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Prologue

ลูช่งิอว๋ินในวัยแปดขวบละสายตาจากหนงัสอืสามก๊ก มอง
ไปนอกหน้าต่าง คฤหาสน์ตระกูลลู่ตั้งอยู่ย่านชานเมืองนครเซี่ยงไฮ้ 
แต่ท่ีนี่มีเขาอยู่แค่คนเดียว พ่อท�างานด้านการเมืองแม้จะยังไม่ได้
เป็นรัฐมนตรีแต่ก็มีต�าแหน่งส�าคัญเลยต้องไปอยู่ปักกิ่ง แม่ก็ตามไป
ด้วย

ในวัยแปดขวบเขาไม่ค่อยรู้สึกขาดความรักจากครอบครัวนัก
เพราะถึงจะอยู่บ้านคนเดียวก็ใช่ว่าชีวิตจะสงบ เงียบเหงาเพราะแม่
ฝากฝังเขาไว้กับญาติสนิท บ้านคุณน้า

น้าของลู่ชิงอวิ๋นแต่งงานกับมิสเตอร์หวังเจ้าของซีบีกรุ๊ป ท�า
ธุรกิจน�าเข้าและส่งออกเจ้าใหญ่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ซีบีกรุ๊ปกินพื้นที่ใน
พอร์ทเซี่ยงไฮ้ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ เป็นผู้มีอิทธิพลในวงการเดินเรือ

เร่ืองผู้ใหญ่ก็ส่วนหนึ่ง เรื่องที่ชีวิตเขาไม่สงบก็ส่วนหน่ึง... 
นั่นไง เจ้าตัววุ่นวายวิ่งข้ามรั้วมาบ้านเขาอีกแล้ว

“ชิงอวิ๋น ฉันหนีออกจากบ้านแล้วนะ”
“อือ”
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ลูช่งิอวิน๋ในชดุผ้าไหมจนีสนี�า้เงนิพอดตีวัย่อตวัน่ังลงตรงหน้า
ตัววุ่นวายที่ใส่ชุดแบบเดียวกัน มองกระเป๋าเป้ใบเล็กท่ีอัดแน่นไป
ด้วยขนม แก้มป่องอมลมเหมือนลูกโป่ง

“ฉันจะไม่กลับไปแล้ว”
คราวก่อนก็พูดแบบนี้
“ฉันจะอยู่กับนายตลอดไป แม่ไม่รักฉันแล้ว”
“ไม่ท�าการบ้านอีกละสิ”
ปัญหาของเจ้าตัววุ่นวายคือไม่ชอบท�าการบ้านก็เลยโดนแม่

ดุ พอแม่ดุก็ร้องไห้ไปหาพ่อ พ่อก็โอ๋ แม่ก็เลยดุพ่อไปด้วย พ่อลูกก็
เลยวงแตกต้องแยกทาง คนพ่อรบีไปท่าเรอื ส่วนคนลกูก็เก็บขนมใส่
กระเป๋าเดินมาบ้านเขา

“ท�าไมต้องท�าด้วย”
“การบ้านคือการฝึกฝน จะได้เรียนเก่ง โตไปเป็นเจ้าคนนาย

คน”
ลู่ชิงอวิ๋นอยากท�างานให้รัฐบาลเหมือนกับพ่อ ท�างานเพื่อ

พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จีนยังปิดประเทศอยู่ ถึงเขาจะไม่รู้
รายละเอียดนักแต่ก็พอมองออกว่าประเทศเราก�าลังจน ไม่มีความ
สามารถเทียบเท่าฝั่งตะวันตก

“เก่งเลขอย่างเดียวก็เป็นได้แล้ว ฉันบวกลบคูณหารเก่งนะ”
มุมปากยกยิ้มกับท่าทางของเจ้าตัววุ่นวาย อย่างเดียวที่ถนัด

คือการดีดลูกคิด คิดเงิน บวกลบคูณหารนั่นแหละ มิสเตอร์หวังคง
สอนตั้งแต่ยังเด็ก ส่วนเรื่องอื่นไม่ว่าจะวิชาไหนคุณชายน้อยตระกูล
หวังไม่ได้เรื่องสักอย่าง

“เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเก่งหลายอย่าง ไม่งั้นเป็นเจ้าของ
ท่าเรือเซี่ยงไฮ้แบบพ่อไม่ได้”

“อ้าว แล้วใครจะเป็น”
ลู่ชิงอวิ๋นยกมือแกล้งท�าเป็นกระแอมไอกลั้นหัวเราะกับหน้า
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ตางงๆ ของคนอ่อนวัยกว่า
“ก็ต้องยกให้คนอื่นไป”
“แล้วยกให้ใครอะ”
“ก็คนที่เหมาะสม คนที่เก่งหลายอย่าง”
“งั้นชิงอวิ๋นก็เอาท่าเรือเซี่ยงไฮ้ไปเลย ฉันยกให้”
มายกให้งา่ยๆ นีไ่ม่รูเ้ลยสินะวา่ท่าเรือเซี่ยงไฮเ้งินสะพดัทีสุ่ด 

ใหญ่ที่สุดในจีนแล้ว เผลอๆ มากกว่าประเทศอื่นในเอเชียด้วยซ�้า
“ให้แล้วห้ามขอคืนนะ”
“เอาไปเลย ฉันจะได้ไม่ต้องท�าการบ้าน อ้ะนี่ ขนมนี่อร่อย 

พ่อบอกว่าเป็นของสิงคโปร์”
“อันเก่าที่เอามาฝากยังกินไม่หมดเลย”
“ค่อยๆ กินไปเดี๋ยวก็หมด หมดแล้วบอกนะเดี๋ยวเอาอันใหม่

มาให้”
“เสี่ยวอวิ๋นของเราช่างเป็นคนมีน�้าใจ ขนมก็แบ่งฉัน ท่าเรือก็

ยกให้ฉัน ไม่อยากได้อะไรจากฉันบ้างเหรอ”
คุณชายวุ่นวายของตระกูลหวังถูกตั้งชื่อให้พ้องกับเขาท่ีเป็น

ลกูพ่ีลูกน้อง กใ็นเม่ือแม่เราทัง้คูเ่ป็นพีน้่องฝาแฝดกนั มลีกูก็ห่างกัน
แค่ปีเดียว

ลู่ชิงอวิ๋น...หวังเป่าอวิ๋น 
“แลกกับให้ฉันอยู่กับชิงอวิ๋นไปตลอดชีวิตได้ไหม”
“อยากอยู่ด้วยกัน...กับฉัน?”
ลู่ชิงอวิ๋นแปลกใจในค�าตอบแต่ก็ยอมรับว่าพอใจมาก แม้จะ

รู้สึกว่าเจ้าตัววุ่นวายน้อยนี่ต้องโตไปเป็นตัววุ่นวายกว่าเดิมแน่
“ถ้าตกลง ให้ขนมหมดกระเป๋าเลย ฉันชอบขนมอันนี้ที่สุด 

ยอมแบ่งให้ก็ได้”
ยังไม่ทันตอบรับมือป้อมก็ยัดขนมหลายอย่างมาให้ แถมยัง

อวดขนมจากนานาประเทศจนรู้สึกอยากกินไปด้วย
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“ตกลงอยู่ด้วยกันนะ”
ลู่ชิงอว๋ินมองเจ้าตัววุ่นวายที่ท�าสายตาเสียดายขนมตัวเอง 

สงสัยว่าจะเสียดายขนมมากกว่าท่าเรือเซี่ยงไฮ้อีก
“อืม...ตกลง”
“งั้นอยู่ด้วยกันแล้ว...แบ่งขนมกันกินเนาะ พ่อบอกว่าสุภาพ

บุรุษต้องใจกว้าง”
“อืม แบ่งกันก็ได้”
ตกลงว่าขนมมันเคยเป็นของเขาจริงๆ หรือเปล่านะ
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Chapter 1

Trouble

ปีนี้ผมก�าลังจะอายุสิบหก ชื่อจีนคือ หวังเป่าอวิ๋น แต่
เพ่ือนต่างชาตอิอกเสยีงยากเลยกลายเป็นเอ็ดเวร์ิด หวงั ผมมเีพ่ือน
เยอะมาก เยอะจนงานวันเกิดครั้งล่าสุดต้องไปประกาศชวนเพื่อน
ทุกคนไปงานโรงเรียนผ่านชมรมกระจายเสียง เพราะถ้าเดินชวนที
ละคนคงต้องใช้เวลาเป็นเดือน 

“เฮ้ทุกคน นี่เอ็ดเวิร์ดนะ ฉันจะจัดงานวันเกิดสุดสัปดาห์นี ้
ที่บ้านฉัน อย่าลืมไปล่ะ แล้วเจอกัน”

ผมไม่ได้ตั้งใจจะมีเพื่อนเยอะขนาดน้ี แต่พ่อบอกว่าจะท�า
ธุรกิจต้องมีเพื่อนเยอะๆ มีคอนเน็กชั่น อย่าไปท�าให้ใครเกลียด มี
คนรกัดกีว่ามคีนเกลียด ผมกลัวท�าธรุกจิพ่อเจ๊งกเ็ลยหมัน่สร้างสงัคม 
ชิงอวิ๋นก็บอกว่ามีเพื่อนเยอะก็เหมือนมีเส้นสาย ไว้ช่วยเหลือกัน

ชิงอว๋ินก็รู้จักคนเยอะ ปีนี้เขาเป็นประธานนักเรียนแล้ว พ่อ
บอกชิงอว๋ินอยากรับราชการ ไม่ก็เป็นนักการเมืองแบบพ่อเขา 
อนาคตไกลอาจจะได้เป็นประธานาธิบดีจีนในอนาคตก็ได้

แต่ผมไม่อยากให้ชิงอวิ๋นเป็นประธานาธิบดีอะ เขาไปบริหาร
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ประเทศแล้วใครจะบริหารท่าเรือเซี่ยงไฮ้ให้ผมล่ะ! ผมตั้งใจจะยก
ท่าเรือให้ชิงอวิ๋นจริงๆ นะ บ้านผมท�าธุรกิจขนส่งทางเรือ ใหญ่สุด
ในท่าเรอืเซีย่งไฮ้จนพ่อบอกว่าเรากเ็หมอืนเจ้าของท่าเรอืน้ีน่ันแหละ 
แล้วต่อไปจะขยายกิจการจนผูกขาดไปเลย ยัง ยังไม่พอ พ่อบอกว่า
พอจนีพฒันากว่านีเ้รากจ็ะกลายเป็นเจ้าของท่าเรอืทีใ่หญ่และดทีีส่ดุ
ในเอเชีย

ผมท�าได้แค่ยิม้แห้งตอนพ่อบอกว่าความหวงัอยูก่บัผม...คอื...
ผมเมาเรือ เมาคลื่น แค่เห็นท่าเรือก็รู้สึกเวียนหัวแล้ว! ดังนั้นผมเลย
อาศยัทางลัดขยนัคบเพือ่นไว้เยอะๆ ดกีว่า เผือ่อนาคตเพือ่นจะช่วย
ใช้บริการกิจการผมต่อ หรือเพื่อนบางคนอาจจะอยากซื้อกิจการไป
เลย ผมลดราคาให้นิดหน่อยก็ได้ยังไงก็เพื่อนกัน

แต่ผมยังมีเวลาเตรียมตัว พ่อก็ยังไม่แก่ไม่ตายเร็วๆ นี้ เลย
พยายามคบเพื่อนไว้เยอะๆ ก่อน ทางหนึ่งก็สร้างคอนเน็กชั่น อีก
ทางคือผมพยายามหาคนที่อยากซื้อกิจการผมอยู่ แต่ยังไม่เจอคน 
ที่ใช่!

กจิการบ้านผมมนัต้องแพงมากๆ เพือ่นบางคนกค็งรวยไม่พอ 
แล้วจีนเป็นคอมมิวนิสต์ รวยมากไปก็ไม่ได้ ชิงอวิ๋นเคยบอกว่าถ้า 
เราเติบโตมากไปรัฐบาลอาจจะเข้ามายุ่งวุ่นวายเหมือนอาณาจักร
พระอาทิตย์

อาณาจักรพระอาทิตย์เป็นตระกูลที่ท�าพิพิธภัณฑ์ร่วมกับ
รัฐบาล เขามีตึกสามตึกใหญ่มากในถนนเศรษฐกิจของเซี่ยงไฮ้ แถม
ดาดฟ้าสามตึกยังเชื่อมกันเหมือนตัวเอ็มขนาดใหญ่

ผมว่ามันโคตรเจ๋ง แต่ชิงอวิ๋นบอกว่าตระกูลหยางเป็นลูกรัก
ของรัฐบาล จะอยู่จะไปก็ข้ึนกับรัฐบาล เงินที่หามาได้ก็ต้องแบ่ง
รัฐบาล

“มันดีหรือไม่ดีอะ”
“ถ้าพอใจกับสถานะที่โดนกดแทบทุกเรื่องก็สบายดี แต่ถ้า 
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ไม่พอใจก็คงต้องหาทางหนีทีไล่ เพราะถ้ารัฐบาลรู้ก็อาจจะล้มทั้ง
อาณาจักร”

“อ่อ...”
“แต่เขารวยมาก ขยายกจิการง่ายเพราะยงัไงกแ็บ่งรฐับาลเกนิ

ห้าสิบเปอร์เซ็นต์”
ค�าว่า ‘รวยมาก’ ท�าให้ผมหูกระดิก
“รวยจนซื้อกิจการบ้านฉันได้เลยไหม”
“สบาย ปกติรัฐบาลได้แค่ค่าภาษี ค่าสัมปทานท่าเรือ ถ้าซื้อ

กิจการเดินเรือไว้ด้วย มีแต่ได้กับได้ ไม่กี่ปีก็คืนทุน”
ผมพยกัหน้าหงกึๆ แต่ในหวัเริม่คดิว่าผมต้องรบีสนิทกับหยาง- 

อวิ๋นแล้ว เขาเป็นนักเรียนใหม่พูดจีนยังไม่เก่ง เป็นลูกหลานตระกูล
หยาง เผื่อในอนาคตหยางอวิ๋นอาจจะอยากซื้อกิจการบ้านผม

พอเริ่มเห็นช่องทางขายกิจการได้ผมก็เริ่มเบาใจ 
“ชิงอวิ๋นนายไปงานวันเกิดฉันด้วยนะ”
ผมตั้งใจมาหาชิงอวิ๋นก็เพื่อมาชวนเขาไปงานวันเกิดน่ีแหละ 

เป็นคนเดียวที่ผมไม่ได้ชวนผ่านเสียงตามสายแต่มาชวนด้วยตัวเอง 
เพราะว่าชิงอวิ๋นพิเศษกว่าคนอื่น

“นึกว่าจะไม่ชวนซะแล้ว”
ชิงอว๋ินเป็นคนขี้น้อยใจมากกกกกก เขาอาจจะเป็นรุ่นพ่ีลู่

สุดใจกว้าง มีน�้าใจ ใส่ใจเพื่อนร่วมโรงเรียนทุกคน แต่กับผมเนี่ยถ้า
ปฏิบัติกับเขาเท่าคนอื่นนะ ผมจะโดนโกรธ

เวลาชิงอวิ๋นโกรธมันไม่สนุกเลย เขาไม่โวยวาย ไม่พูด ไม่หือ 
ไม่ออื แล้วเมนิผมไปเลยเรยีกว่าเป็นอากาศธาต ุเป็นมนษุย์ล่องหน 
แถมง้อยากด้วย ดังนั้นไม่ท�าให้ชิงอวิ๋นโกรธไว้ก่อนเป็นเรื่องดี

“ฉันต้องชวนอยู่แล้วสิ”
“อยากได้ของขวัญเป็นอะไร”
“อยากไปขี่ม้าที่มองโกล แล้วก็ไปซัมบาลาที่ทิเบต”
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“มองโกลกับทิเบต?”
“ใช่ วันนี้ฉันเรียนเรื่องมองโกล มันน่าไปมาก เสียดายฉัน

หลบัในห้องอะ เลยฟังไม่ทนั แต่เพือ่นบอกทเิบตก็น่าไป เพราะเป็น
หลังคาโลก แถมมีเมืองสวยมากๆ ชื่อซัมบาลา”

“ซัมบาลาเป็นเมือง? ช่างเถอะ...ที่นายอยากไปมันไกล ไป 
ไม่ได้หรอก มองโกลกับทิเบตอยู่คนละฝั่งกับเซี่ยงไฮ้เลย”

“เสียดายจัง”

ไม่มีใครสนับสนุนให้ผมไปตามหาความฝันเดินเล่นท่ี 
ซัมบาลา ขี่ม้าที่มองโกลเลย พ่อเลยเอาหมามาให้วันเกิด บอกว่า
เปลี่ยนจากม้าเป็นหมามันก็คล้ายๆ กัน

แต่มันเป็นหมาตลกที่พ่อได้มาจากฝรั่ง หมาขาสั้น ตัวยาวๆ 
หูรีๆ พ่อบอกฝรั่งเรียกว่าหมาคอร์กี้ ผมก็ชอบมันนะแต่ว่ามันก็ 
ไม่เหมอืนม้า! มนัขีไ่ม่ได้ แถมหมอฝรัง่บอกว่าคอร์กีไ้ม่ควรออกก�าลงั
กายมากเกินไป มันเป็นพันธุ์กระดูกยาว ขึ้นลงบันไดก็อาจจะส่งผล 
กระทบต่อหลังได้ 

ผมกลวัมนัตายอะ แถมมนัดเูป็นหมาสขุภาพไม่ค่อยด ีเลยไป
ปรึกษาชิงอวิ๋น 

“มันไม่ตายง่ายๆ หรอก ก็อย่าให้มันขึ้นบันได”
“แต่ฉันก็อยากให้มันนอนกับฉันนี่”
“ก็อุ้มไป”
“กลัวอุ้มผิดท่าอะ มันมีท่าอุ้มเฉพาะด้วย”
“ก็ให้มันนอนข้างล่างตัวเดียว”
“มันจะเหงานะลู่...”
เวลาเรียกชิงอวิ๋นว่าลู่เฉยๆ เขาจะใจดีเป็นพิเศษ ผมท�าหน้า

หงอยใส่ด้วยเขาจะได้เห็นใจผมมากขึ้น...ผมตั้งใจจะยกเจ้าคอร์กี้ให้
ลู่ชิงอวิ๋น เพราะบ้านเขาเป็นคฤหาสน์ชั้นเดียว เจ้าคอร์กี้ไม่ต้องขึ้น
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บันได
“เดี๋ยวมันก็ชิน”
“เวลาฉันไม่เจอนายฉันยังเหงาเลยอะ...”
ลู่ชิงอวิน๋ถอนหายใจแล้วหรีต่ามองผมสลบักบัหมา ผมเลยรบี

กอดแขนเขาเอาแก้มถูไหล่
“ฝากมันไว้ที่บ้านนายได้ไหม ฉันสัญญาว่าจะมาช่วยเลี้ยง 

ทุกวัน ฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อด้วย ให้นายตั้งเลย”
“เฮ้อ...เอาไว้นี่ก็ได้”
“เย้! รักลู่ที่สุดในโลกเลย”
“หึ น่าดีใจใช่ไหมที่เสี่ยวอวิ๋นรักฉันขนาดนี้”
“อื้อ! ฉันรักลู่ที่สุด มีอะไรฉันแบ่งลู่หมดเลยนะ ขนาดหมายัง

ยกให้เลย”
บอกแล้วว่าลู่ชิงอวิ๋นชอบเป็นคนส�าคัญอะ เขาหัวเราะแล้วก็

ยอมย่อตัวลงจับเจ้าหมาขาสั้น มันก็ร้องบ๊อกๆ เลียมือลู่ชิงอวิ๋น  
นี่สินะที่เรียกว่า อยู่เป็น!

“ตั้งชื่อว่า ม่งม่ง”
“ชื่อเพราะมากเลยยย ม่งม่งดีใจด้วยนะ อยู่บ้านนี้สบายมาก 

ลู่ชิงอว๋ินนิสัยดีที่สุดในโลก แกเป็นหมามีวาสนาแล้ว ฉันยังอยาก
ย้ายมาอยู่กับลู่เลย”

“ก็ย้ายมาสิ”
“ย้ายไม่ได้อะ แม่ด่าแน่ว่ามารบกวนนาย แม่หาว่าฉันท�าให้

นายล�าบากอยู่เรื่อย ฉันเปล่าท�าสักหน่อยนึง ฉันดีกับนายจะตาย”
ลูช่งิอวิน๋มองเจ้าตวัล�าบากสีข่าสลบักบัคนท่ีคดิไปเองว่าไม่ได้

ท�าให้เขาล�าบาก หมากไ็ม่ได้อยากได้ยงัต้องรบัมาเลีย้งให้ โยนภาระ
ให้เขาชัดๆ 

“เสี่ยวอวิ๋นใจกว้างกับฉันจริงๆ”
“ช่ายยยยยย แต่ฉันไม่ได้มาหาแค่เรื่องม่งม่งนะ ฉันเอาชา
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จกัรพรรดมิาฝาก พ่อได้มาจากอาณาจกัรพระอาทิตย์ ฉันว่ามนัต้อง
รสชาติดีเลยขโมยมาฝากลู่ เอ้อใช่ หยางอวิ๋นน่ะ ที่อยู่สภานักเรียน
เป็นเพ่ือนฉนั แล้วเขากเ็ป็นคนของอาณาจกัรพระอาทติย์ด้วย นาย
รู้จักไหม”

“อ๋อ รู้จักสิ เป็นคนขยันคนหนึ่ง นายสนิทกับหยางอวิ๋น?”
“สนิทมากกกกกกกกกกกกกกก ฉันเป็นเพ่ือนรักของหยาง- 

อวิ๋นเลย”
ตั้งแต่ชิงอวิ๋นบอกตระกูลหยางสามารถซื้อท่าเรือผมได้ ผมก็

ท�าตัวเป็นเพ่ือนสนิทกับหยางอวิ๋นทันที เราสนิทกันมากจริงๆ แต่
ผมยังไม่ได้บอกแผนการนี้หรอกนะ รอพวกเราโตเป็นผู้ใหญ่ก่อน 
หยางอว๋ินกับผมอายุแค่สิบหกจะไปรู ้เรื่องอะไรเก่ียวกับกิจการ 
การค้ามากมายล่ะเนอะ

“รู้หรือเปล่าว่าหยางอวิ๋นมีปัญหาชีวิต”
ค�าพูดของชิงอวิ๋นท�าให้ผมตกใจ หยางอวิ๋นเนี่ยนะ?
“เขากับลิลลี่ หวงรักกัน”
“จริงอ้ะ ฉนันกึว่าเขาสนทิกนัเฉยๆ เพราะหยางอวิน๋เรยีบร้อย 

ลิลลี่ก็เรียบร้อย”
“เขาเรียบร้อยแล้วมาคบกับนายได้ไง”
“ก็ฉันนิสัยดี หยางอวิ๋นก็ต้องอยากคบฉันเป็นเพื่อนอยู่แล้ว”
“งั้นช่วยหยางอวิ๋นหน่อยสิ ฉันไม่รู้จะช่วยยังไง”
ชิงอว๋ินถอนหายใจแล้วพบัหนงัสอืพมิพ์ในมอื หยางอวิน๋เป็น

รุน่น้องในชมรมของชงิอวิน๋ด้วยเขากเ็ลยกงัวลจนต้องมาปรกึษาผม
ใช่ไหม

“นายห่วงหยางอวิ๋นขนาดนั้นเลยเหรอ”
“ก็เขาเป็นรุ่นน้องในสภา”
“แล้วห่วงฉันบ้างไหมอะ”
ชิงอวิ๋นเลิกคิ้วแล้วมองผมงงๆ ก็ปกติชิงอวิ๋นไม่เคยห่วงใคร
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เลย พอเขาบอกว่าห่วงหยางอว๋ินผมเลยแอบอิจฉานิดหน่อย ชิง- 
อวิ๋นเป็นคนพิเศษที่สดุของผม ผมกอ็ยากเปน็คนพเิศษทีสุ่ดของเขา
เหมือนกันนี่

“ท�าไมพูดแบบนั้น”
“ก็ช่วงนี้ไม่ว่างเล่นกับฉันเลย ท�าแต่งานสภานักเรียน ฉัน 

ก็เหงานะ”
“ฉันนึกว่านายมีเพื่อนเยอะ เบื่อฉันแล้ว”
“ไม่จริงสักหน่อย ลู่พิเศษกว่าคนอื่นเยอะ”
เพราะคนอื่นไม่สามารถช่วยผมดูแลท่าเรือได้แน่ แต่ลู่ท�าได้

อะ แล้วผมกจ็บัจองเขามาต้ังนาน งานรฐับาลกบัราชการในอนาคต
ก�าลังจะมาแย่งเขาไป!

“ฉันจะหาเวลามาอยู่กับเสี่ยวอวิ๋นให้มากขึ้นแล้วกัน”
“สัญญาแล้วนะ”
“อืม...”
“แล้วเรื่องหยางอวิ๋นล่ะ”
“อ๋อ เขาขอให้ฉันช่วยพาเขากับลิลลี่หนีไป”
“หนีท�าไมอะ”
“หยางหวางเป็นคู่หมั้นลิลลี่ แต่ลิลลี่คบกับหยางอวิ๋น”
“หา!?”
“หยางอวิ๋นเลยอยากพาลิลลี่หนีงานแต่ง แต่ฉันว่ามันเรื่อง

ใหญ่ ตระกูลหวงก็อ�านาจล้นมือ ฉันเลยยังไม่ได้รับปากอะไรไป”

“เอ็ดเวิร์ด ฮึก...ช่วยฉันด้วยนะ”
เพิ่งคุยกับลู่ชิงอวิ๋นเมื่อวาน มาวันนี้ลิลลี่มาร้องไห้ให้ผมช่วย

แล้ว! ลลิลีก่เ็ป็นเพือ่นสนทิผม ปกตคินเราจะมเีพ่ือนสนิทแค่คนสอง
คนแต่ท�าไงได้ผมดันสนิทกับคนทั้งโรงเรียน เลยต้องเป็นท่ีพ่ึงของ
เพื่อนๆ 
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“แต่ถ้าฉันช่วย บ้านเธอกับบ้านหยางอวิ๋นจะทะเลาะกันนะ”
“ไม่หรอก เดี๋ยวผู้ใหญ่ก็เข้าใจว่าฉันกับหยางอวิ๋นรักกัน แค่

เปลีย่นจากแต่งงานกบัหยางหวางมาแต่งกบัหยางอวิน๋ก็ไม่มปัีญหา
แล้ว”

“อืม...ก็จริง”
ผมชักเห็นด้วย ยังไงมันก็คือการแต่งกันของสองตระกูล ใคร

จะแต่งก็เหมือนกันแหละ
“แล้วเธออยากหนีไปที่ไหนล่ะ”
“ทเิบต มนัไกลจากทีน่ีม่าก กว่าพวกผูใ้หญ่จะตามฉนักบัหยาง

อวิ๋นเจอ เราก็คงแต่งงานกันแล้ว”
ทิเบต! ทิเบตที่ผมอยากไปแต่ไม่มีใครยอมให้ผมไป! แล้วมัน

ก็ไกลจากเซี่ยงไฮ้มาก ผมอาจจะได้ไปมองโกลด้วย!
“ฉันช่วยอะไรได้บ้างล่ะลิลลี่”
“พาหยางอวิ๋นไปทิเบตได้ไหม แล้วฉันจะตามไปทีหลัง เดี๋ยว

ฉันติดต่อไกด์ให้เอง นายก็พาหยางอวิ๋นไปเที่ยวรอฉันก่อน”
“ได้ ช่วงอาทิตย์หน้าเลยไหม พ่อฉันไปอังกฤษ ทางสะดวก

มากๆ เห็นแก่ความรักของเพื่อนแล้วฉันทุ่มสุดตัว”
“ขอบคุณนะ!”
“ไม่มีปัญหา! ขอให้เธอสองคนรักกันนานๆ นะ”

ผมคุยแผนการกับลิลล่ีเสร็จก็รีบว่ิงไปหาลู่ชิงอวิ๋นท่ีห้อง
กรรมการนักเรียน เวลานี้ไม่มีใครพอดี ทางสะดวกมากที่ผมจะ
ปรึกษาลู่ชิงอวิ๋น

“ลิลลี่มาขอให้ฉันช่วยพาหยางอวิ๋นหนีไปทิเบต”
“แล้วนายจะไป?”
“ใช่ ลิลลี่จะจ้างไกด์ให้ ฉันจะได้ไปเที่ยว ไปขี่ม้าที่มองโกล!”
“เสี่ยวอวิ๋น นายก�าลังจะท�าตัวเองล�าบาก”
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ลูช่งิอวิน๋ท�าหน้ากงัวลกบัเรือ่งทีผ่มจะไปทิเบต แต่แค่ไปทิเบต
เอง ผมโตแล้วนะ การเดินทางแค่นี้มันไม่ยากมากนักหรอก

“ฉนัเหน็แก่ลลิลีก่บัหยางอวิน๋เป็นหลกั ลู.่..สงสารพวกเขาออก 
ถ้าฉันรักใครสักคนแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คงเสียใจมากแน่ๆ”

“แล้วนายรักใคร”
“ฉันก็รักลู่ไง ถ้าไม่ได้เจอลู่ฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับแน่นอน

นน”
เร่ืองประจบบอกเลยว่าผมถนัด ทริปทิเบตอยู่ข้างหน้าแล้ว! 

ผมจะไม่ยอมให้ลู่ชิงอวิ๋นขัดขวางทริปไปซัมบาลากับขี่ม้าที่มองโกล
กับผมหรอก แล้วผมจะได้ไปกับหยางอวิ๋นด้วยนะ เราต้องสนุกกัน
มากแน่ๆ 

“ฉันไม่ให้ไป”
“ลู่...แต่ว่า...”
“รอฉนัว่างแล้วฉนัจะพาไปเอง ถ้าอยากช่วยกช่็วยแค่ส่งหยาง

อวิ๋นขึ้นรถไฟพอ”
ผมพยายามตะแง้วให้ลู่ใจอ่อนแต่คร้ังน้ีเขาไม่ยอมใจอ่อน

จริงๆ 
“ฉันเป็นห่วง ถ้าอยากไปเที่ยวเราค่อยไปด้วยกัน เรื่องรักๆ 

ใคร่ๆ ของสองตระกูลเราช่วยแค่นิดเดียวพอ ไม่งั้นถ้าเขาพาลมาถึง
เราจะซวยไปด้วย อย่าคดิแค่จะช่วยเพือ่น อย่าลมืว่าสองตระกูลน้ัน
เขาเป็นพันธมิตรกันอยู่...และพวกเขายืนคนละฝั่งกับบ้านฉัน”

“อื้อ...”
เพราะเรื่องนี้ด้วยม้ังท�าให้ลู่ชิงอว๋ินไม่ช่วยหยางอวิ๋นแต่แรก 

ผมก็เข้าใจลู่นะ เลยตั้งใจจะไปส่งหยางอวิ๋นที่ทิเบตพอ ลู่บอกว่าเขา
จะช่วยลิลลี่พาหยางอวิ๋นหนี เขาจะช่วยปิดกล้องวงจรปิดให้ ผมจะ
ไปรอรับหยางอวิ๋นที่สถานีรถไฟ พาหยางอวิ๋นขึ้นรถไฟเรียบร้อยก็
จะกลับไปเจอลู่ชิงอวิ๋นที่บ้าน
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แผนการคอืหยางอวิน๋จะนัง่รถลลิลีม่าทีท่่ารถ ผมซือ้ตัว๋รถไฟ
แล้วรอพาหยางอวิ๋นไปส่งที่นั่งแบบวีไอพีที่เป็นห้องส่วนตัวแล้วเขา
ก็ไปทิเบตคนเดียว

ทีผ่ดิคาดคอืหยางอวิน๋โดนวางยาสลบ! ผมแบกเขาไม่ไหวเลย
ต้องพยงุเขาไปขึน้รถไฟ หยางอวิน๋หลบัสนทินอนแผ่หลาอยู่บนท่ีน่ัง 
ผมเลื่อนบานประตูห้องปิดให้เขาแล้วเดินออกมา

แต่ขามนัก็ชะงกั ความรูสึ้กของผมตีกนัเป็นพายุ น่ันคอืหยาง
อวิ๋นเพื่อนสนิทของผมเลยนะ! ผมปล่อยเพื่อนที่ก�าลังไม่มีสตินั่ง
รถไฟไปทิเบตคนเดียว! แล้วถ้ามีคนเข้ามาท�าร้ายหยางอวิ๋นล่ะ แต่
ผมกส็ญัญากบัลูไ่ปแล้วว่าผมจะกลบับ้านไปเจอเขา ผมจะต้องไม่ไป
ทิเบต

“เอาไงดีเนี่ย”
ผมเดนิวนไปวนมาอยูห่น้าตูว้ไีอพ ียงัไม่ทนัตดัสนิใจเสยีงหวดู

รถไฟก็ดังขึ้นแล้วมันก็เริ่มเคลื่อนตัว! 
“ดะ...เดี๋ยว เดี๋ยวก่อน”
“นั่งประจ�าที่ด้วยครับ ขอตรวจตั๋วด้วยครับ”
เจ้าหน้าที่ประจ�ารถไฟเดินเข้ามาพอดี
“คุณเจ้าหน้าที่ครับผมแค่ขึ้นมาส่งเพื่อน บอกรถไฟหยุดก่อน

ได้ไหมครับ”
“โห! ไม่ได้หรอกพ่อหนุ่ม รถไฟมันออกแล้ว ค่อยไปลงสถานี

หน้า”
“สถานีหน้าคือที่ไหนครับ”
รถไฟมันน่าจะจอดหลายสถานี สถานีต่อไปมันอาจจะยังไม่

ไกลมากก็ได้ ตอนนั้นหยางอวิ๋นอาจจะตื่นแล้ว ผมค่อยลงสถานีต่อ
ไปแล้วรีบกลับบ้านไปหาลู่ชิงอวิ๋น

“นี่เป็นรถไฟด่วน จอดอีกทีปลายทางปักกิ่ง”
“หา!? เอ๊ะ! ว่าแต่นี่ไม่ใช่รถไฟไปทิเบตเหรอครับ”
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แล้วท�าไมคนขายต๋ัวบอกว่าไปทเิบตล่ะ เขาพดูแบบน้ันจรงิๆ 
นะ หรือผมฟังผิด

“ไม่มีวิ่งจากเซี่ยงไฮ้ไปทิเบตหรอกคุณ มันไกลไป เขาต้องไป
เปลี่ยนรถไฟที่ปักกิ่งนั่นแหละ”

“ทะ...ท�าไงดีอะ”
ผมโดนคนขายตั๋วหลอกแล้ว!
“ก็ไปปักกิ่งก่อน ส่วนตอนนี้ขอตรวจตั๋วด้วยครับ”
ผมไม่มตีัว๋เลยซือ้กบัเจ้าหน้าทีเ่ลย ส่วนของหยางอวิน๋จ่ายเงนิ

ไว้เรียบร้อยแล้ว ผมนั่งลงเบาะตรงข้ามหยางอวิ๋น มองวิวด้านนอก
ที่เริ่มมืดลงเรื่อยๆ 

ในหัวมีแต่ค�าว่า...ซวย!
ซวยแรก ผมโดนคนขายตั๋วหลอก!
ซวยที่สอง ผมเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องระหว่างสองตระกูล!
ซวยที่สาม ผมโดนลู่ชิงอวิ๋นฆ่าแน่ๆ!
ซวยที่สี่ ผมไม่รู้จะท�ายังไง ผมไม่เคยไปปักกิ่ง!
ซวยที่ห้า เงินที่ผมมีติดตัวจ่ายค่าตั๋วรถไฟไปหมดแล้ว!
โฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ

ฮฮฮฮฮฮฮ 
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Tibet

หลงัจากผมนัง่เครียดไปกบัวิวมืดด้านนอก ผมกน็กึขึน้ได้
ว่าพ่อมบ้ีานพกัตากอากาศทีท่เิบต! ไปถงึนัน่ค่อยโทร.บอกลู่ชงิอวิน๋ 
ก็ได้ พอเริ่มคิดได้ว่าตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรผมก็เลยเลิกกังวล
แล้วตื่นเต้นกับทริปไปทิเบต จะได้ไปเที่ยวซัมบาลาแล้วก็ขี่ม้าที่
มองโกลแล้ว!

ผมหลับๆ ตื่นๆ จนเช้าหยางอวิ๋นถึงตื่น ยาสลบของลิลลี่นี่
แรงจริงๆ เล่นเอาหยางอวิ๋นหลับข้ามคืนเลย ผมเป็นห่วงจัง เขาจะ
ปวดหัวหรือเปล่าอะ

“เฮ้ หยางอวิ๋น ตื่นแล้วเหรอ”
“เอ็ดเวิร์ด?”
หยางอวิ๋นดูท�าหน้างงๆ คงจะแปลกใจที่จู่ๆ มาโผล่บนรถไฟ 

แต่ถ้าหยางอวิ๋นรู้ว่าผมท�าเพื่อความรักของเขา รับรองว่าหยางอวิ๋น
จะต้องซาบซึ้งกับมิตรภาพแห่งความเป็นเพื่อนที่ผมมีต่อเขา...แล้ว
ในอนาคตเขาก็จะมาซื้อท่าเรือผม! 

 “เซอร์ไพรส์ไหม ตอนนี้เราอยู่บนรถไฟ ฉันตื่นเต้นเป็นบ้าที่
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ได้ลักพาตัวนาย”
“อะไรนะ!? ลักพาตัวผม?”
เฮ้อ...ท�าไมขี้ตกใจจังน้า~
“ฉนัรู้ว่านายกบัลลิลีค่บกนั แล้วลลิลีด่นัเป็นคูห่มัน้หยางหวาง  

เธอกับฉันก็สนิทสนมกันต้ังแต่อนุบาล พอเพื่อนสนิทมาขอให้พา
นายหน ีฉนักเ็ลยบ่ายเบีย่งไม่ได้น่ะ คดิซะว่ามาเท่ียวละกันนะหยาง
อวิ๋น”

วิวข้างนอกรถไฟไม่เลวเลย เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองเศรษฐกิจ จะมี
วิวต้นไม้ใบหญ้าชนบทแบบนี้คงไม่มีทาง ผมรู้สึกว่าตัวเองก�าลังได้
ออกไปเรียนรู้โลกกว้าง ดูสิลู่...ฉันโตแล้วนะ!

“เดี๋ยว นี่มันลักพาตัวนะเอ็ดเวิร์ด ไม่ใช่เล่นขายของ แล้วเรา
ก�าลังไปที่ไหน” 

“ใจเยน็ๆ ไม่เคยเหน็นายสตแิตกเลยนะหยางอวิน๋ ลลิลีแ่ค่ให้
พานายหนไีปในช่วงใกล้วนัแต่งงาน ไปเทีย่วสกัเดอืนรอเธอหนงีาน
แต่ง แล้วพวกนายก็จะได้คบกัน ส่วนฉันก็รับบทเพื่อนตัวเอก โคตร
สนุกเลย”

พูดแล้วก็รู ้สึกว่าตัวเองเป็นคนใจกว้างจัง พ่อบอกว่าเป็น
เจ้าของกิจการต้องใจกว้าง อย่าคิดเล็กคิดน้อย พ่อจะต้องภูมิใจใน
ตัวผม! 

“นายคิดบ้างไหมว่าถ้าทุกคนรู้ว่านายพาฉันมา พ่อนายจะ
เดอืดร้อนนะ ตรงนัน้อาจจะมกีล้องวงจรปิด ยังไงต�ารวจก็ต้องไปหา
ลิลลี่คนแรกเพราะฉันเดินออกมากับเธอ”

หยางอวิ๋นคิดว่าผมลักพาตัวเขามาแบบเด็กเล่นขายของอะ 
ผมวางแผนมาแล้วอย่างดีเถอะ รอบคอบกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว 

“โนๆ ไม่มีกล้อง จริงๆ คือมันก็มีกล้องแหละแต่ลู่ชิงอวิ๋นที่
เป็นประธานนกัเรยีนปิดกล้องให้ ฉนับอกแล้วไงว่ามนัน่าสนกุจะตาย 
เหมือนพวกเราร่วมกันท�าภารกิจอะไรสักอย่างเลย ฮ่าๆๆ”
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“ลู่ชิงอวิ๋น?”
“ใช่ ตอนฉนัไปขอให้เขาช่วย เขาบอกนายก�าลงัวางแผนจะไป

ทิเบตพอดี เขาก็เลยช่วย...อ้อ! ฉันยังไม่ได้บอกสินะ นี่เป็นรถไฟไป
ทิเบตน่ะ ฉันมีบ้านพักตากอากาศของพ่ออยู่ที่นั่นด้วย ตื่นเต้นดีนะ
หยางอวิน๋ เราสองคนก�าลังจะได้ไปเทีย่วทเิบตด้วยกัน ฉนัขอพ่อมา
หลายทีแล้ว เคยดูสารคดีเจงกิสข่านไหม อาจจะใกล้ๆ แถวนั้นก็ได้ 
ช่วงนี้พ่อฉันไปดูงานสาขาที่อังกฤษด้วย ฉันจะได้หนีเที่ยวตั้งเดือน 
โคตรดีเลยว่ะ”

หยางอวิ๋นเงียบไปสักพักแล้วจู่ๆ ก็หัวเราะออกมา เขาคงเริ่ม
คิดได้ว่านี่มันเป็นแผนการท�าให้ความรักเขาสมหวัง แล้วผมก็โคตร
เป็นเพื่อนที่ทุ่มเท เพื่อนที่ดีที่ท�าทุกอย่างเพื่อให้เขากับลิลลี่มีความ
สุข 

“หยางหวางจะมาตามหาฉันไหม”
“เขาก็ต้องตามสิ แต่เราคงขี่ม้าไปเที่ยวกันไกลเลยละ ฉันจ้าง

ไกด์ท้องถิ่นไว้ เราจะไปซัมบาลากัน”
ผมไม่กล้าพูดหรอกว่าลิลลี่เป็นคนจ้าง มันดูไม่เท่อะ ไหนๆ 

ลิลลี่กไ็ม่อยู่ตรงนี้ ผมแอบอา้งนิดหน่อยกค็งไม่เป็นไร หยางอวิ๋นท�า
หน้าเหมอืนท้อแท้แต่แล้วกท็�าหน้าเซ็ง สงสัยจะกลวัโดนด ุผมก็กลวั
ง่ะ...ลู่ดุผมแน่ แต่ช่างเถอะ ไปเที่ยวก่อน ถึงตอนนั้นเดี๋ยวอ้อนๆ 
หน่อยลู่ก็หายโกรธ

“ฉันหนีจากนายได้ไหม”
“ไม่เอาน่าหยางอวิ๋น ผู้ชายอย่างเราก็ต้องไปผจญภัยกันสัก

ครั้ง เชื่อเหอะสนุก นายอยากมาไม่ใช่เหรอ ลู่ชิงอวิ๋นก็บอกว่านาย
สนใจทิเบต คดิซะว่าทรปิสละโสดไง พอลลิลีม่าพวกนายกจ็ะแต่งงาน
กันแล้ว ไม่ได้เที่ยวแล้วนะ”
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เรามาเปล่ียนรถไฟทีปั่กกิง่ ผมไม่เคยมาปักกิง่เลย ทกุอย่าง 
มันดูแปลกตาไปหมด

“เราต้องไปไหนต่อเอ็ดเวิร์ด”
“ไม่รู้อะ ก็ต้องหารถไฟไปทิเบตมั้ง”
“สายไหน”
“ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน”
กผ็มมาครัง้แรกผมจะไปรูไ้ด้ยงัไงล่ะ หยางอวิน๋ท�าหน้าเครยีด 

เขาคงกลัวหลง ผมก็อยากปลอบใจเขานะแต่ผมก็กลัวเหมือนกัน 
หรือเราจะกลับเซี่ยงไฮ้ดี? 

“เดี๋ยวฉันไปถามเจ้าหน้าที่แล้วกัน”
หยางอว๋ินบอกให้ผมรอแล้วเขากห็ายไปในฝงูชน คนมากมาย

ท�าให้ผมไม่ค่อยมัน่ใจเลย เพราะคนพวกนีไ้ม่ใช่เพือ่นผม ผมรูส้กึโดด
เดี่ยว แล้วเวลาผมโดดเด่ียวผมก็จะไปหาลู่ชิงอวิ๋น...น่าจะพาลู่มา
ด้วยกัน แต่ลู่ไม่อยากไปเที่ยวทิเบตกับผม ไว้ผมเที่ยวกับหยางอวิ๋น
ไปก่อน คราวหน้าค่อยพาลู่มาเที่ยวบ้าง

เรากินบะหม่ีรสชาติห่วยแตกที่สถานีด้วยเศษเงินติดกระเป๋า 
ผมไม่เคยกินอะไรที่ไม่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลย หยางอวิ๋นบอกให้
กินๆ ไปดีกว่าหิวตาย เขาช่วยปลอบใจผมด้วยว่าถึงทิเบตอะไรๆ ก็
คงดีขึ้น

“นายมีไกด์อยู่แล้ว บ้านก็มี สบายจะตาย”
“อื้อ ซัมบาลาจะสวยขนาดไหนกันนะ ฉันอยากเห็นไวๆ จัง”
หยางอว๋ินท�าหน้าเหนื่อยใจ เขาคงเหน่ือยจากการเดินทาง

แล้วยังมาเจอบะหมี่รสชาติไม่อร่อยอีก เรากินกันเสร็จก็เดินไปขึ้น
รถไฟไปทิเบต หยางอวิน๋เดนิน�าหน้า เขาตวัเลก็กว่าผมประมาณหนึง่
คบื แต่ผมตวัใหญ่กว่าเพราะอ้วน แม่ชอบบอกว่าผมกินขนมจนอ้วน
ให้ไปลดน�า้หนกั แต่ลู่บอกอ้วนกตั็วนุม่ด ีกอดสบาย แม่กับลูช่งิอวิน๋
ความเห็นสวนทางผมเลยสับสนอะ จะลดน�้าหนักก็กลัวลู่ไม่กอด  
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จะไม่ลดก็กลัวแม่ด่า

รถไฟออกจากปักกิ่งสักพักหยางอวิ๋นก็ลุกไปคุยกับคนท่ี
นั่งโบกี้ข้างๆ ผมหิวเลยไม่ค่อยอยากมาสร้างคอนเน็กชั่นบนรถไฟ 
นั่งมองวิวแก้เบื่อไปจนกระทั่งหยางอว๋ินเดินปึงปังเข้ามาแล้วด่า 
ผมว่ามองโกลกับทิเบตมันคนละฝั่งของประเทศกันเลย

“เฮ้ย เป็นไปไม่ได้ ตอนเรยีนกบัตอนดสูารคดฉีนัว่ามนัตดิกนั
นะ”

“ติดอะไรเล่า ดูแผนที่นี่ มองโกลกับทิเบตไม่ได้ติดกัน!”
“อ้าว ท�าไมเขาย้ายมองโกลไปทางนั้นอะ”
“มันย้ายไม่ได้เอ็ดเวิร์ด นายเข้าใจผิด! ไอ้โง่...เอ๊ย ไอ้บ้า!”
“ง่ะ”
หยางอว๋ินแปลงร่างเป็นหยางอวิน๋ทีผ่มไม่รูจั้ก บ่นภาษาท่ีผม

ฟังไม่เข้าใจ น่าจะภาษาไทยมัง้เพราะเขาเป็นคนไทย ถงึจะฟังไม่ออก
แต่ดเูขาโกรธมาก ผมกไ็ม่ได้ตัง้ใจจะให้มองโกลมนัย้ายตวัเองไปไกล
จากทิเบตนี่ สงสัยรัฐบาลแบ่งเขตการปกครองใหม่มันเลยห่างกัน

ผมเงยีบไม่พดูอะไรสกัค�า เขาเหมือนแม่ตอนโมโหผมเลย วธิี
ท่ีดทีีส่ดุคอืเงยีบ เดีย๋วเขาหายโมโหเขากล็มืแล้วว่าโกรธผม หลงัจาก
ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงหยางอวิ๋นก็หายโกรธ เราก็กลับมาคุยกันเหมือน
เดิม เพื่อนกันก็แบบนี้แหละต้องมีทะเลาะกันบ้างถึงจะสนิทกัน พ่อ
บอกชั่วชีวิตเราจะมีเพื่อนแท้แค่ไม่กี่คน ผมกับหยางอวิ๋นมาเที่ยว
ทิเบตกับมองโกล...เอ่อ ทิเบตอย่างเดียวด้วยกันแบบนี้เราคงคบ 
กันไปจนแก่เป็นเพื่อนแท้ตลอดไปแบบที่พ่อบอก

“เดีย๋วไกด์ทีฉ่นัจ้างไว้จะมารบัเราทีน่ี ่รอตรงน้ีแหละ ถึงฉันจะ
เข้าใจผิดว่ามองโกเลียอยู่ติดทิเบต แต่ฉันจ้างไกด์ทิเบตนะ รับรอง
ได้นอนสบาย กินอิ่ม อยากไปซัมบาลาด้วยกันแน่ๆ”

หยางอว๋ินพยักหน้า ในที่สุดเราก็มาถึงทิเบตกันแล้ว เรายืน
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รอสักพักก็มีคนใส่ชุดสีด�า ตัวสูงถือป้ายชื่อผมกับหยางอวิ๋นเดิน 
เข้ามา

“เอ็ดเวิร์ด หวัง กับ หยางอวิ๋น นะครับ?”
“ใช่ครับใช่”
ไกด์ที่ลิลลี่ติดต่อไว้น่าจะราคาแพง ขนาดเป็นไกด์ที่ทิเบตยัง

ใส่สทูมาเลย ลลิลีน่ีใ่จกว้างจรงิๆ เราเดนิตามไกด์ออกมาท่ีด้านหน้า
สถานี

“เอ็ดเวิร์ด นายบอกชื่อฉันกับไกด์ด้วยเหรอ”
“หือ? เปล่านะ พวกเขารู้ได้ยังไงอะ”
จะว่าไป...ลิลลี่บอกว่าจะจองไว้เป็นชื่อเธอ มันก็ต้องไม่มีชื่อ

ผม แล้วผมก็ไม่ได้แจ้งชื่อหยางอวิ๋นกับใครเพราะผมไม่คิดว่าตัวเอง
จะมาด้วยซ�้า หรือว่า...เราจะโดนปล้น!

“หยางอวิ๋นวิ่ง!”
ผมรีบคว้ามือหยางอวิ๋นวิ่งกลับเข้าไปในสถานี ข้างในต้องมี

เจ้าหน้าทีข่องทางการสิ! แต่ยงัไปไม่ถงึไหนผมก็โดนกดลงกับพ้ืนจน
หน้าคลุกฝุ่น โอ๊ย ถ้าเป้ือนฝุน่แบบนีโ้ดนแม่ด่าเละเทะ ดงึหขูาดเลย
นะ

“ปล่อยยยยยยยยยยยยยยยยยย ปล่อยโว้ยยยยยยยยย”
“อย่าดิ้นสิครับ”
“กป็ล่อยสวิะ ปล่อย!!! พวกนายรูไ้หมว่าฉันเป็นใคร ปล่อยนะ

ปล่อย”
แต่ผมเป็นแค่เดก็อ้วน…เอ๊ย เดก็ตัวนุม่จะไปสูอ้ะไรกับพวกโจร

ชดุด�า แถมโดนถงุผ้าครอบหวัอกี ผมพยายามร้องขอความช่วยเหลอื
ก็ไม่ได้ผล ไม่มีใครได้ยินผมเลย

โจรลักพาตัวจับผมมาโยนไว้ที่ห้องพักห้องหน่ึง ผมไม่รู้ว่า 
ตัวเองอยู่ที่ไหน ไม่เห็นหยางอวิ๋นด้วย ประตูห้องก็ล็อก พยายาม
เปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออก สงสัยพวกนี้จะต้องเป็นโจรเรียกค่าไถ่ 
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เพราะห้องที่ผมโดนจับมาขังมันหรูหราเกินอะ ในหนังเวลาโดนจับ
ไปมีแต่ห้องซ่อมซ่อ แสดงว่าพวกนี้กะจะจับผมไว้โก่งค่าตัวกับพ่อ
แน่ๆ 

“อย่ามาขอท่าเรือแลกกับฉันนะ...”
ท่าเรือนั่นปากท้องของตระกูลหวัง ถ้าเขาต่อรองให้พ่อยก

ท่าเรือให้ พ่อยอมปล่อยผมตายแน่ๆ ถ้าเป็นผมต้องเลือกลูกกับ
ท่าเรือ ก็เลือกท่าเรืออะ ลูกท�าใหม่ได้ แต่สัมปทานท่าเรือนี่ไม่ได้มา
ง่ายๆ นะบอกเลย

พอคดิได้ว่าตวัเองช่างมค่ีาน้อยนดิผมกเ็ริม่ร้องไห้ ไม่น่าลกัพา
ตัวหยางอวิ๋นเลย ไม่น่าช่วยลิลลี่เลย ไม่น่ามาทิเบตเลย ถ้าฟังลู่แต่
แรก กลับบ้านไปกินขนม เล่นกับลู่ เล่นกับม่งม่งผมก็คงไม่โดนจับ
มาแบบนี ้ฮอืออ ถ้าพ่อไม่ยอมยกท่าเรอืให้พวกมนั พวกมนัต้องเอา
ไตผมไปขายแน่ ฮือออ หรือจับไปใช้แรงงาน แงงง ไม่เอา

การโดนจับขังในห้องหลายวันท�าให้ผมกินข้าวไม่ลง แม้โจร
กลุ่มนี้จะหาแต่ของดีๆ มาให้กินก็ตาม เขาไม่ได้เลี้ยงผมอดอยาก
เท่าไหร่ คงกลัวเอาไปแลกท่าเรอืไม่ได้ ผมกแ็อบสงสารพวกโจรนดิๆ 
ท่ีคิดว่าผมมีค่าขนาดนั้น แต่เรื่องอะไรผมจะบอกให้โง่ว่าพ่อไม่เอา
ท่าเรือมาแลกกับผมหรอก ให้พวกมันผิดหวังไปเลย 

ในขณะที่ผมก�าลังจะหิวตาย ประตูห้องผมก็เปิดออกอีกครั้ง 
แปลกใจนดิหน่อยเพราะยงัไม่ถงึมือ้กลางวนัเลยอะ ถึงจะอยากรูแ้ต่
ผมต้องท�าเป็นเฉยชา หมดอาลยัตายอยาก นัง่หนัหลงัให้ประตหู้อง
มองดูประตูห้องน�้าไป ถึงห้องนี้จะหรูแค่ไหนก็ไม่มีระเบียง ผมเลย
มีทางเลือกเดียวคือห้องน�้า

“ไอ้ลูกโง่!”
“แม่!”
ผมหันขวับไปมองผู้หญิงตัวผอม แต่งหน้าสะสวย ทรงผมตี

กะบังยืนช้ีหน้าผมอยู่ตรงประตู ข้างหลังแม่มีพ่อเป็นฉากประกอบ



~ แบมแบม ~

29

ที่ยืนนิ่งราวกับบอดี้การ์ดประจ�าตัวแม่
“แกนะแก ท�าความอับอายให้กับวงศ์ตระกูลจริงๆ ไม่สร้าง

ปัญหาสักวันมันจะตายไหม ฮะ!?”
“โอ๊ยแม่ ปล่อยยย ผมเจ็บบบ”
แม่บิดหูจนผมปวดไปหมด แต่ถึงจะเจ็บผมก็ดีใจที่เจอแม่จน

ร้องไห้ออกมา ร้องเพราะทั้งเจ็บทั้งดีใจนี่แหละ ฮือออ แม่ยอมเอา
ท่าเรือมาแลกกับผมแล้วใช่ไหม

“แกรู้ไหมว่าตระกูลหยางโทร.ไปด่าพ่อแกถึงอังกฤษ ดีนะเขา
ไม่เลกิท�าการค้าด้วย แกคดิว่าแต่ละปีเขาส่งออกชาเป็นก่ีร้อยก่ีล้าน
หยวน! ไปพาลูกหลานเขาหนีมาท�าไม หือออ?”

“ฮือออ แม่ ผมไม่ได้ตั้งใจ ฮืออออออ”
“กลับบ้านไปคราวนี้โกนหัวบวชเลยนะ ไม่ส�านึกไม่ต้องออก

จากวัด!”
“คุณก็ ใจเย็นๆ ก่อน ลูกยังเด็ก..”
“ก็เพราะพ่อมันให้ท้ายแบบนี้ไง ลูกมันเลยไม่โตสักที ดูลู่ชิง- 

อวิน๋บ้างสคิณุ แก่กว่าลกูเราแค่ปีกว่า วางแผนอนาคตไว้ถึงไหนแล้ว 
ถ้าคุณยังโอ๋ลูกแบบนี้นะ ต่อไปคงได้ขายท่าเรือเซี่ยงไฮ้กิน!”

“หา แม่รู้แล้วเหรอ!”
แม่หันขวับมามองผม ตาสวยๆ ของแม่ถลึงใส่ผมจนมันโต

เท่าไข่ห่าน
“หวัง—เป่า—อวิ๋น! ไอ้ลูกบ้า!”
ผมโดนแม่ด่ายาวอย่างกบัก�าแพงเมอืงจีน ตอนไปทิเบตโคตร

ล�าบากแต่ตอนกลับพ่อกับแม่เอาเฮลิคอปเตอร์มารับ ปรากฏว่าผม
โดนขังอยู่ท่ีโรงแรมใกล้ๆ สถานีรถไฟนั่นแหละ ผมอยากจะเล่า
เหตุการณ์สร้างมิตรภาพเพื่อนแท้กับหยางอวิ๋นให้พ่อฟัง แต่แค่จะ
อ้าปากแม่ก็ด่าแล้ว พ่อก็โดนแม่ด่าด้วย

กลบัมาถงึบ้านแม่จะจบัผมส่งไปวดัจรงิๆ แต่พ่อขอไว้แม่เลย
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ให้ไปนัง่สวดมนต์ในห้องคนเดยีว แถมเปิดเทปเล่นบทสวดมนต์ด้วย 
ให้ผมนุ่งขาวห่มขาวแล้วกินเจหนึ่งเดือนเป็นการท�าโทษ

“แต่ลูกผอมลงไปเยอะเลยนะคุณ...”
“ด ีให้มนัผอมไปเลย อ้วนเป็นหมแูล้วเพราะคณุตามใจลกูอยู่

นั่นแหละ”
ง่ะ...ไม่อ้วนสักหน่อย กอดก�าลังนุ่มต่างหาก

ผมนัง่นบัลกูประค�าสวดมนต์อย่างตัง้ใจ นีไ่ม่ใช่คร้ังแรกท่ี
แม่ลงโทษผมด้วยวิธีแบบนี้ ถ้าผมตั้งใจท�าตามที่แม่บอก ส�านึกผิด
จากใจจริงแม่ก็จะใจอ่อนลดวันท�าโทษลงให้ แบบนี้แหละนะวิถีฮีโร่ 
จะท�าความดีแรกๆ มันก็ต้องโดนคนทั่วไปมองว่าเป็นพวกนิสัยไม่ดี
ไว้ก่อน พอหลังๆ ก็ถึงมาเห็นค่าเรา

ถึงพ่อจะแอบเอาขนมมาให้แต่ผมก็ยังกินอะไรไม่ลงอยู่ดี
เพราะผมรู้สึกผิดต่อหยางอวิ๋น ไม่รู้ป่านนี้เขาเป็นยังไงบ้าง พ่อแม่ก็
ไม่รู้เหมือนกัน แต่พ่อก็ดูไม่เครียดเรื่องผมร่วมมือกับลิลลี่ลักพาตัว
หยางอวิ๋น ผมแอบๆ ถามพ่อแล้วว่าจะไม่มีปัญหาใช่ไหม ในเมื่อ
บ้านเราสนิทกับตระกูลลู่ที่ไม่ถูกกับตระกูลหยางกับตระกูลหวงของ
ลิลลี่ 

“บ้านเราท�าการค้า ไม่ทะเลาะกับใคร เน้นคบเพื่อนไงลูก”
“ก็จริง ผมมีเพื่อนทั้งโรงเรียน”
เห็นพ่อชิวผมก็ชิวด้วย แต่ชีวิตก็เริ่มไม่ชิวเพราะหลังจาก 

สวดมนต์ครบวนัลู่ชงิอว๋ินกม็าหา...ผมรูสึ้กได้ว่านีแ่หละนรกมาเยอืน
ของจริง

ฮือออ ขอพลังท�าความดีที่ช่วยหยางอวิ๋นให้ประสบความ
ส�าเร็จในด้านความรักดลบันดาลให้ผมแคล้วคลาดปลอดภัยจาก 
ลู่ชิงอวิ๋นทีได้โปรด

“ฉันรอนายกลับมา แต่นายดันไปโผล่ทิเบต”
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ลู่ชิงอวิ๋นในชุดจีนสีน�้าเงินยืนกอดอกพิงประตูห้องผม เขาหรี่
ตามองลูกประค�าในมือแล้วเลิกคิ้วขึ้น

“นับเร็วไปไหม”
ผมชะงกัมือทีน่บัลกูประค�าด้วยความเรว็สงู คือผมหวาดผวา

มาก ปกตินับหนึ่งลูกก็พุทธ หนึ่งลูกก็โธ ไปช้าๆ แต่ นี่ไม่พุทธ ไม่โธ 
อะไรทั้งนั้นแถมเหงื่อแตกพลั่ก

“แหะๆ...กินข้าวยังลู่”
“หึ”
ลู่ชิงอวิ๋นกวาดตามองผมที่นั่งขัดสมาธิอยู่กลางพื้นห้อง ช่วง

นีผ้มนอนพืน้เพราะถอืศลีกนิเจไม่นอนเตยีง แม่บอกถ้าเข้ามาดแูล้ว
เหน็ผมแอบนอนเตยีง จะไล่ไปวดัของจรงิแถมต้องโกนหวัด้วย ปกติ
บ้านจีนผู้ชายต้องเป็นใหญ่ แต่บ้านเราคงรับอิทธิพลฝรั่งมามาก 
เกินไป แม่เลยใหญ่กว่าพ่อซะงั้น

“ฉันขอโทษ...ฉันไม่ได้ตั้งใจไปทิเบตเลยนะ”
“แล้วไปท�าไม”
น�า้เสยีงของลูช่งิอวิน๋ห้วนสัน้กระชบัท�าเอาผมเกอืบน�า้ตาร่วง 

นี่คือลู่เวอร์ชั่นโกรธมาก เขาไม่ชอบคนไม่รักษาสัญญา แล้วผมก็ผิด
สัญญาเรื่องจะกลับไปหาเขาแต่ดันไปทิเบต

“ฉันขึ้นไปส่งหยางอวิ๋น แต่เขาสลบ...มันไม่เหมือนที่คิดไว้ก็
เลยเผลอลังเล แล้วรถไฟมันก็ออกง่ะ...ฉันถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอก
มันวิ่งยาวถึงปักกิ่ง”

“แล้วถึงปักกิ่งท�าไมไม่กลับเซี่ยงไฮ้”
“แหะๆ...ตอนนัน้แอบเผลออยากไปเท่ียว ตะ...แต่ไม่ได้ตัง้ใจ

ไปจริงๆ นะ”
ลูช่งิอวิน๋ย่างเท้าเข้ามาใกล้ผมทลีะก้าว แล้วเขาก็ย่อตวัลงตรง

หน้าผม สายตาของเราอยู่ในระดับเดียวกันแต่ผมรู้สึก...รู้สึกว่าลู่น่า
กลัวกว่าทุกครั้ง
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“หวังเป่าอวิ๋น”
“วะ...ว่าไง...”
“ยกมือนายขึ้นมา”
ผมค่อยๆ ยกมืองงๆ แต่ถูกลู่ชิงอวิ๋นดึงมือเข้าไปหาเขาแล้ว

กัดแรงๆ แรงมากจนผมสะดุ้งแล้วร้องไห้ แต่เขาก็ไม่ยอมปล่อย เขา
กัดจนเขาพอใจแล้วถึงปล่อย มันไม่ถึงกับเลือดออกแต่รอยฟันบน
หลงัมอืชดัเจนมากแม้ตาผมจะพร่าเบลอด้วยม่านน�า้ตากย็งัเหน็รอย
ฟันชัดแจ๋ว

“นายท�าให้ฉันโมโห...มาก”
“ฮึก...ลู่ ฉันขอโทษ”
“นายท�าให้ฉนัมดืแปดด้าน ไม่รูว่้านายหายไปไหน หายไปกับ

ใคร เกิดอะไรร้ายแรงขึ้นหรือเปล่า”
ลูช่งิอวิน๋ขยบัตวัห่างจากผมแล้วลกุขึน้ยนื เขากอดอกก้มมอง

ผมที่นั่งร้องไห้อยู่กับพื้น
“เสี่ยวอวิ๋น”
“ฮึก อะ...อะไร...”
“ต่อไปนี้เราไม่รู้จักกัน”
“ไม่เอานะ! ลู ่ฮอือออออ ฉันขอโทษ อย่าโกรธฉนัเลยนะ ฉนั

ผิดไปแล้ว ฮืออออออ”
ผมรีบลุกเข้าไปกอดลู่ชิงอว๋ิน ในอกของผมปวดร้าวไปหมด 

เสียใจยิ่งกว่าตอนแม่ชี้หน้าด่าว่าไอ้ลูกโง่ มะ...มันปวดร้าวกว่านั้น 
ไม่อยากให้ลู่โกรธ ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ ฮือออ ไม่น่าไปทิเบตเลย

“เสี่ยวอวิ๋นไม่รักฉันอีกต่อไปแล้ว แม้แต่เรื่องที่ฉันขอ...นายก็
ท�าให้ไม่ได้”

“ไม่จริงนะลู่ ฉันรักลู่คนเดียว ฮือออ ต่อไปฉันจะไม่ดื้อแล้ว 
ไม่ผิดสัญญาแล้วด้วย อย่าโกรธฉันเลยนะ โฮฮฮ”

ลู่ชิงอว๋ินมองคนร้องไห้จนตาบวมแล้วก็ข่มอารมณ์ไม่ให้
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ใจอ่อนง่ายๆ หวงัเป่าอวิน๋เอาแต่ใจเกนิไปแล้ว เพราะท้ังบ้านตามใจ 
เขาเองกต็ามใจจนท�าอะไรไม่คดิ พาตวัเองไปเส่ียง ก็เตอืนแล้วว่าตวั
เองอยูต่รงกลางระหว่างเกมการเมอืงของสองตระกูล แล้วมนัก็ไม่ใช่
แค่เร่ืองของสองตระกลูแต่เป็นกลุม่สองขัว้อ�านาจทีม่ผีลต่อต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีในอนาคต ทั้งลิลลี่ หวง ทั้งหยางอวิ๋น ไม่ใช่ลูกเศรษฐี
บ้านรวยแต่เป็นผู้มีอ�านาจในชนชั้นปกครองกันทั้งนั้น แล้วตระกูล
หวังก็เป็นญาติกับตระกูลลู่ของเขาที่อยู่คนละฝั่ง เรียกว่าเหตุการณ์
นี้อาจจะถูกท�าลายความเชื่อมั่นจากพวกเดียวกันได้เลยด้วยซ�้าถ้า
หยางกับหวงเอาเรื่อง

แต่แปลกตรงทีต่ระกลูหยางดนัไม่เอาเรือ่ง แค่ส่งจดหมายเชงิ
ต�าหนิออกมา นั่นท�าให้ลู่ชิงอว๋ินแปลกใจ...หยางเสียหน้าขนาดน้ี
ท�าไมลู่ไม่โดนหางเลขไปด้วย บนถนนสายอ�านาจถ้าอีกฝ่ายเพลี่ยง
พล�้าไม่มีใครหรอกที่จะใจดีมองข้ามมีแต่ตอกย�้าและซ�้าเติม

นี่เป็นเรื่องที่เขายังดูไม่ออก ตระกูลหยางได้อะไรกับการมี
น�้าใจครั้งนี้ แล้วถ้าไม่เอาเรื่องทางลู่กับหวัง มันก็มีอีกทางที่น่าคิด
คือตระกูลหยางไม่กินเส้นกับตระกูลหวงแล้ว?

ลิลลี่ หวง วางแผนลักพาตัวหยางอวิ๋น ทั้งๆ ที่เธอก�าลังจะ
แต่งงานกับหยางหวาง...จักรพรรดิพระอาทิตย์ 

การเมืองมันซับซ้อน...ไหนๆ ตระกูลลู่ก็ยังไม่โดนหางเลขไป
ในสงครามนี้ก็ควรจะอยู่นิ่งเข้าไว้ เพื่อรอดูท่าทีระหว่างตระกูลหวง
กับตระกูลหยางว่าจะเอายังไงต่อ

พ่ออาจจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ลู่ชิงอวิ๋นไม่อยากถาม เขาไม่
อยากให้พ่อรู้ว่าเขาสนใจการเมืองมากเกินไป วงการนักการเมือง
ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร เปลี่ยนฝ่ายย้ายข้างเป็นเรื่องปกติ ใคร
ตามไม่ทัน เข้าไม่ถูกพวกก็ต้องยอมอยู่สงบเสงี่ยมเพื่อรอวันที่จะมี
อ�านาจอีกครั้ง

พ่อไม่อยากให้เขาเดินตามรอยพ่อ...แต่เขาดันชอบ
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ลู่ชิงอว๋ินรู้ตวัว่าตวัเองชอบอ่านหนงัสอืการเมอืง การปกครอง 
แม้กระทั่งทดลองบริหารโรงเรียนที่เหมือนกับประเทศเล็กๆ แห่ง
หนึ่ง

การมีอ�านาจ...คือการอยู่เหนือคนทุกคน 
แล้วเพราะเขายังมีอ�านาจไม่พอ...เลยไปพาเสี่ยวอวิ๋น 

กลับมาไม่ได้
ลูช่งิอวิน๋มองมือตัวเองแล้วก�าแน่น เกลียดทีต่วัเองยังเป็นแค่

เด็ก ไม่มีเส้นสาย ไม่มีอะไรเลย ท�าได้แค่รอวันแล้ววันเล่าอยู่ที่บ้าน
“ลู่ ฮึก...ดีกันนะ”
“...อย่าให้มีครั้งที่สอง”
“ไม่มีแล้ว ไม่มีจริงๆ ฉันสัญญา”
“ถ้านายท�าอีก...”
“ฉนัยอมให้ลูล่่ามโซ่ขงัไว้ในบ้านไม่ให้เหน็เดอืนเหน็ตะวนั

เลย”
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Chapter 3

Plan B

ผมนั่งปฏิบัติธรรมในห้องนอน สวดมนต์ ท�าสมาธิอย่าง
ตั้งใจ แม่ก็ยอมเลิกท�าโทษผมในที่สุด แล้วบอกให้ไปขอโทษหยาง- 
อวิ๋นด้วย

“ว่าแต่...หยางอวิ๋นเขาปลอดภัยใช่ไหม”
ผมพยายามป้อนขนมหมาให้เจ้าม่งม่ง มนัเป็นหมาน่าสงสาร 

ขาสัน้มาก มนัชอบว่ิงตามลู่ แต่ลู่จะไม่ยอมให้มนัเข้าห้องท�างานด้วย
เพราะมันซน มันเลยมานั่งหงอยกับผม มันท�าหน้าเหมือนฟ้องอะ
ว่าลูไ่ม่เล่นด้วย ผมเข้าใจความรูสึ้กม่งม่งเลยนะ เพราะเวลาลูไ่ม่เล่น
กับผม ผมก็หงอยแบบนี้เลย

“ตระกูลหยางรับตัวไปแล้ว ก่อนนายอีก”
ลูท่�าหน้าหงดุหงดิใส่เจ้าม่งม่งเพราะมนัเมนิขนมผมแล้วไปงบั

ชายเส้ือของลู่แทน ลู่ชิงอวิ๋นชอบใส่ชุดจีนตัวยาวสีน�้าเงินเข้มแบบ
ขุนนาง องค์ชายสมัยก่อน ถึงจีนจะไม่ได้มีกษัตริย์ปกครองแล้วแต่
ความคุน้เคยเก่าๆ กส็บืทอดกนัมาในตระกลู บ้านลู่กับบ้านหวงัของ
ผมเรามีเชื้อสายฮั่น
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พ่อบอกว่าถ้ายังเป็นการปกครองระบอบกษัตริย์ บ้านลู่ก็คง
เป็นขุนนางใหญ่ ส่วนเราก็พ่อค้าร�่ารวย ใหญ่สุดในน่านน�้าเซี่ยงไฮ้ 
แล้วรสนิยมสีน�้าเงินเข้มของลู่ชิงอวิ๋นก็ท�าให้แม่ปลื้มมากกก จน
บังคับให้ผมตัดชุดเหมือนกับลู่บ้าง แต่แม่บอกยืนคู่กันแล้วเหมือน
เสาไฟฟ้ากับไหเหล้า...แม่นะแม่ ผมไม่ได้อ้วนสักหน่อย แค่ตัวนุ่ม!

“แล้ว...เขาตามหาหยางอวิ๋นเจอได้ยังไงอะ”
“คนของหยางหวางเขามาตามที่โรงเรียน แล้วก็เจอฉัน”
“นายก็เลยบอกเขา?”
“ใช่ ฉันบอกว่าพวกนายลาโรงเรียนไปเที่ยวทิเบต”
ลูช่งิอวิน๋ท�าให้ผมดโูง่มากกกกกกกกก ลกัพาตวัคนอืน่แล้วยัง

ลาโรงเรียนก่อนจะไปอีก ผมไม่โง่ขนาดนั้นสักหน่อย ผมฉลาดจะ
ตายเหอะ มีวางแผนปิดกล้องวงจรปิดด้วย!

“ไหนนายบอกว่าอยากช่วยหยางอวิน๋ไงลู ่แล้วบอกท�าไมอะ”
ผมเบะปากใส่ลู่ชิงอว๋ิน เขาบอกเองนะว่าอยากช่วย ผมก็

อยากช่วยเราเลยร่วมมือกัน แบบนี้มันหักหลังกันชัดๆ เลยอะ

“เพราะนายไปด้วย”
“เกี่ยวกับฉันเหรอ”
“ฉันไปตามนายกลับมาเองไม่ได้...แต่หยางหวางท�าได้ เขามี

อ�านาจมากกว่า”
ลูช่งิอวิน๋หนัหน้าหนอีอกไปทีส่วนด้านนอก มอืเรยีวทีเ่ลยแขน

เสื้อกว้างออกมาก�าแน่นจนเห็นเส้นเลือด เขายังโกรธที่ผมไม่รักษา
สัญญา

“ฉันขอโทษนะลู่...ฉันจะไม่ท�าอีกแล้วจริงๆ”
“อืม...”
รอยฟันสม่ีวงช�า้ของลูช่งิอวิน๋บนมอืผมยงัเจบ็อยูเ่ลย...ไม่กล้า

ดื้อกับลู่แล้ว เดี๋ยวโดนกัดอีก
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ลู่ชิงอวิ๋นสบตารุ่นน้องที่โดนลักพาตัวไปทิเบต ตระกูล
หยางเพ่ิงยอมปล่อยหยางอวิ๋นกลับมาใช้ชีวิตปกติ หลังจากแจ้งว่า
หยางอวิ๋นยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

“รุ่นพี่กับเอ็ดสนิทกันเหรอครับ”
ลู่ชิงอวิ๋นยิ้มจาง แต่ไม่ได้ตอบอะไร เป็นเอ็ดเวิร์ดที่ตามหยาง

อวิ๋นมาหาเขาถึงในห้องสภานักเรียนตอบแทน
“อ๋อ สนิทกันสิ แม่ฉันเป็นน้าชิงอวิ๋น…เอ๊ย ประธานลู่ ฉันก็

หลานชายตระกูลนักการเมืองนะเห็นแบบนี้”
ในโรงเรยีนเอด็เวร์ิดกบัเขาจะไม่ได้สนทิกันเท่าไหร่ เจ้าเสีย่ว-

อว๋ินคดิว่าถ้าตวัเองสนทิกบัเขาแล้วเพือ่นจะไม่คบ เพราะเขาเก่งกว่า 
จะโดนแย่งเพือ่นไปหมด...ความคดิเดก็น้อย ใครจะอยากมเีพ่ือนท้ัง
โรงเรียนแบบเสี่ยวอวิ๋นกันล่ะ เขาเลือกคบคนที่อยากจะคบเท่านั้น
แหละ

“พี่ตั้งใจให้ผมโดนลักพาตัว”
หยางอวิ๋นไม่ใช่คนโง่ แค่ยังดูเกมการเมืองของผู้ใหญ่ไม่ออก 

เกมของผู้ใหญ่ที่เด็กกลายเป็นส่วนหนึ่งโดยไม่รู้ตัว
“ก็ใช่”
“ผมนึกว่าพี่ชอบ...”
“ฉันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ หยางอวิ๋น”
หยางอวิน๋คดิว่าเขาชอบลลิลี ่หวงถงึขนาดยอมย่ืนมอืมาช่วย

ให้ตระกูลหวงกับหยางไม่ต้องแต่งงานกัน ซึ่งมันไม่ใช่ การแต่งงาน
ของสองตระกูลเกี่ยวพันถึงผลประโยชน์ ที่เขาช่วยก็ด้วยเหตุผล
เดียว...แตกคอ

คนทีไ่ด้ประโยชน์คอืกลุม่การเมอืงทีย่นืคนละฝ่ังอย่างตระกูล
ลูข่องเขา หวง กบั หยาง เป็นตระกลูใหญ่ หากไม่ลงรอย ยังไงกต้็อง
มีฝ่ายที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ 

“หน้าที่อะไรกัน”
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“เฮ้อ...เอ็ดเวิร์ด ท�าไมนายไม่รู้อะไรเลยนะ แบบนี้ไงคุณแม่
ถึงบอกให้ฉันดูแลนายประจ�า”

ลู่ชิงอว๋ินเลอืกทีจ่ะบ่นเจ้าเสีย่วอวิน๋เพือ่ตดับทของหยางอวิน๋ 
ไม่ใช่หน้าที่เขาที่จะต้องอธิบาย เขายังต้องรอให้ท่าทีของตระกูล
หยางชัดเจนกว่านี้ หากมีการเปลี่ยนฝ่าย การได้เป็นพวกเดียวกัน
กับรุ่นน้องแบบหยางอวิ๋นถือเป็นเรื่องดี

“ฉันโตแล้วไม่ต้องการคนดูแลหรอก ฉันไปทิเบตมาแล้วนะ! 
ไปเองด้วย!”

หยางอวิ๋นหลุดท�าหน้าเอือมระอาเจ้าตัววุ่นวายที่เอาความดี
เข้าตวัแล้วหนัมาสบตาเขา แค่สบตากร็ูแ้ล้วว่าเราคดิเหมอืนกัน หวงั
เป่าอวิ๋นไม่มีทางไปทิเบตเองได้หรอก

ตาคมมองคนอ่อนวัยกว่าสองคนเดินออกจากห้องสภา
นกัเรียนไป ความเครยีดในเรือ่งความซบัซ้อนของกลุม่อ�านาจท�าให้
ลู่ชิงอวิ๋นหายใจไม่ค่อยคล่องนัก 

“ชิงอวิ๋น”
มอืท่ีก�าลงัดงึเนก็ไทออกชะงกั เจ้าตัววุน่วายทีเ่พิง่เดนิออกไป

กลับเข้ามาในห้อง
“หืม?”
“ไม่ชอบหยางอวิ๋นเหรอ”
“ท�าไมคิดแบบนั้นล่ะ”
“ก็...ลู่ดูไม่ไว้ใจหยางอวิ๋น”
คิ้วเรียวเลิกขึ้น แปลกใจที่เจ้าตัววุ่นวายดูออก ไม่ใช่เพราะว่า

ไม่ชอบ แต่ด้วยเหตุผลที่ยังไม่รู้ท่าทีกันมากกว่า มันเลยไม่ค่อย
สบายใจเท่าไหร่

“ดูออกเหรอ”
“ฉนัดอูอกหมดแหละ เวลาชงิอว๋ินดีใจ เสยีใจ อารมณ์ด ีชอบ 

หรือว่าเกลียด ลู่ชอบท�าเป็นยิ้มใจดี แต่ไม่ชอบใครสักคนเลย กับ
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หยางอวิน๋ฉนันึกว่าลูจ่ะชอบเขาเพราะท�างานด้วยกนั แต่ลูก่ไ็ม่ชอบ”
“มันก็ไม่เชิง”
“การที่เราไม่ชอบคนรอบตัวเลยสักคน...มันไม่ดีนะ”
“...”
“เพราะไม่รู้ว่า เราไม่ชอบคนอื่น...หรือเราไม่ชอบตัวเอง

กันแน่”
ความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้บางอย่างท�าให้ลู่ชิงอวิ๋นดึงเน็กไท

ออกมาแล้ววางบนโต๊ะ สายตาเป็นห่วงของเจ้าตัววุ่นวายดูเหมือน
จะท�าให้ความอึดอัดหายไปหลายส่วน

“ฉันไม่อยากให้ลู่ไม่ชอบตัวเอง ฉันอยากให้ลู่มีเพื่อนสนิท มี
คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ มีคนที่คุยได้ทุกเรื่อง”

“ฉันมีเสี่ยวอวิ๋นคนเดียวก็พอแล้ว”
“พอจริงอะ แต่ลู่ไม่เห็นเล่าอะไรให้ฉันฟังเท่าไหร่เลย...ลู่คุย

กับฉันไม่ได้ทุกเรื่องเหรอ”
“เรื่องของฉันมันซับซ้อน บางทีฉันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง”
มือเรียวเลื่อนไปดึงมือที่ยังมีรอยฟันจางๆ มาจับ นิ้วโป้งไล้

เบาๆ ตรงรอยช�า้...วนันัน้เขาโมโหมาก โมโหจนทนไม่ไหว เผลอท�า
อะไรรุนแรงลงไป

“งั้นฉันส่งตัวแทนไปคุยกับลู่แล้วกันนะ ถ้าลู่อึดอัดก็คุยกับ
ตัวแทนของฉัน”

“ตัวแทน?”
“เจ้าม่งม่งไง มันเป็นหมา มันเอาไปเล่าให้ใครฟังต่อไม่ได้

หรอก ถึงลู่พูดสับสนวกวนไปมามันก็ไม่บ่นด้วย ไม่ขี้เสือกด้วย ลู่จะ
ได้ไม่เหงา มนัเดนิเล่นเป็นเพือ่นได้ด้วยนะเวลาเครยีดๆ แต่ลู่ขายาว
ต้องเดินชา้หน่อย มันขาสัน้ มันอาจจะวิ่งไม่ค่อยทัน หมอบอกหา้ม
มนัวิง่เยอะด้วย กระดูกมันยาวว่ิงเยอะไม่ได้ เฮ้อ...สายพันธุน้ี์มชีวีติ
รอดได้ไงอะ ดตูายง่ายอย่างกบัหมแีพนด้า ต่อไปคอร์ก้ีต้องเป็นสัตว์
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สงวนของโลกเชื่อฉันสิ”
ลูช่งิอวิน๋หัวเราะกบัท่าทางอวดสรรพคณุหมาขาสัน้ทีย่ดัเยยีด

เอามาให้เขาเล้ียง แถมยังบ่นว่าจะตายง่ายอีก มันไม่ขนาดนั้นสัก
หน่อย เว่อร์จริงๆ 

“ที่พูดมาทั้งหมดคือให้ฉันเอ็นดูม่งม่งใช่ไหม”
“ก็ลู่ดูไม่ค่อยรักมันอะ ฉันเลยรู้สึกว่ามันน้อยใจ”
คนอะไรดูออกด้วยว่าหมาน้อยใจ เล้ียงก็ไม่ได้เลี้ยงเอง มัน

แค่ชอบกัดนั่นกัดนี่เท่านั้นแหละ ชุดเขายาวมันก็เลยยิ่งชอบ ก็ต้อง
ดุเพราะชุดขาดหมด

“เฮ้อ เสี่ยวอวิ๋นทั้งรู้ใจฉัน ทั้งรู้ใจหมา ท�าไมเก่งแบบนี้”
ท้ังเหนื่อยใจทั้งอ่อนใจจนต้องอ้าแขนกอดเจ้าตัววุ่นวายแล้ว

ซุกหน้าลงกับไหล่คนในอ้อมแขน...ตัวนุ่มๆ กอดแล้วสบายจริงๆ 
“เพราะฉันรักชิงอวิ๋นที่สุดในโลกเลย”
“ฉันก็รักเป่าอวิ๋น”
เสียงหัวเราะของเจ้าตัววุ่นวายกับแขนท่ียกขึ้นกอดเขาคืน...

มันดีมาก ดีจนไม่อยากจะเสียไป ไม่อยากยกให้ใคร อยากให้เจ้าตัว
วุ่นวายเป็นตัววุ่นวายของเขาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ 

“จริงๆ ฉันมีอีกเรื่องที่กังวลมากๆ แต่พูดต่อหน้าหยางอวิ๋น
ไม่ได้”

ลู่ชิงอวิ๋นขยับตัวออก เห็นสีหน้ากังวลกับแก้มพองๆ ของเจ้า
ตวัวุน่วายแล้วกส็งสยัว่าเรือ่งอะไร ตัง้แต่เดก็ยนัโตสิง่ทีห่วงัเป่าอวิน๋
เครียดก็มีแค่เรื่องการบ้าน เพื่อนไม่เล่นด้วย แม่ท�าโทษ อดกินขนม 
แล้วก็งอนที่เขาเอาแต่อ่านหนังสือ

“แม่อยากจะให้ฉันหัดบริหารท่าเรือ แม่บอกว่าลูกบ้านอื่น
ป่านนี้เข้าประชุมบอร์ดบริหารกันหมดแล้ว ส่วนฉันเอาแต่เล่น 
ไร้สาระ”

“ก็ดีแล้วนี่”
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“ไม่ดีเลยสักนิด ฉันเห็นคลื่นก็เวียนหัวแล้ว ฉันเคยขึ้นเรือไป
กับพ่อ ฉันก็อยากจะอ้วก...ฉันไม่เมาคลื่นก็กลัวทะเลอะ ทีนี้ฉันก็
เลยแอบคิดว่าจะขายท่าเรือให้ตระกูลหยาง ก็ลู่เคยบอกว่าตระกูล
หยางรวยมาก เผือ่ในอนาคตหยางอวิน๋จะอยากซือ้ท่าเรอืฉัน แต่แม่
ดันรู้เข้า...อดขายแน่เลย แถมยังโดนด่าว่าเป็นลูกโง่!”

ฟังเหตุผลแล้วกส็มกบัเป็นเจ้าตัววุน่วาย! ท่าเรอืเซีย่งไฮ้ทีเ่งนิ
สะพดัทีส่ดุในจนีแผ่นดนิใหญ่ คนรมุแย่งกนัยิง่กว่าหมาป่าไฮยีน่าล่า
เหยื่อ แต่ทายาทคนเดียวของตระกูลที่ครองส่วนแบ่งถึงหกสิบ
เปอร์เซ็นต์ดันอยากจะยกให้คนอื่น

หวังเป่าอวิ๋นไม่ได้รู้เลยว่าที่ตระกูลหวังยืนหยัดอยู่ตรงกลาง
ท่ามกลางสงครามการเมืองได้เพราะมีอ�านาจในการค้ากับต่าง
ประเทศ การขนส่งทางเรอืเป็นหัวใจส�าคญัของเศรษฐกจิ จนีเพิง่เปิด
ประเทศเพ่ือค้าขายกบัต่างชาติ ไม่ไปทางเรอืจะให้ไปทางไหน ตอน
นี้รัฐบาลก็สนับสนุนให้ค้าขายกับต่างชาติ แม้แต่ผู้น�าจีนก็ไปเยือน
ประเทศต่างๆ ในเอเชีย

“อย่าขายเลย”
“กฉ็นัท�าไม่เป็น...แล้วฉนักไ็ม่มใีคร มแีต่ลูค่นเดยีว ซึง่...ลูก็่คง

ไม่อยากท�าธุรกิจด้วยใช่ไหม พ่อบอกว่าลู่อยากรับราชการ เป็น
อาชีพมีเกียรติ ส่วนฉันดีดลูกคิดได้อย่างเดียว ต้องไปโกงเงินฝรั่ง  
ขูดเลือดขูดเนื้อพวกจะส่งออกน�าเข้าให้จ่ายค่าส่งแพงๆ แต่ฉันโดน
โกงก่อนแน่นอน ฉันจะไปขูดเลือดใครเขาเป็นเล่า ขายทิ้งเลยอาจ
จะได้ก�าไรมากกว่าดันทุรังท�าต่ออะ”

“เป็นเจ้าของท่าเรือก็เป็นคนมีอ�านาจ”
“ฉนัไม่สนใจอ�านาจหรอก...ฉนัแค่อยากกินอิม่นอนหลับ เล่น

กบัม่งม่ง เล่นกบัลู ่อยูก่บัลูต่ลอดไป ส่วนเรอืนีไ่ม่อยากอยูด้่วยหรอก”
มุมปากยกยิ้มกับค�าพูดที่อยากอยู่ด้วยกันตลอดไป
“ลองท�าดูก่อน เผื่อจะชอบ”
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“ลู่ไปหัดบริหารท่าเรือเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิ”
“เป่าอวิ๋น...”
เจ้าตัววุ่นวายเกริ่นมาตั้งเยอะ นี่วางแผนมาตะล่อมให้เขาไป

ช่วยเรียนรู้ ช่วยคิด ช่วยท�า พอตัวเองท�าได้ไม่ดีจะได้มีเขาเป็นโล่
ก�าบังไม่ให้โดนแม่ด่าชัดๆ 

“ฉันรู้ว่าลู่อยากรับราชการ แต่ฉันก็หมดหนทางแล้ว ลู่จะทิ้ง
ฉันได้ลงคอเลยเหรอ ฉันมีลู่คนเดียวจริงๆ นะ...”

เจ้าตัววุ่นวายกลายเป็นม่งม่งเบอร์สอง จับชายเสื้อเขาแล้ว
พยายามบีบน�้าตา มันน่าหงุดหงิดตรง...ตรงที่เขาใจอ่อนยอมพยัก
หน้าตามไปนี่แหละ พยายามใจแข็งด้วยเท่าไหร่ก็ดูไม่ค่อยได้ผล 
สักที 

“เย้!!! งั้นปิดเทอมนี้ไปท่าเรือด้วยกันนะ”
“ถ้าพ่อนายยกท่าเรือให้ฉันจะท�าไง”
“ก็ดีสิ ลู่จะได้ไม่ต้องรับราชการ ไม่ต้องไปปักกิ่ง อยู่กับฉันที่

เซี่ยงไฮ้”
ถ้าไปปักกิ่ง...ก็เท่ากับท�างานในกระทรวง เป็นรัฐมนตรีหรือ

คนในคณะปกครอง เจ้าตัววุ่นวายดูออกว่าเป้าหมายของเขาไม่ใช่
แค่ข้าราชการท้องถิ่น แต่เขาหวังต�าแหน่งที่สูงกว่านั้นหลายเท่า

“ไม่อยากให้ไปเหรอ”
“อืม...ฉันได้ยินพ่อคุยกับแม่ว่าชาติมหาอ�านาจก�าลังต่อสู้กัน

ระหว่างประชาธปิไตยกบัคอมมวินสิต์ จนีกอ็าจจะท�าตาม ประชาชน
ก็ต้องประท้วงให้ยกเลิกคอมมิวนิสต์ แล้วถ้าประท้วง...ก็ต้องไปท่ี
ปักกิ่ง ถ้าลู่ไปอยู่ที่นั่น...ก็ไม่ปลอดภัย”

“เสี่ยวอวิ๋น...”
“แต่ถ้าอยู่เซ่ียงไฮ้ ต่อให้ประท้วงกันที่นี่เราก็หนีขึ้นเรือได้นะ 

หนีไปไหนก็ได้เลยทีนี้ ปลอดภัยแน่นอน ขนผัก ขนชา ขนข้าวที่
กองๆ แถวท่าเรือไปด้วยให้หมดนั่นแหละ หมู เห็ด เป็ด ไก่ มีให้
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เลือกเยอะแยะ ตอนนั้นคนประท้วงกันไม่มาสนใจของหายหรอก 
เรากอบโกยได้ก็กอบโกยไปก่อน ไม่อดตายบนเรือแน่นอน”

มือที่ก�าลังจะแตะลงที่ข้างแก้มยุ้ยชะงักก่อนจะหลุดหัวเราะ
ออกมา แผนการหนปีระท้วงด้วยการข้ึนเรอืออกทะเลไปเลยของเจ้า
ตัววุ่นวายท�าให้อารมณ์อิ่มเอมใจในใจกลายเป็นเรื่องตลก มีขโมย
หมูเห็ดเป็ดไก่ด้วย นึกว่าฟังเรื่องเล่าโจรสลัด 

“วางแผนหนใีห้ฉันแล้วด้วย เสีย่วอวิน๋ของเรารอบคอบจรงิๆ”
“ฉันเป็นห่วง ก็ต้องเตรียมพร้อมสิ คนเราต้องมองการณ์ไกล

นะ คิดสั้นๆ ไม่ได้”
“เหมือนที่คิดสั้นไปทิเบต?”
“ง่ะ...อันนั้นยังไม่ทันคิดเหอะ รถไฟมันคิดแทน ตกลงปิด

เทอมนี้ไปท่าเรือด้วยกันเนอะ”
“โอเค ตกลงฉันจะไปท่าเรือด้วย”

“สนิทกับเด็กตระกูลหยางหรือเปล่าชิงอวิ๋น”
“คนที่...เป่าอวิ๋นพาไปทิเบตเหรอครับ”
พ่อกลับมาจากปักกิ่ง ท่าทางของพ่อเคร่งเครียดกว่าทุกครั้ง 

ริ้วรอยที่หน้าผากและหางตาเพิ่มขึ้นจนเห็นได้ชัด ผมสีดอกเลา
แทนท่ีจนแทบไม่เหลือผมสีด�าในวันวาน...การเมืองท�าให้พ่อแก่ลง 
และที่พ่อเอ่ยถึงเรื่องนี้ก็คงเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่

“เขาเป็นรุ่นน้องในสภานักเรียนผม”
“รู้ใช่ไหม...ว่าเราอุดมการณ์ไม่เหมือนเขา”
กลิน่ชาจกัรพรรดหิอมกรุน่ไม่ได้ท�าให้ชงิอวิน๋จติใจสงบเท่าไหร่

นัก ชาตระกูลหยาง...ถือสิทธ์ิขาดในชาจักรพรรดิเพียงผู้เดียว ชา
จักรพรรดิไม่ใช่ยี่ห้อ แต่เป็นชื่อเรียกของชาบรรณาการในสมัยก่อน
ที่เชื้อพระวงศ์และจักรพรรดิจีนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ดื่ม

“พอทราบครับ”



~ Under Cloud  อาณาจักรเมฆา ~

44

“ความจริงแล้วตระกูลหยางของประธานาธิบดีหยางซั่งคุน...
กับตระกูลหยางอาณาจักรพระอาทิตย์คือสายเดียวกัน”

“ครับ?”
ในเมืองจีนนามสกุลซ�้ากันเป็นเรื่องปกติ ในสนามการเมือง

ตระกูลหยางสองสายหลักคือประธานาธิบดีและตระกูลหยาง
อาณาจักรพระอาทิตย์ที่ถือหางรัฐบาล...จะพูดว่ารัฐบาลก็คงไม่ถูก
นัก ต้องเรียกว่าเป็นฝ่ายเติ้งเสี่ยวผิง อ�านาจที่อยู ่เบื้องหลัง
ประธานาธิบดีมาหลายรุ่น

อาณาจักรพระอาทิตย์ถึงอยู่รอดปลอดภัยเพราะมีต�าแหน่ง
จักรพรรดิพระอาทิตย์ก็สุนัขรับใช้ดีๆ นี่เอง แต่ความเกี่ยวข้องกับ
ประธานาธิบดีหยางซั่งคุนไม่เคยถูกพูดถึงมาก่อนเลย ทั้งๆ ที่ทาง
นั้นก็มีญาติพี่น้องในชนชั้นปกครองหลายคน 

“ชิงอวิ๋น”
“ครับพ่อ”
“หยางหวางยนืข้างเรา แต่สถานะของเขาไม่สามารถออกหน้า

ได้ เรื่องที่เป่าอวิ๋นพาคนของเขาหนีไปเป็นผลดี ตระกูลหวงถูกมอง
ในแง่ลบเพราะลูกสาววางแผนลักพาตัวลูกชายบ้านอื่น...แถมเป็น
หลานว่าที่เจ้าบ่าวตัวเอง”

“ครับ”
“ที่ฉันสงสัยก็คือ...ฝีมือลูกใช่ไหมชิงอวิ๋น”
“ครับ? ผมเหรอครับ”
“ลูช่งิอว๋ิน พ่อไม่ให้ลกูยุง่กบัเรือ่งการเมอืงเพราะจดุจบไม่มดีี

สักคน จะอยากรับราชการ พัฒนาประเทศก็เอาแค่การเมืองใน
เซีย่งไฮ้กพ็อ จะไปคมุท่าเรอืตระกลูหวงักม็เีส้นสายให้แกได้ แต่ไม่ใช่
อยากจะไปอยูใ่นทีท่ีฉ่นัอยู!่ ไอ้แผนเดก็ทะเลาะกนัสะเทอืนถงึผูใ้หญ่ 
แกคดิว่าถ้าหยางหวางเขาไม่อยูฝ่่ายเรา ป่านนีเ้ราโดนเก็บท้ังบ้านไป
แล้ว!”
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ถ้วยชาจักรพรรดิถูกโยนใส่ก�าแพงจนแตกละเอียด ปากเม้ม
แน่นเพราะสิง่ทีพ่่อพดูมนัเป็นความจรงิทกุอย่าง เขาคดิน้อยไป และ
ไม่ได้คดิว่าผลกระทบมนัจะสะเทอืนไปถงึต�าแหน่งประธานาธิบด ีก็
แค่คิด...ว่าตระกูลลู่จะถือแต้มต่อขึ้นบ้างเล็กน้อย

“ขอโทษครับ”
“สถานการณ์ไม่ค่อยดี เราเองก็ใช่ว่าปลอดภัย ชิงอวิ๋น...ที่

หยางหวางออกหน้าให้ เรื่องนี้มันแค่ต่อลมหายใจให้เรา จนกว่าจะ
ผ่านการเลือกต้ังประธานาธิบดีสมัยหน้าไป ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา”

“ครับพ่อ ผมจะระวัง”
“อย่าใจร้อนชงิอวิน๋ ถ้าอยากจะอยูบ่นสนามการเมอืง ลกูอย่า

คิดว่าจะควบคุมได้ทุกอย่าง วันหนึ่งคนที่พลาดอาจจะเป็นเรา”
“ผมท�าอะไรได้บ้าง ในเมื่อพ่อก็รู้แล้วว่าผมไม่อยากอยู่เฉยๆ 

ผมอยากช่วย...เท่าที่จะท�าได้”
ลูช่งิอวิน๋มองพ่อตัวเองถอนหายใจ ดวงตาทีผ่่านประสบการณ์

มามากจ้องมองเขาอย่างใช้ความคิด
“ขั้นแรก ไปคิดให้ได้ว่าถ้าเราพลาดจะท�ายังไงต่อ ถ้าวันหนึ่ง

เราไม่เหลืออะไรลูกจะท�ายังไง คนฉลาดมีแผนส�ารองเสมอ อย่าคิด
ว่าชนะแล้วจะได้อะไร แต่ให้คดิว่าถ้าแพ้แล้วจะลกุขึน้อกีครัง้ได้ยังไง 
ต้องรู้จักแพ้ให้เป็น”

ลู่ชิงอวิ๋นพยักหน้ารับค�า พ่อเขาอาจจะไม่ใช่รัฐมนตรีแต่ก็มี
ต�าแหน่งส�าคัญ ถ้าไม่เก่งจริงก็คงมายืนจุดที่สูงขนาดนี้ไม่ได้ แต่ยิ่ง
สูงก็ยิ่งหนาว

“ทีน่่าห่วงกว่าคอืสงครามคอมมวินสิต์กับประชาธปิไตยคงมา
ถึงเราในอีกไม่นาน เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อประเทศรอบข้างได้รับ
ผลกระทบกันมาหมดแล้ว ถ้าเกิดสงครามการเมือง พ่อก็ต้องอยู่ที่
ปักกิ่ง”
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ข่าวลือเรื่องนี้มีมาเรื่อยๆ แม้แต่เจ้าตัววุ่นวายยังวางแผนหนี
ขึน้เรอื...บางทคีนทีม่แีผนส�ารองคนแรกอาจจะเป็นคนท่ีไม่อยากรบั
ผิดชอบกิจการบ้านตัวเองนั่นแหละ

“ตระกูลหวังจะเป็นอะไรไหม”
“ยาก คุณชายหวังดูท่าทีไม่มีอะไร แต่เขารู้จักคนเยอะ ไม่ตั้ง

ตวัเป็นศตัรูกบัใคร ดวูนัเกดิเป่าอวิน๋ส ิเชญิคนมาทัง้เซีย่งไฮ้ ใจกว้าง
เป็นมหาสมุทร แต่ท�าตัวอ่อนน้อม...สัมปทานท่าเรือเซี่ยงไฮ้ส่วน
ใหญ่เลยเป็นของเขามาเป็นสบิๆ ปี เขากนิรวบท้ังท่าก็ท�าได้ แต่ก็ถือ
ไว้แค่หกสิบ แบ่งส่ีสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือให้คนอื่นอยู่รอด รู้ไหมว่า
ท�าไม”

“เพื่อแสดงน�้าใจเหรอครับ”
“สร้างบารม.ี..ยิง่มนี�า้ใจกบัคนรอบข้าง คูแ่ข่งหรอืคนทีเ่กลยีด

ชังก็ยิ่งน้อยลง ถ้าเขาฆ่าคู่แข่งตัวเองหมด สุดท้ายก็จะมีคนที่อยาก
มาเอาชนะ ถ้าเขาจะท�าแบบนัน้เพือ่สร้างศตัรทูีแ่ข็งแกร่ง สู้ยอมแบ่ง
เค้กตวัเองแต่แรกดกีว่า จะได้รูด้้วยว่าคนทีเ่ข้ามากนิเค้กของเรามใีคร
บ้าง แล้วแต่ละคนต้องรับมือยังไง”

“ครับ ผมจะเรียนรู้ไว้ครับพ่อ”
“โชคดีท่ีมีตระกูลหวังเป็นญาติ สนิทกับเป่าอวิ๋นไว้ ไม่แน่

สุดท้าย...คนที่จะช่วยเราได้ก็เป็นเขานี่แหละ”
ลู่ชิงอวิ๋นเดินไปส่งพ่อที่หน้าประตูบ้าน เจ้าบ้านลู่มาเซี่ยงไฮ้

แค่สองวันก็ต้องกลับไปปักกิ่ง คฤหาสน์จีนโบราณชั้นเดียวกลับมา
เงียบสงบอีกครั้งหลังจากพ่อและคนของพ่อกลับไป

ท่าเรอืเซีย่งไฮ้ของเจ้าตวัวุน่วายคงต้องให้ความสนใจมากกว่า
แค่ไปเรียนรู้เป็นเพื่อนเสี่ยวอวิ๋น ในเมื่อพ่อบอกว่าอิทธิพลของ
ตระกูลหวังมันไม่น้อยเลย...ถือเป็นแผนส�ารองที่ดี แต่ไม่ใช่แผน
จ�าพวกอุ้มหมูอุ้มไก่หนีขึ้นเรือแบบที่เจ้าตัววุ่นวายคิดแน่นอน... 
คิดได้ยังไงกัน
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ร่างสูงหันกลับมาเดินเข้าบ้านก็เจอเจ้าหมาขาสั้นยืนงับชาย
เสื้อตัวเองอีกแล้ว พยายามดึงออกมันก็ไม่ยอมปล่อย

“ม่งม่งอย่ากัด”
ค�าตัดพ้อของเจ้าตัววุ่นวายที่บอกว่าเขาไม่ค่อยรักหมาดังขึ้น

มาในหวั จะรกัลงได้ยงัไงกดัเสือ้เขาอยูไ่ด้ ใส่ชดุแบบโบราณทีไรชอบ
มากัดทุกที

หลงัจากพยายามจ้องตาหมาขาสัน้ให้มนัยอมคายผ้าไม่ได้ผล 
กเ็ลยย่อตวัลงนัง่บนส้นเท้ากอดอกมองหมาขาสัน้แต่ตวัอ้วนกลมดกิ
เหมือนคนที่เอามายัดเยียดให้เขาเลี้ยง

“ปล่อย”
เสียงเข้มที่ไม่ค่อยได้ใช้นักท�าให้ม่งม่งหูลู่

“แกไม่ใช่เสี่ยวอวิ๋น ไม่มีสิทธิ์มาเอาแต่ใจกับฉัน”
คราวนี้ม่งม่งรีบคายเสื้อ หันหลังวิ่งด้วยขาส้ันๆ เข้าบ้าน...

ท�าไมวันนี้พี่ลู่ดุจังเลย ม่งกลัว
ลู่ชิงอว๋ินสะบัดชายเส้ือตัวเองเบาๆ ถอนหายใจกับคราบ

น�้าลายวงใหญ่แถมผ้ายังขาดไปส่วนหนึ่ง...นี่มันผ้าไหมอย่างดีของ
จีนที่ต้องสั่งตัด แล้วกว่าจะตัดเสร็จก็ต้องรอเป็นอาทิตย์ 

ค่าเสียหายวนันี.้..นายได้จ่ายฉันคนืร้อยเท่าพนัเท่าแน่เสีย่ว-
อวิ๋น


