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ผ่านเล่มหนึ่งไปอย่างลุ้นระทึก 'หลิงซู' ของพวกเราก็ดูเหมือนจะหายใจหายคอ

ได้คล่องขึ้นไม่น้อย หลังจากคลี่คลายคดีของ 'ตู้อวิ้นหนิง' ได้แล้ว เขาจึงรอดพ้นจาก

สถานะผู้ต้องสงสัยในที่สุด แม้จะต้องแลกมาด้วยการพะบู๊หลายยก และบางครั้งก็ 

ถึงขั้นเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็ตาม เรียกได้ว่าเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ที่แลกมาด้วย

หยาดเหงื่อและหยดเลือดทีเดียวค่ะ

มาถึงเล่มที่สองนี้ หลิงซูและ 'เยว่ียติ้งถัง' ก็ยังตัวติดกันเป็นปาท่องโก๋เช่นเคย 

เพ่ือช่วยกันค้นหาความจรงิทีซ่่อนอยู่เก่ียวกับคดลีอบท�าร้าย 'เหอโย่วอนั' โดยท่ีคราวน้ี 

ทัง้สองคนก็มคีวามคดิเหน็ท่ีแตกต่างกันอยู่บ้าง เพราะดเูหมอืนคณุเยว่ียจะไม่ค่อยเชือ่

ในค�าบอกเล่าของเหอโย่วอันเท่าไรนัก ในขณะที่หลิงซูนั้น...

เอาเป็นว่าคณุนกัอ่านทุกท่านมาร่วมเอาใจช่วยพวกเขากันต่อในคดีลับใต้หมูด่าว 

เล่มทีส่องดกีว่าค่ะ รบัรองได้เลยว่าเล่มนีก็้ยังคงน่าตดิตามไม่แพ้เล่มแรก ทัง้การสบืค้น

เบาะแสที่จะท�าให้เจอตัวคนลอบท�าร้ายคุณเหอ ทั้งการเดินทางสู่บ้านเกิดของมารดา

ของเยวี่ยติ้งถัง ซึ่งระหว่างทางก็เต็มไปด้วยหลุมพรางและกับดักนับไม่ถ้วนเหมือน 

เช่นเคย นอกจากนี้แล้วดูเหมือนว่าจะมีคนรู้ใจตัวเองยิ่งกว่าเดิมอีกเสียด้วย...

เตรียมตัวให้พร้อม (ถ้ามีปลาเหลืองที่หลิงซูชอบด้วยจะดีมาก) และมาร่วม 

เดินทางไปกับหนึ่งเจ้านายหนึ่งลูกน้องคู่นี้กันนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ เจินฉงอว๋ิน  ลูกสาวคนเล็กของสกุลเจินซึ่งร�่ารวยท้ังอ�านาจและ 

เงินทอง ได้รับการขนานนามว่าเป็นหน่ึงในสาวงาม

เลื่องชื่อแห่งหนานจิง เธอเป็นสตรีท่ีเยวี่ยชุนเส่ียว 

แนะน�าให้เยว่ียต้ิงถังได้ท�าความรู ้จัก แต่ชายหนุ่ม

ปฏิเสธ คนที่ได้ท�าความรู ้จักกับคุณหนูเจินจึงเป็น 

หลิงซูแทน

✱ เจียงเหอ  หน่ึงในคนทีห่ลงิซสูงสยัว่าจะมส่ีวนเก่ียวข้องในเรือ่งของ

เหอโย่วอัน เขาเป็นผู้ช่วยฝีมือดีของลู่ถงชาง สมาชิก 

แก๊งเผาเกอแห่งเสฉวน เจยีงเหอเป็นคนมคีวามสามารถ  

และขึ้นชื่อเร่ืองความโหดเหี้ยมเด็ดขาด ผู ้คนจึงให ้

ความย�าเกรงเขาเป็นอย่างยิ่ง

✱ เฉินเหวินต้ง  คนขับรถของเหอโย่วอัน เป็นอีกหน่ึงคนท่ีหลิงซูคิดว่า

น่าจะมีส่วนร่วมไม่มากก็น้อยในการข่มขู่และปองร้าย

ดาราสาว ท่ีส�าคัญยังเป็นคนท่ีจ้างวานให้เจียงเหอ

จัดการเก็บหลิงซูอีกด้วย

แนะนำ�ตัวละคร



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งข้ึนจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง

และการฆาตกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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บทที่ 59

ฟ้ายังไม่ทันสว่าง หลิงซูก็นั่งรถไฟเที่ยวที่เช้าที่สุดไปหางโจว

เส้นทางรถไฟจากเซีย่งไฮ้ไปหางโจวน้ันสร้างขึน้ในสมยัปลายราชวงศ์ชงิ 

จนถึงตอนนี้ก็ยังคงใช้งานอยู่ เดินทางเที่ยวเดียวใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมง

ตอนทีห่ลงิซไูปถึงหางโจวน้ันใกล้เท่ียงแล้ว เขาไม่ได้รบีไปกินข้าวกลางวัน  

แต่ตรงไปยังร้านหนังสือแห่งหนึ่งก่อน

ร้านหนังสือร้านน้ันตั้งอยู่ริมทะเลสาบซีหู สองฝั่งของร้านเป็นบริเวณ 

ลานบ้านของท่ีพักข้าราชการสมยัราชวงศ์ชงิ กาลเวลาผนัผ่าน หลงัจากราชวงศ์ชงิ 

ล่มสลายประเทศชาติก็ระส�่าระสาย ชนชั้นสูงมิอาจเป็นชนชั้นสูงได้ตลอดไป 

บ้านเรือนก็เปลี่ยนเจ้าของไปครั้งแล้วครั้งเล่า บ้านหนึ่งในนั้นถูกเปลี่ยนเป็น 

ร้านหนังสือ ซึ่งก็คือร้านหนังสือหมิงเต๋อที่หลิงซูก�าลังจะไปนั่นเอง

เวลาเท่ียงคนไม่มากนัก หลงิซห้ิูวม้านัง่ตวัเลก็ไปนัง่ตรงหน้าชัน้วางหนังสอื  

ก่อนจะหยิบหนังสือแถวนั้นมาเล่มหนึ่ง จากนั้นก็เริ่มอ่าน

ยุคน้ีคนท่ีจ่ายเงินซื้อหนังสือไหวมีไม่มาก จึงมีคนหนุ่มสาวมากมาย 

นับไม่ถ้วนมาหาหนังสืออ่านฆ่าเวลาที่ร้านหนังสือเหมือนกับเขา เห็นได้ชัดว่า

เจ้าของร้านก็เคยชินเสียแล้วจึงไม่ได้เดินมาไล่แขก ถ้าก่อนออกไปหลิงซู 

ซื้อหนังสือสักเล่มสองเล่มก็นับว่ากรุณามากแล้ว 

"เดีย๋ว" เยวีย่ติง้ถังยกมอืขัดจงัหวะ "ร้านหนงัสอืร้านนัน้คอืท่ีท่ีเฉนิโหย่วหวา 

เคยปรากฏตัวแล้วก็หายไปน่ะเหรอ"
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หลงิซตูอบ "ใช่ ฉนัอยากจะรอดอูยู่ท่ีนัน่ว่าจะได้เจอเฉนิโหย่วหวาหรอืเปล่า"

ในใบรายชื่อเป้าหมายการลอบสังหารสองรายชื่อท่ีเหอโย่วอันส่งให ้

เจยีงเหอน้ัน หน่ึงคอืช่างตดัเสือ้เซยีวจว้ิน อกีหน่ึงคอืพนักงานบรษิทัหนังสอืพิมพ์ 

เฉินโหย่วหวา

คนแรกตายไปแล้ว คนท่ีสองหนีรอดจากการไล่ล่าไปได้และหายสาบสญู 

ไปอย่างประหลาด

คนคนหนึง่ท่ีเพ่ิงจะหนตีายมาได้ ปฏกิริยิาแรกควรเป็นการหนีไปให้ไกล 

ย่ิงไกลยิ่งดี แต่เฉินโหย่วหวากลับมาปรากฏตัวอย่างเปิดเผยร่องรอยท่ี 

ร้านหนังสือแห่งหนึ่งในหางโจว เดิมทีเรื่องนี้ก็ไม่ปกติพออยู่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น

หลังจากนั้นไม่นานเหอโย่วอันก็ยังไปที่นั่นอีกด้วย

ถ้าบังเอิญมากเกินไป มันก็ไม่ใช่ความบังเอิญ

หากสืบเสาะตามเบาะแสไปเรื่อยๆ แล้วพบตัวเฉินโหย่วหวา ไม่แน่ว่า

อาจจะโยงไปถึงเหอโย่วอัน และเจอเรื่องน่าประหลาดใจของเธอก็ได้

ทว่าสิ่งที่เยวี่ยติ้งถังสนใจจริงๆ ไม่ใช่เรื่องนี้ แต่เป็น...

"นายรู้จักร้านหนังสือร้านนั้นได้ยังไง"

หลิงซูกะพริบตาปริบๆ อย่างใสซื่อ

"ฉันให้เฉิงซือหา"

"เฉงิซอืเป็นต�ารวจตวัเลก็ๆ ของเขตเจยีงวัน จะไปยุ่มย่ามถึงสถานีต�ารวจ

หางโจวได้เชียวเหรอ"

"ฉันจ�าผิดน่ะ ฉันให้พี่เขยหาให้ต่างหาก" 

เยวี่ยติ้งถังกอดอกมองคนที่ยังแถข้างๆ คูๆ ต่อไป

หลังจากเฉินโหย่วหวาหายตัวไป เขาก็กลายเป็นคนท่ีตายไปแล้ว  

ไม่สามารถใช้ตวัตนของเฉนิโหย่วหวาเดนิไปเดนิมาได้อกี ดงันัน้การจะใช้อ�านาจ 

ในทางสว่างอย่างถูกท�านองคลองธรรมนั้นก็คงจะไม่ได้

"เจียงเหอหาให้นาย"

หลิงซูหาวหวอด "เหมือนจะเป็นเขาจริงๆ นั่นแหละ ฉันให้หลายคนช่วย

จนจ�าไม่ได้แล้วน่ะว่าใครหาให้!"
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เยว่ียติง้ถังเอ่ย "นายกลวัตวัเองจะอายุยืนเกนิไปก็เลยพยายามจะให้มนั

สั้นลงสักหน่อยหรือไง"

"เหล่าเยว่ีย เรือ่งน้ีนายจะโทษฉนัก็ไม่ได้หรอกนะ เจยีงเหอเป็นฝ่ายให้คน 

มาส่งข่าวเรื่องร้านหนังสือหมิงเต๋อเอง เขารู้ว่าฉันก�าลังสืบเรื่องเหอโย่วอันอยู่ 

ฉันว่านะ เขาก็คงอยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าตกลงแล้วในเรื่องราวเหล่าน้ี 

เหอโย่วอันมีบทบาทอะไรกันแน่ เพราะฉะน้ันเจียงเหอไม่ได้แค่ช่วยฉันหรอก 

เขาก็ช่วยตัวเขาเองด้วยน่ะ"

"ลู่ถงชางอยากจะฆ่าเขา ก็ต้องคอยสังเกตดูคนท่ีไปมาหาสู่รอบตัวเขา

ทุกคนอยู่แล้ว พอนายไปช่วยชีวิตเขา ตอนนี้ก็คงเข้าไปอยู่ในสายตาของ 

ลูถ่งชางเรยีบร้อย ถ้ายังจะคลกุคลอียู่กับเขาต่อก็มแีต่จะท�าให้ลูถ่งชางอยากจะ 

จัดการนายไปด้วยนั่นแหละ"

หลิงซูยิ้มเผล่ "วางใจเถอะน่า ฉันไม่เป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนแล้วล่ะ ฉัน

จะคลุกคลีอยู่กับนายเท่านั้น แบบนี้พอใจหรือยัง"

พ่อบ้านชรายกจานผลไม้ออกมา เขาเหน็ท่าทตึีงเปรีย๊ะเหมอืนจะระเบดิ

ของเยวี่ยติ้งถังเข้าพอดี จึงอดเอ่ยแทรกด้วยน�้าเสียงอ่อนโยนไม่ได้

"มีอะไรค่อยพูดค่อยจากัน อย่าท�าให้เด็กตกใจสิครับ"

เยวี่ยติ้งถัง "..."

ลุงโจวคงจะลืมไปแล้วกระมังว่าคนคนนี้เป็นเพ่ือนนักเรียนรุ่นเดียวกัน

กับเขาน่ะ

หลิงซูรับจานผลไม้มาด้วยสองมือ

"ขอบคุณครับลุงโจว!" 

พ่อบ้านเอ่ยว่า "คณุยังมไีข้อยู่หน่อยๆ รบัประทานมากไม่ได้นะครบั ก่อนนอน 

ผมจะเอาน�้าชาที่เป็นยามาให้จง* หนึ่ง ต้องดื่มให้หมดถึงจะนอนได้นะครับ"

หลิงซูรับค�าอย่างว่าง่าย

เยวี่ยติ้งถังรู้สึกหมดแรงอย่างที่สุด เขาแอบถอนหายใจยาว

ถ้าลงุโจวเหน็คนคนน้ียิงปืนฆ่าคนอย่างเดด็ขาดโหดเห้ียม ไม่รูว่้าจะรูส้กึ

* จง เป็นภาชนะส�าหรับใช้ใส่ชาหรือซุป ทรงกระบอกเตี้ย ใหญ่กว่าถ้วย เล็กกว่าหม้อ (ใส่ซุปส�าหรับหนึ่งคน

รับประทานได้พอดี) ส่วนใหญ่จะมีฝาปิด มีหูหรือไม่มีก็ได้
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อย่างไรบ้าง

พ่อบ้านผู้เข้ามาเป็นนักแสดงรับเชิญในฉากน้ีลาจากไปอย่างรวดเร็ว  

เยวี่ยติ้งถังก็ไม่ได้มีแก่ใจจะถามอีก

"นายพูดต่อเถอะ"

หลิงซูร้องอ้อ "เมื่อกี้ฉันพูดถึงไหนแล้วนะ"

"...นายรอเฉินโหย่วหวาอยู่ที่ร้านหนังสือนั้น"

หลิงซูตบเข่าฉาด

"ใช่! ร้านหนังสือนั้นชื่อร้านหนังสือหมิงเต๋อ มีกล่ินอายโบร�่าโบราณ 

ตกแต่งได้ไม่เลวทีเดียว ฉันอ่านหนังสืออยู่ท่ีนั่นตั้งนาน ในใจก็คิดว่าคงโดน

เจ้าของร้านรังเกียจแล้วแน่ๆ เลยหยิบหนังสืออะไรสักเล่มที่มันราคาถูกหน่อย

ไปจ่ายเงิน เจ้าของร้านดีใจเอามากๆ เอาชามาให้ฉันด่ืมกาหน่ึงเลยด้วยซ�้า  

จริงสิ ค่าหนังสือเล่มน้ันลงบัญชีค่าใช้จ่ายในการท�างานใช่ไหม ก็ได้ๆ รู้แล้ว  

ฉันจ่ายเองก็ได้ อย่ามองฉันแบบนี้สิ!

เดิมทีฉันก็คิดเอาไว้ว่าถ้าวันน้ีรอแล้วไม่เจอ พรุ่งน้ีจะไปจับตาดูบริเวณ

รอบๆ นั้นอีกที ยังไงก็น่าจะเจอเฉินโหย่วหวาเข้าสักวันนั่นแหละ แต่ไม่คิดเลย

ว่าจะดวงดีขนาดนี้ พอประมาณบ่ายสาม เฉินโหย่วหวาก็โผล่มา"

"..."

"ตอนแรกเจยีงเหอได้รบัภารกิจมา ก็ต้องมภีาพเหมอืนของเขาอยู่แล้วล่ะ  

เขาเอาภาพเหมอืนน้ันมาให้ฉนัด้วย แต่เฉนิโหย่วหวาทีฉั่นเห็นน่ะแตกต่างจาก

ในภาพเหมือนมากทีเดียว มีแค่รูปร่างกับดวงตาเท่านั้นที่ดูเหมือนกัน ตอนนั้น

ฉันก็เลยฟันธงว่าเป็นเขาในทันทีไม่ได้ คนคนนี้เดินวนรอบร้านหนังสือแล้วก็ 

ว่ิงตรงไปทีป่ระตหูลงัร้าน ฉนัอ้อมมาจากประตหูน้าแล้วก็ตามหลังเขาไป มองเขา 

ไปท่ีทะเลสาบซหี ูน่ังอยู่ข้างทะเลสาบต้ังนาน จากนัน้ก็ไปกินข้าวทีโ่หลวไว่โหลว*"

ฟังมาถึงตรงนี้ เยวี่ยติ้งถังก็ถาม "แค่กินข้าวเท่านั้นเหรอ"

"แค่กินข้าวเท่านั้นแหละ"

* โหลวไว่โหลว เป็นภัตตาคารมีช่ือท่ีต้ังอยู่ริมทะเลสาบซีหู สร้างมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1848 และยังคงด�าเนินกิจการ 

อยู่จนถึงปัจจุบัน ภัตตาคารนี้เคยมีบุคคลส�าคัญไปเยี่ยมเยือนมาแล้วมากมาย เช่น ซุนยัตเซ็น โจวเอินไหล 

เป็นต้น
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"บ่ายสามไม่ใช่เวลาอาหารเลยนะ"

"แต่เขาสั่งกับข้าวมาเต็มโต๊ะจริงๆ นะ"

"แล้วเขากินหมดเหรอ"

"ไม่หมด กินครึ่งหนึ่งแล้วก็ไป"

"คงจะกันไม่ให้คนสะกดรอย บังหูบังตาเอาไว้"

หลงิซพูยักหน้า "และก็เพ่ือไม่ให้คนอืน่สงสยัด้วย ถ้าไม่ใช่เพราะฉนัแน่ใจแล้ว 

ว่าเขาคอืเฉนิโหย่วหวา ตอนนัน้ฉนัก็คงจะปล่อยไปแล้ว ไม่ตามต่อหรอก สดุท้าย 

ฉนัก็ตามไปจนถึงสระกวนอนิ* แล้วกไ็ด้เป็นพยานรูเ้หน็เรือ่งลบัอนัน่าตืน่ตะลงึ

เรื่องหนึ่ง นายเดาซิว่าฉันเห็นอะไร"

"อย่ามัวยึกยักน่า"

"ฉันเห็นคนจะฆ่าเขา"

เยวี่ยติ้งถังถาม "คนของเจียงเหอเหรอ"

"น่าจะไม่ใช่ หลงัจากภารกิจของเจียงเหอล้มเหลวไปครัง้หน่ึงเขาก็คนืเงนิ 

ส่วนนั้นไป ข้อตกลงระหว่างเขากับเสิ่นสือชีก็นับว่าจบไปแล้ว เขาไม่ชอบเป็น

เครื่องมือของใคร น่าจะไม่ถึงกับต้องหลอกฉันเรื่องนี้"

เยวี่ยติ้งถังเอ่ยเสียงเรียบ "นายดูเข้าใจเขานะ"

"อันนี้ชมหรือเปล่า"

"แล้วนายว่าไงล่ะ"

หลิงซูเอ่ย "ก็ต้องคิดว่านายชมฉันน่ะสิ นายถามฉันแบบนี้ไม่เสียเปล่า

หรือไง"

เยวี่ยติ้งถังยอมแพ้ที่จะต่อปากต่อค�ากับเขาแล้ว

"จากนิสัยของนาย นายคงจะไปห้ามล่ะสิ"

หลิงซูบอกว่า "เปล่า เฉินโหย่วหวามีความระแวดระวังสูงมาก ที่อ้อมไป

อ้อมมาก่อนหน้านัน้หลายรอบก็เพ่ือไม่ให้คนสะกดรอยตาม ฉนัไม่กล้าตามใกล้

เกินไป เพราะฉะนั้นตอนที่เกิดเรื่องขึ้นกับเขาก็เลยไปช่วยไม่ทัน เฉินโหย่วหวา

เดนิอยู่ในซอยเปลีย่ว และอกีฝ่ายก็ลงมอืในซอยเปลีย่วน้ันเลย แทงมดีเดยีวตาย  

* สระกวนอิน เป็นที่ท�าการสมาคมพระพุทธศาสนาเมืองต้าหลี่ นอกจากจะเป็นที่ที่คนมาบูชาเจ้าแม่กวนอิน

แล้ว ยังเป็นสถานที่ที่ใช้เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ และใช้สอนเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมด้วย
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แทบไม่มโีอกาสให้ขดัขนืด้วยซ�า้ ฉนัเหน็มอืสงัหารค้นตวัเฉนิโหย่วหวาแล้วเอา

หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไป"

เยว่ียติง้ถังก�าลงัจะถามหลงิซวู่าได้ตามไปหรอืเปล่า แล้วก็ได้ยินอกีฝ่าย

พูดด้วยน�้าเสียงนิ่งสงบราวกับก�าลังกินข้าวกินซุปปกติว่า...

"จากนั้นฉันก็ตามไป ล้มเจ้ามือสังหารนั่น แล้วก็เอาหนังสือพิมพ์ในมือ

ของเขามา"

เยวี่ยติ้งถัง "..."

เขาสงัหรณ์ใจว่าหลงิซจูะไปเจอเคราะห์ใหญ่เข้าอกีแล้ว แต่ท่ีจรงิต้ังแต่เขา 

พบกับหลิงซูอีกครั้ง เหตุการณ์ต่างๆ ก็โถมเข้ามา แทบจะท�าให้เขาเคยชินกับ

ความน่าตกใจแบบนี้แล้ว เหมือนกับใครสักคนก�าลังหลับสบายแล้วจู่ๆ ก็ต้อง

สะดุ้งตื่น ครั้งแรกคร้ังที่สองก็อาจจะท�าให้หัวใจรับไม่ไหว แต่นานๆ ไปกลับ

เหมือนถูกฝึกจนเคยชินขึ้นมา

คิดมาถึงตรงนี้เยวี่ยติ้งถังก็ขมวดคิ้ว "ล้มนี่หมายความว่าอะไร"

"ก็ต้องหมายความตามตวัอกัษรน่ะส ิคนทีม่จีติใจเมตตากรณุาอย่างฉัน

จะไปฆ่าคนปิดปากได้ไง"

"...ฉนักลบัอยากให้นายปิดปากเขาเสยีมากกว่า คนคนน้ีฆ่าเฉนิโหย่วหวา 

ได้ ก็ต้องไม่ปล่อยนายเอาไว้แน่"

หลงิซโูบกมอื "นายวางใจเถอะ ฉนัรบัรองว่าไม่ให้เขาได้เห็นใบหน้าทีแ่ท้จรงิ 

แน่นอน แล้วคนคนนี้ถึงจะฆ่าเฉินโหย่วหวาแล้วถูกคนอื่นล้มไป เมื่อฟื้นขึ้นมา

เขาจะไปสงสัยคนอื่นอีกหรือเปล่าล่ะ เราใช้สิ่งน้ีมาสืบหาความจริงต่อได้ 

หรือเปล่า"

"นายคิดจะท�ายังไง"

"คิดหาวิธีให้เหอโย่วอันรู้ว่ามีหนังสือพิมพ์ฉบับนี้อยู่ ถ้าเธอร่วมมือกับ 

เฉนิโหย่วหวาจรงิก็ต้องไปท่ีร้านหนงัสอืน้ันแน่นอน และเมือ่มอืสงัหารฟ้ืนขึน้มา 

ก็ต้องมคีวามเคลือ่นไหวอะไรบางอย่างแน่ หนงัสอืพิมพ์ฉบบัน้ีก็คอืเหย่ือชิน้ส�าคญั 

ทีจ่ะท�าให้ปลาจากทศิต่างๆ กระโดดโลดเต้นมาแก่งแย่งกันงบั แล้วก็ดีดตัวข้ึน

สู่ผิวน�้าทีละตัวๆ"
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พูดจบเขาก็เอาซองเอกสารข้างมือมาวางบนโต๊ะ

"นี่ก็คือหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น"

เยวีย่ติง้ถังเปิดซองเอกสาร เขาดงึหนังสอืพิมพ์ฉบบัหน่ึงออกมาจากในนัน้

มันเป็นหนังสือพิมพ์หลินอันรื่อเป้าธรรมดาๆ ฉบับหนึ่ง

หนังสอืพิมพ์ไม่หนา เนือ้หาก็น้อยนดิ มองออกเลยว่าหนงัสอืพิมพ์ฉบบันี ้

คงจะมีทุนไม่พอและพิมพ์ออกมาได้อย่างกระเบียดกระเสียร แต่ทั้งข่าวสาร 

นิยายภาคต่อ และโฆษณาต่างๆ ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์น้ันมีครบถ้วนทุกอย่าง 

หากราคาถูก โรงน�า้ชามากมายในหางโจวก็อาจจะสัง่ไปโรงละฉบบัเพ่ือเอาไว้

อ่านให้ลูกค้าที่มาเยือนโรงน�้าชาได้ฟังกัน

การจะหาความจรงิท่ีซ่อนอยู่ในหนังสอืพิมพ์ฉบบัหน่ึงย่อมไม่ได้ง่ายดาย

ขนาดนั้น เพียงแค่ง่ายกว่างมเข็มในมหาสมุทรเล็กน้อย

"ฉนัหาเง่ือนง�าท่ีซ่อนอยู่ในนีไ้ม่เจอเลย แล้วก็ไม่รูด้้วยว่าท�าไมมอืสงัหาร

ถึงอยากได้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ขนาดต้องฆ่าเฉินโหย่วหวา ต้องขอพ่ึง 

ท่านศาสตราจารย์เยว่ียผู้ย่ิงใหญ่ในการไขปริศนาแล้วล่ะครับ" หลิงซูหาว  

พอเล่าจบเขาก็เริ่มจะอ่อนเพลียง่วงงุนแล้ว

แม้ว่าหลิงซูจะพูดถึงตอนที่ตัวเองล้มมือสังหารแบบผ่านๆ แต่คนท่ี

สามารถฆ่าเฉินโหย่วหวาได้อย่างหมดจดนั้นจะเป็นคนที่รับมือง่ายได้อย่างไร

คนคนนี้ถ้าไม่ทรมานตัวเองสักวันชีวิตคงไม่ปกติสุข

เยว่ียติง้ถังคดิว่าต่อให้วนัใดหลงิซเูอาชวีติน้อยๆ ไปทรมานจนชวีติหาไม่ 

เขาก็ไม่ควรจะแปลกใจเท่าไหร่

ทว่าเยว่ียชุนเสี่ยวชอบหลิงซูมาก เยว่ียติ้งถังมองออกว่าพ่ีสามของเขา

คนน้ีมองหลิงซูเป็นน้องชายแท้ๆ เธอส่งของดีจากหนานจิงมาทางไปรษณีย์ 

ก็ยังไม่ลืมแบ่งให้หลิงซูชุดหนึ่งด้วย ปกติแล้วเยว่ียชุนเสี่ยวไม่ใช่คนท่ีจะให้

ความส�าคัญกับตัวบุคคล แต่กลับดีกับหลิงซูมากขนาดนี้

ก็ได้แต่บอกว่าหลิงซูน่ะเข้าตาพี่สามของเขาแล้วจริงๆ

นอกจากนัน้ยังมลีงุโจวซึง่เป็นพ่อบ้านชราอกี ท่ีจรงิก็เรยีกได้ว่าคนสกุลเยว่ีย 

ทั้งบ้านนั่นแหละ คนเหล่านี้แม้จะไม่ได้พูดออกมา แต่สีหน้าและการกระท�า
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กลับเผยจุดยืนของตัวเองออกมากันทั้งหมด

ก่อนท่ีหลิงซูจะปรากฏตัวข้ึน กฎเกณฑ์ชีวิตของตัวเยว่ียติ้งถังเองน้ัน 

ช่างน่าเบื่อและแห้งแล้ง ทุกวันเขาไปกลับแค่มหาวิทยาลัยกับบ้านสกุลเยวี่ย 

แม้ว่าจะมั่นคงแต่ก็ขาดรสชาติ

จนกระทั่งหลิงซูปรากฏตัวขึ้น

เขาพาตัวเองเข้ามาอยู่ในคดีความที่สถานการณ์ขึ้นๆ ลงๆ และบางครั้ง

ก็น่าอกสั่นขวัญแขวนจนเกินไปเสียด้วยซ�้า เขาแทบจะเอาชีวิตไปโยนเล่นจน

หาไม่แล้ว

ตัง้แต่คดตีระกูลร�า่รวยอย่างคฤหาสน์สกุลหยวนจนถึงคดข่ีมขู่ดาราสาว 

คดหีลงัดเูหมอืนจะเลก็ แต่ย่ิงสบืกลบัย่ิงเชือ่มโยงไปสูแ่ผนการลบัทีล่กึล�า้และ

ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ทีละก้าวๆ

เยวี่ยติ้งถังคิดว่าหากเขารู้แต่แรกว่าเบื้องหลังของเหอโย่วอันจะลึกล�้า 

ถึงขนาดนี้ เขาก็คงไม่ยอมให้หลิงซูก้าวเข้าไปยุ่งเกี่ยวตั้งแต่ต้น

"ก็ดูเหมือนเป็นหนังสือพิมพ์ธรรมดาน่ะนะ เว้นเสียแต่ว่า..."

เยวี่ยติ้งถังชะงัก

"หือ?" หลิงซูง่วงงุน เขาพยายามฝืนตอบรับ แล้วก็ได้ยินเยวี่ยติ้งถังพูด 

"มีรหัสลับที่สอดรับกัน"

"อืม..."

หลิงซูรู ้สึกอ่อนปวกเปียกไปท้ังตัว เขาอยากจะปักหัวลงบนหมอน 

อย่างเดียวเท่านั้น

เสยีงของเยว่ียติง้ถังเดีย๋วใกล้เดีย๋วไกล คล้ายเพลงกล่อมนอนเสียมากกว่า

"ส่งหนังสือพิมพ์ไปให้เหอโย่วอัน ถ้าเธอเก่ียวข้องกับเฉินโหย่วหวาจริง 

รหัสลับอาจจะอยู่ที่เธอ..."

หลงิซจู�าได้อย่างเลอืนรางว่าตัวเองคล้ายจะพูดอะไรไปสกัประโยคหน่ึง  

แต่ก็เหมือนจะแค่พึมพ�ากับตัวเองเท่านั้น

บนหน้าผากมีความเย็นจัดทาบลงมา จากนั้นหลิงซูก็ไม่รู้อะไรอีกเลย
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บทที่ 60

หลิงซูไข้ขึ้น

ไข้นีไ้ม่ใช่ไข้ทีม่รีะดบัความร้อนธรรมดา แต่เป็นไข้ท่ีอณุหภูมสูิงถึงสีสิ่บองศา

หมอประจ�าตระกูลไม่มีความสามารถพอ จึงให้พวกเขาส่งหลิงซูไป 

โรงพยาบาลกลางดึก

ก่อนหน้านีเ้ยว่ียติง้ถังยังคดิว่าอกีฝ่ายจงใจป่วยเพ่ือจะได้ไม่ต้องโดนซกัไซ้ 

และถูกต�าหนิ จนกระทั่งเอามือไปทาบบนหน้าผากของหลิงซูแล้วรู ้สึกถึง 

ความร้อนผ่าวที่ส่งมายังฝ่ามือของเขานั่นล่ะ จึงรู้ว่าท่าไม่ดีแล้ว

ช่วงเวลาท่ีหลิงซูได้รับบาดเจ็บ ตั้งแต่ในชั้นใต้ดินของบ้านสกุลหยวน

จนถึงตอนทีเ่สิน่สอืชส่ีงคนมาสัง่สอนเขา แล้วก็ยังมตีอนทีพ่าเจยีงเหอหนตีาย 

กลางดกึอกี ครัง้แล้วครัง้เล่าท่ีแผลเก่าไม่ได้รบัการรกัษาให้หายขาดก็มแีผลใหม่ 

เพ่ิมมา ต่อให้เป็นคนเหลก็ก็คงจะรบัการทรมานอย่างน้ีไม่ไหว อย่าว่าแต่หลงิซ ู

ที่มีแต่เนื้อหนังนุ่มนิ่มเลย

ใบหน้าของเขาซีดมาก

ซดีจนไม่มสีเีลอืดฝาดแม้สกันดิ ย่ิงอยู่ใต้แสงจากหลอดไฟกย่ิ็งแทบไม่เหน็

ตัวของหลิงซูยังสวมชุดนอนของเยวี่ยติ้งถังอยู่ แต่ตอนนี้เขานอนอยู่บน

เตียงผู้ป่วย หลังมือเสียบสายน�้าเกลือ

"กระเพาะกับล�าไส้ของคณุหลงิน่าจะไม่ค่อยด ีอยู่ดอูาการท่ีโรงพยาบาล

สักคืนก่อนแล้วกันครับ สองสามวันนี้อย่าลืมว่าอาหารและเครื่องด่ืมต้องมี 
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รสอ่อนเท่านั้น แล้วก็ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาทั้งหลาย 

ด้วยนะครับ"

ค�าพูดของหมอดังก้องในหู เยวี่ยติ้งถังปวดศีรษะเล็กน้อย

เพราะโดนฝนก็เลยเป็นหวดัเป็นไข้ไม่ใช่เหรอ ท�าไมถึงโยงไปเรือ่งกระเพาะ 

ล�าไส้ไม่ดีได้ล่ะ นี่หลิงซูมีอาการไม่ปกติในตัวกี่อย่างกันแน่

เยวี่ยติ้งถังเบนสายตาไปยังเตียงผู้ป่วยอีกครั้ง

คนป่วยยังไม่ได้สติ ดวงตาคู่นั้นหรี่ปรือคล้ายจะเปิดแต่ก็ไม่ แสงวิบวับ

เลือนรางลอดออกมาจากช่องว่างระหว่างเปลือกตาน้ัน คล้ายจะต่ืนแต่ก็ 

คล้ายจะไม่ ดูสะลึมสะลืออย่างหนัก

ปากของเขายังพึมพ�างึมง�า เพียงแต่เสียงนั้นเบาเกินไปจนฟังไม่ออกว่า

พูดอะไรอยู่

เยวี่ยติ้งถังค้อมเอวโน้มตัวเข้าไปใกล้

"เหล่าเยวี่ย..."

ค�าที่อีกฝ่ายเอ่ยคือชื่อของเขา 

เยวี่ยติ้งถังร้องอืม "ฉันอยู่นี่"

"ทางเหอโย่วอันน่ะ"

เยวีย่ติง้ถังขมวดคิว้เลก็น้อย "ดแูลตวัเองให้ดก่ีอนเถอะ เรือ่งของเธอนาย

ไม่ต้องวุ่นวายใจหรอก"

"ไม่ใช่" หลงิซไูร้ซึง่เรีย่วแรง เขาฝืนเพ่ิมระดบัเสยีงขึน้อกี "ฉนัหมายความว่า 

ครั้งก่อนที่เหอโย่วอันรับปากว่าจะให้เงินรางวัลน่ะยังไม่ได้ให้เลย นายอย่าลืม

ให้เธอไปแปลงเป็นเงินดอลลาร์มาด้วย ช่วงนี้ค่าเงินดอลลาร์คงตัว ไม่เอาเงิน

ท่านหยวนหัวโตแล้ว..."

เยวี่ยติ้งถัง "..."

ชั่ววินาทีนั้นเขารู้สึกอยากจะกราบกรานหลิงซูจากใจจริงเลยทีเดียว

แต่อีกฝ่ายยังพูดไม่จบ

"แล้วก็ซุปไก่ของลุงโจวน่ะ อุตส่าห์ต้มมาอย่างยากล�าบาก ฉันยังกิน 

ไม่หมดเลย..."
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พ่อบ้านที่ยืนอยู่ข้างๆ ได้ยินค�านี้ก็รู้สึกซาบซึ้งยิ่งนัก

เดก็คนนีค้งจะซึง้น�า้ใจเขาเป็นอย่างมาก แม้แต่ตอนท่ีสติเลอืนรางเพราะ

ไข้สูง ก็ยังจดจ�าซุปไก่ครึ่งชามนั้นได้ไม่ลืม

"ผมจะให้คนกลบัไปต้มให้เดีย๋วน้ีเลยครบั พรุง่นีคุ้ณน่าจะอาการดขีึน้แล้ว  

ผมจะเอามาส่งให้ รับรองว่าคุณได้รับประทานจนพอใจแน่ๆ ครับ ยังมีพวก

ของกินเล่นเล็กน้อยพวกนั้นอีก ทั้งกระทงกรอบหยก ลูกชิ้นกุ้งเส้นทอง ผมให้

พ่อครัวท�าเอาไว้อย่างละหน่อยด้วย ดีไหมครับ"

หลิงซูยิ้มด้วยความพึงพอใจ เขาพูดงึมง�า "ลุงโจวนี่ดีจริงครับ"

พ่อบ้านมีสีหน้าเอ็นดู

เยวี่ยติ้งถังไม่รู้จะตอบอย่างไร

เขาทนดตู่อไปไม่ได้แล้วจงึหันกายออกจากห้องผูป่้วย เดนิเตร่ไปทัว่ทางเดนิ 

รอบหนึ่ง

แม้ว่าจะดึกแล้วแต่เขาก็ไม่รู้สึกเพลียสักนิด

เยว่ียต้ิงถังเปิดหน้าต่างออกกว้างให้กลิ่นอายของหิมะข้างนอกพัดพา

เข้ามา แล้วเงยหน้ารับอากาศเย็น ท�าให้จิตใจรู้สึกสดชื่นขึ้น

บางครั้งก็มีญาติผู้ป่วยมาร�่าไห้ขอร้องแพทย์อย่างโศกเศร้า ทุกอารมณ์

ความรู้สึกต่างเอ่อท้น คงเป็นการพบพรากของมนุษย์

และก็มีช่องว่างของประตูบางบานที่แง้มอยู่ เขาเห็นแพทย์ส่ายหน้าให้

ผูป่้วยท่ีไม่สามารถรกัษาให้หายได้ พร้อมค�าพูดปลอบประโลมญาตผิูป่้วยด้วยอะไร 

ที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิง

ทว่าก็ยังมอีกีหลายคน...ทีเ่ป็นผูป่้วยซึง่ไม่อาจมานอนโรงพยาบาลได้ไหว

หากมองจากหน้าต่างชั้นสามลงไป ท่ีริมถนนใหญ่อันมีหิมะพัดปลิว 

ขอทานขดตวัเป็นก้อนกลม ผูค้นเดนิไปมารบีเร่งในเสือ้ผ้าบางเบา ไม่อาจมอบ

ความเอื้ออารีแก่ขอทานเหล่านั้นแม้แต่เหรียญทองแดงสักเหรียญ

ไม่ไกลกันนักมคีวามเคลือ่นไหวเกิดขึน้ ขดัจงัหวะภวงัค์ความคดิอนัสงบน่ิง 

ของเยวี่ยติ้งถัง

เขาหันไปมอง ที่ห้องพักฟื้นผู้ป่วยตรงปลายสุดทางเดินมีคนไม่น้อย
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ห้อมล้อมอยู่นอกประตู หนึ่งในนั้นยังมีคนคุ้นเคยของเยวี่ยติ้งถังอีกด้วย

'คนคุน้เคย' หนัมาเหน็เขาโดยไม่ได้ตัง้ใจ ตอนแรกคนคนน้ันตกใจ ต่อมา 

ก็ยิ้ม จากนั้นก็เร่งฝีเท้ามาหา

"คุณเยวี่ย ท�าไมมาอยู่ที่นี่ล่ะครับ หรือว่าคนในบ้าน..."

อีกฝ่ายก็คือเจ้าของบริษัทภาพยนตร์ เถิงซื่อผิง

เยว่ียติ้งถังส่งเสียงอืม ไม่อยากพูดมาก เขาถามกลับ "เมื่อก้ีผมเห็น 

คุณเฉิงเข้าไปในห้องพักฟื้น หรือว่าในห้องนั้นคือ..."

เถิงซื่อผิงถอนหายใจ "คุณเหอบาดเจ็บครับ"

เยวี่ยติ้งถังเลิกคิ้ว "ไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับ"

เถิงซื่อผิงย้ิมข่ืน "จะบอกว่าไม่เป็นอะไรมากก็ไม่ได้หรอกครับ เพียงแต่

เกือบไป อันตรายมาก!" 

ในภาพยนตร์เร่ืองใหม่ของเหอโย่วอัน เธอแสดงเป็นนักศึกษาหญิง 

หัวก้าวหน้าคนหนึ่ง

เพ่ือต่อต้านการแต่งงานทีม่ผีลประโยชน์ตามทีค่รอบครวัจดัการให้ และเพ่ือ 

ต่อต้านไม่ให้บิดาของเธอกดดันมารดา นางเอกจึงหนีออกจากบ้าน ผลคือเธอ

มีประสบการณ์ไม่มากพอจึงโดนจับกลับมา

พ่อแม่ต้องการให้เธอแต่งงานกับบตุรชายของตระกูลผู้ดีท้องถ่ินคนหน่ึง 

เธอยังคงไม่ยอมท�าตามอย่างเดด็ขาดและประท้วงด้วยการอดอาหาร ครอบครวั 

จึงจ�าตอ้งยอมให ้แต่กลับไปตกลงกบัฝ่ายผู้ชายแลว้จับเธอมัดใสเ่กีย้วดอกไม้

ส่งให้ฝ่ายชาย วางแผนให้ข้าวสารกลายเป็นข้าวสุก* ไปเสีย

นักศึกษาสาวท่ีตื่นข้ึนมาท่ามกลางแสงเทียนมงคลในห้องหอน้ันเสียใจ

จนถึงที่สุด เธอคิดจะผูกคอจบชีวิตตัวเอง หลังจากมีคนมาช่วยเอาไว้ได้เธอก็

ยังคดิไม่ตก เริม่จะคิดหาทางหลกีหนจีากการมชีวิีตอยู่อกี หลงัจากผ่านสถานการณ์ 

พลกิผนัหลายครัง้ ในทีส่ดุเธอก็หนีจากบ้านสามทีีเ่ธอมองว่ามนัเป็นเหมอืนกับ

รังปีศาจไปได้ และมุ่งหน้าสู่นครเซี่ยงไฮ้อันเจริญรุ่งเรือง เธอเขียนเรื่องส่ง

หนงัสอืพิมพ์ เอาเรือ่งเลวร้ายทีต่นประสบพบเจอมาเขียนเป็นเรือ่งราวป่าวประกาศ 

* ข้าวสารกลายเป็นข้าวสุก เป็นส�านวน หมายถึงเร่ืองราวซ่ึงด�าเนินมาจนถึงข้ันท่ีไม่อาจเปล่ียนแปลงอะไรได้อีก
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ให้คนมากมายได้รู ้ และเธอก็มีชื่อเสียงขึ้นมาด้วยเหตุน้ี ได้เข้าท�างานใน

โรงเรียนมัธยมสตรีแห่งหนึ่ง แล้วก็เกิดความรักขึ้นกับครูผู้ชายคนหนึ่ง

แต่หลังจากมีชื่อเสียง เธอก็ไม่ได้หลุดพ้นจากพันธนาการของปัญหา  

ชื่อเสียงของเธอโด่งดังไปถึงบ้านเกิด บ้านสามีของเธอมาหาถึงเซี่ยงไฮ้แล้ว 

สู้กับเธอในชั้นศาล พวกเขาฟ้องเธอข้อหาท�าลายขนบธรรมเนียมประเพณี

ภาพยนตร์เรือ่งน้ีเป็นภาพยนตร์คลาสสกิท่ีสะท้อนถงึโศกนาฏกรรมของ

ยุคสมัย ตอนนี้ภาพยนตร์แบบน้ีมีอยู่มากมาย พล็อตประเภทนี้ก็มีอยู่มาก  

แต่เนื่องจากเรื่องนี้มีเหอโย่วอันร่วมแสดง ยังไม่ทันถ่ายท�าก็ดึงดูดความสนใจ

ของหนังสือพิมพ์มากมายแล้ว ทั้งยังมีนักเขียนเลื่องชื่อมาเขียนบทความ

วิพากษ์เก่ียวกับผลกระทบเชิงลบต่อผู้หญิงจากการแต่งงานเพ่ือผลประโยชน์

อีกด้วย ท�าให้เกิดกระแสถกเถียงกันอย่างร้อนแรงทีเดียว

ตอนที่เหอโย่วอันประสบเหตุนั้นเธอก�าลังถ่ายฉากผูกคอตายใต้แสง

เทียนมงคลในห้องหอพอดี

เทียนสีแดงกับม่านลายดอก คนงามในชุดมงคลหลั่งน�้าตาด้วย 

ความเศร้าโศก ไร้หนทางเดิน สามีที่ยังไม่เคยพบหน้าก�าลังรับการเคารพด้วย

สุรามงคลอยู่ข้างนอก เธอกลับถูกขังอยู่ในห้อง รอโชคชะตาอันมิอาจล่วงรู้  

คนของบ้านสามีคอยเฝ้าดูอย่างเข้มงวด หญิงสาวอ่อนแอไม่สามารถต่อต้าน 

ท�าได้เพียงเลือกวิธีที่เด็ดขาดที่สุด

ตัง้แต่เหอโย่วอนัได้รบัภาพทีม่นียัในจดหมายฉบบันัน้เธอก็ระแวดระวัง

เป็นอย่างมาก เธอยืนยันว่าจะไม่ยอมแสดงฉากผูกคอตายเด็ดขาด ด้วย 

กลัวว่าอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันกับตัวเอง

ทว่าผูก้�ากับกลบัคิดว่ายังไงน่ีก็เป็นฉากคนงามร�า่ไห้ใคร่จบชวีติ เป็นหน่ึง

ในฉากท่ีจะดึงดูดผู้ชมให้รู้สึกโศกเศร้าร่วมไปกับตัวละครและเห็นอกเห็นใจ 

ตัวละครมากที่สุด เหอโย่วอันกับผู้ก�ากับถกเถียงกันอยู่นาน ทั้งคู่ก็ยึดตาม 

ความคิดของตน ไม่ว่าใครก็เห็นการถกเถียงนี้กันทั้งหมด

เมือ่ฟังมาถึงตรงน้ี เยว่ียติง้ถังก็ถาม "สดุท้ายคณุเหอก็ยอมประนีประนอม

หรือครับ"
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เถิงซือ่ผงิพยักหน้า "โย่วอนัรกัการแสดงหนังมาก และเธอก็ยอมเสยีสละ 

เธอไม่ยอมท�าลายความประณีตงดงามของหนงัทัง้เรือ่งเพียงเพ่ือตัวเธอเองหรอก  

แต่ความกังวลของเธอพวกเราก็ไม่กล้าละเลย พวกเราจัดคนมาเฝ้าดูรอบๆ  

ให้มากข้ึน เมือ่เธอขึน้ไปแขวนตวับนผ้าแพรสขีาวแล้ว ขอเพียงยกปลายเท้าข้ึน 

ก็จะมีคนเข้าไปประคองเธอลงมาทันที ม้าน่ังท่ีเหยียบข้ึนไปก็ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบอีก แต่ก็ไม่คิดว่าป้องกันขนาดนั้นแล้วก็ยังเกิดเรื่องขึ้น"

สิ่งที่มีปัญหาไม่ใช่เก้าอี้ไม่มั่นคง และไม่ใช่ว่าผ้าแพรสีขาวผืนน้ันขาด 

ท�าให้เหอโย่วอนัตกลงมาบาดเจบ็ ท้ังยังไม่ได้เก่ียวกับคานด้านบนท่ีใช้ผูกผ้าแพร 

ด้วย แต่เป็นคานที่อยู่ด้านข้าง ขณะที่เหอโย่วอันแกะผ้าแพรออกน้ันคาน 

ด้านข้างก็กลบัร่วงลงมาอย่างแรง มนัหล่นลงมาโดนตวัเธอกับคนของกองถ่าย

อีกคนหนึ่ง

คนของกองถ่ายโดนคานหล่นลงมาใส่จนศีรษะแตกเป็นแผลใหญ่  

เลือดไหลนองพื้นที่เกิดเหตุ ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร

เหอโย่วอนัถูกกระแทกเข้าท่ีไหล่กับศรีษะ เธอยังมสีตอิยู่ แต่ก็เลอืดออก

มาก ท�าเอาคนรอบๆ พากันตกใจไปตามๆ กัน

เวลานั้นเฉิงกงมาเย่ียมดูสถานท่ีถ่ายท�าพอดี ตอนท่ีก�าลังจะออกไป 

เหอโย่วอนัก็เกดิเรือ่งขึน้ เถิงซือ่ผงิรบีมาโรงพยาบาลด้วยใจตุม๊ๆ ต่อมๆ เขากลวัว่า 

เหอโย่วอันจะเป็นอันตราย และก็กลัวว่าคุณเฉิงจะมาโกรธเขาด้วย

"โชคดี อมิตาภพุทธ สวรรค์คุ้มครอง โย่วอันไม่มีอันตรายถึงชีวิต แต่

หมอบอกว่าศรีษะของเธอได้รบัการกระทบกระเทือน บาดแผลภายนอกก็สาหัส 

น่าจะต้องพักรักษาตัวหลายวัน ช่วงนี้ยังไม่สามารถถ่ายหนังได้ระยะหนึ่ง"

เถิงซื่อผิงดูมีสีหน้ายินดี

เยว่ียติง้ถังพยักหน้า "ไม่ได้รบัอนัตรายถงึชวีติก็ดแีล้วครบั เรือ่งอืน่ก็เป็น

เรื่องเล็กน้อย"

เถิงซื่อผิงย้ิมข่ืน "นั่นน่ะสิครับ โชคดีมากๆ ที่โย่วอันมีสติอยู่ ท้ังยังจ�า 

ใครต่อใครได้ ได้ยินว่าบางคนท่ีศีรษะกระทบกระเทือนอย่างหนักน่ะถึงขั้น 

จ�าใครไม่ได้เลยนะครับ คุณเยวี่ย จะเข้าไปดูคุณเหอหน่อยไหมครับ"
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เยว่ียติง้ถังเอ่ยเสยีงเรยีบ "คณุเฉงิยังอยู่ ผมคงไม่เข้าไปรบกวนแล้วล่ะครบั  

ฝากความห่วงใยให้เธอด้วยก็แล้วกัน ขอให้เธอฟ้ืนตวัในเรว็วัน ผมขอไปดคูนใน

ครอบครัวผมก่อนนะครับ"

เถิงซื่อผิงตอบรับติดๆ กัน เขามองส่งเยวี่ยติ้งถังเดินจากไป

รอจนอกีฝ่ายเดนิไปไกลแล้วเขาจงึนึกขึน้ได้ว่าเมือ่ครูต่นเองมวัแต่ตกอก

ตกใจเรื่องเหอโย่วอัน จนลืมใส่ใจเยว่ียติ้งถังไปเลยว่าญาติของอีกฝ่ายท่ีมา

นอนโรงพยาบาลนั้นเป็นใคร อาการหนักหรือไม่ พักอยู่ห้องไหน

นีค่อืโอกาสอนัดท่ีีจะสนทิสนมกับสกุลเยวีย่มากข้ึน แต่เขาก็กลับพลาดไป 

เสียได้

เถิงซื่อผิงอดที่จะเสียดายไม่ได้

ตอนที่เยวี่ยติ้งถังกลับไป พ่อบ้านยังไม่ไปไหน เขาก�าลังน่ังพูดคุยกับ 

หลิงซูอยู่ข้างเตียง

หลิงซูดูอ่อนเพลียมากแต่กลับไม่ยอมนอน จะต้องดึงตัวพ่อบ้านเอาไว้

คุยเล่นเรื่อยเปื่อยกับตัวเองให้ได้

พ่อบ้านเห็นเยวี่ยติ้งถังกลับมาก็ถอนหายใจ

"คุณชายสี่ เด็กคนนี้ดื้อจริงครับ ไม่ยอมนอนท่าเดียว ต้องให้คุณมาด ู

สักหน่อยแล้วล่ะครับ"

ที่ด้านหลังพ่อบ้านนั้น หลิงซูตาบวม ท�าไม้ท�ามือ

เยวี่ยติ้งถังสีหน้าไร้อารมณ์

"ไม่ต้องสนใจเขาหรอก ไม่ใช่เด็กเล็กๆ แล้ว อย่างมากก็แค่ป่วยจน 

ล้มไปอีกรอบเท่านั้น กินยาสักหน่อย แล้วก็นอนโรงพยาบาลไปซะ พวกซุปไก่

ซุปเป็ดซุปงาถั่วเขียวอะไรของลุงก็จะได้ประหยัดไปเยอะ"

พ่อบ้านเอ่ยว่า "โธ่ คณุอย่าพูดแบบนัน้สคิรบั เสีย่วหลงิก็ล�าบากมากนะ 

คณุหมอบอกว่าคนืนีต้้องนอนโรงพยาบาล หรอืไม่อย่างน้ันผมอยู่ดแูลดกีว่าครบั  

คุณชายกลับไปพักผ่อนเถอะ!" 

"ไม่ต้องหรอก ลงุกลบัไปเถอะ ผมอยู่เอง" เยว่ียติง้ถังเห็นพ่อบ้านยังอยากจะ 

โน้มน้าวเขาอีก จึงเอ่ยเสริมอีกประโยค "ผมมีเรื่องจะคุยกับเขา"
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พ่อบ้านดูร้อนรนเป็นห่วง ปากก็ตอบรับแต่ตัวกลับยังรั้งรออยู่ในห้อง  

จะไปก็ไม่ไป ย่างก้าวของเขาดูเชื่องช้าลังเล

เยวี่ยติ้งถังจึงถามว่า "ลุงโจว ยังมีธุระอะไรอีกงั้นเหรอ"

พ่อบ้านจะพูดอะไรแต่ก็หยุดไว้ "มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันนะครับ  

อย่าลงไม้ลงมือ อย่าด่าทอกัน"

เยวี่ยติ้งถัง "..."

บางทีสีหน้าของเขาอาจจะดูไม่ดีจริงๆ ก็ได้ แต่ลุงโจวไม่กล้าพูดมาก  

ครั้งนี้อีกฝ่ายเดินออกไปอย่างเด็ดขาด

เยว่ียติ้งถังไปส่งพ่อบ้านออกจากห้องพักฟื้นผู้ป่วยแล้วก็ส่ังให้คนขับรถ

พาอีกฝ่ายกลับบ้านไป

เมื่อหันกลับมาอีกครั้ง หลิงซูก็ลุกขึ้นนั่งส่งยิ้มมาให้

"ฉันรู้อยู่แล้วว่านายต้องเห็นที่ฉันท�าไม้ท�ามือ"

เยวี่ยติ้งถังเอ่ย "เมื่อกี้ฉันเจอเหอโย่วอัน"

หลิงซูมีสีหน้าประหลาดใจ

"เธอถ่ายหนังอยู่แล้วคานหล่นลงมากระแทกได้รับบาดเจ็บ เป็นฉาก

แขวนคอพอดี"

หลิงซูส่งเสียงด้วยความประหลาดใจ "ถ้าอย่างน้ันจดหมายขู่น่ันก็มี

เหตุการณ์สอดรับแล้วน่ะสิ"

เยวี่ยติ้งถังว่า "แต่เธอก็ยังไม่ตายอีกครั้ง"

"นายหมายความว่าน่ียังคงเป็นสถานการณ์ทีเ่ธอสร้างขึน้มาเองอย่างนัน้

เหรอ"

"ก็มีความเป็นไปได้"

"แล้วเฉินเหวินต้งล่ะ"

เยวี่ยติ้งถังตอบ "ไม่เห็นเขานะ"

เขาหยิบแอปเปิ้ลลูกหนึ่งขึ้นมาจากตะกร้าผลไม้

เยวี่ยติ้งถังถอดถุงมือออก มือก็ถือมีดปอกผลไม้ นิ้วเรียวยาวขยับอย่าง

คล่องแคล่ว เปลือกผลไม้ถูกปอกออกมาอย่างสบายๆ เปลือกคดเค้ียว 
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หย่อนตัวลงมาเรื่อยๆ โดยไม่ขาดสะบั้นราวกับเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง

หลิงซูมองเหม่ออยู่ครู่หนึ่ง

น้อยนักที่เขาจะพบเห็นคนใช้มีดได้แบบนี้

คนที่ปอกผลไม้เป็นอาจจะมีมาก แต่คนที่ท�ามันออกมาได้อย่างงดงาม

เหมอืนเยว่ียติง้ถังจนมดีกับมอืแทบจะหลอมรวมเป็นหนึง่เดยีวกันนัน้...มไีม่มาก

จนถึงตอนนี้เขาเคยเห็นแค่คนเดียวเท่านั้น

แต่คนคนนั้นฆ่าคนเก่ง

หลิงซูลูบหน้าผากที่ร้อนผ่าว เมื่อครู่เขารู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ท่ามกลาง

ทะเลโลหติ ไม่ว่าจะหันกายย่างก้าวล้วนแล้วแต่กลายเป็นถูกพันธนาการไปท้ังส้ิน  

ที่ตอนนี้เขาเกิดความรู้สึกเช่นนี้ได้ก็ย่อมเป็นเพียงจินตนาการของตนเท่านั้น

สายตาของเยว่ียติ้งถังไม่มีไอสังหาร มือก็ไม่ได้เปื้อนเลือด เขาเป็นคน

สุขุมสุภาพ นิ่งสงบไว้ใจได้ ฝีมือยิงปืนไม่เลว ปฏิกิริยาก็นับว่ารวดเร็วกว่า 

คนทั่วไปเล็กน้อย แต่มันก็เท่านี้

แอปเปิ้ลถูกปอกอย่างเรียบร้อยรวดเร็ว ดูท่าจะเปรี้ยวอมหวาน เนื้อ 

กรอบอร่อย มันส่งกลิ่นหอมเย้ายวนออกมา

เยวี่ยติ้งถังส่งให้หลิงซู

หลิงซูอ้าปากอยากจะกัด แต่กัดได้เพียงความว่างเปล่า

"ขอโทษท ีฉนัลมืว่านายกระเพาะไม่ด"ี เยว่ียติง้ถังว่า จากน้ันก็ส่งแอปเป้ิล 

เข้าปากตัวเอง

เขากัดดังกร้วม มันกรอบจริงๆ

นี่มันแก้แค้นกันชัดๆ

หลงิซถูอนหายใจ เขาหยิบกระดาษแผ่นหน่ึงออกมาจากกระเป๋าเสือ้นอน 

มันคือสิ่งที่เขาเพิ่งเอาติดตัวมาจากบ้าน

"อีกเดี๋ยวเวลานายไปหาเหอโย่วอันก็เอากระดาษแผ่นนี้ไปด้วยแล้วกนั"

"นายแน่ใจได้ยังไงว่าฉันจะไปหาเธอ"

หลงิซเูอ่ยอย่างใสซือ่ "หรอืว่านายจะให้ฉนัลากสงัขารป่วยๆ แบบนีไ้ปล่ะ"

"ฉันว่านายก็มีชีวิตชีวาดีออก"
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หลิงซูนอนลง ห่มผ้า

"ฉันเวียนหัวมาก นั่งไม่ค่อยจะไหวแล้ว นายจะท�าอะไรก็ตามสบายนะ"

เยวี่ยติ้งถังรออยู่ครู่หนึ่ง

หลิงซูหลับตา หายใจสม�่าเสมอ เส้นผมดูนุ่มนิ่ม เหมือนกับสัตว์เล็กๆ  

ที่ไม่ท�าอันตรายใคร

เยวี่ยติ้งถังยื่นมือออกไปจิ้มแขนอีกฝ่าย ไม่มีการขยับเขยื้อน

จิ้มแล้วจิ้มอีกก็ยังไม่ขยับ

หลิงซูนอนหลับไปแล้วจริงๆ

เขาวางแอปเปิ้ลที่กินไปคร่ึงลูกเอาไว้บนโต๊ะ หยิบกระดาษแผ่นน้ันข้ึน

มาแล้วหันกายเดินออกไป

ดึกมากแล้ว

คุณเฉิงไปแล้ว บอด้ีการ์ดท่ีประตูก็แยกย้ายกันไปกว่าครึ่ง เหลือเพียง

คนสวมกว้าจื่อสั้นสองคนคอยเฝ้าเอาไว้

เยวีย่ติง้ถังเดนิเข้าไปใกล้ ก่อนจะถกูบอดีก้าร์ดสองคนน้ันกันเอาไว้ทันที

"ผมเป็นเพ่ือนของคณุเหอ มาเย่ียมเธอ รบกวนพวกคณุไปบอกเธอหน่อย"

อีกฝ่ายเห็นเขาสวมสูทกับเสื้อโค้ต ท่าทางก็ดูเกรงอกเกรงใจ "คุณเหอ

นอนหลับแล้ว รบกวนคุณมาใหม่พรุ่งนี้นะครับ"

"พรุ่งนี้ผมก็ไม่ว่างแล้ว คุณเข้าไปบอกเธอหน่อยเถอะ บอกว่าผมคือ 

เยวี่ยติ้งถัง เธอจะพบผมแน่นอน"

เดิมทีอีกฝ่ายเป็นนักเลงตัวเล็กๆ จากสมาคมชิงปัง รู้จักปฏิบัติต่อคน 

ตามสถานะชนชั้น เวลานี้เมื่อเห็นเขาแจ้งชื่อแซ่ มาดก็ดูไม่ธรรมดา จึงไม่กล้า

วางท่ามากนัก

เยว่ียต้ิงถังเอ่ยเสริมด้วยน�้าเสียงเรียบนิ่งอีกประโยค "ถ้าคุณเฉิงของ 

พวกคุณอยู่ท่ีนี่ก็คงจะออกมาพบผมเหมือนกัน หากพวกคุณไม่วางใจ จะไป

สอบถามเขาตอนนี้เลยก็ได้"

เมื่อเห็นว่าแม้แต่เฉิงกงก็ยังรู้จักอีกฝ่าย ชายสวมกว้าจื่อสั้นก็ยิ่งไม่กล้า
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วางท่ามาก และในเวลานั้นเองเสียงที่ฟังดูอ่อนแรงเล็กน้อยของเหอโย่วอัน 

ก็ดังออกมาจากข้างใน

"ใครอยู่ข้างนอกน่ะ"

ชายสวมกว้าจื่อสั้นเปิดประตูครึ่งหนึ่ง

"คุณเหอ เป็นคุณชายแซ่เยวี่ยครับ"

เยวี่ยติ้งถังเอ่ยว่า "ผมเองครับ"

"คุณเยวี่ยเหรอคะ รีบให้เข้ามาเร็ว!" เหอโย่วอันรีบพูด

ชายสวมกว้าจือ่สัน้ไม่กล้าขวางเอาไว้อกี เขาเปิดประตูให้เยว่ียต้ิงถังแล้ว

เชิญให้อีกฝ่ายเข้าไป

เหอโย่วอันลุกขึ้นนั่งบนเตียง

"คุณเยวี่ย มาได้ยังไงกันคะ"

เยวี่ยติ้งถังว่า "หลิงซูป่วยเข้าโรงพยาบาลน่ะครับ ผมมาส่งเขา แล้วก็ 

ได้ยินว่าคณุอยู่ทีน่ี่เหมอืนกันก็เลยมาเย่ียม พอดไีม่มขีองเย่ียมตดิมาเลย หวังว่า 

คุณจะไม่ถือสานะครับ วันหน้าผมจะเอามาให้ใหม่"

เหอโย่วอันยิ้มซีดเซียว "คุณเยวี่ยเกรงใจเกินไปแล้วล่ะค่ะ แค่คุณมาได้

ฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้ว คุณหลิงเป็นอะไรหรือเปล่าคะ"

"เขาไม่เป็นไรครับ"

เยว่ียติ้งถังพยักหน้าไปตามเร่ือง เขามองส�ารวจเหอโย่วอันโดยไม่ให ้

อีกฝ่ายรู้ตัว

เธอได้รบับาดเจ็บจรงิๆ และอารมณ์ของเธอก็ดไูม่ค่อยด ีตอนน้ีก็เพียงแค่ 

ฝืนร่าเริงตอบรับเขาตามมารยาทเท่านั้น

ภายใต้ชุดผู้ป่วยนั้น ล�าคอที่เดิมควรจะเผยผิวเนียนออกมากลับถูก 

ผ้าพันแผลพันเอาไว้ดแูน่นหนา ผ้าพันแผลนัน้ยังพันยาวไปจนถงึข้อศอกของเธอ

บนศรีษะก็มผ้ีาพันแผลพันเอาไว้เช่นกัน ต�าแหน่งใกล้กับขมบัมเีลอืดซมึ

ออกมาเล็กน้อย ต�าแหน่งนี้อันตรายมาก หากไม่ระวังสักนิดก็อาจจะบาดเจ็บ

ร้ายแรงถึงชีวิตทีเดียว

เวลาน้ีคงจะเป็นเวลาท่ีเหอโย่วอันจิตใจอ่อนแอท่ีสุด เขาจะหาช่องโหว่
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ของปริศนาจากตัวเธอได้หรือไม่

เยวี่ยติ้งถังวางกระดาษแผ่นนั้นไว้ตรงหน้าเธอ

"คุณเขียนกระดาษแผ่นนี้ให้พวกเรา อยากจะบอกอะไรเหรอครับ"

เขาไม่ได้ถามว่ากระดาษแผ่นนี้เหอโย่วอันเป็นคนเขียนหรือไม่ แต่แทง

เข้าไปตรงๆ อย่างมั่นใจว่าเป็นเธอแน่นอนโดยไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายมีโอกาส 

ตอบสนองใดๆ

เหอโย่วอันตะลึงงัน

อาการบาดเจบ็ท�าให้สหีน้าของเธอเปลีย่นแปลงช้าลง หลงัจากตะลงึงัน

แล้วก็ค่อยๆ เผยความประหลาดใจออกมา

"คุณเยวี่ย คุณก�าลังพูดถึงอะไรคะ"

ทว่าประโยคนี้ก็เป็นการเปิดเผยอย่างชัดเจนแล้ว

เยว่ียติ้งถังสรุปด้วยน�้าเสียงที่ไม่อาจแน่ใจไปกว่าน้ีได้อีก "เป็นคุณ 

จริงๆ ด้วย!"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3LwKCan

https://bit.ly/3LwKCan

