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Trapped ติดกับ(รัก)มาเฟีย ถือเป็นนิยายเรื่องแรกส�าหรับ 

ส�านักพิมพ์น้องใหม่อย่างเจมิไนของเรา เรื่องนี้จริงๆ ดัดแปลงมาจาก

ซีรีส์ดัง HIStory 3 : Trapped  ของไต้หวัน ซึ่งในไทย 

ก็มีแฟนคลับอยู่มากมาย รวมถึงตัวทีมงานด้วย เมื่อได้ยินว่าจะมี 

การรวมเล่มจัดพิมพ์ในรูปแบบนิยาย เราจึงได้ติดต่อขอจัดพิมพ์เพื่อ

เป็นผลงานเปิดตัวของส�านักพิมพ์ทันที

ในเล่มส่วนใหญ่จะด�าเนินเรื่องคล้ายกับในซีรีส์ แต่ก็มีบางส่วน 

ที่แตกต่างออกไป แต่ความฟินยังคงครบถ้วนเหมือนเดิมค่ะ (เอ๊ะ!  

หรือจะมากกว่าเดิม โดยเฉพาะ 15 หน้านั้น ^ ̂ )

ทางส�านักพิมพ์จึงอยากขอฝากลูกคนแรกของเราไว้กับแฟนๆ 

ทุกคนด้วยนะคะ พวกเราตั้งใจท�าเต็มที่มากเลยค่ะ

  ด้วยรัก

  กอง บก.เจมิไน

จาก   กอง บก.
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ติดกับ(รัก)มาเฟีย

ยี่สิบเก้าปีก่อน...

“นาย”

“ชู่”

เม่ือถังก๋ัวตงที่ก�าลังหนีสุดชีวิต ว่ิงผ่านอาคารซึ่งอยู่ระหว่าง 

การก่อสร้าง เขาถูกใครบางคนดึงแขนไว้แล้วฉุดให้เข้าไปหลบในซอย 

แคบ ๆ  ที่ไม่ค่อยมีคนสังเกตเห็น ถังกั๋วตงกับคนคนนั้นพิงหลังเข้ากับ

ก�าแพงขรุขระ กลั้นหายใจไว้จนกระทั่งนักเลงกลุ่มเล็ก ๆ  ที่ถือมีดในมือ

และตะโกนด่าหยาบคาย เดินผ่านจุดที่ทั้งคู่ซ่อนตัวอยู่ไป

เฉินเหวินเฮ่าจ้องหน้าเพื่อนสนิทผู้มีรูปร่างผอมบาง ก่อนเอ่ย

ด้วยน�้าเสียงจริงจัง 

“ถ้าพวกมันกลับมา ฉันจะคอยคุ้มกันข้างหลัง นายรีบหนีไป

ซะ!”

“จนขนาดน้ียงัจะท�าตวัเป็นฮโีร่อีก? จะสู้ก็สู ้จะไปกไ็ปด้วยกนัส”ิ

ถังกั๋วตงที่ยังหอบหายใจแรงจากการวิ่งเมื่อครู ่ จ้องมองคน 

ตรงหน้ารอจนลมหายใจเริ่มคงที่ จากนั้นก็พากันเดินลึกเข้าไปในซอย 



7
TR

AP
PE

D               
ติด

กับ
(ร

ัก)
มา

เฟ
ีย

แล้วลองเปิดประตเูหลก็ทกุบานหวังใช้เป็นทางหนอีอกไปโผล่ยงัอกีซอย 

แต่เหมือนสวรรค์แกล้ง เพราะเมื่อตรวจดูทั่วทั้งซอยแล้วก็พบว่าไม่มี

ประตูบานไหนที่เปิดได้เลย

ถังกั๋วตงขมวดคิ้วแล้วพูดอย่างหนักใจ 

“จะหลบอยู่อย่างนี้คงไม่ดี นอกจาก...”

“นอกจากอะไร?”

“นอกจากจะมีใครออกไปล่อพวกมัน อีกคนถึงจะหนีได้”

ถังกั๋วตงพยักพเยิดไปทางปากซอยที่มีแสงไฟสว่าง แล้วเสนอ

วิธีที่เฉินเหวินเฮ่าว่าไว้ก่อนหน้า

“พูดแบบน้ีไม่ไร้สาระไปหน่อยเหรอ? อีกอย่าง วิธีนี้ฉันเป็น 

คนเสนอก่อนนะ!”

เฉินเหวินเฮ่าเหลือบมองถังกั๋วตงที่ยืนข้าง ๆ  ก่อนถูกคนที่อายุ

มากกว่าหนึ่งปีตบผัวะเข้าที่ท้ายทอย

“ของนายเขาเรียกใจร้อน ส่วนของฉันมันผ่านการไตร่ตรองมา 

ดีแล้วโว้ย!”

“ได้ ๆ  ๆ  งั้นเรามาลองดูกัน ฉันจะหนีไปคนเดียวทิ้งนายไว ้

ตรงนี้ เพราะยังไง... หึ ๆ  ฉันก็มีลี่เจินรออยู่ทั้งคน”

“เมือ่กีใ้ครกันทีท่�าเป็นเก่ง บอกจะคอยคุ้มกนัหลังให้ฉัน อย่างว่า 

แหละ...พอมีผู้หญิงก็ลืมพี่น้อง”

ทัง้คูย่นืพงิก�าแพงคนละฝ่ังคุยกันในสภาพทีเ่สือ้ผ้าชุม่โชกไปด้วย 

เหงื่อ เฉินเหวินเฮ่ายกหลังมือปาดเหงื่อบนหน้าผาก เผยรอยยิ้มบาง ๆ  

“ฉันกะจะแต่งงานกับลี่เจินหลังเธอเรียนจบ นายคิดว่าไง?”
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“พวกนายสองคนคบกันมาหลายปีก็สมควรตบแต่งได้แล้ว  

ไว้มีลูกเมื่อไหร่ ฉันจะเป็นพ่อทูนหัวให้เอง!”

ขณะพดูสายตาถงัก๋ัวตงก็จบัจ้องไปทีก้่อนอฐิและกระสอบปนู ซึง่ 

วางอยู่ข้างก�าแพง รวมถงึรถเขน็ทีว่างล้มอยูข้่างกระสอบ เฉนิเหวนิเฮ่า  

ทีแ่ค่มองตาก็รูใ้จ เข้าใจความหมายของถงักัว๋ตงทนัท ีเขาชีไ้ปทีร่ถเขน็  

จากนั้นรีบเดินเข้าไปพลิกรถที่ล้มอยู่บนพื้นขึ้นมา แล้วยกกระสอบปูน 

ใส่รถเข็นทีละกระสอบ สุดท้ายจึงเอาอิฐวางทับบนกระสอบอีกที

“เป็นพ่อทูนหัวงั้นเหรอ? ไม่มีปัญหา ช่วยใส่ซองให้เจ้าตัวน้อย 

เยอะ ๆ  แล้วกัน!”

“ได้เลย รอให้อ�านาจในมือฉันนิ่งก่อน นายจะเอาเท่าไหร่ก็ได้  

ถึงตอนนั้นแค่อั่งเปาซองเดียวกระจอกมาก”

“ดี! ได้ยินแบบนี้แล้ว ฉันยิ่งต้องท�าให้นายมีชีวิตรอดกลับไป 

ให้ได้ เดี๋ยวลูก ๆ  ในอนาคตของฉันจะอดอั่งเปา”

เฉนิเหวนิเฮ่าจับรถเขน็แน่น ก่อนเขน็รถทีเ่ตม็ไปด้วยกระสอบปูน 

ตรงไปยงัปากซอยเลก็ ๆ  โดยมถีงัก๋ัวตงถอือิฐสองก้อนตามหลงัมาตดิ ๆ   

กระทั่งเดินไปถึงปากทางที่เมื่อครู่เฉินเหวินเฮ่าดึงถังกั๋วตงเข้ามา 

“อย่าเอาเปรยีบกนัส ิอนาคตฉนักต้็องมลีกูของตวัเองเหมอืนกนั 

ถึงตอนนั้นนายต้องใส่อั่งเปาคืนด้วยละ”

“สัญญาตามนั้น!”

“สัญญา!”

สายตาที่สบประสาน บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งใน 

ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างคนทั้งคู่
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กลุ่มนักเลงเดินตามหาถังกั๋วตงกับเฉินเหวินเฮ่าเท่าไรก็ไม่พบ  

เลยย้อนกลับมาตรงทางแยกที่คลาดกัน เสียงด่าหยาบคายของคน 

กลุ่มนั้นดังใกล้ซอยอันมืดมิดเข้ามาเรื่อย ๆ  

“มาแล้ว!”

“ลุย!”

รถเข็นท่ีพุ่งออกจากซอยมืดทะยานเข้าหากลุ่มคนที่ยืนอยู่ตรง 

ปากทาง ยงัไม่ทนัทีจ่ะได้ร้องเตอืนพวกพ้อง นักเลงสองคนกโ็ดนรถเข็น 

พุ่งเข้าใส่จนร่างกระเด็นไปกระแทกกับแผงประตูเหล็ก ส่วนคนที่เหลือ 

ก็ถูกถังกั๋วตงที่แอบอยู่ด้านหลังใช้อิฐทุบเข้าที่หัวอย่างแรง

ยี่สิบแปดปีก่อน...

“ฉันยกแก๊งสิงเทียนเหมิงให้นาย”

ถังกั๋วตงวางปืนกระบอกหน่ึง พร้อมกับสมุดบัญชีและกุญแจ 

พวงใหญ่ไว้บนโต๊ะ 

“ไม่ได้ นายต่างหากที่เป็นหัวหน้าสิงเทียนเหมิง ถ้านายเข้าคุก  

แก๊งเราคงต้องแยกย้าย แล้วความพยายามตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ 

สูญเปล่าน่ะสิ”

เฉินเหวินเฮ่าเข้ามาขวางชายหนุ่มซึ่งก�าลังเตรียมเข้ามอบตัวที่

สถานีต�ารวจ ด้วยสีหน้าเคร่งขรึม

“แต่ถ้าเราไม่ส่งใครไปซักคน ซื่อเหอฮุ่ยต้องไม่ยอมจบเร่ือง 

ง่าย ๆ  แน่”

การท�าร้ายลกูชายคนโตของซือ่เหอฮุย่ไม่ใช่เรือ่งเลก็ เขาเตรยีมใจ 

เข้าคุกไว้แต่แรกแล้ว
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“นายพูดถูก เพราะงั้นฉันจะไปเอง!”

ถังกั๋วตงมองคนที่ยืนขวางหน้าตน พลางพูดด้วยน�้าเสียงติดขัด 

เล็กน้อย 

“แต่นั่นเป็นแผนการของฉัน ฉันเป็นคนลงมือ ไม่เกี่ยวกับนาย 

ซักนิด”

“ไม่! ทั้งหมดเป็นฝีมือฉัน! เฉินเหวินเฮ่าคนน้ี นายต่างหากที่ 

ไม่รู้เรื่อง”

เฉนิเหวินเฮ่าตบหนา้อกเพือ่นรักเบา ๆ  กอ่นยืน่มอืไปจดัเนกไท 

ที่เอียงนิด ๆ  ของคนตรงหน้า จากนั้นก็ปรับสีหน้าเป็นสบาย ๆ  

“วางใจเถอะฉันถึกกว่านาย ทนโดนอัดได้มากกว่า ชีวิตข้างใน

นั้นเหมาะกับฉันมากกว่า”

“เหวินเฮ่า...”

“แต่นายต้องรับปากเรื่องหนึ่ง ช่วยดูแลลี่เจิน แล้วก็...” 

รอยยิ้มตรงมุมปากคนพูดนิ่งค้าง ก่อนเปลี่ยนเป็นความรู้สึกผิด

และความเจ็บปวดใจ แล้วเอ่ยต่อ 

“ช่วยปิดเรื่องนี้กับเธอด้วย ฉันไม่อยากเห็นเธอร้องไห้”

“ฉันสัญญา”

น�้าเสียงติดสะอื้นของชายหนุ่มทั้งสองเป็นเหมือนค�าสัญญาที่มี 

ให้กัน!

ครึ่งปีถัดมา ห้องเยี่ยมในเรือนจ�า...

ถังกั๋วตงในชุดสูทเต็มตัว นั่งรอเงียบ ๆ  อยู่หลังกระจกอีกฝั่งของ

ห้องเยี่ยม จนกระทั่งประตูฝั่งตรงข้ามเปิดออก เฉินเหวินเฮ่าที่สวมเสื้อ
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ยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีด�าก็ก้าวเข้ามา

ทั้งสองยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาพูด คนที่ติดคุกนานหลายเดือน  

แสดงสีหน้าเย็นชา ยามจ้องมองทุกพฤติกรรมของคนตรงหน้า

“เหวินเฮ่า ฉันท�ากับข้าวมาให้นายหลายอย่าง เป็นของที่นาย

ชอบทั้งนั้น”

เฉินเหวินเฮ่าใช้สายตาเหมือนจ้องมองคนแปลกหน้า ขณะเอ่ย

แทรกประโยคที่ยังพูดไม่จบของถังกั๋วตง

“อาทิตย์นี้ มีคนท�าร้ายฉัน นายเป็นคนส่งมาใช่ไหม?”

“…”

ท่าทางนิ่งงันเม้มริมฝีปากแน่น ท�าให้คนถามมั่นใจว่าตัวเองคิด 

ไม่ผิดจึงถามด้วยความโกรธอีกครั้ง 

“บ้าเอ๊ย! เป็นนายจริง ๆ  ด้วยถังกั๋วตง นายจะให้ฉันนั่งในคุกนี่ 

ไปอีกนานแค่ไหน?”

“ซื่อเหอฮุ่ยบอกว่าจะฆ่านาย อยู่ในนี้ปลอดภัยกว่า เหวินเฮ่า  

ขอเวลาอีกไม่กี่เดือน ฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย”

“ไม่ก่ีเดือนเหรอ? อย่าลืมสิว่าฉันเข้ามาแทนนาย หรือนาย 

คิดว่าฉันไม่ต้องออกไปก็ได้ เพราะยังไงแก๊งสิงเทียนเหมิงไม่มีฉันก ็

ไม่เป็นไรอยู่แล้ว ถังกั๋วตง! ลี่เจินยังรอฉันอยู่ข้างนอก นายจะท�าบ้า ๆ  

แบบนี้กับฉันไม่ได้นะ!”

เฉินเหวินเฮ่าแสยะยิ้ม ยามใช้ฝ่ามือทุบกระจกที่กั้นระหว่างเขา 

ทั้งสองด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว

อีกฝ่ายที่จับหูโทรศัพท์ด้วยมือซ้ายรีบอธิบายอย่างร้อนรน 

“เหวินเฮ่า ถ้านายออกมาจะมีอันตราย เชื่อฉัน! รอให้เคลียร์ 
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เรื่องทั้งหมดเรียบร้อยก่อน ฉันจะพานายออกไป เชื่อเถอะ”

“เรือ่งของซือ่เหอฮุย่ผ่านไปนานแค่ไหนแล้ว เป็นถึงหวัหน้าใหญ่ 

สิงเทียนเหมิง จนถึงตอนนี้ยังเคลียร์ไม่ได้ นายหลอกใครอยู่หา!”

“เหวินเฮ่า!”

ถังกั๋วตงเรียกเฉินเหวินเฮ่าอย่างทดท้อ ถอนหายใจเบา ๆ  แล้ว

พยักหน้าให้คนที่ยืนรออยู่นอกประตูเข้ามาข้างใน

“ลี่เจิน? ท�าไมเป็นเธอได้ล่ะ?” 

เฉินเหวินเฮ่าจ้องมองคนที่เดินใกล้เข้ามาเร่ือย ๆ  สลับกับจ้อง 

หน้าคนที่ควรเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ 

“เธอรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่?”

“ฉัน...”

ถังกั๋วตงมองคนตรงหน้าอย่างพูดไม่ออก โทรศัพท์ในมือถูก 

หลี่ลี่เจินที่เพิ่งเดินเข้ามาแย่งไป ก่อนที่เธอจะเอ่ยด้วยน�้าเสียงโกรธจัด

“เฉินเหวินเฮ่า ท�าไมคุณถึงหลอกฉัน?”

ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งซือ่เหอฮุย่หรอืเรือ่งทีเ่ขาต้องเข้าคกุ เธอเป็นคน

สุดท้ายที่รู้ทั้งน้ัน ผู้ชายที่คุยกันเรื่องสร้างครอบครัวอย่างดิบดี กลับ

โกหกเธอแม้แต่เรื่องแบบนี้

“ลี่เจิน...ฉันขอโทษ ฉันแค่ไม่รู้ว่าจะบอกเธอยังไง ฉัน...”

“ฉันท้อง”

อยู่ต่อหน้าคนรกั เฉนิเหวินเฮ่าได้แต่หลบุตาต�า่ด้วยความละอาย  

ไม่กล้าจ้องตาตรง ๆ  แต่แล้วเขากลับได้ยินเรื่องที่คาดไม่ถึง

“จริงเหรอ?”

ทว่า...ยังดีใจได้ไม่ถึงสามวินาที ก็โดนค�าพูดประโยคเดียวของ 
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หลี่ลี่เจินฉุดลงนรก

“ฉันเอาออกแล้ว”

เฉินเหวินเฮ่ามองคนรักเหมือนไม่เชื่อหูตัวเอง 

“เธอว่าไงนะ?”

“ฉันเอาเด็กออกแล้ว”

น�า้เสยีงนัน้ราบเรยีบไม่เหมอืนแม่ทีเ่พิง่ฆ่าลกู นยัน์ตาเยยีบเยน็ 

ของหลี่ลี่เจินดูชืดชาจนชวนใจเสีย เฉินเหวินเฮ่าใช้มือทาบกระจกก่อน 

ร้องไห้โฮ

“ท�าไม? นั่นเป็นลูกของเรานะ...ท�าไม?”

“เหวินเฮ่า ฉันกับคุณอยู่คนละโลก ไม่มีทางจะอยู่ร่วมกันได้  

วันข้างหน้าคุณก็ดูแลตัวเองดี ๆ  นะ”

หลังพูดกับเฉินเหวินเฮ่าด้วยน�้าเสียงหนักแน่น หลี่ลี่เจินวาง

โทรศัพท์ลง แล้วเดินออกจากห้องโดยไม่หันหลังกลับ 

“ลี่เจิน! เธอฟังฉันก่อน! ลี่เจิน!”

การทุบกระจกแรง ๆ  ไม่อาจท�าให้หญิงสาวที่ตัดสินใจไปแล้ว 

หันกลับมาอีก ใบหน้าที่เต็มไปด้วยน�้าตาของเฉินเหวินเฮ่า ท�าให้คนที่

ยืนอยู่อีกด้านของกระจก ต้องหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาปลอบใจเพื่อน 

ที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ด้วยความเป็นห่วง 

“เหวินเฮ่า นายตั้งสติแล้วฟังฉันนะ! ฟังฉันก่อน!”

แต่การปลอบใจกลับยิ่งเป็นเหมือนการเยาะเย้ย จงใจท�าให้เขา

อึดอัด เฉินเหวินเฮ่าเขวี้ยงโทรศัพท์ในมือลงบนโต๊ะเต็มแรง พลางทุบ

กระจกอย่างบ้าคลั่ง ก่นด่าชายหนุ่มที่เคยสัญญาจะช่วยปกปิดเรื่องนี้  

แต่กลับเป็นคนพาลี่เจินมาที่นี่เสียเอง
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“ถังกั๋วตง! ไอ้คนสารเลว! แกท�าอย่างนี้กับฉันได้ไง? อย่าให้ฉัน 

ออกไปได้นะ ไม่งั้นสิ่งแรกที่ฉันจะท�าก็คือฆ่าแก! ฉันจะฆ่าแก! ฆ่าแก!  

อ๊ากกก!”

เจ้าหน้าท่ีควบคุมเรือนจ�าสองนายรีบถลันเข้ามาด้านหลัง 

เฉนิเหวนิเฮ่า ก่อนหยบิกญุแจมอืออกมาหยดุอาการบ้าคลัง่นัน้ ชายหนุม่ 

ซึง่ถกูน�าตวัออกจากห้องเยีย่มพุ่งเข้าชนทกุคนทีเ่ข้าใกล้แบบคนสตหิลุด 

จนเจ้าหน้าที่ท่ีตามมาสมทบต้องใช้ไฟชอร์ต เฉินเหวินเฮ่าจึงหยุด

โวยวาย ตัวอ่อนปวกเปียกเหมือนตุ๊กตาเน่า ๆ  ที่ถูกทิ้ง โดนเจ้าหน้าที่

ลากกลับห้องขังอย่างง่ายดาย

“จะเป็นไปได้ยังไง ที่ฉัน...ที่ฉันจะหักหลังนาย...”

ชายหนุม่ทีส่วมสูทเรยีบร้อยยงัคงก�าโทรศัพท์แน่น ขณะมองตาม

ร่างอันน่าเวทนาของเฉินเหวินเฮ่าที่ถูกลากออกไป เขาพึมพ�าออกมา

เบา ๆ  ทั้งที่ไม่มีใครได้ยินและไม่มีเสียงตอบรับอีกแล้ว

สี่ปีก่อน...

“เสี่ยวถัง เดี๋ยวฉันขึ้นไปเอง นายรออยู่นี่แหละ”

พอรถจอดเทียบทางเข้า ถังกั๋วตงก็เดินลงจากรถพลางบอกกับ 

ถังอี้ ซึ่งเป็นคนขับ

“ท�าไมล่ะ? คุณจะไปเจอใคร? ท�าไมไม่ให้ผมตามไปด้วย?”

ถังอ้ีผู้ท่ีจะปล่อยผมด้านหน้าลงมายามอยู่กับคนที่ไว้ใจเท่านั้น 

ตอนนี้ท�าตัวไม่เหลือสภาพของสมาชิกแก๊งสิงเทียนเหมิง แต่กลับ 

ดูเหมือนลูกแหง่มากกว่า เอ่ยถามอย่างไม่พอใจ

“รับนี่ไว้”
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ถังกั๋วตงยิ้มโดยไม่เอ่ยตอบ เพียงยื่นกล่องบุหรี่ให้ แล้วเดิน

เหยียบบันไดที่ท�าจากปูนเข้าไปข้างใน

“เหล่าถัง!” 

ถังอี้รู้ดีว่าถึงถามต่อก็คงไม่ได้ค�าตอบ เลยร้องเรียกคนที่ก�าลัง 

จะเดินจากไป ก่อนจะแย่งบุหรี่ที่ฝ่ายนั้นคาบไว้ในปากพร้อมขมวดคิ้ว 

นิด ๆ

“เลิกสูบได้แล้ว!”

แม้แต่บุหรี่มวนสุดท้ายยังโดนแย่ง ถังกั๋วตงยิ้มให้เด็กน้อย 

ตรงหน้าที่ชอบบ่นให้เขาเลิกบุหรี่ราวกับเป็นแม่ พลางตบไหล่เบา ๆ  

“รอฉันอยู่ตรงนี้ ฉันไปเดี๋ยวเดียวก็กลับ”

“อืม”

ถังอี้พยักหน้า

สายตาทีเ่ตม็ไปด้วยความเคารพศรทัธาและความรูส้กึทีอ่ธบิาย 

ไม่ถกู มองตามแผ่นหลงัของถงัก๋ัวตงทีเ่ดินจากไปจนลับสายตา จากนัน้ 

จึงทรุดตัวลงนั่งรอคนส�าคัญที่สุดบนขั้นบันไดแถว ๆ  นั้น

เมื่อเดินตามทางเดินที่ทะลุเข้าไปในภูเขา ถังกั๋วตงก็มาถึงจุด 

นัดพบโดยไม่ทันสังเกตว่ามีคนสะกดรอยตาม เขาถือซองสีน�้าตาล 

ในมือแน่น จนกระทั่งมีคนเดินเข้ามาหาจากอีกฟากหนึ่ง

“ไม่เจอกันนานเลยนะลี่เจิน”

“ถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องคดี ฉันก็ไม่อยากเจอนายหรอก”

ลี่เจินที่หายไปจากชีวิตเขานานมาก ใช้น�้าเสียงที่ฟังดูห่างเหิน 

พูดกับถังกั๋วตง
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“ฉันรู้ แต่วันนี้ที่นัดเธอมา เพราะฉันตัดสินใจดีแล้ว”

ถังกั๋วตงยื่นของในมือส่งให้ หลี่ลี่เจินดึงเอกสารในซองออกมา 

พลิกดู แล้วจึงยัดกลับเข้าไปข้างในด้วยสีหน้าเรียบเฉย ก่อนจะขยับ

เปลี่ยนท่ายืนเล็กน้อย

“ลี่เจิน?”

เฉินเหวินเฮ่าที่ตามถังกั๋วตงมา ยืนแอบอยู่ด้านหลังไม่ห่างนัก  

จวบจนเห็นถนัดตาว่าคนที่ถังกั๋วตงนัดเจอเป็นใคร เขาก็อุทานชื่อออก

มาอย่างตื่นตะลึง

เขาตั้งใจจะเดินเข้าไปถามถังกั๋วตงที่บอกว่าตามหาล่ีเจินไม่พบ  

และถามผูห้ญงิทีเ่อาลกูออกอย่างโหดเหีย้มว่า ท�าไมต้องหลอกเขาด้วย 

อยากถามว่าหลายปีที่ผ่านมา...

มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ปัง! ปัง!

เสียงปืนดังอย่างไม่ทันตั้งตัวท�าเอาเฉินเหวินเฮ่าแสบแก้วห ู

ไปหมด แม้แต่คนทีน่ัง่รออยูไ่ม่ไกลอย่างถงัอีย้งัได้ยนิ จนต้องรีบลกุขึน้

วิ่งไปตามทางที่ถังกั๋วตงเพิ่งเดินเข้าไป

แต่ทกุอย่างกลบัสายไปแล้ว คนทีว่ิ่งมาอย่างร้อนรนทนัเหน็เพยีง 

ร่างถังกั๋วตงนอนจมกองเลือดแต่ไร้ลมหายใจแล้วเท่านั้น

“เหล่าถัง!”

ถังอี้ตะโกนดังลั่นพลางถลันเข้าไปใกล้ แต่กลับพบว่านอกจาก 

ตัวเองแล้ว ยังมีชายใส่หมวกสีด�ายืนหลบมุมอยู่ตรงพุ่มไม้ด้วย

“อย่าขยับ!”

ด้วยสัญชาตญาณในการป้องกันตัว ถังอี้รีบควักปืนออกมาเล็ง 
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ไปยังบุคคลที่เป็นผู้เห็นเหตุการณ์เพียงหนึ่งเดียวในตอนนี้

เฉินเหวินเฮ่าซึ่งหลบอยู่หลังพุ่มไม้ ใช้สายตาอาฆาตจ้องมอง 

ชายหนุ่มตรงหน้า การพลาดถามในสิ่งที่ค้างคาใจมาหลายปี และ 

ไม่อาจได้ยินค�าตอบจากปากของถังก๋ัวตงและหล่ีล่ีเจินได้อีก ท�าให้ 

ความโกรธแค้นทัง้หลายพุ่งเป้าไปยงัชายคนทีเ่รยีกถงักัว๋ตงว่า เหล่าถงั 

ทันที

ปัง!

เสียงปืนนัดที่สามดังขึ้น เฉินเหวินเฮ่าลั่นไกใส่หน้าอกคนตรง

หน้า จนผู้ถูกยิงรายที่สามมีเลือดนองเต็มอก

“เหล่าถัง...”

ถังอี้เงยหน้ามองพ้ืนทางเดินขรุขระ ไล่สายตาตามรองเท้าที่ 

ค่อย ๆ  เดินห่างออกไป รวมถึงเสียงฝีเท้าคู่นั้น ก่อนจะหลับตาลงสู ่

ความมืดมิด

สี่ปีต่อมา ณ ห้องท�างานทีมสืบสวนสาม...

“เมิ่งเส้าเฟย! แกเห็นฉันเป็นตัวอะไรหา?”

เสียงตะโกนอันแสนคุ้นเคยของหัวหน้าทีมสืบสวนสามดัง 

สนั่นขึ้น ตรงเก้าอี้ยาวด้านข้างมีผู้ต้องหาจากแก๊งซื่อเหอฮุ่ย และแก๊ง

สิงเทียนเหมิงที่ถูกจับมาขณะนัดเจรจากันนั่งเรียงรายอยู่

หัวหน้าทีมสามที่สวมแจ็กเกตสีด�ามือเท้าเอว ก�าลังยืนตะคอก 

ต�ารวจหนุ่ม โดยมีจ้าวลี่อันคอยใช้พัดสีเหลืองพัดวีอยู่ข้าง ๆ  สุดก�าลัง 

ด้วยหวังจะท�าให้อารมณ์พลุ่งพล่านของหัวหน้าสงบลงบ้าง

“หมายค้นยังไม่ทันมา ดันพาคนบุกไปซะแล้ว เรื่องแบบนี้แกก็

ยังท�าได้ ฉันว่าครัง้นีแ้กท�าตามใจเกนิไปจรงิ ๆ  เหมอืนไม่เหน็กฎหมาย 
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อยู่ในสายตา ขอเตอืนไว้ก่อน อย่านกึว่าฉนัจะเอาแกไม่อยูห่รือท�าอะไร

แกไม่ได้นะ!”

“หัวหน้า รายงานครับ”

หลู่จวิ้นเหวยเห็นว่าเรื่องชักจะไปกันใหญ่ เลยรีบเอาเอกสาร 

ยื่นให้ และจงใจพูดแทรกหัวหน้าที่ก�าลังยืนเทศนา มืออีกข้างของเขา

ถือจานเล็ก ๆ  สีทองที่มีธูปหอมอยู่ตรงกลาง วนซ้ายสามรอบขวาอีก

สามรอบแถวแผ่นหลงัหวัหน้า หวงัจะให้กลิน่หอม ๆ  ช่วยคลายความโมโห 

ของเขาลงสักนิด

สือต้าเพ่าเดินตามเมิ่งเส้าเฟยไปพลางบ่นไม่เลิก 

“นานเท่าไหร่แล้วทีแ่กตามกดัถงัอีไ้ม่ปล่อย ฉนักท็�าเป็นหลบัตา

ข้างหนึ่งไม่ไปยุ่งอะไร คิดไม่ถึงว่าแกจะปีนขึ้นมาบนหัวฉัน อย่าคิดว่า

ท�างานได้ดีนิด ท�าผลงานมาได้หน่อย แล้วจะท�าอะไรก็ได้นะ”

“หัวหน้า ดื่มชาค่ะ”

หวงอวีฉี้ทีบ่นใบหน้ามแีต่ค�าว่า เป็นห่วง ถอืชาชัน้ดจีากยอดเขา

ยื่นไปให้หัวหน้า

“หัวหน้า! ครั้งนี้แค่หมายค้นมาช้าไปนิดเดียวเอง แต่เราก็ 

เก็บหลักฐานจากการเจรจาลับระหว่างแก๊งสิงเทียนเหมิงกับซื่อเหอฮุ่ย 

มาได้ แถมยังจับลูกน้องของถังอี้กลับมาครบทุกคนด้วยนะ”

“แล้วยังไง? ต่อไปไม่ว่าแก๊งสิงเทียนเหมิงจะท�าอะไร แกก็จะ 

ยกโขยงไปจบัเขางัน้เหรอ? แกคดิว่าตวัเองเป็นใคร? ทมีลกูหมา? หรอื 

พวกนักสืบโซเชียล? เสี่ยวหยาก�าลังจะแต่งงานแล้ว แกช่วยหยุดสร้าง

เรื่องให้ทีมเราได้ไหม ฉันขอร้อง”

เมิ่งเส้าเฟยช้ีนิ้วไปยังแก๊งที่ถูกจับมานั่งเรียงรายอยู่บนเก้าอี้  
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แล้วพูดด้วยน�้าเสียงไม่พอใจ 

“ถ้าไม่ใช่เพราะพวกมันรวมหัวกัน แม้แต่ตัวถังอี้ผมก็คงจับมา 

ได้แล้ว”

พูดมาถึงตรงนี้ยิ่งแค้นใจ ถังอี้ตัวดียืมมือเขาจับแก๊งซื่อเหอฮุ่ย 

เข้าโรงพัก หลอกเขาซะกลายเป็นไอ้โง่เลย

“หุบปาก! ตามฉันมา!”

สือต้าเพ่าช้ีนิว้ไปยงัลกูน้องจอมดือ้ด้าน แล้วหนัหลงัเดนิเข้าห้อง

ที่ด้านนอก หนุ่มสาวทั้งสี่รีบเดินมาสุมหัวกัน

หลูจ่วิน้เหวยทีใ่นมอืยงัถอืเอกสาร จ้องมองแผ่นหลงัของหวัหน้า

กับเมิ่งเส้าเฟย พลางถามหญิงสาวที่ยืนข้าง ๆ  

“จ้าวจื่อช่วยพัด ฉันจุดธูปหอมคลายอารมณ์ เธอเองก็ชงชาที่

ชอบที่สุดให้แล้ว ไหงหัวหน้าถึงยังไม่หายโมโหล่ะ?”

“ดูท่ารอบนี้เมิ่งเส้าเฟยคงไปกระตุกหนวดเสือเข้าให้ละมั้ง”

โจวกวนจื้อที่ก�าลังดื่มน�้าจากแก้วกระดาษ ให้ค�าตอบกับ 

หลู่จวิ้นเหวย

หวงอวีฉ้กีระทบืเท้าเบา ๆ  มองไปทางประตทูีถ่กูเหวีย่งปิดแรง ๆ  

แล้วเอ่ยขึ้น 

“เขาจะตายไหมเนี่ย?”

“งั้นเรารีบแจ้งต�ารวจกันดีไหม?”

“พวกคุณก็เป็นต�ารวจไม่ใช่เหรอ?”

พอจ้าวลี่อันซึ่งถือพัดในมือพูดจบ คนผมแดงจากแก๊งสิงเทียน

เหมิงก็พูดขัดขึ้นทันที
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ในห้องท�างาน สือต้าเพ่าดันกองเอกสารไปตรงหน้าเมิ่งเส้าเฟย 

“เอ้า! นายอ่านข้อมูลในเอกสารให้ละเอียดซิ”

“หัวหน้า ข้อมูลของเมื่อสี่ปีก่อน ผมอ่านไปหลายรอบแล้ว”

“อ่านไปหลายรอบงั้นเหรอ? แล้วนายเห็นประเด็นหรือเปล่า?  

ค�าให้การของถังอี้ในตอนนั้นออกจะชัดเจน ไม่รู้ก็คือไม่รู้”

สือต้าเพ่ายกมอืกอดอก จ้องหน้าลกูน้องหนุม่ทีช่อบใจร้อนวูว่าม 

อยู่บ่อย ๆ

“หัวหน้า ตอนนั้นพี่ลี่เจิน ถังกั๋วตง แล้วก็ถังอี้ล้วนถูกยิงในที่ 

เกดิเหต ุแต่มถีงัอ้ีคนเดยีวทีร่อด แล้วมนัเป็นไปได้ไงทีเ่ขาจะไม่รู้เร่ือง?”

“เพราะเขาเป็นคนเดียวที่รอดน่ะสิ สิ่งที่เขาพูดก็เลยต้องเป็นไป 

ตามนั้น นายคิดว่าเราไม่ได้ตรวจสอบถี่ถ้วนงั้นเหรอ? คดีในตอนนั้น  

คนทีถ่กูลอบฆ่าคนหน่ึงเป็นต�ารวจ อีกคนเป็นหวัหน้าแก๊งสงิเทยีนเหมิง 

ไม่ว่าจะเป็นคนในสังคม นักข่าว หรือเบื้องบนต่างก็คาดหวังให้เรา

คลี่คลายคดีทั้งนั้น แต่ค�าให้การของถังอี้ไม่มีพิรุธอะไรเลยนี่หว่า”

เมิ่งเส้าเฟยมองหัวหน้าตนแล้วเอ่ยค้าน 

“ไม่ใช่ไม่มีพิรุธ แต่เพราะหลักฐานเราไม่พอต่างหาก”

“แล้วที่นายเกาะติดเขามาสี่ปีเต็ม ๆ  เจอหลักฐานใหม่ ๆ  บ้าง 

หรือเปล่า?”

“ถึงผมจะไม่มีหลักฐาน ถ้าหากคดีนั้นถังอี้ไม่ใช่เหยื่อ แต่เป็น

แผนที่เขาจัดฉากเพื่อแย่งแก๊งสิงเทียนเหมิงจากถังกั๋วตงล่ะ?”

“จัดฉาก?”

สือต้าเพ่าขึน้เสยีงสงูเลก็น้อยเหมอืนยิง่พดูยิง่โมโห ก่อนชีน้ิว้ไป

ที่อกของต�ารวจหนุ่ม 
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“เขาจดัฉากให้คนอืน่มายงิทีอ่กตวัเองงัน้เหรอ? รูไ้ว้นะ ตอนนัน้ 

เขาเกือบตายเพราะเสียเลือดมาก ต้องนอนโรงพยาบาลกว่าครึ่งเดือน  

แทบเอาชวีติไม่รอด แล้วยงัจะเรยีกว่าจดัฉากได้อกีเรอะ? ในการท�าคด ี

ของต�ารวจอย่างเรา สิ่งส�าคัญคือหลักฐาน! หลักฐาน! เมิ่งเส้าเฟย  

นายมีหลักฐานไหม?”

“ใช่ ผมไม่มีหลักฐาน แต่ผมมั่นใจมากว่าถังอี้โกหก”

“ไม่มีหลักฐานยังกล้าบอกว่ามั่นใจอีก นายเปลี่ยนอาชีพไปเป็น 

นักเขียนบทละครเถอะ”

“หัวหน้า...”

“อย่า! อย่า! อย่า! ฉันต่างหากที่ต้องเรียกนายว่าหัวหน้า  

หัวหน้าครับ คิดดูดี ๆ  สิ นายตามถังอี้มาสี่ปี โดนทนายเขายื่นฟ้องไป

ก่ีครัง้ ทกุคดยัีงอยูใ่นชัน้ศาล ยงัไม่ปิดซกัคดด้ีวยเลยซ�า้ แม้แต่รายงาน

ส�านึกผิดที่นายเขียนก็หนาพอจะบีบเป็นเส้นบะหม่ีได้แล้ว เร่ืองน้ันยัง

ไม่เท่าไหร่ แต่คนที่ซวยสุดคือฉัน เพราะเรื่องบ้าบอที่นายก่อ ฉันโดน

เบื้องบนด่าลงมากี่ครั้งแล้วรู้ไหม จะให้ฉันพักอย่างสงบซักวันสองวัน

ไม่ได้เหรอ?”

“แต่ว่า...”

“หัวหน้าครับ! หัวหน้า!” 

จ้าวล่ีอันทีผ่ลกัประตเูข้ามา รบีพดูแทรกเมิง่เส้าเฟยด้วยน�า้เสยีง

ตื่นเต้น พลางชี้ไปที่นอกห้อง 

“พวกต�ารวจสากลก�าลังจะพาตัวแจ็คไปแล้ว”

แจค็ทีจ้่าวลีอ่นัพดูถงึ คอืชายผมแดงผูท้�าหน้าทีบ่อดกีาร์ดมือหนึง่ 

ให้ถังอี้มาตลอดหลายปีนี้
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พอเมิง่เส้าเฟยได้ยนิก็รบีว่ิงออกไปขดัขวาง แล้วโวยวายกบันาย

ต�ารวจจากกองบังคับการต�ารวจสากลที่ก�าลังจะน�าตัวแจ็คไป 

“คุณมีสิทธิ์อะไรมาพาเขาไป?”

“ผมมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เพื่อนร่วมงานคุณแล้ว คนคนน้ี

จ�าเป็นต้องไปให้การกับเราครับ”

“ให้การเรื่องอะไร?”

“เรื่องนี้ผมคงเปิดเผยไม่ได้ ขอโทษครับ ขอทางด้วย”

ต�ารวจหนุม่ในชุดสทูสดุเนีย้บ ดนัร่างเมิง่เส้าเฟยทีย่นืขวางหน้า 

ออก แล้วพาแจ็คที่ถูกสวมกุญแจมือเดินออกจากตึกส�านักงานของทีม

สืบสวนสาม

“ห้ามไปนะ!”

พอเห็นใครบางคนท�าท่าจะตามไปยื้อตัวแจ็ค สือต้าเพ่าก็รีบดึง

ตัวชายหนุ่มที่เห็นหน้าถังอี้เป็นต้องวิ่งเข้าใส่อย่างเมิ่งเส้าเฟยเอาไว้

“หัวหน้า น่ีเป็นคนที่เราจับมาได้นะ ใครคิดจะเอาตัวไปก็ได ้

เหรอ แล้วต้องยอมเขาด้วยงั้นเหรอ?”

“ครัง้ก่อนตอนนายตามถงัอีไ้ปประเทศไทย กท็�าแผนการพวกเขา 

เละหมด ตอนนี้มอบคนที่จับมาได้ให้เขาไปก็ถือเป็นการชดใช้แล้ว  

ห้ามไปก่อกวนเขาอีก! ได้ยินไหม กลับไปท�างานซะ!”

“…”

เม่ิงเส้าเฟยเหลอืบตามองสอืต้าเพ่าอย่างไม่พอใจ ก่อนจะสะบดั

มืออีกฝ่ายออกแล้วเดินหนี

“นั่นนายจะไปไหน?”

“เลิกงานครับ!”



23
TR

AP
PE

D               
ติด

กับ
(ร

ัก)
มา

เฟ
ีย

สอืต้าเพ่าดนัตวัจ้าวลีอ่นัทีย่นือยูข้่าง ๆ  พร้อมกบัสัง่ด้วยน�า้เสยีง

เฉียบขาด 

“จ้าวจื่อตามไปติด ๆ  เลยนะ อย่าให้ก่อเรื่องอีก”

“ครับ”

จ้าวลี่อันเม้มปากน้อย ๆ  ด้วยความอึดอัดใจ แต่ไม่กล้าขัดค�าสั่ง 

ท�าได้เพียงพยักหน้าแล้วเดินตามเมิ่งเส้าเฟยไปอย่างว่าง่าย

“เฮ้อ...”

สือต้าเพ่าเดินกลับเข้าห้องท�างาน เหลือบมองกองเอกสารที่ 

ยังตั้งอยู่บนโต๊ะด้วยนัยน์ตาที่เผยถึงความล�าบากใจและรู้สึกผิด เขา 

ถอนหายใจยาว ๆ  จากนั้นก็จัดเอกสารที่วางเกะกะกลับเข้าที่

ย่านช็อปปิ้ง...

ตลอดทางเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้า เมิ่งเส้าเฟยกับจ้าวลี่อันเดิน

เว้นระยะห่างกันประมาณหนึ่ง

เมิ่งเส้าเฟยเดินไปข้างหน้าหนึ่งก้าว จ้าวลี่อันก็ตามไปหนึ่งก้าว  

พอเมิ่งเส้าเฟยหยุดเดิน จ้าวลี่อันก็รีบชะงักเท้าเช่นกัน

“นายเดินตามฉันมาท�าไม?”

คนเดินข้างหน้าที่ถูกตามติดเป็นตังเมหมุนตัวกลับมาด้วย 

ความไม่พอใจ จ้าวลี่อันไม่ทันระวังว่าคนข้างหน้าจะหยุดเดินเอาด้ือ ๆ  

เลยชนเข้ากับแผงอกของเมิ่งเส้าเฟยอย่างจัง

“อย่าด่าฉันสิ หัวหน้าสั่งให้ฉันตามนายมานะ”

“งั้นถ้าฉันกลับบ้านไปอึ นายยังจะตามอยู่หรือเปล่า?”

“อย่าน่า! รู้จักกันมาตั้งกี่ปี ยังคิดจะหลอกฉันอีกเหรอ นายจะ
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ไปหาถังอี้ใช่ไหม?”

ใบหน้าท่ีดรูาวกบัตุก๊ตาของจ้าวลีอ่นัเชิดขึน้เลก็น้อย บ่งบอกว่า 

รู้ทันค�าโกหกของเพื่อนรัก

“ถ้าใช่ แล้วยังไงเหรอ?”

“หึ! นายอยากให้เขาฟ้องเรือ่งจ�ากดัอสิรภาพของประชาชนหรอื

ไง?”

“ตอนนี้เป็นเวลาเลิกงาน ไม่ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ อีกอย่าง 

ฉันก็แค่ บังเอิญ ไปเจอเขา จะมาฟ้องฉันได้ไง?”

ใบหน้าของเมิ่งเส้าเฟยปรากฏรอยยิ้มชั่วร้ายในบัดดล ต้อง

ขอบคุณประสบการณ์จากการคัดรายงานส�านึกผิดและค�าฟ้องร้อง 

ต่าง ๆ  ในช่วงสีปี่ทีผ่่านมา ทีท่�าให้เขาเหน็ช่องโหว่ของกฎหมายชดัเจน

จ้าวลี่อันเบะปากบ่นอย่างไม่เกรงใจ 

“ตลก! นายรู้เหรอว่าตอนนี้เขาอยู่ไหน แล้วจะบังเอิญเจอได้ 

ยังไง?”

เม่ิงเส้าเฟยก้าวเดินไปเรื่อย ๆ  แล้วหยุดยืนอยู่ที่หน้าร้านขาย 

ชุดสูทแห่งหนึ่ง ชายหนุ่มชี้เข้าไปในร้านขณะท�าสีหน้าล�าพอง 

“ใครบอกว่าฉันไม่รู้กันล่ะ?”

จ้าวลี่อันหยีตามองผ่านกระจกหน้าร้านเข้าไป และเห็นหัวหน้า

หนุ่มของแก๊งสิงเทียนเหมิงอยู่ในนั้น โดยมีพนักงานร้านยืนขนาบข้าง 

เขาหันกลับมาถามเมิ่งเส้าเฟยสีหน้าอึ้ง ๆ  

“อยู่ข้างในจริง ๆ  ด้วย อาเฟยนายรู้ได้ไงน่ะ?”

“ทุกเย็นวันพุธเขาจะมาตรวจร้านนี้”

“เย็นพรุ่งนี้ล่ะ?”
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“โรงแรมเฉินซาง”

“งั้นคืนวันเสาร์?”

“คลับหยาจื้อ”

“เที่ยงวันอาทิตย์?”

“สวนกวนตู้จ้วง”

“นายรู้เยอะเกินไปหรือเปล่า! ว่าแต่ท�าไมถังอี้ปล่อยให้ตาม 

ง่ายจัง?”

“เม่ือก่อนการสะกดรอยตามเขาท�าได้ยากมาก ๆ  แต่ปีนีก้ลบัง่าย 

จนฉันเองก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกัน เลย...”

ขณะที่คนด้านนอกก�าลังจะเปิดประตูเข้าไป พนักงานหญิง 

ในร้านก็ดึงประตูเปิดเสียก่อน เธอเผยรอยยิ้มเกรงใจก่อนเอ่ยปาก 

“เจ้านายเชิญทั้งสองท่านเข้าไปด้านในค่ะ”

จ้าวลี่อันท�าหน้าเหมือนอยากจะร้องไห้ มือดึงเสื้อแจ็กเกตของ

เพื่อนสุดชีวิต 

“ไม่ได้! ถ้านายเข้าไปมนัจะไม่หยดุแค่เถยีงกนัแน่ ถ้าลามไปถงึ 

การชกต่อย เราต้องซวยแหงเลย”

เม่ิงเส้าเฟยดงึเสือ้ลายทางขาวด�าทีไ่ม่ค่อยทนัสมยัของจ้าวลีอ่นั 

พูดขึ้นอย่างดูแคลนนิด ๆ  

“ฉนัขอยนืยนัว่าครัง้นีไ้ม่ท�าแบบนัน้แน่ อกีอย่างลกูสาวหวัหน้า

ก�าลังจะแต่งงาน เขาบอกให้เราใส่ชุดเป็นทางการหน่อย จะท�าขายหน้า

ไม่ได้ งั้นวันงานนายจะใส่ชุดอะไร? มีชุดเป็นทางการแล้วเหรอ? ชุดนี้

หรือไง? ไหน ๆ  มาถึงร้านขายสูทแล้ว ต้องเลือกไปคนละชุดสิ ไป!”

“เฮ้ ๆ  ๆ  อาเฟย! อาเฟย!”



26
TRAPPED               

ติดกับ(รัก)มาเฟีย

“อย่าดึงสิ ไม่งั้นจะเลือกชุดยังไงเล่า?”

“รุ่นพี่!”

จ้าวลี่อันที่ถูกหัวหน้าก�าชับให้จับตาดูคนอย่าให้คลาดสายตา  

ใช้สองมือดึงเสื้อแจ็กเกตเมิ่งเส้าเฟยสุดก�าลัง แต่ต้องอ่อนใจที่สู้แรง 

อีกฝ่ายไม่ได้ ท�าได้เพียงถูกรุ่นพี่ลากเข้ามาในร้านอย่างจ�ายอม

“มาหาฉันมีธุระอะไร?”

หัวหน้าหนุ่มแก๊งสิงเทียนเหมิงนั่งตรวจเอกสารอยู่บนโซฟา  

ตามองจ้องคุณต�ารวจที่กัดเขาไม่ปล่อยมาสี่ปีเต็ม ก่อนยกค้ิวเป็นเชิง

ถาม

“ใครมาหานายกัน ฉันจะซื้อชุดต่างหาก”

เพื่อไม่ให้เสียหน้า เขาเลยหยิบเสื้อลายสกอตที่แขวนอยู่บนราว 

มาตัวหนึ่ง ขณะที่จ้าวลี่อันเข้ามาพลิกป้ายราคาแล้วนับจ�านวนเลข

“หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น... พระเจ้า! เสื้อตัวนี้ราคาหกหมื่น!?”

“แพงชะมัด!”

คนที่ได้ยินแล้วยังไม่อยากเชื่อว่าเสื้อธรรมดา ๆ  ตัวหนึ่งจะราคา

สูงถึงห้าหลัก รีบคว้าป้ายราคาจากมือเพ่ือนมาดู แต่พอเห็นตัวเลข 

บนนั้นก็ตะลึงจนตาค้าง

“ฉันซื้อให้แล้วกัน! ถือว่าเป็นน�้าใจให้แม่บ้านของประชาชน”

ทันทีที่ได้ยินน�้าเสียงเย้ยหยันดังมาจากที่น่ังตรงโซฟา อีกฝ่าย 

ก็รีบโต้กลับ

“ไม่! จ�า! เป็น!”

ก็แค่หกหมื่น อย่างมากช่วงหลายอาทิตย์ก่อนเงินเดือนออก  

ก็ทนกินบะหมี่ประทังชีวิตไปพลาง ๆ  ไม่เห็นจะยาก
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แต่คนยืนข้าง ๆ  อย่างจ้าวลี่อัน กลับชี้ที่อกตัวเองแล้วถามด้วย 

น�้าเสียงดีอกดีใจว่า 

“มีให้ฉันอีกชุดหนึ่งไหม?”

“นี่นายวอนหาที่ตายหรือไงหา!”

เมิ่งเส้าเฟยรีบดึงรุ่นน้องจอมซื่อมายืนข้าง ๆ  พลางกดเสียงต�่า 

เป็นการเตือน

พูดเป็นเล่น! เป็นถึงต�ารวจฝ่ายสืบสวนทีมสาม จะรับของจาก

มาเฟียได้ไงเล่า

เรื่องแบบนี้ถ้าหัวหน้ารู้เข้า คงไม่ใช่แค่เขียนรายงานส�านึกผิด 

สามพันค�าแล้วจะจบปัญหาหรอก!

ชายหนุ่มลกุขึน้จากโซฟา เดนิเข้ามาหาคณุต�ารวจโดยทีม่มุปาก 

มีรอยยิ้มนิด ๆ

“ลดราคาให้เขา ถ้าเขาซื้อไหว”

“ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้อง!”

“เหรอ? งัน้ก็ต้องขอบคุณคุณต�ารวจเมิง่ด้วยนะครบัทีม่าอดุหนนุ 

เร็ว! วัดตัวให้เขาหน่อย”

“คุณเมิ่งคะ รบกวนเชิญทางนี้ค่ะ”

พนักงานหญิงในชุดสีแดง เข้ามารับเสื้อราคาหกหมื่นจาก 

เมิ่งเส้าเฟย 

“อ๋อ! ได้ครับ”

เมิ่งเส้าเฟยที่ถูกพาไปวัดตัวไม่ไกลนัก เหลือบไปเห็นถังอี้รับ

โทรศพัท์ถงึกับตะลงึ เมือ่ได้ยนิฝ่ายนัน้ใช้น�า้เสยีงสภุาพอ่อนโยนพดูคยุ

กับคนในสาย 
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พอคุยโทรศัพท์จบ ชายหนุ่มเดินกลับไปหาเมิ่งเส้าเฟยอีกครั้ง

“คุณต�ารวจเมิ่งตาถึงจริง ๆ  ชุดที่เลือกเป็นงานแฮนด์เมด ใช ้

ผ้าน�าเข้าจากอังกฤษที่ส่ังท�าเป็นพิเศษ ใส่แล้วดูดีมาก ๆ  ราคาอาจ 

ค่อนข้างแพงไปหน่อย แต่ในเมื่อคุณต�ารวจเมิ่งชอบ ทางบริษัทก็ยินดี

จะลดราคาให้”

“ไม่ต้อง ฉันบอกแล้วไงว่าไม่จ�าเป็น”

ถังอี้ไม่ได้โต้ตอบ เพียงส่งยิ้มเยาะไปให้ จากนั้นก็เดินออกจาก

ร้านที่ต้องมาประจ�าทุกวันพุธไป

“เฮ้! อย่าเพิ่งไปสิ เฮ้!”

ครึ่งชั่วโมงต่อมา เมิ่งเส้าเฟยถือถุงเสื้อสูทที่มีราคาพอ ๆ  กับ 

เงนิเดอืนทัง้เดอืน เดินหน้าเครยีดออกจากร้านในเครือแก๊งสงิเทยีนเหมิง

“น่ี! พวกเราเลิกเป็นต�ารวจไปอยู่กับถังอี้ดีไหม รู้สึกว่าอยู่กับ

มาเฟียจะหาเงินง่ายกว่านะ!”

จ้าวลี่อันที่มือข้างหนึ่งถือถ้วย ส่วนอีกข้างถือตะเกียบ พูดขึ้น 

ขณะเดินตามหลังเมิ่งเส้าเฟยผู้เป็นเจ้าของบ้าน 

“ได้! พรุ่งนี้เราสองคนก็ไปลาออกแล้วมาเป็นสายลับให้ถังอี้  

ดีซะอีก จะได้แอบสืบคดีไปด้วย ว่าไงครับคุณหัวหน้า!”

“อย่าเพิ่งวู่วามสิ เมื่อกี้ฉันแค่ล้อเล่น”

จ้าวลี่อันรีบห้ามอีกฝ่าย เพราะขืนท�าจริง ๆ  พวกเขาได้โดน

หัวหน้ากระทืบจนเข้าไอซียูแน่

“หึ! ดูซิว่านายจะกล้าพูดอีกไหม”

จ้าวลี่อันเม้มปากนิด ๆ  พลางใช้สายตาแปลก ๆ  จ้องมองผู้ที่เป็น 

ทั้งเพื่อนร่วมงานและเพื่อนรัก แล้วพูดด้วยน�้าเสียงลังเล 
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“จะว่าไปแล้ว เส้าเฟย...”

“ท�าไม?”

“สี่ปีที่ผ่านมานายตามตอแยเขาไม่เลิก ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จัก  

ต้องคิดว่านายแอบชอบเขาแหง ๆ ”

“แอบชอบบ้าบออะไร เขาเป็นมาเฟีย ฉันเป็นต�ารวจ มันจะ 

เป็นไปได้ไงเล่า?”

แต่คนที่เชื่อโชคชะตาอย่างจ้าวลี่อัน ย่อมไม่เห็นด้วยกับเร่ืองน้ี 

และยังเหล่ตามองอีกฝ่ายยามพูดตอบด้วย 

“ฉันจะบอกอะไรให้ นายอย่ามั่นใจนักเลย สวรรค์น่ะชอบ 

แกล้งคนจะตาย”

เม่ิงเส้าเฟยทีก่�าลงักนิข้าวกล่อง ใช้ตะเกยีบชีห้น้าตวัเองก่อนพดู

อย่างมั่นใจ 

“ฉันบอกว่าเป็นไปไม่ได้ก็คือไม่ได้”

จ้าวลีอ่นัผละจากโต๊ะอาหาร เดินไปทีก่�าแพงใกล้กบัประตทูางเข้า 

ชี้น้ิวไปตรงที่มีรูปและข้อมูลส�าคัญของแก๊งสิงเทียนเหมิงติดอยู่ แล้ว 

ถามกลับ 

“เป็นไปไม่ได้งั้นเหรอ? แต่นี่นายถึงกับวาดรูปประกาศจับถังอี ้

ด้วยตัวเอง แถมยังระบุส่วนสูงไว้ชัดเจนขนาดน้ี แล้วยังแปะตรงมุมที่

ต้องเดินผ่านประจ�าอีก”

เมิ่งเส้าเฟยชี้ตะเกียบไปที่บอร์ด 

“ที่ฉันติดตรงนั้นก็เพื่อเอาไว้เตือนสติตัวเอง จนกว่าจะพบ...”

“ความจริงเรื่องเมื่อสี่ปีก่อน!”

“ความจริงเรื่องเมื่อสี่ปีก่อน!”
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คนที่ยืนกอดอกพิงก�าแพง พูดประโยคเดียวกันขึ้นมาพร้อม ๆ  

กับเมิ่งเส้าเฟย

“ใช่!”

“ช่างเถอะ ในเมื่อนายบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ก็ตามนั้น!”

จ้าวล่ีอันยกัไหล่นดิ ๆ  ถอดใจทีจ่ะเถยีงกบัรุน่พีเ่ร่ืองนี ้เขาเดนิไป

ที่โต๊ะอาหาร ยกถ้วยบะหมี่ที่ยังกินไม่หมดขึ้นมาแล้วเปล่ียนเร่ืองคุย 

โดยใช้น�้าเสียงเหมือนแฟนคลับที่หลงใหลไอดอล

“ว่าแต่วนันีถ้งัอีย้ิม้หล่อชะมดั เสยีดายทีเ่ป็นหวัหน้าแก๊งมาเฟีย  

ถ้าไปเป็นดารารบัรองแฟนคลบัเพยีบ ฉนัคนหนึง่ละทีจ่ะเป็นแฟนคลบั

เขา!”

“นายบ้าหรือเปล่า?”

“ไม่บ้าซะหน่อย จะบอกให้นะ...” 

จ้าวลี่อันพูดเสียงอู้อี้เพราะก�าลังกินบะหมี่ไปด้วย 

“ตอนน้ีคนยิ้มหล่อก�าลังเป็นที่นิยม ถ้าโพสต์ลงโซเชียลต้องมี 

แฟนคลับเยอะแน่ ๆ  แล้วไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ชอบนะ แม้แต่ผู้ชายก็ด้วย”

เม่ิงเส้าเฟยเหลอืบตามองรุน่น้องหน้าบ้องแบ๊ว ใช้ตะเกยีบชีห้น้า 

ตัวเอง แล้วพูดขึ้นเสียงนิด ๆ  

“ใครบอก? ฉันคนหนึ่งแหละที่ไม่ชอบ”

“ถ้านายตามผู้หญิงเหมือนตามถังอี้ ป่านนี้คงมีลูกเป็นโหล 

แล้วมั้ง”

“ชิ! นายก็ขาดลูกไร้เมียเหมือนกันไม่ใช่เหรอ นั่นนายจะท�า

อะไร? วันน้ีใครกันที่บอกว่าเห็นฉันซื้อเสื้อสูทแพง ๆ  กลัวจะต้องกิน 

แต่บะหมี่ถ้วย เลยซื้อข้าวกล่องมาให้น่ะ”
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เขาโดนจ้าวลี่อันแย่งข้าวกล่องซี่โครงหมูทอดไปต่อหน้าต่อตา

ไม่พอ ยังเอาถ้วยบะหมี่ที่เหลือไม่กี่ค�ามายื่นให้ด้วย

“ใครใช้ให้นายว่าฉันเป็นคนขาดลูกไร้เมียล่ะ หึ! เสียใจชะมัด 

อุตส่าห์เลี้ยงข้าวกล่อง อ๊าก! ซี่โครงหมูของฉัน!”

คนท่ียกข้าวกล่องหนี จ้องหน้ารุ่นพี่ขี้แกล้งด้วยอารมณ์ขุ่นมัว 

แต่เสียดายที่ช้าไปหน่อย ซ่ีโครงหมูรสเด็ดเลยโดนเมิ่งเส้าเฟยแย่ง 

ไปได้ แถมยังหนีไปอยู่มุมห้องรับแขกแล้วเบะหน้าใส่จ้าวล่ีอันอย่าง

ยียวน

บ้านตระกูลถัง...

ภายในห้องน�้า ร่างสมส่วนของถังอี้มีไอน�้าสีขาวปกคลุมไปทั่ว

น�้าอุ่น ๆ  จากฝักบัวไหลลงบนเส้นผมจนเปียกชุ่ม ก่อนจะไหล

ผ่านส่วนนูนของหน้าอกไปตามกล้ามเนื้อแกร่งเป็นลอน ๆ

หลงัเสรจ็จากอาบน�า้ ชายหนุม่สวมชดุคลมุเดนิออกจากห้องน�า้

มาท่ีห้องนอนตัวเอง พอก้าวเท้าเข้ามาในห้องก็เห็นจั่วหงเย่ผู้เป็น

เหมือนน้องสาวแท้ ๆ  นอนคว�่าหน้าอยู่บนเตียง หญิงสาวสวมเพียง 

เสื้อยืดสีขาวของถังอี้ เผยให้เห็นช่วงขาเรียวยาว 

“ระวังเป็นหวัดนะ”

“เหน็สาวสวยใส่เสือ้ผ้าแบบนีน้ายยงัไม่มปีฏกิริยิาซกันดิ ฉนัละ

เศร้าใจจริง ๆ ”

“ยินดีต้อนรับกลับบ้าน”

ถังอี้ก้มตัวลงจูบหน้าผากหญิงสาวเบา ๆ  แล้วเดินไปที่ตู้เสื้อผ้า

ขาเรยีวยาวของจัว่หงเย่ก้าวลงจากเตยีงมาเหยยีบพืน้ห้อง ก่อน
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เดินเข้าไปหาอีกฝ่ายและเอ่ยถาม 

“ได้ข่าวว่าคนแซ่เมิ่งจับแจ็คไป ท�าไมล่ะ นี่เขายังตามรังควาน

นายอยู่อีกเหรอ?”

เพิง่กลบัมาถงึ เธอกร็ูข่้าวทีค่นใกล้ชดิถงัอี ้ถกูเมิง่เส้าเฟยจบัตวั

ไปโรงพักเสียแล้ว

“คราวนี้ใครกันที่เป็นคนรายงานเธอ?”

“ไม่บอก! เดีย๋วคนในสงิเทยีนเหมงิจะโดนไล่ออกอกี ทนีีก้เ็หลอื

แค่นายคนเดียวกันพอดี”

หญงิสาวแลบลิน้ให้อย่างดือ้รัน้ ไม่ยอมเผยตวัคนใกล้ชดิถังอีซ้ึง่

คอยรายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เธอฟัง

“หมอนั่นไม่ได้ท�าเรื่องนายพังใช่ไหม?”

“ไม่”

“ไม่ซักนิดเลยเหรอ?”

“แน่นอน แถมยังช่วยเอาคนของเหล่าเหอเข้าคุกด้วย ฉันเลย

เบาแรงไปเยอะ”

ก่อนหน้านั้นเขาจงใจให้เมิ่งเส้าเฟยรู้สถานที่นัดเจรจาของแก๊ง 

สิงเทียนเหมิงกับแก๊งซื่อเหอฮุ่ย เพราะหวังยืมก�าลังต�ารวจจับหัวหน้า

แก๊งซื่อเหอฮุ่ย

จั่วหงเย่จ้องหน้าถังอี้ที่เติบโตมาด้วยกันด้วยความสงสัย 

“เพราะงั้น นายเลยมอบชุดสูทให้เขาเป็นการตอบแทนเนี่ยนะ? 

ท�าไมฉันถึงรู้สึกว่านายสองคนนับวันจะเหมือนเพื่อนกันเข้าไปทุกที  

แต่นายอย่าไปข้องเกี่ยวกับคนแซ่เมิ่งดีกว่า อย่าลืมสิว่าช่วงปีแรก ๆ   

เขาสร้างเรื่องให้นายไม่น้อย ถึงตอนนี้นายจะรู้วิธีรับมือเขา แต่ระวัง 
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ไว้หน่อยก็ดี”

ถังอี้ในชุดคลุมสีน�้าเงินเดินไปที่โต๊ะ รินน�้าชาให้ตัวเอง ก่อน 

พยักหน้าให้จั่วหงเย่แทนค�าตอบ

“เสี่ยวอ้ี! นี่ฉันจริงจังนะ เมิ่งเส้าเฟยไม่ใช่คนโง่ ถึงนายจะ 

รู้ไส้รู้พุงเขา แต่เขาก็รู้จักนายดีเหมือนกัน แล้วหลายปีมานี้นายทลาย

แหล่งค้ายาทีกั่มพชูาตัง้มากมาย นายเองกร็ูว่้าแรก ๆ  อาจไม่มใีครใส่ใจ 

แต่ถ้ายังตามราวีไม่เลิก ฉันกลัวว่า...”

“ดื่มน�้าไหม?”

“อย่าเปลี่ยนเรื่อง!”

จั่วหงเย่ผลักถ้วยชาที่ชายหนุ่มยื่นให้ พลางพูดด้วยน�้าเสียง

หงุดหงิด

“เรื่องในองค์กรเธอไม่ต้องกังวลหรอก”

“งัน้ถามหน่อย ท�าไมนายต้องจ้องเล่นงานแต่ฝ่ังกมัพชูา? ก�าลงั

จ้องเล่นงานใคร? หรือจะเกี่ยวกับเรื่องเมื่อสี่ปีก่อน?”

“เธอคดิมากไปแล้ว ถ้ารูว่้าใครเป็นคนฆ่าหวัหน้าถัง ฉนัจะปล่อย

มันไปได้ไง?”

หัวหน้าแก๊งผู้ปล่อยผมด้านหน้าลงมาและท�าตัวอบอุ่นเฉพาะ

ตอนอยู่กับคนที่เชื่อใจ จับจ้องดวงตาคมเข้มไปยังหญิงสาวตรงหน้า  

ซึ่งแย่งถ้วยชาในมือเขาไปวางบนโต๊ะ

“คนที่ต่อต้านการล้างมือขององค์กรจะเอาไว้ไม่ได้ ฉันแค่ใช้วิธี

บบีบงัคับพีน้่องทีต่่อต้านการล้างมอืให้เลกิยุง่กบัยาเสพตดิ โดยเฉพาะ 

พวกที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทางกัมพูชา”

“ถ้างั้น ให้ฉันช่วยนาย...”
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ถังอี้ส่ายหน้า ยกมือสกัดประโยคที่จั่วหงเย่ยังพูดไม่จบ 

“เธอท�าเรื่องที่ควรท�าไปก็พอ ดูแลกิจการที่ถูกกฎหมายให้ดี ๆ   

พี่น้องของเราจะได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติ ที่เหลือฉันจัดการเอง”

“เสี่ยวอี้!”

“วางใจเถอะ ฉันรู้ขอบเขตอยู่หรอกน่า”

จั่วหงเย่เป็นห่วงพี่ชายอย่างถังอี้ ที่แม้ไม่ใช่สายเลือดเดียวกัน  

แต่กลับสนิทสนมยิ่งกว่าพี่น้องแท้ ๆ  เธอรู้ดีว่า เมื่อคนคนนี้ตัดสินใจ 

ท�าอะไรจะไม่มีใครเปลี่ยนใจได้ อย่างดีก็แค่ถอนหายใจแล้วต่อรอง 

เท่านั้น

“งัน้นายต้องสญัญากบัฉนัว่าจะระวังตวัมากขึน้ ห้ามยุง่เกีย่วกบั

เมิ่งเส้าเฟยอีก”

“ได้ ฉันสัญญา”

ถังอี้ใช้นิ้วเกลี่ยเส้นผมจั่วหงเย่เบา ๆ  ก่อนส่งยิ้มตอบรับให้ 

หญิงสาวที่เขาดูแลอย่างทะนุถนอมมาตั้งแต่เด็ก

โรงแรมเฉิงซาง...

หลี่จื้อเต๋อที่คอยคุ้มกันหลังให้เจ้านายตามปกติ ก้าวเข้าไป 

ในลิฟต์แล้วกดปุ่มขึ้นชั้นห้า แต่ขณะประตูลิฟต์ก�าลังจะปิด ใครบางคน 

ก็พุ่งตรงเข้ามาใช้มือกั้นไว้ก่อน

“เมิ่งเส้าเฟยนี่เป็นลิฟต์ส�าหรับสมาชิก นายเข้ามาท�าไม?”

สายตาโกรธแค้นของคนพดูจ้องเขมง็ไปยงัเม่ิงเส้าเฟยทีเ่ป็นแขก 

ไม่ได้รับเชิญ

ชายหนุม่เลกิคิว้สงู สายตามองข้ามไหล่หลีจ่ือ้เต๋อเข้าไปในลฟิต์ 
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 ซึ่งมีถังอี้ยืนอยู่ 

“ฉันมีธุระกับคนข้างหลังนาย”

“ฉันกับนายยังมีธุระอะไรกันด้วยเหรอ?”

“ได้ยินหรือยัง ไปซะ!”

ทนัททีีค่�าพดูปฏเิสธของถงัอีจ้บลง หลีจ่ือ้เต๋อรีบก้าวเท้าไปผลกั 

เมิ่งเส้าเฟยออกจากลิฟต์ ทว่าโดนฝ่ายนั้นจับแขนขวาบิดไพล่หลัง 

เสียเอง 

จากนั้น เมิ่งเส้าเฟยก็บีบคอหลี่จื้อเต๋อ แล้วหมุนตัวเปลี่ยน

ต�าแหน่ง ผลกัหลีจ้ื่อเต๋อไปไกลจากประตปูระมาณสบิก้าว ก่อนแทรกตวั 

เข้าไปในลิฟต์ที่ก�าลังจะปิดพอดี

“เมิ่งเส้าเฟย!”

ที่ด้านนอก หลี่จื้อเต๋อจ้องมองตัวเลขสีแดงที่เปลี่ยนไปตาม 

การเคลื่อนตัวของลิฟต์ ยกเท้าขึ้นถีบประตูที่ปิดลงพร้อมสบถเสียงดัง

“ตอนนี้เหลือแค่นายกับฉันแล้ว”

ในลิฟต์ คนที่ไม่ได้รับเชิญยักคิ้วเล็กน้อย พูดด้วยน�้าเสียง 

ล�าพองใจ

“นายมีเวลาถึงแค่ชั้นห้า” 

ถังอี้แหงนมองแผงตัวเลขที่ระบุชั้นของอาคาร ขณะตอบอย่าง

เย็นชา

คาดไม่ถึงว่าหน่ึงวินาทีต่อจากน้ัน คนท่ีบุกเข้ามาในลิฟต์ยิ้ม 

มุมปาก ย่ืนมือไปกดปุ่มลิฟต์ที่ข้างประตูสองคร้ัง เปล่ียนเป็นตัวเลข

ของชั้นที่อยู่สูงสุด 

“ตอนนี้มีเวลาถึงชั้นสิบเจ็ดแล้วละ”
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ถงัอีม้องดตูวัเลขทีเ่ลือ่นขึน้เรือ่ย ๆ  ยามพูดด้วยน�า้เสยีงไร้อารมณ์ 

“คุณต�ารวจเมิ่งมีอะไรจะชี้แนะครับ?”

“ครัง้ก่อนตอนอยูร้่านสทู นายยนืยนัจะลดราคาให้ ฉนัเลยอยาก

ตอบแทนตามมารยาท หาของที่เหมือนกับตัวนายเป๊ะมาฝาก”

เมิง่เส้าเฟยล้วงมอืเข้าไปในกระเป๋าเส้ือด้านขวา หยบิพวงกญุแจ  

รูปโครงกระดูกขึ้นมาแกว่งตรงหน้าถังอี้

“นายดูสิ! มันท�าหน้าตายเหมือนนายเลย ฉันให้! ฉันให้! รับไป

เร็ว”

ถังอ้ีแย่งพวงกุญแจในมือคนตรงหน้า แล้วยัดกลับเข้าไปใน

กระเป๋าเสื้อของเจ้าตัว 

“ฉันขอเตือนให้นายเลิกยุ่งกับเรื่องเมื่อสี่ปีก่อนซะที เพราะฉัน

ได้พูดความจริงไปหมดแล้ว”

เขารู้ดีว่าท�าไมหมอนี่ถึงตามกัดเรื่องคดีเมื่อสี่ปีก่อนไม่ปล่อย 

“เรื่องที่นายอยู่ในที่เกิดเหตุเป็นเรื่องจริง นายถูกยิงก็เรื่องจริง 

แม้แต่การท่ีนายเสยีเลอืดเยอะจนเกอืบตายกเ็รือ่งจริงเหมอืนกนั แต่...” 

อยู่ ๆ  คนที่ก�าลังพูดก็เงียบไป แล้วปรับสีหน้ากับรอยยิ้มให้ดู 

จริงจังขึ้น 

“ที่นายบอกว่าไม่เห็นคนลั่นไกน่ะ ไม่! เป็น! ความ! จริง!”

“ทั้งโลกมีแค่นายมั้งที่คิดแบบนั้น”

เมิ่งเส้าเฟยจ้องหน้าหัวหน้าแก๊งหนุ่มซ่ึงเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ 

คนเดียวที่เหลืออยู่ ขณะพูดด้วยน�้าเสียงเปี่ยมความมั่นใจ 

“เพราะทั้งโลก มีแต่ฉันที่เข้าใจนายดีที่สุด”

“ท�าไมนายถึงคิดว่าฉันโกหก?”
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คนที่ได้ยินค�าตอบมีสีหน้าเย็นชา เมื่อหันมาประจันหน้ากับ

ต�ารวจหนุ่มที่คอยวิ่งไล่ตามตัวเองมาตลอดสี่ปี

“สัญชาตญาณน่ะ! ฉันสัมผัสได้ว่านายโกหก แม้ไม่รู้ว่าท�าไม

นายถึงให้การแบบนั้น แต่ฉันรู้ว่านายพยายามปิดบังความจริง และ

ตอนนี้ฉันก็รับรู้ได้ว่านายก�าลังตื่นเต้นที่ฉันเดาถูกหมดทุกอย่าง”

เม่ิงเส้าเฟยก้าวเท้าเข้าไปหาถงัอี ้จนฝ่ายนัน้ต้องถอยหลงัไปตดิ

ผนัง แล้วโน้มใบหน้าไปใกล้ ๆ  จนแทบจะแนบชิดกัน 

“หูแดงแล้ว นายตื่นเต้นจริง ๆ  ด้วย” 

เมิง่เส้าเฟยเผยรอยยิม้แห่งชัยชนะขณะก้าวถอยกลบัไปข้างหลงั 

“ถ้านายไม่อยากให้ฉันตามตื๊อ ก็เล่าเรื่องเมื่อสี่ปีที่แล้วมาซะ”

“หึ!”

ถังอี้ยิ้มมุมปาก เชิดคางเล็กน้อย ก้าวเท้าไปข้างหน้า ใช้ความ-

ได้เปรยีบของส่วนสงูพลกิเกมกลบัมาบบีอกีฝ่ายให้จนมุม ด้วยการยืน่มือ 

ไปจับหมับเข้าที่เอวของเมิ่งเส้าเฟย

“นะ...นาย จะท�าอะไร? อย่าเล่นบ้า ๆ  นะ ฉนัไม่กลวันายหรอก”

คนท่ีคดิว่าตวัเองเหนอืกว่า พอเจอท่าทคุีกคามแบบแนบชดิของ

คนตรงหน้าก็ตกใจจนมือไม้สั่น

“อย่างนาย ไม่ท�าให้ฉันเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้หรอก”

ทันทีที่พูดจบ ถังอี้จับแขนซ้ายเมิ่งเส้าเฟย บิดร่างฝ่ายน้ัน 

ให้พลกิกลบั ก่อนใช้แขนขวาทีแ่ขง็แรงรดัคอจากด้านหลงั แล้วประคอง

ตัวคุณต�ารวจไว้ไม่ให้ถลาลงไปกองกับพื้น

“เกือบล้มไปแล้วนะคุณต�ารวจ?”

“…”
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เพราะถูกตรึงร่างแบบไม่ทันให้ตั้งตัว เมิ่งเส้าเฟยเลยชักหายใจ

ติดขัด ตากลมโตเบิกโพลง แต่ยังไม่ทันได้เอ่ยปากพูดก็โดนถังอี้ 

ดึงตัวขึ้นแล้วผลักไปเข้ามุม จากนั้นก็ชูมือขวาโชว์กุญแจมือที่แอบฉก

มาได้ให้ดู

“ฉันจะหยิบไอ้นี่ต่างหาก”

คนที่เพิ่งรู้ตัวรีบพุ่งเข้าไปหวังจะแย่งกุญแจมือกลับมา แต่โดน 

ถังอ้ีจับหมับเข้าที่ข้อมือ แล้วล็อกกุญแจมือติดกับราวจับภายในลิฟต์

ทันที

“นายจะท�าอะไรน่ะ?”

ติ๊ง!!

ลิฟต์ที่เพิ่งเคลื่อนมาถึงชั้นสิบเจ็ดค่อย ๆ  เล่ือนประตูเปิด ถังอี้ 

ก้าวถอยหลังออกจากลิฟต์พร้อมลูกกุญแจส�าหรับไขกุญแจมือ ซึ่งได้ 

มาจากเมิ่งเส้าเฟยเช่นกัน พลางส่งยิ้มแล้วโบกมือลา

“ลาก่อนคุณต�ารวจเมิ่ง”

“ถังอี้! ไอ้คนเลว กลับมาเดี๋ยวนี้นะ!”

คนที่ถูกเล่นงานกลับ ดึงกระชากกุญแจมือที่ติดอยู่กับมือขวา 

ด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว และร้องโวยวายกับประตูลิฟต์ที่ค่อย ๆ  เล่ือน 

ปิดลง

หลายชั่วโมงผ่านไป ในห้องท�างานของหัวหน้าทีมสืบสวนสาม

จ้าวลีอ่นัถอืราวจบัโลหะทีต่ดัออกมาจากลฟิต์ยนืข้าง ๆ  เมิง่เส้าเฟย 

ผู้เป็นเพื่อนรัก และรับฟังค�าก่นด่าของหัวหน้าสือไปด้วยกัน

“หัวหน้า เราได้เจรจากับทางผู้จัดการโรงแรมและขอชดใช ้
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ค่าเสียหายไปแล้วครับ เขาไม่คิดจะฟ้องกรมต�ารวจด้วย เพราะ...”

ปึ้ง!

สือต้าเพ่าตบโต๊ะเสียงดังสนั่นเพื่อตัดบทจ้าวลี่อัน แล้วชี้หน้าด่า 

ลูกน้องทั้งสอง 

“ไม่ฟ้องร้องกจ็บเรือ่งแล้วงัน้เหรอ? งบประมาณของกรมต�ารวจ 

มีไว้ให้พวกนายเอามาใช้แบบนี้หรือไงหา?”

“หัวหน้า เพื่อท�าคดีพวกเราถึงได้...”

“ท�าคดีบ้าบออะไรของแก! ฉันคอยย�้านักย�้าหนาแล้ว ท�าไมแก

ยังท�าหูทวนลมอีก ตั้งแต่พรุ่งนี้ ไม่สิ ตั้งแต่ตอนนี้ แกย้ายกลับเข้ากรม 

สามวนั ห้ามออกข้างนอก บวกกบัเขยีนรายงานส�านกึผดิอกีสองพนัตวั

อกัษร จ้าวลีอ่นันายดมูนัไว้นะ ถ้าไม่ถงึสองพนัตวัไม่ต้องมาส่งให้ฉนั!”

“ท�าไมต้องเป็นผมอีกแล้ว?”

จ้าวลี่อันท�าหน้าล�าบากใจยามชี้ที่ตัวเอง

“หัวหน้า!”

“ถ้ายังขืนพูดมาก เพิ่มเป็นสามพัน!”

“ผม...”

เม่ิงเส้าเฟยจ้องมองแผ่นหลังอันโกรธเกร้ียวของหัวหน้า แล้ว 

กลืนค�าพูดที่อยากอธิบายกลับลงไป

บ้านตระกูลถัง...

ถงัอ้ียกกาน�า้ชาสนี�า้เงนิขึน้มารนิน�า้ชาใส่ถ้วยสเีดยีวกนั จากนัน้ 

ก็ยกถ้วยข้ึนแล้วหลบัตา ใช้ประสาทรบักลิน่สมัผัสความหอมละมนุจาก

ใบชา แม้จะมีคนเดินมายืนข้าง ๆ  ก็ยังไม่ยอมลืมตา
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ติดกับ(รัก)มาเฟีย

“เจ้านายครับ มีข่าวส่งมาจากกัมพูชาแล้วครับ”

แจ็คท่ีย้อมผมสีแดงสว่างและสวมถุงมือสีด�า เข้ามายืนอยู่ทาง

ซ้ายมือของถังอี้

“ว่ามา!”

ถังอี้เอ่ยถามหลังจิบชาอู่หลงที่ชงได้ที่ 

“เฉินเหวินเฮ่ากลับมาแล้วครับ”

“และแล้วก็กลับมาจนได้สินะ”

ชายหนุ่มวางถ้วยชาลง พลางลืมตาที่มีแววอาฆาตฉายแวบเข้า

มาในม่านตาช้า ๆ




