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นิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน
บุคคลและเรื่องราวที่ปรากฏในนิยายเป็นเพียงเรื่องสมมติ
ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
หากตัวละครใดมีชื่อนามสกุลซ�้ำกับบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง
ขอได้ทราบว่าเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้น
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

Page Glass and Steel .indd 5

10/24/2560 BE 13:41

6 Glass and Steel

บทนำ�
ท่ามกลางไฟสงคราม
หลังการล่มสลายของราชวงศ์ชงิ จีนเข้าสูย่ คุ สาธารณรัฐโดยมีซนุ ยัดเซ็น
เป็นผูน้ ำ� หากเพียงไม่นานรัฐบาลประชาธิปไตยทีม่ าจากการแต่งตัง้ ก็ถกู บีบให้
มอบอ�ำนาจแก่ผนู้ ำ� ทางทหารหยวนซือ่ ข่าย ทัง้ ประเทศระส�ำ่ ระสายเนือ่ งจากการ
แบ่งแยกขัว้ อ�ำนาจของขุนศึกและการรบพุง่ ในดินแดนต่างๆ จนแผ่นดินลุกเป็นไฟ
ปี ค.ศ. 1928 รัฐบาลพรรคชาตินยิ มก๊กมินตัง๋ ภายใต้การน�ำของเจียงไคเช็ก
ขึ้นครองอ�ำนาจ โดยที่ยังคัดง้างกับพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นอีกขั้วการเมืองที่
ก�ำลังเติบโตขึ้นมามีอ�ำนาจทัดเทียม หากแล้วการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายก็ต้อง
หยุดชะงักเมื่อกองทัพญี่ปุ่นเริ่มรุกรานแผ่นดินจีน ทั้งกองทัพก๊กมินตั๋งและ
กองทัพคอมมิวนิสต์จึงต้องหันมาจับมือกันต่อต้านศัตรูจากต่างชาติ
สงครามจีน-ญีป่ นุ่ คร่าชีวติ ผูค้ นไปมากมาย ญีป่ นุ่ เข้ายึดดินแดนแมนจูเรีย
ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งเป็นประเทศแมนจูกัวแยกออกจากแผ่นดิน
จีนและยกจักรพรรดิปูยี ราชวงศ์ชิงองค์สุดท้ายเป็นจักรพรรดิหุ่นเชิด ปกครอง
ประชาชนอย่างกดขี่ข่มเหงภายใต้เงื้อมเงาของความหวาดกลัว
หลังสงครามยืดเยื้อยาวนาน ในที่สุดแนวร่วมต่อต้านญี่ปุ่นของกองทัพ
ก๊กมินตัง๋ และกองทัพคอมมิวนิสต์กม็ ชี ยั และสามารถขับไล่กองทัพญีป่ นุ่ ออกไป
จากแผ่นดินได้ในปี ค.ศ. 1945
...แล้วความขัดแย้งของสองขั้วอ�ำนาจที่ถูกกดเอาไว้ในช่วงสงครามกับ
ผู้รุกรานก็กลับปะทุขึ้นมาอีกครั้ง
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บทที่ 1
เบื้องหลังกระจกใส
จิ่นโจว มณฑลเหลียวหนิง เมืองส�ำคัญทางยุทธศาสตร์เมืองหนึ่งใน
ดินแดนแมนจูเรีย ตั้งอยู่ไม่ห่างจากทะเล ล้อมรอบด้วยก�ำแพงสูงตระหง่าน
เป็นศูนย์กลางรถไฟและเศรษฐกิจมาตัง้ แต่สมัยโบราณ รุง่ เรืองด้วยอุตสาหกรรม
ทอผ้าและโรงกลั่นน�้ำมัน
หลังเป็นอิสระจากกองทัพญี่ปุ่น จิ่นโจวเริ่มก้าวเดินไปข้างหน้าอีกครั้ง
ชนชั้นสูงซึ่งเคยถูกกดอยู่ใต้อาณัติผู้รุกรานและเก็บง�ำทรัพย์สมบัติของตนไว้
อย่างมิดชิดเริ่มออกมาลงทุนค้าขาย ร้านค้าสองข้างทางคึกคักไปด้วยผู้คน
รถยุโรปราคาแพงลิบซึง่ มีเพียงไม่กคี่ นั ในมณฑลเหลียวหนิงแล่นเข้ามา
จอดหน้าร้านอาหารซึ่งหรูหราที่สุดในเมือง ประตูฝั่งคนขับเปิดออก ร่างสูง
เพรียวในชุดสูทสามชิน้ สีเทาทับด้วยเสือ้ โค้ตสีนำ�้ เงินเข้มก้าวลงมา ใบหน้าขาว
ใต้กรอบเส้นผมสีอ่อนจัดทรงเรียบกริบ ดวงตากลมโตรับกับจมูกโด่งรั้น และ
ริมฝีปากอิ่มที่ดูเหมือนก�ำลังหยักยิ้มอยู่ในทีดึงดูดสายตาทุกคู่ให้เหลียวมอง
เมื่อรวมกับเครื่องแต่งกายและท่าทางปราดเปรียวยิ่งท�ำให้ดูโดดเด่น
เจ้าตัวก้าวยาวๆ อ้อมรถไปเปิดประตูอีกฝั่ง แล้วยื่นมือให้หญิงสาวใน
เครื่องแต่งกายแบบตะวันตก ควงแขนกันเดินเข้าร้านอาหาร
"หล่อสวยสมกันจริง ใครน่ะ"
หญิงสาวที่เดินอยู่ริมทางเท้าออกปากอย่างชื่นชมก่อนจะหันไปกระซิบ
ถามเพื่อนของตนซึ่งเดินมาด้วย ภาพชายหญิงที่เพิ่งเดินควงแขนกันเข้าร้าน
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อาหารไปนัน้ ดูหรูหราและน�ำสมัย เป็นภาพทีเ่ ห็นได้ไม่บอ่ ยนักในเมืองชายขอบ
อย่างจิ่นโจว
หญิงสาวอีกคนมองตามก่อนจะหันไปตอบ
"คุณชายหลีเ่ ฟยหมิง คุณชายรองบ้านสกุลหลีอ่ ย่างไรล่ะ ตระกูลนีร้ ำ�่ รวย
มาก เป็นเจ้าของโรงงานทอผ้าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเมือง แล้วเห็นว่ายังมีโรงถลุงเหล็ก
ที่เสิ่นหยางด้วย ฝ่ายหญิงดูเหมือนจะเป็นบุตรสาวของบ้านสกุลเว่ยหรือไม่ก็
สกุลหวู่ ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอก คุณชายหลี่เปลี่ยนคู่ควงบ่อย มีผู้หญิงสวยๆ
อยู่ข้างตัวตลอด"
คนฟังพยักหน้ารับรู้
"คุณชายเจ้าส�ำราญของสกุลหลีน่ เี่ อง เคยได้ยนิ ชือ่ มานาน เพิง่ จะได้เห็น
ตัวจริงก็วันนี้"
ผูท้ ถี่ กู เอ่ยถึงไม่ได้ยนิ เสียงซุบซิบ ร่างโปร่งควงแขนหญิงสาวข้างกายเดิน
เข้าไปในห้องโถงเพดานสูง ด้านบนประดับด้วยโคมไฟแชนเดอเลียจากยุโรป
ซึ่งในยามกลางคืนจะเปิดไฟให้เห็นแสงระยิบระยับสะท้อนลงบนฟลอร์เต้นร�ำ
แต่ในช่วงกลางวันทางร้านจะจัดโต๊ะเอาไว้รับรองลูกค้าที่มากินอาหาร
ชายหนุม่ ขยับเก้าอีใ้ ห้หญิงสาวทีม่ าด้วยทรุดนัง่ ตามธรรมเนียมตะวันตก
ก่อนจะเดินไปนั่งตรงข้าม รับเมนูจากบริกรมาเปิด
"วันนี้มีอะไรแนะน�ำบ้างไหม อาซิง"
เขาถามอย่างเป็นกันเอง บริกรซึ่งคุ้นเคยกันดีตอบกลับ "เราเพิ่งได้
เนื้อลูกวัวมาเมื่อเช้า คุณชายหลี่จะรับเป็นสเต๊กมีเดียมแบบที่ชอบไหมขอรับ"
"อืม อันนั้นก็ได้" ลูกค้าประจ�ำพยักหน้า เขาเอ่ยถามหญิงสาวที่มาด้วย
กันว่าจะรับอะไรแล้วช่วยสั่งอาหารให้ ก่อนจะสะกิดถามบริกรเบาๆ
"มีใครฝากข้อความอะไรให้ฉันไหม"
คนถูกถามครุ่นคิด "ไม่มีนะขอรับ"
บริกรซึ่งเป็นชายหนุ่มวัยเดียวกันเอ่ยตอบโดยไม่มีท่าทางแปลกใจ
ร้านอาหารแห่งนีเ้ ป็นจุดนัดพบของชนชัน้ สูงในเมืองจิน่ โจว ซ�ำ้ ยังขึน้ ชือ่ เรือ่ งการ
บริการ หลายครัง้ ทีม่ ติ รสหายหรือแม้แต่ครู่ กั ลับๆ จะฝากข้อความไว้กบั พนักงาน
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เพื่อให้แจ้งแก่ลูกค้าอีกคน
คุณชายหลี่แอบกระซิบถามเขาไม่ให้คู่ควงได้ยินเช่นนี้ เห็นทีคงก�ำลัง
รอข่าวจากหญิงสาวคนอื่น
คุณชายรองสกุลหลีข่ มวดคิว้ เมือ่ รูว้ า่ ไม่มขี อ้ ความจากคนทีร่ ออยู่ แต่แล้ว
ใบหน้าเรียวก็คลี่ยิ้ม กลบเกลื่อนอาการพิรุธของตนจากสายตาหญิงสาว
ที่นั่งอยู่ตรงข้าม เขาชวนเจ้าหล่อนชิมอาหารจานหรู พูดคุยกันเรื่องสัพเพเหระ
ก่อนจะจ่ายเงินแล้วลุกออกมาจากร้านเมื่อจบมื้อ
เขาไปส่งคุณหนูตระกูลสูงคนนั้นที่บ้านแล้วจึงค่อยขับรถกลับบ้าน
ของตน หากเพียงแค่ก้าวเท้าเข้าไปที่โถงของคฤหาสน์ทรงยุโรปหลังใหญ่
คนรับใช้ซึ่งรออยู่แล้วก็รีบเข้ามารายงาน
"คุณชายคะ มีทหารมาขอพบค่ะ"
ร่างสูงโปร่งชะงักกึก แต่ยังไม่ทันได้เอ่ยอะไร นายทหารชั้นสัญญาบัตร
คนหนึ่งก็เดินตามหลังคนรับใช้ของเขามา ใบหน้านิ่งสนิทนั้นเอ่ยเสียงขึงขังไม่
เปิดทางให้ปฏิเสธ
"คุณชายหลี่เฟยหมิง ผมได้รับค�ำสั่งจากผู้กองหยางเหวินอี้ให้มาเชิญ
คุณชายไปพบที่กรมครับ ผู้กองมีธุระอยากสอบถาม รบกวนคุณชายช่วยตาม
ผมมาด้วย"
....................................................................
ร่างโปร่งวางถ้วยชาลงบนโต๊ะ เอนหลังพิงพนักโซฟาตัวยาวบุก�ำมะหยี่
มองไปรอบๆ ห้องท�ำงานทึบทึมนัน้ ด้วยสายตาประเมิน ห้องขนาดย่อมตกแต่ง
แบบเรียบง่าย มีเพียงโต๊ะท�ำงาน ตูห้ นังสือ และชุดโซฟารับแขก แต่เฟอร์นเิ จอร์
ทุกชิน้ เป็นของชัน้ หนึง่ ราคาแพงระยับ สะท้อนทัง้ รสนิยมและฐานะของเจ้าของ
ได้เป็นอย่างดี
"ผู้กองเชิญผมมา มีอะไรเหรอครับ"
เฟยหมิงเอ่ยถามคนทีน่ งั่ พิงพนักโซฟาฝัง่ ตรงข้าม ร่างสูงในชุดเครือ่ งแบบ
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สีเขียวแก่วางศอกลงบนเท้าแขนเก้าอี้ ประสานมือมองเขาเงียบๆ ตั้งแต่เขา
ก้าวเข้ามาในห้องท�ำงานแห่งนี้ อีกฝ่ายไม่ได้พูดอะไรออกมาสักค�ำ ไม่แม้แต่
จะยิม้ รับค�ำทักทาย มีเพียงพยักหน้าให้ลกู น้องซึง่ เป็นคนไป 'เชิญ' เขามาจากบ้าน
ยกน�้ำชามาวาง แล้วก็โบกมือไล่ให้ฝ่ายนั้นออกไปจากห้อง
ใบหน้าเรียวขาวขมวดคิ้วอย่างหงุดหงิดระคนปึ่งชา
หากเป็นคนอืน่ มาแสดงกิรยิ าหยาบเช่นนีใ้ ส่คณ
ุ ชายรองสกุลหลี่ เฟยหมิง
ก็คงลุกขึ้นเดินออกไปอย่างไม่แยแส แต่เขาไม่สามารถท�ำเช่นนั้นกับร้อยเอก
หยางซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าได้
สกุลหยางเป็นตระกูลเก่าแก่ที่ทรงอ�ำนาจในจิ่นโจวมาหลายร้อยปี
แม้ชว่ งทีแ่ มนจูเรียอยูภ่ ายใต้การปกครองของญีป่ นุ่ จะต้องเร้นกายซ่อนเขีย้ วเล็บ
ของตน แต่ยามนี้ที่กองทัพก๊กมินตั๋งกลับมาปกครองเมือง และนายพลหยาง
ซึ่งเป็นเจ้าตระกูลขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดประจ�ำจิ่นโจว
อิทธิพลของสกุลหยางก็ครอบคลุมไปทัว่ ทัง้ เมือง หลานชายคนเดียวของแม่ทพั
ใหญ่ผู้นั้นจึงไม่ใช่คนที่ใครจะปฏิเสธได้ง่ายๆ
อีกอย่างเฟยหมิงเองไม่อยากท�ำตัวเป็นปฏิปักษ์เด่นชัดให้เกิดข้อกังขา
โดยเฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้สายตาคมกริบของนายทหารหัวหน้าฝ่ายสอบสวน
พิเศษซึ่งขึ้นชื่อว่าเยือกเย็นและโหดร้ายที่สุดคนนี้
สงครามกลางเมืองซึ่งเริ่มคุกรุ่นท�ำให้กองทัพก๊กมินตั๋งที่เพิ่งไล่ต้อน
กองทัพคอมมิวนิสต์ให้ถอยร่นไปอยูใ่ นเขตชนบทต้องเร่งสะสมก�ำลังพล จ�ำนวน
ทหารก๊กมินตั๋งในเมืองจิ่นโจวจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับอิทธิพลและ
อ�ำนาจล้นมือ
'ฝ่ายสอบสวนพิเศษ' ซึง่ ถูกตัง้ ขึน้ เพือ่ ตรวจสอบผูค้ นทีน่ า่ สงสัยโดยเฉพาะ
สามารถจับกุม ทรมาน หรือประหารชีวติ ผูต้ อ้ งสงสัยได้โดยไม่ตอ้ งรอค�ำสัง่ อนุญาต
จากเบื้องบน
หลังจากความเงียบชวนอึดอัด ในที่สุดอีกฝ่ายก็เปิดปากถามด้วย
น�้ำเสียงเรียบเรื่อย
"ผมมีเรื่องอยากจะสอบถามคุณชายเกี่ยวกับ 'ผู้หญิง' ที่คุณชายคบหา
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ด้วยช่วงนี้น่ะ"
เฟยหมิงฟังแล้วสะดุ้งในใจ เขานึกขอบคุณสติของตนที่ท�ำให้ยังรักษา
ความเยือกเย็นเอาไว้ได้ แกล้งทวนค�ำเพื่อต่อเวลาหาทางหลบเลี่ยง
"ผูห้ ญิงทีผ่ มคบหา? คนไหนล่ะครับ" ใบหน้าขาวเลิกคิว้ แสร้งสงสัย "พอดี
ช่วงนี้ผมติดต่อกับสาวๆ หลายคนเสียด้วย คงต้องรบกวนผู้กองระบุชื่อเธอ
ให้หน่อย"
เขาถามด้วยน�ำ้ เสียงยียวน คลีย่ มิ้ กริม่ ของชายเจ้าเสน่หซ์ งึ่ เป็นภาพลักษณ์
ที่คนในจิ่นโจวเห็นจนชินตา เชื่อแน่ว่าอีกฝ่ายไม่มีทางรู้จักชื่อของ 'หญิงสาว'
คนนั้น เพราะแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้จักชื่อของเธอ ไม่รู้แม้แต่ที่อยู่หรือฐานะ
อาชีพ จะว่าไปเขาเคยพูดกับเธอเพียงสองสามค�ำเมื่อเดินไปในที่สมาคมเพื่อ
กันมิให้คนอื่นผิดสังเกตเท่านั้น
หญิงสาวเป็นคนของ 'สายงาน' อืน่ เฟยหมิงถูกมอบหมายให้ซอ่ นเธอไว้
ในกลุม่ หญิงสาวมากมายทีเ่ ขาคบหาเพือ่ เป็นฉากบังหน้า ด้วยฐานะคูค่ วงของ
คุณชายรองสกุลหลี่ หญิงสาวจึงไปไหนมาไหนในจิ่นโจวได้สะดวกขึ้นมาก
เขาไม่แน่ใจว่าหน้าที่ที่เธอได้รับมอบหมายคืออะไร เดาว่าคงเป็นตัวกลางส่ง
ข้อมูลให้กับกองก�ำลังใต้ดินที่อยู่ในเขตนอกเมือง
ส่วนเขาเองด้วยต�ำแหน่งแห่งทีท่ เี่ ห็นชัดคงไม่สามารถท�ำอะไรได้มากนัก
นอกจากคอยอ�ำนวยความสะดวก
คนที่นั่งอยู่ตรงข้ามวางภาพถ่ายขาวด�ำใบหนึ่งลงบนโต๊ะตรงหน้าเขา
ดวงตากลมโตมองภาพนัน้ แล้วก็ตอ้ งเบิกตากว้าง ในภาพคือหญิงสาววัยยีส่ บิ ปี
สวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อนส่งยิ้มบางๆ ให้กล้อง
"เมิ่งอี้หราน นักศึกษาปีสอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพลัดถิ่น
จิ่นโจว" ผู้กองหยางเอ่ยเสียงเรียบเรื่อยแต่กลับท�ำให้คนฟังเย็นสันหลังวาบ
พวกเขาพบหญิงสาวคนนั้นแล้ว!
เฟยหมิงกลืนน�้ำลาย พยายามสะกดอารมณ์หวาดกลัว เขาขมวดคิ้ว
หยิบภาพถ่ายขึน้ มาดูใกล้ๆ โดยระงับมือของตนไม่ให้สนั่ แกล้งท�ำเป็นเพ่งมอง
แล้วก็วางภาพถ่ายลงบนโต๊ะ
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"ผมไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ คิดว่าผู้กองคงจะเข้าใจผิดแล้วล่ะ"
"ไม่รู้จักงั้นหรือคุณชายรอง"
อีกฝ่ายยืดตัวขึ้น ขยับมาจนใกล้เมื่อเอ่ยทวนค�ำพูดเขาบ้าง "น่าแปลกที่
มีคนเห็นคุณควงเธอไปชมภาพยนตร์เมือ่ สัปดาห์กอ่ น อ้อ แล้วก็ไปเดินเล่นกัน
แถวก�ำแพงเมืองด้วย"
พวกเขาถูกจับตามอง?...ตั้งแต่เมื่อไรกัน
รังสีคุกคามที่แผ่ออกมาจากดวงตาคมคู่นั้นชวนให้ใจหวั่น แต่คุณชาย
สกุลหลี่ยังคงรักษาท่าที สมองคิดไตร่ตรองอย่างรวดเร็ว
ผูก้ องหยางไม่ได้สงั่ ให้กองก�ำลังทหารในบังคับไปจับกุมตัวเขา แต่กลับ
ให้คนสนิทไปเชิญมาเงียบๆ แสดงว่านี่เป็นเพียงการสันนิษฐาน พวกเขาน่าจะ
ยังไม่มีเบาะแสอะไรมากนัก
เฟยหมิงเชื่อว่าระบบการส่งข่าวสารของกองก�ำลังใต้ดินมีประสิทธิภาพ
มากพอที่จะเก็บทุกอย่างหมดจดเกลี้ยงเกลาจนไม่น่าเหลือหลักฐานใดๆ
หญิงสาวทีเ่ ขาเพิง่ รูว้ า่ ชือ่ เมิง่ อีห้ รานเองก็นา่ จะไหวตัวทันหลบหนีไปแล้ว
ผู้กองหนุ่มจึงเสี่ยงเรียกตัวเขาซึ่งอยู่ในที่แจ้งมาหลอกถาม
หากไม่มีหลักฐานชัดเจน อีกฝ่ายก็ไม่สามารถกักตัวเขาไว้ได้ อิทธิพล
ของสกุลหลี่แม้ไม่สามารถคัดง้างกับสกุลหยาง แต่ก็มากพอที่อีกฝั่งจะต้อง
ไว้หน้า ไม่กล้าท�ำอะไรบุม่ บ่ามกับคุณชายรองอย่างเขาเหมือนกับทีจ่ บั กุมชาวบ้าน
เดินถนนทั่วไป
หากเขาเอาตัวรอดจาก 'การพูดคุย' ครัง้ นีไ้ ด้ นอกจากตัวเขาจะปลอดภัย
แล้ว คนอื่นที่อยู่ในสายงานเดียวกันก็จะรอดตายด้วย
"ผมก็แค่เคยพบเธอทีง่ านเลีย้ งงานหนึง่ พูดคุยกันถูกคอก็เลยชวนเธอไป
ชมภาพยนตร์แล้วก็เดินเล่นเท่านัน้ เอง แต่ตอนหลังผมเห็นว่านิสยั เราคงไปกัน
ไม่ได้ก็เลยบอกตัดสัมพันธ์กับเธอ ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ยอมรับกับผู้กองเมื่อครู่
ผมเกรงว่าเธอจะเสื่อมเสียน่ะ"
เฟยหมิงเอ่ยขอโทษด้วยสีหน้ารู้สึกผิดจริงจัง แต่อีกฝ่ายกลับคลี่ยิ้มเย็น
เอ่ยวาจาสุภาพหากมีเค้าเสียดสี "คุณชายเป็นสุภาพบุรษุ จริงๆ ถ้าอย่างนัน้ คุณ
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ก็คงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สินะ"
กระดาษปึกหนึ่งถูกยื่นมาตรงหน้า ใบหน้าหวานก้มลงมอง มันคือ
เอกสารโฆษณานโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ "แค่เคยเห็นครับ แผ่นโฆษณา
นโยบายการปฏิรูปที่ดิน"
หากปฏิเสธไปเสียทุกข้อก็จะดูเป็นพิรุธ เขาจึงใช้วิธีซ่อนเรื่องโกหกใน
ความจริง
"บอกตรงๆ นะผู้กอง ตอนนี้ทุกคนในเมืองก็ต้องเคยเห็นเอกสารของ
พรรคคอมมิวนิสต์ทงั้ นัน้ เขตปกครองของพวกนัน้ อยูห่ า่ งจากจิน่ โจวแค่นดิ เดียว
เอง แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมเหรอ"
ผูก้ องหนุม่ พยักหน้ารับ "ก็คงจะไม่เกีย่ ว หากว่าเอกสารพวกนีไ้ ม่ได้ซอ่ น
อยู่ในตัวอดีตคู่ควงของคุณตอนที่เราจับกุมเธอ"
น�้ำเสียงอีกฝ่ายเปลี่ยนเป็นเยียบเย็น
"พร้อมกับข้อมูลแผนทีค่ ลังแสงของกองทัพทีเ่ พิง่ ถูกวางระเบิดเมือ่ สัปดาห์
ก่อน"
ภาพถ่ายอีกภาพถูกยื่นส่งมาตรงหน้า หญิงสาวผู้นั้นปรากฏอยู่ในภาพ
อีกครั้ง คราวนี้ฉากหลังเป็นห้องมืดทึม ใบหน้าที่งดงามของเธอมองตรงมา
คล้ายกับภาพแรก ผิดกันตรงที่มันยับเยิน เต็มไปด้วยรอยช�้ำ ดวงตาข้างขวา
บวมปิด มีเลือดไหลออกจากจมูกและมุมปาก หากสีหน้ายังคงเรียบเฉยราวกับ
ก้อนหินก้อนหนึ่ง
"ผมต้องขอชมรสนิยมของคุณนะ คุณชาย"
ใบหน้าคมเอ่ยทัง้ ทีส่ หี น้ายังคงนิง่ เรียบขัดกับค�ำพูดเสียดสี "ผูห้ ญิงคนนี้
ทั้งสวยทั้งแกร่ง ถูกทรมานขนาดไหนก็ไม่ยอมปริปากซัดทอดคนอื่น"
"คุณ! นี่คุณท�ำอะไรเธอ!"
เขาเผลอหลุดการควบคุม ผุดลุกจากเก้าอี้ เอ่ยถามเสียงดัง แต่อีกฝ่าย
กลับตอบอย่างสงบ
"ก็ท�ำตามขั้นตอน ถ้าคุณไม่รังเกียจผมก็อยากจะเชิญไปชมสักหน่อย"
ร่างสูงลุกขึ้น คว้าต้นแขนของเขา ดึงให้เดินออกจากห้อง เฟยหมิง
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พยายามสะบัดแขนออก แต่มือที่เกาะกุมไว้นั้นแน่นหนาราวกับคีมเหล็ก
สุดท้ายเขาจึงได้แต่เอ่ยด้วยเสียงโกรธเกรี้ยว
"นี่คุณจะพาผมไปไหน! ผู้กอง คุณท�ำแบบนี้ไม่ได้นะ ผมจะเรียน
ให้ท่านพ่อทราบ!"
ผู้กองหนุ่มหันกลับมาเลิกคิ้ว ไม่แยแสต่อค�ำขู่
"ไม่ต้องห่วงหรอก คุณชาย ผมจะเรียนให้ท่านอาหลี่ทราบเองว่ารบกวน
ขอตัวคุณมาช่วยงานราชการสักพัก"
เขาพูดแล้วก็กระชากแขนอีกฝ่าย ดึงให้เดินลงบันไดด้านหลังตามมาถึง
อาคารอีกหลัง อาคารนีอ้ ยูไ่ กลจากอาคารกรมทหาร ตัวตึกสองชัน้ ทรงยาวก่ออิฐ
ฉาบปูนแบบเรียบๆ มีหน้าต่างเพียงไม่กบี่ าน เพียงแค่ดแู วบเดียวก็รแู้ ล้วว่าเป็น
สถานที่ส�ำหรับท�ำสิ่งใด
เฟยหมิงถูกลากแขนเข้าไปภายในตึกที่มืดสนิท อีกฝ่ายผลักเขาเข้าไป
ในห้องเล็กห้องหนึ่ง ความมืดทึมท�ำให้เขามองเห็นเพียงเงาตะคุ่มๆ หากจมูก
กลับได้กลิ่นคาวเลือดคละกับกลิ่นปฏิกูลชัดเจนจนต้องกลั้นหายใจ จนกระทั่ง
สายตาเริ่มปรับจนชิน เขาจึงเห็น 'สิ่ง' ที่กองอยู่บนพื้น
"เธอ?"
เขาอุทาน รู้สึกว่าร่างสั่นสะท้าน หญิงสาวที่งดงามคนนั้นกลายสภาพ
เป็นสิง่ ทีแ่ ทบจะเรียกไม่ได้วา่ มนุษย์ ชายหนุม่ ท�ำท่าจะวิง่ เข้าไปดูอาการ แต่มอื
ของใครอีกคนที่อยู่ด้านหลังกลับคว้าเอาไว้
"สายไปแล้วล่ะ เพิ่งสิ้นใจเมื่อครู่นี้เอง นับว่าโชคดี"
เสียงไม่ยินดียินร้ายนั้นท�ำให้สติของเฟยหมิงขาดผึง เขาหันกลับไป
เสยหมัดใส่ใบหน้าราบเรียบนั้น
"แกมันสัตว์นรก! เธอเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นเองนะ!"
หากอีกฝ่ายกลับเบี่ยงหลบได้อย่างง่ายดาย ซ�้ำยังคว้าข้อมือเขา บิด
กลับไปด้านหลังเพื่อไม่ให้ขยับตัวท�ำร้ายตนได้อีก
"ผมเพียงท�ำตามหน้าที่ คุณชายหลี่ คุณควรรู้ว่าเมื่อก้าวลงไปสู่เส้นทาง
นัน้ แล้ว ผลลัพธ์เช่นนีย้ อ่ มเกิดขึน้ ได้ เธอพ้นเคราะห์ไปแล้ว ผมว่าคุณห่วงตัวเอง
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ดีกว่า"

เฟยหมิงแค่นยิ้มแม้จะรู้สึกเจ็บจนชาไปทั้งแขน
"คุณไม่กล้าหรอก อย่าลืมสิว่าผมเป็นใคร"
ใบหน้าคมยิ้มเย็นตอบรับเสียงท้าทายนั้น "ก็ลองดูมั้ยล่ะ"
นายทหารหนุม่ ดันนักโทษในมือออกจากห้องทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ ความตาย
แล้วดึงแขนเขาลากขึน้ บันไดไปชัน้ สอง ก่อนจะผ่านเข้าไปในห้องเล็กๆ อีกห้อง
ห้องที่ไร้หน้าต่าง มีเพียงช่องระบายอากาศแคบด้านบนกับแสงจากหลอดไฟ
ที่แขวนอยู่บนเพดาน
ร่างโปร่งถูกผลักลงบนเตียงเดี่ยวที่ตั้งอยู่
"ผู้กองหยาง! คุณจะท�ำอะไร!"
เฟยหมิงถามเสียงสั่นเมื่อได้ยินเสียงอีกฝ่ายปิดประตูห้องและกดล็อก
ตามหลัง ใบหน้าที่ถูกแสงไฟแรงเทียนต�่ำเหนือศีรษะสาดใส่ก่อให้เกิดเงามืด
ทาบทับนั้นเหยียดยิ้มที่มุมปาก
"ท�ำให้คุณชายรู้อย่างไรล่ะว่าการทรมาน...ไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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