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เรื่องราวในอดีตที่เพิ่งปรากฏ
บทที่ หนึ่ ง

วันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 00.13 น. ตรอกบาร์ถนน 
ตงหลิน 
สำหรับสถานที่เพื่อความบันเทิงอย่างบาร์นั้น  ในเวลานี้ถือเป็นช่วงที่ 

อึกทึกครึกครื้นที่สุดของชีวิตยามราตรี  ชายหญิงมากหน้าหลายตาเดิน 

สวนกันขวักไขว่อยู่ใต้แสงไฟนีออนพร่าพราย ท่าทางของพวกเขามัวเมา 

ดั่งท้องฟ้าในยามค่ำคืน 

มีเพียงบาร์เฮยหมัวลี่ที่ตั้งอยู่สุดตรอกเท่านั้นที่มีบรรยากาศแตกต่าง 

ออกไป สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในมุม ป้ายร้านถูกอำพรางไว้อย่างน่าแปลกใจ  

ประตูใหญ่ก็ปิดสนิท ราวกับต้องการกันคนให้อยู่ออกห่างไปไกลเป็นพันลี้  

ดังนั้นการที่ประตูของบาร์จะถูกเมินเฉยจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจแม้แต่ 

นิด บางครั้งมีนักดื่มสองสามคนเดินผ่านมา เห็นภาพบรรยากาศเช่นนี้เข้า  

ก็พากันจากไปโดยไม่รั้งรอ เพื่อมองหาสถานที่ที่คึกคักยิ่งกว่า

แต่กลับมีรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่ตรงประตูทางเข้าของบาร์เฮยหมัวลี่ 

หลังจากชายหนึ่งหญิงหนึ่งลงมาจากรถแล้วก็ตรงดิ่งไปยังประตูใหญ่ของบาร ์

คล้ายกับว่าได้ปักหมุดสถานที่แห่งนี้มาก่อนแล้ว เมื่อทั้งสองคนเดินเข้ามา 

ใกล้ ประตูบาร์ก็เปิดออกพอดิบพอดี ที่แท้ใต้ชายคาประตูติดตั้งกล้อง 

วงจรปิดเอาไว้ก่อนแล้ว ผู้ควบคุมที่อยู่ในห้องไม่จำเป็นต้องเดินออกมา 

ก็สามารถสังเกตสภาพการณ์ที่อยู่รอบ ๆ บาร์ได ้
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ชายหญิงสองคนนั้นเดินเข้ามาในบาร์ก็พบว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งท่าทาง 

เหมือนหัวหน้าคนงานยืนรอพวกเขาอยู่ 

“ทั้งสองท่านคือผู้การหลัวจากกองสืบสวนอาชญากรรมและอาจารย์ 

มู่เจี้ยนอวิ๋นจากวิทยาลัยตำรวจใช่ไหมครับ” ชายหนุ่มค้อมตัวลงเล็กน้อย  

สอบถามด้วยความเคารพ 

ชายหนุ่มด้านหน้าพยักหน้า รูปร่างของเขาสูงปานกลาง ใบหน้า 

เหลี่ยมผมทรงลานบิน คิ้วเข้มดกดำ ดวงตาไม่ใหญ่นักแต่กลับเป็นสีนิล 

มีพลัง คนคนนี้ก็คือผู้บังคับการกองสืบสวนอาชญากรรมคนใหม่ของกอง 

บัญชาการรักษาความปลอดภัยสาธารณะเมืองมณฑล หลัวเฟย เมื่อวาน 

ช่วงพลบค่ำ ขณะที่เขากำลังสืบหาที่อยู่ของติงเคอก็คิดอยากจะทำความ 

เข้าใจสถานการณ์บางอย่างจากหวงเจี๋ยหย่วนเสียหน่อย ไม่คิดว่าตอนนั้น 

หวงเจี๋ยหย่วนกำลังนอนหลับ ตอนที่ฝ่ายหลังตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลากลางดึก 

แล้ว เขารีบโทร.กลับมาหาหลัวเฟยทันที รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการสอบถาม 

รายละเอียดของสองคดีที่เกี่ยวข้องกับการซ่อนตัวของติงเคอ หวงเจี๋ยหย่วน 

จึงนัดหลัวเฟยให้มาเจอกันในบาร์เฮยหมัวลี่ตอนดึกดื่นเที่ยงคืนเช่นนี้

หลัวเฟยไม่คิดว่าบาร์เหล้าจะเป็นสถานที่เหมาะสมในการพูดคุยเรื่อง 

คดีความ อีกทั้งเวลานัดหมายก็ไม่สะดวกอย่างมาก แต่ว่าหวงเจี๋ยหย่วน 

ไม่ได้เป็นคนในวงการตำรวจแล้ว ฝ่ายตำรวจย่อมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไร 

กับอีกฝ่ายอกีตอ่ไป แถมกอ่นหน้านี้เพื่อร่วมรับมือกบัการลงมือของ Eume- 

nides ยังทำให้ลูกชายคนเดียวของหวงเจี๋ยหย่วนต้องตกอยู่ในอันตราย  

คิดมาถึงจุดนี้ ในใจของหลัวเฟยก็รู้สึกผิดอยู่ไม่น้อย เขาหวังว่าการกระทำ 

นับแต่นี้ไปจะรบกวนคนนอกให้ได้น้อยที่สุดจึงจะดี 

จากนั้นหลัวเฟยจึงโทรศัพท์หามู่เจี้ยนอวิ๋น ถามเธอว่ายินดีจะเข้า 

ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้หรือไม่ เดิมทีมู่เจี้ยนอวิ๋นนอนหลับไปแล้ว แต่เธอก็ยัง 

ตอบรับอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหลัวเฟยจึงขับรถไปรับอาจารย์สาว ทั้งสองคน 

เดินทางมายังบาร์เฮยหมัวลี่ที่ตั้งอยู่บนถนนตงหลินพร้อมกัน

“ทัง้สองทา่นเชญิตามผมมา” ชายหนุม่หวัหนา้คนงานในเวลานีข้ยบัตวั 

ไปข้างหน้าเล็กน้อยทำท่านำทาง “ประธานหวงกำลังรอพวกคุณอยู่ด้านบน”
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คำว่า  ‘ด้านบน’  หมายถึงห้องหรูหราแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนชั้นสอง 

ของบาร์ หลังจากหลัวเฟยและมู่เจี้ยนอวิ๋นได้พากันเดินเข้ามาในห้องแล้ว  

ชายวัยกลางคนอ้วนท้วนคนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาจากโซฟา ทักทายปราศรัยด้วย 

รอยยิ้มน้อย ๆ “พวกคุณมากันแล้วเหรอ”

หลัวเฟยพยักหน้าเป็นการทักทาย  ขณะเดียวกันเขาก็ใช้สายตา 

ประหลาดใจมองประเมินสิ่งที่ตั้งเรียงรายอยู่ในห้องนี้ด้วย ถ้าจะพูดว่านี่คือ 

ห้องหนึ่งในบาร์ ก็สู้พูดว่า  ‘ศูนย์ควบคุม’  น่าจะแม่นยำมากกว่า เพราะ 

บนผนังด้านหน้าของห้องมีจอมอนิเตอร์แขวนเอาไว้จนเต็ม ภาพเหตุการณ์ 

ในทุกซอกมุมทั้งนอกและในบาร์ล้วนสามารถส่งผ่านกล้องมายังที่แห่งนี้ได้ 

ตลอดเวลา แม้แต่ห้องน้ำก็ยังไม่เว้น 

“ฉันว่านะประธานหวง มาตรการรักษาความปลอดภัยของคุณที่นี่ 

ดูออกจะแน่นหนาเกินไปหน่อยหรือเปล่า” เห็นได้ชัดว่ามู่เจี้ยนอวิ๋นเอง 

ก็เพิ่งเคยเห็นสภาพเช่นนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกัน เธอใช้มือชี้ไปยังหน้าจอ 

ที่ปรากฏภาพห้องน้ำ พูดค่อนข้างจริงจัง “การละเมิดความเป็นส่วนตัว 

อย่างร้ายแรงแบบนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายนะคะ”

“บาร์แห่งนี้ของผมเป็นระบบสมาชิก ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกล้วนผ่าน 

การกรอกหนังสือคำร้องมาแล้ว ปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 

ในหนังสือคำร้องมีระบุเอาไว้ชัดเจน พื้นที่นี้ปกปิดเป็นความลับ แต่ในพื้นที ่

แห่งนี้ ระหว่างสมาชิกไม่จำเป็นต้องปกปิดความเป็นส่วนตัวใด  ๆ เพราะ 

คนที่มาที่นี่ต้องการเสพสุขไปกับการระบายและปลดปล่อยอย่างถึงขีดสุด”  

หวงเจี๋ยหย่วนอธิบายง่าย  ๆ สองสามประโยค จากนั้นก็พูดกับหลัวเฟยและ 

มู่เจี้ยนอวิ๋นว่า “พวกคุณนั่งลงก่อนเถอะ วันนี้มีเวลาค่อนข้างเหลือเฟือ  

พวกเราค่อย ๆ คุยกันไปได้” 

โซฟาในห้องอยู่ตรงข้ามกับจอมอนิเตอร์ที่ติดเต็มผนังพอดี หลัวเฟย 

และมู่เจี้ยนอวิ๋นนั่งอยู่ตรงนั้น ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบาร์ล้วนอยู่ในสายตาของ 

พวกเขา ราวกับว่ากำลังดูภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในเวลาจริงเรื่องหนึ่ง

“พวกคุณอยากดื่มอะไรหน่อยไหม” หวงเจี๋ยหย่วนที่นั่งอยู่ข้าง  ๆ  

ถามขึ้น “ที่บาร์ของผมมีเหล้าทุกชนิด”
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หลัวเฟยโบกมือ “อย่าดีกว่า พวกเราออกมาครั้งนี้ด้วยเรื่องงาน เอา 

ชาให้เราสักสองแก้วก็พอ” 

หวงเจี๋ยหย่วนกวักมือเรียกชายหนุ่มหัวหน้าคนงาน “เลือกชาเขียว 

ที่ดีที่สุดมาชงกาหนึ่ง” ชายหนุ่มรับคำและออกไป แต่การกระทำของเขา 

ก็ยังคงแสดงให้ทุกคนเห็นผ่านทางจอมอนิเตอร์ หลัวเฟยส่ายหัวอย่าง 

อดไม่อยู่ พูดเล่นว่า “ต่อให้เป็นชาดีแค่ไหน พวกเราก็ไม่กล้าดื่มเยอะ  

คุณคงไม่คิดจะให้เราเข้าห้องน้ำต่อหน้าคุณหรอกนะ” 

หวงเจี๋ยหย่วนหัวเราะ  “แหะ  ๆ”  หนึ่งที “ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก...ชั้น 

สองมีห้องน้ำฝ่ายในของบาร์อยู่ ที่นั่นไม่มีกล้องวงจรปิด”

“อ้อ” หลัวเฟยทำท่าทางเหมือนยกภูเขาออกจากอก “ถ้าอย่างนั้น 

ก็ดี ถ้าอย่างนั้นก็ดี...”

มู่เจี้ยนอวิ๋นมองหลัวเฟยด้วยรอยยิ้ม ห้องน้ำฝ่ายในอยู่ข้างห้องนี้  

ขนาดเมื่อครู่ตัวเธอเองยังสังเกตเห็น หลัวเฟยยิ่งไม่มีทางมองไม่เห็นแน่นอน  

ท่าทางของเขาในตอนนี้ เห็นได้ชัดว่ากำลังหยอกหวงเจี๋ยหย่วน

“เมื่อตอนบ่ายประธานหวงนอนที่นี่เหรอ” เวลานี้หลัวเฟยเปลี่ยน 

หัวข้อสนทนาอีกครั้ง สายตาของเขามองไปยังเตียงเดี่ยวหนึ่งหลังที่อยู่ใน 

มุมผนังด้านข้าง ลักษณะที่ผ้าห่มบาง  ๆ  บนเตียงเลิกออกมองแล้วเหมือน 

เพิ่งมีคนนอนลงไปเมื่อไม่นานมานี้ 

หวงเจี๋ยหย่วนพยักหน้า ขณะเดียวกันก็เปิดปากพูด “พวกคุณ 

อย่าเรียกผมว่าประธานหวงเลย ฟังแปร่งหูพิกล เรียกผมว่า  ‘เหล่าหวง’  

เหมือนเดิมดีกว่า ฟังแล้วค่อยสบายหูหน่อย” 

หลัวเฟยส่งเสียง  “อืม”  หนึ่งครั้ง พลันพูดอีกว่า “การแสดงของที่นี่ 

ต้องยอดเยี่ยมมากเลยสินะครับ” 

หวงเจี๋ยหย่วนและมู่เจี้ยนอวิ๋นล้วนมองไปที่หลัวเฟย คล้ายว่าต่อ 

คำพูดไม่ถูก หลัวเฟยเองก็รู้สึกว่าตัวเองกระโดดข้ามหัวข้อเร็วเกินไปหน่อย 

จึงอธิบายเสริมถึงตรรกะความคิดตรงกลางที่หายไป “คุณเริ่มนอนเฝ้าอยู่ 

ที่นี่ตั้งแต่ช่วงบ่าย สังเกตการณ์ทุกมุมในบาร์จากจอภาพ ไม่ทราบว่าเป็น 

เพราะการแสดงแบบไหนกันแน่ที่ทำให้คุณให้ความสำคัญถึงขนาดนี้” 
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ได้ยินหลัวเฟยพูดแบบนี้มู่เจี้ยนอวิ๋นเองก็คิดขึ้นมาได ้ เธอย้ายสายตา 

ไปมองหวงเจี๋ยหย่วน ในใจมีความสงสัยอยู่มาก สถานที่แบบบาร์เหล้านี้ 

น้อยครั้งนักที่เธอจะมาเกี่ยวพันด้วย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ว่า 

จะเป็นชื่อร้านหรือบรรยากาศการตกแต่งล้วนเต็มไปด้วยความลึกลับ ‘การ 

แสดง’ ของที่นี่ก็คงต้องไม่ธรรมดาอย่างมากแน่นอนใช่หรือไม่

หวงเจี๋ยหย่วนสบสายตาของหลัวเฟยและมู่เจี้ยนอวิ๋นตรง  ๆ “วันนี้ 

ที่ผมนัดพวกคุณมา ก็เพราะต้องการเชิญให้ชมการแสดงนี้ด้วยกัน” เขา 

พูดเรียบ ๆ 

หลัวเฟยและมู่เจี้ยนอวิ๋นสบตากันหนึ่งครั้ง รู้สึกแปลกใจอยู่ไม่มาก 

ก็น้อย พวกเขามาเพื่อสืบสวนคดีความ ทำไมหวงเจี๋ยหย่วนกลับพูดว่า 

ให้มา  ‘ชมการแสดง’ อีกทั้งคำพูดของอีกฝ่ายก็ยังเป็นธรรมชาติถึงเพียงนี้  

ราวกับว่านี่คือเป้าหมายที่ทุกคนมีร่วมกันอย่างไรอย่างนั้น

มู่เจี้ยนอวิ๋นขมวดคิ้ว อยากจะเอ่ยปากถามอะไรบางอย่าง แต่หลัว- 

เฟยกลับใช้สายตาห้ามเอาไว้ ทันใดนั้นประตูห้องก็ถูกผลักออก ชายหนุ่ม 

คนก่อนหน้านี้ยกถาดน้ำชาเดินเข้ามา ในห้องจึงไม่มีเสียงคนพูดไปชั่วขณะ 

หวงเจี๋ยหย่วนรอจนชายหนุ่มวางถาดน้ำชาลง รินชาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้ว 

จึงพูดสั่งความ “ใกล้ได้เวลาแล้ว แกลงไปบอกข้างล่างให้เตรียมเปิดประต ู

ร้านเถอะ ฉันไม่เรียกแกก็ไม่ต้องเข้ามา”

ชายหนุ่มตอบรับหนึ่งคำก็ถอยออกไปจากห้อง ดึงประตูปิดลงให้ 

ด้วย ดังนั้นในห้องแห่งนี้จึงกลายเป็นโลกใบเล็กที่ทั้งโดดเดี่ยวและทั้งลึกลับ 

แห่งหนึ่ง แต่ผู้ที่อยู่ในโลกใบเล็กแห่งนี้กลับสามารถมองภาพทั้งหมดที่อยู่ 

ในบาร์ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

หวงเจี๋ยหย่วนหยิบถ้วยชาที่อยู่ด้านหน้าตัวเองขึ้นมาเป่าเบา  ๆ  

หนึ่งครั้ง จากนั้นก็ละเลียดชิมรสชาติของชา

“ชาดี” ผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็ชมออกมาหนึ่งประโยค ขณะเดียวกัน 

ก็แนะนำแขกสองคน “นี่คือชาหวงซานเหมาฟงที่เก็บตั้งแต่ต้นฤดูใบไม้ผลิ 

ของปีนี้ พวกคุณเองก็ลองชิมดูสิ”

เจ้าบ้านมีน้ำใจขนาดนี้ หลัวเฟยจึงยกถ้วยชาขึ้นมาดื่มหนึ่งอึก เขา 
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ไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับการชิมชามาก่อน รู้สึกแค่ว่าชานั้นดมแล้วมีกลิ่นหอม 

สดชื่นโชยเข้าปะทะจมูก หลังจากสัมผัสกับปลายลิ้นจะขมก่อนเล็กน้อย  

จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นหวานชุ่มคอ  รสชาติอร่อยติดลิ้น  คุณภาพเช่นนี้ 

ยากที่ชาธรรมดาทั่วไปจะเทียบเคียงได้อย่างแท้จริง

เห็นท่าทางลิ้มรสชาอย่างสบายใจของทั้งสองคน มู่เจี้ยนอวิ๋นก็เริ่ม 

อดรนทนไม่ไหว เธอไม่ได้ยกถ้วยชาขึ้น สนใจแต่จะโยนหัวข้อเมื่อครู่ 

ที่ถูกขัดไว้ก่อนหน้านี้ออกมาอีกครั้ง “เหล่าหวง คุณมีลับลมคมในอะไร  

ถึงได้ทำห้องให้กลายเป็นห้องควบคุม คุณจะให้พวกเราดูการแสดงอะไร 

กันแน่” 

หวงเจี๋ยหย่วนพูดพึมพำ “ตอนนี้ยังเร็วไป...เอาอย่างนี้ละกัน พวก 

คุณบอกมาก่อนดีกว่าว่าที่มาในวันนี้ต้องการจะทำความเข้าใจเรื่องอะไร”

มู่เจี้ยนอวิ๋นหันมามองหลัวเฟย แสดงให้อีกฝ่ายรีบเข้าเรื่อง

“คืออย่างนี้” หลัวเฟยพูดไปพลางวางถ้วยชาลงไปด้วย “พวกเรา 

กำลังตามหาที่อยู่ของติงเคอ เพราะเขาคือผู้รู้เหตุการณ์เรื่องการตายของ 

เหวินหงปิง ถ้าตามหาเขาเจอ ไม่เพียงแต่จะไขปริศนาเรื่องตัวตนของ 

เหวินเฉิงอวี่ได้ ยังมีความหมายอย่างมากต่อการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง 

ทางจิตใจของหยวนจื้อปัง และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ พวกเราเชื่อว่า 

ยูเมนิดิสเองก็กำลังตามหาติงเคอ ดังนั้นหากพวกเราสามารถนำหน้าเขา 

ไปได้ก่อนหนึ่งก้าว ก็จะติดตามร่องรอยของยูเมนิดิสได้”

หวงเจี๋ยหย่วนพยักหน้าพูดว่า “เรื่องพวกนี้ผมรู้”

หลัวเฟยพูดต่อไป  “วันนี้ ...อ้อ  ควรพูดว่าเมื่อวานน่าจะถูกกว่า  

เมื่อวานตอนเช้า พวกเราได้ไปหาติงเจิ้นลูกชายของติงเคอ ตามที่เขาบอก  

ติงเคอประสบกับอุปสรรคที่ไม่สามารถพิชิตได้ในระหว่างทำการไขคดี 

สองคดี ดังนั้นจึงเลือกที่จะลาออกไปซ่อนตัว พวกเราจึงขยายผลการ 

ตรวจสอบคดีทั้งสองนี้โดยเฉพาะ หนึ่งคือต้องการพิสูจน์ว่าที่เขาพูดนั้น 

เชื่อถือได้หรือไม่ สองก็เพราะหวังว่าจะพบเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับร่องรอย 

ของติงเคอจากทั้งสองคดี”

“สองคดีนั้นผมเองก็จำได้เหมือนกัน คดีแรกคือคดีปล้นทรัพย์  
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‘สี่เจ็ด’  ที่เกิดหลังคดี  ‘หนึ่งสามศูนย์’  ไม่นาน อีกคดีหนึ่งคือคดีฆ่าหั่นศพ  

‘หนึ่งจุดหนึ่งสอง’  ที่เกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อน...” หวงเจี๋ยหย่วนใช้สองมือ 

ประคองถ้วยชาเอาไว้ ดวงตาเลื่อนลอย คล้ายกำลังตกอยู่ในภวังค์ของ 

ความทรงจำที่แสนห่างไกล ผ่านไปครู่ใหญ่จู่  ๆ  เขาก็หัวเราะหึขึ้นมาหนึ่ง 

ครั้ง ราวกับจะเยาะเย้ยตัวเอง “จริง  ๆ  แล้วใช่แค่จำได้เสียที่ไหน สำหรับ 

ผมแล้วสองคดีนี้ล้วนมีความหมายสำคัญอย่างที่สุดต่อชีวิต”

“โอ๊ะ” หลัวเฟยตามไม่ทันไปชั่วขณะ ความคิดทั้งหมดของเขาก่อน 

หน้านี้ไปรวมกันอยู่บนความสัมพันธ์ของติงเคอที่มีต่อทั้งสองคดี ไม่เคย 

คิดมาก่อนว่าหวงเจี๋ยหย่วนจะมีความเกี่ยวข้องสำคัญอะไรกับทั้งสองคดีนี้

“คดีปล้นทรัพย์  ‘สี่เจ็ด’  ทำให้ติงเคอลาออกจากวงการตำรวจ หลัง 

จากนั้นผมก็เริ่มรับงานของเขามาทำแทน ดังนั้นคดีนั้น สามารถพูดได้ว่า 

เป็นจุดเริ่มต้นในการเข้ารับหน้าที่เป็นผู้บังคับการกองสืบสวนอาชญากรรม 

เมืองมณฑล หลังจากนั้นผมก็เป็นผู้บังคับการกองสืบสวนอาชญากรรม 

มาแปดปี จนกระทั่งคดีฆ่าหั่นศพ  ‘หนึ่งจุดหนึ่งสอง’  บีบให้ผมต้องลาออก  

คดีนี้จึงกลายเป็นจุดสิ้นสุดชีวิตการเป็นตำรวจสืบสวนของผม พูดแล้วก็ 

น่าเศร้าจริง  ๆ ขณะที่ผมเป็นผู้บังคับการกองสืบสวนอาชญากรรมเมือง 

มณฑล สองคดีต้นและปลายนี้ ล้วนเป็นคดีคาราคาซังที่ยังไขไม่ออก”  

พูดประโยคนี้จบ หวงเจี๋ยหย่วนก็เงยหน้าหลับตา สูดลมหายใจเข้าเบา  ๆ  

แล้วกลับถอนหายใจออกมายาว  ๆ  อย่างหนักหน่วงด้วยความเศร้าหมอง 

ถึงขีดสุด

หลัวเฟยเข้าใจความรู้สึกหม่นหมองของอีกฝ่ายได้ดี ใครบ้างจะ 

ยินยอมให้ชีวิตการเป็นตำรวจของตัวเองต้องมาจบลงด้วยความพ่ายแพ้ 

เช่นนี้ ปีนั้นติงเคอเลือกลาออกไปซ่อนตัว ก็ไม่ใช่เพราะไม่กล้าเผชิญหน้า 

กับความพ่ายแพ้เช่นนี้หรอกหรือ หากนำมาเปรียบเทียบกัน ถึงแม้ว่า 

ชื่อเสียงของหวงเจี๋ยหย่วนในวงการตำรวจจะไม่เลื่องลือ แต่กลับคล้าย 

นักรบผู้กล้าที่เศร้าอาดูรเสียมากกว่า 

“คุณเองก็อย่าไปใส่ใจมากเลย ยังไงซะมันก็เป็นคดีที่ขนาดติงเคอเอง 

ก็ยังโชว์ฝีมือไม่ได้...” หลัวเฟยทำได้เพียงใช้คำพูดเช่นนี้มาปลอบใจอีกฝ่าย
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“ใช่สินะ แล้วผมจะไปเก่งเกินกว่าเขาได้ยังไง”  สายตาของหวง- 

เจี๋ยหย่วนกลับมามีชีวิตชีวาบ้างเล็กน้อย แต่ทันใดนั้นสายตาเขาก็เปลี่ยน 

ไปเป็นพร่าเลือนอีกครั้ง “ถ้าเขาลาออกไปซ่อนตัวเพื่อหลบเลี่ยงสองคดีนี้ 

จริง อย่างนั้นที่ผมลำบากลำบนตามหามาตั้งหลายปีขนาดนี้ก็ไม่เท่ากับว่า 

ไม่มีความหมายอะไรหรอกเหรอ”

ใจของหลัวเฟยกระตุก จากคำพูดของอีกฝ่ายสามารถสัมผัสได้ถึง 

ความหมายสองขั้นในเวลาเดียวกัน ขั้นแรก แม้ว่าหวงเจี๋ยหย่วนจะลาออก 

จากวงการตำรวจแล้ว แต่หลายปีมานี้ก็ยังไม่เคยล้มเลิกตามหาเบาะแสคด ี

ทีย่งัคาราคาซงัในอดตี ขัน้ทีส่อง ในความคดิของหวงเจีย๋หยว่น ภาพลกัษณ ์

และตำแหน่งของติงเคอราวกับเป็นเทพเจ้าที่มิอาจล่วงเกินได ้ ดังนั้นเมื่อเขา 

ได้ยินว่าติงเคออาจจะลาออกไปเพราะต้องเผชิญกับความยากในการไขคดี  

จึงทำให้รู้สึกขึ้นมาในทันทีว่าต่อให้ตัวเองพยายามมากแค่ไหนก็เสียแรงเปล่า

หากเขามีความคิดในเชิงลบแบบนี้ เช่นนั้นก็เห็นได้ชัดว่าจะไม่เป็น 

ผลดีกับการขยายงานต่อจากนี้ หลัวเฟยทำได้เพียงใช้มุมกลับมากระตุ้น 

ความคิดของเขา “มีหลายเรื่องที่ไม่ใช่จะตายตัวอย่างสิ้นเชิง...อืม พูดถึง 

คดีปล้นทรัพย์  ‘สี่เจ็ด’  ก็แล้วกัน สาเหตุที่คดีนี้ยังคาราคาซัง ไขคดีไม่ได้  

อาจไม่ได้เป็นเพราะวิธีที่คนร้ายใช้ก่อคดีฉลาดล้ำมากมาย แต่เป็นเพราะ 

ฝ่ายในของตำรวจเองที่เกิดปัญหาบางอย่าง”

“ฝา่ยในของตำรวจเกดิปญัหา” หวงเจีย๋หยว่นตะลงึงนั เขาวางถว้ยชา 

ลงไปบนโต๊ะเบา ๆ มองหลัวเฟยแล้วถาม “คุณ...หมายความว่ายังไง”

มีหลายเรื่องที่หลัวเฟยรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นต้องปิดบัง จึงบอกไป 

ตรง  ๆ  ไม่อ้อมค้อม “ดูจากข้อมูลที่ผมมีในตอนนี้ ความจริงของคดีปล้น 

ทรัพย์  ‘สี่เจ็ด’  ไม่ได้ตามสืบยากอย่างที่คิด หลังจากเกิดคดีจี้ตัวประกัน  

ฐานะทางการเงินของภรรยาเหวินหงปิงเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็น 

ได้ชัด อีกทั้งภายหลังเธอยังจงใจปิดบังเรื่องนี้ด้วย หากปีนั้นทางฝ่ายตำรวจ 

สามารถจับเบาะแสนี้ได้แล้วสืบค้นให้ลึกลงไป ผมคิดว่าจะต้องไขคดีนี้ได้ 

แน่นอน”

“คุณแน่ใจเหรอว่าที่พูดมาเป็นเรื่องจริง” หวงเจี๋ยหย่วนขมวดคิ้วถาม 
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กลับ ในฐานะที่เป็นอดีตตำรวจสืบสวนคนหนึ่ง แน่นอนว่าเขารู้ดีถึงคุณค่า 

ของเบาะแสนี้

หลัวเฟยพยักหน้าอย่างมั่นใจ “เบาะแสนี้เชื่อถือได้แน่นอน”

“คุณรู้ได้ยังไง”  หวงเจี๋ยหย่วนไม่ปิดบังความสงสัยของตัวเอง  

“เบาะแสที่ทางตำรวจไม่สามารถค้นพบในปีนั้น สิบกว่าปีให้หลังคุณเอามัน 

มาได้ยังไง”

“ผมถามหมอเจ้าของไข้ที่รักษาภรรยาเหวินหงปิงในปีนั้น เขาบอกว่า 

หลังจากเกิดคดีจี้ตัวประกัน คุณนายเหวินเคยมาปรึกษากับเขาเรื่องผ่าตัด  

แต่ก่อนหน้านั้นเธอไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่าผ่าตัดได้”

หวงเจี๋ยหย่วนเบิกตากว้างมองหลัวเฟยเป็นอันดับแรก จากนั้นก็ 

ค่อย ๆ ส่ายหัวแล้วพูด “เรื่องนี้...ไม่น่าจะเป็นไปได้เท่าไหร่มั้ง หากเบาะแส 

ชัดเจนขนาดนี้ ปีนั้นพวกเราไม่มีทางมองข้ามแน่นอน”

“พวกคุณไม่ได้มองข้ามหรอก ปีนั้นมีตำรวจไปหาหมอคนนี้เพื่อ 

สอบถามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งหลังจากที่ตำรวจคนนี้ไปสอบถาม  

คุณนายเหวินถึงได้เลือกล้มเลิกการผ่าตัด เพราะเธอรู้ว่าทางตำรวจจับตา 

มองมาที่เบาะแสข้อนี้แล้ว เพื่อปกป้องผู้ก่อเหตุในปีนั้น เธอจึงเลือกสละ 

ชีวิตตัวเอง”

“เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้!” หวงเจี๋ยหย่วนพูดคำว่า  

‘เป็นไปไม่ได้’  ติดต่อกันถึงสามครั้ง “ในบันทึกคำให้การของทางตำรวจ 

ในปีนั้นไม่มีบันทึกแบบนี้อยู่แน่นอน! ข้อมูลคดีพวกนั้นผมเป็นคนจัด 

ระเบียบเองกับมือ ไม่มีใครเข้าใจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้ดีไปกว่าผม 

แล้ว!”

หลัวเฟยส่ายหัวอย่างจนใจเล็กน้อย ทำไมเขาถึงไม่เข้าใจนะ ความ 

สามารถด้านการคิดแบบนี้ช่างไม่สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็น  ‘อดีตผู้บังคับการ 

กองสืบสวนอาชญากรรม’  เอาเสียเลย หรือว่าหลายปีมานี้จมจ่อมอยู่ใน 

สังคมมานาน จนทำให้ความคิดที่แต่เดิมเฉียบไวเริ่มเชื่องช้าลงไปแล้ว

ช่วยไม่ได้ หลัวเฟยจึงทำได้เพียงพูดถึงการวิเคราะห์เรื่องนี้ของ 

ตนเองออกมาโดยตรง
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“มีตำรวจจับเบาะแสข้อนี้ได้จริง แต่ว่าเขาไม่ได้แจ้งเบาะแสนี้ให้กับ 

คนรับผิดชอบคดี เขาปกปิดเบาะแสข้อนี้เอาไว้! นี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญ 

ที่ทำให้ในปีนั้นทางฝ่ายตำรวจไขคดีนี้ได้ยาก” 

หวงเจี๋ยหย่วนมองหลัวเฟยอย่างงงงัน คล้ายกับไม่เข้าใจคำพูด 

ของเขา

“เอาละ” หลัวเฟยเองก็เริ่มกลุ้มกับท่าทีของอีกฝ่าย จึงรีบถาม 

ตรงไปตรงมา “คุณบอกผมหน่อยได้ไหมว่า ตำรวจที่รับผิดชอบไปสอบถาม 

เบาะแสข้อนี้คือใคร”

สีหน้าของหวงเจี๋ยหย่วนเปลี่ยนเป็นแปลกประหลาดเล็กน้อย “ตำรวจ 

ที่ไปสอบถามที่โรงพยาบาล? ที่คุณสงสัยว่าเขาปกปิดเบาะแสเพื่อปกป้อง 

คนร้ายน่ะเหรอ”

“ไม่ใช่สงสัย”  หลัวเฟยพูดเน้นเสียงอย่างอดไม่อยู่  “ตอนนี้มี 

หลักฐานชี้ชัดว่าเขาทำเช่นนี้จริง! หากตามหาเขาพบ บางทีพวกเราอาจจะ 

ไขปริศนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีปล้นทรัพย์ ‘สี่เจ็ด’ ได้!”

หวงเจี๋ยหย่วนมองหลัวเฟย ไม่พูดอะไรและเริ่มขมวดคิ้วอย่าง 

เจ็บปวด คำพูดของหลัวเฟยกับข้อมูลบางอย่างที่อยู่ในหัวเขากำลังปะทะกัน 

จนยากที่จะทำความเข้าใจได้

มองเห็นสีหน้าเช่นนี้ของหวงเจี๋ยหย่วน หลัวเฟยเองก็เริ่มแปลกใจ  

เขาหันหน้าไปมองมู่เจี้ยนอวิ๋นครั้งหนึ่ง ฝ่ายหลังส่ายหัว ไม่เข้าใจเช่นกัน 

“เหล่าหวง คุณเป็นอะไรไป” หลัวเฟยใช้น้ำเสียงที่ผ่อนคลายลง  

ถามอีกครั้ง “ตำรวจคนนั้นคือใครกันแน่”

หวงเจี๋ยหย่วนกลืนน้ำลายหนัก  ๆ  ในลำคอมีเสียงดัง  “อึก”  ตามมา 

หนึ่งครั้ง จากนั้นเขาก็พ่นคำสองคำออกมาอย่างยากลำบาก

“ติงเคอ”

“อะไรนะ” คราวนี้ถึงทีที่หลัวเฟยและมู่เจี้ยนอวิ๋นเป็นฝ่ายตะลึงบ้าง

“ถูกต้อง ผู้ที่ไปสอบถามยังโรงพยาบาลในปีนั้นก็คือติงเคอ ผู้การติง 

เป็นคนไปด้วยตัวเอง เพราะพวกเราล้วนรู้ว่า นั่นคือเบาะแสที่มีค่าแก่การ 

ให้ความสนใจมากที่สุด” หวงเจี๋ยหย่วนเริ่มค่อย ๆ มีสติกลับคืนมา พูดด้วย 
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เสียงขื่น “ตอนนี้พวกคุณควรเข้าใจได้แล้วว่า ทำไมทางฝ่ายตำรวจถึงไม่เคย 

สงสัยว่าเกิดปัญหาในจุดนี้ รวมไปถึงหลังจากที่เมื่อครู่พวกคุณบอกความ 

จริงกับผม ผมก็ยังคงไม่มีทางเชื่ออยู่ดี...เพราะว่าผมไม่มีเหตุผลอะไรให้ 

ต้องเชื่อ...”

ใช่แล้ว หลัวเฟยเข้าใจความรู้สึกของหวงเจี๋ยหย่วนในเวลานี้ได้เป็น 

อย่างดี เขาจะนำบุคคลที่เป็นดั่งเทพเจ้าในใจคนนั้นมารวมเข้ากับ  ‘หนอน 

บ่อนไส้’  ผู้ปิดบังเบาะแสเมื่อสิบแปดปีก่อนได้อย่างไร ต่อให้เป็นตอนที่ 

หลัวเฟยคาดเดาถึงตัวตนของ ‘หนอนบ่อนไส้’ มากมาย ก็ไม่เคยสักครั้งที่จะ 

คิดถึง ‘ติงเคอ’ ชื่อนี้

เพราะชื่อนั้นเป็นตัวแทนของความรู้สึกบางอย่างซึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 

ในวงการตำรวจ นับตั้งแต่สมัยอยู่วิทยาลัยตำรวจ หลัวเฟยก็เติบโตขึ้นมา 

พร้อมกับตำนานของคนคนนี้ ใช้ความสำเร็จของคนผู้นี้มาเป็นเป้าหมาย 

ที่ตนเองแสวงหามาตลอดชีวิต เขาไม่มีทางเกิดความสงสัยใด  ๆ  ต่อชื่อนี้ 

ได้เลย

ไม่ใช่ไม่กล้า แต่มันไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้ ก็เหมือนกับที่ลูกไม่มีทาง 

คิดว่าพ่อแม่จะทำร้ายตนเองได้อย่างไรอย่างนั้น 

หวงเจี๋ยหย่วนเป็นผู้ช่วยติงเคอมาหลายปี ความนับถือและความ 

เชื่อมั่นที่เขามีต่อคนผู้นี้จึงยิ่งไม่ต้องพูดถึง ดังนั้นก่อนหน้านี้ขณะที่กำลัง 

พูดคุยกัน เขาย่อมคิดตามได้เชื่องช้า เรื่องที่ชัดเจนอย่างถึงที่สุดในสายตา 

ของหลัวเฟยก็ยากมากที่เขาจะเข้าใจ เพราะปัญหาหลักของการพูดคุยนั้น 

อยูใ่นจดุบอดทางความคดิในสมองของเขาอยา่งสิน้เชงิ จดุบอดทีถ่กูวงแหวน 

รัศมีของความศักดิ์สิทธิ์บดบังเอาไว้

หากถอยออกมาอีกก้าว  ต่อให้โยนอุปสรรคทางด้านความรู้สึก 

เหล่านั้นทิ้งไป ก็เป็นเรื่องยากมากที่หลัวเฟยจะนำตำรวจผู้ปกปิดเบาะแสมา 

เชื่อมโยงเข้ากับติงเคอ เพราะก่อนหน้านี้เขาเข้าใจมาโดยตลอดว่าติงเคอ 

ถูกรบกวนด้วยคดีนี้ ถึงทำให้จำต้องลาออกจากวงการตำรวจ แต่ตอนนี้ 

มาดูแล้ว ผู้ที่รบกวนติงเคอกลับกลายมาเป็นตัวเขาเอง

การขัดแย้งทางความคิดที่เกิดขึ้นกะทันหันนี้พุ่งเข้าชนความคิดของ 
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หลัวเฟยให้อลหม่านได้อย่างสมบูรณ์แบบ เขาขมวดคิ้วแน่น พยายาม 

ทำความเข้าใจกับเส้นสนกลในที่สลับซับซ้อนให้ชัดเจน แต่หวงเจี๋ยหย่วน 

กลับล้มเลิกความพยายามนี้ไปแล้ว เขาทำเพียงมองหลัวเฟยด้วยความ 

ฉงนสนเท่ห์ ในใจของเขาแผ่คลุมไปด้วยหมอกหนา หวังเพียงอย่างเดียวว่า 

อีกฝ่ายจะสามารถชี้ทางสว่างให้กับตนเองได้

เวลานี้ทั้งสามคนที่อยู่ในห้อง มู่เจี้ยนอวิ๋นอายุน้อยที่สุด ขณะเดียว 

กันก็ไม่ถนัดด้านการสืบสวนคดีอาชญากรรม ดังนั้นอิทธิพลของติงเคอ 

ที่มีต่อเธอจึงค่อนข้างเบาบาง ความคิดจึงไปได้ไวที่สุด พูดพึมพำขึ้นว่า  

“ถ้าเป็นอย่างนี้ละก็ จริง  ๆ  แล้วในปีนั้นติงเคอก็ได้เบาะแสสำคัญของคดี 

ปล้นทรัพย์มาแล้ว หากเขาแค่สืบคดีไปตามเบาะแสนี้ ก็เป็นไปได้มากที่คด ี

จะแก้ตกไปได้อย่างง่ายดาย แต่ทำไมเขาถึงไม่ทำล่ะ ทำไมต้องให้คนนอก 

มองมาแล้วเข้าใจว่าคดีนี้ทำให้เขาหวาดหวั่นจนต้องลาออก”

หลัวเฟยหันหน้ามามองมู่เจี้ยนอวิ๋น ความคิดถูกชักจูงตามคำพูด 

ของอีกฝ่าย ทั้งยังขยายออกไปตามแนวทางนั้นด้วย ไม่นานบนใบหน้า 

ของเขาก็มีสีหน้าผ่อนคลายเพราะเริ่มเข้าใจสถานการณ์ซึ่งมาแทนที่ความ 

สับสนอย่างลึกล้ำ จากนั้นมู่เจี้ยนอวิ๋นและหวงเจี๋ยหย่วนก็ได้ยินเสียงเขา 

ถอนหายใจเบา ๆ ออกมาหนึ่งครั้ง 

“มีอะไรเหรอคะ” มู่เจี้ยนอวิ๋นรู้ว่าเขาคิดอะไรออกแล้ว จึงจี้ถาม 

ทันที

“พวกเราประเมินติงเคอต่ำไป”  หลัวเฟยพูดอย่างปลงอนิจจัง  

“พวกเราเชื่อไปแล้วว่าคดีนี้ยากจนเขาแก้ไม่ตก...ในความเป็นจริงแล้วเขารู้ดี 

ทุกอย่าง ดังนั้นถึงได้เลือกทางเลือกนั้นสินะ”

น้ำเสียงของหลัวเฟยเหมือนว่าคิดออกทะลุปรุโปร่งหมดแล้ว  แต่ 

มู่เจี้ยนอวิ๋นและหวงเจี๋ยหย่วนยังคงฉงนสนเท่ห์ พวกเขาแทบจะเอ่ยปาก 

ถามด้วยความสงสัยออกมาพร้อม ๆ กัน “ทางเลือกอะไร”

หลัวเฟยกลับมามองหวงเจี๋ยหย่วน ถามกลับหนึ่งประโยค “คุณรู้ 

หรือไม่ว่าคดีปล้นทรัพย์ ‘สี่เจ็ด’ ใครเป็นคนทำ”

หวงเจี๋ยหย่วนส่ายหัว
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หลัวเฟยหันมามองมู่เจี้ยนอวิ๋นอีกครั้ง มู่เจี้ยนอวิ๋นเลิกคิ้วพูดว่า  

“คุณไม่ได้บอกว่าคือหยวนจื้อปังหรอกเหรอ”

“หยวนจื้อปัง” หวงเจี๋ยหย่วนเผยสีหน้าประหลาดใจ “ทำไมคดีนี้ 

คนลงมือก็คือเขาเหมือนกัน”

หลัวเฟยพยักหน้า ขณะเดียวกันก็อธิบายให้อีกฝ่ายฟัง “หลังจาก 

ที่เหวินหงปิงตายไปแล้ว หยวนจื้อปังก็ใกล้ชิดสนิทสนมกับสองแม่ลูก 

เหวินเฉิงอวี่เป็นอย่างมาก ดังนั้นเขาจึงมีแรงจูงใจในการเป็นผู้ก่อเหตุ อีกทั้ง 

เมื่อดูจากวิธีการและความสามารถในการก่อเหตุแล้วก็ไม่ใช่คดีที่คนทั่วไป 

จะสามารถทำสำเร็จได้ แน่นอนว่ายังมีเหตุผลที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีกข้อหนึ่ง 

ที่ทำให้ผมเชื่อมั่นว่าหยวนจื้อปังก็คือคนร้าย แต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องในอดีต 

บางอย่างที่เป็นความลับ ผมไม่ขอพูดมากละกัน..”

“เป็นเขาจริง  ๆ  เหรอ” ยิ่งหวงเจี๋ยหย่วนครุ่นคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าน่าสนใจ  

เขาถอนใจยาวและพูด “เหอ ๆ ผมแพ้ในกำมือของเขาก็ไม่ถือว่าอยุติธรรม 

เท่าไหร่ เพียงแต่...”

แม้ว่าหวงเจี๋ยหย่วนจะพูดไม่จบ แต่ความหมายกลับชัดเจนยิ่งนัก  

ด้วยความสามารถที่แท้จริงของหยวนจื้อปัง ตนเองพ่ายแพ้ให้ก็แค่ข่มกลั้น 

ความโมโหลงไปเท่านั้น แต่ติงเคอล่ะ เห็น  ๆ  กันอยู่ว่าเขาสามารถจัดการ 

หยวนจื้อปังได้ แต่ทำไมกลับเลือกที่จะล่าถอยออกไป

ปัญหาข้อนี้กวนใจมู่เจี้ยนอวิ๋นเช่นเดียวกัน เธอต้อนถามหลัวเฟย 

อีกครั้ง “เอาละ ๆ คุณรีบพูดเถอะ ปีนั้นติงเคอเลือกอะไรกันแน่”

หลัวเฟยเงียบไปครู่ใหญ่ ไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ ใบหน้าของเขา 

ถึงได้ปรากฏสีหน้าลำบากใจ สุดท้ายก็ถอนหายใจดัง  “เฮ้อ”  หนึ่งที คล้าย 

กับว่ายอมแพ้ต่ออะไรบางอย่าง เต็มไปด้วยความจนใจ

มู่เจี้ยนอวิ๋นและหวงเจี๋ยหย่วนล้วนมองไปที่หลัวเฟย รอคำตอบจาก 

ฝ่ายหลัง

ในที่สุดหลัวเฟยก็เปิดปาก “ปีนั้นติงเคอเผชิญหน้ากับทางเลือก 

สองทาง หนึ่งคือสืบคดีไปตามเบาะแสนั้นให้ถึงที่สุด พวกคุณลองคิดดู  

ทำแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไง”
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“อืม” หวงเจี๋ยหย่วนเป็นตำรวจมาสิบกว่าปี ตอบคำถามแบบนี้ 

แน่นอนว่าเป็นเรื่องกล้วย  ๆ “หากคดีเป็นอย่างที่คุณวิเคราะห์จริง  ถ้า 

เช่นนั้นหยวนจื้อปังก็จะต้องถูกจับกุมโทษฐานปล้นทรัพย์ เพราะเข้าไปปล้น 

ในห้อง อีกทั้งจำนวนเงินก็มหาศาล ระยะเวลาจำโทษของเขาอย่างน้อย 

ก็ต้องสิบปีขึ้นไป จากนั้นเงินที่ปล้นไปก็จะถูกตามกลับมา แม่ลูกเหวิน- 

เฉิงอวี่ก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ข้นแค้นตกยากอีกครั้ง”

หลัวเฟยรอให้หวงเจี๋ยหย่วนพูดจบจึงกล่าวเสริม “บางทีอาจไม่ใช่ 

แค่นั้น หากคุณนายเหวินรู้ที่มาของเงินก้อนนี้ เธอยังต้องถูกกล่าวหาว่า 

ปกปิดการกระทำผิด หรือร้ายแรงกว่านั้นคือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการก่อ 

คดีปล้นทรัพย์นี้ด้วย อีกทั้งเมื่อดูจากการกระทำในภายหลังของเธอ เธอ 

ก็น่าจะเข้าใจคดีนี้ดี”

“ถ้าอย่างนั้นก็เกินไปหน่อยไหม” มู่ เจี้ยนอวิ๋นจุปาก ราวกับว่า 

ยากจะรับสมมติฐานเช่นนี้ได้ “เดิมทีคือเฉินเทียนเฉียวต่างหากที่ติดเงิน 

บ้านเหวิน ทำไมไอ้คนที่ไม่เพียงไม่คืนเงินแถมยังเจตนาชั่วบิดพลิ้วหนี้สิน 

แบบนี้ถึงโยนความผิดมาให้เจ้าหนี้ได้ล่ะ”

“กฎหมายก็อย่างนี้แหละ” หลัวเฟยพยายามใช้น้ำเสียงราบเรียบ 

มากที่สุด “ในตัวกฎหมายมีแต่ระบบ ไม่มีความเห็นใจ”

มู่เจี้ยนอวิ๋นส่ายหน้าไม่พูดอะไรอีก เหตุผลที่หลัวเฟยพูดมาจริง  ๆ  

แล้วเข้าใจได้ง่ายดาย แต่เมื่อมีตัวอย่างเหตุการณ์จริงปรากฏขึ้นตรงหน้า  

สุดท้ายกลับไม่อาจทำความเข้าใจได้ 

ไดย้นิหลวัเฟยพดูตอ่วา่ “ทางเลือกขอ้สองทีต่งิเคอตอ้งเผชญิตรงข้าม 

กันพอดี นั่นก็คือเพิกเฉยต่อเบาะแสนี้ ทำให้คดีนี้กลายเป็นคดีคาราคาซัง  

เมื่อเป็นเช่นนี้ เงินก้อนนี้ก็ยังสามารถอยู่ในมือของแม่ลูกเหวินเฉิงอวี่ คน 

ที่เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องเลวร้ายอย่างเฉินเทียนเฉียวก็ได้รับบทลงโทษ อีกทั้ง 

ลูกศิษย์ที่เขารักอย่างหยวนจื้อปังก็ไม่ต้องไปนอนในคุก แต่ว่านี่ถือเป็นการ 

ทำผิดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของอาชีพตำรวจอาชญากรรมอย่างไม่ต้อง 

สงสัย หากพวกคุณเป็นติงเคอ จะเลือกอย่างไรล่ะ”

คำถามประโยคสุดท้ายของหลัวเฟยทำให้มู่ เจี้ยนอวิ๋นและหวง- 
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เจี๋ยหย่วนล้วนงงงัน นี่เป็นสองทางเลือกที่ยากจะตัดสินใจได้อย่างแท้จริง!

หลังจากผ่านไปนาน ถึงได้เห็นมู่เจี้ยนอวิ๋นส่ายหัวอย่างจนใจแล้วพูด 

ว่า “เกรงว่าฉันคงยากที่จะยอมรับผลลัพธ์ในข้อที่หนึ่งได้ นั่นมันพลิกดี 

ให้กลายเป็นเลวชัด ๆ!”

“จริง  ๆ  แล้วไม่ใช่แค่นี้” หวงเจี๋ยหย่วนพูดเสริมขึ้นมาอีก “พวกคุณ 

รู้ไหม ปีนั้นติงเคอคาดหวังในตัวหยวนจื้อปังสูงมาก ตั้งใจว่าจะปลูกฝัง 

อีกฝ่ายให้กลายเป็นผู้สืบทอดตำนานของตัวเอง เขาจะทนมองเห็นหยวน- 

จื้อปังหมดอนาคตด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างนี้ได้ยังไง”

หลัวเฟยเชื่อคำพูดนี้ของหวงเจี๋ยหย่วนสนิทใจ ปีนั้นตอนที่ติงเคอ 

มายังวิทยาลัยตำรวจเพื่อรับสมัครตำรวจฝึกหัด เรื่องนี้ก่อให้เกิดความ 

โกลาหลไม่น้อยในห้องของนักศึกษาสาขาสืบสวนอาชญากรรมที่กำลังจะ 

เรียนจบ ใคร  ๆ  ก็รู้ดีว่า คนที่ติงเคอเลือกย่อมหมายความว่าจะได้กลาย 

เป็นลูกศิษย์ของบุคคลที่เป็นตำนานผู้นี้  หลัวเฟยเองก็เคยเป็นหนึ่งใน 

ผู้ที่ได้รับเลือก เพียงแต่ว่าในเวลานั้นเขากำลังตกอยู่ในห้วงความรักที่ทั้ง 

หวานล้ำแต่ก็ทั้งทรมานใจกับเมิ่งอวิ๋น มันแบ่งสมาธิของเขาไปไม่มากก็น้อย 

สุดท้ายติงเคอจึงเลือกหยวนจื้อปัง

นึกภาพออกเลยว่า สำหรับคนรุ่นหลังที่ฉลาดล้ำซึ่งผ่านการคัดเลือก 

มาอย่างพิถีพิถันนี้ ติงเคอจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อดูแล 

และปกป้องแน่นอน อีกทั้งการแสดงออกของหยวนจื้อปังย่อมไม่ทำให้เขา 

ผิดหวัง มิเช่นนั้นเขาจะมอบภารกิจสำคัญในการลงภาคสนามคดีชิงตัว 

ประกัน ‘หนึ่งสามศูนย์’ ให้กับหยวนจื้อปังที่ยังคงอยู่ในช่วงเป็นตำรวจฝึกหัด 

ได้อย่างไร

ความรักความผูกพันของอาจารย์กับศิษย์ระหว่างติงเคอกับหยวน- 

จื้อปังน่าจะเหมือนพ่อกับลูกสินะ ต่อให้อีกฝ่ายทำผิด แต่ก็ทนเห็นเขา 

ถูกทำร้ายไม่ได้ อีกทั้งไม่ต้องพูดถึงว่าความผิดนั้นมีเหตุผลที่ถูกทำนอง- 

คลองธรรมอย่างมากด้วย

คิดมาถึงตรงนี้ อยู่  ๆ  หลัวเฟยก็รู้สึกขึ้นมาอีกว่าการเปรียบเทียบ 

ของตัวเองมีบางส่วนไม่ถูกต้อง เพราะระหว่างติงเคอกับลูกชายดูเหมือน 
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จะมีช่องว่างลึกล้ำ หากพูดในมุมนี้ สำหรับติงเคอแล้ว ความรู้สึกระหว่าง 

ศิษย์กับอาจารย์ที่สร้างความสัมพันธ์ในด้านการทำงาน อาจจะสนิทสนม 

มากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็ได้!

แต่ติงเคอจะรู้หรือไม่ว่า นับตั้งแต่ช่วงเวลานั้น หยวนจื้อปังก็ได้เริ่ม 

วางแผนที่จะฆ่าคนและสร้างความสะเทือนขวัญเอาไว้แล้ว เขากำหนดไว้ 

แล้วว่าจะเดินบนเส้นทางที่ทรยศกับหน้าที่ของตำรวจอย่างไม่มีวันย้อนกลับ 

มาได้!

หวงเจี๋ยหย่วนไม่รู้ว่าคำพูดนี้ของเขาจะนำพาความคิดของหลัวเฟย 

ให้ออกไปได้ไกลขนาดนั้น เขายังคงวิเคราะห์ทางเลือกที่หลัวเฟยโยนทิ้งไว้ 

ให้ก่อนหน้านี้ “แต่ว่าพูดก็พูดเถอะ ถึงแม้ว่าทางเลือกแรกจะทำให้ติงเคอ 

รู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมาก แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเลือกทางที่สอง 

แล้วจะทำให้เขาหลุดพ้นได้ ผมคิดว่าทางเลือกที่สองก็ทำให้เขารับไม่ได้ 

เหมือนกัน เพราะหากทำเช่นนั้น เขาก็จะทรยศต่ออาชีพของตัวเองอย่าง 

สมบูรณ์แบบ ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยของติงเคอ ผมรู้จักเขาดี เขาเป็นคนที่ 

ให้ความสำคัญกับอาชีพมาก ในชีวิตการเป็นตำรวจอาชญากรรมของเขา  

เขาละทิ้งหลายอย่างมากเกินไป แล้วก็เสียสละมากเกินไป การเสียสละ 

บางอย่างผมเชื่อว่ายากที่คนทั่วไปจะยอมรับได้ด้วยซ้ำ แต่เขากลับทน 

แบกรับมันไว้ เพราะยืนหยัดที่จะรักษาอาชีพของตัวเอง เขาคือผู้รักษา 

กฎหมายที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่มากที่สุด นี่เป็นบรรทัดฐานที่เขาไม่มีทางละทิ้ง 

ไปแน่นอน” 

“สำหรบัจติใจทีเ่คารพในอาชพีการงานของตงิเคอ พวกเรากเ็คยไดย้นิ 

กันมาเยอะมาก” มู่เจี้ยนอวิ๋นเห็นด้วยกับการวิเคราะห์นี้ของหวงเจี๋ยหย่วน  

ขณะเดียวกันเธอก็หันหน้าเปลี่ยนไปใช้สายตาอีกอย่างสบกับหลัวเฟย  

หลัวเฟยรู้ว่าเธอเองก็คงคิดถึงความสัมพันธ์ตึงเครียดระหว่างพ่อลูกของ 

ติงเคอ

ชายตรงไปตรงมาที่เพื่อหน้าที่การงานแล้วเพิกเฉยได้แม้กระทั่ง 

ครอบครัว จะยอมละทิ้งอาชีพของตนเองไปง่าย ๆ ได้อย่างไร

“ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยากจริง  ๆ  แล้วละ!” ในเวลานี้มู่เจี้ยนอวิ๋นโบกมือ 
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อีกครั้ง พูดเหมือนสรุปออกมาว่า “ให้ฉันไปอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้น ฉัน 

ก็ไม่รู้จริง ๆ ว่าจะเลือกยังไง เอาละ ผู้การหลัว คุณอย่าทำให้พวกเราอึดอัด 

อีกเลย บอกหน่อยเถอะค่ะว่าคุณวิเคราะห์ยังไงกันแน่กับเรื่องนี้”

หลัวเฟยหรี่ตา ท่าทางเช่นนี้ปกติแล้วหมายความว่าเขากำลังตกอยู่ 

ในสภาวะรวบรวมความคิดอย่างหนึ่ง หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ เขาถอน 

หายใจเบา  ๆ  หนึ่งครั้งพูดว่า “เลือกไม่ได้จริง  ๆ  นั่นแหละ ดังนั้นติงเคอ 

จึงไม่ได้เลือกทั้งสองทาง ที่เขาเลือกก็คือ...หลีกหนี”

ประโยคเดียวปลุกให้คนตื่นจากฝัน มู่เจี้ยนอวิ๋นและหวงเจี๋ยหย่วน 

เผยสีหน้าของคนที่เข้าใจในฉับพลันออกมาพร้อมกัน

“เป็นอย่างนี้นี่เอง...ติงเคอลาออกจากตำแหน่งไม่ใช่เพราะติดขัดเรื่อง 

คดีปล้น แต่เป็นเพราะเขาไม่สามารถเลือกทางใดทางหนึ่งระหว่างกฎหมาย 

กับความรู้สึกได้ ดังนั้นเขาถึงได้เลือกออกจากวงการตำรวจไป แบบนี้ 

ไม่ผิดต่อจิตสำนึกของตัวเอง และยังสามารถปกป้องชีวิตการทำงานของ 

ตัวเองได้ ไม่ทิ้งจุดด่างพร้อยที่ผิดต่ออาชีพของตัวเองเอาไว้” มู่เจี้ยนอวิ๋น 

พูดพลางส่ายหัว ราวกับรู้สึกเสียดายกับจุดจบเช่นนี้มาก 

และในเวลานี้คนที่ได้รับการโจมตีทางอารมณ์มากที่สุดก็คือหวง- 

เจี๋ยหย่วนอย่างไม่ต้องสงสัย ในเวลาสั้น  ๆ แค่ไม่กี่สิบนาที เขาไม่เพียงได้รู้ 

ความลับทั้งหมดของคดีปล้นทรัพย์เมื่อสิบแปดปีก่อนอย่างทะลุปรุโปร่ง  

แต่ยังได้รู้สาเหตุแท้จริงที่ติงเคอลาออกไปซ่อนตัวเป็นครั้งแรกอีกด้วย  

ในใจเขาผิดหวังเล็กน้อย และยังปวดร้าวไปด้วยความระทมทุกข์ หากไม่ใช่ 

เพราะเรื่องนี้ ตัวเองก็คงยังได้ทำงานอยู่ภายใต้การชี้นำของติงเคอ แล้ว 

วงการตำรวจเมืองมณฑลหลังจากนั้นจะยังเกิดเรื่องราวเลวร้ายมากมาย 

แบบนั้นอีกหรือเปล่า แล้วตนเองจะต้องมาเจอกับเรื่องน่าอัปยศในหน้าที่ 

การงานที่จำฝังใจอย่างเมื่อสิบปีก่อนได้อย่างไร

สำหรับติงเคอแล้ว นั่นคือทางเลือกที่มิอาจตัดสินใจได้อย่างแท้จริง  

ไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหน ก็ล้วนสร้างเงามืดที่ยากจะลบเลือนให้กับชีวิต 

การเป็นตำรวจอาชญากรรมในวันข้างหน้า ดังนั้นการที่เขาเลือกหลีกหนี 

ก็ไม่มีจุดไหนให้วิจารณ์ได้ ทว่าติงเคอสบายตัวไปแล้ว แต่ตนเองกลับถูก 
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ปิดหูปิดตา แบกรับความกดดันเพียงลำพังมาสิบกว่าปี หรือเขาไม่เคยคิด 

เลยว่าตนต้องถูกความกดดันกดทับจนพังทลายไปด้วย 

ในใจของหวงเจี๋ยหย่วนพลุ่งพล่าน ไม่อาจควบคุมได้ เขายกถ้วยชา 

ขึ้นมาอีกครั้ง ดื่มเข้าไปอึกใหญ่ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะดื่มผิดวิธีหรือว่าเป็น 

เพราะอารมณ์ที่ผิดปกติ ชาเขียวที่เดิมทีรสชาติหอมสดชื่นชุ่มคอ มาคราวนี้ 

กลับกลายเป็นขมเฝื่อนผิดปกติ 

มู่เจี้ยนอวิ๋นสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของหวง- 

เจี๋ยหย่วน เธอยื่นมือออกไปรับถ้วยชาจากอีกฝ่าย “ชาถ้วยนี้เย็นแล้ว ต้อง 

เติมน้ำร้อนเพิ่มอีกหน่อยถึงจะดี” 

น้ำร้อนถูกเทลงไปในถ้วยชา หลังจากนั้นกลิ่นหอมสดชื่นก็ลอย 

กระจายออกมา ใจของหวงเจี๋ยหย่วนรู้สึกอบอุ่นขึ้น

“ความจริงแบบนี้ทำให้คนรู้สึกจนใจอย่างแท้จริง” หลัวเฟยเอง 

ก็กำลังตกอยู่ในอารมณ์ปลงอนิจจังเช่นกัน เขาเป็นฝ่ายผลักถ้วยชาของ 

ตนเองไปด้านหน้ามู่เจี้ยนอวิ๋น “ช่วยเทน้ำร้อนเพิ่มให้ผมหน่อยเถอะ”

มือขวาของมู่เจี้ยนอวิ๋นจับหูของกาน้ำร้อนส่วนมือซ้ายประคองข้อมือ 

ขวา ภายใต้แสงไฟอันมืดสลัวในห้อง ยิ่งขับให้มือทั้งสองข้างนั้นขาวเนียน 

ละเอียดยิ่งขึ้น สมาธิของเธอจดจ่อขณะที่รินชา และด้วยท่าทางจริงจัง 

ละเอียดลออเช่นนี้ หลัวเฟยจึงรู้สึกว่าชาถ้วยนี้จะต้องสดชื่นหวานหอมอย่าง 

แน่นอน

หลังจากที่หวงเจี๋ยหย่วนและหลัวเฟยยกถ้วยชาขึ้นมาดื่มไล่เลี่ยกัน  

ในห้องก็เกิดบรรยากาศเงียบสงบขึ้นมาชั่วคราว ทั้งสามคนต่างจิบน้ำชา 

ในถ้วยของตนเอง เหมือนว่าต่างก็กำลังครุ่นคิดอะไรอยู่ และสุดท้ายความ 

สงบนี้ก็ถูกหลัวเฟยทำลายลงเป็นคนแรก

“หลายครั้งที่ชีวิตของคนเราล้วนเป็นเช่นนี้” เขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย  

แววตาเลื่อนลอย “หลังจากสถานการณ์บางอย่างได้เกิดขึ้นแล้ว ต่อให้คุณ 

จะพยายามอีกมากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ ที่คุณสามารถทำได้ มีเพียงลด 

ระดับความเจ็บปวดให้เหลือน้อยที่สุดเท่านั้น แต่คนนอกไม่อาจเข้าใจได้  

พวกเขาเหน็คณุเลอืกทางทีย่ำ่แย ่ จงึตำหน ิ ผดิหวงั แตก่ลบัไมรู่ว้า่ทางเลอืก 
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เช่นนี้ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้ว” 

คำพูดประโยคนี้ของหลัวเฟยแฝงไปด้วยการสั่งสอน หวงเจี๋ยหย่วน 

ที่ผ่านชีวิตมาโชกโชนย่อมฟังเข้าใจแน่นอน เขายิ้มขื่น  ๆ  กล่าวว่า “ใช่แล้ว  

ผมไม่ควรตำหนิในสิ่งที่ติงเคอเลือก หากผมเปลี่ยนไปอยู่ในตำแหน่งเดียว 

กับเขาก็คงไม่สามารถเลือกสิ่งที่ดีไปกว่านี้ได้ ก็เหมือนที่คุณพูด สถาน- 

การณ์ในเวลานั้นไม่อาจกู้คืนมาได้แล้ว” 

“หากจะต้องมีคนรับผิดชอบสถานการณ์เช่นนี้ คนคนนั้นควรต้อง 

เป็นหยวนจื้อปังถึงจะถูก ตอนที่เขาก่อคดีปล้นทรัพย์ ‘สี่เจ็ด’ เขาก็ได้ผลัก 

ติงเคอให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทั้งสองอย่างแล้ว” ขณะที่พูด 

มู่เจี้ยนอวิ๋นแฝงไปด้วยอารมณ์โกรธเคือง

หลัวเฟยหันหน้ามองมู่เจี้ยนอวิ๋น นัยน์ตาดำมืดเปล่งประกาย ฝ่าย 

หลังยักไหล่ “ทำไมเหรอ คุณมีอะไรก็พูดมาตรง ๆ เถอะ”

“ตกลง” หลัวเฟยเองก็ไม่ลังเลอีก พูดตรงไม่อ้อมค้อม “คุณคิดว่า 

คดีปล้นทรัพย์  ‘สี่เจ็ด’  เป็นสาเหตุหลักที่ชักนำให้ติงเคอลาออกไปซ่อนตัว  

แต่คุณได้คิดหรือไม่ว่า ขณะที่หยวนจื้อปังก่อคดีปล้นทรัพย์ บางทีเขาเอง 

ก็อาจตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจนต้องจำใจเลือก”

มู่เจี้ยนอวิ๋นอึ้งงัน จากนั้นเธอก็ส่ายหัว “คุณตำรวจหลัว ถ้าคุณพูด 

อย่างนี้ การเลือกของทุกคนก็อาจจะจำใจ ถูกบังคับได้ทั้งนั้น พวกเรา 

จะต้องเห็นใจและเข้าใจทุกคนด้วยหรือเปล่า”

ดวงตาของหลัวเฟยหรี่ลงอีกครั้ง

“มันมักจะต้องมีจุดเริ่มต้นเสมอ” เขาพูดแผ่วเบา “จุดเริ่มต้นแรก 

เริ่มสุด เพียงแต่พวกเรายังมองไม่เห็นทุกด้านของจุดนั้นชั่วคราวเท่านั้น”

“คุณหมายถึงคดีชิงตัวประกัน  ‘หนึ่งสามศูนย์’  ”  หวงเจี๋ยหย่วน 

ถามกลับหนึ่งประโยค ขณะเดียวกันก็ครุ่นคิดเงียบ  ๆ  เหมือนเข้าใจอะไร 

บางอย่าง

มู่เจี้ยนอวิ๋นเองก็เข้าใจความหมายของหลัวเฟย เพราะหลังจากคดี  

‘หนึ่งสามศูนย์’ หยวนจื้อปังก็เริ่มสนิทสนมกับแม่ลูกเหวินเฉิงอวี่ สุดท้าย 

จึงลงมือก่อคดีปล้นทรัพย์  ‘สี่เจ็ด’  เพื่อช่วยบ้านเหวินทวงคืนความยุติธรรม  
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ดังนั้นหากคิดจะสืบหาจุดที่เป็นมูลเหตุในการกระทำของหยวนจื้อปัง เห็น 

ได้ชัดว่าจุดนั้นคือวันที่ 31 มกราคม ปี 1984

“บางทีพวกเราควรจะต้องพิจารณากันให้ดีจริง  ๆ  แล้วว่าสถานการณ์ 

เป็นอย่างไรกันแน่ถึงทำให้หยวนจื้อปังยิงเหวินหงปิง” หวงเจี๋ยหย่วนโยน 

ปัญหาที่ตัวเองขบคิดออกมา หวังว่าจะได้รับการถกปัญหาจากทุกคน “ดู 

จากการกระทำช่วงหลังของเขา ความเป็นห่วงเป็นใยที่เขามีต่อเมียและ 

ลูกของเหวินหงปิงมากเกินกว่าขอบเขตปกติแล้ว”

หลัวเฟยพยักหน้ายอมรับความเห็นในข้อนี้ทันที พูดจากมุมมอง 

ของตำรวจ การเกิดความเห็นใจต่อผู้ต้องหาถือเป็นเรื่องปกติ และถึงขั้นที่ 

ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ต้องหาก็ถือเป็นสถานการณ์ที่เห็นได้บ่อย แต่ 

สำหรับการกระทำเช่นนี้ของหยวนจื้อปังที่ยอมทำผิดกฎหมายโดยไม่คำนึง 

ถึงสิ่งใด นี่ถือว่าขัดต่อหลักเหตุผลทั่วไป

“การกระทำเช่นนี้ของเขา กลับเหมือนว่ากำลังใช้หนี้คืนอย่างไร 

อย่างนั้น” มู่เจี้ยนอวิ๋นพยายามให้คำวิเคราะห์ในมุมมองทางจิตวิทยา “เมื่อ 

มองเช่นนี้ เหมือนว่าหยวนจื้อปังจะมีความรู้สึกผิดอย่างล้ำลึกต่อบ้านเหวิน”

ประกายในดวงตาของหลัวเฟยวาบขึ้นมา เขาถามต่อไปอีกขั้น “แล้ว 

เขากำลังรู้สึกผิดเรื่องอะไร”

ตำรวจคนหนึ่งยิงผู้ต้องหาที่มัดระเบิดติดตัวแล้วจี้ตัวประกันเอาไว้ 

จนเสียชีวิต ต่อให้โทษของคนคนนี้อาจจะอภัยได้ แต่ก็คงไม่ถึงขั้นที่ทำให้ 

ตำรวจรู้สึกผิดหรอกมั้ง

ดังนั้นจะต้องมีความลับอย่างอื่นที่รบกวนความรู้สึกของตำรวจคนนี้ 

อยู่แน่นอน 

เมื่อเผชิญกับคำถามของหลัวเฟย มู่เจี้ยนอวิ๋นกลับทำได้เพียงแค่ให้ 

คำตอบที่คลุมเครือเท่านั้น “สถานการณ์ที่แน่นอนฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน  

แต่ฉันกล้ายืนยันว่า เรื่องนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับการที่หยวนจื้อปังยิงเหวิน- 

หงปิง ความเป็นไปได้ที่มากที่สุดก็คือ ในที่เกิดเหตุมีอุบัติเหตุบางอย่าง 

เกิดขึ้น และอุบัติเหตุนี้สาเหตุก็มาจากความผิดพลาดของหยวนจื้อปัง”

“ถกูตอ้ง” หวงเจีย๋หยว่นพดูเสรมิขึน้ “ผมเองกค็ดิอยา่งนีเ้หมอืนกนั”
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ดวงตาของหลัวเฟยค่อย  ๆ  เคลื่อนไหว และประกายแสงในดวงตา 

ของเขาก็สว่างมากขึ้นเรื่อย ๆ เหมือนว่าในนั้นมีอารมณ์ตื่นเต้นแฝงอยู่ และ 

ไหลทะลักออกมา

“คุณคิดอะไรออกอีกล่ะ” มู่เจี้ยนอวิ๋นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสังเกต 

คำพูดและท่าทาง และก็เพราะเธอมีนิสัยใจร้อน จึงมักอดไม่อยู่ที่จะเร่งเร้า 

อีกฝ่าย 

“ถ้าหากเป็นอย่างที่พวกคุณวิเคราะห์จริง” แนวสายตาของหลัวเฟย 

กวาดไล่ไปที่ใบหน้าของทั้งสองคน เขาพูดโดยใช้น้ำเสียงที่จงใจสะกดความ 

รู้สึกเอาไว้ “อย่างนั้นพวกเราก็มีอีกหนึ่งเส้นทางที่จะใช้โจมตียูเมนิดิสได้  

เป็นเส้นทางที่นุ่มนวลยิ่งกว่า แต่กลับได้ผลลัพธ์มากกว่า!”

หวงเจี๋ยหย่วนกะพริบตาด้วยไม่เข้าใจ แต่มู่เจี้ยนอวิ๋นกลับมีปฏิกิริยา 

ตอบรับในทันที “ใช่แล้ว พวกเราสามารถทำลายเสาค้ำยันทางจิตวิญญาณ 

ของยูเมนิดิสได้ทั้งหมดเลย”

หวงเจีย๋หยว่นขมวดคิว้ เหน็ไดช้ดัวา่กลดักลุม้มาก “พวกคณุสองคน 

อย่าอมพะนำอยู่เลย พูดให้เข้าใจหน่อยได้ไหม”

หลวัเฟยยิม้นอ้ย ๆ อธบิายใหห้วงเจีย๋หยว่นฟงัอยา่งละเอยีด “พวกเรา 

รู้แล้วว่ายูเมนิดิสในตอนนี้ก็คือเด็กกำพร้าเหวินเฉิงอวี่ในปีนั้น ที่เขากลาย 

มาเป็นนักฆ่าอย่างตอนนี้ สาเหตุทั้งหมดก็เป็นเพราะได้รับการชักจูงและ 

ฝึกฝนมาหลายปีจากหยวนจื้อปัง ถ้าเช่นนั้นในใจของเขา หยวนจื้อปังก็คือ 

อาจารย์ผู้ชี้แนะ ชี้นำทิศทางชีวิตเขา เขายังไม่เคยเกิดความสงสัยใด  ๆ  

ต่อทิศทางพวกนี้ แต่หากเขารู้ว่าเส้นทางการเป็นยูเมนิดิสของหยวนจื้อปัง 

ใช้การตายของพ่อตนเองเป็นจุดเริ่มต้น อีกทั้งตัวของหยวนจื้อปังเองก็ยัง 

ต้องการรับผิดชอบต่อการตายของพ่อเขา เช่นนั้นเขาจะมีความรู้สึกยังไง” 

หวงเจี๋ยหย่วนตบมือขึ้นมาทันทีทันใด “ถ้าอย่างนั้นรากฐานความ 

เชื่อมั่นของเขาก็จะเกิดการสั่นคลอน! เขาไม่เพียงแค่รู้สึกว่าหยวนจื้อปัง 

หลอกใช้ตัวเอง  แต่จะยิ่งรู้สึกว่าแท้จริงแล้วหยวนจื้อปังทำร้ายตัวเอง 

ต่างหาก! เพราะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นแผนการของหยวนจื้อปัง ส่วนตัวเอง 

ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในแผนการ  ที่ เกิดขึ้นมาก็เพื่อชดเชยความผิดของ 
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หยวนจื้อปัง เพื่อขจัดความละอายใจของหยวนจื้อปัง...ความรู้สึกที่เป็น 

ทั้งผู้บริสุทธิ์และทั้งไม่มีทางเลี่ยงแบบนั้น เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว เขาก็จะ 

เริ่มเคียดแค้นที่หยวนจื้อปังยัดเยียดทุกอย่างนี้ให้กับเขา รวมไปถึงตัวตน 

นักฆ่ายูเมนิดิสด้วย”

“เมื่อถึงเวลานั้น พวกเราก็สามารถทำให้ศัตรูยอมแพ้ได้โดยที่ไม่ต้อง 

ออกรบ” มู่เจี้ยนอวิ๋นหัวเราะร่า ช่วยหวงเจี๋ยหย่วนสรุปเรื่องราว

“แนวคิดนี้ดีจริง!” หลังจากความตื่นเต้นของหวงเจี๋ยหย่วนผ่านไป  

เขาก็หน้าม่อยคอตกอย่างเห็นได้ชัด “เสียดายก็แต่พวกเรายังไม่รู้ว่าใน 

ที่เกิดเหตุคดี ‘หนึ่งสามศูนย์’ ปีนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่”

“อย่างน้อยพวกเรายังมีเบาะแส อีกอย่าง ยูเมนิดิสเองก็ตามติด 

เบาะแสนี้อยู่ด้วย ผมเชื่อว่าความจริงที่เหวินหงปิงถูกฆ่าในปีนั้นจะต้อง 

เปิดเผยต่อหน้าพวกเรา เปิดเผยต่อหน้ายูเมนิดิส!” 

น้ำเสียงของหลัวเฟยหนักแน่นมีพลัง ทำให้เพื่อนร่วมงานอีกสองคน 

ของเขามั่นใจเพิ่มขึ้นมาอีกหลายส่วน ใช่แล้ว มีคนที่เฉียบแหลมเช่นนี้ 

คอยชี้นำให้กับทุกคน ปริศนาใดบ้างจะแก้ไม่ได้ คดีปล้นทรัพย์  ‘สี่เจ็ด’  ที่ 

เงียบหายไปแล้วสิบแปดปี ก็ไม่ใช่ว่าถูกเปิดเผยขึ้นมาภายใต้การวิเคราะห์ 

ของเขาหรอกหรือ

จากนั้นทั้งสามคนก็เงียบกันไปครู่หนึ่ง บางทีอาจกำลังขบคิดถึงการ 

ถกเถียงและการวิเคราะห์เมื่อครู่ที่เพิ่งจบไป หรือบางทีอาจจะกำลังสะสม 

ความกล้าหาญและการตัดสินใจเพื่อใช้ในการสู้รบต่อไป แต่ว่าบรรยากาศ 

เช่นนี้เหมือนจะเงียบเกินไปหน่อย  ดังนั้นหลังจากผ่านไปพักใหญ่  มู่- 

เจี้ยนอวิ๋นจึงหาวออกมาอย่างอดไม่อยู่ 

หลัวเฟยมองเธอแล้วยิ้มน้อย ๆ “ง่วงแล้วเหรอ ดูท่าคุณคงไม่ชินกับ 

การนอนดึกสินะ”

“เวลาแบบนี้ฉันไม่ชินจริง ๆ แหละค่ะ” มู่เจี้ยนอวิ๋นเบ้ปากบ่น “ตอน 

ที่ฉันเรียนอยู่ การทำงานและการใช้ชีวิตล้วนมีกฎระเบียบ พอเข้ามาอยู่ 

ในทีมสืบสวนคดีพิเศษของพวกคุณก็ยุ่งเหยิงไปหมด”

หลัวเฟยโบกมือ ทำท่าว่าไม่ใช่ความผิดของตัวเองอย่างชัดเจน “วันนี้ 
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จะโทษผมไม่ได้นะ เหล่าหวงเป็นคนจัดการ” 

มู่ เจี้ยนอวิ๋นหันหน้ากลับมา  ชี้หัวหอกไปที่หวงเจี๋ยหย่วน  “เอ๊ะ  

เหล่าหวง การแสดงสำคัญที่คุณว่านั่นคืออะไรกันแน ่ ถึงต้องนัดพวกเรามา 

ดึกดื่นขนาดนี้” 

คำพูดประโยคนี้ของเธอเหมือนเป็นการเตือนหวงเจี๋ยหย่วน ฝ่ายหลัง 

มองไปยังจอมอนิเตอร์ที่อยู่บนผนัง พูดพึมพำกับตัวเองหนึ่งประโยค “อืม 

การแสดงใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วละ”

จากหน้าจอสามารถมองเห็นได้ว่า ในบาร์ที่หนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านั้น 

ยังว่างเปล่า ตอนนี้กลับครึกครื้นอย่างมาก แสงนีออนลายตาประกอบ 

จังหวะดนตรีหนักแน่นเปล่งแสงวูบวาบกลับไปกลับมา กระตุ้นเร้านักดื่ม 

ทั้งหลายที่นั่งอยู่ในโถงใหญ่ของบาร์ เงาร่างของพวกเขาเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่าง 

ดั่งภูตผีปีศาจ ใบหน้าร้อนผะผ่าวเป็นสีแดงเพราะความฮึกเหิมที่มีมาก 

เกินไป

“กิจการของคุณไม่เลวเลยนี่นา” มู่เจี้ยนอวิ๋นเอ่ยปากชมหนึ่งคำ

“วนันีเ้ปน็วนัมกีารแสดง สมาชกิสว่นใหญล่ว้นมากนั” หวงเจีย๋หยว่น 

พูดพร้อมใคร่ครวญ “น่าจะประมาณสองสามร้อยคนนะ”

หลัวเฟยรีบพูดต่อทันที “จนถึงตอนนี้ยังมีแค่สองร้อยสามสิบเจ็ด 

คน”

“หืม” หวงเจี๋ยหย่วนหันหน้ามามองหลัวเฟยอย่างตะลึง “คุณรู้ได้ 

ยังไง”

“นับเอา” หลัวเฟยยักไหล่ ราวกับจะบอกว่าอีกฝ่ายตกใจเกินเหตุ  

“ในเมื่อคุณติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ทางเข้า นี่จึงเป็นงานที่ง่ายมาก เห็นไหม  

ตอนนี้มีคนเข้ามาอีกสองคน แบบนี้ก็เท่ากับว่าทั้งหมดมีสองร้อยสามสิบเก้า 

คนแล้ว ซึ่งในนั้นมีเพศชายหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดคน เพศหญิงสี่สิบสองคน”

จริงอยู่  หากนั่งจ้องไปที่จอมอนิเตอร์นั่นตลอดละก็  คิดจะนับ 

จำนวนนักดื่มที่เข้ามาด้านในบางทีอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่หวงเจี๋ยหย่วนและ 

มู่เจี้ยนอวิ๋นสบตากันหนึ่งครั้ง ยังคงมีความรู้สึกไม่อยากจะเชื่ออยู่ดี

“เมื่อครู่นี้คุณถกเถียงเรื่องคดีปล้นทรัพย์ ‘สี่เจ็ด’ อยู่กับพวกเราตลอด 
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เวลา ฉันไม่เห็นว่าคุณจ้องไปที่หน้าจอมอนิเตอร์เลย  คุณนับได้ยังไง”  

มู่เจี้ยนอวิ๋นเบิกตากว้างถาม หลังจากหยุดพักไปครู่ใหญ่ เธอก็ถามเสริม 

ขึ้นมาอีกหนึ่งข้อ “อีกอย่าง คุณนับไปทำไม มีความหมายอะไรเหรอ”

“ไม่จำเป็นต้องจ้องมองตลอดเวลา แค่ให้ความสนใจก็พอแล้ว ส่วน 

เรื่องความหมาย ก็ไม่มีความหมายอะไรหรอก เพียงแต่เป็นความเคยชิน 

อย่างหนึ่งเท่านั้น บางทีอาจพูดได้ว่าเป็นการฝึกฝนอย่างหนึ่ง หากพวกคุณ 

ฝึกนิสัยแบบนี้เป็นประจำ ก็จะพบว่าเรื่องแบบนี้มองแล้วเหมือนยาก แต่ 

พอทำแล้วกลับง่ายมาก อีกอย่าง ข้อมูลที่มองดูแล้วไร้ซึ่งประโยชน์ใด  ๆ  

เหล่านั้นก็มักจะปรากฏความหมายที่สำคัญอย่างมากเมื่อถึงเวลาสำคัญ”  

หลัวเฟยอธิบายเนิบนาบ เหมือนว่าสำหรับเขาแล้วนี่เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดา 

มาก

“เป็นนิสัยที่ประหลาดจริง  ๆ”  หวงเจี๋ยหย่วนส่ายหัวบ่นพึมพำ  

มู่เจี้ยนอวิ๋นกลับยิ้ม เหมือนเข้าใจอะไรบางอย่าง

นี่เป็นนิสัยอย่างหนึ่งอย่างแท้จริง นิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาย 

คนนี้  ก็เหมือนกับเวลาที่หายไปสองนาทีของปีนั้น  นอกจากชายคนนี้ 

ที่สังเกตทุกรายละเอียดในชีวิตทุกเวลานาทีแล้ว ยังจะมีใครจับรายละเอียด 

เล็กน้อยไม่ปล่อยแบบนี้อีก

และเรื่องจริงก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า รายละเอียดเล็กน้อยเช่นนี้ 

นี่แหละที่ตัดสินแพ้ชนะการแข่งขันทางสติปัญญาระหว่างหลัวเฟยกับ 

หยวนจื้อปังในครั้งนั้น ปัจจัยที่มองดูแล้วเป็นเรื่องบังเอิญมาก แต่ความ 

บังเอิญนี้กลับเกิดขึ้นมาได้จากการสะสมที่แน่นอนเป็นพันเป็นหมื่นครั้ง 

“เอาละ เลิกพูดถึงนิสัยความเคยชินของหลัวเฟยเถอะ” มู่เจี้ยนอวิ๋น 

มองหวงเจี๋ยหย่วน “รีบพูดถึงการแสดงของคุณดีกว่า มันคืออะไรกันแน่”

หวงเจี๋ยหย่วนยังคงไม่ตอบคำถามตามตรง  เขามองเวลา  “อืม  

ตอนนี้ตีหนึ่งยี่สิบนาที ยังเหลืออีกสี่สิบนาทีการแสดงถึงจะเริ่มขึ้นอย่าง 

เป็นทางการ ยังปูพื้นฐานทัน”

“ปูพื้นฐาน” มู่เจี้ยนอวิ๋นเผยสีหน้าไม่เข้าใจ อีกฝ่ายกลับยิ่งทำให้ 

ดูซับซ้อนเข้าไปใหญ่
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“ใช่แล้ว ไม่อย่างนั้นพวกคุณคงยากที่จะเข้าใจความหมายของการ 

แสดงนี้” หวงเจี๋ยหย่วนหน้านิ่ง  และกลายเป็นเคร่งขรึมอย่างถึงที่สุด  

“ปัญหาต่อไปที่ผมจะพูดกับพวกคุณ จริง  ๆ  แล้วก็คือสิ่งที่พวกคุณสนใจ  

ดังนั้นผมถึงได้นัดมาที่นี่”


