
วนันี้ที่เซี่ยงไฮ้ อุณหภูม ิ24 องศาเซลเซยีส มลีมอ่อนๆ กบัฝน
โปรยปรายมาพร้อมกนั

สายลมอันสดชื่นพัดผ่านป้ายชื่อ ‘มี่เยวี่ยน’ ที่แขวนอยู่หน้าร้าน  

หยาดฝนปรอยๆ ซมึผ่านแผ่นไม้ทลีะน้อย ในที่สดุร้านเก่าแก่กลางมหานคร

อนัซวิไิลซ์จงึได้เผยร่องรอยแห่งกาลเวลาดงัที่ควรเป็น

หญงิสาวคนหนึ่งคล้องกล้องฟิล์มแบบเก่าไว้รอบคอ เธอยนือยู่หน้า

ร้าน มือหนึ่งถือร่ม อีกมือถือรูปถ่ายที่เก่าจนซีดเหลือง มองเทียบกับซุ้ม

ประตหูน้าร้าน...ที่นี่ไม่ผดิแน่ อาคารสไตล์ตะวนัตกที่เป็นทั้งบ้านและร้านค้า 

ทั้งยงัก่อด้วยอฐิแดงเหมอืนกนัด้วย แม้จะเปลี่ยนชื่อร้าน แต่ยงัเหน็เคา้เดมิ

ของเมื่อแปดสิบปีก่อน ประตูร้านแคบและเล็กขนาดพอให้เดินผ่านได้ทีละ

คนเท่านั้น

พอผลักประตูเปิดและก้าวเท้าเข้าไปข้างใน หญิงสาวจึงตระหนักว่า

ร้านเลก็ๆ ที่ภายนอกดูซอมซ่อแห่งนี้ซ่อนเสน่ห์และความงดงามอย่างหาตวั

จบัยากไว้ภายใน ประตไูม้บานนั้นเปรยีบประหนึ่งประตูมติ ิน�าเธอย้อนเวลา

บทน�ำ
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มายงันครเซี่ยงไฮ้ยุคเก่าในศตวรรษที่ยี่สบิ ทางเดนิปูหนิมตีะไคร่เขยีวครึ้ม

ขึ้นปกคลมุ ทอดยาวเชื่อมกบัพรมปพูื้นสสีดลวดลายละลานตา เมื่อเดนิตรง

เข้าไปกเ็หน็ผนงัอฐิแดงที่เตม็ไปด้วยรูปถ่ายเก่าๆ และบทความที่ตดัมาจาก

หนงัสอืพมิพ์ ทกุอย่างยงัคงสภาพเดมิเฉกเช่นในอดตี ทุกกระเบยีดนิ้วถอด

ภาพจากสิ่งที่คุณย่าเล่าให้ฟังอย่างไม่มผีดิเพี้ยน

หญงิสาวเดนิเข้าไปช้าๆ และหยดุยนืเพื่อใช้กล้องที่คล้องอยูท่ี่คอถ่าย

ภาพนิ่งรูปหรือสองรูปอยู่เป็นระยะ...สิ่งของต่างๆ ในร้านเก่าแต่เปี่ยมด้วย

มนตร์ขลงั มน่ิาเล่า ร้านอาหารเซี่ยงไฮ้เก่าแก่ร้านนี้จงึสามารถยนืหยดัอยูใ่น

เมอืงเซี่ยงไฮ้อนัฟุ้งเฟ้อ ฝ่าฟันการคุกคามของภตัตาคารอาหารฝรั่งเศสและ

อติาลทีี่ผุดขึ้นราวกบัดอกเหด็ และตั้งตระหง่านอย่างสง่างามได้จนทุกวนันี้

พ่อบ้านสงูวยัสวมชดุฉางซาน1ยนือยูข้่างประตตูรงลานหน้าอาคาร พอ

เหน็หญงิสาวเดนิเข้ามากเ็อ่ยต้อนรบั 

“สวสัดคีรบั ไม่ทราบว่ามอีะไรให้ช่วยไหมครบั”

หญงิสาวปล่อยมอืจากกล้องแล้วหนัไปมอง ก่อนจะเอ่ยด้วยน�้าเสยีง

ส�านึกผิดเล็กน้อย ราวกับคนท�าผิดแล้วถูกจับได้พร้อมหลักฐานคามือ 

“ขอโทษด้วยนะคะที่ถ่ายรูปโดยไม่ขออนุญาตก่อน ถ้าคุณเจ้าของร้านไม่

สบายใจละก ็ดฉินัยนิดลีบภาพทิ้งทนัทเีลยค่ะ”

พอชายชราได้เหน็หน้าเธอชดัๆ กต็ะลงึไปชั่วขณะ เขาถงึกบัต้องถอด

แว่นสายตายาวแล้วขยี้ตาเพื่อมองเธอให้ชดัยิ่งขึ้น มองไปมองมา น�้าตากเ็ริ่ม

รื้นจากหางตา

ท่าทีของชายชราท�าให้หญิงสาวตกใจจนท�าอะไรไม่ถูก “คุณลุงเป็น

อะไรไปคะ”

พ่อบ้านตั้งสติได้ จึงก้มหน้าใช้ชายแขนเสื้อเช็ดขอบตาเบาๆ “ไม่มี

1 เครื่องแต่งกายของบุรุษชาวจนีในยุคสาธารณรฐั (ประมาณ ค.ศ. 1920) ลกัษณะเป็น 
เสื้อคลุมตวัยาว แขนยาว คอจนี
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อะไรหรอกครบั คณุหน้าตาคล้ายเพื่อนเก่าคนหนึ่งของผม เมื่อครูเ่ลยลมืตวั

ไปหน่อย ไม่ทราบว่าคุณส�ารองโต๊ะไว้ล่วงหน้าหรอืยงัครบั”

“ไม่ได้จองค่ะ ฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ ไม่รู้กฎของที่นี่”  

หญงิสาวมองข้ามไหล่ชายชราเข้าไปด้านใน เหน็ว่าในร้านมแีขกเพยีงไม่กี่คน 

เหลอืโต๊ะว่างอกีหลายตวัจงึถามอกีว่า “อะลุ่มอล่วยให้สกัครั้งได้ไหมคะ”

ชายชราท�าหน้าล�าบากใจ “ต้องขอโทษด้วยจริงๆ นะครับ หัวหน้า 

พ่อครวัของร้านเราตั้งกฎไว้ว่า ลกูค้าทกุคนที่มารบัประทานอาหารที่ร้านต้อง

ส�ารองโต๊ะล่วงหน้าหนึ่งสปัดาห์ พร้อมระบเุวลา จ�านวนคน และเมนลู่วงหน้า

ด้วย พ่อครวัไม่รบัออร์เดอร์ที่ไม่สั่งล่วงหน้าน่ะครบั”

“ไม่รับออร์เดอร์ที่ไม่สั่งล่วงหน้า? นี่มันกฎบ้าบออะไรกัน หรือเขา 

ไม่มคีวามสามารถมากพอจะท�าอาหารตามที่ลกูค้าสั่งโดยไม่ได้เตรยีมการไว้

ล่วงหน้า ก็เลยต้องตั้งกฎแบบนี้ขึ้นมา ขนาดร้านมิชลินยังไม่เลือกลูกค้า

ขนาดนี้เลย”

“เอ่อ...” ชายชราเถยีงกบัลูกค้ากไ็ม่ได้ ขดัใจเถ้าแก่กไ็ม่ได้ จงึตกอยู่

ในสถานการณ์กลนืไม่เข้าคายไม่ออก

“พวกไม่รู้จกัโต” เสยีงทุ้มลกึเฉื่อยช้าของชายคนหนึ่งดงัแว่วออกมา

จากช่องส่งอาหารที่ประตูห้องครวั

หญงิสาวหนัมองตามต้นเสยีง แต่เหน็เพยีงล�าแขนขาวเนยีนที่ยื่นออก

มาพร้อมจานเสร์ิฟหมสูามชั้นอบปลาไหลแห้ง หน้าตาดอูร่อยทั้งยงักลิ่นหอม

ชวนน�้าลายสอ เนื้อหมูสามชั้นที่คัดสรรอย่างดีเพิ่งย่างเสร็จยังมีควันกรุ่น 

ด้านบนวางทับด้วยปลาไหลเนื้อแน่นที่แล่เป็นแผ่นบาง ราดน�้าซอสเข้มข้น 

ขนาดอยู่ห่างออกไปหลายเมตรกลิ่นหอมยังลอยมาเตะจมูก จนเธออด 

ไม่ได้ที่จะอุทานออกมาว่า “Bravo!”

มือนั้นกดกริ่งเพียงครั้งเดียว พนักงานก็รีบเข้ามายกอาหารออกไป

ทนัท ีความสนใจของเธอจงึถูกดงึกลบัมาที่เจ้าของเสยีงนั้นอกีครั้ง

ช่องส่งอาหารเล็กมาก เธอเห็นเพียงชุดพ่อครัวสีขาวเคลื่อนที่อยู ่
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ด้านใน พ่อครวัใหญ่คนนี้คงตวัสูงมากทเีดยีว เพราะช่องส่งอาหารที่ความ

สูงเกอืบเท่าระดบัหน้าอกของเธอ กลบัสูงประมาณสะดอืของเขาเท่านั้น

“นั่นคุณเฉงิมู่เซงิ หรอืเถ้าแก่เฉงิ พ่อครวัใหญ่ของร้านเรา และเป็น

เจ้าของที่นี่ด้วยครบั” พ่อบ้านสงูวยัเหน็สายตาเพ่งพนิจิของเธอ จงึเอ่ยแนะน�า

อย่างใจดี

“อาหารที่ดย่ีอมควรค่าแก่การรอคอย ฉนัไม่ท�าอาหารให้คนที่ไม่ประส-ี

ประสาเรื่องอาหารหรอกนะ” เฉงิมู่เซงิเสรมิอกีประโยคด้วยน�้าเสยีงเยน็ชา

“เฮอะ! งั้นวันนี้นายก็แจ็กพอตแล้วละ” หญิงสาวควานหาซองใส่

นามบัตรในกระเป๋า หยิบนามบัตรใบหนึ่งออกมา เขวี้ยงอย่างฉับไวและ

แม่นย�าลอดช่องส่งอาหารเข้าไปในครวั

เฉิงมู่เซิงยื่นมือไปรับอย่างนุ่มนวล แล้วพลิกกระดาษแผ่นนั้นขึ้นดู 

นามบตัรสขีาวแลดเูรยีบง่ายสะอาดตา เมื่อใช้ปลายนิ้วสมัผสัดูอย่างละเอยีด

พบว่ามุมบนของนามบัตรปั๊มลายนูนเป็นรูปดอกเหมย กึ่งกลางพิมพ์ด้วย

อักษรหลานถิงอันอ่อนช้อยเป็นอักษรสามตัว ‘หลินจิ้งอวิ๋น’ ถัดลงมาคือ

ต�าแหน่งของเธอ ‘นักชิมอาหาร/คอลัมนิสต์อาวุโสประจ�าคอลัมน์อาหาร 

นติยสาร Fresh ประเทศฝรั่งเศส’

“เฮอะ!” 

หลินจิ้งอวิ๋นได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆ ตามด้วยเสียงพ่นลมจากจมูก 

ฟังอย่างไรกไ็ม่มวีี่แววแห่งความเป็นมติรแม้แต่น้อย

“ร้านอื่นมแีต่จะจ่ายเงนิเชญิฉนัไปกนิ เพราะอยากจะให้ฉนัเขยีนเรื่อง

ดีๆ  เกี่ยวกบัร้านลงคอลมัน์ของฉนั บทความของฉนัแค่ชิ้นเดยีวกม็ากพอ

ให้ร้านของนายเพิ่มศูนย์หนึ่งตวัหลงัราคาอาหารทุกเมนูแล้ว แบบนี้ไม่เรยีก

ว่าแจก็พอตจะเรยีกว่าอะไร” 

ปกตหิลนิจิ้งอวิ๋นไม่ใช่คนอวดด ีแต่เธอถอืคตวิ่าดมีาดตีอบ ร้ายมา

ร้ายตอบ และคนที่ยืนอยู่ด้านหลังช่องส่งอาหารคนนั้น จัดอยู่ในประเภท

อวดดอีย่างไม่มขี้อกงัขา
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“ท่าทางฉันเหมือนคนขาดเงินเหรอ” เถ้าแก่เฉิงโยนนามบัตรออกมา

ไว้ที่แท่นวางอาหาร แล้วใช้นิ้วจิ้มๆ ที่นามบตัรอย่างไม่ใส่ใจ ปลายนิ้วเลอะ

คราบน�้ามนัทิ้งรอยเปื้อนไว้บนนามบตัรที่พมิพ์ด้วยกระดาษชั้นเลศิ

แค่ประโยคเดยีวหลนิจิ้งอวิ๋นถงึกบัจกุ เหน็ได้ชดัว่าชายตรงหน้าไม่ได้

แค่ดูถูกเงนิ แต่ยงัดูถูกอาชพีของเธอด้วย จะอย่างไรเธอกเ็ป็นแค่หญงิสาว

อายุยี่สิบกว่าปีคนหนึ่ง พอถูกตอกกลับจนเสียศูนย์ทั้งที่พยายามแสดงตัว

ว่าเหนอืกว่าจงึได้แต่ท�าหน้าง�้าหน้างอเหมอืนเดก็ๆ แล้วสวนกลบัไปว่า “ฉนั

เกดิที่ฝรั่งเศส โตที่ฝรั่งเศส อุตส่าห์ดั้นด้นกลบัมาที่นี่เพื่อเซงิเจยีนเปา2เข่ง

เดยีว นายจะใจจดืใจด�าปล่อยให้ฉนักลบัไปมอืเปล่าจรงิๆ น่ะเหรอ”

“เซงิเจยีนเปา?” 

ประกายบางอย่างพลันปรากฏในแววตาของพ่อบ้านสูงวัยที่ยืนมอง

เธออยู ่ก่อนนี้ร้านมี่เยวี่ยนเคยเป็นร้านเก่าแก่ที่ขายเซงิเจยีนเปามาเกอืบร้อย

ปี เจ้าของร้านคนเก่าอายุมากแล้ว ทั้งลูกหลานก็ไม่อยากสืบทอดกิจการ 

เถ้าแก่ชราจงึน�าเคลด็วชิาในการปรงุอาหารพร้อมทั้งร้านเก่าแก่แห่งนี้ขายต่อ

ให้เฉงิมูเ่ซงิ และกลายเป็นที่มาของร้านมี่เยวี่ยนในวนันี้ ปัจจบุนัเซงิเจยีนเปา

ที่หญงิสาวพูดถงึกย็งัคงเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของร้านนี้

“ท�าไมต้องเป็นเซงิเจยีนเปาด้วยล่ะ” เฉงิมู่เซงิซกัไซ้ต่อ

ตดิเบด็แล้ว! หลนิจิ้งอวิ๋นหนัตวัไปอกีทาง ซ่อนรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ไม่ให้

ใครเหน็

เธอเดินไปยังภาพถ่ายซึ่งแขวนไว้กลางร้าน ในภาพนั้นมีคนสามคน 

คนหนึ่งเป็นสาวรุ่นหน้าตาสวยหมดจด ข้างซ้ายและขวาของเธอขนาบด้วย

ชายหนุม่สองคนที่บคุลกิต่างกนัราวฟ้ากบัดนิ แต่รปูลกัษณ์โดดเด่นสะดดุตา

2 อาหารพื้นถิ่นอย่างหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ลกัษณะเป็นแป้งสอดไส้หม ูด้านบนจบัจบีคล้าย
เสี่ยวหลงเปา ทอดในกระทะทรงแบน ส่วนล่างของแป้งทอดจนหอมกรอบ ด้านบนพรมน�้า
ให้นุ่มอร่อยก�าลงัพอด ีทอดเสรจ็แล้วโรยหน้าด้วยงาและต้นหอม
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ด้วยกนัทั้งคู่ กาลเวลาท�าให้ภาพถ่ายนั้นซดีเหลอืงและเลอืนรางไปบ้าง แต่

บอกได้ว่าเจ้าของต้องรักภาพถ่ายใบนี้มาก จึงน�าภาพใส่กรอบกระจกหนา

อย่างดีและแขวนประดับไว้ กระจกใสเหนือกรอบรูปสะท้อนเงาร่างอัน

บอบบางของหลนิจิ้งอวิ๋นซ้อนทบัอยู่กบัภาพของหญงิสาวในรูปถ่ายใบนั้น

เหนอืแท่นโชว์ด้านล่างกรอบรปู คอืหมวกกนันอ็กเก่าขาดกบัขวดเหล้า

สเตนเลสใบเลก็ที่ถกูทบุจนบดิเบี้ยว ราวกบัของเก่าทุกชิ้นมเีรื่องราวที่ไม่อาจ

บอกเล่าให้ผู้ใดรูซ่้อนเกบ็ไว้ หลนิจิ้งอวิ๋นยื่นมอืออกไปสมัผสัของสองชิ้นนั้น

อย่างระมดัระวงั ราวก�าลงัสมัผสัช่วงเวลาหนึ่งในประวตัศิาสตร์

“นายอยากฟังเรื่องของฉันไหมล่ะ” หลินจิ้งอวิ๋นถาม พอเห็นว่าเฉิง 

มู่เซงิไม่ตอบในทนัท ีกถ็ามต่ออกี “เรื่องราวของฉนัแลกมื้อกลางวนัที่ไม่ต้อง

จองล่วงหน้าของนายหนึ่งมื้อ ได้ไหม”

เฉิงมู่เซิงเงียบไปครู่หนึ่ง ราวกับก�าลังพิจารณาข้อเสนอของอีกฝ่าย 

ฝ่ายชายรับใช้สูงวัยก็แสดงสีหน้าร้อนรนราวกับอยากชิงตอบค�าถามนี้แทน 

เฉงิมู่เซงิเหลอืบมองชายชราในชุดฉางซานแวบหนึ่ง จงึตดัสนิใจตอบ “หวงั

ว่าเรื่องของเธอจะมคี่าพอส�าหรบัราคาอาหารนะ”

มมุปากของหลนิจิ้งอวิ๋นยกขึ้นเลก็น้อย เผยให้เหน็รอยยิ้มมั่นใจแวบ

หนึ่ง ท่าทางกระเง้ากระงอดเหมอืนสาวน้อยที่เหน็อยู่เมื่อครู่หายวบัไปสิ้น

ตอนนี้เองที่เฉิงมู่เซิงฉุกคิดได้ว่าเขาตกหลุมพรางของสาวน้อยตรง

หน้าเข้าเสยีแล้ว แต่หลนิจิ้งอวิ๋นไม่เปิดโอกาสให้เขาเปลี่ยนใจ วาดนิ้วชี้ไปที่

รูปเก่าใบนั้นทนัที

ราวกบัเขม็บนหน้าปัดนาฬิกาคุณปู่เรอืนเก่าภายในร้านเริ่มหมุนย้อน

กลับ แวบแรกเหมือนทุกสิ่งรอบกายแทบไม่ต่างไปจากเดิม แต่ในเวลา

เดยีวกนักเ็หมอืนทกุอย่างผนัแปรไปในพรบิตา จากแก่ชรากลายเป็นกระฉบั-

กระเฉง จากเก่าคร�่าครกึลายเป็นทนัสมยั จากฝุน่เกรอะกรงักลายเป็นเงาวบั

จบัตา จากเงยีบเหงากลายเป็นครื้นเครง...

ทุกสิ่งย้อนกลบัไปสู่อดตีในชั่วพรบิตา
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หลินจิ้งอวิ๋นคล้ายก้าวเท้าเข้าสู่ฉากในภาพถ่าย เธอมองเห็นแอ่งน�้า

บนพื้นในรปูถ่ายสะท้อนเงาแสงไฟนอีอนและตกึอนัสว่างระยบัจบัตาในย่าน

เดอะบันด์ของเซี่ยงไฮ้ รถยนต์แล่นไปตามท้องถนน เธอทอดสายตามอง

ตามเส้นทางที่รถแล่นออกไป ทกุหนแห่งรอบด้านคอืทวิทศัน์อนังดงามซวิไิลซ์

ของมหานครแห่งแสงส ี เธอเหน็สาวงามแต่งตวัเฉดิฉาย เหน็แผงลอยขาย

บุหรี่เลก็ๆ เหน็รถลากวิ่งไปมาอย่างรวดเรว็ และเหน็คลบัเหม่ยเกาเหม่ยที่

อาบไล้ด้วยแสงวบิวบัดงึดูดสายตา...

หลนิจิ้งอวิ๋นเดนิเข้าสู่เหม่ยเกาเหม่ยด้วยหวัใจที่พองโต

เหนือฟลอร์เต้นร�าของเหม่ยเกาเหม่ยคือนักเต้นสวมชุดสวยงาม

ประณตีหลากหลายแบบ นกัร้องหญงิยนือยู่กลางเวท ี ผมทรงบ๊อบประบ่า

ปลายดดังุม้ ใบหน้าเย้ายวนทรงเสน่ห์ เธอก�าลงัร้องเพลง “ดอกราตรี 3 ” คลอ

ไปกับเพลงบรรเลงประกอบจากวงดนตรีข้างล่าง หลินจิ้งอวิ๋นลัดเลาะผ่าน

ฝงูชนและก้าวขึ้นสูเ่วทด้ีวยใจเต้นระรวั หญงิสาวจบัคูเ่ต้นร�าอย่างสนุกสนาน

กบัชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาในชุดทกัซโิด ดนตรบีรรเลงถงึตวัโน้ตสุดท้าย

ในจังหวะที่เท้าของเธอเหยียบลงข้างขอบฟลอร์พอดี ร่างอรชรก้าวลงจาก

ฟลอร์แล้วเดนิเลาะผ่านประตูเลก็ด้านหลงัออกไปด้านนอก

หลงัประตูบานเลก็คอืตรอกเงยีบสงดัแห่งหนึ่ง ด้านหน้าคอืร้านขาย

เซงิเจยีนเปา ประตูร้านปิดอยู่ ขณะที่หลนิจิ้งอวิ๋นก�าลงัประหลาดใจอยู่นั้น 

ก็เห็นใครคนหนึ่งกระแทกประตูร้านเซิงเจียนเปาจนพังแล้วพุ่งตัวออกมา 

ที่แท้แก๊งมาเฟียก�าลงัไล่ตกีนั หลนิจิ้งอวิ๋นตกใจตั้งท่าจะวิ่งหนไีปอกีทาง แต่

กลบัหนัไปเจอคนชดุด�าพร้อมอาวธุปืน ปากกระบอกสดี�าทะมนึเลง็ตรงมาที่

เธอ หลนิจิ้งอวิ๋นตกใจจนแทบสิ้นสต ิ

คนชุดด�าขยบันิ้วเหนี่ยวไก

เสยีงปืนลั่น...

3 เยี่ยไหลเซยีง



บ ท ที ่ห นึ ่ง
แรกพบ กลับรู้สึกรำวผูกพันมำแต่ชำติปำงก่อน

1

ต้วนเทยีนองิซึ่งก�าลงัฟุบหลบัลงบนโต๊ะสะดุง้ตื่น ความฝันเมื่อครู่
ช่างน่ากลัวเหลือเกิน ชั่วขณะนั้นสมองของเธอยังชาอยู่เล็กน้อย เหมือน 

คนที่ตื่นมาเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย จนกระทั่งได้ยนิเสยีงขบัร้องงิ้วแว่ว

มาไกลๆ สตจิงึกระจ่าง...ตื่นจากความฝันเมื่อครูโ่ดยสมบรูณ์ หญงิสาวได้ยนิ

เสยีงนกร้องแว่วมาเป็นระยะ แสงอาทติย์อนัอบอุน่อาบไล้ลงสมัผสัเรอืนกาย 

ภาพสขีาวด�าเมื่อครู่พลนัแต่งแต้มด้วยสสีนัเปี่ยมชวีติชวีา

บ้านหลังนี้ขนาดไม่ใหญ่ แต่สะอาดเอี่ยมอ่องและเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ริมหน้าต่างวางของประดับและต้นไม้ขนาดเล็กเรียงรายอยู่เต็ม 

ใต้แขนของเธอคอืนติยสารภาพยนตร์เล่มหนึ่ง หนา้ที่เปิดคา้งไวบ้งัเอญิเป็น

โฆษณาหนงัรกัแนวแก๊งมาเฟียซึ่งก�าลงัฉายอยูใ่นเวลานั้น ต้วนเทยีนองิมอง

หญิงสาวหน้าตาสะสวยซึ่งสวมชุดกี่เพ้าสีแดงกับกระบอกปืนด�าเมื่อมที่จ่อ

อยู่ตรงหน้าหล่อนบนหน้าโปสเตอร์หนงัแล้วอดที่จะส่ายหน้าน้อยๆ ไม่ได้...

ต้องเป็นเพราะเธอเหน็ภาพโปสเตอร์นี้แน่ๆ จงึเกบ็ไปฝันเป็นตุเป็นตะ

มวัแต่นอนกลางวนั เกอืบพลาดเรื่องส�าคญัซะแล้ว! ต้วนเทยีนองินกึ
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เรื่องส�าคัญขึ้นได้ รีบลุกขึ้นแล้วย่องออกไปนอกห้อง ลงไปยังชั้นล่าง 

แอบสงัเกตการณ์อย่างเงยีบเชยีบ

ลานฝึกหลงัฝนตก ดอกไม้บานสะพรั่ง ต้นหญ้าเขยีวชอุม่ เป่ียมด้วย

ชวีติชวีา

ต้วนเทยีนองิใช้ดอกไม้ใบไม้ในแจกนัใบใหญ่เป็นเครื่องอ�าพราง ลอบ

ยืนมองพ่อของเธอจากด้านหลัง ดวงตาใสกระจ่างดุจน�้าในทะเลสาบคู่นั้น

ฉายประกายซุกซนอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์ร�าไร หากเหล่าศิษย์พี่ศิษย์น้องที่

สนทิคุ้นเคยกบัเธอเหน็สหีน้าแบบนี้ จะรู้โดยทนัทวี่าหญงิสาวจอมแก่นต้อง

มแีผนการชั่วร้ายอะไรในใจแน่

ศิษย์พี่ศิษย์น้องก�าลังฝึกท่าพื้นฐานของงิ้ว หัวหน้าคณะงิ้วจิ่วซุ่ยหง 

ซึ่งก็คือพ่อของเธอเองนั่งอยู่บนเก้าอี้กลางลาน หลับตาลง ใช้หูฟังเพื่อ

ประเมนิการฝึกฝนของเหล่าศษิย์ ปากเขาขมบุขมบิเหมอืนพดูคนเดยีว ราวกบั

ก�าลงัซกัซ้อมการแสดงอนัยิ่งใหญ่อลงัการอยู่ในหวั

เหล่าชายหนุ่มในคณะงิ้วร่างกายก�าย�าแข็งแรงด้วยกันทั้งนั้น ยาม

แสดงท่วงท่าและขบัร้องตามบทเซงิ4 ทุกอริยิาบถเปี่ยมพลงัความแขง็แกร่ง

สมชายชาตร ีแต่ทนัททีี่ท�านองเพลงเปลี่ยน ชายหนุม่กลุม่เดมิหมนุตวัเพยีง

ครั้งเดยีว พลนัเปลี่ยนมาแสดงบทตั้น5ได้ในพรบิตา มอืร่ายร�าพลิ้วไหวดุจ

ปุยเมฆ ใช้โทนเสียงแหลมสูงลีลาขับร้องนิ่มนวลสะกดใจดุจสายน�้าที่ไหล

เอื่อยจากโม่หนิ6 ไพเราะสมบูรณ์แบบจนลมืหายใจ

นี่คอืผลลพัธ์จากการพากเพยีรฝึกฝนงิ้วปักกิ่งเป็นเวลานบัสบิปี

หากเป็นคณะงิ้วอื่น ในชวีติคนคนหนึ่งขอเพยีงร้องและสวมบทเป็น

ตวัละครใดตวัละครหนึ่งได้อย่างด ีกน็บัว่าประสบความส�าเรจ็แล้ว แต่คณะ

4 บทตวัละครชาย
5 บทตวัละครหญงิ
6 ซุย่โหมวเตี้ยว เป็นชื่อเรยีกอกีอย่างหนึ่งของการขบัร้องงิ้วแบบคนุฉวี่ วธิกีารร้องนุม่นวล
เหมอืนน�้าที่ถูกกลั่นจากโม่หนิ
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งิ้วของจิ่วซุ่ยหงต่างออกไป ต้องแสดงได้ทั้งบทเซงิ ตั้น จิ้ง7 ม่อ8 และโฉ่ว9 

อย่างช�านาญ จงึจะมโีอกาสได้ขึ้นแสดงบนเวที

ต้วนเทียนอิงแอบชะเง้อมองจากหลังแจกันดอกไม้ ปลายนิ้วชี้จดที่

รมิฝีปากเป็นสญัญาณให้เหล่าศษิย์พี่ศษิย์น้องเงยีบไว้ จี้รูปดวงดาวที่คล้อง

อยูก่บัสร้อยไหลออกมาอยูน่อกคอเสื้อ อญัมณนี�้างามที่ประดบัอยูบ่นจี้เกดิ

ประกายแสงสีรุ้งยามสะท้อนแสงตะวัน แม้ใบหน้าของเธอไร้เครื่องส�าอาง

แต่งแต้ม ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมกด็ูปอนๆ อยู่สกัหน่อย แต่ดวงตาคู่นั้นสุกสว่าง

เป็นประกาย ฟันขาวสะอาดเรยีงตวัสวย งดงามละมนุละไมราวกหุลาบกลบี

ชมพูยามแรกแย้ม...ต้วนเทียนอิงมีผิวขาวราวหิมะและเส้นผมนุ่มสลวยด�า

ขลบัราวขนกาแต่ก�าเนดิ เนื่องจากการฝึกงิ้วต้องอาศยัความคล่องตวั เธอ

จงึชอบถกัผมเป็นเปียหลวมๆ แล้วปล่อยให้พวงผมด�ายาวสลวยที่เงาวบันั้น

ห้อยระอยู่ที่บั้นเอว เหตุนี้เองทุกครั้งที่ถูกพ่อลงโทษ เขาจงึคว้าหางเปียเธอ

ไว้ได้แม่นย�านกั

จิ่วซุ่ยหงสงัเกตเหน็เหล่าศษิย์ใจลอยไม่ตั้งใจฝึก ตาเหมอืนก�าลงัมอง

ไปทางอื่น จงึหนัหลงัขวบัไปอย่างรวดเรว็ ฝ่ายต้วนเทยีนองิซึ่งก�าลงัแอบย่อง

ออกนอกประตใูหญ่กป็ระสาทเฉยีบคมราวมตีาหลงั จงึรบีพุง่เข้าไปหลบด้าน

หลงัเสาบ้านอย่างฉบัไวราวลมกรด รอดพ้นสายตาของพ่อไปอย่างเส้นยาแดง

ผ่าแปด

เหล่าศิษย์พี่ศิษย์น้องรีบช่วยหญิงสาวกลบเกลื่อนร่องรอยด้วยการ

เบนความสนใจของจิ่วซุ่ยหงไปที่อื่น 

“อาจารย์ครบั พวกเราผดิไปแล้ว ควรจะตั้งใจฝึกให้มากกว่านี้ รบัรอง

ครั้งหน้าจะไม่ท�าแบบนี้อกีครบั”

7 ตวัหน้าลาย
8 ชายชรา
9 ตวัตลก
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ต่างคนต่างพูดคนละปากคนละค�า เสียงโหวกเหวกจนจิ่วซุ่ยหง

ร�าคาญ ชายสูงวยัหนักลบัมาแล้วใช้ไม้กระบองในมอืเคาะหวัพวกเขาคนละ

ท ี

“ให้ตายส ิเดก็พวกนี้ ดแีต่พูด คดิว่ายงัมโีอกาสครั้งหน้าอกีเรอะ ถ้า

ตอนนี้คือการแสดงจริงบนเวที ใครเขาจะเปิดโอกาสให้พวกเธอท�าพลาด  

วันนี้เป็นครั้งแรกที่คณะงิ้วของเราจะได้ปรากฏตัวบนเวทีของมหานคร

เซี่ยงไฮ้ ไม่ว่าใครหน้าไหนกห็้ามท�าพลาดเป็นอนัขาด!”

ต้วนเทยีนองิฉวยโอกาสระหว่างพ่อก�าลงัเทศนาเหล่าศษิย์ แอบย่อง

ออกไปจนถงึข้างประตูใหญ่

“นกึว่าที่นี่คอืทงโจวหรอืยงัไง ที่นี่มหานครเซี่ยงไฮ้นะ! คนดูของที่นี่

เคยดูการแสดงของดาราใหญ่มาไม่รู้เท่าไหร่ การแสดงเด่นดังอลังการแค่

ไหนพวกเขาก็เคยเห็นมาหมดแล้ว! ถ้าไม่ขุดเอาท่าไม้ตายที่ซ่อนไว้ก้นหีบ

ออกมาใช้ ไม่พยายามกุมหวัใจคนดูไว้ให้ได้ คณะงิ้วของพวกเราจะเหลอืที่

ยืนในเมืองเซี่ยงไฮ้ไหม ถึงตอนนั้นพวกเธอก็เอาลมกรอกท้องประทังชีวิต

แทนแล้วกนั...”

ระหว่างที่พ่อก�าลังบ่นยืดยาวไม่รู้จักจบจักสิ้น ต้วนเทียนอิงได้ลอบ

ออกนอกประตูใหญ่ พร้อมปิดบานประตูอย่างเงยีบเชยีบไปเรยีบร้อย

เดินทางมาถึงเซี่ยงไฮ้ตั้งครึ่งเดือนกว่าแล้ว แต่เทียนอิงไม่ได้รับ

อนุญาตให้ออกนอกบ้าน ต้องขงัตวัอยู่แต่ในโรงฝึกของคณะงิ้ว กว่าเธอจะ

ออกมาข้างนอกได้อย่างวันนี้ต้องใช้เวลาเตรียมการและวางแผนอยู่นาน 

ทีเดียว วันนี้ระหว่างพักเที่ยงเธอแกล้งป่วยและขอพักจากการซ้อม...จาก

ตอนนี้จนถงึหนึ่งทุม่เป็นเวลาซ้อม ต่อให้ฟ้าผ่าพายเุข้ากไ็ม่มทีางเปลี่ยนแปลง

แน่ เท่ากบัว่าเธอมเีวลาตลอดทั้งบ่ายเพื่อ ‘สมัผสัประสบการณ์ชวีติ’ ในโลก

ภายนอก

ขณะที่เทียนอิงก�าลังครุ่นคิดด้วยความเริงรื่นว่าเธอจะไปฟังงิ้วผิงจวี้

ที่โรงน�้าชาไท่อันก่อนดี หรือจะไปกินเซิงเจียนเปาของร้านเจียจี้ก่อนดี จู่ๆ 
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ใครบางคนกพ็ุง่เข้ามาลอ็กตวัเธอจากด้านหลงั แถมยงัแรงเยอะมากเสยีด้วย

พอรู ้แน่แล้วว่าสลัดไม่หลุด เธอก็เปลี่ยนวิธีมาใช้ไม้อ่อนเข้าสู ้ 

พยายามวงิวอนขอความเหน็ใจจากอกีฝ่าย “พ่อ อา ไม่ส ิอาจารย์ขา ต่อไป

เทยีนองิจะไม่ท�าแบบนี้อกีแล้วจรงิๆ ค่ะ ไว้ชวีติหนูเถอะนะคะ!”

หญิงสาวฉวยโอกาสขณะคนด้านหลังผ่อนแรง กระแทกร่างอีกฝ่าย

ให้กระเด็นออกไป หมายจะอาศัยจังหวะนี้สลัดหลุดจากเงื้อมมือของเขา  

ไม่นึกว่าคนผู้นั้นรู้ทันลูกไม้ของเธอแต่แรก ทั้งยังปัดป้องการจู่โจมของเธอ

ได้อย่างแม่นย�า ทั้งสองประมอืกนัอย่างสูส ีไม่มฝ่ีายใดยอมเพลี่ยงพล�้า

ตอนนี้เองเทียนอิงจึงได้เห็นใบหน้าของฝ่ายตรงข้ามชัดเต็มสองตา 

ท�าให้เธอถงึกบัผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก “ที่แท้กพ็ี่นี่เอง ตกใจหมดเลย”

ผู้ที่ยนือยู่ด้านหลงัเธอคอืชายหนุ่มหน้าตางดงามราวภาพเขยีน ด้วย

เหตุที่รับบทเป็นชิงอี10มานานปี ดวงตาของเขาจึงสงบและกระจ่างใสดุจ 

สายธารในฤดูวสันต์ ยามทอดมอง...นัยน์ตานั้นเปล่งประกายวิบวับ ผู้ที่มี

ความงามกึ่งบุรุษกึ่งสตรีเช่นนี้ จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ชายของเธอ  

ต้วนเทยีนชื่อ

ต้วนเทยีนชื่อจิ้มจมกูของน้องสาวเบาๆ แล้วต�าหน ิ“โชคดทีี่คนจบัได้

เป็นพี่ ถ้าเป็นพ่อละก ็เธอโดนจบัตดัขาแน่”

“ถ้าจะตายกไ็ม่ใช่เพราะพ่อตตีายหรอก แต่หวัใจวายตายเพราะพี่เนี่ย 

ละ เดนิตามมาข้างหลงัไม่ส่งเสยีงสกัแอะ ดเูหมอืนวชิาตวัเบาของพี่จะพฒันา

ขึ้นนะ”

ค�าชมของน้องสาวท�าให้ต้วนเทยีนชื่อปลื้มใจมากทเีดยีว 

“ถงึพรสวรรค์ด้านการร้องงิ้วของพี่ไม่ดเีท่าเธอ แต่ยงัมวีชิาสองอย่าง

10 บทตวัละครหญงิในอุปรากรจนี เป็นตวัละครที่สวมใส่ชุดสดี�าหรอืสคีรามเป็นหลกั จงึ
ถูกเรยีกว่าชงิอ ี(นางชุดด�า) ตวัละครนี้มกัมบีุคลกิน่าเกรงขาม ยดึมั่นคุณธรรม เช่น เป็น
มารดาหรอืภรรยาที่ดี
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ที่เรยีนจนช�านาญ หนึ่งคอืสายตาอนัเฉยีบคม สองคอืวชิาตวัเบา อยูด้่วยกนั

มาหลายปีขนาดนี้แล้ว เธอยงัไม่ยอมรบัความจรงิข้อนี้อกีเหรอ”

เทียนอิงได้ยินดังนั้นก็ท�าหน้าไม่ชอบใจ “พี่เก่งวิชาตัวเบาก็จริง แต่

ร่างกายฉนักแ็ขง็แกร่งไม่แพ้พี่หรอกนะ ถ้าไม่ใช่เพราะพี่เป็นผูช้าย ไม่แน่ฉนั

อาจสู้ชนะพี่กไ็ด้”

ต้วนเทียนชื่อรู้ดีว่าน้องสาวของตัวเองคนนี้เป็นคนไม่ยอมใคร เป็น

ตายอย่างไรกไ็ม่มทีางยอมก้มหวัโดยง่าย ตั้งแต่เดก็จนโต กน็สิยัแบบนี้ละ

ที่ท�าให้ถกูพ่อท�าโทษมาไม่รูต้ั้งกี่ครั้ง “เอาเถอะๆ แต่เธอนะ่รบีกลบัไปฝึกต่อ

เดี๋ยวนี้เลยนะ ตอนนี้พ่อยงัไม่รู้ว่าเธอแอบหนอีอกมา พี่จะแกล้งท�าเป็นไม่รู้

ไม่เหน็ ไม่งั้นเธอถูกพ่อจบัถลกหนงัแน่”

“ไม่เอาหรอก! กว่าจะหนอีอกมาได้ล�าบากแทบแย่ รอบนี้ต่อให้ต้อง

ถูกถลกหนงัฉนักย็อม พี่ลองคดิดูส ิ คณะงิ้วของพวกเรามาเซี่ยงไฮ้ตั้งครึ่ง

เดอืนกว่าแล้ว ฉนัถูกขงัอยู่แต่ในบ้านไม่ได้เหน็เดอืนเหน็ตะวนั วนัๆ ไม่ได้

ท�าอะไรนอกจากซ้อมกับซ้อม จนถึงตอนนี้ยังไม่เคยก้าวขาข้ามธรณีประตู

บ้านด้วยซ�้า อดึอดัจะตายอยู่แล้วเนี่ย แถมอาหารที่บ้านกร็สชาตแิทบกลนื

ไม่ลง เซี่ยงไฮ้มขีองอร่อยตั้งเยอะแยะก�าลงัรอฉนัอยู่นะ พี่เองกเ็หมอืนกนั

นั่นละ ไม่อยากลองกินดูสักหน่อยเหรอ เช่นว่าเซิงเจียนเปาร้านเจียจี้ที่ดัง

สุดๆ ร้านนั้นไง...”

“พี่ไม่ตะกละเหมือนเธอหรอกนะ” แม้ปากจะพูดอย่างนี้ แต่ใจจริง 

ต้วนเทียนชื่อเริ่มใจอ่อนแล้ว “งั้นเธอต้องรับปากพี่ว่ากินเซิงเจียนเปาเสร็จ

แล้วจะรบีกลบั”

ต้วนเทยีนองิชูนิ้วก้อยเกี่ยวกบัต้วนเทยีนชื่อ “ฉนัรบัปาก! กม็แีต่พี่ 

นี่ละที่ดกีบัฉนัที่สุดในโลกเลย”

วิชามารยาร้อยเล่มเกวียนของต้วนเทียนอิงยอดเยี่ยมจนเรียกได้ว่า

หากเธอบอกว่าตัวเองเป็นอันดับสอง ไม่มีใครในทงโจวกล้าบอกว่าตัวเอง

เป็นที่หนึ่ง 
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ต้วนเทยีนชื่อส่ายหน้าน้อยๆ อย่างเสยีไม่ได้ “พี่ละไม่รู้จะท�ายงัไงกบั

เธอจรงิๆ”

ต้วนเทยีนองิคว้ามอืต้วนเทยีนชื่อ แล้ววิ่งออกไปยงัถนนใหญ่ทนัที

ข้างรนัเวย์ของสนามบนิมเีตน็ท์ผ้าใบบงัแดดตั้งไว้ ใต้หลงัคาผ้าใบนั้น
คอืเก้าอี้หวายกบัโต๊ะแปดเซยีน บนโต๊ะวางผลไม้ตามฤดูกาลที่สดราวกบัเพิ่ง

เกบ็จากต้น พร้อมขนมกนิเล่นแบบจนีหลากหลายชนดิ

หลนิฉข่ีายนั่งอย่างสง่าผ่าเผยอยูบ่นเก้าอี้ ในที่นั้นไม่มใีครคนอื่น แต่

เขากย็งันั่งตวัตรงแหนว็ราวกบันายทหารรอการตรวจจากผูบ้งัคบับญัชา เขา

สวมเสื้อกั๊กสีน�้าตาลเข้มทับเสื้อเชิ้ตขาว ปากกระเป๋าเสื้อเชิ้ตมีผ้าเช็ดหน้า 

ท�าจากผ้าไหมสดี�าพบัเสยีบไว้อย่างสวยงาม

เขายกแขนขึ้นดูนาฬิกาข้อมือวาเชอรอง คอนสแตนตินซึ่งเป็นยี่ห้อ

สดุหรรูาคาแพงระยบั เป็นของขวญัฉลองการเลื่อนต�าแหน่งที่พ่อของเขามอบ

ให้ เมื่อครั้งที่เขาได้รบัต�าแหน่งเป็นหวัหน้าฝ่ายที่หนึ่งในกรมการค้า กระทรวง

อุตสาหกรรมแห่งชาติ เวลานี้เข็มบนหน้าปัดบอกเวลาบ่ายสองสิบห้านาท ี

กลุม่เพื่อนที่นดักนัว่าบ่ายสองโมงตรงจะมารบัสวี่ซงิเฉงิที่สนามบนิพร้อมกนั 

ยงัไม่มใีครโผล่มาแม้แต่คนเดยีว พึ่งพาไม่ได้เลยสกัคน



2

รมิสระว่ายน�้าภายในฮลิตนัคลบัเฮาส์ พนกังานจ�านวนมากท�างาน
มอืเป็นระวงิ บางคนก�าลงัจดัเตรยีมบุฟเฟต์อาหารเยน็ บางคนก�าลงัเตรยีม

ของอยู่ที่บาร์ค็อกเทล และยังมีอีกกลุ่มที่ก�าลังช่วยกันยกเปียโนขึ้นไปไว้ที่

โซนการแสดง ดูราวกบัก�าลงัเตรยีมงานเลี้ยงใหญ่

“คุณชายครบั ใกล้ถงึเวลานดัของคุณชายหลนิกบัคุณหนูหงแล้วนะ

ครับ ให้กระผมไปเตรียมรถดีไหมครับ” ชายสูงวัยท่าทางเหมือนหัวหน้า 

พ่อบ้านยนือยู่รมิสระว่ายน�้าเอ่ยเตอืนด้วยน�้าเสยีงเคารพนบนอบ

สายลมเหนือสระน�้านิ่งสนิท ผิวน�้าเป็นสีฟ้ากระจ่าง มองไม่เห็นเงา

ร่างของผู้ที่อยู่ในสระ

สองนาทีหลังจากนั้น ชายหนุ่มคนหนึ่งพุ่งตัวขึ้นจากผิวน�้า ปากพ่น

น�้ายาวเป็นสาย มอืข้างหนึ่งปัดผมเปียกชุม่ที่หล่นลงระหน้าผาก พอเขาสะบดั

หน้า หยาดน�้ากก็ระเซน็ไปทุกทศิ 

“ลุงเจี่ยง คราวนี้ได้กี่นาท”ี

“สบิเอด็นาทคีรบัคณุชาย” พ่อบ้านสงูวยัหนัมองนาฬิกาข้างผนงัพลาง
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เอ่ยตอบอย่างนอบน้อม

ชายหนุ่มเหวี่ยงมือฟาดผิวน�้า ท่าทางหงุดหงิดเล็กน้อย “สวี่ซิงเฉิง 

บอกว่าเพื่อนฝรั่งของเขากลั้นหายใจได้สิบสามนาทีสี่สิบวิ ดูเหมือนฉันยัง

น้อยกว่าอยู่นดิหน่อย”

“ได้เท่านี้กเ็ก่งมากแล้วครบัคุณชาย” สหีน้าของชายรบัใช้ยงันุ่มนวล

และสุภาพอยู่เช่นเดมิ

ชายหนุม่ว่ายมาจนถงึรมิสระ มอืหนึ่งจบัขอบสระแล้วกระโจนขึ้นจาก

น�้า รูปร่างของเขาสูงใหญ่ก�าย�า ผวิก�่าแดดแลดูสุขภาพด ีมดักล้ามเนื้ออนั

สมบรูณ์แบบไล่ตั้งแต่ส่วนท้องน้อยไปจนถงึโคนขาปรากฏอยูว่บัแวมใต้ผวิน�้า 

เด็กรับใช้คนหนึ่งวิ่งเข้ามาพร้อมผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ อีกด้านหนึ่งเด็กรับใช้ 

อกีคนก�าลงัยื่นซกิาร์มาให้

ชายท่าทางเหมือนผู้จัดการโรงแรมเห็นดังนั้นก็เดินรี่เข้ามา ใบหน้า

ฉายแววประจบประแจงขณะเอ่ยรายงานค่าใช้จ่าย 

“คุณชายครบั ค่าใช้พื้นที่ ค่าอาหาร และค่าจ้างนกัดนตรสี�าหรบังาน

ครั้งนี้ รวมทั้งหมดหนึ่งพนัเหรยีญต้าหยางนะครบั คณุชายคดิว่า...” ผู้จดัการ

เหน็คุณชายหลวัฝูเซงิขมวดคิ้ว จงึรบีเสรมิอย่างรวดเรว็ “อาจจะแพงไปสกั

นดินะครบั เพราะเราจดัเตรยีมและคดัเลอืกเฉพาะสิ่งที่ดทีี่สุดเท่านั้น ตาม

ค�าสั่งของคุณชายทุกประการครบั”

หลวัฝูเซงิดูดควนัซกิาร์เข้าปอด หวัคิ้วคลายออกเลก็น้อย ผู้จดัการ

ซึ่งตอนแรกใจหล่นไปอยูท่ี่ตาตุม่แล้ว เวลานี้จงึคลายความหวาดหวั่นไปบ้าง 

“คณุชายคดิว่าครั้งนี้จะเบกิเป็นค่าใช้จ่ายของกลุม่หงปังหรอืจ่ายแยก

ดคีรบั”

“จ่ายแยก นี่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตวั ไม่จ�าเป็นต้องให้ท่านหงตกใจเรื่อง

ไม่เป็นเรื่อง” หลวัฝเูซงิปัดมอือย่างไม่ใส่ใจนกั เสยีงของเขาเบามากแต่เป่ียม

ด้วยอ�านาจ และไม่พยายามปิดบงัความเหนิห่างเยน็ชาในน�้าเสยีงของตนเอง

“ครับๆๆ” ผู้จัดการรู้สึกราวกับนักโทษประหารที่ได้รับการอภัยโทษ 
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รบีน�าลูกน้องเดนิดุ่มๆ ไปจากที่นั่นทนัที

ตอนนี้เอง ลกูน้องคนหนึ่งเดนิเข้ามากระซบิข้างหูเขา “มคีนกลุม่หนึ่ง

ไม่ยอมฟังค�าเตอืนของพวกเรา ยนืกรานจะเข้ามาที่นี่ให้ได้ บอกว่าวนันี้พวก

เขาเหมาที่นี่ไว้แล้ว”

หลวัฝูเซงิมองตามมอืของลูกน้อง และเหน็ชายร่างอ้วนใหญ่กบักลุ่ม

ลูกน้องก�าลงัเดนิตรงเข้ามา

เขาไม่ลกุขึ้น ทั้งยงัเอนหลงับนเก้าอี้ข้างสระว่ายน�้าอย่างสบายอารมณ์ 

แล้วเหลอืบมองคนกลุ่มนั้นด้วยหางตา

ชายอ้วนคนนั้นมองหน้าหลัวฝูเซิง มือลูบหมัดขณะเอ่ยขึ้นว่า 

“คณุชาย วนันี้เป็นวนัคล้ายวนัเกดิของอาซ้อแปด ภรรยาของท่านเฉยีนแห่ง

กลุม่ชงิปังของพวกเรา ซ้อแปดพดูอย่างชดัเจนว่าต้องการจดังานที่นี่ ไม่ทราบ

ว่าคุณชายจะให้หน้าท่านเฉยีนของพวกเราสกัครั้งได้ไหม”

อีกฝ่ายถึงกับอ้างชื่อผู้ยิ่งใหญ่อย่างเฉียนขว้าไห่ หลัวฝูเซิงจึงไม่ม ี

ทางเลือกนอกจากลุกขึ้นยืน มือประกบเข้าค�านับอีกฝ่าย “พั่งซานเหยีย11  

ผมจองที่นี่ล่วงหน้าหนึ่งสปัดาห์เพื่อเตรยีมต้อนรบัสวี่เอ้อร์ สถานที่กต็กแต่ง

เรยีบร้อยหมดแล้ว ถ้าขอเชญิอาซ้อแปดย้ายไปจดังานวนัเกดิที่คลบัเหม่ย-

เกาเหม่ยของผมแทน พี่คดิว่าอย่างไรบ้าง”

ชายอ้วนรู้ดีแก่ใจว่าสวี่เอ้อร์ที่อีกฝ่ายพูดถึงคือลูกชายคนรองของ 

สวี่รุ่ยอัน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และเป็นพี่น้องร่วมสาบานของหลัว 

ฝูเซงิด้วย แต่บอกตามตรง สองคนนี้เดก็กว่าเขารุ่นหนึ่ง ไม่มเีหตุผลอะไร

ที่ผู้ใหญ่อย่างเขาต้องยอมอ่อนข้อให้

อกีอย่าง คลบัเหม่ยเกาเหม่ยที่อกีฝ่ายเสนอมา กเ็ป็นคลบัร้องเพลง

เต้นร�าที่ไร้รสนยิมสิ้นดี

“หลวัฝูเซงิ แกพูดแบบนี้หมายความว่ายงัไง จะให้อาซ้อของพวกเรา

11 หมายถงึ พี่คนที่สามซึ่งมรี่างอ้วน
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ไปจดัวนัเกดิในสถานที่ต�่าตมแบบนั้นเนี่ยนะ? แกดูถูกพวกเราใช่ไหม ฉนั

จะบอกแกให้นะว่าฉนัจะจองที่นี่ จองมนัวนันี้แหละ!”

ทนัททีี่ค�าว่า ‘ต�่าตม’ หลุดจากปาก แววเยน็เยอืกรางๆ กป็รากฏใน

ดวงตาของหลวัฝูเซงิทนัท ีเขาเลกิคิ้วเลก็น้อยแล้วย้อนถามว่า “หอื? แต่ท�าไม

ผมเคยได้ยนิว่าคลบัที่อาซ้อแปดเคยท�างานเป็นนกัเต้น เวทใีหญ่ไม่ถงึครึ่ง

ของเหม่ยเกาเหม่ยด้วยซ�้าล่ะ”

พูดไม่ทันจบประโยค มีดสั้นเล่มหนึ่งก็พุ่งแหวกอากาศตรงมาที่

ใบหน้าของเขา

หลัวฝูเซิงดีดมวนซิการ์ลอยคว้างไปในอากาศ ไม่ขยับล�าตัว เพียง

เอี้ยวศรีษะหลบไปด้านข้าง ใช้นิ้วหนบีด้ามมดีเล่มนั้นไว้ได้อย่างง่ายดาย 

“อาวุธนี่ออกจะหยาบไปสกัหน่อย แต่กใ็ช้คล่องมอืดนีะ” 

สายตาเขาเลง็ตรงไปที่เป้าหมาย แล้วกระโจนเข้าไปหาชายอ้วนหวัหน้า

กลุม่ราวกบัหมาป่าพุง่ตะครบุเหยื่อ เหล่าลกูน้องพยายามพุง่เข้าขวางแต่ไม่มี

ใครหลบพ้นปลายมีดอันแหลมคมในมือเขา เสียงตุ้บตั้บดังขึ้นเป็นระลอก 

ลูกกระจ๊อกของเจ้าอ้วนลงไปนอนระเนระนาดอยู่กับพื้น เสียงร้องโอดโอย

ด้วยความเจบ็ปวดองึคะนงึไปทั่ว

เทคนิคการต่อสู้ของเขารวบรัดเฉียบคม ว่องไวจนคู่ต่อสู้ไม่ทันเห็น

ด้วยซ�้าว่าลงมอืเมื่อใด ผู้ที่คลุกคลใีนวงการใต้ดนิต่างรู้ด ีในการต่อสู้ ลลีา

สวยแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ ผู้กุมชัยที่แท้จริงคือคนที่จัดการศัตรูได้อย่าง

ฉบัไวที่สุด

เพยีงเสี้ยวพรบิตา หลวัฝูเซงิกเ็ข้าถงึตวัชายอ้วน อกีฝ่ายเหลยีวมอง

ไปรอบด้าน เหน็ลกูน้องนอนกองสะเปะสะปะอยูก่บัพื้น ตวังอกลิ้งพลางร้อง

ครวญครางด้วยความเจ็บปวด พอหันกลับมามองหลัวฝูเซิงก็เห็นอีกฝ่าย

ก�าลงัจะยื่นมอืออกมา เจ้าอ้วนรบีกุมหวัก้มลงหลบทนัควนั

แต่หลัวฝูเซิงไม่ชกเขา เพียงใช้มือรับซิการ์ที่ตกลงมากลางอากาศ

อย่างนุ่มนวล แล้วดูดควนัเข้าปอดหนึ่งเฮอืก “พั่งซานเหยยี พี่ลองคดิดูอกี
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สกัทดีไีหม”

แววกราดเกรี้ยววาบผ่านดวงตาของอีกฝ่ายวูบหนึ่ง แต่เวลานี้ไม่ม ี

ทางเลอืกนอกจากอ่อนข้อ “งั้นกเ็อาตามที่คุณชายบอกแล้วกนั!”

หลวัฝูเซงิหวัเราะเบาๆ ในล�าคออย่างชั่วร้าย ก่อนจะหนัมองนาฬิกา

แขวนข้างผนงั “อ๊ะ! สายแล้วนี่”

ด้านหน้าร้านเซงิเจยีนเปาเจยีจี้ มป้ีายแขวนไว้นอกช่องหน้าต่างส�าหรบั
ลูกค้าที่สั่งอาหารกลบับ้านว่า ‘เซงิเจยีนเปา ท�าวนัต่อวนั จ�านวนจ�ากดั’ คน

ต่อแถวยาวเป็นหางงู ต้วนเทยีนองิและต้วนเทยีนชื่อกย็นืรออยู่ในแถวด้วย

ตอนนั้นเอง ต�ารวจตัวผอมสูงและอ้วนเตี้ยคู่หนึ่งเดินมาที่หน้าร้าน 

พวกเขาไม่ต่อแถว แต่เดินชนคนที่ต่อแถวอยู่ แหวกแถวไปจนถึงช่องรับ

อาหารด้านหน้า ผู้คนละแวกนั้นพากนัหนัไปมองและซุบซบิ แต่ท�าได้เพยีง

โกรธอยู่ในใจ ไม่มใีครกล้าพูด

“เซงิเจยีนเปาหนึ่งจนิ! เรว็ๆ นะ!” ต�ารวจตะคอกพลางเคาะกระบอง

กบัโต๊ะยาวหน้าร้าน

เถ้าแก่รบีห่อเซงิเจยีนเปาส่งให้...ตั้งแต่วนิาทแีรกที่ต�ารวจสองนายโผล่

มาจนได้เซงิเจยีนเปาเดนิออกไป ใช้เวลาไม่ถงึสองนาท ีแถมไม่จ่ายเงนิสกั

สลงึ เทยีนองิเหน็ดงันั้นกต็ั้งท่าจะพุ่งเข้าไปต่อว่า แต่ถูกต้วนเทยีนชื่อรั้งไว้

ก่อน 

“เทยีนองิ อย่าก่อเรื่องน่า! พวกเขาเป็นต�ารวจนะ”

“เป็นต�ารวจแล้วยงัไง ยิ่งเป็นต�ารวจ ยิ่งต้องเคารพกฎหมาย มอีย่าง

ที่ไหนมารงัแกชาวบ้านแบบนี้”

ต้วนเทียนชื่อลดเสียงลงแล้วกระซิบข้างหูเธอ “ตอนนี้ต�ารวจเมือง

เซี่ยงไฮ้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกระทรวงกลาโหมแห่งชาติ แถม

รัฐมนตรีกลาโหมสวี่ก็เป็นคนโปรดของหัวหน้าคณะกรรมาธิการทหารด้วย 

เพราะงั้นต�ารวจในเมอืงเซี่ยงไฮ้ถงึกร่างได้ขนาดนี้ ไม่ว่าใครกต็้องหลกีทาง
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ให้ เธอน่ะ เป็นเดก็ดรีอซื้อเซงิเจยีนเปาของตวัเองไปเงยีบๆ เลย อย่าหาเรื่อง

ให้พ่อต้องเดอืดร้อน”

เทยีนองิรูแ้ก่ใจว่าพี่ชายพดูถกู จงึได้แต่ท�าปากเบ้โดยไม่บ่นอะไรอกี...

ลูกค้าคนอื่นเดินกลับมาต่อแถวอีกรอบ แถวเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆ 

เทียนอิงจ้องเซิงเจียนเปาในกระทะใบใหญ่ซึ่งลดจ�านวนลงทุกขณะด้วยใจ

ลุ้นระทกึ กลวัเหลอืเกนิว่าของจะหมดก่อนถงึเธอ

“แม่หนูโชคดนีะเนี่ย อนันี้เข่งสุดท้ายแล้ว” 

เถ้าแก่พูดพลางคบีเซงิเจยีนเปาหกลูกสุดท้ายใส่ถุงกระดาษ

ลกูค้าที่ต่อแถวอยูด้่านหลงัเธอพากนัถอนใจด้วยความเสยีดาย ส่วน

เทยีนองินั้นยนิดจีนออกนอกหน้า มอืหุ้มก�าปั้นคารวะสี่ทศิราวกบัจอมยุทธ์

ที่ชนะการประลอง 

“ขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณทุกท่าน”

เถ้าแก่ห่อเซิงเจียนเปาเสร็จตั้งท่าจะยื่นให้หญิงสาว จังหวะนั้นเอง 

พลนัได้ยนิเสยีงเครื่องยนต์แรงม้าสงูดงักระหึ่มมาจากที่หนึ่งซึ่งห่างไปไม่มาก 

มอืของเถ้าแก่ชะงกัอยูก่ลางอากาศ ถงุเซงิเจยีนเปาที่ยื่นมาจะถงึมอืเทยีนองิ

อยู่รอมร่อพลันหดกลับไปด้านใน เขาหันไปมองผู้มาเยือน รอยยิ้มกว้าง

ระบายทั่วใบหน้า 

“สวัสดีครับคุณชาย มาได้จังหวะพอดีเลยนะครับเนี่ย เหลือเข่ง

สุดท้ายแล้ว”

หลัวฝูเซิงสาวเท้าก้าวฉับๆ อย่างว่องไวมาทางทิศที่เทียนอิงยืนอยู่ 

หญิงสาวเอี้ยวตัวหลบ อีกฝ่ายยื่นมือข้ามหน้าเธอไปคว้าเซิงเจียนเปาชุด

สดุท้ายจากมอืเจ้าของร้านราวกบัไม่เหน็เธอยนือยูต่รงนั้น จากนั้นกห็นัหลงั

เดนิกลบัเตรยีมจะขี่รถออกไปโดยไม่พูดอะไรแม้แต่ค�าเดยีว

ตอนนี้เองเทยีนองิจงึตั้งสตไิด้ เธอพุง่ตรงเข้าไปคว้าตวัหลวัฝเูซงิ แล้ว

แย่งถงุเซงิเจยีนเปามาไว้ในมอืของตวัเอง “ฉนัต่อแถวรอตั้งนาน นายมสีทิธิ์

อะไรมาแซงแบบนี้ เซงิเจยีนเปานี่เป็นของฉนัต่างหาก!”
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ทุกคนในที่นั้นหน้าเปลี่ยนสทีนัควนั 

เถ้าแก่เจ้าของร้านรบีร้องปรามเธอเสยีงสั่น “แม่หนู เซงิเจยีนเปาเข่ง

นั้นเป็นของที่เตรยีมไว้ให้คุณชายนะ”

“อย่ามาโกหกหน้าตาย เมื่อกี้พูดอยู่หยกๆ ว่าฉนัโชคดไีด้เซงิเจยีน-

เปาเข่งสุดท้าย!” 

ของอร่อยอยู่ในมอืแล้วแท้ๆ กลบัถูกแย่งไปต่อหน้า เจอแบบนี้ไม่ว่า

เถ้าแก่พูดอะไร เทยีนองิกไ็ม่ฟังแล้ว

อนัที่จรงิร้านเจยีจี้เคยตดิหนี้บญุคณุหลวัฝเูซงิ ประกอบกบัชายหนุ่ม

ชอบกนิเซงิเจยีนเปาร้านนี้มาก ดงันั้นทกุครั้งที่เขามา เถ้าแก่ต้องเตรยีมเซงิ-

เจยีนเปาไว้ให้หนึ่งเข่ง ทั้งที่เป็นของราคาไม่เท่าไหร่ แต่หลวัฝูเซงิกย็นืกราน

จะวางเงนิก้อนหนึ่งไว้กบัเถ้าแก่ทกุเดอืนเป็นการจ่ายค่าเซงิเจยีนเปาล่วงหน้า 

ดงันั้นเขาจะมากนิเซงิเจยีนเปาเมื่อไหร่กไ็ด้ไม่ต้องจ่ายเงนิ วนันี้เขามาช้ากว่า

ปกต ิ เถ้าแก่จงึเข้าใจว่าเขาไม่มาแล้ว จงึน�าเซงิเจยีนเปาเข่งสุดท้ายที่ส�ารอง

ไว้ขายให้เทยีนองิ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเถ้าแก่กย็งัไม่ได้รบัเงนิจากเธอ ดงันั้นถอืว่า

ยงัไม่ได้ขายให้

เทียนอิงเพิ่งเจอเหตุการณ์ต�ารวจจอมกร่างไปเมื่อครู่ มีหรือจะยอม

เชื่อเรื่องพวกนี้ ในสายตาเธอ หลัวฝูเซิงจึงเป็นแค่นักเลงที่ชอบรังแก

ประชาชนตาด�าๆ...น่ารังเกียจเป็นที่สุด “หน้าตาดีซะเปล่า เป็นคนดีๆ ไม่

ชอบ อยากจะเป็นเดรจัฉานซะอย่างนั้น”

หลัวฝูเซิงแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยิน ถึงกับคิดด้วยซ�้าว่าตัวเอง 

หูฝาด...ชายหนุ่มร่างสูงหนักลบัไปอย่างช้าๆ แล้วถอดแว่นกนัลมไปคาดไว้

กบัหมวกกนันอ็ก เหลอืบมองอย่างดแูคลนที่หญงิสาวตรงหน้าพดูจาไม่รูต้ื้น

ลกึหนาบาง แสงตะวนัส่องกระทบจี้รปูดวงดาวที่สร้อยคอของเธอ สว่างไสว

จนเขาตาพร่า

“เธอว่ายงัไงนะ” น�้าเสยีงของเขาเจอือารมณ์กราดเกรี้ยว

ทุกคนในที่นั้นสัมผัสได้ถึงอันตรายในน�้าเสียง มีเพียงหญิงสาวที่ 
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ไม่รู้สกึรู้สาอะไรทั้งนั้น 

“ฉนับอกว่านายน่ะเป็น...”

เทยีนองิพูดไม่ทนัจบประโยคกถ็ูกพี่ชายพุ่งเข้ามาอุดปากไว้ก่อน 

“เทยีนองิ อย่าก่อเรื่องน่า! ยกเซงิเจยีนเปาให้เขาไปเถอะ”

“ไม่...” ต้วนเทยีนองิส่งเสยีงอูอ้ี้ พยายามดิ้นให้หลดุจากมอืของพี่ชาย

หลวัฝเูซงิไม่มเีวลาฟังพวกเขาทะเลาะกนั ยื่นมอืไปคว้าถงุเซงิเจยีนเปา

โดยไม่รรีอ แต่เทยีนองิเบี่ยงตวัหลบอย่างคล่องแคล่ว อกีฝ่ายจงึคว้าได้เพยีง

อากาศ 

หลวัฝูเซงิเริ่มนกึสนุก จงึเอ่ยขึ้นว่า “ไม่นกึว่าเธอกใ็ช่ย่อย ถ้าเป็นวนั

ปกติฉันคงยกเซิงเจียนเปาให้เธอ แต่วันนี้ฉันซื้อไปให้พี่น้องคนส�าคัญของ

ฉนั เขาไม่ได้กลบับ้านเกดิหลายปี คดิถงึรสชาตอิาหารของที่นี่มาก สาวน้อย 

ครั้งนี้ฉนัคงยอมเธอไม่ได้หรอก”

เขาลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วพุง่เข้ามาหมายจะแย่งถงุจากมอืเธอ ฝ่าย

เทียนอิงก็อาศัยวิชาที่เรียนจากคณะงิ้วม้วนซ้ายเบี่ยงขวา พยายามหลบ 

ให้พ้นจากเงื้อมมอืของอกีฝ่าย หลวัฝูเซงิเองกว็่องไวไม่แพ้กนั ขาเรยีวยาว

ยื่นออกไปกั้นหญงิสาวไม่ให้วิ่งหนี

ปฏิกิริยาของฝูงชนที่รายล้อมอยู่ท�าให้ต้วนเทียนชื่อรู้ว่าคุณชายตรง

หน้าต้องไม่ใช่คนธรรมดา เขาจงึรบีเข้าไปขวางน้องสาวไม่ให้ท�าเรื่องลุกลาม

ใหญ่โตไปกว่านี้ และแย่งถุงกระดาษจากมอืเทยีนองิส่งคนืให้หลวัฝูเซงิ

“ขอบใจมาก” หลวัฝูเซงิรบัถุงมาแล้ว กย็ดัใส่กระเป๋าหนงัที่แขวนอยู่

ข้างมอเตอร์ไซค์ เตรยีมจะขบัออกไปจากที่นั่น

เทยีนองิหนัไปจ้องต้วนเทยีนชื่อด้วยแววตาผดิหวงั เธอสลดัหลดุจาก

มอืพี่ชายแล้วกระโจนตามรถไปทนัท ี เธอไม่อยากถูกรมควนัจากท่อไอเสยี

มอเตอร์ไซค์ของหลวัฝเูซงิ ด้วยความใจร้อนจงึกระโดดขึ้นเหยยีบบนรถลาก

ที่ก�าลังวิ่งไปบนถนน เธอหมุนตัวหลบและกระโจนข้ามรถลากไปทีละคัน 

เพียงชั่วอึดใจก็ไล่ทันมอเตอร์ไซค์ของหลัวฝูเซิง หญิงสาวกระโดดขึ้นนั่ง
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คร่อมเบาะหลงัของมอเตอร์ไซค์ที่ก�าลงัแล่น มอืเอื้อมหมายล้วงเซงิเจยีนเปา

ในถุงหนงัข้างรถของชายหนุ่ม

หลวัฝเูซงิหนัมองแล้วกต้็องประหลาดใจเมื่อพบว่าหญงิสาวคนเมื่อครู่

นั่งอยู่ที่เบาะหลังของรถตัวเอง พลันคิดว่าหญิงสาวคนนี้คงเป็นพวกชอบ

เอาชนะไม่ต่างจากเขา มุมปากพลันยกขึ้นเป็นรอยยิ้มมีเลศนัยแล้วกดเท้า

เหยียบคันเร่ง เทียนอิงตั้งตัวไม่ทันเกือบร่วงจากรถ มือทั้งสองรีบคว้าเอว

ของหลวัฝูเซงิไว้โดยสญัชาตญาณ ท�าให้รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ยิ่งฉายชดับนใบหน้า

ของชายหนุ่ม เขาเหยยีบคนัเร่งจนสุด เมื่อเหน็ว่าหญงิสาวถูกแกล้งจนหาย

เดอืดดาลจงึหยุดรถ ตบๆ มอืน้อยที่กอดตวัเองอยู่แน่นเบาๆ แล้วแหย่ว่า 

“กอดพอหรอืยงั”

เทยีนองิปล่อยมอืทนัท ีตอนแรกอ้าปากจะเถยีงสวน แต่จู่ๆ อาการ

คลื่นไส้กจ็ู่โจม เธอรบีโดดลงจากรถ ใช้มอืยนัต้นไม้แล้วเริ่มอาเจยีน

หลัวฝูเซิงไม่ชินกับการรังแกผู้หญิง พอเจอสถานการณ์เช่นนี้ก็อด 

ไม่ได้ที่จะสงสาร จงึหยบิผ้าเชด็หน้าลายหมากรุกผนืหนึ่งจากกระเป๋ายื่นให้ 

แต่กลบัถูกเทยีนองิปัดตกใส่แอ่งโคลนอย่างไม่แยแส หลวัฝูเซงิมหีรอืจะง้อ

คนอื่น เขาไม่แม้แต่มองหน้าหญิงสาว แค่ส่งเสียงหึในล�าคออย่างเย็นชา  

ก่อนจะหนัหลงัเดนิอาดๆ ไปอกีทาง

ฝ่ายเทียนอิงที่อาเจียนจนหน้าซีดก็ไม่ยอมแพ้โดยง่าย เธอคว้าหิน

ขอบแหลมก้อนหนึ่งจากใต้เท้า รวบรวมพละก�าลงัทั้งหมดที่มเีขวี้ยงไปทาง

หลัวฝูเซิงประหนึ่งว่าก�าลังปาลูกดอก ก้อนหินอันแหลมคมพุ่งเข้ากระแทก

ล้อด้านหลงัของมอเตอร์ไซค์อย่างแม่นย�าราวจบัวาง

หลวัฝเูซงิสมัผสัได้ว่าตวัรถคลอนเลก็น้อย จงึหนัหลงัมามองเธอด้วย

หางตาแล้วยิ้มอย่างเหยยีดหยนั ก่อนจะขบัรถบึ่งออกไป
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หลนิฉขี่ายได้ยนิเสยีงแตร พอหนัไปกเ็หน็ว่ารถคาดลิแลคลมีูซนี
สุดหรูใหม่เอี่ยมคันหนึ่งก�าลังแล่นจากทิศตะวันออกเข้ามาในสนามบิน รถ

แล่นเตม็แรงม้า แม้เหน็คนยนือยู่กไ็ม่มทีที่าจะลดความเรว็ กลบัตะบงึตรง

มายังจุดที่เขายืนอยู่ หลินฉีข่ายหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อย รถพุ่งตรงมาจนอยู่

ตรงหน้าเขาจึงเบรกเต็มแรงจนท้ายรถเหวี่ยงไปอีกด้าน และหยุดจอดใน

ระยะห่างจากเขาเพยีงไม่กี่เซนตเิมตร

ประตฝ่ัูงผูโ้ดยสารข้างคนขบัเปิดออก ชายหนุ่มร่างเพรยีวบางก้าวลง

มา หลวัเฉงิ ลูกน้องของหลวัฝูเซงินั่นเอง...หลวัเฉงิหน้าซดีเผอืดไร้สเีลอืด 

แต่ยงัพยายามอดกลั้นอาการพะอดืพะอมไว้อย่างสดุความสามารถ และเดนิ

ไปช่วยเปิดประตูฝั่งคนขับ หลินฉีข่ายนึกว่าคนขับคือหลัวฝูเซิง ที่ไหนได้

กลบัเป็นหงหลนัที่ก้าวลงมา หงหลนัสวมกางเกงขี่ม้ากบัรองเท้าบตู แจก็เกต

ตวัสั้นสแีดงเข้มขบัเน้นให้ผูส้วมดอูงอาจผ่าเผยยามเดนิฝ่าสายลมที่พดัพลิ้ว 

เด่นสะดุดตาและสง่างาม สมแล้วที่เป็นลูกสาวของเจ้าพ่อหง...ดวงตาของ

หลนิฉขี่ายปรากฏแววชื่นชมแวบหนึ่ง
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หงหลันถอดถุงมือหนังแล้วสะบัดเบาๆ แทนการทักทาย “พี่หลิน  

พี่ว่าฉนัขบัรถเป็นยงัไงบ้าง”

“หลันหลันซื้อรถใหม่เหรอนี่ ไปเรียนขับรถตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะ” หลิน 

ฉข่ีายเรยีกเธอเข้ามาด้านใน พลางเอื้อมมอืหยบิลิ้นจี่ลกูกลมสวยขึ้นมาปอก

ให้เธอด้วย หญงิสาวตรงหน้าเขาชอบกนิลิ้นจี่มาตั้งแต่เดก็

“กเ็รยีนวนันี้ไง” หงหลนัรบัลิ้นจี่ที่ปอกแลว้มาไวใ้นมอื “คนขบัพาฉนั

ไปวนตรงถนนจิ้งเป่ยหน้าบ้านฉนั สอนวธิเีข้าเกยีร์ หลงัจากนั้นฉนักข็บัมา 

สนามบนิเลย”

หลนิฉข่ีายจงึเข้าใจแล้วว่าเพราะเหตใุดหลวัเฉงิถงึหน้าซดีหมดสภาพ

ขนาดนั้น หงหลนัคงขบัรถด้วยความคดิว่ารถเป็นเครื่องบนิแน่ๆ  “เธอนี่นะ! 

ขบัเป็นแค่งูๆ ปลาๆ กข็บัออกถนนใหญ่มาแบบนี้ แถมยงัขบัเรว็ขนาดนี้อกี 

ไม่ชนคนตายก็เธอเองนั่นละที่จะรถชนตาย เรื่องนี้พี่ต้องบอกให้ท่านหงรู้ 

ท่านจะได้รบิรถคนัใหม่ของเธอซะ”

หลัวเฉิงหันมามองเขาด้วยแววตาซาบซึ้งใจ เหมือนจะบอกเขาว่าใน

ที่สุดก็มีใครสักคนกล้าลุกขึ้นพูดความจริงเพื่อสิ่งที่ถูกต้องเสียที...ปกติ 

หลนิฉข่ีายเป็นสภุาพบรุษุผูนุ้ม่นวล แต่พอเอาจรงิขึ้นมากเ็ข้มงวดน่ากลวัอยู่

ไม่น้อย เหมือนกันกับพ่อของเขา ไม่เช่นนั้นไม่มีทางไต่เต้าจนได้ต�าแหน่ง

หวัหน้าฝ่ายในกรมการค้าตั้งแต่อายุยงัน้อยแบบนี้แน่ 

แต่หงหลนัไม่กลวัเขาแม้แต่น้อย

“พ่อไม่มทีางรบิรถของฉนัหรอก” หงหลนัท�าปากเบ้

หงหลันเป็นลูกสาวคนเดียวของหงเจิ้งเป่า เป็นแก้วตาดวงใจที่พ่อ 

ทั้งรกัทั้งตามใจ ยอมให้ทุกสิ่งตามที่เธอต้องการ ตอนแรกหลนิฉขี่ายคดิจะ

ต�าหนเิธออกีสกัหน่อย เตอืนให้เธอใส่ใจเรื่องความปลอดภยัมากกว่านี้ แต่

กลบัถูกหงหลนัขดัคอเสยีก่อน 

“มิน่า พี่ฝูเซิงถึงชอบเรียกพี่ว่าท่านอาจารย์หลิน เพราะพี่น่ะขี้บ่น 

ยิ่งกว่าอาจารย์แก่ๆ ซะอกี! อ้อ แล้วพี่ฝูเซงิไปไหนล่ะ”
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“เขายงัไม่มา พี่ยงันกึว่าเธอสองคนจะมาด้วยกนัซะอกี”

“เขาส่งหลัวเฉิงมารับฉัน บอกว่าต้องเตรียมเซอร์ไพรส์ให้สวี่เอ้อร์” 

สหีน้าของหงหลนัฉายแววไม่ชอบใจอย่างชดัเจน เธอเป็นคูห่มั้นของสวี่ซงิเฉงิ 

แต่ทั้งสองไม่ลงรอยกนันกั 

หลนิฉข่ีายเหน็และเข้าใจทกุอย่าง แต่ไม่พดูอะไร “กไ็ม่แปลกนะ พวก

เขาสนทิกนัตั้งแต่เดก็ ฝูเซงิต้องดูแลเขามากเป็นพเิศษอยู่แล้ว”

ระหวา่งที่ทั้งสองคยุกนัอยู่นั้น เสยีงเครื่องบนิกด็งัอื้อองึจากเหนอืหวั

พร้อมลมหอบใหญ่ ท�าให้หงหลนัต้องหยตีา

หลนิฉขี่ายดงึตวัเธอไปไว้ด้านหลงัอย่างอ่อนโยน ใช้แผ่นหลงักว้างที่

สูงกว่าเธอหนึ่งช่วงศรีษะเป็นที่ก�าบงัลมให้

เครื่องบนิกางล้อเตรยีมลงจอด และร่อนลงแล่นไปตามพื้น เวลานั้น

เอง มอเตอร์ไซค์ของหลวัฝูเซงิกแ็ล่นเข้ามาถงึรนัเวย์ ขนาบข้างไปพร้อมกบั

เครื่องบนิ หลวัฝูเซงิมองเหน็สวี่ซงิเฉงิอยู่หลงับานกระจกเครื่องบนิ ทั้งสอง

พยกัหน้าให้กนัแทนค�าทกัทาย

หลัวฝูเซิงเร่งความเร็ว รีบน�ารถเข้าไปจอดข้างเต็นท์บังแดดก่อน

เครื่องบินจะจอดสนิท หลัวเฉิงรีบเดินเข้าไปรับเป็นคนแรก รอยยิ้มพลัน

ปรากฏบนใบหน้าอนัหมองเศร้าของผู้เป็นลูกน้อง 

“พี่ใหญ่ ผมรู้สึกโชคดีจริงๆ ที่มีชีวิตรอดจนได้มาเห็นหน้าพี่ตอนนี้ 

พี่กร็ู้ว่าเวลาคุณหนูใหญ่ขบัรถ...”

หลัวฝูเซิงถอดหมวกกันน็อก ยื่นมือไปลูบผมหยิกเป็นลอนนุ่มนิ่ม

ของหลัวเฉิงอย่างอ่อนโยนราวกับก�าลังปลอบขวัญเด็กน้อย “ไม่เป็นไรนะ 

ไม่เป็นไร ฉนัรูว่้านายคงเจออะไรมาเยอะ แค่คณุหนใูหญ่รกัษาชวีติของนาย

ให้รอดมาได้กน็บัเป็นบุญคุณอนัล้นพ้นแล้วละ”

หงหลนัท�าหน้าบูดแล้วหนัไปถามหลนิฉขี่ายที่ยนือยู่ข้างๆ “เขาคดิว่า

ฉนัไม่ได้ยนิหรอืยงัไงนะ”

หลินฉีข่ายหัวเราะเสียงดังลั่น...สองคนนี้เจอกันทีไรเป็นต้องทะเลาะ
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กนัทุกท!ี 

พ่อแท้ๆ ของหลวัฝูเซงิเป็นรองหวัหน้าหงปัง เสยีชวีติไปตั้งแต่เขายงั

เลก็ หงเจิ้งเป่าจงึรบัเลี้ยงเขาเป็นลูกบุญธรรม ตอนแรกหลนิฉขี่ายเข้าใจว่า

หงเจิ้งเป่ารับเลี้ยงดูหลัวฝูเซิงเพราะหวังให้เขาเป็นลูกเขยของตระกูลใน

อนาคต แต่จู่ๆ เมื่อสองปีก่อนเขากลับประกาศหมั้นลูกสาวกับตระกูลสวี่ 

เป็นการสมานมติรระหว่างตระกูลใหญ่ทั้งสอง

อันที่จริงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจนี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน เวลานี้

เมอืงเซี่ยงไฮ้มทีั้งหมดสามขั้วอ�านาจ ตระกูลหลนิควบคมุเศรษฐกจิ ตระกลู

สวี่ควบคุมการทหาร และตระกูลหงคอืผู้น�าของโลกใต้ดนิและเหล่ามาเฟีย 

แต่หลายปีมานี้ชิงปังซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเฉียนขว้าไห่เริ่มขยายอ�านาจ

ในเมอืงเซี่ยงไฮ้ ท�าให้อ�านาจของหงเจิ้งเป่าเริ่มสั่นคลอน จงึเป็นธรรมดาที่

เขาจะดงึตระกลูอื่นเข้ามาร่วมผนกึก�าลงัเพื่อเสรมิอทิธพิลให้แขง็แกร่งยิ่งขึ้น 

ถ้าไม่ใช่เพราะในอดีตพ่อของเขากับหงปังมีบุญคุณความแค้นปะปน

กนัจนยากจะแยกแยะ เขาเองกไ็ม่ตดิขดัอะไรหากจะถูก ‘ใช้ประโยชน์’ ให้

แต่งงานเพื่อผลประโยชน์ทางการเมอืง

“Hello everybody, I am back!” 

เสียงใสกังวานของสวี่ซิงเฉิงท�าให้หลินฉีข่ายที่ก�าลังใจลอยราวม้า

เตลิดตื่นจากภวังค์ความคิด ฝ่ายนั้นยืนอยู่บนบันไดเทียบเครื่องบินพลาง

โบกมอืให้กลุ่มเพื่อนที่อยู่ข้างล่างอย่างกระตอืรอืร้น ท่าทางตื่นเต้นมาก

จากบ้านไปเรยีนต่างประเทศตั้งสี่ห้าปี ได้กลบัมายงับ้านเกดิและเจอ

เพื่อนเก่าที่ห่างหายกนัไปนาน จะไม่ยนิดไีด้อย่างไรเล่า

ทุกคนโตมาด้วยกนัในเมอืงเซี่ยงไฮ้ เดก็หนุ่มหน้าตาดอีายุไล่เลี่ยกนั

กลุ่มนี้คลุกคลไีปไหนมาไหนด้วยกนัตลอด และไม่ว่าจะไปที่ไหน สวี่ซงิเฉงิ 

กจ็ะเป็นคนที่ถูกกล่าวขวญัถงึมากที่สุดเสมอ หลวัฝูเซงิอารมณ์ร้อนไม่ยอม

คน ส่วนเขาความคดิแก่กว่าวยัเหมอืนผู้เฒ่าในร่างเดก็ มเีพยีงสวี่ซงิเฉงิที่

เป็นสุภาพบุรุษผู้อ่อนน้อมและใจเยน็ ทั้งยงัเข้าสงัคมเก่งกว่าใครเพื่อน ขาด
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เขาไปคนหนึ่ง เมอืงเซี่ยงไฮ้กข็าดข่าวซุบซบิอนัเป็นสสีนัไปเยอะเลยทเีดยีว

สวี่ซงิเฉงิสวมชุดสูทสขีาวสะอาดกบัรองเท้าหนงัออกซ์ฟอร์ด มอืข้าง

หนึ่งลากกระเป๋าเดินทางหนังสีน�้าตาลอ่อน นอกจากแว่นกรอบบางสีทอง 

ที่ประดบัอยู่บนใบหน้า ชายหนุ่มไม่มสีิ่งใดต่างไปจากสี่ห้าปีก่อนเลย...หลนิ

ฉขี่ายคดิพลางเดนิเข้าไปต้อนรบั 

“มี่จู๋ ยนิดตี้อนรบักลบับ้านนะ”

“พี่จ้งจิ่ง ไม่เจอกนัเสยีนานเลย” สวี่ซงิเฉงิอ้าแขนเดนิเข้ามากอดเขา

แน่น

พวกเขาใช้ชื่อรองเรยีกขานกนัจนชนิ มแีค่หลวัฝเูซงิที่ไม่มชีื่อรอง เขา

ชอบบอกว่านกัเลงไม่จ�าเป็นต้องมชีื่อรอง มแีค่ฉายากพ็อแล้ว และหลวัฝเูซงิ

กม็ฉีายาที่ทุกคนในวงการมาเฟียรู้กนัด ีนั่นคอื ‘ยมทูตหน้าหยก’ เพยีงแต่

ไม่มใีครกล้าเรยีกชื่อนี้ต่อหน้าเจ้าตวัเท่านั้น

สวี่ซิงเฉิงเดินมาหยุดอยู่ข้างหลัวฝูเซิง ต่างฝ่ายต่างยื่นมือออกมา

เหมอืนจะกอดกนั แต่กลบักลายเป็นคว้าไหล่ของอกีฝ่ายไว้แน่น สองฝ่าย

ต่างไม่ยอมออมแรง ราวกบัหมายจะจบัอกีฝ่ายเหวี่ยงล้มไปกบัพื้น แต่แล้ว

จู่ๆ หลวัฝูเซงิกพ็ลกิตวัก้าวไปอยู่ด้านหลงั แล้วใช้มอืดงึกระเป๋ากางเกงด้าน

หลงัของสวี่ซงิเฉงิ จงัหวะที่สวี่ซงิเฉงิก�าลงัจะล้มลงกระแทกพื้น หลวัฝูเซงิก็

ยื่นมือออกไปรวบคอเขาไว้แล้วดึงเข้ามากอด ทั้งสองมองหน้ากัน จากนั้น

หวัเราะฮ่าๆ เสยีงดงัลั่น ราวกบัย้อนกลบัไปเป็นเดก็อายุสบิกว่า 

“เจ้าบ้าเอ๊ย ไม่เปลี่ยนเลยสกันดิ”

“แต่นายเปลี่ยนไปนะ กลายเป็นคางคกสี่ตาไปซะแล้ว” 

ขนาดคยุกนัเฉยๆ ทั้งสองกย็งัไม่วายต้องประชนัฝีปากกนัเสยีหน่อย 

หลวัฝูเซงิชอบความรูส้กึเวลาแข่งขนั เพราะการแข่งขนัท�าให้เลอืดของ

เขาเดือดพล่าน แต่พอสวี่ซิงเฉิงไม่อยู่ก็ไม่มีใครเก่งพอจะแข่งกับเขาได้ 

ยมทตูหน้าหยกผูน่้าเกรงขามไม่เคยแสดงมมุสนกุสนานเหมอืนเดก็ๆ ให้ใคร

เหน็ เว้นเฉพาะเวลาอยู่ต่อหน้าสวี่ซงิเฉงิ
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หลินฉีข่ายกับหงหลันนั่งรถเก๋งโดยหลินฉีข่ายเป็นคนขับ สวี่ซิงเฉิง

ทิ้งกระเป๋าเดนิทางไว้บนรถของพวกเขา แต่ดงึดนัจะซ้อนมอเตอร์ไซค์เบยีด

ไปกบัหลวัฝเูซงิให้ได้ หลวัฝเูซงิไม่เคยอนญุาตให้ใครซ้อนท้ายฮาร์เลย์ลกูรกั 

แต่ครั้งนี้จ�าใจยอมพาเพื่อนรกัตดิรถมาด้วย...ขบัไปได้ครึ่งทาง จู่ๆ  หลวัฝเูซงิ 

กร็ู้สกึแปลกๆ พอก้มมองจงึเหน็ว่าสวี่ซงิเฉงิก�าลงักอดเขาจากด้านหลงั ทั้ง

ยงัใช้มอืลูบคล�าขึ้นๆ ลงๆ บรเิวณอกของเขาอกี

“เฮ้ย! จบัอะไรของนายเนี่ย”

สวี่ซงิเฉงิกลบัไม่มทีที่าจะหยุดมอื “ไม่เจอกนัตั้งหลายปี จบัแล้วยงั

รู้สกึดเีหมอืนเดมิเลย”

หลวัฝูเซงิตะคอกสวนเสยีงเฉยีบ “ปล่อยโว้ย!”

น�้าเสียงดุดันเฉียบขาดของเขาไม่ท�าให้สวี่ซิงเฉิงสะทกสะท้านแม้แต่

น้อย 

“โถ...อย่าหลงตัวเองให้มันมากนักสิ นักเรียนแพทย์อย่างพวกเรา 

เวลาเรยีนเรื่องมดักล้ามเนื้อในร่างกาย คณะแพทย์ให้ใช้แต่หุ่นจ�าลอง อย่าง

มากก็แค่ผ่าศพอาจารย์ใหญ่ ในที่สุดวันนี้ฉันก็ได้สัมผัสตัวอย่างจริงที่ยังมี

ชวีติ นายให้ฉนัลูบนานๆ หน่อยเถอะ”

หลวัฝูเซงิโมโหจนกลายเป็นข�า “ไปไกลๆ ฉนัเลย! ไปลูบของตวัเอง

โน่นไป”

“อย่าหาว่างูน้งี้เลย แต่มดักล้ามเนื้อของนายนี่ได้มาตรฐานจรงิๆ ตรง

ตามแบบเรยีนเป๊ะทุกอย่าง ปกตอิอกก�าลงักายเยอะละส”ิ

“ออกก�าลงักาย?” หลวัฝเูซงิพ่นลมเบาๆ ทางจมกู ราวกบัก�าลงัหวัเราะ

เยาะความไม่เดียงสาของเพื่อน “ไล่ฟันคนถือเป็นการออกก�าลังกายด้วย

ไหม”

สวี่ซงิเฉงิขมวดคิ้ว จะอย่างไรเขากเ็กดิในตระกลูเศรษฐรี�่ารวย แม้จะ

สนทิสนมกบัหลวัฝเูซงิเหมอืนพี่น้องแท้ๆ มานานนบัปี แต่สดุท้ายกย็งัไม่ชนิ

กบัวธิกีารใช้ชวีติของอกีฝ่าย “เอะอะอะไรกพ็ดูแต่เรื่องตรีนัฟันแทง คยุอะไร
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กไ็ม่พ้นต้องวกกลบัมาเรื่องนี้ทุกท”ี

“นายกเ็หมอืนกนัละน่า เราทั้งคูต้่องใช้มดีท�ามาหากนิเหมอืนกนัไม่ใช่

หรอืยงัไง”

วชิาเอกของสวี่ซงิเฉงิคอืศลัยศาสตร์ ไม่ช้ากเ็รว็เขากต้็องจบัมดีผ่าตดั 

“ไม่ใช่สกัหน่อย เราคนหนึ่งฆ่าคน อกีคนช่วยชวีติคน จะเหมอืนกนั

ได้ยงัไง”

รอยยิ้มบนใบหน้าของหลวัฝเูซงิแขง็ค้างไปในฉบัพลนั...เป็นจรงิดงัที่

ว่า เนื้อแท้โดยก�าเนดิของพวกเขาแตกต่างกนั

สวี่ซิงเฉิงไม่รู้สึกถึงอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของอีกฝ่าย จึงยังพูดน�้าไหล

ไฟดับต่อไปเรื่อยๆ “พูดเรื่องกินทีไรฉันปวดหัวทุกที ฉันต้องใช้ความ

พยายามมากเลยนะกว่าจะชินกับขนมปังแล้วก็สเต๊กที่นั่น พอกลับมาไม่รู้

เลยว่าจะปรบัตวัเรื่องอาหารการกนิได้ไหม”

“มขีนมปังหรอืสเต๊กแบบไหนที่ไม่มขีายในมหานครเซี่ยงไฮ้ด้วยเหรอ 

ปารสีมแีบบไหน เซี่ยงไฮ้กม็แีบบนั้น ต่อให้ปารสีไม่ม ีเซี่ยงไฮ้กม็ ีเช่นอนันี้

ไง” หลวัฝูเซงิหวัเราะพลางพูดต่อ “นายลองดูในกระเป๋าหนงัข้างรถส”ิ

สวี่ซงิเฉงิหยบิถุงกระดาษในนั้นออกมา “นี่คอื...”

หลวัฝูเซงิหนัไปเบกิตากว้าง จ้องหน้าสวี่ซงิเฉงิ “ไปร�่าเรยีนเมอืงฝรั่ง

จนลมืบ้านเกดิตวัเองแล้วเหรอ นี่เซงิเจยีนเปาร้านเจยีจี้ไง! ร้านที่แต่ก่อนเรา

สามคนชอบไปกนัประจ�าน่ะ”

เซงิเจยีนเปาถุงนั้นยงัร้อนอยู่ กลิ่นหอมอนัคุ้นเคยท�าให้ความทรงจ�า

ในวยัเยาว์ของสวี่ซงิเฉงิหวนกลบัมา

หลวัฝูเซงิเหน็สหีน้าตะลงึงนัของอกีฝ่ายในกระจกมองหลงัจงึหวัเราะ 

“อาหารฝรั่งพวกนั้นอร่อยตรงไหน นี่ต่างหากสุดยอดแห่งความอร่อยที่แท้

จรงิ แต่ละวนัขายจ�านวนจ�ากดั แถมนี่เข่งสุดท้ายแล้วด้วย ฉนัล�าบากมาก

เลยนะกว่าจะแย่งมาให้นายได้”

สวี่ซงิเฉงิกางแขนแล้วรวบกอดหลวัฝูเซงิจากด้านหลงั แต่ยงัไม่วาย
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พูดแขวะอกีฝ่าย “คนที่ถูกนายแย่งเซงิเจยีนเปานี่ซวยจรงิๆ”

“คนนั้นน่ะเหรอ...” 

ค�าพูดของสวี่ซิงเฉงิท�าให้หลัวฝูเซิงนึกถึงเดก็สาวลูกไม้แพรวพราวที่

ลื่นเหมือนปลาไหลคนนั้น แต่เขาพูดเปิดประโยคมาเพียงเท่านั้นแล้วไม่ได้

พูดอะไรต่อ

สวี่ซงิเฉงิเองกไ็ม่ใส่ใจ เขาหยบิเซงิเจยีนเปาลกูหนึ่งออกมายื่นให้หลวั

ฝูเซงิ “มา...เดี๋ยวฉนัป้อน อ้าปาก”

หลวัฝเูซงิรูส้กึแปลกๆ อยูเ่ลก็น้อย แต่ตอนนี้เขาหวิจนท้องร้องจ๊อกๆ 

จงึยอมงบัเซงิเจยีนเปาจากมอืสวี่ซงิเฉงิแล้วกลนืลงท้องไป

เพียงครู่เดียวหลัวฝูเซิงก็ขับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์แซงคาดิลแลคของ

หลนิฉขี่าย หงหลนัที่นั่งอยู่ข้างคนขบัเร่งให้หลนิฉขี่ายขบัเรว็ขึ้น พลางชี้ไป

ที่ชายหนุ่มทั้งสองบนมอเตอร์ไซค์เบื้องหน้า

“พี่หลนิ พี่เคยสงสยับ้างไหม”

“สงสยัเรื่องอะไร” หลนิฉขี่ายไม่เข้าใจค�าถามของอกีฝ่าย

“สงสยัว่าเขาสองคน...เป็นพวกชอบเพศเดยีวกนัหรอืเปล่า”

หลนิฉขี่ายได้ยนิดงันั้นกอ็ึ้ง เขาเหลอืบมองเธอแวบหนึ่ง แม้หงหลนั

จะดูเหมอืนพูดเล่น แต่สหีน้าของเธอแฝงความจรงิจงัอยู่บางส่วน

ดเูหมอืนเธอจะกงัวลเรื่องนี้อยูจ่รงิๆ เพยีงแต่ไม่รูว่้าคนที่เธอเป็นห่วง

คือใครกันแน่...หลินฉีข่ายคิดพลางพินิจมองเงาหลังของร่างทั้งสองที่ก�าลัง

เคลื่อนที่ไกลออกไป



4

ฮาร์เลย์มุ่งหน้ามาถึงประตูโรงละครหลงฝู ป้ายแบบตั้งด้านหน้า
ประตูทางเข้ามีข้อความเขียนไว้ว่า ‘จิ่วซุ่ยหง’ เวลานี้ คนดูก�าลังทยอยกัน

เดนิเข้าไปด้านใน

“ภาควีรีบรุุษ ยมืวายบุรูพา12 งั้นเหรอ ที่แท้กจิกรรมต้อนรบักลบับ้าน

ที่นายบอกว่าเตรยีมไว้ให้ฉนั กค็อืมาดูงิ้วเนี่ยนะ” สวี่ซงิเฉงิโวยวายเสยีงดงั

ลั่น เขาเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตก ไม่เคยนึกชม

ชอบการดงูิ้วปักกิ่งแม้แต่นดิเดยีว สมยัก่อนอาจมบ้ีางที่จ�าเป็นต้องด ูเพราะ

เป็นงิ้วที่จดัแสดงบนเวทใีนงานเลี้ยงรบัรองของรฐับาล แต่คนอย่างเขาเคย

ก้าวเท้าเข้าโรงงิ้วกบัใครเขาที่ไหนกนัเล่า

หลวัฝเูซงิรูด้ว่ีาสวี่ซงิเฉงิคดิอย่างไร แต่เมื่อครูเ่ขาทะเลาะกบัเจ้าอว้น

12 ชื่อภาษาจนีคอื 群英会 • 借东风 (ฉวนิองิฮุ่ย เจี้ยตงเฟิง) เล่าถงึศกึที่ผาแดงระหว่าง
ซุนกวน (ซุนเฉวยีน) กบัโจโฉ (เฉาเชา) ซึ่งขงเบ้ง (จูเก๋อเลี่ยง) วางแผนตั้งปะร�าพธิเีรยีก
ลม ท�าให้ทพัเฉาเชาถูกไฟเผาแตกกระเจงิ
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จากชิงปังที่ฮิลตันคลับเฮาส์ ท�าให้ต้องตกแต่งสถานที่ใหม่อีกรอบ จึงไม่มี

ทางเลอืกนอกจากล่อสวี่ซงิเฉงิมาฟังงิ้วที่นี่ก่อน แต่แน่นอนว่าส่วนหนึ่งกเ็ป็น

ความเหน็แก่ตวัของเขาเองด้วย ในฐานะแฟนตวัยงของงิ้วและการแสดงจนี

โบราณ เขาจะยอมพลาดการแสดงครั้งแรกในเมืองเซี่ยงไฮ้ของคณะจิ่ว 

ซุ่ยหงได้ยงัไง 

“วนันี้เป็นครั้งแรกที่จิ่วซุ่ยหง นกัแสดงงิ้วชื่อสะท้านฟ้าจากปักกิ่ง มา

เปิดการแสดงที่เซี่ยงไฮ้นะ นายรู้ไหมว่าราคาตั๋วรอบนี้น่ะแพงขนาดไหน”

“ฟังไปฟังมากเ็ป็นแค่การแสดงคร�่าครทึี่ยดึกรอบขนบเก่าๆ เหมอืน

กันหมดนั่นละ ไปฟังเพลงแจ๊สที่คลับเหม่ยเกาเหม่ยของนายยังเพลินกว่า

อกี”

“การแสดงที่เหม่ยเกาเหม่ยจะดวูนัไหนกไ็ด้ แต่โอกาสแบบนี้น่ะพนัปี

จะมสีกัครั้ง พี่หลนิน่าจะเข้าไปก่อนแล้ว พวกเราอย่าปล่อยให้เขารอเลย” 

หลัวฝูเซิงไม่สนใจเสียงทักท้วงของสวี่ซิงเฉิง และลากอีกฝ่ายเข้าไป

ในโรงละครทนัทเีป็นเชงิบงัคบั

ตอนแรกหงหลันแนะน�าให้เหมาโรงละคร ไม่นึกว่าหลินฉีข่ายจะไม่

เหน็ด้วย กระทั่งหลวัฝูเซงิกไ็ม่เอาด้วยเหมอืนกนั เหตุที่หลนิฉขี่ายไม่ยอม

ให้ท�าเช่นนั้นเพราะครอบครัวของเขาเข้มงวด พ่อไม่อนุญาตให้ใช้เงิน

สุรุ่ยสุร่ายไม่เลอืกที่ ด้วยกลวัว่าตระกูลจะกลายเป็นจุดสนใจของประชาชน

ทั่วไปจนเกินเหตุ ส่วนหลัวฝูเซิงไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่านี่เป็นครั้งแรกที่

หวัหน้าคณะจิ่วซุย่หงเปิดการแสดงที่เมอืงนี้ แน่นอนว่าคณะละครต้องอยาก

ใช้โอกาสนี้สร้างชื่อเสยีงให้เป็นที่เลื่องลอื หากเหมาโรงละครกเ็ท่ากบัขดัขวาง

ไม่ให้พวกเขาได้มโีอกาสแสดงความสามารถมใิช่หรอื ด้วยเหตุนี้พวกเขาจงึ

เลอืกเหมาห้องส่วนตวัสองห้องบนชั้นสองแทน

พอเดนิเข้ามาในโรงละครแล้ว หลวัฝเูซงิกพ็ยายามดนัสวี่ซงิเฉงิให้ไป

ประกบอยู่ข้างหงหลัน ส่วนเขากับหลินฉีข่ายไปนั่งอยู่อีกห้อง การจัดแจง

เช่นนี้ท�าให้หงหลนักบัสวี่ซงิเฉงิกระอกักระอ่วนจนนั่งไม่ตดิที่ แต่หลวัฝูเซงิ
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ซึ่งเป็นผูอ้ยูเ่บื้องหลงักลบัหน้าชื่นตาบานราวยกภเูขาออกจากอก นกึถอนใจ

อย่างโล่งอกว่าตนได้ท�าหน้าที่พี่ใหญ่ของน้องๆ อย่างสมบูรณ์แล้ว เขาเลอืก

ต�าแหน่งที่นั่งส�าหรบัชมงิ้วจนเรยีบร้อย จากนั้นจบิชาพลางรบัสจูบิตัรจากมอื

ผู้จดัการโรงละคร 

นอกจากภาคีวีรบุรุษซึ่งเป็นการแสดงปิดที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดของ

การแสดงในวนันี้ แขกระดบัพเิศษยงัเลอืกและเสนอการแสดงที่ตนเองชอบ

เพิ่มเติมได้ด้วย หลินฉีข่ายไม่มีความรู้เรื่องงิ้ว จึงไม่แสดงความเห็นอะไร

เรื่องนี้ เพยีงมาดเูป็นเพื่อนเท่านั้น หลวัฝเูซงิซึ่งเป็นแฟนงิ้วตวัฉกาจกวาดตา

อ่านสูจิบัตรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไร การแสดงก็วนกลับไปกลับมามีอยู่ 

ไม่กี่ชุดเช่นนี้ ไม่มีอะไรใหม่ ด้วยเหตุนี้จึงเลือกตอนอ๋องแคว้นฉู่ลาสนม 

โดยไม่คิดอะไรมากนัก วันนี้เขามาที่นี่เพียงเพราะอยากเห็นลีลาการแสดง

ของจิ่วซุ่ยหงด้วยตาตนเองเท่านั้น

ต้องบอกเลยว่าคนในคณะงิ้วจิ่วซุ่ยหงฝีมอืเก่งกาจใช่เล่น นกัแสดง

ที่รบับทพระเอกบูใ๊นตอนอ๋องแคว้นฉูล่าสนมอายุยงัไม่มาก แต่แสดงทกัษะ

การใช้อาวุธและท่าต่อสู้ทุกรูปแบบได้คล่องแคล่ว ส่วนผู้รับบทพระสนม 

อวี๋จกีเ็ป็นนกัแสดงชายหน้าใหม่ที่สวมบทบาทเป็นตวันาง ทั้งอากปักริยิาและ

สีหน้าท่าทางสอดรับกับบทบาทอย่างยิ่ง ถ่ายทอดความละมุนงดงามระคน

เศร้าสร้อยของอวี๋จีได้อย่างสมบทบาทราวกับตัวละครนั้นได้มีชีวิตขึ้นมา

จรงิๆ เหล่าผู้ชมด้านล่างเวทดีูอย่างเคลบิเคลิ้มราวต้องมนตร์สะกด 

หลงัเพลงแรกจบ ใครคนหนึ่งเลกิผ้าม่านท�าท่าจะเดนิเข้ามา...เพื่อน

ร่วมงานของหลนิฉขี่ายจากกรมการค้านั่นเอง เพื่อนคนนี้รู้ว่าหลนิฉขี่ายอยู่

ที่นี่จงึตั้งใจเดนิมาทกัทาย แต่พอเหน็ว่า ‘ยมทูตหน้าหยก’ หลวัฝูเซงิอยู่ใน

ห้องด้วย ก็ไม่กล้าผลีผลามโผล่เข้ามา ท�าได้เพียงยืนรออยู่ด้านนอกด้วย

ความกระอกักระอ่วน

หลนิฉขี่ายไม่อยากรบกวนหลวัฝูเซงิที่ก�าลงัดูงิ้วอย่างตื่นเต้น จงึหนั

ไปขอตวักบัเขาสั้นๆ แล้วลุกขึ้นเดนิตามเพื่อนร่วมงานออกไปคยุกนัด้านนอก 
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หลังจากนั้นไม่นานก็กลับมาบอกว่าเขาอาจต้องขอตัวกลับก่อน “ฉันมีธุระ

ต้องจดัการ เดี๋ยวไปเจอพวกนายที่ฮลิตนันะ แต่ไม่ต้องกงัวลหรอก ฉนัไม่มี

ทางพลาดงานเลี้ยงต้อนรบักลบับ้านของมี่จู๋อยู่แล้ว”

หลวัฝูเซงิพยกัหน้ารบั ตอนนั้นเองกไ็ด้ยนิเสยีงกระเง้ากระงอดของ

หงหลนัจากหลงัผ้าม่าน 

“พี่หลนิ พี่จะไปไหนน่ะ”

เขาจ�าต้องลุกเดินไปดูว่าคุณหนูใหญ่ของบ้านงอแงเรื่องไม่เป็นเรื่อง

อะไรอีก พอชายหนุ่มเดินออกจากห้องส่วนตัวก็เห็นหงหลันก�าลังยืนเกาะ

แขนหลนิฉขี่ายแล้วพูดออดอ้อน

“ฉนัอยากไปกบัพี่ด้วย”

“ท�าไมไม่อยู่เป็นเพื่อนมี่จู๋ พี่จ้งจิ่งมธีุระต้องไปคุยงาน เธอจะตามเขา

ไปท�าอะไร”

“ก็จะขอติดรถไปดูสถานที่จัดงานให้ก่อนไง ฉันฟังงิ้วช้งเช้งพวกนี้ 

ไม่รูเ้รื่องอยูแ่ล้ว พี่อยู่ที่นี่ถ่วงเวลาสวี่เอ้อร์ไปก่อน ฉนัจะไปช่วยดวูา่ตกแต่ง

สถานที่ถงึไหนแล้ว”

หลวัฝูเซงิรู้ดวี่าอกีฝ่ายแค่อ้างเพราะไม่อยากอยู่ที่นี่กบัสวี่ซงิเฉงิ แต่

ข้ออ้างพอเหมาะพอเจาะกับสถานการณ์เสียเหลือเกิน แม้กระทั่งเขาเองยัง

ไม่รู้เลยว่าจะเถยีงกลบัไปอย่างไร

หลินฉีข่ายเข้ามาช่วยรอมชอม “หลันหลันพูดถูกนะ คนของฮิลตัน

ยดืยาดจะตายเวลาไม่มคีนคุมงาน อกีอย่างฉนักต็้องผ่านไปทางนั้นอยู่แล้ว 

แวะไปสง่หลนัหลนัตรงนั้นได้ นายอยู่ดงูิ้วเป็นเพื่อนมี่จูก่๋อน เดี๋ยวคอ่ยตาม

มา”

หลัวฝูเซิงเห็นว่าบนเวทีเริ่มเปิดการแสดงชุดต่อไปแล้ว เขาไม่อยาก

ต่อปากต่อค�ากับทั้งสองให้เสียเวลา จึงโบกมือเป็นสัญญาณให้ทั้งคู่ออกไป

ก่อนได้ หงหลันรีบคว้ามือหลินฉีข่ายแล้วลากออกไปข้างนอกด้วยความ

ลงิโลด
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“หลนัหลนั เดนิช้าๆ หน่อยส ิเดี๋ยวกส็ะดดุลม้หรอก” หลนิฉข่ีายเอย่

เตอืนด้วยน�้าเสยีงนิ่มนวล

หลัวฝูเซิงมองตามหลังคนทั้งสองพลางคิดอะไรอยู่ในใจ จากนั้นจึง

หันไปมองเงาของสวี่ซิงเฉิงที่ยืนหลบอยู่ด้านหลังผ้าม่าน เขาถอนใจอย่าง 

เสียไม่ได้แล้วเลิกผ้าม่านเดินเข้าไป ฝ่ายสวี่ซิงเฉิงพอเห็นว่าผู้มาเยือนคือ 

หลวัฝเูซงิ กส็ลดัคราบท่าทเียอืกเยน็ที่แสร้งแสดงตอนอยูต่่อหน้าหงหลนัใน

ทนัท ี

“ยายแม่มดไปแล้วเหรอ”

ตาของหลวัฝเูซงิยงัจ้องตรงไปที่หน้าเวท ีไม่หนัมามองสหายตรงหน้า 

แต่น�้าเสยีงแฝงความเคร่งเครยีดบอกให้รู้อย่างชดัเจนว่าเป็นการเตอืน “เขา

เป็นคู่หมั้นของนาย และเป็นน้องสาวของฉนันะ” 

ท่านหงคอืผูม้พีระคณุดั่งขนุเขา และท่านกเ็ป็นห่วงอนาคตการครอง

เรอืนของลกูสาวยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด แน่นอนว่าเขาต้องเหน็ความส�าคญัของ

เรื่องนี้ให้มากเป็นทวคีูณ 

“ฝเูซงิ ยคุนี้ไม่เหมอืนสมยัก่อนแล้วนะ สิ่งส�าคญัของการแต่งงานคอื

การยนิยอมพร้อมใจของคนสองคน ฉนักบัหงหลนัถูกบงัคบัจบัคลุมถุงชน

ทั้งที่ต่างฝ่ายต่างไม่มีใจให้กัน ท�าให้เราต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

ทั้งสองฝ่าย ลองคิดดูว่าถ้าเป็นนายที่ถูกท่านหงสั่งให้แต่งงานกับผู้หญิงที่ 

นายไม่ได้รกั นายจะยอมท�าตามค�าสั่งเหรอ”

“ท�าตามส”ิ หลวัฝเูซงิตอบโดยไม่ลงัเลแม้แต่น้อย “ผูห้ญงิน่ะ พอแต่ง

เข้าบ้านแล้วกเ็หมอืนกนัหมดไม่ใช่หรอืยงัไง”

สวี่ซงิเฉงิส่ายหน้า แสดงออกว่าสุดปัญญาจะอธบิายให้อกีฝ่ายเข้าใจ

อกีด้านหนึ่ง การแสดงชุดสุดท้ายของจิ่วซุ่ยหงก�าลงัจะเริ่มต้น
ด้านหลังผ้าม่านที่กั้นส่วนหลังเวที เหล่าศิษย์น้อยใหญ่ที่แต่งตัว

เตรยีมพร้อมแล้วมองความมดืด้านล่างเวท ีอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้น แม้กระทั่ง
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ต้วนเทยีนชื่อที่มปีระสบการณ์ขึ้นเวทอีย่างช�่าชองยงัใจเต้นเป็นรวักลอง

เทียนอิงแต่งตัวเป็นชุดล�าลองตามปกติ วันนี้เธอไม่ต้องขึ้นเวที จึง

ผ่อนคลายสบายใจเป็นที่สุด เธอกวาดตามองเหล่าผู้ชมข้างล่างเวทีอย่าง

อยากรูอ้ยากเหน็ นยัน์ตาฉายประกายตื่นตาตื่นใจต่อบรรยากาศแปลกใหม่ 

แต่ไม่มคีวามกระวนกระวายเจอือยูแ่ม้แต่น้อย แม้ว่าวนันี้ไม่ได้กนิเซงิเจยีน-

เปาดังที่ตั้งใจ แต่ก็ถือว่าโชคดีที่พ่อไม่รู้ว่าเธอแอบหนีออกจากบ้าน ถือว่า

รอดพ้นมหนัตภยัอนัน่ากลวัมาได้ พ่อบอกว่าหลงัจบการแสดงคนืนี้ จะพา

ทกุคนไปเลี้ยงฉลองที่ร้านเซยีนผิ่นจว ีตอนนี้เธอเริ่มคดิแลว้ด้วยซ�้าวา่จะสั่ง

อาหารอะไรบ้าง

ตอนนี้เอง จิ่วซุ่ยหงซึ่งสวมบทเป็นจิวยี่ก็เดินออกมา ทุกคนหันไป

ทกัทายและโค้งเคารพอาจารย์โดยพร้อมเพรยีง

การแสดงก�าลังจะเริ่มต้น จิ่วซุ่ยหงจึงพูดให้ก�าลังใจ สร้างความ

ฮกึเหมิให้ทุกคนเป็นครั้งสุดท้าย “ฝึกฝนอย่างหนกันบัพนัวนั เพื่อลงสนาม

ศกึเพยีงคราเดยีว...ในฐานะอาจารย์ ย่อมต้องเข้มงวดกบัศษิย์ เพื่อให้การ

แสดงวนันี้ส�าเรจ็งดงาม พวกเธอทุกคนต้องแสดงความสามารถให้โดดเด่น

เป็นประจกัษ์ ไม่ใช่แค่เตม็ร้อย แต่ต้องมากยิ่งกว่านั้น วนันี้คณะงิ้วตระกูล

ต้วนของเราจะสร้างชื่อโด่งดงัเป็นพลุแตกในมหานครเซี่ยงไฮ้!”

เสียงรัวกลองดังขึ้นได้จังหวะพอดี จังหวะกลองท�าให้เลือดในกาย

ของทกุคนเดอืดพล่าน คณะนกัแสดงที่เป่ียมด้วยพลงัฮกึเหมิวิ่งเรยีงแถวไป

ยงัหน้าเวที

เมื่อนกัแสดงทยอยขึ้นปรากฏตวั ผู้ชมด้านล่างกป็รบมอืเกรยีวกราว 

หลวัฝูเซงิไม่ปรบมอืโดยทนัท ีเขาก�าลงัรอให้จิ่วซุ่ยหงก้าวขึ้นสู่เวที

สวี่ซงิเฉงิซึ่งนั่งอยู่อกีด้านง่วงนอนจนหาวหวอดไม่หยุด “งิ้วจบกี่โมง

เนี่ย”

“จบตอนนี้ก็จบแล้ว ขอฉันฟังสักท่อนหนึ่งก็ยังดีน่า ฉันอยากรู้ว่า

จิ่วซุ่ยหงเก่งกาจจรงิสมชื่อหรอืเปล่า”



42  l  ใ ห้ ค ุณ ล่ อ ง ล อ ย ด ุจ ฝั น

หลังม่านกั้นด้านหลังเวที จิ่วซุ่ยหงมองลีลาการแสดงของเหล่าศิษย์

ด้วยสหีน้าพงึพอใจ จงัหวะที่เขาก�าลงัจะก้าวขึ้นเวท ีคิ้วพลนัขมวดมุ่น มอื

หนึ่งยนัผนงัเพื่อค�้าร่างไม่ให้ล้ม มสีหีน้าเจบ็ปวด

เทยีนองิรบีเข้าไปประคองร่างของบดิา “พ่อเป็นอะไรไปคะ”

“ไม่มอีะไร แค่ใจสั่นน่ะ โรคเก่าก�าเรบิ ไม่ตอ้งตกใจ” จิ่วซุย่หงฝืนลกุ

ขึ้นยนื แต่ใบหน้ายงัซดีเผอืด

“แบบนี้ไม่ได้นะคะ หนูไม่เคยเหน็พ่อหน้าซดีขนาดนี้มาก่อนเลย เรา

ต้องรบีส่งพ่อไปหาหมอเดี๋ยวนี้”

“พูดอะไรของลูก! ถ้าพ่อไปแล้วการแสดงของเราล่ะ จะท�ายงัไง”

“ไม่ได้เดด็ขาด...แบบนี้ไม่ได้ หนูจะขึ้นเวทแีทนพ่อเอง!” 

ต้วนเทยีนองิยกมอืขึ้นทุบอกอย่างฮกึเหมิ แสดงพลงัอนัเตม็เปี่ยม

จิ่วซุ่ยหงหอบหายใจ ไม่ใช่เขาไม่เชื่อมั่นฝีมือของต้วนเทียนอิง แต่

เพราะเขารูจ้กัลกูสาวคนนี้ดกีว่าใคร จงึซ่อนเธอไว้ไม่ให้เฉดิฉายกลางแสงไฟ 

ด้วยหวงัว่าวนัหนึ่งเธอจะกลายเป็นไพ่ตายของคณะงิ้วตระกูลต้วน 

ชายชราตบที่มอืของลูกสาวเบาๆ เป็นเชงิปลอบประโลม 

“ฉนั...จิ่วซุย่หง ยงัไม่แก่ขนาดนั้นหรอกนะ ทนัททีี่เปิดม่านการแสดง 

ก็เหมือนทหารที่ได้ยินกลองศึก กองทัพสองฝ่ายยืนประจันหน้าพร้อมรบ 

ไหนเลยจะมเีวลาเปลี่ยนตวัแม่ทพั ต่อให้ต้องตาย พ่อกข็อตายบนเวท”ี

ดเูหมอืนเทยีนองิสงัหรณ์ใจบางอย่าง จงึดงึชายเสื้อจิ่วซุ่ยหงไว้ไม่ยอม

ปล่อย

จิ่วซุ่ยหงดงึมอืต้วนเทยีนองิออกจากชายเสื้อ ดวงตามองเธอแทนค�า

ปลอบว่าไม่ต้องกงัวล ก่อนจะเดนิขึ้นเวทไีป



5

เหนอืเวท ีจิ่วซุ่ยหงในบทจวิยี่เปิดตวัเข้าร่วมฉาก พลงัเตม็เปี่ยม
ที่แผ่จากร่างนั้นไม่ว่ามองอย่างไรกม็องไม่ออกว่าเป็นคนป่วย ยงัไม่ทนัเริ่ม

ร้องก็เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมได้หลายระลอก แม้กระทั่งคนขี้จับผิดอย่าง

หลวัฝูเซงิยงัอดไม่ได้ที่จะปรบมอื 

“เก่งกาจสมดงัค�าเล่าลอื การแสดงในคนืนี้ต้องยอดเยี่ยมควรค่าแก่

การรบัชมเป็นแน่”

เหนอืเวท ี จิ่วซุ่ยหงตั้งสมาธพิร้อมเข้าบท แต่เพิ่งอ้าปากจะร้องท่อน

แรก เสยีงปืนแหลมลั่นกด็งัขึ้นขดัจงัหวะก่อน

ฉบัพลนันั้น โรงละครกต็กอยู่ในความชุลมุน

คราวนี้สวี่ซงิเฉงิตาสว่างขึ้นมาทนัท ี หลวัฝูเซงิรบีพลกิตวัขึ้นป้องกนั

สวี่ซงิเฉงิ แล้วดนัอกีฝ่ายเข้าไปหลบหลงัเสาภายในห้องส่วนตวั

“นี่มนั...เรื่องอะไรกนั” 

สวี่ซิงเฉิงใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเสียนาน จนเหมือนจะลืมไปว่าเมือง

เซี่ยงไฮ้ในวนันี้ปั่นป่วนและวุ่นวายยิ่งกว่าสมยัที่เขาจากไปมากนกั สงคราม
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เพิ่งสงบไม่นาน อาณาประชาราษฎร์ใช้ชวีติเป็นปกตสิุขได้ไม่ทนัไรกเ็ริ่มเกดิ

ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับนักธุรกิจ และการปะทะไร้ที่สิ้นสุดระหว่าง

แก๊งมาเฟีย แต่สรุปสุดท้ายแล้วพวกเขาเองคืออาชญากรตัวเอ้ที่ยืนอยู่ ณ 

จุดบนสุดของห่วงโซ่อาหาร ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้ามีคนคิดลอบ

สังหารพวกเขา เผลอๆ นักลอบสังหารคนนั้นอาจได้รับการยกย่องให้เป็น

วรีบุรุษผู้พทิกัษ์ความถูกต้องเสยีด้วยซ�้า 

แต่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวอะไรกับการผดุงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ดังที่

สวี่ซงิเฉงิคดิ ฉบัพลนันั้นชายร่างผอมแห้งหน้าตาเหี้ยมเกรยีมคนหนึ่งลกุขึ้น

จากที่นั่งคนดู ถอืกระบอกปืนชี้ขึ้นเพดาน ปากกระบอกยงัมคีวนัลอยโขมง 

เขาเป็นคนจากชงิปังชื่อว่าห้วนหูฉ ีร่างผอมซูบราวไม้ขดีเพราะสูบกญัชา 

จิ่วซุย่หงที่ยนือยูบ่นเวทส่ีงสญัญาณให้เหล่าศษิย์ไม่ต้องตื่นตระหนก 

สหีน้าท่าทางยงัสง่าผ่าเผยไม่เปลี่ยน “แขกผู้มเีกยีรตทิ่านนี้ มเีรื่องใดค่อย

พูดจากนัก่อน”

“ขอโทษด้วยที่ขดัจงัหวะการรบัชมของทุกคน แต่ทุกคนในที่นี้จะมา

โทษฉนัไม่ได้ หากจะโทษกโ็ทษเขา... จิ่วซุ่ยหง สิ่งส�าคญัที่สุดส�าหรบัคณะ

งิ้วคอือะไร แน่นอนว่าคอืกฎระเบยีบ แต่พวกแกตระกูลต้วนกลบัไม่เคารพ

กฎระเบยีบของที่นี่งั้นเหรอ ตอนนี้พวกแกอยู่ในอาณาเขตของพวกเราชงิปัง 

คดิว่าจะร้องงิ้วที่ไหนเมื่อไหร่กไ็ด้ตามใจงั้นเหรอ”

หูฉรีบัหน้าที่เกบ็ค่าคุ้มครองให้ชงิปัง จิ่วซุ่ยหงเองเคยได้ยนิเรื่องกฎ

และธรรมเนียมของเซี่ยงไฮ้มาแล้ว ก่อนเปิดการแสดงจึงน�าเงินออมก้อน

ใหญ่มอบให้เถ้าแก่หม่าเจ้าของโรงละคร ฝากให้เขาช่วยจัดการฝากฝังกับ 

ผู้มีอ�านาจในท้องถิ่น เถ้าแก่หม่าก็ทุบอกยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าตนจัดแจง

ทุกอย่างไว้เรยีบร้อย ไม่รู้เลยว่าเหตุใดจงึเกดิเหตุการณ์เช่นนี้ได้

เถ้าแก่หม่าเจ้าของโรงละครเห็นท่าไม่ดี จึงรีบหาที่ซ่อนตัวก่อนใคร

เพื่อน

จิ่วซุ่ยหงไม่นึกว่าตัวเองเปิดการแสดงใหญ่ครั้งแรกที่เซี่ยงไฮ้ก็เกิด
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เรื่องเสียงแล้ว ผู้ชมหนีหายไปครึ่งค่อน คนที่เหลืออยู่ก็น่ากลัวว่าจะเป็น 

ลูกน้องของหูฉ ีเขาโมโหจนเส้นเอน็ข้างขมบัปูดโปน หวัหมุนตาลายจนต้อง

ใช้ดาบค�้าร่างไม่ให้ล้มลงกบัพื้น อาการปวดแปลบแล่นทั่วร่างจนเขาพดูอะไร

ไม่ออก

เทยีนองิไม่อาจอดรนทนดูต่อไปได้ เธอตั้งท่าจะพุ่งออกไปกลางเวท ี

แต่จิ่วซุ่ยหงกลับหันมาส่ายหน้าน้อยๆ ส่งสัญญาณไม่ให้เธอขึ้นมา ต้วน 

เทยีนชื่อเองกด็งึตวัเธอไว้

เทยีนองิร้อนใจราวไฟสุมอก “พี่ พ่อจะไม่ไหวแล้วนะ!”

“การแสดงยงัไม่จบตอน นกัแสดงจะลงจากเวทไีม่ได้! นี่เป็นกฎของ

ปรมาจารย์แห่งงิ้ว บรมครูของศษิย์แห่งหลหียวน!”

ในบางมุม พ่อกบัพี่ชายของเธอเหมอืนกนัมาก ทั้งคู่ล้วนยนืหยดัใน

จุดยนืของตนเอง

เทียนอิงพยายามข่มใจให้สงบแล้วหาทางแก้ปัญหา เธอดึงมือต้วน

เทยีนชื่อวิ่งไปทางห้องแต่งหน้าพลางพูดไปด้วยว่า “พี่ พี่ช่วยอะไรฉนัอย่าง

ส ิให้เรว็ที่สุดเลยนะ!”

หูฉีซึ่งยืนอยู่ด้านล่างเวทีเห็นจิ่วซุ่ยหงไม่พูดอะไรต่อ ก็ยิ่งเหิมเกริม 

“จิ่วซุ่ยหง อย่ามาท�าไขสอืไม่พูดจา ถ้าไม่เข้าใจจรงิๆ ฉนัจะบอกแกให้กไ็ด้ 

นบัแต่วนันี้เป็นต้นไป ถ้าพวกแกอยูใ่นพื้นที่ของชงิปัง รายได้การแสดงแต่ละ

วันต้องแบ่งให้พวกเราชิงปังครึ่งต่อครึ่ง เรื่องที่ผ่านมาถือว่าเลิกแล้วต่อกัน 

อนาคตข้างหน้ายงัอกียาวไกลนกั”

“เอ๋? ฉนัไม่เคยได้ยนิมาก่อนเลยนะว่าโรงละครหลงฝูเป็นอาณาเขต

ของพวกชงิปัง” หลวัฝูเซงิก�าชบัสวี่ซงิเฉงิให้ซ่อนตวั ส่วนตวัเองกระโจนลง

บนัไดไปชั้นล่างอย่างรวดเรว็

“โอ๊ยโหย นกึว่าใคร ที่แท้กค็ุณชายแห่งหงปังเองเหรอ” 

หูฉแีสยะยิ้ม...ใช่แล้ว แกนี่ละที่ฉนัรออยู่

อนัที่จรงิเถ้าแก่หม่าไม่ได้หลอกจิ่วซุ่ยหง เขาได้น�าเงนิก้อนนั้นไปผูก
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สัมพันธ์กับผู้มีอ�านาจในท้องถิ่นจริงๆ แต่เงินเข้ากระเป๋าหงปังไปทั้งหมด  

ชงิปังที่จรงิไม่สนใจเศษเงนิน้อยนดิเพยีงเท่านี้ การหาเรื่องจิ่วซุ่ยหงเป็นเพยีง

ฉากบงัหน้า เป้าหมายที่แท้จรงิคอืหลวัฝูเซงิที่มาชมงิ้วที่นี่ในคนืนี้

หลวัฝเูซงิย่างเท้าเข้าไปหาหฉูอีย่างช้าๆ รศัมคีวามน่าเกรงขามเข้มข้น

ขึ้นตามฝีเท้าที่ก้าวเดิน “หูฉี ฉันนึกได้ว่าก่อนหน้านี้พวกชิงปังก็ไปเก็บค่า

คุ้มครองที่ร้านเซยีนผิ่นจว ีก่อกวนสนุทรย์ีในการกนิข้าวของฉนั จนวนันี้แก

กย็งัไม่รูส้�านกึ มารบกวนการดงูิ้วของฉนัอกี ไหนบอกมาซว่ิาแกมปัีญหากบั

ฉนัแค่คนเดยีว หรอืมปัีญหากบัพี่น้องหงปังนบัร้อยนบัหมื่นข้างนอกนั่น หรอื

ว่า...พอเหลอืแค่แผลเป็น แกเลยลมืรสชาตคิวามเจบ็ปวดไปแล้ว!”

พูดไม่ทนัจบประโยค จานอาหารใบหนึ่งกร็่อนจากโต๊ะ หูฉเีบี่ยงตวั

หลบอย่างคล่องแคล่ว ไม่นกึว่าหลวัฝเูซงิจะดดีถั่วลสิงเมด็หนึ่งออกไปพร้อม

กนั กระแทกเข้าใส่แผลเป็นบนใบหน้าเขาพอด ีเหมอืนจงใจเตอืนให้เขาอย่า

ลมืว่าแผลนี้เป็นฝีมอืใคร

หฉูเีผลอยกมอืขึ้นกุมแผลบนใบหน้าของตนโดยสญัชาตญาณ ใจทั้ง

โกรธทั้งคบัแค้น 

“มนัจะมากเกนิไปแล้ว!” 

เขายกปืนขึ้นเลง็หลวัฝูเซงิ เตรยีมจะเหนี่ยวไก

ทกุสิ่งเกดิขึ้นไวกว่าความคดิ หลวัฝเูซงิพุง่หลบไปด้านหน้า คว้าข้อมอื

ของหูฉีไว้แน่น สายตาของทุกคนตามไม่ทัน แต่พอรู้ตัวอีกทีเขาก็ปลด 

ซองกระสุนจากกระบอกปืนของหูฉไีปเรยีบร้อยแล้ว หลวัฝูเซงิพลกิมอืขวา 

ลูกกระสุนร่วงกราวกระจายเตม็พื้น

หลวัฝเูซงิโยนซองกระสนุใส่หน้าหฉู ี“หน้าอย่างแก จะเสยีโฉมหรอืไม่ 

กไ็ม่เหน็จะต่างกนัตรงไหน”

ความอดทนสดุท้ายของหฉูขีาดผงึ เขาผวิปาก สมาชกิชงิปังที่แฝงตวั

อยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้ชมลุกขึ้นยนื มจี�านวนมากทเีดยีว

หลวัฝูเซงิประหลาดใจเลก็น้อย
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หูฉีสังเกตเห็นแววแปลกใจในดวงตาของอีกฝ่าย จึงอดไม่ได้ที่จะ 

ยดือกอย่างจองหอง “หลวัฝูเซงิเอ๋ยหลวัฝูเซงิ ไม่นกึว่าแกจะมวีนันี้”

เหล่าสมาชกิชงิปังควกัอาวุธประจ�ากายจากอกเสื้อ พร้อมกนันั้นกต็วีง

ล้อมหลวัฝูเซงิไว้จากทุกด้าน

หลัวฝูเซิงลากเก้าอี้ไท่ซือที่สลักจากไม้สาลี่ออกมา จัดไว้กึ่งกลาง

บริเวณพื้นที่นั่งของผู้ชมแล้วหย่อนตวัลงนั่ง อากัปกริยิาของเขาลุ่มลึกสงบ

นิ่ง ท่าทางเหมอืนไม่อยากต่อยตกีบัใครเพราะตั้งใจมาเพื่อฟังงิ้ว แถมยงัควกั

ขวดเหล้าสเตนเลสที่สลักลายวิจิตรสวยงามออกมาจากกระเป๋า แล้วชู 

ขวดเหล้าไปทางจิ่วซุ่ยหงซึ่งยนือยู่บนเวท ีพลางเอ่ยด้วยเสยีงดงักงัวานว่า 

“ผมขอดื่มเหล้าคารวะท่านจิ่วซุย่หงในฐานะนกัแสดง โปรดฟังค�าของ

ผมให้ด ีแม้เบื้องล่างของเวทจีะหลั่งเลอืดนองราวสายนท ีแม้ศพกองพะเนนิ

สุดลูกหูลูกตา แต่เมื่อเริ่มแสดงแล้ว ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดจะหยุดกลางคัน

มไิด้ นี่คอืกฎของโรงละครหลงฝู และกฎของผม หลวัฝูเซงิ คุณเข้าใจไหม”

คนคนนี้เข้าใจศลิปะแห่งงิ้ว...จิ่วซุย่หงร�าพงึ ปราชญ์ย่อมยนิดสีละชพี

เพื่อสหายรู้ใจโดยมนิกึเสยีดาย เสยีงฆ้องและกลองเริ่มรวัขึ้นมาอกีครั้ง

จิ่วซุ่ยหงเริ่มร้องอกีครั้ง ด้วยก�าลงัทั้งหมดที่เหลอืในร่างอนัแก่ชรา...

“ความตายรออยูต่รงหน้าแล้ว ยงัมอีารมณ์สนุทรย์ีอยูอ่กี” หฉูหีวัเราะ

เยาะหลวัฝูเซงิด้วยนกึว่าอกีฝ่ายเสแสร้งเพื่อสร้างความสบัสนให้ศตัรู

เหล่าสมาชกิชงิปังงงเป็นไก่ตาแตก ไม่กล้าบุม่บ่ามบกุโจมต ีดูเหมอืน 

หลวัฝูเซงิก�าลงัฟังงิ้วอย่างอิ่มเอม แถมยงัจบิเหล้าแกล้มไปด้วย แต่แล้วจู่ๆ 

กห็นัมาใช้เหล้าพ่นใส่หน้าสมาชกิชงิปัง แล้วเปิดฉากโจมตทีนัท ีอกีฝ่ายไม่ทนั

ตั้งตวั จงึถกูซดัล้มระเนระนาดไม่เป็นท่า หลวัฝเูซงิคลั่งไคล้ศาสตร์และศลิป์

แห่งงิ้วอย่างที่สุด เวททีี่มเีสยีงฆ้องกลองกกึก้องท�าให้เลอืดในกายเขาเดอืด

พล่าน แม้ศตัรูจะได้เปรยีบเพราะมจี�านวนมากกว่า ท�าให้เขาได้รบับาดแผล

ถากผวิภายนอกบ้างบางส่วน แต่เขากส็ู้อย่างเมามนั ไม่สนใจแผลเลก็แผล

น้อยเหล่านั้นแม้แต่นิด ทั้งยังคุมสถานการณ์จนค่อยๆ พลิกมาเป็นฝ่าย 
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ได้เปรยีบ

แต่จิ่วซุย่หงที่ก�าลงัขบัร้องอยู่บนเวทกีลบัมเีหงื่อกาฬเยน็เยยีบผดุไป

ทั่วร่าง เท้าเริ่มยนืไม่มั่น

เมื่อการแสดงด�าเนินมาถึงจุดเข้มข้น พลันได้ยินเสียงตึงเหมือนม ี

ของหนักล้มลงกระแทก จากนั้นทุกสิ่งก็ตกอยู่ในความเงียบ ร่างกายของ

จิ่วซุ่ยหงทานรบัต่อไปไม่ไหวและล้มตงึลงกลางเวท ีเหล่าศษิย์รบีพุ่งขึ้นเวที

ไปในฉบัพลนั 

หลัวฝูเซิงตะลึงไปชั่วขณะ เหล่าลูกน้องชิงปังรีบฉวยโอกาสนี้ลงมือ 

ใช้มีดสั้นแทงเข้าใส่ขาของหลัวฝูเซิงเต็มแรง หลัวฝูเซิงเกือบเข่าทรุดลงกับ

พื้น โชคยงัดคีว้ามุมโต๊ะแปดเซยีนไว้ได้ทนั

สวี่ซิงเฉิงอยากพุ่งเข้าไปช่วย แต่หลัวฝูเซิงใช้สายตาเตือนเขาไม่ให้

ขยบั สวี่ซงิเฉงิลงัเลอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นตดัสนิใจแฝงตวัอย่างกลมกลนืกบั

ฝูงชน ออกจากโรงละครไปเรยีกก�าลงัสนบัสนุน

“ฮ่าๆๆ หลวัฝเูซงิ แกพดูเองนะว่าการแสดงเริ่มแล้วจะหยดุไม่ได้ การ

แสดงนี่กค็อืชวีติแกนั่นละ! พอการแสดงหยดุ แกกร็กัษาชวีติตวัเองไว้ไม่ได้

เหมอืนกนั” หูฉไีด้ใจจงึยิ่งฮกึเหมิ

หลัวฝูเซิงขมวดคิ้วแต่ไม่ต่อปากต่อค�า ในการต่อสู้นอกจากทักษะ

และความว่องไว ในบางครั้งก็ต้องอาศัยแรงฮึดสู้ด้วยอีกอย่าง ขาที่ได้รับ

บาดเจ็บท�าให้หลัวฝูเซิงค่อยๆ ตกเป็นฝ่ายตั้งรับ ลูกน้องชิงปังคนหนึ่งกุม

มดีสั้นในมอื ตั้งท่าจะพุ่งเข้าแทงหลวัฝูเซงิจากด้านหลงั 

ชวีติของเขาในเวลานี้แขวนอยู่บนเส้นด้าย

ฉับพลันนั้น เสียงรัวกลองและฆ้องดังกังวานขึ้นอีกครั้ง ตามด้วย

เสยีงร้องเสนาะกงัวานประดจุวายพุุง่ทะลวงเมฆหมอกกระจายสิ้น แม้กระทั่ง

สวี่ซิงเฉิงที่ก�าลงัจะพุ่งออกประตูยังหันกลับมามองโดยอัตโนมัติ พอหันไป

กต็ะลงึ เพราะมใีครอกีคนที่แต่งกายเป็นจวิยี่ขึ้นปรากฏตวับนเวท ีอริยิาบถ

สง่าผ่าเผยสมบทบาทยอดวรีบุรุษ เสยีงกงัวานก้องยามเอื้อนขบัร้อง 
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“หตัถ์กุมตราพยคัฆ์ ขุนเขาคั่นขดัวถิ!ี”

ค�าร้องท่อนนี้เป็นนักแสดงหญิงร้องเสียงชาย น�้าเสียงนุ่มนวลแฝง

ด้วยความแข็งแกร่ง เปี่ยมบารมีน่าเกรงขามยิ่ง กอปรกับอาภรณ์และการ

แต่งหน้าอนัประณตีวจิติรและทรวดทรงอรชรงดงาม ท�าให้หลวัฝูเซงิ เหล่า

ชงิปัง รวมถงึคนอื่นในที่นั้นตะลงึตาค้าง ด้วยนกึว่าเป็นร่างจตุขิองเทพเทวดา 

เสี้ยววนิาทนีั้นราวกบัอากาศทั้งมวลชะงกันิ่ง

ราวกับความกร้าวแกร่งของจิวยี่บนเวทีถ่ายทอดมาถึงร่างหลัวฝูเซิง 

ทันทีที่ตั้งสติได้ เขารีบหมุนตัวใช้เท้าเตะคนของชิงปังที่คิดจะลอบแทงเขา

จากด้านหลงั พลางนกึขอบคุณคนบนเวทอียู่ในใจ

สวี่ซิงเฉิงที่เพิ่งหลุดจากภวังค์ไม่รั้งรอให้เสียเวลา รีบวิ่งออกไปข้าง

นอกทนัที

ด้านหลังเวที ต้วนเทียนชื่อเป็นห่วงเทียนอิงจนเหงื่อเปียกเต็มมือ 

จิ่วซุ่ยหงที่นั่งอยู่ด้านข้างได้ยินเสียงขับร้องฉากแรกของลูกสาว ก็รู้แล้วว่า

ครั้งนี้คณะงิ้วตระกูลต้วนไม่เสยีชื่อแน่ จงึล้มพบัหมดสตไิปอย่างหมดห่วง

เทยีนองิที่อยูบ่นเวทจี�าได้ว่าพญายมกระหายเลอืดที่เสื้อผ้าชุ่มโชกไป

ด้วยโลหติตรงหน้า คอืนกัเลงนสิยัเสยีที่แย่งเซงิเจยีนเปากบัเธอเมื่อเช้า จงึ

กระจ่างทนัทวี่าเป้าหมายของมาเฟียกลุ่มนี้คอืเขา คณะงิ้วของเธอเป็นเพยีง

แพะรับบาปผู้โชคร้าย ด้วยเหตุนี้ความเกลียดชังที่มีในใจจึงทวีคูณมากขึ้น

อกี แต่เธอจะท�าให้คณะงิ้วตระกูลต้วนเสยีชื่อไม่ได้ เมื่อขึ้นแสดงแล้วต้อง

ทุ่มเทสุดความสามารถ ให้ครั้งแรกของการขึ้นแสดงงดงามประหนึ่งผลงาน

ชิ้นเอกในชวีติ

“ผู้กล้ามาปรากฏ แลค�้าจุนแดนตงอู๋ มหาบุรุษเหยยีบมาถงึ ผู้ใดกล้า

ขดัขวาง!” เสยีงเอื้อนใสเสนาะดุจสายน�้าเอื่อยไหลจากโม่หนิจบลงที่ค�าร้อง

วรรคสุดท้าย การแสดงครั้งนี้จบลงโดยสมบูรณ์

หลัวฝูเซิงฟังเสียงขับร้องของเธออย่างเคลิบเคลิ้มราวคนร�่าสุรา พอ

ฟังจบกต็ะโกนเสยีงลั่นว่า “เยี่ยม! เยี่ยม!”
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เทียนอิงเหลือบมองชายหนุ่มด้านล่างเวทีแวบหนึ่ง เขายังตกอยู่ใน

สถานการณ์ล�าบาก ตามร่างกายมีบาดแผลไม่น้อย แต่การแสดงของวันนี้

จบลงแล้ว

เธอหนัมาโค้งคารวะเขาครั้งหนึ่งถอืเป็นค�าขอบคุณ ที่เหลอืคงขึ้นอยู่

กบัชะตาของตวัเขาเองแล้ว

ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ด้านล่างราวเห็นความนัยในแววตาหญิงสาว เขา

แสยะยิ้มอย่างชั่วร้าย แล้วหนัมาขยบัปากพดูกบัเธอโดยไมใ่ช้เสยีง...เป็นค�า

สั้นๆ เพยีงสี่ค�า พอเทยีนองิอ่านปากของเขากส็ะท้านไปทั้งร่าง รบีก้มหน้า

ก้าวเท้าฉบัๆ ลงเวทไีปอย่างรวดเรว็

หูฉีผลักเหล่าลูกน้องที่ถูกรุกไล่จนล่าถอยให้กลับไปด้านหน้า “ฮะๆ 

ฮ่า! การแสดงจบแล้ว และมนักห็มดแรงแล้วเหมอืนกนั ทุกคนจดัการมนั

ซะ! คนเยอะขนาดนี้ยงัจะกลวัมนัแค่คนเดยีวอกีเหรอ”

สีหน้าของหลัวฝูเซิงราบเรียบ แถมยังกระดิกนิ้วเรียกอีกฝ่ายอย่าง

ท้าทาย น�้าเสยีงของเขาเยน็เยยีบราวพญายมทวงชวีติ “เข้ามา”

ลูกน้องชิงปังกรูเข้าไปพร้อมกัน อาวุธในมือชูสูง พร้อมพุ่งเข้า

ตะลุมบอน

เทยีนองิกลบัมาถงึห้องแต่งตวัหลงัเวทกีร็บีพุง่เข้าไปหาพ่อที่นอนสลบ

ไม่สนใจแม้แต่จะเปลี่ยนชดุ กระนั้นเธอยงัอดไม่ได้ที่จะนกึถงึผู้ชายคนนั้น...

เมื่อครู่ค�าสี่ค�าที่เอื้อนเอ่ยจากริมฝีปากที่เปื้อนคราบโลหิตของเขาคือ 

‘ตายกไ็ม่เสยีดาย’


