกันแบกลังหนังสือ  โจวเจวี๋ยก็แอบโยนหนังสือปก

สีนำ้าตาลอมเหลืองเล่มนั้นลงไปในลัง  กู้เหล่าใช้ปากกาเมจิกทำาเคร่ืองหมายเพื่อ

แยกหนังสือเก่าสำาหรับนำาไปขาย  เป็นอันเสร็จส้ินงานวันน้ี  ขณะทุกคนน่ังประจำาท่ี

เพื่อรอกินข้าว  โจวเจวี๋ยกลับไม่ได้พักผ่อน  เพราะเขาต้องขี่จักรยานอย่างเร่งรีบ

ไปยังมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากห้องสมุด 

ความจริงแลว้โจวเจวีย๋เป็นนกัศกึษาปท่ีีสอง คณะทีเ่ขาศกึษานบัวา่ไมเ่ปน็

ทีน่ยิมอยา่งยิง่ นัน่คอืคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ในสาขาทีเ่รามกัเรียก

วา่คติชนวทิยานัน่เอง  เทา่ทีโ่จวเจวีย๋เขา้ใจ  เขาไมติ่ดคณะวารสารศาสตร์ซ่ึงเลอืก

ไว้เป็นอันดับหนึ่ง  แต่กลับติดคณะที่ตนเลือกไปมั่ว ๆ  ในตอนแรก  เร่ืองนี้ทำาให้

เขาคิดอยากเอาหัวพุ่งชนกำาแพงให้รู้แล้วรู้รอด  เพราะแม้จะโชคดีที่สอบติด 

แต่เขารู้สึกว่าคณะนี้ช่างไร้อนาคตเหลือเกิน  สู้เรียนวิทยาลัยวิชาชีพไปเลยยังดี

เสียกว่า  อย่างน้อยจบมาก็พอจะมีงานรองรับบ้าง...

วนันีเ้ขามาเพือ่รับหนงัสอืเรียนกบัตารางเรียนเทอมใหม ่แตน่กึไมถ่งึวา่จะ

มาสายอีกตามเคย  ทั้งอาจารย์และเพื่อน ๆ ต่างแยกย้ายไปหมดแล้ว  แม้แต่

ห้องเรียนก็ปิดล็อก  เขาต่อยประตูเพื่อระบายอารมณ์  ก่อนจะใช้มือสางผมที่

ยุ่งเหยิงเพราะความเร่งรีบ  ขณะกำาลังจะเดินกลับ  มือของใครคนหนึ่งก็ยื่นมา

ทางด้านหลังของเขา มือข้างนั้นถือหนังสือตั้งหนึ่ง  เรื่องพิสดารเมื่อเช้าทำาให้เขา

ขวัญอ่อนไม่น้อยจึงรีบหันขวับไป...สายตาปะทะเข้ากับชายหนุ่มร่างสูงคนหนึ่ง

ที่ไม่รู้ยืนอยู่ด้านหลังเขาตั้งแต่เมื่อใด  ชายหนุ่มสวมเสื้อเชิ้ตสีเทา ปลดกระดุม

สองสามเม็ดบน  เผยให้เห็นจ้ีวัชระปราบมาร  เคร่ืองรางประจำาพระพุทธศาสนา
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แบบทิเบตซ่ึงกำาลังเป็นท่ีนิยม  (โจวเจวี๋ยเองก็มีอยู่อันหนึ่ง  แต่เขาสวมอย่างไร

ก็ไม่ดูเท่แบบนั้น)  กางเกงยีนที่ชายหนุ่มสวมดูทันสมัย  เห็นทีคงไม่ใช่ของที่ซ้ือ

ตามแผงแบกะดิน  ผมของเขาค่อนข้างยาว  บดบังดวงตาไปเกือบคร่ึง  ยังดีท่ี

ไม่ได้ย้อมสีผม  ไม่อย่างนั้นคงคิดว่านักร้องดังคนไหนมาแสดงคอนเสิร์ตที่

มหาวิทยาลัยเป็นแน่

เขารีบรับหนังสือมาถือพร้อมเอ่ยขอบคุณ  ชายหนุ่มคาบบุหร่ีไว้พลาง

เหลือบมองเขาแวบหนึ่ง  ชี้ไปทางนาฬิกาแขวนตรงระเบียงทางเดิน  โจวเจวี๋ย

พยกัหนา้เลก็นอ้ย สหีนา้ฉายแววสำานกึผดิกอ่นกลา่วทกัทาย  ”อ้าว พีเ่ฉนินีน่า„

โจวเจวี๋ยรู้จักชายหนุ่มคนนี้  ชื่อของเขาคือเฉินเฮ่า  เรียนมหาวิทยาลัย

เดียวกับโจวเจวี๋ย  แต่อีกฝ่ายเรียนปริญญาโทคณะโบราณคดี  อายุมากกว่า

โจวเจวี๋ยไม่กี่ปี  ว่ากันว่าเขาคนนี้สนิทสนมกับคนอื่นยาก  ในอดีตเคยมีเร่ือง

ชกต่อยกับพวกมาเฟีย  ลือกันว่าสาเหตุมาจากผู้หญิงคนหน่ึง ทำาให้วุ่นวายกันท้ัง

มหาวิทยาลัย  เดมิทีเขาตอ้งถกูไลอ่อก แตด่เูหมอืนครอบครัวของเขาคอ่นขา้งมี

อทิธพิลพอสมควร สดุทา้ยแมแ้ตค่ะแนนกไ็มถ่กูหกั ซำา้เร่ืองทัง้หมดยงัเงียบหาย

ไป  นีท่ำาใหท้กุคนเชือ่อยา่งสนทิใจวา่หมอนีต่อ้งมผีูม้อีทิธิพลคอยหนนุหลงัอยา่ง

แนน่อน  เป็นไปไดว้า่เปน็ญาตสินทิของอธิการบด ี แมห้มอนีจ่ะทำาตวัเกกมะเหรก

เกเร  แต่ผลการเรียนดีเด่นจนน่าตกใจ  สมแล้วที่ใคร ๆ  ต่างรำ่าลือ  ทุกคนใน

มหาวิทยาลัยล้วนรู้จักเขา  แต่ไม่มีใครกล้าหาเร่ือง  และแน่นอนว่าไม่มีใครกล้า

ตีสนิทกับเขาด้วย 

โจวเจวี๋ยรับหนังสือมา  เฉินเฮ่าดับบุหรี่  ไม่สนใจโจวเจวี๋ย  เหลือบมอง

เพยีงแวบหนึง่กอ่นจะเดนิจากไป  โจวเจวีย๋ถอนหายใจโลง่อก นกึสงสยัวา่ทำาไม

คนที่เก็บหนังสือไว้ให้ถึงเป็นเฉินเฮ่า  ตนกับเขาก็ไม่ได้สนิทสนมกันสักหน่อย 

โจวเจวี๋ยมองตามหลังเฉินเฮ่า  จมูกสั่นกระตุกสองสามที  จากนั้นพลิกหนังสือ

ในมือผ่าน ๆ  ก่อนจะก้มอ่านตารางเรียน แล้วเขาก็เข้าใจ  ท่ีแท้อาจารย์ประจำาวิชาน้ี

ไม่ใช่ใครท่ีไหน ทว่าคือคนท่ีเขาเดาว่าเป็นพวกอันธพาลคนนี้นี่เอง  แต่อาจารย์
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มหาวิทยาลัยอย่างน้อยต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกไม่ใช่เหรอ  ทำาไม

ถงึใหน้กัศกึษาปริญญาโทเปน็คนสอนเสยีได ้ แล้วโจวเจวีย๋กน็กึขึน้ไดใ้นฉบัพลนั 

เขาพมึพำากบัตวัเองว่า  ”ไมม่ัง้...หรือปทีีแ่ลว้หมอนีจ่ะสอบปริญญาเอกผา่นแลว้„ 

เขาแอบสบถในใจ อะไรวะ!  เรยีนข้ามชั้นเรว็ขนาดนี้ได้ยังไง  หรือหมอนีจ่ะเป็น

ตัวประหลาดที่กินหนังสือเป็นอาหาร  โจวเจวี๋ยรีบเก็บหนังสือ  เตรียมตัวกลับ

ห้องสมุด 

ตอนนั้นเอง  เฉินเฮ่าเดินย้อนกลับมา  ในมือของเขาถือหนังสือต้ังใหญ่ 

ที่น่าประหลาดใจคือเขาถือหนังสือเหล่านั้นไว้ด้วยมือข้างเดียว  โจวเจวี๋ยรู้สึก

เป็นครั้งแรกว่าหมอนี่คงมีฝีมือการต่อสู้ไม่เบา ก็ดูสิ  มือใหญ่ซะขนาดนั้น...

โจวเจว๋ียเร่ิมรู้สึกถึงลางไม่ดี  เขาเป็นคนมีสัมผัสพิเศษเวลาใกล้จะเกิด

อันตรายหรือเร่ืองวุ่นวาย  แม่ของโจวเจว๋ียเคยบอกว่า  ไอ้หนูคนนี้ฉลาดอย่าง

กับลิง  พ่อของเขาได้ยินดังนั้นก็รีบชี้แจงแถลงไขทันที  ยิ้มมุมปากพลางเอ่ยว่า  

”บ้าเรอะ มันฉลาดกว่าลิงตั้งเยอะ„  สุดท้ายพ่อแม่ของเขาก็ได้ข้อสรุปว่า  ไอ้หนู

คนนี้เป็นมนุษย์ 

โจวเจวี๋ยรู้ทันทีว่าท่ีอีกฝ่ายเดินกลับมาต้องมีธุระบางอย่างกับเขาแน่นอน 

จึงรีบกล่าวขอบคุณเฉินเฮ่าเป็นพัลวัน  ”พี่เฉิน!  ผมต้องรีบไปทำางานพิเศษ 

ขอตวักอ่นนะพี ่ ขอบคณุท่ีพีเ่กบ็หนงัสอืไวใ้หผ้ม„  พดูจบกโ็บกมอืลาเตรียมวิง่

กลับทางเดิม แต่เฉินเฮ่าสาวเท้ายาว ๆ  ตรงเข้ามาเสียก่อน มือข้างที่ว่างคว้าหมับ

ที่ไหล่ของเขา 

โจวเจวีย๋ทำาไดเ้พยีงมองเฉนิเฮา่อยา่งจนใจ  เฉนิเฮา่บอกวา่  ”นายทำางาน

พิเศษที่ห้องสมุดใช่ไหม  คืนหนังสือพวกนี้แทนฉันที  ในนี้มีสองสามเล่ม

เลยกำาหนดเวลาคืน นายหาทางจัดการให้ฉันด้วยแล้วกัน„

ริมฝีปากของโจวเจวีย๋หยกัขึน้เป็นรอยยิม้แหง้ ๆ   ”เลย...เลยมานานเทา่ไร

แล้ว„

เฉินเฮ่ายกมือลูบหน้าผาก  คิดครู่หนึ่ง  ”ไม่แน่ใจ  สองสามปีมั้ง  ไม่ก็



16  ชิงชิว

สามสี่ปี„ 

โจวเจวีย๋นิง่อึง้ พดูตะกกุตะกกั  ”เออ่ พีเ่ฉนิ พีรู้่ไหมวา่พีต่ดิคา่ปรับเปน็

เงินเท่าไร  สองสามปีเลยนะ  ค่าปรับสองเหมา1 ต่อวันต่อเล่ม ทั้งหมดเป็นเงิน

เท่าไรเนี่ย!„

เฉินเฮ่ายังคงลูบหน้าผาก  เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ย  ”นายคือโจวเจวี๋ย

ที่เรียนคณะมนุษยศาสตร์ละสิ  เทอมนี้ฉันสอนพวกนาย ถือซะว่าทำาความรู้จัก 

ช่วยเพื่อนคนหนึ่งแล้วกัน„

โจวเจวี๋ยหัวเราะ  พยักหน้ารัวเร็ว  ยิ้มยิงฟันจนตาหยี  แต่ในใจแอบด่า

บรรพบุรุษของเฉินเฮ่าไปแล้วไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ  ดูท่าข่าวลือที่ว่าเขาเป็น

พวกอันธพาลคงไม่ได้พูดลอย ๆ   ก็ดูสิ  เห็นชัด ๆ  ว่าเขากำาลังเอาเกรดมาขู่ตน

เฉินเฮ่ายัดหนังสือทั้งหมดใส่มือโจวเจวี๋ย  ตบไหล่เขาเบา ๆ   โยนบุหร่ี

มวนหนึง่ให้เขาดว้ยทา่ทางสบาย ๆ  กอ่นจะหนัหลงัเดนิจากไป  โจวเจวีย๋พยกัหนา้

ยอมรับชะตากรรม ยดัหนงัสอืลงกระเปา๋เป้อยา่งจนใจ นกึในใจวา่สกัวนัหนึง่จะ

ตอ้งคดิบัญชคีร้ังนีใ้หไ้ด ้ จากนัน้กก็ลบัหอ้งสมดุดว้ยความเร็วสงูสดุ  เมือ่มาถงึ

ก็เจอเหล่าจ้าว  เหล่าจ้าวถือแก้วใบหน่ึงในมือ  เดินมาหยุดข้างโจวเจว๋ีย มองกระเป๋า

เป้ของเขาเป็นเชิงสำารวจครู่หนึ่ง  ก่อนจะเอ่ยถาม  ”เสี่ยวโจวไปมหาวิทยาลัย

มาเหรอ„ 

โจวเจวี๋ยรู้ทันทีว่าเหล่าจ้าวคงเดาออกว่าเขาแอบหลบออกไป  จึงยิ้มให้

อกีฝ่ายอยา่งเกอ้เขนิ  ”แหะ ๆ  ลงุจ้าวครับ มาครับ  สูบบหุร่ีสกัมวน„  พดูจบกย็มื

ดอกไม้ถวายพระ2  หยิบบุหรี่มวนที่ได้มาจากเฉินเฮ่ายื่นส่งให้เหล่าจ้าว

เหล่าจ้าวหยิบบุหร่ีขึ้นดม  เมื่อแน่ใจว่าเป็นบุหร่ีชั้นดีก็ยิ้มกว้างพลางตบ

ไหล่โจวเจวี๋ย  ”เราคนกันเอง  ลุงจ้าวไม่มีทางบอกใคร  แต่ต่อไปถ้าเอ็งจะแวบ

ออกไปสูดอากาศ บอกลุงล่วงหน้าก็ดี  ไม่ง้ันเกิดหัวหน้าห้องสมุดมา ความแตก

1 หน่วยเงินของจีนแบ่งเป็นหยวน  เหมา  เฟิน  1 หยวนมี  10  เหมา  1  เหมามี  10  เฟิน
2 เป็นสำานวนจีน หมายถึงใช้ของผู้อื่นมาแสดงนำ้าใจ 
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กันพอดีจริงไหม„

โจวเจวีย๋ฉกียิม้พลางพยกัหนา้หงึก ๆ  อยา่งเห็นดว้ย กอ่นจะรีบสง่ไฟแชก็

ใหเ้หลา่จ้าว  พวกเขาคยุเลน่กนัครู่หนึง่แล้วแยกยา้ยไปทำาหนา้ท่ีของตน  ตอนนี้

เวรตรวจรหัสหนังสือเป็นของเหล่าจ้าว  โจวเจว๋ียเหลือบมองกู้เหล่าแวบหนึ่ง 

กู้เหล่ากำาลังงีบหลับอยู่ข้างวิทยุท่ีเปิดทิ้งไว้  เขาเห็นดังนั้นจึงรีบพุ่งเข้าไปนั่งหน้า

จอคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วราวสายลับ หยิบหนังสือของเฉินเฮ่าในกระเป๋าเป้

ออกมาสแกนรหสั ผลทีป่รากฏบนหนา้จอทำาให้เขาแทบชอ็ก  หนงัสอืทกุเลม่เลย

กำาหนดคนืมาแลว้อยา่งนอ้ยสีป่ ี หากการคนืหนงัสอืใชร้ะบบเดยีวกบับตัรเครดติ 

ช่ือของเฉินเฮ่าคงขึ้นบัญชีดำาของห้องสมุดทุกแห่งอย่างไม่ต้องสงสัย  โจวเจวี๋ย

รีบปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์หลังเคาน์เตอร์  วางหนังสือของเฉินเฮ่ารวมกับกอง

หนงัสอืสำาหรับเกบ็เขา้ชัน้ดว้ยความเร็วปานสายฟ้าแลบ แตแ่ลว้โจวเจวีย๋กน็กึขึน้

ไดว้า่  หากโชคร้ายเกดิคนอืน่สงัเกตเหน็ว่าหนงัสอืเหลา่นีแ้ปลกตาแลว้ลองตรวจ

ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ขึ้นมามีหวังความแตกพอดี  คิดได้ดังนั้นจึงตัดสินใจ

นำาหนังสือเหล่านี้เก็บเข้าชั้นด้วยตัวเอง  เมื่อตกลงใจแล้วก็เข็นรถเข็นมุ่งหน้า

ไปยังชั้นหนังสือ 

เขาเข็นรถเข็นพลางมองไปด้านนอกอย่างเบ่ือ ๆ  มือข้างหนึ่งทำาทีเป็นจัด

ชั้นวางหนังสือ ทันใดนั้นเขาก็สัมผัสถูกหนังสือเล่มหนึ่ง  เมื่อหยิบขึ้นมาดูจึงรู้ว่า

เป็นหนังสือเก่าที่เสียบไม่เข้าชั้นเล่มนั้น 

เขาอุทานออกมาอย่างประหลาดใจ พึมพำากับตัวเอง  ”โยนใส่ลังไปแล้ว

นี่นา ทำาไมถึงมาโผล่ที่นี่ได้  หรือมีคนหยิบออกมา  แต่ก็ไม่น่าใช่...„  อยู่ ๆ  เขา

ก็เกิดสนใจหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก  ถึงขนาดที่ความสงสัยใคร่รู้เข้า

แทนท่ีความต่อต้านในใจ  ความรู้สึกนี้ราวกับมีมนุษย์ล่องหนคนหนึ่งซ่ึงทั้ง

แปลกหน้าและคุ้นเคยโอบตัวเขาจากด้านหลัง  คอยควบคุมทุกอิริยาบถของเขา 

โจวเจวีย๋หยบิหนงัสอืขึน้มา อยากรู้ว่าเนือ้หาดา้นในเขยีนอะไรไว ้ หนงัสอืเลม่นี้

มชีือ่วา่  ”เจ็ดอาถรรพ„์  ไมม่ชีือ่ผู้เขยีน แมแ้ต่สำานกัพมิพก์ไ็มร่ะบ ุ หนา้แรกของ
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หนังสือมีตราประทับว่าเป็นหนังสือเก่าสำาหรับโละท้ิง  ถ้าอย่างนั้นทำาไมหนังสือ

เก่าที่ควรจะโละท้ิงไปตั้งนานแล้วถึงมาโผล่ในบริเวณแนะนำาหนังสือใหม่ได้ 

เขาเปดิหนงัสอื กลิน่แสบจมกูซึง่เปน็กลิน่เฉพาะของโกดงัเกบ็หนงัสอืโชยออกมา 

โจวเจวี๋ยพลิกเปิดสองสามหน้า  ดูเหมือนมันเป็นหนังสือนวนิยาย แต่ไม่ระบุชื่อ

ผู้เขียน  เขาอดคิดไม่ได้ว่าคงเป็นหนังสือเถื่อนที่ละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไม่ก็หนังสือ

ทีถ่า่ยสำาเนาเกบ็ไวโ้ดยพลการ  โจวเจวีย๋พงิชัน้หนงัสอื  เร่ิมตน้อา่นหนงัสอืแปลก

ประหลาดเล่มนี้ 

สิง่ทีบ่นัทกึอยูใ่นหนงัสอืเล่มนีค้อืเร่ืองราวเกีย่วกบัคำามัน่สญัญา  นกัอา่น

อยา่งคณุนบัเปน็หนึง่ในตวัละครของเร่ืองเชน่กนั  เมือ่คณุพบหนงัสอืเลม่นี ้ นัน่

แสดงว่าคุณได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งหนังสือเป็นที่เรียบร้อย  คุณจะพบว่าชีวิต

ของคุณคือส่วนประกอบเล็ก ๆ  ส่วนหนึ่งของนวนิยายเร่ืองนี้  สิ่งท่ีจะเกิดขึ้น

ต่อไปคือโลกส่วนตัวของคุณ คือการเดินทางเพื่อค้นหาคำาตอบและการไถ่บาป

ของคุณ

เร่ืองน้ีเกิดข้ึนในฤดูหนาวของปี  1938  สถานท่ีคือตำาบลเล็ก ๆ  ไม่สะดุดตา

แห่งหนึ่งแถวชานเมืองหนานจิง  ตัวละครหลักของเราคือหลินซ่ีว์  เขาเป็น

แพทยท์หาร ประจำาอยูก่องกำาลงัพลทีห่า้ กรมแพทยท์หารบกแห่งพรรคกก๊มนิตัง๋ 

ว่ากันตามลำาดับยศทางทหาร  เขามีตำาแหน่งเป็นร้อยโท  เวลานี้กองกำาลังทหาร

แถบชานเมืองหนานจิงที่หลินซ่ีว์ประจำาอยู่กำาลังสู้รบกับญ่ีปุ่น  ฝ่ายตรงข้ามคือ

กองกำาลังทหารหลักของญ่ีปุ่น  สหายร่วมสงครามของหลินซ่ีว์ส่วนใหญ่พลีชีพ

ในสมรภูมิ  ที่เหลืออยู่ไม่มากนักก็ถูกอาวุธกำาลังทำาลายมหาศาลของฝ่ายญ่ีปุ่น

กวาดลา้งจนตอ้งหนตีายไปคนละทศิคนละทาง ซำา้ปืนของเขายงัหลน่หายระหวา่ง

ตอ่สูตั้วตอ่ตัวกบัทหารญีปุ่่นนายหนึง่ ทัง้เนือ้ทัง้ตัวของเขาไมเ่หลอือะไรนอกจาก

กระเป๋าแพทย์ทหารหน่ึงใบ  เขาหลบหนีการตามล่าของไอ้พวกญ่ีปุ่นอย่างหัวซุก-

หัวซุน คอยหลบลูกกระสุนท่ีปลิวว่อนท่ัวทุกสารทิศ  สุดท้ายจึงตัดสินใจเข้าไป
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ซ่อนตัวในโบสถ์แห่งหนึ่งซ่ึงเคยเป็นหน่วยพยาบาลชั่วคราวในอดีต  ทว่าบัดนี้ 

นอกจากรอยเลือดที่สาดกระจายเต็มพื้นกับไม้กางเขนที่ถูกเหยียบยำ่าไม่มีชิ้นดี 

ก็เหลือเพียงความว่างเปล่า

หลินซี่ว์เข้าไปในโบสถ์ไม่ถึงสิบวินาที  ยังไม่ทันจะพักหายใจ หน้าประตูก็

แวว่เสยีงปนืดงัสนัน่  เขากดแผลท่ีหวัไหลพ่ลางกม้ตัวลง  ต้ังใจจะหนไีปหลบใน

ห้องสวดมนต์

เขาเดินมาถึงหน้าห้องสวดมนต์  วินาทีท่ีจะผลักประตูเปิด  ชายคนหนึ่งก็

พุ่งพรวดออกมา  ในมือกำาดาบซามูไรหักคร่ึงไว้แน่น  คมดาบเต็มไปด้วยคราบ

เลือดแห้งกรัง  ชายคนนั้นตัวสั่นไปทั้งร่างขณะชี้ดาบมาทางหลินซ่ีว์  เมื่อเห็นว่า

หลนิซ่ีวเ์ปน็คนจีนกท้ิ็งตัวใสห่ลนิซ่ีวอ์ยา่งหมดเร่ียวแรง  หลนิซ่ีวย์นืไมม่ัน่คงเป็น

ทุนเดิม  เมื่ออีกฝ่ายโถมเข้ามาหา ทั้งคู่จึงล้มกลิ้งไปบนพื้น

ตอนท่ีหลนิซ่ีว์ตัง้ใจจะผลกัชายฉกรรจ์ออก  เขากส็งัเกตเหน็วา่มอืของตน

ชุ่มเลือดสีแดงสด  จึงตระหนักได้ว่าชายฉกรรจ์ได้รับบาดเจ็บสาหัส  ขณะ

ที่เขากำาลังจะห้ามเลือดให้ชายคนนั้น  เสียงโห่ร้องของทหารญี่ปุ่นก็ดังลอดเข้ามา 

ชายฉกรรจ์คำารามเสียงตำ่า  ไขว่คว้าหาดาบซามูไรหักคร่ึง  เขาใช้แรงท้ังหมดที่มี

ผลักหลินซ่ีว์ออก  มือกำาดาบหักไม่ยอมปล่อย  แต่แล้วตอนนั้นเอง  ด้านหลัง

ชายฉกรรจ์ก็ปรากฏมือสองข้างคว้าเอวเขาไว้แน่น  หลินซ่ีว์เพ่งมอง  เห็นว่า

เจ้าของมือคือหญิงสาวคนหนึ่ง  ผมยาวสยายปิดบังใบหน้าจนมองไม่ชัด  เธอ

คว้าตัวชายฉกรรจ์ ดวงตาสีแดงกำา่จ้องมองหลินซ่ีว์อย่างส้ินหวัง  ท่าทางหวาดกลัว

สดุขดี  ปฏกิริิยาแรกของหลนิซ่ีว์คอืผลกัสองคนนัน้เขา้ไปในหอ้งสวดมนต์อยา่ง

รวดเร็วแล้วรีบปิดประตูห้องสวดมนต์  ซ่ีงเป็นวินาทีเดียวกับที่ทหารญี่ปุ่นเตะ

ประตูโบสถ์เข้ามา... 

โจวเจวี๋ยอ่านถึงตรงนี้  สังเกตเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับ

สงครามต่อต้านญี่ปุ่น  บางทีที่ตอนต้นเร่ืองระบุว่าเร่ืองนี้มิใช่เร่ืองท่ีแต่งขึ้นตาม


