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ค�ำน�ำ

ไม่ว่าใครก็คงเคยมีเหตุการณ์ท่ีอยากกลับไปในอดีต ไม่ว่าจะพยายาม 

ไปเปลีย่นจากร้ายให้กลายเป็นด ีหรอืกลบัไปดืม่ด�า่เรือ่งดีๆ  ท่ีเคยเกดิข้ึนอีกคร้ัง 

การเดินทางข้ามเวลาจึงเป็นเรื่องราวที่ถูกน�ามาเล่าหลายต่อหลายครั้งอย่าง 

ไม่รูเ้บือ่ และแต่ละแห่งก็จะมเีรือ่งเล่าของการข้ามกาลเวลาต่างๆ กันไป

ครั้งนี้เอ็นเธอร์บุ๊คส์ใคร่ขอเสนอรสชาติใหม่ของการเดินทางข้ามเวลาซึ่ง 

ส่งตรงมาจากเกาหลใีต้ น่ีคือฝีมอืของคิมยองทกั นักเขยีนและผู้ก�ากับภาพยนตร์

ที่กวาดรางวัลมาแล้วมากมายหลายส�านัก เป็นเรื่องราวของเหล่านักเดินทาง 

ผู้ออกตามหาบางสิง่ในอดตี บางคนอาจเป็นสิง่ของ บางคนอาจเป็นความหวัง 

บางคนเป็นเพียงชัว่ขณะอนัแสนสัน้...

ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการย้อนกลับไปสู่อดีต...แม้จะรู้ตัวว่าต้อง 

เจบ็ปวดก็ตาม

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



ประวัตินักเขียน

คิมยองทัก

ผู้ก�ากับภาพยนตร์และนักเขียน

มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Hello Ghost และ Slow Video

ปี 2011

เรื่อง Hello Ghost ได้รับรางวัล Grand Prix ในงาน Fukuoka Asian 

Film Festival ครั้งท่ี 25

เรื่อง Hello Ghost ได้รับรางวัลภาพยนตร์เอเชียยอดเย่ียมจากงาน 

Neuchâtel International Fantastic Film Festival ครั้งท่ี 11

ได้รบัรางวัลผูก้�ากับหน้าใหม่จากงาน Baeksang Arts Awards ครัง้ที ่ 47  

จากเรื่อง Hello Ghost

ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเย่ียมและรางวัล 

ผู ้ก�ากับหน้าใหม่จากงาน Daejong Film Awards ครั้งท่ี 48 จากเรื่อง  

Hello Ghost

ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้ก�ากับหน้าใหม่จากงาน Blue Dragon  

Film Awards ครั้งท่ี 32 จากเรื่อง Hello Ghost

ปี 2015 เรื่อง Slow Video ได้รับรางวัลจากงาน Florence Korea Film 

Festival ครั้งที่ 13

ปี 2018 ออกนิยายเรื่องแรกคือ Beef Bone Soup



ตอนแรกท่ีได้เห็นชื่อเรื่องก็สงสัยว่าเน้ือเรื่องจะเป็นอย่างไร ท�าไม 

เอาอาหารมาต้ังเป็นชื่อเรื่อง จะสนุกเหรอ มันเก่ียวข้องกับอดีต ปัจจุบัน  

และอนาคตอย่างไร แต่พอได้แปลกลับเป็นนิยายอีกเรื่องที่แปลแล้วรู ้สึก 

มีอารมณ์ร ่วมตามไปด้วยทุกตัวอักษร มีความเรียลโดยไม่รู ้สึกเว่อร์วัง  

บางประโยคอ่านแล้วยังน�ามาครุ ่นคิด เพราะรู ้สึกว่ามันแฝงความหมาย  

ตอนแรกยังไม่รู้สึกเท่าไหร่ พออ่านผ่านไประยะหน่ึงต้องย้อนกลับมาเปิดด ู

ประโยคน้ันๆ อีกครั้ง ท�าให้รู้ว่ามันลึกซึ้งเกินกว่าท่ีรู้สึกในครั้งแรกเสียอีก

ช่วงแรกๆ ยังเป็นการปูเรื่อง แต่พอถึงปลายเล่มหนึ่งไปจนถึงจบเล่มสอง 

เน้ือเรื่องก็เหว่ียงความรู้สึกของผู้แปลให้สูงขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ปล่อยให้ด�าด่ิง

คล้ายคนจมน�้า ขึ้นๆ ลงๆ อยู่อย่างนี้ นักเขียนท�าให้เรารู ้สึกหน่วงและ 

พร้อมเอาใจช่วยตัวละครอยู่ตลอดเวลา จากทีแรกที่พอเดาเนื้อเรื่องได้ แต่ 

กลับเหมือนโดนหมัดฮุค พลิกไปพลิกมา จนในที่สุดก็เดาตอนจบไม่ถูกเลย  

ไม่น่าเชื่อว่าแค่ซุปเพียงอย่างเดียวจะท�าให้เราได้เห็นในหลายๆ แง่มุม  

ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เนื้อเรื่องบีบอารมณ์อยู่เป็นระยะๆ โดยเฉพาะ

ความสัมพันธ์ของครอบครัว ความคิดท่ีแตกต่าง จึงยากท่ีจะแบ่งฝ่ายได้อย่าง

ชัดเจนว่าใครดีใครเลว ด้วยมีเหตุผลในการด�ารงชีวิตที่แตกต่าง มีท่ีมาที่ไป 

ของแต่ละการกระท�า

ผู้แปลเป็นคนท่ีชอบอ่านนิยายที่สามารถย้อนอดีตได้ ส่วนใหญ่มักจะ 

สุขนิยม แต่เรื่องนี้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจน อ่านแล้วดื่มด�่า  

ตราตรึง กินใจผู้แปลไปเกือบอาทิตย์เลยทีเดียว 

วิภาพร พูลสวัสดิ์

จำกใจนักแปล



การเดินทางข้ามเวลานั้นสามารถท�าได้
ทว่าอันตรายถึงขั้นมีลมหายใจเป็นเดิมพัน
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ทะเลปูซานอยู่ไกลเกินความทรงจ�าของคุณ คลื่นมหึมาท่ีสูงกว่า

ภูเขากลนืกินเมอืงท้ังเมอืงและแผ่อานภุาพกว้างไกลเกินกว่าทีค่วรจะเป็น  

หลังจากน้ันไม่มีใครรู้ว่าน�้าทะเลปริมาณมหาศาลน้ันหลั่งไหลไปท่ีใด 

และผืนทะเลหายวับไปไหน แล้วพอทะเลหายไปก็ปรากฏแผ่นดินที ่

ว่างเปล่า ไร้ผู้ครอบครอง

คนมีอันจะกินพากันย้ายบ้านไปอยู่บนที่สูง ส่วนคนยากไร้ก็ 

สร้างบ้านอยู่บนแผ่นดินที่เคยเป็นทะเล แม้ถูกห้ามด้วยกฎหมาย แต่

พวกเขาไม่มีทั้งเงินและสถานที่พ�านักพักพิงจึงต้องอยู่ที่น่ัน จนเน่ินนาน

หลายปีผ่านไปก็กลายเป็นชุมชนโดยเรียกว่าชุมชนด้านล่าง และ 

เรียกเขตที่คนรวยพักอาศัยว่าชุมชนด้านบน เมืองน้ีไม่ได้ถูกตั้งชื่อใหม่

และไม่ใช่เมือง 'ปูซาน' เช่นเดิมอีกต่อไป สิบปีต่อมาสึนามิได้กลับมา

เขมอืบชมุชนด้านล่างหายไป ผูค้นมากมายล้มหายตายจาก ผู้ทีม่ชีวิีตรอด 

ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง แต่พวกเขาก็ยังคงรวมกลุ่มกันสร้างที่พักพิง

ในบริเวณน้ันอีกครั้ง หลายปีผ่านไปพ้ืนที่ว่างเปล่าก็ค่อยๆ กลายเป็น

บทที่ 1
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ชุมชน และพอเวลาผันผ่านหลายสิบปีน�้าทะเลก็หวนกลับมากลืนกิน

พวกเขาเช่นเดิม

คนมากมายที่อาศัยในชุมชนด้านล่างต่างมีความคิดว่าจะต้อง 

หาเงินมาให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม เพราะต้องมีเงินเท่าน้ันจึงจะ 

ขยับขยายย้ายขึ้นไปอยู่ในชุมชนด้านบนเพ่ือให้รอดพ้นจากภัยสึนาม ิ

ครัง้หน้าได้ แต่การหาเงนิส�าหรบัคนในชมุชนด้านล่างน้ันยากล�าบากมาก  

ซึ่งหน่ึงในวิธีหาเงินของพวกเขาก็คือการเรียกร้องความสนใจจากคน 

ในชุมชนด้านบน มันเป็นการกระท�าที่สุ่มเสี่ยง ผิดกฎหมาย และต้อง 

ใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน

ถ้าเดนิผ่านชมุชนด้านล่างไปยังทิศท่ีทะเลหายไปก็จะพบชายหาด

แห่งใหม่ บริเวณเว้ิงท่ีไม่ไกลจากชายหาดน้ันมีหลุมทะเลสีน�้าเงิน 

ขนาดใหญ่ มันมีสีเข้มมากและไม่อาจหย่ังความลึก

ทุกครั้งที่สึนามิผ่านไปไข้หวัดนกจะระบาดอย่างหนักจนต้อง 

ปิดพ้ืนที่เพ่ือควบคุมโรค ผู้คนจึงฆ่าสัตว์เลี้ยงเพ่ือความอยู่รอด แต่ 

ฆ่าเท่าไหร่โรคระบาดก็ไม่หายไป จนสัตว์เลี้ยงถูกฆ่าจนหมดและ 

สูญพันธุ์ไปในท่ีสุด ท�าให้มีการคิดค้นวิธีสร้างสัตว์สายพันธุ์ใหม่ไว้กิน 

แม้รูปร่างลักษณะจะแตกต่างจากเดิม แต่พวกเขาก็พึงพอใจท่ีท�าให ้

ตัวเองอิ่มท้องได้

สัตว์พันธุ์ใหม่นี้มีลักษณะคล้ายหนู แต่มีขนาดใหญ่กว่า เกิดมา

เพียงไม่ก่ีวันตัวก็จะมีขนาดใหญ่ แต่ก็จะไม่เติบโตไปมากกว่าน้ัน  

และเพ่ือให้ได้รสชาติของเนื้อวัวจึงน�าพันธุกรรมของวัวใส่ลงไปและ 

ผสมพันธุกรรมของสัตว์อื่นๆ เข้าไปเพ่ือสร้างสรรค์รสชาติท่ีลงตัว  

ซึง่แน่นอนว่าหนึง่ในนัน้มพัีนธุกรรมของหนูด้วย เพราะหนูมกีารแพร่พันธ์ุ 

ที่โดดเด่น สัตว์ชนิดน้ีจึงมีหน้าเหมือนหนู ผิวเหมือนหมู และส่ิงเดียว 
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ที่เหมือนวัวก็คือกลิ่นสาบ มันไม่มีชื่อเฉพาะ ผู้คนจึงเรียกว่า 'พวกมัน'
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เขาไม่มคีวามทรงจ�าในวัยเยาว์ คล้ายเกิดมาก็เป็นผูใ้หญ่ตัง้แต่แรก  

ไม่รู ้ว่าเพราะไม่ต้องการจดจ�าหรือเพราะความทรงจ�าหายไปจริงๆ  

ลีอูฮวันเฝ้าแต่คิดว่าตัวเองช่างเป็นผู้ใหญ่ที่มีชีวิตห่วยแตกสิ้นดี ตอนนี้

เป็นเวลาพักยามบ่าย แต่เขากลบัไม่มคีวามทรงจ�าแสนหวานใดท่ีช่วยให้ 

นั่งอยู่ใต้ร่มไม้ได้อย่างเบิกบาน

ลีอูฮวันท�างานในร้านอาหาร เขาเป็นเพียงผู้ช่วยท่ียังไปไม่ถึงขั้น

หัวหน้าพ่อครัว วันทั้งวันอุดอู้อยู่แต่ในครัวที่คับแคบ มีกลิ่นเหม็น และ

อบอ้าว พอตกดึกก็อาศัยนอนพักในห้องเล็กๆ ข้างห้องเก็บของท่ีทั้งอับ 

ทั้งหนาว ทั้งร้อน พอถึงรุ ่งสางของทุกวันก็ต้องรีบลุกข้ึนไปท�างาน  

เขาต้องเช็ดข้ีตาขณะที่ถือมีด เริ่มงานด้วยการฆ่าพวกมัน ถ้าพวกมัน 

ถูกเชือดแล้วค่อยส่งมาท่ีนี่คงจะดีไม่น้อย แต่การท�าแบบน้ันต้อง 

เสียเงินเพ่ิม ซึ่งเจ้าของร้านเกลียดการจ่ายเงินเพ่ือเรื่องแบบนี้ พวกมัน

จึงถูกส่งมาที่น่ีทั้งที่ยังเป็นๆ ตอนท่ีพวกมันยังมีชีวิตจะส่งเสียงร้องดัง

หนวกหู เสียงท่ีไม่ใช่ท้ังหนู หมู หรือวัว เขาต้องลงมือเชือดคอฆ่า 

บทที่ 2
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ทีละตัว พอตายแล้วก็ถลกหนังออกตั้งแต่ส่วนสะโพก ตั้งแต่ลงมือฆ่า 

จนถลกหนังทั้งตัวใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง จากนั้นจึงหั่นแบ่งเป็น 

สามส่วน ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่ีส่วน โดยไม่มีการแยก 

เครือ่งในออกจากตัวของพวกมนั โดยมเีหตุผลว่าเพ่ือคงรสชาตขิองน�า้ซปุ  

จากนั้นก็ใส่พวกมันลงไปในหม้อใบใหญ่แล้วเติมน�้า เคี่ยวไปเรื่อยๆ ให้

พวกมันเปื่อยจนไม่เหลือเค้าโครงเดิม ยิ่งเคี่ยวกลิ่นสาบก็ยิ่งโชย ซึ่งผู้คน

เข้าใจว่าสิ่งนี้คือกลิ่นของน�้าซุปเนื้อ

อูฮวันไม่กินซุปที่ขายในร้าน เขาเคยกินครั้งหนึ่ง แต่มันเป็น 

รสชาตท่ีิไม่มใีนความทรงจ�า ไม่ว่าจะเป็นความทรงจ�าทีด่หีรอืไม่ดก็ีไม่มี 

ในความทรงจ�าเลย เขาปฏิเสธเมือ่หวัหน้าพ่อครวัจะสอนวิธีท�าน�า้ซปุให้ 

เขามีอายุสี่สิบกลางๆ และคิดท่ีจะเป็นผู้ช่วยพ่อครัวแบบนี้ไปเรื่อยๆ

ร้านอาหารนี้ประกอบไปด้วยเจ้าของร้าน หัวหน้าพ่อครัว และ 

ผู้ช่วยพ่อครัวสองคน เจ้าของร้านเป็นชายชราวัยแปดสิบปลายๆ ทว่า

แข็งแรงผิดกับอายุ แม้จะไร้แขนขวา แต่ยังดูคล่องแคล่ว ไม่มีใคร 

รู ้ถึงสาเหตุและเรื่องราวในอดีตที่ท�าให้เขาสูญเสียแขนข้างนั้น และ 

ทุกคนก็ไม่ได้สนใจประวัติชายชราสักเท่าไร

เจ้าของร้านชอบเรียกคนให้มาพูดคุยด้วย ส่วนมากจะเป็น 

หัวหน้าพ่อครัวที่ต้องไปนั่งตรงหน้าเพ่ือฟังเรื่องราวต่างๆ ทุกครั้ง 

เจ้าของร้านจะเล่าเรื่องซุปท่ีเคยกินในอดีตให้ฟัง และวันนี้เจ้าของร้าน 

ก็ก�าลังเล่าเรื่องน้ันให้หัวหน้าพ่อครัวฟังเหมือนเช่นเคย

น�้าซุปเคี่ยวมาจากส่วนไหนของวัวบ้าง และต้องใส่ต้นหอม 

ลงไปด้วย มันถูกเรียกว่า 'คมกุก' บ้างก็เรียกว่า 'คมทัง' น�้าซุปของมัน

กลมกล่อมมากขนาดไหน เน้ือท่ีอยู่ในน�้าซุปอร่อยเพียงใด แค่เห็นหน้า

ของเจ้าของร้านท่ีพร�า่ละเมอเพ้อฝันถึงก็ท�าให้อูฮวันอยากลิม้ลองดสูกัครัง้  
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ผิดกับหวัหน้าพ่อครวัทีม่สีหีน้าล�าบากใจทกุคราวท่ีได้ยินเรือ่งของคมทัง 

จากเจ้าของร้าน จรงิๆ แล้วหวัหน้าพ่อครวัเคยกินคมทงัสมยัท่ียังเลก็มาก  

แต่จ�าไม่ค่อยได้ หัวหน้าพ่อครัวเองก็ได้แต่ท�าน�้าซุปที่ขายในร้าน 

ตามค�าบอกของเจ้าของร้าน เขาไม่มีเคล็ดลับหรือวิธีการพิเศษเพ่ิมเติม 

แต่เจ้าของร้านก็ไม่ยอมแพ้ ดูท่ารสชาติของคมทังจะเลิศเลอมาก 

ไม่อย่างนั้นเจ้าของร้านคงไม่เล่าซ�้าแล้วซ�้าอีกแบบน้ีทุกวัน และทุกคร้ัง

ที่เล่าก็จะใส่อารมณ์และน�้าเสียงตื่นเต้นมาก

หลังจากอูฮวันปิดร้านเสร็จและเตรียมจะเข้าห้อง หัวหน้าพ่อครวั 

ก็เรียกเขาไว้พร้อมท�าหน้าสับสนไม่ต่างจากตอนที่ก�าลังฟังเร่ืองเล่า 

จากเจ้าของร้าน

"เอ่อ...รู้จักอารงซาแท* มั้ย"

"อะไรซาแท** นะครับ เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอ"

'ซาแท' ทีอ่ฮูวันรูจ้กัและเข้าใจน้ันมกัจะใช้เรยีกสถานการณ์ทีไ่ม่สูด้ ี

หรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น แล้วค�าว่า 'อารงซาแท' ก็ฟังดูไม่ค่อย 

ปกติเท่าไหร่ อูฮวันจึงสังหรณ์ใจว่าอาจมีเรื่องไม่ดีเกิดข้ึน แต่ไม่รู้ว่า 

เกิดเรื่องอะไร แล้วหัวหน้าพ่อครัวก็ค่อยๆ พูดต่ออย่างยากล�าบาก

"นาย...ชอบท่องเท่ียวมั้ย"

"..."

อูฮวันพอจะเดาสถานการณ์ได้บ้างแล้ว ตอนนี้คงเกิดเหตุการณ์

ไม่ดีข้ึนจึงอยากให้เขาออกเดินทาง แต่มันเกิดอะไรข้ึนนะ ขณะที ่

ลีอูฮวันก�าลังซาบซึ้งท่ีอีกฝ่ายใส่ใจเขา แต่พอคิดดูดีๆ หัวหน้าพ่อครัว

* อารงซาแท (아롱사태) คือเน้ือบริเวณส่วนน่อง โดยวัวหน่ึงตัวจะแล่เอาเน้ืออารงซาแทมาได้ประมาณ 

สองชิ้น เนื้อมีลักษณะเป็นลายตาข่ายและเป็นส่วนที่เหมาะแก่การท�าเนื้อดิบ

** ซาแท (사태) เขียนและออกเสียงเหมือนค�าว่าน่องในภาษาเกาหลี แต่ซาแทค�านี้แปลว่าภาวะหรือ

สถานะ 
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ไม่ใช่คนที่พอเกิดเหตุอะไรข้ึนแล้วจะใส่ใจคนอื่น บางทีน่ีอาจจะเป็น 

การบอกใบ้ให้เขาลาออกจากงานก็ได้ เขาท�างานท่ีน่ีมานานย่ิงกว่า

หัวหน้าพ่อครัว แต่กลับเป็นเพียงผู้ช่วยเท่านั้น และร้านนี้ก็ยังมีผู้ช่วยอยู่

อกีคนชือ่บงซ ูซึง่บงซนูัน้แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะคดิในด้านไหนการตดัเขา

ออกเป็นอันดับแรกก็ดูสมเหตุสมผล แต่เรื่องราวกลับไม่ได้เป็น 

แบบนั้น

บงซูโมโหมาก

"แล้วนายรู้เหรอว่าไอ้อารงซาแทมันเป็นยังไง"

"เขาวาดรูปให้ดู"

อูฮวันย่ืนภาพวาดอารงซาแทซึ่งเป็นหน่ึงในจ�านวนหลายภาพที่

หัวหน้าพ่อครัววาดให้ดู บงซูจ้องภาพนั้นพร้อมท�าหน้าเคร่งเครียด 

เพราะเขาเองก็เพ่ิงเคยเห็นอารงซาแทที่ว ่าน้ีเป็นครั้งแรกเช่นกัน  

ภาพวงกลมท่ีก็ไม่กลมเสียทีเดียว คล้ายก้อนบูดๆ เบี้ยวๆ เหมือนจะ 

วาดวงกลมแล้วถูกใครมาดึงแขน บงซูตกอยู่ในสภาพงุนงงเหมือน 

ไม่ค่อยเข้าใจ

"บ้า ดูภาพนี้แล้วจะท�าให้หาซาแทน่ันเจอได้ยังไง"

"..."

"โธ่เอ๊ย แค่อยากให้ซุปมีรสชาติดีต้องท�าให้คนรู้สึกโง่เง่าแบบน้ี

ด้วยเหรอ"

"..."

"เฮ้ย! แล้วไอ้เรื่องท่องเวลาอะไรนั่นน่ะ ไม่เคยเห็นใครไปแล้ว 

ได้กลับมา ทุกคนตายหมด ถ้าการท่องเวลามันดีจริง ท�าไมถึงให้คน 

ไม่มีอะไรเลยอย่างพวกเราไปล่ะ ท�าไมต้องส่งคนที่ต้องการเงินไปด้วย 

ก็เพราะมันอันตรายไงล่ะ อันตรายย่ิงกว่าค�าว่าอันตรายใดๆ จะให ้
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ร้านอาหารน้ีเป็นการตอบแทนแล้วยังไง ไหนนายบอกว่าไม่เคยคดิอยาก

เป็นหัวหน้าพ่อครัว นายอาจไปที่โน่น เรียนวิธีการท�าคมทังแล้วหาเน้ือ

ส่วนน่องมาได้ แต่ถ้านายตายทุกอย่างก็สญูเปล่าอยู่ด ีตายแล้วก็จบเห่"

"..."

ไม่ใช่เพราะเรือ่งเงนิอย่างเดยีวหรอก แม้จะตกลงรบัเงินมาครึง่หน่ึง 

ก่อนออกเดนิทางและท่ีเหลอืค่อยรบัหลงัเสรจ็งานก็เถอะ แต่ส่ิงเหล่าน้ัน 

ไม่ค่อยจ�าเป็นนักส�าหรับคนท่ีจะท่องเวลา เพราะเงินครึ่งหนึ่งที่รับ 

ก่อนออกเดินทางใช้ได้แค่ในปัจจุบันนี้ ส่วนอีกครึ่งที่เหลือมีน้อยคน 

ที่จะรอดชีวิตกลับมารับเงินส่วนนั้น และก็ไม่ใช่เพราะเจ้าของร้าน

สัญญาว่าจะยกร้านให้ด้วย แต่เพราะลีอูฮวันน้ันไม่กลัวความตาย  

หรือจะพูดให้ชัดเจนก็คือเขาไม่ยึดติดกับการมีชีวิตอยู่

เขาเกิดมาเป็นผูใ้หญ่ตัง้แต่แรก ในสมองคดิแต่ว่าตวัเองเป็นเพียง

ผู้ใหญ่ที่ไร้ค่าและยากจน จะตายเมื่อไรก็ไม่ส�าคัญ

"จะอยู่หรือตายก็ไม่แตกต่าง"

เพ่ิงเคยมาบริษัททัวร์กาลเวลาเป็นครั้งแรก มีค�าสวยหรูเขียน 

ติดเอาไว้มากมาย แต่ไม่มีค�าไหนท่ีเขียนเก่ียวกับความตาย และทุกคน

ที่มาท่ีน่ีก็ล้วนแต่มีชีวิตที่ยากล�าบาก ถึงตายไปก็ไม่เป็นไรเหมือนอูฮวัน 

สิบสามชีวิตคือจ�านวนสูงสุดที่จะโดยสาร 'เรือแห่งกาลเวลา' ได้ มี 

หลายคนรบเร้าขอไปเพ่ิม แต่พนักงานปฏิเสธเพราะเรือไม่อาจบรรทุก 

ผู้โดยสารเกินจ�านวน อูฮวันกวาดตามองแล้วนับจ�านวนคน พบว่าที่น่ี 

มีท้ังหมดสิบสามคนพอดิบพอดี รวมตัวเขาเองด้วย

พนักงานแจกนาฬิกาให้พวกเขาพร้อมก�าชับว่าไม่ให้เปิดใช้งาน

พร�่าเพรื่อ แต่ให้เปิดหลังจากท�างานที่ได้รับมอบหมายส�าเร็จลุล่วงแล้ว 
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พอเปิดนาฬิกาเวลาของเรือที่จะพากลับก็จะปรากฏขึ้นและให้ไปยัง

สถานที่ที่ลงเรือตามเวลานั้น ถ้าพลาดเรือล�าแรกก็ต้องรอเวลาเพ่ือขึ้น

เรือล�าต่อไป แต่ก็ไม่รู้ว่าล�าต่อไปจะมาอีกเมื่อไหร่...และต้องจดจ�าให้

ขึ้นใจว่าห้ามไม่ให้คนท่ีนั่นรู้ว่าตัวเองเป็นนักเดินทางข้ามเวลา อย่าพูด

อะไรกับต�ารวจท่ีนั่น ถ้าเป็นไปได้ก็ให้รีบกลับและต้องกลับมาให้ได้ 

เพราะคนที่เดินทางข้ามเวลาไปจะไม่มีตัวตนหรือสถานภาพใดๆ และ

ไม่อาจอยู่ท่ีน่ันได้นาน ถ้ากลับมาไม่ได้ทางบริษัทก็จะไม่ได้รับเงิน 

ค่าจ้างท่ีเหลือ ดังน้ันทุกคนควรจะมีชีวิตรอดกลับมา บริษัทจึงจะ 

ไม่เสียรายได้

อูฮวันไม่เคยไปท่องเท่ียว เขาคิดว่าอย่างน้อยบรรยากาศของ 

การไปท่องเทีย่วก็น่าจะดูสดใส แต่ทีน่ี่ในตอนน้ีทกุคนดอูดึอดั ไม่เหมอืน

คนดีใจที่จะได้ออกไปท่องเท่ียวเลย พนักงานไม่ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า

ท�าไมจึงเกิดการเสียชีวิตระหว่างทาง พูดแค่ว่ามันมีหลุมที่เรียกว่า  

'บลูโฮล' ท่ีเชื่อมต่อระหว่างตรงโน้นกับตรงนี้สั้นๆ และไม่อธิบายว่า 

ควรท่องเวลายังไง คล้ายกับว่าพนักงานพยายามประหยัดค�าพูดให ้

มากทีส่ดุ เขาไม่แน่ใจว่าพนักงานมนีสิยัพูดน้อยอยู่แล้ว หรอืไม่ต้องการ

เปลืองน�้าลายกับคนที่จะไปตายกันแน่

แต่อูฮวันไม่ได้ใส่ใจพนักงานเท่าไรนักเพราะก�าลังสนใจคนอีก 

สบิสองคนทีจ่ะขึน้เรอืไปด้วยกัน ท�าไมคนเหล่าน้ีจงึต้องมาขึน้เรอื เพราะ

อะไรถึงต้องมาท�าแบบนี้ มีหลายค�าถามผุดขึ้นในใจ แต่บรรยากาศ 

ในตอนน้ีไม่เอือ้อ�านวยให้ถาม และในจ�านวนคนเหล่านีม้คีนทีอ่ายุยังน้อย  

น่าจะสักประมาณย่ีสิบ

ทุกคนข้ึนรถที่ทางบริษัทเตรียมไว้ รถว่ิงตัดชุมชนด้านล่างมุ่งหน้า



16 หนึ่งคนหายสิบสองคนตาย 1

ไปยังฝ่ังทะเล จนในทีส่ดุก็มองไม่เหน็ชมุชนด้านล่าง รถก�าลงัแล่นอยู่บน 

ทะเลไร้น�้าแล้วราตรีก็คืบคลานเข้ามา

ในที่สุดรถก็หยุดลง ทันทีท่ีเสียงเครื่องยนต์ดับก็ได้ยินเสียงน�้า

กระทบผนืดนิ พอพนกังานเปิดไฟจงึได้รูว่้ามนัคือทะเลสดี�าและมองเห็น

เรือล�าหนึ่ง หลังจากที่ทุกคนลงเรือเรียบร้อย มันก็แล่นไปบนท้องทะเล 

แล่นไปได้ไม่ไกลนักก็ปรากฏบริเวณที่ด�าสนิท มันคือหลุมนั่น เรือแล่น

อยู่บนผืนทะเลสีด�าและหยุดลงตรงบริเวณท่ีด�ามืดกว่าเมื่อก้ี ตรงน้ัน 

มีเรืออีกล�าจอดรออยู่ ด้านหนึ่งมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆ มุมทั้งสอง

โค้งมนราวกับผ่านการสึกหรอมาพอสมควร เรือล�านั้นโคลงเคลงไปมา 

มองผิวเผินจะเห็นเป็นสีขาว แต่ถ้าเพ่งมองอย่างพิจารณาจะเห็นว่า 

มันโปร่งใส

ทุกคนได้รับยาสีน�้าเงินคนละเม็ดก่อนข้ึนเรือ พนักงานบอกว่า 

มันมีฤทธ์ิคล้ายยานอนหลับ และทุกคนจะตื่นข้ึนเองเมื่อถึงเวลา  

เขม็ขัดนิรภัยจะลอ็กอตัโนมตัเิมือ่ประตถููกปิดลง ประตจูะเปิดได้ด้วยมอื

หากเกิดกรณีฉุกเฉิน แต ่โดยท่ัวไปแล้วมันจะเป ิดเองอัตโนมัต ิ

เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง สิ่งท่ีนักท่องเวลาต้องท�ามีเพียงลืมตาข้ึน 

เมื่อถึงที่หมายเท่านั้น และพนักงานยังพูดเล่นทิ้งท้าย แต่กลับเป็น 

มุกฝืดท่ีไม่มีใครหัวเราะออกมา เขากล่าวล้อเล่นว่าถ้าได้ลืมตาก็

หมายความว่ายังมชีวิีตอยู่ และถ้ามองเห็นท้องฟ้ายามค�า่คนืเหนือศรีษะ

ก็แสดงว ่าถึงจุดหมายปลายทาง แล ้วพนักงานก็เอ ่ยถามข้ึน 

เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายว่า

"ทุกคนว่ายน�้าเป็นใช่มั้ยครับ"

เมื่อสิบสามชีวิตน่ังประจ�าท่ีบานประตูเหนือศีรษะก็ค่อยๆ ปิดลง 

เข็มขัดนิรภัยล็อกอัตโนมัติ เรือค่อยๆ ด�าดิ่งลงน�้าให้ความรู้สึกเหมือน
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ถูกใครบางคนลากลงไป ทุกคนรีบกลืนยาที่ได้รับทันที อูฮวันต้องการ 

จะชมต่ออกีหน่อยว่าภายในหลมุลกึน่ันเป็นแบบไหน จะผ่านไปได้ยงัไง  

ตั้งแต่เกิดมาเขาก็เพ่ิงเคยมีความสงสัยแบบนี้เป็นครั้งแรก เรือด�าดิ่ง 

เร็วข้ึนเรื่อยๆ ลึกลงเรื่อยๆ จมลึกสู่ใต้ท้องทะเล ไม่นานนักเขาก็เริ่ม 

ปวดหัวเหมือนบรรยากาศรอบๆ ก�าลังกดทับศีรษะอยู่จนราวกับหัว 

จะแตกออกเป็นเสีย่งๆ ในขณะท่ีทุกคนเข้าสูภ่วังค์แห่งการหลบัใหลแล้ว 

อูฮวันก็รีบล้วงยาเม็ดแล้วกลืนลงท้อง
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อาการปวดหัวปลกุอูฮวันให้ต่ืน สายตาค่อยๆ มองเหน็ท้องฟ้าสดี�า 

ด้านบน

"..."

เข็มขัดนิรภัยถูกปลดแล้ว อูฮวันลุกขึ้นกลางเรือที่ก�าลังโคลงเคลง 

เมื่อทรงตัวได้จึงค่อยๆ กวาดตามองรอบๆ คนอื่นๆ ยังคงหลับตา แต่

กลับอยู ่ในสภาพอ้าปากค้างโดยมีของเหลวสีน�้าเงินไหลออกมา 

เหมือนกันหมดท�าให้ภายในปากของพวกเขาเป็นสีน�้าเงินเหมือนยา 

เม็ดที่กินเข้าไปก่อนออกเดินทางก�าลังละลายอยู่เต็มปาก เขารู้สึกดีใจ

ที่ตัวเองผ่านหลุมน่ันมาได้ และจ้องคนพวกนั้นอยู่นาน ร่างของทุกคน

ก�าลังโอนเอนไปตามการโคลงของเรือ ทุกคนเสียชีวิตแล้ว สิบสามชีวิต

ที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันเมื่อถึงจุดหมายปลายทางกลับหมดลมไปแล้ว

ถึงสบิสองชวิีต มกีารท่องเท่ียวแบบน้ีด้วยเหรอ ทัง้ๆ ท่ีการเดนิทางครัง้น้ี 

เป็นการเดินทางครั้งแรกของทุกคน 

น่าจะเอ่ยถามคนอ่ืนๆ ก่อนออกเดินทางว่าท�าไมจึงต้องการไป 

บทที่ 3
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ท�าไมจึงต้องการเงิน หรือสนทนาอะไรก็ได้สักสองสามประโยค แม้แต่

ตอนนี้ก็ยังอยากถามว่าถ้ารู้ว่าจะต้องตายไปง่ายๆ อย่างน้ีแล้วยังจะมา

อีกหรือไม่ แต่ทันใดนั้นท้องไส้เขาก็เริ่มปั่นป่วนจนทนไม่ไหว จึงรีบวิ่งไป

อาเจียนลงทะเล ภายนอกยังคงมืดสนิทเหมือนตอนก่อนออกเดินทาง 

เขาไม่รู้ว่าท่ีน่ีคือทะเลของที่ไหน ร่างจึงสั่นสะท้านด้วยรู้สึกสับสนและ

ว้าวุ่น แววตาที่สั่นไหวค่อยๆ กวาดมองไปรอบกายและขยายวงกว้าง

ออกไปเรื่อยๆ ในตอนน้ันเองก็เริ่มเห็นแสงไฟท่ีอยู่ห่างออกไปไกล  

เมื่อมีแสงไฟย่อมมีสิ่งมีชีวิต แสงไฟน่ันช่วยย�้าบอกว่าเขาได้มาถึง  

'สถานท่ีอื่น' แล้ว เพราะถ้าเป็นชุมชนด้านล่างแสงไฟจะไกลห่างกว่าน้ี 

และดูเงียบเหงาย่ิงกว่าน้ีมาก

อูฮวันรอคอย แต่ไม่มีเรือมารับ ในท่ีสุดเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่า 

ท�าไมพนักงานจึงถามว่าว่ายน�้าเป็นหรือไม่ แม้คลื่นจะซัดสาดเรือ 

อยู่ตลอดเวลา แต่ก็ไม่ได้ท�าให้ระยะห่างระหว่างเขากับแสงไฟน่ัน 

ใกล้กันข้ึนเลย เขายกข้อมือเพ่ือดูนาฬิกา จากนั้นก็หยิบแผนท่ีที ่

หัวหน้าพ่อครัววาดให้ออกมาดู เมื่อก้ีเขาอาเจียนไปแค่ไม่ก่ีครั้ง แต่

ร่างกายกลับหมดเรี่ยวหมดแรง จึงไม่มั่นใจว่าจะว่ายน�้าไปยังสถานที ่

ท่ีมีแสงไฟได้ สุดท้ายเขาอาจจะตายเหมือนคนอื่น แต่ต่อให้เป็น 

อย่างนั้นเขาก็ถอดรองเท้าแล้วเอามาผูกไว้ที่เอวพร้อมกับคิดว่าก็แค่

กระโดดลงทะเลไม่เห็นจะเป็นไร ในตอนน้ันเองเขาก็รู ้สึกว่ามีอะไร

เคลื่อนไหว พอหันกลับไปมอง ผู้ร่วมทางทุกคนยังคงอยู่ในสภาพที ่

ไร้ลมหายใจเหมือนเดิม แต่ขณะจะหันหน้ากลับเขาก็เห็นน้ิวหนึ่ง 

ก�าลังกระดิกอยู่

อูฮวันเดินไปใกลค้นคนนัน้แลว้เขย่ารา่งอีกฝา่ยไปมา แต่รา่งนัน้ก็

ยังคงไม่ยอมลืมตา เขาจึงเริ่มตบหน้า ตบซ�้าหลายครั้ง จนในที่สุด 
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อีกฝ่ายก็ค่อยๆ ลืมตาตื่นแล้วอาเจียน คนคนนี้อายุราวๆ ย่ีสิบปี แม้จะ

มีของเหลวสีน�้าเงินเปรอะเต็มปาก แต่ดวงตากลับกระจ่างใส อูฮวัน 

หรี่ตามองผู้รอดชีวิตเพียงหน่ึงเดียวท่ีเหลืออยู่เป็นเพ่ือน เป็นคนเดียว 

ที่รู้ว่าเขามาจากที่ไหน และเป็นเพียงคนเดียวท่ีรู้ว่าพวกเขาไม่มีตัวตน

ในท่ีแห่งน้ี อูฮวันยื่นมือออกไปให้เด็กหนุ่มที่พยายามพยุงตัวลุกข้ึน  

แต่เดก็หนุ่มกลบัมท่ีาทลีงัเล อูฮวันจงึส่งสายตาเพ่ือจะบอกว่าเหลือเพียง 

เราสองคนเท่าน้ัน แถมยังต้องว่ายน�้าข้ามต่อไปอีก เราต้องร่วมมือกัน 

ซึ่งดูเหมือนเด็กหนุ ่มจะอ่านสายตานั้นออกจึงคว้ามือของอูฮวันไว้  

วินาทีนั้นอูฮวันรับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายก�าลังขอบคุณอยู่ เขาจึงเพ่ิมแรงให ้

มือที่ช่วยพยุง

อฮูวนัช่วยเดก็หนุม่ถอดรองเท้าแล้วผกูไว้ทีเ่อว ท่าทางคล่องแคล่ว

ราวกับมาถึงที่นี่ก่อนนานมาก ทั้งคู่กระโดดลงทะเลเย็นยะเยือก พยุงตัว

ไม่ให้จม ก่อนจะรวบรวมแรงทั้งหมดท่ีมี ว่ายน�้ามุ่งหน้าไปยังแสงไฟ

ไม่รู้ว่าใครลากใครหรือคลื่นทะเลช่วยหนุน พอรู้ตัวอีกทีก็พบว่า 

ขณะน้ีแสงไฟอยู่ใกล้กับพวกเขามาก มันคือแสงไฟของเมืองเมืองหนึ่ง  

อูฮวันตกตะลึงกับแสงไฟจนพูดอะไรไม่ออก ตอนน้ีเป็นเวลาดึกสงัด 

จึงยากที่จะพบเห็นผู้คนตามบริเวณชายหาด บนฝั่งมีคนแต่ไม่มีใคร

สนใจพวกเขา ท้ังท่ีพวกเขาเสีย่งชวิีตมาจนถึงท่ีน่ี แต่ก็ไม่มใีครสนใจเลย 

ซึ่งพวกเขารู้สึกโล่งอกท่ีเป็นเช่นน้ัน ขณะที่อูฮวันก�าลังมองดูแสงไฟ  

เด็กหนุ ่มที่ข้ามน�้าข้ามทะเลมาด้วยกันกลับเดินน�าหน้าเขาไปแล้ว  

อูฮวันจึงร้องเรียกพลางเอ่ยถามชื่อของอีกฝ่าย

"คิมฮวายองครับ"

พอเอ่ยถามว่ามาที่น่ีท�าไม เด็กหนุ่มกลับอึกอักคล้ายไม่กล้าตอบ 

อูฮวันจึงคิดจะบอกเหตุผลของตัวก่อน แต่กลับเกิดความลังเลที่จะบอก
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เหตุผลท่ีตัวเองอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตมา ท้ังที่ปกติเขาไม่ใช่คนพูดจาติดขัด

"เอ่อ มันเรียกว่าอารงซาแท ไม่สิ เน้ือส่วนน่อง ไม่ใช่สิ เอ่อ...ผม

มาที่น่ีเพ่ือเรียนรู้วิธีเคี่ยวน�้าซุป ที่น่ีมีร้านที่ปรุงซุปเนื้อท่ีเรียกว่าคมทัง 

ได้อร่อย ผมจะไปสมัครท�างานท่ีนั่นเพ่ือเรียนรู้วิธีท�า พอเรียนรู้เสร็จแล้ว

ก็จะหาซื้อเน้ือส่วนน่องกลับไปด้วย อืม คงซื้อกลับไปได้ไม่เยอะหรอก 

เอ่อ หัวหน้าพ่อครัววาดรูปเนื้อส่วนน่องมาให้ด้วย คงหาซื้อกลับไป 

ได้ไม่ยาก แต่เพราะต้องขนใส่เรือยังไงก็คงเอาไปได้ไม่เยอะ เอ่อ..."

"ผมมาเพ่ือฆ่าคน"

"หือ?"

เด็กหนุ่มที่ชื่อคิมฮวายองคงหมายความอย่างที่พูดจริงๆ ถ้าเป็น

คนที่มาจากชุมชนด้านล่างก็ย่อมท�าได้ทุกอย่าง อูฮวันเองก็รู้ดี แต่ 

ถึงอย่างนั้นค�าตอบที่บอกว่ามาเพ่ือฆ่าคนก็ยังท�าให้เขาอึ้งอยู่ดี และ

เพราะอึ้งจึงถามในสิ่งท่ีไม่ควรถามออกไป 

"คะ...ใครเหรอ"

"ยังไม่ทราบครับ"

ฮวายองเดนิหายเข้าไปในเมอืง ส่วนเขาก็ได้แต่รอให้ค�า่คนืผ่านไป  

เวลาท่ีมองทะเลจนเบือ่ก็เงยหน้าข้ึนมองฟ้า ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างนัน้  

จนในทีส่ดุดวงอาทติย์สส้ีมก็ค่อยๆ ลอยโผล่พ้นขอบทะเล เขาใส่รองเท้า 

ถอดเสื้อคลุม แล้วเดินมุ่งหน้าเข้าไปในเมือง

ผ่านเดือนพฤษภาคมมาครึ่งทางแล้ว ในท้องทะเลมีเรือที่พวกเขา

โดยสารมาก�าลังลอยเคว้งคว้างอยู่ เรือท่ีดูเหมือนเป็นสีขาว แต่พอ 

เพ่งมองก็เหน็ว่าโปร่งใส คลืน่ซดัสาดจนเรอืโคลงเคลงไปมา จนบางครัง้

ก็มองเห็นผู้โดยสารบนเรือ บางครั้งก็มองไม่เห็นสลับไปสลับมาอยู่ 

อย่างนั้น
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แขนซ้ายของเขายาวกว่าแขนขวา ดังนั้นทุกครั้งเมื่อเห็นช่องว่าง

ของศตัรไูม่ว่าจะเป็นหน้าท้องหรอืใบหน้า เขาก็มกัจะใช้แขนซ้ายย่ืนออก

ไปก่อนเสมอ ลีซุนฮีท�าแบบนั้นด้วยสัญชาตญาณล้วนๆ แม้ก�าลังถูก

หลายคนรุมล้อม แต่สายตาของเขาก็ยังเห็นช่องว่างของศัตรูได้ 

อย่างชัดเจนราวกับสวมแว่นขยาย

บัดซบจริงๆ ท�าไมต้องนึกถึงแว่นขยายด้วย ซุนฮีเกลียดภาพ 

ของพ่อที่อายุยังไม่ถึงห้าสิบ แต่กลับสวมแว่นสายตาแล้ว ชุลมุน 

ขนาดน้ียังจะมีเวลานึกถึงแว่นขยายอีก เขาโมโหตัวเองมากที่เอา 

แว่นขยายมาอธิบายความสามารถของตัวเอง ย่ิงโกรธก็ย่ิงเพ่ิมแรง 

ที่หมัด เขาจ�าไม่ได้ว่าการตะลุมบอนน้ีเกิดขึ้นได้อย่างไร ในสมอง 

คิดเพียงแต่ว่าจะออกไปจากที่นี่ดีหรือจะท�าแบบนี้ต่อดี ทั้งที่ตอนนี ้

ใกล้จะจบมัธยมปลายแล้ว แต่ไอ้เวรพวกน้ีก็ตามมาถึงโรงเรียนแล้ว 

ชวนมีเรื่อง น่าหงุดหงิดชะมัด แถมวันน้ีอากาศยังร้อนมากอีกต่างหาก 

ระหว่างน้ันคู่ต่อสู้คนหน่ึงก็ขยับเสื้อไปมาเพ่ือระบายอากาศ เขาจึง 

บทที่ 4

    



Youngtak Kim 23

ใช้โอกาสนี้เตะหมอนั่นอย่างแรง

นักเรียนจากโรงเรียนอื่นยกพวกมาหาเร่ืองกลุ่มของเขา เพ่ือน 

ร่วมห้องของเขาก�าลังยืนมุงดูอยู่รอบๆ ไม่มีใครเสนอตัวเข้ามาช่วยเลย 

ท้ังที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันแท้ๆ คนพวกนั้นได้แต่มุงดูเพียงอย่างเดียว 

ภาพทีอ่อกมาจงึเป็นภาพของเด็กชดุนักเรยีนสนี�า้เงนิก�าลงัตะลมุบอนกับ 

เด็กชุดนักเรียนสีขาวโดยมีเด็กชุดนักเรียนสีขาวยืนล้อมเป็นวงกลมอยู่

ทันใดนั้นเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดก็ดังข้ึน ซุนฮีคิดว่า

เขาคงท�าให้ใบหน้าของใครเลือดออกอีกแล้ว มันเป็นเสียงร้องท่ีดังมาก

และดังข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนท�าให้ทุกคนที่อยู่ในห้องน้ีพากันหวาดกลัว 

แต่ซนุฮกีลบัรูส้กึแตกต่าง เพราะเสยีงร้องนีจ้ะท�าให้มคีนออกว่ิง และคน

ที่จะว่ิงน�าหน้าใครๆ ก็คือเขาเอง ในงานกีฬาสีประจ�าฤดูใบไม้ร่วงสมัย

ประถม สิ่งท่ีเขาถนัดไม่ใช่การชกต่อยแต่เป็นการว่ิง เขามั่นใจว่าตนเอง

ว่ิงชนะคนห้าคนได้ ย่ิงถ้ามีแม่มาดูเขาก็จะรู ้สึกว่าตัวเองว่ิงได้เก่ง 

เหนือใคร ให้ว่ิงสิบรอบสนามเขาก็ท�าได้ แต่ตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้ว แม่ 

เสียชีวิตแล้ว ย่ิงคิดถึงแม่ก็ย่ิงโมโห แรงหมัดจึงย่ิงหนักขึ้นอีก

พอตั้งสติได้ก็พบว่ามีเพียงซุนฮีเท่าน้ันท่ียังคงขยับอยู่ คนอื่นๆ  

ถ้าไม่ล้มระเนระนาดก็ยืนนิง่กันหมด ซนุฮยีกหมดัทีเ่ป้ือนเลอืดเชด็เลอืด

บนใบหน้าของตัวเอง เสียงร้องเบาบางลงไปแล้ว ตอนนี้กลายเป็นเวที

ฉายเดี่ยวส�าหรับเขา ขณะท่ีก�าลังกระหย่ิมย้ิมย่องและมองไปรอบๆ  

อยู่น้ันเอง เท้าก็พลนัสะดดุเข้ากับอะไรบางอย่างจนล้มลง พอหนัไปมอง

จึงพบว่ามีชายคนหน่ึงก�าลังนอนอยู่

ซุนฮีไม่รู้เลยว่าชายคนนี้อยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ และดูเหมือนจะ

ไม่มีใครรู้ด้วย เขาไม่ได้สวมชุดนักเรียน และเป็นคนท่ีซุนฮีไม่เคยสบตา

ในระยะตะลุมบอน ชายคนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่ใช่อาจารย์ ไม่ใช่ยาม 
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หรือแม้แต่ใครๆ ที่ซุนฮีรู้จัก เป็นเพียงผู้ใหญ่แปลกหน้า นักเรียนหญิง

สองสามคนถึงกับเป็นลม ขนาดซนุฮเีองยังหวาดผวาและตะเกียกตะกาย 

ถอยหลังท้ังๆ ที่ยังล้มอยู่กับพ้ืน ตอนนี้คนท่ีเหลืออยู ่บนพ้ืนมีเพียง 

เขากับชายแปลกหน้า เลือดของอีกฝ่ายเปื้อนกางเกงซุนฮี ทุกครั้งท่ี

พยายามขยับหนีเลือดบนพ้ืนก็คล้ายไหลตาม

บรเิวณเอวของชายแปลกหน้าเหมอืนกับสิง่ทีเ่ขาเคยเหน็ในหนงัดงั 

ที่มีฉลามโผล่ออกมา คล้ายถูกอะไรบางอย่างกัดกระชากจนเป็น 

รอยแหว่งขนาดใหญ่ อะไรบางอย่างท่ีว่าน่ันคงมปีากท่ีกว้างมาก อวยัวะ

ที่ควรอยู่ในท้องกระจัดกระจายเต็มพ้ืนห้องเรียน นักเรียนหญิงอีกคน

เป็นลมล้มพับลง ถ้าพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าส่วนท่ีเป็นแผลนั้น

มีลักษณะคล้ายเว้าเข้าไปเป็นวงกลม เหมือนใครบางคนได้ร่างวงกลม

ไว้บนร่างก่อน แล้วใช้มีดกรีดตามเส้น ตัดออกให้เป็นวงกลมอย่าง 

เรยีบเนียน แต่ไม่มนัีกเรยีนคนไหนมสีตสิมัปชญัญะเพียงพอทีจ่ะสงัเกต

เห็นรายละเอียดเหล่านี้ ไม่มีใครในห้องเรียนที่สังเกตเห็นมัน ไม่มีใคร

สังเกตเห็นชายคนนี้เข้ามาในห้องเรียน และไม่มีใครเห็นชายคนน้ี 

ตอนเสียชีวิต
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'คงชอบทะเลมากสินะครับ'

เด็กหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยถามยางชังกึน ตอนเจอกันครั้งแรกเด็กหนุ่ม

คนนีเ้ป็นเพียงนักเรยีนชัน้มธัยมปลายปีสอง ตอนน้ันชงักึนเพ่ิงย้ายเข้ามา 

ท�างานในสถานีต�ารวจนี้เป็นวันแรก วันนั้นเด็กหนุ่มไม่ได้ว่ิงอยู่บนถนน 

แต่กลับว่ิงอยู่บนดาดฟ้าของบ้านคนอ่ืนจนท�ากระถางดอกไม้แตก 

หลายใบ เจ้าของบ้านจึงจับตัวส่งต�ารวจ เวลาน้ันไม่มีใครอยาก 

รับผิดชอบงานแบบนี้จึงโยนมาให้เขาท่ีเพ่ิงย้ายมาจากพ้ืนท่ีอื่น เขา 

มีประสบการณ์เก่ียวกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องจากหลายปีกลายเป็น

หลายสิบปี ตอนที่บอกเด็กหนุ่มว่าจะย้ายจากอินชอนไปปูซาน ตอนนั้น

เด็กหนุ่มถามชังกึนเป็นครั้งสุดท้ายว่าชอบทะเลเหรอ

เขาไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลย ไม่ใช่ไม่รู ้ว ่าท้ังอินชอนและปูซาน 

ต่างก็มีทะเล แต่เขาไม่เคยคิดถึงประเด็นท่ีว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบ

ทะเล เขาก็แค่ชอบสูบบุหรี่แล้วเดินตามทางไปเรื่อยเปื่อย 

เขามองเห็นทะเลนานแล้วจึงจอดรถแล้วก้าวเดินออกมา ปาก 

บทที่ 5
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คาบบุหรี่พร้อมกับมองทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาล น่ีเป็นทะเลของปูซาน

เขาเคยคิดท่ีจะอาศัยอยู่ที่อินชอน แต่กลับไม่เป็นแบบน้ัน เพราะ

คดีประหลาดคอยเฝ้าหลอกหลอนอยู่ตลอด ท้ังที่จับฆาตกรได้แล้ว  

คดีก็ปิดแล้ว แต่ใจเขาก็ยังไม่สงบ สมองยังคงเฝ้าคิดแต่เร่ืองเดิมๆ  

วนเป็นวงกลมอยู่อย่างน้ันจนฝังรากหย่ังลึกเข้าไปในก้านสมอง แล้ว 

เริ่มลามไปเบียดเบียนแย่งพ้ืนท่ีความทรงจ�าอื่นๆ คนทั่วไปมักจะจดจ�า

เฉพาะความทรงจ�าที่งดงาม ใช้มันหล่อเลี้ยงช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของ 

ตัวเอง แต่เขากลับอยู่กับความทรงจ�าอย่างนั้นเป็นสิบปีกว่าจะย่ืนขอ

ย้ายพ้ืนที่ หัวหน้าทีมเคยถามเขาว่าท�าไมต้องเป็นปูซาน ซึ่งเขาก็ได ้

ให้ค�าตอบไปแล้ว ตอนน้ีเขาสูบบุหรี่พลางนึกถึงค�าตอบน้ันอีกครั้ง

'จะไปดูหน่อยครับว่าทะเลที่โน่นแตกต่างจากท่ีนี่ยังไง'

ตอนแรกชังกึนยังนึกว่าตัวเองมาผิดท่ี แค่ห้องท�างานแคบก็ยัง 

ไม่เท่าไหร่ แต่ท่ีน่ีกลบัเต็มไปด้วยนกัเรยีนสวมเครือ่งแบบมากมาย ได้ยิน 

มาว่านักเรยีนเหล่าน้ีถกูจบัเพราะเหตทุะเลาะวิวาท เสยีงดงัหนวกหเูป็น

ทีส่ดุ ส�าเนยีงคนปซูานปกติก็ดังโหวกเหวกเหมอืนคนทะเลาะกันอยู่แล้ว 

ย่ิงอยู่ตรงนี้ก็ย่ิงเหมือนมีแต่คนทะเลาะกันเต็มไปหมด พอเหลียวมอง

รอบกาย เขาก็คิดว่าการแนะน�าตัวหรือเอ่ยทักทายคงไม่มีประโยชน ์

เท่าไหร่นกั จงึมองหาทีว่่างเหมาะๆ แล้วหย่อนสะโพกนัง่ลงชมเหตกุารณ์ 

ตรงหน้า ท่ามกลางนักเรียนเหล่าน้ันมีนักเรียนหญิงถูกจับมาด้วย 

นักเรียนชายส่วนใหญ่ตะโกนแก้ตัวกันเสียงดังลั่น ผิดกับนักเรียนหญิง

ท่ีน่ิงเงียบไม่พูดไม่จา คงจะก�าลังหวาดกลัวอยู่ แค่เด็กนักเรียนตีกัน 

ในห้องเรียนต้องจับตัวมาสถานีต�ารวจด้วยเหรอ ชังกึนรู้สึกระอาก่อน

สะดดุใจสงสยัว่าแค่เหตุทะเลาะวิวาทท�าไมถึงกับต้องหวาดผวาจนตัวสัน่ 

งันงกขนาดนี้ด้วย น่าแปลก ย่ิงมองก็ย่ิงรู้สึกว่าภาพตรงหน้าดูวุ่นวาย 
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แต่กลบัปนเปไปด้วยความหวาดหว่ัน ต�ารวจสายสบืมท่ีาทางเคร่งเครยีด 

ผิดปกติ ไม่ว่าต�ารวจนายน้ันจะเอ่ยถามอะไร นักเรียนก็เอาแต่เงียบงัน 

ไม่ตอบสักประโยค

"เฮ้ย นายหาเงินได้เองแล้วเหรอ"

"..."

ต�ารวจใช้เท้าเขี่ยรองเท้าของนักเรียนคนนั้นจนเกิดเสียงดังปึก  

มันเป็นรองเท้าบาสสีขาวขนาดใหญ่

"รองเท้าแพงน่ี เอาเงินที่ไหนมาซื้อ ว่าไงล่ะ"

"..."

"จะต้องแทงใครสักคนก่อนเรียนจบให้ได้เลยใช่มั้ย มีเรื่องทะเลาะ

วิวาทไปเรื่อยๆ แล้วมันท�าให้ชีวิตในอนาคตสุขสบายเหรอ"

"..."

"จะหงายการ์ดว่าแค่ชกต่อยกันเฉยๆ แค่ทะเลาะวิวาทกันเอง

ระหว่างพวกนายน่ะเหรอ"

"..."

"เฮ้ย ลีซุนฮี เจ้าคนไม่เอาไหน เรียนก็ไม่เรียน ใกล้จะจบอยู่แล้ว

แท้ๆ หรืออยากสร้างวีรกรรม?"

"..."

"ใช้อะไรแทง"

"..."

"ฉันถามว่าใช้อะไรแทง"

"..."

"นายนกึว่าพ่อนายจะช่วยได้เหรอ คิดจะพ่ึงเงนิพ่อแล้วนึกเหรอว่า 

ครั้งน้ีนายจะรอดไปได้"
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"ผมไม่ได้ท�า"

"แล้วเลือดนี่คืออะไร"

"เลือดของเขา"

"นั่นสิ เลือดของเขา แล้วท�าไมเลือดของเขาถึงได้เลอะอยู่บน 

ตัวนายล่ะ!"

ชังกึนเองก็เพิ่งสังเกตเห็นรอยเลือด เลือดพวกนั้นเลอะทั่วร่างของ

นักเรียนชายคนนั้น ถ้าเลือดน้ีไหลออกจากร่างของนักเรียนชายคนนั้น

ก็คงไม่อาจมาน่ังตอบได้แบบน้ี ไม่ว่าเสียงรอบข้างจะดังมากแค่ไหน 

หรือนักเรียนหญิงจะมีสีหน้าหวาดกลัวเพียงใด แต่วินาทีน้ีความสนใจ

ของชังกึนก�าลังพุ่งไปยังนักเรียนชายร่างโชกเลือดสีแดงคล�้าคนนั้น

เหมือนจะได้ยินว่าชื่อลีซุนฮีใช่มั้ยนะ

ชังกึนนึกถึงนักเรียนมัธยมปลายท่ีเขาเคยเจอเมื่อสิบสามปีก่อน 

เด็กคนนั้นสงบเงียบ ไม่เหมือนนักเรียนที่ชื่อว่าลีซุนฮีคนนี้ เด็กคนนั้นว่ิง 

อยู่บนดาดฟ้าของคนอืน่แท้ๆ แต่กลบัดูอ่อนแอ แต่ลีซนุฮไีม่เป็นแบบนัน้  

เสื้อนักเรียนสีขาวของนักเรียนคนนั้นขาวสะอาดไร้ฝุ่นเปรอะเปื้อน แต ่

ลีซุนฮีไม่ใช่ ทั้งท่ีแตกต่างกันมาก แต่ชังกึนกลับเห็นลีซุนฮีแล้วนึกถึง

นักเรียนคนนั้น

การรวมห้องเรียนเข้าด้วยกันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก โดยเฉพาะ 

ย่ิงเป็นห้องเรียนของชั้นมัธยมปลายปีท่ีสามด้วยแล้ว การน�านักเรียน

สองห้องมาเรยีนรวมกันภายในห้องเดียวนัน้ไม่มทีางทีก่ารเรยีนการสอน

จะเป็นไปได้ด้วยดี เก้าอี้มีไม่พอจึงเป็นเหตุให้นักเรียนชายนิสัยเสีย 

บางคนหาเร่ืองที่จะขึ้นไปนั่งอยู่บนตักของนักเรียนหญิง นักเรียนหญิง

ส่วนใหญ่รู้สึกร�าคาญหงุดหงิด แต่นักเรียนหญิงบางคนกลับเอ่ยปากให้
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นักเรียนชายเหล่าน้ันมานั่งบนตักของตัวเอง แม้จะมีคนตายหรือม ี

เรื่องราวอะไรขึ้น แต่ส�าหรับนักเรียนเหล่าน้ีมันถือเป็นวันพิเศษวันหน่ึง 

โดยไม่สนใจกลิ่นคาวที่โชยออกมาจากห้องเรียนข้างๆ เป็นระยะ

เทปสีเหลืองใช้เป็นแนวก้ันพ้ืนท่ีห้ามเข้า นักเรียนทั้งหมดถูกห้าม

ไม่ให้เดินผ่านหน้าห้องเรียนท่ีเกิดเหตุและห้ามใช้ประตูเข้าออกของ

ปลายทางเดนิน้ันด้วย ถ้าอยากจะเข้าห้องน�า้ก็ต้องเดนิอ้อมและทางเดนิ 

ใกล้ท่ีสุดซึ่งมุ่งตรงไปยังร้านค้าของโรงเรียนก็ใช้ไม่ได้ มีนักเรียนชาย 

คนหน่ึงดึงดันที่จะใช้ทางเดินน้ีเพ่ือไปยังร้านค้าจึงถูกต�ารวจสายสืบ 

ตบหน้าฉาดใหญ่ ต�ารวจนายน้ันเกิดและเติบโตท่ีปูซานจึงมาเป็น 

ต�ารวจสายสืบของปูซาน เขามีชื่อว่าคังโดยอง นักเรียนชายคนน้ัน 

ยังคงดึงดันว่าจะเดินผ่านทางน้ีให้ได้ โดยองจึงกระชากคอเส้ือของ

นักเรียนชายแล้วพาข้ามเทปสีเหลืองเข้าไปที่พ้ืนที่หวงห้าม นักเรียน 

คนอื่นต่างพากันมามุงดูด้วยความอยากรู้อยากเห็น ต�ารวจนายอื่นๆ 

พยายามห้ามโดยอง แต่โดยองไม่ฟังและลากนกัเรียนชายคนนัน้เข้าไปยัง 

ห้องเรียนที่เกิดเหตุ ภายในห้องเรียนนั้นเต็มไปด้วยต�ารวจสายสืบและ

ต�ารวจพิสูจน์หลักฐาน โดยองผลักนักเรียนชายคนน้ันเข้าไปกลางวง 

ทนัทีทีด่วงตาของนักเรยีนชายประสานเข้ากับดวงตาท่ีเบกิกว้างของศพ

ขนก็ลกุเกรยีวเพราะรูส้กึเหมอืนว่าดวงตาของศพก�าลงัจ้องเขมง็มาท่ีตน

เพียงคนเดียว แต่ที่จริงแล้วดวงตาของศพไม่ได้มองไปท่ีไหน ดวงตา 

คู่น้ันแค่หยุดค้างอยู่อย่างนั้นก่อนท่ีจะสิ้นลม ระหว่างน้ันสายตาของ

นักเรียนชายก็เหลือบไปเห็นกองเลือดและสิ่งที่อยู่ภายในร่างของศพ 

เขาช็อกสุดขีด รีบว่ิงถลาออกจากห้องเรียนท่ีเกิดเหตุ แล้วอาเจียน 

ทุกสิ่งทุกอย่างในกระเพาะออกมาจนหมด ระหว่างนั้นหัวหน้าทีมก็เดิน

เข้ามาในห้องเรียนท่ีเกิดเหตุอย่างหัวเสีย
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"สายสืบคัง ท�าอะไรของคุณเน่ีย ให้ตายเถอะ"

ชังกึนเหลือบมองใบหน้าขาวซีดของนักเรียนชายคนนั้นแวบหน่ึง 

แล้วเดินตามหวัหน้าทมีเข้ามาในห้องเรยีนทีเ่กิดเหต ุพอได้เห็นกองเลือด 

เป็นจ�านวนมากอยู่รอบๆ ศพ เขาก็หลับตาแล้วครุ่นคิด เมื่อก้ีเขาจอดรถ

ท่ีสนามฟุตบอลแล้วเดินเข้าอาคารทางระเบียงฝั่งซ้าย จากนั้นก็เดิน 

ตามทางมาเรื่อยๆ จนมาถึงห้องเรียนที่เกิดเหตุ แต่ระหว่างทางเดินมา

ถึงที่น่ี เขาไม่เห็นเลือดแม้แต่หยดเดียว ไม่ว่าจะพยายามสอดส่าย

สายตามองไปทุกซอกทุกมุมก็เหมือนจะไม่เห็นร่องรอยของเลือด 

ในที่ใดเลย แต่ภาพที่เห็นตรงหน้าคือเลือดและอวัยวะภายในของศพ 

ซึง่กระจดักระจาย แม้จะเก็บอวัยวะภายในส่วนใหญ่ใส่ถุงเอาไว้แล้ว แต่

มีบางส่วนที่ยังเชื่อมติดกับร่างกาย ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีจึงน�าศพข้ึนไปบน

เปลหามพร้อมยัดอวัยวะภายในที่เหลือพวกน้ันกลับเข้าไปในศพ  

แต่อวัยวะภายในพวกนั้นกลับไหลออกมาเพราะร่างกายของศพไม่มี 

เนื้อหนังที่จะห่อหุ้มมันเอาไว้ ย่ิงเจ้าหน้าที่พยายามเคลื่อนย้ายอย่าง

รวดเร็วเพ่ือหลบเลี่ยงสายตาของเหล่านักเรียน กลับย่ิงเกิดข้อผิดพลาด

จนอวัยวะภายในร่วงหล่น
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