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บทน�ำ
อดีต

ปี  2008
อ�ก�ศร้อนชื้นอบอ้�วม�เกือบคร่ึงเดือน  ตอนนี้เป็นช่วงเที่ยง 

ถนนหนท�งโล่งว่�ง  มีรถยนต์เพียงไม่กี่คันขับผ่�นบ้�งเป็นคร้ังคร�ว พัดฝุ่นให้

ฟุ้งตลบและลมร้อนโชยวูบ  สำ�ลักเข้�ปอดแล้วแสบร้อนอย่�บอกใคร  ผู้คน

ส่วนใหญ่ในเมืองนี้ต่�งเลือกท่ีจะอยู่บ้�น  เหตุผลหนึ่งคือเพื่อหลบร้อน  ส่วน

อีกเหตุผลคือเพื่อชมมหกรรมกีฬ�ที่สี่ปีมีครั้ง

ทว�่ร้�นซุปเผ็ดหม�ล�่1  ในเมอืงฉงชิง่กลบัคกึคกั ภ�ยในพืน้ท่ีร้�นคบัแคบ 

ผู้คนนั่งอัดกันเนืองแน่นอยู่หน้�โต๊ะอ�ห�รท่ีเปื้อนคร�บมันเหนียว  ทุกคนต่�งมี

ช�มซุปเผ็ดร้อน ๆ  ว�งอยู่ตรงหน้�  บ้�งก็มีเนื้อแพะเสียบไม้ย่�งหรือเบียร์เย็น ๆ  

กินแกล้ม  พัดลมโบร�ณท่ีติดอยู่ด้�นบนหมุนใบพัดอย่�งอ่อนแรง  แทบจะ 

ไม่ช่วยลดอุณหภูมิท่ีร้อนแรงเลยแม้แต่น้อย  แผ่นหลังของบรรด�ลูกค้�เปียกช้ืน

ดว้ยเหง่ือ แตน่ัน่กลบัไมเ่ปน็อปุสรรคตอ่พวกเข�ทีช่ืน่ชอบซุปเผด็  เสยีงซดกลนื

ขบเคี้ยวอ�ห�รดังขึ้นลงอย่�งไม่ข�ดส�ย

1 อ�ห�รขึ้นชื่อของมณฑลเสฉวน  เป็นหม้อไฟจิ้มจุ่มที่มีนำ้�ซุปรสช�ติเผ็ดร้อนและช�ลิ้น
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ช�ยฉกรรจ์หนวดเฟิ้มคนหนึ่งหยิบตะเกียบขึ้นม�รอ ทันทีที่ซุปเผ็ดเสิร์ฟ

ข้ึนโตะ๊  เข�กรี็บกนิคำ�ใหญ่อย�่งอดรนทนไมไ่หว  กนิไปไมก่ีค่ำ� คงรู้สกึว�่รสช�ติ

ไม่ถึงใจจึงยกช�มกระเบื้องขึ้นแล้วย่�งส�มขุมไปท่ีหน้�ช่องรับอ�ห�ร หยิบช้อน

ทองแดงคันย�วที่อยู่ในกระป๋องเหล็กมันเยิ้ม  ตักซอสนำ้�มันสีเหลืองข้นขึ้นม�

พูน ๆ  แล้วเทใส่ลงในช�มซุปเผ็ดของตัวเอง  เข�ลองชิมดูเล็กน้อย ก่อนจะเติม

ซอสนำ้�มันเผ็ดไปอีกหนึ่งช้อนพูนแล้วเดินกลับไปที่โต๊ะอย่�งพอใจ

หญิงเจ้�ของร้�นท่ีนั่งแทะเมล็ดท�นตะวันพล�งดูโทรทัศน์ไปด้วยลุกขึ้น

ยืน  ชะโงกมองซอสนำ้�มันท่ีเหลือติดเพียงก้นกระป๋อง  แล้วพูดทีเล่นทีจริง  

”ฉันว่�นะพี่ช�ย คุณม�ทีไร  ซอสนำ้�มันเผ็ดร้�นฉันเป็นต้องหมดทุกที„

ช�ยฉกรรจ์หัวเร�ะแหะ ๆ  พล�งซดซุปเผ็ดคำ�โต

โทรทัศน์กำ�ลังร�ยง�นข่�วช่วงเที่ยง ผู้สื่อข่�วมีท่�ทีซึมเศร้�ขณะร�ยง�น

ข่�วว่�  หลิวเสียง  นักกรีฑ�ทีมช�ติ  ถอนตัวจ�กก�รแข่งขันร�ยก�รว่ิงข้�มร้ัว

หนึ่งร้อยสิบเมตรช�ย  เหล่�ลูกค้�ต่�งพ�กันส่งเสียงฮือฮ�  บ้�งก็ว่�น่�อับอ�ย

ข�ยหน�้  บ้�งกว็�่น�่เสยีด�ยจริง ๆ   มเีพยีงช�ยฉกรรจ์คนนัน้ทีก่ม้หน�้กม้ต�กนิ

โดยไม่ปริป�ก  ไม่สนใจก�รแข่งขันที่อยู่ไกลถึงกรุงปักกิ่งแม้แต่น้อย

ทนัใดนัน้ลกูค�้อกีส�มคนกผ็�่นประตทูีเ่ปดิกว�้งเข�้ม�ในร้�น  คนทีเ่ดนิ

นำ�หน�้คอืช�ยชร�กบัเดก็หญิงคนหนึง่  หญิงเจ�้ของร้�นปดัเศษเมลด็ท�นตะวนั

บนตัว  เดินออกไปต้อนรับพร้อมรอยยิ้ม

”คุณลุง  ม�แล้วหรือคะ„  เธอเช็ดโต๊ะตัวหนึ่งอย่�งคล่องแคล่ว  ”สองที่

เหมือนเดิม  เลือดเป็ดสองที่ใช่ไหม„

”ที่เดียวก็พอ„  ช�ยชร�เหง่ือโชกเต็มหน้�  ท่ีเสื้อเชิ้ตมีรอยเปียกชื้น

เป็นวงกว้�งท้ังหน้�อกและแผ่นหลัง  ”ยัยหนูนี่น่ะสิ  ร้อนตับแตกยังยืนกร�น

จะม�กินซุปเผ็ดให้ได้„

หญิงเจ้�ของร้�นยิ้มสดใสพล�งลูบศีรษะของเด็กหญิงตัวน้อยเบ� ๆ  

”อย�กกินซุปเผ็ดของน้�อีกแล้วหรือจ๊ะ„
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”คะ่!„  เดก็หญิงตอบเสยีงใส  ”เพิม่วุ้นเสน้พเิศษสองที ่ และขอนำ�้อดัลม

แช่เย็นอีกขวดด้วยค่ะ„

เด็กหญิงพูดจบก็นั่งลงบนเก้�อี้  ช�ยชร�นั่งลงข้�ง ๆ   สีหน้�เต็มไปด้วย

คว�มรักใคร่เอ็นดูระคนอ่อนอกอ่อนใจ  ”ยัยหนูนี่  ชอบกินแต่เมนูนี้  นี่ต้องนั่ง

รถเมล์ย้อนกลับม�ตั้งสองต่อ„

ลูกค้�ร�ยที่ส�มเป็นช�ยหนุ่ม  สวมเสื้อยืดคอกลมสีเท�และสวมแว่น

กรอบดำ�  ท่�ท�งสุภ�พเรียบร้อย  หญิงเจ้�ของร้�นจำ�เข�ได้เพร�ะหล�ยวันก่อน

เข�ม�ที่ร้�นสองคร้ัง  ทุกคร้ังจะสั่งซุปเผ็ดหม�ล่�หนึ่งช�ม  แต่กลับกินน้อยม�ก 

เอ�แต่ซักถ�มอะไรแปลก ๆ  แล้วก็กลับไป

เข�ไม่รีบร้อนห�ที่นั่ง  แต่ยืนกว�ดส�ยต�ไปทั่วร้�น  ก่อนจะหยุดมอง

ช�ยฉกรรจ์คนนั้นอยู่ครู่หนึ่ง

หญงิเจ้�ของร้�นเข�้ไปตอ้นรับ พร้อมเปิดสมดุเลม่เลก็ในมอื  ”คณุลกูค�้

รับอะไรคะ„

”ซุปเผ็ดหม�ล่�หนึ่งที่„  พูดจบเข�ก็นั่งลงตรงข้�มช�ยฉกรรจ์ หยิบบุหร่ี

ออกม�จุดสูบช้� ๆ  

ช�ยฉกรรจ์เพียงเงยหน้�มองเข�แวบหนึ่งแล้วก้มหน้�กินต่อ  โดยไม่ทัน

สังเกตเห็นว่�ส�ยต�ของช�ยหนุ่มซ่ึงซ่อนอยู่หลังแว่นกรอบดำ�จับจ้องนิ้วมือ

ที่เต็มไปด้วยคร�บนำ้�มันของเข�พล�งครุ่นคิดอะไรบ�งอย่�ง

เจ้�ของร้�นยกซุปเผ็ดหม�ล่�ม�เสิร์ฟอย่�งรวดเร็ว  ช�ยหนุ่มยื่นมือไปรับ 

แตม่อืซ้�ยกลบัปดัตะเกยีบบนโต๊ะหลน่ลงพืน้  ขณะกม้ลงไปเกบ็ตะเกยีบ ส�ยต�

ของเข�หยุดค้�งอยู่ที่รองเท้�ของช�ยฉกรรจ์หล�ยวิน�ที

หลังจ�กนั้นเข�ก็ไม่มีท่�ทีจะจับต�ดูอีกฝ่�ยอีก  แต่หว่�งคิ้วกลับค่อย ๆ  

ขมวดมุน่  เมือ่เทยีบกบับรรด�ลกูค�้ในร้�นท่ีกนิดืม่กนัอย�่งต้ังอกต้ังใจ  เข�ถอืว�่

ผ่�เหล่�ผ่�กออย่�งเห็นได้ชัด  เข�แทบไม่แตะซุปเผ็ดหม�ล่�ที่ส่งกลิ่นหอม

ยั่วนำ้�ล�ยตรงหน้�  เพียงใช้ตะเกียบคีบซอสนำ้�มันข้น ๆ  ที่ยังไม่ละล�ยขึ้นม�ดม 
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ก่อนจะเลื่อนช�มไปไว้ข้�ง ๆ  

หญงิเจ้�ของร้�นไมค่อ่ยพอใจ หมอนีต้่องก�รอะไรเนีย่  แบบนีม้นัทำ�ล�ย

ธุรกิจของฉันชัด ๆ  ไม่ใช่หรือ

ระหว่�งท่ีเธอคิดเช่นนั้น  ช�ยฉกรรจ์ก็กินซุปเผ็ดในช�มจนหมดเกลี้ยง 

แม้แต่นำ้�ซุปยังซดไม่เหลือ  เข�เช็ดป�ก ล้วงเงินออกม�ว�งบนโต๊ะ  ลุกขึ้นเดิน

ออกจ�กร้�น

ช�ยหนุ่มลุกเดินต�มออกไปทันที  เมื่อเดินผ่�นโต๊ะของปู่หล�นสองคน

นัน้  จู่ ๆ  เข�หยดุฝเีท�้  ลบูศรีษะของหนนูอ้ยเบ� ๆ   เดก็หญิงตัวนอ้ยเงยหน�้ขึน้

มองเข�ทั้งที่ยังมีวุ้นเส้นเต็มป�ก 

ช�ยหนุ่มยิ้ม บอกเสียงเบ�ว่�  ”ต่อไปอย่�กินของแบบนี้อีกเลย„

พอเข�พูดจบก็หันหลังเดินออกจ�กร้�น  ท่�มกล�งส�ยต�ที่ตกตะลึง

และขุ่นเคืองของหญิงเจ้�ของร้�น

ช�ยฉกรรจ์เดินช้�ม�ก ค่อย ๆ  ก้�วอย่�งเอ้อระเหย ช�ยหนุ่มจึงไล่ต�มเข�ทันได้

อย่�งง่�ยด�ย  ช�ยหนุ่มมองชุดกรรมกรแขนสั้นที่เร่ิมซีดของอีกฝ่�ย  ตัวอักษร

สีแดงเข้มบนเสื้อที่เขียนว่�  ”แผนกขนย้�ยที่หนึ่ง„ ดูเลือนร�ง

”พี่ช�ย„  เข�เร่งฝีเท้�จนเดินทันช�ยฉกรรจ์  แล้วยื่นบุหรี่ให้มวนหนึ่ง

ช�ยฉกรรจ์รับบุหร่ีไป ดวงต�คล�้ยมมี�่นหมอกจ�ง ๆ  บดบังอยู ่ นยันต์�

ขยับเชื่องช้�

”พี่ช�ย„  ช�ยหนุ่มช่วยจุดบุหร่ีให้เข�  ”บริษัทพลังง�นถงฟ�อยู่แถวนี้

หรือเปล่�„

”ใช่„  ช�ยฉกรรจ์สูบบุหร่ีเฮือกใหญ่  แล้วฉีกยิ้มจนเห็นฟันเหลือง ๆ  

”บุหรี่ดีนะ„

”พี่ช�ยทำ�ง�นในแผนกขนย้�ยใช่ไหม„  ช�ยหนุ่มมีท่�ทีเป็นกันเอง

”ใช่„  ช�ยฉกรรจ์ดูเหมือนสมองช้� หยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบ
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”ง้ันก็พอดีเลย  ผมกำ�ลังจะไปห�คนที่แผนกขนย้�ยพอดี  เร�ไปท�ง

เดียวกัน„

”ห�ใครเหรอ„

”เจิ้งหลิน„  ช�ยหนุ่มตอบ  ”รู้จักไหม„

นัยน์ต�ของช�ยฉกรรจ์ยิ่งกลอกช้�ลงกว่�เดิม  ”ไม่รู้จัก„  เข�พูดจบ

ก็ก้มหน้�เดินต่อ ทว่�ไม่ได้เดินไปต�มถนน แต่เลี้ยวเข้�ไปในเขตชุมชนข้�งท�ง

เมื่อเข้�ไปในเขตชุมชน  ช�ยฉกรรจ์ก็ยิ่งเดินสะเปะสะปะ  เดี๋ยวเดิน

เดี๋ยวหยุด บ�งคร้ังก็เดินวนอยู่หน้�อ�ค�รเดิมหล�ยรอบ บ�งคร้ังก็ยืนบนท่ีว่�ง

แล้วเหลียวมองรอบก�ย

แววต�ของเข�หม่นหมองลงเร่ือย ๆ   มือท้ังสองข้�งบีบเข้�ห�กันแรง ๆ  

ป�กก็งึมงำ�ฟังไม่ได้ศัพท์  คล้�ยกำ�ลังท่องอะไรบ�งอย่�ง

ช�ยหนุม่เดนิต�มม�ข�้ง ๆ  ทว่�ไมม่ท่ี�ทแีปลกใจกบัพฤตกิรรมประหล�ด

ของอกีฝ�่ย  เพียงแตค่อยพนิจิพจิ�รณ�เข�หวัจดเท้� หรือไมก่ก็ม้ดนู�ฬกิ�ขอ้มอื

เป็นคร้ังคร�ว  ช�ยสองคน คนหนึง่นำ�หน�้ อกีคนเดนิต�ม  เดนิ ๆ  หยดุ ๆ  ตลอด

ท�ง  ช�ยฉกรรจ์บึกบึนกว่�ช�ยหนุ่มเล็กน้อย  แต่โดยรวมแล้วรูปร่�งใกล้เคียง

กัน มองเผิน ๆ  ดูร�วกับเง�ที่ทอดอยู่ข้�งหลังร่�งจริง

ห�่งออกไปไมไ่กล หญิงอ�ยสุ�มสบิกว่�ปคีนหนึง่เดนิออกจ�กตกึ  เหว่ียง

แขนโยนถงุพล�สตกิสดีำ�ลงถงัขยะใตเ้ส�ไฟถนน  ในเขตชมุชนเงียบเชยีบไร้ผู้คน 

เธอมองช�ยฉกรรจ์กับช�ยหนุ่ม  แล้วมองท้องฟ้�สีคร�มกับดวงอ�ทิตย์ร้อน

แผดเผ�  บ่นพึมพำ�เบ� ๆ  ว่�อ�ก�ศบ้�บออะไรเน่ีย  ก่อนจะก�งร่มแล้วเดินนวยน�ด

จ�กไป

ช�ยฉกรรจ์มองหญิงในชุดกระโปรงส�ยเดี่ยวสีแดงกุหล�บอย่�งไม่ละ

ส�ยต�  รีบจำ้�อ้�วไปสองก้�วก่อนจะหยุดกึก  มือขว�บีบถูบริเวณหว่�งข�ของ

ตัวเองอยู่หล�ยทีโดยไม่รู้ตัว

”เฮ้อ  ไม่ได้นะ„  เข�พึมพำ�กับตัวเอง  มองต�มขณะหญิงคนนั้นเดิน
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ออกจ�กเขตชุมชน แล้วหันหลังเดินไปยังทิศท�งตรงข้�ม

เม่ือกลับม�ถึงริมถนน  ช�ยฉกรรจ์ยังคงเดินล�กเท้�ตรงไปเร่ือย ๆ   คร่ึง

ช่ัวโมงให้หลังก็เลี้ยวเข้�ไปในเขตชุมชนอีก  ตอนนี้เกือบบ่�ยสองโมงแล้ว  เป็น

ช่วงเวล�ที่แดดร้อนท่ีสุด  ช�ยฉกรรจ์เดินต�กแดดแผดเผ�  ชุดกรรมกรแขนสั้น

เปียกโชกไปด้วยเหง่ือ ทว่�เหมือนเข�จะไม่รู้สึกรู้ส�กับอ�ก�ศที่ร้อนอบอ้�ว  ยัง

คงเดิน ๆ  หยุด ๆ  อย่�งไร้จุดหม�ย ผ่�นไปพักหนึ่งก็มองสำ�รวจรอบ ๆ  เหมือน

เฝ้�รออะไรบ�งอย่�ง  ขณะเดียวกันก็เหมือนปร�ศจ�กจุดหม�ย

เมื่อกลับออกม�สู่ถนนรอบที่ส�ม ฝีเท้�ของช�ยฉกรรจ์ก็หนักแน่นมั่นคง

ขึน้ม�ก  เข�ป�ดเหง่ือ ถอนห�ยใจย�วเฮอืกใหญ่ มองตกึร�มบ�้นชอ่งและถนน

หนท�งรอบข้�งเหมือนกำ�ลังแยกแยะทิศท�ง  ตอนนั้นเองท่ีเข�เพิ่งสังเกตเห็น

ช�ยหนุ่มที่เดินต�มอยู่ข้�ง ๆ  ม�ตลอด

”คุณคือ...„  ช�ยฉกรรจ์มีสีหน้�งุนงง

”อ้อ พวกเร�เพิ่งเจอกันเมื่อกี้ครับ„  ช�ยหนุ่มกำ�ลังส่งข้อคว�ม  ”ที่ร้�น

ซุปเผ็ดหม�ล่�„

”อ๋อ„  สีหน้�ของช�ยฉกรรจ์ดูเหมือนเพิ่งเจออีกฝ่�ยคร้ังแรก  ร�วกับ

จำ�บทสนทน�ของพวกเข�ก่อนหน้�นี้ไม่ได้เลย

เมื่อช�ยฉกรรจ์แน่ใจว่�ตัวเองอยู่ที่ใดก็เดินผ่�นท�งม้�ล�ยแล้วมุ่งไปท�ง

ทศิตะวนัตก  ช�ยหนุม่เดนิต�มหลงัเข� มอืทัง้สองข�้งซุกกระเป๋�ก�งเกง ท�่ท�ง

สบ�ยใจไร้กังวล

”ดูคุณชอบกินซุปเผ็ดม�ก„  ช�ยหนุ่มยื่นบุหร่ีให้อีกมวน  ช�ยฉกรรจ์

รับไปอย่�งลังเล สูดควันหนึ่งทีแล้วยิ้ม  ”บุหรี่ดีนะ„

”ไปร้�นนั้นประจำ�เลยเหรอ„ 

”อมื พอไมไ่ดก้นิหล�ย ๆ  วันจะรู้สกึคร่ันเนือ้คร่ันตวั„  ช�ยฉกรรจ์มท่ี�ที

ผ่อนคล�ยเต็มที่  ”คุณเองก็ชอบละสิ  รสช�ติถึงใจสุด ๆ !„

ช�ยหนุ่มหัวเร�ะ  ”กินม�น�นแค่ไหนแล้ว„



เจาะจิตฆาตกร 4  13  

”ครึ่งปีแล้วมั้ง„

”พอกินแล้วรู้สึกยังไง„

”สดชื่น  โดยเฉพ�ะซอสนำ้�มันเผ็ดของร้�นเธอ„  ช�ยฉกรรจ์กัดก้นบุหรี่

อย่�งเปรี้ยวป�ก  ”ตอนนี้ช้อนเดียวไม่สะใจแล้ว ต้องสองช้อน„

”ง้ันเหรอ„  จู่ ๆ  ช�ยหนุ่มชะงักฝีเท้�  ห่�งออกไปไม่ไกล  รถตำ�รวจเปิด 

สัญญ�ณไฟกะพริบหล�ยคันกำ�ลังห้อตะบึงมุ่งหน้�ม�

ช�ยฉกรรจ์มองช�ยหนุม่ดว้ยสหีน�้งุนงง  รอยยิม้บนใบหน�้ของฝ่�ยหลงั

อันตรธ�นไปแล้ว ทว่�นำ้�เสียงยังคงเรียบนิ่ง

”ว่�แต่ทำ�ไมคุณถึงต้องฆ่�คนด้วยล่ะ„



ฉันอยู่ที่ไหน
เข�สะบัดศีรษะท่ีเหมือนหนักเป็นร้อยกิโล  คว�มเจ็บร้�วแล่น

แปลบม�จ�กท้�ยทอยทันที  สติดับวูบไปชั่วขณะ ก่อนจะค่อย ๆ  รู้สึกตัวอีกครั้ง

คว�มทรงจำ�สุดท้�ยคือร้�นอ�ห�รเล็ก ๆ สกปรก ๆ นั่น  โทรทัศน์บน

ฝ�ผนัง  ร�ยก�รโทรทัศน์ของเมือง  C  รวมถึงตรอกซอยส�ยย�วที่อยู่ระหว่�ง 

ท�งกลับบ้�น…

เวล�นี้เข�กลับพบว่�ตัวเองนอนตะแคงอยู่บนพื้นปูนซีเมนต์เย็นเฉียบใน

สภ�พเปลือยเปล่�  เบ้ืองหน้�มีท่อโลหะหล�ยท่อนต้ังเรียงร�ยอยู่  ดูแปลกประหล�ด

แต่คุ้นต�

เข�ผอ่นลมห�ยใจหนกั ๆ  เฮอืกหนึง่  เมือ่เพง่ส�ยต�มองอกีคร้ังกต็ระหนกั

ว่�ท่อโลหะเหล่�นั้นคือข�ของโต๊ะเก้�อี้

หรือว่�…

เข�บิดตัวพลิกร่�ง  ลองยันตัวจะลุกขึ้นนั่ง  ทว่�จำ�ต้องหยุดชะงักลง

กล�งคัน  เพร�ะมือซ้�ยของตัวเองถูกล็อกติดอยู่กับท่อฮีตเตอร์ข้�งผนังอย่�ง

แนน่หน�  ทแีรกเข�รูส้กึงุนงง จ�กนัน้คว�มหว�ดกลวัพลนัแลน่ปร�ดจู่โจมหัวใจ

1
ทำ�เวล�
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เข�ตะเกียกตะก�ยยันตัวขึ้น  ออกแรงกระช�กแขนซ้�ยสุดกำ�ลังพล�ง

กว�ดส�ยต�มองสถ�นที่ที่ตัวเองอยู่อย่�งว่องไว  ใช่แล้ว  เข�อยู่ในห้องเรียน 

แถมยังเป็นห้องเรียนที่ตัวเองทำ�ง�นเป็นประจำ�ทุกวัน

ทำ�ไมฉนัถงึอยูท่ีน่ี ่ ใครลอ็กมอืฉนัไว้  เข�หรือเธอคดิจะทำ�อะไร  คำ�ถ�ม

ผุดขึ้นม�ข้อแล้วข้อเล่�  แต่เข�ไม่มีเวล�ขบคิดคำ�ตอบ  เพียงแค่พย�ย�มปลด

พันธน�ก�รบนข้อมือซ้�ยต�มสัญช�ตญ�ณ  ไม่น�นเข�ก็พบว่�มือขว�กับข�

ทั้งสองข้�งของตัวเองถูกล็อกเช่นกัน  ส�ยโซ่หล�ยเส้นเชื่อมติดอยู่กับส�ยโซ่

เส้นใหญ่เส้นหนึ่ง  สุดปล�ยอีกฝั่งของส�ยโซ่เส้นย�วคือลูกบิดประตู  เข�

กระวนกระว�ย ดิ้นกระเสือกกระสนสุดชีวิต ทว่�คว�มพย�ย�มที่สูญเปล่�ทิ้งไว้

เพียงรอยแผลเสียดสีบนข้อมือที่บ�ดลึกกว่�เดิม  ส�ยโซ่โลหะเส้นหน�แข็งแรง

ไม่สะทกสะท้�น

”ตื่นแล้วเหรอ„  จู่ ๆ นำ้�เสียงเอ่ยถ�มที่อ่อนโยนและเป็นกันเองดังขึ้น

ในห้องเรียน  ต�มติดด้วยเสียงดังครืด  เข�ตกใจสะดุ้งโหยง  รีบมองไปท�ง

ต้นเสียง  ช�ยชุดดำ�สวมหมวกแก๊ปคนหนึ่งยืนหันหลังให้เข�ขณะรูดผ้�ม่�น

ผืนสุดท้�ยให้ปิดสนิท

”เอ�ละ  เท�่นีก้โ็อเคแลว้ มัน่ใจไดว้�่จะไมม่ใีครม�รบกวนเร�„  ช�ยชดุดำ�

ปัดฝุ่นในมือ  เดินเข้�ม�ห�เข�ด้วยฝีเท้�แผ่วเบ�ทว่�ว่องไว

เข�ตะลึงงัน  มองช�ยชุดดำ�ท่ีนั่งยองลงตรงหน้�ตัวเองอย่�งอึ้ง ๆ  เง�

สะท้อนบนเลนส์สีดำ�ของแว่นกันแดดท่ีปกปิดใบหน้�ของอีกฝ่�ยกว่�คร่ึงหนึ่ง

ฉ�ยให้เห็นสีหน้�หว�ดหวั่นพรั่นพรึงของตัวเองอย่�งชัดเจน 

”คุณคือ…„

”เป็นยังไงบ้�ง„  ช�ยชุดดำ�จับศีรษะของเข�หันเบี่ยงออก  สำ�รวจก้อน

เลือดคั่งตรงท้�ยทอยอย่�งละเอียด  ”ยังทนไหวไหม„

เข�พยักหน้�รับโดยอัตโนมัติ  ไม่กล้�ละส�ยต�จ�กใบหน้�ของช�ยชุดดำ� 

”ง้ันก็ดี  ผมยังห่วงอยู่ว่�เมื่อกี้ตัวเองลงมือหนักไป  จนนึกว่�จัดก�รคุณ
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ไปแล้วซะอีก„  นำ้�เสียงของช�ยชุดดำ�ผ่อนคล�ยลง  ”เอ�ละ ม�ทดสอบง่�ย ๆ  

กัน  ร�กที่สองของส�มคือเท่�ไหร่„

”เอ๊ะ„  เข�มึนตึ้บไปหมด  ”หนึ่งจุดเจ็ดส�มสอง„

”แล้วสิบหกยกกำ�ลังสองล่ะ„

”สองร้อยห้�สิบหก„  เข�อดถ�มไม่ได้  ”คุณจะทำ�อะไรกันแน่„

ช�ยชุดดำ�ไม่ตอบ ท่�ท�งพออกพอใจม�ก

”ไม่เลว„  เข�ว�งถังพล�สติกใบเล็กไว้ข้�งผนัง  จัดแจงว�งไว้ในตำ�แหน่ง

ที่เหม�ะสม  ”งั้นเร�ก็ม�เริ่มกันได้แล้ว„

จ�กนั้นช�ยชุดดำ�ก็หยิบสิ่งของแต่ละอย่�งออกจ�กกระเป๋�เป้  มีกระด�ษ

เปล่�หนึ่งปึก ป�กก�หนึ่งด้�ม ตู้นิรภัยขน�ดเล็กหนึ่งใบ และสุดท้�ยคือหนังสือ

หนึ่งเล่ม

”ผมจะอธิบ�ยกฎให้ฟัง„  ช�ยชุดดำ�ชี้ไปท่ีตู้นิรภัยใบเล็ก  ”ในนั้นมี

โทรศพัท์มอืถอืของคณุ  เมือ่คณุหยบิมนัแลว้ จะแจ้งคว�มหรือเรียกรถพย�บ�ล

กต็�มใจ หรือจะสัง่อ�ห�รม�กนิกย็งัไดถ้�้อย�กทำ�  แตเ่ง่ือนไขคอืคณุต้องไขรหสั

ให้ได้ก่อน„

เข�หยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นม�ดู  บนปกเป็นตัวเลขและสัญลักษณ์ท�ง

คณิตศ�สตร์หล�กหล�ยสีสัน

”รวมแบบฝึกหัดคณิตศ�สตร์ประจำ�วันระดับมัธยมต้น  เล่มสอง  คุ้น

ใช่ไหมล่ะ„  รอยยิ้มบนใบหน้�ของช�ยชุดดำ�บ่งบอกเจตน�  ”รหัสก็คือจำ�นวน

รวมร�กที่สองของคำ�ตอบทั้งหมดในแบบฝึกหัดเล่มนี้„

เข�มองหนงัสอืแบบฝึกหดัเลม่นัน้อย�่งตะลงึงัน สหีน�้ซีดเผอืดลงทนัใด

”ผมรู้แล้วว่�คุณเป็นใคร!„  เข�ตะเกียกตะก�ยถอยหนีจนหลังชนฝ� 

ตัวสั่นงันงก  ”คุณ…ขอโทษ…ขอร้องละ…„

ช�ยชุดดำ�ส่�ยหน้�ยิ้ม ๆ   ”ไม่  คุณไม่รู้จักผม  แล้วคุณก็ไม่จำ�เป็นต้อง

ขอโทษ  คนที่คุณควรขอโทษคือเด็กคนนั้น„
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เข�ไม่ได้ฟังเลยสักนิด  รีบมุดไปหลบหลังโต๊ะเก้�อ้ีสุดชีวิต  พร้อมกับ

แผดเสียงตะโกนอย่�งบ้�คลั่ง  ”ช่วยด้วย…ช่วยด้วย!„

ช�ยชุดดำ�มองเข�เงียบ ๆ  กระท่ังเข�ตะโกนจนเสียงแหบแห้ง  ขดตัว

ไอโขลกอยู่ริมผนัง

”ถ้�ผมเป็นคุณจะไม่เสียแรงเปล่�แบบนั้น„  ช�ยชุดดำ�พยุงเข�ท่ีงอตัว

ในท่�ประหล�ดพิกล แขนข้�งหนึ่งห้อยต่องแต่ง  ”เจ้�หน้�ท่ีท่ีอยู่เวรใต้ตึกต้อง

หลับอย่�งน้อยห้�ชั่วโมง ตอนนี้ต่อให้ฟ้�ผ่�เข�ก็ไม่ตื่นหรอก„

เข�ห�ยใจหอบอย่�งย�กลำ�บ�ก  นำ้�ล�ยไหลจ�กมุมป�กหยดลงบน

หน้�อกเปลือยเปล่�  แทบหมดสิ้นเรี่ยวแรงเพร�ะหว�ดกลัวจับใจและออกแรง

ดิ้นรนไปสุดกำ�ลัง  จึงได้แต่ปล่อยให้ช�ยชุดดำ�ยัดป�กก�ที่ถอดปลอกออกแล้ว

ใส่มือเข�

”รีบคำ�นวณเถอะ„  นำ้�เสียงของช�ยชุดดำ�ร�วกับกำ�ลังเตือนเด็กนักเรียน

หัวดื้อ  ”คุณเองก็คงไม่อย�กถูกล่�มอยู่ที่นี่หรอกกระมัง„

เข�สะอื้นเสียงตำ่� พย�ย�มนั่งตัวตรง  เปิดหนังสือแบบฝึกหัดด้วยอ�ก�ร

สั่นเท�  เมื่อจดป�กก�ล�กเส้นขีดแรกกลับพบว่�มีเพียงรอยขีดปร�ศจ�กสี

”ไม่…ไม่มีนำ้�หมึก„

”คณุไมจ่ำ�เปน็ตอ้งใชห้มกึหรอก„  ช�ยชดุดำ�ระบ�ยยิม้บนใบหน�้อกีคร้ัง 

เข�ลกุขึน้  กดขอ้มอืข�้งซ้�ยท่ีไร้เรีย่วแรงของอกีฝ�่ย  ในมอืถอืมดีผ่�ตดัประก�ย

ว�ววับ

ปล�ยมดีสะกดิเบ� ๆ  แคที่เดยีว  เข�รู้สกึเจ็บปวดขึน้ม�แวบหนึง่  จ�กนัน้

ก็ได้ยินเสียงเหมือนท่อนำ้�ปริแตก

เลอืดพุง่ทะลกั  เข�ร้องดว้ยคว�มตกใจ สมองสัง่ก�รใหย้ืน่มอืขว�ออกไป

กดบ�ดแผลโดยอตัโนมตั ิทว่�แมอ้อกแรงดงึจนโซ่ทีล่�่มมอืขว�ตงึสดุ มอืทัง้สอง

ข้�งก็ยังอยู่ห่�งกันเกือบครึ่งช่วงแขน

”อย�่ขยบัส ิอย�่ขยบั„  ช�ยชดุดำ�ตอ่ว�่อย�่งออ่นใจ แลว้จัดตำ�แหนง่ของ
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ถังพล�สติกใบเล็กอีกครั้ง  ”อย่�สิ้นเปลืองนำ้�หมึกของคุณสิ„

เลือดที่ทะลักออกม�ไหลลงในถังพล�สติก ส่งเสียงกระทบดังเป�ะแปะ

ช�ยชดุดำ�กดร่�งอกีฝ่�ยทีย่งัดิน้รน ยดัป�กก�ลงในมอืเข�อกีคร้ัง  เปน็เชงิ

ว่�ให้จุ่มเลือดในถังไปเขียน

ในทีส่ดุเข�กร้็องไหโ้ฮ พล�งกม้หมอบลงกบัพืน้  แลว้เขยีนคำ�ตอบขอ้แรก

ด้วยมือสั่นเท� ตัวเลข  ”45„ สีแดงฉ�นดูเด่นสะดุดต�เป็นพิเศษบนกระด�ษข�ว

”อย่�งนั้นละถูกแล้ว„  ช�ยชุดดำ�ลุกขึ้นยืนอย่�งพอใจ  ดูน�ฬิก�ข้อมือ  

”ผมใช้เวล�ถึงห้�ชั่วโมงกว่�จะได้คำ�ตอบ คุณน่�จะเร็วกว่�ผม สองชั่วโมงก็พอ 

แล้ว  แต่คุณต้องรีบทำ�เวล�หน่อย…„  เข�ชี้ไปที่ถังพล�สติกใบเล็ก  ”ไอ้นั่น

แข็งตัวเร็วม�กเลยละ หึ ๆ „

พูดจบ ช�ยชดุดำ�กค็ว�้กระเป�๋สะพ�ย กว�ดส�ยต�มองรอบ ๆ  แลว้หยบิ

ไม้ถูพื้นม�ถูร่องรอยบนพื้นอย่�งระมัดระวัง  แล้วหันหลังเดินไปท�งประตู

พอเปิดประตู  ช�ยชุดดำ�เหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้  หันม�บอกกับเข�ว่�  

”อ้อ คำ�ตอบสุดท้�ยใช้จำ�นวนเต็มก็พอนะ  ขอให้โชคดี!„

หลังจ�กแย้มรอยยิ้มแฝงนัยลึกลำ้�  ช�ยชุดดำ�ก็ปิดประตูห้อง



แสงแดดต้นฤดูใบไม้ร่วงยังคงส�ดแสงร้อนแรง  หลังจ�กแผลงฤทธ์ิ
ทรม�นผู้คนม�ทั้งฤดูแล้วก็ยังแผดเผ�ผืนดินอย่�งไม่ปร�นี  หญ้�ท่ี
เร่ิมเหลอืงใตแ้สงแดดสง่กลิน่หอมจ�ง ๆ   ไดก้ลิน่แล้วพ�นทำ�ใหง่้วงเหง�ห�วนอน

ฟังมูน่ัง่ถอนหญ�้ในล�นใตแ้สงอ�ทติยท่ี์เพิง่โผลพ่น้ฟ�้  เมด็เหง่ือไหลจ�ก

ใบหน้�ไม่ข�ดส�ย  ไหลเข้�ป�กจนได้รสเค็มปะแล่ม  เข�ต้องลุกข้ึนยืดเส้นยืดส�ย 

เป็นพัก ๆ  พร้อมกับซับเหงื่อเพื่อไม่ให้ไหลเข้�ต�

สถ�นสงเคร�ะห์เด็กกำ�พร้�แห่งนี้เหมือนสถ�นสงเคร�ะห์เด็กบ้�นน�งฟ้�

ม�ก มีสวนสำ�หรับปลูกพืชผลดอกไม้น�น�พันธ์ุ  เพียงแต่มีขน�ดเล็กกว่�ที่นั่น

พอสมควร ทัง้ค�่ใชจ่้�ยลน้มอื ซำ�้ยงัข�ดแคลนบุคล�กร  ในสวนจงึมกัมหีญ�้ขึน้

รกร้�ง  สภ�พแวดล้อมยิ่งดูทรุดโทรมเป็นทวีคูณ

จะให้เด็ก ๆ ใช้ชีวิตอยู่ในสภ�พแวดล้อมแบบนี้ไม่ได้  ต่อให้พวกเข�

ถูกโลกทอดทิ้งในซอกมุมหนึ่ง  ก็ต้องให้มุมนั้นเปี่ยมไปด้วยแสงสว่�งและ

คว�มหวัง

ฟังมู่เลียริมฝีป�กท่ีแห้งผ�ก นั่งยอง ๆ  แล้วถอนวัชพืชท่ีแย่งส�รอ�ห�ร

เหล่�นั้นต่อไป  แม้พวกมันนับเป็นพืชพันธ์ุที่มีชีวิต  แต่ถ้�ไม่มีพวกมัน ดอกไม้

2
ขอแต่งง�น
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ใบหญ้�ก็จะยิ่งเบ่งบ�น ผลหม�กร�กไม้ก็จะยิ่งมีรสหว�นหอม

”พักก่อนเถอะ„  เสียงป้�จ้�วดังม�จ�กอีกด้�นของสวน  ”ม�ดื่มนำ้�

สักหน่อย„

ฟงัมูข่�นรับ แต่ยงัไมห่ยดุง�นในมอื  จนกระทัง่ถอนหญ้�ทีข่ึน้อยูร่อบตัว

จนเกลี้ยง  เข�จึงค่อยเดินล�กข�ที่เหน็บกินไปทีละก้�ว

ป้�จ้�วยื่นแก้วนำ้�ให้อีกฝ่�ย  พร้อมท้ังหยิบผ้�ขนหนูม�ช่วยซับเหง่ือ

ที่เปียกชุ่มใบหน้�ให้ฟังมู่  ช�ยหนุ่มรู้สึกกระด�กเล็กน้อย พอดื่มนำ้�เสร็จก็ฉวย

ผ้�ขนหนูม�  แล้วค่อย ๆ  เช็ดเหงื่อให้ตัวเอง

ป้�จ้�วรินนำ้�จนเต็มแก้ว  ยัดใส่มือฟังมู่ก่อนจะถอนห�ยใจเบ� ๆ   ”มีข่�ว

บ้�งไหม„

”ไมม่เีลยครับ„  ฟงัมูก่ม้หน�้ลง  ผ้�ขนหนใูนมอืบดิยูย่ีเ่ปน็กอ้น  ”ว�งใจ

เถอะครับ  ได้ยินข่�วเมื่อไหร่ผมจะบอกป้�ทันที„

”ฉนัรูส้กึผดิต่อเหล่�โจว„  ป�้จ้�วมองสวนทีว่่�งเปล�่ นำ�้เสยีงเศร้�หมอง  

”ปล่อยให้เด็กห�ยไปคนหนึ่ง  แล้วต่อม�ก็ห�ยไปอีกคน„

ฟังมู่นิ่งงัน กุมมือที่มีริ้วรอยเหี่ยวย่นคู่นั้นเงียบ ๆ  

เอ้อร์เป่�ห�ยตัวไปเมื่อครึ่งปีก่อน ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีข่�วคร�ว

”ชว่ยป้�ต�มห�เข�ให้เจอดว้ยนะ„  ป�้จ้�วมสีหีน�้เศร้�ใจ  ”ย�่ฝ�นโตแลว้ 

ไม่ว่�จะอยู่ท่ีไหนก็ดูแลตัวเองได้  แต่เอ้อร์เป่�ยังเล็ก  ยังไม่รู้เร่ืองรู้ร�ว…ป้�กลัว

เข�จะถูกรังแก„

”ผมรับป�กครับ ป้�ว�งใจเถอะ„  ฟังมู่ออกแรงบีบมือของอีกฝ่�ยแน่น 

ป้�จ้�วยิ้มแล้วหันม�มองหน้�ฟังมู่

”เธอเป็นยังไงบ้�ง  ง�นยุ่งหรือเปล่�  เหนื่อยไหม„

”ก็พอไปได้ครับ„  ฟังมู่ดื่มนำ้�รวดเดียวหมดแก้ว  ”ลู่ลู่ยังม�บ่อยไหม„

”ทำ�ไมยังเรียกเธอว่�ลู่ลู่อีกล่ะ„  ป้�จ้�วหัวเร�ะพร้อมตีเข�ทีหน่ึง  ”ตอนน้ี 

เด็กคนนั้นชื่อสิงลู่แล้ว„
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หย�งหมิน่ภรรย�ม�่ยของสงิจือ้เซินรับลูลู่ไ่ปอปุก�ระ  หลงัจ�กถ�มคว�ม

ยินยอมของลู่ลู่แล้ว  สุดท้�ยจึงเปลี่ยนชื่อเธอเป็นสิงลู่  เหตุผลแรกเพื่อระลึกถึง

เหล่�สิงผู้เป็นส�มี  เหตุผลที่สองก็เพื่อให้เด็กน้อยอ�ภัพคนนี้ได้มีชีวิตใหม่

”แหะ ๆ   เรียกจนชินแล้วน่ะครับ  เปลี่ยนไม่ได้สักที„  ฟังมู่ลูบท้�ยทอย

เขิน ๆ   น�มสกุลนี้แบกรับและส่งต่อคว�มทรงจำ�ม�กม�ยเหลือเกิน  หมู่บ้�น

ลูจ่ย�ชนุ ลูลู่ ่ สองพ่ีนอ้งลูไ่หเ่ยีย่นและลูไ่ห่เท� สองพอ่ลกูลูเ่ทียนฉงัและลูต่�้ชนุ…

รวมถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องกับพวกเข�เหล่�นั้น  และต้องเสียสละชีวิตตัวเอง

ในท้�ยที่สุด

จะลืมเลือนง่�ย ๆ  ได้อย่�งไร

”ตอนนี้สิงลู่เรียนชั้นมอห้�แล้ว„  ป้�จ้�วรับแก้วเปล่�ที่ฟังมู่ยื่นคืนให้  

”เด็กคนนั้นตั้งใจจะสอบเข้�โรงเรียนตำ�รวจให้ได้ด้วยละ„

ฟังมู่ยิ้ม  ”อีกสองปีเธอก็ต้องสอบเข้�มห�วิทย�ลัยแล้ว  ตอนนี้ให้เธอ

ตั้งใจเรียนอย่�งไร้กังวลเถอะ„

”อมื  เธอกด็ว้ย อย�่เอ�แตม่�ทีน่ี„่  ป�้จ�้วพนิจิมองฟงัมู ่ ”เธอเองกเ็ปน็

ผู้ใหญ่แล้ว ควรจะมีครอบครัวได้แล้ว„

”ฮ่� ๆ   เอ�ไว้ก่อนแล้วกันครับ„  ฟังมู่คืนผ้�ขนหนูให้ป้�จ้�ว พอต้ังท่�จะลุก 

เสียงโทรศัพท์มือถือในกระเป๋�เสื้อก็ดังขึ้น

หน้�ประตูโรงเรียนมัธยมต้นที่สี่สิบเจ็ดในเมือง C  เนืองแน่นไปด้วยผู้ปกครอง 

และฝูงชนท่ีม�ดเูหตุก�รณ ์ อกีฝ่ังหนึง่ของประตเูหลก็เลือ่นพบั  เจ�้หน�้ท่ีตำ�รวจ

หล�ยน�ยเดนิสำ�รวจตรวจตร�ดว้ยสหีน�้เคร่งเครียด พร้อมกบัคอยตะเบ็งเสยีง

ปร�มเหล่�ผู้ปกครองที่คิดรุกลำ้�เข้�ไปในแนวกั้นของตำ�รวจเป็นระยะ

บริเวณอ�ค�รเรียนที่ห่�งออกไปหล�ยสิบเมตร พวกครูกำ�ลังพ�ขบวน

นักเรียนเดินออกม�อย่�งรีบร้อน  ฝูงชนท่ีอยู่นอกประตูโรงเรียนชุลมุนวุ่นว�ย

ทันที  เสียงร้องเรียกบุตรหล�นของตัวเองดังระงมอย่�งไม่ข�ดส�ย  ทันทีที่


