
~ ว่านเมี่ยจือซาง ~

[หลักส�ำคัญในกำรค้ำอำวุธคือ

อย่ำถูกฆ่ำด้วยสินค้ำของตัวเอง]

ลมเยน็แฝงกลิน่อายเคม็ๆ พดัผ่านผวิน�า้สนี�า้เงนิเข้มเข้ามา

ปะทะปอยผมที่ปรกหน้าผากของชายหนุ่ม 

เฉนิฉางอนัพ่นควันสีขาวขุ่นออกจากปาก ก่อนจะถกูลมทะเล

พัดจางหายไปไม่เหลือร่องรอย 

เขาใช้ปลายนิ้วที่คีบซิการ์ปัดผมที่ตกลงมาปรกหน้าผาก  

ชายหนุ่มนั่งมองภาพทะเลและท้องฟ้าอยู่ที่ระเบียงอย่างเงียบสงบ 

แสงอาทิตย์เจิดจ้าส่องสะท้อนลงบนผืนทะเลสีเข้ม จนเป็นประกาย

เส้นสีทองระยับ

สวยงามมากจริงๆ 

เฉนิฉางอนัเคยจนิตนาการไว้ว่าอยากใช้ชวีติหลงัปลดเกษยีณ

แบบนี ้เพียงแต่ตวัเขาทีอ่ยูใ่นจนิตนาการควรจะมผีมสขีาว ไม่ใช่ตอน

Prologue
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ที่ยังอายุไม่ถึงสี่สิบปีแบบนี้ 

อีกทั้งต้องไม่มีโซ่ยาวมาคล้องทั้งมือและเท้าไว้ด้วย 

ไกลออกไป มีเครื่องบินทะเลล�าหนึ่งค่อยๆ ปรากฏขึ้น เฉิน-

ฉางอันรู้ว่าคนที่อยู่ในเครื่องบินล�านั้นคือใคร 

ชายหนุ่มผู้ที่เขารับมาเลี้ยงเมื่อสิบปีก่อน 

ชายหนุ่มผู้สืบทอดที่เขาเชื่อใจและมอบทุกอย่างให้ 

ชายหนุม่ผูท้ีใ่ช้ข้อหาทรยศหักหลังเอาเขามากักขงัไว้บนเกาะ

เล็กๆ แห่งนี้ 

ชายหนุ่มผู้ที่มีหน้าตาเหมือนเฉินฉางเล่อ น้องชายของเขาที่

เสียชีวิตไปเมื่อสิบปีก่อน 

ฉางเล่อ...

ทุกคร้ังที่เขาคิดถึงเฉินฉางเล่อ หัวใจก็จะรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมา

อย่างไม่สามารถควบคุมได้ 

เขาเคยรบัปากกบัพ่อแม่ทีจ่ากโลกนีไ้ปว่าจะดแูลเฉนิฉางเล่อ

ผู้เป็นน้องชายและญาติเพียงคนเดียวของเขาให้ดี 

ทกุอย่างทีเ่ขาท�า เพยีงเพือ่ให้น้องชายได้มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ 

ทว่าสุดท้าย ฉางเล่อกลับเอาตัวมาขวาง รับกระสุนที่เขาเพิ่ง

ขายออกไปแทน 

มันน่าตลกมากใช่ไหมล่ะ 

ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้ เฉินฉางอันก็อดระเบิดหัวเราะออกมา

ไม่ได้ 

ท่ีน่าข�ามากกว่านั้นก็คือ สิ่งที่น้องชายที่เขารักและหวงแหน

บอกกับเขาก่อนตาย 

[พี่ครับ ผมรักพี่ ขอโทษนะครับ ผมรักพี่...]



9

~ ว่านเมี่ยจือซาง ~

ทั้งๆ ที่เขาต่างหากที่เป็นฝ่ายควรจะ ‘ขอโทษ’

ท้ังๆ ทีเ่ฉนิฉางเล่อต้องติดเหล้าติดยา กเ็พือ่พยายามควบคมุ

ความรักบิดเบี้ยวที่มีต่อพี่ชายแท้ๆ ของตัวเอง

ทัง้ๆ ทีบ่อกว่ารกัน้องชายนกัหนา แต่กลบัไม่เคยรูว่้าน้องชาย

ก�าลังคิดอะไรอยู่ 

พวกเขาพดูถกูแล้ว เฉนิฉางอนั นายมนัเป็นปีศาจร้ายไร้หวัใจ 

ความอ่อนโยนมีเมตตาเป็นเพียงหน้ากากจอมปลอมท่ีใช้ปลอบใจ

ตัวเองเท่านั้น นายมันไม่เคยรักใคร เป็นแค่มารร้ายที่จิตใจคับแคบ

เห็นแก่ตัว 

ตอนแรกเป็นถึงผู้กุมอ�านาจค้าอาวุธ แต่ตอนนี้กลับถูกกักขัง

อยู่บนเกาะเล็กๆ ถูกผู้สืบทอดที่ตนเชื่อใจที่สุดปั่นหัวไม่ต่างจาก 

ผู้หญิงคนหนึ่ง

จุดจบที่พ่ายแพ้อย่างยับเยินนี้ก็คงจะสาสมกับเขาแล้ว 

เฉินฉางอันโยนซิการ์ที่สูบไปแค่ครึ่งมวนลงพ้ืน แล้วลุกจาก

เก้าอี้โยก เกิดเสียงกระทบกันของโซ่ที่มือและเท้า 

เขานอนคว�่าหน้าอยู่บนระเบียง เครื่องบินทะเลล�าน้ันจอด

สนิทท่ีชายทะเลแล้ว พอชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาคนหน่ึงเดิน 

ลงมา เห็นใบหน้าคุ้นตานั่น เฉินฉางอันก็อดคิดไม่ได้ว่าสิบปีก่อน 

ตัวเองตาบอดหรือเปล่าที่คิดว่าหมอนั่นหน้าตาเหมือนฉางเล่อ 

แม้จะอยู่ห่างออกไปค่อนข้างไกล แต่เฉินฉางอันกลับเห็น

ประกายไฟในแววตาของอีกฝ่ายที่มองมาทางเขาอย่างชัดเจน 

แววตาที่คุ้นเคย ดวงตาที่เขาเคยเห็นจากฉางเล่อ เพียงแค่

น้องชายผู้ขี้อายของเขามักจะก้มหน้า ไม่กล้ามองสบตาเขา 

ไม่เหมือนเด็กเลวนั่นที่ตลอดสิบปีมานี้เก็บซ่อนทุกอย่างได้

มดิชดิ กระทัง่ล้มเขาได้ ถอดเสือ้ผ้าของเขาจนเปลอืยเปล่าแล้วถึงได้
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เผยแววตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาจะกลืนกินเขา 

นอกจากจะล่ามโซ่ที่แขนและขาเพราะกลัวเขาหนี นอกจาก

จะคอยวนเวียนกับตัวเขาแทบทุกค�่าคืน ที่เหลือนอกนั้นเด็กเลวนั่น

ก็ดีกับเขามาก 

แต่จะดแีบบนีไ้ปถงึเมือ่ไหร่กนัล่ะ ตอนนีเ้ดก็น่ันก�าลังหลงเขา

หัวปักหัวป�า รอให้เบื่อ รอให้เขาอายุมากกว่านี้ เขาก็คงกลายเป็น

เหมือนหมาแก่ที่ถูกเล่นจนเบื่อแล้ว

เฉนิฉางอนันอนอยูบ่นระเบียง เขายิม้พลางโบกมอืให้ชายหนุม่

ที่ก�าลังเดินเข้ามา เขาพอใจที่ได้เห็นความยินดีระคนแปลกใจบน

ใบหน้าของอีกฝ่าย

ถ้าจ�าไม่ผดิ ตัง้แต่ถกูกกัขงัไว้ นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีเขาย้ิมให้เดก็น่ัน 

ดีใจใช่ไหมล่ะ ดีใจให้เต็มที่ก็แล้วกัน 

เฉนิฉางอนัยิม้กว้างข้ึนเรือ่ยๆ ในขณะทีก้่มลงเอาปืนใต้เก้าอี้

ขึ้นมาจ่อขมับตัวเอง 

“ฉางเล่อ พี่จะไปอยู่กับนายแล้ว”

ในวนิาททีีเ่หนีย่วไกปืน เฉินฉางอนักย็งัได้ยินเสยีงตะโกนลัน่

ของเด็กนั่นอย่างชัดเจน 

“อา! อย่าตายนะครับ!”

นี่มันเสียงบ้าอะไรเนี่ย เขาลั่นไกยิงตัวตายไปแล้วแท้ๆ 

“อา! อย่าคิดสั้นนะครับ รีบตื่นขึ้นมาเถอะ!” 

น่า! ร�า! คาญ! 

เฉินฉางอันลืมตาขึ้นฟาดมือใส่คนตรงหน้าที่ร้องไห้ไม่ยอม

หยุด “เอะอะอะไรนักหนา หุบปากเลย!” 
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Chapter 1
เกิดใหม่ในสภาพย�่าแย่

ฆ่าตัวตายครั้งแรกแต่กลับไม่ตาย ถ้ามีครั้งที่สองอีก คง

ถือว่าเป็นเรื่องโง่เขลาที่สุด

อย่างน้อยส�าหรับเฉินฉางอันแล้ว เขาก็คงไม่ใช้ปืนจ่อขมับ 

ตัวเองอีกครั้งเป็นแน่ 

ในเมื่อไม่ตายแล้ว ก็ใช้ชีวิตต่อไปละกัน เพียงแต่สถานการณ์

ของเขาในตอนนี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่าตายตกนรกสักเท่าไหร่ 

เฉินฉางอันในชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลยืนหลับตาอยู่หน้า

กระจก จับขอบอ่างล้างหน้าเอาไว้แน่น เขาไม่เคยคิดเลยว่าเรื่อง 

เกิดใหม่ ทะลุมิติ หรือเรื่องบ้าบออะไรนี่จะมาเกิดขึ้นกับตัวเอง 

แล้วท�าไมต้องให้เขามาเกิดใหม่ในร่างนี้ด้วย 

เฉินฉางอันขม่ความรู้สึกอยากฆา่คนเอาไว้แล้วคอ่ยๆ ลืมตา

ขึ้น ตั้งใจจ้องคนในกระจกที่ก�าลังจ้องเขากลับมาเช่นกัน 

ตวัอ้วนหนกั 80 กโิลกรมั อย่างกบัตอืโป๊ยก่ายทีใ่ช้กบีเท้าเดนิ! 

ฟันหน้าสองซี่ใหญ่จนเกินหน้าเกินตา ฟันบนก็เหมือนพร้อม



12

~ Rebirth of Chen-An เล่ม 1 ~

ออกบุกตะลุยโจมตีข้าศึกในสนามรบได้ทุกเมื่อ 

ถ้าตอนนีเ้ขาท�าแว่นสายตาสัน้ทีใ่ส่อยูห่ล่นหาย คงไม่สามารถ

แยกคนแยกสัตว์ในระยะห้าเมตรได้แน่ๆ 

“แม่งเอ๊ย!”

เฉินฉางอันไม่ใช่คนชอบพูดค�าหยาบ แต่ตอนนี้มีแค่ค�านี้

เท่านั้นท่ีจะบรรยายความรู้สึกอันย�่าแย่ของเขาได้ เขามองภาพ

สะท้อนที่ไม่คุ้นตาของตัวเองในกระจกแล้วอดยิ้มเจื่อนไม่ได้

นี่ถือว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้าใช่ไหมนะ 

“อาเฉิน ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ” ชายหนุ่มสวมแว่นตาคนหนึ่ง

รีบวิ่งเข้ามา ใบหน้าขาวสะอาดยังปรากฏรอยน้ิวมือท้ังห้าอย่าง 

เลือนราง 

เฉนิฉางอนัปรายตามองชายหนุม่ทีอ่ยูข้่างๆ ดวงตาสนีลิคูน่ัน้

ท�าให้เขานกึถงึน้องชาย เหมอืนผ้าขาว เหมอืนน�า้บรสุิทธิ ์ใสสะอาด

จนเขาไม่กล้าเข้าใกล้ 

“คณุหมอให้อานอนนิง่ๆ ห้ามขยบันะครบั” ชายหนุ่มท่าทาง

เหมือนหนอนหนังสือช่วยพยุงเฉินฉางอันกลับห้องพักอย่างช้าๆ 

พอได้ยืนพิงเตียงผู้ป่วย เฉินฉางอันก็กวาดตามองไปรอบๆ 

ห้องพัก ไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีตู้เย็น ทั้งสองแออัดอยู่ในห้องเล็กๆ เขา

เกือบลืมไปแล้วว่าห้องพักในโรงพยาบาลธรรมดาเป็นอย่างไร 

กลิน่ฉนุของโรงพยาบาลท�าให้เฉินฉางอนัคลืน่ไส้ เขาหนัมอง

ชายหนุ่มข้างตัวที่เอาน�้าให้เขา และปอกแอปเปิ้ลให้ด้วย 

เมื่อเห็นว่าเขามองตัวเองอยู่ ชายหนุ่มก็ย่ืนแอปเปิ้ลท่ีปอก

เปลือกและหัน่เรยีบร้อยแล้วให้ พร้อมกบัพดูปลอบใจ “บ้านน่ะสร้าง

ใหม่ได้ เงินก็ค่อยๆ หาใหม่ได้นะครับ อาเพิ่งอายุสามสิบกว่า ยังมี

โอกาสอีกเยอะ” 
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“ดูผู้พันแซนเดอร์สสิครับ กว่าจะสร้างเคเอฟซีได้อย่างทุกวัน

นี้ก็ตอนอายุ 66 ของจีนเราก็มีซือยู่จู้ ถึงจะเคยล้มละลาย แต่ก็ยัง 

ตั้งตัวได้ คุณอาต้องกลับมามีหน้ามีตาอีกครั้งได้แน่ๆ” 

เฉินฉางอันค่อยๆ หลับตาลง เมื่อเห็นอีกฝ่ายพูดจ้อไม่ยอม

หยุด เขาต้องจัดระเบียบความคิดของตัวเองเสียหน่อย 

ตอนนีเ้ขาเป็นคนทีก่รดีข้อมอืฆ่าตวัตายเพราะล้มละลายจาก

การท�าธุรกิจ คนคนนี้มีแซ่เดียวกันกับเขา ชื่อก็คล้ายกันมาก เพียง

แต่ไม่มีค�าว่า ‘ฉาง’ อยู่ตรงกลาง 

เฉินอัน อายุ 32 ปี ถือว่ายังหนุ่มอยู่ 

ถ้าไม่รวมรปูลกัษณ์ภายนอกทีน่่ากลวั ท้ังความอ้วน ความสงู 

สายตาสัน้ ฟันเหยนิ อาย ุ32 ปีกถ็อืว่าอยูใ่นช่วงรุง่เรอืงของชายหนุม่

พอดี และตอนที่เขาฆ่าตัวตาย เขาในฐานะของเฉินฉางอันก็อายุ  

40 กว่าแล้ว 

คิดค�านวณดูแล้ว ก็พอจะฝืนคิดว่าไม่แย่อะไรนักได้อยู่ 

เฉินอันได้แต่ปลอบใจตัวเองแบบนั้น 

“นายชื่ออะไร” เฉินอันเอ่ยปากถาม ถึงรูปลักษณ์ภายนอก 

จะไม่ค่อยน่ามอง แต่น�้าเสียงกลับน่าฟัง 

ชายหนุ่มที่ปอกแอปเปิ้ลอยู่แทบส�าลัก เขาเบิกตากว้างจ้อง

คนที่อยู่บนเตียง แล้วร้องออกมาด้วยความกระวนกระวาย 

“อา! ผมเฉินหยางไงครับ! อาจ�าผมไม่ได้เหรอ” 
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Chapter 2
ออกจากโรงพยาบาล

เฉินหยางเป็นหลานชายของเฉินอัน เขาสอบเข้ามหา-

วิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ได้เมื่อปีที่แล้ว ส่วนเฉินอันก็ท�าธุรกิจอยู่เซี่ยงไฮ้ มี

เงินเก็บสะสมอยู่บ้าง จึงถือโอกาสดูแลหลานชายด้วย 

อายุ 30 กว่า แต่ยังตั้งตัวไม่ได้ ไม่มีแม้แต่แฟนสักคน นั่น

เพราะแท้จริงแล้วเฉินอันเป็นเกย์ 

ก่อนหน้านี้เคยคบหากับเด็กหนุ่มคนหนึ่ง แต่สุดท้ายฝ่ายนั้น

กลับร่วมมือกับคนอื่นมาหลอกเขา บริษัทถูกปิด คฤหาสน์ถูก 

ตรวจสอบและอายัด เฉินอันที่ไม่มีการงานและความรักก็พบ

อุปสรรคจึงเลือกจะฆ่าตัวตาย โชคดีที่เฉินหยางไปเจอและพาส่ง 

โรงพยาบาลได้ทันเวลา

ช่วยชีวิตไว้ได้ แต่กลับความจ�าเสื่อมเสียอย่างนั้น 

เฉินหยางบอกว่าถือเป็นเรื่องดี ลืมเรื่องแย่ๆ ในอดีตแล้ว ก็

จะได้ใช้ชวีติต่อไปได้ดกีว่าเดิม อนัทีจ่รงิเขาไม่รูว่้าเฉนิอนัอาของเขา

กลายเป็นอีกคนไปแล้ว 
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เฉินอันทนกลิ่นโรงพยาบาลไม่ได้เลยจริงๆ ในเมื่อไม่มีอะไร

ร้ายแรงแล้ว จึงออกจากโรงพยาบาลได้ 

หลังจากเฉินหยางช่วยท�าเรื่องออกจากโรงพยาบาลให้  

เฉินอันกับ ‘หลานชาย’ ก็ออกจากโรงพยาบาลไปด้วยกัน วินาทีที่

ก้าวออกไป แสงแดดสบายๆ ที่สาดส่องลงมาก็ท�าให้เฉินอันต้อง 

หรี่ตาลง 

เขาแอบบ่นกับตัวเองว่าแสงแดดบนเกาะเล็กๆ นั่นสวยกว่า

ที่เซี่ยงไฮ้เยอะเลย แต่ส�าหรับคนที่มีอิสระแล้ว ต่อให้อากาศไม่ค่อย

ดี ก็ยังท�าให้รู้สึกสบายใจอยู่ดี 

“ช่วงนีอ้าไปอยูก่บัผมก่อนนะครบั บ้านผมอาจไม่ใหญ่เท่าไหร่

นัก แต่อดทนหน่อยนะครับ เดี๋ยวรอให้ทางโรงพยาบาลตรวจเรื่อง

ความจ�าเสื่อมของอาเสร็จ รักษาจนหายดีแล้ว ผมจะส่งอากลับไป

พักที่บ้านเกิดสักระยะ”

เฉินหยางเป็นคนตัวสูงมาก ประเมินจากสายตาแล้วน่าจะ

มากกว่า 185 ใส่แว่นตากรอบด�า แต่งตัวด้วยเสือ้ยืดกางเกงยีนแบบ

ง่ายๆ เหมือนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วไป 

ถงึแม้จะไม่ได้เซตผม แต่ด้วยประสบการณ์การมองคนมานับ

ไม่ถ้วนของเฉินอัน เขาดูออกว่าเด็กคนนี้หน้าตาใช้ได้ เป็นอาหลาน

กันแท้ๆ แต่ท�าไมเขาถึงได้หน้าตาแบบนี้ล่ะ 

เฉินอันใส่ผ้าปิดปาก ถึงจะเพิ่งออกจากโรงพยาบาล แต่เขาก็

คิดไว้แล้วว่าจะกลับเข้าโรงพยาบาลไปจัดการฟันเหยินน่าเกลียดนี่

ให้ได้ 

ถ้าจะต้องใช้ชีวิตในตัวตนและร่างกายนี้ต่อไป เขาก็ต้องปรับ

เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ เฉินคนก่อนหน้าซึ่ง

เป็นผู้มีอ�านาจและอิทธิพลไม่สามารถทนใช้ชีวิตในร่างกายท่ี 
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น่าเกลียดแบบนี้ได้จริงๆ 

เมื่อก่อน ทุกครั้งที่เจรจาธุรกิจหรือมีการประชุม ไม่ว่าจะใน

บรรดาขนุศกึพงุพลุ้ยหรอืในธรุกจิค้าอาวุธ เฉินฉางอนัก็เป็นเหมอืน

หงส์ในฝูงกามาตลอด ชายหนุ่มเคยชินกับการดูแลตัวเองให้สะอาด

สะอ้าน บวกกับรูปร่างหน้าตาก็โดดเด่นไม่เหมือนใคร ไม่อย่างนั้น

คงไม่ถูกไอ้เด็กเลวที่ตัวเองชุบเลี้ยงจับกดแบบนี้หรอก

พอนึกถึงเรื่องเด็กเลวที่ตัวเองเล้ียงดูมาเป็นสิบปีมีความคิด

สกปรกแบบนั้น เฉินอันก็ได้แต่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความโมโห 

“อลังการจรงิๆ ก�าลงัถ่ายหนงัอยูห่รอืเปล่านัน่” จู่ๆ  เฉนิหยาง

ก็โพล่งออกมา 

เฉนิอันทีย่นืข้างเฉนิหยางก�าลงัรอแทก็ซีอ่ยูร่มิถนนถกูดงึหลดุ

จากภวงัค์ เขามองตามสายตาของเฉนิหยางไป บนถนนก�าลงัมขีบวน

รถหรูสีด�ามากกว่าสิบคันขับผ่านหน้าพวกเขาไป 

เฉินอันหรี่ตาลง ทั้งรถและทั้งป้ายทะเบียนคุ้นตาเขามาก

จริงๆ นั่นมันรถที่เซี่ยงไฮ้ของเขาไม่ใช่เหรอ ปกติเขาจะจัดรถเยอะ

แบบนี้ก็เฉพาะตอนกลับเซี่ยงไฮ้หรือไม่ก็มีเรื่องส�าคัญๆ เท่านั้น 

ประจวบเหมาะกับมีแท็กซี่คันหนึ่งเข้ามาจอด ทว่าในขณะที่

เฉินหยางก�าลังจะขึ้นรถ คนที่ยืนรอข้างๆ กลับเดินเข้ามาขวางหน้า 

พลางดึงประตูเปิดจะแทรกคิวก่อน 

“เฮ้ย! เรามารอก่อนนะ คุณจะมาแทรกแบบนี้ไม่ได้นะครับ” 

เฉินหยางรีบดึงอีกฝ่ายไว้ 

“ถอยไป มาดึงบ้าอะไรเนี่ย!” คนคนนั้นปัดมือเฉินหยางออก 

ตะคอกใส่สองประโยค ทว่าขณะที่ก�าลังจะเข้าไปนั่งในรถแท็กซี่ จู่ๆ 

ก็ถูกคนหิ้วคอเสื้อจากทางด้านหลัง 

คนทีม่าแทรกแถวยงัไม่ทนัต้ังสติได้ว่าเกดิอะไรขึน้ กถ็กูเหวีย่ง
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ลงไปกองกับพื้นเสียแล้ว 

“นิง่ท�าไมล่ะ ขึน้รถส!ิ” เฉินอนัจบัเฉินหยางยดัเข้าไปในรถแล้ว

ตวัเองกต็ามเข้าไป ชายหนุม่ทีถ่กูเขาผลักล้มลงบนพ้ืนพยุงตวัขึน้มา

ได้ก็จะวิ่งเข้าใส่ แต่เฉินอันถีบออกไปเต็มแรงโดยไม่เกรงใจ 

“ตามขบวนรถข้างหน้าไป” เฉินอันเอ่ยเสียงนิ่งทันทีที่ปิด

ประตูรถลง ราวกับเมื่อครู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

ทว่าเฉินหยางที่อยู่ข้างกันกลับยังอึ้งไม่หาย 

“เมื่อกี้อาเยี่ยมสุดๆ เลยครับ” 

เฉนิอนัเพยีงเหลือบมองเดก็โง่ข้างตวัเลก็น้อย “เรยีนรูไ้ปบ้าง

ล่ะ” 
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Chapter 3
สุสาน

รถแทก็ซ่ีจอดสนทิทีด้่านนอกของสสุานฝังศพ แล้วเฉนิอนั

กเ็ปิดประตลูงรถไปทนัท ีท�าเอาเฉนิหยางทีย่งัอยูใ่นรถต้องรบีตะโกน

บอก “อา รอผมด้วย”

“เฮ้ย! จ่ายเงินด้วย!” คนขับรถแท็กซี่รีบร้องบอกเฉินหยาง 

กระท่ังเฉนิหยางจ่ายค่ารถเสรจ็กไ็ร้วีแ่ววของเฉนิอนัแล้ว ตาย

ละ! อาคงไม่ได้วิ่งไปฆ่าตัวตายอีกใช่ไหม! 

เฉนิหยางรบีวิง่หาจนทัว่ โชคดทีีเ่ฉนิอนัใส่ผ้าปิดปาก บวกกับ

รูปร่างของเขาที่ค่อนข้างสะดุดตา ท�าให้ไม่นานก็เจอเขายืนอยู่ใต้

ต้นไม้ต้นหนึ่ง 

“กลับบ้านกันเถอะครับ อาเพิ่งออกจากโรงพยาบาล มาอยู่

ในสถานที่แบบนี้ไม่ดีเลย” เฉินหยางดึงข้อมือของชายหนุ่ม แต่อีก

ฝ่ายกลับไม่สนใจ 

“อาก�าลังดูอะไรอยู่น่ะครับ” เฉินหยางมองตามสายตาของ 

เฉินอันไป เมื่อเห็นเขาเอาแต่จับจ้องตรงไปทางนั้น 
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ห่างออกไปมีกลุ่มชายหนุ่มในสูทสีด�าก�าลังยืนล้อมข้างหลุม

ฝังศพด้วยท่าทางสงบเงียบ เห็นชายหนุ่มสวมแว่นด�าคนหนึ่งที่ยืน

อยู่หน้าสุดก�าลังถือโถเถ้ากระดูกอยู่  

มองอย่างไรก็เหมือนเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียที่ก�าลังท�าพิธีฝังศพ 

สัญชาตญาณของเฉินหยางบอกว่าไม่ควรยุ่งกับคนเหล่าน้ี เขาดึง

แขนเสื้อเฉินอันเบาๆ “กลับบ้านกันเถอะครับอา”

“บ้าน?” เฉินอันแค่นหัวเราะ เดิมทีบ้านของเขาน่าจะอยู ่

ไม่ห่างจากสุสานแห่งนี้สักเท่าไหร่ อ้อ ไม่สิ ต้องบอกว่าบ้านของ 

คนที่อยู่ในโถใส่เถ้ากระดูกนั่นถึงจะถูก 

ชายหนุ่มผู้ถือโถใส่เถ้ากระดูกที่อยู่ห่างไปไม่ไกลหันมองมา

ทางเฉนิอนั ราวกบัรูส้กึถงึอะไรบางอย่าง ทว่าดวงตาหลังแว่นด�าน่ัน

ก็เห็นเพียงเงาร่างของคนสองคนเท่านั้น 

แววตาคมกริบเหมือนปลายมีดกรีดหลังน่ันท�าให้เฉินอัน

หัวเราะเยาะเบาๆ ถึงเขาจะไปปรากฏตัวต่อหน้าลู่เฟิงตอนน้ี ไอ้ 

ลูกกระต่าย1 นั่นก็ไม่มีทางจ�าเขาได้

เฉินอันหลับตาลง เม่ือเข้าไปนั่งในรถแท็กซี่ด้านหน้าสุสาน 

จริงๆ เขาไม่รู้สึกอะไรเลยกับการต้องมาเห็นเถ้ากระดูกของตัวเอง

ถูกฝังลงไปต่อหน้าต่อตาแบบนั้น  

รถสดี�าหลายคนัทีข่บัผ่านพวกเขาไปจอดตดิอยูข้่างสสุาน ซึง่

เป็นเส้นทางเดียวกับที่พวกเขาไป พอได้ยินเสียงบ่นของคนขับ  

เฉินอันก็ลืมตาแล้วมองออกไปนอกหน้าต่าง 

รถลีมูซีนสีด�าคันหนึ่งจอดห่างออกไปไม่ไกลจากพวกเขา  

บอดี้การ์ดรูปร่างก�าย�าหลายคนยืนอยู่ข้างรถด้วยท่าทางเคร่งขรึม 

1 เป็นค�าด่าคนอายุน้อยกว่า แปลว่า เด็กเลว เด็กเวร
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และมีบอดี้การ์ดคนหนึ่งยืนถือร่มสีด�าพร้อมกับดึงประตูรถเปิด คน

ที่ลงจากรถคือชายหนุ่มตัวไม่สูงมากสักเท่าไหร่ ผมสั้นสีทองดูเปล่ง

ประกายเมื่ออยู่กลางแสงแดด 

“ว้าว! ท�าไมวันนี้คนชุดด�าเยอะแบบนี้ล่ะ มีคนต่างชาติด้วย” 

เฉินหยางเองก็โผล่หน้าออกไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็น 

เฉินอันหรี่ตาลง มองชายหนุ่มผมทองเดินถือร่มเข้าไปใน

สุสาน พลางค่อยๆ หันหน้ากลบัมา พร้อมกบัรถแทก็ซีท่ีข่บัห่างออก

มาเรื่อยๆ 

คิดไม่ถึงว่าอีวานอฟก็มาด้วย เขากับอีวานอฟถือว่าเป็น 

‘เพื่อนเก่า’ กัน ถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คือ เป็นเพื่อนกับพ่อของอีวา-

นอฟถึงจะถูก

ปี 1991 ในการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ตอนนั้นเฉิน- 

ฉางอันที่เริ่มค้าอาวุธได้ไม่นานร่วมมือกับพ่อของอีวานอฟ ส่งออก 

อาวธุลอ็ตใหญ่หลงัจากการล่มสลาย และอวีานอฟในตอนน้ันก็เป็น

เพียงเด็กซนที่ชอบมาขอช็อกโกแลตจากเขา 

กระทัง่หลังปี 2007 เฉินฉางอนัเจอคูต่่อสูท่ี้แขง็แกร่งในระดบั

สากล อีวานอฟก็ยังเป็นแค่เด็กที่คอยตามก้นเขาและเอาแต่เรียก 

‘อาเฉิน’

ช่วงหลายปีมานี้ เขากับอีวานอฟกลายเป็นเหมือนคู่แข่งกัน 

แต่แน่นอนว่าเมื่อไหร่ที่ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งจากที่อื่น พวกเขาก็

จะร่วมมอืกนับ้างเป็นครัง้คราว แต่ส่วนมากกย็งัอยูใ่นต�าแหน่งคูต่่อสู้

ที่ยืนตรงข้ามกัน 

เฉินอันไม่คิดว่าอีวานอฟจะมาด้วยตัวเอง หมอนั่นมาท�าไม 

มากวาดหลุมฝังศพให้เขาหรือไง 

หรือฉลองที่คู่ต่อสู้ต้องตายไปแบบนี้? 



21

~ ว่านเมี่ยจือซาง ~

ถ้าอีวานอฟแอบดีใจจริงๆ เฉินอันคิดว่าหมอนั่นคงดีใจได ้

ไม่นานหรอก

เฉนิอนัแค่นหวัเราะ ตอนนีเ้ขายงัมชีวีติอยู่ และเขาจะกลบัมา
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Chapter 4
กลับบ้าน

“ช่วงนี้ทนแออัดอยู่กับผมไปก่อนนะครับ”

เฉินหยางเกาหัวอย่างอายๆ ท่าทางหัวเราะแหะๆ แบบนั้น 

เหมือนเด็กโง่ไร้เดียงสามากจริงๆ 

เฉนิหยางถอืกระเป๋าเดนิทางเดนิเข้าไปในอาคารเก่าๆ เฉนิอนั

เหลือบมองราวบันไดที่เขรอะด้วยสนิม อาคารหลังนี้น่าจะมีอายุ

ราวๆ 20 ปีได้ 

พอมาถึงชั้นส่ี เฉินหยางเอากุญแจออกมาเปิดประตูเหล็กที่

ส่งเสียงดังแสบแก้วหู แล้วห้องขนาดเล็กแต่สะอาดสะอ้านก็ปรากฏ

ขึ้นตรงหน้าของเฉินอัน 

เขากวาดตามองไปรอบห้อง ประเมินจากสายตาแล้วน่าจะมี

ขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าห้องน�้าที่แมนฮัตตันของเขาเลย 

ภายในห้องมีห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว และห้องน�้า 

อย่างละหนึ่งห้อง ปกติเฉินหยางอยู่คนเดียว ห้องนอนมีขนาดเล็ก

แค่พอวางเตียงได้หนึ่งหลัง แต่ยังมีโต๊ะหนังสือกับตู้ที่มีหนังสือวาง
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จนเต็มอยู่อีกหนึ่งตู้ เสื้อผ้าก็ถูกแขวนอัดกันอยู่ในตู้เสื้อผ้า 

“ผมต้องไปเรียนก่อน นี่กุญแจบ้านนะครับ มีของกินอยู่ใน 

ตู้เย็น ถ้าเบื่อก็ออกไปเดินเล่นได้ครับ เดี๋ยวผมเลิกเรียนตอนบ่าย

แล้วจะกลับมาท�ากับข้าวให้”

เฉินหยางวางกระเป๋าเดินทางลง ก้มหน้าดูนาฬิกา พูดก�าชับ

เฉินอันเสร็จก็รีบออกไปมหาวิทยาลัย 

เฉินอันเดินส�ารวจรอบห้อง ภายในห้องสะอาดสะอ้านและ

ตกแต่งเรียบง่าย ไม่มีแม้แต่ก้นบุหรี่หรือขี้บุหรี่ 

เขาเดินไปริมหน้าต่าง เห็นเฉินหยางก�าลังวิ่งไปยังมหา-

วิทยาลัยท่ีอยู่ห่างออกไปไม่ไกล เขาไม่ได้รู ้สึกอะไรมากมายกับ 

‘หลานชาย’ คนนี้ แต่ดูท่าเด็กหนุ่มผู้ไม่ประสีประสาคนนี้น่าจะเป็น

คนกตัญญูรู้คุณอยู่บ้าง 

เฉินอันนั่งลงบนโซฟาห้องนั่งเลน่ เปิดโทรทศัน์ทีไ่ม่รู้ว่าไปขุด

มาจากร้านขายของเก่าร้านไหน ในโทรทศัน์ก�าลังฉายซรีีส์่แนวชงิรกั

หักสวาทของนักแสดงไอดอลชื่อดัง 

ดูอยู่สักพัก เมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรน่าสนใจ เฉินอันก็เลยลุก

เข้าไปในห้องนอนของเฉินหยางที่มีโน้ตบุ๊กวางอยู่หัวเตียง 

เขาเดินเข้าไปนั่งลงบนเตียง เอาโน้ตบุ๊กมาเปิด เยี่ยมมาก  

ไม่ได้ตั้งรหัสผ่าน 

พิมพ์ชื่อ ‘เฉินฉางอัน’ ลงไปบนอินเทอร์เน็ต สิ่งที่ปรากฏขึ้น

มามีแต่เรื่องไร้สาระ และไม่มีข่าวการตายของเขาอย่างที่คาดไว้ 

เฉินอันหลับตาลง สูดหายใจลึก เริ่มประมวลผลแผนการใน

อนาคตอย่างรวดเรว็ ในเม่ือยงัมีชวิีตอยู ่เขากไ็ม่อยากจะตายอกีครัง้ 

ลู่เฟิง—

เฮอะ! เขาจะให้คนทรยศได้ชดใช้ 
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ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลก็ยังไม่อาบน�้าจริงจังเลยสักครั้ง 

เฉินอันยืนหลับตานิ่งอยู่หน้าห้องน�้าขนาดเล็กที่รองรับแค่สองคนก็

น่าจะแทบระเบิด  

ถึงจะรังเกียจ แต่เขาก็ไม่มีที่อื่นให้อาบน�้าแล้ว เพราะงั้นจึง

ต้องฝืนใจหน่อย 

ระหว่างอาบน�้า เฉินอันยังคงรู้สึกว้าวุ่นใจ โดยเฉพาะตอนที่

ลูบมือไปเจอชั้นไขมันบนร่างกายของตัวเอง เขาอยากเอามีดมา 

หั่นออกให้รู้แล้วรู้รอดจริงๆ ตอนนี้รู้สึกเหมือนก�าลังอาบน�้าให้หมู

ไม่มีผิด 

อาบน�้าเสร็จ เฉินอันก็พันผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่วิ่งเข้าไปเปิด

กระเป๋าเดินทาง ‘เฉินอัน’ คนก่อนน่าจะพอมีเงินอยู่บ้าง เสื้อผ้า 

บางส่วนก็เป็นแบรนด์เนม ติดก็แต่ดูเชยไปหน่อยเท่านั้น 

พอเจอเสื้อผ้าเรียบๆ ชุดหนึ่ง เฉินอันก็กลับเข้าห้องนอนไป

เปิดโน้ตบุ๊กค้นหาต่อ 

มสี�านวนว่าไว้ว่า กระต่ายเจ้าเล่ห์มสีามโพรง เงนิทนุส่วนใหญ่

ของเขาน่าจะถูกไอ้ลูกกระต่ายลู่เฟิงนั่นควบคุมไปนานแล้ว แต่

จิ้งจอกเจ้าเล่ห์อย่างเขาย่อมต้องมีทางหนีทีไล่ไว้ให้ตัวเอง 

ในเมื่อตอนถูกลู่เฟิงขัง เขาก็ยังหาปืนมาฆ่าตัวตายได้ ใน

สถานการณ์เลวร้ายแบบนี้ เขาก็ต้องหาเงินให้ตัวเองได้เช่นกัน 

“เจอแล้ว!” 

ดวงตาราวกับนกฟีนิกซ์เป็นประกายวาววับ ทว่าไม่นาน 

รอยยิ้มบนใบหน้าก็แข็งค้าง 

ไม่ใช่เพราะว่าเงินทุนมีปัญหา แต่เป็นเพราะว่าเขาเห็นภาพ

สะท้อนเลือนรางของใบหน้าเหมือนหัวหมูของตัวเองในหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ 
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ข้ันแรกของการหวนกลับสู่บัลลังก์จระเข้ยักษ์2 นักค้าอาวุธ 

ได้แก่ ลดน�้าหนัก!

2 หมายถึง คนมีอ�านาจ มีอิทธิพล
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Chapter 5
ศัตรูหัวใจกับคู่ต่อสู้

โลกใบนีเ้หมอืนกบัพรีะมดิ คนทีอ่ยูฐ่านพรีะมดิต้องท�างาน

ขยันขันแข็งเหมือนมด ส่วนคนที่อยู่บนยอดสุดไม่ต่างกับพระเจ้าที่

ก้มมองบรรดาคนธรรมดาน่าสงสารที่พยายามสร้างเนื้อสร้างตัว 

อีวานอฟใช้ปลายนิ้วคีบซิการ์ สูดหายใจลึกแล้วค่อยๆ พ่น

ควันสีขาวขุ่นออกมา กลุ่มควันกึ่งโปร่งแสงลอยกระทบหน้าต่าง

กระจกแล้วเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว 

ชายหนุ ่มตามแบบฉบับของคนยุโรปตะวันออกยืนล้วง

กระเป๋าอยู่บนโรงแรมเดอะบันด์เซี่ยงไฮ้ ดวงตาสีฟ้าอ่อนปกคลุม

ด้วยม่านหมอกบางจับจ้องไปยังภาพยามค�่าคืนของความหรูหรา

ฟุ้งเฟ้อและชีวิตส�ามะเลเทเมา 

แต่ไม่ว่าจะเป็นคนบนยอดสุดหรือฐานพีระมิด พวกเขาก ็

ไม่สามารถหลีกหนีความตายได้ 

เพียงแต่ว่าการตายของเฉินฉางอันเกิดขึ้นกะทันหันมาก 

ดวงตาสฟ้ีาคล้ายเคลือบด้วยชัน้น�า้แข็งขัว้โลกเหนอื ผมสทีอง
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ของอีวานอฟเป็นประกายภายใต้แสงไฟสลัว เมื่อมาอยู่ที่บ้านเกิด

ของเฉินฉางอันแบบนี้ ก็ท�าให้เขาอดนึกถึงอดีตยามที่ไปมาหาสู่กับ

เฉินฉางอันไม่ได้ 

ครั้งแรกที่ได้เจอกับเฉินฉางอัน อีวานอฟยังเป็นเพียงเด็ก

ผู้ชายอายุไม่ถึงสิบขวบที่ใส่รองเท้าหนังกับชุดเอี๊ยมขายาว 

ช่วงการล่มสลายของสหภาพโซเวียต มีพวกพ่อค้าอาวุธ

มากมายหลัง่ไหลเข้าไปในยเูครน และหนึง่ในนัน้กร็วมถงึคนจนีทีช่ือ่

เฉินฉางอัน 

อีวานอฟในวัยเด็กที่ก�าลังนั่งเล่นปืนของเล่นบนพรมในบ้าน 

แอบเงยหน้ามองชายหนุ่มผมด�าที่ก�าลังคุยธุรกิจกับพ่อของตัวเอง

บ้างเป็นครั้งคราว 

เฉนิฉางอนัเมือ่ยีส่บิกว่าปีก่อนยงัหนุม่ยังแน่น แขง็แรงและมี

ความสามารถ นิว้มือทีส่วมแหวนหยกคบีซกิาร์ เกิดเสยีงเบาๆ เป็น

บางครั้งเมื่อแหวนกระทบซิการ์ เสียงนั้นทั้งช้าทั้งชัดเจนราวกับมด

หมื่นตัวไต่ไปทั่วแผ่นอกของอีวานอฟ 

ว่ากันว่าชายหนุ่มชนชั้นสูงชอบสูบซิการ์เวลาผิดหวังท้อใจ 

ควันสีขาวที่ค่อยๆ พ่นออกจากปากราวกับเป็นภาพความฝัน 

นัยน์ตาสีด�าสนิทที่เปล่งประกายสีแดงราวกับปีศาจร้ายที่อีวานอฟ

เคยฝันถึง 

ตัง้แต่ตอนนัน้ อวีานอฟกร็ูว่้าผูช้ายทีช่ือ่เฉนิฉางอนัเป็นปีศาจ

ร้าย เป็นปีศาจที่โน้มน้าวคนได้ 

เขานกึถงึตอนทีผู่ช้ายคนนัน้ยิม้บาง พลางก้มลงมาลบูหวัเขา 

เวลาที่เขาเดินตามหลังเพื่อขอช็อกโกแลตกิน 

“เรื่องฉางอันน่ะ ผมเสียใจจริงๆ”

เมือ่ได้ยนิเสยีงฝีเท้าหยดุลงห่างออกไปไม่ไกล อวีานอฟก็หนั
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กลับไปมองชายหนุ่มผู้มีใบหน้าเย็นชาและเคร่งขรึม—ลู่เฟิง 

“นายไม่มีสิทธิ์เรียกชื่อเขา” น�้าเสียงเย็นเยียบฟังดูเหมือน

เหล็กกล้าท่ีปกคลุมด้วยน�้าแข็งในหน้าหนาว ไม่ต่างจากชื่อของ 

เจ้าตัว ไม่ว่าค�าพูดหรือการกระท�าก็ล้วนแต่คมกริบเหมือนใบมีด

ใบมีดที่คมเกินไปสามารถใช้ฆ่าศัตรูได้ แต่ถ้าไม่ระวังก็อาจ

ท�าให้ตัวเองต้องบาดเจ็บ 

ไม่รูว่้าตอนแรกทีเ่ฉนิฉางอนัรบัเดก็โรคจิตอย่างลูเ่ฟิงมาเลีย้ง 

เคยคดิไหมว่าวนัหนึง่จะถกูอาวธุทีต่วัเองเลีย้งดูมากับมอืท�าร้ายเอา 

“น่าสนใจจริงๆ ฟังดูเหมือนนายจะเคารพนับถือเขามาก”  

อีวานอฟสูบซิการ์ไป นัยน์ตาสีฟ้าอ่อนก็ฉายแววเยาะเย้ยไปด้วย 

ยามมองชายหนุ่มที่จะเข้ามารับช่วงต่อจากเฉินฉางอัน 

ตอนที่เขารู้จักเฉินฉางอันใหม่ๆ ผู้ชายคนนั้นมักจะพาคนที่

ชื่อเฉินฉางเล่อตามมาด้วย ซ่ึงก็คือน้องชายของเฉินฉางอัน เป็น 

เด็กผู้ชายหน้าสวยที่สุภาพอ่อนโยน 

คนที่สะอาดสะอ้านและใจอ่อนจนเกินไปไม่เหมาะท่ีจะร่วม

มอืค้าขายอาวธุด้วย เม่ือยีสิ่บกว่าปีก่อน อวีานอฟคดิว่าเฉนิฉางเล่อ

ยินดีติดตามเฉินฉางอันเพราะพวกเขาเป็นพี่น้องกัน 

ทว่าหลังจากอีวานอฟมีแฟนคนแรก ผ่านช่วงวัยรุ่นมา เขา

กไ็ด้รูว่้าแววตาทีเ่ฉนิฉางเล่อมองตามเฉนิฉางอนัน้ันไม่ได้มแีค่ความ

เคารพและเชื่อใจ แต่มีความหลงใหลลึกซึ้งแฝงอยู่ในนั้นด้วย 

เขาไม่ชอบเฉินฉางเล่อ เพราะเฉินฉางอันดีต่อเฉินฉางเล่อ

มาก 

เมื่อสิบปีก่อน เฉินฉางเล่อยอมเอาตัวรับกระสุนแทนเฉิน- 

ฉางอันจนต้องตาย ตั้งแต่นั้นมา คนข้างกายเฉินฉางอันก็กลายเป็น

ผู้ชายที่ชื่อลู่เฟิง 
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เทียบกับเฉินฉางเล่อแล้ว อีวานอฟเกลียดลู่เฟิงมากยิ่งกว่า 

ในสายตาของอวีานอฟ ลูเ่ฟิงคอืคนท่ีเป็นสตอกโฮล์มซนิโดรม3 

ขั้นร้ายแรง 

เด็กหนุ่มที่ชื่อลู่เฟิงคือคนที่เฉินฉางอันเก็บกลับมาตอนเกิด

อบุตัเิหตทุีแ่อฟรกิา พ่อกบัแม่ของลูเ่ฟิงถกูฆ่าตายในสงครามระหว่าง

ชนเผ่า 

ทั้งๆ ที่เฉินฉางอันเป็นคนขายปืนให้ชนเผ่าในแอฟริกา ทั้งๆ 

ท่ีพ่อแม่ของลู่เฟิงถูกปืนเหล่านั้นฆ่าตาย แต่สุดท้ายลู่เฟิงก็ยังตาม

เฉินฉางอันมา 

อีวานอฟไม่รู้ว่าท�าไมตอนนั้นเฉินฉางอันถึงพาลู่เฟิงมาด้วย 

บางทอีาจเป็นเพราะความวุ่นวายในสนามรบ น้องชายของเฉนิฉาง-

อันเองก็ตาย ส่วนลู่เฟิงก็หน้าตาเหมือนน้องชายของเขาตอนเด็กๆ 

มาก 

อีวานอฟเจอลู่เฟิงครั้งแรกที่งานประชุมภายในของพ่อค้า

อาวุธ 

ตอนนั้นเฉินฉางอันได้รับบาดเจ็บจึงต้องอยู่บ้านรักษาตัวไม่

ออกไปไหนหนึ่งปีเต็ม พอออกจากบ้านได้ ข้างกายก็มีเด็กหนุ่ม

ท่าทางขาดสารอาหารอายุประมาณสิบขวบเพิ่มมาหนึ่งคน เด็กนั่น

ตามติดเฉินฉางอันเหมือนหมาผู้ซ่ือสัตย์ เอาแต่ก้มหน้าต�่า ไม่พูด 

ไม่จา 

ไม่มีใครสนใจเด็กหนุ่มที่ชื่อลู่เฟิงคนนั้น กระทั่งระหว่างการ

3 Stockholm Syndrome อาการท่ีเกิดข้ึนกับตัวประกันที่ถูกคนร้ายจับตัวไป 
จนท�าให้เกิดความรู้สึกผูกพัน เห็นอกเห็นใจ มองคนร้ายในแง่ดีขึ้น บางกรณี
ตัวประกันก็สามารถกลายเป็นพวกเดียวกับคนร้ายได้
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ประชมุมคีนพูดจาไร้มารยาทกบัเฉนิฉางอนั เดก็นัน่ก็ชกัปืนออกมา

ยิงหัวอีกฝ่ายทันที ตอนนั้นเด็กลู่เฟิงเพิ่งติดตามเฉินฉางอันได้แค่

หนึ่งปีเท่านั้น 

ปราศจากความโกรธแค้น ไม่มีการแก้แค้น มีแต่ความจงรัก

ภกัดแีละความบ้าคลัง่ในแววตา ด้วยความภกัดแีละความบ้าคล่ัง ไม่

เจ็บแค้นและไม่มีท่าทางนึกเสียใจนี้ ท�าให้ลู่เฟิงกลายเป็นผู้สืบทอด

ของเฉินฉางอัน 

“ที่แอฟริกาตอนนั้น ถึงเฉินฉางอันจะรอดมาได้ แต่ก็ถูกยิง 

หลายปีมานี้เขาค่อยๆ ถ่ายโอนธุรกิจในมือให้นาย นั่นหมายความ

ว่าเพราะปัญหาร่างกาย ช้าเรว็ยงัไงเขากจ็ะต้องยกต�าแหน่งให้นาย”

อีวานอฟพูดภาษาจีนกลางอย่างล่ืนไหล พร้อมกับพ่นควัน

ขาวไปทางลู่เฟิง แล้วแค่นหัวเราะ “ท�าไมนายถึงได้ใจร้อนต้องแย่ง

ต�าแหน่งเขามาแบบนี้ด้วย”

“มันไม่เกี่ยวกับคุณ อีวานอฟ” ใบหน้าของชายหนุ่มนิ่งเรียบ

ไร้อารมณ์ เย็นชาราวกับเป็นหุ่นยนต์ 

“เขาตายจริงๆ น่ะเหรอ เฉินฉางอัน ผู้ชายที่เหมือนจิ้งจอก

เจ้าเล่ห์คนนั้นน่ะ ตายจริงๆ เหรอ” อีวานอฟจับจ้องลู่เฟิงไม่วางตา 

ราวกบัอยากถลกหนงัเอาหวัใจออกมาดวู่าค�าพดูของลูเ่ฟิงเป็นความ

จริงหรือไม่ 

“หรือนายเอาเขาไปซ่อนไว้ที่ไหน”

นัยน์ตาของลู่เฟิงเป็นประกายเย็นเยียบ พร้อมกับที่สิ้นเสียง

ค�าถามของอีวานอฟ “ผมกับคุณไม่จ�าเป็นต้องคุยกัน” 

บอดี้การ์ดหลายคนที่อยู่ด้านหลังของลู่เฟิงท�าท่าจะชักปืน

ออกมายงิ อวีานอฟพ่นลมหายใจ ยกนิว้ทีใ่ส่แหวนทับทิมสีเลือดนก

ขึ้นโบกไปมา 
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“ใจเย็นก่อน นายควรรู้นะว่าถ้าฉันตายที่นี่ คงไม่เป็นผลดีกับ

นายสักเท่าไหร่”

อีวานอฟหยิบซิการ์ออกมาสูบ พร้อมกับเดินเอื่อยๆ ไปทาง

ลู่เฟิง ท่าทางราวกับได้รู้ข่าวที่ตัวเองต้องการแล้ว 

เขาหยุดชะงักในวินาทีที่เดินสวนผ่าน แล้วหันมองเสี้ยวหน้า

ของอีกฝ่าย พลางหัวเราะเบาๆ “นายท�าใจฆ่าเฉินฉางอันไม่ลง 

ใช่ไหมล่ะ”

จากนั้นอีวานอฟก็ก้าวยาวๆ ออกจากห้องโดยไม่แม้แต่จะ

มองลู่เฟิงอีก แต่เขายังรับรู้ได้ถึงแววตาคมกริบที่อีกฝ่ายมองตัวเอง 

อีวานอฟขยับมุมปากราวกับหัวเราะเยาะ เขาพูดแทงใจด�า

สินะ? 

เฉินฉางอันนะเฉินฉางอัน จิ้งจอกอย่างนายไปอยู่ที่ไหนแล้ว

นะ ถ้ารูแ้ต่แรกว่านายรบัมอืง่ายขนาดนี ้ฉนัคงหาโอกาสจัดการนาย

ไปตั้งนานแล้ว 

เขาพ่นควันสีขาวออกจากปาก โยนซิการ์ที่เหลือทิ้งลงพื้น ใช้

เท้าบดขยี้ แล้วประกายไฟก็ดับลงอย่างเงียบเชียบ
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Chapter 6
คนทรยศผู้บ้าคลั่ง 

เฉินฉางอันคือผู้ชายที่เหี้ยมโหดและเย็นชาที่สุดในโลก 

คนหนึง่คนต้องพบกบัการลงโทษทีโ่หดร้ายทารณุมากแค่ไหน 

ถงึจะเป็นการท�าลายความงดงามภายในใจทีร่กัและทะนุถนอมมาก

ที่สุด 

แน่นอนว่าเฉนิฉางอนัรูว่้าอะไรคอืสิง่ทีลู่เ่ฟิงรกัและทะนถุนอม 

รู้ว่าการลงมอืฆ่าลูเ่ฟิงด้วยตัวเอง ไม่ได้เป็นสิง่ทีท่�าให้คนทรยศคนนี้

เจ็บปวดทรมานมากที่สุด 

เขาจึงเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองต่อหน้าลู่เฟิง 

คนืแล้วคนืเล่าทีภ่าพชายหนุม่ชือ่เฉนิฉางอนันอนคว�า่อยู่บน

ระเบียงและก�าลังโบกมือให้เขาปรากฏในห้วงความคิดไม่ยอมหยุด 

เขาคิดว่าในที่สุดผู้ชายคนนั้นก็ยอมรับเขาแล้ว แต่เบื้องหลัง

รอยยิ้มอบอุ่นนั่นกลับเป็นความโหดร้าย 

สวรรค์กับนรกมีเพียงเส้นบางๆ กั้นไว้จริงๆ 

ภายในห้องที่มืดสลัว บทเพลงน็อกเทิร์นดังลื่นไหลฟังสบาย 
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เสียงทุม้ต�า่มชีวีติชวีาของหญงิสาวในเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงดงัคลอไป

กับเสียงเชลโล่ ทั้งไพเราะและสง่างาม 

แสงจนัทร์เยน็ตาส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาภายในห้อง ชายหนุม่

ในสูทสีด�าท่าทางเย็นชาคนหนึ่งก�าลังไล่ปลายน้ิวเรียวยาวลงบน 

เปียโน 

ลู่เฟิงหลับตาลง ราวกับก�าลังจมอยู่ในภวังค์ของเสียงเพลง 

เพลงนี้เป็นเพลงโปรดของเฉินฉางอัน เขาฝึกซ้อมมาตลอดตั้งแต่ 

วนัแรกทีต่ดิตามผูช้ายคนนัน้ เพยีงเพราะมนัเป็นเพลงทีเ่ฉนิฉางอนั

ชอบที่สุด

“เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป” 

ชายหนุ่มค่อยๆ ลืมตาขึ้น นัยน์ตาสีด�าเหมือนเหวลึกไร้ที ่

สิน้สดุเหม่อมองไปยงัเก้าอีโ้ยกทีอ่ยูใ่นห้อง เก้าอีต้วัน้ันว่างเปล่า แต่

เขาก็ยังยิ้มให้มัน 

เก้าอี้ตัวนี้เป็นตัวที่เฉินฉางอันมักจะนั่งบ่อยๆ ก่อนเสียชีวิต 

ผูช้ายคนนัน้ไม่เคยจากเขาไปไหน ราวกบัก�าลงัน่ังหลบัตาฟังเพลงที่

เขาเล่นอย่างเงียบๆ 

“เพราะไหมครับ”

ลู่เฟิงพึมพ�ากับตัวเองแล้วหัวเราะหึๆ 

เขาลุกจากเปียโน เสียงเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงยังคง 

ดังก้องไปทั่วห้อง ม่านถูกสายลมพัดปลิวไหว แสงจันทร์ที่ส่องผ่าน

เข้ามาท�าให้เห็นผนังส่วนหนึ่งในห้อง 

ผนังส่วนนั้นมีภาพวาดแขวนอยู่หลายภาพ 

ภาพหนึง่เป็นภาพชายหนุม่ทีส่บูซกิาร์พร้อมกับถือแก้วไวน์ไว้

ในมอืก�าลงันัง่อยูบ่นเก้าอีโ้ยก ดวงตาหลบุลงต�า่ราวกบัก�าลงัคดิอะไร

อยู่ 
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อีกภาพหนึ่งที่แขวนอยู่ข้างกัน ชายหนุ่มในภาพนอนเปลือย

กายอยู่บนเตียงสีด�าหลังใหญ่ คนในภาพขมวดคิ้วน้อยๆ เหมือน

นอนหลับไม่ค่อยสนิท ร่างกายที่ซีดขาวมีร่องรอยของความรัก

ประดับอยู่ท่ัว ผ้าแพรสีด�าบนที่นอนราวกับเป็นน�้าวนที่จะหมุนดึง

ชายหนุ่มตัวขาวเข้าไปภายใน 

รูปแล้วรูปเล่าแขวนจนเต็มผนัง และผู้ชายในรูปก็เป็นคน

เดียวกันทั้งหมด 

ผู้ชายในภาพ บ้างก็ดูราวกับราชาที่มองผู้คนด้วยแววตา

เหยียดหยาม บ้างก็เหมือนสัตว์ร้ายบาดเจ็บหนักที่ถูกล่ามโซ่ไว้ด้วย

ท่าทางเร้าอารมณ์และสดุจะทนไหว บ้างกเ็หมอืนก�าลงัจ้องคนท่ีอยู่

นอกรูปภาพด้วยแววตาเย็นชา 

และทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นผู้ชายที่ชื่อเฉินฉางอัน 

“ฉางอัน...”

ลู่เฟิงพูดชื่อของชายหนุ่มออกมาราวกับละเมอ จากนั้นก็ยิ้ม

กับตัวเอง เขายินดีให้เฉินฉางอันฆ่าเขายังดีเสียกว่าต้องมาใช้ชีวิต

แบบตายทั้งเป็นอย่างตอนนี้ 

“คุณจะตายไม่ได้ ห้ามตายเด็ดขาด คุณต้องไม่ตายตอนนี้” 

เขาพึมพ�าออกมาราวกับเป็นค�าสาป ลู่เฟิงลูบแก้มชายหนุ่ม

ในภาพเบาๆ แล้วหลับตาลง ราวกับฝ่ายนั้นก�าลังยืนมองเขาอยู่
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Chapter 7
อา-หลาน

“เฉินหยาง เมื่อกี้นายเรียกฉันเหรอ”

เฉินอันซึ่งนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์รู้สึกราวกับได้ยินเสียงคน

เรียกชื่อตัวเอง เหมือนกึ่งหูฝาดกึ่งได้ยินจริง เพราะอย่างนั้นเขาจึง

เงยหน้าตะโกนถามชายหนุ่มที่ก�าลังวุ่นอยู่ในห้องครัว 

“หือ? มีอะไรเหรอครับอา” 

เฉนิหยางซึง่มผ้ีากนัเป้ือนผกูอยูท่ีเ่อว ถอือาหารทีเ่พิง่ท�าเสรจ็

ใหม่ รบีร้อนยกจานปลาออกมา พลางใช้ผ้ากนัเป้ือนเชด็มอืแล้วมอง

ชายหนุ่มด้วยความสงสัย  

“เปล่า ไม่มีอะไร ท�างานของนายไปเถอะ”

เฉินอันเบือนสายตากลับไปมองจอคอมพิวเตอร์อีกครั้ง 

ท่าทางคงจะหูฝาดไปเองจริงๆ นั่นแหละ 

“ครับ อาเตรียมตัวได้เลย เดี๋ยวก็เสร็จแล้ว”

ทิ้งท้ายไว้เท่านั้นแล้วเฉินหยางก็รีบหมุนตัววิ่งเข้าห้องครัว 

ไม่นานก็ได้เริ่มกินข้าว เฉินหยางเอาตะเกียบกับถ้วยมาวาง
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อย่างเรียบร้อย บนโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารร้อนๆ มีปลา มีกุ้ง มีผัก 

กลิ่นหอมยั่วน�้าลายทั้งนั้น ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร 

ขณะที่เฉินอันซ่ึงต้องกินอาหารของโรงพยาบาลมาหลายวัน

ก�าลังจะคีบอาหาร ก็เห็นเฉินหยางแกะกุ้งมาวางใส่ถ้วยให้ก่อนแล้ว 

ทั้งๆ ที่เป็นเด็กอยู่แท้ๆ แต่กลับพูดก�าชับอย่างกับเป็นแม่ 

“อาเพิ่งออกจากโรงพยาบาล กินอาหารทะเลบ�ารุงร่างกาย

เยอะๆ นะครับ”

เฉินอันจึงคีบกุ้งเข้าปากด้วยความรู้สึกสงบและสบายใจ 

อื้ม! รสชาติดีใช้ได้เลย 

“ดูไม่ออกเลยนะว่านายเข้าครวัเองได้ด้วย” เฉนิอนัพยักหน้า

ด้วยความพอใจ กินตัวแรกเสร็จ เฉินหยางก็แกะตัวที่สองให้ต่อ 

พอได้รับค�าชม เฉินหยางก็ยิ้มกว้าง รอยยิ้มสว่างไสวราวกับ

ดวงอาทิตย์ฤดูใบไม้ผลิ พอนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้เฉินอันความจ�าเสื่อม 

เขาก็เลยพูดต่อ “ตอนเด็กๆ พ่อท�างาน ไม่มีเวลาดูแลผม ผมก็เลย

ต้องท�าเอง...

“กินเยอะๆ นะครับอา” เฉินหยางคีบเนื้อปลาให้เฉินอันอีก

หลายชิ้น 

เด็กคนนี้ถึงจะดูเซ่อซ่า แต่ก็ไม่เลว ท�าความสะอาดก็ได้ เข้า

ครัวก็เป็น แถมยังเป็นนักศึกษาดีเด่นในมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วย 

หน้าตาก็หล่อเหลาสะอาดสะอ้าน จนพลอยท�าให้เฉินอันนึกถึง 

น้องชายตัวเองขึ้นมา 

กนิข้าวเยน็เสรจ็ เฉนิอนักห็อบโน้ตบุก๊ไปน่ังเคาะต่อบนโซฟา 

อ่านอีเมลไป บางครั้งก็เงยหน้ามองเฉินหยางท่ีก�าลังเก็บกวาดใน

ห้องครัวด้วย 

เมื่อครู่เขาตรวจสอบตัวตนของเฉินหยางกับ ‘เฉินอัน’
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พ่อของเฉินหยางมีพี่น้องทั้งหมดห้าคน เฉินอันเป็นคนสุด

ท้อง ครอบครัวไม่มีอะไรพิเศษ เป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปในเมือง

ระดับสี่ 

ตอนเด็กๆ เฉินอันเรียนไม่เก่ง ต่อมาถึงได้ย้ายมาสร้างเนื้อ

สร้างตัวที่เซี่ยงไฮ้ พยายามอยู่หลายปีจนได้กลับบ้านเกิดช่วงปีใหม่ 

ไม่ค่อยได้ติดต่อกับเฉินหยางผู้เป็นหลานชายสักเท่าไหร่ กระทั่ง 

เฉินหยางมาเข้ามหาวิทยาลัยที่เซี่ยงไฮ้ถึงได้เจอกันบางครั้ง ได้ซื้อ

ข้าวของให้หลานชายบ้าง 

ส่วนเฉินหยางก็เป็นลูกคนเดียวของครอบครัวที่สอบเข้า

มหาวิทยาลัยดังได้ เป็นคนรู้ความมาตั้งแต่เด็ก หน้าตาหล่อเหลา 

น่าเสียดายที่แม่ของเขาหนีไปกับผู้ชายคนอื่นตั้งแต่เขายังเด็ก 

ตอนนี้เฉินหยางมีแฟนสาวอยู่หนึ่งคน เพิ่งคบกันเทอมนี้ 

อย่างมากจึงแค่จับมือกันเท่านั้น 

ไร้เดียงสาจริงๆ 

เฉินอันอ่านข้อมูลของเฉินหยางอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะเงยหน้า

ขึ้นเห็นฝ่ายนั้นก�าลังพยายามเช็ดโต๊ะอยู่ เขายกแก้วน�้าข้ึนดื่มแล้ว

เอ่ย “พรุ่งนี้ฉันไม่อยู่กินข้าวเที่ยงที่บ้านนะ”

“อาจะไปไหนครับ” เฉินหยางนิ่งไปเล็กน้อย

“ไปหางานท�า” เฉินอันเคาะคีย์บอร์ด มองจ�านวนเงินฝากใน

บัญชีของตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

“อาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็พักผ่อนสักสองวันเถอะครับ 

รอให้ร่างกายแข็งแรงแล้วค่อยหางานก็ไม่สายเกินไปหรอก” เฉิน-

หยางรีบวิ่งเข้ามาหาด้วยท่าทางเป็นกังวล 

“อยู่บ้านเฉยๆ มันน่าเบื่อ ถ้าเบื่อจนไม่สบายขึ้นมาอีกจะ 

ท�ายังไง เมื่อกี้ฉันหางานในอินเทอร์เน็ต ว่างๆ พรุ่งนี้ก็ตั้งใจจะลอง
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ไปดูสักหน่อย” เฉินอันคลี่ยิ้มพลางยื่นมือไปหยิกปลายคางของ 

เฉินหยาง ดวงตาเรียวยกขึ้นอย่างน่ามอง “เอาตามนี้ก็แล้วกัน”

กระทั่งเฉินอันปิดคอมพิวเตอร์เข้าห้องนอน เฉินหยางก็ยัง 

นิ่งอึ้งอยู่ที่เดิม เขาลูบปลายคางที่เพิ่งถูกหยิกของตัวเอง จู่ๆ ก็รู้สึก

ว่าดวงตาของอาน่ามองเอามากๆ 

“อาครับ?” เฉินหยางเดินมาหยุดหน้าห้องนอนแล้วลองเปิด

ประตู แต่ประตูกลับถูกล็อกจากด้านใน

“ฉันจะนอนในห้อง นายนอนห้องรับแขกก็แล้วกัน ยังหนุ่ม 

ยงัแน่นต้องเข้าใจคนป่วยนะ” เฉนิอนัเปิดประต ูเอาหมอนกับผ้าห่ม

ยัดใส่มือเฉินหยางแล้วปิดประตูดังปัง 

หลงัจากก�าหนดอาณาเขตของตัวเองแล้ว เฉนิอนักล็อ็กประตู 

บิดขี้เกียจ แต่ไม่ได้กลับไปนอนทันที เขาเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าของ 

เฉินหยางดู

เฉนิหยางเป็นคนเรยีบง่ายจรงิๆ เส้ือผ้าก็มไีม่ก่ีตวั แถมยังท�า

จากเนือ้ผ้าท่ีไม่ค่อยด ีมองปราดเดยีวกร็ูว่้าเป็นของราคาแค่ไม่กีส่บิ

หยวน 

“งัน้อากร็บีนอนนะครบั พรุง่นีต้อนเช้าผมจะท�าอาหารเช้าให้ 

ตื่นมาอาจะได้กินร้อนๆ”

เสยีงท่ีเตม็ไปด้วยความเป็นห่วงดงัมาจากหน้าประต ูเฉนิอนั

อดยิ้มมุมปากไม่ได้ นานมากแล้วจริงๆ ที่เขาไม่ได้ยินค�าพูดแสดง

ความเป็นห่วงที่เรียบง่ายแบบนี้

ตั้งแต่ฉางเล่อจากไปก็ไม่มีใครจริงใจกับเขาอีกเลย
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Chapter 8
‘งาน’ ของเฉินอัน

กระทั่งตอนที่แสงแดดส่องผ่านหน้าต่างมาบนหน้าของ

เฉินหยาง เขาถึงได้สะลึมสะลือปรือตาเปิด 

ผลที่ตามมาจากสายตาสั้นค่อนข้างมากก็คือ หลังจากลืมตา

จะเห็นเป็นภาพเลือนราง แสงแดดที่ส่องเข้ามาท�าให้ภาพตรงหน้า

ขมุกขมัว จนท�าให้รู้สึกเหมือนอยู่บนสวรรค์ 

เฉนิอนัยกมอืขยีต้า กระทัง่เริม่ต้ังสตไิด้ถงึค่อยๆ ยนัตวัลกุขึน้ 

เขาหรี่ตาลงพลางคว้าแว่นตามาใส่ พร้อมกับดูนาฬิกาที่หัวเตียงไป

ด้วย

09.45 น. 

เมื่อก่อนเขาเป็นคนตื่นก่อนแปดโมง ตื่นตรงเวลาทุกวัน เป็น

โรคย�า้คดิย�า้ท�ากบัตารางงาน แต่ต่อมาเพราะปัญหาร่างกายบวกกบั

อายุที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องยอมประนีประนอมเสียหน่อย 

ไม่ได้ก�าหนดเวลาว่าต้องตื่นก่อนแปดโมง ภาระงานและ

อ�านาจก็ค่อยๆ ส่งต่อให้ลู่เฟิง 
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เฉินอันบิดขี้เกียจ จากนั้นก็ดึงร่างกายอวบอ้วนของตัวเอง 

ลกุขึน้ ถงึแม้ร่างกายนีจ้ะอ้วนเกนิไปสักหน่อย แต่ก็รูส้กึแขง็แรงมาก 

ลกุไปหาเส้ือผ้าแล้วออกจากห้องนอน อาบน�า้แต่งตวัในห้อง

น�้าเล็กๆ จากนั้นก็เห็นกล่องกับกระดาษบนโต๊ะในห้องรับแขก 

เฉินอันเปิดกล่องออก ข้างในนั้นมีกุญแจกับเงินสองร้อย

หยวน 

“เหอะๆ”

เขาหยิบกระดาษมาดู เป็นข้อความที่เฉินหยางเขียนไว้ให้ว่า

 

ผมไปเรียนแล้วนะครับ

อำหำรเช้ำอยู่ในครัว อุ่นแล้วก็กินได้เลย

กุญแจอยู่ในกล่อง

เงินสองร้อยหยวนอำเอำไปได้เลย

จะได้ออกไปข้ำงนอกสะดวก

เบอร์โทร.ผม 13900xxxxxx

มีเรื่องอะไรโทร.หำผมได้เลยนะครับ

เฉินอันหยิบกุญแจใส่กระเป๋า เหลือบมองเงินสองร้อยหยวน

ในกล่อง คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วหยิบมาหนึ่งใบ จริงอยู่ที่อีกไม่นานเขาก็

จะกลายเป็นเศรษฐี แต่ตอนนี้เขาไม่มีเงินจริงๆ นั่นแหละ

“เป็นเด็กดีจริงๆ”

ชื่นชมเฉินหยางอยู่เงียบๆ แล้วเขาก็กินอาหารเช้าที่ฝ่ายนั้น

เตรียมให้ จากนั้นใส่รองเท้าหนังเชยๆ ผมยุ่งๆ ถือกระเป๋าเอกสาร

ออกจากบ้านไป ‘ท�างาน’

ช่วงกลางวันในย่านการค้าของเซี่ยงไฮ้มีคนไปๆ มาๆ 
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มากมาย ดังนั้นไม่ว่าอย่างไรผู้ชายวัยกลางคนตัวอ้วนใส่แว่นด�า 

อันใหญ่ก็ไม่ดึงดูดความสนใจใครคนอื่นเลยแม้แต่น้อย

เฉินอันถือกระเป๋ามาปรากฏตัวหน้าศูนย์ขายอะพาร์ตเม้นต์

ท�าเลหรูแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ดวงตาเรียวภายในแว่นหนาดูเย็นชา 

เขากวาดตามองศูนย์ขายอะพาร์ตเม้นต์ที่ตกแต่งหรูหรา นอกจาก

เขาแล้วยังมีบรรดาหนุ่มสาวในชุดแบรนด์เนมก�าลังดูห้องอยู่กับ

พนักงานขายอย่างกระตือรือร้น 

สภาพของเฉินอันในตอนนี้ มองปราดแรกเหมือนมาหาคน

เล่นแชร์ลูกโซ่ มองครัง้ทีส่องเหมอืนคนท�าอสงัหารมิทรพัย์ มองครัง้

ที่สามเหมือนคนท�างานสถาบันการเงิน

สรุปก็คือดูไม่เหมือนคนที่จะสามารถซื้อห้องได้เลย 

เพราะแบบนั้น หลังจากเฉินอันเดินเข้าไปข้างใน พนักงานก็

แค่ปรายตามองผ่านไปแบบไม่สนใจ ไม่ได้ดูรีบร้อน เพียงเงยหน้า

มองแวบเดียว ไม่มีวี่แววว่าจะเข้ามาหา 

เฉนิอนัทีไ่ด้รบัการปฏบัิติอย่างเยน็ชากไ็ม่ได้กระฟัดกระเฟียด

กลับออกไป ถ้าเขาโมโหกับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้คงตายไปนานแล้ว 

เขายังคงเดินดูไปรอบๆ ศูนย์ขาย ห้องเล็กๆ เก่าๆ ของ 

เฉินหยางไม่เหมาะกับเขาเลยจริงๆ 

วนันีเ้ขามาท�างานจรงิๆ รายละเอยีดงานกค็อื ดบู้าน ซือ้บ้าน

“เฮ้อ! พวกคุณไม่มีห้องดีๆ เลยเหรอคะ” หญิงสาวหน้าตา

สะสวยคล้องแขนอยู่กับชายหนุ่มวัยกลางคนคนหนึ่ง ส่วนอีกมือก็

ถือกระเป๋าแบรนด์ดัง ก�าลังพูดด้วยท่าทางกระเง้ากระงอด  

“ใช่ๆๆๆ ดีกว่านี้หน่อย” ชายหนุ่มวัยกลางคนยิ้มกว้าง 

แววตาของพนักงานขายเป็นประกายไม่พอใจอยู่แวบหน่ึง 

ชายหญงิตรงหน้าดมูาเกอืบหนึง่ชัว่โมงแล้ว แต่ยงัไม่มห้ีองไหนถกูใจ 
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มักจะหาค�าพูดมาบ่ายเบี่ยงอยู่อย่างนั้น

อยากได้ดีกว่านี้ แพงกว่านี้ใช่ไหม  

พนักงานขายชี้ไปทางโมเดลอะพาร์ตเม้นต์ที่สูงที่สุด ก่อนจะ

ยิ้มให้อย่างกระตือรือร้น “งั้นลองดูทางนั้นดีไหมคะ เป็นห้องแบบมี

ชั้นลอยกับลิฟต์ถึงห้องเลย มีระเบียง สวนดอกไม้กับสระว่ายน�้า 

ส่วนตัวด้วย เป็นห้องที่ดีที่สุดของเราเลยค่ะ” 

“จริงเหรอคะ ฟังดูใช้ได้เหมือนกันนะ ที่รักคะ เราไปดูหน่อย

ดีไหม” สาวสวยตาเป็นประกาย ท�าปากยู่น้อยๆ ยามหันมองชาย

วัยกลางคนข้างตัว 

เห็นท่าทางอีกฝ่ายดูลังเล พนักงานขายก็พูดเสริม “ลิฟต์ของ

เราใช้ระบบสแกนฝ่ามอื รบัประกนัเรือ่งความปลอดภยันะคะ มลีฟิต์

ส่วนตัวแบบนี้สามารถรับประกันความเป็นส่วนตัวได้สูงสุดเลย อีก

ท้ังในห้องเองก็ใช้เครื่องปรับอากาศแบบใหม่ล่าสุดกับระบบดูดฝุ่น

จากอเมริกา แต่ถ้าคุณกังวลเรื่องความปลอดภัย ระบบรักษาความ

ปลอดภัยของเราก็ถือว่าอยู่แถวหน้าของเซี่ยงไฮ้ วางใจได้เลยค่ะ…

“จากประตูระเบียงทางนี้ เปิดออกไปแล้วเห็นวิวยามค�่าคืน

ของเดอะบันด์ได้ทั้งหมดด้วย ห้องแบบนี้หาไม่ง่ายนะคะ” 

“คือ...ฟังดูดีจริงๆ ว่าแต่...ขายเท่าไหร่ล่ะ” ชายวัยกลางคน

ถาม 

พนักงานรีบเอาเครื่องคิดเลขออกมาแล้วเอ่ยพร้อมรอยย้ิม 

“ตารางเมตรละ 150,000 หยวนค่ะ ห้องนี้ทั้งหมด 764 ตารางเมตร 

ราคาขาย 114,600,000 หยวน”

ในขณะที่ชายวัยกลางคนก�าลังตัวแข็งค้างอยู่ จู่ๆ ก็มีเสียงดัง

ขึ้นจากด้านข้าง “ผมเอาห้องนี้ จ่ายเงินสดลดได้เท่าไหร่ครับ”

ห้องชุดดังกล่าวนี้ไม่ใช่คนทั่วไปจะซ้ือได้ พนักงานขายเองก็
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แค่เอามาจับผิดท่าทางวางมาดของหนุ่มสาวคู่นี้เท่านั้น คิดไม่ถึงว่า

จะมีคนยอมจ่ายเงินก้อนใหญ่ซื้อจริงๆ  

“คุณ? คุณซื้อไหวเหรอคะ”

คนท่ีถามประโยคนี้ไม่ใช่พนักงานขาย ถึงเธอจะสงสัย แต่ก็

ไม่มีความกล้าขนาดนั้น 

สาวสวยคนนั้นหันมามองเมื่อได้ยินว่ามีคนจะซื้อห้องนี้ พอ

เหน็ว่าเป็นผูช้ายตวัอ้วนฟันเหยนิ แถมยงัใส่เสือ้ผ้าราคาถกู หญงิสาว

ก็เชิดคางแหลมๆ นั่นขึ้น แล้วจ้องเฉินอันเขม็ง 

เฉินอันหยิบบัตรเครดิตออกจากกระเป๋าพลางเอ่ยพร้อม 

รอยยิ้ม “ถ้าคุณจะซื้อ ผมก็ให้คุณได้ครับ แต่ถ้าคุณไม่ซื้อ ห้องนี้ก็

เป็นของผม” 

จบค�าแล้ว เขาก็หันไปบอกพนักงานสาวที่ยืนตาเบิกโตอยู่ 

“ถ้าพวกเขาไม่ซื้อ ผมจะซื้อ” 

พนักงานขายตั้งสติได้ แอบคิดในใจว่า ก็เป็นไปได้ที่จะมีเงิน

ก้อนใหญ่จริงๆ คนรวยๆ สมัยนี้ชอบจัดการอะไรแบบเงียบๆ เมื่อ

หลายเดือนก่อน เสีย่วหลีก่ข็ายห้องชดุให้หญงิสงูอายุทีด่ธูรรมดาๆ 

คนหนึ่งไปเหมือนกัน! 

“คุณผู้ชาย คุณผู้หญิง ไม่ทราบว่าคุณต้องการซื้อห้องน้ี 

หรือเปล่าคะ” 

“ระ...เรา—” หญิงสาวยังพูดไม่ทันจบ ชายวัยกลางคนผู้นั้น 

กพู็ดแทรกแบบไม่สนใจเฉินอนักบัคนอืน่ๆ “ไม่เอา” แล้วหมนุตวัดงึ

หญิงสาวเดินกลับออกไป 

ภายในห้องตกแต่งอย่างประณตีไว้พร้อมแล้ว แค่จ่ายเงนิ

ก็เข้าอยู่ได้เลย แต่เฉินอันนั้นรอบคอบมาแต่ไหนแต่ไร ก่อนย้ายเข้า
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อยู่ เขาให้บริษัทรับตกแต่งมาตกแต่งห้องเพิ่มอีกครั้งก่อน 

วันที่หนึ่ง ดูห้อง ซื้อห้อง ตกแต่งห้อง 

วันที่สอง ซื้อเครื่องออกก�าลังกายชุดใหญ่ ให้คนยกเข้ามาใน

ห้องออกก�าลังกายภายในบ้าน 

วนัทีส่าม ในขณะทีบ่รษิทัรบัตกแต่งก�าลงัยกเฟอร์นเิจอร์ราคา

แพงเข้ามา เฉินอันก็นั่งดื่มกาแฟอยู่ในสวนดอกไม้ เขาก้มลงมอง

เอกสารประวัติส่วนตัวที่วางอยู่บนโต๊ะ จากนั้นก็เงยหน้า ปรายตา 

มองสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้า 

คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเฉินอันคือนักศึกษาอายุประมาณ 20 ปี 

หน้ากลม ตวัเลก็ ใส่แว่น ดวู่านอนสอนง่าย มือทัง้สองจับกันไว้แน่น 

ท่าทางประหม่าเอามากๆ 

เฉนิอนัต้องการผูช่้วย ผูช่้วยทีเ่ขาต้องการจะต้องไม่ฉลาดหรอื

โง่เกินไป และต้องไม่นิสัยปลิ้นปล้อนเกินเหตุ 

“แนะน�าตัวหน่อยสิ” เขาพูดเสียงเบา

ถึงแม้ภายนอกจะเป็นชายวัยกลางคนร่างกายอ้วนท้วน แต่

เนือ้แท้คอืจระเข้ยกัษ์พ่อค้าอาวธุผูก้มุอ�านาจส�าคญัระดับนานาชาติ 

เมื่อภายในเปลี่ยนไป ออร่าก็แตกต่างไม่เหมือนเดิม 

สาวน้อยเพยีงแค่มาสมัครงานเป็นแม่บ้านตามปกต ิไม่คดิว่า

ชายวยักลางคนทีด่ธูรรมดาตรงหน้า วนิาททีีเ่อ่ยปากออกมาจะท�าให้

เธอรู้สึกกดดันแบบนี้ 

เธอรูส้กึราวกบัถกูหนิก้อนยกัษ์ทบัทีแ่ผ่นหลงัขณะเอ่ยปากขึน้

อย่างขลาดกลวั แม้จะประหม่า แต่กพ็ยายามท�าให้น�า้เสียงฟังดูสงบ

ที่สุด “สวัสดีค่ะคุณเฉิน ฉันชื่อหวังลี่ เป็นนักศึกษาปี 2 ของมหา’ลัย 

A เซี่ยงไฮ้ ฉันถนัดท�างานบ้านมาต้ังแต่เด็ก เคยมีประสบการณ์ 

แม่บ้านอยู่หนึ่งปี...” 
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สาวน้อยพดูออกมาเป็นชดุเหมอืนก�าลงัท่องหนงัสอื ฟังดแูล้ว

ทัง้มปีระสบการณ์และมคีวามสามารถ แต่ส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจของ

เฉินอันไม่ใช่การที่สาวน้อยคนนี้ไม่มีข้อดีอะไรมากเป็นพิเศษให้

ชมเชย แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่หวังลี่เรียนอยู่ เหมือนจะเป็นที่เดียว

กับเฉินหยาง 

คนทีม่าสมคัรมหีลายคนทีห่น้าตาดกีว่าหวงัลี ่มปีระสบการณ์

มากกว่า มีใบรับรองความเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆ เฉินอันมี 

ตัวเลือกมากมาย 

“พอแล้ว” เฉินอันวางแก้วกาแฟลง

หวงัลีช่ะงกัไปเลก็น้อย คดิว่าอกีฝ่ายคงไม่อยากฟังเธอแนะน�า

ตัวต่อ ในขณะที่เตรียมจะขอโทษอย่างมีมารยาทแล้วกลับออกไป

นั้น ก็เห็นชายหนุ่มลุกขึ้นยืน เดินมาหยุดตรงหน้าก่อนถามว่า “ท�า

อาหารเป็นไหม”

“เป็นค่ะ!” หวังลี่พยักหน้าแบบซื่อๆ

“เตรียมอาหารเย็นให้เรียบร้อยก่อนหนึ่งทุ่ม” 

ท้ิงท้ายไว้เท่านัน้ แล้วเฉนิอนักผ็ละเดนิเข้าห้องไป เขาจะเลอืก

ผู้ช่วยที่ดีกว่านี้ก็ได้ แต่แค่เห็นสาวน้อยท่าทางเรียบง่ายคนนี้แล้ว ก็

นึกถึงเฉินหยางขึ้นมา 

ชายหนุม่หวัเราะเยาะตวัเองเบาๆ ไม่รูว่้าเขารูสึ้กแบบน้ีตัง้แต่

เมื่อไหร่ 

ก่อนและหลังเกิดใหม่มีความแตกต่างกันอย่างมาก อาจ

เพราะหลายเรือ่งทีเ่ฉนิอนัต้องลงมอืท�าด้วยตวัเอง หลงัจากโทร.นัด

เวลาไปโรงพยาบาลวนัพรุง่นีเ้รยีบร้อย กใ็กล้ถงึเวลาอาหารเยน็พอดี 

หวังลี่ท�าอาหารสี่อย่าง สีสันไม่ฉูดฉาด แต่ก็ดูน่ารับประทาน 

รสชาติก็ใช้ได้ ให้ความรู้สึกเหมือนอาหารรสมือแม่ 
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เฉินอันไม่ได้ถามหวังลี่ว่ารู้จักเฉินหยางไหม พอกินข้าวเสร็จ 

เขาก็กลับออกไปพร้อมกับหวังลี่เลย 

“นี่คีย์การ์ด พรุ่งนี้เข้ามาท�าความสะอาดห้องด้วย”

“ค่ะ พรุง่นีค้ณุเฉนิไม่อยูบ้่านเหรอคะ” หวงัล่ีเก็บคย์ีการ์ดด้วย

ความระมัดระวัง

“อือ” 

ออืค�าเดยีวกถ็อืว่าเป็นค�าตอบ สาวน้อยหน้าบางไม่กล้าถาม

ต่อ ได้แต่ยนืกระอกักระอ่วนอยูใ่นลิฟต์ จนเฉนิอนัออกไปแล้วถึงได้

ถอนหายใจยาวออกมาอย่างโล่งอก 

ไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบัน เฉินอันก็ไม่ใช่คนที่เข้ากับใคร

ได้ง่ายๆ 

กว่าจะน่ังแทก็ซ่ีกลับไปถงึห้องเช่ากส็ามทุม่แล้ว เฉนิอนัยังใส่

เสื้อผ้าธรรมดาอยู่ เริ่มชินกับเนื้อนุ่มๆ ของตัวเอง ไม่ได้สนใจอะไร

มากมายแล้ว 

พอมาถึงหน้าอะพาร์ตเม้นต์ เฉินอันก็เห็นไฟในห้องเปิดอยู่ 

ดูท่าว่าเฉินหยางจะกลับมาแล้ว 

กระทั่งเขาขึ้นบันไดไป เปิดประตูออก จู่ๆ ชายหนุ่มที่อยู่ใน

ห้องก็วิ่งเข้ามาหา พลางมองเขาด้วยความตื่นตระหนก “ท�าไมกลับ

มาดึกจังเลยล่ะครับ ผมตกใจแทบแย่” 

เฉินอันหัวเราะเม่ือเห็นท่าทางโล่งอกของเฉินหยาง “ท�าไม 

กลัวฉันฆ่าตัวตายหรือไง ครั้งแรกไม่ตาย ถ้าท�าอีกครั้งก็ล้มเหลว

เต็มทีแล้ว”

“ปะ...เปล่านะครับ ผมแค่เป็นห่วง เย็นมากแล้ว อากินข้าว

หรอืยงัครบั” เฉนิหยางช่วยเฉนิอนัถอืกระเป๋าพร้อมกบัปิดประตบู้าน

ไปด้วย 



47

~ ว่านเมี่ยจือซาง ~

เฉนิอนัปรายตามองโต๊ะอาหารเลก็ๆ ท่ีมถ้ีวยกับตะเกียบวาง

อยู่สองชุด อาหารบนโต๊ะเย็นชืด ดูเหมือนยังไม่มีใครแตะ 

“ต่อไปไม่ต้องรอฉัน ฉันกินมาแล้ว นายไปกินเถอะ” 

จบค�าแล้วเฉินอันก็หันหลังเดินเข้าห้องนอน กระทั่งตอนที่ 

เฉินหยางจะเดินตามเข้าไปก็ได้ยินเสียงปิดประตูปังแล้ว


