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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
“三体” (ซานถี)่ นวนิยายแนววิทยาศาสตร์ของ หลิวฉือซิน เล่ม 1 ตีพมิ พ์ครัง้ แรก
ในนิตยสารนิยายวิทยาศาสตร์โลก (Science Fiction World) ที่จีนแผ่นดินใหญ่ ตั้งแต่
ค.ศ. 2006 และจัดพิมพ์เป็นเล่มในปี ค.ศ. 2008 ส่วนเล่ม 2 และเล่ม 3 จัดพิมพ์ในช่วง
ปี ค.ศ. 2010
ในเรื่องกล่าวครอบคลุมทฤษฎีส�ำคัญๆ ในวิทยาศาสตร์ใหม่ ฟิสิกส์สมัยใหม่ ทั้ง
ควอนตัมฟิสิกส์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ทฤษฎีซูเปอร์สปริง (Superstring Theory) ทฤษฎี
เอ็ม (M-Theory) รวมถึงวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ นาโนเทคโนโลยี เกม VR (Virtual
Reality Game) บางสิง่ ดูคล้ายปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ผสมผสาน
อารยธรรมจีนสมัยราชวงศ์ไว้อย่างพิสดาร ด้วยการด�ำเนินเรือ่ งแบบนิยายสืบสวนสอบสวน
อีกทั้งยังมีส่วนที่เกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาให้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และสะท้อน
ปัญหาต่างๆ ของสภาพการณ์โลกปัจจุบนั หลังช่วงปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมต่างๆ ในโลก โดยเฉพาะ
การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน ซึ่งผลกระทบด้านต่างๆ ส่งผลให้ตัวละครเกิดแรงจูงใจท�ำ
โครงการลับ ผู้เขียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์สิ่งต่างๆ นี้เข้าเป็นเรื่องราวได้อย่างล�้ำลึก
บรรยายให้เห็นเรื่องราวหลายมิติ หลายสนาม ประหนึ่งว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นจักรวาล
ในอะตอมเดียวกัน
ผลงานชุดนีโ้ ด่งดังมากในกลุม่ ผูอ้ า่ นทีอ่ า่ นอักษรจีนตัวย่อได้ จากนัน้ ได้จดั พิมพ์ใน
ไต้หวัน ปี ค.ศ. 2011 ด้วยชื่อเดียวกัน โดยใช้อักษรจีนอีกแบบหนึ่งคือ “三體” และ
ข้ามไปยังอีกฟากหนึง่ ของโลก แปลเป็นภาษาอังกฤษโดยชาวจีนอีกคนหนึง่ คือ เคน หลิว
(Ken Liu) จัดพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2014 ใช้ชื่อชุดไตรภาคนี้ว่า Remembrance
of Earth’s Past ได้แก่ The Three-Body Problem, Death’s End ส่วน The Dark
Forest แปลโดย โจเอล มาร์ตินเซน (Joel Martinsen) โดยหลิวฉือซินใช้นามปากกาใน
งานฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้ว่า Cixin Liu

หลิวฉือซินมีงานประพันธ์หลายเล่ม ทว่า เล่มนี้เป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญ กลุ่มผู้อ่าน
งานเขียนของเขาเพิ่มวงและขยายกว้างมากขึ้น ผู้อ่านส่วนมากแนะน�ำต่อกันไปอย่าง
ชืน่ ชม ผ่านทางคลิปรีววิ หนังสือบ้าง บทความทางเว็บบล็อกบ้าง ใส่แฮชแท็กตามโพสต์ตา่ งๆ
ในโลกโซเชียลเน็ตเวิรก์ บ้าง โดยเฉพาะหลังจากนวนิยายแปลเรือ่ งนีไ้ ด้รบั รางวัลนวนิยาย
ยอดเยี่ยมจากฮูโก อวอร์ด ปี ค.ศ. 2015 (Hugo Award for Best Novel) และมาร์ก
ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เฟสบุ๊ก โพสต์ข้อความบนหน้าเพจของเขาว่าก�ำลังอ่าน
นวนิยายเรื่องนี้อยู่ บารัก โอบาม่า ในช่วงที่เขายังเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็อ่าน
หนังสือเล่มนี้ บุคคลชั้นน�ำของจีนและของโลกในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ อีคอมเมิร์ซ
ต่างชมหนังสือเล่มนี้ จนได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส สเปน ตุรกี เกาหลี
เยอรมัน โปรตุเกส ฯลฯ และไทย กล่าวได้ว่าความสนใจต่อหนังสือเล่มนี้แพร่กระจายไป
ทั่วโลกแล้ว
นอกจากนี้ เนือ้ หาจากนวนิยายยังได้รบั การดัดแปลงเป็นภาพยนตร์สามมิตจิ อยักษ์
ผลิตโดยบริษัทในจีนเอง หากมองควบคู่ไปกับการพัฒนาของจีนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงด้านอวกาศซึ่งก้าวหน้าขึ้นมาก ก็อาจเห็นว่านี่คือช่วงเวลาผลิบานของ
อุตสาหกรรมไซไฟจีน สอดรับกับงานเขียนแนววิทยาศาสตร์ของเขาและของนักเขียน
แนววิทยาศาสตร์ชาวจีนที่โลกก�ำลังจับตา
เชือ่ ว่านวนิยายอวกาศไตรภาคชุดนีจ้ ะช่วยเร่งให้ญาณทัศนะของผูอ้ า่ นพุง่ แผ่ไพศาล
และอาจเห็นมิติพิเศษของชีวิตได้ในอนาคต
โพสต์บุ๊กส์

ค�ำน�ำผู้แปล
นิยายวิทยาศาสตร์ชดุ นีเ้ ป็นเรือ่ งราวการต่อสูแ้ ละการเอาตัวรอดของสองอารยธรรม
ในกาแล็กซีทางช้างเผือก ฝ่ายหนึง่ คือดาวซานถีซ่ งึ่ เป็นดาวเคราะห์ของดวงอาทิตย์ (ดาวฤกษ์)
สามดวงในกลุ่มดาวคนครึ่งม้า อีกฝ่ายคือโลกมนุษย์ ดาวซานถี่มีอารยธรรมยาวนาน
และล่มสลายครัง้ แล้วครัง้ เล่า เพราะถูกแผดเผาในยามทีโ่ คจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์สามดวง
พร้อมกัน เพื่อความอยู่รอดชาวซานถี่จึงมุ่งหาดาวเคราะห์ใหม่ที่มีสภาพเหมาะสมกว่า
ซึ่งก็คือโลก โดยส่งอนุภาคโปรตอนอัจฉริยะ (โซฟอน) ซึ่งเดินทางด้วยความเร็วแสงมา
ตระเตรียมการล่วงหน้า โดยพยายามหยุดยั้งการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของชาวโลก
สร้างอภินิหารอันเป็นปรากฏการณ์ที่ขัดกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ สร้างกระแสคลั่ง
ซานถี่ ฯลฯ เป็นจุดเริม่ ต้นของการต่อสูอ้ นั ยาวนานกินเวลาหลายร้อยปีระหว่างชาวซานถี่
กับชาวโลก
เล่มหนึ่งเป็นปฐมบทของเรื่องราว เริ่มต้นด้วยเย่เหวินเจี๋ย นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์
ทีเ่ ผชิญกับชะตากรรมอันโหดร้ายในช่วงปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมของจีน เธอต้องสูญเสียน้องสาว
ในการต่อสูอ้ นั บ้าคลัง่ ของเรดการ์ดสองฝ่าย ได้เห็นบิดาซึง่ เป็นอาจารย์วชิ าฟิสกิ ส์ถกู กลุม่
เรดการ์ดทุบตีจนตายอย่างทารุณต่อหน้าต่อตา จากนัน้ เธอก็ถกู ย้ายไปยังทุง่ หญ้าไกลโพ้น
ในมองโกเลีย และได้ไปอยู่ในสถานีหงอ้านอันเป็นหน่วยงานลับเพื่อค้นหาชีวิตในอวกาศ
ที่นี่เองที่เธอค้นพบสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตต่างดาว และกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่มนุษยชาติ
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์
เรือ่ งสลับด้วยความวุน่ วายทีเ่ กิดขึน้ ในวงการวิทยาศาสตร์ทวั่ โลก เมือ่ นักวิทยาศาสตร์
จ�ำนวนหนึ่งตายอย่างเป็นปริศนา จึงมีการสืบสวนเรื่องนี้ในขอบเขตทั่วโลก ตามมาด้วย
เกม ‘ซานถี่’ ซึ่งเผยแพร่ในหมู่ปัญญาชน เป็นการจ�ำลองประวัติศาสตร์อารยธรรมของ
ดาวซานถี่ เพื่อชักจูงให้ชาวโลกเลื่อมใสและศรัทธาในอารยธรรมซานถี่ และเป็นหนึ่งใน
แผนการของกองทัพกบฏซานถี่ของชาวโลก ซึ่งประกอบด้วยผู้คนที่สิ้นหวังต่อปัญหาใน
สังคมโลก หวังจะอาศัยอารยธรรมต่างดาวมาช่วยแก้ไข วังเหมีย่ วผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี

นาโนถูกดึงเข้าไปพัวพันกับกองทัพกบฏซานถี่ผ่านการเล่นเกมจนแทบเอาชีวิตไม่รอด
โชคดีทไี่ ด้ตา้ สือ่ นายต�ำรวจจอมบ้าบิน่ ช่วยเหลือไว้ มนุษยชาติจงึ ท�ำการตอบโต้ แต่ตอนจบ
ของเรื่องก็พบว่าเทคโนโลยีของซานถี่สูงกว่ามาก ถึงขั้นที่ไม่อาจต่อต้านได้ แต่พวกเขา
ไม่สนิ้ หวัง ไม่ยอมแพ้ มนุษย์จงึ ต้องต่อสูเ้ พือ่ ให้เผ่าพันธุอ์ ยูร่ อด เรือ่ งราวต่อจากนีจ้ ะปรากฏ
ในเล่มต่อไป
นี่เป็นนิยายวิทยาศาสตร์ที่ด�ำเนินเรื่องอย่างสนุกตื่นเต้น เต็มไปด้วยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ทล่ี ำ�้ ลึก แฝงด้วยกลิน่ อายแบบนิยายนักสืบ เพือ่ หาต้นตอของกองกบฏ
ซานถีแ่ ละแผนการยึดครองโลกของคนเหล่านี้ นิยายเรื่องนี้ได้รับรางวัลฮูโกครั้งที่ 73 ซึ่ง
เป็นรางวัลระดับนานาชาติสำ� หรับนิยายวิทยาศาสตร์ยอดเยีย่ ม เป็นหนึง่ ในการประกันถึง
ความดีเด่นของหนังสือเล่มนี้
ผู้แปลมีความภูมิใจที่ได้แปลนิยายวิทยาศาสตร์ชั้นเยี่ยมเล่มนี้ พร้อมกับได้ร่วม
สนุกตื่นเต้นไปกับจินตนาการอันล�้ำลึกของเรื่องและจิตใจต่อสู้ของมนุษย์ ขอขอบคุณ
ส�ำนักพิมพ์โพสต์บกุ๊ ส์ทไี่ ว้ใจให้ผแู้ ปลได้ถา่ ยทอดนิยายเรือ่ งนีเ้ ป็นภาษาไทย หวังว่าผูอ้ า่ น
จะสนุกตื่นเต้นและได้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์จากนิยายเรื่องนี้
เรืองชัย รักศรีอักษร

ภาคหนึ่ง

ฤดูใบไม้ผลิที่เงียบสงบ

บทที่ 1
ช่วงเวลาบ้าคลั่ง
ประเทศจีน ค.ศ. 1967
‘สหภาพแดง’ ได้ปฏิบตั กิ ารโจมตีตกึ กองบัญชาการของ ‘กรม 4.28’ อย่าง
ต่อเนือ่ งมาสองวันแล้ว ธงสหภาพโบกสะบัดอยูร่ อบตึกใหญ่ราวกับไฟทีก่ ระหายฟืน
ผู้บัญชาการ ‘สหภาพแดง’ ร้อนใจเหมือนโดนไฟจี้ ไม่ย�ำเกรงทหารรักษาการณ์
ประจ�ำตึกใหญ่ นักรบ ‘กรม 4.28’ จ�ำนวนสองร้อยกว่าคนยังอ่อนหัดมากเมื่อ
เทียบกับ ‘สหภาพแดง’ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 1966 ทั้งยังเคยร่วมการเดินขบวน
ส�ำแดงพลังและการเคลื่อนไหวปฏิสัมพันธ์ครั้งใหญ่มาแล้ว ผู้บัญชาการสหภาพ
กลัวอย่างเดียวคือเตาเหล็กขนาดใหญ่สิบกว่าเตาบนตึก ซึ่งเต็มไปด้วยดินระเบิด
อานุภาพร้ายแรง มีสายชนวนโยงถึงกัน แม้เขาไม่ได้เห็นแต่กร็ วู้ า่ มีระเบิดอยูแ่ น่นอน
แค่กดปุ่มก็จะตายกันหมด และบรรดาเรดการ์ดของ ‘กรม 4.28’ ก็เด็ดเดี่ยวพอ
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ที่จะท�ำ เมื่อเทียบกับเรดการ์ดรุ่นแรกที่ฝ่าฟันอันตรายมามากมายจนเติบโตแล้ว
ฝ่ายกบฏทีเ่ กิดใหม่เหล่านีไ้ ม่ตา่ งจากฝูงหมาป่าบนกองไฟ ไม่มอี ะไรนอกจากความ
บ้าคลั่งและบ้าคลั่ง
บนดาดฟ้าตึกมีเงาร่างบอบบางปรากฏขึน้ เด็กสาวหน้าตาสะสวยก�ำลังโบก
ธง ‘4.28’ ผืนใหญ่ ทันทีที่เธอเผยตัวก็มีเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวจากปลาย
กระบอกปืนหลายชนิด ทั้งปืนเก่าคร�่ำครึอย่างปืนคาร์บินของอเมริกัน ปืนกลที่
ท�ำในเช็ก รวมทั้งปืนเล็กยาวแบบสามสิบแปด ยังมีปืนเล็กยาวและปืนกลแบบ
ทันสมัย...ปืนชนิดหลังได้จากการปล้นชิงกองทัพหลังการเผยแพร่ ‘บทวิจารณ์
เดือนสิงหา’1 เมือ่ รวมเข้ากับอาวุธทีไ่ ม่ใช้ดนิ ระเบิดอย่างหอกดาบประกอบกันเป็น
ประวัตศิ าสตร์ยุคใกล้ที่เข้มข้นบทหนึ่ง...
ก่อนหน้านี้คนของ ‘4.28’ เคยเล่นสนุกแบบนี้มาก่อน คนที่เผยตัวบน
ดาดฟ้าตึกนอกจากโบกธงแล้ว บางครั้งยังใช้โทรโข่งประกาศค�ำขวัญหรือโปรย
ใบปลิวลงมาทุกครั้ง แต่ละคนสามารถหลบพ้นห่ากระสุน สร้างเกียรติยศชื่อเสียง
ให้ตวั เอง เห็นได้ชดั ว่าเด็กสาวทีเ่ ผยตัวครัง้ นีก้ เ็ ชือ่ มัน่ ว่าตนจะโชคดีเช่นกัน เธอโบก
ธงรบกระพือความเป็นเยาวชนทีล่ กุ โชนของตัวเอง เผาผลาญศัตรูดว้ ยเปลวเพลิงนี้
ให้เป็นเถ้าถ่าน พรุง่ นีโ้ ลกในอุดมคติจะถือก�ำเนิดขึน้ ท่ามกลางเลือดทีร่ อ้ นระอุของ
เธอ...เธอลุม่ หลงในความเพ้อฝันทีล่ กุ โชนแดงเด่น จนกระทัง่ ถูกกระสุนปืนเล็กยาว
นัดหนึ่งเจาะทะลุทรวงอก ทรวงอกของเด็กสาวอายุสิบห้าอ่อนนุ่ม กระสุนที่ทะลุ
ผ่านจึงไม่ลดความเร็วส่งเสียงดังปุขึ้นที่ด้านหลังของเธอ เรดการ์ดวัยเยาว์ร่วงลง
จากตึกพร้อมกับผืนธง ร่างบอบบางร่วงลงช้ากว่าธง ล่องลอยลงมาราวกับนกน้อยที่
ยังอาลัยอาวรณ์ท้องฟ้า
นักรบ ‘สหภาพแดง’ พากันโห่รอ้ ง บางคนพุง่ ไปทีใ่ ต้ตกึ กระชากธง 4.28 ออก
ยกร่างบอบบางใต้ธงขึน้ มาชูอวด ถือว่าเป็นสินสงคราม จากนัน้ ก็โยนร่างเธอขึน้ ไป
นิตยสารหงฉีได้ตีพิมพ์บทบรรณาธิการชื่อ ‘หยิบออกมาจากกองทัพ’ ส่งผลให้การโจมตี
เขตทหารปล้นชิงปืนและดินระเบิดรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ สร้างกระแสการต่อสูด้ ว้ ยอาวุธทัว่ ประเทศ

1

16

ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก

เหนือบานประตูเหล็ก เหล็กแหลมบนบานประตูสว่ นใหญ่ถกู ดึงออกไปใช้เป็นหอก
ในช่วงแรกของการต่อสูก้ นั ด้วยอาวุธ ร่างเธอแขวนห้อยอยูก่ บั เหล็กแหลมสองอัน
ที่เหลือพอดี ชั่วขณะนั้นร่างที่อ่อนปวกเปียกเหมือนฟื้นชีวิตอีกครั้ง เรดการ์ดของ
สหภาพแดงพากันถอยออกไป แล้วใช้ร่างซึ่งห้อยบนที่สูงเป็นเป้าฝึกยิง
ส�ำหรับเธอแล้วห่ากระสุนช่างอ่อนโยนราวสายฝนไม่ก่อให้เกิดความรู้สึก
ใดๆ แขนที่อ่อนนุ่มสั่นไหวเป็นพักๆ เหมือนปัดหยดฝนบนตัว จนกระทั่งกะโหลก
เยาว์วยั แหว่งวิน่ ไปครึง่ หนึง่ เหลือดวงตางดงามเพียงข้างเดียวทีย่ งั คงจ้องมองท้องฟ้า
สีครามของปี 1967 ด้วยแววตาที่ไร้ความเจ็บปวด แต่แนบแน่นด้วยความซาบซึ้ง
และปรารถนา
ความจริงแล้วนับว่าเธอยังโชคดีกว่าคนอื่น อย่างน้อยก็ได้ตายท่ามกลาง
ความรู้สึกซาบซึ้งในความงดงามของการสละชีพเพื่ออุดมการณ์
การปะทะอย่างดุเดือดเช่นนี้กระจายไปทั่วทุกมุมเมืองเหมือนซีพียูจ�ำนวน
มหาศาลท�ำการประมวลผล เชื่อมโยง ‘การปฏิวัติวัฒนธรรม’ ให้เป็นหนึ่งเดียว
ความบ้าคลัง่ ก็ไม่ตา่ งจากน�ำ้ ป่าทีท่ ะลักเข้าท่วมเมืองและแทรกซึมไปทัว่ ทุกซอกทุกมุม
บริเวณสนามของมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียงแห่งหนึง่ แถบชานเมือง การประชุม
วิพากษ์ทมี่ คี นเข้าร่วมหลายพันคนด�ำเนินไปเกือบสองชัว่ โมงแล้ว ในยามทีบ่ า้ นเมือง
มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเช่นนี้ ทุกหนทุกแห่งมีการต่อสู้อย่างสลับซับซ้อนของ
กองก�ำลังแต่ละฝ่ายทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์กนั ในบริเวณมหาวิทยาลัยมีทงั้ เรดการ์ด หน่วย
ปฏิบัติงานปฏิวัติวัฒนธรรม หน่วยโฆษณากรรมกร และหน่วยโฆษณากองทัพ มี
การปะทะกันอย่างดุเดือดตลอดเวลา ทุกฝ่ายมีความขัดแย้งภายใน มีการแยกตัว
ออกมาตัง้ กลุม่ ใหม่ครัง้ แล้วครัง้ เล่า และเพือ่ ปกป้องผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังและยืนยันหลัก
การของตน ท�ำให้เกิดการต่อสูห้ ำ�้ หัน่ กันอย่างโหดเหีย้ ม แต่ในการวิพากษ์ครัง้ นี้
ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงวิชาการตกเป็นเป้าหมายร่วมของทุกฝ่าย คนเหล่านี้จึงถูก
โจมตีอย่างโหดร้ายจากแต่ละฝ่ายพร้อมกัน
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เมื่อเทียบกับเหยื่อรายอื่นๆ ของการปฏิวัติวัฒนธรรมแล้ว ผู้มีชื่อเสียงใน
แวดวงวิชาการซึง่ เป็นพวกปฏิปกั ษ์ปฏิวตั จิ ะมีลกั ษณะพิเศษ คือช่วงแรกทีถ่ กู โจมตี
ยังแสดงกิริยาเย่อหยิ่งและดึงดัน จึงมีอัตราการบาดเจ็บล้มตายมากที่สุด ระหว่าง
การวิพากษ์ทเ่ี มืองหลวงภายในเวลาสีส่ บิ วัน คนเหล่านีถ้ กู ทุบตีเสียชีวติ กว่าหนึง่ พัน
เจ็ดร้อยคน แต่ส่วนใหญ่หนีความบ้าคลั่งด้วยวิธีที่รวดเร็วกว่า เหล่าเส่อ อู่หัน
เก่อโป๋จ้าน ฟู่เหลย จ้าวจิ่วจาง อี่ฉวิน เหวินเจี๋ย และไห่เสี้ยน ฯลฯ ได้จบชีวิตที่
เคยได้รับการยกย่องด้วยน�้ำมือตนเอง
คนที่โชคดีรอดชีวิตจากช่วงนั้นจะเริ่มชินชากับการโจมตีอย่างโหดร้าย
ต่อเนื่อง และนี่เป็นเกราะป้องกันสภาพจิตใจของตนเอง ช่วยให้รอดพ้นจากการ
เสียสติ ในที่ประชุมวิพากษ์คนเหล่านี้มักจะอยู่ในอาการสะลึมสะลือ จะสะดุ้งตื่น
ก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงขู่ตะคอก แล้วสารภาพความผิดซ�้ำแล้วซ�้ำอีกนับครั้งไม่ถ้วน
จากนัน้ คนส่วนหนึง่ ก็จะเข้าสูร่ ะยะทีส่ าม การวิพากษ์อย่างยืดเยือ้ ยาวนานเหมือน
ถูกกรอกปรอทแนวคิดการเมืองใหม่ใส่จิตส�ำนึก ท�ำให้ป้อมปราการความรู้และ
เหตุผลพังทลายลงอย่างสิ้นเชิง พวกเขาจึงเชื่อว่าตัวเองมีความผิด มองเห็นจริงๆ
ว่าตนสร้างความเสียหายให้แก่ภารกิจอันยิง่ ใหญ่ จึงร้องไห้ฟมู ฟาย การส�ำนึกผิดนี้
ล�ำ้ ลึกและจริงจังกว่าเหยือ่ ของการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ปัญญาชน
แต่สำ� หรับพวกเรดการ์ดแล้วเหยือ่ ทีเ่ ข้าสูส่ องระยะหลังน่าเบือ่ ทีส่ ดุ มีแต่เหยือ่
ระยะที่หนึ่งเท่านั้นที่ช่วยกระตุ้นประสาทที่ตื่นตัวอยู่แล้วให้ตื่นตัวเพิ่มขึ้นอีก
เหมือนผ้าแดงในมือนักสู้วัวกระทิง แต่เหยื่ออย่างนี้ลดจ�ำนวนลงเรื่อยๆ ใน
มหาวิทยาลัยแห่งนี้อาจจะเหลือเพียงคนเดียว และเพราะเป็นของหายาก เขาจึง
ถูกเก็บไว้ให้ออกมาปรากฏตัวตอนท้ายสุดของการประชุมวิพากษ์
เย่เจ๋อไท่ยงั รอดชีวติ มาได้ตงั้ แต่เริม่ ปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมจนถึงเวลานีแ้ ละยังคง
อยูใ่ นระยะทีห่ นึง่ เขาไม่ยอมรับผิด ไม่ฆา่ ตัวตาย และไม่ชนิ ชา ขณะทีศ่ าสตราจารย์
ฟิสกิ ส์ผนู้ เี้ ดินขึน้ ไปบนเวที ท่าทางของเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าขอไม้กางเขนที่
หนักกว่านี้อีก! สิ่งที่พวกเรดการ์ดให้เขาแบกนั้นหนักหนาสาหัสจริงๆ แต่ไม่ใช่
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ไม้กางเขน คนอื่นที่ถูกวิพากษ์จะสวมหมวกแหลมสูงโครงไม้ไผ่ แต่หมวกที่เขาใส่
เป็นโครงเหล็กหนาหนึ่งนิ้ว แผ่นป้ายที่แขวนอกก็ไม่ใช่ป้ายไม้อย่างคนอื่น แต่เป็น
ประตูเหล็กที่ถอดออกจากเตาอบในห้องทดลอง เขียนชื่อเขาด้วยสีด�ำและขีด
กากบาทสีแดงพาดทแยง
จ�ำนวนเรดการ์ดที่คุมตัวเย่เจ๋อไท่ขึ้นเวทีมีมากกว่าเหยื่ออื่นถึงเท่าตัว
ทั้งหมดหกคน ชายสอง หญิงสี่ ชายหนุ่มทั้งสองคนก้าวเท้าอย่างหนักแน่นมีพลัง
บุคลิกแบบหนุม่ บอลเชวิคทีม่ ปี ระสบการณ์ ทัง้ สองเป็นนักศึกษาปีสี่ ภาควิชาทฤษฎี
ฟิสิกส์ คณะฟิสิกส์ เคยเป็นศิษย์ของเย่เจ๋อไท่ เด็กสาวทั้งสี่คนอายุน้อยกว่า เป็น
นักเรียนมัธยมปีที่สองของโรงเรียนมัธยมในสังกัดมหาวิทยาลัย นักรบอายุน้อย
สวมชุดทหารและคาดแถบทีแ่ ขนท่าทางขึงขังน่าย�ำเกรง ราวกับกองไฟสีเขียวสีก่ อง
ล้อมเย่เจ๋อไท่ไว้ พอเขาปรากฏตัวผูค้ นด้านล่างก็ตนื่ เต้น เสียงตะโกนค�ำขวัญอย่าง
อ่อนแรงเมื่อครู่ดังกระหึ่มขึ้นราวกับกระแสน�้ำระลอกใหม่ซัดเข้ามาท่วมทุกสิ่ง
หลังจากอดทนรอให้เสียงตะโกนค�ำขวัญสงบลง หนึ่งในเรดการ์ดชายบน
เวทีกห็ นั มาทางเหยือ่ “เย่เจ๋อไท่แกเชีย่ วชาญวิชากลศาสตร์ คงเห็นแล้วว่าแรงรวม
อันยิง่ ใหญ่ทแี่ กต่อต้านอยูม่ พี ลังมหาศาลแค่ไหน ขืนดึงดันต่อไปก็มแี ต่หนทางตาย!
วันนี้ด�ำเนินการตามขั้นตอนการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว ไม่ต้องพูดเรื่องไร้สาระ
ตอบค�ำถามต่อไปนี้อย่างตรงไปตรงมา ในวิชาพื้นฐานของปีการศึกษาหกสองถึง
หกห้า แกได้เพิ่มเนื้อหาทฤษฎีสัมพัทธภาพโดยพลการใช่ไหม”
“ทฤษฎีสมั พัทธภาพเป็นทฤษฎีตน้ แบบของวิชาฟิสกิ ส์ วิชาพืน้ ฐานจะขาด
เรื่องนี้ได้อย่างไร” เย่เจ๋อไท่ตอบ
“พูดบ้าๆ!” เรดการ์ดสาวซึ่งยืนอยู่ข้างๆ พูดเสียงกร้าว “ไอน์สไตน์เป็น
นักวิชาการปฏิปักษ์ปฏิวัติ เขาเห็นแก่ลาภยศเผ่นหนีไปสร้างระเบิดปรมาณูให้
จักรวรรดินยิ มอเมริกา! ต้องสร้างวิทยาศาสตร์ทปี่ ฏิวตั ิ ต้องโค่นล้มธงด�ำแห่งทฤษฎี
ของชนชั้นนายทุนที่มีทฤษฎีสัมพัทธภาพเป็นตัวแทน!”
เย่เจ๋อไท่นงิ่ เงียบ เขาสะกดความรูส้ กึ เจ็บปวดจากหมวกเหล็กทีศ่ รี ษะและ
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ป้ายเหล็กทีอ่ กจึงนิง่ เงียบไม่ตอบค�ำถามทีไ่ ม่สมควรตอบ ลูกศิษย์ดา้ นหลังของเขา
ขมวดคิ้วเล็กน้อย เด็กหญิงที่พูดเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในจ�ำนวนเรดการ์ดมัธยมต้น
สีค่ น ชัดเจนว่าเธอเตรียมตัวไว้แล้ว เมือ่ ครูก่ อ่ นขึน้ เวทียงั เห็นเธอท่องบทวิพากษ์อยู่
แต่การจะรับมือเย่เจ๋อไท่แค่คำ� ขวัญไม่กปี่ ระโยคของเธอย่อมไม่ได้ผล วันนีพ้ วกเขา
จึงเตรียมอาวุธใหม่มาใช้กับอาจารย์ผู้นี้ หนึ่งในนั้นจึงโบกมือให้คนด้านล่าง
ศาสตราจารย์ส้าวหลินภรรยาของเย่เจ๋อไท่ อาจารย์สอนฟิสิกส์ในคณะ
เดียวกันลุกขึ้นยืนที่แถวหน้าสุดด้านล่าง แล้วเดินขึ้นเวที หล่อนสวมชุดสีเขียว
ใบไม้ซึ่งไม่เข้ากับตัวเลย เห็นชัดว่าหล่อนต้องการใส่สีใกล้เคียงกับเรดการ์ด แต่
คนทีค่ นุ้ เคยกับส้าวหลินจะรูส้ กึ แปลกๆ เมือ่ นึกถึงภาพทีห่ ล่อนสวมชุดกีเ่ พ้าสวยหรู
เวลาสอน
“เย่เจ๋อไท่!” ส้าวหลินชีห้ น้าสามีพร้อมกับตะคอก เห็นได้ชดั ว่าหล่อนไม่คนุ้
กับสถานการณ์เช่นนี้ พยายามพูดดังแต่เสียงกลับสัน่ “คุณคงคิดไม่ถงึ ว่าฉันจะลุกขึน้
มาเปิดโปงคุณ วิพากษ์คุณใช่ไหม เมื่อก่อนฉันโดนคุณหลอก คุณหลอกฉันด้วย
โลกทัศน์และความคิดทางวิทยาศาสตร์ทเี่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การปฏิวตั !ิ เวลานีฉ้ นั ตาสว่าง
แล้วด้วยความช่วยเหลือของแม่ทพั น้อยแห่งการปฏิวตั ิ ฉันจะยืนอยูข่ า้ งการปฏิวตั ิ
อยูข่ า้ งประชาชน!” หล่อนมองลงไปทีด่ า้ นล่างของเวที “สหายทัง้ หลาย แม่ทพั น้อย
แห่งการปฏิวตั ทิ กุ ท่าน ครูแห่งการปฏิวตั ทิ กุ ท่าน เราควรเข้าใจเนือ้ แท้ทเี่ ป็นปฏิปกั ษ์
ปฏิวัติของทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ เนื้อแท้นี้เผยออกมาชัดเจนที่สุดใน
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป การเสนอแบบจ�ำลองจักรวาลที่อยู่ในสภาวะนิ่งปฏิเสธ
การเคลื่อนไหวของวัตถุขัดต่อวิภาษวิธี! ยังเสนอว่าจักรวาลมีความจ�ำกัดซึ่งก็คือ
ลัทธิจิตนิยมที่เป็นปฏิปักษ์ปฏิวัติอย่างสมบูรณ์...”
เย่เจ๋อไท่ยิ้มอย่างขมขื่นเมื่อฟังค�ำสาธยายเป็นคุ้งเป็นแควของภรรยา
หลินผมหลอกคุณหรือ ทีจ่ ริงในใจผม คุณเป็นปริศนาตลอดมา ครัง้ หนึง่ ผมเคยชม
คุณให้พอ่ คุณฟังว่าคุณมีพรสวรรค์ (พ่อคุณโชคดีทจี่ ากโลกนีไ้ ปก่อนจึงรอดพ้นจาก
หายนะครั้งนี้) ท่านผู้เฒ่าสั่นหัวบอกว่าลูกสาวผมคงไม่สามารถสร้างผลงานใหม่
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ด้านวิชาการได้ จากนัน้ ท่านยังพูดถ้อยค�ำทีส่ ำ� คัญต่อชีวติ ทีเ่ หลือของผม หลินหลิน
ฉลาดเกินไป แต่การค้นคว้าทฤษฎีพื้นฐานจ�ำเป็นต้องโง่
หลายปีตอ่ มาผมจึงเข้าใจค�ำพูดนีม้ ากขึน้ เรือ่ ยๆ หลินคุณฉลาดเกินไปจริงๆ
เมือ่ หลายปีกอ่ นคุณก็ได้กลิน่ ทิศทางลมด้านการเมืองของแวดวงวิชาการแล้ว และ
ได้ท�ำบางอย่างล่วงหน้า อย่างเช่นเวลาสอนคุณได้เปลี่ยนชื่อเรียกของกฎและ
ตัวแปรทางฟิสิกส์ส่วนใหญ่ เปลี่ยนกฎของโอห์มเป็นกฎความต้านทานไฟฟ้า
เปลีย่ นสมการของแมกซ์เวลล์เป็นสมการแม่เหล็กไฟฟ้า เปลีย่ นค่าคงทีข่ องพลังค์
เป็นค่าคงทีข่ องควอนตัม... คุณอธิบายให้นกั ศึกษาฟังว่า “ผลงานทางวิทยาศาสตร์
ทั้งหมดเป็นการตกผลึกทางภูมิปัญญาของประชาชนผู้ใช้แรงงานอันไพศาล
นักวิชาการทีม่ ชี อื่ เสียงของชนชัน้ นายทุนเพียงแต่ขโมยภูมปิ ญ
ั ญาไป แต่ถงึ กระนัน้
คุณก็ยงั ไม่เป็นทีย่ อมรับจาก ‘กระแสหลักของการปฏิวตั ’ิ ดูคณ
ุ เองสิ แขนเสือ้ ก็ไม่มี
ปลอกแขนสีแดงแบบ ‘ครูปฏิวตั ’ิ คุณขึน้ มามือเปล่า ไม่มสี ทิ ธิแม้แต่จะถือคติพจน์2...
เพราะคุณเกิดในครอบครัวที่มีชื่อเสียงของจีนเก่า พ่อแม่คุณเป็นนักวิชาการที่
มีชื่อเสียง
พูดถึงไอน์สไตน์คุณมีเรื่องที่ต้องสารภาพมากกว่าผม ฤดูหนาวปี 1922
ไอน์สไตน์มาเยือนซ่างไห่ (เซี่ยงไฮ้) เพราะพ่อคุณเก่งภาษาเยอรมัน จึงได้เป็น
ผู้ติดตามเขา คุณบอกผมหลายครั้งว่าพ่อคุณก้าวไปบนเส้นทางวิชาฟิสิกส์ เพราะ
ไอน์สไตน์สอนท่านด้วยตนเอง และที่คุณเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์เพราะ
ได้รบั อิทธิพลจากพ่อ จึงถือว่าไอน์สไตน์เป็นอาจารย์ใหญ่ของคุณ เรือ่ งนีท้ ำ� ให้คณ
ุ
ภูมิใจและมีความสุขมาก
ต่อมาผมจึงรู้ว่าพ่อคุณโกหกคุณด้วยเจตนาดี เขาพบไอน์สไตน์ชั่วเวลา
สั้นๆ เพียงครั้งเดียว คือเช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน 1922 เขาติดตามไอน์สไตน์ไป
เดินเล่นที่ถนนหนานจิง ผู้ร่วมทางครั้งนี้ยังมีอวี๋อิ้วเริ่น อธิการบดีมหาวิทยาลัย
หมายถึง คติพจน์เหมาเจ๋อตงเป็นหนังสือเล่มเล็กปกสีแดงที่รวบรวมค�ำพูดของประธาน
เหมาเจ๋อตง ถือเป็นคัมภีร์คู่กายของเรดการ์ดเวลานั้น – ผู้แปล
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ซ่างไห่และเฉากู่ปิง ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ต้ากงเป้า ขณะเดินผ่านบริเวณที่มีการ
ซ่อมถนน ไอน์สไตน์หยุดอยูข่ า้ งๆ กรรมกรเด็กทีก่ ำ� ลังทุบหิน มองเด็กชายทีเ่ นือ้ ตัว
มอมแมมสวมเสือ้ ผ้าปุปะท่ามกลางลมหนาว เขาถามพ่อคุณว่าเด็กได้คา่ แรงวันละ
เท่าไร หลังจากถามเด็กชายพ่อคุณจึงตอบว่าห้าเฟิน นีเ่ ป็นการพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่
แห่งวงการวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก ไม่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ ไม่มีทฤษฎี
สัมพัทธภาพ มีเพียงความจริงทีโ่ หดร้าย ตามทีพ่ อ่ คุณเล่า หลังจากไอน์สไตน์ได้ยนิ
ค�ำตอบแล้วก็ยืนนิ่งครู่หนึ่งมองดูกรรมกรเด็กที่ท�ำงานอย่างชินชา กล้องยาสูบใน
มือของไอน์สไตน์ดับแล้วโดยไม่ได้สูบ หลังจากที่พ่อคุณหวนร�ำลึกถึงเรื่องนี้แล้วก็
พูดกับผมอย่างสะท้อนใจว่า ในประเทศจีนความคิดทีล่ ำ�้ หน้าไปไกลจะหล่นลงพืน้
แรงดึงดูดของความจริงหนักหน่วงอย่างยิ่ง
“ก้มหัว!” เรดการ์ดหนุ่มตะโกนสั่งเย่เจ๋อไท่ไม่แน่ใจว่าเป็นการแสดงความ
เห็นใจที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดของศิษย์ที่มีต่ออาจารย์ คนที่ถูกวิพากษ์ต้องก้มหัว
ถ้าเย่เจ๋อไท่ก้มหัวหมวกเหล็กทรงสูงที่สวมอยู่จะหล่นลงมา จากนั้นถ้าเขายังคง
ก้มหัวก็จะไม่มีเหตุผลที่จะให้เขาใส่อีก แต่เย่เจ๋อไท่ยังคงเชิดหน้าใช้ล�ำคอที่
ผอมบางค�้ำหมวกเหล็กที่หนักอึ้งไว้
“ก้มหัว! แกมันพวกปฏิปกั ษ์ปฏิวตั ทิ ดี่ อื้ รัน้ !” เรดการ์ดหญิงทีอ่ ยูข่ า้ งๆ ถอด
เข็มขัดฟาดเย่เจ๋อไท่ หัวเข็มขัดทองเหลืองกระแทกถูกท้ายทอย ทิ้งรอยไว้อย่าง
ชัดเจน แต่ถกู รอยช�ำ้ เลือดสีมว่ งด�ำกลบทันที ร่างของเขาโงนเงนครูห่ นึง่ แล้วยืนนิง่
เรดการ์ดหนุ่มซักถามเย่เจ๋อไท่ “ในการสอนวิชาควอนตัมแมคคานิคส์
แกเผยแพร่ความคิดปฏิปกั ษ์ปฏิวตั มิ ากมาย!” พูดจบก็พยักหน้าให้สา้ วหลินพูดต่อ
ส้าวหลินพูดต่อทันทีไม่รอช้า หล่อนจ�ำเป็นต้องพูดต่อไปไม่หยุด เพื่อไม่ให้
สภาพจิตใจที่ก�ำลังสั่นคลอนพังทลายลง “เย่เจ๋อไท่ เรื่องนี้แกไม่ปฏิเสธใช่ไหม!
แกเผยแพร่การตีความโคเปนเฮเกน (Copenhagen Interpretation) ที่ปฏิปักษ์
ปฏิวัติให้นักศึกษา!”
“นีเ่ ป็นค�ำอธิบายซึง่ ปัจจุบนั เป็นทีย่ อมรับทัว่ ไปว่าสอดคล้องกับผลการทดลอง
22
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ทีส่ ดุ ” เย่เจ๋อไท่บอกแม้จะถูกโจมตีอย่างหนักหน่วง แต่นำ�้ เสียงของเขายังคงหนักแน่น
ท�ำให้ส้าวหลินแปลกใจและหวาดหวั่นมาก
“บทความนีม้ คี วามเห็นว่า การสังเกตภายนอกส่งผลให้ฟงั ก์ชน่ั คลืน่ (Wave
Function) ของควอนตัมพังหรือหดลง นี่คือรูปแบบหนึ่งของลัทธิจิตนิยมที่เป็น
ปฏิปักษ์ปฏิวัติและแสดงออกอย่างบ้าคลั่งที่สุด!”
“ปรัชญาน�ำการทดลองหรือการทดลองน�ำปรัชญา!” เย่เจ๋อไท่ถามทันที
การตอบโต้ของเขาท�ำให้นักวิพากษ์ท�ำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะ
“แน่นอนว่าปรัชญาลัทธิมาร์กซ์ชี้น�ำการทดลองวิทยาศาสตร์” หนึ่งใน
เรดการ์ดหนุ่มบอก
“นีเ่ ท่ากับบอกว่าปรัชญาทีถ่ กู ต้องหล่นลงมาจากท้องฟ้าขัดแย้งกับข้อความ
ทีว่ า่ การปฏิบตั ทิ ำ� ให้เกิดความรูท้ แี่ ท้จริง ขัดกับหลักการรับรูโ้ ลกของลัทธิมาร์กซ์”
ส้าวหลินกับเรดการ์ดนักศึกษานิ่งอึ้ง ทั้งสามต่างจากเรดการ์ดชั้นมัธยม
และเรดการ์ดทั่วไป จะไม่ยอมรับเหตุผลเลยได้อย่างไร แต่เรดการ์ดทั้งสี่ที่มาจาก
โรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยมีวิธีการปฏิวัติที่แน่วแน่ เด็กหญิงที่ใช้เข็มขัดฟาด
เย่เจ๋อไท่ก่อนหน้านี้ลงมือฟาดอย่างแรงอีกครั้ง อีกสามคนก็ผลัดกันฟาดบ้าง เมื่อ
อยู่กับเพื่อนนักปฏิวัติแต่ละคนต้องแสดงว่าตัวเองปฏิวัติยิ่งกว่าหรืออย่างน้อยก็
ต้องปฏิวัติเท่ากัน สองเรดการ์ดชายไม่ได้ว่าอะไร สภาพอย่างนี้ถ้าใครขัดขวางก็
จะถูกระแวงว่าไม่ปฏิวัติ
“ในวิชาคณิตศาสตร์ แกเผยแพร่ทฤษฎีบิ๊กแบง3 นี่ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่ง
ที่ปฏิปักษ์ปฏิวัติที่สุด!” หนึ่งในเรดการ์ดหนุ่มลองเปลี่ยนเรื่อง
“บางทีในอนาคตทฤษฎีนอี้ าจจะถูกหักล้าง แต่การค้นพบทางจักรวาลวิทยา
สองครั้งใหญ่ในศตวรรษนี้คือการเคลื่อนไปทางแดง (Red Shift) ของฮับเบิลและ
รังสีสามเคลวินฉากหลังของจักรวาล ส่งผลให้ทฤษฎีบกิ๊ แบงเป็นทฤษฎีการก�ำเนิด
จักรวาลที่น่าเชื่อถือที่สุดในเวลานี้”
3
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“เหลวไหล!” ส้าวหลินตะโกนลั่น จากนั้นก็พร�่ำพูดถึงการระเบิดครั้งใหญ่
ของจักรวาล และไม่ลืมที่จะเปิดโปงธาตุแท้ที่ปฏิปักษ์ปฏิวัติ แต่ความแปลกใหม่
ไม่ธรรมดาของทฤษฎีนดี้ งึ ดูดความสนใจของเด็กสาวทีฉ่ ลาดทีส่ ดุ ในกลุม่ เธอถาม
โดยไม่ทันคิด “เวลาก็เริ่มขึ้นจากจุดนั้นหรือ งั้นก่อนหน้านั้นมีอะไร”
“ไม่มีอะไรทั้งนั้น” เย่เจ๋อไท่บอกเหมือนตอบค�ำถามของเด็กหญิงคนหนึ่ง
เขาหันไปมองเด็กหญิงอย่างอ่อนโยน แต่หมวกเหล็กและอาการบาดเจ็บท�ำให้
เขาขยับตัวล�ำบาก
“อะไรนะ...ไม่มีอะไรเลยหรือ ปฏิปักษ์ปฏิวัติ! ปฏิปักษ์ปฏิวัติสุดขั้ว!”
เด็ ก หญิ ง ตะโกนเสี ย งดั ง ท่ า ทางตื่ น กลั ว เธอท� ำ อะไรไม่ ถู ก ได้ แ ต่ หั น ไปขอ
ความช่วยเหลือจากส้าวหลินและได้รับความช่วยเหลือทันที
“นี่ เ ท่ า กั บ เหลือที่ว่างไว้ใ ห้พระเจ้า” ส้าวหลินพูดพลางพยักหน้าให้
เด็กหญิงคนนั้น
ความสับสนของเรดการ์ดพบค�ำตอบแล้ว เธอชูมือที่ก�ำเข็มขัดแน่นชี้ไปที่
เย่เจ๋อไท่ “แกจะบอกว่ามีพระเจ้างั้นหรือ”
“ผมไม่รู้”
“ว่าไงนะ!”
“ผมบอกว่าไม่รู้ ถ้าพระเจ้าหมายถึงสิง่ ทีเ่ หนือความรับรูท้ อี่ ยูน่ อกจักรวาล
ละก็ ผมไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่ ทุกสิ่งทุกอย่างมีด้านตรงและด้านกลับ วิทยาศาสตร์
ไม่มขี อ้ พิสจู น์ทแี่ น่ชดั ” ความจริงชัว่ ขณะทีเ่ ป็นเหมือนฝันร้ายนีเ้ ย่เจ๋อไท่เกือบเชือ่
แล้วว่าพระเจ้าไม่มีจริง
ค�ำพูดที่เหมือนกบฏนี้ท�ำให้ที่ประชุมโกลาหลทันที เรดการ์ดคนหนึ่งบน
เวทีตะโกนน�ำ เปล่งค�ำขวัญออกมาเป็นชุดๆ
“โค่นล้มเย่เจ๋อไท่นักวิชาการปฏิปักษ์ปฏิวัติ!”
“โค่นล้มนักวิชาการปฏิปักษ์ปฏิวัติทุกคน!”
“โค่นล้มทฤษฎีปฏิปักษ์ปฏิวัติ!”
24
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“พระเจ้าไม่มีจริง ศาสนาทุกศาสนาเป็นเครื่องมือทางจิตใจที่ชนชั้น
ปกครองสร้างขึ้นเพื่อมอมเมาประชาชน!” เด็กสาวคนนั้นพูดเสียงดังหลังจาก
เสียงตะโกนค�ำขวัญสงบลง
“ความคิดนี้มองด้านเดียว” เย่เจ๋อไท่พูดอย่างสงบนิ่ง
เด็กหญิงเรดการ์ดบันดาลโทสะด้วยความอับอาย เธอตัดสินใจเฉียบขาด
ศัตรูตัวฉกาจที่อยู่เบื้องหน้าคนนี้พูดไปก็ไร้ความหมาย เธอคว้าเข็มขัดแล้วปราด
เข้าไป สหายทั้งสามตามมาติดๆ เย่เจ๋อไท่เป็นคนรูปร่างสูง เด็กหญิงอายุสิบสี่
แต่ละคนต้องเหวี่ยงเข็มขัดขึ้นไปจึงฟาดโดนหัวที่ไม่ยอมก้มลง หลังจากเริ่มฟาด
สองสามครั้ง หมวกเหล็กที่ช่วยป้องกันศีรษะก็ถูกตีร่วงลง จากนั้นหัวเข็มขัด
ทองเหลืองก็ระดมซัดกระหน�่ำเข้าใส่หัวและล�ำตัวราวกับห่าฝน จนในที่สุดเขาก็
ล้ ม ลง แต่ก ลับ ท�ำให้เ ด็ก หญิง เรดการ์ดยิ่งฮึกเหิมและทุ่มเทให้กับการต่อสู้
อันสูงส่ง เธอต่อสู้เพื่อความเชื่อ เพื่ออุดมการณ์ หลงใหลไปกับภารกิจอันรุ่งโรจน์
ที่ได้รับมอบหมายจากประวัติศาสตร์ ภูมิใจกับความกล้าหาญของตน...
“ค�ำชีแ้ นะสูงสุดต้องสูด้ ว้ ยเหตุผลไม่ใช่ดว้ ยก�ำลัง!” ในทีส่ ดุ ศิษย์ทงั้ สองของ
เย่เจ๋อไท่ก็ตัดสินใจตะโกนขึ้นแล้วพุ่งเข้าไปดึงตัวเด็กหญิงทั้งสี่ที่ก�ำลังคลุ้มคลั่งไว้
แต่สายไปแล้ว นักฟิสิกส์นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น ตาปรือมองดูเลือดที่ไหล
เป็นทางลงมาจากศีรษะ ที่ประชุมอันบ้าคลั่งนิ่งเงียบทันที มีแต่รอยเลือดที่ไหล
เป็นทางเคลือ่ นไหวเหมือนงูสแี ดงทีเ่ ลือ้ ยอย่างเชือ่ งช้า พอถึงขอบเวทีกค็ อ่ ยๆ หยด
ลงในกล่องเปล่าเสียงดังติ๋งๆ เป็นจังหวะเหมือนเสียงฝีก้าวที่ค่อยๆ ห่างออกไป
เสียงหัวเราะประหลาดท�ำลายความเงียบทันที เป็นเสียงของส้าวหลินซึ่ง
คุมสติไม่อยู่ ฟังแล้วชวนขนลุก ผู้คนทยอยกันออกไป จนในที่สุดกลายเป็นการ
เผ่นหนี ทุกคนอยากหนีไปจากสถานที่นี้ให้เร็วที่สุด ที่ประชุมจึงร้างทันที เหลือ
เพียงเด็กสาวคนหนึ่งที่ด้านล่างของเวที
เธอคือเย่เหวินเจี๋ยบุตรสาวของเย่เจ๋อไท่
ขณะที่เด็กหญิงทั้งสี่กระชากชีวิตของพ่อเธอ เธอคิดจะบุกขึ้นไปบนเวที
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แต่ภารโรงเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยสองคนคว้าตัวเธอไว้ และกระซิบบอกเธอว่า
จะเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งด้วยหรือ ขณะนั้นที่ประชุมก�ำลังบ้าคลั่ง ถ้าเธอออกไป
ปรากฏตัวจะยิ่งชักน�ำให้เกิดความรุนแรง เธอร้องไห้โฮดังลั่น แต่เสียงเธอถูกกลบ
ด้วยเสียงตะโกนค�ำขวัญและเสียงเชียร์ที่บ้าคลั่ง เมื่อทุกอย่างเงียบลง เธอกลับ
ส่งเสียงอะไรไม่ได้ ได้แต่เพ่งมองร่างไร้ชีวิตของบิดาบนเวที สิ่งที่ร้องไห้และ
ตะโกนออกมาไม่ได้ ได้ละลายซึมซ่านอยูใ่ นสายเลือด อยูก่ บั เธอไปชัว่ ชีวติ หลังจาก
ฝูงชนไปแล้ว เธอยังยืนอยู่ที่นั่น ล�ำตัวแขนขายังอยู่ในท่าที่ถูกคนงานคว้าไว้
ไม่ขยับเขยื้อนราวกับกลายเป็นหิน ผ่านไปครู่ใหญ่เธอจึงลดมือที่ชูลงมาค่อยๆ
ก้าวขึ้นไปบนเวที นั่งลงข้างศพบิดา กุมมือข้างหนึ่งของบิดาที่เย็นแล้ว สายตา
มองไปไกลอย่างเหม่อลอย ก่อนเคลื่อนย้ายศพ เย่เหวินเจี๋ยล้วงของสิ่งหนึ่ง
ออกจากกระเป๋าเสื้อมาใส่ในมือข้างนั้น กล้องยาสูบนั่นเอง
เย่เหวินเจี๋ยออกจากสนามไร้ผู้คนที่อยู่ในสภาพเละเทะไปอย่างเงียบๆ
เดินตามทางกลับบ้าน พอมาถึงตึกหอพักอาจารย์กไ็ ด้ยนิ เสียงหัวเราะอย่างเสียสติ
ดังมาจากหน้าต่างชั้นสองซึ่งเป็นห้องของครอบครัวเธอ เป็นเสียงจากคนที่เธอ
เคยเรียกว่าแม่ เย่เหวินเจี๋ยหันหลังกลับอย่างเงียบๆ ปล่อยให้สองขาพาไปที่อื่น
ในที่สุดเธอจึงรู้ตัวว่ามาถึงหน้าประตูห้องของหร่วนเหวิน อาจารย์หร่วน
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอตลอดเวลาสี่ปีในมหาวิทยาลัย และเป็นเพื่อนสนิท
ที่สุดของเธอในช่วงสองปีที่เย่เหวินเจี๋ยศึกษาปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์
(Astrophysics) ซึ่งต่อมาต้องหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมการปฏิวัติจนถึงเดี๋ยวนี้
นอกจากบิดาแล้ว อาจารย์หร่วนเป็นคนที่เธอใกล้ชิดที่สุด อาจารย์หร่วนเหวิน
เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ บ้านของอาจารย์มีแรงดึงดูดต่อเย่เหวินเจี๋ย
มีของมากมายที่อาจารย์น�ำกลับมาจากยุโรป ทั้งหนังสือสวยงาม ภาพสีน�้ำมัน
แผ่นเสียง และเปียโน นอกจากนี้ยังมีชั้นขนาดเล็กวางกล้องยาสูบแบบยุโรปที่
งามวิจิตรแถวหนึ่ง กล้องยาสูบของบิดาก็เป็นของที่อาจารย์มอบให้ กล้องยาสูบ
มีทั้งแบบที่ท�ำจากไม้โพตีเนียจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และแบบที่ท�ำจากหิน
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เซพิโอไลท์จากตุรกี กล้องยาสูบแต่ละอันราวกับซึมซ่านไปด้วยสติปัญญาของ
ผู้ชายที่เคยถือมันไว้ในมือและคาบไว้ในปากขณะที่ก�ำลังครุ่นคิด แต่หร่วนเหวิน
ไม่เคยเอ่ยถึงเขา โลกใบน้อยอันงดงามอบอุ่นนี้กลายเป็นพื้นที่สงบที่เย่เหวินเจี๋ย
มาอาศัยหลบพายุแห่งความวุ่นวายสับสนของชีวิต แต่นั่นเป็นช่วงเวลาก่อนที่
ห้องนี้จะถูกตรวจค้นในการเคลื่อนไหวปฏิวัติ ครั้งนี้อาจารย์ถูกโจมตีอย่างหนัก
เช่นเดียวกับพ่อของเย่เหวินเจี๋ย ขณะประชุมวิพากษ์อาจารย์ถูกพวกเรดการ์ด
เอารองเท้าส้นสูงมาห้อยคอ เอาลิปสติกมาวาดใบหน้า เป็นการประจานว่า
อาจารย์ใช้ชีวิตแบบชนชั้นนายทุนที่เน่าเฟะ
เย่เหวินเจี๋ยผลักประตูห้องของหร่วนเหวินเข้าไป สภาพที่เคยรกรุงรังหลัง
จากถูกรื้อค้นได้รับการจัดให้เป็นระเบียบแล้ว ภาพสีน�้ำมันที่ถูกฉีกขาดได้รับการ
ทากาวแขวนบนผนังห้องอย่างเดิม เปียโนที่ล้มคว�่ำก็ตั้งไว้ที่เดิม แม้จะเสียหาย
จนเล่นไม่ได้ แต่ก็ได้รับการเช็ดถูจนสะอาด หนังสือสวยงามหลายเล่มที่เหลือถูก
จัดเรียงไว้บนชั้นอย่างเป็นระเบียบ...หร่วนเหวินนั่งตัวตรงบนเก้าอี้หมุนที่โต๊ะ
เขียนหนังสือ หลับตานิ่ง เย่เหวินเจี๋ยเข้าไปยืนใกล้ๆ คล�ำที่หน้าผาก ใบหน้า
และแขน เย็นเฉียบไปทั้งตัว ความจริงแล้วตอนที่เย่เหวินเจี๋ยเข้ามาในห้องก็
สังเกตเห็นขวดยากล่อมประสาทเปล่าล้มคว�ำ่ บนโต๊ะแล้ว เธอยืนนิง่ ๆ อยูค่ รูห่ นึง่
แล้วหันหลังเดินจากไป ไม่รู้สึกเศร้าโศกแล้ว บัดนี้เธอเป็นเหมือนเครื่องตรวจ
กัมมันตภาพรังสีแบบไกเกอร์ (Geiger Counter) เมื่ออยู่ในเขตรังสีสูงเกินขนาด
จะไม่แสดงผล ไม่มีเสียงดัง อ่านค่าได้เป็นศูนย์ ขณะที่เธอหันกลับมาดูอาจารย์
เป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกจากห้อง จึงเห็นว่าอาจารย์แต่งหน้าสวย ทาลิปสติก
และสวมรองเท้าส้นสูงด้วย
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บทที่ 2
ฤดูใบไม้ผลิที่เงียบสงบ
สองปีต่อมา ที่เทือกเขาต้าซิงอันหลิง
“ล้มลงเขาแล้ว...”
สิ้นเสียงร้องเตือน สนดาฮูเรียนลาร์ชสูงใหญ่ราวกับเสามหึมาในวิหาร
พาเธนอนก็ล้มครืนลง เย่เหวินเจี๋ยรู้สึกว่าแผ่นดินสั่นสะเทือนเล็กน้อย เธอหยิบ
ขวานกับเลื่อยมาลิดกิ่งของต้นไม้ยักษ์ ยามนี้ทุกครั้งเธอจะรู้สึกเหมือนก�ำลัง
แต่งศพยักษ์ เธอมักจะจินตนาการว่ายักษ์ตนนี้คือบิดาของเธอ ค�่ำคืนที่โหดร้าย
เมือ่ สองปีกอ่ น ความรูส้ กึ ตอนทีแ่ ต่งศพของบิดาในห้องดับจิตได้หวนกลับมาอีกครัง้
เปลือกไม้ที่แตกเป็นร่องลึกของต้นไม้ยักษ์คล้ายกับบาดแผลทั่วร่างของบิดา
กองทหารพัฒนาเพื่อการผลิตแห่งมองโกเลียในสี่สิบเอ็ดกรม หกกองพล
จ�ำนวนกว่าแสนนาย กระจายกันอยูใ่ นป่าและทุง่ หญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาล ตอนที่
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เพิ่งจากเมืองมายังดินแดนแปลกหน้าแห่งนี้ ปัญญาชนหนุ่มสาวในกองทัพต่าง
คาดหวังอย่างโรแมนติกว่า ถ้าขบวนรถถังของจักรวรรดินิยมลัทธิแก้โซเวียตข้าม
ชายแดนจีน-มองโกเลียเข้ามา พวกเขาจะต่อสู้ทันที ใช้เลือดเนื้อของตนเอง
ประกอบกันเป็นแนวต้านที่หนึ่งของสาธารณรัฐ ความจริงแล้วเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่ง
ในยุทธวิธีที่ก�ำหนดไว้ขณะตั้งกองทัพนี้ แต่สงครามที่พวกเขาคาดหวังเป็นเหมือน
ภูเขาที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้าของทุ่งหญ้า ไกลจนกระทั่งม้าที่วิ่งไปตายเสียก่อน แม้
มองเห็นอย่างชัดเจนแต่เอื้อมไม่ถึง พวกเขาจึงได้แต่บุกเบิกพื้นที่รกร้างเลี้ยงสัตว์
และตัดต้นไม้ เยาวชนซึ่งเคยเผาความเป็นหนุ่มสาวของตนในช่วง ‘เคลื่อนไหว
ปฏิสมั พันธ์ครัง้ ใหญ่’ รับรูอ้ ย่างรวดเร็วว่าเมือ่ เทียบกับดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาล
นี้แล้ว เมืองใหญ่ในประเทศก็เป็นเพียงคอกแกะเท่านั้น ในทุ่งหญ้าและป่าไม้อัน
หนาวเหน็บไร้ขอบเขตนี้ การเผาไร้ความหมาย เลือดที่ร้อนระอุพอสาดออกไปก็
จะเย็นลงอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าขี้วัวด้วยซ�้ำและไร้ประโยชน์ยิ่งกว่าขี้วัว แต่การเผา
เป็นชะตากรรม พวกเขาอยู่ในยุคของการเผา ดังนั้นทุกคนจึงใช้เลื่อยยนต์และ
เลื่อยไฟฟ้าเปลี่ยนผืนป่ากว้างใหญ่ให้กลายเป็นภูเขาหัวโล้น ใช้รถแทรกเตอร์
และรถเกี่ยวข้าวเปลี่ยนทุ่งหญ้าผืนใหญ่ให้กลายเป็นทุ่งนา จากนั้นก็กลายเป็น
ทะเลทราย
ที่เย่เหวินเจี๋ยพบเห็นการตัดไม้ที่เรียกได้ว่า ‘บ้าคลั่ง’ สนดาฮูเรียนลาร์ชที่
สูงชะลูดในต้าซิงอันหลิง สนจางจือ่ ทีเ่ ขียวตลอดปี สนไป๋หวั ทีส่ วยเด่น สนซานหยาง
ที่สูงเสียดฟ้า สนเฟอร์ไซบีเรีย รวมทั้งต้นเฮยหัว ต้นจั้ว ต้นซานอวี๋ ต้นสุ่ยชวีหลิ่ว
ต้นจวนเทียนหลิ่ว ต้นลี่มองโกล ล้วนถูกตัดจนเหี้ยนเตียน เลื่อยยนต์หลายร้อย
เครื่องเป็นเหมือนตั๊กแตนเหล็ก กองร้อยของเธอผ่านไปทางไหนบริเวณนั้น
จะเหลือเพียงตอไม้
สนดาฮูเรียนลาร์ชที่ถูกแต่งเรียบร้อยจะถูกรถแทรกเตอร์แบบตีนตะขาบ
ลากออกไป เย่เหวินเจี๋ยลูบคล�ำรอยเลื่อยใหม่เอี่ยมที่ด้านโคนต้น เธอมักท�ำเช่นนี้
โดยไม่รู้ตัว ราวกับว่าเธอสามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่รุนแรงของต้นไม้ใหญ่
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จูๆ่ เธอก็เห็นว่าทีร่ อยเลือ่ ยของต้นไม้ไม่ไกลนักมีอกี มือหนึง่ ก�ำลังลูบคล�ำอยู่ มือนัน้
ส่งผ่านความรู้สึกสั่นสะท้านออกมาร่วมกับเธอ มือนั้นขาวจัดแต่ก็มองออกว่า
เป็นมือผูช้ าย เย่เหวินเจีย๋ เงยหน้าขึน้ เห็นคนทีล่ บู คล�ำต้นไม้คอื ไป๋มหู่ ลิน ชายหนุม่
ร่างผอมใส่แว่น เป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์ ‘ต้าเซิงฉ่านเป้า’ (หนังสือพิมพ์กอง
การผลิตใหญ่) ของกองทัพ เขาเพิ่งมาท�ำข่าวที่กองร้อยเมื่อวานซืน เย่เหวินเจี๋ย
เคยอ่านบทความที่เขาเขียน ส�ำนวนดีมาก มีรายละเอียดและข้อสังเกตเกี่ยวกับ
การละเลยสภาพแวดล้อมของที่นี่ ท�ำให้เธอประทับใจมาก
“หม่ากังมานี่สิ” ไป๋มู่หลินตะโกนเรียกเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกล
เด็กหนุ่มคนนี้รูปร่างบึกบึนเหมือนต้นสนที่เขาโค่น เขาเดินเข้ามาหา นักข่าวไป๋
ถาม “คุณรู้ไหมต้นไม้ต้นนี้อายุเท่าไร”
“ลองนับสิ” หม่ากังชี้ไปที่วงปีบนตอไม้
“ผมนับแล้ว ตั้งสามร้อยสามสิบกว่าปี คุณใช้เวลาเลื่อยนานเท่าไร”
“ไม่ถึงสิบนาทีหรอก ขอบอกให้รู้ไว้ ผมเป็นมือเลื่อยที่เร็วที่สุดในกองร้อย
ผมไปอยู่หมู่ไหนธงแดง4 ก็จะตามผมไปที่นั่นไม่เวียนไปหมู่อื่น” หม่ากังท่าทาง
ตื่นเต้นมาก นักข่าวไป๋มักจะสนใจคนอย่างนี้ การได้เป็นบุคคลในข่าวของ
‘ต้าเซิงฉ่านเป้า’ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูง
“สามร้อยกว่าปีเท่ากับคนสิบกว่ารุ่น ต้นนี้งอกในสมัยราชวงศ์หมิง
ผ่านช่วงเวลายาวนาน เผชิญลมฝนมาเท่าไร พบเห็นเรื่องราวมากแค่ไหน แต่คุณ
ใช้เวลาเลื่อยไม่กี่นาที ไม่รู้สึกอะไรเลยหรือ”
“คุณจะให้ผมรู้สึกอะไร” หม่ากังแปลกใจ “ก็แค่ต้นไม้ ที่นี่มีแต่ต้นไม้
ต้นสนเก่าแก่กว่านี้ยังมีอีกมาก”
“ไปท�ำงานของคุณเถอะ” ไป๋มหู่ ลินส่ายหน้าแล้วนัง่ ถอนใจเบาๆ บนตอไม้
หม่ากังเองก็ส่ายหน้าด้วยความรู้สึกผิดหวังที่นักข่าวไม่รายงานเรื่องที่
น่าสนใจเกีย่ วกับเขา “ปัญญาชนก็เรือ่ งมากอย่างนีแ้ หละ” เขาพูดพลางเหลือบมอง
4
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เย่เหวินเจี๋ยซึ่งอยู่ไม่ห่าง แน่นอนว่าเขาหมายรวมถึงเธอด้วย
ต้นไม้ใหญ่ถูกลากไปครูดกับหินและตอไม้บนพื้นจนล�ำต้นขนาดใหญ่เป็น
แผลลึก ต�ำแหน่งที่ต้นไม้ตั้งอยู่ ชั้นดินเน่าเปื่อยที่เกิดจากใบไม้ทับถมเป็นชั้นหนา
ถู กทั บ เป็ นร่องยาวมีน�้ำซึมออกมา ใบไม้ร่ว งที่ส ะสมมานานปีท�ำให้น�้ำเป็น
สีแดงเข้มราวกับเลือด
“เสี่ยวเย่มาพักหน่อยสิ” ไป๋มู่หลินตะโกนบอกเย่เหวินเจี๋ยพร้อมกับชี้ตรง
ที่ว่างอีกด้านหนึ่งของตอไม้ เย่เหวินเจี๋ยเหนื่อยจริงๆ เธอวางเครื่องมือลง แล้ว
เดินมานั่งหันหลังชนกับนักข่าว
นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจู่ๆ ไป๋มู่หลินก็พูดขึ้น “ผมมองออกว่าคุณรู้สึกยังไง ที่นี้
มีแต่เราสองคนที่รู้สึกอย่างนั้น”
เย่เหวินเจี๋ยยังคงนิ่งเงียบ ไป๋มู่หลินเดาว่าเธอคงไม่ตอบ เย่เหวินเจี๋ยมักจะ
นิ่งเงียบ ชอบอยู่ตามล�ำพัง แทบไม่พูดคุยกับใคร คนที่มาที่นี่ใหม่ๆ มักนึกว่าเธอ
เป็นใบ้
ไป๋มู่หลินยังคงพูดคนเดียวต่อ “เมื่อปีที่แล้วตอนไปส�ำรวจผมเคยมาที่ป่านี้
จ�ำได้ว่ามาถึงเวลาบ่าย คนที่มารับพวกเราบอกว่าจะท�ำปลาให้กิน ผมดูใน
กระท่อมเปลือกไม้หลังเล็กเห็นแต่น�้ำต้มในกระทะ ไม่มีปลา พอน�้ำเดือดก็เห็น
คนท�ำครัวถือไม้นวดแป้งออกไปที่ล�ำธารเล็กหน้ากระท่อม ฟาดลงไปสองสามที
ก็ได้ปลาใหญ่หลายตัว...พื้นที่อุดมสมบูรณ์จริงๆ แต่เดี๋ยวนี้ดูล�ำธารสิเป็นแค่
ร่องน�้ำขุ่นไม่มีอะไรเลย ผมไม่รู้ว่าเวลานี้ทิศทางการพัฒนาของกองทัพคือ
การผลิตหรือท�ำลาย”
“เอาความคิดนี้มาจากไหน” เย่เหวินเจี๋ยถามเบาๆ แต่ไม่ได้แสดงออกว่า
สนับสนุนหรือคัดค้านความเห็นของเขา แค่เธอพูดออกมาก็ท�ำให้ไป๋มู่หลิน
ซาบซึ้งแล้ว
“ผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งประทับใจมาก...คุณอ่านภาษาอังกฤษได้
ไหม” พอเห็นเย่เหวินเจี๋ยพยักหน้า ไป๋มู่หลินจึงหยิบหนังสือปกสีน�้ำเงินออกมา
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จากกระเป๋าสะพายยื่นให้เธอ เขามองไปรอบๆ อย่างไม่ตั้งใจ “หนังสือเล่มนี้
ตีพิมพ์เมื่อปีหกสอง ส่งผลสะเทือนมากในตะวันตก”
เย่เหวินเจีย๋ รับหนังสือมา เห็นชือ่ ‘ฤดูใบไม้ผลิทเี่ งียบสงบ’ ผูเ้ ขียนคือราเชล
คาร์สัน “เอามาจากไหน” เธอถามเบาๆ
“หน่วยเหนือสนใจหนังสือเล่มนีม้ าก จะใช้เป็นหนังสืออ้างอิง ผมรับผิดชอบ
แปลส่วนที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้”
เย่เหวินเจีย๋ เปิดหนังสืออ่านและสนใจทันที ในบทน�ำสัน้ ๆ ผูเ้ ขียนบรรยายถึง
หมู่บ้านเงียบสงบที่ก�ำลังจะตายเพราะภัยของยาฆ่าแมลง เบื้องหลังของถ้อยค�ำ
พื้นๆ แสดงถึงความวิตก
“ผมอยากเขี ย นจดหมายถึ ง ศู น ย์ ก ลางพรรค ร้ อ งเรี ย นการกระท� ำ ที่
ขาดความรับผิดชอบของกองทหาร” ไป๋มู่หลินบอก
เย่เหวินเจี๋ยเงยหน้าขึ้นจากหนังสือ ครู่หนึ่งจึงเข้าใจความคิดของเขา เธอ
ไม่พูดอะไรแล้วก้มหน้าอ่านต่อ
“ถ้าคุณอยากอ่านก็เอาไปอ่านก่อน แต่ทางที่ดีอย่าให้ใครเห็นของอย่างนี้
คุณก็รู้...” ไป๋มู่หลินพูดพลางมองดูรอบๆ แล้วลุกไป
สามสิบแปดปีต่อมา ในวาระสุดท้ายของเย่เหวินเจี๋ย เธอหวนร�ำลึกถึง
อิทธิพลของหนังสือ ‘ฤดูใบไม้ผลิที่เงียบสงบ’ ที่มีต่อเธอ ก่อนหน้านี้ด้านชั่วร้าย
ของมนุษย์ได้สร้างบาดแผลขนาดใหญ่ที่ไม่มีวันหายบนจิตวิญญาณวัยเยาว์ของ
เธอ แต่หนังสือเล่มนี้ท�ำให้เธอได้ครุ่นคิดอย่างมีเหตุผลต่อความชั่วร้ายของมนุษย์
เป็นครั้งแรก หนังสือที่น่าจะเป็นหนังสือธรรมดา หัวข้อเป็นเรื่องเฉพาะ เพียงแต่
กล่าวถึงผลร้ายของการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างไม่จำ� กัดทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม ทว่ามุมมอง
ของผูเ้ ขียนส่งผลสะเทือนอย่างมหาศาลต่อเย่เหวินเจีย๋ พฤติกรรมของมนุษย์ทรี่ าเชล
คาร์สันบรรยายไว้ ซึ่งก็คือการใช้ยาฆ่าแมลง ในสายตาของเย่เหวินเจี๋ยเป็นเรื่อง
ที่ถูกต้องและปกติ อย่างน้อยก็เป็นพฤติกรรมที่กลางๆ แต่หนังสือเล่มนี้ท�ำให้เธอ
มองเห็นจากมุมมองของธรรมชาติ พฤติกรรมนี้ไม่แตกต่างจาก ‘การปฏิวัติ
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วัฒนธรรม’ ซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อโลก ถ้าเช่นนั้นยังมีพฤติกรรมอะไร
ของมนุษย์อีกที่เธอมองว่าปกติหรือยุติธรรม แต่กลับเป็นสิ่งชั่วร้าย
เมื่อคิดต่อไปเธอก็ได้ข้อสรุปหนึ่งซึ่งท�ำให้ขนลุกซู่ เหมือนตกลงสู่เหวลึกที่
น่ากลัว บางทีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความชั่วร้ายก็คือมหาสมุทรกับ
ภู เ ขาน�้ ำ แข็ง ที่ลอยอยู่ ความจริง แล้วทั้ง มหาสมุทรกับภูเขาน�้ำแข็งต่างก็มี
องค์ประกอบเหมือนกันคือน�้ำ แต่ภูเขาน�้ำแข็งดูโดดเด่นกว่า เพราะมีรูปแบบที่
ต่างออกไป ทั้งๆ ที่ภูเขาน�้ำแข็งก็เป็นน�้ำเล็กน้อยในน�้ำจ�ำนวนมหาศาลทั้งหมด
เธอมองเห็นความชั่วร้ายของการปฏิวัติวัฒนธรรมที่คนส่วนใหญ่คิดว่ายิ่งใหญ่
ถูกต้อง ส่วนความชั่วร้ายของการใช้ยาฆ่าแมลงที่เธอคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่
ราเชล คาร์สนั มองออก ถ้าเช่นนัน้ ก็เป็นไปได้วา่ พฤติกรรมของมนุษย์ลว้ นแต่ชวั่ ร้าย
ความชั่วร้ายเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ เราแต่ละคนมองออกคนละส่วน การ
จะให้มนุษย์มีส�ำนึกทางคุณธรรมอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ก็เหมือนกับ
การที่มนุษย์ไม่อาจดึงผมตัวเองเพื่อให้ตนลอยขึ้นจากพื้น การจะท�ำอย่างนี้ได้
ต้องอาศัยพลังจากที่อื่นนอกเหนือจากมนุษย์
ในที่สุดความคิดเช่นนี้ได้ก็ก�ำหนดชีวิตของเย่เหวินเจี๋ย
สี่วันต่อมา เย่เหวินเจี๋ยจึงเอาหนังสือไปคืน ไป๋มู่หลินพักที่ห้องรับรองซึ่งมี
เพียงห้องเดียวของกองร้อย เย่เหวินเจี๋ยเปิดประตูเข้าไปเห็นเขานอนบนเตียง
ท่าทางเหนือ่ ยล้า เนือ้ ตัวเปือ้ นโคลนและขีเ้ ลือ่ ย เขาลุกขึน้ ทันทีเมือ่ เห็นเย่เหวินเจีย๋
“วันนี้ท�ำงานหรือ” เย่เหวินเจี๋ยถาม
“มาอยู่กองร้อยนานแล้ว จะเอาแต่เดินเตร่ไปทั่วคงไม่ได้ ยังไงก็ต้องไป
ร่วมใช้แรงงานด้วย สามฝ่ายร่วมมือกัน5 ไง อ้อ พวกผมท�ำงานที่ยอดเขาเรดาร์
ป่าที่นั่นทึบจริงๆ ใบไม้ที่สะสมใต้ต้นลึกจนท่วมเข่า จนผมกลัวโดนไอพิษ”
“ยอดเขาเรดาร์หรือ” เย่เหวินเจี๋ยแปลกใจมากเมื่อได้ยินชื่อนี้
“ใช่ งานเร่งด่วนของกองทหาร ต้องตัดต้นไม้เป็นวงล้อมรอบ”
5
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ยอดเขาเรดาร์เป็นสถานที่เร้นลับ เดิมทีไม่มีชื่อ แต่เนื่องจากบนยอดเขามี
เสาอากาศแบบจานหมุนขนาดใหญ่จึงใช้ชื่อนี้ ความจริงแล้วคนที่พอมีความรู้
จะรู ้ ว่ า ไม่ ใ ช่ เ รดาร์ แม้จ ะหมุนเปลี่ยนทิศทุก วันแต่ไม่ได้ห มุนอย่างต่อเนื่อง
เสาอากาศส่งเสียงดังหวือๆ ท่ามกลางสายลมได้ยินไปไกล คนในกองร้อยรู้เพียง
ว่าทีน่ นั่ เป็นฐานทีต่ งั้ ทางการทหาร คนในท้องทีเ่ ล่าว่า สามปีกอ่ นตอนทีส่ ร้างฐาน
แห่งนี้ มีการระดมก�ำลังคนมหาศาลสร้างสายไฟฟ้าแรงสูงที่ยอดเขา สร้างถนน
มุ่งตรงไปยอดเขาเพื่อล�ำเลียงสิ่งของจ�ำนวนมาก แต่พอสร้างฐานเสร็จก็ท�ำลาย
ถนนเหลือเพียงเส้นทางสายเล็กในป่าพอให้เดินทางเข้าไป มีเฮลิคอปเตอร์ขึ้นลง
บนยอดเขาเป็นประจ�ำ
เสาอากาศนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดเวลา ถ้าลมแรงเกินไปก็จะถูกพลิกคว�่ำลง
แต่เวลาเสาอากาศตั้งขึ้นมักจะเกิดเหตุการณ์ประหลาด เช่น สัตว์ป่าจะมีอาการ
กระสับกระส่าย ฝูงนกบินขึ้นด้วยความตกใจ แม้แต่คนก็มีอาการเวียนหัวคลื่นไส้
โดยหาสาเหตุไม่ได้ คนท้องที่ซึ่งอยู่ใกล้ยอดเขาเรดาร์มักจะผมร่วง ตามความเห็น
ของคนท้องที่ นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากมีเสาอากาศ
มีเรื่องเล่าลึกลับต่างๆ นานาเกี่ยวกับยอดเขาเรดาร์ ครั้งหนึ่งขณะที่หิมะ
ก�ำลังตกหนัก พอเสาอากาศตั้งขึ้นพื้นที่โดยรอบหลายลี้กลับมีฝนตกลงมาแทน!
เวลานั้นพื้นดินยังคงหนาวเย็น น�้ำฝนจับแข็งบนกิ่งไม้ ต้นไม้ทุกต้นมีน�้ำแข็ง
ขนาดใหญ่ห้อยแขวนอยู่ ผืนป่ากลายเป็นวังผลึกน�้ำ ระหว่างนั้นมีเสียงดังโครม
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกิ่งไม้หักเพราะถูกกดทับและเสียงจากน�้ำแข็งร่วงลงพื้น
บางครั้งพอเสาอากาศตั้งขึ้นจะเกิดฟ้าแลบ ทั้งๆ ที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ถ้าฟ้าแลบ
ตอนกลางคืนก็จะมองเห็นแสงเงารูปร่างประหลาดบนท้องฟ้า...ยอดเขาเรดาร์มี
การรักษาการณ์อย่างเข้มงวด ขณะทีก่ องร้อยทหารพัฒนาเข้ามาตัง้ ค่าย เรือ่ งแรก
ที่ผู้บังคับกองก�ำชับคือห้ามเข้าใกล้ยอดเขาเรดาร์โดยพลการ ไม่เช่นนั้นทหาร
รักษาการณ์อาจจะยิงโดยไม่เตือน สัปดาห์ก่อนทหารสองนายในกองร้อยไป
ล่าสัตว์ได้ไล่ตามกวางตัวหนึง่ จนข้ามมาทีเ่ ขาเรดาร์โดยไม่รตู้ วั ถูกทหารรักษาการณ์
34
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ที่ป้อมยามกลางเขาระดมยิงใส่ทันที โชคดีที่ป่าหนาทึบ ทั้งสองจึงหนีกลับมาได้
โดยไม่ได้รบั บาดเจ็บ คนหนึง่ ตกใจจนเยีย่ วราด รุง่ ขึน้ มีการเปิดประชุมในกองร้อย
ทัง้ สองถูกลงโทษด้วยการตักเตือน คงเป็นเพราะเหตุนที้ างฐานจึงได้ทำ� เขตระวังภัย
โดยรอบ และสามารถระดมทหารในกองไปท�ำงานได้เสมอ ท�ำให้เห็นว่าเป็น
องค์กรระดับสูงเป็นพิเศษ
ไป๋มู่หลินรับหนังสือไปวางไว้ใต้หมอนอย่างบรรจง พร้อมกับหยิบต้นฉบับ
หลายหน้าทีเ่ ขียนไว้ยนื่ ให้เย่เหวินเจีย๋ “นีเ่ ป็นร่างจดหมาย ช่วยดูหน่อยว่าใช้ได้ไหม”
“จดหมายหรือ”
“ทีผ่ มเล่าให้คณ
ุ ฟังว่าจะเขียนจดหมายถึงศูนย์กลาง” ตัวหนังสือบนกระดาษ
เขียนหวัดมาก เย่เหวินเจีย๋ อ่านอย่างยากเย็นจนจบ จดหมายฉบับนีอ้ า้ งอิงหลักการ
เคร่งครัด เนือ้ หาหลากหลาย เริม่ จากการท�ำลายป่าทีเ่ ขาไท่หงั ซาน ท�ำให้เทือกเขา
ที่อุดมสมบูรณ์ในประวัติศาสตร์กลายเป็นเขาหัวโล้น เวลานี้โคลนทรายในแม่น�้ำ
เหลืองเพิม่ ขึน้ อย่างรุนแรง ท�ำให้ได้ขอ้ สรุปว่าการบุกเบิกพืน้ ทีข่ องกองทหารพัฒนา
เพือ่ การผลิตแห่งมองโกเลียในจะส่งผลเสียหายร้ายแรง เย่เหวินเจีย๋ สังเกตเห็นว่า
ส�ำนวนการเขียนของเขาเหมือนในหนังสือ ‘ฤดูใบไม้ผลิที่เงียบสงบ’ เรียบง่าย
ชัดเจนและคล้ายบทกวี ท�ำให้เธอซึ่งเรียนด้านวิทยาศาสตร์อ่านแล้วรู้สึกพอใจ
“เขียนได้ดีมาก” เธอชมจากใจจริง
ไป๋มหู่ ลินพยักหน้า “งัน้ ผมจะเขียนส่งไป” พูดจบก็หยิบสมุดเขียนเล่มใหม่
มาคัดลอก แต่มอื ของเขาสัน่ อย่างรุนแรงจนเขียนไม่ได้เลย คนทีใ่ ช้เลือ่ ยยนต์ครัง้ แรก
จะเกิดอาการมือสั่นถึงขั้นถือชามข้าวไม่ได้ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการเขียน
“ฉันช่วยเขียนแทนนะ” เย่เหวินเจี๋ยบอกพลางรับปากกาที่เขายื่นมาให้
แล้วเริ่มคัดลอก
“ลายมือคุณสวยมาก” ไป๋มหู่ ลินพูดหลังจากอ่านบรรทัดแรกแล้ว เขาเทน�ำ้
ให้เย่เหวินเจี๋ยแก้วหนึ่ง มือยังคงสั่นระริก น�้ำกระเซ็นออกมาไม่น้อย เย่เหวินเจี๋ย
รีบดึงกระดาษหลบ
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“คุณเรียนฟิสิกส์หรือ” ไป๋มู่หลินถาม
“ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ตอนนี้ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้” เย่เหวินเจี๋ยตอบโดย
ไม่เงยหน้าขึ้น
“ศึกษาเกีย่ วกับดาวฤกษ์ใช่ไหม ท�ำไมจะไม่มปี ระโยชน์ เวลานีม้ หาวิทยาลัย
ฟื้นฟูการสอนแล้วแต่ไม่รับนักศึกษาปริญญาโท บุคลากรระดับสูงอย่างคุณมา
อุดอู้อยู่ที่อย่างนี้ เฮ้อ...”
เย่เหวินเจี๋ยไม่ตอบ ได้แต่ก้มหน้าก้มตาเขียน เธอไม่อยากบอกไป๋มู่หลิน
ว่าที่เธอได้เข้ามาในกองทหารพัฒนาก็นับว่าโชคดีแล้ว เรื่องเกี่ยวกับตัวเธอนั้น
เธอไม่อยากพูดอะไรและไม่มีอะไรจะพูด
ในห้องเงียบลงมีเพียงเสียงแกรกกรากจากปลายปากกาหมึกซึมที่ลากบน
กระดาษ เย่เหวินเจี๋ยได้กลิ่นขี้เลื่อยที่ติดตัวนักข่าวซึ่งอยู่ข้างๆ หลังจากบิดา
เสียชีวติ นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีเ่ ธอเกิดความรูส้ กึ อบอุน่ ครัง้ แรกทีร่ สู้ กึ ผ่อนคลายทัง้ กายใจ
คลายความหวาดระแวงต่อโลกรอบตัวชั่วคราว
หลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกว่าก็คัดลอกเสร็จ แล้วเขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับบน
ซองจดหมาย จากนั้นเย่เหวินเจี๋ยจึงลุกขึ้นบอกลา พอเดินไปถึงประตูเธอหันมา
พูดว่า “เอาเสื้อคลุมมาฉันจะซักให้” แล้วเธอก็ตกใจในค�ำพูดของตนเอง
“ไม่...ไม่ได้หรอก!” ไป๋มู่หลินโบกไม้โบกมือ “ทหารหญิงในกองทหาร
พัฒนากลางวันท�ำงานอย่างสหายชาย รีบกลับไปพักผ่อนเถอะ พรุ่งนี้หกโมงเช้า
ต้องขึ้นเขาอ้อเหวินเจี๋ย วันมะรืนผมจะกลับไปที่กองพล แล้วจะรายงานเรื่องของ
คุณต่อชั้นเหนือ บางทีอาจจะช่วยได้บ้าง”
“ขอบคุณ แต่ฉันรู้สึกว่าอยู่ที่นี่ก็ดีแล้ว สงบดี” เย่เหวินเจี๋ยพูดพร้อมกับ
มองดูผืนป่าต้าซิงอันหลิงที่ขมุกขมัวใต้แสงจันทร์
“คุณหนีอะไรบางอย่างใช่ไหม”
“ฉันไปละนะ” เย่เหวินเจี๋ยพูดเบาๆ แล้วหันหลังเดินจากไป
ไป๋มู่หลินมองดูร่างที่บอบบางของเธอเลือนหายไปใต้แสงจันทร์ จากนั้นก็
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เงยหน้าขึ้นมองผืนป่าที่เย่เหวินเจี๋ยมองดูเมื่อครู่ เห็นยอดเขาเรดาร์ไกลออกไป
เสาอากาศยักษ์ค่อยๆ ตั้งขึ้น โลหะสะท้อนแสงเยือกเย็น
เวลาเที่ยงวันหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ เย่เหวินเจี๋ยถูกเรียกตัวจากเขต
ตัดไม้กลับไปยังกองร้อยอย่างกะทันหัน พอเข้าไปในห้องท�ำงานเธอก็พบว่า
บรรยากาศผิดปกติ ผูบ้ งั คับกองร้อยและผูช้ แี้ นะทางการเมือง6 อยูใ่ นห้องทัง้ สองคน
ยังมีคนแปลกหน้าท่าทางเย็นชาคนหนึ่ง ข้างหน้าเขามีกระเป๋าเอกสารสีด�ำวาง
อยู่บนโต๊ะท�ำงาน ข้างๆ มีของสองชิ้น เห็นได้ชัดว่าเอาออกมาจากกระเป๋าใบนั้น
เป็นซองจดหมายกับหนังสือ ซองจดหมายถูกเปิดแล้ว ส่วนหนังสือก็คือ ‘ฤดู
ใบไม้ผลิที่เงียบสงบ’ ที่เธอเคยอ่าน
ผูค้ นเวลานีว้ ติ กเกีย่ วกับสถานภาพทางการเมืองของตนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
เย่เหวินเจี๋ยยิ่งรุนแรง เธอรู้สึกว่าโลกรอบตัวเป็นเหมือนกระสอบที่ปิดแน่นบีบรัด
เข้าหาตัวเธอ
“เย่เหวินเจีย๋ นีค่ อื หัวหน้าจางจากฝ่ายการเมืองของกองพลมาตรวจสอบ”
ผู้ชี้แนะฯ ชี้ไปที่คนแปลกหน้า “หวังว่าเธอจะร่วมมือ ต้องพูดความจริง”
“จดหมายฉบับนี้เธอเป็นคนเขียนใช่ไหม” หัวหน้าจางถามพร้อมกับดึง
จดหมายออกมาจากซอง เย่เหวินเจี๋ยยื่นมือออกไป แต่หัวหน้าจางไม่ได้ให้เธอ ยัง
คงถือจดหมายไว้แล้วเปิดให้เธอดูทีละหน้า ในที่สุดก็เปิดไปที่หน้าสุดท้ายที่เธอ
อยากเห็น ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนท้ายจดหมายเพียงแต่เขียนว่า ‘มวลชนปฏิวัติ’
“เปล่าค่ะ ฉันไม่ได้เขียน” เย่เหวินเจี๋ยสั่นหัวด้วยความตกใจ
“แต่นี่เป็นลายมือของเธอ”
“ใช่ค่ะ คือฉันช่วยคนอื่นลอก”
“ช่วยใครลอก” ปกติถ้าเกิดเรื่องขึ้นในกองร้อย เย่เหวินเจี๋ยแทบไม่เคย
ในระบบกองทัพของจีน ระดับกองร้อยขึ้นไปจะมีผู้ชี้แนะทางการเมือง หรือผู้ชี้แนะฯ เป็น
ตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ในกองทัพ มีหน้าที่ดูแลงานด้านการเมืองภายในหน่วย มีฐานะ
สูงกว่าผู้บังคับหน่วย เข้ากับหลักการที่พรรคน�ำกองทัพ – ผู้แปล
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แก้ตัวให้ตนเอง เธอยอมรับความไม่ยุติธรรม ยอมรับการข่มเหงอย่างเงียบๆ
ไม่เคยดึงใครเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่คราวนี้ต่างกัน เธอรู้ดีว่าหมายความว่าอย่างไร
“ช่วยนักข่าว ‘ต้าเซิงฉ่านเป้า’ ทีม่ าเยีย่ มกองร้อยเมือ่ สัปดาห์กอ่ น เขาชือ่ ...”
“เย่เหวินเจีย๋ !” หัวหน้าจางจ้องเธอ ดวงตาทัง้ คูเ่ หมือนปากกระบอกปืนสีดำ�
เล็งใส่เธอ “ฉันขอเตือนไว้ก่อน การใส่ร้ายคนอื่นจะท�ำให้ปัญหายิ่งร้ายแรง ทาง
เราสอบถามสหายไป๋มหู่ ลินชัดเจนแล้ว เธอขอให้เขาช่วยเอาจดหมายไปส่งทีฮ่ ฮู อต
เขาไม่รู้เนื้อหาของจดหมายเลย”
“เขา...พูดอย่างนี้หรือ” เย่เหวินเจี๋ยรู้สึกหน้ามืด
หัวหน้าจางไม่ได้ตอบค�ำถามของเธอ แต่หยิบหนังสือขึ้นมา “จดหมายที่
เธอเขียนคงได้แรงบันดาลใจจากหนังสือนี”่ เขาชูหนังสือให้ผกู้ องและผูช้ แี้ นะฯ ดู
“หนังสือเล่มนี้ชื่อ ‘ฤดูใบไม้ผลิที่เงียบสงบ’ ตีพิมพ์ในอเมริกาเมื่อปี 1962 ส่งผล
สะเทือนมากในโลกทุนนิยม” จากนั้นเขาจึงหยิบหนังสืออีกเล่มออกมาจาก
กระเป๋าเอกสาร ปกเป็นสีขาว ตัวหนังสือสีด�ำ “นี่เป็นฉบับแปลภาษาจีน เป็น
เอกสารอ้างอิงส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เพื่อการวิพากษ์ เวลานี้หน่วยเหนือ
ได้ตัดสินหนังสือเล่มนี้ชัดเจนแล้ว นี่เป็นหญ้าพิษที่ปฏิปักษ์ปฏิวัติ หนังสือเล่มนี้มี
แนวคิดจิตนิยมเผยแพร่ความคิดวันสุดท้ายของโลก แอบอ้างปัญหาสภาพแวดล้อม
แก้ต่างให้กับความเหลวแหลกตกต�่ำในวาระสุดท้ายของโลกทุนนิยม โดยเนื้อแท้
แล้วเป็นปฏิปักษ์ปฏิวัติ”
“แต่หนังสือเล่มนี้...ก็ไม่ใช่ของฉัน” เย่เหวินเจี๋ยพูดอย่างอ่อนแรง
“สหายไป๋มู่หลินเป็นคนหนึ่งที่หน่วยเหนือให้แปลหนังสือเล่มนี้ เขามี
หนังสือเล่มนี้ติดตัวจึงถูกกฎหมายแน่ละเขาย่อมมีหน้าที่ดูแล ไม่ควรปล่อยให้เธอ
ฉวยโอกาสแอบอ่ า นตอนที่ เ ขาใช้ แ รงงาน...เวลานี้ เ ธอพบอาวุ ธ ที่ จ ะโจมตี
สังคมนิยมจากหนังสือเล่มนี้”
เย่เหวินเจี๋ยนิ่งเงียบ เธอรู้ตัวว่าตกหลุมพรางแล้ว ไม่มีประโยชน์ที่จะดิ้นรน
เรื่องราวกลับตรงกันข้ามกับบันทึกประวัติศาสตร์ที่ผู้คนคุ้นเคย เริ่มแรก
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ไป๋มู่หลินไม่มีเจตนาจะให้ร้ายเย่เหวินเจี๋ย จดหมายที่เขาเขียนถึงศูนย์กลางพรรค
อาจเกิดจากความรับผิดชอบอย่างจริงใจ เวลานั้นมีผู้คนมากมายเขียนจดหมาย
ถึงศูนย์กลางพรรคโดยตรงด้วยเจตนาต่างๆ จดหมายส่วนใหญ่เหมือนก้อนหินที่
จมลงในมหาสมุทร แต่จดหมายบางฉบับก็ท�ำให้คนส่วนหนึ่งรุ่งโรจน์หรือประสบ
เคราะห์กรรมในชั่วข้ามคืน เส้นประสาททางการเมืองขณะนั้นสลับซับซ้อนสุดขีด
ในฐานะนักข่าวไป๋มู่หลินคิดว่าตัวเองเข้าใจทิศทางและความอ่อนไหวของระบบ
ประสาทดังกล่าว แต่เขามั่นใจตนเองเกินไป จดหมายฉบับนี้กระทบกับระเบิดที่
เขาไม่เคยรู้มาก่อน พอรู้อย่างนี้ความหวาดกลัวก็เอาชนะทุกอย่าง เขาตัดสินใจ
ปกป้องตัวเองโดยให้เย่เหวินเจี๋ยรับเคราะห์แทน
ครึ่งศตวรรษต่อมา นักประวัติศาสตร์มีความเห็นพ้องกันว่าเหตุการณ์
ปี 1969 นี่เองที่เป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์มนุษยชาติในเวลาต่อมา
ไป๋มู่หลินกลายเป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญในประวัติศาสตร์โดยไม่รู้ตัว แต่เขา
เองไม่มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้ นักประวัติศาสตร์บันทึกช่วงชีวิตที่เหลือของเขาด้วย
ความผิดหวัง เพราะเป็นชีวิตที่ราบเรียบ เขาท�ำงานที่ ‘ต้าเซิงฉ่านเป้า’ จนถึงปี
1975 ซึ่งเป็นเวลาที่มีการยกเลิกกองทหารพัฒนาเพื่อการผลิตแห่งมองโกเลียใน
เขาย้ายไปท�ำงานในสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เมืองหนึ่งในภาคอีสาน
จนถึงต้นทศวรรษที่แปดสิบ จากนั้นก็เดินทางออกนอกประเทศไปอยู่ที่แคนาดา
ท�ำงานเป็นครูในสถาบันภาษาแห่งหนึ่งในออตตาวาจนถึงปี 1991 จึงเสียชีวิต
ด้วยโรคมะเร็งปอด ช่วงชีวิตที่เหลือเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องเย่เหวินเจี๋ยกับใครเลย
เป็นเพราะรู้สึกผิดหรือเสียใจไม่อาจรู้ได้
“เสี่ยวเย่ทางกองร้อยผ่อนปรนให้เธอเต็มที่แล้ว” ผู้กองพ่นควันยาเส้น
โม่เหอฉุนจัด เขามองพื้นพลางพูดต่อ “ชาติก�ำเนิดและสภาพครอบครัวของเธอ
ไม่ดีเลย แต่พวกเราก็ไม่ถือว่าเธอเป็นคนนอก เรื่องที่เธอมีแนวโน้มห่างเหิน
มวลชน ไม่กระตือรือร้นปรับปรุงตนเอง ฉันกับผู้ชี้แนะฯ เคยคุยกับเธอหลายครั้ง
อยากช่วยเหลือเธอ นึกไม่ถึงว่าเธอจะท�ำความผิดที่ร้ายแรงอย่างนี้!”
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“ผมมองออกนานแล้วว่าเธอโกรธแค้น ‘การปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม’ อย่างล�ำ้ ลึก”
ผู้ชี้แนะฯ พูดเสริม
“ตอนบ่ายให้เจ้าหน้าที่สองคนพาเธอไปกองพล เอาหลักฐานความผิดไป
ด้วย” หัวหน้าจางพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉย
นักโทษหญิงสามคนถูกน�ำตัวออกไป ในห้องขังจึงเหลือเย่เหวินเจีย๋ คนเดียว
ถ่านหินที่มุมห้องหมดแล้วแต่ไม่มีใครมาเติมท�ำให้เตาไฟมอดทันที ห้องขังเย็นลง
เย่เหวินเจี๋ยต้องเอาผ้าห่มมาห่อตัว
ก่อนฟ้ามืดมีคนมาสองคน หนึ่งในนั้นอายุมากกว่าเป็นเจ้าหน้าที่หญิง คน
ที่มาด้วยแนะน�ำว่าเธอเป็นตัวแทนฝ่ายทหารในศาลระดับกลางของกองทัพ7
“เฉิงลี่หัว” เจ้าหน้าที่หญิงแนะน�ำตัวเอง หล่อนอายุสี่สิบเศษ สวมเสื้อ
คลุมทหารตัวใหญ่ ใส่แว่นตากรอบหนา เค้าหน้าอ่อนโยน มองออกว่าตอนสาว
เป็นคนสวยมาก เวลาพูดจะมีรอยยิ้มให้ความรู้สึกน่าใกล้ชิด เย่เหวินเจี๋ยรู้ดีว่า
การที่คนระดับนี้มาพบนักโทษที่รอการสอบสวนในห้องขังไม่ใช่เรื่องปกติ เธอ
พยักหน้าให้เฉิงลี่หัวอย่างระวังตัว ขยับที่ให้หล่อนนั่งบนเตียงแคบๆ
“หนาวขนาดนี้เตาผิงล่ะ” เฉิงลี่หัวเหลือบมองหัวหน้าเรือนจ�ำหน้าประตู
อย่างไม่พอใจ แล้วหันมาทางเย่เหวินเจี๋ย “อ้อ ยังเด็กกว่าที่คาดไว้” พูดจบก็
นั่งลงบนเตียงติดกับเย่เหวินเจี๋ย แล้วก้มหน้ารื้อกระเป๋าเอกสาร ปากก็พึมพ�ำ
เหมือนยายแก่ “เสี่ยวเย่ เธอโง่จริงๆ เยาวชนก็อย่างนี้แหละ อ่านหนังสือมากก็
ยิง่ โง่ เธอนะเธอ...” หล่อนพบของทีต่ อ้ งการแล้ว หล่อนหอบเอกสารปึกเล็กแนบอก
แล้ วเงยหน้ า มองเย่เ หวินเจี๋ย แววตาเปี่ยมด้วยความเมตตา “เยาวชนนี่นา
ใครบ้างไม่เคยท�ำผิด ฉันเองก็เคยท�ำผิด ตอนนัน้ ฉันอยูใ่ นคณะนาฏศิลป์ของกองทัพ
ที่สี่ ร้องเพลงโซเวียตเก่งมาก ในที่ประชุมศึกษาการเมืองครั้งหนึ่ง ฉันบอกว่า
ช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมหน่วยงานอัยการระดับกลางและสูงอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพ
ตัวแทนฝ่ายทหารมีอ�ำนาจตัดสินขั้นสุดท้าย
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เราน่าจะรวมกับโซเวียตเป็นสาธารณรัฐใหม่ทเี่ ป็นพันธมิตรสังคมนิยมอย่างนีแ้ ล้ว
พลังของคอมมิวนิสต์สากลก็จะเข้มแข็งขึน้ ...ไร้เดียงสาไง ใครบ้างทีไ่ ม่เคยไร้เดียงสา
เหมือนทีพ่ ดู กันว่า ไม่ตอ้ งคิดมาก ผิดก็ตอ้ งรับผิด ต้องแก้ไข จากนัน้ ก็ปฏิวตั ติ อ่ ไป”
ค�ำพูดของเฉิงลี่หัวช่วยลดระยะห่างระหว่างเย่เหวินเจี๋ยกับหล่อน เคราะห์
กรรมทีเ่ คยประสบท�ำให้เย่เหวินเจีย๋ รอบคอบ ไม่กล้ายอมรับความหวังดีทเี่ กินเลย
ของหล่อน
เฉิงลี่หัววางเอกสารปึกนั้นลงบนเตียงข้างหน้าเย่เหวินเจี๋ยแล้วยื่นปากกา
ให้เธอ “มาเซ็นชื่อก่อนแล้วค่อยคุยกันเผยความคิดออกมา” น�้ำเสียงเธอเหมือน
กล่อมเด็กให้กินนม
เย่เหวินเจี๋ยมองเอกสารนั่นเงียบๆ ไม่ขยับเขยื้อนและไม่รับปากกา
เฉิงลี่หัวยิ้มอย่างผ่อนคลาย “ไว้ใจฉันสิ ฉันรับประกันด้วยเกียรติ เนื้อหา
ในเอกสารไม่เกี่ยวข้องกับคดีของเธอ เซ็นชื่อสิ”
ผู้ติดตามซึ่งยืนอยู่ข้างๆ พูดขึ้น “เย่เหวินเจี๋ย ตัวแทนเฉิงอยากช่วยเธอนะ
หลายวันมานี้ท่านง่วนกับเรื่องของเธอ”
เฉิงลี่หัวโบกมือให้เขาหยุดพูด “ฉันเข้าใจดี เด็กคนนี้ เฮ้อ คงตกใจแย่
เวลานี้คนส่วนหนึ่งไม่เข้าใจนโยบาย ทั้งกองทหารพัฒนาและศาลประชาชน
ของคุณก็เหมือนกัน ใช้วิธีการง่ายๆ หยาบกระด้าง ใช้ได้ที่ไหน เอาละ เสี่ยวเย่
มาอ่านเอกสารให้ละเอียด”
เย่เหวินเจี๋ยหยิบเอกสารมาอ่านใต้แสงไฟสีเหลืองสลัว ตัวแทนเฉิงไม่ได้
โกหก เอกสารชุดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีของเธอจริง แต่เกี่ยวข้องกับบิดาของเธอที่
เสียชีวิตไปแล้ว มีบันทึกความสัมพันธ์ของบิดาเธอกับคนจ�ำนวนหนึ่ง และเนื้อหา
ที่สนทนากัน คนที่ให้ข้อมูลคือ เย่เหวินเสว่ น้องสาวของเธอ ซึ่งเป็นเรดการ์ดที่
กระตือรือร้นที่สุด น้องสาวอาสาเปิดโปงบิดาและได้เขียนข้อมูลจ�ำนวนมาก ในนี้
มีบางเรือ่ งทีส่ ง่ ผลโดยตรงท�ำให้บดิ าตายอย่างน่าอนาถ แต่เย่เหวินเจีย๋ อ่านนิดเดียว
ก็มองออกว่าคนที่เขียนเอกสารนี้ไม่ใช่น้องสาวเธอ ข้อมูลที่เย่เหวินเสว่เปิดโปง
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บิดาจะเขียนด้วยถ้อยค�ำที่รุนแรง อ่านแต่ละบรรทัดเหมือนได้ยินเสียงประทัด
เป็นตับๆ แต่เอกสารนี้เขียนอย่างสุขุมจัดเจน เนื้อหาละเอียดแม่นย�ำ ใครพบใคร
ที่ไหน เมื่อวันที่เท่าไร เดือนไหน ปีไหน พูดคุยอะไรกัน คนนอกอ่านจะรู้สึก
เหมือนบันทึกธรรมดาเรื่อยเปื่อย แต่แฝงด้วยความอ�ำมหิต เด็กอย่างเย่เหวินเสว่
ไม่มีทางเทียบติด
เธอไม่เข้าใจเนื้อหาในเอกสารนัก แต่มองเห็นลางๆ ว่าเกี่ยวข้องกับ
โครงการป้องกันประเทศที่ใหญ่มากโครงการหนึ่ง ในฐานะที่เธอเป็นลูกสาว
นักฟิสิกส์ เธอเดาออกว่าเป็นโครงการระเบิดปรมาณูและขีปนาวุธข้ามทวีปที่เริ่ม
ในปี 1964 ที่ท�ำให้ทั่วโลกตะลึง เวลานี้การจะโค่นคนที่มีต�ำแหน่งสูงต้องหา
ข้อมูลลับในแต่ละเรื่องที่คนคนนั้นรับผิดชอบ สองโครงการดังกล่าวอยู่ในเขต
อันตรายส�ำหรับพวกที่วางแผนร้าย เพราะเป็นโครงการที่ศูนย์กลางพรรคดูแล
เป็นพิเศษเพื่อให้พ้นจากความวุ่นวายของ ‘การปฏิวัติวัฒนธรรม’ คนพวกนี้จึงไม่
อาจแทรกแซงได้
เนื่องจากปัญหาชาติก�ำเนิดของเธอยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากฝ่าย
การเมือง บิดาเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังกล่าวโดยตรง เพียงแต่ท�ำงาน
ด้านทฤษฎีอยู่วงนอก แต่การอาศัยเขาย่อมง่ายกว่าอาศัยคนที่เป็นแกนกลางของ
สองโครงการนี้ เย่เหวินเจี๋ยไม่รู้ว่าเนื้อหาที่เขียนนี้จริงหรือเท็จ แต่แน่ใจได้ว่า
ทุกจุดที่ท�ำเครื่องหมายไว้มีพลังล้างผลาญทางการเมืองถึงชีวิต เอกสารเหล่านี้
นอกจากจะโจมตีคนที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายแล้วยังเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของ
คนอีกนับไม่ถ้วนที่จะตกลงไปในเหวลึกอย่างอนาจ ตอนท้ายของเอกสารเป็น
ลายมือชื่ออักษรตัวโตของน้องสาวเธอ ส่วนชื่อของเย่เหวินเจี๋ยเป็นเพียงพยาน
เธอสังเกตเห็นว่าต�ำแหน่งนั้นมีลายเซ็นของสามคนแล้ว
“ฉันไม่รู้ว่าพ่อพูดอะไรกับคนพวกนั้น” เย่เหวินเจี๋ยวางเอกสารกลับที่เดิม
แล้วพูดเบาๆ
“ไม่รไู้ ด้ยงั ไง พูดคุยทีบ่ า้ นเธอตัง้ หลายครัง้ น้องสาวเธอยังรูเ้ ลย เธอไม่รไู้ ด้ยงั ไง”
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“ฉันไม่รู้จริงๆ”
“แต่เนื้อหานี้เป็นความจริง เธอต้องเชื่อหน่วยเหนือ”
“ฉันไม่ได้บอกว่าไม่จริง แต่ฉันไม่รู้จริงๆ ฉันเซ็นชื่อไม่ได้”
“เย่เหวินเจี๋ย” ผู้ติดตามก้าวมาข้างหน้าแต่ถูกตัวแทนเฉิงห้ามไว้ หล่อน
ขยับเข้าใกล้เย่เหวินเจี๋ย ดึงมือที่เย็นเฉียบของเธอแล้วว่า
“เสี่ยวเย่ ฉันบอกตามตรงนะ คดีของเธอยืดหยุ่นได้มาก ขั้นเบาคือ
เยาวชนปัญญาชนถูกหนังสือปฏิปกั ษ์ปฏิวตั หิ ลอกลวง ไม่ใช่เรือ่ งใหญ่โต ไม่จำ� เป็น
ต้องด�ำเนินการตามกฎหมายแค่ไปศึกษาครั้งหนึ่ง เขียนส�ำรวจความผิดตัวเอง
ให้ดีหน่อยเธอก็กลับกองทหารได้แล้ว แต่ถ้าขั้นหนัก เสี่ยวเย่เอ๋ย เธอรู้แก่ใจดี
จะตัดสินว่าท�ำผิดฐานปฏิปกั ษ์ปฏิวตั กิ ท็ ำ� ได้คดีการเมืองของเธอเวลานี้ ส�ำนักอัยการ
ยอมเอียงซ้าย แต่ไม่ไปขวา ซ้ายเป็นปัญหาวิธีการ ขวาเป็นปัญหาแนวทางไง
สุดท้ายทิศทางหลักก็ต้องให้คณะกรรมการทหารตัดสิน แน่นอนว่าเราคุยกัน
เป็นการภายใน”
ผูต้ ดิ ตามพูดเสริม “ตัวแทนเฉิงหวังดีตอ่ เธอจริงๆ เธอเองก็เห็น มีคนเซ็นชือ่
เป็นพยานแล้วสามคน เธอจะเซ็นหรือไม่ ไม่สำ� คัญหรอก เย่เหวินเจีย๋ อย่าโง่นกั สิ”
“ใช่ เสี่ยวเย่ ฉันเสียใจที่เห็นเด็กมีความรู้อย่างเธอถูกท�ำลายอย่างนี้! ฉัน
อยากช่วยเธอจริงๆ แต่เธอต้องให้ความร่วมมือ ดูสิ หรือคิดว่าฉันจะท�ำร้ายเธอ”
เย่เหวินเจีย๋ ไม่ได้มองตัวแทนฝ่ายทหาร เธอเห็นเลือดของบิดา “ตัวแทนเฉิง
ฉันไม่รู้เรื่องที่เขียนในนั้น ฉันไม่เซ็นหรอก”
เฉิงลี่หัวนิ่งเงียบจ้องมองเย่เหวินเจี๋ยครู่หนึ่ง ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น
ราวกับจะท�ำให้ทุกอย่างจับแข็ง จากนั้นหล่อนจึงหยิบเอกสารใส่กระเป๋าแล้ว
ลุกขึน้ ยืน สีหน้าทีด่ มู เี มตตายังคงอยูแ่ ต่จบั แข็งราวกับสวมหน้ากากปูนปลาสเตอร์
หล่อนเดินไปที่มุมห้องด้วยสีหน้าเมตตา ที่นั่นมีถังน�้ำส�ำหรับล้างหน้า หล่อนยก
ถังน�ำ้ ขึน้ เทน�ำ้ ใส่รา่ งเย่เหวินเจีย๋ ครึง่ ถัง อีกครึง่ ถังเทใส่ผา้ ห่มด้วยกิรยิ าทีห่ นักแน่น
ไม่ลงั เล จากนัน้ ก็โยนถังทิง้ เดินจากห้องไป ทิง้ ท้ายด้วยค�ำด่า “นังบ้านีด่ อื้ ด้านจริง!”
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หั วหน้ า เรือนจ�ำออกไปเป็นคนสุดท้าย เขาเหลือบมองเย่เหวินเจี๋ยที่
เปียกโชกแวบหนึ่งอย่างเย็นชา “ปัง” เสียงปิดประตูลงกลอน
ฤดูหนาวที่มองโกเลียใน ความหนาวเหน็บทะลวงผ่านเสื้อผ้าที่เปียกชื้น
ราวกับฝ่ามือยักษ์ที่บีบเค้น เย่เหวินเจี๋ยได้ยินเสียงฟันของตัวเองกระทบกัน
ดังกึกกัก จากนั้นเสียงก็หายไป ความหนาวเหน็บที่ทะลวงเข้าไปถึงกระดูกท�ำให้
โลกแห่งความจริงเบื้องหน้าเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น เธอรู้สึกว่าทั้งจักรวาลคือน�้ำแข็ง
ก้อนใหญ่ ตัวเธอเองเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียวท่ามกลางก้อนน�้ำแข็ง เด็กสาวที่ก�ำลัง
จะหนาวตายคนนี้ไม่มีแม้แต่ไม้ขีดในมือ มีเพียงภาพหลอน
ก้อนน�้ำแข็งที่ห่อหุ้มเธอไว้เริ่มละลาย เบื้องหน้ามีตึกใหญ่ บนตึกมีเด็กสาว
ก�ำลังโบกธงแดงผืนใหญ่ ร่างที่บอบบางตัดกับผืนธงขนาดใหญ่อย่างชัดเจน เธอ
คือเย่เหวินเสว่ น้องสาวของเย่เหวินเจี๋ย หลังจากตัดขาดจากครอบครัวซึ่งเป็น
นักวิชาการที่มีชื่อเสียงและเป็นปฏิปักษ์ปฏิวัติ เย่เหวินเจี๋ยก็ไม่เคยได้ข่าวของ
น้องสาวอีก จนกระทั่งไม่นานมานี้จึงรู้ว่าน้องสาวตายอย่างน่าอนาถในการต่อสู้
ด้วยอาวุธเมื่อสองปีก่อน ขณะสะลึมสะลือคนโบกธงกลายเป็นไป๋มู่หลิน แว่นตา
เขาสะท้อนแสงไฟด้านล่างของตึก จากนั้นก็กลายเป็นตัวแทนเฉิง เป็นส้าวหลิน
มารดาเธอ เป็นบิดาเธอ คนถือธงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ธงโบกสะบัดตลอดเวลา
เหมือนลูกตุม้ นาฬิกาทีไ่ ม่เคยหยุดนับถอยหลัง เวลาชีวติ ของเธอทีเ่ หลืออยูไ่ ม่มาก
ธงค่อยๆ เลือนราง ทุกสิ่งทุกอย่างเลือนราง ก้อนน�้ำแข็งที่บรรจุจักรวาล
จะผนึกเธอไว้ที่ใจกลางครั้งนี้เป็นน�้ำแข็งสีด�ำ
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บทที่ 3
หงอ้าน (หนึ่ง)
ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไร เย่เหวินเจี๋ยได้ยินเสียงกระหึ่มหนักแน่น
ดังมาจากทุกทิศทาง ขณะที่สติเลือนราง เธอรู้สึกเหมือนมีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่
เจาะหรือเลื่อยก้อนน�้ำแข็งยักษ์ที่หุ้มเธอออก โลกยังคงด�ำมืดแต่เสียงดังกระหึ่ม
กลับเหมือนจริงมากขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดเธอก็แน่ใจแล้วว่าต้นเสียงไม่ได้มาจาก
สวรรค์หรือนรก เธอรู้ว่าตนเองยังหลับตาอยู่จึงพยายามลืมตาที่หนักอึ้ง...แรกสุด
เธอมองเห็นโคมไฟซึ่งฝังอยู่ในเพดานครอบด้วยลวดเหล็กคล้ายกับกันกระแทก
เปล่งแสงสลัวออกมา เพดานดูเหมือนเป็นโลหะ เธอได้ยินเสียงผู้ชายร้องเรียกชื่อ
เธอเบาๆ
“คุณมีไข้สูง” ผู้ชายคนนั้นบอก
“นีท่ ไี่ หน” เย่เหวินเจีย๋ ถามอย่างอ่อนแรง รูส้ กึ เหมือนไม่ใช่เสียงของตัวเอง
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“บนเครื่องบิน”
เย่เหวินเจี๋ยรู้สึกอ่อนแรง เธอหลับไปขณะที่สะลึมสะลือ เสียงกระหึ่มยัง
คงอยูก่ บั เธอตลอดเวลา ผ่านไปครูห่ นึง่ เธอตืน่ ขึน้ มาอีก คราวนีค้ วามรูส้ กึ ชาหายไป
ความเจ็บปวดเข้ามาแทนที่ ปวดมากทั้งศีรษะและข้อต่อแขนขา ลมปากก็ร้อน
ระอุ เจ็บคอ กลืนน�้ำลายเหมือนกลืนถ่านไฟ
เย่เหวินเจี๋ยหันไปมองเห็นชายสองคนสวมเสื้อคลุมทหารตัวใหญ่เหมือน
ของตัวแทนเฉิง ที่ต่างกันคือทั้งสองสวมหมวกทหารติดดาวแดงห้าแฉก คอเสื้อที่
เปิดออกเผยให้เห็นแถบสีแดงที่ปกคอเสื้อทหารด้านใน หนึ่งในนั้นสวมแว่น
เย่เหวินเจีย๋ ยังพบว่าตัวเธอมีเสือ้ คลุมทหารตัวใหญ่หม่ ไว้ เสือ้ ตัวนีแ้ ห้งและอุน่ มาก
เธอยันตัวลุกขึน้ ได้อย่างยากเย็น เห็นหน้าต่างเครือ่ งบินอีกด้านหนึง่ มองเห็น
ทะเลเมฆเคลื่อนผ่านไปช้าๆ ที่ด้านนอกแสงแดดส่องแสบตา เธอรีบเบนสายตา
กลับมาเห็นในห้องแคบๆ นี้เต็มไปด้วยหีบเหล็กสีเขียวทหาร มองผ่านหน้าต่าง
อีกด้านหนึ่งเห็นเงาใบพัดที่หมุนอยู่ข้างบน เธอเดาว่าเธออยู่บนเฮลิคอปเตอร์
“นอนลงเถอะ” ทหารที่สวมแว่นพูดพลางพยุงเธอให้นอนลงแล้วห่มผ้าให้
“เย่เหวินเจี๋ย บทความนี้คุณเป็นคนเขียนหรือ” ทหารอีกคนกางนิตยสาร
ภาษาอังกฤษยื่นมาข้างหน้าให้เธอดูบทความชื่อ ‘รังสีของดวงอาทิตย์อาจมีแถบ
พลังงานและการสะท้อนแบบจ�ำเพาะ’ จากนั้นจึงพลิกปกหนังสือให้เธอดู เป็น
นิตยสารฟิสิกส์ดาราศาสตร์ฉบับที่หนึ่งปี 1966
“ใช่แน่ๆ ยังต้องยืนยันหรือ” ทหารที่สวมแว่นคว้านิตยสารไป จากนั้นจึง
แนะน�ำตัว
“เขาคือผู้ชี้แนะฯ เหลยจื้อเฉิงแห่งสถานีหงอ้าน ส่วนผมชื่อหยางเว่ยหนิง
เป็นหัวหน้าวิศวกรทีส่ ถานีครับ อีกหนึง่ ชัว่ โมงเครือ่ งจะลงจอด คุณพักผ่อนเถอะ”
หยางเว่ยหนิงหรือนี่ เย่เหวินเจี๋ยไม่พูดออกมา เพียงแต่มองเขาด้วยความ
ประหลาดใจ เห็นสีหน้าเขาเรียบเฉยมาก ชัดเจนว่าไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเขากับ
เธอรู้จักกัน หยางเว่ยหนิงเคยเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและเป็นศิษย์ของ
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เย่เจ๋อไท่ ตอนที่เขาเรียนจบ เย่เหวินเจี๋ยเพิ่งเข้าเรียนปีหนึ่ง เธอยังจ�ำได้แม่นตอน
ที่หยางเว่ยหนิงมาบ้านเธอครั้งแรก ตอนนั้นเขาเพิ่งเรียนปริญญาโทจึงมาคุยกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องหัวข้อวิจัย หยางเว่ยหนิงบอกว่าเขาสนใจเรื่องการทดลอง
และการน�ำไปใช้ พยายามเลี่ยงให้ห่างจากทฤษฎีพื้นฐานมากที่สุด เย่เหวินเจี๋ย
จ�ำได้ว่าตอนนั้นบิดาพูดว่า “ผมไม่ค้าน แต่เราศึกษาทฤษฎีฟิสิกส์โดยเฉพาะ คุณ
ท�ำอย่างนี้มีเหตุผลอะไร” หยางเว่ยหนิงตอบว่า “ผมอยากทุ่มเทให้กับยุคสมัย
สร้างผลงานที่เป็นจริงครับ” บิดาบอกว่า “ทฤษฎีเป็นพื้นฐานของการน�ำไปใช้
และการค้นพบกฎของธรรมชาติ นี่ไม่ใช่คุณูปการยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคสมัยหรือ”
หยางเว่ยหนิงลังเลเล็กน้อย ในทีส่ ดุ ก็พดู ความจริง “การวิจยั ทฤษฎีทำ� ให้ผดิ พลาด
ทางความคิดได้ง่าย” ค�ำพูดเขาท�ำให้บิดานิ่งเงียบ
หยางเว่ยหนิงเป็นคนปราดเปรื่อง พื้นฐานทางคณิตศาสตร์แน่น ความคิด
เฉียบคม แต่ชว่ งเวลายาวนานในการท�ำงานวิจยั ความสัมพันธ์ของเขากับอาจารย์
บางครั้งก็ใกล้ชิด บางครั้งก็ห่างเหิน นับถือกันอยู่ห่างๆ เวลานั้นเย่เหวินเจี๋ยพบ
หน้าหยางเว่ยหนิงบ่อยครัง้ อาจเป็นเพราะอิทธิพลจากบิดา เธอจึงไม่สนใจเขานัก
ส่วนเขาสนใจเธอหรือไม่ เย่เหวินเจีย๋ ไม่รู้ ต่อมาหยางเว่ยหนิงก็เรียนจบอย่างราบรืน่
ไม่นานก็ขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เย่เหวินเจี๋ยหลับตาลงอย่างอ่อนแรงอีกครั้ง ทหารสองนายผละจากเธอไป
พูดคุยกันเบาๆ ที่หลังหีบแถวที่หนึ่ง ห้องโดยสารแคบมากเย่เหวินเจี๋ยจึงได้ยิน
เสียงพูดคุยท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกระหึ่ม
“ผมยังรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยเหมาะ” เป็นเสียงเหลยจื้อเฉิง
หยางเว่ยหนิงย้อนถาม “งัน้ คุณหาคนทีผ่ มต้องการจากช่องทางปกติได้ไหม”
“เฮ้อ ผมเองก็พยายามเต็มที่ สาขาวิชานี้ไม่มีในกองทัพ หาจากหน่วย
ราชการก็จะเกิดปัญหามาก คุณก็รู้ระดับความลับของโครงการนี้ ข้อแรกสุดต้อง
เป็นทหาร ปัญหาใหญ่กว่านั้นคือตามระเบียบการรักษาความลับต้องแยกออกมา
ท�ำงานที่สถานีเป็นเวลานานขนาดนี้ แล้วคู่สมรสจะท�ำยังไง ก็ต้องมาที่สถานี
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เรือ่ งนีไ้ ม่มใี ครยอม คนทีเ่ หมาะสมสองคนทีเ่ ลือกไว้ยอมอยูท่ โี่ รงเรียนผูป้ ฏิบตั งิ าน
เจ็ดพฤษภา แต่ไม่ยอมมา แน่ละเราบังคับให้ย้ายมาได้ แต่งานนี้ถ้าไม่เต็มใจย่อม
ท�ำไม่ได้”
“ถึงต้องท�ำอย่างนี้ไง”
“แต่ท�ำอย่างนี้ผิดระเบียบมากเกินไป”
“โครงการนี้ก็ผิดระเบียบอยู่แล้ว ถ้าเกิดเรื่องขึ้นผมรับผิดชอบเอง”
“หัวหน้าหยางนะ หัวหน้าหยาง คุณรับผิดชอบไหวหรือ คุณอยู่กับ
เทคโนโลยีมาตลอด ‘หงอ้าน’ ต่างจากโครงการส�ำคัญอื่นของกระทรวงกลาโหม
เพราะความซับซ้อน เป็นความซับซ้อนที่นอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยี”
“คุณพูดถูกแล้ว”
ขณะที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดก็เป็นเวลาพลบค�่ำแล้ว เย่เหวินเจี๋ยปฏิเสธ
เมือ่ หยางเว่ยหนิงและเหลยจือ้ เฉิงจะช่วยพยุง เธอเดินลงจากเครือ่ งอย่างยากเย็น
ลมพัดแรงจนเธอเกือบล้มเป็นลมที่พัดเหนือใบพัดซึ่งหมุนอยู่ส่งเสียงเล็กแหลม
ดังหวีดหวิว เย่เหวินเจี๋ยคุ้นเคยกับป่าในสายลม เธอรู้จักลมนี้ ลมก็รู้จักเธอ นี่คือ
สายลมแห่งต้าซิงอันหลิง
ชั่วครู่เธอก็ได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงทุ้มต�่ำดังหึ่งๆ หนักแน่นและมี
พลั ง ราวกั บ กลายเป็นฉากหลัง ของโลกทั้ง ใบ นี่คือเสียงของเสาอากาศแบบ
จานหมุนกลางสายลมซึง่ ตัง้ อยูไ่ ม่ไกลต้องเดินเข้าไปใกล้จงึ จะรูส้ กึ ถึงขนาดอันมหึมา
ของเสาอากาศนี้ ชีวิตของเย่เหวินเจี๋ยในเดือนนี้ได้วนเป็นวงใหญ่แล้ววกกลับมา
อีก...บัดนี้เธออยู่บนยอดเขาเรดาร์
เย่เหวินเจีย๋ หันไปทางทิศซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของกองทหารพัฒนา เห็นเพียงผืนป่า
กว้างใหญ่ขมุกขมัวยามค�่ำคืน
ชัดเจนว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้บินไปรับเธอเป็นการเฉพาะ ทหารหลายนาย
เดินมายกหีบจากห้องโดยสาร แต่ละคนเดินผ่านเธอไปไม่มีใครมองเธอ เธอรวม
ทัง้ เหลยจือ้ เฉิงและหยางเว่ยหนิงเดินเรียงกันไปข้างหน้า เย่เหวินเจีย๋ พบว่ายอดเขา
48

ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก

เรดาร์กว้างใหญ่จริงๆ ใต้เสาอากาศมีอาคารสีขาวหย่อมหนึ่ง เมื่อเทียบกับ
เสาอากาศแล้วอาคารเหล่านีก้ เ็ หมือนบล็อกไม้สวยงาม ทัง้ สามเดินตรงไปทีป่ ระตูใหญ่
ของสถานี ซึ่งมีทหารสองคนรักษาการณ์อยู่ พอมาถึงหน้าประตูก็หยุดเดิน
เหลยจือ้ เฉิงหันไปทางเย่เหวินเจีย๋ พูดอย่างเคร่งขรึม “เย่เหวินเจีย๋ ความผิด
ฐานปฏิปักษ์ปฏิวัติของคุณมีหลักฐานชัดเจน การไต่สวนจะท�ำให้คุณรับโทษตาม
ความผิด เวลานี้เบื้องหน้าคือโอกาสที่คุณจะสร้างความชอบเพื่อไถ่โทษ คุณจะ
รับหรือปฏิเสธก็ได้” เขาชี้ไปทางเสาอากาศ “ที่นี่เป็นสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ของ
กระทรวงกลาโหม หนึ่งในโครงการวิจัยที่ด�ำเนินอยู่ต้องการความรู้เฉพาะที่คุณมี
รายละเอี ยดต้องขอให้หัวหน้าวิศวกรหยางแนะน�ำ คุณ ต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ” พูดจบก็พยักหน้าให้หยางเว่ยหนิง จากนั้นก็เดินตามทหารที่ล�ำเลียง
สิ่งของเข้าไปในสถานี
หยางเว่ยหนิงรอจนคนอื่นพ้นไปไกลแล้วจึงหันมาพยักหน้าให้เย่เหวินเจี๋ย
แล้วพาเธอเดินห่างออกไป เห็นได้ชัดว่าเขาไม่อยากให้ทหารยามได้ยินการ
สนทนา พอถึงตอนนี้เขาไม่ปิดบังว่ารู้จักเธอมาก่อน “เย่เหวินเจี๋ย ผมต้องบอก
คุณให้ชัดเจน นี่ไม่ใช่โอกาสหรอก ผมสอบถามคณะกรรมการศาลทหารแล้ว แม้
เฉิงลี่หัวจะเสนอให้ลงโทษสถานหนัก แต่พิจารณาจากรูปธรรม คดีของคุณ
อย่างมากก็จ�ำคุกสิบปี ถ้ามีการลดโทษก็น่าจะเหลือเพียงหกเจ็ดปี แต่ที่นี่...” เขา
หันไปมองสถานี “เป็นโครงการวิจัยลับสุดยอด ด้วยฐานะของคุณพอผ่านประตูนี้
เข้าไปแล้วอาจจะ...” เขาชะงักครู่หนึ่ง ราวกับจะให้เสียงกระหึ่มของเสาอากาศ
กลางสายลมช่วยเพิม่ ความหนักแน่นให้เสียงของตน “ออกไปไหนไม่ได้อกี ตลอดชีวติ ”
“ฉันจะเข้าไป” เย่เหวินเจี๋ยตอบเบาๆ
หยางเว่ยหนิงตกใจกับการตอบรับอย่างรวดเร็วเช่นนี้ “คุณไม่จ�ำเป็นต้อง
รีบตัดสินใจ กลับไปที่เฮลิคอปเตอร์ก่อนก็ได้ อีกสามชั่วโมงเครื่องถึงจะบิน ถ้า
คุณปฏิเสธผมจะส่งคุณกลับไป”
“ฉันไม่กลับ เข้าไปกันเถอะ” เสียงเธอเบามากแต่แฝงด้วยความหนักแน่น
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เด็ดเดี่ยว เวลานี้นอกจากโลกหลังความตายซึ่งไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ที่ที่เธอ
อยากอยู่ที่สุดก็คือยอดเขาที่แยกออกจากโลกอย่างนี้ ที่นี่เธอจะรู้สึกปลอดภัย
อย่างที่รอคอยมาเนิ่นนาน
“ควรจะรอบคอบหน่อย คิดดูให้ดีว่านี่หมายความว่าอย่างไร”
“ฉันอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตได้”
หยางเว่ยหนิงก้มหน้านิ่ง เขามองไกลออกไป คล้ายกับจะยัดเยียดเวลาให้
เย่เหวินเจี๋ยไตร่ตรอง เย่เหวินเจี๋ยก็นิ่งเงียบ เธอขยับเสื้อคลุมให้กระชับแล้วมอง
ไกลออกไปกลางสายลม ที่นั่นต้าซิงอันหลิงเลือนหายไปในความมืดมิดยามค�่ำคืน
แล้ว ท่ามกลางความหนาวเย็นไม่มีเวลามากนัก หยางเว่ยหนิงตัดสินใจเดินตรง
ไปที่ประตูใหญ่ เขาเดินเร็วมากเหมือนจะสลัดเย่เหวินเจี๋ย แต่เย่เหวินเจี๋ยเดิน
ตามมาติดๆ ก้าวผ่านประตูใหญ่เข้าไปในสถานีหงอ้าน หลังจากที่ทั้งคู่เข้าไปแล้ว
ทหารยามก็ปิดประตูเหล็กที่หนักอึ้งทั้งสองบาน
พอเดินไประยะหนึ่งหยางเว่ยหนิงก็หยุด เขาชี้ไปที่เสาอากาศแล้วพูดกับ
เย่เหวินเจีย๋ “นีเ่ ป็นโครงการวิจยั อาวุธขนาดใหญ่ ถ้าส�ำเร็จจะมีความหมายยิง่ กว่า
ระเบิดปรมาณูหรือระเบิดไฮโดรเจน”
เมื่อเดินมาถึงตึกใหญ่ที่สุดของสถานี หยางเว่ยหนิงตรงเข้าไปเปิดประตู
เย่เหวินเจี๋ยเห็นป้ายที่หน้าประตู ‘ห้องส่งสัญญาณ’ เธอเดินเข้าไป ไอร้อนปน
กลิ่นน�้ำมันเครื่องโชยมา เห็นห้องโถงกว้างมีอุปกรณ์วางเรียงกันแน่นไฟสัญญาณ
และภาพจากจอแสดงผลของเครื่องออสสิลโลสโคป (เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า)
ส่องสว่างเป็นแสงเดียว เจ้าหน้าที่ประจ�ำเครื่องในชุดทหารสิบกว่าคนนั่งอยู่หน้า
เครื่องมือที่เรียงกันเป็นแถว จนแทบจะกลบฝังพวกเขาไว้ราวกับนั่งจับเจ่าอยู่ใน
หลุมเพลาะลึก เสียงสั่งการอึงอลเคร่งเครียดดังขึ้นเป็นระยะๆ
“ทีน่ อี่ นุ่ ขึน้ หน่อย คุณรอสักเดีย๋ ว ผมไปจัดการทีพ่ กั ให้คณ
ุ ก่อนเดีย๋ วกลับมา”
หยางเว่ยหนิงบอกเย่เหวินเจีย๋ พร้อมกับชีไ้ ปทีเ่ ก้าอีข้ า้ งโต๊ะใกล้ประตูให้เธอนัง่ ทีน่ นั่
เย่เหวินเจี๋ยเห็นที่โต๊ะมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ก่อน เป็นทหารรักษาการณ์พกปืนสั้น
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“ฉันออกไปรอข้างนอกดีกว่า” เย่เหวินเจี๋ยหยุดเดินแล้วเอ่ยขึ้น
หยางเว่ยหนิงยิ้มอย่างเป็นมิตร “ต่อไปคุณก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานี
คุณจะไปที่ไหนก็ได้ยกเว้นบางที่” พูดจบสีหน้าเขาดูเหมือนจะล�ำบากใจ เห็นได้
ชัดเจนว่าค�ำพูดนี้มีความนัย...คุณออกไปจากที่นี่ไม่ได้
“ให้ฉันไปรอข้างนอกเถอะ” เย่เหวินเจี๋ยยืนยัน
“งั้น...ก็ได้” หยางเว่ยหนิงเหลือบมองทหารรักษาการณ์ซึ่งไม่ได้ใส่ใจ
คนทัง้ สอง ดูเหมือนหยางเว่ยหนิงจะเข้าใจเธอดีจงึ พาเธอออกไปจากห้องส่งสัญญาณ
“คุณมาหลบลมตรงนีก้ อ่ น อีกไม่กนี่ าทีผมก็กลับมา แค่ไปหาคนช่วยก่อไฟในห้อง
ความเป็นอยู่ที่สถานีตอนนี้ยังไม่ค่อยดี ไม่มีเครื่องท�ำความร้อน” พูดจบก็ก้าว
ออกไปอย่างรวดเร็ว
เย่เหวินเจี๋ยยืนอยู่ข้างประตูห้องส่งสัญญาณ เสาอากาศขนาดมหึมาตั้ง
ตระหง่านอยู่ด้านหลังเธอ ยึดครองครึ่งหนึ่งของฟากฟ้ายามราตรี ที่นี่เธอได้ยิน
เสียงจากข้างในอย่างชัดเจน จู่ๆ เสียงสั่งการที่ดังอึงอลก็ขาดหายไป ห้องส่ง
สัญญาณเงียบกริบ ได้ยินแต่เสียงหึ่งๆ จากอุปกรณ์ดังแว่วมา จากนั้นก็เป็นเสียง
ผู้ชายซึ่งสะกดทุกสิ่งทุกอย่าง
“กองพลทหารปืนใหญ่ที่สอง กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศจีน
การส่งสัญญาณตามปกติครั้งที่ 147 ของโครงการหงอ้าน ตรวจสอบค�ำสั่ง
เรียบร้อยนับถอยหลัง 30 วินาที!”
“เป้าหมายอยู่ที่เอสาม หมายเลขพิกัด : BN20197F ตรวจสอบต�ำแหน่ง
เรียบร้อยนับถอยหลัง 25 วินาที!”
“หมายเลขสัญญาณที่ส่ง 22 หมายเหตุไม่มีการถ่ายโอน ไม่มีตรวจสอบ
หมายเลขสัญญาณครั้งสุดท้ายเรียบร้อยนับถอยหลัง 20 วินาที!”
“หน่วยพลังงานรายงานปกติ!”
“หน่วยเข้ารหัสรายงานปกติ!”
“หน่วยขยายพลังรายงานปกติ!”
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“ตรวจสอบการรบกวนรายงานปกติ!”
“ขั้นตอนไม่อาจย้อนกลับนับถอยหลัง 15 วินาที!”
ทุกอย่างสงบลงหลังจากนัน้ สิบกว่าวินาที เมือ่ เสียงสัญญาณดังขึน้ ไฟสีแดง
ดวงหนึ่งบนเสาอากาศก็สว่างจ้า
“เริ่มส่งสัญญาณ! ทุกหน่วยเตรียมเฝ้าสังเกต!”
เย่เหวินเจีย๋ รูส้ กึ คันใบหน้าเล็กน้อย เธอรูว้ า่ เกิดสนามไฟฟ้าขนาดมหึมาขึน้
จึงแหงนหน้ามองตามทิศทางของเสาอากาศ เห็นเมฆบางๆ กลุ่มหนึ่งบนท้องฟ้า
ยามค�่ำเปล่งแสงสีน�้ำเงินเรื่อ แสงนั้นอ่อนมาก แรกสุดเธอคิดว่าตัวเองตาฝาด แต่
พอเมฆกลุ่มนั้นเคลื่อนออกจากท้องฟ้าแถบนั้นแสงของเมฆก็เลือนหายไป เมฆ
กลุ่มอื่นก็เปล่งแสงเหมือนกัน ในห้องส่งสัญญาณเสียงค�ำสั่งดังอึงอลอีกครั้ง เธอ
พอจะจับใจความได้บ้าง
“หน่วยขยายพลังขัดข้อง เครื่องแมกนีตรอนหมายเลข 3 ไหม้เสียหาย!”
“หน่วยส�ำรองท�ำงานแทนปกติ!”
“จุดพัก 1 การถ่ายโอนปกติ!”
......
เย่เหวินเจี๋ยได้ยินอีกเสียงหนึ่งพึ่บพั่บเลือนรางแล้วเห็นเงาด�ำเป็นแถบๆ
ปรากฏขึ้นที่ป่าทึบบริเวณเชิงเขา ร่อนเป็นวงขึ้นไปบนท้องฟ้า เธอนึกไม่ถึงว่าใน
ป่าที่หนาวเย็นจะมีนกมากมายแตกตื่น จากนั้นเธอก็เห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัว
นกฝูงหนึ่งบินเข้าไปในขอบเขตที่เสาอากาศชี้ไป มีเมฆเรืองแสงเป็นฉากหลัง เธอ
เห็นชัดว่านกทั้งฝูงทยอยกันร่วงลงมา
กระบวนการนี้ต่อเนื่องกันราวสิบห้านาที จากนั้นดวงไฟสีแดงบนเสา
อากาศก็ ดับ ลง ความรู้สึก คันที่ผิวหน้าของเย่เ หวินเจี๋ยก็ห ายไป ในห้องส่ง
สัญญาณยังคงมีเสียงออกค�ำสั่งดังอึงอลตลอดเวลา แม้เสียงผู้ชายที่ดังกังวานจะ
หยุดแล้ว
“การส่งสัญญาณครั้งที่ 147 ของโครงการหงอ้านเสร็จสิ้น ปิดระบบส่ง
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สัญญาณ หงอ้านเข้าสู่ภาวะรับสัญญาณ ขอให้ฝ่ายรับสัญญาณรับอ�ำนาจการ
ควบคุมระบบพร้อมกับรายงานตัวเลขจุดพัก”
“ขอให้ทุกหน่วยจดบันทึกการส่งสัญญาณอย่างจริงจัง ให้หัวหน้าหน่วย
ทุกหน่วยเข้าร่วมการประชุมการส่งสัญญาณที่ห้องประชุมตามปกติ เรียบร้อย”
ทุกอย่างเงียบลงเหลือแต่เสียงจากเสาอากาศปะทะสายลม เย่เหวินเจี๋ย
มองดูฝูงนกบนท้องฟ้ายามค�่ำคืนที่ทยอยบินกลับป่า เธอแหงนมองเสาอากาศอีก
ครั้งเห็นเหมือนฝ่ามือยักษ์กางออกไปยังท้องฟ้ามีพลังเร้นลับเหนือธรรมดา
เธอมองท้องฟ้าตามทิศทางของฝ่ามือ ไม่เห็นเป้าหมายหมายเลข BN20197F ที่
ถูกโจมตี ด้านหลังของเมฆเบาบางมีเพียงดวงดาวที่หนาวเหน็บของปี 1969

เรืองชัย รักศรีอักษร : แปล

53

