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หมิงเสี่ยวซี

ณ เขาคุนหลุน*

หมู่เมฆลอยเกลื่อนเต็มฟ้า

"เจ้าตัดสินใจจะบ�าเพ็ญตนเป็นเซียนแน่แล้วใช่หรือไม่"

"ขอรับ"

"เจ้าต้องเผชญิความเหนบ็หนาวเป็นเวลาหนึง่ร้อยปี จงึจะสามารถ

ท�าให้น�า้แขง็กลายเป็นกระดกู และหิมะกลายเป็นเนือ้หนงัของเจ้า มนัจะ

ท�าให้เจ้ามีพลังยุทธ์เลิศล�้า แต่เจ้าจะทนรับความทรมานนี้ได้หรือ"

"ข้าทนได้"

"แม้เจ้าจะได้กลายเป็นเซียน แต่ก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงชะตา 

ลิขิตฟ้าได้"

"แต่ข้าก็จะสามารถปกป้องนาง ได้คุ้มครองนางตั้งแต่แรกเกิด!"

บทน�ำ

*  เขาคนุหลนุหรอืคนุลุน้ ตัง้อยู่ระหว่างเขตปกครองพิเศษซนิเจยีงกับซจีัง้ (ทเิบต) ตามคตจินีเชือ่ว่าเป็นทีส่ถิต

ของเหล่าเซียน
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เพียงใจในเพลงพิณ 1

"เจ้าเด็กเพ้อเจ้อ..."

ผู้เฒ่าผมเคราขาวโพลนทอดถอนใจอย่างจนใจ

"นางจะจ�าเจ้าไม่ได้"

เดก็หนุม่ระบายย้ิมหวานดุจดอกสาลี ่"ไม่ว่าการบ�าเพ็ญตนหน่ึงร้อย

ปีในถ�้าน�้าแข็งจะเป็นเช่นไร ข้าก็เต็มใจรับมัน ยังมีเวลาอีกนานกว่านาง

จะกลับมาเกิดใหม่ ถึงตอนน้ัน หากนางจ�าข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ข้าจะ 

จ�านางได้ ชาตน้ีินางล�าบากมามากแล้ว ข้าไม่อยากให้นางต้องทนทุกข์ทรมาน 

ในโลกหน้าอีก ข้าอยากเป็นเซียนเพ่ือให้ได้จดจ�านาง ข้าจะปกป้องดูแล

นางตั้งแต่นางแรกเกิด"

"แต่นางไม่ได้รักเจ้า"

เด็กหนุ่มก้มหน้าลงอย่างหงอยซึม "อาจารย์ ท่านไม่ต้องเตือนข้า

ก็ได้ ข้าว่า...ไม่แน่นางอาจจะมีใจให้ข้านิดหนึ่งแล้วก็ได้"

ผู้เฒ่าส่ายหน้าถอนใจ

"เจ้าเด็กโง่ เจ้ารู้หรือไม่ การจะเป็นเซียนได้นั้นต้องเสียอะไรเป็น 

ข้อแลกเปลี่ยนบ้าง"

"ต้องบ�าเพ็ญตนในถ�้าที่หนาวเหน็บหน่ึงร้อยปีมิใช่หรือขอรับ ท่าน

อาจารย์พูดไปแล้วนี่นา"

"เซียนไม่มีวันตาย ความอ้างว้างและเดียวดายของการเป็นอมตะ 

เจ้าจะรับไหวหรือ"

เด็กหนุ่มครุ่นคิด

"แม้จะต้องทนกับความอ้างว้างและเดียวดาย แต่การได้คุ้มครอง

นางทุกภพทุกชาติไปนั้น..." เด็กหนุ่มยิ้ม "ข้าคิดว่ามันคุ้ม"
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หมิงเสี่ยวซี

แววตาของผู้เฒ่าดูกลัดกลุ้ม

"เจ้ายังจะต้องถูกสาปด้วย"

"ถูกสาป?"

"เมื่อเจ้ากลายเป็นเซียน เมื่อเจ้ามีร่างกายท่ีเป็นอมตะ ค�าสาปจะ

เข้ามาหาเจ้า"

"เพราะเหตุใด"

"เมื่อเจ้าอยากได้อิทธิฤทธ์ิของเซียน ก็จ�าต้องแลกเปล่ียนกับสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง ธรรมดาโลกย่อมเป็นเช่นนี้มิใช่หรือ"

"เป็นค�าสาปแบบใดกัน"

"เมื่อไรที่เจ้าได้เป็นเซียน เมื่อนั้นเจ้าก็จะรู้"

เด็กหนุ่มเริ่มหวาดหวั่น

ผู้เฒ่าตบบ่าของเขา "เจ้าคิดให้ดีๆ อีกทีเถอะ"

เด็กหนุ่มนึกหวั่นกลัว หากค�าสาปน้ันเป็นการท�าร้ายนาง การเป็น

เซียนก็คงจะไม่มีความหมายอะไรเลย 

"อาจารย์ขอรับ ได้โปรดบอกข้า ค�าสาปน้ันจะตกแก่ตัวข้าใช่ไหม 

มันจะท�าร้ายนางหรือไม่" เด็กหนุ่มอ้อนวอนผู้เฒ่า

ผู้เฒ่ามองดูศิษย์รัก ในที่สุดก็ใจอ่อน

"ค�าสาปจะท�าร้ายเพียงเจ้าเท่านั้น"

เดก็หนุ่มย้ิมออก "อ้อ ถ้าเช่นน้ันก็ไม่เป็นไร อะไรข้าก็ทนได้ ขอเพียง

ไม่ท�าลายใบหน้าของข้า ข้าก็ยังเป็นคนที่รูปงามที่สุดในโลกอยู่ดี"

เด็กหนุม่ในชดุขาวราวหมิะยืนอยู่บนยอดเขาคนุหลนุ รปูโฉมอนังาม

หมดจดดูสดชื่นมีชีวิตชีวา ดุจเกล็ดหิมะซึ่งปลิวปรายอยู่เต็มท้องฟ้า
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ผู้เฒ่าถอนหายใจยาว

เขารู้ดีว่าศิษย์คนนี้เป็นเด็กท่ีดื้อที่สุดในโลก ถ้าลองตัดสินใจอะไร

แล้วก็ไม่มีใครจะฉุดรั้งเขาได้

กาลเวลาอันเนิ่นนาน...

ดอกไม้บานจนโรยราไปปีแล้วปีเล่า ใบไม้ผลผ่ิานร้อนจวบใบไม้ร่วง

ผ่านหนาวเวียนเปลี่ยนทุกปี...

ในถ�้าร้างห่างไกลผู้คน

นกน้อยสองสามตัวบนิหลงเข้ามาโดยบงัเอญิ พวกมนักระพือปีกจกิ

กินยอดหญ้า

ถ�้ายังลึกเข้าไปกว่านั้นมาก 

เสียงนกไม่อาจลอยไปถึงข้างในได้

ตรงส่วนที่ลึกท่ีสุดนั้นมีผลึกน�้าแข็งขนาดใหญ่ ภายในชั้นน�้าแข็ง

หนาๆ ปรากฏเงาของหิมะที่ผ่านกาลเวลามานานแสนนาน

ดอกไม้บานจนโรยราไปปีแล้วปีเล่า ใบไม้ผลผ่ิานร้อนจวบใบไม้ร่วง

ผ่านหนาวเวียนเปลี่ยนทุกปี...

เงาที่อยู่ในชั้นน�้าแข็งชัดขึ้นเรื่อยๆ

เขาค่อยๆ ขยับตัวและค่อยๆ ย้ิมได้แล้ว รอยย้ิมนั้นอบอุ่นและ

งดงามราวกับว่าแม้แต่น�้าแข็งยังอาจละลายลง

ดอกไม้บานจนโรยราไปปีแล้วปีเล่า ใบไม้ผลผ่ิานร้อนจวบใบไม้ร่วง
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ผ่านหนาวเวียนเปลี่ยนทุกปี...

ผลึกน�้าแข็งทลายลง

ชายผู้งามหมดจดภายในชั้นน�้าแข็งนั้นลืมตาขึ้น

ขณะนั้นเอง

เขาก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่ง

"นางจะไม่มีวันรักเจ้า"
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เพียงใจในเพลงพิณ 1

เมืองลั่วหยาง*

ณ หอบุปผา

ฮวาต้าเหนียง** ยกมือท่ีกรีดกรายขึ้นมาบรรจงหยิบผลองุ่นผิว 

สกุใสดจุผลกึแก้ว พลางพูดกับเดก็สาวห้าคนทีน่ัง่อยู่ตรงหน้าอย่างสบาย

อารมณ์

"เหตุใดพวกเจ้าถึงอยากจะเข้ามาในหอบุปผาของเรา"

เซียงเอ๋อร์ผู ้มีใบหน้าสะสวยงดงามคุกเข่าลงกับพ้ืนดังโครม  

พูดทั้งน�้าตาว่า "หลายวันก่อน แม่ของข้าจู่ๆ ก็ป่วยเป็นโรคร้ายที่ไม่มีทาง

รกัษา นางจงึตายจากไป บ้านของข้ายากจน ไม่มเีงนิท�าศพ... ท่านได้โปรด

รบัข้าไว้ด้วยเถิด ข้าท�าได้ทุกอย่าง... ขอเพียงท�าศพให้แม่ข้าได้ จะให้ท�า

อะไรข้าก็ยอม!" 

1

* ลั่วหยางตั้งอยู่ทางตะวันตกของมณฑลเหอหนาน เคยเป็นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ฮั่น

** ต้าเหนียง เป็นค�าเรียกผู้หญิงมีอายุ
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ฮวาต้าเหนียงกวาดตามอง เห็นเด็กสาวอีกสามคนต่างก็มีน�้าตา 

นองหน้า ท่าทางโศกเศร้าเสียใจ คิดว่าคงต้องมีเรื่องจ�าเป็นเหมือนกัน  

ถึงได้ยอมขายชวิีตให้กับหอบปุผาเช่นนี ้ทว่าหนึง่ในห้าคนนัน้คอืเดก็สาว

ชดุแดง นยัน์ตาด�าขลบั ดวงตากลมโตสกุใส เดก็สาวมองนางด้วยรอยย้ิม 

นางนึกแปลกใจ แม่หนูคนนี้ผิวพรรณดูมีน�้ามีนวล ไม่มีลักษณะว่าเคย 

ตกระก�าล�าบากเลย สะอาดบริสุทธ์ิเหมือนดอกไม้ที่แย้มบานอยู่ริมธาร 

ไม่เหมือนกับเหล่าเด็กสาวที่นางเคยเจอมาก่อน

"เจ้าว่ามาซิ" ฮวาต้าเหนียงกรีดนิ้วชี้ไปที่แม่หนูชุดแดง

เด็กสาวชุดแดงแย้มยิ้มราวดอกไม้ ตอบด้วยความร่าเริง

"ข้ามาเพราะว่าเลื่อมใส"

"เลื่อมใส!?"

"ใช่เจ้าค่ะ! หอบปุผาได้รบัการขนานนามว่าเป็นหอนางโลมอนัดับหน่ึง 

ในใต้หล้า ชื่อเสียงย่ิงใหญ่ไม่มีใครเทียบ ข้าคิดว่าการท่ีกิจการส�าเร็จ 

แบบน้ีได้จะต้องมีส่วนซึ่งน่าเอาเป็นเย่ียงอย่างแน่ ข้าก็เลยด้ันด้นมาถึง 

ที่นี่ หวังว่าท่านจะรับข้าไว้"

"ฮะ!" ฮวาต้าเหนียงเกือบจะส�าลักเม็ดองุ่น นางยกมือข้ึนทาบอก

พร้อมกับไอออกมา

เด็กสาวชุดแดงรีบไปที่ด้านหลังของนาง ตบหลังให้นางด้วยแรง

ก�าลังดี ใบหน้ายิ้มระรื่น "การที่ได้มาพบต้าเหนียงเช่นนี้ท�าให้ข้ายิ่งเข้าใจ

ว่าเหตุใดหอบุปผาถึงมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่ว" 

ฮวาต้าเหนียงถึงกับอึ้ง "แล้วเพราะเหตุใด"

"ลักษณะของท่านสูงสง่า งดงามหรูหราแต่ไม่ฉาบฉวย สง่าผ่าเผย
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แต่ไม่แข็งกร้าว มีคนเช่นท่านควบคุมดูแลหอบุปผา คงไม่มีเรื่องใดท่ีจะ

ไม่ส�าเร็จ"

ฮวาต้าเหนียงอดย้ิมออกมาไม่ได้ "ข้าก็เป็นแค่ลูกจ้างในนี้เท่านั้น 

ไม่ใช่คนคอยดูแลจัดการอะไรอย่างที่เจ้าว่า"

เด็กสาวชุดแดงปิดปาก ท�าท่าตกตะลึง "เป็นไปได้หรือเจ้าคะ!  

ต้าเหนยีงออกจะองอาจสง่างามดุจพญาหงส์ ท่ีหอบปุผาชือ่เสยีงขจรขจาย 

ได้ย่อมต้องเป็นเพราะท่านแน่แท้" 

ฮวาต้าเหนียงโบกมือพลางหัวเราะ "แม่หนูคนนี้แค่อ้าปากก็หยอด

ค�าหวานแล้ว เอาล่ะๆ จะรบัเจ้าไว้แล้วกัน... ป้ีเอ๋อร์ ไปหยิบเงินมาสกัสองสาม 

ต�าลึงซิ"

สาวใช้ปี้เอ๋อร์ขานรับแล้วจึงถอยออกไป

"จริงสิ เจ้าชื่อ..."

แม่หนูชุดแดงยิ้มหน้าระรื่น "ข้าชื่อหรูเกอ"

"หรูเกอ?" ฮวาต้าเหนียงพึมพ�าอยู่ในคอ "ต่อไปเจ้าอยู่ท่ีนี่ใช้ช่ือว่า

เกอเอ๋อร์ก็แล้วกัน"

"ขอบคุณต้าเหนียง! แต่ว่า..." หรูเกอมองไปทางเด็กสาวอีกสี่คน 

อยากจะพูดแต่ก็พูดไม่ออก

"ว่ามาสิ"

"ต้าเหนียงต้องการข้าคนเดียวหรอืเจ้าคะ ดเูหมอืนพวกนางก็ต้องการ 

ท�างานที่นี่เหมือนกัน"

เซียงเอ๋อร์ทีคุ่กเข่าอยู่บนพ้ืนน�า้ตาไหลราวสายฝน ท่าทางน่าสงสาร

ท�าให้หรูเกอรู้สึกผิด
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ฮวาต้าเหนียงพูดอย่างเย็นชา "หอบุปผาเป็นสถานที่สร้างความ

ส�าราญให้กับแขก ถ้าขืนให้พวกนางมาร้องไห้ครวญครางอย่างนี้แล้วจะ

กลายเป็นอะไรกัน"

หรูเกอขยิบตาให้เซียงเอ๋อร์พลางพูด "ต้าเหนียงเจ้าคะ พี่เซียงเอ๋อร์

เพ่ิงจะเสียแม่ไป ท้ังยังไม่ได้ท�าศพ ก็ต้องเศร้าเสียใจเป็นธรรมดา น่าจะ

รออีกสองสามวันให้จัดการงานศพของแม่เสร็จก่อน พ่ีเซียงเอ๋อร์ทั้ง 

งดงามทัง้มอีธัยาศัยดี จะต้องเป็นผูช่้วยทีดี่ของท่านแน่ๆ จริงหรือไม่เจ้าคะ 

พี่เซียงเอ๋อร์"

หลายวันก่อนท่ีตลาด เซยีงเอ๋อร์ได้ขายตวัเองเพ่ือแลกเงนิมาฝังศพ

มารดา แต่ก็ไม่มีใครยอมซื้อเลย เมื่อเห็นว่าพิธีศพของมารดาไม่สามารถ

ยืดเยื้อออกไปได้อีก จึงเหลือแค่การมาขายตัวเป็นบ่าวรับใช้ให้หอบุปผา

เพียงหนทางเดียวเท่านั้น นางไม่เหลือทางเลือกอื่นให้ต้องคิดใคร่ครวญ

จึงรีบตอบออกไปทันที "ใช่เจ้าค่ะ! ใช่!"

ฮวาต้าเหนียงเลิกคิ้วขึ้น ช�าเลืองมองหรูเกอท่ีประนมมือขอร้อง  

แม่หนูคนนี้น่าสนใจจริงๆ!

หอบุปผาแห่งเมืองลั่วหยาง

หอนางโลมอันดับหนึ่งในใต้หล้า

สรุาของหอบปุผารสเป็นเลศิ มต้ัีงแต่สุราข้ึนชือ่ทีบ่รรดาเชือ้พระวงศ์

และตระกูลสูงศักดิ์ด่ืมกินกัน ไปจนถึงสุราไร้สกุลของชาวนาป่าดอย  

ขอเพียงท่านคดิจะลิม้รส รบัรองว่าจะได้ดืม่จนเมามายตวัเบาหวิวราวกบั

ได้เป็นเทพเลยทีเดียว
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อาหารของหอบุปผาก็รสชาติเย่ียม ไม่ว่าจะเป็นของป่า ของทะเล 

หรอือาหารชาวบ้านพ้ืนๆ ก็อร่อยจนท�าให้ท่านแทบกลืนล้ินตามลงไปด้วย

แต่สิ่งซึ่งดึงดูดใครต่อใครได้มากท่ีสุดของหอบุปผากลับเป็นคนที่

อยู่ในนั้น

สาวงาม...

สาวงามที่ท�าให้คนเคลิบเคลิ้มจนลืมตนเองสิ้น

ที่แห่งน้ีมีสาวงามพราวเสน่ห์น่าหลงใหล มีสาวงามสวยสง่าดู 

สูงศักดิ์ มีสาวงามบริสุทธ์ิผุดผ่องด้วยท่าทางขวยเขิน มีสาวงามใสซื่อ 

ตรงไปตรงมา ทั้งยังมีสาวงามรุนแรงเร่าร้อนอย่างเปิดเผยซ่ึงก�าลังเป็นที่

นิยมในขณะนี้ด้วย

กล่าวคือขอแค่ท่านมาถึงหอบุปผา จะต้องมีสักสิ่งที่ถูกใจท่านแน่! 

ถ้าไม่พอใจก็ยินดีให้เปลี่ยนจนกว่าท่านจะพอใจนั่นแหละ!

ฮ่าๆๆ อย่าเข้าใจผิดไป หอบุปผาไม่ใช่ส�านักนางโลมทั่วๆ ไป

มันคือ...

เรียกแบบนี้ดีกว่า ท่ีนี่คือสถานท่ีชุมนุม หญิงสาวผู้ซึ่งติดป้ายของ 

ที่นี่จึงสามารถไปมาได้อย่างอิสระ ก�าหนดค่าตัวได้เอง เลือกแขกได้

ตามใจชอบ เลือกเวลาได้ตามสะดวก รวมทั้งเลือกรูปแบบในการต้อนรับ

ขับสู้แขกได้อย่างเสรี แน่นอนว่าหอบุปผาก็ต้องการก�าไรด้วยเหมือนกัน 

ทุกเดือนหญิงสาวทุกคนจะต้องจ่ายค่าเช่าสถานท่ีจ�านวนหนึ่งให้กับ 

หอบุปผา (เงินจ�านวนนี้ไม่มากมายนัก ท�าเช่นน้ีถึงจะย่ิงดึงดูดสาวงาม 

ที่มี 'คุณภาพ' ได้มากขึ้น)

ถ้าเช่นนั้นหอบุปผาได้เงินทองมากมายมาจากที่ใดเล่า
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ใช่แล้ว! สุราอาหาร

คนทีม่าทีน่ี่มหีรอืจะมานัง่ดูสาวงามกันเฉยๆ ใครกันจะไม่สัง่อาหาร

หรือไม่ด่ืมสุราสักกาสองกาเลย ต่อหน้าคนงามที่ตนชื่นชม แต่ไม่แสดง

ความใจใหญ่แล้วจะชนะใจสาวเจ้าได้อย่างไร ทุกคนรู้ดว่ีาทีน่ี่ได้ก�าไรจาก

สุราอาหารมากที่สุด

หรูเกอเลื่อมใสคนที่คิดวิธีให้หอบุปผาหาเงินแบบนี้อย่างยิ่ง  

น่าเสียดายที่ไม่รู้ว่าเจ้าของหอบุปผาผู้อยู่เบื้องหลังนั้นเป็นผู้ใด คล้ายกับ

ว่าจะเป็นความลบั นางไม่มวีาสนาพอท่ีจะได้พบเขา น่าเสยีดาย น่าเสียดาย 

จริงๆ

หรเูกอส่ายหน้าด้วยความเสยีดายขณะท่ียกรงันกแช่เย็นเดนิไปทาง

ศาลาวาโย

ทันใดนั้นเงาเล็กๆ ก็ไหวโผล่ขึ้นมาเบื้องหน้านาง

หรูเกอเงยหน้าขึ้นมองแล้วร้องอย่างตกใจ "พ่ีเซียงเอ๋อร์นี่เอง  

สบายดีแล้วใช่หรือไม่"

เซยีงเอ๋อร์ย้ิมให้นางอย่างอ่อนหวาน รอยย้ิมนัน้เป่ียมด้วยความรูส้กึ

ซาบซึ้งใจอย่างบอกไม่ถูก "ข้าฝังศพของแม่แล้ว พิธีก็จัดอย่างเรียบง่าย"

"เช่นนั้นก็ดีแล้ว ในที่สุดท่านก็หมดห่วงเสียที"

"น้องเกอเอ๋อร์ ขอบคุณมากนะ" เซียงเอ๋อร์มองนาง แสงแดดสาด

เฉยีงลงบนคางท่ีงดงามของนางพอดี "แต่ว่าเจ้าให้ข้ายืมเงนิค่าตวัของเจ้า

จนหมดเช่นนี้ ไม่เป็นไรแน่หรือ ข้า..."

หรูเกอรีบโบกมือปฏิเสธ "ไม่เป็นไรๆ พ่ีเซียงเอ๋อร์เอาไปใช้ได้เลย  

ไม่ต้องห่วง ข้าไม่ต้องการเงินพวกนัน้หรอก แล้วล�าพังข้าก็ใช้ไม่หมดด้วย 
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ถ้าหากท่านไม่พอใช้ ข้าก็จะหามาให้อีก..."

"ไม่ต้องแล้ว จัดการงานศพของแม่ข้าแล้วก็ไม่มีเรื่องต้องใช้เงินอีก

แล้ว" เซียงเอ๋อร์พูดด้วยน�้าเสียงจริงจัง "น้องเกอเอ๋อร์ แล้วข้าจะคืนเงินให้

เจ้านะ"

หรูเกอคิดจะบอกว่าไม่ต้องคืนก็ได้ แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าเซียงเอ๋อร์

ซึง่ดภูายนอกอ่อนโยนแต่มจีติใจทีเ่ข้มแข็งน้ันคงจะไม่รับความปรารถนาดี 

ของนางในตอนนี้แน่ จึงได้แต่ยิ้มให้และเปลี่ยนเรื่องคุย

"พ่ีเซยีงเอ๋อร์ ฮวาต้าเหนียงจดัให้ท่านไปปรนนบิตัแิม่นางเฟ่ิงหวงใช่

หรือไม่" หรูเกอถามอย่างสงสัย "ได้ยินว่าแม่นางเฟิ่งหวงชอบวางอ�านาจ

กดขี่ข่มเหง ท่านคงล�าบากมากสินะ"

เซียงเอ๋อร์ก้มหน้านิ่งไม่ยอมตอบอยู่นานสองนาน

หรูเกอจ้องมองเซียงเอ๋อร์ คิ้วเริ่มขมวดเข้าหากันช้าๆ นางวางถาด

ลงแล้วเดนิเข้าไปหา สงัเกตเห็นรอยทีร่อบคอ จงึร้องอทุานขึน้อย่างตกใจ 

"ไฉนคอของท่านถึงมีแผลเล่า!? ราวกับถูกเล็บจิกมาอย่างไรอย่างนั้น!"

เซียงเอ๋อร์รีบปิดรอยแผลเป็นพัลวัน สายตาเศร้าหมอง "นี่มิใช่  

ข้าไม่ทันระวัง เล็บมือเลยไปเกี่ยวตัวเองเข้าน่ะ"

"โกหก" หรูเกอเชิดปากขึ้น "ไยต้องหลอกข้า เราเป็นพี่น้องกันไม่ใช่

หรือ"

"ข้า..."

หรูเกอตบบ่าของเซียงเอ๋อร์ "ถ้ามีเรื่องอะไรก็โปรดบอกข้า แม้ว่าข้า

จะเป็นแค่เด็กคนหนึ่ง แต่การช่วยกันคิดก็ดีกว่าเก็บไว้คนเดียว"

เซยีงเอ๋อร์น�า้ตาคลออยากจะร้องไห้ นางนิง่เงยีบไปครูใ่หญ่ ในทีส่ดุ
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ก็พยักหน้าเบาๆ

ศาลาวาโย

ภายนอกหน้าต่าง ดวงอาทิตย์ในฤดูใบไม้ผลิฉายแสงอบอุ ่น  

ต้นหยางต้นหลิวเขียวขจี

อีกด้านของหน้าต่าง สาวงามดุจหยกพราวหวีผมผัดแป้งอยู่หน้า

กระจก

หรูเกอเลือกปิ ่นพลอยสีน�้าเงินแบบเรียบๆ ข้ึนมาจากกล่อง 

เครื่องประดับ ปักเฉียงลงบนมวยผมเรียบหรูของเฟิงซี่ซี่ ดูเข้าชุดกับ

กระโปรงผ้าพลิ้วสีฟ้าอ่อนของนาง สวยสง่าบริสุทธ์ิผุดผ่องดุจดังเทพี 

ผู้อิ่มทิพย์ก็ไม่ปาน

เฟิงซี่ซี่มองทางซ้ายทีขวาทีอย่างพอใจ ชอบใจจนชมไม่หยุดปาก 

"เกอเอ๋อร์ เจ้าน่ีฝีมอืดีจรงิๆ แต่งให้ข้างามได้ถึงเพียงนี!้ หมูน้ี่พวกแขกท่ีมา

เที่ยวชมข้าว่าเปลี่ยนไปราวกับคนละคน งดงามกว่าเมื่อก่อนตั้งเจ็ดแปด

เท่าแน่ะ!"

"ท่านก็พูดเล่นไป" หรูเกอย้ิมระรื่น "เดิมท่านก็งดงามมากอยู่แล้ว  

ยิ่งนานวันยิ่งงดงามขึ้นจึงเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ได้เกี่ยวกับข้าเสียหน่อย"

"เฮอะ เด็กคนนี้ ปากหวานเสียจริง!" เฟิงซี่ซี่หัวเราะชอบใจไม่หยุด 

ดวงตาหยาดเยิ้มดุจวาวไหมฉายอยู่บนดวงหน้าของนาง

หรูเกอยกชามหยกขึ้นมา "นายหญิง ดื่มรังนกแช่เย็นเสียหน่อยส ิ

เจ้าคะ ช่วยบ�ารุงความงามได้ด้วยนะ"

เฟิงซี่ซี่รับชามมา ลังเลเล็กน้อย "มันจะท�าให้อ้วนหรือไม่ หญิงอ่ืน
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ล้วนแต่รูปร่างอรชรอ้อนแอ้น แต่ข้าเหมือนจะอวบอั๋นไปแล้ว"

หรูเกอท�าตาโตตกใจ "แบบน้ีเรียกว่าอวบอ๋ันหรือเจ้าคะ" นาง 

ส่ายหน้าอย่างไม่เห็นด้วย "ข้ากลับรู้สึกว่านายหญิงรูปร่างก�าลังดี ดูจะ

ผอมแห้งไปเสียด้วยซ�้า ในหอนี้แม่นางที่สะโอดสะองสมส่วนจริงๆ ก็เห็น

มีแต่แม่นางโยวหลัน แต่ท่านไม่รู้สึกว่านางผอมเกินไปหรอกหรือ นาง

หน้าตาซบูซดีไม่มรีาศเีลย ย่ิงผดัแป้งมากย่ิงท�าให้หน้าลอยออกมา ไม่น่า

มองสักนิด ถ้าร่างกายแข็งแรงสักหน่อย สีหน้าก็จะดูดี แล้วก็จะย่ิงดู

งดงามขึ้น! ยิ่งแข็งแรงมากๆ ก็จะยิ่งมีความสุขไปทั้งชีวิต!"

เฟิงซี่ซี่ได้ยินค�าพูดเหล่าน้ีพลันรู้สึกร้อนวาบไปทั้งหน้า ความร้อน

ไหลเข้าสู่หัวใจซึ่งด้านชามาหลายปีของนาง นางรู้สึกได้ถึงความห่วงใย

และความอบอุ่นที่หรูเกอมอบให้

นางค่อยๆ ดื่มรังนกแล้วเงยหน้าขึ้นมาย้ิมให้หรูเกอ "ถ้ามีโอกาส  

ข้าจะขอบคุณฮวาต้าเหนียง"

"...?"

"ขอบคณุทีน่างส่งเดก็ทีรู่ใ้จอย่างเจ้ามาให้ข้า" นางดงึมอืของหรเูกอ

เข้าหาตัว รอยยิ้มเหมอืนดอกสาลีใ่นสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิ "ขา้ชอบเจ้า

มากเลย เกอเอ๋อร์"

หรูเกอกะพริบตาพลางย้ิม "นายหญิง ข้าเองก็ชอบท่าน ท่าน 

อ่อนโยนและเป็นกันเองกับข้ามาก ได้อยู่ใกล้ๆ ท่าน ข้าก็มคีวามสุขมากแล้ว" 

ถึงตอนนี้นางพลันนึกถึงรอยแผลบนคอของเซียงเอ๋อร์ขึ้นมาทันที

ต้นหยางและต้นหลิวเต้นร�าตามสายลม

เฟิงซี่ซี่เอนพิงหน้าต่างฉลุลาย จับมือหรูเกอไว้มั่น เนิ่นนานไม่ยอม
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ปล่อย

นางพิจารณาเด็กสาวที่เพิ่งจะมารับใช้ตนคนนี้อย่างละเอียดพลาง

คิดอะไรบางอย่างในใจ ในที่สุดนางก็เอ่ยออกมาเบาๆ

"เกอเอ๋อร์ เจ้ารูห้รอืไม่ ข้าไม่อยากเป็นนางในหอโคมเขียวไปตลอดชวิีต 

หรอกนะ"

หรูเกอพยักหน้า

เฟิงซี่ซี่กระชับมือของหรูเกอแน่นขึ้นอีก "เจ้าช่วยข้าได้หรือไม่"

"...?"

เฟิงซี่ซี่มองท้องฟ้าสีฟ้าใสนอกหน้าต่าง รอยย้ิมเหมือนดอกสาลี่ 

ในสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิ

"ช่วยให้ข้าได้นั่งต�าแหน่งสามอันดับแรกของหอบุปผาที!"

โถงใหญ่ของหอบุปผา

แผ่นป้ายขนาดใหญ่ซึ่งท�าจากทองแท้แขวนเหนือขึ้นไปบนจุดที่

เตะตาท่ีสดุ แสงทองส่องเจดิจ้าดงึดดูให้แขกทกุคนทีเ่ดนิเข้ามาต้องหยุด

แหงนมอง

นี่คือ 'ป้ายอันดับบุปผางามผู้เลอโฉม' ของหอบุปผา

ต�าแหน่งของหญิงงามที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดสิบคนแรกจะ 

ไล่เรียงจากบนลงล่าง

ในยามนี้ยังไม่ถึงเวลาต้อนรับแขก จึงมีเพียงหรูเกอผู้สวมชุดสีแดง

สดยืนอยู่เบื้องล่างป้ายทองค�านั้น นางเงยหน้าขึ้นมอง ปากก็ชื่นชม

วิจิตรเหลือเกิน!
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งดงามจริงๆ! 

หรเูกอคิดเดาเอาว่าจะต้องเป็นยอดอัจฉริยะแบบไหนกันถึงสามารถ

คิดวิธีล�้าเลิศนี้ออกมาได้

มนุษย์บนโลกเราน้ีช่างน่ามหัศจรรย์ ย่ิงเป็นบุปผาท่ีผู้คนหมายจะ

ไล่จับย่ิงอยากจะเด็ดขึ้นมาเชยชม โดยเฉพาะหากเป็นหอนางโลมซึ่งมี 

ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วอย่างหอบุปผาแห่งนี้ด้วยแล้ว ผู้ท่ีได้ครองต�าแหน่ง 

สามอนัดบัแรกย่อมเป็นท่ีหมายตาต้องใจไม่ต่างจากบปุผชาตอินัหอมจรงุ 

ใครกันจะไม่อยากชมโฉมพวกนาง ดังนั้นค่าตัวของแม่นางที่มีชื่ออยู่แถว

บนของ 'ป้ายอันดับบุปผางามผู้เลอโฉม' จึงสูงจนคนต้องตาค้างอ้าปาก

หวอเลยทีเดียว

ขณะเดียวกันผลประโยชน์ที่จะเพ่ิมขึ้นเมื่อได้ติดอันดับก็เป็นสิ่งที่

กระตุ ้นให้แม่นางแต่ละคนต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันอย่างสุดชีวิต  

แข่งกันประชันโฉมแข่งกันเด่น ไม่มีใครกล้านิ่งนอนใจ (การจัดอันดับจะ

เปลีย่นไปทุกเดือน ชะล่าใจนิดเดียวอาจจะตกลงมาหลายอนัดับ หรืออาจ

หลุดออกจากอันดับเลยก็ได้)

เมื่อต้องชิงชัยกัน บรรดาแม่นางทั้งหลายก็จะต้องพยายามงดงาม

ขึน้ทุกวนัๆ ดังน้ันมาตรฐานของบปุผางามทีต่ดิอนัดบัจงึสงูขึน้เรือ่ยๆ เหล่า

ลูกค้าก็จะย่ิงแห่กันเข้ามาชื่นชม กิจการของหอบุปผาเลยย่ิงดีขึ้นเรื่อยๆ 

เป็นธรรมดา

"ยอดเยี่ยมไปเลย! อัจฉริยะจริงๆ!"

หรูเกอเงยหน้าชื่นชมไม่หยุดปากจนแทบจะตีลังกาหัวทิ่มอยู่แล้ว

"นางหนูท�าอะไรอยู่น่ะ"
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ฮวาต้าเหนียงออกมาจากโถงด้านข้าง เห็นหรูเกอก�าลังย้ิมข�าอยู ่

คนเดียว

"ค�านับฮวาต้าเหนียง!" หรูเกอหันมาค�านับนาง จากนั้นก็จ้องมอง

ป้ายทอง ปากร้องถาม "ต้าเหนยีงเจ้าคะ ใครเป็นคนคดิเรือ่งป้ายจดัอนัดบั

นี้หรือ"

"นายใหญ่"

"นายใหญ่!?" ตาของหรูเกอเป็นประกายขึ้นทันที นางฉุดแขนเสื้อ

ของฮวาต้าเหนียงพร้อมกับซกัไซ้ต่อ "นายใหญ่เป็นใครหรือเจ้าคะ เหตใุด

ถึงห้ามไม่ให้ทุกคนพูดถึง"

ฮวาต้าเหนียงเงยหน้าขึน้มองป้ายทองอย่างใจลอย นานกว่าจะพูด

ออกมา "ไม่ใช่ห้ามไม่ให้พูดถึง แต่เพราะไม่รู้จักกันต่างหาก"

"อ๊ะ ช่างลึกลับยิ่ง" หรูเกอผิดหวังมาก

"เด็กคนนีน่ี้ จะถามมากไปไย!" ฮวาต้าเหนยีงจ้องหรูเกอด้วยสายตา

ดุดัน ก่อนจะหันตัวเตรียมเดินไป แปลกจริง ไฉนนางถึงลืมตัวพูดเรื่องนี้

กับสาวใช้คนนี้นะ

หรูเกอรีบดึงแขนเสื้อนางไว้อีก "ต้าเหนียง อย่าเพ่ิงไปสิเจ้าคะ ข้า 

ยังมีเรื่องอยากจะถามท่าน"

"ข้าไม่ว่าง!" 

"ต้าเหนียงเป็นคนดีท่ีสดุเลย..." หรเูกอออดอ้อนเสียงอ่อนเสียงหวาน

ฮวาต้าเหนียงสูดหายใจเข้าลึกๆ ทีหนึ่ง ในที่สุดก็ท�าใจแข็งไม่ไหว

"ว่ามาสิ"

หรูเกอย้ิมหน้าบาน "ขอถามต้าเหนียงว่า...'ป้ายอันดับบุปผางาม 
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ผู้เลอโฉม' นี้มีวิธีการจัดอันดับยังไงหรือเจ้าคะ"

"รูปโฉม การต้อนรับขับสู้แขก แล้วก็เสน่ห์ดึงดูด"

"อ้อ..." หรูเกอพลันเข้าใจ ตบมืออย่างตื่นเต้น "มีเหตุผลๆ... แต่ว่า

ไม่ถูก..." นางมีค�าถามใหม่อีกแล้ว

"ไม่ถูกตรงที่ใด"

"อย่างที่พูดกันว่าดอกไม้งามย่อมแล้วแต่ตาคน นายหญิงของข้า

ได้ท่ีเจ็ดของเดือนนี้ แต่นางไม่ได้งามด้อยไปกว่าแม่นางจื่อชิงถิงซึ่งได้

อันดบัห้าเลย ข้ายังรูส้กึว่านางงามกว่าแม่นางโยวหลนัทีไ่ด้ท่ีสามด้วยซ�า้ 

คนหนึ่งอวบอิ่ม คนหน่ึงผอมเพรียว ใครงามกว่าใครเห็นทีจะตัดสินยาก

นะเจ้าคะ พูดถึงเรื่องการรับรองแขกทั้งหลายที่มายังหอ แม่นางเฟิ่งหวง

ที่ได้ที่สี่ก็ชอบเอ็ด ปากร้าย พูดจาไม่น่าฟัง ไม่น่าจะอยู่อันดับเหนือกว่า

นายหญิงของข้าเลยนี่เจ้าคะ"

ฮวาต้าเหนียงหัวเราะ "เจ้านี่ไม่เข้าใจอะไรเอาเสียเลย เดี๋ยวน้ี 

พวกบรุษุนยิมแบบหญิงร้าย แมวป่าอย่างเฟ่ิงหวงก็เลยถูกใจพวกเขามาก 

ไม่ตามใจก็ไม่ได้"

"อ๊ะ เป็นเช่นนั้นหรอกหรือ"

ที่แท้ทุกวงการก็ต้องยึดรูปแบบที่ก�าลังนิยมเหมือนกันสินะ

"แต่...ท่ีเจ้าพูดมากม็เีหตุผล" ฮวาต้าเหนียงมองมาอย่างชืน่ชม "การ

จะตัดสินว่ารูปโฉมโนมพรรณกับวิธีการรับรองแขกแบบใดดีด้อยกว่ากัน

จริงๆ นั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นป้ายจัดอันดับนี้จึงอิงเรื่องเสน่ห์เป็นหลัก"

"เสน่ห์?"

"ใช่ เสน่ห์ทีว่่าไม่เพียงดจูากจ�านวนแขกว่ามากหรอืน้อย ทีส่�าคัญกว่า 
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ก็คือจะต้องดูฐานะของแขกด้วยว่าสูงต�่าเพียงใด เหมือนกับชวีโยวโยว 

นางขึน้มาเป็นทีห่กได้ก็เพราะท่านเสนาบดหีลวิถูกอกถูกใจนาง นางถึงไต่

ขึ้นมาได้เร็วเช่นนี้อย่างไรเล่า เข้าใจหรือไม่"

หรูเกอกะพริบตาแล้วเผยยิ้มกว้าง

ที่แท้ก็เช่นนี้นี่เอง!

ดูท่า...การช่วยเฟิงซี่ซี่ให้ได้ต�าแหน่งหนึ่งในสามโดยอาศัยแค่การ

แต่งตัวให้สวยเด่นอย่างเดียวคงจะไม่พอเสียแล้ว ต้องหาแขกที่มีอ�านาจ

ด้วย ถึงจะช่วยร่นทางได้! 

ปัญหาต่อไปก็คือ...

จะไปหาแขกที่มีอ�านาจเช่นนั้นจากที่ใดกัน

หรูเกอเริ่มกลุ้มอีกแล้ว

วันที่หนึ่ง เดือนหนึ่ง

ฟ้าเพิ่งย�่าสู่รัตติกาล

แต่หอบุปผากลับมีกลิ่นอายผิดปกติบางอย่างแผ่เข้ามา

ศาลาวาโย

หรูเกอบรรจงคลุมผ้าคลุมหน้าให้เฟิงซี่ซี่พลางถามขึ้นอย่างสงสัย 

"นายหญงิ ท่านรู้สกึหรอืไมเ่จา้คะว่าสองสามวนัมานีม้ีบางสิ่งผดิปกตไิป"

ใบหน้าของเฟิงซี่ซี่ภายใต้ผ้าคลุมหน้าดูงดงามราวกับมีหมอกขาว

มาบดบัง ให้รู้สึกเหมือนภาพฝัน ลึกลับน่าค้นหา

นางชื่นชมเงาของตัวเองในกระจก ตอบอย่างไม่ใส่ใจนัก "ก็เป็น 

แบบนีท้กุเดอืนนี ่ปกตพิอถึงวันทีห่นึง่กับวันทีส่บิห้า พวกสาวๆ กับสาวใช้
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ประจ�าตัวเจ้าหล่อนจะท�าตัวเหมือนขโมย แอบดูแอบฟังคนโน้นคนน้ี  

คิดแต่จะสืบหาวิธีของคนอื่น"

หรูเกอยิ่งแปลกใจขึ้นอีก "วิธี? วิธีอะไรหรือเจ้าคะ"

"วิธีท่ีจะดึงดูดบุรุษอย่างไรเล่า" เฟิงซี่ซ่ีช�าเลืองมองนางแวบหนึ่ง  

พอเหน็ว่านางยังท�าท่าไม่ค่อยเข้าใจ จงึอธิบายต่ออย่างเสียไม่ได้ "ทุกๆ วัน 

ที่หน่ึงกับสิบห้าเป็นช่วงที่หอบุปผามีแขกมากท่ีสุด และเป็นเวลาที่ 

พวกสาวๆ จะต้องอวดโฉมและความสามารถของตนให้ดีท่ีสุดด้วย  

ถ้าหากคว้าโอกาสน้ีไว้ได้ พวกนางก็อาจสะดดุตาสะดดุใจผู้คน ค่าตวัและ

ชื่อเสียงก็จะเพ่ิมมากขึ้น และถ้าย่ิงสามารถใช้โอกาสอันดีน้ีดึงดูดผู้ที่มี 

ยศถาบรรดาศักดิ์ได้สักคนสองคนล่ะก็ นางจะย่ิงเป็นด่ังนางพญาข้ึนไป

หัวเราะเยาะพวกดอกหญ้าอยู่บนยอดไม้เลยทีเดียว"

หรูเกอพลันเข้าใจในทันที "เป็นเช่นน้ีนี่เอง! ข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ! 

พวกแม่นางท้ังหลายก็เลยอยากจะรูว่้าคนอืน่แต่งตวักันเช่นไร ใช่เด่นกว่า

ตนเองหรอืไม่ แล้วก็คดิหาวธีิการทุกอย่างเพ่ือเหยียบดอกไม้อืน่ให้จมดนิ 

ส่วนตนก็ขอรับแขกดีๆ ไปเอง!" ถ้าเช่นนั้นนางก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะหา

แขกสูงศักดิ์มาเลื่อนต�าแหน่งให้เฟิงซี่ซี่อย่างไรอีกแล้วสินะ

ดีจริง!

หรูเกอระบายลมหายใจ

แต่ว่า...

"จะดึงแขกได้อย่างไรเล่าเจ้าคะ"

นางขอค�าชี้แนะอย่างถ่อมตัว

เฟิงซี่ซี่ยิ้มเจื่อน "มันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยทีเดียว"
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หรูเกอท�าหูผึ่ง ตั้งอกตั้งใจฟัง

"ใจบุรุษกับมหาสมุทรช่างยากแท้หยั่งถึงนัก"

แล้วเสียงถอนหายใจอย่างกลัดกลุ้มก็ลอยมา...

เอ๋? ค�าพูดนี้มักใช้กับสตรีนี่นา บุรุษก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันหรือ

"แขกแต่ละคนมคีวามชอบไม่เหมอืนกัน บ้างก็ชอบแบบเหนียมอาย 

บ้างก็ชอบแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัว บ้างก็ชอบแบบที่เย็นชา... เวลาที่เจ้า

ออกไปรบัแขกแต่ละครัง้ก็จะแต่งได้แค่แบบเดยีวเท่านัน้ มนัจงึเหมอืนกับ

การเดิมพันทายลูกเต๋า ถ้าโชคดีก็ชนะพนัน ถ้าโชคไม่ดีก็ได้แต่มองแขก

ถูกคนอื่นแย่งไป"

"แล้วต้องท�าอย่างไรเจ้าคะ"

"ได้แต่เสีย่งเท่านัน้" แล้วจู่ๆ  เฟิงซีซ่ีก็่ย้ิมขึน้มา "แต่ในเมือ่คดิจะเสีย่ง

ก็ต้องเตรียมพร้อม ข้าได้เตรียมการบางอย่างไว้บ้างแล้ว"

"...?"

"คืนนี้แขกที่น่าจับตามองที่สุดน่าจะเป็น..."

หรูเกอเบิกตาโต รอให้นางพูดต่อ

เฟิงซีซ่ีป้่องใบหน้างดงามท่ีอยู่ใต้ผ้าคลมุสขีาวราวกับหมอกควันไว้ 

แล้วกระซิบเสียงค่อย

"คุณชายจากเมืองโลกไร้ดาบ เตาอู๋สยา" 

เตาอู๋สยา? (ดาบไร้วันว่าง)

แค่ฟังชื่อก็ท�าให้รู้สึกได้แล้วว่าจะต้องเป็นบุคคลที่โดดเด่นมาก

เฟิงซีซ่ีดู่ลงัเล "ได้ยินมาว่าเตาอูส๋ยามารยาทสงูส่ง ไม่น่าจะชอบสตรี

ทีช่ม้ายชายตา แต่สตรท่ีีสวยสง่าเงียบขรมึก็เกรงว่าเขาจะเหน็บ่อยจนไม่รู้สึก 
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แปลกใหม่ แล้วท่ีข้าแต่งวันน้ีเล่า เกอเอ๋อร์ เจ้าดซูว่ิาเหมาะสมแล้วหรอืไม่"

หรูเกอพิจารณาดูเฟิงซี่ซี่

นางสวมชุดแพรสีขาวพลิ้วทั้งชุด เข้ากับผ้าคลุมหน้าสีขาวโปร่ง  

ผมเกล้าสูงขึ้นไป เรียบง่ายไม่ดูมากจนเกินงาม ปักปิ่นหยกขาวมันแพะ* 

ท่วงท่าชดช้อยดุจเทพีกลางม่านหมอกสดชื่นในยามเช้า

"นายหญิง ท่านช่างงามจนท�าให้คนตกตะลงึจรงิๆ!" หรเูกอเอ่ยชม 

ก่อนจะถามขึ้นอย่างไม่เข้าใจ "แต่ว่า...เหตุใดต้องใช้ผ้าขาวปิดหน้าท่าน

ไว้ด้วยเล่าเจ้าคะ"

เฟิงซีซ่ีห่วัเราะขบขนั "บรุษุสนัดานหยาบจะตายไป ย่ิงท�าให้เขาเห็น

หน้าเราไม่ชัด เขาจะยิ่งอยากมอง ข้าว่าเตาอู๋สยาคนนี้ก็คงจะไม่ต่างกัน"

จริงหรือ บุรุษสันดานหยาบเช่นนั้นหรือ

หรูเกอหวั่นไหวจนพูดไม่ออก

ทว่าในตอนนี้หรูเกอก็รู ้สึกจริงๆ ว่าใบหน้าของเฟิงซี่ซี่ที่ปกปิด 

ด้วยผ้าคลุมนั้นเหมือนกับดอกเสาเย่า** กลางสายหมอกที่แม้จะมัวสลัว 

แต่ก็ทั้งสวยทั้งชวนให้คนอยากจะเข้ามาค้นหา ช่างเย้ายวนใจเหลือเกิน!

เฟิงซี่ซี่เห็นหรูเกอมองตนค้างอยู่แบบนั้นก็อดพออกพอใจไม่ได้  

จึงตบหัวนางเบาๆ 

"สายแล้ว เราออกไปกันเถอะ"

"เจ้าค่ะ" หรเูกอขานรบั แต่จู่ๆ  ก็มคี�าถามข้ึนมาอกี จึงเอ่ยปากออกไป

* หยกสีขาวขุ่นเหมือนไขมันของแพะ เนื้อละเอียดไร้รอยต�าหนิ เกลี้ยงเกลาและวาวแสง 

** เสาเย่า เป็นไม้ดอกตระกูลเดียวกับโบต๋ัน ดอกมทีัง้สม่ีวงอมแดง สขีาวอมแดง และสขีาวล้วน แต่เพราะราก 

มีสรรพคุณในการระงับปวดและท�าให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก คนทั่วไปจึงรู้จักในฐานะสมุนไพรแปะเจียก

หรือ peony root
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"นายหญิง เหตใุดทุกวันท่ีหน่ึงกับวนัทีส่บิห้าถงึมแีขกมากกว่าปกติ

เล่าเจ้าคะ"

ตรงใจกลางห้องโถงใหญ่ของหอบุปผามีศาลาที่สร้างจากไม้ไผ่อยู่

หลังหนึ่ง

ล�าไผ่เขยีวเรยีงเป็นรัว้ ผ้าม่านท้ิงตัวพัดพล้ิวแผ่วเบา กระถางธูปงาม

วิจิตรในแบบโบราณ ธูปหอมก�าจายตลบอบอวลราวกับว่าจะกลบกล่ิน

สุราอาหารภายในหอได้ทั้งหมด ทั้งยังท�าให้ใจคนปลอดโปร่งขึ้นด้วย

พิณโบราณคันหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะซึ่งท�าด้วยไม้ไผ่

ชายหนุ่มชุดขาวนั่งหลังตรง ดีดพิณอย่างสงบ

เสียงพิณไหลรินระเรื่อยเหมือนล�าธารไหลหลั่งลงมาจากเขาสูง  

ใสสะอาดจนแลเห็นด้านล่าง ระลอกคลื่นสว่างใส ในล�าธารมีหินไข่ห่าน

ส่องแสงระยิบระยับ ราวกับก้อนหินแต่ละก้อนต่างก็มีความสุขสันต์และ

ต่างก็มีความทุกข์เศร้าของมันเอง

แขกของหอบุปผาพากันนิ่งสงบไม่มีค�าพูดใด

สายตาของแขกไปหยุดอยู่ที่ร่างของชายชุดขาวผู้นั้น ต่างรู ้สึก

เหมือนว่าตนเองก�าลังมึนเมา ร่างกายจมดิ่งในเสียงพิณจนควบคุมไม่ได้ 

ราวกับได้เข้าไปสู่โลกแห่งความฝันอันเต็มไปด้วยบทกวี 

หรูเกอเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เอง

นางสงสยัมาตลอดว่าเหตุใดต้องสร้างศาลาไผ่ไว้ตรงกลางโถงใหญ่

ให้เสยีพ้ืนท่ีมากมายไปเปล่าๆ แต่กลบัไม่ใช้ประโยชน์อะไรเลย ท่ีแท้ศาลา

ไผ่นีก็้มไีว้เพ่ือเขาโดยเฉพาะ ไม่ให้ใครอืน่ใช้แม้แต่คนเดยีว และชายชดุขาว 
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จะมาแสดงฝีมือที่นี่เฉพาะวันท่ีหน่ึงกับวันที่สิบห้าเท่านั้น สองวันนี้ของ 

ทุกเดือนจึงมีคนเข้ามาที่หอบุปผากันอย่างหนาแน่น

เขา...

คือพญาพิณที่เล่าลือกันอย่างนั้นหรือ

น่าเสียดาย หรูเกอยืนอยู่ในต�าแหน่งท่ีมองเห็นเพียงด้านหลัง 

ของเขาเท่านั้น ไม่มีทางจะได้เห็นใบหน้าของเขา แต่ถึงแม้จะเป็นแค ่

ด้านหลังก็ยังเผยให้เห็นถึงความสง่าเกินความงามใดๆ ในโลกประหน่ึง

เซียนก็ไม่ปาน

เฟิงซี่ซี่บอกนางว่าบุรุษผู้นั้นมีนามว่าโหย่วฉินหง ซ�้ายังเตือนว่า...

โหย่วฉินหงคือภารกิจอย่างหน่ึงท่ีหรูเกอจะต้องท�า ภารกิจนี้เป็นสิ่งท่ี 

เฟิงซีซ่ีม่อบหมายมา นางต้องท�าให้ส�าเรจ็เท่านัน้ ห้ามพลาดเดด็ขาด อกีทัง้ 

นี่ยังเป็นความต้องการของเฟิงซี่ซี่ซึ่งร้องขอต่อนาง

แต่ว่า...แค่มองแผ่นหลังของชายชุดขาวผู้นี้เท่านั้น ใจของหรูเกอก็

พลันเต้นรัวเสียแล้ว

ขณะท่ีบรรดาแขกก�าลังสดับบทเพลงของโหย่วฉินหงอย่างจดจ่อ

เหล่าสาวงามของหอบุปผาก็เอาแต่จดจ้องแขกในห้องโถงอยู่เงียบๆ

ในห้องโถงใหญ่มีโต๊ะทั้งหมดสามสิบหกตัว

โต๊ะเก้าตัวเป็นโต๊ะกลมลงชาด ท�าจากไม้ประดู่ อีกยี่สิบเจ็ดตัวเป็น

โต๊ะสีเ่หลีย่มสลกัลายด้านบน โต๊ะกลมท่ีท�าจากไม้ประดูน่ัน้จะมเีดก็รบัใช้

หนุม่สาวอย่างละหนึง่คนคอยดแูลรบัรอง ส่วนโต๊ะท่ีสลกัลายจะมแีค่บ่าว

ชายเพียงคนเดียว ราคาของโต๊ะไม้ประดู่แพงกว่าโต๊ะสี่เหลี่ยมสลักลาย

ถึงสิบเท่า และหากมีแค่เงินแต่ฐานันดรไม่ถึง ต่อให้คนผู้นั้นจ่ายมาก 
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สักเท่าไร หอบุปผาก็ยอมที่จะปล่อยให้โต๊ะไม้ประดู่ว่างเปล่า ไม่ยอมให้

ได้นั่งมัน

แขกผูม้คีณุสมบติัพอทีจ่ะน่ังโต๊ะไม้ประดูจ่ะต้องมฐีานะมัง่คัง่ ท้ังมี

ยศศักดิ์ที่ไม่ธรรมดา

ดังนั้นสายตาของเหล่าสาวงามในหอบุปผาส่วนใหญ่จึงจับจ้องไป

ยังแขกที่โต๊ะไม้ประดู่ทั้งเก้าตัวเป็นตาเดียว

โดยเฉพาะโต๊ะตัวหน้าสุดซึ่งติดกับศาลาไผ่ 

ยามนี้โต๊ะตัวนั้นมีคนนั่งอยู่สามคน

เฟิงซีซ่ีไ่ด้บอกชือ่และลกัษณะพิเศษของพวกเขาให้หรเูกอฟังคร่าวๆ 

แล้ว

ทีน่่าจบัตามองก็คอืชายหนุม่คนหนึง่ เขาสวมชดุดิน้ทองและห้อยหยก 

เกล้าผมครอบด้วยจุกทอง ใบหน้าหล่อเหลาราวหยกสลัก หน้าตาองอาจ

ฉลาดหลักแหลม บุคลิกสง่าผ่าเผย เขาคงเป็นจุดสนใจในงานนี้แน่แท้

เตาอู๋สยา

ไม่เลวจริงๆ หรูเกอพยักหน้า

ในยุทธภพ เมืองโลกไร้ดาบเป็นส�านักใหญ่รองลงมาจากปราสาท

เขาเพลิงเตโช แม้จะเป็นรอง แต่เมืองโลกไร้ดาบก็มีอานุภาพพร้อมจะ 

โค่นต�าแหน่งที่หนึ่งได้ทุกเมื่อ เตาอู๋สยาเป็นคุณชายของเมืองโลกไร้ดาบ 

ทัง้จะได้เป็นเจ้าเมอืงในอนาคต วรยุทธ์ของเขาสามารถเรยีกได้ว่าเป็นยอด

ฝีมือในกลุ่มจอมยุทธ์รุ ่นเยาว์เลยทีเดียว บวกกับรูปร่างหน้าตาและ 

ชื่อเสียงที่ไม่ธรรมดาแล้ว เขาจึงกลายเป็นเป้าหมายที่เหล่าบุปผางามจะ

แย่งชิงกันในคืนนี้
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ด้านขวาของเตาอู๋สยาเป็นชายหนุ่มที่ดูอ่อนเยาว์กว่าเขาเสียอีก  

รูปร่างค่อนข้างท้วม ใบหน้าขาวสะอาด แต่แววตากลับหม่นหมอง เขา

คงจะเป็นน้องชายร่วมสายเลอืดกับเตาอูส๋ยาทีช่ือ่ว่า 'เตาอูเ๋หิน' น่าแปลก 

ไฉนพี่น้องสองคนนี้ถึงได้มีหน้าตาแตกต่างกันมากนักนะ 

หรูเกอมองไปทางด้านซ้ายของเตาอู๋สยา... 

หา! นั่นเป็นสตรีนี่นา!

ตามกฎแล้วหอบุปผาไม่ต้อนรับแขกสตรี ถึงกระน้ันหากหญิงผู้นี ้

มฐีานะ 'สงูส่ง' หรอืคนทีพ่านางเข้ามาเป็นผู ้'สงูศักดิ'์ มากๆ ก็จะสามารถ

เข้ามาได้ (อะไรกัน ต้องให้ผู ้อื่นมาก�าหนดเกณฑ์ของ 'ความสูงส่ง'  

ด้วยหรือ ตนเองก�าหนดเองก็ได้นี่นา)

ดูเหมือนนางจะชื่อ...เตาเลี่ยเซียง บุตรีเพียงคนเดียวของเจ้าเมือง

โลกไร้ดาบ

เตาเลีย่เซยีงหน้าตาไม่ได้น่ารกัอ่อนหวานมากนัก โครงหน้าคิว้คาง

ค่อนข้างคมเข้ม ช่วงหน้าผากเผยให้เหน็ถึงความห้าวหาญ นางไม่ได้ตัง้ใจ

ฟังโหย่วฉินหงบรรเลงเพลงเลย เอาแต่ยกจอกสุราดื่มอยู่เงียบๆ คนเดียว

เอาล่ะ สังเกตไว้เรียบร้อยแล้ว

หรูเกอถอนสายตากลับมามองดูเฟิงซี่ซี่ซึ่งน่ังอยู่เบื้องหน้าด้วย

ท่าทางสุภาพเรียบร้อย หวังลึกๆ ว่าคืนนี้ทุกอย่างจะราบรื่น และนางจะ

ได้สมหวังดังที่ตั้งใจ

ไม่ถูก!

จู่ๆ หรูเกอก็รู้สึกว่าตนเองท�าอะไรผิดพลาดไป นางรีบเงยหน้าข้ึน

มองไปที่มุมหนึ่งของห้องโถง!
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ที่โต๊ะสี่เหลี่ยมสลักลายธรรมดาๆ

บนโต๊ะนัน้มเีพียงอาหารพ้ืนๆ สามอย่างวางอยู่ ไม่มสุีรา และอาหาร

ก็ไม่ได้พร่องลงเลย

ข้างๆ โต๊ะมีคนอยู่สองคน

คนหนึ่งเป็นชายอายุราวๆ ย่ีสิบเจ็ดถึงย่ีสิบแปดปี เขาสวมชุดด�า  

คิ้วบาง ตาเรียวยาว เขายืนอยู่ด้านหลังชายหนุ่มอีกคนหนึ่งด้วยท่าทาง

นอบน้อม

ชายหนุม่คนน้ันสวมชดุสเีขยีวน�า้ทะเลทัง้ชดุ อายุประมาณย่ีสบิสอง

ถึงย่ีสบิสามปี หน้าตาหล่อเหลา ดวงตาท้ังสองอบอุน่ชุม่ชืน่เหมอืนหยกใส 

ดวงหน้าคล้ายกับจะมีแสงสว่างอ่อนๆ ส่องประกายออกมา เห็นทีแรก 

จะไม่รู้สึกสะดุดตา แต่หากมองให้ลึกซึ้ง เขากลับท�าให้คนหลงเสน่ห์จน

ไม่อาจละสายตาไปได้ 

ทว่าชายชุดสีเขียวน�้าทะเลน่ังอยู ่บนเก้าอี้ล้อเข็นซึ่งท�าจากไม้  

ดูเหมือนเขาจะขาพิการทั้งสองข้าง มือทั้งสองของเขาวางอยู่บนขาอีกที 

มันสะอาดหมดจด หัวแม่มือข้างซ้ายสวมแหวนหยกขาวมันแพะซึ่งสลัก

เป็นลวดลาย แต่เพราะอยู่ห่างออกไปไกลท�าให้มองเห็นไม่ชัดนัก

ขณะทีห่รเูกอมองไปทางนัน้ ชายหนุม่ชดุสเีขียวน�า้ทะเลก็ก�าลงัมอง

มาทางนางพอดี

สายตาของคนทั้งสองข้ามผ่านแขกเหร่ือที่นั่งอยู่ในห้องโถงใหญ่

ทั้งหมด

ประสานกัน!

ชายหนุ่มชุดสีเขียวน�้าทะเลยิ้มน้อยๆ 
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รอยย้ิมเหมือนหยกงามซึ่งซ่อนแฝงมนตราไว้ สุภาพอ่อนโยนและ

ชื่นฉ�่า มันซึมซาบเข้าไปถึงใจของหรูเกอ!

หรเูกอเหมอืนกวางน้อยทีถู่กท�าให้ต่ืนตกใจ นางรบีก้มหน้าลงอย่าง

ลนลานและไม่กล้าจะมองเขาอกี แต่ในใจกลบักระสบักระส่ายไม่เป็นท่า 

พานให้ลืมไปเลยว่าตัวเองก�าลังยืนอยู่ที่ไหน

บนศาลาไผ่

โหย่วฉินหงตวัดเสื้อแขนกว้างขึ้นมาอย่างแผ่วเบาเมื่อเพลงจบลง

หลงัจากเสยีงดนตรลีอยอ้อยอ่ิงเวียนวนในอากาศเพียงไม่นาน ผูค้น

ก็เหมือนกับเพ่ิงตื่นจากฝัน เสียงโห่ร้อง เสียงชื่นชมดังเซ็งแซ่ดุจดั่งเสียง

กระแสคลื่น บรรยากาศครึกครื้นเป็นที่สุด

แต่หรเูกอยังไม่สามารถหลดุออกจากอารมณ์หว่ันไหวทีไ่ด้เหน็ชาย

ชุดสีเขียวน�้าทะเลคนนั้นได้เลย

โหย่วฉินหงออกจากลานแสดงไปแล้ว 

ทว่าหรูเกอยังนิ่งค้าง

เฟิงซี่ซี่จึงร้อนใจ ลอบยื่นมือมากระตุกชายเสื้อของนาง

หรูเกอกะพริบตาอย่างได้สติ เกือบลืมไปเลยว่าตัวเองมีภารกิจ

ส�าคัญท่ีต้องท�า นางรีบท�าไม้ท�ามือให้เฟิงซี่ซี่วางใจ จากน้ันก็หันตัวเดิน

ออกไปจากห้องโถงใหญ่

พระจันทร์แรมโค้งดุจเรียวคิ้ว

ดาวระยิบระยับพราวพร่าง

ในสวนดอกไม้ด ้านหลังหอบุปผา ศาลาภูสินธุ ์เงียบสงัดจน 
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น่าประหลาด ราวกับอยู่คนละโลกกับห้องโถงใหญ่อันแสนจะคึกคัก 

ใต้แสงจันทร์

หรูเกอมุ่งไปหาเงาร่างสีขาวเย็นตาตรงเบื้องหน้า พลางร้องเรียก

เสียงสูง "คุณชายโหย่วฉิน รอข้าด้วย"

เงาด้านหลังของชายในชุดขาวเริ่มช้าลง แต่กลับไม่หยุดก้าวเสีย 

ทีเดียว

หรูเกอมัวแต่กลัวว่าจะเดินไม่ทันเขา จึงรีบถกชายกระโปรงข้ึนวิ่ง

ตามมาตลอดทาง ปากก็ตะโกนเรียก 

"คุณชายโหย่วฉิน รอก่อน ข้ามีเรื่องอยากให้ท่านช่วย!"

คิ้วของโหย่วฉินหงขมวดเข้าหากันเล็กน้อย รู้สึกเหมือนมีเปลวไฟ

พุ่งตรงเข้ามาหา นางขวางหน้าเขาทั้งที่หายใจแทบไม่ทัน ดวงตากลมโต

อันใสกระจ่างกะพริบจ้องมองเขา

ที่แท้ก็เด็กสาวชุดแดงนี่เอง

ดวงหน้าสว่างใส รอยย้ิมแสนประจบเอาใจ และเสียงแหลมใส

กังวาน "คุณชายโหย่วฉินเจ้าคะ!"

หรูเกอจ้องมองโหย่วฉินหงยิ้มๆ

เขาผอมเพรียว ดูเหมือนจะชอบขมวดคิ้วจึงมีรอยย่นบางๆ แล้ว 

สายตาของเขาห่างเหินเหมือนกับไม่ชอบยุ่งกับคนอื่น เขายืนอยู่ตรงนั้น

ดั่งน�้าพุสายหน่ึงซึ่งถูกคนลืมไปเป็นเวลานานนับหมื่นปี ไร้คลื่นไร้คราบ  

ไร้รักไร้ชัง

"คุณชายโหย่วฉิน ข้าเป็นสาวใช้ของหอบุปผา ชื่อว่าหรูเกอ"

"ไม่รู้จัก"
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"ฮิๆๆ ตอนนี้ก็ได้รู้จักแล้วนี่เจ้าคะ" นางหัวเราะเสียงใสไร้มารยา

"ถอยไป"

รอยย้ิมของหรูเกอเจื่อนลงทันที นางพูดอย่างหงอยๆ "คุณชาย  

ท่านไม่รู้หรือว่าการพูดคุยกับคนแปลกหน้าต้องอาศัยความกล้ามากๆ 

ท่านเย็นชาอย่างน้ีเท่ากับท�าลายความมั่นใจในการสร้างสัมพันธ์กับ 

คนอื่นของข้าเลยนะ"

"ไม่เก่ียวกับข้านี่" ส�าหรับสาวงามหรือสาวใช้ของหอบุปผาแล้ว  

คนท่ีต้องต้อนรบัอยู่ทกุวันไม่ใช่ 'คนแปลกหน้า' หรอกหรอื สาวใช้คนนีพู้ด

ตลกอะไรกัน

"ข้าเพ่ิงมาใหม่" หรเูกอตหีน้าเศร้า หวงัจะเรยีกร้องความเหน็ใจจาก

เขา ทว่าดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์

ถ้าอย่างนั้นเห็นทีนางจะต้องตีให้ตรงจุดเสียแล้ว... 

"นายหญิงของข้าขอเชิญท่านไปช่วยบรรเลงเพลงให้นางหน่อย

เจ้าค่ะ"

ใช่แล้ว นี่เป็นแผนที่ 'สมบูรณ์แบบ' ของเฟิงซี่ซี่

เฟิงซีซ่ีเ่ชีย่วชาญการร่ายร�า เคยมยีอดกวีแต่งกลอนเปรยีบชมท่าร�า

อันงดงามของนางว่า

'สายลมพยุงใบหลิวไหวอ่อน ผีเสื้อร่อนเริงร่ากลีบพุดตาน'

การมาชมุนุมกันในคืนน้ี นางย่อมต้องร่ายร�าสักหนึง่เพลงเพ่ือดงึดูด

สายตาของบรรดาแขกเหรื่อแน่ แต่ว่าคนในหอบุปผาท่ีเก่งการร่ายร�า 

ไม่ได้มีแค่นางคนเดียว แม่นางป้อเหอ แม่นางจื่อชิงถิง และแม่นาง 

เซยีงเถากเ็ก่งกาจไม่แพ้กัน หากต้องการจะเป็นทีห่น่ึงก็ต้องสร้างความแปลก 
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แตกต่าง

โดยการให้โหย่วฉินหงบรรเลงเพลงให้นาง!

ทุกคนในใต้หล้าต่างรู้ดีว่าโหย่วฉินหงเย่อหยิ่งรักสันโดษ ไม่ยอม

บรรเลงร่วมกับใครมาก่อน ถ้าหากโน้มน้าวเขาและเชิญเขามาช่วยได้  

เฟิงซี่ซี่ก็จะได้อาศัยชื่อเสียงของเขาดันตนให้กลายเป็นดาวเด่นซึ่งสะดุด

สายตาที่สุดของงานนี้

แต่การจะโน้มน้าวใจโหย่วฉนิหงได้น้ันเป็นเรือ่งท่ียากเย็นแสนเข็ญ

ที่สุด

ขณะที่หรูเกอยืนอยู่ในสวนดอกไม้ด้านหลังกับโหย่วฉินหง

พลันมีเสียงดนตรีจากเครื่องสายและเคร่ืองเป่าลอยมาจากทาง 

ห้องโถงใหญ่ แล้วเสยีงร้องอนันุม่นวลของหญิงสาวคนหนึง่ก็ดังข้ึน เนือ้เพลง 

ซาบซึ้งไปถึงหัวใจของคนฟัง

หรูเกอรู้ดีว่าตอนนี้การประชันความงามและความสามารถของ 

แม่นางทั้งหลายในหอบุปผาได้เริ่มขึ้นแล้ว เฟิงซี่ซี่ก�าลังรอข่าวดีจากนาง

อยู่ ดังนั้นนางจะต้องท�าให้ส�าเร็จ!

นางอ้อนวอนเสยีงอ่อย "ขอร้องล่ะเจ้าค่ะคณุชายโหย่วฉิน โปรดช่วย

บรรเลงเพลงให้นายหญิงของข้าสักท่อนหนึ่งเถอะ ไม่ต้องยาวมากก็ได้  

ไม่นานก็เสร็จแล้ว"

"ฝันไปเถอะ" เขาเดินอ้อมตัวนาง หมายจะเดินต่อ

หรูเกอจึงจับแขนเขาไว้ พูดอย่างร้อนรน

"โปรดรับปากข้าด้วยเถิด!"

ความร้อนของมือนางแผ่ทะลุเสื้อไปถึงต้นแขนขวาของเขา
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โหย่วฉนิหงอ้ึงไปเลก็น้อยก่อนจะสะบัดออก พูดอย่างโมโห "บงัอาจ!"

"ได้โปรดเถดิ รบัปากข้าทเีจ้าค่ะ" หรเูกอแลบลิน้ เอามอืท้ังสองซ่อน

ไว้ข้างหลัง นางยังปฏิบัติภารกิจต่ออย่างไม่ระย่อท้อถอย

โหย่วฉินหงว้าวุ่นใจ

นางก็ปล่อยมือแล้วนี่ แต่เหตุใดเขายังรู้สึกร้อนวาบตรงต้นแขนอยู่ 

ราวกับถูกนางตีตราเอาไว้อย่างนั้น

"แค่เพียงท่านตอบตกลง ข้า...ข้าจะท�าตามที่ท่านขอหนึ่งข้อ"

แสงจนัทร์อ่อนละมนุสาดส่องลงมา หรูเกอย้ิมเหมอืนนางฟ้าผูม้พีร

วิเศษ ราวกับว่าก�าลังตั้งตารอคอยค�าอธิษฐานของเขา

"ข้าไม่อยากได้อะไรทั้งนั้น"

"เป็นไปไม่ได้ คนทุกคนล้วนมสีิง่ทีป่รารถนากันทัง้สิน้ ท่านเองก็ต้อง

มีแน่ๆ"

โหย่วฉินหงแสยะยิ้ม

"ต่อให้มี เจ้าก็ท�าให้เป็นจริงไม่ได้"

หรูเกอยิ้มน้อยๆ อย่างน่ารัก

"นัน่ก็ไม่แน่ ท่านอย่าได้ดูถูกคนอืน่ ความสามารถของแต่ละคนอาจ

ไม่มีทางที่ท่านจะหยั่งรู้ได้...เอาล่ะ ท่านตกลงหรือไม่"

หรเูกอก้าวเข้ามาในหอบปุผาได้เพียงก้าวเดยีว ลกูตาก็แทบจะหลดุ

ออกมานอกเบ้า

สวรรค์! แม่นางไป่เหอก�าลังท�าอะไรน่ะ!?

นางเห็นใบหน้าของไป่เหอเป็นสีชมพูระเรื่อ ดวงตาหรี่ลง ริมฝีปาก
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เผยอน้อยๆ ชดุแพรบางสเีหลอืงข้าวโพดก�าลังเลือ่นหลุดลงมาเร่ือยๆ ก่อน

ร่วงลงสู่พ้ืน ไหล่สีชมพูระเรื่อเปลือยเปล่า เสื้อเปิดออกกว้างเผยให้เห็น

เอี๊ยมชั้นในสีเหลืองสดอย่างชัดเจน ร่องอกขาวนวลกระเพื่อมขึ้นลง

นีคื่อ 'ระบ�าเปลือ้งผ้า' ทีเ่ฟิงซีซ่ีเ่คยกล่าวถึงแต่นางยังไม่มโีอกาสจะ

ได้เห็นเช่นนั้นหรือ!?

หรูเกอตาโต เพ่งดูจนแทบจะหายใจไม่ออกแล้ว

ไป่เหอก�าลังร่ายร�ากระฉับกระเฉงชวนให้ลุ่มหลง เอวบางยักย้าย

ส่ายไปมาเหมอืนปลาก�าลงัแหวกว่าย มอืหน่ึงก็ค่อยๆ ถอดเสือ้ผ้าทีเ่หลอื

ติดตัวอยู่ไม่มาก อีกมือหน่ึงก็ลูบคล�าเนินอกอันเนียนนวลไม่ต่างจาก 

หยกเนื้อดีให้เข้าจังหวะกับเพลงท่ีเหล่านักดนตรีก�าลังบรรเลง พร้อมกับ

เดินไปที่โต๊ะของพวกเตาอู๋สยา!

หรูเกอกลับมายืนอยู่ด้านหลังของเฟิงซี่ซี่แล้วพูดเสียงเบา

"เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ"

เฟิงซี่ซี่พยักหน้าพลางกระซิบ "ดูการแสดงก่อนเถอะ"

ไป่เหอหมุนส่ายสะบัดเหมือนดั่งดอกฝ้ายที่ปลิวกระจาย ทันใดนั้น

นางก็ล้มลงบนตัวของเตาอู๋สยาไม่ผิดจากผีเสื้อที่ถูกเด็ดปีก

คนทั้งหอบุปผาอุทานขึ้นอย่างตกใจ!

แขกเกือบท้ังหมดมองเตาอู๋สยาด้วยความอิจฉา แทบอยากจะ

เปลีย่นให้ตัวเองไปน่ังแทนท่ีเขาเลยทีเดียว เพ่ือจะได้เชยชมนางให้หน�าใจ

แต่ว่า...

เตาอูส๋ยากลบัหน้าตงึ คิว้ขมวดกันแน่น เขาลกุข้ึนทนัทีจนเกิดเสยีง 
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'พึ่บ' พร้อมกับทิ้งไป่เหอให้ตกลงสู่พื้นอย่างจัง!

"โอ๊ย!"

แขกหลายคนตกใจจนผดุลกุขึน้ เป็นไปไม่ได้น่า ย�า่ยีสาวงามเช่นนี้

เชียวหรือ

"นางโง่"

เฟิงซี่ซี่หัวเราะเหี้ยมโดยไม่ให้มีเสียง

หรูเกอเข้าใจความหมายของนางดี การชุมนุมที่มีผู้คนมากมาย

ขนาดน้ี เมืองโลกไร้ดาบย่อมต้องถือเรื่องหน้าตาเป็นใหญ่อยู่แล้ว แต่ 

ไป่เหอกลบัใช้ระบ�าเปลือ้งผ้าน่าอนาจารมาย่ัวเตาอูส๋ยา ย่อมจะไม่มทีาง

ส�าเร็จไปได้

บางที...ทีไ่ป่เหอท�าอยู่น้ีก็คงจะเป็นการเดมิพันสินะ ล�าพังแค่รูปร่าง

หน้าตา ไป่เหอจัดอยู่ในระดับปานกลางของหอบุปผาเท่าน้ัน นางจึง

เอ้อระเหยอยู่ในอันดับราวๆ ยี่สิบมาตลอด ถ้าอยากเด่นดังก็ต้องแย่งชิง

มาให้ได้ คนชนะเป็นจักรพรรดิ คนแพ้เป็นสุนัข น่าเสียดายที่...ไป่เหอแพ้ 

แล้วนางก็เป็นได้แค่คนโง่

ไป่เหอยังคงแย้มย้ิม ลุกขึ้นโจนเข้าใส่เตาอู๋สยาราวกับงูปีศาจ  

นิว้เรยีวยาวลบูไล้ไปบนหน้าขาของเขาอย่างช้าๆ แล้วไล่ขึน้มาอย่างอ้อยอิง่

ริมฝีปากสีแดงสดพร�่าเพ้อว่า "คุณชายเตา..."

นางยอมแลกแล้วจริงๆ พร้อมเดิมพันด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง!

หรูเกอมองดูไป่เหอที่ยังคงพยายามจะเอาชนะ พลันเกิดความ 

สังเวชใจ
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นางคิดถึงชายหนุ่มอีกคนที่อยู่ห่างไกล

ชายคนนั้นมีผมหยักศกสีด�าเหลือบน�้าเงิน ดวงตาสีน�้าเงิน ที่หูขวา

มีไพลินสีน�้าเงินเข้ม จู่ๆ นางก็อยากจะรู้ว่าช่วงท่ีนางจากมานั้น เขาเคย

คิดถึงนางบ้างหรือไม่

นางหันไปมองชายชุดสีเขียวน�้าทะเลอีกครั้ง...อย่างไม่ตั้งใจ

ชายชุดสีเขียวน�้าทะเลก็ก�าลังจ้องมองนางอยู่เช่นกัน

ดูเหมอืนว่า...เขาเฝ้ามองนางมาตลอดเวลาอยู่แล้ว นัยน์ตาของเขา

แฝงไว้ด้วยความห่วงหา

คราวนี้เตาอู๋สยาไม่ขยับเขยื้อน

คนที่ขยับคือเตาเลี่ยเซียง!

นางจิกผมของไป่เหอ ฟาดมือลงบนหน้าสองฉาด แก้มของไป่เหอ

แดงขึ้นมาทันที เลือดซึมออกมาจากมุมปาก!

"แพศยา!" เตาเลีย่เซยีงเปล่งเสยีงเยน็เยียบ "เจ้าชอบแก้ผ้าจบัผูช้าย

นักใช่หรือไม่! ได้! วันนี้ข้าจะให้เจ้าถอดให้เกลี้ยง!"

แควก!

เสื้อผ้าของไป่เหอถูกเตาเลี่ยเซียงฉีกจนไม่เหลือชิ้นดี เพียงครู่เดียว

ก็เหลือแต่เอี๊ยมกับกางเกงชั้นในสีเหลืองสด!

"ไม่!"

ไป่เหอขดเนื้อตัวที่ล่อนจ้อนอย่างตื่นผวา เรือนร่างขาวโพลน 

สั่นสะท้านท่ามกลางคืนแห่งฤดูใบไม้ผลิ

เตาเลีย่เซยีงหวัเราะหึๆ  "ยังมเีศษผ้าตดิอยู่อกีน่ี ถอดให้หมดเสียเลย
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ดีกว่ากระมัง!"

นางยื่นมือไปคว้าเอี๊ยมของไป่เหอ!

หรูเกอรู้สึกเหมือนมีเลือดร้อนๆ ไหลผ่านเข้ามาในล�าคอ!

หมัดที่ก�าแน่นกระหายเลือดมากขึ้น

ทันใดนั้นจู่ๆ ก็มีเสื้อสีด�าตัวหนึ่งลอยอยู่กลางอากาศ

มนัลอยข้ามหวัผูค้นออกมาคลมุร่างอนัสัน่เทาด้วยความหวาดกลวั

ของไป่เหอพอดี

ไป่เหอเหมอืนยึดฟางชวิีตไว้ได้ นางรบีกระชบัเสือ้แล้วห่อหุม้ตนเอง

ไว้ น�้าตาไหลพรากจนเปื้อนเสื้อสีด�าตัวนั้น

เตาเลี่ยเซียงตกใจและพานโกรธ 

ดวงตาดุคมเหมอืนพญาหงส์จ้องไปยังมมุขวาของห้องโถงทนัท ีนาง

เห็นชายผูม้ตีาเรยีวคิว้บางคนหน่ึงสวมแต่เสือ้ตวัในยืนสงบน่ิงไม่ฉนุเฉยีว

เกรี้ยวกราด เห็นชัดว่าเขาเป็นคนโยนเสื้อมาคลุมตัวไป่เหอ เตาเลี่ยเซียง

อดไม่ได้ที่จะตะโกนออกไปด้วยความโกรธเคือง "กล้ามากนะเจ้าน่ะ!" 

"น้องหญิง!"

เตาอู๋เหินรีบห้ามน้องสาว ใบหน้าขาวกลมแสดงอารมณ์ตกใจ  

ทั้งยังส่งสายตาไปยังเตาอู๋สยา

ในระหว่างท่ีชลุมนุวุน่วายกันนัน้ เขาจ�าได้ว่าเจ้าของดวงตาเรียวเลก็

คิ้วบางนั่นก็คือเสวียนหวง!

เสวียนหวงไม่ได้น่ากลัว

ที่น่ากลัวคือปราสาทเขาเพลิงเตโชต่างหาก
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ทุกคนที่เกิดมาในชาตินี้ล้วนแต่เคยได้ยินค�ากล่าวนี้กันทั้งสิ้น

เพลิงเตโชเมืองมนุษย์ ธารอเวจีถิ่นยมโลก

ปราสาทเขาเพลิงเตโชครองต�าแหน่งอันดับหน่ึงของฝ่ายธรรมะ  

ส่วนพรรคธารอเวจีเป็นยอดของฝ่ายอธรรม สองฝ่ายต่างห�้าหั่นกันทั้ง 

ซึง่หน้าและลบัหลงัมานานหลายปี ก่อสงครามน้อยใหญ่มาแล้วไม่ต�า่กว่า

เจด็สบิแปดครัง้ ผูค้นของทัง้สองฝ่ายต้องล้มตายไปถึงเจด็ร้อยย่ีสิบหกคน 

บาดเจ็บหน่ึงพันเก้าร้อยสิบแปดคน และหายสาบสูญไปอีกหน่ึงร้อย 

ยี่สิบห้าคน

ทว่าเมือ่สบิเก้าปีก่อน พรรคธารอเวจไีด้หายสาบสูญไปจากยุทธภพ

อย่างไร้ร่องรอย ราวกับระเหยไปในอากาศ ไม่มคีวามเคลือ่นไหวและข่าวคราว 

ของพวกเขาอีกเลย พรรคนี้หายไปจากยุทธภพเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

นับแต่นั้นมา ปราสาทเขาเพลิงเตโชก็ไม่มีคู่แข่งอีก

ไม่กี่ปีต่อมา ปราสาทเขาเพลิงเตโชจึงถือเป็นส�านักยุทธ์อันดับหนึ่ง

ในยุทธจักร

ประมุขของปราสาทเขาเพลิงเตโชนามเลี่ยหมิงจิ้งมีศิษย์ด้วยกัน

สามคน

ศิษย์คนท่ีสองนามว่าอว้ีจือ้หาน ออกเดนิทางท่องยุทธภพตัง้แต่อายุ

ยังน้อย น้อยคนนักที่จะได้รู้จักเขา หน่วยพิราบของเมืองโลกไร้ดาบเองก็

ยังรวบรวมข้อมูลของเขาได้น้อยมาก

อวี้จื้อหาน อายุยี่สิบสอง สูญเสียการได้ยินตั้งแต่เด็ก ขาพิการ 

ทั้งสองข้าง มักจะสวมชุดสีเขียวน�้าทะเล สีหน้าแววตาอบอุ่นสดชื่น 

ดุจหยก นิ้วหัวแม่มือซ้ายสวมแหวนที่ท�าจากหยกขาวมันแพะ เล่ากันว่า
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เขามีผู้ติดตามหกคนคือชิงกุย ชื่อจาง ไป๋หู่ เสวียนหวง หวงฉง และชางปี้ 

ในจ�านวนนี้ เสวียนหวงและหวงฉงปรากฏตัวให้คนภายนอกได้พบเห็น

บ่อยที่สุด

และเตาอู๋เหินก็จ�าเสวียนหวงได้

หอบุปผาเงียบสงัด

นักดนตรีลืมบรรเลงเพลง

แขกเหรื่อลืมหายใจ

พวกเขาอาจจะรู้สึกทั้งตื่นเต้น ทั้งแปลกใจ ทั้งกังวลไปพร้อมๆ กัน

เตาอู๋สยาขยับชุดด้ินทองของตัวเอง หน้าหยกระบายย้ิมแห่งปีติ

พร้อมกับก้าวอาดๆ ตรงไปที่หน้าโต๊ะสี่เหลี่ยมสลักลาย เขาประสานมือ

และคุกเข่าลงกับพ้ืนต่อหน้าชายหนุ่มรูปงามในชุดสีเขียวน�้าทะเลซึ่งนั่ง

อยู่บนเก้าอี้ล้อเข็น แล้วจึงกล่าวแสดงความเคารพด้วยเสียงดังฟังชัด

"เตาอู๋สยาแห่งเมืองโลกไร้ดาบคารวะคุณชายอวี้!"

พูดยังไม่ทันจบเขาก็รู้สึกไม่ถูกต้อง อวี้จื้อหานผู้นี้หูหนวก จะได้ยิน

ว่าใครพูดอะไรได้อย่างไร กลัวว่าจะเป็นการสร้างความขุ่นข้องใจ แต่จะ

ให้สือ่สารกับคนหหูนวกเช่นไรเล่า เวลากะทันหนัคดิวิธีดีๆ  ไม่ออกเลย เขา

จึงได้แต่อึ้งอยู่ตรงนั้น

ยามน้ันเอง พลังอ่อนโยนประหนึ่งลมในฤดูใบไม้ผลิวูบหนึ่งได ้

ช้อนตัวเขาขึ้นอย่างแผ่วเบา เตาอู๋สยาไม่กล้าต้านแรง จึงยอมลุกและ 

เงยหน้าขึ้นตามแรงนั้น

สายตาคู่นั้นของอวี้จื้อหาน
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สงบน่ิงดูสมถะ ราวกับหยกเกลี้ยงท่ีนอนน่ิงอยู่ในธารใสของเขา 

คุนหลุน 

เสวียนหวงพูดขึน้ "คุณชายเตา เวลาพูดโปรดหนัหน้ามาทางคณุชาย

ของเราด้วย คุณชายจะได้รู้ว่าท่านก�าลังพูดอะไร" ขณะพูดเขาก็ล้วง

กระดาษซึ่งซุกไว้ในอกเสื้อออกมาพร้อมกับแท่งถ่านท่ีประดิษฐ์ข้ึนอย่าง

ประณีต เสวียนหวงวางทั้งหมดลงบนโต๊ะ

เตาอู๋สยานึกในใจว่าท่ีแท้อว้ีจื้อหานช�านาญการอ่านปาก แค่ด ู

รมิฝีปากก็สามารถเข้าใจสิง่ทีพู่ดกนัได้ เช่นนีต้้องระวังให้มากแล้ว เขาคดิ

พลางประสานหมัดกล่าวขอโทษทันที "น้องสาวข้ายังเยาว์วัยนัก อารมณ์

หุนหันพลันแล่น กระท�าการไปโดยไม่รู ้หนักเบา ท�าขายหน้าต่อหน้า 

คุณชายอวี้ กลับไปคงต้องอบรมให้มากขึ้น"

อวี้จื้อหานเขียนบนกระดาษด้วยท่าทางอ่อนช้อย

'ให้น้องสาวเป็นตัวของตัวเองเถิด อย่าต�าหนินางนักเลย'

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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