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หลุมพราง

เขาจอดรถไว้ข้างทาง  เหลือบมองตรอกแคบด้านขวา  ก้าวลงจากรถ
แล้วล็อกประตู 

ตรอกซ่ึงแคบอยู่แล้วยิ่งดูแคบลงกว่าเดิมเมื่อมีแผงขายของนับสิบตั้งกิน

พื้นที่  เขาเดินแทรกตัวผ่านร้านขายสายคล้องโทรศัพท์มือถือและตุ๊กตาขนปุย

ราคาถูกไปอย่างยากล�าบาก พลางคอยมองป้ายร้านค้าสองข้างทาง  ก่อนจะมา

หยดุหน้าประตรู้านอาหารขนาดเลก็ทีช่ือ่ว่า ราชาปลาย่างเสฉวน  เขาพนิจิป้ายร้าน

อยู่ครู่หนึ่ง  แล้วยกมือผลักประตูกระจกเปื้อนคราบน�้ามันก่อนเดินเข้าไปข้างใน

ขณะนี้เวลาบ่ายสามโมงคร่ึง  บรรยากาศในร้านเงียบเหงา  เถ้าแก่เนี้ย 

นั่งสัปหงกอยู่หลังเคาน์เตอร์  เมื่อเซ็นเซอร์ซ่ึงติดต้ังเอาไว้ที่กรอบประตูส่งเสียง  

”ยินดีต้อนรับ„  เธอก็ฉุดตัวเองขึ้นจากความซึมเซา หันไปปลุกบริกรสาวที่ก�าลัง

นั่งหลับเอาแรง ก่อนจะเดินขยี้ตาตรงมารับลูกค้า

เขายนืนิง่อยูท่ี่หน้าประตู กวาดตามองรอบร้านอาหารว่างเปล่าก่อนจะพดู

ขึ้นว่า  ”ผมจองโต๊ะไว้„

”อ้อ„  เถ้าแก่เนี้ยพลิกสมุดจดเล่มจิ๋ว  ”คุณสิงใช่ไหมคะ„

เขาพยักหน้ารับ
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”โต๊ะหมายเลขเจ็ดค่ะ„

บริกรสาวเดินน�าลูกค้ามานั่งท่ีโต๊ะหมายเลขเจ็ด กางเมนูให้ดูแล้วถามว่า  

”จะสั่งอาหารเลยหรือรออีกสักครู่คะ„

”รอก่อนก็แล้วกัน„  ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจวัตถุทรงกลมบนโต๊ะอาหาร

มากกว่าจะสนใจเมนู

”อาหารแนะน�าของร้านเรามีปลาย่างเสฉวน สาลี่ซอสมะขาม...„

”อีกเดี๋ยวค่อยแนะน�าเถอะ„  ลูกค้ากล่าวเสียงเรียบแต่เด็ดขาด  ”ผมขอ

น�้าบ๊วยแก้วหนึ่งก่อนแล้วกัน„

บริกรสาวเบ้ปาก  เก็บเมนูแล้วเดินจากไป

เขาหยิบวัตถุทรงกลมบนโต๊ะขึ้นมาพิจารณา  สิ่งนี้คือของเล่นชิ้นเล็ก ๆ  

ที่เอาไว้ท�านายดวงชะตาราศี  ด้านนอกท�าจากพลาสติกหยาบ ๆ   พิมพ์ลวดลาย

สัญลักษณ์ของสิบสองราศี  โดยมีรูส�าหรับหยอดเหรียญอยู ่ใต้สัญลักษณ์   

ของแต่ละราศ ี เมือ่หยอดเหรียญหนึง่หยวนลงไปกจ็ะมกีระดาษม้วนเลก็ ๆ  หล่น

ออกมาจากช่องด้านล่าง  เป็นค�าท�านายโชคชะตา  ตัวเลขมงคล  และสีมงคล

ประจ�าเดือน

เขายิม้ขณะพมึพ�ากบัตัวเอง  ”ไอ้หมอนีม่นักช่็างคดิแฮะ„  ว่าแล้วจึงหยบิ

เหรียญหนึ่งหยวนมาหยอดลงในช่องข้างใต้สัญลักษณ์ราศีสิงห์แล้วดึงคันโยก 

เสียง  ”บ๊ีบ„  ดังขึ้นพร้อมกับมีม้วนกระดาษขนาดจ๋ิวกลิ้งออกมาจากช่องเล็ก ๆ  

ด้านล่าง

เขาหยบิม้วนกระดาษมาเขม้นมองใกล้ ๆ   ม้วนกระดาษนัน้ยดัอยูใ่นแท่ง

พลาสติกขนาดเล็ก  ท่ีสุดปลายแท่งมีม้วนกระดาษที่เล็กยิ่งกว่าอุดอยู่  เขาดึง

กระดาษม้วนจ๋ิวม้วนนั้นออกมาเปิดอ่าน พบข้อความเขียนว่า หองหกสองสี่ 

โรงแรมริมอ่าว

มุมขวาล่างของกระดาษเขียนสัญลักษณ์กากบาทสีแดงซ่ึงมีขนาดเล็ก

จนอาจมองข้ามไปถ้าไม่สังเกต  เขารู้สึกเหมือนเลือดในกายไหลไปรวมกัน
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อยู่ที่ศีรษะ

บริกรสาวยกน�้าบ๊วยกลับมาที่โต๊ะหมายเลขเจ็ด แต่กลับพบว่าลูกค้าหาย

ไปแล้ว บนโต๊ะมธีนบตัรสบิหยวนวางไว้ พร้อมท้ังม้วนกระดาษพยากรณ์ทีย่งัคง

ค้างอยู่ในแท่งพลาสติก  หญิงสาวพึมพ�า  ”พิลึกคนจริง ๆ „ พลางเก็บเงินใส่ถาด 

ทันใดนั้นก็เกิดอยากรู้อยากเห็น  จึงดึงม้วนกระดาษในแท่งพลาสติกออกมาอ่าน

เดือนนี้ดาวเคราะหโคจรทับเรือนชะตา อาจมีเคราะหหนัก

โรงแรมริมอ่าวในเขตชานเมืองไม่ใช่โรงแรมมีระดับ  ลูกค้าบางตามาก ยิ่งหมด

ช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวบรรยากาศก็ยิ่งเงียบเหงา  เขาขับรถเข้ามาจอดในโรงแรม 

ยังเหลืออีกสิบกว่านาทีจึงจะถึงเวลานัดพบ  เลยนั่งสูบบุหรี่ในรถเพื่อฆ่าเวลา

พู่ห้อยที่แขวนอยู่ตรงกระจกมองหลังแกว่งไกวตามแรงลม  เด็กสาว

ในกรอบรูปที่แขวนอยู่ส่งยิ้มมาให้  ดูสดใสราวกับดอกไม้แรกแย้ม

ปืนพกแข็ง ๆ  ที่บั้นเอวท่ิมต�าผิวเนื้อ  เขาดึงมันออกมาพินิจมอง มันเป็น

ปืนพกรุ่นปี 1964  ท่ีได้รับการดแูลอย่างด ีทอประกายสนี�า้เงินหม่นใต้แสงอาทติย์

ยามบ่าย  เขาปลดซองกระสุน  ตรวจสอบกระสุนทีละนัดแล้วใส่กลับเช่นเดิม 

รู้สึกว่ามือชื้นเหงื่อ

นีฉ่นัเครียดหรือ  อย่าส ิอย่าเครียด ฉนัควรผ่อนคลายสบายใจสถิงึจะถกู 

เขาบอกกับตัวเองเช่นนั้นระหว่างก้าวลงจากรถ

เขาเดนิตัดลอ็บบีโ้รงแรมไปยงัลฟิต์แล้วกดขึน้ไปทีช่ัน้หก  ทกุอย่างดปูกติดี 

ยิ่งคืบใกล้ห้องหมายเลขหกสองสี่มากเท่าไร  หัวใจของเขาก็ยิ่งผ่อนคลาย  เขา

เดินไปหยุดตรงหน้าประตู  ยกมือเตรียมเคาะแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่าประตู

แง้มอยู ่ ช่างไม่รอบคอบเอาเสยีเลย  เขาขมวดคิว้ นกึในใจว่าเดีย๋วจะต้องต�าหนิ

เจ้านั่นแรง ๆ  สักยก

ภายในห้องไม่มีคน  เสียงน�้าซู่ ๆ  ดังแว่วมาจากห้องน�้า  เขาชักหงุดหงิด



10  เหลยหมี่

ขึ้นเร่ือย ๆ   จึงยกมือทุบประตูห้องน�้าแรง ๆ  สองทีแล้วนั่งลงบนเตียงซ่ึงตั้งอยู่

ติดผนัง  ก่อนจะเปิดโทรทัศน์

โฆษณาในโทรทัศน์ฉายให้เห็นภาพเด็กอ้วนสามสี่คนยืนยิ้มหน้าซือ่พลาง

มองดูขวดนมเปร้ียวสีสันสดใส  สายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่โทรทัศน์  แต่สมอง

กลับล่องลอยไปถึงเร่ืองอื่น  เฝ้าแต่พะวักพะวนถึงรายละเอียดของสิ่งที่ก�าลัง

จะลงมือท�า  ก่อนอื่นเขาจะต้องรู้ว่าพวกนั้นกบดานอยู่ที่ไหนและมีกันกี่คน...

พกอาวุธหรือไม่...หลังเสร็จเร่ืองแล้วควรจะอธิบายแรงจูงใจอย่างไรดี  ท�าเพื่อ

ป้องกันตัวหรือว่า...

และแล้วเขาก็ตระหนักว่าแผนการนี้มีช่องโหว่มากมาย...เห็นทีปฏิบัติการ

คราวนี้จะไม่ง่ายอย่างที่คิด

เสยีงน�า้แผ่วลงเร่ือย ๆ  จนเงียบไปในท่ีสดุ  ยงัไม่ทันจะดโูฆษณาจบ ประตหู้องน�า้

ก็เปิดออก  เขาหันไปมองทางห้องน�้าด้วยสีหน้าบ้ึงตึง  รีโมตคอนโทรลในมือ

พลันร่วงหล่นลงพื้น

ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเปลือยกายออกมาจากห้องน�้า

เขานิง่อึง้ไปสองวนิาที แต่ปฏกิริิยาถดัมากลบัไม่ใช่รีบหลบัตา ทว่าเขาชกัปืน

ที่เอวออกมาทันควัน

สาเหตุที่ต้องท�าเช่นนั้นเป็นเพราะต้นคอของหญิงเปลือยคนนี้มีผ้าขนหนู

มัดไว้  ปลายผ้าอีกข้างอยู่ในก�ามือชายคนหนึ่งซ่ึงยืนย่อตัวหลบอยู่ข้างหลังเธอ

จนเขามองไม่เหน็หน้า และไม่เหน็ว่ามอือกีข้างของชายคนนัน้ก�าลงัท�าอะไร แต่ที่

แน่ ๆ  หมอนี่ไม่ใช่คนที่เขาจะมาพบ

หญงิสาวน�า้ตานองหน้า ศรีษะหงายไปด้านหลงั  ร่างแอ่นไปข้างหน้าอย่าง

ผิดธรรมชาติ  เห็นได้ชัดว่ามีวัตถุบางอย่างจ่ออยู่ที่แผ่นหลัง

”ได้โปรด...„  เธอสะอื้น  ”...ช่วยฉันด้วย„

หญิงสาวหน้าตาบูดเบ้ียวเพราะหวาดกลัวและเจ็บปวดถึงขีดสุด  ความ
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อบัอายทีม่ผีูช้ายจ้องมองร่างเปลอืยเปล่าท�าให้เธอคดิจะยกมอืปิดบังทรวงอกและ

ช่วงล่าง  แต่วัตถุท่ีจ่อแผ่นหลังท่ิมแทงแรงขึ้นจนเธอจ�าต้องแอ่นอกไปข้างหน้า 

พยายามยกมือปิดป้องเรือนร่างอย่างอ่อนแรง

”ปล่อยเธอเดี๋ยวนี้!„  เหตุการณ์ที่กลับตาลปัตรท�าให้เขาตระหนก  ขยับ

นิ้วปลดนกปืน  ”แกเป็นใคร„

ชายคนนั้นไม่ตอบ  ได้ยินเพียงเสียงหอบหายใจหนักหน่วง

”ปล่อยเธอเถอะ„  เขาพยายามระงับสติอารมณ์  สืบเท้าอย่างระมัดระวัง

ขณะเล็งปืนไปที่ชายคนนั้น  ”มีเรื่องอะไรก็ค่อย ๆ  คุยกันดีกว่า„

แต่อีกฝ่ายนิ่งเงียบ  เขาจึงไม่รู้ว่าคนร้ายต้องการอะไร

”ช่วยด้วย...„  หญงิสาวหน้าเขยีวเพราะหายใจไม่ออก แต่ทนัใดนัน้สองตา

ก็เบิกโต ส่งเสียงครืดคราดในล�าคอ  ร่างกระตุกเกร็งรุนแรง  เขามองเห็นโลหะ

แวววาวทะลุออกมาจากใต้ทรวงอกด้านซ้ายของหญิงสาวคนนั้น

พริบตานั้น  คนร้ายผลักร่างหญิงสาวไปอีกทาง พุ่งตัวไปเปิดประตูแล้ว

วิ่งหนีออกจากห้อง

เขาเบิกตาโพลงมองดูหญิงสาวท่ีถูกแทงทะลุอกเดินกางแขนเข้ามาใกล้ 

เธอพดูอะไรไม่ออก แววตาเตม็ไปด้วยความสิน้หวงัและวงิวอน สบืเท้ามาข้างหน้า

ได้เพียงก้าวเดียวก็ล้มคว�่าลงกับพื้น

คนร้ายแทงได้แม่นย�าจนไม่มเีลอืดออกจากบาดแผล  เขามัน่ใจว่าผูห้ญงิ

คนนี้คงจะถูกแทงทะลุหัวใจในแผลเดียว

เขาไม่มีเวลาครุ่นคิด กัดฟันกรอดแล้วก้าวข้ามร่างบิดเกร็งของหญิงสาว 

วิ่งถือปืนไล่กวดคนร้ายไปทันที

ดูเหมือนว่าฆาตกรจะไม่คิดหนีออกจากโรงแรม แต่กลับวิ่งขึ้นบันไดไปเรื่อย ๆ  

เขาวิ่งตามไปติด ๆ   เหตุการณ์เมื่อครู่ท�าเอาสมองปั่นป่วน  ท�าไมผู้หญิง

คนนัน้ถงึมาอยูใ่นห้องนี ้ ผูช้ายถอืมดีเป็นใคร แล้วท�าไมถงึต้องฆ่าเธอ  ค�าถาม
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มากมายผุดขึ้นในสมองท่ีสูญเสียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปชั่วคราว 

สิ่งเดียวที่เขาคิดออกตอนนี้คือ  จะปล่อยให้คนร้ายหลบหนีลอยนวลไปไม่ได้

เป็นอันขาด!

ทกุคร้ังทีว่ิ่งมาถงึหวัมมุ  เขาจะยกปืนขึน้พลางกวาดสายตาไปรอบตัว  เมือ่

มัน่ใจว่าไม่มใีครดกัซุ่มจงึค่อยว่ิงต่อ  ซ่ึงอนัทีจ่ริงน่าจะท�าให้ระยะห่างระหว่างเขา

กบัคนร้ายถ่างกว้างขึน้ แต่กลบัดเูหมอืนว่าคนร้ายเลกิคดิหนแีล้ว  เมือ่เขาเงยหน้า

ขึ้นมองอีกคร้ังเพราะเสียงฝีเท้าเหนือศีรษะขาดช่วงไป ก็เห็นคนร้ายยืนหอบอยู่

บนชานพักบันได

พริบตานั้น  เขามั่นใจว่าเห็นร่องรอยแห่งความเศร้าฉายวูบขึ้นในแววตา

อีกฝ่าย แต่เพียงพริบตา ความแน่วแน่บางอย่างก็เข้าแทนที่

คนร้ายกางแขนออกทันควัน  ช่วงอกไร้สิ่งป้องกันใด ๆ  โดยสิ้นเชิง  ชูมือ

ทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะก่อนจะกระโจนเข้าใส่เขาด้วยท่วงท่าเงอะงะ

เมื่อเห็นแสงสะท้อนวาบจากบางสิ่งในมือคนร้าย  เขาก็ลั่นไกปืนตาม

สัญชาตญาณ

กระสุนแล่นเข้าเจาะร่างคนร้ายอย่างแรงจนตัวเอียงเสียหลัก ก่อนจะร่วง

ลงบนพื้นทั้งที่ยังถลาเข้ามาไม่ถึงเป้าหมาย

เขาถอืปืนเดนิตรงเข้าไป  เหวีย่งขาหมายจะเตะอาวุธในมอืคนร้ายให้พ้นทาง 

แต่แล้วก็ได้แต่นิ่งอึ้ง

สิ่งที่อยู่ในมือคนร้ายไม่ใช่อาวุธ หากแต่เป็นช้อนสเตนเลสคันหนึ่ง

เขาเหลอืบมองคนร้ายทีน่อนแน่นิง่อยูก่บัพืน้  เลอืดสด ๆ  ไหลทะลกัออกมา

จากทรวงอก สายตาเลื่อนลอย ลมหายใจถี่กระชั้น

เขาเร่ิมใจคอไม่ด ีนัง่คกุเข่าลงกบัพ้ืน  ใช้ปืนจ่อคางคนร้ายแล้วตะโกนถาม

เสียงลั่น  ”แกเป็นใครกันแน่  ใครสั่งให้แกท�าแบบนี้„

คนร้ายกระอักเลือดเต็มปาก  ทันใดนั้นก็เผยรอยยิ้มแปลกประหลาด 

เลื่อนสายตามามองหน้าเขา นัยน์ตาเปี่ยมแววเยาะหยัน
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”แก...เสร็จแน่„

แม้เสยีงจะเบา แต่เขากลบัได้ยนิชดัเจน  พริบตานัน้สมองของเขาว่างเปล่า 

ได้แต่มองหน้าอีกฝ่ายนิ่งงัน

เสยีงฝีเท้าวุน่วายดงัมาจากข้างบนตกึ  เขารีบลกุขึน้ยนื  เงยหน้ามองบันได 

ทนัใดนัน้คนกลุม่หนึง่กโ็ผล่ออกมาตรงชานพกั  ท้ังสองฝ่ายตะโกนเข้าใส่กนัทนัที

ว่า  ”อย่าขยับ  วางอาวุธเดี๋ยวนี้!„  ตามด้วยเสียงดึงสไลด์ปืน ฉับพลันผู้น�าขบวน

ของอีกฝ่ายก็ถามขึ้นอย่างแปลกใจ  ”อ้าว  รองสิงเองเหรอ„

”เสี่ยวซ่ง„  เมื่อเห็นหน้าฝ่ายตรงข้ามชัดเจน  ตัวเขาซ่ึงอีกฝ่ายเรียกว่า

รองสิงก็วางปืนลง  ”ท�าไมพวกนายถึงมาอยู่นี่„

เสี่ยวซ่งส่งสัญญาณให้เพื่อน ๆ  ลดปืนลงอย่างกระอักกระอ่วน  ”พอดี

สายรายงานมาว่ามีคนมั่วสุมเล่นเซ็กซ์หมู่กันที่ชั้นสิบสอง พวกเราก็เลย...„

เสี่ยวซ่งก้าวลงบันได  เมื่อเห็นคนร้ายนอนอยู่บนพื้นก็ชะงักเท้า  เหลือบ

มองคนร้ายและ  ”รองสิง„  อย่างประหลาดใจ

”เมื่อกี้คุณเป็นคนยิงเหรอ„

”ใช่„  สงิจ้ือเซินชกัหงุดหงิด  ”ผูช้ายคนนีฆ่้าคนตายทีห้่องหกสองสี ่ ช่วย

น�าก�าลงัไปปิดล้อมทีเ่กดิเหตแุล้วแจ้งกรมต�ารวจด่วน  ส่วนนาย...แล้วกน็ายด้วย„ 

เขาชี้ไปที่ต�ารวจอีกสองนาย  ”ตรวจดูซิว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหม„

เสีย่วซ่งรับค�า หยบิโทรศพัท์มอืถอืมากดหมายเลขแล้ววิง่ลงบันไดไปอย่าง

รวดเร็ว ปล่อยให้ต�ารวจสองนายนั้นจัดการกับคนร้าย  พวกเขาพลิกเปลือกตา

และจับชีพจร สามสี่วินาทีให้หลังก็ลุกขึ้นยืนพลางส่ายศีรษะ

”ปัมหัวใจสิ!„  สิงจื้อเซินยังไม่ยอมแพ้  ”ขอแค่ให้พูดได้ก็พอ„

นายต�ารวจทั้งสองท�าตามค�าสั่ง พวกเขาปัมหัวใจและผายปอดให้คนร้าย 

แต่หลังจากวุ่นวายอยู่หลายนาที  คนร้ายก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะฟื้น  สิงจ้ือเซินหน้า

เครียดขึ้นเร่ือย ๆ   เมื่อเห็นต�ารวจนายหนึ่งเช็ดฟองเลือดออกจากปาก ก้มหน้า

เตรียมผายปอดอีกครั้ง  เขาก็ยกมือห้าม  ”ช่างมันเถอะ„



14  เหลยหมี่

สงิจ้ือเซินมอืเท้าสะเอว  จ้องหน้าผูต้ายหลายวนิาทีแล้วเอ่ยเสยีงเบา  ”ปิด

ล้อมที่เกิดเหตุตรงนี้ไว้ก่อน  เดี๋ยวฉันจะไปดูทางนั้น„

เมื่อสิงจ้ือเซินเดินไปถึงทางเดินชั้นหกก็เห็นเสี่ยวซ่งยืนคุยโทรศัพท์อยู่  พอเห็น

ว่าใครมา  เสี่ยวซ่งก็กดตัดสายทันที

”เป็นยังไงบ้าง„  สิงจ้ือเซินเดินตรงเข้าไปพลางถาม  ในใจเฝ้าแต่ครุ่นคิด

ถึงผู้หญิงในห้องหกสองสี่  ทว่าเสี่ยวซ่งกลับยกมือขวางไว้

”รองสิงครับ  โปรดส่งปืนให้ผมด้วย„

”หา„  สิงจื้อเซินแปลกใจ  ”ว่าไงนะ„

”กรุณาส่งปืนมาเดี๋ยวนี้!„  เสี่ยวซ่งแตะปืนที่เอวของตน  ”นี่เป็นค�าสั่ง

จากกรมต�ารวจ!„

สิงจื้อเซินนิ่งอึ้ง  กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็พบว่าถูกลูกน้องสี่นายยืนล้อมไว้  เขา

พยายามระงับโทสะ ปลดปืนส่งให้อย่างว่าง่าย  ต�ารวจทีอ่ยูด้่านหลงัควกักญุแจมอื

ออกมาสับลงบนข้อมือสิงจื้อเซินดังแกร๊ก

โลหะเยน็เยยีบและสมัผสัทีบี่บรัดท�าให้สงิจ้ือเซินขดัขนืตามสญัชาตญาณ 

แต่เพียงพริบตาเดียว มืออีกข้างก็ถูกกระท�าอย่างเดียวกัน

”พวกนายจะท�าอะไร„  รองสิงฉุนขาด  ”เกิดอะไรขึ้นกันแน่„

เสี่ยวซ่งหย่อนปืนลงในถุงหลักฐานอย่างระมัดระวัง  ช�าเลืองมองอดีต

หวัหน้าท่ีก�าลงัเดอืด นิง่ไปนดิก่อนเอ่ยเสยีงเบาว่า  ”เมือ่กีพ้วกผมตรวจสอบห้อง

หกสองสี่อย่างละเอียดแล้ว„

เขาเงียบไปพักหนึ่งจึงกล่าวต่อ  ”แต่ไม่พบอะไรเลย„



ฟังมู่เหม่อมองทุ่งข้าวสาลีเวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตานอกหน้าต่าง  พลาง
จุดบุหรี่มวนถัดไป

เขาชอบอยู่ตามล�าพังมาแต่ไหนแต่ไร  เมื่อเปียนผิงเสนอว่าจะส่งตัวมา

ท�างานที่เมือง  S  จึงตอบตกลงทันที  ตอนนี้เขายืนอยู่ตรงจุดเชื่อมต่อระหว่าง

ตูร้ถไฟ สายลมหวืดหวือช่วงต้นฤดใูบไม้ร่วงพัดลอดช่องประตเูข้ามาพาให้สมอง

ปลอดโปร่ง  รู้สึกโล่งสบาย

ความรู้สึกนี้ชวนให้เฉื่อยชาเกียจคร้าน  และน�าพาความเศร้าที่คุ้นเคยให้

หวนคืน  ฟังมู่มองเงาตัวเองในกระจก  ลืมไปแล้วว่าใบหน้าของตนเป็นเช่นไร

ในช่วงวยัท่ีปราศจากความกงัวล  หลงัผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ  และได้พบปะผูค้น

หลากประเภท ความเยาว์วัยแปรเปลีย่นเป็นกร้านโลก ความอ่อนโยนแปรเปลีย่น

เป็นแขง็กร้าว  บางทีสิง่ทีเ่ปลีย่นไปตามกาลเวลาท่ีผันผ่านอาจไม่ใช่แค่รูปลกัษณ์

ภายนอก

ฟังมู่เบือนสายตาจากเงาในกระจก พ่นควันบุหรี่อย่างแผ่วเบา

ช่วงเวลาอันผ่อนคลายมักจะผ่านไปเร็ว  ราวหนึ่งชั่วโมงให้หลัง  ขบวนรถก็เทียบ

1
ลักพาตัว
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จอด ณ สถานีรถไฟเมือง S

ชายหนุ่มคนหนึ่งมารอรับเขาอยู่แล้ว  เมื่อฟังมู่มองเห็นแผ่นป้ายเขียน

ว่า  ”คุณฟังมู่จากเมือง C„ ก็เดินตรงเข้าไปหาทันที

”สวัสดี„

ชายหนุ่มมองหน้าฟังมู่อย่างแปลกใจ  สอดส่ายสายตาไปข้างหลังเขา

ราวกับคาดหวังว่าจะมีใครโผล่มาอีกคน

”คุณคือ...นายต�ารวจฟังเหรอครับ„

”ใช่  คุณมาจากกรมต�ารวจประจ�าเมือง S สินะ„

สีหน้าแปลกใจมลายหายไปจากใบหน้าของชายหนุ่มคนนั้นอย่างรวดเร็ว 

เขาหนีบป้ายกระดาษเอาไว้ใต้รักแร้เพื่อให้มีมือว่างมาเขย่ามือทักทายฟังมู่

”ผมชือ่เซียววัง่ครับ สงักดักองปราบปราม„  ฟังมูส่มัผสัได้ถงึพลงัแขง็ขนั 

อีกทั้งความจริงใจในระดับที่พอเหมาะพอควรผ่านมือนั้น

ภายในรถโฟล์คสวาเกนรุ่นซานตานาที่เซียววั่งขับมารับ ฟังมู่ทอดสายตา

มองถนนหนทางข้างนอก  เขม้นมองใครบางคนเป็นคร้ังคราว  ชวีติของคนเหล่านัน้

ไม่เกีย่วอะไรกบัเขา  ซ่ึงท�าให้เขารู้สกึปลอดภยั อกีทัง้ยงัเว้นช่องว่างมากพอให้เขา

คาดคะเนภูมิหลังของคนเหล่านั้น

ฟังมูส่มัผสัได้ว่าเซียวว่ังแอบมองตนผ่านกระจกมองหลงั  เขาอมยิม้  ด้วย

รู้ดีว่าอีกฝ่ายรู้สึกแปลกใจตั้งแต่แรกพบว่าเขาน่ะหรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

อาชญาวิทยา  แต่ก็ช่างเถอะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกสักหน่อย

”พี่ฟังแต่งงานหรือยังครับ„

”ยงั„  ฟังมูห่นัมามอง  ”อย่าเรียกผมว่าพีเ่ลย ผมอาจจะไม่ได้แก่กว่าคณุ

ก็ได้นะ„

”อ้อ คุณอายุเท่าไหร่เหรอครับ„  เซียววั่งถือโอกาสชวนคุย

”ยี่สิบแปด„  ฟังมู่ยิ้มให้เซียววั่งผ่านกระจกมองหลัง  ”แล้วคุณล่ะ„

”ผมยี่สิบเก้า„  เขาเลื่อนสายตาไปทางอื่น  ”สุดยอดเลยนะครับ  ไม่นึก
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เลยว่าคุณจะอายุน้อยขนาดนี้  อนาคตคงสดใสน่าดู„

”ไม่หรอกครับ„  ฟังมู่เขินเล็กน้อย

”ฮ่า ๆ   ผมดคูนไม่ผิดหรอกครับ„  เซียววัง่หัวเราะเสยีงดงั  ”คนทีหั่วหน้า

เปียนแนะน�ามาจะต้องฝีมือฉกาจแน่นอน„

ยีส่บินาทใีห้หลงั  รถโฟล์คสวาเกนรุ่นซานตานากแ็ล่นมาจอดทีห่น้าประตโูรงแรม 

ฟังมู่เหลือบมองป้าย  ”โรงแรมโอเอซิส„  อย่างแปลกใจ

”ไม่ไปที่กรมเหรอ„

”ไม่ครับ„  เซียววั่งเดินน�าเขาเข้าไปในล็อบบ้ีพลางอธิบาย  ”เรือนรับรอง

ที่กรมสภาพไม่ค่อยดี  มีผู้เชี่ยวชาญมาเยือนท้ังทีก็ต้องต้อนรับให้สมเกียรติ

หน่อย„

ฟังมู่คิดในใจว่าไม่เห็นจ�าเป็นต้องมากพิธีรีตอง  ถึงอย่างไรคนเป็นแขก

ก็ควรจะยินดีกับสิ่งที่เจ้าภาพจัดให้อยู่แล้ว  เขาก้าวขึ้นลิฟต์ตามหลังเซียววั่ง 

ลิฟต์เคลื่อนขึ้นไปหยุดที่ชั้นสิบสอง  ท้ังสองเดินไปท่ีห้องหมายเลขหนึ่งสอง

หนึ่งสอง  ภายในห้องมีคนนั่งรออยู่จ�านวนหนึ่ง  เมื่อเห็นฟังมู่เดินเข้ามาก็พากัน

ลุกขึ้นยืน

”ท่านนี้คือคุณฟังมู่  ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอาชญากรรมท่ีกรมพิทักษ์

สันติราษฎร์ประจ�ามณฑลส่งมาครับ  ส่วนท่านนี้คือท่านหวังเค่อฉิน  รองอธิบดี

กรมต�ารวจประจ�าเมือง  S  ท่านนี้คือหัวหน้ากองปราบชื่อเติ้งเสี่ยวเซิน  ส่วน 

ท่านนี้เป็นรองหัวหน้ากองปราบชื่อสีว์ถง„  เซียววั่งแนะน�าให้ทุกคนรู้จักกัน

ทุกคนในที่นั้นไม่เว้นแม้แต่เซียววั่งล้วนอายุมากกว่าฟังมู ่ทั้งสิ้น  แต่

พวกเขากลับเกรงอกเกรงใจจนฟังมู่อึดอัด  รองอธิบดีหวังกุมมือฟังมู่พลาง

กล่าวว่า  ”หลายวันหลังจากนี้พวกเราจะท�าตามที่คุณสั่งการทุกอย่างครับ„

ฟังมู่ไม่ค่อยชินกับมารยาทสังคมสักเท่าไหร่จึงท�าได้เพียงผงกศีรษะรับ 

แต่เมื่อรองหวังสั่งเซียวว่ังให้ไปจัดการเร่ืองอาหาร  เขาจึงจ�าต้องออกปาก  ”ผม



18  เหลยหมี่

ยงัไม่หิวครับ กนิข้าวตอนนีอ้อกจะเร็วไปสกัหน่อย„  เขาหยบิแว่นมาสวม  ”คยุ

เรื่องคดีก่อนดีกว่า„

เมือ่พดูถงึคด ีทกุคนกเ็งียบไปทนัท ี รองหวังกวาดตามองคนอืน่ ๆ  แล้ว

ชี้ไปที่หัวหน้ากองปราบ  ”เสี่ยวเติ้ง  นายช่วยเล่าทีซิ„

สีวั่นก่อน  เผยหลาน หญงิสาวอายยุีส่บิหกปีหายไปจากเมอืง S อย่างลกึลบั  แฟน 

หนุม่ของเธอเข้าแจ้งความกบัต�ารวจ  โดยเล่าให้ฟังว่าในวนัเกดิเหต ุทัง้สองไปกนิ

อาหารเย็นกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง  เผยหลานขอตัวไปเข้าห้องน�้าหลังจาก

เรียกเก็บเงิน  แต่ผ่านไปยี่สิบกว่านาทีเธอก็ยังไม่กลับออกมา  แฟนหนุ่มรู้สึก

แปลกใจจึงขอให้บริกรหญิงช่วยไปดูให้  แต่ปรากฏว่าในห้องน�้าไม่มีใครอยู่เลย 

แฟนหนุ่มโทรเข้าโทรศัพท์มือถือเผยหลาน ทว่าพบว่ามันถูกทิ้งอยู่ในถังขยะใน

ห้องน�้า  เขาจึงรีบแจ้งความทันที  หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุ  เบ้ืองต้นต�ารวจ

สนันษิฐานว่าเผยหลานน่าจะถกูลกัพาตวั  วนัรุ่งขึน้สมมติฐานนีก้ไ็ด้รับการยนืยนั 

เมื่อมีคนน�าวิดีโอม้วนหนึ่งไปวางไว้หน้าประตูบ้านของเธอ  สรุปว่ามีคนจับตัว

เผยหลานไปจริง ๆ   แต่ที่แปลกก็คือ คนร้ายไม่ได้แจ้งในวิดีโอว่าต้องการเรียก

ค่าไถ่เป็นเงินจ�านวนเท่าใด  หลังจากนั้นในช่วงเย็นของวันที่สาม  คนร้ายใช้

โทรศัพท์มือถือติดต่อไปยังพ่อแม่ของเผยหลาน  โดยเรียกค่าไถ่จ�านวนสองล้าน

หยวน  แผนกเทคนคิตรวจพบว่าคนร้ายโทรศพัท์มาจากย่านพลกุพล่านในเมอืง 

แต่เจ้าของเคร่ืองหายตวัไปแล้ว  หลงัขอความช่วยเหลอืไปท่ีหน่วยโทรคมนาคม 

ต�ารวจจึงทราบว่าคนร้ายใช้ซิมโทรศัพท์มือถือที่ซ้ือมาจากร้านค้าปลีก  โดยเพิ่ง

เปิดใช้ซิมคร้ังแรกตอนท่ีโทรศัพท์มาแจ้ง  และคาดว่าน่าจะเป็นคร้ังสุดท้ายด้วย 

ประเมินจากเบาะแสท้ังหมดที่รวบรวมมาได้  ทีมสืบสวนเชื่อว่าคดีนี้มีประเด็น

น่าสนใจอยู่สองประการ  ได้แก่  วิธีการที่คนร้ายลักพาตัวเผยหลานไปจากร้าน

อาหาร และวิดีโอม้วนนั้น  โดยเฉพาะอย่างหลังถือเป็นเบาะแสท่ีน่าสนใจมาก 

อย่างไรก็ดี  หลังจากดูวิดีโอซ�้าไปซ�้ามาหลายรอบ  ทีมสืบสวนก็ยังไม่พบเง่ือนง�า
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ใด ๆ   ท้ายท่ีสุดจึงต้องขอความช่วยเหลือไปยังกรมพิทักษ์สันติราษฎร์ประจ�า

มณฑล

ฟังมูฟั่งรายละเอยีดคดอีย่างสงบ  เมือ่ฟังจบกน็ิง่ไปนาน  เหม่อมองมมุห้อง

แล้วถามว่า  ”ผู้เสียหายในคดีนี้...ประกอบอาชีพอะไร„

ทุกคนในห้องมองหน้ากัน สุดท้ายเซียววั่งก็เอ่ยขึ้น  ”เธอเป็นดาราครับ 

มีผลงานเยอะแยะ...ปกติคุณไม่ดูละครละสิ„  เขาเสริมพร้อมรอยยิ้ม

มน่ิาล่ะ  ถ้าเหยือ่เป็นคนธรรมดา อย่างดคีงเรียกค่าไถ่ได้สกัสองสามแสน 

แต่นี่เล่นเรียกตั้งสองล้าน ที่แท้ก็เพราะเหยื่อเป็นบุคคลมีชื่อเสียงนี่เอง

”คนที่โทรศัพท์มาขู่เอาเงินเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง  น�้าเสียงมีลักษณะเด่น

อะไรไหม„

เซียววัง่อ้าปากจะตอบ แต่โทรศพัท์มอืถอืดงัเสยีก่อน  เขารับสาย พดูคยุ

เพียงไม่กี่ประโยคก็หน้าเสีย  บรรยากาศในห้องเงียบไปทันที  ทุกคนจ้องมอง

เซียววั่งคุยโทรศัพท์  หลายนาทีผ่านไปเขาก็วางสายแล้วหันกลับมายิ้มเจื่อน ๆ  

”คนร้ายติดต่อมาอีกแล้วครับ„  เขาชะงักชั่วครู่  ”คราวนี้เรียกเงินเพิ่ม

เป็นสี่ล้าน„

บรรยากาศเคร่งเครียดขึน้ทันที  สีล้่านหยวนไม่ใช่เงินจ�านวนน้อย หน�าซ�า้

หากเรียกเงินเพ่ิมภายในระยะเวลาสั้นขนาดนี้  ต�ารวจและครอบครัวผู้เสียหาย

จะยิ่งกดดันมากขึ้น  ทุกคนในห้องเงียบกริบ  รู้สึกอึดอัดราวกับอากาศรอบตัว

กลายเป็นน�้าแข็ง

ผ่านไปพักหนึ่ง ฟังมู่ก็ยิ้มออกมา  ”น่าสนุกดีนะ„

เซียววั่งพาฟังมู่กลับไปที่กรมต�ารวจเพื่อดูวิดีโอม้วนนั้นตามค�าขอ  ภายในห้อง

ประชุม ต�ารวจหนุ่มติดต้ังอุปกรณ์แล้วหยิบรีโมตคอนโทรลส่งให้ฟังมู่  จากนั้น

เดินไปที่ประตูแล้วว่า  ”คุณดูเอาเองเถอะ ผมจะคอยเฝ้าอยู่หน้าประตู  รับรอง

ไม่มีใครมารบกวนแน่  ดูจบเรียกผมได้เลยนะ„


